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أقر جمل�س ال��وزراء م�رشوع موازنة العام 2018
بعد �أن � ّ
و�أحاله �إىل املجل�س النيابي ،الذي �سيعمل لإقراره قبل نهاية
�شهر �آذارُ ،طرحت املزيد من الت�سا�ؤالت عن م�صري الـ 11املليار
دوالر ال�ضائعة ،لعدم �إجراء قطع ح�سابات املوازنات من 2005
حتى  ..2016وتخوفت هذه الت�سا�ؤالت من ت�صفري احل�سابات
على الطريقة ال�سنيورية.
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االفتتاحية

أبعد من االنتخابات
نقرتب م����ن اال�ستحق����اق االنتخابي ال����ذي على �ضوء
نتائج����ه �سيح َّدد م�صري مرحلة مقبلة من تاريخنا الوطني،
ف��ل�ا جمال هنا لل��ت�ردد ،فاللبنانيون �أم����ام لونني ال ثالث
لهم����ا� :أ�سود �أو �أبي�ض ،وال جمال لأي لون �آخر ،حتى لو كان
بـ«�ألوان زاهية».
هذه االنتخابات �أمام تدخُّ ل �سافر مل يح�صل له مثيل يف
ال�سابق ،لأنه كان يت����م باخلفاء ،ففي انتخابات عام 1957
مث ًال اعرتفت ال����ـ« »CIAبتمويله����ا ملر�شحني حم�سوبني
عليها ،وعلى م�رشوع ايزنهاور.
ويف انتخاب����ات ما بعد الطائ����ف ،كان ال�سوري يتدخل
ويحفظ التوازنات ،ويف انتخابات عام  2005اعرتف ال�سفري
الأمريكي الأ�سبق يف لبنان جيفري فيلتمان ب�رصف وا�شنطن
ن�صف مليار دوالر لت�شويه �صورة حزب اهلل ودعم مر�شحيها.
ويف انتخاب����ات  2009ك�شف����ت وثائ����ق «ويكيليك�س»
متويل الريا�ض جلماعتها يف لبنان ب�أكرث من ملياري دوالر
ليهزموا املقاومة وح����زب اهلل وحلفائه ،كل ذلك ك�شف بعد
تلك االنتخابات.
هذا امل����رة مل يربز بعد االعرتاف املايل ،لكن يظهر علن ًا
التدخُّ ل ال�سافر من قبل «واح����ة الدميقراطية» ال�سعودية،
لإ�ص��ل�اح ذات البني بني جماعاته����ا ،الذين ف َّرقت امل�صالح
واملطامع فيما بينهم ،فه����ي ت�ستدعي من ت�شاء وتوفد من
ت�شاء لغايتها «اجلليل����ة» ،يف ظل تطورات وا�سعة وهامة
ت�شهدها املنطقة ،وتتميز ب�إ�سقاط و�إحباط حلقات امل�ؤامرة
الدموي����ة والب�شع����ة التي بد�أت ف�صولها من����ذ العام ،2005
وت�شهد تط����وراً وتقدم ًا وانت�صارات ملحور املقاومة ،وهزائم
متالحقة حلل����ف عدوه����ا يف كل ميادي����ن املواجهة على
م�ستوى املنطقة ككل.
ب�����أي حال ،اال�ستحقاق االنتخاب����ي يف لبنان ال يحتمل
�أي ته����اون يف اختيار ممثلي ال�شعب للربملان ،لأن املرحلة
املقبلة تتطلب وتفرت�ض االنحياز بقوة و�صالبة �إىل اخليار
الوطني املق����اوم ،ل�ضمان �أو�سع متثي����ل للنهج اال�ستقاليل
الوطن����ي ،لأن كل موقف ي�شتت قوى اخلي����ار املقاوم يهدد
امل�صلحة الوطنية العليا.
الوقائ����ع ت�ؤك����د �أن هناك توجيه����ات حقيقية ملا تبقى
مما ي�سمى ق����وى «� 14آذار» ،لتثبيت الو�صاية الأمريكية -
ال�سعودية  -الفرن�سية ،ولع����دم القيام ب�أي خطوة لتثبيت
اال�ستقاللية الوطني����ة �سيا�سي ًا واقت�صادي���� ًا و�أمني ًا ،وعدم
التقارب مع الدولة الوطنية ال�سورية واجلمهورية الإ�سالمية
ورو�سيا.
ثم���ة نهج ب���ات وا�ضح ًا ،وه���و �أن ه���ذه املجموعات
ت�سعى لإحي���اء حكم طغمة املال العقارية ،والنيوليربالية
للر�أ�سمالي���ة املتوح�شة ،و�إفالت اخل�صخ�ص���ة من عقالها
ونهب الأمالك وامل�ؤ�س�سات العامة واملنتجة وهدر الرثوات
الوطنية ،وزيادة الدين العام لرهن البلد ..فحذا ِر من �أ�سلوب
هذه الفلول بامل�ساكنة م���ع قوى املقاومة واخلط الوطني
بانتظار خطة هجومية ُيع ّدها احللف الأمريكي – الرجعي
العربي – ال�صهيوين لفر�ض اال�ست�سالم واالعرتاف بالكيان
ال�صهي���وين ،وت�ضيي���ع ق�ضية الع���رب الأ�سا�سي���ة ق�ضية
فل�سطني.

عبد اهلل نا�صر
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المرأة في االنتخابات اللبنانية ..ظالمة أم مظلومة؟

�آخر ما تريده املر�أة اللبنانية والأحزاب هو الن�سوية الراديكالية يف جمتمع يقد�س العائلة وينبذ الفردية الأنانية

يتح�ضرّ لبنان لالنتخاب���ات التي �ستح�صل
على �أ�سا�س القانون اجلديد الذي يعتمد الن�سبية
على  15دائرة ،وال�صوت التف�صيلي على م�ستوى
الق�ضاء ،والذي يحمل العديد من التغيريات التي
�أعلنت احلكومة اللبنانية �أنها مبنزلة �إ�صالحات،
ويقال �إنها �ستعيد خل���ط الأوراق على م�ستوى
و�ص���ول النواب �إىل الن���دوة الربملانية وتعطيل
ق���درة املحادل االنتخابية عل���ى احتكار متثيل
ال�شعب اللبناين كم���ا كان يح�صل �سابقاً ،علم ًا
�أن ه���ذا القانون ال ي�سمح للمر�شحني امل�ستقلني
بخو�ض االنتخاب���ات �إال �ضمن لوائح ،ما يعني
انتهاء ظاهرة املر�شّ ح املنفرد الذي مينّي النف�س
باخرتاق اللوائ���ح� ،أو على الأقل تكري�س حيثية
انتخابية معينة.
�أم���ا يف ما يخ����ص امل���ر�أة اللبنانية ،فكان
الفت��� ًا الرت�شي���ح اخلجول للن�س���اء على لوائح
الق���وى ال�سيا�سي���ة احلزبية� ،س���واء التقليدية
�أو التغيريي���ة ،واتهام ر�ؤ�ساء الأح���زاب للمر�أة
بالتقاع�س وتن�صلهم م���ن تر�شيح �سيدات على
لوائحهم بالقول �إنه���م مل يجدوا ن�ساء كفوءات،
�أو �إن الن�س���اء لي�س با�ستطاعتهن جتيري �أ�صوات
كافي���ة لالئحة� ،أو �إن اال�ستطالع���ات �أظهرت �أن
الن�ساء ال ت�صوّتن للن�ساء.
لنبد�أ م���ن اجلزئية الأخ�ي�رة ،ولن�رشح ماذا
يعني حتميل املر�أة اللبنانية م�س�ؤولية التق�صري
احلزب���ي ،واتهامه���ا ب�أنها ظامل���ة بحق نف�سها
وحق الن�ساء لأنها «ال ت�صوّت للمر�أة فقط لأنها
امر�أة»!
ت�ش�ي�ر الدرا�س���ات �إىل موج���ات ث�ل�اث من
احلركات الن�سوي���ة عرب التاريخ املعا�رص ،بد�أت
املوجة الأوىل يف الق���رن التا�سع ع�رش وانتهت
مع بداية القرن الع�رشين ،وا�ستطاعت �أن حت�صّ ل
للم���ر�أة احل���ق يف الت�صويت وبع����ض احلقوق
ال�سيا�سية ،وبرزت املوجة الثانية يف ال�ستينات
وال�سبعين���ات من الق���رن الع�رشي���ن ،وطالبت
مبزيد من احلقوق االقت�صادية والثقافية للمر�أة،
وامل�س���اواة مع الرجل يف العمل والدخل وغريه،
�أما املوج���ة الثالثة التي انطلق���ت مع بدايات
الق���رن احل���ادي والع�رشين ،فطالب���ت بالعدالة
االجتماعية ومتك�ي�ن املر�أة ،ومب���ا �أن التمكني
كلمة تعني العديد من املفاهيم والأمور العامة
غري املحددة ،والتي تتباين ثقافي ًا بني جمتمع

و�آخ���ر ،فقد انق�سمت احلركة الن�سوية �إىل تيارين
وا�ضحني :التيار الليربايل والتيار الراديكايل.
وامل�شكل���ة هي يف ه���ذا التي���ار الراديكايل
بالتحديد ،حيث ت�صل بع�ض الن�ساء املن�ضويات
يف ه���ذا التيار �إىل «�شيطن���ة» الرجل ،مطالبة
ب�سحق���ه وواجب ت�أييد امل���ر�أة فقط لأنها امر�أة،
ومنه���ا نفهم ما تعني���ه مادل�ي�ن �أولرباين يف
معر����ض دعمه���ا للمر�شحة هي�ل�اري كلينتون
بقولها «هناك مكان خا�ص حمجوز يف اجلحيم
للن�ساء اللواتي ال يدعمن بع�ضهن بع�ضاً».
الأكي���د� ،آخ���ر ما تري���ده امل���ر�أة اللبنانية
والأحزاب ذاتها هو هذه الن�سوية الراديكالية يف
جمتمع يقدّ�س العائل���ة وينبذ الفردية الأنانية.

«الكوتا» النسائية قد تكون
خطة مرحلية يمكن إلغاؤها
عندما تتحقق المساواة الفعلية
بين الجنسين في لبنان

ولي�س املطل���وب �أبداً من امل���ر�أة اللبنانية يف
معر�ض حت�صيل حقوقها ال�سيا�سية واالجتماعية
�أن ت�صل �إىل مرحلة «�شيطنة» الرجل واعتباره
�سبب ًا ل���كل م�شكالتها وحرمانها والظلم الالحق
بها والدعوة ل�سحقه ،بل عليها الإميان بالتكامل
مع���ه ،و�أن تدرك �أن املواطن اللبناين ب�شكل عام
(�س���واء رجل �أم امر�أة) تظلم���ه القوى ال�سيا�سية
الطائفية التي تتحالف مع رجال الأعمال و�أمراء
احل���رب على ح�سابه وح�س���اب حقوقه كمواطن
�إن�سان.
و�إذا �أردن���ا �أن نفت�ش عن جزء من حل ،ولئال
نق���ع دائم ًا يف ف���خ جلد ال���ذات والرتكيز على
امل�شاكل بدون حماولة �إيج���اد احللول ،فيمكن
�إدراج �أمرين:
 -الأول متعل���ق بامل���ر�أة اللبنانية نف�سها،

والتي كافحت و�أثبتت نف�سها يف �شتى امليادين
غ�ي�ر ال�سيا�سية ،ومطالبته���ا مبزيد من الن�ضال
والكفاح جنب ًا �إىل جنب مع الرجل ،وحثّها على
الثقة بنف�سها ،وال�ضغ���ط على الأحزاب لإي�صال
امل���ر�أة �إىل املراكز القيادي���ة ،على �أمل �أن يكون
هن���اك تر�شيح �أكرب للن�ساء احلزبيات يف الدورة
املقبلة.
 الث���اين ،املطالبة بالكوت���ا الن�سائية يفالدورات االنتخابية املقبلة ،ورف�ض الذرائع التي
تقدّمه���ا القوى ال�سيا�سي���ة لرف�ضها ،فالتجارب
التاريخي���ة يف الع���امل ،ويف الع���امل العربي
خ�صو�صاً� ،أثبتت �أنه مل ت�ستطع الن�ساء الو�صول
�إىل الربملان وت�شكيل حيثية �إال من خالل الكوتا.
لقد �ساقت بع�ض الق���وى ال�سيا�سية حمالت
�ضد الكوت���ا باعتبارها متيي���زاً و�إجحاف ًا بحق
امل���ر�أة اللبنانية ،ومت�س بجوهر امل�ساواة ،علم ًا
�أن «الكوتا» ،وهي تعبري التيني ،تعني «نظام
انتخاب���ي يه���دف �إىل �ضمان حق���وق الأقليات
يف االنتخاب���ات العامة للو�ص���ول �إىل ال�سلطة
ال�سيا�سية»� ..إذاً ،كي���ف ميكن للقوى ال�سيا�سية
رجم الكوتا حني تت�صل بحقوق املر�أة اللبنانية،
بينما النظ���ام اللبناين برمتّه يق���وم على مبد أ�
الكوت���ا �أو احل�ص����ص ،فامل�سيحيون وامل�سلمون
له���م ح�ص����ص وكوت���ا خم�ص�صة ل���كل مذهب،
والأقليات الطائفية لها كوتا ،و�إال ملا ا�ستطاعت
�أن تتمثل يف الربملان واحلكومة ووظائف الفئة
الأوىل؟
تن�ص املادة الرابعة من اتفاقية
يف املقابلّ ،
«�سيداو» (اتفاقية الق�ض���اء على جميع �أ�شكال
التمييز �ضد املر�أة) عل���ى �أنه «ال يُعترب اتخاذ
الدول الأطراف تدابري خا�ص���ة م�ؤقتة ت�ستهدف
التعجيل بامل�ساواة الفعلية بني الرجل واملر�أة
متيي���زاً باملعنى الذي ت�أخذ ب���ه هذه االتفاقية،
لكن يجب أ�الّ يُ�ستتبع ،على �أي نحو ،الإبقاء على
معايري غري متكافئة �أو منف�صلة ،كما يجب وقف
العمل بهذه التدابري متى حتققت �أهداف التكاف ؤ�
يف الفر�ص واملعامل���ة» ..وهذا يعني �أن الكوتا
ميك���ن �أن تك���ون خطة مرحلية ميك���ن �إلغا�ؤها
عندما تتحقق امل�س���اواة الفعلية بني اجلن�سني
يف لبنان.

د .ليلى نقوال
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همسات

عودة البخاري ليست لتبخير «الخرزة الزرقا»
�إع���ادة ولي���د البخ���اري
�إىل ب�ي�روت كرئي����س للبعث���ة
الدبلوما�سي���ة ال�سعودية م�ؤ�شرّ
غري مري���ح «�سيادي���اً» ،ال بل
يعبرّ ع���ن عالني���ة التدخُّ ل يف
ال�ش����ؤون الداخلي���ة اللبنانية،
خ�صو�ص��� ًا االنتخابي���ة منه���ا،
ال�سيم���ا �أن البخ���اري �صاح���ب
احلركة التي ال ته���د�أ ،كانت وال
زالت لديه �صالحي���ة الإمالءات
على حلفاء اململكة من جماعة
«� 14آذار» ،ويتميّ���ز ب�أدائه عن
ال�سبه���ان وعل���وال ،كون���ه مُ ل ّم
باملل���ف اللبناين �أك�ث�ر منهما،
ولديه عالقات ن�سجها مع حلفاء
احلري���ري ،الذين �س���اءت عالقة
الأخ�ي�ر به���م بع���د حمنته يف
ال�سعودية ،ومع خ�صوم احلريري
اجلدد الذي ا�ستبعدهم عن لوائح
«اخل���رزة الزرق���ا» ،وم�شكل���ة
احلريري �أن ه���ذه «اخلرزة» لن
حتمي���ه من �ضغ���ط اململكة يف
�رصفها للم���ال االنتخابي على
�سواه ،وال م���ن اخلرق الذي بات
حقيقة واقعة يف �أكرث من منطقة،
ولعل عزوف حممد ال�صفدي عن
الرت�ش���ح يف طرابل����س ،و�إعالن
دعم���ه ال�سيا�س���ي واللوج�ستي
االنتخابي لالئحة «امل�ستقبل»
هو �إحدى الإ�شارات عن �أن و�ضع
احلريري غري مريح يف طرابل�س،

وال حتى يف عكار ،وال�صفدي �إذا
تعفّف ع���ن الرت�شح لالنتخابات
النيابية ،فهو غ�ي�ر متعفّف عن
ال�رساي يف حال اقت�ضت الظروف
عدم ت�سمية احلريري يف املرحلة
املقبلة.
م�شكلة احلريري �أن خ�صومه
يف ال�ش���ارع ال�سُّ ن���ي جميعه���م
«�سعودي���ون» ،ول���و بن�س���ب
متفاوت���ة ،و�أنه مل يع���د اخليار
الأول �أو الأوح���د لل�سعودي���ة
يف ال�ش���ارع ال�سُّ ني ،ال بل غدت
دارة «امل���اروين» �سمري جعجع

الذي ميتلك قلب اململكة �أكرث من
�سواه ،وجماه���رة احلريري منذ
فرتة �أنه ل���ن يتحالف مع حزب
اهلل لي�س���ت كافي���ة لأخذ الربكة
ال�سعودية ،فاملطل���وب �سعودي ًا
و�أمريكي��� ًا و«�إ�رسائيلي���اً» جهد
م�ضاع���ف يف احل���رب الإعالمية
وال�سيا�سي���ة واالنتخابية ملنع
امت�ل�اك املقاوم���ة وحلفائه���ا
الغالبي���ة الربملاني���ة ،وهذا ما
يعجز عنه احلريري.
اجلهد امل�ضاع���ف �أن الرهان
ال�سع���ودي لي�س عل���ى احلريري

مشكلة الحريري أنه لم يعد الخيار األول
للسعودية ..فدارة «الماروني» سمير جعجع
غدت «بيتًا للسعوديين»

«بي���ت لل�سعوديني» كما �رصح
«عل���وال» خ�ل�ال ع�شائ���ه يف
معراب ،لأن ح�سابات ال�سعودية
مغاي���رة مل�صالح احلريري ،ومن
يهاج���م ح���زب اهلل واملقاوم���ة
و«�س�ل�اح الدويل���ة» �أكرث ،هو

وحده ،لأنه لن يكون «احل�صان»
الراب���ح بنتيج���ة كا�سح���ة،
و«مبخ���رة» البخ���اري جاءت
لتربيك خال���د ال�ضاهر يف عكار،
و�أ��ش�رف ريف���ي يف طرابل����س،
و�سامي فتف���ت يف ال�ضنية ،وكل

نث «الأخ�ضر الأمريكي» �سيرتافق مع جوالت البخاري االنتخابية
رْ

من هو «�سعودي �شمايل» ينعق
عل���ى املقاوم���ة ،واملهم هو يف
حمارب���ة في�ص���ل كرام���ي ومن
ي�شبه���ه م���ن املح�سوبني على
خط املقاومة ،ون�ث�ر «الأخ�رض
الأمريك���ي» �سيرتافق مع جوالت
البخ���اري املع���روف عن���ه �أنه
يح��ش�ر نف�سه يف كل تف�صيل ،ثم
ي�ؤكد يف كل �إطاللة �أن «اململكة
ال تتدخ���ل يف ال�ش����أن الداخلي
اللبناين»!
البخاري ق���ادم لتبخري �سعد
احلري���ري ومت���ام �س�ل�ام ونهاد
امل�شن���وق يف ب�ي�روت ،ولتمرير
«املبخرة» على ف�ؤاد خمزومي
�أي�ض���اً ،وعل���ى كل م���ن �سيكون
مبواجهة الثنائ���ي ال�شيعي يف
ب�ي�روت الثانية ،وعل���ى من هم
�أتباع اململكة من امل�سيحيني يف
بريوت الأوىل.
«مبخرة» البخاري �ست�شمل
«بركته���ا» الق���وات اللبنانية
�أينما كان���ت ،و�ست�شم���ل �أي�ض ًا
الكتائ���ب ،و�إذا كان���ت قد تفعل
فعلها يف زحلة ،فهي يف البقاع
الغربي لن متن���ع �إيلي الفرزيل
من خ���رق اللوائح وال حتى عبد
الرحي���م م���راد ،ويف �صي���دا لن
ت�ستطيع من���ع �أ�سامة �سعد من
الو�صول �إىل الن���دوة الربملانية
مادام ال�سني���ورة قد «هرب من
الدرب كي ال ي�أكل ال�رضب».
امل�ؤ�س����ف يف عودة البخاري
�أن البع�ض يتح����دث عن تقارب
م�ستج ّد مع التيار الوطني احلر،
و�أن اململك����ة را�ضي����ة عن الأداء
احل����ايل للوزير ج��ب�ران با�سيل،
ويف هذا ال�سي����اق نقول ونحذر
املخدوع��ي�ن؛ �أن البخاري عمل
امل�ستحيالت و�أهدر كل �إمكانات
اململك����ة خ��ل�ال ف��ت�رة الفراغ
الرئا�سي ملن����ع و�صول الرئي�س
ع����ون �إىل بعب����دا ،وال�سعودي����ة
تل ّق����ت هزمي����ة �أم����ام املقاومة
بو�صول����ه ك�أقوى زعيم م�سيحي
يف ال���ش�رق �إىل الرئا�سة بف�ضل
قائد هذه املقاوم����ة ،وال نعتقد
�أن من م�صلحة اللبنانيني عامة
وامل�سيحيني خا�صة �أن ي�سمحوا
للبخاري ا�ستح�ضار الأرواح التي
ترتاح له����ا ال�سعودي����ة ليكون
لها ح�ص�����ص وازنة يف املجل�س
النياب����ي ،لأن مناط����ق الثنائي
ال�شيعي غري قابلة للخرق ،ولو
�ضخّ ت ال�سعودي����ة كل �أموالها،
والباق����ي على احللف����اء لت�أمني
�أكرثي����ة نيابي����ة �سيادية تبعد
عنا ���ش�رور «مبخرة» البخاري،
التي مل حت���ض�ر لتبخري لوائح
«اخلرزة الزرقا» ،بل كل من هو
�سعودي اله����وى ،وال يتخلى عن
عطف مملك����ة املكرمات وال�سما
زرقا.

�أمني �أبو را�شد

 قلق

رئي�س حزب �سيا�سي عريق ورثه ابنه يف زعامة احلزب،
ي�شعر بقل���ق كبري بعد �أن �أخذ ي�شع���ر بالفراغ الهائل
الذي �أحدثت���ه الرت�شيحات والتحالف���ات االنتخابية،
خ�صو�ص��� ًا يف منطقة ال�ساحل التي لن يكون �أحد منها
عل���ى الئحته ،وهو �أمر يح�ص���ل للمرة الأوىل منذ عام
 ،1960فيم���ا هناك مر�شحان من بل���دة مارونية واحدة
على الئحته ،و�آخ���ران ُ�سنّيان من بلدة واحدة ،مما قد
يطيرّ عليه ع��ش�رات �آالف الأ�صوات� ،سواء يف ال�ساحل
ال�سني���ة الأخرى التي رمب���ا كان لها
�أو يف البل���دات ُّ
مر�شحون يف لوائح �أخرى.

 لوائح من حوا�رض احلال

لوحظ �أن حزب�� ًا مييني ًا عريق ًا ال يجد من يتحالف معه،
�ش��ن رئي�س��ه ال�ش��اب هجوم ًا يف كل االجتاهات،
بعد �أن ّ
وبالت��ايل فه��و م�ضط��ر لأن ي�ستكمل لوائح��ه بحوا�رض
احل��ال م��ن املر�شح�ين ،لي�ستطي��ع ا�ستكم��ال معركت��ه
االنتخابية.

 غرية

لوحظ �أن العن��ص�ر الن�سائي يف لوائح تيار بارز �شبه
معدوم ،م���ا ا�ستدعى ات�صاالت �رسيع���ة ملعاجلة هذا
اخللل ،خ�صو�ص��� ًا �أن حزب ًا مناف�س��� ًا تع ّمد تطعيم كل
لوائحه بعنا�رص ن�سائية ،مع علمه �أن العديدات منهن
لي�س له ّن حظ يف النجاح.

 طعن

يعول
ي�شع��ر تي��ار بارز بالطع��ن من حليف جدي��د كان ّ
علي��ه لن�سج حتالفات انتخابية ،مما جعل عالقته تتوتر
م��ع �أكرث من حليف �سابق ،لأن �ضغوطات دولة �إقليمية
ك�برى عل��ى احلليف اجلدي��د جعلته ي��صرف النظر عن
التحالف مع التيار ،ويعود �إىل �أوراقه القدمية.

 لقاء مل يح�صل

رغم التق���ارب احلا�صل بني تيار ب���ارز وحزب مييني
فاع���ل ،بفعل �ضغوط���ات دولية و�إقليمي���ة ،إ� َّال �أنه مل
يح�صل �أي لقاء بني رئي�س التيار ورئي�س احلزب حتى
الآن ،بالرغم من ت�س���ارع االت�صاالت بني مندوبني عن
الطرفني.

 ماليني انتخابية

يت��م التداول �أن �أحد املر�شحني دف��ع ماليني الدوالرات
لتموي��ل الئح��ة انتخابي��ة ،م��ن �أج��ل �أن يح�ص��ل على
�أ�صوات تف�ضيلية من ح�صة احلزب الذي ر�شّ حه.

 40عامًا ويحيى سكاف
أسيرًا في سجون العدو
يف مث��ل ه��ذه الأي��ام م��ن الع��ام  ،1978ن ّفذ
الأ�سري اللبن��اين من �سجون العدو ال�صهيوين
مع جمموعة من رفاقه عملية بطولية داخل
الأرا�ض��ي الفل�سطيني��ة املحتل��ة ،م��ن �أج��ل
ال�ضغط على العدو ال�صهيوين لإطالق �رساح
االف الأ��سرى الع��رب م��ن �سجون��ه .وبع��د
معارك بطولية يف قلب تل �أبيب التي و�صلوا
�إليها من حيفا� ،أُ�رس املنا�ضل يحيى �سكاف،
ال��ذي �أ�صيب بجراح ،بعد �أن مت الق�ضاء على
� 37صهيوني�� ًا وج��رح � 18آخ��رون ،وها هي
�أربع��ون �سنة مت�ض��ي والأ�سري يحيى �سكاف
خلف ق�ضبان العدو ال�صهيوين.
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الكهـربــاء ثـقـب الـخـزينـة األسـود
لأن الق���وى ال�سيا�سي���ة املتحكّم���ة
بال�سلطة ال تريد الو�صول �إىل حلول جدية
ومفيدة لأزمات البلد ،نراها تدخل يف جدل
بيزنطي؛ هل حت ّل �أزمة املديونية العامة
والعجز املخيف الذي تعاين منه اخلزينة،
والذي و�صل �إىل حدود الع�رشة �آالف مليار
لرية لبناني���ة ،عرب تخفي�ضات فولكلورية
مل�صاري���ف ال���وزارات ،و�س���ط حديث عن
«كارثة» حمدق���ة مبالية الدولة� ،أم حت ّل
�أزمة الكهرباء الت���ي بف�ضلها تكبّد لبنان
ثلثي مديونيته؛ يف تكرار �سخيف ل�س�ؤال
«من �سبق :البي�ضة �أم الدجاجة»؟
ولأن هذه الطبق���ة ال�سيا�سية احلاكمة
تختل���ق الأزم���ات �إذا مل تك���ن موجودة،
لترت�سمل عليها ،ف�إنها تكرر ب�شكل �سخيف
ال�س����ؤال العبثي« :من �سب���ق ،البي�ضة �أم

الدجاجة»؟ فتمثّ���ل دور احلائر لت�شوي�ش
الر�ؤي���ة �أم���ام املواطن�ي�ن ،يف حتدي���د
الأولويات :هل تعالج �أزمة الكهرباء التي
راكمت عجزاً على اخلزينة خالل  26عام ًا
بل���غ  36مليار دوالر� ،أم تعالج �أزمة الدَّين
العام ،الذي يبدو �أن �سداد فوائده لوحدها،
�أ�صب���ح م�شكلة ،بعد �أن بل���غ  79.5مليار
دوالر؟
قبل احلرب الأهلية التي �أ�شعلت عام
 ،1975كان لبنان ينعم بالتيار الكهربائي
على مدار ال�ساعة ومن دون تقنني ،وكان
لبنان يبيع التي���ار �إىل �سورية يف ذلك
الوق���ت ،لكنه هذه الأيام ب���ات ي�ستورد
التيار منها ،بعد �أن و�صل تقنني التغذية
بالتي���ار الكهربائي ،يف بع�ض املناطق،
�إىل � 14ساعة يومياً.

كما كان لبنان يتمتع يف ذلك الوقت
مبيزاني���ة عامة ذات فائ����ض ،كانت يف
حدود �أربعة ملي���ارات دوالر عام ،1982
لك���ن منذ �أن بد�أت �صفقات �رشاء ال�سالح
الأمريكي وطائ���رات «البوما» وغريها،
ب���د�أت اخلزينة ت�شهد عج���زاً يت�ضاعف
عام ًا بعد ع���ام ،خ�صو�ص ًا مع �سيا�سات
اله���در املق�ص���ودة ،و«وع���ود الربيع»
و«كل �ش���ي ما�شي» الت���ي متيزت بها
مرحلة م���ا بعد «اتف���اق الطائف» يف
ت�سعيني���ات القرن املا�ض���ي ،التي كان
الهدف منها خ�صخ�صة جميع م�ؤ�س�سات
الدولة ،وجعل كل ما يف البلد معرو�ض ًا
للبيع.
وح�س���ب التقرير ال���ذي قدمه رئي�س
اجلمهوري���ة مي�ش���ال ع���ون �إىل جمل�س

ال���وزراء ،يف جل�سة الأربعاء يف ال�سابع
م���ن ال�شهر احلايل ،ف�إن عج���ز الكهرباء
املرتاك���م منذ الع���ام  1992حتى نهاية
 ،2017ميثل قرابة  45يف املائة من �إجمايل
الدَّين العام ،ولو حُ لَّت م�شكلة الكهرباء
يف �أوا�سط الت�سعينيات النخف�ض حَ جم
الدَّي���ن العام �إىل  43مليار دوالر �أمريكي
يف نهاية العام املا�ضي.
لكن ما يتجنب ال�سيا�سيون قوله هو
�أن م�شكل���ة الكهرباء بد�أت ب�رشاء معامل
�إنت���اج للكهرباء غ�ي�ر موافية لل�رشوط،
والت���ي بد ًال من �أن ت�شتغ���ل على الغاز،
الأقل �سعراً ،جرى ت�شغيلها على الفيول،
الأغلى �سعراً ،ومل يرتافق ذلك مع تعديل
ل�سعر «الكيل���واط» ووقف دعمه لغاية
يف نف����س امل�ستفيدين ،وهكذا بد�أ العجز

متوسط فاتورة الكهرباء
لألسرة اللبنانية أكثر من
 1200دوالر سنويًا ..تُ دفع
ثلثاها للمولدات الخاصة

ي�صيب موازن���ة الكهرباء ،الذي كان يتم
تعوي�ض���ه من ح�س���اب اخلزينة العامة،
واليوم يت���م ت�ضييع الوقائ���ع و�إخفاء
احلقائق برتكيز احلدي���ث على النتيجة
ولي����س ال�سبب ،من خ�ل�ال احلديث عن
الأعط���ال امل�ستم���رة يف معامل الإنتاج
والنق����ص يف حمطات وخط���وط النقل،
والتعدي���ات عل���ى ال�شب���كات وتراجع

خرباء االقت�صاد والطاقة ي�ؤكدون �أن تكلفة الإنتاج يف لبنان مرتفعة جداً مقارنة باملعدل العاملي

اجلباية ،حت���ى �أن البع�ض يريد حتميل
الآزم���ة مل�شكلة طارئة ه���ي وجود �أكرث
من  1.5مليون الجئ �سوري ،ي�ستهلكون
 306ميغاواط� ،أي ما يوازي � 3ساعات من
التغذية ،وبتكلفة تبلغ  354مليون دوالر
�سنوياً� ،إ�ضافة �إىل هدر الطاقة املنتجة،
نتيجة نق�ص �شب���كات النقل وقدم عمر
حمطات التوليد.
خرباء الآقت�صاد والطاقة ي�ؤكدون �أن
تكلف���ة الإنتاج يف لبن���ان مرتفعة جداً
مقارنة باملعدل العاملي� ،إذ ت�صل تكلفة
�إنت���اج كل  1ميغاواط� /ساعة يف لبنان
�إىل � 255أل���ف ل�ي�رة 75 ،يف املائة منها
تكلفة فيول ،يف الوقت الذي تراوح هذه
التكلفة عاملي ًا ما بني � 1أورو (ما يقارب
 1600لرية) و� 30أورو� ،أي نحو  50000لرية
لكل  1ميغاواط �/ساعة.
ه���ذا الأم���ر جع���ل العج���ز يرتاكم
ويت�ضاعف يف ميزانية الكهرباء ،و�ألقى
عل���ى اللبناني�ي�ن عبئ دف���ع فاتورتي
كهرباء ،واحدة للدولة و�أخرى لأ�صحاب
املول���دات اخلا�ص���ة ،الذي���ن يغط���ون
ب�إنتاجهم فارق �ساعات التقنني الر�سمي،
ليبل���غ متو�سط فاتورة الكهرباء للأ�رسة
يف لبنان �أكرث م���ن  1200دوالر �سنوياً،
تدفع ح���واىل ثلثيها للمولدات اخلا�صة،
التي تنتج ما يقارب الـ 750ميغاواط من
الكهرباء؛ مبا يزيد عن  40يف املائة من
حاجات اللبنانيني.
اليوم ،يعود اجلدل �إىل املربع الأول؛
ه���ل احلل ببناء معام���ل لإنتاج الطاقة
الكهربائية ،يغط���ي �إنتاجه تكاليفه� ،أم
ن�ستم���ر بروحية �سيا�س���ة اخل�صخ�صة،
فتت���م �إ�ضافة باخرت�ي�ن �إىل الباخرتني
املوجودت�ي�ن ،كح���ل م�ؤق���ت لآ يح���ل
امل�شكل���ة ،بل يفيد �أ�صح���اب ال�صفقات
وال�سم�رسات؟

عدنان ال�ساحلي

العلويون في طرابلس يحذرون« :لسنا في جيب أحد»
ب���ات م�ؤك���داً �أن منطقة جب���ل حم�سن يف
طرابل����س ذات غالبية ال�س���كان العلويني ،مل
تع���د ك�سابق عهدها؛ �أي ككتل���ة ناخبة وازنة
ت�صبّ غالبية �أ�صواتها مل�صلحة فريق �أو اجتاه
�سيا�س���ي معينَّ  ،خ�صو�ص ًا �أنه���ا تُركت لقدَرها
وغُ يِّب �صوته���ا عمداً عن الربملان ،والأنكى من
ذلك �أن قرار �إلغاء احل�ضور العلوي يف املجل�س
النيابي ج���اء بعد م�صاحلة عقده���ا الرئي�س
�سع���د احلريري مع النائ���ب ال�سابق علي عيد
يف طرابل�س عام  2008يف دارة مفتي طرابل�س
وال�شمال ال�شيخ مالك ال�شعار ،اعرتف بها الأول
لثاين بدوره كمرجعية �أوىل يف «اجلبل» ،وذلك
لطيّ �صفحة العنف الدامي بني الطرابل�سيني.
بعد اع�ت�راف احلري���ري ذاك ب�أ�شهر قليلة،
وا�ست�ضافت���ه الأم�ي�ن العام للح���زب العربي
الدميقراط���ي رفع���ت عيد على �إح���دى املوائد
الرم�ضاني���ة يف قريطم ،جاء موعد االنتخابات
النيابي���ة يف العام  ،2009يومها نف�ض يده من
امل�صاحلة وعاد �إىل نهجه الأحادي والإلغائي،
راف�ض��� ًا �إي�صال �ص���وت «اجلب���ل» �إىل الندوة
الربملاني���ة ،متبني��� ًا تر�شيح دم���ى انتخابية

يف ي���ده ،يقت�رص متثيلها على مئ���ات �أ�صوات
العلويني يف طرابل�س وعكار يف احلد الأق�صى،
بذريعة واهية ،ونب�ش �سجالت جوالت الإقتتال
بني باب التبانة وجبل حم�سن ،الأمر الذي جعل
�أبناء اجلبل ي�شعرون وك�أنهم جالية غريبة يف
مدينتهم.
الطامة الكربى كانت عند اندالع احلرب على
فاقت�ص «امل�ستقب���ل» وزبانيته من
ّ
�سوري���ة،
«�أبناء جبل حم�سن» على توجُّ ههم ال�سيا�سي
وانتمائه���م الدين���ي ،يوم �أ�شعل جم���دداً فتيل
ج���والت االقتتال بني «اجلب���ل» و»التبانة»،
ومل���ع �آنداك جنم امل�سو�ؤل الع�سكري يف «تيار
احلري���ري» العقيد املتقاع���د عميد حمود ،يف
متويل امل�سلح�ي�ن ،ومدّه���م لوجت�سياً ،ح�سب
اعرتاف �أمراء املحاور الذين �سيقوا �إىل املحكمة
الع�سكري���ة ،ومل يتم حتى الآن التحقيق اجلدي
مع حم���ود ،ب�سبب الغطاء ال�سيا�سي «الأزرق»
الذي يحظى به.
�إىل ذل���ك ،تعرّ�ض �أهايل «اجلب���ل» ل�شتى
�أنواع االعتداءات ،و�أق�س���ى �أنواع الإهانات ،ثم
ج���اءت الت�سوية التي �أف�ضت �إىل والدة حكومة

الرئي�س متام �سالم ،ف�إذا ب�أحد رموز االقتتال يف
عا�صمة ال�شمال اللواء �أ�رشف ريفي تُ�سند �إليه
وزارة الع���دل ،و أ�ُخرج رفع���ت عيد من املدينة،
م���ا رفع �أي�ض ًا من�س���وب الإحباط واخليبة لدى
العلوي�ي�ن يف طرابل�س ،ال�سيما �أن عيد كان يف
طور التحقيق يف اجلرمية ،ومل ي�صدر يف حقه
حكم ق�ضائي مربَم �آنذاك.
ا�ستم���ر الإجحاف بحق «جب���ل حم�سن»،
بعد تغييبه���م بالكامل ع���ن املجل�س البلدي
واملجال����س االختياري���ة ،وم�ص���ادرة قرارهم
جمدداً من بع�ض الأفرقاء ال�سيا�سيني الالعبني
على ال�ساحة الطرابل�سية.
واليوم ،م���ع اقرتاب اال�ستحق���اق النيابي،
مل يتغري �سل���وك غالبية الأفرقاء الطرابل�سيني
جتاه املكوّن العلوي ،خ�صو�ص ًا حلفاء املقاومة
يف عا�صم���ة ال�شمال ،رغم ثقل ال�صوت العلوي
يف ه���ذا اال�ستحقاق ،حيث يحاولون و�ضع هذا
ال�صوت يف «اجلَيب» ،م���ن دون الوقوف على
�آراء املرجعي���ات العلوية ،ما ي�سهم �أكرث ف�أكرث
يف ت�شتُّ���ت �أ�صواته���م يف االنتخابات املقبلة،
ال�سيما بوجود طفرة يف املر�شحني عن املقعد

العلوي يف الفيحاء؛ يف �ضوء الغياب الق�رسي
للمرجعية العلوية عن املدينة.
وتعقيب��� ًا على ذل���ك ،ي�ؤك���د مرجع علوي
طرابل�سي �أن �أبناء الطائفة لي�سوا يف «جَ يب»
�أي جه���ة على الإطالق ،و�سيك���ون لهم موقف،
�سيفاج���ئ اجلميع ،يف حال ا�ستم���رار �سيا�سة
التهمي����ش املجحف���ة يف حقهم ،م���ن احللفاء
قبل اخل�ص���وم ،مطالب ًا حلفاء خ���ط املقاومة
بت���دارُك تفاق���م الأخطاء وتراكمه���ا قبل فوات
الأوان ،وم�ش���دداً عل���ى ��ض�رورة متثي���ل جبل
حم�سن مبر�شح يج�س���د الوجدان العلوي ،لرفع
الغنب الالحق ب�أبناء الطائفة منذ العام ،2005
وتغييب ال�صوت العلوي احلقيقي عن املجل�س
النيابي.
يف املح�صل���ة ،الري���ب �أن ت�شت���ت ال�صوت
العلوي يف طرابل�س ي�صب يف م�صلحة الفريق
املعادي ملحور املقاومة ،ما قد ميكِّن خ�صومه
م���ن اخرتاق �أهم قالع���ه يف ال�شمال ،وبالتايل
م�صادرة �صوته جمدداً.

ح�سان احل�سن

موضوع الغالف

www.athabat.net
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¡ م�رشوع قرار �أمريكي ميهل ال�سعودية 30
يوم ًا

ك�شف م�صدر خليجي عن طرح م�رشوع قرار للت�صويت
عليه يف الكونغر����س الأمريكي ،يمُ هل حتالف احلرب
على اليمن ثالثني يوم ًا حلل الأزمة اليمنية �سيا�سي ًا.
وقال �سامي الفرج؛ رئي����س مركز الكويت للدرا�سات
اال�سرتاتيجي���ة� ،إن القرار  -يف حال الت�صويت عليه
 �سيكلَّف مبوجبه وزير اخلارجية الأمريكي بالعملمع التحالف لإنهاء الأزمة اليمنية دبلوما�سي ًا ،ورفع
القيود عن امل�ساعدات ما مل يتم وقف الدعم الأمريكي
للتحال���ف .وكان عدد من �أع�ض���اء الكونغر�س ق ّدموا
م��ش�روع قرار لوقف م�شارك���ة الواليات املتحدة يف
التحال���ف يف حرب اليمن ا�ستناداً �إىل قانون �أمريكي
�ساري املفعول ،مبوجب���ه تُعترب امل�شاركة الأمريكية
يف حرب اليمن غري قانونية.

¡ دور البن زايد يف و�صول ترامب

قا�س
«الن�شوة الأمريكية» �ستواجَ ه بر ّد رو�سي � -سوري ٍ

ب���د أ� العد العك�س���ي لط ّي �صفحة
الغوط���ة ال�رشقي���ة بعدم���ا و�صلت
عمليات اجلي�ش ال�س���وري وحلفائه
فيها �إىل م�ستوى غري م�سبوق� ،سيما
بعد �شطر مناطق امل�سلحني وتقطيع
�أو�صالها ،وعزل دوما عن كل حميطها،
وت�سييج حر�ستا بطوق ناري حمكم،
بهدف ح�سم معركة تعتربها القيادة
ال�سورية «�أم معاركها» الآن ،القتالع
اخلنجر املعادي من خا�رصة دم�شق.
وعل���ى وق���ع احل�ش���ود الع�سكري���ة
ال�سوري���ة واحلليف���ة ال�ضخمة ،عدة
وعديداً ،حل�سم معركة الغوطة ،زجّ ت
مو�سكو بثق���ل ع�سكري كبري يف هذه
املعرك���ة ،وح�صّ ن���ت حلفاءها على
الأر����ض بنخبة الأ�سلح���ة الرو�سية،
لتخرق انطالقة العمليات الع�سكرية
تهديدات غري م�سبوقة �أطلقها الرئي�س
فالدمي�ي�ر بوتني يف وج���ه الواليات
املتح���دة الأمريكي���ة وحلفائها ،يف
توقيت «ه���ام» يرتبط ب�شكل وثيق
بااللتفاف عل���ى �رضبات �صاروخية
�أمريكية  -فرن�سية كانت مقرَّرة يوم
ال�ساد�س الفائت �ضد �أهداف ع�سكرية
ح�سا�س���ة يف دم�شق ،ح�سبما ك�شفت
�صحيفة «نيويورك تاميز» الأمريكية،
التي �أك���دت �أن �سورية «جنت» من
�رضبات �صاروخي���ة حمتَّمة يف هذا
التوقيت عقب اتف���اق بني الرئي�سني
دونالد ترامب واميانويل ماكرون.
ويف خ�ض���م انط�ل�اق العمليات
الع�سكري���ة يف الغوط���ة ال�رشقي���ة،
خرقت �إطاللة غ�ي�ر م�ألوفة للرئي�س
الرو�س���ي فالدميري بوت�ي�ن �شا�شات
التلفزة العاملية ،حيث وجّ ه ر�سائل
«نووي���ة» غري متوقَّعة �إىل الواليات
املتح���دة الأمريكي���ة وحلفائه���ا
الغربي�ي�ن بال�ص���وت وال�ص���ورة،
م�ستعر�ض ًا �أ�سلح���ة �شدد على �أنه ال
نظري لها يف العامل« ،وهي م�ستعدّة
جلعل �أي معتدي ي�صحو»� ..أن يطلق
بوتني تهدي���دات به���ذا احلجم غري
امل�سب���وق بوجه �أي ع���دوان �أمريكي
 -غرب���ي �ض���د ب�ل�اده «�أو �أي م���ن

حلفائها» ،فه���ذا يعني �أنه ا�ست�شعر
«عم ًال م���ا» بات و�شي���ك ًا جُ هِّز يف
الأروقة الأمريكية والأخرى املعادية
على الأرجح �ضد حليفته �سورية.
ويف حني اكتفى م�صدر �صحايف
رو�سي مقرَّب من الكرملني بالإ�شارة
�إىل تلقُّف بوتني معلومات موثقة تفيد
بتجهيز �رضبات �صاروخية �أمريكية
 فرن�سية باجت���اه �أهداف ع�سكرية�سورية و�صفته���ا بـ«احل�سا�سة» يف
دم�شق ،كا�شف ًا عن حماوالت �أمريكية
وغربية حثيثة لإج�ل�اء م�ست�شارين
ع�سكري�ي�ن �أمريكي�ي�ن وبريطانيني
و«�إ�رسائيلي�ي�ن» وفرن�سي�ي�ن م���ن
الغوطة ال�رشقية مل تفلح حتى الآن،
�أماطت �صحيف���ة «وا�شنطن بو�ست»
الأمريكية ،اللثام ع���ن تفا�صيل تلك
ال�رضب���ات التي كانت مق���ررة �ضد
دم�شق ،قب���ل �أن ي�صدح �صوت بوتني
ب�شكل مد ٍّو مرفق��� ًا تهديداته بك�شف
مف�صَّ ���ل عن تر�سان���ة نووية رو�سية
الكث�ي�ر من �صواريخه���ا وغوا�صاتها
كان جمهوالً.
ال�صحيف���ة ك�شفت ع���ن اجتماع
ه���ام يف البيت الأبي����ض يف بداية
ال�شه���ر احل���ايل على وق���ع احتدام
العمليات الع�سكرية باجتاه الغوطة
ال�رشقية� ،ض���م �إىل الرئي�س دونالد
ترام���ب ،م�ست�ش���ار الأم���ن القومي
هريبل ماك�س ما�سرت ،ووزير احلرب
جيم�س ماتي�س ،ورئي�س هيئة �أركان
اجليو�ش الأمريكية جون كيلي ،حيث
مت اق�ت�راح �إط�ل�اق �صواريخ عابرة
للق���ارات م���ن الأرا�ض���ي الأمريكية
باجتاه �أه���داف ع�سكرية �سورية يف
دم�شق و�صفتها ال�صحيفة بـ«الهامة
ج���داً» ،مو�ضح���ة �أن كيل���ي اقرتح
توجي���ه � 18صاروخ ًا �ض���د القوات
ال�سورية ح���ول الغوط���ة ال�رشقية
و 6مراك���ز ع�سكري���ة رئي�سي���ة يف
دم�ش���ق� ،إ�ضاف���ة �إىل هدفني رف�ض
كيلي الإف�صاح عنهما ،ح�سب �إ�شارة
«الوا�شنطن بو�ست».
ا�ستب���ق بوت�ي�ن ال�رضب���ات

ال�صاروخي���ة ،خ�ل�ال �إطاللت���ه
«النووي���ة» ،ب�إب�ل�اغ الأمريكي�ي�ن
ومن ي�س�ي�ر بركبهم بر�سالة وا�ضحة:
«لدين���ا �سالح ًا فت���اك ًا �سيدمّر فوراً
�أي �رضب���ة باجتاهن���ا �أو باجتاه �أي
حليف لن���ا» ،وتبعه وزير خارجيته
�سريغ���ي الف���روف بتهدي���د ال يقل
حدة ،حي���ث حذر بدوره م���ن �أن �أي
�رضبة �ضد �سوري���ة �ستكون عواقبها
«وخيمة ج���داً» ..مو�سك���و التي ال
ت�أمن جانب املرتبع بالبيت الأبي�ض
و�صق���ور فريقه ،تر�صد معار�ضة عدد
م���ن كب���ار امل�س�ؤول�ي�ن الأمريكيني
 بينه���م وزير اخلارجي���ة ال�سابقريك����س تيلري�س���ن  -لأي ا�ستف���زاز
ع�سك���ري �ضد كوري���ا ال�شمالية ،كما
حيال �شن �رضب���ات �صاروخية �ضد
�سوري���ة ،جتنب ًا ملواجه���ة ع�سكرية
مبا�رشة م���ع رو�سيا �ستتجاوز حتم ًا
احلدود ال�سوري���ة� ،إال �أن ترامب بادر
�أم�س اىل �إق�صاء تيلر�سن عن من�صبه
وا�ستبدله مبدير وكالة اال�ستخبارات
املركزية مايك بومبي���و؛ اجلمهوري
املت�ش���دد يف الكونغر����س الأمريكي،
و�أحد �صق���ور التيار املعادي لرو�سيا
و�إيران ،والداع���ي للتعامل من موقع
القوة جتاه كوريا ال�شمالية ،لت�رشع
كل �أب���واب االحتم���االت الع�سكرية
جت���اه املنطق���ة ،و�سوري���ة حتديداً،
على م�رصاعيه���ا ..وعليه ،ورداً على
التهديدات الأمريكية �ضد �سورية على
ل�سان نيكي هايلي من منرب جمل�س
الأمن ال���دويل� ،أتى الإع�ل�ان الالفت
لهيئ���ة الأركان الرو�سي���ة الثالث���اء
املا�ضي« :وا�شنط���ن تخطط لق�صف
�صاروخي عل���ى مواقع حكومية يف
دم�شق»!
�إال �أن «الن�ش���وة» الأمريكية تلك
�ستواجَ ���ه بر ّد رو�س���ي � -سوري غري
متوقَّ���ع ،ح�س���ب تقاري���ر �صحافية
بريطاني���ة� ،أملحت �أي�ض��� ًا �إىل حدث
ع�سكري كبري �سيهزّ القوات الأمريكية
��ش�رق الف���رات ،معي���دة �إىل ال�ضوء
معلومات وُ�صفت بـ«اخلطرية» كانت

نقلته���ا �صحيف���ة «اندبندنت» عن
�ضابط �سابق يف وكالة اال�ستخبارات
الأمريكية مل حتدد ا�سمه يف حزيران
املا�ض���ي ،حيث ق���ال ا�ستن���اداً �إىل
معلوم���ات �صنّفه���ا بـ»املوثوقة»:
القوات الأمريكية يف �سورية �ستكون
يف خطر كبري يف العام ..2018
فه���ل اتُّخذ قرار الب���دء مبواجهة
القوات الأمريكي���ة يف �سورية؟ وهل
ت�سبق معركة �رشق الفرات وا�سرتداد
خمزون �سوري���ة الرئي�سي يف النفط
والغاز نظريتها يف اجلبهة اجلنوبية،
�أو تك���ون ه���ذه اجلبه���ة التي باتت
�ساخنة جداً �أولوي���ة وجهة اجلي�ش
ال�س���وري املقبلة بعد ط��� ّي �صفحة
الغوط���ة ال�رشقي���ة ،يف وقت ك�شفت
وكال���ة �سبوتني���ك الرو�سي���ة ن�صب
ح���واىل � 6آالف �ص���اروخ «�سام»5
و�صواري���خ «ا�سرتاتيجي���ة» مل
يُك�ش���ف النقاب عنه���ا حتى الآن يف
مناطق «غ�ي�ر مك�شوفة» يف دم�شق،
ربط��� ًا بالتهدي���دات املعادي���ة �ضد
�سورية ،عل���ى وقع ت�سارع العمليات
الع�سكري���ة ال�سوري���ة يف الغوط���ة
ال�رشقية ،واقرتاب الفرقاطة الرو�سية
القادرة على �رضب �صواريخ جمنَّحة
من ال�سواحل ال�سورية.
الأبرز يكمن يف معلومات م�صدر
�صحايف رو�سي مقرب من الكرملني،
ك�شف �أن دم�شق �أجنزت جتهيز طائرات
حربية حمملة ب�أطنان من املتفجرات
«�ست���وكَل �إليه���ا مهم���ة هجومية
باجتاه �أه���داف ع�سكري���ة ح�سا�سة
يف فل�سط�ي�ن املحتلة» حلظة وقوع
�أي عدوان ع�سك���ري «�إ�رسائيلي» -
�أمريكي �ض���د العا�صمة ال�سورية؛ يف
�سابق���ة �ست�شكل «زل���زاالً» ع�سكري ًا
و�شعبي��� ًا يف «�إ�رسائي���ل» ،من دون
ان ي�ستبعد امل�ص���در �إطاللة مفاجئة
للرئي����س ال�سوري ب�ش���ار الأ�سد من
الغوطة ال�رشقي���ة ،يعقبها احتفاالت
�شعبية حا�شدة يف العا�صمة دم�شق.

ماجدة احلاج

�أك��دت دوائ��ر �أمني��ة �إماراتي��ة �أن دور ال�شي��خ حممد
ب��ن زاي��د ُيعترب الأك�بر بالن�سب��ة للمحق��ق الأمريكي
اخلا���ص روبرت مول��ر (املكلَّف بالتحقي��ق يف ت�أثري
�أم��وال الإم��ارات يف و�ص��ول دونال��د ترام��ب �إىل
البي��ت الأبي�ض) ،فقد كانت له م�س��اع كبرية يف دعم
ترامب خالل االنتخاب��ات الأمريكية عام  ،2016بنا ًء
عل��ى اعتق��اد �سائد لدى ق��ادة اخللي��ج �أن الت�أثري يف
االنتخابات الأمريكية عن طري��ق الدوالرات النفطية
�سي�ضمن لهم مكانتهم ال�سيا�سية.

¡ حمور �أ�صدقاء «�إ�رسائيل» ..قريب ًا �إىل العلن

ذكر دبلوما�س���ي �أمريكي �أن هناك حم���وراً قوي ًا
�صديق ًا لـ«�إ�رسائيل» جنح���ت الواليات املتحدة
يف ن�سج���ه و�إقامت���ه ،ي�ضم م��ص�ر وال�سعودية
والإم���ارات ،م�ؤكداً �أن حجم التع���اون والتن�سيق
بني عنا�رص هذا املح���ور ي�شمل املجاالت كافة،
و�أن العالقة بني دول هذا املحور وحقيقة وجوده
وفاعليت���ه �ستخرج قريب��� ًا �إىل العلن عرب رزمة
ت�صب يف طريق
م���ن الإجراءات واخلطوات الت���ي ّ
تطبيق ال�صفقة الأمريكية لرتتيب �ش�ؤون املنطقة..
وال ي�ستبع���د الدبلوما�سي الأمريك���ي �أن تتعاون
عنا��ص�ر ه���ذا املح���ور ال�سيا�س���ي يف �إجراءات
و�أعمال «ت�أديبية» لأي جهة حتاول ت�شوي�ش ما
ت�سعى وا�شنطن لتمري���ره يف املنطقة من حلول
للأزمات القائمة فيها ،كا�شف ًا �أن هذا املحور على
ا�ستعداد للتعاون ع�سكري��� ًا وا�ستخباري ًا ،و«من
امل�ستبعد �أن نرى تعاون ًا علني ًا يف ما يتعلق
غري
َ
مبواجهة حزب اهلل ،والت�صدي للتمدد الإيراين يف
ال�ساحة ال�سورية».

¡ القبول بـ«ال�صفقة»� ..أو االنقالب

قال��ت م�صادر �سعودية رفيعة امل�ستوى �إن ويل العهد
ال�سع��ودي حممد بن �سلمان يج��دد با�ستمرار تعهداته
خالل لقاءات��ه املتكررة مع امل�س�ؤول�ين الأمريكيني،
وعل��ى ر�أ�سهم «كو�شنري» و«غرينبالت»� ،أن ال�سعودية
�ستعمل على توفري الغطاء العربي لل�صفقة الأمريكية
لرتتي��ب �ش���ؤون املنطق��ة .و�أ�ضاف��ت امل�ص��ادر �أن
ال�سعودي��ة �ستتحرك جنب ًا �إىل جنب مع م�رص من �أجل
ح�ش��د دعم عربي لل�صفقة الأمريكية التي من املتوقَّع
�أن تع َل��ن خ�لال الن�ص��ف الأول م��ن �شه��ر ني�س��ان،
و�سيعمل اب��ن �سلمان مع ال�سي�سي عل��ى انتزاع الدعم
العرب��ي املطل��وب خالل القم��ة العربية الت��ي �س ُتعقد
تخذ قرارات
يف الريا�ض نهاية ني�س��ان املقبل ،وقد ُت َ
يف القم��ة جتع��ل ال�صفق��ة الأمريكي��ة ترت��دي عباءة
«مب��ادرة عربية مع َّدل��ة لل�سالم» .وتابع��ت امل�صادر
�أن��ه يف ح��ال ف�شل��ت ال�سعودي��ة يف �إجب��ار القي��ادة
الفل�سطيني��ة احلالي��ة عل��ى التع��اون ،ف�سيحاول��ون
�إح��داث تغي�يرات «منا�سبة» عل��ى امل�شه��د ال�سيا�سي
الفل�سطين��ي ،وت�شجي��ع �أدوات موجودة على االنقالب
على ر�أ�س امل�شهد ال�سيا�سي الفل�سطيني احلايل.
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عربي

باسل األعرج ..شهيد
ثقافة االشتباك
با�سل الأعرج ق�صة من ق�ص�ص
امل�ستحيل الفل�سطيني ..على هذا
بن���ى با�سل حلمه وعمِ ���ل عليه،
فلم ي ُِ�ضع وقته لأنه كان يعي �أن
�شعبنا يواجه ع���دواً لي�س �سهالً،
فهو لي����س «�شم�شوم الأ�سطوري»
الذي قر�أنا عنه يف �أ�ساطري اليهود
املزيفة ،بل لأن ق���وى اال�ستعمار
والإمربيالي���ة العاملية مدّته وال
زالت ب�أ�سباب القوة ،وقوى ونظم
�إقليمية تواط�أت معه ،ولأن مناعة
و�إرادة من يفرت�ض �أنهم �أويل الأمر
من���ا وعلينا لي�س���ت على مقا�س
التطلعات والأماين الوطنية.
�آمن با�سل �أن الفكرة التي عمل
عليها ل���ن تنته���ي با�ست�شهاده،
ب���ل غر�س���ه �س ُي�ؤتي ثم���اره من
خن�ساوات ي�ستقبل��� ّن بكل �شموخٍ
�أوالده���ن ال�شهداء بالزغاريد ونرث
الأرز كرمى لعي���ون وطن �سيعود
لأهل���ه مهم���ا طال الزم���ن ،ومن
�شبّ���ان و�صبايا ميل����ؤن امليادين
يف مواجهة �آلة القت���ل والتهويد
واال�ستيط���ان ،وراف�ض��� ًة الت�سليم
مبقولة دايتون ال���ذي توعّ دنا �أن
يعيد تدويرنا ،لن�صبح فل�سطينيني
بال كرامة ،بل جمرد �أدوات ال جتيد
�إالّ القمع وخدمة املحتل.
من تع���رفّ �إىل با�سل �صاحب
نظرية ثقاف���ة اال�شتب���اك ،يُدرك
ا�ستثنائيت���ه؛ ال يُط���رح مو�ضوع
نقا�ش���ي �إالّ وجتده بارع��� ًا فيه،
ت�ستطيع القول �إنه القائد والثائر
والإن�س���ان ،فه���و م���دو ٌن وكاتبٌ
ومنا�ض��� ٌل عني���د �ض���د �سيا�سة
التبعي���ة االقت�صادي���ة والأمنية
واالجتماعية الت���ي �أغرقتنا فيها
اتفاقات �أو�سلو.
م���ن ق���ر أ� و�صيته يُ���درك �أنه
�أمام فيل�سوف« :و�أن���ا الآن �أ�سري
�إىل حتف���ي را�ضيًا مقتنعً ا وجدت
�أجوبت���ي ،يا ويلي م���ا �أحمقني
وهل هن���اك �أبلغ و�أف�صح من فعل
ال�شهيد ،وكان م���ن املفرو�ض �أن
�أكت���ب هذا قبل �شه���ور طويلة �إال
�أن ما �أقعدين عن هذا هو �س�ؤالكم
�أنت���م الأحياء ،فلم���اذا �أجيب �أنا
عنكم فلتبحثوا �أنتم� ،أما نحن �أهل
القب���ور فال نبح���ث �إال عن رحمة
اهلل».
با�سل الأع���رج �آمن بالعروبة،
وعبرّ عن ذلك من خالل م�شاركته
يف ملتق���ى ال�شب���اب القوم���ي
العربي ،فهو بد�أ و�صيته بـ«حتية
العروبة والوطن والتحرير»..
لروح���ك حتي���ة عروبتن���ا
امل�ستباحة ،وحتي���ة الوطن الذي
يُب���اع يف دهالي���ز الرهان���ات
ال�سيا�سي���ة البائ�س���ة ،وحتي���ة
التحرير القاب�ض���ون على خياره
�إرهابيون.

رامز م�صطفى
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سورية تكشف المزيد من الوثائق الفاضحة للتحالف
الصهيوني  -اإلرهابي – الرجعي
تب���د�أ ال�سنة الثامن���ة من احلرب
الأمريكي���ة  -ال�صهيونية  -الرجعية
 التكفريي���ة �ض���د الدول���ة الوطنيةال�سوري���ة ،ا�ستطاع خالله���ا اجلي�ش
العرب���ي ال�سوري �أن يقدّم مع حلفائه
�أ�سطورة نادرة يف مواجهة هذه احلرب
الكونية الت���ي حُ �شد لها �أكرث من 400
�أل���ف مرتزق م���ن كل �أنح���اء الدنيا،
مزوَّدين ب�أعل���ى الإمكانيات املادية
و�صف
والت�سليحي���ة واللوج�ستي���ة ،رُ
فيها �أكرث م���ن مئتي مليار دوالر ،من
�أجل حتقيق النبوءة التلمودية بتدمري
دم�شق.
وه���ا هي املزي���د م���ن الوثائق
تتك�ش���ف ع���ن جمرى ه���ذه امل�ؤامرة
الكربى الت���ي ُدبِّرت لتدم�ي�ر �سورية
وتفكيكه���ا ،فق���د ك�ش���ف �ضاب���ط
املخابرات الأمريكي���ة ال�سابق �إدوارد
�سنودن عن وثيق���ة خطرية تعود �إىل
�سن���ة  ،2004تفيد �أن الـ  CIAهي التي
ا�ستولدت املنظمة الإرهابية اجلديدة
«جبهة الن�رصة» من رحم «القاعدة»
لتح ّل حملّها وتكون قادرة على جلب
املتطرف�ي�ن من جمي���ع �أنحاء العامل
وجتميعه���م يف ال��ش�رق الأو�سط يف
عملية �سمي���ت بـ«عُ ����ش الدبابري»
 ،SWAPS NESTلزعزعة ا�ستقرار الدول
العربية ،بع���د �أن غزت �أمريكا العراق
�سنة . 2003
يق���ول �سن���ودن :اجتم���ع يف
لن���دن ي���وم  2004/2/19مدي���رو
املخاب���رات :الأمريكي���ة والربيطانية
و«الإ�رسائيلية» يف ق�رص �أحد الأمراء
العرب جنوب لندن م���دة ثالثة �أيام،
وتقرّر �أن يكون العمل ذا �شقني:
 -1ت�أ�سي�س التنظيم املتطرّف.
 -2الق�ض���اء التام على حزب اهلل
اللبناين.
وقد اختاروا �أبا م�صعب الزرقاوي
«�أحمد فا�ضل ن���زال اخلاليلة» الذي
كان معت َق ًال يف الأردن ،و�أُطلق �رساحه
وخ�ضع لفرتة تدريب يف �أحد مع�سكرات
الـ  CIAيف �إح���دى الدول العربية ،ثم
نُقل �إىل الأنب���ار العراقية ،ومن هناك

منذ عام  2007طُ لب من البغدادي ا�ستيعاب �أعداد كبرية من املت�شددين من ال�سعودية واليمن وتون�س وفرن�سا وبريطانيا

انطل���ق يف ت�أ�سي����س التنظيم اجلديد
«الدولة الإ�سالمية يف العراق» والتي
�أ�ضي���ف �إليها بعد ذل���ك «وال�شام»،
حت���ت �إ�رشاف العقي���د يف املخابرات
الربيطانية مايكل �أري�سون ،الذي يجيد
العربية بكل طالقة ،ويتحدّث بلهجة
فل�سطينية وك�أنه �أحد �أبناء فل�سطني،
وقد حُ وّل للتنظيم يف بداية الأمر 860
مليون دوالر ،وكانت الأموال تنقل �إىل
الزرقاوي بال�شاحنات ،ليقوم ب�إر�سال
املتدربني �إىل مع�سكر يف غازي عنتاب
برتكيا كي يعمل على تدمري املقاومة
امل�سلحة العراقية التي كانت قد بد�أت
�ضد القوات الأمريكية.
اتّ�سع نفوذ الزرقاوي يف املو�صل
وتكريت والأنب���ار وديايل ،فبد�أ يتمرّد
عل���ى قائده العقيد ماي���كل �أري�سون،
مما ا�ضط���ره �إىل التخل�ص منه وقتله
يف بعقوب���ة يف  ،2006/6/7لي�سل���م
التنظيم لإبراهيم البدري املكنَّى ب�أبي
بك���ر البغدادي ،ال���ذي كان يف �سجن
بوكا يف بغداد� ،إذ �أُخرج ونُقل بطائرة
�أمريكي���ة �إىل فل�سطني املحتلة ،حيث
تلقّى تدريب��� ًا ع�سكري��� ًا وخمابراتي ًا
مكثف ًا لدى املو�س���اد «الإ�رسائيلي»
يف مرك���ز ناحال مو�ش���ي ،وعاد بعد
ذل���ك �إىل العراق و�أخ���ذ يجيّ�ش �أبناء
ال�شع���ب العراقي بحج���ة التهمي�ش

وقتال املحتلني و«الرواف�ض» ،ويُنفق
عليهم من الأم���وال التي كانت تر�سَ ل
�إلي���ه ،ليلت���فّ حوله ع���دد كبري من
العراقيني بداية ،ثم من كل الدول.
كانت �سن���ة � 2006سن���ة الف�صل
الأ�سا�س���ي يف منطقة ال�رشق الأو�سط،
�إذ ق���رّرت احلكومة «الإ�رسائيلية» �أن
تنفّ���ذ العملية �ضد حزب اهلل يف �شهر
�أيلول �سنة  ،2006لكن احلرب بد�أت يف
منت�صف �شهر متوز �سنة  ،2006ب�سبب
�أ�رس حزب اهلل جنديني لـ«�إ�رسائيل»،
وامتدت احلرب م���دة  33يوم ًا دون �أن
تتمكّن من الق�ضاء على حزب اهلل كما
كان خمطَّ طاً ،بل �إنها خرجت بخ�سائر
هائل���ة يف الأفراد واملعدات ،مما دفع
احلكومة لت�شكيل جلنة حتقيق لتقييم
الأمر ،وك�شْ ف جوانب الق�صور ،لتخرج
بنتيج���ة �أن الق�ضاء على حزب اهلل ال
ميك���ن �أن يت ّم �إال بتجفيف منابعه من
�سوري���ة و�إيران ..وهك���ذا بد�أت خطط
الإعداد «الإ�رسائيلية»  -الأمريكية -
العربية �ضد حزب اهلل و�سورية و�إيران.
يقول �سن���ودن :يف �شهر ني�سان
�سنة  2007ا�ستُدعي �أبو بكر البغدادي
�إىل تركي���ا ،ومنها نُق���ل �إىل تل �أبيب
بطائ���رة خا�ص���ة  ،ليطلَ���ب منه �أن
ي�ستوعب �أعداداً كبرية من املقاتلني
من ال�سعودية واليمن وتون�س وفرن�سا

مت فت���ح مركز تدريب
وبريطاني���ا ..و ّ
يف غازي عنت���اب لتدريب املقاتلني
اجل���دد ،و ُكلّ���ف لبناني���ون بتهريب
الأ�سلح���ة �إىل الق���رى ال�سورية التي
فيها نفوذ لـ«الإخ���وان امل�سلمني»،
كم���ا بد أ� �ض��� ّخ الأم���وال �إىل الداخل
ال�سوري ..وم���ا �أن ب���د�أت ما ي�سمى
املظاه���رات «ال�سلمي���ة» يف درعا
حتى كان هناك � 17ألف مقاتل �سوري
مت تدريبه���م يف تركيا وبع�ض الدول
ّ
العربية ،وكانت ت��ص�رف لكل منهم
 750دوالراً راتب��� ًا �شهري���اً ،كما طُ لب
من البغ���دادي التو�سُّ ���ع �إىل الداخل
ال�س���وري ..وقد عملت ه���ذه الأجهزة
على �أن تكون �سورية حمطة يجتمع
فيه���ا املتطرف���ون الإ�سالمي���ون يف
العامل ..وهكذا بل���غ عدد اجلن�سيات
التي تقاتل يف �سوري���ة  78جن�سية،
وعدد املقاتل�ي�ن � 148ألفا يف ال�سنة
الأوىل فق���ط ،وق���د أ�ُنف���ق على هذه
العملي���ات  107ملي���ارات دوالر من
ال���دول العربية ،كما يق���ول �سنودن،
وه���ذا املبلغ ت�ضاع���ف اكرث من مرة
ون�صف املرة بع���د �سبع �سنوات من
احل���رب اال�ستعماري���ة الك�ب�رى �ضد
�سورية .

�أحمد زين الدين

وفد من الكنيسة اإلنجيلية في الدانمارك يزور تجمع العلماء المسلمين
قام وفد من �آباء الكني�سة اللوثرية الإجنيلية
يف كوبنهاغ���ن؛ عا�صم���ة الدامن���ارك ،برئا�سة
املر�شدة الروحية لني �سكوفمارك ،بزيارة جتمع
العلم���اء امل�سلمني ،ودار احلدي���ث حول �أهمية
احل���وار الإ�سالم���ي امل�سيحي باعتب���اره احلل
الوحيد ملواجهة التطرف الذي يع�صف بالعامل.
وقد �أك���د رئي�س الهيئة الإداري���ة ال�شيخ د.
ح�سان عبد اهلل للوفد �أن الإ�سالم هو يف الأ�سا�س
كما امل�سيحية دين �إلهي؛ يدعو للمحبة واحلوار
والعدل واخلري ،وينبذ البغ�ض والتع�صب والظلم
وال��ش�ر ،و�أن الدعوة �إىل كلم���ة �سواء هي دعوة
�إلهية للم�سلمني للتعامل مع �أهل الكتاب.
و�أطل���ع ال�شيخ عب���د اهلل الوفد على جتربة
جتمع العلم���اء امل�سلم�ي�ن يف الدعوة للوحدة

الإ�سالمي���ة ،من دون �أن يتنا�سى الدعوة للوحدة
الوطنية الت���ي جتمع �أطياف البل���د كافة ،ومن
هن���ا جاء ت�أ�سي�سه للق���اء الروحي للمرجعيات
الإ�سالمي���ة وامل�سيحية واحلوار ال���ذي بد�أه مع
الفاتيكان ق�سم احلوار بني الأديان.
م���ن جهتها قال���ت رئي�سة الوف���د املر�شدة
الروحية لني �سكوفمارك �إنه���ا �أُعجبت بتجربة
جتمع العلم���اء امل�سلمني وكيفية �إدارته للحوار
مع بقية الطوائف ،واعدة �أنها �ست�ستفيد من هذه
التجربة يف عمله���ا يف الدامنارك مع اجلاليات
الأجنبية ،وحتى يف احلوار الداخلي.
ويف نهاية اللقاء قدّم ال�شيخ عبد اهلل دروع ًا
تكرميية للوفد ،واتفقا على ا�ستمرار التوا�صل ملا
فيه م�صلحة الإن�سانية العليا.
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ابن سلمان ..والجولة «الملكية»
يوا�صل ويل عهد ال�سعودي حممد
بن �سلم����ان جولت����ه اخلارجية على
مراك����ز الق����رار الإقليم����ي واخلارجي
قب����ل تتويجه مل����كاً ،ويوا�صل توزيع
«الهداي����ا ال�سيا�سي����ة»  -الر�شاوى
بعنوان �صفقات الأ�سلحة وامل�شاريع
اال�ستثمارية ،والتي جنح ابن �سلمان
يف تعميمه����ا ،مع ���ض�رورة االعرتاف
ب�أن����ه �أ�سق����ط املثالي����ة الأوروبي����ة
والأمريكي����ة املتعلق����ة بالدميقراطية
والتعددية ال�سيا�سية وحقوق الإن�سان،
و�أثب����ت باملمار�س����ة �أن املال ي�شرتي
اجلميع ،مهما كانت لغاتهم و�أنظمتهم
ال�سيا�سية ،خ�صو�ص ًا الغربيني الذين
ظهروا �أمامه يف طوابري تنتظر توقيع
العقود معه مقابل ت�أييدها ال�سيا�سي
له ،وغ�ض الط����رف عن كل �سلوكياته
القهرية يف الداخ����ل واخلارج ،حيث
ي�صطف الر�ؤ�س����اء وامللوك مثل فقراء
ع�شوائيات امل����دن يف العامل الثالث
ينتظ����رون احل�صول عل����ى ح�ص�صهم
الغذائي����ة الد�سم����ة بامللي����ارت من
الدوالرات.
ا�ستطاع اب����ن �سلم����ان ويف �أقل
مت تعيين����ه يف حزيران
م����ن ع����ام ( ّ
 )2017ال�سيط����رة عل����ى مقاليد احلكم،
وممار�سة �صالحي����ات امللك الكاملة
حت����ت نظر �أبيه املل����ك �سلمان ،الذي
عم����ل على البقاء يف ال�سلطة حلماية
�أفع����ال ويل عهده وقم����ع �أي حماولة
اعرتا�ض من العائلة املالكة �أو التمرد
على امللك وويل عهده ،وقد اتبع ويل
العهد تطبي����ق خطته لال�ستيالء على
العر�ش على ثالث حم����اور هي وفق
الآتي:
�رشاء ذمم مراكز القرار اخلارجي،
حيث اعتمد ابن �سلمان منظومة �رشاء
الق����رار ال�سيا�سي من مراك����ز القرار؛

ويل العهد الأمري حممد بن �سلمان �أثبت باملمار�سة �أن املال ي�شرتي اجلميع ..دون ا�ستثناء

ابت����داء ب�أمريكا ،حي����ث منح الرئي�س
الأمريك����ي ترام����ب  600ملي����ار دوالر
بعنوان �صفقات �أ�سلحة وا�ستثمارات،
لكنها يف احلقيقة تلبية لطلب ترامب
املعلن �أن ال حماي����ة للمملكة بدون
ثم����ن ،بالإ�ضاف����ة �إىل فت����ح الطريق
للعر�����ش وت�أييده مبواجه����ة العائلة
احلاكم����ة والتخل����ي ع����ن الرجلني
القويني الأمري حممد بن نايف ،والأمري
متعب؛ قائد احلر�س الوطني ،ثم �أكمل
هداي����اه املالية لفرن�س����ا وبريطانيا،
ووعد رو�سيا بح�صولها على ح�صتها
من �صفقة الو�صول للعر�ش.
�صفقة الع�رص بالتنازل عن القد�س
وح�ص����ار الفل�سطيني��ي�ن ،وال�ضغ����ط
عليهم للقب����ول بت�صفية الق�ضية وفق

مقاوم����ة الف�س����اد يف العائل����ة
املالكة و�أتباعها ،والذي متثَّل بالإجناز
الأ�سا�س����ي البن �سلم����ان يف الداخل،
الثمن الذي يدفعه ابن سلمان ومغامرت����ه الكربى باعتق����ال الأمراء
هو األغلى الستالم أي عرش ورجال الأعمال ،والت�ضحية مبعنويات
العائلة املالكة ،و�إثبات �أنها مار�ست
في العالم ..دون أي ضمانات الف�س����اد ،ونه����ب الأم����وال ،وا�ستطاع
أميركية باستمرار دعم بقائه حت�صيل مئات امللي����ارات من الأمراء
والتجار بعن����وان «مكافحة الف�ساد»،
حت����ى ل����و كان �أبطاله م����ن الأمراء،
بالتزامن مع تغطية �أمريكية وغربية
و�صمت الإعالم عن االعتقاالت ،وعدم
الر�ؤية «الإ�رسائيلي����ة»  -الأمريكية� ،إثارة حق����وق الإن�س����ان ،والتي متثل
والتي بد�أت بنق����ل ال�سفارة الأمريكية الربوباغندا الغربية مبواجهة الأنظمة
�إىل القد�����س والتهويد النهائي للقد�س �أو ال�شع����وب التي تواج����ه امل�رشوع
الأمريكي.
عا�صمة �أبدية للعدو «الإ�رسائيلي».

الثم���ن الذي يدفع���ه ابن �سلمان
يُعترب الثمن الأغلى ال�ستالم �أي عر�ش
يف العامل ،دون �أي �ضمانات �أمريكية
با�ستمرار الدعم له للبقاء ،خ�صو�ص ًا
�أن���ه �أح���رق كل ج�س���ور التوا�ص���ل
واملهادنة يف داخل اململكة وخارجها
حت���ى �أ�ضح���ى �ضعيف��� ًا وحمتاج ًا
للم�ساعدة الدائم���ة املدفوعة الثمن،
والتهديد الدائ���م بالتخلي عنه عند
نف���اذ خزائنه �أو ت�ض���ارب بقائه مع
امل�صال���ح الأمريكية كم���ا ح�صل مع
�شاه �إي���ران والرئي�س امل�رصي مبارك
وبعده الرئي����س مر�سي امل�سجونني،
وكذل���ك الرئي����س التون�س���ي زي���ن
العابدي���ن بن علي ال���ذي ت�ست�ضيفه
اململكة كالجئ.
�إن التح����دي الداخلي لويل العهد
هو نق����ل اململكة م����ن ال�سعودية �إىل
«ال�سلماني����ة» ،حي����ث بنيت العائلة
ال�سعودي����ة حكمه����ا بالتكام����ل مع
امل�ؤ�س�سة الدينية التي تغطيها �رشعياً،
وتُخ�ض����ع املواطن��ي�ن للطاع����ة ك�أمر
ديني غ��ي�ر �سيا�سي ال يحتمل النقا�ش
�أو االعرتا�ض على «�أويل الأمر» ،بينما
يتج����ه اب����ن �سلم����ان لال�ستغناء عن
امل�ؤ�س�سة الديني����ة ،و�سحبها ودورها
االجتماعي م����ن ال�ش����ارع ،مما يهدد
باخلط����ر عل����ى اال�ستق����رار الداخلي،
ب�سبب دفاع م�شايخ «الوهابية» عن
مكت�سباتهم ودورهم ،وب�سبب �صعوبة
ت�أقل����م املجتم����ع ال�سع����ودي القبلي
والدين����ي املت�ش����دد واالنخ����راط يف
االنفتاح على الع�رص.
هل ينجح بن �سلم����ان بالو�صول
�إىل العر�����ش؟ و�إذا و�صل هل ي�ستطيع
حماية عر�شه؟

د .ن�سيب حطيط

تجمع العلماء يشارك في مؤتمر «انتصارات المقاومة وآثارها على الوحدة اإلسالمية»

الشيخ عبد الله :وحدة األمة هي السبيل الوحيد لزوال الكيان الصهيوني

�شارك وفد من جتمع العلماء امل�سلمني
يف امل�ؤمت���ر الذي عُ قد يف دم�شق بدعوة من
ممثلية الإم���ام القائد �آي���ة اهلل ال�سيد علي
اخلامنائ���ي (مُ َّد ظل���ه) ،بالتعاون مع وزارة
الأوقاف ال�سوري���ة ،حتت عنوان “انت�صارات
حم���ور املقاوم���ة و�آثاره���ا عل���ى الوحدة
الإ�سالمية وحترير القد�س”.
وحت���دث يف جل�س���ة االفتت���اح رئي�س
الهيئ���ة الإدارية �سماح���ة ال�شيخ د .ح�سان
عب���د اهلل ،ف�أك���د �أن الوحدة ب���كل �أ�شكالها؛
الوطنية والقومية والإ�سالمية ،تُعترب نقي�ض ًا
كام�ل�اً لوجود الكيان ال�صهي���وين ،و”هناك
عالقة جدلية ب�ي�ن العنوانني ،فال ميكن �أن
يبق���ى الكيان ال�صهي���وين �إذا توحّ دت الأمة
وبالعك�س ،ف�إن الوحدة هي ال�سبيل الوحيد
لزوال الكي���ان ال�صهيوين ،هذه الوحدة التي
تطلق مقاومة جربناه���ا يف لبنان ،وكانت
�سبب ًا يف هزمية الكيان ال�صهيوين وان�سحابه
الذليل من بلدنا يف العام.”2000
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هل بدأت أميركا بعدها التنازلي؟
كان لأمريكا دور ه����ام يف �إ�سقاط
منظوم����ة االحت����اد ال�سوفيات����ي يف
الع����ام  ،1991وق����د �ساعدتها يف ذلك
جمموعة من العوامل� ،أهمها التو�سُّ ع
اجلغرايف لالحتاد ،والذي �أثقل كاهله
م����ن الناحي����ة االقت�صادي����ة ،ون�شوء
القوميات املتع����ددة ،و�سباق الت�سلح
م����ع �أم��ي�ركا ،وال����ذي كلّ����ف االحتاد
ال�سوفيات����ي مبال����غ طائل����ة ،و�أخرياً
ولي�����س �آخراً الر�ؤي����ة التي حملها كل
من الرئي�سني يلت�سني وغوربات�شوف،
والتي تدعو �إىل االنفتاح على الغرب،
واالنتق����ال التدريجي م����ن االقت�صاد
املوجَّ ����ه �إىل االقت�ص����اد احلر ،والكالم
عن التعاون الأمريكي يف هذا املجال.
تفلت����ت �أمريكا بعده����ا من القيود
الدولية (بعد �أن كان االحتاد ال�سوفياتي
ر�أ�س حربة لها ،وله نفوذه يف العديد
من الدول ،ويف منطقة ال�رشق الأو�سط،
وله وجهة نظر خمتلفه عن �أمريكا يف
الكثري من الق�ضايا الهامة واحل�سا�سة،
ومنها الق�ضي����ة الفل�سطينية) ،وكانت
�صاحب����ة الق����ول الف�ص����ل يف العديد
من الق�ضاي����ا الدولية والإقليمية ،و�إن
جاءت خمالفة لقرارات جمل�س الأمن،
و�أن�ش�أت التحالفات الدولية خارج هذا
الإطار ال����دويل ،كما فعلت بعد قرارها
باحلرب �ضد العراق يف العام .2003
مل تدُمْ �أحادية ال�سيطرة الأمريكية
عل���ى الع���امل طويالً ،حي���ث �أدركت
رو�سي���ا املخاطر الت���ي تتعر�ض لها
عب
ب�س�س���ب ه���ذه الأحادي���ة ،وقد رّ
عن ذل���ك الرئي�س فالدمي�ي�ر بوتني
يف م�ؤمت���ر ميون���خ للأم���ن الدويل
يف الع���ام  2007قائ�ل�اً « :ال �أح���د
ي�شعر بالأم���ان ،لأن ال �أحد ي�ستطيع
اال�ستناد على القانون الدويل ،وهذه
ال�سيا�سة هي بطبيعة احلال املحفز
ل�سب���اق الت�سل���ح» ،وعملت جاهدة
لك�رسه���ا ،وا�ستف���ادت م���ن بع�ض
املتغريات الإقليمي���ة والدولية بعد
انت�ص���ار الث���ورة الإ�سالمية و�سقوط
نظ���ام ال�ش���اه؛ �رشطي �أم�ي�ركا يف

الظروف ال�سيا�سية الدولية التي جعلت �أمريكا تتحكم مبقاليد الأمور يف العامل تغريت اليوم

منطقة ال��ش�رق الأو�سط واملدافع عن
م�صاحلها.
كان للرئي�س بوتني الدور الرئي�س
يف عودة رو�سي����ا �إىل قوتها ونديّتها
يف مواجه����ة الت�سلُّط الأمريكي وك�رس
�أحاديت����ه ،م�ستفيداً من نقاط ال�ضعف
الت����ي �أدت �إىل تفككه����ا ،فعم����ل على
�صياغ����ة �سيا�س����ات اقت�صادية ترتكز
على عدم االنفال�����ش جغرافياً ،وعلى
التعاون مع الدول التي ا�ستقلت عنها
من خ��ل�ال االتفاقيات االقت�صادية ،ما
�أدى �إىل �إيجاد دورة اقت�صادية �أنع�شت
االقت�صاد الرو�س����ي ،وقامت بالتو�سع
ومناف�سة �أمريكا يف �أ�سواقها ومناطق
نفوذها ،فدخلت مب�شاريع ا�ستثمارية
يف م�رص مبلي����ارات الدوالرات ،ومنها
م�رشوع بناء املفاعل النووي للطاقة

روسيا دخلت الصراع
السياسي في المنطقة
من بابه الواسع ..معتمدة
على المشاركة العسكرية
المباشرة
الكهربائي����ة ،عدا ع����ن ا�ستثمارها يف
املج����ال النفطي ،حت����ى �أ�صبحت من
�أهم الدول النفطية ،وهي تبيع �أوروبا

 ٪80تقريب ًا من احتياجاتها النفطية؛
من غاز وما �شابه ،وتوقيع االتفاقيات
الع�سكري����ة م����ع م���ص�ر وتركيا على
�صواريخ « »S400وغريها من �صفقات
ال�سالح ،ومع ال�سعودية والعراق..
انزعجت �أمريكا من تعايف رو�سيا
فحاول����ت تطويقه����ا يف جورجي����ا
و�أوكرانيا لكنها مل تنجح ،بالرغم من
�إ�سقاط الرئي�س الأوكراين وان�ضمامها
�إىل االحت����اد الأوروب����ي ،فكانت ردة
فعل رو�سيا �أن �ضمّت القرم �إليها بعد
اال�ستفتاء ال�شعبي فيها ،فكانت �رضبة
قا�سية لأمريكا و�أوروبا.
كذلك دخلت �إىل ال�رصاع ال�سيا�سي يف
منطقة ال��ش�رق الأو�سط من بابه الوا�سع
وذلك عرب امل�شاركة الع�سكرية املبا�رشة
يف احل���رب ال�سوري���ة �إىل جانب النظام

«الملتقى الدولي الرابع للتضامن مع فلسطين» ينعقد في لبنان
اختتم «امللتقى ال���دويل الرابع للت�ضام���ن مع فل�سطني»
�أعماله ،والذي نظّمته «احلملة العاملية للعودة �إىل فل�سطني»
حت���ت �شعار «كل القد�س عا�صمة كل فل�سطني» ،مب�شاركة نحو
 400نا�ش���ط ومنظمة جمتمع م���دين ،ح�رضوا من  80دولة حول
العامل ،لرفد حركة الت�ضامن العاملية مع فل�سطني.
ب���د�أ امل�ؤمتر ،بحفل افتتاحي �أُطلق خالل���ه �أوبريت بعنوان
«عا�صمة الدنيا» ،فيما ُكرّم عقب ذلك  10مناذج من «م�ؤ�س�سات
و�أفراد»� ،ضم���ن برنامج «ريادة العطاء لفل�سطني» لعطاءاتهم
املمي���زة يف خدم���ة الق�ضية ه���م :عائلة النا�شط���ة احلقوقية
الأمريكية الراحلة را�شيل كوري ،التي ا�ستُ�شهدت بتاريخ � 16آذار
 2003بطريق���ة وح�شية على �أيدي ال�صهاين���ة ،وال�سيدة لطيفة
�أبو حمي���د؛ والدة �أربع �شبان �أ�رسى حمكومني م�ؤبد يف �سجون
االحت�ل�ال ،وابنها اخلام����س �شهيداً ،وع�ضو احلمل���ة العاملية
للع���ودة �إىل فل�سطني؛ النا�شط احلقوق���ي الهندي �شجاعة علي،
والنائ���ب يف الربمل���ان التون�سي مبارك���ة الرباهمي ،و�صاحبة
مبادرة فر�ض قانون جترمي التطبيع يف الربملان ،وع�ضو احلملة

العاملي���ة للع���ودة �إىل فل�سطني� ،أ�صغر الأ��س�رى الأطفال التي
�أم�ض���ت يف �سجون االحتالل �سنة ون�صف؛ مالك الغليظ ،وع�ضو
يف احلملة العاملية للع���ودة �إىل فل�سطني ،النا�شطة الإ�سبانية
ماريا �أنخيل�س دياز رودريغيز ،والعازف العاملي الذي تخلى عن
جن�سيته «الإ�رسائيلية» ونا��ص�ر الق�ضية الفل�سطينية؛ جلعاد
�آتزمون ،ونا�ش���ط ال�سالم الربيطاين الراحل ت���وم هرندل ،الذي
قُتل بر�صا�ص االحتالل «الإ�رسائيل���ي» ،وجمعية «خليجيون
م���ن �أجل فل�سطني» ،ت�سلم درع التك���رمي با�سمها ع�ضو احلملة
العاملية ،عبد اهلل املو�سوي ،وعميدة الن�شطاء من �أجل فل�سطني
الهولندية الراحلة مارغ���رت تيدرا�س ،والطبيب والأ�سري املحرر
حممد البلبول ،و�شقيقه ال�رشطي والأ�سري املحرر حممود البلول،
وحركة «بدون �أر�ض» الربازيلية ممثلة �أندريه دورترا.
امل�شارك���ون جالوا الأربعاء املا�ض���ي على القرى احلدودية
املطلة على الأرا�ضي الفل�سطينية املحتلة ،وزاروا موقع انطالق
م�سرية العودة ع���ام  2011يف قرية مارون الرا�س ،حيث ارتقى
عدد من ال�شهداء.

وحلفائ���ه ،و�ساهم���ت يف الق�ضاء على
الإرهاب التكفريي يف �سورية خالل �أ�شهر
معدودة ،ما خال بع�ض املناطق ،وك�شفت
القناع عن �أم�ي�ركا ،و�أثبت���ت بالوثائق
وال�ص���ور �أنه���ا كانت داعم���ة للإرهاب،
وه���ي مَ ن �صنعت «داع�ش»؛ ح�سب كالم
كلينت���ون .كما �ساهم اجلي����ش الرو�سي،
بالتعاون مع �إيران واحللفاء ،يف هزمية
امل�رشوع الأمريكي « -الإ�رسائيلي» يف
املنطقة ،والذي �أراد تغيري معامل املنطقة
من خالل ال�سيطرة على �سورية ،وواجهت
�أمريكا يف جمل�س الأمن ،وا�ستخدمت حق
«الفيتو» �ضدها يف العديد من القرارات.
قام���ت �أم�ي�ركا بن��ش�ر ال�صواري���خ
يف العدي���د م���ن الق���ارات يف املناطق
القريبة من رو�سي���ا كر�سالة تهديد لها،
لك���ن مو�سك���و مل تكرتث له���ذا التهديد،
ب���ل اتخ���ذت قراره���ا باملواجهة عملت
ب�ش���كل رئي�س عل���ى تطوي���ر �أ�سلحتها
اال�سرتاتيجية الربية والبحرية واجلوية،
ما دفع ب�صحيفة «وا�شنطن بو�ست» �إىل
القول بعودة وا�شنطن ومو�سكو �إىل �سباق
الت�سلُّح بعد م���رور  30عام ًا على توقيع
�أمريكا واالحتاد ال�سوفيتي اتفاقية تدمري
ال�صواريخ ق�صرية ومتو�سطة املدى ،و�أكد
الرئي�س الرو�س���ي فالدميري بوتني مت�سُّ ك
مو�سك���و باملعاه���دات الدولية اخلا�صة
بالأ�سلحة اال�سرتاتيجي���ة ،وحذّر من �أن
ان�سحاب الواليات املتحدة منها قد ي�رضّ
بالأمن واال�ستقرار الدوليَّني.
الظروف ال�سيا�سية اليوم تختلف عن
الظ���روف ال�سابقة التي ا�ستفادت �أمريكا
منه���ا وجعلتها تتحك���م مبقاليد الأمور
يف العامل ،وهناك قوى �إقليمية ودولية
�صاعدة تتقدمها ال�صني ورو�سيا و�إيران
ا�ستطاع���ت �أن تواجة امل�رشوع الأمريكي
(ال��ش�رق الأو�سط اجلدي���د) يف املنطقة،
و�أن تنج���ح يف �إف�شال���ه ،م���ا يدفعن���ا
�إىل الت�س���ا�ؤل :هل بد�أت �أم�ي�ركا بِعَ دِّها
التن���ازيل ،و�إن كان على املدى الطويل؟
فلننتظر ونرَ..

هاين قا�سم
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حدد خياره مع أرسالن والقومي

اللواء الحاج :اإلرباك االنتخابي هو على مستوى التكتالت
مع �أر�سالن

ب�ي�ن وفود م�ؤي���دة لرت�شُّ حه
لالنتخاب���ات النيابية و�أخرى
�آتية لطل���ب «خدم���ة» ونقل
�شكوى ،منزل اللواء علي احلاج
م�ستم���ر يف ا�ستقب���ال النا�س
واملحب�ي�ن الوافدي���ن �إليه من
بلدته برج���ا والإقليم ،كما هي
احلال منذ عقود..
جري���دة «الثب���ات» التقت
املدي���ر الع���ام ال�ساب���ق لقوى
الأمن الداخلي ،وكان حديث عن
�آخر �أج���واء حملته االنتخابية
يف دائرة ال�شوف  -عاليه.
بر�أي اللواء احلاج قانون االنتخاب
اجلديد مينح اللبنانيني ،لأنه يعتمد
الن�سبي���ة وال�ص���وت التف�ضيل���ي،
م�ساح���ة الختيار مر�شح�ي�ن �أف�ضل
بكثري من القان���ون الأكرثي ال�سابق.
بر�أيه ،النا�س لديهم �إمكانية تف�ضيل
من تريد يف �صندوقة االقرتاع� ،سيما
�أن ال�ضغط والظروف ال�سيا�سية �أقل
ت�شنج ًا على النا����س ..يقول :ذريعة
�إم���ا «بو�سط���ة» �أو «ف���ان» لفوز
املر�ش���ح تراجع���ت ،لأن���ه ال يوجد
جناح كلي ومطل���ق ،فالنجاح بات
ن�سبياً ،وبالتايل ال�صوت التف�ضيلي
هو املحفّز احلقيق���ي لفوز املر�شح،
�سيما �إذا توفرت الئحة وازنة..
به���ذا املعنى يعوّل الل���واء احلاج
على تل���ك الإمكاني���ات اجلديدة لفتح
جماالت تغيريية نحو الأف�ضل� ،آم ًال يف
امل�ستقبل �أي�ض ًا حت�سني القانون احلايل
نحو مزيد من التطور ..يقول� :ضمن هذه
الأجواء� ،أن���ا كابن بلدة وازنة؛ �أبنا�ؤها
ميثّلون حواىل ثل���ث عدد �أبناء الإقليم
(م���ا يقارب ال���ـ� 16أل���ف ناخب) ميكن
لبلدتي برجا ت�أم�ي�ن حا�صل انتخابي
لأي نائ���ب ..ي�ضيف� :أم���ام هذا الواقع،

يف التفا�صي���ل ،مع ب���دء التحالفات
تنتظم يف الئحتني متقابلتني يف دائرتي
ال�شوف وعاليه ،يقول اللواء علي احلاج:
بات �أكي���داً �أن الالئح���ة الأوىل �ست�ضم
«تيار امل�ستقبل» و«القوات اللبنانية»
و«احل���زب التقدمي اال�شرتاك���ي»� ،أما
الالئحة الثاني���ة فمن املرجَّ ح �أن جتمع
حتالف امل�ي�ر طالل �أر�س�ل�ان مع التيار
الوطني احلر واحل���زب ال�سوري القومي
االجتماع���ي ..ي�ضيف معقِّب���اً :ورمبا قد
ت�شكَّل الئحتان م�ستقلتان� ،إحداها للمري
طالل �أر�سالن مع احلزب ال�سوري القومي،
و�أخرى ملر�شحي التيار الوطني احلر.
ي�شري احل���اج �إىل �أن ه���ذه التحوالت
االنتخابية بالعم���وم جتعل منه مر�شح ًا
جدياً ،كون���ه ميلك حيثي���ة �أ�سا�سية يف
بلدته والإقليم �أوالً ،ولأنه من�ض ٍو يف الئحة
املري طالل  -القومي ،اللذين لهما امتداد
على م�ستوى دائرتي ال�شوف وعاليه..
وحاج���ات النا�س وطلباته���ا ،تالحظ
وجود ني���ة وحواف���ز نح���و التغيري،
وحقيق���ة ،لأول مرة فعالي���ة �سيا�سية

يخت���ار املر�شح ،ويو�ضع يف البو�سطة،
وه���و �ضامن ف���وزه� ،أما الي���وم الأمور
تبدّل���ت على م�ست���وى بلدتنا ،وهناك

نعول على القانون الجديد لزيادة
الحاجّ :
الوعي لدى الناس ..ففي السابق حجبت
االصطفافات السياسية مطالب المواطنين

ير�شَّ ���ح من �أهل بلدت���ه – طبع ًا لي�س
بجميع من فيها – لأنه يف ال�سابق مل
تكن تُ�ست�شار النا����س بنوابها ،بل كان

¡ جتمع العلماء امل�سلمني ا�ستنكر كالم وزير الداخلية
اللبنانية نه���اد امل�شنوق يف جمل����س وزراء الداخلية
العرب ،والذي �أوحى م���ن خالله ب�شكل وا�ضح �أنه يريد
�أن تك���ون االنتخاب���ات النيابية طريق��� ًا ل�سحب �سالح
املقاوم���ة ،وك�أنه �أراد �إن يقول له���ذه الدول �أن يدعموا
حزب���ه ال�سيا�سي يف ه���ذا املجال ،وه���و مبعنى �آخر
ا�ستعط���اء للح�ص���ول على دعم م���ادي يف �إطار �رصاع
�إقليمي يريد �أن يورط لبنان فيه.
¡ احلاج عمر غندور؛ رئي�س اللقاء الإ�سالمي الوحدوي،
تناول �أزم���ة الـ 2700معلم الذين جنح���وا يف امتحان
جمل�س اخلدمة املدنية منذ �سنوات مبوجب مر�سومني،
عين���وا يف امل�ل�اك ،بل ُعين���وا متعاقدين
لكنه���م مل ُي َّ
بال�ساع���ة؛ خالف ًا للقانون ،يف ح�ي�ن �أن اتفاق الطائف

قب���ول معقول جداً �أن يك���ون �شخ�صي
مر�شح ع���ن املقعد ال�سُّ ن���ي يف دائرة
ال�شوف عاليه.

ن�ص على املنا�صفة ملوظف���ي الفئة الأوىل فقط ولي�س
ّ
لباقي الفئات� .سائالً :م���ا ذنب ه�ؤالء املعلمني �إن كان
معظمه���م من فئة واح���دة �أو �أكرث؟ مطالب��� ًا ب�أن تكون
الكفاءة هي املعيار ولي�س الطائفة �أو املذهب.
¡ ال�شي���خ ماهر عبد ال���رزاق؛ رئي�س حرك���ة الإ�صالح
والوح���دة ،ا�ستقب���ل يف منزل���ه النائ���ب ال�سابق كرمي
الرا�سي ،على ر�أ�س وفد ،وج���رى التباحث يف الأو�ضاع
اخلارجية والداخلي���ة ،ال �سيما مو�ض���وع االنتخابات
املقبل���ة ،خ�صو�ص��� ًا يف حمافظة ع���كار ،حمذرين من
اعتم���اد اخلطاب التحري�ض���ي والفتنوي� ،أو توظيفه يف
االنتخاب���ات النيابية املقبل���ة ،لأنه ال يخدم امل�صلحة
الوطنية ووح���دة اللبنانيني� ،إمنا يخ���دم �أعداء لبنان
وامل�رشوع الأمريكي ال�صهيوين.

�إرباك
ي�ؤك���د اللواء احلاج وجود �إرباك لدى
املكن���ات االنتخابية كاف���ة ،مع اعتماد
«ال�ص���وت التف�ضيلي» ،يق���ول :وا�ضعو
القان���ون �أنف�سه���م ي�شع���رون بالإرباك
والقل���ق ،لأن القانون اجلديد يخف�ض من
حجم جمي���ع الكتل ال�سيا�سية ،ما جعل
خال�صه���م الوحي���د لتاليف ذل���ك بعقد
التحالفات ال�سيا�سي���ة ،من دون وجود
�ضمانات �أكي���دة ،رغم رغم اقرتاب موعد
االنتخاب���ات ،فنحن عل���ى مقربة �شهر
ون�صف م���ن العملي���ة االنتخابية ،وما
زالت التحالفات غري نا�ضجة..

خرب ن�سبي
يرى علي احلاج �أن���ه كما �أن قانون
الن�سب���ي ي�شكّل حت�سين��� ًا على م�ستوى
التمثيل ال�شعب���ي ،ال�صوت التف�ضيلي
ي�شكّل خ�ي�راً ن�سبي ًا عل���ى الناخبني،
ويق���ول :نعوّل على القان���ون اجلديد
اعطاء دفع حلركة الوعي لدى النا�س،
لأنه يف ال�سابق كان���ت الإ�صطفافات
ال�سيا�سي���ة احلادة حتج���ب بغبارها
مطالب وحاجات املواطنني الأ�سا�سية،
فكان���وا يتلهون بعناوي���ن و�شعارات
ذات بعد �إقليمي ودويل ال فائدة منها،
وم���ا معان���اة اللبن���اين االجتماعية
واالقت�صادي���ة والبيئي���ة وال�صحي���ة
�س���وى ه���در للجه���ود والطاقات يف
�أمكن���ة ال فائدة منه���ا ..يتابع اللواء
احل���اج حديثه ل�صحيف���ة «الثبات»:
تخدير النا����س وحتمي�سهم ب�رصاعات
�أوزبك�ستان وباك�ستان و�أفغان�ستان لن
يلغي وجع النا�س بكافة امل�ستويات،
وه���ذه ال�شعارات الف�ضفا�ضة ال عالقة
حقيقة بال�صدق مع النا�س ،لأنها غري
قابلة للتطبيق..

بعي���داً ع���ن الغرائ���ز والع�صبيات
يتحرك اللواء علي احل���اج بني النا�س،
يق���ول� :أعدهم فقط مب���ا �أ�ستطيع فعله،
لأن رغبتي احلقيقية حتقيق بناء الدولة
مت ت�أمني ذل���ك ملا كان
الراعي���ة ،ول���و ّ
هذا التناف�س االنتخاب���ي حاداً �إىل هذه
الدرج���ة ،لأن وظيفة النائ���ب الأ�سا�سية
الت�رشي���ع .الدولة الراعي���ة للمواطنني،
من �ش�أنه���ا �إخفات الأ�صوات العالية يف
ما يتعل���ق بق�ضايا النا����س الأ�سا�سية،
لكن تق�صري الدول���ة وم�ؤ�س�ساتها بكافة
املج���االت والقطاع���ات جع���ل النا�س
يطالبون النائب بكل اخلدمات الإمنائية
واالجتماعي���ة واال�ست�شفائي���ة ..واليوم
االنتخاب���ات جتري بني حدَّي �إمالء فراغ
الدولة اخلدماتية م���ن جهة ،و�شعارات
بناء الدولة الراعية من جهة ثانية.
يعط���ي اللواء احلاج مث���ا ًال وا�ضح ًا
عل���ى ذل���ك؛ بر�أي���ه وف���رة ال�شهادات
اجلماعية لدى طالب املتخرجني ،ي�شكّل
حتدي ًا جدي ًا لإيجاد فر�ص عمل مع ندرة
ت�أمني معا�شات تليق مبهند�س �أو طبيب
�أو حمامي ..يقول :راتب يعيد �أقله نفقات
تخ�ص�ص���ه غري م�ؤمن ،وهذا الأمر ي�صيب
النا�س بالإحباط واخليبة..

عنوان الرت�شُّ ح
ولأن مفت���اح احل���ل يف لبن���ان،
بح�سب اللواء احل���اج ،حلحلة ق�ضاياه
االجتماعي���ة ،يق���ول :عن���وان تر�شحي
لالنتخاب���ات النيابية عي����ش املواطن
اللبن���اين عي�ش��� ًا كرمي���اً ،بعي���داً عن
الإ�صطفاف���ات ال�سيا�سية احلادة� .أريد �أن
�أخ���دم �شعبي و�أهلي بعي���داً عن نفاق..
ال�سيا�س���ة يف لبن���ان لي�س���ت ثابت���ة،
واملواق���ف تتبدل بح�س���ب الظروف ..ما
يهمن���ي الع���ودة �إىل النا����س ،وحقيقة
وجعه���م ،ومطالبهم ،م���ن دون ن�سيان
الثوابت الوطنية الكربى للبنان واحلفاظ
عل���ى وحدت���ه الوطني���ة طبع���اً ..هذه
الثوابت و�إن ظللت عملنا ،حتى ال حتيد
عنها النا�س يجب اراحته���ا وطم�أنتها،
لأنه يف ظلم النا�س لن تتم�سك باملبادئ
والأخالقي���ات ،فالثاب���ت مرتبط ب�شكل
وثيق بحاجات النا����س ،واليوم مطالب
�أهلن���ا مما �أتلم�سه منه���م لي�ست كثرية،
ه���م بحاجة �إىل لفتة من الدولة للعي�ش
با�ستقرار.
ي�ؤك���د اللواء احل���اج �أن ميزة لبنان
�أنه بل���د جمموعة العائ�ل�ات الروحية
املتنوع���ة ،يقول :له���ذا ال�سبب احلفاظ
عل���ى التوازن فيما بينه���ا ،حفاظ ًا على
كرامات النا�س ..وم���ا يجمع اللبنانيني
الكثري وم���ا يفرقهم �إن حت�س�سناه بنوايا
�سليمة ،ميك���ن ان ي�ش���كل م�صدر غنى،
ووحده���ا الدولة ال�ضامن���ة الراعية من
�ش�أنه���ا اعطاء كل ذي ح���ق حقه� ،سواء
كان مطلب ًا فردي ًا �أو جماعياً.

�أجرى احلوار :بول با�سيل
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لقاء علمائي في حركة األمة رفضًا للتطبيع ..ودعمًا لفلسطين
دعم ًا للمقاوم���ة ،نظّم علما ُء دين من
ال�سنية
حركة التوحيد الإ�سالمي ،والهيئة ُ ّ
لن��ص�رة املقاومة ،وجمعية ن���ور اليقني،
وحركة الإ�ص�ل�اح والوحدة ،وحركة الأمة،
يف مق��� ِّر الأخرية ببريوت ،لق���اء علمائي ًا
حت���ت عنوان :رف�ض��� ًا للتطبي���ع ..ودعم ًا
لفل�سطني.
اللقاء ا�ستُهل ب�آيات بينات من الذكر
احلكيم ،ثم حتدث يف املنا�سبة� أمني عام
حرك���ة التوحي���د الإ�سالم���ي ال�شيخ بالل
�سعيد �شعبان ،ف�شدد على �رضورة الوحدة
ملواجهة الهجمة التي تتعر�ض لها الأمة،
ور�أى �أن كل م�رشوع ال يلتزم ق�ضية امل�سجد
الأق�صى هو م�رشوع مرفو�ض مبتور ،مهما
كانت عناوينه.
كما �ألقى م�س����ؤول حركة حما�س يف
لبن���ان علي برك���ة كلمة �أك���د خاللها �أن
املفاو�ضات ال�رسي���ة �أو العلنية لن جتلب

�إال التطبيع الذي ال ي�ستفيد منه �إال العدو،
داعي ًا �إىل توحيد اجله���ود لإحباط �صفقة
القرن التي تعم���ل الواليات املتحدة على
�إجنازها.

كلمة جمعية نور اليقني �ألقاها ال�شيخ
جم���ال حممد ،ف�أك���د �أن املقاوم���ة التي
انت�رصت يف لبن���ان وغزة� ،ستنت�رص ب�إذن
اهلل« ،فنحن �أمة ال تركع �إال هلل ،و�ستجدون

منا كل مقاومة ترهبك���م وتنت�رص عليكم
بف�ضل الت�ضحيات وال�شهداء والدماء».
املدير الع���ام التنفيذي لـ»برملانيون
من �أجل القد����س»؛ الب�شري جار اهلل ،الذي
ح�رض من جمهوري���ة اجلزائر ،لفت �إىل �أن
التطبيع يقوم عل���ى �أ�س�س �أربعة :تطبيع،
ومطبِّ���ع ،ومنه���ج ،وبيئة ،وه���ذا ما عمل
عليه العدو؛ حي���ث �أوجد بيئة تقوم على
قب���ول التطبيع ،وفيها مطبّعون تخلوا عن
الق�ضي���ة الأم ور�سالته���ا ونهجها الأ�صيل
مل�صلحة االعداء.
ث���م �ألقى ال�شيخ ط�ل�ال يو�سف كلمة
حركة الإ�صالح والوحدة ،ف�أكد �أن مقاومة
التطبيع تقت�ضي رف�ض �أي �شكل من �أ�شكال
التعام���ل مع الع���دو ،داعي��� ًا للحذر من
الت�رصيحات ال�سيا�سية التي تدعو لل�سالم
مع الع���دو الذي يريد �أن يه���دم كل قيمنا
وتاريخنا.

و�ألقى كلمة الهيئ���ة ال�سُّ نية لدعم
املقاوم���ة ال�شي���خ �إبراهي���م الربيدي،
ف�ش���دد عل���ى الرف����ض لأي �ش���كل من
�أ�ش���كال التطبيع مع الع���دو ،لأنه عدو
اهلل واالن�سانية واحلي���اة ..وقال :اليوم
احليادية يف ظلم وعدوانية العدو تُع ّد
�إجراماً.
ث���م كانت كلمة �أمني ع���ام حركة
الأم���ة ال�شي���خ عب���داهلل جربي  ،الذي
�أكد �أن التطبيعُ مع الع���د ّو ال�صهيوين
ب�أ�شكا ِل ِه كاف���ة ،حمرّ ٌم �رشعاُ ،وجرمي ٌة
نك���راء ،معترباً م���ا ي�صبو �إلي���ه دُعا ُة
التطبيعِ م���ن م�صالحَ مزعوم���ةٍ ،غ ُري
معتَ�َب�رَ ٍ �رشع���اً ،داعي��� ًا �إىل �إلغا ِء كل
االتفاقي���اتِ واملعاه���داتِ والتفاهماتِ
ني الأنظم ِة العربي ِة
ال�سيا�سي ِة املربَمَ ِة ب َ
والإ�سالمي ِة والعدو «الإ�رسائيلي» ،وما
ترتب عليها من التزامات.

لقاء حواري لـ«الجمعيات والشخصيات اإلسالمية» مع المرشح يوسف الطبش :بيروت ستبقى ّ
وفية ألصالتها
نظّ���م لق���اء اجلمعي���ات
وال�شخ�صي���ات الإ�سالمية يف لبنان
جل�س���ة حوارية م���ع مر�شح حركة
النا�رصيني امل�ستقلني – املرابطون
عن املقع���د ال�سُّ ن���ي لدائرة بريوت
الثاني���ة الدكتور يو�س���ف الطب�ش،
بح�ضور رئي�س اللق���اء ال�شيخ عبد
اهلل ج�ب�ري ،ومن�سّ ���ق العالقات مع
الأحزاب والق���وى ال�سيا�سية د .رائد
�شهاب الدين ،وع�ضو الهيئة القيادية
يف املرابطون الأ�ستاذ حممد قليالت،
وال�سادة العلماء ومندوبي املناطق،
وذل���ك يف املرك���ز الرئي�سي حلركة
الأمة  -بريوت.
ال�شيخ وليد العمري �ألقى كلمة
ترحيبية با�س���م اللقاء� ،أكد فيها �أن

بريوت حتت���اج �إىل الكثري من اجلد
والعم���ل ،و�إىل املزي���د م���ن الإمناء
واالهتمام بق�ضايا �أهلها.
من جانب���ه� ،أثنى ال�شيخ جربي
عل���ى الدكت���ور الطب����ش؛ املرابط
النا��ص�ري ،امللت���زم بثوابت فكره
القوم���ي العروب���ي ،واملنا�ض���ل
البريوت���ي الأ�صيل ،ابن هذه املدينة
العريق���ة التي قدّمت ال�شهداء دفاع ًا
عن عروبة ووح���دة لبنان ،وهي لن
تخون يوم ًا عروبتها.
وق���ال ال�شي���خ ج�ب�ري� :أهايل
بريوت الذين  نا�رصوا ق�ضايا العرب
وامل�سلم�ي�ن ،لن يتخل���وا عن �إرثهم
وتاريخه���م العروب���ي والإ�سالم���ي
والوطن���ي ..يكف���ي �أن �أول دع���وة

للجهاد من �أجل القد�س �صدرت عام
 1947من مفتي اجلمهورية اللبنانية
ال�شيخ حممد توفيق خالد ،وبالتايل
ف�إن ب�ي�روت �ستبقى وفيّ���ة لقيَمها
وتاريخها وم�ستقبلها.
�أما الدكتور رائ���د �شهاب الدين
ف���ر�أى �أن بريوت املدين���ة العربية
الأ�صيل���ة لن تن�سى م���ن ت�سبب يف
فقرها وحماولة تغريبها عن �أ�صالتها
وروحها ،مت�سائ�ل�اً  :من الذي ت�سبب
يف االرتفاع اخلط�ي�ر يف املديونية
العامة والعجز يف املوازنة العامة،
وانت�ش���ار الف�ساد ،ونهب املال العام
وال�شاطئ اللبناين ،وحتديداً ال�شاطئ
البريوت���ي؟ وم���ن �أكل حق���وق �أهل
العا�صمة يف و�سطهم التجاري؟

َّ
مرشحا «أمل» و«القومي» زارا حركة األمة :ستبقى بيروت حاضنة  لكل القضايا العربية والوطنية
ا�ستقبل �أمني عام حركة الأمة؛ ال�شيخ عبد
اهلل جربي ،يف املركز الرئي�سي لـ«احلركة» -
ب�ي�روت ،مر�شح حركة �أمل عن املقعد ال�شيعي
يف دائ���رة ب�ي�روت الثانية؛ حمم���د خواجه،
بح�ض���ور �أع�ض���اء م���ن الهيئ���ة القيادية يف
احلركة؛ ال�شيخ وليد العم���ري والأ�ستاذ خالد
ع�ضوم والأ�ستاذ حممد زين.
وجرى خالل اللقاء الت�أكيد على �أن بريوت
عا�صم���ة لكل اللبنانيني ،وه���ي لكل الطوائف
واملذاه���ب ،ولي�ست حكراً على �أي فريق؛ كانت
وماتزال هويته���ا عروبية وقومي���ة ووطنية،
مهم���ا ح���اول البع�ض زرع الفتن���ة بني �أبناء
الوطن الواحد.
وح���ذّر املجتمع���ون ،مع اق�ت�راب مو�سم
االنتخاب���ات النيابي���ة ،من ت�سع�ي�ر اخلطاب
الطائفي �أو املذهبي لك�س���ب �أ�صوات �إ�ضافية،
غري �آبه�ي�ن بانعكا�س خطاباته���م امل�شحونة
على اال�ستقرار يف البلد.
كما ا�ستقبل ال�شي���خ جربي مر�شح احلزب
ال�س���وري القوم���ي االجتماع���ي ع���ن املقعد
الإجنيلي يف دائرة بريوت الثانية؛ فار�س �سعد،

بح�ضور ناظر التنمية ل�ش�ؤون االنتخابات يف
بريوت حممد نحلة.
وجرى خ�ل�ال اللقاء الت�أكي���د على هوية

ب�ي�روت احلا�ضنة  لكل
الق�ضايا العربية والوطنية ،مذكّرين ب�أن �أبناء
بريوت ه���م الذين �أطلق���وا الر�صا�صات الأوىل

�إيذان��� ًا بانطالق املقاومة يف لبنان �ض ّد العدو
ال�صهيوين ،م�ؤكدين �أن بريوت �ستبقى احلا�ضن
لكل مقاوم و�صاحب ق�ضية محُ قّة.

ثقافة
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«المغني» لحسن مقداد ..رحلة البهاء والقوافي
«املغن���ي» ..دي���وان جدي���د لل�شاع���ر ال�شاب
ح�سن املقداد �صدر ع���ن «دار الوالء» ،بعد ديوانه
«ف�أ�شارت �إيل» ال�صادر عن «دار الأمري».
يف ديوان���ه اجلديد ،ي�ؤكد ال�شاع���ر املقداد �أننا
�أم���ام نوعية من ال�شعراء ال�شب���اب الذين يُبحرون
يف ر�سم ال�صور ال�شعري���ة بطريقة مبدعة ورائعة،
فع�ب�ر ت�سع وع�رشين ق�صيدة يتنقل بنا ال�شاعر بني
الليايل املاطرة و�أعوام الطوفان والربيع لريحل بنا
�إىل «�أنا�شي���د الغ�ضب ،فيكت���ب ق�صائد �إىل فيكتور
جار ،وبا�سل الأعرج ،ويتلو لنا تراتيل العيد و�أغاين
املدن».
فـ«��س�ر الق�صيدة» عن���د ح�سن املق���داد «�إن
انت�شاء ال�شعر �أن يخفي املراد او الدوافع..
�أو تفا�صيل احلكاية
حيث ال معنى نهائي
فكل جميلة �سرتى الق�صيدة كيف �شاءت
كل �ساهرة �ستقر أ� يف �سطوري
ما تريد ..وما يريد ال�شعر
ال ال�شعراء»
ح�س���ن املقداد تن�ضج �صوره لدرج���ة �إن قر�أتَه
�ستظ ّن �أن���ه يف الأربعينات من العم���ر ،وهو الذي
ما زال يف عم���ر الورود ،بحي���ث مل يتجاوز عمره

�ستة وع�رشي���ن عاماً ،فيقدّم لوحات ب�صور متعددة
ومتنوعة� ،س���واء يف الغزلي���ات �أو الوجدانيات �أو
الوطنيات.
فها هو يف ق�صيدة «�أم���ام �أمر�أة ونهر» ،وهي
الفائ���زة يف املرتب���ة الأوىل يف م�سابق���ة «�أول
ق�صي���دة» التي نظمتها �إذاع���ة الب�شائر عام ،2016
ير�سم بالكلمات لوحات بهاء فيقول:
« لنهر عميق اللون يف الليل اركع
خيايل ..قناديل �إىل الغيب ترفع
تراودين عيناك ..ال �أمتنع
ولن تفتح الأبواب  ..ل�ست بيو�سف
و�إن كانت الأيدي علي تقطع»
�إىل �أن يقول:
«خذي نحو معناك البعيد ق�صائدي
حنيني لت�رصيح اللقاءات مطلع
ت�صريين هذه اللقاءات
قبلة على كل �أفواه ال�ضفاف توزع»
وتكتمل ال�صورة يف ذهن ال�شاعر ال�شاب:
«وليلي ير�ش الزهر حويل
و�أنت من ترطب �أزهار اخليال فتينع
غريبان يف الوادي� :أنا وابنة ال�سنا
ن�سافر يف فو�ضى احلوا�س ونرجع»

�إىل �أن يقول:
«ويل قلب ع�صفور �صغري
يحثه حنيني �إىل دف البالد في�رسع
بالدي اكتمال النون والنون ن�سوة
فلو مل تكن ما كان م�شط وخمدع
ومذهب قلبي احلب ..هل تلك بدعة؟
تعايل �إذاً ..ال ب�أ�س �إن قيل مبدع»
حقاً ،ح�س���ن املق���داد ال�شاعر ال�ش���اب مبدع،
و�ستنتظره الكثري من حمطات التوهُّ ج ،لأنه بب�ساطة
هو ابن منطقة ال�شم�س
«مدينة تزيح عن قرنفل قمي�صها
ترتاح للم�ساء والهواء يف اخلريف
ك�أنه���ا يف اللي���ل رغم �ضوئه���ا املفتوح نحو
خ�رصها
عفيفة كريف
�أنا �أرى ما ال يرى
يل �صورتان ..يل  -لها:
حيا�ؤها وعطرها اللطيف»
�إنها بعلب���ك املدينة ال�سم���راء التي يغني لها
ال�شاعر ال�شاب.

�أحمد

رسم نهرًا وغرق فيه ..وجزيرة الالموتى
�ص���در لل�شاع���ر الدكت���ور با�سل بدي���ع الزين
ديوانان هما« :ر�سم نه���راً وغرق فيه» ،و»جزيرة
الالموتى».
ففي الأول يذهب بنا ال�شاعر عميق ًا ير�سم مالمح
وج���ه ،ويكون مع نه ٍر ويذه���ب يف رحلة ،تنده�ش
من لغة ترتقرق يف العق���ل والقلب ،والديوان كما
�أكد الدكتور خالد كموين يف كلمته يف حفل �إطالق
الديوانني «دي���وان يحمل وه���م امل�شهد و�رضاوة
العي����ش فيه»؛ «ر�سم نهراً وغرق فيه»� ،أي حقيقة
تريد ،وقاحة الغي���اب يف ذروة احل�ضور! نعم ،هذا
ما ح�صل معك ،وقد قلت« :لكي ال تن�شغل بالغياب
لكي ال �أن�شغل بالغي���اب» ،فـ«ان�شغلت بالغياب،
كل الط���رق ت�ؤدي �إىل وجدانك القارئ للكون خراباً،
وللعي�ش فيه وهم ًا وعبث ًا ال ينتهيان» ،لتقول لنا
يف مقتبل الديوان« :خرابٌ طينة هذا الزمن خراب/
وحده���م من جنوا يف غم���رة ال�سئلة /ولكي يبقوا

�أمناء لوح�شتهم /ر�سموا نهراً وغرقوا فيه».
ويف ق�صيدت���ه ال�رسدي���ة يف ديوان���ه الثاين:
«جزيرة الالموت���ى» ،يطلق الدكتور الزين �رصخة
الإن�سان يف هذا الكون الالمتناهي:
«�أم�س
حاروا يف تن�صيب �شيخ الطريقة
كي ال يفقدوه
لكن مطراً غريب ًا
ف َّر من �سماء مبهمة
و�سكن �أر�ضهم
مطر غريب
قر�أوا فيه نواة غيث
وحده �شيخ الطريقة
قر أ� فيه
انتقام ًا م�ضاعف ًا
فقتلوه»

لق���د تعودنا �أن «�شيخ الطريق���ة» يكون زاهداً
مت�صوف ًا متعبداً ورعاً ..فرناه ثائراً يف وجه هذا كله،
يف وج���ه «اللعنة» ،واللعنة هن���ا بقدر ما ربطها
ال�شاعر بال�سماء ،فهي تب���دو نتيجة ملا يراه على
االر����ض ،ذلك �أن �شيخ الطريق���ة يف هذا املقام هو
الإن�سان املعرت�ض عل���ى الب�شاعة التي جتري ،هو
الذي يرف�ض الظلم ولديه لغة �أخرى تخالف ال�سائد،
وتخالف لغة القبيلة ،لذل���ك �ستقتله القبيلة ،كما
يراه الدكتور كمونة يف كلمته الرائعة بال�شاعر.
يف قراءة دي���واين ال�شاعر الدكتور با�سل الزين
وج���دان و�صور و�آمال و�أحالم وموت وحياة وجتدد
ورح�ل�ات يف عامل واق���ع ومتخي���ل يف �شاعرية
�صافية وخالبة.
دكتور با�سل و�صلتنا �صورك ،دخلت يف ف�ؤادنا،
ودخلت �رصختك الأعم���اق ،ورمبا جتربة ال�شعراء
ال�شباب �أكرث ن�ضوجاً من كهولتنا ،فتحية لك..

بريد القراء

وسائل التواصل االجتماعي ..واإلعالم االنتخابي
فر�ضت و�سائ���ل التوا�ص���ل االجتماعي نف�سه���ا يف احلياة
العامة واخلا�ص���ة ،للأفراد واجلماعات ،وتقدّم���ت على و�سائل
الإعالم ب�رسعة ن�رش اخلرب والكلفة الأقل ،مع �سهولة تداولها من
الأف���راد كافة ،جلهة التقدميات واخلدمات م���ن دون متيّز طبقي
�أو اجتماعي ،فيكفي �أن يكون الإن�س���ان مُ لم ًا بالقراءة والكتابة
الب�سيطة لي�صب���ح �رشيك ًا يف هذه املنظومة؛ �ش�أنه �ش�أن الوزراء
والنواب والر�ؤ�ساء واملثقفني.
لقد �أ�صبحت و�سائل التوا�ص���ل االجتماعي رائدة يف جتنيد
الر�أي العام وح�شده يف الق�ضايا العامة ،خ�صو�ص ًا يف ما يتعلّق
باالنتخابات الرئا�سية �أو النيابية يف العامل ،حيث حوّلت اللقاء
االنتخاب���ي ونقا�شاته من لقاء حم�ص���ور يف العدد واجلغرافيا
والزمن �إىل لقاء افرتا�ض���ي  -واقعي ال حتدّه م�ساحة جغرافيّة،
ومفتوح للعامة مع ا�ستدامة الزمن ،فال ينق�ضي خطاب �سيا�سي

�أو موق���ف ملنتخَ بْ �أو موقف لناخب عن���د انف�ضا�ض اللقاء ،بل
ي�ستم���رّ بعد كتابة املن�شور �أو الفيديو ما مل يلغه �أحد �أو يعدّله
�أو يحجّ مه.
إ� ّن و�سائل التوا�صل الإجتماع���ي بد�أت ت�ؤثّر يف الر�أي العام
واالنتخاب���ات النيابية ،حي���ث إ� ّن بع�ض الت�رسيب���ات كادت �أن
ته���زّ الأمن واال�ستقرار ،وفجّ رت بع����ض التحالفات ال�سيا�سية �أو
امل�ساكنة ال�سيا�سية ،و�أباحت �رسّية اللقاء املح�صور ،و�صو ًال �إىل
اعتماد بع�ض الأحزاب منظومة احلملة االنتخابية على “الفي�س
بوك” ك�إطار �إعالمي بني���وي متكامل مع الفعاليات االنتخابية
والو�سائ���ل الكال�سيكي���ة؛ م���ن يافطات ومن�ش���ورات وفعاليات
ولق���اءات ،وذلك ملا توفّره ه���ذه املنظومة م���ن خف�ض الكلفة
املاليّة وال�رسعة يف االنت�شار.
لك���ن تبقى له���ذه املنظوم���ة م���ن التوا�ص���ل �سلبياتها و

�إيجابياتها ،فكما تتيح اال�ستفادة منها تتيح �أي�ض ًا للخ�صم نف�س
امل�ساح���ة ،كما �أنها ت�ستطيع �إحل���اق الأذى بالأفراد واجلماعات
ال�سيا�سي���ة ،نتيجة �إمكانيّ���ة الفربكة والتزوي���ر ون�رش الأخبار
الكاذبة والإ�شاعات ال�سلبية م���ن دون ا�ستئذان ومن دون كلفة،
ود�س ال�س��� ّم الإعالمي ،مما
م�ضاف���ة �إليها القر�صن���ة واالخرتاق ّ
يلحق ال�رضر ب�صاحب املوقع �أو ال�صفحة.
�أما عن �ضبط ن�شاط و�سائل التوا�صل االجتماعي فهو �صعب،
يد�س الأخبار الكاذبة
نظراً �إىل عدم توفّر املحا�سبة القانونيّة ملن ّ
للح��� ّد من فربكة الإ�شاعات واال�ستف���زاز الأخالقي والطائفي ،بل
علين���ا �أن نقوم بدفع �أكرث للوعي الأخالق���ي عرب هذه الو�سائل
للتخفيف من حدّة �سلبياته على ثقافة الأفراد �أو اجلماعة.

بتول ح�سني حمدان
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كاريكاتير

أوروبا تسعى لـ«إعدام» الشاورما التركية
تُعترب وجبات ال�شاورما الرتكية من بني �أكرث
امل�أكوالت التي تف�ضّ لها كثري من ال�شعوب ،ال �سيما
يف �أوروبا ،لكنها الآن تواجه تهديداً حقيقياً ،فهناك
�سيا�سيون يف االحت��اد الأوروب��ي يتحركون حلظر
مادة الفو�سفات الالزمة للإبقاء على حلم ال�شاورما
رطب ًا ومت ّبالً ،وي�ست�شهدون يف ذلك مبخاوف �صحيّة
ا�ستناداً �إىل درا�سات تربط بني امل��ادة امل�ضافة
و�أمرا�ض القلب.
الق�ضية بد�أت عندما اقرتحت اللجنة التنفيذية
لالحتاد الأوروبي ال�سماح ر�سمي ًا با�ستخدام مادة
الفو�سفات يف حلم ال�ض�أن� ،أو حلم الأبقار� ،أو حلم
العجول ،و�صوّتت جلنة ال�صحة ب�أغلبية � 22صوت ًا
من �أ�صل  32ملعار�ضة االقرتاح ،يف �أعقاب درا�سات
حديثة ت�شري �إىل �أن املادة امل�ضافة تعرّ�ض النا�س
خلطر الإ�صابة ب�أمرا�ض القلب على نحو �أكرب.
وت�شري املعلومات �إىل �أنه قد ينتهي ت�صويت
ال�برمل��ان بالكامل ،وامل��ق��رر انعقاده يف غ�ضون
�أ�سوعنب ،بحظر املكوِّن ،وهو ما يُحتمل �أن يحذف
بدوره وجبة ال�شاورما من قوائم الطعام الأوروبية.
�أ�صحاب مطاعم ال�شاورما لي�سوا �سعداء بذلك؛
�إذ يقول �أحدهم � :إنهم يبحثون عن طرق للإ�رضار
بالأعمال الرتكية هنا ،و�أ�ضاف :مثل هذا احلظر �سيكون
تـــ�صـــــدر عـــــــن
�شــركــة الـقـــلــم
للإعالم �ش.م.م.

�أ�سو�أ ما ميكن تخيّله� ..إذا جنح الربملان الأوروبي يف
ذلك� ،سيكون هذا مبنزلة حُ كم الإعدام على �صناعة
�إعداد ال�شاورما الرتكية ب�أكملها يف االحتاد الأوروبي.
بع�ض الأطعمة ال�رسيعة الأخ��رى ح�صلت على
موافقة الربملان الأوروبي ،على رغم احتواء مكوناتها
الفو�سفات ،كما احلال يف ا�ستخدامه يف قطع حلم
اخلنزير عام  ،2014ما ي�شري �إىل متييز �ضد الطعام
الرتكي ،مع �أن كمية الفو�سفات التي ي�ستهلكها
املواطن يف االحتاد الأوروب��ي ،خالل عام كامل من
تناول ال�شاورما الرتكية ،تعادل ما ي�ستهلكه �إذا ما
�رشب لرتاً ون�صف اللرت من الكوكا.
وبقدر ما قد تبدو الق�ضية غري هامة ،لكن هناك
�أكرث من مئة �ألف وظيفة يف �أملانيا تعتمد على
ال�شاورما الرتكية (دونر الكباب) ،ومن بني  500طن
من الدونر املنتجة يف االحت��اد الأوروب��ي كل يوم
تنتج �أملانيا  80يف املئة منها.
وت�شري التقارير التي تُ�صدرها رابطة منتجي
ال�شاورما الرتكية يف �أوروبا �إىل �أن ُ�صنّاع ال�شاورما
الرتكية يف �أمل��ان��ي��ا يبيعون ح���وايل  2مليون
�ساندويت�ش يومي ًا يف املدن التي ين�شطون فيها،
م�ستخدمني �أكرث من  400طن من اللحوم ليتمكّنوا
من �س ّد حاجة ال�سوق.
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