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{ الـــــــقــــــدس (أ ف ب) - صــــــرح
رئــــيس الـــــوزراء اإلســــرائــــيــــلي
بـنــيـامـ نـتـنـيـاهـو صـبـاح امس
الـــــــثالثـــــــاء أنـه ســــــحـب طـــــــلب
احلـــصــانــة مـن الــكــنــيـــست قــبل
ـان سـاعــة من بــدء جـلــسـة لــلـبــر
اإلســـــرائــــــيـــــلـي لـــــبــــــحث هـــــذا
ـتــهم الــطــلب.وقــال نــتــنــيــاهــو ا
بــثالث قــضــايــا فــســاد في بــيـان
ـــان أنــني "أبـــلــغـت رئــيس الـــبــر
أسحب طلبي للحصانة". وأضاف
"في وقت الحـق ســــأقــــضي عــــلى
االدعــاءات الـســخــيـفــة (...) الـتي
أُعـدّت ضـدي".واضــاف نـتـنـيـاهـو
الـذي يـزور واشنـطن حـاليـا حيث
سـتــعـلن الـثالثــاء "خـطـة الـسالم"
األمـيـركـيـة "لكـن حـاليـا لن أسـمح
خلــــصـــــومـي الــــســـــيـــــاســـــيــــ
بـاســتـخـدامـهـا لـزعـزعـة اخلـطـوة
التـاريـخـيـة التي أقـوم بـهـا".وكان
نــتـنـيـاهـو وصف ب"الــتـاريـخـيـة"
خـطـة الـسـالم هـذه الـتي رفـضـهـا
الــفــلــســطــيــنــيـون.واتُــهم رئــيس
الـوزراء االســرائـيـلي فـي تـشـرين
الثاني 2019بالـفسـاد واستغالل
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وقـد طــلب من الــكــنـيــست مــطـلع
كانـون الثاني مـنحه حصـانة بعد
االنــتـخــابـات الــتــشـريــعـيــة الـتي
ســـتـــجـــرى في الـــثـــاني من آذار
مـعـوال عـلى فـوزه حلـمـايـة نـفـسه
ـلك حـالـيـا من الـقـضــاء.لـكـنه ال 
ان ـؤيـدين في الـبـر أغـلبـيـة من ا
ـعـارضـة بـيـنـمـا أقـنـعت أحـزاب ا
غـالـبيـة من النـواب بـدراسة طـلبه
قبل االنتـخابات.وكـان يفترض أن
يـجـتمع الـنواب الـثالثـاء ليـقرروا
إنــــشــــاء جلـــنــــة تــــكـــلـف دراســـة
طلبه.ويؤكد نتنياهو براءته وأنه
ضــحـيـة "حـمـلـة شـعـواء" تـشـنـهـا

وزارة العدل ووسائل اإلعالم.
الى ذلـك فـلــســطــيــنـيــون لــوكــالـة
فـــرانس بـــرس امس الـــثالثــاء أن
ـــثــــلــــ عن حــــركــــة حــــمـــاس
سيـشـاركون في اجـتـماع الـقـيادة
الــفــلــســطــيــنـيــة الــذي دعــا الــيه
الــرئـيس مـحــمـود عـبــاس لـبـحث
آلــيــات الــرد عـــلى خــطــة الــسالم
الـتي سيعـلنـها الرئـيس االميركي

دونــــــــالــــــــد تــــــــرامـب مــــــــســـــــاء
الثالثـاء.وأكـد الـقـيـادي في حـركة
فـتح عـزام األحـمـد لفـرانـس برس
"دعــونـا حــركـة حــمـاس حلــضـور
اجــــتــــمــــاع الـــقــــيــــادة الــــطـــار

وسيحضروا االجتماع.
وإســـتـــقــبـل الــرئـــيس األمـــيــركي
دونـــالــــد تــــرامب امـس اإلثــــنـــ
"صديقه" بنيام نتنياهو قبل أن
يـــقــدم خـــطــة سـالم اعــتـــبــرتـــهــا
اســرائـيل "تــاريــخــيـة" ورفــضــهـا
الفلسطينيون بقوة مسبقا.ويؤكد
ترامب الذي عهد منذ وصوله إلى
ــلف احلـسـاس الــسـلـطــة بـهـذا ا
إلى صـــهــــره جـــاريـــد كـــوشـــنـــر
بــاســتــمـــرار أنه يــريــد "فــعال" أن
يــــنـــجح حــــيث فــــشل الــــرؤســـاء
الـسـابـقـون.لكـنـه لم يـوضح يـوما
كـــــيف ســــيـــــعــــيــــد إلـى طــــاولــــة
فـاوضـات الفـلـسطـيـنيـ الذين ا
يـرون أن واشـنطن لم تـعـد تتـمتع
صداقية لتلعب دور وسيط في با
هـــذه الــقــضــيــة.ويــبــدو بــرنــامج
الـزيـارة الـذي يـسـتـمر يـومـ في
الـبـيت األبـيض مـثـقال.فـسـيـلتـقي
الـــــرئــــيس األمـــــيــــركـي ورئــــيس
الــوزراء االســـرائـــيــلي الـــلــذان ال
ـديح بـينـهـما يكـفـان عن تـبادل ا
كـتب البـيضاوي. وبـعد هذا في ا
الـــلـــقـــاء ســـيـــجــــتـــمع الـــرئـــيس
اجلــمـــهــوري مـع رئــيـس حتــالف
أزرق أبـيض بـيـني غـانـتس زعـيم
ــعــارضــة االســرائــيــلــيــة.ووفق ا
الـبـرنـامج الـذي نـشـرته الـرئـاسـة
األمـيركيـة لن يكـون أي من هذين
االجـتـمــاعـ الـلـذين يـأتـيـان قـبل
شـهر من االنـتخـابات الـتشـريعـية
في الــدولــة الــعــبـريــة مــفــتــوحـا
لــلـصــحــافـة.وســيـتــحــدث تـرامب
ونــتـنــيــاهـو الــثالثــاء من الــبـيت
األبــــيض.وقــــال رئـــيـس الـــوزراء
االســـرائــيـــلي إنه يـــتــوقـع خــطــة
"تاريخية" من دونالد ترامب "أكبر
صـديق حــصـلت عـلــيه اسـرائـيل"
حتى اآلن.في اجلانب الفلسطيني
الـرسـالة واضـحـة: الـوثـيـقـة التي
وعــد رجل األعـمــال الـنـيــويـوركي
السابق بـعرضها بـعد تأجيل ذلك
مرارا "ميتة أصال".وقال نبيل أبو
رديــنـــة الــنــاطق بـــاسم الــرئــيس

{ واشــنـطن) ,أ ف ب) - حـاول
مـــحـــامــو الـــرئـــيس األمـــيـــركي
اإلثنـ استئـناف هجـومهم بعد
ـــعــلـــومـــات اخلــطـــيـــرة الــتي ا
كــشــفــهــا مــسـتــشــار ســابق في
البيت األبيض وأضعفت الدفاع
عن دونـالـد تـرامب الـذي يحـاكم
فـي إطـــــار إجــــــراءات عـــــزل في
مـجلس الـشيـوخ األميركي.وشن
احملــامــون هـجــومــا عـلـى نـائب
ـوقراطي الـرئيس الـسـابق الـد
جـــــو بــــايـــــدن خــــصـم تــــرامب
احملــــتــــمـل في االنــــتــــخــــابــــات
ـقــبــلــة.ويــخــضع الــرئــاســيــة ا
ـلـيارديـر اجلـمـهوري حملـاكـمة ا
تـاريخيـة ألنه طلب من أوكـرانيا
الـــتــحـــقـــيق حـــول جــو بـــايــدن
وأعـمـال ابـنه هــانـتـر بـايـدن في
هـذا الـبـلـد الـذي يـسـتـشـري فيه

الفساد.
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ــوقــراطــيــون وقــد اتــهــمه الــد
الــذين يـهــيـمــنـون عـلـى مـجـلس
الــنــواب "بـاســتـغالل الــسـلــطـة"
و"عـرقـلـة عـمـل الـكـونـغـرس" في
تــصــويت في  18كــانــون األول
بـــدون أي دعم جـــمــهـــوري.وهم
يرون أن الـرئيس حاول "تـلطيخ
سمعة" خصمه احملتمل لتسهيل
إعـادة انـتــخـابه وأنه اســتـخـدم
وســــائـل تــــعـــــود إلى الـــــدولــــة
وخصوصا عبر جتميد مساعدة
عـسـكريـة أسـاسـيـة لـكـيـيف من
أجـل حتـــــقـــــيـق غـــــايـــــاتـه.وفي
حجـجهم أكد مـحامو ترامب أن
إقـــــالـــــة تــــرامـب "سالح نــــووي
حراري" بـالغ اخلطورة لتـطبيقه
ـــعــنى ـــة" بــا فـي غــيـــاب "جــر
اجلــزائي لـلــكـلــمـة.قـال اخلــبـيـر
ــــعـــروف فـي الـــدســــتـــور آالن ا
ديـــرشــوويـــتــز الـــذي كــان آخــر
تـحدثـ اإلثـن إن "اسـتغالل ا
الــــســــلــــطــــة سـالح ســــيــــاسي.
يـــفــتـــرض أن يـــســتـــخـــدم ضــد
خــصــوم ســيــاســـيــ ولــنــتــرك
لــــلــــنــــاخـــبــــ أمــــر الــــبت" في
ــســـألــة.وقــدم عـــرضــا طــويال ا
ـرافـعــة ذهب أبـعـد من أشــبه 
احلـــجـــة األســـاســـيـــة لـــلـــبـــيت
األبيـض الذي يـؤكـد أنه "لم تـتم
ارسـة ضـغط" عـلى كـييف وال
الــلـــجــوء إلـى مــبـــدأ "الــفـــائــدة
".لـــــــكن هـــــــذه لــــــــلـــــــطـــــــرفـــــــ
االســتــراتــيــجــيـــة أضــعــفــتــهــا

معلـومات كـشفهـا جون بـولتون
ستشـار السابق لشؤون األمن ا
الــــــــــقــــــــــومـي فـي الــــــــــبــــــــــيـت
األبـــيض.أوضـح احملــامـي أمــام
أعــضـــاء مــجــلـس الــشــيــوخ أن
+ لـــيس "+الـــفـــائــدة لـــلـــطـــرفــ
اسـتغالال للـسلطة ويـشكل جزءا
من الـسـيــاسـة اخلـارجــيـة الـتي
يــــتـــبــــعــــهــــا الــــرؤســــاء مــــنـــذ
الـبــدايـة".وتــابع "ال شيء في مـا
كــشــفه بـولــتــون حــتى إذا كـان
ــــكن أن يـــكـــون صــــحـــيـــحـــا 
ـــســـتـــوى اســـتـــغالل الـــثـــقــة
والــعـــزل".ويــؤكــد بـــولــتــون في
كـتــاب يـصــدر قـريـبــا أن تـرامب
أسـرّ له في آب/أغــسـطس أنه ال
يـــنـــوي اإلفـــراج عـن مـــســـاعــدة
عسـكـريـة مـخـصـصـة ألوكـرانـيا
بـدون حتـقـيق حـول بـايـدن.نـفى
تــــــرامـب ذلـك. وصــــــرح "لـم أقل
يوما ذلك" جلون بولتون متهما
مـسـتـشـاره الــسـابق الـذي أقـيل
في ايــلـول/ســبـتــمـبـر أنـه يـريـد
"تسـويق كتـابه".وحـاول محـامو
تـرامب أيـضـا أن يـثـبتـوا أن من
حـقه الشعـور بالقـلق من "فساد"
ـــــكن لـــــبـــــايـــــدن وجنـــــله في
ـــدعـــيــة أوكـــرانـــيـــا.وأشـــارت ا
الـســابـقــة لــواليـة فــلـوريــدا بـام

بــونــدي إلـى أن هــانــتــر بــايـدن
كـــسـب "اليــ الـــدوالرات" خالل
عمله في مجلس إدارة مجموعة
بـوريــسـمــا األوكـرانــيـة لــلـغـاز
عـــنـــدمـــا كـــان والـــده مـــكـــلـــفـــا
الــســيـاســة األمـيــركـيــة في هـذا
الـبـلـد بـصــفـته نـائـبــا لـلـرئـيس
الـــســابـق بــاراك أوبـــامـــا.قــالت
بـــونـــدي الـــتـي تـــعـــد من أشـــد
مؤيـدي ترامب أن هـانـتر بـايدن
مـا كان "عـلى األرجح" سيـحصل
عـلى وظـيـفة في "بـوريـسـمـا" لو
لم يـكـن والـده نـائــبـا لــلـرئـيس
مــذكـرة بــأن كــثـيــرين حــيــنـذاك
عـــبــــروا عـن اســـتــــيــــائــــهم من
"تــــــــــضــــــــــارب ظــــــــــاهــــــــــر في
صالح".وأشارت إلى أن بايدن ا
تـوصل إلى إقـالـة الـنـائب الـعام
ـــكـــلف مـــكــافـــحــة األوكـــراني ا
الـفـسـاد حلـمـايـة الـشـركـة التي
يــعــمل فــيــهــا ابــنه.ودان فــريق
احلــمــلـة االنــتــخـابــيــة لـبــايـدن
اســـتـــخـــدام بــونـــدي "نـــظـــريــة
مــــــؤامــــــرة (...) مــــــرفــــــوضـــــة
تـمـامـا".عـلـى هـامش احملـاكـمـة
وقراطي آدم انـتقد الـنائب الـد
شيف الـذي يـقـود فـريق االدعاء
في قضية عزل ترامب احملام
ألنـهم لم يـنـجـحـوا في تـوضيح

ــاذا ابــدى الـرئــيس اهــتـمــامـا "
بهانـتر بايدن فـقط عندما ترشح
والده جـو بايـدن لـلرئـاسة".وفي
ـقبل مـقاطـع جديـدة من كـتـابه ا
كــشـفــتـهــا صـحــيـفــة نـيــويـورك
ــز مـــســاء اإلثـــنــ يــروي تـــا
بــولــتـون أنه ابــلغ وزيــر الــعـدل
بيل بار بقلقه "لالمتيازات" التي
يـقـدمـهـا تــرامب إلى الـرئـيـسـ
الــصــيــني والــتــركـي.ويــبـدو أن
ـعلومـات التي كشـفها بـولتون ا
حركت األغـلبـية اجلـمهـورية في
مـجـلـس الـشـيـوخ ( 53من أصل
مـئــة) الـذيـن رفـضــوا حـتى اآلن
ـســتـشــار الــسـابق اسـتــدعــاء ا
لـإلدالء بـــإفــــادته كــــمـــا يــــريـــد
ــوقــراطـــيــون.وقــال ثالثــة الــد
جمـهـوري مـعتـدلـ على األقل
-- مـــــــيـت رومـــــــنـي وســــــوزان
كـولـيـنـز ولـيـزا مـوركـوسـكي --
صلحة كن أن يصـوتوا  إنهم 
االستـماع لبولـتون.ويفترض أن
يـجري هذا الـتصـويت في بداية
ـقــبل بــعــد انــتــهـاء األســبــوع ا
حـــجج الــدفــاع بــيــنــمــا يــكــون
أعــضــاء مــجــلس الــشــيــوخ قــد
أعـدوا أسئلـتهم كتـابيا لـطرحها
.ويكـفي أن يـنضم على الـطـرفـ
أربــــــعـــــة جـــــمـــــهــــــوريـــــ إلى

ـوقـراطـي لـيـتم اسـتـدعاء الـد
بولـتـون الذي كـان قـد صرح أنه
سيـوافق على طلب للـمثول أمام
الكـونـغرس.لـكن حـتى إذا كسب
ـعـركـة ـوقـراطـيـون هـذه ا الـد
يـبدو أنهـم سيخـسرون القـضية
في نهـاية األمر.فالـدستور يحدد
أغلبية الثلث لتبني قرار إلقالة
رئـيس. ولـتـحـقـيق ذلك يـفـترض
أن يـنــشق عـشــرون جـمــهـوريـا
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سـتشـار السابق لألمن ويـؤكد ا
الـــقــــومي جــــون بـــولــــتـــون في
مسودة كتاب أن الرئيس دونالد
تــرامب أراد جتــمــيــد مــســاعـدة
عسـكرية ألوكرانـيا إلى أن تفتح
كــيـيف حتـقــيـقـاً بـشــأن خـصـمه
احملــــتــــمـل في االنــــتــــخــــابــــات
الرئـاسـيـة وفق ما كـتـبت األحد
ــز صــحـــيـــفـــة نــيـــويـــورك تـــا
ــقـال األمـيــركــيـة.وفــور نــشـر ا
ـــــوقـــــراطـــــيـــــون طـــــالب الـــــد
بـاستدعـاء بولـتون وشخـصيات
أخرى في مراكـز مهمة في إدارة
تـــرامـب لإلدالء بــــإفـــادتــــهم في
احملــاكـمــة الـهــادفـة إلى حتــديـد
مـــصــيـــر تــرامـب في الــرئـــاســة
اجلـــــــــاريــــــــــة في مــــــــــجـــــــــلس

ـوقراطيون الـشيوخ.ويـريد الد
كـــذلك أن يــدلي مــيـك مــولــفــاني
مـديـر مـكتـب الرئـاسـة بـشـهادته
.ومـــشـــيــــراً إلى كـــتـــاب أيــــضـــاً
بـولــتــون الـذي لم يــنــشـر بــعـد
ز أن يوضح مـقال نيـويورك تا
ترامب أبلغ بـولتون برفضه دفع
مـســاعـدة بــقـيــمـة  391مــلـيـون
دوالراً إلـى أوكــــرانــــيـــــا مــــا لم
تـسـاعـده الـسـلـطـات األوكـرانـية
عــــبـــــر بــــدء حتــــقــــيـق بــــشــــأن
وقراطي جون بايدن وابنه الد
هـانـتـر الـذي يــعـمل في مـجـلس
إدارة مـــجـــمــــوعـــة أوكــــرانـــيـــة
لــلــغــاز.ووجه مــجــلس الــنــواب
األمــــيـــــركي ذي الـــــغــــالـــــبــــيــــة
وقراطـية التهم لترامب في الد
 18كـــانـــون األول/ديـــســـمـــبـــر.
ـؤلف وعـلى مــجـلس الـشـيـوخ ا
بـغـالـبـيــته من جـمـهـوريـ (53
جمهورياً من أصل  100عضو)
أن يـــــبـت في مــــــســـــألـــــة عـــــزل
تـــــرامب.ويُـــــتــــهم تـــــرامب رجل
ـليـارديـر بـإسـتغالل األعـمـال وا
مـــــنـــــصـــــبه وعـــــرقـــــلـــــة عـــــمل
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وافقة ثلثي ويحتاج قرار عـزله 
أعضـاء مجـلس الشـيوخ.ويـؤكد
مـــحـــامــــوه أنه لم يــــكن هـــنـــاك
ساعدة شروط مـسبقـة لتقـد ا
ألوكــــرانـــــيـــــا الفــــتـــــ إلى أن
جتـمـيـدهـا ال عالقـة له بـطـلـبـات
الــتــحـقــيق بــشــأن بــايــدن. لـكن
مـسـودة كـتاب بـولـتـون تـناقض
ذلك.وكان بولتون قد أكد مؤخراً
اســتــعــداده لإلدالء بــإفــادته إذا
اســـــتـــــدعـي.وكـــــتـب الـــــنــــــائب
ــوقــراطي آدم شــيف الـذي الــد
يـقود فـريق االدعاء في مـحاكـمة
تــرامب في تــغــريــدة أن دونــالـد
تـرامب "عـرقل طـلـبـنـا اسـتـدعـاء
بـولـتـون لإلفـادة". واضاف "اآلن
نـعرف الـسبب: بـولتـون يناقض
مـــبــاشـــرةً احلــجــة األســـاســيــة
لـفـريق الــدفـاع عن الـرئـيس".من
جهـتها اعـتبرت رئيـسة مجلس
الــنــواب نــانــسي بــيــلــوسي أن
رفض اجلـمــهـوريـ االســتـمـاع
لـــبــــولـــتــــون وشـــهــــود آخـــرين
واالطالع عــلى وثـائق "بـات اآلن
غيـر مبرر أكـثر من ذي من قبل".
وأضـــافت أن "اخلــــيـــار واضح:

إما دستورنا أو التعتيم".

الفلسطيـني محمود عباس "نؤكد
مـــرة أخــــرى رفـــضـــنــــا الـــقـــاطع
لـلـقــرارات األمـيـركـيـة الـتي جـرى
إعالنـها حـول الـقدس واعـتبـارها
عـــاصــمــة إلســرائــيل إلى جــانب
جـــمـــلـــة الـــقــرارات األمـــيـــركـــيــة
اخملــالـفـة لــلـقـانــون الـدولي".هـدد
الفـلسطيـنيون األحد بـاالنسحاب
من اتـفــاقـيـة أوســلـو الـتي حتـدد
الــعالقـــة مع إســـرائــيـل في حــال
رتقبة. وقال أعلن ترامب خطته ا
أمــ سـر الــلــجــنــة الـتــنــفــيــذيـة
ـنـظـمـة الـتـحـريـر الـفـلـسـطـيـنـية
صـائب عـريـقـات "خـطـواتـنـا لـلرد
عـلى إعالن صـفـقـة الـقـرن تـتمـثل
بــإعالن تــنــفـيــذ قــرارات اجملـلس
ـنظمة التـحرير وأبرزها ركزي  ا
ــــــرحــــــلــــــة إعـالن انــــــتــــــهــــــاء ا

االنتقالـــية".

وتـنص اتـفـاقـات أوسـلـو الـثـانـية
ــوقــعــة في أيــلــول/ 1995عـلى ا
فـترة انـتقـاليـة من خمس سـنوات
يتم خاللها التفاوض على قضايا
ـستـوطنات الـقدس والالجـئ وا
والـتــرتــيـبــات األمــنـيــة واحلـدود
والـعالقـات والـتـعاون مـع جـيران

آخرين.
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ـوجب هذه االتـفـاقات قـسمت و
الضفة الـغربية إلى ثالث مناطق:
دنـية الف خاضـعـة للـسيـطـرة وا
واألمـنــيــة الـفــلــسـطــيــنـيــة وبـاء
وتــــخـــضـع لـــســــيـــطــــر مـــدنــــيـــة
فـلـسـطـيـنـيـة وأمـنـيـة اسـرائـيـلـية
وجــيم تـخـضـع لـسـيـطــرة مـدنـيـة
وأمـنيـة اسرائيـليـة.وكان يـفترض
أن تـنـتهي هـذه االتفـاقـات بحـلول
 1999لكن  جتديدها بشكل

اخلطة الذي يـقضي إلى استثمار
نــحـو خــمــســ مــلـيــار دوالر في
األراضـي الـفـلــسـطــيـنــيـة والـدول
العـربيـة اجملاورة على مـدى عشر

سنوات.
ويقـول الفـلسـطـينـيون إن اخلـطة
تـقـضي بــأن تـضم اسـرائـيل غـور
ـنــطـقــة االسـتــراتـيــجـيـة األردن ا
الــواســعـة في الــضــفــة الـغــربــيـة
ـــســــتــــوطــــنــــات في األراضي وا
الـفلـسطـينـية واالعـتراف بـالقدس
عــــاصــــمــــة مـــــوحــــدة لــــلــــدولــــة
الــعــبــريــة.لــكـن الــغــمــوض يــلف
مسألة قـيام دولة فلسـطينية. وقد
رفض تـرامب وكـوشـنـر حتى اآلن
اســـتـــخـــدام هـــذه الـــعـــبـــارة في
ــوقف الــتــقــلــيـدي قــطــيــعــة مع ا
لألسرة الـدولـيـة تـلـذي يـؤيد "حل

." الدولت

في هـذا الـعصـر  الذي تـتبـاهى فـيه الشـعوب بـأنـها صـانعـة الدول 
والـقانـون  والتـطور  والـنمـو  واحلضارة  ؤسـسات  والـنظـام وا
والسعادة  والرقي الخ جند ان العرب يتراجعون عبر الفوضى الى
ـطـلوب  لم تـعـد قادرة مـاوراء الـقـرون . ان دولة الـيـوم بنـمـوذجهـا ا
عـلى مـقـارعـة أحداث الـداخل لـصـالح  الـرعـية  وال مـقـارعـة أحداث
رور بفترة ا جتدها تهرم بـسرعة دون ا اخلارج لصالح الرعيـة وا
وشدة تسارع الشباب اجملزية  فتظهر نكباتـها على نوباتها القلبية 
ا يـسلـمها إلى مـوتهـا السـريري   الـعرب الـيوم أصـبحوا أزمـاتهـا 
يهشون عن أنفسهم بعـصا األمس وهراوته وحجارته  راهنوا على
ــدفع فـلم يــدفع  فــلم تـبق ــنـجــنـيـق  فـلم يــنـفع  راهــنـوا عــلى  ا ا
ــؤامـرات  فــكـان امــامـهم اال حــيـلــة االحــتالالت  واالنـقـالبـات  وا
حصـادهم مـن كل هـذا أنهم  يُـقـتـلـون  ويُـنـهـبـون  ويُـسـرقون  بل
انـهم صـاروا من الـضـعف مايـجـعـلهم يـعـيـنون عـدوهم عـلـيهم  وهم
وت على يحسبون أنـهم يرتدون (زبر احلديد) ! ويـصبون صواعق ا
أعـدائهم  فـقـدوا امتـداداتهم األزلـية شـرقـا وغربـا  فقـدوا غرنـاطة 
فقدوا البحار واخللجـان  واإلمبراطوريات  وانحسروا الى داخلهم
االنـهـزامي الـسـحيق  واجتـهـوا الى  الـتـاريخ  يـطالـعـون فـيه صور
اإلشراق الـبعيـدة في حاضر قـا  وأصبحـوا يعيـشون نظـام الفرقة
واالقتتال الداخـلي بينهم   صاروا دويالت تـبحث عن حام أجير اما
روسي  او أمـريكي  فـالوهن في اجلـسـد لم يعـد يكـفي ألنشـاء ولو
ربع إمـبراطـورية عـربيـة تقـارع اإلمبـراطوريـات االخرى  ان فـايروس
تلف الدولة العربية عبر الزمن يعود إلى طبيعة اجملتمع الذي تسوده
كلما كان اجملتمع وطنيا كلما كان إنسانيا  وكلما كان إنسانيا كان
حضـاريـا  وكلـمـا كـان حضـاريـا كـان قويـا  وكـلـما كـان قـويا زرع
على اكـتـافه هـرمون إطـالـة عـمر الـدولـة  اجملـتمـع العـصـبي اليـلصح
لعنـفوان الدولة  اجملـتمع الصـنمي اليصلح لـعنفوان الـدولة  اجملتمع
الذي يقول فيه اإلمام علي ع " عجبت لقوم ان احتقرتهم احترموك 
وان احـتـرمـتـهم احـتـقـروك " اليـصـلح جملـد الـدولـة  انـظـر الـيـوم الى
ارض الـــعــرب وهي مـــلــعب لـــكل العب يــأبـى ان يــلــعـب عــلى أرضه
فـيقـصد الـعرب كـرة وملـعبـا!  لم يتـعامل الـعرب مع قـضيـة فلـسط
تـعامل الـذكـاء والدهـاء  فقـدمـوا أوطانـهم األخـرى هديـة لالحتالالت
األخـرى ومـازالت فـلـسـطـ كـمـا هي  كـلـمـا أرادوا حتـريـر الـقـدس
خـسروا قـدسـا جديـدة  فخـسـروا  اعز عـواصمـهم  خـسروا بـغداد
ودمــــــشـق  والـــــيــــــمـن  ولـــــيــــــبــــــيـــــا ووالـخ فــــــإلى أي اجتــــــاه هم
ذاهبون?اليعلمون  ان أمراضنا االجتماعية اخلطيرة هي التي كبلتنا
رور الغـزاة الينـا  مازلنـا حتى هذه الـلحظـة النفرق وجعـلتنـا طريقـا 
ر) والبول السكري  نحن اليوم ب احملتل واحملررين  (وبول برا
ارك  او النريـد الـقـفـز مـرة واحـدة الى مـسـتـوى الـسـويـد  او الـد
ا نـريد بغـداد الستـينات والـسبعـينات فلـندا  او اليـابان او  الخ وإ
ودمـشـق الـسـبـعـيــنـات  وطـرابـلس الـثــمـانـيـنـات  كــانت الـدولـة عـنـد
الـبعض دائـما مـدعاة للـتسـلط  اكثـر من كونـها مـدعاة حلـفظ كرامة
الـرعـية  فـصـار الطـغـاة اهم فقـرات نـشوء الـدولـة  ان رجال عـظيـما
مـثل (عـلي بن أبي طــالب ع) هـو الـوحـيــد في هـذا الـكـون الـذي اذل
ـتزلـف  إلـيه  فـثارت عـليه الـكـرسي  وجعـله ذليـال متـهمـا في نـظر ا
الـفـ ; ألنه تـنـازل عن الـطــغـاة  وأراد من الـدولـة ان تـكـون خـادمـة
ألصــحـاب احلـاجـة إلــيـهـا  وكـان كــلـمـا تـفــرد بـالـعـدالــة  كـلـمـا قل
مناصروه وكـثر أعداؤه  خيـرته الدنيا ب الـعدالة  ولعبـة السياسة
القذرة  فرحل الى نبراس الضمائر  ودوى في ضمائر جميع األ
 فهل من عودة إليه?!  وال ابخس كذلك دور  دعاة إحياء دولة اجملد
الـعـربي من الـزعـمـاء  والـوالة  واألمـراء كـسـيف الـدولـة احلـمـداني
ــتـنـبي الــذي رسم عـلى الـســطـور أجـمل صـورة وشـاعـره الــعـظـيم ا
إشراق لدولـة عنفوان العـرب وغيرهم من زعـماء اإلشراق العربي إن
أعـظم مـادونه التـاريخ عن فـقدان الـعـرب خلصـلـة الريـادة في إنـشاء
الدولـة والقانـون احلضـاري هو ماقـالته ( عائـشة احلرة
) والـدة ( ابــو عـبــد الــله الـصــغـيــر) آخـر مــلـوك
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تـــلــــقــــائي من قــــبل اجلــــانــــبـــ
اإلسرائـيـلي والـفـلسـطـيـني. وقال
عـــــريـــــقـــــات إن "إعـالن اخلـــــطــــة
سـيـخــلق واقـعـا جـديـدا و"يـحـوّل
االحــتالل من احـــتالل مــؤقت إلى
ــقــاومــة دائم".ورفــضت حـــركــة ا
االسالمية (حماس) أيضا اخلطة.
ـكتـب الـسيـاسي وصـرح رئيـس ا
للـحركـة اسمـاعـيل هنـية أن خـطة
الـــسالم األمـــيـــركـــيــة "لـن تـــمــر"
مـــشــــيـــرا إلى أنــــهـــا قــــد تـــقـــود
الفـلسطيـني "إلى مرحـلة جديدة
في نـضــالـهم" داعـيــا حـركـة فـتح
والــفــصــائل الـفــلــســطـيــنــيـة إلى
االجـتـمـاع في الـقـاهـرة "لـنـتـوحـد
فـي خــنـــدق الــدفـــاع عن قــدســـنــا
وحــرمــنــا وحــرمــاتــنــا".وكــشــفت
واشــنــطن فـي حــزيــران/يــونــيــو
ـاضي اجلــانب االقـتــصـادي من ا

أزمـة الـعـراق الـوزاريـة  هل عـصـيـة عـلى احلل  أبـتـداءً أقـول  نعم
هناك أزمة حقـيقية والسبب الرئـيسي إلطالتها  األنـقسام الكبير في
الــشـارع الــعــراقي الـواضـح سـيــمــا في احملـافــظــات احملـتــجـة والً 
اذا قام وموقف الكتل السياسية في أقليم كوردستان العراق  وإال 
ـسـتــقـيل بـزيـارته الـقـصـيــرة لألقـلـيم بـحـثـاً عن حل رئـيس الـوزراء ا
ـشـكـلـة رئـيس وزراء الـعـراق الـقـادم  وسـبب الـزيـارة مـعـروف وهو
سـتـقـيل إو بإلـغـاء أو سـحب أستـقـالته تـمـديـد والية رئـيس الـوزراء ا
رغم أن وراءهـا أحـتجـاج جـماهـيـر عراقـيـة غفـيرة خـرجت مـنذ االول
من تـشرين أول   2019لـتـعـبـر عن غضـبـتـهـا اجلبـارة لـسـوء جـميع
األحــوال في الـعــراق وتــراكـمــات الـفــشل واخملــازي وتـســلط تــسـلط
داعـش اإلرهــابــيــة  ومــا ســبـــبــته من خــراب فـي احملــافــظــات الــتي

سيطرت عليها كلية أو جزئياً .
ـنصب رئـيس الوزراء هم من ب والغـريب أن األسماء الـتي طرحت 
نضوية حتت عناصر العملـية السياسية والذين سـارعت اجلماهير ا
حركة التحرر الوطني العرا قي  التي تريد تطهيرالعراق منهم جراء
هـذه التـركة واألحـباطـات التـي تسـببـوا بهـا في جمـيع جوانب وحـياة

اجملتمع العراقي والتي يستغرق أصالحها نصف قرن وأكثر .
انيـ وأحزاب ومليشـيات يعدون جزء وما دام ساسة الـعراق من بر
شـكلة و بـعيدون عن أي أسـهام فعـال في أنقاذ الـعراق  والبد من ا
لـلـجـمـيع أن يـدرك أن األزمـة لـيـست في أخـتـيـار مـرشح يـرضى عـنه
اجلـمـيع ولكن هـم ينـسـون أن ما من مـرشح مـقـبول من بـ صـفوف

القوى التي ساهمت باخلراب الذي حلق بالعراق .
ـهـمة طـلـوب لـهذه ا وعـلـيه يـجب تـغيـيـر احلل وإعادة تـقـو الـرجل ا
وذلك يتطلب العــودة الى أنتخابات 12 مايس  2018 والتي شابها
الكـثيـر من العون والـتهم من تـزو ـير مـقرف الى عـمليـات بيع وشراء
ـا فــيـهــا من أصـوات ال وســرقـة وأســتـبــدال صـنــاديق األقـتــراع  

يعلمها إال الله ثم عمليات السرقة واأحترقت وبفعل فاعل .
وهـنـا أسأل كـيف جـرى الـقبـول واألعـتراف بـأنـتخـابـات قاطـعـها 84
ـئة من أبنـاء الشع ـب من جـهة وعدم ثـبوت صحـة وعدد من أدلوا با
بـأصـواتـهم ? فال أحد يـسـتـطيع الـتـأكـد من شرعـيـة األصـوات التي

شؤومة . أحصيت في تلك الصناديق ا
وليس أمام رئيس اجلمـهورية سوى القـرار على أختيار رئيس وزراء
ووزارة أنتقالية تـتولى أجراء أنتخابات نـيابية مع ضمان أقصى قدر
ـكن من الـنزاهـة والشـفـافيــة  وللـتـذكرة أقـول أن الـرئيس الـتركي
ـئـات من ـشــاركـة ا رجب طـيب أردوغـان قــبل وبـكل رحـابــة صـدر 
راقبـ (بحدود 450 ) مـراقب في األنتـخابـات األخـيرة لـثقـته بأن ا
حكومتـه لن تتعرض لـتهم التدخل والـتزوير وغيره
 ولـيقل الـشـعب العـراقي كـلمـته وليـتـولى أختـيار

من يريدهم لقيادة العراق . 

{ باحث ستراتيجي
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