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تتجل ��ى املمارس ��ة الدميقراطي ��ة ف ��ي العال ��م العرب ��ي بأب ��رز مظاهرها عب ��ر العمليات
االنتخابية ،س ��واء كانت بلدية أو تش ��ريعية .وقد جرت االنتخابات الرئاس ��ية املصرية خالل
األس ��بوع املاضي ،وش ��كّ لت رافعة لتمديد والية الرئيس عبد الفتاح السيس ��ي أربع س ��نوات،
قابل ��ة للتمدي ��د أو التجديد .وفي ش ��هر أي ��ار املقبل جت ��ري االنتخابات النيابي ��ة اللبنانية،
والبلدي ��ة التونس ��ية ،والعراقي ��ة في  12من الش ��هر املذك ��ور .وإذا كان ��ت انتخاباتنا محكومة
بالقان ��ون النس ��بي والص ��وت التفضيل ��ي واحلاص ��ل االنتخابي ،ف ��إن االنتخاب ��ات العراقية
أكث ��ر تعقي ��داً ،إذ بلغ عدد املرش ��حني  ،7172أس ��قطت مفوضية االنتخابات ترش ��يح كثيرين
منهم ،بدعوى عدم الكفاءة ،أو ش ��مولهم بقانون «اجتثاث البعث» ،واستدعت «هيئة املساءلة
والعدالة» باألمس س ��تمائة من املرش ��حني الختبار صالحيتهم ،وحذرت الهيئة من عمليات
الترويج لش ��راء أصوات الناخبني بشكل مكشوف عبر وسائل التواصل االجتماعي ،وهذا ما
يس ��تدعي اس ��تبعاد الهيئة لعش ��رات املرش ��حني .لذلك فإن من واجبنا أن نحمد الله تعالى
أن دميقراطيتنا في لبنان أقل تعقيداً ،وأن التقسيم املناطقي والتوزيع الطائفي واملذهبي،
اضافة الى الصوت التفضيلي ،هي ما يحكم هذه االنتخابات ،وليس أكثر من ذلك.

انتخابات دائرة بيروت الثانية
هل تقلب المعادلة السياسية في البلد؟
الحمالت االنتخاب ّية
بين التخوين واالتهام بحماية «اإلرهاب»
فأين البرامج؟

الضفة وغزة على حافة بركان
في يوم األرض
عباس وغزة بعد التفجير
غياب العقل والسقوط في الهاوية
إيران وسوريا ما بعد «داعش»
إدارة األزمات اإلقليم ّية

األمم المتحدة تدعو النظام السوري
لرفع الحصار عن «دوما» بالغوطة

ابن سلمان في واشنطن
مبروك لترامب مليارات الدوالرات
مجدد ًا
القيصر يحكم روسيا
ّ
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لقطات لبنانية
الحريري :وجدت
كل تعاون من عون

أش��اد رئيس احلكومة س��عد احلريري
برئي��س اجلمهوري��ة ميش��ال عون ف��ي لقاء
ح��واري انتخاب��ي ،فق��ال« :وج��دت منه كل
تع��اون ط��وال فترة الس��نة ونصف الس��نة
املاضية .صحيح أن هناك خالفات سياسية
ب�ين أط��راف احلكوم��ة ،ونح��ن متمس��كون
بثوابتن��ا الوطني��ة املعروف��ة ،لكنن��ا نعتمد
احلوار وس��يلة حل��ل اخلالفات ،واس��تطعنا
جتني��ب البل��د تداعي��ات األزمة الس��ورية».
وأكد احلري��ري أن «التجربة أثبتت صوابية
خي��ار التس��وية الت��ي قمن��ا به��ا م��ن خالل
انتخاب رئي��س للجمهورية وتأليف حكومة
وحدة وطنية ،واس��تطعنا تثبيت االس��تقرار
السياس��ي واألمني وإيجاد حلول للعديد من
املشكالت املطروحة».
وأضاف« :وبعد أن أرس��ينا االس��تقرار
السياس��ي واألمني نرك��ز اآلن على النهوض
االقتصادي ،من خالل مؤمتر «سيدر» وإيجاد
متوي��ل لعدد كبي��ر من املش��اريع الضرورية
واحليوية واالس��تثمارية لتوفير فرص عمل
للشباب في كل لبنان».

عون :لحلول كهربائية
موقتة ريثما تنشأ المعامل
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ش��خصيا ً ألنه ل��ن يتحقق بغير ذل��ك .احلل
فخام��ة الرئي��س بتكلي��ف إدارة املناقص��ات
إدخال التعديالت الالزمة على دفتر الشروط
ال��ذي كان��ت ق��د وضعت��ه مؤسس��ة كهرباء
لبنان ومن ثم إجراء مناقصة وشفافة».
وتابع« :أثبت��ت إدارة املناقصات ،وفي
محطات ع��دّة ،تقنيته��ا وفعاليتهامن جهة،
وحرصها الت��ام على املال العام والش��فافيّة
واالس��تقامة م��ن جه��ة ثانية .لذل��ك ،أمتنى
عل��ى فخامتكم تبن��ي هذا احلل ال��ذي يحقق
لفخامتكم ولنا جميعا ً ما نريده في أس��ابيع
قليلة ومن دون أي لبس أو إبهام».

تناول��ت نقاب��ة املعلم�ين ما أثي��ر حول
«إحال��ة مش��روع قان��ون خلس��ة م��ن ضمن
مشروع املوازنة العامة لعام  ،2018يتضمن
تقسيط الدرجات الست للمعلمني في القطاع
اخل��اص ،اعتب��ارا ً م��ن  2018/10/1أو
 2019/10/1وم��ن دون مفع��ول رجع��ي.
ومبعن��ى آخ��ر ،ضرب وح��دة التش��ريع بني
القطاع�ين العام واخلاص وحرم��ان معلمي
املدارس اخلاصة بعض حقوقهم املش��روعة
التي أقرها القانون .»2017/46
ونبه��ت «احت��اد املؤسس��ات التربوية
م��ن االس��تمرار ف��ي ع��دم تطبي��ق القوان�ين
والتلطي خلف املرجعي��ات وغيرها لتحقيق
مكاسب مالية جديدة وضرب عرض احلائط
القوانني التي حتكم العالقة بني البشر بهدف
إعادتن��ا الى ش��ريعة الغاب الت��ي يأكل فيها
الفاجر حق التاجر» ،محذرة من «االس��تمرار
ف��ي إهانة وإذالل وحتقير املعلمني والنيل من
كرامته��م» .وأك��دت النقابة أن «أي مش��روع
لتعدي��ل القانون  46النافذ س��يدس خلس��ة
ف��ي موازن��ة ع��ام  ،2018س��تكون نتائج��ه
إنه��اء العام الدراس��ي قبل نهايت��ه والنزول
إلى الش��ارع واتخاذ كل اإلجراءات القانونية
والسلمية التي حتفظ حقوق املعلمني».

واص��ل موظف��و مستش��فى صي��دا
احلكوم��ي إضرابهم املفت��وح ،حيث جتمعوا
ف��ي باحة املستش��فى أمام مدخ��ل الطوارئ،
وامتنع��وا عن اس��تقبال املرضى ،باس��تثناء
غسل الكلى ،وذلك التزاما ً بقرار نقابة عاملي
املستش��فيات احلكومية في لبنان باستمرار
االضراب إلى حني إقرار املراس��يم التطبيقية
لقان��ون ال��ـ 46بكاف��ة مندرجات��ه جلمي��ع
املس��تخدمني واملتعاقدين واإلجراء العاملني
في ه��ذا القطاع ،والتي م��ن املتوقع أن يصار
إلقرارها في جلس��ة مجلس الوزراء قبل ظهر
اليوم.
وف��ي بعلب��ك ،أعل��ن موظفو مستش��فى
بعلب��ك احلكوم��ي ،التوقف ع��ن العمل حتى
إدراج مطالبه��م عل��ى جدول جلس��ة مجلس
الوزراء وإقرارها.

جعجع لعون :الحل بتكليف
إدارة المناقصات

كنعان :ذاهبون إلى «سيدر»
بموازنة وإصالحات

ثمن النسخة
االش ـتــراك ــات

بهية الحريري لمصروفي
أوجيه :ال نملك ً
ماال!

نقابة المعلمين :تعديل
القانون  46يعني النزول للشارع

دعا رئي��س اجلمهورية العماد ميش��ال
ع��ون خ�لال جلس��ة مجل��س ال��وزراء ف��ي
بعب��دا ال��ى «الك��ف ع��ن التأجي��ل واملماطلة
ف��ي موض��وع الكهرب��اء الت��ي يدف��ع ثمنهما
اللبنانيون واخلزين��ة» ،معتبرا ً ان «االمر لم
يع��د مقبوالً» ،ومش��ددا ً على ض��رورة ايجاد
احللول املوقتة «ريثما ينتهي انشاء املعامل
الكبيرة لالنتاج التي يتف��ق عليها اجلميع».
وق��ال ان��ه ال يس�� ّوق ألي خيار ،ب��ل ان كل ما
يريده هو تأم�ين الكهرباء اينما وجدت ،الفتا ً
الى ان «االصوات التي تعالت ورفضت خيار
البواخ��ر لم تقدم حل��وال ً بديلة».م��ن جهته،
دع��ا رئيس مجل��س الوزراء س��عد احلريري
وزير الطاقة الى رف��ع التقرير الذي أعده عن
واقع الكهرب��اء واحللول املقترح��ة والبدائل
متهيدا ً جللس��ة ملجل��س ال��وزراء تتخذ فيها
الق��رارات املناس��بة .ولف��ت ال��ى ان «مقاربة
موض��وع الكهرباء متت من منطق سياس��ي،
فيما املصلحة تقتضي مبقاربته تقنيا ً وماديا ً
وحتديد مصدر توفير الطاقة».

ق��ال رئيس ح��زب «الق�� ّوات اللبنانيّة»
س��مير جعجع انه «لفتني في جلسة مجلس
الوزراء اليوم تأثر فخامة رئيس اجلمهوريّة
العماد ميشال عون بعدم حل مشكلة الكهرباء
حت��ى اآلن .كم��ا لفتن��ي أيضا ً احساس��ه مع
الناس وش��عوره بحجم املش��كلة خصوصا ً
عندما طرح السؤال« :أنا ال يهمني كيف ومن
أين تتأمن الكهرباء يهمني أن تتأمن الكهرباء
للناس .فليعطني أحد حالً».
وأض��اف« :فخام��ة الرئي��س أش��ارككم
ال��رأي متام��ا ً في م��ا يتعلّق بض��رورة تأمني
الكهرب��اء مؤقتا ً إلى حني إجن��از املعامل .أما
احلل فسهل جدا ً وأمتنى على فخامتكم تبنيه

التغيير واإلص�لاح واس��تعادة العمل املالي
إل��ى كنف القان��ون والدس��تور والش��فافية.
ونحن وإذ نضيء على الثغرات ،نث ّمن العمل
اجليّد لإلدارة واحلكومة والتزامها في أحيان
كثي��رة بالتوصي��ات ،وإن كان ال ي��زال هناك
الكثير منها بحاجة ملتابعة».
أض��اف« :لقد عدن��ا مبوازنت�ين في أقل
من س��نة في انتظار احلس��ابات املالية التي
أعطيت وزارة املالية مهلة سنة إلجنازها».

استمرار إضراب موظفي
المستشفيات الحكومية

بع��د رفضه��ا املتك��رر الس��تقبالهم
ومنعه��م من تنفي��ذ اعتصامات أم��ام منزلها
ف��ي مجدليون ،دعت النائب��ة بهية احلريري
أعض��اء جلن��ة متابع��ة حتصي��ل حق��وق
املصروفني من «سعودي أوجيه» إلى جلسة
في منزلها .وبحس��ب املش��اركني ،اس��تمعت
مفص��ل ملا تع��رض له
احلري��ري إلى ش��رح ّ
املوظفون في الس��عودية وتداعيات صرفهم
من دون دفع رواتبهم املتأخرة وتعويضاتهم.
لكن ع ّمة مالك الش��ركة ،س��عد احلريري ،لم
تطمئ��ن املصروف�ين بتس��وية القضي��ة ،ولم
تعدهم بأي حل .وبحس��ب املشاركني ،قالت
احلريري« :ال أملك معطيات عن القضية ،وال
متل��ك العائلة قدرة مالية على دفع األموال»،
لكنها وعدت بتأمني لقاء مع رئيس احلكومة.
وبعد ساعات من اللقاء ،تل ّقى أعضاء اللجنة
اتص��اال ً م��ن مكت��ب الس��فير الس��عودي في
بي��روت يبلغهم حتديد موعد معه األس��بوع
املقبل.

ميقاتي :مبروك لبيروت
وع الوعد يا طرابلس

غ�� ّرد الرئي��س جني��ب ميقات��ي ،عل��ى
حس��ابه اخلاص عبر موق��ع «تويتر» ،فقال:
«فيما لم يجف بعد حبر وعودهم املعس��ولة
الت��ي أطلقوه��ا م��ن طرابلس حت��ى فوجئنا
بتعي�ين رئي��س وأعض��اء مجل��س إدارة
الصن��دوق التعاون��ي للمختاري��ن م��ن دون
أي عضو من طرابلس أو الش��مال الذي يضم
أكث��ر م��ن خمس��مئة مخت��ار .وع قول��ة املثل
«اس��مع تفرح ج ّرب حتزن» ،مبروك لبيروت
وع الوعد يا طرابلس».

أك��د رئي��س جلن��ة امل��ال واملوازن��ة
النيابي��ة النائ��ب ابراهي��م كنع��ان أن لبنان
ب��دأ مبواجه��ة اله��در بخط��وات متواضع��ة
إمنا جدية وذاهبون إلى «س��يدر »1مبوازنة
وإصالحات يجب استكمالها وذلك في مؤمتر
صحافي عق��ده ف��ي املجلس النياب��ي ،أعلن
خالل��ه انتهاء جلنة املال من مناقش��ة وإقرار
مشروع موازنة عام .2018
وق��ال« :لقد أثب��ت لبنان أنه ق��ادر على
العودة إلى إنتاج موازنات ،وأعلم أننا ال نزال
بعيدين عن املثالية ،لكننا نقول للعالم اليوم
مع موازنة عام  ،2018وبعد أقل من  4أشهر
عل��ى موازنة ع��ام  ،2017إننا ق��ادرون على

وجهة نظر
سياسية جديدة
 6أيار :خالصات
ّ
بقلم :أمين حجازي
م ��ع اتس ��اع املش ��هد اﻻنتخاب ��ي اللبنان ��ي ب ��دأت اخلالص ��ات السياس ��ية
املفترض ��ة تدخ ��ل في مزي ��د من الغم ��وض والضبابية ،وذلك بع ��د أن أفضت
املعطيات التحضيرية لهذه اﻻنتخابات الى اإلضرار بالتحالفات والتفاهمات
السياس ��ية القائم ��ة ف ��ي البل ��د ،وبعد أن نش ��أت عالق ��ات ايجابي ��ة انتخابية
ب�ي�ن أط ��راف كانت متباع ��دة .وهذا م ��ا ميكن تلمس ��ه في املي ��دان اﻻنتخابي
(عل ��ى س ��بيل املثال) ب�ي�ن التيار الوطني احل ��ر و«حزب الل ��ه» اللذين تضررت
عالقتهم ��ا عل ��ى أرض الواقع في كثير من الدوائر ،وذلك في مقابل حتالفات
ولي ��دة كتحال ��ف النائ ��ب بطرس حرب وتي ��ار املردة واحلزب الس ��وري القومي
اﻻجتماع ��ي ف ��ي دائرة الك ��ورة  -البت ��رون  -زغرتا  -بش ��ري ،وكتحالف التيار
الوطني احلر مع اجلماعة اإلسالمية في دائرتي صيدا  -جزين وعكار.
يس ��جل على صعيد العالقة اﻻنتخابية بني التيار الوطني احلر و«حزب
الل ��ه» أن اخل�ل�اف ل ��م يعد محصور ًا ف ��ي دائرت ��ي جبيل  -كس ��روان وصيدا -
جزين ،بل وصل اﻷمر الى حدود تش ��كيل لوائح عونية تضم مرش ��حني شيعة
ف ��ي دائ ��رة بعلب ��ك  -الهرمل وفي دوائر اجلن ��وب اﻷخرى ،وهذا م ��ا بات يثير
حساس ��ية الثنائي الش ��يعي وميثل جتاوز ًا للخطوط احلمر في عقر دار هذا
الثنائ ��ي املتالح ��م .فيم ��ا اقتصر التحالف ب�ي�ن العونيني و«ح ��زب الله» على
بي ��روت الثانية وبعبدا ،وهو حتالف اﻷمر الواقع الذي ﻻ فرار منه .وقد ظهر
ه ��ذا التباع ��د أكثر وأكثر بني تيار املس ��تقبل وحزب الق ��وات اللبنانية اللذين
ب ��ات حتالفهم ��ا التاريخي على مح ��ك اﻻنتخاب ��ات النيابي ��ة القادمة .فيما
يس ��ارع العدي ��د من قادة ورموز هذه القوى السياس ��ية املتحالف ��ة لتبرير هذا
التباع ��د بأنه محك ��وم بالقانون اﻻنتخابي اجلديد وب ��أن العالقة التحالفية
ب�ي�ن هذه اﻷطراف ل ��ن تتأثر باﻻفت ��راق اﻻنتخابي احلاص ��ل حالي ًا في هذه
اﻻنتخابات.
ويبدو أن اخلالصات السياس ��ية املش ��ار إليها س ��تتضمن تفتت ًا واحتدام ًا
مميز ًا في بعض الس ��احات ذات البعد املذهبي الواضح مثل س ��احة الش ��مال
اﻻنتخابي ��ة التي تش ��هد تعدد ًا ف ��ي اﻷقطاب والقوى ،ما يدف ��ع املراقبني الى
ترجيح أن يتمثل اجلميع في دائرة طرابلس  -املنية الضنية ،ما يجعل الفوز
بالنس ��بة إلى تس ��ع لوائح تتنافس على  11مقعد ًا مبعدل نائب أو نائبني لكل
ﻻئحة .وهذه النتيجة لن تكون حاسمة بني تيار املستقبل وتيار العزم وﻻئحة
فيص ��ل كرامي وﻻئحة أش ��رف ريفي واﻵخرين ...وه ��ذا ما ينطبق أيض ًا على
الوضع اﻻنتخابي في دائرة الكورة  -البترون  -زغرتا  -بشري وفي دائرة عكار
أيض� � ًا .فاللوائ ��ح قوية في معظمها وقادرة على التمث ��ل في املجلس النيابي،
ولو مبقعد واحد ،وهو سيكون مقعد ًا ثمين ًا في ظل اﻻزدحام احلاصل.
ثم ��ة مالحظ ��ة س ��جلها البعض عل ��ى التراش ��ق الكالمي احمل ��دود الذي
حص ��ل بني «حزب الله» وتيار املس ��تقبل ،وهو التفهم النس ��بي من قبل «حزب
الل ��ه» حلاجة الرئيس س ��عد احلريري الى ما يش ��د به عصب ��ه اﻻنتخابي في
بيروت والش ��مال ،اﻻ أن وزير الداخلية نهاد املشنوق جلأ الى استخدام بعض
التعبي ��رات القاس ��ية ف ��ي حف ��ل انتخاب ��ي بيروتي ،م ��ا أدى الى جت ��اوز بعض
اخلطوط احلمر ،ولكن كل ذلك لم يؤد الى ما ﻻ حتمد عقباه داخل مجلس
الوزراء أو خارجه.
إن ق ��در ﻻنتخاب ��ات الـ 77ﻻئحة أن جتري دون أح ��داث كبرى تطيحها ﻻ
س ��مح الله ،فإن خالصات سياس ��ية كبرى ستترتب عن هذه اﻻنتخابات ،وهي
ق ��د تزي ��د في عملية خلط اﻷوراق وتبدل مح ��اور التحالفات التي بدأت منذ
انهاء الفراغ الرئاسي في خريف  .2016وهي خالصات جديدة أكبر من ترقب
ميزان القوى واﻷكثرية املائلة الى هذا املعسكر أو ذاك ،فهي قد تطاول أساس
وجود املعسكرات السياسية في البلد.

تقدم مرشحيها لالنتخابات في أربع دوائر
الجماعة اإلسالمية ّ
م��ع إقفال باب تس��جيل اللوائح لالنتخاب��ات النيابية
لي��ل االثن�ين  2018/3/26ف��ي وزارة الداخلي��ة ،تك��ون
االسماء والتحالفات االنتخابية قد حسمت قبل أربعني يوما ً
من موعد فتح صناديق االقت��راع ،وبات بإمكان الناخب أن
يعرف اللوائح س��لفاً ،ويختار كيفي��ة اقتراعه ،وقد كان هذا
القان��ون االنتخاب��ي كفيالً بخل��ط أوراق التحالفات بش��كل
كبير ،وهو ما جعل القوى السياس��ية تدير نقاش��ا ً بينها من
أجل عقد حتالفاتها.
اجلماعة اإلس�لامية ف��ي لبنان ،ق ّررت من��ذ اليوم األول
إلقرار قانون االنتخاب املشاركة في هذا االستحقاق ترشحا ً
في بعض الدوائر ،واقتراعا ً في معظم الدوائر.
وق��د اخت��ارت خ��وض االنتخاب��ات ف��ي دائ��رة بيوت
الثانية ّ
فرش��حت النائب الدكتور عماد احلوت ،وعبر الئحة

«بيروت الوطن» التي تضم مرشحي العائالت البيروتية.
وف��ي دائرة صيدا جزين ،اخت��ارت نائب رئيس مكتبها
السياس��ي الدكتور بس��ام ح ّمود ،وذلك عب��ر الئحة «صيدا
وجزي��ن معاً» التي كان��ت عبارة عن حتال��ف انتخابي بني
اجلماعة والتيار الوطني احلر ورئيس بلدية صيدا السابق
الدكتور عبد الرحمن البزري.
وف��ي دائ��رة الش��مال الثاني��ة تخ��وض اجلماع��ة
االنتخابات ،وقد ّ
رش��حت الدكتور وس��يم علوان عن مدينة
طرابل��س ،وش��كلت م��ع بعض الش��خصيات الئح��ة القرار
املستقل.
وكذل��ك في دائرة الش��مال األولى (عكار) فقد ّ
رش��حت
اجلماعة االس��تاذ محمد شديد ،وش�� ّكلت مع التيار الوطني
احلر الئحة واحدة هي الئحة «عكار القوية».

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

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

يتزاي��د احلديث عن حلول «إنس��انية» ألزمات قطاع غزة ،بعيدا ً عن
احلل السياس��ي ،املفترض أن يكون تعثره الس��بب الرئيس في األزمات
واالنهيار الذي يعيشه مليونا فلس��طيني في القطاع الساحلي احملاصر
منذ أحد عش��ر عاماً ،ما يطرح كثيرا ً من عالمات االس��تفهام والتساؤالت
واملخاوف.
ومنذ نيس��ان املاضي ،تتدهور األوضاع املعيشية واالقتصادية في
غ��زة ،حتى وصلت ح ّد الكارثة ،مع تش��ديد قبضة احلصار اإلس��رائيلي
اخلانقة على القطاع ،وبقاء معبر رفح مع مصر مقفالً معظم أيام السنة،
واتباع الس��لطة الفلسطينية سياس��ة فرض اإلجراءات «العقابية» ضد
غ��زة ،التي أنهك��ت الغ ّزيني ،معيش��يا ً واقتصادي��ا ً وخدماتي��اً .وأخيراً،
نظم��ت اإلدارة األميركي��ة مؤمت��را ً ف��ي وزارة اخلارجي��ة قال��ت إنه حلل
األزمة اإلنس��انية في قطاع غزة ،ش��اركت فيه  19دولة عربية وأجنبية،
بينها االحتالل اإلسرائيلي ،ودار احلديث فيه عن ضرورة تنفيذ مشاريع
جدي��دة إلنعاش القط��اع وتخفيف األزم��ات االقتصادية عن��ه ،مبا فيها
الكهرباء واملياه ،في ظل إصرار على جتاهل أصل املشكلة اإلنسانية ،أي
احلصار اإلس��رائيلي واملصري والتضييق الفلس��طيني من قبل السلطة
في رام الله.
هذا املؤمتر ،الذي رفضت الس��لطة الفلسطينية املشاركة فيه وعدّته
«جتاوزا ً وتالعبا ً وتصفية للقضية» ،يؤكد أن الدول التي تبحث عن حل
جذري ألزمات قطاع غزة ،قد تتعاطى مع األزمة بش��كل إنساني ،غير ّ
أن
خب��راء يعتب��رون أن األموال ،التي دفع��ت إلى غزة على مدار الس��نوات
املاضي��ة ،زادت م��ن الفق��ر والبطالة وانع��دام األمن الغذائ��ي ،ولم حتل
املش��اكل احلقيقية التي يعيشها السكان .وعقب املؤمتر ،كشفت مصادر
موثوق��ة عن إنش��اء اإلدارة األميركية ومصر وإس��رائيل جلنة مش��تركة
للقي��ام مبه��ام «إنس��انية وإغاثي��ة» ف��ي قطاع غ��زة ،تتجاوز الس��لطة
الفلس��طينية ،وتنس��ق ميداني��ا ً مع مؤسس��ات أميركي��ة ذات عالقة مع
مؤسس��ات أهلية في القطاع .ومع بداية العام اجلديد ،اشتدت األوضاع
املأس��اوية في غ��زة ،وراح القطاع يس��ير نحو انهيار كام��ل ،حذرت منه
مؤسس��ات املجتمع الدولي ومراكز حقوقية .حتى إن األمم املتحدة قالت
في وقت سابق ،إن اس��تمرار األوضاع الراهنة في غزة ،سيجعل القطاع
مكانا ً غير صالح للعيش بحلول عام  .2020لكن التعامل مع غزة كملف
إنس��اني «خطير ج��داً» ،إذ ُيثبت محاوالت فرض حلول سياس��ية عليه،
م��ع تزايد احلديث عن ف��رص إقامة «دولة غزة الكب��رى» بدال ً من الدولة
الفلس��طينية على حدود الرابع من حزيران  ،1967ومعها يتمدد القطاع
إلى سيناء املصرية.
ويؤك��د مدي��ر ش��بكة املنظم��ات األهلي��ة في غ��زة ،أمجد الش��وا ،أن
األوض��اع في القط��اع عل��ى كل املس��تويات ،االقتصادي��ة واالجتماعية

والنفس��ية ،تعيش تدهورا ً كبيراً ،وأزمة غير مس��بوقة ،مش��ددا ً على أن
«األس��باب الرئيس��ية لهذه التداعيات اخلطيرة ليست إنسانية أو بفعل
الطبيع��ة ،بل هي بس��بب االحتالل اإلس��رائيلي وممارس��اته .ويضيف
الش��وا ،أن «ح��ل إش��كاليات قطاع غ��زة يأتي ف��ي إطار إنه��اء االحتالل
اإلسرائيلي ورفع احلصار بش��كل كامل ،ومتكني الشعب الفلسطيني من
احلصول على حقوقه .وبالتالي فإن احللول اإلنس��انية ال تكفي وال حتل
إش��كاليات القطاع» .ويلفت إل��ى أنه إذا ما أريد تخفي��ف وطأة األوضاع
وتعزيز صمود املواطن الفلسطيني في غزة ،فإنه ال بد من إنهاء االنقسام
السياس��ي ،وتوفير خطة حقيقية إلنعاش األوضاع ف��ي القطاع ،بعدما
وصل إلى مستويات غير مس��بوقة من االنهيار .ويقول ّ
إن التجربة على
األرض أثبت��ت ّ
أن هن��اك أم��واال ً كثيرة دفعت ف��ي إطار الدعم اإلنس��اني
لقط��اع غ��زة ،لكن ه��ذا التمويل ،ف��ي ظل اس��تمرار احلص��ار واعتداءات
االحتالل اإلس��رائيلي واالنقس��ام الفلس��طيني ،جاء بنتائج عكس��ية ،إذ
زادت نسب الفقر والبطالة وانعدام األمن الغذائي.
ويش��ير مدير ش��بكة املنظمات األهلي��ة إلى مؤمت��ر املانحني إلعادة
إعم��ار قطاع غ��زة ،الذي عقد ف��ي القاهرة في تش��رين األول  ،2014بعد
الع��دوان اإلس��رائيلي األخير ،الذي تعه��د املجتمع الدول��ي خالله بدفع
أكثر من خمس��ة ملي��ارات دوالر ،لكن ما وصل هو  37ف��ي املائة من هذه
األم��وال حت��ى اللحظ��ة .ويش��دد الش��وا عل��ى أن احللول لقط��اع غزة ال
تأت��ي في إطار إنس��اني ،مؤكدا ً ض��رورة «إيجاد حل سياس��ي يتجاوب
مع قرارات الش��رعية الدولية ومع حقوق الش��عب الفلسطيني ،من دون
االجت��زاء منه��ا ،وأن ما تطرحه اإلدارة األميركي��ة اآلن هو إنقاص حقوق
الفلس��طينيني على حس��اب حلحلة الوضع اإلنس��اني في غزة» .واحلل
األساس��ي ملا يعيشه قطاع غزة من أوضاع مأس��اوية غير مسبوقة ،هو
«سياس��ي بإنهاء االحتالل ورفع احلصار بش��كل كامل ،وإنهاء االنقسام
السياس��ي وحتقي��ق الوح��دة الوطني��ة الفلس��طينية ،فض�لاً ع��ن قيام
املجتم��ع الدولي بدفع املس��تحقات والتعهدات الت��ي أقرها خالل مؤمتر
إع��ادة اإلعمار  ،2014وخطة دولية إلنع��اش األوضاع في إطار حقوقي
وليس إنسانياً» ،وفق الشوا.
وبحس��ب خب��راء ،ووف ًق��ا لتقري��ر البنك الدول��ي ،فإن «ق��رب انهيار
األوضاع االقتصادية بشكل كامل في غزة ،يؤكد أن احلل األمثل ملا يجري
هو سياسي ،وأن ما يقدم من مشاريع ذات تأثير محدود وبسيط ال حتل
اإلش��كاليات الت��ي يعاني منه��ا أكثر من مليون��ي مواطن ف��ي القطاع».
ووصل القط��اع إلى مرحلة غير مس��بوقة من انهي��ار األوضاع ،ارتفعت
خاللها نسبة البطالة إلى  46.6في املائة ،وجتاوزت نسبتها في أوساط
الشباب  60في املائة ،و 85في املائة في صفوف النساء}.
جهاد عويص

انتخابات دائرة بيروت الثانية ..هل تقلب المعادلة السياسية في البلد؟
م��ع إقف��ال ب��اب تس��جيل لوائ��ح املترش��حني
لالنتخابات النيابية املقررة في السادس من شهر أيار
الق��ادم ،التي بلغ��ت  77الئحة في الدوائ��ر االنتخابية
الـ ،15دخل لبنان فعليا ً في ح ّمى هذه االنتخابات.
فبع��د اس��تكمال تس��جيل اللوائ��ح االنتخابي��ة
س��ينصرف املرش��حون ال��ى التعبي��ر ع��ن مواقفه��م
وبرامجهم االنتخابية ،وأيضا ً الى محاوالت ش ّد عصب
الناخبني للحصول على أكبر عدد ممكن من األصوات.
والالف��ت ف��ي املعرك��ة االنتخابي��ة احلالي��ة ،أن
النتائ��ج غي��ر معروف��ة س��لفاً ،كما ج��رت الع��ادة في
االنتخاب��ات الس��ابقة في ع��ام  ،2009وكم��ا كان في
كل انتخاب��ات نيابية منذ االس��تقالل ف��ي عام ،1943
إذ كان��ت التحافات واحمل��ادل االنتخابية حتدد س��لفا ً
أس��ماء النواب الفائزين في املجل��س النيابي .لكن مع
القان��ون القائ��م عل��ى النس��بية والص��وت التفضيلي
أصبح��ت الس��احة االنتخابي��ة مفتوح��ة عل��ى كل
االحتماالت ،وهو م��ا يقلق الناخبني الكبار أوالً ،ويدفع
القوى السياس��ية الكبرى الى اعتماد خطاب سياس��ي
طائف��ي وغرائزي ثاني��اً ،وهذا إن دل على ش��يء فإمنا
ي��دل عل��ى حجم اخل��وف والقلق الذي تعيش��ه القوى
السياس��ية الكبرى .وفي أبلغ تعبي��ر عن هذا الوضع،
وصف األمني العام حلزب الله الس��يد حسن نصر الله
املرش��حني املعارض�ين لالئح��ة حتالف احل��زب وأمل
في دائ��رة بعلبك  -الهرمل بأنهم م��ن أنصار «داعش«
و«جبه��ة النصرة» ،وف��ي نفس الس��ياق وصف وزير
الداخلية نهاد املش��نوق املرش��حني ف��ي الئحة «وحدة
بي��روت» التابع��ة لـ«ح��زب الل��ه» و«حرك��ة أم��ل»
بـ«ش��وية أوباش» ،وبذلك يتكش��ف عمق املأزق الذي
تعيشه القوى السياسية الكبرى على مستوى الدوائر
الـ 15في كل لبنان.
ف��ي ه��ذا اإلط��ار كان الفتا ً تس��جيل أكب��ر عدد من

اللوائح االنتخابية في دائرة بيروت الثانية ،وقد بلغت
ه��ذه اللوائح  9لوائح توزعت على النحو اآلتي :الئحة
«املس��تقبل لبيروت» برئاسة الرئيس سعد احلريري،
الئحة «بيروت الوطن» برئاس��ة صالح س�لام ،الئحة
«لبنان حرزان» برئاسة فؤاد املخزومي ،الئحة «وحدة
بي��روت» حتالف أمل و«حزب الله» واألحباش ،الئحة
«املعارض��ة البيروتي��ة» املدعوم��ة من أش��رف ريفي،
الئحة «ص��وت الن��اس» التابعة لـ«حركة الش��عب»،
الئحة «كلنا بيروت» برئاس��ة إبراهي��م منيمنة ،الئحة
«كرامة بيروت» برئاس��ة القاضي خالد حمود ،وأخيرا ً
الئحة «البيارتة املستقلني».
وق��د أثار ع��دد اللوائح ف��ي دائرة بي��روت الثانية
اس��تغراب وزي��ر الداخلي نهاد املش��نوق ،وه��و الذي
كان يظ��ن أن املعرك��ة االنتخابي��ة س��تكون بني الئحة
«املستقبل لبيروت» والئحة «وحدة بيروت» املدعومة
م��ن «ح��زب الل��ه» وحرك��ة أم��ل واألحب��اش .فكي��ف
تب��دو الص��ورة االنتخابية لبيروت مع إع�لان اللوائح
االنتخابية الـ 9في دائرة بيروت الثانية؟
بداي�� ًة ال ب�� ّد م��ن
الق��ول إن املعرك��ة
االنتخابي��ة ف��ي ظ��ل
القان��ون النس��بي م��ع
الص��وت التفضيل��ي
س��تكون م��ن أج��ل
حص��ول كل الئحة على
احلاص��ل االنتخاب��ي
والص��وت التفضيل��ي
اللذين مينحان اللوائح
املقاع��د ف��ي املجل��س
النيابي القادم.
ففي دائ��رة بيروت

الثاني��ة يبلغ عدد الناخبني الذين يحق لهم املش��اركة
بالعملي��ة االنتخابي��ة  347،277ناخب��ا ً الختيار 11
نائبا ً يتوزعون على النحو اآلتي:
 6س ّنة 2 ،شيعة 1 ،أرثوذكس 1 ،درزي ،وإجنيلي
واحد ،ويش��كل الناخبون الس ّنة  62باملئة من مجموع
األصوات ،يليه الصوت الشيعي ،واحلاصل االنتخابي
املتوقع سيكون ما بني  14و 16ألف صوت.
وإذا أخذنا انتخابات ع��ام  2009باالعتبار ،نرى
أن الئحة املس��تقبل نالت ما يق��ارب  76ألف صوت في
دائرة بي��روت الثالثة التي كانت تض��م املزرعة ورأس
بيروت ،ونال مرش��ح املس��تقبل الوزير نهاد املشنوق
الذي حتالف م��ع حركة أمل في دائ��رة بيروت الثانية
الت��ي تضم الباش��ورة وزق��اق الب�لاط  ،16583بينما
املرشحون املدعومون من «حزب الله» نالوا ما يقارب
 21500ص��وت ف��ي دائ��رة بي��روت الثالثة ،وه��ذا ما
عن��اه الوزي��ر نهاد املش��نوق بقول��ه 45« :ألف صوت
بلوك واحد ،حركة أمل وحزب الله واألحباش وفوقهم
«شوية أوباش» بيطلعوا  45ألفاً».

وبحس��ب هذه املعادلة قد يحصل حتالف «حزب
الل��ه» وحركة أمل على ما يقارب أربعة نواب من أصل
 11نائبا ً في دائرة بيروت الثانية.
لكن باق��ي اللوائح لن تكون بعي��دة عن احلاصل
االنتخابي في دائرة بيروت الثانية.
فبالنس��بة الى الئحة «بيروت الوطن» التي تضم
اجلماعة اإلسالمية ومرشحني مستقلني ،فإن احلاصل
االنتخابي ما بني  14إلى  16ألفا ً ممكنٌ احلصول عليه،
خصوصا ً إذا علمنا ان هذه الالئحة كانت في الس��ابق
تدع��م الئح��ة املس��تقبل ،وبالتال��ي فإنها س��تأخذ من
حصة املستقبل ،وستحصل كذلك على أصوات ناخبني
بيروتيني ناقمني على تيار املس��تقبل وعلى سياس��ته
التي اتبعها طوال السنوات املاضية ،وخصوصا ً على
تس��وياته السياس��ية مع «حزب الله» والرئيس عون
والتي كانت قائمة على املصلحة السياس��ية اخلاصة
للرئي��س احلري��ري دومن��ا اعتب��ار ملصال��ح الس�� ّنة،
وخصوصا ً في بيروت والشمال.
وباإلضافة إل��ى الئحة «بيروت الوط��ن» القوية،
هناك الئح��ة «لبنان حرزان» برئاس��ة فؤاد مخزومي،
وهذه الالئحة مرش��حة أيضا ً للحصول على احلاصل
االنتخابي بقوة ،وذلك بفعل اخلدمات التي كان يقدمها
املخزومي ألهالي بيروت طوال الفترة املاضية.
وأم��ا باقي اللوائ��ح االنتخابية ف��ي دائرة بيروت
الثانية ،ويبلغ عددها خمس��ة فال ميكن جتاهلها حتت
أي اعتبار من االعتبارات ،وقد تكون س��ببا ً رئيسيا ً في
تقلي��ص حصة املس��تقبل ألنها تعمل ف��ي نفس البيئة
الت��ي يعتم��د عليها «تيار املس��تقبل» ،ولن��ا في نتائج
االنتخاب��ات البلدية األخيرة لبي��روت والتي جرت في
ع��ام  2016عب��رة ،حيث حصل املعارض��ون لتحالف
الس��لطة على م��ا يقارب األربع�ين باملئة م��ن أصوات
الناخبني ،وعلى س��بيل املثال نال رئيس بلدية بيروت
جمال عيتاني  45756صوتا ً فيما نال إبراهيم منيمنة
املرشح على الئحة «كلنا بيروت»  3822صوتاً.
باختص��ار ،االنتخابات في دائ��رة بيروت الثانية
س��تكون حامي��ة الوطي��س ،وس��وف تش��هد مفاجآت
كبيرة جداً}.
بسام غنوم
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الحمالت االنتخاب ّية بين التخوين واالتهام بحماية «اإلرهاب» ..فأين البرامج؟
بقلم :وائل جنم

مع إقفال باب تس��جيل اللوائ��ح االنتخابية لدى
وزارة الداخلي��ة ليل االثنني – الثالثاء املاضي وخروج
بقية املنافسني املنفردين من حلبة السباق االنتخابي،
باتت التحالفات واضحة ،واللوائح ثابتة حتى مس��اء
الس��ادس من أيار املقبل ،أو رمبا مل��ا بعد ذاك التاريخ.
امله��م أن��ه م��ع إقف��ال ب��اب تس��جيل اللوائ��ح ،ب��دأت
احلم�لات اإلعالمية واالنتخابية للمرش��حني واللوائح
والق��وى السياس��ية ،لكن الالف��ت في ه��ذه احلمالت،
خاصة ل��دى الق��وى السياس��ية األساس��ية ،أي التي
تتمتع بحضور واس��ع في الندوة النيابية احلالية ،أو
تلك التي ّ
رش��حت ع��ددا ً كبيرا ً من املرش��حني في أغلب
الدوائر ،وتل��ك التي كانت وما زالت جزءا ً من الس��لطة
في املرحلة الس��ابقة ،وميكن أيض��ا ً أن تكون جزءا ً من
الس��لطة في املرحلة املقبلة بعد االنتخاب ،أن حمالتها
الدعائي��ة أو االنتخابي��ة ر ّك��زت على املاض��ي ،وعلى
التخوي��ن واالتهامات لألطرف األخرى ،وأحيانا ً كثيرة
عل��ى الوعود الكبيرة والكثيرة والفضفاضة للناخبني،
أكثر مما ر ّكزت على معاجلة األزمات التي يعاني منها
اللبناني��ون بش��كل واقع��ي وموضوع��ي وعلم��ي ،في
محاول��ة إلثارة الناخبني غرائزيا ً م��ن ناحية ،ودفعهم
إلى التصويت له��ا في االنتخابات املقبل��ة على قاعدة
االصطفافات التي دفعنا ثمنها  -نحن املواطنني  -ثمنا ً
كبيراً ،وما زلنا ،أو لدغدغة مشاعرهم وطموحاتهم من
خالل الوعود التي سرعان ما تذهب أدراج الرياح.
عند إطالق الئحة املستقبل في بيروت ،وكذلك في
طرابلس وعكار ،اس��تعاد رئيس التيار ،الرئيس سعد
احلريري ،احلقبة املاضية ،واس��تعان باألحداث التي
حصلت خ�لال العق��د األخي��ر ،وأراد أن يش��عل ذاكرة
اللبناني�ين ،م��ن ناخبي��ه خصوصاً ،بجرمي��ة اغتيال
وال��ده ،الش��هيد رفي��ق احلري��ري ،ف��ي ع��ام ،2005
وكذل��ك دخ��ول «ح��زب الل��ه» إل��ى العاصم��ة بيروت
في  7أيار  2008عس��كرياً ،فس��اق االتهامات املس��بقة
باخليان��ة ل��كل من يفكر ف��ي انتخاب غي��ر لوائحه في
بي��روت أو طرابل��س أو ع��كار ،وكأن مس��ألة انتخ��اب
لوائح املس��تقبل هي امليزان الوطني الذي على أساسه
ُتفحَ ص صدقية االنتماء الوطني أو خيانة الوطن ،وفي
ذلك اتهام مسبق لش��ريحة واسعة من اللبنانيني ،لها
خياراته��ا احل ّرة ،في انتخاب من تراه مناس��با ً لقيادة
املرحل��ة املقبلة ،باخليانة ،وه��ذا أمر خطير على حياة
وحرية ومس��تقبل الناخبني ،إذ كيف يجوز أن يتهم أي
مواطن ناخب باخليان��ة ملجرد إبداء رأيه في صندوق
االنتخاب بحرية ،ووفقا ً ملا يراه مناسباً؟! ثم أليس في
ذلك محاولة للتأثير بخيارات الناخبني؟ وهل يس��مح
القانون مبثل هذه الدعايات أو االتهامات أو املواقف؟
وعل��ى املقل��ب اآلخ��ر له��ذا التخوين ،قرأن��ا أيضا ً
في أكث��ر من مكان ،أن األمني العام حلزب الله ،الس��يّد
حسن نصرالله ،أطلق مواقف انتخابية ال تق ّل خطورة
وتخوين��ا ً م��ن مواقف الرئي��س احلريري .فق��د قيل إن
نصر الله اتهم كل من س��يص ّوت ض��د الئحة حزبه في
البق��اع الش��مالي (بعلب��ك – الهرمل) بأنه س��يص ّوت

لتنظيم��ي «داع��ش» و«النص��رة» ،وهذا اته��ام خطير
ج��دا ً يتج��اوز مس��ألة التخوي��ن ،ألنه يته��م الناخبني
الذين س��يصوتون ض��ده بأنه��م ّ
يغط��ون «اإلرهاب»
ومينحون��ه ش��رعية في ه��ذه املنطقة ،فض�لاً عن أنه
يتهم منافسيه بـ«الدعشنة» و«النصرنة» (نسبة إلى
النصرة) ،وهذا اتهام أخطر أيضا ً وفيه نوع من التأثير
الكبير ،إذا لم نقل التخويف ،على املرشحني املنافسني،
وعل��ى الناخب�ين عل��ى
ح��د س��واء .وهن��ا أيضا ً
نس��أل :أي��ن القان��ون؟
وأي��ن املس��اءلة؟ وه��ل
يتساوى املرشحون أمام
ه��ذا الك��م والكي��ل الهائل
من االتهام��ات بالتخوين
وتغيط��ة «اإلره��اب»؟

بعد االنتهاء من تسجيل اللوائح:

خريطة التحالفات االنتخابية والتوقعات المستقبلية للنتائج
انتهت منتصف يوم االثن�ين  26آذار املهلة األخيرة
لتس��جيل اللوائح االنتخابية ف��ي كل الدوائر ،وبلغ عدد
اللوائح املس��جلة  77الئحة ضمت  597مرش��حاً ،وكان
الع��دد األكبر من اللوائح في دائ��رة بيروت الثانية حيث
بل��غ عددها  9لوائ��ح ،وأما األقل فكان ف��ي دائرة صور-
الزهران��ي (قرى قضاء صيدا) وقد بلغ عددها ( )2فقط،
واملع��روف ان الرئيس س��عد احلريري ه��و الذي يرأس
الئحة تيار املس��تقبل في بيروت الثانية ،والرئيس نبيه
بري هو رئيس الالئحة من دائرة اجلنوب الثانية (صور
 الزهراني).فكي��ف توزع��ت اللوائ��ح االنتخابي��ة ب�ين الق��وى
احلزبية والسياس��ية ف��ي معظم الدوائر؟ وم��ا هي أبرز
املعارك االنتخابية في هذه الدوائر؟ وماذا عن التوقعات
األولية لنتائج االنتخابات حسب بعض مراكز الدراسات
واالحصاءات املعنية بالشأن االنتخابي؟

خريطة اللوائح االنتخابية

بداي��ة كيف توزع��ت اللوائ��ح في مختل��ف الدوائر
االنتخابية وما هي أب��رز املعارك االنتخابية؟ في البقاع
ث�لاث دوائر :بعلب��ك  -الهرمل وزحل��ة والبقاع الغربي،
وف��ي زحل��ة  5لوائ��ح متث��ل معظ��م القوى السياس��ية،
وستش��هد معرك��ة قاس��ية بني ه��ذه القوى .ف��ي البقاع
الغربي  -راشيا ثالث لوائح :األولى مدعومة من قوى 8
آذار والثانية من تيار املستقبل واحلزب التقدمي والتيار
الوطني احل��ر والثالثة للمجتمع املدن��ي .وفي بعلبك -
الهرم��ل  5لوائ��ح ،أبرزها الئحة حزب الل��ه  -حركة أمل
وحلفائهم��ا والثاني��ة مؤلف��ة من النائب الس��ابق يحيى

تعدد اللوائح دليل على الرغبة بالتغيير
د .الحوتّ :
رأى النائب عن اجلماعة اإلس�لامية ومرشحها
ع��ن دائرة بيروت الثانية د .عماد احلوت ،في العدد
الكبير من اللوائح التي مت تسجيلها في دائرة بيروت
الثانية ،مزاجا ً بيروتيا ً عاما ً يرغب في التغيير.
ووص��ف احلوت في حدي��ث لـ«إذاع��ة الفجر»
النظ��رة الت��ي تقوم عل��ى اعتبار املنافس�ين لالئحة
تيار املس��تقبل ،هدفهم خرق هذه الالئحة ،بالنظرة
اخلاطئ��ة ،مؤك��دا ً أن القضي��ة ليس��ت قضية خرق
الئح��ة تي��ار املس��تقبل ،وأن تي��ار املس��تقبل لي��س
مستهدفاً .وشدد احلوت على أن من حق أي مرشح
أن يعرض نفس��ه على الناس ،وأن من حق اجلميع
أن يتناف��س ،معتبرا ً اله��دف من تع��دد اللوائح هو
تقدمي خيارات للناس.
وأك��د احل��وت أن توح��د الطائف��ة الس�� ّنية أمر
مطل��وب ويحت��اج أن ُيعم��ل عليه .ورف��ض احلوت
التفرد بقرار الطائفة الس��نية من قبل تيار املستقبل،
منبه��ا ً إلى أن��ه يضعف الطائفة .وذ ّك��ر احلوت بأن
تيار املستقبل هو من يشارك حزب الله في احلكومة
ويتح��اور مع��ه وأقدم على تس��ويات ثنائي��ة معه،
وليس األفرقاء اآلخرون ،معتبرا ً أنه ليس مناسبا ً في

وبالطبع ال نريد أن ندخل إلى إلقاء املسؤولية وتقاذفها
في ما بينهم في مسألة التقصير واإلهمال والفساد في
موضوع األزمات الت��ي تعاني منها البالد في الكهرباء
واملياه والنفايات والطرقات واملستشفيات واجلامعات
وغيرها من األمور الكثيرة ،وهم الذين كانون وما زالوا
ش��ركاء في القبض على كل مقاليد الس��لطة على مدى
السنوات األخيرة.

نس��أل هؤالء ،ب��دل أن حتص��ل عملي��ة التخوين
واالتهام��ات اخلطي��رة تل��ك ،وب��دل نب��ش املاض��ي
وس��لبياته وسيئاته وصفحاته الس��وداء التي ع ّمقت
اخلالف ب�ين اللبنانيني ،وب��دل التركيز عل��ى املعارك
الوهمية التي ال تسمن الناخبني وال تغنيهم من جوع،
مل��اذا ال يك��ون التركي��ز عل��ى البرامج الواقعي��ة؟ ملاذا
ال يك��ون التعهد املس��بق واخلطي وأمام ال��رأي العام
والناخبني باالستقالة من املس��ؤولية في حال الفشل
ف��ي إدارة مؤسس��ات الدول��ة للخ��روج م��ن األزم��ات
املتالحقة؟ ملاذا ال يُتجاوز املاضي وسلبياته والتركيز
عل��ى املس��تقبل (األي��ام املقبل��ة) لبناء دول��ة املواطن
واملؤسس��ات ف��ي لبن��ان؟ أم أن ه��ؤالء ال يعرفون أن
يعيش��وا ويقتاتوا إال عل��ى املاضي وس��لبياته ،بينما
املطل��وب ه��و التطلع إل��ى املس��تقبل (األي��ام املقبلة)
وإيجابياته؟
الناخبون أمام مس��ؤولية كبيرة في السادس من
أيار املقبل ،هي مس��ؤولية اتخاذ املوقف والقرار الذي
يضع البلد على س�� ّكة احللول واخل��روج من األزمات
من خ�لال جت��اوز املاض��ي وأصحاب��ه ،والتطلع إلى
املقبل م��ن األي��ام ،علّنا نبني وطن��ا ً حقيقي��ا ً لألجيال
القادمة}.

حق الطائفة الدخول في لعبة التخوين املتبادل.
ولف��ت احلوت إلى أن خط��اب التخوين متوقع
خالل فت��رة االنتخاب��ات ،معتب��را ً أنه غي��ر مقبول.
ورأى احل��وت أن لغة اس��تثارة الغرائز هي خطاب
من ال ميلك مشروعا ً أو برنامجاً.
ورأى احلوت أن مشروع قانون موزانة 2018
ل��ه وعليه ،مش��يرا ً إلى أن��ه يتضمن بع��ض النقاط
اإليجابي��ة .وأوض��ح احلوت أنه نس��خة مكررة من
موازن��ة  2017م��ع تعدي�لات طفيفة ج��داً ،معتبرا ً
أن اله��دف منه ه��و ذهاب لبنان إلى مؤمتر «س��يدر
 »1ولدي��ه موازن��ة .واعتب��ر احل��وت أن املش��كلة
في العقلي��ة اللبنانية ه��ي التعود على االس��تدانة
وليس على صيغ��ة اإلنتاج .وأعل��ن أنه ال يعارض
االستدانة بشكل مؤقت ،شرط أن تكون ضمن رؤية
اقتصادي��ة واضح��ة تخرج لبنان م��ن دوامة الدين
الع��ام واالس��تدانة الدائم��ة .ونب��ه احل��وت إلى أن
لبن��ان مقبل عل��ى مزيد من الق��روض دون أن يكون
هن��اك رؤي��ة اقتصادي��ة واضح��ة ،مش��يرا ً إل��ى أن
موزانة  2018لم تعال��ج الدين العام وكيفية تفاقم
هذا الواقع.

ش��مص والق��وات اللبنانية وتيار املس��تقبل ،وستش��هد
ه��ذه الدائرة معركة قاس��ية ض��د حزب الل��ه وحلفائه،
وخصوصا ً على مقعد اللواء جميل السيّد.
في اجلنوب ثالث دوائر ،األول صيدا  -جزين وفيها
 4لوائح ،األولى لتيار املستقبل والثانية حتالف الدكتور
أس��امة س��عد مع إبراهيم عازار والثالث��ة حتالف التيار
الوطني مع اجلماعة اإلس�لامية والدكت��ور عبد الرحمن
البزري والرابعة بدعم من القوات اللبنانية والكتائب.
وأم��ا الدائ��رة الثاني��ة (ص��ور  -الزهران��ي) ففيها
الئحت��ان :األول��ى حلرك��ة أم��ل وح��زب الل��ه ،والثانية
للمهندس رياض األسعد والشيوعيني واملجتمع املدني،
واملعركة ستكون بهدف إحداث خرق في مقاعد الالئحة
األولى.
وأم��ا الدائرة الثالثة (مرجع��ون  -حاصبيا  -بنت
جبي��ل  -النبطي��ة) ،ففيه��ا  5لوائح يت��وزع على األولى
ح��زب الله وحرك��ة أم��ل ،والثانية التي��ار الوطني احلر
وش��خصيات مس��تقلة ،والثالث��ة مدعوم��ة من اليس��ار
والشيوعيني والرابعة ألحمد األسعد واخلامسة برئاسة
الصحافي علي األمني.
في بيروت دائرت��ان :األولى خمس لوائح والصراع
األقوى بني الئحة التي��ار الوطني احلر والئحة القوات -
الكتائب  -ميش��ال فرع��ون ،مع وجود لوائ��ح للمجتمع
املدن��ي ،وأما الثانية ففيها  9لوائح ،وستش��هد أش��رس
املعارك والالئحة األقوى لتيار املس��تقبل برئاسة رئيس
احلكومة س��عد احلريري في مواجه��ة الئحة حزب الله
 حرك��ة أمل  -األحباش ،وأم��ا اللوائح األخرى فاألولىللعائالت برئاس��ة صالح سالم ،بالتحالف مع اجلماعة
اإلس�لامية ،والثاني��ة حلرك��ة الش��عب وش��خصيات
مستقلة ،وهناك لوائح متثل املجتمع املدني.
في الش��مال  3دوائر ،الدائرة األول��ى (عكار) وفيها
 5لوائح ،األولى مدعومة من تيار املس��تقبل والثانية من
النائب وجيه البعريني والثالثة من التيار الوطني احلر
واجلماعة اإلسالمية والرابعة الئحة نسائية واخلامسة
شخصيات مستقلة.
والدائ��رة الثانية (طرابل��س  -املني��ة  -الضنية)،
وفيه��ا  7لوائ��ح وستش��هد مع��ارك قاس��ية ب�ين تي��ار
املس��تقبل وحلفائ��ه والرئيس جني��ب ميقات��ي والوزير
الس��ابق أش��رف ريفي ،إضافة إلى وج��ود الئحة للتيار
الوطن��ي والئحة حتالف اجلماعة اإلس�لامية مع النائب
السابق مصباح األحدب ولوائح للمجتمع املدني.
الدائرة الثالث��ة وتضم (الكورة ،بش��ري ،البترون،
زغرتا) واملعركة األقس��ى فيها بني تي��ار املردة وحلفائه
م��ن جه��ة وي��ن التي��ار الوطن��ي احل��ر وحلفائ��ه ،كذلك
س��يكون هناك الئحة للقوات اللبنانية ،وحزب الكتائب،
وفي هذه الدائرة  4لوائح.
وأم��ا في جبل لبن��ان فلدينا  4دوائ��ر ،األولى جبيل
 كس��روان وفيها  4لوائح واألول��ى للتيار الوطني احلروحلفائه ،والثانية للق��وات اللبنانية وحلفائها والثالثة
للنائ��ب الس��ابق فريد هيكل اخل��ازن ،والرابع��ة للوزير
الس��ابق ج��ان ل��وي قرداح��ي وش��خصيات مس��تقلة
وبالتحالف مع حزب الله .والثانية دائرة املنت الشمالي،

وفيه��ا  6لوائح تتوزع بني التيار الوطني احلر والكتائب
والقوات اللبنانية والنائب ميش��ال املر واملجتمع املدني
وستش��هد معركة قاس��ية والدائرة الثالثة :دائرة بعبدا
وفيه��ا  3لوائ��ح األول��ى لتحال��ف التي��ار الوطني احلر
وحزب الله وحركة أمل واحل��زب الدميقراطي اللبناني،
والثاني��ة لتحالف الق��وات اللبنانية  -احل��زب التقدمي
االش��تراكي  -تي��ار املس��تقبل والثالث��ة للش��خصيات
املدنية.
والدائ��رة الرابع��ة ه��ي دائ��رة الش��وف  -عالي��ه
وفيه��ا  6لوائح وأبرزها الئحة حتال��ف احلزب التقدمي
االش��تراكي  -الق��وات اللبناني��ة  -املس��تقبل والثاني��ة
حتال��ف التيار الوطني احلر واحلزب الس��وري القومي،
واجلماع��ة اإلس�لامية واحل��زب الدميقراط��ي اللبناني،
والثالثة برئاس��ة الوزير الس��ابق وئام وهاب ،والرابعة
حل��زب الكتائ��ب ،وهناك لوائ��ح للمجتم��ع املدني .وفي
ه��ذه الدائ��رة يخوض تيم��ور جنب�لاط معرك��ة تثبيت
زعامت��ه اجلدي��دة ،فيم��ا يس��عى الوزير طالل ارس�لان
لتأكيد حضوره الش��عبي ،وباملقابل فإن الوزير السابق
وئام وهاب يريد اثبات دوره السياسي والشعبي.

التوقعات األولية

لكن ماذا عن التوقع��ات األولية لنتائج االنتخابات
وفقا ً لبعض مراكز الدراسات واالحصاءات االنتخاية؟
تش��ير ه��ذه الدراس��ات ال��ى أن تي��ار املس��تقبل قد
يحص��ل عل��ى كتلة م��ا ب�ين  24 - 20مقعدا ً ف��ي معظم
املناط��ق ،وأما حزب الله وحركة أمل ،فقد يحصالن على
 26مقعدا ً شيعيا ً من أصل  27مقعدا ً مع عدد من احللفاء
من مختلف القوى والشخصيات السياسية.
وباملقاب��ل ،س��يحصل التي��ار الوطن��ي احل��ر على
كتل��ة تضم نحو  20نائباً ،في ح�ين ان القوات اللبنانية
ق��د يصل ع��دد نوابه��ا الى العش��رة وبذلك تك��ون القوة
احلزبي��ة األول��ى الت��ي حقق��ت تقدم��ا ً ملحوظ��اً ،كما قد
يحص��ل احل��زب الس��وري القوم��ي االجتماع��ي على 4
نواب ،أما اجلماعة اإلس�لامية فقد حتافظ علي وجودها
النيابي في بيروت ،فيما س��تتراجع كتلة حزب الكتائب
الى ما بني  3-2نواب ،وأما احلزب التقدمي االش��تراكي
واللق��اء الدميقراط��ي فقد تصبح كتلت��ه النيابية نحو 8
نواب ،فيما يحافظ تيار املردة على  3نواب ،وقد يحصل
الرئيس جنيب ميقاتي على كتلة من  3نواب.
باالجم��ال ميك��ن الق��ول :ان املعرك��ة االنتخابي��ة
املقبلة وفقا ً للقانون اجلديد القائم على أس��اس النسبية
والصوت التفضيلي ستس��اهم في حتدي��د حجم معظم
القوى السياسية واحلزبية والشعبية ،وإن كان عدد من
القيادات السياسية قد بدأ احلديث عن شوائب واشكاالت
في هذا القانون ،ما سيفرض حصول تعديالت عليه في
املرحلة املقبلة.
وبانتظار يوم الس��ادس من أيار ،س��يزداد املش��هد
االنتخاب��ي اش��تعاال ً وحماس��ة ،وس��تعلو اخلطاب��ات
واملواق��ف السياس��ية ،لكن الق��رار في النهاية س��يكون
للناخب�ين الذي��ن س��يدلون بأصواته��م ف��ي صنادي��ق
االقتراع ،و«إن غدا ً لناظره قريب»}.
قاسم قصير
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األمان اإلقليمي

عباس وغزة بعد التفجير
غياب العقل والسقوط في الهاوية
الص��ورة التي ظه��ر به��ا الرئيس محم��ود عباس
ف��ي خطاب��ه ال��ذي اته��م في��ه حم��اس بتدبي��ر حادثة
االعتداء على موكب احلمدالله ،ومتوعدا ً غزة مبزيد من
اإلجراءات العقابية ،ال تناسب موقعه كرئيس للسلطة،
وال س ّنه الذي اوغل في العقد التاسع ،وال تناسب احلال
الذي اختار ان يضع نفسه فيه ،ثائرا ً أمميا ً في مواجهة
اس��رائيل وم��ن ورائها ترامب!! خصوص��ا ً بعدما خرب
باختياراته السياس��ية الكارثية ،ليس مالطا ً فحس��ب،
ب��ل ثالث دول أخرى معها ،نائية في البحر واملجهول!!
أبدا ً ال تناسب شيئا ً من ذلك ،وال تناسب ما يستقبله من
لعنة عربية تريد له ان يدخل جحر الضب معها ،بدون
ثمن.
هل فقد الرجل صوابه ،كما يقول بعض ممن حوله،
فه��و يري��د أن يح��ارب أمري��كا و«إس��رائيل» وحلفاءه
الع��رب ،وفي الوقت ذاته فتح معركة حياة او موت مع
حركة حماس ..والكارثة انه في واقعة حربه هذه ،فقد
البوصل��ة وأطلق النار في غير االجت��اه الصحيح على
غزة التي يتهددها وليس حماس التي يتهمها.
ماذا يريد عباس بالضبط؟ حرب أمريكا وإسرائيل
(!!) وقد ش��تم س��فير واش��نطن في تل أبيب فريدمان،
وحت��دى ترام��ب ون�تن ياه��و وم��ن وراءهم��ا ،وكي��ف
س��يفعل ذلك فقط بلعنهم والبص��اق عليهم ،ثم تركهم
يفوزون باإلبل؟؟
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بقلم :فرج شلهوب
وملاذ لم يفطن لوقف التنسيق األمني مع االحتالل
كل ه��ذا الوقت؟! ومل��اذا ال يفعّ ل املقاوم��ة ضد االحتالل
في الضفة حتى في حدودها الدنيا؟ املقاومة الشعبية،
فقد أيس الناس من ان يرمي عباس وس��لطته االحتالل
حتى ولو بوردة.
ه��ل فت��ح املعركة مع حم��اس والذه��اب للقطيعة
معها ..وفي هذا التوقيت ،ميكن ان يؤش��ر على مسعى
جاد ملواجهة االحتالل وترامب؟؟ وهل ميكن ان يصرف
عاقل في فلس��طني اتهامات عباس حلم��اس بأنها أداة
أمريكية إسرائيلية تستخدم في مواجهته؟.
أي ه��راء وأي ابت��ذال هذا؟! لعله يري��د أن يخبرنا
أن فرض إس��رائيل ومن ورائها واش��نطن احلصار على
غ��زة على م��دى أحد عش��ر عاماً ،وش��ن ثالث��ة حروب
مدمرة عليها ،إمارات حب وتنس��يق وتفاهم بني هاتني
العاصمتني وحماس ،بينما احتضان س��لطة أبو مازن
وحتويل األموال لها وفرض ش��رعيتها عربي��ا ً ودولياً،
وه��ي ح��زب األقلي��ة ف��ي آخ��ر انتخاب��ات تش��ريعية،
دالل��ة ع��داء وتآمر على عباس وس��لطته من إس��رائيل
وواشنطن؟؟
حماس التي تقاتل إسرائيل ،وتقدم مئات الشهداء
م��ن قادته��ا وكوادره��ا ف��ي احل��رب ،ويف��رض عليه��ا

احلص��ار كل هذا الوق��ت ،وتوصم باإلره��اب ،وال تزال
حتتفظ بأسرى من جنود االحتالل ،وترفض اإلعتراف
بإس��رائيل ..عميلة؟! أما الذي ين��ام في حضن الرعاية
األمريكي��ة واالس��رائيلية ،ويس��تقوى على غ��زة بدعم
االحتالل وواش��نطن ،فهو الوطني الشريف الذي يرفع
راية التحرير والصمود؟؟
أال يدفعن��ا هذا اخلل��ط والتزوير الى ان نس��تنتج
ان م��ن يدلس في هذه القضايا الكبرى ،ميكن ان يدلس
في غيرها م��ن القضايا األصغر واألق��ل أهمية ،كقضية
احلمدالله وفرج ..وم��ن يكذب في هذا التوصيف ميكن
ان يكذب في غيره.
في حادث��ة احلمدالله املهزلة ،ميك��ن توقع خمس
جه��ات تق��ف خل��ف م��ا ج��رى« ،اس��رائيل» ودحالن،
وفبركة اجهزة السلطة ،ومتطرفون حانقون وحماس..
إال أن العقل البسيط يدرك أن أبعد جهة من بني اخلمس
عن فعل ذلك هي حماس؛ ألنها اخلاسر األكبر من وقوع
م��ا جرى ،وال مصلح��ة لها البتة فيه .ول��و كانت تقصد
او تق��ف وراء احل��ادث مل��ا جن��ا احلمدالل��ه وال ف��رج..
فإمكانات حماس العسكرية واألمنية في غزة معلومة،
فضالً ع��ن أنه كان بوس��عها ان تنفذ مثل ه��ذا في أكثر
من مكان س��وى غزة ،ودون ان تضع نقس��ها في دائرة
املالمة واخلسارة معاً.
وقب��ل ه��ذه وتل��ك ،أم��ا كان األول��ى بالرئيس أبو
م��ازن بدال ً م��ن إلق��اء الته��م جزاف��اً ،وتوتير الس��احة
الوطنية وإش��عالها ،الدعوة لتحقيق ش��فاف وعاجل،
ومبش��اركة عربي��ة إذا رغ��ب ،لكش��ف املتو ّرط�ين ف��ي
اجلرمية ومحاسبتهم؟
وإذا كان ج��ادا ً في اتهام حماس ،فهل يقبل منه ان
يذهب في مواجهة ذلك ملعاقب��ة غزة وليس حماس؟!،
وه��ل م��ن املقب��ول خل��ط األم��ور ،املوق��ف العدائي من
حم��اس واالس��تعداء ض��د غ��زة وف��رض اإلج��راءات
العقابي��ة عل��ى ش��عبها؟! إال اذا كان��ت قص��ة التفجير
برمتها رسمت لتحقيق هذه الغاية؟
القضي��ة الفلس��طينية الي��وم وفي ظ��ل التحديات

الضفة وغزة على حافة بركان ..في يوم األرض
األراض��ي الفلس��طينية (الضف��ة الغربي��ة وقط��اع
غ��زة) ،تغل��ي بل تق��ف على حافة ب��ركان ق��د ينفجر في
أي حلظ��ة لتص��ل تداعيات��ه رمب��ا إل��ى خ��ارج احلدود،
وذلك في ظل غياب األفق السياس��ي ومع قرارات دونالد
ترام��ب باالعت��راف بالق��دس عاصم��ة إلس��رائيل ،ونقل
الس��فارة إليها في أيار املقبل ،وقطع املس��اعدات للسلطة
الفلس��طينية أو تخفيضها كما قرر الكونغرس األمريكي،
وتقليص املس��اهمات لوكال��ة غوث وتش��غيل الالجئني
«األون��روا» إلى النص��ف ورمبا أقل .واألصع��ب من ذلك،
اخل��ذالن الكبي��ر الذي يش��عر ب��ه الفلس��طينيون من كل
األطراف ،ال س��يما «األش��قاء» في األنظم��ة العربية التي
ال تكتفي برفع أيديها ونفضها عن القضية الفلس��طينية،
ب��ل تري��د أن تبي��ع القضية والتخل��ي عنها حلس��اباتها
اخلاصة بثمن بخس ،ومتارس ه��ذه األنظمة أيضا ً دورا ً
ضاغطا ً على القيادة الفلسطينية من أجل احلصول على
مباركته��ا على إس��قاط احل��ق والتخلي ع��ن الطموحات
الوطنية ،مستخدمة كل األساليب القذرة منها السياسية
مث��ل تهديد الرئيس أبو مازن ،بإيج��اد البديل له اجلاهز
للتوقيع على صفقة البيع ،واألس��اليب املالية باغراءات
تصل إلى ملي��ارات الدوالرات ووعود ببناء قدس جديدة
في بل��دة أبو دي��س ،املطلة عل��ى املس��جد األقصى وقبة
الصخرة مع ممر يوصلها بهما.
ً
واحلديث عن حالة الغليان ليس تقديرا أو متنيات،
أو استنتاجا ً من أي جهة فلسطينية أو غيرها ،بل مصدره
جهات أمنية إس��رائيلية تتابع عن كثب األوضاع س��اعة
بس��اعة وتقيّمها أوال ً بأول؛ بحثا ً عن وس��ائل إما لغرض
ردعه��ا أو ملنعها حيثما كان ممكن��اً .وجاء التقييم األمني

اإلس��رائيلي بع��د عملية الده��س التي نفذها فلس��طيني
عند مفترق إحدى املس��توطنات قرب جنني شمال الضفة
الغربي��ة احملتلة ،وقت��ل فيه��ا ضابطا ً وجندي��ا ً وأصاب
آخري��ن ،وقبي��ل عملي��ة الطع��ن ف��ي البل��دة القدمية من
القدس احملتلة التي قتل فيها رجل أمن إسرائيلي.
وحس��ب ه��ذا التقييم األمن��ي ،فإن هناك مؤش��رات
النتفاضة ش��عبية واس��عة ق��د تنطلق ش��رارتها في أي
حلظ��ة .ويفيد تقييم املؤسس��ة األمنية اإلس��رائيلية بأن
«التحريض» الفلسطيني في ظل غياب األفق السياسي،
هو س��بب حالة الغليان ،وليس االحتالل وال االضطهاد،
ولي��س س��رقة األراضي وتس��مني املس��توطنات ،وليس
تهويد القدس وليس اعتداءات املستوطنني ،هو من يقف
وراء هذا الغليان.
ويتوق��ع التقييم األمني أال تنته��ي حالة الغليان بل
س��تزداد في الش��هور املقبلة ،ما س��يولد االنفجار .ووفق
صحيف��ة «معاري��ف» اإلس��رائيلية فإن��ه رغ��م أن جهاز
«الش��اباك» يرى في ما جرى ويجري ه��و حاالت فردية
أو م��ا ع��رف بانتفاضة «الذئ��اب املنفردة» ،لك��ن الدالئل
تش��ير إل��ى أن هناك إمكانيات الس��تمرار ه��ذه العمليات
وتوس��عها .ووفقا ً لألجه��زة األمنية األخ��رى ،فإن هناك
زيادة نس��بتها  %15في عدد العمليات في الضفة وغزة؛
نتيجة غي��اب العملية السياس��ية ال��ذي أدى إلى فقدان
األمل بالتغيير في أوساط الفلسطينيني.
بن��اء على ذلك ،تتوقع املصادر األمنية اإلس��رائيلية
أن تزداد العمليات الفردية في األش��هر املقبلة ،خصوصا ً
م��ع ق��رب احتفاالت إس��رائيل بعي��د ميالدها الس��بعني،
الت��ي تتلقى فيها م��ن إدارة ترامب هدية طاملا حلمت بها؛
ه��ي نق��ل الس��فارة األمريكية
إل��ى الق��دس احملتل��ة بع��د
االعتراف به��ا عاصمة لدولة
االحت�لال ،ضارب��ة ع��رض
احلائ��ط بجمي��ع املطالب��ات
الفلس��طينية ،ومتحدّي��ة
جميع الدعوات الدولية بعدم
اإلقدام على مثل هذه اخلطوة،
الت��ي س��تكون على حس��اب
حق��وق ومش��اعر ومعان��اة
الفلس��طينيني ف��ي مخيم��ات

بقلم :علي الصالح
اللجوء ،وعلى حس��اب نكبة متواصلة منذ س��بعة عقود
من االحتالل اجلائر.
وي��رى التقيي��م األمني اإلس��رائيلي أيض��ا ً أن موجة
جدي��دة من املواجهات على الصعي��د اجلماهيري ،مقبلة
ال محال��ة ،مما س��يزيد األوضاع األمنية س��خونة في ظل
اجلمود السياسي وانقطاع عالقات السلطة الفلسطينية
سواء مع إسرائيل أو الواليات املتحدة.
وإذا كان الوض��ع كذل��ك ف��ي الضفة ،فاحلال أس��وأ
ف��ي قطاع غزة ال��ذي يعاني منذ أكثر من أحد عش��ر عاما ً
حص��ارا ً احتالليا ً وعربيا ً ظاملا ً ومجحفاً ،وأقل ما يوصف
ب��ه أن��ه ال أخالق��ي وال إنس��اني ،ويش��كل انته��اكا ً ل��كل
القوانني الدولية واإلنسانية والبشرية ،يحصل ذلك على
مسمع ومرأى من دول «العالم احلر» والعواصم العربية
دون أن حترك س��اكناً؛ فاألحوال املعيشية واالقتصادية
واألمني��ة والسياس��ية ت��زداد س��وءا ً يوما ً بع��د يوم ،مع
غياب األمل في حتقيق املصاحلة بعد التفجير الذي طال
موك��ب رئيس الوزراء رامي احلمد الله ،ومدير املخابرات
ماج��د فرج عند معب��ر بيت حانون ش��مال قطاع غزة في
 12آذار احلالي ،والتراش��ق اإلعالمي والشتائمي بني رام
الله وغزة.
وها ه��و القطاع في س��باق مع ق��وات االحتالل ،في
التحضير ملسيرة العودة الكبرى التي يفترض أن تنطلق
مبناس��بة يوم األرض في الثالثني م��ن آذار احلالي نحو
املناط��ق احلدودية ،وتنتهي بإقامة مخيمات .في املقابل
يس��تعد جيش االحتالل ملواجهة الساعة الصفر ،وبينما
جرى تشكيل هيئة وطنية تنسيقية ملتابعة التحضيرات
للمس��يرة التي يصر القائمون عليها أنها ستكون مسيرة
س��لمية بكل املقاييس ،يش��ارك فيه��ا الغزيون من جميع
الفئ��ات العمري��ة واالجتماعي��ة ،يتخذ جي��ش االحتالل
إجراءات على احلدود تعكس مدى قلقه من هذه املسيرة،
ومخاوفه من أن تكون محاول��ة الختراق احلدود بأعداد
ضخمة تفلت زمام األمور من بني يديه.
وترمي الهيئة الوطنية من «مسيرة العودة الكبرى»
ِ
وحملاصري
إلى «توجيه رسائل قوية» للمجتمع الدولي
قطاع غزة ،أن الكيل قد طفح ولم يعد ممكنا ً القبول باألمر
الواق��ع واحلصار اجلائ��ر ،واألهم من ذلك تأكيد متس��ك

اخلطيرة التي تفرضه��ا إدارة أمريكية رعناء ،وحكومة
اس��رائيلية مييني��ة متطرف��ة ،وحالة عربي��ة متواطئة
على فلس��طني ،حتت��اج جلمع الكلم��ة وتوحيد الصف،
وليس الى إش��عال ح��روب أهلية وتوتي��ر األجواء بني
أبنائها .حتتاج إلى وقف التنسيق األمني ،وإلى إطالق
مقاوم��ة ش��عبية ترب��ك االحت�لال ،وإجناح املس��يرات
الوطني��ة التي تتجه��ز لالنطالق نحو قل��ب الوطن في
ي��وم االرض ،حتتاج الى برنامج وطن��ي يتعاضد فيه
اجلميع ،لتثبيت ان ش��عب فلس��طني ولي��س أحدا ً آخر
من يقرر عل��ى هذه األرض ،ومن يض��ع النقطة في آخر
الس��طر ،في ما يخص ش��عب وأرض فلس��طني ،وليس
إدارة أمريكية مجنونة ،وال ميينا ً إسرائيليا ً متطرفاً ،وال
اعرابا ً بال قيم وال ضمير.
أما احلمد الل��ه ووفده ،فالس��بيل العاقل ملعاجلة
قضيت��ه ،حتقي��ق ع��ادل ومحاس��بة اجلن��اة ولي��س
معاقبة غزة ،وإدارة الظهر للمصاحلة ومتزيق الساحة
الوطني��ة ،ب��دون برنامج نضال��ي وال وح��دة وطنية..
اللهم إال نشر الكلمات الفارغة والبطوالت اجلوفاء}.

الفلسطيني بـ«حق العودة».
في املقابل ،س��تتبع س��لطات االحتالل التي تعيش
حالة من القل��ق والترقب ،ملا ميكن أن تص��ل إليه األمور،
سياس��ة اجلزرة والعصا؛ فقد كشفت عن خطة لتخفيف
القيود والسماح بتسهيالت إنسانية واقتصادية للقطاع.
ولكنها في املقابل ال تدع ش��يئا ً للتأويالت أو االحتماالت،
وبدأت حتريضها على مسيرة العودة مبكراً؛ في محاولة
لتخويف املتظاهري��ن ومنعهم من االقتراب من الس��ياج
الفاصل.
وف��ي س��ياق التحضي��رات ملواجه��ة املس��يرة ،فإن
ق��وات االحتالل طورت طائرة م��ن دون طيار مهمتها قمع
املسيرات التي من املنتظر أن يشارك فيها عشرات اآلالف
من الفلس��طينيني عند الش��ريط احلدودي ،بإلقاء قنابل
الغاز املس��يل للدموع من اجلو .وتس��تطيع هذه الطائرة
إلقاء ست قنابل دفعة واحدة أو انفرادية .ويجري العمل
لزيادة طاقتها إلى 12قنبلة ،ملنع اقتراب املتظاهرين من
السياج الفاصل ،وجتنب االلتحام مع الفلسطينيني خالل
املواجه��ات .وما يقل��ق جيش االحت�لال أكثر ،ه��و إقامة
مخيمات على طول احلدود إليواء آالف املتظاهرين.
وما يعكس هذا القلق قرار قيادة اجليش اإلسرائيلي
إلغ��اء اإلج��ازات باملطلق ،وكش��ف النقاب أيض��ا ً عن أن
القيادة اجلنوبية ،تستعد للتعامل مع املخيمات بسياسة
الت��درج ،حتذي��ر املتظاهرين عب��ر مكب��رات الصوت من
االقتراب ،ثم إطالق رصاص حتذيري ،واستخدام قنابل
الدخان ،وبعد ذلك سيتم استخدام وسائل أخرى لتفريق
املتظاهرين ،ثم يتم إطالق النار.
وأخيراً ،أمام صمود الش��عب الفلسطيني ،ومتسكه
بثوابته ،وبحقوقه املش��روعة التي أقره��ا العالم أجمع،
ستفش��ل قرارات ترامب األخيرة واإلجراءات اإلسرائيلية
ف��ي مدين��ة الق��دس ف��ي الني��ل من عزمي��ة هذا الش��عب
الصام��د ،ال��ذي أثب��ت للعال��م أن م��ا يقول��ه وم��ا يريده
هو ما س��يتحقق ،س��واء عل��ى األرض ،أو على املس��توى
السياس��ي ،وما جرى في األقصى وكنيس��ة القيامة خير
دليل على ذلك.
وأخت��م بالق��ول ،إن املعرك��ة م��ع الع��د ّو وأذناب��ه
وزبانيته هي معركة إرادة ،وأثبت الش��عب الفلس��طيني
بالدلي��ل القاطع أن إرادته فوالذية غير قابلة لالنكس��ار،
وه��و يق��ود معركته م��ع االحت�لال بإبداعات لم يس��بقه
إليها ش��عب؛ بدأها باحلج��ارة وطورها إلى الس��كاكني،
فعملي��ات الده��س واملقبل أعظ��م .هذا الش��عب لن يقبل
يوما ً بغير فلس��طني وطنا ً وبغير الق��دس عاصمة لدولة
فلس��طني ،رغم اعتراف قائدة «العالم احلر» بها عاصمة
إلس��رائيل ،ورغم نقل س��فارتها إليها ،ورغ��م تآمر أنظمة
عربية عليه ،وهذا ليس بجديد}.
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هل سينقذ مؤتمر روما الالجئين الفلسطين ّيين ووكالة األونروا؟
بدعوة من كل من مصر واألردن والسويد ،وبحضور
األمني العام لألمم املتح��دة أنطونيو غوتيريش؛ توافدت
أكث��ر م��ن  ٩٠دول��ة مانح��ة حلض��ور املؤمت��ر ال��وزاري
االس��تثنائي في روم��ا ( ١٥آذار اجل��اري) ،للتباحث في
األزم��ة املالية اخلانق��ة لوكالة غوث وتش��غيل الالجئني
(األونروا) حتت عنوان« :احلفاظ على الكرامة وتقاس��م
املسؤولية وحشد العمل اجلماعي لدعم األونروا».
الس��ؤال املركزي هو :هل حقق ه��ذا املؤمتر أهدافه؟
ذل��ك أن املراقبني اختلفوا في تقييم نتائج املؤمتر ،فهناك
م��ن اعتب��ره صفع��ة قوي��ة وجهه��ا املؤمت��رون ل�لإدارة
األميركية املتطرفة ،باعتبار أن قرارها القاضي بحرمانها
األونروا ثلث موازنتها الس��نوية (نحو  ١,٢مليار دوالر)
كان الداف َع األساس��ي حملاولة سد العجز ،على األقل لهذا
العام ريثما تتوافر البدائل.
لك��ن آخري��ن اعتبروا أن املؤمتر فش��ل فش�لاً ذريعا ً
في حتقيق أي من أهدافه .ولإلنصاف فإن الس��ؤال ميكن
اإلجاب��ة عنه في إط��ار ما مت حتديده من أه��داف من قبل
املنظمني له.
بداية أنش��ئت وكالة األونروا ع��ام  ١٩٤٨بقرار من
اجلمعي��ة العام��ة لألمم املتح��دة بهدف غوث وتش��غيل
وحماي��ة الالجئني الفلس��طينيني ،إلى ح�ين حل القضية
الفلس��طينية وتس��وية ملف الالجئني حسب القرار ١٩٤
«بالعودة إلى الديار التي هُ ّجروا منها و/أو التعويض».
وال ت��زال ه��ذه املؤسس��ة مفوضة م��ن املجتم��ع الدولي
لتحقيق ذلك ،ويجدد هذا التفويض كل ثالث سنوات.
وقد أدرك «اإلس��رائيليون» من��ذ زمن طويل أن ملفي
الق��دس الالجئني هما املعضل��ة التي تعرقل أي حل يلبي
طموحاته��م وتطلعاته��م؛ األول مب��ا يحمله م��ن مخزون
دين��ي وتاريخ��ي يصع��ب عل��ى أي قي��ادة فلس��طينية
جت��اوزه ،والثان��ي مبا ي��و ّرث األجيا َل م��ن طاقة وطنية

للنضال والكفاح في سبيل احلرية واالستقالل.
وله��ذا ركزوا جهوده��م التفاوضية -من��ذ البداية-
عل��ى تفريغ هذين امللفني من مضمونهما ،وملا فش��لوا في
حتقيق ذلك استعانوا بحلفائهم للضغط من أجل حتقيق
ذلك ،وهذا ما حتقق لهم مؤخرا ً على يد الرئيس األميركي
دونال��د ترامب ،فش��طب املل��ف األول (الق��دس) باعتماد
ترامب املدينة عاصمة للكيان وقرار نقل السفارة إليها.
وب��دأ العمل على ش��طب الثان��ي (مل��ف الالجئني)
بخنق مؤسسة األونروا التي جتسد حالة اللجوء وتبقي
امللف بعمقه السياسي حياً ،فقرر وقف التمويل للوكالة.
وبكل وض��وح ودون مواربة؛ أعلن��وا أن الهدف هو إنهاء
ه��ذه املؤسس��ة الت��ي «تؤبّد» قضي��ة الالجئني ،حس��ب
وصفهم.
وعل��ى الهامش هنا؛ نس��تهجن املعايي��ر املزدوجة،
فاليهود لهم حق االدعاء بحقه��م في العودة إلى «وطن»
كان��وا فيه قب��ل أكثر من  ٣٠٠٠ع��ام ،أما الفلس��طينيون
فليس لهم حق العودة إلى أرضهم التي هُ ّجروا منها قبل
 ٧٠عاماً!!
وعليه؛ فإذا كان املؤمتر يهدف إلى تثبيت الش��رعية
السياس��ية املعتم��دة دولي��ا ً ملل��ف الالجئ�ين ممث�لاً في
األونروا ،فأعتقد أن هذا االجتماع حقق ذلك بش��كل كبير،
ووج��ه صفع��ة قوية للتوجه��ات األميركية وم��ن ورائها
ّ
الضغوط اإلسرائيلية.
ولع��ل كلم��ات رئي��س اجلامع��ة العربي��ة أحم��د
أب��و الغي��ط كانت أق��وى وأوضح م��ا قيل ،حيث أك�� ّد أنّ
«األونروا ليس��ت وكال��ة لتقدمي اخلدمات اإلنس��انية ،أو
جمعية لإلحسان ،ولكن هي تعبر في األساس عن التزام
سياسي من جانب املجتمع الدولي -منصوص عليه في
قرارات أممية -إزاء مأس��اة الالجئني الفلسطينيني ،التي
لم يس��تطع احليلول��ة دون وقوعه��ا منذ س��بعني عاماً،

رجال األمن في غزة ..مصدر فخر

بقلم :باسم نعيم
وفشل في حلها طوال هذه العقود املمتدة».
وف��ي ه��ذا اإلط��ار أس��جل بع��ض املالحظ��ات على
مجريات املؤمتر:
أوالً :كان هناك تركيز على البعد اإلنساني في كلمات
املتحدث�ين ،ومت إغفال أن قضية الالجئني الفلس��طينيني
سياس��ية بامتياز ،تس��بب بها املجتمع الدولي بإنش��اء
هذا الكيان الفاش��ي العنصري عل��ى أرضنا وعليه حلها.
وهذا التركيز -رغم أهميته -على البعد اإلنس��اني أعطى
االنطباع وكأن املؤمتر مزا ٌد للتسول على حساب معاناة
الفلسطينيني.
ثانياً :ركز البعض -وخاصة أصدقاء «اسرائيل»-
على تداعيات قرار وقف التمويل ،وأن هذا سيشكل خطرا ً
على االستقرار في املنطقة ،على اعتبار أن هؤالء الالجئني
إذا ل��م يج��دوا طعامهم وش��رابهم ودواءه��م وتعليمهم،
فس��يتحولون إل��ى متطرف�ين وإرهابي�ين يه��ددون أم��ن
واستقرار املنطقة.
صحي��ح أن املعان��اة مؤمل��ة وق��د تدفع أي إنس��ان
للتفكي��ر ف��ي طريقة خ��ارج املأل��وف ،لكن ش��عبنا أثبت
على م��دار عقود من املعاناة واأللم -أنه ش��عب ناضجوواع ،وقدم منوذجا ً في السلوك املتحضر في الدفاع عن
ٍ
حقوقه.
ثالثاً :ما طالب ب��ه وزير اخلارجية اللبناني جبران
باسيل من «شطب هوية اللجوء عن كل فلسطيني يغادر
لبن��ان» ه��و أس��وأ م��ا قيل ف��ي ه��ذا املؤمت��ر ،ويتناقض
مع مواق��ف الدول��ة اللبناني��ة التاريخية عل��ى اختالف
التوجهات السياس��ية ملكوناتها ،وهذا يحتاج توضيحا ً
يص��ب مباش��رة ف��ي س��احة املخط��ط
لبناني��اً ،ألن��ه
ّ
اإلسرائيلي بشطب ملف الالجئني تدريجياً.
هذا بخصوص الهدف السياسي للمؤمتر؛ أما هدف
«معاجلة األزمة املالية» ،فحس��ب املسؤولني عن املؤمتر
فإنه ُجمع م��ا يقارب مئة مليون دوالر إضافية للموازنة،
مع وعود بتقدمي ماليني أخرى في وقت الحق.
وعل��ى ه��ذا املس��توى؛ ف��إن مؤمت��ر روما فش��ل في

حتقيق هدف��ه بتجاوز األزم��ة املالية لألونروا ،وحس��ب
مس��ؤولني فيه��ا فإن ه��ذا املبل��غ يكفي لالس��تمرار حتى
نهاي��ة حزي��ران الق��ادم ،وأن األونروا س��تتخذ إجراءات
تقشفية لترشيد اإلنفاق.
سيمس اخلدمات املقدمة لالجئني في
وهذا بالتأكيد
ّ
املناطق اخلمس ،ولكن أكثرها تأثرا ً ستكون منطقة غزة،
وهكذا س�� ُتضاف إلى األزمة اإلنسانية بالقطاع احملاصر
أبعاد جديدة ،وطبعا ً
ستمس األزمة واإلجراءات املترتبة
ّ
عليها حياة آالف املوظفني العاملني في الوكالة.
في ظل كل ما سبق؛ فإن األونروا -كممثلة ومفوضة
من املجتمع الدولي -مطلوب منها:
أوالً :اإلص��رار عل��ى أن قضي��ة الالجئ�ين قضي��ة
سياس��ية وليس��ت إنس��انية صرفة (وإن كان هذا البعد
أح��د أه��م جتلياته��ا) ،وأنّ ه��ذه املؤسس��ة ال تنته��ي إال
بعودة الالجئني وتس��وية قضيتهم تس��وية عادلة ،وأن
عليه��ا التصدي للسياس��ات اإلس��رائيلية وم��ن يدعمها
وخاصة األميركية ،بقرارات دولية جديدة تعزز موقفها.
ثاني��اً :ال ب�� ّد من التفكير ف��ي حل��ول إبداعية لألزمة
املالي��ة ،تخلّ��ص األون��روا م��ن ه��ذا االرتباط املوس��مي
مبواقف الدول السياسية وقدراتها املالية.
ثالثاً :يجب جتنب املساس بحقوق املوظفني وجتنب
التقش��ف في اخلدمات األساسية ،وخاصة التعليم الذي
يعتب��ر من أهم اإلجن��ازات التي حققته��ا الوكالة لصالح
الفلس��طينيني؛ فكان التعليم في مدارس الوكالة منوذجا ً
ينافس أكثر الدول تقدماً ،ويسبق التعليم في معظم دول
املنطقة.
أ ّم��ا نح��ن الفلس��طينيني؛ ف�لا ب�� ّد أن نتذك��ر أنه في
النهاي��ة «م��ا ّ
ح��ك جلدَك مث�� ُل ظف�� ِرك» و«ما ض��اع حق
وراه مطال��ب» ،فمل��ف الالجئ�ين هو العنوان األساس��ي
حلسم الصراع مع االحتالل ،وهو مصدر الطاقة الوطنية
لالس��تمرار ،إلى جان��ب كونه البوتقة الت��ي تنصهر فيها
كل احلواج��ز الدميوغرافي��ة م��ن أجل صناع��ة وطن حر
ومستقل.
ميس هذا
وعلي��ه؛ فال يجوز أن نس��مح ألي كان بأن ّ
امللف أو يتالعب به ،فاللجوء حق فردي وجماعي .ويجب
أن تتوح��د اجله��ود وتتضاف��ر عل��ى املس��توى الوطني
والقوم��ي للدفاع عن هذا احلق املقدس وبكل الس��بل ،وال
يجوز أن نركن ألي جهة كانت لتقوم بهذا الدور بالنيابة
ع ّن��ا ،وال س��يما أن املوازي��ن اإلقليمية والدولية ال تبش��ر
بخي��ر كثير مع إدارة أميركية متطرفة ،وقيادة صهيونية
فاشية ،ود ّول عربية مف َّككة}.

بقلم :مصطفى أبو السعود
في يوم  24آذار من العام املاضي ،اغتالت قوات االحتالل (عبر عمالء لها في غزة) الش��هيد القائد
مازن فقهاء ،أحد قادة كتائب القس��ام ،وبعد أقل من ش��هرين مت كش��ف كل تفاصي��ل العملية ،واعتقال
منفذيه��ا وتقدميهم للمحاكمة ومت إعدامهم ،في ما بات يعرف بعمية «فك الش��يفرة  .»45وفي يوم 13
آذار  ،2018وفي غزة أيضاً ،وقعت محاولة اغتيال لرئيس حكومة الوفاق الفلسطينية ،وبعد مرور أقل
من عشرة أيام مت الكشف عن تفاصيل العملية.
املتأم��ل في توقيت التنفيذ وتوقيت الكش��ف ع��ن لغز العمليات يتضح أنه وق��ت قصير جداً ،وهذا
يدفعنا للتساؤل كيف مت اكتشاف خيوط تلك العمليات رغم أن أجهزة أمن غزة تعاني نقصا ً شديدا ً في
اإلمكانيات املادية واللوجستية ،وليس لديها ما لدى دول أخرى من أجهزة ووسائل؟
اإلجابة تقتضي اإلقرار بأن توفر اإلمكانيات املادية واللوجس��تية ال يعتبر سببا ً رئيسا ً إلحراز أي
جن��اح في أي عملية ،بل إن توفر عامل الرغبة واإلرادة بجان��ب اإلمكانيات كفيل بإحراز النجاح ،وهذا
الذي تتمتع به أجهزة أمن غزة.
لق��د أخذت املؤسس��ة األمني��ة عل��ى عاتقها حف��ظ اجلبه��ة الداخلية وتوفي��ر أكبر ق��در ممكن من
األم��ن للمواطن�ين ،ولهذا نظم��ت الكثير من احلم�لات التوعوية واللق��اءات واملؤمت��رات وورش العمل
واحملاض��رات ،من أجل إنتاج رجل أمن قادر على حتقيق ق��ول الله عزوجل «وآمنهم من خوف» ،وبهذا
اس��تطاعت املؤسس��ة األمني��ة بغزة ضب��ط األمن ،وقد حقق��ت في ذلك جناحا ً ش��هد به له��ا العد ّو قبل
الصديق واخلصم قبل املناصر .فلو سألت أي مواطن غزاوي عن تقييمه للتجربة األمنية بغزة سيقول
لك إن من أبرز إيجابيات أجهزة األمن أنها قضت على الفلتان األمني وحققت أعلى نس��بة ضبط أمني،
رغم أنه قد يختلف مع حماس في تفاصيل أخرى.
لق��د ظن العد ّو أن زعزعة أمن غزة هو أم ٌر س��ه ٌل ويس��ير ،لكنهم لم يحالفه��م النجاح في ظنونهم،
فيوميا ً يكش��ف رجل األمن ف��ي غزة عن معدنه الوطني األصيل الذي ال تعيق��ه معيقات عن أداء واجبه
الوطني في الس��لم وفي احلرب ،حتى في أقس��ى الظروف ،رغم أنه ال يحظى باالمتيازات التي يتلقاها
أي رجل أمن في العالم ،لكن حني يناديه الواجب الوطني يكون أول من يلبي .
لن��ا أن نتذك��ر أن أول قصف صهيوني على غزة في حرب الفرقان كان ملقرات األجهزة األمنية ،وأن
أكث��ر من  500من أبناء األجهزة األمنية والش��رطية ارتقوا ش��هداء خالل تلك احل��رب .وميكن القول إن
عدد ش��هداء األجهزة األمنية في ثالثة حروب صهيونية اقترب من ألف ش��هيد ،وهذا يؤكد أن االحتالل
يستهدف املؤسسة التي ترعى األمن كي يحدث إرباكا ً أمنياً.
ث��م إن مه��ام رج��ال األمن تنوع��ت ما ب�ين دروس لطلبة امل��دارس وحمل��ة توعي��ة للمواطنني من
االتصاالت العش��وائية الت��ي يتلقونها على هواتفهم وحت ّرضهم على املقاومة ،أو بحجة أنها مؤسس��ة
تريد تقدمي مس��اعدات لهم لكنها بحاجة لبعض املعلومات ،أيضا ً ترشد املواطنني الذاهبني للعالج في
املستشفيات الصهيونية ،حيث تخضعهم قوات االحتالل لالبتزاز (مساعدة مقابل مساعدة) .كما ُتعقد
دورات إرش��ادية وعالجية ملدمني املخدرات في الس��جون من خالل التنس��يق مع املؤسس��ات املعنية
باألمر ،مثل مصحات العالج النفسي ووزارة األوقاف .وقد شرفني الله بأن أكون ذات يوم ضمن فريق
إلعطاء محاضرات في الس��جون وفي امل��دارس حول قضايا أمنية مختلفة وكيفي��ة مواجهتها .وأخيرا
وليس آخراً ،ارتقاء الرائد زياد احلواجري واملالزم حماد أبو سويرح اللذين استشهدا خالل اشتباكات
وقعت مع مطلوبني على خلفية مس��ؤوليتهم عن تفجير موكب رئيس الوزراء الفلس��طيني رامي احلمد
الله األسبوع املاضي ،وهذا يؤكد أن أجهزة أمن غزة هم حراس للشعب من االحتالل وأعوانه}.

قصف مدفعي «إسرائيلي» يستهدف شمال غزة
القسام تحذر
وكتائب
ّ
قصفت قوات االحتالل الصهيوني ،مساء األحد،
بالقذائ��ف املدفعية ،ثالثة مواقع ش��مال قطاع غزة،
بعد قليل من إطالق «القب��ة احلديدية» الصهيونية
عدة صواريخ في اجلو العتراض قذائف صاروخية
مزعوم��ة من غزة ،قب��ل أن يتبني أن��ه تفعيل خاطئ
للقبة بعد إطالق أعيرة نارية في سماء غزة.
وأطلق��ت مدفعي��ة االحت�لال قذيفت��ي مدفعية
جتاه نقط��ة رص��د للمقاومة ف��ي بيت الهيا ش��مال
قطاع غزة ،وثالث قذائف جتاه نقطة أخرى ،وقذيفة
جتاه موقع للضبط امليداني ،في البلدة ،دون اإلبالغ
عن وقوع إصابات.
وج��اء ه��ذا التط��ور بعدم��ا قال��ت القن��اة 14
العبري��ة إن «القب��ة احلديدية» اعترض��ت وابالً من
الصواريخ ش��مال قطاع غزة .غير أن مصادر محلية
أك��دت عدم تس��جيل إط�لاق صواريخ م��ن املقاومة
شمال القطاع ،موضحة أن احلديث يدور عن طلقات
للمضادات اجلوية أطلقت خالل املناورات في شمال
القطاع ،ويبدو أن القبة الصهيونية رصدتها باخلطأ

فأطلقت باجتاهها عدة صواريخ.
من جهته ،أكد أبو عبيدة الناطق باس��م كتائب
القس��ام ،أن «الع��د ّو يكذب ويتخبط ..ل��م تطلق أية
صواريخ من غزة جتاه العدو هذا املس��اء ،وانطلقت
ما تس��مى القب��ة احلديدية العت��راض طلقات نارية
داخل غزة ضمن مناورات القسام».
تصريح مقتضب ل��ه« :العد ّو يتحمل
وق��ال في
ٍ
مسؤولية أي تصعيد ولن نقف مكتوفي األيدي أمام
أي عدوان».
ووف��ق موق��ع  404العبري؛ فإن ق��وات جيش
االحتالل «اإلس��رائيلي» رفعت مس��توى التأهب في
جميع مستوطنات غالف غزة ،بينما طلبت «اجلبهة
الداخلية» في االحتالل مستوطني «شاعر هنيغف»
البقاء قرب األماكن احملصنة.
والحق��اً ،أقر املتحدث باس��م جي��ش االحتالل،
بأن��ه لم يك��ن هناك إط�لاق صواريخ من غ��زة ،وأن
صواري��خ القب��ة احلديدي��ة أطلق��ت بس��بب نيران
املدافع الرشاشة في قطاع غزة}.
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عباس إلى االنتحار السياسي
فاج��أ خط��اب الرئي��س الفلس��طيني ،محم��ود
عب��اس ،ف��ي  19آذار اجل��اري املراقب�ين ،وأح��دث
صدمة فلس��طينية ،وحت��ى إقليمية ودولي��ة ،بالنظر
إل��ى مس��تواه ومفردات��ه غير املس��بوقة ف��ي التاريخ
السياسي الفلسطيني ،فضالً عن التوقيت الذي جتهد
فيه القوى الفلسطينية إلنقاذ مصاحل ٍة «تتر ّنح».
عق��ب اخلط��اب ،ثم��ة من وصف��وا صاحب��ه بأنه
«يحتضر سياس��ياً» ،إذ لم يكتف الرئيس عباس بكيل
الش��تائم حلرك��ة حم��اس ،بل نع��ت س��فير الواليات
املتحدة بألفاظ غير مسبوقة ،ما دفع مراقبني كثيرين
إلى القول إن خطاب الرجل هو خطاب ش��خص يشعر
بعزل��ة وجتاه��ل ،ويح��اول به��ذا الص��راخ أن يق��ول
للوالي��ات املتح��دة وإس��رائيل إن��ه م��ا زال موج��وداً،
وعليهم��ا احلدي��ث معه ،بالنظ��ر إلى حال��ة التجاهل
التام الت��ي تنتهجها الواليات املتح��دة معه من جهة،
وعدم اكتراث رئيس احلكومة اإلس��رائيلية( ،بنيامني
ن�تن ياه��و) ،ب��ه م��ن جهة أخ��رى ،ف��ي ظ��ل التقارب
اإلس��رائيلي مع عواصم عربية كب��رى ،باتت ترى تل
أبي��ب فيها عنوانا ً للمرحلة وللح��ل اإلقليمي ،من دون
احلاجة أصالً للحديث مع س��لطة فلس��طينية ال تعدو
كونه��ا جهازا ً أمنياً ،ال يحت��اج أكثر من ضابط ارتباط
إسرائيلي إلدارة العالقة معه وتوجيهه.
لكن تع ّمد أبو مازن شتم «حماس» بألفاظ بالغة
احل��دة ُيفهم منه أنه يريد قط��ع الطريق متاما ً على أي
حوار مس��تقبلي معها ،ويبعث رس��ائل إلى إس��رائيل
واإلقلي��م مفاده��ا أن��ه جاه��ز للمضي في أي مش��روع
يهدف إل��ى إعادة ترتي��ب األوراق في غ��زة .فيما على
العكس ،يع ّد نهج عباس هذا مبثابة انتحار سياسي،
يعجل بعودة مسار «حماس  -دحالن» من جهة،
ألنه ّ

بقلم :محمد أمني
الذي فرملته املصاحلة ،كما أنه يزعج الطرف املصري
ال��ذي م��ا زال يرعى مش��روع املصاحلة ،لت��زداد بهذا
النهج عزلة الرجل ،وش��عور اإلقليم بأنه بات بالفعل
عبئا ً عليه.
أم��ا إس��رائيل فق��د ق��ال تقدي��ر موقف إس��رائيلي
نش��رته صحيفة «إسرائيل اليوم» إن «وجهة الرئيس
الفلس��طيني ،محمود عب��اس ،تذهب نح��و االنفصال
عن قط��اع غ��زة ،ما يعن��ي أن االنقس��ام الفلس��طيني
آخ��ذ بالتع ّم��ق ،لكن��ه قد يض��ع أمام تل أبي��ب فرصة
تاريخي��ة ،فقي��ادة حرك��ة حم��اس ال تب��دو معني�� ًة
بالدخ��ول ف��ي مواجهة مس��لحة ،بي��د أن الوضع في
غزة ب��ات خطرا ً م��ع بصيص أم��ل في الوقت نفس��ه،
فإلى جانب اخلشية من انفجار أزمتها اإلنسانية التي
قد تتس��بب بعدم اس��تقرار أمني فيها ،من الواضح أن
احل��ل املرتقب س��يأتي م��ن البواب��ة اإلقليمي��ة ،حيث
س��تدخل عل��ى اخلط مص��ر ودول خليجي��ة وأطراف
دولية تساهم في مش��اريع بعيدة املدى إلعادة إعمار
قطاع غ��زة» .ويرى مع ّد التقرير ،البروفيس��ور عيدان
زليكوفيتش ،أن قطاع غزة والضفة الغربية منطقتان
ال ت��داران بجه��ة مركزية واح��دة ،وأن االنقس��ام آخذ
ف��ي التج�� ّذر .وهذا يدفع إل��ى االعتقاد ب��أن القادم هو
إنهاء املش��روع الفلس��طيني متام��ا ً عبر ح��ل إقليمي،
يسلم مصر املس��ؤولية عن قطاع غزة واإلشراف على
إعماره��ا ،وبش��كل أو بآخ��ر ،الوصاي��ة عليه��ا ،فيم��ا
الواقع في الضفة يفيد بأنها خرجت من املعادلة ،وأن
إس��رائيل تري��د فقط من الس��لطة أن مت��ارس وظائف
أمني��ة ،مبعنى أن تكون جهازا ً أمني��ا ً يتبع لها ،ال أكثر

وال أقل.
وف��ي الوقت ال��ذي يقول الرئي��س محمود عباس
إنه س��يتخذ قرارات ض�� ّد غزة حفاظا ً على ما يس��ميه
«املش��روع الوطني» ،فإنه في احلقيقة يقضي على ما
ويعجل سيناريو
تبقى من مشروع وطني فلسطيني،
ّ
إقامة دولة فلس��طينية ف��ي غزة و ُيش��رعنه ،يتم فيها
اخت��زال حل القضي��ة الفلس��طينية ،وهو به��ذا النهج
بش��كل مقص��ود أو غي��ر مقص��ود ينفذ ما ب��ات يعرف
بـ«صفقة القرن».
التحقيق��ات ف��ي جرمية اس��تهداف موكب رئيس
احلكوم��ة الفلس��طينية ،رام��ي احلم��د الله مس��تمرة،
فكي��ف ميكن فهم اتهام الرئي��س عباس حركة حماس
بالوقوف خلف الواقعة ،فيما التحليل املنطقي يوضح

أنها اخلاس��ر األكبر من اجلرمية ،فكيف ميكن أن تقدم
عل��ى خطوة كه��ذه وته��دم املصاحلة ،وق��د تعرضت
قيادتها اجلديدة ملس��اءالت واسعة من داخل احلركة،
جراء التساهل والتنازل الذي قدمته.
يب��دو أن الرئي��س أب��و م��ازن يواج��ه ضغوط��ا ً
شديدة ،دولية وإقليمية ،ويحسن تذكيره بأن الزعيم
الراح��ل ياس��ر عرف��ات واج��ه ظروفا ً أقس��ى وأش��د،
وحصارا ً إس��رائيليا ً وأميركيا ً وعربي��اً ،لكن خطاباته
في أس��وأ ظروف حص��اره امتازت بال��روح الوطنية،
والوحدوية اجلامعة ،ولم ينزلق إلى مثل هذا البؤس،
ذلك ألن ه��ذا اخلط��اب ال يفتقد فقط للح��س الوطني،
وه��و مبثاب��ة انتحار سياس��ي ،بل ألنه أيض��ا ً وصفة
حلرب أهلية}.

االحتالل ُيقرر إغالق الضفة الغربية وغزة ثمانية أيام
بحجة عيد «الفصح العبري»

ماذا وراء مناورات «القسام» الدفاعية في غزة؟
أج��رت كتائ��ب الش��هيد عز
الدين القسام  -اجلناح العسكري
حلركة حماس ،مناورات دفاعية
ُمعلنة هي األول��ى في قطاع غزة
حتمل اسم «الصمود والتحدي»،
ما يثير التس��اؤل حول الرس��ائل
الت��ي حتمله��ا ه��ذه املن��اورات
في ظ��ل األوض��اع التي مت��ر بها
القضية الفلسطينية.
و ُيش��دد خبي��ران عل��ى أن
ه��ذه املن��اورات القس��امية تأتي
في إطار اس��تعداد املقاومة الفلسطينية لصد أي عدوان
إس��رائيلي محتم��ل ،بعد املن��اورات الت��ي أجرتها قوات
االحتالل مع اجليش األمريكي.
وي��رى اخلبي��ران أنه��ا تأت��ي لطمأن��ة اجلمه��ور
الفلسطيني بعد تطور العمل العسكري لكتائب القسام،
وأن مقاتليه سيكونون حماة للمشروع الفلسطيني.
وش��هدت ش��وارع القطاع انتش��ارا ً مكثفا ً لعناصر
القس��ام مع بدء إجراء املناورة ،مع استخدام مجسمات
آلليات عسكرية إس��رائيلية ،وس��ط بيان وسائل إعالم
عبرية أنها متثل تطورا ً جديدا ً في تكتيكات القسام.
ويوض��ح اخلبي��ر واص��ف عريق��ات أن املقاوم��ة
اعتادت إجراء املناورات؛ لكن هذه املرة تركزت األصوات
عليها لزمانها ومكانها ،فهناك مس��يرة عودة األس��بوع
املقبل ،وتهديدات إس��رائيلية بش��ن عدوان ،لذلك تقول
املقاومة إنها ستتصدى ألي عدوان.
وي��رى عريق��ات أنه��ا رس��الة تعزي��ز ملعنوي��ات
اجلبه��ة الداخلي��ة؛ فرغ��م أن غزة محاص��رة وأن هناك
آالم��ا ً وحصاراً ،إال أن هناك إرادة صمود وحت ِّد لالحتالل
الذي ال مير يوم إال ويهدد القطاع ،مش��ددا ً على أن ميزان
القوى هو ميزان إرادة.
وح��ول تس��ميتها بالدفاعي��ة ،يؤك��د أن الش��عب
الفلس��طيني بإمكانات��ه املتواضع��ة ال ميك��ن أن ترق��ى
قدرات��ه مل��ا ميلكه االحت�لال ،ف��كل مس��تودعات الغرب
مفتوح��ة وتدع��م قوات��ه ،بينم��ا املقاوم��ة تعتم��د على
أسلحة متواضعة وتصنيع محدود.
ويواف��ق اخلبي��ر األمن��ي هش��ام املغاري م��ا ذهب
إليه عريقات حول التس��مية ،ويرى أن دفاعيتها ترسل
رس��ائل مفادها أننا «لسنا مضطرين للحرب وال نسعى

إليه��ا ،ونح��ن ندافع عن الش��عب الفلس��طيني بش��كل
عام».
وهذه امل��رة األولى الت��ي تعلن فيها القس��ام أو أي
فصيل من فصائل املقاومة في غزة عن مناورات دفاعية
في القطاع.
ويوض��ح املغ��اري أنه��ا تأت��ي ر ّدا ً عل��ى تدريبات
االحت�لال اإلس��رائيلي مبش��اركة اجلي��ش األمريك��ي،
والتدريب��ات املس��تقلة الت��ي يجريه��ا« ،ف��إذا كنت��م
تستعدون فنحن نستعد ونتجهز للمواجهة املقبلة».
ويؤك��د أن القس��ام انتق��ل من مجموعات مس��لحة
إلى جيش ش��به منظم ،ألن قطاع غزة واقع بني ُبعدين:
ش��به دولة (ال يوج��د احتالل مباش��ر) وحركة مقاومة،
فه��و خلي��ط يجم��ع ب�ين الوح��دات والهي��اكل املنظمة
واملجموعات املقاومة.
كما أنه��ا -وفق املغ��اري -حتمل رس��ال ًة للرئيس
محمود عباس والس��لطة بأن القسام واملقاومة في غزة
تتط��ور وتبني وتق��وي جهوزيتنا ،وأن س�لاح املقاومة
خارج حديث املصاحلة.
ويرفض الرئيس عباس فكرة املقاومة املسلحة ضد
االحتالل اإلسرائيلي ،ويعتبر أن املفاوضات واخليارات
السياس��ية ه��ي احل��ل األمثل إلنه��اء احت�لال األراضي
الفلس��طينية .يذك��ر أن رئاس��ة الش��رطة الفلس��طينية
قالت في  8تش��رين الثاني  2017إنه يتعني نزع سالح
القس��ام إلجن��اح اتف��اق املصاحلة الذي وقعت��ه حركتا
حم��اس وفت��ح الش��هر املاض��ي .ويأتي إعالن القس��ام
ع��ن املناورات بع��د سلس��لة من��اورات أجراها اجليش
اإلسرائيلي مؤخراً ،كانت إحداها مع اجليش األميركي،
استعدادا ً ألي مواجهة على اجلبهات املختلفة}.

أعلنت ق��وات االحتالل اإلس��رائيلي ف��رض «طوق
عسكري شامل» في محيط الضفة الغربية وقطاع غزة،
بدع��وى تأمني االحتف��االت اليهودية بـ «عي��د الفصح»
العب��ري .وقال جي��ش االحتالل في بيان ل��ه ،إن إغالق
الضفة الغربية وقطاع غزة ،سيس��تمر مدة ثمانية أيام
مبناس��بة «عيد الفصح» اليهودي ،اعتبارا ً من منتصف
لي��ل اخلمي��س  29آذار اجلاري ،حتى ليلة الس��ابع من
نيسان املقبل.
ون ّوه إلى نشر قوات إضافية من اجليش والشرطة
عل��ى مداخ��ل الق��دس احملتل��ة ،ونق��اط التم��اس م��ع
الفلسطينيني في الضفة الغربية.
وأفاد بيان اجليش ،بأنه س��يتم خالل فترة األعياد
العبرية منع الفلس��طينيني حملة التصاريح من دخول
األراض��ي احملتل��ة ع��ام  ،1948مبوج��ب اإلج��راءات
العس��كرية اإلس��رائيلية .وأش��ار إلى أن��ه يحظر دخول
أو خروج الفلس��طينيني من الضفة الغربية وإليها وعن
طريق معابر غ��زة ،خالل الفترة ذاتها ،بحس��ب ما جاء
في بيان جيش االحتالل.
و ُيؤثر الطوق األمني على عشرات اآلالف من العمال
الفلس��طينيني الذي��ن يعمل��ون بتصاري��ح ص��ادرة عن
س��لطات االحتالل ،حيث مينعون ف��ي الوصول ألماكن
عملهم ،كما مينع املواطنني م��ن قطاع غزة من الوصول
للداخل احملت��ل للعالج باملستش��فيات .وذكرت اإلذاعة
العبري��ة أن ق��وات االحت�لال اس��تبقت العي��د العب��ري
بف��رض حصار عس��كري ،وإجراءات أمنية مش��دّدة في
الق��دس ،وعززت م��ن انتش��ار دورياته��ا داخ��ل البلدة
القدمي��ة ،وف��ي الش��وارع والطرقات املؤدي��ة إلى باحة
حائط البراق (اجلدار الغربي ملس��جد األقصى) .ونشر
االحتالل دوريات راجلة ومحمولة وخيالة في الش��ارع
الرئيس��ي املقابل لس��ور الق��دس التاريخي ف��ي املنطقة
املمتدة من ب��اب اخلليل (أحد أبواب الق��دس القدمية)،

م��رورا ً بباب��ي اجلدي��د ،والعامود ،وش��ارع الس��لطان
سليمان ،ومنطقة باب الساهرة ،واألسباط ،وصوال ً إلى
منطقة باب املغاربة حتسبا ً ألي طارئ.
وف��ي الضف��ة الغربي��ة ،دف��ع اجلي��ش بتعزيزات
إضافي��ة لوحدات��ه وكث��ف احلواج��ز العس��كرية على
احمل��اور والطرق��ات الرئيس��ية املوصل��ة ب�ين البل��دات
الفلس��طينية ،فيما نصبت احلواجز على مداخل بعض
القرى وامل��دن ،وأجرى اجلن��ود تفتيش��ات وتدقيقا ً في
هوية املس��افرين .وعزز جيش االحت�لال قواته العاملة
على احل��دود مع غ��زة ،وقرر نش��ر عش��رات القناصني
ملواجه��ة اي محاول��ة فلس��طينية القتح��ام الس��ياج
احلدودي.
وتزامن��ا ً م��ع «عي��د الفص��ح» ،جت��ري جماع��ات
«الهيكل املزعوم» استعدادات ضخمة وواسعة لتنظيم
نش��اطها الس��نوي «تدريب قرابني الفصح» في منطقة
القص��ور األموية املالصقة للمس��جد األقصى من اجلهة
اجلنوبية.
وتعتب��ر ه��ذه امل��رة األول��ى الت��ي يس��مح له��ذه
اجلماع��ات املتطرفة بتنظيم نش��اط تهويدي كبير كهذا
ف��ي منطقة وق��ف إس�لامي مالصقة لألقص��ى ،مبوافقة
شرطة االحتالل .وتشرف جماعات «الهيكل» على إقامة
املهرج��ان ي��وم االثنني املقبل ،مبش��اركة ع��دد من كبار
احلاخام��ات ،ومطرب�ين ،وقن��وات فضائي��ة ،وقد بدأت
بالتجهي��ز لنصب «مذبح احملرق��ة» ،و«أدوات الطبخ»،
و«القراب�ين» ،لوضعه��ا ف��ي منطق��ة القص��ور األموية.
وأصدرت محكمة الصلح في القدس احملتلة قرارا ً يسمح
لليهود بالصالة عند بوابات املس��جد األقصى ،بزعم أن
«حق اليهود في الصالة ال يقل عن حق العرب».
ويح��دد التقومي اليه��ودي عيد الفصح ف��ي الرابع
عش��ر من نيس��ان ،وهو أول أش��هر الربيع وفق التقومي
القدمي ،وهو تقومي قمري}.
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إيران وسوريا ما بعد «داعش» ..إدارة األزمات اإلقليم ّية
 ...انته��ى تنظي��م الدول��ة اإلس�لامية (داع��ش)
عس��كرياً .وبعيدا ً ع��ن الصخب الدائر حول اس��تمرار
أيديولوجيته؛ يبدو أن للمؤثرين في األزمة الس��ورية
ش��واغل أه��م م��ن التركي��ز عل��ی تل��ك األيديولوجية.
وبانته��اء «داع��ش» عس��كرياً ،تغيّرت بيئ��ة الصراع
وأولويات املتصارعني.

وباعتب��اره عنص��را ً موحِّ ��دا ً للمتنافس�ين -ب��ل
واألعداء -ف��إن اندحار التنظيم عس��كريا ً ُيعادل قطع
ش��عرة معاوي��ة بني املؤثري��ن املوجودين ف��ي ميدان
األزم��ة الس��ورية؛ فق��د ب��رزت ب��ؤر جدي��دة للصراع
وانقل��ب التركي��ز عل��ی داع��ش ليصب��ح تركي��زا ً علی
أولوي��ات تف ّرق أكثر مما جتمع .أي إن األزمة األحادية
املركز (احلرب علی «داعش»
أو «اإلره��اب» بش��كل ع��ام)
انتقل��ت إل��ی مرحل��ة تع��دد
املراك��ز حس��ب الالعب�ين
وأولوياته��م املختلف��ة .وإذا
كان��ت األولوي��ات اإلقليمية
والدولي��ة بعيدة ع��ن بلورة
رؤية مشتركة بشأن املرحلة
اجلدي��دة؛ فإل��ی أين متضي
األزم��ة الس��ورية؟ وكي��ف
س��تؤثر األولويات املتفاوتة

بقلم :حسن أحمديان (بتصرف)
علی مستقبلها؟
كان متو َّقعا ً صعود موج��ة الصراعات احمليطية
ف��ي مرحل��ة م��ا بع��د «داع��ش» ،فق��د أب��رزت عملي��ة
املخاض الس��ورية جبهات ب��دت أولوياتها متجابهة
أثن��اء تعاونه��ا الضمني ف��ي احلرب عل��ی «داعش»،
والواض��ح أن تل��ك األولوي��ات س��تحدد سیاس��اتها
املرحلي��ة في الفترة املقبلة .وثمة جبهتان رئيس��يتان
يتصدر خطابهما وسياساتهما املسرح السوري اليوم:
اجلبهة األولى تضم النظام الس��وري وحلفاءه (إيران
وح��زب الله وروس��يا) ،بينما تتك�� ّون اجلبهة الثانية
من ق��وات س��وريا الدميقراطي��ة وداعمتها الرئيس��ية
الواليات املتحدة .وثمة وجها شبه بني اجلبهتني:
 امتداداته��ا الدولي��ة :فق��د انتص��رت احلكومةالس��ورية وحلفاؤه��ا عس��كريا ً بع��د ّ
تدخ��ل روس��يا
اجل�� ّوي ،وما كانت قوات س��وريا الدميقراطية ل ُتكتب

األمم المتحدة تدعو النظام السوري لرفع الحصار عن «دوما» بالغوطة
دعت األمم املتحدة ،يوم االثنني ،النظام السوري إلى احترام القانون اإلنساني
الدولي وتوفير احلماية للمدنيني احملاصرين في بلدة دوما بالغوطة الشرقية.
جاء ذلك في حديث لنائب املتحدث باس��م األمني العام لألمم املتحدة «فرحان
ح��ق» للصحفيني مبقر املنظمة بنيويورك .وقال« :األمم املتحدة تدعو إلى االحترام
الكام��ل للقانون اإلنس��اني الدول��ي وحقوق اإلنس��ان ،خاصة في دوم��ا ،وضمان
حماية جميع املدنيني في الغوطة الشرقية ،ووصول املساعدات إلى احملتاجني».
وأوض��ح أن «م��ا يقرب من  55ألف��ا ً من املدني�ين الذين مت نقلهم م��ن الغوطة
الشرقية يتم حاليا ً استضافتهم في سبعة مراكز إيواء جماعية في ريف دمشق».
وأردف قائ�لاً« :ف��ي الوقت ال��ذي يبذل في��ه العامل��ون في املجال اإلنس��اني
قصارى جهدهم لتوفير حاجات األش��خاص الذي��ن نزحوا ،فإنهم يحتاجون أيضا ً
إلى الوصول لألشخاص احملاصرين في دوما حيث يتواصل احلصار والقتال».
وحس��ب معلوم��ات من الدف��اع املدني «اخل��وذ البيضاء» ،فإن أكث��ر من ألف
شخص لقوا مصرعهم جراء هجمات النظام وداعميه اجلوية والبرية على الغوطة
الشرقية ،التي يقطنها  400ألف مدني منذ  19شباط املاضي.

وأص��در مجلس األمن الدول��ي قرارا ً باإلجماع ،في  24ش��باط املاضي ،بوقف
إطالق النار ملدة  30يوما ً ورفع احلصار ،غير أن النظام لم يلتزم بالقرار.
وفي مقابل قرار مجلس األمن ،أعلنت روسيا ،في  26من الشهر نفسه« ،هدنة
إنس��انية» في الغوطة الش��رقية ،متتد خمس س��اعات يوميا ً فقط ،وهو ما لم يتم
تطبيق��ه بالفعل مع اس��تمرار القصف عل��ى الغوطة .والغوطة الش��رقية هي آخر
معق��ل كبير للمعارض��ة قرب دمش��ق ،وإحدى مناط��ق «خفض التوت��ر» ،التي ّ
مت
االتفاق عليها في محادثات العاصمة الكازاخية أستانة في .2017
وحول األوضاع اإلنس��انية للمدنيني في منطقة عفرين ش��مالي غرب سوريا،
أكد نائ��ب املتحدث الرس��مي أن «األمم املتحدة تعمل على تكثي��ف جهودها لتلبية
احتياجات األشخاص الذين تضرروا من األعمال العدائية في منطقة عفرين شمال
غرب سوريا».
وتابع« :أمس األحد قدّمت قافلة مشتركة تابعة لألمم املتحدة والهالل األحمر
العربي في تل رفعت ،مواد غذائية وصحية ومواد إغاثة أساسية لنحو  50ألفا ً من
احملتاجني ،الذين فروا من عفرين في األسابيع األخيرة».

ابن سلمان في واشنطن
مبروك لترامب مليارات الدوالرات
رمبا لم يقصد الرئي��س األميركي ،دونالد ترامب،
َّ
احلط من شأن ضيفه ،ولي العهد السعودي محمد بن
سلمان ،األس��بوع املاضي في البيت األبيض ،فاألصل
أن لقاءهم��ا كان إظهارا ً ملتانة العالق��ات بني بلديهما،
وتعزيزا ً ملكانة بن س��لمان سعوديا ً وإقليمياً .ولكن ما
جرى كان غير ذلك ،فقد كان واضحا ً أن ترامب يتعامل
مع ولي العهد الس��عودي على أنه مدينٌ له شخصياً،
دع عنك أن الس��عودية مدينة للوالي��ات املتحدة أمنيا ً
وعسكريا ً وسياسياً .وفي املؤمتر الصحافي املشترك،
والحقا ً ف��ي غداء العمل ،حرص ترامب على أن يش��يد
بالتعه��دات التي قطعتها الس��عودية لالس��تثمار في
ب�لاده خالل القم��ة العربي��ة اإلس�لامية  -األميركية،
بالري��اض في أي��ار املاضي ،بقيم��ة  400مليار دوالر.
كما أن ترامب لم يتردد في عرض لوحات أمام كاميرات
اإلع�لام حتم��ل رس��وما ً توضيحي��ة ع��ن الصفق��ات
العس��كرية مع الس��عودية املق ّرة حديث��ا ً بقيمة 12.5
مليار دوالر .وخاطب ترامب بن سلمان مباشرة« :هذا
ٌ
فتات بالنس��بة إليكم» ،في تلميح ضمني إلى ضرورة
زيادتها .ولم يتوقف ترامب عند ذلك احلدِّ ،ففي مأدبة
الغ��داء ،ق��ال« :الس��عودية دولة ثرية جدا ً وس��تمنح
الوالي��ات املتحدة ج��زءا ً من هذه الث��روة كما نأمل في
ش��كل وظائف وصفقات معدات عسكرية» ،مع إقراره
بأن الصفقات العسكرية احلالية مع السعودية وفرت
عشرات آالف الوظائف لألميركيني .في املقابل ،حرص
ابن س��لمان على التماهي مع منطق ترامب االبتزازي،

بقلم :أسامة أبو ارشيد
مشيرا ً إلى تنفيذ  %35من االستثمارات السعودية في
الوالي��ات املتحدة بقيمة  400ملي��ار دوالر خالل عام،
عل��ى أن تنفذ البقية في الس��نوات العش��ر املقبلة .كما
قال إن��ه مت تنفيذ  %50م��ن الصفقات العس��كرية بني
البلدين ،وأن العالقات املشتركة كانت سببا ً في توفير
أكثر م��ن أربعة مالي�ين فرصة عمل بصورة مباش��رة
وغير مباشرة في الواليات املتحدة.
يب��رز التلخي��ص الس��ابق للق��اء ترام��ب  -اب��ن
س��لمان ديناميكي��ات العالق��ة ب�ين الطرف�ين ،وكيف
يفهمه��ا ترامب ،وكيف يريده��ا أن تكون .كما أن اللقاء
يبرز اس��تيعاب ابن س��لمان ما يري��ده ترامب وقدرته
على التجاوب مع ذلك ب��كل أريحية .لم يخف ترامب،
في أثناء حملة ترش��يحه للرئاسة ،أنه يريد من حلفاء
أميركا ،وذكر السعودية باألسم أكثر من مرة ..أنه يريد
منه��م أن يدفعوا ثمن احلماية واخلدمات التي تقدمها
الوالي��ات املتحدة له��م .وليس س��را ً أن ترام��ب وافق
عل��ى أن يجعل الرياض احملط��ة اخلارجية األولى في
رئاسته ،في أيار  ،2017بعد أن ضمن له السعوديون
نسي ،كان
صفقات بعشرات مليارات الدوالرات .وملن
َ
ترامب قد كس��ر البروتوكول الرئاس��ي ،عندما قبل أن
يلتقي بن س��لمان في البي��ت األبيض ،في آذار ،2017
عندم��ا كان األخي��ر وليا ً
لولي العه��د .واآلن نعرف أن
ِ
ذلك االجتم��اع الذي عمل صهر الرئيس ومستش��اره،

جاريد كوش��نر ،على إجن��ازه ،كان ج��زءا ً من مخطط
ترامب وكوش��نر ،ودائرة ضيق��ة محيطة بهما ،لتهيئة
ابن س��لمان ليكون ولي��ا للعهد ،وهو م��ا حتقق فعالً،
ف��ي حزيران  ،2017بعد عزل األمي��ر محمد ابن نايف
م��ن والية العه��د .حدث ذل��ك بعد ش��هر بالضبط من
انعق��اد القم��ة العربي��ة اإلس�لامية  -األميركي��ة ف��ي
الري��اض .وخلص ترامب االنق�لاب داخل قصر احلكم
السعودي ،كما كش��ف كتاب الصحافي مايكل وولف:
«النار والغض��ب ..داخل بيت ترامب األبيض» بقوله:
«لقد وضعنا رجلنا في القمة» .وأعاد ترامب في مأدبة
الغداء مع ابن س��لمان امتداح ق��رار أبيه تنصيبه وليا ً
للعهد بالقول« :اتخذ والدك قرارا ً حكيما ً للغاية».
إذن ،لي��س احلدي��ث هن��ا ع��ن عالق��ات صداق��ة
حقيقي��ة ،وال حت��ى ع��ن عالق��اتٍ بن��ا ًء عل��ى مصالح
مش��تركة ب�ين الدولتني ،بقدر ما أنه ع��ن عالقات فيها
ش��بهة ابتزاز وتواطؤ بني ترامب وكوشنر من ناحية،
ومحمد بن سلمان ،مسنودا ً
بولي عهد أبو ظبي ،محمد
ِّ
بن زايد من ناحية أخرى ،وهذا األمر محل نظر احملقق
األميرك��ي اخلاص ،روب��رت مول��ر اآلن .ولذلك ،ليس
مس��تغربا ً أبدا ً أن معس��كر ترامب  -كوشنر الذي دعم
انقالب القصر الس��عودي ملصلحة ابن سلمان ،وأيده
ف��ي بداي��ة أزم��ة حص��ار قطر ،ح��رص عل��ى توظيف
الس��عودية بلدوز َر لفرض «صفقة القرن» فلس��طينيا ً
وعربي��اً ،التي س��تعني تصفية ما بقي م��ن أقل القليل

لها احلياة لو لم تقم الواليات املتحدة بهندسة نشأتها
واالستمرار في دعمها.
 السيطرة علی جزء مهم من األرض :فرغم الفرقبينهما؛ فإن اجلبهتني تسيطران علی اجلزء األكبر من
التراب السوري.
كما أن ثمة اختالفني رئيسيني بني اجلبهتني:
 االمتدادات اإلقليمية :علی خالف قوات س��ورياالدميقراطي��ة؛ تنعم جبه��ة النظام الس��وري بحليف
إقليمي مهم هو إيران.
 مواق��ع الس��يطرة :فالنظام الس��وري وحلفاؤهيس��يطرون علی اجل��زء األهم من األراضي الس��ورية،
بينما ترتكز مواقع س��يطرة قوات سوريا الدميقراطية
علی األراضي الكردية وبعض املناطق احمليطة بها.
وإل��ی جان��ب هات�ين اجلبهت�ين؛ ثمة ق��وة ثالثة
مؤث��رة عل��ی األرض ه��ي تركي��ا وحلفاؤه��ا .ورغ��م
محدودية تأثيره��ا؛ فإن لتحركاتها وتفاعل اجلبهتني
الرئيسيتني معها بأسا ً علی توجيه الصراع.

جتابه أولويات الالعبني

كم��ا كان الالع��ب اإلقليم��ي محوريا ً ف��ي بدايات
األزم��ة الس��ورية؛ يع��ود الي��وم بأولويات��ه ليح��دد
مس��تقبلها .أضف إلی ذلك أننا إزاء إس��قاطات مرحلة
االنتق��ال في النظ��ام الدولي علی املس��توی اإلقليمي.
ومن هذه اإلس��قاطات بروز تأثير أكثر من العب دولي
علی الش��رق األوسط ،ومن ميزات هذه املرحلة ازدياد
حيّ��ز املناورة ل��دی الالع��ب اإلقليمي وس��رعة تغيير
التهديد فرصة أو العكس.
فق��د اس��تحالت الفرص��ة الس��ورية املرئي��ة م��ن
تركيا مثالً إلی تهديد أمني أجبر أنقرة علی االس��تدارة
سياس��ياً ،ثم الدخول عسكريا ً لردع ما اعتبرته مهددا ً
ألمنه��ا القومي .وفي وضع كه��ذا؛ علينا أخذ كل العب
علی حدة بغية استشراف املستقبل.
ونبدأ بتركيا التي استبدلت هزميتها بعد انتقالها
من جبهة «إسقاط النظام» إلی جبهة «احلل السلمي».
ورغم أن سيكولوجية تصور التهديد أفضت إلی اتخاذ
هذه السياس��ة ،فإن إسقاطات السياسة التركية -في
الس��نوات الس��ابقة لتل��ك االس��تدارة -اس��تمرت في
مرحلة ما بعد «داعش».
فالقوة الكردية في شمالي سوريا -معززة بالدعم
األميركي -حت ّد اليوم أجزاء مهمة من املناطق الكردية
ف��ي تركيا ،والنظ��ام الذي راهنت تركيا علی إس��قاطه
ُيعتب��ر اليوم ش��ريكا ً ف��ي مواجه��ة التهدي��د الكردي.
ولفهم املوق��ع التركي علی اخلريطة الس��ورية؛ يجب

م��ن احلق��وق الفلس��طينية
ملصلحة إسرائيل.
ل��م يك��ن ه��دف التغيير
في معادلة احلكم السعودية
الت��ي ج��اءت باب��ن س��لمان
ولي��ا ً للعه��د مقتص��را ً عل��ى
حتقي��ق طم��وح أمير ش��اب
ف��ي مقاب��ل صفق��ات ترضي
غرور رئيس ش��عبوي ،يريد
حتقيق إجن��ازات اقتصادية
وع��د به��ا .القضي��ة أعم��ق
وأعق��د .تري��د الس��عودية
حت��ت ب��ن س��لمان أن تلع��ب دور الش��رطي األميركي
في املنطقة ،وأن تك��ون األداة األميركية ،مع اإلمارات،
لزعزع��ة أس��س اس��تقرار املنطق��ة ف��ي أف��ق إع��ادة
رس��مها .املهم عندهم��ا أن يمُ َ َّكنا أميركي��ا ً بغض النظر
ع��ن التداعي��ات على أم��ن املنطق��ة واس��تقرارها ،مبا
في ذل��ك أمنهما واس��تقرارهما .لعبة خطيرة س��تدمر
املنطقة كلها ،خصوصا ً أن��ه ال توجد رؤية أو مصلحة
عربي��ة فيه��ا .قد حتظى الس��عودية واإلم��ارات بدعم
أميركي ،حتت إدارة ترامب ،إلطالق حروب اس��تنزاف
ف��ي املنطق��ة ،وحتدي��دا ً مع إي��ران وتركي��ا والتيارات
املنادي��ة بالتغيي��ر الدميقراط��ي ،لكنه��ا س��تصب في
الوعاء األميركي  -اإلسرائيلي .املمثلون الذين يؤدون
املش��اهد اخلطيرة يبق��ون دائما ً هامش��يني ،مهما كان
حج��م العم��ل ال��ذي يقوم��ون ب��ه ،وه��ذا بالضبط ما
تفعله الس��عودية واإلمارات ،فهما ممُ َ ِثّلاَ نِ هامِشِ ��يَانِ
مطلوب منهما تأدية األدوار اخلطيرة ،وال يهم أتكس��ر
رقابهم��ا أم ال ،املهم أن يبقى النجوم س��املني .وحينما
يقتضي األمر تأديب السعودية أو اإلمارات ،خصوصا ً
في ح��ال ح��دوث تغيي��ر ف��ي اإلدارة األمريكي��ة ،فإن
قوان�ين ،مثل جاس��تا جاه��زة ومتأهبة للس��طو على
أموالهما وتعريفهما حجمهما الطبيعي ،أميركيا ،وفي
الشرق األوسط .حتى حدوث ذلك ،مبروك على ترامب
بلطجته في الشرق األوس��ط .إنها تعمل بنجاح حتى
اآلن}.

األمان
 30 - 1306آذار 2018م
األمـان  -العــدد
أن نعيد التذكير بالتغيير املستمر لألهداف التركية.
فإي��ران مث�لاً ترف��ض دخ��ول تركي��ا األراض��ي
الس��ورية ،لي��س رفضا ً إليق��اف املد الكردي ،ب��ل نبذا ً
لزيادة مطردة في التأثير التركي املباش��ر علی األرض
ّ
الس��ورية ،بينما ّ
التدخل
غضت موس��كو الطرف ع��ن
الترك��ي ،محاول ًة اإلمس��اك بالعصا من الوس��ط ذودا ً
عن دورها املوازن بني الالعبني املؤثرين.
التدخل التركي رفضا ً
ّ
أما اجلبهة الثانية فترفض
با ّت��ا ً وتعتبره احتالال ً علی أنق��رة العدول عنه ،ولذلك
فإن الدعم األميركي املش��روط واملقدم لكرد سوريا أ ّزم
التحالف األميركي-التركي.
تبقی تركيا إذن شبه وحيدة في دأبها لردع القوة
الكردي��ة ،وت��زداد كوابي��س النخب التركي��ة احلاكمة
بعد ظهور صعوبات التدخل والزيادة املطردة لكلفته،
بينما يؤثر التدخل التركي علی باقي جبهات الصراع
الصاعدة.
وبع��د أن أطبق��ت اجلبهت��ان الرئيس��يتان عل��ی
«داع��ش» ش��رقي س��وريا ،وبات��ت اخلط��وط احلم��ر
متمثل�� ًة ف��ي قط��ع نه��ر الف��رات -واضح�� ًة؛ انتقلتنخبة قوات سوريا الدميقراطية إلی عفرين للذود عن
«أرضها» بدل املش��اركة في حتري��ر «أرض اآلخرين»
في اجلبهة الشرقية.
وبس��بب التدخل الترك��ي وتأثيره عل��ی اجلبهة
الش��رقية؛ باتت قوات اجليش السوري وحلفائه أكثر
حت��ررا ً ف��ي التحرك ض��د اجلي��وب املتبقية ف��ي عمق
األراض��ي التي تس��يطر عليها .وفي وض��ع هذا؛ بدأت
عملية استعادة الغوطة الشرقية.

تطور الرؤية إيرانية

وإلی جانب األزمة الشمالية املتصاعدة والشرقية
املفتوح��ة عل��ی املفاج��آت؛ تتصاع��د أزم��ة أخ��ری
ف��ي أقص��ی اجلن��وب الغربي لس��وريا ب�ين الالعبني
املؤثري��ن .فف��ي ش��باط املاض��ي أس��قطت املضادات
اجلوية الس��ورية -ألول مرة منذ عق��ود -طائرة «أف
 »16إسرائيلية .وقامت إسرائيل بالرد فقصفت بعض
تلك املضادات ،كما أسقطت طائرة بدون طيار (درون)
انطلقت من األراضي الس��ورية مبضادات اسرائيلية.
ولم تك��ن املجابه��ة يتيمة في الس��نوات األخي��رة ،إال
أنها تش��ير إلی زيادة مط��ردة لعنصر املفاجأة في تلك
اجلبه��ة ،بع��د االنتهاء من خطر «داع��ش» في العراق
وسوريا.
فق��د أبدت إس��رائيل اس��تعدادا ً واضح��ا ً ملواجهة
أي مضاعف��ات لتدخلها اجلوي ض��د حلفاء احلكومة
الس��ورية (إي��ران وح��زب الل��ه) .وإلی جان��ب ال ُبعد
العملياتي؛ اس��تطاعت إس��رائيل تركيز ج��زء مهم من
االهتم��ام األميرك��ي والغربي بس��وريا علی مس��تقبل
حضور إيران وحزب الله في سوريا.
نح��ن إذن إزاء اس��تراتيجية احت��واء عملي��ة
مصحوب��ة بتجييش إعالمي ارتكز علی قضيتني تص ّر
عليهما إس��رائیل« :تع ُّزز القوة اإليرانية في س��وريا»،
و«إنش��اء مصن��ع صواري��خ إيراني��ة عل��ی األراضي
اللبنانية»؛ وفق املطروح إسرائيلياً.
تسعى إسرائيل لتقطيع أوصال احللف املمتد من
إي��ران إلی لبنان ،وإذا كانت اإلدارة األميركية تش��اطر
الي��وم إس��رائيل ال��رأي في ض��رورة احت��واء «اخلطر
الداه��م»؛ فه��ي أق��رب لرؤي��ة إي��ران ف��ي معارضتها
للتدخل العسكري لتركيا شمال سوريا.
ولذل��ك؛ ف��إن املواجه��ة مع إي��ران في س��وريا ال
تتماش��ى مع املوقف األميركي في املواجهة الشمالية،
ألنه��ا س��تربك الالع��ب امل��وازن للتدخ��ل التركي علی
األرض.
م��ع هزمي��ة «داع��ش» إذن تتصاع��د األزم��ات
احمليطي��ة ف��ي األزم��ة الس��ورية ،وتتغيّر عل��ی إثرها
التحالفات التي حددت معالم املرحلة الس��ابقة؛ وفي
بيئة كه��ذه ُيعيد االس��تراتيجي اإليراني تركيزه علی
أهدافه الرئيس��ية في س��وريا .وتعلم طه��ران أن بقاء
سوريا في محور املقاومة مرهون بتعزيز احلكم فيها،
وم��ن أولوي��ات ذلك إعادة س��يطرة احلك��م علی كامل
التراب الس��وري .كما تعل��م أن حتقيق ذلك عس��كريا ً
سيأتي مبواجهات مع اجلبهتني الثانية والثالثة.
وإذا كان��ت احلكوم��ة الس��ورية وحلفاؤه��ا ف��ي
غن��ی ع��ن املواجه��ات؛ ف��إن ثمة ح�لاً آخ��ر :مواصلة
العملي��ات العس��كرية الس��تعادة اجلي��وب الباقي��ة
ف��ي عم��ق األراضي املس��يطر عليه��ا ،ودخ��ول عملية
تفاوضي��ة إش��راكية م��ع املناطق التي تس��يطر عليها
القوات املتحالفة مع أمي��ركا وتركيا ،بغية حتييدهما
واستعادة السيادة السورية دون اللجوء للمواجهة.
نح��ن إذن أمام اس��تراتيجية صعب��ة املراس ،قد
تفضي -إن أثم��رت -إلی تقريب املعارضة الس��ورية
م��ن إي��ران وحلفائه��ا ،وطرح حل��ول بديلة ملس��تقبل
سوريا}.
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األمان الدولي

أمير قطر يختتم زيارة لروسيا ..ويجري حوار ًا هاتفي ًا مع أردوغان
اختتم أمير دولة قطر الشيخ متيم بن حمد آل ثاني
زيارته ملوسكو ،التي بحث خاللها مع الرئيس الروسي
فالدميير بوتني س��بل توطيد عالقات التعاون الثنائي
ب�ين البلدين في عدة مج��االت ،ومنها الدف��اع والطاقة
واالقتص��اد واالس��تثمار والتب��ادل التج��اري والبحث
العلمي.
كم��ا بحث اجلانب��ان مختل��ف القضاي��ا اإلقليمية
والدولي��ة الت��ي ته��م البلدي��ن ،وكذل��ك س��بل تعزي��ز
التع��اون في مج��ال تنظي��م بطول��ة كأس العالم التي
تستضيفها روسيا عام  ،2018وقطر .2022
وخالل لقائهم��ا في الكرملني ،ش��دد أمير قطر على
أهمية تعزيز العالقات بني موسكو والدوحة ،في خضم
تعاظم أهمية الدور الروسي في حل قضايا املنطقة.
من جانبه ،أكد الرئيس الروسي أهمية الزيارة وما
حتمله من آفاق تعاون واعد ،خاصة أنها تأتي بالتزامن
مع الذكرى الس��نوية الثالثني لتأس��يس العالقات بني
البلدي��ن .تص��درت أجن��دة احملادث��ات ملف��ات الطاقة
واالستثمار والنقل والس��ياحة ،باإلضافة إلى التعاون
األمني والعس��كري ،مل��ا متثله من أهمي��ة بالغة ،وذلك
بالنظر إلى إمكانات كل من روسيا وقطر .وجتلت أهمية
اجلان��ب الثقافي ف��ي العالقات بني البلدي��ن ،وذلك من
خالل االتفاق على إعالن الس��نة اجلاري��ة عاما ً للثقافة
القطرية الروس��ية ،وبهذه املناس��بة زار أمير دولة قطر
الش��يخ متيم بن حم��د آل ثاني متحف الفن التش��كيلي
ترتيكوف ،أحد أهم متاحف موسكو وأعرقها.

بح��ث الرئيس الترك��ي رجب طي��ب أردوغان يوم
الثالث��اء ،م��ع أمير قطر الش��يخ متيم بن حم��د آل ثاني
العالقات الثنائية واملسائل اإلقليمية.
جاء ذلك خالل اتصال هاتفي بني أردوغان ومتيم،
بحسب مصادر في الرئاسة التركية لألناضول .وقالت
وكالة األنباء القطرية إنه «مت خالل االتصال استعراض
العالقات الثنائية بني البلدين الشقيقني ،وسبل دعمها
وتطويرها ،إضافة إلى مناقش��ة آخر تطورات األوضاع
في املنطقة».
وتأت��ي ه��ذه املباحثات الهاتفية بعد س��اعات من
استقبال الرئيس التركي ،الشيخ محمد بن عبد الرحمن
آل ثاني نائ��ب رئيس مجلس ال��وزراء وزير اخلارجية

القطري في املجمع الرئاسي بأنقرة.
وج��رى خ�لال املقابلة «بح��ث العالق��ات الثنائية
وس��بل دعمه��ا وتطويره��ا ،إضاف��ة إل��ى األم��ور ذات
االهتمام املشترك».
وتش��هد العالق��ات القطري��ة  -التركي��ة تكام�لاً
وتنس��يقا ً عل��ى كاف��ة األصع��دة ،انطالق��ا ً م��ن ال��رؤى
املشتركة للبلدين في مجمل القضايا العربية واإلقليمية
والدولي��ة األمر الذي انعكس إيجابا ً على حجم التبادل
التجاري والتعاون االقتصادي املثمر والبناء.
وجرى مؤخ��را ً إعالن اعت��زام قطر اس��تثمار مبلغ
 19ملي��ار دوالر ف��ي تركي��ا خالل عام  ،2018بحس��ب
«قنا»}.

وزير الخارجية الهولندي:
بد من تنفيذ القرار 2401
فقدنا إنسانيتنا في سوريا وال ّ
دع��ا وزير خارجية هولندا «س��تيف بلوك»،
ي��وم الثالث��اء ،مجلس األم��ن الدولي إلى س��رعة
التح��رك حلماي��ة املدنيني ف��ي الغوطة الش��رقية
وحتسني فرص الوصول اإلنساني إليهم.
وأك��د الوزي��ر الهولن��دي الذي تتول��ي بالده
الرئاس��ة الدوري��ة ألعم��ال مجلس األم��ن الدولي
للش��هر اجلاري ،ضرورة تنفيذ قرار مجلس األمن
رق��م  2401الذي دعا إلى وقف القتال في س��وريا
وف��رض هدن��ة إنس��انية مدتها  30يوم��ا ً لضمان
وصول املس��اعدات اإلنسانية جلميع املدنيني في
سوريا.
وف��ي تصريح��ات للصحفي�ين مبق��ر املنظمة
الدولية في نيويورك ،حذر بلوك قائالً« :لقد فقدنا
إنس��انيتنا من ج��راء الصراع املر ّوع في س��وريا،
حيث فش��ل املجتمع الدولي في الوف��اء باملعايير
اإلنسانية األساسية وحماية املدنيني األبرياء».
وأص��در مجل��س األم��ن الدول��ي ،في ش��باط
املاضي ،القرار رقم  2401والقاضي بوقف فوري
إلط�لاق الن��ار ف��ي س��وريا ،وإيصال املس��اعدات

اإلنسانية جلميع املدنيني في كافة أرجاء البالد.
غير أن النظام الس��وري ،املدعوم من روسيا،
واص��ل خ��رق الهدن��ة وقص��ف مناط��ق الغوطة
الش��رقية ،م��ا خل��ف قتل��ى وجرحى ف��ي صفوف
املدنيني.
ودعا وزي��ر اخلارجية «جمي��ع األطراف إلى
احت��رام اتفاق وق��ف إطالق الن��ار وتوفير إمكانية
وصول املس��اعدات اإلنس��انية إلى شعب سوريا

دون عوائق على الفور.
األطفال الذين ولدوا منذ
بداية الصراع لم يعرفوا
الس�لام أبداً ،ويجب أن
يك��ون اجلمي��ع قادرين
عل��ى االتف��اق عل��ى أن
األطفال يجب أال يكونوا
ضحايا احلرب».
م��ن جهت��ه أع��رب
من��دوب الكوي��ت الدائم
ل��دى األمم املتح��دة
الس��فير «منص��ور العتيب��ي» عق��ب انته��اء وزير
اخلارجية الهولندي من تصريحاته ،عن شعوره
بخيبة األمل إزاء عدم تنفيذ القرار .2401
وق��ال ف��ي تصريح��ات للصحفي�ين« :يتعني
الت��زام جميع األط��راف املعنية في س��وريا بوقف
األعم��ال القتالي��ة على كاف��ة األراضي الس��ورية
وفرض هدنة إنسانية مدتها  30يوما ً وفقا ً ألحكام
القرار}.

السلطة تعتقل كوادر لحماس منهم أسرى محررون
أك��دت جلن��ة أهال��ي املعتقل�ين السياس��يني في
الضفة الغربية أن أجهزة الس��لطة الفلسطينية كثفت
م��ن اعتقاالتها الليلة املاضية بح��ق كوادر ومناصري
حرك��ة املقاوم��ة اإلس�لامية (حم��اس) وذل��ك ضم��ن
حملته��ا املس��تمرة من��ذ أي��ام ،وخاص��ة بع��د خطاب
الرئيس محمود عباس قبل نحو أسبوع.
وأوضح��ت اللجنة في بي��ان أن أجهزة الس��لطة
اعتقلت واس��تدعت الليلة املاضية وحدها  15مواطنا ً
غالبيتهم من األسرى احملررين واملعتقلني السياسيني
السابقني لدى السلطة.
وأردفت« :إلى متى سيبقى املواطنون في الضفة
يكت��وون بن��ار االعتق��ال السياس��ي الذي أثق��ل كاهل
اآلالف ،أال يكفي ش��عبنا معاناة االحتالل وس��جونه؟
آن األوان لقول كلمة كفى لالعتقال السياسي».
وطالبت جلن ُة األهالي كافة فصائل العمل الوطني
واجلمعيات واملؤسسات احلقوقية والقانونية بالعمل
على وقف احلملة التي تش��نها الس��لطة ،واإلفراج عن
كافة املعتقلني لديها على خلفية سياسية.
وش��ددت عل��ى أن املواطن الفلس��طيني واألهالي

هم من يدفع��ون ضريبة
االنقس��ام ،ج��راء ته��رب
بعض األطراف املس��تمر
اس��تحقاقات
م��ن
املصاحلة.
من جهته ،دعا عضو
املكتب السياسي حلماس
ومس��ؤول ملف العالقات
الوطني��ة حس��ام بدران،
السلطة لوقف االعتقاالت
املتواصل��ة من��ذ أس��بوع
بحق كوادر ومناصري احلركة في الضفة.
وأك��د ب��دران ف��ي تصري��ح أن احلملة الشرس��ة
لألجه��زة األمنية بح��ق مناصري حماس ف��ي الضفة
جاءت بعد خط��اب عباس التوتيري ال��ذي هدف إلى
ضرب املصاحلة والعودة ملربع االنقسام األول.
وش��دد عل��ى أن س��لوك األجه��زة األمني��ة جت��اه
املواطن�ين ف��ي الضف��ة ال يق��ل بش��اعة ع��ن س��لوك
االحتالل ،حي��ث يتم انتهاك حرمة املنازل وتفتيش��ها

بطريق��ة همجي��ة ،واالعتقال دون س��ند قانوني أو أمر
قضائي.
وأردف« :م��ا زلن��ا نؤكد أن الوح��دة الوطنية هي
الرافع��ة األساس��ية لش��عبنا ف��ي مواجه��ة االحتالل
وإفشال خطة الرئيس األميركي دونالد ترامب الرامية
لتصفية القضية الفلس��طينية .وعلى السلطة التخلي
ع��ن منه��ج اإلقص��اء ،ألن ذل��ك يق��دم خدم��ة مجانية
لالحتالل»}.
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لقطات سريعة

هيئة علماء السعودية
تتهم «الجزيرة» باإلرهاب

ح�� ّذرت األمان��ة العام��ة لـ«هيئ��ة كبار
العلم��اء» في اململكة العربية الس��عودية من
«قن��وات التضليل والفتنة الت��ي أذكت كثيرا ً
م��ن الصراع��ات وأصبحت بوق��ا ً للجماعات
اإلرهابية ،وفي طليعتها قناة جزيرة قطر».
وأكدت أن «القن��اة تعطي للناس صورا ً
مزيفة في قضايا األمة ومش��كالتها ،وال تكف
ع��ن اخت�لاق األكاذيب ،واس��تضافة ش��ذاذ
اآلفاق ،تروج ع��ن طريقهم ما تريد مبا يخدم
سياس��ة م��ن ميوله��ا بالكام��ل ف��ي متزي��ق
األوط��ان العربي��ة ،والعب��ث ف��ي وحدته��ا،
وإثارة الفرقة ،وتأجيج الفتنة».
وأوضح��ت الهيئة في بي��ان ،أن «ذاكرة
التاريخ لن تنس��ى أن جزي��رة قطر كانت وما
زالت منبرا ً لدع��اة اإلرهاب وقادته ،إذ دأبت،
وفي شكل حصري ،على نشر خطابات زعيم
تنظي��م القاع��دة اإلرهاب��ي أس��امة ب��ن الدن
وخلفه ،كما نشرت خطابات إلرهابيني رفعوا
الس�لاح في وجه اململكة العربية السعودية
ف��ي فت��رات س��ابقة ،وه��ي اآلن تمُ ��ارس
ال��دور ذاته في نش��ر خطاب��ات زعيم جماعة
احلوثي�ين اإلرهابي��ة ،وبتنس��يق منتظ��م
معهم ،في استهداف واضح ألمن السعودية،
ومقدسات املس��لمني ،إذ سبق لهذه اجلماعة
اإلرهابية استهداف مكة املكرمة».

قادة سابقون في «موساد»:
«إسرائيل» عليلة

اتهم س��تة قادة س��ابقني لالستخبارات
اإلسرائيلية ،رئيس الوزراء بنيامني نتانياهو
بتعري��ض مس��تقبل الدول��ة «اليهودي��ة
والدميوقراطي��ة» للخط��ر وبإيصاله��ا إل��ى
«ح��ال خط��رة من م��رض خبي��ث» ،وطالبوا
بإطاحت��ه .وأب��دى الرؤس��اء الس��ابقون
لـ«املوساد» آراءهم في الزعيم اليميني الذي
يحكم البالد لوالية رابعة ،في حديث مشترك
نش��رت صحيف��ة «يديع��وت أحرون��وت»
العبرية مقتطفات منه على صفحتها األولى.
وطال��ب دان��ي يات��وم ال��ذي ت��رأس
الـ«موس��اد» أثن��اء الوالي��ة األول��ى لن�تن
ياهو ف��ي أواخر تس��عينات الق��رن املاضي،
بإطاحة األخير ،واتهمه ومساعديه «بتقدمي
مصاحلهم على مصالح الدولة» .كذلك أبدى
قلق��ه من «ق��وة الدف��ع الذاتي على الس��احة
الديبلوماس��ية الت��ي تقودنا إل��ى دولة ذات
شعبني (مع الفلس��طينيني) ،ما يعني نهاية
إس��رائيل كدول��ة يهودي��ة دميوقراطي��ة»،
وق��ال تس��في زامير ال��ذي ترأس «موس��اد»
ب�ين العام�ين  1968و ،1974إن «لدين��ا
أبنا ًء وأحفادا ً وأبناء أحف��اد هنا وأنا أريدهم
أن يعيش��وا في دولة ذات صحة جيدة ،لكن
الدولة عليلة .نحن في حالة صحية حرجة.
رمب��ا كانت الدول��ة تعاني بع��ض األعراض
عندما تولى نتانياهو الس��لطة لكنه أوصلها
إلى حال خطرة من مرض خبيث».

تونس توقف مسار
«العدالة االنتقالية»

ص ّوت البرملان التونس��ي ملصلحة عدم
متديد مهلة «هيئة احلقيقة والكرامة» املكلفة
كشف احلقيقة في انتهاكات حقوق اإلنسان
وقضايا الفس��اد طوال نصف القرن املاضي،
لتدخ��ل البالد ف��ي أزم��ة نتيجة رف��ض كتل
نيابي��ة موالي��ة ومعا ِرض��ة ق��رار التصويت
ونهاي��ة مس��ار العدال��ة االنتقالي��ة من دون

األمـان  -العــدد  30 - 1306آذار 2018م
اكتماله نتيجة لهذا التصويت.
ورف��ض البرمل��ان ،بع��د جلس��تني
صاخبتني ،بغالبي��ة  68نائبا ً التمديد لهيئة
احلقيقة والكرامة ،وذلك بعد قرار رفعته هذه
الهيئة التي تنتهي مدة واليتها في نهاية أيار
املقب��ل ،بينما قاطع ن��واب املعارضة ونواب
حرك��ة «النهض��ة» اإلس�لامية (أكب��ر كتل��ة
في البرمل��ان) عملية التصوي��ت التي أعقبت
جلسة تواصلت ألكثر من  10ساعات.
يأتي ذل��ك بعد إع�لان «هيئ��ة احلقيقة
والكرامة» قبل أس��بوع التمديد لنفــسها مدة
ن��ص علي��ه «قانون
س��نة إضافي��ة وف��ق ما ّ
العدال��ة االنتقالي��ة» ،لك��ن نواب��ا ً غالبيتهم
م��ن ح��زب «ن��داء تون��س» احلاك��م رفضوا
ه��ذا التمدي��د باعتبار أن البرمل��ان هو اجلهة
الوحي��دة املخ ّول��ة إق��رار التمدي��د بصفته��ا
اجله��ة الت��ي منح��ت الش��رعية وانتخب��ت
الهيئة لوالية من  5سنوات.

«دور حاسم» لـ«كامبريدج
أناليتيكا» في «بريكزيت»

أع��رب النائ��ب ف��ي مجل��س العم��وم
(البرمل��ان) البريطان��ي دامي��ان كولين��ز عن
ذه��ولٍ ،لرفض مؤس��س موقع «فايس��بوك»
مارك زوكربرغ املث��ول أمام البرملان لإلجابة
ع��ن أس��ئلة مش�� ّرعني ف��ي ش��أن س��رقة
بيان��ات نحو  50مليون مس��تخدم ،فيما أكد
كريس��توفر وايل��ي ،وهو موظف س��ابق في
شركة «كامبريدج أناليتيكا» انها أدت «دورا ً
حاس��ماً» ف��ي التصويت ملصلحة انس��حاب
اململك��ة املتح��دة م��ن االحت��اد االوروب��ي
(بريكزيت) .وجدد نواب بريطانيون طلبهم
مقابل��ة زوكرب��رغ ش��خصياً ،عل��ى خلفي��ة
فضيحة اس��تخدام هذه البيانات في حمالت
سياس��ية ،بينه��ا النتخ��اب دونال��د ترام��ب
رئيسا ً للواليات املتحدة.
في املقابل ،عرض «فايس��بوك» إرس��ال
مدي��ر التكنولوجيا في املوقع مايك ش��روبفر
أو مدير تطوير املنتج��ات كريس كوكس إلى
لندن الش��هر املقب��ل ،لتقدمي إجاب��ات .وعلّق
كولينز ،وهو رئيس اللجنة الرقمية والثقافية
واإلعالمية في البرملان البريطاني« :سنكون
س��عداء ج��دا ً بدعوة كوك��س لتق��دمي أدلة».
واستدرك ان خطورة االتهامات تعني أن من
«املناس��ب» أن يقدّم زوكربرغ التوضيحات،
«إم��ا عبر حضوره ش��خصيا ً وإم��ا من خالل
اتصال بالفيديو عبر االنترنت».

مهلة أسبوعين لـ«فيس بوك»
من االتحاد األوروبي

االحت��اد األوروب��ي بالفضيحة الت��ي ظهرت
أخيراً؟» ،مضيف��ة« :في حال حدوث ذلك ،ما
ه��ي الطريقة الت��ي تنوون م��ن خاللها إبالغ
السلطات واملس��تخدمني عن األمر؟» .سألت
جوروف��ا إن كان��ت هناك حاجة إلى تش��ديد
الضوابط على وسائل التواصل االجتماعي،
بحي��ث تصب��ح أش��به بالقواع��د املفروض��ة
عل��ى وس��ائل اإلع�لام التقليدي��ة ،وإن كانت
ه��ذه املواقع س��تغيّر نهجه��ا في م��ا يتعلق
بالشفافية حيال املستخدمني واملنظمني.

مستوطنون يستولون
على مبنيين في الخليل

اس��تولت عائالت من املس��توطنني ليل
االثن�ين  -الثالث��اء املاض��ي عل��ى مبني�ين
فلس��طينيني ف��ي مدين��ة اخللي��ل ،بالق��رب
م��ن احل��رم اإلبراهيمي ف��ي الضف��ة الغربية
احملتل��ة ،وقال��ت إنه��ا حترك��ت مبوافقة من
اإلدارة املدنية ،وهي إدارة احلاكم العسكري
اإلسرائيلي.
وأكد متحدث باسم اجليش اإلسرائيلي
لـ«فران��س ب��رس»« ،دخ��ول ع��دد م��ن
املس��توطنني إل��ى مبني�ين فلس��طينيني ف��ي
مدين��ة اخللي��ل لكن��ه لم يح��دد عدده��م ،أو
يش��رح م��ا إذا كان��ت خطوته��م قانوني��ة أم
ال ،لكن��ه ق��ال« :ال ي��زال ه��ذا املوض��وع قي��د
التحقي��ق» ،مضيفاً« :ال أس��تطيع القول ماذا
ميكن أن يحدث بعد ذلك».
وأفاد مص��در أمني إس��رائيلي «فرانس
ب��رس» ب��أن «املس��توطنني قاموا بتس��وية
حصل��وا خاللها على إذن يس��مح له��م البدء
بإج��راءات تس��جيل ملكي��ة ،لكن ه��ذا اإلذن
ليس دليالً على امللكية ،لذا فإن هذه اخلطوة
غير قانونية».

إسرائيل ُتهدد بقمع
مسيرات «يوم األرض»

فيما يستعد الفلسطينيون في األراضي
احملتل��ة وداخ��ل اخل��ط األخض��ر احملت��ل،
إلحي��اء ذكرى احتجاجات «يوم األرض» في
الثالثني م��ن آذار ،والذي قتل فيه عام 1976
ستة فلسطينيني داخل اخلط األخضر ،أثناء
احتجاجات عل��ى محاولة االحتالل مصادرة
أراضيه��م ،ه��ددت القيادت��ان السياس��ية
والعس��كرية اإلس��رائيلية ،مبواجه��ة ه��ذه
املس��يرات ف��ي ح��ال اقترابه��ا م��ن اخل��ط
الفاصل واختراقها نحو الوحدات العسكرية
املنتش��رة في املنطقة ،حتى لو أدى األمر إلى
مقتل فلسطينيني.
ُيش��ار إلى أن الهيئ��ة الوطنية لالجئني
ُتنظ��م ي��وم اجلمع��ة املقبل ،مبناس��بة «يوم
األرض»« ،مس��يرة العودة الكبرى» في غزة،
حيث س�� ُتقام مئات اخليام في خمسة مراكز
على بعد مئات االمتار من اخلط الفاصل بني
القطاع ومواق��ع االحتالل .وس��تقيم عائالت
الجئني في هذه اخليام س��تة أس��ابيع ،وفق
الهيئة التي تضم الفصائل وفاعليات شعبية
وأهلية.

باكستان تدافع عن سجلها
لألمن النووي

أمه��ل االحت��اد األوروب��ي «فيس��بوك»
أس��بوعني لل��رد على األس��ئلة الت��ي أثارتها
الفضيح��ة املرتبط��ة بانته��اك خصوصي��ة
البيان��ات التي ُجمع��ت من موق��ع التواصل
االجتماعي ،فيما أصر نواب بريطانيون على
احلصول عل��ى إيضاحات من رئيس��ه مارك
زوكربرغ شخصياً.
س��ألت املفوض��ة األوروبي��ة للمس��ائل
وجهتها
القضائية في��را جوروفا في رس��الة ّ
إل��ى املدي��رة التنفيذي��ة لعمليات فيس��بوك
ش��يرل س��اندبرج عن اخلطوات التي تنوي
الش��ركة اتخاذه��ا ملن��ع حص��ول فضيح��ة
مشابهة في املستقبل.
وقالت وفق مقتطفات من الرسالة تلقت
وكالة فرانس برس نس��خة منها« :س��أكون
ممتنة للحصول على إجابة خالل األسبوعني
املقبلني» ،وطرحت جوروفا خمس��ة أس��ئلة،
بينه��ا« :هل تأث��رت أي من بيان��ات مواطني

دافع��ت باكس��تان عن س��جلها لألمن
الن��ووي قائل��ة إن��ه ينبغ��ي عدم اس��تخدام
الش��كوك جتاه الشركات لتش��ويه سمعتها،
وذل��ك بعدم��ا فرض��ت الوالي��ات املتح��دة
عقوب��ات عل��ى س��بع ش��ركات باكس��تانية
لالش��تباه ف��ي أن له��ا ص�لات بالتج��ارة
النووية.
وتأزمت العالقات بني الواليات املتحدة
وباكس��تان ف��ي الس��نوات القليل��ة املاضية
بس��بب مزاعم عن دعم باكس��تان إلسالميني
متش��ددين يقاتلون في أفغانس��تان وهو ما
ينفيه املسؤولون الباكستانيون.
وف��رض مكتب الصناع��ة واألمن التابع
ل��وزارة التج��ارة األميركية العقوب��ات على
الشركات الباكس��تانية في  22آذار اجلاري،
بإدراجه��ا على قائم��ة «الكيان��ات» التابعة
ل��ه ،م��ا يجع��ل م��ن األصع��ب عليه��ا العمل
ف��ي الواليات املتح��دة أو العمل مع ش��ركات
أميركية.

االنتخابية
العرب وحملة ترامب
ّ

بقلم :حازم عياد

اس ��تغل الرئي ��س ترامب وطاق ��م حملته االنتخابي ��ة مخاوف بعض
العرب وهواجس ��هم لتوظيف املوارد واالمكانات لدعم حملته االنتخابية
وحقبته الرئاس ��ية املتعثرة ،وتكاثرت التس ��ريبات واألخبار حول العالقة
الت ��ي جتم ��ع ترام ��ب ببع ��ض الق ��ادة الع ��رب قب ��ل االنتخاب ��ات األخيرة
وبعدها.
االس ��تثمار األعظ ��م لترامب تب ��ع احلملة االنتخابي ��ة؛ اذ متكن من
جم ��ع امللي ��ارات من ال ��دول العربية املتوجس ��ة من التح ��والت اإلقليمية
والعاملية؛ وباتت جزء ًا من محاوالت تثبيت أركان رئاسته املتعثرة.
مؤخر ًا اس ��تغل الرئي ��س األمريكي زيارة ولي عهد الس ��عودية األمير
الش ��اب الطم ��وح محم ��د ب ��ن س ��لمان للتروي ��ج إلجنازاته بع ��رض لوحة
يستعرض فيها عدد ًا ممن مت تشغيلهم وتوظيفهم في أمريكا بتأثير من
العق ��ود املبرمة مع اململكة العربية الس ��عودية؛ فهن ��اك ما يقارب األربعة
ماليني مت تشغيلهم ومت إجناز ما يقارب  %55من العقود خالل عام واحد
ه ��و العام احلاس ��م الذي يس ��بق معرك ��ة انتخابات الكونغ ��رس األمريكي
النصفي ��ة؛ االجن ��ازات املعروض ��ة تزامن ��ت مع توس ��ع املع ��ارك واحلرائق
احمليطة بالرئيس األمريكي بشكل مريب ومثير لالهتمام.
ترام ��ب كش ��ف عن م ��دى الهشاش ��ة التي تعان ��ي منها إدارت ��ه ببحثه
املتواص ��ل ع ��ن اجن ��ازات حتى ل ��و أدت الى اح ��راج حلفاء أمري ��كا؛ بحث
متهور س ��يقود الى اطالق حمالت إعالمية في أمريكا وخارجها ،كما انه
س ��يفتح عيون احملققني وعلى رأس ��هم مولر بشكل اوس ��ع على حتالفات
ترامب وعالقاته اخلارجية.
الع ��رب لم يدرك ��وا بعد العواق ��ب املترتبة عن االنفتاح الواس ��ع على
إدارة ترامب؛ اذ س ��تقودهم الى مزيد من االس ��تنزاف والتورط في األزمة
الداخلي ��ة األمريكي ��ة وس ��تفتح الب ��اب ملزي ��د م ��ن احلم�ل�ات اإلعالمي ��ة
والتحقيقات والتس ��ريبات التي تضر مبكانة العديد من الدول العربية؛
فالعرب اآلن جزء من معركة دامية وخطرة تدور في الس ��احة األمريكية
دون مردود يذكر.
التركيز في أمري ��كا يزداد على الصراع الداخلي ،وامللفات اخلارجية
كلها مؤجلة؛ فروسي ًا ومن خالل إعالمها كشفت مؤخر ًا ان أمريكا أجلت
هجماتها على النظام الس ��وري الى وقت غير مسمى ،في حني ان أمريكا
أعلن ��ت أيض ًا تأجيل صفقة الق ��رن املتعثرة وغير املكتملة األركان ،فض ًال
ع ��ن كونه ��ا س ��بب ًا ف ��ي تفاقم حال ��ة التصارع ب�ي�ن حلفائه ��ا ووكالئها في
بد من التذكير بس ��عي واش ��نطن احلثيث الى تفعيل
اإلقليم ،وأخير ًا ال ّ
العماني ��ة للتواصل مع طهران أس ��وة ب ��إدارة أوباما قبل ثالثة
الوس ��اطة ُ
أع ��وام من اآلن؛ ما يعني ان املردود املتوقع للتقارب مع اإلدارة األمريكية
احلالي ��ة ضعيف وي ��كاد يقترب من الصفر ،في حني ان الكلفة مرش ��حة
ال ��ى االرتف ��اع خالل
االس ��ابيع واألش ��هر
القليل ��ة املقبلة ،فهل
يدرك العرب ذلك ،أم
ان العج ��ز أم ��ام هذه
احلقائق واالنكار هو
سيد املوقف؟}

الشيخ عكرمة صبري :قرارات االحتالل بشأن
األقصى والقدس تؤجج الصراع في المنطقة
ح�� ّذر رئيس الهيئة اإلس�لامية العليا في القدس ،الش��يخ عكرم��ة صبري ،من
القرارات اإلس��رائيلية املتتالية ،واالعتداءات على القدس واملسجد األقصى ،معتبرا ً
أنها ُتساعد في تأجيج الصراع باملنطقة.
وكانت ش��رطة االحت�لال قد أعلنت عن س��ماحها لنش��طاء «الهي��كل» املزعوم
بإج��راء تدري��ب على مراس��م تق��دمي القرابني في عي��د «الفصح» العب��ري مبحاذاة
أسوار املسجد األقصى املبارك.
وكتب��ت صحيفة «هآرتس» العبرية ،أن الش��رطة س��محت بذلك ألول مرة منذ
بدء النش��طاء بهذا التقليد في العقد املاضي ،مضيفة أن املراس��م س��تقام في اجلهة
اجلنوبية من املسجد األقصى ،وعلى مقربة من احلائط الغربي.
وذكرت أن هذه املراس��م ،التي بدأت بشكل سري قبل سنوات ،أصبحت حتظى
اليوم بتأييد الكثير من احلاخامات وبدعم مادي من البلدية اإلسرائيلية في القدس،
كما أنها تقترب بشكل أكبر كل عام من األقصى.
وأوضحت أنه خالل عام  ،2015أقيمت تلك املراسم في إحدى باحات املدارس
اليهودية غرب القدس (على بع��د أربعة كيلومترات من األقصى) ،وفي عام 2016
أقيمت على جبل الزيتون (على مس��افة كيلومتر ونصف من املس��جد) ،أما في عام
 2017فق��د أُقيمت في س��احة كني��س اخلربة في احل��ي اليهودي بالبل��دة القدمية
(على مس��افة  400متر من األقصى) ،لتصل هذا العام إلى محاذاة أس��وار املس��جد
األقصى.
وتعقيبا ً على ذلك ،قال الش��يخ صبري :إن الس��ماح بتقدمي قرابني عيد الفصح
العبري ،متا ٍد في االعتداء على مدينة القدس واملسجد األقصى« ،لكونها س ُتقام في
منطقة القصور األموية املالصقة للمسجد األقصى من اجلهة اجلنوبية».
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األهداف الحقيق ّية لتدخل بوتين في سوريا ..دول ّية وليست إقليمية
ذك��رت مص��ادر غربية أن م��ا ال يقل ع��ن ثالثمئة
روس��ي لقوا مصرعهم خالل  7و 8شباط املاضي ،إثر
غارة جوي��ة أميركية عل��ى القوات الس��ورية التابعة
للرئيس بش��ار األس��د .وكانوا كلهم يعمل��ون لصالح
شركة واغنر العسكرية اخلاصة.
بي��د أن وزارة اخلارجي��ة الروس��ية صرحت بأن
خمس��ة مواطنني روس فقط لقوا مصرعهم ،وال عالقة
له��م بالق��وات املس��لحة الروس��ية؛ وأصيب عش��رات
آخ��رون بج��روح .ووص��ف وزير اخلارجية س��يرغي
الف��روف التقاري��ر الغربية بش��أن هذه اخلس��ائر أنها
«محاوالت تخمني بشأن احلرب».
للوهلة األولى ،يبدو رد فعل روس��يا غير متوقع.
وفي وقت يزداد فيه التوتر ف��ي عالقاتها مع الواليات
املتحدة ،فإن هذا الهجوم يع ّد فرصة ممتازة للكرملني
ليوجه إدانة إلى منافسه.
وعادة ما تغتنم روس��يا هذه الف��رص؛ ففي وقت

س��ابق ،انتق��د الس��فير الروس��ي ل��دى األمم املتح��دة
فاس��يلي نيبنزيا نظيرته األميركية نيكي هيلى ،وذلك
َ
«املنتخب ش��رعياً»
لوصفها حكوم��ة فالدميير بوتني
بـ«النظام».
وباإلضاف��ة إلى ذل��ك؛ تفتخر روس��يا مبواطنيها
الذي��ن ماتوا ف��ي املعركة كأبط��ال .ويق��ال الكثير عن
شجاعة الطيار العس��كري رومان فيليبوف الذي ُقتل
ف��ي املعركة قبل أي��ام قليلة ،بس��بب الغ��ارة اجلوية
األميركي��ة .ويق��وم أن��دري ماالخ��وف اآلن -وه��و
ش��خصية تلفزيوني��ة عل��ى ش��بكة تلفزيون روس��يا
األولى التابع��ة للكرملني -بتصوير فيل��م وثائقي في
سوريا عن فيليبوف.
ومع ذلك ،وبالنس��بة إلى الغ��ارات اجلوية التي
تقوده��ا الوالي��ات املتح��دة؛ ل��م يلق اجلن��ود الروس
حتفهم ،وهذا واضح متام��ا ً في بيان وزارة اخلارجية
الروس��ية ردا ً على التقارير الغربية .فقد أش��ار البيان

بقلم :نينا خروتشوفا
إلى أن «املواطنني الروس» جاءوا إلى سوريا «مبحض
إرادتهم وألسباب مختلفة» ،و«ليس من مهمة الوزارة
تقييم صحة وشرعية قراراتهم».
وقد استخدمت روسيا هذه القوات حلل مشاكلها
م��ن قبل -على س��بيل املثال -أثناء ضم القرم بش��كل
غير قانوني عام  .2014وادع��ى الكرملني حينئذ بأن
ذلك لم يكن بس��بب الغزو الروس��ي ،بل هو راجع إلى
إرادة الناس الذين يعيشون في شبه جزيرة القرم.
وبطبيع��ة احل��ال ،ال يريد بوت�ين أن يتهم بتكرار
احل��رب الس��وفياتية األفغاني��ة الكارثي��ة -1979
 ،1989التي س��اعدت في انهيار االحتاد السوفياتي.
ولذلك ،ح��رص بوتني على تقدمي العملية العس��كرية
الروس��ية كمس��عى محدود بغية تخليص العالم من
تنظيم الدولة اإلسالمية (داعش).
وع�لاوة على ذل��ك؛ أعلن بوتني ف��ي كانون األول
املاض��ي -خالل زي��ارة للقاعدة اجلوية الروس��ية في
حميميم بس��وريا -انس��حابَ القوات الروس��ية ،على
وجه التحديد الستكمال املهمة الرسمية .وأعلنت وزارة
الدفاع الروسية أن الوضع «استقر» بعد القضاء على
نحو  35ألف مقاتل و 700معسكر تدريب.
ولك��ن احلقيقة هي أن التدخل الكامل في س��وريا
(مبا في ذلك املرتزقة) يهتم -قبل كل ش��يء -بحماية
املصال��ح الوطنية الروس��ية .ومؤك��د أن تقدمي الدعم
لنظام األسد سيسمح لروسيا باحلفاظ على وجودها
بالش��رق األوس��ط .وفي الوقت نفسه ،س��يبينّ أن أي
انتفاضة شعبية إلطاحة حلفاء روسيا ستفشل.
إن ع��رض روس��يا واختباره��ا للتكنولوجي��ا
العس��كرية اجلدي��دة -مثل الصواري��خ العالية الدقة

مصير مدينة دوما رهن المفاوضات
مسارات عدة للمهجرين من الغوطة
م��ع تواص��ل تهجي��ر س��كان وأهال��ي الغوط��ة
الشرقية لدمش��ق إلى الشمال السوري ،وبدء عمليات
نق��ل الدفعة الثانية من مقاتل��ي املعارضة والعائالت
التي ّ
فضلت الرحيل على البقاء حتت رحمة «اتفاقات
مصاحلة» بال ضمانات بأن يلتزم بها النظام السوري
وروسيا ،يبقى مصير مدينة دوما التي ال تزال خاضعة
لـ«جيش اإلسالم» مرهونا ً بنتيجة مفاوضات يجريها
الفصيل مع موس��كو ،وسط متس��كه بالبقاء في دوما،
رافض��ا ً اخل��روج إلى الش��مال الس��وري .فيما تش��ير
املعطي��ات إلى إمكان توص��ل هذا الفصي��ل إلى اتفاق
للبق��اء ف��ي املدين��ة ،م��ع حت ّوله إل��ى «ق��وات حماية
ش��عبية» وقبوله بعودة مؤسس��ات النظام اخلدمية
إلى املدينة.
وال تزال املفاوضات بني فصيل «جيش اإلس�لام»
وروس��يا غير واضحة املعالم ،في ظ��ل إصرار من هذا
الفصيل عل��ى البقاء في مدينة دوم��ا معقله البارز ،إذ
قال قائ��ده عصام بويضاني في تس��جيل صوتي ُبث
يوم الس��بت إن فصيل��ه «ثابت» ولن يخ��رج ،معتبرا ً
أن وج��ود مقاتلي��ه بالق��رب من دمش��ق نص��ر للثورة
السورية ،وأنه يجب احلفاظ على هذه القوة.
وترجح أغلب املصادر أن ت��ؤدي املفاوضات إلى
اتفاق بني «جيش اإلسالم» واجلانب الروسي تتحول
مبوجب��ه مدينة دوما إلى منطقة «مصاحلة» ش��بيهة
مبدين��ة معضمية الش��ام في غوطة دمش��ق الغربية،
بحي��ث تع��ود إليه��ا مؤسس��ات النظ��ام اخلدمي��ة
واإلدارية ،مع بقاء مقاتلي «جيش اإلس�لام» كـ«قوات
حماية» ،دون دخول قوات النظام إلى املدينة.
وف��ي هذا الس��ياق ،أكد املرصد الس��وري حلقوق
اإلنس��ان يوم األحد استمرار خروج املدنيني من مدينة
دوم��ا التي يس��يطر عليه��ا فصيل «جيش اإلس�لام»،
في القس��م الش��مالي من الغوطة ،إلى مناطق سيطرة
النظ��ام عبر مخيم الوافدي��ن ،بالتزامن مع مفاوضات

بقلم :أمني العاصي
ب�ين هذا الفصيل وروس��يا ،في محاول��ة للتوصل إلى
اتفاق نهائي حول مستقبل املدينة التي تضم عشرات
آالف املدنيني.
ونقل املرصد عن «مصادر موثوقة» أن املفاوضات
«وصل��ت إلى مراحل متقدّمة» ،مش��يرا ً إلى أن االتفاق
يتضمن مواد تنص «على مغ��ادرة الرافضني لالتفاق
مدينة دوما من مدني�ين ومقاتلني ونقلهم إلى القلمون
الش��رقي ،ودخول الش��رطة العس��كرية الروسية إلى
مدينة دوما وتثبيت مق��رات ونقاط لها داخلها ،وبقاء
املوافق�ين عل��ى االتفاق داخ��ل املدينة ،عل��ى أن تعود
الدوائ��ر الرس��مية التابع��ة للنظ��ام إلى العم��ل داخل
مدينة دوما».
وكان املرصد قد أشار الس��بت إلى أن من املتوقع
عق��د «أكبر صفق��ة بني جيش اإلس�لام والنظ��ام ،عبر
إفراج اجليش عن آالف املختطفني واألس��رى لديه في
س��جن (التوب��ة) ،ومعتقالته األخ��رى ،مقابل إخراج
النظ��ام آالف اجلرح��ى واحل��االت املرضي��ة ونقله��م
لتلقي العالج ضمن اتفاق بضمانة روسية» .وأشارت
قاعدة حميميم الروسية في الساحل السوري إلى أنه
مت بالفع��ل «القضاء» على تنظيم «جبهة النصرة» في
الغوطة الش��رقية ،مش��يرة إل��ى أن القوات الروس��ية
في س��ورية حاولت إنهاء وجود «التنظيم باألساليب
السلمية دون جدوى» ،وفق القاعدة.
وف��ي الس��ياق نفس��ه ،ذك��ر التلفزيون الرس��مي
الس��وري التاب��ع للنظ��ام أن النقط��ة الرئيس��ية ف��ي
اخل�لاف ح��ول مصي��ر عناص��ر «جي��ش اإلس�لام»
خ�لال املفاوض��ات القائم��ة ،تتمثل ف��ي الوجهة التي
يجب أن يخ��رج إليها ه��ؤالء إن لم يقبلوا بـ«تس��وية
أوضاعه��م» وأرادوا اخل��روج م��ن دوما .كذل��ك نقلت
وكالة «سبوتنيك» الروس��ية عن «مصدر أمني» تابع

للنظام قوله إن «احلس��م العسكري للجيش السوري
في دوما قد ُح ّي َد بش��كل كبير نظ��را ً لوجود مخطوفني
بيد جيش اإلس�لام» ،مش��يرا ً إلى أن «املفاوضات بني
جيش اإلس�لام واجلانب الروس��ي تخض��ع لكثير من
االعتب��ارات التقنية وهي ش��اقة ومضنية وحساس��ة
جداً».
في موازاة ذلك ،بدأت أطراف في املعارضة تتبادل
االتهامات حي��ال ما جرى في الغوطة الش��رقية ،فيما
أش��ار رئيس الدائ��رة اإلعالمية في االئت�لاف الوطني
الس��وري أحمد رمضان ،في تغريدة له على «تويتر»،
إل��ى أن االئت�لاف «ل��م ُيص��در أي تصري��ح ،أو بيان»
بتحميل فصيلي «جيش اإلس�لام» أو «فيلق الرحمن»
مسؤولية ما حدث في الغوطة.
في املقابل ،ش��ن املتحدث باس��م «فيلق الرحمن»
وائ��ل عل��وان ،ف��ي تصريح��ات تلفزيوني��ة ،هجوم��ا ً
على فصيل «جيش اإلس�لام» ،مح ّمالً إياه مس��ؤولية
س��قوط بلدات كاملة في الغوطة «بشكل مفاجئ دون
مع��ارك حقيقي��ة» خالل  12س��اعة ،منها النش��ابية،
واحملمدية ،وأوتايا ،وبيت نامي ،والشيفونية ،مضيفاً:
«هذا األمر س��بّب تضعضعا ً كام�لاً في بقية القطاعات
العس��كرية» ،وه��و م��ا أدى إل��ى تقس��يم الغوطة إلى
ثالثة أقس��ام .وأش��ار علوان إلى أن اجلانب الروس��ي
فرض مب��دأ مفاوضة فصائل املعارضة الس��ورية في
الغوطة كل على حدة ،رافضا ً التفاوض مع وفد موحد
من الفصائل كاف��ة ،كما رفض ّ
تدخ��ل هيئة التفاوض
التابعة للمعارضة السورية.
في غضون ذلك ،تتواصل عمليات تهجير س��كان
وأهال��ي الغوط��ة الش��رقية ،وتوزع��ت العائ�لات في
جه��ات عدة ،إذ اجت��ه بعضها إلى مراك��ز إيواء تابعة
للنظ��ام ،فيم��ا ّ
فض��ل البع��ض البق��اء ف��ي الغوط��ة،
واجتهت عائالت أخرى إلى الشمال الغربي السوري.
وأشارت وكالة «سانا» التابعة للنظام يوم األحد إلى

وغيره��ا من األس��لحة -قد ع��زز هذه اإلش��ارات .وفي
األس��بوع املاض��ي ،نقل��ت روس��يا -ردا ً عل��ى نش��ر
املقاتلني الس��ريني والقاذف��ات األميركية -مقاتلني في
مروحي��ات اجلي��ل اخلام��س من ط��راز س��و 57-إلى
سوريا «الختبارهم في معركة حقيقية».
هناك س��بب آخر الس��تمرار التدخل الروس��ي في
س��وريا؛ فوفق��ا ً لبعض التقدي��رات ،تب�ين أن أكثر من
خمس��ة آالف مقاتل مس��لم من أصل روس��ي من آسيا
الوس��طى والقوقاز يقاتلون مع «داعش» في س��وريا
وبلدان أخرى .ويش��عر الكرملني -ألسباب واضحة-
بالقلق من احتمال ع��ودة هذه العناصر املتطرفة ذات
اخلبرة القتالية إلى روسيا.
وتزي��د احلج��ج الغربية حول تدخل روس��يا في
س��وريا م��ن احتم��االت وق��وع هجم��ات إرهابية على
األراض��ي الروس��ية ،لك��ن بوت�ين يرف��ض ذل��ك .وإذا
متكنت الواليات املتحدة من تبرير غزوها ألفغانستان
والع��راق وس��وريا حت��ت راية األم��ن القوم��ي ،ميكن
روسيا أن تفعل الشيء نفسه في سوريا.
وقد أعلن يونس بك يفكوروف (رئيس جمهورية
أنغوش��يا الروس��ية الصغيرة في ش��مال القوقاز) أن
العملية في س��وريا اس��تعادت س��معة روس��يا كقوة
عاملي��ة .إن بوتني ال يعترف بذلك ،ولكنه كان س��عيدا ً
بثن��اء زعي��م أنغوش��يا التي -عل��ى غرار الشيش��ان
املجاورة وداغس��تان -غالبا ً م��ا تكون مرتعا ً للتطرف
اإلسالمي.
وبطبيع��ة احل��ال ،من األفض��ل أال ي��درك الروس
وغيرهم مدى ارتفاع تكلف��ة هذا التأثير حقاً .فبدال ً من
االعتراف باخلس��ائر التي تقاس مبئات األش��خاص؛
يحتاج الكرملني إلى تأكيد أهمية روس��يا في س��وريا،
وموقفها كمنتصر على «داعش» ،وقدرتها على حماية
حلفائها.
واأله��م من ذلك أن��ه قب��ل االنتخابات الرئاس��ية
التي ستجري في  18آذار ،وسيفوز بها بوتني دون أي
منازع؛ يحتاج الروس إلى فهم أن اختيارهم سيكون:
إما بوتني أو الفوضى}.

بدء عملية خروج الدفعة الثانية
من مقاتلي املعارضة الذين كانوا
في حي جوبر الدمشقي ،وبلدات
عرب�ين وع�ين ترما وزمل��كا ،إلى
إدلب.
وأش��ار املرص��د الس��وري
حلقوق اإلنس��ان إل��ى أنه خرج
حت��ى الس��بت نح��و  132أل��ف
مدن��ي عب��ر املعابر إل��ى مناطق
سيطرة قوات النظام في الغوطة
الشرقية ،بينما بقي ما ال يقل عن
 37ألف مدني ف��ي بلدات كفربطنا وعني ترما وس��قبا
التي سيطرت عليها قوات النظام.
إلى ذلك ،وصلت صباح األحد ،الدفعة األولى من
هجري القطاع األوس��ط ف��ي الغوطة الش��رقية ،إلى
ُم ّ
قلعة املضيق في ريف حماة ،بعد ّ
تأخر دام س��اعات.
وأش��ارت مصادر مطلعة إلى أنّ «س��بع عشرة حافلة
تض�� ّم نحو ألف مدني ومقاتل م��ن الفيلق ،خرجت من
مدين��ة عربني ف��ي قلب الغوط��ة إلى منطقة حرس��تا،
على األوتوس��تراد الدولي ق��رب مبنى امل��وارد املائية
عن��د مدخ��ل دمش��ق الش��مالي ووصلت إلى الش��مال
السوري» .وأوضحت املصادر أن «سبب عدم مغادرة
احلافالت منذ الس��بت يعود إل��ى انتظار اكتمال العدد
ليتم نقله��م بعدها» ،مش��يرة إل��ى أنّ «الدفعة األولى
تضم س��تة آالف ش��خص ،بني مقاتلني ومدنيني ،ممن
رفض��وا املصاحلة م��ع النظامّ ،
وفضل��وا اخلروج إلى
شمال سورية».
ويش��مل االتف��اق خ��روج املدني�ين واملقاتل�ين
الرافضني للمصاحلة م��ع النظام ،ليتو ّزعوا على قرى
وين��ص االتف��اق على وقف
وبل��دات محافظ��ة إدل��ب.
ّ
إط�لاق النار ف��ي بلدات القطاع األوس��ط ف��ي الغوطة
الش��رقية ،وهي ح�� ّزة ،وعرب�ين ،وعني ترم��ا ،ووادي
عني ترما ،وحي جوبر الدمش��قي ،وه��ي املناطق التي
كان يسيطر عليها «فيلق الرحمن» الذي و ّقع االتفاق.
وأوضح��ت مص��ادر مطلع��ة أن مهج��ري الغوط��ة
الشرقية ينزلون من «باصات النظام» في منطقة قلعة
املضيق ش��مال غرب��ي حماة ،ليصع��دوا في «باصات
تابع��ة للمعارضة» حيث يت��م نقلهم إلى مخيمات في
ري��ف حلب الغربي ،وف��ي ريف إدل��ب «إقامة مؤقتة»
منها مخيم ميزناز ،وس��اعد ،مش��يرة إلى أن القادمني
من الغوطة له��م بعد ذلك حرية البق��اء في املخيم ،أو
التح��رك في مناطق املعارضة في الش��مال والش��مال
الغربي}.
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كذبة االنتخابات في إعالم السيسي :نساء وأتوبيسات للحشد ..وأغا ٍن وطنية مز ّيفة
مبش��اركة فات��رة ،ب��دأت االنتخابات الرئاس��ية
املصري��ة ي��وم االثن�ين ،الت��ي اس��تمرت حت��ى ي��وم
األربع��اء .قب��ل أن تفتح مراك��ز االقت��راع أبوابها أمام
الناخب�ين ف��ي مص��ر ،كان��ت مكبّ��رات الص��وت التي
تذي��ع األغان��ي الوطني��ة (عل��ى الطريقة الش��عبية)
مت�لأ األرج��اء ،وحتي��ط تقريبا ً ب��كل أحي��اء القاهرة،
بكثاف��ة أكبر م��ن تلك املتبعة منذ حوالي أس��بوع .أما
اإلع�لام املصري ،فعلى عادت��ه ،ال يزال ينش��ر أخبارا ً
ع��ن «اإلقبال على املش��اركة في العملي��ة االنتخابية،
ويتح��دث ع��ن احلش��ود والطوابير ،وتوقع��ات تزايد
ع��دد الناخب�ين في الس��اعات املقبل��ة» ،كم��ا يواصل
نش��ر البيانات الصحافية الواردة م��ن وزارات الدولة
ومؤسساتها بش��أن تصويت الوزراء واملسؤولني في
االنتخابات.
ً
ويحرص اإلع�لام أيضا على نش��ر أخبار وصور
الفنانني املش��اركني في االنتخابات ،مع رس��ائل منهم
بشأن الوطنية وضرورة املشاركة وما إلى ذلك.
كما يواصل اإلعالم احمللي ،نشر اللقطات اخلاصة
الت��ي تب��دو مصطنع��ة و ُم ّ
حض��رة خصيص��ا ً له��ذه
املناس��بات مثل «كفيف يدلي بصوته في االنتخابات
ويح��ث الش��باب عل��ى املش��اركة» ،و«والدة الش��هيد
تدلي بصوتها» ،و«س��يدة تقبّل صورة السيسي على
باب اللجنة» ،وغيرها من «اللقطات» املكررة في أغلب
وسائل اإلعالم احمللية.
ونش��رت معظم وس��ائل اإلعالم املصري��ة تقريرا ً
بعن��وان «عقوب��ة ع��دم التصوي��ت ف��ي االنتخاب��ات
الرئاس��ية» ،وفقا ً لقانون االنتخاب��ات بالقرار رقم 22
لس��نة  ،2014لتنظيم االنتخابات الرئاسية ،الصادر
ف��ي آذار  ،2014حي��ث تنص املادة رق��م  43منه على
«يعا َق��ب بغرامة ال تتجاوز  500جنيه من كان اس��مه
مقيدا ً بقاع��دة بيانات الناخبني وتخلف بغير عذر عن
اإلدالء بصوته في انتخابات رئيس اجلمهورية».
وعرض��ت بع��ض وس��ائل اإلع�لام آراء خب��راء
في القان��ون ،في دس��تورية معاقبة غير املش��اركني،
مطالب�ين بحص��ر أس��مائهم م��ن كش��وف االنتخابات
لتقدميه��ا للنياب��ة العام��ة لتحري��ر بالغ��ات ضدهم
وتوقيع الغرامة فوراً».

النس��اء تغلّ َ
نب على املش��هد اخل��اوي ،فبعضهن
ارتدي��ن مالبس بعل��م مصر ،وأخري��ات حملن األعالم
وقدّم��ن اس��تعراضات أمام اللج��ان وأم��ام املدارس،
إم��ا بالرق��ص والتمايل عل��ى أنغام األغان��ي الوطنية
 الش��عبية ،أو التلوي��ح بالعل��م مع مشاكس��ة املارةلس��ه» ،وما على شاكلته
بترديد س��ؤال «انتخبت وال ّ
من أسئلة.
وبينما يتنافس مرش��حان هم��ا الرئيس املنتهية
واليت��ه عب��د الفت��اح السيس��ي ،ورئي��س ح��زب الغد
موس��ى مصطف��ى موس��ى ،إال أن االنتخاب��ات أش��به
باس��تفتاء على السيس��ي وحده ،فاملش��هد االنتخابي
ف��ي مص��ر لي��س عصيا ً عل��ى التحلي��ل ،ال س��يما بعد
مس��رحية البح��ث عن أي مرش��ح ينافس السيس��ي،
حتى مت االستقرار على مصطفى موسى.
فف��ي الغال��ب؛ كل من سيش��ارك ف��ي االنتخابات
س��يص ّوت لصالح السيسي ،ذلك ألن موسى مصطفى
موس��ى ل��م يك��ن معروف��ا ً مطلقا ً س��وى من��ذ أن أعلن
ترش��حه قبل غلق ب��اب التق��دم لالنتخابات بس��اعة
واح��دة ،وبالتال��ي ف��إن احتم��االت حصول��ه عل��ى
نس��بة تصوي��ت تكاد تك��ون منعدمة ،وه��و ما يجعل
االنتخابات أشبه باالستفتاء على شعبية السيسي.

إسرائيل واألحجية السورية
بقصف مفاعل دير الزور
بقلم :علي سفر
تعترف إس��رائيل رسميا ً بأنها قصفت مفاعل الكبر السوري في دير الزور عام  ،2007ويتحول
سوري غير مقصوف ،ميسي املشهد كوميدياً،
األمر إلى خبر عاجل ،وبينما يبحث املرء عن أي مكان
ٍ
ال غرابة في أن يتم تناوله من باب تزجية الوقت ،والترفيه عن النفس (.)...
إس��رائيل التي تعترف اليوم بأنها قصفت مفاعالً نوويا ً س��وريا ً لم يعرف السوريون بوجوده
أص�لاً ،وبأن النظام الذي يحكمهم يق��وم بتطويره ،إال بعد أن قامت هي بفعلتها ،تش��ارك اليوم في
األحجية الس��ورية ،فتكشف حصتها من ورق «الكوتش��ينة» على الطاولة مثل غيرها من الالعبني،
فه��ي تري��د للنظام أن يبق��ى على قيد احلي��اة ،ولكن عل��ى طريقته��ا ومذهبها؛ هزي��ل ذلي ٌل يحرس
حدودها من املجانني الذين ما زالت تعيش في رؤوس��هم أحالم العصور البائدة عن العدالة وإعادة
احلقوق املسلوبة ألصحابها!
ولك��ن ملاذا يعترف اإلس��رائيليون اآلن مبا فعلوه قبل  11س��نة ،على الرغم م��ن أن العالم كله
كان يعرف منذ البداية أنهم هم الفاعلون؟ هل ألنهم كانوا خائفني من رد النظام املقصوف؟ أم ألنهم
كان��وا مرتعدين م��ن اإلحالة إلى محكمة العدل الدولية؟ أم لش��عورهم بالندم؟ حكما ً اإلجابة ال هذا
وال ذاك ،اإلجاب��ة أنهم يقولون للنظام الذي ما زال يدّعي أنه عد ّوهم ،ويبني أس��طورته البلهاء أمام
مؤيّدي��ه الس��وريني والعرب من هذا االدع��اء؛ إنه وعلى الرغم من كل انتصاراته على ش��عبه ،ليس
س��وى إ ّمعة ،مت دهس��ه في الس��ابق عام  ،2007وميكن أن يتم ذلك مرارا ً وتكراراً ،طاملا أن مصيره
وأمره بني أيديهم.
ال ميكن حتليل ورق اللعب اإلس��رائيلي ،بأي حال ،أن يوصف الدور اإلسرائيلي بغير املؤديات
التي ينتهي إليها ،فاإلبقاء على األس��د ونظامه كان اس��تراتيجية واضحة اعترف بها مس��ؤولو تل
أبيب غير مرة ،والتحذير من خطورة التحول الدميوقراطي في س��ورية ،وفي دول املنطقة ،كان وما
زال أمرا ً رائجا ً في دهاليز السياس��ة اإلس��رائيلية ،طاملا أن عدوانية الدولة الصهيونية وتسلطيتها،
تبقى وتزداد ،من خالل وجود أنظمة مسخ ،تدّعي ممانعتها ،وتهديدها للدميوقراطية اإلسرائيلية،
من مثل نظام األسد.
وهكذا يتم الكشف عن جزء من الورق ،ليكتشف املتفرج اجلالس على طرف طاولة الالعبني أن
دور إس��رائيل يتماهى مع دور نظام األس��د ذاته ،ولعل قراءة حركيّة تب��ادل األدوار توضح كيف أن
ثورة تريد إطاحة نظام مستبد لن حتصل مطلقا ً على دعم أهم املستفيدين من وجوده ،بل إن العداء
لهذه الثورة س��يأتي من هذا املستفيد األكبر ،ومن املستفيدين اآلخرين الذين يتعيشون على هامش
هذه العالقة بني الديكتاتوريات والدول «الدميوقراطية» التي تنتهك حقوق الشعوب وتسلبها}.

وكان املرش��حان احملتم�لان خال��د عل��ي وأن��ور
السادات ،قد انسحبا من السباق الرئاسي بعد وصفه
بـ«املس��رحية» .كما ألقت الس��لطات املصرية القبض
على الفريق سامي عنان رئيس أركان اجليش السابق
صبيحة إعالنه نيّة الترش��ح بس��بب مخالفة القواعد
العسكرية ،وألقت القبض أيضا ً على املستشار هشام
جنينة ال��ذي كان يدير حملت��ه االنتخابية .فضالً عن
إجبار أحمد ش��فيق على االنس��حاب م��ن االنتخابات
بعد أن أعلن نيته خوض املنافسة من اإلمارات.

املدارس كانت في عُ هدة قوات اجليش والش��رطة
منذ يومني ،اس��تعدادا ً لالنتخاب��ات ،لكن العاملني في
األحياء ،كانت لهم ملستهم اخلاصة على االستعدادات
لالنتخابات ،بنصب «فِراشات» تشبه تلك املستخدمة
في األفراح الشعبية املصرية ،إلى جانب تعليق مزيد
من صور والفتات دعم السيس��ي على أبواب املدارس
التي حتتوي على جلان اقتراع.
بع��ض األح��زاب السياس��ية املصري��ة املوالي��ة
للنظ��ام ،و ّف��رت أتوبيس��ات لنق��ل املواطن�ين ملراك��ز
االقتراع ،ونصبت أكش��اكا ً لتعريف املواطنني بأماكن
جلانهم من خالل الرقم القومي.
وجت��در اإلش��ارة إل��ى أن بع��ض املؤسس��ات
احلكومي��ة ،فرض��ت عل��ى العامل�ين فيه��ا اإلدالء
بأصواتهم ف��ي االنتخابات ،من خ�لال تنظيم رحالت
جماعي��ة للتصويت ،أو مس��اومتهم عل��ى منحهم يوم
إج��ازة لالنتخاب��ات نظي��ر تق��دمي ص��ورة م��ن الرقم
القوم��ي ليت��م الكش��ف ع��ن تس��جيلهم ف��ي كش��وف
الناخبني من عدمه.
ويدل��ي الناخبون داخل مصر بأصواتهم في أكثر
م��ن  13أل��ف جلن��ة فرعية على مس��توى الب�لاد أيام
االثنني والثالثاء واألربعاء ،أسوة بتصويت املصريني
في اخلارج األس��بوع قبل املاضي ،الذي اس��تمر ثالثة
أي��ام أيض��اً .وتق��ول الهيئ��ة الوطني��ة لالنتخاب��ات
إن نح��و  59مليون��ا ً يحِ ّ
��ق له��م التصوي��ت ف��ي هذه
االنتخابات}.

مجدد ًا
القيصر يحكم روسيا
ّ
بقلم :خليل العناني
لم يكن فوز الرئيس الروسي ،فالدميير بوتني ،بوالية رئاسية رابعة أمرا ً مفاجئاً ،فالرجل القوي
ف��ي روس��يا خالل العقدي��ن املاضيني ضمن فوزه ف��ي االنتخابات الرئاس��ية قبل أن تب��دأ ،وذلك من
خالل إجراءات نظامه الس��لطوي الذي مينع أي منافس��ة حقيقية أو جادة في ب�لاده .بيد أن اجلديد
في االنتخابات الروس��ية جاء من خارجها ،وحتديدا ً من منطقة الشرق األوسط التي احتفلت وسائل
اإلع�لام في أكثر من بلد بها بالفوز الس��احق (؟!) لبوت�ين في االنتخابات ،وكأنه��ا حتتفل بزعمائها
ورؤس��ائها .فمن تابع اإلعالم املصري ،خالل األس��بوع املاضي ،يكتش��ف النش��وة التي طغت عليه،
حت��ى قبل اإلع�لان النهائي عن نتائج االنتخابات الروس��ية .وكذلك اإلعالم املوالي للنظام الس��وري
الذي اعتبر فوز بوتني انتصارا ً حلليف مهم وقوي لبشار األسد.
فوز بوتني بفترة رئاس��ية جديدة تس��تمر س��تة أعوام يعني أن روسيا س��وف تستمر في عباءة
«البوتينية» حتى عام  ،2024وهي أطول فترة ح َك َم فيها ش��خص واحد روس��يا منذ سقوط االحتاد
الس��وفياتي عام  .1990أي إننا إزاء ترس��يخ كامل ملا ميثل
نوعا ً جديدا ً من األنظمة الس��لطوية التي حتتكر السلطة من
خالل االنتخابات .بيد أن معضلة هذا النوع من السلطويات
التنافسية ،والتي تنتش��ر في العالم خصوصا ً في منطقتنا
العربي��ة ،أنها تدمر املجتمعات بش��كل بطيء ،نتيجة غياب
املنافس��ة احلقيقي��ة ،وانتفاء البدائل السياس��ية ،بحيث إذا
اختفى الشخص القوي تنفلت األوضاع ،وتعم الفوضى في
البالد ،كما حدث في ليبيا واليمن والعراق وغيرها.
وم��ن يتاب��ع تعليق��ات مختصني في الش��أن الروس��ي
س��وف يكتش��ف أن البالد مقبلة على مرحل ٍة غير مس��بوقة
من املجهول ،نتيجة غياب بدائل سياس��ية واضحة ،ميكنها
أن متأل فراغ الس��لطة ،بعد خروج بوت�ين منها .صحيح أن
بوتني يحظى بش��عبية ال ميك��ن إخفاؤها أو التقلي��ل منها ،خصوصا ً في املدن الكبرى ،مثل موس��كو
وس��ان بطرس��برغ ،إال أن املش��كلة تكمن في أنه لم يترك مس��اح ًة ألي ش��خص أو تيار أو حزب آخر،
ميكن��ه أن مي�لأ فراغه ،حني يرحل أو يخرج من الس��لطة .قطعا ً س��يحاول بوتني ،في األعوام الس��تة
املقبلة ،تهيئة من يخلفه في قيادة البالد ،مثلما فعل قبل أعوام حني جاء بصديقه دميتري ميدفيدف
رئيساً ،وتولى هو رئاسة الوزارة ،وكان هو احلاكم الفعلي للبالد.
رمب��ا كان الفت��اً ،وإنْ لم يكن مفاجئاً ،أن يتلقى بوتني تهنئة على فوزه في االنتخابات من رئيس
أهم دولة دميقراطية ،وهو الرئيس األميركي دونالد ترامب ،الذي تهاجمه صحف بالده اآلن على هذه
التهنئة ،باعتبارها إس��اءة للتقاليد والقيم األميركية .وقد جاء االنتقاد األبرز لترامب من الس��يناتور
املخض��رم ج��ون ماكني الذي قال ،في بيان صدر عن مكتبه عش��ية تهنئة ترام��ب لبوتني «إن اتصال
رئي��س أميركي باملس��تبدين الفائزين بانتخابات مزيف��ة ،تص ّر ٌ
ف ال يجعله قادرا ً عل��ى قيادة العالم
احل��ر» .وال يبدو ترامب عابئا ً بانتقادات الصح��ف األميركية له على تهنئته بوتني ،وهو الذي يغبط
األخير ،وغيره من طغاة العالم ،على سلطويتهم وسلطاتهم الواسعة.
لم يفز بوتني بالرئاس��ة ألنه األقوى فحس��ب ،وإمنا أيضا ً ألنه قام بتأميم املجتمع السياسي في
روس��يا ،وبتجميد احلياة السياس��ية بش��كل كامل ،حيث لم تعد هناك معارض��ة حقيقية أو مجتمع
مدني قوي ،ميكنه وقف س��لطويته املستمرة منذ حوالى عقدين .وقد يؤدي غيابه إلى سيناريوهات
كثيرة غير محسوبة العواقب ،ليس أقلها دخول روسيا في حالة من الفوضى والصراع على السلطة،
لم تشهدها خالل العقود اخلمسة املاضية}.
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د« .أبو الفتوح» واإلخوان الجدد
العودة من بوابة المعتقل
م��ن أه��م العناصر الت��ي أدركها املش��هد املصري
الوطني مؤخ��راً؛ أن القيادي الس��ابق مبصطلح الفكر
اإلسالمي د .عبد املنعم أبو الفتوح ،عاد إلى مصر وهو
يؤمن متاما ً بأنه سيواجه االعتقال.
وقد أعاد ذلك طرح شخصيته من جديد ،كنموذج
لل��روح النضالي��ة التي التحم��ت باملش��روع الوطني
املصري ،عاد أبو الفتوح لينضم إلى رفاقه في احلركة
اإلسالمية ،ليجمعه السجن من جديد معهم ،وبالذات
مع د .عص��ام العريان ود .محم��د البلتاجي من رفاق
الفك��ر الذين بقيت عندهم تس��اؤالت ونزع��ة للتجديد
والعب��ور باملش��روع الوطن��ي ،واإلف��ادة م��ن جتارب
تركيا وماليزيا احلديثة.
لك��ن كان م��ن الصع��ب أن ُيب��ادر أي قي��ادي من
مناضل��ي الفكر اإلس�لامي اجلدي��د لإلقدام عل��ى قرار
مماث��ل ملا تخذه عب��د الله غل ورجب طي��ب أردوغان،
ح�ين أعلنا االس��تقالل عن القائ��د التاريخ��ي للحركة
اإلسالمية في تركيا البروفيسور جنم الدين أربكان.
هذا التردد والشعور النفسي احلاد أضعف قدرة
احلرك��ة اإلس�لامية على صناع��ة فكر العه��د اجلديد
للدع��وة وال ُقط��ر املص��ري ،حيث كانت ه��ذه احلاالت
التجديدية في حالة ضعف ،يشن عليها مركز التنظيم
التقلي��دي حم�لات يس��تفيد منه��ا النظام السياس��ي
احلاكم باالستبداد في أي بلد كان.

بقلم :مهنا احلبيل
كان ينبغ��ي أن تتجم��ع تلك الطاق��ات املميزة من
الفكر والتخصص -التي حتتويها اجلماعة -وتتحول
إلى مش��روع وطن��ي يعلن مبادرت��ه الذاتية ،ويفرض
فصل الدعوي عن السياسي على األرض ،ويوحد فيه
ق��وى التجدي��د منذ حركة ش��خصيات حزب الوس��ط
املصري ،وحتى د .عبد املنعم أبو الفتوح.
ولكن ب��دال ً من ذل��ك؛ حتولت إل��ى مجموعات إما
يفت��ك به��ا النظ��ام أو يحت��وي بعضها ،خاص��ة التي
ضعفت أمام الضغوط الشرس��ة ومصاحلها ،أو التي
واجهت حربا ً حزبية بعد االنش��قاق ،ففقدت اجلماعة
واملش��روع املدني اإلس�لامي ملصر الوطني��ة احلديثة
عنص��ر ه��ذا التخصي��ص امله��م ،حلركة كف��اح فكري
وسياس��ي تبدأ مبباشرة التأس��يس للعمل اإلسالمي
بقواعد التخصص السياسي ال املواعظ احلزبية.
ولذل��ك َطرح��ت عودة د .عب��د املنعم أب��و الفتوح
إلى واجهة املس��رح الوطني واإلس�لامي معاً ،أس��ئل َة
املستقبل السياسي اإلس��تراتيجي للمشروع املصري
املدن��ي .وقضي��ة الش��عور بتصفي��ة احلس��ابات مع
أب��و الفت��وح ،وحال��ة التش��في أو الش��ماتة ب��ه التي
يعيشها بعض أوس��اط اإلخوان داخل تيار املؤسسة
التقليدي��ة ،أو أنصاره��م في منطقة اخلليج واملش��رق

ولي العهد السعودي:
سيئ وأسوأ
الخيارات في اليمن بين ّ
أدل��ى ولي العه��د الس��عودي األمي��ر محمد بن
س��لمان بتصريح��ات جدي��دة بش��أن احل��رب ف��ي
اليم��ن ،التي تدخل عامها الراب��ع .وأعلن ولي العهد
السعودي ،عدم وجود خيارات جيدة في اليمن ،وأن
املفاضلة هي بني خيارات سيئة وأخرى أسوأ منها.
وأضاف ابن س��لمان أن ب�لاده لم تف�� ّوت أي فرصة
لتحس�ين الظروف اإلنس��انية في اليمن ،وذلك وفقا ً
لصحيفة «واشنطن بوست» األمريكية.
وأش��ارت الصحيف��ة إل��ى أن تصريح��ات اب��ن
س��لمان تأت��ي ف��ي وقت قال��ت فيه منظم��ات حقوق
اإلنسان واملش ّرعني األمريكيني إن القصف السعودي
على اليمن س��بّب مقتل أكثر من خمسة آالف شخص
من املدنيني.
ف��ي الس��ياق ذات��ه ،نش��رت صحيف��ة «وول
س��تريت جورن��ال» األمريكية تقري��را ً بعنوان «ولي
العهد يحصل على موافقة لش��راء أسلحة ،ولكن مع

حتذيرات بشأن اليمن».
وأش��ارت الصحيفة إلى رغبة الواليات املتحدة
في إيج��اد حل سياس��ي للحرب في اليم��ن ،وهو ما
ركزت عليه ،ومارس��ت ضغطا ً بش��أنه ش��خصيات
ف��ي الكونغرس والبي��ت األبيض خ�لال محادثاتها
م��ع ول��ي العه��د الس��عودي .وكش��فت صحيف��ة
«واش��نطن بوس��ت» األمريكي��ة ع��ن الضغ��ط الذي
تلقاه ولي العهد الس��عودي األمير محمد بن سلمان
في الكونغرس ،والرس��الة التي وجهت له من جلنة
العالقات اخلارجية ،بشأن احلرب في اليمن.
وقالت الصحيفة في تقري��ر لها «إن ولي العهد
الس��عودي األمي��ر محمد بن س��لمان ،لقي اس��تقباال ً
باردا ً ف��ي الكونغ��رس» ،مؤكدة أن جلن��ة العالقات
اخلارجي��ة ،طالب��ت اب��ن س��لمان ،ال��ذي وصفت��ه
الصحيفة بـ«املتهور» ،باتخاذ إجراءات تصحيحية
قوية في اليمن.

سوريا ..مظاهرة تطالب «غصن الزيتون»
بتحرير «تل رفعت» من «ي ب ك»
تظاه��ر قرابة  500ش��خص م��ن س��كان مدينة «تل
رفع��ت» الس��ورية ،وعناصر من اجليش الس��وري احلر،
بري��ف محافظة حلب ش��مالي س��وريا ،للمطالبة بتحرير
املدينة احملتلة من تنظي��م «ي ب ك/بي كا كا» اإلرهابي،
في إطار عملية «غصن الزيتون».
واحتش��د املتظاه��رون في س��احة بني مدين��ة اعزاز
س��جو في ري��ف حلب ،مرددين هتاف��ات مناهضة
وقرية
ّ
لتنظيم «ي ب ك/بي كا كا» اإلرهابي.
وأعربوا عن ش��كرهم تركيا لتنفيذه��ا عملية «غصن
الزيت��ون» الت��ي ح��ررت خالله��ا منطقة عفرين ،ش��مالي
سوريا.
وحم��ل املتظاه��رون أعالم تركيا واجليش الس��وري
احل��ر ،إضافة إلى الفتات كتب��وا عليها عبارات تعرب عن
تطلعه��م لتنفيذ اجلي��ش احلر بدعم من تركي��ا عملية في
«تل رفعت» ،وعبروا عن شكرهم للقوات التركية والرئيس
رجب طيب أردوغان على تنفيذ «غصن الزيتون».
وخ�لال مؤمتر لفرع حزب «العدال��ة والتنمية» ،قال
الرئي��س التركي رجب طيب أردوغان ،إن بالده س��تحقق

أهداف عملي��ة «غصن الزيتون» عبر الس��يطرة على «تل
رفعت» خالل وقت قصير أيضاً.
ومنذ أيام ،نظم أهال��ي «تل رفعت» ،مظاهرة تطالب
ق��وات «غصن الزيتون» بتحرير مدينتهم من أيدي «ي ب
ك/بي كا كا» اإلرهابي.
وبدعم من النظام الس��وري وروس��يا ،سيطر «ي ب
ك /ب ي د» مطل��ع ع��ام  ،2016عل��ى املناط��ق الواقع��ة
وهج��ر حينها حوالي 250
جنوب ش��رقي مدينة عفرينّ ،
ألفا ً من سكان «تل رفعت» من املنطقة.
وجل��أ املهجرون إل��ى مناطق س��يطرة املعارضة في
مدينة اعزاز الواقعة ضمن مناطق «درع الفرات».
جتدر اإلش��ارة إلى أنّ اجليش التركي أعلن الس��بت
املاضي ،السيطرة على كامل قرى وبلدات منطقة عفرين،
بعد أسبوع من حترير مركزها.
وأطلق��ت الق��وات املس��لحة التركية عملي��ة «غصن
الزيتون» ،ف��ي  20كانون الثاني املاض��ي ،بالتعاون مع
«اجليش الس��وري احل��ر» ،لتحرير املنطقة م��ن إرهابيي
منظمة «ي ب ك/بي كا كا»}.

العربي؛ يصعب حتليلها سياسياً.
وذل��ك ألن دورات الع��داء لألنظم��ة ُيفت��رض أنها
محف��زات للتحال��ف والتع��اون حت��ى ب�ين املختلفني
فكرياً ،وليس فقط في املواقف السياسية التي أنتجت
خطأ أبو الفتوح في  30حزيران  ،2013بسبب أخطاء
التنظي��م ف��ي إدارة ملف ث��ورة  25يناير ،وفش��له في
العمل للس�لامة من فخ الدولة العميق��ة ،الذي ال يزال
أبناء اإلخوان وكل مصر تنزف بسببه.
إن الوض��ع ال��ذي يتع��رض ل��ه الرئيس مرس��ي
وحتوله إلى قضية إنس��انية بات يف��رض أمرا ً واقعاً،
والتمس��ك بعودته رئيس��ا ً أمر خاطئ في ظل الفش��ل
الواس��ع ف��ي املعارض��ة املصري��ة ،وفي أزم��ة غياب
البديل الذي يش��ارك به اإلخوان في مش��روع وطني،
وهو ما يطرح بقوة شخصية د .أبو الفتوح كشخصية
كفاح مركزي وليس للعودة إلى سباق انتخابي.

إن هن��اك م��ا ميك��ن أن يتح��د علي��ه التحال��ف
اإلس�لامي الوطن��ي اجلدي��د ،ليك��ون أب��و الفت��وح
وعص��ام س��لطان ومحم��د البلتاجي رموزا ً ملس��تقبله
االستراتيجي ،وهم اليوم رهن السجون وتتحد معهم
نخبة خارجه من صفوف حركة التغيير ،ومجموعات
تنحوا أو
الش��باب الث��وري في حرك��ة يناي��ر ،الذي��ن َّ
نحتهم اآللة احلزبية.
ّ
وهن��ا نق��ول إن للدكت��ور أب��و الفت��وح كاريزم��ا
خاصة ،كش��خصية جتتمع عليه��ا قناعات عديدة من
داخل الفكر اإلس�لامي وخارج��ه ،في ظل أزمة اخلوف
والقلق من أي مرجعية إخوانية ،وهو خوف اس��تغله
االنقالبي��ون وداعموهم؛ وأن الدفع لرمزية أبو الفتوح
الي��وم واعتب��ار أن معرك��ة النض��ال واحدة ستش��كل
قاعدة مهمة إلعادة التوازن للفكر اإلسالمي ،في سياق
التناف��س املش��روع لتحقي��ق مش��روع وطن��ي مدني
مقبول لكل شرائح الشعب املصري.
إن هذه املهمة ليس��ت سهلة ،وحتتاج أن يسبقها
جه��د وبنية فكري��ة تراج��ع إرث األخطاء السياس��ية
واحلزبي��ة ،وتؤمن ب��أن قواعد املعركة الي��وم هي أن
يؤ ّمن مش��روع إنقاذ ملصر الدولة ومس��تقبل حريتها،
وس��يحتاج إلى زمن لي��س قصي��راً ،وال يتعارض مع
هدن��ة مع النظام تكفل إخ��راج املضطهدين والرهائن،
ومنح فرصة للشعب املصري كي يتنفس.
وه��ي رحلة ليس��ت عابرة ،لكنه��ا مهمة وحتتاج
إل��ى قناعة وخطة ،وإميان بأن الس��كوت عن األخطاء
الت��ي أض��رت باحلركة في مص��ر -ليس احتس��ابا ًإيجابياً ،بل ميثل الصبر الس��لبي الذي نهى الله عنه،
للحاج��ة الكب��رى إلدراك س�نن التغيي��ر ف��ي ظل هذه
العوام��ل املعادية ،فتكون ضريب��ة الكفاح ودم وعرق
األحرار ممه��دات النتصار سياس��ي للحريات ،وليس
لتكرار مسيرة اجلنائز وصوت النائحات}.

ثالث سنوات في تدمير اليمن
بقلم :نواف التميمي
ال ن��دري ك��م هو عدد امل��رات التي ّ
بش��رنا فيها املس��ؤولون الس��عوديون بقرب انته��اء عمليات
«عاصفة احلزم» التي هبت قبل ثالث س��نوات إلعادة األمل إلى اليمن «غير الس��عيد» .قبل أيام ،عاد
ولي العهد الس��عودي األمير محمد بن س��لمان ،إل��ى اإلعالن من القاهرة ثم من لن��دن ،أن احلرب في
اليمن قاربت على النهاية ،بعد حتقيق هدفيها ،اس��تعادة الشرعية ودحر املتمردين احلوثيني .ومرة
أخ��رى ،ال ن��دري ما هو املدى الزمني الذي يعنيه ولي العهد الس��عودي عندم��ا يقول «قاربت» ،وهو
نفس��ه الذي قال ي��وم أعلن بدء عملي��ات العاصفة فج��ر  25آذار  ،2015إن العملية س��تنتهي خالل
ثالثة أش��هر .مرت ثالث س��نوات على انطالق «عاصفة احلزم» ،والعمليات العس��كرية التي ينفذها
حتالف دعم «الشرعية» اليمنية ،بقيادة السعودية ،التبس فيها «احلزم» بـ«األمل» ،ولم يأت كالهما
لليمنيني إال باأللم.
يحق للمراقبني التش��كك في ما أعلنه ولي العهد السعودي ،وال سيما أنه ال شيء مما قامت عليه
هذه احلرب ،وما قامت ألجله ،حتقق ،بل إنها أعادت اليمن إلى عصور ما قبل احلجر ،وقضت على كل
حياة .فقط عجزت عن القضاء على احلوثي الذي اتخذت منه ذريعة لشن حرب غاشمة على جارها.
وفش��لت أيضا ً بإعادة الش��رعية التي ال يدري أح ٌد مصير رأس��ها احملش��ور في الرياض .عوضا ً عن
احلفاظ على وحدة اليمن ،وس�لامة وحدة ترابه الوطني ،بات اليم��ن دويالتٍ  ،ومناطق نفوذ ،ومالذ
مرتزقة مجندين من السلفادور وكولومبيا.
بعد ثالث س��نوات م��ن «إعادة األمل» يعي��ش اليمن كارثة إنس��انية ،بكل املقايي��س واملعايير،
ّ
تفش��ي األوبئة واألمراض ،كالكوليرا والدفتيريا ،ناهيك عن تدمير بني��ة البالد التحتية ومدن وقرى
بأكملها ،إضافة إلى إحداث حال ٍة من االنقس��ام القبلي واملجتمعي .وقد اختصر تقرير للجنة اخلبراء
التابع��ة لألمم املتحدة وصف احلال الذي وصل إليه اليمن وأهله بالقول« :بعد قرابة ثالث س��نوات
من النزاع ،كأن اليمن اختفى من الوجود» .جعل هذا الوضع الكارثي الس��عودية اخلاس��ر األكبر ،إذ
لم جتنِ س��وى املتاعب واخلسائر العس��كرية واالقتصادية .وبسبب هذه احلرب العبثية التي كلّفت
اململك��ة عش��رات مليارات الري��االت ،على الرغم م��ن التعتيم عل��ى الكلفة الفعلية ،يعان��ي االقتصاد
الس��عودي من مصاعب أدّت إلى تآكل احتياطي الس��عودية النقدي الذي فقد أكثر من  %35منه منذ
بداية احلرب .وال ريب أن حرب اليمن كانت وال تزال الس��بب األس��اس في وصول اململكة إلى ضائقة
اقتصادية ،دفعت إلى فرض حزمة من الضرائب ،ورفع أس��عار احملروقات .أضف الى ذلك ما أصاب
اململكة من انتقادات دولية ،رس��مية وشعبية ،جتلت بالتظاهرات االحتجاجية التي استقبلت األمير
محمد بن سلمان في زيارته األخيرة لندن.
وف��ي مقابل ذلك ،تبدو اإلمارات الرابح األكبر من احل��رب ،وقد انحرفت برياح «األمل» إلى حيث
تش��تهي قوارب مصاحلها .فبينما تتحمل الس��عودية كل األوزار ،انشغلت اإلمارات بتمرير أجنداتها
اخلاص��ة ،وأخذت متد نفوذه��ا في اليمن من أقصى اجلنوب الش��رقي مرورا ً بجزيرة س��قطرى التي
حتولت إلى مس��تعمرة عس��كرية ،وصوال ً إلى أقصى الغرب في املخا ،وبينهما س��يطرت على موانئ
اليمن ومطاراته ،واحلقول النفطية والغازية في ش��بوة ،وه��ي اآلن في طريقها إلى انتزاع آخر مراكز
نفوذ الس��عودية في اجلن��وب اليمني في وادي حضرموت ،وتس��تعد للوصول إلى أقصى الش��رق،
حيث محافظة املهرة احلديقة اخللفية لس��لطنة عُ مان .ويبدو أن ش��هية اإلمارات مفتوحة على أبعد
من ذلك.
لألسف ،حرب عبثية ،جتلى فيها كل احلزم ،ولم تأت رياحها وعواصفها بأي أمل ،بل جلبت كل
اخلراب لليمن الذي كان يوما ً ما سعيداً ،ال نراها تنتهي قريباً .وإن كان لولي العهد السعودي الرغبة
فع�لاً بطي هذا امللف ،ف�لا يبدو أن حلفاءه في أبوظبي يش��اطرونه الرغبة نفس��ها ،ففي حرب اليمن
ل��م يعد حلف��اء «عاصفة احلزم» ،و«إعادة األم��ل» ،على قلب رجل واحد ،وإن كنت حتس��بهم جميعا ً
فقلوبهم ش ّتى ،كما هي أجنداتهم}.
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الرئيس الحريري استقبل وفد ًا من هيئة العلماء المسلمين

اس��تقبل الرئي��س س��عد احلري��ري مس��اء االثنني
ف��ي «بيت الوس��ط» ،وفدا ً م��ن هيئة العلماء املس��لمني
برئاسة رئيس الهيئة الش��يخ أحمد العمري ،الذي قال
عل��ى األثر« :تش��رفنا بزي��ارة الرئيس احلري��ري ،بعد
سلسلة الزيارات التي قمنا بها على عدد من املرجعيات
السياس��ية الت��ي تهتم بش��ؤون هذا البل��د ،ومن ضمن
القضايا وامللفات التي تباحثنا فيها مع احلريري ،ملف
املوقوفني اإلس�لاميني ،حيث دعونا إلى إقفال هذا امللف
نهائي��ا ً من خالل قان��ون العفو العام الذي ال يس��تثني
أح��داً ،وطالبن��ا بتنفي��ذ ق��رار مجل��س ال��وزراء بإلغاء
وثائق االتصال بشكل جدي ونهائي .كذلك أكدنا أهمية

وحدة الطائفة ووحدة املرجعية ،ودعونا جميع الفرقاء
إلى التالقي والتناصح واالجتماع والتنافس الشريف،
والعم��ل على حتقيق حاجات الن��اس وحفظ كراماتهم
ومكتسباتهم وحقوقهم».

جولة وفد هيئة العلماء املسلمني

ضمن إطار مساعي هيئة علماء املسلمني في لبنان
لالهتمام بقضايا املسلمني ومتابعة شؤونهم ،جال وفد
من العلماء على املسؤولني للتشاور معهم والتناصح.

زيارة الرئيس جنيب ميقاتي

التق��ى قبل ظه��ر االثنني وفد م��ن الهيئ��ة الرئيس

المرشح محمد شديد في جولة عكارية:
«عكار بيتي وأهلي»
ف��ي إط��ار جوالت��ه اليومية في ع��كار ،قال مرش��ح
اجلماعة اإلس�لامية ف��ي دائرة الش��مال االولى األس��تاذ
«محم��د ش��ديد» إن «عكار كان��ت وما زالت بيتن��ا األول،
أهله��ا الطيب��ون هم أهل��ي وناس��ي ،إخوت��ي وأحبابي،
ورؤيتهم بخير يعني أنني بخير وأن لبنان بخير».
ش��ديد اس��تهل جولته ف��ي بلدة مش��مش وفي دارة
املختار «خالد اخلال��دي» بحضور املختار «عبد الرحمن
اخلالدي» واملختار «محم��د اخلالدي» إلى جانب بعض
فعاليات آل اخلالدي.
الزي��ارة الثانية كانت في مطع��م الضهر لدى عضو
بلدية مش��مش «حسام س��عود» بحضور املختار «خالد
س��عود» والس��يد «محمود ديب» .زيارة عدد من وجهاء
البل��دة .وانتق��ل بعدها الى ختام جولت��ه كانت في قاعة
مسجد البلدة بحضور حشد من البلدة.
محط��ة «ش��ديد» والوفد املراف��ق التالي��ة كانت في
بلدة حيزوق في دارة املختار «أبو طارق املصري» حيث
التقى عددا ً من أفراد عائلته.
بلدة ايالت قدم فيها «ش��ديد» والوفد املرافق واجب
العزاء لذوي املرحوم محم��ود محمود .توجه بعدها إلى
مطعم السلس��بيل للمش��اركة بتكرمي األس��اتذة واملدراء
الذي نظمته جمعية النجاة االجتماعية.
كانت الوجهة بعدها إل��ى منطقة وادي خالد ،حيث
التق��ى ش��ديد والوف��د املراف��ق في من��زل املخت��ار «خالد
الكاي��د» كالً م��ن املخت��ار «أحم��د احلم��د» رئي��س رابطة
مخاتي��ر ال��وادي واملختار «م��روان الوري��دي» واملختار
«مصطف��ى العل��ي» واملختار «بس��ام املرع��ي» واملختار
«أحمد العويش��ي» واملختار «عامر خل��ف» حيث أقيمت

مأدبة غداء عامة.
توج��ه بعدها إلى بلدي��ة «العماير ورجم عيس��ى»
حيث التقى رئيس البلدية السيد أحمد الشيخ وعددا ً من
أهالي املنطقة.
كذلك زار رئيس بلدية وادي خالد السيد «نور الدين
األحم��د» ،ثم توج��ه بعدها إلى من��زل الس��يد «عمر عبد
الرزاق الورد العلي» .وكانت زيارة لرئيس بلدية الفرض
السيد «عارف خلف».
وزار من��زل «مصطفى الدويري» أب��و طالل في رجم
حس�ين بحضور أقطاب من عش��يرة آل حسني ،ثم كانت
زي��ارة ملنزل الش��يخ «عبدالله س��عيد احملمود» بحضور
«شباب نهضة».

نشاطات الدكتور عماد الحوت
في دائرة بيروت الثانية
تس��تمر اللقاءات التي يقيمه��ا الدكتور عماد احلوت
مع اهل بيروت بعد اعالن الئحة «بيروت الوطن».
لق��اء حميم��ي وطي��ب م��ع امه��ات جمعيّ��ة «س��بل
اخلي��ر االجتماعي��ة» ،واس��تقبال وف��د م��ن املس��اهمني
ف��ي تعاوني��ات بي��روت واالس��تماع إلى مطالبه��م ،لقاء
تكرميي للهيئة التعليمية في مدرسة اإلميان  -الظريف،
احتفال جلمعية النجاة االجتماعية مبناس��بة يوم األم،
ندوة حول العنف األس��ري ف��ي مركز مرمي بنت عمران -
الكوال ،عش��اء تكرمي��ي ملتطوعي وعائ�لات جهاز الدفاع
املدني للجمعية الطبية اإلس�لامية في الذكرى اخلامسة
لتأسيس��ه ،تق��دمي واجب الع��زاء ل�لأخ الدكتور بس��ام
الطراس بوفاة ولده ،فطور حميم مع مجموعة من رجال
األعمال بدعوة كرمية من األستاذ مغير سنجابة.

جني��ب ميقاتي ،ض��م كالً م��ن الش��يخ س��الم الرافعي
والش��يخ زكري��ا املص��ري والش��يخ ب�لال النعوش��ي
والش��يخ توفي��ق أفيوني ،وقد عُ رض واقع أهل الس�� ّنة
ف��ي لبنان ،والتباحث في خطوات عملية لوضعها حيز
التنفيذ.

زيارة الرئيس فؤاد السنيورة

التق��ى وف��د هيئة علماء املس��لمني ف��ي لبنان ظهر
االثن�ين الرئيس ف��ؤاد الس��نيورة ،وضم الوف��د كالً من
الش��يخ أحمد العمري والش��يخ خالد العارفي والشيخ
بس��ام كاي��د والش��يخ إبراهي��م إبراهي��م ،حي��ث جرى
التباحث بأوضاع أهل الس ّنة في لبنان.

زيارة وزير الداخلية والبلديات

تابع وفد هيئة علماء املس��لمني ف��ي لبنان جولته
بزي��ارة لوزي��ر الداخلي��ة والبلدي��ات األس��تاذ نه��اد
املش��نوق ،وكان على رأس املباحثات قضية املوقوفني
اإلس�لاميني ،وإصدار قانون عفو عام شامل ال يستثني
أحداً.
وزار وف��د هيئ��ة علماء املس��لمني في لبن��ان األمني
الع��ام للجماع��ة اإلس�لامية األس��تاذ ع��زام األيوب��ي،
بحضور النائب الدكتور عماد احلوت.

تشكيل الئحة صيدا وجزين مع ًا
بمشاركة الجماعة اإلسالمية

أعلن��ت اجلماع��ة االس�لامية ي��وم اجلمع��ة
 ٢٠١٨/٣/٢٣عن اكتم��ال التحضيرات لالنتخابات
النيابي��ة القادم��ة في دائ��رة صيدا  -جزي��ن بإعالنها
التحال��ف م��ع التي��ار الوطن��ي احل��ر والدكت��ور عبد
الرحم��ن الب��زري ،حيث أُعلن تش��كيل الئح��ة «صيدا
وجزي��ن مع��اً» التي تض��م ال��ى جانب مرش��حها عن
املقعد الس�� ّني في قض��اء صيدا الدكتور بس��ام حمود
كالً من الدكتور عبد الرحمن البزري املرشح عن املقعد
الس�� ّني ،والنائ��ب أم��ل أبو زي��د والنائب زياد أس��ود،
ع��ن املقعدين املارونيّ�ين في قضاء جزي��ن ،والدكتور
س��ليم خ��وري ع��ن املقع��د الكاثوليك��ي ف��ي جزي��ن،

وأكدت اجلماعة التزامها هذه الالئحة التي ُبنيت على
مفاهيم وطنية جامعة عنوانها بناء دولة املؤسس��ات
والقان��ون واملواطنة ،ودعت مناصريه��ا وكل احملبني
للتصويت لها ضمن األسس الدميقراطية التي حتترم
خيارات املواطنني في اختي��ار ممثليهم للتنافس على
خدمة الوطن واملواطن.
مسيرة سيارة
وق��د انطلقت في صيدا مس��يرة س��يارة لش��باب
اجلماعة االس�لامية عقب اعالن الئحة «صيدا وجزين
معاً» مبناس��بة إط�لاق حملتها االنتخابي��ة .وجالت
املسيرة شوارع صيدا رافع ًة أعالم لبنان واجلماعة.
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أنشطة

المرشح الدكتور بسام حمود يلتقي مخاتير صيدا

التقى املس��ؤول السياسي للجماعة اإلسالمية في
اجلنوب ومرش��حها عن دائرة صيدا-جزي��ن الدكتور
بس��ام حم��ود مخاتي��ر صي��دا ،حي��ث ج��رى الت��داول
بالش��ؤون الوطني��ة واألوض��اع العام��ة ف��ي صي��دا
ومنطقتها ،وشرح د .حمود خالل اللقاء آخر املستجدات
على املس��توى االنتخابي وتط��ور املفاوضات وأجواء
احلوار الذي جتريه قيادة اجلماعه اإلس�لامية متهيدا ً
لتشكيل الئحة تخوض بها االنتخابات في دائرة صيدا
 جزي��ن .وتخل��ل اللق��اء حوار ش��فاف ح��ول اوضاعاملدينة ومشاكلها واحللول املطروحة.
واس��تمع الدكتور حم��ود آلراء املخاتي��ر حول كل

15

القضاي��ا الت��ي طرح��ت ،واع��دا ً مبتابعته��ا بالتعاون
والتعاض��د ب�ين كل املعني�ين لتحقي��ق م��ا ه��و أفضل
للمدينة وابنائها .وفِ��ي مداخلته قال د .حمود :الهدف
من هذا اللق��اء مع مخاتير صيدا هو االس��تماع آلرائهم
وأفكارهم ألنهم على متاس مباش��ر مع أهلنا في صيدا
بش��كل يوم��ي ،وهذا يس��اعد عل��ى مقاربة م��ا يعانيه
املواط��ن الصي��داوي واحلل��ول املمكنة بالتع��اون مع
املخاتي��ر وكل املعني�ين للوص��ول إل��ى األفض��ل .وأكد
ض��رورة حتفيز املواطنني للمش��اركة ف��ي االنتخابات
بكثاف��ة للتعبي��ر ع��ن آرائه��م ف��ي م��ا يرون��ه األفضل
للمدينة.

المملكة تقدم مساعدات إغاثية للنازحين السوريين

احتفال يوم األم في بعلبك لجمعية النجاة

ضمن فعاليات حمل��ة «التغيير بإيدك» أقامت
جمعية النجاة االجتماعي��ة  -بعلبك بالتعاون مع
جمعية اإلمام الشاطبي في بعلبك احتفاال ً إنشاديا ً
لتك��رمي أمهات ط�لاب حلقات القرآن الك��رمي ،وذلك
ي��وم اجلمع��ة  .2018/3/16قدم��ت االحتف��ال
األستاذة فادية الشياح ،حيث افتتح بتالوة للقرآن
الكرمي ،وتخللته فقرة إنش��ادية لفرق��ة نور الهدى،
وقصائ��د وسكتش��ات مبش��اركة ط�لاب وطالبات

احللقات.
كلمة احلفل ألقتها األستاذة مكية الرفاعي ،أكدت
فيه��ا أن اإلس�لام أعطى امل��رأة حقوقا ً أفض��ل وأكمل
م��ن أي قانون دول��ي ،وقدمت وصايا لألم املس��لمة
احلريصة عل��ى تربية أبنائها على احل��ق والكرامة
والش��رف والعدال��ة وح��ب األوط��ان وال��ذود عنها،
مس��تدلة بآي��ات قرآني��ة وأحاديث نبوية ش��ريفة.
وفي اخلتام مت توزيع الهدايا على األمهات.

فحوص طبية مجانية ويوم صحي تفاعلي
في مستشفى دار الشفاء
ضم��ن فعاليات الي��وم العاملي للكل��ى Kidney
 ،Day Worldوحتت عنوان« :كرمال عيلتك ...إح ِم
كليتك» نظمت مستشفى دار الشفاء على مدى خمسة
أي��ام حملة مجاني��ة لتحاليل البول والدم (س��كري -
كولوس��ترول  -زالل) اختتمت اخلميس بيوم صحي
تفاعلي ش��مل :تس��ليم نتائج الفحوصات للمشاركني
ف��ي احلمل��ة وبل��غ عدده��م  960مش��اركاً ،فح��ص
مجاني للضغ��ط ،الطول والوزن املثال��ي ،إضافة إلى

تق��دمي اإلرش��ادات الطبي��ة والغذائي��ة اخلاص��ة بكل
حالة ،وذلك بإش��راف طبيبي أمراض الكلى والضغط
الدكتور محمد احلس��ن والدكتور عبد الناصر ش��طح،
طبي��ب األم��راض النس��ائية الدكتور ربي��ع غمراوي،
مس��ؤولة قس��م التغذية في املستشفى الس��يدة فدى
حمي��دان .ووزعت خ�لال النش��اط منش��ورات علمية
تضمنت نصائح للمصابني بأمراض الكلى وإرشادات
وقائية.

لقاء دعوي ألبناء الجالية البنغالديشية
في خِ ض ِّم أزمة الالجئني الس��وريني التي تعصف
بلبن��ان ،وبالتع��اون مع جمعية اإلصالح اإلس�لامية
في طرابلس ،قام مركز امللك س��لمان لإلغاثة واألعمال
اإلنس��انية م��ن خ�لال مكتب��ه ف��ي لبن��ان بتوزي��ع
املس��اعدات اإلغاثي��ة على مئ��ات العائالت الس��ورية
النازح��ة ف��ي لبنان ،وذل��ك في حرم مج ّم��ع اإلصالح
اإلس�لامي ف��ي أبي س��مراء صب��اح ي��وم اجلمعة 16
آذار بحض��ور القائ��م باألعم��ال ف��ي اململك��ة العربي��ة
الس��عودية ف��ي لبنان األس��تاذ وليد بخ��اري ،ووزير
الدول��ة لش��ؤون النازح�ين مع�ين املرعب��ي ،ومدي��ر

مرك��ز امللك س��لمان لإلغاث��ة واألعمال اإلنس��انية في
لبن��ان األس��تاذ فه��د صالح القن��اص ،ونائ��ب رئيس
جمعية اإلصالح اإلس�لامية ورئيس جامعة طرابلس
األس��تاذ الدكتور رأفت محمد رش��يد امليقاتي وأعضاء
مجلس اإلدارة واجلهاز اإلداري والتنظيمي في كل من
اجلمعية واجلامعة.
وقد ألقيت باملناسبة كلمات لكل من الدكتور رأفت
رش��يد امليقاتي ،ووزير الدولة لشؤون النازحني معني
املرعبي ،وختمت اجلولة بتوزيع املس��اعدات العينيّة
على الالجئني السوريني.

جمعية النجاة تقيم احتفال يوم األم في عانوت وسبلين

ضمن فعالي��ات حملة «التغيير بإي��دك» ،أقامت
جمعي��ة النج��اة االجتماعي��ة ف��ي اإلقلي��م  -عانوت،
بالتع��اون مع جمعي��ة الوع��ي واملواس��اة اخليرية،
احتفاال ً مبناسبة يوم األم ،يوم السبت ٢٠١٨/٣/٢4
في خلية خالد بن الوليد.
كلمة احلفل كانت للشيخ فارس احلاج شحادة،
تكلم فيها عن ب ّر وطاعة الوالدين ،فهي وصيّة من الله
وتأتي في الدرجة األولى بعد عبادة الله .وحتدث عن
أهمية األم ،فهي تس��تذكر في ذهن��ك احلنان والعطاء
والب��ذل والتضحي��ة وكل م��ا ميك��ن أن يحم��ل مكارم
أخالق الى البشرية.
تخلل احلفل أناشيد إسالمية لفرقة أم دجانة.

وضمن فعاليات حمل��ة «التغيير بإيدك» ،أقامت
جمعي��ة النج��اة في س��بلني بالتع��اون م��ع جمعية
الوع��ي واملواس��اة اخليري��ة احتف��اال ً مبناس��بة يوم
األم ،نه��ار اجلمع��ة  ٢٠١٨/٣/٢٢في خلية مس��جد
سبلني.
كلم��ة احلف��ل كان��ت للش��يخ أحمد ع�لاء الدين،
الذي تكل��م عن ب ّر األم من خالل الدعاء لها في حياتها
ومماتها ،وأن ليس لألم عيد ،فعيدها أن نب ّرها وندعو
ونس��تغفر لها كل ي��وم .كذلك حتدث ع��ن أهمية دور
األم ،فاألمة ال تصلح إال إذا كانت األم صاحلة.
وتخل��ل احلف��ل أناش��يد إس�لامية لفرق��ة «حور
اجلنة» وفقرة التنبوال.

أقام وق��ف بيت الدع��وة والدعاة ي��وم األحد
لق��ا ًء دعويا ً لألخوة واألخوات م��ن أبناء اجلالية
البنغالديش��ية ف��ي لبن��ان بقاع��ة مرك��ز الدعوة
في بيروت ،تخللته محاضرات ومش��اركات عبر

الس��كايب مع دع��اة وائمة مس��اجد متميزين من
عدة بل��دان ،ركزوا في كلماتهم عل��ى أهمية طلب
العلم ونش��ر الوعي وإحي��اء القيم في حياة األمة
ملواجهة كل الصعاب والتحدّيات.

كتائب القسام تقيم عروض ًا في غزة
تمهيد ًا لفعاليات «يوم األرض»
ع��اش قط��اع غزة هذا األس��بوع أج��واء حرب مع تنفي��ذ كتائب ع��ز الدين القس��ام  -اجلناح
العس��كري حلركة «حماس» مناورات عس��كرية س��عت فيها إلى ابراز القوة بإطالق صاروخ على
البح��ر ،للم��رة األولى ،وجاب��ت دبابات ،بدت مص ّنع��ة محلياً ،محمولة على عجالت ،ش��وارع في
القطاع ،وحلقت طائرات استطالع.
بدا العرض العس��كري الذي ش��ارك فيه نحو  30ألف عسكري ،إلرس��ال رسائل في اجتاهات
ع��دة ،اذ يأت��ي على وقع س��جال بني الضف��ة الغربية وغزة ،ه��و األعنف منذ التوقي��ع على اتفاق
املصاحلة في القاهرة في تش��رين األول املاضي ،كما يسبق تظاهرات فلسطينية تبنتها الفصائل،
تزامن��ا ً مع الذك��رى الثانية واألربع�ين لـ«يوم األرض» ،اجلمع��ة املقبل ،وعش�� ّية قصف مقاتالت
إسرائيلية مواقع حلماس على احلدود.
وكانت «كتائب القس��ام» قالت في بيان مس��اء الس��بت إنه��ا تبدأ بـ«إجراء من��اورات دفاعية
مخط��ط لها مس��بقاً ،حتمل مس��مى من��اورات الصم��ود والتح��دي» .وأضافت« :سيس��مع خاللها
أصوات إطالق نار وانفجارات ،وس��تالحظ حركة نش��طة للقوات واملركبات العسكرية خالل هذه
املناورة الدفاعية».
واملدجج�ين بأس��لحة
وش��وهد اآلالف م��ن مقاتل��ي القس��ام امللثم�ين وبالب��زات العس��كرية،
ّ
أوتوماتيكية متنوعة ،مثل بنادق أم  16وكالشينكوف وقاذفات آر بي جي ،ينتشرون على الطرق
الرئيس��ية واملناطق القريبة من احلدود مع املناطق احملتلة .كما جابت الشوارع عشرات العربات
العسكرية لنقل العناصر املسلحة.
وأفي��د بأن العناص��ر البحرية للقس��ام اطلقت في وض��ح النهار صاروخني عل��ى األقل جتاه
البح��ر ،كم��ا اطلقوا بع��د الظهر صواريخ ع��دة بينها صاروخ م��ن منطقة قريبة من ش��واطئ بحر
القط��اع ،كما ش��اهد الس��كان طائرتني صغيرتني م��ن دون طيار كت��ب عليهما «طائ��رات أبابيل -
كتائب القسام» وهي حتلق على ارتفاع منخفض فوق اجواء جنوب القطاع .واستعرضت عناصر
مس��لحة دبابات اطلق عليها اس��م «الفيل» ،تب��دو مصنعة محليا ً وبعضها قد تكون مت االس��تيالء
عليها من اجليش اإلسرائيلي.
وبث��ت «القس��ام» عل��ى موقعه��ا اإللكترون��ي صور اش��تباكات وهجم��ات «تدريبي��ة» نفذها
عناص��ره ،ومن بينها مقاتل يرفع علم فلس��طني ويقف فوق منوذج لدبابة اس��رائيلية .كما بدا في
احدى الصور عناصر وهم مس��لحون وملثمون يخرجون من فوهة نفق حتت األرض ،دون إعطاء
اية توضيحات.
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االنتخابات النيابية
للمهمشين
فرصة نادرة
ّ
بقلم :أواب إبراهيم

كلمة طيبة

عربية بال حصاد
انتخابات
ّ

تصدرها
شركة «بـالغ»
لإلعالم والصحافة والنشر

ملزاج التونس��يني قب��ل االنتخابات الرئاس��ية
والتش��ريعية في الع��ام املقب��ل .ولذلك تراهن
القوى السياسية عليها كثيراً ،وهي تخوضها
عل��ى أس��اس حم�لات انتخابي��ة ،حتم��ل في
طياته��ا تنافس��ا ً عل��ى املس��تقبل ،وخصوصا ً
الق��وى السياس��ية الكبرى .وتنتظ��ر األطراف
التي لم جت��د فرصتها ف��ي الدورات الس��ابقة
أن تك��ون حظوظه��ا أفض��ل .ومن هن��ا ،تنتظر
تونس هذا احلدث الذي يضيف رصيدا ً جديدا ً
إلى دميوقراطيتها الناشئة ،ويشد من عصبها
في وقتٍ تواجه مصاعب اقتصادية كبيرة.
أم��ا االنتخاب��ات التش��ريعية اللبناني��ة
فتج��ري بع��د تأجي��ل اس��تمر قراب��ة تس��عة
أعوام ،ووس��ط مشهد سياس��ي مرتبك ،يفتقد
للدينامي��ة واملب��ادرة ،بس��بب هيمن��ة بعض
الق��وى على الدولة اللبنانية ،وتعطيل دورها،
ومن��ع مؤسس��اتها م��ن العم��ل ف��ي ص��ورة
طبيعي��ة .وال يب��دو ف��ي األف��ق أن اخلريط��ة
البرملانية املقبلة س��وف تأت��ي بتغييرات ذات
أهمية كبيرة عل��ى الصعيد السياس��ي العام،
ف��ي م��ا يخ��ص مص��ادرة ه��ذه الق��وى القرار
اللبناني ،وتدخلها في سورية ملساندة النظام
ضد الشعب السوري.
وأخيراً ،يش��هد العراق معرك��ة انتخابية
حامية ،في حني لم ينقش��ع بع��د غبار احلرب
الشرس��ة التي خاضها جيش��ه ضد «داعش»
الذي مت َّكن في النص��ف الثاني من عام 2014
م��ن الس��يطرة عل��ى مدين��ة املوص��ل ،وه�� َدّد
العاصمة بغ��داد .وعلى الرغم م��ن أن العراق
ح�� ّرر معظم أراضيه من اإلرهاب الداعش��ي ،ال
ت��زال هذه املواجهة تلقي بظاللها على املش��هد
عموماً ،تبعا ً للتراكمات الطائفية التي تفاقمت
بع��د االحت�لال األميرك��ي للع��راق ،والعملي��ة
السياسية املنبثقة من احملاصصة الطائفية.
الره��ان معقود عل��ى أن ال تتكرر التجربة
الفاش��لة الت��ي عرفه��ا الع��راق خ�لال واليتي
رئي��س ال��وزراء الس��ابق ،ن��وري املالك��ي.
والش��رط الرئيسي لذلك هو الوقوف بشجاعة
أمام املسألة الطائفية ،على نح ٍو ال يقل تصميما ً
عن محاربة «داعش»}.

رئيس التحرير

إبراهيم املصري
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مواقيت الصالة
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اخلميس
اجلمعة
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تش��هد الفترة املقبلة مواسم انتخابية في
عدة بلدان عربية ،بعضها رئاسي كما هو حال
مص��ر ،واآلخر تش��ريعي في لبن��ان والعراق،
ومحل��ي (بلدية) ف��ي تونس .وم��ا يجمع بني
ه��ذه االس��تحقاقات أنه��ا تأتي وس��ط ظروف
صعبة ،سياس��ية واقتصادي��ة ،جتتازها هذه
الدول ،وتترافق مع مؤش��رات إل��ى أن املرحلة
اجلدي��دة س��تكون ،في جمي��ع األح��وال ،أكثر
تعقيدا ً مما مضى ،طاملا أن القضايا الكبرى في
البلدان املعنية لم يت��م حلها ،وجرى ترحيلها
إلى أجل غير منظور.
في مصر ،قرر الرئيس عبد الفتاح السيسي
أن تكون جولة االنتخابات الرئاس��ية في هذه
ال��دورة مقتصرة عليه فقط .ولذل��ك ،لم يتقبل
فكرة ترش��يح ش��خصية قوية تنافسه ،ومنع
من دخول السباق ش��خصياتٍ وازنة ،ميكنها
أن ته��دد حظوظ��ه ،مث��ل الل��واء أحمد ش��فيق
والفريق س��امي عنان .وبينما وضع األول في
اإلقام��ة اجلبري��ة ،أودع الثاني الس��جن بتهم
ملفق��ة .وتؤكد القرائن أن��ه ليس عامل اخلوف
من اخلس��ارة فقط هو ما دفعه إلى هذا القرار،
بل إن امكاني��ة حتول احلمل��ة االنتخابية إلى
فرصة حملاكمة عهد السيس��ي البائس ش��كلت
عامالً أساس��يا ً في حتويل املناسبة إلى عرس
شخصي ،وتركت احللبة لالعب واحد.
فش��ل نظ��ام السيس��ي ف��ي مواجه��ة
اخلطر اإلرهاب��ي والعنف الطائف��ي ،ولم يقدم
للمصري�ين في واليت��ه األولى ،س��وى الوعود
الوهميّة .وها هو يستعد لوالية ثانية من أربع
سنوات ،سوف تكون أكثر قسو ًة من سابقتها،
وإن كانت ال تبش��ر بأي ضوء في نهاية النفق
املظلم ،فإنه��ا تنذر مبزيد م��ن االنهيار والقمع
وإضع��اف موق��ع مص��ر اإلقليم��ي ،س��واء في
م��ا يتعل��ق بحقوقه��ا املائية في نه��ر النيل ،أو
حتويله��ا إل��ى وس��يلة ضغ��ط ض��د الش��عب
الفلس��طيني ،من أج��ل مترير «صفق��ة القرن»
املنوط بها تصفية القضية الفلسطينية ،حتت
إش��راف ولي العهد السعودي األمير محمد بن
سلمان.
ثالث��ة اس��تحقاقات انتخابي��ة عربي��ة
جت��ري ف��ي أي��ار املقب��ل .أوله��ا االنتخاب��ات
احمللي��ة التونس��ية الت��ي تش��كل اختب��ارا ً

بقلم :بشير البكر

األصل هو أن جميع اللبنانيني متس ��اوون أم ��ام القانون ،على اختالف مناطقهم وطوائفهم
ومرجعياته ��م السياس ��ية .فال فضل لبيروتي على بقاع ��ي ،وال ملاروني على درزي ،وال ملنتم حلزب
الله على آخر منتم لتيار املستقبل ...هذا في األصل ،أما في التطبيق فإن التمييز والتفاضل هو
الس ��مة األبرز في تعاطي الس ��لطة اللبنانية مع مواطنيها ،فيتم االستنساب في تطبيق القانون
جتاه فئة محددة ويتم إهماله جتاه فئة أخرى ،يتم التش ��دد في تطبيق األحكام القضائية جتاه
جه ��ة ،ويتم التس ��اهل جتاه آخري ��ن ،تتحرك الضابط ��ة العدلية لتنفيذ مذك ��رات توقيف صادرة
بح ��ق أبناء طائف ��ة بعينها ،وتتغافل عن تطبي ��ق آالف مذكرات التوقيف الص ��ادرة بحق متهمني
م ��ن أبناء طوائف أخرى ..التوظيف في املؤسس ��ات العامة يك ��ون متاح ًا ملواطنني ومحظور ًا على
آخري ��ن ..ه ��ذا التمييز دفع ش ��رائح واس ��عة من اللبنانيني للش ��عور بالتهمي ��ش واإلهمال ،وأنهم
يفتقدون وجود مرجعية سياسية أو طائفية تهتم بشؤونهم ،وتدافع عن مصاحلهم ،وتكون جواز
عبور لهم للتوظيف في مؤسسات الدولة.
املهمشة واملهملة من اللبنانيني قسم منها يحاول اللحاق مبن سبقه ،فيبذل جهده
الشرائح ّ
ّ
لالس ��تزالم ل ��دى هذا احل ��زب أو تلك املرجعية الطائفي ��ة أو ذاك الزعيم ،عل ��ه بذلك يتمكن من
رف ��ع الغ�ب�ن والظل ��م الالحق به من خالل هذا االس ��تزالم والتبعية ،وقس ��م آخ ��ر أعطوا اإلهمال
والتهميش الالحق بهم ردة فعل عكسية ،فتجدهم كفروا بالقانون والعدالة والدولة ومؤسساتها
والقضاء واألجهزة األمنية والرؤساء والزعماء واملسؤولني والوزراء والنواب..
اليوم ،وعلى مس ��افة أس ��ابيع من االنتخابات النيابية ،اللبنانيون احملظيون واملهمشون على
ح � ّ�د س ��واء ،كله ��م معني ��ون بالتعبير ع ��ن رأيهم ،وبخ�ل�اف الكثير م ��ن احملطات الت ��ي تكون فيها
املنافس ��ة غي ��ر متكافئ ��ة ،فإن االنتخاب ��ات النيابي ��ة فرصة نادرة يتس ��اوى فيها اجلمي ��ع للتعبير
واختيار من يجدونه األقرب لتطلعاتهم ،وإليصال رسائل الرفض ملن يعنيهم األمر .االنتخابات
ليخرج غضبه وحنقه م ��ن خالل اإلدالء
مناس ��بة لكل من يش ��عر بالتهمي ��ش والظلم واإلهم ��ال ُ
بصوت ��ه ،صوت يكون مبثابة احتجاج على سياس ��ة التهمي ��ش واإلهمال الالحق بهم .االنتخابات
فرصة على كل من يش ��عر بالظلم أن يس ��تغلها ،وأن يح ّرض من حوله الستغاللها وتوجيه رسالة
ملن يعنيهم األمر ،أن الوضع «مش ماشي» ،وأن أداء من كانوا في السلطة مرفوض وسيتم السعي
لعدم استمراره.
في املهرجانات االنتخابية التي يحش ��د فيها املرش ��حون ورؤس ��اء اللوائح مناصريهم فإنهم
يدعون للنزول بكثافة يوم االنتخابات للتصويت واالقتراع .كالم املرش ��حني موجه ملن س ��ينتخب
له ��م ،وليس موجه ًا ملن لن تكون وجه ��ة اقتراعهم ملصلحتهم .هم اليدعون لالقتراع باملطلق ،بل
يدعون فقط من س ��يقترعون لهم ،أما من س ��يقترع جلهة أخرى ،فإن املرش ��حني ورؤساء اللوائح
يرغبون أن يتقاعس وينكفئ ويبقى في بيته يتابع اليوم االنتخابي على شاشات التلفزيون.
مخطئ من يظن أن االس ��تحقاق النيابي هو محطة عادية ،يقترع اللبنانيون وتتابع الدولة
مس ��ارها .فاالنتخاب ��ات النيابي ��ة هي اللبنة األولى التي تُبنى على أساس ��ها بقية أركان الس ��لطة
وتقاس ��م مغامنه ��ا .فالفائ ��زون بكت ��ل نيابية وازنة ه ��م الذين سيش ��كلون احلكومة ويتقاس ��مون
احلقائ ��ب الوزاري ��ة .لي ��س ه ��ذا وحس ��ب ،بل إنه ��م م ��ن سيتقاس ��مون التعيين ��ات والتوظيف في
مؤسسات الدولة املختلفة ،ويتقاسمون تبعية القضاة في احملاكم ،وتبعية الضباط في املؤسسات
العس ��كرية ،وتبعية الس ��فراء في الس ��فارات ،وتبعية احملافظني واملدراء العام�ي�ن وكبار املوظفني،
يتقاس ��مون كذلك التلزميات واملناقصات لتنفيذ املش ��اريع .نتيجة االنتخابات النيابية التش ��كل
صورة املجلس النيابي ،بل تش ��كل صورة الدولة لس ��نوات قادمة ،وهنا تكمن أهمية التصويت في
االنتخابات ،الذي يستهني به البعض.
ق ��د ال ُيح ��دث التصوي ��ت النتيجة الت ��ي كان يرجوها املهمش ��ون ،لكنهم عل ��ى األقل يكونون
ق ��د قام ��وا بواجبهم فال يكلف الله نفس� � ًا إال وس ��عها ،في حني أن اخليار اآلخ ��ر هو االمتناع عن
التصويت ،الذي يؤدي ال محالة إلى مزيد من التهميش والظلم واإلهمال.
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