
الحشيشة.. والزراعات البديلة
في الس���نوات الس���ابقة كانت أس���وأ مهنة ميارس���ها الفالح اللبناني، ال سيما في سهل 
البق���اع الش���مالي، هي زراعة احلشيش���ة.. وكان املطلب الش���عبي الذي يرفع���ه اجلميع في 
تل���ك املنطق���ة إلى الدولة ه���و توفير الزراع���ات البديلة، كاخلض���روات والفواكه، بدياًل عن 
احلشيش���ة الت���ي يعتاش من عائداته���ا عدد كبير من أبناء املنطق���ة. وكان الفالح البقاعي 
يت���وارى إذا م���ا رآه عاب���ر س���بيل أمام حقله املزروع حشيش���ة، أو يس���ارع الى حص���اد إنتاجه 
الزراعي إذا اقترب موسم الصيف، حيث يغطي نبات احلشيشة أرض البقاع. اليوم انقلبت 
اآلية، وباتت احلشيشة مادة عالجّية، يجري حصادها جهارًا نهارًا وتكديسها في صناديق 
كي يجري تصديرها الى أقطار أوروبية وأمريكية جنوبية حتى تستثمرها مصانع األدوية. 
لكن ماذا لو اس���تبقى املزارع اللبناني كمية من انتاجه الزراعي لتكون »حشيش���ة كيف«، أو 
وضعها في حقيبة س���فر لينقلها ويبيعها في قطر خليجي أو أمريكي جنوبي؟ هل ميكن 
اعتبار ذلك جتارة مش���روعة أم تهريبًا للمخدرات؟ قد يفتقد كاتب هذه الس���طور للثقافة 
الزراعية املطلوبة.. لكن ماذا لو وفرت حكومتنا )العتيدة القادمة( على نفس���ها وش���عبها 

اشكاالت التصدير والفرز والتصنيع فجهزت زراعات بديلة.. فترتاح وتستريح!!
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ترامب وخصومه في الناتو
كيف يزعزع ثقة الحلفاء؟!
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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(

مكتب مراد: ما أدلى به حول 
المحكمة الدولية هو رأي

أعلن مكتب النائب  عبد الرحيم مراد  أنه 
»تقوم بعض الش��خصيات السياس��ية ممن 
جتاوزته��م املرحلة السياس��ية وخطاباتهم 
املمجوجة الذين دأبوا على ممارسة املواربة، 
نتائ��ج  ال��ى  للوص��ول  احلقائ��ق  وتغيي��ر 
سياس��ية من أجل خدمة أجندات مش��بوهة 
تضرب لبنان  وعالقاته العربية كما بس��معة 

شخصياته الوطنية«.
ولف��ت الى أن »م��ا أدلى ب��ه النائب عبد 
الرحيم م��راد حول  احملكم��ة الدولية  هو رأي 
في��ه احت��رام للس��لطة القضائي��ة اللبناني��ة 
وللس��يادة الوطني��ة بعي��داً ع��ن مح��اوالت 
اس��تغالل ش��هادة رئي��س  احلكوم��ة  املكلف  

س��عد احلري��ري  لتمزي��ق نس��يجنا الوطني 
وإخ��راج العدال��ة م��ن مفهومه��ا القيمي الى 
عدالة محرفة، فالنائب مراد بقي على موقفه 
هذا من مسألة احملكمة الدولية في تصريحه 
تك��ون  أن  يج��ب  محاكم��ة  أي  ألن  األخي��ر 
عل��ى األراض��ي اللبنانية وفي ظ��ل القوانني 
اللبنانية التي اقرها املش��ترع اللبناني، ولم 
يطال��ب مطلقاً بإلغاء احملكم��ة الدولية وكان 
يفض��ل أن تك��ون ه��ذه احملكم��ة م��ن قض��اة 

لبنانيني مطعمني بقضاة دوليني«.

»المستقبل«: تشكيل 
الحكومة حاجة وطنية

عقدت كتلة املس��تقبل النيابية اجتماعاً 
برئاس��ة الرئيس س��عد احلري��ري، في بيت 
الوس��ط، وأص��درت في نهايت��ه بيان��اً تاله 
النائب طارق املرعب��ي في ما يلي نصه: رأت 
الكتلة أنه بات من املؤكد للجميع ان تش��كيل 
احلكوم��ة حاجة وطنية توجبه��ا التحديات 
االقتصادي��ة املاثل��ة والتط��ورات اإلقليمي��ة 
املتس��ارعة وفي مقدمها املستجدات املتعلقة 
بعودة النازحني السوريني، وتوفير مقومات 

النجاح لهذه اخلطوة املرتقبة.
وإذ جت��دد الكتلة دعمها جلهود الرئيس 
س��عد احلريري وألجواء التف��اؤل التي يعبر 
إل��ى أن التنس��يق والتش��اور  عنه��ا، تلف��ت 
اجلمهوري��ة  رئي��س  فخام��ة  ب��ني  القائم��ني 
والرئيس املكلف يش��كالن الرافعة األس��اس 
تع��اون  وأن  احلكوم��ة،  تش��كيل  لعملي��ة 
األطراف السياسية على تدوير الزوايا وتقدمي 
التنازالت املتبادلة من ش��أنه أن يعطي دفعاً 
قوياً له��ذه الرافعة، وينه��ي دوامة التجاذب 

حول احلصص الوزارية وتوزيعها.

الوزير خليل يحّذر من 
مشكلة على صعيد الموازنة

أكد وزير املالية علي حس��ن خليل »أننا 
ال منل��ك ت��رف إضاع��ة الوقت ف��ي موضوع 
تألي��ف احلكومة، ألن ما يحص��ل في املنطقة 
يف��رض أن تكون لدينا إدارة حكومية جاهزة 

ملواجهة التطورات«. 
وش��دد عل��ى الت��زام وزارة املالية تقدمي 
مش��روع املوازن��ة لع��ام 2019 ف��ي املوع��د 
املقب��ل،  آب  ش��هر  بنهاي��ة  أي  الدس��توري، 
وقال: »نحن س��نحترم هذا املوع��د، واإلدارة 
املختص��ة في الوزارة تناقش اآلن املش��روع، 
لكن هذا يتطلب وجود حكومة إلقرار املشروع 

ورفعه إلى مجلس النواب، وإال فس��وف نقع 
في املش��كلة واألخط��اء الس��ابقة ونعود إلى 
الص��رف على القاع��دة االثنتي عش��رية، مع 
ما يعني ذلك من مشكالت. وال يصح في عهد 
جديد عليه آم��ال، إال أن نحترم املواعيد، فإذا 
لم نش��كل احلكومة خالل هذا الشهر سنكون 
أمام مش��كلة موازنة بحي��ث نصل إلى نهاية 
الس��نة وال ننفق حسب األصول. واآلن وزارة 
املالي��ة أش��رفت عل��ى إنه��اء تقريره��ا جلهة 
احلس��ابات العامة ومشاريع قطع احلساب 
 .)2016-1993( املاض��ة  الس��نوات  ع��ن 
أس��تطيع أن نق��ول إنن��ا ف��ي نهاي��ة املطاف 

وضمن املهلة املعطاة لنا«.

ال مهلة وال سحب للتكليف 
ولو وّقعه 128 نائبًا

أكد اخلبير الدس��توري النائب الس��ابق 
صالح حن��ني ل�»املركزية« أن��ه »ال يوجد في 
الدس��تور اللبناني ما يس��مى س��حب تكليف 
او حتى حتديد مهل��ة للتأليف، حتى لو وّقع 
128 نائباً عل��ى العريضة. ملاذا كلّف النواب 
الرئي��س س��عد احلري��ري إذا كان��وا يريدون 
س��حب التكليف من��ه الي��وم؟ يعرفون اجلو 
السياس��ي واللعب��ة السياس��ية ف��ي لبن��ان 
ويعلم��ون َمن كلّفوا، ف��كان األجدى بهم عدم 

تكليفه أساساً«.
وأضاف: »الدستور له آلياته، وال ميكن 
أح��داً اختراع آلية دس��تورية غي��ر موجودة 
واعتباره��ا صاحل��ة والعم��ل مبوجبه��ا. إذا 
كانوا غير راضني عن هذا التكليف ألي سبب 
ميكنهم استخدام أساليب وضغوط سياسية 
لدفعه الى االس��تقالة، أما مبوجب الدستور، 
فال يحق لهم سحب التكليف وال حتديد مهلة، 
وإذا استقال يعاد تكليف شخص آخر«. وأكد 
حنني أنه »حتى رئي��س اجلمهورية ليس له 

أي صالحية في هذا املوضوع«.

عدوان: قانون االنتخاب
في أولويات التشريع

ق��ال النائ��ب جورج ع��دوان بع��د لقائه 
الرئي��س نبي��ه بري ف��ي عني التين��ة: »نعلم 
جميعاً حرص الرئيس بري وحرص القوات 
اللبنانية على املؤسس��ات الدس��تورية ألنه 
ف��ي النهاي��ة لن يبق��ى لنا كلبناني��ني اال هذه 
املؤسس��ات لنع��ود وننطلق منه��ا في عملية 
بن��اء وطنن��ا. ومن هذه املؤسس��ات رئاس��ة 
اجلمهوري��ة الت��ي نص��ر م��رة اخ��رى عل��ى 
ض��رورة انتخ��اب رئي��س للجمهوري��ة ف��ي 

اسرع وقت«.
وأوض��ح ان »احلديث تطرق الى قانون 
تكوي��ن  اع��ادة  ف��ي  وأهميت��ه  االنتخاب��ات 
الس��لطة واراحة جمي��ع اللبناني��ني بقانون 
مع��اً  والعي��ش  الصحي��ح  التمثي��ل  يؤم��ن 
كلبناني��ني، وخصوص��اً ان هن��اك قانون��ني 
ف��ي املجلس: القانون ال��ذي اقترحه الرئيس 
ب��ري والقانون ال��ذي طرحته الق��وات وتيار 
املستقبل واحلزب التقدمي االشتراكي، وألننا 
حرص��اء على تش��ريع الض��رورة، وألنه في 
رأس س��لم االولويات في تش��ريع الضرورة 
قانون االنتخاب��ات، ال بّد من ان يدرج األخير 

على جدول اعمال اجللسات التشريعية«.

النائب الجسر: المساعي 
مستمرة والحريري متفائل

أكد عضو كتلة »املستقبل« النائب سمير 
اجلسر، أن »مساعي تأليف احلكومة ما زالت 
مس��تمرة ول��م تعلّق، ومبا أن الرئيس س��عد 
احلريري لم يتحدث ع��ن العودة الى النقطة 
الصفر ف��إن مس��اعي التأليف ال ت��زال قائمة 
وكل إش��اراته تدل على أن��ه متفائل وينصب 
في عمله على ملف تشكيل احلكومة«، مشيراً 
إل��ى أنه��ا »ليس��ت أول حكوم��ة تأخ��ذ وقتاً 
وتتعث��ر ف��ي والدته��ا، فاحلكوم��ة املتعاقبة 
كان��ت تأخ��ذ خمس��ة أو س��تة أش��هر حت��ى 

تتألف ولكن ما نطمح اليه، أن تولد احلكومة 
في أسرع وقت ممكن«.

تلفزي��ون  ال��ى  حدي��ث  ف��ي  ورأى 
»املس��تقبل«، أن »طرح مسألة الثلث املعطل 
هو انقالب على الطائف«، مذكراً بأن »الطائف 

لم يرد فيه ذكر الثلث املعطل«. 

قوى األمن تحذر المواطنين 
من القيام بـ»تحدي كيكي«

ص���در ع���ن امل�ديري���ة الع�ام���ة لق�وى 
األم���ن الداخل�ي � ش��عب�ة الع�الق�ات العام�ة 
م��ا يل��ي: تداولت مواقع التواصل االجتماعي 
مقاطع فيديو تظهر قي��ام مواطنني بتنفيذ ما 
يسمى ظاهرة » KiKi Challenge«، حيث 
يعمد الس��ائق الى الترجل م��ن املركبة وهي 
في وضعية الس��ير والرقص بجانبها، بغية 

تصويره ونشر الفيديو على هذه املواقع.
إن املديرية العامة لقوى األمن الداخلي 
ه��ذه  ارت��كاب  ع��دم  الس��ائقني  م��ن  تطل��ب 
املخالف��ة الت��ي تش��كل خط��راً عل��ى حياتهم 

وعلى السالمة العامة.

الحجار: بند تمويل المحكمة 
أساسي في البيان الوزاري

علّ��ق عض��و كتل��ة »املس��تقبل« النائب 
محم��د احلجار عل��ى احلمل��ة الت��ي انطلقت 
أخيراً حتت عنوان »احلمل��ة الوطنية إللغاء 
احملكم��ة اخلاص��ة بلبن��ان«، ووّزع��ت بياناً 
لتوقيع��ه، فأك��د أنه��ا »ليس��ت امل��ّرة األولى 
التي نش��هد فيها محاوالت من أجل االلتفاف 
عل��ى احملكم��ة الدولي��ة، لكن ما ه��و الفت أن 
هذه احلملة تأتي عش��ية م��ا ُيقال عن أحكام 
س��ُتصدرها احملكمة قريباً«، مش��دداً على أن 
»احملكم��ة الدولي��ة بند أساس��ي ف��ي البيان 
ال��وزاري ومّتف��ق علي��ه، واحلكوم��ة مت��ّول 
عملها بطريقة قانونية، وهي باقية الى حني 

حتقيق العدالة«.
وق��ال ف��ي حدي��ث إل��ى وكال��ة »األنباء 
املركزية«: »عندما س��معت ع��ن هذه احلملة 
تذّك��رت مس��ألة ش��هود ال��زور الت��ي كان��ت 
حكوم��ة  أس��قط  ال��ذي  الرئيس��ي  العن��وان 
الرئي��س س��عد احلري��ري األول��ى، وعندم��ا 
اس��تقالت احلكوم��ة آن��ذاك ل��م نعد نس��مع 

بشهود الزور«.

الجماعة اإلسالمية تشجب إقرار قانون الدولة القومّية
في كيان االحتالل اإلسرائيلي

تابع��ت اجلماعة اإلس��المية في لبنان إقرار »الكنيس��ت 
اإلس��رائيلي« قان��ون الدول��ة القومية لليهود ف��وق األراضي 

الفلسطينية احملتلة، وأكدت اآلتي: 
الدول��ة  لقان��ون  اإلس��رائيلي«  »الكنيس��ت  إق��رار  إن   -
القومية، الذي نّص على أّن »إس��رائيل« ه��ي الدولة القومية 
للش��عب اليهودي، فص��ل جديد قدمي من فص��ول العنصرية 
الت��ي يعتمده��ا ه��ذا الكي��ان ف��ي تعامله م��ع أبن��اء األرض 
األصليني، ومقدمة لتشريدهم من أرضهم واالستيالء عليها. 

- إّن هذه اخلطوة اإلسرائيلية ما كانت لتتّم لوال ضعف 
العرب، وصمت وتآم��ر بعض حكوماته��م وأنظمتهم لتمرير 
ما ُيعرف ب�»صفقة القرن«، ولوال ش��راكة دول كبرى في هذه 

اجلرمية املنكرة. 

- إّنن��ا إذ نش��جب ه��ذا الق��رار، نطال��ب العال��م احل��ّر 
احلريص على الدميقراطية وحقوق اإلنسان بالتحرك لرفض 
السياس��ات العنصرية القدمية اجلديدة التي يعتمدها كيان 
االحت��الل اإلس��رائيلي، وإدان��ة أصحابها ومحاس��بتهم. كما 
نهيب مبنظم��ة التعاون اإلس��المي، التحرك الس��ريع لوقف 
مسلس��ل جتريد الش��عب الفلس��طيني م��ن حقوق��ه وأرضه 

ومقّدساته.
- لق��د أس��قط ه��ذا القان��ون م��ا بقي م��ن أوهام أوس��لو 
ف��ي أذه��ان قط��اع م��ن الفلس��طينيني، لذلك نطالب الش��عب 
الفلس��طيني بكل أطياف��ه وفصائل��ه، بوقفة واح��دة موحدة 
خل��ف الثوابت واحلق��وق الوطنية، ُتس��قط ه��ذا »القانون« 

اجلائر، ونؤكد أننا إلى جانبه مع كل أحرار العالم.

لقطات لبنانية

وجهة نظر

في س���جل املواجهة السياس���ية املرتبطة بتش���كيل احلكومة وعقدها، باتت 
القضية وكأنها في طور التنازع بن الرئيس���ن ميش���ال عون وس���عد احلريري، 
وق���د أخ���ذ كل واح���د منهما جان���ب حلفائه الس���ابقن أو احلالي���ن. فالرئيس 
عون والتيار الوطني احلر يقفان الى جانب احتالل األمير طالل أرسالن أحد 
املقاعد الوزارية الدرزية الثالث في أية حكومة ثالثينية مفترضة، فيما يتفهم 
الرئي���س س���عد احلريري مطالبة احل���زب التقدمي االش���تراكي بثالثة مقاعد 
وزاري���ة حت���ى لو ل���م تكن هذه املقاع���د درزية بالكام���ل. وفي م���وازاة ذلك، يبدو 
الرئي���س احلري���ري أيض���ًا متفهمًا ملطالبة ح���زب الق���وات اللبنانية باحلصول 
على حصة وزارية أثقل من حصتها احلالية بعد أن تضاعف عدد نواب الكتلة 
النيابية لهذا احلزب في االنتخابات النيابية األخيرة، فيما يرى التيار الوطني 

احلر والرئيس عون أن مطالب حزب القوات اللبنانية مبالغ فيها.
 وتبق���ى العق���دة الثالث���ة املتعلقة بتمثيل النواب الس���نة الذين ال ينتمون 
ال���ى تي���ار املس���تقبل وال يخف���ي التي���ار الوطن���ي احلر ميل���ه ال���ى متثيلهم في 
احلكوم���ة املقبل���ة. وقد بات واضح���ًا أن الرئيس احلري���ري ال ميانع في متثيل 
ه���ؤالء م���ن حصة رئيس اجلمهوري���ة، على قاعدة أن معظم هؤالء مس���تعارين 
من كتل نيابية أخرى أو رافضن النضواء في كتلة نيابية معارضة أو ذو طابع 
مذهبي. وتأسيسًا على كل ذلك، بدأت أوساط سياسية من داخل التيار الوطني 
احل���ر تعزف عل���ى وتر موقف الرئي���س احلريري الذي يراد حتميله مس���ؤولية 
التأخر في تش���كيل احلكومة وفي اعطاء املس���ألة بعدًا إقليميًا س���عوديًا بعيدًا 
ع���ن االعتبارات السياس���ية احمللي���ة التي تدفع الرئيس احلري���ري الى الوقوف 
ال���ى جان���ب ولي���د جنبالط وس���مير جعج���ع في موض���وع التش���كيل احلكومي 
ك���ي ال تولد احلكوم���ة باختالل فاضح في ميزان الق���وى لغير مصلحة القوى 
السياس���ية الت���ي كانت منضوية في اطار معس���كر الرابع عش���ر م���ن آذار. ولكن 
كل ذلك لم يس���تفز الرئيس س���عد احلريري الذي بقي على هدوئه وقام بزيارة 
قص���ر بعب���دا، مؤك���دًا في أكثر م���ن موقف إعالم���ي نفيه القاط���ع للخالف مع 
رئيس اجلمهورية، ونفيه الباّت ألي خالف مستحكم مع رئيس التيار الوطني 
احل���ر وزير اخلارجية جبران باس���يل. ال بل ان���ه أعرب عن تفاؤله بإمكان إعالن 

التشكيلة احلكومية خالل أسبوع أو أسبوعن. 
 يستند الرئيس احلريري في هدوئه واطمئنانه الى ثالثة عوامل:

- وجود مظلة دولية واقليمية لدوره السياسي على الساحة اللبنانية كان 
ف���ق عليه في قمة هلس���نكي بن  م���ن أبرزه���ا االهتمام الروس���ي في ش���رح ما اتُّ
الرئيس���ن األميركي والروسي حول األزمة السورية واعادة النازحن السورين 

إلى بالدهم. 
- اقتناع الرئيس ميش���ال عون والوزير جبران باسيل بعدم جدية أي خيار 
س���ّني آخ���ر غير الرئيس احلري���ري لتولي مهمات رئاس���ة احلكوم���ة إال إذا كان 
املطلوب تش���كيل حكومة ضيقة ال تتالءم مع مع تطلعات الرئيس عون القوية 

في السياسة وفي التمثيل السياسي.
- اقتناع اجلميع بأن ال مخرج دستوريًا ملعضلة سحب التكليف من رئيس 
���ف بذل���ك، حتى لو ح���اول البع���ض الغمز من قن���اة عدم صدور  للحكوم���ة ُيكلَّ
مرسوم تكليف الرئيس سعد احلريري على ما جرت عليه العادة. وبالتالي فإن 

موقف الرئيس احلريري قوي جدًا من الناحية الدستورية. 
 ساعتئذ ميكننا أن نفهم أسباب برودة أعصاب الرئيس سعد احلريري في 
مواجهة كل ما قيل ويقال حيال تكليفة رئاسة احلكومة. وها هو دولة الرئيس 
ال يع���دل في جدول أعماله ش���يئا مبا فيه اجازات���ه العائلية في مدريد وغيرها 
م���ن العواص���م األوروبية القريبة من حوض املتوس���ط )كالعاصمة االس���بانية( 

مدريد أو البعيدة عنه )كالعاصمة الروسية موسكو(.

الحريري: هدوء أعصاب!!
بقلم: أمين حجازي
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األمان

اخترقت الس��ترة الواقية أكبر من حجم رصاص��ة البندقية األميركية 
من نوع إم 16، أو الروسية الصنع من نوع كالشينكوف، حيث كشف 
التحقي��ق أن الرصاص��ة م��زّودة برأٍس له ق��درة عالية عل��ى اختراق 
السترات الواقية املس��تخدمة في اجليش اإلسرائيلي، التي تعتبر من 
األفضل واألقوى لدى اجليوش العاملية، حيث س��عر السترة الواحدة 

ستمائة دوالر. 
أرادت رصاص��ة القن��اص الفلس��طيني إيصال رس��الة واضحة، 
باألفع��ال وليس باألقوال، إلى احلكومة اإلس��رائيلية وجيش��ها الذي 
يه��دد باالجتي��اح البري، أن مصي��ر كل من يدخل قطاع غزة س��يكون 
ش��بيهاً مبصير اجلندي الذي قتلته تلك الرصاصة، وهو على مسافة 
بعي��دة عن غزة، فكيف س��يكون حال اجلنود وهم ب��ني آالف القناصة 
الفلس��طينيني في مواجهة جنود غزاة، حيث وصلت الرس��الة إلى كل 
م��ن يعنيهم األم��ر، والذي جتل��ى بقبول إس��رائيل املفاجئ مبس��اعي 
التهدئة الت��ي قادتها دول إقليمية، وأطراف دولية، وتراجع إس��رائيل 
عن احلرب، كما أن إس��راع مئ��ات آباء وأمهات إس��رائيليني إلى زيارة 
أبنائه��م اجلنود، املوجودي��ن على حدود قطاع غ��زة، لالطمئنان على 
س��ترهم الواقية، ومطالبة الضباط بتغيير هذه السترات، خوفاً على 
حي��اة أبنائهم، ألكبر دليٍل عل��ى أن رصاصة القّناص الفلس��طيني قد 

وصلت إلى اجلميع، وأربكت كل حسابات احلرب اإلسرائيلية. 
أصب��ح معروفاً أن مقت��ل اجلندي أحدث تغييراً كبيراً في املش��هد 
اإلس��رائيلي، حيث بات معروفاً أن حركة حماس، وفصائل فلسطينية 
أخ��رى، ق��د أعدت الع��دة جي��داً ملواجهة أي ع��دوان إس��رائيلي جديد 
عل��ى غزة، وأنها باتت متتل��ك أدواٍت أكثر إيالم��اً، وكلفة لالحتالل. إال 
أن اس��تمرار إطالق الطائرات الورقي��ة والبالونات احلرارية من جهة، 
واملزايدات اإلس��رائيلية الداخلية من جهة أخ��رى، وأيضاً االنتخابات 
في إس��رائيل، كما حدث مرات كثيرة، منذ الغارة اإلس��رائيلية اجلوية 
عل��ى املفاعل النووي العراق��ي في عام 1981، م��روراً بحروب أخرى 
ش��بيهة، واحلرب على غزة قبل أربعة أعوام برئاسة رئيس احلكومة 
احلال��ي، بنيامني ننت ياهو، مبعن��ى أن فرضية احل��رب تبقى قائمة، 
لكنها قد تكون بأش��كال مختلفة، كالقصف اجلوي والبحري والبري، 
أو الع��ودة إلى سياس��ة االغتياالت، مع أن اجلناح العس��كري حلركة 
حماس كان قد هّدد إسرائيل بدفع أثمان كبيرة، في حال شّنها عدواناً 
جديداً على غزة، موضحاً أن احلركة متتلك أسلحة جديدة قادرة على 
تغيير مجرى احلرب، ولكن إسرائيل ستفّكر كثيراً قبل االجتياح البري 

كما سمعناها تهّدد مراراً.

تراجع��ت في األي��ام املاضية حّدة التهديدات اإلس��رائيلية بحرٍب 
مفتوحٍة على قط��اع غزة، مبا فيها التهديد باجتياح بري إس��رائيلي، 
بعد أن مّرت املنطقة بأجواء ش��ديدة التوتر والقلق خوفاً من اندالعها، 
وذلك بعد فشل الضغوط والتهديدات اإلسرائيلية على حركة حماس 
إليق��اف إطالق الطائ��رات الورقي��ة والبالون��ات احلارقة م��ن القطاع 
باجتاه املس��توطنات اإلسرائيلية احمليطة بقطاع غزة، التي بدأت منذ 
انطالق مسيرات العودة الفلسطينية، قبل أربعة أشهر، حيث أشعلت 
الني��ران الناجمة ع��ن الطائ��رات، والبالونات احلارقة، م��ا يزيد على 
ثالثني ألف دومن من األراضي، ومنشآت زراعية وصناعية، ومركبات 
عديدة، وذلك في مس��توطنات إس��رائيلية ش��مال قطاع غزة احملاصر 
وش��رقه، حيث ازدادت املس��افات التي تصل إليها الطائرات الورقية، 
التي وصلت أخيراً إلى مشارف مدينة أسدود، ومشارف منطقة اخلليل 

الغربية، والتي تبعد أكثر من أربعني كيلومتراً عن قطاع غزة. 
ج��اء تراجع طبول احلرب اإلس��رائيلية على القط��اع، بعد غارات 
جوي��ة إس��رائيلية عل��ى أنح��اء مختلف��ة، أدت إل��ى س��قوط ش��هداء 
فلس��طينيني، ومقتل جندي إسرائيلي، بعد إصابته برصاصة قناص 
فلس��طيني، وهو اجلن��دي اإلس��رائيلي األول ال��ذي يلق��ى حتفه على 
ح��دود قطاع غزة، من��ذ انتهاء حرب صي��ف 2014، حيث أدى مقتله، 
كما استمرار مس��يرات العودة، وإطالق الطائرات الورقية والبالونات 
احلارقة، إلى إشعال احللبة السياسية واألمنية اإلسرائيلية الداخلية، 
وزيادة الضغط على احلكومة واجليش، لش��ن حرب كبيرة على غزة 
احملاص��رة، فق��د قطع رئي��س احلكوم��ة، )بنيامني ننت ياه��و( إجازة 
عطلة السبت، ليترأس اجتماعاً عاجالً في وزارة اجليش في تل أبيب، 
ضم وزير اجليش أفيغدور ليبرمان، ورئيس األركان غادي إيزنكوت، 
وكبار قادة اجليش وجهاز األمن الداخلي )الشاباك( واألجهزة األمنية 
األخرى. وبش��كل مفاج��ئ، وغير متوقع، س��يطرت حالة م��ن اإلرباك 
والتوت��ر على املجتمعني، بعد أن أطلعه��م ضباط اجليش على نتائج 
التحقيق في مقتل اجلندي، حيث قدم الضباط للمس��تويني السياسي 
واألمن��ي، معلوم��ات صادم��ة ج��داً، ب��ل مخيف��ة، ومرعب��ة للجن��ود 
وعائالتهم، ولكل املجتمع اليهودي ومؤسس��اته األمنية والعس��كرية 
والسياسية، حيث كش��ف التحقيق امليداني املهني أن اجلندي القتيل 
أصيب برصاص��ة اخترقت س��ترته املعدنية الواقية م��ن الرصاص، 
وأحدث��ت فيها حف��رة كبيرة، وأطلق الرصاصة قناص فلس��طيني من 
بندقي��ة إيرانية حديثة الصنع، من مس��افة تزيد عل��ى 1500 متر من 
داخ��ل حدود قطاع غزة، حي��ث بدا واضحاً أن حج��م الرصاصة التي 

قّناص فلسطيني 
يربك قرار حرب 
إسرائيلّية في غزة

اخلاص للرئيس الروس��ي في الش��رق األوسط ميخائيل 
بوغدان��وف تفاصيل املقترحات الروس��ية »حول تنظيم 
عودة النازحني إلى األماكن التي كانوا يعيشون فيها قبل 
احلرب«، كذلك ج��رى »التطرق إلى مهمة توفير الظروف 
الالزم��ة لعودة الالجئني الس��وريني ال��ى وطنهم، البالغ 
عدده��م نحو ملي��ون في لبن��ان وحده، في ظ��ل اجلهود 

املبذولة لتسوية األزمة السورية في أسرع وقت«.
وتكش��ف عق��دة النزوح الس��وري املس��تجدة، التي 
دخل��ت على ملف تكش��يل احلكوم��ة اجلدي��دة، أن هناك 
مس��اراً سياسياً متصاعداً إلرباك الرئيس سعد احلريري 
مبلفات وعقد جديدة، وذل��ك بهدف دفعه إلى القبول مبا 
يريده »حزب الل��ه« والتيار الوطني احلر حول احلكومة 
وش��كلها وطبيعة توجهاته��ا، أو دفعه ال��ى االعتذار عن 
االس��تمرار في عملية تش��كيل احلكومة بسبب اخلالفات 
والعق��د املس��تحكمة ح��ول احلص��ص الوزاري��ة وحجم 
التمثي��ل له��ذا الفري��ق أو ذاك. ويراه��ن ه��ذا الفريق على 
الوق��ت م��ن أج��ل ضم��ان اس��تجابة الرئي��س احلريري 

ملطالبه السياسية واحلكومية.
باختص��ار، هناك مراهنة على لعب��ة الوقت من قبل 
كل الفرق��اء املعني��ني في عملي��ة تش��كيل احلكومة، فمن 

يقول »أخ« قبل اآلخر؟{
بسام غنوم

ال��ى عودة العالقات الطبيعية مع النظام الس��وري، ورد 
الرئي��س نبي��ه بري على س��ؤال ع��ن اتص��االت الرئيس 
احلري��ري مع روس��يا ح��ول مل��ف النازحني الس��وريني 
بالق��ول: »مل��اذا هذا الل��ف وال��دوران؟ ال غنى ف��ي نهاية 
املطاف ع��ن االتصال مع الس��وريني«. ول��م يقتصر األمر 
على هذه املواقف فقط، ف�»حزب الله« عمل على تش��كيل 
جلن��ة برئاس��ة النائب الس��ابق نوار الس��احلي من أجل 

تسهيل عودة النازحني السوريني الى بالدهم.
ف��ي اجلانب اآلخر، يش��دد الرئيس س��عد احلريري 
على ض��رورة ع��ودة النازحني الس��وريني ال��ى بالدهم، 
لكن ليس بالطريقة التي يريدها حلفاء النظام الس��وري 
ف��ي لبن��ان، فهو يريد أن تك��ون العودة منظم��ة ووفق ما 
تري��ده األمم املتح��دة واملجتم��ع الدولي م��ن أجل ضمان 
حت��رك  ولذل��ك  وأمنه��م،  العائدي��ن  النازح��ني  س��المة 
الرئيس س��عد احلريري باجتاه روس��يا عبر مستش��اره 
للش��ؤون الروسية جورج شعبان، الذي بحث مع املمثل 

اجل��دل الداخل��ي مج��دداً ح��ول الصالحيات الرئاس��ية، 
حيث عبرت املصادر املقربة من بعبدا عن اعتراضها على 
فكرة تش��كيل جلنة لبحث موضوع النازحني الس��وريني 
مع اجلانب الروس��ي، التي حت��دث عنها مندوب الرئيس 
س��عد احلريري جورج ش��عبان، »ألن مثل هذا املوضوع 
ال يتق��رر عل��ى مس��توى مستش��ارين أو معاون��ني، وفق 
تعبي��ر املصادر. ولذلك س��يكون هذا أح��د ملفات البحث 
ب��ني رئيس اجلمهوري��ة والرئيس احلري��ري بعد عودته 

الى بيروت«.
والس��ؤال الذي يطرح نفس��ه ه��و: هل إث��ارة العقد 
املختلف��ة أم��ام الرئي��س س��عد احلريري، ه��ي إلحراجه 

وإخراجه؟
البداية أوالً من العقدة اجلديدة، وهي عقدة معاجلة 
أزمة النزوح السوري في لبنان، إذ من املعروف أن هناك 
اتفاقاً بني اللبنانيني على ان النزوح الس��وري إلى لبنان 
خلق أزمات مختلفة، سواء طائفية ومذهبية أو اجتماعية 
واقتصادية، أوالً بس��بب احلجم الكبي��ر للنازحني، الذي 
بلغ ما يقارب مليوناً ونصف مليون نازح، وثانياً بسبب 
الت��ي  الطائفي��ة واملذهبي��ة والسياس��ية  احلساس��يات 

سببها هذا النزوح.
لك��ن االتف��اق عل��ى ض��رورة معاجلة أزم��ة النزوح 
الس��وري ال ينس��حب على ط��رق معاجلته وأس��اليبها، 
فاجلان��ب املرتبط ب�»ح��زب الله« والتي��ار الوطني احلر 
وحرك��ة أمل يريد االس��تفادة أو باألحرى اس��تغالل أزمة 
النزوح الس��وري ف��ي لبنان إلعادة العالق��ات مع النظام 
الس��وري الى ما قبل ع��ام 2005، أي إلى م��ا كانت عليه 
قبل اغتيال الرئيس رفيق احلريري، ويرى هذا الفريق أن 
الفرصة مناس��بة اآلن بعد التطورات األخيرة في امليدان 
الس��وري وبعد نتائج االنتخابات النيابية األخيرة التي 
أعطت أفضلية للفريق املؤيد للمحور اإليراني - السوري، 
وفي ه��ذا اإلطار كانت الفتة دعوة الوزير جبران باس��يل 

استشهاده، فضالً عن حوادث سابقة مماثلة أدت إلى 
إصابات داخل املخيم وخارجه.

وطال��ب د. حمود كل القوى الفلس��طينية بتجاوز 
املرجعي��ة  احي��اء  وإع��ادة  السياس��ية  خالفاته��م 
السياس��ية املوحدة وتفعيل القوى األمنية لوضع حد 
لتفلت الس��الح داخ��ل املخيم ومالحقة كل من يس��يء 

إلى املخيم واجلوار.
وأض��اف: كل ه��ذا ال يعن��ي وال ب��أي ش��كل م��ن 
األش��كال ان ُتتخذ أية إج��راءات عقابية بحق كل أبناء 
املخي��م بس��بب بعض املتفلت��ني، مع ض��رورة مراعاة 

القضايا احلياتية التي تهم أبناء املخيم.

لتش��كيل  اجلاري��ة  املش��اورات  عملي��ة  دخل��ت 
احلكوم��ة ف��ي تعقي��دات سياس��ية جديدة تض��اف إلى 
العق��د القدمية املعروف��ة، مثل العقدة املس��يحية وعقدة 
التمثي��ل ال��درزي، والن��واب الس��ّنة املس��تقلني، وه��ذه 
العقد ه��ي أزمة النازحني الس��وريني في لبن��ان، وعودة 
العالق��ات اللبناني��ة - الس��ورية إلى طبيعته��ا، وأيضاً 
عقدة الصالحيات الرئاسية املتجددة التي يتحدث عنها 
فريق رئي��س اجلمهورية املتمثل ب�»تكت��ل لبنان القوي« 
التي يبدو أنها تري��د إطاحة كل الصالحيات التي منحها 
دستور الطائف لرئيس احلكومة، والعودة بلبنان الى ما 
قبل اتفاق الطائف حتت عناوين واعراف غير دس��تورية 

بحجة التوازنات الطائفية.
وإذا كان األس��بوع املاضي قد شهد استمراراً للجدل 
ح��ول العق��دة املس��يحية، والتمثي��ل ال��درزي، والنواب 
املس��لمني السّنة املس��تقلني، فإن األسبوع اجلاري يشهد 
تصعي��داً في املواق��ف املعرقل��ة لعملية التأليف بس��بب 
دخ��ول موضوع الن��زوح الس��وري في لبن��ان على خط 
املعاجل��ات الدولي��ة بع��د قمة هلس��نكي بني الرئيس��ني 
األميرك��ي والروس��ي دونال��د ترامب وفالدميي��ر بوتني، 
اللذي��ن ناقش��ا موضوع النازحني الس��وريني ف��ي لبنان 
اس��تقبل الدكت��ور بس��ام حمود مبرك��ز اجلماعة واملنطق��ة واتفقا على التعاون ملعاجلت��ه، وهو فتح باب 

الق��وى  حتال��ف  م��ن  وف��داً  صي��دا  ف��ي  اإلس��المية 
الفلس��طينية في اجلنوب برئاس��ة أمني سر التحالف 
في منطقة صيدا مس��ؤول جبهة التحرير الفلسطينية 
السياس��ية  اللجن��ة  عض��و  بحض��ور  جمع��ة،  ولي��د 

للجماعة محمد الزعتري.
تن��اول اللق��اء الوض��ع الفلس��طيني بش��كل عام 
واألوضاع السياس��ية واألمنية واإلنسانية في مخيم 
عني احللوة بشكل خاص، ال سيما ظاهرة اطالق النار 
املستنكرة التي تتكرر كل فترة، والتي كان من نتائجها 
اصابة الفتى س��ليم هادي برصاصة طائشة أدت الى 

إثارة العقد أمام الرئيس الحريري.. هل هي إلحراجه وإخراجه؟

كلمة األمان

عبـــــر شـــبكة اإلنترنــت

www.al-aman.com

د. حمود يستقبل تحالف القوى الفلسطينية
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هَوس االستئثار بالسلطة
ومخاطر اإلنقالب على الدستور

بقلم: وائل جنم
أكث��ر من س��تني يوماً م��ّرت على تكلي��ف الرئيس 
س��عد احلري��ري تألي��ف احلكوم��ة، والنتيج��ة أن كل 
أجراه��ا  الت��ي  واملش��اورات  واللق��اءات  االتص��االت 
وأدارها مع القوى السياس��ية، ومع الكتل النيابية، لم 
تفِض إل��ى نتيجة، أو إلى اتفاٍق على تش��كيل حكومة 
واس��عة، متّثل أغلب القوى السياس��ية، وال سيما تلك 
الكبرى التي حتظى بتمثيل وازن في املجلس النيابي. 
قّدم الرجل في مرحلة تصّوراً مبدئياً لش��كل احلكومة، 
وتركيبتها، وت��وّزع القوى السياس��ية على مقاعدها، 
إال أن التص��ّور ُرف��ض مباش��رة م��ن أكث��ر م��ن طرف، 
خصوص��اً من رئي��س اجلمهورية ميش��ال عون الذي 
ُيعتبر ش��ريكاً مع الرئيس املكلف س��عد احلريري في 
مكاٍن ما، خصوصاً في مسألة التوقيع على التشكيلة 
الت��ي يتقّدم به��ا الرئيس املكلف إل��ى املجلس النيابي 

لنيل ثقته.
وباملناس��بة، ال ُتعتبر مدة ش��هرين طويلة قياساً 
على جتارب سابقة في تشكيل احلكومات، فقد احتاج 
بعضها إلى قرابة العام، كما في حكومة الرئيس متام 
س��الم، وبعضه��ا اآلخ��ر إلى ش��هور، كما ف��ي حكومة 
الرئيس جني��ب ميقاتي. وقد برزت خ��الل هذه الفترة 
عقباٌت، بعضها داخلي يتصل بأداء القوى السياسية 
ومطالبها وشروطها، وبعضها اآلخر كان خارجياً غير 
منظور بشكل واضح، إال أن املشهد، في األيام األخيرة، 
بدا كم��ا لو أنها مس��ألة محاولة اس��تئثار بالس��لطة، 
ومعركة متهيدية ملعارك أخرى، على مستوى النظام 
السياس��ي ف��ي لبنان، فض��الً عن قضي��ة احملاصصة 
الوزارية وتوزيع املقاعد واملغامن، كما لو أن احلكومة 
»قطع��ة جنب«، وكل طرف يريد أن يس��تأثر بأكبر قدر 

منها.
تب��دو العقد الداخلي��ة البارزة حتى الس��اعة في 
مس��ألة تأليف احلكومة على الش��كل اآلتي: رفض من 
التي��ار الوطني احل��ر لتمّثل ح��زب الق��وات اللبنانية 
بأكث��ر م��ن ثالث��ة وزراء ف��ي احلكوم��ة، م��ن دون أن 
يك��ون م��ن بينها أي��ة وزارة س��يادية أو أساس��ية، ما 
يع��ود إل��ى محاول��ة إقصاء »الق��وات« ع��ن احلضور 
الفاع��ل ف��ي الس��احة املس��يحية، كج��زء م��ن معركة 
رئاسة اجلمهورية مستقبالً بعد انتهاء والية الرئيس 
احلالي، ميش��ال ع��ون، وخصوص��اً أن كالً من رئيس 
التيار الوطني، جبران باس��يل، ورئيس حزب القوات 
اللبنانية، س��مير جعجع، يطمحان إلى شغل منصب 
رئاس��ة اجلمهوري��ة، فضالً ع��ن أن إقص��اء »القوات« 
ع��ن احلكوم��ة، أو حص��ر متثيلها فيها مبقاع��د قليلة، 
س��يعطي التيار حصة كبيرة ف��ي احلكومة. وبالتالي 
إمكاني��ة ف��رض السياس��ات الت��ي يريده��ا، وه��ذا ما 
يخشاه رئيس احلكومة املكلف، وال يريده، لذا يتمّسك 

بحضور »القوات« في احلكومة بشكل فاعل.
ثاني��ة العقد الداخلية الب��ارزة التي تؤّخر تأليف 

احلكوم��ة أيض��اً مس��ألة اقتط��اع وزي��ر م��ن احلصة 
الدرزي��ة ملصلحة التي��ار الوطني احل��ر، وحتالفه مع 
رئي��س احل��زب الدميقراط��ي اللبنان��ي، الوزير طالل 
أرسالن، الذي فاز مبقعد نيابي وحيد عن حزبه، وهذا 
م��ا يرفض��ه الزعيم ال��درزي وليد جنبالط، ويتمّس��ك 
بتمثي��ل الطائف��ة الدرزية ف��ي احلكوم��ة، باعتبار أن 
حزبه ف��از بكل املقاع��د الدرزية في املجل��س النيابي، 

ما ع��دا مقعد أرس��الن، واخلالف هنا أيض��اً مع التيار 
الوطني احلر، وم��ن خلفه مع رئيس اجلمهورية الذي 

يتمّسك بتوزير أرسالن، ولو على حساب جنبالط.
أما العقدة الثالثة البارزة، وهي األقل تأثيراً، فهي 
توزير شخصية س��ّنية من خارج الفريق الذي يرأسه 
رئيس احلكومة املكلّف، س��عد احلري��ري، لكنها تبقى 

العقدة األقل تأثيراً من غيرها.
هناك أيضاً عقدة رابعة، وال تقّل ش��أناً وخطورة، 
ه��ي مطالبة رئيس اجلمهورية بحصة وزارية خاصة 
ب��ه، م��ن ثالث��ة أو أربع��ة وزراء، باعتب��ار ذل��ك عرفاً 
ج��رى العم��ل به مع رؤس��اء جمهورية س��ابقني، لكن 
أغلب القوى السياس��ية ترفض ذلك، وتخش��اه، على 
اعتب��ار أن الرئي��س احلال��ي، ميش��ال ع��ون، جاء من 
فريق سياس��ي، فهو كان رئيس��اً للتيار الوطني احلر، 
والتي��ار م��ا زال جزءاً أساس��ياً من احلياة السياس��ية 
اللبناني��ة، وبالتال��ي إن إعطاء التي��ار حصة وزارية، 
وإعط��اء رئي��س اجلمهورية حص��ة وزاري��ة إضافية 

س��يعطي الرئيس الثل��ث زائ��داً واحداً ف��ي احلكومة، 
وه��و ما يحّول��ه احلاكم الفعلي للب��الد، بدل احلكومة 
مجتمع��ة، وفق ما أقّره الدس��تور اللبنان��ي في اتفاق 
الطائ��ف. وبالتالي، يرف��ض رئيس احلكوم��ة املكلّف 
ه��ذا األم��ر، ومعظم القوى السياس��ية ترفض��ه أيضاً، 
مب��ا ف��ي ذل��ك حلف��اء التي��ار الوطن��ي احل��ر، وحلفاء 
الرئي��س. وق��د وّلدت ه��ذه النقطة حتدي��داً خالفاً غير 
معل��ن بش��أن الصالحي��ات ب��ني رئيس��ي اجلمهورية 
واحلكوم��ة املكلف، ملّح فيه رئي��س اجلمهورية إلى أن 
صالحياته ليس��ت فق��ط التوقيع، فيما تش��ّدد رئيس 
احلكوم��ة املكل��ف ف��ي صالحيات��ه، وأكد أن��ه املعني 
الوحي��د بالتأليف، ورفض أي مس��اٍس بالصالحيات 
ف��ي بلد قائ��م على توزي��ع الصالحيات ب��ني املكونات 
األساسية، ما جعل العالقة تتوّتر أخيراً بني الرئيسني 
ع��ون واحلري��ري، م��ع التذكير بأن وص��ول عون إلى 
الرئاسة األولى كان بفضل تسوية وصفقة عقدها قبل 

نحو عامني مع احلريري.
أما العقد اخلارجية، وهي غير منظورة مباش��رة، 
فق��د تك��ون موج��ودة وحاض��رة ف��ي صمي��م املواقف 
الداخلية، والعتب��اراٍت تتعلّق مبصالح كل واحدٍة من 
الدول املهتمة بالش��أن اللبناني، أو التي تربط الشأن 

اللبناني مبصاحلها، واحلديث عنها شيء آخر.
ه��و ه��وس الس��لطة واالس��تئثار بها ف��ي لبنان 
يؤّخ��ر والدة احلكوم��ة، بل يري��د أن يعي��د البالد إلى 
عقود سابقة، كانت فيها االمتيازات ملصلحة فئٍة على 
حساب فئة أخرى، دومنا نظر أو اعتبار ملا في احمليط 

من حرائق قد متتد إلى لبنان في أي حلظة.{

إصالحات وصالحّيات.. للرئيس المكلف
تراوح أزمة تأليف احلكومة مكانها دون ان جتد لها 
حالً على الرغ��م من مرور قرابة ش��هرين على التكليف. 
ال جدي��د حت��ى اآلن ف��ي مواق��ف األط��راف السياس��ية. 
البع��ض يتحدث عن عقد داخلية، وه��و الظاهر والبارز 
من االزمة، فيما البعض اآلخر يتحدث عن عقد خارجية 
غي��ر منظورة حتى الس��اعة، إال أن املتحس��س ميكن أن 
يلمس��ها ف��ي العقد الداخلي��ة. وتتزامن ه��ذه األزمة مع 
وض��ع اقتص��ادي صع��ب يعيش��ه البلد، وم��ع محيط 
اقليم��ي ملتهب ومحتقن على الرغم م��ن احلديث الدائم 
عن حل سياسي لألزمة السورية. وبطبيعة احلال، فإن 
هذا التالزم والتزامن بني أزمة تأليف احلكومة والوضع 
االقتص��ادي واحمليط امللتهب يزيد حج��م األزمة تعقيداً 
على الناس، من��ذراً مبزيد من اإلحباط واليأس الذي قد 

يدفع في أية حلظة الى ما ال حتمد عقباه.
ال ُيع��رف على وجه الدقة متى ميكن أن تنفرج هذه 
األزمة. الرئيس املكلف سعد احلريري يتحدث دائماً عن 
قرب والدة احلكومة، ولكن األجواء واملواقف السياسية 
لألطراف املعنّية ال تنبئ بذلك. فاجلميع ال يزال يتمسك 
مبوقف��ه ومطلب��ه وش��روطه، وه��ذا يبق��ي األم��ور على 

حالها.
أخط��ر ما في هذه األزم��ة حالياً حديث البعض عن 
جتاوز الدس��تور والقفز ف��وق الصالحيات حتت عنوان 
االص��الح أو بذريع��ة الوض��ع االقتص��ادي وتأثي��رات 

الوض��ع االقليم��ي على الداخ��ل اللبناني، وم��ن هنا بدأ 
البعض يلّمح الى وضع س��قف زمن��ي لعملية التأليف، 
متجاه��الً األطراف السياس��ية الت��ي تعرقل ال��والدة أو 
تضع العصي في دواليب املس��اعي واالتصاالت بهدف 
االس��تئثار بالس��لطة من جدي��د، وإح��كام الهيمنة على 
ق��رار البلد. فكي��ف ميكن أن تس��تقيم هاتان املس��ألتان 
معاً؟ املطالبة بوضع س��قف زمن��ي لعملية التأليف من 
ناحي��ة، وعرقلة مس��اعي التأليف من ناحي��ة أخرى؟! 
إنه��ا بكل بس��اطة محاولة إلضع��اف الرئي��س املكلف، 
وموقع الرئاس��ة الذي ميثله، وه��ذا بالطبع أمر مخالف 
للدس��تور، ولوثيق��ة الوف��اق الوطن��ي، فض��الً ع��ن أنه 
يعي��د البل��د ال��ى األج��واء القدمية الت��ي كانت س��ائدة 
وأوصلت الى اخلروج عن جادة الهدوء واالستقرار على 
املس��تويات كافة. إن املنط��ق الس��ليم للتعجيل بوالدة 
احلكوم��ة، وهو أم��ر مطلوب ومل��ح، يكون في تس��هيل 
عمل الرئيس املكلف، وعدم وضع الش��روط التعجيزية 

أمام��ه، او محاولة إقص��اء أطراف سياس��ية أخرى عن 
القيام بدورها وشراكتها في إدارة البلد.

أم��ا احلدي��ث اآلخر ال��ذي ال يق��ل خط��ورة فهو في 
التلميح��ات الت��ي ب��دأت تظهر ف��ي البحث ع��ن مخرج 
أو »خديع��ة« لن��زع التفوي��ض الذي منح��ه النواب في 
استش��اراتهم امللزمة للرئي��س املكلف، وه��ذا األمر فيما 
ل��و حص��ل يع��د انته��اكاً فاضحاً للدس��تور، وجت��اوزاً 
للصالحي��ات، وإطاح��ة صريح��ة التف��اق الطائف، في 
محاول��ة لتكري��س أع��راف جديدة ق��د تطي��ح البلد من 

جديد.
لبن��ان بغنى ع��ن هذه املغام��رات في وق��ت تتجه 
في��ه املنطقة الى ص��وغ حلول سياس��ية باحلد األدنى، 
واملطلوب اليوم قبل الغد تس��هيل مهمة رئيس احلكومة 
املكل��ف، وهي مهم��ة مناطة به حص��راً، لتأليف حكومة 

جتمع كل القوى التي تريد اخلير للبنان.
أم��ا األمر اآلخر املهم، فهو تزاي��د احلديث عن عودة 
طوعي��ة لالجئ��ني الس��وريني ال��ى بلدهم، وه��و مطلب 
يجم��ع عليه اللبناني��ون، إال أنه ال بّد م��ن التيقن من أن 
تكون هذه العودة طوعية فعالً وحقيقية وليست وليدة 
الضغوط التي مت��ارس عليهم دومنا اعتبار للتهديدات 
واملخاط��ر التي قد تتهدد حياته��م فيما لو كانت العودة 

قسرية ودون ضمانات حقيقية جادة.{

الالجئ��ني  م��ن  املئ��ات  غ��ادر 
االثن��ني  ي��وم  لبن��ان  الس��وريني 
ف��ي طريقه��م إل��ى منطق��ة القلم��ون 
الس��ورية، ف��ي إطار عملي��ة يتوالها 
األمن العام اللبناني بالتنس��يق مع 

دمشق.
وتعد هذه الدفعة الرابعة التي 
تغ��ادر لبن��ان من��ذ نيس��ان املاضي 
لبناني��ني  مس��ؤولني  تك��رار  وس��ط 
مطالبته��م للمجتم��ع الدولي بتأمني 
ع��ودة الالجئني إل��ى مناطق توقفت 

فيها احلرب في سوريا. وقالت الوكالة الوطنية لإلعالم: 
»انطلق��ت عند الثامن��ة صباحاً عملية الع��ودة الطوعية 
حلوال��ي 850 م��ن النازح��ني الس��وريني ف��ي عرس��ال« 

بإشراف األمن العام اللبناني.
وش��اهد مص��ور لوكال��ة الصحافة الفرنس��ية على 
أط��راف بلدة عرس��ال عائ��الت تغادر على م��نت حافالت 
وآخرين في س��يارات خاصة وشاحنات صغيرة وحتى 
ج��رارات زراعية محملة باملفروش��ات والل��وازم املنزلية 

واحلاجيات والدراجات وحتى الدواجن.
وانطلق��ت القافلة وس��ط إج��راءات أمنية مش��ددة، 
وتولى مركز لألمن العام استحدث قرب احلدود التدقيق 

في الهويات وتس��جيل أس��ماء املغادري��ن باجتاه معبر 
الزمراني إلى الداخل السوري.

وباإلضاف��ة إل��ى دفع��ة االثن��ني غ��ادر منذ نيس��ان 
املاضي أكثر من 800 الجئ سوري لبنان على دفعات.

وتق��ول احلكوم��ة اللبناني��ة إن 1.5 ملي��ون الج��ئ 
س��وري يوج��دون عل��ى أراضيه��ا، بينم��ا تفي��د بيانات 

مفوضية شؤون الالجئني بأن العدد أقل من مليون.
وح��ذرت منظمات دولية في وقت س��ابق من إجبار 
الالجئني الس��وريني عل��ى الع��ودة إلى بالده��م في عام 
2018، بينما تؤكد الس��لطات اللبنانية أنها ال جتبر أحداً 

على العودة، وتؤكد أن األمر يسير طواعية.{

بتنسيق مع النظام
مئات السورّيين يغادرون لبنان باتجاه القلمون

اعتصام في وسط بيروت ضد قمع الحريات في لبنان
م��ن  ع��دد  اعتص��م 
والكت��اب  الناش��طني 
والش��خصيات السياس��ية 
بع��د ظهر الثالث��اء املاضي 
ف��ي حديق��ة س��مير قصي��ر 
بقم��ع  تندي��داً  بي��روت   -
احلريات التي تطاول عدداً 
م��ن الناش��طني وأصح��اب 

الرأي في لبنان.
وحت��ت ش��عار »ض��د 
القمع« عّبر الناش��طون عن 

اس��تنكارهم وتنديده��م ملا يحصل من حمالت ممنهجة من الس��لطات واألجه��زة األمنية اللبنانية ضد 
الناشطني واملعارضني، محّذرين من أن ُتنتهك احلريات في لبنان التي مُتّيز بالد األرز.

ورفع املعتصمون شعارات تنادي باحلرية والدميقراطية، وضد القمع واالستبداد الذي متارسه 
السلطات اللبنانية، وال سيما ضد الشباب الذين ميارسون أداءهم عبر وسائل التواصل االجتماعي.

وعكس االعتصام مزايا العقل اجلماعي للناش��طني وأصحاب ال��رأي واملدافعني عن احلريات في 
لبنان، الذي ُترجم بحركة عفوية عّبرت عن احلرص لدى هؤالء الناشطني.
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صحيفة روسّية: هل سينسحب األسد من حلب ويسلمها لتركيا؟

سورية.. خفض الصراع وتصعيد التقسيم

نش��رت صحيفة »سفابودنايا براس��ا« الروسية 
تقري��راً، حتدث��ت في��ه ع��ن تخبط س��وريا ف��ي وضع 
صعب لم تعهده من قبل، وانقس��امها إلى ثالثة أجزاء 

واقعة حتت سيطرة جهات مختلفة.
وقالت الصحيفة، في تقريرها، إن األس��د يسيطر 
على اجلزء األكبر من األراضي السورية، بينما تسيطر 
وح��دات حماية الش��عب الكردية على اجل��زء الثاني، 
أم��ا اجلزء الثال��ث فيقع حتت قبضة تركيا مبس��اعدة 
حلفائها داخل س��وريا، مبا في ذلك اجليش الس��وري 

احلر.
وأضافت الصحيفة أن األسد وجد نفسه أمام خيار 
ج��ّد صعب، يتمثل في ضرورة طرد األطراف األجنبية 
التي أقحمت نفس��ها في الش��ؤون الس��ورية. ويعتبر 

التخل��ي عن املعركة من طرف 
األس��د مبثابة اعت��راف بعدم 
جدارت��ه وفش��له في انتش��ال 
س��وريا م��ن أزمته��ا وحتقيق 
االس��تقرار. وم��ن املرج��ح أن 
يه��دد ذل��ك الوح��دة اإلقليمية 
لس��وريا، وي��ؤدي إل��ى ظهور 
دولة ضعيفة وفقيرة، خاصة 
ف��ي ظل س��يطرة األك��راد على 

أكبر موارد النفط السورية.
أن  الصحيف��ة  وذك��رت 
اس��تمرار األس��د ف��ي خ��وض 

ب��ات مؤك��داً أن دخ��ول حت��والت »سوتش��ي« إل��ى 
األحداث الس��ورية، مدينة ومكاناً للتف��اوض واللقاءات، 
ي��دل عل��ى أن لروس��يا الكلمة الفص��ل في املي��دان، ومنذ 
اس��ُتخدم تعبير »ال��دول الضامنة« واحلراك السياس��ي 

السوري يخرج أكثر من يد السوريني.
مبراجع��ة التداعي��ات م��ا بع��د مؤمتر تل��ك املدينة 
الروس��ية ب��ني املعارض��ة والنظ��ام، يالح��ظ أن جبهات 
قتالي��ة كثي��رة ه��دأت، وأن الصراع أخذ ش��كل التصعيد 
العس��كري عل��ى املناط��ق املعارض��ة تباع��اً، لتفريغه��ا 
بشكل تام. وفي الوقت عينه، تابعت تركيا شماالً مسيرة 
التوغل، كما في عمليتها العسكرية »غصن الزيتون« في 
عفري��ن التي أصبحت، إلى جانب مناطق »درع الفرات«، 
حت��ت الوصاية التركية، واآلن باتت تش��كك بانس��حاب 
»الق��وات الكردية« الس��ورية أص��الً من مبنج املقتس��مة 

»احتاللياً« مع الواليات املتحدة! 
في حينها، عملت روس��يا على تصعيد هجماتها في 
الغوطة وريف دمشق وجنوبها وريف حمص والقلمون، 
لتك��ون بذل��ك أمّت��ت صفق��ة ال��دول الضامنة بالقس��مة 
اجلغرافية للمناطق السياسية املؤثرة على كيان النظام. 
وم��ا يحدث ف��ي اجلن��وب الس��وري اليوم، من تس��اقط 
لبل��دات درعا تباعاً، بيد النظ��ام وحلفائه، ما هو إال تتمة 
التفاقي��ات مؤمتر أس��تانة التي مس��خت املفاوضات إلى 
مساومات إقليمية، أسكتت تركيا ببعض مناطق الشمال 
السوري، ووعدت الواليات املتحدة بأماٍن دائم إلسرائيل. 
بالتالي، كلما ظهرت عبارة »احلل السياسي« هو املخرج 
الوحيد لألزمة، تبنّي العكس متاماً لذلك احلل، خصوصاً 
حني يص��در هذا التصريح م��ن موس��كو، وترجمته على 
األرض أن »احلل العسكري« هو املستمر لتقليص أوراق 

املعارضة وفصائلها. 
ويلخص التراجع األميركي لدعم فصائل املعارضة 

ه��ذه احلرب وعدم التخلي عن الس��لطة س��يؤدي إلى 
حتويل سوريا إلى أفغانستان ثانية. في هذه األثناء، 
يع��د الضغط واس��تعمال الق��وة ضد األك��راد من أجل 
االنس��حاب من بعض املناطق أمراً محفوفاً باملخاطر، 
ال س��يما أن الوالي��ات املتحدة تعتبر الداعم الرئيس��ي 
للجماعات الكردية. وقد اكتس��ب األكراد -مبا في ذلك 
العراقي��ون- مكانة كبي��رة خالل الس��نوات األخيرة، 

جعلت منهم قوة هائلة في املنطقة.
وبين��ت الصحيف��ة أن تواص��ل احل��رب ف��ي ظل 
الظ��روف الراهن��ة من ضم��ن األمور التي تهدد األس��د 
وتن��ذر بهزميت��ه، علم��اً أن قوت��ه الرئيس��ية متأتي��ة 
م��ن مس��اعدة روس��يا ل��ه، باإلضاف��ة إل��ى مس��اهمة 
التوجيه��ات  تق��دمي  ف��ي  املختص��ني  املستش��ارين 

املس��لحة جنوب س��ورية طبيعة التفاهم ال��ذي دفع إلى 
لق��اء الرئيس��ني، الروس��ي فالدميي��ر بوت��ني واألميركي 
دونالد ترامب، أخيراً في هلسنكي. واملبادرة بني موسكو 
وواش��نطن ترس��م خريطة التعديالت األمنية واقتس��ام 
مصائ��ر امل��وت اليومي في س��ورية، خصوص��اً املناطق 
املعارضة، يتم تعديلها بصفقات روس��ية، وهنا س��وف 
يق��ف املتابع مس��تغرباً حت��والت املواقف ب��ني الواليات 
املتح��دة وروس��يا منذ حت��ّركات هذه األخي��رة املطمئنة! 
إذ وقبل أس��ابيع قليلة صّرح الرئي��س األميركي، دونالد 
ترام��ب، موجه��اً كالم��ه إل��ى حلف��اء األس��د في س��ورية 
»ي��ا روس��يا اس��تعدي فالصواريخ قادم��ة، وهي جميلة 
وجدي��دة وذكية«، في إش��ارة منه إلى رغب��ة بالده، إلى 
جانب بريطاني��ا وفرنس��ا، بتنفيذ »ضرب��اٍت محدودة« 
ضد النظ��ام، حينه��ا دفعت الق��وات الروس��ية بوارجها 
احلربية بعيداً عن الس��واحل الس��ورية دلي��الً على عدم 
رغبتها باملواجهة املباش��رة ضد تلك الصواريخ، بل أكثر 
من ذلك، راحت تتضّرع ألميركا قائلة: نحن نطلب توجيه 
تل��ك الصواري��خ إل��ى »اإلرهاب ال��ذي تقاتل��ه احلكومة 
الش��رعية من��ذ س��نوات عل��ى أرضه��ا«، حس��ب تعبي��ر 
املتحدثة باس��م اخلارجية الروسية التي وصفت صورة 
العالقة بني موسكو وواشنطن في حينها على أنها »أسوأ 
مم��ا كانت عليه في أي وق��ت مضى، وحتى خالل احلرب 
الباردة!«. ونفذت الواليات املتحدة مع شركائها ضربتها 
العس��كرية ف��ي منتص��ف نيس��ان الفائ��ت عل��ى مواقع 
سورية، مّدعية أنها تعاقب نظام األسد، بسبب استخدام 
السالح الكيميائي ضد املدنيني في دوما في ريف دمشق. 
ومضت الضربة، وأعلن النظام في دمشق عن »انتصاٍر« 
م��ن ن��وع م��ا، تلخ��ص مبس��يرات ألع��الم حلفاء األس��د 
تتجول في س��احات دمش��ق، كأن تلك املس��رحية متفق 
عليها، س��رعان ما تصّعدت احلملة العسكرية على باقي 
الغوطة غرباً لتس��قط بي��د النظام، 
الدول��ي  املوق��ف  مش��هد  واختت��م 
املزعوم بش��أن اإلنس��انية املنتهكة 
بحق املدني��ني واملناطق املعارضة. 
ولكن رمبا هذه هي بقية الس��يناريو 
ال��ذي اتفق��ت علي��ه إدارة ترامب مع 
أذرع روس��ية عل��ى جبه��ة اجلنوب 
الس��وري، إذ باش��ر الروس بإظهار 
النيات التوافقي��ة حلكومة االحتالل 
املتح��دة  والوالي��ات  اإلس��رائيلي 
واألس��د ف��ي آن، والس��ؤال هنا كيف 

كان ذلك؟

العسكرية والدبلوماسية.
وأوردت الصحيف��ة أن روس��يا ق��د تنس��حب من 
احل��رب الت��ي ال نهاي��ة له��ا، بينم��ا وألس��باب أمني��ة 
س��تضطر تركيا للبقاء، نظراً ألن س��وريا م��ن البلدان 
املج��اورة له��ا. وبالتال��ي، س��تؤثر األح��داث الواقعة 
فيها بش��كل كبير على البالد، األمر الذي قد يستوجب 
منها البقاء لس��نوات طويلة داخل األراضي السورية. 
ووفقاً لوسائل اإلعالم التركية، ال ينوي األسد الدخول 

في مواجهة مع تركيا.
وأوضحت الصحيفة أن الرئيس الس��وري أش��ار 
ف��ي وقت س��ابق إل��ى أن املبل��غ املطلوب إلع��ادة بناء 
س��وريا يقدر بنحو 400 مليار دوالر. ويعّد هذا املبلغ 
متواضع��اً جداً مقارنة بحجم اخلس��ائر التي تكبدتها 
��ر أكثر من نصف املبان��ي في البالد.  س��وريا، حيث ُدمِّ
ومع ذل��ك، لم يتمكن األس��د من احلص��ول على املبلغ 
املطلوب إلعادة البناء، إلى أن تلقى في اآلونة األخيرة 
عرض��اً مغري��اً، يتمث��ل ف��ي إع��الن اجلان��ب الترك��ي 

استعداده إلعادة بناء مدينة حلب السورية.
وأش��ارت الصحيفة إل��ى أنه قبل ان��دالع احلرب 
األهلي��ة، كانت حلب تضم نحو 11 باملائة من مجموع 
س��كان س��وريا، لتضم الي��وم أكثر من نص��ف مليون 
نس��مة، نتيج��ة ن��زوح الس��كان م��ن املدين��ة بس��بب 
احل��رب وجل��وء معظمه��م إل��ى اجل��ارة تركي��ا. لهذه 

اس��تدعى بوتني، قبل أس��ابيع، رئيس النظام بشار 
األس��د، من دمش��ق إل��ى سوتش��ي، ليخبره ع��ن الفصل 
الثان��ي من مس��رحية املهادنة، من أجل بق��اء النظام في 
احلكم، وكلمة السر: إسرائيل ال تريد أي قوات إيرانية في 
سورية، األمر الذي أخفاه إعالم النظام، لكنه ظهر مرتاحاً 
بإط��الق دعاي��ة لع��دة حتركات س��ريعة على مس��توى 
الداخ��ل الس��وري، مث��ل تس��ريح الدفع��ة 102 األق��دم 
ف��ي جيش النظ��ام، وإزالة حواجز عس��كرية ف��ي البالد، 
وخف��ض س��عر ال��دوالر مقابل اللي��رة الس��ورية لبعض 
األيام، واس��تمرارية وصول التيار الكهربائي إلى مناطق 
كان يص��ل إليها س��ت س��اعات يومي��اً فقط.. إل��خ، هكذا 
يصن��ع النظام الش��عور بالتغيير على مس��توى التحكم 
بالتضييق األمني على حي��اة املوالني له، خصوصاً بعد 
نهاي��ة صفقة إخ��راج تنظيم الدولة اإلس��المية )داعش( 
من مخي��م اليرموك جنوب دمش��ق بس��الم إل��ى البادية 
الس��ورية، بوس��اطة امرأة م��ن جهاز إع��الم النظام، وقد 

األس��باب، تهت��م تركيا بإع��ادة بناء املدين��ة، وتوفير 
الظ��روف الالزمة وجعلها مناس��بة لعيش ماليني من 
الس��وريني. فيما يس��تعد اجلانب التركي لتخصيص 
املبلغ املطلوب إلعادة بناء املدينة وتوفير مستلزمات 
احلياة للس��اكنني، إال أن هذه الصفق��ة ال حتمل أبعاداً 

إنسانية بحتة.
وأف��ادت الصحيف��ة بأن أنق��رة مس��تعدة لتولي 
ش��ؤون حلب، لكن بش��رط تقدمي بعض التنازالت من 
قبل اجلانب السوري على غرار سحب األسد جليشه، 
وس��يطرة تركيا بش��كل كامل عل��ى املدين��ة. ووفقاً ملا 
تداولته وس��ائل اإلعالم التركية، لن يشارك األسد في 
املفاوضات بش��أن إعادة بناء حلب، بل سيوكل املهمة 
إلى موس��كو، األم��ر الذي قد يؤدي إلى نش��وب بعض 
اخلالف��ات بني اجلانب التركي والروس��ي. وقد ش��كك 
اخلبي��ر الترك��ي تانر بكس��وي، في فرص جن��اح هذا 
االتفاق، إال أنه أكد إمكانية إجراء هذه املفاوضات على 

أرض الواقع.
وأوضحت الصحيفة أن مس��ألة إعادة بناء حلب 
م��ن األم��ور املهم��ة بالنس��بة إل��ى تركيا، ال س��يما في 
ظل ع��دم رضا س��كان العديد م��ن امل��دن التركية إزاء 
تزايد عدد الالجئني، م��ا يخلق صعوبات كبيرة. وفي 
حال جن��اح تركيا ف��ي إع��ادة الالجئني إل��ى ديارهم، 
س��يكون ذلك مبثابة إجن��از عظيم جنحت الس��لطات 
التركية في حتقيقه. لكن من املرجح أن تظهر في إطار 
تنفي��ذ هذا املش��روع العديد من العقب��ات، مبا في ذلك 

االقتصادية.
وف��ي اخلت��ام، نّوهت الصحيفة إلى أن األس��د لن 
يوافق على الدخول في مثل هذه الصفقة، واس��تخدام 
الق��وة ضده ف��ي مثل ه��ذه احلالة أمر غي��ر ضروري، 

وذلك حسب اخلبير التركي.{

تعاد تل��ك الصفقة قريب��اً في ريف درعا، حيث س��يرحل 
»داعش« بس��الم إلى البادية الس��ورية، أو إلى ريف دير 

الزور. 
وح��وش  جي��وب  ف��ي  االرتي��اح  مفت��اح  ب��ات  إذاً 
العاصم��ة الس��ورية، ليت��م إع��الن تس��ليم جث��ث آالف  
املعتقلني املعارضني من س��جون األمن السوري، وتأييد 
وفاته��م ضد مجهول، بكل »ثقة« لن يحاس��بهم أحد، فما 
تري��ده الواليات املتحدة وإس��رائيل مت بدقة، ماذا يهم ما 
سيحّل بالسوريني وثورتهم، سواًء قتلوا حتت التعذيب 
أو باألس��لحة والطيران والقصف والس��الح الكيميائي إال 

قليالً؟
يرّج��ح أن لق��اء ترامب وبوتني ناق��ش بجدية خطًة 
للتخلص من اإليرانيني في سورية، أو على األقل حتجيم 
دورهم من استثمارات النفط الس��وري، مروراً بتجنيس 
امليليشيات الشيعية املقاتلة إلى جانب النظام، واحتالل 
املناط��ق التاريخية التي حتمل تراث س��ورية وهويتها، 
لتشّوه حقائقها تبعاً ملشروع إيران، وصوالً إلى السماح 
له��م بإقامة بع��ض الش��عائر حلماي��ة »مقاماته��م« في 
دمش��ق. بينم��ا م��ا زال��ت املعارض��ة السياس��ية تدرس 
اقت��راح املبعوث األممي، س��تيفان دي ميس��تورا بش��أن 
اللجنة الدس��تورية، وهي ال تس��تطيع أن حتّرك س��اكناً 
في فصيل مس��لح معارض، حني يس��ير عل��ى اقتراحات 
مجالس الش��ورى واملرجعيات الديني��ة )على كثرتها(، 

تلك التي أوصلتنا إلى ما نحن عليه اليوم.{

بقلم: روعة قفصي 

بقلم: عمر الشيخ

إسرائيل تسقط مقاتلة سورية 
بزعم اختراق خط وقف النار

قال اجليش اإلسرائيلي إنه أسقط يوم الثالثاء 
طائرة سورية مقاتلة من طراز »سوخوي« بذريعة 
أنها خرقت وقف إطالق الن��ار في اجلوالن احملتل، 
في حني اتهمت دمشق تل أبيب بدعم من وصفتهم 

باإلرهابيني من خالل استهداف طائرتها.
أن  اإلس��رائيلي  اجلي��ش  بي��ان  ف��ي  وج��اء 
الدفاع��ات اجلوي��ة أطلق��ت صاروخ��ني م��ن نوع 
باتري��وت باجت��اه املقاتلة التي ق��ال إنها اخترقت 

أجواء اجلوالن لنحو كيلومترين.
كما ق��ال متحدث باس��م اجليش اإلس��رائيلي 
إن��ه جرى حتذي��ر قائد الطائرة بأكث��ر من لغة قبل 
إس��قاطها، مش��يراً إلى أنها من طراز سوخوي 22 
أو س��وخوي 24. وف��ي الوقت نفس��ه، ق��ال رئيس 
الوزراء اإلس��رائيلي إن الطائرة اخترقت خط وقف 

إطالق النار. 
وبينم��ا ذكر اجلي��ش اإلس��رائيلي أن الطائرة 
س��قطت ف��ي اجل��زء اخلاضع للس��يادة الس��ورية 
باجلوالن، وأنه ال يعلم ش��يئاً عن مصير طياريها، 

نقل��ت وكال��ة »س��بوتنيك« الروس��ية ع��ن مصدر 
عسكري س��وري أن طياراً س��ورياً قتل، في حني ال 

يزال مصير الطيار اآلخر مجهوالً.
وقال مراس��لون إن الطائرة املقاتلة الس��ورية 
كان��ت تش��ن ف��ي م��ا يب��دو غ��ارات عل��ى مواق��ع 
للمعارضة املسلحة في جنوب اجلوالن واخترقت 

بطريق اخلطأ خط وقف إطالق النار.
م��ن جهتها نقل��ت وكالة األنباء الس��ورية عن 
مص��در عس��كري س��وري أن اجليش اإلس��رائيلي 
اس��تهدف الطائرة احلربية بينما كانت تس��تهدف 
أوكار م��ن وصفهم باإلرهابيني عل��ى أطراف وادي 

اليرموك بريف محافظة القنيطرة جنوبي البالد.
إل��ى أن  وكان املص��در يش��ير عل��ى األرج��ح 
الطائ��رة كانت تنفذ غ��ارات على مواقع ملا يس��مى 
جي��ش خال��د ب��ن الولي��د املباي��ع لتنظي��م الدولة 
اإلسالمية. وأضافت الوكالة أن استهداف الطائرة 
يأتي في إطار ما وصفته بدعم إس��رائيل املفضوح 

ل�»املجموعات اإلرهابية«.{
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في فلسطين القصف بالقصف 
وتّبًا للمتخاذلين والمتآمرين

إَنّ احل��ال البئيس��ة الت��ي وصل��ت إليه��ا أّمُتنا 
اليوم وعلى مختلف املس��تويات، وال سّيما الرسمّي 
منه��ا، حاٌل لم مت��َرّ بها في تاريخه��ا، وذلك أْن يقف 
مس��ؤولوها ضَدّ مصلحتها ومصلحة أهلها في أهِمّ 
القضاي��ا، وهي قضايا احلق��وق والِع��َزّة والكرامة. 
إّنه��م عل��ى الرغ��م م��ن كث��رة أمواله��م ومعّداته��م 
وإمكاناتهم ل��م يدخلوا مع هذا العدِوّ الغاصب يوماً 
حرب��اً حقيقية، َبلْ��َه أْن ينتص��روا عليه ف��ي واحدٍة 
منه��ا، إمّنا ه��ي الهزائ��ُم املتوالية. وهم م��ع ُكِلّ هذا 

اخلنوع والهوان، يقفوَن ضَدّ َمْن ُيقاِوم هذا العدّو!!
لقد مَرّ على فلس��طني مغتصبًة حت��ى اآلَن قرٌن 
م��ن الزم��ان لم يس��كت أهله��ا ع��ن مقاوم��ة احملتّل 
مبختلف الوس��ائل واألس��اليب املمكنة. وإَنّ الناظر 
إل��ى ه��ذه املقاَوم��ة الي��وم – وإْن كان يش��ترك فيها 
أكثر من فصيٍل من أبناء فلس��طني - ال ُتخِطُئ العنُي 
أْن ترى حركة حماس هي أكبَرها وأقواها، وأش��َدّها 
ِنكاي��ًة بالع��دِوّ وإيالم��اً. وهي منّظمة ش��عبية جتُد 
تأييداً معنوياً ومادّياً من قطاعات واسعة في البالد 
العربية واإلس��المية، ولكَنّها ليست مدعومًة بشكل 
حقيقي، من أّيِة جهٍة رس��مية حتى وال من الس��لطة 

الفلسطينية نفسها.
وملّا كانت معظم الدول العربية على املس��توى 
الرس��مي متيُل، بل تدعو إلى ترِك مقاومة الصهاينة 

وعقِد ُصلٍح دائٍم معهم واإلقرار لهم مبا استلبوه، وأَنّ 
معظم الفصائل األخرى تذهب هذا املذهَب، واملنظمة 
األق��وى الت��ي ترى وج��وَب االس��تمرار ف��ي مقاومة 
اليه��ود، هي حماس. ف��إَنّ الرس��مية العربية اليوم 
تق��ُف في حقيقة األمر ضَدّ مش��روعها من حيث أتى. 
ومن هنا يش��ترك معظُم أصحاب هذه الرس��مية مع 
احملتّل في حصارها وُمعاقبتها، ويطالبون بشكل أو 

بآخر بتجريدها من سالحها وإنهاء مقاومتها!!
إَنّ العرَب الدائرين في فلك الدول الكبرى وعلى 
رأس��ها أمريكا، ودول هذا الفلك نفس��ه وهو املعادي 
لإلسالم، يريدون إنهاء قضية فلسطني منذ عشرات 
الس��نني، وخاّص��ًة في ه��ذه األي��ام التي ظه��ر فيها 
م��ا ُيعَرُف بصفق��ة القرن الت��ي من معانيه��ا تهويُد 
فلسطني بكاملها، والتعفية على حّق أهلها بالعودة 
إل��ى ديارهم، وتهجي��ُر أبنائها منها إل��ى مناطق في 
الب��الد العربية املج��اورة كس��ينا وغيره��ا، وإنهاُء 
أّي ن��وع م��ن املقاومة فيها. وم��ن هنا ُيجِم��ُع هؤالء 
بصورة أو أخرى، على مترير هذه الصفقة ومعاقبة 
أهل فلسطني نكايًة بحماس، وال سّيما في الساحات 

التي لها فيها حضور أكبُر من غيرها، كما في غّزة.
وق��د تب��َدّْت ه��ذه املعاقبُة لغ��ّزة بش��كل فاقع. 

ف��ال مين��اء وال مط��ار، وال س��احَل كافي��اً وال مرّتبات 
وال كهرب��اء، وال معاِب��َر إالّ بالقّط��ارة حت��ى في رفح 
املصرية، وال سماح بقوافل إغاثة، مع مراقبة شديدة 
على ُكِلّ ما يصُل إليها من مس��اعدات مادّية، إضافًة 
إلى اعتبار حماَس منّظمة إرهابية عند كثير من هذه 
الدول املعاِقبة، غربية كانت أو عربية. وما من ريٍب 
ف��ي أَنّ محاربة حم��اس تكمُن – إضاف��ة إلى كونها 
حرك��َة مقاوم��ة ُتْزِعُج أع��داء اإلس��الم وبعض دول 
العرب – أّنها منظمة تنهُج نهَج احلركة اإلس��المية 
العاملي��ة مبنهجها الرش��يد وأخالقياتها الس��امية. 
ومع أّنها تس��لُك مسلكها الش��ريف في عدم التدخل 
في الش��ؤون الداخلية للدول العربية، إالّ أَنّ ُكَلّ ذلك 
لم يشفْع لها بشيٍء حتى عنَد الدول العربية ذاتها.

حلم��اس  الش��ديدة  املع��اداة  ه��ذه  ُكِلّ  وم��ع 
وجلمهورها الفلس��طيني وهذه املضايقات اآلس��رة 
لها من األقرباء والغرباء على الس��واء، إالّ أّنها ثابتٌة 
عل��ى مبادئها صام��دٌة ف��ي مواقفها، خياُره��ا األّول 
للتحرير البندقيُة وليست املفاوضات العبثية. وإننا 
– ونحُن نرى هذا الَعداء الواصب لها، نسأُل اللَه أْن 
يحمَيها من كيدهم ويفتَح لها أبواَب رحمته. ولتعلْم 
جّيداً ه��ي وأخواتها املقاِومات األَُخ��ر، أنها أمُل هذه 
األُّم��ة ورافعُة رؤوس أبنائه��ا عالياً لعدم خضوعها 
حملاوالت اله��زِّ والتمرين من هنا وهناك. ونحُن وإْن 
ُكّنا نعل��ُم أَنّ إمكاناتها متواضعٌة ومحدودة بجانب 
م��ا ميلكه الع��دّو من إمكان��ات، إالّ أَنّ الله س��بحانه 

ُر القليل وُيضاعف احملدود ويجزي على النّية. ُيثِمّ
فلتم��ِض ف��ي طريقها احل��ّق، ولتعل��ْم أّنها آخُر 
ج��داٍر متنٍي له��ذه األُّمة، ف��إْن هانت – ال س��مح الله 
– هان��ت األُّم��ة. وهذا م��ا يريده لها أعداء اإلس��الم 
ف��ي الداخل واخل��ارج من ع��رب وأجانَب، خس��ئوا 
وخاب��وا. فحّياه��ا الل��ُه قاه��رًة ألعدائها، ولتس��تمَرّ 

بالتصني��ع والتدريب وحتِدّي االحتالل مبس��يرات 
الع��ودة امليمونة رغ��م اجل��راح والدم��اء، فُكلُّها في 
مي��زان أعمالها ف��ي الدني��ا واألخرى. وم��ا ُيصيبها 
ها من��ه أكثر. غير أَنّ  من آالٍم وأوص��اب يصيُب عدَوّ
املردوَد عليه ُخس��راٌن، وعليها جُنحاٌن. وصدق الله 
العظي��م: <وال َتِهن��وا في ابتغ��اِء الق��وِم، إْن تكونوا 
تأمل��وَن فإّنهم يأملوَن كم��ا تأملوَن وترج��وَن من اللِه 
م��ا ال يرجوَن>. ورحم اللُه ش��هداءنا ف��ي غّزة: أمير 
النمرة ولؤي كحي��ل، واآلخرين في اخلليل ونابلس 
وطولكرم، ورحَم الله ش��هداءنا في مس��يرة العودة 

وعّجَل الله بشفاء جرحاهم.
بأس��لحتك  ضرباِت��ك  أَنّ  حم��اُس،  واعلم��ي 
املتواضعة ووس��ائلك احمل��دودة ُتزعج الع��دّو أمّيا 
إزعاج، وُتس��بُِّب ل��ه القلق واالضطراب. واس��تمّري 
بال��رِدّ علي��ه قصف��اً بقص��ٍف حس��بما يتبّج��ح ب��ه 
ويّدع��ي، ب��ل عاجلي��ه بذل��ك أو بادري��ه، وال تأبهي 
لتهديداته، ألَنّ اللَه ُيداِفُع عن الذين آمنوا، وال َتِهِني 
وأنِت تس��معني كالماً من أبناء يع��ُرَب ُيدمي القلوَب 
وُيق��ذي العي��وَن وُيفِتّ��ُت األكب��اَد، فاللُه مع��ِك ولن 
َيِت��َرِك أعماَلِك، فهم املتخاذل��ون الذين لم يخُل منهم 
عص��ر من عصور ه��ذه األّمة، فقد س��بق أمثالهم من 

اخَلّوارين واملُرجفني.
َجه��م وال س��ّيما م��ن نواطي��ر  واعلم��ي أَنّ حتُجّ
الُعرب��ان وأزالم الس��لطة - وه��م يتآم��روَن عليِك – 
مبوضوع االنقسام الفلسطيني، فهو وإْن كان مؤمِلاً، 
��ٌج واٍه وس��اقط، ألّن مثل��ه ل��م يك��ْن يوم��اً في  حتُجّ
تاري��خ األُّمة مانعاً من مقاومة العدِوّ ومطاردته، بل 
م��ن فتِح بالده والتقّدم إليها للدع��وة واجلهاد. فتّباً 
لهم ونذالًة من طاب��ور خامٍس وخواِلَف من العمالء 
واخلون��ة في ه��ذه األّم��ة املنكوبة بأمثاله��م في ُكِلّ 

األزمان.{

بقلم: د. علي العتوم 

)حم��اس(  اإلس��المية  املقاوم��ة  حرك��ة  أك��دت 
س��ريان هدن��ة جديدة ف��ي قط��اع غزة عق��ب تصعيد 
إسرائيلي أوقع أربعة شهداء، فيما أدت ردود املقاومة 

الفلسطينية إلى مقتل جندي إسرائيلي.
وق��ال املتحدث باس��م حماس ف��وزي برهوم إنه 
فق عل��ى الع��ودة للحالة  بجه��ود مصري��ة وأممي��ة اتُّ

السابقة من التهدئة بني االحتالل وفصائل املقاومة.
قب��ل ذلك بقلي��ل قال مصدر فلس��طيني مس��ؤول 
إن الفصائل الفلس��طينية وافقت على س��ريان التهدئة 
في قطاع غزة مع جيش االحتالل اإلس��رائيلي بدءاً من 
منتصف ليلة الس��بت بعد جه��ود واتصاالت مصرية 
بني اجلانبني. وقال مراس��لون هش��ام زق��وت إنه قبل 
س��اعات من إعالن التهدئة س��اد هدوء حذر في قطاع 
غزة، حيث لم ُتسمع أصوات انفجارات جراء الغارات 
اإلس��رائيلية أو إط��الق قذائ��ف صاروخي��ة م��ن قب��ل 

املقاومة.
ونقل املراس��ل عن املصدر الفلس��طيني املس��ؤول 
أن اجلهود املصرية واألممي��ة أفضت إلى االتفاق على 
أن يوق��ف كل طرف هجماته على الطرف اآلخر، أي أن 
توقف إسرائيل غاراتها وتوقف فصائل املقاومة إطالق 
الصواريخ، مش��يراً إلى تقديرات بأن الطرفني رمبا لم 
يرغبا في توس��يع دائرة املواجهات. وأش��ار أيضاً إلى 
أن مواقع املقاومة التي اس��تهدفها اجليش اإلسرائيلي 
بعيدة نس��بياً ع��ن املناط��ق الس��كنية، وأن املواجهة 

العسكرية التي وقعت بدت محسوبة ومحدودة.
يذك��ر أن ج��والت تصعيد س��ابقة ف��ي قطاع غزة 
انته��ت باالتفاق على الع��ودة للهدنة الهش��ة القائمة 

منذ احلرب اإلسرائيلية على القطاع في 2014.

أبل��غ رئي��س املكتب السياس��ي حلرك��ة املقاومة 
اإلس��المية )حماس( إس��ماعيل هنّية مدير املخابرات 
املصري��ة الل��واء عب��اس كام��ل موافق��ة حركت��ه على 
الورقة املصرية للمصاحلة الفلس��طينية، التي ُقدمت 
لوفد حماس أثناء زيارتهم القاهرة األس��بوع املاضي. 
ج��اء ذلك ف��ي اتص��ال هاتفي أج��راه هنّية م��ع اللواء 
كام��ل. وق��ال مكتب هني��ة في بي��ان إن ه��ذه املوافقة 
ج��اءت انطالق��اً م��ن تقدي��ر قي��ادة حم��اس للظروف 
االس��تثنائية الت��ي مت��ر به��ا الس��احة الفلس��طينية 
واالس��تهداف اخلطير للقضية الفلس��طينية وال سيما 
ملف��ا الق��دس والالجئ��ني. وأك��د البي��ان أن اجلانبني 
بحث��ا التطورات األخيرة على الس��احة الفلس��طينية، 
خاصة ملف املصاحلة واملش��اريع اإلنس��انية لسكان 
قطاع غزة، فضالً عن التصعيد العس��كري اإلسرائيلي 

األخير.
وتنص االتفاقية على أن تكون بداية تنفيذ آليات 
املصاحل��ة م��ع موافق��ة احلركتني على ث��الث مراحل، 
مش��يراً إل��ى أن حم��اس وافقت رس��مياً ويبق��ى إعالن 

موافقة فتح والرئيس الفلسطيني محمود عباس. 
تفاصيل الورقة

وتنص الورقة املصرية للمصاحلة الفلس��طينية 
بحس��ب ما نقلت وكالة األناضول عل��ى رفع عقوبات 
السلطة الفلسطينية املفروضة على غزة، وعلى رأسها 
إع��ادة روات��ب آالف املوظفني -الذي��ن عينتهم حماس 
بغزة قبل االنقس��ام في 2007- بش��كل كامل، إضافة 

تصعيد ورّد
وكان قط��اع غ��زة ش��هد تصعيداً م��ن قبل جيش 
االحت��الل ال��ذي قص��ف موقع��ي رص��د لكتائ��ب ع��ز 
الدين القس��ام -اجلن��اح العس��كري حلركة حماس- 
ش��رق خان يون��س، م��ا أدى إلى استش��هاد ثالثة من 
عناصره��ا، فيما استش��هد فلس��طيني رابع برصاص 

االحتالل خالل مسيرة العودة.
املس��توطنات  بقص��ف  املقاوم��ة  فصائ��ل  وردت 
الواقع��ة ف��ي محي��ط قط��اع غ��زة، كم��ا قت��ل قن��اص 
فلسطيني جندياً إس��رائيلياً من لواء »غفعاتي«، وهو 
أول قتيل إسرائيلي يسقط على حدود القطاع منذ بدء 

مسيرات العودة الكبرى نهاية آذار املاضي.
وف��ي س��ياق التصعي��د اإلس��رائيلي أعلن جيش 
االحت��الل أن��ه قص��ف 25 موقع��اً لكتائ��ب القس��ام، 
منه��ا مقر للعملي��ات في حي الزيت��ون. وبالتزامن مع 
القص��ف عقد رئي��س الوزراء اإلس��رائيلي بنيامني ننت 
ياهو اجتماعاً طارئاً مع وزير دفاعه أفيغدور ليبرمان 

ورئيس األركان غادي إيزنكوت.
وفيما هدد ليبرمان بأن ترد إس��رائيل بقس��وة إذا 
أطلق��ت حركة حماس املزيد من القذائف من غزة، لّوح 
املتحدث باس��م جي��ش االحتالل اإلس��رائيلي أفيخاي 
أدرع��ي باغتيال رئيس حركة حم��اس في غزة يحيى 

السنوار.
ف��ي املقاب��ل، قال املتحدث باس��م احلرك��ة فوزي 
والع��دوان  القص��ف  االحت��الل  اختي��ار  إن  بره��وم 
س��يضعه أمام اس��تحقاقات ه��ذا اخلي��ار وتداعياته، 
وطالب املجتم��ع الدولي بلج��م العدوان اإلس��رائيلي 
وإنه��اء احلص��ار على غ��زة. وكانت حم��اس قد أكدت 
أنها س��ترد على قصف غزة 

بقصف املستوطنات.
وسعياً إلنهاء التصعيد 
أجرى الرئيس الفلس��طيني 
اتص��االت  عب��اس  محم��ود 
مع أطراف إقليمية ودولية، 
بينم��ا دع��ت األمم املتح��دة 
حم��اس  وحرك��ة  إس��رائيل 
ف��ي  الوق��وع  جتن��ب  إل��ى 

الهاوية.{

إلى دف��ع املوازنات التش��غيلية لل��وزارات. وتتضمن 
الورق��ة أيضاً توّلي وزراء احلكوم��ة احلالية مهماتهم 
عل��ى ذات الهيكلي��ة اإلداري��ة القائم��ة ف��ي ال��وزارات 
العامل��ة بغزة، وتش��غيل محط��ة الكهرب��اء من خالل 

توفير الوقود لها دون فرض ضرائب.
وبين��ت مص��ادر لوكال��ة األناض��ول أن الرؤي��ة 
املصرية حددت مدة أقصاها خمسة أسابيع، ل�تشكيل 
حكومة وح��دة وطنية، إلى جانب اس��تيعاب موظفي 
قط��اع غ��زة املدنّي��ني )الذي��ن عّينته��م حم��اس أثناء 
إدارته��ا للقط��اع بع��د 2007( ودف��ع رواتبهم أس��وة 

مبوظفي السلطة الفلسطينية بغزة.
ترحيب ودراسة 

احلكوم��ة  قال��ت  حم��اس  موافق��ة  ومقاب��ل 
الفلس��طينية، يوم اخلميس، إنها على أمت االس��تعداد 
لتنفيذ أية خطوات تتفق عليها الفصائل الفلس��طينية 

في إطار املصاحلة الفلسطينية.
ورّحب املتحدث الرسمي باسم احلكومة، يوسف 
احملمود، ف��ي بيان صحفي بأية جه��ود تبذل من أجل 
حتقي��ق املصاحل��ة الفلس��طينية، ووج��ه الش��كر إلى 
مصر على كافة اجله��ود التي تقوم بها من أجل إجناز 
املصاحل��ة الوطني��ة. وكان��ت حرك��ة فتح ق��د أعلنت 
عل��ى لس��ان الناطق باس��مها عاط��ف أبو س��يف أنها 
س��تناقش التصورات املصري��ة املطروحة بخصوص 
املصاحلة وإنهاء االنقسام، وسُتبلّغ اجلهات املصرية 

بقراراتها.{

بعد تصعيد إسرائيلي ورّد المقاومة 
عودة إلى التهدئة في غزة

حماس توافق على الورقة المصرية للمصالحة 
فما فحواها؟
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حاشية على قانون القومّية اليهودي الذي أقّره الكنيست
قان��ون القومي��ة اليه��ودي ال��ذي أق��ّر الكنيس��ت 
الصهيون��ي الق��راءة األخي��رة ل��ه، باعتب��اره قانون��اً 
دستورياً، »سيجعل إسرائيل تبكي ألجيال«... ليست 
ه��ذه العب��ارة رّد فعل م��ن مجموعة عربي��ة مناهضة 
للصهيونية، حتتّج على هذا القانون العنصري، وإمّنا 
كانت تعقيباً للمركز اإلسرائيلي للدميقراطية على هذا 
القان��ون الذي »يح��ّدد هوية الدولة، ويش��ّرع الفصل 
بني اليهود والفلسطينيني، ويقّوض آمال السالم وحل 

الدولتني، ويجعل من املستوطنات مبدأ دستورياً«. 
ل��م يغّي��ر القان��ون األس��اس ه��ذا، ال��ذي يحتاج 
الكنيس��ت، بعد أن واف��ق عليه بأغلبية بس��يطة، إلى 
ثلث��ي األعض��اء لتعديله، لم يغّير ش��يئاً م��ن طبيعة 
دول��ة الكي��ان الصهيون��ي، فه��ي هك��ذا كان��ت عل��ى 
ال��دوام، منذ تأسيس��ها ع��ام 1948، وبع��د احتاللها 
باقي األرض الفلس��طينية في عام 1967، دولة تؤمن 
بتفوق العنصر اليهودي، ومتارس أشكال األبارتهايد 
والتميي��ز العنص��ري كلها ضّد الع��رب، وتطردهم من 
دياره��م، ومتنعهم م��ن الع��ودة إليها، فيما تس��تقبل 

العال��م،  ف��ي  أي يه��ودي 
ومتنح��ه جنس��يتها ف��ور 
مطاره��ا،  إل��ى  وصول��ه 
أراض��ي  وتص��ادر 
وته��ّود  الفلس��طينيني، 
عليه��ا  وتقي��م  مناطقه��م 

املستعمرات. 
لك��ن مل��اذا »س��تبكي 
إسرائيل ألجيال« بعد سّن 
الدس��توري،  القانون  هذا 
مرك��ز  زع��م  ح��ّد  عل��ى 

أبلغ مندوب إسرائيل الدائم لدى األمم املتحدة داني 
دانون، يوم الثالثاء، أعضاء مجلس األمن أن »إسرائيل لن 
تتس��امح إزاء أي انتهاك لسيادتها، سواء من قبل سوريا 
أو م��ن قبل غزة أو من قب��ل أي عدو آخر يهدد أمننا«. جاء 
ذلك خالل جلس��ة مجلس األم��ن الدولي املنعق��دة حالياً 

باملقر الدائم للمنظمة الدولية في نيويورك.
وأض��اف املن��دوب اإلس��رائيلي ف��ي إفادت��ه خ��الل 
اجللسة: »لقد أطلقت إسرائيل في وقت سابق صاروخني 
من ط��راز باتريوت على طائ��رات نفاثة س��ورية بعد أن 

اخترقت املجال اجلوي إلسرائيل«.
وأضاف: »في وقت س��ابق من هذا األس��بوع، قدمت 
إس��رائيل مس��اعدات إنس��انية لس��كان س��وريني، كم��ا 
فعلت منذ بداية احلرب.. لق��د قدمنا   لهم الطعام والدواء 
واملالبس، وهذا األس��بوع، أخلت إسرائيل بأمان أكثر من 
400 عضو من اخلوذ البيضاء وأسرهم من سوريا، ونود 

أن نشكر الدول التي شاركت في هذه العملية الهامة«.
وفي وقت س��ابق، قال رئيس منظم��ة الدفاع املدني 
)اخلوذ البيضاء( في س��وريا رائ��د الصالح، لألناضول، 
إنهم »لم يتواصلوا مع إس��رائيل إلج��الء عناصر املنظمة 
جنوب��ي س��وريا، وإن مروره��م إل��ى األردن عب��ر هضبة 

اجلوالن السورية احملتلة كان هرباً من املوت«.
وف��ي س��ياق غير بعيد ق��ال مندوب إس��رائيل: »لقد 
قتل جندي من جيش الدفاع اإلس��رائيلي من قبل حماس 
ف��ي نهاية األس��بوع املاضي، فيم��ا أطلقت حم��اس أكثر 
من 200 صاروخ على مواطنني إس��رائيليني في األش��هر 
األخيرة، وقامت بإحراق أكثر من 7400 فدان من األرض 

إس��رائيلي وباحثني صهاينة يعملون فيه؟ ببس��اطٍة 
ش��ديدة، ألّن ه��ذا القان��ون يفضح جميع تل��ك املزاعم 
الت��ي كانت تتحدث عن إس��رائيل واحة للدميقراطية، 
وع��ن رغبته��ا ف��ي الس��الم، وُيظهرها بوض��وح دولًة 
بنظام��ني؛ واحد لليهود، وه��م وحدهم أصحاب احلق 
ف��ي تقرير املصي��ر، والثان��ي للعرب الذي��ن يحوزون 
على صف��ة املقيمني على أرٍض، يزعم هذا القانون أّنها 
ليس��ت لهم، ويجعل من إسرائيل آخر دولة في العالم 

متارس سياسة األبارتهايد والتمييز العنصري. 
مث��ل  كلم��ات  إل��ى  متام��اً  القان��ون  ه��ذا  يفتق��د 
مساواة، أو دميقراطية. ويتمس��ك بالرواية التوراتية 
الصهيونية إّن »أرض إس��رائيل هي الوطن التاريخي 
للش��عب اليهودي، وفيها قامت دولة إس��رائيل«، دون 
حتديد لهذه األرض أو حدوده��ا ومداها. واصفاً إياها 
بأّنها »الدولة القومية للش��عب اليهودي، وفيها يقوم 
مبمارسة حقه الطبيعي والثقافي والديني والتاريخي 
لتقرير املصير« الذي ميارسه بشكل حصري »الشعب 

اليهودي«. 

في إسرائيل«.
وفي وقت س��ابق، أصي��ب ثالثة فلس��طينيني جراء 
استهداف طائرة عسكرية إسرائيلية ملجموعة من مطلقي 
الطائ��رات الورقي��ة والبالون��ات احلارق��ة ق��رب احلدود 
الش��رقية لش��مالي قط��اع غ��زة، بحس��ب بي��ان ل��وزارة 

الصحة الفلسطينية.
يتجمه��ر  الع��ودة،  مس��يرات  فعالي��ات  وضم��ن 
الفلس��طينيون ف��ي ع��دة مواق��ع ق��رب الس��ياج الفاصل 
بني القطاع وإس��رائيل منذ نهاي��ة آذار املاضي، للمطالبة 
بع��ودة الالجئني الفلس��طينيني إلى قراه��م ومدنهم التي 

هجروا منها عام 1948، ورفع احلصار عن قطاع غزة.
ويقمع اجليش اإلس��رائيلي تلك املس��يرات السلمية 
بعن��ف، ما أس��فر عن استش��هاد عش��رات الفلس��طينيني 

وإصابة أكثر من 16 ألفاً بجراح مختلفة.{

ميت��د مفه��وم ه��ذا الش��عب م��ن اليه��ود )اليهود 
فحس��ب( مم��ن يحمل��ون اجلنس��ية اإلس��رائيلية إلى 
اليهود في العالم كله، والدولة »مس��ؤولة عن سالمة 
أبناء الش��عب اليهودي« أينما كان��وا، وهي »مفتوحة 
أمام قدوم اليهود ولّم الشتات«، في الوقت الذي مُينع 
فيه الفلسطينيون من العودة إلى ديارهم التي ُطردوا 

منها بالقوة املسلحة. 
ويق��ّرر القان��ون أّن »الق��دس الكامل��ة واملوح��دة 
هي عاصمة دولة إس��رائيل«، ويعتبر أّن »االستيطان 
اليه��ودي قيم��ة قومية تعم��ل ألجل تش��جيعه ودعم 
إقامت��ه وتثبيت��ه«، أي أّن��ه يش��رعن عملي��ات الط��رد 
والتهجي��ر والتهويد وإقامة املس��تعمرات، بل ويعتبر 
ذلك قيمًة قوميًة عليا، ينبغي احلث عليها وتشجيعها، 
وتق��دمي كل الدعم الالزم لها، ضارب��اً بعرض احلائط 
جمي��ع املواثي��ق الدولي��ة الت��ي حت��ّرم طرد الس��كان 

وتهجيرهم، وإحالل جماعات أخرى مكانهم. 
ف��ي القري��ب العاج��ل، س��ينعكس ه��ذا القان��ون 
عل��ى ق��رارات احملاكم اإلس��رائيلية ذاته��ا، فهو قانون 
أساسي، أي دس��توري يخضع تفس��ير بقية القوانني 
ملنطوق��ه، ل��ذا فإّن��ه س��يبّرر مص��ادرة األراض��ي م��ن 
أصحابه��ا لتش��جيع االس��تيطان، وسيس��مح ببن��اء 
مع��ازل بش��رية للفلس��طينيني، للحف��اظ عل��ى نق��اء 
املجتم��ع اليه��ودي وهويته، ب��ل وقد ُيس��تخدم لطرد 
الفلس��طينيني وتهجيره��م، أو إجباره��م على االنتقال 
م��ن أماك��ن س��كناهم احلالية إل��ى أماكن أخ��رى، كما 
يحدث مع عرب النقب أو اخلان األحمر، فالدولة بنظر 
هذا القانون هي دولة الش��عب اليه��ودي وحده، وهو 

الذي يقّرر مصيرها. 
ينهي ه��ذا القان��ون متاماً، باملنط��ق الصهيوني، 
معه��ا  يتعام��ل  وال  الفلس��طينية،  القضي��ة  وج��ود 
باألس��اس، فهو يعتبر الوجود اليهودي حّقاً تاريخياً 
ودينياً، متمسكاً بروايته التوراتية كاملة، أّما العربي 
الفلسطيني فال وجود له، وإن ُوجد فهو وجود طارئ، 
سيتكفل املش��روع الصهيوني بإلغائه. ومن هنا، فإّن 
أي حديث عن تس��وية سياس��ية أو ح��ل للدولتني، أو 
عالق��ات طبيعي��ة، وتنس��يق أمني يصب��ح ضرباً من 

الوهم واالستسالم وااللتحاق باملشروع الصهيوني. 
ج��اءت ردة الفع��ل باهت��ه متاماً، فع��دا عن بيان 
هزيل أصدرته جامعة الدول العربية، وبضع بيانات 
أخ��رى وصف��ت املش��روع بكون��ه ضرب��اً من أش��كال 

التميي��ز العنص��ري، وتطبيقاً لنظ��ام األبارتهايد، فقد 
س��اد صمت مريب. لم يتم التعامل مع هذا املش��روع، 
وحتدي��داً م��ن الدول الت��ي وّقعت اتفاقاً للس��الم، مثل 
األردن ومص��ر، أو التي تهرول نح��و تطبيع عالقاتها، 
عل��ى أّن ه��ذا املش��روع ُيعتبر نقض��اً كام��الً ملثل هذه 
االتفاق��ات، وأّن��ه أنهى متام��اً ما ُعرف باس��م املبادرة 
العربية للس��الم، وأّنه يس��تهدف القضاء نهائياً على 
القضي��ة الفلس��طينية، ول��م ي��َر أح��ٌد مخاط��ره على 
الكيان��ات الُقطرية العربية عب��ر التهديد بطرد ماليني 
الفلس��طينيني وتهجيره��م إلى ال��دول العربية، ومنع 
الالجئ��ني املطرودين س��ابقاً م��ن العودة إل��ى وطنهم 

فلسطني. 
كل  ع��ن  الالع��ودة  نقط��ة  القان��ون  ه��ذا  يش��ّكل 
ما س��بق وف��ات، فهو ُينه��ي كلي��اً أي احتمال لس��الم  
مزعوم ولتس��وية سياس��ية، مهما أُعطيت من أس��ماء 
وألقاب وصف��ات، ويطلق عليه��ا الرصاصة األخيرة، 
س��واء كان��ت املب��ادرة العربي��ة أم ح��ل الدولت��ني أم 
اتفاق أوس��لو ومعاهدتي كامب ديفي��د ووادي عربة، 
أو حت��ى »صفقة الق��رن«، فبموجب القان��ون ال توجد 
صفقة لقبولها أو لرفضها، وال توجد أطراف ملعاهدات 
س��الم. هناك رواي��ة توراتية يهودية تتمّس��ك مبا هو 
أكثر من فلس��طني كلها، وتنفي أي حق أو وجود خارج 
الوج��ود اليه��ودي. وهن��اك روايتنا نحن ع��ن وطننا 
وتاريخنا، وحقنا في العيش فيه س��ادة جنباء وليس 
عبيداً أش��قياء. ومن الواض��ح أّن التعايش بني هاتني 
الروايتني غدا مس��تحيالً، مهما حاولوا تلوين الصورة 

السوداء. 
يفت��ح ه��ذا القان��ون باباً م��ن األمل أمام الش��عب 
الفلس��طيني، ويؤس��س ملرحل��ة جديدة م��ن نضاله، 
ألّنه، من حي��ث ال يدري، يعيد توحيد جميع فئاته من 
جديد في ش��تى أماك��ن وجوده، ألّنه يس��تهدف إلغاء 
الشعب كله في فلسطني احملتلة عامي 1948 و1967 
والق��دس والش��تات، ويجعل��ه يق��ف أم��ام مش��روع 
وطني فلس��طيني جديد يقوم عل��ى مقارعة االحتالل، 
ومقاطعة مؤسس��ات الكي��ان الصهيون��ي وبضائعه 
وجمي��ع أش��كال التعامل مع��ه، وعلى التمس��ك بحق 
العودة، والنض��ال العاملي ضّد آخر مكان مُتارس فيه 

سياسات األبارتهايد والتمييز العنصري. 
الوج��ه اآلخر للمش��روع أّن��ه ميّثل بداية املس��ار 
نحو انهيار املش��روع الصهيوني في فلس��طني، ولعل 
اخل��الف م��ع املرك��ز اإلس��رائيلي ح��ول ب��كاء أجي��ال 
إس��رائيلية ندماً عل��ى هذا املش��روع، يتعل��ق بالفرق 
الزمن��ي بني جي��ل وأجي��ال، إذ عادة ما يك��ون النزول 
من قمة اجلبل س��ريعاً، وانهيار املش��روع الصهيوني 
في فلس��طني، بعد أن تكّش��فت جمي��ع مالمحه أصبح 
وش��يكاً، وس��يلتحق أولئك الذين في أعينهم غشاوة، 
ويهرول��ون نح��و التطبي��ع م��ع الصهاين��ة به��م ف��ي 

انحدارهم السريع واحلتمي.{

بقلم: معن الطاهر

الطائرات األبابيل.. في غزة والقطاع

بقلم: عمار يزلي 

م��ا يحدث في غزة من رغبة في إخضاعها لقبول »صفع��ة القرن« متهيداً »للكمة الدهر« وانتهاًء 
»ملواراتها القبر«، لم يعد يقوى على املقاومة إال الغزاويون الشرفاء أبطال احلجارة، الذين أبدعوا في 

التصدي للعدوان منذ أمد بعيد ومنذ تظاهرات العودة.
لق��د أبدع هؤالء الفتية وهؤالء الش��باب ف��ي التصدي ألعتى قوة في املنطق��ة من خالل الطائرات 
الورقي��ة احلارقة التي صارت حترق أكباد الصهاينة واملعِمّرين على أطراف غزة. عش��رات احلرائق 
وآالف الدومن��ات م��ن املزارع املس��لوبة من الفلس��طينيني حُت��رق كل يوم م��ن خالل ه��ذه الطائرات 
الورقية احلاملة للنار والوقود التي عليها عرب النفط.. ُقعود.. وهم على ما يفعلون بهؤالء املؤمنني 

شهود..
طائ��راٌت ورقية حارقة، قابلتها ق��وات االحتالل بقصف مدفعي وبالطائ��رات احلربية، حتى أن 
أحد أركان الكيان املغتِصب طالب بحرق أراضي غزة ومزارعها.. كما يحرق الغزاويون مزارعهم على 
أطراف غزة الغازية. أطفال وشباب وفتية، يقاومون مبفردهم وكل يوم في ظل الصمت العربي.. بل 

والتواطؤ املخزي ألنظمة عربية لم يبق منها إال بيع املتاع بالبتاع وسقط املتاع في البتاع..
أس��لحة الفلس��طينيني، ال تنف��د وال تنتهي.. م��ن احلجارة إل��ى الطائرات األبابيل، إل��ى بالونات 
واقي��ات احلمل الذكورية احلاملة للنط��ف.. التي صارت حاملة لنار النفط. لق��د أعلنها هؤالء الفتية 
وهؤالء الش��باب: لن نس��تعمل واقيات احلم��ل الذكورية لقتل األجَنّة في البطون، س��نلد وس��نتكاثر 
ونس��تعمل الواقي��ات ليس للتقلي��ل واحلِدّ من اإلجن��اب، بل حلم��ل الوقود وحتويلها إل��ى حاويات 

للنار.
نعم، البالونات النارية هي واقياٌت جنس��ية، متعددة اجلنس��يات.. ُتس��تعمل ف��ي غزة للدفاع 
عن الش��رف والعرض والرجولة التي ُوئدت. فماذا كان س��يحصل لو أن كل العرب استعملوا واقيات 
اإلجن��اب ومألوه��ا نفط��اً وبنزيناً ووق��وداً.. وأرس��لوها إلى غ��زة للعب األطف��ال هناك ي��وم العيد.. 
أليس هذا »س��الحاً منوياً« فتاكاً؟ أليس أجدر بأس��ود القصور وبرجولته��م وبذكوريتهم أن يأخذوا 
الدرس من هؤالء األش��بال الذكور؟ إنهم يؤسس��ون ملرحلة الكتل النارية الت��ي لن تنطفئ.. فقلوبهم 
تغلي وصدورهم تلهب.. إنهم يتمنون أن تتحول أجس��ادهم إل��ى بالونات متقدة، تعلو فوق األرض 

املتحدة.
اَه الِرَّجاِل َوالَ  منت ألجد نفس��ي أخطب على املنبر مقلداً خطبة اإلمام علي كرم الله وجه: َيا أَْش��بَ
ِرَج��اَل! ُحلُوُم األَْطف��اِل، َوُعُقوُل َرّباِت احِلَجاِل، َل��َوِدْدُت أَِنّي َلْم أََرُكْم َوَلْم أَْعِرْفك��ْم َمْعِرَفًة � َواللِه َجَرّْت 
َنَدماً، َوأَعَقَبْت َس��َدماً، َقاَتلَُكُم اللُه! َلَقْد َمألمُتْ َقلِْبي َقْيحاً، َوَش��َحْنُتْم َصْدِري َغْيظاً، َوَجَرّْعُتُموِني ُنَغَب 
الَتّْهَماِم أَْنَفاس��ا، َوأَْفَس��ْدمُتْ َعلَ��َيّ َرأِْيي ِبالِعْصَياِن َواخل��ْذالَن. أٍُفّ َلُكْم! َلَقْد َس��ِئْمُت ِعَتاَبُكْم.. أََرِضيُتْم 
ُكْم َداَرْت أَْعُيُنُكْم،  لِّ ِمَن اْلِعِزّ َخلَفا؟ إَِذا َدَعْوُتُكْم إَِلى ِجَهاِد َعُدِوّ ْنَيا ِمَن اآلخرة ِعَوضاً، َوِبالذُّ َي��اِة الُدّ ِباحْلَ
ُهوِل في َس��ْكَرة، ُيْرَتُ َعلَْيُكْم َح��َواِري َفَتْعَمُهوَن، َف��َكأََنّ ُقلُوَبُكْم  ُك��ْم ِم��َن امْلَْوِت ِفي َغْمَرة، َوِم��َن الذُّ َكأََنّ

َمأُْلوَسٌة، َفأَْنُتْم الَ َتْعِقلُوَن. أَْخالَُقُكْم ِدَقاٌق، َوَعْهُدُكْم ِشَقاٌق، َوِدْيُنُكْم ِنَفاٌق، َوَماُؤُكْم ُزَعاٌق..
ِه. اِخُص َعْنُكْم ُمَتَداَرٌك ِبَرْحمة ِمْن َرِبّ املُِقيُم َبنْيَ أَْظُهِرُكْم ُمْرَتَهٌن ِبَذْنِبِه، َوالشَّ

ْس��ِجدُكْم َكُجْؤُجِؤ َس��ِفيَنة، َبَعَث اللُه َعلَْيها الَعَذاَب ِمْن َفْوِقها َوِمْن حَتِتها، َوَغِرَق َمْن في  َكأَِنّي مِبَ
ِضْمِنها.

وأفيق وقد ضربني حمار الليل وخرجت للساحة أخطب في الفراغ احلار.. ليال.{

إسرائيل: لن نتسامح مع أي تهديد ألمننا
 من سوريا أو غزة
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عشق الدكتاتورّيات العسكرية العربية.. إلى الفشل
م��ن بديهي��ات السياس��ة الت��ي علمه��ا التاري��خ 
عل��ى  حك��راً  ليس��ت  الدكتاتوري��ة  أن  للبش��رية، 
العس��كريني، وال على النُّظم العس��كرية؛ فكم من نظام 
دكتات��وري يتبناه املدنيون أو الوطنيون أو القوميون 
أو املتدينون ويصّنعونه، وكم من عهود وفترات ملَكية 

تسيطر عليها الدكتاتورية سيطرة كاملة.
األحي��ان حتق��ق  م��ن ه��ذه  ف��ي كثي��ر  إن��ه  ب��ل 
الدكتاتوري��ات جناحاً بارزاً، لكن ه��ذا النجاح يتطور 
بفع��ل الزم��ان )أو امل��كان(، وس��رعان م��ا يتوق��ف أو 
يتح��ول أو يرتق��ي إل��ى الدس��تورية أو الدميقراطي��ة 

نفسها.
وم��ن ده��اء التاري��خ اإلنس��اني أن فت��رة ازدهار 
وصعود االنقالبات العس��كرية العربي��ة واكبت فترة 
احل��رب الب��اردة، مب��ا تضمنته م��ن قطبّي��ة معروفة 
امت��دت حتى منه��اج احلكم؛ فأصبح��ت الدميقراطية 
منهج��اً س��ائداً ف��ي معس��كر الغ��رب مقاب��ل س��يادة 

الدكتاتورية في معسكر الشرق.
وتطورت األمور في هذا االجتاه تطوراً شبيهاً مبا 
حدث م��ن ازدواجية محددة في نظ��ام قيادة املركبات 
اآللية، حيث تتحدد كل نظم املرور تبعاً ملوضع عجلة 
القيادة: هل هو إلى اليس��ار أم إلى اليمني، وبناء عليه 
تتحدد قواعد اجتاهات الس��ير وال��دوران والتخطي.. 

إلخ.
نح��ن نع��رف أن بريطاني��ا ال ت��زال تس��تخدم ما 
يس��مى النظام األيس��ر، وكذل��ك تفعل ماليزي��ا ودول 
قليل��ة العدد، لكن هذا -ف��ي نهاية األم��ر- ال يغّير من 
منه��ج صناع��ة الس��يارات، وال م��ن تكنولوجي��ا بناء 

الطرق إال في ما يتعلق باالجتاه فحسب.
هّي��أ التاري��خ فرص��ة الخت��الف نه��ج احلكم في 
ُوج��دا  اللذي��ن  الكبيري��ن  السياس��يني  املعس��كرين 
بع��د انته��اء احل��رب العاملي��ة؛ فأصب��ح الس��وفيات 

والصيني��ون واليوغوس��الف، وم��ا ُع��رف بأن��ه دول 
حلف وارس��و، يفضلون -مع انتهاجهم للش��يوعية- 

أن يأخذوا بنظام احلزب الواحد.
وج��اءت االنقالب��ات العس��كرية العربي��ة -وفي 
الذروة منه��ا التجربة الالمعة في مص��ر- فآثرت منذ 
شهورها األولى أن تأخذ مبنهج الدكتاتورية، ولم يكن 
دافعها في هذا االختيار دافعاً فكرياً وال اجتماعياً، ولم 

يكن اس��تحضاراً لتج��ارب الدكتاتوري��ات التي كانت 
ناجحة وبراق��ة في ذلك الوقت، وعلى رأس��ها جتربة 

ستالني.
ولم يكن هذا اإليث��ار نتيجة إلميان بعض النخب 
العربي��ة ف��ي وقت م��ن األوقات ب��أن حال الش��رق لن 
ينصلح إال مبس��تبّد ع��ادل؛ كانت كل ه��ذه التأثيرات 
واإليحاءات موجودة في الذهن وفي املناقشات، لكنها 
لم تكن الس��بب احلاس��م واملباش��ر ف��ي االندفاع نحو 

الدكتاتورية بأقصى سرعة على نحو ما حدث.
في لغ��ة التفكي��ر في استش��راف حتقي��ق جناح 
يعبر عن النهضة السياسية كانت الدكتاتورية كفيلة 
بتحقيق إجنازات حقيقية ليس فيها شك، لكن املفاجأة 
الس��اخرة جاءت من اعتماد الدكتاتوريات العسكرية 
العربية )وفي مقدمتها الناصرية( على إثبات قدرتها 
عبر جناحاتها الفائقة في حج��ب االنتقادات، ومن ثم 
في مبالغاتها في تصوير جناحات وهمية أو باألحرى 

كاذبة ورمبا غير موجودة من األساس.
مع مضّي السنوات كانت الناصرية والعسكريون 
العرب -املك��ررون لتجربتها مع ش��يء م��ن التجويد 
إميان��اً  ي��زدادون  والصق��ل-  والتوكي��د  والتحدي��ث 
بأفضلي��ة الدكتاتورية عل��ى الدميقراطية، ويزدادون 
يقين��اً بأنه��م كان��وا محظوظ��ني باس��تهداء وتك��رار 
األمناط البارزة في جتربة املعس��كر الشرقي والنسج 

على منوالها.
بل إنهم ذهبوا بخطوات أوس��ع في س��بيل تعزيز 
االنتم��اء الفك��ري واأليديولوج��ي إل��ى هذا املعس��كر، 
ب��ل إنه��م اعتب��روا أن هذا التوج��ه ه��و التقدمية، وأن 
النكوص عن هذا الطريق ف��ي أي حلظة هو الرجعية. 

بقلم: محمد اجلوادي

بنيامني ننت ياهو التي س��تضطر إلى التوجه مجدداً إلى 
صناديق االقتراع للحصول على ثقة اإلسرائيليني.

وجتم��ع األح��زاب العربية عل��ى ضرورة الش��روع 
ببرنام��ج نضال جماهيري، باملوازاة مع إطالق مبادرات 
دولي��ة والتواصل مع االحت��اد األوروبي لعرض خطورة 

املوقف وتداعياته على الشعب الفلسطيني.
الدبلوماسية سالحاً

رئي��س جلنة العالقات الدولية بالقائمة املش��تركة، 
النائب يوس��ف جبارين، عن اجلبهة الدميقراطية، أشهر 
سالح الدبلوماسية وشرع باتصاالت منظمة مع االحتاد 
األوروبي والهيئات احلقوقية الدولية بهدف مس��اندتها 
للنض��ال الذي يخوضه فلس��طينيو 48، »لفضح ماكينة 
التش��ريعات اإلس��رائيلية الت��ي تؤس��س لنظ��ام فص��ل 

عنصري«.
وع��ن خيار االس��تقالة اجلماعية وإجب��ار احلكومة 
اإلس��رائيلية عل��ى التوج��ه إل��ى انتخاب��ات مبك��رة، أكد 
جبارين أن »كافة اخليارات واملطالب مطروحة للنقاش، 
مهمتن��ا بهذه املرحلة احلاس��مة واملفصلية احلفاظ على 
الوح��دة الوطني��ة واجلاهزي��ة النضالي��ة اجلماهيري��ة 

ملتابعة مسيرة البقاء والتجذر بالوطن«.
»إسرائيل الكبرى«

ف��ي اجلانب اإلس��رائيلي، يرى عضو الكنيس��ت عن 
احلزب الشيوعي، دوف حنني، أن القانون يحمل علمني: 
األول دولة إسرائيل الكبرى، والعلم الثاني هو العنصرية 
االس��تثنائي  باحل��ق  يق��ر  فه��و  واألبارتاي��د،  والتميي��ز 
االنف��رادي بتقري��ر املصير للش��عب اليهودي، ويؤس��س 
أليديولوجيا »إس��رائيل الكبرى«، مؤك��داً ضرورة تعزيز 
وتدعيم النضال املش��ترك لإلس��رائيليني والفلسطينيني 

للتوافق على مشروع قانون يسقط »قانون القومية«.
وش��دد حنني على أن »ش��عبني يعيش��ان على هذه 
األرض، ل��كل منهم��ا احل��ق ف��ي تقري��ر املصي��ر، فقانون 
القومي��ة خطوة أولى لالنس��حاب من اتفاقيات أوس��لو، 
لكونه يشطب حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره 

ويعيدنا للمربع األول للصراع قبل 70 عاماً«.{

لكن إدارة السجن ترفض السماح له بذلك.
د. عبد املنعم أبو الفتوح

أم��ا رئي��س ح��زب مص��ر القوي��ة، عب��د املنع��م أبو 
الفتوح، املعتقل منذ شباط املاضي بتهمة التحريض ضد 
مؤسس��ات الدولة، ومحاولة تغيير نظام احلكم بالقوة، 
فأك��دت هيئة الدفاع عن��ه تدهور حالت��ه الصحية داخل 
محبس��ه. وقال جنله أحمد، يوم االثنني عبر »فيسبوك«، 
إن وال��ده ممنوع م��ن جميع حقوقه الت��ي كفلها القانون، 
مؤك��داً أن إدارة الس��جن منع��ت نقل��ه إل��ى املستش��فى، 
ومنع��ت دخول األدوية الالزمة ل��ه، رغم تعرضه لذبحة 
صدري��ة أكثر من م��رة، ومعاناته من ان��زالق غضروفي، 

والتهاب البروستاتا، واضطرابات في القلب. 
من جانبها، قالت نفرتاري، ابنة الدكتور جمال عبد 
الفتاح، إن والدها يبلغ 72 سنة، ومريض بفيروس سي، 
كما يعاني من الضغط، وحساس��ية الصدر، ودوالي في 
مرحل��ة متأخرة، ويحتاج لنظ��ام أكل معني، لكن الوضع 
في السجن سيئ للغاية، حيث يجلس في زنزانة ضيقة 

ومزدحمة للغاية.
وأضافت أنه مريض منذ أس��بوع، ولم يتم نقله إلى 
مستش��فى الس��جن أو إحضار الدواء املناس��ب ل��ه، ولم 

يستطع احلديث معهم أثناء الزيارة.
 قمع غير مسبوق

وتعليق��اً على هذه القضية، قال الناش��ط احلقوقي، 
أحم��د عب��د احلمي��د، إن الس��جون ومراك��ز االحتجاز في 
مصر تش��هد ف��ي الس��نوات األخيرة حالة م��ن القمع غير 

املسبوق في التاريخ احلديث للبالد.
وأضاف عبد احلميد أن املنع من تلقي العالج أصبح 
أح��د أش��كال القم��ع والتعذي��ب املمنهج ف��ي املعتقالت، 
مش��يراً إل��ى أن الس��جون واألقس��ام املصري��ة ش��هدت 
منذ مت��وز 2013 وفاة عش��رات املعتقلني؛ ج��راء تدهور 
حالته��م الصحية، ومنعهم من تلقي العالج املناس��ب أو 

إجراء عمليات جراحية.
 وحول االنتقادات الت��ي توجه للنظام من جمعيات 
حقوقية محلية ودولية، قال أحمد عبد احلميد إن النظام 
ال يكترث مبثل هذه االنتقادات؛ ألنه يشعر بأنه في مأمن 
م��ن أي ضغط دولي حقيقي؛ بس��بب حتالفه مع األنظمة 
الغربية واإلقليمية التي تغض الطرف عن كل االنتهاكات 

التي يرتكبها.
وأش��ار إل��ى أن النظ��ام جن��ح عب��ر منظوم��ة القمع 
املمنهج داخل السجون في خفض سقف املطالبات، فبعد 
أن كنا نطالب باحلري��ة للمعتقلني، أصبحنا اآلن نطالب 
بعالجه��م داخ��ل املعتق��ل، أو ش��راء الدواء عل��ى نفقتهم 
اخلاصة، أو الس��ماح له��م بالتريض لنصف س��اعة في 

اليوم، حسب قوله.{

محمد محسن وتد-أم الفحم
يخت��زل »قان��ون القومية« الذي ش��ّرعه الكنيس��ت 
اإلس��رائيلي، وين��ص عل��ى أن إس��رائيل الوط��ن القومي 
للش��عب اليهودي، عش��رات القوانني والتشريعات التي 
ُص��دِّق عليه��ا منذ النكب��ة، وته��دف إل��ى التضييق على 
الش��عب الفلس��طيني في وطنه وتصفية قضيته بفرض 
وقائ��ع عل��ى األرض جتع��ل م��ن املس��تحيل تطبيق حل 

الدولتني.
وفيما يب��دو القانون للوهلة األولى كأنه يس��تهدف 
فلس��طينيي 48 دون غيرهم، أتت بن��وده من قبيل حصر 
حق تقري��ر املصير في اليه��ود، وأن الهج��رة التي تؤدي 
للمواطنة هي لليهود فقط، وأن »القدس الكبرى« عاصمة 
لدولة الش��عب اليهودي، مع ض��رورة تعزيز العالقة مع 
»يهود املهجر«، لتؤكد أن هذا التشريع يستهدف الشعب 

الفلسطيني وقضيته.
وبينم��ا اعتب��رت الفعالي��ات السياس��ية والوطنية 
و»القائمة املشتركة« املمثلة بالكنيست »قانون القومية« 
قانوناً استعمارياً مناهضاً للدميقراطية، ويحمل سمات 
نظ��ام الفص��ل العنص��ري )األبارتايد(، تعال��ت أصوات 
اجلماهي��ر الداعية إلى إع��ادة النظر بالوج��ود والتمثيل 
العربي في الكنيس��ت، فيما رفع البعض س��قف املطالب 
بانسحاب السلطة الفلسطينية من اتفاقيات أوسلو على 
أس��اس أن القانون ميه��د لتصفية القضية الفلس��طينية 
بالكام��ل، ويكرس إلقام��ة وطن قومي لليهود بفلس��طني 

التاريخية.
نضال جماهيري

كثيرة هي املقترحات التي طرحت للرد على تشريع 
القانون، منها الش��روع ببرنامج نضال جماهيري يشمل 
مظاه��رات واعتصام��ات وإضراب��ات، وع��رض القضية 
مج��دداً عل��ى احملاف��ل الدولية، لك��ن أبرزه��ا كان مقترح 
ن��واب »القائمة املش��تركة«، وعدده��م 13 نائباً من أصل 

120، االستقالة اجلماعية من الكنيست.
هذه االستقالة ستؤدي إلى أزمة دستورية برملانية 
ينجم عنه��ا انتخابات مبكرة وحج��ب للثقة عن حكومة 

تش��هد الس��جون املصرية تدهور احلال��ة الصحية 
النش��طاء  م��ن  العدي��د  بينه��م  م��ن  املعتقل��ني،  ملئ��ات 
السياس��يني م��ن مختلف االنتم��اءات، حت��ى أن بعضهم 
أعلن اإلضراب عن الطعام؛ اعتراضاً على سوء املعاملة، 

ومنعهم من تلقي العالج الالزم لهم.
ويقول نش��طاء حقوقيون إن النيابة تواصل جتديد 
حبس مئات املعتقلني، رغم تدهور حالتهم الصحية، فيما 
يؤكد محاموه��م أنهم يواجهون صعوب��ة كبيرة وتعنتاً 

في تسجيل احلاالت املرضية في محاضر النيابة.
وتطالب منظم��ات حقوقية، محلي��ة ودولية، مبنح 
املعتقل��ني حقهم ف��ي تلقي الع��الج، وفقاً مل��ا تنص عليه 
القوان��ني واملواثي��ق املصرية والعاملية، لك��ن مطالباتهم 

هذه ال يستجاب لها إال في ما ندر.
 إضراب بسبب املعاناة

للحق��وق  املصري��ة  باملفوضي��ة  احملامي��ة  وقال��ت 
واحلريات، مّي حامد، إن احلالة الصحية للناش��ط رامي 
الس��يد عضو حركة »ش��باب 6 أبريل«، ال��ذي حكم عليه 
بالس��جن 10 س��نوات، تدهورت نتيجة التعسف ضده، 
وكشفت أن السيد أعلن اإلضراب عن الطعام منذ أسبوع؛ 

اعتراضاً على سوء املعاملة.
م��ن جانبها، قالت ندى، ش��قيقة الصحف��ي املعتقل 
معت��ز ودن��ان، إن أخاه��ا يتع��رض للض��رب واالعتداء؛ 
إلجباره على فض إضرابه عن الطعام، مؤكدة أن حالته 
الصحية متدهورة منذ عدة أسابيع، وأنه فقد نصف وزنه 
تقريب��اً. وأكد عم��رو محم��د، محامي ودن��ان، أن صحته 
تدهورت، وبدا ذلك ملحوظ��اً أثناء حضوره التحقيقات، 
حيث لم يعد قادراً على الوقوف دون مس��اعدة اآلخرين، 
الفتاً إلى أنه ما زال محبوساً في زنزانة انفرادية منذ أكثر 

من خمسة أشهر، وممنوعاً من التريض أو رؤية أسرته.
 وقال��ت املفوضي��ة املصري��ة للحق��وق واحلريات، 
في بي��ان لها اجلمعة املاضية، إن الناش��طة السياس��ية 
أمل فتحي باتت تعاني من وضع صحي ونفس��ي س��ّيئ 
للغاية، وأصيبت باكتئاب ثنائي القطب، وهو ما يش��كل 
خط��راً على حياته��ا، كما أن طبيب الس��جن أكد إصابتها 

بشلل في القدم اليسرى.
 كما طالبت منظمة العفو الدولية، األسبوع املاضي، 
الس��لطات املصري��ة باإلف��راج عن أمل فتح��ي، وقالت إن 
النياب��ة جددت حبس��ها على الرغ��م من تده��ور حالتها 

الصحية.
وكشف احملامي بالشبكة العربية ملعلومات حقوق 
اإلنس��ان، عمرو إمام، تده��ور احلالة الصحية للناش��ط 
السياس��ي املعتق��ل ح��ازم عب��د العظي��م، موضح��اً، في 
تصريح��ات صحفي��ة، أن��ه يعاني م��ن آالم ف��ي مفاصل 
العظ��ام، ويحتاج إلجراء عملي��ة تغيير مفصل احلوض، 

قانون يهودية الدولة
أّي خيارات للمواجهة؟

تدهور الحالة الصحّية لمئات المعتقلين بمصر 
جّراء منع العالج
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وم��ن املؤس��ف أن مناه��ج التعلي��م ف��ي ذل��ك العصر 
تش��بعت بهذه األف��كار، وال ن��زال نعاني م��ن آثار هذا 

التشبع أو التسمم.
ومع م��ا كان يتمتع ب��ه أغلب هؤالء العس��كريني 
الع��رب من ضعف ف��ي الثقافة احلضاري��ة والعلمية؛ 
فق��د تطورت بعض عقائدهم تطوراً انتكاس��ياً جعلهم 
يعتبرون اإلس��الم نفس��ه مرادفاً للرجعي��ة، وكان من 
الطبيعي في هذه الظروف أن جتدهم يسابقون الزمن 
إل��ى وثنية جدي��دة، ال تق��ف عند عب��ادة الف��رد وإمنا 
متتد لتعلي من ق��ْدر اخلرافات واخلزعبالت فتجعلها 

مبثابة قوة محركة لكل أمنية قومية أو وطنية.
ف��ي صعيد آخ��ر؛ ف��إن املراجع��ات والدراس��ات 
-منذ منتصف س��تينيات القرن املاضي- س��رعان ما 
اكتشفت في الدكتاتوريات العسكرية باقة من عناصر 
الفش��ل املميت أو القاتل، ترتبط في أصولها املس��ببة 
بالعسكرتاريا العربية بقدر أكبر من ارتباطها بالنهج 
الدكتات��وري نفس��ه؛ وق��د جاء ه��ذا االرتب��اط نتيجة 
مل��ا تعاني��ه العس��كرتاريا العربية نفس��ها من عيوب 

بنيوية وتاريخية أساسية.
وأول ه��ذه العيوب رفض الدكتاتور -وهو رفض 
فط��ري أو غري��زي إذا أردنا اللف��ظ األدق- ألي قدر من 
النجومي��ة يس��تحوذ علي��ه غي��ره، وخاص��ة أمن��اط 
النجومية الالمعة الصاعقة التي يحققها الرياضيون 
والعب��و الكرة، حني تتاح لهم النجومية وهم ال يزالون 
في أوائل العشرينيات من أعمارهم، وكذلك النجومية 
التي حتققه��ا الوجوه الفنية اجلدي��دة وهم في أواخر 

العشرينيات.
يس��تيقظ الدكتاتور ذات صباح فيجد من لم يكن 
ل��ه أي ذك��ر باألم��س وقد أصبح��ت أخب��اره وصوره 
س��ابقة على الدكتاتور نفس��ه، فيرى في األمر جتاوزاً 
خط��راً لس��لطته املعنوي��ة الت��ي بناها بالقه��ر والقتل 
واحل��رق عبر ش��هور وس��نوات، ويرى ش��هرة النجم 
اجلدي��د كأنه��ا ال محل لها م��ن اإلعراب، وم��ن ثم يبدأ 
إجراءات��ه ومؤامرات��ه اخلفية املؤدية بكل قس��وة إلى 
إطف��اء جنومي��ة غيره، بل ورمبا إل��ى حتويل أي جنم 
صاع��د إل��ى مج��رم مس��تحق للقت��ل )املعن��وي على 

األقل(.
يحدث هذا بينما أن أركان احلضارة من الرياضة 
والف��ن وم��ن قبلهم��ا العل��م واألدب -وه��ي عناص��ر 
النهض��ة املوحي��ة وامللهم��ة- ال ميكن أن تش��اد بدون 
النج��وم، حتى إنه ليمكن النظر إل��ى تاريخ احلضارة 

على أنه تاريخ للنجوم.
ثان��ي ه��ذه العيوب هو ح��رص طبق��ة املتنفذين 
اجلديدة -وهو حرص بش��ري مفه��وم الدوافع- على 
إقص��اء الناجح��ني، ب��ل واس��تئصالهم ب��كل املبررات 
املعروف��ة؛ ومن ثم يكون صعود األق��ل كفاءة وإجنازاً 

وقيمة.
ثالث هذه العيوب هو إدمان الفشل بسبب غياب 
مؤسس��ات النجاح املهني احلقيقي��ة، واحلرص على 
وج��ود مؤسس��ات ش��كالنية الطاب��ع واألداء كبدي��ل 
له��ا، وذلك من قبي��ل األكادميي��ات املظهرية احملكومة 

باالنضباط املظهري فحسب.
رابع هذه العوامل أن النجاح احلضاري نفسه ال 
يصب في مصلحة الدكتاتوري��ة، ألنه يخلق توازنات 
جديدة لم تتحسب لها بنية الدكتاتورية، ومن ثم فإن 
ه��ذا النجاح احلضاري -حتى ولو كان مس��تعاراً من 
اخلارج بكلياته وجزئياته- قادراً على أن يغير قواعد 
اللعبة السياسية، على نحو ما تظن الثورات املضادة 
أن��ه قد حدث ف��ي ث��ورات الربي��ع العرب��ي -وال يزال 
يح��دث فيها- رغم طغيان مس��ارات الث��روة املضادة 

وجبروتها.
خامس هذه العوامل أن الدكتاتوريات العسكرية 
حت��رص بطبيعته��ا عل��ى أن تول��ي عناي��ة باملظه��ر 
املنضبط على حس��اب سالمة اجلوهر، بل إنها تعتمد 
في صورتها على االس��تعراضات بدالً من اإلجنازات، 
وعل��ى الترديد بدالً من اإلمي��ان، وعلى التلقني بدالً من 

اإلقناع، وعلى الزهوة بدالً من الفكرة.
الدكتاتوري��ات  أن  العوام��ل  ه��ذه  س��ادس 
العس��كرية العربية وصلت بنفسها ومبمارساتها إلى 
أهم اكتش��اف سياس��ي عربي، وهو أن الفش��ل يضمن 
اس��تمراريتها؛ عل��ى ح��ني أن النجاح يه��دد بتقليص 

دورها.
ومن ثم فإن هزمية 1967 مكنت الدكتاتورية من 
دعم وجود النظام واستمراره ليزيل آثار العدوان، على 
حني أن النصر لم يك��ن ليفعل هذا. وقد كانت النتيجة 
الطبيعي��ة له��ذا االكتش��اف أن ازدهرت -في أوس��اط 
طبقة املتنفذين العليا في الدكتاتوريات العس��كرية- 
فكرة خبيثة، هي فكرة التحذير من املش��كالت املترتبة 
ع��ن ح��ل املش��كالت املزمن��ة، واللج��وء إل��ى تصوير 
املش��كالت املزمنة بوصفها جزءاً من االستقرار احملقق 

لسالمة املجتمع الدكتاتوري نفسه.{

أردوغان يصف إسرائيل بالدولة الفاشّية 
ونتن ياهو  يرّد

وص��ف الرئي��س الترك��ي رج��ب طي��ب أردوغان 
إس��رائيل بأنها »الدول��ة األكثر فاش��ية وعنصرية في 
العال��م«، ف��ي ح��ني قال رئي��س ال��وزراء اإلس��رائيلي 
بنيام��ني ننت ياه��و إن تركي��ا حتولت إلى م��ا وصفها 
»ديكتاتورية ظالمية«، وذلك في حرب كالمية جديدة 
ب��ني الطرف��ني بس��بب إق��رار قان��ون إس��رائيلي حول 

يهودية الدولة.
وقادت تركيا موجة اإلدانات في العالم اإلسالمي 
للقان��ون اجلدي��د ال��ذي تبناه الكنيس��ت اإلس��رائيلي 
األس��بوع املاضي. وج��اء أول رد فع��ل ألردوغان على 
القان��ون قاس��ياً بحي��ث ش��به القي��ادة اإلس��رائيلية 
بالديكتاتور النازي أدولف هتلر، وقارن بني السياسة 

العنصرية في أملانيا النازية وإسرائيل احلديثة.
وق��ال أردوغ��ان في كلمة أم��ام الكتل��ة البرملانية 
حلزب العدالة والتنمية الترك��ي ب�أنقرة »هذا اإلجراء 
لم يترك أي مجال للشك في أن إسرائيل هي أكثر دولة 

صهيونية وفاشية وعنصرية في العالم«.    
وأضاف أردوغان: »ال يوجد فرق بني هوس هتلر 

ارتفعت موجة االغتياالت ف��ي مدينة عدن، جنوبي 
اليمن، خالل يومي الس��بت واألحد بش��كل عاصف وغير 
مس��بوق، منذ ع��ودة الرئي��س اليمني عبد رب��ه منصور 
هادي إلى عدن الش��هر املاضي، في مؤش��ر قوي يكش��ف 
تصاع��د حدة اخلالف بني هادي ودولة اإلمارات العربية 
املتح��دة، التي حتاول فرض همينتها على صناعة القرار 

في اليمن والسيطرة على املوانئ اليمنية.
وش��هد اليومان املاضيان س��ت ح��االت اغتيال، من 
اجمال��ي إحدى عش��رة حالة، بعضها فاش��لة، ش��هدتها 
مدينة عدن منذ مطلع الشهر احلالي، والعدد في تصاعد 

األي��ام  خ��الل  وبال��ذات  مس��تمر، 
األخيرة التي ش��هدت فيها العالقات 
ب��ني  ش��ديدة  أزم��ة  الدبلوماس��ية 

أبوظبي والرئيس اليمني هادي.
وش��ملت هذه العمليات اغتيال 
إم��ام وخطي��ب جامع عّزام، الش��يخ 
محمد راغب بازرعة مس��اء الس��بت، 
برصاص مسلحني مجهولني، أطلقوا 
عليه النار أثناء خروجه من املسجد، 
توفي إثره��ا على الف��ور، والذ منفذو 

العملية بالفرار.
وتعرض نائب مدي��ر أمن محافظة عدن العقيد علي 
الذيب الكازمي حملاولة اغتيال فاشلة مساء السبت، عبر 
القذف بقنبل��ة باجتاهه وانفجارها بالقرب منه، تعّرض 
إثره��ا إلصابات متوس��طة ج��راء ش��ظايا القنبل��ة التي 

طالته. 
وأطل��ق مس��لحون مجهول��ون الن��ار عل��ى س��يارة 
عس��كرية كانت تقل خمسة جنود من أبناء محافظة أبني 
التي ينتمي اليها الرئيس هادي، صباح األحد في منطقة 
الدرين، مبحافظة عدن، قت��ل إثرها ثالثة جنود وأصيب 
اثن��ان آخ��ران، بينهم جن��ل نائب رئيس مجل��س النواب 

محمد الشدادي.
ومن ضمن حصيلة عمليات االغتيال التي ش��هدتها 
مدين��ة ع��دن من��ذ مطل��ع الش��هر احلال��ي اغتي��ال نائب 
مدير ش��رطة الش��عب رائد اجلهوري برصاص مسلحني 
مجهول��ني ف��ي مديري��ة البريق��ة ف��ي 3 مت��وز )يولي��و( 
احلال��ي، اغتي��ال قائ��د ش��رطة بئر فض��ل العقي��د فهمي 
الصبيحي برصاص مسلحني في املنصورة في 12 متوز 
احلالي، اغتيال مدير البحث اجلنائي بس��جن املنصورة 
سيف الضالعي برصاص مسلحني مجهولني في منطقة 
املنصورة في 19 متوز، اغتيال عاقل سوق القات املركزي 
بالشيخ عثمان عبدالرزاق احلاج برصاص مسلحني في 
الش��يخ عثمان في 17 متوز احلالي، باإلضافة إلى جناة 
الش��يخ عادل اجلعدي من محاولة اغتيال بعبوة ناسف 
زرعت في سيارته في مديرية املعال في 17 متوز، وجناة 
الناش��ط في حزب اإلص��الح مبدينة عدن ص��ادق احمد 

بالعرق اآلري، وفهم إس��رائيل ب��أن هذه األراضي هي 
فق��ط لليهود«، موضح��اً أن »ذهنية هتل��ر التي قادت 
العال��م إل��ى كارث��ة كبي��رة تنتع��ش مرة أخ��رى لدى 

بعض القادة اإلسرائيليني«.
اإلس��المي  »العامل��ني  الترك��ي  الرئي��س  ودع��ا 
واملس��يحي، وكافة الدول ومنظم��ات املجتمع املدني، 
واإلعالمي��ني املؤمن��ني بالدميقراطي��ة واحلري��ة، إلى 

التحرك ضد إسرائيل«.
واعتب��ر أردوغ��ان االعت��داءات الت��ي تق��وم به��ا 
ض��د  جرائ��م  الفلس��طينية  األراض��ي  ف��ي  إس��رائيل 
اإلنسانية، مبيناً أن حكومة بالده تهتم بأمن املنطقة، 

مثل اهتمامها بأمن تركيا.
ووص��ف أردوغان إس��رائيل بالدول��ة اإلرهابية، 
مش��يراً إل��ى أن حكوم��ة تل أبي��ب تس��تهدف املدنيني 

الفلسطينيني، بطائراتها ودباباتها وصواريخها.
ننت ياهو يرد

ورد ننت ياهو على االنتقادات الالذعة ألردوغان، 
وانتقد املشاركة العسكرية التركية في شمال سوريا، 

محمد من محاولة اغتيال برصاص مس��لحني في منطقة 
القلوعة في 17 متوز احلالي. 

وق��ال قائ��د مقاوم��ة حتري��ر ع��دن، وزير الش��باب 
والرياض��ة نايف البك��ري: »تتعاقب اجلرائم الوحش��ية 
بحق صفوة املجتمع ومصلحيه ورجال األمن وضباطه، 
ليرس��م وحوش الظالم صورة طاملا س��عوا لها، وجندوا 
لها العصاب��ات اجلبانة، التي تقف أم��ام كل ما ميكن أن 

يسهم في تطبيع جو محافظة عدن«. 
وتتج��ه أصاب��ع االته��ام بش��كل واس��ع ف��ي ه��ذه 
العملي��ات املخل��ة باألمن واالس��تقرار ف��ي محافظة عدن 

وذك��ر أن تركي��ا حتولت إل��ى »دكتاتوري��ة ظالمية«، 
وق��ال إن إس��رائيل حتاف��ظ »عل��ى حقوق متس��اوية 

جلميع مواطنيها، قبل القانون وبعده«.
وكان الكنيس��ت أق��ر اخلمي��س املاض��ي قانون��اً 
ينص على أن اس��رائيل هي »الدولة القومية للش��عب 
اليه��ودي«، وأن »ح��ق تقري��ر املصي��ر فيه��ا حصري 
للش��عب اليه��ودي«، مهمش��اً اللغة العربي��ة وحقوق 

الفلسطينيني داخل اخلط األخضر وأراضي 48.{

إل��ى الق��وات األمني��ة الت��ي أنش��أتها اإلم��ارات العربية 
املتحدة في عدن منذ س��يطرة قواتها عل��ى املدينة نهاية 
2015، الت��ي أصبح��ت هي املس��يطر الفعل��ي واملتحكم 
بكافة التحركات األمنية في محافظة عدن، باس��م سلطة 
احلكوم��ة الت��ي أصبح دورها ش��كلياً، ب��ل واصبح كبار 
املس��ؤولني احلكوميني ال يس��تطيعون التح��رك أو زيارة 
أي مرف��ق حكومي س��يادي في عدن إال بع��د أخذ املوافقة 

واالذن من قيادة القوات اإلماراتية.
وش��هدت األي��ام األخي��رة حال��ة توت��ر ش��ديدة بني 
الرئي��س ه��ادي وحكوم��ة أبوظب��ي، إث��ر انهي��ار الهدنة 
وانفج��ار األزم��ة مرة أخ��رى بينهم��ا، وذلك م��ع انزعاج 
ه��ادي م��ن اس��تمرار القبض��ة األمني��ة اإلماراتي��ة عل��ى 
مجري��ات األمور ف��ي العاصمة احلكومي��ة املؤقتة عدن، 
الت��ي ع��اد اليها ه��ادي منتص��ف الش��هر املاض��ي، بعد 
ش��هور طويلة من الغياب وممارسة مهامة الرئاسية من 
العاصمة السعودية الرياض، بسبب حدة اخلالفات مع 
أبوظبي التي تلوح دائما بالورقة األمنية في وجه هادي 

عند كل أزمة عاصفة بينهما.{

اليمن: موجة االغتياالت تعصف بعدن
ومؤشرات قوية على تصاعد حدة الخالفات بين هادي وأبوظبي

بقلم: خالد احلمادي

بدء عملية االقتراع
في االنتخابات التشريعية الباكستانية

وس��ط إجراءات أمنية مش��ددة فتحت مراكز االقتراع أبوابها أمام الناخبني في الباكستان النتخابات 
البرملان اجلمعية االحتادية والبرملانات اإلقليمية. 

وكان املواطنون ينتظرون بأعداد قليلة أمام مراكز االقتراع قبل فتحها في الثامنة صباحاً. وستستمر 
عملية االقتراع حتى السادسة مساء األربعاء، إذ أعلنت احلكومة الباكستانية إجازة في البالد كي يشارك 

املواطنون في عملية االقتراع.
وتش��هد العملية انتشاراً واس��عاً للجيش، خاصة في املناطق احلساسة في إقليمي خيبر بختونخوا 

شمال غرب باكستان، وبلوشستان جنوب غرب البالد.
وتوقعت جلنة االنتخابات الوطنية، في بيان، أن تكون نس��بة املش��اركني في االنتخابات عالية. كما 
حثت اللجنة املواطنني على اخلروج من املنازل واملش��اركة في العملية. ومنعت اللجنة املواطنني من حمل 

الهواتف النقالة إلى مراكز االقتراع.
ورغ��م تأكي��د جلنة االنتخاب��ات أن مراكز االقت��راع تفتح أبوابها ف��ي الوقت احمل��دد، إال أنه في بعض 
مناط��ق الب��الد ما زال املواطن��ون ينتظرون أمام مراكز االقت��راع دون أن تبدأ العملية. وذكر مس��ؤولون أن 
األمر يرجع إلى أسباب أمنية في بعض املناطق، وفي بعض املناطق األخرى السبب هو التأخر في وصول 

محتويات االنتخابات إلى املراكز في الوقت احملدد.
وكان قادة األحزاب السياس��ية أول من أدلوا بأصواتهم تش��جيعاً للمواطنني، حيث أدلى زعيم حزب 
الرابطة اإلس��المية، ش��هباز ش��ريف، بصوته ف��ي مدينة الهور عاصم��ة إقليم البنجاب. بينم��ا أدلى زعيم 
جمعية علماء إسالم، املولوي فضل الرحمن بصوته في مدينة ديره إسماعيل خان بإقليم خيبر بختونخوا 

شمال غرب باكستان.
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أردوغان: قانون »القومية« 
اإلسرائيلي فاشّي

    انتق��د الرئي��س الترك��ي رجب طيب 
أردوغان، بش��دة قانون الدولة »القومية« 
اليهودي��ة، مش��دداً على أن »ذل��ك اإلجراء 
األكث��ر  الدول��ة  ه��ي  إس��رائيل  أن  يثب��ت 
صهيونية وفاش��ية وعنصرية في العالم، 
مبا ال يدع مجاالً للشك«، ومضيفاً أن »روح 

هتلر عاودت الظهور«.
كلمت��ه،  ف��ي  أردوغ��ان،  وأض��اف 
أم��ام الكتل��ة البرملاني��ة حل��زب »العدال��ة 
والتنمية« الذي يترأسه: »ال فرق بني هوس 
اجلن��س اآلري لهتلر وبني اعتبار احلكومة 
اإلسرائيلية أن هذه األراضي القدمية تعود 
لليه��ود فق��ط«، داعياً »العاملني اإلس��المي 
ومنظم��ات  ال��دول  وكاف��ة  واملس��يحي، 
املؤمن��ني  واإلعالمي��ني  املدن��ي،  املجتم��ع 
بالدميوقراطية واحلرية، إلى التحرك ضد 

إسرائيل«.
اخلمي��س  أق��ر  ق��د  الكنيس��ت،  وكان 
املاض��ي، قان��ون »إس��رائيل دول��ة قومية 
للش��عب اليهودي«، وينص على أن »حق 
تقري��ر املصير ف��ي دولة إس��رائيل يقتصر 
عل��ى اليه��ود، والهج��رة الت��ي ت��ؤدي إلى 

املواطنة املباشرة هي لليهود فقط«.

إيران.. سجن عشرات الطالب 
والتهمة المشاركة باالحتجاجات

انتقدت جمعيات طالبية إيرانية أحكام 
السجن الصادرة بحق العشرات من الطالب 
املعتقلني بتهمة املش��اركة ف��ي االحتجاجات 
التي اندلعت في أواخر كانون األول وكانون 
الثان��ي املاضي��ني. ووفق��ا لوكالة »ايس��نا« 
للطلب��ة اإليرانيني، فقد أص��درت 68 جمعية 
طالبي��ة م��ن مختل��ف اجلامع��ات اإليراني��ة 
بيان��اً مش��تركاً االثنني املاض��ي، انتقدت فيه 
األحكام الص��ادرة ضد الطالب التي وصفتها 
ب�»الش��مولية« وطالب��ت باإلف��راج الف��وري 

عنهم.
وأشار البيان الى أوضاع البالد احلالية 
وما وصفه بتصاعد االس��تياء الشعبي وذكر 
أن »خط��اب الس��لطات التبري��ري ق��د وضع 

البالد على طريق خطير«.
م��ن جهته��ا، أف��ادت منظم��ة »هيوم��ن 
رايتس ووتش« احلقوقية الدولية أن ثمانية 
طالب ايرانيني على األقل من جامعات طهران 
وتبريز ُحكم عليهم بالس��جن ملدة 8 سنوات، 
وُح��رم بع��ض الط��الب اآلخرين أي نش��اط 
سياسي أو إعالمي أو حتى النشاط من خالل 

شبكات التواصل االجتماعي ملدة عامني.

الدوحة: محادثات لتحويل 
»العديد« إلى قاعدة دائمة

أعلنت الدوحة أنها تبحث مع الواليات 
املتح��دة حتويل قاعدة »العدي��د« اجلوية، 
األكبر أميركياً في املنطقة، إلى قاعدة دائمة 
ف��ي اإلمارة، وقال��ت وكالة األنب��اء القطرية 
الرس��مية إن قطر تعمل حالي��اً »مع حليفها 
االس��تراتيجي األميركي، على رسم خريطة 
الطري��ق ملس��تقبل العالق��ات الثنائي��ة بني 
البلدي��ن، م��ا يش��مل ض��م قاع��دة العدي��د 
اجلوي��ة لقائمة القواعد العس��كرية الدائمة 
التابع��ة للوالي��ات املتح��دة«. كم��ا أعلنت 
اط��الق مش��روع جدي��د لتوس��عة القاعدة 
يق��وم عل��ى بن��اء »ثكن��ات س��كنية ومباٍن 
خدمي��ة لدعم املس��اعي األمنية املش��تركة، 
باإلضاف��ة إل��ى رف��ع ج��ودة حي��اة القوات 

املقيم��ة ف��ي القاع��دة اجلوي��ة«. وقالت إن 
هذه اخلطوة تاتي »لتؤكد التزام دولة قطر 
بتعميق العالقات العسكرية االستراتيجية 

مع الواليات املتحدة«.

كوريا الشمالية بدأت تفكيك 
موقع تجارب للصواريخ

تفكي��ك  ف��ي  الش��مالية  كوري��ا  ب��دأت 
بعض املنش��آت في محطة رئيس��ية إلطالق 
األقم��ار الصناعي��ة، تعتب��ر منطق��ة جتارب 
لصواريخه��ا الباليس��تية العاب��رة للقارات، 
وفقاً لتحلي��ل خبراء لص��ور التقطتها األقمار 

الصناعية مؤخراً.
دونال��د  األميرك��ي،  الرئي��س  ورح��ب 
ترام��ب، به��ذه املعلوم��ات، وق��ال في جتمع 
لقدام��ى احملارب��ني في كنس��اس س��يتي في 
ميس��وري، الثالثاء، إن »صوراً جديدة تظهر 
أن كوريا الشمالية بدأت عملية تفكيك موقع 
نق��ّدر  الصواري��خ ونح��ن  رئيس��ي إلط��الق 

ذلك«. 
وأضاف: »لقد عقدنا لقاًء رائعاً مع زعيم 
كوريا الش��مالية، كيم جون��غ أون، ويبدو أن 

نتائجه جيدة جداً«.

عائالت سورية تتبلغ وفاة 
أبنائها المعتقلين

أن  طوي��الً  س��لوى  انتظ��رت  بي��روت: 
تس��مع ش��يئاً عن ابن ش��قيقها ال��ذي اعتقل 
في ع��ام 2011، لكنه��ا ملّا تبلغ��ت نبأ وفاته 
من موظفة ف��ي دائرة النفوس ف��ي حماة في 
وس��ط س��وريا، كادت أن ال تص��دق، فراحت 
ترّدد حتت وق��ع الصدمة »ه��ل قضي األمر؟ 

هل مات حقاً؟«.
ويقدر ع��دد املعتقلني في الس��جون منذ 
ان��دالع الن��زاع ف��ي 2011 بعش��رات اآلالف 
ف��ي أنحاء س��وريا. وغالب��اً م��ا يتعرضون، 
وفق منظمات حقوقية وأف��راد من عائالتهم، 
للتعذيب وحرمانهم احملاكمات العادلة وأي 

تواصل مع أقربائهم.
في األس��ابيع األخي��رة، حتققت عائالت 
وناش��طون حقوقي��ون م��ن قيام الس��لطات 
السورية بتحديث سجالت النفوس املدنية، 
وإضاف��ة كلم��ة »متوفي« الى جانب أس��ماء 
معتقل��ني بعد حتديد تاري��خ وفاتهم في عام 

.2013
وم��ع تناق��ل اخلب��ر بس��رعة، قص��دت 
عائالت كثيرة دوائر النفوس األشهر املاضية 
ملعرفة إذا ما كان أبناؤها املعتقلون »ما زالوا 
عل��ى قي��د احلي��اة«،. ويقول رئيس الش��بكة 
الس��ورية حلقوق االنس��ان فضل عبد الغني 
ان 400 عائلة س��معت ج��واب »ال« رداً على 

سؤالها.
ل��دى  املعتقل��ني  ع��دد  الش��بكة  وتق��در 

السلطات السورية بنحو 80 ألف شخص.

روس يخترقون شبكات 
مرافق كهرباء أميركية

س��تريت  »وول  صحيف��ة  ذك��رت 
جورن��ال« أن متس��للني إلكترونيني روس��اً 
اخترقوا شبكات مرافق الكهرباء األميركية 
الع��ام املاضي، وهو ما قد يك��ون قد مكنهم 

من التسبب بانقطاع التيار.
ونقل��ت الصحيف��ة عن مس��ؤولني في 
وزارة األم��ن الداخل��ي قولهم إن املتس��للني 
الذين ينتمون إلى جماعة روس��ية ترعاها 
الدول��ة وتعرف باس��م »دراغونف��الي« أو 
»إنرجيت��ك بي��ر«، أعلن��وا أنهم اس��تهدفوا 

»مئات الضحايا« في عام 2017.
وذك��ر التقرير أنهم اس��تخدموا أدوات 
تقليدية مثل إرسال رسائل إلكترونية تبدو 
ظاهري��اً من مرس��ل موثوق به، أو رس��ائل 
خ��داع  به��دف  فيروس��ات  عل��ى  حتت��وي 
الضحاي��ا إلدخ��ال كلم��ات الس��ر اخلاصة 
به��م، وبالتال��ي الس��يطرة عل��ى ش��بكات 
مؤسس��ات تتعام��ل م��ع املرافق، م��ا يتيح 
للمتس��للني الدخ��ول إل��ى ش��بكات املرافق 

ذاتها.
ال��وزارة  إن  الصحيف��ة  تقري��ر  وق��ال 
تعتزم تقدمي أربع إفادات وتبحث عن أدلة 

بشأن محاولة الروس توجيه هجمات عن 
بعد. ونقلت الصحيفة ع��ن محققني قولهم 
إنه لم يتضح إذا كان املتسللون فعلوا ذلك 

استعداداً لهجوم أكبر مستقبالً.

ترامب مستعد لـ»اتفاق 
حقيقي« مع إيران

 أبق��ى الرئيس األميرك��ي دونالد ترامب 
أمس الب��اب مفتوح��اً أمام إم��كان التفاوض 
عل��ى اتف��اق لن��زع أس��لحة إي��ران النووية، 
وذلك بعد يوم��ني من مهاجمت��ه اجلمهورية 

اإلسالمية على »تويتر«.
وق��ال ف��ي كلم��ة لقدام��ى احملاربني في 
املعارك اخلارجية: »س��نرى ماذا س��يحدث، 
لكننا مس��تعدون للتوصل إلى اتفاق حقيقي 
ولي��س االتف��اق ال��ذي توصلت إلي��ه اإلدارة 

السابقة الذي ميثل كارثة«.
وكانت إيران قد رفض��ت االثنني حتذير 
ترام��ب الغاض��ب م��ن أن طه��ران جت��ازف 
مبواجهة عواق��ب وخيمة »لم يش��هد مثيلها 
م��ن قبل عبر التاريخ س��وى قل��ة« إذا هددت 

الواليات املتحدة.
م��ن جهت��ه، حذر رئي��س هيئ��ة االركان 
في اجلي��ش االيراني اجلن��رال محمد باقري 
الواليات املتحدة من رد فعل قوي إذا واصلت 

تهديدها املصالح اإليرانية. 

5 إصابات بقصف واستهداف 
إسرائيلي لمتظاهرين في غزة

مس��اء  فلس��طينيني  خمس��ة  أصي��ب 
لالحت��الل  واس��تهداف  بقص��ف  الثالث��اء، 
اإلس��رائيلي للمتظاهري��ن ق��رب مخيم��ات 
العودة ش��رقي مدينة غ��زة ومخيم البريج 
باحملافظة الوس��طى بقطاع غ��زة. وأفادت 
وزارة الصح��ة ف��ي بي��ان بوص��ول ثالث��ة 
إصاب��ات ج��راء قص��ف طائرة إس��رائيلية 
مسّيرة ملجموعة من املواطنني شرق مدينة 
غ��زة، فيم��ا ل��م توض��ح ماهي��ة اإلصابات 

حتى اللحظة.
كم��ا أصي��ب طف��الن، أحدهم��ا بقنبلة 
غ��از ف��ي ال��رأس أطلقه��ا جن��ود االحتالل 
اإلس��رائيلي على املتظاهرين ش��رق مخيم 

البريج.
ق��وات  ب��أن  »صف��ا«  مراس��ل  وأف��اد 
االحتالل أطلق��ت قنبلة الغاز جتاه عدد من 
املتظاهرين السلميني شرقي مخيم العودة 
ش��رقي مخي��م البريج، ما تس��بب بإصابة 

الطفل.
يخ��رج  املاض��ي  آذار   30 ومن��ذ 
الفلس��طينيون ف��ي قط��اع غزة مبس��يرات 
قرب السياج الفاصل مع األراضي احملتلة، 

ضمن مسيرات العودة وكسر احلصار.

موسكو: قانون يهودية 
الدولة.. يؤجج التوتر

اعتبرت وزارة اخلارجية الروس��ية، 
أن قان��ون يهودي��ة الدول��ة اإلس��رائيلي 
اجلديد، يعمل على تعقيد عملية الس��الم 
ويزي��د من حدة التوتر ف��ي املنطقة. وقال 
اإلع��الم والصحاف��ة  نائ��ب مدي��ر قس��م 
أرتي��وم  الروس��ية  اخلارجي��ة  ب��وزارة 
كوج��ني، إن اخلط��وات األحادية اجلانب 
غي��ر املتف��ق عليه��ا م��ن جان��ب األطراف 
املتنازعة، ال تخدم قضية الس��الم وترفع 
من ح��دة التوتر فقط، بل وتعوق بش��كل 
كبي��ر اجله��ود الرامية إلى إط��الق عملية 

السالم بشكل عاجل. 

لقطات سريعة

غّزة توّحدنا
بقلم: ناهض الوشاح 
ش��هيد.. ومصاب... ومعتق��ل... نصرخ... نن��ادي وال نس��تجير... دم واحد 
ومصي��ر واح��د، تلك هي احلكاية التي ول��دت معنا وكبرت معنا حتى لبس��نا نار 
لهفتنا.. وأشرقنا... وأحرقنا وأخبرنا العالم أن غزة تنهض كل صباح من رمادها 
ودمارها... وتقول: لن متّروا من هنا فنحن ماٍض لن ميضي وغدا سيصل اجلواب 
في ما تراه ال ما تسمعه. رمبا نسيتم ُقرطبة، غرناطة، اشبيلية، بغداد... لكن غزة 

لن تنساكم وستظل تدافع عن كرامتكم املهدورة ورجولتكم املشروخة. 
ويسألونك عن غزة.. ُقل هي نبض القلب، ووهج الشمس، موج البحر، وعبق 
الش��موخ وشريان احلياة.. قل فيها رجال عاهدوا الله على مواصلة املسيرة مهما 
حتول��ت هذه املاليني املتفّرج��ة علينا إلى جرذان جت��ارب أو إلى أصابع مرجتفة 
يس��يل لعابها على الصفح��ات اإللكترونية.. نحن معكم.. لكننا ال نس��تطيع فعل 

شيء ألجلكم. 
غ��زة ُتوحدنا في نابلس ورام الل��ه والقدس والبيرة وجنني وبيت حلم، وفي 
مش��رق األرض ومغربها... فال حاجة لنا بتوفير احلماية... بل احملوا أس��لحتكم 

وهراواتكم وشارتكم الهزلية، واحموا بها مؤخراتكم أو نساءكم.
طّف الصاع يا أبا ذّر.. إنك امرؤ فيك جاهلية... وإننا في القائمة الس��وداء... 
متهمون بخدش احلي��اد العام... ومّتهمون بزعزعة النظ��ام العاملي... ومّتهمون 

بأننا ُنحب احلياة ما استطعنا إليها سبيالً. 
غزة وجع البدايات وال نهاية للحكاية.. العالم يتفّرج علينا... وكأن ش��يئاً ال 
يعنيه... مؤامرة صمت مخزية وقذرة، وهشاشة حادة في قيم الرجولة... مبجرد 
وقوفك في املطار وإبراز جواز سفرك لشرطي يظن نفسه قائد اجليوش العربية... 
احفظ أس��ئلته عن ظهر قهر.. لكن األس��ئلة التي ال أجد لها جواباً: ملاذا أنا ممنوع 

من السفر؟ 
هذه قرارات فقط. أعطاني جواز الس��فر ومس��ح يده بفاي��ن معّطر.. وقال: ال 

تعّطل املسافرين يا غّزاوي! 
ش��عور ال ُيوصف بخيبة األمل.. وبغص��ة تتلبد في حلقك. تود لو تضع يدك 
عل��ى وجهك وتنزع مالمح��ك لتتحول إلى كائن هالمي بال مالم��ح... كتلك الهوية 
الت��ي أعط��وك إياها.. لونه��ا أبيض وقلبها أس��ود.. وقالوا: اس��مك فلس��طيني... 

وميالدك غزة.. ووطنك حيث حتني رأسك بني الساق واحلذاء. 
لم أتراجع... استنجدت بفحولته املشروخة.. وقلت له يا سيدي: لي حبيبة 
ف��ي غزة... لي عجوز في غزة... لي طفولة مس��حوقة.. وأحالم مؤجلة... لي بحر 

ودم.. ومخّيم. 
ه��ّز رأس��ه... وقال: يا غ��ّزاوي: إس��رائيل حتاصرك��م.. وأنت��م حتاصروننا 

وتخنقوننا. 
مزقت جواز الس��فر أمامه.. وذهبت أقول في سّري: رِبّ كن لي.. كما كنت لي 

حني لم أكن.{

هاجم القاضي املتقاعد الدكتور راشد طقوش بعنف وزير العدل وتعاطيه 
مع القضاة وقال في بيان: »لم يأِت وزير عدٍل غير متوازن، فكُلّ من شغل منصب 
وزي��ر العدل، كان لديه احلكمة الكافية للتعامل م��ع القضاء. لم يأِت وزير عدل 
يس��تقبل في مكتب��ه أصحاب عالقة بدع��وى مقامة لدى أح��د القضاة، ويتصل 
بالقاضي ويسمع أصحاب العالقة احلوار الذي جرى بينه وبني القاضي، وفيه 
تهديد للقاضي بالتشكيالت القضائية«. وسأل طقوش: »هل هذا تصّرف ميكن 

أن يصدر عن وزير عاقل؟«.
وأضاف: »لم يأِت وزير عدل يصطحب معه أحد القضاة ملسؤول سياسي، 
حتى يقنعه باملوافقة على تعيينه في مركز معنّي، فهل يصدر مثل هذا التصرف 

عن وزير مسؤول؟«.
وتوّجه إلى جريصاتي قائالً: »أقول لوزير العدل إّن القضاة ليسوا موظفني، 
بل هم س��لطة وفقاً للمادة 20 من الدس��تور اللبناني، ويفترض بأي وزير عدٍل 
أن يتعام��ل م��ع القض��اء كس��لطة مس��تقلة، ويدافع ع��ن اس��تقاللية القضاء«، 
مضيف��اً: »إن رائحة احلقد فاحت من كالمك يا معالي الوزير، وأس��لوبك الفوقي 
واالس��تفزازي في التعامل مع القضاء يثبت أن ما قلته كان مقصوداً وعن س��وء 

نّية«.
وتاب��ع: »أخي��راً أقول: عف��واً يا معال��ي الوزي��ر.. القضاة لن يس��كتوا، وال 
أح��د يس��تطيع منعهم ع��ن »احلكي«، أنت من سيس��كت يا معال��ي الوزير ألنك 
ف��رد، واألفراد يزولون، منهم من يذهب الى النس��يان ومنهم من تظل ذكراه عبر 
األجيال. أما القضاء فهو س��لطة، والس��لطة ال تزول بزوال األفراد. وأذكر الوزير 

باملثل الذي يقول: لكل مقام مقال، ومقامك يستحق هذا املقال«.
هن��ا تدخل النائب العام التمييزي القاضي س��مير حمود، الذي أصدر قراراً 
أعلن مبوجبه أنه املرجع الوحيد املخت��ص مبالحقة القضاة جزائياً، مبن فيهم 

قضاة مجلس شورى الدولة.{

الوزير جريصاتي ُيحيل قاضيًا متقاعدًا 
على التفتيش.. والنائب العام يرّد: األمر لي!
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قمة هلسنكي.. إثارة إعالمّية ومحصول شحيح
انفّض��ت قم��ة هلس��نكي الت��ي جمعت ب��ني الرئيس 
األميركي دونالد ترامب ونظيره الروسي فالدميير بوتني، 
دون أن يرش��ح عنها مؤشرات على توافقات أو تفاهمات 
مهم��ة بش��أن ملفات دولية نوقش��ت خالله��ا، األمر الذي 
خّفض من سقف التوقعات التي سادت قبلها، وقلل كثيراً 
م��ن األهمية الكبرى الت��ي كانت معقودة عليه��ا، فالكالم 
الص��ادر ع��ن ترام��ب وبوتني ف��ي مؤمترهم��ا الصحافي 
املش��ترك، يش��ير بوض��وح إل��ى أن القمة لم تخ��رج بأي 
اتفاقات رسمية، وأنها انتهت إلى مجرد اجتماع صّب في 

مصلحة روسيا والنظام البوتيني احلاكم فيها. 
وقد س��بقت القمة حم��الت إعالمية كبيرة، وس��الت 
حتليالت وتوقعات، جعلت موعده��ا املنتظر مرتقباً لكل 
املتابع��ني، إذ ج��رى تش��بيهها مبؤمت��ر يالطا ال��ذي ُعقد 
ف��ي الراب��ع من ش��باط 1945، وجمع في ذل��ك الوقت ما 
ب��ني رئيس الوالي��ات املتحدة فرانكل��ني روزفلت ورئيس 
وزراء بريطاني��ا ونس��تون تشرتش��ل، ورئي��س االحتاد 
الس��وفياتي املندث��ر جوزف س��تالني، وُعرف��وا بالثالثة 
الكب��ار. واعتبر مؤمترهم م��ن أهم املؤمت��رات في تاريخ 

السياس��ة الدولية املعاصرة، لكونه ض��م ثالثة من كبار 
زعم��اء العال��م املنتصرين ف��ي احلرب العاملي��ة الثانية، 
وأفضت قمتهم إلى إرس��اء منظومة عاملية لصون السلم 
العاملي، من خالل تش��كيل األمم املتحدة، وإعادة إرس��اء 
النظام في القارة األوروبية، وتقدمي املس��اعدة إلى الدول 
املنهزمة، كي تش��كل حكومات دميقراطية. كذلك أسفرت 
ع��ن اتف��اق احللفاء عل��ى تقس��يم أملانيا، وإنش��اء جلان 
خاصة حلصر اخلس��ائر واألض��رار الناجمة عن احلرب 

وحتديدها. 
العن��ان  عدي��دون  وسياس��يون  محلل��ون  وأطل��ق 
ملخيالته��م، وراحوا يعتبرون قمة هلس��نكي حتاكي قمة 
ه��اري تروم��ان مع س��تالني أيضاً ف��ي مدينة بوتس��دام 
األملانية القريبة من برلني، ثم لقاء جون كينيدي بنيكيتا 
خروتشوف في جنيف، وقمة رونالد ريغان مع ميخائيل 
اختي��ار  إل��ى  وبالنظ��ر  ريكيافي��ك.  ف��ي  غورباتش��يف 
هلس��نكي، عاصمة فنلن��دا، مكان��اً للقاء ترام��ب وبوتني 
فق��د اس��تعادوا التذكير باتفاقات هلس��نكي ع��ام 1975 
ب��ني الواليات املتحدة وق��وى أوروبية كب��رى، من جهة، 
الس��وفياتي  واالحت��اد 
الس��ابق من جهة أخرى. 
واعتب��رت تل��ك االتفاقات 
النته��اء  فعلي��ًة  مقّدم��ًة 
احلرب الباردة، وساهمت 
قي��ام  ف��ي  بع��د  م��ا  ف��ي 
ع��ام  امللون��ة  الث��ورات 
1989 في ما كانت تعرف 
بدول املنظومة االشتراكية 
الش��رقية.  أوروب��ا  ف��ي 
القم��م  تل��ك  أفض��ت  وق��د 

واالجتماع��ات، في أغلبه��ا، إلى نتائج كب��رى في تاريخ 
العالم احلديث، حيث رسمت وهندست خرائط سياسية 
الحقة، وصحبتها تس��وياٌت قاس��يٌة ومؤث��رٌة بني الدول 

واألطراف التي اجتمعت فيها. 
غير أن املقارنة بني القمم التاريخية الس��ابقة وقمة 
ترام��ب وبوتني في هلس��نكي كانت فاش��لة وخائبة هذه 
امل��رة، إذ لي��س هنال��ك أي مؤش��ر عل��ى امتالكه��ا أهميًة 
ترتقي إلى مصاف القمم التاريخية السابقة، بل ضّخمت 
احلملة اإلعالمية التي رافقتها من أهميتها، ورفعت سقف 

التوقعات املرجوة منها، وأعطتها مكانة ال تستحقها. 
ولعل أهم ما رش��ح عن القمة توافق الرئيسني في ما 
يخص القضية الس��ورية، وجاء من باب التأكيد ألولوية 
حماية أمن إس��رائيل، باالتفاق على إعادة تفعيل اتفاقية 
وق��ف إطالق الن��ار عام 1974 في اجل��والن احملتل، وهو 
م��ا ميكن أن ُيفهم منه اتفاق على إبع��اد القوات اإليرانية 
واملليش��يات التابع��ة لها ع��ن حدود األراضي الس��ورية 
التي حتتلها إس��رائيل. ولم ُتذَكر مآسي السوريني وهول 
ما جرى لهم، كذلك لم يذكر ترامب كلمًة عن جرائم النظام 
الس��وري، وال عن مصير رئيس��ه، وينس��حب األمر نفسه 

على باقي امللفات اخلالفية ما بني الروس واألميركان. 
وق��د ج��رى قب��ل قم��ة هلس��نكي تس��ويق أحاديث 
ملس��ؤولني أميركي��ني وروس تفيد ب��أن القمة س��تتناول 
قضاي��ا دولية أساس��ية، منها قضية أوكرانيا، ومس��ألة 
ض��م روس��يا إل��ى ش��به جزي��رة الق��رم، وحلف ش��مال 
األطلس��ي، ومل��ف األس��لحة االس��تراتيجية، والقضي��ة 
السورية، وملف الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي، وامللف 
الن��ووي اإليراني، واحل��رب الس��يبرانية، وخصوصاً ما 

يتصل بالتدخل الروس��ي ف��ي االنتخابات األميركية عام 
2016، والوض��ع في أفغانس��تان والعقوبات األميركية 
واألوروبي��ة عل��ى روس��يا، وموض��وع النف��ط والطاق��ة 

وسوى ذلك. 
وال ش��ك في أن بعض هذه امللفات واملواضيع جرت 
مناقش��ته ف��ي قم��ة ترام��ب وبوتني، ول��م ُتعلَ��ن خيوط 
التفاهمات حولها. ولكن يبدو أن ملفات ومواضيع أخرى 
ل��م يجر التط��رق إليها خالل القم��ة، وخصوصاً حيثيات 
)وخلفّيات( التدّخل الروس��ي في قضّية انتخاب دونالد 
ترامب نفس��ه، بل إن ترامب اعتب��ر أمام بوتني أنه ال يرى 
ما يدعوه إلى تصديق أجهزة مخابراته، بشأن مسألة ما 
إذا كانت روس��يا تدخلت ملساعدته في الفوز بانتخابات 

عام 2016.
ويبدو أن ما ظهر من قمة هلس��نكي، وم��ا بقي خفياً 
وس��راً بني الرجل��ني، زادا من حجم الش��كوك لدى أقطاب 
وعّم��ق  ودميقراطي��ني،  جمهوري��ني  األميركي��ة،  اإلدارة 
االنقس��ام بينهم، ب��ل وأدخ��ل اجلمهوريني ف��ي حال من 
احلرج، خصوص��اً أن ترامب اس��تبق القمة بتصريحات 
مثيرة، وجه خاللها انتقادات واس��عة والذعة إلى حلفاء 
الوالي��ات املتحدة األوروبيني في حلف ش��مال األطلس��ي 
)الناتو(، وصلت إلى حّد اعتباره »أملانيا حتت س��يطرة 
روس��يا«، وأن روس��يا واالحتاد األوروبي والصني أعداء 
الوالي��ات املتح��دة، فيم��ا اعتب��ر بوت��ني ش��خصاً جيداً، 

منافساً له وليس عدواً، وقد يصبح صديقاً له. 
وبالنظ��ر إل��ى حيثيات القم��ة وتصريح��ات ترامب 
ش��حيحاً،  كان  محصوله��ا  إن  الق��ول  ميك��ن  وبوت��ني، 
اختلطت فيه أم��ور كثيرة، خصوصاً أنها كانت مش��وبه 
باجلدل بش��أن ش��خصية دونال��د ترامب ال��ذي تالحقه 
التحقيق��ات بخصوص التدخ��ل الروس��ي ملصلحته في 
انتخابات 2016 التي أوصلته إلى كرس��ي الرئاس��ة في 
الوالي��ات املتح��دة، فضالً ع��ن أن قمة هلس��نكي أظهرت 
أن كال الزعيم��ني يبدي��ان أس��لوباً متقارب��اً ف��ي التركيز 
على االس��تعراض الش��خصّي واملبالغات التي أدت إلى 

محصوٍل من النتائج شحيح ومتواضع.{

بقلم: عمر كوش

ضغوطاً عليه من أجل العدول عن قراره، ومن بينهم ابنته املدللة إيفانكا.
كذلك انس��حب ترامب أيضاً من االتفاق النووي اإليراني بطريقة أحادية 
اجلان��ب، رغم أن االتفاق يعد من االتفاق��ات الدولية املتعددة األطراف وصدر 
وف��ق قرار أممي. وقد ع��ارض ترامب -في هذا االنس��حاب- ع��دٌد من أعضاء 
إدارته، من بينهم وزير خارجيته الس��ابق ركس تيلرس��ون ومستش��ار األمن 

القومي السابق ماك ماستر.
إن منهجي��ة إدارة الرئي��س ترام��ب ه��ذه ألق��ت بظاللها أيض��اً على قمة 
النات��و األخي��رة؛ فقد اس��تبق ترامب القمة بتوجيه رس��ائل قاس��ية حللفائه، 
متوع��داً إياه��م بإعادة النظر في االنتش��ار األميركي بأوروبا، ما س��يهدد أمن 
القارة العجوز، خصوصاً في ظل االس��تفزازات الروسية املتكررة وعلى وجه 

التحديد في أوكرانيا.
في املقاب��ل؛ يحاول وزير الدفاع األميركي جيم��س ماتيس تخفيف حدة 
ه��ذا اخلط��اب، والعم��ل على ترقي��ع الثقة ب��ني الوالي��ات املتح��دة وحلفائها 
بتأكي��ده وح��دة ومتاس��ك احللف��اء، وجدي��ة الوالي��ات املتح��دة ف��ي اإليفاء 
بتعهداتها الدولية وأمن أوروبا، واحملافظة على حلف ش��مال األطلس��ي قوياً 

منيعاً في وجه التحديات واملخاطر املشتركة.
وق��د يتجه ماتي��س لعقد لقاءات ثنائي��ة خاصة مع نظرائ��ه األوروبيني 
لتأكيد هذه السياس��ة، في محاولة منه لرأب الصدع وترميم التش��ققات التي 
ُيحدثها رئيس��ه، وذلك إلميانه العميق بأن مصالح الواليات املتحدة العاملية 

ال ميكن احلفاظ عليها أو الدفاع عنها إال ببناء حتالفات قوية وفعالة.
أم��ا العام��ل الثالث املتعلق مبدي��ح ترامب للرؤس��اء الدكتاتوريني فإنه 
ال يق��ل غرابة عن العاملني الس��ابقني؛ فق��د درجت سياس��ة الواليات املتحدة 
األميركية مثالً على انتقاد عائلة رئيس كوريا الش��مالية لنزعاتها الشمولية، 
ولك��َنّ الرئيس ترامب ل��م يجد غضاضة في الثناء على رئيس��ها كيم ووصفه 

بأنه رئيس »منفتح ومشّرف جداً«.
ويتخ��وف األوروبي��ون م��ن تنازالت ق��د ُيْق��دم عليها الرئي��س األميركي 
لنظيره الروس��ي، خصوصاً في ما يتعلق بالوجود العسكري األميركي على 
أراضي القارة ومستقبل املناورات العسكرية املشتركة، األمر الذي يضع دوالً 
مث��ل أوكرانيا في خطر كبير، خصوصاً مع وجود تكهنات بأن الرئيس ترامب 

رمبا يعترف رسمياً بضم روسيا جلزيرة القرم.
ف��ي ختام القمة؛ وقع الرئي��س ترامب على وثيقة النات��و املكونة من 23 
صفحة، التي تؤكد املبادئ والسياسات العامة للتحالف وتعهدات أعضائه، 
خصوص��اً تل��ك التي تتعلق بإدانة روس��يا لضمها ش��به جزي��رة القرم »غير 
الش��رعي«، والتأكيد عل��ى أن أعضاء التحال��ف »ال يعترفون ول��ن يعترفوا« 

بسيادة روسيا على شبه اجلزيرة.
لق��د كان تعامل رؤس��اء دول الناتو مع ترامب هادئ��اً ورصيناً، ويعكس 
حرص هؤالء القادة على عدم توسيع الشرخ احلاصل في الثقة بني احللفاء، 
إدراكاً منهم جلدية املخاطر وألهمية الدور الذي يلعبه الناتو في احلفاظ على 

أمن أوروبا.
ولك��ن هل يلتقط ترامب الرس��الة ويكّف عن التعاط��ي مع حلفائه كأنهم 
منافس��ون له، بينم��ا يعامل املنافس��ني احلقيقيني كحلفاء؟! إن حالة الس��لم 
العامل��ي حتتاج إلى سياس��ة متوازنة من ِقبل الدول��ة العظمى الوحيدة على 
كوك��ب األرض )الوالي��ات املتح��دة األميركي��ة(، وهذا ما ال يحس��نه رئيس��ها 

احلالي دونالد ترامب.{

ي��رى الرئيس ترام��ب أن صبر الوالي��ات املتحدة بدأ ينفد ف��ي ما يتعلق 
بتحم��ل النصيب األكبر م��ن فاتورة الدفاع ع��ن احللفاء، وهو يفك��ر جدياً في 
مراجعة اس��تراتيجية انتش��ار القوات األميركية في أوروب��ا، إذا بقيت الدول 

األوروبية غير مستعدة لزيادة حصتها من حتمل أعباء هذه الفاتورة.
لقد تبنت الواليات املتحدة -في الس��ابق- سياسة الصبر االستراتيجي 
م��ع بع��ض خصومها مث��ل كوريا الش��مالية، ولك��ن يبدو أن الرئي��س ترامب 
ُيحدث حت��ّوالً جوهرياً على هذه السياس��ة لتنقلب إلى سياس��ة نفاد الصبر 

االستراتيجي، ولكن هذه املرة مع حلفاء واشنطن املقربني مثل أملانيا وكندا.
إن مطالبة أعضاء حلف شمال األطلسي بزيادة إنفاقهم العسكري ال يعُدّ 
أم��راً جديداً؛ ففي قمة الناتو الت��ي ُعقدت عام 2014 توافق املجتمعون حينها 
على زيادة اإلنفاق العس��كري تدريجاً، ليصل إلى عتبة 2% من إجمال النات 

القومي احمللي.
وق��د بلغت خم��س دول )ع��دا الوالي��ات املتح��دة بطبيعة احل��ال( هذه 
العتب��ة، وهي: اململك��ة املتحدة وإس��تونيا ورومانيا واليون��ان وبولندا. غير 
أن تعاط��ي الرئي��س ترامب مع املس��ألة يس��بب اإلحب��اط في نظ��ر احللفاء، 
ويعمل على تقويض الثقة املطلوب��ة إلبقاء التحالف قوياً ملواجهة التحديات 

املشتركة.
وتعمل سياسة الرئيس ترامب على تقويض حتالف دول املركز عبر ثالثة 
عوامل رئيس��ية هي: أوالً؛ طريق��ة اخلطاب التي يتبعها وتتميز باالس��تعالء 
والتقريع. وثانياً؛ حالة عدم االنس��جام بل والتض��ارب داخل إدارته. وثالثاً؛ 
سياس��ة االس��ترضاء التي يتبعها مع الرؤس��اء األكثر دكتاتورية في العالم، 
من أمث��ال الرئيس الروس��ي فالدميي��ر بوتني ورئي��س كوريا الش��مالية كيم 

جونغ أون.
للوهل��ة األولى، قد ُيص��اب املتابع خلط��اب الرئيس ترام��ب مع حلفائه 
بالصدمة، ويظن أنه يخاطب خصومه بهذه اللهجة التقريعية وليس حلفاءه 
املقرب��ني. ففي أثناء قمة الدول الصناعية الس��بع الكب��رى )G7( التي ُعقدت 
مؤخ��راً في كندا، ق��َرّع الرئيس ترامب رئيس الوزراء الكندي جاس��تني ترودو 

ناعتاً إياه ب�»غير النزيه والضعيف«.
وك��رر ترامب س��ابقاً عدة مرات هجوم��ه الالذع على االحت��اد األوروبي، 
الذي اعتبره مس��تفيداً من الواليات املتحدة على مستوى األمن واالقتصاد بال 

مقابل، فيما يستغل األوروبيون البنوك األميركية.
كما وصف -في موضع آخر- حلف ش��مال األطلس��ي بأنه ش��يء س��ّيئ 
متام��اً مثل اتفاقية نافتا )NAFTA( بني دول أميركا الش��مالية. وقد دفعت 
لهجة اخلطاب هذه حلفاء الواليات املتحدة إلى الش��عور باالس��تياء الشديد، 

والنظر بعني الريبة إلى جّدية التزام واشنطن بتعهداتها الدولية.
وال تقتص��ر زعزع��ة الثق��ة -الت��ي ُيحدثها ترام��ب- على رؤس��اء الدول 
األوروبية فقط؛ إذ علينا أن نستذكر الصورة التي نشرتها املستشارة األملانية 
ميركل على حس��ابها على موقع تويتر في قمة G7، لكي ندرك حقيقة الشرخ 

النفسي بني ترامب من جهة وحلفاء واشنطن من جهة أخرى.
بل إن األمر تعدى ذلك إلى املس��توى الش��عبي؛ فقد أظهرت استطالعات 
ال��رأي مؤخ��راً أن ش��عبية الرئي��س ترام��ب في أوروب��ا قد ه��وت، لتصل إلى 
أدنى مس��توى لها مس��جلة 23% فقط. وبينما يرى 45% من الش��عب األملاني 
أن ترامب مهدد للس��لم الدول��ي؛ يقول 19% منهم فقط إن بوتني مهدد للس��لم 

الدولي.
أم��ا زيارة ترام��ب لبريطانيا )12 مت��وز اجلاري( فإنها تعّب��ر عن مزاج 
الش��ارع األوروبي جتاه اس��تقبال هذا الضيف الثقيل الظ��ل. فجدول الزيارة 
بق��ي مقتصراً على املرافق الرس��مية والقص��ور امللكية فقط؛ ف��ي محاولة من 
الس��لطات البريطانية لتقليل اإلحراج الذي قد تسببه االحتجاجات الشعبية 
عل��ى زيارت��ه، خصوص��اً مع ارتفاع نس��بة معارض��ي سياس��ات ترامب في 

الشارع البريطاني.
فف��ي ش��باط املاض��ي ب��رزت معارضة ش��عبية واس��عة لزي��ارة كانت 
متوقعة آنذاك للرئيس ترامب الفتتاح الس��فارة األميركية اجلديدة في لندن، 

وهو ما أدى إلى تأجيل تلك الزيارة إلى وقت الحق.
وال يق��ّل تأثي��ر العامل الثان��ي املتعلق بالتضارب احلاص��ل داخل إدارة 
ترامب وطريقة إدارته لفريقه الرئاس��ي، عن خطابه املتعالي في التأثير على 
زعزعة الثقة بني واش��نطن وحلفائها؛ فالرئيس ترامب يتبع سياس��ة: شاور 
مستش��اريك وخالفه��م أو على األقل ال تس��تمع إليهم، وهو األمر الذي يس��بب 

اإلرباك برفع مستوى الشك وعدم اليقني.
فمؤخراً مثالً وأثناء اجتماعه اخلاص واملنفرد مع رئيس كوريا الشمالية؛ 
قّدم ترامب تنازالً خالفه فيه جنراالته في البنتاغون، يتعلق بوقف املناورات 

العسكرية بني الواليات املتحدة وكوريا اجلنوبية.
وف��ي وقت س��ابق كان الرئي��س ترامب قد أخ��رج الوالي��ات املتحدة من 
معاه��دة باري��س للمناخ، رغ��م معارضة جميع مستش��اريه الذين مارس��وا 

ترامب وخصومه في الناتو.. كيف يزعزع ثقة الحلفاء؟!
بقلم: نبيل عودة
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ترامب محذرًا روحاني: إياك وتهديد الواليات المتحدة مجددًا
واشنطن �� العربي اجلديد

وّج��ه الرئيس األميركي دونالد ترامب يوم االثنني، 
حتذي��راً ش��ديد اللهج��ة إل��ى نظي��ره اإليران��ي حس��ن 
روحان��ي، متوّعداً إي��اه بتداعي��ات »لم يس��بق إال لقلة 

قليلة عبر التاريخ أن عانوا منها«.
وق��ال ترام��ب، في تغري��دة عل��ى »تويت��ر«: »إلى 
الرئي��س اإليران��ي روحان��ي: إي��اك وتهدي��د الوالي��ات 
املتحدة مج��دداً، وإال فس��تواجه تداعيات لم يس��بق إال 

لقلة قليلة عبر التاريخ أن عانوا منها«.
أي��ار املاض��ي، انس��حاب  وأعل��ن ترام��ب، ف��ي 8 
الوالي��ات املتحدة من االتف��اق النووي اإليران��ي املوّقع 
ع��ام 2015، وق��ّرر اس��تئناف العقوبات عل��ى طهران، 

بسبب ما وصفها ب�»العيوب اجلسيمة« في االتفاق.
وأبرمت إيران ومجموعة »5+1« )الصني وروسيا 
وأمي��ركا وفرنس��ا وبريطاني��ا إضافة إل��ى أملانيا(، في 
14 يوليو/مت��وز 2015، االتف��اق الن��ووي ال��ذي يلزم 
طه��ران بتقليص قدرات برنامجه��ا النووي، مقابل رفع 

العقوبات املفروضة عليها.
وتأت��ي تصريح��ات ترام��ب رداً عل��ى تصريح��ات 
روحاني، ي��وم األحد، التي حّذر فيها الرئيس األميركي، 
متوّجه��اً ل��ه بالق��ول: »الس��يد ترام��ب... نح��ن رجال 
الكرام��ة والش��رف، وكافلو أم��ن املمر املالح��ي للمنطقة 

على مر التاريخ، فال تلعب بالنار ألّنك ستندم«.
أُقي��م  ملتق��ى  أم��ام  كلم��ة  ف��ي  روحان��ي،  واته��م 
ف��ي طه��ران مبش��اركة رؤس��اء املمثلي��ات والبعث��ات 
الدبلوماس��ية اإليراني��ة ف��ي خ��ارج البالد، بحس��ب ما 
نقلت وكالة »إرن��ا« اإليرانية، اإلدارة األميركية احلالية 
بأّنها »تصارع العال��م وتصارع مصاحلها الوطنية في 
آٍن واحد«. وأضاف: »ينبغي أن تعلم أميركا أّن الس��الم 
مع إيران هو السالم احلقيقي، واحلرب مع إيران هي أم 

كل احلروب«. 
وفي الوقت عين��ه، رأى روحاني أّن وصول ترامب 
إل��ى البي��ت األبي��ض »يش��ّكل تهدي��داً وفرصة ف��ي آٍن 
واحد«، معتبراً أّن »أميركا حش��دت كل طاقاتها ملعاداة 
إيران وإضعافها ولم تصل إلى نتيجة، ووقفت في وجه 

تقارب أوروبا مع طهران أيضاً بعد التوصل إلى االتفاق 
النووي«.

وفي سياق التراش��ق اإليراني األميركي، قال وزير 
اخلارجي��ة األميرك��ي ماي��ك بومبي��و ي��وم االثن��ني، إّن 
الواليات املتحدة »ليست خائفة« من أن تفرض عقوبات 
تستهدف النظام اإليراني »على أعلى مستوى«، معتبراً 

أّن »هذا النظام كابوس على الشعب اإليراني«.
وق��ال بومبيو، في كلمة أم��ام اجلالية اإليرانية في 
كاليفورنيا: »لسنا خائفني من أن نستهدف النظام على 
أعلى مس��توى«، في إشارة إلى العقوبات التي فرضتها 
الس��لطة  رئي��س  الريجان��ي،  ص��ادق  عل��ى  واش��نطن 

القضائية في إيران.
وانتقد املس��ؤول األميركي، الرئيس اإليراني حسن 

روحاني، ووزير اخلارجية محم��د جواد ظريف، إذ قال 
إنهما »مج��رد واجهت��ني بّراقتني على الصعي��د الدولي 
لنظ��ام املالل��ي اخلّداع«. وتاب��ع أّن »ثراء زعم��اء إيران 
وفس��ادهم يظهران أن إيران تدار من شيء يشبه املافيا 
وليس حكومة«، متوّعداً بأّن »حلم التخلص من النظام 

اإليراني سيصبح حقيقة«.
وأض��اف وزير اخلارجي��ة األميرك��ي، أّن الواليات 
املتح��دة تأمل أن تخّف��ض كل دول العال��م وارداتها من 
النف��ط اإليران��ي إلى »أق��رب نقطة ممكنة م��ن الصفر«، 
بحلول الرابع من تش��رين الثاني، محذراً من أنه »إذا لم 
يحصل ذلك، ف��إّن هذه الدول تعّرض نفس��ها لعقوبات 

أميركية«.
وكان روحاني وبعض كبار قادة اجليش قد هددوا 

مبنع مرور ش��حنات النفط م��ن دول اخلليج إذا حاولت 
واشنطن وقف الصادرات اإليرانية.

ورفض املرش��د األعل��ى اإليران��ي، عل��ي خامنئي، 
ف��ي تصريح��ات ي��وم الس��بت، احل��وار مع واش��نطن، 
متهم��اً إياه��ا بأّنه��ا »ليس��ت أه��الً للثق��ة«، ملّوح��اً هو 
اآلخ��ر بإمكانية إغ��الق مضيق هرم��ز إذا اتخذت أميركا 

وحلفاؤها قرار منع إيران من تصدير النفط.
وقال قائ��د احلرس الث��وري اإليران��ي، محمد علي 
جعف��ري، في بداية الش��هر احلالي، إّنه إذا لم تس��تطع 
إيران بيع نفطها بسبب الضغوط األميركية، فلن ُيسمح 

ألي دولة أخرى في املنطقة بذلك.
ومضي��ق هرم��ز أهم مم��ر مالح��ي لنق��ل النفط في 
العال��م؛ إذ مير منه نحو خمس اس��تهالك النفط العاملي 

يومياً.
ومي��ّر ف��ي مضيق هرمز ثل��ث ص��ادرات العالم من 
النف��ط التي تنقل عب��ر البحار يومياً، وه��و يربط الدول 
املنتجة للخام في الش��رق األوسط باألسواق الرئيسية 
ف��ي مناطق آس��يا واحملي��ط اله��ادئ وأوروب��ا وأميركا 

الشمالية وغيرها.{

عام 2014، الت��ي على إثرها فرضت الواليات املتحدة واالحتاد األوروبي 
عقوبات عليها. ثَم هناك تدخلها العس��كري املباش��ر في س��ورية منذ عام 
2015، ملصلحة نظام بش��ار األس��د. دع عنك مزاع��م محاولة تدخلها في 
االنتخابات الرئاس��ية األميركية ع��ام 2016، وانتخابات في دول غربية 
أخرى. ذلك غيض من فيض، فبالنس��بة إلى الغرب، حتاول روسيا إعادة 
بع��ث احل��رب الب��اردة التي اس��تمرت حتى مطل��ع التس��عينات وانهيار 

االحتاد السوفياتي الذي ورثته روسيا. 
الغري��ب أن أياً من ذل��ك ال يثير ترامب، وهو ي��رى أن ثّمة مبالغًة في 
ردود الفعل األميركية »احلمقاء« على السياس��ات الروس��ية، ويعتقد أنه 
ق��ادٌر عل��ى العمل مع روس��يا وبوت��ني، بل إنه ق��ّدم تنازالت له��ا، كما في 
س��ورية. أبعد م��ن ذلك، يرى ترام��ب أن حتقيق االس��تخبارات األميركية 
ف��ي تدخل روس��ي مزعوم في انتخاب��ات 2016 محاول��ٌة للصيد في املاء 
العكر، لتعطيل جهوده لتحس��ني العالقات مع موس��كو. وعلى الرغم من 
أن االستخبارات األميركية تؤكد أن التدخل الروسي املزعوم لم يؤثر على 
نتائج االنتخابات، إال أن ترامب يرى في أي حديٍث عن تدخل روسي مّساً 
بش��رعيته االنتخابي��ة. ولذلك، فإن��ه يتبنى موقف روس��يا ضد تأكيدات 
األجهزة االس��تخبارية األميركية. كل ما س��بق يبقي شكوك بعضهم حّية 

حول أن ثّمة أوراقاً متلكها روسيا ضد ترامب وتبتّزه بها.
وعل��ى الرغم من أن ترام��ب اُْضُطرَّ، عند عودته إلى واش��نطن، حتت 
وط��أة الضغ��وط، إل��ى تراج��ع تكتيك��ي ع��ن تبرئته س��احة روس��يا من 
محاول��ة التدخ��ل ف��ي االنتخابات األميركي��ة، وأعلن ثقت��ه في خالصات 
أجهزت��ه االس��تخباراتية، إال أنه لم يتمّك��ن من االكتف��اء بالنص املكتوب 
أمام��ه الذي وضعه له مس��اعدوه، ويق��ول فيه إنه أخطأ ف��ي التعبير في 
املؤمتر الصحافي مع بوتني. مباش��رًة أض��اف ترامب إلى ذلك أنه لم يكن 
هناك تواطؤ من حملته االنتخابية مع روس��يا، وأن روسيا ليست وحدها 
الت��ي قد تكون حاول��ت التدخل في االنتخابات األميركي��ة. قد تعّجل هذه 
اإلضاف��ة من ترامب التي تؤك��د أنه غير مقتنع إل��ى اآلن بتأكيدات تقارير 
األجهزة االس��تخبارية األميركية في اس��تقاالت رؤسائها الذين عّينهم هو 

نفسه، وهو ما قد يسبب أزمة سياسية كبيرة في الواليات املتحدة. 
باختصار، تقف الواليات املتحدة اليوم أمام مفصل تاريخي لم تعرفه 
م��ن قبل، فثّمة رئيٌس مش��كوك في أنه خاضع لتأثي��ر دولة أجنبية، لكنه 
في الوقت نفس��ه يحظى بش��عبية كبيرة في احلزب الذي يرأسه. حسب 
اس��تطالعات الرأي، فإن ترامب »ميلك« اليوم احلزب اجلمهوري، بنسبة 
تأيي��د تبلغ 87%، فيما يقول 71% منهم إنه��م يؤيدون طريقة إدارته ملف 
العالقات مع روس��يا. هذا ما َيُحدُّ من قدرة الكونغرس، اخلاضع لسيطرة 
اجلمهوريني، مبجلس��يه الن��واب والش��يوخ، على وضع كواب��ح لرئيٍس 
انفلت��ت عياراته، وذلك حتى ينقش��ع غبار معركة املؤسس��ة احلاكمة مع 

رئيٍس يريد قلبها رأساً على عقب.

م��ا زالت واش��نطن تعيش وقع صدمة املؤمت��ر الصحافي الذي جمع 
الرئيس األميرك��ي دونالد ترامب، بنظيره الروس��ي فالدميير بوتني، قبل 
أس��بوعني. ترامب ال��ذي ظهر، قبل ذلك بأيام قليلة، ف��ي مؤمتر قّمة حلف 
ش��مال األطلس��ي )ناتو( ف��ي العاصم��ة البلجيكي��ة بروكس��ل، متجهماً، 
موبخ��اً، ومتوعداً حلف��اء بالده، بدا كق��ط أليف أمام بوت��ني الذي حتّكم، 
من��ذ البداية، ف��ي تفاصيل القم��ة التي جمعت��ه مع ترامب ف��ي العاصمة 
الفنلندية، هلس��نكي، ب��دءاً من وصول��ه متأخراً حوالي خم��س وأربعني 
دقيق��ة، م��روراً بعقده اجتماعاً خاص��اً )وهو رجل املخاب��رات املخضرم( 
م��ع ترام��ب )عدمي اخلب��رة( مدة فاق��ت الس��اعتني، دون حض��ور أّي من 
مس��ؤولي البلدي��ن، إال ُمَتْرِجَم��نْيِ، وانته��اء بوقائ��ع املؤمت��ر الصحاف��ي 
الغريب ال��ذي كان فيه ترامب كأنه رجع الص��دى لبوتني، كما في اتهامه 
الوالي��ات املتح��دة ب�»احلماق��ة« واملس��ؤولية املش��تركة مع روس��يا عن 
ت��ردي العالق��ات ب��ني البلدين. كان��ت املفارق��ة الصارخة التي اس��تفزت 
واش��نطن، بطبقتها السياس��ية، في احلزبني، اجلمه��وري والدميقراطي، 
واس��تخباراتها، وإعالمها، عندما وقف ترامب إلى جانب بوتني في رفض 
النتائج التي خلصت إليها االس��تخبارات األميركية مجتمعًة بأن روس��يا 
حاول��ت التأثير عل��ى االنتخابات الرئاس��ية ع��ام 2016 لصالح ترامب، 
وهو ما عّده كثيرون في النخبة السياس��ية األميركي��ة، وفي اإلعالم، أمراً 

»غير وطني« من ترامب.
باتف��اق رموز كبار ف��ي احلزبني األميركيني احلاكم��ني، فإن الواليات 
املتحدة تواجه س��ابقة سياس��ية لم تعرفها من قب��ل. ثّمة رئيس منتخب 

ف��ي البي��ت األبيض مش��كوك في اس��تقالليته ع��ن تأثير دولة 
أجنبي��ة، هي روس��يا هن��ا. بل إن بوت��ني لم يترّدد ف��ي القول، 
ف��ي املؤمتر الصحاف��ي، إن ب��الده متنت جناح ترام��ب، لكنها 
ل��م حت��اول أن تدف��ع بهذا االجت��اه، وذل��ك على الرغ��م من أن 
االس��تخبارات األميركية تؤكد عكس ذل��ك، وعلى الرغم من أن 
احملقق األميركي اخلاص، روب��رت مولر، وجه اتهاماً قبل أيام 
م��ن القمة إلى اثني عش��ر ضابط اس��تخبارات روس��يا بتهمة 

قرصنة البريد اإللكتروني للحزب الدميقراطي. 
ال خ��الف في مؤسس��ات احلك��م األميركية من أن س��لوك 
ترام��ب م��ع حلفاء الوالي��ات املتح��دة، كما )النات��و( واالحتاد 
األوروب��ي، يخ��دم روس��يا. عندم��ا يلم��ح ترامب إل��ى احتمال 

انس��حابه من حلف  الناتو، فإن تلك هدية لروسيا، وتقويض ألحد أسس 
األمن الغربي املش��ترك في مرحلة ما بعد احلرب العاملية الثانية. وعندما 
يضغ��ط ترام��ب باجت��اه تفكيك االحت��اد األوروب��ي، ويصنف��ه »خصماً« 
اقتصادي��اً ألمي��ركاً، متاما كما روس��يا والصني، ففي ذلك خدمة لروس��يا 
وأطماعه��ا التوس��عية، ومحاوالته��ا ََم��َدّ نفوذها في الق��ارة العجوز على 
خطى االحتاد الس��وفياتي البائد. تتابع نخب احلكم في واش��نطن، بقلق 
بالغ، تصعي��د ترامب التوترات مع احللفاء، حتى اجل��ارة كندا، وإطالقه 
حروباً جتارية مع ش��ركاء الواليات املتح��دة، في الوقت الذي يتقرب فيه 
من كوريا الشمالية، دون ضمانات حقيقية لنزع سالحها النووي. عندما 
التقى ترامب، في سنغافورة، الشهر املاضي، زعيم كوريا الشمالية، خصم 
الواليات املتحدة، كيم جونغ أون، بالغ في الثناء عليه، لكنه لم يتردد هذا 
الش��هر في إهانة رئيس وزراء احلليفة كندا، أو مستشارة احلليفة أملانيا، 

كما أنه لم يترّدد في إحراج مضيفته، رئيسة وزراء بريطانيا. 
تبق��ى مس��ألة كوري��ا الش��مالية هامش��ية أميركي��اً، فلي��س ثّمة من 
يثير ش��كوكاً بش��أن تأثير كوريا ش��مالياً على ترام��ب، والقضية تناقش 
في س��ياق ق��درات الرجل دبلوماس��ياً، وضحالة خبرته وغ��روره ونزقه 
الش��خصي، لك��ن روس��يا، موض��وع مختل��ف. روس��يا مناف��س أميركي 
تقلي��دي على النفوذ، وحتديداً عس��كرياً. تهدد روس��يا ش��رق أوروبا، بل 
وغربها أيضاً. وهي اجتاحت شرقي أوكرانيا، واحتلت شبه جزيرة القرم 

رئيس أميركي مشكوٌك بأنه »خائن« أو عديم الخبرة
بقلم: أسامة أبو ارشيد

األمم المتحدة تحذر من تفاقم األوضاع في غزة بشكل حاد
القومي��ة في إس��رائيل، األس��بوع املاضي، الذي يرس��خ التميي��ز املتأصل ضد 
املجتمع��ات غي��ر اليهودية، وخاص��ة املواطنني العرب في إس��رائيل وس��كان 

مدينة القدس الشرقية احملتلة، وهو ما قد يزيد حّدة التوترات«.
ودعا املفوض األممي إلى »معاجلة األسباب اجلذرية للمظاهرات األخيرة 
)مس��يرات العودة( في غزة«. وقال إن مكتبه »يس��اعد حالياً في إنش��اء جلنة 
دولي��ة مس��تقلة بش��أن مقتل أكث��ر م��ن 100 فلس��طيني )على أي��دي اجليش 
اإلس��رائيلي(، بينه��م 17 طفالً، على طول الس��ياج بني غزة وإس��رائيل« خالل 

»مسيرات العودة«، املستمرة منذ 30 آذار املاضي.
وش��دد عل��ى أن »م��ن الض��روري أن تتع��اون الس��لطات اإلس��رائيلية من 
أجل إحقاق احملاس��بة عل��ى عمليات القتل، وأيضاً عل��ى أي انتهاكات مزعومة 

للقانون الدولي اإلنساني وقانون حقوق اإلنسان«.
ودع��ا أيض��اً إلى معاجل��ة الظ��روف املعيش��ية الصعبة لس��كان القطاع، 
وغالبيتهم من الالجئني، بس��بب االحتالل )اإلسرائيلي( واإلغالق املفروض من 

إسرائيل على القطاع، والقيود التي تفرضها مصر.
ويعان��ي أكثر من مليوني فلس��طيني في غزة أوضاعاً معيش��ية وصحّية 

مترّدية للغاية، جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ عام 2006.

ح��ذرت األمم املتح��دة، ي��وم االثنني، من خط��ورة »تفاقم األوضاع بش��كل 
ح��اد في قطاع غزة، خالل الفترة املقبلة«، بس��بب عوامل عدي��دة، بينها القيود 

املفروضة من جانب كل من إسرائيل ومصر.
ج��اء ذلك ف��ي كلمة ألقاه��ا املفوض الس��امي حلق��وق اإلنس��ان، زيد رعد 
احلسني، خالل اجتماع جلنة األمم املتحدة املعنية بحقوق الشعب الفلسطيني 

غير القابلة للتصرف، في املقر الدائم للمنظمة الدولية بنيويورك.
وأرج��ع احلس��ني، عبر دائ��رة تلفزيونية مغلق��ة من جني��ف، حتذيره من 
تفاق��م األوضاع في غزة إلى األزمة املالي��ة احلادة التي تواجهها أونروا )وكالة 
األمم املتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئني الفلسطينيني(، والقيود املفروضة على 

القطاع من جانب إسرائيل ومصر.
وجّم��دت الوالي��ات املتح��دة األمريكية، ف��ي كان��ون الثان��ي املاضي، 65 
مليون دوالر، وهي أكثر من نصف مس��اعداتها السنوية للوكالة، بدعوى رغبة 

واشنطن في إعادة النظر في هذه املساعدات.
وتقدم »أونروا« خدماتها لنحو س��تة ماليني فلسطيني في الضفة الغربية 

وغزة واألردن ولبنان وسوريا.
كم��ا أرجع حتذيره من احتمال تفاقم األوضاع إل��ى »اعتماد قانون الدولة 
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حديث التخ��رج. وهنا أيضاً 
وق��ع األطب��اء ضحي��ة األلم 
النفس��ي واملعنوي بني قسم 
يحترمون��ه  ال��ذي  الطبي��ب 
وب��ني  تطبيق��ه،  ويري��دون 
الفش��ل احلكومي في  واق��ع 
تلبي��ة احتياجاتهم العلمية 

والتدريبية.
وف��ى اجتم��اع له��ا مع 
الصحي��ة  الش��ؤون  جلن��ة 
ف��ي البرملان، أعلن��ت وزيرة 
الصح��ة أن قراره��ا بإذاع��ة 
وقس��م  الوطن��ي  النش��يد 
الطبيب لم يصدر رسمياً، وأن التطبيق اختياري وغير 

ملزم؛ في ما اعتبره النواب نوعاً من التراجع.
وف��ي نف��س اجللس��ة بالبرمل��ان ج��اءت كارث��ة 
أخرى، حيث صرحت الوزيرة بأن توجيهات الرئيس 
السيس��ي لها تش��مل ضرورة أن تنته��ي قوائم انتظار 
املرض��ى باملستش��فيات ف��وراً. وهنا أقس��مت معالي 
الوزي��رة أمام اجلميع )صيغة القس��م كانت صادمة( 
بأنه��ا لن ترح��م طبيباً س��بب بتقصيره زي��ادة قوائم 
انتظ��ار املرض��ى. جاء »قس��م الوزي��رة« د. هالة زايد 
أم��ام جلنة البرملان ليكش��ف أنه��ا ال تعل��م الكثير عن 
واقع اخلدمة الصحية في مصر، وعن أس��باب مشكلة 

قوائم انتظار املرضى.
ومن املؤس��ف أن يكون هذا أسلوب إدارة األزمات 
الصحي��ة بعي��داً عن الواق��ع، حيث يتحول املس��ؤول 
إلى مج��رد »ظاهرة صوتية« ُتقس��م وته��دد وتتوعد، 
في حني أن املريض يتأل��م وصحته تتدهور، والفريق 
الطب��ي يعاني ويعيش حالة م��ن العجز وعدم القدره 
على تلبية متطلبات النش��يد الوطني ومهماته لتنفيذ 
قس��م الطبيب، التي فشلت الوزارة في حتقيقها وسط 

ضجيج الشعارات والتصريحات والتهديات.{

الصحة في مصر
بين قَسم الطبيب وقَسم الوزيرة

قطر: ال نريد التصعيد مع اإلمارات 
وحقوق مواطنينا هدفنا 

ش��هدت الس��احة املصرية زخم��اً ش��ديداً ما زال 
مس��تمراً؛ من��ذ أن أعلن��ت وزي��رة الصحة ع��ن قرارها 
بشأن ترديد النشيد الوطني وقسم الطبيب يومياً في 
املستش��فيات واملنشآت الصحية مبصر، بهدف زيادة 
االنتماء عند األطباء وحتسني بيئة العمل ورفع كفاءة 
اخلدم��ة الطبية لصالح املري��ض. وارتفعت األصوات 
الوطنية على جميع املستويات مستنكرة هذه األفكار 
الش��كلية الت��ي تدخل في إط��ار الوطني��ة الزائفة، كما 
انتش��رت التعليقات الس��اخرة، لتك��ون احملصلة هي 
االمته��ان لقيمة النش��يد الوطني ال��ذي ُيجله اجلميع 

ويقفون حتّية له وتكرمياً.
وش��اء الله تعالى أن يش��اهد العالم أجمع - في 
نف��س الي��وم - أطب��اء مستش��فى احلس��ني اجلامعي 
ف��ي قلب القاه��رة؛ وقد هّبوا جميع��اً يحملون املرضى 
بعي��داً ع��ن احلريق والدخ��ان اخلانق، حي��ث احترق 
املبنى وارتفعت ألس��نة اللهب والدخان، الفتة األنظار 
إلى الكارثة، دون أن يس��تمع أحد إل��ى صفارات إنذار 
احلريق، ودون وجود منظومة اإلطفاء الذاتي باملبنى 
احلدي��ث اإلنش��اء. وكان له��ذا دالالت هام��ة، منها أن 
األطب��اء يتصرفون بتلقائي��ة مهنية وإنس��انية ذاتية 
وليس��وا في حاج��ة إلى ترديد نش��يد أو إلقاء قس��م.. 
ومنه��ا دالل��ة خطي��رة وكارثية عل��ى انعدام وس��ائل 
احلماية املدنية من احلريق وانعدام مقومات السالمة 
في املنشآت الصحية، في حني تنادي الوزيرة بإطالق 
النشيد الوطني عبر تركيب شبكات اإلذاعات الداخلية 
باملستشفيات كأولوية تس��بق تركيب صفارات إنذار 

اخلارجي��ة  ل��وزارة  الرس��مي  املتح��دث  قال��ت 
القطرية، لولوه اخلاطر، إن »قطر ال تستهدف تصعيد 
األزمة م��ع اإلمارات بل ما يهمها هو اللجوء للوس��ائل 
القانوني��ة ورفع الضرر ع��ن مواطنيها املتضررين من 

اإلجراءات اإلماراتية«.
ج��اء ذل��ك ف��ي مقابل��ة م��ع مراس��ل األناض��ول 
القطري��ة  املس��ؤولة  فيه��ا  اس��تعرضت  بالدوح��ة، 
الش��كوى التي تقدمت بها الدوحة ض��د اإلمارات لدى 
محكم��ة العدل الدولية. وأوضح��ت اخلاطر أن »دولة 
اإلم��ارات العربي��ة املتح��دة ل��م تنخرط معن��ا في أي 

مفاوضات دبلوماسية« بشأن هذه الشكوى. 
وفي سياق احلديث عن الشكوى القطرية املقدمة 
ضد اإلمارات، أش��ارت اخلاطر إلى أن »محكمة العدل 
الدولي��ة هي ج��زء من مجلس األمن، وه��ي كيان تابع 
ل��ألمم املتح��دة تض��م 15 قاضي��اً، وهم ينظ��رون في 
النزاعات بني الدول أو إذا جلأت لهم إحدى مؤسسات 

األمم املتحدة لرأي استشاري«. 
ولفتت إلى أن »قطر تقدمت في تاريخ 11 حزيران 
2018 بأوراقها إلى محكمة العدل الدولية في شكوى 
ض��د اإلمارات في إط��ار ما نعتبره إج��راءات متييزية 

ضد املواطنني القطريني«. 
ه��ذا التمييز تعدى إل��ى مواطنيها أنفس��هم؛ فمن 
يتعاطف منهم مع قطر من مواطنيهم )اإلماراتيني( أو 
املقيمني تطالهم هذه اإلجراءات، وهي تعتبر إجراءات 
متييزية أيضاً، وبالتالي هي جزء من عملية التقاضي 

هذه«، تضيف املتحدثة باسم اخلارجية القطرية.
املاض��ي،  11 حزي��ران  ف��ي  الدوح��ة،  وتقدم��ت 
بدع��وى أم��ام محكم��ة الع��دل الدولي��ة اتهم��ت فيه��ا 
أبوظب��ي ب�»ارت��كاب تدابي��ر متييزية ض��د القطريني، 
أدت إلى انتهاكات حلقوق اإلنسان ال تزال قائمة حتى 

اليوم«.
وقال��ت قط��ر ف��ي ش��كواها إن اإلم��ارات العربية 
املتح��دة حرم��ت الش��ركات واألف��راد القطري��ني م��ن 
ممتلكاتهم وودائعهم في االمارات، ورفضت حصولهم 
األساس��ي على التعليم والعالج؛ والقضاء في محاكم 

احلريق.
وف��ي ح��ني أن منظومة الصح��ة املصرية قاصرة 
ويعاني اجلميع من س��وء اخلدمة، إال أن قرار الوزيرة 
بإذاعة قَس��م الطبيب يومياً كش��ف عن تش��وهات في 
أس��لوب التفكير والعقلية التي تدير املش��هد الصحي، 
ووض��ع األطباء أم��ام لوغاريتمات ُمجه��دة؛ فاألطباء 
يوقنون بأهمية تلبية القسم الذي ينص على: »أقسم 
بالل��ه العظيم أن أراق��ب الله في مهنت��ي، وأن أصون 
حي��اة اإلنس��ان ف��ي كاف��ة أدواره��ا، ف��ي كل الظروف 
واألح��وال، ب��اذاًل وس��عي في اس��تنقاذها م��ن الهالك 
وامل��رض واأللم والقل��ق، وأن أحفظ للن��اس كرامتهم، 
وأس��تر عورتهم، وأكتم س��ّرهم، وأن أكون على الدوام 
من وس��ائل رحمة الله، باذاًل رعايت��ي الطبية للقريب 
والبعيد، للصالح واخلاط��ئ، والصديق والعدّو، وأن 
أثابر على طلب العلم، أس��خره لنفع اإلنسان ال ألذاه، 
وأن أوق��ر م��ن علمن��ي، وأعلّم م��ن يصغرن��ي، وأكون 
أخاً لكل زمي��ل في املهنة الطبي��ة، متعاونني على البر 
والتقوى، وأن تكون حياتي مصداق إمياني في سري 
وعالنيت��ي، نقي��ة مم��ا يش��ينها جت��اه الله ورس��وله 

واملؤمنني، والله على ما أقول شهيد«...
والطبي��ب هن��ا يب��ذل أقصى جهده، ولكن وس��ط 
بيئة تنقصها اإلمكانيات من أبنية وأس��ّرة وجتهيزات 
ومس��لتزمات طبي��ة وأدوي��ة ونظ��م إداري��ة وغيرها، 
الدول��ة وم��ن واجب��ات وزارة  وجميعه��ا م��ن مه��ام 

اإلمارات. 
وقام��ت اإلم��ارات عقب إن��دالع األزم��ة اخلليجية 
ف��ي حزي��ران 2017؛ بطرد القطريني بش��كل جماعي، 

وحظرت عليهم دخول أراضيها أو املرور عبرها.
وبن��اء على ذل��ك تطالب قط��ر من خ��الل محكمة 
الع��دل الدولي��ة أن »تعي��د اإلم��ارات إل��ى القطري��ني 
حقوقه��م«؛ كما تطالب بتعويض��ات عن األضرار التي 

حلقت بها.
ويس��تند املل��ف القط��ري إل��ى املعاه��دة الدولية 
إللغ��اء كل أش��كال التميي��ز العنص��ري املوقع��ة عام 
1965 وكان��ت واح��دة من أول��ى االتفاقي��ات الدولية 

حول حقوق اإلنسان.
حملة تشويش إعالمية

وح��ول م��ا أتخذت��ه اإلم��ارات م��ن إج��راءات في 
التعام��ل مع ه��ذه القضي��ة؛ قال��ت اخلاط��ر ان »هذه 
القضي��ة التي رفعناها ضد االم��ارات قضية منظورة؛ 
واإلمارات لديها فريق قانوني ينظر في هذه املس��ألة، 
وكانت هناك مرافعات وردود )في جلس��ات س��ابقة( 

لعلكم شاهدمتوها على بعض الشاشات«. 
وقال��ت: »ه��ذه اإلج��راءات قائم��ة بالفع��ل م��ن 
بع��ض  طبع��اً  لألس��ف  هن��اك  القانوني��ة،  الناحي��ة 
الشوشرة اإلعالمية التي ال تستند إلى أُسس قانونية 

وال فنية موجهة ضد قطر«.{

الصح��ة، وكأن الوزي��رة تري��د م��ن األطباء الش��عور 
اليومي بالعجز نحو تلبية قسم الطبيب، واإلحساس 
بالتوت��ر النفس��ي والذهني ب��ني دافع الرغب��ة وعجز 

القدرة.
وين��ص قس��م الطبي��ب عل��ى ض��رورة أن يثاب��ر 
األطباء عل��ى طلب العلم لنفع املرض��ى، وهذه حقيقة 
معروفة؛ ألن مهنة الطب ال بّد لها من دراس��ة مستمرة 
وتدريب يومي طوال احلي��اة، تبدأ بأن يطلب الطبيب 
تسجيل الدراس��ات العليا في التخصصات املختلفة، 
وهذا أم��ر أصبح م��ن الصعوبة مبكان بس��بب تعنت 
وزارة الصح��ة في إتاحة الفرصة لألطباء الس��تكمال 
الدراس��ة والتدريب، ما أثار غضب الوسط الطبي ُعبِّر 
عنه ح��راكاً جماعي��اً، كان منه مظاه��رات األطباء في 
ش��هر آذار املاضي أمام مبنى وزارة الصحة، مطالبني 
بإتاحة الفرصة لهم للدراسات العليا التخصصية في 
اجلامعات. واألغرب أن وزارة الصحة كانت قد أعلنت 
وض��ع نظ��ام جدي��د للدراس��ات العلي��ا املهنية حتت 
اس��م »ش��هادة البورد املصري«، وتق��دم آالف األطباء 
لفرصة ظنوها متاح��ة لتكون الصدمة هي أن األماكن 
مح��دودة والرس��وم باهظة بالنس��بة إل��ى أي طبيب 

بقلم: مصطفى جاويش 

ثورة العراق.. إلى أين؟!
بقلم: سالمة كيلة

ع��ادت االحتجاج��ات إل��ى الع��راق، بع��د أن ش��هد حركة احتج��اج كبيرة في الس��نة الس��ابقة 
النتخابات مجلس النواب، وفي املناطق نفس��ها. لكن هذه املرة تبدو قوية، وبال مش��اركة من أّي من 

األحزاب، عكس االحتجاجات السابقة التي ظهر فيها مقتدى الصدر موجهاً. 
بع��د اندالع الث��ورات في تون��س ومص��ر وليبيا واليم��ن وس��ورية والبحرين، حت��ّرك جزء من 
الش��ارع العراقي في حركة احتجاٍج ش��ملت محافظات املنطقة الغربية الش��مالية، متثلت في حركة 
اعتصامات ضد احلكومة، ما لبث أن أُدخل عليها تنظيم داعش متحّرشاً، ومحاوالً قمعها. لكن نوري 
املالك��ي حينها قمعها بش��دة، األمر الذي فرض أن مييل جزء من املش��اركني إلى الس��الح، وأن يركب 
»داع��ش« املوج��ة، فرض عجز القوى التي ادعت املش��اركة فيه��ا إلى أن يصبح األم��ر متعلقاً بحرٍب 
أميركي��ٍة عراقيٍة ضد »داع��ش«، وأن تدّمر عديد من م��دن تلك احملافظات، ويهّجر جزء من س��كانها. 
بالتالي، باتت هذه احملافظات تعيش في وضعية صعبة، وأن يصبح أي حراك فيها محس��وبا على 

»داعش«. 
له االحتالل األميركي، القاعدة التي ُفرض  جاء اآلن دور »القاعدة االجتماعية« للنظام الذي ش��كّ
عليها قبول س��لطة طائفية مؤدجلة في قم، تش��كلت من مافيات تتخذ الدين غطاًء، لكنها بدت كأنها 
ممث��ل للمحافظ��ات اجلنوبي��ة. وظلت ف��ي وضع س��ّيئ، مهملة، ومتروك��ة للفق��ر والتهميش، ورمبا 
كان أحد األس��باب، غير نهب أم��وال الدولة املتأتية من النفط )مبئات ملي��ارات الدوالرات، تصل إلى 

التريليون(، هو دفع هؤالء إلى االنخراط في األحزاب الطائفية، وجديدها في احلشد الشعبي. 
اآلن، ُيظهر الش��عب عنف��ه ضد النظام، واألح��زاب، وإيران، فقد عمل على ح��رق مقّرات األحزاب 
الطائفية املرتبطة بإيران، وأعلن ش��عاره »إيران بّرا بّرا، الع��راق حّرة حّرة«، وهاجم مقّرات للدولة، 
وعم��ل على قطع الطرق، ووقف تصدير النفط. وذلك كل��ه ألنه يحمل نقمًة كبيرًة على كل هذه البنى، 
ويع��رف أن أموال النفط ُتس��رق، وأن إيران تتحّكم بالعراق، وأن كل »العملية السياس��ية« فاش��لة، 
و»باس��م الدين باجونا احلرامية«. بالتالي، هناك سبب اقتصادي أساسي، يتعلق باالرتفاع الكبير 
في نس��بة البطالة، وتوّس��ع الفقر والتهميش، ومن ثم اس��تنتاج بديهي وبس��يط، يتمث��ل في أن َمْن 
أوصل إلى ذلك هو الس��لطة الطائفية املسيطر عليها إيرانياً. لهذا، عنف الشعب نتاج طبيعي لوضع 

كهذا، وهو التعبير عن أنه يريد تغيير كلية النظام، وطرد تأثير إيران. 
لم تقل السلطة إن احلركة مؤامرة، بل بدأت في التهيئة للوصول إلى ذلك، حيث أخذ يتكّرر كل ما 
قيل في مصر، في سورية، عن املندّسني، والطرف الثالث، واملخّربني. ومارست أحزاب الطائفية عنفها 
ضد املتظاهرين، كما حاولت الس��لطة القمع ضدهم، والذين نادوا، كما في سورية: سلمّية، سلمّية.. 

هل سيجري االستفراد بهذه احلركة، بعد تشويهها كما حدث في احملافظات الغربية والشمالية؟ 
رمب��ا ال متتلك النظم س��وى ذلك، وبالتالي ال بّد م��ن حلظ ما ميكن أن يحدث ف��ي الفترة املقبلة، 
خصوصاً أن نتائج االنتخابات قد تش��ّوهت، وباتت محل ش��ك، ولم ُيحَس��م وض��ع احملافظات التي 
تق��ّرر إع��ادة ف��رز صناديقه��ا، وانتهى البرمل��ان الس��ابق دون أن يكون هن��اك برملان جدي��د، وباتت 
احلكومة بال محاسب. ثم هناك قوى حتاول اللعب على احلركة، خصوصاً نوري املالكي. وهناك من 
يعتقد أن اجليش الذي أعلن قائده رفض مواجهة الشعب، قد يقوم بانقالب. وكذلك ما ميكن أن تقوم 
به أميركا، مس��تغلًة كل هذا الوضع، وهي تس��عى إلى إبعاد إيران؟ وماذا ميكن أن تفعل إيران وهي 
تتلمس مصيرها، خش��ية انعكاس ما يج��ري في العراق، من حركة احتج��اج على حركة االحتجاج 
فيه��ا؟ يفت��رض ذلك كله التدقي��ق في األحداث أكثر، لك��ن ال بّد من التأكيد أن ما يج��ري من حراك هو 
»الوض��ع الطبيعي« في منطقٍة انفجرت، ولن يتوقف انفجارها، وعالم يتفّجر نتيجة أزمٍة عميقٍة في 

التكوين االقتصادي العاملي.{
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تركيا بعد عامين على 15 تموز.. تفاصيل لم تكشف بعد!
يق��ول الرئي��س التركي رجب طي��ب أردوغان، إن 
الس��تار أس��دل في بالده على موضوع االنقالبات إلى 
م��ا ال ع��ودة. ولكن، لي��س معروف��اً عدد الذي��ن ندموا 
عل��ى فعلتهم ليلة 15 مت��وز 2016، وهل س��يكّررون 
احملاول��ة إذا ما س��نحت لهم الفرصة؟ ي��رى أردوغان 
أن تركي��ا جنح��ت في تقطي��ع أذرع األخطب��وط الذي 
كان يس��تهدفها من بنس��لفانيا في الوالي��ات املتحدة 
األميركي��ة. ولكن هناك من يخالف��ه الرأي، ألن قيادات 
»الكي��ان امل��وازي«، االس��م اآلخ��ر جلماعة فت��ح الله 
غول��ن، ما زالت حتظى بالدعم واحلماية والرعاية في 
عواص��م غربية، وألن خالي��ا التنظيم، حس��ب خبراء 
أمني��ني أت��راك، ما زال��ت متمركزة بنس��بة 70% داخل 
املؤسس��ة العس��كرية، وأن 5% فقط هم الذين ُكش��ف 
ع��ن ارتباطاتهم باجلماعة في املؤسس��ات الرس��مية 

واحلكومية. 
عل��ى الرغ��م م��ن م��رور عام��ني عل��ى احملاول��ة 
االنقالبي��ة، ما زالت ُتس��مع وتقرأ ف��ي تركيا حتليالت 
ت��رّدد أن الهدف احلقيقي هو أبع��د من أن يكون مجرد 
عملية انقالبية كالسيكية في تركيا، تعّودناها كل عقد 
تقريباً، بل هي مؤامرة إلشعال الفنت الداخلية واحلرب 
األهلية، عبر حتريك ورقة جماعة فتح الله غولن التي 
حتتم��ي بعواصم وأجهزة اس��تخباراتية عديدة، وأن 
احملاول��ة لو تكلل��ت بالنج��اح، لكنا اليوم أم��ام حالة 
م��ن الفوض��ى العارمة ف��ي تركيا، عبر رم��ي آالف من 
القيادات السياس��ية واحلزبية في السجون، واغتيال 
وتصفية مئات من الش��بان احلزبي��ني، وحكومة تدار 

من اخلارج بلباس عسكري تركي. 
م��ا الذي يعني��ه حتري��ك الطائ��رات واملصفحات 
وإخ��راج آالف اجلن��ود م��ن ثكناته��م لقص��ف مبن��ى 
البرملان والقصر اجلمهوري، وإعطاء األوامر مبطاردة 
الرئي��س الترك��ي وتصفيت��ه، وحتوي��ل املدني��ني إلى 
أهداف حّية لقناصة بلباس عسكري، من املفترض أن 

تكون مهمتهم متاماً غير ذلك؟ 
تذّك��ر األت��راك ثاني��ة م��ا ج��رى ليل��ة 15 مت��وز 
2016. ف��ي العل��ن ه��ي محاول��ة انقالبي��ة ال تختلف 
ع��ن مح��اوالٍت كثي��رة اختبره��ا األت��راك م��راٍت، منذ 
الستينات، في تاريخهم السياسي، لكنها في احلقيقة 
عملية اس��تهداف إقليمي دولي لتركيا، عبر خطة تدار 
من عواصم ومدن عديدة، بينها بنس��لفانيا وواشنطن 
ولندن وبروكسيل واس��طنبول وأنقرة، بهدف توجيه 
رس��الة ليس إل��ى ثمانني ملي��ون تركي فق��ط، بل إلى 
ملياري مس��لم ف��ي العالم، عب��ر تركيا الت��ي تطوعت 

لتكون منوذجاً إقليمياً صاعداً جامعاً وموحداً. 
ل��و لم ينج��ح أردوغان ف��ي توجيه رس��الته عبر 
الهاتف النقال في اللحظة املناس��بة، ولم يتحّرك قائد 
اجلي��ش األول اجلنرال أوميد دوندار، ليعلن رفضه ما 
يجري، وتأكيد وقوفه إلى جانب الس��لطة السياس��ية 
ف��ي مواجهة العملية، لرمب��ا كان قدر تركي��ا واالتراك 
غير ما هو عليه الي��وم. ولكن هناك حقيقة أخرى، هي 
أن الش��ارع التركي لم يثبت قدرته فقط على التصدي 
للمحاول��ة االنقالبي��ة، بل أثبت رش��ده ف��ي الذود عن 
الدميقراطي��ة واإلجنازات االقتصادية واإلمنائية التي 
وفره��ا له ح��زب العدال��ة والتنمية، احلاك��م منذ عام 

2002 في تركيا. 
معلومات وتفاصيل لم تكشف

القيادات التركية ملتزمة حتى اليوم عدم الكشف 
ع��ن تفاصيل ومعلومات كثيرة بش��أن م��ا جرى ليلة 
احملاول��ة االنقالبية، لك��ن هناك رس��ائل مكررة توجه 
إلى أس��ماء غربية معروفة، أميركية في غالبيتها، عن 
دورها املباشر في املخطط وتنفيذه. في املقابل، هناك 
من يتحدث عن »خدمات« قدمتها أجهزة االستخبارات 
الروس��ية واإليرانية إلى أنقرة في اللحظة املناس��بة، 
لتس��اهم ف��ي التح��ّرك واملواجه��ة. وقد دفع الس��فير 
الروسي في أنقرة، ألكسندر كارلوف، حياته ثمن ذلك 
قبل عامني، عندما اس��تهدفه تنظيم غولن مباشرة في 

العاصمة التركية. 
يض��رم أح��د املزارعني األت��راك الن��ار مبحصوله 
القري��ب م��ن مط��ار أنق��رة العس��كري لعرقل��ة حركة 
الطيران، وأحد الش��بان يفترش األرض أمام مصفحة، 
لعرقلة مسيرتها نحو س��حق ما أجنزته الدميقراطية 
التركي��ة ف��ي األع��وام القليل��ة املاضية. 251 ش��هيداً 
ومئات اجلرحى في مواجهة األسلحة الثقيلة، وأوامر 
أعطي��ت للوح��دات بإط��الق الرص��اص احل��ي عل��ى 

املدنيني، وهي ليست مناورة عسكرية. 
من ال يع��رف معن��ى الدميقراطية ولم ميارس��ها 

من قب��ل فلن يفهم م��ا جرى ليلة 15 مت��وز 2016 في 
تركي��ا. واالنقالبات العس��كرية في ه��ذا البلد يخطط 
له��ا وينفذه��ا كب��ار ضباط املؤسس��ة العس��كرية من 
العلمانيني واألتاتوركيني املتشّددين مبعرفة عواصم 
غربي��ة، ف��ي مقدمته��ا واش��نطن، احلليف والش��ريك 
األميركي املفترض لتركيا. احملاولة االنقالبية الفاشلة 
قبل عامني هي اخلامس��ة بني محاوالٍت جنح بعضها، 
وفش��ل بعضه��ا اآلخ��ر ب��ني عام��ي 1960 و2016. 
يواص��ل القض��اء محاكم��ة عش��رات م��ن املتوّرط��ني، 
والذي��ن أق��روا بدور جماع��ة غولن في املؤام��رة، وهو 
ما قال��ه أيضاً تقري��ر برملاني مفصل، ص��در قبل عام، 
حت��دث بالتفصي��ل عن حج��م اختراق أنص��ار غولن، 

ومتركزه��م أكث��ر م��ن نص��ف ق��رن ف��ي املؤسس��ات 
التركية الرس��مية واخلاص��ة، وانتظار ه��ذه الفرصة 
لالنقض��اض بدعم )وتش��جيع( جه��ات خارجية، ما 

زالت توفر له احلماية. 
ما ج��رى باختص��ار أن جماع��ة عّرفناه��ا عقوداً 
حرك��ة خدماتي��ة ف��ي تركي��ا وخارجها، تق��ود عملية 
انقالب عسكري، وتتركنا أمام امتحان سياسي وأمني 
واجتماعي، بالكاد بدأنا نلملم جراحه العميقة، فعلى 
الرغ��م م��ن أن احملاولة أُفش��لت خ��الل س��اعات، فان 
تداعياته��ا الداخلي��ة واإلقليمي��ة والدولي��ة م��ا زالت 

قائمة. 
كان م��ا فعلت��ه جماع��ة غولن في منتصف ش��هر 
متوز 2016 قاس��ياً، ألنه أس��اء إلى صورة اجلماعات 
والقوى اإلس��المية، الناش��طة خدماتياً وإنس��انياً في 
تركي��ا، وتركها أم��ام حالة من الش��ك الدائ��م، ثم ألنه 
ضرب مباشرة في أس��س العالقات اإلسالمية وبناها 
في تركيا، وترك أخي��راً آالف األتراك الذين اقتربوا من 
هذا التنظي��م، ووثقوا ب��ه أمام تهم اخليان��ة واإلهانة 

والتعّرض للمالحقة والتهميش. 
الالف��ت في قرار التص��ّدي لالنقالبيني، هذه املرة، 
الذي جاء مختلفاً عن مواجهاٍت سابقة، حتّرك القواعد 
الشعبية، حلماية اإلجنازات السياسية واالقتصادية 
الت��ي وصل��ت إليه��ا تركي��ا ف��ي الس��نوات األخي��رة، 
واإلصرار على عدم تعريضها للخطر أو إطاحتها. كان 
الرد السياس��ي والش��عبي س��ريعاً وعفوياً، لكنه كان 

كافياً إلفشال املؤامرة. 
ف��ي اللحظ��ة الت��ي كان يعل��ن خالله��ا الرئي��س 
الترك��ي أس��ماء وزرائه اجلدد ف��ي النظام الرئاس��ي، 
كان��ت وكال��ة التصنيف االئتمان��ي العاملي��ة، موديز، 
تعبر عن قلقها إزاء املساس باستقاللية البنك املركزي 
الترك��ي، وكان��ت وكال��ة فيت��ش العاملي��ة للتصنيف 
االئتمان��ي تعلن خفضه��ا تصنيف الديون الس��يادية 
التركي��ة درج��ة واحدة، وتغيي��ر نظرتها املس��تقبلية 
إل��ى الوضع االقتصادي في البالد من »مس��تقّرة« إلى 
»سلبّية«. الرئيس التركي رّد بالقول: »إننا نركز على 
أعمالنا، وليس على تصريحات تلك الوكاالت.. تركيا 

تسير في الطريق الصحيح«.
جناح تركيا وحزب العدالة والتنمية في التصدي 
للمحاولة االنقالبية وإفش��الها ح��رم العبني إقليميني 
ودولي��ني كثيري��ن ف��رص إبع��اد أنق��رة ع��ن ملف��ات 
سياسية وأمنية حساسة، ولذلك ُيرى كل هذا الغضب 
واالنفعال والتصعيد واالستهداف االقتصادي واملالي 
لتركي��ا الي��وم ف��ي محاول��ٍة لتعويض م��ا فقدته هذه 

القوى قبل عامني.{

بقلم: سمير صاحلة

المعارضة التركّية تدخل في أزمة إعادة حساباتها 
لفشلها بإزاحة أردوغان

صدقت التوقعات بانحالل احلزب، فإن أعضاء البرملان سيتوزعون ما بني »احلركة 
القومية« و»الش��عب اجلمهوري«، وفي هذه احلالة س��يكون املستفيد حزب العدالة 

والتنمية، عبر زيادة عدد النواب في »التحالف اجلمهوري« مع »احلركة القومية«.
وعل��ى جبه��ة ح��زب الش��عب اجلمه��وري املع��ارض، يس��عى مرش��ح احلزب 
النتخاب��ات الرئاس��ة، مح��ّرم إجن��ه، لالنق��الب عل��ى رئيس احل��زب كم��ال كلجدار 
أوغلو، املتمس��ك برئاس��ة احلزب، عب��ر جمع التواقي��ع الالزمة م��ن مندوبي احلزب 
لعق��د اجتماع ط��ارئ والذهاب النتخاب��ات داخلية، إذ متكن إجنه م��ن جمع أكثر من 
600 ص��وت مقترباً من الوصول للعدد الكاف��ي والذهاب الجتماع طارئ، إذ تبقى له 
عش��رات األصوات التي يس��عى جلمعها ليص��ل إلى 634 صوتاً. وتش��ير التوقعات 
إلى أن إجنه، الذي يتحجج بضرورة عقد االجتماع بس��بب اقتراب انتخابات اإلدارة 
احمللي��ة، يس��عى للحصول على رئاس��ة احل��زب، مس��تفيداً من جت��اوز أصواته في 
االنتخابات الرئاس��ية حاج��ز 30 في املائة، وهو حاجز لم يس��بق أن وصل له حزب 
الش��عب اجلمهوري ف��ي كل االنتخابات الس��ابقة، ليكون هو العنص��ر املؤثر في أي 
انتخابات مقبلة. وإذا فش��ل في الوصول لرئاس��ة احلزب، فإن التوقعات تش��ير إلى 
أنه قد يؤس��س حزباً جديداً يس��تقطب فيه مؤيدين من حزب الشعب اجلمهوري من 
جهة، واملنش��قني عن احلزب »اجليد« في حال شهد انشقاقات أيضاً، ويكون منافساً 
جدي��داً ف��ي حزب علمان��ي ليبرالي. ومقاب��ل ذلك يس��تمر كلجدار أوغلو ف��ي مقاومة 
إحل��اح إجنه لعقد اجتماع طارئ للحزب، بحج��ة أن االنتخابات احمللية قريبة جداً، 
إذ إنها س��تجرى في آذار املقبل كما هو مقرر، وال توجد مؤش��رات لتقدمي االنتخابات، 
واألح��زاب بالفعل دخل��ت في مرحلة التحضير لها، معتب��راً أن هذا الوضع ال يتطلب 

عقد اجتماع طارئ وإجراء انتخابات داخلية مبكرة.
وف��ي ظل كل هذا التخبط في صفوف املعارضة، يس��ير ح��زب العدالة والتنمية 
بخط��ى ثابتة نح��و املؤمتر الطارئ االس��تثنائي املتوق��ع أن يعقد الش��هر املقبل، من 
أج��ل ترتي��ب احلزب لصفوف��ه، بعد أن اعتبر أنه خس��ر في االنتخاب��ات رغم حلوله 
أوالً، بحص��ده 290 مقعداً من أصل 600، وهو ميلك مع حليفه احلركة القومية 339 
مقع��داً، إال أن��ه فقد األغلبية في البرمل��ان لوحده. وكان أردوغ��ان أعلن، عقب اإلعالن 
األول��ي لنتائ��ج االنتخاب��ات، أن الرس��الة وصلت��ه من الش��عب الذي ص��وت له في 
انتخابات الرئاسة، وامتنع عن ذلك في انتخابات البرملان، فبقي حتت حاجز 43 في 
املائة من األصوات. ويرغب أردوغان بضخ دماء جديدة في احلزب، من خالل أسماء 
جدي��دة، كما فع��ل في حكومته الت��ي أدخل فيها أس��ماء جديدة م��ن القطاع اخلاص 
والتكنوقراط. ويحاول أردوغان استرجاع شعبيته في تركيا استعداداً الستحقاقات 

اإلدارة احمللية، خصوصاً البلديات الكبرى مثل إسطنبول وأنقرة وبورصة.
وبانتظ��ار اإلعالن ع��ن املوعد النهائ��ي لالنتخابات احمللية املقبلة، رمبا تش��هد 
الس��احة التركي��ة حراكاً محموم��اً إضافياً، وصيفاً س��اخناً م��ع التحالفات اجلديدة 
وترتيب األوراق واألولويات بني األحزاب املختلفة، في حني أن االقتصاد ال يزال حتى 
اآلن اخلاسر األكبر من التخبط السياسي وعدم حصول االستقرار السياسي بعد.{

إسطنبول �� جابر عمر
دخل��ت املعارض��ة التركية في األي��ام األخيرة ف��ي أزمات جدي��دة داخلية، بعد 
فش��لها في حتقيق النصر على الرئيس رجب طيب أردوغان وحزب العدالة والتنمية 
للسنة السادسة عشرة على التوالي، ليعلن حزب »اجليد« اجلديد عقد مؤمتره العام 
االستثنائي قريباً، في حني يش��هد أكبر أحزاب املعارضة، حزب الشعب اجلمهوري، 

مساعي مشابهة، لعقد اجتماع طارئ للحزب وانتخاب قيادة جديدة.
وتفاج��أت األوس��اط التركية، من��ذ أيام، بقرار رئيس��ة احلزب »اجلي��د«، ميرال 
أكشنر، التي توصف في اخلارج التركي باملرأة احلديدية، بذهاب احلزب إلى اجتماع 
طارئ مبّكر لن تترشح فيه لقيادة احلزب، وذلك بعد ان ُوجهت لها انتقادات واسعة 
من قبل قيادات في احلزب، في اجتماع عقد يوم األحد، لتستقيل بداية، قبل أن تعود 

عن استقالتها وتعلن انعقاد االجتماع الطارئ وعدم ترشحها لقيادة احلزب.
وتركزت االنتقادات املوجهة ألكش��نر حول القوائ��م االنتخابية البرملانية، وأنها 
ل��م تكن ناجح��ة. ونتيجة االنتق��ادات الكبيرة الت��ي وجهت لها ف��ي اجتماع للحزب 
بوالية أفيون، أعلنت أكش��نر أن قرارها يعود إلى وجود دميقراطية في احلزب، على 
أن تتيح الفرصة لغيرها لتولي دفة احلزب، موضحة أنه سيتم تنظيم املؤمتر خالل 
ش��هر، وهي لن تكون مرشحة فيه. ومعلوم أن احلزب »اجليد« دخل البرملان التركي 
عقب حتالفه مع حزب الش��عب اجلمهوري، وحصل عل��ى 42 مقعداً في خامس أكبر 
كتل��ة برملانية وف��ق االنتخابات التي ج��رت في 24  حزيران املاض��ي. وبقي احلزب 
حت��ت عتبة 10 في املائة الت��ي تخوله لدخول البرملان منف��رداً، لكن حتالفه مع أكبر 
أح��زاب املعارض��ة خوله دخ��ول البرملان. وتش��ير أوس��اط متابعة إل��ى أن احلزب 
»اجلي��د« ل��ن يكون بخي��ر، وهو ال��ذي عّول��ت عليه أط��راف خارجية كثي��رة، وعلى 
رئيس��ته، إذ إن غياب أكش��نر سيس��اهم في حل احل��زب الذي جتمع من انش��قاقات 
جرت في ح��زب احلركة القومية اليميني، وبانضمام أطراف يس��ارية ليبرالية. وإن 
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المؤتمر الحادي عشر لمنتدى الوحدة اإلسالمية في لندن
على مدى ثالثة أيام انتظم ثلة من علماء املسلمني 
ومفكريهم ونش��طائهم في املؤمتر احلادي عش��ر الذي 
دع��ا إلي��ه منتدى الوح��دة اإلس��المية ف��ي بريطانيا، 
وتداول��وا قضاي��ا عدي��دة ف��ي إط��ار عن��وان املؤمتر: 

اإلسالم يقود احلياة.
عقد املؤمتر بفندق في العاصمة البريطانية. وقد 
افتتح اجلمعة 20 متوز بحضور عدد من الضيوف من 
خارج بريطانيا وداخلها، ومش��اركة بعضهم بكلمات 
حول ضرورة اس��تمرار احلوار بني أبناء اإلسالم على 
تع��دد مذاهبه��م ومناهجه��م الفكرية، واالش��ادة بأي 
جهد يس��عى للم ش��مل هذه األمة التي سعى أعداؤها 
لتفريقها بهدف اإلمع��ان في الهيمنة عليها واضعافها 
ع��ن الدفاع عن هويتها، أو الس��عي لتحري��ر أراضيها 
احملتلة خصوصاً أرض املعراج التي مّر سبعون عاماً 
عل��ى احتاللها. جاء املش��اركون من بل��دان عديدة من 
بينها:  مص��ر، لبنان، العراق، اليمن، البحرين، تركيا، 

الصومال،  املغرب وغيرها.
اش��تمل برنامج املؤمتر على ست جلسات، حتت 
عناوين شتى منها: رسالة الدين ومستقبل البشرية، 
القيم اإلنس��انية واحلضارية في اإلس��الم، وفلسطني 
في ضمي��ر األمة. وق��د طرحت توصي��ات عديدة منها 

ما يلي:
اوالً: ان عن��وان املؤمتر »اإلس��الم يق��ود احلياة« 
فت��ح مجاالً واس��عاً للس��جال ح��ول دور اإلس��الم في 
احلي��اة العامة، ومن الضروري مبكان اإلس��تمرار في 

هذا السجال وتوسيعه.
ثاني��اً: الحظ املؤمترون عمق مفه��وم الرحمة في 
املشروع اإلس��المي، فأكدوا ضرورة إبرازه عملياً على 

كافة الصعد: العالقات، مع اآلخرين مع غير املسلمني، 
وفي السعي للتاثير على الصور النمطية الناجمة عن 
املمارس��ات اخلاطئ��ة الت��ي ربطت اإلس��الم بأش��كال 

منفرة من العنف، واإلسالم بريء منها.
ثالث��اً: اك��د املش��اركون ض��رورة اظه��ار مفه��وم 
»الرحمة« في العالقات م��ا بني احلركات واجلماعات 
اإلسالمية، لتتأسس عالقاتهم على القاعدة  املتداولة: 
لنتعاون في ما  اتفقنا عليه، وليعذر بعضنا بعضا في 

ما اختلفنا فيه.
رابعاً: دعا املشاركون لطرح قيم االسالم وتعاليم 
القرآن كمش��روع إلحالل الس��الم العاملي، ورفض أية 
محاول��ة لترويج صورة منطية بأن��ه يرّوج العنف أو 

التعالي أو رفض اآلخر.

تظاه��ر املئات ف��ي محافظتي املثن��ى والديوانية 
العراقيت��ني للمطالب��ة بتحس��ني مس��توى اخلدمات 
وتوفير فرص عمل لهم، فيما أعلنت منظمات حقوقية 
مقت��ل 13 متظاهراً خالل االحتجاجات املس��تمرة منذ 

نحو أسبوعني.
وجتمع املئات من س��كان مدينة السماوة )مركز 
محافظة املثنى(، يتقدمهم عدد من ش��يوخ العش��ائر، 
في س��احة االحتفاالت ق��رب مبنى مديرية الش��رطة 
ورددوا هتاف��ات تطال��ب بتوفي��ر اخلدم��ات وتن��دد 
بسياسة األحزاب والسلطات التي حّملوها املسؤولية 

عن حالة التردي في احملافظة.
وكان��ت الق��وات األمنية ق��د فّرقت صب��اح األحد 
مظاهرة مماثلة في مدين��ة الديوانية )مركز محافظة 

القادسية( كانت تتجه إلى مبنى مجلس احملافظة.
م��ن جانبه، اته��م رئيس ال��وزراء العراقي حيدر 
العب��ادي َمن س��ماهم أصح��اب األجن��دات اخلاصة 
مبحاول��ة اس��تغالل املظاه��رات الت��ي تش��هدها عدة 

محافظات عراقية.
ف��ي املقاب��ل، اته��م مرص��د احلري��ات الصحفية 
العراقي��ة بع��ض أف��راد األم��ن العراق��ي بارت��كاب ما 
وصفها باجلرائم ضد املتظاهرين من خالل استخدام 
العن��ف املفرط في مواجهتهم، وهو م��ا أدى إلى مقتل 

عدد منهم وإصابة آخرين.
حلق��وق  املس��تقلة  العلي��ا  املفوضي��ة  وأعلن��ت 
اإلنس��ان األحد مقتل 13 متظاهراً خالل االحتجاجات 

خامساً: ان االس��الم له معنيان، فهو من الناحية 
االصطالحي��ة، الدين الذي يتعبد به املس��لمون، ومن 
الناحي��ة احلقيقي��ة والقرآنية ميثل جوهر الرس��االت 
الس��ماوية الت��ي تدع��و لتوحي��د الل��ه وتؤك��د كرامة 

اإلنسان، مبا هو إنسان خلقه الله وكّرمه.
سادس��اً: رغم الهجمة الشرسة على االسالم، فقد 
اصبح م��ن الضرورة مب��كان بث فكرة الدي��ن العملي 
وواقعي��ة قيمه ومبادئه، فالدين لي��س حالة رهبانية 
مت��ارس في امكان العب��ادة على اختالف تس��مياتها، 
ب��ل انه روح تس��ري ف��ي اإلنس��ان واملجتم��ع وتؤطر 
حياة االنسان بهدف ايصاله الى حالة الكمال والرضا 

الداخلي.
س��ابعاً: ربط اإلسالم باحلرية مس��ألة أساسية 
ومحوري��ة، فاإلرتب��اط بالل��ه ميث��ل اس��تجابة ألمره 
س��بحانه برفض االس��تعباد للبش��ر اآلخرين أياً كان 
موقعه��م، كم��ا ان��ه تعاه��د للقطيع��ة م��ع الش��يطان 
وثقافت��ه ونظم��ه. فاحلري��ة والكرام��ة أب��رز عناوين 

اإلسالم وأهدافه، وهي إحدى رسائل املؤمتر.
ثامن��اً: الحظ املؤمت��رون الهجمة الشرس��ة على 
اإلس��الم ف��ي الس��نوات األخي��رة، وتكث��ف احلم��الت 
اإلعالمي��ة والسياس��ية الس��تهداف علمائ��ه ودعات��ه 
ومن ينش��ط باس��مه أو يعمل م��ن أجل حتكيم��ه. فما 
الس��جون املكتظة بنزالئها في عدد من بلدان املسلمني 
والتنكي��ل بدعاة اإلس��الم س��وى أحد مؤش��رات ذلك. 

الش��عبية املس��تمرة منذ نحو أس��بوعني، ف��ي بغداد 
ومحافظات جنوبي البالد.

وذك��رت املفوضية -في بيان- أن 729 ش��خصاً 
آخري��ن أصيبوا بج��روح، 460 منهم م��ن أفراد قوات 
األم��ن. ولفت��ت إل��ى أن 91 مبن��ى حكومي��اً وس��كنياً 
وسيارات تعرضت ألضرار. وأش��ارت إلى أن القوات 
األمني��ة اعتقل��ت 757 متظاهراً، أطلق س��راح أغلبهم 

خالل اليومني املاضيني.
وب��دأت االحتجاجات في البص��رة في الثامن من 
متوز اجلاري، وامتدت إلى بقية احملافظات اجلنوبية 

ذات الكثافة السكانية الشيعية.
ويطال��ب املتظاه��رون بتوفير اخلدم��ات العامة 

مثل الكهرباء واملاء وفرص العمل ومحاربة الفساد.
وح��رق  عن��ف  أعم��ال  االحتجاج��ات  وتخلل��ت 
مق��رات حكومي��ة ومكاتب لألح��زاب، ومواجهات بني 
املتظاهرين وأفراد األمن الذين اس��تخدموا في بعض 

املرات الرصاص احلّي لتفريق احملتجني.
واتخ��ذت احلكوم��ة قرارات في مس��عى الحتواء 
االحتجاجات، من بينه��ا تخصيص وظائف حكومية 
وأم��وال حملافظ��ات ذي ق��ار واملثن��ى والبص��رة مهد 

االحتجاجات.
ووضعت أيض��اً خططاً لتنفيذ مش��اريع خدمية 
عل��ى املدي��ني القصي��ر واملتوس��ط، لك��ن املتظاهرين 
حج��م  م��ع  تتناس��ب  ال  اإلج��راءات  إن  يقول��ون 

املطالب.{

ويؤك��د املؤمت��رون ض��رورة تعبئة مش��اعر األمة من 
أجل اخلير واألمن والس��لم واالستقرار وإعمار األرض، 
كل ذلك وفق قواعد اإلس��الم واألخالق مبا ينسجم مع 

متطلبات اإلنسانية.
تاسعاً: تطرق املشاركون لضرورة إعادة انهاض 
ال��ذي يتع��رض  الن��شء اجلدي��د  األم��ة، خصوص��اً 
حملاوالت حثيث��ة تهدف لتغريبه وابع��اده عن دينه. 
كم��ا دعوا إلب��راز مناذج ناجح��ة من األداء اإلس��المي 
س��واء عل��ى مس��توى التعامل الف��ردي أم ف��ي اإلطار 
املجتمع��ي أم عل��ى مس��توى الدولة واحلك��م. فبدون 
املث��ال الناجح س��تظل قيم اإلس��الم في نظ��ر اآلخرين 

غير مناسبة إلدارة الدولة احلديثة.
عاش��راً: تطرق املش��اركون إلى قضية فلس��طني، 
معربني عن تضامنهم مع ش��عبها احملاصر واحملروم 
من الغذاء والع��الج. ودعوا املجتم��ع الدولي للتخلي 
ع��ن ظاهرة النفاق وازدواجية املعايير بدعم الش��عب 
الفلسطيني في نضاله العادل من أجل انهاء االحتالل 
االس��رائيلي والعيش كبقية الشعوب بحرية وكرامة. 
كما دعوا حلل املش��اكل واخلالفات املتفاقمة في عاملنا 
العرب��ي ب��روح األخ��وة والتس��امح واحلف��اظ عل��ى 

مصالح األمة.
حادي عش��ر: دع��ا املش��اركون لرف��ض االقتتال 
الداخل��ي ب��ني أبن��اء األم��ة، خصوص��اً احل��روب بني 
دوله��ا، ونب��ذ الغل��و والتط��رف والتكفي��ر، مؤكدي��ن 
احت��رام االجته��ادات املتع��ددة ضمن دائرة اإلس��الم، 
أما االختالفات املذهبية فظاهرة طبيعية وعامل إثراء 

للفكر وتطوير التعاطي مع مستجدات احلياة.{ 

مظاهرات العراق.. انتقادات لألمن 
والعبادي يّتهم أجندات خاصة

ترامب لروحاني: ستواجه عواقب 
اختبرتها قلة عبر التاريخ

ح��ذر الرئيس األميرك��ي دونالد ترامب يوم األح��د الرئيس اإليراني حس��ن روحاني من تهديد 
الوالي��ات املتحدة مرة أخرى، بعد أن وّجه األخير حتذيراً لترامب من مغبة تبني سياس��ات عدائية 

ضد طهران.
وق��ال ترام��ب ف��ي تغريدة ل��ه على تويت��ر: »إياك أن ته��دد الوالي��ات املتحدة مرة أخ��رى، وإال 
فستواجه عواقب لم يختبرها سوى قلة عبر التاريخ«، وأضاف: »لم نعد دولة تتهاون مع عباراتكم 

املختلة بشأن العنف واملوت.. احترسوا!«.
وجاءت حتذيرات ترامب رداً على تغريدة للرئيس روحاني، حّذر فيها من وصفهم باألعداء من 

أن احلرب مع بالده ستكون »أّم احلروب«.
وق��ال روحان��ي إن ق��درة بالده ردعّي��ة وليس��ت هجومية، لكنه ش��دد على أن إي��ران ال تخاف 
التهدي��دات وتقابل التهدي��د بالتهديد، وأضاف أن احل��وار مع الواليات املتحدة ه��و مجرد تنازالت 

وتخّل عما أجنزته طهران سابقاً.
كم��ا حّذر روحاني الرئيس ترامب قائالً إن »عليه أن ال يعبث بذيل األس��د فُيغضبه ويندم على 
ذل��ك ندماً تاريخي��اً«، وأضاف أنه ال ميكن للوالي��ات املتحدة أو غيرها القضاء عل��ى نفوذ إيران في 

املنطقة.
كم��ا ش��دد على أن بالده تري��د عالقات جيدة مع العال��م ومع دول املنطقة مبا فيها الس��عودية 
واإلم��ارات والبحرين، لكنه حّذر من أوراق لدى طه��ران وصفها بأنها أقوى وأعقد من إغالق مضيق 

هرمز.
ونقلت وكالة أنباء اجلمهورية اإلس��المية اإليرانية )إرنا( عن روحاني القول -في ملتقى أقيم 
بطه��ران وش��ارك فيه رؤس��اء املمثليات والبعث��ات الدبلوماس��ية اإليرانية في اخل��ارج - »نحن ال 
نخاف التهديدات، بل نرد على الوعيد بالوعيد.. والواليات املتحدة هي أكثر الدول تدخالً في الشأن 

اإليراني، وسياستها الرئيسية تهدف إلى إطاحة النظام اإليراني وتقسيم البالد«.
وفي واش��نطن، قال مس��ؤولون أميركيون مطلع��ون لرويترز إن إدارة ترام��ب أطلقت حملة من 
اخلطب والرس��ائل املوجهة عبر اإلنترن��ت، بهدف إثارة االضطرابات والضغ��ط على طهران إلنهاء 

برنامجها النووي ودعمها جماعات مسلحة.
وقال مس��ؤولون أميركيون حاليون وس��ابقون إن احلملة تس��لط الضوء عل��ى عيوب الزعماء 
اإليرانيني، مس��تخدمة أحياناً معلومات مبالغا فيها، أو تتناقض مع تصريحات رس��مية أخرى مبا 

في ذلك تصريحات إلدارات سابقة.
وتواجه إيران ضغوطاً أميركية متزايدة وعقوبات وش��يكة بعد قرار ترامب انسحاب الواليات 

املتحدة من االتفاق النووي املبرم عام 2015.{

أ. ابراهيم منير
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بالتزام���ن م���ع األزمات املس���تعصية والكثيرة الت���ي تعصف بلبنان، والت���ي ُينذر بعضها 
بأن يتحّول إلى أزمة دس���تورية مفتوحة كتعثر تش���كيل احلكومة، انتقل البعض دون سابق 
إنذار إلى كوكب آخر، وبات يفكر بذهنّية متحضرة متطورة تنتمي إلى أرقى الدول الغربية 
املتحض���رة، فأبعد نفس���ه عن جمي���ع األزمات العاصفة بالبلد، وتفّرغ إلصدار قانون يش���ّرع 

زراعة احلشيشة واستخدامها.
ه���ذا البع���ض لم يكتِف بالتفكير، بل بدأ باتخاذ خطوات تنفيذية جّدية بهذا االجتاه. 
فرئيس مجلس النواب نبيه بري طلب من جلنة اختصاصّين اإلعداد لصيغة قرار لتشريع 
زراعة احلشيش���ة، وهو أبلغ الس���فيرة األمريكية أن مجلس النواب بصدد حتضير ودراس���ة 
مش���روع قرار يش���ّرع زراعة وإنتاج احلشيش���ة. وقد تزامن ذلك مع حملة إعالمية وش���عبية 
واس���عة مؤيدة لتش���ريع احلشيش���ة، وتش���كل رأي عام مس���اند لهذا املس���عى عم���اده جمهور 
البقاع الش���مالي املعنيون الرئيس���يون بزراعة احلشيش���ة، نسبة إلى أن الش���ريحة الشعبية 
التي ستس���تفيد من تش���ريع احلشيش���ة هي اخلزان البش���ري، والرافد الرئيسي حلزب الله 
وحرك���ة أم���ل في املع���ارك الكثيرة التي يخوضانها. املس���تغرب أن هذا الفري���ق ال يلقي بااًل 
مت  باحلرمة الشرعية لزراعة احلشيشة، رغم أنه يحرص في كل مناسبة على الظهور بالسَّ

اإلسالمي، واالدعاء أن أداءه وحركته يضبطها الشرع احلنيف!!
ه���ذا الفري���ق لم يتج���اوز فقط عن احلرمة الش���رعية للحشيش���ة، بل إن���ه يتغافل عن 
األضرار الصحّية واالجتماعية التي ميكن أن يس���اهم بها تش���ريع احلشيشة، واالنعكاسات 
الس���لبية واخلطي���رة الت���ي ميك���ن أن تنعك���س عل���ى املجتمع اللبناني، وال س���يما الش���باب. 
فم���ن املع���روف أن املخدرات واحلشيش���ة تغزو جامعات لبنان ومدارس���ه، وبات���ت آفة اإلدمان 
متفشية بن الشباب بشكل كبير. كل ذلك واحلشيشة محظورة قانونيًا وُمالحق مرّوجوها 
واملتاج���رون به���ا أمنيًا، فكيف س���يكون احلال حن تصبح مس���موحة ومش���ّرعة، ومن ميلك 

القدرة على حتمل مسؤولية التبعات التي ستنتج عن تشريعها؟!
لع���ّل االنعكاس اإليجابي الوحيد الذي يرّوج له الفريق املؤيد لتش���ريع احلشيش���ة هو 
العائد االقتصادي. فحسب هذا الفريق، سيدّر تشريع احلشيشة واستخدامها دخاًل ماليًا 
مقداره 2 مليار دوالر س���نويًا، وس���ُينتج دورة اقتصادية في املناطق التي س���ُيزرع بها، ونحن 
هنا نتحدث عن منطقتي البقاع والهرمل. لكن ما أهمله املرّوجون لتشريع احلشيشة، أنه 
كما في كل القطاعات التي تدّر أرباحًا للدولة، فإن الفساد والسرقة والنهب سيأخذ نصيبه 
من هذه العوائد، فضاًل عن أن األرض التي سُتزرع فيها احلشيشة بعيدة عن سلطة الدولة 

وعينها، ومفتوحة على األراضي السورية التي باتت أشبه ب�»حارة كل من إيدو ألو«.
لم يكن أبناء بعلبك والهرمل ينتظرون تشريعًا لزراعة احلشيشة. فهم لم يتوقفوا عن 
زراعتها يومًا، وحتت أعن الدولة. الذي س���يتغير هو أن من يقومون بزراعتها س���يتحّولون 
من مطلوبن للقضاء وُمالحقن، إلى رجال أعمال ووجوه اجتماعية بارزة يتحركون ببركة 
الدولة وحمايتها، ويقدمون أنفس���هم أمام وس���ائل اإلعالم على أنهم أحد دعائم االقتصاد 

اللبناني. 
خالل عملية تشكيل احلكومات، تتهافت القوى السياسية على الوزارات التي تدّر أموااًل 
وخدمات. تتربع على عرش هذه الوزارات حقائب األشغال العامة والصحة واالتصاالت، وال 
يعبأ أحد بوزارة الزراعة. لكن من املرّجح في حال تشريع احلشيشة واملالين التي ُيفترض 
أن تدّرها أن تصبح وزارة الزراعة هي الوزارة األساس���ية ورمبا الس���يادية التي يتهافت عليها 

اجلميع.
قب���ل س���نوات وص���ف الرئيس نبي���ه بري ش���تلة التبغ بأنها ع���ن املقاومة ف���ي اجلنوب، 
فبفضله���ا صم���د اجلنوب���ي ف���ي أرضه وق���اوم »إس���رائيل«. فهل تكون ش���تلة احلشيش���ة بعد 

تشريعها عن املقاومة في البقاع، وسببًا لصمود البقاعين في مواجهة اإلرهابين؟!.

بقلم: أواب إبراهيم

الحشيشة.. عين المقاومة!

إعالم��ي  حدي��ث  أول  ف��ي 
اجلن��ود  أس��ر  من��ذ  إس��رائيلي 
غ��زة  ح��رب  ف��ي  اإلس��رائيليني 
حم��اس،  ل��دى   2014 األخي��رة 
اإلخب��اري  ويل��ال  موق��ع  حت��ّدث 
ع��ن إمكاني��ة إب��رام صفق��ة تبادل 
جديدة مع حم��اس، يتم مبوجبها 
اإلس��رائيليني  األس��رى  اس��تعادة 
لديه��ا: القتلى واألحي��اء، وإطالق 
ف��ي  أس��راها  م��ن  املئ��ات  س��راح 

السجون اإلسرائيلية.
العس��كري  اخلبي��ر  أورن  أمي��ر  ذك��ر  فق��د 
اإلس��رائيلي املخضرم ف��ي تقرير مط��ّول له على 
موقع ويل��ال، أن »مفتاح حل األزمة الناش��بة مع 
حركة حم��اس على طول احلدود م��ع قطاع غزة 
موجود في الس��جن اإلس��رائيلي، وأقص��د بذلك 
إب��رام صفقة تب��ادل م��ع احلركة يت��م مبوجبها 
حترير األس��رى الذين تطالب به��م، مقابل إعادة 
احملتجزي��ن  اإلس��رائيليني  واألس��رى  القتل��ى 

لديها«.
وأضاف في التقري��ر أن »إبرام هذه الصفقة 
أكث��ر ش��يء يصيب نتنياه��و بال��ردع واخلوف، 
لكنها كفيلة باملضي قدماً في الوصول إلى مرحلة 
من الترتيبات بعيدة املدى في قطاع غزة، ويبقى 
اإلسهام الكبير إلس��رائيل إن قررت إبرام الصفقة 
ه��و التأثير ف��ي تركيب��ة األس��رى احملررين، من 
حيث األس��ماء والنوعيات، ما سيس��اعد حماس 

حينها في التوجه نحو االعتدال«.
األركان  هيئ��ة  »رئي��س  أن  إل��ى  وأش��ار 
اإلس��رائيلية اجلن��رال غ��ادي آيزنك��وت ومع��ه 
رئيس جهاز األمن العام الش��اباك نداف أرغمان، 
وهما املمس��كان الرئيس��يان مبلف غزة، يعلمان 
متام��اً أن ثم��ن وق��ف ه��ذا املسلس��ل الدام��ي من 
التوت��ر م��ع حم��اس ف��ي غ��زة، يكمن ف��ي إيجاد 
تس��وية على جانب��ي احلدود معها: مس��توطنو 
الغالف يصبحون آمنني من القذائف الصاروخية 
وإحراق احلقول الزراعية، وس��كان غزة ينعمون 

بأجواء اقتصادية وظروف معيشّية مريحة«.
الصل��ة  وثي��ق  وه��و  أورن،  واس��تدرك 
باملؤسس��تني األمنية والعس��كرية، ولديه شبكة 
عالقات واس��عة مع كبار الضب��اط واجلنراالت، 
قائ��الً: إن »آيزنك��وت وأرغم��ان يعلم��ان جي��داً 
أكثر من س��واهما أن ذل��ك لن يتم قبل اس��تعادة 
إس��رائيل جلثامني قتالها ومواطنيها احملتجزين 
لدى حماس في غ��زة، واحلركة من جهتها تعلن 
خطاب��اً نّدياً مفاده أنه��ا لن تس��لمهم إال بتحرير 
مئات من األسرى من السجون اإلسرائيلية، وهذا 

أول حديث إسرائيلي عن صفقة تبادل
مع حماس.. منذ أربع سنوات

هو الفلني الباقي في عنق الزجاجة«.
وأكد أورن، أنه »يب��دو مفهوماً حالة الرعب 
الت��ي يصاب بها ن��نت ياهو عن��د احلديث عن أي 
صفق��ة تب��ادل أس��رى جدي��دة مع حم��اس بعد 
صفق��ة ش��اليط األخيرة ف��ي 2011، ألن��ه يبدو 
املقات��ل األكث��ر م��رارة ض��د حم��اس، ويقاتله��ا 
بص��ورة دائمة، لكن تلك الصفق��ة أظهرته خانعاً 
خاضع��اً حلم��اس، وانه��ار أمامها باالس��تجابة 
ملطالبه��ا بتحرير املئات من أس��راها الس��تعادة 
ش��اليط، وقد كان بجانبه وزير احلرب الس��ابق 

إيهود باراك«.
واس��تدرك أن »نتنياهو اليوم يقف بجانبه 
نفتالي بينيت وزير التعليم ورئيس حزب البيت 
اليه��ودي، ال��ذي يبدي��ه أكث��ر حرج��اً وصعوبة 
في إبرام ه��ذه الصفقة، ألن األخي��ر يقف لرئيس 
احلكوم��ة في عنق��ه، م��ع أن الزعام��ة احلقيقية 
تقتض��ي حتويل الع��بء إلى ذخ��ر، والقيود إلى 

رافعة، وهو ما يجب أن يقوم به ننت ياهو«.
ال��ذي  الكبي��ر  »الضغ��ط  إن  أورن  وق��ال 
متارس��ه عائلة الضابط هدار غولدن، يشكل أداة 
مس��اعدة لنتنياه��و للتوضي��ح داخل األوس��اط 
احلكومية الرس��مية، مل��اذا قرر مع��اودة التفكير 
بإبرام صفقة جدي��دة، مع العلم أن العائلة تبذل 
جهده��ا وضغطها م��ن جهة، فيم��ا يبذل اجليش 
واملخاب��رات جهودهم��ا الهائلة م��ن جهة أخرى 
حملاولة الوص��ول إلى أماكن اجلنود وجثامينهم 
النتش��الها، وإعادتها إلى إس��رائيل دون احلاجة 

إلبرام صفقة تبادل مع حماس«.
وخلص إلى القول بأن »ملفات كل األس��رى 
جاه��زة ل��دى أجه��زة املخاب��رات اإلس��رائيلية، 
آراؤه��م ومواقفه��م وتوجهاته��م، لكن املش��اركة 
ف��ي اختي��ار أس��ماء األس��رى الذين ق��د يكونون 
ضم��ن صفق��ة التب��ادل القادم��ة مهم��ة صعب��ة 
وكبيرة، تش��ارك فيها مصلحة الس��جون وجهاز 
الشاباك ومنسق ملف األسرى واملفقودين يارون 
بل��وم ورئي��س مجل��س األم��ن القوم��ي مائير بن 

شبات«.{
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