
يوم االنتخاب.. وما يأتي بعده
االنتخاب���ات النيابي���ة قادمة، وقائمة بإذن الله في الس���ادس من الش���هر القادم، مبوجب 
القان���ون النس���بي واحلاص���ل االنتخاب���ي والص���وت التفضيل���ي.. يض���اف إلى ذلك مش���اركة 
املغتربني ألول مرة في العملية االنتخابية. وإذا كانت هناك تساؤالت حول عمليات االقتراع 
لس���بعة وس���بعني الئح���ة، ف���ي خمس عش���رة دائرة.. فإن ما س���وف تش���هده عملي���ات االقتراع 
للمغتربني في أربعني قلم اقتراع، واملرجعية التنظيمية ممثلة بوزارة الداخلية التي تش���كل 
مرجعي���ة قانوني���ة للمش���رفني على أق���ام االقت���راع، ووزارة اخلارجي���ة التي تدير الس���فارات 
والقنصليات التي جتري فيها عمليات االقتراع، وكذلك اإلشراف على عمليات نقل صناديق 
أوراق االقت���راع ال���ى البن���ك املركزي في بيروت إلج���راء عمليات الفرز واإلي���داع وإضافة عدد 
املقترع���ني ف���ي دي���ار االغتراب ال���ى الناخبني في لبنان ف���ي مدنهم وقراهم.. كل ذلك س���وف 
يفس���ح في املج���ال للماحظات واالعتراضات التي حتدث عنها البعض، كما س���وف يتحدث 
عنها الرئيس نبيه بري في مؤمتره الصحفي يوم األحد القادم.. مما يجعل قانون االنتخاب 
ب���كل أجزائ���ه وأركانه محل نقد ومراجعة من عدد كبير من القوى السياس���ية اللبنانية، التي 

لم ترحب بالقانون اجلديد، وهذا ما سوف يفتح سجااًل واسعًا بعد يوم االنتخاب.
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ثمن النسخة
االشــتــراكـــات

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

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

ماكرون: لدينا رغبة مشتركة 
مع السعودية لدعم لبنان

الفرنس��ي  اميانوي��ل  الرئي��س  اش��ار 
ماكرون  إلى ان »زيارة ولي العهد السعودي 
محمد ب��ن س��لمان إلى  فرنس��ا  زي��ارة مهمة 
للغاي��ة«، مؤكداً انه »قبل��ت دعوة نقلها ولي 
العه��د الس��عودي من املل��ك س��لمان لزيارة  

السعودية «.
وش��دد ماكرون عل��ى أنن��ا »لدينا رغبة 
مشتركة مع السعودية ملكافحة كافة أشكال 
اإلره��اب ونحت��اج ركائ��ز دولي��ة ملكافح��ة 
اإلره��اب  وقط��ع مص��ادر متويل��ه«، مضيفاً: 
»لدينا رغبة مش��تركة مع الس��عودية لدعم  
لبنان«، مؤكداً اننا »نش��ترك مع الس��عودية 
ف��ي ض��رورة التص��دي لتوس��ع إي��ران ف��ي 

املنطقة«.
وأك��د ماك��رون ان »أي ضربات محتملة 
ف��ي س��وريا ستس��تهدف ق��درات االس��لحة 
الكيميائية لدى دمشق وسنواصل مشاوراتنا 
مع لندن وواش��نطن بش��أن الرد في س��وريا 

وسيتخذ القرار خالل االيام القادمة«.

»العسكرية« تتراجع عن 
حكم بحق الصحافية غدار

ع��دم  العس��كرية،  احملكم��ة  أعلن��ت 
الصحافي��ة  محاكم��ة  ف��ي  اختصاصه��ا 
اللبناني��ة حن��ن غ��دار بتهمة املس بس��معة 
والدول��ة  )اجلي��ش(  العس��كرية  املؤسس��ة 
عل��ى  الدع��وى  إحال��ة  وق��ررت  اللبناني��ة، 
النياب��ة العام��ة العس��كرية اليداعها املرجع 
املختص )محكمة املطبوعات( حملاكمة غدار 
ف��ي التهمة املنس��وبة إليه��ا. وكانت احملكمة 
نفس��ها قد حكمت على غدار بالس��جن س��تة 
اش��هر بص��ورة غيابي��ة بالتهم��ة املذك��ورة 
عل��ى خلفي��ة مش��اركتها في ندوة ف��ي معهد 
واش��نطن لسياس��ات الش��رق األدن��ى ع��ام 
2014، حي��ث صرحت آنذاك »ب��أن اجليش 
اللبناني ميّيز بن اإلرهاب الس��ني واإلرهاب 

الشيعي ويتسامح مع األخير«.
وكان وكي��ل غدار احملام��ي مروان صقر 
قد تقدم باعت��راض على احلك��م الصادر عن 
احملكمة في كان��ون الثاني املاض��ي، وأرفقه 
مبذكرة دفوع ش��كلية طل��ب بنتيجتها إعالن 
ع��دم اختص��اص احملكم��ة العس��كرية ف��ي 
محاكم��ة موكلته واعتبار محكمة املطبوعات 

اجلهة الصاحلة للمحاكمة.

المشنوق ينشئ غرفة 
عمليات لالنتخابات

أعل��ن وزير الداخلية نهاد املش��نوق في 
بيان »إنش��اء غرفة عملي��ات مركزية خاصة 
باالنتخابات النيابية في 6 أيار املقبل، داخل 
ال��وزارة، وبصورة موقتة، مهمتها التنس��يق 
بن مختلف غرف العمليات العائدة للجيش 
وق��وى األم��ن الداخل��ي واألم��ن الع��ام وأمن 
الدولة، ملواكب��ة العملية االنتخابية ميدانياً، 
وتلق��ي الش��كاوى واقت��راح اتخ��اذ التدابير 
اإلجرائي��ة املناس��بة، والس��هر على س��المة 
العملية وعلى إجرائها وفقاً ألحكام القانون، 
الت��ي  اإلجرائي��ة  اإلش��كاالت  ف��ي  وللفص��ل 
ميك��ن أن تتخللها«. ولفت إل��ى أن مقر غرفة 
العمليات س��يكون ف��ي قاعة اللواء الش��هيد 

وس��ام احلس��ن، ويب��دأ العم��ل فيه��ا في 26 
اجلاري وينتهي في 7 أيار.

النائب حرب يدعو لوضع 
آلية القتراع المغتربين 

دعا النائب بطرس حرب، رئيس املجلس 
النياب��ي نبيه ب��ري إلى »عقد جلس��ة طارئة 
للب��ت ف��ي موض��وع اقت��راع املغترب��ن عبر 
إضافة م��ادة تؤكد حقهم باالنتخ��اب تفادياً 
للطعن«، مش��دداً على ض��رورة »وضع آلية 
ملراقبة العملية االنتخابية في دول االنتشار، 
من قبل وزارة الداخلية أو مؤسس��ات دولية 
توح��ي بالثق��ة، بعي��داً م��ن إش��راف وزارة 
اخلارجي��ة التي ال نثق بنزاهته��ا«. ورأى أن 
»اقت��راع املغترب��ن عل��ى ه��ذا الش��كل، منح 
املرش��حن الذين هم في الس��لطة، وبصورة 
خاص��ة وزي��ر اخلارجية )جبران باس��يل(، 
فرص��ة اس��تعمال األم��وال العام��ة إلج��راء 
جوالت��ه االنتخابية حتت ش��عار »مؤمترات 
الطاقة االغترابية«، ما يضرب مبدأ التنافس 
واملس��اواة بن املرش��حن«. وأعرب عن قلقه 
اقت��راع املغترب��ن تطيي��ر  م��ن أن »يس��بب 
االنتخابات نتيج��ة إمكان الطع��ن فيها، ألن 
ال م��ادة ف��ي القان��ون، تتح��دث ع��ن اقت��راع 
املغترب��ن ف��ي ال��دورة احلالية ووف��ق آلية 
محددة«، مشيراً إلى أن »القانون يتطرق إلى 
آلية انتخاب املغتربن عام 2022، ويتحدث 
ع��ن انتخ��اب املغترب��ن ممثل��ن عنه��م من 

اخلارج ال من لبنان«.

عون ألهالي المخطوفين: 
مستمر بمتابعة ملفكم

أك��د الرئي��س ميش��ال ع��ون متابعت��ه 
»لقضي��ة أهال��ي املخطوف��ن واملفقودين في 
لبنان التي تطاول الش��عب اللبناني بأسره، 
من الطوائف واالنتماءات السياس��ية كافة«، 
مشيراً إلى »متابعته لها حتى قبل أن يتسلم 
مس��ؤولياته كرئي��س للجمهوري��ة، وطرحه 
س��ابقاً فكرة إنش��اء داتا وطنية تضم أسماء 
املفقودي��ن ومعلوم��ات عنهم، وه��و يواصل 

االهتمام بهذا امللف الوطني«.
والتق��ى ع��ون وف��داً م��ن جلن��ة أهال��ي 
املخطوف��ن واملفقودي��ن ف��ي لبنان برئاس��ة 
وداد حلوان��ي. وأطل��ع الوف��د الرئي��س عون 
عل��ى »حصيل��ة حمل��ة العريض��ة الوطني��ة 
للمفقودي��ن التي أطلقتها اللجنة في نيس��ان 
الع��ام املاض��ي، واملوقع��ة م��ن أكث��ر م��ن 5 
آالف ش��خص بينهم مس��ؤولون سياسيون، 
وإعالمي��ون، وفنان��ون، ورؤس��اء بلدي��ات، 
وغيرهم من الفعاليات، والتي سيتم اإلعالن 
عنه��ا خالل مؤمت��ر صحاف��ي يعق��د في 13 
اجل��اري«. ولفت��ت إل��ى أنه »س��يتم اإلعالن 
عن إطالق حملة جدي��دة حتت عنوان الئحة 
املفقودين في كل لبنان، لدعم إقرار مش��روع 
القانون املوجود حالياً ف��ي املجلس النيابي 
وال��ذي يحم��ل اس��م حق��وق ذوي املفقودين 
باملعرف��ة، والهادف إلى إنش��اء هيئة وطنية 

مستقلة للكشف عن مصير املفقودين«.

سالم: 7 أيار المقبل سيكون 
يومًا مجيدًا حقيقيًا

    اعتبر الرئيس مّتام س��الم أّن النتائج 

التي أس��فر عنها مؤمتر س��يدر، ال��ذي انعقد 
مؤخراً في باري��س، تضع لبنان أمام اختبار 
صع��ب يتع��ن التعام��ل مع��ه ف��ي املرحل��ة 

املقبلة بكثير من املسؤولية واجلرأة.
ولف��ت ال��ى أن »االنتخاب��ات النيابي��ة 
املقبل��ة تض��ع اللبناني��ن أم��ام واح��د م��ن 
خيارين، إما االس��تقرار املترافق مع حتّس��ن 
للوض��ع االقتصادي ف��ي مناخ م��ن االنفتاح 
والتع��اون مع الدول العربية الش��قيقة، وإما 
البق��اء أس��رى اخلي��ارات التي تض��ع لبنان 
على حافة التوتر الدائم وفي حالة عداء دائم 

مع محيطه العربي«.
وختم س��الم بالقول: »الس��ابع من أيار 
املقب��ل س��يكون يوم��اً مجي��داً حقيقي��اً يفتح 
فيه البيارت��ة بإرادتهم احل��ّرة آفاقاً حقيقية 
ملستقبل أفضل ألبنائهم ومدينتهم وبلدهم«.

النائب الجسر:
 مقتنعون بقانون العفو

اقتناع��ه  اجلس��ر  س��مير  النائ��ب  أك��د 
بقان��ون العفو الع��ام، معتب��راً أن معظم من 
أوق��ف ف��ي أح��داث طرابل��س الش��تراكه في 
وأح��كام  ظال��م  »لتحقي��ق  تع��رض  القت��ال 
ظامل��ة«. ورأى أن »ليس ثم��ة من حكومة وال 
مجل��س نواب ق��ادر على التدخ��ل بالقضاء« 
في ظل فصل السلطات، مع تأكيده أن رئيس 
احلكوم��ة س��عد احلري��ري وعد ب��ه، وليس 

سلعة انتخابية.
وأضاف اجلسر، خالل إفطار أقامه على 
شرفه نبيل السمرجي في أبي سمرا، أن تيار 
»املس��تقبل« يعمل على قان��ون العفو العام، 
إال أن��ه »كتلة تتأل��ف من 32 نائب��اً من أصل 
128، وه��ذا يعن��ي أنن��ا وحدنا ال نس��تطيع 
إصدار قانون عفو«، مشدداً على أهمية إقناع 
اآلخرين بالتصويت معهم من خالل النقاش 

واحلوار.

»تشارترد«: إقرار الموازنة
 رسالة إيجابية إلى المستثمرين
أعل��ن مص��رف »س��تاندرد تش��ارترد« 
أن إق��رار مجلس النواب موازن��ة هي الثانية 
بعد عام 2005، يرسل رس��الة إيجابية إلى 

املستثمرين.
وتوقع��ت أن يصل العجز املالي نس��بة 
إلى الناجت احمللي إل��ى 8.5 في املئة من 9.6 

في املئة في وقت سابق.
ووفق ما ذكره املصرف، فإن السياس��ة 
املالي��ة ف��ي لبن��ان مح��دودة وال ميكنها دعم 
االقتصاد، وذلك بس��بب ارتف��اع الدين العام 
وبلوغ��ه نس��بة 150 ف��ي املئ��ة إل��ى الناجت 
احمللي. وقالت إن »مؤمتر باريس 4 )سيدر( 
قد مينع حصول مزيد من تباطؤ النمو بسبب 

االستثمار املتوقع«.
وتوق��ع أن تعود السياس��ة النقدية إلى 
ممارس��ات تقليدي��ة م��ن أجل االس��تمرار في 

جذب الودائع.

حماس تلتقي الرئيس عون وتطلعه على مستجدات القضية الفلسطينية
التقى عضو املكتب السياسي ورئيس 
مكتب العالق��ات العربية واإلس��المية في 
حرك��ة املقاوم��ة اإلس��المية حم��اس األخ 
عزت الرش��ق، رئي��س اجلمهوري��ة العماد 
ميش��ال ع��ون، بقص��ر بعب��دا، وض��م وفد 
حركة حم��اس: القي��ادي أس��امة حمدان، 
وممث��ل احلرك��ة ف��ي لبن��ان عل��ي برك��ة، 
واملس��ؤول السياس��ي في لبن��ان الدكتور 

أحمد عبد الهادي. 
نق��ل الوف��د لفخامة الرئي��س عون حتيات األخ إس��ماعيل 
هني��ة رئيس املكتب السياس��ي للحركة وش��كره عل��ى مواقفه 
الداعمة للقضية الفلسطينية وخصوصاً قضيتي القدس وحق 

العودة.
وأطلع الوف��د الرئيس عون على آخر مس��تجدات القضية 

الفلسطينية وما تتعرض له من مخططات أمريكية - صهيونية 
لتصفيته��ا، وآخره��ا صفق��ة القرن، حي��ث جدد رف��ض حركة 
حماس وش��عبنا الفلس��طيني لهذه الصفقة األمريكية، مطالباً 
القم��ة العربي��ة برفضه��ا ودع��م صمود الش��عب الفلس��طيني 

ونضاله من أجل التحرير والعودة واالستقالل.

لقطات لبنانية

وجهة نظر

إن الغ���وص ف���ي مجريات األم���ور االنتخابية في لبنان يفضي الى اس���تنتاج أن 
حتالف���ات املصلحة االنتخابية ق���د طغت على التحالفات السياس���ية العريقة التي 
جتاوز بعضها عقدًا من الزمن، ما أدى الى تشكل لوائح انتخابية محكومة بصناديق 
االقت���راع وحس���ابات األرقام املؤدية الى اكتس���اب املقاع���د النيابية أو ع���دم ضياعها. 
وخرج بعض احملللني السياس���يني بخاصة تقول باضمحال العنصر السياسي في 

محلول االنتخابات اللبنانية املفترض اجراؤها في السادس من أيار املقبل.
إال أن التدقي���ق ف���ي املش���هد االنتخاب���ي الش���امل ق���د يق���ود ال���ى اس���تنتاجات 
مختلف���ة على مس���توى ضبط االيق���اع االنتخابي عند حدود معين���ة جرى التفاهم 
عليها بني علية القوم بطريقة مباش���رة أو غير مباش���رة. وهذا ما ميكن التثبت منه 
اث���ر تفح���ص واقع بعض الدوائ���ر االنتخابية الهامة في البل���د... ففي بيروت -على 
س���بيل املثال- توج���د دائرتان أوالهما دائ���رة يتحالف فيها التي���ار الوطني احلر مع 
تي���ار املس���تقبل، وفي الثانية يتواجه فيها الطرفان مبحب���ة ووئام با تصعيد كامي 
وإعام���ي كبي���ر، حيث ميكن أن يس���جل أن التيار الوطني احلر قد نس���ج في الدائرة 
الثانية من بيروت حتالفًا ضم الثنائي الش���يعي )حركة أمل و»حزب الله«( وجمعية 
املش���اريع وآخري���ن، م���ا يدفع البعض ال���ى االعتقاد أن القضية تنطوي على تس���ليم 
للمقعدي���ن الش���يعيني في بيروت الى »أصحابهما« ضمن اط���ار التنافس االنتخابي 
البعي���د ع���ن حتالف األض���داد ) تيار املس���تقبل - »حزب الله«(، وه���و التحالف الذي 
يجه���د تيار املس���تقبل ال���ى التنصل منه وم���ن تبعاته من جراء االح���راج الاحق به 
من الصقور الذي على ميني هذا التيار ممثلني بأش���رف ريفي وفؤاد الس���نيورة. وال 
يغيب عن البال أن التس���ليم الضمني حلركة أمل و»حزب الله« باملقعدين الش���يعيني 
في بيروت يقابله أحاديث إعامية صادرة عن وجوه إعامية مقربة من »حزب الله« 
تق���ر بخرق ميكن أن يحصل ملقعد نيابي س���ّني أو اثنني ف���ي دائرة بعلبك - الهرمل. 
وإذا كان���ت الري���اح االنتخابية قد فرقت بني تيار املس���تقبل والتيار الوطني احلر في 
دائرة صيدا - جزين، على سبيل املثال، فإن هذه الرياح نفسها قد جمعت بينهما في 
دائرة الكورة - البترون - بش���ري - زغرتا حيث املواجهة مع تيار املردة وحزب القوات 

اللبنانية غير املتحالفني. 
ان ه���ذه التحالف���ات واالفتراق���ات ليس���ت ب���ا معاٍن سياس���ية، ب���ل انها تفيض 

وتنضح سياسة وحسابات سياسية صرفة. ومن أهمها: 
- أن التفاه���م ب���ني التي���ار الوطن���ي احل���ّر وتي���ار املس���تقبل على إنهاء الش���غور 
الرئاس���ي في خريف عام 2016 ما زالت مفاعيله قائمة حتى هذه الس���اعة، وهو قابل 
للحياة الى ما بعد االنتخابات النيابية. وهو ال يزال تفاهمًا على تقاس���م الس���لطة 

متينًا وراسخًا رغم األنواء االقليمية املزدحمة.
- أن تفاهم معراب بني التيار الوطني احلر وحزب القوات اللبنانية هو في طور 
التاشي، وأن ما تشهده الساحة املسيحية في خضم االنتخابات وما بعدها ال يعدو 

كونه إحياًء خلطوط التماس امللتهبة.
- أن النائ���ب ولي���د جنباط، وإن حافظ على ماضيه اآلذاري من خال حتالفه 
مع تيار املستقبل وحزب القوات اللبنانية في دائرة الشوف - عاليه وفي دوائر أخرى، 
لم يغادر موقعه »الوس���طي« املنفتح على »حزب الله« واملتاحم سياس���يًا مع الرئيس 

نبيه بري.
- أن األج���واء الدولي���ة واإلقليمي���ة الراعي���ة للوضع اللبناني م���ا زالت حترص 
على اس���تمرار ما يس���ميه احلريريون اس���تقرارًا وينس���بونه بنس���بة مئوية عالية إلى 

أنفسهم. 
فإذا كانت هذه احلقائق السياسية قائمة، فا ضير إن جرت االنتخابات النيابية 
وفق حتالفات سياسية قدمية أو قامت على أساس مصلحي حسابي رقمي مجفف. 
وال بأس من تعديل جزئي في موازين القوى واختفاء ألسماء وظهور ألسماء أخرى، 

فتلك تفاصيل ال تفسد في ود االنتخابات قضية.

على هامش التحالفات غير السياسية
بقلم: أمين حجازي
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لس��وريا انتم��اءات مختلفة. وقد س��اعد على ذلك مرس��وم أص��دره رئيس 
النظ��ام منذ أي��ام، يطل��ب فيه م��ن املواطنن الس��ورين أصح��اب األمالك 
والعق��ارات أن يتقدموا من الدوائر العقارية التي تقع أمالكهم فيها من أجل 
تس��جيلها من جديد، وقد منح هؤالء فترة ش��هر كامل للقيام بهذا الواجب، 
وإال فق��د تك��ون هن��اك اج��راءات تعيد ف��رز العق��ارات، بدع��وى أن معظم 
سجالت الدوائر العقارية قد أتلفت أو احترقت. فأين هم أصحاب العقارات 
ه��ذه األيام؟ وأين هي س��جالتهم العقارية أو حتى الش��خصية؟ وهم بن 
نازح داخل سوريا أو خارجها، ومعظمهم ال يستطيع أو ال يأمن العودة الى 

مدينته أو قريته، هذا ان كان له فيها منزل قائم، مملوك أو مستأجر.
انطالقاً من كل ما جرى الوقوف عنده واإلشارة إليه، تتعرض سوريا 
لعملية اس��تئصال لهويتها العربية اإلس��المية املعروف��ة، وهي معّرضة 
لزرع هويات هجينة، سواء في املناطق التي ما زال يسيطر عليها النظام، 
أو التي يس��عى النظ��ام إلعطائها هوي��ات جديدة. إذ املعروف أن روس��يا 
باتت تس��يطر على الساحل الس��وري، بعد أن أقامت فيه قاعدة عسكرية 
ف��ي مدينة طرط��وس، وقاع��دة جوية ف��ي ما يس��مى مطار حميمي��م. أما 
الالذقي��ة فقد جرى اغراقها بأهل اجلبل الذين يحيطون بها من كل جانب. 
كذلك محافظتا الرقة ودير الزور، وال سيما املناطق التي كان يسيطر عليها 
تنظي��م الدولة )داع��ش( أو األح��زاب الكردية الت��ي تتلقى دعم��اً أمريكياً 
مكشوفاً. أما املدن الكبرى )دمشق وحلب وحماة وحمص( فيسيطر عليها 
النظام عن طريق أدواته وامليليش��يات الطائفية التابعة له، س��واء كانت 
لبناني��ة أو عراقية أو تركية. وأما املناطق املتاخمة للحدود اللبنانية، فقد 
ج��رى تفريغها من س��كانها األصلين، ولعل ما وقع ف��ي مدينة دوما أبرز 
دليل على أن النظام )أو امليليشيات التابعة له( جتري تفاهمات واتفاقات 
مع أّي من الفصائل، اإلرهابية أو املتطرفة كما يسميها النظام، من أجل أن 
ترحل عما كان يسمى »سوريا املفيدة« وأن يتيح له ذلك اقامة دولته التي 
كانت مطروحة عند تقس��يمات سايكس-بيكو، الى جانب دويالت كردية 

وتركية وغيرها.
م��اذا عنا نحن ف��ي لبنان؟ ان احتماالت تقس��يم س��وريا باتت ش��به 
مؤكدة، وتربطنا ببعض افرازات هذا التقس��يم حدود مش��تركة. وإذا كان 
تقس��يم لبن��ان عصّياً رغم تع��دد انتم��اءات أهله ومواطني��ه بعد جتارب 
احل��روب اللبناني��ة، أو م��ا كان يس��مى »ح��روب اآلخرين عل��ى أرضنا«، 
فقد تكون للتقس��يم فرص أوس��ع للنجاح، خاص��ة إذا كانت على حدودنا 
دول��ة تدعمه��ا تركي��ا وأخ��رى تدعمه��ا إي��ران.. ودول��ة تدعمها روس��يا 
وأخ��رى تدعمها أميركا، ورمبا فرنس��ا أو غيرها.. عنده��ا قد يكون للواقع 
الدميوغراف��ي اللبناني احتماالت أس��وأ من التي س��بقت، وه��ذا ما يحتم 
على اللبنانين أن يعيروا اهتماماً لوحدة س��وريا، والوصول إلى تسوية 
سياسية لألزمة الس��ورية، حرصاً على املصالح املشتركة لكال الشعبن، 

وللعرب أجمعن.

تابع املراقبون اجللس��ة األخيرة ملجلس األم��ن الدولي، التي انعقدت 
مس��اء الثالثاء ملناقش��ة عمليات القصف الكيماوي ملدينة دوما السورية، 
الت��ي تق��ع في الغوطة الش��رقية ق��رب دمش��ق. وكالعادة في اجللس��ات 
الس��ابقة، فقد تقدمت روسيا مبش��روع قرار يطالب بتشكيل جلنة يجري 
اختي��ار أعضائه��ا م��ن احملايدين، تع��ود بنتائ��ج التحقيق ال��ى املجلس 
ليتخذ قراره، بعد أن تكون الغوطة قد دمرت، ويكون أهلها )رجاالً ونساًء 
وأطف��االً( إما حت��ت التراب، أو في املستش��فيات، أو غادروه��ا الى مناطق 

أخرى لم يبسط النظام وحلفاؤه سيطرتهم عليها بعد.
لكن مل��اذا مدينة دوما، وملاذا يوجه االتهام ال��ى النظام أو الى حلفائه 
الذين ميلكون القدرة على القصف اجلوي.. وهما حتديداً روسيا وإيران؟! 
ذل��ك أنه ف��ي مثل هذه األي��ام من الع��ام املضي )4 نيس��ان 2017( جرى 
قصف مدينة خان ش��يخون بالسالح الكيماوي، مما استدعى رداً أمريكياً 
مح��دوداً عل��ى مطار الش��عيرات ال��ذي انطلقت من��ه الطائ��رات املعتدية، 
ويومها، مع تأكد اجلميع من هوي��ة الطائرات املغيرة، إال أن مجلس األمن 
الدول��ي الذي اس��تنكر الع��دوان، ل��م يتجاوز اإلدان��ة، بعد قص��ف املطار 

احلربي الذي انطلقت منه الطائرات.
واليوم، وبعد مرور س��نة على مجزرة خان ش��يخون، باتت اجلرمية 
أكث��ر وضوح��اً، ترمي ال��ى تفتيت س��وريا، وال��ى صياغة أس��وأ مما كان 
يس��مى »س��وريا املغيرة«، عن طريق تدمير ما بقي ف��ي املناطق احملررة، 
التي ما زالت فصائل املعارضة السورية تسيطر عليها. ويذكر اللبنانيون 
عملي��ات حصار مقاتل��ي منظمتي داعش والنصرة، في جرود عرس��ال ثم 
ف��ي جرود بعلب��ك والق��اع، وكيف مت ترحي��ل املجموعة األول��ى إلى ادلب 
والرق��ة ف��ي حافالت مكّيف��ة، واملجموع��ة الثانية ال��ى مدينة دي��ر الزور، 
وكأن املطل��وب هو تهجيرهم من منطقة القلمون الواقعة قريباً من احلدود 
اللبناني��ة الش��رقية. أما باألمس، فقد ركزت بقايا جي��ش النظام عملياتها 
باجت��اه مدينة دوما، ليج��ري تفريغها وترحيل س��كانها الى مدينة ادلب 

قريباً من احلدود السورية مع تركيا.
لكن كيف هي املناط��ق التي يجري ترحيل النازحن إليها؟ في مدينة 
ادلب جرى اقامة حوالى مائتن وخمسن مخيماً، ال يتمتع النازحون فيها 
بأدنى الش��روط األمني��ة أو الصحية. وتقول تقاري��ر األمم املتحدة إن عدد 
س��كانها بات يقارب أربعة مالين، بن مقيم ونازح، ويبلغ عدد النازحن 
قراب��ة مليون ومائت��ي ألف، كثيرون منه��م ما زالوا يقيمون في الش��وارع 
واألزق��ة، ينتظرون ما ميكن أن متّدهم به تركيا من مس��اعدات، وقد جلأوا 
مؤخراً الى االنتش��ار في البلدات املجاورة، مثل: جس��ر الشغور وسراقب 

ومعّرة النعمان، وصوالً إلى مدينة خان شيخون.
هذه الوقائع ال ميكن فصلها عن عمليات تفريغ املدن والقرى السورية 
م��ن س��كانها األصلي��ن، وجلهم م��ن املس��لمن، واس��تجالب نازحن ممن 
يحمل��ون هويات عربية وأعجمية أخرى، مما س��وف ي��ؤدي الى أن تكون 

الكيماوي على دوما
جزء من مشروع
لتقسيم سوريا

ولذلك يجري اعتم��اد دعاية انتخابية جديدة تركز على 
معاجل��ة الوضع االقتص��ادي وتلعب في الوقت نفس��ه 

على الوتر الطائفي واملذهبي.
وال يقتص��ر األم��ر في ذلك عل��ى تيار املس��تقبل، بل 
يتع��داه ال��ى »حزب الل��ه« الذي وجد نفس��ه أم��ام حتدٍّ 
مختل��ف ف��ي االنتخاب��ات النيابي��ة القادم��ة، حي��ث إن 
البيئ��ة احلاضن��ة ل�»حزب الل��ه« التي تق��در تضحياته 
ملصلح��ة الطائف��ة، وخصوصاً في ما يتعل��ق باملقاومة، 
لكنه��ا ف��ي الوقت نفس��ه جتد نفس��ها في معان��اة مثلها 
مثل باقي اللبناني��ن في ما يتعلق بالوضع االقتصادي 

ومواجهة الفساد.
وق��د وصلت ه��ذه الصرخ��ات الى مس��امع »حزب 
الله« بقوة ووضوح، ولذلك انتقل العمل الدعائي حلملة 
»ح��زب الل��ه« االنتخابية الى موضوع مكافحة الفس��اد 

كأولوية في املرحلة القادمة.
والالف��ت أن هذه األولوي��ة حلملة مكافحة الفس��اد 
ف��ي الدولة، وحماية حق��وق الناس يتول��ى الدعاية لها 
بصورة ش��خصية ومباش��رة األم��ن العام حل��زب الله 
الس��يد حس��ن نصر الله الذي ق��ال: »نح��ن بحاجة إلى 
نواب يأخذون موقفاً حاس��ماً في املجلس ملواجهة س��ن 

أي ضرائب جديدة على الفقراء في لبنان«.
وأضاف: »يجب أن نبقى ف��ي احلكومة مهما فعلت 
وع��دم االعتكاف م��ن احلكومة ألي س��بب«، وتوجه الى 
الرئيس س��عد احلري��ري بالقول: »ال أح��د »يأكل رأس« 
الش��عب اللبنان��ي ليقول له إن��ه من خالل ه��ذه الديون 

سوف يغير الوضع في لبنان«.
للق��وى  االنتخاب��ي  اخلط��اب  ف��ي  التح��ول  ه��ذا 
السياس��ية الكبرى في لبنان، وإن كان بس��بب الضائقة 
االقتصادي��ة الت��ي يعيش��ها اللبنانيون الذي��ن ملوا في 
اخلطاب��ات والش��عارات الطائفي��ة الزائف��ة التي يجري 
اس��تغاللها لتحقي��ق مكاس��ب عل��ى حس��اب مصال��ح 
الش��عب اللبنان��ي، إال أن له��ا وجه��اً آخر، ه��و أن القوى 
السياس��ية لم تعد ق��ادرة بعد اليوم عل��ى جتاهل وجع 
اللبناني��ن وان الناس تريد خبزاً وأمن��اً واقتصاداً، ولن 

تقبل بعد اليوم »جعجعة« بال طحن.
بسام غنوم

االنتخابية في بيروت بن الئحة تيار املستقبل و»حزب 
الله« وكأن باقي اللوائح ال وجود لها أو أنها لوائح خائنة 
ألهال��ي بيروت، فقال: »إن هناك الئحتن تتنافس��ان في 
بيروت، الئحة املس��تقبل والئحة حزب الله. هؤالء الذين 
يؤلفون هذه اللوائح حتت ش��عار رفي��ق احلريري )في 
إش��ارة الى الئح��ة بيروت الوط��ن التي تض��م اجلماعة 
اإلس��المية وصالح سالم وش��خصيات( هدفهم تشتيت 
أصواتكم وأصوات البيارت��ة ملصلحة الئحة حزب الله، 
وأنا على يقن من أنك��م بتصويتكم الكثيف لالئحة تيار 

املستقبل ستفشلون مخططهم ومشاريعهم«.
وخل��ف هذا التحول ف��ي الدعاي��ة االنتخابية لتيار 
املس��تقبل من التركي��ز على العام��ل الطائف��ي واملذهبي 
واخل��الف السياس��ي م��ع »حزب الل��ه« ال��ى الربط بن 
االقتص��اد واخلالف مع »ح��زب الله« هو خش��ية »تيار 
املس��تقبل« من خس��ارة انتخابية في بيروت تؤثر كثيراً 
في التمثيل السياسي للرئيس احلريري وتيار املستقبل، 

اقتصادية شديدة.
فبع��د فت��رة م��ن تركي��ز الرئي��س احلري��ري عل��ى 
موضوع اخلالف الس��ابق مع »حزب الله«، واس��تذكار 
أحداث 7 أيار 2008 وما ج��رى فيها من مواجهات، وأن 
هن��اك من يريد النيل من الطائفة الس��ّنية، تبن للرئيس 
احلريري وفريق��ه االنتخابي ضعف التج��اوب مع هذه 
الطروحات على الصعيد الش��عبي العام، وال س��يما في 
العاصم��ة بي��روت، ألن الن��اس لم ينس��وا كالم الرئيس 
احلريري عن رفض الش��عبوية حن دخل في التس��وية 
السياس��ية م��ع الرئيس ع��ون و»ح��زب الل��ه«، وحيث 
يعمالن مع��اً في مجلس ال��وزراء، لذل��ك انتقلت احلملة 
االنتخابي��ة لتي��ار املس��تقبل ال��ى التركيز عل��ى العامل 
االقتص��ادي، وهو ما أك��ده الرئيس س��عد احلريري في 
لقاءات��ه االنتخابية مع أهالي بي��روت حيث قال: »نحن 
حريصون على االستقرار ونعمل ما في وسعنا للنهوض 
بالوضع االقتصادي«، ولكنه عمل على اختصار املعركة 

م��ع اقتراب الس��ادس من ش��هر أيار الق��ادم، موعد 
إج��راء االنتخابات النيابية، ب��دأت احلمالت االنتخابية 
تأخذ الطابع احل��اد، مع التركيز عل��ى اخلالف الطائفي 
والسياس��ي م��ع اللوائ��ح األخ��رى املنافس��ة، وقد دخل 
مؤخ��راً العام��ل االقتص��ادي بق��وة م��ن ب��اب »مؤمت��ر 
سيدر-1« الذي عقد األسبوع املاضي في باريس، والذي 
حصل فيه لبن��ان على قروض وهبات مش��روطة بقيمة 
أحد عش��ر مليار دوالر، وه��و ما دفع الرئي��س احلريري 
وتيار املستقبل الى استغالل نتائج املؤمتر في احلمالت 
االنتخابي��ة على أس��اس أن تيار املس��تقبل هو»اخلرزة 

الزرقاء التي حتمي اقتصاد لبنان«.
وف��ي املقاب��ل، اعتب��ر »حزب الله« بلس��ان الس��يد 
حس��ن نصر الله أن ش��عار مكافحة الفس��اد سيكون هو 
املعتم��د في الفت��رة القادمة، وأنه س��يكون في »مواجهة 
أي ضرائ��ب جدي��دة عل��ى الفق��راء وأصح��اب الدخ��ل 
احملدود«، وأضاف: »قد نضطر للنزول الى الش��ارع ألن 
الوضع االجتماعي للن��اس ال يحتمل أي ضرائب«، وهو 
ما اعتب��ر رداً مباش��راً على »تي��ار املس��تقبل« والرئيس 
سعد احلريري املطالب بإصالحات وضرائب جديدة من 
أجل احلصول على قروض »مؤمتر سيدر-1« املشروطة 
م��ن قبل املانح��ن الدولين بعدة ش��روط أساس��ية في 
م��ا يتعلق بقوانن مكافحة الفس��اد والش��فافية وفرض 

ضرائب جديدة على اللبنانين.
والسؤال الذي يطرح نفسه هو: ملاذا حتولت الدعاية 
االنتخابية الى االقتصاد ومحاربة الفساد، بعدما كانت 

تعمل على اخلالفات السياسية واحلسابات الطائفية؟
لبن��ان  ف��ي  الكب��رى  السياس��ية  الق��وى  أن  يب��دو 
أدرك��ت بعد فترة وجيزة من ب��دء الدعاية االنتخابية أن 
املواضيع الطائفية، ونبش تاريخ اخلالفات السياس��ية 
مع باقي القوى والش��خصيات السياس��ية ل��م تعد ذات 
أهمية كب��رى للناخب اللبناني ال��ذي يعاني من ضائقة 

االقتصاد ومكافحة الفساد.. هل هو للتغطية على الفشل السياسي؟

كلمة األمان
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طبول الحرب ُتقرع مجددًا: 

ر اإلسرائيلّيون للبنان في الصيف المقبل؟ ماذا يحضِّ
ارتفع��ت في األي��ام املاضي��ة التقدي��رات األميركية 
واإلس��رائيلية الت��ي تتح��دث عن احتم��ال حصول حرب 
كب��رى ف��ي لبن��ان ف��ي الصي��ف املقب��ل، وتزامن��ت هذه 
التقدي��رات مع زي��ادة وتي��رة التصعيد في س��وريا بعد 
القصف اإلس��رائيلي ملط��ار طيفور3 )ف��ي ريف حمص(، 
والتصعي��د املتكرر م��ن الرئيس األميرك��ي دونالد ترامب 
ض��د روس��يا وإيران وس��وريا وح��زب الل��ه، إضافة إلى 
التوت��ر اإلقليم��ي الن��اجت م��ن االجت��اه األميرك��ي إللغاء 
االتفاق النووي مع إيران، واحلملة املس��تمرة على حزب 

الله.
فما هي أبعاد التقديرات املتكررة من قبل املسؤولن 
األميركي��ن واإلس��رائيلين ح��ول احتم��ال ان��دالع حرب 
مدّمرة ضد لبنان في الصيف املقبل؟ وهل هذه التهديدات 
ه��ي جزء من احل��رب النفس��ية، أم أّن هن��اك حتضيرات 
حقيقية لش��ّن مث��ل هذا الع��دوان؟ وكيف تنظر أوس��اط 
ح��زب الله واملقاومة اإلس��المية له��ذه التقديرات؟ وماذا 
عن االس��تعدادات امليدانية ملواجه��ة أي تصعيد محتمل 

في الصيف املقبل؟
أبعاد التقديرات األميركية اإلسرائيلية

بداية، ماذا ع��ن التقديرات األمريكية واإلس��رائيلية 
حول احتمال حصول حرب مدّمرة في الصيف املقبل؟ وما 

هي األبعاد السياسية والعسكرية لهذه التصريحات؟
لق��د كان الفت��اً أنه خ��الل األس��بوع املاض��ي برزت 
مواق��ف وتقدي��رات أميركي��ة وإس��رائيلية متزامنة حول 
احتم��ال حص��ول ح��رب إس��رائيلية مدّم��رة ض��د لبنان 
ف��ي الصي��ف املقبل أو قبل نهاي��ة العام، فقد نش��ر موقع 
»ميدل إيست أي« األميركي مقاالً للكاتبة بيلن فرنانديز 
نقل��ت فيه معلومات ع��ن اليوت أبرامز )أحد املس��ؤولن 
األساسين عن الشرق األوسط في عهد الرئيس األميركي 
ج��ورج بوش االبن ورونالد ريغان(، وقد حذَّر ابرامز من 
اجت��اه األوض��اع نح��و املواجه��ة ب��ن لبنان وإس��رائيل 
في األش��هر املقبل��ة. واس��تندت الكاتبة ال��ى تقرير أعده 
أبرامز بالتعاون مع الس��فير األميركي السابق في الكيان 
الصهيون��ي ف��ي عهد ب��اراك أوباما دانييل ش��ابيرو جاء 
في��ه: »إن عل��ى اإلدارة األميركي��ة ان ُتع��د خط��ة إج��الء 
ش��املة لرعاياها في لبنان حتضيراً للمواجهة احلاسمة 

التي تبدو أنها واقعة محالة مع إسرائيل«.
وأش��ارت الكاتبة الى »أن املس��ؤولن اإلسرائيلين 
مس��تمرون بالتهدي��د بش��ّن ح��رب جديدة خ��الل ال�12 
عاماً املاضي��ة )أي منذ انتهاء حرب مت��وز 2006«، وان 
كل املؤش��رات تؤكد أن الصراع س��يكون أشد ضراوة في 

املرحلة املقبلة.
ومب��وازاة ه��ذا التقري��ر، كان رئي��س أركان اجليش 
اإلس��رائيلي غادي ايزنكوت يتوقع ف��ي حديث صحافي 
»ان حتص��ل ح��رب كبي��رة م��ع ح��زب الل��ه خ��الل ع��ام 
2018«، وأوضح ايزنكوت في حوار مع موقع )املصدر( 
ونقلته وكالة »معاً« الفلس��طينية ان الف��رص قائمة هذا 
الع��ام الن��دالع حرب أكبر مما ش��هدته الس��نوات الثالث 
الس��ابقة في واليت��ي، وان اخلطر العس��كري األكبر على 
إس��رائيل يأت��ي م��ن اجلبه��ة الش��مالية، وان أي ح��رب 
س��تندلع لن تكون مثل سابقاتها، وان اجليش اإلسرائيل 
سيدمر كل املناطق التي يوجد فيها حزب الله، ولن يكون 
هن��اك حصان��ة للمدني��ن، وان تدخل إي��ران لدعم حزب 
الله س��يكون احتمااًلً ضعيف��اً. وتزامنت هذه األجواء مع 
نشر أخبار من ان اجليش اإلسرائيلي ُيعّد لعملية اغتيال 
األمن العام حلزب الله الس��يد حس��ن نص��ر الله في أي 

حرب مقبلة.
وق��د اعتبر الرئي��س العماد ميش��ال ع��ون والرئس 
نبي��ه بري ان ه��ذه التصريح��ات خطيرة، وه��ي مبثابة 

إعالن حرب على لبنان.
لك��ن م��ا ه��ي دالالت ه��ذه التقاري��ر والتصريحات، 
وهل يعني ذلك اننا سنكون أمام حرب مؤكدة قبل نهاية 

العام احلالي أو في الصيف املقبل؟
أح��د املتخصص��ن بالش��ؤون اإلس��رائيلية أوضح 

ل�»األمان« »ان هذه التصريحات واملعطيات هي نوع من 
تقدير للموقف العس��كري، وان التحضيرات اإلسرائيلية 
لش��ّن حرب على لبنان مس��تمرة منذ عدة س��نوات، لكن 
احلدي��ث عنه��ا ال يعن��ي ان احلرب س��تقع بش��كل مؤكد 
وحاس��م، ألن قرار احلرب مرتبط باألوضاع السياس��ية 
وامليدانية، سواء داخل الكيان الصهيوني أو على صعيد 
األوض��اع في املنطق��ة والعالم، فقرار احل��رب ليس قراراً 
إسرائيلياً، بل هو قرار إسرائيلي - أميركي، ألن تداعيات 
أي ح��رب محتملة لن تقتصر على اجلانبن اإلس��رائيلي 
واللبنان��ي، ب��ل ق��د تتح��ول ال��ى مواجه��ة ش��املة ف��ي 

املنطقة«.
أجواء حزب الله واملقاومة اإلسالمية

كي��ف ينظ��ر ح��زب الل��ه واملقاوم��ة اإلس��المية الى 
التقديرات األميركية واإلس��رائيلية حول احتمال حصول 
ح��رب في الصيف املقبل أو قب��ل نهاية العام؟ وهل هناك 

حتضيرات ميدانية ملواجهة مثل هذه احلرب؟
أوس��اط مطلعة على أجواء احلزب واملقاومة تقول: 
»ان االس��تعدادات اإلس��رائيلية لش��ّن حرب عل��ى لبنان 
مس��تمرة منذ ع��ام 2006، وان اجليش اإلس��رائيلي عمد 
خالل ال�12 عاماً الس��ابقة الى إجراء عش��رات املناورات 
ر  العس��كرية، وأع��د الكثي��ر من اخلط��ط امليداني��ة، وطوَّ
منظوماته العس��كرية واللوجيس��تية، لكن رغم كل هذه 
التحضي��رات ل��م يصل األمر ال��ى حد اتخاذ القرار بش��ّن 

احلرب خالل ال�12 عاماً املاضية«.
وتوضح األوس��اط »ان أي حرب سيش��نها اجليش 
اإلس��رائيلي على لبنان أو حزب الل��ه يجب ان تؤدي الى 
نتائج حاسمة وس��ريعة )وفقاً للتقديرات اإلسرائيلية(، 
ألن اجليش اإلسرائيلي ال يريد تكرار ما حصل عام 2006 
من تطور احلرب الى مواجهة واسعة، كما انه يريد إنهاء 
القدرة الصاروخية للح��زب في التصريحات األولى، كي 

ال يس��تطيع ح��زب الله انزال خس��ائر كبيرة ف��ي الداخل 
اإلسرائيلي«.

وتضيف األوس��اط: »ان اجليش اإلس��رائيلي يعمل 
أيض��اً ملنع انتق��ال مقاتلي احل��زب واملقاوم��ة الى داخل 
الكيان الصهيوني، وخصوصاً في منطقة اجلليل األعلى، 
ولذلك سارع الى بناء اجلدار االسمنتي على احلدود وهو 

يعمل لتعزيز حماية املناطق احلدودية«.
وفي ضوء ذلك، فإن هذه األوساط تعتبر »انه حتى 
اآلن لم يصل اإلسرائيليون الى قرار واضح بأن أي حرب 
ستش��ن على لبنان وحزب الله ستحقق أهدافها، إضافة 
الى ان األوضاع اإلقليمية والدولية غير مساعدة حلصول 

مثل هذه احلرب حالياً«.
لكن هل يعني ذلك أن حزب الله واملقاومة اإلسالمية 
يس��تبعدان احلرب نهائياً وأنه ال يتم التحضير ملواجهة 

مثل هذا االحتمال؟
جتيب األوساط بأنه »حالياً احلرب مستبعدة، لكن 
ذلك ال يعني عدم احتمال حصولها في أي وقت مس��تقبالً 
إذا تواف��رت املعطيات واألوض��اع امليداني��ة، ولذلك فإن 
املقاومة اإلسالمية تعمل باستمرار من أجل مواجهة مثل 
هذا االحتمال، وان املواقف التي يطلقها األمن العام حلزب 
الله السيد حسن نصر الله واملسؤولون في احلزب حول 
القدرة على الرد على أي حرب بش��كل غير تقليدي ومؤلم 
هي جزء من الرس��ائل الواضحة للكيان الصهيوني، بأن 
أية معركة س��تجري ميكن العدّو حتدي��د موعدها، لكنه 

غير قادر على التحكم بنتائجها ونهايتها«.
وتكشف هذه األوساط عن »ان احلزب واملقاومة هما 
في حال اس��تعداد ميداني دائم لل��رد على أي عدوان وان 
هن��اك متابعة دائمة لكل ما يقوم به اجليش اإلس��رائيلي 
م��ن حتضي��رات، وان أي��ة حرب مقبل��ة لن تك��ون مؤملة 
للبن��ان فق��ط، بل كذل��ك للكي��ان الصهيوني، وق��د تكون 
املواقف اإلس��رائيلية نوعاً من التهويل واحلرب النفسية 

لطمأنة الداخل اإلسرائيلي«.
وبانتظ��ار وض��وح املعطي��ات ح��ول ما يج��ري من 
املنطق��ة، يبدو ان ق��رار احلرب مؤجل ف��ي األفق املنظور، 

وإن كان احلذر واالنتباه مطلوبن بشكل دائم.
قاسم قصير

مصير االنتخابات في ظل حماوة المواجهات اإلقليمية والدولية
بقلم: وائل جنم
  قراب��ة ثالث��ة أس��ابيع تفصلن��ا عن موع��د فتح 
صناديق االقت��راع النتخاب مجل��س نيابي جديد في 
السادس من شهر أيار املقبل. كل املواقف والتصاريح 
الرس��مية التي صدرت س��ابقاً عن املسؤولن املعنين 
بإجراء اإلنتخابات كانت تؤكد مبا ال يرقى إليه الش��كّ 

أن االنتخابات ستحصل في موعدها إال إذا!
ما هي هذه ال� »إذا« الشرطية التي كانت حاضرة 
عل��ى ال��دوام ف��ي قام��وس السياس��ين واملعني��ن؟ 
اجلمي��ع كان يعني احلرب، نعم احلرب. س��واء كانت 
عدوان��اً إس��رائيلياً عل��ى لبن��ان، أو توّس��عاً لرقع��ة 

املواجهات في سورية.
اليوم، في ظل اس��تخدام النظام السوري للسالح 
الكيماوي في مدينة دوما في غوطة دمش��ق، وفي ظل 
انتقال النقاش في هذا امللف إلى مجلس األمن، وفي ظل 
املواجه��ة التي رأيناها بن روس��يا والواليات املتحدة 
األمريكية في املجلس من خالل إفش��ال مش��روع قرار 
أمريكي لتش��كيل جلن��ة حتقيق مس��تقلة بصالحيات 
واس��عة لكش��ف حقيقة اس��تخدام الكيماوي في دوما 
وفي غيرها، ومحاس��بة من ق��ام بهذه اجلرمية، وذلك 
من خالل استخدام روس��يا حلق النقض »الفيتو« في 
مجلس األمن، ومن ثم إجهاض واشنطن ملشروع قرار 
روس��ي يدعو منظم��ة حظ��ر األس��لحة الكيماوية إلى 

زي��ارة دوم��ا واالطالع عل��ى املوقف، ومن ث��م العودة 
إل��ى املجلس لتقري��ر ما يج��ب فعله، جع��ل املواجهة 
األمريكي��ة الروس��ية في امللف الس��وري، وف��ي غيره 

أيضاً، تبرز على السطح.
األمر املتصل بهذا امللف أيضاً هو التوعد الصريح 
والواض��ح م��ن الوالي��ات املتح��دة األمريكي��ة بال��رد 
على اس��تخدام الكيماوي في مدينة دوما، س��واء كان 
ذلك من خ��الل مجلس األمن أو م��ن خارجه. ويضاف 
إل��ى ذل��ك قط��ع الرئي��س األمريك��ي زيارت��ه ألمي��ركا 
اجلنوبي��ة والتف��رغ لل��رد عل��ى النظام الس��وري في 
مسألة استخدام الس��الح الكيماوي. وفي مقابل ذلك، 
التحذي��رات الروس��ية الت��ي أطلقها أكثر من مس��ؤول 
والتي حتّذر من مغبة اس��تهداف النظام السوري بأي 
عمل عس��كري، وقد تابعنا أيضاً األنب��اء واألخبار عن 
حش��ود أمريكية في ش��رق البحر األبيض املتوس��ط، 
وعن استعداد فرنسي وبريطاني للمساهمة بأي عمل 

عسكري رداً على استخدام الكيماوي.
م��ن الواضح أن املواجه��ة هذه املّرة ل��م تعد بن 
النظام واملعارضة السورية كما كانت خالل السنوات 
املاضي��ة، بل حتّولت إلى مواجهة ش��به مباش��رة بن 
ال��دول اإلقليمي��ة والكبرى املختلفة عل��ى املصالح في 
س��ورية، وهو ما يه��دد بانفالت األمور م��ن عقالها في 
أية حلظة، واخلروج عن الس��يطرة، واستخدام القوة 

من أجل حتقيق أه��داف تلك الدول، وهنا مكمن اخلطر 
من أية حرب جديدة ب��ن دول كبرى، بل عظمى، وهو 

ما يهدد اإلقليم كله بشكل عام.
ال ش��ّك أن الدول الكبرى والعظمى تتحلّى بالقدر 
الكافي من املسؤولية قبل اتخاذ أي قرار باحلرب، ألن 
املواجهة ب��ن مثل هذه الدول ليس��ت نزهة ألي منها، 
وبالتال��ي إن قرار احلرب في مثل ه��ذه األحوال يكون 
القرار األخير عندما ُتس��تنفد الس��بل األخرى ملواجهة 
األزمات، أو لالتفاق على حلول حتفظ وترعى مصالح 
اجلمي��ع. إال أن وج��ود ش��خصيات من ط��راز الرئيس 
األمريك��ي، دونالد ترامب، في س��دة الرئاس��ة األولى، 
يت��رك اجلميع في حي��رة من أمره��م، ورمبا في حلظة 
من اللحظ��ات يأخذ العالم إلى حروب أو مواجهات قد 

ال تكون نتائجها مضمونة ألية جهة.
امله��م في هذا األم��ر أن أحداً ال يس��تطيع أن يجزم 
ب��أن الضربة األمريكي��ة الغربية للنظام في س��ورية، 
أو رمبا لروس��يا في سورية، حاصلة ال مجال، كذلك ال 
ميكن استثناء هذا االحتمال مع شخصيات، كما قلت، 
مثل الرئيس ترام��ب، وفي ظروف كالظروف الداخلية 
الت��ي يعيش��ها وتالحق��ه لي��الً ونه��اراً من خ��الل تلك 
التحقيق��ات التي قد تطيح رئاس��ته في أية حلظة. من 
هنا فإن احتمال انزالق املنطقة إلى مواجهات محدودة 
أو غير محدودة بن أميركا وروسيا احتمال قائم، وهو 

بكل تأكيد سيكون له تداعياته الكبيرة والعميقة.
وهنا نعود إلى االنتخابات في لبنان ومدى تأثرها 
به��ذه األج��واء إذا م��ا انزلق��ت املنطقة إل��ى مواجهات 
كبي��رة، وحيث إن لبنان يتأثر بش��كل كبير مبا يجري 
في محيطه، خاصة في س��ورية، وحيث إن جزءاً منه 
ُيعّد عنصراً عامالً وفاعالً في الصراع السوري )حزب 
الله(، وهو سيكون بكل تأكيد مستهدفاً من أية حرب، 
س��واء بشكل مباشر أو غير مباش��ر، وكل ذلك قد يؤثر 
فع��الً في إج��راء االنتخابات، وقد يؤّجله��ا أو يطيحها 
بش��كل كامل بانتظار جالء ص��ورة املنطقة من جديد، 
خاص��ة أن أي��ة ح��رب جدي��دة مبس��توى املواجهات 
بن الواليات املتحدة األمريكية وروس��يا س��يكون من 
نتائجها تشكيل املنطقة من جديد وفق مصالح الطرف 

الذي ميكن أن يخرج فائزاً من هذه احلرب.{

عبـــــر شـــبكة اإلنترنــت
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هنّية: مسيرات العودة وجهت ضربة مميتة لصفقة القرن
ق��ال رئي��س املكت��ب السياس��ي حلرك��ة حماس 
إس��ماعيل هني��ة إن مس��يرات العودة وجه��ت ضربة 
مميتة لصفقة القرن، واعتبر أن الشعب طوى صفحة 
»التنس��يق األمني والرذيلة السياس��ية«، كما رفضت 

حماس التهديدات اإلسرائيلية بقصف مواقعها.
وخ��الل زيارت��ه مخي��م العودة ش��رق غ��زة يوم 
االثنن قال هنية إن مس��يرات العودة وكس��ر احلصار 
وجهت ضرب��ة قوية ومميتة لصفقة القرن، وأفش��لت 

محاوالت البعض املتاجرة بالقضية الفلسطينية.
وأكد هنية أن املس��يرات الس��لمية التي ستستمر 
وتصل ذروتها منتصف الش��هر القادم أعادت القضية 
الفلس��طينية إلى واجهة االهتمام الدول��ي، مضيفاً أن 

غزة تخرج لتنتفض في وجه احملاصرين واحملتلن.
وش��دد رئيس املكت��ب السياس��ي حلركة حماس 
ل��ن يقب��ل مح��اوالت  الفلس��طيني  عل��ى أن الش��عب 
االلتفاف على مطالب مسيرات العودة وكسر احلصار، 
وأن قيادة حماس والفصائل الفلس��طينية لن تكون إال 
مع مطالب اجلماهير. وأضاف أن غزة لن تتراجع ولن 
تتنازل ولن تفرط ولن تعترف بإسرائيل، وأن الشعب 
الفلس��طيني يط��وي صفحة ال��ذل والتنس��يق األمني 

ومرحلة الرذيلة السياسية، حسب وصفه.
وأض��اف هنّي��ة، إن��ه »رغ��م أنن��ا ف��ي اجلمع��ة 
الثاني��ة م��ن مس��يرة الع��ودة نق��ول إن هذه املس��يرة 

أهدافاً  حققت  السلمية 
عل��ى  اس��تراتيجية 
أع��ادت  أنه��ا  رأس��ها 
قضيتن��ا الفلس��طينية 
االهتمام  واجه��ة  إل��ى 

الدولي«. 
أن  عل��ى  وش��دد 
»أفش��لت  املس��يرة 
البع��ض  مح��اوالت 
بالقضي��ة  للمتاج��رة 
الفلس��طينية، وأعادت 
قضي��ة الالجئن وحق 
العودة إلى الصدارة«، 

وقال إن »مس��يرة العودة وشعبنا الفلسطيني في كل 
أماكن تواجده يعلن عن متزيق مرحلة سياسية كاملة 
وتدشن مرحلة سياس��ية جديدة وطّي صفحة الظلم 
واملفاوضات العبثية والتنسيق األمني مع إسرائيل«. 
وذك��ر أن »هن��اك ق��ررات جدي��دة اتخ��ذت اليوم 
جت��اه القط��اع، لكن غ��زة عصّي��ة على الكس��ر«، دون 
مزي��د من التفاصيل حول هذه القرارات أو اجلهة التي 

أصدرتها.
وتابع: »نقول ملن يحاولون االلتفاف على مطالبنا 
)بع��ودة الالجئن وكس��ر احلص��ار(، إننا سنس��تمر 

مبس��يرة الع��ودة جمع��ة بعد جمع��ة، ش��عبنا الذي 
يقاتل م��ن أجل احلري��ة والعودة والكرام��ة، يخوض 
الي��وم معركته عل��ى كل اجلبهات من أجل االس��تقالل 

الوطني ومن أجل مواجهة الفصل العنصري«. 
ودع��ا القي��ادة الفلس��طينية إل��ى أن تك��ون على 
مس��توى احلدث، مش��دداً على أن أي قيادة تتماش��ى 
مع محاوالت االلتفاف على مطالب مس��يرة »العودة« 

ستلفظها اجلماهير. 
م��ن جهته، ق��ال املتحدث باس��م حم��اس )حازم 
قاس��م( إن التهدي��دات اإلس��رائيلية سياس��ة قدمي��ة 
جدي��دة، وهي تأت��ي »لتحميل احلركة املس��ؤولية ما 
يج��ري في غ��زة وال س��يما التصعيد«، محم��الً بدوره 
إس��رائيل املس��ؤولية الكامل��ة ع��ن تده��ور األوض��اع 
اإلنس��انية وامليداني��ة ف��ي القط��اع احملاص��ر منذ 12 

عاماً.
يأت��ي  اإلس��رائيلي  القص��ف  أن  قاس��م  واعتب��ر 
خلل��ط األوراق وللتغطية على جرائ��م االحتالل بحق 
املتظاهرين، مؤك��داً أن التهديدات لن تخيف الش��عب 

الفلسطيني.
وقبل ذلك بساعات قصف جيش االحتالل موقعا 
يتبع كتائب القس��ام )اجلناح املسلح حلركة حماس( 
في بلدة بي��ت الهيا بصاروخن، مما تس��بب بحدوث 
أض��رار بالغ��ة ف��ي املوق��ع دون الكش��ف ع��ن وق��وع 

إصابات.{

املشاركون بحرقها قرب الشريط احلدودي مع االحتالل، 
لتصاعد الدخان وتعطيل دور القناصة اإلسرائيلين.

االحتالل يهدد بقصف املسيرات
ه��دد االحتالل اإلس��رائيلي بقص��ف قطاع غ��زة إذا 
م��ا اس��تمرت مس��يرات الع��ودة الكب��رى قرب الس��ياج 
احل��دودي، معتبراً أنه »ال أبرياء في غزة«. بينما أصيب 
بدع��وى  مس��توطنن  برص��اص  بالق��دس  فلس��طيني 

محاولته تنفيذ عملية طعن.
ونقلت هآرتس اإلس��رائيلية عن مس��ؤولن أمنين 
أن س��الح اجلو قد يقصف مواقع تابعة حلركة املقاومة 
اإلس��المية )حماس( إذا ما اس��تمرت االحتجاجات قرب 
الس��ياج احل��دودي لقطاع غ��زة. وتش��ير الصحيفة إلى 
أن أجهزة األمن تبرر االس��تخدام املكثف للذخيرة احلّية 
ب��أن لديها معلومات تفيد بأن حماس أصدرت تعليمات 
لعناصره��ا بغ��زة للمش��اركة في املس��يرة ب��زي مدني 
الختراق الس��ياج ك��ي يتمكن الفلس��طينيون من عبوره 

بشكل جماعي.
وف��ي ه��ذا الس��ياق، اعتب��ر وزي��ر دف��اع االحت��الل 
أفيغ��دور ليبرمان أنه »ال أبرياء« في قطاع غزة. وأش��ار 
ليبرم��ان -ف��ي تصريح��ات إلذاع��ة إس��رائيل- إل��ى أن 
اجلمي��ع في غ��زة متربط��ون بحماس ويحصل��ون على 
روات��ب منها »وجمي��ع الذين يحاول��ون حتدينا وخرق 

احلدود ناشطون من اجلناح العسكري حلماس«.
وق��ال رئيس جلنة تنس��يق إدخ��ال البضائع لغزة 
التابعة للس��لطة الفلسطينية )رائد فتوح( إن السلطات 
اإلس��رائيلية ألغ��ت تنس��يق الدخ��ول اخل��اص بأرب��ع 
ش��احنات تقل إط��ارات مركبات كان مق��رراً دخولها إلى 

القطاع.
ومنذ الثالثن من آذار املاضي -الذي يوافق الذكرى 
42 لي��وم األرض- استش��هد حوال��ي ثالثن فلس��طينياً 
برصاص قناصي االحتالل الذين انتشروا قرب السياج، 
وذلك ضمن مس��يرات الع��ودة الكبرى الت��ي دعت إليها 
فصائ��ل فلس��طينية، الت��ي س��تمتد حتى منتص��ف أيار 

القادم، للمطالبة بحق العودة ورفع احلصار عن غزة.
ودولي��ة  حقوقي��ة  انتق��ادات  إس��رائيل  وواجه��ت 
جراء اس��تخدامها الرصاص احلّي، حيث نّددت فرنس��ا 
بالقصف العشوائي على احملتجن الفلسطينين العزل، 
واس��تنكر ح��زب العم��ال البريطاني املع��ارض الصمت 

الدولي إزاء مجازر االحتالل في غزة.{

أّك��د املتحدث باس��م وزارة الصحة ف��ي قطاع غزة، 
د. أش��رف الق��درة، أّن حصيلة الش��هداء وصلت إلى 29 
ش��هيداً خ��الل ثماني��ة أيام من مس��يرة الع��ودة الكبرى 
الس��لمية، عل��ى احلدود الش��رقية لقطاع غزة، ال تش��مل 

شهيدين محتجزين لدى قوات االحتالل.
وأوض��ح الق��درة في تصري��ح صحف��ي، أّن 2850 
إصاب��ة خلّفته��ا اس��تهدافات ق��وات االحتالل املباش��رة 
للمتظاهري��ن الس��لمين عل��ى ط��ول احل��دود الش��رقية 
الفاصلة لقطاع غزة. وأش��ار إل��ى أن بن هذه اإلصابات 
هن��اك 1296 مصاباً بالرصاص احل��ي، واملتفجر، منها 

79 إصابة بحالة اخلطر.
يذكر أن هذه اإلحصائية ال تشمل شهيدين احتجزت 
قوات االحتالل جثمانيهما ش��رق قط��اع غزة بعد قتلهما 

قرب السياج احلدودي.
وقال��ت وزارة الصح��ة إن ق��وات االحت��الل تعّمدت 
استهداف املعتصمن الس��لمين بشكل مباشر من خالل 
القناص��ة املنتش��رة عل��ى ط��ول احل��دود، وكان��ت ج��ّل 
اإلصاب��ات ف��ي ال��رأس والصدر والبط��ن؛ م��ا يؤّكد نية 
االحتالل عن س��بق إص��رار وترصد إيقاع أكب��ر عدد من 

الشهداء في صفوف املتظاهرين.
وتواصل ق��وات جيش االحتالل إط��الق الرصاص 
احلّي صوب املواطنن الفلس��طينين املتجمهرين قبالة 
الش��ريط احل��دود الفاص��ل ب��ن قط��اع غ��زة واألراضي 

احملتلة عام 1948.
م��ن جانبه��م، ش��رع الفلس��طينيون بإح��راق آالف 
اإلط��ارات املطاطي��ة عل��ى ط��ول الش��ريط احل��دودي، 
لتش��كيل جداراً من الدخان األسود، ما تسّبب في حجب 
الرؤي��ة عن قناصة وجنود االحتالل اإلس��رائيلي، الذين 
يس��تهدفون الشبان املش��اركن في املس��يرات السلمية 
احلدودية، بش��كل مباشر. فيما تقّدمت دبابات عسكرية 
إس��رائيلية ش��رق مدينة غزة وش��مالها، وس��ط حتليق 
لطائ��رات مروحية في أجواء املناطق الش��رقية للقطاع، 

ملراقبة املتظاهرين الفلسطينين.
وق��ال جيش االحتالل إن قوات��ه تخوض مواجهات 
عنيفة مع آالف الشبان الفلس��طينين في خمسة مواقع 

على حدود غزة.
ويش��ارك آالف الفلس��طينين في فعاليات »مسيرة 
الع��ودة«، ي��وم اجلمعة، التي أُطلق عليها اس��م »جمعة 
الكاوتش��وك«، نس��بة إلى اإلطارات املطاطي��ة التي قام 

غزة: 31 شهيدًا و2850 مصابًا
خالل مسيرة »العودة الكبرى«

عباس يكشف عن التهديدات
التي نقلها عبر المصريين إلى غزة

ه��دد رئيس الس��لطة الفلس��طينية )محمود 
عب��اس( ي��وم األح��د قط��اع غ��زة في ح��ال عدم 
س��يطرته عل��ى كاف��ة القطاع��ات في��ه، باتخ��اذ 
إجراءات »وعدم حتمل املس��ؤولية جتاه الوضع 

هناك«.
وقال عباس خالل كلم��ة في افتتاح اجتماع 
اللجنة املركزية حلركة فت��ح في رام الله: »زارنا 
وف��د مصري قبل أيام وقلنا له��م بوضوح: إما أن 
نس��تلم كل ش��يء وتتمكن حكومتنا من تسلم كل 
امللفات املتعلقة بإدارة القطاع من األلف إلى الياء 
مبا فيه��ا ال��وزارات والدوائ��ر واألمن والس��الح، 
وعن��د ذل��ك نتحمل املس��ؤولية كامل��ة، وإال فلكل 
ح��ادث حدي��ث«. وأض��اف: »ف��ي ح��ال رفضهم 

طلبنا فلن نكون مسؤولن عما يجري هناك«.
وأش��ار إلى أن الس��لطة ب�»انتظ��ار اجلواب 
من مص��ر، وعندم��ا يأتينا س��نتصرف في ضوء 
وف��ق  ش��عبنا«  ومصلح��ة  الوطني��ة  املصلح��ة 

وصفه.
وعل��ى صعي��د اجتم��اع املجل��س الوطن��ي 

قال عباس إنه س��يعقد قريباً ف��ي مدينة رام الله 
بع��د تس��عة أعوام عل��ى عقد آخر جلس��ة طارئة 

للمجلس.
وش��دد عل��ى ض��رورة »ب��ذل اجله��د املمكن 
من أج��ل عق��ده وتوافر النص��اب وم��رور أعماله 
بهدوء وسالس��ة إلثبات أن هذه املؤسسة عنوان 
للمش��روع الوطن��ي الفلس��طيني«، وق��ال رئيس 
الس��لطة: »س��نذهب إلى الري��اض ونأمل إطالق 
اسم القدس عليها ملواجهة الهجمة الشرسة التي 

تتعرض لها عقب القرار األمريكية«.
إن  قال��وا  أنه��م  وس��معنا  »س��بق  وتاب��ع: 
قضيتي القدس والالجئ��ن خرجتا عن الطاولة، 
فماذا بقي عل��ى الطاولة؟ لذلك ال نس��أل ما الذي 
س��يأتي، وبالتأكيد س��تكون هناك صفقة القرن، 
والت��ي نعتبرها قد انتهت، وبالتالي لن نس��تمع 
ملا س��يأتي مهم��ا كان ما لم يتم االعت��راف برؤية 
الدولت��ن وأن الق��دس الش��رقية عاصم��ة دول��ة 
فلس��طن، وعنده��ا ميك��ن أن نتحدث ع��ن باقي 

القضايا التي بقيت على الطاولة«.{

انتهاكات إسرائيل الجسيمة في غزة
ترتقي لجرائم حرب 

ن��دد مركز حقوقي فلس��طيني، يوم اجلمعة املاضي، بانتهاكات إس��رائيل »اجلس��يمة« بحق 
مدنين في قطاع غزة، معتبراً أنها »ترتقي ملستوى جرائم احلرب«.

وعل��ى م��دار ثمانية أي��ام قتل جي��ش االحتالل اإلس��رائيلي، نح��و ثالثن فلس��طينياً وأصاب 
اآلالف في غزة، بالرصاص واالختناق جراء استش��ناق الغاز املس��يل للدموع، وفق وزارة الصحة 

الفلسطينية.
وق��ال مركز امليزان حلقوق اإلنس��ان في بي��ان، إن »ما ارتكبته قوات االحت��الل بحق املدنين، 

انتهاكات جسيمة ترتقي ملستوى جرائم احلرب«.
وأض��اف املركز احلقوقي: »نس��تنكر اس��تخدام قوات االحت��الل للقوة املفرط��ة واملميتة بحق 

املدنين الفلسطينين احملمين مبوجب قواعد القانون الدولي«.
وش��دد على أن »غياب املس��اءلة واحملاسبة شجع تلك القوات على املضي قدماً في انتهاكاتها 
اجلس��يمة لقواع��د القانون الدولي اإلنس��اني والقان��ون الدولي حلقوق اإلنس��ان«. ودعا املجتمع 

الدولي إلى »التدخل العاجل حلماية املدنين في قطاع غزة، والعمل على إنهاء حصارها فوراً«.
ومنذ اجلمعة املاضي، يتجمع فلس��طينيون يومياً قرب السياح احلدودي بن غزة وإسرائيل، 
للمش��اركة في مسيرات س��لمية تطالب بعودة الفلس��طينين إلى مدنهم وقراهم التي ُهجروا منها 

عام 1948.
ويعان��ي قرابة مليوني نس��مة في غزة من أوضاع معيش��ية وصحية متردي��ة للغاية؛ جراء 
حصار إس��رائيل للقطاع، منذ أكثر من عشر س��نوات، في أعقاب فوز حركة »حماس« باالنتخابات 

البرملانية الفلسطينية.
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االحتجاج باإلطارات المشتعلة في الميزان النضالي.. مسيرة العودة الكبرى 
اإلس��رائيلية  اإلع��الم  وس��ائل  مختل��ف  ضج��ت 
بفعالي��ات اجلمع��ة الثاني��ة م��ن املس��يرة الوطني��ة 
الكب��رى، وعّب��ر العديد من املس��ؤولن اإلس��رائيلين 
عن مخاوفه��م إذا أقدم الفلس��طينيون احملتجون على 
تنفيذ تهديداتهم بإشعال آالف إطارات السيارات على 
الس��ياج الفاصل بن قطاع غ��زة واألرض احملتلة عام 

 .48
ه��ذه  إش��عال  أن  أمني��ون  مس��ؤولون  واعتب��ر 
اإلطارات س��يضّر بالبيئة، وس��يؤدي إلى تلوث كبير 
ف��ي املنطق��ة، وس��يلحق ض��رراً فادحاً مبس��توطنات 
غ��الف قط��اع غ��زة. وذه��ب بع��ض احمللل��ن إل��ى أن 
الس��حب السوداء ستغطي س��ماء اجلنوب، وستصل 
سحب الدخان األس��ود إلى بلدات بئر السبع والنقب. 
وقد تؤدي إلى حاالت اختناق كثيرة، خاصة بن كبار 
الس��ن ومرضى الرئة والقلب، ممن يش��كون من ضيق 
ف��ي التنف��س أو من اضطراب��ات في القل��ب، ولهذا فقد 
طلبوا م��ن مس��توطنيهم إغالق نواف��ذ بيوتهم، وعدم 

التعّرض لسحب الدخان.

الصح��ة  مبنظم��ة  اإلس��رائيليون  اس��تنجد  ث��م 
العاملي��ة للحيلول��ة دون قي��ام الفلس��طينين بتنفي��ذ 
تهديداته��م، بع��د أن رص��دوا آالف اإلط��ارات املع��دة 
للحرق على طول احلدود الش��رقية، وفي جميع نقاط 

التماس مع جيشهم ومستوطناتهم. 
وطلب��وا م��ن املنظم��ة الدولية ممارس��ة الضغط 
على الفلس��طينين في قطاع غ��زة، ومخاطبة الرئيس 
الفلسطيني محمود عباس ليصدر أوامره إلى مواطنيه 
مبنع إش��عال اإلطارات، وحتذيرهم م��ن مغبة اإلقدام 
على هذه اخلطوة املضرة بالبيئة بصورٍة عامة، ألنها 
قد تعود بالضرر على الفلسطينين أنفسهم، وناشدوا 
مص��ر وأصدق��اء الفلس��طينين ف��ي العالم ملمارس��ة 

الضغط عليهم وتقدمي النصح لهم. 
أمني��ون  مس��ؤولون  ه��دد  آخ��ر،  جان��ب  وم��ن 
وعس��كريون إسرائيليون حركة حماس في قطاع غزة 
خصوصاً، واملواطنن الفلسطينين على وجه العموم، 
من مغبة االش��تراك في هذه اجلرمية البيئية الكبيرة، 
ووجه��وا له��م حتذيراً ش��ديد اللهج��ة ب��أن جنودهم 
س��يردون على احملتجن بكل 
قوة، وسيتصدون حملاوالتهم 
مس��توطنيهم  بأم��ن  امل��س 

وسالمة صحتهم. 
حربه��م  وزي��ر  وأك��د 
أفيغدور ليبرمان، أن تعليمات 
وضواب��ط إط��الق الن��ار على 
املتظاهري��ن ل��م تتغي��ر، ولذا 
فعلى الفلسطينين أن يكونوا 
حذرين م��ن ردة فعل اجليش 

عليهم.

غري��ب منط��ق س��لطات االحت��الل اإلس��رائيلي، 
يريدون منع الفلس��طينين من الشكوى وإظهار األلم، 
ويطلب��ون منه��م الصم��ت والس��كوت عل��ى الوج��ع، 
ويضغطون عليهم لالمتناع ع��ن االحتجاج والتوقف 
ع��ن التعبير عن الغضب، في الوق��ت الذي يحصدون 
فيه أرواح عشرات الش��بان الفلسطينين، ويصيبون 
بنيران بنادقهم الرشاش��ة مئات الش��بان والشابات. 
ثم يريدون من الفلس��طينين أن يس��كتوا على الظلم، 
وأن يرض��وا بالضي��م، وأن يس��لموا أقداره��م للجزار 
يذبحه��م، وللطاغ��ي يبط��ش به��م، وجلنود جيش��هم 
أن يحص��د أرواحه��م ومي��زق أجس��ادهم، وكأنه��م ال 
يرتكب��ون جرمي��ة تس��تحق االحتج��اج، وال يقترفون 

فعالً يستوجب الغضب.
أليس��ت احتجاج��ات الفلس��طينين س��لمّية، بل 
حضارية وإنسانية، وتتسم بالوعي واإلدراك، والفهم 
والتعق��ل، ولي��س فيه��ا مش��اهد عن��ف وال مح��اوالت 
اش��تباٍك أو عمليات اس��تفزاٍز، ب��ل إن تعليم��ات قادة 
املس��يرة واضحة وصريحة، ومعلنة ومكش��وفة، فهم 
ال يري��دون االحت��كاك بجي��ش االحت��الل، ومينع��ون 
احملتجن م��ن االقتراب من الس��ياج. ويصرون عليهم 
ع��دم القيام ب��أي أفعال ق��د يفه��م منها أنه��ا محاولة 
اقتح��ام، أو فيها ش��بهة زرع عب��وات أو إلقاء حجارة، 
فقط لنزع الذرائع من االحتالل، ونفي االش��تباه ومنع 

اللبس.
أال يالحظ اإلسرائيليون ومعهم املجتمع الدولي، 
أن أح��داً من احملتج��ن ال يحمل س��كيناً أو بندقية، وال 
يزرع��ون عبوة وال يلق��ون قنبلة، وكل الوس��ائل التي 

يعتمدونها هي سلمّية وغير عنفية.
قوان��ن العالم كلها جتيز م��ا يفعلونه وتقبل به، 
وال تصف��ه بأنه مخالف��ة للقوانن واألع��راف، بل على 
العكس من ذلك، فإنها تنسجم مع موروثات الشعوب 
ووسائل األمم، واعتادتها الش��عوب الثائرة، وعرفتها 

األنظمة االستعمارية.
إشعال إطارات السيارات ما هو إال وسيلة للتعبير 
ع��ن االحتج��اج، وأحد أش��كال إظه��ار الغض��ب، لعل 
العالم ينتبه إلى معاناة الفلس��طينين، ويتعرف إلى 
مأساتهم، فال ينزعها العدّو من بن أيدينا، وال يحاول 
إظه��ار مظلمت��ه أم��ام دول العالم، وكأن مس��توطنيه 
س��يختنقون، وسكان بلداته س��يموتون، جراء دخان 
أس��ود قد ال يصلهم، ومخلفات إط��ارات قد ال تضرهم. 
فيم��ا يجي��زون ألنفس��هم إط��الق قنابل الغاز املس��يل 
للدموع، وقنابل الغاز اخلانق، التي حتمل ذرات الفلفل 
احلار وغيرها، وهو يعلم أن قنابله تخنق الرجال قبل 
األطفال، وتسبب مقتل األصحاء قبل املرضى، ويتعمد 
جنوده إطالقها على الفلسطينين في األماكن الضيقة 
واملغلقة، وباجتاه الرياح الت��ي حتمل الدخان إليهم، 
ث��م يرفعون أصواتهم إلى املجتمع الدولي بالش��كوى 
م��ن إطارات ش��عٍب مظلوم، وس��حاب دخ��ان قد يرتد 

عليهم، وإن كان يحمل رسائلهم وينقل معاناتهم.
نحن ش��عب متحض��ر، وننتمي إلى أم��ة عظيمة، 
ثقافتنا عالي��ة ووعينا كبير، وفهمن��ا ناضج وعقولنا 
مس��تنيرة، نعرف ما يضّر وما ينفع، وندرك ما يفس��د 
وما يفيد، ولسنا بحاجة إلى نصح عدو وال إلى توجيه 
صديق، وال تعنينا تهديدات أركان حرب جيش��هم وال 

حتذيرات قادة كيانهم. 
فغاي��ة ش��عبنا احلري��ة والكرام��ة، ورف��ع الظلم 
ووقف العدوان، وإزالة احلص��ار والعودة إلى الديار، 
وأهدافن��ا  املرج��وة،  وغايتن��ا  الع��ادل،  حقن��ا  وه��ذا 
املش��روعة، فال َيًصَدّنا عنها أح��د، وال يردعنا عدّو، وال 
يس��تخف بعقلنا مغرور، وال يستقوي علينا ظالم، وال 

يستقل قدراتنا جاهل، وال يحرض علينا أحمق.{

بقلم: مصطفى اللداوي 

تهديدات عباس تزيد أبعادًا جديدة على أزمة قطاع غزة
غزة - ضياء خليل

حمل��ت تصريح��ات الرئي��س الفلس��طيني محم��ود 
عباس األخي��رة جتاه قطاع غ��زة، مزيداً م��ن التهديدات 
والوعيد، وهو الذي أملح إلى وقف كل ما تدفعه الس��لطة 
وحكوم��ة الوف��اق إل��ى القط��اع، مب��ا ف��ي ذل��ك روات��ب 
القطاع��ات  لبع��ض  التش��غيلية  واملوازن��ات  املوظف��ن 
الصحي��ة والتعليمي��ة، وغي��ر ذل��ك م��ن الق��رارات الت��ي 
ستعّمق أزمات غزة اإلنسانية واالقتصادية واملعيشية. 
وبالفعل، أغلقت البنوك الفلس��طينية في قطاع غزة، يوم 
االثن��ن، الصراف��ات اآللي��ة، التابعة لفروعه��ا باحلديد، 
بعد س��اعات م��ن بدء دفع الس��لطة الفلس��طينية رواتب 
موظفيها في الضفة الغربي��ة دون القطاع، ودون صدور 
بيان رس��مي من وزارة املالية بش��أن تأخ��ر الرواتب عن 
غ��زة. وقال مص��در مصرفي إّن وزارة املالي��ة في رام الله 
ل��م حتّول حت��ى اآلن الكش��وف املالية اخلاص��ة برواتب 
موظفي الس��لطة في قطاع غزة، البال��غ عددهم نحو 70 
ألف موظف، رغ��م تأخر الرواتب عن املوظفن في ش��قي 

الوطن خلمسة أيام دون مبررات واضحة.
وق��ال عباس، في اجتم��اع اللجن��ة املركزية حلركة 
»فتح«، مس��اء األحد ح��ول املصاحلة الفلس��طينية، إنه 
حتّدث مع املصرين بشأنها، وأبلغهم بكل وضوح، إما أن 
»نستلم كل شيء، مبعنى أن تتمّكن حكومتنا من استالم 
كل امللفات املتعلقة بإدارة قطاع غزة من األلف إلى الياء، 
الوزارات والدوائر واألمن والس��الح وغيره��ا، وعند ذلك 
نتحّمل املس��ؤولية كاملة، وإال فلكل حادث حديث«. وفي 
إش��ارة واضحة إلى ما س��يكون عليه الوضع الحقاً، أكد 
عباس أنه »إذا رفضوا )حماس( لن نكون مسؤولن عما 
يجري هناك«، موضحاً أنه ينتظر اجلواب من »األشقاء« 
ف��ي مصر، »وعندم��ا يأتينا نتح��دث ونتصرف في ضوء 

مصلحة الوطن ومصلحة الشعب الفلسطيني«. 
وس��بق لعب��اس التهديد بقط��ع كل ش��يء عن غزة 
عق��ب التفجير الذي تع��ّرض له موكب رئي��س احلكومة 
رام��ي احلمدالل��ه ورئي��س جه��از املخاب��رات ماجد فرج 
ش��مالي القط��اع، لكن تدخ��الً مصرياً أوقف مؤقت��اً تنفيذ 
التهدي��دات حتت وقع احلديث مجدداً م��ع »حماس«، إال 

أن ذلك لم يحدث حتى اآلن.
وقبل عام بالضبط، خّفضت الس��لطة الفلس��طينية 
روات��ب موظفيها ف��ي غزة البال��غ عددهم نح��و 70 ألفاً، 
عبر خصومات وصلت إلى ما يزيد على 30 في املائة من 

قيمته��ا، وحّولت أعداداً كبيرة إل��ى التقاعد اإلجباري، ما 
أحدث أزمة اقتصادية ونقصاً حاداً في الس��يولة النقدية 
في أسواق القطاع، وأربك كل شيء في القطاع احملاصر.

وأخذت ه��ذه التهدي��دات ُبعداً جديداً م��ع تكرارها، 
املصاحل��ة  مل��ف  ف��ي  املص��ري  الوس��يط  إل��ى  ونقله��ا 
الفلس��طينية، ال��ذي ُيجري مح��اوالت حالية الس��تدراك 
املوقف والتواصل مع حركة »حماس« للعودة إلى تنفيذ 
ما اُتفق عليه في اتفاقية املصاحلة، في 12 تشرين األول 
املاضي. وال يبدو أن حركة »حماس« ستقِدم على تسليم 
غزة بالشكل الذي تريده السلطة الفلسطينية، إذ إّن ملف 
موظفيه��ا ف��ي القط��اع، البالغ عدده��م 45 ألف��اً، لم يحل 
حتى اآلن، وهي ال تس��تطيع أن تتركهم في الش��ارع دون 

إيجاد حل ودمجهم في القطاع احلكومي الرسمي.
وتعّث��رت املصاحل��ة قب��ل تفجي��ر موك��ب رئي��س 
احلكومة، لكنها كانت تق��اوم االنهيار التام بوجود الوفد 
املصري الذي انسحب عقب التفجير دون تقدمي مبررات، 
وكان��ت األوضاع تراوح ب��ن التعّثر امللح��وظ ومحاولة 
إخفائ��ه من قب��ل الطرفن املتحاورين. ول��م تنجح مصر، 
حت��ى اآلن، في جتاوز أزمات املصاحل��ة، إذ إنها لم تقنع 
السلطة الفلسطينية كما وعدت »حماس« بدمج موظفي 
غ��زة في الس��لم الوظيف��ي احلكومي، كما أنه��ا لم تنجح 
في جتنيب ملف س��الح املقاوم��ة النق��اش الداخلي بعد 

تعهدها بذلك.

وق��ال مس��ؤول في غ��زة، إن��ه عقب خط��اب عباس 
بع��د تفجي��ر موك��ب رئي��س احلكوم��ة، ل��م ي��زر أي من 
املس��ؤولن احلكومي��ن غ��زة، ول��م يج��ر أي تواصل مع 
املوظفن الرس��مين التابعن للسلطة في القطاع من قبل 
مسؤوليهم املباش��رين، بعكس ما كان يجري بعد تسلّم 
السلطة جزئياً مسؤوليات مختلفة في القطاع والوزارات 

واملؤسسات احلكومية.
وعل��ى األرض، بات��ت اخلش��ية تتزايد م��ن االنهيار 
الش��امل، بع��د االنهيار احلال��ي الذي وصل إل��ى مراحل 
متقدم��ة، إذا أقدم��ت الس��لطة الفلس��طينية عل��ى تنفي��ذ 
تهديداته��ا، في ظل الغطاء العرب��ي املمنوح لها للتعامل 

مع غزة كيفما تشاء.
وع��ن هذا األمر، ق��ال القيادي في حرك��ة »حماس«، 
النائ��ب ع��ن كتلته��ا البرملانية ف��ي املجلس التش��ريعي 
الفلس��طيني يحيى موس��ى، إن عب��اس »ال يتفّضل على 

غزة مبا يدفعه من رواتب أو موازنات تش��غيلية لصالح 
املؤسس��ات اخلاصة فيه«. وأضاف موس��ى أن إجمالي 
ما حتّصلت عليه الس��لطة من أم��وال املقاصة )الضرائب 
التي جتبيها إسرائيل على معابر غزة نيابة عن السلطة( 
اخلاصة بغزة منذ االنقسام وحتى اللحظة، يتجاوز ستة 
مليارات دوالر أميركي، وهو ما يعني أن القطاع قادر على 

تغطية نفقاته بنفسه دون احتياج ألحد.
واتهم القيادي في »حماس«، الرئيس الفلس��طيني، 
بأن��ه يس��تغل قطاع غ��زة من أج��ل اإلنفاق علي��ه وعلى 
الس��لطة الفلس��طينية، مب��ا يع��ود علي��ه م��ن عائ��دات 
الضرائ��ب الت��ي يحّصله��ا االحت��الل املعروف��ة بأم��وال 
املقاصة، إلى جانب الدعم الدولي. ورأى أن التصريحات 
األخي��رة لعباس ُتعتبر »س��لوكاً مش��يناً ال يليق برئيس 
مؤسس��ة أو رئي��س س��لطة، خصوص��اً ف��ي ظ��ل ث��ورة 
الش��عب الفلس��طيني في وج��ه االحتالل، عبر مس��يرات 
العودة، الرامية إلى إفش��ال صفقة الق��رن«. وعن موقف 
حركت��ه في حال أوقف الرئيس الفلس��طيني دفع فاتورة 
الرواتب لغزة، قال موس��ى: »عندها س��يكون لكل حادث 
حديث، وس��ينفجر الشعب الفلس��طيني في وجه احملتل 

وفي وجه كل من يطعنه في ظهره«.{

استشهاد أسير من نابلس بمستشفى إسرائيلي
استشهد األسير الفلس��طيني محمد عبد الكرمي 
مرش��ود )30 عام��اً( داخ��ل مستش��فى إس��رائيلي 
مس��اء ي��وم االثن��ن إثر تده��ور خطير ف��ي صحته، 
وكان مرش��ود ق��د أصي��ب برصاص االحت��الل قرب 
مستوطنة ميشور أدوميم ش��رق مدينة القدس يوم 
األح��د، إذ ادع��ى االحت��الل أن الش��اب الفلس��طيني 

حاول تنفيذ عملية فدائية ضد املستوطنن.
وق��ال عم��اد اش��تيوي عض��و جلنة التنس��يق 
مبخيم بالطة لالجئن الفلس��طينين ش��رق نابلس 
والذي ينحدر منه الش��هيد، إن االرتباط العس��كري 
الفلسطيني أبلغهم باستشهاد مرشود داخل املشفى 
الذي يحتجز فيه بالقدس احملتلة، حيث كان يعاني 

وضعاً صحياً حرجاً.
جثمان الشهيد

واس��تبعد عم��اد اش��تيوي أن يس��لم االحتالل 
جثم��ان الش��هيد محمد مرش��ود في الوق��ت احلالي 
ليتس��نى لذويه تش��ييعه، مؤكداً في الوقت نفس��ه 
أن جي��ش االحتالل لم يق��م كعادته باقتح��ام منزل 

الش��هيد وتفتيش��ه والتحقيق مع ذوي��ه، وأن ال أحد 
غي��ر س��لطات االحتالل ق��ال إن الش��هيد كان بصدد 

تنفيذ هجوم.
يذك��ر أنه في وقت س��ابق أوضح محامي هيئة 
ش��ؤون األس��رى واحملررين ك��رمي عجوة ف��ي بيان 
صحفي أن مرش��ود يقبع في قس��م العناي��ة املكثفة 
مبستش��فى هداس��ا عن كارم حتت أجهزة التنفس 

االصطناعي.
وأض��اف املتحدث أن��ه كان من املق��رر أن تعقد 
ملرشود جلسة متديد توقيف في احملكمة العسكرية 

في عوفر يوم اخلميس املقبل دون حضوره.
وباستشهاد مرشود يرتفع عدد شهداء احلركة 
األس��يرة من��ذ الع��ام 1967 إل��ى 215 أس��يراً، كان 
آخره��م محم��د عنبر م��ن مخي��م طولك��رم لالجئن 
ش��مال الضف��ة الغربية، ال��ذي استش��هد برصاص 
االحتالل قرب حاجز جبارة جنوب املدينة، وخضع 
للعالج لع��دة أيام داخل مش��فى مئير اإلس��رائيلي، 

قبل أن يتوفى متأثراً بجراحه اخلطيرة.{
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النظام السوري يمطر سكان دوما بالغازات السامة.. والدول الكبرى تنتظر
قت��ل 150 مدني��اً عل��ى األق��ل أكثره��م م��ن األطفال 
والنس��اء في دوما بالغوطة الش��رقية بري��ف العاصمة 
الس��ورية دمش��ق، في غ��ارات جوية بصواري��خ يرجح 
أنها حتتوي على غاز الكلور السام، وأخرى حتتوي على 
غ��از الس��ارين احملّرمن دولي��اً تبعاً لألع��راض الظاهرة 
على املصابن، وذلك بحس��ب الدف��اع املدني في الغوطة 
الشرقية. وقالت مصادر طبية إن معظم القتلى تعرضوا 
لالختناق نتيجة اس��تهداف الطائرات احلربية أقبية في 

املدينة.
وأف��ادت املص��ادر الطبي��ة في دوم��ا بأن األس��لحة 
الكيميائي��ة املس��تخدمة حتت��وي عل��ى غ��ازات عالي��ة 
التركيز، وأنه م��ع تركز القصف وش��ّدته تضّررت أجزاء 
كبيرة من املستشفى الوحيد باملدينة، فخرج من اخلدمة، 
وس��ط عجز من فرق اإلس��عاف والدفاع املدني عن إجالء 

املصابن من املالجئ التي دخلتها الغازات السامة.
وق��ال مراس��لون إن عدد الضحايا مرش��ح لالرتفاع 
نظ��راً لوج��ود ضحاي��ا في مس��اكنهم ل��م يت��م الوصول 
إليه��م وحصرهم بع��د. ونفى النظام الس��وري من جهته 

استهداف دوما باألسلحة الكيميائية.
ويأتي االستهداف األخير لدوما بالسالح الكيميائي 
بعد عشرات الغارات اجلوية الروسية والسورية حسب 
مصادر املعارضة الس��ورية. ووص��ف االئتالف الوطني 
لق��وى الث��ورة واملعارض��ة الس��ورية قصف دوم��ا بأنه 
جرمي��ة ح��رب بل وجرمي��ة العص��ر، وحّمل املس��ؤولية 
لنظام األسد وروس��يا. وقلل االئتالف في بيان صدر عنه 

من جدوى دعوة مجلس األمن لالنعقاد.
وطال��ب البي��ان ال��دوَل دائم��ة العضوي��ة وال��دول 
املعنية -وحتديداً الواليات املتحدة وبريطانيا وفرنسا- 
للتح��رك عس��كرياً وفق��اً ملس��ؤولياتهم في حماي��ة األمن 
والس��لم الدولي��ن. ويأت��ي اس��تئناف النظ��ام والق��وات 
الروس��ية للقصف على دوما منذ أيام رغم أن أنباء كانت 
ق��د ترددت عن إبرام اتف��اق لوقف إطالق النار بن فصيل 

جيش اإلسالم املسيطر على دوما واجلانب الروسي.
وقد نفى املس��ؤول السياس��ي في »جيش اإلسالم« 

محم��د علوش وج��ود أي اتف��اق لوقف إط��الق النار بن 
الفصي��ل واجلانب الروس��ي. واعتبر عل��وش أن القصف 
بالغازات السامة دليل على وجود انقسام بن ما وصفه 
باللوبي��ات اإليراني��ة والروس��ية ف��ي س��وريا م��ن أجل 

السيطرة واقتسام املصالح.
أميركا تتابع

وفي أول ردة فعل عاملية، قالت اخلارجية األميركية 
إنه��ا تتابع عن كثب تقارير »مثيرة للقلق« تفيد باحتمال 

وقوع هجوم كيميائي على مدينة دوما.
وقال مراس��لون بالعاصم��ة األميركية إن مس��ؤوالً 
باخلارجية صرح بأن واشنطن ال تستبعد وقوع الهجوم 
بالس��الح الكيميائي، وإن وزارته ال ت��زال تتلقى التقارير 

امليدانية وتقيم املعلومات.
وأوضح��ت اخلارجية األميركي��ة أن »تاريخ النظام 
الس��وري في اس��تخدام األس��لحة الكيميائية ضد شعبه 

ليس محل شك«.
وحّمل بيان اخلارجية األميركية روس��يا مسؤولية 
أي هجوم كيميائي يقع في سوريا، وقال: »روسيا تتحمل 

في نهاية املطاف مسؤولية االستهداف الوحشي لعدد ال 
يحصى من الس��ورين بأس��لحة كيميائية«. وكان وزير 
الدف��اع األميركي جيمس ماتيس قد حذر الش��هر املاضي 
النظام الس��وري من اس��تعمال األس��لحة الكيميائية في 

حملته على األطراف املعارضة له.
االئتالف يطالب بإجراءات »رادعة« 

املجتم��ع  املع��ارض،  الس��وري  االئت��الف  حّم��ل 
الدول��ي مس��ؤولية العج��ز ع��ن ردع نظام بش��ار األس��د 
عن اس��تخدام الس��الح الكيميائي ضد املدني��ن، مطالباً 
بتدخل قانوني ضد النظ��ام. وقال عبد الرحمن مصطفى 
رئيس االئتالف، في تصريح لألناضول: »نحّمل املجتمع 
الدولي املس��ؤولية عن عجزه ع��ن اتخاذ إجراءات رادعة 
ومس��تمرة جتاه النظام، الستمرار خرقه لقرارات مجلس 
الق��رار 2118 بخص��وص اس��تخدام  األم��ن، وال س��يما 

األسلحة الكيميائية«. 
واعتبر مصطفى أن هذا العجز »ش��جع النظام على 

ارتكاب جرميته األخيرة )في دوما(«. 
ويوم الس��بت، قت��ل 78 مدني��اً على األق��ل وأصيب 

املئات، جراء هجوم كيميائي للنظام السوري على مدينة 
»دوم��ا« آخ��ر منطق��ة تخض��ع للمعارض��ة ف��ي الغوطة 

الشرقية بريف دمشق، حسب مصدر طبي. 
وأش��ار إلى أن االئتالف قام مبخاطبة ألمم املتحدة، 
جامع��ة ال��دول العربية، االحت��اد األوروب��ي، وعدة دول 
دائم��ة العضوي��ة مبجل��س األم��ن، مطالباً بعقد جلس��ة 

طارئة للمجلس. 
كم��ا طالب االئت��الف بإع��ادة تفعيل آلي��ة التحقيق 
الدولية في األسلحة الكيميائية بسوريا، والبدء بتحقيق 
ف��وري يح��دد املس��ؤولن ع��ن الهج��وم، وإحالته��م الى 

احملكمة اجلنائية الدولية. 
إال أنه اس��تدرك قائالً: »وفي ح��ال عجزهم عن ذلك، 
نطال��ب ال��دول الصديقة الدائم��ة العضوي��ة في مجلس 
األمن، باتخاذ كافة اإلجراءات الالزمة لردع نظام األس��د 
ع��ن تك��رار مث��ل ه��ذه اجلرائ��م، وتدف��ع نحو محاس��بة 
النظ��ام«. ومض��ى قائ��الً إن املطال��ب تتضم��ن »التركيز 
عل��ى طل��ب التدخل خ��ارج نط��اق مجلس األم��ن، ولكن 
حتت مظلة القانون الدولي، والقانون الدولي اإلنساني، 
وميث��اق األمم املتح��دة، الذي يؤك��د على مطل��ب حماية 

املدنين«. 
وحذر رئيس االئتالف الس��وري، في ذات الس��ياق، 
م��ن أي »صفقة مريبة« ميكن أن تبرم بن الدول الكبرى، 
إلنقاذ النظام كما حصل عام 2013، في إشارة إلى تعهد 
روس��يا بالتخلص من األس��لحة الكيميائي��ة مقابل عدم 

توجيه ضربة عسكرية إليه. 
وطلب مصطفى باعتبار روس��يا »مسؤولة قانوناً« 
عن أفع��ال النظ��ام اإلجرامي��ة، وحتويل مل��ف اجلرمية 
ومرتكبيه��ا إل��ى احملكم��ة اجلنائي��ة الدولي��ة، ورف��ض 

سياسة الترقب واالنتظار أو اإلدانة دون فعل«. 
كم��ا طالب جامع��ة ال��دول العربية باتخ��اذ موقف 
»أخالق��ي وسياس��ي« م��ن اجلرمي��ة، داعي��اً الس��ورين 
كاف��ة  عل��ى  التح��رك  إل��ى  العال��م،  وأح��رار  والع��رب 
األصعدة للضغط عل��ى الدول، من أجل العمل على وقف 

العدوان.{

وق��ال مستش��ار البي��ت األبي��ض لألم��ن الداخل��ي 
ومكافح��ة اإلره��اب توم��اس بوس��رت ف��ي مقابل��ة مع 
برنامج )ذي��س ويك( بقناة ايه.بي.س��ي. التلفزيونية: 
»ال أستبعد ش��يئاً«، وأضاف: »نحن ندرس الهجوم في 

الوقت احلالي« وأضاف أن صور احلدث »مرّوعة«.
وقال��ت الس��يناتور س��وزان كولين��ز، عض��و جلنة 
االس��تخبارات ف��ي الكونغ��رس: »آخر م��رة حصل ذلك 
)هج��وم بأس��لحة كيميائية(،أقدمنا عل��ى هجوم محدد 
لتدمي��ر بعض املنش��آت.. وهو خيار علين��ا أخذه بعن 
لش��بكة  تصريح��ات  ف��ي  وأضاف��ت،  اآلن«.  االعتب��ار 
»CNN« األمريكي��ة، أن ه��ذا الهجوم باس��تخدام مادة 
كيميائي��ة محرم��ة دولي��اً »م��روع وكما أظه��رت مقاطع 
الفيديو فقد استهدف مدنين في سوريا«، ودعت ترامب 
إلى عادة النظر في موضوع االنسحاب من سوريا، على 

خلفية الهجوم األخير.
وطالبت كذلك بضرورة تكثيف العقوبات األمريكية 
عل��ى احلكومة الروس��ية، مش��ددة على أن��ه »دون دعم 
روس��يا ال أعتقد أن )بش��ار( األسد سيكون في منصبه«. 
وقال مص��در بالبيت األبيض في وقت س��ابق اليوم، إن 
الرئيس دونالد ترامب يعتزم عقد اجتماع مع كبار القادة 

العسكرين،  على خلفية هجوم »دوما« الكيميائي.{

واتفاقي��ة تهجي��ر جدي��دة، قيل إنه��ا وقعت، واس��تأجر 
النظ��ام الباص��ات الت��ي س��تنقل »جيش اإلس��الم« إلى 
الش��مال، وهي تنتظر ركابه��ا للتحرك. بعد مجزرة خان 
ش��يخون، قصف الرئيس األميركي، دونالد ترامب مطار 
الش��عيرات. وكان قبلها قد أرغى وأزبد، ووصف األس��د 
باحليوان، وهو اآلن يعيد الكّرة، ولكْن وبش��كل مش��ابه 
فإن قص��َف مطار املزة املزمع لن تتع��ّدى نتائجه قضية 
مط��ار الش��عيرات ال��ذي عاد إل��ى اخلدمة عش��ية اليوم 
التال��ي، وبالق��درة التعبوية نفس��ها على ش��ن الهجوم 
الكيميائي، وما بعد دوما يش��به ما بعد خان ش��يخون، 
مجموع��ة مدنين في مكان ما تنتظر دورها لتموت خنقاً 

مبوافقة دولية.{

يدرك أن معركته التالية ستكون هناك. 
 ، يس��يطر عل��ى الغوط��ة تش��كيٌل إس��الميٌّ محل��يٌّ
قواته األساس��ية من أهل املنطقة أنفس��هم، ولديهم دافع 
مضاع��ف للبق��اء والدف��اع ع��ن املدين��ة، باإلضافة إلى 
العقيدة التي تطورت وأصبحت أكثر عمقاً، بعد أن أدرك 
جميع م��ن في الغوط��ة أن النظام يريد دوم��ا بأي ثمن، 
ولو كانت خالية من الس��كان، فبغيرها لن يكتمل نصره 
الذي بّكر في اإلعالن عنه، حن كانت مفاوضات الغوطة 

لم تبدأ بعد.
تعن��ي مدينة دوما بالنس��بة إلى الس��ورين الكثير 
من��ذ بواكي��ر أيام الث��ورة، ح��ن كانت تخرج ع��ن بكرة 
أبيه��ا في ُجم��ع االنتفاض��ة أو في أي��ام التش��ييع التي 
تتبعها. ول��م يكن النظام على اس��تعداد للقبول بنصف 
انتص��ار عل��ى ه��ذه املدينة بال��ذات، خصوص��اً بعد أن 
أظه��رت مقاومة مضاعف��ة، وتبّن أن التف��اوض معها ال 
مير بالس��هولة التي تصّوره��ا، ولم يكن هناك خيار آخر 
أمام قائد احلملة، س��هيل احلس��ن، وطفل روسيا املدلل، 

غير استخدام السالح الذي برع في استخدامه. 
م��اج املجتمع الدولي باإلدانة، وأعاد دونالد ترامب 
وص��ف األس��د باحلي��وان، وعب��رت ال��دول، إْن بش��كل 
أو جماع��ي، ع��ن  منفص��ل 
رفضه��ا واس��تنكارها ه��ذا 
ردة  تك��ون  ق��د  الع��دوان. 
الفعل ه��ذه تعبيراً عن فهٍم 
اس��تخدام  ملغ��زى  عمي��ق 
الس��الح احمل��ّرم، وما زالت 
السالح  استعمال  فضيحة 
ض��د  لن��دن،  ف��ي  نفس��ه 
عميل روسي مزدوج، ومن 
مفاعيله��ا  تأخ��ذ  روس��يا، 

هاج��م الرئي��س األمريك��ي دونال��د ترام��ب رئي��س 
النظام الس��وري بشار األسد بش��دة، وقال إنه »سيدفع 
ثمن��اً باهظ��اً«، رداً عل��ى م��ا قال إن��ه هجوم باألس��لحة 
الكيماوي��ة على مدين��ة دوما في الغوطة الش��رقية قرب 

دمشق.
ونش��ر ترامب ي��وم األح��د تغريدات على حس��ابه 
الرس��مي في توتي��ر حّم��ل فيها كالً م��ن إيران وروس��يا 

مسؤولية دعم األسد، الذي وصفه ب�»احليوان«.
وقال الرئيس ترامب: »األس��د س��يدفع ثمن��اً باهظاً 
للهج��وم الكيم��اوي ال��ذي أودى بحي��اة كثيري��ن بينهم 
نس��اء وأطفال«، داعياً إلى إقامة »منطق��ة مفتوحة فوراً 
لتق��دمي املس��اعدة الطبي��ة«، واصف��اً ما جرى ف��ي دوما 

ب�»كارثة إنسانية أخرى بدون أي سبب«.
وف��ي تغري��دة أخ��رى، هاج��م ترامب س��لفه باراك 
أوباما، وقال: لو انه التزم باخلطوط احلمراء التي خطها 
على الرمال النتهت الكارثة السورية منذ فترة طويلة... 

األسد احليوان سيصبح شيئاً من التاريخ«.
وفي وقت س��ابق، قال أحد كبار مستشاري ترامب 
لألم��ن الداخل��ي إن الوالي��ات املتحدة ال تس��تبعد ش��ن 
هج��وم صاروخ��ي رداً عل��ى تقارير جديدة ع��ن هجوم 

كيماوي على دوما.

الدبلوماسية ضد فالدميير بوتن. 
ال ميتلك نظام األس��د متثيالً دبلوماس��ياً مع أيٍّ من 
البل��دان الكبرى، باس��تثناء روس��يا الت��ي أغدقت عليه 
حماي��ًة ف��وق العادة ف��ي مجل��س األمن وخارج��ه. وقد 
تقتصر ردة الفعل الدولية على هذه الهبة اإلعالمية التي 
تابعتها ضد األسد، بعد أن كسب الغوطة، وضمن نصراً 
يهديه ألنصاره الذين ال يأبهون، كما يبدو، باالتهام بقلة 

األخالق. 
قب��ل االس��تخدام األخي��ر للس��الح الكيم��اوي، كان 
الش��ارع يتس��اءل عّما بعد دوما، وعن معرك��ة الغوطة 
وش��هد  اآلن،  املعرك��ة  ُحس��مت  الفاصل��ة.  الش��رقية 
يومه��ا األخير مائة وخمس��ن ضحي��ة ذهب��وا اختناقاً، 

م��رة أخ��رى، رمب��ا حتم��ل الرق��م عش��رة أو أكث��ر، 
وبطريقٍة أصبحت تقليدية، يستعمل النظام في سورية 
س��الحاً غير تقليدي، ويقصف بش��كل عش��وائي األماكن 
املدني��ة، إلح��داث أكبر أثٍر وإس��قاط أكبر ع��دد ممكن من 
الضحايا. يبدو توجيه العدس��ات إل��ى املنطقة املنكوبة 
أم��راً مرغوب��اً لبلوغ صدم��ٍة يرغ��ب النظ��ام بإحداثها، 
واله��دف م��رة أخرى كس��ر مقاوم��ة احملاصرين لش��راء 

شروط إذاللية جديدة.
ق��اوم أهل دوم��ا مصير التهجي��ر طوي��الً، وماطلوا 
في املفاوضات، ورفعوا س��قف مطالبهم، وخّفضوه، في 
س��بيل البقاء أطول فترة ممكنة ف��وق أرضهم، وحتملوا 
املقذوف��ات التقليدي��ة الت��ي حتمله��ا الصواري��خ امللقاة 
من الطائرات، في س��بيل البقاء عل��ى األرض التي ولدوا 
فيها، وخرجت من املنطقة بع��ض الباصات التي حتمل 
اجلرحى واملصابن باجتاه الش��مال، لكنها س��رعان ما 
توقفت، لتش��هد دوم��ا أياماً حالك��ة، عاود فيه��ا النظام 
قصف��ه املعت��اد، قبل أن يس��تيقظ الس��كان عل��ى رائحة 
ب��دت مألوفًة حتمل امل��وت، وتذاكر التهجي��ر اإلجباري. 
بع��د االتفاق��ات املتالحقة التي عق��دت برعايٍة روس��يٍة 
بن مناطق حرس��تا وعربن وجوبر وبقية مدن الغوطة 
الش��رقية، بقيت دوما وحيدة وسط حصار قاتل، فباشر 
النظام بعزلها عن محيطها البشري واللوجستي، وكان 

ترامب يصف األسد بـ»الحيوان«
ويقول إنه »سيدفع ثمنًا باهظًا«

دوما.. ضحّية السالح الكيماوي
بقلم: فاطمة ياسني
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األمير السعودي.. يدفع لإلدارة األمريكية.. لكن إلى متى؟!
عل��ى طريق��ة األف��الم الس��ينمائية األميركي��ة التي 
تتعامل بنمطيِة اإلعالم السائد مع صورة العربي، تناوَل 
اإلعالم األميركي، وخصوص��ًا الصحافة املكتوبة، زيارة 
ولي العهد الس��عودي، األمير محمد بن سلمان، الواليات 
املتحدة التي بدأت في 20  آذار، بالتعليق معنوناً مقاالت 
كثي��رة »األمير الس��عودي كذا وك��ذا«. ورَدّدته الصحف، 
مستخدمًة ضمير الغائب دون ذكر اسمه الصريح. وكان 
الفتاً إظهاره أنه ذلك األمير الغني الذي جاء لينفق أمواله 
الطائلة كيفما اتفق. ولم متن��ع املعايير الصحافية كاتباً 
من عنونة مقالته »األمير السعودي يدفع«، حيث اإلعالم 
األميركي، ومن قبله املس��ؤولون األميركيون، ال يعرفون 
ع��ن محم��د بن س��لمان س��وى ُمس��ِدّد الفواتي��ر ومجيب 
طلباته��م. لكن، إل��ى أي حد ميك��ن هذا األمي��ر أن يدفع؟ 
وإلى متى ميكنه االستمرار في فعل ذلك؟ ويبقى السؤال 
األهم: مقابل ماذا يدفع املبال��غ التي يطلبها منه الرئيس 

األميركي دونالد ترامب؟ 
أما الشأن الذي يدفع بن سلمان من أجله هذا الثمن، 
وي��رى أنه يس��تحق كل ه��ذه املبالغ التي أُنفق��ت، وقد ال 
تك��ون هي األخيرة، ف��ال بد أنه أم��ٌر جل��ٌل، وال يتحقق له 
عبر البوابات الدبلوماس��ية املعتادة. بالتأكيد يس��تحق 
ذلك األم��ر كل املبالغ التي ُدفعت، والتي س��تدفع، وتبن 
أنه كان يس��عى إليه، من��ذ زيارته األولى واش��نطن، في 
حزي��ران 2016، بع��د تعيين��ه ولياً لولي العه��د. ثم في 
زي��ارة أخ��رى، ف��ي آذار 2017، بعد ش��هرين من تس��لُّم 
ترام��ب منصب��ه والتقاه خالله��ا. لكنه حص��ل على ذلك 

خ��الل الزي��ارة احلالي��ة، صراح��ة ومن فم ترام��ب الذي 
دَبّجه بقول��ه له تعليقاً عل��ى تعيينه ولّي��اً للعهد: »أنت 
اآلن أكث��ر من ول��ٍيّ للعهد، لذل��ك أريد أن أهنئ��ك، وأعتقد 
أن أب��اك اتخذ ق��راراً حكيم��اً للغاية«. ث��م زاد في إطناب 
بن س��لمان، وفي تأكي��د صواب قرار وال��ده، حن أردف: 
»وأن��ا أفتقد والدك، فهو ش��خص خاص بالنس��بة إلي«. 
وه��و التعبير األميركي عن رض��ى اإلدارة األميركية على 
تعيين��ه وليا للعه��د، ومباركتها سياس��اته التي يَتّبعها 
جتاه دول اجلوار، ال س��يما اليمن وقط��ر وإيران ولبنان، 
ع��الوة عل��ى سياس��ته الداخلي��ة واالس��تراتيجية التي 

وضعها أمامه لفترة حكمه املقبلة. 
وال يري��د اب��ن س��لمان م��ن ترام��ب إس��ماعه ه��ذه 
العب��ارة، بق��در م��ا يري��د من��ه إس��ماعها لآلخري��ن ف��ي  
ب��الده، من املنافس��ن أوالً، خصوصاً عش��ية عزل األمير 
محمد ب��ن نايف من والي��ة العهد. وثانياً للمش��ّككن في 
خبرت��ه وقدرته عل��ى احلك��م وإدارة الب��الد، إضافة إلى 
أقران��ه في الدول اخلليجية األخرى، فق��د َضِمَن قبل اآلن 
مبارك��ة اإلدارة األميركي��ة العملي��ة التي جاءت ب��ه ولّياً 
للعه��د، بعدما كان ولّياً لولّي العه��د. ال بل تبَنّ التواطؤ 
األميركي في هذه العملية بسبب ما يراه ترامب، وصهره 
ومستش��اره »جاريد كوشنر« في ش��خصية ابن سلمان 
من قدرٍة على مواجهة طموحات إيران، ونفوذها املتزايد 
ف��ي املنطقة، ومحارب��ة »التطّرف اإلس��المي« في بالده، 
وإدخ��ال »إصالحات« فيها. إضافة إلى ذلك، هناك ما هو 
أهم، وهو استعداده للمضي في عملية تطبيٍع مع الكيان 

اإلس��رائيلي، تتبدى مظاهرها كل يوم. من تلك املظاهر ما 
يصرح عنه اإلعالم اإلس��رائيلي من زيارات بن الطرفن، 
والتنس��يق ف��ي املواقف ح��ول اإلره��اب ومص��ر وإيران 

وغيرها. 
ولكن، إلى متى سيس��تمر األمير بالدفع؟ وإلى متى 
س��يبقى، هو وعائلت��ه، قادرين على الدفع للمؤسس��ات 
األميركية التي يبدو أن ال ش��يء يس��ّد فمها الشبق للمال 
الس��عودي، وهو ش��َبٌق ج��اء ترامب ليزيد في��ه، وليلبي 
ل��ه الرغب��ات الت��ي ال حُت��د. فقد ظه��ر ترامب على ش��كل 
م��ن ينتظ��ر فترة لكي متتل��ئ جيوب العائلة الس��عودية 
احلاكم��ة بامل��ال، فيس��طو عليها. ث��م ُيْدِبر فت��رة انتظاٍر 
أخ��رى ليع��ود فُيْقِبل ه��و، أو ُيقب��ل عليه أحد أف��راد تلك 
العائلة حامالً ما تيس��ر له من أموال. وب��دا أخيراً أن ابن 
سلمان سيستمر بالدفع إلى آجاٍل غير معروفة. فبعد أن 
ل ترامب 460 مليار دوالر من األموال السعودية في  حَصّ
ل له ابن س��لمان  زيارت��ه الرياض، ف��ي أيار 2017، حَصّ
األم��وال الت��ي حملها مع��ه، في زيارت��ه أخيراً م��ن أبناء 
عمومت��ه، وأفراد آخري��ن في العائلة وف��ي النظام، الذين 
أودعه��م احلجز ف��ي »الريتز كارلتون« لك��ي ُيخرجوا له 
ما في ُجَعِبه��م من أموال ينقلها لتص��ب في يدي ترامب. 
وهي من الضخامة بحيث س��توفر 120 ألف فرصة عمل 
لألميركي��ن، حس��ب بيان البي��ت األبيض ال��ذي حتدث 
عم��ا جرى في اللقاء بن ترامب وابن س��لمان. كما أن من 
الدالئل على أن الس��عودين سيستمرون في الدفع تكرار 
ترامب رؤيته بشأن الس��عودية »البقرة احللوب«، قائالً 

على مس��مع بن س��لمان، والوفد املرافق له خالل زيارته 
أخيرا: »السعودية دولة ثرية جداً، وسوف تعطينا، كما 
نأمل، جزءاً من هذه الثروة في شكل وظائف وعقود شراء 

معدات عسكرية«، وهو ما حصل. 
تش��ير »حملة مكافحة الفساد« التي شنها محمد بن 
سلمان، في 4  تشرين الثاني: »مقابل ماذا يدفع محمد بن 
سلمان املبالغ التي يطلبها منه الرئيس األميركي دونالد 
ترامب؟«، وَجَمَع على أثرها مليارات الدوالرات من نزالء 
»الريتز كارلتون«، وَطْرح أس��هم ش��ركة أرامكو النفطية 
العمالق��ة لالكتتاب، ومش��اريعه بش��أن تنوي��ع مصادر 
دخ��ل اململكة من غي��ر النف��ط، ومنها مش��روعات الهيئة 
العامة للترفيه، تش��ير إلى نضوب ثروة العائلة املالكة، 
أو رمب��ا وصوله��ا إلى نقط��ٍة يتعذر عليه��ا تلبية مطالب 
واش��نطن املالي��ة. وحي��ث س��تبقى تل��ك املطال��ب ماثلًة 
ف��ي مقابل اس��تمرار التغاض��ي، أو حتى توفي��ر الغطاء، 
لسياس��ة اململكة اإلقليمية والداخلية. سيفكر ابن سلمان 
في خياراٍت أخرى توفر له املليارات املطلوبة، وقد يكون 
من تلك اخليارات الس��طو على ثروات اجليران، وعندها 
يتكّرر س��يناريو قط��ر مع دول خليجية أخ��رى، ال تتوافر 
لها موانع الغزو العس��كري التي توافرت لقطر، وجعلت 

السعودية ُتقلع عن فكرة غزوها. 
وكما صبغ عدم االستقرار عهد محمد بن سلمان في 
وزارة الدف��اع عبر ش��ن حرٍب ال تع��رف كيف تنتهي على 
احلوثي��ن في اليم��ن، ومن بعده��ا عبر ف��رض احلصار 
على دول��ة قطر، وما تبع��ه من زيادة توتي��ر العالقة مع 
إيران ولبنان، فإن عدم االستقرار هذا مرشٌح لالستمرار، 
ومرش��ٌح للمس��اهمة في زيادة االس��تقطاب في املنطقة، 
��ٍل أميركي يَتّخ��ذ دور القاضي.  لتزي��د احلاجة إل��ى تدُخّ
وم��ن هن��ا، سيس��تمر املسلس��ل األميركي في اس��تنزاف 
اململك��ة الس��عودية مالياً، وهو اس��تنزاٌف يب��دو أن وليِّ 
العهد فيها س��عيد به، ما دام يوّطد س��لطته، دون معرفة 

إلى أي مدى ستبقى اململكة قادرة على الدفع.{

العالقات اإليرانية الروسّية.. فرص التعزز ومخاوف االنفراط
العالق��ات بن روس��يا وإيران ل��م تعد ش��أناً ثنائياً 
يخص اجلانبن فحس��ب، ب��ل جعلتها أبعاده��ا وآثارها 
اجليوس��تراتيجية -ف��ي ظ��ل املتغي��رات الراهن��ة عل��ى 
الس��احتن اإلقليمي��ة والدولية- محلَّ اهتم��ام كبير لدى 
املراقبن دوالً وخبراء. وعليه؛ فإن ثمة تس��اؤالت تدغدغ 
أذه��ان املتابع��ن ع��ن طبيع��ة ه��ذه العالق��ات ومآالتها 

املستقبلية.
إرث تاريخي ثقيل

حفل��ت العالقات اإليرانية الروس��ية دوماً باحلروب 
والصراع��ات خ��الل الق��رون اخلمس��ة التي م��رت عليها، 
في احلقب الروس��ية الث��الث: القيصري��ة واإلمبراطورية 
والسوفياتية. وخالل تلك العهود، كانت روسيا تستبيح 
األراض��ي اإليراني��ة وقتما تش��اء، وتتدخل في ش��ؤونها 

الداخلية إلى أقصى احلدود.
وفي عه��د مملكة القاجار اإليراني��ة وصلت احلروب 
والتدخالت الروس��ية إلى ذروتها، وأفض��ت إلى معاهدة 
»كلس��تان« ع��ام 1813، ثم معاهدت��ْي »تركمنجاي« في 
1828 و»آخ��ال« 1881 اللت��ن أفقدت��ا إيران مس��احات 
شاس��عة م��ن أراضيها الش��مالية، تق��در بأكث��ر من 200 
ألف كم2. كما احتلت القوات الروس��ية إيران في احلربن 

العامليتن.
ه��ذا اإلرث احلافل باملرارة ش��ّكل انطباعاً س��يئاً عن 
روس��يا في الالوع��ي اجلمعي اإليراني، والعداء لروس��يا 
في الذاكرة التاريخية اإليرانية أكثر من معاداتها للغرب، 
وذلك ما دفع ش��اه بهلوي إلى القول: »لو كان األمر بيدي 

ملا اخترت روسيا جارة«.
وجتس��د ذلك العداء أيضاًً في ش��عار »ال شرقية.. ال 
غربية« الذي أطلقته الثورة اإليرانية اإلسالمية في إيران 
عام 1979. كذلك إن اخلوف من الش��رق الروسي كان هو 
الدافع األساس��ي لتوجه إيران نح��و الغرب في احلقبتن 

القاجارية والبهلوية.
العالق��ات  م��رت  اإليراني��ة،  الث��ورة  انتص��ار  بع��د 
م��ع روس��يا بث��الث مراح��ل: األولى قب��ل انهي��ار االحتاد 
الس��وفياتي، والثانية في عهد الرئيس بوريس يلتس��ن، 

والثالثة مع انطالقة عصر الرئيس فالدميير بوتن.
مح��وري  دور  الس��وفياتي  االحت��اد  النهي��ار  كان 
ف��ي تغيي��ر مس��ار العالقات، فق��د كان��ت إيران م��ن أبرز 
املس��تفيدين من��ه بس��بب التح��ول االس��تراتيجي ال��ذي 
أحدث��ه ذلك ملصلحة إيران، في جيوبولتيك منطقة آس��يا 
الوس��طى والقوقاز وبحر قزوين، ومتّثل في إبعاد روسيا 
ع��ن احلدود اإليراني��ة واس��تبدالها بجمهوريات صغيرة 
وضعيفة، وهو ما أنهى ش��بح تهديدات »روسيا اجلارة« 

لألراضي اإليرانية.
وفضالً عن ذلك؛ لعبت التط��ورات الداخلية للبلدين 
في تس��عينيات القرن املاضي دوراً بارزاً في بناء عالقات 
طبيعي��ة بينهم��ا، فم��ن جه��ة جت��اوزت إي��ران مرحلتْي 
اس��تقرار ثورتها واحل��رب العراقي��ة اإليراني��ة، ودخلت 
حقب��ة إع��ادة اإلعم��ار وحتدياته��ا ومتطلباته��ا، ما دفع 
الرئي��س الراح��ل هاش��مي رفس��نجاني إل��ى اتب��اع نهج 

براغماتي في السياسة اخلارجية.
وم��ن جه��ة أخ��رى، تبنت روس��يا م��ا بع��د االحتاد 
الس��وفياتي -انطالقاً م��ن أزمتها االقتصادية- سياس��ة 
خارجي��ة جدي��دة، لتحس��ن عالقاته��ا اخلارجي��ة م��ع 
مختل��ف ال��دول مبا فيه��ا إي��ران. وعليه، أب��رم اجلانبان 
اتفاق��اً عام 1995 لبناء مفاعل بوش��هر النووي في إيران 
بع��د تخلي أملاني��ا عن املش��روع. ومع ذل��ك، ظلت فرص 

التقارب محدودة طوال التسعينيات.
ومع بداية األلفية الثالثة؛ دخلت العالقات في مسار 
غي��ر الذي كان��ت عليه خالل الق��رون اخلمس��ة املاضية، 
فبع��د وص��ول بوتن إل��ى الس��لطة ع��ام 2000 تطورت 
العالقات متجاوزة س��لبيات املاضي ش��يئاً فش��يئاً، لكن 
النقلة النوعي��ة في العالقات كانت بعد الرئاس��ة الثالثة 
لبوتن في 2012، إذ ص��ارت إيران حتتل تدريجاً موقعاً 
متميزاً في سياسة روسيا اخلارجية العتبارات متعددة.

وفي هذا الس��ياق؛ خّصت روس��يا -للم��رة األولى- 
إيران بالذكر كدولة تس��تهدف التعاون معها في املنطقة، 
وضمن��ت ذلك ف��ي وثيق��ة مب��ادئ سياس��تها اخلارجية 

الصادرة في كانون األول 2016.
عراقيل التقارب وفرصه

قب��ل تن��اول عوامل تع��ُزّز مس��ار التق��ارب؛ ال بّد من 
التأكيد أن ثمة عراقيل تعترض جتاوز هذا التقارب سقفاً 
مح��دداً، على رأس��ها أن طه��ران ال تثق متاماً بالسياس��ة 
الروس��ية مل��ا ُعرف ف��ي الذاك��رة اإليرانية من أن روس��يا 
تترك حلفاءها في اللحظ��ات األخيرة، فضالً عن االنطباع 

السيئ عن روسيا في الالوعي 
اإليراني.

ثاني��اً، سياس��ة الت��وازن 
ف��ي  روس��يا  تتبعه��ا  الت��ي 
عالقاتها الش��رق أوس��طية، قد 
ال تصّب بالض��رورة في صالح 
إي��ران التي تري��د أن تكون قوة 
إقليمي��ة عظم��ى، حي��ث تلعب 
روس��يا مع أكثر م��ن دولة ملنع 
ق��وة واحدة من حي��ازة التأثير 

الكبير في املنطقة.
ثالث��اً، للمصال��ح الت��ي جمع��ت ب��ن البلدي��ن ف��ي 
س��احات إقليمية -خ��الل الس��نوات األخي��رة- دوافعها 
املختلف��ة، وه��ذا م��ن ش��أنه أن يش��كل تهديداً مس��تقبلياً 
للتقارب، فمثالً دعمت الدولتان حليفهما النظام الس��وري 

كمصلحة مشتركة، لكن بدوافع متباينة.
وهن��ا ميكن فه��م التعاون الروس��ي املتقط��ع -على 
الس��احة الس��ورية- م��ع إس��رائيل الت��ي هي ع��دّو لدود 
إلي��ران، وبالتالي ليس مس��تبعدا أن تنقلب الدوافع على 

املصالح املؤقتة في حلظة ما.
رابع��اً، ثم��ة خالف��ات قدمية ب��ن اجلانب��ن يتعلق 
بعضه��ا بالنظ��ام احلقوق��ي لبح��ر قزوين، إذ إن روس��يا 
اس��تثنت إي��ران م��ن اتفاقيات ثنائي��ة عقدتها م��ع الدول 

املطلة على هذا البحر.
وفي املقابل؛ ثمة عوامل من شأنها أن تعزز بشكل أو 

آخر أواصر التقارب.
1- العامل االقتصادي:

أهمية ه��ذا العامل ليس��ت نابعة من حج��م التبادل 
التج��اري الس��نوي الثنائي البال��غ نحو ملي��ارْي دوالر، 
ب��ل تكم��ن ف��ي مج��االت اس��تراتيجية له��ا صل��ة وثيقة 

باالقتصاد، منها:
- مج��ال النق��ل: إذ تس��تهدف الدولت��ان )ومعهم��ا 
أذربيجان( اس��تكمال مش��روع نقل دولي عم��الق ُيعرف 
ب�»ممر الش��مال/اجلنوب«، ويتكّون م��ن خطوط بحرية 
وبرية وس��كك حديدية، ويربط احملي��ط الهندي ومنطقة 
اخلليج مع بحر قزوين مروراً بإيران، ثم يتوجه إلى سان 
بطرس��برغ الروس��ية ومنها إلى ش��مال أوروبا، وسينقل 

سنويا عشرة مالين طن.
الدميقراطي��ة،  األنظم��ة احلاكم��ة غي��ر  إن طبيع��ة 
واألزم��ات البينية مث��ل أزمة قرباغ والتط��رف واإلرهاب؛ 

جتع��ل تل��ك املناط��ق غي��ر مس��تقرة وحتم��ل ف��ي ذاته��ا 
تهديدات مستقبلية لروسيا، وكذلك إليران بدرجة أقل.

محورية التحدي الغربي
ثم إن الدولت��ن تقفان أمام حت��دي النفوذ والوجود 
العس��كري الغربي واألميركي املتصاعد في هذه املناطق، 
وهو يس��تهدف -بالدرجة األولى- اختراق طوق روس��يا 
وتطويقه��ا. والي��وم؛ يبح��ث حل��ف النات��و -إل��ى جانب 
مس��اعيه حملاصرة روسيا ش��رقاً- عن موطئ قدم له في 
اجلمهوري��ات املس��تقلة عن االحتاد الس��وفياتي س��ابقاً 
)مثل كزاخستان وأذربيجان(، وبذلك يعزز احللف أيضاً 

اقترابه من إيران وبحر قزوين.
فإي��ران ترى ف��ي روس��يا امل��وازن الدول��ي للموقف 
األميرك��ي، وكذلك روس��يا جتد ف��ي طهران ق��وة إقليمية 
صاحب��ة نفوذ واس��ع ميك��ن االعتماد عليها ف��ي مواجهة 
واش��نطن، ف��ي ظ��ل تنام��ي ف��رص نش��وء حرب ب��اردة 

جديدة.
ثمة مؤشرات ظهرت في اآلونة األخيرة تؤكد املنحى 

التصاعدي للتقارب بن إيران وروسيا، أهمها:
أوالً، دعم روسيا للحكومة اإليرانية بقوة في مواجهة 
التدخ��الت األميركي��ة خ��الل االحتجاج��ات األخي��رة في 
إي��ران، وإفش��الها االجتماع الذي دعت إليه واش��نطن في 
مجلس األمن ملناقشة ذلك في 6 شباط املاضي. والطريف 
أن البع��ض وصف تصريحات املندوب الروس��ي الداعمة 
إليران ف��ي االجتم��اع بأنها كان��ت أقوى م��ن تصريحات 

املندوب اإليراني في األمم املتحدة.
ثانياً، استخدام روسيا -للمرة األولى في تاريخها- 
حق الفيتو ملصلحة إيران في اجتماع مجلس األمن الدولي 
األخي��ر؛ رفع مكانَة روس��يا ل��دى صانع الق��رار اإليراني، 

ومّثل مرحلة جديدة في عالقات البلدين الثنائية.
ثالث��اً، تأكي��د رأس ه��رم الس��لطة ف��ي إي��ران )علي 
خامنئ��ي( ض��رورة تفضي��ل الش��رق -عن��د حديث��ه في 
18 ش��باط املاض��ي ع��ن أولوي��ات العالق��ات اخلارجية 
اإليراني��ة- لم يأِت من ف��راغ، ب��ل كان مدفوعاً مبعطيات 

السنوات األخيرة.
له��ا  الروس��ية  اإليراني��ة  العالق��ات  أن  اخلالص��ة 
طابع اس��تراتيجي متميز، لكنها ل��م ترتق بعد إلى درجة 
التحال��ف االس��تراتيجي، وما يجمع الطرفن في الش��رق 
األوس��ط وآس��يا الوس��طى والقوق��از أكثر مم��ا يفرقهما. 
والناظ��م الرئيس��ي لهذه العالق��ات هو املصال��ح املؤقتة 
والتحدي��ات املش��تركة، وعل��ى رأس��ها التح��دي الغربي 

واألميركي حتديداً.
ولذل��ك هناك دائما قلق مش��ترك ينت��اب كال البلدين 
من احتمال تقارب أحدهما مع الغرب على حس��اب اآلخر، 
وه��ذا القلق أقوى ل��دى اإليرانين منه ل��دى الروس. وقد 
أدرك ذل��ك بوتن نفس��ه فقال في لقائه مع املرش��د األعلى 
للثورة اإليرانية: »لن نخونكم«. ويظل السؤال مطروحاً: 

هل ستبقى روسيا وفّية بوعد بوتن إليران؟{

بقلم: صابر غل عنبري
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عندما يتراشق األميركّيون والروس بدمائنا في سوريا
ال نحت��اج دالئ��ل كثيرة لنثب��ت أن الق��وى العظمى، 
وخصوص��ا الوالي��ات املتح��دة وروس��يا، دول مت��ارس 
النف��اق السياس��ي، وتعي��ش باملعايي��ر املزدوج��ة تبعاً 
ملصاحله��ا. هذا ثابت وواقع معاش، ون��راه يتكّرر مراراً، 
خصوص��اً في مجلس األم��ن الدولي، حي��ث حتتكر دول 
خم��س حق النق��ض )الفيت��و(. وبالتال��ي، فإنها تعيش 
ف��وق القانون ال��ذي وضعته هي نفس��ها، ف��ي حن يتم 
فرض��ه على »الصغ��ار«، اللهم إال من متت��ع منهم مبظلة 

حمايٍة من واحد من »الكبار«، كإسرائيل.
مناس��بة هذا التذكير هو ذلك التراشق بن الواليات 
املتحدة وروس��يا بش��أن املجازر البش��رية التي ارتكبت 
في الغوطة الش��رقية في س��ورية، والضغوط األميركية 
املتصاعدة على الفلسطينين، إلرغامهم على االستسالم 
ل�»صفقة ترامب« التي تروم تعرية القيادة الفلس��طينية  
الرس��مية من ورقة الت��وت األخيرة التي ما زالت تتس��ّتر 

بها. 
الس��فيرة  حتدث��ت  الدول��ي،  األم��ن  مجل��س  ف��ي 
األميركية ل��دى األمم املتحدة، نيكي هيل��ي، بانفعال عن 
الوضع اإلنس��اني املأس��اوي ف��ي الغوطة الش��رقية. لم 
تت��ردد هيلي في توبيخ روس��يا، متهمة إياها مبمارس��ة 
»اخل��داع والرياء والوحش��ية« نيابة عن بش��ار األس��د، 
كم��ا اتهمتها باس��تغالل املفاوضات التي تش��رف عليها 
األمم املتح��دة لوق��ف إطالق الن��ار، لتعزي��ز موقف قوات 
األس��د في حربه على املعارضة. ب��ل إنها مضت أبعد من 
ذلك، عندما اعتبرت روسيا وإيران مسؤولتن، كما نظام 
األس��د، »عن املذبحة« في الغوطة الشرقية. أما الرسالة 
األهم التي حملها خط��اب هيلي فكانت توبيخها زمالءها 
اآلخرين في مجلس األمن، لترّددهم في محاس��بة روسيا 

وسورية وإلزامهما باتفاق وقف إطالق نار أكثر صرامة. 
»ه��ذه مهزلة«، هكذا وصفت هيلي املذبحة املس��تمرة في 
الغوط��ة، في ظ��ل مفاوضات إط��الق النار التي تش��ارك 
فيها روس��يا، مضيفة: »يجب أن يكون هذا يوم عار على 
كل عضو في هذا املجلس«. وختمت تصريحاتها املنفعلة 
بالقول: إن »التاريخ لن يكون لطيفاً عندما س��يحكم على 
فعالي��ة هذا املجل��س ف��ي التخفيف من معاناة الش��عب 

السوري«. 
توبي��خ هيلي جميل لو أن��ه صَدق، لكنن��ا نعلم أنه 
غير صادق، وأنه يندرج في سياق املناكفات مع روسيا، 
أكث��ر منه احل��رص على دماء الش��عب الس��وري. بداية، 
نعل��م أن الوالي��ات املتحدة حتت إدارة الرئيس الس��ابق 
ب��اراك أوبام��ا، ه��ي من ترك��ت الس��ورين ف��ي مواجهة 
مصيره��م احملت��وم بالذب��ح والس��حق، ب��ل إنه��ا منعت 
ع��ن ثوارهم الس��الح النوعي، تاركة فراغ��اً هناك، مألته 
تنظيم��ات متطرفة مث��ل »القاع��دة« و»داع��ش«، حينها 
تدخلت الواليات املتحدة حملاربة »اإلرهابين«، وجندت 
م��ن أبن��اء س��ورية من أج��ل حربها تل��ك، مانع��ًة عليهم 
مقاتل��ة النظام. ثَمّ ما لبثت روس��يا أن دخلت على اخلط 
داعمًة نظام األسد مباشرة، بعد أن عجز هو وحلفاؤه من 
اإليراني��ن وأتباعهما عن س��حق الث��ورة، وكانت نتيجة 
ذل��ك ما رأيناه في الغوطة الش��رقية، وفي حلب وحمص 
وغيرهم��ا م��ن املناطق. حت��ى إدارة دونال��د ترامب التي 
قصفت مطار الش��عيرات الس��وري العسكري في نيسان 
العام املاض��ي، بذريعة أن هجمات كيماوية انطلقت منه 
على بلدة خان شيخون، في ريف إدلب، حصرت تدخلها 
احمل��دود ض��د النظ��ام الس��وري باس��تخدام األس��لحة 
الكيماوي��ة، أما غير ذلك من وس��ائل القت��ل، فموقفها كما 

كان موق��ف إدارة أوباما، اقت��ل وال تهتم. ما يهم الواليات 
املتح��دة ق��والً وفع��الً، ال ينحص��ر ف��ي من��ع التنظيم��ات 
املتطرف��ة من مأوى آمن في س��ورية فحس��ب، ب��ل األهم 
هو الس��طو على ثروات س��ورية من الغاز والنفط. ولعل 
م��ن املفيد هن��ا التذكير ب��أن إدارة ترامب ه��ي من قطعت 
آخر املس��اعدات العس��كرية، الضئيلة أص��الً، عن بعض 
الفصائ��ل الس��ورية املس��لحة، ول��م تنف��ذ وعي��داً واحداً 

مبحاسبة نظام األسد على جرائمه. 
في ش��هر كان��ون األول املاضي، كان��ت هيلي حتذر 
الدول األعض��اء في مجلس األمن م��ن التصويت لصالح 
ق��راٍر يدين موق��ف ترام��ب االعت��راف بالق��دس عاصمة 
إلس��رائيل، ونّيت��ه نق��ل الس��فارة األميركي��ة إليه��ا، ف��ي 
مخالف��ة صريح��ة للقانون الدول��ي. يومها أك��دت هيلي 
أن الواليات املتحدة س��وف »تس��جل أسماء« الدول التي 
س��تصّوت ضده��ا، وبأنه��ا س��تقطع املس��اعدات عن أي 
دولٍة تأخذ أمواالً من الوالي��ات املتحدة وتصّوت ضدها. 
وبعد أن اضطرت إلى اس��تخدام »الفيتو« ضد قرار أربع 
عش��رة دول��ة، قال��ت بانفعاله��ا نفس��ه، ولكن م��ن دون 
تصّنع حينئذ: »ما ش��هدناه هنا الي��وم في مجلس األمن 
إهانة. لن ننسى. إنه مثال آخر عن كيف أن األمم املتحدة 
تض��ر أكثر مما تنفع ف��ي معاجلة الصراع اإلس��رائيلي - 

الفلسطيني«. 
نع��م، ينبغ��ي ألعض��اء مجل��س األمن أن يش��عروا 
ب�»الع��ار« مل��ا يجري في س��ورية الي��وم، كم��ا أن عليهم 
أن يش��عروا بالعار لنف��اق أعضائه الدائم��ن، خصوصاً 
األميركي��ن وال��روس. لكنن��ا نعل��م أنه��م ل��ن يش��عروا 
ب�»الع��ار«، فأولئك الناف��ذون دولياً يحي��ون ب�»العار«، 

وهم ال يكترثون بالتوبيخ األخالقي. 
معرك��ة التراش��ق الثان��ي بقضايان��ا ودمائنا، كان 
بطله��ا الروس ه��ذه املرة،  اخل��داع والرياء والوحش��ية 
»نيابة عن بش��ار األس��د!« حي��ث اتهم وزي��ر اخلارجية 
بابت��زاز  واش��نطن  الف��روف،  س��يرغي  الروس��ي، 
الفلس��طينين ع��ن طري��ق تهديدهم بحجب املس��اعدات 
املالي��ة، في محاول��ة حلملهم على املوافق��ة على خططها 
غير املعلنة للتس��وية السياس��ية في الش��رق األوس��ط. 
وقال الف��روف، في بي��ان أوردت��ه اخلارجية الروس��ية: 
»االبتزاز والضغوط يعتبران من أهم املعاول األساس��ية 
للسياس��ة األميركي��ة في الس��احة الدولي��ة«. وأضاف: 
املس��اعدات  بحج��ب  الفلس��طينين  ه��ددت  »واش��نطن 
املالي��ة، أو املوافق��ة على أف��كار أميركية لم جت��د طريقها 
إل��ى النور بعد«. طبع��اً، ال يحتاج األمر هن��ا جهداً إلبراز 
النفاق الروسي، فما سبق تسجيله عن جرائم روسيا في 
س��ورية وتوفيرها غطاء للمذابح فيها ال ميكن أن يغسل 

عاره التمسح بفلسطن أبداً. 
ختاماً، ق��د ميكن لنا سياس��ياً، ال أخالقي��اً، أن نفهم 
النف��اق األميرك��ي الروس��ي، وتراش��قهم بدمائن��ا، فه��ي 
ليست دماءهم، وصراعهم على النفوذ واملصالح معروف 
وواضح، لكن ما هو عصيٌّ على الفهم هو انخراط بعضنا 
أش��الء،  متزيقن��ا  ف��ي 
وس��فك دمائن��ا، وتدمير 
نفس��ر  كي��ف  بالدن��ا. 
نفهم��ه؟  وكي��ف  ذل��ك، 
»املهزل��ة«  ه��ي  تل��ك 
ه��و  وذل��ك  احلقيقي��ة، 
الذي  احلقيقي  »الع��ار« 
نتمن��ى عل��ى هيل��ي أن 
حتاضر فين��ا حوله في 
املرة املقبل��ة عبر منصة 
مجلس األمن الدولي.{

أمريكا المتطلبة
وقمة أنقرة الثالثية

بقلم: حازم عياد 

ال يع��ّد االجتماع األول م��ن نوعه الذي ضم كالً من الرئيس اإليران��ي روحاني والتركي أردوغان 
والروس��ي بوتن؛ إذ سبقه العديد من اللقاءات بن الرؤس��اء الثالثة؛ ما يعني ان هناك تطوراً مطرداً 
ف��ي التع��اون والش��راكة القائمة ب��ن البلدان الثالث��ة تقترب من من��ط القيادة اجلماعية والش��راكة 

السياسية.
عل��ى اجلان��ب اآلخر تبدو الوالي��ات املتحدة أقل اهتماماً بهذا النمط من النش��اط الدبلوماس��ي، 
وأكث��ر نزوعاً نحو التفرد واالعتماد على اللقاءات الثنائية، منط بدا واضحاً في إدارتها امللف الكوري 
الش��مالي وامللف السوري والفلسطيني، بل حتى ملف العالقة مع روس��يا؛ اذ اعتمدت على اللقاءات 
الثنائي��ة واملصالح املباش��رة وجتنبت إلى حد كبي��ر التورط في امناط جماعية م��ن القيادة، تلزمها 

مبواقف وسياسات ترى فيها اعاقة كبيرة إلدارتها احلالية املمثلة في ترامب.
األس��باب الت��ي تقف خلف الس��لوك األمريكي متع��ددة، احدها العجز وفقدان الس��يطرة كما هي 
احلال ف��ي األزمة اخلليجية؛ إذ لم تتمكن من عقد لقاءات جماعي��ة بن األطراف املتصارعة، ووجدت 
أن إدارة األزم��ة بش��كل ثنائ��ي أجدى من ناحية سياس��ية واقتصادي��ة؛ احلال ذاته ف��ي العالقة مع 
الص��ن وأزمة كوريا الش��مالية؛ اذ لم يخِف ترام��ب توجهاته للوصول إلى اتفاق��ات ثنائية منفردة، 
بل طرح نفس��ه كوس��يط بن دول جنوب شرق آسيا املنخرطة مع الصن في صراع على بحر الصن 
اجلنوب��ي، معززاً الصورة الس��لبية للواليات املتحدة بكونها أقل حماس��اً للعب دور قيادي فعال في 
االزم��ات الدولية التي تؤثر مباش��رة في مصاحلها، فاحتة الباب للدول املتنافس��ة لتقدير مصاحلها 

املباشرة وبطريقة منفردة مع الصن.
األمثل��ة كثيرة على النزعة األمريكية االنعزالية التي تذهب باجتاه التعاطي مع األزمات بش��كل 
ثنائ��ي، يفقد حلفاءها الثقة بإدارتها ويعزز توجه��ات خصومها لتفكيك التحالفات والتجمعات التي 
حتاصر مصاحلها، ويبرز هذا التوجه بش��كل واضح لدى روس��يا التي اس��تقبلت الرئيس الفيتنامي 
مؤخراً في موس��كو، في س��عي واضح لتفكيك التحالفات األمريكية الهشة، وجذب فيتنام الى املربع 
الصيني الروسي وإحباط محاوالت واش��نطن املتعثرة؛ ففيتنام تشعر باإلحباط من األداء األمريكي 

السياسي جنوب شرق آسيا حالها كحال كوريا اجلنوبية واليابان.
العب��رة أن روس��يا متتع��ت بقدرة كبي��رة عل��ى تطوير ش��راكاتها السياس��ية واألمني��ة، فضالً 
ع��ن فاعليتها ف��ي املناورة وتفكيك التحالف��ات املعادية له��ا، فالقابلية كبيرة ل��دى اإلدارة األمريكية 

لالستجابة للحوارت الثنائية التي تزعزع ثقة شركاء وحلفاء أمريكا بسياساتها.
زي��ارة بوتن ألنقرة ليس��ت األولى، ولن تكون األخيرة، فمس��ار العالقات يتط��ور على نحو غير 
مس��بوق؛ تنسيق سيعزز الثقة بروسيا كفاعل في اقليم غرب آسيا، وسيزيد الشكوك بقدرة الواليات 
املتحدة على إدارة االزمات او ممارس��ة ادوار قيادية فاعلة؛ فرغم القوة والصالبة التي تظهرها ادارة 
ترام��ب، إال أنها في النهاية باتت متطلب��ة وعدمية الفاعلية واجلدوى بالنس��بة إلى القوى اإلقليمية 
الت��ي تراقب أمريكا من كثب، وهي حتاور روس��يا وكوريا الش��مالية وإيران وتركي��ا، بعيداً عن أعن 

حلفائها الذين شغلتهم بتصريحات نارية وأخرى متطلبة.{

الصحافة الفرنسية إن األمر »يتعلق ببناء شراكة جديدة 
مع فرنسا وليس اجلري وراء العقود فقط«.

عالقات معقدة
ويع��ّول ابن س��لمان على عمق عالقات��ه مع الرئيس 
األميرك��ي دونال��د ترامب، ويعلن اجلانب��ان عزمهما على 
التصدي لنفوذ طهران بالش��رق األوس��ط. وف��ي املقابل، 
يس��عى رئيس فرنس��ا إلى حتس��ن العالقات م��ع إيران، 
ويتعهد باحملافظة على االتفاق النووي رغم تهديد ترامب 
بإلغائه. ومن املتوقع أن يحاول ماكرون إقناع ولي العهد 

السعودي بإنقاذ االتفاق.
وفي ش��أن اليمن، تن��وي منظمات غي��ر حكومية أن 
ُتسِمع صوتها خالل زيارة ابن سلمان لكي توقف باريس 
تصدير األسلحة إلى اململكة التي تواجه انتقادات متزايدة 

بسبب عمليات القصف التي يقتل فيها مدنيون.
وفي ش��أن آخر، تدخل ماكرون شخصياً في تشرين 
الثاني املاضي باألزم��ة املتعلقة برئيس الوزراء اللبناني 
رفي��ق احلريري -الذي أعلن اس��تقالته حتت ضغط ولي 
العهد الس��عودي على ما يبدو- من الرياض، حيث مكث 
أس��بوعن بعد ذلك ث��م تراجع. وعلق األس��تاذ اجلامعي 
السعودي بكلية احلقوق بجامعة يال بالواليات املتحدة 
)عب��د الله( العودة قائالً: »حدث توتر عندما حاول محمد 
بن سلمان االعتراض على دور ماكرون في الفصل املتعلق 
باحلريري« لكن األمي��ر تراجع بعد ذلك. وأضاف: »ليس 

من السهل إطالقاً ملستبد القبول بذلك«.
وأشارت وكالة الصحافة الفرنسية إلى أن »املشكلة 
األخ��رى -التي تعوق العالقات الفرنس��ية الس��عودية- 
ه��ي مذكرة توقيف أصدرها القضاء الفرنس��ي في كانون 
األول ضد األميرة حصة ش��قيقة ولي العهد، التي يشتبه 

بأنها أمرت حارسها بضرب عامل في باريس«.
وتأت��ي رحل��ة ابن س��لمان إل��ى فرنس��ا بعدم��ا زار 
الوالي��ات املتحدة ملدة ثالثة أس��ابيع. ومن املقرر أن يزور 

إسبانيا في وقت الحق.{

العه��د  ول��ي  وص��ل 
الس��عودي األمي��ر محمد بن 
سلمان إلى فرنسا يوم األحد 
في زيارة تس��تمر ثالثة أيام 
دبلوماس��ية  حمل��ة  ضم��ن 
الغ��رب. ويعلق  للتقرب من 
عالق��ات  ب��أن  مراقب��ون 
البلدين ال تخلو من تعقيدات 

وشكوك.
اس��تقبال  ف��ي  وكان 

ول��ي العهد لدى هب��وط طائرته مبطار ل��و بورجيه قرب 
باري��س وزي��ر اخلارجية ج��ان إي��ف لودريان. ويش��مل 
جدول أعم��ال الزيارة بحث الصراع��ات الدائرة في اليمن 
وس��وريا واالتف��اق الن��ووي اإليراني. وس��يحضر األمير 

أيضاً مناسبات ثقافية ومنتدى اقتصادياً.
من املتوقع خالل الزيارة إعالن مشروع سياحي بن 
باريس والرياض، لكن ليس من املتوقع إبرام أي صفقات 

كبيرة.
حفل موسيقي مبهرجان الفصح

ونقل��ت وكالة الصحافة الفرنس��ية عن مصدر قريب 
م��ن الوفد الس��عودي قول��ه إن األمي��ر قد يحض��ر احلفل 
املوس��يقي الختت��ام مهرج��ان الفصح مبدين��ة أكس أون 
بروفان��س بجن��وب فرنس��ا، حي��ث س��تعزف مقطوعات 
ش��ومان  وروب��رت  دوبوس��ي  املوس��يقين  للمؤلف��ن 

وفيليكس مندلسون.
ويرى اخلبير بش��ؤون الش��رق األوس��ط ف��ي املعهد 
الفرنس��ي للعالقات الدولية دوني بوش��ار أن »العالقات 
الثنائية ليست جيدة، ومحمد بن سلمان اقتنع بصعوبة 
بزي��ارة فرنس��ا«، مش��يراً إل��ى أن األمي��ر »معج��ب ج��داً 

باألميركين« وينظر »ببعض الريبة إلى فرنسا«.
ونقلت وكالة رويترز عن مصدر دبلوماس��ي فرنسي 
قول��ه إن ماكرون ينظر إلى ابن س��لمان كش��خص منفلت 
أو ثور هائج، ما يش��ير إلى ح��ذر باريس في التعاطي مع 
األمير الشاب الذي يخوض حرباً في اليمن ويحاصر قطر 
ويش��ن هجوماً لفظي��اً على إي��ران والتيارات اإلس��المية 

باملنطقة.
ول��ن يوقع اجلانبان على األرج��ح أي عقد كبير، فقد 
ق��ال اإلليزيه إن الرئيس ماكرون يرغب قبل كل ش��يء في 
إقامة »تعاون جديد« م��ع اململكة النفطية التي يتوقع أن 
تدخل مرحل��ة اجتماعية واقتصادي��ة جديدة مع وصول 

ابن سلمان إلى السلطة.
وق��ال مص��در قري��ب م��ن الوف��د الس��عودي لوكالة 

ابن سلمان بدأ زيارة فرنسا في أجواء من »الريبة«
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تضارب داخل برلمان إيران
ش��هدت قاعة البرملان اإليراني، الثالثاء 
املاضي، مشاجرات ومشادات كالمية بسبب 
انهي��ار العمل��ة اإليرانية، حيث ارتفع س��عر 
صرف الري��ال اإليراني مقابل الدوالر إلى 61 
ألف ري��ال مقابل الدوالر الواح��د، وهو أعلى 
سعر صرف للريال اإليراني في تاريخه على 

اإلطالق.
وتداولت حس��ابات إيراني��ة عبر موقع 
»تويت��ر« مقاط��ع مأخ��وذة م��ن التلفزي��ون 
اإليراني تظهر اشتباكات باأليدي بن النواب 
لدى حضور محاف��ظ البنك املركزي اإليراني 
ولي الله سيف، أمام البرملان ملناقشة أسباب 

انهيار العملية اإليرانية.
وكانت وكالة »إيلنا« احلكومية قد أكدت 
أن سعر صرف الريال اإليراني مقابل الدوالر 
ارتفع إلى 60 ألف ريال مقابل الدوالر الواحد 
بحلول ظهر االثنن، لكن جرى تداوله بسعر 

61000 في سوق الصيرفة.
وش��هدت العمل��ة ارتفاعاً مّط��رداً خالل 
األش��هر القليل��ة املاضي��ة، حي��ث بلغ��ت في 
س��بتمبر 2017 مقاب��ل36000 ري��ال مقابل 
الدوالر الواحد وف��ي فبراير املاضي 47000 
ري��ال وفي 9 أبريل بل��غ 61000 ريال مقابل 

الدوالر الواحد.

»الجهاد« تنفي تعّرض 
أمينها العام لمحاولة اغتيال

نفت حركة »اجلهاد اإلس��المي« وعائلة 
ش��لح صح��ة أنب��اء حتدث��ت ع��ن محاول��ة 

اغتيال األمن العام للحركة رمضان شلح.
وأوضح��ت احلركة في بي��ان مقتضب، 
أن »ش��لح خضع أخي��راً لعملية جراحية في 
القل��ب، ووضع��ه مس��تقر ويخض��ع ملتابعة 
طبية«. وشكرت »كل الذين أبدوا اهتماماً عبر 
اتصاالتهم لالطمئنان« على صحته، مطالبة 
وس��ائل اإلع��الم ب�»حتري الدق��ة والتعاطي 
مبس��ؤولية في نقل اخلبر، والتزام ما يصدر 
ع��ن احلركة من بيانات رس��مية فقط«. وأكد 
القيادي في احلركة أحمد املدلل أن »ال صحة 

لألنباء املتداولة عن عملية اغتيال شلح«.
إل��ى ذلك، أك��د مص��در في عائلة ش��لح 
التي تقطن حي الش��جاعية ف��ي مدينة غزة، 
أن األمن العام للحركة »يعاني منذ س��نوات 
عدة ضعفاً في عضلة القلب ومشاكل صحية 
ف��ي الش��راين، ول��م يتع��رض ألي محاولة 
اغتي��ال بتات��اً«. وأض��اف املص��در أن ش��لح 
»أجرى عمليات عدة في مستشفيات لبنانية 
خ��الل الس��نوات القليلة املاضي��ة، من بينها 
قس��طرة قلبي��ة«، مش��يراً إل��ى أن��ه »يتماثل 

للشفاء«.

المحكمة الجنائية تراقب 
الوضع في غزة

قالت املدعية العامة للمحكمة اجلنائية 
الدولي��ة فات��و بنس��ودا، إنه��ا تتاب��ع »بقلق 
بال��غ« العنف واس��تخدام الرص��اص احلي 
واملط��اط من قب��ل الق��وات اإلس��رائيلية ضد 
»مسيرات العودة الكبرى« على حدود قطاع 
غ��زة م��ع »إس��رائيل«، فيم��ا ش��ددت حركة 
»حماس« على التزام س��لمية هذه املسيرات 

املستمرة حتى منتصف الشهر املقبل.
وأوضحت بنس��ودا في بيان، أن مكتبها 
يج��ري دراس��ة أولي��ة للحالة في فلس��طن، 
وأن��ه س��يواصل مراقب��ة الوض��ع ع��ن كثب 
وسيسجل أي حالة حتريض على استعمال 
الق��وة بش��كل غير قانون��ي أو اللج��وء إليها. 
وحّض��ت األطراف املعنية عل��ى اإلحجام عن 

التمادي في تصعيد الوضع املأسوي.
إلى ذل��ك، دعا رئيس املكتب السياس��ي 
إل��ى  هنّي��ة،  إس��ماعيل  »حم��اس«  حلرك��ة 
استمرار االحتجاجات على احلدود »بصورة 
سلمية«. وقال إن »غزة تدخل مرحلة جديدة 
من املقاومة الس��لمية والش��عبية خالل هذه 
وصواريخن��ا  س��الحنا  املبارك��ة.  املس��يرة 
بيدنا، أنفاقنا معنا، وتط��ور املقاومة ماٍض، 
لك��ن هذا ال يتناقض مع ذلك... اليوم لنا درع 

وسيف، درع اجلماهير وسيف املقاومة«.

محاولة لـ»فصل« النائب العربية 
في الكنيست حنين الزعبي

ب��دأ أعضاء في الكنيس��ت اإلس��رائيلية 
حمل��ة جلمع تواقيع عل��ى عريضة برملانية، 
تطالب بفص��ل النائب العربية ف��ي »القائمة 
متث��ل  والت��ي  الزعب��ي،  حن��ن  املش��تركة« 
ال��ذي  الدميوقراط��ي«  الوطن��ي  »التجم��ع 

أسسه النائب السابق عزمي بشارة.
وقال��ت اإلذاع��ة اإلس��رائيلية الرس��مية 
»كان« قوله��ا إن »نواباً من حزب )اس��رائيل 
بيتن��ا( ق��رروا إطاح��ة الزعبي عل��ى خلفية 
تصريحاتها األخي��رة التي دعت فيها مالين 
الفلس��طينين إل��ى الزح��ف نح��و الق��دس« 

احملتلة.
وأوضح��ت وكال��ة »معا« الفلس��طينية 
أن عض��و الكنيس��ت أورين ح��زان من حزب 
»الليكود« احلاكم، تقّدم بشكوى أمام »جلنة 
األخ��الق« البرملاني��ة ض��د الزعب��ي، مطالباً 
بفرض العقوبات عليها، ومهدداً برفع دعوى 
قضائي��ة ضده��ا أم��ام احملكمة اإلس��رائيلية 
العليا، في حال امتناع اللجنة البرملانية عن 

استجابة طلبه.
وكان��ت الزعبي ق��د دعت خ��الل مؤمتر 
عقد في مقر األمم املتحدة في نيويورك نهاية 
األس��بوع املاضي، الفلس��طينين في الضفة 
الغربية إلى االنضمام إل��ى أهالي قطاع غزة 

واملشاركة في مسيرات العودة.

الحكومة السودانية توافق على 
ترشح البشير لوالية جديدة

الس��ودانية  احلكوم��ة  أح��زاب  اتفق��ت 
خالل اجتماعها، على إعادة ترشيح الرئيس 

عمر البشير في انتخابات 2020.
وبه��ذا اإلعالن، تنض��م احلكوم��ة التي 
ُش��كلت في أي��ار 2017 بناًء عل��ى توصيات 
احلوار الوطني وُس��ّميت بحكوم��ة »الوفاق 
الوطني« وضم��ت 31 وزيراً و42 وزير دولة 
على املس��توى االحتادي، إل��ى جهات أخرى 
تبنت إعادة ترش��يح البش��ير ملنصب رئيس 

اجلمهورية.
وق��ال وزي��ر اإلع��الم أحمد ب��الل، عقب 
اجتم��اع عقدت��ه الق��وى السياس��ية املكونة 
للحكومة إن »الكتل املشكلة للحكومة توافقت 
عل��ى أن إنفاذ مخرجات احلوار الوطني، يتم 
بوجود الضامن األساسي للحوار وهو رئيس 
اجلمهوري��ة، لذلك تعلن موافقتها على إعادة 
ترش��يحه للمنصب في االنتخابات املقبلة«، 

وفق ما أورد موقع »سودان تربيون«.

غسان سالمة يطالب بوقف 
التدخالت في ليبيا

ش��دد مبع��وث األمم املتحدة ل��دى ليبيا 
غسان سالمة، على ضرورة وقف التدخالت 
اخلارجية في الش��ؤون الليبية، مش��يراً إلى 
أن ليبي��ا في حاج��ة إلى انتخابات رئاس��ية 
بع��د االس��تفتاء عل��ى الدس��تور أو من خالل 
الدس��توري  اإلع��الن  عل��ى  تعدي��ل  إج��راء 
احلالي.وقال س��المة في كلم��ة ألقاها أمس، 
خالل مش��اركته بامللتقى الوطني الليبي في 
العاصمة طرابل��س، إن مهمته التي ُكلِّف بها 
من قبل األمم املتحدة هي »إعادة بناء الدولة 
الليبية«، مش��يراً إلى أن عناصر خطته حلل 
األزمة الليبية »تكّمل بعضها«. وأكد س��المة 
أن »االتف��اق السياس��ي س��اري املفعول إلى 

حن إقرار دستور وإجراء انتخابات«.
وكان مبع��وث األمم املتح��دة ق��د التقى 
رئيس مجلس الدولة اجلديد خالد املش��ري، 
ثم عرض م��ع رئيس حكومة الوفاق الوطني 

السياس��ية  التط��ورات  آخ��ر  الس��راج  فائ��ز 
على الس��احة الليبي��ة واإلقليمي��ة، مبا فيها 
القم��ة العربي��ة املقبلة ف��ي اململك��ة العربية 
الس��عودية. عل��ى صعي��د آخ��ر، ذك��ر تقرير 
لألمم املتحدة ُنش��ر أم��س، أن آالف الليبين، 
رجاالً ونساًء وأطفاالً، محتجزون في ظروف 
مرعبة في ليبيا على أيدي جماعات مسلحة 
تخضعهم ألشكال من التعذيب واالنتهاكات 

األخرى.
وتوص��ل مكت��ب األمم املتح��دة حلقوق 
اإلنس��ان وبعث��ة األمم املتح��دة للدع��م ف��ي 
ليبي��ا إل��ى اس��تنتاجات جديدة ع��ن حدوث 
»اعتقاالت واس��عة ومطّولة وتعسفية وغير 
قانونية وانتهاكات حلقوق إنس��ان متفشية 

في احلجز«.

أضخم تراجع للروبل
 منذ 2014

س��ّجل س��عر الروبل في مقاب��ل الدوالر 
والي��ورو أضخ��م تراج��ع من��ذ ع��ام 2014، 
عل��ى  عقوب��ات  واش��نطن  تش��ديد  نتيج��ة 
موس��كو، ش��ملت »أوليغارش��ين« بارزي��ن 
وش��ركات وش��خصيات سياس��ية. وسعت 
الس��لطات املالي��ة والنقدي��ة الروس��ية إل��ى 
تهدئ��ة مخ��اوف املس��تثمرين، مع ته��اٍو في 
مؤش��رات س��وق امل��ال، وألغ��ت وزارة املال 

مزاداً لبيع سندات روسية.
وطال��ب خب��راء بفص��ل السياس��ة عن 
األعمال، وأكد الكرملن أن��ه لن يتخذ قرارات 
متس��رعة ف��ي ش��أن ال��رّد عل��ى العقوب��ات 
األميركي��ة، فيم��ا أعل��ن الرئي��س األوكران��ي 
بيت��رو بوروش��ينكو أن بالده س��تفرض في 
غض��ون أيام عقوبات على »أوليغارش��ين« 

روس »تنسجم« مع الالئحة األميركية.

ماكرون يطالب بـ»إصالح« 
العالقة بين الدولة والكنيسة

إميانوي��ل  الفرنس��ي  الرئي��س  أث��ار 
ماك��رون انتق��ادات واس��عة ف��ي فرنس��ا، 
وال س��ّيما من اليس��ار، بعد إعالن��ه رغبته 
ف��ي »إص��الح« العالق��ة »املكس��ورة« بن 
ف��ي  ماك��رون،  وأك��د  والدول��ة.  الكنيس��ة 
خطاب طويل خالل مؤمتر لألس��اقفة، أنه 
يري��د »إصالح��اً« للعالق��ات عب��ر »ح��وار 
حقيقي«. وأض��اف أن »رئيس اجلمهورية 
الذي يزعم أنه ال يأبه للكنيسة والكاثوليك 

يقّصر في واجباته«.
واس��تدعى ذل��ك ردود فعل مس��تاءة، 
في بل��د ترّس��خ فيه مب��دأ العلماني��ة، مع 
صدور قان��ون ينّص على فصل الكنيس��ة 
ع��ن الدول��ة ع��ام 1905. وكت��ب رئي��س 
الوزراء االشتراكي السابق مانويل فالس، 
ال��ذي انضّم إلى حزب ماكرون، على موقع 
»تويتر« أن »العلمانية هي فرنس��ا«، فيما 
قال س��كرتير احلزب االش��تراكي أوليفييه 
ف��ور إن »العلمانية هي دّرة عملنا، وهذا ما 

يجب أن يدافع عنه رئيس اجلمهورية«.
كم��ا انتق��د ح��زب »فرنس��ا املتمردة« 
اليس��اري املتطرف خطاباً »غير مسؤول« 
ل��وك  ج��ان  رئيس��ه  وكت��ب  ملاك��رون، 
ميالنش��ون عل��ى »تويتر«: »ماك��رون في 
قّم��ة هذيان ميتافيزيق��ي ال ُيحتمل. ننتظر 
وأدان  راه��ب«.  مس��اعد  فنس��مع  رئيس��اً 
ناط��ق باس��م احل��زب »تصريح��ات غي��ر 
الئقة لرئي��س جمهورية علماني��ة، وأقواالً 
غير مس��ؤولة تؤّجج انقس��امات دينية«، 
متسائالً: »أين قانون الفصل بن الكنيسة 

والدولة؟«.

لقطات سريعة

»أنقذوا تالميذ سيناء«
سيناء �� محمود خليل

م��ا زالت اآلث��ار الس��لبية للعملية العس��كرية الش��املة الت��ي يخوضها 
اجليش املصري منذ ش��هرين على املجاالت احليوية لس��كان محافظة شمال 
س��يناء قائم��ة، أبرزها يتجلى ف��ي منع حرك��ة املواطنن، وع��دم توافر املواد 
الغذائي��ة، باإلضاف��ة إلى ضياع فصل دراس��ي كامل عن مائة أل��ف تلميذ في 

مختلف املستويات الدراسية. 
من��ذ بدء العملي��ة العس��كرية، ق��ررت وزارة التربية والتعلي��م املصرية 
وقف الدراسة بش��كل كامل، حتى إشعار آخر. ومع مرور أسابيع على القرار، 
وغياب أفق االنتهاء من العملية العس��كرية، بدأ التالميذ في إرس��ال النداءات 
إل��ى جمي��ع اجلهات املعنية في س��يناء وخارجه��ا، بض��رورة التدخل إلنهاء 
اخلطر الداهم على مس��تقبل فصلهم الدراسي، مما سيؤدي إلى تأخرهم عاماً 

دراسياً عن بقية أبناء جيلهم في محافظات مصر. 
أخيراً، أطلق التالميذ حملة ش��عبية واس��عة في س��يناء بعنوان »أنقذوا 
تالميذ س��يناء«، لتمثل اس��تغاثًة أخيرة ل��وزارة التعلي��م واحلكومة بأكملها 
بأّنه إن لم تعد احلياة الدراس��ية إلى طبيعتها خ��الل هذه الفترة، فإّن مصير 

الفصل الدراسي احلالي ملائة ألف تلميذ يصبح من املاضي. 
يق��ول أحد القائم��ن على احلمل��ة: »100 ألف تلميذ في مراح��ل التعليم 
املختلفة، منه��م ثمانية آالف في املرحل��ة الثانوية والفنية، مس��تقبلهم مهدد 
بالضي��اع، فحتى هذه اللحظة لم تتضح الرؤية من الس��يد الوزير«. يضيف: 
»التالمي��ذ ُمنع��وا م��ن الذهاب إل��ى مدارس��هم، وباتوا أس��رى ف��ي منطقتهم 
السكنية، ويستمعون إلى شائعات متناثرة«، ويؤكد أّنهم يوجهون رسالتهم 
األخيرة إلى الرئيس السيسي عن طريق نواب سيناء في البرملان املصري، أو 

عن طريق املصادر املختلفة. 
تش��مل الرس��الة املطالبة من اآلن بقرار جمهوري بتخصيص خمسة في 
املائ��ة من األماكن بكليات اجلامعات املصرية احلكومية ألبناء س��يناء، مثلما 
كان ه��ذا التخصي��ص س��ارياً في بداية عودة س��يناء إلى حض��ن الوطن األم 
مصر. وتش��مل الرس��الة مطالبة اجلامعات املصرية اخلاصة مبس��ؤولياتها 
املجتمعي��ة املنوط��ة به��ا؛ وذل��ك بتخصيص خمس��ة ف��ي املائة م��ن األماكن 
بكلياته��ا كمنحة دراس��ية كاملة ألبناء س��يناء، ورس��الة اطمئن��ان واضحة 
وصريحة لعقد امتحانات الثانوية العامة والفنية داخل شمال سيناء. كذلك 

هناك مقترحات وآليات لكي تعقد دون خشية التهديدات اإلرهابية.  
يق��ول املص��در: »إذا لم يحص��ل ذلك، س��يكون من الصعب عل��ى األهالي 
االنتق��ال بأبنائهم من مدن ش��مال س��يناء إل��ى محافظة أخرى لك��ي يتقدموا 
بامتحاناته��م، ال س��يما اإلناث، مع م��ا لوضعهن من خصوصي��ة لدى أهالي 
شمال سيناء، األمر الذي سيؤدي إلى مقاطعة االمتحانات وتأجيلها إلى وقت 

آخر«. 
يش��ار إلى أّن اجلي��ش املصري بدأ عملية عس��كرية واس��عة النطاق في 
9 ش��باط املاض��ي، بهدف القض��اء على تنظيم والية س��يناء املوال��ي لتنظيم 
»داع��ش«، أدت إل��ى مقت��ل وإصابة عش��رات العس��كرين من ق��وات اجليش 
والش��رطة، فيم��ا لم يعل��ن التنظيم عن مقت��ل أّي من أف��راده بالرغم من مرور 
ش��هرين على العملية العس��كرية. من جهته، قال مصدر مس��ؤول في مديرية 
التعليم بالعريش، إّن الوزارة ال متلك قراراً بش��أن س��يناء، ألّن وقف العملية 
التعليمي��ة كان وفقاً لتعليمات مباش��رة م��ن قيادة العمليات العس��كرية في 
س��يناء، وبالتالي فإّن عل��ى التالميذ انتظار موعد انتهاء العملية العس��كرية 
الش��املة، الذي س��يصدر بناًء عليه ق��رار وزارة التعليم بع��ودة التالميذ إلى 

مقاعد الدراسة. 
يضيف املصدر، الذي رفض الكش��ف عن اس��مه، أّن كّل محاوالت الوزارة 
بالبح��ث عن بدائل عبر الكومبيوتر للدراس��ة باءت بالفش��ل، في ظل انقطاع 
التيار الكهربائي بش��كل كام��ل عن مدينتي رفح والش��يخ زويد، وكذلك فصل 
ش��بكة اإلنترنت عن مدينة العريش طوال س��اعات النهار، عدا عن عدم توافر 
أجه��زة كومبيوت��ر لدى آالف التالمي��ذ من العائ��الت ذات الوضع االقتصادي 
الس��يئ، ما يعني أّن احلّل الوحيد يكمن في إعادة الدراس��ة بشكلها الطبيعي 

في أقرب وقت ممكن.{

أصدر الرئيس الس��وداني عمر حس��ن البش��ير قراراً يقضي بإطالق سراح 
جميع املعتقلن السياسين املوقوفن في سجون بالده.

ووفق وكالة األنباء الس��ودانية )س��ونا(، فإن قرار إطالق سراح املعتقلن 
السياس��ين »يأتي تعزيزاً لروح الوفاق والوئام الوطني والس��الم التي أفرزها 
احل��وار الوطن��ي، بش��قيه السياس��ي واملجتمع��ي وإلجن��اح وتهيئ��ة األجواء 
اإليجابية في س��احة العم��ل الوطني، مبا يفت��ح الباب ملش��اركة جميع القوى 
السياس��ية في التش��اور حول القضاي��ا الوطني��ة ومتطلبات املرحل��ة القادمة 
وخطوات إعداد الدس��تور الدائم للبالد«. وأضافت الوكالة نقالً عن وزير الدولة 
املدير العام ملكاتب رئيس اجلمهورية حامت حس��ن بخيت أن اجلهات املختصة 

وضعت القرار املذكور موضع التنفيذ الفوري.
وج��اء ق��رار الرئي��س الس��وداني بع��د أيام م��ن اجتم��اع بن املدي��ر العام 
جلهاز األم��ن الوطني الفريق ص��الح عبد الله محمد صالح الش��هير ب�»قوش« 
ومركزية احلزب الشيوعي السوداني، حيث وعد األول بإطالق جميع املعتقلن 

السياسين.
وتعتقل السلطات السودانية منذ كانون الثاني املاضي عشرات من القادة 
والناشطن السياسين، بينهم سكرتير عام احلزب الشيوعي السوداني محمد 

مختار اخلطيب، سعياً ملنع املظاهرات.{

الرئيس البشير يقرر إطالق 
جميع المعتقلين السياسيين بالسودان
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مجلس األمن يصّوت على ثالثة مشاريع قرارات حول سوريا دون اعتماد أي منها
في بداية اجللس��ة الطارئة التي عقدت مساء الثالثاء 
في أعقاب ادعاءات وقوع هجوم بأسلحة كيميائية في دوما 
يوم الس��بت، طرحت الواليات املتحدة مش��روع قرار يدين 
بأشد العبارات االس��تخدام املزعوم للسالح الكيميائي في 
س��وريا، ويطالب بتوفير الوصول اآلم��ن ودون تأخير إلى 
أي مواق��ع تعتبرها منظمة حظر األس��لحة الكيميائية ذات 

صلة باملوضوع. 
صوت��ت روس��يا وبوليفيا ضد مش��روع الق��رار، فيما 
امتنع��ت الص��ن عن التصوي��ت. بعد ذلك طرحت روس��يا 
مش��روع ق��رار آخ��ر، ولكنه لم يحص��ل على ع��دد كاف من 
األصوات العتماده. إذ أيد املش��روع 6 أعضاء، وعارضه 7، 

فيما امتنع اثنان عن التصويت.
وكان مش��روعا القراري��ن يس��عيان إل��ى إنش��اء آلية 
أممية مستقلة للتحقيق، بهدف ملء الفراغ الذي تركه عدم 
جتديد والية آلية التحقيق املش��تركة التابعة ملنظمة حظر 

األسلحة الكيميائية واألمم املتحدة.
السفير الروس��ي لدى األمم املتحدة فاسيلي نيبينزيا 
ق��ال متحدث��اً عن الوالي��ات املتحدة، إنها طرحت مش��روع 
قراره��ا للتصوي��ت وهي تعلم أنه س��يقابل بفيت��و، ليكون 
ذريعة للقيام بعمل عس��كري ضد احلكومة الس��ورية، كما 
ق��ال: »إذا ق��ررمت القيام مبغامرة عس��كرية غي��ر قانونية، 
ونأم��ل أن تعودوا إل��ى صوابكم ف��ي هذا، س��يكون عليكم 
حتمل املس��ؤولية. ما حتاولون فعله هو غ��رس هذا القرار 
في مجل��س األمن، لتجدوا ذريعة. لقد قلتم بش��كل ال لبس 
فيه عدة مرات إنكم س��تتخذون قراراً بأنفسكم إذا لم يتخذ 
املجل��س ق��راراً. مل��اذا حتاولون بإص��رار تقويض س��لطة 

مجلس األمن فيما تدفعون قراراً لن نعتمده؟«.

الس��فيرة األميركية نيك��ي هايلي قالت إن مش��روعي 
القراري��ن األميرك��ي والروس��ي متش��ابهان، ولك��ن هن��اك 
اختالفات مهمة بينهما. وقالت إن مش��روع القرار الروسي 
يعطي ملوس��كو فرص��ة اختي��ار احملققن، وتقيي��م نتيجة 
عمله��م مبا ميس باس��تقاللية اآللية. وذكرت أن املش��روع 

الروسي يهدف إلى حماية احلكومة السورية.
وأضافت هيلي أن الواليات املتحدة ال ميكن أن تسمح 
مب��رور »ه��ذا الهجوم« ب��دون رد علي��ه. وذك��رت أن الوفد 
األميرك��ي فعل كل ما ميكن للوصول إلى توافق في مجلس 
األم��ن. و»عندما ينظر س��كان دوما وبقي��ة املجتمع الدولي 
إل��ى هذا املجل��س، حي��ث تقف دول��ة واحدة ف��ي الطريق، 
التاريخ سيس��جل ذلك. سيس��جل التاريخ أن روس��يا في 
هذا اليوم اختارت أن حتمي وحش��اً ب��دالً من حماية أرواح 

الشعب السوري«.
الس��فير الس��وري لدى االمم املتحدة بش��ار اجلعفري 
ق��ال إن احلكوم��ة الس��ورية تتطلع إل��ى العمل م��ع بعثة 

تقصي احلقائق التابعة ملنظمة حظر األسلحة الكيميائية. 
وذك��ر أن دوم��ا س��تحرر بحل��ول الوق��ت الذي تص��ل فيه 
البعثة إليها، مبا يس��مح لها بزيارة أي م��كان في املنقطة. 
وقال اجلعف��ري إن القوى الغربية ت��روج الدعاءات وقوع 
هجوم كيميائي في دوما خلدمة أهدافها السياسية وتبرير 

عدوانها على سوريا، حسب تعبيره.
»أس��اطيلهم اآلن ف��ي ش��رق البح��ر املتوس��ط، وه��م 

يعلم��ون أن م��ا يريدونه من ه��ذا االجتماع ه��و فيتو لبدء 
الع��دوان. أقول لهذه القوى الغربي��ة، ولينصتوا جيدا لي، 
إن تهديداتكم بالعدوان ومناوراتكم وتضليلكم وأكاذيبكم 
وإرهابكم، لن يحيدنا باعتبارنا دولة مؤسسة لهذه املنظمة 
الدولية عن ممارس��ة حقوقنا ومس��ؤولياتنا مبا يتماش��ى 
مع ميثاق األمم املتحدة ودستورنا الوطني لضمان سيادة 
بلدنا ووحدة أراضي��ه، والتصدي ألي عدوان بغض النظر 
عن مصدره«. وقد أفادت التقارير مبقتل 49 ش��خصاً على 
األقل وإصابة املئات في هجوم يرجح أن يكون باألس��لحة 
الكيميائية في دوما يوم السبت املاضي، كما عانى أكثر من 
500 ش��خص، من أعراض تش��ابه ما ينجم ع��ن مثل هذه 

الهجمات.
وطرحت روس��يا مش��روع قرار ثالثاً يدع��م التحقيق 
ف��ي  الكيميائي��ة  األس��لحة  حظ��ر  منظم��ة  جتري��ه  ال��ذي 
االس��تخدام املبل��غ عنه لألس��لحة الكيميائية في س��وريا، 
وبناء على طلب من الس��ويد، علق رئيس املجلس اجللسة 

إلجراء مشاورات مغلقة حول املشروع.
بع��د املش��اورات ع��اد األعض��اء إل��ى قاع��ة املجلس 
للتصويت على مش��روع القرار، الذي ل��م يحصل هو اآلخر 
عل��ى الع��دد ال��الزم العتم��اده. ص��ّوت لصالح املش��روع 
خمسة أعضاء وعارضه أربعة فيما امتنع ستة أعضاء عن 

التصويت.{

بقلم: سليم عزوز 

سورية
جريمة التهجير الديموغرافي

بقلم: بشير البكر

يس��ير مسلس��ل التهجير الدميوغرافي في سورية بسرعة ش��ديدة، ويتم ترحيل عشرات اآلالف 
من السكان من مناطقهم خالل زمن وجيز، مثلما حصل في اآلونة األخيرة في الغوطة. وأعلنت وزارة 
الدفاع الروس��ية، في نهاية آذار املاضي، أن »نحو 150 ألف مدني غادروا الغوطة الش��رقية منذ 28 

شباط املاضي«. 
ج��رى تهجي��ر 150 ألف مدن��ي من أهل الغوطة م��ن ديارهم وأرضهم خالل ش��هر، قبل أن يصل 
الدور على أهل دوما الذين لن توفرهم العملية، وفي أحسن األحوال سيغادر منهم حوالى مائة ألف، 

وبذلك يكون قد مت تهجير قرابة ربع مليون من محيط دمشق خالل زمن ال يتجاوز أربعن يوماً. 
وبينم��ا كانت مفاوضات دوما مس��تمرة، ه��دد النظام منطقة القلمون الش��رقي مبصيٍر مش��ابه 
للغوطة، وطلب من املدنين والفصائل املس��لحة املوجودة فيها بالرحيل فوراً، أو أنه سوف يطردهم 
بالق��وة. وتأتي منطقة القلمون بع��د الغوطة، لكونها واقعة بن حمص وحم��اة، وعلى الطريق نحو 

منطقة الساحل. 
من يقوم بعملية التهجير مباشرة هي قوات النظام، مدعومة بامليليشيات الطائفية التي يشرف 
عليها ويقودها احلرس الثوري اإليراني، بإس��ناد لوجس��تي روس��ي من اجلو وف��ي البر. وقد اختط 
الروس هذا املس��ار عن دراية، وهناك تصريح لوزير اخلارجية الروس��ي، سيرغي الفروف، أعلن فيه 
بعد يوم من بدء معركة الغوطة في 18 شباط »عملية حلب واتفاقات انسحاب املسلحن منها ميكن 

إعادة تطبيقها في الغوطة الشرقية، ونحن نسعى من أجل حتقيق ذلك«. 
بدأ املسار الذي أرساه الروس في أستانة من خالل »مناطق خفض التوتر«، مت فصل كل منطقة 
على حدة وإخضاعها للنظام، وليس من خيار ثالث، إما القتال أو اخلروج. وفي كل مرة هناك ذريعة 
ه��ي جبهة النصرة، وضم الفصائل األخرى واحتس��ابها »متحالفة معها«، م��ع األخذ في االعتبار أن 
خروج »النصرة« لم يغير ش��يئاً في اخلطة الروس��ية، وهذا ما حصل ف��ي الغوطة، حيث لم يتجاوز 
تع��داد مقاتل��ي »النص��رة« 300 مقاتل من حوالي عش��رين ألف��اً، ينتمون إلى جيش اإلس��الم وفيلق 

الرحمن وأحرار الشام. 
وال يعفي هذا جبهة النصرة من املسؤولية السياسية واألخالقية في املأساة التي حلت بالشعب 
الس��وري منذ تش��كيلها نهاية عام 2012، فهي لعبت أدواراً مش��بوهة ضد الثورة السورية، وقامت 
بعملي��ات متوالية من أج��ل تقويض اجلبهة الداخلي��ة، ووفرت الذرائع لل��روس والنظام، كما زّجت 
املدنين في معارك خاسرة سلفاً، مثلما حصل في حلب في آب 2016، التي كانت نهايتها تهجير أكثر 
من 200 ألف، واس��تيالء الروس واإليرانين والنظام على ش��رق حلب. وحسب املالحظ في املناطق 
الت��ي ال تزال خارجة عن س��يطرة النظام، فإن جبهة النصرة ماضية ف��ي لعب الدور التخريبي الذي 
مارس��ته طوال األعوام املاضية. يتم مخطط التهجير وفق مش��روع النظام للس��يطرة على »س��ورية 
النافعة« أو »املفيدة«، في ظل دعم الروس من أجل تغيير موازين القوى، لفرض حل سياس��ي ُيبقي 
بشار األسد، على الرغم من أنف املعارضة واملجتمع الدولي. مقابل ذلك، متارس روسيا انتداباً على 
سورية املفيدة التي عمل النظام واإليرانيون على أن تقتصر على املدن الكبرى، والتخلي عن األرياف 
والصحارى. ولن يتأخر تطور املجريات عن كش��ف خريطة سياسية اقتصادية، تقوم على السيطرة 
عل��ى مصادر الث��روات من جهة، وضمان أمن إس��رائيل من جهة ثانية، ويجري فيه��ا توزيع النفوذ، 
بحيث يصبح الش��طر اجلنوبي الغربي حتت س��يطرة احلرس الثوري اإليراني وحزب الله، والقسم 
الش��مالي الغربي وتدمر حتت سيطرة الروس الذين سيحتفظون بالقس��م األكبر، وتكون لهم سلطة 

القرار.
هناك أمر مؤكد أن التهجير يتم باستخداٍم مفرط للقوة، تقوم به، أو ترعاه دولة عضو في مجلس 

األمن، تدخلت حلماية وتعومي نظام لم يترك جرمية ضد اإلنسانية إال وارتكبها.{

أن ه��ذه الس��يدة التي نهرتنا بعن��ف ألننا جنلس أمام 
التلفزيون بينما يذبح الناس في امليدان هي الدكتورة 
»مديح��ة امللوان��ي«، وعرفت بعد اعتقال »س��جن كل 

العصور« املناضل »جمال عبد الفتاح« أنها زوجته. 
وكتبت الزوج��ة عن معاناة ه��ذا املناضل الكبير، 
ال��ذي اعُتقل بطريق��ة هي أقرب إل��ى االختطاف، ومنع 
ال��دواء عن��ه، وكأن القرار هو قتله بالبط��يء، فلم جند 
دفاع��اً يليق بالرجل م��ن قبل قوى اليس��ار، وإذا ُعرف 

السبب بطل العجب!
اجلرمي��ة الكب��رى للدكتور عب��د الفت��اح، أنه دعا 
ملقاطع��ة االنتخابات، في وقت تقلص��ت فيه كل أحالم 
أه��ل احلكم في حضور الناس، ول��و إلبطال أصواتهم، 
أو للتصوي��ت ب��� )ال( كم��ا قال عب��د الفتاح السيس��ي، 
كأنه يخوض اس��تفتاء يكون في��ه التصويت ب�)نعم( 
أو ب���)ال( وليس يخ��وض انتخابات يترش��ح فيها هو 

بجانب منافسه املختار »موسى إلخ إلخ«!
املطل��وب ه��و احلض��ور، وخطورة دع��وة »جمال 
عبد الفتاح« أنها ستفسد على القوم »الزفة احملتملة«، 
ولهذا بدا »السيس��ي« متوتراً في الي��وم التالي لدعوة 
األحزاب املدني��ة ملقاطعة االنتخاب��ات، فأرغى وأزبد، 
وه��دد وتوع��د، وكان غضبه الفت��اً، فلم��اذا يخاف من 
نتيجة انتخابات هو من يضعها، في ظل تواطؤ دولي 

مدفوع األجر واملواقف؟!
انف��ض الس��امر، وانته��ى املول��د، فهل ُيف��َرج عن 
»جمال عبد الفتاح«، وُيس��َمح بإدخ��ال الدواء له؟ هنا 

نأتي ملربط الفرس!
»بي��ت القصيد« أن التنكيل بالرجل ليس ألنه دعا 
ملقاطعة االنتخابات، فهذه هي القشة التي قصمت ظهر 
البعي��ر، واحلقيقة كما توضحه��ا الدكتورة »امللواني« 
أن األص��ل ف��ي االعتق��ال والتنكي��ل يرجع إل��ى موقفه 
م��ن رفض التطبيع، والدعوة لتحري��ر األرض العربية 
املغتصب��ة من البحر إلى النهر، والى ألنه ال يزال يؤمن 

بأن قضية فلسطن هي القضية احملورية!
وه��ذا هو أيضاً »مربط الف��رس« من حيث جتاهل 
زمالئه من أهل اليسار له، وانخرط كثير منهم في سكة 
التطبيع، فال ينكر أحد ممن كانوا يؤمنون بهذه األفكار 
في الس��ابق من أهل اليس��ار أنهم هم م��ن انخرطوا في 

الدعوة للتطبيع.. لطفي اخلولي منوذجاً!
وعندم��ا يوج��د يس��اري ال ي��زال يؤم��ن باألف��كار 
القدمية، في زمن صار فيه السيس��ي يجهر باملعصية 
الوطني��ة، ويعلن أن مهمته الوظيفي��ة هي حماية أمن 
إسرائيل، فمن الطبيعي أن ُينكل مبن يعادي إسرائيل، 
وم��ن الطبيع��ي كذل��ك أن يتجاهل��ه الرف��اق لتصب��ح 
قضيته قضية أس��رية تقوم فيها زوجت��ه بالدور الذي 
كان ينبغي أن تقوم به املؤسس��ات احلزبية اليسارية 
واملنظم��ات احلقوقي��ة، إذا ج��اء للق��وى األخ��رى م��ا 

يشغلها!
هذا هو بيت القصيد، ومربط الفرس!{

أصدرت الدكتورة »مديح��ة امللواني« بياناً حول 
مالبس��ات اعتقال زوجها املناض��ل الدكتور جمال عبد 
الفت��اح، فل��م يتعاطف معها رفاق النض��ال، فنحن في 
زمن أصبح فيه اإلنسان شأناً أسرياً، تفتك به السلطة 

فال يتأذى لذلك سوى أهل بيته!
عندما اعتق��ل الدكتور جم��ال قبل الث��ورة، كتبت 
عن��ه، لكني ل��م أكن أعرف أن��ه زوج الدكت��ورة مديحة 
الت��ي كن��ت أش��اهدها ف��ي كل املظاهرات الت��ي مهدت 
لث��ورة يناي��ر، وما زل��ت أتذك��ر موقفاً لها ي��وم موقعة 
اجلمل، عندما استدعى نظام مبارك اخليل والبلطجية 
بهدف فض مظاهرات ميدان التحرير بالقوة، ومبواكبة 

ال تخطئها العن من قادة اجليش. 
فل��م يع��د س��راً أن عب��د الفت��اح السيس��ي وصل 
بنفس��ه لإلش��راف على عملية الفض، التي فشلت بعد 
يوم��ن من تص��دي الثوار آلخ��ر مواجه��ة حقيقية مع 

نظام مبارك!
كان الث��وار محاصري��ن ف��ي امليدان، وفيه نس��اء 
وأطفال، وسبق ذلك أن مت منع دخول األغذية واألدوية 
للميدان، وقد كنا ش��هوداً على ذلك، ولم نكن نعلم أنهم 

يستعدون ملعركة الغد!
قب��ل  م��ن  محاص��راً  كان  املي��دان  وألن  وعلي��ه، 
الشبيحة من كل الطرق املؤدية إليه، بل وقد متّددوا في 
منطقة وس��ط البلد كله، فقد اتخذت وعدداً من الزمالء 
قراراً باخلروج لش��راء ما تيّسر من أغذية ومشروبات، 
»تبّل ري��ق« من هم رهن احلص��ار، ومعظمهم ضيوف 
على القاهرة ج��اؤوا إليها من احملافظات القريبة، ألننا 

نعرف تفاصيل منطقة وسط البلد جيداً. 
ذهبنا إلى نقاب��ة الصحفين الصطحاب أكبر عدد 
من الزم��الء املوجودين به��ا، ولش��راء احتياجاتنا من 
جمعيته��ا، وهن��اك وجدنا »اجلزي��رة« تنقل محاوالت 
اقتح��ام امليدان، ف��ي يوم »الهول األعظ��م«، ورمبا كان 
العي��ش في »األهوال« يقلل من حدتها على العكس من 

رؤيتها من بعيد.
جلس��نا أمام شاش��ة »اجلزي��رة« ونحن نش��اهد 
نهاي��ة ثورتن��ا، كن��ا في وجل مما نس��مع، لكن س��يدة 
صرخت في وجوهن��ا: »أنتم هنا وأوالدن��ا يقتلون«؟! 

ثم تهتف فينا آمرة: »قوموا«. 
 املفاج��أة أنن��ا قمن��ا جميعاً، ل��م ندافع ول��م نبرر 
لش��يء وقد ضبطنا أنفسنا متلبس��ن بالتراخي. قمنا 
فع��ال واش��ترينا املطل��وب، وعدن��ا للمي��دان، ولم تكن 
مشكلتنا في الشبيحة، فقد جاءوا ملهمة مدفوعة األجر، 
وسرنا وسط س��يوفهم املشهرة، وعرفنا من أحاديثهم 
م��ع بعضهم البعض كثيراً من التفاصيل، فكانت أجرة 

الواحد منهم )250( جنيهاً. 
ودفع به��م رجال أعم��ال، ذكروا أحدهم باالس��م، 
وفي اليوم التالي لفشل الفض أغرق دائرته االنتخابية 
القريب��ة م��ن املي��دان، بالفت��ات حتم��ل صور ش��هداء 

الثورة، ليعلن انحيازه لها. 
لي��س هذا موضوعن��ا، فقد عرفت في م��ا بعد، وال 
سيما بعد نضالها ضد التفريط في »تيران وصنافير«، 

عندما يصبح المناضل شأنًا أسريًا
في القضايا القومية!
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االنفراد والسّرية في سياسة مصر الخارجّية.. المظاهر والمخاطر
منذ أيام قليلة أعلنت السفارة املصرية في الواليات 
املتح��دة التوقيع على اتفاق باس��م »توافق االتصاالت 
الدف��اع  املتب��ادل« )CISMOA( م��ع وزارة  واألم��ن 
األميركي��ة )البنتاغون(، ممثلة في القيادة العس��كرية 
الوسطى بقيادة اجلنرال جوزيف فوتيل. وما ُعرف عن 
االتفاقية -حتى اآلن- هو ما تضمنه بيان السفارة، وما 

جاء في وسائل إعالم مختلفة.
ينص هذا االتفاق -الذي س��بق لدول عربية وغير 
عربية التوقيع عليه- على فتح قنوات اتصاالت مؤمنة 
ومش��فرة بش��كل متواصل مع اجلي��ش األميركي أثناء 
العمليات املش��تركة، والسماح في أي وقت للعسكرين 
األميركي��ن أو عمالئهم املرخص لهم بدخول املنش��آت 

العسكرية للبلد املضيف للتأكد من سالمة املعدات.
وُيل��زم االتف��اُق ال��دوَل املوقع��ة بعدم اس��تخدام 
الس��الح األميرك��ي دون موافقة واش��نطن، وبالس��ماح 
للقوات األميركية باستخدام املجال اجلوي والعسكري 
والبح��ري له��ذه ال��دول. كم��ا يس��مح لل��دول املوقع��ة 
باحلصول على األس��لحة والصواريخ احملظورة عليها 
ف��ي الس��ابق، مع رب��ط أنظم��ة االتص��االت بينها وبن 
واش��نطن، ودفاع أمي��ركا عنها لو حص��ل عليها اعتداء 

عسكري.
وفي حالة احلرب؛ تطلب 
الوالي��ات املتح��دة م��ن الدول 
العس��كري  الدع��م  املوقع��ة 
واستخدام القواعد العسكرية 
وتك��ون  للعملي��ات،  كمراك��ز 
لل��دول  العس��كرية  الق��وات 
املوقعة تابعة للقيادة املركزية 
 ،)CENTCOM( األميركية
االتف��اق  ه��ذا  بن��ود  وبع��ض 
معم��ول به��ا م��ن قبل حس��ب 
العس��كري،  للش��أن  متابعن 

وبعضه��ا اآلخ��ر -كاجل��زء اخل��اص بنظ��م االتص��ال 
والشفرات املشتركة- يقول هؤالء إنه جديد.

وقد ب��ّرر بيان الس��فارة االتفاق بأن��ه يأتي ضمن 
جه��ود مكافحة اإلره��اب، وذلك رغ��م أن األخبار أكدت 
أن مص��ر وقعت عليه ف��ي كانون الثان��ي املاضي، بعد 
س��نوات أو عقود من الرفض؛ وهو ما يعني أنه س��ابق 
على مس��ألة اإلرهاب وقد، كش��ف هذا االتفاق عن منط 
متك��رر في التعام��ل مع القضايا اخلارجي��ة املصيرية؛ 
فق��د أصبح��ت السياس��ة اخلارجية تعاني م��ن أمرين 

جديدين، هما: االنفراد والسرية.
نع��م؛ العالق��ات العسكرية-العس��كرية ص��ارت 
متش��عبة ومعقدة نظراً لتطور تقنية األسلحة احلديثة 
ونظ��م االتص��االت، وقد يتطلب ه��ذا قدراً من الس��رية، 
لكن يج��ب أن تظل هناك ثوابت عليا تتصل بالس��يادة 

الوطنية، وباألمن القومي املصري والعربي.
ويتطل��ب ذل��ك توف��ر احلد األدن��ى من الش��فافية، 
والتقي��د باحل��د األدنى أيضاً م��ن اإلج��راءات املعروفة 

لصنع القرار اخلارجي السليم دستورياً وقانونياً.
إهمال املصالح الوطنية

تعّبر السياس��ة اخلارجي��ة ألي دولة عن املصالح 

الوطني��ة العلي��ا له��ذه الدولة، الت��ي حُت��َدّد في ضوء 
طبيعة النظام السياسي في الداخل وغاياته وقدراته، 

وطبيعة البيئة اإلقليمية واخلارجية ومحدداتها.
ولألس��ف؛ حدث من��ذ عام 2013 خلل جس��يم في 
حتدي��د أس��س املصلح��ة الوطني��ة املصري��ة، وضبط 
بوصل��ة األمن القومي العرب��ي، وانعكس ذلك جلياً في 
تراجع قدرات مصر والدول العربية املتعلقة بالتعامل 
مع محددات البيئة الدولية بقدر من االس��تقاللية، ومبا 
يراع��ي مصال��ح الش��عوب العربية ف��ي املق��ام األول. 
فالث��ورات املض��ادة -التي ضربت املنطقة- انعكس��ت 
عل��ى السياس��ات اخلارجي��ة ملص��ر وال��دول الداعم��ة 
للث��ورات املض��ادة. لق��د أصبح��ت ثورات ع��ام 2011 
مصدَر خطٍر وجودي على تلك الدول، وصار اس��تهداف 
حركات وأحزاب التيار اإلس��المي وقوى ثورات 2011 
اله��دَف الرئيس��ي في سياس��ات تل��ك ال��دول الداخلية 

واخلارجية، وأنفقت مليارات الدوالرات من أجل هذا.
ل��م تعد دولة االحتالل اإلس��رائيلي مصدر التهديد 
الرئيس��ي لتلك ال��دول، وصارت إي��ران وتركيا اخلصم 
الرئيس��ي لدول عدة في املنطقة، كما اس��تمر استخدام 
»خط��اب احلرب عل��ى اإلره��اب«، وك��ذا رف��ع »فزاعة 
اإلس��المين« بع��د وضع اإلس��المين جميعاً في س��لة 
واحدة، وع��دم التمييز بن املعتدل��ن منهم واحلركات 

املتطرفة املسلحة.
مّت كل ذلك لتبرير القمع وغلق املجال السياسي في 
الداخ��ل، ولتمرير صفقات تس��ليح ضخم��ة واتفاقيات 
خارجي��ة مش��بوهة، باعتبار أن مصر ف��ي حالة حرب 
م��ع اإلرهاب. ولم ُيعرف كيف ستس��دد مص��ر تكاليف 
تلك الصفقات، وال الغاية الرئيس��ية منه��ا، بالنظر إلى 
أن احلرب على اإلرهاب ال تتطلب األسلحة الثقيلة التي 

تتضمنها تلك الصفقات.

وح��دث خلل آخ��ر ه��و إضع��اف ال��دور التقليدي 
لوزارة اخلارجية في رسم وتنفيذ السياسة اخلارجية، 
وانفراد السيسي وأجهزته االستخبارية كفاعل رئيسي 
في ه��ذا الصدد. لق��د كان لرؤس��اء اجلمهورية س��ابقا 
نفوذ كبير بال شك، لكن دون عنصرْي السرية واالنفراد 

اللذْين سنشير لهما بعد قليل.
اخلل��ل ال��ذي أش��رنا إلي��ه ف��ي حتدي��د املصال��ح 
الوطنية يفس��ر القرارات اجلمهورية التي صدرت بنقل 
أعض��اء في الس��لك الدبلوماس��ي إلى وظائ��ف إدارية، 
وإنه��اء ابتع��اث عدد م��ن الدبلوماس��ين ف��ي اخلارج 
وإعادته��م إل��ى مص��ر، وذل��ك عل��ى خلفية »الش��ك في 

والئهم« للنظام أو بتهمة »التعاطف مع اإلخوان«.
ولألس��ف؛ اقت��رن ه��ذا بخط��اب إعالم��ي حترك��ه 
أجه��زة األمن ويرّوج لش��عارات »الوطني��ة« ومواجهة 
مؤامرات خارجية، األمر الذي زعزع الكثير من الثوابت 
واحلقائق بناًء على قناعات زائفة، بجانب أنه تس��بب 
الس��عودية  مث��ل  دول  م��ع  دبلوماس��ية  أزم��ات  ف��ي 

والسودان واملغرب وغيرها.
جتاوز األطر املؤسسية

اخللل الثالث هو انفراد السيسي وأجهزته األمنية 
بعقد صفقات واتفاقيات خارجية بش��كل س��ري، دون 
مش��اركة املؤسس��ات السياسية الرس��مية في الدولة، 
الدس��تور  يحدده��ا  الت��ي  باإلج��راءات  التقي��د  ودون 

والقانون.
فبجان��ب االتف��اق العس��كري األخي��ر م��ع وزارة 
الدف��اع األميركي��ة ال��ذي أش��رنا إلي��ه؛ هن��اك صفقات 
الغ��از مع دول��ة االحت��الل، واتفاقيات ترس��يم احلدود 
البحري��ة مع ه��ذه األخيرة وم��ع الس��عودية وقبرص 
واليون��ان، والتن��ازل ع��ن جزيرت��ْي تي��ران وصنافير، 
ومنح السعودية ألف كلم2 من سيناءملشروع »نيوم«. 
وهو مشروع تتطلب أجزاء منه موافقة إسرائيلية، األمر 
ال��ذي دفع البعض إلى القول بأنه س��يؤدي إلى تدويل 
منطقة تيران وصنافير ومضيق العقبة بأكمله، وإنهاء 

سيطرة العرب عليها في أي صراع مستقبلي.
وميثل اتفاق املبادئ بن مصر وإثيوبيا والسودان 
الذي ُوّق��ع في آذار 2015- مثاالً آخ��ر على االنفراد في 
القضاي��ا املصيري��ة، فقد وّقعه السيس��ي وتن��ازل فيه 

بقلم: عبد الفتاح ماضي

« للس����يطرة. وحسب زعمه،  املنطقة، وجعلها إحدى أدوات »مثلث الش����ِرّ
ف����إن اإلخوان املس����لمني »يري����دون أن يوظفوا النظ����ام الدميقراطي كي 
يحكموا الدول، ويبنوا خافة ظل في كل مكان. وبعد ذلك، سيتحولون 

إلى إمبراطورية إسامية حقيقية«. 
وف����ي م����ا يتعلق باملغالط����ات، ومحاوالت����ه عبر املقابلة إع����ادة كتابة 
التاريخ، هنا ثاثة منها: زعمه أن »اإلخوان املسلمني« وإيران هما منبع 
التط����رف ف����ي املنطق����ة، وإغفال����ه دور اململكة الرس����مي في  نش����ر الفكر 
املتطّرف في العالم اإلسامي. مرتبط بذلك نفيه املعلوم نصًا ومنطوقًا 
م����ن أن الفق����ه »الوهابي« هو الذي س����اد عقودًا طويلة ف����ي اململكة، عبر 
حتالفه منذ القرن الثامن عشر مع آل سعود، وهو التحالف الذي ترتب 
عنه إقصاء املذاهب الفقهية اإلس����امية الثاثة في السعودية، املالكية 
واحلنفية والشافعية، وفرض فهم املدرسة الوهابية ملذهب اإلمام أحمد 
بن حنبل. وهو فرض لم يقتصر على الس����عودية، بل إنه ش����مل مقدسي 
املس����لمني األعظم، مك����ة املكرمة واملدينة املنورة، بحيث ُحرم املس����لمون 
ف����ي احلج والعمرة رحمة س����عة الفق����ه وتعّدده. وبالتالي، يكون تس����اؤل 
ابن س����لمان، ف����ي املقابلة عن تعري����ف الوهابية، مس����تنكرًا بذاته. زعمه 
أن »مثل����ث الش����ر« املتمثل بإي����ران واإلخوان املس����لمني وتنظيمي داعش 

والقاعدة يريدون نشر اإلسام بالسيف، عكس مقاربة مملكته.
للتذكي����ر فق����ط، ف����إن املؤسس����ة الفقهي����ة الس����عودية،  تفت����ي، وم����ا 
زال����ت، أن األص����ل ف����ي العاق����ة مع غير املس����لمني احلرب إن ل����م يقبلوا 
باإلسام أو دفع اجلزية. هذا هو الفقه السائد على األقل إلى اليوم في 
الس����عودية، وهي من نش����رته ومولته، ومن رحم����ه، إيديولوجيًا، خرجت 
»داعش« و»القاعدة«، وليس من رحم اإلخوان املسلمني، وال حتى إيران، 
التي هي األخرى لها سياس����ات س����يئة تضاهي سوء سياسات السعودية، 

في سياقات أخرى. 
كل ه����ذا الض����رر، وغي����ره الكثي����ر، أوقعه ابن س����لمان، وهو مس����تعد 
إليقاع خراٍب أكبر في فضاء العروبة واإلسام. من أجل ماذا؟ من أجل 

ُملٍك يبتغيه على حساب دمار أمة وشعوب ومنطقة.{

لم يكن ولي العهد الس����عودي، محمد بن س����لمان، في مقابلته يوم 
االثن����ني 2018/4/2، م����ع مجل����ة »ذا أتانتي����ك« األميركية، يق����دم أوراق 
اعتم����اده إلس����رائيل، ولوبيه����ا في واش����نطن، وكذلك لليم����ني األميركي 
املتط����ّرف فحس����ب، ب����ل إن����ه انخ����رط في عملي����ة إع����ادة كتاب����ة للتاريخ 
وتزييف للحقائق، دع عنك الواقع املعاش. املفارقة هنا، أن تلك املقابلة 
تبعه����ا تقري����ر صحافي اس����تقصائي في مجل����ة »ذا نيورك����ر« للصحافي 
ديكس����تر فيليك����ز بعن����وان: »أمي����ر س����عودي يبح����ث ع����ن نس����خة جديدة 
للشرق األوسط«، أكد معطى تقدمي أوراق االعتماد، إذ أن إدارة الرئيس 
األميرك����ي، دونال����د ترام����ب، كان����ت تبحث »ع����ن عميل لتغيي����ر املنطقة، 
ووجدت ضالتها في األمير محمد بن س����لمان، فقّررت احتضانه ليكون 
أداته����ا لتحقي����ق التغيي����ر فيه����ا«. ويؤكد التقري����ر، نقًا عن مس����ؤولني 

أميركيني سابقني.
م����ا هو معروف اآلن، من أن ارتقاء بن س����لمان إلى والية العهد في 
الس����عودية عل����ى حس����اب ول����ي العهد الس����ابق، محمد بن ناي����ف، وأوالد 
عمومت����ه اآلخري����ن، كان نتيجة دعم مباش����ر من بي����ت ترامب األبيض. 
وس����بق لترامب أن تباهى بانقاب القص����ر على ابن نايف، بقوله: »لقد 
وضعن����ا رجلن����ا في القمة«. وفي تقرير فيليكز ما يؤكد هذا املعطى، في 
اإلش����ارة إلى دور صهر الرئيس ومستش����اره، جاريد كوش����نر، في تس����ويق 
اب����ن س����لمان لدى ترام����ب، متجاوزًا في ذل����ك قلق ال����وكاالت األميركية 
األخرى املعنية وتوجس����ها. وبعيدًا عن التفاصيل الكثيرة هنا، ينس����ف 
هذا التقرير، ما نسب إلى ولي العهد السعودي من تباٍه ليس في محله 
من أن »كوش����نر في جيبه«، فاحلقيقة أن ابن س����لمان هو من في جيبي 
كوش����نر وترام����ب. وال ُينس����ى هنا كي����ف أن ترامب لم  يت����رّدد في املؤمتر 
الصحافي الذي جمعه بابن سلمان في البيت األبيض، الشهر املاضي، 
في إحراجه، أمام الكاميرات، عبر مطالبته بضخ مزيد من األموال في 
الواليات املتحدة، على الرغم من أن السعودية تعهدت بأربعمائة مليار 

دوالر، لكن يبدو أنها لم تشبع نهم ترامب.
كش����فت مقابل����ة اب����ن س����لمان م����ع »ذا أتانتي����ك« الكثي����ر، وحفلت 
مبغالطات كثيرة وكبيرة ضمن مس����اعيه املستميتة لتسويق نفسه رجل 
»اإلص����اح« ال����ذي ميكن الرهان عليه أميركيًا في الش����رق األوس����ط. ال 
ميك����ن هن����ا اإلحاطة بكل م����ا جاء في املقابل����ة ومزاعمه����ا، لكن هذا ال 

مينع من اإلشارة إلى بعض أهم ما كشفته، وأهم مغالطاتها.
لع����ل أهمه إدراك محمد بن س����لمان حقيقة ال����دور الذي أنيط به، 
وش����ريكه، ول����ي عهد أبوظبي، محمد بن زايد، م����ن إدارة ترامب، لناحية 

تفكي����ك املنطق����ة وإع����ادة صياغتها، بحي����ث ال يبقى له����ا هوية جامعة، 
وبحيث تكون إس����رائيل مركزها، والديكتاتوريات العربية حارستها. في 
تقرير »ذا نيوركر« ينقل فيليكز عن مستش����ار ترامب الس����ابق، س����تيفن 
بانون وغيره، أنه مع تس����لم إدارة ترامب مسؤولياتها، مّت تخويل كوشنر 
اإلش����راف على إعادة صياغة الش����رق األوس����ط. وليس خافيًا على أحد 
أن كوش����نر هو رجل إسرائيل في البيت األبيض، وتاريخ عاقات عائلته 
م����ع رئيس الوزراء اإلس����رائيلي، بنيام����ني ننت ياهو، وإس����رائيل عمومًا، 
ال يحت����اج تفصي����ًا. وإدراكًا من����ه ذل����ك، فإن محمد بن س����لمان متاهى 
في مقابلة »ذا أتانتيك« مع ما يريده كوش����نر وما تريده إس����رائيل في 

املنطقة، يتجلى ذلك من عدة نواح من خال املقابلة: 
أواًل، حديث����ه عن إس����رائيل حليفًا في املنطق����ة، ومواءمتها ضمنيًا 
ضم����ن م����ا وصفه ب�»مح����ور االعت����دال«، ال����ذي يتكون، حس����ب رأيه، من 
الس����عودية واإلمارات ومصر والبحرين وُعمان واألردن. أما املقابل، فهو 
«، الذي يتك����ون من إي����ران واإلخوان املس����لمني وتنظيمي  »مثل����ث الش����رِّ
داع����ش والقاع����دة. الح����ظ هن����ا أن خط����وط التقس����يم ف����ي تفكي����ر ابن 
س����لمان ليس����ت س����ّنية - ش����يعية، حي����ث إن����ه وضع إي����ران الش����يعية مع 
اإلخوان املس����لمني السّنة، كما أنه في موضع آخر جمع حماس السّنية 
مع حزب الله الش����يعي. مبعنى آخر، ليس����ت الهوية اجلامعة للمنطقة 
التي يريدها بن س����لمان عربية وال إس����امية، بقدر ما أنها قائمة على 
املوقف السياسي الذي ال يرى في إسرائيل )اليهودية(، و»حق وجودها« 

في فلسطني مشكلة. 
ثانيًا، عدم تردده في تأكيد »حق اليهود« في جزء من أرض فلسطني 
عندما سئل عن ذلك بوضوح، وإن كان وضعها بصيغة أن »للفلسطينيني 
واإلسرائيليني احلق في أن يكون لهم أرضهم«. وليس خافيًا هنا الدور 
الذي يلعبه ابن سلمان حملاولة فرض »صفقة القرن« التي تعمل عليها 
إدارة ترام����ب على الفلس����طينيني، وهو كان هّدد الرئيس الفلس����طيني، 
محمود عباس، في ش����هر  تشرين الثاني املاضي بضرورة قبول ما ميلى 

عليه أو أن يستقيل.
ثالثًا، دفاعه عن احلكم االس����تبدادي في املنطقة، على أس����اس أنه 
ميث����ل االس����تقرار وم����ا يريده الناس. فف����ي مقابلته، جادل ابن س����لمان 
م����ن ناحي����ة، ع����ن »امللكي����ة املطلقة« ف����ي الس����عودية، وقدمه����ا أنها متثل 
بن����اًء وثقاف����ة مجتمعي����ة، ف����ي ح����ني س����ّخف مس����ألة الدميقراطية في 

ة أناطها ترامب بابن سلمان.. في العالم اإلسالمي َمَهَمّ
بقلم: أسامة أبو ارشيد
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مقتل إيرانّيين بينهم عقيد بمطار التيفور السوري

للجان��ب اإلثيوب��ي دون عل��م املس��ؤول األول عن ملف 
الس��د باحلكومة )وزير املوارد املائية والري(، ثم تأزم 
األم��ر م��ع ضع��ف اإلدارة املصرية للمل��ف، واخلالفات 
اجلان��ب  وتعن��ت  الدوري��ة،  املصرية-الس��ودانية 
اإلثيوب��ي. وامتد مبدأ الس��رية إلى ع��دة قضايا أخرى 
ال نع��رف بالضبط م��ا املصلحة املصري��ة فيها؛ فمصر 
صارت حليفاً اس��تراتيجياً إلسرائيل حسب املسؤولن 
اإلسرائيلين، والعالقات املصرية-اإلسرائيلية وصلت 
حداً من التنس��يق األمني ال مثيل له من��ذ اتفاقية كامب 
ديف��د 1979، وال ُيع��رف عنه��ا إال القلي��ل، ويت��م ه��ذا 
غالب��اً عب��ر مقاالت في صح��ف إس��رائيلية وغربية، أو 
م��ن تس��ريبات ملكاملات هاتفي��ة لش��خصيات أمنية أو 

سياسية مصرية.
وم��ن ذل��ك التس��ريب الصوتي في ش��باط 2017 
ملكامل��ة هاتفي��ة ب��ن وزي��ر اخلارجية املصري س��امح 
ش��كري ومحاٍم ش��خصي لرئيس الوزراء اإلس��رائيلي 
بنيام��ن ننت ياهو، الذي كش��ف ع��ن مراجعة احملامي 
لبنود اتفاقية ترس��يم احل��دود املصرية-الس��عودية، 
وتنس��يق الطرف��ن بش��أن تنازل مص��ر ع��ن جزيرتْي 

تيران وصنافير.
كما كش��ف موافق��ة ش��كري على مقت��رح احملامي 
ب��أن مص��ر ل��ن تع��دل االتفاقي��ة دون موافقة مس��بقة 
م��ن احلكوم��ة اإلس��رائيلية، وأنها س��تواصل تس��ليم 

اجلزيرتن بغض النظر عن قرارات القضاء في مصر.
وهن��اك أمثل��ة كثيرة تعبر ع��ن املواق��ف املتباينة 
بن املعلن والس��ري، فاس��تهداف مواقع تنظيم الدولة 
ف��ي ليبيا يتم بش��كل س��ري، وبالتنس��يق م��ع خليفة 
حفتر ممثل الثورة املض��ادة في ليبيا، فيما لم تعترض 
مصر عل��ى حكومة التوافق واتفاقي��ة الصخيرات التي 
يفترض أن تقوض قوة حفتر حليف مصر. أما التعاون 
األمن��ي مع س��وريا فلي��س معلناً، وهن��اك دعم مصري 
علني للتدخل الروس��ي بس��وريا، ورفض ألي تس��وية 

يكون اإلسالميون طرفاً فيها.
قمم واتفاقات سرية

ويبنم��ا يوجد خطاب مص��ري معلن عن حل عادل 
وش��امل للصراع العربي اإلس��رائيلي؛ ُتعقد قمم سرية 
ب��ن ح��كام املنطقة، كقم��ة اليخ��ت التي مت��ت برعاية 
رجل األعم��ال األميركي جورج نادر ف��ي أواخر 2015، 
وجمعت سراً قادة ومسؤولن بارزين من مصر واألردن 
واإلم��ارات والس��عودية والبحري��ن، إلع��ادة تش��كيل 

املنطقة مبا يسمح مبواجهة تركيا وإيران.
وقبل هذا؛ كشفت صحيفة هآرتس اإلسرائيلية عن 
لقاء س��ري ُعقد ف��ي 21 ش��باط 2016 مبدينة العقبة، 

وحضره جون كيري وزعماء مصر وإسرائيل واألردن.
وفيما ال يذكر اخلطاب الرس��مي للحرب في سيناء 
دوراً لإلس��رائيلين، جن��د أن صحيف��ة نيويورك تاميز 
أوردت في 3 ش��باط 2018 أن إس��رائيل شاركت بأكثر 
من مئة ضربة جوية في احلرب على اإلرهاب بسيناء، 
وأنها تزود اجليش املصري بنتائج عمليات االستطالع 

التي تقوم بها طائراتها في سيناء.
أم��ا العالقات مع كوريا الش��مالية فق��د متت أيضاً 
في س��رية، وبخرق للعقوب��ات الدولي��ة ضدها؛ حيث 
نقل��ت صحيفة نيوي��ورك تاميز عن مس��ؤولن أممين 
وأميركين قولهم إن مصر تش��تري األسلحة من كوريا 
الش��مالية، وتسمح للدبلوماسين الكورين الشمالين 
باستخدام س��فارة بالدهم مبصر كمركز لبيع األسلحة 

لدول أخرى.
وُيعتم��د مبدأ الس��رية أيض��اً في اتفاقي��ات أخرى 
أبرمتها األجهزة املخابراتية واألمنية، ولم يعرف عنها 
املصريون ش��يئاً إال عب��ر الصحف األجنبي��ة، كالعقود 
الت��ي أبِرم��ت مع ش��ركات خاص��ة بالغرب الس��تيراد 
أجهزة جتس��س وأس��لحة لقمع املتظاهري��ن، والعقود 
التي ُوقعت مع شركات عالقات عامة أميركية لتحسن 
صورة مص��ر باخل��ارج، وكلفت نح��و 240 ألف جنيه 
يومياً )أي ما يزيد على 13 ألف دوالر(؛ حس��ب ما أعلِن 

من أرقام في الصحف.
أخيراً؛ ال شك أن املنطقة ُتَعّد حلروب مدمرة بجانب 
حروبه��ا وصراعاتها احلالية، وال ش��ك أيض��اً أن هناك 
حاجة دولية لدوٍر مصري محوري في اس��تمرار جبهة 
ما يس��مى احلرب عل��ى اإلرهاب، وفي ضب��ط عمليات 
الهج��رة إل��ى أوروبا عبر املتوس��ط، فض��الً عن ضمان 
استمرار مشتريات السالح الغربي والروسي إلى مصر 
ودول املنطق��ة، وضمان وجود أنظم��ة مرتهنة بتطبيع 
العالقات العربية-اإلس��رائيلية. ولهذا ال ُيتوقع تغيير 
السياس��ة اخلارجية املصرية ومواجه��ة هذه املخاطر 
إال بتغيير املعادلة السياس��ية داخل مصر )قلب العالم 
العرب��ي(، ووصول حكوم��ة دميقراطية منتخبة قادرة 
على االس��تقواء بالش��عب واملؤسس��ات الدميقراطية، 
وإعادة رس��م السياس��ة اخلارجية مبا يحقق املصالح 
الوطنية واألم��ن القومي العرب��ي، والتعامل بنّدية مع 

محددات ومخاطر البيئتن اإلقليمية والدولية.{

»يا حرية«.. كل هذا األسى في سجون النظام!

هن��اك ملّا صار عمره 28 عاماً، فلم يتعّرف على وجهه في عش��رة أعوام. وكما 
حتّدث محمد بّرو عن التعذيب بالكرسي األملاني، وعن فظاعاٍت أخرى، أفضى 
مالك داغس��تاني بتفاصيل من تس��ع سنوات، في س��جون حمص وصيدنايا 
وفرع فلس��طن. وجاء حديثه بالغ احلرارة، ليس فق��ط عن التعذيب بطريقة 
ال��دوالب، ب��ل أيضاً عن املوت بوصف��ه حالة جناة، وحلماً ف��ي زنازين حافظ 
األس��د. وأيض��اً وأيضاً عن اش��تهائك أن تصير فأراً تدخل في ثق��ٍب ما، لتنجو 
ممن تدّب أقدامهم بن املهاجع، وعن الضابط الذي سمع من مالك تركه حزب 
العمل الش��يوعي منذ س��نتن، فيأمر العس��اكر بأن يضربوه )مالك( ألنه ترك 

احلزب. 
اجلدي��د في برنامج »يا حرية« كثيٌر وثقيل، ألنه عمٌل تلفزيونٌيّ ال يكتفي 
بتقدمي شهادات املستضافن، فهذا تقليدي، وإمنا يوازيها بإيضاحاٍت موجزٍة 
ورس��وٍم وغرافيكيات ع��ن أماكن االحتجاز، واألهم بالتقاط األس��ى الش��فيف 
في نف��وس املتحّدثن وأفئدتهم وجوانحهم، ما يجعل ما تس��معه وتش��اهده 
حتّدي��اً حقيقياً ملل��كات اخليال، ماركيزي��ًة كانت أو بورخيس��يًة أو ماغوطيًة 
ة عن مجاوزة الواقع س��قوف املتخّيل،  أو .... ُيثبت البرنامج احلقيقة املنس��يّ
في مواطن الهتك اإلنس��اني واحلكم الكاريكاتوري. وقد حافظت سلطة األسد 
االبن على هذه الش��مائل في س��جونها، كما ينطق بذلك األس��ى املّر الذي شّف 
ف��ي حديث باس��ل هيلم في حلقٍة معه. ش��رح ع��ن التعذيب بقش��اط الدبابة 
في س��جن صيدناي��ا، وقال ما قال عن القهر وعن س��وق املس��اجن مربوطن 
باجلنازير من مطرٍح إلى آخر، وعن التعذيب باملاء الساخن. أما فدوى محمود 
فقالت إن سورية كلها معتقلة، وإن صفعة أٍخ لها مسؤول في األمن السياسي 

في أثناء حتقيٍق معها كانت أشّد قسوًة من كل عذاب..
أي إيج��اٍز عما اش��تملت عليه أربع حلقات من »يا حرية« س��يكون مخالً، 
وه��و ليس مهمة هذه الس��طور، وإمنا التنويه إلى أهمية مش��اهدة البرنامج، 
ومتابعت��ه أس��بوعياً، وال س��يما أن فيه حض��وراً وفيراً لألخالق��ي والفرداني 
واإلنس��اني. أتقنت معّدته واحمل��اورة فيه ومنتجته، س��عاد قطناني، عملها، 

وبإشراف أنس أزرق، وإخراج هشام الزعوقي، صنعوا جديداً مهماً.{

لي��س صحيحاً اختزال املس��ألة الس��ورية ف��ي أن الس��لطة احلاكمة في 
دمش��ق مس��تبّدة. الصحيح هو توصيف نظام األس��د مبا ينفرد به عن أنظمٍة 
عربيٍة أخرى، وهو أنه نظاٌم متوحٌش، وال حساسية لديه بشأن قتل السورين 
وازدراء حقهم في العيش اآلمن. وأس��وأ املماحكات أن تتوّرط فيها مع فالسفة 
الدفاع عن الوطن والدولة في سورية، وأساطن التصّدي لإلرهابين، فيتمّن 
هؤالء عليك باتفاقهم معك في أن نظام األسد غير دميقراطي. هذا احتياٌل، فلم 
تك��ن القضية أبداً مع ه��ذا النظام أنه غي��ر دميقراطي، وإمنا أن��ه متوحٌش. ال 
يريد أولئ��ك أن يعرفوا هذه »امليزة« فيه، فيؤثرون اللّت والعجن في عوارض 
طارئة. ال يريدون أن يدركوا أن ما يرتكبه هذا النظام في الس��ورين، منذ أزيد 
م��ن أربعن عام��اً، يجعله ق��وة احتالل في البل��د، فال يعود نظام��اً وطنياً كما 
يتوهمون. ولذلك، أش��واق الش��عب الس��وري هي االس��تقالل الثاني لوطنه، 

فيتحّرر من هذا النظام. 
يفتح هذه الس��يرة هنا برنامج »يا حرية« على شاش��ة تلفزيون سوريا. 
برنامٌج متقٌن مهنياً، لم تبادر أي فضائيٍة عربيٍة إلى عرض واحٍد مثله بتتابٍع 
أس��بوعي. يتحدث في كل حلقة ناٍج من سجون األسدين، األب وابنه، بعد أن 
ُس��رقت من عمره أعواٌم فيها، وذاق في أثنائه��ا ألواناً من التعذيب والتوحش 
والقه��ر، يجعلك اإلنص��ات إلى تفاصيل عنها، بعد أن تتع��ّوذ وحتوقل مرات، 
ت��زداد ثباتاً عل��ى قناعتك بأن الس��ورين عندم��ا انتفضوا في هّب��ة ثورتهم، 
كانوا يصنع��ون معجزًة، وأنهم فدائيون، وليس��وا فق��ط متظاهرين وثائرين 
س��اخطن. يثير هذا البرنامج الش��ديد احلرفي��ة، والعالي القيم��ة، وجداَنك، 
وأنت تستمع إلى الضحايا الناجن، عن مطلبهم أن يعرف السوريون العدالة 
في بلدهم، وال ش��يء آخر. وأنهم لم يتمّكن فيهم الشعور باالنتقام من جالوزة 

التعذيب الشرسن في أقبية االحتجاز واالختطاف. 
حتتاج إلى أن تضع أعصابك في ثالجٍة، لتحتمل إنصاتك إلى محمد بّرو، 
يتحدث عن ثبات حلٍم من الضحايا السابقن على جدران زنازين سجن تدمر، 
ممن ُقتلوا في جائحٍة مهولٍة فيه. يقول إنه، وكثيرين معه، كانوا َيغبطون من 
يت��م إعدامه. يحس��دونه ألنه ارتاح م��ن التعذيب الذي ال تتوق��ف »حفالته«، 
وقد حدث أن س��جناء ماتوا ف��ي أول »حفلة«. يتحّدث ب��ّرو الذي انتزعوه من 
منزل��ه في حلب إلى الس��جن، وعمره أقل من 18 عاماً، وأن��ه حظي بأول مرآٍة 

بقلم: معن البياري

أردوغان يستنكر صمت الغرب 
حيال مجزرة دوما السورية

املؤام��رات التي حت��اك ضدها من خ��الل عميلتي 
»درع الفرات« و»غصن الزيتون« شمالي سوريا. 
وتعهد باملض��ي قدماً في القضاء على التنظيمات 
اإلرهابي��ة، وإفش��ال مخطط��ات اجله��ات الت��ي 

تستخدمها ضد بالده.
ولف��ت أردوغ��ان إلى أن أهال��ي إدلب ومنبج 
)الس��وريتن( يطالبون بدخ��ول اجليش التركي 
إلى أراضيهم، »ألنهم يعلمون أن تركيا وجيش��ها 

يقفان إلى جانب املضطهدين وضد الظاملن«.
يذك��ر أن الق��وات التركي��ة وفصائ��ل تابع��ة 
للجيش الس��ورى احلر متكنتا خالل عملية »درع 
الف��رات« م��ن تطهي��ر مناط��ق واس��عة م��ن ريف 
محافظة حلب الش��مالي، بينها الباب وجرابلس، 
من س��يطرة تنظيم »داعش« اإلرهابي، في الفترة 
بن آب 2016 وآذار 2017؛ ما أتاح آلالف املدنّين 

العودة إلى ديارهم.{

طي��ب  رج��ب  الترك��ي  الرئي��س  اس��تنكر 
أردوغ��ان، يوم األحد، ازدواجي��ة الغرب وصمته 
أمام املج��ازر الت��ي يرتكبها النظام الس��وري في 

الغوطة الشرقية.
جاء ذلك في كلمة ألقاها أردوغان، في مؤمتر 
اعتي��ادي لفرع حزب العدال��ة والتنمية في والية 
وان ش��رقي الب��الد. وأضاف أردوغان: »لألس��ف 
اسُتش��هد أطفال بالغوطة الشرقية، أين أنت أيها 
الغرب؟ ملاذا ال نس��مع صوتك ال��ذي كنت ترفعه 

عندما نقتل اإلرهابين في عفرين؟«.
وي��وم الس��بت، قت��ل 78 مدني��اً عل��ى األق��ل 
وأصي��ب املئ��ات، جراء هج��وم كيميائ��ي للنظام 
الس��وري على مدينة »دوما« آخر منطقة تخضع 
للمعارضة في الغوطة الش��رقية بريف دمش��ق، 

حسب مصدر طبي.
وأشار الرئيس التركي إلى أن بالده أحبطت 

لكن مس��ؤولن إس��رائيلين 
طي��اس  قاع��دة  إن  قال��وا 
أيضاً  تع��رف  التي  اجلوية، 
باس��م التيفور، تس��تخدمها 
وإن  إي��ران،  م��ن  ق��وات 
إسرائيل لن تسمح مبثل هذا 
الوجود خلصمها اللدود في 

سوريا.
اخلارجية  وزي��ر  وكان 
الروسي سيرغي الفروف قد 
ق��ال إن الضربة العس��كرية 
اإلس��رائيلية ملط��ار التيفور العس��كري »تط��ور خطير 
ج��داً«، وأفاد بأن موس��كو تدرس املعطي��ات املتوفرة 

بشأن هذا الهجوم.{

وس��ائل إعالم إيرانية إن أربع��ة إيرانين، بينهم 
عقي��د باحل��رس الث��وري اإليران��ي، قتلوا ف��ي غارات 
إسرائيلية على مطار التيفور قرب حمص، وهو ما رأت 

فيه اخلارجية اإليرانية تهديداً لألمن اإلقليمي.
وكتبت وكالة ف��ارس لألنباء: »إثر هجوم النظام 
الصهيون��ي عل��ى قاعدة جوي��ة في حمص بس��وريا، 
استش��هد ثالث��ة م��ن املدافع��ن ع��ن املراق��د«، قبل أن 
تش��ير إلى القتيل الرابع، وتطلق إيران على قواتها في 
س��وريا لقب »املدافعن عن الضريح« إذ تقول إن هذه 
الق��وات موجودة هناك حلماية ضريح الس��يدة زينب 

قرب دمشق.
وأضافت الوكالة أن مقاتالت إسرائيلية استهدفت 
صب��اح االثنن مطار التيفور مبحافظة حمص وس��ط 
س��وريا. وكان املرصد الس��وري حلقوق اإلنس��ان قد 
حت��دث عن مقتل 14 ش��خصاً في الغارة اإلس��رائيلية 

على التيفور، بينهم إيرانيون.
وفي وقت س��ابق، أعلنت وزارة الدفاع الروس��ية 
أن طائرات إس��رائيلية هي التي قصفت مطار التيفور، 
مؤك��دة أن الهج��وم مت عبر املج��ال اللبنان��ي بثمانية 

صواريخ.
وقال��ت ال��وزارة إن املض��ادات الس��ورية تصدت 
خلمس��ة صواري��خ إس��رائيلية خ��الل الهج��وم عل��ى 
مط��ار التيف��ور، موضح��ة أن��ه ال يوج��د ضحاي��ا بن 

املستشارين العسكرين الروس في الهجوم.
ونقلت الوكالة السورية الرسمية لألنباء )سانا( 
عن مصدر عس��كري قوله إن الهجوم اإلسرائيلي على 
مط��ار التيفور ج��اء عبر طائ��رات إس��رائيلية من نوع 
»أف 15« أطلق��ت صواري��خ ع��دة من ف��وق األراضي 

اللبنانية.
تهديد لألمن

وف��ي تعليقه��ا عل��ى احل��ادث، قال��ت اخلارجية 
اإليراني��ة إن العدوان اإلس��رائيلي عل��ى التيفور يهدد 
األم��ن اإلقليم��ي والدولي، وإنه جتب إدانت��ه بالكامل، 
مضيف��ة أن��ه يص��ب ف��ي صال��ح التط��رف واإلرهاب 

بسوريا.
اس��تهداف  أن  اإليراني��ة  اخلارجي��ة  وأضاف��ت 
إسرائيل مطار التيفور يزيد املعادالت اإلقليمية تعقيداً، 

وأن »الضربة الصاروخية اإلسرائيلية لسوريا مجرد 
استعراض يعقد األزمة السورية أكثر«.

ولم تؤكد إس��رائيل أو تنكر ش��ّن الغارة اجلوية، 



األمـان - العــدد 1308 - 13 نيسان 2018م14  األمان الثقافي

وترك أثر في االنتخابات القادمة.
وإذ اش��اد حمود بأصالة آل الّصب��اغ، أكد أن أبناء 
صيدا عائلة واحدة، والتنافس بينهم على خدمة املدينة 
ومصلحتها، مش��دداً على أن »االنتخابات ال تفسد للود 
قضّي��ة« وال بّد أن ال تؤثر االنتخابات على العالقات بن 
العائلة الواحدة أو بن األصدقاء، ألننا بعد االنتخابات 
س��نحترم خيارات الناخب الصيداوي وسنبارك للفائز 

أياً كان.

الت��ي حتترم وحتتض��ن أبناءها جميعهم حتت س��قف 
القانون، بعيداً عن احملس��وبيات واالستزالم، ومحاربة 
الفس��اد والهدر وحتقيق العدالة وتق��دمي مبدأ املواطنة 

والكفاءة، على احلزبية والطائفية واملذهبية.
كم��ا التقى الدكتور بس��ام حمود في قاعة الش��يخ 
مح��رم العارف��ي؛ وف��داً م��ن أهال��ي منطقة الوس��طاني 
في صي��دا، تن��اول خالل��ه االس��تحقاق االنتخابي، في 
ظ��ل ارتف��اع وتي��رة احلم��الت االنتخابية للمرش��حن، 
حيث دعا لضرورة مش��اركة اجلميع بهذا االس��تحقاق، 
بعي��داً عن اخلالف��ات واصطناع الع��دوات داخل البيت 

الصيداوي الواحد.

موق��ع بي��روت في معادل��ة الوطن ولتحقي��ق برامج 
ومشاريع.

وختم احل��وت بتأكيد إميانه بأننا ال بّد أن نصل 
إل��ى ما نطمح إليه، ما دمنا قد اتخذنا القرار بالتغيير 

يوم السادس من أيار.

باجلماعة اإلسالمية في جبل لبنان املهندس محمد قداح، 
واملسؤول السياسي احلاج عمر سراج وأعضاء من قيادة 
اجلماع��ة، ومت خ��الل اللقاء ع��رض لألوض��اع العامة في 

لبنان واملنطقة، وال سيما الشأن االنتخابي.

والضي��وف، الذي��ن تعرف��وا إل��ى املأك��والت التراثية 
الصيداوية املتنوعة، إضافة إلى العروض املوسيقية 
التراثية الكش��فية، وج��والت التعريف مبعالم املدينة 
القدمي��ة. وأك��د د. حمود خ��الل جولته عل��ى ضرورة 
تفعيل مثل هذه األنشطة واملهرجانات، فصيدا مدينة 
س��ياحية بامتي��از، وتاريخه��ا غن��ي وحاف��ل، وه��ي 
تستحق االهتمام وتطوير السياحة فيها، ومنح أهلها 

الفرصة إلبراز تراثهم الشعبي وتاريخهم العريق.

حم��ود  بس��ام  الدكت��ور  زار 
منطق��ة الفيالت في صيدا والتقى 
آل الصف��دي ف��ي من��زل املرحوم 
محمود الصفدي، بحضور احلاج 
حس��ن الصفدي واحل��اج توفيق 
الصفدي وأفراد العائلة، حيث مت 
التداول باالس��تحقاق االنتخابي 
القادم. وجرى خالل اللقاء شرح 
والعملي��ة  االنتخاب��ي  للقان��ون 
الدكت��ور  واس��تمع  االنتخابي��ة، 
حم��ود للهواجس والهم��وم التي 

يعيش��ها املواطن الصيداوي، كذلك نوقشت املقترحات 
واملطالب التي يحتاجها الصيداويون والتي من ش��أنها 

ان تكون أولى خطوات التغيير نحو األفضل.
وانتق��ل د. حم��ود بعد ذل��ك الى من��زل آل الّصباغ، 
حي��ث التق��ى أف��راد العائل��ة وت��داول معه��م بالش��أن 
االنتخاب��ي ومتطلب��ات املرحل��ة القادمة الت��ي يجب ان 
تكون اخلطوة األولى في مس��يرة التغيير، الذي ال يكون 
اال بتكات��ف الصيداوي��ن وإصرارهم عل��ى إحداث فرق 

الدكت��ور بس��ام حم��ود عل��ى رأس وف��ٍد م��ن  زار 
أبرش��ية صي��دا ودي��ر  راع��ي  اإلس��المية«  »اجلماع��ة 
القم��ر للروم امللكي��ن الكاثوليك؛ املط��ران الياس حداد، 
وراع��ي أبرش��ية صيدا ودي��ر القم��ر للموارن��ة املطران 
م��ارون العم��ار، حي��ث كان��ت مناس��بة للحدي��ث ع��ن 
األعي��اد واالنتخاب��ات. كم��ا تطرق احلديث إلى الش��أن 
االنتخابي والقانون الذي جعل من صيدا وجزين دائرة 
انتخابي��ة واحدة، وما فرضه من نظام تش��كيل اللوائح 
املختلط��ة، ما يعزز مفهوم العيش املش��ترك ومتطلبات 
الشراكة الوطنية. وأكد د. حمود أن برنامج »اجلماعة« 
االنتخابي يقوم باألس��اس على بناء دولة املؤسس��ات 

لبى عدد من العائالت البيروتية دعوة اجلماعة 
اإلسالمية في بيروت لرحلة عائلية الى البقاع، حيث 
ألقى الدكتور عماد احلوت كلمة دعا  فيها عند االقتراع 
الى التفكير في أي بلد نري��د لنا وألوالدنا، محذراً من 

كثرة الوعود في األيام الباقية على االستحقاق.
الي��وم  االنتخاب��ات  أن  إل��ى  احل��وت  د.  ونب��ه 
مختلف��ة عن أي م��ن االنتخابات الس��ابقة، ففي هذه 
االنتخابات لن تس��تطيع أي الئح��ة أن تفوز بكاملها 
بسبب القانون النس��بي، وسيكون لكل صوت قيمته 
في هذا االس��تحقاق الذي س��يتيح ل��كل مجموعة أن 
تتمثل بحجمها، وهذا ينطبق على احلالة اإلس��المية 

التي ستؤكد حضورها في هذا االستحقاق.
ورداً عل��ى م��ا يش��يعه البعض ح��ول أن الئحة 
بي��روت الوط��ن هي الئح��ة رديف��ة لتيار املس��تقبل، 
أك��د النائ��ب احل��وت أن »بيروت الوط��ن« هي الئحة 
مس��تقلة، وهي ليس��ت ظالً ألحد، بل هي متتلك رؤية 
خاص��ة وموق��ف موح��د م��ن السياس��ات اخلاطئ��ة 
واملتك��ررة، مؤك��داً أن املعرك��ة االنتخابي��ة ل��م تك��ن 
ول��ن تكون ضم��ن الطائفة الواح��دة، وامنا لتحصن 

استقبلت اجلماعة اإلسالمية، بجبل لبنان في مركزها 
في ش��حيم املرش��ح عن املقعد الس��ني في دائرة الش��وف 
- عاليه االس��تاذ محمد س��امي احلج��ار، يرافقه املهندس 
وسيم احلجار، وعقد لقاء حضره رئيس مجلس احملافظة 

ف��ي إط��ار تعزي��ز الت��راث الصي��داوي وتطوي��ر 
املجال الس��ياحي في املدينة، زار الدكتور بسام حمود 
مهرج��ان املأك��والت التراثية والش��عبية الذي تنظمه 
جلنة الس��ياحة والت��راث في بلدية صيدا والكش��اف 
املس��لم - مفوضية اجلنوب، في س��احة باب السراي 

في صيدا القدمية.
تنق��ل حم��ود ب��ن أجنح��ة املهرجان، وج��ال في 
أحياء مدينة صي��دا وأزقتها التي غصت باملش��اركن 

د. بسام حمود يزور منطقة التعمير
ويلتقي آل الصفدي وآل الّصباغ

د. حمود: تشكيل اللوائح المختلطة يعزز مفهوم 
العيش المشترك.. ومتطلبات الشراكة الوطنية

د. الحوت: الئحة »بيروت الوطن« ليست ظاًل ألحد 
بل هي لتحصين موقع بيروت في معادلة الوطن

الجماعة اإلسالمية تستقبل
المرشح في الشوف محمد سامي الحجار

.. ويشارك في افتتاح وإطالق مهرجان 
المأكوالت التراثية والشعبية الصيداوية

وتطلع��ات أهال��ي املنطق��ة، كذل��ك جرى الت��داول في 
الشأن االنتخابي.

اجلماع��ة  اس��تقبلت 
البق��اع  ف��ي  اإلس��المية 
)برالي��اس(  مركزه��ا  ف��ي 
مس��ؤولها  بحض��ور 
البق��اع  ف��ي  السياس��ي 
أب��و  عل��ي  األس��تاذ 
القي��ادة  ياس��ن وأعض��اء 
املجتمع  الئحة  السياسية، 
املدن��ي في البق��اع الغربي 
وراش��ي، وضم��ت كالً م��ن 
املرش��حن: فيص��ل رحال، 

ماغي عون، عالء الدين الشمالي، وجوزيف أيوب.
وجرى الت��داول في مواضيع تتعلق باحتياجات 

الجماعة في البقاع تستقبل الئحة المجتمع المدني

نشاطات المرشح الدكتور عماد الحوت

تابع املرش��ح الدكتور عماد احلوت أنش��طته 
االنتخابية في بيروت، وفي ما يلي أبرز احملطات:

- اس��تضافة كرمي��ة في من��زل الس��يد محمد 
النحاس بحضور عدد من العائالت البيروتية.

- لقاء حواري طيب مع آل لبده وأنسبائهم.
من��زل  ف��ي  وحاش��دة  جامع��ة  اس��تضافة   -
الكابنت عماد حاس��بيني، بحضور عدد من أعضاء 

الئحة »بيروت الوطن«.
- لق��اء حواري مع ش��باب ملتق��ى النور حول 

االنتخابات والبرامج االنتخابية.

- احتف��ال تك��رمي امه��ات العم��ل اخليري في 
جمعية النجاة.

- فطور حاشد مع عدد كبير من عائالت الغالي 
وعيتاني وجرج��ور والفاكهاني وكريدية ودوغان 

وسرحال وغيرها من العائالت البيروتية.
- غداء في ربوع البقاع مع مجموعة كبيرة من 

العائالت البيروتية املقيمة في بشامون وعرمون.
ف��ي  الطبي��ة  الفحوص��ات  حمل��ة  رعاي��ة   -

مستوصف الريان في عائشة بكار.
- املش��اركة في افتتاح معرض مركز احلسن 
وكانت  عرمون،  في 
ملناقش��ة  فرص��ة 
في  املقيمن  أوضاع 
وعرمون  بش��امون 
م��ع قائمق��ام عاليه 

السيدة بدر زيدان.
م��ع  لق��اء   -
قادة ف��وج خالد بن 
الوليد في الكش��اف 

املسلم.
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على س��بيل املثال في دائ��رة الش��وف توافقت القوى 
السياس��ية على عدم دخولنا اللوائ��ح على الرغم من 
اعترافه��ا بحضورنا الفاع��ل. وفي املقاب��ل أكد األمن 
الع��ام أن التحالف م��ع التيار الوطني احل��ر لم يرتِق 
بعد إلى االتفاق السياس��ي وإن كّنا بصدد دراسة هذا 
املوضوع. وحول العالقة مع تيار املستقبل قال األمن 
العام: كنا نقدم بعض القيم والعناوين على ما عداها 
للحفاظ على الساحة السّنية، وعدم إضعافها، مؤكداً 
التراجع ع��ن كثير من اخلطوات من أج��ل هذه القيم. 
وأضاف: إال أنه وجدنا أنن��ا ال بد من إعادة النظر بكل 
األداء، واستش��عرنا أن الطائف��ة الس��نية ال ميك��ن أن 
تك��ون عند ط��رف واحد، فتيار املس��تقبل لم يس��تطع 
أن يحق��ق ألهل الس��نة ما يتطلعون إلي��ه، على الرغم 
م��ن أنهم أعط��وه ما لم يعط��وه ألحد منذ االس��تقالل، 

التفضيلي.
م��ن جهت��ه املرش��ح بطربل��س، الدكت��ور وس��يم 
بع��ض  تعتم��ده  حص��اراً  هن��اك  أن  اعتب��ر  عل��وان، 
الس��فارات اإلقليمية والدولية، لكننا استطعنا تركيب 
الئحة من املس��تقلن حتمل هموم املواط��ن،  ووعودنا 
س��نحققها م��ن خ��الل تعاونن��ا مع الش��رفاء ف��ي هذا 

الوطن.

العائلة.
ف��ي بل��دة »ع��كار العتيق��ة« ق��دم ش��ديد والوفد 
املراف��ق واج��ب الع��زاء ل��ذوي الفقي��د احلاج س��امي 
األسعد. ومنها انتقل إلى مركز اجلماعة اإلسالمية في 
حلبا حيث التقى ش��ديد بثلٍة م��ن األصدقاء واحملبن. 
قال محمد شديد: »إن التهميش الذي تعاني منه عكار 
والذي جتاوز اخلدمات اإلمنائية، وصوالً الى اإلقصاء 
م��ن الوظائف األول��ى، فالتعيينات اإلداري��ة وغيرها، 
يت��وج الي��وم بفرم��اٍن جدي��د يض��اف إل��ى مسلس��ل 
الفرمان��ات املجحف��ة واملقصودة جتاه ع��كار وأهلها، 
وهو حرمان مخاتير عكار املش��اركة في مجلس إدارة 
الصندوق التعاضدي للمخاتير في لبنان، ما يدل على 
اإلمعان والتمادي باستخفاف 

العكارين«.
وف��ي بل��دة مش��حا الت��ي 
زارها »ش��ديد« التقى الش��يخ 
أحم��د الزعبي في منزل��ه، كما 
زار الشيخ عبد القادر الزعبي، 
والسيد حامت الزعبي، والسيد 

خلدون الزعبي.
ختام جوالته كان في بلدة 
»حيزوق« حي��ث التقى احلاج 
أب��و خالد ش��حادة ف��ي دارته، 

والسيد عبد القادر حسن.

باتت معروفة لكل مراقب.. من تورَّط بقتل العسكرين 
فلُيحاكم أمام القضاء املختص، سواء  من كان داعشياً 

أو تاجر مخدرات أو عميالً للعدّو الصهيوني.
وخت��م عل��وان: ان ع��دم إنه��اء مل��ف املوقوف��ن 

اإلسالمين هو عار على جبن الدولة اللبنانية.

اجلماع��ة اإلس��المية في اإلقلي��م على اجلمي��ع، وأنها 
تتابع بشكل كبير احلراك االنتخابي في دائرة الشوف 
– عالي��ه، وأن خياراتها االنتخابية ما زالت مفتوحة 

ولم حتسم بعد.

أكد األم��ن العام للجماعة اإلس��المية في لبنان، 
األس��تاذ عّزام األيوبي، أن القوى السياسية اللبنانية 
تعي��ش حالة من التخبط بس��بب القانون االنتخابي 
م��ن ناحي��ة، وفش��ل الق��وى السياس��ية الت��ي كانت 
ممكس��ة بالس��لطة ف��ي املرحل��ة املاضية م��ن ناحية 

ثانية.
»الفج��ر«  إذاعت��ي  إل��ى  مش��ترك  حدي��ث  وف��ي 
و»طري��ق االرتقاء« قال إن املش��هد اللبناني ضبابي، 
وقد أدخل أغلب القوى السياسة في مرحلة حرجة ما 
جعل البعض منها يطلق الوعود االنتخابية، مش��يراً 

إلى أن التغيير لن يكون كبيراً في هذه الدورة.
وف��ي ما يتص��ل بتحالف��ات اجلماعة االس��المية 
ف��ي االس��تحقاق االنتخابي كش��ف األم��ن العام عن 
مح��اوالت حص��ار ُمورس��ت عل��ى اجلماع��ة، وق��ال 

أقام��ت اجلماع��ة اإلس��المية ف��ي املين��اء احتفاالً 
في مطعم منارة امليناء مبش��اركة حش��د من فعاليات 

املدينة.
بعد كلمة ترحيبية قدمها مصطفى سلحدار، ألقى 
املهندس حبيب الش��امي كلمة اعتب��ر فيها أن الدكتور 
وس��يم علوان صاحب الكلمة احلقة ولديه باع طويل 
ف��ي العم��ل النقاب��ي ويس��تحق من��ا إعط��اءه صوتنا 

خالل جوالت��ه املكوكية 
العكارية، على  املناط��ق  في 
اجلماع��ة  م��ن  وف��د  رأس 
اإلس��المية، استهلها املرشح 
بلدت��ه  ف��ي  ش��ديد  محم��د 
للمدع��ي  بزي��ارة  »بزبين��ا« 
القاض��ي  الس��ابق  الع��ام 
عبدالله بيطار، ثم انتقل إلى 
معهد اجلومة املهني بضيافة 
الدكتور أحمد بكار والدكتور 
مع��ن جني��ب، انتق��ل بعدها 

إل��ى بل��دة ببنن حيث التقى الس��يد محم��ود حافضة 
في دارته بحضور فعالي��ات من آل حافضة، ثم كانت 
زي��ارة للس��يد عامر عي��د بحضور ع��دد م��ن أقربائه، 

والسيد ليث احللواني بحضور األهل واجليران.
إل��ى بلدة »جدي��دة القيطع« انتقل ش��ديد والوفد 
املراف��ق حي��ث التق��ى فضيل��ة الش��يخ القاض��ي بالل 
حم��ود، كم��ا التق��ى الش��يخ غ��ازي طال��ب، والس��يد 
رضوان عبد الرحمن في دارت��ه بحضور فعاليات من 

آل عبد الرحمن.
بل��دة برقايل كان��ت وجهته التالي��ة ليحل ضيفاً 
عن��د احل��اج صب��اح ش��رف الدي��ن بحض��ور رئي��س 
البلدية السابق سمير شرف الدين و عدد من فعاليات 

دائ��رة  ع��ن  املرش��ح  اعتب��ر 
طرابل��س الدكت��ور وس��يم عل��وان 
بعد لقائ��ه امهات واخ��وات وأبناء 
ف��ي خيمة  اإلس��المين  املوقوف��ن 
اعتصامه��م في س��احة الن��ور أننا 
العدالة واملؤسس��ات،  نريد دول��ة 
فلم يعد مس��موحاً الي��وم أن يبقى 
موقوف��ون ف��ي الس��جون ل��م تت��م 
محاكمته��م، وهم إن حوكموا تكون 
قد انقض��ت م��دة محكوميتهم، في 
الوق��ت ال��ذي يحظ��ى في��ه عم��الء 

الصهاين��ة بالتخفيف��ات واملس��ايرات وفق��اً ملصال��ح 
انتخابية، فنطالب دولتنا التي تلقت مالحظات عديدة 
من مجلس حقوق اإلنسان في األمم املتحدة حول سير 
عملي��ات محاكم��ة هؤال املختطف��ن.. نطالبه��ا بإنهاء 
هذا امللف الغامض ال��ذي أخذ أكبر من حجمه لغاياٍت 

قي��ادة  اس��تقبلت 
ف��ي  اإلس��المية  اجلماع��ة 
جب��ل لبن��ان ي��وم اجلمعة 
 2018 نيس��ان   6 ف��ي 
مبركزها في برجا ، املرشح 
عن املقعد السني في دائرة 
الل��واء  الش��وف-عاليه 
عل��ي احلاج، حيث كان في 
مجلس  رئي��س  اس��تقباله 
محافظ��ة جب��ل لبن��ان في 
محمد  املهن��دس  اجلماع��ة 

قداح، املسؤول السياسي احلاج عمر سراج، وأعضاء 
من قيادة اجلماعة اإلسالمية في إقليم اخلروب.

ج��رى خالل اللقاء اس��تعراض األوض��اع العامة 
وال س��يما الش��أن االنتخاب��ي، حيث أكد ق��داح انفتاح 

األمين العام للجماعة اإلسالمية: هناك محاوالت ُمورست لحصار الجماعة في االنتخابات 
وتحالفاتنا هدفها الحفاظ على دور وحضور المسلمين في البلد

الجماعة تنظم عشاًء لفعاليات مدينة الميناء
على شرف المرشح  الدكتور وسيم علوان

محمد شديد: »كيف لمسلسل اإلقصاء
من التعيينات اإلدارية لعكار أن يستمر؟«!

... ويلتقي أهالي الموقوفين اإلسالمّيين

الجماعة في اإلقليم تستقبل المرشح اللواء علي الحاج

أنشطة

وبالتالي نحن اآلن أمام صوغ حتالفات سياسية مع 
شركاء آخرين.

األم��ن الع��ام كش��ف ع��ن مح��اوالت قام��ت بها 
اجلماع��ة جلمع ش��مل الس��احة الس��ّنية، فق��ال: كنا 
حريص��ن على جم��ع الس��احة الس��نية بغط��اء دار 
الفت��وى، كم��ا طرقن��ا ه��ذا املوض��وع م��ع الس��فارة 
السعودية، ولكن لألسف هناك فريق ال يعترف بذلك. 

لذا عليه اليوم أن يتحّمل املسؤولية.
وع��ن موض��وع العف��و الع��ام أك��د األيوب��ي أن 
اجلماعة مع العفو العام الش��امل، وأض��اف: إذا كان 
قانون العفو سينصف املوقوفن، وسيعطي بعد ذلك 
الناس أصواتهم للرئيس احلريري فأقول »صحتن«، 
وال مش��كلة عندنا. ولكن القضية في احلقيقة أن جزءاً 
من ملفات هؤالء املوقوفن اإلس��المين مس��ؤول عنه 

الرئي��س احلري��ري، ف��كل الصي��غ الت��ي تط��رح فيها 
اس��تثناءات للموقوف��ن اإلس��المين، ل��ذا نطالب أن 

يكون العفو شامالً.

سراج واعضاء من قيادة اجلماعة.
وج��رى خ��الل اللق��اء اس��تعراض األوض��اع 
الش��أن  س��يما  وال  واملنطق��ة  لبن��ان  ف��ي  العام��ة 

االنتخابي.

اس��تقبلت اجلماعة االس��المية في جبل لبنان 
مبركزه��ا في برجا املرش��ح عن املقعد الس��ني في 
دائ��رة الش��وف - عاليه الدكت��ور الي��اس البراج، 
وكان في استقباله املسؤول السياسي احلاج عمر 

الجماعة اإلسالمية في جبل لبنان
تستقبل الدكتور الياس البراج
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ليس���ت زيارتي األولى للواليات املتحدة األميركية، لكنها األولى التي أزعم أنني اس���تطعت 
م���ن خالها رس���م ص���ورة متوازنة للحياة فيها، دون انبهار ببع���ض إيجابياتها أو احتقار لبعض 

سلبياتها.
ف���ي الوالي���ات املتح���دة تدرك جي���دًا املعن���ى احلقيقي للمس���اواة بني اجلنس���ني، بعيدًا عن 
الكام الفارغ الذي نس���معه في بادنا من جمعيات حماية املرأة. فمن الش���ائع واألغلب األعم 
أن جتد نس���اء يقدن س���يارات لتوصيل البريد، أو ش���رطيات س���ير، أو جتد أخرى حتمل بيديها 
كرتونة ثقيلة لم جتد –وال تتوقع- من يساعدها. يستغربن حني تفسح الطريق إلحداهن، أو 

حني تعرض على إحداهن املساعدة في حمل أغراضها. 
ف���ي الوالي���ات املتحدة تدرك املعنى احلقيقي للحديث الش���ريف »تبس���مك في وجه أخيك 
صدقة«، أو حني س���ئل الرس���ول األكرم »أي اإلس���ام خير، قال تطعم الطعام وتقرأ الس���ام على 
م���ن عرفت ومن ولم تعرف«. النس���اء يوزعن االبتس���امات على من يلقون���ه في طريقهن، يلقني 
التحاي���ا مبناس���بة ومن دون مناس���بة. تضطر اضط���رارًا إلى أن حتافظ على ابتس���امتك ألنك 
 Bless you س���تحتاجها كل ح���ني لتبادلها مع اآلخرين. تش���ميت العاطس في دينن���ا تقابله
عنده���م. يتبادل���ن أطراف احلديث حول كيف قضت كل منهن نهارها. أما حني تكون حائرًا مبا 
تري���د أن تخت���ار لتأكل، جتد من يتطفل عليك بلط���ف وينصحك بتناول هذا النوع ألنه لذيذ. 
الطب���اع الودودة لألميركيني التعني أنهم اجتماعيون، فاحلياة اإللكترونية حتتل جزءًا واس���عًا 
من حيواتهم. التس���ّوق أوناين، وطلب س���يارة األجرة أوناين، والتحكم بحساباتهم املصرفية، 
ودف���ع ضرائبه���م أوناين، حتى الطريق التي يس���لكها الس���ائقون هي تلك الت���ي نصحتهم بها 
خرائط الغوغل واجلي بي أس.. وسائل حديثة وفرت الكثير من الوقت واملال وحرق األعصاب، 

لكنها سلبت األميركيني الكثير من أسباب التواصل في ما بينهم.
ممارس���ة الرياض���ة من���ط حياة يش���مل ش���رائح واس���عة م���ن األميركي���ني. ال يحت���اج األمر 
للتس���جيل ف���ي ناد رياضي. في الصب���اح الباكر وقبل التوجه للعمل تزدحم األرصفة ومس���ارات 
املش���اة واحلدائ���ق بالراكض���ني، ومعظمه���م من الراكضات رغ���م برودة الطقس الق���ارس. هذا ال 
ينفي انتش���ار البدانة، وال س���يما حني تدرك أن وجبة فطورهم التقليدية هي البيض املقلي مع 

شرائح اللحم املقّدد، وحني تعلم أن الهمبرغر وستيك اللحم وجبة مقدسة.
مش���اكلنا الت���ي نظن أننا وحدن���ا من يعاني منه���ا معظمها موجود في الوالي���ات املتحدة. 
فليس صحيحًا أن كل من يعيش في أميركا س���عيد ومرتاح البال ومطمئن حلاضره وملس���تقبل 
أوالده. ف���ي الوالي���ات املتح���دة كما في بادنا جت���د الفقير والغني، جتد من يقود س���يارة فارهة 
وذلك الذي يعتمد وس���ائل النقل العامة كاملترو والقطار لعجزه عن حتمل تكاليف س���يارة. بل 
إن في أميركا مشاهد بؤس وفقر لم يسبق لي أن رأيتها في لبنان. من الطبيعي أن جتد مشردًا 
يفترش أحد األرصفة يغطي نفسه بكراتني عّلها تقيه صقيعًا يصل حّد التجّمد. أما التسّول 
فسمة منتشرة في كل ناحية، مع فارق أن للتسول األميركي نكهة مختلفة، فاملتسّول ال يطلب 
من���ك امل���ال مقاب���ل دعائ���ه لك »لله يا محس���نني«، إمنا ه���و يقدم لك عزف���ًا موس���يقيًا أو ألعابًا 

سحرية تدفعك إلى رمي بضعة سنتات في الكوب الذي أمامه.
مق���والت كثي���رة صدقناه���ا وهي غي���ر صحيحة، فالتعليم واالستش���فاء لي���س مجانيًا كما 
يقال، كما أنه ليس صحيحًا أن الدولة تقوم بدفع رواتب من ال يعملون. الشيء الوحيد املجاني 
هو دخول املستش���فيات بحالة الطوارئ العاجلة، أما ما دون ذلك فلكل ش���يء ثمن باهظ يعجز 
الكثير من األميركيني عن حتمله. التعليم اجلامعي الذي نعتبره في لبنان »حتصيل حاصل« 

يتخلى عنه الكثير من األميركيني لعجزهم عن دفع أقساط اجلامعات اخليالية.
كثيرة هي الصور النمطية التي رسمناها للحياة في الواليات املتحدة والغرب عمومًا، وفي 
الغالب هي ليس���ت صحيحة أو على األقل ليس���ت دقيقة. فالكثير من مش���اكلنا ومعاناتنا جتد 
مقاب����ًا له���ا هناك. ميتازون عن بادنا ببعض اجلوانب ومنتاز عنهم بجوانب أخرى. ونرجو أن 

نفيد ونستفيد!

بقلم: أواب إبراهيم

أميركا غير ما ترى

كلمة طيبة

<إِنَّ ِفي ذِل��َك َلِذْكَرىٰ مِلَن َكاَن َل��ُه َقلٌْب أَْو 
ْمَع َوُهَو َشِهيٌد>. أَْلَقى الَسّ

لم تتل��وث اجلماعة اإلس��المية في لبنان 
بأوس��اخ احل��رب األهلي��ة.. واكتف��ت بالدفاع 
عن أهلها في مدن وقرى لبنان، ولم تعتد على 

أحد.. 
جاه��دت ض��د الع��دّو اإلس��رائيلي حت��ى 
طه��رت بي��روت والبق��اع الغرب��ي والعرقوب 

وصيدا من رجسه.. 
ووقفت في وجه االنعزالين حلفاء العدّو 

اإلسرائيلي.. 
لم تقتس��م جبن��ة املغ��امن.. ول��م تصادر 
.. كما لم ت��رض مبصادرة صالحي��ات الدولة 

وتعطيل دوائرها.. 
لم تف��رض خ��ّوات عب��ور وال مرف��أ.. ولم 

تشارك فيها.. 
عملت على إعادة املهجرين الذين هجرتهم 

حروب العدّو االسرائيلي وحلفائه.. 
لم تس��اهم ولم ترض بأية تفرقة مذهبية 

بن املسلمن خاصة واللبنانين عامة.. 
اعتصمت بالصمت أمام  سباب واتهامات 
احلاقدين واملاكرين.. مع امتالكها لكل مقّومات 
الرد وتفنيد االتهامات ورد السهم املسموم إلى 

عنق مطلقه.. 
حاربت ثقافة احلقد والكراهية بسلس��لة 
من املؤسسات الثقافية والتربوية واملجتمعية 

التطوعية التي تنشر اخلير واحملبة.. 
ل��م متّي��ز ف��ي خدماته��ا ع��ام 2006 بن 
مهّج��ر وآخر قدموا إلى صي��دا وبيروت وإقليم 
اخل��ّروب وطرابلس والضنية وع��كار والبقاع 
الغرب��ي.. ل��م تس��أل أي��اً منه��م ع��ن انتمائ��ه 
احلزب��ي وال دين��ه وال مذهبه.. واس��تضافتهم 

كما يقتضي خلق املسلم.. 
ل��م ت��رض بح��رب املخيم��ات.. وحاولت 
إيقافها.. وال بحرب إقلي��م التفاح )بن احلزب 

وأمل ( وحاولت إصالح ذات البْن.. 
والبتقطي��ع أواص��ر الوطن وج��دار برلن 

بن الشرقية والغربية.. 
وحده��ا )اجلماع��ة اإلس��المية( طرح��ت 

مشروع تفاهم بن صيدا وجزين عام 1985.
ووحدها طرحت مب��ادرة للدفاع الوطني 

عام 2006.

ليس دعاية
وإنما واجب وكلمة حق!

االنتخاب��ات  كل  ف��ي  ضح��ت  وحده��ا 
النيابي��ة الس��ابقة م��ن أج��ل وح��دة الص��ف 

الوطني واإلسالمي.. 
قدم��ت  اإلس��المية(  )اجلماع��ة  وحده��ا 
خدماته��ا االجتماعي��ة ل��كل ش��رائح املجتمع 
وأطياف��ه، م��ع حص��ار مال��ي غي��ر مس��بوق، 
أدوات��ه محلية تدعي الش��فافية، وهي باطنية 

تخدم اخلارج.. 
وف��ي الوق��ت ال��ذي ذه��ب في��ه البع��ض 
ليغتال��وا الش��عب الس��وري ويدم��روا مدنه، 
وليتابع��وا سياس��ة الع��دو اإلس��رائيلي ف��ي 
تهجي��ر مخيم��ات دمش��ق.. كان��ت اجلماع��ة 
بقيادييها ومؤسساتها وأفرادها تبلسم جراح 
الضيوف الس��ورين وتتحمل أذى املس��لحن 

الذين هجروهم قسراً وتتبعوهم في لبنان.. 
ض��رب )املهيمن��ون عل��ى الق��رار( س��وراً 
حول دار الفتوى ومؤسس��اتها ض��د الكفاءات 
التي تنتمي إلى اجلماعة اإلس��المية خاّصة.. 
وم��ع ذلك بقي��ت اجلماع��ة وفّية ل��دار الفتوى 
ولألوق��اف وللمحاكم الش��رعية مل��ا متثله من 
رمزية .. ال تبتغي من غير الله حمداً وال شكورا 

  ..
موقفه��ا املش��رف من غ��زوة عب��را الظاملة 
ومتابعة ملف املظلومن لم يس��بقها إليه أحد، 

ولم يجارها فيه أحد.. 
ثم يأتي اآلن من يرشقها بتهم ال تصدق إال 

عليه.. وال تليق إال به.. 
فقط ألنها تريد أن متارس حقها الدستوري 
الوطني في متثيل جمهورها.. وألنها متّد يدها 
جس��ر تعاون مع جميع أبناء الوطن بال متييز 

عنصري وال طائفي وال مناطقي.. 
فق��ط ألنه��ا متل��ك ه��ذا التاري��خ الناصع 
النظي��ف..  وه��ي ف��ي ه��ذا املعت��رك معتصمة 
بالصمت متمثلة قول االمام الش��افعي )رحمه 

الله(: 
فيُه ِبُكِلّ ُقْبٍح ُيَخاِطبني الَسّ

فأكرُه أن أكوَن له مجيبا 
يزيُد سفاهًة فأزيُد حلماً 

كعوٍد زادُه اإلحراُق طيبا

مواقيت الصالة
حس��ب توقيت مدين��ة بي��روت

أيام
 األسبوع

العشاءاملغربالعصرالظهرالشروقالفجر
ساعةدساعةدساعةدساعةدساعةدساعةد

السبت
األحد
اإلثنني
الثاثاء
األربعاء
اخلميس
اجلمعة

جب
ر

ان
عب

وش

ان
يس

ن

28
29
30
1
2
3
4

14
15
16
17
18
19
20

34
33
31
30
28
27
25

4
4
4
4
4
4
4

09
08
07
05
04
03
02

6
6
6
6
6
6
6

38
38
38
37
37
37
37

12
12
12
12
12
12
12

16
16
16
16
16
16
16

4
4
4
4
4
4
4

12
13
14
14
15
16
17

7
7
7
7
7
7
7

32
32
34
35
36
37
38

8
8
8
8
8
8
8

بقلم:د. صاح الدين ارقه دان


