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أب ��رز املواس ��م اخلطابي ��ة والس ��جاالت السياس ��ية تل ��ك الت ��ي دارت ف ��ي مجل ��س النواب
األس ��بوع املاض ��ي .فالس ��ادة الن ��واب كانوا مدع ّوي ��ن إلجازة املوازن ��ة العامة للع ��ام  2017التي
تقدمت بها احلكومة ،دون قطع حس ��اب طيلة االثني عش ��ر عام ًا املاضية .لذلك فقد تلقف
الس ��ادة الن ��واب املناس ��بة ليطرح ��وا كل ما في جعبه ��م وثنايا صدورهم ،من قضايا سياس ��ية
وإمنائي ��ة وس ��يادية واقتصادية ،مبا في ذل ��ك قانون االنتخاب ،رغم أن اجللس ��ات الصباحية
واملس ��ائية محصورة باملوازنة العامة .إال أن الس ��ادة النواب أوغلوا في احلديث عن كل ش ��يء،
وحرص ��وا عل ��ى إب ��راز كفاءاتهم اخلطابي ��ة ورمبا املس ��رحية ،خاصة أنهم غائبون عن الش ��أن
العام ،ورمبا ال عالقة لهم بالش ��أن السياس ��ي والس ��يادي ،ألن مجلس ��هم مطعون بش ��رعيته،
ميدد الرابعة ،فهي فرصة للترويج االنتخابي .أما مدير
مدد لنفس ��ه ثالث مرات ،ورمبا ّ
وقد ّ
اجللس ��ات الرئيس نبيه بري فقد كان يطيل االس ��تماع الى اخلطب املتكررة ،واقف ًا أو جالس ًا،
بعي ��د ًا ع ��ن املطرقة التي تذكر بانتهاء الوقت ..وق ��د أدرك اجلميع أنها كانت الفرصة النادرة
لتوجي ��ه س ��هام النق ��د الى «العهد اجلدي ��د» ورجاله ووزرائه ،خاصة بع ��د اللقاء الذي جمعه
بالرئيس سعد احلريري والنائب وليد جنبالط .فهل يتسع اخلرق ويستعصي على الراقع؟

النائب الدكتور عماد الحوت
في جلسة مناقشة الموازنة العامة
السياسية
بعد تصاعد الخالفات
ّ

هل تنفجر
الحكومية؟
التسوية
ّ

هيئة المفاوضات للمعارضة السورية
تختتم اجتماعاتها بالرياض:

ال تنازل عن مبادئ الثورة
تركيا والعمل ّية العسكرية في إدلب
األهداف والحسابات

بغداد ُتحكم قبضتها
على نفط كركوك
إلى أين ي ّتجه التصعيد في كركوك؟

األزمة الدبلوماس ّية التركية  -األمريك ّية
بعد تس ّلم ترامب الرئاسة
مضطرون التخاذ التدابير
أردوغان:
ّ
حيال التهديدات من سوريا والعراق
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لقطات لبنانية

جعجع :ليتصل باسيل بأميركا
وروسيا إلعادة النازحين

رد رئي��س ح��زب «الق��وات اللبناني��ة»
س��مير جعجع من أستراليا على موقف وزير
اخلارجية جبران باس��يل ال��ذي أطلقه خالل
جولت��ه في قضاء عاليه األح��د املاضي ،بأن
«الع��ودة ل��م تت��م واملصاحلة ل��م تكتمل في
اجلبل» .ووصف جعج��ع «مصاحلة اجلبل
بأنها أه��م خطوة حصلت في آخر  50عاماً»،
مؤك��دا ً أنه «ف��ي كل املعارك واحل��روب التي
دارت ف��ي لبن��ان وبع��د انته��اء احل��رب ،لم
حتصل على أثرها أي مصاحلة فعلية ،بينما
امل��كان الوحيد ال��ذي حصلت في��ه مصاحلة
حقيقي��ة ه��و ف��ي اجلب��ل ومبب��ادرة طيّب��ة
م��ن الطرف�ين اللذي��ن كان��ا على عالق��ة بها،
وهم��ا احلزب التقدم��ي االش��تراكي والقوات
اللبناني��ة ،حتت مظلة كبيرة ه��ي البطريرك
نصرالله صفير».
ومتن��ى عل��ى الوزي��ر باس��يل «ب��دء
اتصاالته مع روسيا وأميركا فوراً ،لنقل طلب
احلكومة اللبنانية إعادة النازحني السوريني
إلى بالدهم ،باعتبار أن األوضاع في سورية
باتت تسمح بذلك والطلب من تركيا واألردن
مس��اعدتنا في تأمني وس��ائل النقل املطلوبة
لنقله��م إل��ى تركيا مل��ن يرغب بالع��ودة إلى
الشمال أو إلى األردن ملن يرغب بالعودة إلى
اجلنوب».

زهرا :شيل إيدك
تمد إيدي!
ّ

قال النائبأنطوان زهرا في كلمته خالل
مناقش��ة املوازنة في املجلس النيابي« :أريد
أن انتقل إلى أس��اس ما يجمعنا فياملجلس
في مناقش��ةاملوازن ة التي هي عقدنا الوطني
القائم على أسس ال ميكن العبث بها على كل
محطة» ،معتبرا ً أن «التعلم من التاريخ ليس
نبشا ً بالتاريخ وقبوره ،فالبعض قد يشتهي
إعادة التاريخ ليج��د مكانا ً له على صفحاته
وبالتال��ي ال يج��وز أن يعتب��ر كل واح��د أن
الدنيا تبدأ عنده وتنتهي عنده».
ولف��ت إلى أن «هن��اك محطات تاريخية
ال نقب��ل ب��أن تك��ون مح��ل ج��دال» ،وق��ال:
«أن��ا املس��يحي أعل��ن باس��م املس��يحيني أن
مش��روعنا ه��و الدول��ة ولي��س حصتن��ا في
الدولة ،أم��ا حقوقنا فهي العدال��ة» .وأكد أن
«منطقنا عندما طالبنا بالشراكة ليس «شيل
إي��دك مت��د إي��دي» ،ألن لي��س ه��ذا املطلوب،
فاملطل��وب هو تأمني حق��وق كل الن��اس كما
يقول الدس��تور اللبنان��ي ،وعندما يصل حق
كل لبناني أنا اب��ن اجلبل أكون حصلت على
حقوقي».

سالمة« :المركزي» دفع ما
يتوجب عليه ضمن القانون
ّ

ر ّد حاك��م مصرف لبنان رياض س�لامة
ف��ي بي��ان ،عل��ى كالم عض��و كتل��ة «القوات
اللبناني��ة» النائب جورج عدوان في جلس��ة
مناقش��ة املوازن��ة جلهة أن «مص��رف لبنان
يج��ب أن يدف��ع للخزين��ة م��ا يق��ارب املليار
دوالر نتيجة الفوائد على سندات اخلزينة»،
فأوض��ح أنه «لم متض س��نة من الس��نوات
ال��ـ ،20التي حتدث عنه��ا النائب عدوان ولم

ثمن النسخة
االش ـتــراك ــات
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يق��دم املص��رف املركزي على قطع احلس��اب
الس��نوي والتقدم به إلى وزارة املال ودفع ما
يتوجب عليه أن يدفعه ضمن القانون».
وأش��ار إل��ى أن «حس��ابات مص��رف
لبن��ان خاضع��ة للتدقي��ق من قبل ش��ركتني
دوليت�ين خارجيتني ال عالق��ة لهما مبصرف
لبن��ان» ،الفتا ً ال��ى أن «النائب عدوان حتدث
ع��ن مداخي��ل املص��رف املركزي من س��ندات
اخلزين��ة التي ف��ي محفظته كأنه��ا هي فقط
البن��د الوحي��د في املص��رف وتش��كل الدخل
الكل��ي للمص��رف ،بينم��ا مص��رف لبنان من
حي��ث القان��ون يقب��ل الودائع م��ن املصارف
ويدف��ع عليه��ا فوائ��د .وعليه أيض��ا ً أن يقوم
بعملي��ات مفتوحة مع األس��واق بناء للمادة
 70من قانون النقد والتس��ليف للحفاظ على
االس��تقرار النق��دي .ول��ذا ،هنال��ك نقص في
حتليل النائب عدوان ،وهو أن مصرف لبنان
لديه مداخيل ومصاريف من الفوائد».

سعد :عقارب الساعة
لن تعود

وض��ع عض��و «اللق��اء الدميوقراط��ي»
النائ��ب أنطوان س��عد كالم وزي��ر اخلارجية
واملغترب�ين جب��ران باس��يل «ف��ي إط��ار أمر
عملي��ات ّ
بش��ر به باس��يل بع��د لقائ��ه وزير
خارجي��ة نظ��ام القت��ل واالجرام في دمش��ق
وليد املعلم».
ولفت ف��ي تصريح إل��ى أن «عجز نظام
الوصاية عن ف��ك عرى مصاحلة اجلبل التي
بات��ت واقع��ا ً حياتي��ا ً غي��ر قابل للمس��اومة
أو املزاي��دة ،لن يق��وى حفار القب��ور ونابش
عظامها على خلخل��ة ما بناه بطريرك احملبة
والتس��امح م��ار نصرالله بط��رس صفير يدا ً
بي��د مع رج��ل املصاحلة والش��جاعة النائب
ولي��د جنب�لاط والطيف الواس��ع م��ن القوى
املسيحية».

المشنوق :مطلوب مفهوم
موحد للسياسة الخارجية
ّ

دعا وزي��ر الداخلي��ة والبلدي��ات نهاد
املش��نوق ال��ى «ض��رورة التفاه��م داخ��ل
موحد للسياس��ة
احلكوم��ة ح��ول مفه��وم ّ
اخلارجية».
وقال املش��نوق في حدي��ث الى محطة
«أو .ت��ي .في» ،حول اخلالف املس��تجد بني
وزار َت��ي الداخلي��ة واخلارجي��ة ووصف��ه
السياس��ة اخلارجية املتبعة بـ«الش��اردة»
وما اذا كان هناك تنس��يق مع الرئيس سعد
احلريري حول هذا املوضوع« :لم أتش��اور
مع الرئيس احلريري في املوضوع ولم أد ِّع
يوما ً أني تش��اورت معه به��ذا اخلصوص.
ان��ا أق��ول رأيي في مش��كلة سياس��ية أراها
أمام��ي ،هذه املش��كلة السياس��ية ال تعالج
بال��كالم الش��خصي ،ومن ال ي��رى أن هناك
مش��كلة ،يعن��ي أنه ال ي��رى جي��دا ً حتى لو
كان م��ن فريق��ي السياس��ي ،ه��ذا هو حجم
املوضوع .واملس��ألة ليس��ت ش��خصية ،أنا
أرى أن هن��اك مش��كلة سياس��ية وحتت��اج
الى مناقش��ة من قبل اجلهات املعنية ،ومن
الضروري اجلل��وس الى الطاول��ة لالتفاق
عل��ى مفه��وم موح��د له��ذه السياس��ة ،ألن
السياس��ة اخلارجي��ة تعن��ي كل احلكومة،

وال تعني جه��ة واحدة فقط وال تعني وزيرا ً
واحدا ً فقط».

«مياه بيروت وجبل لبنان»
سليمة وخالية من الجراثيم

أعلن��ت مؤسس��ة مي��اه بي��روت وجبل
لبن��ان أن��ه «بع��د إج��راء الفحوص��ات
اجلرثومية والكيميائية على عينات عدة من
املي��اه املس��تثمرة واملوزعة م��ن قبل مصالح
املي��اه املدموجة ف��ي املؤسس��ة ،وذلك خالل
ش��هري مت��وز وآب م��ن ع��ام  ،2017تب�ين
وفق��ا ً لنتائ��ج الفحوص��ات اجلرثومي��ة أن
املياه س��ليمة وخالية م��ن اجلراثيم ،وكذلك
فإن الفحوص��ات الكيميائية تثب��ت أن املياه
ال تش�� ّكل ض��ررا ً عل��ى الصح��ة وتدخ��ل في
معظمه��ا في إط��ار اجلودة والنوعي��ة للمياه
الصاحل��ة للش��رب املعتم��دة عاملي��اً ،وه��ي
مرتبط��ة بطبيع��ة املواق��ع الهيدرولوجي��ة
وه��ي تتأث��ر بع��دم وج��ود نط��اق حماي��ة
ملص��ادر املي��اه اجلوفي��ة ف��ي ه��ذه املنطقة.
وفي م��ا يتعلق بنس��ب امللوح��ة واملوصلية
والعس��رة واالجمالية فه��ي مرتفعة .وتعمد
الدوائ��ر املختصة ملعاجل��ة النوعية وبعض
اخلصائ��ص الكيميائي��ة األخ��رى بتغذي��ة
وخلط هذه املصادر .وتقوم املؤسس��ة حاليا ً
بدراس��ة تأمني مصادر بديل��ة تدخل دالئلها
في إط��ار النوعي��ة واجل��ودة للمي��اه املعدة
للشرب حفاظا ً على الصحة العامة».

جريمة زقاق البالط
وروايات الجيران

جرمي��ة زق��اق الب�لاط الت��ي ه�� ّزت
لبن��ان ،راح ضحيته��ا  3قتل��ى وأصيب عدد
م��ن اجلرحى،ال لس��بب س��وى ان ش��ابا ً في
اخلامسة عشرة قر َر اطالق النار على والده،
فص��دم مبش��هد الدم��اء وب��دأ اط�لاق الن��ار
ُ
ً
احلي.
في
صادفه
من
كل
بوجه
ا
عشوائي
ّ
اختلف��ت الرواي��ات ح��ول اجلرمي��ة
املروع��ة ،منهم من قال ان خالف��ا ً عائليا ً وقع
بني االب وابنه ،أطلق بعدها الولد النار على
الوال��د (محمد يون��س) ،ومن ث��م راح يطلق
الرصاص عش��وائيا ً م��ن دون ان يوقفه أحد،
ألن��ه كان يرك��ض بش��كل هس��تيري ويطلق
الن��ار ف��ي كل االجتاهات م��ن بندقي��ة صيد
قدمه��ا وال��ده الي��ه هدي��ة .الضحي��ة محمد
موالي��د بي��روت  ،1958يعم��ل س��ائق اجرة
ليعي��ل عائلت��ه ،ويقط��ن ف��ي م��كان وق��وع
اجلرمية .رواي��ات عدة تتحدث عن أس��باب
اجلرمية ،منهم من قال ان الش��اب يعاني من
بعض املش��اكل النفس��ية ،والعائل��ة لم يكن
مبقدورها معاجلته نظرا ً الى املبالغ الطائلة
التي س��تتكلفها ،بينم��ا رواية أخرى حتدثت
عن ضرب الضحية زوجته فقرر الش��اب قتل
والده ،في حني ان رواية ثالثة أشارت الى ان
القتيل كان ينوي الزواج بسيدة أخرى فوقع
االشكال بني العائلة.

وجهة نظر
التمسك بالتفاهم العوني  -الحريري؟
بقلم :أمين حجازي
بعد مرور عام على انتخاب العماد ميش ��ال عون رئيس ًا للجمهورية ،بات من
الض ��روري الس ��ؤال عن مصي ��ر التفاهم العوني  -احلريري الذي ش ��كل الس ��بب
املباشر لتحقيق هذه اخلطوة الكبرى التي شهدها الوضع اللبناني قبل عام من
الزمن .وقد مر هذا التفاهم في عدة منعطفات خطيرة شكلت تهديد ًا له ،وكان
آخر هذه املنعطفات ذلك الذي ترتب عن السجال السياسي بني وزيري الداخلية
واخلارجية نهاد املشنوق وجبران باسيل والذي ارتكز على لقاء الوزير باسيل مع
وزير اخلارجية الس ��وري وليد املعلم في نيويورك خالل مش ��اركة الرئيس ميشال
عون والوفد املرافق في اعمال الدورة العادية لألمم املتحدة .وقد أضيف الى هذا
املوض ��وع موق ��ف لبنان في انتخابات املدير العام لألونيس ��كو ،ما ألهب الس ��جال
بني الرجلني.
ال ريب في أن القرار االس ��تراتيجي املتخذ من قبل الرئيس س ��عد احلريري
هو التمس ��ك بالتس ��وية أو التفاه ��م العوني  -احلريري الذي ول ��د قبل أكثر من
ع ��ام ،إذ يتخ ��ذ رئيس احلكومة عنوان ًا سياس ��ي ًا وطني ًا لتمس ��كه به ��ذا التفاهم،
أال وه ��و االس ��تقرار في الوض ��ع اللبناني ،مل ��ا يحمل االنهيار م ��ن مخاطر أمنية
ووجودي ��ة ش ��تى خصوص ًا ف ��ي ظل احلريق الكبير املش ��تعل في جوارن ��ا العربي.
ويعمد احلريري في اطار متس ��كه بالتفاه ��م مع التيار الوطني احل ّر إلى النأي
بنفس ��ه ع ��ن تناول املوضوع ��ات اخلالفية ،إال أن الس ��كوت عما يحص ��ل في اطار
بد من اي ��كال األمر
املواضي ��ع املختل ��ف فيه ��ا أو عليه ��ا غير ممك ��ن .ل ��ذا كان ال ّ
إلى الوزير نهاد املش ��نوق ،ليلجأ الى طرح املواقف املختلف عليها منبه ًا الطرف
اآلخ ��ر م ��ن مخاط ��ر اإلمعان ف ��ي اخلروج ع ��ن الق ��رار احلكومي املش ��ترك وعن
التفاهم ��ات املوضوعة بني اجلانب�ي�ن .وبذلك يكون الرئيس احلريري قد حافظ
على االس ��تقرار الداخلي ولم يس ��كت عما يعتبره اخال ًال من قبل جبران باس ��يل
والتيار الوطني احلر عما هو متفق عليه.
وإذا كان البع ��ض يعط ��ي ه ��ذا املوق ��ف احلري ��ري بع ��د ًا مصلحي� � ًا متص�ل� ًا
باس ��تمرار الرئيس س ��عد احلريري في الرئاس ��ة الثالثة ،فإن أوس ��اط ًا سياس ��ية
مختلفة تعتبر األمر طبيعي ًا جداً ،حيث يعمل اجلميع على حتقيق مصاحلهم
السياس ��ية اخلاص ��ة والطائفية والفئوي ��ة .والالفت في ه ��ذا املوضوع أن خصوم
الرئيس احلريري هم أكثر املتفهمني ملوقفه ،حيث يدأب حزب الله عبر أكثر من
مس ��ؤول في قيادته على االش ��ادة بإيجابية الرئيس احلريري .ويش ��ابه الرئيس
نبيه بري ش ��ريكه الش ��يعي في هذا التفهم ،وهذا ما ميكن ملسه من خالل اللقاء
الثالث ��ي ال ��ذي عقد في كليمنصو بني الرئيس�ي�ن بري واحلري ��ري والنائب وليد
جنب�ل�اط .هذا اللقاء الذي لم يس ��تطع أحد نزع طاب ��ع الوقوف في وجه بعبدا،
وحتديد ًا في وجه الس ��لوكيات االستفزازية للوزير جبران باسيل .وجتدر االشارة
هن ��ا الى أن االس ��تفزاز املته ��م بارتكابه الوزير جبران باس ��يل ل ��م يصب الرئيس
احلريري فقط ،بل إنه يتوسع ليشمل الرئيس بري والنائب جنبالط وآخرين.
وملح في هذا اآلونة للتفاهم بني الرئيسني
ال ميكن القول إن التهديد كبير ّ
احلري ��ري وع ��ون ،ولكن األمور لم تعد بالصفاء الس ��ابق ال ��ذي انطلق فيه ذلك
التفاه ��م ف ��ي ألقه ووهجه املمي ��ز  .وتبقى االنتخاب ��ات النيابي ��ة القادمة محكّ ًا
عمالني� � ًا كبي ��ر ًا للعالقة بني اجلانبني حيث تداخل املصال ��ح قائم بني اجلانبني
في أكثر من دائرة انتخابية ،واالمتحان سيكون كبير ًا وسيفضي إلى عالقة أكثر
وضوح� � ًا بني اجلانب�ي�ن .ويفترض أن متتحن العالقة بني تيار املس ��تقبل والتيار
الوطني احل ّر في صناديق االقتراع في:
دائ ��رة ع ��كار ،دائرة صيدا جزي ��ن ،دائرة البقاع الغربي ،دائ ��رة زحلة ،وبعض
املواقع األخرى مثل بيروت األولى ودائرة الكورة  -البترون  -زغرتا  -بشري حيث
االمتحانات االنتخابية املهمة واألوزان السياسية القادمة التي سترسم خريطة
ما بعد االنتخابات النيابية.

الجماعة اإلسالمية تلتقي الرئيس فؤاد السنيورة
ق��ام وف��د م��ن اجلماع��ة
اإلسالمية برئاس��ة رئيس املكتب
السياس��ي النائب الس��ابق أسعد
هرم��وش وعضوي��ة أعض��اء
املكت��ب السياس��ي بس��ام حمود،
النائب الس��ابق زهي��ر العبيدي،
واحملامي باس��م احل��وت ،بزيارة
الرئي��س ف��ؤاد الس��نيورة ،حيث
اس��تعرض املجتمع��ون الوض��ع
السياس��ي اللبنان��ي م��ن كاف��ة
جوانب��ه ،وخصوص��ا ً قان��ون
االنتخ��اب والوض��ع االقتصادي
وقضية التعطيل يوم اجلمعة ،إضافة إلى ما يش��هده لبنان
واملنطقة من تطورات سياس��ية وأمنية تفرض على اجلميع

املزيد من التشاور والتنسيق ملا فيه مصلحة لبنان واملنطقة
العربية.

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

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

بع��د انقط��اع دام ألكث��ر من أحد عش��ر عام��ا ً عن انعقاد جلس��ات
مناقش��ة املوازن��ة العامة للدول��ة ،تقدّم��ت «حكومة اس��تعادة الثقة»
مبش��روع قانون موازنة إلى املجل��س لعام  ،2017وب��دأ النقاش يوم
الثالث��اء املاضي مبداخالت النواب وكلماتهم في الهيئة العامة ملجلس
النواب وأمام عدس��ات اإلعالم التي تولت نقل الكلمات إلى كل بيت في
لبن��ان وعبر العالم .وقب��ل اخلوض في هذه املس��ألة ،ال ب ّد من التذكير
بأسباب االنقطاع الذي حصل خالل السنوات املاضية.
بع��د عدوان مت��وز  2006وألس��باب معروفة ل��كل اللبنانيني على
خلفية االنقس��ام العمودي الذي كان قائماً ،انسحب وزراء «حزب الله»
وحركة أمل من حكومة الرئيس فؤاد السنيورة ،وجرى الترويج حينها
لش��عار مف��اده أن احلكومة باتت غي��ر ميثاقية ،خل��روج ممثلي مك ّون
أساس��ي على املس��توى املذهبي منها ،ولكنها لم تفقد دستوريتها ألنها
ظلّ��ت تتمتع بثقة املجلس النيابي حينه��ا ،وقد نظر الفريق الذي اعتبر
احلكومة «الميثاقية» إلى كل القرارات التي صدرت عنها على أنها غير
قانونية ،ال س��يما القرارات املالية .كما ّ
مت يومها حتت عنوان ممارس��ة
حكوم��ة «الميثاقي��ة» لدورها إغالق أب��واب املجل��س النيابي وتعطيل
عمل��ه ،وهذا ما ّ
عط��ل احلياة العامة في البل��د ،وكان ال ب ّد للحكومة من
العم��ل وم��ن تصري��ف األعمال على أق�� ّل تقدي��ر ،وق��د أدّى قيامها بهذا
ال��دور إلى صرف مبال��غ مالية اعتبرها الفريق املنس��حب منها قرارات
غي��ر قانوين��ة غي��ر مقبولة ،ورف��ض بعد التس��وية الت��ي حصلت في
الدوحة ش��رعنة هذه القرارات واالعتراف بها ،وذلك من خالل التوقيع
واملصادق��ة على قط��ع احلس��اب ،ألن احلكومات في غي��اب املوازنات
تعم��ل وفق��ا ً لصيغ��ة الصرف املعتم��دة ش��هريا ً والتي تع��رف بقاعدة
«األثني عشرية» أي توزيع الصرف على عدد أشهر السنة ،وقد ج ّر هذا
املوق��ف تعطيالً لعمل املوازنات طوال الفت��رة املاضية ،وظ ّل معلقا ً ألن
الطرف الذي خرج من حكومة الرئيس الس��نيورة ظ ّل متمس��كا ً مبوقفه
لناحي��ة رف��ض إجراء قط��ع احلس��اب ،وبالتال��ي كانت األمور تس��ير
وفقا ً للصرف الش��هري دون س��قف مع م��ا يعنيه ذلك من هدر وفس��اد
ومحس��وبية وغياب للرقابة واحملاسبة واملس��اءلة ،وكل هذه املعاني
التي تؤذي بشكل رئيسي الفئات الشعبية الفقيرة.
اليوم قضت التس��وية السياسية التي جرت بني القوى السياسية

الكب��رى بتعليق العمل مبادة من مواد الدس��تور الت��ي تلزم عند تقدمي
وإقرار موازنة ألي عام تقدمي قطع حس��اب عن السنوات أو السنة التي
سبقت ،وبالتالي فإن هذا التعليق على الرغم من عدم دستوريته – كما
يقول بعض الفقهاء الدس��توريني – إال أنه ش�� ّكل حجر الزاوية في حل
هذه املعضلة إلقرار موازنة عامة لعام  2017ألن املجلس الدس��توري
عندم��ا قارب قانون الضرائب اش��ترط للموافقة على دس��توريته إقرار
ّ
بغض النظ��ر ع ّما ميكن أن
موازن��ة .وم��ن املؤك��د أن إقرار أية موازن��ة،
تتضمنه ،أفضل من عدم وجود أي موازنة ،ألن احل ّد األدنى أن الوزارات
ومؤسسات الدولة ستصبح بسقف مالي ،كما ستكون ملزمة باإلنفاق
وفقا ً للمخطط املالي ،وس��يكون هناك إمكانية للمس��اءلة واحملاس��بة،
وهذا بالطبع يح ّد من حجم الفساد واحملسوبية والهدر القائم واملوجود
في املؤسس��ات .فهي خط��وة إيجابية بغض النظر عن أي ش��يء آخر،
وه��ي خط��وة تؤكد أن املؤسس��ات ع��ادت تعمل من جدي��د ،وهو أيضا ً
حتسن الظروف واحلاالت.
يعطي أمالً للمواطن اللبناني بإمكانية
ّ
إال أن املفارق��ة تكمن في أن معظم مداخالت النواب خالل جلس��ات
املناقش��ة كانت بعي��دة عن أرقام املوازن��ة وما قدّمته في ه��ذه الوزارة
أو تل��ك ،في هذه املؤسس��ة أو غيرها ،له��ذا املوض��وع أو لغيره .كانت
املداخالت ،لألس��ف أشبه مبهرجان انتخابي استغله النواب وتعاملوا
مع��ه بصفتهم مرش��حني أكثر مم��ا تعاملوا معه بصفته��م نوابا ً عليهم
مسؤولية املساءلة واحملاس��بة وحتى التقومي والتقييم ،ولذلك جاءت
أغل��ب املداخالت بعي��دة عن األرقام وامل��ال وتوزيع الث��روة أو تقليص
الضرائب وترش��يد اإلنفاق وما س��وى ذلك ،جاءت تر ّك��ز على القضايا
السياس��ية وامللفات العادية التي يتم التعامل معها في أغلب األحيان
إعالمي��ا ً أكثر مما يت ّم التعامل معها بص��ورة جدّية حقيقية ملعاجلتها.
ج��اءت الكلم��ات تخاطب عواط��ف الن��اس دون أن تالمس مش��اكلهم
احلقيقية للتخفيف منها ،وهذا بالطبع ال ّ
يبش��ر بكثير خير وال ينبئ أن
البلد يس��ير باالجتاه الصحيح .وهذا ما ال يجب على الش��عب اللبناني
أن ينخ��دع به ويعيد إنتاج هذه االصناف م��رة جديدة .الفرصة قائمة
أمام الرأي العام اللبناني للتعبير عن رأيه ومساءلة ومحاسبة النواب
واحلكومة وكل الطبقة السياس��ية ،ويج��ب أن ال يتردد في ذلك حتى ال
يظل يدفع األثمان}.

كلمة النائب الدكتور عماد الحوت في جلسة مناقشة الموازنة العامة
دول��ة الرئيس ،أب��دأ كلمت��ي بحمد الل��ه على جتدد
األمل بع��ودة االنتظام للمالية العامة من خالل مناقش��ة
موازن��ة  ،2017كما ال ب ّد لي أن أؤك��د من باب اإلنصاف،
أن م��ا منر به من تع ّثر اقتصادي ليس كله نتاج أداء هذه
احلكوم��ة ،عل��ى ما لي عل��ى أدائها من مالحظ��ات ،وإمنا
أيض��ا ً نتيجة تراكمات س��نواتٍ س��بقت ،انتش��رت فيها
فوضى السالح ،وأُخذ البلد فيها رهين ًة من خالل تعطيل
رئي��س للجمهورية على مدى س��نتني ونصف،
انتخ��اب
ٍ
ٌ
فري��ق مبغام��راتٍ قتالية خارج احل��دود اللبنانية
وقام
حلساباتٍ إقليمية استجلبت نار العمليات اإلرهابية الى
املناطق اللبنانية ،وجميعنا يدرك أنه ليس من السهولة
أن ينمو االقتصاد في مثل هذه الظروف.
دول��ة الرئي��س ،يحك��ى أن بل��د ًة كان��ت تعاني من
ضائقة اقتصادية انعكس��ت على أحوال املواطنني ،فقرر
حاكم البلدة أن يضع خ ّزانا ً كبيرا ً في س��احة البلدة وأن
يطلب من كل س��اك ٍن فيها أن يضع بش��ك ٍل منفرد دلوا ً من
احلليب ،وحني أراد أن يتفقد محتوى اخل ّزان ،فوجئ بأن
اجلمي��ع وضع ما ًء ب��دل احلليب ،وهو يظ��ن أن اآلخرين
سيضعون احلليب ولن ينتبه لفعلته أحد.
وأنا أخش��ى أن ال جند سوى املاء في خ ّزان املوازنة
القائ��م عل��ى الضرائب ،بل أخش��ى أن ال جن��د حتى املاء،
ألننا لم نعمل على س�� ّد ما في اخلزان من مس��ارب الهدر
والفساد.
وألنني أستش��عر أننا في س��فين ٍة واحد ٍة ال مصلحة
ألح�� ٍد م��ن راكبيه��ا أن تغ��رق ،وألنن��ي مقتن��ع ب��أن منو
االقتصاد يحتاج الى أمن ،وعدالة تشريعية بني اجلميع،
وحف��اظ عل��ى مواردنا البش��رية وهي الث��روة احلقيقية
للبنان ،وحوكمة فاعلة قائمة على الش��فافية ،أقول هذه
الكلمات:
ال ينبغ��ي لنا ي��ا دولة الرئيس أن نرك��ن الى واقعنا
أو أن نقب��ل أن يصن��ع بعضن��ا لن��ا أزم ًة ث��م يدفعنا الى
تس��وياتٍ خوفا ً عل��ى البلد ،فاألمن واالس��تقرار حيويّان
ولكنهم��ا ال ميث�لان إال احلد األدنى املطل��وب من مقومات
الوطن الذي يستصرخنا للنهوض من كبوته.
صحي��ح أن التواف��ق السياس��ي ج ّنب الب�لاد خطر
ٌ
التو ّتر ،ولكنه لم يحقق الثقة بني أطرافه أنفس��هم وال بني
توافق يحافظ على
املواطنني والدولة ،فهو قد حت ّول الى
ٍ
االستقرار النسبي ،ولكنه ال يفلح في حتقيق اإلصالحات

االقتصادية واإلدارية املطلوبة(.)...
ال أح�� ٌد م��ن العقالء ي��رى بديالً م��ن التواف��ق ،ولكن
كثيرين يرون في أداء احلكومة مجرد محاول ٍة لتحس�ين
واقع فرقائها في انتخابات  .٢٠١٨واحلس��ابات مقبولة
في الصراع السياس��ي ،ولكنها قد جتر الى مخاطر كثيرة
متعجلة كاللجوء الى احلل السهل
عندما تكون خاطئة أو
ّ
في فرض ضرائب جديد ٍة على املواطن ،ال سيما زيادة الـ
 TVAفي ظل الواقع املعيشي الصعب ألغلب املواطنني
بدل وقف الهدر والتخفيف من اإلنفاق الزائد.
شبابنا يا دولة الرئيس يحتاج الى تنمية ووظائف،
وين��ادي بحوكم��ة رش��يدة ف��ي إدارة الدول��ة أساس��ها
الشفافية ومحاربة الفساد ،شبابنا يحتاج الى أن ال يرى
حقه في الوظيفة على أساس الكفاءة يضيع على خلفية
توازنٍ طائفي مزعوم ،ثم ال يجد من يدافع عن حقه ف ُيدفع
دفع��ا ً إلى اليأس من بلده ،ش��بابنا يحتاج الى أن ال يرى
نفسه يدفع بعيدا ً عن املسجد من خالل تعديل دوام عمل
يوم اجلمعة حتت ذرائ��ع اقتصادية ،وما نفع التوقعات

االقتصادي��ة بعي��دا ً عن قي��م الدي��ن التي تدف��ع املواطن
واملوظف إلى االس��تقامة في وظيفته ،شبابنا يحتاج أن
يشعر بأن ميزان العدالة مس��تقي ٌم فعالً فال ُيتشدّد بظل ٍم
في األحكام على الش��باب املسلم ثم ُيتساهل مع عمي ٍل أو
ٍ
ضابط في اجليش ألن انتماءهم يشفع لهم.
مع قات ِل
ش��بابنا يري��د أن ال تك��ون هناك عراضات مس��لحة
أو ش��به مس��لحة في قلب بيروت متر دون محاس��بة ،أو
أن يكون هناك س�لاح فوضى فوق احملاس��بة ،ثم يعتقل
الشباب املسلم التصا ٍل قام به أو تلقاه.
إن جميع هذه االحتياجات لش��بابنا تس��تدعي منا
جميع��ا ً االقتناع ب��أن لبنان ال يق��وم إال بجميع مكوناته،
وأن أي مك��ون من هذه املكونات ال ميكن االس��تغناء عنه
أو تهميشه أو عزله ،وكل احملاوالت في هذا اإلطار أنتجت
حروبا ً أهلية ،ندعو الله أن ال تتكرر.
دولة الرئيس،
نحن بحاج��ة الى رؤية اقتصادي��ة متكاملة إليجاد
الت��وازن ال��ذي يتم م��ن خالل��ه توزيع األعب��اء على عدة

هرموش :غياب الموازنة مخالفة دستورية
أكبر من إقرارها دون االنتهاء من قطع الحساب
رأى رئي ��س املكت ��ب السياس ��ي للجماع ��ة اإلس�ل�امية
في لبنان النائب الس ��ابق أس ��عد هرموش في غياب املوازنة
العامة مخالفة دس ��تورية أكبر من إقرارها دون االنتهاء من
قطع احلساب.
وأك ��د هرموش ف ��ي حدي ��ث لـ«إذاع ��ة الفج ��ر» أن إقرار
املوزان ��ة العام ��ة هو الطري ��ق الوحيد للخروج م ��ن الفوضى
املالي ��ة على مس ��توى اإلنف ��اق ،معتب ��را ً أنه ال ب ّد من تس ��وية
للفت ��رة املاضية م ��ن أجل حتقيق هذا األم ��ر .ورأى هرموش
أن التسوية التي سيق ّرها مجلس النواب تفتح بابا ً من أبواب
اإلصالح املالي ووضع ح ّد حلالة الفلتان املالي.
وش ��دد هرموش على ضرورة وقف الهدر والفس ��اد،
مطالبا ً الس ��لطة السياس ��ية بتقدمي صورة ناصعة من خالل
احل ��رص على امل ��ال الع ��ام ،قبل فرضه ��ا لضرائ ��ب جديدة.
وش ��دد هرم ��وش على أن أي عرقل ��ة بعد الي ��وم لعملية قطع
احلس ��اب وانتظام املالية العامة غير مب ّرر وغير مسموح به،

وأن الشعب ومجلس النواب سيحاسب.
وحول ملف اللجوء السوري ،دعا هرموش إلى إبعاده
عن االستثمار واالبتزاز والتوظيف السياسي ،مشددا ً على
أنه قضية إنسانية باملطلق.
وأك ��د هرم ��وش أن أح ��دا ً ال يري ��د إبق ��اء الالجئ�ي�ن
الس ��وريني في لبنان ،مش ��ددا ً عل ��ى ض ��رورة أن تؤ ّمن لهم
س�ل�امة العودة .واعتبر أن سالمة العودة تتحقق عن طريق
التسوية في سوريا ،معربا ً عن اعتقاده بأن األمور باتت في
خواتيمها ،داعيا ً املجتمع الدولي إلى حتمل مسؤولياته.
واعتب ��ر هرموش أن بع ��ض القوى السياس ��ية تتعامل
بعنصرية مع ملف اللجوء السوري .واتهم هذه القوى بأنها
تريد اس ��تثمار هذا املوضوع من أجل إع ��ادة ترتيب العالقة
اللبنانية مع النظام السوري ،مشددا ً على أن عودة الالجئني
الس ��وريني ح ��ق يج ��ب أن ال يكون باب� �ا ً من أبواب اس ��تعادة
نفوذ النظام السوري في الساحة اللبنانية.

محاور:
 -1محاربة الهدر وترشيق الدولة.
 -2ومحاربة الفساد واسترداد االموال التي جمعها
الفاسدون بفسادهم.
 -3زي��ادة االقتص��اد اإلنتاج��ي والتخفي��ف م��ن
اإلقتصاد الريعي.
 -4وأخيرا ً ضرائب مدروسة ومتوازنة.
بنا ًء على كل ما سبق فإنني أقترح:
أ .اإلس��راع في تنفيذ املكننة واحلكومة االلكترونية،
وهو إج��راء يعالج ج��زءا ً كبيرا ً من الفس��اد ف��ي اإلدارة،
ويساهم في استعادة ثقة املواطن واملستثمرين.
ب .حتويل آلي��ة التعيني التي مت االتف��اق عليها في
احلكوم��ة الس��ابقة الى آلي��ة ملزمة ،واحترام الدس��تور
ف��ي التعيينات ..فنحم��ي بذلك إدارات الدول��ة من تدني
الكفاءة ونستعيد ثقة شبابنا بدولتهم.
ج .وق��ف اله��در ف��ي التوظيف��ات ،وإنه��اء امللف��ات
املش��ابهة مللف  127رئيس مصلح��ة يتقاضون رواتبهم
منذ سنة ونصف دون تأدية خدمتهم بسبب عدم توقيع
مرسوم تعيينهم.
د .تخفي��ف اإلنف��اق الزائ��د ف��ي املبان��ي احلكومية
املوجودة في املناطق األغلى إيجارا ً في العاصمة بيروت
وغيره��ا ،وتخفي��ض حج��م وكلف��ة الوفود التي تس��افر
للخ��ارج .وهن��ا أس��تذكر أح��د املقيم�ين في النمس��ا وقد
فوجئ برئيس جمهورية النمس��ا يتنقل بالقطار كس��ائر
املواطنني.
هـ .التوقف ع��ن التوظيف املق ّنع م��ن خالل التعاقد
ألكثر من سنة.
و .تعزي��ز دور الهيئات الرقابي��ة وإدارة املناقصات
حت��ى تنتظ��م ش��ؤون الدولة ويطمئ��ن املواط��ن الى هذا
االنتظام.
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السياسية
بعد تصاعد الخالفات
ّ

الحكومية؟
هل تنفجر التسوية
ّ
تصاعدت حدة السجاالت الوزارية في األيام القليلة
املاضية على خلفية العديد من امللفات السياسية ،سواء
تل��ك املتعلق��ة بس��عي فري��ق م��ن احلكوم��ة إل��ى فرض
التطبيع مع النظام الس��وري ،وال س��يما بعد اللقاء الذي
ج��رى في نيويورك ب�ين وزير اخلارجية جبران باس��يل
ووزير خارجية النظام الس��وري وليد املعلم ،أو بالنسبة
إلى عالقات لبنان بالعالم العربي ،إذ دار س��جال عنيف
بني وزير الداخلية نهاد املش��نوق والوزير جبران باسيل
بعد اتهام املش��نوق لباس��يل بالتصويت الى جانب قطر
ف��ي مواجهة مرش��ح مص��ر في األونيس��كو ،وق��د توجه
الوزير املش��نوق بالقول الى الوزير باسيل« :إن التمادي
ف��ي هذا االجتاه السياس��ي يع��رض التضامن احلكومي
ملخاط��ر جدي��ة» .وأضاف :وأعت��ذر من مص��ر ،مبا أمثل
ومن أمثل ،حكومة وقيادة وش��عباً» ،وهو ما دفع الوزير
باس��يل إلى الرد على املش��نوق بالقول إن «من ال تعجبه
سياس��تنا اخلارجية املستقلة ،مس��تتبع للخارج ،وغير
معت��اد العي��ش ب�لا تبعي��ة ،أما نح��ن فنعيش ورأس��نا
مرفوع».
وغي��ر بعيد ع��ن هذه امللف��ات اخلالفي��ة املتصاعدة
داخ��ل أط��راف التس��وية احلكومية تب��رز أيض��ا ً قضية
النازحني السوريني في لبنان ،حيث يصر الوزير باسيل
على ترحيلهم إلى س��وريا م��ن لبنان قب��ل الوصول إلى
تس��وية سياسية في س��وريا ،فيما يرفض الرئيس سعد
احلريري اجبار النازحني السوريني على العودة ،مؤكدا ً
أن األمر «غير وارد وغير إنساني».
والسؤال الذي يطرح نفسه هو :هل تنفجر التسوية
احلكومي��ة في ضوء تصاعد اخلالفات السياس��ية ،وهل
تش��كل االس��تراتيجية األميركي��ة ملواجهة «ح��زب الله»
عامالً مساعداً؟
تطبيع عالقة لبنان بالنظام السوري بني املتغيرات
السياس��ية والعس��كرية احلاصلة على األرض يبدو انه
أصب��ح امللف األساس��ي ال��ذي يعمل عليه «ح��زب الله»
وفري��ق  8آذار والتي��ار الوطني احلر .فبعد لقاء باس��يل
 املعلم ف��ي نيويورك وما تركه من ندوب سياس��ية فياجلس��م احلكومي تبرز ف��ي هذه األيام قضي��ة النازحني
الس��وريني الت��ي أصبح��ت أولوي��ة األولوي��ات للتي��ار
الوطني احلر ،وللرئيس ميشال عون ،واالهتمام بقضية
النازحني الس��وريني ينبع من حس��ابات داخلية متعلقة
بعنصري��ة طائفي��ة ،وبحس��ابات انتخابي��ة ،إذ يج��ري
اس��تغالل الوجود أو باألحرى النزوح الس��وري من أجل
شد العصب الطائفي أوالً ،واحلصول على أكبر قدر ممكن
من أصوات الناخبني املسيحيني.
وال يعني ذلك غياب البعد اخلارجي املتعلق بتطبيع
العالقات مع النظام السوري ،إذ يجري استغالل النزوح
الس��وري الضاغ��ط ف��ي لبنان م��ن لف��رض التطبيع مع
النظام الس��وري بص��ورة رس��مية ومباش��رة .وفي آخر
التح��ركات على ه��ذا الصعيد ،دعوة رئي��س اجلمهورية
ميش��ال ع��ون س��فراء ال��دول اخلم��س الكب��رى الدائم��ة
العضوية ف��ي مجلس األمن ،وس��فيرة االحتاد األوروبي
وممثل األمني العام لألمم املتحدة في لبنان ،ومثل جامعة
الدول العربية وتوجيهه رسالة الى رؤساء الدول واألمم
املتحدة واجلامع��ة العربية اعتبر فيها أنه «أصبح لزاما ً
عل��ى األمم املتح��دة واملجتم��ع الدول��ي ب��ذل كل اجلهود
املمكنة وتوفير الش��روط املالئمة لع��ودة آمنة للنازحني
الس��وريني ال��ى بلدهم ،وال س��يما الى املناطق املس��تقرة
الت��ي ميكن الوصول إليها ،أو تل��ك املنخفضة التوتر ،من
دون ربط ذلك بالتوصل الى احلل السياسي».
وقد حضر اللقاء الوزير باس��يل وقدم إلى الس��فراء
مذكرة مفصلة باس��م لبن��ان مبخاطر الوجود الس��وري
الكبير في لبنان.
والالف��ت في ه��ذا املوضوع ان املوق��ف الذي حتدث
عن��ه الرئيس ع��ون الى الس��فراء وممثل��ي األمم املتحدة

عبـــــر شـــبكة اإلنترنــت

www.al-aman.com

واجلامع��ة العربية باس��م لبنان ،وورقة الوزير باس��يل
بخص��وص النازحني الس��وريني ف��ي لبنان ،لم ُينا َقش��ا
و ُي َ
تفق بش��أنهما في مجل��س ال��وزراء ،إذ رفض الرئيس
س��عد احلري��ري أكثر م��ن م��رة ادراج موض��وع النزوح
الس��وري على جدول أعمال مجلس الوزراء ،رغم إحلاح
الوزير جبران باس��يل ،وه��و ما يعكس خالف��ا ً كبيرا ً في
وجهات النظر حول موضوع النزوح الس��وري في لبنان
وكيفي��ة معاجلته بني الوزي��ر جبران باس��يل والرئيس
س��عد احلريري الذي يرفض إجبار النازحني الس��وريني
عل��ى الع��ودة الى س��وريا قب��ل الوصول إلى ح��ل دولي
لألزم��ة الس��ورية ،ويرى أن ف��رض الع��ودة بالقوة على
النازحني الس��وريني الى مناطق سيطرة النظام «أمر غير
وارد وغير إنساني».
وبذل��ك يض��اف ملف النزوح الس��وري ال��ى امللفات
اخلالفي��ة الكثي��رة الت��ي تعص��ف بالوض��ع احلكومي،

خصوص��ا ً في ظل إص��رار «حزب الله» والتي��ار الوطني
احل��ر على اتب��اع سياس��ة الضغ��ط واإلل��زام والصدمة
التي حتدث عنها الوزير املشنوق ،الذي أكد انه «ال ميكن
االستمرار في سياسة الصدمة واإللزام واإلرغام».
ف��ي ظ��ل ه��ذا الواق��ع ال��ذي يعص��ف بالتس��وية
احلكومي��ة ب��رز ف��ي األي��ام القليل��ة املاضي��ة موض��وع
االس��تراتيجية األميركي��ة ملواجهة إي��ران و«حزب الله»
التي حتدث عنها الرئيس األميركي دونالد ترامب.
في م��ا يخص لبن��ان بالنس��بة إلى االس��تراتيجية
األميركي��ة تبرز العقوب��ات األميركية عل��ى «حزب الله»
والت��ي تط��اول االقتص��اد اللبنان��ي في أح��د أوجهها وال
سيما بالنسبة الى العقوبات على املؤسسات والشركات

واملص��ارف واألفراد الذي��ن يتعاملون مع «ح��زب الله»،
فضالً عن العالقة املتوترة مع الس��عودية ودول اخلليج
العربي.
هذا املوضوع الش��ائك إضافة الى املواضيع األخرى
مث��ل موض��وع معاجل��ة الن��زوح الس��وري ف��ي لبن��ان
س��تكون لها األولوية في احلكومة ،خصوصا ً مع اقتراب
االنتخاب��ات النيابي��ة .فه��ل تنفجر التس��وية احلكومية
قبي��ل االنتخابات النيابية ،أم يس��تمر الرئيس احلريري
في الس��ير بسياس��ة القب��ول باألمر الواقع حتت ش��عار
«احلفاظ على أمن لبنان»؟ سؤال ُتنتظر اإلجابة عنه في
الفترة القادمة}.
بسام غنوم

اإلسرائيلية على حزب الله
الحملة األميركية -
ّ
المستقبلية؟
األسباب واألبعاد ..واالحتماالت
ّ
ازدادت ف��ي األس��ابيع األخي��رة احلمل��ة األميركي��ة
 اإلس��رائيلية على ح��زب الله وإيران ،س��واء من خاللاملواق��ف التي أطلقه��ا الرئي��س األميركي دونال��د ترامب
ض��د احل��زب وإي��ران والتهديد بإلغ��اء االتف��اق النووي
والدع��وة ملواجه��ة متدد إي��ران في املنطق��ة ،أو من خالل
اإلع�لان األميركي بش��أن تخصي��ص جوائ��ز مالية (12
مليون دوالر) مل��ن يعطي معلومات عن اثنني من قياديي
احلزب (طالل حمية وفؤاد شكر) أو عبر زيادة العقوبات
املالي��ة عل��ى احلزب م��ن قب��ل الكونغ��رس األميركي ،أو
عبر التصريحات اإلس��رائيلية املتتالي��ة بالتهديد بعمل
عس��كري واس��ع ضد احلزب واجلي��ش اللبناني ولبنان
وس��وريا ،أو م��ن خ�لال العملي��ات العس��كرية واألمنية
اإلس��رائيلية الت��ي تس��تهدف س��وريا وتط��اول مراك��ز
عس��كرية وش��حنات أس��لحة وقي��ادات في احل��زب في
سوريا.
واالش��تباك العسكري الس��وري  -اإلسرائيلي الذي
حص��ل أخي��را ً ف��وق الس��ماء اللبنانية كان م��ن محطات
التصعيد اإلس��رائيلي ضد س��وريا ،م��ع مالحظة تكثيف
الطيران اإلس��رائيلي فوق لبنان وإع��ادة تفعيل عمليات
التجس��س على حزب الله واملقاومة اإلسالمية مبختلف
الوسائل.
فما هي األس��باب التي تقف وراء التصعيد األميركي
 اإلس��رائيلي ض��د ح��زب الل��ه؟ وإلى أين س��يؤدي هذاالتصعي��د ،وه��ل س��نكون أمام خط��ر حرب جدي��دة في
املنطقة؟ أم أن ما يج��ري هو جزء من الضغوط املتبادلة
متهي��دا ً ملفاوض��ات إقليمية ودولية ح��ول مصير املنطقة
وللحد من النفوذ اإليراني ومن دور حزب الله؟

األسباب وراء التصعيد

بداي��ة ما ه��ي األس��باب املباش��رة التي تق��ف وراء
التصعيد األميركي  -اإلسرائيلي ضد حزب الله وإيران؟
وما هي األبعاد السياسية وامليدانية لهذا التصعيد؟
هناك أس��باب عديدة تق��ف وراء التصعيد األميركي
 اإلس��رائيلي ضد حزب الله وإي��ران في الفترة األخيرة،ومن هذه األسباب (حسب مصادر دبلوماسية وسياسية

في بيروت):
أوالً :تعاظم دور احلزب اإلقليمي وامتالكه املزيد من
اإلمكانات العس��كرية واللوجس��تية والقدرات البشرية،
م��ا يجعله يش��كل خطرا ً كبي��را ً على املصال��ح األميركية
في املنطق��ة وعلى الكي��ان الصهيوني .ووس��ائل اإلعالم
األميركية واإلس��رائيلية ومراكز الدراس��ات ف��ي البلدين
تنشر عشرات التقارير حول تعاظم دور احلزب.
ثاني��اً :التط��ورات اجلاري��ة ف��ي س��وريا والع��راق
بع��د هزمي��ة تنظيم داعش ومت��دد دور النظام الس��وري
وحلفائ��ه ،إضاف��ة إل��ى زي��ادة دور احل��زب وإي��ران في
العراق.
ً
ثالثا :وجود لوبي إس��رائيلي وصهيوني في أميركا
يضغ��ط عل��ى اإلدارة األميركي��ة ويحذره��ا م��ن مخاطر
االتف��اق الن��ووي الدولي م��ع إي��ران واعتب��اره ان إيران
وحزب الله اس��تفادا من هذا االتفاق ماليا ً لزيادة نفوذها
في املنطقة.
رابع��اً :السياس��ات األميركي��ة اجلدي��دة ف��ي عه��د
الرئيس دونالد ترامب والتي تعتبر ان خطر إيران وحزب
الله في مقدمة املخاطر العاملية ولذا يجب مواجهة هذين
اخلطري��ن ،إضاف��ة إلى تش��جيع بعض ال��دول العربية
وخصوصا ً السعودية  -االمارات  -البحرين لألميركيني
على زيادة الضغط على حزب الله وإيران.
خامساً :املخاوف املتزايدة دوليا ً وإقليميا ً من زيادة
دور احلزب في لبنان سياسيا ً وعسكريا ً والعالقة الوثيقة
بني احلزب واجليش اللبناني والس��لطة السياسية ،وما
جرى في معارك جرود عرسال والقاع شكل انذارا ً لبعض
اجلهات الدولية واإلقليمية من تعاظم دور احلزب.
هذه األس��باب دفعت األميركيني واإلس��رائيليني إلى
زي��ادة احلمل��ة على إيران وح��زب الله به��دف التضييق
عليهم��ا وص��وال ً إل��ى توجيه ضرب��ات عس��كرية وأمنية
للح��زب في س��وريا ،م��ع امكاني��ة تطوي��ر املواجهة الى
حرب مباشرة إذا توافرت الظروف املناسبة.

االحتماالت املستقبلية

لك��ن هل ي��ؤدي ه��ذا التصعي��د الى حرب مباش��رة
تطاول ح��زب الله في لبنان
ومتتد الى س��وريا وتتحول
الى حرب مفتوح��ة إقليمية
 دولية؟املص��ادر
بع��ض
الدبلوماس��ية والسياس��ية
ف��ي بي��روت تؤك��د أن ه��ذا
التصعي��د األميرك��ي -
اإلس��رائيلي ضد ح��زب الله
وإيران يهدف ال��ى الضغط
عليهم��ا م��ن أج��ل وق��ف
متددهما في املنطقة ،وللجم
االنتص��ارات الت��ي حققاها

مع حلفائهما في األش��هر املاضية ،وال س��يما في س��وريا
والعراق ،كما ان العمليات العسكرية  -األمنية التي يقوم
بها اجليش اإلس��رائيلي مباش��رة وأحيانا ً تنفذها جهات
مدعومة من األميركيني في س��وريا ضد حزب الله تهدف
إلى منع وصول أس��لحة متطورة للحزب أو للقضاء على
قياديني عس��كرين وأمنيني بارزين في احلزب موجودين
في سوريا.
وتق��ول بعض املص��ادر األمني��ة املتخصص��ة« :إن
وض��ع جائ��زة أميركي��ة مالي��ة للقب��ض عل��ى اثنني من
قياديي احلزب (طالل حمية وفؤاد ش��كر) يش��كل اشارة
واضح��ة الى ان هذين القياديني مطلوبان من األميركيني
وانهما على الئحة االغتيال ،وانه كما جرى اغتيال احلاج
عماد مغني��ة واحلاج مصطف��ى بدر الدي��ن وغيرهما من
قي��ادات احلزب في س��وريا ولبن��ان ،فإن ه��ذه القيادات
أيضا ً على قائمة االستهداف».
وتضيف ه��ذه املصادر« :ان الضغ��وط األميركية -
اإلس��رائيلية ضد إيران وحزب الله س��تتطور في املرحلة
املقبلة سياس��يا ً وإعالميا ً وماليا ً وأمنيا ً وعسكرياً ،ولكن
حتى اآلن لم تنضج ظروف احلرب العسكرية الواسعة،
ألن األميركيني واإلسرائيليني غير واثقني من قدرتهم على
توجي��ه ضرب��ة حاس��مة وقوية إل��ى احلزب ت��ؤدي الى
«س��حق قدرته العس��كرية» ،ولكن إذا توافرت املعطيات
بإمكاني��ة جن��اح مث��ل ه��ذه احل��رب ف�لا يوج��د موانع
سياسية لتنفيذها في ظل اإلدارة األميركية اجلديدة».
وباملقاب��ل ،ف��إن أوس��اط ح��زب الل��ه واجله��ات
املقرب��ة م��ن اإليراني�ين تعتب��ر «ان الضغ��وط األميركية
 اإلس��رائيلية عل��ى احل��زب وإي��ران طبيعية وليس��تجديدة ،وهي اس��تكمال للحروب والضغوط املمتدة منذ
انتص��ار الثورة اإلس�لامية ف��ي إيران ع��ام  1979مرورا ً
باحل��رب العراقي��ة  -اإليرانية واحل��روب املتتالية على
لبن��ان ( ،)2006 - 1996 - 1993 - 1982إضاف��ة
إل��ى كل العمليات العس��كرية واألمني��ة والعقوبات التي
ُوضع��ت ،وان كل هذه احل��روب لم تؤ ِّد ال��ى أية نتيجة،
بل زادت قوة إيران وحزب الله ،وأصبح حزب الله اليوم
قوة إقليمية ضخمة ،وانه مقارنة بعام  2006فقد أصبح
احلزب أقوى ولن يستطيع الكيان الصهيوني إنهاء دوره
العسكري أو وجوده الشعبي والسياسي».
وف��ي ضوء هذه املعطي��ات «تبدو قي��ادة حزب الله
مطمئنة الى ان أية مواجهة أو حرب ضد احلزب أو إيران
ل��ن حتقق أية نتيج��ة ،ولكن ذلك ال مينع من االس��تعداد
والتحضير لكل االحتماالت والتوقعات».
إذا ً نح��ن أم��ام مرحل��ة تصعي��د جدي��دة قد تش��مل
لبن��ان ودول املنطق��ة ،لكن االنزالق نحو حرب عس��كرية
واس��عة قد يكون مستبعدا ً حاليا ً وإن كان هذا اخليار من
اخليارات املوجودة على طاولة القرار في أميركا والكيان
الصهيوني}.
قاسم قصير
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هيئة المفاوضات للمعارضة السورية تختتم اجتماعاتها بالرياض :ال تنازل عن مبادئ الثورة
اختتم��ت «الهيئ��ة العلي��ا للمفاوض��ات»
اجتماعاته��ا ،يوم االثن�ين ،في العاصمة الس��عودية
الرياض ،وناقش��ت االس��تعداد لعقد مؤمتر جديد في
الري��اض ،معلنة متس��كها مبب��ادئ الث��ورة ومطالب
الش��عب الس��وري ،وفقا ً لبي��ان جنيف  ،1ومتس��كها
نصت عليه الق��رارات الدولي��ة املتعلقة بالقضية
مب��ا ّ
السورية وال سيما القرارات  2118والقرار  2254وما
حدّده بيان الرياض.
وأك��دت الهيئ��ة ف��ي بيانه��ا اخلتام��ي «أهمي��ة
محاس��بة املجرمني الذين ارتكبوا جرائم حرب وإبادة
ضد الشعب السوري ،واستخدموا األسلحة الكيماوية
احملرمة دوليا ً وعلى رأسهم بشار األسد».
وذك��ر بي��ان «الهيئ��ة» أن االجتماع��ات ناقش��ت
كذل��ك «التقاري��ر املقدم��ة م��ن مكاتبه��ا السياس��ية
والتنظيمية واإلعالمية ،كما ناقشت موضوع توسعة
الهيئة العليا وإدخال املزيد من الشخصيات الوطنية،
ال س��يما من الداخل الس��وري ،وحتقيق متثيل أوس��ع
للم��رأة الس��ورية» ،وكذل��ك «ناقش��ت اس��تعدادها
لتش��كيل وفد جدي��د للمفاوض��ات القادمة بن��اء على
مس��تجدات توس��عة الهيئ��ة القادم��ة بتمثيل أوس��ع
لشرائح املعارضة السورية الوطنية».
وتواجه املعارضة السورية العديد من التحدّيات
التي تس��عى َ
حل ْرف مس��ار الثورة الس��ورية ،ودفعها
إلى القب��ول بحلول «مؤملة» ،ال تلب��ي احلد األدنى من
مطال��ب الش��ارع الس��وري املع��ارض ،وف��ي مقدمتها
اس��تبعاد رئيس النظام الس��وري ،بش��ار األس��د ،عن
الس��لطة من خالل حل سياس��ي ترع��اه األمم املتحدة
وفق قرارات صادرة عنها.
لكنه��ا حت��اول ف��ي الوق��ت ذات��ه مواجه��ة ه��ذه
التحدي��ات م��ن خ�لال التمس��ك برف��ض أي حل��ول

بقلم :محمد أمني

«جزئية» مفروضة من روس��يا التي تنظ��ر إليها قوى
الثورة واملعارضة الس��ورية عل��ى أنها «قوة احتالل»
جاءت لتثبيت سلطة األس��د على السوريني من خالل
ارتكاب املجازر بحقهم.
وجاءت اجتماع��ات «الهيئة العليا للمفاوضات»
ملناقش��ة ع��دد م��ن القضاي��ا ،بعضه��ا قدمي ل��م تصل
الهيئة إلى قرار بش��أنه ،وآخر جديد دفعته التطورات
السياسية والعسكرية إلى واجهة البحث والتداول.
وفي حني وصفت مصادر في املعارضة السورية
االجتماع��ات بـ«العصيب��ة» ألنه��ا تأت��ي ف��ي خض��م
ضغ��وط إقليمية ودولي��ة على الهيئ��ة لتبني خطاب
«جدي��د» يأخ��ذ باالعتب��ار وج��ود تفاهم��ات إقليمية
ودولي��ة غي��ر معلن��ة ال تدفع باجت��اه تغيي��ر جذري
في س��ورية ،يطال رأس األس��د على األقل في املرحلة
االنتقالية.
ولكن مصادر أخرى حضرت اجتماعات الرياض
نفت وجود خالف��ات «جوهرية» ب�ين مكونات الهيئة

الحصار يهدد حياة  559مريض ًا بالسرطان
في غوطة دمشق الشرقية

يته��دد امل��وت حي��اة 559
مريض��ا ً بالس��رطان ف��ي غوطة
دمش��ق الش��رقية ،بع��د توق��ف
وص��ول األدوية ،جراء اش��تداد
حص��ار ق��وات النظ��ام عل��ى
املنطقة.
ومنذ أكثر من خمسة أشهر،
ل��م يدخ��ل أي دواء إل��ى مرك��ز
الرحم��ة ،وه��و املرك��ز الوحي��د
لع�لاج األورام والس��رطان ف��ي
الغوطة ،ما تسبب بعدم القدرة
على إعطاء اجلرعات الكيميائية
بش��كل كاف ،وارتف��اع مع��دل الوفي��ات خ�لال الفترة
املذكورة مقارنة بالفترات السابقة.
وكان الدواء يدخل في السابق عبر طرق التهريب،
إال أن إح��كام النظام الس��وري قبضته على الطرق بني
مدينة دمشق والغوطة أعاق تهريب هذه األدوية.
وقالت الطبيبة وس��ام الرز ،مديرة مركز الرحمة،
إن املخزون الدوائي بدأ بالنفاد قبل ثالثة أشهر ،جراء
إطب��اق احلصار على الغوطة من��ذ بداية عام ،2017
وأشارت إلى أن عدد الوفيات بني املصابني بالسرطان
بلغت خالل األش��هر الثالثة املاضية ،عش��رين حالة،
وهو رقم كبي��ر إذا ما مت مقارنته بع��دد الوفيات طيلة
السنوات األربع املاضية التي بلغت  120حالة.
وأضاف��ت« :حالي��ا ً وصلن��ا ملرحل��ة انع��دام
األدوية ،ولم يبق س��وى  %3منها ف��ي مخزون املركز،
وه��ذا مين��ع تطبي��ق بروتوك��ول كيميائ��ي كاف على
املري��ض» .وأوضح��ت «ال��رز» أن امل��وت ينتظر 559
مريضا ً بالس��رطان في حال عدم دخول األدوية خالل
األس��ابيع القلية القادم��ة .محذرة م��ن أن يكون موت
هؤالء املرضى ثاني أكبر مجزرة تعيش��ها املنطقة بعد
مجزرة القصف بالكيماوي ،الذي تعرضت له املنطقة
ف��ي آب املاضي ،واعتبرت أنها س��تكون مجزرة بدون
دماء.
ولفتت إلى أنهم تواصلوا مع املنظمات اإلنسانية
وطالبوا بدخول ال��دواء ،إال أنهم لم يتلقوا ردا ً إيجابيا ً
حت��ى اللحظ��ة .من ّوه��ة ب��أن الغالبي��ة العظم��ى من
املرضى هم من املدنيني الذين ال دخل لهم في السياسة

واحلرب وال يجب عقابهم بهذا الشكل.
وأشارت إلى أن أجواء احلصار والقصف ونقص
الغ��ذاء تزي��د م��ن تده��ور احلال��ة النفس��ية ملري��ض
الس��رطان وتأزم وضعه الصحي .إبراهيم أبو مرزوق
( 63عام��اً) ،أحد ضحايا غي��اب األدوية عن الغوطة،
يق��ول إن��ه ل��م يع��د يحص��ل عل��ى جرع��ات الع�لاج
الكيميائي الضروري ملنع انتشار املرض.
وش��رح أبو مرزق حالته قائ�لاً« :في البداية كنت
أعان��ي م��ن ظهور كتل��ة أس��فل الركبة اليمن��ى ،وبعد
تصويرها أشار األطباء إلى ضرورة إزالتها ألنها تضر
األوعي��ة الدموية ،وبالفعل أجري��ت العملية ومت إزالة
الكتلة ،ولكن بعد العملية لوحظ انتش��ار للمرض في
اجلس��م» ،وأضاف أبو مرزوق :أخ��ذت جرعة أدوية،
لكن بس��بب نق��ص م��واد التحلي��ل املخبري��ة ،اضطر
األطب��اء إل��ى إج��راء عملي��ة ثاني��ة إلزال��ة الكتلة بعد
تضخمه��ا مج��دداً ،ومن ثم انتش��ر املرض إلى أس��فل
الركبة وإلى األعلى حتى وصلت إلى الرئتني» .وأشار
إلى أن��ه تلقى بعض اجلرعات الكيمائية لكنها لم تكن
بالقدر الكافي ملواجهة الورم.
وتأس��س مركز رحمة لعالج األورام والس��رطان
في منتصف عام  ،2013ويقوم بعالج معظم احلاالت
في الغوطة الش��رقية ،وش��في في املركز  180مريضا ً
بعد تلقيهم العالج خالل الس��نوات املاضية ،رغم قلة
اإلمكانات .ومنذ خمس س��نوات حتاصر قوات النظام
الس��وري الغوط��ة الش��رقية ،اخلاضع��ة لس��يطرة
املعارضة ،والتي يقطنها نحو  500ألف نسمة}.

العلي��ا ،مضيف��ة« :ولك��ن هن��اك اخت�لاف بال��رأي
حي��ال العديد من القضاي��ا ،منها الترتيب��ات املتعلقة
مبؤمتر املعارضة املوس��ع املتوقع عقده خالل الشهر
اجلاري».
وأش��ار مصدر في الهيئة السياسية في االئتالف
الوطني الس��وري إلى أن��ه «ال يوجد حم��اس أميركي
لعق��د مؤمت��ر الري��اض  ،»2معرب��ا ً عن اعتق��اده بأن
الدعوة الروس��ية لعقد مؤمتر جلهات محس��وبة على
املعارضة الس��ورية في قاعدة حميميم على الس��احل
الس��وري أواخر الش��هر اجل��اري «جاءت للتش��ويش
على الرياض  2في حال انعقاده ،لفرض رؤية روسية
في أي حل سياسي قادم» وفق املصدر.
وردا ً عل��ى م��ا أوردته وس��ائل إعالم روس��ية عن
ت��داول أس��ماء ش��خصيات معارضة خلالفة املنس��ق
الع��ام للهيئ��ة احلالي ري��اض حج��اب ،ومنها رئيس
تي��ار «الغد الس��وري» أحم��د اجلربا ،ورج��ل األعمال
خالد محامي��د ،أكد املصدر أن مح��اوالت فرض هذين
االسمني على الهيئة العليا للمفاوضات «ستؤدي إلى
انس��حابات كبيرة ،رمبا تهدد وجود الهيئة بالكامل».
وأش��ار إلى أن الفصائل العس��كرية «لن تقبل بوجود
شخصيات على رأس الهيئة تتماهى متاما ً مع الرؤية
الروس��ية في سورية» ،مضيفاً« :ومن ثم لن يتم قبول
اجلربا واحملاميد على رأس الهيئة العليا للمفاوضات،
رغم وجود دعم سعودي وإماراتي ومصري لهما».
وأك��د املص��در أن��ه ف��ي ح��ال تخلي حج��اب عن
منصبه لـ«أس��باب صحية» س��يتم اختيار شخصية
وطنية تتبنى خطاب الثورة الس��ورية بشكل واضح،
وتدف��ع باجت��اه اخلوض ف��ي مفاوض��ات تفضي إلى
تطبي��ق ق��رارات الش��رعية الت��ي تدع��و إل��ى انتق��ال
سياسي في البالد يقوم على تشكيل هيئة حكم كاملة
الصالحيات من دون األسد.
وتدف��ع روس��يا باجت��اه اس��تبعاد حج��اب ع��ن
رئاس��ة الهيئة العلي��ا للمفاوضات كونه يق��ود التيار

الراف��ض ألي حلول «وس��ط» في س��ورية تس��هم في
إعادة إنتاج النظام ،وتكرس الوجود الروس��ي الدائم
في سورية.
ويص��ر ه��ذا التي��ار الذي يض��م ممثل��ي االئتالف
الوطن��ي الس��وري ف��ي الهيئة ،على اس��تبعاد األس��د
عن أي حل سياس��ي في البالد ،ب��ل يذهب إلى الدعوة
لتقدمي األسد وأركان حكمه إلى محاكم دولية جراء ما
اقترفوه من جرائم بحق السوريني منذ عام .2011
ويع ّول الش��ارع الس��وري املع��ارض على مؤمتر
الرياض  2في إنهاء حالة التش��ظي والفرقة التي تع ّد
الس��مة الواضحة لقوى الثورة واملعارضة ،وتش��كيل
هيئ��ة متوازنة للتف��اوض تكون قادرة عل��ى الوقوف
أم��ام املخطط��ات الت��ي تدف��ع باجت��اه تقس��يم البالد
حتت ذرائ��ع مختلفة ،منه��ا الفيدرالي��ة والالمركزية،
وه��و ما يب��دو واضحا ً ف��ي التحركات الروس��ية التي
م��ن املنتظ��ر أن ُتت��وج في مؤمت��ر «حميمي��م» القادم.
وفق��دت املعارضة الكثي��ر من تأثيرها بس��بب تفرقها
إلى تي��ارات وهيئات مرتبطة بش��كل أو بآخر بجهات
إقليمي��ة ودولي��ة اتخذت من س��ورية مس��رح صراع
إرادات ،دفع ثمنه السوريون.
وأمام املعارضة الس��ورية االستحقاق األكبر منذ
انطالق الثورة الس��ورية في ع��ام  ،2011وهو مؤمتر
الري��اض  2في حال انعق��اده أواخر الش��هر اجلاري،
ال��ذي من ش��أنه إم��ا تكري��س االنقس��ام ،أو انتش��ال
املعارضة من ح��ال االختالف والظه��ور أمام املجتمع
الدول��ي مبظهر متماس��ك يس��اعد ف��ي تنفيذ ق��رارات
الش��رعية ،الداعي��ة إل��ى تش��كيل هيئ��ة حك��م تتولى
اإلشراف على مرحلة انتقالية تنتهي بانتخابات وفق
دستور جديد يكتبه السوريون أنفسهم.
وف��ي حني لم يح��دد املوف��د األممي إلى س��ورية،
ستيفان دي ميس��تورا ،موعدا ً محددا للجولة القادمة
من مفاوضات جنيف بني املعارضة السورية والنظام،
إال أنه أش��ار في تصريحات صحافية إلى أن تش��كيل
وف��د واح��د للمعارضة قد يك��ون ش��رطا ً النعقاد هذه
اجلولة .وتتفاوض املعارضة السورية في جنيف من
خالل ثالثة وفود هي وف��د الهيئة العليا للمفاوضات،
ووف��د ميث��ل منص��ة «موس��كو» ،وآخ��ر ميث��ل منصة
«القاهرة» ،حي��ث تتباين بل تتناقض الرؤى بني هذه
الوف��ود ح��ول عدة قضاي��ا أبرزه��ا مصير األس��د .وال
متلك منصتا موس��كو والقاهرة أي حضور في الشارع
الس��وري املعارض ،الذي يرى في الهيئة ممثالً له في
ه��ذه املفاوضات ،وهو ما يكس��بها ق��وة تأثير حتاول
روس��يا تش��تيتها من خالل ابراز منصات ومس��ارات
غايتها تثبيت النظام ورأسه في السلطة}.

التحالف الدولي:
تحرير أكثر من  90بالمئة من ّ
الرقة
أك��د املتح��دث باس��م ق��وات التحال��ف الدول��ي
حملاربة»داع��ش» ،العقي��د راي��ان ديل��ون ،أن ق��وات
سوريا الدميقراطية (يقودها تنظيم «ب ي د» االمتداد
الس��وري لب��ي كا كا اإلرهابي��ة) ،انته��ت م��ن مدينة
تطهير قرابة  90باملئة من الرقة السورية.
ج��اء ذلك في املوجز الصحفي الذي عقده ديلون،
يوم الثالثاء م��ن بغداد عبر دائ��رة تلفزيونية خاصة
مع صحفيني في واشنطن.
وق��ال الضاب��ط األمريكي« :اليوم داعش تخس��ر
قبضتها في س��وريا ،وبع��د أكثر من أربعة أش��هر من
العملي��ات ،ف��إن أكثر م��ن  90باملئ��ة من الرق��ة قد مت
تطهيرها».
وتابع« :في سوريا كما في العراق ،اصبح داعش
معزوال ً في أراضيه التي تتضاءل بشكل متسارع».
وكان تنظي��م «ب ي د» أطل��ق ،ف��ي  6حزي��ران
املاض��ي ،حمل��ة النت��زاع الس��يطرة عل��ى الرق��ة م��ن
«داع��ش» ،ال��ذي س��يطر عليه��ا قب��ل أكث��ر م��ن ثالث
سنوات ،واتخذ منها عاصمة لدولته املزعومة.
على صعيد ذي صلة ،ق��ال ديلون إن لقا ًء حصل
ب�ين اجلانب األمريكي والروس��ي ح��ول تنظيم حركة
الطائرات باالجواء السورية قبيل اسبوع تقريباً.
املس��ؤول العس��كري ل��م يح��دد ف��ي تصريحاته

موعد اللقاء أو موقعه س��وى أن��ه جرى خارج العراق
وسوريا .وأوضح ديلون أن االجتماع ركز على حتديد
مس��ارات ال��روس ،والق��وات املوالية للنظ��ام ،وقوات
س��وريا الدميقراطية باجتاه منطقة وادي نهر الفرات
األوسط .كما بحث اإلجراءات التي سيتم تطبيقها ملنع
حدوث اشتباكات بني اجلانبني عن طريق اخلطأ.
وف��ي س��ياق آخ��ر لف��ت املتح��دث إل��ى أن قوات
التحال��ف الدول��ي س��تعمل عل��ى دع��م ق��وات األم��ن
العراقي��ة ف��ي عملياتها ضد آخر معاق��ل «داعش» في
قضائي «راوة» و«القائم» غربي محافظة األنبار.
م��ن جانبه��ا قال��ت املتحدث��ة باس��م اخلارجي��ة
األمريكي��ة هي��ذر ن��اورت ،إن بالده��ا وحلفاءه��ا
س��يحرصون على إزال��ة املخاطر التي ق��د تهدد حياة
املدنيني لدى عودتهم لألماكن التي كان يسيطر عليها
داع��ش ف��ي س��وريا ،مثل األس��لحة واأللغ��ام التي لم
تنفجر.
وأضاف��ت :ف��ي النهاي��ة ،س��نصل ملرحل��ة نب��دأ
معه��ا بإزالة بع��ض األنقاض حتى نص��ل إلى مرحلة
إع��ادة الطاق��ة الكهربي��ة م��رة أخ��رى وتق��دمي امل��اء
الصاف��ي ،وغيره��ا من األش��ياء التي كان��ت الواليات
املتح��دة وحلفاؤه��ا قد فعلوه��ا في املوصل(ش��مالي
العراق)»}.
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تركيا والعمل ّية العسكرية في إدلب ..األهداف والحسابات
كان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان واضحا ً
عندما حدد الهدف من العملية التركية في إدلب بقوله
إن��ه لن يس��مح بإقامة «مم��ر إرهابي يبدأ م��ن عفرين
وميتد إلى البحر املتوس��ط» ،في إشارة إلى منع إقامة
كيان كردي على حدود تركيا اجلنوبية مع سوريا.
ورغ��م ذلك؛ ف��إن ه��ذه العملية حتم��ل جملة من
األهداف الذهبية للسياس��ة التركي��ة ،بعد أن جنحت
أنق��رة في تأمني غطاء جوي روس��ي له��ا ،وتفاهم مع
موس��كو وطهران على إقامة منطق��ة خفض التصعيد
الرابع��ة في إدل��ب ،حيث تأمل تركيا منه��ا إعطاء قوة
دفع كبيرة لسياستها جتاه األزمة السورية مستقبالً.

أهداف ذهبية تركية

لع��ل األهم ف��ي العملي��ة العس��كرية التركية في
إدلب ه��و تأم�ين الغطاء السياس��ي لها ،فه��ي جاءت
نتيج��ة ملباحث��ات اجلول��ة الرابع��ة م��ن محادث��ات
أس��تانا ،وحتت عنوان مكافحة اإلرهاب ،ولعل تأمني
ه��ذا الغطاء كان الس��بب الرئيس��ي ف��ي تأخير إطالق

تركيا لهذه العملية ،إذ إن االستعدادات العسكرية لها
امتدت شهوراً.
ويؤك��د ذل��ك أن للعملي��ة جمل��ة م��ن األه��داف
اإلستراتيجية ،من أهمها:
 -1قط��ع الطري��ق أم��ام مت��دد الك��رد وتطلعه��م
للوص��ول إلى البح��ر املتوس��ط ،ففي صل��ب العملية
التركي��ة إقام��ة مم��ر ميتد م��ن إدل��ب إلى إع��زاز قرب
حلب عب��ر ناحية جندي��رس التابع��ة لعفرين ،فضالً
عن تطوي��ق األخيرة ووضعها حت��ت املراقبة التركية
احلثيثة عبر نقاط عسكرية في إدلب.
ويعني ذلك تطويق املدينة وشل فعالية «وحدات
حماية الش��عب» (الذراع العس��كرية حل��زب االحتاد
الدميقراط��ي الك��ردي) ،ورمب��ا التح��رك م��ع فصائل
اجليش احلر للس��يطرة على املدينة في إطار محاربة
حزب االحتاد الدميقراط��ي ،الذي تعتبره تركيا الفرعَ
السوري حلزب العمال الكردستاني التركي.
 -2أن من ش��أن هذه العملية ترس��يخ دور تركيا

بقلم :خورشيد دلي
في شمال س��وريا وجعلها قوة مؤثرة أمنيا ً وسياسيا ً
واقتصادي��اً ،إذ إن املنطق��ة املمتدة م��ن جرابلس على
الفرات إلى إدلب -التي تشرف على الساحل السوري
وتتص��ل جغرافي��ا ً مبحافظة حماة -س��تصبح حتت
التأثي��ر التركي ،ومثل هذا األمر يعطي قوة دفع كبيرة
للسياس��ة التركية في األزمة الس��ورية خالل املرحلة
املقبلة.
 -3أن تركيا -التي حتتض��ن قرابة ثالثة ماليني
الجئ س��وري -تخش��ى من أن عدم قيامها مبثل هذه
العملية يعني ترك املجال لالعبني اآلخرين (أي روسيا
وإي��ران والواليات املتح��دة وحتى النظام الس��وري)
للقيام بها باس��م مكافحة التنظيم��ات اإلرهابية .وهو
م��ا قد يفتح الباب أمام نزوح أكثر من مليون ش��خص
إل��ى تركي��ا ،في ح�ين ت��رى أن دخولها إدلب س��يفتح
الب��اب أمام عودة النازحني الس��وريني إل��ى مناطقهم
بعد تأمينها.
 -4ثم��ة نقط��ة مهم��ة ف��ي احلس��ابات التركية،
ه��ي أن التدخ��ل العس��كري يعن��ي إعط��اء ق��وة دفع
كبي��رة لفصائل اجليش احلر ،بع��د أن تراجع نفوذها
في الس��نوات األخيرة بس��بب صع��ود تنظيمات مثل
تنظي��م الدول��ة اإلس�لامية (داع��ش) ،إذ إن من ش��أن
هذه العملية االعتراف السياس��ي بدور الفصائل التي
ستتولى مهمة حتقيق األمن بهذه املناطق ،خاصة في
ظل الغطاء اجلوي الروسي.

تركيا وحسابات املواجهة

تركيا واألكراد في سورية
بقلم :بشير البكر
خصوصي��ات الوضعني التركي والس��وري وتداخالتهما كثيرة ،بعضها ثاب��ت واآلخر متح ّول،
وهذا أمر مييّز انخراط تركيا في الش��أن الس��وري عن أي طرف إقليمي أو دولي آخر .وقبل كل شيء،
هي جارة كانت تربطها عالقات جيدة مع نظام بش��ار األس��د قبل قيام الثورة الس��ورية آذار ،2011
ومن ثم حتولت العالقة احلميمة بني أنقرة ودمشق إلى عداوة حادة خالل فترة قصيرة جداً ،بعد أن
فشلت كل املساعي التركية في إقناع بشار األسد بسلوك طريق اإلصالح.
ومن��ذ بداي��ة الثورة الس��ورية ،بقيت أمام تركيا أربع��ة خطوط تتحكم بكل خط��وة من خطوات
أنق��رة .األول ،ضب��ط املل��ف الك��ردي م��ن داخ��ل س��ورية ،بع��د أن تب�ّي�نّ أن مش��روع ح��زب االحتاد
الدميوقراطي هو إقامة كانتون كردي ،يش��مل الش��ريط احلدودي السوري التركي املمتد من احلدود
م��ع العراق وصوال ً إلى منطقة عفرين في ريف حلب .والثاني ،منع أي تأثيرات للتطورات الس��ورية
م��ن االنتقال إل��ى األراضي التركية ،في ظل موجة الهجرة الكبيرة ،س��واء التي اس��تقرت وهي قرابة
ثالثة ماليني ،وهذه مس��ألة ترتبت عليها أعباء اقتصادي��ة وأمنية واجتماعية كبيرة .واخلط الثالث
هو إيجاد حل سياسي ،يقوم على أساس رحيل النظام السوري .أما اخلط الرابع فيتمثل في مراعاة
املوقف األميركي ،وقياس أي موقف أو حترك على أساس حسابات واشنطن.
بعض هذه اخلطوط صمَد ،ومترد بعض آخر على احلس��ابات ،ولم يكن في وسع أنقرة التحكم
ب��ه .وبالتالي ،جنحت في إدارة امللف ،ولم حتقق حس��اباتها املنش��ودة في ملف آخر ،والس��بب أنها
كان��ت من دون حلي��ف إقليمي ميكن الركون إليه ،منذ تس��لمت الس��عودية ملف الفصائل الس��ورية
املس��لحة في صيف عام  ،2013في وقت عولت فيه على موقف إدارة الرئيس الس��ابق باراك أوباما،
ال��ذي خذلها هو اآلخر ،وتركها في مواجهة قوتي إيران وروس��يا ،ولم يوفر لها أي غطاء عس��كري أو
دبلوماسي .وكانت أكبر طعنة تلقتها أنقرة من واشنطن متييع مسألة إقامة منطقة آمنة في سورية،
الستيعاب الالجئني ووقف من ّو احلالة الكردية املتمثلة في حزب االحتاد الدميوقراطي الذي تصنفه
أنقرة منظمة إرهابية.
جتد تركيا اليوم نفسها أمام معادلة سورية مختلفة ،حيث بات مطلوبا ً منها أن تنخرط أكثر في
امللف الس��وري ،وفق مسار أستانة الذي رسمته مع كل من روسيا وإيران ،وشك ُل االنخراط املطلوب
هو نش ُر مراقبني من أجل التهدئة في محافظة إدلب ،ووضع ح ّد للوضع السائب هناك بسبب سيطرة
الفصائل املسلحة ،وخصوصا ً «هيئة حترير الشام» التي باتت القوة األساسية في احملافظة.
تعتم��د تركيا في عملية إدلب على قوات درع الفرات الباقية من اجليش احلر ،والهدف املش��ترك
بني الطرفني إقامة منطقة خالية من الفصائل املسلحة التي حتولت إلى أمراء حرب ،وحماية املدنيني
من القصف الروس��ي والنظام الس��وري ،لكن الهدف التركي الفعلي من العملية هو مواجهة املشروع
الكردي في سورية ،ولهذا حتضرت أنقرة على مستوى التفاهمات مع موسكو وطهران.
ل��دى تركي��ا حس��اب خاص يتعل��ق بالوضع الك��ردي ،فهي لم تبد إل��ى اليوم أي ته��اون في ما
يخ��ص الوضع اجلديد الذي فرضه حزب االحتاد الدميوقراطي بوس��ائل مختلف��ة ،وذلك بالتعاون
مع الواليات املتحدة التي اتخذته حليفا ً أساسيا ً في احلرب ضد «داعش» .لم تتردد تركيا في إعالن
نيّتها أنها س��تقوم بتدمير الكانتون الذي بناه حزب االحتاد الدميوقراطي ،وهذا أمر س��وف يزيد من
عملية الفرز القائمة على األرض الس��ورية ،ولن يكون س��هالً في كل األحوال ،ال س��يما أن واشنطن لن
تقف متفرجة}.

مع أن تركيا ظلت احلاضنة والداعمة األساس��ية
ملعظم الفصائل التي حاربت النظام السوري وطالبت
بإس��قاطه ،إال أن ثمة خش��ية تركية م��ن املواجهة مع
بع��ض الفصائل الت��ي تس��يطر على إدلب ،وال س��يما
«هيئ��ة حتري��ر الش��ام» التي تش��كل جبه��ة النصرة
(سابقاً) القوة األساس��ية فيها .حيث تسيطر اجلبهة
عل��ى أكث��ر م��ن  %80م��ن احملافظ��ة وتدي��ر املعاب��ر
احلدودية مع تركيا (باب الهوى وأطمة) ،وتعود هذه
اخلش��ية أساس��ا ً إلى رفض الهيئة للدور الروسي في
العملية ،وإلى احلديث عن انقسام في صفوف الهيئة
بني موافق على العملية ورافض لها.
إال أن ه��ذه اخلش��ية ال تقل��ل م��ن القناع��ة بأنه ال
خي��ار أم��ام الهيئة س��وى التعاون م��ع تركي��ا ،إذ إن
املواجهة العسكرية معها ستؤدي إلى نهايتها ،كما أن
االنس��حاب يعني انتهاء مش��روعها السياسي ،ولعل
ثمة م��ا يوحي بأن الهيئة أدركت هذه احلقيقة بعد أن
ل ّوحت في البداية باملواجهة.
لكن س��ماحها لوفد عس��كري تركي بالتجوال في
محافظة إدلب وصوال ً إلى الريف الغربي حللب يشير
إلى حصول تفاهم بني الطرفني ،وهو تفاهم يقوم على
جتن��ب القتال أوالً ،واالتفاق على التحرك ضد وحدات
حماية الشعب الكردية في املرحلة املقبلة ثانياً.
ولعل النقطة األخيرة تنقلنا إلى املس��توى الثاني
للمواجه��ة ،فمعركة تركيا األساس��ية هي مع وحدات
احلماي��ة الكردية وق��وات س��وريا الدميقراطية ،ومن
خلفهم��ا الواليات املتحدة كمش��روع إقليمي باملنطقة،

بل إن التقارب التركي مع روس��يا وإيران يش��كل أحد
األس��باب جله��ة كيفي��ة مواجه��ة املش��روع الكردي/
األميركي في سوريا.
حي��ث ت��رى تركي��ا أنها س��تكون املتض��رر األكبر
من ه��ذا املش��روع على امل��دى البعيد ،ولعلها ليس��ت
صدف��ة أن تنطل��ق العملي��ة التركية في ه��ذا التوقيت
ال��ذي يأتي مع قرب انتهاء معرك��ة الرقة ،وإثر حديث
ع��دد م��ن املس��ؤولني الك��رد الس��وريني ع��ن أن إدلب
س��تكون معركتهم املقبلة بعد الرق��ة ،بغية إقامة ممر
بري يربط املناطق الكردية بالبحر املتوس��ط ،وس��ط
اس��تمرار تدفق األس��لحة األميركية إلى قوات س��وريا
الدميقراطية.
وعليه فإن معركة إدلب بالنس��بة إلى تركيا تبدو
اس��تباقا ً ملواجه��ة تداعي��ات مرحل��ة ما بع��د معركة
الرقة ،ولعل األمر نفس��ه ينطبق على حس��ابات تركيا
جت��اه محور حتال��ف النظام وإيران وروس��يا وحزب
الله ،ألن احتمال حترك هذا التحالف باجتاه محافظة
إدل��ب -بعد دير الزور -يبقى قائماً ،وال س��يما بعد أن
أصبحت احملافظة وجهة للجماعات املس��لحة ،سواء
برغبتها أو باالتفاقات التي وقعتها مع النظام وإيران
وحزب الله.

أبعد من إدلب

في احلديث عن عملية إدلب ثمة س��ؤال جوهري
يطرح نفس��ه ،وه��و :إذا كانت ه��ذه العملية ضرورية
لتركي��ا ،فه��ل ه��ي مج��رد عملي��ة مح��دودة ف��ي إطار
حتقيق مناطق خف��ض التصعيد ،أم إنها عملية لها ما
بعدها عسكريا ً وسياسياً؟
إن اجلواب املباشر عن هذا السؤال هو أن العملية
له��ا ما بعدها في ظل األهداف التركية املعلنة وطريقة
اإلعداد لها ،ألن القضاء على إمكانية إقامة كيان كردي
في ش��مال س��وريا يقع في صل��ب األه��داف التركية،
إال أن س��ير العملي��ة وآفاقه��ا يعتم��دان بش��كل كبي��ر
على احلس��ابات املتداخلة ومواقف األط��راف املعنية
باألزمة السورية.
فالنظام الس��وري -ال��ذي يلتزم الصمت بش��أن
التدخ��ل الترك��ي -ال يعط��ي ش��رعية له وإمن��ا ينظر
إلي��ه كاحتالل ،وإذا كان موقفه الصامت يأتي بضغط
روس��ي ،فإن املوقف الروس��ي املتفهم للتدخل التركي
يبق��ى عامل اختبار في املرحلة املقبلة ،إذ ثمة من يرى
أن موس��كو -التي تقدم الغط��اء اجلوي للجيش احلر
في عملية إدلب -لم تعد تقبل هدر املزيد من الوقت.
وهذا يعني اجتاه الروس نحو االعتراف بشرعية
القوى املعتدلة التي تتمس��ك مبرحلة انتقالية تفضي
إلى رحي��ل النظام ،خاصة أن موس��كو أعدت مس��بقا ً
دستورها ملس��تقبل س��وريا ،ولعل الوصول إلى هذه
املرحلة يش��كل الهدف األساس��ي لتركي��ا ،في حني أن
ه��ذا املوقف -املتوق��ع بع��د مرحلة إدلب -قد يش��كل
صدمة للسياسة اإليرانية التي تتمسك بالنظام.
ثمة م��ن يرى أن مرحل��ة ما بعد الرق��ة وإدلب قد
تؤس��س لنق��اط التقاء جدي��دة بني واش��نطن وأنقرة،
رمبا يستثمرها الطرفان في ترميم العالقة بينهما بعد
أن تراكمت خالفاتهما في املرحلة املاضية.
وعلي��ه؛ ميك��ن الق��ول إن مرحل��ة م��ا بع��د إدلب
س��تفرض عل��ى اجلمي��ع إع��ادة النظر في حس��اباته
والتوج��ه جديا ً نحو تس��وية معقول��ة ،بعدما أثبتت
الس��نوات املاضي��ة -م��ن عمر األزم��ة الس��ورية -أن
املواجهة املباش��رة بني القوى الكبرى غير واردة ،وأن
تفاهم��ات الض��رورة هي التي تش��ق طريقه��ا عند كل
منطعف}.

ترامب يسحب إقراره
بالتزام إيران االتفاق النووي
أعلن الرئيس دونالد ترامب مس��اء اجلمعة سحب
اإلقرار بالتزام إيران االتفاق النووي ،معتبرا ً أن االتفاق
«أحد أس��وأ االتفاق��ات في تاري��خ الوالي��ات املتحدة»،
ومؤكدا ً أن طهران ال حتترم روحه.
وق��ال ترامب من البيت االبيض« :في ضوء االتفاق
حصلن��ا على عملي��ات تفتيش مح��دودة مقاب��ل إرجاء
قصير املدى ومؤقت لتقدم إيران نحو (امتالك) الس�لاح
النووي».
وتاب��ع ترام��ب أن واش��نطن س��تفرض «عقوب��ات
إضافية على النظام اإليراني لعرقلة متويله اإلرهاب»،
وأعلن عن استراتيجية جديدة للتعامل مع طهران.
وأوض��ح الرئي��س أنه أم��ر عند تولي��ه منصبه في
كان��ون الثان��ي مبراجعة سياس��ات الوالي��ات املتحدة
جتاه طهران ،وهي املراجعة الت��ي أعلن اكتمالها اليوم
واته��م وفق��ا ً لها احلكوم��ة اإليرانية باإلخ�لال باالتفاق

النووي .وأضاف قائالً« :س��وف نح��رم النظام اإليراني
كل املس��ارات الت��ي متكن��ه م��ن احلص��ول على س�لاح
ن��ووي» ،وق��ال إن��ه طل��ب م��ن وزارة اخلزان��ة ف��رض
«عقوب��ات قاس��ية» بح��ق احل��رس الث��وري اإليراني.
وطل��ب الرئيس األميرك��ي من الدول احلليف��ة للواليات
املتح��دة «االنضمام إلينا في اتخ��اذ خطوات قوية للحد
من سلوك إيران املزعزع لالستقرار».
وق��ال إن إدارته تعم��ل على منع إي��ران من تطوير
برنامج للصواريخ الباليستية.
ويأم��ل ترام��ب أن ترغ��م ه��ذه اإلج��راءات طهران
على إع��ادة تقييم دعمها لإلرهاب على حس��اب رفاهية
شعبها.
ويعم��ل الكونغ��رس حالي��ا ً عل��ى تعدي��ل االتفاق
الن��ووي الذي مت توقيع��ه عام  2015ب�ين إيران ودول
عظمى ،وفقا ً لترامب}.
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ال انتخابات فلسطينية قبل إزالة العقبات من طريق المصالحة
اس��تبعد محلل��ون سياس��يون فلس��طينيون إجراء
انتخابات محلية رئاس��ية وتشريعية في الفترة القريبة
القادم��ة ،وذل��ك حتى تكتم��ل املصاحلة الوطنية بش��كل
نهائ��ي وتتوف��ر الظ��روف املناس��بة لالنتخاب��ات الت��ي
حتتاج إل��ى ضمانات بعدم تكرار ما وقع إثر االنتخابات
املاضية عام .2006
ويعتق��د أس��تاذ العل��وم السياس��ية باجلامع��ة
اإلس�لامية في غزة وليد املدلل ،ان األطراف الفلس��طينية
غي��ر جاهزة لعق��د انتخابات رئاس��ية وتش��ريعية ،وان
«هذا س��يتحدد في مفاوضات القاهرة التي ستجري بني
مختلف الفصائل الفلسطينية».
وقال« :االنتخابات ميكن أن جترى في حال التوافق
عليه��ا في مفاوضات القاهرة ،لكن ه��ذا األمر غير واضح
حت��ى اآلن ،كما لم يتم احلديث ع��ن اإلجراءات التي تقود
إلى عق��د االنتخابات ،مث��ل حتديد املوعد ،وم��ا إذا كانت
ستعقد في شقي الوطن».
وعن العقبات الت��ي قد تعترض طريق االنتخابات،
أوض��ح املدلل أن العقبة األولى تتمث��ل في حالة التوافق
الفلس��طيني غير املكتملة حتى اآلن ،وان «العقبة الثانية
تكمن في توفر ضمانات من مصر وأطراف أخرى باحترام
نتائج الصندوق كي ال يتكرر ما حصل في انتخابات عام
 ،2006التي فازت بها حماس ،ولكن لم يتم احترام إرادة
الصندوق» بحسب تعبير املدلل .أما العقبة الثالثة فهي
«إجراء انتخابات رئاس��ية وتش��ريعية ف��ي ذات الوقت،
وه��ذ األمر غير واضح حتى اآلن ،وهو متروك للنقاش��ات
التي ستجري في القاهرة».
وبش��أن مش��اركة حماس في أي انتخابات قادمة،
يرى املدلل أن «هذا األمر متروك للنقاشات داخل احلركة،
الت��ي واجهت جترب��ة مريرة بعد فوزها ف��ي االنتخابات
املاضية ،بسبب الرفض «اإلسرائيلي» واإلقليمي والدولي
لنتائجها» ،مش��يرا ً إلى أن حماس قد تلجأ لاللتفاف على
ذل��ك من خالل دعم بعض املرش��حني املس��تقلني ،أو عقد
حتالف��ات مع أطراف ال عالقة لها باحلركة ،ولكنها قريبة
من آرائه��ا الوطني��ة وال س��يما املقاومة ،بحي��ث تتجنب
وضع الش��عب الفلس��طيني في م��أزق جدي��د ،وتتجنب
ف��رض حصار عل��ى احلكوم��ة الفلس��طينية ،كم��ا حدث
عندما تولت احلكم عام .»2006
وإضافة إلى دعم مرشحني مستقلني وعقد حتالفات
معين��ة ،برأي املدلل أن «حماس ميكن أن تتجه إلى بديل
(غير تنظيم انتخابات في حال تعثر ذلك) ،وهو االجتاه

نح��و نوع م��ن التواف��ق الوطني ب�ين مختل��ف األطراف
الفلس��طينية ،كم��ا هو احل��ال ف��ي املجلس الوطن��ي ،أو

اللج��وء إل��ى خي��ار آخ��ر يتثمل
في إج��راء انتخابات ل�لإدارات
احمللي��ة والبلدي��ات ،دون
انتخابات رئاس��ية وتشريعية،
حت��ى ال تق��ع في م��أزق الرفض
واحلصار مرة جديدة».
وق��ال احملل��ل السياس��ي
الدكت��ور مصطف��ى الص��واف،
إن «االنتخاب��ات مطل��ب ل��كل
القوى والفصائل الفلس��طينية،
وحتقيق املصاحلة يعني تهيئة
األج��واء إلج��راء االنتخاب��ات،
الت��ي حتت��اج لتفاهم��ات عل��ى
توفي��ر أجواء إيجابي��ة من أجل

إجنازها».
ويعتق��د الص��واف أن «املن��اخ اآلن ال يصلح إلجراء

االنتخاب��ات ،إال إذا حتقق��ت املصاحلة الكامل��ة ،من أجل
تذلي��ل العقب��ات ،وأبرزها وق��ف االعتقاالت السياس��ية
املتبادل��ة ،وإش��اعة مناخ م��ن احلريات ف��ي كل املناطق
الفلس��طينية ،واحت��رام حري��ة ال��رأي والتعبي��ر ل��كل
املواطنني ،وحتديد موعد لتنظيم االنتخابات».
وردا ً على س��ؤال حول إمكاني��ة أن تخوض حماس
االنتخاب��ات حتت اس��م ح��زب جديد ،ي��رى الصواف أن
«احلركة جت��اوزت هذه الفكرة ،وقد تخوض االنتخابات
بش��كل مباش��ر ،أو رمب��ا تدع��م قائم��ة معين��ة قريب��ة
م��ن احلرك��ة» مش��يرا ً ال��ى ان حم��اس ف��ي ح��ال فوزها
باالنتخاب��ات مرة أخ��رى ،وما قد تواجهه م��ن مطالبتها
باالعتراف بإس��رائيل وباتفاقيات السالم املوقعة معها،
«ال ميكن أن تعترف (حماس) بإسرائيل ،وما يعنيها هو
موقف الشعب الفلسطيني الرافض لذلك ،وانه يجب على
القوى اخلارجية أن حتترم إرادة الش��عب الفلس��طيني،
ال��ذي ميتل��ك وحده الق��درة عل��ى حتديد اجله��ة الفائزة
باالنتخابات».
وأض��اف« :حماس ق��د تتبنى تكتي��كات وتغييرات
جدي��دة في أس��لوب عمله��ا إذا م��ا ف��ازت باالنتخابات،
للحليلولة دون حصارها مجدداً ،لكن احلركة لن تتخلى
أو تغيّر أيا ً من مبادئها وثوابتها»}.

الفلسطينية ترفضان تدخالت إسرائيل
«حماس» والسلطة
ّ
اعتبرت حركة حماس اشتراط إسرائيل عدم التفاوض مع السلطة الفلسطينية
قبل نزع سالح احلركة واعترافها بإس��رائيل تدخالً في الشأن الداخلي الفلسطيني،
كما اعتبرت الرئاسة الفلسطينية أن الشروط اإلسرائيلية لن تقف في وجه املصاحلة
الفلسطينية.
وق��ال املتحدث باس��م حركة حماس ف��وزي برهوم في تصريح صحفي مس��اء
الثالث��اء إن هذا التدخل مرفوض ،مطالبا ً كافة األطراف الفلس��طينية بعدم التماهي
أو االستجابة لهذه التدخالت اإلسرائيلية السافرة ،حسب تعبيره.
وأكد برهوم أن الرد على حكومة االحتالل يجب أن يكون باالس��تمرار في تقوية
اجلبهة الداخلية الفلسطينية ،وإجناز املصاحلة بكافة ملفاتها.
م��ن جهته ،أك��د املتحدث باس��م الرئاس��ة الفلس��طينية نبيل أبو ردين��ة أن أي
مالحظات إس��رائيلية لن تغيّر املوقف الرس��مي الفلس��طيني باملضي قدما ً في جهود
املصاحل��ة ،وصوال ً إلى إنهاء االنقس��ام وإنهاء االحتالل وإقامة الدولة الفلس��طينية
املس��تقلة على كافة األراضي الفلس��طينية احملتل��ة ع��ام  1967وعاصمتها القدس
الشرقية.
وش��دد أب��و ردينة في بي��ان على أن اتف��اق املصاحل��ة املوقع ف��ي القاهرة بني
حركتي فتح وحماس مؤخرا ً «يس��ير في االجتاه الصحيح باجتاه إنهاء االنقسام»،
الفتا ً إلى أن املجتمع الدولي رحب بعودة السلطة الفلسطينية إلى قطاع غزة وتسلم
حكومة الوفاق الوطني مهامها هناك.

شروط إسرائيلية

وتأتي هذه التصريحات بعد س��اعات من إعالن احلكومة اإلسرائيلية في بيان
أنه��ا ترف��ض التفاوض م��ع حكومة وحدة وطنية فلس��طينية تض��م حركة حماس،
م��ا ل��م تتخ ّل األخيرة عن س�لاحها وتعترف بإس��رائيل .كما اش��ترطت على حماس
أن تلتزم بش��روط اللجن��ة الرباعية الدولية ،وأن متنح الس��يطرة الكاملة للس��لطة
الفلسطينية على قطاع غزة ،مبا في ذلك املعابر .وأضافت أن التفاوض يرتبط أيضا ً
بقطع عالقات حماس بإيران ،وتسليم جثث جنود إسرائيليني قتلوا خالل حرب عام
 2014في قطاع غزة ،وإطالق سراح إسرائيليني محتجزين في القطاع.
وم��ن جملة الش��روط أيضا ً من��ع التهريب من غ��زة وإليها ،وأن مت��ر اإلمدادات
اإلنسانية لغزة عبر السلطة الشرعية فقط ووفق آليات محددة.
وذك��ر موق��ع صحيفة «يديعوت أحرونوت» أن هذه الش��روط ج��اءت ردا ً على
اتف��اق حركت��ي فتح وحم��اس عل��ى إنهاء االنقس��ام اخلمي��س املاض��ي ،بينما ذكر
مس��ؤولون لصحيفة «هآرت��س» أن رئيس ال��وزراء بنيامني ننت ياه��و أبلغ وزراءه
ب��أن إس��رائيل لن تعترف باتف��اق املصاحلة ،لكنه��ا لن تقطع عالقاتها مع الس��لطة
الفلسطينية بسببه.
في هذه األثناء ،قررت احلكومة الفلس��طينية تعليق س��فر وزرائها ومس��ؤولي
الهيئ��ات احلكومية إلى اخل��ارج إال للضرورة القصوى ،وتكثي��ف الوجود في قطاع
غزة ،وذلك للعمل على إنهاء االنقسام ،بحسب بيان أصدرته}.

مطبات وكمائن!!
قطار المصالحة بين فتح وحماسّ ..
وخاص ًة بني اإلخوة وأبناء العمومة ؟!
َمنْ ذا الذي ال ُيحِ ُّب املصاحلة،
ّ
وهو ما جرت أعماله باألمس بني ّ
منظمتي فتح وحماس على أرض اإلسراء
واملعراج ،فلس��طني العزي��زة  .فك ُّلنا ُيحِ بُّها ويؤ ِّيدُها ويس��عى إليها  .و َمنْ
س
ال ُيحبّها فمأفون ومش��بوهٌ ،والس��يّما إذا قامت على أس��س سليمة ال تمَ َ ُّ
الكرامة ،أو تكون على حساب الوطن والدين.
لق��د قامتِ القطيعة بني الفصيلني قبل س��نوات كما ه��و معروف ،مل َ ْك ِر
فت��ح بحم��اس والعمل عل��ى االضرار بها واالس��تئثار دونها ب��كل مفاصل
احلكم في الضفة والقطاع .هذا إلى تس��اوق سلطتها مع الكيان الغاصب:
اعترافا ً وتعا ُون��ا ً أمن ّيا ً ومحارب ًة للمقاومة الت��ي تتب ّناها حماس بوصفها
فصيالً إسالم ّيا ً يع ُّد املقاومة جهادا ً في سبيل الله.
ومعل��و ٌم أنّ اليه��ود يكره��ون ه��ذه املصاحل��ة ابت��داءً ،ألنّ وجودهم
أص�لاً كما هو ش��أنهم في الق��دمي واحلديث يقوم على اإلفس��اد بني الناس
واجلماع��ات .وال ريبَ أ ّنه كان لهم دو ٌر كبير في هذا اخلالف بني الفصيلني
املذكورين ،وهم يغ ُّذونه باستمرار ،ومن هنا يأتي اخلوف من سعي هؤالء
األخابث عن طريق عمالئهم إلفشال هذه املصاحلة.
وألنّ ّ
منظم��ة حماس ُت َع ُّد – وال ش��ك – أ ُ َّم ال َو َل�� َد احلقيقية في القضية
الفلس��طينية ،فه َِي تتد َّرعُ بالصب ِر و َتعُ ُّ
��ض على اجلراح وتتنازل عن كثير
م��ن املكتس��بات وتعفو عن عدي��د من التج��اوزات في س��بيل حتقيق هذه
الغاية النبيلة .فقد س��ارعت للجلوس مع فتح برعاية مصر وعلى أرضها
رغ َم كل املظالم التي نال ْتها من هذين الطرفني على مدى ُك ِّل هذه الس��نوات
املاضية ،من إس��ها ٍم بحصار ش��ديد لها خاصة وللقط��اع عامة مع العدو
اليهودي والوقوف متف ِّرجَ ينْ ِ( :مصر والس��لطة) أثناء االعتداءات املتكررة
عل��ى غزة ،بل ا ّته��ام حماس بأنها ّ
منظم��ة إرهابية كما ه��و موقف اليهود
واألمريكان!!
وم��ن هن��ا تنازلت حماس لفتح عن الرئاس��ة في غ�� ّزة وحلَّت جلنتها
اإلدارية فيها ،ودعت حكوم َة الوفاق الوطني برئاسة احلمدالله ل ُتسلِّ َم لها
الس��لطة التنفيذية فيها كامل��ة ،وأ ْث َنتْ على جهود مصر ف��ي هذه العملية
تناس�� ْتهُ .وال ري��ب أنّ حماس فعلت كل
ل ُت َذ ِّكره��ا بدوره��ا التاريخي الذي
َ

بقلم :د .علي العتوم
ذل��ك إجناح��ا ً جله��ود املصاحلة ولرف��ع احلص��ار اجلائر ع��ن القطاع في
ش��ؤون :امل��اء والكهرب��اء والغذاء وال��دواء ،وأخي��را ً في تخفي��ض عبّاس
ّ
املوظفني وفرض الضرائب اجلديدة.
لرواتب
وما من ِم َراء َّ
أن حماس بهذا ُتقدِّم ألهلها في فلسطني وللعرب والعالم
كله س�لامة ن َيّتها ِ
وصد َْق وطن َيّتها في هذا الشأن .ونحنُ ال ن َّتهم اآلخرين،
ولكنن��ا نق��ول :إ ّنه ال يس��توي َم��نْ ُي��وا ُّد اليهو َد ويتع��اون معهم م��ع َمنْ
ص ماهِ يّات
يحاربهم ويأبى االعتراف باغتصابهم ،كما ال يستوي َمنْ يتن َّق ُ
شعبه و ُيق ِّت ُر عليه و ُيض ِيّق ،مع َمنْ يسعى للتوسعة عليه بكل سبيل .ومن
هنا جاء كال ُم الوس��يط املصري على لس��ان مدير املخابرات حلماس :أنتم
َمنْ سيكتب عنكم التاريخ أ َّنكم الذي َن قضيتم على االنقسام الفلسطيني.
غي�� َر أ ّنه ال ب َّد من القولَّ :
إن األجواء الت��ي جرت فيها عملية املصاحلة
ُ
َ
َ
ّ
أج��وا ٌء محمومة ،والطريق مش�� َّوكة بل ُملغمَة واألطراف ليس��ت على قلب
حم��اس ت ّتخ ُذ قرارها
رج��ل واح��د وال بن َّي ٍة واحدة أو تو َُّج�� ٍه واحد .فبينما
ُ
باس��تقاللي ٍة تا ّم ٍةَّ ،
فإن األطراف األخرى ُش��ركا َء ووسطا َء ليسوا كذلك ،إذ
ُ
لهم مرجعي ٌ
تطيق
ّ��ات أخرى داخلية وخارجية .وه��ذه املرجعيات ال تكا ُد
يجب أنْ ُيس��ا َر على
رؤي��ة حماسَ ،بلْ�� َه بقاءَها والتصالح معها ،ومن هنا
ُ
هذه الطريق بحذر شديد.
َّ
احلساس��ة ،وه��ي النقط��ة غي��ر املطروحة على
إن النقط��ة املهم��ة أو
ّ
ً
ُ
تغيب
البس��اط ظاهرا أو بصراحة هي مسألة سالح املقاومة ،وإنْ كانت ال
ُ
خاصة ،ويأتي من بع ُد
ويرصدُه وأعني بهم اليهود
أبدا ً عَ َّمن ير ُق ُب املس��ار
ّ
ُ
وس��لطة وعرب وس��طاء وغير وس��طاء.
َم��نْ ُيؤ ِّيدُهم ويدعهم من أمريكان ُ
وم��ن هنا ج��اء قرار حماس الس��تباق األح��داث أو باألحرى َق ْط�� ِع الطريق
عل��ى املؤام��رات وأصحاب األجن��دات أنْ ال ُمفاو َ
َض َة على س�لاح املقاومة،
فهو خارج احلس��بة متاماً ،وهو ِسالحٌ مش��روعٌ في ُك ِّل القوانني السماوية
ُ
االحتالل قائما ً فال ُب َّد أنْ يبقى النضال قائماً ،ح َّتى إنّ
واألرضي��ة ،إذ ما دا َم
ً
ً
مدي��ر املخابرات املصرية (ولو ظاهرا أو دعاية) ،قال لرئيس الس��لطة هذا

الكالم.
إ ّن��ه ال ِم ْريَ�� َة َّ
أن حم��اس أبدَتِ الكثير م��ن املرونة والتس��اهل إلجناح
املصاحلة ،وهي تنظ ُر إلى واقعها احمللي وحا ِل شعوبها العربية والوضع
الدول��ي عا ّمة ،و ُك ُّلها حَ ْر ٌب عل��ى املصالح العربية والفلس��طينية ،وتأيي ٌد
لليه��ود ودع ٌم .ومن هنا أصدرت قبل عِ َدّة أش��هر وثيقته��ا اجلديدة بقبول
دولة مستقلة على حدود ما قبل حرب حزيران عام 1967م ،مع االحتفاظ
بثوابتها املعروفة .وها هي اليوم تتقدّم خطوات ملموس��ة ملا فيه مصلحة
خاصة.
الشعب الفلسطيني عا ّمة وأهل غ ّزة
ّ
ّ
ُ
وباملقاب��ل فإننا نتطلَّعُ أمام هذه األريحي��ة من حماس أال تقابلها ف ْتح
بأقل منها ،ونحن نتطلَّعُ إلى جناح مس��اعي اإلخوة الفلسطينيني من فتح
َ
هناك ما يعانون
وحماس وغيرهما من الفصائل الكرمية ،تخفيفا ً عن أهلنا
منه من آالم وأوجاع ،وعودة إلى جمع الكلمة وتوجيه ِّ
الس��هام نح َو العد ِّو
احلقيقي وهو االحتالل البغيض.
و ْلتعل�� ْم حماس خاص��ة أنّ خصماءها م��ن أبناء اجلل��دة وغيرهم ما
يطلب صي��دا ً أو ينويه على طريقته .اليهو ُد
س��اروا في هذا املوكب إالّ و ُك ٌّل
ُ
َ
بطمَ��ع ف��ي تأمني حدوده��م مع حم��اس وإخراجُ أس��راهم ول��و بالتبادل،
وعبّاس في توس��عة س��لطته ،ومصر بحماية حدودها م��ع القطاع ود ْفعا ً
عنه��ا عُ ْز َلته��ا واتهامه��ا بحرب غ�� ّزة وأهله��ا ومقاومتها .وم��ن هنا فإنني
��ب اجلميع قائالً :إ ّنها لفرصة س��انحة ُفلْ ُت ْه َتبَ�� ْل للفوز برضوان الله
أخاطِ ُ
ومح َّب ِة الشعب وثناء التاريخ ،وإالّ فهي  -ال ق َّد َر الله  -اخليبة وا ُ
خلسران
األع��راب .فأخلِص��وا الن َّي َة
وتش�� ِّفي اليهود وش��ماتة األمريكان وس��خرية
ِ
واصدُقوا احلملة َّ
فإن لليوم ما بع َدهُ}.
ْ
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بين المقاومة واالنقسام والمصالحة ..معادلة صعبة!
ال ش��ك أن معادلة العالقات الفلس��طينية الداخلية ،ال سيما بني فتح
وحماس ،دخلت أو مرشحة للدخول ،في مرحلة جديدة .وقد ُتعدد أسباب
كثي��رة له��ذا التطور أو التغيير .ولكن الس��بب الرئيس��ي يع��ود إلى تغير
أصر على استعادة امللف الفلسطيني ولقي
املوقف الرسمي املصري الذي ّ
جتاوب��ا ً من حركة حماس ،كم��ا عبر عن ذلك وفد حماس برئاس��ة يحيى
السنوار الذي عقد تفاهمات مع مسؤولي املخابرات العامة املصرية أه ّمها
ما يتعلق باألمن القومي املصري في مواجهة التمرد اإلرهابي في س��يناء،
إل��ى جانب ما يتعلق بالعالقة احلماس��ية – املصرية ف��ي قطاع غزة أوالً،
فضالً عن تفاهمات بني حماس ومحمد دحالن متت بإشراف مصري.
إن ل��كل طرف أس��بابه ودوافعه اآلنية ،في األق��ل ،للوصول إلى هذه
التفاهم��ات ،ولك��ن دون أن يغيّر من طبيعته وأهدافه األساس��ية ش��يئاً.
فهاتان (الطبيعة واألهداف) كانتا وراء ما حدث من صراع وتأزم وقطيعة
في الس��ابق .األمر الذي يفترض أن ُيفهَم ،و ُيعامَل ،ما أشير إليه من تطور
وتغيّر ضمن ه��ذه املوضوعة ليبقى الباب مفتوح��ا ً على احتماالت .علما ً
أن ما يقود السياس��ة لي��س الطبيعة واألهداف واملصال��ح ،وإمنا موازين
القوى والظ��روف واملعادالت احمليطة بكل طرف ،ألن موازين القوى وتلك
الظروف حتددان إلى أي مدى ،في كل مرحلة ،يستطيع الطرف املعني أن
يذه��ب بطبيعته وأهدافه ومصاحله دفاعا ً وهجوماً ،توس��يعا ً وتضييقاً.
تفس��ر االس��تراتيجيات والسياسات وما يحدث
فمن دون ذلك ال ميكن أن ّ
من تغير وتطور وتقلب .وهو ما يقود دوافع كل طرف في اللحظة املعطاة
عند التصادم أو التفاهم على سبيل املثال.
ه��ذه التفاهمات ،املفاجئ��ة ،أجبرت محمود عباس عل��ى العودة إلى
مص��ر ،م��رة أخ��رى .بعد جتاه��ل ورهان عل��ى دونال��د ترامب ،كم��ا د ّلت
حتركات��ه األخي��رة جت��اه ترامب وإعالن ما يش��به احل��رب احلامية على
حم��اس وقطاع غزة م��ن خالل إجراءاته التي وضع��ت القطاع بال كهرباء
وال ماء صاحلا ً للشرب ،ومحروما ً من الدواء ومستحقاته املالية .وقد أراد
منها أن ينفجر القطاع ضد حماس ،أو تأتيه مستسلمة.
ع��ودة محمود عباس إلى مص��ر فتحت الباب أم��ام األخيرة لتتحرك
فورا ً باجتاه املصاحلة بني فتح وحماس ،وإنهاء االنقسام .وهو ما عبرت
عنه الزيارة اخلاطفة للواء خالد ف��وزي ،وزير املخابرات العامة املصري
إل��ى رام الله وقطاع غزة .وقد س��اعد على ذلك ما أعلنت��ه حماس من ح ٍّل
للهيئة اإلدارية والطلب من رامي احلمدالله رئيس حكومة رام الله أن يأتي
ويتس��لم ،فوراً ،املعابر وكل الدوائر «احلكومية» في قطاع غزة ،وذلك عدا
س�لاح املقاومة واألنفاق وأمنهما .وبهذا أس��قط كل ما له عالقة باالنقسام
من ناحية السلطة ،ولم يبق غير تكريس املصاحلة بحوار في القاهرة بني
فتح وحماس ،ثم تنضم الفصائل الفلسطينية كافة إليه الحقاً.
إل��ى هن��ا يج��ب أن نتذك��ر أن االنقس��ام ل��م يك��ن تصرفا ً عبثي��ا ً بني
الفلس��طينيني ،ولم يكن ع��ن جهل بأهمية الوحدة الوطني��ة أو عدم إدراك
ملا يحمله االنقس��ام من س��لبيات ،فاالنقس��ام نتيجة خالف جوهري بني
استراتيجيتني وسياس��تني :اس��تراتيجية املفاوضات والتسوية (اتفاق
اوس��لو وتداعيات��ه) ،واس��تراتيجية املقاوم��ة واالستمس��اك بالثواب��ت.
وج��اءت االنتخابات وف��وز حركة حماس فيها ع��ام  ،2006وما أدت إليه

بقلم :منير شفيق
من تداعيات ،ليأخذ االنقس��ام س��مة انقسام بني س��لطتني رام الله وغزة.
وب�ين منطقت�ين الضف��ة الغربي��ة وقط��اع غ��زة .وه��ذا ما جع��ل اخلالف
العميق الس��ابق انقساما ً بني س��لطتني ومنطقتني ،األمر الذي راح يجرده
من قب��ل كثيرين م��ن ُبع َد ْي��ه االس��تراتيجي والسياس��ي .فص��ار ُيعامَل
جتريدي��ا ً باحلديث عن مخاطر االنقس��ام وس��لبياته .وإضعافه للوضع
الفلسطيني ،وقد وصل األمر لدى البعض باتخاذه ذريعة لنفض اليد من
ببع��ض آخر إلى املبالغة في تصويره
دعم القضية الفلس��طينية .ووصل
ٍ
باعتب��اره كارثة حلّت بالفلس��طينيني ،وذلك من دون أن يُالحَ ظ ما نش��أ
في ظل االنقس��ام ،من حت ّول قطاع غزة إلى قاعدة عس��كرية مقاومة عجز
الع��د ّو ع��ن اقتحامها ،أو إركاعه��ا ،في ثالث حروب كب��رى .وقد أصبحت
عمليا ً أرضا ً فلس��طينية محررة بالرغم من احلصار .هذا من جهة .أما من
اجله��ة األخرى فلم ُيلحظ ما تطور إليه احلال في الضفة الغربية ،في ظل
االنقس��ام وما تبنته سلطة رام الله من استراتيجية وسياسات ،وذلك من
ناحية استش��راء االس��تيطان واس��تفحال االحتالل مع التنس��يق األمني
املريع الذي يذهب بالعق��ول ،والذي إذا حدث مثله في بل ٍد حتت االحتالل
دخ��ل في تهمة العمالة أو اخليانة ،إالّ أن الظرف الفلس��طيني ال يحتمل إالّ
اعتباره «مريعا ً يذهب بالعقول».
وبكلمة أخ��رى ،لم يتوقف كثي��رون ممن راحوا يهاجمون االنقس��ام
ويطالبون بإنهائه وإعادة الوحدة أمام السؤال :ما العمل مع اخلالف بني
االستراتيجيتني والسياستني؟ واألهم ما العمل مع الوضعني املوضوعيّني
ترسخا خالل عشر سنوات من االنقسام بني السلطتني؟
اللذين ّ
ً
ً
لنضع جانب��ا ،أو مؤقتا ،اإلجابة املبدئية والنظرية واالس��تراتيجية
والسياس��ية عن هذين الس��ؤالني ،لنقف أمام ما يجري على أرض الواقع
ف��ي ظل التط�� ّور األخير الذاه��ب إلى إنهاء االنقس��ام وحتقي��ق املصاحلة
فالوحدة الوطنية.
ً
قدم��ت حماس حال من خ�لال تنازالت فاق��ت كل تص�� ّور متوقع ،من
خالل دعوة سلطة رام الله لتولي السلطة املباشرة على كل مناحي قطاع
غزة ،عدا س�لاح املقاومة وأنفاقها وأمن الس�لاح واألنفاق .وهذه الناحية

األخيرة :الس�لاح واألنفاق وأمنهما ال تهم حماس وحدها ،فهنالك اجلهاد
والفصائل املشا ِركة في املقاومة وحمل السالح .بل أن هذه الناحية قضية
اس��تراتيجية ومبدئية على أعلى مس��توى تهم الش��عب الفلسطيني كله.
األمر الذي يعتبر التفريط بها أمرا ً كارثيا ً وجلالً ال يجوز االقتراب منه بأي
حال م��ن األحوال .فما وصله س�لاح املقاومة وأنفاقه��ا وأمنهما في قطاع
غزة ّ
مت عبر تضحيات جماهير غزة وآالف الش��هداء .فضالً عما أحدثه من
تطور اس��تراتيجي بالغ األهمية في ميزان القوى ف��ي الصراع ضد العدو
الصهيوني.
بعبارة أخرى ثمة معادلة جديدة يجب أن تتشكل بني السلطة وسالح
املقاومة إذا أُري َد لالنقسام أن ينتهي وإذا أُري َد للوحدة الوطنية أن تتحقق،
وإذا أُري َد للمصالح العليا للش��عب الفلس��طيني والقضية الفلسطينية أن
ُيحافظ عليها .أما أن ُيعمم الوضع الس��ائد ف��ي الضفة الغربية من حيث
التنس��يق األمن��ي الذي س��يقود إلى ع��ودة االحتالل واالس��تيطان ،حتت
شعار سلطة واحدة وس�لاح واحد وقرار واحد كما يطالب محمود عباس
فمرفوض باملطلق .فاالنقس��ام خي ٌر ألف م�� ّرة من مصاحلة ووحدة تذهب
باملقاومة وسالح غزة وأنفاقها.
حقا ً إنه ملن املضح��ك واملبكي حني تخرج أصوات من قيادات في رام
الل��ه تقول لن نس��مح بأن يوجد وضع ب�ين املقاومة والس��لطة في قطاع
غزة كما هو احلال في لبنان .قل ،خسِ �� َئت تلك األصوات إذ ال ح ّل إالّ ما هو
ش��بيه باحلل اللبناني بني املقاومة والشعب واجليش والدولة .ويا حبذا
لو تنق��ل هذه «الع��دوى» احلميدة إلى الضف��ة الغربية أيضا ً على ش��كل
انتفاضة شعبية شاملة تدحر االحتالل وتفك املستوطنات وحت ّرر الضفة
والقدس وبال قي ٍد وال شرط}.

«إسرائيل» ُتغير على ّ
ورية شرق دمشق
ارية ّ
الس ّ
بط ّ
للدفاعات ّ
اللبنانية
صاروخ ُأطلق في األجواء
ّ

أعل��ن متح��دث باس��م اجلي��ش اإلس��رائيلي ان الطائ��رات احلربية
االس��رائيلية ش��نت غارة جوي��ة اس��تهدفت بطارية للدفاع��ات اجلوية
السورية في موقع رمضان شرق دمشق ،بعد اطالق صاروخ أرض ج ّو
على طائرة إسرائيلية في األجواء اللبنانية صباحاً.
وق��ال املتحدث باس��م اجلي��ش (افيخاي ادرعي) ف��ي تغريدة على
موق��ع «تويت��ر»« :أغ��ارت مقاتالتن��ا
عل��ى بطاري��ة للدفاع��ات اجلوي��ة
الس��ورية ف��ي موق��ع رمضان ش��رق
دمش��ق ،بعد اطالقها صاروخ أرض-
جو على طائرتنا في األجواء اللبنانية
صباح��اً» ،موضح��ا ً ان��ه ال ني��ة لدى
اسرائيل للتصعيد.
وح ّم��ل املتح��دث باس��م اجليش
كم��ا اس��تعرضت اللجن��ة املركزي��ة ،الزيارة
جونث��ان كونريك��وس ،ف��ي حدي��ث
الت��ي قامت به��ا حكومة الوف��اق الوطني إلى غزة
إل��ى صحافي�ين« ،النظ��ام الس��وري
مؤخ��راً ،واللق��اءات الهام��ة التي عقدته��ا متهيدا ً
مس��ؤولية الهجوم ضد الطائرة ،واي
لتمكينه��ا م��ن العم��ل ف��ي قط��اع غ��زة واس��تالم
هج��وم مص��دره س��وريا» .وق��ال ان
مهماتها ومسؤولياتها بشكل كامل.
الطائرات اإلسرائيلية اس ُتهدفت خالل
وهن��أت اللجن��ة املركزي��ة عض��و املركزية د.
تنفيذها «مهم��ة اس��تطالع روتينية»
صائ��ب عريقات ،بنجاح العملي��ة اجلراحية التي
ف��ي األج��واء اللبناني��ة ،معرب��ا ً ع��ن
أجري��ت له ف��ي أحد مستش��فيات والي��ة فرجينيا
اعتقاده ب��ان البطارية الس��ورية «مت
بالواليات املتح��دة األمريكية ،متمنني له الش��فاء
تدميرها».
العاجل والعودة إلى أرض الوطن ساملا ً معافى.
وأش��ار ال��ى ان الدول��ة العبري��ة
كما نع��ت اللجنة املركزي��ة املناضل الوطني
«س��تحافظ عل��ى قدرته��ا إلحب��اط
علي احلس��ن ،داعي��ة الل��ه س��بحانه وتعالى أن
يتغم��ده بواس��ع رحمت��ه ،ويله��م أهل��ه الصب��ر
والسلوان.
وق��ال مدير هيئة املعابر واحل��دود في وزارة
الداخلي��ة بقطاع غزة (هش��ام ع��دوان) بتصريح
صحافي إن الس��لطات املصرية ق��ررت إلغاء فتح
معبر رف��ح مع قطاع غ��زة يوم االثن�ين ،نظرا ً إلى
الظروف األمنية في سيناء.
وكان��ت مصر ق��د قررت في وقت س��ابق فتح
معب��ر رف��ح ف��ي كال االجتاه�ين م��ن ي��وم االثنني
وحتى اخلميس املقبل ،لس��فر احلاالت اإلنسانية
والعالقني}.

مركزية فتح تنهي اجتماعها
دون رفع العقوبات عن غزة
أنه��ت اللجن��ة املركزي��ة حلركة فتح ،مس��اء
األحد ،اجتماعها الذي عقدته في مقر الرئاسة برام
الله ،دون التطرق للعقوبات املفروضة على غزة،
أو اتخاذ قرار برفعها كما كان متوقعاً.
وكان الناطق باس��م حكومة الوفاق الوطني
يوس��ف احملم��ود ص��رح ف��ي وق��ت س��ابق ،بأن
احلكومة ستتخذ قرارات إيجابية خالل الساعات
واأليام املقبلة لدفع ملف املصاحلة إلى األمام.
وذك��رت وكال��ة األنب��اء الرس��مية «وف��ا» أن
اجتم��اع اللجنة املركزي��ة الذي عقد ف��ي رام الله،
ناقش م��ا جرى من لقاءات ف��ي القاهرة ،واالتفاق
لطي صفحة االنقسام برعاية مصرية.
ّ
وثمنت اللجنة املركزي��ة اجلهود التي بذلتها
جمهورية مصر العربية إلنهاء االنقسام الداخلي.
وأكد الرئي��س أن املصاحلة الوطنية ضرورة
وطني��ة يج��ب حتقيقه��ا ملواجه��ة التحدي��ات
الت��ي حت��دق بقضيتن��ا الوطنية ،وحتقي��ق آلمال
وتطلع��ات ش��عبنا ف��ي إنه��اء االنقس��ام وتعزيز
اجلبه��ة الداخلية ،وحتقيق الوح��دة الوطنية من
أج��ل إجن��از املش��روع الوطن��ي وإنه��اء االحتالل
وإقام��ة الدول��ة الفلس��طينية املس��تقلة على كافة
األراض��ي الفلس��طينية احملتل��ة ع��ام ،1967
وعاصمتها القدس الشرقية.

عزام االحمد ..والعاروري

الني��ات واألعمال املعادية التي تهدد املدنيني اإلس��رائيليني» .ولم يحدد
عدد الطائرات التي ش��اركت في عملية االستطالع في األجواء اللبنانية،
لكن��ه أش��ار إلى «انه��ا كانت على مقربة م��ن احلدود الس��ورية» .وقال:
«إسرائيل ال تنوي زعزعة الوضع».
منذ بدء النزاع في س��وريا عام  ،2011قصفت اس��رائيل مرات عدة
أهداف��ا ً س��ورية او أخ��رى لـ«ح��زب الله» في س��وريا .وال تزال س��وريا
وإس��رائيل في حالة حرب .وحتتل إس��رائيل منذ حزيران  1967حوالى
 1200كيلومت��ر مربع من هضبة اجلوالن الس��ورية أعلن��ت ض ّمها عام
 1981دون ان يعت��رف املجتم��ع الدول��ي بذل��ك .وال ت��زال حوالى 510
كيلومترات مربعة حتت السيادة السورية.
ب��دوره ،خاض «ح��زب الله» حروبا ً ع��دة مع إس��رائيل في جنوب
لبن��ان ،كان آخره��ا الع��ام  ،2006وق��د تس��ببت بدمار كبير ف��ي البنى
التحتية ،إلى جانب سقوط أكثر من  1200قتيل في لبنان ،معظمهم من
املدنيني ،و 160في اجلانب اإلسرائيلي ،معظمهم من العسكريني.
ومنذ بداية احلرب في س��وريا عام  ،2011تتابع إسرائيل باهتمام
بال��غ تط��ور األوضاع ل��دى جارتها ،مش��ددة عل��ى أنها ل��ن تتدخل في
النزاع ،إال أنها حتتفظ لنفس��ها بحق ضرب قوافل أسلحة لـ«حزب الله»
أو مواقع للقوات النظامية السورية ،عندما تشعر بأن أمنها في خطر.
واس ُتدعي الس��فير اإلسرائيلي لدى موس��كو في آذار ،بعدما قصف
الطي��ران اإلس��رائيلي أهدافا ً يب��دو أنها كان��ت مرتبطة بـ«ح��زب الله».
وقال رئيس الوزراء اإلس��رائيلي بنيامني ننت ياهو في حينه ان الغارات
اجلوية اس��تهدفت أسلحة موجهة إلى «حزب الله» ،مؤكدا ً ان «إسرائيل
ستكرر ذلك في حال اقتضى األمر».
وتأتي الغارة قبيل وصول وزير الدفاع الروس��ي س��يرغي شويغو
الى إسرائيل مساء الثالثاء
للق��اء نظي��ره اإلس��رائيلي
افيغ��دور ليبرم��ان .وم��ن
املتوقع ان يبحث الرجالن
في امللف السوري.
وتعتب��ر روس��يا،
إل��ى جان��ب إي��ران ،أح��د
حلف��اء النظ��ام الس��وري
الرئيس��يني .وق��د بدأت في
أيل��ول  2015عملياته��ا
العس��كرية ف��ي س��وريا،
دعما ً للقوات النظامية}.
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بغداد ُتحكم قبضتها على نفط كركوك
س��يطرت الق��وات العراقية يوم االثن�ين على حقول
النف��ط والغاز في مدين��ة كركوك ،فضالً عن ش��ركة نفط
الش��مال ومقرات أخ��رى بال قت��ال ،بعد انس��حاب قوات
البش��مركة الكردية منها بش��كل طوعي ،إث��ر تقدّم قوات
مش��تركة تابع��ة للحكوم��ة العراقي��ة إليها ،م��ا أدى إلى
توقف الصادرات النفطية في هذه احلقول.
وأعلنت وزارة النفط العراقية أن السلطات الكردية
وافق��ت على جتن��ب القتال ف��ي حقول النف��ط باحملافظة
وتس��ليمها للس��لطات االحتادي��ة .ووفق��ا ً ملص��ادر ف��ي
احلكوم��ة العراقي��ة ،فإن بغ��داد هدّدت القي��ادة الكردية

بقلم :أحمد سيف الدين
ب��أن أي محاولة لإلضرار بحقول النف��ط أو تع ّمد إحداث
مع��ارك قربها ي��ؤدي إلى حرائ��ق بها يعن��ي قطع بغداد
تكاليف ذلك من موازنة اإلقليم السنوية.
وق��ال وزي��ر عراقي بارز ف��ي بغ��داد ،إن أربيل تفهم
جي��دا ً معنى اش��تعال أحد حقول النف��ط ،فهو عوضا ً عن
األض��رار البيئي��ة يعني خس��ائر مبلي��ارات ال��دوالرات،
خاصة أن شركات أجنبية تعمل في بعض احلقول ،الفتا ً
إلى أن احلقول باتت حتت س��يطرة بغ��داد ،ومن املرجح

مهددة
المصالحة الفلسطينية ّ
بطء في التنفيذ والتطبيق
مت��ر املصاحل��ة الفلس��طينية بـ«انتكاس��ة» وبطء
ش��ديد ف��ي تطبيق بنوده��ا ،عل��ى الرغم من مرور ش��هر
على حل حركة «حماس» للجنة اإلدارية التي اش��ترطت
السلطة الفلس��طينية والرئيس محمود عباس حلها قبل
الب��دء بخطوات تطبي��ق املصاحلة ،التي تكلل��ت باتفاق
جدي��د ُو ّقع في القاهرة قبل أيام .وتبدو املصاحلة ومعها
اتف��اق القاه��رة األخير عُ رضة ملصير مش��ابه لعش��رات
االتفاقي��ات الس��ابقة ب�ين طرف��ي االنقس��ام« ،حم��اس»
و«فتح» ،لكنّ أح��دا ً من الطرفني لن يب��ادر ويعلن وجود
خ�لاف أو خلل ف��ي تنفيذ االتفاق املبرم ،خش��ية حتميله
املس��ؤولية ،وخش��ية الراع��ي املصري ،ال��ذي دخل هذه
امل��رة بكامل ثقل��ه إلجناح االتف��اق وإجن��ازه على أرض
الواقع.
وم��ع عدم ش��عور الغزي�ين بتق��دّم ف��ي املصاحلة،
ومقاب��ل اعتبار حركة «حم��اس» عبر املتحدث باس��مها
عب��د اللطيف القانوع أن «اس��تمرار اإلج��راءات العقابية
عل��ى ش��عبنا في غزة بعد مضي ش��هر على ح��ل اللجنة
اإلداري��ة ّ
ينغ��ص اجلو الع��ام للمصاحلة» ،ف��إن عباس
يربط بني رف��ع اإلجراءات العقابية ع��ن غزة ،بإجراءات
متكني حقيقي حلكومة الوفاق في القطاع احملاصر.
وتبرز مش��كلتا األمن واملعابر كمعضلتني حقيقيتني
ف��ي طري��ق املصاحل��ة ،خصوص��ا ً م��ع إص��رار حرك��ة
«حم��اس» على وجود دور ألجهزة األم��ن وحتديدا ً جهاز
األم��ن الداخل��ي عل��ى املعاب��ر ،ملواصل��ة محاربته ملف
العم�لاء ،وإصراره��ا عل��ى دم��ج موظفيها العس��كريني
في أجهزة أمن الس��لطة ،مع ع��دم اعتراضها على تغيير
املناصب ودراس��ة احلاالت الفردية لكل موظف ووضعه
في مكان مختلف.
غي��ر أنّ م��ا تطرح��ه الس��لطة الفلس��طينية وحركة
لتوجهات «حم��اس» ،وه��ي التي تريد
«فت��ح» مخال��ف
ّ
تس��لم غزة بالكامل من احلركة ،ث��م إعادة دمج املوظفني
املدنيني ودراس��ة ملف العس��كريني ،مع احلديث اجلديد
عن عدم قدرة السلطة على حتمل عبء مالي جديد ،وبني
ما يري��ده كل طرف ،يبدو أنّ غزة ق��د تتجه خليار الفراغ
اإلداري واألمني ،الذي هددت به «كتائب القس��ام» ،ذراع
«حماس» العس��كرية في وقت س��ابق ،وهو اخليار الذي
ميهد التف��اق داخلي في غزة على حكومة أو جلنة إدارية
مصغرة إن فشلت املصاحلة.
وق��ال الكاتب واحمللل السياس��ي ثاب��ت العمور ،إن
املصاحلة الفلسطينية تواجه انتكاسة بني حديث حركة
«حم��اس» عن تس��ليم الس��لطة في غ��زة وحديث حركة
«فت��ح» عن ض��رورة متكني احلكومة من كل ش��يء ،على
الرغ��م من مرور ش��هر على ح��ل اللجنة اإلداري��ة ،ونحو
أس��بوعني عل��ى زي��ارة حكوم��ة التواف��ق الوطن��ي إل��ى
القطاع.
ولفت إلى أن «املواط��ن العادي في القطاع احملاصر

بقلم :ضياء خليل
لم يشعر بأي تغيّر حقيقي بشأن املصاحلة على األرض،
ال س��يما أن ما جرى يش��به عملية النزول باملظالت وكان
مفاجئ��ا ً وغير متوق��ع ،وال��دور املصري الداف��ع لها كان
حاضراً» .وأش��ار إلى أنه بعد توقيع التفاهمات األخيرة
في مصر لم حتدث أي خطوات عملية على األرض كإلغاء
اإلجراءات العقابية التي اتخذها عباس ضد القطاع على
خلفية تشكيل حركة «حماس» اللجنة اإلدارية.
وأوض��ح العم��ور أنّ «الطرف�ين ل��م يقدّم��ا إجابات
واضحة بش��أن مصي��ر املوظفني واملتقاعدي��ن ،ولم يج ِر
حتى بحث امللف��ات الكبيرة اخلاصة باملصاحلة املتمثلة
في األم��ن وغيرها من امللفات ،لكن من املس��تبعد العودة
إلى املرب��ع األول في ظ��ل الوجود واحلض��ور املصري».
ورأى أن حرك��ة «حم��اس» ألق��ت ع��ن كاهله��ا ثقل حكم
القط��اع بإجنازها املصاحل��ة الفلس��طينية ،ورمت الكرة
ف��ي ملعب عباس ،ال س��يما أنه ،نظرياً ،يب��دو أن احلركة
سلمت القطاع عبر االعتراف بدور احلكومة وقبول عملها
في غزة.
وع��ن إمكانية حصول فراغ إداري وأمني في القطاع
ف��ي ح��ال اس��تمرت املماطلة ف��ي تنفي��ذ املصاحل��ة ،لم
يس��تبعد احمللل السياس��ي ذلك ،وال س��يما في ظل حالة
التباطؤ في إجناز ملف املوظفني عبر اللجان التي ُشكلت
للنظر في ملفاتهم وقضاياهم.
وفي السياق نفسه ،أشار الكاتب واحمللل السياسي
إبراهيم املده��ون ،إلى أنّ عباس ما يزال غير مندفع نحو
إمتام املصاحلة الداخلية ،ويبدو غير مستعجل في اتخاذ
أي قرارات جديدة ،ال س��يما في ظل توجس��ه من التعامل
املص��ري مع القط��اع .وعزا املده��ون حال��ة التخ ّوف من
التعامل املصري مع القطاع إلى رفض الس��لطة وعباس
إش��راك حركة «حماس» في إدارة القطاع ،باإلضافة إلى
عدم قبول الرئيس الفلس��طيني إع��ادة القيادي املفصول
من حركة «فتح» محمد دحالن إلى املشهد مجدداً.
ووفق املدهون« ،ال يرغب عباس في إجناز املصاحلة
حالي��ا ً ألن ع��ودة القط��اع إلي��ه وإل��ى الس��لطة مج��ددا ً
س��يؤدي إل��ى انهي��ار وإنه��اء مرحلته ومش��روعه ،وهو
يحاول وس��يبقى يعم��ل على تأخير هذا الس��يناريو عبر
تأخير اتخاذ خط��وات جتاه ملف املصاحل��ة الوطنية».
ورأى أنّ «عباس والس��لطة الفلس��طينية ينتظران موقفا ً
وتس��هيالت أوس��ع وأعمق من االحتالل جتاه املصاحلة
وجتاه متكينها في القطاع الذي يحمل وما يزال مشروعا ً
تصادميا ً معه بعكس الضف��ة الغربية احملتلة» .منوذج
الف��راغ األمن��ي واإلداري الذي طرحته «كتائب القس��ام»
قائم��ا ً في حال فش��لت املصاحلة الداخلي��ة« ،الذي يبدو
أنها أعدّته بعد دراس��ة واضحة وشاملة لطبيعة املشهد
السياسي الداخلي واحلالة التي وصل لها القطاع».
وال تريد الس��لطة الفلسطينية وحركة
«فت��ح» حت ّمل مس��ؤولية فش��ل املصاحلة
جماهيري��ا ً أو أم��ام الوس��يط املصري ،ألن
ذل��ك قد ي��ؤدي خلط��وات وخط��ط مصرية
آحادي��ة أخ��رى ف��ي التعام��ل مع غ��زة ،أو
س��يؤدي للوص��ول إل��ى حال��ة فوضى في
القط��اع تنت��ج عنه��ا مواجه��ة عس��كرية
جديدة ،وفق املدهون}.

اس��تئناف التصدي��ر بع��د
عودة املهندس�ين واملوظفني
إلى مركز الس��يطرة وشركة
نفط الش��مال املس��ؤولة عن
التصدير إلى وظائفهم ،يوم
الثالثاء ،أو ف��ي خالل األيام
املقبلة بشكل طبيعي.
وأك��د أن التصدي��ر،
س��واء بالصهاري��ج أو
أنابيب نف��ط جيهان ،توقف
بس��بب األوضاع العسكرية
واألمني��ة ،وع��دم متك��ن
موظفني م��ن الوصول إل��ى احلقول واملنش��آت النفطية،
موضح��ا ً أن التصدير عب��ر تركيا لن يتوق��ف ،ومت إبالغ
اجلانب التركي بذلك.
م��ن جهته ،أكد النائ��ب عن التحالف الكردس��تاني،
ريب��وار طه ،أنّ «قوات البش��مركة أخلت حقول النفط بال
قتال ،ملنع حدوث كارثة».
وتعد كرك��وك خامس أكب��ر محافظ��ة عراقية ،ومن
أهم احملافظات الشمالية بسبب ثروتها النفطية الهائلة،
الحتوائها على عدد من حق��ول النفط التي ميثل إنتاجها
جزءا ً مهما ً من صادرات النفط العراقي.
وتق��در كمية النفط املخزون في حقول كركوك بأكثر
من عشرة مليارات برميل ،بقدرة إنتاجية تزيد على 500
ألف برميل يومياً.
وأول حق��ول النف��ط املكتش��فة في كرك��وك هو حقل
باب��ا كركر الذي ش��هد تدفق��ا ً تلقائيا ً للنفط ع��ام ،1927
واس��تخرج النفط منه بصورة منتظمة ع��ام  ،1934كما
توجد ف��ي كركوك حق��ول نفطية أخرى مث��ل حقول باي
حس��ن اجلنوبية ،وحقول هافانا ،وحقول خباز ،وحقول
جمب��ور .وتتميز حقول نفط كرك��وك باجلودة والغزارة،
ويعتبر نفطها من األنواع اخلفيفة القياسية ،كما حتتوي
هذه احلقول على غ��از  H2Sالذي يتطلب املعاجلة قبل
التصدير.
وبع��د االحت�لال األميرك��ي للع��راق ع��ام 2003
تعرض��ت حقول النفط في كرك��وك ألكثر من  120ضربة
تخريبي��ة ،ما أدى إل��ى حتم��ل الدولة العراقية خس��ائر
كبي��رة تقدر مبلي��ارات ال��دوالرات ،وظلت حق��ول النفط
ف��ي كركوك محل خالف مس��تمر بني احلكوم��ة العراقية
في بغداد ،وحكومة إقليم كردس��تان حتى دخول تنظيم

«داع��ش» إلى املوص��ل ،وم��دن عراقية أخ��رى منتصف
عام  ،2014إذ فرضت س��لطات إقليم كردستان سلطتها
على حقول النفط هناك ،وبدأت تصدير النفط عن طريق
تركيا من دون التنس��يق مع احلكومة االحتادية ،وهو ما
أفرز أزمة حادة بني بغداد وأربيل استمرت لغاية اآلن.
وف��ي آخ��ر إحصائية لش��ركة نفط الش��مال صدرت
ف��ي متوز املاضي ،فإن عملي��ات اإلنتاج وضخ النفط من
حقول كركوك وباي حسن وهافانا وصلت إلى  300ألف
برمي��ل يوميا ً عن طريق مين��اء جيهان التركي ،موضحة
أنّ اإلنتاج في احلقول األخ��رى يتجاوز  200ألف برميل
يومياً.
لك��ن أطرافا ً حكومي��ة عراقية تتهم إقليم كردس��تان
بس��رقة أموال النف��ط املص��در ،وتؤكد أنّ اإلنت��اج يفوق
الرقم املعلن بكثير ،وتشير إلى تصدير نحو مليون برميل
يوميا ً تذهب عائداتها إل��ى وزارة املوارد في اإلقليم ،وهو
ما دعا احلكومة العراقية إلى إصدار قرار مؤخرا ً مبالحقة
أموال الصادرات النفطية من اإلقليم دون علم بغداد.
وتس��عى احلكوم��ة العراقي��ة إلى زي��ادة الضغوط
االقتصادي��ة على حكومة إقليم كردس��تان ،للتراجع عن
اس��تفتاء االنفص��ال الذي أجري ي��وم  25أيلول املاضي.
وتسببت ضغوط حكومة بغداد والدول املجاورة (إيران
وتركيا) في خس��ائر باهظة لإلقليم ،وكانت وزارة النفط
العراقي��ة أعلنت الثالثاء  ،10/17أنه س�� ُيعاد فتح خط
أنابيب نفط ق��دمي يصل إلى تركيا متج��اوزا ً اخلط الذي
تديره حكومة إقليم كردستان العراق ،في خطوة وصفها
مراقبون بأنه��ا متهيدية بهدف إيقاف تصدير النفط عبر
خطوط النفط املارة بإقليم كردس��تان العراق ،إلى ميناء
جيهان التركي}.

إلى أين يتّ جه التصعيد في كركوك؟
بقلم :وائل عصام
أغلب الظن أن بغداد وأربيل ،ومن خلفهما إيران وأمريكا ،ستتمكن من تطويق النزاع الذي تفاقم في
الساعات األخيرة ،بتقدم القوات احلكومية واحلشد نحو مواقع في األراضي املتنازع عليها في أطراف
كركوك ،ومحاوالت التهدئة هذه ،قد تنجح في هذه املرحلة ،أما مستقبالً فالوضع مهدد باالنفجار.
لكن بغداد وبتنسيق مع طهران ،لن تندفع أكثر نحو أراضي كردستان ،بل سيقتصر حترك قواتها
وحترشاتها ،على املدى املتوسط في املناطق املتنازع عليها ،وهي التي سيطر عليها الكرد خارج حدود
إقليمهم في الس��نوات األخيرة ،ومنها األراضي التي انس��حب منها البيش��مركة أخيرا ً في بلدتي بش��ير
وتازة.
ً
لكن مدينة أخرى متنازعا عليها وهي كركوك ،ولها وضع دستوري خاص في عراق ما بعد ،2003
ق��د تكون محور نزاع ،ال يتعلق فقط بها بش��كل مباش��ر ،بل بالنظرة االس��تراتيجية اإليرانية اخلاصة
بالتضييق على مشروع الدولة الوليدة في أربيل ،فإضافة إلى أن كركوك منطقة متوترة عرقيا ً بوجود
التركمان واألكراد والعرب ،واقتصاديا ً تبرز أهميتها من أنها مركز ثروة كردس��تان النفطية األكبر ،لكن
قد ال يؤثر بقاؤها خارج حدود سيطرة بغداد على احلكومة العراقية الغنية نفطياً.
أما انتزاعها من كردس��تان ،فس��يؤثر بال ش��ك على الوضع االقتصادي حلكومة كردس��تان ،التي
يعتمد اقتصادها بشكل أساسي على ثروتها النفطية ،فهي «قدس كردستان» كما يسميها األكراد ،ومن
هنا فإن الضغط على كركوك يهدف حس��ب الرؤية اإليرانية ،البعي��دة املدى ،إلى التضييق على أربيل
وخنقه��ا لكبح مش��روع انفصالها ،وهو الهاجس الذي يقلق طهران بش��كل كبير كم��ا يقلق أنقرة ،ولكل
منهما أسبابه ،فتركيا تخشى على وضعها الداخلي ،بدعم طموحات الكرد داخل تركيا.
أم��ا إيران ،فصحيح أنها تتوجس أيضا ً م��ن تأليب األكراد اإليرانيني ،لكنهم حتى اآلن لم يش��كلوا
حال��ة تهدي��د كبيرة على النظام وثورة مس��لحة ،كما يحصل في تركيا منذ نص��ف قرن من دون وجود
حل��ول جذري��ة ،لذلك ت��رى إي��ران أن هناك خط��را ً خارجيا ً ال يق��ل إحلاحا ً ع��ن الداخلي ،وه��و يتعلق
بضعضعة هيمنتها في العراق وس��وريا ،بوجود كيان غير موال يق��وده بارزاني ،العضو غير املنتمي
إلى حلف طهران املمتد في اإلقليم ،لذلك فإن حتركات القوات احلكومية واحلش��د الشيعي هي اخلطوة
األولى للتضييق على املشروع الكردي ،وسيكون من الصعب على األمريكيني التحكم بتفاعالت األزمة،
كما حصل اليوم ،أن اس��تمرت إيران في مس��اعيها ملواجهة طموحات بارزاني ،ولعل هذا الس��بب الذي
دفع األخير إلى التوجه نحو موس��كو ،طالبا ً منها التدخل لدى طهران لتهدئة األزمة ،كما تشير األنباء،
فه��و ي��درك أن النفوذ األمريكي يتآكل ف��ي املنطقة ملصلحة ال��روس ،رغم ذلك ،ف��إن احلكومة العراقية
وم��ن خلفها إيران ،ال ترغبان في خس��ارة احلليف األمريكي في العراق ،الذي س��اندها في كل معاركها
احلاس��مة ضد تنظي��م «الدولة» ،ومن قبل��ه فصائل التمرد املس��لح ،لذلك فالتوازن��ات اآلن تدور حول
معادل��ة صعبة تبحث عنه��ا طهران ،يحتفظ فيها العب��ادي بعالقة طيبة م��ع األمريكيني ،وفي الوقت
نفسه يتمكن من مواجهة حلفائهم في كردستان}.
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لقطات سريعة

«إسرائيل» تخطط لبناء
 1292وحدة استيطانية

قدمت «إس��رائيل» خططا ً لبناء أكثر من
 1292وحدة سكنية اس��تيطانية في الضفة
الغربية احملتلة ،بحس��ب ما أعلنت مسؤولة
م��ن «حرك��ة الس�لام اآلن» اإلس��رائيلية
املناهضة لالستيطان.
وقالت حاغيت أوف��ران لوكالة «فرانس
برس» إن اخلطط تشمل «كافة أنحاء الضفة
الغربية» احملتلة ،مش��يرة إلى أنها موجودة
في مراحل مختلفة من عملية التخطيط.
ويأت��ي ذلك في إطار خط��ة لتقدمي نحو
 4000وحدة اس��تيطانية في خطوة لتعزيز
النمو االس��تيطاني هناك ،بحس��ب م��ا أعلن
مسؤول إسرائيلي.
ويعتب��ر املجتمع الدولي املس��توطنات
غير ش��رعية س��واء أقيمت مبوافقة احلكومة
اإلس��رائيلية أم ال ،كم��ا يعتب��ر االس��تيطان
العائ��ق األول أم��ام عملية الس�لام .ويقوض
البن��اء االس��تيطاني وتوس��ع املس��توطنات
األراضي الت��ي من املفترض أن تش��كل دولة
فلس��طينية أو يقطع أوصالها ،ما يجعل قيام
دولة فلسطينية قابلة للحياة أمرا ً صعباً.

«حماس» :استمرار اإلجراءات
العقابية تعكير للمصالحة

كشفت مصادر فلسطينية النقاب عن أن
املسؤولني املصريني طلبوا من حركة «فتح»
ومس��ؤولي الس��لطة الفلس��طينية التوج��ه
إلى قط��اع غزة وبدء العمل ف��ي اللجان التي
ش ِكلَت في مجال األمن واملعابر وغيرها.
وقالت املصادر إن املس��ؤولني املصريني
طالبوا مس��ؤولي الس��لطة و «فتح» بـ«عدم
التلك��ؤ» و«إضاع��ة الوق��ت والتس��ويف»،
حرصا ً على بقاء جذوة املصاحلة مش��تعلة،
في وقت بدأ املواطن��ون في القطاع يتذمرون
ويشعرون بخيبة أمل من املصاحلة.
وانتق��دت حرك��ة «حم��اس» واجلبه��ة
الش��عبية لتحري��ر فلس��طني ع��دم إلغ��اء
اإلج��راءات العقابية التي فرضتها الس��لطة
الفلس��طينية عل��ى مليون��ي فلس��طيني ف��ي
قطاع غزة قبل س��تة أش��هر ،على رغم توقيع
اتفاق جديد للمصاحلة الوطنية.
وق��ال الناطق باس��م حرك��ة «حماس»
عبد اللطيف القانوع في تصريح صحافي أن
احلرك��ة ملتزمة «تنفيذ بن��ود االتفاق األخير
في القاهرة وف��ق التواريخ احملددة» ،معتبرا ً
أن «استمرار اإلجراءات العقابية على شعبنا
ف��ي غزة بع��د مضي ش��هر على ح��ل اللجنة
اإلدارية ينغص اجلو العام للمصاحلة».

شيخ األزهر :السياسات
الجائرة تقف وراء اإلرهاب

انطلق��ت الثالث��اء املاض��ي ف��ي القاهرة
فاعلي��ات املؤمت��ر العامل��ي الثالث ع��ن «دور
الفتوى في استقرار املجتمعات» الذي تنظمه
دار اإلفتاء على مدى  3أيام ،في حضور وفود
م��ن علماء ومفتني ف��ي  63دولة ،ومش��اركة
ش��يخ األزهر الدكت��ور أحمد الطي��ب واألمني
الع��ام لرابط��ة العال��م اإلس�لامي ف��ي مك��ة
املكرمة الدكتور محمد عبدالكرمي.
قال ش��يخ األزهر ،ف��ي كلمته في افتتاح
املؤمت��ر ،إن الرب��ط ب�ين اإلرهاب واإلس�لام،
الغ��رض من��ه تزيي��ف وع��ي املس��لمني ع��ن
العل��ة احلقيقي��ة الت��ي تق��ف وراء اإلره��اب
وهي «السياس��ات العاملية اجلائرة» التي ال
تعرف ش��يئا ً ع��ن األخوة اإلنس��انية ،والتي

األمـان  -العــدد  20 - 1283تشرين األول 2017م
يق��وم اقتصادها على تصنيع األس��لحة وما
يتطلبه ذلك من ضرورة إثارة الفنت وإش��عال
احلروب في البالد اإلسالمية.
واس��تنكر الطي��ب الهجوم عل��ى األزهر،
وس��أل« :هل رأينا أو س��معنا لبرامج تسخر
م��ن اإلجني��ل أو تدعو املس��يحيني إلى نفض
أيديه��م عن تعاليمهم؟» .وق��ال« :أصبح من
املعت��اد إدانة األزهر بالتزام��ن مع أي هجمة
إرهابي��ة تس��عى إل��ى تدمي��ر دول عربي��ة
وإسالمية .صرنا نعرف توقيت الهجوم على
األزهر ،ف��ي حالتني :وقوع ح��وادث اإلرهاب
وكلما جنح األزهر في حتقيق رسالته».

ف��ي جن��وب الس��ودان ،تش��كيل حكوم��ة
انتقالي��ة جدي��دة ل��ـ 3س��نوات ،تعم��ل على
تهيئة األجواء لعملية حتول سياسي حقيق
في البالد .وطالبت األحزاب الهيئة احلكومة
لتنمي��ة دول ش��رق أفريقيا «ايغ��اد» بالعمل
م��ن أج��ل حتوي��ل املجموعات املس��لحة إلى
أحزاب سياسية مدنية.

الجبرية»
الشيخ الزنداني «قيد اإلقامة
ّ
في السعودية

نتن ياهو ُي ّ
حذر من أي تموضع
عسكري إيراني في سوريا

كركوك :المناطق المتنازع عليها
تحت سيطرة الجيش العراقي

وس��عت الق��وات العراقي��ة س��يطرتها
ّ
عل��ى مواقع ف��ي محافظ��ة كرك��وك وأعادت
انتش��ارها في عدد من األقضي��ة واملعابر في
املناطق املتنازع عليها ،بعد انس��حاب قوات
«البيش��مركة» منه��ا ،فيما أكد ديبلوماس��ي
ك��ردي أن احلكوم��ة االحتادي��ة «تقترب من
بسط سلطتها على املنافذ مع إيران».
َ
وأحكم��ت الق��وات قبضتها عل��ى حقلي
ب��اي حس��ن وهافان��ا ،وهم��ا أكب��ر احلق��ول
النفطي��ة الت��ي كان��ت حت��ت س��يطرة قوات
تابع��ة للح��زب «الدميوقراط��ي ،بزعام��ة
مسعود بارزاني في منطقة دبس».
وأك��دت وزارة النف��ط أن «كل حق��ول
كرك��وك بات��ت حت��ت س��يطرة الس��لطة
االحتادية» ،وأعلن محافظ كركوك بالوكالة
راكان س��عيد الذي عيّنته بغ��داد أن «الهدوء
ع��اد إل��ى املدين��ة وندع��و الس��كان الذي��ن
نزح��وا إل��ى الع��ودة ،وق��د فتح��ت الطري��ق
إل��ى بغ��داد» .إال أن مس��ؤولني أك��رادا ً أكدوا
أن «هن��اك اعت��داءات وحاالت نه��ب طاولت
منازلهم ف��ي كركوك وقضاء طوزخورماتو».
وواصل��ت الق��وات العراقية س��يطرتها على
وح��دات إدارية ف��ي املناطق املتن��ازع عليها
في محافظت��ي نينوى وديالى من دون قتال،
ودخلت قضاء سنجار.

«سورية الديموقراطية»
تعلن تحرير الرقة

خس��ر «تنظيم داعش» الرق��ة ،عاصمة
خالفت��ه الس��ورية املفترض��ة بع��د أكثر من
أربع��ة أش��هر م��ن املع��ارك العنيف��ة الت��ي
خاضها ضد «قوات س��ورية الدميوقراطية»
(قس��د) بدع��م م��ن التحالف الدول��ي بقيادة
أميركية.
ويش��كل حتري��ر الرق��ة نكس��ة كب��رى
للتنظي��م ال��ذي من��ي ف��ي األش��هر األخي��رة
بسلس��لة خس��ائر ميداني��ة ف��ي س��ورية
والع��راق املج��اور ،أدت إلى تقلص مس��احة
«دول��ة اخلالف��ة» املزعومة الت��ي أعلنها في
البلدين منذ عام  .2014وفور إعالن «قس��د»
س��يطرتها بالكامل على املدين��ة ،جتمع عدد
من مقاتليه��ا عند «دوار النعيم» الذي ش��هد
عمليات إعدام وحش��ية نفذها التنظيم خالل
سيطرته على املدينة.
وأعلن الناطق الرس��مي باس��م «قس��د»
طالل س��لو أن��ه «مت االنته��اء م��ن العمليات
العسكرية في الرقة».

الصادق المهدي يتجه
إلى اعتزال السياسة

أعل��ن رئي��س ح��زب األم��ة املع��ارض
الص��ادق امله��دي ،نيت��ه اعت��زال العم��ل
السياس��ي والتفرغ للفكر والثقافة .وأضاف:
«أن��ا أعمل عل��ى أن ينتخب احل��زب أجهزته
في حياتي ،ألنني إذا مت س��تحدث مشكالت
كبي��رة داخل��ه» ،مش��يرا ً إل��ى تفرغ��ه ألدوار
أخ��رى قومي��ة ،دولي��ة ،فكري��ة ،وثقافي��ة.
وأوض��ح أن مش��روع توحيد حزب��ه وإعادة
القي��ادات الت��ي انش��قت عن��ه ال يش��مل ابن
عمه ،وزير االستثمار مبارك الفاضل املهدي،
معتب��را ً أن «كل مَ��ن ش��ارك النظ��ام اخت��ار
طريقه بعيدا ً من حزب األمة».
م��ن ناحي��ة أخ��رى ،اقترح��ت «احزاب
البرنام��ج الوطني» املتحالفة م��ع احلكومة

حذر رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامني
ننت ياهو ،من أن «إس��رائيل» لن تس��مح أبدا ً
إلي��ران بالتموض��ع العس��كري في س��وريا،
وذلك خالل لقاء جمعه بوزير الدفاع الروسي
س��يرغي ش��ويغو .وقال مكتب ننت ياهو في
بي��ان إن «اللقاء الذي ش��ارك فيه أيضا ً وزير
الدفاع (اإلسرائيلي) افيغدور ليبرمان جرى
التركيز فيه على احملاولة اإليرانية للتموضع
عس��كريا ً ف��ي س��وريا .يج��ب على إي��ران أن
تدرك أن إس��رائيل لن تس��مح بذل��ك» ،مكررا ً
مرة أخ��رى موقفه من االتف��اق النووي الذي
و ِّقع ع��ام  2015بني إيران وال��دول الكبرى،
داعيا ً إلى تعديله.وأضاف« :إيران س��تمتلك
ترس��انة من األس��لحة النووية ف��ي غضون
ثماني إلى عشر سنوات ،في حال عدم تغيير
االتفاق» النووي .وكان ليبرمان قد اس��تقبل
الوزي��ر الروس��ي ،واعترف بوج��ود خالفات
ب�ين البلدين ،وق��ال« :ال نتفق دائم��اً ،ولكننا
نتواصل بطريقة صريحة ومفتوحة» .وقبل
وق��ت قصي��ر م��ن وص��ول الوزير الروس��ي،
شنت طائرات حربية إسرائيلية ،غارة جوية
اس��تهدفت بطاري��ة دفاع��ات جوي��ة تابع��ة
للنظام الس��وري في موقع شرق دمشق بعد
إط�لاق ص��اروخ أرض  -ج��و عل��ى طائ��رة
إسرائيلية في األجواء اللبنانية صباحاً.

إيران ترفض أي «شرط» جديد
بشأن االتفاق النووي

ح��ذرت إيران احلكوم��ات األوروبية من
فرض ش��روط جديدة عل��ى مواصلة تطبيق
االتف��اق الدول��ي ح��ول البرنام��ج الن��ووي
اإليران��ي املبرم ف��ي  .2015وق��ال علي أكبر
واليتي ،مستش��ار الش��ؤون اخلارجية لدى
املرش��د األعلى آية الله عل��ي خامنئي ،خالل
مؤمت��ر صحاف��ي إن «األوروبيني ال يحق لهم
القول:إنن��ا نقبل (به��ذا االتفاق) لك��ن علينا
التح��دث عن الوج��ود اإليراني» في الش��رق
األوس��ط .وأض��اف أن «القول إنه��م يقبلون
(باالتفاق) لكن عليهم التفاوض على الوجود
اإليران��ي ف��ي املنطق��ة أو الدفاع الباليس��تي
اإليراني ،مبثابة طرح ش��روط (على تطبيق
االتفاق) وهذا غير مقبول إطالقاً».
وأكد املستشار أن «ال شروط (لالتفاق)،
ويج��ب تطبيق��ه عمالً مب��ا مت االتف��اق عليه»
ف��ي فيين��ا ف��ي  14مت��وز  ،2015ب�ين إيران
ومجموعة الس��ت (أملاني��ا ،الصني ،الواليات
املتح��دة ،روس��يا ،فرنس��ا ،بريطاني��ا)،
مش��ددا ً على الق��ول« :يحق لن��ا التعاون مع
جيراننا».
وكان االليزي��ه ق��د أف��اد ب��أن الرئي��س
الفرنس��ي اميانويل ماكرون حتادث اجلمعة
املاض��ي مع نظيره اإليراني حس��ن روحاني
و«طمأنه ( )...بشأن متس��ك فرنسا باإلطار
احملدد في اتفاق فيينا» ،في الوقت الذي كان
فيه الرئيس األميركي دونالد ترامب يهدد في
اليوم نفس��ه بانسحاب بلده من االتفاق «في
أي حلظة».

كش��ف مص��در ميني مقرب م��ن الداعية اإلس�لامي اليمني الش��هير ،عبد
املجي��د الزنداني ،ع��ن تفاصيل خطي��رة تتعلق بظروف إقامته بالس��عودية
التي وصل إليها في متوز عام .2015
وق��ال املص��در إن الزنداني ،رئي��س جامعة اإلمي��ان التي س��يطر عليها
احلوثيون خريف عام  ،2014بات في حكم «اإلقامة اجلبرية» في اململكة.
وأضاف أن الس��لطات السعودية قيدت حركة الداعية «الزنداني» الذي
يرأس «هيئة علماء اليمن» داخل أراضيها ،وحددت له مدينتني يتنقل بينهما
هم��ا «مك��ة املكرمة والعاصم��ة الرياض» ،فيما ش��ملت اإلج��راءات منعه من
الوصول إلى بعض املدن األخرى منها «جدة ،واملدينة املنورة».
وبحس��ب املص��در املقرب من الداعي��ة اليمني البارز ،ف��إن الزنداني بات
ممنوعا ً من السفر إلى أي دولة أخرى ،فضالً عن حرمانه استقبال شخصيات
س��عودية أو اللقاء بوس��ائل اإلعالم ،في الوقت الذي يس��ود االعتقاد فيه أنه
كان ينوي التوجه إلى تركيا للحاق بأبنائه الذين يقيمون فيها.
كم��ا أش��ار املص��در إل��ى أن الري��اض رفض��ت جتدي��د اإلقامة لع��دد من
الش��خصيات الديني��ة املقيم��ة هن��اك ،أو الس��ماح ألبنائهم بالدراس��ة ،دون
الكشف عن دوافع هذه اإلجراءات التي اتخذت ضدهم هناك.
وأوضح املصدر اليمني أن الداعية اليمني البارز عانى من التهميش منذ
وصوله إلى اململكة ،قبل أن يتطور إلى «اإلقامة اجلبرية» ،إذ إنه لم يحظ هو
وإخوانه الدعاة والعلماء الذين جلؤوا إليها هربا ً من بطش جماعة احلوثيني،
باحلفاوة أو االحترام املطلوب ،وفق تعبيره.
وكان الش��يخ عب��د املجي��د الزنداني ق��د أصدر بيان��ا ً أيد في��ه «عاصفة
احلزم» التي تقودها الس��عودية في بالده ،ودعا للنفير العام ضد املس��لحني
احلوثيني والقوات املوالية للمخلوع علي عبد الله صالح املتحالفة معهم.
وف�� ّر الداعية اليمن��ي املطلوب للوالي��ات املتحدة األمريكي��ة من مطاردة
احلوثي�ين له عقب س��يطرتهم على العاصم��ة صنعاء في ع��ام  ،2014نحو
مدين��ة تع��ز ،قبل أن يتوج��ه نح��و األراضي الس��عودية عبر منف��ذ الوديعة
(ش��رقاً) ،في رحل��ة وصف��ت بـ«املغامرة» مل��روره بعدد من نق��اط التفتيش
التابعة للحوثي}.

إسرائيل تشترط نزع سالح «حماس»
للتفاوض مع السلطة الفلسطينية
ق��ررت احلكومة اإلس��رائيلية ،مس��اء الثالث��اء ،ع��دم الدخول ف��ي مفاوضات
سالم مع السلطة الفلس��طينية قبل نزع سالح حركة املقاومة اإلسالمية (حماس)،
واعترافه��ا بإس��رائيل ،ضمن حزمة ش��روط تأت��ي بعد أقل من أس��بوع على توقيع
اتفاق املصاحلة الفلسطينية.
ج��اء ذلك خ�لال اجتم��اع عق��ده املجلس ال��وزاري املصغ��ر للش��ؤون األمنية
والسياس��ية في احلكوم��ة اإلس��رائيلية (الكابين��ت) ،وهو الثان��ي للمجلس خالل
يومني ،وفق بيان ملكتب رئيس الوزراء ،بنيامني ننت ياهو.
ويأتي هذا القرار في وقت ُتبذل فيه جهود دولية الس��تئناف مفاوضات السالم
املتوقف��ة ،منذ نيس��ان  ،2014جراء رفض ننت ياهو وقف االس��تيطان في األراضي
الفلس��طينية احملتلة ،والقبول بحدود  1967كأس��اس للتفاوض عل��ى إقامة دولة
فلسطينية.
ً
وق��ال البي��ان اإلس��رائيلي إن «وزراء الكابين��ت اتخ��ذوا باإلجماع ق��رارا مينع
إج��راء أي��ة مفاوض��ات م��ع الفلس��طينيني ،دون ن��زع س�لاح حم��اس ،واعترافه��ا
بإسرائيل ،والتزامها بشروط (اللجنة) الرباعية الدولية ،وإعادة اجلنود واملدنيني
اإلسرائيليني احملتجزين في غزة ،ومنح السيطرة الكاملة للسلطة الفلسطينية على
غزة ،مبا في ذلك املعابر».
كما اشترطت احلكومة اإلسرائيلية «منع التهريب من وإلى غزة» ،وأن «تواصل
الس��لطة الفلس��طينية إحباط البنية التحتية حلماس» في الضفة ،و«وقف حماس
عالقاته��ا بإي��ران» ،وأن «تكون اإلمدادات اإلنس��انية لغزة عبر الس��لطة الش��رعية
فقط ،وفق آليات واضحة ومحددة».
وتنفي «حماس» صحة االتهامات اإلسرائيلية لها باإلرهاب ،وتؤكد أنها تقاوم
احتالل إسرائيل لألراضي الفلسطينية وانتهاكاتها بحق الشعب الفلسطيني.
وذك��ر موق��ع صحيفة «يديع��وت أحرون��وت» اإلس��رائيلية أن هذه الش��روط
جاءت ردا ً على أن اتفاق حركتي «حماس» و(فتح) ،على إنهاء االنقسام ،لم يتطرق
إلى نزع سالح «حماس».
وقال مس��ؤولون إس��رائيليون لصحيفة «هآرتس» اإلس��رائيلية ،إن ننت ياهو
أبل��غ اجتماع «الكابينت» بأن إس��رائيل لن تعترف باتفاق املصاحلة الفلس��طيني،
لكنها لن تقطع عالقاتها مع السلطة الفلسطينية بسببه}.
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األزمة الدبلوماس ّية التركية  -األمريك ّية بعد تس ّلم ترامب الرئاسة
األزم��ة الدبلوماس��ية التركي��ة األمريكية ليس��ت
األول��ى أو األخي��رة للدبلوماس��ية األمريكي��ة؛ إذ إنه��ا
تعبير آخ��ر عن أزمة السياس��ة اخلارجي��ة األمريكية
وتخبطها بتأثير من االضطراب االستراتيجي واألزمة
الداخلية ،فقد سبقتها أزمة العالقات الدبلوماسية مع
روس��يا واألزمة والتوتر في العالقات مع الباكستان،
وتفجر ملف االتف��اق النووي الذي ميثل حصيلة جهد
دبلوماس��ي للخارجية األمريكية ،وأخيرا ً وليس آخرا ً
األزم��ة اخلليجي��ة والتعثر والعجز ع��ن ايجاد مخرج
مقب��ول ل��كل األط��راف احلليف��ة والصديق��ة ل�لإدارة
األمريكية.
فاحلس��ابات التركية الدقيقة واملتأنية على مدى
أشهر سبقت االنفجار الدبلوماسي الكبير في التعامل
مع امللف الكردي في س��وريا والعراق ومسألة تسليم
الس��لطات األمريكي��ة زعي��م جماع��ة اخلدم��ة (فت��ح
الله غولن) املته��م بتدبير االنقالب الفاش��ل في تركيا
قابل��ه ته�� ّور أمريكي ب��ات واضحا ً في إداء السياس��ة
اخلارجية األمريكية أكثر م��ن مرة وفي أكثر من ملف؛
إذ بات س��مة أساس��ية في عالقاتها ،ال مع تركيا فقط،
ب��ل م��ع الق��وى الدولي��ة واإلقليمي��ة ،مش��ككا ً بكفاءة
الدبلوماس��ية األمريكية ذاتها؛ خصوص��ا ً بعد توتير
العالق��ة األمريكي��ة الباكس��تانية ومحاولة ممارس��ة
ضغوط على باكس��تان تهدد دوره��ا اإلقليمي وأمنها
القومي وس�لاحها النووي ،إلى جان��ب توتر كبير في
العالق��ة مع طه��ران أفضى إل��ى إع�لان إمكانية وقف
العمل باالتفاق النووي وتش��ديد العقوبات ،وس��بقها
بش��كل فاضح األزم��ة الدبلوماس��ية مع روس��يا أدت
إل��ى تقلي��ص البعث��ات الدبلوماس��ية واملوظف�ين في

ترامب ..مع اردوغان

كال البلدين ،واالس��تيالء على املبان��ي ومقرات اإلقامة
والترفيه اخلاصة بتلك البعثات.
األزم��ة الدبلوماس��ية التركي��ة األمريكية ليس��ت
استثناء بكش��فها عن حجم امللفات املعقدة واخلالفية
ب�ين احلليفني ،وه��ي التي تعان��ي بدورها م��ن أعباء
متزاي��دة وخالف��ات عميق��ة أدت إل��ى تفكي��ر الرئيس
األمريكي ترامب بحل «إبداعي» ينهي اللغط اإلعالمي
ح��ول عالقت��ه بوزي��ر خارجيت��ه تيلرس��ون يتضمن
اخضاع نفسه ووزير خارجيته الختبار الذكاء للتأكد
م��ن صح��ة األنب��اء املتداول��ة ح��ول انتق��ادات الذعة
وجهه��ا تيلرس��ون لترام��ب في غياب��ه؛ ق��ال فيها إنه
«أحمق» ،فأزمة السياسة اخلارجية األمريكية ال تعبر
بالضرورة عن اس��تراتيجية ورؤي��ة بقدر ما تعبر عن
فوضى وتصارع بني مراكز القوى.
فالتصعي��د الدبلوماس��ي ب�ين واش��نطن وأنقرة
ترافق مع زيارة الرئيس التركي كالً من إيران وأوكرانيا
وصربي��ا؛ ذلك ان تصريح��ات الرئي��س التركي حول
األزمة الدبلوماسية التركية األمريكية جاءت في ذروة
االنشغال و النش��اط السياسي والدبلوماسي التركي
في كل من البلقان ومنطقة احلزام االوراسي.
وقد ألقت األزمة بني واش��نطن وأنقرة بثقلها على
الدبلوماس��ية التركي��ة النش��طة ،فالرئي��س الترك��ي
أردوغان صرح من العاصمة الصربية بلغراد بالقول
ان تركي��ا لم تكن املبادرة بوقف التأش��يرات أو تفجير
املوق��ف وتصعي��ده ،داعي��ا ً اخلارجي��ة األمريكية إلى
إقال��ة الس��فير األمريك��ي «ج��ون ب��اس» إن كان قرار
وقف التأش��يرات جاء دون مشاورة املسؤولني الكبار
في واش��نطن ،الذي��ن لم تنج��ح اجله��ود األخيرة في
التواصل معهم إلنهاء األزمة
قبل تفجره��ا ،معلنا ً مقاطعة
بالده السفير األمريكي وعدم
اعتراف احلكومة التركية به
وامتناعه��ا عن تنظي��م حفل
وداع��ي ل��ه؛ إذ انه س��يغادر
إلى كابول كس��فير هناك بعد
أيام قليلة.
ف��ي املقاب��ل ف��إن رئيس
ال��وزراء الترك��ي يل��درم ملّح
أيض��ا ً ال��ى ان تركي��ا لم تكن
املب��ادرة ف��ي تفجي��ر األزم��ة

توني بلير :أخطأنا في مقاطعة حماس
بعد فوزها باالنتخابات
ف��ي تصري��ح مفاج��ئ ،ق��ال رئي��س
ال��وزراء البريطاني األس��بق توني بلير ،إنه
وزعماء آخرين أخطأوا عندما قاطعوا حركة
املقاومة الفلس��طينية حماس ،بعد جناحها
في االنتخابات في عام .2006
وف��ي تقري��ر لصحيف��ة الغاردي��ان
البريطاني��ة يوم الس��بت  14تش��رين األول
اجل��اري ،ق��ال بلي��ر إن��ه أخط��أ والرئي��س
األميرك��ي ف��ي ذل��ك الوقت (ج��ورج بوش)
االب��ن عندم��ا قاطع��وا حرك��ة حم��اس
الفلس��طينية بع��د جناحها ف��ي االنتخابات
ً
عام  ،2006وكان ال ب ّد عليهم أن يسعوا للحوار بدال من مقاطعة احلركة الفلسطينية.
وكان بلي��ر رئي��س وزراء بريطاني��ا ح�ين جنح��ت حم��اس ف��ي االنتخاب��ات وش��كلت حكوم��ة
فلس��طينية .ودعم بلير بقوة إدارة الرئيس األميركي األس��بق جورج بوش في مقاطعة احلركة ،ما لم
تعترف بإس��رائيل وتنبذ العنف وتلتزم االتفاقيات التي عقدتها حركة فتح مع إس��رائيل وجنم عنها
تشكيل السلطة الفلسطينية ،حسب الصحيفة.
وقد رفضت حماس الشروط.
وكانت احلركة قد فازت بانتخابات شهد املراقبون الدوليون بنزاهتها ،حسب التقرير.
ويق��ول بلي��ر اآلن إن��ه كان يج��ب عل��ى املجتم��ع الدول��ي دع��وة حم��اس إل��ى احلوار ب��دال ً من
مقاطعتها.
وال تزال حماس تخضع للمقاطعة وكذلك يخضع قطاع غزة للحصار.
وورد ف��ي تقري��ر ل�لأمم املتحدة أن احلص��ار املفروض على قط��اع غزة وثالث حمالت عس��كرية
إسرائيلية شنت ضده جعلته غير قابل للحياة والسكن.
وكان بلي��ر يتح��دث في مقابل��ة أجريت معه الس��تخدامها في كت��اب بعنوان «غ��زة ،التحضير
للفجر» الذي سيصدر نهاية هذا الشهر.
وقال إن معارضة إس��رائيل كانت أحد عوامل ع��دم إجراء احلوار مع حماس «بالرغم من إجرائه
الحقا ً بشكل غير رسمي»}.

بقلم :حازم عياد
الدبلوماسية؛ في إشارة منه إلى اعتقال رجل األعمال
التركي من أصول إيرانية «رضا ضراب» التي س��بقها
بأش��هر توقي��ف رج��ل األعم��ال «زك��ي اكب��ال» الذي
سرعان ما أطلق سراحه حينها.
توقيف «ضراب» حصل دون مش��اورة احلكومة
التركية أو موافقتها ،ولم يفجر أزمة تأش��يرات أو أزمة
دبلوماس��ية كبرى حينها ،فيم��ا أدى اعتراض أمريكا
على اعتق��ال مواطنني أتراك يعملون ف��ي القنصليات
األمريكي��ة متهم�ين بته��م خطيرة تتعلق بالتجس��س
والتواصل مع فتح الله غولن في أمريكا ،وهو املطلوب
رق��م واحد ف��ي حادثة االنق�لاب الذي ترف��ض أمريكا
تسليمه للقضاء التركي أطلق العنان لهذه األزمة.
فتركي��ا اتهمت املوظ��ف في القنصلي��ة األمريكية
بالتواص��ل م��ع أكث��ر م��ن  120م��ن املتورط�ين ف��ي
االنقالب واملعتقلني لديها ،إلى جانب تواصله مع عدد
من الفارين إل��ى اخلارج؛ فيما اس��تدعت موظفا ً ثانيا ً
للتحقي��ق وس��عت إلى اعتق��ال ثالث حتص��ن مببنى
السفارة األمريكية.
الناطق��ة الرس��مية باس��م اخلارجي��ة األمريكية
الس��يدة نوي��رت قال��ت ردا ً عل��ى االتهام��ات التركي��ة
ب��أن «هؤالء األفراد الثالثة يعمل��ون على قضايا إنفاذ
القان��ون وكج��زء م��ن عملهم ،يطل��ب منه��م االتصال
باملس��ؤولني ع��ن إنفاذ القان��ون واحملقق�ين اآلخرين،
وعندما تبدأ حكومة تركيا التشكيك في قدرة موظفينا
احملليني على القيام بذلك ،يصبح لدينا بعض األسئلة
اخلطيرة جدا ً حول هذا املوضوع».
األزم��ة الدبلوماس��ية ب�ين أمري��كا وتركي��ا باتت
كك��رة الثلج املتدحرج��ة التي جمعت ف��ي طريقها كل
امللفات العالقة بني البلدين ،على رأسها ملف االنقالب
وتس��ليم فت��ح الل��ه غول��ن ومل��ف العالق��ة التركي��ة

اإليراني��ة وملف األزم��ة الكردي��ة واألزم��ة اخلليجية
والتط��ورات اإلقليمية املرتيطة بامللف الس��وري ،إلى
جان��ب التط��ور االس��تراتيجي ف��ي العالق��ة التركي��ة
الروس��ية التي توجت بتوقيع اتفاقية ش��راء منظومة
الدفاع اجلوي «اس  »400الروسية.
فأزم��ة العالق��ات األمريكي��ة التركي��ة ل��م تع��د
تقتص��ر عل��ى س��وريا وإي��ران وكردس��تان الع��راق
واألزم��ة اخلليجية وروس��يا في غرب آس��يا ،بل متتد
إلى ملفات عديدة تراها واش��نطن مزعجة في املرحلة
احلالي��ة ،ملف��ات م��ا كان له��ا ان تك��ون ل��وال املوقف
الس��لبي األمريك��ي م��ن ع��دد م��ن امللف��ات املش��تركة
واخلذالن املستمر لألتراك على مدى األعوام السابقة،
معززة الش��كوك والفجوة بع��د احملاولة االنقالبية في
متوز الع��ام املاضي ،إلى جانب الدع��م الكبير لألكراد
االنفصاليني في سوريا.
واش��نطن لم تظهر أي رغبة في املبادرة وتخفيف
التوت��ر أو تصحيح املس��ار االس��تراتيجي في العالقة
مع تركيا ،بل ذهبت بعيدا ً في تفجير مزيد من األزمات
واح��دة تلو األخرى ،مفاقمة من حج��م الضغوط على
العالق��ات التركي��ة األمريكي��ة؛ فأنقرة إزاء ش��عورها
بالتهدي��د ل��م تت��وان ع��ن املبادرة ب��ردود قوي��ة على
االج��راءات األمريكي��ة الدبلوماس��ية ش��ملت وق��ف
اعطاء التأش��يرات للمواطن�ين األمركيني ،فرغم الكلفة
االقتصادية الكبيرة املتوقعة لهذا االجراء الذي يتهدد
العالقة االقتصادي��ة والتجارية التي فاق حجمها هذا
العام  17مليار دوالر على ش��كل تبادل جتاري ،إال ان
تركيا فضلت املواجهة على التضحية بأمنها القومي؛
ف��ـ  17ملي��ار دوالر مبل��غ زهي��د إذا م��ا ق��ورن بحجم
األضرار التي ستلحق بتركيا ان تنازلت عن مصاحلها
ورؤيته��ا االس��تراجتية واألمنية ،واأله��م ان باإلمكان
تعويضها بتطوير العالقات مع الصني وروسيا وعدد
من الق��وى االقتصادية الدولي��ة واإلقليمية الصاعدة؛
مس��ار رس��مته الوالي��ات املتحدة م��ن خ�لال مراكمة
األخط��اء اإلدارية والبيروقراطي��ة والقانونية ،وليس
م��ن خ�لال اس��تراتيجية واضحة املعالم ومحس��وبة
سياسيا ً واقتصاديا ً واستراتيجيا ً على األرجح}.

مضطرون التخاذ التدابير
أردوغان:
ّ
حيال التهديدات من سوريا والعراق
ق��ال الرئيس الترك��ي رجب طي��ب أردوغان ،يوم
الثالث��اء ،إن ب�لاده مضط��رة إل��ى اتخ��اذ تدابير ضد
التهدي��دات الناجمة عن اس��تمرار احلرب في س��وريا
والع��راق .جاء ذل��ك في مؤمت��ر صحفي مش��ترك مع
نظي��ره البولندي أندريه دودا في العاصمة البولندية
وارسو.
وأش��ار أردوغان إل��ى أن حدود ب�لاده اجلنوبية
تتع��رض لالس��تفزازات والتهدي��دات ج��راء األحداث
التي تش��هدها كل من العراق وسوريا ،والتي تسببت
بلجوء نحو ثالثة ماليني شخص إلى تركيا ،جتاوزت
نفقات استضافتهم  30مليار دوالر.
وأوض��ح أن ب�لاده لم تتل��ق س��وى  885مليون
ي��ورو من االحتاد األوروبي ،رغ��م تعهد األخير بتقدمي
ثالث��ة ملي��ارات ي��ورو بحل��ول مت��وز  ،2016وثالثة
مليارات أخرى بنهاي��ة العام املذكور ،كدعم مالي إلى
تركيا الستضافتها الالجئني.
وانتق��د أردوغ��ان ع��دم رف��ع االحت��اد األوروب��ي
للتأش��يرات عن املواطنني األتراك رغم إبرام اجلانبني
اتفاقية في هذا الصدد عام .2013
وأش��ار إل��ى أن االحت��اد ال يف��رض التأش��يرات
عل��ى مواطني دول أمري��كا الالتينية ،فيم��ا يفعل ذلك
م��ع تركي��ا ،الدولة التي تف��اوض عل��ى االنضمام إلى
عضوية االحتاد.
وشدد على أن االحتاد األوروبي لم يقبل عضوية
تركي��ا من��ذ ع��ام ،1963وأن العدي��د من ال��دول التي
انضم��ت إلى االحت��اد األوروبي في املرحل��ة التي تلت
تق��دمي تركي��ا طلب االنضم��ام ،ال ترتقي إلى مس��توى
ب�لاده ،وحت��ى ال ميك��ن مقارنتها به��ا .وأك��د أن قيام
االحت��اد األوروب��ي برف��ع عدد فص��ول التف��اوض من
 15إل��ى  ،35يه��دف إلى منع تركيا م��ن االنضمام إلى
االحتاد.
وأض��اف« :ال نري��د أن تضيعوا وقتن��ا أو نضيع
وقتك��م ،إن كنت��م تنوون الرف��ض (طل��ب العضوية)
أعلن��وا ذل��ك بصراحة ،ل��ن نك��ون الطرف ال��ذي يبدأ
باالنسحاب من املفاوضات».
وف��ي ما يتعل��ق بزيارت��ه لبولندا ،ق��ال أردوغان

إنه بح��ث مع نظي��ره البولندي العالقات السياس��ية
والعسكرية واالقتصادية والتجارية والثقافية ،ودعا
إل��ى رفع حج��م التبادل التج��اري ب�ين البلدين من 6
مليارات دوالر حاليا ً إلى عشرة مليارات دوالر.
وأفاد مراس��ل األناضول بأن وزارات ومؤسسات
تركية وبولندي��ة أبرمت خمس اتفاقيات قبيل املؤمتر
الصحفي للزعيمني.
وأش��ار إل��ى أن االتفاقيات ش��ملت مذك��رة تفاهم
ح��ول التع��اون ف��ي مج��ال األرش��يف الدبلوماس��ي،
وإع�لان نواي��ا ب�ين وزارتي دف��اع البلدي��ن ،واتفاقية
ضم��ان اجتماع��ي ،واتفاقي��ة إدارية لتطبي��ق اتفاقية
الضم��ان االجتماع��ي ،وبرنام��ج لتطبي��ق اتفاقي��ة
التعاون في املج��ال التعليمي والثقافي ألعوام 2017
ـ .2020
وفي وقت س��ابق ي��وم األربعاء ،وص��ل الرئيس
أردوغ��ان إل��ى وارس��و عل��ى رأس وف��د يض��م وزراء
اخلارجي��ة مولود جاويش أوغل��و ،والعمل والضمان
االجتماع��ي جولي��دا ص��اري قاي��ا أوغل��و ،وش��ؤون
االحت��اد األوروب��ي عم��ر جلي��ك ،واالقتص��اد نه��اد
زيبكجي ،والطاق��ة واملوارد الطبيعية براءت ألبيراق،
والدف��اع ن��ور الدي��ن جانكل��ي ،والثقافة والس��ياحة
نعمان قورتوملوش}.
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تطورات جنوب اليمن :مخاوف من تكرار تجربة «الجبهة
بع��د م��رور  54عاما ً عل��ى ث��ورة  14أكتوبر 1963
ضد االس��تعمار البريطاني في جنوب اليمن ،واس��تيالء
«اجلبهة القومية» على الس��لطة يس��اور اخل��وف اليوم
فصائ��ل وسياس��يني م��ن تك��رار التجرب��ة نفس��ها بع��د
التط��ورات املتالحق��ة ف��ي جن��وب اليم��ن ،وحتدي��دا ً في
مدينة عدن إثر تصدّر قوى نفوذ جديدة تدعمها اإلمارات،
محاولة تس��يّد املش��هد عل��ى بقي��ة الفصائ��ل والتيارات
السياسية.
«اجلبه��ة القومي��ة للتحري��ر» ه��ي إح��دى فصائل
املقاوم��ة ض��د االس��تعمار البريطاني ،متكنت من بس��ط
نفوذها قبل االس��تقالل على حس��اب منافس��تها «جبهة
حترير جنوب اليمن» ،واستطاعت االنفراد بالسلطة بعد
االستقالل وإعالن جمهورية اليمن الدميقراطية الشعبية
في  30تش��رين الثاني م��ن عام  1967بدع��م بريطانيا،
الت��ي رأت أن م��ن مصلحته��ا تس��ليم ع��دن لـ«اجلبه��ة
القومية».
وخالل األس��ابيع األخي��رة ومع تصاع��د االحتقان،
وحال��ة الغلي��ان التي تش��هدها مدينة عدن بع��د هيمنة
قوى مدعومة من دولة اإلمارات متتلك الس�لاح والنفوذ،
تزاي��دت مخ��اوف قي��ادات في الدول��ة وسياس��يني ،من
ع��ودة س��يناريو «اجلبه��ة القومية» ،خصوص��ا ً بعد أن
تب ّن��ت هذه الق��وى سياس��ة الص��وت الواحد وش��يطنة
تيارات سياس��ية بعينها واس��تهدافها ،مثلما يحصل مع
حزب «اإلصالح» اإلسالمي وقيادات سلفية ،وصوال ً إلى
مس��ؤولني كبار في الدولة ومنعهم م��ن دخول عدن ،كما
احل��ال مع محاف��ظ ع��دن عبدالعزيز املفلح��ي والرئيس
عبدربه منصور هادي.
وتزامنا ً مع االحتفاالت في اجلنوب بذكرى ثورة 14
أكتوب��ر ،وعودة قيادات ما ُيس��مى «املجل��س االنتقالي»
الذي يقوده محافظ عدن الس��ابق ،عي��دروس الزبيدي،
كان واضح��ا ً حج��م التهديدات التي أطلقته��ا قيادات في
املجل��س واس��تعدادها الس��تخدام العن��ف والق��وة ضد
اخلص��وم أو تل��ك األص��وات املناوئة
للمجل��س .وف��ي ه��ذا اإلط��ار ،ق��ال
الزبيدي يوم اجلمعة ،إن املعركة ضد
م��ن س��ماها بـ«اجلماع��ات املتطرفة»
وبينها حزب «اإلصالح» س��تتواصل،
الفت��ا ً إلى أن��ه ال ميك��ن أن تكون هناك
ش��راكة ب�ين «احل��راك اجلنوب��ي»
والشرعية.
م��ن جهت��ه ،ق��ال نائ��ب رئي��س
املجل��س ،هان��ي ب��ن بري��ك ،املق��رب

م��ن اإلمارات واملش��رف على وحدات أمنية تس��يطر على
ع��دن ،إنه «ال خيار لن��ا في اجلنوب غير ع��ودة اجلنوب
دولة مس��تقلة ،ونحن مس��تعدون أن ندفع أرواحنا ثمنا ً
لذل��ك؛ ألن البدي��ل هو اإلره��اب احلزبي الطائف��ي القادم
من الش��مال» .وأض��اف في تغري��دات على حس��ابه في
«تويت��ر»« :الش��ر األكب��ر الذي يواج��ه اجلنوبي�ين اآلن
لي��س م��ن املتنفذي��ن ف��ي الش��مال ،بق��در ما هو م��ن قلة
جنوبي��ة تس��تغل امل��ال والس��لطة لتنتق��م لنفس��ها من
ضياع حلم احلكم» ،في إش��ارة إلى احلكومة الش��رعية.
وتابع« :نخاطب كل جنوبي ،س��واء كان في احلكومة أو
خارجها ،تبنى أي خيار خارج إرادة شعب اجلنوب ،فلن
يغفره له الشعب وسيبقى وصمة عار».
أم��ا عض��و املجلس ومحاف��ظ حضرموت الس��ابق،
الل��واء الركن أحمد س��عيد بن بريك ،فه��دد بأن «املجلس
االنتقال��ي» ل��ن يس��مح بإقال��ة أي مس��ؤول جنوبي في
احلكومة الشرعية مس��تقبالً .وقال في كلمة أمام حشود
ف��ي س��احة املعال مس��اء اجلمع��ة« :لن نس��مح بعد هذا
اليوم بإقالة اللواء فرج البحس��ني (محافظ حضرموت)
أو ش�لال علي ش��ائع (مدير أمن ع��دن) ألن القوات التي
بنيناها في حضرموت وعدن ستقف مع شعب اجلنوب،
فكفى مهازل واستعراض مزايدات».
و ُتظهر التصريحات املتس��قة ،التي تصب في خانة
مواجه��ة «اخلصوم» ،أن اجلنوب ،وع��دن بالذات ،مقبل
عل��ى مرحل��ة جديدة في موض��وع احلريات السياس��ية
وبس��ط النف��وذ ،وه��و ما أث��ار توج��س الرئي��س هادي،
ال��ذي قال في خطاب عش��يّة ذكرى ث��ورة  14أكتوبر ،إن
«اجلن��وب والوطن عموما ً لن يكون وطنا ً إال حني يتس��ع
جلميع أبنائه ويعترف البعض بالكل ويؤمنون بواجبهم
في��ه» .وأك��د هادي أن��ه ليس بإم��كان ح��زب وال تيار وال
نافذ احت��كار متثيل الب�لاد أو النضال أو التف��رد بحكمها
دون اآلخري��ن .وأضاف« :يكفينا ما ج��رى من صراعات
وتناحر ،فحني نستعرض ما جرى من صراعات داخلية

بقلم :عارف بامؤمن
ف��ي جنوبنا وإقص��اءات وتنافر مبكر بني رف��اق النضال
وزمالء الس�لاح عق��ب ثورة أكتوبر ،نكتش��ف ك��م كانت
الكارث��ة كبيرة ،والتي لي��س أولها وال آخرها ما حدث في
يناي��ر  1986وغير ذلك من احملط��ات املؤملة في تاريخنا
السياسي».
كم��ا لم يخ��ف رئيس احلكوم��ة أحمد عبي��د بن دغر
مخاوفه مما يدور في عدن ،إذ حذر في كلمة له في عرض
عسكري من االستيالء على الس��لطة بالقوة في عدن كما
جرى ف��ي صنعاء .وقال« :حذار أن تس��قط ثورة أكتوبر
مببادئه��ا العظيم��ة ،فإنن��ي أرى في األفق غيمة س��وداء
حتي��ط بهذه الث��ورة كما أحاط��ت بثورة س��بتمبر» .من
جهته ،اعتبر املتحدث باس��م مجل��س املقاومة في عدن،
علي األحم��دي ،أنه «لي��س من املقب��ول أن يحاول طرف
فرض واقع واحد على اجلميع أو محاولة إنهاء أو إقصاء
طرف آخ��ر ،فكم��ا رأينا من جترب��ة  50عام��ا ً مضت منذ
تأس��يس اجلنوب لم تنته األف��كار واألحزاب واجلماعات

مسؤول المعابر بالسلطة الفلسطينية
يصل إلى قطاع غزة
وص��ل املدير العام للمعابر واحلدود الفلس��طينية (نظمي مهنا) إلى قطاع غ��زة صباح االثنني عبر معبر
بي��ت حانون ش��مالي القطاع ،وذلك لتس��لم املعابر ضمن تنفي��ذ اتفاق املصاحلة املبرم ب�ين حركتي التحرير
الوطني (فتح) واملقاومة اإلس�لامية (حم��اس) في القاهرة .ويقوم مهنا بجولة عل��ى معابر قطاع غزة برفقة
اللواء توفيق أبو نعيم املدير العام للقوى األمنية في غزة ،لالطالع على س��ير العمل والوضع القائم على هذه
املعابر ،متهيدا ً لتسلمها من قبل حكومة الوفاق الفلسطينية.
وق��ال مهنا للصحفيني قب��ل لقائه أبو نعيم إنه مكلف من الرئيس محمود عباس بالتوجه إلى غزة لتنفيذ
أول بنود اتفاق املصاحلة ،مشيرا ً إلى أن الساعات املقبلة ستشهد تسليما ً رسميا ً للمعابر.
ومبوجب اتفاق القاهرة ،تتولى حكومة الوفاق الفلس��طينية برئاس��ة رامي احلمد الله مسؤولية املعابر
ف��ي القط��اع في إط��ار توليها املس��ؤولية الكاملة عن كاف��ة الوزارات واملؤسس��ات احلكومي��ة وإدارة القطاع.
ووقع��ت حركتا فت��ح وحماس اتفاق مصاحلة برعاي��ة مصرية في القاهرة في  12تش��رين األول اجلاري من
املفترض أن ينهي عقدا ً من االنقسام بينهما.
من جهته ،قال الناطق باس��م حركة حماس (سامي أبو زهري) إن من غير املبرر استمرار العقوبات التي
فرضتها الس��لطة الفلس��طينية على قطاع غزة حتى اآلن ،في حني تكتفي احلكومة باحلديث عن تسلم املعابر
والتنقيب عن غاز غزة.
يش��ار إلى أن الس��لطات املصرية قررت إلغاء فتح معبر رفح مع غزة الذي كان مقررا ً يوم االثنني بس��بب
األوضاع األمنية في سيناء}.

رفع العقوبات :تطبيع مصلحة ..مصطلحات عرفها السودان
مصطلح «تطبيع» في املش��رق العربي مخيف وله
آثار نفس��ية سالبة على االفراد و اجلماعات واملؤسسات
 ،ألنه يعنى عالقة مشبوهة مع الكيان الصهيوني احملتل
لألراض��ي الفلس��طينية ،ونهض��ت م��ن أج��ل مكافحت��ه
مؤسس��ات من املجتمع املدني ألنه في نظرها كالوباء أو
األمراض املُعدية التي ينأى عنها الناس فتظل قابعة في
أقبية الغرف املغلقة ،ال متثل إحساسا ً شعبيا ً صافياً.
أما في الس��ودان الذي دخل إليه اإلس�لام من بوابة
الط��رق الصوفي��ة الرحب��ة وغيرها م��ن مناف��ذ متعددة،
أورثته شحنات واس��عة من التسامح ،والزهد ،واليقني،
لفت��رات متطاولة من تاريخنا احلدي��ث والقريب ،قبل أن
تهب ري��اح املدني��ة التي تعصف بق��وة ..م��ا زال الريف
الس��وداني يحتفظ بعذريته املتدفقة طه��را ً وحياء ،ولذا
ف��إن كلمة (مصلح��ة) مع أنها كلم��ة نظيفة الي��د إال أنها

مس��جونة داخل الغرف وجلس��ات التفاوض املمتدة وال
تقترب من وجداننا اجلمع��ي ُمدانة في املذاهب األربعة،
فه��ي م��رادف لكلم��ة االس��تغالل ،ول��ذا يس��تحي الكثير
من الس��ودانيني ف��ي التعاط��ي اليومي مع ه��ذه الكلمة.
أم��ا اس��تخدامها في الدولة فق��د أُس��تعيض عنها كلمات
أخرى لتتخلص من احلياء الشعبي للتداول في السياق
اإلقليم��ي و الدول��ي ،أو رمب��ا حتايل��وا عل��ى (املصلحة)
خاصة عند اإلسالميني الذين ما زالوا على النقاء القدمي.
الوزير إبراهيم غندور الذي نال قدرا ً هائالً من الثناء
املس��تحق بعد رفع العقوبات االقتصادية نتاج سلس��لة
طويلة من حاالت النجاح واإلخفاق لتجربة اإلس�لاميني
في احلكم ،فيبدو أن في زمنه قد استقرت كلمة «مصلحة»
في التداول السياس��ي م��ن غير حذ ٍر أو مالبس��ات تظلل
الكلمة بغيوم س��البة ،غي��ر أنه جاء في زمان الش��فافية
والبوح الصريح ،وهو يتمتع
في هذا الصدد بقدرات مهنية
فائقة.
التجريب الذي مارس��ته
حكوم��ة االنق��اذ عل��ى م��دى
الس��نوات املاضي��ة ،كأول
جتربة حكم ثوري في العالم
اإلسالمي الس��ني ،أوقعها في
العديد م��ن األخط��اء ،وأيضا ً
الكثير من اإلجنازات املدهشة
في عالم أُحادي القطب.
اآلن وق��د نضج��ت ثورة

على الرغم من القتل والطرد والتشريد».
وفي اإلطار نفس��ه ،دعا السياس��ي اخلضر مرماش
إل��ى االتعاظ م��ن املاضي ونبذ سياس��ة إقص��اء الطرف
اآلخ��ر املخال��ف ،مضيف��ا ً في منش��ور عل��ى صفحته في
«فيس��بوك»« :كل قي��ادة اجلبهة القومي��ة تقريبا ً وقيادة
ث��ورة  14أكتوب��ر إما ماتوا في الس��جن كم��ا حصل ألول
رئي��س للجن��وب ،قحط��ان محم��د الش��عبي ،أو ط��ردوا
م��ن اجلنوب كم��ا حصل حملم��د علي هيثم رئي��س وزراء
اجلن��وب بع��د اخلط��وة التصحيحي��ة والرئي��س عل��ي
ناصر محمد ،أو قتلوا على ي��د رفاقهم كما حصل لفيصل
عبداللطي��ف الش��عبي أول رئي��س وزراء للجن��وب بع��د
االستقالل والرئيس س��الم ربيع علي ،وغيرهم مئات من
قيادات اجلبهة القومية» .وفي محاولة لطمأنة الش��ارع
من هذه املخاوف ،قال املتحدث الرس��مي باسم «املجلس
االنتقال��ي اجلنوبي» س��الم ثاب��ت إن «املجلس ليس في
سباق على امتطاء اجلنوب مع أي طرف جنوبي ،بل هو
كيان سياسي من أجل اجلنوب ،واملسار اآلمن لقضيته».
وتاب��ع« :ل��ن تتكرر جترب��ة اجلبه��ة القومي��ة مهما كان
التأيي��د الش��عبي أو خي��ارات القوة ألننا نؤم��ن ونتطلع
جلنوب جديد سليم ومعافى ،أساسه العدالة واملواطنة
والتسامح والتصالح وبالتالي ،فهو ليس جنوب ما قبل
 ،1967وال جن��وب ما بعده��ا ،بل هو جن��وب جديد لكل
وبكل أبنائه»}.

بقلم :عادل عبد الرحمن
اإلنق��اذ واس��تقرت عل��ى اجل��ودي ،وجت��اوزت إح��دى
العقب��ات (الك��ؤود) الت��ي عوجل��ت بطريق��ة مغاي��رة،
تضافرت فيها أجهزة الدولة في تناغم لم تعهد ُه احلكومة
من قبل .في اعتقادي إن منوذج التعامل مع مس��ألة رفع
العقوب��ات االقتصادي��ة األمريكية عن الس��ودان منوذج
رائع تحُ ل به كل القضاي��ا اخلارجية والداخلية؛ مبعنى
ان األس��لوب اجلمع��ي هو االقرب للطريق��ة املثلى ،وكلما
تباعدت املسافة عن التنسيق والعمل الهارموني ومالت
للفردي��ة وإثم التمت��رس باملهنة ،حادت كل املس��ائل عن
ج��ادة الطريق ،وهذا م��ا يجب عل��ى احلكومة أن متضي
عليه إلص�لاح الدول��ة ،أن تعم��ل كل مؤسس��ات الدولة
كفري��ق واح��د خلدمتها ،ه��ذه املفاهي��م (أولية) لنس��ق
الدول��ة ،لكنه��ا تغيب في م��رات كثي��رة لتع��اد األخطاء
بذات الطريقة السابقة ،ولكن في وقت قاتل ُيع ّرض األمة
السودانية خلطر محدق.
خصوصي��ة األجهزة احلكومية ال ب ّد أن ُتراعى حتى
يتب�ّي�نّ اخليط األبيض من اخليط األس��ود ،املس��افة بني
التنسيق وتداخل االختصاصات كش��عرة معاوية ،ولذا
ينبغ��ي االعتبار له��ذا العم��ل الباهر ال��ذي أدى إلى هذه
النتيجة املرضية.
املتاب��ع للف��رح الس��وداني ف��ي مواق��ع التواص��ل
االجتماعي يكتش��ف مي�لاً جديدا ً حاذق��اً ،ال مثيل له ،في
وقت سقطت فيه املعارضة س��قوطا ً ُمريعا ً في الوطنية،
فقد آثرت الوقوف إلى جانب العقوبات نكاية باحلكومة،

التي تنتاش��ها وتتهمها بالثراء احل��رام ،في الوقت الذي
يص��اب فيه املواطن الس��وداني باإلنهاك الع��ام ،مفارقة
عجيبة!!
رف��ع العقوب��ات االقتصادية عن الس��ودان ،مبثابة
عودة حميدة للتعامل م��ع النظام املالي الدولي ،وهذا ما
ُحرمنا منه زمنا ً طويالً من غير إرادتنا في أغلب األحيان،
وبعضه��ا بأخطائن��ا الت��ي اس��تغلها األعداء ليش�� ّوهوا
صورة الوطن.
املس��ارات اخلمس��ة التي اش��ترطتها أمري��كا والتي
أجنزت احلكومة مطلوباتها من صميم مخرجات احلوار
الوطني ،ووثيقته الوطنية التي نهض الرئيس بإنقاذها،
وعلى تعاهدات «البشير» برمزه الوطني الضخم تنادت
كل املكون��ات السياس��ية واملجتمعية عل��ى وعد الرئيس
البش��ير بتنفي��ذ الوثيق��ة الوطني��ة التي أفرزه��ا احلوار
الوطن��ي ،ول��ذا ال حتت��اج القيادة السياس��ية إل��ى إنزال
املخرجات على الواقع السياس��ي ،بدون تردد أو وج ْل أو
ضغط ،إمنا اإلرادة السياسية الوطنية احلرة.
القيَم اإلسالمية الكبرى في احلرية والسالم وحقوق
اإلنسان والشفافية ومكافحة اإلرهاب ،من الثوابت التي
ُبني��ت عليها دولة اإلنقاذ أحق بها من غير حِ جر على أحد
في التس��ابق اإلنساني على تنفيذ هذه املجموعة اخليّرة
من املب��ادئ التي تعبر ع��ن العقيدة وامل��وروث اجلمعي
إلنسان السودان سياس ًة واقتصاداً.
ال يو ّد الس��ودان أن يصدّر ثورة أو يس��تهدف نظاما ً
أو ج��ارا ً أو ينتقد صديق��ا ً وال يدّعي العصم��ة ،فاالخطاء
مثل زبد البحر ،كل األمر أن نس ّوي بنان الوطن كله حتى
ننجز املشروع الذي نبغاه!!!
(املصلح��ة) كلم��ة طيب��ة أصله��ا ثاب��ت وتؤت��ي
أُكله��ا ،فيج��ب ان ال ُنح ّمله��ا اكثر مما حتتم��ل حتى تبدو
طبيعية والئقة للتداول العام من غير جترمي أو إيحاءات
باالنتهازية!!}
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دول الحصار تحاصر انتخابات اليونسكو ..وغيرها!
عل��ى غي��ر الع��ادة اتس��مت انتخاب��ات منص��ب
املدي��ر الع��ام لليونس��كو ف��ي ه��ذه ال��دورة باحل��رب
النفس��ية والدعاي��ة والبروباغان��دا ،وكل م��ا ال عالقة
ل��ه بطبيع��ة اليونس��كو التي تعم��ل على نش��ر العلم
والثقافة والتسامح والتكامل احلضاري والتفاهم بني
الشعوب واألمم .فمنظمة األمم املتحدة للتربية والعلم
والثقافة «اليونسكو» ،التي تتمحور مهمتها حول نشر
ثقافة التقارب بني الش��عوب ونش��ر الس�لام واحلوار
واحلفاظ على التراث اإلنس��اني ،تل ّوثها اليوم احلرب
النفس��ية واحلمالت املغرضة والدعاية التي تتناقض
جمل��ة وتفصيالً مع مبادئ منظم��ة األمم املتحدة وقيم
اليونس��كو .فقد طغت بش��كل الف��ت على ه��ذه الدورة
اخلالف��ات السياس��ية ب�ين بع��ض ال��دول العربي��ة،
وباألخ��ص دول احلص��ار ودول��ة قط��ر ،وظه��ر ذل��ك
جلي��ا ً في مختلف فضائيات ه��ذه الدول وفي الصحف
وش��بكات التواصل االجتماعي ،الت��ي عجت مبختلف
أن��واع الته��م واإلعالم الهابط ما ين��دى له اجلبني ،في
معرك��ة أصبح��ت ال متث��ل الثقاف��ة الت��ي تداف��ع عنها
اليونسكو وال األخالق وال القيم اإلنسانية.
في مق��ال س��ابق ش��رحت عملية التش��تت وعدم
التخطيط وانعدام استراتيجية محددة ينتهجها العرب
للف��وز مبنصب املدير العام لليونس��كو ،فاملعركة على
منص��ب املدير العام لليونس��كو بدأت مبكرا ً بالنس��بة
إل��ى الع��رب ،لك��ن دون تخطي��ط وال اس��تراتيجية وال
تش��اور بني دول املنظومة العربي��ة ،واحلصيلة كانت
التشتت وضياع األصوات وإعطاء الفرصة للمرشحني
اآلخري��ن للحصول على أكبر ع��دد ممكن من األصوات
والفوز باملنصب .التجارب الس��ابقة ما زالت عالقة في
األذهان واخلاسر الكبير كان العرب؛ ألن عدم التنسيق
والتنظي��م أدى إل��ى إضع��اف الف��رص للف��وز .فه��ل
سيتعلم العرب الدرس؟ وهل سيضعون استراتيجية
والعم��ل
للتنس��يق
املش��ترك م��ع التكتالت
واملنظوم��ات املختلف��ة
للحصول على مناصب،
وللحص��ول عل��ى مقابل
عندما يعطون أصواتهم
لآلخري��ن؟! فاملؤمت��ر
لليونس��كو
الع��ام
ومجلس��ها التنفي��ذي
يتك��ون م��ن أكث��ر م��ن
 200دولة ،وبذلك يجب
االهتمام بكل هذه الدول

إذا أراد العرب املناصب التنفيذية العليا .اإلشكال اآلخر
الذي يطرح بخصوص منصب املدير العام لليونس��كو
هو الفضاء الثقافي والفن��ي والفكري والعلمي العاملي
وخصوصيته ،واملقصود هنا هو ضرورة االعتماد على
النخب��ة املثقفة العربية في محاورة املثقفني في العالم
ومح��اورة اآلخر؛ للوصول إلى أصوات الدول األعضاء
واملص ّوتة في اليونسكو وغيرها من املنظمات الدولية.
املش��كلة بالنس��بة إلى العرب تتمثل ف��ي أزمة املثقف
العرب��ي وف��ي الفج��وة الكبيرة ب�ين املثقف والس��لطة
وف��ي تهمي��ش املثق��ف العرب��ي وإقصائ��ه ع��ن عملية
صناعة القرار ،ومن التجارب الفاشلة السابقة للعرب
واحمل��اوالت العربية خ�لال الثـالث ج��والت املاضية،
محاول��ة ع��ام  1999ح�ين ه��زم اليابان��ي ماتس��ورا
الس��عودي الراحل غازي القصيبي ،ثم في عام 2009
حني هزمت البلغارية بوكوفا املصري فاروق حسني،
وأخيرا ً في ع��ام  2013حني ف��ازت بوكوفا مرة أخرى
بالوالي��ة الثانية على حس��اب اجليبوتي رش��اد فرح
واللبنان��ي جوزيف مايال .في ال��دورة احلالية هيمنت
الصراع��ات العربي��ة العربي��ة ووصل��ت إل��ى قم��ة
الس��ذاجة واالنحطاط األخالقي ،عندما وصلت بعض
الدول إل��ى حد التش��هير والقيام باملس��تحيل إلطاحة
املرش��ح القط��ري لرئاس��ة اليونس��كو .فه��ذه ال��دول
أصبح شغلها الشاغل هو الوقوف أمام جناح الدكتور
الكواري والعمل على مساعدة منافسيه.
غري��ب أمر بع��ض ال��دول العربي��ة ف��ي تعاملها
م��ع املرش��ح القط��ري الدكت��ور حمد ب��ن عب��د العزيز
الكواري ملنصب املدير العام ملنظمة اليونسكو .بعض
الفضائي��ات العربية خرجت ع��ن أبجديات أخالقيات
العمل اإلعالمي وع��ن مبادئ احترام املهنة واجلمهور،
وقامت بتقدمي تهريج وشتم وتهويل وتشهير وكل ما ال
ميت بصلة إلى العمل اإلعالمي .فمنهم من قال« :أخذوا

هجوم مقديشو ..تفجير انتحاري
يوقع مئات القتلى والجرحى
ل��م يكن التفجير االنتحاري الذي ضرب العاصمة
الصومالي��ة مقديش��و ي��وم الس��بت ،مج��رد هج��وم
إرهاب��ي ،لكنه كان مبثابة زلزال من حيث حجم الدمار
وأعداد الضحايا.
ووص��ف الهج��وم بأنه «أس��وأ ح��ادث أمني» في
تاريخ مقديش��و ،بعد أن قدرت أع��داد الضحايا ما بني
 200إلى  230قتيالً ،فضالً عن نحو  275مصاباً ،وفق
نواب بالبرملان ونشطاء.
فقبي��ل عص��ر الس��بت ،انفجرت ش��احنة مفخخة
يقوده��ا انتح��اري عن��د تقاط��ع كيلومت��ر  ،5أكث��ر
تقاطع��ات العاصمة ازدحاماً .ويرب��ط التقاطع معظم
أحياء العاصمة ،فضالً ع��ن املباني واحملال التجاري،
إلى جانب بعض مقرات اجلامعات القريبة؛ ما يفس��ر
هذا العدد الهائل من الضحايا.
وعق��ب االنفج��ار ،حتول��ت العاصم��ة م��ن هدوء
نس��بي إلى مش��هد ح��زن وب��كاء ،فاختلط��ت أصوات
س��يارات اإلسعاف ،واملركبات العس��كرية ،بصرخات
ذوي الضحاي��ا ،ال��ذي هرع��وا إلنقاذ ما ميك��ن إنقاذه.
لكن حجم الدمار ،الذي خلفه التفجير ،جعل من املهمة
مستحيلة ،مباني بأكملها س ّويت باألرض على رؤوس
ساكنيها ،ما أثقل كاهل املسعفني واملواطنني.
املشهد داخل املستش��فيات كان مفزعا ً للغاية في
ظ��ل تدفق مئ��ات اجلرح��ى الذين يحتاج��ون إلى نقل
دم��اء ال تتوافر في املستش��فيات ،التي ل��م تكن جاهزة

لتلك الفاجعة .وجلأ نشطاء إلى إطالق دعوات واسعة،
عبر مواقع التواص��ل االجتماعي ،حلث املواطنني على
التب��رع بالدم إلنقاذ اجلرحى ،وس��ط تفاع��ل كبير من
املواطنني.
وقوب��ل التفجي��ر بتندي��د دولي واس��ع من جانب
دول ومنظم��ات إقليمية ودولية ،وس��ط دعم للحكومة
والشعب الصومالي في مواجهة اإلرهاب ،وخاصة من
قبل تركي��ا .إذ صدرت تنديدات واس��عة بالتفجير من
جانب كبار املس��ؤولني األتراك ،وفي مقدمتهم الرئيس
رجب طيب أردوغ��ان ،الذي أصدر تعليماته بإرس��ال
طائرة عسكرية محملة باملس��اعدات الطبية ،ملعاجلة
املصاب�ين في الهجوم ،وجلب جرح��ى منهم إلى تركيا
لتلقي الع�لاج .فيما توجه وزير الصحة التركي ،أحمد
دميرج��ان ،إلى الصومال لتس��ريع عملية نقل جرحى
ج��راء التفجير إلى تركيا لتلقي العالج؛ حيث «اتخذت
ع��دة مستش��فيات تركية تدابي��ر متهي��دا ً لوصول 50
جريح��ا ً صوماليا ً إل��ى البالد وأرس��لت وزارة الصحة
التركية كادرا ً طبيا ً إلى مستشفى رجب طيب أردوغان
بالعاصمة مقديش��و؛ ملساعدة الفريق الطبي هناك في
نح��و  200من مصابي التفجير يتلقون العالج في هذا
املستشفى.
كم��ا أعلن في مقديش��و عن وص��ول طائرة قطرية
حتمل مساعدات إنسانية ومواد غذائية ومعدات لنقل
اجلرحى}.

بقلم :محمد قيراط
كأسا ً واآلن يريدون االستحواذ على اليونسكو» ومنهم
من تعجب «من أمر قط��ر التي مت ّول اإلرهاب الذي دمر
املعال��م األثري��ة ف��ي العالم ،ه��ذه املعالم الت��ي تعمل
اليونسكو على احملافظة عليها وصيانتها» .هناك دول
أخرى م ّولت مظاهرات للتنديد بقطر ووصفها بالدولة
اإلرهابية.
من جهتها لم تف ّوت ش��بكات التواصل االجتماعي
لبعض الدول العربية لعمل املس��تحيل للتشهير بقطر
وبشن حمالت دعائية منهجية ومنظمة لفشل املرشح
القطري للفوز باالنتخابات .جاءت العناوين في بعض
الصح��ف املصري��ة واملواق��ع اخلليجي��ة على س��بيل
املثال ال احلصر صادمة ،وحامل��ة لك ٍّم هائل من التهم،
تتمحور حول ش��راء املال القطري لألص��وات العربية
منها واإلفريقية ،وع��ن ضغطه من أجل احلصول على
املنص��ب ،وعادت بع��ض العناوين لف��وز قطر بتنظيم
كأس العالم لك��رة القدم دورة عام  2022وما صاحبه
من فضائح واتهامات .وعنونت بعضها «قطر تشتري

دا�ؤنـا و دوا�ؤنـا

اليونس��كو بـعزوم��ة» و«رائح��ة الدوح��ة الكريهة في
انتخاب��ات اليونس��كو» ،وكتب��ت أخ��رى« ..مص��ر-
ن��واب يطالبون بفض��ح دور قط��ر واس��تخدامها املال
السياس��ي» ..وكتب موقع احتاد اإلذاع��ة والتلفزيون
املص��ري هاش��تاج «أنقذوا اليونس��كو م��ن اإلرهاب»،
بينما كتب موقع اليوم الس��ابع «الرش��اوى ومنظمات
حقوقي��ة تلع��ب ض��د مص��ر ف��ي اليونس��كو» ،وعرف
تقدم املرش��ح القطري حمل��ة كبيرة ض��ده وضد بلده
على مختلف وس��ائل اإلعالم ،وحت��ى مواقع التواصل
االجتماع��ي حيث تأسس��ت صفحات فيس��بوكية ضد
مرش��ح قطر ،وكذلك أطلقت «هاشتاغات» على تويتر،
بعناوين كـ«أنقذوا اليونسكو من رئاسة قطر».
قد يتأس��ف املرء ملا وصل��ت إليه أوض��اع العرب
الذين أصبحوا ينشرون غس��يلهم في عواصم العالم؛
مرة في نيويورك وأخرى في باريس ..ودول وشعوب
العال��م تس��خر منه��م وتس��تغل ظروفه��م البتزازهم.
واألخطر من ذلك تلك األوضاع التي وصل إليها اإلعالم
العربي م��ن انحطاط وانحالل مهن��ي وأخالقي ،حيث
أصبحت بعض الفضائيات العربية وبعض الصحف
واملؤسس��ات اإلعالمية كتلك ال��كالب الهائجة الضالة
املس��عورة ،تعمل عل��ى حتنيط وتضليل ال��رأي العام
العربي والعاملي ،وتش��ويه ص��ورة العرب واالنبطاح
الت��ام للس��لطة ولصاحب القرار الذي ،ينش��ر الفس��اد
ويقود البالد والعباد إلى الهاوية}.

بقلم :الشيخ نزيه مطرجي
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الرحمة وخمود ُشعلتها في القلوب ،ألن النفوس اس َتغْ َرقت في مطالب الترف وال َـمل ّ َذات ،وار َتك ََست
ف ��ي مهاوي ال ُـمتع ّ َ
ُ
التفاخر مبا ميلكون م ��ن مظاهر احلياة ،وما
وانص َرف الن ��اس إلى
والش ��هواتَ ،
يحوزون من أنواع الطيبات.
إن أكب ��ر مظاه ��ر الرحمة التي يدعو إليها اإلس�ل�ام هي الرحمة بالضعف ��اء .فالضعيف تَلقا ُه
مره مكْ س ��و َر اخلاطرَ ،م َ
هيض اجلناح ،مق َتّر ًا عليه في الرزق والعيش ،تعلو
في ِ
أمره ومدى ُع ِ
غالب ِ
ٌ
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برحمة ِّ
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باس ِتنزال الرحمة ،كما يستَسقي الزُّ ّهاد َم َطر الغَمام!
األرض ْ
تض َرع إلى الله ْ
الضعفاء املقهورين :األرامل وال ُـمطلَّقات،
انظ ��روا ماذا في غياهب البيوت وأماكن العمل م ��ن ُّ
واليتامى واملس ��اكني والزَّ ْمنى واخلدم ُ
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تتفطر
واألجراء وأولي الضرر وما ش ��اكلهم ،تجَ دوا مش ��اهد
ُزعت الرحمة
منها القلوب ،ووقائع تُذ َرف لها الدموع! إنهم يعيشون في أكناف ُأناس ِغالظ كأمنا ن َ
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العتاة يج ��دون َمنفذ ًا مبقدار َس � ِّ�م ِ
الظ َل َمة ُ
و َل ��و ل ��م ُي ِ
طف عليهم؟
على
اإلسالم
ألح
وقد
فكيف
جورون،
ي
ينفُ ذون منه مبا
َ
الرحمة بهم وال َع ِ
ِ
َّ
ش ��كا ٌ
قس ��و َة قلبه ،فقال له« :أتحُ ُّب أن ُيلينِّ َ الله قل َبك
رجل إلى النبي صلى الله عليه وس ��لم ْ
وت َ
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وأطع ْمهُ ِمن
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نفس ��ك مع الذين
قوله:
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«ال َـمحيا محياكم والـ َممات مماتُكم» ِ
ومن روائع السنة وص ّ َية النبي صلى الله عليه وسلم بالعبيد وا َ
قوقهم
خلدم بإنصافهم وتأدية ُح ِ
ف ��ي قول ��ه« :إخوا ُنك ��م خَ َو ُلكم ،جعلهم الله حتت أيديك ��م ،فمن كان أخوه حتت ي ��ده ف ْل ُي ْط ِعمهُ مما
فأعينوهم» رواه البخاري>.
غل ُبهم ،فإن كلَّفتُ موهم
ُ
يأكل ،ول ُيل ِْب ْسهُ مما يل َبس ،وال تك ِّلفوهم ما َي ِ
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رب األسرة المنحرف!
فقه ّ
ليس صحيح��ا ً أنه مص��اب بالبارانويا ،فجنون
العظمة يدفع صاحبه إلى اإلحس��اس بالثقة الزائدة،
وإن كان مصدره��ا الوه��م .فصاحبن��ا عب��د الفت��اح
السيسي ال يدري ويدري أنه ال يدري ،وكل ما نشاهده
من قيامه بتضخيم ذاته ،من أول وصفه لنفس��ه بأنه
طبيب الفالس��فة ،ه��و محاول��ة للتغلب عل��ى عقدته
(وه��و الرئي��س الوحيد في مص��ر الذي جل��ب طبيبا ً
نفسيا ً مستشارا ً له ليكون بجانبه) ،وال أنسى عندما
كان الهت��اف في مي��دان التحرير بتواضع املس��توى
التعليم��ي لضب��اط اجلي��ش ،يفزعهم ،وقد ش��اهدت
ع��ددا ً منهم يطلبون م��ن املتظاهرين ترديد أي هتاف،
إال ه��ذا الهتاف الذي قالوا إن��ه يغضب رجال اجليش
بش��كل كبير .أحد الضب��اط قال اهتفوا ولو بس��قوط
حكم العسكر!
ف��ي لقائ��ه األخي��ر ،ال��ذي كان ف��ي م��ا يس��مى
العاصم��ة اإلداري��ة اجلدي��دة ،ح��رص عب��د الفت��اح
السيسي على الظهور مبظهر (فلتة عصره) ،و(حكيم
زمان��ه) ،أن��ه وح��ده م��ن يعل��م ،فحت��ى احلاصلون
عل��ى (الدكتوره��ات) ال يعرف��ون ش��يئاً ،وه��و يعلن
استعداده لس��ماع اآلخرين بشرط أن يكون املتحدث
(فاه��م) ،وذلك في مع��رض اتهامه مل��ن يتكلمون عن
العاصم��ة اإلدارية اجلديدة باجله��ل ،ثم خطا خطوة
أخرى عندما وصف من يس��ألون عن ميزانية الدولة،
كمن يحصل من أس��رته على (املصروف) ،ثم يريد أن
يعرف من أي��ن يأتون باملال ،وهو رد يقال في األس��ر
املنحرفة ،حيث ال يج��وز للقاصرين الذين ال يدخلون
(إي��راداً) بالتوصل إلى نوع النش��اط ال��ذي يمُ ارس،
وتكسب منه األسرة دخلها!
عب��د الفت��اح السيس��ي
يطل��ب م��ن املواطن�ين أن
يش��عروا باالطمئنان الكامل
بالق��درة عل��ى توفي��ر نفقات
إنش��اء العاصم��ة اإلداري��ة
اجلدي��دة ،دون أن يك��ون
للمواطنني احل��ق في معرفة
من أين جاء به��ذه املليارات،
وهل هي ديون ستحمل على
األجيال القادمة ،أم هي نتاج

بقلم :سليم عزوز
ثمن بيعه لألراضي ومن الو ّراق إلى مثلث ماسبيرو،
إلى غيرها لدولة اإلم��ارات؟ فالدخل القومي معروف
على س��بيل احلص��ر ،وقدمي��ا ً قيل جلحا :ع��د َّغنمك.
فق��ال( :واحدة نامي��ة وواحدة قامي��ة) ،فقد انخفض
إي��راد قن��اة الس��ويس ،وانخفض الدخ��ل القومي من
الس��ياحة والتصدي��ر ،وال يوج��د بن��د ف��ي املوازن��ة
العامة للدولة ميكن أن يوفر هذه املليارات ،إال إذا كان
قائد االنقالب يتاجر في اآلثار؟!
في إط��ار إثبات عبقريته ،الت��ي تتفوق على علم
حملة (الدكتوره��ات) قال إن بناء العاصمة اجلديدة
يقوم على فلس��فة ،وشرح هذه الفلسفة بعدم اإلقدام
عل��ى البيع فيه��ا إال بع��د أن تصب��ح مش��روعا ً قائما ً
بالفع��ل ،وه��ي فلس��فة ال حتت��اج إل��ى عبق��ري أكثر
ذكاء م��ن حمل��ة (الدكتوره��ات) ،فتاج��ر العق��ارات
البس��يط الذي ال يفك اخلط ،يتبنى هذه الفلس��فة في
أضيق نطاق عندما يشتري قطعة أرض ويقيم عليها
عمارة!
«اإلث��م هو ما حاك ف��ي صدرك وكره��ت أن يطلع
علي��ه الن��اس» ،فالعاصم��ة اإلداري��ة اجلدي��دة ل��م
توضع لها دراس��ة جدوى ،ولم تع��رض على النقاش
املجتمعي ،وهو يريد من الناس أن يطمئنوا ملجرد أنه
موج��ود ،م��ع أنه و ّرط الب�لاد قبل ذلك ف��ي (تفريعة)
قن��اة الس��ويس ،التي تب�ّي�نّ أنها عم��ل ارجتالي ،على
النح��و الذي ذك��ر رئيس هيئ��ة قناة الس��ويس مهاب
مميش ،حيث عرض الفكرة على السيسي عبر الهاتف

المغرب يتقدم لالتحاد البرلماني الدولي
بمقترح إلنهاء أزمة الروهنغيا
تق��دم املغ��رب ي��وم األح��د ،مبقت��رح ل��دى االحتاد
البرملاني الدولي من أجل إنهاء أزمة مس��لمي الروهنغيا
في إقليم أراكان غربي ميامنار.
ج��اء ذلك في بي��ان ملجل��س املستش��ارين (الغرفة
الثانية بالبرملان) ،مبناس��بة مش��اركة املجلس بأعمال
الدورة الـ 137لالحتاد البرملاني الدولي التي تستضيفها
روس��يا في مدينة س��انت بيترس��بورغ ،ما بني  14و18
تشرين األول اجلاري.
وق��ال البي��ان إن الوفد املغرب��ي تقدم به��ذا املقترح
ح��ول موضوع «وضع ح ّد لالضطه��اد والعنف والتمييز
جتاه أقلي��ة الروهنغيا مبيامن��ار :دور االحتاد البرملاني
الدولي».
وأوضح البيان أن «اختيار هذا املوضوع جاء بسبب
راهنيّت��ه ،وتأكيدا ً ملواقف اململكة املغربية جتاه املأس��اة

 ..وملك
المغرب
يتعهد
بإصالح
حاسم

ومدنيين
مصريين
مقتل ستة جنود
ّ
َّ
في هجمات بسيناء
ق��ال اجليش املصري إن س��تة من أف��راده واثنني
من املدنيني قتلوا يوم األحد خالل التصدي ملا س��ماها
محاول��ة إرهابي��ة فاش��لة الس��تهداف نق��اط تأم�ين
مبنطقة القواديس في شمال سيناء ،أسفرت عن مقتل
 24ممن سماهم إرهابيني.
وأفادت مصادر مطلع��ة بأن هذه الهجمات جرت
متزامن��ة ف��ي جنوب الش��يخ زوي��د ،وغ��رب رفح في
ش��مال س��يناء ،وأس��فرت أيضا ً عن جرح عشرات من
أفراد اجليش.
كما ذك��رت املص��ادر أن التيار الكهربائ��ي انقطع
عن مناطق الش��يخ زويد ورف��ح ،وأن طائرات حربية
شنت سبع غارات جنوب الشيخ زويد ،بينما اندلعت
اشتباكات في محيط املقرات األمنية مبدينة العريش
إثر الهجمات املتزامنة.
من جانبها ،نقلت وكالة رويترز عن مصادر أمنية
مصري��ة أن املهاجم�ين اس��تخدموا س��يارات ملغومة

فاستحسنها وقال له :نفذ .وقد أغرق السيسي أنصاره
ف��ي األوه��ام وبإعالن��ه ف��ي الي��وم األول أن (القن��اة
اجلديدة) استردت ما أنفق عليها ،وأعلن «مميش» أن
عائدات القناة اجلديدة هي مئة مليار جنيه في السنة،
فإذا باألرقام تأتي متواضعة ،ليتحقق ما قيل من أنها
بال جدوى اقتصادية .وبعد أن ورط السيسي اجلميع
أعلن أن الهدف من إنشاء قناة السويس اجلديدة ،هو
رفع الروح املعنوية للمصريني!
ووع��د ببحور الس��من والعس��ل ،مبج��رد انعقاد
املؤمت��ر االقتص��ادي ،فانعق��د وانف��ض الس��امر دون
دخ��ول دوالر واح��د ،عائدا ً م��ن هذا املؤمت��ر ،الذي بدا
أنه مهرج��ان للضح��ك على الذق��ون وإدخ��ال الغش
والتدليس على املصريني!
ودون نق��اش فوج��ئ املصري��ون بالسيس��ي

وقذائف صاروخي��ة في الهجمات ،وأنهم اس��تخدموا
أيضا ً أسلحة خفيفة في االشتباكات مع قوات األمن.
يش��ار إلى أن اجليش املصري أعلن يوم الس��بت
إحباط هج��وم اس��تهدف نقطة تفتيش عس��كرية في
مدينة العريش عاصمة محافظة شمالي سيناء ،وقال
إنه قتل املهاجمني.
وكان اجلي��ش ق��د أعل��ن بعد ظه��ر اجلمعة مقتل
س��تة من جنوده في هجوم شنه مسلحون على نقطة
متركز للقوات املسلحة في العريش.
وف��ي وق��ت الحق تبن��ى تنظي��م «والية س��يناء»
التابع لتنظيم الدولة اإلس�لامية هجومني على مواقع
اجلي��ش املص��ري في جنوب وش��رق العري��ش ،دون
مزيد من التفاصيل.
وف��ي  11أيل��ول املاضي قتل  18ش��رطيا ً مصريا ً
في هجوم شنه التنظيم على القوات األمنية في شمال
سيناء.
م��ن جه��ة أخ��رى ،ق��ررت
الس��لطات املصري��ة إلغ��اء فت��ح
معبر رفح مع غزة الذي كان مقررا ً
ي��وم االثن�ين ،وأرجعت ذل��ك إلى
«األوضاع األمنية في سيناء».
اجلدي��ر بالذكر أن الس��لطات
املصري��ة ق��ررت قب��ل أي��ام متديد
حالة الط��وارئ في عم��وم البالد،
كما فرضت حظ��را ً جزئيا ً للتجول
ف��ي بع��ض مناط��ق س��يناء مل��دة
ثالثة أشهر}.

يزف لهم بش��رى التوقي��ع على اتفاق املب��ادئ ،الذي
مبقتضاه حصلت إثيوبي��ا على املوافقة املصرية على
بناء س��د النهض��ة ،دون أي الت��زام بالس��ماح بقطرة
مي��اه واح��دة بالوصول إل��ى مص��ر ،ومت التحذير من
هذه اجلرمية ،وغضب السيس��ي وقال إنه لم يضيّعنا
م��ن قبل ليضيعن��ا اآلن ،مع أنه أضاعن��ا من قبل ومن
بع��د ،واآلن ف��إن احلكومة نفس��ها تعت��رف بالكارثة
الت��ي تنتظر املصريني عندما يبدأ التخزين خلف س��د
النهضة!
السيس��ي وه��و يرتكب كل ه��ذه احلماقات ،فإنه
يري��د أن يبدو أن��ه األذكى واألعلم ،وف��ي احلقيقة أنه
يه��رب من أي نقاش ،فال يك��ون أمامه إال أن يطلب من
الشعب أن يصمت ،ولو كان ميتلك حجة لعرضها.
إنه ال يدري ،ويدري أنه ال يدري.

اإلنسانية التي تعيشها أقلية الروهنغيا مبيامنار».
وم��ن املنتظر أن يتم التصويت على هذا املقترح بعد
إضافة تعديالت عليه تقدمت بها مجموعة من الدول.
وخالل الش��هر املاض��ي ،أرس��ل املغرب «مس��اعدة
إنس��انية عاجلة» إلى بنغالديش ،لدعمها في اس��تقبال
مسلمي الروهنغيا الفارين من انتهاكات ومجازر ترتكب
بحقهم في إقليم أراكان.
ومن��ذ  25آب املاض��ي ،يرتك��ب جي��ش ميامن��ار
م��ع ميليش��يات بوذي��ة جرائ��م واعت��داءات ومج��ازر
وحش��ية ض��د أقلي��ة الروهنغي��ا املس��لمة أس��فرت ع��ن
مقتل اآلالف منهم ،حس��ب ناش��طني محلي�ين .كما دفعت
ه��ذه االنتهاكات الواس��عة نح��و  536ألفا ً من املس��لمني
الروهنغيا للجوء إلى اجلارة بنغالديش ،حس��ب أحدث
أرقام األمم املتحدة} .

قال ملك املغرب محمد الس��ادس إن بالده «مقبلة على مرحلة حاس��مة من
اإلصالح تقوم على ربط املس��ؤولية باحملاس��بة ومعاجلة األوضاع وتصحيح
األخطاء» .وفي خطابه مبناس��بة افتتاح الدورة األولى من الس��نة التش��ريعية
الثاني��ة للبرمل��ان احلال��ي ي��وم اجلمعة ،ق��ال إن الوض��ع احلالي ف��ي املغرب
«يتطلب الصرامة للقطع مع التالعب والتهاون مبصالح املواطنني».
كما أعلن محمد الس��ادس في خطابه الذي ألقاه مبق��ر البرملان بالعاصمة
الرباط ،إنشاء وزارة منتدبة بوزارة اخلارجية مكلفة بالشؤون األفريقية.
وواف��ق االحتاد األفريقي نهاي��ة كانون الثاني املاضي رس��ميا ً على عودة
املغرب إلى املنظمة ،بعد أن غادرها قبل  32سنة.
وف��ي آب املاضي أعلن ملك املغ��رب أن توجه بالده إلى أفريقيا «سيش��كل
قيم��ة مضافة لالقتصاد الوطني املغربي ،وسيس��اهم في تعزي��ز العالقات مع
العمق األفريقي»}.

السودان :استقبلنا مليوني الجئ نصفهم
من دولة الجنوب
أعلن الس��ودان يوم
الثالث��اء أن��ه اس��تقبل
مليون��ي الجئ من��ذ عام
 2013وحت��ى نهاي��ة
الشهر املاضي ،وأن أكثر
م��ن نصفه��م ج��اؤوا من
دول��ة جنوب الس��ودان
الت��ي تش��هد صراع��ات
أهلية.
وقال وزير الداخلية
الس��وداني حام��د منان
أم��ام البرمل��ان إن ب�لاده اس��تقبلت من��ذ ان��دالع
احلرب األهلية في دولة جنوب الس��ودان وحتى
نهاية أيلول املاضي مليوني الجئ ،بينهم مليون
و 227ألف��ا ً و 441الجئ��ا ً م��ن جنوب الس��ودان،
موضح��ا ً أن  450أل��ف الجئ من دول��ة اجلنوب
يتواجدون في والية اخلرطوم وحدها.
وأضاف منان في رده عن مسألة مستعجلة
بش��أن الجئ��ي جن��وب الس��ودان ،أن املناف��ذ
احلدودي��ة س��جلت متوس��ط دخ��ول يوم��ي في
جميع معابر البالد يتراوح بني  750وألف طالب
جلوء ،وأنها تش��هد تدفقات يومية متزايدة جراء
س��وء األوض��اع األمني��ة واالقتصادي��ة ،وإعالن
املجاعة في دولة جنوب السودان.
واعتب��ر أن ترحي��ل الالجئ�ين إل��ى بالده��م

يتع��ارض م��ع التزام��ات الس��ودان الدولي��ة،
باعتبارها طرفا ً موقعا ً على االتفاقيات واملواثيق
الدولية املتعلقة باللجوء والالجئني.
وأضاف الوزير السوداني أنه متت مناقشة
ترحيل الالجئني من اخلرطوم إلى بقية الواليات
م��ع املفوضية الس��امية لش��ؤون الالجئني التي
أبدت اس��تعدادها لذل��ك ،لكن األم��ر يتوقف على
س��يرحلون
قرار رئاس��ي لتحدي��د الواليات التي
ّ
إليها ،حسب قوله.
وفي ش��باط املاضي ،نشرت حكومة جنوب
الس��ودان بيانا ً أظهر أن  %40من الس��كان البالغ
عددهم نحو ثمانية ماليني نسمة مهددون بخطر
املجاع��ة ،وقالت إنهم يحتاجون إلى مس��اعدات
غذائية عاجلة}.
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حفل التخريج السنوي للعام الجامعي التاسع والعشرين بجامعة طرابلس
أقام��ت جامع��ة طرابل��س احتفاله��ا الس��نوي
بتخريج الدفعة التاس��عة والعشرين من كلية الشريعة
والدراسات اإلسالمية في مراحل (الليسانس واملاجستير
والدكتوراه) والدفعة اخلامس��ة م��ن كلية إدارة األعمال،
والثامنة عش��رة من قسم الدراس��ات العليا ،والترخيص
الرس��مي لكلية التربية مبوجب املرسوم اجلمهوري رقم
 1127تاريخ  21متوز .2017
وتلبية لدعوة رئيس مجلس أمناء جامعة طرابلس
احملامي الش��يخ محمد رش��يد امليقاتي ،حض��ر االحتفال
ف��ي مجم��ع اإلصالح اإلس�لامي رئي��س مجل��س الوزراء
س��عد احلريري ممثالً بالوزي��ر معني املرعب��ي ،الرئيس
ً
ممث�لا بالدكتور عبد اإلل��ه ميقاتي ،مفتي
جنيب ميقاتي
ً
اجلمهوري��ة الش��يخ عب��د اللطي��ف دري��ان ممث�لا بأمني
الفت��وى ف��ي طرابلس فضيلة الش��يخ محمد إم��ام ،وزير
التربية األس��تاذ م��روان حم��ادة ممثالًَ برئيس��ة املنطقة
التربوية في الشمال السيدة نهال حاماتي ،الوزير محمد
عبد اللطيف كبارة ممثالً باألس��تاذ س��امي رضا ،الوزير
ً
ممث�لا بالدكتور مصطف��ى احللوة ،وزير
محمد الصفدي
العدل اللواء أش��رف ريف��ي ممثالً بالدكتور س��عد الدين
فاخ��وري ،الوزير عب��د الرحيم مراد ممثالً باألس��تاذ عبد
القادر تريكي ،النائب خالد الضاهر ،املفتي الشيخ خليل
امليس ،مفتي عكار الش��يخ زيد بكار زكريا ممثالً بالشيخ
ه��ارون احلاج ،رئي��س هيئة العلماء املس��لمني الش��يخ
أحم��د العم��ري ،املدير العام لألم��ن العام الل��واء عباس
إبراهي��م ممثالً بالعقي��د عبد الرزاق مالط��ي ،رئيس فرع
املخابرات في الشمال العميد كرم مراد ممثالً بالرائد خالد
محمد ،رئيس احتاد بلدي��ات الفيحاء املهندس أحمد قمر
الدين ممثالً باألستاذ باسل احلاج ،رئيس غرفة التجارة
والصناعة والزراعة في الشمال األستاذ توفيق دبوسي،
نقي��ب املهندس�ين ف��ي الش��مال املهن��دس بس��ام زيادة،
ممثلني عن املجلس اإلس�لامي الشرعي األعلى ،والسفير
اإلندونيس��ي في لبنان أحمد خازن خميدي ،وعميد كلية
اإللهيات في جامعة الس��لطان محم��د الفاحت الوقفية في

اس��تانبول الدكت��ور أحمد طوران أرس�لان ،وحش��د من
ممثلي السفارات والهيئات وممثلي اجلمعيات والهيئات
التربوية واالجتماعية والنقابية والنسائية.
بعد دخ��ول موكب رئي��س اجلامعة الدكت��ور رأفت
امليقات��ي والعم��داء واألس��اتذة والط�لاب اخلريج�ين
واخلريجات ،اس��تهل االحتفال بتالوة م��ن القرآن الكرمي
للمق��رئ عب��د الناص��ر كب��ارة .وبع��د تق��دمي م��ن عريف
االحتفال األس��تاذ محم��د حندوش ،جرت ق��راءة الكتاب
الوارد من رئاس��ة اجلمهورية ال��ى رئيس مجلس األمناء
الشيخ محمد رشيد امليقاتي..
ثم مت ع��رض فيلم وثائق��ي عن اجلامع��ة وكلياتها
وأه��م مرافقه��ا وإجنازاته��ا األكادميي��ة والتربوية التي
حتقق��ت في الع��ام اجلامع��ي املاض��ي .بعد ذل��ك ،ألقى
رئيس مجلس أمناء اجلامعة كلمة استعرض فيها سبعة
عش��ر إجنازا ً من أه��م االجنازات الت��ي حققتها اجلامعة،
كما حتدث عن رؤي��ة اجلامعة وتطلعاتها املس��تقبلية..
من هنا ندعو إلى نبذ إث��ارة النعرات الطائفية واملذهبية
والسياس��ية ،وندعو إلى التس��امح واالنفتاح على اآلخر
واحلوار العلمي الرصني.
بعد ذلك ألقى أمني الفتوى الش��يخ محمد إمام كلمة
مفتي اجلمهورية اللبنانية س��ماحة الشيخ عبد اللطيف
دريان ،حيث حتدث عن ضرورة التعاون بني دار الفتوى

الجماعة باركت الرؤية االقتصادية الموضوعة
لمرفأ طرابلس
ق��ام وف��د م��ن اجلماعة
اإلسالمية برئاس��ة املسؤول
السياس��ي للجماع��ة ف��ي
الش��مال األس��تاذ ايه��اب
نافع واألس��تاذ أحم��د البقار
واحملام��ي ش��وكت ح��داد،
بزي��ارة ملدير مرف��أ طرابلس
الدكتور أحمد تامر في مكتبه
بحض��ور رئي��س الدائ��رة
الفنية في املرفأ املهندس عبد
الرحمن هاجر.
ومت البحث في أوضاع املرفأ وما اعتراها من حتويل
الش��حنات التركي��ة إل��ى مرفأ بي��روت ،ووق��وف معظم
فعاليات طرابلس ض ّد هذا اإلجراء الذي مت التراجع عنه
فيم��ا بعد ،ألن��ه كان مجحف��ا ً في حق طرابل��س ومرفئها
ال��ذي يتطلع حاليا ً إلى رؤي��ة اقتصادية زاهرة ،ويجري
العمل على تنفيذها بش��كل رائد من قب��ل اإلدارة احلالية
التي اتخذت كل ما ميك��ن لتحقيق الهدف املطلوب ،حتى

ميك��ن أن يصبح املرف��أ حيويا ً بامتياز م��ن خالل موقعه
على البحر املتوس��ط .وبارك وفد اجلماع��ة هذه الرؤية،
وأكد أن اجلماعة ال تتأخر عن بذل أي جهد إلجناح ذلك.
كم��ا زار الوف��د رئي��س مجل��س نقاب��ة عم��ال املرفأ
السيد أحمد الس��عيد ،مثنيا ً على الدور املهني الذي تقوم
ب��ه نقابة عم��ال املرفأ ،وق��ام الوفد بجولة على منش��آت
وورش العمل القائمة فيه.

مشروع خطة القيم األخالقية التي أطلقتها
مدارس اإليمان اإلسالمية في الشمال
إدارة
نظم��ت
اإلمي��ان
مدرس��ة
ف��رع
اإلس�لامية
طرابل��س محاض��رة
لط�لاب احللقة الثانية
في مس��رح املدرس��ة،
قدمته��ا «رن��ا ارفول»
مس��ؤولة النظاف��ة في
ش��ركة الالفاجي��ت
ح��ول «تعزي��ز ثقاف��ة
وف��رز
النظاف��ة
النفاي��ات» ،وتخل��ل احملاض��رة ع��دد م��ن الفعالي��ات
التدريبية والتوعوية بهدف تعميم ثقافة الفرز من البيت
واملدرسة إضافة الى مسابقات تفاعلية مع الطلبة ،تالها

تدريب عملي ،حيث قام الطلبة بتنظيف مالعب املدرسة،
وش��ركة الالفاجيت بتوزي��ع أكياس خاص��ة بالنفايات
للطلبة لوضعها في سيارات ذويهم.

واملؤسسات األكادميية واألهلية لتحقيق رسالة اإلسالم
الراقي��ة ،ومما ج��اء فيها« :هذا الصرح ال��ذي منا كالزرع
حتى ص��ار ش��جرة ضخمة اجل��ذع متش��عبة االغصان
وارفة الظالل ( )...هذه املؤسسة التي تفخر بها طرابلس
ولبن��ان ،وال نبالغ إذا قلن��ا إن صداها قد امتد على امتداد
العالم اإلس�لامي ،انها الس��ياق الصحيح حلياة البش��ر
عل��ى األرض ،انها الت��ي تخرج طالب العل��م وأهل العلم
والعلم��اء التي بهم حياة البش��رية واحلضارة احلقيقية
والسمو اإلنساني الصحيح.
بع��د ذلك ألقى الطالب الصيني هارون ش��و ما كلمة
اخلريج�ين حيث جاء فيها« :بفضله تعالى اجتمع اليوم
أهل املش��رق واملغرب في هذا احلفل الكرمي ،لقد جئت من
ًَ
إميان��ا وفكراً ،علما ً وعمالً» ،ثم
الص�ين وعا ًء فارغا ً ألمأله

توج��ه إلى زمالئه اخلريجني قائالً« :كونوا رجاال ً وأبطاال ً
يصنعون التاريخ واالمجاد وس��لحوا أنفس��كم بسيوف
العلم ودروع اخللق ،وال تكونوا كالريشة في مهب الريح
فيغويكم اجلهل والفساد».
ث��م ألقى الوزي��ر معني املرعبي كلم��ة رئيس مجلس
الوزراء األس��تاذ س��عد احلريري ،ومما جاء فيها :أتوجه
باس��م دولة الرئيس الش��يخ س��عد رفي��ق احلريري الى
صاحب السماحة الش��يخ محمد رشيد امليقاتي وألبنائه
الك��رام وإلى الس��ادة أعضاء مجلس األمن��اء في جامعة
طرابلس وإل��ى الهيئة التعليمية وخصوص��ا ً إلى أهالي
اخلريج��ات واخلريج�ين ،بالتهنئ��ة القلبي��ة ،وهو الذي
يس��عده أن يرى ف��ي كل طالب علم طيف الش��هيد الكبير
دول��ة الرئي��س رفيق احلري��ري ال��ذي علّم وع ّم��ر وح ّرر
واستشهد ،ونحسبه من الذين يرفع الله برحمته مقامهم
درجات.
ث��م تناول ع��دة ملف��ات منها إق��رار سلس��لة الرتب
والروات��ب ومل��ف النازح�ين الس��وريني «والهجم��ة
العنصري��ة املنس��قة جتاهه��م به��دف دف��ع احلكوم��ة
اللبناني��ة ال��ى التطبي��ع م��ع نظ��ام البرامي��ل املتفج��رة
والس�لاح الكيميائ��ي واملعتقالت في س��وريا ،لنقول ملن
يعنيه��م األم��ر أن ال تف��اوض وال تطبيع ،وال تنس��يق مع
النظام املجرم في سوريا».
وف��ي اخلت��ام ج��رى تس��ليم ش��هادة الدكت��وراه
الفخري��ة لكل من س��ماحة املفتي الش��يخ خليل امليس،
القاضي الشيخ أحمد بشير الرفاعي ،واألستاذ الدكتور
أحم��د طوران أرس�لان عمي��د كلي��ة العلوم اإلس�لامية
ف��ي اس��تانبول .وأخي��را ً مت توزي��ع الش��هادات عل��ى
اخلريجني.

الجماعة اإلسالمية في صيدا تستقبل
لجنة متابعة ملف المطلوبين في عين الحلوة
اس��تقبل نائ��ب رئي��س
املكت��ب السياس��ي للجماعة
اإلسالمية في لبنان د .بسام
حمود في مرك��ز اجلماعة في
صي��دا جلن��ة متابع��ة مل��ف
املطلوب�ين ف��ي ع�ين احللوة
املنبثقة عن القيادة السياسية
الفلسطينية في لبنان ،والتي
ضمت :حس�ين فياض (أمني
س��ر اقلي��م حرك��ة فت��ح ف��ي
لبن��ان) ،ص�لاح اليوس��ف
(عضو املكتب السياس��ي جلبهة التحرير الفلسطينية)،
غس��ان أي��وب (ممث��ل ح��زب الش��عب) ،ش��كيب العينا
(حركة اجلهاد اإلس�لامي) ،ش��هدي س��ويدان (أمني س ّر
جبهة النضال) ،غازي دبور (أمني س��ر القيادة العامة)،
محم��ود حم��د (أنص��ار الل��ه) ،بحض��ور عض��و اللجنة
السياسية محمد الزعتري.

وش��رحت اللجنة حلم��ود املهام املوكل��ة اليها وآلية
عملها واألهداف املرجوة من عمل اللجنة ،وذلك من خالل
التعاون بني املرجعيات السياس��ية واألمنية والقضائية
اللبناني��ة وفعالي��ات املخيم لدراس��ة ملف��ات املطلوبني
وتصنيفها والس��عي حلل ما ميكن حله مبا ينعكس أمنا ً
واستقرارا ً في املخيم وصيدا.

كلمة للدكتور عماد الحوت ..تكريم ًا لحجاج بيت الله
مجم��ع
اس��تضاف
مس��جد بهاء الدين احلريري
ف��ي صي��دا احتف��اال ً تكرمييا ً
حلج��اج بي��ت الل��ه احل��رام
الذين أدوا املناسك هذا العام
اقامتها حمل��ة «البهاء للحج
والعمرة».
اجلماع��ة
نائ��ب
اإلس�لامية د .عم��اد احل��وت
الذي شارك في احتفال حملة
البه��اء للح��ج والعم��رة ،هنأ
احلجاج الذين لبّوا نداء الرحمن .وش��دد على أننا أحوج
ما نكون في لبنان لوحدة ساحتنا ،وأن ال نبقى في حالة
تف��رق واس��تئثار وتف��رد من أي جه��ة كان��ت ،وذلك بأن
نكون أصحاب مشروع مش��ترك لنهضة ساحتنا .وقال:
كل جه��ة تخال��ف ه��ذا التوجه إمن��ا تضع��ف مجتمعها
وتضعف نفسها قبل أي شيء آخر.
أيها احلجاج املكرمون،
إننا نتعلم منك��م ومن محطات حجكم خريطة حيا ٍة
وس��لوك تس��اعدنا على التمس��ك بصراط الله املس��تقيم
ومتيي��ز احلق من الباطل والتعامل م��ع الواقع من خالل
قواعد ومعايير واضحة.
فأنتم حني لبستم ثياب اإلحرام علمتمونا أن نتحرر
م��ن التعلق باألرض والتوجه نحو رب الس��ماء> ،قل إن
صالت��ي ونس��كي ومحي��اي ومماتي لل��ه رب العاملني ،ال

شريك له وبذلك أمرت وأنا أول املسلمني<.
ش��بابنا ال يحت��اج ملج��رد احملافظ��ة عل��ى األم��ن
واالس��تقرار ،وإمنا يحت��اج الى التنمي��ة والتوظيف بدل
ف��رض الضرائب والهدر في اإلنف��اق ،يحتاج الى حوكمة
رش��يدة في إدارة الدولة ،ومحاربة الفس��اد والش��فافية
بعيدا ً ع��ن صفقات البواخ��ر وأمثالها م��ن املناقصات او
صفقات التراضي ،ش��بابنا يحتاج الى أن ال يرى نفس��ه
يدفع بعيدا ً عن املس��جد من خ�لال تعديل دوام عمل يوم
اجلمع��ة ،ش��بابنا يحت��اج أن يش��عر أن مي��زان العدالة
مس��تقي ٌم فعالً فال ُيتش��دد بظل ٍم في األحكام على الشباب
ٍ
ضابط في
املس��لم ثم ُيتس��اهل على عميل أو على قات��ل
اجليش ألن انتماءهم يشفع لهم.
أك��رر التهنئة حلج��اج بيت الله احل��رام متمنيا ً لكم
سعيا ً مشكورا ً وحجا ً مبرورا ً وكل عام وانتم بخير.
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األزمة الخليجية تتس ّلل إلى لبنان
بقلم :أواب إبراهيم

كلمة طيبة

«طرابلس عاصمة لبنان االقتصادية»
ولم ال...؟!
َ

إبراهيم املصري

أمين إبراهيم

بسام غنوم

حســب توقيت مدينــة بيــروت

أيام
األسبوع
السبت
األحد
اإلثنني
الثالثاء
األربعاء
اخلميس
اجلمعة

صفر

تصدرها
شركة «بـالغ»
لإلعالم والصحافة والنشر

رئيس التحرير

املدير املسؤول

اإلدارة

مواقيت الصالة
تشرين
األول

أم��ا آن األوان لتغ��دو طرابل��س مدينة
تس��تحق لقب العاصمة الثاني��ة بحق وأن
تكون كم��ا حلب املدينة الثانية في س��وريا
واالسكندرية بالنسبة الى مصر واسطنبول
في تركيا والرنكا في قبرص؟
إن القضي��ة حتت��اج ال��ى ق��رار جريء
وح�� ّر يعك��ف عل��ى تنفي��ذه فعالي��ات
طرابلس وال��وزارات املعنية ك ٌل في إطارها
وإمكانياتها.
وال ش��ك أن طرابلس غني��ة بالكفايات
والق��درات ألن حتم��ل عل��ى عاتقه��ا س��بل
نهضة طرابلس وانتشالها من زوايا االهمال
والتشبث بحقوقها كعاصمة ثانية.
إن طرابل��س التي تعاني من االجحاف
ل��ن تبقى ف��ي حالة الش��كوى وجل��د الذات
والنق بل س��تقتحم كل املجاالت التي ميكن
أن تنعش��ها إقتصادي��ا وهذا ح��ق لها وهي
مؤهلة ألن تصبح في مصاف املدن املتطورة
واملتقدم��ة وليس هذا املطل��ب صعب املنال
إذا ما أص ّر ن��واب طرابلس وفعالياتها على
تنفيذ املش��اريع الت��ي تخدم ه��ذه املبادرة
وهي باتت معلومة ل��دى اجلميع وبصورة
خاصة عند الدولة نفس��ها لكثرة ما طرحها
نواب طرابلس وفعالياته��ا ورجال االعالم
فيها وخاصة في اليوم الطرابلسي الطويل
ال��ذي عق��ده الرئيس الس��نيورة ف��ي «يوم
طرابلس» في السرايا احلكومية قبل بضع
س��نوات ولكنه��ا متخضت عن مش��اريع لم
تنفذ ولم يتابعها أحد.
وم��ن ه��ذه املش��اريع امللح��ة تش��غيل
مرف��أ طرابلس احليوي ال��ذي يتمتع بكامل
املواصف��ات وال يعم��ل بكام��ل طاقت��ه وهو
مؤهل ليس��توعب مختلف أنواع السفن لذا
ينبغي أن يش��جع رس�� ّو الس��فن التجارية
في��ه أو تخصيص أنواع م��ن البضائع مثل
املاش��ية واألخشاب وغيرها .وفي طرابلس
أَه��م معرض ف��ي الش��رق األوس��ط يتمتع
بق��رار حصري��ة املع��ارض الدولي��ة في��ه
ومؤهل الس��تقبال كبرى املعارض العاملية
وعلى وزارة االقتصاد أن تشجع إقامة هذه
الع��ارض فيه وهذا ما يفس��ح مجال العمل
لطاقات املدينة الشابة.
إن املنطق��ة االقتصادي��ة املتخصص��ة

«الس��وق احلرة» اكتف��ت احلكومة بتعيني
مجل��س إدارتها ول��م تنظ��م هيكليتها وهي
بانتظار دفعها للعمل بسرعة.
وال ننسى مطار القليعات الذي يحتاج
ال��ى  %10من التأهيل ليصب��ح مطارا ً دوليا ً
يحق��ق ف��رص العم��ل ملئ��ات الش��باب من
طرابلس وعكار واملنية.
إن إمكان��ات طرابلس الس��ياحية التي
حتتاج ال��ى تأهيل ووضعه��ا على خارطة
ّ
حتث مكاتب الس��فريات
لبنان الس��ياحية
والرح�لات عل��ى تضم�ين طرابل��س ف��ي
برنامجها السياحي.
وبإم��كان طرابلس أن تنع��م بالكهرباء
 24س��اعة يومي��ا ً باملب��ادرة الت��ي أطلقه��ا
الرئي��س جني��ب ميقاتي ف��ي ش��ركة «نور
الفيح��اء» الت��ي ل��م تهت��م به��ا ال��وزارات
املختص��ة ول��م متنحه��ا الترخي��ص لب��دء
عملها.
وتتمت��ع طرابل��س مبوق��ع مناس��ب
النطالق��ة ورش االعمار في س��وريا بعد أن
جته��ز خط��وط الس��كك احلديدي��ة باجتاه
حمص الت��ي افتتحها الرئي��س ميقاتي منذ
سنوات وحتتاج الى عزمية لترميمها.
وتش��كو طرابلس من جتاه��ل كفاءاتها
وش��بابها ف��ي وظائ��ف الفئ��ة األول��ى ،ب��ل
الثانية والثالثة أيضا ً في مختلف الوزارات
فال جتد طرابلس��يا ً في هذه ال��وزارة أو تلك
وال يحس��ب لها حساب في ملف التعيينات
القضائي��ة والدبلوماس��ية واألمني��ة
والعسكرية.
لقد س�� ّميت طرابلس «مدينة منكوبة»
نتيجة جوالت االقتتال الداخلي التي أثرت
على الوضع االقتصادي في املنطقة وزادت
م��ن موج��ات الفق��ر والبطال��ة واملش��اكل
االجتماعية ونس��أل في هذا املجال أين هي
الـ 100مليون دوالر واملقررة لطرابلس ،أما
آن األوان لصرفها في مشاريع منتجة؟
إنن��ا نحمل ن��واب طرابلس مس��ؤولية
التقصير ف��ي حقه��ا وندعوهم ال��ى توزيع
املطال��ب الطرابلس��ة عليهم بحي��ث يتحمل
كل نائ��ب مطلبا ً ويحدد له ملفات مدروس��ة
لينفذه وهذا ليس بعسير.
عبد القادر األسمر

ش ��كلت انتخاب ��ات منظم ��ة األمم املتح ��دة للتربية والعلم والثقافة (اليونس ��كو) التي ش ��هدتها
العاصمة الفرنس ��ية باريس قبل أيام ،مادة س ��جالية جديدة أضيفت إلى امللفات اخلالفية اللبنانية،
وحتديد ًا بني تيار املس ��تقبل والتيار والوطني احلر ،وحتديد ًا أكثر بني وزير الداخلية نهاد املش ��نوق
ووزير اخلارجية جبران باس ��يل .األزمة هذه تتعلق باس ��تياء وزير الداخلية من عدم تصويت مندوب
لبنان في املنظمة الدولية لصالح مرشحة مصر ،وهو ما ولّد استياء مصري ًا حاول املشنوق استدراكه
بالتصعيد في مواجهة باسيل .فمن املعروف العالقة الوطيدة واملتشعبة والعميقة التي تربط وزير
قدم وزير الداخلية اعتذار ًا للحكومة املصرية على عدم
الداخلية بالنظام املصري .وفي هذا اإلطار ّ
تصويت لبنان ملرش ��حها في انتخابات اليونس ��كو .باملناس ��بة ليس ��ت هي املرة األولى التي جند فيها
معالي وزير الداخلية «القوي» حريص ًا على عدم إغضاب النظام املصري والس ��عي السترضائه ،فقد
سبق له عام  2014أن أوعز لألجهزة األمنية –خالف ًا للقانون -بتوقيف وتسليم عدد من اإلعالميني
اإلس�ل�اميني إل ��ى النظ ��ام املص ��ري ،دون ع ��رض املوقوف�ي�ن عل ��ى النياب ��ة العام ��ة ودون إذن قضائ ��ي
بتسليمهم ،واألهم دون أن يرتكب املوقوفون أية مخالفة على األراضي اللبنانية.
بالع ��ودة النتخابات منظمة اليونس ��كو ،املؤك ��د أن مندوب لبنان لم يص ّوت للمرش ��حة املصرية،
وهو ما اعتبره النظام املصري طعنة في الظهر ،فوجهة تصويت مندوب لبنان لدى املنظمة الدولية
ل ��م يت ��م اإلفصاح عنها ،لك � ّ�ن ما يؤكد على هذه اخلالص ��ة هو تصريح لوزي ��ر اخلارجية قال فيه إن
«لبنان لم يص ّوت لقطر ضد مصر في انتخابات «اليونس ��كو» ،بل أبعد نفس ��ه عن املش ��كلة كما ينص
البي ��ان ال ��وزاري ،بعد أن عجز عن تأمني التوافق العرب ��ي» ،ولعلّها من املرات النادرة التي يلتزم فيها
جبران باس ��يل بالبيان الوزاري ،األمر الذي افتقدناه حني التقى وزير خارجية النظام الس ��وري في
نيويورك.
ش ��كلت انتخابات منظمة اليونس ��كو في األس ��ابيع املاضية وسيلة من وسائل كثيرة أرادت الدول
التي حتاصر قطر تشديد اخلناق حول الدوحة ،وهي سعت بكل ما تستطيع حلشد الدعم للمرشحة
املصري ��ة ك ��ي تفوز بهذا املنصب الثقافي األرفع في العالم على حس ��اب مرش ��ح قط ��ر .لكن النتيجة
جاءت معاكسة ،ففي كل مراحل االنتخابات األربعة حلّ املرشح القطري في املرتبة األولى ،في حني
حلّت مرش ��حة مصر في املراتب األخيرة ،وكانت خس ��ارة مرش ��ح قطر في التصفيات النهائية نتيجة
مباش ��رة لتجيير أصوات مصر لصالح املرش ��حة الفرنس ��ية لتفويت الفرصة على قطر ،األمر الذي
لو حصل سيش ��كل ضربة موجعة للدول التي حتاصر قطر ،وتبذل ما تس ��تطيع لتش ��ويه صورة قطر
وتسعى لعزلها.
بالتزام ��ن م ��ع ب ��دء احلصار الس ��عودي اإلمارات ��ي البحرين ��ي ومعهم املصري على قطر ،س ��عت
البعثات الديبلوماس ��ية لهذه الدول على حش ��د التأييد الدولي ملا تقوم به ،وقد جنحت في مسعاها
مع بعض الدول الضعيفة والفقيرة التي اضطرت ملجاراة رغبة دول احلصار حرص ًا على املساعدات
التي تقدمها هذه الدول ،ودرء ًا ألذاها ،فقطعت عالقاتها الديبلوماسية مع الدوحة.
لبنان كان من الدول التي س ��عت دول احلصار الس ��تمالتها ،على اعتبار أنه من الدول الصغيرة
والضعيف ��ة .لذل ��ك ،منذ األيام األولى حلصار قطر ،جال على املس ��ؤولني اللبنانيني س ��فراء كل من
اإلم ��ارات والبحري ��ن ومصر إل ��ى جانب القائم باألعمال الس ��عودي ،وطلب الس ��فراء ممن التقوهم
الوق ��وف إل ��ى جانبهم في حصار قطر ،وقطع العالق ��ات مع الدوحة .لكن اجلواب كان أن لبنان يتبع
سياس ��ة الن ��أي بالنف ��س ،وهو لن يدخل طرف� � ًا في األزم ��ة اخلليجية .احلياد اإليجاب ��ي من األزمة
اخلليجي ��ة ل ��م يك ��ن ُخ ُلق ًا رفيع� � ًا من احلكوم ��ة وال حرص ًا على الش ��قيق القطري ،ب ��ل ألن الطرف
األق ��وى ف ��ي احلكوم ��ة (وهو ح ��زب الله) ال يجد نفس ��ه معني ًا بالوق ��وف إلى جانب اململك ��ة العربية
الس ��عودية ،ف ��ي الوق ��ت ال ��ذي يناص ��ب سياس ��تها الع ��داء في املنطق ��ة ،باإلضاف ��ة ملعاداة السياس ��ة
اإلماراتي ��ة االس ��تعمارية التي متارس ��ها في جنوب اليمن ،ه ��ذا عدا عن التق ��ارب القطري اإليراني
الذي زاد حرارة بعد احلصار ،بعدما فتحت طهران موانئها لتأمني ما حتتاجه قطر .كل ذلك جعل
من املوقف اللبناني صارم ًا في رفض التدخل في األزمة اخلليجية ،والوقوف على احلياد.
لعلّ من إيجابيات االنقس ��ام الداخلي هو اس ��تحالة إغراق لبنان في محاور اخلالف اإلقليمية.
فل ��كل مح ��ور خارج ��ي حليف داخلي حري ��ص على إرضائه ولو على حس ��اب الس ��يادة الوطنية ،لكن
الفرج يأتي من الفيتو الذي يرفعه الطرف املقابل.
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