
إلى أن يعود الرئيسان!
العالم العربي من حولنا يصول ويجول، خاصة فيما يتعلق مبوضوع االنتخابات. من 
مص���ر إلى الس���ودان وتون���س والعراق، الى ما يجري في س���ورية واليمن. وعلى الرغم من أن 
»العه���د اجلديد« في لبنان يفاخر بتحقيق اجناز دس���توري كبي���ر هو قانون انتخابي يعتمد 
النس���بية، والصوت التفضيلي ومشاركة املغتربني -من أقطار اقامتهم- إال أن هذه العناوين 
وما تزال محل خالف قد تعصف بالعملية االنتخابية أو تطعن بها فتدفعها الى ترحيل أو 
تأجيل ال يعرف مداه إال الله. ورغم أهمية وتعقد القضايا اخلالفية، فإن رئيسي اجلمهورية 
واحلكوم���ة م���ا زاال يطوف���ان أرج���اء األرض.. الرئيس عون في الكوي���ت لترميم عالقتها مع 
لبنان، خاصة بعد دورها اخلليجي املمّيز، والرئيس احلريري في منتجع دافوس للمش���اركة 
في مؤمتر مالي اقتصادي يحضره ويشارك في جلساته نخبة من زعماء العالم. ورجاؤنا أن 
ال يعود الرئيس���ان الى لبنان خاليي الوفاض، سياس���يًا أو ماليًا، ألن البلد غارق في الهموم 
االقتصادية والسياس���ية واالجتماعية والبيئية، كذلك فإن الكتل النيابية لم تتش���كل بعد، 
وهي بانتظار عودة كل منهما.. أواًل من أجل حسم موعد اجراء االنتخابات، وثانيًا من أجل 

حسم القضايا اخلالفية.. كي تنطلق احلمالت االنتخابية بشكل جّدي ونهائي.

سياسيــّة أسبوعيـّـة جامعـــة AL-AMAN1000
ليرة

16
صفحة

التفريط بالصالحيات
عشّية االنتخابات

هل يضمن االستقرار السياسي؟

هنّية: عملية نابلس
أول رّد إلسقاط القرارات الظالمة

الجيش الحر يبدأ هجومًا بريًا
في عفرين مدعومًا بقوات تركّية

علي أكبر واليتي:
لوالنا لسقط النظام السوري في أسابيع

انتخابات الرئاسة المصرية
ودور العسكر فيها

الخالف على مرسوم األقدمّية
هل يطيح االنتخابات النيابّية؟

دراسة إسرائيلية: صفقة القرن تهدف
لتحقيق استراتيجّية األمن القومي األميركي

العدد 1297 - ال�س�نة السادسة  والعشرون  - اجل�م�ع�ة  9 جمادى األولى 1439  ه� - 26 كانون الثاني  2018 م

في الحمالت االنتخابّية: هل سيسمح السيسي 
بمناظرات سياسّية تنتقده؟
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ثمن النسخة
االشــتــراكـــات

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

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

بيلينغسلي: ال عقوبات أميركية 
على المصارف اللبنانية

اسييتمرت يوميين،  للبنييان  زيييارة  فييي 
عقد مسيياعد وزير اخلزانة لشييؤون مكافحة 
متويل اإلرهاب في الواليات املتحدة مارشال 
بيلينغسييلي مؤمتييراً صحافييياً فييي مطعييم 
»ليزا« – األشييرفية، أّكد خالله حرص بالده 
علييى منييع »حييزب اللييه« والنظييام االيراني 
من »اسييتعمال املصييارف اللبنانية لتحقيق 
غاياتهما«. أما الهدف من زيارته فهو متابعة 
النقاشات مع رئيس اجلمهورية ميشال عون 
ورئيييس احلكوميية سييعد احلريييري وحاكم 
مصييرف لبنان رياض سييالمة حول التعامل 

مع التحديات املالية في املنطقة. 

العريضي: موقف جنبالط 
من الطائف واضح

أوضييح عضييو »اللقيياء الدميوقراطي« 
النائب غازي العريضي، في حديث إلى وكالة 
»األنباء املركزية«، أنييه »رغم تأييدنا موقف 
الرئيس نبيه بري من مرسييوم دورة ضباط 
1994، إال أن موقييف النائييب وليييد جنبالط 
األخييير ميين الطائف واضييح، فاملقصييود به 
تأخير تعين الناجحيين في مجلس اخلدمة 
املدنية«، مشيييراً الييى أن »الطائييف تكلم عن 
مناصفيية في الفئيية االولى حصييراً ولم يذكر 
الفئييات الثانييية والثالثة والرابعيية، من هنا 
ال يسييتطيع مجلس الييوزراء أن يصوت على 
قييرار يخالييف الطائييف، فصالحييية تعديييل 
الدسييتور منوطيية حصييراً مبجلييس النواب 

وليس احلكومة«.

لبنان يسّدد مستحقات 
2018 للمحكمة الدولية

أعلن املكتب اإلعالمييي لرئيس احلكومة 
اللبنانييية سييعد احلريييري أنييه »مت حتويل 
مسيياهمة لبنان في موازنة احملكمة اخلاصة 
بلبنييان للعييام احلالييي. وتسييلمت احملكمة، 
ميين  املئيية  فييي   49 متثييل  التييي  املسيياهمة 

موازنتها«.
وأكييد احلريييري فييي تصريح لييه قبيل 
مغادرته الى سويسييرا للمشاركة في منتدى 
لبنييان  أن  العاملييي،  االقتصييادي  دافييوس 
»ملتزم قرار مجلس األمن الذي أنشأ احملكمة 
اخلاصيية ويتطلع الى اليوم الييذي تقول فيه 
العداليية كلمتهييا فييي شييأن جرمييية اغتيال 
الرئيييس الشييهيد رفيييق احلريييري ورفاقييه 

الشهداء«.
إلى ذلك، أصدر احليييريري تعميماً طلب 
فيه من جمييييع اإلدارات وامليييؤسسات العامة 
األشييخاص  وسييائر  والهيئييات  واملجالييس 
املعنوييين ذوي الصفيية العمومييية خفييض 
موازنتهم ملشييروع موازنة 2018 بنسبة 20 
في املئة متاشياً مع سياسة احلكومة ترشيد 

االنفاق وضبط املالية العامة«.

»شعبة المعلومات« تتسلم 
من تركيا مشبوهًا

تسييلمت شييعبة املعلومييات فييي قييوى 
األمن الداخلي ميين اجلانب التركي عبر مطار 
رفيق احلريري الدولي، املدعو محمد يوسف 
احلجييار املشييتبه بييه فييي جرمييية محاولة 

اغتيال القيادي فييي »حماس« محمد حمدان 
فييي صيييدا قبييل أكثر ميين أسييبوع. ووجهت 
أصابييع االتهييام في حينييه إلى »إسييرائيل«. 
وكان املشييتبه بييه قييد فر بعييد العملييية إلى 
تركيييا، وفييق عمليات رصييد اجلهيياز األمني 
املذكييور وحصلييت اتصاالت من قبييل رئيس 
السييلطات  مييع  احلريييري  سييعد  احلكوميية 

التركية. ومت توقيف املشتبه به قبل أيام.
ووجه رئيس املجلس السياسي حلركة 
»حميياس« اسييماعيل هنية »التحييية إلى كل 
القييوى واألحييزاب اللبنانييية«، معربيياً عيين 
»امتنانه للرئاسات الثالث وأعضاء البرملان 
اللبنانييي التي وضعييت إمكاناتهييا وقدراتها 
األمنييية حتت تصييرف الدوليية للوصول إلى 

كشف خيوط هذه املؤامرة«.
صحافييي،  مؤمتيير  فييي  هنّييية  وحمييل 
االحتالل اإلسييرائيلي أي نتائييج مترتبة عن 
هييذه اجلرمييية، وحييذر ميين »اسييتمرار نهج 
االغتييياالت لكييوادر أبنيياء شييعبنا وقيادته، 

سواء داخل فلسطن أم خارجها«.

النائب وهبي: الحريري 
ملتزم اتفاق الطائف

أكييد عضييو »كتليية املسييتقبل« النائييب 
أميين وهبييي في حديييث الى اذاعيية »الفجر« 
على »التييزام الرئيس سييعد احلريري اتفاق 

الطائف«.
مييا  يبييذل  »احلريييري  أن  إلييى  وأشييار 
بوسعه من جهد من أجل اخلروج مما وصفه 
بسييوء التفاهييم الييذي حصييل حييول قضية 
مرسييوم األقدمية«، متمنييياً »أن تصل األمور 

إلى خواتيمها السعيدة«.
واعتبر وهبي »أنه ال يوجد قوة سياسية 
فييي البلييد بييوارد مناقشيية اتفيياق الطائف«، 
داعييياً إلييى »بييذل اجلهييد حلييل اإلشييكاالت 
والصعوبات التي تبييرز في احلياة اليومية، 

وفق الدستور«.

»العليا لالغاثة«
 إزالة 90% من النفايات

لإلغاثيية  العليييا  الهيئيية  عيين  صييدر 
اآلتييي:  البيييان  العييام  للييرأي  وتوضيحيياً 
»نتيجة الكشف امليداني الذي أجرته الهيئة 
العليا لإلغاثة، تبن أن املنطقة التي جتمعت 
فيها النفايات على الشيياطئ متتد من مصب 
نهيير الكلييب حتييى مجمييع البورتيميليييو في 
الكسييليك. ولقييد مت االنتهيياء ميين إزالة %90 
من هذه النفايات املتراكمة وسييوف يستكمل 

العمل إلزالة ما تبقى منها«.

فتوح: المصارف ُتطّبق تشريعات 
مكافحة تبييض األموال

املصييارف  الحتيياد  العييام  األميين  رأى 
العربية وسييام فتوح »أن موضوع تبييض 
األمييوال هييو إدخييال أمييوال غير نظيفيية إلى 
القطيياع املالييي أو الييدورة املالية الشييرعية، 
والتي تأتي من السييرقة والقتييل واملخدرات 
أو ميين أي جتييارة غير مشييروعة تنتج منها 

أموال ما«.
واعتبيير فييي كلميية ألقاها خييالل مؤمتر 
األمنيياء العامن لالحتادات النوعية املنبثقة 
ميين جامعة الدول العربييية أن »اإلرهاب هو 
عقيييدة، وميكيين أن ميييول من أمييوال نظيفة 
أو غير نظيفيية، وبالتالييي دور املصارف في 
مكافحيية تبييييض األمييوال أكبر ميين دورها 
فييي مكافحيية متويييل اإلرهيياب«، الفتيياً إلى 
»أن املصييارف تسييتطيع بشييكل أسييهل أن 
حتارب تبييض األمييوال، ولكن من الصعب 
عليهييا محاربيية متويييل اإلرهاب، وال سيييما 
أن اإلرهيياب ميكيين أن ميول مببالييغ ضئيلة 
جييداً ومنطقية وضمن حتويالت عادية، وقد 
تكييون متوافرة نقييداً«، وقال: »لقد شيياهدنا 
بعييض األعمييال اإلرهابييية التي لييم تتطلب 

متويالً كبيراً«.

»المستقبل« تنّوه بكشف 
»المعلومات« عمالء الموساد

النيابييية«  »املسييتقبل  كتليية  نوهييت 
»بجهود قييوى األميين الداخلييي وإجنازاتها، 
لإلجنييازات  املعلومييات  شييعبة  حتديييداً 
االسييتخباراتية واألمنييية التييي حققتهييا، ال 
سيييما جلهيية الكشييف عيين عمييالء املوسيياد 
الذييين كانوا خلف جرمية التفجير في مدينة 
صيدا، والتي اسييتهدفت أحد املسييؤولن في 
حركيية حماس، وكذلك فييي القبض على أحد 
اإلرهابييين املتورطيين فييي تنظيييم داعييش، 
مييا مّكن األجهييزة األمنييية من إحبيياط تنفيذ 

عمليات إرهابية كانت تستهدف لبنان«.
وفييي بيييان إثيير اجتماعهييا فييي »بيييت 
الوسييط« برئاسيية الرئيس فؤاد السيينيورة، 
أشييادت الكتلة »بتبني ودعم مشيخة األزهر 
الشريف مؤمتر نصرة مدينة القدس عاصمة 
دولة فلسطن، وإعادة تسليط األضواء على 
القضييية الفلسييطينية لكونهييا متثييل جوهر 
الصراع العربي- اإلسرائيلي وأساس معظم 
األزمات والصراعات التييي تعصف باملنطقة 

العربية«.

أنطوان زهرا: المهل لم تعد 
تسمح بتعديالت

أكييد عضييو كتليية »القييوات اللبنانييية« 
»االنتخابييات  أن  زهييرا،  أنطييوان  النائييب 
النيابييية سييتجري فييي موعدهييا إذ ال مبييرر 
لعدم إجرائها، واملهل الزمنية لم تعد تسييمح 
بتعديييالت، وميين لديييه اقتراحييات تعديييل 
عليه انتظار اجييراء االنتخابات وبعدها رفع 

التعديل الى املجلس النيابي«.
ولفييت فييي حديييث الييى إذاعيية »صوت 
»التحالفييات  أن  إلييى   ،»93،3  - لبنييان 
االنتخابييية تبقييى وليييدة اللحظيية األخيييرة 
ألن طبيعيية القانييون اجلديييد تفتييح املجال 
لنييوع كبير من التحالفات، فهناك حسييابات 
النسييبية كما حسييابات الصوت التفضيلي، 
وهي حسييابات معقييدة وكل طرف سيييبني 
حتالفاتييه وفييق مصلحتييه االنتخابييية فييي 
اطار االنسجامات السياسييية«، موضحاً أن 
»االتصيياالت جارية مع كل األطييراف، التيار 
البرتقالييي كما التيييار األزرق واالختيار رهن 

اللحظة األخيرة«.

النائب عماد الحوت يلتقي الرئيس الحريري
رئيييس  اسييتقبل 
سييعد  الييوزراء  مجلييس 
السييبت  ظهيير  احلريييري 
فييي »بيت الوسييط« نائب 
د.  اإلسييالمية  اجلماعيية 
عميياد احلييوت واملسييؤول 
السياسييي للجماعيية فييي 
باسييم  احملامييي  بيييروت 

احلوت.
بعد اللقاء قال النائب 
احلوت: أجرينا جولة أفق 

حول األوضاع العاميية، وكانت هموم اهل بيروت في صلب 
اللقيياء، ومنها قانييون االيجييارات اجلديد، كمييا حتدثنا عن 
قانييون العفو العام وضرورة ان يشييمل كل املسييتحقن له، 

كذلك تطرقنييا الى موضييوع االنتخابييات وتبادلنا وجهات 
النظر حوله، واستعرضنا فرص العمل املشترك وامكان ان 

يكون هناك تنسيق أو تعاون بيننا.

لقطات لبنانية

وجهة نظر

م���اذا يفعل وليد جنبالط في مملكته أو إمارته املس���ماة دائرة الش���وف - 
عالي���ه؟ س���ؤال كبير وصاخب يطرح���ه اجلميع عن مجري���ات األمور في أكبر 
دائرة انتخابية أوجدها القانون االنتخابي اجلديد لطمأنة الطائفة الدرزية 
الكرمية وإبعاد وزنها االنتخابي عن املصادرة أمام اللون الطائفي الطاغي في 

محافظة جبل لبنان وهو اللون املسيحي املاروني.
ففي هذه الدائرة التي تضم قضاَءي الشوف وعاليه، أربعة مقاعد درزية 
ومقع���دان س���نيان وخمس���ة مقاعد ماروني���ة ومقعد واح���د كاثوليكي ومقعد 
واح���د أرثوذكس���ي. يحت���ل هذه املقاعد ف���ي الطليعة حاليًا احل���زب التقدمي 
االشتراكي وأصدقاؤه املسيحيون ونائب تيار املستقبل محمد احلجار، ونائب 
ح���زب »الق���وات اللبنانية« ج���ورج عدوان، ونائ���ب حزب الكتائب ف���ادي الهبر، 
ونائ���ب حزب الوطنيني األح���رار رئيس احلزب دوري ش���معون، ونائب للحزب 
الدميوقراطي اللبناني يعود إلى األمير طالل ارسالن. وال ينال النائب وليد 
جنبالط في املقابل اال املقعد النيابي الدرزي في بيروت الذي يش���غله حاليًا 

النائب غازي العريضي.
تبرز القوة االنتخابية اجلنبالطية في دائرة الش���وف - عاليه من خالل 
130 ألف ناخب درزي مقابل 123 ألف ناخب مسيحي. ويستند زعيم املختارة 
إل���ى حتالف تاريخي مع ُس���ّنة اقليم اخلروب الذي���ن ميلكون قاعدة انتخابية 
ترجيحي���ة يبل���غ مداها 59 أل���ف ناخب، باالضافة الى 8 آالف ناخب ش���يعي. 
وق���د ح���رص النائب جنب���الط على هذه التش���كيلة املتنوعة طائفي���ًا وحزبيًا 
وسياسيًا في انتخابات عام 2009 من ضمن متوضعه في معسكر الرابع عشر 
من آذار، ولكنه اليوم ينحو في اجتاه التمس���ك بهذا التنوع ألس���باب سياسية 
ووطني���ة ع���دة، ومراع���اة من���ه ومواكبة للنظام النس���بي وللص���وت التفضيلي 
ال���ذي يربك اجلمي���ع، ولكنه في املقابل قد يعيد إلى جنبالط املقعد الدرزي 
ف���ي بعب���دا ويحرره من اس���تئثار العونيني و»حزب الله« بذل���ك املقعد املمنوح 
لطالل ارس���الن من خالل النائب فادي الهبر. ويالحظ هنا أن رئيس احلزب 
التقدم���ي االش���تراكي يعمل على ضم مرش���ح ع���ن التيار الوطن���ي احلر الى 
الئحته توس���يعًا للقاعدة السياسية واالنتخابية لتلك الالئحة. وقد علم أن 
جنب���الط أعلن وجود ناجي البس���تاني في الئحت���ه املفترضة. ولم يبق خارج 
الطيف السياس���ي فيالئحة جنبالط في دائرة الش���وف - عاليه اال اجلماعة 
اإلس���المية في الش���وف واحلزب الش���يوعي اللبنان���ي في عالي���ه، حيث يتكل 
أبو تيمور على تفاهم ما بني اجلماعة اإلس���المية وتيار املس���تقبل على أحد 
املقعدين الس���نّيني في اقليم اخلروب، فيما يتعذر التخلي عن املقعد الس���ّني 
اآلخ���ر ف���ي حس���ابات جنبالط الذي أقر بق���وة اجلماع���ة االنتخابية في أكثر 

من مناسبة. 
 ف���ي ضوء كل ذل���ك، يبدو أن التنوع الذي ينش���ده النائب وليد جنبالط 
ف���ي الئحت���ه قد يس���لبه ما يق���ارب نصف مقاعد ه���ذه الدائ���رة، فيما يصعب 
التعوي���ض من خ���الل محاوالت احلصول على مقاعد درزية خارج الش���وف - 
عاليه اال بقدر يسير. ولكن القوة السياسية التي ميتلكها جنبالط من خالل 
الق���درة االنتخابي���ة على من���ح مقاعد نيابي���ة لهذه القوة السياس���ية أو تلك 
تبق���ي احلزب التقدمي االش���تراكي على أولويته في س���احة التمثيل الدرزي 

وجتعله مستمرًا في لعب دوره الترجيحي املميز عل الساحة اللبنانية. 
 ف���ي ق���راءة أولية للواقع السياس���ي واالنتخابي، يق���ال إن مفتاح مملكة 
الش���وف - عاليه سيبقى في قصر املختارة الذي سيبقى سيده ذا غصة بالغة 
م���ن أن حليف���ه التاريخي الرئيس نبي���ه بري يضّن عليه باملقع���د الدرزي في 
حاصبي���ا - مرجعي���ون - النبطية دون أن يفس���د ذلك للود قضية بني حليفي 

السادس من شباط 1984، ملن يقرأ التاريخ اللبناني احلديث.

مملكة الشوف - عاليه
بقلم: أمين حجازي
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األمان

ويتقاضييى راتبيياً تقاعدييياً.. وهييذا ما حمييل بعض كبييار ضبيياط القوات 
املسييلحة على أن يذيعوا بيانات ومواقف يعتبرون فيها أن املرشييح عنان 
قد خالف النظام، وأنه أعلن ترشيييحه دون إذن، وهذا ما يستدعي تقدميه 

الى احملكمة العسكرية، فضالً عن منعه من الترشح.
أما السييؤال الذي كان املواطيين املصري يقف أمامه، فهييو عن امكانية 
فتييح باب احلوار بن الرئيس السيسييي واملرشييحن احملتملن. فما جرى 
خالل الفترة األخيرة يتلخص في منع أحمد شفيق من اإلدالء بأي تصريح، 
واختطاف الفريق عنان من سيارته باألمس حن كان متوجهاً الى مكتبه. 
واطالق العنان لعدد من كبييار الضباط كي ينّددوا بتصرف الفريق عنان، 
مع أن ذلك محظور على رجال املؤسسيية العسييكرية، وكذلك شييّن حمالت 
مسييعورة على عييدد من القييوى واألحييزاب املصرييية التي أيدت ترشيييح 
الفريييق عنان، فأين هي احلرييية والدميقراطية في االنتخابات الرئاسييية 

املصرية؟!
بقي أمام الشعب املصري منوذج واحد ووحيد للحرية والدميقراطية 
فييي مصيير، طوال التاريخ الطويل ملسيييرة هذا الشييعب، هو مييا جرى بعد 
ثييورة يناييير، فقييد جييرى فييي 19 آذار 2011 أول اسييتفتاء علييى تعديييل 
الدستور، وقد شييارك في التصويت يومها الى جانب التعديالت املقترحة 
أكثر من 44 مليون ناخب، يشييكلون 77% من الناخبن املسييجلن. بعدها 
جييرت االنتخابييات الرئاسييية، وفاز فيها املرشييح محمد مرسييي مبنصب 
رئيييس اجلمهورييية، بحصوله على 13 مليون ومائتييي ألف صوت، أي ما 
نسييبته 51.73% في حيين حصل املرشييح اآلخر )أحمد شييفيق( على 12 
مليون و347 ألف صوت، أي ما نسييبته 48.27%، وبلغت نسبة املشاركة 
واحداً وخمسن باملئة، وعدد املقترعن 26 مليون مقترع، وكانت هذه هي 
اجلولة الثانية لالنتخابات الرئآسييية، إذ خاض اجلولة األولى ستة عشر 
مرشييحاً، فيياز فيها محمد مرسييي بالدرجة األولى وأحمد شييفيق بالدرجة 

الثانية، مما استدعى التصويت على مرشحن فقط في اجلولة الثانية.
هذا بالنسييبة لالنتخابات الرئاسية، أما عن تشكيل احلكومة فقد جاء 
رئيسييها من خارج اإلخوان املسلمن )الدكتور هشييام قنديل(، أما الوزراء 
فقد كان نصيب اإلخوان أربع حقائب فقط، كلها لم تكن مما يسمى »حقائب 
سيييادية« كاخلارجية والداخلييية والدفاع والعدلية. وخالل فترة السيينة 
التي تولى خاللها اإلخوان السييلطة، لم يعّن الرئيس مرسي سفيراً واحداً 
ميين اخوانه. أما عيين انتخابات مجلس الشييعب، فقد حقييق حزب احلرية 
والعدالة )الذراع السياسية جلماعة اإلخوان املسلمن( 235 مقعداً، منها 

127 من املقاعد املخصصة للقوائم النسبية، و108 للمقاعد الفردية.
هذا منوذج التجربة اإلسييالمية في ممارسيية السييلطة.. والى جانبها 
النمييوذج القائم اآلن في مصر.. وفي غيرها من أقطار العالم العربي، حيث 
حتّولت األنظمة القومية واالشتراكية الى »أسر حاكمة« مدى احلياة، ليس 

في األنظمة امللكية، وامنا في االشتراكية واليسارية والليبرالية كذلك.

اعتييادت مصيير أن يحكمها العسييكريون، منييذ أيام الفراعنيية الى أيام 
املماليك وأسييرة محمييد علي ثم ضباط الثييورة املصرية، وآخرهم املشييير 
عبد الفتاح السيسييي. وحاول الشعب املصري أن يتنفس الصعداء عندما 
وصييل املدني الوحيد الى احلكم بعد ثورة يناير عام 2012، لكن العسييكر 
مييا لبثوا أن اسييتنفروا قواهم وقفزوا الى السييلطة بعد قمييع اجلماهير في 
الشوارع والسيياحات، ال سيييما ميدان رابعة العدوية بالقاهرة، والنهضة 
باجليزة، وفي احملافظات املصرية األخرى، حيث سقط آالف الضحايا في 
امليادين والشوارع، وأودع عشرات اآلالف السجون واملعتقالت. لكن أملهم 
بالعييودة الى احلكييم املدني الدميقراطي كان معلقاً على شييهر آذار من هذا 
العييام )2018( إلجراء انتخابات رئاسييية حرة، علييى الرغم من العقبات 
التييي جرى زرعهييا أمام أي رئيييس مدنييي، أو أي رئيس ينتخبه الشييعب 
بحرية، فقد اشييترط الدستور املصري أن ينال أي مرشح خمسة وعشرين 
ألف توكيل، من خمس عشرة محافظة مصرية، حتى ميكن لهذا املرشح أن 

يتقدم بترشيحه وأن يخوض املعركة االنتخابية.
ومبا أن عملية جمع التواقيع ال ميكن أن ميارسييها سييوى اثنن، األول 
أن يكييون ميين ضباط القوات املسييلحة، ألنه يسييتطيع أن يأمر جنوده مع 
ذويهييم بتوقيييع آالف التوكيييالت، وميين هذا العييدد من احملافظييات، أو أن 
يكون مرشييحاً من حزب سياسي واسع االنتشار في كل أنحاء مصر. ومبا 
أن املؤسسيية العسييكرية استطاعت سييحق األحزاب املصرية، ومنعها من 
اقاميية أي مؤمتيير أو اجتماع عام في أي قاعة أو سيياحة أو فنييدق، فإن أي 
حزب مصري -بعد حظر جماعة اإلخوان املسلمن- يبدو عاجزاً عن اقامة 
مؤمتر عام أو حيازه ترشيييحات وتوكيالت يدعم بها أحد مرشحيه. لذلك 
عاد الشييعب املصري مكرهاً إلى دعم ترشيييح الرئيس السيسييي. وعندما 
حيياول الفريق أحمد شييفيق خرق هذا اخليييار، وأعلن من امييارة أبو ظبي، 
حيييث كان الجئاً فييي ضيافيية أمرائها أبناء الشيييخ زايييد آل نهيان، جرى 
احتجازه فيها، ثم ترحيله بطائرة خاصة الى القاهرة، حيث جرى ايداعه 
أحد الفنادق، أو السييجون، الى أن رضخ ألوامر الرئيس السيسييي بسحب 
ترشيحه، والتزام عدم اإلدالء بأي تصريح أو بيان أو التقدم بأي ترشيح.. 

وهكذا أخليت الساحة للمرشح األوحد عبد الفتاح السيسي.
وفجأة يبرز اسييم مرشح عسكري آخر، هو الفريق سامي عنان، عضو 
املجلس العسييكري الذي تسييلم السييلطة بعد ثييورة يناير، وأشييرف على 
االنتخابات التشييريعية التي جرت في مصر خييالل ما بعد الثورة، فقامت 
الدنيا وملّا تقعد، إذ كيف يعلن الفريق عنان ترشيييحه دون اذن املؤسسيية 
العسكرية، وكيف له أن يفعل ذلك دون احلصول على توكيالت احملافظات 
املصرييية اخلمس عشييرة والييي25 ألف مواطيين!! مع أن الرجييل أحيل على 
التقاعد من سيينوات، وإن بدا في بعض املناسبات مرتدياً الزي العسكري، 
فالرئيييس السيسييي يرتدي بزته العسييكرية فييي بعض املناسييبات، مع 
أن الفريييق عنييان أكبيير منه سييناً، رغم أنه مييا زال يتمتع بحراسيية أمنية، 

لماذا أثار ترشيح
سامي عنان هذه
الضّجة في مصر؟!

يهدد األمن واالستقرار في لبنان.
أمييا في موضييوع احلمليية على »حييزب اللييه« التي 
يتوالهييا إعالم تيار املسييتقبل بكل مندرجاتييه، فهي تثير 
االسييتغراب بسييبب التناقض بن املواقييف الصادرة عن 
هذا اإلعالم وما يصرِّح به الرئيس سييعد احلريري جتاه 

»حزب الله« داخلياً وخارجياً.
فالرئيييس سييعد احلريري يصييّر علييى أن حكومته 
هييي حكوميية »ربط نزاع« مييع »حزب اللييه«، وأن وجود 
»حييزب الله« فييي احلكوميية يؤمن »اسييتقراراً سياسييياً 
في البييالد« كما فييي املقابلة مييع صحيفة »وردسييتريت 
جورنال«، وهو قال أكثر من مرة إن قضية سييالح »حزب 
اللييه« قضية إقليمية وأكبر من إمكاناتنييا. إذاً فلماذا، وما 
هي أسييباب احلملة على »حزب الله« واتهامه باإلرهاب 
وجتارة املخدرات من قبل وسييائل إعالم تيار املسييتقبل، 
وما خلفيات هييذا التناقض باملواقف بن تيار املسييتقبل 
وإعالمه ميين جهة، ومواقف الرئيس سييعد احلريري من 

جهة أخرى؟
قييد يعتبيير البعض أن فييي األمر لغييزاً أو أنه مرتبط 
باالنتخابييات النيابييية وبالتعبئيية الشييعبية ال أكثر وال 
أقل، بحيث يتوجه مسييؤولو تيار املستقبل وإعالمه الى 
الداخييل اللبناني، فيمييا يتوجه الرئيس سييعد احلريري 
الييى الييدول اإلقليمييية والدولييية ميين أجل احلفيياظ على 

مستقبله السياسي.
قييد يكون هذا األميير صحيحاً في وجه ميين الوجوه، 
لكن ذلك ال يبرر تصرفات رئيس احلكومة سعد احلريري 
ومواقفييه جتاه التجيياوزات بحق اتفيياق الطائف القائمة 
علييى قدم وسيياق والتييي يقودهييا رئيس التيييار الوطني 
احلر جبييران باسيييل، كذلك فييإن التناقض فييي املواقف 
بن الداخل واخلارج جتاه »حزب الله« ال يعني إال شيئاً 
واحداً، هييو أن الرئيس سييعد احلريري وتيار املسييتقبل 

يلعبان على احلبال.
باختصار، ما يجري على السيياحة اللبنانية عشية 
االنتخابييات النيابييية خطييير وخطييير جييداً، ألن القبول 
بتجيياوزات الدسييتور، وتعميييق االنقسييامات الطائفييية 
والداخلية من أجل احلفاظ على موقع أو حتقيق مكاسب 
سياسية أمر خطير ويهدد مستقبل لبنان واللبنانين.{
بسام غنوم

لكيين األخطر هييو جتويف اتفيياق الطائييف وتفريغه بدل 
التمسك به وتطويره«.

فاخلالف السياسييي القائم حول موضوع مرسييوم 
ترقييية ضباط دورة عييام 1994، هو -كمييا يبدو- رأس 
جبييل اجلليييد حييول خالفييات كثيييرة، سييواء فييي مجال 
التعيينييات اإلدارييية واألمنييية والقضائييية أو في مجال 

صالحيات الرئاسة التي رسمها اتفاق الطائف.
ويبييدو أن مييا يجري علييى األرض بحسييب الرئيس 
نبيييه بييري والنائييب وليد جنبييالط هو عمييل ممنهج من 
أجييل االنقييالب علييى اصالحييات الطائييف والصالحيات 
التنفيذييية التييي أوكلهييا الى رئيييس احلكوميية ومجلس 
الييوزراء مجتمعاً، وهييذا االنقالب على الطائييف جاٍر عبر 
املمارسيية السياسييية واإلدارية والتنفيذية التي يبدو أن 
الرئيس سعد احلريري، العتبارات شخصية وسياسية، 
غييير مبيياٍل بها ويتصييرف جتاه هييذه التجيياوزات بحق 
صالحيييات رئيييس احلكوميية وكأن األميير ال يعنيه، وهو 
أمر يثير استغراب الكثيرين، ألن الرئيس سعد احلريري 
يجيييب دائميياً عن هذه التسيياؤالت املعترضيية بأنه يريد 
احلفاظ على االستقرار السياسي في لبنان، وكأن تطبيق 
اتفاق الطائف لناحية الصالحيات الرئاسية واحلكومية 

»اخلزانيية« األميركية: جييادون في 
مكافحة اإلرهاب«، وهي تشير بذلك 
الييى زيييارة مسيياعد وزييير اخلزانة 
األميركييية لشييؤون مكافحة متويد 
اإلرهاب مارشييال بيلينغسلي الذي 
زار لبنان على رأس وفد من الوزارة 
والتقى الرئيسيين عييون واحلريري 
وبحث معهمييا في موضييوع التزام 
فييي  األميركييية  االجييراءات  لبنييان 
مكافحيية متويل اإلرهيياب، مبا فيها 
العقوبييات على »حييزب الله« الذي 
تتهمييه اإلدارة األميركييية باإلرهاب 
وتبييض األموال وجتارة املخدرات.

والالفت في املوضوع هييو االهتمام الكبير لصحيفة 
املسييتقبل باملوضوع وتركيزها الدائم على اتهام »حزب 
اللييه« باإلرهاب وجتارة املخدرات، مع أن الرئيس سييعد 
احلريري في مقابلته األخيرة مع صحيفة »وول ستريت 
جورنييال« قال: »إن خروج حزب اللييه من ميادين القتال 
اخلارجية سيييتطلب وقتيياً وال ميكن ان يحييدث بن ليلة 
وضحاها«، وأكد أن »وجود حزب الله في احلكومة يوفر 

استقراراً سياسياً في البالد«.
والسييؤال الذي يطرح نفسييه هو: ماذا يييراد للبنان 
عشييية االنتخابات النيابييية القادمة، هل يييراد له األمن 

واالستقرار السياسي أم يراد له غير ذلك؟
نبييدأ أوالً من موضوع اخلالف الدائر حول مرسييوم 
ترقية ضبيياط دور عام 1994 الذي وصل إلى حّد تهديد 
اتفيياق الطائييف وتفريغييه كما يقييول الرئيييس نبيه بري 
الذي وصف مييا يجري اليوم في لبنييان بأنه »الالطائف 
والالدسييتور«. ولييم يكن موقف الرئيس بييري وحيداً في 
هييذا االجتيياه، إذ أكييد النائب وليييد جنبالط فييي تغريدة 
علييى موقع تويتيير أن »خلف كل قرار تقريبيياً من مجلس 
الييوزراء، يجري تعميييق العجز وزيادته بييدل احلد منه، 

مع بييدء العد العكسييي لالنتخابييات النيابية املقرر 
اجراؤها في السادس من شهر أيار القادم، تبدو الساحة 
السياسييية مفتوحة على إشييكاالت وجتاذبات سياسية 

متعددة.
وسواء أكانت هذه االشكاالت أو التجاذبات مرتبطة 
ارتباطيياً وثيقيياً باالنتخابييات النيابييية، مثييل تصعيييد 
النبييرة الطائفييية جلذب الناخبيين أم بديالً ميين البرامج 
االنتخابييية، فإن ذلييك ال يخفي وجود إشييكاالت مرتبطة 
ارتباطيياً وثيقيياً باالسييتقرار السياسييي فييي لبنييان مثل 
التجيياذب القائم حول مرسييوم ترقية ضبيياط دورة عام 
1994 بيين الرئيسيين عون وبييري، الذي وصييل على ما 
يبدو الى أفق مسدود بعد رفض كل احللول الوسط لهذه 
القضية، وهو ما يشييي بأن اخلالف بشأن مرسوم ترقية 
الضباط أبعييد من ذلك بكثييير وميّس النظام السياسييي 
اللبناني، وهو ما أشييار إليه صراحيية الرئيس نبيه بري 
فييي تغريدة على موقييع تويتر بالقييول: »ان الذي يطبق 
اليييوم على اللبنانين هو الالطائف والالدسييتور«، وهذا 
يعنييي ان وراء األكمة غييير ما يقال في مرسييوم الضباط 

وغيره من القضايا التي يجري اخلالف عليها.
وفي موازاة ذلك تبييرز احلملة على »حزب الله« من 
باب مكافحة اإلرهاب، حيث وضعت صحيفة »املستقبل« 
عنواناً عريضاً على صدر صفحتها األولى جاء فيه: »موفد 

التفريط بالصالحيات عشّية االنتخابات.. هل يضمن االستقرار السياسي؟

كلمة األمان
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الخالف على مرسوم األقدمّية
هل يطيح االنتخابات النيابّية؟

بقلم: وائل جنم
املسيياعي التييي بذلهييا رئيييس احلكومة، سييعد 
احلريري، ورئيييس اللقاء الدميقراطييي، النائب وليد 
جنبييالط، لتذليييل العقبييات أمام حييل أزمة مييا بات 
ُيعييرف بي»أزمة مرسييوم منح سيينة أقدمييية لضباط 
دورة عام 1994« لم تفلح في إيجاد املخارج الالزمة 
حلل هذه األزمة. فرئيس اجلمهورية، ميشييال عون، 
متمسييك مبوقفه الذي يعتبر أن مرسييوم منح سيينة 
األقدمييية ألولئك الضباط ال يحتيياج إلى توقيع وزير 
املييال، بغييض النظيير عيين اسييمه. ورئيييس املجلس 
النيابييي، نبيه بييّري، يعتبر أن املرسييوم يحتاج إلى 
توقيييع كل الييوزراء املعنييين، وهييم وزراء الدفيياع، 
والداخلييية، واملالييية، وبالتالييي ال يصبح املرسييوم 
نافييذاً إال بعد توقيييع كل هؤالء، واعتبيير أيضاً عملية 
جتيياوز توقيييع هييؤالء الييوزراء، أو أي وزييير منهييم، 
مبثابة جتاوز للدسييتور والتفيياق الطائف، وبالتالي 
رَفَض هذا األمر، وجعله معركته للدفاع عن الدستور 
وعيين »اتفاق الطائييف«، وصوالً إلى القييول الصريح 
إن مييا يجييري اليييوم ومييا يطبييق هييو »الالدسييتور 
والالطائييف«، فييي اتهام ضمني لرئيييس اجلمهورية 
مبحاول إعادة تكريس الهيمنة على الدولة من خالل 
أعراف جديدة تتجاوز الدستور والطائف. ال يبدو في 
األفييق أن هييذه األزمة في طريقها إلييى احلل، بل يبدو 
أنهييا ميكن أن متتد إلى ما بعييد االنتخابات النيابية، 
وقييد تالزمت مع أزمييات أخرى قد تؤثر على املشييهد 

العام في البلد.
فييأول مفاعيييل هييذا اخلييالف انعكس علييى أداء 
مجلس الييوزراء، إذ بات كل ملف خالفي بن اجلهتن 
كفيييالً بتعطيييل املجلس، وقد الحظنا كيييف أن ملفات 
الكهربيياء والنفايييات واألجييور وغيرهييا أّثييرت علييى 
العالقيية بيين الطرفن، كمييا أّثرت علييى أداء املجلس، 
فضيييالً عيين اخلييالف علييى مسييألة تطبيييق وتعديل 
قانييون اإلنتخيياب. فهل ميكيين أن يطيح هييذا اخلالف 

االنتخابات النيابية؟ أم متضي األمور على خير؟
الرئيييس نبيه بّري، ومعه كثيييرون، حّذروا أكثر 
من مرة، من أن هناك من يعمل على تطيير االنتخابات 
من خالل طروحات لتعديل القانون تارة، أو إشكاالت 
في قضايا ثانوية تارة أخييرى. صحيح أن كل القوى 
السياسييية تؤكد فييي مواقفها إجييراء االنتخابات في 
وقتهييا، وصحيييح أن اجلميييع يحييرص علييى رفض 
التأجيييل أو اإللغاء، وصحيح أن رئيييس اجلمهورية 
ميشييال عون وّقع مرسييوم دعوة الهيئييات الناخبة، 
ولكن كل ذلك ال يدفع الشييّك الذي بات يشّكل هاجساً 
للكثيرييين باليقن الييذي يؤكد إجييراء االنتخابات في 
وقتهييا. أما عيين عالقة اخلالف على مرسييوم األقدمية 
مبسييألة إطاحيية االنتخابييات، فهنيياك ميين يقييول إن 

اخلييالف ترك ويتييرك تأثيراً يتسييع ويكبيير يوماً بعد 
يوم علييى األداء العام للحكومة وملؤسسييات الدولة، 
وبالتالييي إن احتييدام الصراع بن الرئاسييتن األولى 
والثانية قد ُيوِجد بعض الثغرات في اآللية اإلجرائية 
التنفيذييية لالنتخابييات، فتصبييح في حكييم املؤجلة 
حكميياً، خاصيية إذا أدركنا أن بعض األمييور االجرائية 
املتصلة بتطبيق قانون االنتخاب حتتاج إلى استكمال 
فييي جلنيية تطبيق قانييون االنتخاب.ال يعنييي ذلك أن 
االنتخابييات سييتؤجل، أو سييتجري إطاحتهييا حكماً، 
وإن كان ميين مصلحيية بعض القوى السياسييية التي 
بدأت تتلّمس خسييارتها ذلييك، ولكنها تبقى محاوالت 
تقوم بها بعض هذه القوى، علّها تستطيع أن تكسب 

مزيييداً من الوقت ميين أجل إحداث بعييض التعديالت 
التييي تكون كفيليية بحصد بعض املكاسييب اجلديدة. 
تبقييى مسييألة أن اخلالف على مرسييوم األقدمية فتح 
النقاش علييى مسييألة الصالحيات والدسييتور، وهذا 
أمر خطير للغاية، فكما أن أي تعديل للدستور يحتاج 
إلى ظروف مناسييبة تكييون في مصلحيية اللبنانين، 

فييإن العمل السييتعادة بعييض الصالحيييات في هذه 
املرحليية يشييّكل خطييورة كبيييرة ال ينبغييي التهيياون 
حيالها، فما دفعناه أثمان االستقرار في لبنان يحتاج 
مّنييا إلى مزيد من التريث فييي مقاربة األمور بعيداً عن 
الطموحييات، وتكريييس الزعامات، ومحاوالت كسييب 

املزيد من الصالحيات.{

تّيار المستقبل وتحّديات االنتخابات
معارك قاسية.. ووضع مالي صعب.. وضغوط شعبّية

يواجه »تيار املسييتقبل« فييي االنتخابييات النيابية 
املقبليية الكثييير ميين التحديييات السياسييية والشييعبية 
واملالييية. فالتيار يخوض هييذه االنتخابات للمرة األولى 
دون دعييم سييعودي مالي واضييح، والعالقة مييع اململكة 
تسييودها أجواء ميين التوتيير والقلييق. أما علييى الصعيد 
الشييعبي، فقد انحسيير الدعييم الييذي تلقاه التيييار خالل 
السيينوات املاضية منييذ اغتيال الرئيييس رفيق احلريري 
عام 2005. ومن الناحية السياسية يواجه التيار ظروفاً 
ضاغطة، في ظل وجييود العديد من القوى املعارضة له، 
التي تسييتطيع احلصول علييى مقاعد نيابييية في بعض 

الدوائر بفضل اعتماد النسبية والصوت التفضيلي.
كل هذه التحّديات ستؤدي الى تراجع حجم الكتلة 
النيابييية للتيييار فييي املجلييس النيابي املقبل، وسييتضع 
التيييار أمييام امتحييان حيياّد إلثبييات اسييتمرار شييعبيته 
وحضوره السياسييي، سواء على الصعيد النيابي عامة، 
أو على صعيد السيياحة اإلسالمية السييّنية. فما هي أبرز 
التحديات والعقبات التي يواجهها التيار في االنتخابات 
املقبليية؟ وميياذا عيين خريطيية املعييارك والتحالفييات في 

مختلف الدوائر االنتخابية؟
التحديات والعقبات

بداييية، مييا هييي أبييرز التحديييات والعقبييات التييي 
يواجهها تيار املسييتقبل في االنتخابات النيابية في أيار 

املقبل؟
حسييب مصادر مطلعة على أجواء التيار، هناك عدة 

عقبات وحتديات يواجههييا في االنتخابات املقبلة، وهي 
على النحو اآلتي:

أوالً: التحييدي املالي، وهو األبييرز، ألنه للمرة األولى 
منييذ ان بييدأ التيار يخييوض االنتخابييات وليسييت لديه 
قييدرة مالييية كبيييرة يخصصهييا للمعركة، خاصيية بعد 
توتر العالقيية بن رئيس التيار سييعد احلريري واململكة 
العربية السييعودية، وفي ظل األزميية املالية التي تعاني 
منهييا مؤسسييات احلريييري، مييا سيييفرض علييى التيار 
التحالف مع شخصيات لديها امكانات مالية، وإن كانت 
ال تنتمييي إلييى التيييار تنظيمياً، وقييد يؤثر ذلييك أيضاً في 

حجم التأييد الشعبي للتيار.
ثانياً: التحدي السياسي والشعبي، فبعد ثالثة عشر 
عاماً على اغتيييال الرئيس رفيق احلريري، تراجع الدعم 
السياسي والشييعبي للتيار في ظل عدم وجود شعارات 
انتخابية مؤثرة، وبسبب السياسييات والتسويات التي 
اعتمدهييا رئيييس احلكومة سييعد احلريري مييع مختلف 
األطييراف التي كان يتنافس معهييا )التيار الوطني احلر، 

حزب الله(، ونظراً للمتغيرات في املنطقة.
ومع أن األزمة التي واجهها الرئيس سعد احلريري 
بعد اسييتقالته األخيرة قد لعبت دوراً فاعالً في استعادة 
بعييض الدعييم الشييعبي، لكيين ذلييك ال يلغي تراجييع هذا 

الدعم.
ثالثاً: قانون االنتخاب واعتماد النسييبية والصوت 
التفضيلييي: يشييكل القانون اجلديد أحد أبييرز التحديات 
للتيييار، ألنه لم يعد يسييتطيع ايصال لوائييح مكتملة من 
خالل احلصييول على نصف األصوات فييي كل دائرة، ألن 
النسييبية ستسييمح ملنافسيييه باحلصول علييى عدد من 
املقاعد، كذلك سيييؤدي الصييوت التفضيلييي الى تنافس 
داخييل كل الئحيية، ما سيييؤدي إلى خسييارة التيييار عدداً 
كبيييراً من املقاعد ملصلحة منافسيييه في مختلف الدوائر، 
وسيضطره إلى التحالف مع شخصيات لها وزن شعبي 

فاعل كي تساعده في جتميع أكبر عدد من األصوات.
رابعيياً: الظييروف الداخلييية واخلارجييية وتراجييع 
التحالفات: فاألوضاع في لبنييان واملنطقة أدت الى فرط 
معظييم التحالفييات السييابقة، ومنهييا حتالييف »قوى 14 
آذار«، وتراجعييت العالقة بن التيار والقوى اإلسييالمية، 
ما سيييضع التيار في ظروف صعبيية ويدخله في معارك 

قاسية مع العديد من القوى السياسية والشعبية.
وفييي مواجهة هييذه التحديييات والعقبييات، يعتمد 
التيييار علييى موقييع زعيمه )سييعد احلريري( فييي موقع 
رئاسة احلكومة وعلى رفع شعار »االستقرار واالعتدال«، 
وعلى السعي إلى ترشيح وجوه جديدة قادرة على دعم 

قاعدته الشعبية.
خريطة املعارك االنتخابية

لكن كيف سييتكون خريطة املعارك االنتخابية التي 
سيخوضها التيار في مختلف الدوائر؟

يواجه »تيار املسييتقبل« معارك قاسييية في عدد من 
الدوائيير االنتخابييية، ففي بيروت الثانية سيييكون التيار 

أمييام معركة صعبيية في مواجهيية معارضيييه ومختلف 
القييوى السياسييية والشييعبية، وقييد يخسيير املقعدييين 
الشيييعين ملصلحيية حركة أمل وحييزب اللييه، ومقعداً أو 
ية، مع احتمال خسارة أحد مقاعد  اثنن من املقاعد السيينّ

الدروز واألقليات واألرثوذوكس.
وفييي صيدا - جزييين، وفي حال حتالييف التيار مع 
التيييار الوطنييي احليير قد ينجح فييي احلفاظ علييى مقعد 
سييّني مييع فييوز ميين يدعمه ميين الالئحيية علييى الصعيد 
املسيييحي، لكن باملقابل فإن كل املؤشرات تشير إلى فوز 
الدكتور أسامة سييعد في املقعد السّني اآلخر وكذلك فوز 
أحد مرشييحي الرئيس نبيه بري في جزين، وهو إبراهيم 

عازار.
وأم املعارك القاسية التي سيواجهها التيار وستكون 
في دائييرة طرابلس، وسييتؤدي إلى خسييارة التيار عدداً 
ميين املقاعد ملصحلة معارضيه، وقد ال يسييتطيع الفوز إال 

مبقعدين أو ثالثة.
وفييي عييكار سيييواجه التيييار العديييد ميين القييوى 
املعارضيية، اضافة إلييى ان النييواب الذييين كان يدعمهم 
سييابقاً قييد ال يكونييون علييى لوائحه مثييل النائييب خالد 

الضاهر والنائب معن املرعبي.
وفييي دائييرة زحلة ليين يعييود التيييار العباً حاسييماً 
فييي املعركة، مييع أن لديه قييوة انتخابية فاعليية في هذه 

الدائرة، ما يساعده في ايصال نائب أو نائبن.
وأما دائرة البقاع الغربي - راشيا فاملعركة ستكون 
قاسييية بن مختلف األطييراف، ما قد يتيح عييودة النائب 
والوزير السييابق عبييد الرحيم مراد الييى البرملان، وكذلك 
وصول مرشييح حركة أمل عن املقعد الشيييعي، واحتمال 
عييودة نائييب رئيييس البرملييان السييابق إيلييي الفرزلييي 

للبرملان.
وسيييكون للتيار دور فاعل ومؤثر في بعض الدوائر 
األخييرى مثل الشييوف - عاليه ودائرة بعلبييك - الهرمل، 
دائييرة مرجعيييون - حاصبيييا - النبطييية - بنت جبيل. 
وأما في الدوائر ذات الغالبية املسيحية )بيروت األولى، 
البتييرون، كسييروان - جبيييل، امليين(، فييإن دور التيييار 
سيتراجع كثيراً، وذلك حلساب القوى األخرى، وال سيما 
القوات اللبنانية والتيار الوطني احلر والقوات اللبنانية 

والشخصيات املستقلة.
إذن وباالجمييال وألول مييرة منييذ اغتيييال الرئيييس 
رفيييق احلريييري، يدخييل »تيار املسييتقبل« إلييى املعركة 
االنتخابييية في ظييل ظروف سياسييية وشييعبية ومالية 
وانتخابية صعبة، وستشكل نتائج االنتخابات استفتاًء 
مهماً لتحديد مدى قدرة التيار على احلفاظ على شعبيته 

وكونه ال يزال القوة األولى على الساحة السّنية.
وبانتظار إعالن التيار مرشحيه، فقد بدأت ماكيناته 
االنتخابييية بالعمل في كل االجتاهييات ولو أن اخليارات 
والتحالفييات ليين تكون سييهلة، وهناك ضغييوط داخلية 
وخارجييية على التيار سييتؤثر بطبيعة هييذه التحالفات 

االنتخابية.{
قاسم قصير

محكمة لبنانية
 تنقض حكم إعدام الشيخ األسير

أصدرت محكمة التمييز العسكرية في 
لبنييان قراراً بنقييض حكم اإلعييدام الصادر 
بحييق الشيييخ أحمييد األسييير وسييبعة من 
أنصيياره فييي 28 أيلول املاضييي، وذلك في 
قضييية »أحييداث عبييرا« التييي وقعييت في 
جندييياً   18 فيهييا  وقتييل   2013 حزيييران 

لبنانياً باإلضافة إلى مئة جريح.
وقال محامي الشيخ األسير إن احملكمة 
قبلييت طلب نقييض احلكم املقييدم من وكالء 
األسير، وحددت موعداً إلعادة احملاكمة في 

27  آذار املقبل.
وكان الشيييخ قييد أوقف خييالل محاولته مغادرة البييالد عبر مطييار بيروت الدولي في شييهر آب 
2015، وذلييك بعد تواريه عن األنظار عقب املعركة التي شييهدتها منطقة عبييرا بن اجليش اللبناني 

ومناصري األسير في حزيران 2013.
وكان الشيييخ أحمد األسييير قد حضر اجللسيية التي صدر فيها حكم اإلعدام، ونقلت عنه الوكالة 
الوطنييية اللبنانية لإلعييالم قوله إن احملكمة مسّيسيية بامتييياز، وإنها إيرانية، كمييا رفض االعتراف 

باحملامي إيلي احلاج الذي عينته احملكمة للدفاع عنه.

الرئيس بري.. وتيمور وابو فاعور
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الجيش الحر يبدأ هجومًا بريًا في عفرين مدعومًا بقوات تركّية

هل ستغّير معركة إدلب التفاهمات العسكرية والسياسّية؟

أعلنت تركيا أن اجليش السييوري احلر دخل منطقة 
عفرين بريف حلب الشييمالي قرب احلدود التركية، وأنه 
بييدأ عملييية برّية ضييد عناصر وحييدات حماية الشييعب 
الكردييية، مدعوميياً بدبابات اجليش التركييي، كما أعلنت 
السلطات أن 15 منطقة جنوبي تركيا على احلدود باتت 

مناطق أمنية خاصة منذ فجر يوم االثنن.
وقالييت قيييادة األركان العاميية التركييية إن اجليش 
السييوري احلّر بدأ عملية برية واسعة النطاق في منطقة 
عفرييين، كما ذكرت مصييادر عسييكرية أن دبابات القوات 
التركية تدعم اجليش احلر في عملية »غصن الزيتون«، 
وأنه بدأ التقدم مبدينة عفرين التي تسيطر عليها وحدات 
حماييية الشييعب الكردييية، وهو مييا أكده رئيييس الوزراء 

التركي بن علي يلدرم.
كما نقلت وسييائل إعالم تركية عن مصادر عسكرية 
فييي  عملياتهييا  بييدأت  التركييية  اخلاصيية  الوحييدات  أن 
األراضييي السييورية وبالتحديييد في املناطييق اخلاضعة 
لسيييطرة وحييدات حماييية الشييعب الكردية فييي منطقة 
عفرييين. وأكييد شييهود عيييان فييي املناطييق احلدودية أن 
قوات كوماندوز تركية دخلت من مناطق حدودية تركية 

هل معركة إدلب معركيية تكتيكية يراد منها حتقيق 
إجنيياز سياسييي؟ أم إنها حتمييل في طياتها أبعيياداً أكثر 
ميين ذلك تعيد إلييى األذهان مييا حدث في حلييب باألمس 
القريييب؟ وهييل سييتكون هييذه املعركيية فاصييالً زمنييياً 
بيين مرحلتن بحيييث تترتييب عليها توازنات عسييكرية 
وسياسييية جديدة؟ أم أن ما يجري ليين يؤثر على اتفاق 

مناطق خفض التوتر؟
بقييية  عيين  تختلييف  خصوصييية  إدلييب  ملعركيية 
احملافظييات بسييبب احلضييور التركييي املباشيير فيهييا، 
وبسييبب التشييابك احلاصييل علييى األرض بيين قييوى 
ُتصّنف »إرهابية«، وفصائل إسالمية معتدلة، وفصائل 

معارضة وطنية.
اختبارات أستانا

بييدا واضحاً منييذ اجتميياع »أسييتانا 7« أن روسيييا 
اكتفت بتحديد حدود مناطق خفض التوتر ووقف إطالق 
النييار وإن لم يكن بشييكل كلييي، وتقاعسييت بوضوح في 
تثبيييت التوافقات حول آليات املراقبيية، في حن رفضت 

تبادل اخلرائط مع تركيا وفصائل املعارضة.
فإما أن روسيييا وضعييت فخاً لألتييراك واملعارضة، 
أو أنهييا خضعييت لضغييوط دمشييق وطهران بييأن اتفاق 
مناطييق خفض التوتيير احلالي غير مقبييول، ألنه يضرب 
بانتصييارات النظييام العسييكرية عرض احلائط بسييبب 
مسيياواته بن الطرفن، ويسييمح للمعارضة بالسيييطرة 
على مسيياحات تعتبيير من وجهيية نظر دمشييق وطهران 
خطيرة )ريف حماة الشمالي، ريف حلب اجلنوبي، ريف 

حلب الغربي، إدلب(.
حتالفات مهددة

إذا كانت األزمة السييورية سبباً رئيسياً في التقارب 
بيين روسيييا وتركيييا، فإنهييا ميكيين أن تكييون سييبباً في 
تباعدهمييا، وقد كشييفت الفتييرة األخيرة وجييود خالفات 
قوية، سواء على مستوى أستانا، أو في جنيف، أو بشأن 

سوتشي.
ويبييدو أن تصريييح وزير اخلارجييية التركي مولود 

واسعة كما استمّر دخول اآلليات العسكرية التركية إلى 
منطقة عفرين طوال الليل. 

وكان مراسلون قد أكدوا أن سالح اجلو التركي شّن 
غارات جوية جديدة على مواقع وحدات حماية الشييعب 
في عفرين متهيداً للتدخل البري، كما استهدفت املدفعية 
التركية جسيير حشيياركة واحلجر األخرس وتييل األحمر 

وقرية حجيكا في ريف عفرين.
وأعلن اجليييش التركي أنه اسييتهدف أكثر من 150 
موقعيياً للوحدات الكردية، وذلك بعد سيياعات من إعالنه 
انطالق عمليته في عفرين حتت اسييم »غصن الزيتون«، 
بهدف تأمن احلدود التركية و»القضاء على اإلرهابين« 

دون إحلاق أضرار باملدنين.
ميين جهتها، قالت وحدات حماية الشييعب إن سييتة 
مدنييين قتلوا وأصيب 13 آخرون جييراء القصف التركي 
علييى عفرييين. وحملت الوحييدات -في بيان لهييا- تركيا 
وروسيا معاً املسييؤولية، قائلة إنه لوال موافقة روسيا ملا 

أقدمت الطائرات التركية على قصف املنطقة.
في هييذه األثناء، ذكرت وكاليية األناضول لألنباء أن 
أربعيية صواريخ أطلقييت من سييوريا على بلييدة كيليس 

جاويييش أوغلييو بييأن بييالده سييتعقد اجتماعيياً لييوزراء 
خارجييية الدول التي تتشيياطر معها املواقييف من األزمة 
السورية، يحمل دالالت سياسية تفيد بأن أنقرة مضطرة 

إلى توسيع خياراتها وعدم حصرها في الروس.
ومع ذلك، ال ُيتوقع أن تتطور األمور إلى حد سييقوط 
اتفاق مناطق خفض التوتر ونهاية التفاهمات الروسييية 
التركية، ألن ذلك سيقضي على جهود موسكو في اجتراح 
مسييار سياسي جديد، وسيييضع تركيا في نفق مظلم مع 

انعدام أية خطة عسكرية واقعية لها وللمعارضة.
بالنسييبة إلى موسكو، فهي ليست في وارد االنقالب 
علييى التفاهمات مع أنقرة مع انعدام وجود شييريك قوي 
وفاعل فييي اجلانب اآلخر تسييتطيع معه ترتيب املشييهد 
السييوري في احلدود املمكنة. وكذلك األمر أيضاً بالنسبة 
إلييى أنقرة، فهي ال تسييتطيع احلفاظ على مكتسييباتها أو 
حتصيل مكاسييب أخرى إال عبر البوابة الروسييية بعدما 

أوصدت البوابة األميركية.
صحيييح أن القييدرة الروسييية وصلت إلييى نهايتها 
تقريبيياً، وأن حل امللف الكردي مرتبط بالواليات املتحدة 
وليس بروسيييا، إال أن األتييراك ال يسييتطيعون املخاطرة 
باالنتقييال إلييى الغرب مع غييياب أية ضمانييات أميركية 
تلبييي حاجات أنقرة، خصوصيياً إذا تعلييق األمر بقضايا 

عسكرية.
ولذلييك سييتتعامل تركيييا مييع معركيية إدلييب وفييق 
اإلمكانيات املتاحة، وبالنسبة إليها يعني وصول النظام 
إلييى الطريق الدولي حلب/دمشييق تغييييراً في معادالت 
الصييراع داخل احملافظيية.. كذلييك فإنها ال تريد خسييارة 
القييوى العسييكرية املوجييودة فييي احملافظيية، فييي وقت 
تسعى شيييئاً فشيئاً إلى سحب البسيياط من حتت أقدام 
»جبهة النصرة« )سييابقاً- هيئة حترير الشييام حالياً(، 
وإطييالق معركيية كبيرة ضييد إدلب سييتضع الفصائل في 
جبهة موحدة مع »هيئة حترير الشام«، وهذا ما حصل.

خيارات محدودة
أما بشييأن مآالت هذه املعركة على مؤمتر سوتشي؛ 

احلدودييية التركية، في وقت مبكيير من صباح االثنن، ما 
أحلييق أضراراً مبنازل. وقالييت إن ثالثة صواريخ أحلقت 
أضييرارا مبنزليين في حن سييقط  فيه الرابييع على أرض 
فضيياء وسييط املدينيية، مضيفة أنييه لم يسييقط ضحايا. 
وردت قييوات األميين التركييية باملثل على مصييادر إطالق 

القذائف.
قوات تركيا و»احلر« تتوغل

سيييطرت القييوات التركية واجليش السييوري احلر 
على عدة مواقع عسكرية واسييتراتيجية كانت خاضعة 
لسيييطرة وحييدات حماية الشييعب الكردية شييمال غرب 
عفرين في ريف حلب شييمالي سييوريا. يأتييي ذلك بينما 
تدخل عملية غصن الزيتون التي أطلقتها القوات التركية 

اسبوعها الثاني.
وقال اجليييش التركي إنه اسييتهدف أكثيير من 150 
موقعيياً ومسييتودعاً للسييالح، بينمييا قييال مراسييلون إن 
»اجليييش السييوري احليير« بييات يسيييطر علييى مناطق 

استراتيجية.
وسيييطر اجليييش احليير بدعييم ميين وحييدات تركية 
خاصة توغلت عدة كيلومترات داخل األراضي السورية، 
علييى أربعة تالل اسييتراتيجية في ناحيتي شيييخ حديد 
وراجييو غربي عفرييين بريف حلييب، وسيييطر أيضاً على 
قريتييي شيينكال وإده مانلي شييمال غييرب عفرييين، وفقاً 

ملراسل اجلزيرة.
وأوضح املراسييلون من شييرق عفرين أن تلك التالل 
ذات أهمية استراتيجية ألنها قد تساعد القوات املهاجمة 
علييى التوغل أكثر باجتيياه مدينة عفرين، مشيييراً إلى أن 
دخييول القييوات التركييية من جهيية الشييمال الغربي كان 
مفاجئيياً لوحييدات حماية الشييعب الكردية التييي أقامت 

حتصيناتها في اجلهة الشرقية.
توسيع الهجوم

وذكر املراسييل أنه ُيتوقع اتسيياع رقعة الهجوم في 
السيياعات املقبلة، إذ قد يبييدأ التوغل التركييي من احملور 
الشييرقي لعفرييين، وفقاً ملصييادر عسييكرية. وقد وصلت 

فبطبيعة احلال سييتؤثر سييلباً معارُك إدلييب والتوترات 
بن أنقرة وموسييكو على »مؤمتر احلوار الوطني« املزمع 
عقده في سوتشييي بروسيا، ولذا فأغلب الظن هو تأجيل 
املؤمتيير إلى حيين نضج شييروط جناحه، وأحد شييروط 

جناحه مرتبط باألتراك.
ليييس املقصود بالتأثير السييلبي ملعركيية إدلب على 
سوتشييي أن االنتصارات العسكرية التي يحققها النظام 
سييتدفع املعارضيية وتركيا لالبتعاد عن سوتشييي، فهذا 
أميير غير ممكن ألن األتييراك غير قادرين علييى الذهاب في 
مواجهيية مفتوحة وحادة مع روسيييا. وإمنا املقصود هو 
أن عملية إدلب العسييكرية أخلّت بالتوازنات القائمة بن 
موسييكو وأنقييرة، ولن يتم جتيياوز هذا اإلخييالل إال بوقف 

تعزيييزات عسييكرية جديدة للقييوات التركييية إلى مدينة 
أعزاز في ريف حلب.

وأعليين اجليش السييوري احلر أسيير ثالثيية مقاتلن 
من وحدات حماية الشييعب الكردية شمال غرب عفرين. 
وقييال مصدر في اجليش لوكالة رويتييرز لألنباء إن نحو 
25 ألفيياً من مقاتلي اجليش احلّر يشيياركون في العملية 

العسكرية التركية.
واسييتمر القصييف املتبييادل بيين اجليييش التركييي 
والوحييدات الكردييية عبر احلييدود باملدفعييية وراجمات 
الصواريييخ، وواصييل الطيييران التركي شيين غييارات في 

عفرين.
ميين ناحية أخييرى، قييال املتحدث باسييم الرئاسيية 
التركييية إبراهيييم كاليين إن العملية العسييكرية التركية 
في عفرين جرى التنسيييق فيها مع الييروس واإليرانين، 
وجتييري في إطار ميثيياق األمم املتحدة وحييق الدفاع عن 
النفس. وأضاف أن تركيا ليس لديها أطماع في سييوريا، 

بل حتاول حماية مواطنيها وحدودها.
وقييال الرئيييس التركييي رجب طيييب أردوغييان إنه 
يتوقييع انتهاء عملية »غصن الزيتييون« قريباً، وإن أفراد 
الوحييدات الكردية يهربون وسييتواصل القييوات التركية 

مطاردتهم.
تسلسل وسيناريوهات

بدأت العملية العسكرية التركية في عفرين بتمهيد 
مدفعي استهدف مواقع وحدات حماية الشعب الكردية، 
وتركييز على املواقع احملاذية لنقيياط التماس مع اجليش 

السوري احلر في ريفي حلب الشمالي والغربي.
املالحييظ أن احلديييث عيين مجييال أمنييي علييى عمق 
ثالثن كيلومتراً يكاد يشكل كل منطقة عفرين، لذا يرجح 
اخلبييراء واملراقبون أن يكون العمق على مسييافة أقل من 
ذلك، وكانت مصادر قد حتدثت في وقت سييابق عن عمق 

ميتد بن 10 و15 كيلومتراً.
احليير  السييوري  واجليييش  التركييي  اجليييش   -
سيييقتحمان منطقيية عفرين ميين أربعة محاور رئيسييية 
ضمن مراحل العملية املتوقعة، والهدف هو اتصال قوات 
اجليش السوري احلر في ريفي حلب الغربي والشمالي، 
واسييتعادة املناطق التي متددت إليها الوحدات الكردية 
قبل أكثر من عامن حتت غطاء جوي روسييي وانتزعتها 
ميين اجليش السييوري احلر، وهييو ما سيييؤدي إلى قطع 

منطقة عفرين عن مناطق قوات النظام.{

العمليات العسييكرية أو حصول صفقة مشييابهة لصفقة 
حلب.

وحتييى لييو اسييتمر النظييام فييي إحييراز تقييدم، فلن 
تستطيع أنقرة جتاهل سوتشي، ألن ذلك سُيعتبر طعنة 
لروسيييا التييي تعّول كثيييراً عليييه، وحتذيييرات الفروف 
شييديدة الوضوح: »من دون عقد مؤمتر سوتشييي وأخذ 
نتائج جوالت أسييتانا في االعتبييار، فلن يحصل أي تقدم 

مهم في محادثات جنيف«.
في أسييوأ األحوال، قد تقوم أنقرة بتخفيف مستوى 
ضغطها على املعارضة، واخلروج مبوقف باهت بشييأن 
سوتشي، وهذا ما بدأت موسكو تدركه، ولعل التحركات 
الروسييية األخيييرة جتيياه طهييران ودمشييق توحييي بأن 
الييروس بحاجيية إلى تأمن اختراق سياسييي ميين بوابة 
دمشييق قبيييل عقييد املؤمتيير، إن لييم تقييم تركيا مبييا يلزم 

جتاهه.
وقد يكون سييماح الروس للنظييام باملضي ُقُدما في 
شييرقي إدلب مرتبطيياً باحلصييول على تنازل سياسييي 
سييُيعلن ميين سوتشييي، لكيين التحضير للمؤمتر كشييف 
محدودية القدرة الروسييية وفعالية األطييراف اإلقليمية 

حن يتعلق األمر بقضايا السياسة.{

بقلم: حسني عبد العزيز

المعارضة 
السورية 
تستعيد

مطار
أبو الظهور 
.. وغارات 
بالغوطة

أكدت مصادر ميدانية أن املعارضة السييورية املسييلحة استعادت 
مساء يوم االثنن مطار أبو الظهور العسكري بريف إدلب، وسقط ضحايا 
مدنيون بغارات روسييية وسييورية في احملافظة، كما سييقط ضحايا في 

ريف دمشق وال سيما بعد قصف بغاز الكلور، بحسب ناشطن.
ونقل مراسييلون عن مصادر ميدانية أن قوات املعارضة اسييتعادت 
السيييطرة على مطار أبو الظهور العسييكري بريف إدلب الشييرقي، وذلك 
بعد أن شيينت هجوماً معاكسيياً ضد قوات النظام داخييل املطار وعدد من 
التييالل في املنطقة. وبحسييب ما ذكر مصدر عسييكري فييي »هيئة حترير 
الشام«، فإن الهجوم بدأ بعملية »استشهادية« أسفرت عن مقتل ثالثن 

عنصراً وتدمير ثالث آليات.
وكانييت قييوات النظام واملليشيييات الداعمة له قد أعلنت سيييطرتها 
علييى املطار الذي يكتسييب أهمييية اسييتراتيجية كبيرة، حيييث يقع على 
الطريييق الدولييي بن حلييب وحماة، ويشييرف على أرياف حميياة وحلب 

وإدلب.
وفييي ريييف إدلب أيضيياً، قصفييت املعارضيية مواقع لقييوات النظام 
بقريتييي إعجيياز وكراتن، ودمييرت قاعييدة صواريخ، فيمييا أعلنت قوات 

النظام السيطرة على قرى الغزال وتبارة احلشر وأم الهوتة.
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فرنسا تحّذر من تحّول الغوطة الشرقّية إلى »حلب جديدة«
حييذر مندوب فرنسييا لييدى األمم املتحدة، فرانسييوا 
ديالتيير، يوم االثنيين، من أن تتحييّول الغوطة الشييرقية 
لدمشييق إلى »حلب جديييدة«، وحّمل النظام املسييؤولية 

عن تدهور األوضاع.
جاء ذلك عقب جلسيية طارئيية ملجلس األمن الدولي، 

دعت إليها باريس، لبحث الوضع اإلنساني في سوريا.
وأضيياف أن األمم املتحييدة لم تتمكن من تسيييير أي 
قافلة إنسييانية عابرة للحدود إلى سوريا، منذ بداية عام 

.2018
وعّما دار خالل اجللسيية، قال إن »وكيل األمن العام 
لييألمم املتحييدة، مييارك لوكييوك، ومسيياعد األميين العام 
للشييؤون السياسييية، جيفييري فيلتمييان، قّدمييا إفادتن 
بشييأن الوضع فييي سييوريا، وخاصيية ظييروف املدنين 

بالغوطة الشرقية وإدلب«.
وتابييع: »كان غييرض فرنسييا من هييذا االجتماع هو 
التشييديد على املأساة اإلنسييانية في سوريا حالياً، التي 

يعد النظام السوري هو املسؤول األول عنها«.
وأوضييح ديالتر أن »فرنسييا أكدت خييالل االجتماع 
ثالث رسييائل، هي: التعبير عن قلقها بشأن ما يجري في 
سييوريا، حيث نخشييى أن تتحول الغوطة الشييرقية إلي 
حلييب جديدة، إذا اسييتمرت األوضاع اإلنسييانية على ما 

هي عليها«.
واتهمييت جلنة حتقيق تابعة لألمم املتحدة، في آذار 
2017، قوات النظام السييوري وامليليشيييات املوالية لها 
بارتييكاب »جرائم حييرب«، خالل عملية عسييكرية انتهت 
بسيييطرتها علييى أحييياء املعارضيية في حلييب، وتهجير 

سكانها، وسط تنديد دولي.
واستطرد: »والرسالة الثانية هي ضرورة االحترام 
الكامييل ميين جانييب النظام السييوري للقانون اإلنسيياني 
الدولييي، حيييث ندييين قصفييه للمدنّييين، ونريييد زيييادة 
الضغييط عليه، خاصة في ما يتعلق بالغوطة الشييرقية 
وإدلب. أما الرسالة األخيرة فهي ضرورة جتديد العملية 

السياسية«.
ووفييق الدفيياع املدني السييوري )اخلييوذ البيضاء( 
فإن 1337 مدنياً قتلييوا في هجمات النظام على الغوطة 
الشييرقية، خييالل العام املاضييي، بينهم 12 ميين عناصر 

الدفاع املدني.
ويعيش نحو 400 ألف مدني في الغوطة الشييرقية 

التي تسيييطر عليهييا املعارضة، وهي آخيير معاقلها قرب 
دمشق، وحتاصرها قوات النظام منذ عام 2012.

وتقييع الغوطيية الشييرقية ضميين مناطييق »خفييض 
التوتيير«، التييي جييرى التوصييل إليهييا خييالل مباحثات 

أسييتانة العييام املاضييي، بضمانيية ميين تركيا وروسيييا 
وإيران. ورداً على سييؤال بشأن موقف بالده من العملية 
العسييكرية التركية فييي مدينة عفرين بريييف حلب، قال 
املنييدوب الفرنسييي، إن »عفرييين كانييت عنصييراً ضميين 

العناصيير التييي حتدثنييا عنها خييالل اجللسيية.. طالبنا 
تركيا بأن تكبح جماحها«.

وتواصييل تركيييا عملية »غصيين الزيتييون«، بهدف 
وفييي  تركيييا  حييدود  علييى  واالسييتقرار  األميين  »إرسيياء 
املنطقة، والقضيياء على إرهابيي )بييي كا كا/ب ي د/ي 
ب ك( و)داعييش( في عفرييين، وإنقاذ سييكان املنطقة من 
قمييع اإلرهابين«، وفييق هيئة األركان التركية. وشييددت 
هيئيية األركان، فييي بيييان، علييى أن العملييية »جتري في 
إطييار حقوق تركيا النابعة من القانييون الدولي وقرارات 
مجلييس األمن حييول مكافحيية اإلرهاب وحييق الدفاع عن 
النفس املشار إليه في املادة 51 من اتفاقية األمم املتحدة، 
مع احترام وحدة األراضي السورية«، وأكدت أنه يجري 
اتخاذ كافة التدابير الالزمة للحيلولة دون إحلاق أضرار 

باملدنين.
فييي املقابييل، ُقتييل مدنيييان، بينهييم الجئ سييوري، 
وأصيييب 48 آخييرون، بينهم 16 سييورياً، بجروح، جراء 
قصف بالهاون والصواريخ شييّنه عناصر تنظيم » ب ي 
د« اإلرهابي من سييوريا، على قضيياء قريق خان وقضاء 

ريحانلي في والية هطاي جنوبي تركيا.{

مغزى بقاء القوات األمريكّية في سوريا.. هل هو مصلحة دولّية؟
القييرار األمريكييي بإبقيياء القييوات األمريكييية فييي 
سييوريا ليييس مفاجئيياً، لكنييه إعييالن لسياسيية بدأت 
تنضج منذ فترة، ومتثل اختالفاً أساسييياً مع ما أعلنه 
ترامب قبييل انتخابه. فبعدما رّدد كثيراً أنه لن يتوّرط 
فييي سييوريا وسيييحيل امللف السييوري إلى موسييكو، 
أصبحييت اإلدارة األمريكية تدريجاً أكثيير انخراطاً في 
تشييكيل اخلريطيية السييورية، وفي تباييين واضح مع 
سياسييات »بوتيين«. وبعد فتييرة غزل متبييادل بينها 
وبن نظام بشار األسد، أصبح التوجه األمريكي أقرب 
لتنحي بشييار األسييد من بقائه. فرغم أن عنوان القرار 
األمريكييي هييو التذرع بعدم اسييتعادة داعييش لقوته، 
فإن األسييباب األخرى تتعلق باملشيياركة املباشرة في 

حتديد اخلريطة السياسية السورية.
وقييد وصييف وزييير اخلارجييية األمريكييي ريكس 
تيلرسييون خطط بقاء القييوات األمريكية في سييوريا، 
بييأن الواليييات املتحدة سييتظل تشييارك ديبلوماسييياً 
وعسييكرياً فييي سييوريا بعد فتييرة طويلة ميين هزمية 
داعييش، وقييال تيلرسييون: »دعونا نكييون واضحن، 

فإن الواليات املتحدة سييتحافظ على وجود عسييكري 
في سييوريا يركييز على ضمييان عدم متكيين داعش من 
الظهييور«. وقال تيلرسييون، وهو يسييرد مييا اعتبر أنه 
خطأ اإلدارة السييابقة في العراق: »ال ميكننا السييماح 
للتاريييخ بتكرار نفسييه في سييوريا، داعييش لديه في 
الوقت احلاضر قييدم واحدة في القبيير، واحلفاظ على 
الوجييود العسييكري األمريكي في سييوريا )ضروري( 

حتى يتم حتقيق هزمية كاملة لداعش«.
لكيين وزييير اخلارجييية األمريكي لم يخييف وجود 
أسييباب أخييرى لإلبقيياء علييى الواليييات املتحييدة في 
سييوريا: »إن االنسحاب الكامل للجنود األمريكين في 
هذا الوقت سيسيياعد بشييار األسد، فسييوريا مستقرة 
ومسييتقلة تتطلييب فييي نهاية املطيياف االنخييراط في 
مرحليية مييا بعد األسييد، ميين أجييل أن تكييون ناجحة، 
واسييتمرار الوجييود األمريكييي لضمييان هزمية داعش 
الدائميية سيسيياعد أيضيياً فييي متهيييد الطريييق أمييام 
السييلطات املدنييية احمللية الشييرعية ملمارسيية احلكم 

الرشيد في املناطق احملررة«.
هذا الرأي حييول االرتباط 
بن ضمان عدم عييودة داعش 
وتغيييير احلكييم فييي سييوريا؛ 
األمريكييية  اإلدارة  يخييص  ال 
أيضيياً  يشييمل  بييل  وحدهييا، 
خبراء أمريكييين بارزين، مثل 
باربييرا والتر؛ التييي كتبت منذ 
شييهر مقاالً في دورية »فورين 
أفيرز« في هييذا االجتاه، حيث 
قالييت: »هنيياك حوافييز قوييية 
العتنيياق  املتمردييين  لقييادة 

أيديولوجييية متطرفيية في أي بلد مسييلم؛ مييع تاريخ 
من الفسيياد وقلة من القيود على السلطة. وكان تنظيم 
داعييش واحييداً ميين املجموعييات األولييى التييي قامييت 

باستعراض هذه االستراتيجية«.
 قييال السييفير األمريكي السييابق جيمس جيفري، 
فييي شييهادته أمييام جلنيية الشييؤون اخلارجييية فييي 
مجلييس النواب: »ينبغييي أن تبقى القييوات األمريكية 
ذات قييدرة علييى التدريييب واجلاهزييية فييي العييراق، 
وكذلك في سييوريا. والغييرض الظاهري ميين الوجود 
األخير هو حماييية اجليوب والشييركاء األمريكين من 
احتمال عييودة اإلرهاب، لكنه سيييحافظ ضمنياً أيضاً 
على ضغوط عسييكرية على دمشق وإيران للتفاوض 
بجدية في عملية جنيف بشييأن الوضع السياسي في 

سوريا في املستقبل«.
كما سييبق للباحييث إيييالن غولدنبرغ، ميين مركز 
األميين األمريكييي اجلديييد، أن دافييع منذ أسييابيع على 
اسييتراتيجية اسييتخدام القييوات األمريكييية والقوات 
املتحالفيية معهييا فييي مناطييق مييا بعييد داعييش »ملنع 
شييحنات األسييلحة اإليرانية«. وأشييار غولدنبرغ إلى 
أن أخييذ محافظة دير الزور الشييرقية »ميكن أن يعني 
أن القييوات األمريكييية قد تبقى في سييوريا بعد هزمية 
داعييش، أو أن القييوات التي تقودهييا الواليات املتحدة 
بقيييادة كردية ميكيين أن تعمل كبديل تفعيييالً ألجندة 
مناهضيية إليران، مبا فييي ذلك قطع خطييوط االتصال 

اإليرانية«.
 وقييد عمد موظفون نافذون فييي اإلدارة األمريكية 
فييي الصيف املاضييي، مثل ديريك هارفييي، عندما كان 

مستشيياراً في مجلييس األميين القومي مكلفاً بالشييرق 
األوسييط، إلييى مهاجميية القييوات املدعومة ميين إيران 
في سييوريا. كما حييذر رئيس جلنة االسييتخبارات في 
مجلييس النييواب، دايفن نونيييس، من خطر السييماح 
إليران باحلفاظ على جسيير بري ميتد من العراق إلى 

سوريا، وإبقاء مجرد »بصمة صغيرة« هناك.
ميين الواضييح فييي كل احليياالت أن هييذه املواقف 
األمريكييية مرتبطيية أيضيياً باالسييتراتيجية األمريكية 
املترابطة مع االسييتراتيجية اإلسييرائيلية في املنطقة، 
مبا في ذلييك »صفقة القرن«، حيث إن احلد من التأثير 
اإليراني مناسييب متاماً لتهيئة األوضاع لفرض احلل 

األمريكي املتماهي مع األهداف اإلسرائيلية.
يبقى أن هذا املوقف األمريكي ال يعني بالضرورة 
تصادماً مطلقاً مع املوقف الروسييي. إذ هناك مؤشرات 
علييى أن بوتن ال يعتبر األسييد خطاً أحميير في املرحلة 
احلالية. وسييبق للرئيس الروسي أن أعلن في زيارته 
األخيييرة )فييي شييهر كانييون األول( لقاعييدة حميميييم 
الروسية في سوريا، برفقة األسد، أن العمليات انتهت 
في سوريا. غير أنه كان من الالفت تركيزه في لقاء مع 
ضباط سورين، على العقيد السوري سهيل احلسن، 
)امللقب بالنمر(، واعتباره »قائداً عسكرياً فعاالً«، أمام 

العدسات والكاميرات الروسية.
إشييارة بوتن تعكييس علييى األرجييح أن الروس 
يراقبييون احلسيين عن كثييب، ما يوحي بأنييه قد يكون 
بديالً إذا أجبر بشييار األسد على ترك منصبه. لكن هذا 
امليل الروسي ميكن أن يدفع أيضاً األسد إلى التخلص 

من احلسن.
في كل احليياالت لعبة الشييطرجن احلالييية، التي 
سييتتأثر حتميياً بحاليية االرجتيياج التي مسييت النظام 
اإليرانييي خالل املسيييرات االحتجاجييية األخيرة، مبا 
يعييزز تخوفييه ميين أي اسييتهداف وجودي، سيييجعل 
الوضييع مرشييحاً دائماً لتطييورات مفاجئة. وسييتبقى 
سييوريا على األرجييح سيياحة مليئة باأللغام، السييير 
فيها مخاطييرة دائمة جلميع األطراف، مثلما مغادرتها 

وجتاهلها يحمل مخاطر مماثلة.{

بقلم: طارق الكحالوي 

علي أكبر واليتي:
لوالنا لسقط النظام السوري في أسابيع

رحيم صفوي إن الواليات املتحدة 
تعمييل على تشييكيل قوة عسييكرية 
كردية قوامها ثالثييون ألف مقاتل، 
بهييدف إيجيياد منطقيية حكييم ذاتي 

لألكراد.
احلكييم  منطقيية  أن  وأضيياف 
الذاتييي الكييردي متتييد ميين جنوب 
تركيييا إلى غييرب العراق، وتشييمل 

كذلك قرابة 25% من األراضي السورية.
وأوضح صفوي في تصريح أدلى به للتلفزيون اإليراني أن اسييتراتيجية 
واشيينطن اجلديييدة هييي احلفيياظ على أماكيين توتر فييي املنطقة، أو توسيييعها 

لالستفادة منها سياسياً وعسكرياً واقتصادياً.
ومضى قائالً إن املنطقة تشييهد تنافسيياً اسييتراتيجياً بن أميركا وروسيييا 
والصيين وحتييى الهند، محذراً ميين احتمال حتولهييا إلى منطقة نييزاع بن هذه 

القوى.
وقال إن السييعودية دخلت سيياحة التنافس في املنطقيية، وذلك عن طريق 

ضخ األموال، لكن سياساتها فشلت في اليمن ولبنان والعراق.{

قييال علي أكبر واليتي مستشييار املرشييد اإليرانييي علي خامنئييي، إنه لوال 
إيران لكانت احلكومة السييورية سييقطت خالل بضعة أسييابيع، ولكان تنظيم 

الدولة حالياً في بغداد.
وأضاف لصحيفيية كيهان اإليرانية أن التنسيييق والدعييم اإليراني كان له 
دور حاسييم في سييوريا، وإال ملا متكن الروس من فعل شيييء فييي املنطقة، على 

حد قوله.
واتهم واليتي الواليات املتحدة بالسييعي لتقسيم سييوريا، ونفى أن يكون 

إليران دور في العملية العسكرية التركية الدائرة في عفرين.
وأشييار واليتييي في كلميية ألقاها يوم االثنيين أمام ملتقى »حترير املسييجد 
األقصى عنوان انتصار محور املقاومة«، إلى أن أميركا والغرب يسعيان لتغيير 

حدود الدول وإيجاد شرق أوسط كبير ميتد إلى احلدود الروسية والصينية.
واعتبر واليتي أن دعم طهران لكل من العراق وسييوريا ولبنان كان مبثابة 
الوقاية قبل العالج، منبهاً إلى أن إيران قاتلت في العراق وسوريا لتحول دون 
انتقال نظرية التقسيييم من هييذه الدول إليها، ولتمنع انفصال إقليم كردسييتان 
العراق الذي قال إنه كان سيييتحول إلى »بؤرة لوجود القوات الصهيونية على 

تخوم بلدنا«، على حد تعبيره.
من جهة أخرى، قال مستشييار املرشد اإليراني للشييؤون العسكرية اللواء 
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بعد اجتماع المجلس المركزي: 
التيه الفلسطيني.. حتى متى؟

املركييزي  املجلييس  أنهييى  متوقعيياً،  كان  كمييا 
الفلسييطيني، قبييل أيام، دورتييه الثامنة والعشييرين، 
بكثييير ميين الصخييب، وقليييل ميين النتائج التييي كان 
الشعب الفلسييطيني يتطلع إليها ويرجتيها. ولعله ال 
مبالغة في القول إن اجتماع املجلس هذا يسييتحق أن 
يوصييف بأنه اجتماع املفارقات، وذلييك في تعبير عن 
حالة التيييه والضياع التي يعرفها املشييروع الوطني 

الفلسطيني حتت القيادة احلالية.
املفارقيية األولييى أن اجللسيية التييي عقييدت حتت 
لدوليية  األبدييية  العاصميية  القييدس  »دورة  عنييوان: 
فلسييطن« تأخيير انعقادها أكثيير من شييهر بعد إعالن 
الرئيييس األميركييي دونالييد ترامييب، القييدس عاصمة 
إلسييرائيل. ما يعيدنا إلى تصريييح املندوبة األميركية 
فييي األمم املتحييدة، نيكييي هالييي، بعد إعييالن ترامب: 
»عندما أدلى الرئيس بالتعليق قال اجلميع إن السماء 
ستسييقط على األرض، ولكيين َمَرّ اخلميييس واجلمعة 
والسييبت واألحييد، والسييماء ال تييزال فييي مكانهييا، لم 
تسييقط«. املفارقيية الثانييية متثلت فييي مييكان انعقاد 
املجلس، في مقر الرئاسيية الفلسييطينية فييي رام الله، 
احملتليية عملياً. بييل إن الرئيس محمود عباس نفسييه 
يؤكد هييذه احلقيقة، فييي خطابه أمام املجلييس: »إننا 
سييلطة من دون سييلطة، وحتت احتالل من دون كلفة، 
ولن نقبييل أن نبقى كذلك«. وال ُينسييى هنييا تصريحه 
في آب 2013، أنه هو نفسييه يعيش »حتت بسيياطير 
)األحذية العسييكرية( اإلسييرائيلين«. ومن ثَمّ ال يفهم 
أبداً إصرار عباس على عقد اجللسة في رام الله، التخاذ 
قييرارات جوهرية ضد االحتالل احمليييط به، واملتحكم 
بكل حركاته وسكناته. كما ال يفهم مهاجمته،  بطريقة 
ُمِسييَفٍّة، الفصائييل التييي اعترضييت على عقييد اجتماع 
مهييم وتاريخي كهييذا، حتت »بسيياطير االحتالل«. أما 
املفارقة الثالثة فنجدها فييي دعوة املجلس إلى اتخاذ 
كل »اإلجراءات إلسناد الشييعب الفلسطيني في قطاع 
غزة، الذي صمد ببطولة أمام االعتداءات اإلسييرائيلية 
واحلصييار اإلسييرائيلي، ودعييم احتياجييات صموده، 
مبا في ذلك حرية تنقل أفييراده واحتياجاته الصحية 
واملعيشييية، وإعادة اإلعمار وحشييد املجتمييع الدولي 
لكسيير احلصار على قطاع غزة«. ولكن لم يكد ميضي 

يومييان على قرار املجلييس هذا حتى كانت السييلطات 
ِحَيّييِة في القطيياع تعلن، اتخاذ إجراءاٍت تقشييفيٍة  الِصّ
شييديدٍة ملواجهة أزمة نقص الوقييود، التي باتت تهّدد 
مرافقها في ظل امتناع حكومة الوفاق الفلسطينية عن 

دفع النفقات التشغيلية لها.
ويسييتمر مسلسييل املفارقييات الكثيييرة فييي دورة 
املجلييس تلييك، وهييي أكثيير ميين أن حتصر. منهييا قرار 
املجلييس وقييف التنسيييق األمنييي بييكل أشييكاله مييع 
إسرائيل، في الوقت الذي يعلن فيه كبار قادة السلطة 
الفلسييطينية، ميين سياسييين وأمنييين، اسييتمرارهم 
بالتنسيييق األمني مع دولة االحتالل. املفارقة األخرى 
أن املجلييس نفسييه كان أصييدر قييراراً فييي آذار 2015 
بإنهيياء التعاون األمني مع إسييرائيل، لكنييه بقي حبراً 
على ورق، لم يحاسييب أحد حينها ولن يحاسييب أحد 

اآلن، فاملسألة كلها وعيد من دون تنفيذ.
بعيداً عن كل ما سييبق، فييإن أكثر املفارقات مرارة 
في قييرارات املركييزي الفلسييطيني متثلت فييي تكليفه 
اللجنيية التنفيذية ملنظميية التحرير تعليييق االعتراف 
بإسييرائيل، إلى حن اعتراف األخيرة بدولة فلسييطن 
علييى حييدود عييام 1967. واعتبيير املجلييس أن الفترة 
االنتقالييية التي نصت عليهييا االتفاقيييات املوقعة في 
أوسييلو والقاهييرة وواشيينطن مبييا انطييوت عليييه من 
التزاميياٍت لم تعد قائميية. ما لم يقلييه املجلس املركزي 
هنا أن اتفاق أوسييلو ميثل عالمًة فارقييًة في صيرورة 
تيهييان بوصلة املشييروع الوطنييي الفلسييطيني، ذلك 
أنييه ال ينييص صراحة على قيييام الدولة الفلسييطينية 
العتيييدة، بل يكتفييي بالتلميح إليها على أسيياس »أن 
املفاوضات حول الوضع النهائي ستؤدي إلى تطبيق 
قراري مجلس األمن 242 و338«. األخطر أن املجلس 
هنا يتجاهل أن االعتراف الذي حصلت عليه إسييرائيل 
من منظمة التحرير الفلسطينية كارثي بصيغته، فهو 
اعتييراف بحق وجود غييير مقيد، ال اعتييراف أمر واقع. 
في حيين اعترفييت إسييرائيل مبنظميية التحرييير، بناء 
علييى التزامييات قطعتها املنظمة على نفسييها في نص 

اعترافها بالكيان الصهيوني. 

وحسييب رسييائل االعتراف املتبادلة بن الطرفن 
في أيلييول 1993، فإن منظمة التحرير اعترفت »بحق 
دولة إسرائيل في العيش في سالم وأمن«، وأن الطريق 
الوحيد حلل الصراع »بن اجلانبن« هو »حل سلمي« 
علييى أسيياس قييراري 242 و338. وأعلنييت املنظميية 
كذلييك، حينهييا، إدانتها »اسييتخدام اإلرهيياب وأعمال 
العنف األخرى«. والتزمت بأن »بنود امليثاق الوطني 
الفلسطيني التي تنكر حق إسرائيل في الوجود وبنود 
امليثيياق التي تتناقض مع االلتزامييات الواردة في هذا 
اخلطيياب أصبحت اآلن غييير ذات موضييوع، ولم تعد 
سييارية املفعول«. أمييا االعتراف اإلسييرائيلي مبنظمة 
التحرييير، فقييد جيياء بالصيغيية التالييية: »رداً علييى 
خطابكييم املؤرخ في 9 سييبتمبر 1993، أؤكييد لكم في 
ضوء التزامات منظمة التحرير الفلسطينية املتضمنة 
في خطابكييم، فإن حكومة إسييرائيل قييّررت االعتراف 
املمثييل  باعتبارهييا  الفلسييطينية  التحرييير  مبنظميية 
للشعب الفلسييطيني، وبدء املفاوضات معها في إطار 

عملية السالم في الشرق األوسط«.
مييا يخلص إليه من كل ما سييبق، وغيره كثير مما 

ال يتسع املجال لذكره هنا، 
أنه ليييس وحده املشييروع 
الفلسييطيني  الوطنييي 
الييذي يعيييش حاليية تيييه 
وتخبييط وضياع، بييل الُكّل 
احلال  يعيش  الفلسييطيني 
القييول  نفسييه. كان ميكيين 
إن ذلييك ماٍض قييد انقضى، 
وإن هييذه مرحليية جديدة، 
غييير أن الواقييع يقييول غير 
ذلييك. إن ماضييي إخفاقات 
الفلسييطينية  القيييادة 
احلالييية ورعونتهييا ال زال 
هو حاضرنييا، وإن بقينا على املنوال نفسييه، فإن ذلك 
املاضي الكئيب املسييكون بالفشييل والكوارث سيكون 
مسييتقبلنا. ال يكفييي أن تعلق هييذه القيييادة االعتراف 
بإسييرائيل، هييذا إن مَتَّ أصييالً، كما أنه ال يكفييي اعتبار 
الواليات املتحدة وسيييطاً غير مؤهييل، على الرغم من 
الشييكوك في قدرة هذه القيادة على اخلروج من حتت 
املظليية األميركية، بل ال بّد من مسييار جديد يقّرره الُكُلّ 
الفلسطيني في كل أماكن وجوده، ويعمل على تنفيذه، 
مهما كانييت التضحيات. هذه القيادة التي جتأُر اليوم 
من تسييابق كثيرين من أركان النظام الرسمي العربي 
علييى إسييرائيل، هييي من بييادرت فييي فتح بيياب املزاد 
العلني الفضائحي الدائر اآلن. يكفينا اختطافاً لقرارنا 
الوطنييي من قياداٍت لم تعد متلك شييرعية وطنية، وال 
حتى مؤسسية. هل يعقل أن شعباً أغلبه شباٌب يتدفق 
نضاالً وحيوية، يحكمه كهوٌل َهِرموا )أو شيياخوا( في 
مسار الفشييل، ووضعوا كَلّ بيضهم في سلة إسرائيل 
وأميركا، ويريدون منييا أن نصبر على االحتالل والذِلّ 
حتى يأخييذ الله أرواحهييم، بحيث ال نعطييل تقاعدهم 

الوطني على حساب الوطن وشعبه!؟{

بقلم: أسامة أبو ارشيد

بقلم: د. صالح النعامي خلصت دراسيية صادرة عن »مركييز أبحاث األمن 
القومي« اإلسييرائيلي إلى أن الرئيس األميركي دونالد 
ترامييب يهييدف ميين خييالل مقترحاتييه حلييل الصراع 
الفلسييطيني اإلسييرائيلي، التييي يطلق عليهييا »صفقة 
القييرن«، إلى توفير ظروف إقليمية تسييهم في حتقيق 
أهداف استراتيجية األمن القومي األميركي التي أعلن 
عنهييا أخيراً. وحسييب الدراسيية التي أعدهييا اجلنرال 
شييمعون عراد، ونشييرها املركز على موقعه األسبوع 
املاضي، فييإن إدارة ترامييب كلّفت أنظميية حكم عربية 
العمل على جلب الفلسييطينين إلى طاولة املفاوضات 
مع إسرائيل، وأن تضفي في الوقت نفسه، شرعّية على 
التنازالت التي سيييتوجب عليهم تقدميها إلسييرائيل. 
وأوضحت الدراسيية أنه حسييب مخطييط ترامب، فإنه 
يجييب على الييدول العربية توفير الغطيياء املالي الذي 
يسييمح بإغييراء الفلسييطينين بالعييودة للمفاوضات 

وتقدمي تنازالت. 
ووفقيياً للدراسيية، فييإن إدارة ترامييب تنطلييق من 
افتراض مفاده أن حتقيييق املصالح القومية للواليات 
املتحييدة يتطلب قيامها بييدور طويل األمييد في منطقة 
الشرق األوسط، ما يوجب عليها تهيئة البيئة اإلقليمية 
التييي تكفييل القيييام بهييذا الدور فييي ظروف مناسييبة، 
وأشارت الدراسيية إلى أنه حسب اسييتراتيجية األمن 
القومي األميركي، يجب على الدول العربية املتحالفة 
مع واشيينطن أداء دور مركييزي في حتقيق أهداف هذه 
االسييتراتيجية ميين خالل اإلسييهام فييي توفير ظروف 
تسمح باسييتئناف املفاوضات بن إسرائيل والسلطة 
الفلسييطينية. ولفتت إلى أن حل الصراع الفلسييطيني 
اإلسرائيلي يوفر بيئة تسمح بتعزيز العالقات بن تل 
أبيب والدول اخلليجية. وتوضح الدراسيية أن تعزيز 
العالقات اإلسييرائيلية اخلليجية يؤدي دوراً مهماً في 
اسييتراتيجية األمن القومي األميركييي، على اعتبار أن 
تقوييية هذه العالقييات تعد متطلباً أساسييياً إلضعاف 
إيران. وأشارت إلى أنه على الرغم من أن إدارة ترامب 
تّدعي أن الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي ال يؤدي دوراً 
مهماً في عدم اسييتقرار املنطقة، إال أنها في املقابل ترى 
أن إجناز حل لهذا الصراع سيييفضي إلى بلورة ميزان 
قييوى جديد يحسيين من قدرة واشيينطن علييى حتقيق 
مصاحلهييا، ألن هييذا التطييور سيييفضي إلى تسييويغ 
التعاون بن إسييرائيل والييدول العربية فييي مواجهة 
التهديييدات املشييتركة. ولفتت الدراسيية إلييى أن إدارة 

ترامب حتاول دفع إسييرائيل للعييودة للمفاوضات من 
خالل اإلغراءات، في حن تفييرض فيه العقوبات على 
اجلانييب الفلسييطيني من أجييل إقناعه بأنه سيخسيير 
الكثير إذا ظل يرفض التجاوب مع املبادرة األميركية.

ويشييير معييد الدراسيية إلييى أنييه علييى الرغم من 
أنه لييم ُتعلَن بنييود املبييادرة األميركية رسييمياً، إال أن 
ميين الواضييح أنهييا ترفييض إدارة املفاوضييات علييى 
مراحل بهييدف التوصل حللول مؤقتيية، بل تهدف إلى 
التوصل حلل دائم بشييكل مباشيير. ويستنتج عراد أن 
إدارة ترامييب تنطلق ميين افتراض مفيياده أن التوصل 
لتسويات مؤقتة يطيل أمد املفاوضات بشكل قد يؤدي 
إلى توفيير ظروف تفضي إلى املّس بعالقات إسييرائيل 

مع الدول اخلليجية.
وأشييارت الدراسيية إلييى أن إدارة ترامييب تعتقييد 
أن حييل الصييراع الفلسييطيني اإلسييرائيلي سيسييهم 
فييي اسييتقرار املنطقة وسيييحدث حتوالً علييى موازين 
القوى بشييكل يسيياعد فييي حتقيييق املصالييح األمنية 

واالقتصادية األميركية.
وشييددت الدراسيية علييى أن إدارة ترامييب تنطلق 
في جهودها للدفع نحو التوصل لتسوية للصراع من 
حرصها على حتقيق مصالح واضحة وال تعطي وزناً 
ملنظومات القيم التي ضبطت سلوك اإلدارات السابقة، 
الفتيية إلييى أن ترامب يبييدو غير مسييتعد للخوض في 
جدل حول احلقوق التاريخية. وحثت الدراسة صناع 
القرار في تل أبيب على حتديد األهداف االستراتيجية 
ألييية مفاوضييات مييع الفلسييطينين، بحيييث ُتصيياغ 
هذه األهداف بشييكل يشييي بأنها تتقاطع مع األهداف 

األميركية.
وحسييب الدراسيية، فييإن إدارة ترامييب، من خالل 
االعتييراف بالقييدس عاصميية إلسييرائيل وقييرار نقييل 
السييفارة األميركييية للمدينيية وفييرض عقوبييات على 
الفلسييطينين، تريد أن ترسل رسييالة لقيادة السلطة 
فييي رام اللييه أنييه إذا واصلييت رفض مركبييات صفقة 
القييرن فإنها ستخسيير، فيما إسييرائيل تكسييب. ويرى 
معّد الدراسة أن جتنب ترامب دعم فكرة حل الدولتن 
يأتي فييي إطار الضغط علييى الفلسييطينين إلقناعهم 
بييأن هناك الكثير مما يخسييرونه إن لييم يقبلوا األفكار 

األميركية.{

دراسة إسرائيلية: صفقة القرن تهدف
لتحقيق استراتيجّية األمن القومي األميركي

هنّية: عملية نابلس
أول رّد إلسقاط القرارات الظالمة

قييال رئيس املكتييب السياسييي حلركيية املقاومة 
اإلسالمية )حماس( إسييماعيل هنّية يوم الثالثاء في 
خطاب لييه بقطاع غزة؛ إن عملييية نابلس مبثابة أول 
الرد الذي ميكن أن يتواصل إلسييقاط القرارات الظاملة 

بحق الشعب الفلسطيني.
وفي التاسييع من الشييهر احلالي، ُقتييل احلاخام 
رزئيييل شيييفاح بالقييرب ميين بييؤرة حافييات جلعيياد 
االسييتيطانية العشييوائية قييرب نابلييس فييي شييمال 
القييوات  قتلييت  ذلييك،  علييى  ورداً  الغربييية.  الضفيية 
اإلسرائيلية الفلسطيني أحمد جرار )22 عاماً(، خالل 

حملة العتقال املشتبه بضلوعهم في مقتل احلاخام.
وجرار هو جنل نصر جرار، وهو قيادي عسكري 
فييي اجلناح العسييكري حلركيية حميياس، وقتل خالل 
مواجهيية مييع القييوات اإلسييرائيلية فييي االنتفاضيية 

الثانية، كما قالت عائلته.
وفي تصريحييات أخرى، أكد هنية أن مايك بنس 
نائب الرئيس األميركييي دونالد ترامب غير مرحب به 
في املنطقة، مشيييراً إلييى أن اإلدارة األميركية ليسييت 

وسيطاً نزيها في عملية السالم.
وكان مايك بنس وصل إلى إسرائيل ضمن جولة 
له في الشرق األوسط، ورفضت السلطة الفلسطينية 

استقباله في وقت سابق رداً على قرار ترامب.
وقال بنس في خطاب أمام الكنيست اإلسرائيلي: 
»شرف عظيم أن أكون في القدس عاصمة إسرائيل«، 
وتعهد بنقل السييفارة األميركية من تل أبيب إليها قبل 

نهاية عام 2019.
واعتبر أن االعتراف بالقدس عاصمة إلسييرائيل 
»هييو اعتييراف باحلقيقيية، واحلقيقيية هييي األسيياس 

احلقيقي الوحيد لسالم دائم«.
وبخصييوص عملييية السييالم، قييال هنييية إنييه 
ليين تتجييرأ أي دوليية عربية علييى أن تصنع السييالم 
مييع العييدّو والقدس خييارج املعادلة أو على حسيياب 
الالجئن الفلسييطينين، مشيييراً إلييى وجود حتركات 
جدية لبناء حتالفات في املنطقة تتبنى اسييتراتيجية 

عدم االعتراف بإسرائيل واملقاومة الشاملة.
وفي سييياق آخر، حّمل املسييؤول بحركة حماس 
اإلحتالل مسؤولية استهداف أحد كوادرها في صيدا، 
محييذراً من اسييتمرار نهج االغتياالت لكوادر الشييعب 

الفلسطيني في الداخل واخلارج.
وتوجه هنّية بالشييكر إلى تركيا لتسليمها متهماً 

مبحاولة اغتيال حمدان إلى لبنان.{
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انتخابات الرئاسة المصرية.. ودور العسكر فيها
املقييّرر  املصرييية،  الرئاسييية  االنتخابييات  تثييير 
إجراؤهييا فييي آذار املقبل، شييجوناً كثيرة بشييأن حالة 
السياسة في مصر، وما وصلت إليه األوضاع بعد مرور 
سييبع سيينوات على ثورة »25 يناير« في عام 2011، 
فقد بات أمل كثيرين ليس حدوث انعطافة دميقراطية 
تعيدهييم إلى أجواء احلرييية واالنفتاح التي جاءت بها 
الثييورة، وإمنا مجرد التنفس ولو قليييالً، واخلروج من 
النفييق املظلم الييذي دخلته البييالد قبل خمسيية أعوام. 
يشييعر كثيييرون اآلن بييأن وقت الثييورة قد فييات، وأنه 
ليييس أفضل من واقعية سياسييية قد تأتييي مبخلّص، 
ولو من داخييل أجهزة الدولة، ومن »بطن« مؤسسييتها 
العسييكرية التييي خرج ميين رحمها حكام مصيير طوال 
العقود السييتة املاضية. رغب خاللها املواطن الواقعي 

عن الدميقراطية، وانصرف عن الثورة، وأصبح أقصى 
طموحه جنراالً أقل سوءاً، ورئيساً أقل فساداً، ومستبّداً 
أقييل قمعاً وأكثيير رحمة، وليس بالضرورة عدالً. سييبع 
سيينوات من اإلرهاق والتعييب السياسييي كانت كفيلة 

بتغيير مزاج هذا املواطن وحساباته بشكل جذري.
كانت هييذه الواقعية الصارميية وراء حالة الزخم 
التييي رافقييت إعييالن الفريييق أحمد شييفيق، ترشييحه 
للرئاسة أوائل شهر تشرين الثاني املاضي، وذلك قبل 
أن يتراجع بفعل ضغوط قوية مورسييت عليه، ورأينا 
كيف تعلّق كثيرون بترشحه باعتباره قد يكون املنقذ 
من األوضاع البائسة التي ميّرون بها. وقريٌب من هذه 
احلييال ميكن تلمسييه مع إعييالن الفريق سييامي عنان 
ترشييحه النتخابات الرئاسة قبل أيام، الذي وجه فيه 

رسائل سياسييية عديدة للرئيس احلالي، عبد الفتاح 
السيسييي، ولبقييية القوى السياسييية. ويبييدو أن ثمة 
إصراراً لديه على االسييتمرار في الترشييح، على عكس 
املرة املاضية التي تراجع فيها عن خوض االنتخابات 
الرئاسييية عام 2014، بعدما مت تهديده بفتح قضايا 
فسيياد واسييتيالء على املال العام له، حسييبما أوردت 

تقارير صحافية وإعالمية آنذاك. 
حمل إعالن سييامي عنان الترشح للرئاسة، الذي 
ُكتب بعناية، رسييائل عديدة، ليس أقلهييا أنه جاّد في 
عملييية الترشييح، وأنه مصييّر علييى اسييتكمالها حتى 
النهاية، ما لم يحدث ما يغّير حسيياباته السياسييية، 
سييواء ميين خالل ضغييوط قد ميارسييها عليييه النظام 
احلالييي، كما فعل مع شييفيق، أو من خالل فتح ملفات 
فسيياد قد يكون متورطاً فيها، أو من خالل تسييجيالت 
أو تسييريبات قد توّرطييه في بعض القضايييا، وهو ما 
ستكشييف عنييه األيام املقبليية، فضالً عيين الصعوبات 
البيروقراطييية واإلجرائييية التييي قد تعرقل ترشييحه 

أصالً. 
حاول عنان في خطابه، مغازلة شرائح سياسية 
وشعبية، ظلت سيياكنة في السنوات القليلة املاضية، 
خوفيياً ميين البطييش والقمع. ويبييدو أنه أصبييح لديها 
موقييف حذر ميين االنتخابات، ومن السياسيية بشييكل 
عييام. كما أنه حمل مفرداٍت كدنا ننسيياها، بفعل خبرة 
األعييوام القليليية املاضييية، مثييل الشييراكة واحلرييية 
والتعددية وحكم القانييون... إلخ، والتي حلت محلها 
مفييردات األمن والقمييع والقتل والتصفييية حتت الفتة 
»احلييرب على اإلرهاب«. وليييس بالضرورة أن ينجح 
عنييان فييي أن يصييل إلييى السييباق الرئاسييي، ولكيين 
إعالن ترّشييحه ألقى حجراً في مياه السياسة الراكدة 

واجلامدة في مصر، التي يبدو أن قدرها أن تظل حتت 
هيمنيية حكم العسييكرين، حتى وإن جيياؤوا من خالل 

صندوق االقتراع. 
تأخر إعالن سييامي عنييان كثيراً، حيييث جاء قبل 
أسييبوع من إغالق موعد التقدم لالنتخابات الرئاسيية 
املصرييية، املفترض أن جتييرى في آذار املقبييل. ويبدو 
أن الرجييل كان يحيياول ترتيييب أوراقييه طييوال الفترة 
املاضية، خصوصاً مع مؤسسات الدولة، وما بقي من 
القوى السياسييية. ولعله الفت للنظيير أن الرجل أعلن 
عزمه على الترشييح للرئاسيية بعد سيياعات قليلة من 
إعالن عبد الفتاح السيسي ترشحه، وبعد يومن فقط 
ميين إزاحة رئيس جهاز املخابرات العامة، اللواء خالد 
فوزي، وتكليييف عباس كامل، مدير مكتب السيسييي، 

بإدارتها واإلشراف عليها مؤقتاً. 
وبيين املشييير السيسييي والفريييق عنييان، يقييف 
احملامييي واحلقوقييي خالد علييي، الذي أعلن ترشييحه 
للرئاسيية أيضاً قبل أيام، ويبدو أنه يقف في منتصف 
املسيياحة بيين الثييورة واإلصييالح. وكييم هييو معّبر أال 
يلقييى علي الزخم واالهتمام نفسييه الييذي لقيه كل من 
السيسييي وعنييان عنييد إعييالن ترشييحهما، كأن ذلييك 
املواطيين الواقعييي قييد فهييم قواعييد اللعبيية أكثر ممن 
قامييوا بالثورة، وبات علييى يقن أن التغيييير، أياً كان 
شييكله، لن يأتي من خييارج الدولة، وإمنييا من داخلها 
وبإرادتها، بل ومن داخل قلبها الصلب، وهو املؤسسة 
العسكرية. يزداد ذلك الفهم مع شعور املواطن العادي 
بقدٍر غير مسبوق من اإلرهاق السياسي واالقتصادي 
الذي أصابه، وهو الذي يرزح حتت مشييكالت احلياة 
اليومية، وباتت السياسة بالنسبة إليه مجرد رفاهية 

ال يقوى عليها.
لييم يعد املييزاج العام فييي مصر ثورياً بييأي حال، 
ويبدو طييرح أي أجندة ثورية فييي االنتخابات املقبلة 
مبثابيية انتحييار مبدئييي ملن يفكيير القيييام بذلييك، فقد 
مت تشييويه كلميية »ثييورة«، وباتييت مرادفييًة للفوضى 
والتآمر، ومن يجرؤ على استخدامها يحكم على نفسه 
بالفشييل، قبييل أن يبدأ. ومن ال يييدرك ذلك إما مجازف 

بطبعه، أو رومانسي حالم.{

بقلم: خليل العناني

أعلن الرئيس املصري، عبد الفتاح السيسييي، مساء 
اجلمعة املاضي اعتزامه الترشييح لفترة رئاسييية ثانية، 
خلوض االنتخابات املقررة في شهر آذار املقبل. جاء ذلك 
في كلمة له، خالل اليوم اخلتامي ملؤمتر »حكاية وطن«، 
املنعقييد على مييدى ثالثة أيام في القاهرة، لتقدمي كشييف 
حسيياب عن فترته الرئاسييية األولى، التييي تنتهي خالل 

أشهر.
وقييال السيسييي: »اسييمحوا لييي وتقبلوا ترشييحي 
لرئاسة اجلمهورية ونيل ثقتكم مرة أخرى لفترة رئاسية 

ثانية«.
وتوجييه إلييى الشييعب املصييري بقوله: »مييا أمتناه 
منكم أن تظهروا للعالم حجم مشيياركتكم في االنتخابات 

الرئاسية بغض النظر عن االختيار«.
االنتخابييات  تكييون  بييأن  كلمتييه،  خييالل  وتعهييد، 
الرئاسييية، املقررة فييي مارس املقبييل، »عنوانيياً للحرية 
بيين  الفييرص  بتكافييؤ  »تتسييم  وأن  والشييفافية«، 

املرشحن«.
وأضاف: »لقد حتملت أمانة املسييؤولية، وبذلت كل 
اجلهييد لصيانة األمة، وأُؤكد لكم: ال أسييتطيع البقاء على 

غير إرادتكم«.
وخييالل األشييهر القليليية املاضييية اعتبيير مراقبييون 
مصريون أن ترشييح السيسييي لفترة رئاسييية ثانية أمر 

شبه مؤكد.
وتابييع السيسييي: »كنت ومييا زلت مسييتعداً لتقدمي 
روحي فداًء لهذا الوطن، ولم أكن ولن أكون طالباً لسلطة 

أو ساعياً ملنصب داخل الدولة«.
وتولى السيسييي الرئاسة في 8 حزيران 2014، إثر 
فييوزه في أول انتخابات رئاسييية، عقييب إطاحة الرئيس 
محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب دميقراطياً، حن 

كان السيسي وزيراً للدفاع، في 3 متوز 2013.
وبإعالن اليوم يصبح السيسييي، وفق مراقبن، هو 

املرشح األوفر حظاً في االنتخابات الرئاسية املقبلة.
وبحسييب الدسييتور املصييري يحق له الترشييح في 
االنتخابييات املقبليية لتولي فترة رئاسيية ثانييية وأخيرة 

مدتها أربع سنوات.
وخالل أيييام املؤمتر الثالثة، اسييتعرض السيسييي 
كشييف حسيياب فترة واليته األولى، واعتبيير أن الظروف 

التي مّر بها الشييعب املصري »ليست معاناة، لكنها بناء 
ملستقبل الوطن«.

ووصف فتييرة واليته األولى بي»مهميية إنقاذ وطن«، 
مضيفيياً: »ال ميكيين أن أتييرك الدوليية تضيع معييي أو مع 

غيري، خرابها )يقصد مصر( خيانة«.
واسييتعرضت كلمات السيسييي، خالل أيام املؤمتر، 
جهود مصر حتت قيادته في مكافحة اإلرهاب، الذي يعد 
أبرز التحديات التي تواجه البالد منذ سيينوات. وقال إنه 
مت اتخاذ قرار باسييتخدام »قوة غاشمة حقيقية« و»عنف 

شديد« في مواجهة اإلرهاب بشمال سيناء.
وهذه هي املرة الثالثة التي يسييتخدم فيها مصطلح 
»القييوة الغاشييمة«، خييالل ثالثة أشييهر، رغييم انتقادات 
محلية ودولية التسيياع رقعة استخدام »القوة املفرطة«، 
وما يترتب عنها من انتهاكات وجتاوزات للقانون، عادة 

ما تنفيها احلكومة املصرية.
وأعلن كل من احملامي احلقوقي، خالد علي، ورئيس 
نادي الزمالك، مرتضى منصور، والرئيس السابق ألركان 
اجليش، سييامي عنان، وفق متحدث باسم حزبه )مصر 
العروبة الدميقراطي(، عزمهم على الترشح لالنتخابات 
الرئاسية. فيما تراجع العسكري املصري املتقاعد، أحمد 
شييفيق عن الترشييح بعد قرابة 40 يوماً من إعالن عزمه 
على الترشييح، ميين مقر إقامتييه املؤقتة في اإلمييارات، ثم 
حلق به النائب البرملاني السييابق، محمد أنور السادات، 
جنييل شييقيق الرئيس الراحييل، أنور السييادات )1970-

}.)1981

مصر: السيسي يعلن اعتزامه استعمال 
القوة الغاشمة في واليته الثانية

هكذا اكُتشف منفذو تفجير صيدا: 
فرار رأس الشبكة

متكنت شييعبة املعلومات من حتديد هوية 
منفييذ تفجييير صيدا الذي اسييتهدف أحييد كوادر 
حركيية حميياس، محمييد حمييدان، قبييل أقييل ميين 
أسييبوع. هي آلييية التحقيق نفسييها التي اتبعت 
بعييد اغتيييال األخوين مجذوب في عييام 2006. 
مضمييون  علييى  التحقيييق  منطلقييات  ارتكييزت 
كاميرات املراقبيية في املنطقة، وعلى االتصاالت، 
وحتليل اشيياراتها. لكن حتديد هوية املتهمن لم 
يكتمل لناحية القبض على رأس الشييبكة، الذي 
غادر لبنان عبيير مطار رفيق احلريييري الدولي، 
ليل األحد االثنن إلى هولندا، وذلك بعد ساعات 

من تنفيذ العملية.
هييو محمييد بيتييية، ميين طرابلييس. وتفيييد 
املعطيات املتوافرة عنه بأنه تاجر، لديه أعمال ما 
بن لبنان وأمستردام، ولم يكن سجله يدفع إلى 
التشييكيك به. وُيعتقد أنه قييد ُجنِّد خارج لبنان. 
وتتوقييف املعلومييات عنييد وضعييه االقتصادي 
املعيشي »غير السيييئ«، خصوصاً أن املشّغلن 
عادة ما يسييتغلّون ذلك في عملية اسييتدراج من 
يقع عليه االختيار. بالتالي، ثمة سؤال أساسي 
يطرح عن السبب الذي يدفع شخصاً مثل محمد، 

للتعامل مع العدو اإلسرائيلي.
وتتحييرى القوى األمنية كيييف جرت عملية 
جتنيده، فهل تعّرض لعمليات ابتزاز واغراء، أم 
أن هناك أسباباً أخرى، منها احلنق الذي يعانيه 
كثيرون ميين الوضييع السياسييي. والبحث جاٍر 
عما إذا كان قد توّرط في ذلك ألسييباب سياسية 

أو بنيياًء علييى رأي سياسييي يختلف عيين محور 
املقاومة.

ويعلّييق أحد املعنين بالتحقيقييات قائالً إن 
املتعاملن مع العدّو الذين أوقفوا في السيينوات 
املاضية، لييم يكونوا جميعاً في وضع معيشييي 
سّيئ، وغالباً ما كانت غاية العمالة بدافع احلقد 

السياسي أو العقائدي، وهو أخطر ما في األمر.
وفيما يتوّسييع التحقيق، تؤكييد املصادر أن 
هنيياك أكثر من شييخص لييدى األجهييزة األمنية، 
يجييري التحقيق معهم بسييّرية تاميية للوصول 
إلى كل اخليوط. وحتييرص األجهزة على العمل 
بشييكل صامت حّتى بعد إعالن اكتشيياف هوية 
منفييذي العملية، وتعزيز هذا الصمت مسييتقبالً، 
لضمييان النجاح في وجه شييبكات العمالء هذه، 
التييي يبدو أنها منتشييرة على البقعيية اللبنانية 

بكاملها.
وبحسييب التحقيقييات، فييإن محمييد بيتييية 
ومجموعته توجهوا إلى صيدا قبل سيياعات من 
تنفيذ العملييية، حيث اضطلع عناصر املجموعة 
مبهمات متعييددة: أحدهم توّلييى عملية الرصد، 
وآخرون عملوا على فتح السيييارة وزرع العبوة 
حتت مقعد حمدان، الذي جنا من االنفجار. فيما 
االتصيياالت قادت إلييى اكتشيياف وحتديد حركة 
محمييد بيتية، الييذي تبّن أنييه كان قد اسييتأجر 
شييّقة فييي واجهيية بيييروت البحرية، وقييد مّتت 
مداهمة هذه الشّقة، كما دهم منزله في طرابلس، 

وصودرت منه أجهزة اتصال.
تييؤدي  أن  ويتوقييع 
اكتشيياف  إلييى  التحقيقييات 
مزيد من العمالء واملتورطن، 
التفجيرية،  أو من املخططات 
خصوصيياً أن املعطيات تفيد 
بييأن لبنييان قييد بات سيياحة 
واسييتخباري  أمني  اشييتباك 
اللبنانييية  املقاومتيين  بيين 
جهيية،  ميين  والفلسييطينية 
والعدّو اإلسييرائيلي من جهة 

أخرى.{
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صداعاً مستداماً لكل من أبوظبي، والقاهرة.
لذا، إن التحركات العسكرية املصرية على احلدود السودانية األوقع 
فيهييا أنها موجهة ضد السييودان، والييذي خطط أن يسييتخدم فيه النظام 
املصييري اجليييش اإلرتري لتهديييد السييودان، وإن كان هذا اخليييار أيضاً 
صعب جييداً عملييياً، إال أن مواجهيية غير مباشييرة ممكنة من خييالل إيقاع 
السييودان في فخ إريتريا، املنهكة على مسييتوى األفييراد والعتاد، وهو ما 
يحييرك شييهّية اخلرطييوم في حتقيييق نصر وضييرب املعارضة املسييلحة 
الدارفورييية املتمركييزة داخييل إريتريييا، وهييو ما يسييمح من جهيية أخرى 
لتطويقها من الشمال بتحرك لقوات النظام املصري مباشرة عبر احلدود، 
وإن كانت الشييواهد لم تظهر أية حتركات مصرية في اجلنوب حتى اآلن، 
إال أن الفكييرة مطروحيية بقوة، وال سيييما أن حراكاً مخابراتياً اسييتطاع أن 
يلهب الشارع السوداني على زيادة بسيطة في األسعار، وهو ما قد يعني 
أن هنيياك نّية للنظام املصري بالتعاون مع اإلمارات السييتهدف اسييتقرار 
السييودان قبييل االنقضيياض عليه، وهو ما قييد يجّر تركيا وقطيير احلليفن 
اجلديدين للسييودان في أزمة مفتعلة تنهكما بشكل أو بآخر، أو على األقل 

تهز عالقة احلليفن بالسودان إن لم يستنهضا لدعم اخلرطوم.
 واخلالصيية.. فإن حييراك النظام املصييري في القييرن اإلفريقي ما هو 
إال حاليية من تأكيييد الدور العضوي الييذي اختاره النظام فييي مصر بدعم 
إماراتييي، بعييد أن كانت اإلمييارات تلعب هذا الييدور مبفردهييا – منذ وفاة 
الشيييخ زايد- في املنطقة وفي محيطها العربييي. فالنظام املصري اختار 
لعييب دور دولة اخلنجر إلفشييال أي عملية تكامل أو نهييوض في املنطقة، 
وهييو مييا يعنييي أن املنطقة سييتظل ملتهبيية في ظييل احلييراك املخابراتي 

والعسكري الذي يلعبه النظام املصري واطراف اقليمية كثيرة.{

في خطوة تصعيدييية دفع النظام املصري بقوات متسييلحة بأحدث 
األسييلحة والعتيياد والعربييات املصفحيية بتمويييل إماراتي، إلييى احلدود 

السودانية اإلريترية من اجلهة اإلرترية، وهو ما فسر على وجهن:
–األول: خييص إثيوبيييا التييي هييي علييى خييالف كبييير مييع النظام 
املصييري بعد اخلطوات الواسييعة التييي اتخذتها في إمتام سييد النهضة، 
الذي سيييحرم مصر شربة ماء تروي عطشها، وتنبت زرعها، وهو ما دفع 
النظام في مصر إلى تدشيين أكبر محطة حتلييية ملياه الصرف في املنطقة 
بحسييب ما أعلن رئيس النظام في مصر بنفسه منذ أيام، مؤكداً أن األزمة 

قادمة ال محالة.
أما التفسييير الثاني للتحرك املصري،  فقد يكون من نصيب السودان 
بعد اخلالفات التي طفت على السييطح مع النظام في مصر، سواء بسبب 
مثلث حاليب وشالتن، أو لزيارة الرئيس التركي للخرطوم وما جنم عنه 
من اتفاقيات تراها مصر وحليفتهييا اإلمارات أنها تضر مبصاحلهما، وهو 

ما دفع احلكومة السودانية الى استدعاء سفيرها بالقاهرة.
أما عن التفسير األول، الذي يخص إثيوبيا فهو تفسير أبعد عن واقع 
احلييال املصري الذي لن يغامر بعملية عسييكرية بعيييداً عن حدوده وفي 
ظل خط إمداد مقطوع مسييبقاً بحالة من التوتيير القائم مع اخلرطوم، هذا 
من ناحييية، ومن ناحية أخرى سيييقابل أي حترك مصييري جتاه إثيوبيا 

برفييض غربييي كبييير، سييواء ميين الواليييات املتحييدة أو فرنسييا أصحاب 
املصالييح في البلد املهدد، لذا فقد يسييتفيد النظام املصري من هذا التحرك 
على املستوى اإلثيوبي من خالل عملية استعراضية يتبعها زخم إعالمي 
الغييرض منه تهدئة الرأي العييام املصري الذي بات متملمالً من سياسيية 
نظامييه احلاكييم الذي أحرز فشييالً في كثير ميين امللفات التييي تعامل معها 
منييذ توليه زمام األمور، وال سيييما أنها تريد إلهيياء الداخل املصري لتمرير 
االنتخابات الرئاسييية التي حييدد لها مارس )آذار( القييادم بدون منافس 
حقيقييي بعد انسييحاب املرشييح القييوي ذي اخللفييية العسييكرية – أحمد 
شييفيق، وهو ما يعنييي أن التحرك املصري في إريتريا يسييتبعد أن يكون 

موجهاً ضد إثيوبيا.
ويبقييى االحتمييال الثانييي، وهو أن احلراك يسييتهدف السييودان، وال 
سيييما بعد اخلطوات التييي اتخذها بشييكل منفرد بانسييحابه من احللف 
اإلماراتي املصري الذي ُدعي إليه، بل واتخاذه موقفاً مغايراً متاماً ملا كان 
يرنييو إليه احللف في تأمن حليييف على البحر األحمر يضمن ريادة دائمة 
للموانييئ اإلماراتية، والذي قوبل بعكس املرجو بإحضار خصم عنيد إلى 
البحر األحمر – تركيا – في جزيرة اسييتراتيجية )سواكن(، وهو ما سبب 

قوات مصرية في إريتريا.. حركة واحدة وأهداف متعّددة 
بقلم: ياسر عبد العزيز 

بقلم: د.عصام عدوان 

في الحمالت االنتخابّية: هل سيسمح السيسي بمناظرات سياسّية تنتقده؟
هناك حييوار أو مناظرة سياسييية جتري اآلن بن 
رئيس اجلمهورييية ومعارضيه، ولكنهييا مناظرة غير 
مباشرة، ليسييت وجهاً لوجه، كذلك فإنها ليست على 
مسييتوى واحد من التسيياوي في فرصة الوصول إلى 
الناس. السيسي يعرض أفكاره وما يعتبره إجنازاته 
عبر شاشات الفضائيات املختلفة، مبا فيها تليفزيون 
الدوليية الرسييمي، واإلذاعة والصحييف القومية وكثير 
من اخلاصيية، ومعارضييوه ينتقدون رؤيتييه وأفكاره 
ولكن من خالل وسييائل التواصييل االجتماعي، الفيس 
بوك والتويتر. والغريب أن هذه املناظرة غير املباشرة 
يتابعها مالين املصرين داخل مصر وخارجها، كذلك 
تتابعها وكاالت أنباء شهيرة ومواقع إخبارية عاملية، 
بسييبب االنتشييار الواسييع أيضيياً لوسييائل التواصل 
االجتماعي وحتولهييا إلى إعالم بديل، أو إعالم الفقراء 

واملهّمشن حسب ما يصف البعض.
هذه خطييوة جديييدة جيدة علييى مسييار التحول 
السياسييي الصعب والبطيييء في مصيير، وأعتقد أنها 
مكسب مرحلي مهم، ولكنها بصيغتها احلالية ستمثل 
خصماً من احلضور السياسي لرئيس اجلمهورية ومن 
سييمعته، بغض النظر عمييا يقدمه هييو أو معارضوه، 
ألن النيياس جميعيياً، داخل مصيير وخارجها، سييتنظر 
إلى غياب العدالة في مسيياحات عرض وجهات النظر 
إعالمييياً، وأنهييا ظامليية ومنحييازة وغييير دميقراطية، 
وهييذه خسييارة مجردة للرئيييس وتياره، ولو أحسيين 
أنصيياره التفكييير السييتقطبوا النقيياش إلييى الفضيياء 
اإلعالمي الواسييع، فضائيات وصحفاً، لن نقول بفكرة 
املناظرات التي جتري بن املرشحن للمنصب الرفيع 
كما تعرف الدميقراطيات اجلادة، وكما جرى في مصر 
نفسها عام 2012، ولكن طرح وجهات النظر املختلفة 
فييي أداء الرئيييس وجتربته، فلميياذا ال تقييوم القنوات 
الفضائييية اخلاصيية والرسييمية باسييتضافة بعييض 
معارضي السيسي أو منتقديه، من النخب السياسية 
واألكادميييية واالقتصادية والثقافييية، وتناقش معهم 
رؤيتهم ملا يقدمه الرئيس في مؤمتره احلالي »حكاية 
وطيين«، فمهما قدمييوه من رؤى نقدية، سيييكون حتت 
سييقف القانييون والدسييتور واملسييؤولية الوطنية في 
الداخييل، وسيييكون فييي احملصليية مكسييباً سياسييياً 
للسيسييي دون أدنييى شييك، حتييى وإن طاوله بعض 
النقد، لكنه سيعطي رسالة أبلغ من أي خطاب له، في 
حتسن صورة النظام في الداخل واخلارج، فهل ميكن 
أن نشييهد فييي األيام املقبلة نقاشييات جييادة ورصينة 
ومسييؤولة من معارضي السيسييي مع الزميلن عمرو 

أديب ومليس احلديدي أو غيرهما، سنرى.
ما زالت األحاديث املرسييلة للرئيييس في مؤمتره 
احلالييي تثير جدالً واسييعاً وحيييرة املراقبن، من فرط 
غرابتهييا، مثييل حديثه عيين اثنن ميين رجييال األعمال 
اللذييين كانا يتناوالن عشيياء بخمسيين مليييون دوالر 
ويخططان لهدم الدولة، فما هو هذا العشاء األسطوري 
الييذي يتكلييف قرابة خمسيية مليييارات جنيييه مصري 

تقريباً؟ غير أن ما يثير التساؤل اجلاد أكثر هو موقف 
السيسييي من ثورة يناير ومن مطالب الناس بالعدالة 
االجتماعييية، ال أفهم سييّر هذا العداء، مليياذا تقدم ثورة 
يناييير بأنها عمل تخريبي أو أنهييا هدمت الدولة، رغم 
أن شييرعية السيسي اآلن تتأسس على ما قدمته ثورة 
يناير، وأن أعضاء املجلس العسييكري كانوا يشيدون 

بالثييورة ويؤّدون التحّية لشييهدائها والدسييتور الذي 
أقسييم السيسييي على احترامه.. ودع عنك أنها الثورة 
التي رفعت مصر وشييعبها عالييياً في العاملن، وكانت 
قيييادات العالم الكبييرى )مبا فيها الرئيييس األمريكي( 

يتسييّمرون أمييام شاشييات التلفزيييون ملشيياهدة هذه 
املالين التي حتتشييد في امليادين سلمياً طلباً للحرية 
والكرامة والعدالة االجتماعية، كما اعترفوا بأنفسهم، 
وهييي الثورة التي جعلت وزيييرة اخلارجية األمريكية 
هيييالري كلينتون تطلب عنييد زيارتها مصيير أن تزور 

ميدان التحرير، ميدان الثورة العظيمة.
ال أفهييم ملاذا يكره السيسييي ثييورة يناييير، وملاذا 
يتحييدث عيين أن الدولة سييقطت وأنه لن يسييمح بأن 
تسييقط مرة ثانية.. متى سييقطت الدولة في مصر؟ لم 
تسييقط الدولة أبداً، وإمنا سقط النظام احلاكم الظالم 
بإرادة الشييعب، فماذا يقصد السيسي بأنه لن يسمح 

بهذا السقوط مرة ثانية؟
أيضيياً، مخاصميية املطلييب املشييروع والبديهييي 
بالعدالة االجتماعية، وتقدميه على أنه تهديد للدولة 
وابتزاز لها، هييو تصور بالغ الغرابيية، فهل أن يطالب 
النيياس بحقوقهم في ثروات وطنهييم، وأن تكون هناك 
عداليية في توزيع هييذه الثروة من خالل التشييريعات 
والقييرارات وإدارة الدوليية، هييل هذا املطلييب األخالقي 
واإلنسيياني والسياسييي البديهييي يضايييق أي حاكم 
يحتييرم شييعبه أو يريد خدمة شييعبه، ومحاولة ربط 
صعوبيية هذا املطلب بفقر الدولة وقلة مواردها سيييرد 
عليييه بداهيية بالسييرف الواضييح فييي اإلنفيياق علييى 
مشييروعات ترفيييه و»فخفخة« وليس لهييا أي أولوية 
لعموم املصرين، مثل تفريعة القناة، وإنشاء عاصمة 
إدارييية جديدة.. ربييط الرئيس -فييي كلمته باألمس- 
بيين ضرورة إنشييائها وحماييية الدولة من السييقوط، 
وهييي إشييارة موحييية وحتتيياج إلييى التوقييف أمامها 

طويالً، طويالً جداً.{

بقلم: جمال سلطان 

زحف العودة.. ضرورة
وإذا كانت قوى شييعبنا وفصائله عامة تدعم وتؤيد وتبارك وتفاخر 
باملتظاهرين من شييعبنا قرب احلدود، سواء في الضفة الغربية أم قطاع 
غييزة، وفي كل يوم يسييقط منهم شييهيد وجرحى، ولم جند أحداً يسييخر 
ميين هذه »املقاومة السييلمية« رغم محدودية تأثيرها علييى العدو، أليس 
فييي زحييف آالف العائييالت برجالهييا ونسييائها وأطفالهييا وهييم يحملون 
متاعهم وحقائب سييفرهم ينشييدون العييودة إلى األراضي التييي ما زالوا 
يحملييون أوراق ملكيتهييا، ويضمن لهييم القانون الدولييي ومبادئ حقوق 
اإلنسييان حقهم في العودة إليها، تأثير أكبيير مبراحل من هذه التظاهرات 

احلدودية؟
وإذا كانت بعض قوى املقاومة تخطط لتحرير فلسييطن كل فلسطن 
وتضع »استراتيجيات عمل« لتحقيق هذه الغاية السامية، أليس األجدر 
بهذه القوى أن تدفع شييعبها خلوض غمار املقاومة السييلمية عبر زحف 

العودة األقل خطراً واألرخص تكلفة واألكثر تقبالً من املجتمع الدولي؟
إن زحف العودة آلالف العائالت الفلسطينية وال سيما تلك العائالت 
املنكوبة جراء احلرب الدائرة في سييورية والظييروف الصعبة في لبنان، 
إمنا هو واجب، وممكن، وشييرعي، وقانوني، وبالغ األثر على الفلسطيني 
ييٌل لها، وال يقل  وعلى العييدّو، وهو رديف للمقاومة املسييلحة وداعم ومكِمّ

تأثيره على العدّو عن تأثير املقاومة املسلحة.
وإن التخطيييط اجليد لهييذا الزحف، واجب على القوى الفلسييطينية 
كافة، دون إعفاء العائالت واألفراد عن خوض غماره وعلى مسؤوليتهم، 
متاماً كما فعل مفجييرو انتفاضة القدس عندما انطلقوا دون إذن من أحد، 
واقتحمييوا األسيييجة احلدودية دون إذن من أحد أو حسيياب ألحد، وهكذا 

يصنع األبطال.{

ميتلك الفلسطينيون وجوداً بشرياً هائالً يحيط بدولة العدّو احملتل 
ميين كل جانييب، ُيقييَدّرون مبالين األشييخاص، منهم ثالثة أربيياع مليون 
فلسييطيني تقريباً في كل من سييوريا ولبنييان، يعانون ظروفيياً غاية في 
الصعوبة واخلطورة، إلى درجة مجازفة العشييرات منهم خلوض البحر 
بحثيياً عن حييياة أفضل رغم تكييرار حاالت الغييرق، ويغامر املئييات منهم 
للعودة إلى مخيماتهم التي هي حتت النيران في سورية، سواء من قوى 
داعييش والنصرة وما شييابه أم من قييوى النظام. وهنا تقفييز إلى األذهان 
أسييئلة مشروعة: ما دام الفلسطينيون يتمتعون بروح املجازفة واجلرأة 
إلى هييذا احلد فلماذا ال يقتحمون احلدود التييي وضعها العدّو ملنعهم من 
العودة إلى أراضيهييم احملتلة؟ أليس في إقدام آالف العائالت صوب تلك 
احلييدود إرباك للعدّو، وجييذب لإلعالم ملصلحة قضايا شييعبنا، وتعرية 
لعدونا، وحتريك للمنطقة، وجتريء لشييعبنا على العييدّو احملتل، وأخٌذ 
لزمييام املبادرة من أجل إفشييال مخططييات تصفية القضية الفلسييطينية 
التي بدأها ترامب باالعتراف بالقدس عاصمة للكيان الصهيوني، وتالها 
بتجميييد مسيياعداته لألونروا؟ ماذا سيخسيير شييعبنا ميين احملاولة غير 

البؤس والشقاء الذي عانوه في بالد اللجوء؟
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الرياض: ال مصالحة
 مع الدوحة

قال مسؤول عسكري إماراتي إن اجليش 
تلقييى توجيهات بي »عدم تصعيييد األزمة مع 
قطر« بعييد اعتييراض قواتها اجلوييية طائرة 
مدنية إماراتية فوق املياه اإلقليمية األسبوع 
املاضي، فيما أكدت الرياض أن »ال مصاحلة 

مع الدوحة«، ونفت وجود أي تقارب.
وقييال املستشييار فييي الديييوان امللكييي 
السييعودي، املشييرف علييى مركز الدراسييات 
والشييؤون اإلعالمية سييعود القحطاني، إنه 
لن تكون هنيياك مصاحلة مع قطيير. وأضاف 
في تغريدة عبر حسييابه فييي »تويتر«: »في 
غداء مييع أحد الصحافين األجانب، سييألني 
عن تغريدتي التي تطرقت فيها إلى الشيييخة 
موزا املسند، وعن تفسيره وعدداً من املراقبن 
بأنهييا بداية ملصاحلة مع السييلطة القطرية، 
فشرحت له األعراف العربية، وأن ما قلته هو 
كلمة حق بحق سموها. أما تنظيم احلمدين، 
فخسيير كل خطوط الرجعة مع الدول األربع. 

باختصار: ال مصاحلة«.

توّرط نجل محافظ النجف 
باإلتجار بالمخدرات

جتريهييا  التييي  التحقيقييات  كشييفت 
السييلطات العراقييية تييورط جنييل محافييظ 
فييي جهيياز  الييذي يعمييل ضابطيياً  النجييف، 
االستخبارات، مع عصابة تتاجر باملخدرات 

في بغداد.
وأكييدت وثيقيية تداولتها وسييائل إعالم 
محلييية، إلقيياء القبييض على عصابيية تتاجر 
الوسييطى  احملافظييات  بيين  باملخييدرات 
واجلنوبييية وصييوالً إلييى العاصميية، وميين 
ضمنهييا جنييل احملافييظ جييواد لييؤي جييواد 

الياسري.
وأظهييرت الوثيقيية أيضيياً أن الياسييري 
كان يحمييل بطاقييات تعريييف رسييمية تعود 
إلى جهازي االسييتخبارات واألميين الوطني، 
وديوان محافظة النجف والعتبة العباسية، 
مييادة  ميين  كيسيياً   28 ضبييط  عيين  فضييالً 
الي»حشيشيية« وسييبعة أكياس من احلبوب 

املخدرة بحوزته.
التحقيقييات،  خييالل  جييواد  واعتييرف 
وفقيياً للوثيقة، بأنييه »تعرف إلى أحييد أفراد 
العصابيية فييي بغييداد وانتقلوا إلييى النجف 
ثييم عييادوا إلييى العاصميية ليتم نقييل أكياس 
املخدرات في سيييارته«. ولم توضح الوثيقة 
املزيد عن دور الياسييري فييي العصابة، لكن 
دائرة مكافحة اإلجرام فييي بغداد، أكدت أنها 
»نصبييت كمينيياً للمجموعيية مبسيياعدة أحد 

املصادر«.

انقسام أميركي
 حول دعم نتن ياهو

أظهر اسييتطالع رأي جديييد أجراه مركز 
»بيييو« للدراسييات علييى عّينيية ميين 1503 
أميركين، فجوة بيين احلزبن »اجلمهوري« 
و»الدميوقراطي« في دعم إسييرائيل ورئيس 
حكومتهييا بنياميين نيين ياهو، ما قد يشييكل 
مدعيياة قلييق للدوليية العبرية التييي اعتمدت 

تقليداً على دعم واسع من الفريقن.
وخلص االسييتطالع إلى أن 79 في املئة 
من »اجلمهورين« يتعاطفون مع »إسرائيل« 
أكثر من تعاطفهم مع الفلسييطينين، مقارنة 
بنسييبة 27 في املئة لدى »الدميوقراطين«، 
فيمييا حظييي نتانياهييو الييذي نسييج صداقة 
وطيدة مع الرئيس دونالد ترامب، بتأييد 52 
فييي املئة ميين »اجلمهورين« )احلييزب الذي 
ينتمييي إليه ترامب(، مقابييل 18 في املئة من 

»الدميوقراطين«.

الشرطة اإلسرائيلية 
توصي بمحاكمة نواب عرب

أعلنت الشرطة اإلسرائيلية، أنها أوصت 
النيابة العامة بتقدمي نواب »التجمع الوطني 
الدميوقراطي« في الكنيسييت، الدكتور جمال 
زحالقة وحنيين زعبي وجمعة الزبارقة، إلى 
احملاكميية بتهمة ارتييكاب مخالفييات جنائية 
تتعلييق بي »نظافيية اليدييين، واحلصول على 

شيييء باخلديعة والتزوير وتبييض األموال 
وخيانة الثقة« ومخالفات أخرى.

وأوضحييت الشييرطة أنهييا انتهييت ميين 
حتقيقييات بدأتها في أيلييول 2016 ضد عدد 
ميين قياديي »التجمييع«، واعتقلت العديد من 
الناشييطن فييي احلييزب. ودارت التحقيقات 
أساسيياً حييول تلقييي احلييزب تبرعييات فييي 
ميين  تتأكييد  لييم  و2015   2013 انتخابييات 
مصادرهييا، كمييا أن تلقيهييا كمييا صرفهييا لم 
يكونييا قانونييين. وأفادت الشييرطة بأنه مع 
انتهيياء التحقيقييات، تبلييورت لديهييا قاعدة 
ميين األدلة ضد عييدد من أصحيياب النفوذ في 
احلزب، تسييمح لها بتوصية النيابة العامة 
واملستشار القضائي للحكومة بتقدميهم إلى 

احملاكمة في املخالفات املذكورة.

استجواب وزير العدل األميركي 
في »تورط« روسيا باالنتخابات

أكييدت وزارة العييدل األميركييية تقريييراً 
نشييرته صحيفيية »نيويييورك تاميييز«، أفيياد 
بييأن روبرت مولر، احملقييق اخلاص في ملف 
»تدخل« روسيييا في االنتخابييات األميركية، 
استجوب وزير العدل جيف سيشنز األسبوع 

املاضي.
مقابليية  أن  إلييى  الصحيفيية  وأشييارت 
»دامييت سيياعات«، في مؤشيير إلييى أن مولر 
بييدأ مبقابلة شييخصيات بييارزة فييي احلملة 
االنتخابية للرئيس دونالييد ترامب، وإلى أن 

التحقيق يحرز تقدماً.
وُيرّجح أن يستجوب مولر أيضاً ستيف 
السييابق  االسييتراتيجي  املستشييار  بانييون، 
لترامييب، علميياً أنييه ينتظيير رداً ميين البيييت 

األبيض على طلب للقاء الرئيس.
ومنذ بدء التحقيق الربيع املاضي، أدان 
مولر مسييؤولن سييابقن في حمليية ترامب، 
وأخضعهييم إلقاميية جبرييية، كمييا جنييح في 
احلصول على تعاون مستشار األمن القومي 
السييابق مايكل فلن، واملستشار السابق في 

احلملة جورج بابادوبولوس.

روحاني يتعهد »تحرير الفضاء 
اإللكتروني« لإليرانيين

اعتبر الرئيس اإليراني حسيين روحاني 
أن »ال مشييكلة« فييي تظاهيير مواطنيييه، فييي 
الفضيياء  »حترييير  متعهييداً  القانييون،  إطييار 
خييالل  شييخصاً   25 وُقتييل  االلكترونييي«. 
تظاهييرات عّمييت طهييران ونحييو 80 مدينيية 
الوضييع  علييى  احتجاجيياً  أخيييراً،  وبلييدة 
إطييالق  تخلّلهييا  كمييا  املتييردي،  املعيشييي 
شييعارات مناهضة للنظام. وقييال روحاني: 
»ال مشييكلة فييي االحتجاجييات والتظاهييرات 
التي ُتنظم داخل األطر القانونية«. واستدرك 
بأن »انعييدام األمن والتوتر يييؤذي الناس«، 
مضيفيياً: »وعدنا األّميية باألمن والهييدوء، وال 
نزال نحافظ على كلماتنا«. وتابع في مقابلة 
بّثها التلفزيون اإليراني أن »األجواء يجب أن 
تصبييح أكثر انفتاحيياً، لكي ُيتيياح للناس أن 
يكونييوا مبدعن«، معتبييراً أن »املواهب تنمو 

في جّو مفتوح وحّر وهادئ«.

األمم المتحدة 
تطلب ضمانات من ميانمار

جددت ميامنار اسييتعدادها لبدء تنفيذ 
خطة إلعادة تدريجية لالجئي الروهينغا من 
بنغييالدش، علييى رغم إعالن األخيييرة إرجاء 
هييذه العملية، بسييبب احلاجة إلى تسييوية 

مسائل لوجستية.

وأكييد وزييير االحتيياد في ميامنييار ثونغ 
تييون أن بييالده »مسييتعدة السييتقبال الذين 
سيييعودون عبر احلدود، مبعييدل 300 عائد 
يومييياً، وإمكان رفييع هذا العدد تبعيياً للتقّدم 

في استقبال الدفعة األولى«.
في املقابل، حذر فيليبو غراندي، رئيس 
التابعيية لييألمم املتحييدة  املفوضييية العليييا 
لشييؤون الالجئيين، ميين أن »حتّقييق اإلعادة 
في شكل سليم ومسييتدام وقابل لالستمرار« 
يوجييب »التعامييل مييع مسييائل، وهييذا ما لم 
نسييمع أنييه حدث«. ولفييت إلى مخيياوف من 
إعادة الالجئن إلييى والية راخن املضطربة، 
قسييراً وميين دون ضمانييات، مؤكييداً ضرورة 
وضع آلييية لذلك، والفتاً إلييى أن املفوضية ال 

متلك حرية التحّرك ألداء عملها هناك.

احتجاز عنان 
بعد ترشحه للرئاسة

احلمليية  منظمييي  ميين  ثالثيية  أعليين 
االنتخابييية لرئيييس أركان اجليش األسييبق 
سييامي عنييان أنه احتجييز في القاهييرة، بعد 
املسييلحة  للقييوات  العاميية  القيييادة  إعييالن 
اسييتدعاءه للتحقيييق فييي مخالفييات تتعلق 
الرئاسييية  لالنتخابييات  الترشييح  بإعالنييه 

املقررة في آذار املقبل.
وكانت القيادة العامة للقوات املسييلحة 
قد قالييت في بيان بثييه التلفزيون الرسييمي، 
إن »القييوات املسييلحة لييم تكيين لتتغاضييى 
عمييا ارتكبييه املذكور ميين مخالفييات قانونية 
صريحة مثلت إخالالً جسيماً بقواعد ولوائح 
اخلدميية«. وأضافييت: »إعييالء ملبييدأ سيييادة 
القانون باعتباره أسيياس احلكم في الدولة، 
فإنه يتعيين اتخاذ كل اإلجييراءات القانونية 
حيال ما ورد من مخالفات وجرائم تسييتدعي 

مثوله أمام جهات التحقيق املختصة«.
ميين  أقيييل  الييذي  عنييان،  أن  وأضافييت 
منصبه كرئيس لييألركان في آب 2012 وهو 
علييى رتبيية فريييق، ال يييزال ُمسييتدعى علييى 
قييوة اجليييش، مشيييرة إلييى أن عنييان أعلن 
الترشح »دون احلصول على موافقة القوات 
املسييلحة، أو اتخيياذ مييا يلييزم من إجييراءات 

إلنهاء استدعائها له«.

»إسرائيل« تتهم مجلس حقوق 
اإلنسان باالنحياز للفلسطينيين

املتحييدة،  األمم  »إسييرائيل«  اتهمييت 
بالتمييييز املتواصل ضدها بسييبب معاملتها 
للفلسييطينين، ودعت إلى إجييراء إصالحات 

في مجلس األمم املتحدة حلقوق اإلنسان.
لسييجل  املجلييس  فحييص  ويأتييي 
2013، بعييد  منييذ  األول  »إسييرائيل«، وهييو 
اعتييراف الرئيييس األميركييي دونالييد ترامب 
بالقدس عاصمة إلسييرائيل الشييهر املاضي، 
ما أغضب الفلسييطينين وقادة دول الشييرق 

األوسط والقوى العاملية.
وقالييت سييفيرة »إسييرائيل« لييدى األمم 
شيييختار  راز  أفيفييا  جنيييف  فييي  املتحييدة 
للمجلييس إن دولتهييا »ناصرت علييى الدوام 
الدميوقراطييية«.  والقيييم  اإلنسييان  حقييوق 
وأضافت أن »إسييرائيل« »فعلييت ذلك، وهي 
تواجه تهديدات خطيرة على أمنها، وحتتاج 

لدمج طوائف ومجموعات دينية متباينة«.
وتابعييت شيييختار أن »عييدداً ليييس له 
مثيييل من القرارات السياسييية املنحازة التي 
تتبناهييا بانتظام أغلبييية تلقائية من أعضاء 
باملعامليية  فقييط  ليييس  تشييهد  )املجلييس( 
غييير املنصفة لدولة إسييرائيل، بييل وبعيوب 

املجلس نفسه وجدول أعماله«.

لقطات سريعة

خطة سالم أميركية
مع اختتام جولة بنس بالمنطقة

قال مسييؤول في البيت األبيض يييوم الثالثاء إن الواليييات املتحدة تأمل 
طرح خطة للسييالم خالل العييام اجلاري، لكيين يتعن على الفلسييطينين أن 
يكونوا مسييتعدين أوالً، وذلك بالتزامن مع اختتييام مايك بنس نائب الرئيس 

األميركي جولته باملنطقة بزيارة إسرائيل.
ونقلت رويترز عن املسييؤول األميركي أنه لم جتر اتصاالت دبلوماسييية 
مباشييرة بن الواليات املتحدة وقيادة السلطة الفلسييطينية منذ مطلع الشهر 
املاضييي، عندمييا قييرر الرئيييس األميركييي دونالد ترامييب االعتييراف بالقدس 

عاصمة إلسرائيل.
ويأتييي هذا اإلعالن عن خطة السييالم األميركية في الوقت الذي أنهى فيه 
مايييك بنييس جولته في املنطقيية، التي شييملت كالً من مصيير واألردن والكيان 

الصهيوني.
وأشار بنس إلى أن البيت األبيض »يعمل مع شركائنا في املنطقة ملعرفة 
إذا كان بإمكاننييا تطوير إطار عمل للسييالم«، مضيفاً أن كل شيييء يعتمد على 

توقيت عودة الفلسطينين إلى الطاولة.
وأكييد بنييس أن الرئيس ترامييب حّمله رسييالة للفلسييطينين -عبر امللك 
األردني عبد الله الثاني والرئيس املصري عبد الفتاح السيسي- بأن واشنطن 

حريصة على استئناف محادثات السالم، وأن الباب مفتوح.
وقال بنس قبل مغادرته إسييرائيل إن اخلارجية األميركية ستعلن خالل 
أسييابيع تفاصيييل نقييل السييفارة األميركية إلى القييدس بحلول نهاييية العام 

املقبل.
ويعكف مستشييارو الرئيييس األميركي علييى وضع اخلطييوط العريضة 
للخطة منذ بعض الوقت، لكن الفلسييطينين قالوا إن واشنطن لم تعد وسيطاً 
للسييالم بعد قرار ترامب في السادس من ديسمبر/كانون األول املاضي الذي 

اعتبر القدس عاصمة إلسرائيل.
لكن حنان عشييراوي -مسييؤولة في منظمة التحرير الفلسطينية- قالت 

إن إدارة ترامب وجهت ضربة قاتلة ألي أفق للسالم.
وأضافت عشراوي، في رام لله بالضفة الغربية، أن ما وصفتها باملواقف 
املتشييددة لإلدارة األميركية والرسييالة اإلجنيلية املسيحية لبنس ال جتعالن 
الواليات املتحدة ال تصلح كوسيييط للسالم وحسب، بل تخلق أيضاً الظروف 

لالضطرابات وعدم االستقرار في املنطقة وما وراءها.
كما أعلنت فصائل فلسييطينية في قطاع غييزة يوم الثالثاء رفضها لزيارة 

بنس، وعّم إضراب شامل الضفة الغربية احتجاجاً على الزيارة.
فقييد اعتبيير القيادي في حركيية املقاومة اإلسييالمية )حماس( إسييماعيل 
رضوان زيارة ترامب حلائط البراق )املبكى( اعتداء على الشعب الفلسطيني، 

وإمعاناً في الغطرسة األميركية، وفق تعبيره.{

بحييث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مع نظيره الروسييي فالدميير 
بوتيين، يييوم الثالثيياء، آخر التطييورات في سييوريا وعملية »غصيين الزيتون«. 
وقالييت مصادر فييي الرئاسيية التركييية، إن اجلانبن بحثييا أيضاً فييي االتصال 

الهاتفي بينهما العالقات الثنائية بن البلدين.
وذكييرت املصادر أن أردوغييان أكد خالل االتصال، أن هييدف عملية »غصن 
الزيتون« هو تطهير منطقة »عفرين« شمال غربي سوريا، من عناصر املنظمات 

اإلرهابية مثل ي ب ك/ بي كا كا/ و»داعش«.
ووفقاً للمصادر ذاتها، أشار أردوغان إلى أن العملية الرامية لتأمن احلدود 
التركية حتظى بأهمية أيضاً من ناحية املسيياهمة في وحدة سوريا السياسية 

وسالمة أراضيها، الفتاً إلى أهمية التنسيق مع روسيا في القضية السورية.
وبحسييب املصييادر، أكد اجلانبييان تصميمهما على بذل اجلهود املشييتركة 
لنجيياح مؤمتر احلوار الوطني السييوري املزمع انعقاده في مدينة »سوتشييي« 

الروسية، ومتهيد الطريق أمام حل سياسي في سوريا.
والسييبت، قال املبعوث الروسي اخلاص إلى سييوريا ألكسندر الفرينتيف، 
إن روسيييا وتركيييا وإيييران أجمعت علييى الئحة املدعوييين إلى مؤمتيير احلوار 

السوري في سوتشي، يومي 29 و30 يناير اجلاري.
ولليوم الرابع علييى التوالي تتواصل عملية »غصن الزيتون«، مسييتهدفة 

إرهابيي تنظيمي »ب ي د« و»داعش« شمال غربي سوريا.
وشييدد اجليييش التركي علييى أن ضرباتييه تسييتهدف املواقع العسييكرية 

للتنظيمن، مع احلرص على عدم إحلاق أضرار باملدنين.{

أردوغان وبوتين يبحثان آخر التطورات 
في سوريا.. وعملية »غصن الزيتون«
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أمل الشعب اإليراني.. بعد موجة االحتجاجات

خطة التحالف اإلنسانّية لليمن: 
تمهيد لعودة المفاوضات!

إن ميين أكثيير األشييياء غرابيية فييي االحتجاجييات 
األخيرة في إيييران -وهي األكبر منذ احلركة اخلضراء 
عييام 2009- أن النيياس املوجهة ضدهم هم أنفسييهم 

الذين بدؤوها في املقام األول.
إيييران  فييي  احملافظيين  الثيوقراطييين  أن  ذلييك 
يعتقييدون أنهييم بإثييارة الغضييب على االقتصيياد في 
قلب نظامهم السياسييي، سيقّوضون الرئيس املعتدل 
حسيين روحاني. ولكنهم فشلوا في توقع مدى استياء 
الشييعب اإليراني من الوضع الراهن، وخاصة دورهم 

فيه.
ولكن من الواضح أنه رغم االحتجاجات الواسعة 
النطيياق، من غييير املرجييح أن يتمكيين املتظاهرون من 
إسييقاط النظام اإليراني. إن قوات األميين اإليرانية جّد 
قوية، ولديها الكثير الذي يسييمح لها بالسيييطرة على 

االقتصاد اإليراني بشكل كبير.
عييالوة على ذلييك، يفتقيير املتظاهرون إلييى قيادة 
قوييية وأهييداف واضحيية. وبغييض النظيير عيين مدى 
تشييجيع القوى الغربية لهم؛ فييإن االحتجاجات تبدو 

خالفاً للهجة التصعيد التي سييادت الشييهر املاضي 
في اليمن، عاد التحالف الذي تقوده السييعودية، إلعالن 
خطييط لالسييتجابة اإلنسييانية، بالترافييق مييع تكثيييف 
املبعوث األممي إلى اليمن، إسييماعيل ولد الشيييخ أحمد، 
جهييوده الرامية إلى إعييادة األطراف اليمنييية إلى طاولة 
املفاوضات، األمر الذي يثير شييكوكاً في بعض األوساط 
اليمنييية، فييي ظّل تعقيييدات األزميية املتداخلة، عسييكرياً 

وأمنياً وسياسياً، وجتارب جوالت املفاوضات.
وبعد يوم واحييد من اجتماع جدة لييوزراء خارجية 
التعيياون اإلسييالمي« لبحييث اسييتهداف  دول »منظميية 
جماعيية أنصار اللييه )احلوثين(، لألراضي السييعودية 
بصواريييخ بالسييتّية، اسييتضافت الرياض يييوم االثنن 
اجتماعيياً لييوزراء خارجييية دول التحالييف الييذي تقوده 
الرياض. وقالت مصادر قريبة من احلكومة الشرعية، إن 
االجتماع جرت الدعوة إليه كغطاء إلعالن خطة إنسانية 
شاملة في اليمن، كتجاوب سريع والفت مع الدعوة التي 
أطلقتها األمم املتحدة لتمويل خطة إنسانية مببلغ 2.96 

مليار دوالر أميركي.
إنسييانية  »مسيياعدة  تقييدمي  السييعودية  وأعلنييت 
جديدة« تبلييغ 1.5 مليييار دوالر، وتنظيييم عملية لزيادة 
قييدرة مرافئ اليمن التي تشييهد حربيياً وتخضع حلصار. 
وأعلن التحالف، في بيان عقب اجتماع لوزراء خارجيته، 
إقامة جسيير جوي بن الرياض ومحافظة مأرب )وسييط 
اليمن(، يتمّثل برحالت يومية لطائرات النقل العسييكري 

»سي 130« التي ستنقل املساعدات اإلنسانية.
وكانييت الرييياض قييد أعلنييت للمييرة األولييى وضع 
خطيية لالسييتجابة اإلنسييانية فييي اليميين، خييالل زيارة 
السييفير السييعودي في اليمن، ومسييؤول ملييف اإلعمار، 
محمييد آل جابيير، ملدينيية عييدن، جنوبييي البييالد، أواخيير 
األسبوع املاضي، بعد يوم واحد من إعالن وضع وديعة 
سييعودية في البنك املركزي اليمني مبلياري دوالر إلنقاذ 
العمليية احمللية، وبالتزامن مع تراجع لهجة احلديث عن 
»احلسييم العسييكري« ضد احلوثين، التي كانت سائدة 
خالل األشهر املاضية، خصوصاً بعد استهداف اجلماعة 
للرييياض بصاروخيين بالسييتين، فييي تشييرين الثاني 

وكانون األول املاضين. 

غير مؤكدة، مع تشييبث املتشددين اإلسالمين بقواعد 
سييلطتهم، وسيييطرة قوات احلرس الثوري اإلسالمي 
على معظم دواليييب الدولة وأنشييطتها األمنية. ولكن 
هييذا ال يعني أن شيييئاً ليين يتغير، كما أنييه ال يعني أن 

الغرب ليس لديه أي نفوذ ميارسه.
ميين املمكن مثييالً أن يتخلى روحانييي عن منصبه 
في نهاية املطاف، سييواء بالقوة أو باالختيار، لكن هذا 
يكاد يكون مبثابة جناح للمتظاهرين. وعلى كل حال؛ 
فإن روحاني هو املسييؤول املعتدل املفترض في دولة 
لم ينحدر دسييتورها -فييي نظر النخبيية الدينية- من 

العالم الدنيوي.
حلكومتهييم  الدينييي  النقيياء  حماييية  كانييت  وإذا 
قمييع  تتطلييب  املشييروعة-  غييير  مكاسييبهم  -ومعييه 
شعبهم بوحشييية وإعادة إيران إلى العصور املظلمة، 
فإن املتطرفن الذين سيتولون زمام األمور سيفعلون 

ذلك بال تردد.
وسييواء أتنحى روحانييي أم ال، فإن ميين الواضح 
اآلن اسييتحالة اسييتمرار الوضع الراهيين إلى أجل غير 

وجيياء االجتماع الييذي انعقد في الرييياض بعد يوم 
واحد من إطالق األمم املتحدة وشييركاء العمل اإلنسيياني 
»خطة االستجابة اإلنسييانية لليمن لعام 2018«. وقال 
مكتييب األمم املتحدة في صنعاء، إن اخلطة تتطلب 2.96 
مليييار دوالر أميركييي لتقدمي مسيياعدات منقييذة لألرواح 
تصل إلى 13 مليون شخص. وأضاف البيان أن الصراع 
املتصاعد منذ ثالث سيينوات أدى إلى حتويييل اليمن إلى 
أسوأ أزمة إنسييانية من صنع البشر في العصر احلالي، 
وأّن ثالثيية أرباع السييكان )22.2 مليون ميني(، بحاجة 

إلى مساعدات إنسانية، عاجلة للبقاء على قيد احلياة.
لكيين اسييتجابة التحالف الييذي تقوده السييعودية 
جيياءت سييريعة هذه املييّرة بعقييد اجتماع فييي الرياض، 
األمر الييذي ُتطرح معييه العديد من التسيياؤالت عما وراء 
التجيياوب، الييذي تزامن مع إعالن مبعييوث األمم املتحدة 
إلييى اليمن، إسييماعيل ولد الشيييخ أحمد، اختتييام زيارة 

للرياض استمرت أياماً.
ويثير احلديييث عن اسييتئناف املفاوضات شييكوكاً 
في األوسيياط اليمنييية، التي ترى أن املعطيييات امليدانية 
والسياسييية فييي البييالد ال تنبئ بييأي توجييه قريب نحو 
السييالم، خصوصاً بعييد األحداث التي شييهدتها صنعاء 
مطلع كانون األول املنصرم، وقتل خاللها الرئيس اليمني 
السييابق علييي عبداللييه صالييح، وجعلت ميين احلوثين 
مسيييطراً وحيداً على مركز الدوليية اليمنية، في ظل حالة 

عدم الثقة بن األطراف.
وعلى الرغم من ذلك، ال ميكن فصل التغيير الذي طرأ 
في التصريحات السعودية، من لغة التصعيد العسكري 
واحلسييم ضد احلوثين إلييى التركيز على »االسييتجابة 
اإلنسييانية«، وكييذا تصريحات ولد الشيييخ، عيين نتائج 
الزيييارة التي قام بها معن شييرمي، نائب املبعوث األممي 
لصنعيياء، مطلع الشييهر اجليياري، ولقي خاللهييا ترحيباً 
وتشجيعاً واضحاً من قبل احلوثين. ومن غير املستبعد 
أن يكييون قد حمييل إشييارة إيجابييية للتحالييف، من قبل 
اجلماعيية، مبا في ذلييك ما ترّدد عيين إبدائهييا جتاوباً مع 
املقترح اخلاص مبيناء احلديدة، الذي يتضّمن تسييليمه 
لطييرف ثالث حتييت إشييراف األمم املتحييدة، مقابل وقف 

تصعيد التحالف في الساحل الغربي للبالد..{

مسمى، بل رمبا ظل لفترة ليست طويلة. وقد مت إبالغ 
اإليرانين بييأن االتفاق النووي الييذي ُعقد عام 2015 

من شأنه أن ُيخرجهم من األزمات االقتصادية.
ولكن بسبب الفساد املستمر )حتتل إيران املرتبة 
األدنييى عاملييياً في هييذا املجال( فييإن نسييبة التضخم 
السيينوي جتيياوزت 10%، وبلغت نسييبة البطالة بن 
الشييباب 25%. ووفقاً ملؤسسيية غالوب الستطالعات 
الرأي؛ فإن مواطني العراق وجنوب السودان هم أكثر 

تشاؤماً بشأن مستقبلهم.
حتييى اآلن، لييم يرغييب روحانييي أو باألحييرى لم 
يتمكن من اسييتخدام سييلطة الرئاسيية إلصالح إيران. 
لكنه -بسييبب االحتجاجات- كان متحمسيياً أكثر من 
أي وقت مضى لتحسن الظروف االقتصادية احمللية. 
وفي حالة فشييله في القيام بذلك، فإن إيران قد تواجه 
موجيية كبرى من االحتجاجات، مييع قيادة للمحتجن 

أقوى وأهداف أكثر وضوحاً.
يجييب علييى أي جهييد مبييذول إلصييالح االقتصاد 
للسياسيية  املكلفيية  السييخافة  ُيييدرك  أن  اإليرانييي 
اخلارجية التوسعية للبالد. إن متويل حرب بالوكالة 
في اليمن، ودعم حزب سياسييي وجماعة عسكرية في 
لبنان، والسعي للسيطرة على سوريا والعراق؛ تكلف 
مليارات الدوالرات سنوياً. وال ينبغي أن نفاَجأ بشعار 

املتظاهرين: »دعوكم من سوريا.. فكروا في شأننا«.
الوحيدييين  ليسييوا  اإليرانيييون  فاملواطنييون 
املعارضيين للسياسيية اخلارجية لبلدهييم. إن معظم 
احلكومييات الغربية والشييرق أوسييطية تشييعر بقلق 
بالييغ من سييلوك إيران، الييذي يعكس رفييض املعايير 
الدولييية مثل احترام السيييادة الوطنييية. إن تهديدات 
إيييران العلنية بتدمير أميركا ودول اخلليج ال تسيياعد 

في حل األمور.

إن إشييكالية السياسة اخلارجية اإليرانية ليست 
نتيجة لسييوء اإلدارة، بل نتيجة أليديولوجيا سييامة. 
وفييي الواقع، هنيياك مفهومييان يؤكييدان ذلييك؛ يتمثل 
املفهييوم األول فييي اعتقيياد قييادة إيييران أن اجلغرافيا 
السياسييية العاملية ال أهمية لها، وهو اعتقاد مشييترك 
مييع الرئيس الروسييي فالدميير بوتن )قد يفسيير هذا 

التحالف الوثيق الذي ُشكل بن روسيا وإيران(.
ويكمن املفهوم الثانييي -وهو األكثر خطورة- في 
اعتقيياد قييادة إيييران أن لديهم حقيياً أعطاهييم الله إياه 
في توحيد املسييلمن الشيييعة في ظل خالفيية واحدة. 
والنتيجيية هييي نظييام يعتبر جنيياح جيرانييه مبثابة 

تهديد له، وهو مستعّد لشن حرب من أجل ذلك.
سييتكون القيادة اإليرانية مترددة في االنسحاب 
ميين املناصييب التييي اكتسييبتها البييالد عبيير الشييرق 
األوسييط خالل العقد املاضييي، وهي مراكييز هجومية 
يعتبرها املتشييددون في النظام أصوالً حاسمة لألمن 

القومي والسياسة اخلارجية.
االحتجاجييات  ظييل  -فييي  الغييرب  لييدى  ولكيين 
الراهنيية- فرصة لدفع إيييران إلى تعليييق طموحاتها 
اإلقليمييية، والتركيز علييى وضعها الداخلييي اليائس. 
وفييي حالة التوصل إلى اتفاق ميكن خفض العقوبات 
القائميية؛ وإذا رفييض قادة إيييران التنحييي فإنه ميكن 

فرض عقوبات جديدة.
وميين املؤكد أنييه إذا تولييى املتطرفييون الدينيون 
السيييطرة على جميع مسييتويات احلكومة اإليرانية، 
فإن النداءات القائمة على اآلفاق االقتصادية اإليرانية 

سيتم جتاهلها.
لكيين إذا ظل روحاني في الرئاسيية -أو حل محله 
معتييدل آخيير- فميين املرجييح أن يوفيير هييذا الضغييُط 
احلمايَة الكافية للحييد من املغامرة اإليرانية األجنبية 
وإصالح االقتصاد احمللي. ومن شييأن ذلك أن يقلل من 
خطر العنف احلاد في إيران، وسيحفز املعارضة على 

محاربة املتطرفن الدينين.
متيير إيييران بنقطة حتييّول، ويجييب علييى العالم 
اآلن أن يبعييث برسييالة واضحيية إلى نظامهييا، يكون 
مضمونها: وقف زعزعة اسييتقرار املنطقة، ومسيياعدة 

الشعب اإليراني على االزدهار.{

المواجهة التركية - الكردية
 في غرب الفرات

بقلم: بشير البكر

يترافق احلشييد العسكري التركي مع تعبئٍة سياسيٍة واسعة، تقوم بها احلكومة التركية في الداخل 
واخلييارج، من أجل تأمن الغطاء السياسييي لهذه املعركيية التي تبدو مصيرية، بل أهييم معركة بن تركيا 
وحزب العمال الكردسييتاني، الذي اسييتطاع فييي األعوام الثالثة األخيرة، أن يشييكل قوة عسييكرية كبيرة 
في سييورية، عمادها الرئيسييي »قوات سييورية الدميوقراطية« التي يفوق عددها 50 ألف مقاتل مسلحن 
بأسييلحٍة حديثٍة، قدمتها الواليات املتحدة على نحو خاص، وسيياعدتها فرنسييا، باإلضافة إلى خبراء من 

البلدين، يتجاوز تعداد األميركين منهم ألفن حسب األرقام الرسمية، وخمسة آالف وفق روايات أخرى.
علييى املسييتوى اخلارجييي، عملت أنقرة خالل األشييهر األخيرة ميين أجل احلصول علييى ضوء أخضر 
روسييي، ولذلك شاركت في مسار أستانة بخصوص مناطق التهدئة، وقّدمت تنازالت سياسية للجانبن، 
الروسييي واإليراني، كي تكسييب، على األقل، عدم معارضتهما العملية العسييكرية، وحصلت هذا األسبوع 

على تأييد أولي روسي، ثم إيراني.
جيياء اإلعالن األميركي منذ أيام عن إنشيياء جيش كردي قوامه 30 ألييف عنصر، ليتمركز على احلدود 
السورية التركية والسورية العراقية، كي يسّرع العملية التركية التي كان ميكن أن تتأخر قليالً، أو يتغير 
مسييرحها ويبقى محدوداً في منطقة عفرين التي تعد ساقطًة من الناحية العسكرية، ألنها باتت محاصرًة 
من القوات التركية. وفي الوقت نفسه، ساهم القرار األميركي في وقوف كل من موسكو وطهران إلى جانب 
أنقرة، فهما متضّررتان أيضاً من تشكيل جيش كردي، اعتبرت روسيا أنه سوف يؤدي إلى تقسيم سورية، 
وهذا أمر ال يقبل النقاش، ألن تشكيل هذا اجليش، إلى جانب »قوات سورية الدميوقراطية«، يعني سيطرة 
األكراد على نحو ثلث مسيياحة سييورية، واقتطاع ثالث من أكبر احملافظات السييورية وأغناها، الرقة، دير 

الزور، احلسكة.
إذا لييم يتغير اجتاه الرياح فييي املدى املنظور، وحصلت العملية التركية، فإنها سييتكون أول انخراط 
تركي عسييكري جدي في سييورية، ولن يكون في وسييع أنقرة أن تنخرط جزئياً هذه املييرة، أو تعتمد على 
فصائل سييورية موالييية لها فقط. وعلى الرغم من أن قوة درع الفرات ستشييارك معهييا، إال أن حجم املهمة 

يتطلب حشد قوات تركية برية كبيرة، باإلضافة إلى سالح اجلو.
هنيياك عامالن سييوف يلعبان، نسييبياً ملصلحة تركيا. األول موافقة روسيييا وايران علييى العملية من 
الناحييية املبدئييية. ورغم التفيياوت بن موقفي موسييكو وطهران، وقيميية الثمن الذي تطلبييه كل منهما من 
أنقرة كمقابل إلطالق يدها، فإن الترتيبات امليدانية قد تشكل عائقاً، ومتنع متدد العملية إلى منطقة شرق 
الفييرات. الثانييي أن الواليات املتحدة لن ترسييل قواتها للقتييال على األرض من أجل الدفيياع عن األكراد في 
منطقيية غرب الفرات، في وقت بدأت فيه بإنشيياء معسييكرات تدريب أميركية شييرق الفييرات، وتخصيص 
400 مليون دوالر للعملية، ولهذا موقف واشيينطن قاطع جلهة عدم الوقوف إلى جانب الطرف الكردي في 
املواجهيية، بدليل التصريحات التي صدرت عن وزارة الدفاع األميركية، أنها ال تدعم امليليشيييات الكردية، 
في عفرين، وال تراها جزءاً من قوات مكافحة تنظيم داعش، وقالت إنها ليست جزءاً من أي عملية عسكرية 
تركية محتملة في عفرين، كما قال املتحدث باسم التحالف الدولي حملاربة »داعش«، ريان ديلون، لوكالة 
أنباء األناضول، إن واشنطن التي تقود التحالف لن تدعم امليليشيات الكردية في حال قيام تركيا بعملية 

عسكرية في املنطقة، وأضاف: »عفرين ال تدخل ضمن مجالنا العملَيّاتي«.{

بقلم: جيفري هون
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عام آخر من الحرب.. واالحتماالت السّيئة في اليمن
حصاد عام 2017 في اليمن سّيئ للغاية، فالفقر 
والعوز واألمراض واألوبئة تسييد األفق أكثر من دخان 
احلييرب، وتعزز وضعيياً مأسيياوياً نخشييى أن تتغير 
معه املعادلة الراهنة؛ فتتحول معه اليمن إلى سيياحة 
صراع منفلتة من كل القيود، ويتعزز الدور العسييكري 

والسياسي للميليشيا احلوثية أكثر مما نراه اليوم.
مييا يجييري علييى السيياحة اليمنييية قييد يقييارب 
التوصيييف الذي أطلقه منسييق الشييؤون اإلنسييانية؛ 
الذي ال يييزال حتى اللحظة مقيماً فييي صنعاء، جيمي 
ماكغولدريييك، عندما اعتبر احلرب عبثية. رمبا تكون 

هييذه هي العبييارة الوحيييدة التي ال يؤاخييذ عليها هذا 
املسييؤول األممي املثير للجدل، الذي كرس طيلة فترة 
احلييرب؛ دوراً منحييازاً مليليشيييا احلوثييي الطائفييية 

اإلرهابية في اليمن، دون أن يرف له جفن.
فاحلييرب تتحييول بالفعل إلييى ما يشييبه العبث، 
بالنظيير إلييى اسييتمرار التناقييض الظاهر بيين أهداف 
احلرب املعلنة للتحالف؛ وتلييك التي تصاغ في غرف 
مظلميية وفييق هييوى دولتييي التحالييف الرئيسيييتن: 
السعودية واإلمارات، ومبا يتفق مع النزعة املضطربة 
حلاكم واشيينطن اجلديد واألهوج واملتعصب، دونالد 

ترامب.
فالتحالف جيياء إلعييادة احلكومة الشييرعية إلى 
صنعاء، ولكنه مينعها حتى من العودة إلى عدن التي 
أصبحييت محييّررة، وال يييزال احلراكيييون اجلنوبيون 
يقيمون أسواراً من اإلجراءات األمنية حول احملافظات 
اجلنوبية احملررة ملنع أبناء احملافظات الشييمالية من 
الدخول إلى اجلنييوب، وخصوصاً أبناء محافظة تعز 

األقرب إلى مدينة عدن.
املعاناة اإلنسييانية التي يواجههييا املدنيون على 
مشييارف عدن ال حتتمل، فهؤالء مضطرون إلى سلوك 
هييذا الطريييق بهييدف اسييتخدام املطييارات واملوانييئ، 

ألغراض السفر أو العالج وللوصول إلى مأرب.
والالفت أن كل ذلك يجري وسط ترتيبات حثيثة 
لالنفصال، وهو حلم معلن لقسم من اجلنوبين، أكثر 

ما تغذيه اليوم هي السياسات اإلماراتية.
على مدى عام 2017، حتققت إجنازات عسكرية 
مهميية.. فقييد مت حترييير منطقة بيياب املنييدب وجنوب 
السيياحل الغربييي، الييذي يضم مينيياء املخييا، ووصل 
اجليييش مدعوميياً بطيييران التحالييف إلييى أول مييدن 

محافظة احلديدة.
وفي وسييط البييالد، مت حترير آخيير مديرّيتن في 
محافظة شبوة، هما عسيالن وبيحان، ومعهما ُقطعت 
اخلطوط البرية التي كانت تؤميين اإلمدادات املختلفة 

بقلم: ياسني التميمي 

ثم تخصص الواليات املتحدة 16% لألعمال اإلنسانية، وخاصة األزمات 
الطارئيية التييي تييؤدي إلى انتشييار األمييراض أو املجاعييات، نتيجيية للكوارث 
الطبيعية أو التي يصنعها اإلنسييان، كما حدث في رواندا أو سوريا. وتصرف 

هذه األموال عبر املفوضية العليا لالجئن واللجنة الدولية للصليب األحمر.
وأمييا الييي11% الباقية فُتصرف على االسييتقرار السياسييي لييدول حليفة، 
وإصييالح االقتصاد احلر فيها، وكذلك املؤسسييات الدميقراطييية كنظام احلكم 
الرشيد ونظام العدالة، ودعم منظمات حقوق اإلنسان ومفاوضات السالم بن 

املتنازعن وتنفيذ االتفاقيات. 
ومييا تقدمه الواليات املتحدة من هييذه املبالغ كلها لألمم املتحدة -كفرض 
وليس مّنة- يصل إلى 8 مليارات دوالر سنوياً، منها 2.5 مليار لعمليات حفظ 

السالم.
أمييا التبرعات غير املندرجة ضمن امليزانيات غير الطوعية، فقد تصل إلى 
عشييرة مليارات سنوياً، حسب حجم الكوارث الطبيعية ومؤمترات مساعدات 
الطوارئ التي تعاظمت في السيينوات اخلمس األخيرة، بسييبب مآسي سوريا 
واليميين والعييراق وليبيييا وأوكرانيييا وشييمال نيجيريييا وجمهورييية أفريقيييا 

الوسطى، باإلضافة إلى عدد غير مسبوق من الكوارث الطبيعية.
وهكذا يتبّن لنا أن املسيياعدات التي تقدمها الواليات املتحدة هي أساسييًا 
حلماييية مصاحلها وتوسيييع تأثيرهييا، وحماييية حلفائها وتعزيييز دورها في 

العالم كقوة عظمى.
وتبيين أيضيياً أن مسيياعداتها -فييي غالبيتهييا- ال توزع حسييب احلاجة 
بهدف التنمية والتقدم والرخاء، وتسييويق ما يسييمى »القيييم األميركية« مثل 
سيييادة القانييون ومتكن املييرأة وحماية حقوق اإلنسييان وتعزيز املؤسسييات 
الدميقراطية، بل إنها أحياناً تعزز الدكتاتوريات وتغمض العن عن انتهاكات 

حقوق اإلنسان.
يقول أستاذ االقتصاد بجامعة نيويورك في كتابه »عبء الرجل األبيض« 
)2006(: »تقييدم املسيياعدات من فوق إلى أسييفل دون مسيياءلة، ودون وجود 
دليييل على أن املسيياعدات تعزز التنمية املسييتدامة، كذلك إن ربط املسيياعدات 

مبحاربة اإلرهاب وتقدمي املساعدات العسكرية إمنا يعّزز األنظمة القمعية«.
إذن فاسييتخدام واشنطن لسالح التهديد بقطع املسيياعدات غير قانوني، 
وسيييعزز عزلَتها بعد انتخيياب دونالد ترامب الذي أغضييب حتى أقرب حلفاء 

الواليات املتحدة، مثل بريطانيا وأملانيا وكندا.
وال أدل علييى هييذا املوقف من وقوف ممثلته فييي األمم املتحدة نيكي هيلي 
وحيييدة في مجلس األمن ضييد 14 دولة، ومع سييبع دول صغيرة -باإلضافة 
إلى إسييرائيل- في اجلمعية العامة، من بينها نيياورو وميكرونيزيا. أليس هذا 

املوقف صرخة حتذير للدولة العظمى؟{

ألول مرة في تاريخ العالقات الدولية تقوم دولة عظمى كالواليات املتحدة 
بتهديد كافة دول العالم مبعاقبتها وقطع املساعدات عنها، إن هي صّوتت في 
اجلمعية العامة يييوم 14 كانون األول 2017 ضد قرار اعتبار القدس عاصمة 

إلسرائيل، الذي أعلنه الرئيس دونالد ترامب يوم 6 من نفس الشهر.
ثييم تابع ترامييب هييذه التهديدات فوعييد بقطع مسيياعدات أساسييية عن 
باكسييتان والسييلطة الفلسييطينية، وحتى عن وكالة إغاثة وتشغيل الالجئن 
الفلسييطينين )أونروا(. وكان ترامب قد تعهد -أثناء حملته االنتخابية- بأن 
يعيد النظر في مسييألة تقدمي املسيياعدات األميركية جلميع الييدول، ويبدو أنه 

يريد أن يفي بوعده كما فعل في مسألة القدس.
ونسعى لتسييليط الضوء على املساعدات التي تقدمها أميركا، لنعرف ما 
إن كانييت كرميياً ومّنة وتفضالً من بلد ذي سييعة، أو هي واجب منصوص عليه 

في االتفاقات الدولية واملؤمترات ذات الصلة.
البداية كانت في أوروبا

بييدأت فكييرة املسيياعدات اخلارجية إثيير احلييرب العاملية الثانييية إلعادة 
إعمييار دول غرب أوروبييا، بعد الدمار الهائل الذي حلق بهييا جراء احلرب. وقد 
رة من حتت  اعتمدت احلكومة األميركية »خطة مارشال« النتشال أوروبا املدَمّ

األنقاض، وبتكلفة قدرت بي13 مليار دوالر.
وكان الهييدف الثانييي من هييذه اخلطة هييو »تعميق التأثييير األميركي في 
أوروبا، وحمايتها من الدول الشيييوعية املتاخمة لهييا واملتربصة بها، ومن ثم 
حماييية األمن القومي ألميييركا وحلفائها، وتعزيز االسييتقرار والدميقراطية في 
هذه الييدول«، كما أشييارت إلى ذلك الكاتبيية األميركية اخلبيرة في سياسييات 
املسيياعدات األميركييية كارول النكسييتر فييي كتابهييا »املسيياعدات اخلارجية: 

دبلوماسية وتنمية وسياسة محلية« )2006(.
وتصل هذه املساعدات -بطريقة أو أخرى- إلى عدد كبير من دول العالم 
وخاصة الصغيييرة والفقيرة. ولكن اجلزء األكبر منها ُيصرف على خمس دول 

أساسية: 
أوالً: أفغانسييتان؛ حيت تصل نسبة مسيياعداتها نحو 5.5 مليارات دوالر 
)2015(، وهي في معظمها مسيياعدات عسييكرية وذخائر وأسييلحة وخدمات 

وتكاليف لوجود القوات األميركية، والقليل منها يذهب للتنمية.
ثانياً: إسييرائيل؛ ويصلها سيينوياً 3.1 مليارات دوالر، تخصص منها 17 
مليون فقط )أي أقل من 1%( للمسيياعدات االقتصادييية، وُيصرف الباقي على 

املساعدات العسكرية.
ثالثيياً: العراق؛ وتصل قيمة مسيياعداته إلى 1.8 مليييار، معظمها ُتصرف 

على أغراض عسكرية وأمنية.
رابعيياً: مصيير؛ ويصلهييا نحو مليييارْي دوالر، ُيصييرف منهييا 1.67 مليار 

ألغراض عسكرية و330 مليوناً ألغراض تنموية.
خامسيياً: األردن؛ حيث تصل قيمة املساعدات إلى 1.1 مليار دوالر، يذهب 

منها للتنمية 332 مليوناً فقط، والباقي لألغراض العسكرية.
املساعدات والقانون الدولي

عقييدت األمم املتحييدة سلسيية مؤمتييرات دولية لييرأب الصدع بيين الدول 

املتقدمة والدول النامية، عبر ترشيييد التنمية املسييتدامة ومتويلها وجتسييير 
الهوة التكنولوجية بن املجموعتن.

وقد بدأت سلسة املؤمترات الهادفة إلى متويل التنمية في مدينة مونتري 
باملكسيك عام 2002، مروراً بجولة الدوحة 2008، ووصوالً إلى مؤمتر أديس 
أبابا 2015، وذلك لتحقيق تنمية مستدامة عبر: محاربة الفقر، والقضاء على 
عدم املسيياواة، وعلييى األمراض التي متكيين الوقاية منها، ووقييف تآكل البيئة 

والتغير املناخي ونقل التكنولوجيا.
وقد تعهييدت الواليييات املتحدة ودول االحتيياد األوروبي والييدول الغنية 
األخرى بدعم التنمية في الدول النامية لتعزيز اجلهود الدولية حملاربة الفقر، 
كمييا توصلييت هذه الييدول إلى اتفاقيات بشييأن اإلعفيياء من الديييون ومحاربة 

الفساد وتنسيق السياسات.
أقر املؤمتر سييتة مبادئ في ميدان متويل التنمية: تعبئة املوارد احمللية، 
وتعبئة املوارد الدولية مبا في ذلك االسييتثمارات املباشرة، والتجارة الدولية 
كوسيييلة تنمييية، وزيييادة التعيياون املالييي والتكنولوجييي من أجييل التنمية، 
وتسييهيل القروض اخلارجية، وحتسيين األنظميية املالية الدولييية والتجارية 

املعنية بالتنمية.
وأقر املؤمتر باإلجميياع التزام الدول الغنية الصناعية بتقدمي »مسيياعدة 
رسييمية للتنمية« من ناجت دخلها القومي لتغطية تكاليف التنمية املسييتدامة 
لييدى الدول النامية. وقد اعُتبر هذا التوافق إجنازاً عظيماً، وأعيد تأكيد نسييبة 
املسيياعدة الرسييمية للتنمية فييي جولة الدوحيية، وفي املؤمتيير الدولي الثالث 

لتمويل التنمية الذي ُعقد بأديس أبابا 2015.
واحلقيقيية املُييّرة هي أن قلًة من الييدول التزمت هذا القييرار اجلماعي، ومن 
بينها الواليات املتحدة. فإذا أخذنا مجمل املساعدات التي تقدمها أميركا فإنها 
قد تصل إلى 1%، ولكن حسب جداول األمم املتحدة فإن أميركا تقبع في املرتبة 
20 )من مجموع 28 دولة( على سييلّم الدول امللتزمة قيمة املسيياعدة الرسييمة 

للتنمية، وذلك بتقدميها 0.17% فقط من القيمة املطلوبة.
الواليات املتحدة قدمت -حسييب سجالتها عام 2015- مبلغ 49 ملياراً، 
أي مييا يعييادل 1.3% من نيياجت الدخل القومييي، علماً بأن بعض الييدول -التي 
تتلقى مسيياعدات عسييكرية- تشييترط عليها الوالياُت املتحدة أن تصرف تلك 
املسيياعدات داخييل الواليات املتحدة نفسييها، سييواء بشييراء األسييلحة أو دفع 
تكاليييف الصيانيية والتدريبييات واملنيياورات املشييتركة واسييتضافة القواعييد 

العسكرية.
توزع املساعدات األميركية

تخصييص الواليييات املتحدة 35% من املسيياعدات للدول احلليفة لشييراء 
معدات عسييكرية ميين أميركا ودفع تكاليييف التدريب. ومن هييذا اجلزء تقتطع 
واشيينطن حصتها فييي ميزانية عمليات حفظ السييالم التابعة لييألمم املتحدة، 
ومنييه أيضيياً متوَّل عمليييات محاربة شييبكات املخييدرات وزراعيية األفيون في 

أفغانستان وكولومبيا وبيرو واملكسيك وبنما.

مساعدات أميركا للدول النامية.. ِمّنة أم التزام قانوني؟
وهل ألغراض انسانّية أم لخدمة المصالح األمريكية؟

بقلم: عبد احلميد صيام

تعيين »مارتن غريفثت« مبعوثًا أمميًا جديدًا إلى اليمن
أعلنييت مصييادر أممييية، يييوم االثنيين، تعييين 
البريطاني مارتن غريفثييت، مبعوثاً أممياً جديداً إلى 

اليمن، خلفاً للموريتاني إسماعيل ولد الشيخ. 
وأشييارت املصادر لألناضييول، أن األمم املتحدة 
اختييارت رسييمياً البريطانييي غريفثييت، خلفيياً لولييد 
الشيخ الذي أعلن قبل قليل أنه ال يعتزم االستمرار في 

منصبه احلالي بعد انتهاء عقده في شباط  2018. 
ووفييق املصادر نفسييها، فييإن املبعييوث اجلديد 
يعتبر ميين رّواد الوسيياطة الدولييية، وميتلك خبرات 
كبيرة في العمل باألمم املتحدة في الشؤون اإلنسانية 
والسياسييية. وأضافت أن غريفثت وسيييط دولي من 
الطراز األول، وهو أول مدير تنفيذي للمعهد األوروبي 

للسالم، من 1999 إلى 2010.
وأسييس غريفثييت »مركز احلوار اإلنسيياني« في 

جنيف بسويسييرا، حيث تخصييص بن عامي 2012 
و 2014، في تطوير احلوار السياسي بن احلكومات 
واملتمردييين مبجموعة من البلدان في آسيييا وإفريقيا 

وأوروبا.  
وميتلييك املبعييوث األممييي اجلديييد خبييرة فييي 
التعامييل مييع النزاعييات العربية، حيث خييدم مكاتب 
املبعوثيين الثالثيية لييألمم املتحييدة بسييوريا، وذلييك 
مستشيياراً لكوفي عنان، ونائباً لرئيس بعثة مراقبي 

األمم املتحدة. 
كما عمل فييي اخلدمة الدبلوماسييية البريطانية 
وحلسيياب منظمييات إنسييانية دولييية مختلفيية، مبا 
في ذلك منظميية األمم املتحدة للطفولة »يونيسييف«، 
ومنظميية »إنقاذ الطفولة«، قبييل أن يتقلد عام 1994، 
مهام مدير إدارة الشييؤون اإلنسييانية بيياألمم املتحدة 

في جنيف. 
وسييبق للمبعوث اجلديييد أن زار اليمن قبل عدة 
أشهر، حيث التقى بقيادات جماعة احلوثي والرئيس 
الراحييل علييي عبداللييه صالييح، قبييل أن ينتقييل إلييى 
العاصمة السييعودية الرياض للقاء الرئيس عبدربه 

منصور هادي.
وسيييكون البريطانييي غريفثييت ثالييث مبعييوث 
أممي ميسييك ملييف األزمة اليمنييية منذ عييام 2011، 
حيييث سييبقه في املنصييب، املغربييي جمال بيين عمر، 
الذي اسييتمر من 2011 حتى 2015، ثييم املوريتاني 

إسماعيل ولد الشيخ )2018-2015(.
وحتى السيياعة لم يصدر أي تعليق رسييمي من 
احلكومة الشرعية أو من جماعة احلوثي حول تعين 

األمم املتحدة مبعوثاً جديداً لدى اليمن.{
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لالنقالبييين، عبر طرق تهريب تبدأ من سيياحل البحر 
العربي وتنتهي إلى مناطق نفوذ وسيطرة احلوثين.

املعييارك التي يدعمهييا التحالف بلغييت محافظة 
البيضاء املجاورة لشييبوة، ومن شييأن ذلك أن يساهم 
في تضييييق اخلناق على احلوثييين أكثر من أي وقت 

مضى.
ويبييدو أن اإلجنييازات العسييكرية األخيييرة فييي 
شبوة والبيضاء، تأتي بناء على أولويات السعودية؛ 
التي انكسيير كبرياؤها جراء إطالق ميليشيييا احلوثي 
صاروخيين بالسييتين علييى الرييياض خييالل أقل من 
شييهرين، األول اسييتهدف املطييار والثانييي اسييتهدف 
القصيير امللكي، فييي حيين أن اإلجنازات التييي حتققت 
فييي السيياحل الغربي تنييدرج ضمن مخطييط إماراتي 
للسيطرة على السواحل اليمنية، وهو مخطط مرتبط 
أكثيير باألولويات األمريكييية، وليس هناك أدنى شييك 
بأنه يأتي أيضاً في سييياق حرص اإلمارات على بناء 
نفوذهييا اخلاص في اليمن، على حسيياب السييعودية 

وضد مصاحلها احليوية.
ال يختلف اثنان في أن اإلجنازات العسكرية التي 
تشرف عليها اإلمارات في الساحل الغربي قد حتولت 
- رغم أهميتهييا - إلى وبال على اليمنين؛ ألنها عزلت 
السييكان عيين عمقهييم اجلغرافي فييي محافظيية تعز.. 
حرمتهييم ثانييي أهم مينيياء علييى البحر األحميير، وهو 
مينيياء املخا الذي حتول إلى قاعدة عسييكرية إماراتية 

مغلقة.
خييالل هييذا العام، شييهدت عالقييات التحالف مع 
األمم املتحدة تدهوراً ظاهراً؛ جتلى في الفشييل األممي 
بتحريك امللف السياسي، وإدراج التحالف واحلكومة 
الشييرعية ضميين القائميية السييوداء ملنتهكييي حقييوق 

الطفولة، على قدم املساواة مع املليشيا االنقالبية.
ال تتعييرض اإلمارات للقدر نفسييه ميين الضغوط 
التي متارسييها العواصم الغربية إلنهاء احلرب، على 
خلفية الوضع اإلنسيياني املأسيياوي الذي يعاني منه 

اليمنيون جراء استمرار احلرب. 
 وعلى الرغم من الثقل الهائل للمصالح السعودية 
في الغرب، فإن هذه الضغوط تفقد السعودية توازنها 
فييي احلرب الدائرة، ليس فقط فييي جارتها اجلنوبية، 
بييل أيضاً في حدهييا اجلنوبي، وتهددهييا بفقدان ميزة 

السيطرة على املجال احليوي لليمن.
وفيما تبدو دروس العييام املنقضي مليئة بالعبر 
التييي يتعيين أن تتأملهييا الرياض بعمق، فييإن أهم ما 
يتعيين عليهييا التركيييز عليييه هو بنيياء جبهيية مينية 
واسييعة فييي مواجهة االنقييالب. قد يبييدو التقارب مع 
اإلصييالح أهييم خطييوة اتخذت في هييذا االجتيياه، لكن 
هذا يقتضي تخلييص الرياض من اإلمالءات اإلماراتية 
السيييئة التييي كادت أن حتييّول احلرب فييي اليمن إلى 
مسييتنقع خطير من شأنه أن يغرق اململكة، وهي التي 

حتارب في اليمن للنجاة من مخاطر كثيرة.{

أردوغان: »غصن الزيتون« ستستمّر 
حتى القضاء على اإلرهاب

قييال الرئيس التركييي رجب طيييب أردوغان، إن 
عملية غصن الزيتون العسييكرية سوف تستمر حتى 
يتم القضاء على التهديدات اإلرهابية التي تستهدف 
تركيييا وتوفير األجواء املناسييبة للعيش بسييالم في 

املنطقة. 

وأضيياف أردوغييان، فييي تغريدة له علييى موقع 
التواصييل االجتماعييي »تويتيير«، أن تركيا لييم تأخذ 
إذن أحييد لتنفيذ عملية غصن الزيتييون ضد األهداف 
العسييكرية لتنظيمي »ب ي د/ بي كا كا« اإلرهابّين 

في عفرين. 

وشييدد أردوغييان علييى أن بعييض املضايقييات 
املوجهة ضد تركيا من شييمالي سوريا لن تبقى دون 
رّد، وأن أنقييرة سييتواصل عمليتهييا العسييكرية ضييد 
اإلرهيياب بكل حييزم، ولن تتراجع ولييو خطوة واحدة 

إلى الوراء. 
كمييا أّكييد أن تركيييا ال تطمع ولو بشييبر واحد في 
ميين  األساسييي  الهييدف  وأن  اجلييوار،  دول  أراضييي 
العملية )غصن الزيتون( هو ضمان سييالمة سييوريا 

اإلقليمية جنباً إلى جنب مع أمن تركيا القومي. 
وأضاف أن العملية تتضمن أهداًفا أخرى أبرزها 
املساهمة في ضمان سالمة أرواح وممتلكات الشعب 
السوري، وتأسيييس أجواء السييالم واألمن في إدلب 
وعفرييين، مييا يتيييح الفرصة أمييام مئييات اآلالف من 
اإلخييوة السييورّين للعييودة إلييى وطنهييم ومواصلة 

حياتهم في منازلهم. 
وأعلنييت رئاسيية األركان التركية، يوم السييبت، 
انطييالق عملييية »غصيين الزيتييون« بهييدف »إرسيياء 
األميين واالسييتقرار علييى حييدود تركيا وفييي املنطقة 
والقضاء علييى إرهابيي )بي كا كا/ب ي د/ي ب ك( 
و)داعش( فييي مدينة عفرين، وإنقاذ سييكان املنطقة 

من قمع اإلرهابين«. 
وشددت على أن العملية »جتري في إطار حقوق 
تركيا النابعيية من القانون الدولييي وقرارات مجلس 
األمن حول مكافحة اإلرهاب، وحق الدفاع عن النفس 
املشار إليه في املادة 51 من اتقافية األمم املتحدة، مع 

احترام وحدة األراضي السورية«. 
وأكدت أنه يجييري اتخاذ كافيية التدابير الالزمة 

للحيلولة دون إحلاق أضرار باملدنين.{

ألن »البالهة« من سماته الشخصية، التي تعزله 
عيين باقييي الكائنات احلية، فييإن الكائن السيسيياوي، 
جتييده أبييداً ال يكمييل فكييرة؛ ألنييه يفتقييد القييدرة على 
»جتميع الييكالم«، وتعد الشييخصية األقييرب للتعبير 
عنييه هييي »يونييس شييلبي«، أو »ابيين الناظيير« فييي 

مسرحية »مدرسة املشاغبن«!
وألني ال أميييل كثيراً إلى التنظير، فسييوف أنطلق 
للتعامييل املباشيير مييع واحدة ميين خصائييص الكائن 
السيساوي، التي سبقت اإلشارة إليها، وما يتيسر من 
خصائص! فالكائن السيسيياوي يذرف الدمع الهتون؛ 
ألنييه لم ُيسييمح لنقيييب الصحفييين األسييبق ورئيس 
مؤسسيية »األهييرام«، »إبراهيييم نافييع«، بالعودة من 
اخلارج ليموت في بلده، وال سيييما بعد أن اشتد عليه 
املييرض، وأجرى عملييية جراحية كان احتمال فشييلها 

كبيراً، وعندما مات أعيد للقاهرة بشكل مهن!
والكائيين السيسيياوي هييو الييذي يتحييدث عن أن 
فوز الرئيس محمد مرسييي في االنتخابات الرئاسييية 
كان بالتزوييير، فبييه مت إسييقاط الفريق أحمد شييفيق. 
وال يقطع الطريق آلخره ليكتشف أنه لو صح االتهام؛ 
لييكان الفاعييل األصلييي هييو املجلييس األعلييى للقوات 
املسييلحة، الذي كان يدير االنتخابات الرئاسية، وفي 

القلييب منه عبييد الفتاح السيسييي وولي أمره املشييير 
محمد حسيين طنطاوي. كما أن هذا الكالم ميثل طعناً 
فييي نزاهة جلنيية االنتخابييات الرئاسييية، وهي جلنة 
قضائييية برئاسيية رئيييس واحييدٍة ميين أعلييى احملاكم 
فييي البالد، كمييا أن االتهام يترتب على إزاليية آثاره أن 
يحكم الفريق أحمد شييفيق لدورة رئاسية مدتها أربع 
سيينوات.. بيد أن من خصائص الكائن السيساوي هو 
أن يقول جمالً ناقصة، غير مدرك أن اتهامه ميثل إدانة 
للسيسييي تفقده الثقة واالعتبييار، ومتثل دليالً لعزله، 
ليحكم شييفيق، والكائن السيسيياوي بطبيعة احلال ال 

يستهدف ذلك، لكنها الغيبوبة!
والكائن السيسيياوي، ألنه ال يجد ما يدافع به عن 
السيسييي، فإنه يردد »األسييطوانة املشروخة«: يكفي 
أنييه خلصنا ميين اإلخييوان، وعندما تواجهه بسييؤال: 
وميياذا فعل لييك اإلخوان؟ يبدو سييؤالك مفاجئيياً له؛ ال 
ميلييك حياله صييداً أو رداً، فييإذا عاجلته بسييؤال آخر: 
وكيف خلصك ميين اإلخوان، والنظام احلاكم بعد أكثر 
من أربع سيينوات من عزلهم، يتهمهم بأنهم سييبب كل 
إخفاقاته، فهم من يقف وراء فشييله فييي البر والبحر؟ 
عندئذ يقييع الكائن السيسيياوي في »حيييص بيص«، 
تعبيييراً عن عييدم قدرته على الييرد؛ ألنه فييي احلقيقة 

يحفظ أناشيد ويرددها بدون وعي.. ألنه في غيبوبة، 
وهذه واحدة من خصائص الكائن إياه!

والكائن السيساوي، هو الذي يؤيد إعادة ترشيح 
شخص يفتقد أي ميزة، ويرى في رحيله خراباً للبلد، 
فإذا سييألته عيين العمار الذي شيييده، فإنه سيييصاب 
باحلييول البصييري، وكأنييك تسييأله عيين أميير يقع في 

اختصاص علماء الفضاء!
الكائيين السيسيياوي هييو بلحمييه وشييحمه الذي 
أن  احلكومييية  الصحييف  إحييدى  تنشيير  أن  أغضبييه 
»صييالح املوجييي«، الييذي تصييدى إلرهابييي كنيسيية 
اجليزة، مسييجل خطر. وينطلق حزيناً لعملية تشويه 
البطل، دون أن يكمييل مهمته في التعرف على اجلاني 
احلقيقي، وهييو وزارة الداخلية التي قامت في البداية 
بتكرمي نفسييها، باعتبييار ضباطها هم الذين أسييقطوا 
»االرهابييي املتوحش«.. وعندما تكشييف الصور التي 
التقطهييا املواطنون أن مصفحة الداخلييية ولت الدبر، 
وأن رجييال الشييرطة تركييوا اإلرهابييي »يتمخطر« في 
الشييارع، كأنه على »الكورنيش« ال ينقصه إال »حفنة 
ترمس« من باب التسلية، عندئذ قامت الوزارة بكشف 
حقيقيية »صالح املوجي«، وكيف أنه متهم في عدد من 

القضايا: مخدرات، ومشاجرات، وضرب.
وال يستطيع الكائن السيسيياوي أن يكمل نضاله 
بإدانيية اجلهيية التييي أرادت خطف انتصييار »البطل«، 
وعندما فشييلت نشييرت تاريخه االجرامي؛ ألن الكائن 
السيسيياوي جبان بالفطييرة، وهذه واحييدة أيضاً من 

خصائصه!
الكائن السيسيياوي، عندما يفتقد ملبرر للدفاع عن 
السيسي، يلوذ بالعاطفة، وبأنه انحياز منه للجيش، 
وللبيييادة، وخلير أجناد األرض، وذلييك على مظنة أن 
املذكييور هو ضابط اجليش الوحيد، ثييم ال يجد حرجاً 
فييي جتييرمي عقيد باجليش مت سييجنه سييت سيينوات 
ملجييرد أنه قرر خوض انتخابات رئاسيية اجلمهورية، 
ثم يشارك في الهجوم على واحد من قيادات اجليش، 
وهييو الفريييق أحمد شييفيق، ملجييرد أن أعلن ترشييحه 
لالنتخابات الرئاسية، وجتري استباحته مع أنه من 
خير أجناد األرض، وصاحب بيادة أيضاً، وشارك في 
حرب أكتوبر، في حن أن السيسييي لم يشارك ولو في 

حرب الناموس.
والكائن السيساوي يدرك، على غيبوته، أنه على 
الباطييل، فال جتده أبييداً يدافع عيين انحيازاته بالدليل 
واإلقناع، ولكنه يهرب إلى السييب والشييتم، فال يوجد 

عنده ما يقوله.
الكائيين السيسيياوي، إن حتمييل عنه يلهييث، وإن 

تتركه يلهث!{

خصائص الكائن السيساوي في الرئاسة المصرية!
بقلم: سليم عزوز 

السلطات المصرية تداهم
منازل  جامعي توكيالت للمرشح عنان

داهمييت السييلطات املصرية منييازل عدد من القائمن علييى جمع توكيالت لترشيييح رئيس األركان 
املصري السييابق سامي عنان ملنصب الرئاسة في االنتخابات املقررة في آذار املقبل، بينهم مدير مكتبه 

مصطفى الشال، وذلك حسبما أفادت به مصادر في حملة عنان.
يذكر أن عنان أعلن  اجلمعة املاضية ترشحه النتخابات الرئاسة املصرية املقبلة، ودعا مؤسسات 

الدولة املدنية والعسكرية إلى الوقوف على احلياد في االنتخابات. 
وجاء ترشييح عنان للرئاسيية بعد سيياعتن من إعالن الرئيس عبد الفتاح السيسي ترشحه لفترة 

رئاسية ثانية.
وفي كلمة مصورة بثها على موقع فيسييبوك، أرجع عنان قرار ترشييحه إلى تردي أوضاع الشعب 
املصييري التييي قال إنها تزداد سييوءاً يوماً بعييد يوم نتيجة سياسييات خاطئة حّملت القوات املسييلحة 

وحدها مسؤولية اإلدارة دون متكن القطاع اخلاص من القيام بدوره في تسيير أمور الدولة. 
وكان عنان قائداً لقوات الدفاع اجلوي قبل أن ُيعّن في عهد الرئيس املخلوع حسني مبارك رئيساً 
ألركان القوات املسييلحة املصرية، ثم أقاله الرئيس املعزول محمد مرسي عام 2012، وقبيل انتخابات 

الرئاسة عام 2014 أعلن اعتزامه الترشح، ثم تراجع. 
وأوضييح عنان أنه شييكل فريقه الرئاسييي املدني الذي يضييم رئيس اجلهاز املركزي للمحاسييبات 
هشييام جنينة الذي أقاله السيسييي عام 2016، حيث عّينه عنان نائباً له في شييؤون حقوق اإلنسييان 
وتعزيز الشفافية وتفعيل الدستور. كما اختار عنان األستاذ بكلية االقتصاد والعلوم السياسية حازم 

حسني متحدثاً باسمه.{

يلدريم يؤكد عدم وقوع 
خسائر في صفوف قواته

في »غصن الزيتون«
أّكد رئيس الييوزراء التركي بن علي يلدرمي، 
عدم استشييهاد أحد في صفوف القوات التركية 
املشاركة في عملية غصن الزيتون التي أطلقتها 
أنقرة فييي منطقة عفرييين بريييف محافظة حلب 

السورية، يوم السبت الفائت.
وأوضح يلدرمي فييي تصريح صحفي عقب 
لقائه زعيم حزب الشييعب اجلمهوري املعارض 
)كمييال قليتشييدار أوغلو( فييي أنقييرة، أّن جندياً 
واحييداً أصيب بجروح طفيفيية نتيجة اعتداءات 
اسييتفزازية تعرضت لها وحييدة تركية متمركزة 

في والية كلس اجلنوبية.
وأضاف يلييدرمي أّن عملية غصيين الزيتون 
تهدف إلى نشيير السييالم في عفرييين، وتخليص 
سييكان املنطقة العييرب والتركمييان واألكراد، من 
ضغط تنظيمي داعش و »بي كا كا« اإلرهابين.

وأشييار يلدرمي إلى أّن بييالده تولي اهتماماً 
بالغاً بوحدة األراضي السييورية وتطهيرها من 
التنظيمييات اإلرهابييية، واحلرص على سييالمة 
املدنين أثناء العمليات العسكرية. وتابع قائالً: 
»تسييتمر عملية غصن الزيتييون بنجاح، وخالل 
أول يومن مّت تدمير أكثر من 170 هدفاً عبر أكثر 

من 100 مقاتلة حربية«.
وأعرب رئيس الييوزراء التركي عن امتنانه 
للدعييم الشييعبي والسياسييي الواسييع لعملييية 
غصيين الزيتييون، مشيييراً إلييى أّن قييوات بييالده 

تسعى إلنهاء العملية خالل فترة قصيرة.
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رسالة هادئة إلى جماعة اإلخوان المسلمين.. وجهة نظر
بداييية البييد أن أؤكييد أن هييذه وجهة نظر شييخصية 
قابليية للنقاش أو االختالف حولها، فييكل يؤخذ من كالمه 
وُيييرد إال املعصوم  صلى الله عليه وسييلم،   والهدف منها 
في األساس حتريك املاء الراكد، ومحاولة طرح أفكار غير 

تقليدية، قد يكون فيها النفع واإلفادة. 
 ثانياً: ال يسييتطيع أي إنسييان ُمنصييف أن ينكر دور 
جماعة اإلخوان املسلمن في السعي لتغيير الشعوب إلى 
األصلييح، والدفاع عيين قضايا األمة العربية واإلسييالمية 
منييذ نشييأتها في عييام 1928 حتييى اآلن، رغييم كل احملن 

والعقبات والتحديات التي قابلتها، وما زالت تقابلها. 
 ثالثيياً: مييا أطرحييه أرى أنييه يتناسييب مييع الواقييع 
املصييري احلالييي خصوصيياً، وما سييوى ذلييك فأهل مكة 
أدرى بشييعابها، وبطبيعة احلال مصر هي قلب العروبة 

واإلسالم.
 أقييول: بعد حديييث اإلمام البنييا في رسييالة املؤمتر 
اخلامييس )136-137( عيين أهمييية احلكم في اإلسييالم، 
ودور احلكومة في تطبيق شييرع الله، يقييول: »وعلى هذا 
فاإلخوان املسلمون ال يطلبون احلكم ألنفسهم، فإن وجدوا 
في األمة َمْن يسييتعد حلمل هذا العييبء وأداء هذه األمانة 
واحلكييم مبنهاج إسييالمي قرآنييي فهم جنييوده وأنصاره 
وأعوانه، وإن لم يجدوا فاحُلكم من منهاجهم، وسيعملون 
السييتخالصه من أيدي كل حكوميية ال تنفذ أوامر الله«. ثم 
يقييول: »وعلى هذا فاإلخوان أعقل وأحييزم من أن يتقدموا 
ملهمة احلكم ونفوس األمة على هذا احلال، فال بّد من فترة 
ُتنشيير فيها مبادئ اإلخوان وتسود، ويتعلم فيها الشعب 

كيف ُيْؤِثر املصلحة العامة على املصلحة اخلاصة«.
ومييا أعنيييه وأقصييده قييول اإلمييام البنييا: »ونفوس 
األمة على هذا احلال«، والسييؤال هو: مييا حال األمة اآلن، 
وخصوصيياً األميية املصرييية التييي أحتدث عنهييا، هل هي 
تسييتوعب مييا تنادي بييه جماعيية اإلخوان املسييلمن منذ 
نشأتها حتى اآلن، وجاهدت في سبيله وضحت بالنفس 
واملال، أم أن األمر ال يزال يحتاج إلى بذل اجلهود وتوحيد 

آالف  تظاهيير 
األحييد،  يييوم  اإلسييالمين، 
وسييط العاصمة اللبنانية 
بيييروت، للمطالبة بإصدار 
عفو عام يستفيد منه مئات 
واملوقوفيين  املسييجونن 
علييى خلفية أحييداث أمنية 
خييالل  لبنييان  شييهدها 

السنوات املاضية.
املتظاهييرون  ورفييع 
شييعارات تطالييب بالعفييو 
املسييجونن  عيين  العييام 
فيهييم  مبيين  اإلسييالمين، 

املتورطون في االقتتال الذي شييهدته مدينة طرابلس 
في شمال لبنان في السيينوات املاضية، ومعارك بلدة 
عبرا بجنوب البالد، بن اجليييش اللبناني ومجموعة 

الشيخ أحمد األسير، الذي صدر بحقه حكم باإلعدام.
البارزييين  الدييين املسييلمن  واتهييم أحييد رجييال 
فييي لبنان، الدكتييور سييالم الرافعي، في كلميية ألقاها 
أمييام املتظاهرين ونقلتها عنه وسييائل إعييالم محلية، 
احلكوميية اللبنانييية باتخيياذ اخلطط األمنييية ذريعة 
لتزج بالشييباب والفتيات في السييجون، وشييدد على 
أن »معظم الذييين مت توقيفهم في احلمالت التي نفذها 
اجليش اللبناني والقوى األمنية على خلفية األحداث 
التي شهدتها البالد خالل السنوات املاضية.. أبرياء«. 
وأشييار الرافعي إلى أن املوقوفن فيها كانوا »ضحايا 

جتاذبات سياسية«، مطالباً بإطالق سراحهم.
وتطرق الرافعي إلى االشييتباكات التي وقعت في 
بلييدة عبرا املجاورة ملدينة صيدا بن اجليش اللبناني 
وجماعيية أحمييد األسييير عييام 2013، والتييي انتهييت 
باقتحييام معقل الشيييخ األسييير في مسييجد بييالل بن 

رباح، بعد معركة سقط فيها 12 عسكرياً.
تعييّرض  األسييير  »الشيييخ  إن  الرافعييي  وقييال 
حينهييا ملضايقييات وضغوط كثيرة، فأرسييل وفداً إلى 
حاجييز اجليييش اللبنانييي للبحث في سييبل وقف تلك 
املضايقات، ولكن طرفاً ثالثاً أطلق النار« وسييّبب تلك 
االشتباكات. وأضاف أن »مناصري األسير لم يكونوا 

الصفييوف، وتربية الشييعب لتهيئته لتقبييل فكرة حتكيم 
شرع الله بسهولة ويسر؟

 وقبل أن أجيب عن هذا السؤال ال بّد أيضاً أن أعرض 
لييكالم الشيييخ البنييا عن مصر وحبييه لها وعمقييه في فهم 
دورها، يقول في رسييالة )دعوتنا في طور جديد(: »مصر 
بلد مؤمن تلَقّى اإلسييالم تلقياً كرمييياً، وذاد عنه، ورَدّ عنه 
العدوان في كثير من أدوار التاريخ، وأخلص في اعتناقه، 
وطييوى عليييه أعطف املشيياعر وأنبييل العواطييف، وهو ال 
يصلح إال باإلسالم، وال ُيَداوى إال بعقاقيره، وال يطب له إال 
بعالجييه، وقد انتهت إليه بحكم الظروف الكثيرة حضانة 
الفكييرة اإلسييالمية، والقيام عليهييا، فكيييف ال نعمل ملصر 
وخلير مصر؟ وكيف ال ندافع عن مصر بكل ما نسييتطيع؟ 
وكيييف يقييال: إَنّ اإلميييان باملصرية ال يتفق مييع ما يجب 
أن يدعييو إليه رجل ينادي باإلسييالم ويهتف باإلسييالم!! 
نا مخلصون لهذا الوطيين احلبيب، عاملون  إننا نعتييُزّ بأَنّ
له، مجاهدون في سييبيل خيره، وسيينظُلّ كذلك ما حيينا، 
معتقدييين أن هذه هي احَللْقة األولى في سلسييلة النهضة 
املنشودة، وأنها جزء من الوطن العربي العام، وأَنّنا حن 

نعمل ملصر نعمل للعروبة والشرق واإلسالم«.
أعود مرة أخرى حملاولة اإلجابة عن سييؤال املرحلة، 
وطبيعة الواقع الذي نعيشييه في مصيير، هل من األولوية 
اآلن أن ينشييغل اإلخييوان املسييلمون بالعمييل السياسييي 
املباشيير قبييل تهيئة الشييعب وتربيته، كمييا ينبغي، على 
قبييول األفييكار اإلصالحييية، وخصوصيياً أن اجلماعة متر 
مبحنيية كبيييرة لم تشييهدها من قبييل، مع تكالييب األنظمة 
التي تعادي الفكرة اإلسييالمية وحتاربها، وتشّوهها بكل 

الوسائل واإلمكانيات؟
 أقييول: ال بييّد ميين اعتزال العمييل السياسييي )وليس 
العمييل العييام(، وإعييالن ذلك ملدة ميين الزميين، خصوصاً 
أن منبيير السياسيية أصبح مشييوهاً، وغير مفيييد في هذه 

املرحلة، لإلخوان وغيرهم، وذلك لعدة أسباب:
أوالً: تكالييب األنظميية املسييتبدة والواقييع اإلقليمييي 

يريييدون االشييتباك وحمييل السييالح، ال بل إن الشيييخ 
األسييير رفع الراييية البيضاء، حن طلب منا التوسييط 
لوقف املعركة«، مشيييراً إلى أن »وفييداً من هيئة علماء 
املسلمن أجرى اتصاالت مع الضابط املسؤول، ولكنه 
طلييب منييا االنتظييار للبت في األميير في اليييوم التالي، 
وبعييد إصرارنا على ضرورة اإلسييراع في األمر، ذهب 
إلى غرفة مجاورة، وأجييرى اتصاالت، ثم عاد ليبلغنا 
بييأن من غييير املمكن وقييف املعركة، ما يعنييي أن قراراً 

كان قد اتخذ بتصفية حالة الشيخ أحمد األسير«.
وقال الرافعي: »إذا كنا لم نحّمل اجليش اللبناني 
مسييؤولية مييا حييدث، فإننييا في الوقييت ذاتييه نطالب 
بييريء، ومت  العييام لشييبابنا، ألن معظمهييم  بالعفييو 
توقيفه نتيجة اعتقاالت عشييوائية«، مشييدداً على أنه 
»إذا كان أحد ما متورطاً في عمل أمني فلماذا يحاسييب 

بسببه 99 بريئاً«.
وتوجييه الرافعي إلييى رئيس اجلمهورييية العماد 
ميشييال عييون بالقييول: »أوقفوا الظلييم عنييا إذا أردمت 
احلفاظ على النسيييج السييني«، مطالباً بالعفو العام 

ألن »شبابنا مظلومون«.
واقتييرح الرافعي »نفياً أو إبعيياداً مؤقتاً« لبعض 
املوقوفن اإلسييالمين الذييين »ميكن أن يثييير بقاؤهم 
فييي لبنييان حساسيييات« إذا أُطلق سييراحهم مبوجب 
العفو العام، في ما بدا إشارة إلى الشيخ أحمد األسير 

وآخرين.{

واملجتمع الدولييي، الذي يّدعي الدفاع عيين الدميقراطية، 
ضد الفكرة اإلسييالمية، ومحاربتهييا في كل مكان بدعاوى 

وأقاويل باطلة وباهتة.
ثانييياً: الواقييع الذي تعيشييه اجلماعيية اآلن، وحالة 
اجلدل املنتشييرة بن أعضائها ومحبيها، وسؤال البعض 
ماذا جنينييا من خوضنا غمييار السياسيية؟ إال أننا عانينا 
الكثييير، وبذلنا الوقت واجلهد، بييل واملال في حتقيق حلم 

لم نتهيأ له، ويستعد الشعب للتضحية من أجله.
 ثالثاً: الواقع السياسي في مصر أصبح واقعاً مريراً 
يلفييظ كل وجهات النظر اإلصالحية أياً كانت، وخصوصاً 
اإلسييالمية منها، بعد أن قّسم السيسي املجتمع املصري، 
واسييتخدم كل الوسييائل غييير الشييريفة حملاربيية الفكرة 

اإلسالمية بحجج مكشوفة ومعلومة للجميع.
 رابعاً: املعاناة الشييديدة التي يقابلها كل من ينتمي 
لإلخييوان املسييلمن وخصوصيياً داخل مصيير اآلن، فهناك 
حاليية من التمييييز العنصري ضدهم، بييل وصل األمر إلى 
قطييع أرزاقهييم ومصييادرة أموالهييم، ومطاردتهييم في كل 

مكان.
والشييهداء  املعتقليين  أهالييي  معانيياة  خامسيياً:   
واملطاردييين ميين السييلطة األمنييية التييي تتعامييل معهم، 
لألسييف، كأنهم غير مصرين بل أعييداء لهذا الوطن! وهي 

مشكلة ال يشعر بها إال من يعانيها.
أقييول بعيييداً عيين الشييعارات التييي ال تفيييد أحياناً، 
وعمالً بالقاعدة الفقهية إن »درء املفاسييد مقدم على جلب 
املصالييح«، والفهييم املغلييوط أحياناً بالصبيير على البالء 
وأن هذه سيينة الله فييي األرض، وال بّد أن نسييعى للموت 

في سييبيل الله، أؤكد أن من الواجييب – أيضاً - أن نعيش 
في سبيل الله، ونأخذ بكل األسباب الصحيحة، ونستعد 
للمواجهة احلقيقية بعد األخذ بكل أسباب القوة، وتهيئة 
الشييعب لكي يدافع عن حريته وكرامته ودينه وعقيدته، 
قبل دفاعه عن لقمة العيش، التي امتهنها العسكر، وأذلوا 

املصرين لعقود من الزمن من أجل احلصول عليها.
وميين ثَمّ أدعييو اإلخوان املسييلمن كجماعيية وتنظيم 
إلييى إعالن اعتزالهم للعمل السياسييي في مصر لفترة من 
الزمن، مع ترك األمر ملن يرى املشيياركة بشييكل فردي، وال 
عالقيية للتنظيم بذلك، والتركيز في هييذه الفترة العصيبة 
على لييّم الشييمل وتوحيييد الصييف، ومعاجلة ومناقشيية 
القضايييا اخلالفييية، وحتديد الرؤييية والوجهيية في هذه 
املرحليية، حتى تكييون لبنة قوييية متماسييكة عصّية على 

التحديات واملؤامرات.
هييذه أفكار قد تالمس الواقييع، أمتنى أن تكون مفيدة 
للجماعة، ولكل من يسييعى إلنقاذ مصر من براثن العسكر 
الييذي أهييدر كراميية املصرييين، وفييّرط مبقييدرات الدولة 
املصرييية وهيبتها، فاملسييألة حتتيياج إلى كٍرّ وفييٍرّ، وعدم 
إهدار الطاقات والنفس بال طائل. وأختم بقول اإلمام البنا 
في رسييالة التعاليم، أثناء حديثه عيين مراتب العمل أمام 
األخ املسلم الصادق، وحرصه على تأكيد توعية املجتمع 
وتوجيهييه إلييى اخلييير، فقييال: »إرشيياد املجتمييع بنشيير 
دعوة اخلير فيه، ومحاربة الرذائل واملنكرات، وتشييجيع 
الفضائييل، واألميير باملعييروف، واملبادرة إلييى فعل اخلير، 
وكسييب الرأي العام إلى جانب الفكرة اإلسالمية، وصبغ 
مظاهيير احلياة العامة بها دائميياً، وذلك واجب كل أخ على 

حدة، وواجب اجلماعة كهيئة عاملة«.
 أقييول: حن تصل اجلماعة إلييى ذلك بعد بذل اجلهد 
املطلييوب في التوعييية وتوجيه املجتمييع، فحينئذ تتبدل 
األحييوال وتتغير الظييروف، وتكون قد أدت الييدور املنوط 

بها في هذه املرحلة احلرجة من تاريخ أمتنا.
إن أريييد إال اإلصييالح ما اسييتطعت، ومييا توفيقي إال 

بالله، عليه توكلت وإليه أنيب.{

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

يا لها ِمن ِفتنة!
ُده َخطُره،  قد يطلُب املرُء من ُمْغريات الدنيا ما فيه َعَطُبه، ويتمّنى من شهواتها ما يتهَدّ
ويش���َتهي ِم���ن لّذاته���ا ما يصيبه عذاُبه، وإن من أش���دِّ املَل���ّذات إيقاعًا في البِلّيات وإركاس���ًا في 

ع إلى اإلمارات. اخلطيئات طلُب الواليات والتطلُّ
ل العب���ادة وإقامة  ���هادة، واْعِتن���اق الَعقي���دة، وُمؤهٌل لتحمُّ ���ٌأ حَلْم���ِل الَشّ إن كَلّ مؤم���ٍن ُمهيَّ
ما َتلق���ى مؤمنًا حقيق���ًا بأمانة البالد وش���ؤون العباد؛ ول���و ُيعطى الناس  الش����ريعة، ولك���ن قلَّ

ة! بَدعواهم وأماِنيهم لصار الناس ُوالًة بال والية، وُرعاًة بال رعَيّ
قد تكون الوالية في ُمبتدئها َرغدًا وس���عادة، لكنها تنقلب في ُمنَتهاها َنكدًا وَندامة، وفي 
ذلك يقول النبي األكرم صلى الله عليه وسلم: »إنكم سَتْحرصوَن على اإلمارة، وستكون َندامة 
ي���وم القيامة، فِنعَم امُلرِضعة وِبئَس���ت الفاِطمة« أخرجه البخاري؛ فهي آِس���رٌة َمحبوبٌة َش���ْأُنها 
ضيع، ولكَنّ عاِقَبتها بعد الِفطام واالنفصال عاقبٌة وخيمة ما لم يكن الذي  كشأِن امُلرِضعة للَرّ
ُد اخَلْلق إلى ِثَقِل أمانة املتوّلي في قوله: »ما من  َهنا سِيّ يًا حقوَقها. وقد نَبّ تواّلها أمينًا وُمؤِدّ
ه أَو أْوَثَقه  ه ِبرُّ رجٍل َيِلَي أمَر َعش�رة فما فوق إاّل أتى الله يوَم القيامة، يُده َمغلولٌة إلى ُعُنقه، َفكَّ

ُلها مالَمة، وأْوَسُطها َندامة، وآخرها ِخزٌي يوم القيامة« أخرجه أحمد. إثمه، أوَّ
ق���ون ُش���روَطها وال مَيِلك���ون أركانه���ا،  ئاس���ة، ال ُيحقِّ إن الذي���ن ليس���وا أه���اًل للِوالي���ة والرِّ
يتهاَفت���ون عليه���ا تهاُفَت الَفراش على النار، وَيَتداَفعون إليه���ا تداُفَع اجِلياع إلى الِقصاع، وإن 
فاَتْته���م َخَفقِت الَغْيرُة في ُقلوبهم، واحتَدم احَلس���ُد في نفوس���هم، وَس���َلقوا اخُلصوم بألِس���نٍة 

ِحداٍد وُتَهٍم ِشداد.
أم���ا اأُلمن���اء اأَلْتِقي���اء فإنه���م َيْزَهُدون ف���ي جاِهها، وُيعِرض���ون عن َحَلباته���ا، وقد تأتيهم 
ر أْذيالها، فال َيبعُث ذلك في ُنفوِس���هم إال خوفًا من ِثقِل األمانة وإش���فاقًا  رِّ ُمنق���ادٌة إليه���م جُتَ

فريط في تكاليفها. من التَّ
عام���ة، ويس���عى له���ا َس���ْعَيها، وهو ضعيف وه���ي أمانة، ث���م َيْبُلُغها  إنَّ َم���ن يج���ري وراء الزَّ
وَيْعَتلي َصْهَوتها، فقد رِكب َمرَكبًا َخِشنًا، واْرَتقى ُمرَتقًى صْعبًا، وأَْلقى بنفِسه في أَتون الِفتنة، 
عامة  عامة، ألن النَّ عامة هو أحمُق من الَنّ وَطَمسها في حميم ناِرها. وقد قالوا: َمن افَتَخر بالزَّ

َتتُرُك بيَضها، وحتُضُن بيَض غيرها!
جاِة في اآلخرة، ألنه ال ُيس���أُل عن ذات  عي���م ِمن أش���قى الَورى وِم���ن أْبَعِدهم عن النَّ إن الزَّ
ته، وُيناَقُش احلساَب على  نفِسه َوحَدها، وال َعن أهله وِعياله، ولكن ُيسأُل عن جميع أفراد َرِعيَّ
عيم، فُيس���اق في  قير والِقطمير. وقد تكون ُتهَمُته االْنِغماس في ش���َهوات احلياة، وَجْلِب النَّ الَنّ

اآلخرة إلى العذاب األليم، ويصيُر في النار بني أطباق اجلحيم.
ْفس األّم���ارة بطلِب اإلمارة،  ���اعي إلى ُعُل���وِّ املَقام، الطاِمع في ِقي���اد األنام، ذو النَّ أيه���ا الَسّ
ناِت في األمانة التي أَبِت الّسمواُت واألرُض واجلباُل وعظائُم  ِاعِرض نفَسَك على آياِت اللِه البيِّ
َكمات في إقامة العدل في الناس، ثم  املَخلوقات أن يحِمْلَنها وأَْشَفْقَن منها، وعلى اآلياِت امُلْ
ْاعِرض َنْفس���ك على َهْدِي امُلصطفى صلى الله عليه وس���لم في ُشروط الوالية وِصفات الُوالة، 

فإن وجدَت نفَسك حقيقًا بها فَحْيَهال وإاّل فال...
ال تطلب الوالية إن كنَت ضعيفًا ال تستطيُع أْن َتنِطَق بصوِت حرٍّ َطليق، ال َتثُبُت قَدماَك 

راط من غير َتْضِييٍق وال َتْطويق! على الصِّ

»إسالميون« يتظاهرون في بيروت
للمطالبة بالعفو الشامل عن السجناء الموقوفين

بقلم: جمال نصار 
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اجلديد.
بعييد اللقاء أدلييى الدكتييور عبد الرحميين البزري 
دراسيية  علييى  تركييز  اللقيياء  أن  فيييه  أكييد  بتصريييٍح 
أوضاع املدينيية وأحوال املواطنن فييي ظل التحديات 
االجتماعييية واالقتصادية التي يعانييي منها املواطن، 
خصوصيياً في صيييدا وجوارهييا. وأضيياف أن البحث 
تناول املشيياكل البيئية التي تعاني منها مدينة صيدا 
خصوصاً مشكلة النفايات التي يجب أن تتضافر كافة 
اجلهود من أجل إيجاد حييٍل صحي لها، يحمي املدينة 
وسييكانها من اآلثار السييلبية والبيئية لدخول كميات 
كبيييرة من النفايييات، وعدم القدرة علييى التخلص من 

العوادم والبقايا بطرٍق صحية وبيئية مناسبة.

التوجهييات السياسييية واالجتماعية فييي طرابلس 
وسييبل إمناء املدينيية، وجرى التطرق لالسييتحقاق 

االنتخابي وقانون االنتخابات.

املشترك في كنف الدولة الواحدة ضمن مفهوم املواطنة 
ومبدء احلقوق والواجبات.

كما مت التداول بالقانون االنتخابي في دائرة صيدا 
- جزين.

قانييون االنتخيياب واعتبرنييا انييه لم يكن بحجييم طموح 
ل علييى قياس القوى السياسييية  اللبنانييين، وإمنييا ُفصِّ
احلاكميية وفيييه الكثير من الثغييرات والتعقيييدات وعدم 

املساواة بن الدوائر االنتخابية.
من ناحية ثانية، زار الوفد برئاسة د. حمود النائب 
زياد أسود حيث جرى احلديث عن العالقات الصيداوية 
اجلزينييية، مع تأكيييد ضرورة اعادة هييذه العالقات الى 
سابق عهدها مبعزل عن التباينات السياسية، وال سيما 

خالل املواسم االنتخابية وما يسودها.

امكاناتها بن يديك دعماً ومؤازرة ودعاء بالتوفيق«.
الدكتييور عماد احلوت شييكر بييدوره العائلة على 
دعمه وتبني ترشيحه، وأشاد بنجاحات أفراد العائلة 
التييي تشييّكل منوذجيياً عيين عائييالت بيييروت الغنييية 
بالطاقييات والكفيياءات، وأن بيييروت ترفع ميين ينتمي 
اليهييا بصدٍق وإخييالص، فالكل ينتسييب اليها وهي ال 

ُتنسب إلى أحد...
ثم قال: »لذلك كلِه فإن بيروَت تستحق أن نتكامل 
خلدمتهييا ونهضتهييا ال أن نتصييارع عليهييا، بيييروت 
تستحق أن تراعى هويتها وقيمها وهواجسها فيشعر 
أبناؤها بأنهم مواطنون ال رعايا، فال يعتدي أحٌد على 
حقوقهم سياسياً أو أمنياً أو وظيفياً، وبيروت تستحق 
أن يتنافس اجلميع لتمثيلها بحٍق في املجلس النيابي 

من خالل ما ميلك من رؤى لهذه املدينة احلبيبة«.

اسييتقبل نائب رئيس املكتب السياسييي للجماعة 
اإلسييالمية في لبنان د. بسييام حمييود مبركز اجلماعة 
في صيدا الدكتور عبد الرحمن البزري، على رأس وفٍد 
ضم احلاج بسييام القطب والسيييد ماجد حمتو وكرمي 
البييزري وطارق قبرصلييي، بحضور مسييؤول اللجنة 
االنتخابييية للجماعيية فييي اجلنييوب أحمييد اجلردلي، 

وعضو املجلس البلدي ملدينة صيدا حسن الشماس.
جرى خالل اللقاء التداول بالشييؤون الصيداوية 
والبيئييية  واإلمنائييية  واملعيشييية  السياسييية 
واالجتماعية، وسييبل حتريك عجلة االقتصاد وإيجاد 
احللول الناجعة ألزمة معمل فرز النفايات، كما تطرق 
اللقاء لالسييتحقاق االنتخابي القييادم في ظل القانون 

املسؤول  اسييتقبل 
للجماعيية  السياسييي 
الشمال  في  اإلسييالمية 
األسييتاذ إيهيياب نافييع 
املقعييد  عيين  املرشييح 
دائييرة  عيين  املارونييي 
-املنييية-  )طرابلييس 
األسييتاذ  الضنييية( 
شييبطيني،  جييورج 
أحمد  األسييتاذ  يرافقييه 
وبحضييور  درويييش 

أعضيياء القسييم السياسييي أحمييد البّقييار وصهيييب 
جوهر.

جرى التييداول بالعالقات التييي جتمع مختلف 

املسييؤول  اسييتقبل 
للجماعيية  السياسييي 
اجلنييوب  فييي  اإلسييالمية 
الدكتييور بسييام حمييود في 
مركييز اجلماعيية فييي صيدا 
مرشح القوات اللبنانية عن 
قضيياء جزين عجيياج حداد 
يرافقه مارون سمعان وذلك 
بحضييور مسييؤول اللجنيية 
االنتخابييية أحمييد اجلردلي 
البلييدي  املجلييس  وعضييو 

ملدينة صيدا حسن الشماس ومحمد الزعتري.
جرى خالل اللقاء تأكيد عمق العالقات االجتماعية 
واالقتصادييية التييي تربط صيدا بشييرقها وصييوالً الى 
جزييين، واصييرار أبنيياء املنطقة علييى تكريييس العيش 

برعاية رئيس مجلس الوزراء »سييعد احلريري«  
ممثيياًل باألمن العييام لتيار املسييتقبل األسييتاذ »أحمد 
احلريييري«، كييرم نييادي »رياضيييو عكار« فييي مطعم 
الديييوان يوم اجلمعيية 1/20، املسيياهمن والداعمن 
لنصييف ماراثييون عييكار 2017. وقييد ُقدَِّمييت الييدرع 
التكرميية للمرشييح األسييتاذ محمد شييديد، ملساهمته 
والثقافييية  الرياضييية  للفعاليييات  الدائييم  ودعمييه 
واالجتماعييية والتنموييية، وكل مييا ميكيين ان ينهييض 
بعكار وشييبابها، وقد تسييلم الدرع نيابة عنه األستاذ 

رسالن رستم.

السياسي  املسؤول  زار 
فييي  اإلسييالمية  للجماعيية 
بسييام  الدكتييور  اجلنييوب 
بلييدة جزييين، حيث  حمييود 
والنائييب  الوزييير  التقييى 
السابق األستاذ ادمون رزق، 
بحضور جنله األستاذ أمن، 
والنائييب السييابق الدكتييور 
واحليياج  العبيييدي،  زهييير 
واألسييتاذ  اجلردلييي  أحمييد 

محمد الزعتري.
جرى خالل اللقيياء التداول بالعالقييات الصيداوية 
اجلزينّية التاريخييية واالجتماعية، واالمتداد اجلغرافي 
والدميغرافييي الطبيعييي بيين صيييدا وجزييين، وجييرى 
التطييرق الييى الشييأن السياسييي واالنتخابييي في ضوء 
القانييون اجلديييد الييذي جعييل القضاءييين ضميين دائرة 

انتخابية واحدة.
واعتبيير د. حمييود ان الزيييارة تكتسييب أهميتها من 
تاريخ هذا البيت وصاحبييه احملامي والبرملاني العتيق 
والوزير املميز األسييتاذ ادمييون رزق. وأضاف: ناقشيينا 

جوالتييه  سلسييلة  ضميين 
التييي تهييدف الييى التواصييل مع 
كل شييرائح املجتمييع العييكاري، 
زار مرشييح اجلماعة اإلسييالمية 
األستاذ محمد شديد منطقة قرى 

نهر األسطوان في عكار.
بلييدة  ميين  البداييية  كانييت 
كروم عرب، ثم الى بلدة كوشيية، 
والقنبيير، وتاشييع، حيييث التقى 
برؤسيياء  لييه  املرافييق  والوفييد 
وبعييض  واملخاتييير  البلديييات 

الفعاليات.
مناسييبة  الزيييارة  وكانييت 
لشييرح رؤييية وبرنامج مرشييح 
اجلماعيية للمرحلة القادمة، التي 
تقييوم على خدميية وامنيياء عكار 

ميين الناحية التعليمييية والصحية واخلدماتية، واملشيياريع االسييتثمارية والتجارية التييي تؤّمن من خاللها 
للعكارين حقوقهم املشروعة من دولتهم دون مّنة من أحد.

أعلنييت جمعييية بنييي احلييوت فييي فطييور جامع 
للعائليية فييي فنييدق رديسييون فييي بيييروت، تبنيهييا 
لترشيييح الدكتور عماد احلييوت لالنتخابات النيابية 

القادمة عن دائرة بيروت الثانية.
قّدمييت اإلعالمييية ندى احلييوت للحفل، ثييم القى 
رئيس جمعييية العائلة الدكتور عبييد الرحمن احلوت 
كلميية قييال فيها: »جنتمييع اليييوم في هييذه الصبيحة 
أبناء عائلة وأنسييباء لنؤكد من جديد الدعم والوقوف 
الييى جانب ابيين العائليية الدكتييور عماد، الييذي أظهر 
عبر السيينوات التي قضاها بالعمييل النيابي كل كفاية 
ومقدرة ومواقف مشييرفة ومتمّيزة تعكييس ما متّيزت 
به عائلتنييا من حكميية ووطنية واعتييدال«، ثم أردف: 
»اسييمحوا لي أن أتوّجه باسييمكم ألقول للدكتور عماد 
إن العائلة بجانبك تؤيد ترشيحكم بل تتبناه، واضعًة 

د. عبد الرحمن البزري يزور الجماعة في صيدا

الجماعة في الشمال تستقبل المرشح جورج شبطيني

الجماعة في صيدا تستقبل المرشح عجاج حداد

تكريم نادي
»رياضيو عكار«

الجماعة في الجنوب تلتقي
الوزير السابق إدمون رزق والنائب زياد أسود

محمد شديد من قرى نهر األسطوان: 
قّررنا الترشح لالنتخابات لخدمة أهلنا في عكار«

جامعة بني الحوت تعلن تبّنيها ودعمها
لترشيح الدكتور عماد الحوت عن بيروت

أنشطة
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أعلن���ت املكم���ة الدولية اخلاصة بلبنان في بيان لها أنها تس���لمت من احلكومة اللبنانية 
مس���اهمتها في ميزانية املكمة لعام 2018. تبلغ هذه املس���اهمة قرابة 36 مليون دوالر أميركي، 
وهي تشكل 49% من ميزانية املكمة. ولم تنَس املكمة في ختام بيانها توجيه الشكر للحكومة 

اللبنانية على استمرار التزامها ودعمها لعمل املكمة.
من باب التذكير، فإن القرار الظني الصادر عن املكمة الدولية يوّجه االتهام بشكل صريح 
إل���ى أربعة قياديني من ح���زب الله لضلوعهم في جرمية اغتيال الرئيس رفيق احلريري ورفاقه 
ي���وم 14 ش���باط 2005، وقد ص���درت عن املكمة مذك���رات توقيف غيابية بحقه���م، وهي طالبت 

السلطات اللبنانية باعتقال املتهمني، األمر الذي لم يحصل.
م���ن ب���اب التذكير أيضًا، فإن حزب الله يصف املكمة الدولية بأنها أداة أميركية مسّيس���ة، 
الهدف من وراء تشكيلها التضييق على حزب الله وحصاره، وبالتالي فإن احلزب –حسب أمينه 
الع���ام- يعتب���ر نفس���ه غير معنّي بأي ق���رار يصدر عن املكمة، وال يكلف نفس���ه عن���اء التعليق 

عليه.
من باب التذكير، فإن احلكومة التي تشكرها املكمة الدولية على متويلها، هي تلك التي 
ميل���ك فيه���ا حزب الله وحلفاؤه أكثر من نصف عدد حقائبها، وبإمكان هؤالء الوزراء، إن أرادوا، 
تعطي���ل أي ق���رار يص���در عنها، وهذا يعن���ي أن قرار متوي���ل املكمة الدولية ح���از موافقة حزب 

الله.
م���ن باب التذكير، كاد متويل احلكومة اللبنانية للمحكمة الدولية في محطات س���ابقة أن 
يطيح حكومة الرئيس جنيب ميقاتي عام 2011، بعدما رفض حزب الله وحلفاؤه هذا التمويل، 
في مقابل فريق يصّر على التمويل، يتقدمه رئيس اجلمهورية ميشال سليمان. أما اليوم، وفي 
عهد حليف احلزب الرئيس ميش���ال عون، وفي ظل حكومة ميلك فيها احلزب أغلبية واضحة، 
وفي ظل تقدم ما يطلق على نفسه اسم »محور املقاومة« تقدم احلكومة ماليينها إلى املكمة 

بهدوء وصمت ودون تعليق أو تهديد.
من باب التذكير أيضًا، فإن رئيس احلكومة التي دفعت ماليني الدوالرات لتمويل املكمة 
الدولية هو س���عد احلريري، ابن رفيق احلريري الذي مّت تش���كيل املكمة من أجل كشف هوية 
الذين اغتالوه ورفاقه واعتقالهم ومحاكمتهم وإنزال العقاب بهم. وهو نفس���ه الذي أخذ يعلن 
ف���ي اآلون���ة األخي���رة حرصه على مش���اركة حزب الله ف���ي حكومته، ويصف هذه املش���اركة بأنها 

ضمانة لألمن واالستقرار، ويتجنب مطالبة احلزب بنزع سالحه.
رغم سياس���ة التقش���ف التي أعلنتها احلكومة عند إقرار موازنة العام املاضي، وتأخر صدور 
موازنة العام احلالي بس���بب تعذر االتفاق على قطع احلساب للسنوات املاضية، كانت احلكومة 
كرمية النفس وس���خّية و»صاحبة واجب«، فلم تكد متّر أيام على دخول العام 2018 حتى دفعت 
مس���اهمتها الس���نوية مليزاني���ة املكمة، متجاهل���ة األعباء الكثي���رة التي تثقل كاه���ل امليزانية 

والدولة واللبنانيني.
ه���ي أحجي���ة أقرب إل���ى املهزلة: دول���ة تدفع من جي���وب اللبنانيني املاليني س���نويًا لتمويل 
عم���ل محكم���ة دولي���ة مضى عل���ى بدء أعمالها أكثر من عش���ر س���نوات، لم يس���تفد منها خالل 
هذه الس���نوات إال العاملون فيها والفنادق الت���ي يقطنون فيها، والطائرات التي يتنقلون فيها، 
في حني أن فريقًا أساس���يًا في الس���لطة يرفض عمل املكمة ويكيل لقضاتها وموظفيها أشنع 

االتهامات واليعترف بالقرارات الصادرة عنها.
رمب���ا آن أوان إيج���اد ع���الج النفصام الش���خصية الذي تعيش���ه احلكومة، فل���م يعد مقبواًل 
التناق���ض احلاص���ل ف���ي التعاطي مع املكم���ة الدولية، خاصة أن هذا التناق���ض يكبد خزينة 

الدولة ماليني الدوالرات كل عام دون فائدة.
ح���ني مّت تش���كيل املكمة الدولية اخلاصة بلبنان كان���ت الظروف مختلفة، وكان فريق من 
اللبناني���ني حريص���ًا عل���ى معرفة »حقيقة« م���ن اغتال الرئي���س رفيق احلري���ري ورفاقه. بينما 
الواض���ح الي���وم أن ه���ذه احلقيقة باتت تش���كل عبئ���ًا على اجلمي���ع، ومن كان في الس���ابق راغبًا 

باحلقيقة، فقد بات اليوم يفضل دفن رأسه بالرمال جتنبًا لها.

بقلم: أواب إبراهيم

محكمة ليتها لم تكن!

كلمة طيبة

التييي  االحتجاجييات  كل  توقفييت  فجييأة 
شييهدتها تونييس، والتييي اّدعى كثيييرون أنها 
بسييبب قانون املالية وغالء األسييعار. وفجأة 
كانييوا  الذييين  الساسيية  كل  صمييت  أيضيياً، 
يسيياندون هذه االحتجاجات. مع اإلشارة الى 
أن »السيد الشعب« لم يكن يعنيه أمر القانون 
ميين بعيد أو قريب، الفئة التي احتجت وصفت 
بأنها مخّربة فاسييدة، وأنهم لصوص، اعتبارا 
للفعل املضر الذي أحلقه بعضهم بامللك العام 

واخلاص.
وفجييأة أيضيياً، حتييول اهتمييام الساسيية 
الى وثيقة قرطيياج، وخيبتها، وعجييز أحزابها 
األساسييية، )نييداء تونييس وحركيية النهضة(، 
فييي إدارة البييالد. ويجييري مييع ذلييك بعييض 
ميين الساسيية، محيياوالت لدعييوة أحييزاب إلى 
االنسحاب من هذه الوثيقة. ومع أننا ال نساند 
مضمونهييا، إال أنهييا حققييت اسييتقراراً مهماً في 
تونييس إلى هييذه اللحظيية. الهدف ميين حتول 
االهتمام في اجتاه وثيقة قرطاج أصبح معلناً، 
وهو إسييقاط هييذه احلكومة، وتكوييين حكومة 
أخييرى، من أهييم شييروطها عدم وجييود حركة 
النهضيية فيهييا، أو أن ال تكييون ممثليية بحجمها 
البرملانييي احلقيقي، حتييى إن بعضهم دعا إلى 
أن تتحول حركة النهضة إلى جناح املعارضة، 

حتى يتم تقييم سلوكها وتخليها عن العنف.
فييي تونييس، وكل  السياسيية  كل ويييالت 
الوضع الهييش اقتصادييياً واجتماعييياً، ُيعزى 
إلى عنوان واحد، هو عدم القبول اإليديولوجي 
باحلركة اإلسالمية: النهضة، في نسيج املشهد 
التونسييي، مع أنييه تبّن أنها أهييم مكونات هذا 

النسيج، وطنياً وفكرياً وثقافياً وسياسياً.
طرفييان يعمييالن بجييد علييى عييزل حركة 
اليسييار  قيياع  ميين  قييدمي  طييرف  النهضيية. 
االسييتئصالي، ليييس فييي أدبّياتييه وحتركاته 
سييوى محاربيية حركيية النهضيية، وحضييوره 
وقوته مرتبطييان في االجتاه نفسييه، بحضور 
حركيية النهضة وقوتها. وطرف آخر مسييتجد، 
ظهيير بعييد ثييورة 14 يناييير، ومتاهييى مبوقف 
عاملي من حركة اإلخوان املسلمن، وهو موقف 

العداء والعزل والقتل.
لم يعد يخفى علييى أحد أن دولة االمارات 
والسييعودية هما من قاد الثورات املضادة في 

في تونس
حركة النهضة هي الهدف

الوطيين العربييي، وهما من جعييل القضاء على 
اإلخوان املسييلمن الهدف األول من كل حركات 
التخريييب فييي الوطيين العربييي. منييذ بداييية 
الثييورات بيياح ضاحييي خلفييان بييكل أهدافهم 

وبرامجهم.
هاتييان الدولتييان خّربتييا الوطن بسييبب 
اإلخوان املسييلمن، ذبحوا اليمن حتى ال يحكم 
حزب اإلصالح، وذبحوا الشعب الليبي حتى ال 
يحكم إخوانييه، وزعزعوا األوضاع في تونس، 
وما زالوا، إلى أن ترحل حركة النهضة، ودمروا 
سورية ألنهم اعتقدوا في حلظات فارقة أنه لو 
سييقط بشييار األسد سيييحكم إخوان سييورية، 
وذبحييوا وأحرقييوا أهييل مصيير أحييياء حتييى 
يجييري التخلييص ميين اإلخييوان، وال يحكموا. 
مّولوا انقييالب تركيا، وحاصروا وهييّددوا قطر 
ألن لها شييبهة عالقة باإلخوان، وهم يالعبون 

السودان، ويجّيشون على حدوده.
تسييقط  لييم  سيينوات  سييبع  مييدى  علييى 
»فكييرة  أن  األول  لسييببن:  النهضيية،  حركيية 
التوافق« التي اخترعها الشيييخان )الغنوشي 
الييذي  للحييد  جهنمييية،  كانييت  والسيسييي( 
أسييعد الشيييخ الرئيس، الييذي حقييق رغباته 
التاريخييية، وكان ميين نتاج ذلك خييالف بينه 
وبيين اإلمييارات، ويبدو أن اخلييالف متواصل. 
والثانييي، فييإن الطييرف الييذي خسيير الرهييان 
علييى الرئيييس الباجي لعب لعبتييه اخلطيرة، 
فييي ضرب حزب نييداء تونس، وقييد جنح أميا 
جنيياح فييي ذلييك. إال أّن وجود جنييل الرئيس، 
السبسييي االبن، مع مجموعة من احمليطن به 
من الدساترة، مكن حركة النهضة من استثمار 
ذلك، وجنحت حركيية النهضة حتى في تقوية 
هذا الشق، بغاية أن يستمر نداء تونس، الذي 
دخل »دار التوافييق«. وما زالت حركة النهضة 
تقاوم من أجل عدم فك هذا االرتباط. وسيييظل 
األميير كذلك إلييى أن تعييدل األحييزاب الرافضة 
حلركة النهضيية مواقفها، وتؤميين بأن الوطن 
أهم من اإلمارات والسعودية، فالنهضة حتمل 
وإيجابياتييه،  التونسييي  املجتمييع  سييلبيات 
وارتباطها باإلسالم، لم يتنزل في سياساتها، 

ولن يتنزل.{
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بقلم: محجوب أحمد قاهري


