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العالم

العراق

مقال

حراك متسارع ال يحسم التحالفات:

حازم صاغية ،متمرد بال قضية

الصدر ينتظر عالوي والعبادي

ّ
تتكثف اللقاءات بين قادة الكتل الفائزة
في االنتخابات النيابية على طريق تشكيل
«الكتلة األكبر» .وعلى رغم الضبابية التي
تعتري المشهد ،إال أن األطراف الخليجية
تبدو مستعجلة حسم وجهة رئاسة الوزراء
لمصلحتها ،فيما ّ
تتريث طهران في إبداء
أي موقف من الحراك الدائر راهنًا ،مشددة
على أن عالقات «ودية» تربطها بجميع
الفرقاء ،بمن فيهم مقتدى الصدر
ال يـ ــزال امل ـش ـهــد ال ـس ـيــاســي ف ــي بــاد
الرافدين ضبابيًا .نتائج االنتخابات
التشريعية ـ ـ عـلــى رغ ــم إعــانـهــا ـ ـ لم
ت ـح ـس ــم خ ــريـ ـط ــة املـ ـجـ ـل ــس ال ـن ـي ــابــي
ّ
الـجــديــد ،فــي ظ ــل امل ـش ــاورات القائمة
ب ــن ال ـقــوائــم ال ـفــائــزة (وع ـل ــى رأسـهــا

تتوجه األنظار إلى موقف
الكتلة الكردية التي تزور
وفود منها بغداد
«سائرون» املدعومة من زعيم «التيار
ال ـ ـصـ ــدري» م ـق ـتــدى الـ ـص ــدر) بـهــدف
تشكيل «الكتلة األكبر» ،التي ستسمي
بــدورهــا رئـيــس الـ ــوزراء املـقـبــل .أكثر
األط ـ ـ ــراف ان ـس ـجــامــا ف ــي م ــا بـيـنـهــم ـ
حـتــى اآلن ـ ـ «س ــائ ــرون» و«الـحـكـمــة»
(املــدعــومــة مــن زعـيــم «تـيــار الحكمة»
ع ـ ـمـ ــار الـ ـحـ ـكـ ـي ــم) .ف ـب ـع ــد اس ـت ـق ـبــالــه
ّ
الحكيم في الحنانة ،حل الصدر أمس،
ضـيـفــا عـلــى الـحـكـيــم ،ف ــي مـكـتـبــه في
بغداد ،حيث «استكمال مشاوراتهما

الـ ـثـ ـن ــائـ ـي ــة فـ ـ ــي شـ ـ ـ ــأن الـ ـتـ ـح ــالـ ـف ــات
الـ ـسـ ـي ــاسـ ـي ــة ،وتـ ـشـ ـكـ ـي ــل ال ـح ـك ــوم ــة
ّ
والـ ـكـ ـتـ ـل ــة األك ـ ـ ـبـ ـ ــر» .وعـ ــلـ ــق ال ـح ـك ـيــم
ً
ع ـلــى ال ـل ـقــاء ق ــائ ــا(« :إنـ ـن ــا) نــاقـشـنــا
التحالفات السياسية ،وض ــرورة أن
تـكــون هـنــاك حكومة خدمية ببرامج
وأسـ ـق ــف زم ـن ـيــة واض ـ ـحـ ــة» ،مضيفًا
أن ال ـطــرفــن ش ـ ـ ّـددا ع ـلــى «أه ـم ـيــة أن
يـكــون ال ـقــرار الـعــراقــي وفــق املصلحة
العراقية ،وضرورة استمرار وتكثيف
ال ـ ـل ـ ـقـ ــاءات بـ ــن م ـخ ـت ـلــف ال ــزع ــام ــات
ً
والـ ـ ـق ـ ــوى ال ـس ـي ــاس ـي ــة ،وصـ ـ ـ ــوال إل ــى
الوطنية».
تشكيل
الغالبية َ
ان ـ ـس ـ ـج ـ ـ ٌ
ـام لـ ـ ــم يـ ـ ـ ـ ــرق إلـ ـ ـ ــى م ـس ـت ــوى
خ ــريـ ـط ــة ط ــري ــق واض ـ ـحـ ــة لـتـشـكـيــل
الكتلة املنشودة ،إنما هو عبارة عن
«مشتركات» يمكن أن تـ ّ
ـؤســس خالل
األي ـ ــام امل ـق ـب ـلــة ل ـت ـحــالــف ي ـ ــراد ل ــه أن
ّ
يغرد خارج التأثير اإلقليمي وفق ما
يرى مراقبون .لكن الثابت أن الصدر
ّ
والحكيم يـظــان بحاجة إلــى شركاء
آخ ـ ــري ـ ــن ،ب ـ ـهـ ــدف ال ـ ــوص ـ ــول إل ـ ــى مــا
ّ
يسميانه «تحالفًا عابرًا للطوائف».
وفي هذا اإلطــار ،تتواصل التحركات
ّ
على خــط الـصــدر « -ائـتــاف النصر»
ال ــذي يـتـ ّ
ـزعـمــه رئـيــس ال ـ ــوزراء حيدر
الـ ـعـ ـب ــادي .وقـ ــد أكـ ــد امل ـت ـح ــدث بــاســم
«الـ ـنـ ـص ــر» ،ح ـس ــن الـ ـع ــادل ــي ،أم ــس،
وجـ ـ ــود ت ـف ــاه ــم ك ـب ـيــر بـ ــن ال ـع ـب ــادي
والصدر ،الفتًا إلى أن ائتالفه «منفتح
عـلــى جـمـيــع الـكـتــل بـغــض الـنـظــر عن
مسمياتها من أجل تشكيل الحكومة
امل ـق ـب ـل ــة» .إال أن هـ ــذا «ال ـت ـف ــاه ــم» لــم
َي ِحن وقت إعالنه بعد وفقًا للعادلي،
ً
بالنظر إلــى أن تكتال مــن هــذا النوع
يبقى هــو اآلخ ــر بـحــاجــة إل ــى أط ــراف
إض ــاف ـي ــة ،وم ــن ه ـنــا ي ـت ـقــدم الـحــديــث
عــن تـقــارب بــن الـصــدر والحكيم من
جهة ،وزعيم «القائمة الوطنية» إياد

عالوي من جهة أخرى.
ّ
صحت التوقعات بتحالف
وفي حال
بني الصدر والحكيم والعبادي (116
ُ
ً
نائبًا) ،إذا استبعد جدال الحديث عن
ّ
«تفكك النصر» (وهو أمر وارد نتيجة
التركيبة الهجينة لبعض املـكــونــات

الـ ـف ــائ ــزة ف ـ ـيـ ــه) ،ف ـس ـي ـك ــون ع ـل ــى ه ــذا
االئ ـتــاف اسـتـقـطــاب ع ــاوي ليصبح
مـجـمــوع نــوابــه  ،137ومــن ثـ ّـم البحث
ع ــن ش ــرك ــاء أكـ ـ ــراد ،وآخ ــري ــن «س ـنــة»،
ب ـهــدف ال ــوص ــول إل ــى  165نــائ ـبــا ،أي
ما ّ
يخوله القدرة على تسمية رئيس

وليد شرارة
الوزراء املقبل .في هذا اإلطار ،وبهدف
تذليل العقبات أم ــام الـتـحــاق عــاوي
ب ــاالئ ـت ــاف امل ـن ـش ــود ،ش ــدد الـحـكـيــم،
خ ــال ل ـقــائــه ب ــه أمـ ــس ،ع ـلــى ض ــرورة
«املـضــي فــي حــوار مشترك مــع القوى
ّ
التي تؤمن ببرنامجنا» قبل أن يحل

لم يرقَ االنسجام بين الحكيم والصدر إلى مستوى خريطة طريق واضحة (أ ف ب)

عـ ـ ــاوي ض ـي ـفــا ع ـل ــى ال ـ ـصـ ــدر ،حـيــث
ناقشا «أهمية العمل بمبدأ الوطنية
الـحـقـيـقـيــة ،واالب ـت ـع ــاد ع ــن ك ــل أن ــواع
االص ـط ـف ــاف ــات وال ـت ـخ ـن ــدق ــات» ،وفــق
بيان صادر عن الصدر .وأشار البيان
إلى أن الصدر أكد لعالوي أن «أولويته
هـ ــي مـ ـح ــارب ــة ال ـط ــائ ـف ـي ــة والـ ـفـ ـس ــاد،
وتثبيت أســس الـعــدالــة االجتماعية،
بخيرات وموارد البالد».
والتنعم َ
وف ـ ــي ح ـ ــال ضـ ـ ِـمـ ــن ال ـ ـصـ ــدر ان ـض ـمــام
عالوي إليه ،فإن هدفه التالي سيكون
إي ـج ــاد م ـك ـ ّـون ك ـ ــردي ،وم ــن ه ـنــا يتم
الـ ـت ــروي ــج ل ـل ـق ــاء م ـح ـت ـمــل ب ــن زع ـيــم
الـتـيــار ال ـصــدري وب ــن رئـيــس «ح ــراك
الجيل الجديد» شاسوار عبد الواحد
( 4مـ ـق ــاع ــد) ،وإم ـك ــان ـي ــة ت ـحــال ـفــه مــع
«سـ ـ ــائـ ـ ــرون» .أمـ ــا أرب ـ ـيـ ــل ،امل ـح ـســوبــة
عـلــى آل بــرزانــي ،فـلــم تحسم خيارها
بـ ـع ــد ،لـ ـك ــن مـ ــن امل ـن ـت ـظ ــر أن ي ـتــوجــه
اليوم وفــد من «الحزب الديموقراطي
الكردستاني» ( 25مقعدًا) إلى بغداد،
لـلـقــاء ال ـق ــادة ال ـعــراق ـيــن («س ــائ ــرون»
و«النصر» و«تحالف الفتح» (الحشد
ال ـ ـش ـ ـع ـ ـبـ ــي) ل ـ ـب ـ ـحـ ــث م ـ ـلـ ــف ت ـش ـك ـي ــل
الحكومة ،وحسم التحالفات .ويقابل
ـراك ال ـصــدر حـ ـ ٌ
حـ ـ َ
ـراك لــزعـيــم «ائ ـتــاف
دولة القانون» ،نوري املالكي ،الساعي
بدوره إلى تشكيل «الكتلة األكبر» ،إذ
تحدث مدير مكتبه ،هشام الركابي ،عن
وصول وفود كردية إلى بغداد ،بهدف
ان ـض ـمــام ـهــا إلـ ــى ت ـحــالــف «ال ـغــال ـب ـيــة
السياسية» ،مؤكدًا «استمرار حوارات
ائ ـ ـتـ ــاف دولـ ـ ــة ال ـ ـقـ ــانـ ــون مـ ــع جـمـيــع
الـ ـكـ ـت ــل» .وأرجـ ـ ـ ــع ال ــرك ــاب ــي «أسـ ـب ــاب
تأخر إعالن التحالف إلى رغبة الكتل
بإجراء املزيد من الحوارات» ،الفتًا إلى
أن «جميع اللقاءات التي تجري حاليًا
ال ترتقي إلى اتفاقات».
(األخبار)

األردن

عمان ــ األخبار
فلسطني
من
«إيالت» ،أم الرشراش ،في ُ
ون َ
شرت
املحتلةُ ،سمع صوت االنفجار،
ص ـ ــور وت ـس ـج ـي ــات ف ـي ــدي ــو ق ـص ـيــرة
ألعـمــدة الــدخــان على مــواقــع التواصل
االجـتـمــاعــي ،فيما كــان لإلسرائيليني
رواي ـت ـهــم «ال ـخ ـيــال ـيــة» ع ــن «ص ــواري ــخ
إرهابية» انطلقت من سيناء وسقطت
ّ
فــي خليج الـعـقـبــة ،وهــو أمــر عـلــى قلة
صدقيته أث ــار ت ـســاؤالت ع ــدة ،فــي ظل
تلكؤ الـجـهــات الــرسـمـيــة األردن ـي ــة عن
بيان حقيقة مــا حــدث فــي العقبة قبل
أيـ ـ ــام ،وحـ ـج ــم ال ـخ ـس ــائ ــر الـ ـت ــي ب ــدأت
بحاالت اختناق ،ليتبني في وقت الحق
سقوط قتلى!
ب ـ ـ ـ ــدأت الـ ـقـ ـص ــة بـ ــرصـ ــد ان ـ ـف ـ ـجـ ــار فــي

ال ــوع ــي املـسـتـلــب واملـ ـه ــزوم ال يـسـتـطـيــع أن يـصـمــد أم ــام
تحديات عاتية كالتي يواجهها الشعب الفلسطيني اليوم
في كفاحه املرير والبطولي من أجل التحرير .واملقصود
بالصمود هنا طبعًا ليس ثبات أصـحــاب هــذا الــوعــي في
ً
معركة التحرير املــديــدة ،فهم ال يؤمنون بالتحرير أصال
ويشتمون ويهزأون بمن ينادي به ،بل املقصود هو تهافت
الخطاب الذي أنتجوه وتداعيه منذ أكثر من عقدين بسبب
انتفاء جميع الظروف التي جعلته ممكنًا .لقد ماتت عملية
التسوية ّ
وتبدد األمل بالسالم الذي قضوا دهرًا يبشرونا
به وبثمراته ،باعتباره املعبر اإلجباري لولوج العرب ناصية
الـحــداثــة والــديـمـقــراطـيــة والتنمية ورغ ــد الـعـيــش .واألنـكــى
م ــن ذل ــك بــالـنـسـبــة إلـيـهــم أن م ــن أج ـهــز عـلــى ال ـس ــام هم
اإلسرائيليون وحكوماتهم املتعاقبة ،اليسارية واليمينية،
نتيجة سياساتهم الفعلية واملستمرة حيال الفلسطينيني
الهادفة إلى تدمير شروط وجودهم كشعب .ماتت عملية
الـتـســويــة ،لـكــن الـشـعــب الفلسطيني لــم ي ـمــت .هــو يـقــاوم
ولو باللحم ّ
الحي كما رأينا في األيــام واألسابيع املاضية
خالل مسيرات العودة املتتالية التي انطلقت من قطاع غزة
َ
مالحم للفداء والشهادةُ .ي ّ
قر حازم صاغية ،في
وتحولت
مقال ارتكبه في صحيفة «الحياة» ،بأنه ال يملك أمام هذا
املشهد ســوى الـحــزن والـصـمــت ويــدعــونــا جميعًا إلــى أن
نحذو حذوه .لم يعد ملنظر العوملة السعيدة والشرعية الدولية
واملجتمع املفتوح وانتصار النموذج الليبرالي الديمقراطي
وأفضلية السلم غير العادل على الحرب العادلة ما يقوله
أمــام احـتــدام الـصــراع الــوجــودي فــي فلسطني ،مــع تسارع
وتـيــرة االستيطان والـضــم والتهويد الــذي يشمل القدس.
وبــاسـتـثـنــاء نصيحة يـســديـهــا إل ــى الـشـعــب الفلسطيني
باعتماد املقاومة السلمية ،وهي التي باتت نمط حياته منذ
عام  1948كما يعلم جميع املتابعني ليوميات الصراع في
فلسطني ،وهجوم مكرور على محور املقاومة ،يخلو مقاله
من أية فكرة جديدة إال الدعوة إلى الحزن .حازم صاغية،
املتمرد على اإلجماعات الكبرى لألمة حول الثوابت الوطنية
والقومية ،بات متمردًا بال قضية.

ّ
ش ــكــل االج ـت ـي ــاح اإلس ــرائ ـي ـل ــي لـلـبـنــان وخ ـ ــروج امل ـقــاومــة
الفلسطينية من بيروت عــام  ،1982الــذي اعتبره البعض
بــدايــة للعصر اإلســرائـيـلــي ،اللحظة التأسيسية لخطاب
الـتـبـشـيــر بــالـهــزيـمــة .وب ــاس ــم ضـ ــرورة الـنـقــد ال ــذات ــي بعد
«الهزيمة» ،قامت مجموعة من املثقفني اليساريني باالرتداد
عــن مجمل قناعاتها الفكرية والسياسية ،وخــاصــة تلك
املتعلقة بالصراع العربي  -الصهيوني .رأت هذه املجموعة أن
ال خيار للبنان بعد االجتياح واالحتالل إال خيار التفاوض
مع إسرائيل ،وأيــدت اتفاق السابع عشر من أيــار .1983
بقية القصة نعرفها جيدًا كما يعرفها أعضاء املجموعة

ّ
لم يعد لمنظر العولمة السعيدة
والشرعية الدولية ما يقوله أمام
احتدام الصراع في فلسطين

ف ــردًا ف ــردًا :كــذبــت ال ـت ـطــورات الــاحـقــة جميع تحليالتهم
وفرضياتهم ،وتمكنت املقاومة الوطنية واإلســامـيــة في
لبنان مــن دحــر االح ـتــال على مــراحــل ومــن دون قيد أو
ش ــرط .لــم نـسـمــع مــن أي مـنـهــم ن ـق ـدًا ذات ـيــا بـعــد ذل ــك ،بل
استمروا بالتبشير بالهزيمة وكأن شيئًا لم يكن .والحقيقة
أن خطابهم ال يستقيم إال إذا ّ
أقر العرب بأنهم هزموا ليس
ألس ـبــاب تــاريـخـيــة ومــوضــوعـيــة ،مرتبطة بهيمنة الـغــرب
على النظام الدولي السابق وبالعالقة العضوية بينه وبني
إسرائيل ،ولكن ألسباب ،أو حتى أعطاب ،ذاتية وتكوينية
لديهم ،متصلة ببنيتهم الذهنية والثقافية واألنتروبولوجية
ً
ورب ـم ــا حـتــى الـجـيـنـيــة .وم ــن هـنــا م ـثــا يــأتــي إص ــراره ــم
على املبالغة في معنى هزيمة  .1967فهي بنظرهم ،على
غ ــرار بعض الـيـســاريــن الطفوليني واإلســام ـيــن ،هزيمة

ملشروع ولفكر ولنظام سقطت سقوطًا مدويًا مع الهزيمة
العسكرية .بالطبع ،هم يتجاهلون ما حصل بعد ذلك ،أي
حرب االستنزاف ،ومن ثم حرب أكتوبر املجيدة .الهزيمة
باملعنى الذي يتحدثون عنه ،أي السقوط الكامل أمام العدو،
كانت ستفضي إلى االستسالم أمامه .هذا ما حصل مع
ً
فرنسا مثال خــال الـحــرب العاملية الثانية عندما هزمت
ّ
عسكريًا أم ــام أملــانـيــا واستسلمت لـهــا وشــكـلــت حكومة
فيشي املـتـعــاونــة مــع االح ـتــال ال ـنــازي .لكن هــذا األم ــر لم
يحصل مع مصر .رغبتهم الجامحة في إنكار الوقائع أو
ّلي عنقها تدفعهم أيضًا إلى رفض اعتبار حرب تموز -
آب  2006نصرًا للمقاومة ،على الــرغــم مــن اعـتــراف قــادة
إسرائيليني بذلك ،أو للتأكيد أن القصف اإلسرائيلي لبعض
املواقع اإليرانية في سوريا قد يقود إلى هزيمة  67إيرانية
كما كتب حازم صاغية في «الحياة».
املحطة الثانية الـتــي دفـعــت هــذا الـتـيــار إلــى الجهر بعدائه
لـثــوابــت األمـ ــة ،كــانــت بــدايــة عـقــد التسعينيات مــن الـقــرن
امل ــاض ــي ،أو ع ـصــره الــذه ـبــي ،ال ـتــي ش ـهــدت ح ــرب تدمير
ّ
العراق بذريعة تحرير الكويت وتفكك االتحاد السوفياتي
وامل ـن ـظــومــة االش ـتــراك ـيــة وان ـه ـيــاره ـمــا وص ـع ــود الهيمنة
األمـيــركـيــة األح ــادي ــة عـلــى الـعــالــم وإطـ ــاق م ـســار تسوية
الـصــراع العربي  -الصهيوني .تـحـ ّـول منظرو هــذا التيار
إلى باعة أحالم بكل ما للكلمة من معنى .ال حاجة لتكرار
املـعــزوفــة الـتــي س ــادت لـسـنــوات ،وتــولــى رم ــوز ه ــذا التيار
ترجمتها للجمهور الـعــربــي ،عــن الـنـظــام الــدولــي الجديد
املـسـتـنــد إل ــى ال ـقــانــون الــدولــي وع ــن الـتـســويــات السحرية
التي سـتــؤدي إلــى إطــاق ديناميات الـســوق فــي منطقتنا
املنكوبة ّ
فيعم الرخاء واالزده ــار للجميع ،إلــخ ...لقد ذهب
هــذا العالم إلــى غير رجعة ،لحسن الحظ ،ونحن مقدمون
على مــواجـهــات كـبــرى ستقرر مصائر شعوبنا ،ومنها
الشعب الفلسطيني .ولم يعد كلينتون وال أوباما في البيت
األبيض ،بل دونالد ترامب ،وال رابني أو بيريز في رئاسة
وزراء الكيان الصهيوني ،بــل نتنياهو املـحــاط بليبرمان
وبينيت .يصعب بيع األحالم في سياق كهذا حتى بالنسبة
إلى أيتام النظام الدولي الليبرالي .ليس لهم سوى االنزواء
والحزن.

مقالة تحليلية

«مأساة العقبة» برقبة الجيش ...واالستثمارات السريعة للخليج
أسبوع حزين ّ
مر على األردن بعد
انفجار صوامع الحبوب في مدينة
العقبة .المعلومات ناقصة ،واإلعالن
كان بـ«التنقيط» عن الضحايا الذين وصل
عددهم إلى خمسة ،وجميعهم من
العمال المعنيين بعملية إزالة هياكل
الصوامع من الميناء القديم الذي بيع
منذ سنوات لشركة إماراتية في صفقة
مشروع «مرسى زايد»
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املــديـنــة الـخــاضـعــة ملــا تـسـمــى «سلطة
منطقة العقبة االقتصادية الخاصة»،
واألخـ ـي ــرة مــرتـبـطــة م ـبــاشــرة بــرئــاســة
َّ
ال ـ ـ ـ ـ ــوزراء .وب ـي ـن ـم ــا ق ــل ـل ــت امل ـع ـل ــوم ــات
األولية من آثار الحادث ،أعلن بصورة
مـتـتــابـعــة ف ــي األي ـ ــام الــاح ـقــة سـقــوط
ّ
ض ـح ــاي ــا م ــع ت ـك ــتــم ع ـلــى ال ـت ـفــاص ـيــل،
ومـنـ ٍـع مــن االق ـتــراب مــن مـكــان الـحــادث
بطبيعة الحال.
سـلـطــة الـعـقـبــة هــي ال ـتــي حـ ّـركــت ملف
الـقـضـيــة إل ــى امل ــدع ــي الـ ـع ــام ،ث ــم الذت
بالصمت استجابة لطلب منه أرســل
إلى األجهزة الرسمية كافة بمنع نشر
أي ب ـيــان إع ــام ــي ف ــي أي وسـيـلــة إلــى
حــن االنتهاء مــن التحقيق .بعد ذلــك،
خلصت نتائج التحقيق إلى أن الحادث
«ن ـج ــم ع ــن ان ـف ـج ــار غـ ـب ــاري ن ــات ــج من
توافر شرارة خالل عملية قص الحديد
أو تفريغ الكهرباء الساكنة أو وجود
أي مصدر اشتعال آخر» ،ثم تأكد خالل
االستماع للشهود والخبراء واملقاولني
العاملني في املوقع وجود تقصير َمن
ُ ِّ
مؤسسة املقاوالت الفرعية التي كلفت
ال ـع ـمــل ع ـلــى ات ـخ ــاذ وس ــائ ــل الـســامــة
ال ـع ــام ــة امل ـط ـل ــوب ت ــوف ـي ــرهــا بـمــوجــب
ال ـع ـقــود املــوق ـعــة بـيـنـهــا وب ــن امل ـقــاول
الرئيسي.
ال ـح ـص ـي ـل ــة ال ـن ـه ــائ ـي ــة كـ ــانـ ــت خـمــس
وفـيــات ،وخـمــس إصــابــات غ ــادر منهم
ث ــاث ــة م ـس ـت ـش ـفــى األم ـ ـيـ ــر ه ــاش ــم فــي
الـعـقـبــة ،فـيـمــا ُحـ ـ ّـول االث ـن ــان الـبــاقـيــان
إل ـ ــى «م ــديـ ـن ــة ال ـح ـس ــن ال ـط ـب ـي ــة» فــي
العاصمة ّ
عمان الستكمال العالج .مع

لشركة الجيش امتيازات كبيرة وهي توكل المشاريع
لشركات صغيرة يملكها متقاعدون (أ ف ب)

هذا ،أكد بيان سلطة العقبة أنها تعمل
عـلــى متابعة حـقــوق الـعـمــال املتوفني
وامل ـصــابــن م ــع امل ــدع ــي ال ـع ــام للعقبة
ً
والجهات األخرى املعنية ،وفعال تقدم
امل ـق ــاول الـفــرعــي (مــؤسـســة أب ــو غريب
التجارية) رسميًا بطلب إعطائه مهلة
للسير ب ــإج ــراءات املصالحة مــع ذوي
املتوفني واملصابني.
لـكــن إس ـنــاد ج ــرم الـتـسـبــب فــي الــوفـّـاة
وبـ ــاإليـ ــذاء إل ــى املـ ـق ــاول ال ـف ــرع ــي مــثــل
إخ ـ ـ ـ ً
ـاء مل ـس ــؤول ـي ــة امل ـ ـقـ ــاول الــرئ ـي ـســي

امل ـح ــال عـلـيــه ال ـع ـطــاء ف ــي أع ـم ــال هــدم
وإزالـ ـ ـ ـ ــة مـ ــرافـ ــق املـ ـيـ ـن ــاء .وب ــال ــرج ــوع
إل ــى دائـ ــرة مــراق ـبــة ال ـش ــرك ــاء ،تـبــن أن
املقاول الرئيسي هو «الشركة العربية
الـ ــدول ـ ـيـ ــة ل ـ ــإنـ ـ ـش ـ ــاءات واملـ ـ ـق ـ ــاوالت»
امل ـم ـلــوكــة بــال ـكــامــل ل ـل ـق ــوات املـسـلـحــة
األردنية ،واملسجلة في وزارة الصناعة
والـ ـتـ ـج ــارة ك ــ«ش ــرك ــة ذات مـســؤولـيــة
محدودة» يترأس هيئة املديرين فيها
رئيس هيئة التخطيط االستراتيجي
واملوارد الدفاعية في الجيش.

تـ ــواص ـ ـل ـ ـنـ ــا م ـ ــع املـ ـ ـهـ ـ ـن ـ ــدس ع ـي ـســى
ح ــدادي ــن ،وه ــو أح ــد مــالـكــي شــركــات
املـ ـق ــاوالت األردنـ ـي ــة ،وك ــان ق ــد رفــض
قبل مدة املشاركة في مشروع مختص
ب ـح ـف ــر خـ ــط ال ـ ـغـ ــاز ت ـن ـف ـي ـذًا لـصـفـقــة
الغاز مع إسرائيل ،فقال إن مثل هذه
األعـ ـم ــال املـتـعـلـقــة ب ــإزال ــة ال ـصــوامــع
«أمــر فريد مــن نوعه فــي األردن ،وقد
ينقص الشركة املنفذة الخبرة الكافية
للمخاطر املتصلة بتنفيذ املشروع».
ح ــدادي ــن ذك ــر أن ه ـنــاك «مـشـكـلــة في
م ـســألــة ث ـقــافــة ال ـســامــة ال ـعــامــة لــدى
ال ـشــركــات ال ـتــي تــريــد تــوفـيــر عــوامــل
ســامــة بــأقــل ال ـك ـلــف ،أو ل ــدى بعض
ال ـ ـع ـ ـمـ ــال غ ـ ـيـ ــر امل ـ ـل ـ ـتـ ــزمـ ــن املـ ــابـ ــس
واإلجراءات الخاصة بسالمتهم» .أما
ش ــرك ــات ال ـتــأمــن ،فـلــديـهــا مخرجها
الـ ـق ــان ــون ــي ال ـ ـ ــذي ت ـس ـت ـط ـيــع ال ـن ـف ــاذ
م ــن ال ـت ـع ــوي ـض ــات عـ ـب ــره ،وهـ ــو ع ــدم
تـقـيــد ش ــرك ــة املـ ـق ــاوالت أو الـعــامـلــن
بشروط السالمة ،وهــذا ما ستكشفه
التحقيقات ،وفق املهندس.
ك ــذل ــك ،أش ـ ــار حـ ــداديـ ــن إل ـ ــى مـخــالـفــة
دستورية متعلقة بإحالة العطاء على
شــركــة تمتلكها ال ـقــوات املـسـلـحــة ،ألن
الــدس ـتــور يـنــص فــي مــادتــه  127على
أن «مهمة الجيش تنحصر في الدفاع
عن الوطن وسالمته ،وبذلك ال يحق له
امتالك شركات ملزاولة أعمال تجارية...
يحق لــه فقط امـتــاك ســاح الهندسة
الخاص به لتنفيذ مهمات دفاعية أو
قتالية خاصة» .وقال« :شركة الجيش
هذه تتقدم لتنفيذ املشاريع مثلها مثل

ملحمة غزة :استنهاض بالدماء ورسائل المستقبل
أي شــركــة م ـقــاوالت خــاصــة لها سجل
تجاري ومصنفة ،وهي تحقق أرباحًا
تـ ـع ــود إل ـ ــى الـ ـجـ ـي ــش ،م ـن ـهــا م ـكــافــآت
للضباط املهندسني بالتأكيد ،لكنها
تعمل بظروف منافسة غير عادلة مع
ال ـش ــرك ــات ال ـخ ــاص ــة ،وذل ـ ــك لتمتعها
بامتيازات تخفض كلفها عن القطاع
الخاص».
الـ ـ ــافـ ـ ــت أن هـ ـ ـ ــذه ال ـ ـشـ ــركـ ــة ال ت ـن ـفــذ
العطاءات التي تفوز بها بنفسها ،بل
تحيلها على شركات صغيرة مملوكة
فــي الـغــالــب للمتقاعدين مــن الجيش
ي ـت ـم ـت ـع ــون بـ ـمـ ـي ــزات ش ــرك ــة ال ـج ـيــش
ت ـل ـقــائ ـيــا ،وه ـن ــا تـكـمــن املـشـكـلــة إذ إن
املنافسة غير العادلة تسمح فــي هذه
الظروف بالسيطرة على عملية تلزيم
املشاريع لشركات وفق رغبة أشخاص
أو جـ ـه ــات ،خ ـ ــارج ق ــان ــون ال ـع ـط ــاءات
الحكومية.
يـ ــذكـ ــر أن م ــديـ ـن ــة ال ـع ـق ـب ــة مـ ــوعـ ــودة
بمشاريع بمليارات الـ ــدوالرات ضمن
م ـش ــروع ال ـس ـعــوديــة األض ـخ ــم ،مدينة
«نـيــوم» ،وكــان الترويج أخـيـرًا للعقبة
يـسـيــر إل ــى اسـتـقـطــاب االس ـت ـث ـمــارات،
وال س ـي ـمــا م ــع ت ـم ـتــع امل ــدي ـن ــة بـمــوقــع
استراتيجي بني قطبي «عملية السالم»
الجديدة في املنطقة :السعودية شرقًا
ُ
وإسرائيل غربًا .وقد انت ِقل إلى ميناء
العقبة الجديد في بداية أيار الحالي،
َّ
على أن ُيسلم امليناء القديم لـ«املعبر»
اإلماراتية وفق شروط التسليم ،وذلك
لـتـنـفـيــذ املــرح ـلــة الـثــالـثــة م ــن «مــرســى
زايد».

علي حيدر
ّ
ســطــر فلسطينيو قـطــاع غ ــزة ملحمة أسـطــوريــة
جسدوا بها أعلى درجــات الشجاعة وبذل الدماء
ف ــي مــواج ـهــة االح ـت ــال اإلس ــرائ ـي ـل ــي .بـعـيـدًا عن
السياقات السياسية واألمنية لسقوط الشهداء
والـجــرحــى ،انـطــوت مسيرات الـفــداء على رسائل
مدوية تتصل بمستقبل قضية فلسطني ،وتمثل
مؤشرًا صارخًا على خيارات الشعب الفلسطيني
في مواجهة الهجمة األميركية والتخاذل العربي
والـخـلـيـجــي (ال ـس ـع ــودي) وال ـب ـطــش اإلســرائـيـلــي.
فرغم كل محاوالت اإلحباط والخطوات العدوانية
السياسية واألمـنـيــة واملـعـنــويــة ،وال ـطــوق الخانق
امل ـ ـض ـ ــروب حـ ـ ــول عـ ـن ــق الـ ـشـ ـع ــب ال ـف ـل ـس ـط ـي ـنــي
ومساومته على لقمة العيش وحبة الــدواء مقابل
ال ـت ـخ ـلــي ع ــن خـ ـي ــارات ــه وم ــواقـ ـف ــه وث ــوابـ ـت ــه ،أت ــت
«م ـس ـيــرات ال ـع ــودة» ال ـتــي واج ـهــت بــالـلـحــم الـحـ ّـي
قناصات جيش العدو وقذائفه ورشاشاته.
من كان ينتظر كلمة الشعب الفلسطيني وموقفه
مــن املخطط األميركي ونقل السفارة األميركية
إلى القدس ،فقد ّ
عبر عنها بلغة الدماء والتضحية،
بــل أكــد اسـتـعــداده لتقديم املــزيــد مــن التضحيات
فـ ــي م ــواجـ ـه ــة أي م ـخ ـط ــط ي ـس ـت ـه ــدف تـصـفـيــة
القضية الفلسطينية ِّ.تظهر هذه الدماء أن الشعب
الفلسطيني لــن يـســلــم بمساعي ف ــرض الــوقــائــع

الـتــي اعـتـمــدتـهــا إســرائـيــل مـنــذ أكـثــر مــن سبعني
عامًا ،مشددة بما ال لبس فيه على أن نجاح عملية
تقنيًا ومــاديــا ال يعني أن الشعب
نقل الـسـفــارة
ِّ
الفلسطيني سـيـســلــم ب ـهــذا ال ــواق ــع ،ب ــل ستبقى
ذكــرى نقل السفارة مقرونة بالدماء التي سالت
على حدود قطاع غزة.
أكد الشعب الفلسطيني ،بما ال لبس فيه ،أنه يقف
باملرصاد ملخطط «صفقة القرن» ،التي يشكل نقل
السفارة األميركية إلى القدس ،وقبلها االعتراف
األمـيــركــي بالقدس «عاصمة إلســرائـيــل» ،محطة
تمهيدية فــي سـيــاق تنفيذها على أرض الــواقــع.
وما يضفي مزيدًا من األهمية على موقف الشعب
الفلسطيني الذي تصدت غزة للتعبير عنه ،باسم
كل فلسطني ،هو اإلصــرار األميركي ـ السعودي
على املـضـ ّـي فــي هــذا املخطط ،مــن دون االلتفات
إلى موقف الشعب الفلسطيني وفصائله املقاومة
وحتى السلطة.
من هنا ،سيكون لهذه الدماء التي ارتوت بها أرض
فلسطني حضورها القوي في واشنطن والرياض
وتل أبيب كمعطى كاشف عن آفاق هذا املخطط،
وق ــدرت ــه ع ـلــى تـحـقـيــق أه ــداف ــه املــؤم ـلــة أمـيــركـيــا
وإســرائـيـلـيــا ،خــاصــة أن الـحـضــور الشعبي على
حدود القطاع كشف عن استمرار تمسك األجيال
املتعاقبة بحق العودة ،بل الذهاب إلى أعلى درجات
التضحية ،رغــم مــرور سبعني عامًا على النكبة.

واأله ــم أن الـحــراك الشعبي الفلسطيني واملـقــاوم
يكشف بــوضــوح أن منسوب األمــل بالتحرير ال
يــزال حيًا في النفوس ،بل رغــم األس ــوار والجدر
املـفــروضــة الـتــي تـطــوقــه مــن جميع الـجـهــات ،فــإن
ال ـي ـقــن بــالـتـحــريــر م ــا زال ه ــو ال ـحــاكــم وامل ـحــرك
واملحفز ،األمر الذي يحاولون أن يقتلوه بمختلف
وسائلهم اإلعــامـيــة والسياسية والنفسية .مع
ذلك ،ينبغي تسجيل حقيقة أن التجاوب الشعبي
الـفـلـسـطـيـنــي ،بــالــدرجــة األول ـ ــى ،ف ــي م ــا بـقــي من
فلسطني خارج القطاع ،لم يكن باملستوى َّ
املؤمل،
ال في الضفة املحتلة وال مناطق  ،48وال في األردن
وال بقية املناطق.
في املقابل ،املؤكد أن من أهم نتائج استمرار املقاومة
واالنتفاضة الشعبية دورهــا االستنهاضي الذي
ُ
سيسهم في إعادة تصويب البوصلة ،بل إن أداء
الثالثي ،واشنطن والرياض وتل أبيب ،االستفزازي
ُ
سيسهم أيضًا في تقريب لحظة االنفجار الشعبي
الفلسطيني الواسع والشامل .وفــي كل األحــوال،
مــا ج ــرى عـلــى ح ــدود غ ــزة لــم يـكــن إال جــولــة في
سياق صراع متواصلُ ،وي ِّ
عزز الثقة بأن الشعب
الفلسطيني قــادر على التكيف مــع كــل الـظــروف،
وعلى تجاوز كل الصعاب ،وأنــه سيواصل إبداع
وسائله النضالية بما يتالءم مع متطلبات املعركة
املستمرة في مكانها وظروفها وأولوياتها.

