
في يوم المرأة العالمي
إزاء الف���راغ السياس���ي واالجتماع���ي ال���ذي يعانيه العال���م العربي، ل���م يجد الذين 
يفتشون عن قضايا تشغلهم سوى اليوم العاملي للمرأة، ليس ألنها محرومة من حقوقها 
عندن���ا ف���ي لبنان، حيث تعمل املرأة في كل ميادين احلياة العامة، وقد بلغ عدد النس���اء 
)عف���وًا، الس���يدات( اللواتي ترش���حن لالنتخاب���ات النيابية مائة وإحدى عش���رة س���يدة، 
بينما االش���كالية قائمة في اململكة العربية الس���عودية وحدها، حيث يحظر عيها قيادة 
الس���يارة وتول���ي الوظائ���ف العامة. وقد مّن الل���ه عليها بولّي للعهد رغ���ب في أن يخرق 
كل األع���راف، حتى احلريات العامة املعم���ول بها في جميع أقطار العالم الدميقراطية، 
فأطل���ق يده���ا ف���ي قيادة الس���يارة، وفي أن تتولى امرأة س���عودية منقبة مهمة االش���راف 
عل���ى محط���ة بنزين للس���يارات في مدين���ة اخلبر. لكن هل خطر في بال أحد أن يس���أل 
عن حرية هذه املرأة في أن يؤخذ رأيها فيمن يحكمها أو يدير ش���ؤون بلدها أو يتصرف 
بثروته���ا النفطي���ة، فيريح املتعب���ن ويعالج املرضى في بلده، ويس���ّد حاجة املضطهدين 
واحملاصرين من اخوانه العرب واملسلمن، بداًل من أن مينح دونالد ترامب مئات املليارات 
من الدوالرات، في مش���اريع وخدمات ألبناء الدول���ة البكر: الواليات املتحدة األميركية.
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»إخوان مصر« يحّملون سلطة االنقالب 
المسؤولّية عن حياة المرشد
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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(

الخليل لجريصاتي: نعم 
رفضت مخالفة القانون

غ��رد وزير امل��ال علي حس��ن خليل عبر 
حس��ابه عل��ى »تويت��ر« فق��ال: »أضحكن��ي 
وأحزنني الى أي مس��توى يغش وزير نفسه 
والن��اس باللعب عل��ى الكالم. نع��م اعترفت 
بأنني رفضت مخالفة القانون وقرارات أعلى 
س��لطة رقابية ومنعت هدر 50 مليون دوالر. 
نع��م اعت��رف بأنن��ي عطل��ت عل��ى البع��ض 

العموالت املنظورة وغير املنظورة«.
وأض��اف في سلس��لة تغري��دات: »نعم 
اعت��رف بأنن��ي بق��راري فضح��ت كي��ف لزم 
املشروع بأعلى من سعره وماليني الدوالرات 
عل��ى اعتب��ار أن��ه سيس��لم قبل أس��ابيع من 
منافسيه، في وقت لم تسلم الوزارة املوقع إال 

بعد أكثر من سنة«.
وكان وزير العدل س��ليم جريصاتي، قد 
ق��ال بعد اجتم��اع تكتل التغيي��ر واالصالح: 
»بكل صدق واحترام لعقول الناس، نس��جل 
إق��رار  آن،  ف��ي  وأس��ف  وامتن��ان  بارتي��اح 
معال��ي وزي��ر امل��ال بأن��ه عرق��ل معم��ل دير 
عم��ار، هذا إقرار نس��جله وعلى كل مس��ؤول 
عندم��ا يخطئ، أن يعت��رف باخلطأ، وإن أتى 
االعت��راف متأخ��راً. طبع��اً، التأخي��ر حصل 

وكلف اخلزينة على أكثر من صعيد«.

المشنوق: قانون االنتخاب 
سيعطي كل مرشح حجمه

وصف وزي��ر الداخلي��ة نهاد املش��نوق 
االنتخاب��ات النيابي��ة املقبلة بأنها س��تكون 

»عرساً دميوقراطياً«.
ورأى خ��الل لق��اء نظمه ن��ادي »ليونز« 
الكس��ليك، أن »االنتخاب��ات س��تجدد خالي��ا 
لبن��ان السياس��ية، والقان��ون س��يعطي كل 
مرش��ح حجم��ه احلقيق��ي«. ولف��ت إل��ى أن 
»اللبناني��ني لم يعتادوا قانوناً فيه النس��بية 
والص��وت التفضيل��ي ول��م يعت��ادوا أيض��اً 
اللوائ��ح احلزبية ب��ل اللوائ��ح الطائفية منذ 
االستقالل في عام 1943، هي جتربة جديدة 
حي��ث س��يتنافس كل مرش��ح م��ع آخ��ر م��ن 
طائفته، وال يوجد تش��طيب بل ستكون »زي 

ما هي« وهذه املرة بالقانون«.
وأوض��ح أن »القانون مفصل إلى أربعة 
أج��زاء، النس��بية اإليجابي��ة الت��ي حت��د من 
الق��درة على اإللغ��اء، والص��وت التفضيلي، 
ورمبا كان األفضل أن يكون في القانون أكثر 
م��ن ص��وت تفضيل��ي، ال صوت واح��د فقط، 
والنقط��ة الثالث��ة له��ا عالق��ة باالحتس��اب، 

والرابعة التي تتعلق بكيفية التصويت«.

وزير العدل »يتمنى« 
من قضاة عدم التصريح

متنى وزي��ر الع��دل س��ليم جريصاتي، 
ف��ي س��ابقة، »عل��ى التفتي��ش القضائ��ي أن 
يتمن��ى بدوره عل��ى بعض كب��ار القضاة في 
لبنان عدم التواصل م��ع اإلعالم، كما تقضي 
األص��ول، قبل مراجعة وزي��ر العدل«، مؤكداً 
ف��ي تصري��ح بع��د اجتم��اع »تكت��ل التغيير 
عل��ى  »حري��ص  أن��ه  النياب��ي  واإلص��الح« 

السلطة القضائية«.
وكان فقد ت��ردد في وس��ائل إعالمية أن 
من املس��تهدفني ب�»التمني« قاضي التحقيق 

العس��كري األول رياض أبو غيدا، وذلك على 
خلفي��ة ملف املوقوفني زياد عيتاني بش��بهة 
التجسس للعدّو اإلسرائيلي واملقدم في قوى 
األمن الداخلي س��وزان احلاج بشبهة فبركة 
ملف التجس��س لعيتاني وقرص��ان انترنت 
وزوجته بش��بهة تنفيذ م��ا طلبت احلاج منه 

القيام به.

تفاهم »نهائي« 
بين الحريري وجنبالط

مواكب��ة  سياس��ية  مص��ادر  أك��دت 
لألج��واء التي س��ادت لقاء رئي��س احلكومة 
س��عد احلريري ورئي��س احل��زب »التقدمي 
االش��تراكي« النائب ولي��د جنبالط في »بيت 
الوس��ط«، في حضور الوزير غطاس خوري 
والن��واب: غ��ازي العريض��ي وأكرم ش��هيب 
ووائل أبو فاعور وتيمور وليد جنبالط، أنهما 
اتفقا عل��ى خوض االنتخاب��ات النيابية معاً 
في الدوائر االنتخابية املشتركة وحتديداً في 
الش��وف- عالي��ه، وبيروت الثاني��ة والبقاع 

الغربي- راشيا واملنت اجلنوبي )بعبدا(.
وقال��ت املصادر السياس��ية نفس��ها إن 
احلري��ري وجنب��الط كانا، وس��يبقيان معاً، 
في الس��راء والضراء وهذا ما سيترجم عملياً 
ف��ي االنتخاب��ات النيابي��ة. ولفت��ت ال��ى أن 
قرارهم��ا نهائي ال عودة عن��ه وأن التحالفات 
االنتخابية في هذه الدوائر املشتركة ما زالت 
قيد البحث وكذلك األمر بالنس��بة الى الدوائر 

األخرى.
ورأت أن توس��يع التحال��ف االنتخابي 
بانضمام قوى أخرى ال��ى تفاهم احلريري- 
جنب��الط، يق��وم عل��ى قاع��دة اإلص��رار على 
حتالفهم��ا مهما كل��ف األمر، وقال��ت إنهما لم 
يقف��ال الب��اب في وج��ه االنفتاح عل��ى القوى 
أن  ال��ى  إش��ارة  ف��ي  األخ��رى،  السياس��ية 
املشاورات بني »املستقبل« و»التيار الوطني 
احل��ر« وحزب »الق��وات اللبناني��ة« ما زالت 
قائم��ة وأنه��ا تنس��حب أيض��اً عل��ى تواصل 
»التقدم��ي« معهم��ا باعتبار أن هن��اك إمكاناً 

للتفاهم الذي ال يؤدي الى إلغاء أحد.

خلل طائفي في توزيع 
الملحقين الديبلوماسيين

أف��ادت مص��ادر سياس��ية ب��أن نتائ��ج 
االمتحان مللحقني ديبلوماس��يني الذي أعلنه 
وزير اخلارجية جبران باس��يل على وقع انه 
يضم 17 امرأة ونصفهم تقريباً من الش��باب 
امنا يتمحور على شق آخر من حيث التوزيع 
الطائف��ي. اذ ان هذا االمتح��ان من أجل تأمني 
اختيار ملحق��ني ديبلوماس��يني متمرنني من 
الفئة الثالثة امنا شهد فوز 16 من املسيحيني 
في مقابل 9 مس��لمني. وقد توزع املسيحيون 
وفق االت��ي: موارنة عدد 10 وارثوذكس عدد 
4 فيم��ا نال كل م��ن الكاثوليك مقع��داً وكذلك 

االمر بالنسبة الى األرمن أو األقليات. 
وتوزع الفائزون املس��لمون وفق االتي: 
ش��يعة ع��دد 6 ودروز ع��دد 2 فيم��ا ل��م يف��ز 
الس��نة إال مبقعد واحد. وم��ع ان هؤالء فازوا 
من ضمن 890 مرشحاً ووفقاً لقواعد صارمة 
احترمت الكفاية فإن العامل الطائفي يش��كل 
ورقة ضد الوزير باس��يل الذي منع تعيينات 
ف��ي قطاعات ع��دة افتقدت للت��وازن الطائفي 
حت��ى لو كان��ت ه��ذه التعيين��ات م��ن الفئة 
الرابعة في الوقت الذي ينص اتفاق الطائف 
عل��ى اقتصار التوازن الطائف��ي على وظائف 

الفئة األولى.

رياشي لنقابة »تلفزيون لبنان«: 
عرقلة التعيينات سخيفة

أبلغ وزير اإلعالم ملحم الرياش��ي نقابة 
موظف��ي »تلفزي��ون لبن��ان« أن »العرقلة في 
تعيني رئيس ومجلس إدارة ل�تلفزيون لبنان 
إدارية وحكومية سخيفة«، رافضاً »املقايضة 

بني الوكالة الوطنية لإلعالم والتلفزيون«. 

وعرض ف��ي مكتبه مع وفد م��ن النقابة 
برئاس��ة كمال أس��ود، »أحقي��ة العاملني في 
التلفزي��ون ف��ي سلس��لة الرت��ب والرواتب«، 
ووعد مبتابعة املوضوع مع رئيس احلكومة 

ووزير املال العطائهم حقوقهم.
وأش��ار ال��ى أن الطريقة الت��ي جلأ اليها 
»ل��م يتجرأ أحد على طرحه��ا، ومع هذا وقف 
اجلميع في وجه التعيني، واملش��كلة ليس��ت 
لدّي بالطب��ع«، الفتاً الى أن��ه »عندما يجري 
التعيني س��يكون تلفزيون لبنان في غضون 
16 ش��هراً أهم تلفزيون في منطقة املتوسط، 
وحق��ه علين��ا ان نقدم��ه الى العال��م بطريقة 
جي��دة جداً، ولكن يا لالس��ف مجلس الوزراء 

لم يبت بعد هذا األمر«.
إث��ر اللق��اء، ناش��د أس��ود أركان احلكم 
»االسراع في بت ملف التعيينات وخصوصاً 
على ابواب االنتخابات النيابية، لشد عصب 
العاملني في الش��ركة وتأمني تغطية شاملة 

وواسعة لكل األراضي اللبنانية«.

حسن خليل: أنجزنا موازنات 
كل الوزارات ما عدا »الطاقة«

    ت��رأس رئي��س مجلس الوزراء س��عد 
احلري��ري ف��ي الس��رايا احلكومي��ة اجتماعاً 
للجن��ة الوزاري��ة لدراس��ة مش��روع قان��ون 
موازن��ة 2018 حضره نائ��ب رئيس مجلس 
ال��وزراء غس��ان حاصبان��ي وال��وزراء علي 
حس��ن خليل، محم��د فني��ش، رائ��د خوري، 
يوسف فنيانوس، امين شقير، جمال اجلراح 

واألمني العام ملجلس الوزراء فؤاد فليفل.
بعد االجتماع حتدث الوزير خليل فقال: 
اجنزن��ا كل موازن��ات الوزارات ف��ي اجلزأين 
األول والثان��ي ال��ف وب��اء، وال ي��زال امامن��ا 
مناقش��ة اجلزء باء من موازنة وزارة الطاقة 
ال��ذي لم نتمك��ن من مناقش��ته نظ��راً لغياب 

الوزير.
س��ئل: مت��ى س��تعقد جلس��ة مجل��س 

الوزراء ملناقشة املوازنة؟
أج��اب: ه��ذا املوض��وع يحدده رئيس��ا 
اجلمهوري��ة واحلكومة، ونحن ك��وزارة مال 
عملي��اً وقد اجنزنا اعادة صياغ��ة كل األرقام 
وكل تفاصي��ل املوازنة، مبا فيه��ا املواد التي 

اتفقنا عليها والتخفيضات التي حصلت.

الجماعة اإلسالمية في لبنان:
»ماضون في المشاركة باالستحقاق االنتخابي حتى النهاية«

أص��در املكتب السياس��ي للجماع��ة اإلس��المية البيان 
التالي:

بع��د إقفال باب الترّش��ح لالنتخاب��ات النيابية املقّررة 
في الس��ادس من أيار 2018، نؤكد في اجلماعة اإلس��المية 
ف��ي لبن��ان أنن��ا ماضون مبش��اركتنا ف��ي هذا االس��تحقاق 
الدميقراطي حتى نهايته مبش��يئة الل��ه تعالى، خاصة مع 
ش��عورنا بأن قانون االنتخابات اجلديد قد حررنا من أغلب 
القي��ود الت��ي كانت تكّبلن��ا، واقتناعن��ا بأن أفض��ل رّد على 
ح��روب اإللغاء التي تش��نها ق��وى الثورة املض��ادة للربيع 
العرب��ي عل��ى األحزاب اإلس��المية السياس��ية، إمن��ا تكون 
عبر تعميق مش��اركتها في املس��ار السياسي وأهم محطاته 

االنتخابات النيابية.

كما نؤك��د أن اجلماعة تقوم حالياً باس��تكمال صياغة 
التحالف��ات التي س��تخوض على أساس��ها هذه املنافس��ة، 
وس��وف نعلن خالل األيام القليلة القادمة رسمياً عن أسماء 
املرش��حني الذين سندعمهم، سواء أكانوا من داخل صفوفنا 

التنظيمية أم من املقربني واحللفاء.
وكان كل م��ن اإلخ��وة: األس��تاذ محمد ش��ديد في دائرة 
عكار، الدكتور وس��يم عل��وان في مدينة طرابل��س، الدكتور 
عم��اد احلوت ف��ي دائرة بي��روت الثاني��ة، والدكتور بس��ام 
حم��ود في دائ��رة صيدا - جزي��ن، قد تقدموا بترش��يحاتهم 
رس��مياً، وهناك ترشيحات أخرى س��نعلنها في وقت الحق 

إن شاء الله.
املكتب السياسي

لقطات لبنانية

وجهة نظر

يتزام��ن احلديث عن الفس��اد ف��ي لبنان مع حم��ى التحضي��رات االنتخابات 
النيابية املقررة في شهر أيار القادم.

ويعتقد البعض ان التراش��ق السياسي القائم بني بعض الفرقاء السياسيني 
في احلكومة حول الفس��اد، وخصوصاً في ملف الكهرباء امنا هو جزء من الدعاية 

االنتخابية لهذا الفريق أو ذاك.
ولكن حجم احلديث عن الفس��اد في ملف الكهرباء حتديداً يبدو أبعد من ذلك 
بكثي��ر، وكش��ف ذلك وزير املالية علي حس��ن خلي��ل في تعليقه عل��ى بيان »تكتل 
التغيير واالصالح« الذي اتهمه بأنه »عرقل معمل دير عمار، وبالتالي زيادة إنتاج 
الكهرباء، وحرم اللبنانيني من خمس إلى ست ساعات يومياً كهرباء من مصادرها 
األصلي��ة«، فق��ال الوزي��ر علي حس��ن خلي��ل: »إنني نع��م اعترفت بأنن��ي رفضت 
مخالفة القانون وقرارات أعلى س��لطة رقابية، ومنعت هدر 50 مليون دوالر. نعم 

اعترف بأنني عطلت على البعض العموالت املنظورة وغير املنظورة«.
وقب��ل هذا الس��جال احملت��دم حول الفس��اد الكبير ف��ي مل��ف الكهرباء وصف 
النائب س��ليمان فرجنية صفقة بواخ��ر الكهرباء املتعثرة الت��ي يعمل عليها وزير 
الطاقة سيزار أبي خليل بأنها »سرقة العصر بسبب املبالغ الضخمة التي ستدفع 

في حال استئجار هذه البواخر«.
والالف��ت في هذا الس��جال الن��اري حول الس��رقة والعموالت أن��ه يجري بني 
وزراء ف��ي احلكوم��ة وقوى ممثلة ف��ي احلكومة التي تبحث ف��ي خفض مصاريف 
موازنة عام 2018 بنس��بة 20٪ من أجل خفض العجز في املوازنة أوالً، ومن أجل 
توجيه رس��الة الى املجتمع الدولي ثانياً قبل مؤمتر س��يدر الذي سيعقد في شهر 
نيسان القادم بهدف مساعدة لبنان اقتصادياً عبر استثمارات دولية وإقليمية في 

مختلف املجاالت.
وفي الس��ياق نفسه، أي سياق الفس��اد في لبنان، فقد أُدرج لبنان في املرتبة 
136 من ضمن 176 دولة على مؤشر »مدركات الفساد« لعام 2016، الصادر عن 
منظم��ة »الش��فافية الدولية« متراجع��اً 13 درجة عن عام 2015 بع��د أن حل في 
الترتي��ب 123، وهذا يعني ان الفس��اد ف��ي لبنان كبير وكبير ج��داً ويزداد بوتيرة 
كبيرة، وميكن ان يكون أكبر في عام 2017 من عام 2016، وهذا ما يؤكده السجال 

القائم بني وزير املالية ووزير الطاقة وغيرهما من الوزراء.
والسؤال الذي يطرح في ضوء هذه املعطيات عن حجم الفساد في لبنان هو: 
ملاذا ال يتدخل القضاء في كش��ف املس��ؤولني عن الفس��اد في لبنان ومحاسبتهم؟ 
وكيف س��تجري االنتخابات النيابية ب�»نزاهة« وش��فافية إذا كان املسؤولون في 

الدولة متورطني بالفساد الى هذه الدرجة؟
قد يرى البعض ان مثل هذه الطروحات التي تتعلق مبحاسبة املسؤولني عن 
الفساد في مختلف إدارات الدولة امنا هي طروحات خيالية أو غير قابلة للتطبيق 
بس��بب احلماية السياس��ية للفاس��دين. لكن ف��ي املقابل، هل ميكن االس��تمرار في 
مس��ار االنحدار السياس��ي واالقتصادي إلى هذه املس��تويات من الفساد ومع ذلك 

تستمر األمور وكأن شيئاً لم يكن؟
كي��ف ميكن لبن��ان ان ينهض اقتصادياً مع هذه الطبقة السياس��ية الفاس��دة 
وخدم��ة الدين العام في موازنة عام 2018 وصلت إلى 8448 مليار ليرة، أي أنها 
تش��كل 33٪ من املوازنة، وهذا مع العلم ان لبنان دف��ع فوائد على دينه العام منذ 
كانون الثاني 1998 وحتى تشرين األول 2017 ما يقارب 66 مليار دوالر بحسب 
األرقام الصادرة عن وزارة املالية، وان حجم الدين العام أصبح أكثر من 80 مليار 

دوالر.
باختصار، عل��ى اللبنانيني ان يقرروا في االنتخاب��ات النيابية القادمة ما إذا 
كانوا يريدون إعادة انتخاب الطبقة السياس��ية الفاس��دة التي أوصلت لبنان إلى 

هذا الدرك من الفساد أو يريدون التغيير من أجل النهوض مجدداً بلبنان! 
سؤال برسم اللبنانيني.

مهند عبد الله

الفساد واالنتخابات
كيف يجتمعان؟
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عزفت عن الترش��ح، رغم اصرار الرئيس سعد احلريري على تقدميه كمرشح عن 
مدينة صيدا، لكنه رفض ذلك متذرعاً مببررات عديدة، طرحها في مؤمتر صحافي 
عق��ده في املجل��س النيابي، قال فيه: »ومل��ا كانت اقتناعاتي ال تتف��ق مع املبادئ 
واملتطلبات السياس��ية واألس��س التي قام عليها قان��ون االنتخاب احلالي، الذي 
في نظري يتعارض مع الدس��تور في طريقة تشكيل وتقسيم الدوائر االنتخابية، 
ال��ذي يجعله األقرب إلى ما س��مي خطأ »القانون األرثوذكس��ي«، وكذلك بس��بب 
طريق��ة االنتخ��اب التي تعتم��د على الص��وت التفضيلي، وأيضاً بس��بب اللوائح 
املقفلة التي حترم املواطن حرية االختيار، مبا يسيء إلى دميقراطية االنتخابات 
ويهدد الوحدة الوطنية والعيش املشترك، وبكونه أيضاً يقسم البالد إلى وحدات 
طائفية، مبا يزيد من حدة الصراع بني املرش��حني داخل اللوائح الواحدة، ويؤدي 
إلى فوز األكثر تطرفاً في دوائرها، كما ان اقتناعاتي ال تتفق مع اخلطوات املطلوب 
القي��ام بها ومنها بعض التحالفات املرحلية، للف��وز في االنتخابات املقبلة، فإني 
رأي��ت من األفضل ل��ي ولتجربتي السياس��ية والوطنية أن أبقى خارج املنافس��ة 
النيابي��ة املقبل��ة، وأن أتف��رغ لعمل��ي العام والوطن��ي خدمة للبن��ان الوطن ككل 

وملدينتي صيدا، ولذلك فإني أعلن عزوفي عن الترشح«.
كذل��ك أعلن عضو »تكتل التغيي��ر واإلصالح« النائب فري��د الياس اخلازن، 
عزوف��ه عن خوض االنتخابات النيابية في دائرة كس��روان الفتوح، وهو الثاني 
ال��ذي يقرر عدم الترش��ح بعد زميله في التكت��ل والدائرة النائ��ب نعمة الله أبي 
نص��ر. وفي مؤمتر صحافي في مجلس النواب، »أش��ار اخلازن الذي أمضى 13 
عاماً في العمل التشريعي، إلى أنه كان من معارضي قانون االنتخاب، باعتباره 
ضائعاً بني النس��بي واألكثري وال يس��اوي بني الناخبني، ويجعل املعركة ضمن 

الالئحة الواحدة بقدر ما هي بني لوائح متنافسة«.
ليست هذه وحدها مبررات عدم املشاركة في االنتخابات، وال الثغرات التي 
حتيط بالقانون اجلديد، وسوف يلمس اجلميع بعد إجراء االنتخابات الثغرات 
الكبيرة التي جتعل هذا القانون أش��د سوءاً من القانون األكثري، وعندها سوف 
يكون لبنان أمام استحقاق جديد، قد يستغرق وقتاً أطول مما استغرقه القانون 

النسبي.
نع��ود إل��ى الق��ول، ان األهم من اس��م املرش��ح واس��م قريت��ه أو طائفته هو 
برنامج��ه االنتخابي، ومدى صدقه في االلتزام به��ذا البرنامج.. مع أن عدداً من 
املرش��حني لي��س لديهم أي برنامج، س��واء كان سياس��ياً أو اجتماعياً، بل هناك 
عملي��ة التوري��ث التي ش��اعت ف��ي األي��ام األخيرة، وبات��ت عملية اخ��الء املقعد 
النياب��ي لالبن أو البنت تغطي مس��احة واس��عة من الترش��يحات. لذلك نتمنى 
لو اس��تفاد الس��ادة املرش��حون من الوقت املتاح، وهو ميتد ملدة شهرين تقريباً، 
م��ن أجل التق��اء أعضاء الالئحة عل��ى برنامج انتخابي موح��د، يلتزمونه خالل 
الوالية الكاملة ملجلس النواب.. وليس مجرد التناحر والتدافع الذي بدأ منذ اآلن 
حت��ى داخل الكتل أو األحزاب، ليس ح��ول املطالب واملبادئ وامنا حول املصالح 
واملكاس��ب، العائلية والشخصية.. وكان الله في عون الشعب اللبناني، الصابر 

املرابط.

يحمد اللبنانيون ربهم ويش��كرونه بعد تقدمي الترشيحات لوزارة الداخلية، 
بعد ط��ول انتظار.. وكأن لبن��ان كان نظامه ملكياً وحتّول فج��أة إلى جمهوري.. 
كأن االنتخاب��ات النيابية والترش��ح لعضوية املجلس النياب��ي جتري فيه ألول 
مرة. لذلك فقد ارتفعت نس��بة املرش��حني الى ما يقارب األلف، عدد النس��اء بينهم 
ثالث ش��ارات عمودية )111( مائة وإحدى عش��رة امرأة )عفواً سيدة(، بانتظار 
املرحلة التالية، وهي تش��كيل اللوائح االنتخابي��ة التي اعتبرها قانون االنتخاب 
النس��بي ش��رطاً لقبول الترش��يح، ليأتي بعد ذلك اليوم املوعود )6 أيار 2018( 

الذي جترى فيه االنتخابات.
لك��ن هل ه��ذا كل ما في ف��ي األم��ر؟! أمامنا مدة أس��بوعني، يج��ري خاللهما 
تش��كيل اللوائ��ح، وهي مهم��ة صعبة املنال، بعد عملية الترش��يح التي مارس��ها 
حوالى ألف مرش��ح، وس��ّدد كل مرش��ح ثمانية ماليني ليرة لبنانية، ال يس��تطيع 
اس��تردادها، سواء ترش��ح بعد ذلك أو س��حب ترش��يحه. واألهم من كل ما سبق 
هو عملية الفرز التي لم يألفه��ا اللبنانيون، فهناك »احلاصل االنتخابي«، وهناك 
اش��كالية الصوت التفضيل��ي، واألهم من كل ذلك هو الف��رز الطائفي واملذهبي في 

الالئحة االنتخابية.
يؤك��د كثي��رون أن التجرب��ة اللبناني��ة ف��ي االنتخاب��ات النيابي��ة بالقانون 
النس��بي وتفاصيله واشكالياته، لن تتكرر في أي انتخابات قادمة، إذ على الرغم 
من توزيع النواب الفائزين عل��ى الدوائر واملواقع املذهبية، لكن الناخب اللبناني 
كان حراً طليق اليد في أن ينتخب من يريد من أعضاء الالئحة، بينما هو مبوجب 
القان��ون ملزم بتزكي��ة كل أعضاء الالئحة ملجرد وضع اش��ارة عل��ى الالئحة في 
املربع املرس��وم، وكذلك وضع اش��ارة أمام اس��م املرش��ح التفضيل��ي من أعضاء 
الالئحة. أما لو أراد تزكية مرشح آخر من هذه الالئحة، فليس له ذلك، وهذا يعني 

إلغاء دوره في العملية االنتخابية.
بعض الذين رّوجوا لقانون االنتخاب النس��بي اعتبروا ذلك خدمة لألقليات 
ومواجه��ة للمح��ادل االنتخابية.. بينما نظ��ام اللوائح اإللزامي ه��و الذي يصنع 
احملادل ويلغي دور أي مرش��ح منفرد، ألن مجرد ترش��يحه بات غير مقبول ان لم 

يكن عضواً في الئحة.
يقول��ون ان القانون النافذ يش��يع احلياة السياس��ية واحلزبي��ة ويحتم أن 
يكون للمرشحني على الئحة واحدة برنامج انتخابي موحد.. ونسأل: هل أعلنت 
أّي م��ن اللوائ��ح االنتخابية برنامجها االنتخابي، س��واء في جوانبه السياس��ية 
أو االقتصادي��ة أو االجتماعية أو س��واها؟! وهل مبررات التقارب السياس��ي بني 
املرش��حني هو الذي دفعهم إل��ى التقارب االنتخابي؟.. في إح��دى دوائر اجلنوب 
الت��ي ش��هدت اإلعالن ع��ن أول الئح��ة، ضمت مرش��حني حلركة أمل وح��زب الله 
وأنصارهم، برز الى جانبهم مرش��ح للحزب الشيوعي، لم يجد من يتحالف معه 
سوى حزب »االنتماء اللبناني« بزعامة املرشح أحمد األسعد، ابن أعرق اقطاعية 
ف��ي لبنان اجلنوبي.. فأين ه��ي العناصر التي جتمع احلزب الش��يوعي الى ابن 

كامل األسعد في اجلنوب احملروم؟!
الرئيس األس��بق ملجلس وزراء لبنان فؤاد الس��نيورة كان أبرز الوجوه التي 

إشكالّيات اللوائح
والبرنامج االنتخابي
حتى يوم االنتخاب

حقيقياً إال في بعض املقاع��د احملدودة جداً، ومن املتوقع 
أن يرتفع عدد هذه الكتلة في املجلس النيابي القادم.

أما بالنس��بة إلى كتلة الوفاء للمقاومة، فإن »حزب 
الل��ه« ح��اول أيض��اً جتّن��ب املعركة م��ن خ��الل التفاهم 
والتحالف مع حركة أمل ضمن الثنائية الش��يعية، وهذا 
بالتأكيد يريح احل��زب ويخرجه من املواجهات الكبيرة، 
لكْن أمامه حتدٍّ ليس سهالً في بعض الدوائر كما في دائرة 
بعلبك الهرمل حيث جتتهد العائالت والعشائر الشيعية 
في تلك الدائرة لنس��ج حتالفات في ما بينها، أو مع قوى 
أخ��رى في الدائ��رة من أجل اكتس��اب مقاع��د نيابية هي 
في األس��اس يعتبره��ا احلزب من حصت��ه، ومن املتوقع 
خسارة احلزب لبعض هذه املقاعد في تلك الدائرة، وهذا 

األمر ينطبق أيضاً على دائرتي زحلة وجبيل كسروان.
تبق��ى كتلة اللقاء الدميقراطي برئاس��ة النائب وليد 
جنبالط، التي يواجهها حتدٍّ أساسي هو توريث الزعامة 
لتيمور جنبالط، ولذلك حرص جنبالط األب على تشكيل 
الئحة في الشوف جتمع كل القوى السياسية في الدائرة، 
ولكنه لم ينجح في مس��عاه حت��ى اآلن ألكثر من اعتبار، 
ولذلك قد يلجأ إلى معركة يكون في مواجهته فيها التيار 

الوطني احلر، وميكن أيضاً أن تكون القوات اللبنانية.
وأم��ا »القوات« فقد كانت إلى األم��س القريب تنتظر 
التحال��ف مع »املس��تقبل« خلوض املعرك��ة االنتخابية، 
مع أن فرصها كبيرة ومهم��ة، ولكنها كانت حترص على 
الشريك في الس��احة االس��المية، فإذا ما جرى التحالف 
م��ع »املس��تقبل« ف��إن معركتها س��تكون أق��ل صعوبة، 
وإذا م��ا حص��ل االفتراق عن »املس��تقبل« فهي س��تواجه 
معركة قاس��ية، وعندها س��تلجأ إلى حليف في الساحة 
اإلس��المية، وق��د كان��ت قن��وات االتص��ال ُفتح��ت باكراً 
بينها وبني اجلماعة اإلس��المية كش��ريك محتمل في هذه 
الساحة ،باعتبار أنها القوة اإلسالمية الوحيدة واملنظمة 

التي تنتشر في كل الدوائر.
ال ش��ّك في  أن القانون النس��بي اجلديد أربك القوى 
الكب��رى، ومن��ح الق��وى السياس��ية األقل حجم��اً فرصة 
للتمّث��ل ف��ي املجلس النياب��ي، أو عل��ى أقل تقدي��ر أظهر 
حاج��ة الق��وى الكبرى له��ا، وهو م��ا يعني في م��كان ما 
شراكة وتأثيراً قد يتطّور وينمو حلجز مقاعد في الدورات 

الالحقة.{

أن التي��ار عمل على نس��ج حتالف مع »املس��تقبل« ولكن 
يبدو أن الضغط اخلارجي أّثر في اس��تكمال هذا املس��ار، 
وبالتال��ي عرقل إمت��ام ه��ذه التحالفات، ولو اس��تثنيت 
بع��ض الدوائر من ذل��ك.  وبالطبع، هذا األم��ر دفع التيار 
الوطن��ي احل��ر للبحث ع��ن حلف��اء آخرين في الس��احة 
االسالمية التي يشترك معها في الكثير من الدوائر، وهنا 
يبرز احلديث عن حتالف��ات قد جتمع التيار مع اجلماعة 
اإلس��المية في بعض الدوائر للتعويض عن أية خس��ارة 
محتملة ق��د تلحق به في دوائر مس��يحية صافية. وال بّد 
أيضاً م��ن التذكير في هذا املقام ب��أن التيار يخوض هذه 
االنتخاب��ات هذه املرة، وهو جزء من احلكومة، ويس��تند 
إل��ى وج��ود مؤسس��ه وزعيم��ه األول ف��ي س��دة رئاس��ة 

اجلمهورية.
أما كتل��ة التنمية والتحرير وهي ثالث أكبر كتلة في 
املجلس، فتعتبر أكثر كتلة نيابية »مرتاحة« في معركتها 
االنتخابي��ة، فالتحالف والتفاهم مع »حزب الله« في كل 
الدوائر جّنب الكتلة املواجهة الكاسرة، وأعطاها فرصتها 
الكامل��ة، وميكن الق��ول إن ه��ذه الكتلة ال تواج��ه حتّدياً 

تي��ار املس��تقبل ناخبي��ه 
ويأس��رهم به��ا كم��ا كان 
الس��ابق.  ف��ي  يحص��ل 
وفض��الً ع��ن ه��ذه وتلك، 
هن��اك احللفاء ف��ي فريق 
الذي��ن يري��دون  آذار   14
النواب من  سحب بعض 
كتل��ة املس��تقبل ملصلحة 
كتلهم. لذا، يواجه التيار 
مشكلة ليس��ت سهلة في 
االنتخابات  معركة  إدارة 
املقبل��ة، وه��و ب��ات على 

قناعة بأنه سيخسر نحو نصف مقاعد هذه الكتلة تقريباً، 
وه��ذا ما ينعك��س على حتالفات��ه في هذه االس��تحقاق، 
ويب��دو أن��ه مربك جداً في نس��ج هذه التحالف��ات وإدارة 
هذه املعرك��ة. وفوق كل ذلك فإن األس��ماء التي تقّدم بها 
للن��دوة النيابية، مع االحترام الكام��ل للجميع، ال توحي 
بالثقة كثي��راً للناخبني في الدوائر التي س��يخوض فيها 

»املستقبل« معركته.
وإذا م��ا انتقلن��ا للحدي��ث ع��ن الكتل��ة الثاني��ة ف��ي 
املجل��س النيابي، وه��ي تكت��ل التغيير واإلص��الح، فإن 
التكت��ل يواجه الي��وم أمام حت��ّدي احلفاظ عل��ى تكتله، 
ولكنه يواجه بعض التحّديات. ففي الس��احة املسيحية 
سيمنح القانون النسبي ملنافسي التيار فرصة القتناص 
بعض املقاع��د النيابية التي كان التي��ار يحتكر متثيلها، 
كما في دائرة املنت أو كس��روان، ولكن وف��ق هذا القانون، 
ف��إن التي��ار ل��ن يس��تطيع االحتفاظ ب��كل مقاع��د هاتني 
الدائرتني بالنظر إلى القانون النس��بي، وهو ما سيجعله 
يعمل على تعويض ذلك من خالل نسج حتالفات جديدة 
ل��م تك��ن قائمة من قب��ل، وم��ن الواضح في هذا الس��ياق 

بقلم: وائل جنم
أقفل ب��اب الترّش��ح لالنتخاب��ات النيابية منتصف 
ليل الثالث��اء - األربعاء على 976 مرش��حاً، بينهم 111 
امرأة، وكانت نس��بة الترّش��ح الكبرى في الدائرة الثانية 
في بيروت، فيما نس��بة الترّش��ح األقل في البترون. ومن 
املعل��وم أن هناك مهلة زمنية تنتهي في 21 آذار لس��حب 
الترش��يحات، وهن��اك مهلة أخرى لتس��جيل اللوائح في 
26 آذار، وبع��د ه��ذا التاري��خ كل مرش��ح ال يتس��ّجل في 
الئحة ال ُيعّد مرش��حاً، بالتالي ال ُي��درج في اللوائح التي 

ستوّزع يوم االنتخاب على الناخبني.
ميكن القول إن األمور ب��دأت تتضح، وميكن أن نبدأ 
تلّم��س اللوائح والتحالف��ات االنتخابي��ة، خاصة أن كل 
القوى السياسية ستشرع في الدخول في معركة تشكيل 
اللوائ��ح. فكيف س��تقارب القوى السياس��ية الكبرى هذا 

االستحقاق؟ وأية معركة انتخابية تنتظر هذه القوى؟
يش��غل تيار املس��تقبل أكبر عدد من املقاعد النيابية 
ف��ي املجلس النيابي احلال��ي املمدد له، فكتلت��ه النيابية 
34 نائباً، وفيها تنّوع مناطقي وطائفي، فكيف سيخوض 

معركته االنتخابية املقبلة؟
يدخل تيار املستقبل االستحقاق االنتخابي هذه املرة 
بخالف كل املّرات الس��ابقة. فش��عبية التي��ار في تراجع 
كبي��ر في كل املناط��ق، والثقة بقيادته ل��م تعد كما كانت 
س��ابقاً، خاصة في ظل التن��ازالت التي قدمتها على مدى 
الس��نوات األخيرة، وعدم ثباتها عل��ى موقف من حماية 
مصال��ح وحقوق الش��ريحة الكب��رى التي تش��كل البيئة 
احلاضن��ة للتيار، فضالً عن فقدان العاطفة التي ش��ّكلت 
عنصراً أساس��ياً في كس��ب معارك استحقاق 2005 بعد 
استش��هاد الرئيس الش��هيد رفيق احلريري، واستحقاق 
2009 بع��د دخ��ول »حزب الل��ه« إلى بيروت عس��كرياً. 
الي��وم ليس هناك من مادة عاطفية وجدانية يخاطب بها 

بعد إقفال باب الترّشح لالنتخابات..

أّي معركة تنتظر القوى السياسّية الكبرى؟

كلمة األمان
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فضيحة فبركة ملف زياد عيتاني
هل هي رأس جبل الجليد في ملف الفساد؟

أرخ��ت قضية الفنان زي��اد عيتان��ي بثقلها على 
مجمل الساحة اللبنانية التي تعيش هذه األيام بظل 
التحضي��رات لالنتخاب��ات النيابية وم��ا يرافقها من 

مواقف وتصريحات انتخابية ساخنة.
وإذا كان الوقت في وقت حديث االنتخابات، فإن 
الكش��ف عن فضيحة فبركة ملف الفنان زياد عيتاني 
واتهام��ه بالعمال��ة إلس��رائيل م��ن قب��ل املس��ؤولة 
السابقة عن قسم املعلوماتية في قوى األمن الداخلي 
املقدم سوزان احلاج فتح الباب واسعاً أمام التساؤل 
أوالً ع��ن مدى حي��اد األجهزة األمني��ة والقضائية في 
لبنان، وأثار التس��اؤل ثانياً ع��ن اخللفيات الطائفية 
واملذهبي��ة الت��ي يتحرك بها املس��ؤولون ف��ي الدولة 
بعدم��ا حتول��ت فضيح��ة الفن��ان زي��اد عيتاني من 
قضي��ة أمنية - قضائية الى قضي��ة طائفية بامتياز. 
وقب��ل ذلك كله بعد فضيحة فبرك��ة ملف الفنان زياد 
عيتان��ي، ه��ل ميكن الق��ول إن هن��اك ش��فافية أمنية 
وسياس��ية وقضائي��ة عش��ية االنتخاب��ات النيابية 

املقررة في السادس من شهر أيار القادم؟
ه��ذه التس��اؤالت ال ب��ّد أن تدف��ع اللبنانيني إلى 
التس��اؤل عن طريق��ة إدارة األمور ف��ي البلد: هل تدار 
األم��ور م��ن قب��ل املس��ؤولني ف��ي الدول��ة بعي��داً عن 
احلس��ابات الطائفي��ة واملذهبية قبل ذل��ك بعيداً عن 
احلسابات الشخصية والسياسية للمسؤولني، وهل 
فضيحة فبركة ملف الفنان زياد عيتاني هي القضية 
الوحي��دة، أم هي رأس جبل اجلليد في ملف الفس��اد 

املستشري في إدارات الدولة؟
قبل احلديث عن فضيحة فبركة ملف الفنان زياد 
عيتاني املعتقل بتهمة العمالة للعدّو اإلسرائيلي منذ 
ش��هر تش��رين الثان��ي 2017، ال بّد م��ن التوقف أوالً 
عند ملف ش��ديد اخلطورة واحلساس��ية كشفت عنه 
ش��ركة »ل��وك أوت« للمعلوماتي��ة ف��ي ش��هر كانون 
الثاني املاضي، حيث نقلت وكالة رويترز عن ش��ركة 
»ل��وك أوت« املتخصصة في أم��ن الهواتف احملمولة 
ومؤسس��ة »إلكترونيك فرونتي��ر« املعنية باحلقوق 
الرقمي��ة في تقرير مش��ترك أن املديرية العامة لألمن 
الع��ام ف��ي لبن��ان أدارت أكثر من عش��ر حمالت على 
األقل منذ عام 2012 تس��تهدف أساس��اً مس��تخدمي 

الهواتف التي تعمل بنظام التشغيل أندرويد.
وأضاف التقرير أن الباحثني وجدوا »أدلة تقنية 
ترب��ط اخل��وادم املس��تخدمة إلدارة الهجم��ات مبق��ر 
املديري��ة العامة لألم��ن العام في بي��روت من طريق 
حتدي��د مواقع ش��بكات إنترنت الس��لكي )واي فاي( 
وعن��وان بروتوك��ول إنترن��ت داخ��ل أو بالق��رب من 

املبنى«.
ورداً على س��ؤال من رويترز ع��ن املزاعم الواردة 
في التقري��ر، قال اللواء عباس إبراهي��م، املدير العام 
ملديري��ة األمن الع��ام، إنه يريد االطالع عل��ى التقرير 

قبل التعليق على مضمونة.
والالف��ت أن ه��ذه القضي��ة األمني��ة احلساس��ة 
الت��ي متّس خصوصي��ة اللبنانيني وأمنه��م واملوثقة 
م��ن جهات فني��ة وصحافية تتمت��ع بالصدقية مرت 
مرور الكرام س��واء في مجلس الوزراء أو في املجلس 
النيابي ولم يحقق القضاء اللبناني فيها، ال من قريب 
أو بعي��د، وهذا إن دل على ش��يء فه��و يدل على مدى 
االس��تخفاف بأم��ن اللبناني��ني وخصوصيتهم التي 

يكفلها الدستور اللبناني.
في ه��ذا الس��ياق، ميك��ن احلديث ع��ن فضيحة 
مل��ف الفنان زي��اد عيتاني املتدحرجة والتي ُكش��ف 
عنها بع��د حتويل ملف زي��اد عيتاني م��ن جهاز أمن 
الدولة إلى ش��عبة املعلومات في قوى األمن الداخلي 

بناًء على إشارة قضائية من القاضي رياض أبو غيدا 
لالش��تباه في أن املقدم سوزان احلاج قد »استعانت 
بقرصان معلوماتي��ة لتلفيق تهمة التواصل مع فتاة 

إسرائيلية للممثل زياد عيتاني«.
ونقل��ت صحيف��ة النهار ع��ن أوس��اط قريبة من 
التحقيق في ش��عبة املعلوم��ات أن »التهمة أصبحت 
مثبتة على املقدم س��وزان احلاج حبيش وأن شعبة 

املعلومات متتلك رسائل صوتية عبر تطبيق الواتس 
آب في هذا الشأن«.

وبغّض النظر عّما س��تصل إلي��ه فضيحة فبركة 
مل��ف الفنان زي��اد عيتاني، فإنها تؤك��د أن هذا امللف 
لي��س ه��و املل��ف الوحي��د، وأن هن��اك ملف��ات أخرى 
بحاجة إلع��ادة النظر فيها، ومنها على س��بيل املثال 
ال احلصر ملف املوقوفني اإلس��الميني الذي يش��مل ما 

يق��ارب 1300 موق��وف معظمهم أُوقف منذ س��نوات 
وف��ق وثائق اتصال من مخبري��ن، فضالً عن أن كثيراً 
من املوقوفني اإلس��الميني الذين جت��ري املماطلة في 
محاكمته��م ميك��ن أن يخرجوا من الس��جن لقضائهم 
م��دداً أطول من املدد التي ميكن أن يحكموا بها، ورغم 
ل املل��ف اخل��اص باملوقوفني اإلس��الميني  ذل��ك يؤجَّ
ألس��باب سياس��ية تتعلق مبا يس��مى »احلرب على 
اإلرهاب« اجلارية في املنطقة، ودون مسوغ قانوني. 
واألخطر من ذل��ك كله، ما يجري حالياً من تس��ييس 
ملل��ف العفو عن املوقوفني اإلس��الميني حت��ت عنوان 
أن بعض��اً م��ن ه��ؤالء مت��ورط ف��ي قت��ل عناصر من 
اجلي��ش اللبنان��ي، والقضية األبرز في ه��ذا الصعيد 
قضية موقوفي أحداث عب��را التي وقعت بني جماعة 
الش��يخ أحمد األس��ير واجليش اللبنان��ي والتي ثبت 
فيها مش��اركة فريق ثالث في االش��تباكات بالصوت 
والصورة وعبر الشهود، ومع ذلك يجري تغييب دور 
الفريق الثالث املتورط في أحداث عبرا ويحكم س��لفاً 

على املوقوفني بتهمة قتل عناصر اجليش اللبناني.
واألغ��رب م��ن ذل��ك ه��و احلدي��ث ع��ن أن العفو 
العام سيش��مل املئات م��ن املتهمني بالعمال��ة للعدّو 
االس��رائيلي بحج��ة غل��ق ه��ذا امللف احلس��اس، مع 
أن ه��ؤالء العمالء خانوا الوط��ن أوالً، وقتلوا وعذبوا 
لبنانيني، وقتلوا عناصر م��ن اجليش اللبناني، ومع 
ذلك وبسبب احلسابات الطائفية واملذهبية يدخلون 

في ملف العفو العام القادم.
باختصار، ميزة لبنان في هذا الشرق هي حماية 
احلرية وحقوق اإلنس��ان، ويبدو أن لبنان فقد الكثير 
من حرياته وحقوق إنسانه من أجل حسابات طائفية 

ومذهبية ضيقة. فهل هذا هو لبنان اجلديد؟{
بسام غنوم

بعد انتهاء الترشيحات النيابية:

تأرجح التحالفات السياسّية يخلط اللوائح االنتخابّية
فت��رة  احلال��ي  آذار  م��ن  الس��ادس  ف��ي  انته��ت 
الترشيحات االنتخابية، ومع انتهاء فترة العودة عن 
الترشيحات في الواحد والعشرين من الشهر احلالي، 
ينبغ��ي ان تب��دأ مرحلة تش��كيل اللوائ��ح االنتخابية 
حتى السادس والعشرين من هذا الشهر، واي مرشح 
ال ينضم الى الئح��ة انتخابية وفقاً للش��روط احملددة 

في قانون االنتخابات يسقط حقه بالترشيح.
ورغم انته��اء فترة الترش��يحات واقتراب مرحلة 
تشكيل اللوائح االنتخابية، تسود الساحة السياسية 
اللبنانية حالة من االرباك والضياع بسبب عدم حسم 
التحالف��ات االنتخابي��ة، وف��ي ظ��ل تغّي��ر التحالفات 
السياس��ية التي كان��ت قائمة في الس��نوات املاضية، 
وفي ظل احلسابات االنتخابية املعقدة بسبب القانون 

اجلديد القائم على النسبية والصوت التفضيلي.
فما ه��و مصير التحالفات السياس��ية التي كانت 
قائم��ة ط��وال الس��نوات املاضي��ة؟ وكي��ف س��تكون 

اللوائح االنتخابية املقبلة؟
التحالفات السياسية املتأرجحة

بداية ماذا ع��ن التحالفات السياس��ية اجلديدة؟ 
وملاذا هذا التأرجح واالختالط في التحالفات؟

بعكس ما كان عليه الوضع السياس��ي في لبنان 

في ع��ام 2009 من انقس��ام عمودي ح��اّد بني قوى 8 
و14 آذار، ف��إن التحالف��ات السياس��ية الي��وم لم تعد 
واضحة ومحس��ومة، فقوى 8 آذار تعاني من خالفات 
ب��ني أقطابه��ا، وكل ق��وة تنش��ط وحده��ا باس��تثناء 
التحالف االس��تراتيجي ب��ني حزب الل��ه وحركة أمل، 

الذي انعكس حتالفاً في كل الدوائر.
وأما عل��ى صعيد العالقة بني ح��زب الله والتيار 
الوطن��ي احل��ر، فرغ��م اس��تمرار التع��اون والتحالف 
االس��تراتيجي السياس��ي على القضاي��ا الكبرى، فقد 
برزت بعض اخلالفات السياسية واالنتخابية بينهما، 

ما قد ينعكس سلباً على التحالفات االنتخابية.
وباملقاب��ل ف��إن العالق��ة ب��ني حركة أم��ل والتيار 
الوطني احلر تش��هد خالفات ح��ادة، وكذلك األمر بني 
تيار املردة والتيار الوطني، أما بقية أركان قوى 8 آذار 
من شخصيات وأحزاب فهي تتوزع في كل االجتاهات 

وليس هناك تعاون أو حتالف سياسي بينها.
وام��ا عل��ى صعي��د ق��وى 14 آذار فق��د عانت من 
اجتاه��ات  ع��دة  ال��ى  وانقس��امات  ح��ادة  خالف��ات 
ومجموع��ات، وان برزت أخيراً املس��اعي الس��عودية 
الهادف��ة للملم��ة ه��ذه الق��وى، خصوص��اً ب��ني تي��ار 
املس��تقبل والقوات اللبناني��ة، دون ان يعني ذلك قيام 
حتالف ثابت ومستقر، وباملقابل فإن العالقة بني تيار 

املس��تقبل والتيار الوطني احلر مت��ّر مبرحلة ايجابية 
دون معرف��ة م��دى انعكاس ذل��ك انتخابي��اً، في حني 
ان الق��وى الوس��طية )احل��زب التقدم��ي االش��تراكي، 
الرئيس جنيب ميقاتي( والتيارات والقوى اإلسالمية، 
إضاف��ة إل��ى الش��خصيات والق��وى املس��تقلة، فه��ي 
تس��عى لترتيب أوضاعها السياس��ية واحلزبية وفقاً 
ملصاحله��ا االنتخابية وليس على أس��اس التحالفات 

واملشاريع السياسية.
اللوائح االنتخابية غير احملسومة

لكن كي��ف تنعك��س التحالف��ات املتأرجحة على 
تشكيل اللوائح االنتخابية؟

م��ن الواضح أن اخت��الط التحالف��ات االنتخابية 
وعدم حس��م اخليارات السياسية، إضافة إلى طبيعة 
القان��ون االنتخاب��ي اجلدي��د القائ��م عل��ى النس��بية 
والصوت التفضيلي، قد أدى إلى عدم حسم التحالفات 
واللوائح االنتخابية بسهولة، كما انه فتح الباب أمام 
حص��ول حتالف��ات انتخابية غي��ر قائمة على أس��س 
سياس��ية واضحة ومحس��ومة، فكل فريق سياسي أو 
حزبي يعتبر ان من حقه االحتفاظ بقدرته االنتخابية 
ملصلحة مرش��حيه ومنحهم الص��وت التفضيلي، ولم 
يعد باإلمكان جتيير األص��وات االنتخابية لدى فريق 
سياس��ي لبقي��ة أعض��اء الالئحة، ول��ذا ف��إن كل قوة 
سياسية أو حزبية تفكر كثيراً بكيفية ضم شخصيات 
إل��ى لوائحها تك��ون قادرة عل��ى تأمني ع��دد كاف من 
األص��وات للمس��اعدة في تأمني احلاص��ل االنتخابي، 
كذل��ك إن املتغي��رات السياس��ية الت��ي حصلت خالل 
األش��هر املاضي��ة، وال س��يما بع��د اس��تقالة الرئي��س 
س��عد احلريري، وكذلك بس��بب التس��وية السياسية 
القائمة بني تيار املس��تقبل والتي��ار الوطني احلر، كل 
ه��ذه التط��ورات أدت الى تأخ��ر اع��الن اللوائح وعدم 
وض��وح التحالف��ات االنتخابية، باس��تثناء التحالف 
الثنائ��ي بني حركة أمل وحزب الل��ه، وإعالن التعاون 

بني احلزب التقدمي االشتراكي وتيار املستقبل.
اذن نح��ن أم��ام خريطة جدي��دة م��ن التحالفات 
السياس��ية، وس��نكون أيض��اً أم��ام لوائ��ح انتخابية 
جديدة، وكل ذلك س��يدخل ه��ذه االنتخابات في دائرة 
املجه��ول، وس��نكون أم��ام معرك��ة مفتوح��ة على كل 

االحتماالت.{
قاسم قصير

عبـــــر شـــبكة اإلنترنــت
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جحيم الغوطة.. وركائز مواجهة الظلم والطغيان في عالمنا العربي

الغوطة بين سوتشي وجنيف.. فإلى أين؟

الغوط��ة الش��رقية تق��ع بري��ف دمش��ق الش��رقي، 
ويقطنه��ا حالي��اً أكث��ر م��ن 350 أل��ف مدن��ي، تتعرض 
للقصف بش��كل ش��به يومي من��ذ خروجها عن س��يطرة 
النظام الس��وري لصالح فصائل املعارضة عام 2012، 
إال أن األيام األخيرة كانت األكثر ضراوة من خالل »حرب 
إبادة« ُقتل فيها أكثر من 500 إنس��ان، وإصابة أكثر من 
ألف آخرين، جّراء قصف مس��تمر بأعتى أنواع األسلحة 
التي تتغنى روس��يا بتزويد النظام الس��وري بها، كجزء 
م��ن حربها على ما ُيس��مى اإلرهاب في س��وريا! ناهيكم 
عن نقص حاد في املس��تلزمات الطبي��ة األولية، وتدمير 
13 مش��فى، تدعمه��ا منظم��ة أطب��اء بال ح��دود، ومراكز 
طبي��ة أخرى، باس��تخدام الطي��ران احلرب��ي واملدفعية 
وراجمات الصواريخ، التي خلّفت أطفاالً ونس��اء ورجاالً 
حت��ت األنق��اض، وبعضهم أصبح أش��الء، وه��ذا خرٌق 

فاضح جلميع االتفاقات واألعراف الدولية!
ل��م يت��ورع نظ��ام األس��د اإلجرام��ي عن اس��تخدام 
األس��لحة احمُلرم��ة دولي��اً، حس��ب م��ا ورد ف��ي موق��ع 
»BBC« عرب��ي، حيث إن »الس��لطات الصحية التابعة 
للمعارضة السورية في منطقة الغوطة الشرقية أعلنت 
أن العديد من األش��خاص عانوا أعراضاً، تشبه أعراض 
استنش��اق غ��از الكلور الس��ام، خ��الل القص��ف اجلوي 

املستمر من جانب القوات احلكومية«.
وقد رصدت عدس��ات قناة اجلزيرة بعض املشاهد 

مجزرة القرن. الغوطة الش��رقية الس��ورية حلقة 
ال��دم التي اهتزت لها اإلنس��انية، هي العن��وان الكبير 
ملرحل��ة سياس��ية دولي��ة جدي��دة. ترتي��ب العمليات 
عس��كري  معم��ل  س��وريا،  ف��ي  اجلدي��دة  العس��كرية 
وسياس��ي جدي��د. أعل��ن ال��روس أنه��م جّرب��وا أكث��ر 
م��ن مائتي ن��وع م��ن أس��لحتهم اجلديدة في س��وريا، 
واكتشفوا أن بعض تلك األس��لحة ضارة ملستخدميها 
م��ن جنوده��م وليس فق��ط للمس��تهدفني بها. س��وريا 
اليوم هي معمل سياسي وعسكري دولي جديد. غابت 
احل��رب الباردة ب��ني احملوَري��ن الكبيرين ف��ي العالم، 
اليوم نحن أمام حرب دولية ال باردة وال ساخنة، لكنها 

حرب من درجة حرارة جديدة سياسياً وعسكرياً.
مت خ��روج الدولة الس��ورية من أرضها سياس��ياً 
وعس��كرياً، القرار في يد قوى دولية وإقليمية. روس��يا 
والواليات املتحدة األمريكية وإيران وتركيا يتقاسمون 
القرار الس��وري. املعمل الس��وري يصنع مالمح القوى 
الدولي��ة اجلديدة، وكذلك اإلقليمي��ة. الواليات املتحدة 
تسيطر عس��كرياً على أجزاء من شرق سوريا، االحتاد 
الروسي قوة عس��كرية في أغلب مناطق سوريا، إيران 
بقواتها العسكرية والسياسية والبشرية تعيد تركيب 
النس��يج االجتماعي الس��وري، مبا يحقق له��ا وجوداً 
دائم��اً عل��ى األرض تنطل��ق من��ه لترس��يخ وجوده��ا 
الطائفي في املنطقة. تركيا فرضت نفسها كقوة إقليمية 

فاعلة تقفز بها إلى التأثير األوسع عبر العالم.
النظام الس��وري يعتبر أن استمراره فوق كرسي 
الس��لطة هو النصر املؤزر، زوال سيادة الدولة ال يعني 
شيئاً، حجم الضحايا وأنهار الدم ال قيمة لها. ألم يعلن 
النظام الس��وري بعد حرب حزيران واحتالل اجلوالن 
أنه انتصر فعالً، ألن تل��ك احلرب لم حتقق هدفها وهو 

إسقاط النظام البعثي في دمشق.
إي��ران كان رده��ا س��ريعاً، ستس��تأنف تفعي��ل 
برنامجه��ا الن��ووي. ملاذا؟ بع��د معاركها في س��وريا 
وإبادة آالف الس��وريني، ترى أنها أعادت إنتاج قوتها 

اإلجرامية منها:
املش��هد األول: هذه عرب��ني، رجال بخ��وذات بيض 
يتس��لقون كوم��ة من الدم��ار يرفعون من ب��ني احلجارة 
أجس��اداً دامية، وغير بعيد رجل يقول، بعد أن قّبل جثة 
مكّفن��ة: »هذا يوم ع��رس ابني، لن نبكي. إذا كان بش��ار 

يريد أن نبكي فلن نبكي«.
املش��هد الثان��ي: دائم��اً ف��ي عرب��ني، صوت ش��اب 
تخنقه العبرات: »حس��بنا الله ونع��م الوكيل يا أمي. أنا 
أنق��ذ العالم يا أم��ي وما أقدر أنقذك.. حس��بنا الله ونعم 
الوكيل. الله يرحمك يا أمي..«، واألم هامدة هادئة تنعم 

في عالم آخر.
املش��هد الثال��ث: طف��ل محم��ول والدماء تس��يل من 
وجهه، يصرخ كأنه ال يحس مبا هو فيه »أبي يا حبيبي« 

بصوت يقطعه البكاء.
املش��هد الرابع من سقبا: صفائح إسمنتية ضخمة، 
يح��اول رج��ال الدخ��ول بينه��ا، يتالح��ق معه املش��هد 
اخلام��س، حي��ث أكوام احلجارة تش��هد عل��ى ما أصاب 
امل��كان من قوة تدميرية.. وهل يطيق البش��ر حتمل ما لم 

يتحمله الصخر؟!
هذه الصور واملش��اهد املرّوعة التي تنقلها وس��ائل 
اإلع��الم العاملي��ة والعربي��ة ملعان��اة أهال��ي الغوط��ة، 
والعال��م يتف��ّرج، ي��رى وكأن��ه ال ي��رى، ول��ك أيض��اً أن 
تتصور وتتخّيل ما ل��م تلتقطه الكاميرات ولم يصل إليه 

املنقذون!
ُيوج��ب  ه��ذا  كل 
إنس��ان  كل  عل��ى 
م��ن  ذّرة  قلب��ه  ف��ي 
يتح��رك  أن  كرام��ة 
اس��تطاعته  بق��در 
الدمار  إليقاف دوام��ة 
واالقتتال املستمر منذ 
س��نوات في س��وريا، 
ضحيته��ا  راح  الت��ي 

اإلقليمية والدولية وبإمكانه��ا أن تنقلب على التزامها 
السابق مع القوى الدولية حول برنامجها النووي.

اتفق اإليرانيون والروس على أن احلل العسكري 
هو اخليار الوحيد في س��وريا، وأن املس��ار السياسي 
املمت��د م��ن جني��ف إل��ى سوتش��ي ق��د غرق ف��ي بحر 
الدماء بالغوطة الش��رقية. أما تركيا فلها حس��اباتها 
اخلاص��ة. األك��راد األت��راك وامتداده��م ف��ي س��وريا 

مئات اآلالف من أبناء الشعب السوري، فضالً عن تشريد 
عدة ماليني آخرين.

ركائز ملواجهة الظلم والطغيان
كل هذه املآسي التي حتدث في ديار املسلمني، لم تكن 
لتحدث لوال وجود احلكام املس��تبدين على رأس السلطة 
ف��ي املنطق��ة العربي��ة، وخصوصاً ف��ي مصر وس��وريا، 
حيث يس��عون بكل الس��بل للقضاء عل��ى بارقة األمل في 
الش��عوب، وطمس هوية األمة، وتدمي��ر مقدراتها، وبيع 
أراضيها، واس��تباحتها لألعداء الغاصبني من الصهاينة 

والروس واألمريكان!
فالواجب احلقيقي عل��ى كل أفراد األمة، وخصوصاً 
في مصر وسوريا، التفكير بشكل جّدي وعملي للتخلص 
من كل مس��تبد، والس��عي إلزاح��ة الظاملني املس��تبدين، 
وتفكي��ك منظومتهم، وهذا لن يتأت��ى إال بعد فهم القضايا 

التالية:
أوالً: ينبغ��ي أن يفهم كل الناس أن احلرية مثل املاء 
واله��واء، وال ميك��ن االس��تغناء عنها، فال قيمة لإلنس��ان 
ب��دون حرية، والل��ه س��بحانه وتعال��ى كّرم��ه بالعقل، 
وأنع��م علي��ه باحلري��ة التي أرس��ل الرس��ل م��ن أجلها. 
والدي��ن يزدهر في ظل احلرية، واإلس��الم هو في جوهره 
ثورة حتررية ش��املة؛ ثورة في العقيدة حترر اإلنس��ان 
م��ن كل عبودي��ة إال لل��ه س��بحانه وتعال��ى، وأاّل يك��ون 
عب��داً للدرهم والدينار، أو عبداً لش��هواته وغرائزه. فهذه 
احلري��ة النفس��ية، والروحي��ة، واالجتماعي��ة، وف��ي كل 

العبادات يظهر مفهوم احلرية في أسمى معانيها.
ثانياً: امتالك اإلرادة، مبعنى أن ُيصبح لدى اإلنسان 
إرادة حقيقي��ة في الوقوف ضد الظامل��ني، والقول لهم: ال، 
فاحلرية ه��ي أن متتلك إرادتك وتكون قادراً على أن تقرر 
في ش��أنك مهماً كانت الضغوط من حول��ك، والتحديات 
التي تواجهك، وبقدر ما تزيد عبوديتنا لله بقدر ما منتلك 
إرادتنا أكثر. ولذلك، أعظم املجاهدين وأشجعهم االنسان 

ش��ّكل وال يزال الش��وكة الدائمة، الدع��م األمريكي لهم 
بالشمال السوري فتح ملفاً ملتهباً بني تركيا وأمريكا، 
بع��د ق��رار الرئي��س أردوغ��ان التحرك عس��كريا نحو 
عفري��ن، أصبح��ت املواجه��ة املباش��رة ب��ني الطرفني 
تلوح ف��ي العق��ل واألفق. العالق��ة الت��ي يختلط فيها 
ث��ت كيمياء اخلطاب والتعامل  التحالف باملواجهة لَوّ
بني الطرفني. أردوغان مثل بقية الالعبني على األرض 
السورية وظف أوراقه محلياً ودولياً، أراد رفع صوته 
إلى مس��توى أصوات الدول الكبرى، روس��يا وأمريكا، 
ين��اور م��ع هات��ني الدولت��ني عب��ر املنص��ة الس��ورية 
السياس��ية والعس��كرية. أردوغ��ان ال ي��رى ش��رعّية 
للرئيس بشار األس��د، وأن السالم لن يقوم في سوريا 
م��ا بقي بش��ار ف��وق كرس��ي الرئاس��ة، وهو ف��ي ذلك 
يتناقض مع روس��يا وإي��ران، لكن رغم ذلك اس��تطاع 
أن ينسج خيوطاً سياس��ية نوعية تتيح له التواصل 

واملناورة معهما.

الذي تدّرب في مدرس��ة اإلس��الم على احلري��ة، يعتقد أن 
املوت واحلياة والرزق بيد الله سبحانه وتعالى، وليس 

بيد عدوه.
ثالثاً: ال بّد أن نعلم أن النظم املس��تبدة تتناقض مع 
العقي��دة؛ ألنها جتع��ل من احلكام آله��ة، فالنموذج الذي 
حاربه القرآن ورماه بكل س��هم هو النم��وذج الفرعوني، 
مقابل النم��وذج النبوي، الذي يجعل الس��لطة لألمة في 
إطار قيم اإلس��الم، ه��ذا النموذج كان ف��ي احلقيقة غريباً 
على الثقافة الس��ائدة ف��ي العالم. وهذا درس بالنس��بة 
إل��ى ثوراتن��ا اليوم ب��أن حتذر م��ن إدارة االس��تبداد في 
منطقتن��ا العربي��ة، وتق��وم ثقافتها على الطاع��ة املطلقة 
للحاك��م املس��تبد، ولذلك نحت��اج باس��تمرار إلى جتديد 
الث��ورة، وإلى الوعي بأن لكل ث��ورة ثورة مضادة تعرقل 

مسيرتها.
باألم��ر  األم��ة  خليري��ة  العمل��ي  التطبي��ق  رابع��اً: 
��ٍة أُْخِرَجْت  باملع��روف والنهي عن املنك��ر: <ُكْنُتْم َخْيَر أَُمّ
ِللَنّاِس َتأُْم��ُروَن ِبامْلَْعُروِف َوَتْنَهْوَن َع��ِن امْلُنَكِر َوُتْؤِمُنوَن 

ِباللَِّه> آل عمران: 110.
ف��ي  إيجابي��اً  يك��ون  أن  للمس��لم  ينبغ��ي  ولذل��ك 
ه��ذا الك��ون، فاع��الً ال متفِرّج��اً، فال��ذي يليق به كمس��لم 
أن يك��ون مؤث��راً ف��ي ه��ذا العال��م فاع��الً فيه، م��ن خالل 
مواجهة االس��تبداد والظلم، كل حسب استطاعته. فحكم 
االستبداد مصدر كل البالء في األمة، واإلسالم ال يتعايش 
مع االس��تبداد ألنهما نقيض��ان، وال ميكن حترير األوطان 

واملقدسات إال بإزاحة االستبداد والفساد.
خامس��اً: ال ب��ّد أن نعلم أن أفضل اجله��اد هو إزاحة 
الطغ��اة واجلبارين، وحتري��ر إرادة األمة م��ن العبودية 
لغير الله، وحترير النفس لتكون متحررة من الش��وائب، 
ورس��الة اإلس��الم األساس��ية هي حتري��ر البش��رية من 
الطغي��ان ب��كل أنواعه، الطغي��ان السياس��ي، والطغيان 
االقتص��ادي، والطغي��ان اإلعالم��ي، والطغي��ان الفكري، 
ألن الل��ه س��بحانه وتعالى فطر الناس عل��ى اخلير، فإذا 
حترر الناس من االستبداد، فسيكونون سعداء في الدنيا 

واآلخرة.
كل ذل��ك يك��ون م��ن خ��الل ب��ذل كل واح��د ِمّن��ا م��ا 
يس��تطيعه في مجال عمله، وتخصص��ه الذي يبرع فيه، 
لكي تكون ه��ذه املفاهيم والقضايا ه��ي احملرك للجميع، 
والداف��ع للتخلص من براثن اجلهل وجموح الطغيان في 

عاملنا العربي.{

تركيا غير موجودة عسكريا في الغوطة الشرقية 
التي أمطرتها روسيا بالصواريخ والقنابل، لكنها تطل 
عليه��ا عبر املش��هد الس��وري العام. ملف��ات العالقات 
األمريكي��ة التركي��ة متع��ددة ومعقدة، مل��ف »غولن« 
الذي تتهم��ه تركيا بتزعم محاولة االنقالب وإصرارها 
على اس��تعادته إل��ى أنق��رة، مل��ف األدوار والقرار في 
حتالف الناتو الذي له قاعدة أجنرليك في تركيا ورقة 
يرفعها أردوغان من ح��ني آلخر في وجه أمريكا، تلقي 

بظلها على تداخل الطرفني فوق األرض السورية.
عندما نقول »سوريا« يتداعى إلى الذهن مساحة 
من األرض فوقها شعب تربطه أواصر تاريخية وهوية 
ناظمة. اليوم لم يعد ذلك العنوان يعني س��وى املوت 
والدم والدمار واجلوع واملرض. ضمرت س��وريا اسماً 
وأرض��اً وهوي��ة. الغوط��ة القتيلة هي الص��راخ الذي 
يرف��ع صوت الوطن، لعلَّه ينحت صورة للوطن تلوح 
منها بقايا خريطة تنجو من حرائق العراك الكوني.{

بقلم: جمال نصار 

بقلم: عبد الرحمن شلقم 

مبواد سامة، ُيرّجح أّنها غاز الكلور.
ولفتت »واشنطن بوست« إلى أن الرئيس األميركي 
ناق��ش اخلط��وات الت��ي ميكن القي��ام بها لل��رد على ذلك 
بداية األس��بوع املاضي خالل اجتماع في البيت األبيض 
حض��ره كبي��ر املوظف��ني، جون كيل��ي، ومستش��ار األمن 

القومي هربرت ماكماستر، ووزير الدفاع جيم ماتيس.
وبحسب مصادر الصحيفة فإن ترامب لم يدعم شن 
أي عمل عس��كري، فيما قرر املس��ؤولون  متابعة الوضع 

في سورية.
إل��ى ذل��ك، اعتب��رت الصحيف��ة أن ع��ودة احلدي��ث 
ع��ن إمكانية ش��ّن عمل عس��كري ض��د النظام الس��وري، 
حت��ى لو كان ق��د مت طرحه على الطاول��ة فقط في الوقت 
الراهن، يبرهن عن مدى خطورة الوضع في سورية التي 
أصبحت س��احة للتنافس بني روس��يا وإي��ران من جهة، 

وأميركا وحلفائها من جهة ثانية.
الضرب��ة  األذه��ان  إل��ى  التط��ورات  ه��ذه  وتعي��د 
العس��كرية التي ش��نتها الوالي��ات املتحدة ض��د النظام 
السوري، وش��ملت إطالق 59 صاروخ »توماهوك« على 
قاعدة الش��عيرات اجلوية قرب حمص، رداً على الهجوم 

اإلدارة  إن  بوس��ت«  »واش��نطن  صحيف��ة  قال��ت 
األميركية برئاس��ة دونالد ترامب، درس��ت إمكانية ش��ن 
ضربة عس��كرية جدي��دة ضد النظام الس��وري، رداً على 
استخدامه املتواصل لألسلحة الكيميائية بحق املدنيني، 
وذلك بحسب إفادات مسؤولني أميركيني، مؤكدة أن ذلك 
يعزز إمكانية ش��ن ضربة عس��كرية أميركي��ة ثانية ضد 

رئيس النظام بشار األسد، خالل أقل من سنة واحدة.
وفي التفاصي��ل، أوضحت الصحيف��ة األميركية أن 
ترامب طلب من املسؤولني في إدارته تزويده باخليارات 
املتاح��ة ملعاقب��ة النظ��ام الس��وري بع��د التقاري��ر ع��ن 
الهجم��ات بغ��از الكل��ور، الت��ي وص��ل عددها إلى س��بٍع 
ه��ذا العام، وك��ذا هجمات أخرى اس��تخدمت فيها غازات 
أخ��رى، اس��تهدفت املدنيني ف��ي املناط��ق الواقعة حتت 

سيطرة املعارضة.
وكانت »مديرية الصحة في ريف دمش��ق« التابعة 
للمعارض��ة الس��ورية، ق��د أك��دت ف��ي بيان، مقت��ل طفل 
وإصاب��ة ثمانية عش��ر مدنياً بحاالت »تخّرش« ش��ديدة 
في اجلهاز التنفسي، وإغماء ودوار وغشاوة في العيون، 
نتيجة تعّرض بلدة الش��يفونية يوم 25 ش��باط لقصف 

البيت األبيض يدرس شّن ضربة عسكرية جديدة ضد النظام السوري
الذي شنه النظام بالسالح الكيميائي على خان شيخون 

في محافظة إدلب.
وتتزامن أيض��اً مع حتركات دولي��ة ملعاقبة النظام 
على اس��تخدام الغازات الس��امة، إذ أعلن��ت باريس أّنها 
وواش��نطن »لن تتس��امحا م��ع اإلفالت م��ن العقاب« في 
حال »اس��تخدام موثق« ألس��لحة كيميائية في سورية، 
وذلك إثر اتصال هاتفي بني الرئيس الفرنس��ي إميانويل 

ماكرون وترامب.
وطلب��ت الوالي��ات املتح��دة، ف��ي وق��ت س��ابق من 
مجلس األمن الدولي، تش��كيل جلنة جديدة للتحقيق في 
اس��تخدام أسلحة كيميائية في سورية، بعد التقارير عن 
تعّرض منطقة الغوطة الشرقية احملاصرة بريف دمشق 

لهجمات بغاز الكلور.
واجتمع دبلوماس��يون ف��ي األمم املتحدة، اخلميس 
املاضي، للتباحث في مش��روع القرار الذي قّدمته البعثة 
األميركية، ويدعو إلى تش��كيل جلنة حتقيق دولية حتت 
اس��م »آلية التحقيق األممية املس��تقلة« )يونيمي( تكون 
مدة تفويضها س��نة واحدة، ومهمتها »حتديد املسؤولني 

عن شن هجمات بالسالح الكيميائي في سورية«{
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العرب يعاقبون المقاومة بمحاصرة غّزة
بات من املؤكد أّن العرب – إالّ من رحم الله – يقفون 
ض��د مقاوم��ة الفلس��طينيني للكي��ان الصهيون��ي ال��ذي 
ق��ام على أنق��اض أرضهم، بع��د أن اغتصبها مبس��اعدة 
ال��دول األجنبية وتخ��اذل الكثير من ال��دول العربية. مع 
أن الش��رائع الس��ماوية واألرضية جُتي��ز ذوَد أهل البالد 
عن دياره��م إن اعتدى عليها معت��ٍد، ومتتدح ما يقومون 
به، ألنهم أب��َدْوا وطنية صادقة أْن هّب��وا لرد الصائل عن 
بالدهم، ونخوة أصيل��ة أْن أََبْوا اخلنوع للمحتل والرضا 
بخل��ق ال��ذل واله��وان. ه��ذا م��ع أّن الدفاع عن فلس��طني 
وواج��ب حمايته��ا م��ن أي ع��دوان، كم��ا هو واج��ب أهل 
فلس��طني، ه��و واجب كل عربي ومس��لم في ش��تى أنحاء 

املعمورة.
وهن��ا تبدو املفارق��ة ويبني العجب الُعج��اب، أْن لم 
يكتِف العرُب بس��كوتهم عن احملت��ل الذي اغتصب أرض 
ش��عبهم ودي��ار أمتهم، وع��دم قيامهم بواجبه��م القومي 
والوطني والديني جُتاه فلس��طني وأهله��ا، وهم ميلكون 
من اإلمكانات: اجليوَش اجلّرارة واألسلحة ذات الشوكة، 
واألم��وال الطائل��ة، ومن احلق في فلس��طني م��ا ال يجهله 
لع أو ُينِكُره ُمنِصف، ويتركوا أهل فلس��طني يدافعون  ُمَطّ
ع��ن بالدهم ويقاومون َمِن احتلّها، بل راحوا يقفون حجر 
عثرة في طريق دفاع هؤالء عن وطنهم، فيعترف بعضهم 
بهذا االغتصاب وينكر على أهل فلسطني مقاومتهم له، بل 
زادوا عل��ى ذلك أْن حّرضوا اليه��ود عليهم. وقد ظهر ذلك 

بحصار غزة، ووصف املقاومة بالتطرف واإلرهاب.
إن��ه م��ن العرب موق��ف ِجُدّ غري��ب ومريب، ل��م ميَرّ 
مثلُه في تاريخ العرب واملس��لمني على مدى أربعة عشر 

قرناً من اإلسالم، بل وال في تاريخ 
إن��ه  قبل��ه!!  الطوي��ل  اجلاهلي��ة 
اخلنوع والس��قوط ال��ذي ال يقبله 
الطبيع��ة  عق��ل وال نق��ل، وتأب��اه 
البشرية السليمة، عربية كانت أو 
أعجمية، مس��لمة كان��ت أو كافرة. 
إنه املوقف الذي أش��ار إليه رسول 
الل��ه صلى الل��ه عليه وس��لم، مما 
يجع��ل احللي��َم حي��راَن ف��ي الفنت 
الطاغية واحمِلَن القاهرة، ووصفها 
بقط��ع اللي��ل املظلم. وه��و املوقف 
ذات��ه من جمي��ع قضاي��ا األمة في 

كل دي��ار العروبة واإلس��الم، مم��ا كان قد ح��ّذر منه الله 
ُق��وا ِفْتَنًة ال ُتِصي��َ�َّ الذيَن ظلموا  س��بحانه، بقوله: <واَتّ

ِمنُكْم خاّصًة، واعلُموا أَنّ اللَه شديُد الِعقاِب<. 
أي��ن النخ��وة اليعربي��ة، وأي��ن الغضب��ة املَُضِرية، 
وأي��ن ال��دم العربي عند ع��رب اليوم ليتحّرك��وا إْن كانوا 
ال يزالون ينتس��بون حّق��اً إلى قحط��ان أو عدنان؟! وأين 
اإلس��الم وأي��ن العقي��دة الصادقة عن��د ه��ؤالء، إن كانوا 
حّقاً مس��لمني لتشعرهم بحق أشقائهم من أبناء فلسطني 
عليهم، فيهّبوا ملس��اعدتهم والوقوف بجانبهم، ويعلموا 
أّن أرض فلس��طني أرض رس��ول الل��ه صل��ى الل��ه عليه 
وس��لم والصحاب��ة والتابع��ني وتابعيهم بإحس��ان إلى 
يوم الدين، ويدرك هؤالء أّن هذه الكراسي التي يتربعون 
عليها ما كانت لهم لوال فضل الله ثم فضل اجلهاد وفضل 
الصحاب��ة، أولئ��ك الذي��ن كان��وا يفهم��ون معن��ى قول��ه 
تعالى: <إمّنا املُْؤِمُنوَن إخوٌة>، وقول رسوله صلى الله 
عليه وس��لم: )املسلُم أخو املسلم، ال يظلِمه وال ُيسلُِمه وال 
يخذله(، وأن من حقه علي��ه العمَل على ُنصرته وتفريَج 

ُكربته.
أج��ل ما ذن��ُب غزة، غ��زة هاش��م والش��افعي وعمر 
وص��الح الدين وقط��ز وبيبرس والس��لطان عبد احلميد، 
أْن حُتاص��ر الي��وم ه��ذا احِلص��ار الظالم من الع��رب كما 
يحاصره��ا اليهوُد احملتلون متاماً بتمام، وكأنها ليس��ت 
عربي��ة أو مس��لمة،  ف��ال يصل إليه��ا من أس��باب احلياة 
ما ُيف��ِرّج عن أهله��ا احملروثون من م��ال أو دواء أو غذاء، 
وتوص��د حدوده��ا وترصد فال يصل إليها ش��يٌء من ذلك 
إالّ الن��زر اليس��ير أو الزهيد التافه؟! أجل م��ّرة ومراٍت، ما 

ذنبه��ا وأه��م معابرها إل��ى العالم اخلارج��ي بيد العرب 
- أعن��ي مصر، وه��و معبر رفح الذي يع��د مصدر احلياة 
الرئي��س واملتنَفّس ش��به الوحيد ألبناء القطاع - يش��هد 
اإلغالق معظم أيام الس��نة، وممن؟! م��ن املصريني إخوة 
الدي��ن والعروب��ة والكف��اح والتاري��خ الواح��د!! ألم يقرأ 
هؤالء قول رس��ول الله صلى الله عليه وس��لم: )َمْن فَرَّج 
عن مس��لم ُكْرَبة من ُكَرِب الدنيا، ف��َرَّج اللُه عنه كربة من 
َر الله عليه  ��َر على ُمعِس��ر يَسّ ُكَرِب يوم القيامة، وَمْن يَسّ
في الدنيا وفي اآلخرة، والله  في عون العبد ما كان العبُد 

في عون أخيه(!
إّن حقيقة مقاطعة العرب ألهل فلس��طني، وال س��يما 
غ��زة، تكم��ُن ف��ي أن ه��ؤالء يريدون م��ع اليه��ود والدول 
األجنبية التي تؤّيدها أْن ُيْنُهوا شيئاً اسمه املقاومة، وأْن 
يتخلّصوا من عبء قضية فلس��طني، وأْن يسلّموا لليهود 
مبا اغتصبوه ع��ام 1948م، ومبا وضعوا عليه اليد عام 
1967م، وأْن يع��ّدوا اليهود هذا اجلس��م الغريب املكروه 
من الش��عوب العربية واألمة اإلس��المية، شيئاً عادياً في 
واقع األمة، وذلك في ما ُيسّمى سياسة التطبيع. وهذا ما 
أوجبْته عليهم الدول التي يسيرون في فلكها، أْن يتنّكروا 

للقضية عاّمة وللقط��اع خاصة، ألّن عظم مقاومة اليهود 
تكمن فيه م��ن فصائل ترفع راية ع��دم االعتراف بالكيان 

الغاصب، وعلى رأسها حماس.
إنه عند الكثيرين من العرب ومن يدورون في فلكهم 
من غربيني وش��رقيني، ِحق��د على هذا الدي��ن الذي يدعو 
للمقاومة وباالصطالح اإلسالمي للجهاد. ومن هنا اعتمد 
هؤالء سياس��ة املقاطعة واحملاصرة ألهل فلسطني، التي 
رنا - ولألس��باب عينها - مبقاطعة قريش للرس��ول  ُتذِكّ
صلى الل��ه عليه وس��لم وأتباعه، وَم��ْن يؤيدهم من بني 
هاش��م، والتاريخ يعيد نفسه. وهذا ما تعتمده سياسات 
العديد من الدول العربية بطريق مباشرة أو غير مباشرة، 
لق��د أصبح عرب الي��وم ضد دينه��م وقومه��م وأوطانهم 
وقضاياهم، وكأّنهم يعيدون سيرة آبائهم الذيَن ناصبوا 
الرسول - صلى الله عليه وسلم – العداء، متعاونني مع 
اليه��ود واألحابيش كم��ا فعلوا في غ��زوة اخلندق، ولكّن 
الله جلّت قدرته سينتقم من هذا احللف الغاشم ملصلحة 
احل��ّق وأصحاب��ه واملقاوم��ة وأهلها، وش��عب فلس��طني 

وكفاحه، كما انتقم يوم ذاك ملصلحة اإلسالم واملسلمني.
ختام��اً، لع��ل من أس��باب تعثر املصاحل��ة بني فتح 
وحماس، اختالف السياس��َتنْي ف��ي الوقوف ضد احملتل. 
��قون معه  فأولئ��ك يعترفون للمحت��ل مبا اغتصب وُينِسّ
أمني��اً، وحم��اس ال تعترف ب��ه وتقاومه وه��ي ضد أمنه 
وس��المه، ألنه ل��ٌصّ س��ارق، نعم حتت س��تر أو س��تور 
مخفية تتعثر املصاحلة. فاملستور من شروط املصاحلة 
وه��و ما يري��ده العرب والس��لطة، التخلّي ع��ن املقاومة، 
وتس��ليم ملفها كامالً ملن يتعاون مع اليهود!! غير أّن ذلك 

لن ميّر بإذن الله.{

بقلم: د. علي العتوم 

هل ستكون روسيا بدياًل للفلسطينّيين عن أميركا؟
من��ذ انط��الق مؤمت��ر مدريد ف��ي تش��رين الثاني 
املس��ار  عل��ى  التفاوضي��ة  العملي��ة  بقي��ت  1991؛ 
االس��تفراد  قبض��ة  ف��ي  الفلسطيني-اإلس��رائيلي 
األميرك��ي، فم��ا إن انطلق��ت املفاوض��ات الثنائية بني 
الوفود العربية واإلس��رائيلية بواشنطن حتى اتضح 
أن أميركا اس��تطاعت تهميش دور االحتاد السوفياتي 
-ثم روس��يا االحتادية التي ورثته- في رعاية مؤمتر 

مدريد واملسارات التفاوضية التي انبثقت منه.
وش��َكّل ذلك ف��ي احملصل��ة خس��ارة للمفاوضني 
الفلس��طينيني والع��رب ككل، فرغم وج��ود العديد من 
املالحظ��ات فق��د لع��ب االحتاد الس��وفياتي وروس��يا 
االحتادية بعده دوراً سياس��ياً في رفض السياس��ات 

التوسعية اإلسرائيلية املدعومة أميركياً.
دور مطلوب

وبالتزامن مع العديد من حاالت االستعصاء التي 
م��َرّت بها العملية التفاوضية، مبس��اراتها ومحطاتها 
املختلف��ة؛ كانت تبرز دائماً مراهنات فلس��طينية على 
دور روس��ي -إل��ى جان��ب آخ��ر أوروب��ي- النتش��ال 
املفاوض��ات م��ن مأزقه��ا، وإع��ادة تصويب مس��ارها 

وإعطائها قوة دفع لالنطالق من جديد.
غير أن كل املراهنات ذهبت أدراج الرياح ألسباب 
مختلف��ة، منه��ا م��ا يتعلق مب��دى دينامية السياس��ة 
الروسية وقدرة موسكوعلى تأمني روافع لها، وطبيعة 
تل��ك السياس��ات ومحدداتها، وأس��باب أخرى تتعلق 
بالنه��ج التفاوضي ال��ذي اتبعه الفريق الفلس��طيني 

املفاوض في إدارة العملية التفاوضية.
وفض��الً ع��ن التح��والت العميق��ة الت��ي وقع��ت 
ف��ي املواق��ف العربي��ة واإلقليمي��ة حي��ال إس��رائيل، 
إث��ر التوقي��ع عل��ى اتفاق أوس��لو ف��ي أيل��ول 1993، 

وانعكاس ذلك على الصراع الفلسطيني/اإلسرائيلي، 
ومكانة القضية الفلس��طينية في خريط��ة التحالفات 

الدولية واإلقليمية.
وأم��ام حال��ة امل��وت الس��ريري -ال��ذي تعاني��ه 
وق��رار  أفقه��ا-  وانس��داد  س��نوات  من��ذ  املفاوض��ات 
الرئي��س األميرك��ي دونالد ترمب »االعت��راف بالقدس 
عاصم��ة إلس��رائيل ونقل الس��فارة األميركي��ة إليها«، 
وما ترتب عليه من رفض قيادة الس��لطة الفلسطينية 
للمشاركة في أي مفاوضات برعاية أميركية أحادية؛ 
بدأت الس��لطة الفلس��طينية فصالً جدي��داً من فصول 

املراهنات على دور روسي جديد.
وتؤيد الس��لطة ان يكون هذا ال��دور مبثابة رأس 
حربة لكس��ر االس��تفراد األميرك��ي، وبدوره��ا أطلقت 
موسكو إش��ارات إيجابية لقبولها لعب دور في رعاية 
املفاوض��ات، آخرها إع��الن وزير اخلارجية الروس��ي 
س��يرغي الفروف -أمام منتدى فالداي الدولي للحوار 

)19 ش��باط 2018(- أن بالده »مستعدة الستضافة 
محادثات س��الم بني فلسطني وإس��رائيل دون شروط 

مسبقة«.
وكان الفروف قد شَدّد -في تصريح سابق- على 
أن »موسكو كانت تعمل دائماً بشكل جماعي، في إطار 
اللجن��ة الرباعي��ة الدولي��ة، ولم تس��ع يوم��اً لالنفراد 
بتس��وية هذا امللف«، وأكد أيضاً »ع��دم قدرة أي دولة 

منفردة على حل هذا امللف«.
ونقل رئيس الس��لطة الفلسطينية محمود عباس 
الرهان إلى مجلس األمن الدولي، في اجللسة اخلاصة 
الت��ي عقدها املجلس )20 ش��باط 2018(، حيث ألقى 
كلمة دع��ا فيه��ا لعقد مؤمت��ر دولي للس��الم منتصف 
الع��ام اجل��اري، يكون م��ن ب��ني مخرجاته »تش��كيل 
آلي��ة دولي��ة متع��ددة األط��راف تس��اعد اجلانبني في 

املفاوضات حلل جميع قضايا الوضع الدائم«.
موقف روسي ثابت

كان��ت روس��يا حاض��رة في اخلط��ة الت��ي قدمها 
عباس، باقتراحه أن يكون املؤمتر الدولي للسالم على 
غرار مؤمتر باريس، أو مشروع املؤمتر في موسكو كما 
دع��ا له ق��رار مجلس األمن رق��م 1850، فضالً عن دور 
روس��يا كعضو دائم ف��ي املجلس وطرف رئيس��ي في 

»الرباعية الدولية«.
إال أنه بالتدقيق في بنود خطة عباس، ومقارنتها 
مع التصريحات الروس��ية بش��أن طبيعة الدور الذي 
ميكن روس��يا أن تلعبه إلعادة إحياء املفاوضات على 
املس��ار الفلسطيني-اإلسرائيلي؛ ميكن القول إن خطة 
عب��اس ته��دف إلى إع��ادة بن��اء العملي��ة التفاوضية 
من داخل األس��س التي ُبنيت عليها ف��ي مؤمتر مدريد 

واتفاق أوسلو واالتفاقات التي أحلقت به.
الداع��ي  بينم��ا تؤك��د موس��كو »ثب��ات موقفه��ا 
للتس��وية عب��ر املفاوض��ات املباش��رة ب��ني إس��رائيل 
والفلسطينيني دون شروط مسبقة«، كما ورد في بيان 
صدر عن اخلارجية الروس��ية بع��د محادثات أجراها 
ميخائي��ل بوغدانوف نائب وزير اخلارجية الروس��ي 
م��ع ألون��ا أوش��ليزا نائب��ة املدي��ر الع��ام للخارجي��ة 

اإلسرائيلية )20 شباط 2018(.
وجتديد موس��كو ملوقفها هذا، في بيان روس��ي-
إس��رائيلي مشترك، يش��ير إلى أن روس��يا تأخذ بعني 
االعتب��ار االش��تراطات واملالحظ��ات اإلس��رائيلية في 
ال��دور الذي ميك��ن أن تضطلع به على صعيد املس��ار 
التفاوض��ي، وهو ما يعني عملياً أنها ليس��ت في وارد 
دعم مطلب إعادة بناء العملية التفاوضية، ولو جزئياً 
وحت��ت س��قف أس��س مؤمت��ر مدري��د واتفاق أوس��لو 

وملحقاته.
واحل��ال ه��ذه؛ ف��إن دع��وة روس��يا الس��تضافة 
أو  ورعايته��ا،  فلسطينية-إس��رائيلية  مفاوض��ات 
تنظيم واستضافة مؤمتر دولي للتسوية؛ ال ترقى إلى 
مس��توى ما طالب ب��ه عباس في خطت��ه أمام مجلس 

بقلم: عامر راشد

تشييع جثمان
مزارع 

فلسطيني 
استشهد

متأثرًا بإصابته
على حدود غزة

ش��ّيع العش��رات ف��ي قطاع غ��زة يوم األح��د، جثم��ان مزارع 
فلس��طيني، استشهد بعد س��اعات من إصابته برصاص اجليش 
اإلس��رائيلي، أثن��اء عمله في حقل��ه الزراعي مبدين��ة خانيونس، 

جنوبي قطاع غزة.
وأّدى املُشّيعون صالة اجلنازة على جثمان املزارع محمد عطا 
أب��و جامع )59 عاماً(، في مس��جد »حم��زة«، مبدينة خانيونس، 

جنوبي القطاع.
وكانت وزارة الصحة الفلس��طينية في قط��اع غزة، قد أعلنت 

عن استشهاد »أبو جامع«، بعد ساعات قليلة من إصابته.
وقال أشرف القدرة، املتحدث الرسمي باسم الوزارة، »إن أبو 
جامع استشهد متأثراً بجراح في ظهره، بعد تعرضه لطلق ناري 

من قبل جنود إسرائيليني، على احلدود الشرقية خلانيونس«.
ولم يص��در أي تعقيب من اجليش اإلس��رائيلي، حول حادثة 

إطالق النار.{
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في ذكرى سبعينّية النكبة
نبدأ مسيرة العودة إلى الوطن السليب

األطر العاملة للقضّية والش��عب على األرض. ليس من ش��عبنا فقط، بل ِمن كّل َمن 
يريد العمل من أبناء شعبنا وأّمتنا واحرار العالم.

من كّل أصقاع األرض س��نخرج، وبكّل لغِة سنثأر؛ فال نقتصر على مجال مهما 
كان مهّماً، لنربك عدّونا وننش��َر قضّيتنا: إعالمياً، ش��عبياً، فنياً، سياس��ياً، ثقافياً، 
مالياً واقتصادياً، إلكترونياً... فوق األرض وحتتها، وفي البحر وفي اجلّو، يجب أن 
تهتّز شرعيته، وأن نستنزفه؛ ال يدري من أين يالحقنا؟ وال يتوّقع من أين سنالحقه! 
سنخرج له من كّل زاوية؛ من سطور الروايات، وفي قصائد الشعراء، ومن بني أوتار 
ني، ومس��يرات  العازفني، وعبر أحلان املغّنني، وإبداع الفّنانني، ولوبّيات السياس��يّ
الش��باب، وهاش��تاغات املغّردي��ن، وهتاف��ات األحرار، وخط��ب الرم��وز، وزغاريد 
النس��اء، وميجان��ات الزّجالني.. وحتى من حتت بس��طات البّياع��ني! ال نتقوقع في  
ُقطٍر وال نحصر أنفس��نا في مجال، نتحّدث كّل اللغات، نس��اء ورجاالً، شيباً وشّباناً 
.. لك��ّن رايتنا واحدة! نعم! رغم كّل التن��ّوع إالّ أّنها ذكرى جامعة، رايتها واحدة، لم 
تتعّدد ولم تتبّدل، هي تلك الراية التي رفعها أجدادنا منذ مئة عام وما زالت ترفرف 
ف��ي أيدي أحفادنا؛ ف��ال رايات حزبّي��ة وال أل��وان فصائلّية، إمّنا هو الل��ون الوطني 
د للكل الفلس��طيني الذي يظلّل اجلميع ويجمعهم ويوحدهم ويرس��م  د واملوِحّ املوَحّ
ُحلمه��م الواح��د. لذلك سيس��مع الكون كّل الكون رس��التنا؛ العالم وأّمتنا وش��عبنا 

وعدّونا سيسمعون ويرْون مّنا ما ظّنوا وهماً أّننا نسينا حلنه أو لونه!
سيعرف العالم أّن هناك نكبة عمرها سبعون سنة على األقل، وأّن هناك ماليني 
دين ف��ي آفاق الّدني��ا، واحملاصرين خل��ف املعابر املغلق��ة واجُلُدر  املنكوبني املش��رّ
العازلة، وعش��رات اآلالف من األس��رى في الس��جون والزنازين االنفرادية، ومئات 
اآلالف م��ن الش��هداء الذين قضوا نحبه��م وملّا ي��رْوا حلمهم! كّل مظاهر ه��ذه الّنكبة 
إنس��انياً وسياس��ياً وحقوقّي��اً يجب أْن تصل إل��ى العالم وتك��ون حاضرة بأوضح 
وأصدق صورة، وأّن س��بب كل ذلك هو الكيان الصهيوني غير الش��رعي وإجراءاته 

القمعّية.
س��نقول لش��عوب أّمتنا: ش��كراً لكم؛ لم تقّصروا يوماً في تبّن��ي ودعم قضّيتنا، 
رغ��م خذالن كثيٍر م��ن أنظمتكم لنا ولك��م لم تتخلّوا يوم��اً، لكّن دوركم ل��م ينتِه ألن 
النكب��ة لم تنته وآثارها مس��تمّرة ف��ي نكباتكم، ونكبات األمة الت��ي نراها متتّد على 
مس��احة وطننا العربّي كلّها هي نتيج��ة للّنكبة الكبرى، والع��دّو األكبر هو »العدّو 
الصهيون��ي« ال��ذي تتفّرع من��ه كّل العداوات، ويتجّم��ع حوله كّل األع��داء، ال بّد أن 

نحاربه معاً لننتصَر معاً!
س��تكون ه��ذه الذك��رى فرص��ة لش��عبنا: لتع��ود إلي��ه روح األمل الت��ي وّرثها 
الس��بعيني اجلّد للس��بعينّي احلفيد! فتس��تمّر الدافعّية للعمل والتضحية، وتؤّكد 

األجيال متّسكها بحقوقها كاملًة، مهما خّيل للساسة أّنها تخلّت أو نسيت!
أّما عدّونا؛ فسيسمع هتاف األحفاد الذين خّيل إليه أّنهم نسوه: ما زلَت عدّونا، 
وس��نبقى نقاتلك ونطاردك، وال نعترف بك وال بشرعيتك وال احتاللك، فجرح نكبتنا 
م��ا زال طرّياً كأّن��ه اآلن ينِزف، وحلم عودتنا ما زال ندّيا ل��م يجّف! وراية ثورتنا ما 
زالت مش��رعًة كأّنها اآلن ُرِفَعت! إّننا نبدأ مس��يرة  التحرير والعودة ولس��نا نحيي 

ذكرى الّنكبة!{

س��بعون عاماً، عاٌم يتلوه عام، واجلرح ينُزّ دماً طرّياً كأّن عمره ثوان! يش��يب 
اجلري��ح ب��ل رمّبا ميوت، بي��د أّن اجل��رح ال يعني له الزم��ان إالّ اتس��اعاً في العمق 

وقساوًة في األلم؛ ذلك أّنه يتجّدد كّل يوم بل كّل حلظة! 
سبعون عاماً واجلريح يشّق صفوف الزمن ويرشق دمه على مساحات الوطن 
حام��الً رايته املخّضبة؛ ال يتأّوه، ال يتلّوى، ال يوقفه س��فح دٍم، ينظر إلى املاليني من 
اجلرحى يتراكمون حوله مع السنني فيشّد قبضته على رايته وميضي كالسهم في 

غايته عبر أفق الزمان واتساع املكان!
س��بعون عاماً عم��ر اجلرح؛ لكّن رح��ى الصراع وحروبه ومعارك��ه ومؤامراته 
وانتصارات��ه وصم��وده وتضحيات��ه تتجاوز املئة ع��ام! نعم! مئة ع��ام أو أكثر من 
الصراع تخلّف جرحاً تتلوه جراُح متتّد لس��بعني أخ��رى، وعّداد اإلصرار ال يهدأ وال 

يلني مع عّد السنني! 
قبل س��بعني عام��اً حمل الس��بعينّي اجلري��ح روحه الثائ��رة ولّف به��ا ذرّيته 
قائ��الً لهم: إن هي إالّ أّياٌم ونعود! فاحملوا روح��ي وال تنظروا جلرحي! واليوم يقف 
الس��بعينّي احلفيد صامداً يحمل روح اجلّد بيد ويضغ��ط على جرحه الطرّي باليد 
األخ��رى، ويهتف بذرّيته حوله: دونكم روحي ورايتي وخلّوني مع جرحي لتبلغوا 

غايتي!
هذه هي روح الذكرى هذه املّرة كي ال ننسى!

ف��ال ميكن اعتبار هذه الذكرى الس��بعينّية لنكبة ش��عبنا وتش��ريده في ش��ّتى 
أصقاع األرض حدثاً عادياً؛ ولهذا ال بّد أن جنعل منه فرصة نس��تلّها من بني أنياب 
اآلالم واجلراحات والعذاب��ات واملؤامرات واالنتصارات والتضحيات، لتبقى الروح 
ثائرة والراية عالية! وليظهر بل ليتأّكد ُعمق الصمود واإلصرار من هذا الشعب على 

استرداد حّقه رغم جراحه.
األم��ل معق��وٌد على ش��عبنا كم��ا عّودن��ا أن »يق��ود« ه��ذه الذك��رى بفعالياتها 
ومفرداتها ومعانيه��ا وروحها وأَلقها بروٍح غير تقليدّية تتناس��ب وإبداع الصمود، 
وأن ن��رَي عدّونا مّنا ش��يئاً مختلفاً هذه امل��ّرة، فنفاجئه كما هي عادة ش��عبنا الذي 
ما فتئ يجترح البطوالت واملعجزات. فش��عبنا عموم��اً - وفي اخلارج خصوصاً - 
ميتلك تنّوعاً ش��مولياً، وله القدرة على التش��بيك والش��راكة بني أكبر عدد ممكن من 

بقلم: وائل أبو هالل 

األمن.
كم��ا أن الدع��وة الروس��ية ال تس��تند إل��ى رؤي��ة 
خاصة س��بق أن طرحتها موس��كو لتس��وية الصراع، 
الس��الم  »مب��ادرة  م��ع  كبي��رة  بدرج��ة  وتتقاط��ع 
العربي��ة«، وتس��تجيب ملطال��ب القيادة الفلس��طينية 
وفريقه��ا املفاوض. فاملطروح روس��ياً اآلن اس��تضافة 
»مفاوض��ات مباش��رة دون ش��روط مس��بقة«، وه��ذا 
يجع��ل مس��تبعداً حصول القي��ادة الفلس��طينية على 

الدعم العملي املطلوب لكسر االستفراد األميركي.
وتس��تند هذه الرؤية إلى ضرورة الوقف الفوري 
الفلس��طينية  باألراض��ي  اإلس��رائيلي  لالس��تيطان 
والعربية احملتلة عام 1967، وانسحاب إسرائيل من 
ه��ذه األراضي، واعترافها بحق الش��عب الفلس��طيني 
ف��ي تقري��ر مصي��ره، وقبوله��ا مبب��دأ »األرض مقابل 

السالم«.. إلخ.
منطق املصالح

لكن املالحظة الرئيس��ية على الرؤية السوفياتية 
ه��ي أنه��ا أش��ارت لت��الٍق جزئي ب��ني وجهَت��ي النظر 
الس��وفياتية واألميركي��ة على وضع خاص لتس��وية 
مل��ف الق��دس، مختل��ٍف ع��ن وض��ع باق��ي األراض��ي 
الق��رار  وش��طب   ،1967 ع��ام  احملتل��ة  الفلس��طينية 
الدول��ي 194 م��ن مرجعي��ات ح��ل قضي��ة الالجئ��ني 

الفلسطينيني.
الروس��ية  اخلارجي��ة  السياس��ة  ش��هدت  وق��د 
ف��ي الس��نوات اخلم��س األول��ى بع��د انهي��ار االحتاد 
الس��وفياتي تراجع��اً كبي��راً، فاتب��ع وزي��ر اخلارجية 
الروس��ي آن��ذاك أندري��ة كوزيريف -الذي اس��تمر في 
منصبه حتى عام 1996- سياسة موالية كلياً للغرب 

وتتعارض مع املصالح الروسية العليا.
وأثر ذلك س��لباً على موقف روس��يا م��ن الصراع 
الفلسطيني-اإلسرائيلي، وبعد إقالته وتولي يفغيني 
السياس��ة  برمياك��وف وزارة اخلارجي��ة اس��تعادت 
اخلارجي��ة الروس��ية توازنها نس��بياً، واس��تمرت في 
ه��ذا االجت��اه حقبة خلف��ه إيغور إيفان��وف )1998 - 
2004(، الذي خلفه س��يرغي الفروف وما زال يش��غل 

املنصب حتى اآلن.
إال أن تغي��رات كبيرة وجوهرية ط��رأت تدريجياً 
على السياس��ة الروس��ية جتاه الصراع الفلسطيني-
اإلس��رائيلي، فقد بنت روسيا عالقات سياسية وطيدة 
مع إس��رائيل، وباتت تقدم نفسها طرفاً محايداً يسعى 
ليكون ش��ريكاً ف��ي »الرباعية الدولية«، على أس��اس 
»خريط��ة الطري��ق الدولي��ة« والق��رارات الدولية ذات 
الصل��ة، مع تقييده��ا مبقولة »تس��وية متوافق عليها 

بني الطرفني الفلسطيني واإلسرائيلي«.
وبانخراطها في خطة »خريطة الطريق الدولية« 
اتخ��ذت السياس��ة الروس��ية مس��اراً متراجع��اً م��رة 
أخرى، فاخلطة مثالً ال تض��ع تصوراً واضحاً ومحدداً 
لطبيع��ة احل��ل النهائي، وتكتفي باحلدي��ث العام عن 

»قيام دولة فلسطينية إلى جانب دولة إسرائيل«.
كما أن منهجية اخلطة مبنية على حلول انتقالية 
دون حتدي��د س��قف زمن��ي إلجنازها، وتض��ع قضايا 
الالجئني والق��دس واحلدود في إط��ار »حل تفاوضي 
ثنائ��ي«، ال يس��تند بالض��رورة إلى الق��رارات الدولية 
ذات الصلة. والحقاً؛ لم ينتج من احلراك الدبلوماسي 
)ع��ام  أنابولي��س«  »لق��اء  أب��واب  -عل��ى  الروس��ي 
2007(- تط��ور عمل��ي في ال��دور واملوقف الروس��ي، 
حي��ث ثب��ت م��رة أخ��رى أن روس��يا ال متتل��ك رواف��ع 

لسياستها.
وكان م��ن املمك��ن العم��ل عل��ى تطوي��ر املوق��ف 
الروس��ي لوال األخط��اء الكارثية الت��ي ارتكبها الفريق 
الفلسطيني املفاوض، الذي وضع العملية التفاوضية 
في الس��لة األميركية، وكذلك تراجع االهتمام الرسمي 
العرب��ي بالقضية الفلس��طينية، وأخي��راً وليس آخراً 

هرولة حكومات عربية للتطبيع مع إسرائيل.
وفي مقدم��ة هذه احلكوم��ات النظام الس��عودي 
ال��ذي تؤك��د التس��ريبات أن��ه ضال��ع ف��ي ما يس��مى 
»صفق��ة الق��رن«، باإلضافة إل��ى أن العرب ل��م يبنوا 
شبكة مصالح سياسية واقتصادية وازنة مع روسيا، 

تؤثر على مركز صنع القرار فيها.
ولذلك، وبناء على ما سبق؛ فإن املراهنة على دور 
روسي لكسر االستفراد األميركي مراهنة غير واقعية، 
التج��ارب املاضي��ة. وتغيي��ر املعادل��ة  عل��ى ض��وء 
يتطل��ب تغيي��راً جوهرياً ف��ي أداء ومنطلق��ات القيادة 
الفلس��طينية، ووقف تداعي املوقف الرس��مي العربي، 
كش��رط حلش��د موقف دولي داعم إلعادة بناء املس��ار 
التفاوضي الفلس��طيني جوهرياً على أساس القرارات 

الدولية ذات الصلة.
وعندها فقط متكن املراهنة على أن تلعب روسيا 
دوراً فاع��الً ومختلف��اً، م��ع م��ا يتطلبه هذا م��ن توفير 

مقومات أخرى يفرضها ميزان املصالح املتبادلة.{

غزة.. الوفد المصري يواصل اجتماعاته ويلتقي قيادة »الجهاد اإلسالمي«
التقى الوفد األمني املصري املوجود في قطاع غزة، 
يوم األحد، مع قيادة حركة »اجلهاد اإلس��المي« وناقش 
معهم العدي��د من القضايا على الس��احة الفلس��طينية، 

وذلك في مقر إقامة الوفد في مدينة غزة.
وض��م الوفد األمن��ي املصري كالً من: س��امح نبيل، 
مسؤول ملف فلسطني في املخابرات املصرية، والقنصل 
الع��ام خالد س��امي، وعبد اله��ادي فرج، فيم��ا ضم وفد 

حركة اجلهاد عضو املكتب السياسي للحركة نافذ عزام 
والقيادي في احلركة خالد البطش.

وق��ال نافذ عزام ل� »قدس ب��رس«: »االجتماع يأتي 
في إطار االتصاالت املس��تمرة مع القيادة املصرية، وفي 
إطار التش��اور املس��تمر في م��ا يخص أه��م القضايا في 
الساحة الفلس��طينية«. وأضاف: »جرى احلديث خالل 
االجتم��اع ف��ي موضوع املصاحل��ة الوطني��ة، وتخفيف 

معاناة الفلس��طينيني وبالذات سكان قطاع غزة، ومعبر 
رفح البري«.

وأش��ار إل��ى أن قي��ادة حرك��ة »اجلهاد اإلس��المي« 
أكدت خالل االجتماع تقديرها للجهود املصرية املبذولة 
وم��دى م��ا تبذله مصر م��ن اجل دف��ع األمور إل��ى األمام 
في الس��احة الفلس��طينية. وفي رده على سؤال عن آخر 
م��ا توصل له الوف��د األمني املصري ف��ي ملف املصاحلة 
الوطني��ة، قال ع��زام: »ال نريد أن نتحدث ف��ي هذا األمر، 

ولكن هناك جهود كبيرة تبذل«.
ووص��ل الوف��د األمني املص��ري األح��د املاضي إلى 
قطاع غ��زة عبر معبر بي��ت حانون »ايرز« ش��مال قطاع 
غ��زة ملتابع��ة جه��وده ف��ي تطبي��ق اتف��اق املصاحل��ة 
األخير وتذليل العقب��ات، والتقى قيادة حركة »حماس« 
وقيادات فصائلي��ة ووزراء في حكوم��ة الوفاق الوطني 

ووجهاء ومخاتير وشخصيات عامة.
يشار إلى أن الوفد األمني املصري غادر في السادس 
من كانون األول املاضي قطاع غزة بشكل مفاجئ، وذلك 
خالل إش��رافه على تس��لم حكومة الوفاق ال��وزارات في 

غزة دون إعالن سبب ذلك.
ويس��ود االنقس��ام السياس��ي واجلغراف��ي أراضي 
السلطة الفلس��طينية، منذ منتصف حزيران 2007، في 

أعقاب سيطرة »حماس« على قطاع غزة.
وتسيطر »حماس« على قطاع غزة، فيما تدير حركة 
»فت��ح« الت��ي يتزعمه��ا رئيس الس��لطة محم��ود عباس 
الضفة الغربية، ولم تفلح جهود املصاحلة والوساطات 
العربية في رأب الصدع بني احلركتني، وإنهاء االنقسام 

احلاصل.{

هنّية: غزة على فوهة البركان
قال رئيس املكتب السياس��ي حلركة حماس إسماعيل هنّية يوم االثنني إن »قطاع غزة على فوهة 
البركان ومن املمكن أن ينفجر، في ظل الظروف الصعبة التي مير بها«، موضحاً أن هناك إدراكا مصرياً 

خلطورة األوضاع اإلنسانية.
وأض��اف هنّية في مقابلة م��ع الصحفيني عقب اجتماع مع الفصائل والقوى عصر االثنني أن هناك 

توجهاً مصرياً ملعاجلة األزمات في قطاع غزة، سواًء معبر رفح أو البضائع واملشاريع التنموية.
وأكد رئيس املكتب السياسي أن املصاحلة هي خيار استراتيجي حلماس؛ لكنها بحاجة لقوة دفع 

إضافية، داعياً »اإلخوة في رام الله )قيادة السلطة( لقرار أكثر جرأة لتحقيق املصاحلة«.
وق��ال: »الوقت أصبح س��يفاً على رقابنا جميعاً وخاص��ة إعالن ترامب عن صفقت��ه، والتطورات 

اخلطيرة التي تشهدها القضية الفلسطينية والقدس وقضية الالجئني«.
وش��دد هنية على أنن��ا نعّبر اليوم كفلس��طينيني ع��ن رفضنا املطل��ق ل�»صفقة القرن«، فش��عبنا 
لن يس��مح بتمريرها معتمداً على العمق العربي واإلس��المي، واس��تمعنا من مصر كالم��اً مهماً في هذا 

االجتاه.
وأوض��ح أن لق��اءات حماس م��ع الفصائل طبيعية وتندرج في س��ياق سياس��ة احلرك��ة لتعزيز 
التعاون والتشاور مع الفصائل؛ خاصة أننا منر مبرحلة دقيقة وحساسة وأنها جاءت بعد زيارة إلى 

مصر.{
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الجبير.. واإلخوان.. واإلرهاب!
في محاض��رة ألقاها وزير اخلارجية الس��عودي 
ع��ادل اجلبي��ر، ف��ي معه��د إيغمون��ت، ف��ي العاصمة 
اإلخ��وان  »جماع��ة  إن  ق��ال:  بروكس��يل  البلجيكي��ة 
املس��لمني هي األب ال��ذي أفضى إلى تأس��يس منظمة 
التكفي��ر والهج��رة الت��ي ظهر منه��ا أمي��ن الظواهري، 
والتكفي��ر والهج��رة األب ال��ذي أدى لظه��ور القاعدة، 
والقاع��دة هي األب للنص��رة وداعش؛ ل��ذا نحن لدينا 
نظرة س��لبية جتاه اإلخوان، وباخلص��وص اإلخوان 

في مصر«.
واحلقيقة أن مزاعم اجلبير مخالفة للواقع بقدر ما 
هي مخالفة للمنطق، فاإلخوان املس��لمون ال يتحّملون 
املس��ؤولية عن أي م��ن مظاهر الغل��ّو أو التطرف التي 
ش��هدتها املنطق��ة العربي��ة أو العال��م اإلس��المي بعد 
نش��أة اجلماعة في عام 1928، بل تتحمل املسؤولية 
عن كل هذه املظاهر أنظمة الظلم واالس��تبداد والفساد 
التي كانت باس��تمرار تس��تفز الن��اس وتدفع بنفر من 
الش��باب املتعجل نحو مواقف غالية فكري��اً أو عملياً، 
بعد أن أغلقت في وجوه املطالبني باإلصالح الس��لمي 
كل األبواب، س��وى أب��واب الس��جون واملعتقالت، بل 
وصل األم��ر باألنظمة الدكتاتوري��ة إلى تعليق بعض 
أع��واد  عل��ى  املصلح��ني  واملوجه��ني  املفكري��ن  كب��ار 
املش��انق، كما جرى في خمسينيات وستينيات القرن 
املاض��ي، وكما هو ديدن النظ��ام االنقالبي احلالي في 

مصر بقيادة عبد الفتاح السيسي.
لم يزل منه��ج اإلخوان في اإلصالح والتغيير منذ 
نش��أة جماعتهم ملتزم��اً باإلصالح الس��لمي والتدرج 
فيه، ب��دءاً بالفرد، مروراً باألس��رة، فاملجتمع، وصوالً 
إل��ى الدول��ة. وق��د مّي��ز اإلخ��وان متيي��زاً قاطع��اً بني 
مواجهة مخالفيهم أو معارضيهم وحتى جالديهم من 
أبناء الوط��ن الواحد واملجتمع الواح��د وبني مواجهة 
الغزاة واملستعمرين. فالصنف األول ينبغي -في فكر 
اإلخوان األصي��ل وفي منهجهم- الصب��ر على دعوته 

وإرش��اده وتوجيهه، كما ينبغ��ي كذلك حتّمل أي أذى 
ق��د يصدر عن��ه مهما بل��غ؛ ألن إصالح��ه وإصالح من 

يليه هو الغاية.
أما الصن��ف الثان��ي، كاملس��تعمر البريطاني في 
احلال��ة املصري��ة، والغ��ازي الصهيون��ي ف��ي احلالة 
بكاف��ة  فمقارعت��ه  عام��ة،  واإلس��المية  الفلس��طينية 
الوس��ائل مش��روعة إلى أن يتحق��ق إخراجه وحترير 
ب��الد املس��لمني م��ن براثن��ه، وال يس��تثنى م��ن تل��ك 
الوس��ائل القت��ال جه��اداً ف��ي س��بيل الل��ه، وك��م كان 
لإلخ��وان صفح��ات ناصع��ة البي��اض ف��ي ذلك حني 
تص��دوا للمس��تعمر البريطان��ي ف��ي مواجه��ات قناة 
السويس داخل مصر وفي فلسطني، وكذلك حني نفروا 
إلى فلس��طني م��ن كل مكان ليدفعوا عنه��ا خطر الغزو 
الصهيون��ي اللع��ني. وظ��ل اإلخ��وان على ه��ذا النهج 
طوال تاريخه��م، ولم يحرفهم عن ذل��ك افتتان بعض 
املس��لمني، مبا في ذلك بعض أفرادهم، بل وانحرافهم، 
مث��ل أولئ��ك الذين ق��ال فيهم حس��ن البنا رحم��ه الله 
»ليس��وا إخواناً وليسوا مسلمني«، ومثل من رد عليهم 
املرش��د الثان��ي حس��ن الهضيبي ف��ي كتابه الش��هير 

»دعاة ال قضاة«.
ولقد حدثني بعض م��ن أجريت معهم مراجعات 
لبرنامج��ي ف��ي قناة احلوار، ومنهم املرش��د الس��ابق 
لإلخ��وان املس��لمني محمد مه��دي عاكف رحم��ه الله، 
الش��يخ يوس��ف  إبراهي��م مني��ر، وأخي��راً  واألس��تاذ 
القرض��اوي، عن احلوارات الطويل��ة التي جرت داخل 
اإلخ��وان ف��ي املعتق��الت وخارجها حني ب��دت أمارات 
تعج��ل البعض، وحينم��ا أّول بعض الن��اس ما كتبه 
الش��هيد س��يد قطب بش��كل أو بآخر لتبرير التكفير أو 
تبرير اللجوء إلى العن��ف. فكانت مثل هذه احلوارات 
وم��ا رافقها م��ن إج��راءات معاجلات ش��افية وواقية، 
ن��أت باجلماعة عن الغل��و وصانتها من خطر التعجل 
واالنح��راف، ولفظ��ت خ��ارج صفوفه��ا من ل��م يقتنع 

مبنهجها ويصبر على طريقها.
ويش��هد مي��دان رابعة عل��ى ثبات اإلخ��وان على 
هذا املوقف، إذ نادى مرش��دهم األسير محمد بديع، فك 
الله أس��ره وفرج كربه هو وإخوانه، بأعلى صوته من 
مي��دان رابعة العدوي��ة -بينما كانت قوات السيس��ي 
وفلوله تفتك باملتظاهرين واملعتصمني العزل- محذراً 
م��ن أي ان��زالق نح��و ال��رد على العن��ف مبثل��ه قائالً: 

»سلميتنا أقوى من الرصاص«.
إن مثل عادل اجلبير في حتميل اإلخوان املسلمني 
املس��ؤولية عما نش��أ في عاملنا العربي بل واإلسالمي 
م��ن مظاهر غلو وتكفير وعنف غير مش��روع؛ وهو مثل 
من يحّم��ل جيل الصحابة املس��ؤولية ع��ن ظهور فئة 
اخلوارج الذين كانوا يحسبون أنهم يحسنون صنعاً 
ويتوهم��ون أنه��م يدافعون عن حياض اإلس��الم حني 
اغتال��وا أمير املؤمنني علياً رضي الله عنه، أو قبل ذلك 
ظهور فئة م��ن الصحابة تورط بعضهم في س��فك دم 
أمي��ر املؤمنني عثم��ان رضي الل��ه عنه، أو مس��ؤولية 
النص��وص اإلس��المية، بل كتاب الله عز وجل وس��نة 
نبيه صلى الله عليه وس��لم، عن انحراف بعض أبناء 
املس��لمني الذين يش��رعنون ويب��ّررون الع��دوان على 

األبرياء باسم الدين.
أما اإلخ��وان املس��لمون، فهم فكرة نبيل��ة قبل أن 
يكون��وا تنظيم��اً، والفك��رة ال متوت أبداً، إنه��ا فكرة أن 
البشر عباد الله، وأن من حقهم أن يعيشوا حياتهم في 
أرض الله بحرية وكرامة، وأن من يسعى الستعبادهم 
سيناله في نهاية املطاف ما نال النمرود وفرعون وكل 

طواغيت األرض عبر الزمان.{
من مقال للدكتور عزام الت�ميمي

وأعلن ترام��ب في 6 كان��ون األول املاضي، القدس 
بش��قيها الش��رقي والغربي، عاصمة إلس��رائيل، والبدء 
بنقل س��فارة بالده إليها، ما أش��عل غضباً في األراضي 

الفلسطينية، وتنديداً عربياً وإسالمياً ودولياً. 
وتطرق ننت ياهو للملف الن��ووي اإليراني قائالً إن 
»التحدي األكبر في الش��رق األوسط هو إيران«، مشدداً 

على ضرورة إيقافها. 
وفي تشرين األول 2017، هّدد ترامب باالنسحاب 
م��ن االتف��اق الن��ووي »إذا فش��ل الكونغ��رس األمريكي 
وحلفاء واش��نطن في معاجلة عيوبه«، متوعداً بفرض 

»عقوبات قاسية« على إيران. 
وأبرم��ت إي��ران ومجموع��ة »5+1«، ال��دول دائمة 
العضوي��ة مبجل��س األم��ن إضافة إل��ى أملاني��ا، صيف 
2015، االتف��اق الن��ووي الذي يلزمه��ا بتقليص قدرات 
برنامجه��ا الن��ووي، مقابل رف��ع العقوب��ات املفروضة 

عليها، وذلك بعد نحو عامني من التفاوض. 
وأعلنت إسرائيل مراراً رفضها لالتفاق النووي، كما 
تخش��ى تل أبيب كذلك من الوجود العس��كري اإليراني 

في سوريا. 
وقد اس��تغرق زيارة ننت ياهو إلى واشنطن خمسة 

أيام.{

األمريك��ي  الرئي��س  ق��ال 
دونال��د ترامب إنه قد يش��ارك 
في حف��ل افتت��اح نقل س��فارة 
بالده من ت��ل أبيب إلى القدس 
في أي��ار املقبل، وف��ق صحيفة 
اس��رائيلية، وهو م��ا لم يصدر 
بخصوصه بيان رسمي من تل 

ابيب أو واشنطن. 
جاءت تصريحات ترامب، 
بنيام��ني  اس��تقباله  خ��الل 
ال��وزراء  رئي��س  ياه��و  ن��نت 
اإلسرائيلي في البيت األبيض، 

ي��وم االثنني، في خامس لقاء بينهم��ا خالل عام، واألول 
منذ إعالن القدس عاصمة إلسرائيل قبل ثالثة أشهر. 

»يديع��وت  لصحيف��ة  اإللكترون��ي  املوق��ع  وق��ال 
أحرون��وت« اإلس��رائيلية إن ترام��ب ج��دد الق��ول ب��أن 
»الق��دس لم تع��د على طاول��ة املفاوضات، ولن تش��كل 

عائقاً لعملية السالم«، حسب املصدر.
وأش��ار إل��ى أن إدارته تعم��ل من أجل إع��داد خطة 
س��الم ش��املة، وأن��ه إذا ل��م يع��د الفلس��طينيون إل��ى 

املفاوضات فإنه لن يكون هناك أي سالم. 
وأع��رب عن أمل��ه في أن تنج��ح جه��ود إدارته في 
اس��تئناف عملي��ة الس��الم، مضيف��اً: »س��تكون أصعب 
صفقة، وإذا جنحنا في حتقيق الس��الم س��يكون ش��يئاً 

عظيماً«. 
وأش��اد ترامب بالعالقات مع إس��رائيل، وقال إنها 
»األفضل عل��ى اإلطالق، ولم تكن من قب��ل كما هي عليه 

اليوم«. 
م��ن جهت��ه، وف��ق املص��در ذات��ه، ش��كر ن��نت ياهو 
الرئي��س األمريكي إزاء قرار االعت��راف بالقدس عاصمة 
إلسرائيل، معتبراً أنه »قرار تاريخي ومياثل وعد بلفور 
متاماً منذ مائة عام«، في إش��ارة إلى وعد بريطاني مّهد 

لقيام إسرائيل. 

ترامب لنتن ياهو:
قد أشارك  في حفل افتتاح السفارة بالقدس

96 اعتداًء على »األقصى«
 و»اإلبراهيمي« خالل شباط الماضي

تعرقل أكثر من عش��رين مش��روعاً من مشاريع 
اإلعم��ار والترمي��م الت��ي تنفذه��ا جلن��ة  اعم��ار 
املس��جد االقص��ى. وفي س��ياق متص��ل، أفادت 
وزارة األوق��اف مبن��ع س��لطات االحت��الل رف��ع 
األذان ف��ي املس��جد اإلبراهيم��ي 45 وقت��اً خالل 
سياس��ة  ومارس��ت  املاض��ي،  ش��باط  ش��هر 
التهويد املس��تمر والتدخل بش��ؤونه ومطالبته 
متثل��ت  احتاللي��ة  تهويدي��ة  »باس��تحداثات 
مبطالبته ببناء حجر ب��دل اجلهة املوجودة في 

الساحة اجلنوبية«.
وقال��ت األوق��اف إن »العقلي��ة االحتاللي��ة 
تعمل جاه��دة إللغاء طابع هذه املدينة وجعلها 
يهودية األرض واللغة، وتسعى لتهويدها حجراً 
حجراً، ولتهجير س��كانها منه��ا، ومتارس كافة 
أش��كال والتضييق واالستفزاز؛ في هدم للبيوت 

ومصادرة للممتلكات وسحب للهويات«.
ومنذ عام 1994، ُيقّسم املسجد اإلبراهيمي، 
ال��ذي ُيعتق��د أن��ه ُبن��ي عل��ى ضريح نب��ي الله 
إبراهيم عليه الس��الم، إلى قس��مني: قسم خاص 
باملسلمني مبس��احة 45 في املائة، وآخر لليهود 
مبس��احة 55 في املائة، وجاء هذا التقسيم بعد 

حادثة »مجزرة احلرم اإلبراهيمي«. 
وتسمح إسرائيل للمصلني املسلمني بدخول 
اجلزء اخلاص بهم في احلرم طوال أيام السنة، 
فيما تس��مح لهم بدخول اجلزء اخلاص باليهود 
في عش��رة أي��ام فق��ط في الس��نة، وذل��ك خالل 
األعياد اإلس��المية، وأيام اجلمع��ة، وليلة القدر 
من ش��هر رمضان، فيما تس��مح لليه��ود بدخول 
القسم املخصص لهم طوال أيام السنة، وبدخول 

احلرم كله خالل بعض األعياد اليهودية.
ويقع املسجد اإلبراهيمي في البلدة القدمية 
من اخلليل التي تقع حتت السيطرة اإلسرائيلية، 
ويس��كن فيها نحو 400 مس��توطن، يحرس��هم 
نح��و 1500 جن��دي إس��رائيلي، وفي املس��جد 
قب��ور وأضرحة لألنبي��اء: إبراهيم، وإس��حاق، 

ويعقوب، ويوسف )عليهم السالم(.{

للس��لطة  التابع��ة  األوق��اف  وزارة  أك��دت 
ف��ي  األقص��ى  املس��جد  تع��رض  الفلس��طينية، 
القدس احملتلة، واملس��جد اإلبراهيمي في مدينة 
اخلليل، لعش��رات االعت��داءات واالنتهاكات من 
قبل سلطات االحتالل اإلسرائيلي واملستوطنني، 

خالل شهر شباط املاضي.
وأش��ارت ال��وزارة ف��ي بيان تلقت��ه »قدس 
ب��رس«، ي��وم األح��د، إل��ى الكش��ف عن تس��عة 
مخطط��ات تهويدي��ة، متثل��ت بقيام ما تس��مى 
»ش��ركة تطوير الق��دس«، اجلهة املُش��رفة على 
أعمال تهويد مغارة »القطن« الواقعة في شارع 
السلطان سليمان حتت البلدة القدمية بالقدس، 

بني بابي العمود والساهرة.
باإلضاف��ة إل��ى ش��روع االحتالل ف��ي بناء 
منطقة للصالة للنس��اء والرجال معاً عند حائط 
البراق، ووض��ع مخطط إلقامة متنزه في »جبل 
الزيتون« املطل على القدس القدمية، يربط بني 
موقع��ني اس��تيطانيني لليهود في داخ��ل الطور 

مبدينة القدس احملتلة.
وأش��ارت الوزارة إلى استمرار االحتالل في 
بناء ش��بكة طرق لتوسيع مس��توطنات متهيداً 
ملخط��ط »القدس الكب��رى«، وانته��ى من وضع 
اللِبن��ة األولى إلقام��ة مجمع س��ياحي تهويدي 
ضخم على أنق��اض حّي املجاهدي��ن في اجلهة 
الغربية من س��احة البراق املطلة على املس��جد 
األقصى، ونصب ب��رج مراقبة على مدخل »باب 
العمود«، واقامته ألكبر جتمع سياحي تهويدي 
يطل على األقصى. كما أشارت إلى أنه من ضمن 
االنتهاكات، ما أعلنت عنه »جلنة األس��ماء« في 
بلدية االحت��الل بالقدس، عن  إطالق 43 اس��ماً 
يهودي��اً جديداً على ش��وارع في أحي��اء يقطنها 

الفلسطينيون باملدينة.
ف��ي  الفلس��طينية  األوق��اف  وأوضح��ت 
تقريره��ا، أن االحت��الل ما زال ميارس سياس��ة 
االعتقال واالبعاد عن املس��جد االقصى ملوظفيه 
وس��دنته، حيث ما زالت الش��رطة اإلس��رائيلية 
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المشروع الفلسطيني.. أزمة الخيارات وآفاق الحل.. بين المصالحة والتسوية
ل��م يواجه املش��روع الوطن��ي الفلس��طيني -طوال 
عقود األلم واملعاناة منذ النكبة األولى عام 1948- أزمة 

بهذا العمق والتشابك والتعقيد كما يواجهها اليوم.
تب��دو ُعَق��د وحلق��ات امل��أزق الوطني الفلس��طيني 
الراهن ش��ديدة الترابط واإلح��كام، فما أن يتهيأ للجميع 
أن عق��دة ما ُحلّت حتى تعقبها عقدة أو ُعَقد أخرى، ومرّد 
ذل��ك أن الكي��ان الفلس��طيني -املتش��كل حالي��اً بنظامه 
وبناه ومؤسساته- تأسس على قواعد خاطئة، فجاءت 
إفرازات��ه خاطئ��ة، وتبع��اً لذل��ك ارتبط��ت به��ا مواق��ف 
وسياسات خاطئة دارت في فلك شديد التعقيد، وما زال 

الفلسطينيون يدفعون ثمنها.
أزمة فتح وخياراتها

يشكل فشل املشروع السياسي للسلطة الفلسطينية 
أَسّ األزم��ة الوطنية التي تعاني منها »حركة فتح«، فقد 
اس��تنفدت جهودها ومعاركها السياسية دون أن تنتزع 
ح��الً مقبوالً يلبي احل��د األدنى من احلق��وق والتطلعات 

الوطنية الفلسطينية.
وب��ني عش��ّية وضحاها وج��دت »فتح« مش��روعها 
غير ذي جدوى فلس��طينياً، إثر إسقاط القدس من دائرة 
التف��اوض بق��رار دونال��د ترام��ب األخير، وبات��ت اليوم 

خاوية الوفاض من أي مشروع سياسي.
حاولت احلركة في البداية رفع س��قفها السياس��ي 
بإعالن مقاطعة اإلدارة األميركية وإقصائها عن الرعاية 
احلصرية لعملية التسوية، والتهديد بتعليق االعتراف 
بإس��رائيل وإع��ادة النظ��ر في اتف��اق أوس��لو وملحقاته 

ووقف التنسيق األمني.
لكن ش��دة التهديدات األميركي��ة، واخلذالن العربي 
الرس��مي للموقف الفلس��طيني الرس��مي، وج� املوقف 
األوروب��ي عن احتالل موق��ع البديل ل��إلدارة األميركية؛ 
حمل��ت »فتح« على البدء في التراجع املنظم. وقد جتلت 
إرهاص��ات ه��ذا التراج��ع ف��ي إدام��ة مظاهر التنس��يق 
األمني، وعقد لقاءات سياس��ية مع االحتالل، واستئناف 
السلطة لالتصاالت السياسية احملدودة مع األميركيني، 
والدعوة إلش��راك رعاة جدد ملسيرة التس��وية جنباً إلى 

جنب مع األميركيني.
ولع��ل ف��ي خط��اب الرئي��س الفلس��طيني محم��ود 
عباس )أبو مازن( ال��ذي ألقاه مؤخراً أمام مجلس األمن 
الدولي، ما يؤكد هذه املعادلة، التي س��يحاول أبو مازن 

تسويقها دولياً في املرحلة القادمة. 
ميداني��اً، تب��دو خي��ارات فتح ش��به منعدم��ة؛ فقد 
طرح أبو مازن على قيادة »فتح« تفعيل مس��ار املقاومة 
الس��لمية ض��د االحت��الل، لكن مس��توى تفاع��ل احلركة 
واس��تجابتها للحراك السلمي بقي ضعيفاً وقاصراً على 
املناس��بات وأيام اجُلَمع، كم��ا تنكرت قيادته��ا لقرارات 
املجلس املركزي التي طالبت بوقف التنسيق األمني مع 

إسرائيل.
وفي احملصلة؛ ف��إن الهوامش تضيق تدريجياً أمام 
»فت��ح« وأبو مازن، وقدرت��ه على مناطحة ق��رون الثور 
األميركي تعتمد على الهجمات السياسية والدبلوماسية 
املرتدة، وهو يحاول حتدي املوقف األميركي واإلسرائيلي 
بش��كل هادئ ومتوازن، وإدارة األزمة على أساس إطالة 

أمدها على أمل تبّدل بعض معطياتها.
وم��ا لم يحلق أبو مازن بفضاء الوحدة ويس��تجلب 
»حركة حماس« وكافة الفصائل الفلسطينية والشرائح 
واملنظمات الش��عبية إل��ى صفها، فإن مآالت س��عيه في 

هذا املسير الوعر محكومة بالفشل.
ل��ذا، فإن م��ا يجري ه��و إع��ادة تدوي��ر أو متوضع 
للمشروع السياسي للسلطة و»فتح« ال غير، وأقصى ما 

يتمناه أبو مازن ال يتعدى تغيير اإلطار الناظم للتسوية 
وبعض عملياتها اإلجرائية، وهو يعتقد أن إش��راك األمم 
املتح��دة أو أوروبا في رعاية املفاوضات كفيل بتحس��ني 

واقع املفاوضات ومخرجاتها.
لك��ن ذل��ك ال يب��دو كافي��اً وس��ط تقلب��ات املرحلة، 
وم��ن هنا فإن جناح »فتح« والس��لطة في إدارة املعركة 
واإلدارة  إس��رائيل  ض��د  والدبلوماس��ية  السياس��ية 
األميركي��ة تب��دو ضئيل��ة، وكل ي��وم تتع��زز اخلش��ية 
الفلس��طينية الش��عبية والفصائلية من الضعف املطرد 
ل�»فت��ح« والس��لطة، مب��ا يتضم��ن إمكاني��ة التس��اوق 

مستقبالً مع »صفقة القرن«. 
وهك��ذا تس��ير فت��ح اليوم وس��ط حقل م��ن األلغام 
والرم��ال املتحرك��ة، فه��ي تعي��ش داخلي��اً حت��ت ثق��ل 
الضغ��ط الش��عبي والفصائل��ي، وف��ي ذات الوق��ت هي 
مقي��دة ذاتي��اً برواب��ط ومقتضي��ات العم��ل السياس��ي 
والدبلوماس��ي الت��ي تكبحه��ا عن ح��رف بوصلتها إلى 

مسارات كفاحية أخرى.
أزمة حماس وخياراتها

ف��ي املقابل، تعي��ش »حماس« أزم��ة موازية ال تقل 
عمقاً وتعقيداً عن أزمة »فتح«؛ فقد اضطرتها االنهيارات 
املريع��ة للقطاع��ات احليوي��ة في غزة -ج��راء احلصار 
والعقوبات املفروضة على أهالي القطاع- للجلوس مع 
»فتح« لتطبيق اتف��اق املصاحلة بهدف إنقاذ األوضاع، 
في وقت يخيم فيه ش��بح احلرب مع إسرائيل في سماء 

القطاع.
ولي��س خافياً أن مش��روع املقاومة -ال��ذي تتبناه 
»حماس«- قد وصل إلى طريق مسدود، في ظل احلصار 
املفروض واالنقس��ام السياسي واجلغرافي العميق بني 
ش��قي الوط��ن الفلس��طيني، وتواط��ؤ دول عربي��ة على 
تركيع الفلسطينيني ودفعهم نحو قبول »صفقة القرن« 
الرامية إلى تصفية القضية الفلسطينية، وعجز بعضها 
اآلخر عن إس��ناد الفلس��طينيني في ظ��ل التحديات لتي 
يواجهونها. لكن »حم��اس« التي تعاني من أزمة مالية 
مس��تعصية بس��بب إح��كام احلص��ار، فوجئ��ت بتلكؤ 
»فتح« في تطبيق املصاحلة، وأيقنت أنها تتعامل معها 
مبنطق االبتزاز، وحتاول اس��تنزاف قواه��ا وصوالً إلى 
فرض رؤيتها واشتراطاتها اخلاصة باملصاحلة عليها.

في ض��وء ذلك، ل��م تع��د »حم��اس« ذات خيار في 
ه��ذه املرحل��ة؛ فهي ال متل��ك صناعة احل��دث أو التقرير 
األحادي بش��أن مصي��ر القطاع، ف��كل خياراتها مرتبطة 
باملكون��ات الفاعلة واحمليط��ة، وأهمها املك��ّون املصري 
املركزي الذي بات احملدد األساسي الجتاهات وخيارات 
غزة املس��تقبلية، وهو -بطبيعة احلال- مرتبط بدوائر 

إقليمية ودولية.
وحتى خيار احلرب ال كلمة نهائية ل�»حماس« فيه، 
ألنها تعمل بكل ما أوتيت من قوة إلبعاد شبحه الكارثي 
عن س��ماء القطاع الذي ال يحتمل حرب��اً جديدة مدمرة، 
وألن حس��اباتها العس��كرية وامليداني��ة والسياس��ية ال 
جتعلها مبفازة م��ن مخاطر احلرب وانعكاس��اتها على 
قوتها العس��كرية واألمنية، ومس��تقبل س��يطرتها على 

أوضاع القطاع.
حتاول »حم��اس« -ق��دَر اس��تطاعتها- أن تعطي 
خي��ار املصاحل��ة مع أبو م��ازن و»فتح« فرص��ة كبرى، 
فهي تدرك متاماً أن إنهاء االنقس��ام واس��تعادة الوحدة 
-أياً كانت درجتها ومس��تواها- بني غ��زة والضفة، من 
ش��أنه أن يعزز الصمود الفلسطيني في وجه االحتالل، 
ويش��كل ق��وة ضاغط��ة ف��ي وج��ه مخطط��ات تصفي��ة 

القضية الفلسطينية.

لك��ن »حماس« تدرك أن خي��ار الوحدة واملصاحلة 
ب��ات صعب��اً بس��بب موقف أبو م��ازن، الذي يس��تمرئ 
التهرب من حتمل مسؤولية القطاع، ويعتبره عبئاً عليه 
ال طائ��ل من ورائه، وهو ما يجعل بعض قادة »حماس« 
أق��رب إلى إثارة اخليار البدي��ل القائم على التحالف مع 

تيار محمد دحالن وتسليمه إدارة ملف غزة.
أم��ا على املس��توى الكفاح��ي؛ فال تب��دو »حماس« 
في وارد االحتكاك املباش��ر مع االحتالل قريباً، أياً كانت 
طبيع��ة األوضاع داخ��ل القطاع، إذ س��تنزع نحو إعادة 
االعتب��ار للبع��د الوطن��ي واجلماهيري الواس��ع بعيداً 
عن املجال العس��كري، وقد تتعاطى مع مقترحات إبرام 

هدنة طويلة املدى مع االحتالل.
األفق بني خيارين

ال يختلف اثنان في أن تقرير آفاق وسبل حل األزمة 
الفلسطينية الداخلية تكمن في نزول »فتح« و»حماس« 
وق��واه  الفلس��طيني  الش��عب  مكون��ات  كل  -ومعهم��ا 
الفاعلة- عند استراتيجية وطنية مَوّحدة، تشتمل على 
وضع آليات حقيقي��ة لتفعيل املش��روع الوطني وإدارة 
الص��راع مع االحت��الل، وآلي��ات أخرى حل��ل اخلالفات 

الداخلية.
ول��ذا فإن كل املؤش��رات تؤك��د أن الك��رة اليوم في 
ملع��ب »حماس«، فال مناص أمامه��ا من جتاوز املرحلة 
الراهن��ة املش��بعة بالتحدي��ات، مب��ا ينتق��ل بالوض��ع 
الفلس��طيني املأزوم من انهياراته الراهنة إلى بر األمان. 
واملؤكد أن خيار التوافق مع أبو مازن و»فتح« أقل كلفة 
بكثير لدى قيادة حماس من خيار التحالف مع دحالن، 
وفتح بوابات غزة أمام سيطرته مجدداً على زمام األمور 
فيها، وهو اخليار األكثر رجحاناً اآلن في ظل وجود وفد 
»حم��اس« بالقاه��رة، ال��ذي قد يعود بخالص��ات مهمة 

ذات أثر مقرر في واقع ومستقبل القطاع.
وختام��اً.. فإن اعتم��اد النهج التوافق��ي الوحدوي 
وسلوك س��بيل الش��راكة السياسية سيش��ّكل اخلطوة 
األول��ى نحو تفكي��ك عق��د األزم��ة الفلس��طينية، ويعّبد 
الطريق نح��و برنامج وطن��ي جامع يس��تخلص العبر 
من أخطاء وخطايا املاض��ي، ويفتح الطريق للدفاع عن 

احلقوق الوطنية في مواجهة املخاطر الراهنة.{

بقلم: مؤمن بسيسو

في ذكرى الربيع المغربي
بقلم: حسن طارق

تعتب���ر دينامية »20 فبراير - ش���باط« الوجه املغربي للربي���ع العربي، فهي في الوقت الذي 
جس���دت فيه هشاش���ة ش���عار االس���تثناء املغربي الذي طاملا ترّدد ف���ي بدايات انفج���ارات 2011، 
كرست بشكل مفارق بعض عناصر اخلصوصية املغربية، املتمثلة أساسًا في استمرارية اشتغال 
مؤسس���ات الوساطة احلزبية والنقابية واحلقوقية، حتى في أحلك الظروف السياسية، فضاًل 
عن معطى الشرعية الذي حتظى به املؤسسة امللكية في البالد. جعل هذان الشرطان شعارات 
احل���راك الش���بابي تب���دو امت���دادًا طبيعي���ًا ملطالب األجي���ال الس���ابقة، املنخرطة ف���ي النضال 
الدميقراط���ي مبختل���ف واجهات���ه، ذل���ك أن مطالب اإلص���الح الدس���توري، ومواجهة الفس���اد 
واالس���تبداد، والفص���ل ب���ن الس���لطة وامل���ال، ظلت حاض���رة في دفت���ر مطالب اليس���ار والقوى 
الدميقراطية، لكن هّبة 20 فبراير 2011 قدمتها بنبرة مختلفة وبلغة أكثر جرأة ومباشرة. من 
جهة أخرى، ش���كل اخلطاب امللكي، في 9 آذار 2011، جتاوبًا سياس���يًا الفتًا مع أصوات التغيير، 

مّكن املغرب من تدبير ذكي للرياح العاصفة في كل محيطه اإلقليمي.
الغاية من هذا التذكير هي القول إن ش���روط اس���تقبال موجة الربيع، س���واء على مستوى 
املجتم���ع أو الدول���ة، كان���ت أكثر توفرًا في احلالة املغربية من ح���االت أخرى، لم يتمكن خاللها 

خيار اإلصالح من استيعاب السقف املرتفع للمرحلة.
مبناس���بة ذكراها السابعة، توزعت صيغ استحضار »20 فبراير«، باختالف السياق وطبيعة 
العالقة مع احلدث. يفعل ذلك بعضهم مس���تندًا إلى س���جل العاطفة واحلنن، حيث الذاكرة 
الش���خصية تختل���ط مع التاريخ العام. ويحاول آخرون التعام���ل مع الذكرى بكثير من احلياد 
واملس���افة السياس���ية، وهو أمر غير ممكن متامًا بالنس���بة إلى اجليل الذي ش���كلت هذه احملطة 

شهادة ميالده السياسي والرمزي.
يعي���د الصحافي���ون، رمب���ا من فرط التقليد، تقريبًا الس���ؤال التراجيدي نفس���ه: ما الذي 
تبقى من »20 فبراير«؟ يحاول الباحثون تفكيك احلدث وإعادة بنائه، اعتمادًا على ما تس���مح 
ب���ه النظري���ات املفس���رة للح���ركات االحتجاجي���ة واالجتماعية، منتبه���ن إلى طبيع���ة النظام 
السياس���ي املغربي وحتوالت املجتمع، واستراتيجيات فاعليه. ويسترجع النشطاء الذكرى كأي 
مغام���رة مثيرة، مس���تحضرين التفاصيل الصغيرة للحدث وعش���رات األس���ماء ومتتاليات من 

الوقائع، وفق سرديات شخصية متقاطعة، مليئة بالشحنة االنفعالية والوجدانية.
ف���ي التعاليق السياس���ية العابرة، كثيرًا ما تتكرر اإلحال���ة على احلدث، منطلق التحقيب، 
باعتب���اره عن���وان مرحلة جديدة. وضمن ذلك تبدو دائمًا عملي���ة املقارنة مغرية: أين نحن من 

زمن »20 فبراير«؟
ع���ودة إل���ى محاولة اجلواب عن س���ؤال: ما الذي تبقى من »20 فبراير« في الس���طح، وعلى 
مس���توى التدبير التكتيكي للدولة؟ ال ش���يء. اس���تعادت الس���لطة ما تنازلت عنه حتت ضغط 
الش���ارع، وانتقلن���ا من ح���زٍب للدولة إلى حقل حزبي كامل حتت املراقبة. أما الدس���تور، غنيمة 
احل���راك اليتيم���ة، فق���د حت���ول حت���ت تأثي���ر عملي���ات الن���زف والتحلل املس���تمرة إل���ى وثيقة 

لالستئناس والتطبيق التقديري. 
ف���ي العم���ق، وعلى مس���توى التح���والت االجتماعية »الثقيل���ة«، يبقى الكثي���ر. لعل األهم 
ه���و ترس���خ عقيدة املس���اءلة لدى األجي���ال اجلديدة. يب���دو ذلك واضحًا من ح���دث االحتجاج 
الذي رافق العفو عن مغتصب األطفال اإلس���باني، كالفان، إلى حراك احلس���يمة غير املسبوق 
ف���ي كثافة أحداثه واس���تمراره الزمني، وصواًل إلى االحتجاج���ات احلالية في املدينة املنجمية 
جرادة. جعلت التحوالت االجتماعية نفس���ها أدوات الضبط االنتخابي واإلداري واالجتماعي 

تهزم جميعها شر هزمية في اقتراع 2015. 
في اخلالصة: انتصرت السلطة، تكتيكّيًا، على مخرجات الهّبة الشبابية، لكنها موضوعيًا 

عاجزة عن القضاء على روح »20 فبراير« التي ال تعني سوى رفض املجتمع وصاية الدولة.{

قيادة حركة حماس في غزة
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39 قتياًل بتحّطم 
»أنطونوف« في حميميم

حتّطمت طائرة نقل عس��كرية روس��ية، 
قرب مط��ار حميميم في محافظة الالذقية في 

سورية، وقِتل 39 شخصاً كانوا على متنها.
أن  الروس��ية  الدف��اع  وزارة  وكش��فت 
االدعاء العام العس��كري فتح حتقيقاً جنائياً 
ف��ي حادثة حتطم الطائ��رة، فيما نفى مصدر 
عس��كري روس��ي تعّرض الطائ��رة وهي من 
طراز »أنطونوف– 26« الستهداف بصواريخ 
أو أس��لحة مضادة للطي��ران. ولفتت الوزارة 
إل��ى أن الطائ��رة حتّطم��ت نتيج��ة ارتطامها 

مبدرج املطار أثناء هبوطها.
والطائ��رة هي م��ن أقدم أن��واع طائرات 
النق��ل املوجودة في خدمة اجليش الروس��ي 
واعتم��دت من��ذ العه��د الس��وفياتي ف��ي عام 
1973، وتس��تطيع حمل 24 طن��اً من العتاد 
العسكري، كما أنها مجهزة كي تستطيع نقل 

حتى 30 مظلياً، أو جرحى في املعارك.

أميركا تدرس توجيه
 ضربة ضد دمشق

وصفته��ا  مب��ا  مج��دداً  روس��يا  ن��ّددت 
»اتهامات مجانية« ضد دمشق باستخدامها 
أس��لحة كيماوية، وأعربت عن أملها بامتناع 
واش��نطن »ع��ن أي حت��رك يزيد م��ن انتهاك 
القان��ون الدول��ي«، وذل��ك على خلفية نش��ر 
»واشنطن بوس��ت« تقريراً يكشف عن إجراء 
اإلدارة األميركي��ة نقاش��اً في إم��كان توجيه 
ضربة عسكرية جديدة ضد النظام السوري 
على خلفية اس��تخدامه أسلحة كيماوية ضد 

املدنيني.
ونقل��ت الصحيفة عن مس��ؤولني قولهم 
إن الرئي��س األميرك��ي دونال��د ترام��ب طلب 
دراس��ة »خي��ارات ملعاقب��ة« نظ��ام الرئيس 
السوري بش��ار األس��د في أعقاب تقارير عن 
استخدام غاز الكلور في هجمات على مناطق 
مدني��ة، مؤكدة أن ترامب بح��ث كيفية اتخاذ 
إج��راءات محتمل��ة ف��ي اجتم��اع ف��ي البيت 
األبي��ض األس��بوع املاض��ي، حض��ره رئيس 
األركان جون كيلي ومستش��ار األمن القومي 
هيربرت ماكماس��تر، إضافة إلى وزير الدفاع 

جيم ماتيس.

ميانمار تواصل »تطهيرًا 
عرقيًا« ضد الروهينغا

حلق��وق  املتح��دة  األمم  مبع��وث  اته��م 
»ترهي��ب  حمل��ة  بش��ّن  ميامن��ار  اإلنس��ان 
وجتويع قس��رية«، تواصل عبره��ا »تطهيراً 

عرقياً« ضد مسلمي أقلية الروهينغا.
وقال أندرو غيلمور، مساعد األمني العام 
ل��ألمم املتحدة حلقوق اإلنس��ان، بع��د لقائه 
الجئ��ني م��ن الروهينغ��ا وصلوا حديث��اً إلى 
مخّيم��ات مكتظة في بنغ��الدش: »إن تطهيراً 
عرقي��اً للروهينغ��ا يتواص��ل ف��ي ميامن��ار، 
وأعتقد أننا ال نس��تطيع استنتاج سوى ذلك، 
من خالل م��ا عاينته وس��معته« ف��ي منطقة 

كوكس بازار احلدودية.
وأش��ار إلى أن »طابع العنف تغّير، من 
قتل واغتص��اب جماعي الع��ام املاضي، إلى 
حمل��ة ترهيب وجتويع قس��رية، يب��دو أنها 
تس��تهدف إخراج َمن بقي م��ن الروهينغا من 
منازلهم وترحيلهم إلى بنغالدش«. وأضاف 
»ليس��ت  قريب��اً  ميامن��ار  إل��ى  عودته��م  أن 
واردة«، عل��ى رغ��م تعهد الس��لطات بإعادة 
بعضه��م. وأش��ار غيلم��ور إل��ى أن »حكومة 
ميامنار تعلن للعالم اس��تعدادها الس��تقبال 
عائدي��ن م��ن الروهينغ��ا، لكنه��ا تواصل في 
الوق��ت ذاته ترحيلهم إل��ى بنغالدش«. وأكد 
أن »من املس��تحيل ضمان ع��ودة آمنة والئقة 
لهم وقابلة لالستمرار في الظروف الراهنة«.

أردوغان: »غصن الزيتون« 
حّيدت »2878 إرهابيًا«

كش��ف الرئي��س الترك��ي  رج��ب طي��ب 
أردوغ��ان  ع��ن أن »ع��دد اإلرهابي��ني الذي��ن 
مت حتييده��م ف��ي  عفري��ن  وصل إل��ى 2878 
إرهابي��اً«، مش��دداً عل��ى أن » تركي��ا  تخوض 
كفاح��اً مكثف��اً ض��د املنظم��ات اإلرهابية، في 

الوق��ت ال��ذي تتعرض في��ه أيض��اً لهجمات 
عنيفة من تلك التنظيمات«.

ولف��ت خ��الل خط��اب ألق��اه ف��ي ن��دوة 
ُنظمت في مركز الش��عب للثقافة و املؤمترات 
في »بيش تب��ة« بالعاصمة أنقرة، ملناس��بة 
محكم��ة  تأس��يس  عل��ى  عام��اً   150 م��رور 
التميي��ز )النق��ض( التركي��ة إل��ى أن��ه »ف��ي 
خضم هذه األحداث وبالنظر إلى اس��تمرارية 
وحج��م الهجم��ات الت��ي نتعرض له��ا، فإن 
تركي��ا مثلت جناحاً مهماً ف��ي خلق توازن ما 
بني الدميقراطية واألم��ن«، مؤكداً أن »جنود  

القوات املسلحة التركية  يسطرون انتصارات 
خالدة، جنب��اً إلى جنب م��ع مقاتلي  اجليش 
السوري احلر ، في دحر إرهاب تنظيمات »ب 

ي د/ بي كا كا« و»داعش« اإلرهابيني«.

»الصليب األحمر« يكشف 
حقيقة وضع سكان الغوطة!

أعرب رئيس السياسات والدبلوماسية 
في اللجن��ة الدولية للصلي��ب األحمر، هيغو 
س��ليم، ع��ن أمل��ه ف��ي أن تتمك��ن اللجنة من 
س��كان  إل��ى  اإلغاثي��ة  املس��اعدات  إرس��ال 

الغوطة الشرقية احملاصرة مرة أخرى.
وكانت اللجنة الدولية قد علقت مهمتها 
اإلنس��انية ف��ي الغوطة الش��رقية احملاصرة 

قرب دمشق، بسبب العنف.
وقال س��ليم في حديث مع »سكاي نيوز 
عربي��ة«: »فريقن��ا اس��تطاع الوص��ول إل��ى 
الغوط��ة الش��رقية، وكنا نأم��ل أن نعيد ذلك 

وندخل املساعدات مرة أخرى«.
وأض��اف: »من الواضح لن��ا أن أوضاع 
الن��اس هن��اك حرج��ة ج��داً. نح��ن ندعو كل 
األطراف ف��ي الن��زاع إلى أن تتي��ح الوكاالت 

إيصال املساعدات للسكان«.
وتاب��ع: »نح��ن نتوقع م��ن كل األطراف 
وندعوهم أن يحترموا قانون احلرب وميثاق 
جنيف حت��ى يضمنوا على األق��ل أن يحصل 
الس��كان املدني��ون عل��ى ما يبقيه��م على قيد 

احلياة«.

نتن ياهو : سنوقف
د »الوحش« اإليراني  تمدُّ

اإلس��رائيلية  احلكوم��ة  رئي��س  ح��ذر 
بنيامني ننت ياهو في واشنطن من »الوحش« 
اإليراني، مشدداً على ان »إسرائيل« ستوقف 
متدده في املنطق��ة، منوهاً في الوقت نفس��ه 
بالتحالف القائم بني »إس��رائيل« والواليات 

املتحدة. 
وبعي��داً ع��ن الش��بهات بالفس��اد التي 
تالحق��ه ف��ي »إس��رائيل«، ألق��ى ن��نت ياه��و 
كلمة أم��ام منظمة ايباك الت��ي تعتبر اللوبي 
الرئيس��ي الداع��م إلس��رائيل ف��ي الوالي��ات 

املتحدة. 
واس��تعاد ننت ياه��و، وس��ط التصفيق 
احل��اد م��ن احلض��ور وقوف��اً، فيل��م »الطيب 
الش��هير  للمخ��رج  والقبي��ح«  والوح��ش 
سيرجيو ليوني، لكنه عدل العنوان ليصبح 

»الطيب والوحش واجلميلة«. 
»األخب��ار  يعن��ي  »الطي��ب«  ان  ورأى 
الطيبة«، ومفادها ان »اجليش اإلسرائيلي لم 
يكن يوماً أقوى مما هو عليه اليوم، واقتصاد 

البالد مزدهر«. 
 

خطة فرنسية لمكافحة 
»إعالنات العري«

أطلق كب��ار املعلنني الفرنس��يني وهيئة 
مراقب��ة البث ف��ي البالد خطة عام��ة الثالثاء 

املاضي ملكافحة القوالب النمطية اجلنس��ية 
باإلعالنات، من نس��اء نص��ف عاريات يبعن 
مكان��س إلى ألع��اب الفيدي��و العنيف��ة التي 

يجري تسويقها للصبية.
تش��هد  أسوش��يتدبرس،  وحس��ب 
فرنس��ا تصاعداً في ه��ذه اخلطوات ملصلحة 
حق��وق امل��رأة، ال س��يما ف��ي أعقاب الكش��ف 
ع��ن انتهاكات جنس��ية في هولي��وود والتي 
رفعت الوع��ي بالعنف اجلنس��ي والتحرش 
مبختل��ف أرج��اء العال��م. ومع ذلك، يش��عر 
البع��ض بالقلق من أن تتجه مثل هذه األمور 

بعيداً للغاية.
وفي أسبوع األزياء في باريس، تساءل 
احلض��ور عم��ا إذا كان��ت احلمل��ة الصارم��ة 
على اإلعالنات س��تنتهك احلري��ات الفنية أو 
اجلنسية التي يعتز بها الكثيرون في فرنسا 
أو ال، وس��عى رئيس هيئة تنظي��م اإلعالنات 

لتهدئة تلك املخاوف.
وقال ستيفان مارتن لألسوشيتد برس: 
»الع��ري ممكن أن يكون مقب��والً« في اإلعالن 
ع��ن أحواض االس��تحمام وكرميات اجلس��م 
عل��ى س��بيل املث��ال »ولك��ن لي��س ف��ي بي��ع 

سيارة«.

عقوبات أميركية جديدة 
ضد بيونغيانغ.. والسبب!

أعلن��ت وزارة اخلارجي��ة األمريكية، أن 
»العقوب��ات اجلديدة على كوريا الش��مالية، 
بس��بب اس��تخدامها أس��لحة كيميائي��ة ف��ي 
اغتيال كي��م جونغ نام، ش��قيق زعيم كوريا 
الش��مالية كي��م جون��غ أون، الع��ام املاضي، 

دخلت حيز التنفيذ«.
وقالت املتحدثة باسم وزارة اخلارجية 
إن  بي��ان،  ف��ي  نوري��ت،  هي��ذر  األمريكي��ة 
خ��الل  م��ن  خلص��ت  املتح��دة  »الوالي��ات 
حترياته��ا إل��ى أن بيونغيان��غ اس��تخدمت 
غ��از األعصاب »في إك��س« الغتيال األخ غير 
الشقيق للزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ 
أون في ماليزيا عام 2017 وفرضت عقوبات 

إضافية على كوريا الشمالية«.
وأش��ارت إل��ى أن »احلكوم��ة األمريكية 
اتخ��ذت ه��ذا القرار ف��ي 22 ش��باط مبوجب 
القان��ون األمريك��ي اخل��اص بالقض��اء على 
األس��لحة الكيماوية والبيولوجية واحلروب 

لعام 1991«.
أضافت: »ان العقوب��ات اإلضافية على 
بيونغيانغ دخل��ت حيز التنفيذ في اخلامس 

من آذار بعد نشر نتائج حترياتها رسمياً«.

ترامب يؤّكد: ال فوضى
 في البيت األبيض!

ق��ال الرئيس األميرك��ي، دونالد ترامب، 
إنه ال وجود لفوضى ف��ي البيت األبيض، إثر 
سلسلة االستقاالت وإقاالت شملت أشخاصاً 

من كبار املسؤولني في إدارته.
وأورد ترامب في تغريدة على »تويتر«: 
»النظرية اجلديدة لألخب��ار الزائفة تقول إن 
الفوضى تسيطر على البيت األبيض. خطأ«.
وتأت��ي تغري��دة ترامب بعد أي��ام قليلة 
عل��ى اإلع��الن املفاج��ئ ع��ن مغ��ادرة ه��وب 
هيك��س البي��ت األبي��ض، وكان��ت م��ن أقرب 

مستشاريه.
وأضاف ترامب: »س��يكون هن��اك دائماً 
م��ن يغادر وم��ن يصل، وأنا أح��ب احلوارات 

احلامية قبل اتخاذ قرار«.
وح��ذر الرئيس األميركي: »ال يزال هناك 
عدد من األشخاص أرغب في تبديلهم )دائماً 

في إطار البحث عن األفضل(«.

لقطات سريعة

قراءة في تطّور
العالقات األردنية التركية

بقلم: بكر البدور 
نظ��ر بعض املراقبني واحملللني إلى الزي��ارات املتبادلة بني امللك عبد الله 
الثان��ي والرئيس التركي رجب طيب أردوغ��ان التي جرت العام املاضي على 
انه��ا مجرد زيارات بروتوكولية، وأنه��ا تندرج فقط في إطار العالقات العامة 
وال حتم��ل أي مؤش��رات أو أبعاد سياس��ية ميك��ن أن تنعكس على مس��تقبل 

العالقات الثنائية بني البلدين، خاصة في املجال السياسي.
وقد يكون لهذا التحليل وجاهٌة ما في وقت من األوقات، في س��ياق النظر 
إلى طبيعة مواقف البلدين من القضايا اإلقليمية، وشبكة عالقاتهما اإلقليمية 
والدولي��ة، فاألردن يختلف م��ع تركيا اختالًفا جوهرياً في ع��دد من القضايا، 
فتركي��ا أيدت ثورات الربي��ع العربي واعتبرت أن من حق الش��عوب العربية 
أن تنه��ض لتغيي��ر األوضاع في بالدها، كم��ا عارضت تركيا بش��دة الثورات 
املض��ادة لثورات الربيع العرب��ي، فيما كان لألردن موق��ف مغاير من كل ذلك 
إلى جانب العالقات املتينة بني األردن وكل من مصر والس��عودية واإلمارات، 
التي تتخذ مواقف معاديًة من التيار السياسي اإلسالمي الذي برز في واجهة 
مخرج��ات الربيع العربي، الذي يحس��ب حزب العدال��ة والتنمية احلاكم في 

تركيا عليه.
إال أن األحداث البارزة التي شهدتها املنطقة خالل األشهر القليلة املاضية، 
خاصة قرار الرئيس األمريكي دونالد ترامب باعتبار القدس عاصمًة إلسرائيل 
أعط��ت العالقات األردنية التركي��ة دفعة قوية. فقد حضر املل��ك عبد الله قمة 
إس��طنبول اخلاصة مبوضوع القدس رغم حتف��ظ احللفاء التقليديني لألردن 
على هذا احلضور، وأس��فرت هذه القمة بوضوح عن تطابق كبير بني املوقفني 
التركي واألردن��ي من قرار ترامب، وإقرار تركي علني بالوالية الدينية لألردن 
وللملك عبد الله ش��خصياً على املقدس��ات، وقد وصف الرئيس أردوغان امللك 

بحامي املقدسات. 
إال أن موض��وع تط��ور العالق��ات التركي��ة األردني��ة ال ينحص��ر بقضي��ة 
القدس وقرار ترامب، وإمنا يتعدى ذلك إلى اجلوانب االقتصادية والعسكرية 
ومختلف املجاالت، ويعزز هذا االس��تنتاج الزيارات التي قام بها مس��ؤولون 
أت��راك ل��ألردن مؤخ��راً، وم��ن أبرزها زي��ارة وزي��ر اخلارجية الترك��ي مولود 
جاويش أوغلو ورئيس أركان اجليش التركي خلوصي أكار التي أُعلن خاللها 
إج��راء زيارة قريبة للرئيس أردوغان لألردن، وأكد الوزير التركي مجدداً على 
وصف امللك عبد الله بحامي املقدسات، في إشارة إلى تطابق املوقفني التركي 

واألردني من موضوع القدس.
كم��ا أن هنالك ثمة أم��وراً اقتصادية بحث��ت خالل زي��ارة الوزير التركي 
م��ع املس��ؤولني األردنيني، من بينه��ا حديث عن تفاهمات تركي��ة أردنية على 
حتوي��ل ميناء العقبة إل��ى مركز للصادرات التركية إلى أفريقيا، وهذا مؤش��ر 
على أن تطور العالقات األردنية التركية ليس تكتيكياً كما وصفه إعالم بعض 
ال��دول العربية، وإمنا يأخذ منحى اس��تراتيجياً وال س��يما مع وجود كثير من 
املش��تركات ب��ني البلدين، ويتعزز هذا املنحى مع وج��ود ضغوط عربية على 
األردن، لتغيير موقفه من مدينة القدس ومش��روع الرئيس األمريكي املس��مى 
بصفق��ة الق��رن، وه��ذه الضغوط بدون ش��ك س��تدفع األردن إل��ى البحث عن 
مصاحل��ه وتغيي��ر حتالفاته وإعادة رس��م عالقاته اخلارجي��ة وتخلصه من 

سياسة احملاور القائمة.{

محكم��ة  ح��ددت 
الثالثاء،  ي��وم  مصرية، 
املقب��ل،  نيس��ان   17
موع��داً للنط��ق باحلكم 
في دعوى متكني أس��رة 
)أول  مرس��ي  محم��د 
رئي��س مدن��ى منتخ��ب 
دميقراطي��اً بالبالد( من 
محبس��ه،  ف��ي  زيارت��ه 

جنوبي القاهرة، وفق مصدرين قضائي وقانوني.
وق��ال املصدر القضائي، في تصريحات صحفي��ة، إن »محكمة القضاء اإلداري 
)مختصة بالنظر في املنازعات اإلدارية( قررت حجز دعوى متكني أسرة مرسي من 

زيارته بسجن مزرعة طره )جنوبي القاهرة( إلى 17 نيسان املقبل«.
وم��ن جانبه، أوضح محمد الدماطي، محامى أس��رة مرس��ي، ف��ي تصريحات 
صحفي��ة، أن��ه »طلب م��ن احملكمة إلغ��اء قرار س��لبي مبن��ع الزيارات عن مرس��ي، 

ملخالفته املواثيق الدولية املتعلقة بحقوق اإلنسان«.
ولف��ت الدماط��ي إلى عدم الس��ماح بزي��ارة محمد مرس��ى، في الس��جن منذ 5 

سنوات، سوى مرات قليلة للغاية.
وحصل مرس��ي، على 3 زيارات في محبسه، إحداها في 2013، واألخريان في 

2017، ألسرته ومحاميه.
وحسب الئحة السجون املصرية، من حق أي سجني أن يتمتع بزيارة مرة على 
األقل كل ش��هر ميالدي، فيما قالت أسرة مرس��ي مراراً أنها اعتادت أن يتم منعها من 

زيارته.{

الحكم في دعوى تمكين أسرة الرئيس مرسي
 من زيارته في السجن في 17 نيسان
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نظرة المجتمع الدولي للخليج بعد فشل حصار قطر
نب��دأ بالتذكير -حتديداً ويقين��اً- بأن مخاوف 
املجتمع الدولي بشأن منطقة اخلليج العربي ال تزال 
كما هي، حتى وإن ص��ّورت دول اخلليج العربية أو 
ص��ور املجتمع الدولي أو اتفق��ا كالهما على تصوير 

األمر بغير ذلك.
تتمثل هذه املخاوف اجلوهرية أساساً في القلق 
على س��المة منابع معتدلة السعر للطاقة )البترول 
والغاز الطبيع��ي(، وما متثله هذه املنابع من تأمني 
متدف��ق ومضم��ون للمدخ��الت الالزم��ة للتصني��ع 

وحركة النقل على حد سواء.
ويكاد مثقفون أوروبيون بارزون كثر ال يعرفون 
مصدراً آخر للطاق��ة غير البترول اخلليجي حتديداً، 
مع أن هؤالء يعيش��ون العصر الذي إن ُس��ّمي عصر 
املعلومات -من باب جتلياته- فإنه في احلقيقة هو 

عصر الطاقة من باب غذائه أو خاماته.
ب��ل إن بعض املفكري��ن األوروبي��ني يعزون كل 
م��ا حتقق من التق��دم التكنولوجي -الذي حتقق مع 
طفرات��ه املتقدم��ة- إلى ذل��ك النجاح، الذي ش��هده 
زماننا املعاصر ف��ي توظيف هذا املصدر من مصادر 

صناعة احلياة واحلضارة على حّد سواء.
أما العامل الذي يفوق هذه العوامل استراتيجيًة 
وأهمي��ًة فه��و حرص ُمالك ه��ذا البت��رول على بيعه 
أو باألح��رى تصريف��ه بطريقة ملّح��ة، وهو حرص 
طبيعي وش��رطي ألنه مرتبط مبا نش��أ م��ن اعتماد 
خط��ط التنمي��ة الطموحة، ونفقات احلي��اة اليومية 
)من قبلها( عل��ى ما توفره عائ��دات النفط من النقد 

الكفي��ل بتمويله��ا وتطويرها أيضاً. وم��ن اإلنصاف 
للخليجيني أن نثن��ي على عنايتهم الفائقة بالتنمية 
م��ن دون تأجيل )أو مس��اومة غي��ر حكيمة( لعجلة 

الزمن.
وإذا أدركن��ا حقيق��ة حج��م أو نس��بة اإلس��هام 
اخلليجي في اإلمدادات النفطية للعالم؛ فإننا نكون 
ق��د بدأن��ا مقارباتن��ا الفكري��ة الكفيلة ب��أن جتعلنا 
قادري��ن عل��ى تص��ور القيم��ة االس��تراتيجية غي��ر 
املتناقصة للخليج العربي ودوله وسياساته، ومن 

ثم أمنه ونزاعاته ومغامراته.
وعندئ��ذ ميكننا أن نس��توعب -بدق��ة وثقة في 
النفس- كل ما يتب��دى أمام أعيننا من اآلليات، التي 
انتهجه��ا وينتهجه��ا املجتمع الدولي ف��ي النظر إلى 

أزمات اخلليج وصراعاته.
اخل��وف الثان��ي يتمثل في التحس��ب املبرر من 
اآلثار اجلانبية لظاهرة حصرية الس��لطة في الدول 
الثالث الكبرى في اخلليج، وهي باالسم: السعودية 
وإي��ران والع��راق. وم��ن املتف��ق علي��ه -ف��ي أروقة 
احلالي��ة-  واخلليجي��ة  االستش��راقية  الدراس��ات 
أن ه��ذه ال��دول الث��الث ت��كاد تعان��ي م��ن حصرية 
الس��لطة بنس��بة 100٪، حتى وإن كانت حكومات 
الغرب مش��اركة في عملية اتخاذ الق��رار أو العملية 

السلطوية نفسها.
وم��ع أن حتري��ك قبض��ة الس��لطة -ف��ي إيران 
من��ذ 1979، وف��ي الع��راق من��ذ 2003- ق��د خلّف 
آث��اراً س��لبية فاقت وتفوق م��ا كان الغ��رب يعانيه 

م��ن التخوف��ات املعهودة م��ن النظم الس��ابقة، فإن 
التحسب األكبر حالياً يظل مرتبطاً بالسعودية التي 
ب��دأت من��ذ 2013 ُتصب��ح موضوعاً ملّح��اً بازدياد 

على ميادين الدراسات االستراتيجية الغربية.
وم��ن اجلدي��ر بالذك��ر أن نش��ير إل��ى أن ه��ذه 
م��ن  تب��دأ  ل��م  اجلدي��دة  واملناقش��ات  الدراس��ات 
النقط��ة الصفر، بل بن��ت أفكاره��ا وفرضياتها على 
س��يناريوهات معروف��ة س��بق طرحه��ا وتداوله��ا 
م��ن دون أن يك��ون قد مت تناولها بتوس��ع أو تعمق. 
سواء في ذلك ما يتعلق بوحدة أراضي اململكة حتت 
حكومة مركزية واحدة رغم مس��احتها الشاس��عة، 
أو بانتقال الس��لطة -كما هي وب��دون أي تغيير في 
احل��دود والصالحي��ات- م��ن جي��ل إلى آخ��ر داخل 
العائل��ة احلاكم��ة نفس��ها، أو في ظل تنام��ي عامل 
ثالث أخط��ر وهو العامل الراهن الذي فرض نفس��ه 
ووج��وده، في ظل وجود التحس��بات والتحس��بات 
املضادة في فهم طبيعة الربي��ع العربي ومواجهته 

أو التعامل معه.
وقد متثلت خط��ورة الديناميات -التي صدرت 
عنها ردود الفعل املتعلقة به��ذا العامل الراهن- في 
ارتباطه��ا -ال��ذي ل��م يكن متوقع��اً إلى ه��ذا احلد- 
بانق��الب ح��اد ومفاج��ئ ف��ي التوجه��ات احلاكمة 
للحراك االجتماع��ي واالقتصادي، جعل االس��تقرار 
التقلي��دي اله��ادئ نفس��ه غير قابل لالس��تعادة في 

املنظور القريب.
وق��د جاءت صناعة هذا االنقالب في التوجهات 
على نحو ظن مهندس��وه األميركي��ون أنه قادر على 
أن يواج��ه أية رغب��ة طبيعية في التط��ور الطبيعى 

املضمون النتائج.
وم��ن ناحية أخرى؛ وجد مهندس��و ه��ذا التيار 
اجلديد أن بإم��كان تصوراتهم -املتجاوزة لألعراف 
اخلليجي��ة- أن جُته��ض كل حرك��ة أو توجه ميكن 
أن ميثل خطراً على أصحاب املصلحة في اس��تمرار 
حصرية الس��لطة على ما هي عليه، لكن هذا الهدف 
-الذي قد ميكن النظر إليه على أنه هدف مش��روع- 
س��رعان م��ا انقل��ب دون قص��د إل��ى أه��داف أخرى 

مناقضة.
وذل��ك بحكم ما انتهجته القرارات املس��رعة من 
وسائل غير معهودة في حتقيق الهدف، وباختصار 

ش��ديد بعيد ع��ن املصطلحات، فإن��ه إذا كان النظام 
الس��عودي حريصاً على اس��تقرار الوضع لألس��رة 
املالكة في السعودية؛ فإنه ال بّد له أن يعمل من أجل 
هذا الهدف مبا يؤدي إلي��ه، وذلك من قبيل إجراءات 
واالس��تيالء،  واحلراس��ة  والتصفي��ة  املص��ادرة 
وتشويه سمعة البعض ونزاهتهم مع أنهم ميثلون 

رموزاً، وما إلى هذا من تقنيات.
وجدي��ر بالذكر أيض��اً أن بعض هذه احلركيات 
الس��عودية الداخلي��ة س��رعان م��ا تركت ع��دداً من 
االنطباعات ثم اآلثار الدولية املهمة، بعيداً عن اآلثار 
املباش��رة واحمللية ملثل هذه السياس��ات، التي متت 
بدعم رئاس��ي أميركي استثنائي في إطار ممارسات 
دونال��د ترامب األكثر إحلاحاً على اس��تنزاف الثروة 

اخلليجية.
لك��ن مس��تقبل س��وق االس��تثمار العامل��ي ف��ي 
منطقة اخللي��ج تأثر بالفع��ل، كما تأث��رت توقعات 
النمو وكفاءة األدوات املصرفية بس��بب هذا اإلحلاح 
السعودي-اإلماراتي على إظهار قوة عضالته، دون 

أن تكون هذه القوة حقيقية الوجود بذات الدرجة.
وكان��ت النتيج��ة أن��ه ألول م��رة ف��ي التاري��خ 
احلديث تضطرب العالقة بني السياس��ة واالقتصاد 
ف��ي تص��ور صاحب الق��رار )ال عل��ى أرض الواقع(؛ 
فيصبح االستقرار السياس��ي في نظر َمْن يستهدفه 
مرتبطا بالعمل على إحداث أكبر قدر من االضطراب 

االقتصادي، بل واالضطراب االجتماعي.
وقد بدا بوضوح أن االنصياع الس��عودي التام 
للمتطلب��ات األميركية طيلة الس��نة األولى من حكم 
ترامب لم يؤمن -بأي قدر- م��ا يقابله من التزامات 

أميركية.
اخل��وف الثال��ث م��ن منطق��ة اخللي��ج العربي 
خوف غامض لكنه متوافر األس��انيد والقرائن حتى 
مع انعدام صواب��ه، وهو خوف غامض لكنه معلن، 
وإن لم يكن التعبير عنه وصل إلى مرحلة التصريح 
بع��ُد؛ ويتمث��ل هذا اخل��وف ف��ي الظن املرج��ح بأن 
منطق��ة اخللي��ج )وحتدي��داً الس��عودية وليس أية 

دولة أخرى( هي املسؤولة عن روح العداء للغرب.
ويس��تند الباحث��ون الغربي��ون -ف��ي دعواهم 
هذه- إلى املس��ار التاريخي ف��ي القرنني األخيرين، 
حيث تغلب��ت مقومات العيش املش��ترك بني أوروبا 
وأمي��ركا م��ن ناحي��ة، ومص��ر والس��ودان والش��ام 
والعراق واملغرب العربي من ناحية أخرى، على ما 
كان ممكن��اً أن يتأجج من صراعات تقليدية بس��بب 

االختالفات القائمة في الدين والثقافة واللغة.
وفيم��ا مت البن��اء بسالس��ة على ه��ذا التعايش 
حتى في ظل الصراع العس��كري م��ع االحتالل؛ فإن 
الس��عودية -على س��عة أرضها- لم تشهد  هذا ولو 

بقدر ضئيل.
املفكري��ن  نظ��ر  اس��تلفت  ال��ذي  األم��ر  إن  ب��ل 
الغربيني هو أن مقومات العيش األوروبي املش��ترك 
مع اإليرانيني تراجعت ف��ي تأثيرها، بعد أن متكنت 
املؤسس��ات السياس��ية للثورة اإليرانية اإلسالمية 
م��ن مفاصل املجتم��ع اإليراني، عل��ى النحو املوازي 

واملعادل لردة الفعل السعودية جتاه هذه الثورة.
وق��د وج��د املع��ادون لإلس��الم ف��ي مث��ل ه��ذه 
املالحظات العابرة مادة خصبة للبرهنة املغرضة، 
لي��س عل��ى صعوبة العي��ش مع اخلليج فحس��ب، 
ب��ل للبرهنة أيضاً عل��ى أن منطقة اخللي��ج العربي 
-وخاص��ة الس��عودية- ه��ي منب��ع الفك��ر والعمل 
أيل��ول   11 أح��داث  ف��إن  وبالطب��ع   ، اإلرهابي��نيَّ
2001 بأمي��ركا أصبحت جاهزة دوماً لالس��تدعاء، 
لتتوي��ج كل نظري��ة مختلق��ة في هذا اإلط��ار الظالم 

للسعودية.
وق��د كانت التوقعات النظرية تس��ير في اجتاه 
الق��ول باحتمال )ب��ل بترجيح( أن تنض��م اإلمارات 
إل��ى قط��ر والكوي��ت ف��ي صياغ��ة ص��ورة منفتحة 
ومتفتحة للخليج، باالتكاء على ما أس��همت به هذه 
ال��دول الثالث )ذات املعدالت املتقدمة في مؤش��رات 
التنمية البش��رية( في التفاعل احلضاري والتوافق 

العوملي.
لكن اإلمارات -لسبب غير مفهوم منطقياً- آثرت 
أن تدفع بنفسها دفعاً قوياً مع السعودية في اجتاه 
معاٍد للتحدي��ث القطري والكويتي، م��ع تناقض ما 
ترفعه من ش��عارات لم ينخدع بها أحد في املجتمع 
الدولى. وفيما تصورت الس��عودية -واإلمارات من 
خلفها- أن تبديل رقعة الالعبني في الشطرجن كفيل 
بتبديل املواقف من أس��ود إلى أبيض والعكس؛ فإن 
الفه��م الغربي كان أكثر مترُّس��اً باخلب��رة اجلديدة 
الت��ي نش��أت عن عق��ود احت��راف الالعب��ني، والتي 
جعل��ت أدوار الالعب��ني واألندي��ة أكث��ر دينامية مما 
تتصوره الس��عودية واإلمارات ع��ن قاعدة األبيض 

واألسود في لعبة الشطرجن.{

بقلم: محمد اجلوادي

رسائل أمير الكويت تتصّدر جهود حل أزمة الخليج
تش��هد منطقة اخلليج حراكاً دبلوماس��ياً نشطاً حلل األزمة 
اخلليجية؛ حيث بعث أمير الكويت الشيخ صباح األحمد اجلابر 
الصباح أربع رس��ائل خطية لكل من أمير قطر وملك الس��عودية 
ومل��ك البحري��ن ورئيس اإلم��ارات، ُبعيد لق��اءات مبعوثي وزير 
اخلارجية األميركي ريكس تيلرس��ون باملسؤولني القطريني في 

الدوحة.
فقد تس��لم أمي��ر دولة قطر الش��يخ متي��م بن حم��د آل ثاني 
رس��الة خطية م��ن أمير الكويت، تضمنت الرس��الة التي س��لمها 
الش��يخ محمد العب��د الله )نائب وزير ش��ؤون الديوان األميري( 
حتي��ات وتقدي��ر وش��كر الكويت أمي��راً وش��عباً على املش��اركة 
الفعالة لدولة قطر في احتفاالت الكويت بأعيادها الوطنية على 
املس��تويني الرس��مي والش��عبي، كما تناولت العالقات األخوية 

التاريخية الوطيدة التي تربط البلدين والشعبني الشقيقني. وقد زار املبعوث 
الكويتي السعودية، حيث سلم رسالة إلى امللك سلمان بن عبد العزيز.

وفي السياق ذاته، أجرى ملك البحرين الشيخ  حمد بن عيسى آل خليفة 
اتصاالً هاتفياً مع أمير الكويت تناول العالقات الثنائية، وفقاً ملا أوردته وكالة 
األنب��اء البحرينية عقب تس��لم ملك البحرين رس��الة خطية م��ن مبعوث أمير 

الكويت تتعلق بالعالقات الثنائية والتطورات اإلقليمية والدولية.

مبعوثان أميركيان
وخالل يوم األحد، اجتمع وزير اخلارجية القطري الش��يخ محمد بن عبد 
الرحمن آل ثاني مببعوثي وزير اخلارجية األميركي؛ اجلنرال املتقاعد أنتوني 
زيني، وتيم ليندركينغ نائب مس��اعد وزير اخلارجية لشؤون الشرق األدنى، 
خالل زيارتهما الرسمية للدوحة. وبحث اجلانبان تطورات األزمة اخلليجية 
وجهود الوساطة الكويتية، إضافة إلى اإلجراءات غير القانونية التي اتخذتها 

دول احلصار ضد دولة قطر، وفقاً ملا أوردته وكالة األنباء القطرية.
وكان املبعوث��ان وص��ال الدوح��ة قادمني م��ن الكويت، حي��ث التقى أمير 

الكويت واجلنرال املتقاعد أنتوني زيني.
وتعليق��اً عل��ى زي��ارة املبعوث��ني األميركي��ني للمنطق��ة، قال مص��در في 
اخلارجي��ة األميركية ف��ي تصريح صحفي إن الهدف ه��و التواصل مع جميع 

أطراف اخلالف اخلليجي.

استعادة الوحدة
وأضاف املصدر أن كالً من زيني وليندركينغ سيناقشان الطرق احملتملة 
حل��ل اخلالف، إل��ى جانب مناقش��ة الترتيب��ات للقم��ة األميركي��ة اخلليجية 
املقبلة، الفتاً إلى أن الواليات املتحدة ستواصل تشجيع الوصول إلى تسوية 

تستعيد وحدة مجلس التعاون اخلليجي.
وكانت وكالة أسوشيتد برس قالت إن القمة التي ينوي الرئيس األميركي 
دونال��د ترامب عقدها في كامب ديفد في أي��ار املقبل حلل األزمة اخلليجية لن 

تعقد إذا لم حتقق الدول املعنية تقدماً في حل هذه األزمة.
وأضاف��ت الوكالة أن مبعوثني أميركيني س��وف يس��لمان زعم��اء الدول 

اخلليجية رسالة بهذا الغرض خالل زيارتهما للمنطقة.{



األمـان - العــدد 1303 - 9 آذار 2018م12 األمان الدولي

النظام وروسيا يحاوالن تقطيع أوصال الغوطة... ويمنعان إغاثة األهالي

»إخوان مصر« يحّملون سلطة االنقالب المسؤولية عن حياة المرشد

في الوقت الذي يتواصل فيه سقوط القتلى املدنينّي 
في الغوطة الش��رقية، بقصف النظام وروس��يا، دون أن 
تلوح بارقة أمل لهم، ولو عبر وصول قوافل أممّية حتمل 
مواد إغاثية، إذ رفض النظام الس��وري وصول أي أغذية 
أو أدوية لنحو 90 أل��ف عائلة تعيش في األقبية منذ 15 
يوماً، فإن حرب اإلبادة هناك تدخل مرحلة أش��د قس��وة 
على عش��رات آالف املدني��ني، مع تصاعد حرك��ة النزوح 
من البلدات التي باتت خط جبهة، إثر تقدم قوات النظام 
نح��و عم��ق الغوطة التي تعم��ل القوات املهاجم��ة حالياً 
على تقطيع أوصالها، عبر شطرها إلى جزأين منفصلني، 
شمالي مركزه دوما، وجنوبي يضم بلدات ومدناً أشهرها 

عربني، وحمورية، وزملكا، وعني ترما، وجوبر.
وأعلن مس��ؤول أممي من جنيف، لوكالة »رويترز«، 
ع��دم متك��ن األمم املتح��دة م��ن إدخ��ال قافلة مس��اعدات 
إغاثية إلى س��كان الغوطة الش��رقية. وق��ال: »لن تتمكن 
القافل��ة املتجه��ة إل��ى الغوطة الش��رقية م��ن التحرك«، 
مضيف��اً أن طواق��م األمم املتح��دة »م��ا زال��ت عل��ى أهبة 
االس��تعداد إليصال املس��اعدات املطلوبة بش��دة، مبجرد 
أن تسمح الظروف«. وهذا األمر يعني فشل محاولة األمم 
املتح��دة في إدخال نحو 40 ش��احنة حتمل مواد إغاثية، 
كانت قد ُجهزت لدخول الغوطة الشرقية، غير أن النظام 

حّمل��ت جماعة اإلخوان املس��لمني س��لطة االنقالب 
املسؤولية كاملة عن حياة املرشد العام للجماعة الدكتور 
محمد بديع، و»جميع املعتقلني، وخاصة املرضى وكبار 
الس��ن الذين يتعرض��ون حلمالت قتل ممنه��ج، خاصة 
بعد املعلومات التي ذكرتها كرمية فضيلته، والتي تؤكد 

أننا أمام عصابة استنفدت رصيدها من اإلنسانية«.
ج��اوز  كبي��راً  »ش��يخاً  إن  األح��د،  مس��اء  وقال��ت 
اخلامسة والس��بعني من عمره ميثل قامة علمية عاملية، 
مت اختي��اره من بني أبرز مائة عالم على مس��توى العالم 
العرب��ي، ويق��ود أكب��ر جماعة دعوي��ة متتد ف��ي أنحاء 
العال��م، ال يص��دق عاق��ل أن يت��م اعتقال��ه؛ ناهي��ك عن 
حرمان��ه من أبس��ط مقومات احلي��اة، بل وابت��كار كافة 

الطرق لتعذيبه«.
وأشارت اجلماعة إلى أنه يتم جتريد زنزانة املرشد 
العام لإلخوان االنفرادية لينام »عاماً كامالً على األرض، 

واآلن - وبال رحمة - ينزعون منه الغطاء والكرسي«.
وأعلن��ت جماعة اإلخوان للرأي العام أن »ما يجري 
م��ن إج��رام بحق املرش��د الع��ام ومن قب��ل م��ع الدكتور 
عص��ام احل��داد وجنله املهن��دس جهاد احل��داد وجميع 
األسرى في سجون االنقالب، تتقدم ببالغ عاجل جلميع 
املنظم��ات احلقوقي��ة ومنظم��ات حقوق اإلنس��ان، وكل 
ذوي الضمي��ر احلي في العالم للتح��رك الفوري، ووقف 

هذا القتل املمنهج بحق هؤالء األبرياء الشرفاء«. 
وأردفت: »لقد حسب املنقلبون أن هذه اجلرائم التي 
يرتكب��ون، وذلك املك��ر والكيد الذي يكيدون، س��يفّت في 
عضد الرجال أو يقهر جذوة اإلميان املتقدة في قلوبهم أو 
ينال من عزميتهم، ولكنها لن تزحزحهم عن مواقفهم قيد 
أمنلة ولن تقهر نفوسهم حلظة من نهار.. <فما وهنوا ملا 

أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا>«.
وكانت الدكتورة ضحى ابنة املرشد العام لإلخوان 
املس��لمني، محم��د بدي��ع، قد أطلق��ت، منذ أي��ام، صرخة 
اس��تغاثة مما وصفته بالوضع املزري الذي يعيش فيه 

والدها وبقية املعتقلني في سجن ملحق مزرعة طرة.
وت��روي »ضح��ى«، عبر »الفيس��بوك«، ع��ن أحدث 
جرائ��م االنته��اكات الت��ي يواجهه��ا والده��ا ف��ي األي��ام 

الس��وري من��ع ذل��ك. وأعلن��ت األمم املتحدة، أنه��ا تنوي 
إدخال مساعدات إلى الغوطة اليوم. 

األوس��ط،  الش��رق  ف��ي  »يونيس��ف«  مدي��ر  وكان 
خي��رت كاب��االري، قد قال من��ذ يوم��ني، إن منظمته تأمل 
إدخ��ال القوافل اإلغاثية بحل��ول يوم األحد، مش��يراً إلى 
أن »هناك مؤش��راً من احلكومة الس��ورية على الس��ماح 
بقافلة مس��اعدات.. في وقت كان ي��دور فيه احلديث عن 
أن م��ن املقرر أن يس��تفيد م��ن هذه املس��اعدات 180 ألف 
مدني، م��ن أصل نحو 400 ألف ش��خص محاصرين في 
الغوط��ة الش��رقية. وقال منس��ق األمم املتح��دة اإلقليمي 
للش��ؤون اإلنسانية في س��ورية، بانوس مومسيس، إن 
تقارير أفادت مبقتل قرابة 600 شخص وإصابة أكثر من 
ألفني ف��ي هجمات جوية وبرية منذ 18 ش��باط املاضي. 
وأض��اف: »بدالً م��ن توقف )للقت��ال( مطلوب بش��دة، ما 
زلن��ا نرى مزيداً م��ن القتال ومزيداً من امل��وت ومزيداً من 
التقاري��ر املزعجة ع��ن اجلوع وقصف املستش��فيات. إن 

هذا العقاب اجلماعي للمدنيني غير مقبول بتاتاً«.
ويأتي منع النظام الس��وري إدخال املساعدات، في 
وقت تواص��ل فيه قواته قصف الغوطة الش��رقية، بدعم 
من الطيران الروس��ي. وس��قط يوم األح��د قتلى جدد من 
املدني��ني، بحس��ب الدفاع املدن��ي في الغوطة الش��رقية، 
ال��ذي أكد مقت��ل عائلة كاملة 
حرق��اً، وإصاب��ة العدي��د من 
بينه��م  بج��روح،  املدني��ني 
نس��اء وأطفال، ج��راء قصف 
بتس��ع غارات جوية وعشرة 
براميل متفجرة على األحياء 
الس��كنية ف��ي بلدة مس��رابا، 
م��ن  العدي��د  أصي��ب  فيم��ا 
املدني��ني ج��راء قصف مكثف 
بصواريخ »غراد« اس��تهدف 
حمورية وسقبا وبيت سوى. 

املاضية، والتي أكدت أنها تهدد حياته بعد عام ونصف 
من انقطاع أسرته عنه وحرمانه من الزيارة.

واس��تعرضت م��ا فعلت��ه التجري��دة األمني��ة التي 
قام��ت بتفتيش زنزانته قبل أيام؛ حيث أش��ارت إلى أنه 
مت جتريد زنزانة »بديع« من كل شيء، إال أنهم لم يجدوا 
ما يس��حب منه؛ فقد س��بق أن »س��حبوا منه كل ش��يء، 
ووج��دوا فق��ط األغطي��ة الت��ي يتدث��ر بها في ه��ذا اجلو 
الب��ارد، فه��و ينام عل��ى األرض منذ أكثر من ع��ام، واآلن 

ينام دون أغطية«.
وأش��ارت إل��ى أن��ه مت »س��حب الكرس��ي الوحي��د 
ف��ي الزنزان��ة ال��ذي كان يجل��س علي��ه والدها الش��يخ 
ال��ذي يبل��غ من العم��ر 74 عام��اً، ويعاني م��ن تآكل في 
الغضاريف وكسر قدمي في العمود الفقري، وال يستطيع 
اجلل��وس عل��ى األرض وال النهوض منها إال باالس��تناد 

إلى ذلك، أكد ناشطون في الغوطة الشرقية أن ال أحد من 
الس��كان احملاصرين غ��ادر حتى اآلن املنطق��ة عبر معبر 
»مخي��م الوافدين«، الذي حددته روس��يا ضم��ن هدنتها 
املزعوم��ة، باس��تثناء عائلة باكس��تانية كان��ت تقيم في 

الغوطة منذ سنوات، وغادرت قبل ثالثة أيام.
أم��ا على صعيد املع��ارك، فقد حققت ق��وات النظام، 
خالل األس��بوع املاضي، تقّدماً هو األكب��ر من نوعه، منذ 
ب��دء احلمل��ة العس��كرية على الغوطة، أواس��ط ش��باط 
املاضي. وتقدمت قوات النظام في جبهات شرق الغوطة 
الش��رقية، وسيطرت منذ مساء السبت على بلدات وقرى 
وأراٍض زراعية، كانت تعتبر خط دفاٍع متقدماً ل�»جيش 
اإلس��الم« في جبهات ش��رق دوم��ا، أهمها بل��دات أوتايا 
والنش��ابية وحرزما، وقبل ذلك ح��وش الضواهرة. وقال 
املتح��دث العس��كري باس��م »جي��ش اإلس��الم«، حم��زة 
بيرقدار، إّن مقاتلي املعارضة شّنوا عمليات خاطفة عّدة، 
خالل ليل الس��بت »على مواقع قوات النظام التي تقدمت 
إليها في اجلبهات الشرقية للغوطة، ومتكنوا من قتل أكثر 
م��ن 150 عنصراً ع��ن طريق الكمائن الت��ي نصبت لهم«. 
وأوض��ح أّن »سياس��ة األرض احملروق��ة عل��ى اجلبهات 
الش��رقية م��ن الغوط��ة الش��رقية الزراعية واملكش��وفة، 
التي دمر النظام فيها كل ش��يء حتى اخلنادق والدش��م، 
اضطرت املقاتلني للتراجع عن حوش الضواهرة باجتاه 
الش��يفونية وأوتايا. وبسبب االستراتيجية التي يتبعها 
النظام، مبس��اندة روس��ية، ولك��ي ال يت��م حصارنا على 
جبهة النش��ابية وحزرما ونكون لقمة سائغة، اضطررنا 
أيض��اً لالنحي��از عنها، وجتهي��ز خطط يكون من ش��أنها 
تثبي��ت اخلطوط الدفاعي��ة والهجوم. طبع��اً هذا بعد أن 
عج��ز النظام على مدار أربعة أش��هر عن حتقيق أي تقدم 
على اجلبهات الش��رقية م��ن الغوطة الش��رقية وتكبيده 

خسائر كبيرة جداً«.

إلى هذا الكرس��ي، كما أنه ال يس��تطيع الس��جود أو حتى 
الركوع في الصالة؛ حيث كان يصلي على هذا الكرس��ي، 
خاصة أنه يعاني من تآكل شديد في الغضاريف وكسر 

قدمي في العمود الفقري«.
وتس��اءلت: »كيف بهم يعاملون قامة مثل الدكتور 
بدي��ع في مكانت��ه العلمي��ة، فضالً ع��ن كبر س��نه بهذه 
الطريق��ة؟ وال��دي يعاني من أمراض مزمنة ال تناس��بها 
أب��داً هذه الظروف املعيش��ية، فضالً عن أم��راض املعدة 
الش��ديدة التي بدأت تصيبه منذ أسبوع جراء قرار غلق 
الكانت��ني والكافتيريا وأكل الطعام املي��ري فقط، وطبعاً 

الزيارات ممنوعة متاماً منذ أواخر عام 2016«.
وأردفت: »مت دخول أكثر م��ن 30 ضابطاً الزنزانة، 
ليس بهدف جتريدها، فه��ي بالفعل مجردة ال يوجد بها 
إال وال��دي فقط. الهدف هذه املرة ه��و تدميرها، فتم قطع 

ورغم أن ق��وات النظام حت��اول التقدم م��ن جبهات 
أخ��رى غير نقاط املواجهة ش��رقي الغوط��ة، حيث تدور 
يومياً مواجهات مع فصائل غرفة عمليات »بأنهم ظلموا« 
على جبهة حرستا غربي الغوطة، إال أن الثقل العسكري 
األكب��ر لقوات النظ��ام يتركز في جبهات ش��رق الغوطة، 
على اعتبار أنها جبه��ات مفتوحة تقع في أراٍض زراعية 
مكش��وفة، وه��ي ميدان ح��رب ترجح فيه كف��ة اجليوش 
النظامية. وقد جتنبت قوات النظام، املدعومة روسياً في 
هذه املعرك��ة، محاولة اقتحام الغوطة من محور زملكا- 
جوبر، أو حرس��تا، عل��ى اعتبار أن الفصائل العس��كرية 
املوجودة هناك، أفشلت في السابق كل محاوالت التقدم، 
لك��ون مي��دان املع��ارك هو ف��ي جبه��ات زمل��كا - جوبر، 
وحتى حرس��تا، ولكثرة وجود األنفاق، مع كتل إسمنتية 
وأبنية كثي��رة، ما مين��ح الفصائل، التي تتب��ع تكتيكات 
ح��رب العصابات، أفضلي��ة في املواجه��ة، خصوصاً أن 
مقاتل��ي الفصائ��ل هم من أبن��اء تلك املناط��ق، ويعرفون 
كيفية التحرك فيها. ويؤكد ذلك فشل قوات النظام، خالل 
اليومني املاضيني، في إحراز تقدم على جبهات حرس��تا، 
فيم��ا تق��ول فصائل املعارض��ة إنها أح��رزت تقدماً خالل 

هجمات شنتها في منطقة مساكن الشرطة.
من جهت��ه، أش��ار احمللل العس��كري، العمي��د أحمد 
رحال، إلى أن النظام وحلفاءه انتقلوا من مرحلة اإلفراط 
بالق��وة، بالطائ��رات احلربي��ة واملروحي��ات وراجم��ات 
الصواري��خ، إلى مرحل��ة »تقطيع األوص��ال«، مضيفاً أن 
قوات النظام تضغط من احملورين الغربي والش��رقي في 
مس��عى واضح لفصل مدينتي دوما وحرس��تا. وأوضح 
رحال، أن تقدم قوات النظام في بعض املناطق »ال يعني 
انهي��ار فصائ��ل املعارض��ة الس��ورية«، مضيف��اً: »تقوم 
فصائل املعارضة بتنفيذ هجمات معاكس��ة وتس��ترد ما 
خس��رته«، الفتاً إلى أن الغوطة الش��رقية محاصرة منذ 
سنوات عدة »ومن ثم فإن أسلحة الفصائل هي إما غنائم 

من قوات النظام أو تصنيع محلي«.
من جانبه، رأى احمللل العس��كري، العقيد مصطفى 
بك��ور، أن »ما يج��ري في الغوط��ة هو ص��ورة مكررة ملا 
حدث في العديد من املناطق سابقاً، مثل داريا وغيرها«، 
مشيراً، إلى أن النظام وحلفاءه »يتبعون سياسة األرض 
احملروقة وارتكاب املجازر بحق املدنيني الذين يعيشون 

منذ سنوات حتت احلصار«.{

س��تارة احلمام، وتكس��ير ب��الط الزنزانة عن��د د. محمد 
س��عد الكتاتني، فكيف بوالدي يأمن على س��تره بداخل 
احلمام في عدم وجود أي ش��يء يس��تره، خصوصاً مع 
وج��ود ضباط بهذه األخالقي��ات يقتحمون الزنازين في 

أي وقت وبدون استئذان«.{

بقلم: أحمد حمزة

د. محمود حسين: الغرب يعي جيدًا أن ال عالقة لإلخوان باإلرهاب
قال األمني العام جلماعة اإلخوان املسلمني املصرية، 
الدكت��ور محمود حس��ني، إن اخلالف��ات الداخلية »انتهت 
تقريب��اً في الداخ��ل واخلارج عدا مجموعة ش��كلت هياكل 

موازية، ولم يعد لها صلة باجلماعة«.
وأض��اف، ف��ي الذك��رى التس��عني لتأس��يس جماعة 
اإلخ��وان املس��لمني، أن »أب��واب اجلماعة وقل��وب أبنائها 
مفتوحة لكل من أراد اللحاق بركبها، وفق نظمها ولوائحها 
وأدبياته��ا، فاجلماعة لم ولن تكون يوماً حكراً على أحد أو 
مغلق��ة أمام أحد، وم��ن أراد االنطالق خلدمة اإلس��الم عبر 

طريق آخر فإن أخّوة اإلسالم تظل جتمعنا«.
ورداً على دعوات فصل العمل الدعوي عن السياسي، 

أشار »حسني« إلى أن »انصهار اجلماعة في حزب أو حتولها إلى العمل السياسي 
كلياً أمر يجافي املنطق، ويضّيق الواسع، ويبتعد بالدعوة عن مراميها ومقاصدها 

الكلية، التي هي أكبر من أي حزب أو كيان«.
وذك��ر األمني الع��ام جلماعة اإلخوان املس��لمني أن »ممارس��ة السياس��ة قوالً 
وعم��الً هي جزء أصيل من الدع��وة، وال ميكن أن تنفصل عنها. وم��ن ناحية الفكرة 

والرسالة، ال يوجد مطلقاً ما يسمى دعوي وسياسي كأمرين 
متفارقني، وإمنا السياسة في نظرنا دعوة، واملجال الدعوي 

يشمل كل اجلوانب«.
وتابع: »كل خطأ حدث داخل اإلخوان مت تصحيحه في 
حينه بشكل حاسم، وتوجهات القيادة كلها تسير في اجتاه 
التقومي واملراجعة، مؤكداً أن »األخطاء نسبية، والتحقيق ال 
ب��ّد أن تتوفر له معلومات مع وجود صاحب الش��أن، ثم إذا 
كانت محاس��بة فعلى اجلميع أن ُيحاس��ب، خاصة إذا كان 
اجلميع مش��اركني ف��ي احلدث والق��رار، فق��رارات اجلماعة 
املصيري��ة ال يتخذه��ا ف��رد وال مجموعة، وإمنا تتم بأوس��ع 

شورى ممكنة«.
وأردف: »بحك��م أننا مجتمع بش��ري، فاألخط��اء وارد حدوثها في أي وقت، إال 
أنن��ا نبادر بالتصحي��ح والتوضيح، ومن أدبيات اجلماعة وقواع��د العمل فيها أن 
مراجعاته��ا وحتقيقاته��ا تظل محصورة في الدوائر املختص��ة، ودون إعالن للرأي 
العام، لكنن��ا جند من يزايد علينا دائماً، حتى ونحن معتدى علينا بكل وضوح في 

انقالب العسكر«.{



13األمان األمان الثقافياألمـان - العــدد 1303 - 9 آذار 2018م

بع��د أن اغتصب كل وس��ائل اإلع��الم، ووضعها حتت 
إمرته وهيمنته. 

وبصفتي مواطناً مصرياً، أقدم بالغاً في منظومة 
السيس��ي ومؤسس��اته وإعالم إفكه، وما يصدر  عنها 
عم��داً من صناع��ة الكراهية بني أبن��اء الوطن الواحد، 
وإصدار األخبار واإلش��اعات الكاذبة عن مش��روعات 
وهمي��ة وطنية فنكوش��ية. أما عن تكدي��ر األمن العام 
فح��ّدث وال ح��رج، أن يلحظ أجهزة األم��ن التي كدرت 
املواطن��ني جميع��اً، وضيق��ت كل م��ا يتعل��ق بأمنهم، 
وألقت وبشكل واس��ع الرعب في نفوس أفراد املجتمع 
ب��ني مقت��ول ومطارد ومنف��ي ومختطف قس��ري، ومن 
واق��ع حت��ت تعذي��ب حت��ى امل��وت، وم��ن تصفي��ات 
جس��دية خارج إط��ار القان��ون.. أليس هذا ه��و الذي 
يس��تحق التحقي��ق م��ن النائ��ب الع��ام الذي يس��مى 
مجازاً محامي الشعب، ورّوع كل هؤالء الناس، وألقى 
الرعب واخلوف في روعهم، أليس ذلك هو ما يعّد على 

احلقيقة ضرراً محققاً مبصالح البالد والعباد. 
واخلالص��ة عن��د النائ��ب الع��ام املكم��م لألف��واه 
موجه��ا لعموم الن��اس، ال تتكلم وال تكت��ب، وال تنتقد، 
ف��إن فعلت فذلك كذب وحتريض وتكدير لألمن العام، 
واإلض��رار مبصالح الدول��ة املصرية، وخ��رق للكذب 
احلص��ري من أجهزة املس��تبد. ال تكتب وال تتكلم، فإن 
كل ش��يء حت��ت مراقبتنا، نح��ن عني املس��تبد التي ال 
تنام، ويده الباطش��ة في كل مقام، فليصمت اجلميع، 
وليمتنع ال��كالم حماية لعصابة اللئام.. لألس��ف هذا 

بيان للنائب العام.{

بيان منع الكتابة والكالم في مصر
فأين الديمقراطّية؟!

بع��د االنقالب الذي متّخض عنه نظام »3 يوليو« 
ال��ذي ترّبع على عرش��ه عبد الفتاح السيس��ي ، الذي 
ح��اول في��ه م��ن كل طريق، أن مين��ع أي ق��ول أو فعل 
يعّقب على ظلمه أو بطش��ه وطغيانه، فقّيد كل فعالية 
وحركة، ومنع الكالم وحري��ة التعبير ومنع الكتابة.. 
م��ن أراد أن يتكلم فلينافق أو ميدح، ومن أراد أن يكتب 
فليبّرر أو يزّور أو ميّرر، هذه هي األدوار املس��موح بها 
ف��ي منظومة السيس��ي الت��ي تكمم األف��واه، وتقصف 
األق��الم وت��وزع ال��كالم. وعلى عم��وم الن��اس ُتفرض 
أط��واق الصم��ت من غي��ر كالم، فليصم��ت اجلميع هو 
الش��عار. فقط مي��أل إعالم اإلف��ك الس��احة بالضجيج 
مدافعاً ومبّرراً، هاجياً وس��اّباً كل من يعارض النظام، 
محّرض��اً عل��ى كل وطن��ي، بع��د أن ُوض��ع ف��ي خانة 
األش��رار. خط��اب عجيب يح��اول، م��ن كل طريق، أن 
يغل��ق األبواب ويكّمم األفواه، وينه��ي الكالم ويقصف 
األقالم. ببس��اطٍة، هو ال يريد أن يقول أو يكتب أحد كل 
ما يكش��ف اللثام عن عصابة اللئ��ام التي حتكم مصر 

في هذه األيام. 
اعتدنا من جهاز النياب��ة العامة أن يكون خنجراً 
ف��ي خصر الث��ورة، ه��ا ه��و النائ��ب العام ال��ذي كان 
قبيل ث��ورة يناير وبعدها، وقد خ��ّرب كل اتهام يوجه 
للرئي��س املخل��وع، حس��ني مب��ارك، حت��ى يفلت من 
احملاكم��ة أو العقاب، وقد متت األم��ور ورُتبت، لتمرير 
أو  ب��ال حس��اب  الهزلي��ة والش��كلية،  كل احملاكم��ات 

مس��ؤولية. وبدعاوى كثيرة، اس��تطاع النائب العام، 
ف��ي ذل��ك الوقت، أن يش��كل غط��اء لتمري��ر محاكمات 
هزلي��ة، أس��فرت، ع��ن ب��راءة املخل��وع، وب��راءة كل 
زبانيته في مهرجان سمي البراءة للجميع، كأن ثورة 
لم حت��دث، بل أكثر م��ن ذلك أن من جت��رأ وانتمى إلى 
ثورة يناير هو موضع احملاكمة، إال من س��ار في ركاب 
النظ��ام االنقالبي اجلديد. ويأتي نائ��ٌب عام تلو نائب 
ع��ام، لم تكن مهمت��ه في أي يوم محامياً للش��عب، بل 
هو َمداٌس للمستبد، يدوس به كل حريٍة، وأي قانون. 
املهم أن ينعم املستبد وذوو اجلاه والسلطان بكل أماٍن 
من أي انتقاد أو احتجاج، وتبدو األمور مستقرة، حني 

يصمت اجلميع، وال يجرؤون على الكالم. 
جوقة اإلع��الم صناعتها الك��ذب واإلفك واالفتراء 
والس��ب لكل مع��ارض، والهّج��اؤون ال يقوم��ون بأي 
عمل سوى التبرير للمس��تبد والطاغية، وتقّفي أثر أي 
معارض��ة، حتى لو كان��ت واهية، يقوم��ون بذلك كله 
باألمر وفق قوانني صناعة األخبار الزائفة من مؤسسٍة 
بائس��ة، وم��ن مكاتب الش��ؤون املعنوي��ة واملخابرات 
احلربي��ة، يدّبج كل هؤالء اخلط��اب اإلعالمي، عالمته 
املس��جلة إف��ك، وحدي��ث افتراء، ه��ذه ه��ي الصنعة، 
وغسيل مخ جماعي، يتم بال رحمة. لكٍل دوره املرسوم 
من حملة املباخر وكالب احلراسة اإلعالمية. وفي ظل 

ه��ذا الوضع، إذا كانت هن��اك قضايا تفلت ومتس أهل 
الس��لطة، أو تفضح أمراً كان متستراً عليه منع النشر، 
ها هو النائب العام مينع النش��ر والكالم، هذه البالد ال 
تعرف حرية الكالم، وال تعرف أي حرياٍت في التعبير 

عن أي رأي أو نقد أو معارضة أو احتجاج. 
والنائ��ب العام محامي الش��عب املزع��وم يحمي 
املس��تبد وطغيان��ه، ويحّص��ن كل ما من ش��أنه تأمني 
عرش سلطانه وصوجلانه، ها هو النائب العام يصدر 
بياناً، في ضوء ما الحظ أخيراً من محاولة قوى الش��ر 
النيل من أمن س��المة الوطن ونشر األكاذيب واألخبار 
غي��ر احلقيقي��ة م��ن خ��الل وس��ائل اإلع��الم املختلفة 
ووس��ائل التواص��ل االجتماع��ي. ه��ذا ه��و املش��اهد 
لديه، قوى الش��ر، ذلك املصطلح املخترع من منظومة 
الفش��ل السياسي والفاش��ّية العس��كرية، إن كل كلمة 
تتعل��ق بأمر يتعلق بظلم هذه املنظومة واس��تباحتها 
النف��وس واألع��راض، واعتق��ال األفراد م��ن كل جنس 
ول��ون، ووضعه��م وراء القضب��ان بال تهم��ة حقيقية، 
تق��وم أجهزة النياب��ة القضائي��ة باملطلوب ملس��اعدة 
املس��تبد في حتقيق رغباته، مبطاردة الرأي والكلمة، 
ومطاردة عم��وم الناس وتثبيت اعتقالهم وحبس��هم. 
وصار احلبس االحتياطي أم��راً لتقنني االعتقال بدون 
تهم��ة أو جريرة، س��وى أن املس��تبد ق��ّرر أن يضع من 
ش��اء في غياهب الس��جون، ألن��ه يتجرأ عل��ى الكالم. 
إن��ه في عرف هؤالء من قوى الش��ر، إن��ه ينال من أمن 
الوطن وسالمته، إنه إذا تكلم يبث وينشر األخبار غير 
احلقيقية من وسائل نشر ليست حتت يده أو هيمنته، 

بقلم: سيف الدين عبد الفتاح

نساء الفاتيكان يخرجن عن صمتهّن!

بقلم: جنوى بركات

بع���د يوم���ن، يحّل اليوم العاملي للمرأة الذي بات ُيحتفل به أكثر فأكثر في مختلف أنحاء 
العالم. لذا كان الفتًا جدًا أن تنش���ر »لوس���يرفاتوري رومانو«، املجلة النسائية الشهرية الصادرة 
عن صحيفة الفاتيكان اليومية، في عددها احلالي لش���هر آذار، مقااًل بعنوان »نس���اء، كنيس���ة، 
عال���م«، ُمخّصص���ًا لفضح املمارس���ات االس���تغاللية التي تتع���ّرض لها الراهب���ات على يد رجال 
الكنيس���ة الكاثوليكية. وهو موضوع ش���ّكل سبقًا صحافيًا تناقلته وسائل إعالم عديدة، وعّلقت 

عليه، ألنه عالج أحد احملّرمات التي قّلما مّت التعّرض لها في الكنيسة الكاثوليكية. 
حتت أس���ماء مس���تعارة، تروي ثالث راهبات: سيس���يل وماري وبول، كيف ميضن نهاراتهن 
كلها في خدمة األساقفة واملطارين، وسواهم من رجال الدين، حيث »يستيقظن فجرًا إلعداد 
الفطور، غس���ل املالبس وكّيها، إجناز مهام التنظيف العديدة، وال ينمن إال بعد تقدمي العش���اء 
وترتي���ب املن���زل«، حس���بما قالت »م���اري« القادمة م���ن أفريقيا الس���وداء إلى روما قبل عش���رين 
عام���ًا. وف���ي مثل هذه املهام التي تؤديها الراهب���ات القائمات على خدمة رجال الدين، من ذوي 
املرات���ب الكنس���ية العالي���ة، ليس هن���اك من دواٍم للعم���ل أو راتب مادي ثاب���ت، إذ تكون املكافآت 
املالي���ة عش���وائية ومتواضعة ج���دًا. فضاًل عن أنهن يقّدمن الوجبات، ثم ينس���حنب إلى املطبخ 
لألكل وحيدات، وليس على املوائد حيث يخدمن رجال الكنيسة، فال ُيدَعننْ أبدًا إلى اجللوس 

ومشاركتهم الطعام.
وتتس���اءل األخ���ت ماري التي تس���تغرب أن تكون النس���اء وحدهن هن املكّلف���ات بإجناز كل 
املهام املنزلية في عالم الكنيسة: »هل من الطبيعي أن ُيخدم من كّرس نفسه للرّب من قبل من 
كّرس���ت نفس���ها للرب مثله متامًا؟ مثل هذه األوضاع يؤدي إلى نوٍع من الثورة الداخلية القوية 
جدًا لدى بعض الراهبات، وإلى تكوين إحساٍس عميق باجلرح«. فبالنسبة إلى راهبات كثيرات 
قادمات من أفريقيا، من آسيا ومن أميركا الالتينية، هي األم املسؤولة في الرهبنة التي ينتمن 
إليها، من تدفع أحيانًا كلفة عالج أحد الوالدين، أو مصاريف تعليم أحد اإلخوة، ما يجعلهن 

»يشعرن بأنهن موثقات األيدي، ومديونات، فيسكنت عن شروط عملهن«. 
وإذ مترض الراهبات، يتم ترحيلهن إلى رهبنتهن، ويصار إلى اس���تبدالهن بأخريات، تقول 
األخت بول، مضيفًة: إن إحدى األخوات، وهي حائزة دكتوراه في علوم الدين، مّت تكليفها مبهام 
اجللي من دون أي تفس���ير، في حن ُمنحت أخرى وقد جتاوزت اخلمس���ن من عمرها، وظيفة 
فت���ح أب���واب الرعّية. »نحن ورثة تقليٍد قدمٍي وتاريٍخ طويٍل عائد للقديس منصور وبولس، وكل 
األش���خاص الذين أسس���وا رهبانيات تعنى بالفقراء. هذا ما خلق لدينا القناعة بأن الراتب، أو 
املكافأة املالية، ليسا من طبيعة عملنا، وما جعل اآلخرين يرون فينا، نحن الراهبات، متطوعاٍت 

ميكن استخدامهن كيفما اتفق، وهو ما يؤدي إلى اإلفراط في استغاللنا«.
ف���ي ش���هر أيار 2016، وّجه البابا فرنس���يس نصيح���ة لالحتاد الدولي للراهبات املس���ؤوالت 
العامات، جاءت كالتالي: »عندما ُيطلب إليكن القيام بأمر يش���ي باس���تعباٍد أكثر منه بخدمة، 
فلتكن لديكّن شجاعة قول ال«. لكنه في املقابل، وفي اللقاء نفسه، حّذر من وجوب »عدم الوقوع 
في النس���وية«، فالبابا الذي ُعرف عنه دعمه النس���اء كي يتبّوأن، في الس���لك الكنسي وخارجه، 
وظائف مهمة وأساس���ية في الفاتيكان، ُيعرف أيضًا بحرصه الش���ديد على عدم جتاوز التقليد 
الكاثوليكي الروماني املتحّفظ جدًا جتاه الدور الواجب إعطاؤه للمرأة داخل الكنيسة، ووقوفه 

مثاًل ضد ترسيم النساء كهنًة للكنائس
جدير بالذكر أن مقال صحيفة الفاتيكان الرس���مية يس���تبق نشر كتاٍب يتناول مكانة املرأة 
في الكنيس���ة وفي املجتمع، س���وف يصدر قريبًا في إسبانيا بعنوان »عشرة أمور يقترحها البابا 
عل���ى النس���اء«. ومم���ا كتب���ه رأُس الكنيس���ة تقدميًا له���ذا الكتاب: »إن���ي قلق لرؤية كي���ف أن دور 
اخلدمة الذي ينبغي لكل مس���يحي أن يؤّديه، مبا في ذلك داخل الكنيس���ة، ينحرف أحيانًا في 

حالة النساء، نحو أدواٍر تتعلق باألحرى باالستعباد«.{

حيفا.. محكمة إسرائيلّية ترفض اإلفراج
عن الشيخ رائد صالح

فضت محكم��ة »الصلح« اإلس��رائيلية في مدينة 
حيف��ا ي��وم الثالث��اء، اإلف��راج ع��ن رئي��س احلرك��ة 

اإلسالمية في فلسطني، الشيخ رائد صالح.
وكان��ت اجللس��ة عقدت بطل��ب من هيئ��ة الدفاع 
عن الش��يخ صالح للمطالبة باإلفراج عنه حتى نهاية 
اإلج��راءات القانونية. وتواجد في احملكمة العش��رات 
من قادة ونش��طاء الق��وى واألحزاب الفلس��طينية في 

الداخل الفلسطيني.
وقال احملامي خال��د زبارقة؛ من طاقم الدفاع عن 
الش��يخ صالح، إن احملكمة رفضت اإلفراج عن الشيخ 

رائد، حتى انتهاء إجراءات احملاكمة.
وأضاف زبارق��ة في حديث ل�»ق��دس برس«، أن 
احملكمة رفض��ت أيًضا البدي��ل الذي تقدم��ت به هيئة 
الدفاع؛ حتويل الشيخ صالح إلى اإلقامة اجلبرية في 

منزله حتى انتهاء إجراءات احملاكمة.
وأشار إلى أن القرار يعني بقاء الشيخ صالح في 
االعتق��ال، مؤكداً أن محاكمة الش��يخ صالح »ال ترتقي 
إل��ى املعايير القانونية املتبع��ة«، مضيفاً أن »القضية 
سياس��ية واس��تمرار لسياس��ة تكمي��م األف��واه الت��ي 

متارسها سلطات االحتالل بحق الشيخ صالح«.
ويخض��ع الش��يخ ص��الح للع��زل االنف��رادي في 
س��جن »ش��يكما« مبدينة عس��قالن احملتل��ة )جنوب 
فلس��طني احملتلة ع��ام 48(، بعدما مت نقله من س��جن 

»رامون« في صحراء النقب.

 ،2017 آب  منتص��ف  ص��الح  الش��يخ  واعتق��ل 
م��ن منزله ف��ي أم الفح��م، وذلك بعد حمل��ة حتريض 
إس��رائيلية اس��تهدفته خالل أحداث األقصى منتصف 
مت��وز 2017 بتهمة »التحريض على اإلرهاب، وتأييد 
منظم��ة محظ��ورة، ه��ي احلركة االس��المية احملظورة 

إسرائيلياً«.
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ويته���م الدهلكي العراق بالتلكؤ في عمليات إعادة النازحن، 
بالرغ���م م���ن وجود قرار برملان���ي، يلزم احلكوم���ة باتخاذ عدد من 

اإلجراءات قبيل إجراء االنتخابات.
ويضي���ف أن البرمل���ان ص���ّوت عل���ى خريط���ة طري���ق ملزم���ة 
للحكوم���ة إلعادة النازحن، تضم أحد عش���ر بن���دًا، أولها وأهمها 
تش���كيل حتالف مؤسس���اتي جلميع ال���وزارات اخلدمية واألمنية، 
مهمت���ه اتخاذ اإلجراءات الالزم���ة لعودة النازحن إلى مناطقهم 

بتوفير املناخ املناسب للعودة.
إذا بقي���ت هذه األج���واء دون تقدم حقيقي، فإن فرص العرب 
الس���ّنة ف���ي تك���رار النتيجة الت���ي حصلوا عليها في ع���ام 2010 ال 
تبدو متوافرة، ال سيما أن القانون مجحف بحقهم أصاًل. ويبقى 
التناف���س األكبر بن كتلتي املالك���ي والعبادي، وكالهما للمفارقة 

من حزب الدعوة.
ف���ي بل���د حتكم���ه ميليش���يات س���ليماني، وتعب���ث ب���ه أمواله 
)األمري���كان ال يزال���ون هن���ا للتذكي���ر أيضًا(، وفي بل���د لديه هذا 
احلشد الهائل من املهّجرين، ال ميكن احلديث عن انتخابات ذات 
قيم���ة حقيقية، وإن بدت األصوات املناهضة إليران عالية، س���واء 
انح���ازت إل���ى العبادي أو إلى مقت���دى الصدر ومن مع���ه، والذين 
ش���كلوا قائم���ة »س���ائرون« وضّمت ش���يوعين وليبرالي���ن، ما دفع 
مستش���ار خامنئ���ي )واليتي( إل���ى مهاجمته���م، أو صّوتت لقوائم 

عربية سنّية.
واخلالص���ة الت���ي ننته���ي إليها هنا، ه���ي ذاتها الت���ي انتهينا 
إليه���ا دائم���ًا في احلديث عن وضع العراق، وهي أنه ما لم حُتّجم 
الهيمنة اإليرانية على العراق، ويشعر العرب السّنة بتغير حقيقي 

حيالهم، فإن موجات عنف قادمة ستندلع من جديد.{

حن ُيعقد مؤمتر في الكويت ألجل جمع املس���اعدات إلعادة 
إعم���ار العراق، فلك أن تتخّيل حجم اجلرمية التي ارتكبت بحق 

هذا البلد.
إنه���ا جرمي���ة الساس���ة الذي���ن فرضوا عل���ى الع���راق، والذين 
أفقرت سياس���اتهم بلدًا مدججًا بالثروات.. أضافوا إليها إش���عال 

حريق جاء على ما تبقى من البالد، وقتل وهّجر املالين.
نتذك���ر ذلك ب���ن ي���دي االنتخابات الت���ي كان مق���ررًا لها أن 
جت���ري ف���ي أي���ار املقبل، ثم ج���رى تأجيلها إلى ش���هر كان���ون أول، 

نهاية العام.
ونتذك���ر في املقابل ما جرى قبل ثماني س���نوات، حتديدًا في 
ع���ام 2010، ح���ن ذهب العرب الس���ّنة إلى االنتخاب���ات، بينما كان 
تنظيم الدولة قد حتّول إلى تنظيم مطارد بال أي أرض، وحصلوا 
عل���ى نتيجة جيدة رغم قانون انتخابي مجحف بحقهم، وجاءت 
قائمتهم في املرتبة األولى، فجرى االلتفاف على الفوز بتش���كيل 
ائت���الف طائف���ي، دون من���ح الكتل���ة األولى حق محاولة تش���كيل 
احلكوم���ة. ول���م يتوقف األم���ر هنا، ب���ل إن السياس���ات الطائفية 
أع���ادت احلاضن���ة الش���عبية لتنظي���م الدول���ة، ث���م ب���دأ مسلس���ل 

التدمير والقتل الذي يعرفه اجلميع.
تل���ك بالطب���ع ليس���ت جرمية ش���خص وح���ده، وإمن���ا تدخل 

طه���ران في املش���هد العراق���ي، وقد قاله���ا مقتدى الص���در مرارًا، 
بتأكيده أن قاسم سليماني هو احلاكم احلقيقي للعراق.

الي���وم، نح���ن أمام مش���هد م���ا بع���د احتف���االت »النصر على 
داع���ش«، فمسلس���ل »التحري���ر« الذي غط���اه الطي���ران األمريكي 
واحتفل���ت ب���ه طه���ران بوصف���ه هزمي���ة ألمري���كا، ت���رك مصائب 
كبي���رة في املش���هد الداخل���ي يجري جتاهلها بإق���رار املوعد األول 
لالنتخاب���ات، م���ع أن الثاني ل���ن يكون مقنع���ًا دون حل املعضالت 

القائمة.
إنها معضالت يجب إيجاد حل لها قبل أن تتم االنتخابات في 
أجواء صحيحة، ال س���يما ما يتعلق بإع���ادة النازحن واملهّجرين 
إل���ى بيوته���م ومناطقهم، م���ع العلم أن كثيرين منه���م لن يعودوا 
خش���ية جتدد العنف، وه���م محقون بالطبع بعد املسلس���ل الذي 

تابعوه من قبل.
ف���ي هذا الس���ياق، يقول رئيس جلنة الهج���رة واملهجرين في 
البرمل���ان العراق���ي رع���د الدهلك���ي، إن ثالث���ة مالين ن���ازح فقط 
ع���ادوا إل���ى منازله���م، وهم يش���كلون أربعن في املئ���ة من مجموع 

النازحن.

عن العراق واالنتخابات المؤّجلة!
بقلم: ياسر الزعاترة 

للتحقي��ق من قبل احملقق اخلاص روبرت مولر بش��أن 
محاوالت إماراتية مفترضة الستخدام األموال للتأثير 

على مواقف إدارة ترمب.
وقالت مراسلة اجلزيرة في واشنطن )وجد وقفي( 
إن التحقي��ق الذي قام��ت به هيئة اإلذاع��ة البريطانية 
جاء مفاجئاً لكثرة ما فيه من معلومات، وأش��ارت إلى 
أن ما ورد في التس��ريبات يوض��ح أن برويدي مارس 

التحريض على تيلرسون وعلى دولة قطر.
وأضافت أن محاولة برويدي إقناع ترامب بإقالة 
تيلرس��ون جاءت فيم��ا كان الرئيس األميركي يس��عى 
حللحلة األزمة اخلليجية، ويحاول إقناع دول احلصار 
بتخفيف حصارها عن قطر بسبب اآلثار املترتبة عليه، 

خاصة على السكان.
وقالت إن برويدي شن هذه احلملة على تيلرسون 
إلجهاض املس��اعي الت��ي كان يقوم به��ا ترامب، حيث 
ورد ف��ي مذك��رة رج��ل األعم��ال األميركي بش��أن لقائه 
ترمب أنه س��عى إلقناع��ه بطرد تيلرس��ون ومواصلة 
تقدمي الدع��م للس��عودية واإلمارات ف��ي موقفهما ضد 

قطر.
وأش��ارت املراس��لة إل��ى أن بروي��دي ش��ريك في 
ش��ركة أمنية مبئ��ات املاليني م��ع اإلم��ارات، وقال في 
إح��دى رس��ائله املس��ربة إنه أنش��أ قوة أمني��ة بهدف 
مكافح��ة اإلره��اب، وهي الق��وة التي م��ن أجلها حاول 
ترتي��ب اجتماع بني ترامب وولي عه��د أبو ظبي محمد 

بن زايد في نيويورك أو نيوجيرسي.{

وأضافت أن��ه قال إن بالده متكنت م��ن حصار النظام 
اإليران��ي ف��ي كل م��كان، بع��د أن مت��ددت طه��ران في 
سوريا والعراق واليمن ولبنان، واعتبر أن السعودية 
باتت متتل��ك التأثير في بعض ال��دول العربية ومنها 

العراق.
وبحس��ب احلدي��دي ف��إن اب��ن س��لمان ق��ال إن 
املنتخب الس��عودي خاض مباراة مع منتخب العراق 
مؤخراً في محافظة ش��يعية وإن س��بعني ألف عراقي 
كانوا يحملون العلم الس��عودي، في إش��ارة للمباراة 
الت��ي لعبها املنتخبان األس��بوع املاض��ي في البصرة 
جن��وب العراق. وإضافة حلصار إي��ران -كما قال ابن 
سلمان- إن الس��عودية حققت هدفاً ثانياً مهماً يتمثل 

في إلغاء سيناريو احلرب الذي أرادته طهران.
قائمة األعداء

ول��م ينق��ل اإلعالمي��ون املصري��ون احلاض��رون 
مزيداً من حديث ابن سلمان عن تركيا ودورها وسبب 

تصنيف بالده لها في قائمة األعداء.
ويأتي هذا التصنيف لتركيا وس��ط اجلدل القائم 
حالي��اً ع��ن مس��تقبل العالق��ات التركي��ة الس��عودية 
إث��ر قرار مجموعة »أم بي س��ي« الس��عودية مقاطعة 
األعمال الدرامي��ة التركية، وتأكيد مس��ؤولني فيها أن 
أوامر ص��درت من الري��اض لوقف ه��ذه األعمال، وأن 
القرار بهذا الش��أن »سياس��ي«. لك��ن العالقة مع قطر 
- وبالرغم من محاولة ولي العهد الس��عودي التقليل 
من ش��أنها - ح��ازت املتابع��ة األكبر من قبل وس��ائل 
اإلعالم املصرية والس��عودية، ال س��يما بعد أن حتدث 
عنها املستش��ار في الديوان امللكي الس��عودي سعود 
القحطاني بش��كل الفت عبر تغريدات في حسابه على 

تويتر.{

قال��ت هيئ��ة اإلذاع��ة البريطاني��ة )بي بي س��ي( 
إنه��ا حصل��ت عل��ى رس��ائل إلكترونية مس��ّربة تظهر 
مح��اوالت رج��ل أعم��ال أميركي مق��رب م��ن اإلمارات، 
وأح��د أكب��ر ممول��ي حمل��ة دونال��د ترام��ب، الضغط 
عل��ى الرئي��س األميركي إلقالة وزي��ر خارجيته ريكس 
تيلرس��ون، بس��بب موقف��ه غي��ر الداعم ألب��و ظبي في 

األزمة اخلليجية.
وجاء في املراس��الت أن إليوت برويدي دفع بقوة 
خ��الل اجتماعه م��ع الرئيس ترامب في تش��رين األول 
املاضي بدع��م اإلمارات والس��عودية، ونص��ح ترامب 
بع��دم اخلوض في األزمة اخلليجية وعدم الوقوف في 

صف قطر.
وأضاف برويدي في مراسالته املسربة أنه نصح 
ترام��ب بض��رورة إقالة تيلرس��ون بس��بب م��ا وصفه 
بأدائ��ه الضعيف، وأن إقالته يجب أن تتم في التوقيت 

املناسب سياسياً.
كم��ا تضمن��ت الرس��ائل أن بروي��دي اقت��رح على 
الرئيس األميركي لقاء ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، 
مشدداً على أن األخير يفضل أن ينعقد االجتماع بعيداً 
عن األنظ��ار في نيويورك أو نيوجيرس��ي، وجاء أيضاً 

في الرسائل أن ترامب رّحب بفكرة عقد االجتماع.
وأوضحت »بي بي سي« أن الرسائل اإللكترونية 
املس��ربة وجهها برويدي إلى جورج نادر رجل األعمال 
األميرك��ي من أصل لبناني، الذي يقدم نفس��ه على أنه 
مستش��ار ولي عهد أبو ظبي. وأضافت أن نادر خضع 

اإلرهابي��ة  واجلماع��ات  وإي��ران  »العثماني��ون 
ه��م ثالوث الش��ر«، بهذه الكلمات اختص��ر ولي العهد 
الس��عودي األمي��ر محم��د ب��ن س��لمان قائم��ة أع��داء 
الس��عودية ومص��ر، بينما وص��ف حص��ار دولة قطر 

ب�»القضية التافهة جداً«. 
وخالل لقاء جمعه ب� 25 من اإلعالميني املصريني 
املؤيدي��ن للرئيس عبد الفتاح السيس��ي ف��ي القاهرة 
ي��وم االثن��ني، حتدث ابن س��لمان على مدى س��اعتني 
ع��ن قائم��ة األع��داء واألصدق��اء، وعن س��عيه لتغيير 
وجه الس��عودية التي قال إنه وجد عندما وصل والده 
إلى الس��لطة عام 2015 أن��ه وجيله ال ميكنهم العيش 

فيها.
ووفق��اً لعدد ممن حضروا اللق��اء، فإن ولي العهد 
الس��عودي هاجم تركيا وإيران، ووضعهما إلى جانب 

اجلماعات اإلرهابية في قائمة أعداء اململكة ومصر.
تركيا واخلالفة وإيران

وقال��ت اإلعالمي��ة املصري��ة ملي��س احلدي��دي إن 
ولي العهد الس��عودي قال إن أعداءنا هم ثالوث الشر 
»العثمانيون وإيران واجلماعات اإلرهابية« وتابعت: 
»تركي��ا أردوغان هي التي تري��د فرض نظام اخلالفة، 
وإي��ران من خ��الل اس��تخدام اإلخوان املس��لمني تريد 
تصدي��ر الث��ورة واإلرهاب ال��ذي نحاربه«. وأش��ارت 
إلى أن األمير الس��عودي »حتدث عن إيران بإسهاب« 

ابن سلمان:اإلمارات ضغطت إلقالة وزير خارجية ترامب
ثالوث الشر.. العثمانيون وإيران واإلرهاب

أطعمة »منتهية الصالحية« لألسرى الفلسطينيين في المعتقالت اإلسرائيلية
كش��ف ن��ادي األس��ير الفلس��طيني ي��وم الثالث��اء، النق��اب ع��ن تق��دمي 
إدارة معتق��ل »عتصيون« اإلس��رائيلي أطعم��ة منتهية الصالحية لألس��رى 

الفلسطينيني.
وقال »نادي األس��ير« في بيان له، إن محاميت��ه جاكلني الفرارجة قامت 
بزيارة املعتقل واالطالع على بعض األطعمة املعلبة املقّدمة لألسرى، ليتبني 

أنها منتهية الصالحية.
ونقل البيان عن األس��ير عيس��ى جبرين من بيت حلم، قوله »إن غالبية 
األسرى تناولوا جزءاً من هذه األطعمة قبل أن يكتشفوا سّرها بسبب جوعهم 

ونقص كميات الطعام املوفرة لهم«. 
وفي س��ياق متصل، نقلت احملامية الفرارجة، عن ثالثة معتقلني أش��قاء 
وه��م: صهيب وأنس وجبري��ل أبو ترك، قلقهم الش��ديد على أف��راد عائلتهم، 

جراء اقتحام جيش االحتالل ملنزلهم في مدينة اخلليل الليلة املاضية. 
وكان��ت قوات عس��كرية م��ن جي��ش االحتالل ق��د اقتحمت من��زل عائلة 
أبو ترك في مدينة اخلليل، ومطاردة ش��قيقة األس��رى، ما تس��بب بس��قوطها 
وإصابتها بكس��ر في س��اقها اليمن��ى، في حني قام جن��ود االحتالل بعمليات 

تخريب طالت أثاث املنزل.
وف��ي الس��ياق ذاته، أعلن��ت »هيئة ش��ؤون األس��رى« و»نادي األس��ير 
الفلسطيني«، أنهما س��يتقدمان بخطوات قانونية للمطالبة بإغالق معتقلي 
»عتصيون«، و»ح��وارة« )قرب مدينة نابلس(، اللذين ُيعتبران األس��وأ بني 

مراكز االعتقال، حيث ال تتوفر فيهما أدنى شروط احلياة اآلدمية.
مصادرة أموال عوائل الشهداء

م��ن جهته، اعتب��ر رئيس »هيئة ش��ؤون األس��رى واحملرري��ن« )تابعة 
ملنظمة التحرير الفلس��طينية( عيس��ى قراق��ع، أن مصادقة برمل��ان االحتالل 
ال�»كنيس��ت«، بالق��راءة األولى على مش��روع خص��م أموال عوائل الش��هداء 
واألسرى من عوائد الضرائب الفلسطينية هو »استمرار للعدوان على حقوق 
الش��عب الفلس��طيني، وحملاوالت اس��رائيل نزع الش��رعية عن نضال وكفاح 

الشعب الفلسطيني الذي اقرته الشرعية الدولية وقرارات االمم املتحدة«.
وقال قراقع »إن إعانة عائالت االسرى والشهداء جزء من التزامات دولة 
فلسطني جتاه ضحايا االحتالل وجزء من التزاماتها وفق املعاهدات الدولية 

واإلنسانية ووفق القانون األساسي الفلسطيني«.
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ودع��ا د. حم��ود كل الصيداوّي��ني الناقم��ني على 
املس��تويات  كل  عل��ى  الس��يئة  احلالي��ة  األوض��اع 
السياس��ية واالقتصادي��ة واملعيش��ية واالجتماعي��ة 
والتنموية الى املشاركة الكثيفة باالنتخابات القادمة 
للتعبي��ر عن رأيه��م في مس��تقبل صيدا الت��ي ُنحب، 
مؤكداً ان مس��ؤولية التغيير تقع عل��ى عاتق املواطن 
الذي يجب ان ُيْؤِمن بقدرته على إجناز ذلك من خالل 

صوته الذي يحدد طبيعة املرحلة القادمة.
وخت��م اللق��اء بحوار ونق��اش صريح وش��فاف، 
احلض��ور  أس��ئلة  ع��ن  حم��ود  د.  خالل��ه  أج��اب 

واستفساراتهم.

الكريه��ة الت��ي تع��م املنطق��ة لقربه��ا م��ن معم��ل فرز 
النفاي��ات والدباغ��ات وغيره��ا، وناقش معهم س��بل 
معاجل��ة هذه األوضاع، واع��داً اياهم مبتابعة بعض 
األمور املس��تعجلة مع رئيس احت��اد بلديات صيدا-

الزهراني املهندس محمد السعودي.
وُختمت اجلولة بفطور صباحي أقيم على شرفه 
داخ��ل املدين��ة الصناعية بحضور ع��دد من اصحاب 

املؤسسات وجتار املدينة.

االنتخابي��ة، للتأكي��د ان دار افتاء صيدا على مس��افة 
واحدة من جميع املرشحني ومن كل القوى السياسية 

في املدينة.
ودع��ا ليكون هذا االس��تحقاق مناس��بة للتنافس 
الش��ريف على مصلح��ة املدين��ة بأج��واء دميقراطية 
وهادئة من اجل النهوض بصيدا على كل املس��تويات 
السياسية واالجتماعية والتنموية، ألن صيدا تستحق 

اخلير من اجلميع.

عل��ى أس��ئلة احلضور ع��ن تل��ك املرحلة احلساس��ة من 
تاريخ صيدا في مقاومة احملتل، والتي تكللت بتحريرها 
من الكيان الغاصب بفضل الله ودماء الشهداء وعذابات 

املعتقلني.

احلكومات املتتالية بحق طرابلس واالهتمام باالمناء 
ف��ي كاف��ة املج��االت االقتصادي��ة والعلمي��ة والطبية 

وغيرها.
وأكد الدكتور وسيم علوان أن الشباب يجسدون 
قّوة تغيير ُمجتمعّية ال تقف أمامها حدود، فاستقطاُب 
طاقاته��م وتوظيفه��ا أولي��ة لدين��ا إلح��داث التغيير 
املنش��ود، والش��باب ه��م الفئ��ة االجتماعي��ة املجددة 
واملبدع��ة، م��ا يجع��ل دوره��م أساس��ياً ف��ي إح��داث 

الّتغيير املنشود في املجتمع. 

التي تقدمها.
بعد ذلك كان لقاء لوفد اجلماعة على مائدة الغداء 
بحض��ور الس��يد إبراهيم ضاهر والس��يد ع��ادل األدرع 
والس��يد ملحم عدرة واحلاج حسن اخلطيب وفعاليات 

من جبل أكروم.
في بل��دة »الس��هلة« التق��ى الوفد رئي��س البلدية 
السيد أحمد اخلطيب واملجلس البلدي مجتمعاً، وقد أكد 
هوش��ر خالل لقاءاته »أن اجلماعة اإلسالمية بقيادتها 
وكوادرها، وفي كل املناطق اللبنانية، خاصة ِفي عكار، 
تبذل جهوداً كبيرة خلدمة مجتمعها وحاضنتها، ضمن 
اإلمكانات املتاحة، وستبقى كذلك سواء اختارها أهلنا 
أو ل��م يختاروه��ا في ه��ذه االس��تحقاق«، وذل��ك بدعم 

مرشحها األستاذ محمد شديد.

3- لقاء م��ع مجموعة كبيرة م��ن محبي الدكتور 
بسام الطراس ملناقشة تطورات مظلوميته.

4- لق��اء ف��ي من��زل الس��يدة مي��را س��نجابة مع 
مجموعة من سيدات بيروت الكرميات.

5- زيارة برفقة الصديقني االس��تاذ صالح سالم 
واالستاذ علي عساف للمنتدى الوطني االسالمي.

6- لق��اء في منطق��ة املصيطبة م��ع مجموعة من 
أصحاب الرأي في منزل االستاذ مروان بدر.

7- لقاء املخاتير االس��بوعي مبش��اركة املخاتير 
ش��هاب، األم��د، الري��س، عيس��ى، منيمن��ة، عيتان��ي، 
العمري، شهاب، العبيدي، احلوت. ثم لقاء مع املختار 

محمود النخال واألستاذ احمد النخال.
8- لق��اء م��ع مجموع��ة م��ن خريج��ي اجلامع��ة 

األمريكية في فندق الرديسون في دار املريسة.

التقى املسؤول السياسي للجماعة اإلسالمية في 
اجلنوب ومرش��حها عن دائرة صيدا-جزين الدكتور 
بس��ام حمود، الهيئتني اإلدارية واالستشارية لرابطة 
آل الباب��ا وع��دد م��ن أف��راد العائل��ة في من��زل رئيس 
الرابط��ة املهن��دس وس��يم الباب��ا، وبحض��ور محم��د 
الزعتري، حيث جرى التداول باالستحقاق االنتخابي 

القادم من كل جوابه.
وش��رح د. حم��ود ف��ي مداخلته بع��ض تفاصيل 
القان��ون االنتخاب��ي وما يفرض��ه من تش��كيل لوائح 
ب��ني صي��دا وجزين، كم��ا تط��رق الى بن��ود برنامجه 

االنتخابي بالتفصيل.

جال املس��ؤول السياسي للجماعة اإلسالمية في 
اجلنوب ومرشحها في دائرة صيدا - جزين، الدكتور 
بس��ام حمود، ف��ي املدينة الصناعي��ة اجلديدة، حيث 
اطلع على اوضاع املؤسس��ات الصناعية والتجارية 
م��ع  وحت��دث  فيه��ا،  االقتصادي��ة  احلرك��ة  وعل��ى 
اصحاب املؤسس��ات عن ظروف عمله��م وما يالقونه 
من صعوبات، س��واء بس��بب األوض��اع االقتصادية 
الس��يئة أو البنى التحتية املهترئة أو بس��بب الروائح 

مفت��ي  زار 
وأقضيته��ا  صي��دا 
س��ليم  الش��يخ 
مرك��ز  سوس��ان 
اجلماعة االسالمية 
ف��ي صي��دا، حي��ث 
اس��تقباله  في  كان 
مكت��ب  رئي��س 
اجلنوب  محافظ��ة 
اجلماع��ة  ف��ي 

الش��يخ مصطف��ى احلري��ري، واملس��ؤول السياس��ي 
للجماعة ومرش��حها الدكتور بسام حمود، واملسؤول 
االجتماع��ي حس��ن أبو زي��د، بحضور عض��و املجلس 
الش��رعي اإلس��المي األعل��ى احملامي موف��ق الرواس، 
وج��رى خ��الل اللق��اء مناقش��ة األوض��اع العامة في 

املدينة وال سيما االستحقاق االنتخابي القادم.
واك��د املفت��ي سوس��ان ان الزي��ارة تأت��ي ضم��ن 
جول��ة على فاعليات املدينة مبناس��بة ب��دء احلمالت 

مس��اء  ُعق��د 
 2018/3/3 الس��بت 
الش��يخ  قاع��ة  ف��ي 
محرم عارفي في مركز 
اإلس��المية  الدع��وة 
لقاء مبش��اركة كل من 
السياس��ي  املس��ؤول 
للجماعة اإلسالمية في 
اجلنوب الدكتور بسام 
حمود، والش��يخ خالد 
والس��يدة  العارف��ي، 

مه��ى كزب��ر، حتدث��وا خاللها ع��ن جتربتهم ف��ي مقاومة 
االحتالل اإلسرائيلي، وإيواء املجاهدين، وظروف اعتقال 
البع��ض. حضر الن��دوة ثل��ة م��ن العلم��اء، والفعاليات 
وجمع غفير من الش��باب والفتي��ات، واختتمت باإلجابة 

ق��ام الدكت��ور وس��يم علوان املرش��ح ع��ن دائرة 
طرابل��س، بزيارة ألكادميية رش��د للتنمية والتدريب 
ف��ي منطقة أب��ي س��مراء، وجمعية البش��ائر اخليرية 
االجتماعي��ة، وق��د أك��د الدكت��ور عل��وان أن��ه م��ع كل 
زي��ارة لن��ا جلمعي��ة أو مؤسس��ة كجمعيتك��م تكب��ر 
قلوبنا بكم وي��زداد إمياننا بأن هذه املدينة متتلك من 
الطاقات املتميزة ب��روح املبادرة الكثير الكثير، بهدف 
تأم��ني التكاف��ل االجتماعي ومس��اعدة أبن��اء املدينة 
ف��ي مواجه��ة العقب��ات، ف��ي ظ��ل االجحاف م��ن قبل 

ج��ال وفد من قي��ادة اجلماعة اإلس��المية في عكار 
على ق��رى جبل أكروم، وكان على رأس الوفد مس��ؤول 
اجلماع��ة في عكار األس��تاذ محمد هوش��ر، وضم الوفد 
كالً م��ن األس��تاذ أحم��د اخلطي��ب أم��ني س��ر احملافظة، 

واألستاذ عمر البضن.
اس��تهلت اجلولة بزي��ارة إلى من��زل املرحوم علي 
األدرع. ثم بعد أداء صالة اجلمعة في مس��جد السالم - 
كفرتون، كان لقاء مع الشيخ وليد صالح إمام وخطيب 

املسجد .
ثم كانت جلس��ة حوار مع األس��تاذ محمد هوش��ر 
في مطع��م »كان زمان« حيث التق��ى فاعليات من جبل 
أكروم ومن بلدات )قنية - كفرتون - أكروم - السهلة(، 
ومتح��ور اللقاء حول دور اجلماعة في عكار واخلدمات 

تتوال��ى اللق��اءات التش��اورية م��ع أه��ل بيروت 
األحب��اب واالس��تماع الى ش��كواهم من طريق��ة إدارة 
شؤونهم، وكم هو رائع حجم الوعي لديهم واستيائهم 
من التعامل معهم كزبائن في موسم االنتخابات حيث 
تكث��ر الوع��ود وتتزاي��د افتت��اح املش��اريع التي جرى 

تأخيرها لتقدم كإجنازات قبيل االنتخابات.
أه��م لق��اءات الدكت��ور عم��اد احل��وت األس��بوع 

املاضي:
1- لق��اء في الطري��ق اجلديدة في من��زل املختار 
عبد الهادي العبيدي مبشاركة عدد من كرام األهل في 

هذه املنطقة العزيزة.
2- لقاء في رأس بيروت في منزل القاضي األستاذ 
راشد طقوش عضو املجلس الشرعي اإلسالمي األعلى 

بحضور أفراد عائلته الكرمية.

د. حمود يلتقي رابطة آل البابا في صيدا

... ويتفقد المدينة الصناعية الجديدة في صيدا

المفتي سوسان يلتقي قيادة الجماعة في صيدا

ندوة: شهادات من زمن العزة ومقاومة المحتل

وسيم علوان: التغيير والرهان المنشود هما 
على الشباب إلحداث تغيير  الطبقة السياسية

مسؤول الجماعة اإلسالمية في عكار
يجول على بعض قرى جبل أكروم
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الثغ���رات الكثي���رة والعث���رات واألخط���اء الت���ي رافق���ت قضي���ة توقي���ف املمثل زي���اد عيتاني 
وانكش���اف فبركة الضابط في قوى األمن الداخلي س���وزان احلاج ليست جديدة، اجلديد هو أن 
هذه الثغرات واألخطاء طفت على السطح وانفضحت أمام اللبنانين، بخالف املرات السابقة 

الكثيرة التي كانت تتم لفلفتها ومداراتها وطمس معاملها.
لم يكد ينتهي التحقيق األولي مع زياد عيتاني عقب توقيفه، حتى أصدر جهاز أمن الدولة 
بيان���ًا كش���ف فيه بالتفاصي���ل االعترافات التي أدلى به���ا عيتاني والتي تثب���ت توّرطه بالعمالة 
لصالح »إسرائيل«، ولوال »العيب واحلياء« ألصدر بيان أمن الدولة حكمه النهائي على عيتاني، 

وملا كانت هناك حاجة إلحالته على القضاء املختص. 
ليس���ت ه���ي امل���رة األولى وال الثانية وال املئ���ة وال األلف التي ترتكب فيه���ا األجهزة األمنية 
مثل هذه املخالفة، فمنذ سنوات عّودت األجهزة األمنية اللبنانين على استباق أحكام القضاء 
بإصدار بيانات تكش���ف فيه���ا إجنازاتها األمنية واملوقوفن الذي���ن مّت ضبطهم، والتهم املوجهة 
إليهم، كل ذلك قبل إحالة املوقوفن على القضاء. علمًا أن دور األجهزة األمنية حسب القانون 
يقتصر على توقيف املطلوبن وإجراء حتقيق أولي معهم ريثما تتم إحالتهم على القضاء. ال 
تكتفي األجهزة األمنية باس���تعراض عضالتها بالبيانات الرس���مية، فهي تس���تكملها من خالل 
تسريب تفاصيل حتقيقاتها مع املوقوفن إلى وسائل اإلعالم، فيتابع اللبنانيون يومًا بيوم آخر 
املس���تجدات، مع إضافة التوابل اخلاصة بكل وس���يلة إعالمية، علمًا أن القانون يفرض س���رّية 
التحقيق���ات أم���ام الضابطة العدلية، لكن ال أحد يلتزم بذلك، طاملا أن معظم املوقوفن الذين 
تتم بحقهم املخالفات والتشهير بكراماتهم واإلساءة لهم متهمون باالنتماء جلماعات إرهابية 
أو من الالجئن الس���ورين الذين اليس���أل عنهم أحد. املفارقة أن بعض الصحفين واحملللن 
السياس���ين يفاخرون خالل إطالالتهم اإلعالمي���ة باملعلومات اخلاصة التي وصلوا إليها، لكن 
أح���دًا ف���ي الدولة لم يس���أل ولم يراجع ولم يستفس���ر كي���ف مت احلصول على ه���ذه املعلومات، 
ومن هو الضابط الفاس���د أو اجلهاز األمني الفاس���د الذي يقوم بتس���ريب املعلومات حتى تتم 

محاسبته وكي يتوقف التسريب.
التعذي���ب ف���ي الس���جون اللبناني���ة لي���س اتهام���ًا، إمنا ه���و حقيق���ة توثقها ش���هادات مئات 
املوقوف���ن الذين يتم إطالق س���راحهم، وتدعمها تقارير منظم���ات حقوقية دولية. ومن املعلوم 
أن معظم االعترافات التي تس���تند إليها األحكام القضائية انتزعت حتت التعذيب والترهيب، 
ولي���س ببعي���د عنا وفاة أربعة موقوفن س���ورين بظروف غامضة بعد يوم من توقيفهم في أحد 
مخيم���ات الالجئن بعرس���ال، كما أن اجلهات املعنية ل���م تكن تعلم ومن الواضح أنها التريد أن 
تعلم بحصول التعذيب. فاحلرص على معنويات األجهزة األمنية وضباطها وعناصرها الذين 
يرتكبون التعذيب أهم من حياة املوقوفن وكراماتهم ومعاناتهم )!!(. فقط في قضية عيتاني-

احلاج، تنبهت الدولة إلى إمكانية أن تكون االعترافات التي أدلى بها عيتاني انتزعت منه حتت 
التعذيب، وبالتالي يجب مراجعتها ومحاسبة من قاموا بذلك.

استباق التحقيقات وإصدار األحكام ليس مرضًا يقتصر على األجهزة األمنية، بل وصلت 
عدواه إلى السياس���ين. فبناء على معلومات وصلت أحد الوزراء، وعلى مقربة من االنتخابات 
النيابي���ة والتجيي���ش الش���عبي املطلوب، قرر معالي الوزير املرش���ح في مدينة بي���روت أن ُيصدر 
حكم البراءة على زياد عيتاني ابن مدينة بيروت على صفحته على تويتر، متجاوزًا قرار قاضي 
التحقيق، ومناقضًا بيان جهاز أمن الدولة، األمر الذي يشكل إهانة للقضاء ولألجهزة األمنية. 
املهزل���ة الت���ي رافقت قضية عيتاني-احلاج، وصلت حّد النيل من القضاء والقضاة، بعدما أطل 
أحد السياس���ين ف���ي مقابلة تلفزيونية موّجه���ًا االتهامات لقاضي التحقيق العس���كري األول 
مطالب���ًا بزّج���ه في الس���جن، ليطل بعدها القاضي املتهم على الشاش���ة نفس���ها ويرد التهم عن 

نفسه، فيطّل الوزير مرة أخرى مهددًا متوعدًا بفضح املستور الذي لم جند أحدًا يسأل عنه.
كل ذلك يحصل، ومن يعنيهم األمر يحترفون سياسة التجاهل وغّض النظر، األنكى أنهم 
يعتب���رون أن األم���ور بخير، وأن الدولة على الس���كة الصحيحة، في الوقت الذي يش���كك آخرون 

بأن الدولة التي يتحدث عنها البعض باتت أقرب إلى املزرعة.{

بقلم: أواب إبراهيم

فساد األمن والقضاء والسياسة.. ماذا بقي؟!

كلمة طيبة

أخي��راً، ش��رب م��ا يس��مى »اجلي��ش 
العرب��ي الس��وري«، وهو ليس جيش��اً أو 
عربياً أو سورياً، حليب السباع، وتصّدى 
بع��د قرابة نصف قرن لطائرات إس��رائيل 
التي أغارت آالف املرات على سورية، مبا 
في ذلك بيت بش��ار األس��د، ورشق حزمة 
صواريخ عليها بأسلوب »يا رب جتي في 
عينه«، فأصاب باخلطأ واحدة منها، كانت 
تضرب مواق��ع للقوات اإليراني��ة. عندئٍذ، 
أط��ل جنراالت إي��ران و»اس��تراتيجيون« 
عرب، من تلفزيونات حتولت فجأة إلى ما 
يش��به تلفاز »املنار« اإليراني في بيروت، 
ليعلن��وا أن قواع��د اللعب��ة ب��ني النظ��ام 
املقاوم وإس��رائيل ق��د تغيرت، وتناس��وا 
أن طائراته��ا هاجمت أربعة عش��ر موقعاً 
للجي��ش األس��دي، وأن إس��قاط الطائ��رة 
ح��دث باخلطأ، ول��و أن قواعد االش��تباك 
تبدل��ت، لكان��ت قواع��د الصواري��خ التي 
دمرتها الغارات قد أطلقت بعض قذائفها، 
ومل��ا مت تدميره��ا بالكام��ل ب��ني دمش��ق 
ودرع��ا، وإخ��راج مطارات التيف��ور واملزة 
وخلخلة من اخلدمة، وإحراق معس��كراٍت 
للح��رس الث��وري. اعتب��ر هؤالء إس��قاط 
طائرة إس��رائيلية خالل قرابة نصف قرن 
»انتص��اراً للمقاومة«، بّدل موازين القوى 
بني نظام س��لمه حافظ األسد عام 1967 
محافظ��ة س��ورية اس��مها اجل��والن، ث��م 
س��امحه بها في مقابل تس��ليمه السلطة، 
بشرط أن يحكم سورية بلداً محتالً. وهكذا 
كان، فحكمها مثل مندوب سام في رئاسة 
اجلمهورية، وفعل األفاعيل بالس��وريني، 
قب��ل أن يقبض الل��ه روح��ه ويتولى ابنه 
احلكم، ويكمل مهمة أبيه في القضاء على 

»شعب اإلرهابيني السوري«. 
ما ال��ذي تغير حقاً بإس��قاط الطائرة 
اإلسرائيلية، إذا كانت طائرات إسرائيل قد 
دمرت ما أرادت تدميره لنظام »املقاومة«، 
بعي��د س��قوط الطائ��رة بس��اعات؟ وهل 
الع��دّو  أن  »االس��تراتيجيون«  يعتق��د 
اإلس��رائيلي ال يضع في حسبانه خسارة 
طائ��رة كل نص��ف ق��رن؟ ل��و كان يفع��ل 
ذلك، ملا اعترف بس��قوط طائرٍة وقعت في 

طائرة كل نصف قرن!

فلسطني احملتلة، وألسقط في يد احملللني 
االس��تراتيجيني الذي��ن قفزوا ع��ن حقائق 
الصراع املذلة، ومل��ا طّبلوا جليش النظام 
ال��ذي كان يقص��ف الغوط��ة بالطي��ران، 
بينم��ا كانت طائ��رات إس��رائيل تهاجمه، 
ولرفضوا التح��ّدث بلغة جنراالت طهران 
الذي��ن أحرق��وا إس��رائيل عش��رات املرات 
خالل األعوام املاضية، من دون أن يرموها 

ولو بحصاة.
تكمن قواعد اللعبة في قيام إس��رائيل 
بالض��رب حيثم��ا أرادت، وكلم��ا ح��ال لها 
أن تض��رب، وبع��دم ال��رد عليه��ا، بحجة 
أن الزم��ان وامل��كان ل��م يكون��ا مناس��بني 
للرد خالل نصف الق��رن املنصرم. أطلقت 
صواريخ أصابت طائ��رة، أعقبتها غارات 
بالعش��رات لم يتم خاللها إطالق صاروخ 
واحد، فأين هو تبدل »قواعد االش��تباك«؟ 
لم يكف الصهاينة عن الهجوم، ولم يجرؤ 
النظ��ام عل��ى الدف��اع، أليس��ت ه��ذه هي 
القواعد التي التزم بها بعد إسقاط طائرة 
إس��رائيل، على الرغم من أن الغارات التي 
تلته اس��تهدفت قواع��د الصواري��خ التي 

أصابتها ودمرتها؟
تبّنى اخلبراء نظرة إيران، وجتاهلوا 
حقائ��ق الص��راع العس��كري، واملضامني 
صّع��دت  ومل��اذا  ج��رى،  مل��ا  السياس��ية 
إيران موقفها العس��كري، وهاجمت خالل 
أيام قوات يدعمها عس��كر واش��نطن قرب 
مس��لحًة  طائ��رًة  وأرس��لت  ال��زور،  دي��ر 
بال طي��ار إل��ى إس��رائيل، وما ه��ي عالقة 
مح��اوالت جس النب��ض هذه، فيم��ا يقال 
عن تبدل األدوار الدولي��ة، وليس »قواعد 
االش��تباك«، في سورية، بعد فشل مؤمتر 
سوتش��ي وإعالن واشنطن نهاية سياسة 

االنكفاء في العراق وسورية.
م��ن املفه��وم أن »يف��وش« جن��راالت 
طه��ران بعد إس��قاط طائ��رة إس��رائيلية، 
أما أن يغرق »خبراؤنا االس��تراتيجيون« 
ف��ي ش��بر م��اء فهذا م��ا لي��س مفهوم��اً أو 

مقبوالً.{
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بقلم: ميشيل كيلو


