
لبنان.. واالتفاق النووي
م���ا إن وضع���ت حرب االنتخابات أوزارها في لبنان مس���اء االثن���ن املاضي، حتى خرج 
الرئي���س األميرك���ي دونالد ترامب عن صمت���ه في خطاب متلفز، خاطب في���ه الرأي العام 
العامل���ي مس���اء الثالثاء، وش���ّن حرب���ًا ال ه���وادة فيها ضد إي���ران، فيتهمها بأنه���ا أكبر دولة 
راعية وداعمة لإلرهاب في العالم، وأنها تخون شعبها وتبدد ثرواته عندما تدعم املنظمات 
اإلرهابي���ة مث���ل ح���ركات »حماس« وح���زب الله و»القاعدة«، وأن الش���عب اإليراني يس���تحق 
حكومة أفضل. هنا، وبعد أقل من دقيقة، يخرج رئيس وزراء الكيان الصهيوني بنيامن ننت 
ياهو، ليخاطب الرأي العام مؤيدًا موقف ترامب، وموجهًا نقده الالذع الى االتفاق النووي 
اإليران���ي ال���ذي وقعته الوالي���ات املتحدة األميركي���ة مع مجموعة ال���دول األوروبية خالل 
والية الرئيس األميركي أوباما.. وتكّر الس���بحة، فتخرج الدول األوروبية لترّد على خطاب 
ترامب، وبعدها يرّد ناطقون باس���م الدول اخلليجية: الس���عودية والبحرين واإلمارات، أما 
اللبناني���ون فس���وف ينقس���مون كذل���ك، رغم أنه���م متهلوا كي يغس���لوا أيديهم من رواس���ب 
الصراع���ات االنتخابي���ة، بن مؤيد ومعارض، ومادح للقان���ون االنتخابي وواصف إياه بأنه 

القانون الهجن.. الى أن يتجاوزوا كل ذلك ليتفرغوا لالتفاق النووي مع إيران.
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ثمن النسخة
االشــتــراكـــات

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

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

مرشحون خاسرون 
يستعدون للطعن

النيابي��ة  االنتخاب��ات  نتائ��ج  دفع��ت   
اللبناني��ة ع��دداً م��ن املرش��حني الذي��ن ل��م 
يحالفهم احل��ظ وآخر فائزاً، إل��ى االعتراض 
عليها واإلعالن ع��ن التحضير لتقدمي طعون 
أمام املجلس الدس��توري، مس��تندين إلى ما 
يعتبرونه��ا، مخالف��ات وجت��اوزات. وأعلن 
النائ��ب املنتخب ف��ؤاد مخزوم��ي، في مؤمتر 
صحافي عن تقدمي طعون للدفاع عن أعضاء 

في الئحته »لبنان حرزان«.
وأبدى رئيس الئحة »الكرامة واإلمناء« 
النائ��ب الس��ابق يحيى ش��مص، ف��ي بيان، 
اعتراضه على »الفرز احلاصل في قصر عدل 

بعلبك«.
ورأى املرش��ح النائب الس��ابق مصباح 
األح��دب ف��ي مؤمت��ر صحافي ف��ي طرابلس 
أن ما ج��رى ف��ي االنتخابات، »لي��س عملية 
دميوقراطية بل اغتصاب للس��لطة، وش��اهد 
اجلميع توزيع األموال أمام الكاميرات وشراء 
ذمم الناخب��ني، ث��م الدخول م��ع الناخب إلى 
خلف الع��ازل للتأكد من خي��اره االنتخابي. 
وقد أقفلوا مراكز االقتراع استنس��ابياً بحيث 
استمرت عملية االقتراع مفتوحة بعد الوقت 

احملدد قانوناً لالقتراع وفق مصاحلهم«.

باسيل: »لبنان القوي« بدياًل 
لـ»التغيير واإلصالح«

أعل��ن رئي��س »التي��ار الوطن��ي احل��ر« 
الوزي��ر والنائ��ب اللبنان��ي املنتخ��ب جبران 
باس��يل بع��د اجتم��اع »تكتل لبن��ان القوي« 
التغيي��ر  »تكت��ل  باس��م  اس��تبدله  ال��ذي 
واإلص��الح« والدة التكت��ل اجلدي��د قائالً إنه 
»يض��م التي��ار وأحزاباً وش��خصيات حليفة 
وصديقة ونحن الدعامة األساس��ية للرئيس 

والعهد«.
وش��دد باس��يل بع��د االجتم��اع على أن 
»ال رج��وع إل��ى ال��وراء وال رئي��س ضعيف��اً، 
وسنكون حراساً للميثاقية وللتمثيل الفعلي 
واملس��اواة بني اللبنانيني«. وق��ال إن التكتل 
»معني بالدفاع عن حقوق كّل مظلوم لبناني 
جغرافي��اً ومذهبي��اً وطائفي��اً وكّل املكّون��ات 

اللبنانّية وسنعمل على إلغاء الفساد«.
وأعل��ن ع��ن »مهرج��ان للنصر س��يقام 
مس��اء الس��بت املقب��ل عل��ى طري��ق القص��ر 
مناصرين��ا  كّل  م��ع  لالحتف��ال  اجلمه��وري 
باالنتصار االنتخابي ال��ذي نأمل أن يتحّول 

انتصاراً جلميع اللبنانيني«.

بري: نتائج االنتخابات
 لم تحدث انقالبًا

اعتبر رئيس املجل��س النيابي اللبناني 
نبيه ب��ري أن »ليس هناك انق��الب في ضوء 
نتائ��ج االنتخاب��ات النيابية، كل م��ا هنالك، 
كما في كل انتخابات، أحزاب تتقدم وأحزاب 
تتأخ��ر. لكن جميع األح��زاب اللبنانية بقيت 
على الس��احة ألن في لبن��ان ال ميكن جتاهل 
أحد، ولبنان بلد التوافق ليس فقط من حيث 

األديان وإمنا أيضاً في األمور السياسية«.
أن  ب��رس«،  فران��س  ل�»وكال��ة  وأك��د 
»مجرد أن ينعق��د املجلس النياب��ي، من أول 
األعمال التي يجب أن نبدأ بها هو تطوير هذا 

القان��ون االنتخابي كي يرض��ي كل األطراف 
في املجتمع اللبناني«.

إيران ُتشيد بـ»انتصار« 
»حزب الله« في االنتخابات

األعل��ى  املرش��د  مستش��ار  أش��اد 
للجمهوري��ة اإلس��المية عل��ي خامنئي، علي 
أكب��ر واليتي ب�»انتصار ح��زب الله وحلفائه 
في االنتخابات النيابي��ة في لبنان«، معتبراً 
أن »هذا االنتصار وتصويت الشعب اللبناني 
لالئح��ة املقاومة ناجت من تأثير السياس��ات 
اللبناني��ة الراهنة في احلفاظ على اس��تقالل 

سوريا ودعمها أمام االرهابيني«.
وق��ال واليتي في تصريح نش��ره موقع 
»إن  أم��س:  الرس��مي  االيران��ي  التلفزي��ون 
االنتخاب��ات اللبناني��ة حققت نتائ��ج خالفاً 
ملزاع��م الصهاين��ة، والف��وز ف��ي االنتخابات 
العس��كرية  لالنتص��ارات  اس��تكماالً  ج��اء 
اللبناني��ة بقي��ادة ح��زب الل��ه ف��ي مواجهة 

الكيان الصهيوني«.

البعثة األوروبّية لمراقبة 
االنتخابات: استحقاق جّيد

ملراقب��ة  األوروبي��ة  البعث��ة  خلص��ت 
االنتخاب��ات ال��ى أن »االنتخاب��ات النيابي��ة 
جرت في ش��كل جّيد في 6 ايار، لكنها حتتاج 
ال��ى اصالح��ات«، مش��ددة عل��ى أن »هن��اك 
حاج��ة ال��ى العم��ل على حتس��ني مش��اركة 
وتعزي��ز  السياس��ية،  احلي��اة  ف��ي  النس��اء 

االشراف على متويل احلمالت االنتخابية«.
ع��ن  األول��ي  تقريره��ا  ف��ي  ودع��ت 
االنتخاب��ات ال��ى »تعزي��ز صالحي��ات هيئة 
مجال��ي  ف��ي  االنتخاب��ات  عل��ى  اإلش��راف 
الرقابة واملعاقبة«، مش��يرة الى أنها ستقدم 
القوان��ني  حتس��ن  أن  »ميك��ن  توصي��ات 
وتنفيذه��ا والتحكم باالنف��اق على احلمالت 
االنتخابية«. ومن املتوقع أن تصدر تقريرها 
اخلتامي بعد نحو ش��هرين، على أن تس��لمه 
الى السلطات اللبنانية واالفرقاء السياسيني 

وهيئات املجتمع املدني املعنية.
وعق��دت البعث��ة مؤمت��راً صحافي��اً في 
فن��دق »موفنبيك« – الروش��ة، ش��اركت فيه 
كبي��رة مراقب��ي البعث��ة إيلين��ا فالنس��يانو، 
خوس��يه  األوروب��ي  البرمل��ان  وف��د  رئي��س 
إغناس��يو س��االفرانكا، نائب املدير للمراقبة 
في البعثة خوسيه انطونيو دو غبري�ال، في 

حضور شخصيات ديبلوماسية وإعالمية.

السفارة األميركية تحّض على 
احترام التزامات لبنان الدولية

هّن��أت الس��فارة األميركية ف��ي بيروت، 
الش��عب اللبنان��ي بإجراء إنتخاب��ات 6 أيار 
النيابي��ة، وهي االنتخابات األولى من نوعها 
الت��ي جتري منذ تس��ع س��نوات، معّبرة عن 
تقديره��ا ل�»جه��ود اجلي��ش اللبناني وقوى 
األمن الداخلي، التي وفرت للش��عب اللبناني 
التدابير األمنية الضرورية ملمارس��ة حقوقه 

في التصويت بأمان«.
وأوضحت ف��ي بيان، »أنن��ا، في الوقت 
الذي يتطل��ع فيه لبنان إلى تش��كيل حكومة 
جديدة، نحض جميع األط��راف على احترام 
التزام��ات لبن��ان الدولي��ة، مبا ف��ي ذلك تلك 
ال��واردة ف��ي ق��راري مجل��س األم��ن 1559 
الن��أي  سياس��ة  ال��ى  باإلضاف��ة  و1701، 
بالنفس ع��ن الصراع��ات اخلارجي��ة«، آملة 
املقبل��ة  اللبناني��ة  احلكوم��ة  تس��تمر  »أن 
بالس��ير على طريق بناء لبنان مستقر وآمن، 
ملتزم السالم ومس��تجيب حلاجات الشعب 

اللبناني«.

المفتي دريان يدعو إلى 
محاسبة من أخّل بأمن بيروت

اللبناني��ة  اجلمهوري��ة  مفت��ي  أع��رب 

الش��يخ عب��د اللطي��ف دري��ان عن أس��فه ملا 
ش��هدته ش��وارع بي��روت، مؤك��داً أن »أم��ن 
لبنان واللبنانيني مسؤولية اجليش والقوى 
األمنية وينبغ��ي أال تتكرر مثل ه��ذه األعمال 
املس��يئة ال��ى بي��روت وأهله��ا الت��ي ع��اش 

أبناؤها ليلة توتر وذهول«.
وق��ال: »ل��وال حكمة رئي��س اجلمهورية 
ورئي��س مجل��س الن��واب ورئي��س مجل��س 
الوزراء وانتش��ار اجليش اللبنان��ي والقوى 
األمنية لدخلت بي��روت في الفوضى واندالع 
ن��ار الفتنة التي ظننا أن أح��داً من اللبنانيني 
ال يريده��ا وال يقبله��ا«. ودعا الى »محاس��بة 
كل من أخّل بأمن بيروت واستباح شوارعها 
بأعمال منافية حلسن اجلوار واألخالق وأمن 

املواطنني وحكم القانون«.

إشكال الشويفات
قتيل لـ»التقدمي«

تط��ور إش��كال ب��ني ش��بان م��ن احلزب 
»التقدمي االش��تراكي« وآخري��ن من احلزب 
»الدميوقراطي اللبناني« قرب مركز التقدمي 
في حّي األمراء في منطقة الشويفات الثالثاء 
املاض��ي، إل��ى تش��ابك باأليدي، س��رعان ما 
حت��ول إلى إط��الق نار متب��ادل من أس��لحة 
رشاش��ة، نتج منه سقوط قتيل من التقدمي، 

ما خلق توتراً في املنطقة.
ووقع االش��كال على خلفي��ات انتخابية 
التقدم��ي  مناص��ري  م��ن  ش��ابني  ب��ني 
والدميوقراط��ي، وعمدت الق��وى األمنية إلى 
تطويق��ه ومنع تفاقمه، فيم��ا تدخلت اللجان 
املش��تركة ف��ي احلزب��ني إلنهائ��ه. وُس��معت 
أصوات إطالق النار ورمي قنبلة يدوية على 

مركز للتقدمي.
وقد أعلن��ت مديرية اإلع��الم في  احلزب 
الدميقراط��ي اللبناني ، ببيان له��ا، أنه بقرار 
م��ن رئي��س احل��زب وزي��ر املهجري��ن  ط��الل 
أرس��الن ، مت تسليم املطلوبني لقيادة اجليش 
اللبناني  عل��ى أن تأخذ العدال��ة مجراها في 
حادث��ة  الش��ويفات  االليمة.من جهت��ه أعلن 
رئي��س »احل��زب التقدمي االش��تراكي«  وليد 
جنب��الط ، في تعلي��ق على مواق��ع التواصل 
االجتماع��ي، أّن��ه »مت تس��ليم املش��تبه بهما 
في افتعال حادثة  الش��ويفات  صالح صعب 
ورائ��د صعب، لك��ن ُنصّر عل��ى القبض على 

اّلذين سّببوا وفاة عالء أبو فرج«.

د. الحوت: االعتداء على كرامة بيروت مرفوض
والتنافس يجب ان يكون على تنمية العاصمة ال على ادعاء تمثيلها

اس��تنكر عض��و املكت��ب السياس��ي للجماع��ة االس��المية 
الدكتور عماد احلوت املمارسات املسيئة التي قامت بها بعض 
املجموع��ات الت��ي جابت أحي��اء العاصمة بي��روت والهتافات 

املذهبية واالستفزازية التي رافقتها في 
محاولة الس��تباحة ش��وارع العاصمة 
واس��تفزاز املواطنني واس��تعادة اجواء 
حقبة اس��اءت لبيروت وأهلها، يسعى 

اجلميع لطّي صفحتها.
وش��دد احلوت على أن ه��ذا النوع 
من املمارس��ات يزيد من حال��ة التململ 
يخ��دم  وال  البيروت��ي  الش��ارع  ف��ي 
االس��تقرار املنش��ود للبنان وعاصمته، 

التي وحده��م أبناؤها هم من يحدد هويته��ا، وهم احلريصون 
على التنوع املوجود فيها دون السماح باملّس بكرامة أي مكون 

من مكوناتها.
ف��ي  ش��ارك  ق��د  احل��وت  وكان 
االتص��االت لتطوي��ق هذه املمارس��ات 
األمني��ة  األجه��زة  داعي��اً  وذيوله��ا، 
األمنية  التدابي��ر  والقضائي��ة التخ��اذ 
تؤم��ن  الت��ي  الرادع��ة  والقانوني��ة 
للعاصمة أمنها واس��تقرارها، كما دعا 
مختلف القيادات السياسية الى وقف 
الطائف��ي واملذهبي  خطابات الش��حن 

الذي يزيد من التوتر واالحتقان.{

لقطات لبنانية

وجهة نظر

انقش���ع الغب���ار االنتخاب���ي وب���دأت الص���ورة بالتبل���ور والوض���وح واحلس���ابات 
بالظهور، بعد أن وضعت االنتخابات النيابية أوزارها، وباتت اخلسائر واألرباح قيد 
التحديد واملعاينة. واحلقيقة التي ميكن اخلروج بها، أن القوى السياسية الكبرى 
ثبت���ت أقدامها وأن بعض القوى الصغرى تضاءلت أحجامها حيث ميكن احلديث 

عن سّت قوى كبرى باتت تشكل أكثر من ثالثة أرباع املجلس النيابي.
فح���زب الل���ه وحركة أم���ل والتي���ار الوطني احلر والق���وات اللبناني���ة واحلزب 
التقدمي االشتراكي وتيار املستقبل هي القوى الكبرى التي حتتل أكثر من تسعن 
مقعدًا نيابيًا في مجلس ال�2018. ولوحظ أنه في مقابل محافظة الثنائي الشيعي 
عل���ى كتلتيهم���ا النيابيت���ن، كبر حجم���ا الكتلتن املس���يحيتن املمثلت���ن بالتيار 
الوطن���ي احلر وح���زب القوات اللبنانية، ف���ي الوقت الذي تراجعت في���ه كتلتا تيار 

املستقبل واحلزب التقدمي االشتراكي. فكيف حصل ذلك ووفق أية معطيات؟
أقف���ل الثنائ���ي الش���يعي دوائر اجلنوب في وجه أي تغي���ر، ومتكنا من التمدد 
نح���و دائ���رة صي���دا - جزين الت���ي اعُتبرت دائ���رة س���ّنية - مس���يحية متحررة من 
سيطرة الصوت الشيعي الذي يطبع املساحة اجلنوبية. وبناًء عليه أستعاد أسامة 
س���عد حليف »حزب الل���ه« مقعده النيابي الصيداوي ال���ذي افتقده في انتخابات 
2009، ومتك���ن إبراهي���م عازار حليف حركة أمل من اس���تعادة مقعد والده الراحل 
س���مير ع���ازار في جزي���ن. أما في البقاع، فقد جنح الثنائي الش���يعي في اس���تعادة 
املقعدين الشيعين في زحلة والبقاع الغربي من تيار املستقبل، فحل أنور جمعة 
)حزب الله( محل عقاب صقر وفاز محمد نصر الله )حركة أمل( بدياًل من أمن 

وهبي.
بالنس���بة ال���ى الثنائي املس���يحي ممث���اًل بالتيار الوطني احل���ر وحزب القوات 
اللبناني���ة، ف���إن القانون النس���بي فتح آفاقًا متس���عة لهما في دوائ���ر كانت محرمة 
على كليهما. فبيروت األولى والكورة والبترون والبقاع الغربي والشوف وعكار كانت 
دوائ���ر مغلق���ة في وجه التيار الوطن���ي احلر، وكانت بعبدا واملنت وجبيل وكس���روان 
وبعلبك الهرمل موصدة في وجه حزب القوات اللبنانية. لكن النسبية فتحت هذه 
الدوائر لكال الطرفن، ما أدى الى تكبير كتلتيهما النيابيتن. أما احلزب التقدمي 
االشتراكي الذي تراجعت كتلته النيابية من 13 نائبًا الى 10 نواب، فإنه متكن من 
جم���ع املقاعد النيابية املبعثرة في بعبدا وحاصبيا والبقاع الغربي وبيروت الثانية 
وج���رى احلؤول دون انخس���اف كتلته النيابية بفعل الدائ���رة االنتخابية األكبر في 
لبن���ان م���ن خالل دمج دائرتي الش���وف وعاليه ومن خالل مش���اركة حلفاء قديرين 

في تكوين الالئحة.
أم���ا تيار املس���تقبل فتمكن من احلد من خس���ائره الناجتة م���ن تراجع حجم 
كتلت���ه االنتخابي���ة التي وص���ل تعدادها الى 21 عضوًا بعدما كان���ت تناهز 35 نائبًا 
في املجلس النيابي الس���ابق، مع مالحظة انفراط عقد حتالف تيار املس���تقبل مع 
الق���وات اللبناني���ة والرئيس جني���ب ميقاتي وح���زب الكتائب اللبناني���ة واجلماعة 
اإلس���المية والل���واء أش���رف ريف���ي وانحص���ار التحال���ف م���ع التي���ار الوطني احلر 

والقوات اللبنانية في مساحة ضيقة. 
في موازاة الكتل الكبيرة، تبدو الكتل التي ميتلكها حزب الكتائب وتيار املردة 
واحلزب السوري القومي االجتماعي وحزب البعث وتيار الكرامة وتيار العزم )أكبر 

الكتل الصغيرة(مرشحة لالستقطاب من قبل كتل كبرى.
انه���ا انتخاب���ات نيابية مهم���ة جرت بعد مخاض اس���تمر ثماني س���نوات قبل 
التوص���ل فيه���ا الى قانون النس���بية والص���وت التفضيلي، هذا الصوت الذي ش���ّنع 
علي���ه الرئي���س نبيه بري، ما يطرح الس���ؤال: مت���ى االنتخاب���ات النيابية القادمة؟ 
ه���ل حتص���ل كما ه���و مفترض ف���ي ع���ام 2022، أم أن اخلالف عل���ى مصير الصوت 
التفضيلي في القانون االنتخابي س���يؤدي الى جتاذبات تطيل عمر مجلس 2018 

أو حتى تقصره؟

متى تحصل االنتخابات النيابية القادمة؟
بقلم: أمين حجازي
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األمان

أحداً لم يحاول أو يخطر في باله إلغاء هؤالء.. اضافة الى أن قانون االنتخاب 
النس��بي متّيز بتحالف صلب أطلق عليه اسم »الثنائي الشيعي« الذي متيز 
بتحالف سياس��ي عميق اجل��ذور وليس مجرد حتال��ف انتخابي، فضالً عن 

القدرات البشرية والعسكرية واملالية التي يتمتع بها هذا التحالف.
إذن، ل��ن تكون عملية اجراء املش��اورات لتش��كيل احلكومة أمراً س��هالً، 
خاص��ة أن هن��اك من يطال��ب بوزارات س��يادية معينة كش��رط للمش��اركة 
باحلكومة القادمة.. فضالً عن الدور الذي ميارس��ه رئيس اجلمهورية، سواء 
بامتالك��ه أكبر كتل��ة برملانية أو بحرصه عل��ى أن يكون »الرئي��س القوي«. 
ويع��رف اجلميع أن النظام اللبناني دميقراطي وليس رئاس��ياً، ومن يراجع 
الدستور  دستور الطائف( يجد أنه حدد صالحيات رئيس اجلمهورية، وأنه 
إذا ش��ارك باجتماع مجلس ال��وزراء يترأس اجللس��ة، دون أن يكون له حق 
التصويت. ويذكر اللبنانيون املبنى الذي أقيم في منطقة املتحف في بيروت 
ليك��ون مقراً الجتماعات مجلس الوزراء، إل��ى أن تولى الرئيس الراحل رفيق 
احلريري ترميم مبنى السراي الكبير ليكون مقراً للحكومة وداراً الجتماعات 
مجل��س الوزراء.. بينم��ا حتّول القصر اجلمهوري اليوم ف��ي بعبدا الى مكان 
ثابت جللسات مجلس الوزراء، برئاسة رئيس اجلمهورية، إال إذا كان جدول 
أعم��ال املجل��س بس��يطاً، أو كان الرئي��س مريض��اً أو غائب��اً، فيتولى رئيس 
احلكومة ترؤس اجللسة في السراي الكبير. فهل سيكون من املمكن تصويب 
هذا املوض��وع، خاصة بعد أن بات القصر اجلمهوري يغّص باملستش��ارين 

وجلّهم من أنسباء وأقرباء رئيس اجلمهورية.
القضي��ة ذات األهمي��ة التي س��وف يتوق��ف عندها مجلس ال��وزراء هي 
البي��ان الوزاري، فقد جرى االتفاق على تس��وية بش��أن س��الح املقاومة عند 
تش��كيل احلكومة احلالية، الت��ي تتحول الى مجرد حكوم��ة تصريف أعمال 
ريثما يتم اجراء مشاورات لتسمية رئيس مجلس الوزراء أو تشكيل احلكومة 
ونيلها ثقة املجلس النيابي، فهناك تكتل نيابي واسع، على رأسه »التحالف 
الشيعي« س��وف يصر على الثالثي الذهبي: )اجليش والشعب واملقاومة(، 
بينم��ا يص��ر تكتل نيابي واس��ع على ض��رورة االتف��اق على »اس��تراتيجية 
دفاعية« ش��بيهة مبيث��اق بعبدا، ال��ذي يركز عل��ى دور احلكوم��ة اللبنانية 
واجلي��ش اللبناني في اتخاذ القرار االس��تراتيجي املتعل��ق باألمن واحلدود 
وامتالك الس��الح عل��ى األراض��ي اللبنانية، س��واء في اجلن��وب أو في بقية 

املناطق اللبنانية.
إذن، ل��ن تكون مهمات املجل��س النيابي القادم س��هلة املنال، خاصة أن 
املنطقة العربي��ة واإلقليمية حول لبنان تضج باألح��داث والتحوالت، ولعل 
الق��رار األمريكي باخل��روج من االتفاق الن��ووي مع إي��ران، واملوقف العربي 
الذي جتلى بوقوف كل من الس��عودية والبحري��ن واإلمارات الى جانب قرار 
الرئيس ترام��ب، ووقوف دول عربية أخرى في االجت��اه املعاكس.. وذلك ما 
س��وف ينعكس على الس��احة اللبنانية بني مؤيد ومع��ارض.. فاللهم ألهمنا 

السداد والرشاد.

أخي��راً.. انقض��ى ي��وم األحد الس��ادس من أيار بس��الم، عل��ى الرغم من 
االنكفاء الش��عبي عن املش��اركة في هذه االنتخابات. فاللبنانيون ينتظرون 
ه��ذا اليوم منذ س��نوات، واالنتخابات احلرة تكاد تك��ون منعدمة في احمليط 
العرب��ي، ومع هذا لم يتج��اوز عدد املقترعني في دائرة بي��روت األولى ٪34، 
كم��ا أن عمليات اقتراع املغتربني اللبناني��ني في ديار اغترابهم لم تؤخذ على 
محم��ل اجلد، ول��م تعلن وزارة الداخلية )حتى كتابة هذه الس��طور( نس��بة 

املقترعني وعددهم في أي من أقطار االغتراب.
ال أريد التوقف عند الطعون التي تقدم بها عدد كبير من املرشحني، فذلك 
ماال وزن له بعد أن أجاب وزير الداخلية )نهاد املشنوق( على ما كان يطرحه 
املرش��حون أو اإلعالميون واملراقبون. وميك��ن احلكم بأن النتائج التي جرى 
اإلع��الن عنها باتت نهائية، وأن على املرش��حني الذين فازوا أن يحمدوا الله، 
أما الذين لم يتحقق لهم الفوز فليس عليهم إال أن يتابعوا أداءهم )السياسي 
والش��عبي( مدة أربع س��نوات جدي��دة، ورمبا أكثر إذا جل��أ املجلس احلالي 
ألس��لوب التمدي��د أو التجديد كم��ا فعل املجلس الس��ابق. لك��ن األهم من كل 
ذل��ك اآلن يتركز على قضايا واس��تحقاقات أهمها: تش��كيل احلكومة القادمة 
التي يفت��رض أن تكون »حكوم��ة العهد«، والبيان ال��وزاري لهذه احلكومة، 
واإلع��داد العتماد قان��ون جديد لالنتخاب��ات يتجاوز الثغرات التي اش��تكى 

منها الكثيرون في القانون احلالي املعمول به.
ل��م حتمل االنتخاب��ات نتائج حتمل حت��ّوالت جذرية، ال على املس��توى 
السياس��ي أو اإلداري، لك��ن اجلميع يدرك��ون أن املرحلة التي س��بقت اجراء 
االنتخابات، والتي أعقبت انتخاب رئيس جديد للجمهورية بعد متديد طويل 
ومتك��رر للمجلس النياب��ي املنتهية واليت��ه، وبعد الفراغ الطوي��ل في موقع 
الرئاس��ة األولى، وأن التس��وية التي توالها الرئيس س��عد احلريري حملت 
معها بصمات، يطلق عليها البعض اسم »تنازالت« تالفياً للفراغ الدستوري 
ال��ذي كان س��ائداً في غياب رئي��س للجمهوري��ة، وأن املعادل��ة التي حكمت 
الس��احة السياس��ية اللبناني��ة ال ميكن أن تس��تمر. وإذا كان الرئيس س��عد 
احلريري يفاخر بتقدمي هذه التس��ويات أو التنازالت، فإن شارعه السياسي 
يستشعر الكثير من املرارة نتيجة ضياع حقوقه أو التفريط بها. وعلى الرغم 
من أن النش��اط االنتخابي الذي قام به الرئيس احلريري جهد غير مس��بوق 
في احلياة السياس��ية اللبنانية، ال س��يما جوالته ف��ي املناطق احملرومة في 
عكار والضّنية وقرى اجلنوب والبقاع، إال أن ذلك لم يحمل الناخبني في هذه 
املناطق على االقبال على صناديق االقتراع أو صب أصواتهم للوائح الرئيس 
احلري��ري كما كان متوقعاً. وبدالً من أن يزيد عدد نواب كتلة تيار املس��تقبل 
فإن عددها تقلص، أو تراجع والؤه لرئيس تيار املستقبل. وهذا ما ينبغي أن 

يقف عنده الرئيس احلريري في أدائه السياسي.
وعل��ى الرغم م��ن أن الكتلة النيابية لتيار املس��تقبل ما ت��زال في طليعة 
القوى السياس��ية، فإن في الس��احة اللبنانية تيارات أخ��رى تركز دون كلل 
عل��ى »الرئيس القوي« و»التكتل القوي«، و»م��ا منقبل حدن يلغينا«، مع أن 

بعد تشكيل الحكومة
يأتي البيان الوزاري
واالستراتيجّية الدفاعّية

وغلب العقل اخلدماتي على االس��تراتيجية السياس��ية، 
ولي��س س��هالً عل��ى املس��تقبل أن يفق��د نص��ف املدين��ة. 
وأضاف: السؤال الذي يجب ان يبحث عنه احلريري هو: 

ملاذا نحو 59٪ من البيروتيني قاطعوا االنتخابات؟
خيب��ة األم��ل احلريرية ف��ي دائ��رة بي��روت الثانية 
تقابله��ا نش��وة االنتص��ار االنتخاب��ي والسياس��ي لدى 

حزب الله.
فقد اعتبر الس��يد حس��ن نصر الله ف��ي خطابه بعد 
إع��الن نتائ��ج االنتخاب��ات أن النتائ��ج »تعط��ي الهوية 
نتائ��ج  ن��رى  »عندم��ا  وأض��اف:  لبي��روت«  احلقيقي��ة 
االنتخابات والقوى والشخصيات والتنوع، فهذا يؤكد أن 
بي��روت لكل لبنان وتختصر كل لبنان وس��تتأكد هويتها 

املقاومة، وأنها كانت وستبقى عاصمة للمقاومة«.
هذه اخلالصة السياسية ملعركة بيروت االنتخابية 
الت��ي أك��د فيها الس��يد نصر الل��ه انتصار التن��وع قابلها 
لهج��ة تخويني��ة جت��اه اللوائح األخ��رى التي ناقش��ت 
الئحة تيار املس��تقبل حيث اعتبر الرئيس سعد احلريري 
أن »معركتن��ا كانت على جبهات ع��دة: جبهة الدفاع عن 
وجودن��ا السياس��ي، وجبه��ة التص��دي لتفتي��ت القرار 
السياس��ي، وجبهة اللوائح املفبركة، التي تأكد بالوقائع 
واألرقام أنها كانت أداة في ي��د األخصام املعروفني لتيار 

املستقبل«.
وبذل��ك يك��ون تيار املس��تقبل مس��تمراً ف��ي خطابه 
التخويني جتاه البيئة الس��ّنية املعارضة له، ولم يدرك 
انه بخطابه االنتخابي القائم على الغرائزية والشعبوية 

واملذهبية هزم نفسه في بيروت.
تبقى نقطة أخيرة بالنسبة إلى نتائج دائرة بيروت 
الثاني��ة هي حال��ة اإلحب��اط وخيبة األمل الت��ي أصابت 
الكثي��ر م��ن أهالي بيروت والت��ي زاد من حدته��ا املواكب 
الس��يارة ملناصري »حزب الله« وحرك��ة أمل واألحباش 
في ش��وارع بي��روت التي ش��هدت العديد من االش��كاالت 

واملواجهات.
باختص��ار، نتائ��ج االنتخاب��ات عام��ة وف��ي دائرة 
بيروت الثانية خاصة س��يكون لها ما بعدها في رئاس��ة 
احلكوم��ة وفي إدارة الدولة. فهل دخ��ل لبنان عصراً آخر 

بعد هذه االنتخابات؟{
بسام غنوم

وخصوصاً ملصلحة الئحة »حزب الله« - أمل.
فقد أسهم خطاب تيار املستقبل كما قال السيد نصر 
الله في حماس��ة واندفاع الناخبني الش��يعة وخصوصاً 
ف��ي دائرة بعلبك - الهرمل، ودائ��رة بيروت الثانية حيث 
وصلت نسبة التصويت في دائرة بعلبك - الهرمل الى ما 

يقارب ال�62٪ مقارنة مع 50٪ في عام 2009.
وأما في بيروت فقد حصلت الئحة »حزب الله« على 
45 ألف صوت مقارنة ب�60 ألف صوت لالئحة املستقبل، 
وهذه النتيجة تؤكد ان اخلطاب املذهبي والغرائزي الذي 
اعتمده تيار املستقبل في بيروت حتديداً ارتد عليه سلباً 
حي��ث حصل املس��تقبل عل��ى 5 مقاع��د ومعارضوه على 

خمسة مقاعد ومقعد للحزب التقدمي االشتراكي.
لك��ن ماذا ع��ن النتائج السياس��ية النتخابات دائرة 

بيروت الثانية؟
النتيج��ة األولى ه��ي انتهاء حصري��ة متثيل أهالي 
بي��روت من قب��ل تيار املس��تقبل وقد أكد أح��د أركان تيار 
املستقبل أن »أهالي بيروت تركوا املدينة ل�»حزب الله«. 

في مقاعد النواب الس��ّنة الذي��ن توزعوا بني كتلة من 18 
نائباً لتيار املس��تقبل و10 نواب معارضني، وبهذا يكون 
التغيي��ر الكبير على الصعيد العام هو في اإلطار النيابي 

السّني.
أم��ا عل��ى الصعي��د اخل��اص لنتائ��ج االنتخاب��ات 
النيابية، فيمكن الوقوف عند نتائج دائرة بيروت الثانية 
التي كانت املنافس��ة فيه��ا بني تيار املس��تقبل الذي رفع 
ش��عار الدفاع عن عروبة بيروت في وج��ه »والية الفقيه 
السياس��ية« كما كان ي��ردد الوزير نهاد املش��نوق والتي 

بحسب تيار املستقبل تريد جعل بيروت »فارسية«.
أما حتالف »حزب الله« - حركة أمل، فقد كان يعتبر 
أن الهدف م��ن معركة بيروت هو التأكي��د أن بيروت لكل 
لبنان وتختصر كل لبنان، و»ستبقى عاصمة للمقاومة« 

كما قال السيد حسن نصر الله.
ب��ني طرف��ي  املتناق��ض  السياس��ي  ه��ذا اخلط��اب 
املواجهة الذي اعتمد على الشعارات الغرائزية والطائفية 
واملذهبي��ة فع��ل فعله على مس��توى نتائ��ج االنتخابات 

انته��ت االنتخابات النيابية األكث��ر إثارة للجدل في 
تاري��خ لبنان، التي جرت على أس��اس القانون النس��بي 

مع الصوت التفضيلي.
ومع انته��اء االنتخابات، ال بّد م��ن التوقف أوالً عند 
نتائجه��ا العامة، ومن ثم عند بع��ض نتائجها اخلاصة، 
وال س��يما نتيجة دائرة بيروت الثانية التي كان الصراع 
فيها محتدماً بني تيار املس��تقبل والئحة »وحدة بيروت« 
الت��ي تضم حتال��ف »حزب الل��ه« وحركة أم��ل وجماعة 

األحباش.
بالنس��بة إلى النتائج العامة لالنتخابات في لبنان 
فهذه االنتخاب��ات لم حتمل تغييراً على مس��توى القوى 

السياسية الكبرى املمسكة بالقرار السياسي في البلد.
فعل��ى الصعي��د املس��يحي توزعت املقاع��د بصورة 
رئيسية بني التيار الوطني احلر وحزب القوات اللبنانية 
ال��ذي ضاعف كتلت��ه النيابي��ة مقارن��ة بانتخابات عام 
2009، ومتث��ل ح��زب الكتائ��ب وتي��ار امل��ردة وبع��ض 

املستقلني.
فالثنائ��ي  الع��ام،  اإلس��المي  الصعي��د  عل��ى  أم��ا 
الش��يعي اس��تأثر مبقاعد النواب الش��يعية ما عدا مقعد 
جبيل، والنائب وليد جنب��الط عاد بكتلة وازنة مع نفس 
احلضور للنائب طالل ارس��الن، وأم��ا التغيير األكبر فهو 

نتائج انتخابات دائرة بيروت الثانية.. بين خيبة األمل ونشوة االنتصار

كلمة األمان

عبـــــر شـــبكة اإلنترنــت

www.al-aman.com
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الحالة اإلسالمية.. ونتائج االنتخابات النيابّية
بقلم: وائل جنم
 )2018 أي��ار   6( املاض��ي  األح��د  ي��وم  ج��رت    
االنتخابات النيابية وفقاً للقانون اجلديد الذي اعتمد 
التمثيل النس��بي على مس��توى الدائرة )لبنان خمس 
عش��رة دائ��رة( والص��وت التفضيل��ي عل��ى مس��توى 
القض��اء )الوحدة اإلدارية(، وقد ش��اب ه��ذه العملية 
الكثي��ر من اخلروق��ات والتجاوزات قب��ل وأثناء وبعد 
االنتخاب��ات، م��ا جعل م��ن املمك��ن الق��ول إن النتائج 
ج��اءت مش��ّوهة للحقائق في كثير م��ن األماكن، ليس 
قدحاً في النس��بية، وال حتى في الص��وت التفضيلي، 
عل��ى الرغم من وجود مالحظات على كلتا املس��ألتني، 

ولكن بالنظر إلى أمور أخرى رافقت هذه العملية.
فعلى صعيد القانون ل��م يكن هناك وحدة معيار 
للتمثيل النس��بي، فنجد أن دائرة ميك��ن أن يكون عدد 
الناخبني فيها 450 ألف ناخب كدائرة اجلنوب الثالثة 
مث��الً، ودائرة أخرى ال يتجاوز ع��دد ناخبيها رمبا مئة 
ال��ف. وهن��اك دوائر كانت ممثل��ة بثالثة عش��ر مقعداً 
نيابياً، كما في الشوف وعاليه، ودوائر بخمسة مقاعد 
كم��ا في صيدا وجزين. وهناك دوائ��ر كانت عبارة عن 
محافظ��ة، وهن��اك دوائ��ر كانت عب��ارة عن قض��اء أو 
أقضية، وخالصة القول أنه لم يكن هناك معيار  واحد 

لتقسيم الدوائر، وهذا بالطبع ينعكس على النتائج.
أّم��ا ف��ي م��ا يتعل��ق باخلروق��ات والتج��اوزات، 
فهن��اك م��ا ه��و قب��ل االنتخاب��ات، ويتلّخ��ص أب��رزه 
باستغالل الس��لطة، وعدم متكني هيئة اإلشراف على 
االنتخاب��ات من القي��ام بعملها، أو منحه��ا الصالحية 
الكاملة لإلش��راف على االنتخاب��ات، مبعنى أن تكون 
مس��تقلة. وهن��اك ع��دم تكاف��ؤ الف��رص ف��ي اإلع��الن 
واإلع��الم اإلنتخاب��ي، فض�الً ع��ن اإلنف��اق املالي على 
اللوائح واحلمالت االنتخابي��ة، ناهيك عن اخلطابات 
التخويني��ة والتوتيري��ة والتحريضي��ة التي يرفضها 
القان��ون، ناهي��ك ع��ن الضغوط��ات الت��ي مورس��ت 
ف��ي أكثر من دائرة س��واء عب��ر التهدي��د بالوظائف أو 
بحم��الت التخويف واالعت��داءات، أو بقط��ع الطرقات 
أمام مرشحني بغطاء من قوى األمر الواقع، إلى غيرها 
الكثي��ر الكثي��ر من املمارس��ات الت��ي لم ُتع��ِط فرصة 
حقيقي��ة وجّدية وحري��ة كاملة للناخ��ب كي ميارس 

دوره وحقه االنتخابي.
أم��ا ف��ي التج��اوزات التي حصل��ت أثن��اء عملية 
االقت��راع فه��ي كثي��رة أيضاً لي��س أقلها اخل��روج عن 
الصم��ت االنتخاب��ي، أو محاوالت ش��راء ال��ذمم مالياً، 
أو االش��كاالت التي حصلت ب��إرادة أو بتخطيط أو من 
غيرهما في أق��الم االقتراع مع كثير من الناخبني، وكل 

ذلك أيضاً له تأثيره على نتائج االنتخابات.
وفي ما يتعلق مبا بعد االنتخابات فإن الفضائح 
الت��ي ج��رى احلدي��ث عنها ف��ي عمليات الف��رز ال تكاد 
توص��ف، إذ جرى احلديث عن ش��هداء انتخبوا، وعن 
مرش��حني لم يصّوتوا ألنفس��هم صوتاً تفضيلياً، وعن 
صناديق كانت تأتي إلى مراكز الفرز ولم تكن مختومة 
بالش��مع األحمر، وعن نتائج من دون محاضر رسمية 
وقانونية، وعن كثي��ر من األمور التي أقل ما يقال فيها 
أنه��ا تش��ّوه العملي��ة االنتخابي��ة، وه��ي مح��ل طعن 

حقيقي مبجمل العملية االنتخابية.
أم��ا عن احلالة اإلس��المية في لبن��ان، التي كانت 
تتمّث��ل ف��ي املجل��س النياب��ي املنتهي��ة واليت��ه ف��ي 
العشرين من الشهر احلالي، والتي تقول النتائج التي 
خرج��ت ع��ن عمليات الف��رز إنها خس��رت املقعد الذي 
كانت تش��غله منذ ع��ام 2009، فإنها قد عانت إضافة 
إل��ى كل ما تق��ّدم من جت��اوزات إلى مش��اكل وعقبات 

أخرى ال يكاد البعض ينظر إليها.
ال يخف��ى عل��ى أح��د أن الكثيري��ن ف��ي الداخ��ل 
واخل��ارج ينظ��ر إل��ى احلال��ة اإلس��المية ف��ي لبن��ان 
)اجلماع��ة اإلس��المية(، الت��ي تعّبر عن نفس��ها بأنها 
حالة وسطية معتدلة ومنفتحة ومحاورة وتريد بناء 
الدولة، على أنه��ا الفرع اللبنان��ي ل�»جماعة اإلخوان 
املس��لمني«، وه��ي ال تنكر ذل��ك على املس��توى الفكري 
والنظ��ري، ولكنه��ا تؤكد أنها فصي��ل لبناني ال يرتبط 
تنظيماً بأي مكّون آخ��ر، ال في الداخل وال في اخلارج، 
ولذل��ك فإن ه��ذه احلالة، أم��ام ما يش��هده اإلقليم من 
والتي��ارات  اإلس��المية  احل��االت  إلقص��اء  مح��اوالت 
اإلس��المية، عانت في هذه املرحلة في لبنان، وفي هذا 
االس��تحقاق من محاوالت اإلقص��اء والتهميش وحتى 
اإللغ��اء، ومورس��ت ضغوط��ات كبي��رة وكثي��ر عل��ى 
العديد من القوى السياس��ية، وال س��يما في الس��احة 
املش��تركة م��ع احلالة اإلس��المية، حت��ى ال ُتصاغ أية 

حتالفات انتخابية أو سياس��ية معه��ا، وكان ذلك في 
كثير م��ن األحيان بفعل ضغوط��ات خارجية من أكثر 
م��ن طرف. وبالفعل، متّكنت هذه الضغوطات من ثني 
معظم القوى السياس��ية اإلس��المية التي تتشارك مع 
احلالة اإلسالمية تلك الس��احة من التحالف معها مع 
إدراكه��ا أن التحالف م��ع احلالة اإلس��المية ميّثل في 
مكان فرصة افضل للفوز من ناحية، وحتصيناً لواقع 
الساحة اإلس��المية من ناحية ثانية، إال أن الضغوط، 
يبدو أنها كانت أكبر م��ن القدرة على التحّمل لدى تلك 

األط��راف، وهو ما جع��ل احلالة اإلس��المية تخوض، 
ف��ي احلقيق��ة، معركت��ني، ال معرك��ة واح��دة ف��ي هذا 
االس��تحقاق. معركة احلفاظ على املقع��د النيابي في 
الن��دوة النيابي��ة، وق��د رّش��حت له��ذه الغاي��ة أربعة 
مرش��حني في أرب��ع دوائ��ر، ول��م توّفق ف��ي أي منها. 
ومعرك��ة ثاني��ة، وبتقدي��ري كان��ت هي األه��م، وهي 
معركة كسر احلصار الذي كان يفرض عليها، وإفشال 
محاوالت اإلقصاء التي استهدفتها، وأظن أنها جنحت 
ف��ي هذه املعرك��ة وحققت إجن��ازاً مهماً وكبي��راً ميكن 

البناء عليه للمس��تقبل، وميّكنها أيضاً من اخلروج من 
»ش��رنقة« احلالة الضّيقة، إل��ى فضاء ورحاب الوطن 
املفتوح. وهنا يجدر الذكر أن احلالة اإلسالمية متكنت 
من نس��ج حتالف��ات انتخابية م��ن مكّونات رئيس��ية 
وأساس��ية في الس��احات األخرى، حي��ث حتالفت مع 
التي��ار الوطني احلر في دائرتني هم��ا صيدا – جزين، 
وع��كار، وقد مّكن هذا التحالف التيار الوطني احلر من 
حص��د أربعة مقاع��د لصاحله، وميك��ن أن يرتقي هذا 
التحالف االنتخابي م��ع األيام ومع الثقة التي توّلدت 
ب��ني الطرف��ني إل��ى تفاه��م أو تع��اون سياس��ي، وهذا 

بالطبع يعد مكسباً قوياً للحالة اإلسالمية.
وأما القضية األخرى التي تندرج في هذا السياق، 
فه��ي دعم احلالة اإلس��المية لرئيس احل��زب التقدمي 
اإلش��تراكي النائ��ب ولي��د جبنالط في الش��وف، وهذا 
ما عّمق بش��كل أكب��ر العالق��ة التاريخي��ة التي كانت 
جتم��ع احلالة اإلس��المية واحل��زب االش��تراكي التي 
ميك��ن أن تتحّول الحقاً إلى ما هو أعمق في السياس��ة 

ومواجهات التحديات.
مختصر القول في هذا املقام أن احلالة اإلسالمية 
خس��رت مقع��داً نيابي��اً ومتثي��الً ف��ي املجل��س، وهذا 
صحي��ح، ولكنه��ا ف��ي املقابل ربح��ت معركة إفش��ال 
مح��اوالت إقصائها وحصارها، ولكنها في الوقت ذاته 
حتتاج إل��ى مزيد من االنفتاح واالنط��الق إلى الفضاء 
الوطني حتى حتافظ على نتائج التحالفات سياس��ياً 
وحتى تتمكن من اس��تعادة ال��دور واحلضور واملقاعد 

الحقاً.{

البرلمان الجديد
تكتالت وتحالفات جديدة.. برسم المشهد اللبناني

انته��ت االنتخاب��ات النيابية في الس��ادس من أيار 
برس��م مش��هد جديد للواقع السياسي اللبناني من خالل 
الكتل النيابية الفائزة ودخول عدد كبير من النواب اجلدد 
إل��ى البرمل��ان )63 نائب��اً(، وس��يكون له��ذه االنتخابات 
تداعيات مس��تقبلية على التحالف��ات بني مختلف القوى 

واألحزاب اللبنانية.
وأدى اعتم��اد النس��بية ف��ي القان��ون اجلدي��د ال��ى 
عودة عدد كبير من الش��خصيات السياسية إلى البرملان 
بعد أن فش��لت في ذلك في االنتخاب��ات املاضية )2005 
و2009(، كذلك أسهمت االنتخابات بتعزيز كتل وأحزاب 
)القوات اللبنانية، حركة أم��ل وحزب الله(، تيار العزم، 
وتقل��ص بعض الكت��ل الكبيرة )تيار املس��تقبل، الوطني 
احل��ر(، فيما حافظت كت��ل وأحزاب عل��ى قوتها )احلزب 
التقدمي االشتراكي، تيار املردة، احلزب السوري القومي 
االجتماعي(، وتراجع دور حزب الكتائب، وفشلت بعض 
الش��خصيات السياسية في العودة الى املجلس النيابي 
)بط��رس ح��رب، نقوال فت��وش(، ودخل��ت ال��ى البرملان 
شخصيات سياسية وحزبية، منها فيصل كرامي، أسامة 

سعد، عبد الرحيم مراد، إيلي الفرزلي، فؤاد مخزومي.
وفش��ل الوزير أشرف ريفي في الدخول الى البرملان 
رغم ما حققه س��ابقاً ف��ي االنتخاب��ات البلدية، وخرجت 
اجلماع��ة اإلس��المية من البرمل��ان، فيما جن��ح األحباش 

بالعودة إلى البرملان.
فكي��ف كان��ت نتائ��ج االنتخاب��ات النيابي��ة وكيف 
توزع��ت الكت��ل النيابي��ة اجلدي��دة؟ وهل س��نكون أمام 
حتالف��ات جدي��دة ُتس��هم في رس��م املش��هد السياس��ي 

اللبناني في املرحلة املقبلة؟
ع البرملان اجلديد توزُّ

بداي��ة كيف توزعت الكتل واألحزاب والش��خصيات 
في البرملان اجلديد؟

1- تي��ار املس��تقبل كان أبرز اخلاس��رين وأصبحت 
كتلته 20 نائباً.

2- التيار الوطني احلر تراجعت كتلته النيابية الى 
20 نائب��اً، ولك��ن مع بقية احللف��اء واألصدقاء قد تصبح 

29 نائباً وهي الكتلة األكبر.
4- حركة أم��ل )14 نائباً( وحزب الل��ه )13 نائباً( 
وق��د ينضم ع��دد من النواب ال��ى كتلة حرك��ة أمل وكتلة 

التنمية والتحرير(.
5- الق��وات اللبناني��ة جنح��ت ف��ي احلص��ول على 
كتل��ة نيابي��ة كبي��رة )15 نائباً( وه��ي الفائ��ز األكبر في 

االنتخابات.
6- احلزب التقدمي االش��تراكي واللقاء الدميقراطي 
حصدا كتل��ة نيابية من 19 نائباً وبذل��ك صمدا في وجه 

الضغوط ودخل تيمور جنبالط بقوة إلى البرملان.

7- ح��زب الكتائب أصبحت 
كتلته 3 نواب.

برئاس��ة  الع��زم  تي��ار   -8
جنيب ميقاتي )4 نواب(.

9- تي��ار امل��ردة )3 ن��واب( 
بزعامة طوني سليمان فرجنية.

الس��وري  احل��زب   -10
القومي االجتماعي )3 نواب(.

11- حزب سبعة )املجتمع 
املدني( نائب )بوال يعقوبيان(.

12- ح��زب الطاش��ناق )3 
نواب(.

وجن��ح النائ��ب ميش��ال املر 
ف��ي احلفاظ عل��ى مقع��ده، وعاد 

إل��ى البرمل��ان عب��د الرحي��م م��راد، فيصل كرام��ي، جهاد 
الصم��د، إيل��ي الفرزل��ي، عدنان طرابلس��ي، فري��د هيكل 
اخل��ازن، ج��ان عبي��د، أس��امة س��عد... ودخل��ت وجوه 
جديدة: ابراهيم عازار، مصطفى احلس��يني، نعمة افرام، 

فؤاد مخزومي.
التحالفات اجلديدة

لك��ن م��اذا ع��ن التحالف��ات ف��ي املرحل��ة اجلديدة؟ 
وكيف س��تنعكس ه��ذه التحالف��ات على صورة املش��هد 

السياسي؟
التحال��ف األق��وى الثابت خ��الل االنتخاب��ات ومن 
بعده��ا هو التحالف الثنائي ب��ني حركة أمل وحزب الله، 
وق��د ينض��م إليهما عدد من النواب املس��تقلني وس��يكون 
لهم��ا الدور األقوى في إعادة انتخ��اب الرئيس نبيه بري 

برئاسة مجلس النواب.
والتحالف الثنائي الذي يتوقع اس��تمراره س��يكون 
ب��ني التي��ار الوطن��ي احل��ر وتي��ار املس��تقبل، وذل��ك من 
أجل اعادة ترش��يح الرئيس س��عد احلريري الى رئاس��ة 
احلكوم��ة بعد ان أكد األخير اس��تمرار تعاونه مع رئيس 
اجلمهورية العماد ميش��ال عون، وقد أعلن رئيس التيار 
الوطني احلر جبران باس��يل ترش��يح احلريري لرئاسة 

احلكومة.
احل��زب التقدمي االش��تراكي ل��م يحس��م حتالفاته 
السياس��ية، وإن كان��ت العالقة بني رئي��س احلزب وليد 
جنب��الط والرئي��س نبي��ه ب��ري مس��تمرة، إضاف��ة إل��ى 
التعاون االنتخابي مع القوات اللبنانية وتيار املستقبل، 
لكن احل��زب واللق��اء الدميقراطي س��يقوده ف��ي املرحلة 
املقبل��ة تيم��ور جنب��الط وس��يحدد حتالفات��ه مس��تقبالً 
مع اس��تمرار دور وال��ده وليد جنبالط مؤثراً في املش��هد 

السياسي.
الق��وات اللبنانية لم حتس��م حتالفاتها السياس��ية 

وهي لديها مشكلة مع »تيار املستقبل« و»التيار الوطني 
احلر«، وإن كان دورها سيزداد فعالية في املرحلة املقبلة 

بسبب زيادة كتلتها النيابية.
الرئي��س جنيب ميقاتي عاد الى املش��هد السياس��ي 
بقوة من خالل كتلة من أربعة نواب وميكن ان ينضم الى 
حتالفات جديدة لتشكيل كتلة وسطية تلعب دوراً مؤثراً 

في املرحلة املقبلة.
تيار امل��ردة واحلزب الس��وري القوم��ي االجتماعي 
والشخصيات السّنية املعارضة لتيار املستقبل ستكون 
أق��رب الى حتالف حركة أمل وحزب الله، وهذا سيش��كل 

كتلة نيابية تضم 47 نائباً.
وبالنسبة إلى حزب الكتائب فقد يشكل كتلة نيابية 
مع عدد من الش��خصيات املس��تقلة بالتع��اون مع حزب 
س��بعة )املمثل ببوال يعقوبي��ان(، إضافة إلى فريد هيكل 

اخلازن ومصطفى احلسيني.
ومع ان التيار الوطني احلر أكد استمرار حتالفه مع 
حزب الله، فإن هذا التحالف قد يواجه بعض االشكاالت 
بسبب استمرار تأزم العالقة بني التيار الوطني والرئيس 
نبيه بري، وبس��بب التحالف القوي ب��ني التيار الوطني 

وتيار املستقبل.
إذن، س��نكون أم��ام خريط��ة جدي��دة للتحالف��ات، 
وه��ذا س��ينعكس عل��ى تش��كيل احلكوم��ة املقبل��ة، بعد 
انتخاب رئيس جديد للبرملان واختيار املرش��ح لتشكيل 

احلكومة.
وبانتظ��ار تبل��ور الص��ورة النهائي��ة للتحالف��ات، 
ف��إن االنتخاب��ات النيابية والقانون اجلدي��د الذي اعتمد 
الثغ��رات  ملعرف��ة  وش��امل  موس��ع  لتقيي��م  حتتاج��ان 
واالشكاالت والبحث في كيفية تطوير العملية االنتخابية 

كي حتقق التمثيل األفضل مستقبالً.
قاسم قصير

حقق مرشحو اجلماعة اإلسالمية في االنتخابات النيابية األرقام التالية:
بيروت: الدكتور عماد احلوت )3884 صوتاً(.

طرابلس: الدكتور وسيم علوان )2411 صوتاً(.
صيدا: الدكتور بسام حمود )3204 أصوات(.

عكار: محمد شديد )5277 صوتاً(.

نتائج مرشحي الجماعة اإلسالمية في االنتخابات
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االستحقاقات الفلسطينّية الضائعة.. ماذا حققت؟
 – جدي��دة  دورة  النعق��اد  »املتعجل��ة«  الدع��وة 
قدمي��ة للمجلس الوطني الفلس��طيني، على الرغم من 
ثغرات النصاب وعدم توافق الكل الفلس��طيني، وبقاء 
االنقسام السياس��ي واجلغرافي أمراً واقعاً؛ يتعاكس 
ومس��ألة الوح��دة الوطني��ة، ويبع��د الش��رعيات عن 
حتقيق حلمته��ا الوطنية وتوافقاته��ا واتفاقاتها على 
طبيعة العمل السياس��ي والتنظيم��ي. ولن يكون هذا 
كل��ه خليق��اً بإجناح انعقاد ه��ذه ال��دورة »املتعجلة« 

غير التوحيدية وتثميره. 
بالت��وازي، أو ف��ي املقاب��ل، كان��ت هن��اك مس��اع 
حثيث��ة إل��ى عق��د مؤمت��ر وطني ف��ي بي��روت )جرى 
استبعاده ألس��باب عديدة(، وآخر في غزة، مبشاركة 

ق��وى وفصائ��ل وهيئ��ات وأعض��اء املجل��س الوطني 
)مائ��ة عل��ى األقل( الذي��ن أعلن��وا مقاطعته��م خطوة 
انعق��اد املجلس ف��ي رام الله، تأكي��داً واحتجاجاً على 
عدم مش��روعيته، وتف��ّرد حركة فت��ح وفصائل أخرى 
بالدع��وة إلى انعق��اده، وذلك كله بعي��داً من احلرص 
عل��ى وح��دة منظم��ة التحري��ر الفلس��طينية وقواه��ا 
وفصائله��ا مبا متثل م��ن بيت ووط��ن معنوي جلميع 
الفلس��طينيني، أو مبا كانت متثله م��ن وحدٍة كفاحيٍة، 
نصابه��ا  واجلغراف��ي  السياس��ي  االنقس��ام  أفقده��ا 
الوطن��ي، م��ا أضعف املواق��ف الفلس��طينية جميعها، 
وأفقده��ا وح��دة اله��دف والبرنام��ج، وبالتال��ي بات 
اجلميع غير قادٍر على قيادة العمل الكفاحي والوطني 

الفلس��طيني، فكان��ت البدي��ل، أو أحد البدائ��ل امللحة، 
تلك املس��يرة الكفاحي��ة الراهنة: مس��يرة العودة إلى 
األرض عنواناً ملواصلة مس��ار املقاومة الشعبية التي 
تش��ّق طريقاً كفاحي��اً حتّررياً، جت��اوزت فيه جماهير 
الشعب الفلسطيني، أوضاعاً قيادية لم تعد تستطيع 
أن تعك��س آم��ال وطموحات ش��عب بغالبيت��ه، ليس 
مغرماً بسياسات االستبداد والتفرد بالسلطوية، على 

اختالف تلّوناتها واجتاهاتها الفئوية. 
لعق��د  السياس��ي«  »النص��اب  فق��دان  أن  عل��ى 
دورة غي��ر عادية للمجل��س الوطن��ي، ال مينح دورته 
»املتعجلة« الش��رعية املطلوبة، اس��تناداً إلى نصاٍب 
ع��ددٍيّ ج��رى »طبخه« وتدبي��ره« على عج��ل كذلك، 
وكأن من يسعون إلى جتاوز عقبات عقد دورٍة قانونيٍة 
صحيح��ة وطبيعي��ة للمجل��س الوطن��ي، يس��ابقون 
الزم��ن قب��ل ح��دوث إك��راٍه م��ا أو تداعي��ات إكراهي��ة 
منتظ��رة، ال يعود بعدها للس��لطة ق��درة الهيمنة على 
اتخاذ القرارات، ال سيما املنسجمة مع محّددات اتفاق 
أوس��لو واش��تراطاته، بضماناته األمنية والسياسية 

واالقتصادية. 
وهك��ذا وقبل الوقوع في الف��راغ الكبير والفوضى 
البي��ت  ترتي��ب  إل��ى  يس��عى  م��ن  هن��اك  املدم��رة، 
الفلسطيني، بعيداً من روح الكفاح التحّرري وإبداعات 
املقاومة الشعبية واستبسال املواطن   الفلسطيني في 
الدفاع عن قضية األرض وحق العودة، وكامل حقوق 
الالجئني في وطنهم وفي مخيمات اللجوء والش��تات؛ 
وهذه طامٌة كبرى، واجلرمية األكبر التي ترتكب بحق 
شعٍب بدأت مأساته قبل سبعني عاماً. وها هي معالم 
نكبة أخرى يراد لها أن تس��تمر وتتواص��ل، في بداية 

العق��د الثامن لنكبة أو نكب��ات ال يواصلها كيان العدو 
االستعماري فقط، بل هناك من يشترك في مواصلتها 
عون��اً ودعم��اً ومس��اعدة م��ن أج��ل مصاحل��ه أيضاً، 
مبواقفه كما بقراراته اخلاطئة، وبأخطائه التاريخية 
التي قامت منذ البداية، على قاعدة اخلطيئة التوراتية 
كخطيئ��ة ب��دء خرافي��ة، ح��ني وج��دت م��ن يصّدقه��ا 
ويصادق عليها كأكذوبة »مقّدسة«، ضّيعت فلسطني 

ومعها شعبها في شتات داخلي وخارجي. 
وبذا يكون االنقسام السياس��ي واجلغرافي، وقد 
بات يفرخ ظواهر انقسامية عديدة، تذهب جميعها في 
اجتاهات تعظيم املأزق الوطني الفلس��طيني، بدال من 
معاجلته، مب��ا يكفل إيجاد حلول تص��ب في مصلحة 
ال��كل الوطني. وكما نرى فإن اإلصرار على سياس��ات 
التف��رد األحادية يق��ود اليوم إلى انتعاش سياس��ات 
الفئوي��ات الفصائلي��ة، واس��تنهاض عصبياته��ا؛ في 
جتاه��ٍل متعم��د حل��ال املقاوم��ة الش��عبية الناهضة 
باعتباره��ا مس��لكاً اس��تراتيجياً يح��اول االنتف��اض 
مجدداً ف��ي وجه االحت��الل الكولونيالي اإلس��رائيلي، 
وم��ن يتش��ارك مع��ه تنس��يقاً وتطبيعاً، ويغ��زل معه 
»ناعم��اً«، أمالً في العودة إل��ى مفاوضاٍت فات أوانها، 
ال س��يما بوج��ود إدارة أميركي��ة هوج��اء، تزاي��د ف��ي 
ميينيته��ا وعنصريتها على ميني إس��رائيلي متطرف، 
يس��عيان إلى عرض وتنفيذ صفقة »تاريخية« ليست 
للتف��اوض، بل للقبول بها رزمًة واح��دًة مفروضة كما 
هي، وإال فال، وهذا ما لن يقبل به أش��د االستس��الميني 

خنوعاً من بني الفلسطينيني. 
أخي��راً، ما ال��ذي أبقت��ه الس��لطة والفصائل التي 
ت��دور في فلكها، أو التي تعاديه��ا، من منظمة التحرير 
الفلس��طينية، لترث��ه أو تورثه لألجي��ال القادمة، كي 
تواصل مس��يرتها على درب التحري��ر والعودة، الذي 
كان الطري��ق الوحي��د آلم��ال الذي��ن آمن��وا ويؤمن��ون 
والغاي��ة  اله��دف  الفلس��طيني،  الوطن��ي  باملش��روع 
ألجيال الش��عب الفلس��طيني، لرفع الراي��ة خفاقًة من 
دون تنكيس��ها في منتصف الطري��ق، دون حتقيق أيٍّ 

من األهداف الوطنية؟{

بقلم: ماجد الشيخ

المجلس الوطني
بين القدس ومسيرة العودة

بقلم: حازم عّياد 

غابت االس��ئلة املهمة عن جلس��ة املجلس الوطني الفلس��طيني التي يقف على رأس��ها مس��تقبل 
الس��لطة الفلس��طينية ومس��تقبل قي��ادة منظمة التحري��ر. فعباس بلغ م��ن الكبر عتياً، كم��ا لم يقدم 
املجل��س خطة عمل واضحة ملواجهات التحديات التي يعاني منها الش��عب الفلس��طيني في القدس 
وقط��اع غزة، مكتفياً مبحاولة تثبيت اركان وجوده دون البحث في مبررات هذا الوجود وهي الدفاع 

عن فلسطني أرضاً وشعباً ومقدسات.
األس��ئلة ال تتوقف عند حدود مس��تقبل القيادة السياس��ية فقط؛ إذ يش��مل طبيعة الدور املنوط 
باملجل��س الوطني ومن ورائه الس��لطة، التي باتت مرتبطة ارتباطاً قوياً بسياس��ة التنس��يق األمني 
وفق��دت زخمه��ا الوطني؛ اذ بدون التنس��يق تفقد مبررات وجودها س��واء على املس��توى الهيكلي أو 
املالي، فش��رعيتها ال صلة لها بالش��عب الفلس��طيني وإرادته، واألخطر من ذلك ان التنسيق يعود له 

الفضل في ترتيب انعقاد جلسات املجلس في رام الله، وهي مثلمة كبيرة وخطيرة.
هل تتوقف األسئلة عند هذا احلد؟ بالطبع ال. فاملجلس الوطني لم يقدم إجابات واضحة لطريقة 
التعام��ل م��ع صفقة القرن غي��ر الرفض املعلن، دون حتديد اس��تراتيجية جدي��دة للمواجهة، وخطة 
طوارئ للتعامل مع هذا املشروع الذي يجد له صدًى قوياً لدى بعض األنظمة العربية املتهافتة على 
التطبي��ع مع الكي��ان الصهيوني؛ تهافت لدواع إقليمي��ة أو لدواع داخلية تتعل��ق بتثبيت أركان هذه 

األنظمة التي تعيش حالة من عدم االستقرار وأوضاع انتقالية تعايشها يومياً.
املجلس الوطني لم يقدم اس��تراتيجية واضحة لطريقة التعامل مع استهداف القدس ومشاريع 

نقل السفارة األمريكية، مكتفياً بإعالنات وعناوين ال تأثير ميدانياً لها على أرض الواقع.
ل��م يق��دم املجلس خطة عم��ل واضحة، ب��ل اكتفى باحلديث عن الرفض لهذه السياس��ة بش��كل 
علني دون ان يضع اجندة للعمل، واألس��وأ من ذلك ان عمليات االقتحام الصهيونية للحرم القدسي، 
واإلعالن��ات املتكررة لترامب بإمكانية مش��اركته في احتفاالت نقل الس��فارة، ل��م تقابل بأي خطوات 
معلن��ة من قبل الس��لطة، وقيادة منظمة التحرير التي تتجنب مناقش��ة هذه االعالنات والسياس��ات 

بشكل عملي.
األس��وأ من ذلك كله ان الكيان تابع سياس��اته القمعية في الضفة الغربية، التي كان آخرها هدم 
البيوت واعتقال الش��يخ عكرمة صبري، وفرض اإلقامة اجلبرية عليه في محاولة إلسكات وقمع أية 

أصوات مناهضة لإلجراءات الصهيونية في القدس.
ل��م يقدم املجلس الوطن��ي دعماً حقيقياً ملس��يرات العودة، ولم يحّدد مس��ار النض��ال واملقاومة 
الواجب اتباعه في الضفة الغربية، بل أكد سلمية التحرك دون ان يحدد آلية هذه التحرك في الضفة 
الغربية؛ فالنتيجة النهائية النعقاده هي صفر بالنس��بة إلى الش��عب الفلس��طيني؛ اذ لم يقدم شيئاً 
للملفات املفتوحة، وجّل ما قدمه بعض املناصب التي مت توزيعها بني ش��خصيات لم تثبت فاعليتها 

في املواجهة مع االحتالل الصهيوني.
أخي��راً اكتفت قيادات منظمة التحرير وس��لطة رام الله بتفجير االنقس��ام الفلس��طيني وحتويله 
الى موضوع الساعة، في محاولة واضحة للهروب من األسئلة الصعبة؛ مستقبل القيادة السياسية 
املتهالك��ة بيولوجياً، ومس��تقبل الق��دس والالجئني وقطاع غ��زة، وأخيراً صفقة الق��رن واملعركة مع 
املطبعني واملتصهينني العرب، فهذه املوضوعات ُهمش��ت بش��كل واضح في جلسة املجلس الوطني 

ليقتصر دوره على مجرد إثارة األزمات وتشتيت اإلنتباه.{

لِك الله يا حماس!!
بقلم: بسام ناصر 
لي��س غريباً على إعالم ال��دول الداعمة للثورة املض��ادة، وكذلك اإلعالم املمّول م��ن تلك الدول أن 
يش��ن حملة شرس��ة على حركة املقاومة اإلس��المية )حماس(، فهذا دوره املناط به في هذه املرحلة، 
وتل��ك هي املهمة املطلوب إجنازها على وجه الس��رعة. لكن الغرابة في تصدر مش��ايخ ودعاة وطلبة 

علم ألداء تلك املهمة.
يكث��ر أولئك املش��ايخ والدعاة م��ن احلديث عن ضرورة الت��زام اإلنصاف ف��ي مواطن االختالف، 
ويطالبون اآلخرين دائماً بالتحلي بذلك، لكنهم لألس��ف س��رعان ما يتناسون ما كانوا يدعون الناس 
إليه من قبل، فأين أنت من اإلنصاف أيها الشيخ اجلليل والداعية النبيل، حني تنخرط في تلك احلملة 
املس��مومة على حم��اس التي تتصدى ملواجهة االحتالل الصهيوني الذي يش��كل أكبر خطر على األمة 

وعقيدتها ودينها ووجودها؟
مل��اذا يع��ُزّ عليك أيه��ا املقرئ )...( مناص��رة حماس وهي تخ��وض حرباً مفتوح��ة ضد االحتالل 
الصهيون��ي، وتغ��رد بأعلى صوتك متس��ائالً: »كي��ف لعاق��ل أن يناصر حركة حم��اس التي تصادق 
وحتالف وتترحم على قتلة املسلمني واألبرياء في سوريا والعالم اإلسالمي، واملجتمع الدولي يتفرج 

ولألسف«؟ هل حقاً ضاقت األمور أمامك حتى تعذرت عليك مناصرة حماس؟
أال يس��عك يا من أحب الناس تالوتك اخلاشعة، وأناش��يدك الرائعة، أن تناصر حماس وتؤيدها 
وتؤازرها في مش��روعها التحرري املقاوم، من غير أن تلزم نفس��ك بتأييدها في مواقفها األخرى التي 
تفرضه��ا عليها حالة الضرورة امللجئة، بل لك كامل احل��ق في تخطئتها في تلك املواقف، إن لم تتقبل 
وجه��ة نظرها ولم تقنعك حججها املس��ّوغة لذلك. ه��ل خفي عليك - وعلى غيرك م��ن أهل العلم – ما 
قاله ابن تيمية »وإذا اجتمع في الرجل الواحد: خير وش��ّر، وفجور وطاعة، ومعصية وس��نة وبدعة، 
اس��تحق من املواالة والثواب بقدر ما فيه من اخلير، واستحق من املعاداة والعقاب بحسب ما فيه من 
الش��ر، فيجتمع في الش��خص الواحد موجبات اإلكرام واإلهانة كاللص تقطع يده لس��رقته، ويعطى 
م��ن بيت املال ما يكفي��ه حلاجته، هذا هو األصل ال��ذي اتفق عليه أهل الس��ّنة واجلماعة..«، إن تعذر 
علي��ك تفهم مواقف حماس امللتبس��ة، فأنزله��ا منزلة الرجل الذي اجتمع فيه اخلير والش��ر، والفجور 
والطاعة.. فأكرمها وناصرها وادعمها مبا تس��تحقه من ذلك، وانكر عليها ما تراه من ضالل وانحراف 
وأخطاء، وفقاً لتأصيل ابن تيمية وتقعيداته، فليس مطلوباً منك وال من غيرك تأييد حماس في جميع 

مواقفها، يكفيك أن تؤيدها وتناصرها وتدعمها في حربها املفتوحة ضد االحتالل الصهيوني!
هل خفي عليك أيها املقرئ واملنشد العفاسي أن حماس وهي تتلبس بتلك املواقف امللتبسة حقاً، 
إمن��ا تتجرع الس��م الزعاف، وه��ي مكرهة على ذلك ال محال��ة، ولو أن الدول التي ترف��ع راية التوحيد 
والدعوة الس��لفية تقدم��ت الصفوف ودعمت حماس مادياً ومعنوياً، لكفته��ا مؤونة اللجوء إلى إيران 
واالضط��رار إل��ى قبول دعمها، حتت س��يف احلاج��ة امللحة وامللجئ��ة، فحماس ال تتحمل مس��ؤولية 
حركته��ا فقط، بل تتحمل مس��ؤولية قطاع غزة بأكمله، ب��كل حتّدياته الصعبة والقاس��ية املفروضة 
عليها. ليت العلماء واملش��ايخ والدعاة الذين اختاروا طريق العلم الش��رعي، تعلم��اً وتعليماً وتأليفاً 
ونش��راً، ونأوا بأنفس��هم ع��ن اخلوض في السياس��ة ومواقفها املعق��دة والش��ائكة، أن يحافظوا على 
مواقفه��م تلك على طول اخلط، ألن تدخالتهم املفاجئة غالباً ما تكون فجة وس��اذجة ومس��تفزة، هذا 
إن صدقت النيات وكانت مواقف ذاتية محضة، ليس��ت موجه��ة ومفروضة من أنظمة بعينها، كم هو 
مفجع أن يرخص العالم نفس��ه، ويهني علمه، ويس��ّود صفحته، حينما يضع نفسه وعلمه في خدمة 

املستبدين الظاملني!.{
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هل تشتعل حرب بين الكيان الصهيوني وإيران؟
إس��رائيل  ب��ني  ح��رب  ان��دالع  مؤش��رات  ت��زداد 
وإي��ران يوماً بع��د يوم، ولعل ما قّدم��ه رئيس الوزراء 
اإلس��رائيلي، بنيام��ني ن��ن ياه��و، من معلوم��اٍت عن 
البرنام��ج الن��ووي اإليراني، يش��ير إل��ى أن املواجهة 
ما ب��ني الطرف��ني، ليس��ت في س��ورية فقط، ب��ل على 
األراض��ي اإليراني��ة أيضاً، من خالل عمليات املوس��اد 
االس��تخباراتية، الت��ي طاولت أماكن حساس��ة فيها، 
وحصوله على وثائ��ق من البرنامج النووي اإليراني، 

حّولها نن ياهو إلى موضوع سجال غربي ودولي.
ويب��دو أن التفاع��ل الغرب��ي م��ع م��ا كش��ف عنه 
نن ياهو اس��تدعى قيام وف��ود اس��تخباراتية من كل 
م��ن بريطانيا وفرنس��ا وأملانيا للذهاب إلى إس��رائيل، 
بغية االطالع ودراس��ة املواد االستخباراتية اجلديدة 
التي حصلت عليها بش��أن البرنامج النووي اإليراني، 
وصورها جهاز االس��تخبارات اإلسرائيلية )املوساد( 
مبثاب��ة »الكن��ز الدف��ني« ال��ذي ح��رص نتنياهو على 
توظيف��ه داخلياً وخارجياً، وس��ارع إلى الكش��ف عنه 
قبيل املوع��د املقرر إلعالن الرئي��س ترامب قبل الثاني 
عشر من أيار قراره بش��أن االتفاق النووي، وهو يأمل 
أن يؤثر ذلك في قراره، وفي حثه على االنس��حاب من 

االتفاق وإلغائه متاماً، وليس تعديله.
ويب��دو أن إس��رائيل تس��تعد حل��رٍب م��ع إيران، 
وحتّض��ر لها ف��ي الداخل وفي اخل��ارج، إذ إن اجليش 
االس��رائيلي ب��ات من��ذ مّدة ف��ي حالة تأه��ب قصوى، 
فيما حتّول الداخل اإلس��رائيلي إلى ما يشبه   القاعدة 
العس��كرية املغلق��ة، بعدم��ا وظف ساس��ة إس��رائيل 
التصريح��ات النارية لق��ادة النظام اإليران��ي داخلياً، 
ك��ي يش��عر اإلس��رائيليون كأنهم بات��وا مج��ّدداً على 
ش��فير ح��رب وجودي��ة. وه��ذا يتماش��ى م��ع طبيعة 
الدول��ة العبرية القائمة على احل��رب وظيفة وأداء، إذ 
من دون حرٍب ال ميكن فرض التماس��ك على تركيبتها 
االجتماعي��ة، وال ميكن كذلك املض��ي في تأكيد هويتها 
التي تشكل العسكرة، في أش��د أشكالها تطّرفاً، مكوناً 

بنيوياً أساسياً من مكوناتها ونشأة كيانها.
وإذا كان��ت ن��ذر احل��رب كثي��رة ما بني إس��رائيل 
والنظام اإليراني، إال أن السؤال يطاول توقيت اندالعها، 

وهل س��تكون مح��دودًة وعلى 
األرض الس��ورية فق��ط، أم أنها 
قد تتمّدد وتشمل اإلقليم برمته، 
وه��ذا م��ا يلم��ح إليه الساس��ة 
األميركيون، ويثير لديهم خوفاً 
متزايداً من استعدادت الساسة 
اإلس��رائيليني  والعس��كريني 
للح��رب، لذل��ك كان مس��تغرباً 
أن ي��زور قائد الق��وات املركزية 
األميركية )سينتكوم( جوزيف 
ث��م  أخي��راً،  إس��رائيل  فوتي��ل 

الزي��ارة األول��ى لوزي��ر اخلارجية األميرك��ي اجلديد، 
مايك بومبيو لها، ضمن جولته اخلارجية األولى على 

بعض دول املنطقة، فور تقلده منصبه اجلديد.
وميك��ن أن يك��ون اله��دف م��ن ه��ذه التح��ركات 
مجتمعة هو تدارس األوضاع والتنسيق ما بني ساسة 
الوالي��ات املتح��دة األميركية ونظرائهم اإلس��رائيليني 
بش��أن إيران، وس��بل مواجهتها والوقوف في وجهها، 
وخصوصاً في ظل تصريحات أركان اإلدارة األميركية 
وأحاديثه��ا، واجل��دد منهم خصوصاً، ح��ول ضرورة 
احلّد من النفوذ اإليراني ف��ي املنطقة، وتقليم أظفارها 

امليليشياوية فيها. 
من جهة أخرى، ميكن القول إن نذر احلرب ما بني 
إس��رائيل والنظام اإليران��ي تزداد توات��راً بعد حديث 
ساسة إيران عن »الرد املزلزل« على الهجمات اجلوية 
اإلس��رائيلية املتك��ّررة ملواق��ع إيراني��ة ف��ي س��ورية، 
وخصوص��اً بع��د الهجم��ات األخي��رة عل��ى مخ��ازن 
الصوراي��خ اإليرانية ف��ي ريفي حماة وحل��ب، ومقتل 
عش��رات الضب��اط واخلب��راء العس��كريني اإليرانيني، 
وقبله��ا مقت��ل ع��دد م��ن خب��راء الطائ��رات املس��يرة 
»الدرون«، في القصف اإلس��رائيلي على مطار التيفور 

في البادية السورية.
ولعل تتال��ي الضربات العس��كرية اإلس��رائيلية 
عل��ى مواق��ع إيراني��ة ف��ي س��ورية، وس��قوط قتل��ى 
إيراني��ني، يفيد ب��أن احلرب ما ب��ني إس��رائيل وإيران 
قائمة بالفع��ل، وميكن توصيفها باحل��رب ذات البعد 

الواح��د، أو الطرف الواحد، حيث تس��تهدف إس��رائيل 
أي موقع على األراضي الس��ورية إليران، أو ملليشيات 
حزب الله أو للنظام الس��وري، في ظل تنسيق أو عدم 
اعتراض روسي عليها، وهذا يطرح أسئلًة عن طبيعة 
التحالف الروس��ي اإليراني في سورية، خصوصاً أن 
كل الهجم��ات اإلس��رائيلية جرت في ظل ع��دم تفعيل 
منظوم��ات الصواي��خ الروس��ية م��ن ن��وع إس 300 
وإس 400، الت��ي تصاب بالعمى حني تطلق املقاتالت 
اإلس��رائيلية صواريخه��ا عل��ى املواق��ع اإليراني��ة في 

سورية.
وإن كان��ت احل��رب الت��ي تش��نها إس��رائيل ذات 
ط��رف واح��د مهاجم، هو إس��رائيل، وط��رف متلق هو 
نظ��ام املاللي اإليراني وحليفه األس��دي، ف��إن املتوقع 
ه��و امتدادها إلى خارج األراضي الس��ورية، رمبا إلى 
لبن��ان، أو ق��د تتحول إلى ح��رب ش��املة أو مفتوحة، 
لكن ما يكبح هذا التوقع ه��و عدم امتالك إيران القدرة 
عس��كرياً على خ��وض ح��رٍب مفتوحٍة ومباش��رة مع 
إس��رائيل، وص��رف مليارات الدوالرات على التس��لح، 
والعراقي��ة  اللبناني��ة  الطائفي��ة،  املليش��يات  وعل��ى 

واألفغانية وسواها.
ولعل صمت إيران على اخلس��ائر البش��رية التي 
باتت تتلقاه��ا من جراء الهجمات اإلس��رائيلية، فضالً 
عن اخلسائر املادية، وعدم قيامها بأي رد يذكر، يفسر 
ع��دم قدرتها على خوض حرب حقيقية ضد إس��رائيل 
وع��دم س��عيه إليه��ا، إذ تع��ّود ه��ذا النظ��ام خ��وض 
احلروب بالواس��طة أو بالوكالة، حيث استخدم على 
ال��دوام أذرعه األخطبوطي��ة امليليش��ياوية من طريق 
ميليش��يات نظام األسد وسواه من القوى املليشياوية 
األخرى، وهو اليوم في حالة ترقب وانتظار، حيث قّرر 
الرئي��س األميركي، دونالد ترامب، التخلي عن االتفاق 
الن��ووي، وس��نرى وقته��ا م��دى صدقي��ة تصريحات 
وتهديدات جنراالت إيران التي أش��بعتنا كالماً عن أن 
»صواريخها جاهزة لإلطالق«، وستقوم ب�»استهداف 

املصالح احليوية لألعداء في أي مكان«.{

خال��د البط��ش: »نحيي أح��رار العالم الذي��ن ينتفضون 
اليوم للدفاع عن حقنا، مثل مصر وتركيا وإيران وتونس 
والعراق وجميع الش��عوب التي تعارض نقل الس��فارة 

األمريكية إلى مدينة القدس«. 
وتعتزم الواليات املتحدة نقل سفارة واشنطن لدى 
إسرائيل من تل أبيب إلى القدس، منتصف  أيار اجلاري، 
بالتزامن مع حلول الذكرى السبعني لقيام دولة إسرائيل 

)14 أيار 1948(. 
وش��كر البطش جميع ال��دول العربية واملس��يحية 
ف��ي أمريكا الالتينية لوقوفها مع الش��عب الفلس��طيني.  
وأش��ار البط��ش إل��ى مضّي مس��يرات الع��ودة حتضيراً 
لي��وم »احلش��د الكبي��ر ف��ي منتصف الش��هر اجل��اري، 
ال��ذي يصادف يوم النكبة الفلس��طينية، رفضاً للحصار 

وللتأكيد على حق العودة«. 
ومنذ 30 آذار املاضي، يتجمهر فلس��طينيون يومياً 
عن��د خمس نقاط ق��رب احلدود بني غزة وإس��رائيل، في 
إطار مس��يرة »الع��ودة«، املطالبة بعودة الفلس��طينيني 

إلى قراهم ومدنهم التي ُهّجروا منها قسراً عام 1948. 
ويقمع اجليش اإلس��رائيلي تلك الفعاليات السلمية 
بالقوة، ما أس��فر عن استش��هاد عش��رات الفلس��طينيني 

وإصابة اآلالف.{

وأش��ار إل��ى أن »االعتقاد الس��ائد ف��ي املاضي كان 
أن التع��اون في مجال مع��نّي يأتي بالض��رورة لصالح 
طرف على حساب الطرف الثاني، ولكن مع مرور الوقت 

أدركنا أنها ليست بالضرورة لعبة خاسرة«. 
ودعا نش��طاء مبصر، إلى مقاطعة االحتفالية التي 

تعرف بالنكبة عند الفلسطينيني والعرب واملسلمني.
وانتش��رت تغريدات على منصات التواصل مبصر 
تدعو ملقاطعة االحتفالية والفندق الذي سيس��تضيفها، 
مل��ا اعتب��روه من »اس��تفزاز للش��عب املص��ري الرافض 
للتطبي��ع مع الكيان احملتل«.  ولم تصدر الس��لطات في 

مصر بياناً بشأن ما أثير حول االحتفالية.
وف��ي تقري��ر نش��رته ي��وم األح��د، قال��ت صحيفة 
»يديعوت أحرونوت« اإلس��رائيلية، إنه »بعد س��نوات 
م��ن الفعاليات الصغي��رة، تقيم الس��فارة اإلس��رائيلية 
في القاهرة احتفالية كبيرة تس��تضيف فيها مس��ؤولني 
ومثقف��ني«،  أعم��ال  ورج��ال  وصحفي��ني  مصري��ني 
وأوضح��ت الصحيفة أن »احلفل يأتي بعد أكثر من عقد 
)10 س��نوات(، لم يتم خالله تنظيم أي حدث إسرائيلي 

رسمي في مصر«.{

أقيم��ت أكث��ر م��ن خمس��ني خيم��ة ح��ول العال��م، 
حت��ت عنوان »احلمل��ة العاملية للعودة إلى فلس��طني«، 
ملساندة الفلسطينيني في قضيتهم ورفضاً لنقل السفارة 

األمريكية إلى مدينة القدس احملتلة. 
أعلن عن ذلك »الهيئة العليا ملسيرات العودة وكسر 
احلصار«، و»احلملة العاملية للعودة إلى فلس��طني« في 

قطاع غزة، يوم االثنني. 
وج��اء اإلعالن خالل حفل افتت��اح اخليمة املركزية، 
ال��ذي نظمت��ه الهيئ��ة واحلملة، عل��ى احلدود الش��رقية 

لقطاع غزة.
اإلس��المية  املقاوم��ة  حرك��ة  ف��ي  القي��ادي  وق��ال 
»حم��اس«، إس��ماعيل رض��وان، ف��ي كلم��ة ل��ه خ��الل 
االفتت��اح: »ف��ي هذه األثن��اء الت��ي نفتتح فيه��ا اخليمة 
املركزي��ة لتأكي��د حق الع��ودة، هن��اك افتتاح خمس��ني 
خيمة مماثلة حول العالم، لدعم القضية الفلس��طينية«. 
وأضاف: »ه��ذه اخليام لتأكيد وقوف أح��رار العالم مع 

قضيتنا الفلسطينية، وأننا لسنا وحدنا في اخلندق«. 
وش��دد عل��ى أن »مس��يرة الع��ودة ستس��تمر ول��ن 
تتوقف رغم الصع��اب واجلراحات والدمار الذي أصاب 

الفلسطينيني«. 
بدوره قال القيادي في حركة »اجلهاد اإلس��المي«، 

احتفل��ت الس��فارة اإلس��رائيلية بالقاه��رة، مس��اء 
الثالثاء، مبا تس��ميه بالدها »عيد االستقالل« السبعني، 

املعروف لدى العرب واملسلمني ب�»النكبة«.
وأوض��ح بي��ان ص��ادر ع��ن وزارة اخلارجي��ة، أن 
»السفارة اإلس��رائيلية في مصر أجرت مس��اء الثالثاء، 
مراسم اس��تقبال مبناسبة عيد االس��تقالل ال�70 لدولة 
إس��رائيل )النكبة الفلس��طينية، ويواف��ق 15 أيار(« في 

أحد الفنادق مبيدان التحرير، وسط القاهرة«.
وأش��ارت إل��ى أن »املراس��م حضره��ا لفي��ف م��ن 
الدبلوماس��يني ورجال األعمال وممثل��ون عن احلكومة 

املصرية«.
من جانبه، قال الس��فير اإلس��رائيلي لدى القاهرة، 
دافي��د جوبري��ن، خ��الل احلف��ل: »الش��راكة املتينة بني 
مص��ر وإس��رائيل تش��كل ق��دوة ومث��االً حل��ّل صراعات 

إقليمية ودولية في العالم أجمع حتى يومنا هذا«.
وأض��اف: »نالح��ظ التغيي��ر ف��ي معامل��ة ال��دول 
العربي��ة إلس��رائيل، الت��ي ال تعتبر عدواً بل ش��ريكاً في 
صياغ��ة واقع جديد وأفض��ل في املنطقة، واقع يس��تند 

إلى االستقرار والنمو االقتصادي«.

خمسون خيمة حول العالم تساند الفلسطينّيين 
إسرائيل تحتفل بـ»استقاللها« وترفض نقل السفارة

في ميدان التحرير بالقاهرة.. وغضب مصري!

البيت األبيض: وفد رئاسي
 سيحضر افتتاح سفارة واشنطن بالقدس

أعلن البيت األبيض يوم االثنني، أن »وفداً أمريكياً رئاسياً« سيشارك في افتتاح السفارة األمريكية 
بالقدس، ليتأكد أن الرئيس األمريكي، دونالد ترامب لن يسافر إلى إسرائيل حلضور االفتتاح.  

وق��ال البيت األبيض في بي��ان له، إن نائب وزير اخلارجية، جون س��وليفان س��يرأس هذا الوفد، 
الذي سيفتتح السفارة في 14 أيار اجلاري.  

وأوض��ح البيان أن الوفد س��يضم كالً من: س��فير الواليات املتحدة في إس��رائيل ديفي��د فريدمان، 
ووزير اخلزانة س��تيفن مونشن، ومستش��ار الرئيس وصهره غاريد كوشنر، ومساعدة الرئيس وابنته 
إيفانكا ترامب، باإلضافة إلى مساعد الرئيس واملمثل اخلاص للمفاوضات الدولية جيسون غريلبت.  

وبهذا س��يغيب ترامب عن افتتاح الس��فارة األمريكية في القدس، بعد أن كان قد ملح في وقت سبق 
أّن من املمكن أن يحضر هذا االفتتاح.  

وتعتزم الواليات املتحدة نقل سفارة واشنطن لدى إسرائيل من تل أبيب إلى القدس، منتصف أيار 
اجلاري، بالتزامن مع حلول الذكرى السبعني لقيام دولة إسرائيل )14 أيار 1948(. {
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ترامب يعلن رسميًا االنسحاب من االتفاق النووي اإليراني
أعل��ن الرئي��س األمريك��ي، دونالد ترامب، مس��اء 
الثالث��اء، االنس��حاب رس��مياً من االتف��اق النووي مع 

إيران.
وق��ال ترام��ب ف��ي مؤمت��ر صحف��ي إن الوالي��ات 
املتح��دة ستنس��حب م��ن االتف��اق الن��ووي اإليراني. 
ووجه ترامب، انتقادات شديدة إلى هذا االتفاق، وقال 
إنه فش��ل في احلد م��ن طموحات إي��ران النووية وكذا 

تطوير برنامجها للصواريخ البالستية.
وأش��ار ترامب في هذا الس��ياق، إل��ى أن »االتفاق 
أخف��ق في منع النظام اإليراني م��ن تطوير الصواريخ 
البالس��تية الت��ي ميك��ن أن حتم��ل رؤوس��اً نووي��ة«، 
مشدداً على أن »الصفقة كانت كارثية، ومنحت النظام 

اإليراني القائم على اإلرهاب مليارات الدوالرات«.
وش��دد عل��ى أن »النظام اإليران��ي يرعى اإلرهاب 

ويغذي النزاعات في الشرق األوسط«.
ووق��ع على مذكرة تتضمن عقوب��ات جديدة على 
إي��ران، وقال في هذا الس��ياق: »س��نعيد ف��رض أعلى 
مستوى من العقوبات القاس��ية على إيران وأي دولة 
تس��اعدها وسيتم فرض عقوبات عليها هي األخرى«، 
العقوب��ات  بخص��وص  التفاصي��ل  م��ن  مزي��د  دون 

االقتصادية.
وكش��ف الرئي��س األمريك��ي، أن ه��ذا الق��رار جاء 
بع��د مش��اورات أجراها م��ع حلفاء الوالي��ات املتحدة 
في أوروبا والش��رق األوس��ط، مضيفاً: »س��نعمل مع 
حلفائنا للعثور على حل شامل ودائم للتهديد النووي 

اإليراني«.
وفي عام 2015، وقعت إيران، مع الدول اخلمس 
الكب��رى الدائم��ة العضوية في مجلس األمن )روس��يا 

وبريطاني��ا(  وفرنس��اوالصني  املتح��دة  والوالي��ات 
وأملاني��ا، اتفاق��اً ح��ول برنامجه��ا الن��ووي. وين��ص 
االتفاق على التزام طهران التخلي ملدة ال تقل عن عشر 
س��نوات، عن أج��زاء حيوية م��ن برنامجه��ا النووي، 
وتقييده بش��كل كبير، بهدف منعه��ا من امتالك القدرة 
عل��ى تطوي��ر أس��لحة نووية، مقاب��ل رف��ع العقوبات 

عنها.
ومن أبرز االنتق��ادات التي وجهته��ا إدارة ترامب 
إلى هذا االتفاق، بند ينص على إس��قاط بعض القيود 
التقنّية على األنش��طة النووية تس��قط تدريجاً بداية 
من ع��ام 2025، باإلضافة إلى عدم تطرق هذا االتفاق 
للنفوذ اإليراني في منطقة الشرق األوسط، واألسلحة 

اإليرانية البالستية.
وكان االنس��حاب من هذا االتف��اق من بني الوعود 
التي قدمها ترامب خالل حملته للرئاس��يات األمريكية 

سنة 2016.
تركيا تتحدى تهديدات ترامب

حتدى وزير االقتصاد التركي نهاد زيبكجي، يوم 
الثالث��اء، تهدي��دات ترامب للدول الت��ي جتري جتارة 
مع إيران، بالقول إن بالده ستمضي قدماً في جتارتها 

مع إيران بقدر املستطاع.
وأض��اف أن تركيا »لن تكون خاضعة حملاس��بة 

أي طرف آخر«.
املتح��دة  الوالي��ات  إن  ق��ال  ق��د  ترام��ب  وكان 
ستنس��حب م��ن االتف��اق النووي ال��ذي أب��رم في عام 

.2015
وقال زيبكجي في مقابلة مع شبكة »سي إن إن«: 
»من اآلن فصاعداً، سنتعامل في جتارتنا مع إيران في 
اإلط��ار املمكن حتى النهاية ولن نقدم كش��ف حس��اب 

ألحد عن هذا«.
  أم��ا إبراهي��م غال��ن املتح��دث باس��م الرئي��س 
الترك��ي رج��ب طيب أردوغ��ان، فقال إن »ق��رار أمريكا 
باالنس��حاب بش��كل أحادي من اتفاق إيران سيزعزع 

االستقرار ويسبب صراعات جديدة«.

 وقال عل��ى »تويتر« إن االتف��اق املتعدد األطراف 
أن تركي��ا  األخ��رى. وأض��اف  ال��دول  م��ع  سيس��تمر 

ستواصل معارضتها لكل أشكال األسلحة النووية.
احتفاء سعودي

من جهتها، احتفت الس��عودية بقرار إيران، ونقل 
التلفزي��ون الرس��مي الس��عودي أن الري��اض تق��ول 
إنه��ا »تؤيد قرار أمريكا باالنس��حاب م��ن اتفاق إيران 

النووي«.
وأفاد التلفزيون الرس��مي بأن »السعودية تعتبر 
أن إيران اس��تخدمت املكاس��ب االقتصادي��ة بعد رفع 

العقوبات لزعزعة استقرار املنطقة«.
وقال بيان بثته قناة العربية التلفزيونية اململوكة 
لسعوديني: »تؤيد اململكة العربية السعودية وترحب 
باخلط��وات الت��ي أعلنه��ا فخام��ة الرئي��س األمريكي 
دونال��د ترام��ب حي��ال انس��حاب الوالي��ات املتح��دة 
األمريكي��ة م��ن االتف��اق الن��ووي، وتؤي��د م��ا تضمنه 
اإلعالن من إع��ادة فرض للعقوب��ات االقتصادية على 
إيران والتي سبق أن ُعلِّقت مبوجب االتفاق النووي«.

العائ��د  »اس��تغلت  إي��ران  أن  البي��ان  وأض��اف 
االقتص��ادي م��ن رف��ع العقوب��ات عنها واس��تخدمته 
لالستمرار في أنش��طتها املزعزعة الس��تقرار املنطقة، 
وخاص��ة من خ��الل تطوي��ر صواريخها الباليس��تية، 

ودعمها للجماعات اإلرهابية في املنطقة«.{

روحاني ينتقد أميركا ويهّدد باستئناف التخصيب
وش��دد روحاني عل��ى أن االتف��اق املذكور لم 
يكن بني إيران والوالي��ات املتحدة، بل كان اتفاقاً 
دولي��اً صادق علي��ه مجلس األمن في ق��راره رقم 

.2231
وق��ال -بع��د دقائ��ق من إع��الن ترام��ب من 
البي��ت األبي��ض االنس��حاب من االتف��اق النووي 
وتوقيعه عل��ى فرض عقوبات عل��ى طهران- إن 
هذا االنس��حاب يؤك��د أن الوالي��ات املتحدة دولة 
ال حتترم االتفاقات الدولية، وينسجم مع سجلها 
في خرق تلك االتفاقيات، مشيراً إلى انسحابها من 

اتفاقية املناخ بباريس واملعاهدات التجارية.
وطم��أن روحان��ي الش��عب اإليران��ي ودعاه 
لعدم القلق، ألن حكومته اتخذت جميع اإلجراءات 
االحترازية حتس��باً للق��رار األميركي، وتفادي أي 
تداعي��ات اقتصادية. وقال: »لن نس��مح لترامب 
ب��أن مي��ارس أي ضغ��وط نفس��ية أو اقتصادية 

على اإليرانيني«.{

ق��ال الرئي��س اإليران��ي حس��ن روحان��ي إن 
موق��ف الرئي��س األميرك��ي دونالد ترامب مس��اء 
الثالثاء باالنس��حاب من االتفاق النووي يؤكد أن 
أميركا تنقض العهود. وأضاف في مؤمتر صحفي 
أن بالده التزمت بكل تعهداتها في االتفاق النووي 

بشهادة الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وكش��ف روحاني أنه أعطى تعليمات لوزير 
خارجيت��ه بإج��راء مش��اورات ومباحث��ات م��ع 
األوروبيني )أملانيا وبريطانيا وفرنس��ا( وروسيا 
والص��ني حول موقفه��م من االنس��حاب األميركي 

من االتفاق النووي، وماذا ستفعله على األرض.
وأوض��ح روحان��ي أنه إذا عّب��رت تلك الدول 
عن مواق��ف تخدم وتراعي مصالح ب��الده، فإنها 
س��تواصل احت��رام االتفاق، وإال فإنه س��يخاطب 
الش��عب اإليران��ي ويتخذ الق��رار الالزم، مش��يراً 
إلى أن طهران س��تقوم بالتخصيب الصناعي في 

املستقبل دون أي قيود إذا اقتضت احلاجة.

وذك��رت أن انفجاراً واحداً على األقل وقع »بنقطة 
تابع��ة للجي��ش الس��وري ق��رب الكس��وة ف��ي ري��ف 
دمش��ق«، فيما نقلت صفحات مؤيدة للنظام السوري 
أن االنفج��ارات ناجت��ة م��ن »عدوان جديد يس��تهدف 

املنطقة الصناعية في الكسوة بريف دمشق«.
وقال ناش��طون آخرون إن »مقاتالت إس��رائيلية 
تس��تهدف قاع��دة عس��كرية إيرانية بجب��ل املانع في 
منطقة الكس��وة قرب دمش��ق«، بينما قال مراسل قناة 
امليادي��ن املقرب��ة من النظ��ام إنه »س��مع دوي انفجار 
في املنطقة الصناعية في بلدة الكس��وة جنوب دمشق 

واشتعال حريق في املنطقة«.
ونفت مص��ادر مقربة م��ن النظام، جمي��ع األنباء 
الت��ي حتدثت عن جن��اح الغارات باس��تهداف قيادي 

إيراني كبير قرب دمشق.
وسبق هذه األنباء إعالن إسرائيلي عن رفع حالة 
التأهب في اجلوالن السوري احملتل وفتح املالجئ في 
املس��توطنات بعدما ق��ال جيش االحت��الل إنه »رصد 
حت��ركات إيرانية مش��بوهة على احلدود الس��ورية«، 
فيما قالت وس��ائل إعالم إس��رائيلية إن »هناك احتماالً 
لقي��ام اجليش بش��ن غ��ارات ف��ي س��وريا إلحباط أي 

تهديد«، وفق تعبيرها.{

قالت وس��ائل إعالم تابعة للنظام السوري مساء 
الثالث��اء إن أص��وات انفج��ارات ضخم��ة س��معت في 

منطقة الكسوة بريف العاصمة دمشق.
وذك��ر املرصد الس��وري حلق��وق اإلنس��ان، مقره 
لن��دن، أن تس��عة مقاتل��ني موالني للنظ��ام قتلوا جراء 

القصف الصاروخي.
وق��ال مدير املرصد رام��ي عبد الرحم��ن إن قصفاً 
صاروخياً طال »مس��تودع أس��لحة تابعاً ملقاتلني من 
احلرس الثوري اإليراني، مما أس��فر عن مقتل تس��عة 
مقاتل��ني موالني للنظام«، مش��يراً إلى أن��ه »لم ُيعرف 

بعد إذا كان بينهم إيرانيون«.
ونقلت وكالة س��انا التابعة للنظام الس��وري عن 
مصدر طب��ي أن »مواطناً وزوجته« قت��ال إثر االنفجار 
الناج��م ع��ن »اعت��داء إس��رائيلي« وق��ع ق��رب منطقة 
الكس��وة على الطريق الدولي الواص��ل بني العاصمة 

ومحافظة درعا.
وذكرت »س��انا« إن »الدفاع��ات اجلوية تتصدى 
لصاروخني إسرائيليني في ريف دمشق«، فيما أشارت 
صحيفة الوطن التابعة للنظام إلى »وجود معلومات 
أولية عن عدوان إسرائيلي قرب مدينة الكسوة جنوب 

دمشق«.

تفجيرات في دمشق
وأنباء عن قصف إسرائيلي ألهداف إيرانية

انتخاب عبد الرحمن مصطفى
رئيسًا لالئتالف السوري المعارض

الث��ورة  لق��وى  الوطن��ي  »االئت��الف  انتخ��ب 
واملعارض��ة الس��ورية« ي��وم األحد، عب��د الرحمن 
مصطف��ى رئيس��اً ل��ه، خلف��اً لرياض س��يف، الذي 

استقال في آذار املاضي.
وج��اء انتخ��اب مصطف��ى خ��الل اجتماع��ات 
الدورة العادية التاس��عة والثالثني لالئتالف، التي 

استمرت يومني في مدينة اسطنبول التركية.
وق��ال االئت��الف عل��ى حس��ابه الرس��مي ف��ي 
الوحي��د  املرش��ح  كان  مصطف��ى  إن  »تويت��ر«، 
للرئاسة، وحصل على تأييد 66 عضواً من إجمالي 

83، شارك منهم 75 عضواً في التصويت.
وج��رى كذل��ك انتخ��اب كل من دميا موس��ى، 
وبدر جاموس، وعبد الباسط حّمو، نواباً للرئيس، 

وانتخاب نذير احلكيم أميناً عاماً لالئتالف.
كما انُتخب لعضوية الهيئة السياس��ية لالئت��الف كل من: أنس العبدة، هادي البحرة، عبد األحد 
اس��طيفو، محمد العبدالله، بش��ار الزعبي، أمل ش��يخو، رياض احلس��ن، أحمد رمضان، جمال الورد، 
محمد س��ليم اخلطيب، عق��اب يحيى، محمد يحيى مكتبي، هيثم رحمة، ياس��ر فرحان، حواس خليل، 

عبد املجيد البركات، محمد سلو، فادي إبراهيم، فؤاد عليكو.
وكان��ت الهيئ��ة السياس��ية لالئت��الف، ق��د أعلنت ف��ي آذار املاض��ي، اس��تقالة الرئيس الس��ابق 
لالئتالف، رياض س��يف؛ ل�»أس��باب صحية«، وكلف االئتالف، عبد الرحم��ن مصطفى، نائب الرئيس 
حينها، تس��يير أعمال الرئاسة حتى إجراء االنتخابات، بناء على املادتني 8 و11 من النظام األساسي 

لالئتالف، اخلاصتني بحاالت شغور منصب الرئيس.
وينح��در مصطف��ى من مدين��ة جرابلس ش��مالي س��وريا، ودرس االقتصاد في حل��ب، ثم مارس 
األعمال واإلدارة املالية ملدة 24 عاماً، في كل من تركيا وليبيا والس��عودية وبلغاريا، وهو يتقن اللغة 

التركية، وفق موقع االئتالف.
ومع بداية احلراك الش��عبي الس��وري ضد نظام بشار األس��د، عام 2011، وضع مصطفى نقطة 

النهاية حلياته املهنية، التي انطلقت عام 1988، وعاد إلى سوريا.
وف��ي ع��ام 2012 تولى مصطفى مهمات فعال��ة على صعيد تنظيم ص��ف التركمان ضمن الثورة 

السورية، وال سيما في محافظة حلب، وكان في عداد الهيئة التأسيسية ل�»منبر تركمان سوريا«. 
وف��ي االجتماع الثان��ي للهيئة العام��ة للمجلس التركماني، ف��ي أيار 2014، انتخب��ه املندوبون 

رئيساً للمجلس التركماني السوري.
ويواصل مصطفى العمل السياس��ي التركماني م��ع فريق املجلس على الصعد احمللية واإلقليمية 

والدولية.{
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مسيرات العودة.. ما قبل االنفجار الوشيك!
هل تفلح الجهود اإلقليمية والدولية في تنفيس االحتقان؟

ضم��ن   - الس��لمي  الش��عبي  احل��راك  يش��كل  ه��ل 
مس��يرات العودة الكبرى على حدود قطاع غزة - مدخالً 
للح��ل، وس��بباً إلنه��اء األزم��ة اإلنس��انية الت��ي تعصف 
بأهالي القطاع؛ في ظل فشل محاوالت االحتواء اإلقليمية 

والدولية؟
س��ؤال يب��دو ش��ديد الواقعي��ة والوض��وح برس��م 
األحداث املتصاعدة التي تس��بق االنفج��ار املتوقع خالل 

األيام القليلة القادمة.
سلمّيتها قوتها

ب��دأت مس��يرات العودة الكب��رى على ح��دود قطاع 
غزة مع فلس��طني احملتلة عام 1948 نتاجاً لفكرة تفتقت 
عنها قريحة ناش��طني شبان هالهم الصراع بني الفصائل 
الفلس��طينية، وقطعت هذه الفكرة ش��وطاً ليس هّيناً كي 
تس��تقر ف��ي قناع��ات املكون��ات الفلس��طينية املختلف��ة، 
وحتوز قبول الفصائل السياسية واملنظمات املجتمعية.

ث��م لتتح��ول -من بع��ُد- إل��ى برنامج عم��ل وطني 
مت تبّني��ه والتنظي��ر ل��ه والره��ان عليه، في ظل انس��داد 
اخليارات الوطنية كافة )وف��ي مقدمتها خيار املصاحلة 
والوح��دة(، وتفاق��م األزمة املعيش��ية واإلنس��انية جراء 
تواص��ل احلصار واش��تداد وط��أة العقوب��ات اجلماعية 

التي فرضتها السلطة الفلسطينية على أهالي القطاع.
وف��ي كل ي��وم يتع��زز الطابع الس��لمي للمس��يرات 
عبر البرامج املتنوعة التي مت إش��راك مختلف الش��رائح 
الش��عبية فيها، م��ن قبي��ل لق��اءات الوجهاء والعش��ائر 
واملخاتير، وجلسات السمر والترفيه والتثقيف، وبعض 

حفالت الزواج.
العالق��ة  ذات  الوطني��ة  املهرجان��ات  وكذل��ك 

كاألس��رى  الكب��رى،  الوطني��ة  والقضاي��ا  باملناس��بات 
والق��دس والالجئني، والزي��ارات املدرس��ية، وغيرها من 
الفعاليات اليومية التي كرس��ت آليات الرباط الدائم في 

مخيمات العودة قرب املنطقة احلدودية.
لك��ن الثغ��رة األه��م تكم��ن ف��ي اس��تمرار االنقس��ام 
واملصاحل��ة  التواف��ق  وغي��اب  الداخل��ي،  الفلس��طيني 
الوطني��ة ال��ذي حرم ه��ذه املس��يرات من زخ��م املؤيدين 
حلرك��ة فت��ح والس��لطة الفلس��طينية، اللت��ني رأت��ا ف��ي 
مس��يرات العودة خياراً أحادياً يس��تهدف االلتفاف على 
العقوب��ات اجلماعي��ة اخلانق��ة، التي مت فرضه��ا إلجبار 

حماس على تسليم احلكم في غزة.
فال يخفى أن موقف الس��لطة وفتح اتس��م بالغضب 
واالس��تياء ف��ي البداية، قب��ل أن يتراجع مؤش��ر املوقف 
تكتيكياً جلهة ع��دم التصادم مع اإلرادة الش��عبية، دون 
أن يعني ذلك الس��ماح مبش��اركة مؤيدي فتح والسلطة 

في هذه املسيرات.
الرهان األخير

تراه��ن حماس وأهالي غ��زة على اس��تمرار احلراك 
الش��عبي ضم��ن مس��يرات الع��ودة، وتض��ع ثقلها خلف 
تصعيد املش��اركة الش��عبية الواس��عة فيها وصوالً إلى 
منتص��ف أيار الق��ادم، الذي ي��ؤرخ لنكبة فلس��طني عام 

.1948
ب��ل إن احلرك��ة -التي تراه��ن على ذروة املش��اركة 
الش��عبية منتصف أيار- لم تعد حتص��ر رهانها في ذلك 
التاريخ، وتستعد ملنافحة طويلة املدى مع إسرائيل عبر 
أس��لوب املقاومة الش��عبية الذي ثبتت فعاليته امليدانية 
وقدرت��ه على إح��داث حراكات -بش��كل أو بآخ��ر- على 

املستوى السياسي.
ل��م تدرك حم��اس ف��ي البداية مدى ج��دوى احلراك 
الشعبي وفعاليته في مواجهة االحتالل، لكنها أيقنت مع 
انطالق أولى موجات مسيرات العودة نهاية آذار املاضي 
أن ه��ذا اخلي��ار يختزن ق��وة بالغة األث��ر والتأثير، وأنها 
قادرة عبره على تغيي��ر املعادلة وقلب الطاولة في وجه 
إسرائيل، والنظام اإلقليمي والدولي الذي يفرض ويرعى 

احلصار على غزة.
واملواق��ف  التصريح��ات  لفح��وى  املتاب��ع  ولع��ل 
الص��ادرة عن الق��وى الداعمة للحراك، وقي��ادات حماس 
على وجه اخلص��وص؛ يدرك متام��اً أن احلركة وضعت 
في س��لة احلراك الشعبي، وأن آمالها ورهاناتها معقودة 
بش��كل كامل على إمكانية تولي��د حلول معقولة من وهج 
املش��اركة الشعبية، وترى أن استمرار وتطوير وتصعيد 
مسار احلراك الشعبي قادر على حتريك املواقف اإلقليمية 

والدولية في نهاية املطاف.
وم��ن دون مبالغة؛ فإن التش��دد الكامل الذي تبديه 
حماس إزاء التمسك باحلراك الشعبي، والوصول به إلى 
وضع ال��ذروة منتصف أي��ار القادم؛ ينبع من ش��عورها 
بأن ه��ذا اخليار ميث��ل الفرصة األخي��رة أمامها للخروج 
م��ن كاب��وس االنهي��ار احمل��دق بقط��اع غ��زة وقطاعات��ه 

األساس��ية واحليوي��ة، جراء قس��وة احلص��ار وتصاعد 
وتيرة العقوبات اجلماعية التي أحالت حياة الناس إلى 

جحيم.
ف��ي ه��ذا اخلي��ار،  ف��إن حم��اس س��تمضي  ول��ذا؛ 
وستراهن عليه بكل ما أوتيت من قوة مهما كانت األثمان 

والتداعيات.
فشل االحتواء

منذ انط��الق موجة احلراك الش��عبي الفلس��طيني؛ 
أدركت إس��رائيل أنها فق��دت تفوقها التقلي��دي في ميدان 
القدرة واحلس��م العس��كري، وأن البعد الشعبي السلمي 
البح��ت كفي��ل بتجريدها م��ن عناصر قوتها العس��كرية 

واملادية التي اعتمدت عليها في إخضاع الفلسطينيني.
واجهت إس��رائيل مش��قة بالغة في تسويق روايتها 
بش��أن التصدي للمحتجني الفلس��طينيني املساملني، فقد 
كانت تواجه مس��لحني فلس��طينيني ذوي أعداد محدودة 
في ما مضى، يسهل تبرير مواجهتهم وتصفيتهم، إال أنها 
تواجه اليوم أعداداً غفيرة عزالً من الس��الح، وتتألف من 
مختلف الفئات شباناً وشيوخاً ونساء وأطفاالً، ما يجعل 
روايتها اإلعالمية املنقولة م��ن امليدان مثلومة وغير ذات 

مصداقية.
فوق ذلك؛ فإن مدى جرأة املش��اركني في املسيرات، 
والتجهي��ز الضخم للمس��يرات الكبرى في ذك��رى النكبة 
منتصف الشهر القادم، وخش��ية إسرائيل من السيناريو 
املرع��ب القائ��م عل��ى اقتح��ام مئ��ات أو آالف أو عش��رات 
اآلالف من الفلسطينيني على األقل للحدود، وما قد يترتب 
ع��ن ذل��ك من تداعي��ات، وضع ق��ادة االحتالل ف��ي مأزق 

حقيقي لم يكن يخطر لهم على بال.
حملت األنباء حديثاً عن عرض أوروبي ل�»حماس« 
يتول��ى االحت��اد األوروبي مبوجب��ه العمل على تدش��ني 
مشاريع تزيد قيمتها على نصف مليار دوالر في اجلانب 

بقلم: مؤمن بسيسو

ذكره أن بعض املصادر تش��ير إلى أن هذه املقبرة هي التي يشار إليها في 
القرآن الكرمي عند قوله تعالى: <فإذا هم بالس��اهرة> س��ورة النازعات، 

آية 14.
5- مقب��رة النب��ي داود: تقع في حّي النب��ي داود على جبل صهيون، 
وه��ي مجموعة مقاب��ر آلل الدجاني، تتألف من ث��الث مقابر: األولى تعود 
لعائلة الش��يخ سليمان الدجاني وأحفاده، والثانية لعائلة الشيخ أنيس 
الدجان��ي وأحف��اده، والثالث��ة مخصص��ة لدفن أطف��ال عائل��ة الدجاني، 
وتس��مى تربة املنسي، نسبة للشيخ محمد املنس��ي، وتقع جنوبي مقبرة 

األرمن والسريان.
أخيراً: فإن اعتداءات االحتالل على املقابر اإلسالمية لن تتوقف طاملا 
أنه��م لم يجدوا من يردعهم عن ذلك، ثم إن مب��ررات االحتالل هي مبررات 
س��خيفة وعنصرية، فبأي منطق يتم نبش القبور إلقامة حدائق ومالعب 
ومواقف للسيارات، وهذا دليل على أن النظام الصهيوني نظام جتاوز كل 

اخلطوط األخالقية والقانونية في تعامله مع األموات.
مالحظة: متت االستعانة مبواقع إلكترونية ومقاالت سابقة )أحياناً 

بالنقل وأحياناً بتصرف( إلعداد هذا املقال.{

بال كلل أو ملل، وبال ش��رع أو أدب، يواصُل الع��دو الصهيوني تهويد 
كل املعالِم الفلس��طينيِة، اإلس��الميِة منها واملس��يحيِة، ك��ي يخفي آثارها 
م��ن اجلغرافيا ومن التاريخ، ويصنع لنفس��ه موطئ ق��دم من خالل إقامة 
مش��اريع مختلف��ة ذات صبغ��ة دينية يهودي��ة، يبرهن م��ن خاللها على 
أحقيت��ه به��ذه األرض. ول��م يقتص��ر األم��ر على تهوي��د األماك��ن العادية 
وجتري��ف األراضي الزراعية، بل وصل به احلق��د لتجريف املقابر ونبش 
القب��ور، م��ا يدل على أن هذا العدّو يتفنن في إهانة الش��عب الفلس��طيني، 
األحياء منهم واألموات، وال يأبه لقوانني سماوية أو قوانني أرضية تطالب 
بعدم االعت��داء على األموات، ألنه يعتقد بأنه »ال مانع من فعل أي ش��يء 

يخدم مصاحله، فالغاية تبرر الوسيلة«.
وكثي��رة هي املقدس��ات الت��ي تعّرضت النتهاكات واضح��ة، دون أن 

تتحرك أي من الدول أو املؤسسات لوضع حد لهذه االنتهاكات، ومنها:
1- مقبرة مأمن الله: هي مقبرة إسالمية عريقة تقع في مدينة القدس، 
وحتدي��داً غربي البلدة القدمية، وتبع��د حوالي كيلومترين اثنني عن باب 
اخللي��ل، تعتب��ر من أش��هر وأكب��ر املقابر اإلس��المية في فلس��طني، وتقّدر 
مس��احتها ب�200 دومن، وتضم رفات وأضرحة أعالم وصحابة وش��هداء 
وتابعني مس��لمني كثيرين، حيث دفنوا فيها منذ الفتح اإلس��المي للقدس 
عام  636م، ومنذ احتالل القدس عام 1948م خضعت املقبرة للعديد من 
املخططات اإلس��رائيلية لطمس معاملها وحتويلها إلى مشاريع عدة، مثل 
حديقة االستقالل، ومتحف التسامح، واملدرسة الدينية، وفنادق ومواقف 
س��يارات ومتنّزهات، ومحالت لبيع اخلمر، في اعتداء واضح على املقبرة 

وقبور املسلمني فيها.

اختلف الباحثون في تفس��ير معنى مامال، فقيل إنها مشتقة من »ماء 
مال«، وهو اس��م مكان، وقيل إن مامال اس��م لقديسة، وقيل إنها مشتقة من 
»م��اء ميلو«، وهو اس��م احلي الذي كان هناك، أم��ا كلمة مأمن الله فتعني 

باب الله.
2- مقبرة باب الرحمة: املالصقة للس��ور الش��رقي للمسجد األقصى 
املبارك، وهي من أقدم املقابر اإلس��المية ف��ي القدس، ويعود تاريخها إلى 
1400 س��نة. وحتتوي املقبرة على العديد من قب��ور الصحابة، وأبرزهم 
عب��ادة ب��ن الصامت وش��داد ب��ن أوس، وعل��ى قب��ور للمجاهدي��ن الذين 
اش��تركوا في فتح القدس أثناء الفتحني العمري واأليوبي، تعرضت فيها 
القب��ور للنب��ش بحجة بنائه��ا على أرض مص��ادرة »لس��لطة الطبيعة«. 
وحت��اول س��لطات االحت��الل مص��ادرة أج��زاء م��ن مقب��رة ب��اب الرحمة 
وحتويلها ملسارات س��ياحية خاصة باحلدائق احمليطة بالبلدة القدمية، 

كما متنع الدفن في بعض أجزائها.
3- املقبرة اليوس��فية: تقع عند باب األس��باط إلى الشمال من مقبرة 
ب��اب الرحم��ة، وكل م��ا يع��رف ع��ن ماضيه��ا أن ال��ذي عمرها ه��و األمير 
»قانصوه اليحياوي«، كافل اململكة الشامية، وذلك سنة 872 ه� - 1467 

م. وهي اليوم عامرة يدفن فيها املسلمون موتاهم.
4- مقب��رة الس��اهرة: وه��ي مقبرة قدمي��ة تقع عند س��ور املدينة من 
الشمال، وعلى بعد عدة أمتار من الباب املعروف بالساهرة. ومن أسمائها 
»مقبرة املجاهدين«؛ ألن ش��هداء الفتح الصالحي ُدفنوا فيها. ومن اجلدير 

المقدسات اإلسالمية في مرمى الحقد الصهيوني
بقلم: مصطفى أبو السعود 

كتائب القّسام: شهداء غزة أفشلوا مخططًا تجسسيًا خطيرًا
قال��ت كتائب القس��ام -اجلن��اح العس��كري حلركة املقاوم��ة اإلس��المية )حماس(- ف��ي بيان، إن 
الشهداء الذين ارتقوا يوم السبت كانوا يتابعون أكبر منظومة جتسس فنية زرعها االحتالل اإلسرائيلي 
في قطاع غزة. وقال البيان إن احلادث وقع بينما كانت مجموعة من عناصر كتائب القسام تقوم مبهمة 
أمني��ة وميدانية كبي��رة ملتابعة أكبر منظومة جتس��س فنية زرعها االحتالل في قط��اع غزة خالل العقد 

األخير للنيل من الشعب ومقاومته.
ولفت البيان إلى أن هذه العناصر كانوا قد جنحوا في الوصول إلى املنظومة اخلطيرة، ومتكنوا من 
حماية الش��عب واملقاومة من مخاطر غاية في الصعوبة، وأفشلوا هذا املخطط االستخباري التجسسي 

الكبير الذي كانت تعّول عليه إسرائيل وأجهزة مخابراتها.
وتوعد البيان بأن تواصل كتائب القسام مسيرة اجلهاد واملقاومة بكل قوة وثقة نحو حتقيق النصر 
والتحرير. وذكر البيان أن هناك جوانب مهمة في هذا احلدث الكبير س��يكون الكش��ف عنها أمام الشعب 

الفلسطيني خالل مرحلة الحقة.
وكانت كتائب القسام قد أعلنت مساء السبت استشهاد ستة من أعضائها في انفجار ببلدة الزوايدة 

وسط قطاع غزة، وحّم�لت االحتالل املسؤولية.
من جهته قال رئيس املكتب السياسي حلركة حماس إسماعيل هنّية إن املعركة مفتوحة مع »العدّو 

اإلسرائيلي« وإن ما جرى محطة من محطات الصراع التي ستزيد احلركة ثباتاً وثقة.{
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اإلنس��اني والبنية التحتي��ة، بغية التخفي��ف من األزمة 
اإلنس��انية املتفاقم��ة ف��ي القط��اع، مقاب��ل قي��ام حماس 
باحتواء احلراك الش��عبي وتأمني اجلبهة احلدودية مع 

إٍسرائيل.
ومما يب��دو؛ فإن العرض األوروبي ل��م يحظ بأدنى 
اهتم��ام لدى حماس ألنه ال يحقق احلد األدنى من مطالب 
رفع احلصار وحل األزمة اإلنسانية في غزة، ألنه يعالج 
جانباً من أعراض وأسباب األزمة اإلنسانية وينزع عنها 

طابعها السياسي والوطني الهام.
مبوازاة ذل��ك؛ نش��طت الدبلوماس��ية املصرية عبر 
الوفد األمني املصري خ��الل الفترة املاضية، لنزع الفتيل 
والتأثير على حماس بغية وقف احلراك الشعبي القائم، 
وتالف��ي التداعي��ات احملتمل��ة ف��ي ذك��رى النكب��ة الت��ي 
تتوج��س منها مصر وترى فيها قنبل��ة موقوتة قد تؤدي 
إل��ى تفجي��ر املوقف برمت��ه، ولرمبا تس��بب اندالع حرب 

جديدة وفق رؤية املصريني.
ح��ّط الوفد األمن��ي املصري رحاله في غ��زة مؤخراً، 
والتق��ى على عجل قي��ادة حماس مط��والً، ولكنه رأى في 
موقفه��ا صالبة ظاهرة، فحاول نق��ل صناعة احلدث إلى 
مق��ر قيادة املخابرات املصرية ك��ي تكون القدرة املصرية 
على الضغ��ط على احلركة أكثر قوة ومتّكناً، وجنح فعالً 

في إقناعها بإرسال وفد إلى القاهرة.
لكن الوفد خال من إس��ماعيل هني��ة )رئيس احلركة 
العام( ويحيى الس��نوار )رئي��س احلركة في غزة(، وهو 
ما بدا كأنه رس��الة واضحة من احلركة برفض التعاطي 
مع املوق��ف املصري الداع��ي إلى وقف مس��يرات العودة 
وإبداء املرونة إلجناز املصاحلة مع فتح، واالستمرار في 
موق��ف احلركة القاض��ي بتأجيج احلراك الس��لمي حتى 

النهاية.
وهك��ذا؛ ل��م يك��ن غريب��اً أن تتمخ��ض لق��اءات وفد 
حم��اس مع املصريني عن صفر كبير، وأن يعود الوفد من 

حيث جاء دون أي اتفاقات أو تفاهمات.
احتماالت التصعيد

إس��رائيلياً؛ م��ا زال��ت املواق��ف احلادة واملتش��نجة 
عل��ى حاله��ا دون أي تغيي��ر، ول��م يصدر ع��ن احلكومة 
اإلس��رائيلية ما يش��ي بإمكانية بلورة رؤي��ة أو صفقة ما 
حلل معضل��ة غزة وأوضاعه��ا املتفاقم��ة، أو اإليعاز إلى 
حلف��اء إقليميني ودوليني ببلورة مب��ادرات تقدم تنازالت 
ذات بال، إلرضاء حم��اس وإقناعها بالعدول عن احلراك 

الشعبي. 
البيان��ي خلط��اب حم��اس  املنحن��ى  يتاب��ع  وم��ن 
السياس��ي واإلعالمي ال��ذي تتصاعد وتيرت��ه يوماً بعد 
يوم؛ يدرك أنها حس��مت موقفها وخياراتها الراهنة، ولن 
تسمح للمساعي واجلهود اإلقليمية والدولية -القاصرة 
م��ن وجهة نظ��ر احلرك��ة- بتقوي��ض احلراك الش��عبي 

وأهدافه املرسومة.
عب��ر  يك��ون-  م��ا  -أكث��ر  حم��اس  رؤي��ة  وتتع��زز 
املواق��ف الداعمة وامل��ؤازرة التي يبديها ع��دد من القوى 
اجله��اد  )حرك��ة  األساس��ية  الفلس��طينية  والفصائ��ل 
اإلس��المي واجلبهتان الش��عبية والدميقراطي��ة لتحرير 
فلس��طني(، والعديد من الشرائح الشعبية، الذين يبدون 
ثبات��اً وصالب��ة في ض��رورة مواصلة احلراك الش��عبي، 

واالستمرار في فعالياته املوضوعة حتى النهاية.
في ض��وء ذلك؛ تتض��اءل الس��يناريوهات احملتملة 
الت��ي تناقش م��آالت احلراك الش��عبي احلال��ي إلى أبعد 

مدى، وتكاد تنحصر في سيناريوهني اثنني ال أكثر:
- يتج��ه الس��يناريو األول -وه��و األكث��ر رجحاناً- 
إل��ى القول بأن األوض��اع امليدانية ستش��ق طريقها نحو 
التده��ور التدريج��ي خ��الل األي��ام القليلة القادم��ة، وأن 
القل��ق الكبير الذي يعتري صناع القرار في إس��رائيل مع 
اقت��راب موعد الزح��ف الكبير القتحام احل��دود منتصف 
أيار، س��يدفعهم إلى اس��تباق األح��داث وإبط��ال القنبلة 

املوقوتة قبل سقوط آالف الضحايا.
وحس��ب ه��ذا الس��يناريو؛ ق��د تعم��د إس��رائيل إلى 
تس��خني اجلبه��ة امليداني��ة، وتلج��أ مجدداً إلى أس��لوب 
القص��ف واالغتي��االت خ��الل األي��ام القادمة الس��تجالب 
ردود فلس��طينية عنيف��ة تتدح��رج إلى أش��به م��ا يكون 
بكرة الثلج، وصوالً إلى حرب تتحكم إس��رائيل في معظم 

مقاييسها وتفاصيلها.
- أما الس��يناريو اآلخر فيكمن في املراوحة وانتظار 
إسرائيل ما قد يحدث في ذكرى النكبة، وهو ما قد يفضي 
إلى احتم��ال تدحرج األحداث إلى مس��توى احلرب التي 
تف��رض نفس��ها عل��ى الطرف��ني، أو احتم��ال التمك��ن من 
الس��يطرة على املوقف امليداني أيا كانت طبيعة احلدث، 

وبالتالي استمرار احلراك الشعبي أسابيع طويلة.
وف��ي كل األح��وال؛ ف��إن ُن��ُذر احل��رب تخي��م عل��ى 
األج��واء ألن إس��رائيل املرتبك��ة واملأزوم��ة ال تس��تطيع 
االنتظ��ار أو االحتمال طويالً، وم��ع احلرب أو بدونها فإن 
إس��رائيل س��تكون مضطرة إلى البحث والدفع في اجتاه 
تولي��د حلول موضوعية ألزمة غ��زة ومعضالتها الكبرى 

قريباً.{

أبو الفتوح في محبسه
حرمان من الدواء والحقوق

عبد الله حامد-القاهرة
ح��ّذر محامي رئيس ح��زب مصر القوية 
د. عب��د املنعم أب��و الفتوح من ت��ردي احلالة 
الصحي��ة ملوكل��ه بع��د أن تع��رض لذبح��ة 
صدرية للمرة الرابعة منذ حبس��ه قبل ثالثة 

أشهر.
وأك��د احملامي عب��د الرحم��ن هريدي أن 
إدارة الس��جن رفضت بش��كل قاط��ع مطالب 
أس��رة أبو الفتوح بنقله إل��ى الرعاية املركزة 
أو أي مستش��فى خ��اص لتلق��ي العالج على 

نفقته الشخصية.
وقال هريدي إن الظروف القاس��ية التي 
يعاني منه��ا أبو الفتوح من حب��س انفرادي 
ومنع الترّيض خارج الزنزانة وحرمانه كافة 
حقوق احلبس االحتياط��ي تضاعف تدهور 
صحته. وأش��ار إل��ى أن املطلوب حصول أبو 
الفت��وح على احلق��وق التي تفرضه��ا الئحة 

السجون ملصلحة احملبوس احتياطياً.
وتطال��ب هيئة الدفاع بإزالة كل أش��كال 

التمييز الس��لبي الواقعة عليه، حيث يعاني 
من حرم��ان تس��عة حق��وق أساس��ية، منها 
احلب��س دون ارتكابه أي مخالف��ة قانونية، 
فضالً ع��ن من��ع التريض وجل��ب أطعمة من 
اخل��ارج واحلصول عل��ى كتب م��ن املكتبة، 

وغيرها من احلقوق.
ولف��ت هري��دي إل��ى الت��زام أب��و الفتوح 
الصم��ت أثن��اء جلس��ات التجديد ل��ه، وعدم 
اإلجابة عن أس��ئلة نيابة أم��ن الدولة العليا 
كن��وع م��ن االحتج��اج عل��ى التعس��ف م��ع 
معارض سياسي يتبنى التغيير السلمي وال 

يدعو أو يحرض على مؤسسات الدولة.
وكان أب��و الفت��وح قد اعتقل في ش��باط 
املاض��ي مبج��رد عودت��ه إل��ى القاه��رة م��ن 
لن��دن بع��د أن أج��رى مقاب��الت تلفزيوني��ة 
-بينه��ا ح��وار م��ع قن��اة اجلزي��رة- طال��ب 
خاللها النظ��ام بفتح املجال أم��ام املعارضة 
للمشاركة السياسية، وكانت حجة االعتقال 
قي��ادة تنظيم إرهابي، ونش��ر أخب��ار كاذبة، 

وتكدير األمن العام. 
ونق��ل هري��دي عن أبي الفت��وح في وقت 
س��ابق ش��عوره بأن هن��اك حمل��ة ممنهجة 
لإلض��رار بحالت��ه الصحي��ة والوص��ول به 
إل��ى مرحل��ة القت��ل البط��يء، وقناعت��ه بأن 
»نظام حس��ني مبارك املسيطر على مصلحة 
السياس��ية  احلس��ابات  يصف��ي  الس��جون 

معه«.
يشار إلى أن أبو الفتوح البالغ من العمر 
67 عام��اً يعاني من أمراض القل��ب وارتفاع 
ضغط الدم والس��كر وان��زالق غضروفي، ما 

يستدعي وجود مقعد صلب في زنزانته.{

إصابة 1143 فلسطينّيًا في جمعة »عمال فلسطين« 
شرق حدود قطاع غزة

أصيب املئات من الفلسطينيني بالرصاص احلّي 
وباالختناق في اجلمعة السادسة من مسيرات العودة 

التي أطلق عليها اسم مسيرة »عمال فلسطني«.

وقال��ت وزارة الصح��ة الفلس��طينية إن إجمال��ي 
اعتداءات القوات اإلس��رائيلية على املسيرات السلمية 
ش��رق ح��دود قطاع غ��زة بل��غ 1143 إصاب��ة بجراح 

مختلفة وباالختناق بالغاز.
ومتك��ن املئات من الش��بان م��ن اقتحام الس��ياج 
األمني احمليط بقطاع غزة أكثر من مرة عصر اجلمعة. 
وأف��ادت وكال��ة »معا« بأن اجليش اإلس��رائيلي أطلق 
وابالً من قنابل الغاز جتاه املتظاهرين الس��لميني على 
طول احلدود الش��رقية وبطريقة عشوائية باستخدام 

طائرة لقنابل الغاز.
كما أصي��ب صحفي وتضّررت مركبات إس��عاف 
تابع��ة لله��الل األحم��ر بع��د اس��تهدافها م��ن القوات 
العسكرية اإلس��رائيلية، حيث أكدت وزارة الصحة أن 
القوات استهدفت سيارتي إسعاف بقنابل الغاز شرق 

خزاعة و تسببت في عرقلة عمل طواقمها.
م��ن جانبه��ا، أعلن��ت اللجن��ة العلي��ا للط��وارئ 
الصحي��ة في قطاع غزة رفع حال��ة اجلهوزية ملواكبة 
األحداث في مس��يرة العودة في أس��بوعها الس��ادس، 
مشددة على أن طواقمها الطبية على أهبة االستعداد.

وتأت��ي عملية إحي��اء »جمعة العم��ال« على وقع 
تفاق��م النق��ص الكبير في مس��تلزمات قط��اع غزة من 
جه��ة، وب��دء الع��د التنازلي لبل��وغ مس��يرات العودة 

ذورتها في اخلامس عشر من أيار 2018.{

حركة حماس: لم نعرض شيئًا على إسرائيل
ويأت��ي ه��ذا تعقيباً على ما ورد ف��ي صحيفة هآرتس اإلس��رائيلية يوم االثنني، 
إذ قالت إن حماس بعثت من خالل قنوات دبلوماس��ية عديدة رس��ائل إلى إس��رائيل 

تعرض فيها هدنة لسنوات طويلة مقابل رفع احلصار عن قطاع غزة.
وقال��ت الصحيف��ة إن حم��اس أوضحت ف��ي هذه الرس��ائل - الت��ي تكررت في 
مناس��بات مختلف��ة خالل األش��هر األخيرة - أنها مس��تعدة للدخول ف��ي مفاوضات 
غير مباش��رة. وأضافت هآرتس أن »الصفقة« املفترضة تشمل تسهيالت وإجراءات 
لتخفي��ف احلص��ار على قطاع غ��زة ومصادقة إس��رائيل على إقامة مش��اريع كبيرة 

للبنية التحتية في القطاع، فضالً عن تبادل جثث وأسرى.{

نفت حركة املقاومة اإلس��المية )حماس( تقارير إس��رائيلية عن عرض احلركة 
تهدئة طويلة األمد مع إسرائيل، مقابل رفع احلصار عن قطاع غزة.

وق��ال الناطق باس��م احلركة عب��د اللطيف القان��وع لوكالة األنب��اء األملانية إن 
احلديث عن اتفاق تهدئة جديد بني احلركة وإس��رائيل، أو تقدمي حماس عرضاً بهذا 

اخلصوص »غير صحيح وغير مطروح حالياً«.
وأض��اف أن »االحتالل اإلس��رائيلي ل��م يلتزم باس��تحقاق التهدئ��ة املوجودة، 
واملطل��وب إلزامه من قبل األش��قاء املصريني واملجتمع الدول��ي، خاصة أن االحتالل 

ميارس القتل ويرتكب اجلرائم« في قطاع غزة.

أوغلو: بعض الفرنسيين »الوقحين« يطالبون بحذف آيات من القرآن
اس��تنكر وزي��ر اخلارجي��ة التركي مول��ود جاويش 
أوغلو، مطالبة ش��خصيات فرنس��ية ب�»حذف« آيات من 
الق��رآن الك��رمي. وأضاف جاويش أوغلو، ي��وم األحد، في 
كلم��ة ألقاها خ��الل اجتم��اع املجلس التش��اوري حلزب 
العدال��ة والتنمية، أن »بع��ض الوقحني بينه��م الرئيس 
الفرنس��ي األس��بق نيك��وال س��اركوزي دعوا إل��ى حذف 

بعض آيات القرآن الكرمي«.
وتس��اءل الوزي��ر الترك��ي مس��تنكراً: »ه��ل كتابن��ا 
املقدس مثل لعب��ة تركيب الصور املقطع��ة؟« التي يقوم 
فيه��ا الش��خص بالتبدي��ل والتعديل في أج��زاء الصورة 

حتى يتمكن من جتميعها بشكل أفضل.
وب��ني أن »املطالب��ني بح��ذف اآلي��ات يزعم��ون أنها 
تع��ادي اليه��ود«، واس��تدرك: »أنتم من اضطه��د اليهود 

عل��ى م��ّر التاريخ، على عك��س اإلمبراطوري��ة العثمانية 
واجلمهورية التركية التي كانت ملجأ لليهود«.

وق��ال جاويش أوغل��و: »نحن ضد اضطه��اد الدولة 
اإلس��رائيلية للفلس��طينيني ولس��نا ض��د اليه��ود، فنحن 

نحترم جميع املعتقدات«.
واعتب��ر أن املس��توى ال��ذي وص��ل إلي��ه ه��ؤالء في 

العنصري��ة ومع��اداة اإلس��الم مؤش��ر عل��ى التعص��ب 
الفك��ري. ولفت الوزير التركي إلى أنه »كلما حتدث هؤالء 
بخط��اب التعص��ب والكراهي��ة، تتع��رض املس��اجد في 

أوروبا لالعتداءات«.
ون��ددت قيادات من مس��لمي فرنس��ا مبقال نش��رته 
صحيف��ة »ل��و باريزين«، في نيس��ان املاض��ي، وتضمن 
مطال��ب ب�»ح��ذف« آيات م��ن الق��رآن، حي��ث اعتبرت ما 

تضمنه املقال »نوعاً جديداً من معاداة السامية«.
وحث املوقعون ال�300 على املقال، وبينهم الرئيس 
األس��بق نيك��وال س��اركوزي ورئي��س ال��وزراء الس��ابق 
مانوي��ل فالس، س��لطات املس��لمني على »ح��ذف« آيات 
من الق��رآن ادعوا أنه��ا »حتث على قت��ل ومعاقبة اليهود 

واملسيحيني وامللحدين«.{
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س«  »ناتو«: المتوسط »تكدَّ
بالسفن الروسية

اته��م مس��ؤول كبي��ر ف��ي حلف ش��مال 
باس��تغالل  روس��يا  »نات��و«  ال���  األطلس��ي 
»دوره��ا العس��كري« ف��ي س��ورية ودعمه��ا 
النظ��ام الس��وري، ف��ي »تعزي��ز حضوره��ا 

العسكري في البحر املتوسط«.
وقال املس��ؤول عن مل��ف جنوب أوروبا 
في احلل��ف، األدميرال في البحرية األميركية 
اس��تغلت  روس��يا  إن  فوغ��و«،  »جامي��س 
لتعزي��ز  س��ورية  ف��ي  العس��كري  دوره��ا 
وجودها البحري في ش��رق البحر املتوسط، 
واس��تطاعت مّد قوة روسيا العسكرية ألبعد 

من احلدود السورية.
وأضاف »فوغو« في تصريحات نقلتها 
وكالة »أسوشييتد برس« أن سورية ومنطقة 
ش��رق البحر املتوس��ط أصبحت »مزدحمة« 
بالس��فن الروس��ية، حيث »اس��تغّل الرئيس 
الروس��ي بوتني يأس نظيره الس��وري بشار 
األس��د«، لكن��ه »ش��يء علين��ا التعام��ل معه 
كق��وات بحرية محترف��ة«. ووصف اجلنرال 
األميرك��ي س��ورية واملنطقة بأنه��ا أصبحت 
إل��ى »وقائ��ع  للغاي��ة«، مش��يراً  »مزدحم��ة 
غي��ر آمن��ة أو غي��ر احترافية ضم��ت طائرات 

روسية« من دون ذكر توضيحات.

أكثر من مليوني فلسطيني في 
غزة يعيشون حالة مأسوية

أعلن��ت وزارة اإلع��الم الفلس��طينية في 
قط��اع غ��زة، أن »أكث��ر م��ن مليون��ي مواطن 
الج��ئ،  ملي��ون   1،4 بينه��م  فلس��طيني، 
يعيش��ون حالة مأس��وية، نتيجة اس��تمرار 
احلصار اإلس��رائيلي املفروض للع��ام ال�12 

على التوالي«.
وقال رئيس املكت��ب اإلعالمي احلكومي 
)تاب��ع لل��وزارة(، س��المة مع��روف، خ��الل 
مؤمت��ر صحافي عق��ده بالتعاون م��ع وزارة 
اخلارجي��ة الفلس��طينية، إن »ه��ذا احلصار 
مناح��ي  كاف��ة  عل��ى  مخيف��ة  آث��اراً  خلّ��ف 
احلي��اة املعيش��ية«. وأض��اف أن »األوضاع 
بع��د  س��وءاً  ازدادت  غ��زة  ف��ي  اإلنس��انية 
اإلج��راءات العقابي��ة األخيرة الت��ي اتخذها 
الرئيس محم��ود عباس، واملتمثل��ة في قطع 
روات��ب املوظف��ني وإحال��ة الكثيري��ن منه��م 
للتقاع��د، ووقف صرف النفقات التش��غيلية 
على القطاعات احليوي��ة كالصحة والتعليم 

وقطاع الكهرباء والبلديات«.
إل��ى أن نح��و 56،6  وأش��ار مع��روف، 
ف��ي املئة من س��كان قطاع غ��زة، يعانون من 
انع��دام األم��ن الغذائ��ي، فيم��ا يعي��ش نحو 
80 ف��ي املئ��ة من الس��كان حتت خ��ط الفقر. 
وأض��اف أن »م��ا يق��ارب م��ن نصف س��كان 
القطاع يتلقون مساعدات غذائية شهرية من 
احلكوم��ة أو وكالة غوث وتش��غيل الالجئني 
الفلس��طينيني )أون��روا(«، مس��تنكراً »تأخر 
ص��رف املخصص��ات املالي��ة الت��ي تصرفها 
للمواطن��ني  االجتماعي��ة  الش��ؤون  وزارة 
الفقراء، وتقّدر بقيمة 9 مليون دوالر شهرياً«، 
والفتاً إلى أن »72 ألف أسرة تستفيد من ذلك 

البرنامج«.

تحطم سابع مروحية روسية 
في سورية لـ»خلل فني«

مع إعالن سقوط مروحية من نوع »كا- 
52«� ارتفعت احلصيلة الرس��مية للخس��ائر 
الروس��ية في مج��ال املروحيات في س��ورية 
إل��ى 7 منذ ب��دء العملي��ة العس��كرية في 30 

أيلول 2015.
وفيما أعلنت وزارة الدفاع الروس��ية أن 
خلالً فنياً س��بب س��قوط الطائ��رة وحتطمها 
ومقتل طيارين كانا يقودانها، ذكرت صحيفة 
كومويرس��انت الروس��ية نقالً عن مصادر أن 
»الطائرة أسقطت بواسطة صواريخ محمولة 
على الكتف من قبل متشددين إسالميني أثناء 

قيامها بطلعة جوية في شرق سورية«.
وهذه هي اخلس��ارة األولى لروسيا من 
مروحي��ات »كا- 52« في أثناء العمليات في 
س��ورية، وصمم��ت املروحي��ة لتنفيذ مهمات 
النظ��ر  بغ��ض  األغ��راض  متع��ددة  قتالي��ة 
عن األح��وال اجلوي��ة، وهي من��وذج محدث 
األس��ود«،  »الق��رش  كا-50  مروحي��ة  م��ن 
ض��د  وتس��تخدم  لي��الً  العم��ل  وتس��تطيع 
املدرع��ات والدباب��ات، إضافة إل��ى األهداف 

اجلوية واالستطالع ودعم القوات البرية.

لندن تتهم دمشق
بـ»برنامج كيماوي سري« 

ع��اد اجل��دل حول اس��تخدام األس��لحة 
الكيماوية في س��ورية إل��ى واجهة األحداث، 
بعد نحو ش��هر من هجوم »دوما الكيماوي«، 
الوالي��ات  نفذته��ا  ضرب��ات  تبعت��ه  ال��ذي 
املتح��دة وبريطاني��ا وفرنس��ا عل��ى مواق��ع 
للنظ��ام الس��وري. إذ اتهم��ت لن��دن دمش��ق 
مبواصلة إنتاج األس��لحة الكيماوية »سراً«، 
فيما لوح��ت باري��س ب�»ضرب��ات جديد في 

حال استخدام الكيماوي«.
وقب��ل س��اعات من عق��د مجل��س األمن 
مل��ف  ملناقش��ة  ش��هرية  مغلق��ة  جلس��ة 
األس��لحة الكيماوي��ة الس��ورية، أش��ار نائب 
من��دوب بريطاني��ا الدائم ل��دى األمم املتحدة 
جوناث��ان آل��ني، ف��ي تصريح��ات صحافية 
إل��ى أن الس��لطات الس��ورية لم تق��دم حتى 
اآلن املعلوم��ات الكامل��ة حول أنش��طتها في 
ه��ذا املجال »مب��ررة ذلك في كل م��رة بذرائع 
ال حتص��ى«. وأض��اف: »إذا ل��م يس��تخدموا 
حقاً األس��لحة الكيماوية، وإذا كانت روس��يا 
صادق��ة عندم��ا تزعم أنه��م ال يقومون بذلك، 
صياغ��ة  اآلن  حت��ى  يس��تكملوا  ل��م  فلم��اذا 
استمارتهم األساسية )الضرورية لالنضمام 
إل��ى منظمة حظ��ر األس��لحة الكيماوية( ولم 
يجيب��وا ع��ن األس��ئلة الت��ي طرح��ت عليهم 

الحقاً؟«. 

تنديد دولي بـ»تشريد« 
اآلالف من مخيم اليرموك

العملي��ات  أن  املتح��دة  األمم  أعلن��ت 
العس��كرية ف��ي مخي��م اليرم��وك الواقع في 
جنوب العاصمة الس��ورية دمشق، أسفرت 
حت��ى اآلن ع��ن تش��ريد نح��و س��بعة آالف 
ش��خص، فيم��ا تتواص��ل االش��تباكات بني 
ق��وات النظ��ام الس��وري وتنظي��م »داعش« 
اإلرهاب��ي ف��ي املخي��م واملناط��ق املتاخم��ة 
ل��ه، بالتزام��ن مع اس��تمرار إج��الء فصائل 
معارض��ة ف��ي جن��وب دمش��ق إلى ش��مال 

سورية.
وأك��د بيان للناطق باس��م األمني العام 
لألمم املتحدة، ستيفان دوغريك، وزعه على 
الصحافي��ني في مقر املنظمة ف��ي نيويورك، 
اإلنس��انية  الش��ؤون  تنس��يق  مكت��ب  أن 
)أوتش��ا( »أبلغن��ا أن العمليات العس��كرية 
في مخيم اليرموك تكشف عن نزوح 7 آالف 
ش��خص، 70 ف��ي املئ��ة منهم م��ن الالجئني 
أن  إل��ى  دوغري��ك  وأش��ار  الفلس��طينيني«. 
الالجئ��ني نزح��وا إل��ى بل��دات يل��دا وببيال 
وبيت س��حم، اخلاضعة لسيطرة »اجليش 
الس��وري احل��ر« ف��ي ري��ف دمش��ق. وندد 
باألعم��ال »العدائية« جنوب دمش��ق، التي 
أس��فرت عن مقت��ل وإصابة مدني��ني، فضالً 
ع��ن تش��ريد العدي��د منه��م، وتدمي��ر البنى 

التحتية.

انهيار الريال اإليراني يطيح 
رئيس المصرف المركزي

ذكرت وس��ائل إعالم إيراني��ة أن رئيس 
املص��رف املركزي اإليراني، ولي الله س��يف، 
ق��دم اس��تقالته، وذلك بعد أيام من تس��جيل 

ثاني انهيار للعملة بغضون أس��ابيع، حيث 
بل��غ س��عر ص��رف الري��ال اإليران��ي 63 ألفاً 

مقابل الدوالر األميركي الواحد.
وأف��ادت وكالة »تس��نيم« اإليرانية بأن 
رئيس املركزي قدم، استقالته للرئيس حسن 
روحان��ي، وأن األخي��ر وافق على االس��تقالة 

وينظر في تعيني بديل له في هذا املنصب.
م��ن جهته، ق��ال الصحاف��ي اإلصالحي 
البارز، املقرب من رئاسة احلكومة اإليرانية، 
بهمن أحمدي أمويي، ف��ي تغريدة عبر موقع 
»تويت��ر«، إن »روحاني وافق على اس��تقالة 
سيف، ويبحث تعيني رئيس جديد للمصرف 

املركزي اإليراني«.
وكان س��يف قد ع��زا انهي��ار العملة إلى 
أسباب سياسية وضغوط خارجية، وتعهد 
الش��هر املاض��ي أم��ام البرملان بأن ال تش��هد 
العمل��ة اإليراني��ة انهي��اراً م��رة أخ��رى، لكن 
أس��عار الصرف س��جلت رقماً قياسياً جديداً 

ومرشحاً للتصاعد.

»قرصنة« إسرائيلية
لرواتب األسرى والشهداء

نددت هيئة ش��ؤون األسرى واحملررين 
في فلس��طني وفصائل فلس��طينية مبصادقة 
الكنيس��ت )البرمل��ان( اإلس��رائيلي بالقراءة 
األول��ى على قانون حس��م ما يع��ادل رواتب 
األس��رى والش��هداء واجلرح��ى م��ن عائدات 
الضرائ��ب اخلاصة بالس��لطة الفلس��طينية، 

ووصفتها ب�»القرصنة«.
وق��ال رئي��س الهيئ��ة عيس��ى قراقع إن 
»الش��عب الفلس��طيني وقيادته لن يخضعا 
له��ذه القرصنة واالبتزاز املالي، وس��نواصل 
دعم األسرى والشهداء واجلرحى وعائالتهم 
اإلس��رائيلي  االحت��الل  جلرائ��م  كضحاي��ا 
تصري��ح  ف��ي  قراق��ع  وأوض��ح  املنظم��ة«. 
صحافي، أن »احلرية والكرامة أهم من املال، 
رافضني املساعي اإلسرائيلية التي تستهدف 
القانون��ي  مركزه��م  م��ن  األس��رى  جتري��د 
كإرهابي��ني  معه��م  والتعاط��ي  والش��رعي 
ومجرم��ني مجردين من أي حقوق«. ووصف 
إس��رائيل بأنها »دول��ة اإلره��اب املنظمة في 
املنطقة وأسرانا أسرى حرية ونضال شرعي 

للخالص من االحتالل اإلسرائيلي«.

أردوغان يدعو إلى التحقق من 
»االدعاءات باإلبادة األرمنية«

طي��ب  رج��ب  الترك��ي  الرئي��س  دع��ا 
أردوغان، اجله��ات التي تتحدث عن تعرض 
األرم��ن إلبادة جماعي��ة على يد األت��راك عام 
1915، إلى فتح صفحات األرشيف واالطالع 
عل��ى حقائ��ق األح��داث الت��ي دارت ف��ي تلك 

احلقبة الزمنية.
وق��ال اردوغ��ان ف��ي كلم��ة ألقاها خالل 
مش��اركته في حفل انتهاء ترمي��م 250 وقفاً 
أثري��اً، ف��ي 7 والي��ات مختلف��ة بتركي��ا »إن 
كنتم واثقني م��ن ادعاءاتكم، فتعال��وا لنقلّب 
صفحات األرش��يف، نحن مس��تعدون لذلك، 

فهل أنتم مستعدون؟«.
من جهة ثانية، وفي تعليقه على اقتراح 
بعض الشخصيات الفرنسية بينهم الرئيس 
األس��بق نيك��وال س��اركوزي، ح��ذف بع��ض 
اآلي��ات م��ن الق��رآن الك��رمي، ق��ال أردوغان: 
»بالنس��بة إلين��ا، هذا االقت��راح يعكس جهل 
ه��ؤالء، فال يوج��د ف��رق بينكم وب��ني تنظيم 
داعش اإلرهاب��ي«. وأض��اف: »كما نعارض 
حرق املساجد في الدول الغربية، كذلك نقف 
في وجه الذين يعبثون بالكنائس في سوريا 

والعراق«.

لقطات سريعة

ترامب لدول الخليج: ادفعوا..
فلوالنا لما أصبحتم أغنياء!

دعا الرئيس األمريكي، دونالد ترامب، يوم الثالثاء، الدول اخلليجية إلى 
نش��ر قواتها في سوريا، ودفع املزيد من األموال لطرد »اإلرهابيني« منها. جاء 
ذلك خالل مؤمتر صحفي عقده ترامب من نظيره الفرنسي، إميانويل ماكرون، 

عقب إجراء محادثات بينهما في واشنطن.
وق��ال ترام��ب إن »ال��دول اخلليجية لم تك��ن غنية لوال حماي��ة الواليات 
املتحدة، وال ميكن لنا أن نس��تمر في دفع التكلفة املرتفعة لتواجدنا العسكري 
في املنطقة، فقد دفعنا أكثر من س��بعة تريليونات دوالر، ولم نحصل على أي 

مقابل«.
وأض��اف أن »الدول الغنية جداً في املنطقة س��تدفع املزيد من األموال في 
س��وريا، ولن نس��تمر في الدفع، وأري��د أن يعود جنودنا إل��ى الوطن«، داعًيا 

الدول اخلليجية إلى نشر قواتها في سوريا.
ومضى قائالً إن بالده وفرنس��ا وبريطانيا وجهوا ضربات جوية ألهداف 
األس��لحة الكيميائي��ة التابعة للنظام الس��وري، »وهذا رادع قوي الس��تخدام 

هذه األسلحة«.
وقال الرئيس��ان الفرنس��ي واألمريكي إنهما يتفقان حول امللف السوري، 

وكذلك بشأن نزع السالح النووي في شبه اجلزيرة الكورية.
وج��دد ترامب حديثه عن أن االتف��اق النووي مع إيران عام 2015، »كان 
سيئاً، ووجب عدم التوقيع عليه أساساً«، محمالً املسؤولية لإلدارة األمريكية 

السابقة )برئاسة باراك أوباما( والكونغرس.
وبخص��وص التواج��د اإليران��ي ف��ي س��وريا، ق��ال ترام��ب: »ال نريد أن 
نعط��ي إي��ران فرصة الوصول إلى البحر املتوس��ط، وس��نعيد الق��وات قريباً 
)إل��ى الواليات املتحدة(، وقمن��ا بعمل كبير ضد )تنظيم( داعش في س��وريا 
والع��راق«. فيم��ا قال الرئيس الفرنس��ي إنه »ال ميكن متزي��ق االتفاق النووي 

اإليراني دون إيجاد إطار بديل أوسع من االتفاق احلالي«.
وخاط��ب ماكرون نظي��ره األمريكي بالق��ول: »أنت تعتق��د أن االتفاق مع 
إي��ران كان صفقة س��يئة، وأنا أقول إنه غير مثالي، لكنه س��يمكننا إلى س��نة 
2025 م��ن عدم الس��ماح إلي��ران بالقيام بأنش��طة نووية، وكذل��ك وضع حّد 
)الصاروخي��ة(  لألنش��طة 
وإيج��اد  الباليس��تية، 
الظ��روف الالزم��ة البت��كار 
لتقيي��د  سياس��ية  حل��ول 

نشاط إيران في املنطقة«.
قائ��الً:  ومض��ى 
حت��ى  عملن��ا  »س��نواصل 
نه��زم اإلرهاب، وق��د قررنا 
زيادة مساهمتنا في القتال 
ضد داعش في سوريا«.{

ال يكاد مي��رّ يوم دون أن نقرأ تصريحات وتغري��دات للرئيس األمريكي 
دونالد ترام��ب تعّبر عن احتقاره للعرب، ومصادرت��ه حلقوقهم وكرامتهم، 
مس��تغاّلً ما آل��ت اليه أوضاعهم من فرقة وتنازع وفس��اد واندالق على كبار 
موظفي البيت األبيض لنيل بركاتهم في منصب يتطلعون إليه، أو االستقواء 
على أش��قائهم، ففي حديث له في ميتش��غان يخاطب ترام��ب العرب قائالً: 
س��نجعلكم تنفقون وتنفقون، زاعماً أّن بالده أنفقت سبعة ترليونات دوالر 
في الش��رق األوس��ط هدراً ولم جتن منها ش��يئاً. إّن حالة الوهن والغثائّية 
التي وصلت اليها االّمة جّراء سياس��ات خرقاء ألنظمة حكم ال متلك تفويضاً 
من ش��عوبها بحكمه��ا أفقدتها أدن��ى مقّوم��ات الصمود، فقّوتها وس��الحها 
وتنّمرها ال تظهر إال في اس��تعراضات عس��كرية في ذكرى االستقالل – الذي 
نسميه اس��تقالالً جتوزاً – لتخويف شعوبها، ووأد نزوعها لتحقيق إصالح 
يعيد السلطة للش��عب، ويجعله مصدر الس��لطات، وفيما عدا ذلك فيصدق 
عليها قول الش��اعر )أس��د علّي وف��ي احلروب نعامة(. ه��ذا الواقع املريض 
واملري��ر هو الذي يحمل الرئيس األمريكي على التنّمر الذي ال نش��هده إال في 
مواجهة العرب ، فقد رأينا كيف تراجع ترامب عن تهديدات كوريا الشمالّية 
ح��ني هّددت برّد الصاع صاعني. وسنش��هد مثله أيض��اً إزاء تهديدات إيران 
التي ترّد على التهديد مبثله أو أش��د، وأّما حني يكون احلديث مع العرب أو 
عن العرب فهو االزدراء واالحتقار، وحس��بنا منه قوله )إّن بعض الدول في 

الشرق األوسط لن تصمد أسبوعاً دون احلماية األمريكّية(.
وانطالق��اً م��ن هذه القناعة لدى س��اكن البيت األبي��ض فإّنه ال يرى في 
الع��رب إال مص��دراً لتموي��ل سياس��اته ومغامرات��ه، فهو يس��وق جنودهم، 
ويس��تنزف ثرواته��م بأت��اوات أو صفق��ات س��الح ال يس��تخدم إال ف��ي قمع 
الش��عوب وتهديد األش��قاء، وحس��بنا دلي��الً على ذل��ك ما جاء على لس��ان 
ترامب في مؤمتر صحفي عقده مؤّخراً مع الرئيس الفرنس��ي ماكرون حيث 
ق��ال: أريد من ه��ذه الدول ض��ّخ األموال واجلن��ود لدعم اجله��ود األميركّية 
في س��ورّية، فإل��ى متى يبقى العرب يصمتون صم��ت أصحاب القبور على 
إذالله��م، وامتهان كرامتهم، واس��تنزاف ثرواتهم، وس��وق جنودهم خلدمة 
دول تق��ّدم كّل ي��وم ألف دليل ودليل على عدائها للعرب وإمعانها في س��لب 

حقوقهم ؟{

ترامب يمعن في احتقار العرب
بقلم: حمزة منصور 
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تحالف المعارضة التركية من أجل محاولة السيطرة على البرلمان

انسحاب أمريكا من العراق.. ووهم انتهاء داعش

نش��رت قن��اة »س��ي إن إن ت��ورك« التركي��ة ليلة 
األربع��اء املاضي��ة؛ خب��راً عاج��الً مف��اده أن أربع��ة 
أحزاب سياس��ية توصلت إلى اتفاق لتش��كيل حتالف 
ف��ي االنتخاب��ات البرملاني��ة، وه��ي: ح��زب الش��عب 
اجلمه��وري، وح��زب الس��عادة، واحل��زب الصال��ح، 
واحل��زب الدميقراطي. ويق��ال إن التحالف االنتخابي 
ي��وم  رس��مي  بش��كل  عن��ه  اإلع��الن  س��يتم  اجلدي��د 

اخلميس.
هناك حتالف انتخابي آخر س��بق أن شكله حزب 
العدال��ة والتنمي��ة برئاس��ة رج��ب طي��ب أردوغ��ان، 
وح��زب احلرك��ة القومي��ة برئاس��ة دولت بهش��تلي، 
باسم »حتالف اجلمهور«. ومن املتوقع أن يطلق على 
التحالف اجلديد »حتالف املبادئ«، كما سبق أن أعلنه 
رئيس ح��زب الش��عب اجلمه��وري كمال كيليتش��دار 
أوغلو. ومت تش��كيل كال التحالفني من أجل االنتخابات 
املبك��رة املزم��ع إجراؤها في 24 حزي��ران املقبل، إال أن 
هناك فرقاً بني التحالفني، وهو أن »حتالف اجلمهور« 
سيخوض االنتخابات الرئاس��ية والبرملانية، ويدعم 
ترش��يح أردوغ��ان لرئاس��ة اجلمهورية، فيم��ا يهدف 
التحال��ف اجلديد إل��ى خوض االنتخاب��ات البرملانية 
االنتخاب��ات  ف��ي  ليدع��م كل ح��زب مرش��حه  فق��ط، 

الرئاسية.
»حتالف اجلمهور« تشكل منذ فترة بعد استشعار 
رئيس ح��زب احلركة القومية بض��رورة احلفاظ على 
أمن البالد واس��تقرارها، في ظل التطورات الس��اخنة 
التي حتدث في املنطقة، والتحديات اإلقليمية الكبيرة 
التي ته��دد حاضر تركيا ومس��تقبلها. ووضعت أولى 
لبنات��ه بع��د محاولة االنقالب الفاش��لة الت��ي قام بها 
ضب��اط موال��ون للكي��ان امل��وازي، التنظي��م الس��ري 
ه��ذا  وأَدّى   ،2016 مت��وز   15 ف��ي  غول��ن،  جلماع��ة 
التحالف إلى تغيير النظام في تركيا من البرملاني إلى 
الرئاسي. وما يجمع احلزبني هو تقارب وجهات النظر 
في السياس��ة اخلارجية املتعلقة بامللف��ات اإلقليمية، 
كاملل��ف الس��وري واملل��ف العراق��ي، كم��ا يتفق��ان في 
ضرورة مكافحة التنظيمات اإلرهابية، كتنظيم الكيان 
والتص��دي  الكردس��تاني،  العم��ال  وح��زب  امل��وازي 
حملاوالت التدخالت واملؤامرات اخلارجية. وبالتالي، 
ميكن وص��ف »حتالف اجلمهور« ب��»االس��تراتيجي« 

بدالً من »االنتخابي«.
أم��ا التحالف اجلدي��د فاله��دف األول، إن لم يكن 

أعلن��ت واش��نطن »انته��اء العمليات األساس��ية 
ف��ي العراق«، وق��ام الق��ادة العس��كريون األمريكيون 
ي��وم االثن��ني بنق��ل املناط��ق الت��ي يس��يطرون عليها 
إلى الق��وات العراقية. ه��ذا ال يعن��ي أن جميع القوات 
س��تعود إل��ى الواليات املتح��دة، إذ عندما س��ئل وزير 
الدف��اع األمريكي جي��م ماتيس ي��وم االثنني عن حجم 
الق��وات، قال إن ع��دد الق��وات يتم تعديل��ه للتأكد من 
أن القوة »مناس��بة ملهمتها احلالية«، وستتحول هذه 
املهمة »من دعم ومتكني العمليات القتالية إلى تدريب 
وتطوي��ر ق��درات أمني��ة عراقي��ة ذات اكتف��اء ذات��ي«، 

حسب بيان التحالف.
ويعن��ي ه��ذا التح��رك أن القوات التي مت نش��رها 
مؤخ��راً في املنطق��ة، مثل مقر الفرقة اجلبلية العاش��ر 
ال��ذي وصل ف��ي آذار، ستس��تمر في مهم��ة »التدريب 
وتقدمي املشورة واملساعدة«. اخلالصة أن البنتاغون 

الوحي��د، ه��و إس��قاط أردوغ��ان ب��أي طري��ق وثمن. 
وتختل��ف التوجهات السياس��ية الت��ي يتبناها حزب 
الش��عب اجلمه��وري »اليس��اري«، وحزب الس��عادة 
»اإلس��المي«، واحل��زب الصالح »القوم��ي«، واحلزب 
الدميقراط��ي »اليمين��ي«، إال أن هن��اك قضاي��ا وآراء 
جتمعه��ا، كرف��ض التدخ��ل العس��كري ف��ي س��وريا 
ملكافحة حزب العمال الكردس��تاني، والقول بأن احلل 

س��ينهي العملي��ات القتالي��ة الرئيس��ية ض��د الدولة 
اإلس��المية ف��ي الب��الد، لكن��ه يس��عى للحف��اظ عل��ى 
وج��ود طويل األمد هناك ملن��ع تنظيم الدولة من إعادة 

التجمع.
يبق��ى أن ه��ذا الق��رار واج��ه انتق��ادات متع��ددة 
األس��باب. أبرزها أن داعش لم ينت��ه، وأن هذا اإلعالن 
يبدو استعراضياً أكثر من أي شيء آخر. في األسابيع 
األخيرة فق��ط، نقل موقع اعالمي: »جدد مقاتلو تنظيم 
الدول��ة البيعة لزعيم التنظيم أبي بكر البغدادي، فيما 
يعتق��د أنه أول تعه��د علني بالوالء له من��ذ انهارت ما 
تس��مى ب�»دولة اخلالفة« في س��وريا والع��راق العام 
املاضي. وق��ال مقاتلو التنظيم في بيان نش��روه على 
)حس��ابات( للتواص��ل االجتماع��ي تابع��ة للتنظيم: 
إغاظة للكفار وإرهاباً لهم، جندد بيعتنا ألمير املؤمنني 
وخليفة املس��لمني الش��يخ املجاهد أبي بكر البغدادي 
القرش��ي  احلس��يني 

حفظه الله«.
انفج��ار  أدى  وق��د 
بعب��وة ناس��فة ش��مال 
أس��بوعني  منذ  الع��راق 
»ملقتل 16 شخصاً على 
يش��اركون  كانوا  األقل؛ 
مقاتل��ني  تش��ييع  ف��ي 
مناهض��ن  عراقي��ني 
»الدول��ة  لتنظي��م 
م��ا  وف��ق  اإلس��المية«، 
أفاد مس��ؤول محلي في 

في بالد الشام مير عبر دعم بشار األسد.
ح��زب العدال��ة والتنمي��ة حصل عل��ى 49.5 في 
املئ��ة من أصوات الناخبني ف��ي االنتخابات البرملانية 
الت��ي جرت في 1 تش��رين الثان��ي 2015، فيما حصل 
ح��زب احلركة القومية على 11.9 ف��ي املئة، ما يعني 
أن »حتال��ف اجلمهور« 
حص��ل عل��ى 61.4 في 
أما  املئة من األص��وات. 
األح��زاب األربع��ة التي 
م��ن املتوق��ع أن تش��كل 
انتخابي��اً،  حتالف��اً 
فحص��ل حزب الش��عب 
تل��ك  ف��ي  اجلمه��وري 
االنتخاب��ات على 25.3 
ف��ي املئ��ة، فيم��ا حصل 
 0.7 الس��عادة  ح��زب 
واحل��زب  املئ��ة،  ف��ي 

شمال العراق«.
املسألة تتجاوز داعش إلى طيف »جهادي« واسع 
ال يزال بصدد التأقلم. ومثلما أش��ار احمللل اإلسرائيلي 
زف��ي مازل في »اجليروزاليم بوس��ت« منذ أيام قليلة: 
ه��ل هي حق��اً نهاية داعش؟«. يضيف م��ازل: »رمبا ال 
تكون نهاية حلم اس��تعادة اخلالفة، بل مجرد نكس��ة 
أخرى لتطبيق املخطط الكبير. وأفادت مصادر عربية 
ف��ي كان��ون األول ب��أن فتح الش��ام )املعروفة س��ابقاً 
باس��م »النصرة«(، وهي فرع ل�»القاعدة« في سوريا، 
متحصنة في منطقة إدلب املتاخمة للمنطقة العلوية، 
حتاول أن تّتحد مع أحرار الشام، وهو تنظيم إسالمي 
مدعوم باملال السعودي. وس��تكون النتيجة »منظمة 
س��ورية إس��المية« ترحب بجماع��ات جهادية أخرى 
حتاول اختراق منطقة األس��د العلوية، وهو مش��روع 
طم��وح بالنظر إلى الدعم الروس��ي للزعيم الس��وري. 
بعبارة أخرى، مع اختفاء »الدولة اإلس��المية« ككيان 
جغرافي، س��تتم إقامة حتالفات جديدة للحفاظ على 
الكف��اح من أج��ل نظام إس��المي، من خ��الل مجموعة 

متنوعة من الوسائل التي قد تكون مفاجئة«.
العسكري األمريكي املتقاعد أنتوني كوردسمان، 
وه��و كبي��ر الباحثني ف��ي »مرك��ز الدراس��ات الدولية 
واالستراتيجية« في واشنطن، قال إن اإلدارة احلالية 
بصدد »اتخ��اذ جميع اخلطوات اخلاطئة في س��وريا 
والعراق ومكافحة اإلرهاب«. وأش��ار في ورقة نشرها 
بداي��ة ش��هر نيس��ان إل��ى أن »الرئي��س اتخ��ذ القرار 

الدميقراطي 0.1 في املئة، ما يعني أن نسبة األصوات 
الت��ي حصل��ت عليه��ا األح��زاب الثالث��ة مجتمعة هي 
26.1 ف��ي املئة، وهي تقريباً ذات النس��بة التي حصل 

عليها حزب الشعب اجلمهوري وحده.
احلزب الصالح الذي أسس��ته البرملانية السابقة 
م��رال آكش��نير؛ ل��م يخ��ض حت��ى اآلن أي انتخابات، 
وبالتال��ي لي��س هن��اك ما يش��ير إل��ى ش��عبيته، غير 
اس��تطالعات ال��رأي. وتعطي��ه بعض االس��تطالعات 
حوالي 10 في املئة، فيما تش��ير أخرى إلى أن شعبية 
ح��زب آكش��نير أقل م��ن ذلك بكثي��ر. ول��و افترضنا أن 
ش��عبية احلزب الصال��ح تبلغ 10 في املئ��ة، ال يعني 
ذلك أنه س��يضيف إلى أصوات التحالف 10 في املئة، 
ألن جزءاً م��ن تلك األصوات جاءت إلي��ه من الناخبني 
الذي��ن صّوت��وا ف��ي االنتخاب��ات البرملاني��ة األخي��رة 

حلزب الشعب اجلمهوري.
التحال��ف اجلدي��د، بع��د أن يئ��س م��ن هزمي��ة 
أردوغان في االنتخابات الرئاس��ية، يس��عى اآلن إلى 
احلص��ول على األغلبي��ة في البرمل��ان التركي الذي مت 
رف��ع عدد مقاعده من 550 مقعد إلى 600 مقعد ضمن 
التعديالت الدس��تورية األخي��رة. إال أن هذه املهمة لن 
تك��ون س��هلة، في ظل األرقام الس��ابقة الت��ي حتى لو 
تغيرت خالل حوالي ثالث س��نوات، ال ميكن أن تتغير 
بش��كل راديكالي يقلب املش��هد السياس��ي رأس��اً على 

عقب.{

الصحي��ح ف��ي تأخير االنس��حاب م��ن س��وريا، لكنه 
يحت��اج إلى الذه��اب إلى أبعد من ذل��ك. هناك حرص 
للحد من دور الواليات املتحدة في س��وريا. ليس لدى 
الواليات املتحدة سبب لتقدمي املعونة لألسد في إعادة 
بناء س��لطته في س��وريا، وال يوجد سبب لعدم وضع 
الع��بء الكام��ل عل��ى متويل نظام األس��د عل��ى إيران 
وروس��يا. ميكن أن يكون هذا النوع من الضغط جزءاً 
أساسياً في تشكيل نوع من االس��تراتيجية األمريكية 
للتعامل مع األجزاء الكبيرة من سوريا، التي أصبحت 

اآلن حتت سيطرة دكتاتور فاشل«.
لكن��ه يضيف في م��ا يخ��ص التع��اون األمريكي 
العراق��ي في الع��راق: »إنهم س��يقللون م��ن التكاليف 
املستقبلية في العملية من خالل بناء القوات الشريكة 
العراقية التي ميكنها حتطيم وتفكيك ودحر داعش في 
نهاية املطاف... ه��ذه األموال تذهب إلى توفير قدرات 
إضافي��ة لتأم��ني التضاري��س الرئيس��ية للمقاطعات 
اخلم��س احمل��ررة وش��عوبها واحل��دود الغربي��ة مع 
س��وريا والبني��ة التحتية احليوية. وس��وف يدعمون 
خم��س كتائ��ب حل��رس احل��دود، وعش��رين وح��دة 
اس��تجابة للط��وارئ ف��ي احملافظ��ات، وس��ت كتائب 
لش��رطة الطاق��ة«. باإلضاف��ة إل��ى ذل��ك، ق��د تتطلب 
التحديات املالية مس��اعدة من التحالف في ما يتعلق 
باالس��تمرارية والدع��م املال��ي؛ لضمان س��المة قوات 
األم��ن العراقي��ة وقدرتها عل��ى احلفاظ عل��ى القدرات 

التشغيلية«.
ه��ذه املنهجي��ة الت��ي تق��وم عل��ى التعوي��ل على 
تعن��ي  الش��عبي(  )احلش��د  أساس��اً  طائفي��ة  ق��وات 
املراهن��ة األمريكية على االنقس��ام والتناح��ر الطائفي 
للس��يطرة على الوضع في األنبار، وهي استراتيجية 
قدمية أثبتت فش��لها، وتكرارها اآلن لن يغير في األمر 
ش��يئاً، بل س��توفر األرضية لعودة داعش، إذ األخيرة 
تغذت وس��تتغذى دائماً كمش��روع سياس��ي ومسلح 
من الطائفية، والدولة الس��لفية اجلهادية كحل وحيد 

لتجنب السيطرة الطائفية الشيعية.{

بقلم: إسماعيل ياشا 

بقلم: طارق الكحالوي 

انتخابات تركيا.. تحالف األضداد لمواجهة أردوغان
تتحول بها رسمياً من النظام البرملاني إلى النظام الرئاسي.

ويب��دو أردوغ��ان صاحب حظ��وظ وفيرة للبقاء ف��ي الرئاس��ة، ولم تقدم 
القوى األخرى حتى اآلن مرش��حني ملنافس��ته، عدا حزب »اخلي��ر« الذي أعلن 

ترشيح رئيسته ميرال أكشنار لهذا املنصب.
وق��د وافق��ت اللجنة العلي��ا لالنتخاب��ات في تركي��ا، على طلب��ات أربعة 
مرشحني خلوض االنتخابات الرئاسية املقرر إجراؤها، ورفضت طلبات ثالثة 

أشخاص.
وأعلن��ت اللجنة في بيان، قرارها بش��أن طلبات الترش��ح الت��ي تقدم بها 
كل م��ن رؤس��اء أح��زاب: »الوطن« دوغ��و بارينج��اك، و»إيي« مرال أكش��نار، 

و»السعادة« متل قره مال أوغلو، و»العدالة« فجدت أوز.
جتدر اإلش��ارة إلى أن القانون االنتخابي في تركيا يشترط على األحزاب 
السياس��ية أن تكون أسس��ت فروعاً لها في نصف الواليات التركية على األقل 
)81 والية(، وعقدت مؤمترها التأسيس��ي قبل ستة أشهر على األقل من تاريخ 
االنتخاب��ات، أو وج��ود كتل��ة برملاني��ة لها مؤلفة من عش��رين نائب��اً، من أجل 

خوض االنتخابات.{

قالت وس��ائل إعالم تركية إن حزب الش��عب اجلمهوري )حزب املعارضة 
الرئيس��ي ف��ي تركيا( ش��كل حتالف��اً مع ثالث��ة أح��زاب أخ��رى ذات توجهات 
سياس��ية مختلفة خلوض االنتخابات املبكرة املقرر إجراؤها يوم 24 حزيران 

املقبل.
ووفقاً لألنباء الواردة، فقد توصل حزب الشعب اجلمهوري إلى اتفاق مع 
حزب »اخلير« املنش��ق عن ح��زب احلركة القومية، وحزب الس��عادة صاحب 

التوجه اإلسالمي، واحلزب الدميقراطي.
ويفت��رض أن توق��ع األح��زاب األربع��ة اتف��اق التحال��ف ي��وم اخلميس. 
ويس��اعد هذا االتفاق األحزاب الصغيرة في التحالف على جتاوز القاعدة التي 
تلزمه��ا باحلصول عل��ى 10٪ على األقل م��ن مجموع أص��وات الناخبني حتى 

يسمح لها بالتمثيل البرملاني.
وتنتهي يوم 6 أيار اجلاري مهلة محددة إلخطار اللجنة العليا لالنتخابات 
بتش��كيل أي حتالف��ات انتخابية. وقد ش��كل ح��زب العدال��ة والتنمية احلاكم 

بقيادة رئيس الدولة رجب طيب أردوغان حتالفاً مع حزب احلركة القومية.
وتنظم تركيا انتخابات برملانية ورئاس��ية مبك��رة يوم 24 حزيران املقبل 
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إلى كت��اب صدر عام 2007 بعن��وان: »جعل اإلس��الم دميقراطياً: 
احلركات االجتماعية وخطاب ما بعد األسلمة«.

وقد اقتصر على مقاربة احلالة اإليرانية وحتوالتها من اإلسالم 
السياس��ي الشيعي إلى ما بعد اإلسالمية، وكانت مقاربة مشدودة 
حلرك��ة املجتم��ع االحتجاجي الراف��ض حلكم نظام الول��ي الفقيه، 

التي تّوجت الحقاً مبا عرف ب�»الثورة اخلضراء« عام 2009.
ومع ذلك؛ فإن حالة »ما بعد اإلسالم السياسي« ليست معادية 
لإلس��الم أو غير إس��المية وال حتى علمانية، ولكنها متثل مس��عى 

لدمج التدين باحلقوق، واإلميان باحلرية، واإلسالم بالتحرر.
أي أنه��ا بحس��ب بيات نفس��ه محاولة لقلب مبادئ »اإلس��الم 
السياس��ي« األساس��ية رأس��اً على عق��ب، وذلك عب��ر التركيز على 
احلق��وق بدالً م��ن الواجبات، والتعددية بدالً من الس��لطة الفردية، 
والتاريخي��ة ب��دالً م��ن النص��وص الثابت��ة، واملس��تقبل ب��دالً م��ن 

املاضي.
إنه��ا تريد عق��د مزاوجة لإلس��الم مع ح��ق الفرد ف��ي االختيار 
واحلرية، وم��ع الدميقراطية واحلداثة )وهو أم��ر تركز عليه حالة 
»ما بعد اإلس��الم السياس��ي«(، لتحقيق بعض م��ا وصفه البعض 

ب�»احلداثة البديلة«.
ومث��ل هذه املقاربة التي رمب��ا تعجل الكثير في وضعها كإطار 
نظ��ري ومدخ��ل تعريفي مفت��وح لكل تفس��يرات ظاهرة »اإلس��الم 
السياس��ي«؛ تبقى مقارب��ات مس��تعجلة في إطالق األح��كام على 
ظاهرة قبالة للتحول والتبدل، وتسيطر عليها خاصية الثبات أكثر 
من خاصية الدينامية االجتماعية، التي تسم املجتمعات وطبيعة 

حتوالتها وتفاعالتها السياسية واالجتماعية املعقدة.
في املقابل؛ ال يخفى على املراقب بروز ش��ريحة نخبوية شابة 
في قلب احلركة اإلس��المية، ولكي نك��ون أكثر دقة نقول إنها قادمة 
من قلب حركة اإلس��الم السياسي وفاعل إعالمي وثقافي كبير فيه، 

وكانت جزءاً ال يتجزأ من شرارة ثورات الربيع العربي.
وبل��ورت ج��زءاً من ش��عارات ه��ذه الث��ورات، مثل ش��عارات: 
العدال��ة واحلري��ة والكرام��ة واملواطنة املتس��اوية. وق��د وجد جل 
ش��باب هذه الش��ريحة أنفس��هم وجه��ا لوجه مع مقارع��ة األنظمة 
االس��تبدادية التي ال تناس��ب توجههم ومزاجهم وسقف طموحاته 
املرتف��ع. وه��ذه الش��ريحة النخبوية الش��ابة ليس��ت معزولة عن 
ظهي��ر فكري تنظيري عالي املس��توى في قلب احلركة اإلس��المية، 
ومم��ن ينظ��ر ف��ي ه��ذه املرحل��ة لض��رورة الفص��ل أو التمييز بني 
السياس��ي والدعوي، وضرورة مغ��ادرة حالة التي��ه التي وجدت 
احلرك��ة اإلس��المية نفس��ها داخلها بس��بب االش��تباك السياس��ي 
والدع��وي القائم على فكرة دولة الش��ريعة واحلاكمي��ة، إلى دولة 
احلقوق واحلريات املدنية. لكن هل تعني مقاربة الفصل أو التمييز 
بني السياس��ي والدعوي -في ما تعنيه- أننا أمام مرحلة »ما بعد 
اإلس��الم السياس��ي« بكل جتلياتها، وانحس��ار احلالة اإلس��المية 
الدعوية والسياس��ية في إطار حزب سياس��ي كغيره من األحزاب 

البرامجية، على غرار األحزاب الدميقراطية املسيحية في أوروبا؟
هذا الس��ؤال أيضاً بحاجة إلى مقاربة أكث��ر دقة لتفكيك زاوية 
اإلش��كال القائم في املجتمعات العربية واإلسالمية، وذلك باعتبار 
أن اإلس��الم بقدر كونه دين ش��عائر تعبدية هو أيض��اً مادة ثورية 
حتريضي��ة نقيض��ة للظل��م واالس��تبداد واالس��تكانة، م��ا يجعله 
مادة ووق��وداً لكل احل��ركات الثورية االحتجاجية ف��ي مجتمعات 
االس��تبداد السياسي التي فشلت فيها محاوالت االنتقال السياسي 
والدميقراط��ي، كمجتمع��ات بل��دان الربيع العرب��ي التي أجِهضت 

ثوراتها املنادية بالدولة املدنية الدميقراطية.{

شّكلت جدلية »املابعديات« إحدى أهم مراحل وظواهر اجلدل 
العلمي والثقافي طوال العقود الثالثة املاضية وحتى اللحظة؛ فمن 
»ما بعد االستعمار« إلى »ما بعد احلداثة«، و»ما بعد الصهيونية« 
و»ما بعد اإلس��الم السياس��ي«، كلها مقاربات مس��كونة بتفاعالت 
اللحظة املعاشة فحسب دون النظر إلى تداعياتها من منظور علمي 

شامل.
وق��د ج��اءت مرحلة أس��موها »م��ا بعد اإلس��الم السياس��ي«، 
ودخل��ت مرحل��ة اختبار حقيقي ح��ني قاربت ه��ذه النظرية تخوم 

هذه الظاهرة الهوياتية االجتماعية املعقدة.
مّثل كتاب »فشل اإلسالم السياسي« للباحث الفرنسي أوليفيه 
روا أول مظاهر االس��تعجال العلمي في احلديث عن ظاهرة معقدة 
بش��يء من االس��تعجال والتس��طيح، الذي ح��ّول العم��ل البحثي 
األكادمي��ي الرصني إلى ما يش��به عم��الً صحفياً ال هدف له س��وى 
اس��تباق األحداث بصنع احل��دث وعنونته باملانش��يت العريض، 

بغض النظر عن جّدية املصدر وصوابية اخلبر.
ثم جاء بعده مباشرة الباحث الفرنسي أيضاً جيل كيبل بكتاب 
عنوانه »انتش��ار وانحس��ار اإلس��الم السياس��ي«، وكال الباحثنينْ 
اعتمد قراءة س��ريعة ومستعجلة لتداعيات االنتخابات اجلزائرية 
مطلع التس��عينات، حني فازت فيها اجلبهة اإلس��المية لإلنقاذ ومت 
االنق��الب على نتائج تل��ك االنتخابات في جولته��ا األولى، وإعالن 

حالة الطوارئ وتفجر حرب أهلية طاحنة )العشرية احلمراء(.
التفس��يرية  األطروح��ة  صاح��ب  هن��اك  كان  املقاب��ل؛  وف��ي 
املغايرة متاماً واملعارضة ألطروحة »ما بعد اإلس��الم السياسي«، 
وهو الفرنس��ي فرانس��وا بورغا الذي كان له موق��ف مناهض لهذه 
األطروح��ة، طارح��اً بديالً تفس��يرياً أقرب إلى الواق��ع بحديثه عن 
أن اإلسالم السياس��ي ليس مرحلة، بل هوية مجتمعية، فضالً عن 
كون��ه صوتاً معارضاً لالس��تعمار؛ وق��د عّبر عن مقولت��ه هذه من 

خالل كتابه األشهر »اإلسالم السياسي: صوت اجلنوب«.
ول��م يق��ف بورغا هنا ف��ي رده عل��ى تهافت أطروح��ة »ما بعد 
اإلس��الم السياس��ي«، كمدخ��ل للتعاطي م��ع الظاهرة اإلس��المية 
أو ما يس��مونه »اإلس��الم السياس��ي«؛ فقد ذهب إل��ى حتديد ثالثة 

عوامل رئيس��ية مصاحبة ومس��اعدة في اس��تمرار ظاهرة اإلسالم 
السياسي.

أولها: أن اس��تمرار الظروف االجتماعي��ة واالقتصادية الراهنة 
في العالم العربي واإلس��المي كفيل باس��تمرار وجود تيار اإلسالم 
السياس��ي. وثانيه��ا: قدرة اإلس��الميني على إنت��اج خطاب داخلي 
بش��أن احلداث��ة لتعبئ��ة جمهورهم وأنصاره��م. وثالثه��ا: وجود 

أنظمة تبرز خطر التهديد اإلسالمي وتتالعب به.
وف��ي نف��س الس��ياق؛ كان هن��اك الباحث الفرنس��ي الش��هير 
آالن روس��يون ال��ذي رف��ض ه��و اآلخر أطروح��ة »ما بعد اإلس��الم 
السياس��ي«، لكنه لم يفع��ل كما فعل بورغا بطرح رؤية تفس��يرية 
للقضي��ة من وجه��ة نظر ال تختزل الظاهرة في إطار نظري ش��امل، 
وتقيم على أساس��ه رؤيتها التفسيرية املطلقة للظاهرة، تكون غير 
قابل��ة للنقاش والبحث واالختبار؛ وهو ما ترك مثل هذه الرؤية في 

حالة من الاليقني العلمي واملنهجي.
وتبق��ى رؤية روس��يون ف��ي رفضه أن تفس��ر مقول��ة »ما بعد 
اإلس��الموية« جمي��ع الظواه��ر الديني��ة والسياس��ية احلالي��ة في 
العالم اإلس��المي، وأن يكون من شأن عموميتها أن تخفي ما ميتاز 
به مسار املجتمعات اإلسالمية من تعقيد وتركيب؛ هذه الرؤية إذن 
تبقى األقرب خلصوصيات املجتمعات وخلفيات الباحث املنهجية 

والثقافية وزوايا انطالقه في فهم وتفسير الظاهرة.
وم��ن هذا املنطلق أيض��اً؛ كانت رؤية الباح��ث املصري الراحل 
حس��ام مت��ام، الذي دع��اه )ع��ام 2007( مركز دراس��ات الش��رق 
األوس��ط في اجلامعة األميركي��ة )بالقاهرة( للتعقي��ب على ورقة 
عم��ل قدمه��ا روس��يون ذات��ه وكان عنوانها: »ف��ي انتظ��ار ما بعد 
اإلس��الموية«؛ فكان��ت ورقة التعقي��ب من قبل مت��ام بعنوان: »في 
انتظ��ار الغائ��ب ال��ذي ال يج��يء: مناذج تتح��دى فرضي��ة ما بعد 

اإلسالم السياسي«.
ومن خالل هذه الورقة؛ رأى حس��ام متام أنه يجب عدم القطع 
والتس��ليم مبثل هذه املقوالت املطلقة كانتهاء اإلس��الم السياسي، 
مختل��ف  منظ��ور  يتأس��س  وأن 
الباح��ث  ينب��ع م��ن خصوصي��ة 
العربي املسلم في رؤيته للظاهرة 
يكتش��ف  أن  وميك��ن  اإلس��المية، 
م��ن خالله اخت��الف مناهج النظر 
وموق��ع السياس��ة ف��ي مش��روع 

احلركة اإلسالمية.
وال يغف��ل - ف��ي هذا الس��ياق 
- املقارب��ة التي س��بق أن طرحها 
األميرك��ي  الباح��ث   1996 ع��ام 
ذو األص��ل اإليراني آص��ف بيات، 
بعن��وان:  ل��ه  ش��هير  مق��ال  ف��ي 
»قدوم مجتمعات ما بعد اإلس��الم 
الحق��اً  وطّوره��ا  السياس��ي«، 

ما بعد الحراك اإلسالمي.. جدلّية النظرية والواقع
بقلم: نبيل البكيري

أردوغان: مستقبل البشرية ستحّدده القضية الفلسطينّية

وانطلقت ف��ي 30 آذار املاضي مس��يرات »العودة الكبرى« 
ش��رقي قطاع غزة لتأكيد حقهم في العودة ورفضهم ملمارسات 
إسرائيل واالنحياز األميركي إليها، سقط فيها عشرات الشهداء 

وآالف املصابني برصاص جنود االحتالل.{

وأع��رب أردوغ��ان عن اس��تغرابه مل��ا كان ق��د قاله 
رئي��س الوزراء اإلس��رائيلي الراحل أرييل ش��ارون، بأن 
أكث��ر اللحظات س��عادة في حياته ه��ي عندما يكون في 
مهم��ة على ظه��ر دباب��ة لقتل الفلس��طينيني. وتس��اءل 
الرئيس التركي: هل تس��تطيعون تخي��ل ذلك؟ هذه هي 

سجاياهم وأخالقهم.
ودع��ا إلى إص��الح نظ��ام األمم املتحدة، قائ��الً إنه ال 
ميكن اس��تمرار نظام يترك أمن جميع البلدان في العالم 
رهن��اً ملصالح ب��ل وحتى أله��واء خم��س دول فقط، في 
إش��ارة إل��ى الدول األعض��اء في مجل��س األم��ن الدائمة 

العضوية.
وأض��اف أردوغان أن رياء املجتمع الدولي وخاصة 
الهيئات املعنية بإرساء األمن والسالم وصل إلى مدى ال 

ميكن حتّمله، مؤكداً أن العالم أكبر من خمس دول.
يشار إلى أن الرئيس األميركي دونالد ترامب أقر في كانون 
األول املاضي بأن القدس احملتلة عاصمة إلسرائيل، وهو ما أثار 

سخطاً على الساحة الفلسطينية وانتقادات عربية ودولية.

هاجم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ما وصفه برياء 
املجتم��ع الدولي في حتقيق األمن والس��الم، معتبراً أن القضية 

الفلسطينية باتت رمزاً لكل املضطهدين في العالم.
وق��ال أردوغان في كلمة له مبؤمتر »جب��ل الزيتون« حول 
الق��دس وفلس��طني في إس��طنبول، إن م��ا يحدث في فلس��طني 
وخاصة في القدس يأتي ضمن جهود الظاملني إلضفاء الشرعية 

بل وحتى ملأسسة الظلم.
وأض��اف أن القضي��ة الفلس��طينية والقدس ليس��ت مجرد 
قضية أمة أو منطقة أو مدينة بعينها، مشيراً إلى أن الفلسطينيني 
باتوا رمزاً لكل املضطهدين في العالم بس��بب الفظائع واملذابح 

واملظالم التي يتعرضون لها.
وتابع أردوغان أن صمت املجتمع الدولي جتاه استش��هاد 
العش��رات وإصابة اآلالف من الفلس��طينيني يشير إلى مستقبل 

لن يعيش فيه أي شعب أو شخص في أمان.
واعتبر أن مستقبل البشرية ستحّدده نتيجة االمتحان في 
موضوع فلسطني والقدس، »فإما أن تتجه البشرية نحو النور 

واحلرية والقيم األخالقية أو إلى غياهب الظلم واالضطهاد«.
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وأماك��ن متأخ��رة ج��داً، 
م��ع األخ��ذ ف��ي االعتبار 
أّن فرص املستقلني على 
املستوى احمللي أكبر من 
فرصه��م على املس��توى 

الوطني العام.
كان��ت  وفيم��ا 
االنتخابي��ة  احلم��الت 
القوائ��م  م��ن  لع��دد 
وحت��ى  املس��تقلة، 
حدودها  ف��ي  احلزبي��ة، 
باس��تثناء  الدني��ا، 
بعضه��ا، ش��هدت معظم 
امل��دن والق��رى حض��وراً 
احلاك��م  االئت��الف  ف��ي  الش��ريكني  للحزب��ني  الفت��اً 
)النهضة ون��داء تونس(، من خالل اخليم االنتخابية 
في الس��احات العامة، ومن خالل الِف��رق التي تتولى 
توزيع املطبوع��ات الدعائية والبيان��ات االنتخابية. 
وإل��ى جانب ذلك، عق��دت حركة النهض��ة مهرجاناٍت 
جماهيري��ة؛ خصوص��اً ف��ي املناط��ق الداخلي��ة ف��ي 
اجلنوب والوس��ط والش��مال الغربي، فيما يبدو أنها 
أرج��أت اجتماعاتها في العاصم��ة وصفاقس واملدن 
الس��احلية الكب��رى إل��ى األس��بوع األخي��ر. أما حزب 
نداء تون��س، فلم يعقد، حتى اآلن، نش��اطات من هذا 

النوع.
خامتة

عل��ى الرغم م��ن أن نتائج االس��تحقاق البرملاني 
صاحل��ة  مرجعي��ة  تظ��ل   2014 لس��نة  والرئاس��ي 
للقي��اس، نس��بياً، وخصوص��اً حتمي��ة تق��دم حزَبي 
النهض��ة ون��داء تون��س، بناًء عل��ى خريطة انتش��ار 
قوائمهما، فإن توّقع استنس��اخ هذه النتائج من دون 
مراع��اة متغيراٍت كثي��رٍة هو أمٌر محف��وف باملخاطر. 
فح��زب ن��داء تون��س، مث��الً، يخ��وض االنتخاب��ات 
احلالية، وقد تش��ظت اجلبهة التي استطاع جتميعها 
في س��نة 2014، وحتولت إلى كيان��اٍت متنافرة، كما 
هجره عدد كبير من قيادِيي الصفوف األولى، وأغلقت 
الكثير من مكاتبه في األحياء والقرى واملدن الداخلية، 
واختف��ت دع��وات »التصويت املفيد« الت��ي جلبت له 
أص��وات أطي��اٍف م��ن اليس��ار والنقابيني والنس��اء. 
وإضاف��ة إل��ى ذلك، تخش��ى النخب��ة السياس��ية من 
حدوث عزوٍف كبير عن التصويت، في ظل اليأس من 
جراء تواصل األزم��ة االقتصادية وتصاعد الضغوط 
املعيش��ية، على الرغم من الوعود املتكررة بتجاوزها 

في كل مناسبة انتخابية.
وبغِضّ النظر عن نتائجها، تكتس��ب االنتخابات 
البلدية في تونس أهميًة بالغًة تتجاوز ُبعَدها احمللي، 
وُيع��ّول عليها ف��ي تثبيت مالمح املش��هد السياس��ي 
احلالي، أو إعادة ترتيبه، بعد س��نة من االس��تحقاق 
البرملاني والرئاسي. كما يراقبها الفاعلون اإلقليميون 
والدولي��ون، باهتم��ام، ف��ي إط��ار تقييمه��م التجربة 

التونسية واجتاهاتها املستقبلية.{
املركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات

االنتخابات البلدية في تونس
حراك محلي ورهانات كبرى

ش��هد الش��ارع السياس��ي التونس��ي أجواء أول 
حمل��ٍة انتخابيٍة تعددي��ٍة، الختيار أعض��اء املجالس 
البلدي��ة، ُتعق��د عليه��ا اآلم��ال ف��ي التأس��يس للح��د 
األدن��ى م��ن اإلدارة احمللي��ة، والتخفيف م��ن املركزية 
السياس��ية واالقتصادية والتنموي��ة واخلدمية التي 
وس��مت نظام احلك��م منذ منتصف خمس��ينات القرن 
العش��رين. وبالتوازي مع تقّدم احلمل��ة االنتخابية، 
تتراك��م املؤش��رات والتفاصيل املس��اعدة على قراءة 
الق��ادم  السياس��ي  املش��هد  واستش��راف  احل��دث، 
بفاعلي��ه وحتالفات��ه وحتوالت��ه. وال تقتص��ر أهمي��ة 
االنتخابات البلدية احلالية على سياقاتها السياسية 
والتش��ريعية، بوصفه��ا األول��ى ف��ي تاري��خ الب��الد، 
وعل��ى اآلمال املعق��ودة عليها في التأس��يس لقدر من 
احلك��م احمللي فحس��ب، بل ترجع أهميته��ا أيضاً إلى 
العدد الكبير من املرش��حني والقوائم املتنافسة، وإلى 

خصوصية املشهد احمللي الذي تدور فيه.
املرجعية التشريعية
والسياق السياسي

تأتي االنتخاب��ات البلدية، التي بدأ االقتراع فيها 
يوم 29 نيس��ان بالنس��بة إلى األمنيني والعسكريني، 
وي��وم 6 أيار بالنس��بة إلى عم��وم الناخبني املدنيني، 
في س��ياق أحكام الدس��تور املص��َدّق ف��ي 26 كانون 
الثان��ي 2014، ال��ذي ن��ّص الفصل 14 من��ه على أن 
الدول��ة »تلت��زم دع��م الالمركزي��ة واعتماده��ا بكامل 
التراب الوطني في إطار وحدة الدولة«، وحدد فصله 
131 التقسيم اإلداري الالمركزي من خالل »جماعاٍت 

محليٍة، تتكون م��ن بلديات وجه��ات وأقاليم، يغطي 
كل صنف منها كامل تراب اجلمهورية«. 

مطل��ٍب  إل��ى  البلدي��ة  االنتخاب��ات  تتح��ول  ل��م 
سياسٍيّ ُملٍحّ إال بعد االنتخابات الرئاسية والبرملانية 
لس��نة 2014. وعل��ى الرغم من أن الرئيس الس��ابق، 
املنصف املرزوق��ي، وحزبه، بّكَرا، في املطالبة بإجراء 
انتخاب��ات بلدي��ة، بعد أش��هر قليلة من الث��ورة، فإن 
مطلبهم��ا لم يل��َق جتاوباً وقتها، ولم يتح��ول إلى هٍمّ 
مش��ترك للنخب��ة السياس��ية الت��ي كان��ت أولويته��ا 
انتخ��اب مجلس تأسيس��ي وصياغة دس��تور جديد. 
وازداد تراج��ع املطل��ب، م��ع تعّمق حدة االس��تقطاب 
ب��ني حكوم��ة »التروي��كا« م��ن جه��ة، وخصومها من 
جهة ثانية، ومع ما شهدته البالد من اهتزازاٍت أمنيٍة 
واختناق��اٍت سياس��يٍة أدت إلى إعادة ترتيب املش��هد 
السياس��ي، وفق نتائج انتخابات 2014 التي منحت 
الصدارة للحزبني الرئيس��ني في معادلة االستقطاب، 
النهض��ة ونداء تونس، اللذين انتق��اَل في ما بعد، إلى 
خي��ار التوافق واملش��اركة في االئتالف��ات احلكومية، 

إلى اليوم.
انتخابات محلية ورهانات كبرى

إج��راء  ع��ن  املتحفظ��ني  أن  م��ن  الرغ��م  وعل��ى 
االنتخاب��ات أرجعوا حتفظهم إلى عوامل موضوعية، 
ف��إن البحث عن خي��ٍط رابٍط بني هويتهم السياس��ية 
الس��نوات  خ��الل  النمطي��ة  ومواقفه��م  واحلزبي��ة، 
األخيرة، وطبيعة اصطفافاتهم في محطاٍت سياسية 
س��ابقة، وخريط��ة انتش��ار قوائمه��م االنتخابية، من 
جه��ة، وبني حتفظهم عن إج��راء االنتخابات البلدية، 

م��ن جهة أخرى، من ش��أنه اإلحالة على أس��باٍب غير 
معلن��ة؛ أوله��ا ع��دم جاهزيتهم خلوض االس��تحقاق 
االنتخابي البلدي، وهو ما تأكد من خالل عجزهم عن 
تقدمي قوائم في أغلب البلديات، وثانيها اخلش��ية من 
أن يقابل ضعف انتشارهم اكتساح األحزاب الكبرى، 
وخصوص��اً حرك��ة النهضة، أغلب املجال��س البلدية 
القادمة، بعد أن متّكنت من اختيار قوائمها املرش��حة 

منذ آب 2017.
ترش��ح لالنتخاب��ات البلدي��ة احلالي��ة 53668 
ش��خصاً، نصفه��م من النس��اء، ضم��ن 2074 قائمة؛ 
قائم��ة  و159  حزبي��ة،  قائم��ة   1055 إل��ى  تت��وزع 
ائتالفي��ة، و860 قائم��ة مس��تقلة. وين��ص القان��ون 
االنتخابي على التناصف بني الرجال والنساء في كل 
قائمة، وعلى التناصف األفقي في القوائم احلزبية؛ أي 
التناصف في رئاس��ة القوائم داخل الوالية الواحدة، 
وهو الشرط الذي حال دون ترشيح عدد من األحزاب 
الصغرى قوائم باسمها؛ فقد جلأت، بدالً من ذلك، إلى 

تشكيل قوائم مستقلة أو ائتالفية.
املشهد احلزبي عشية االنتخابات

لالنتخاب��ات  املرش��حة  القوائ��م  هوي��ة  ُتع��د 
البلدية مؤش��راً مبدئياً، إلى مدى حضور املتنافس��ني 
وحظوظه��م. ففيما متّكن��ت قوائم ح��زب النهضة من 
تغطية جميع الدوائر، وعددها 350 دائرة، تالها حزب 
ن��داء تونس ب� 345 قائمة، ل��م تتمّكن أي من األحزاب 
األخرى من تغطية رب��ع الدوائر، فقد حل حزب التيار 
الدميقراطي )وس��طي دميقراطي( في املرتبة الثالثة 
بعد »النهضة« و»نداء تونس«، ب� 69 قائمة، ثم حركة 
مشروع تونس، املنشقة عن نداء تونس، ب� 67 قائمة، 
وحراك تونس اإلرادة، حزب الرئيس السابق منصف 
املرزوقي، ب� 46 قائمة. واس��تناداً إلى هذه املعطيات، 
يصب��ح تقّدم حزَب��ي النهضة ونداء تون��س عن بقية 
األح��زاب أم��راً واقع��اً، قبل االقت��راع، حت��ى في حال 
حتقيق كل منهما نتائج متوس��طة أو دون املتوسطة، 
إال في حال إح��داث القوائم املس��تقلة اختراقاً مفاجئاً 
ونوعي��اً، وه��و احتم��اٌل ضعي��ف؛ الفتقاره��ا إلى أي 
وحدة أو مرجعية أو جتانس تنظيمي، وإلى أي خزاٍن 
انتخابٍيّ مضمون، وقياساً على التجارب االنتخابية 
الس��ابقة التي خرج منها املستقلون بنتائج ضعيفة، 

محللون: تصّدر حركة النهضة ونداء تونس 
البلديات.. فوز بطعم الخسارة

أول  نتائ��ج  ش��كلت 
تش��هدها  بلدية  انتخاب��ات 
الث��ورة  بع��د  تون��س 
حدي��ث الش��ارع التونس��ي 
بجمي��ع أطيافه السياس��ية 
م��ن  ب��ني  واالجتماعي��ة، 
لآلم��ال  مخيب��ة  اعتبره��ا 
بالنظ��ر إل��ى نس��بة عزوف 
الناخبني، حي��ث لم تتجاوز 
نسبة االقتراع 34 في املئة، 
وبني من وصفه��ا باخلطوة 

اجليدة نحو تكريس مس��ار االنتقال الدميقراطي 
إل��ى كونه��ا أول جترب��ة  الب��الد، وبالنظ��ر  ف��ي 

انتخابات بلدية بعد الثورة.
وأكد عض��و الهيئ��ة املس��تقلة لالنتخابات، 
باملئ��ة   95 ف��رز  بع��د  أن��ه  البرينص��ي،  ع��ادل 
تقريباً م��ن األصوات، تصدرت القوائم املس��تقلة 
)مجتمع��ة( املرتب��ة األول��ى بنس��بة 33 باملئ��ة 
م��ن األص��وات، مش��كلة بذل��ك املفاجأة ف��ي هذه 
االنتخاب��ات البلدي��ة، تلتها حرك��ة النهضة نحو 

29 في املئة، ثم نداء تونس ب�22 في املئة..

فقدان الثقة بالطبقة السياسية
وف��ي قراءت��ه لنتائ��ج االنتخاب��ات البلدية، 
اعتب��ر احملل��ل السياس��ي ش��كري بن عيس��ى أن 
أهم ما ميّيز االنتخابات هو ارتفاع نس��بة عزوف 
الناخب��ني، ال س��يما م��ن الش��باب، وهي رس��الة 
مضمون��ة الوصول تؤك��د فقدان هذه الش��ريحة 
الثقة باألحزاب السياس��ية الت��ي أخلفت بجميع 
التنمي��ة  مقدمته��ا  وف��ي  االنتخابي��ة،  وعوده��ا 
والتش��غيل، ولم جت��د خيراً من س��الح املقاطعة 

ملعاقبة هذه الطبقة السياسية.
من جانبه، اعتبر القيادي في حزب النهضة، 
نوف��ل اجلمالي، »أن من يرّوج خلس��ارة النهضة 
قاعدتها الش��عبية وأصوات أنصارها خالل هذه 

االنتخابات ل��م يفهم جيداً طبيع��ة هذا احلزب«. 
وتابع: »لو فرضنا أن هناك عزوفاً عن االنتخاب، 
رغم أني أرى نسبة االقتراع محترمة جداً بالنظر 
إل��ى أول جتربة بعد الثورة، هل يضمن من يرّوج 
لذل��ك أن املقاطع��ني كان��وا س��يصّوتون حلرك��ة 

النهضة دون غيرها، وأنهم عاقبوها اليوم«.
وختم بالقول: »مش��هد التوافق الذي فرضه 
ح��زب النهض��ة ونداء تون��س هو اخلي��ار األمثل 
لضمان اس��تقرار الب��الد، ومحاول��ة اخلروج من 

األزمات االقتصادية واالجتماعية«.

خسارة متوقعة للنداء
م��ن جانبها، اعتبرت النائبة في البرملان عن 
كتل��ة »نداء تون��س«، هال��ة عمران، أن خس��ارة 
حزبها في االنتخاب��ات البلدية أمام النهضة كان 

متوقعاً.
وتابع��ت: »ف��ي ظل م��ا تعيش��ه الب��الد من 
عزوف نس��بة مهم��ة من الش��عب التونس��ي عن 
واالنص��راف  ع��ام  بش��كل  السياس��ية  احلي��اة 
نحو مش��اكل احلي��اة اليومية كارتفاع األس��عار 
وتواصل مشاكل البطالة، فإن مقاطعة جزء مهم 
من التونس��يني لالنتخابات هي رسالة مضمونة 
الوصول لكل الطبقة السياسية، وعلينا في حزب 

نداء تونس أن نقوم مبراجعات عميقة«.{

مرشحة »النهضة« التونسية
تفوز برئاسة بلدية العاصمة

تصّدرت قائمة حركة النهضة في بلدية العاصمة بقيادة س��عاد عبد الرحيم، نتائج االنتخابات 
البلدي��ة ب�33.8 باملائة، لتصبح بذلك اول تونس��ية ترأس بلدية العاصمة، وفق اس��تطالع نش��رته 
التلفزة احلكومية التونس��ية. وقالت البيانات املنش��ورة إن حركة نداء تونس )55 نائباً(  جاءت في 
املرتب��ة الثانية  ب���25.8 باملائة ثم التي��ار الدميقراطي )3 نواب( ب� 10.7 باملائ��ة، والتحالف املدني 
)ائت��الف 11حزباً من الليبيراليني واليس��ار املعتدل( واجلبهة الش��عبية )ائتالف 11 حزباً يس��ارياً 

وقومياً 15 نائباً ( ب� 6.8 باملائة من األصوات.
وفي مقابلة خاصة مع وكالة األناضول، األسبوع املاضي، اعتبرت سعاد عبد الرحيم، مرشحة 
حركة »النهضة« لرئاس��ة بلدية العاصمة التونسية، أن فوزها باالنتخابات احمللية سيحمل صورة 

املرأة ببالدها للعالم بأسره، مشددة على أن ال بديل من التوافق في تسيير البلديات عقب االقتراع.
وعلى املستوى الوطني العام، تصّدر حزب حركة »النهضة« نتائج االنتخابات البلدية بحسب 
نتائ��ج االس��تطالع، الت��ي بثها التلفزيون الرس��مي، فقد حّل ح��زب حركة »نداء تون��س«  في املرتبة 

الثانية بنسبة 22.5٪ من األصوات.
ووفق االس��تطالع، الذي أجرته ش��ركة خاصة لصالح التلفزيون التونسي، فقد توزعت النسب 

الباقية بني بقية األحزاب وائتالفات حزبية متنافسة.
وأعلن��ت الهيئ��ة العليا لالنتخابات أن أكث��ر من 170 مركز اقتراع، من أص��ل 4552 مركزاً عاماً، 
شهدت »وضعاً استثنائياً«؛ إذ فتحت أبوابها أمام املقترعني متأخرة ساعة عن املوعد املقرر، ألسباب 

أمنية، لم توضحها.
وأدلى راش��د الغنوش��ي )رئيس حركة النهضة بتصريح قال فيه: »هذا ما أراده الشعب.. اقامة 

حكم محلي عبر انتخابات نزيهة، وهذا حدث عظيم في تاريخ تونس، ويوم من أيام الدميقراطية«.
ووجه الغنوش��ي دعوة للش��باب التونس��ي كي يتوج��ه الى التصوي��ت، قائالً: »نأم��ل أن يقبل 

الشباب على أقالم االقتراع ويعّبروا عن إرادتهم«.{
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رمضان.. انطالقة بالقرآن
يبقى لش��هر رمضان مذاقه الذي ميّيزه عن باقي 
الش��هور، فيجع��ل القل��وب تش��تاق إلي��ه، والنف��وس 
تهفو علي��ه، واألفئدة تتطلع إلي��ه، فالكل يترقب قدوم 
رمض��ان، ويع��دُّ األي��ام ابتهاج��اً بقدوم��ه؛ فم��اذا في 
رمض��ان ليس في غيره من الش��هور؟ حتى يظفر بهذا 

الشغف، وذاك االنتظار!
ال ش��ك أننا ل��و أردن��ا أن نع��ِدّد فضائ��ل رمضان 
فس��وف يط��ول بن��ا املق��ام، ورمب��ا جن��د أنفس��نا في 
روض��ة من الفضائ��ل ال حد لها، وه��ذه الفضائل تكفي 
ألن يحظى رمضان بتلك املش��اعر اإلميانية والروحية 
ل��دى كل املس��لمني، فهو ش��هر تتن��زل في��ه الرحمات، 
وشهر اس��تجابة الدعاء، وش��هر رفع الدرجات ومحو 

السيئات، وشهر املواساة، وشهر التراحم.
ُر  لك��ن أبرز ما في رمضان أنه ش��هر القرآن <َش��هنْ
ِزل ِفيِه الُقرنْآَُن ُهًدى ِللَنّاِس َوَبِيَّناٍت ِمَن  َرَمَضاَن الِذي أُننْ
الُهَدى َوالُفرنَْقاِن> البقرة: 185، وهذه اآلية تس��تدعي 

منا وقفات تلو الوقفات؟
س��ؤال يحتاج أن نبحث عن إجابته في نفوسنا، 
قب��ل أن نبحث عنه في الكتب، أو نس��أل عنه العلماء، 
وبصيغة أخرى؛ ماذا يعني القرآن الكرمي لكل مس��لم؟ 
م��ا التص��ور احلقيق��ي للق��رآن؟ ه��ل ح��روف يرِدّدها 
اللسان؟ أم نغم تتمايل له اآلذان؟ أم ختمات نتسابق 

على إحراز أكبر عدد منها في رمضان؟ 
من املؤسف أن هذا حال الكثيرين منا في رمضان، 
وقليالً ما نلتفت لإلجابة احلقيقية لهذا الس��ؤال الذي 

طرحناه، ما مهمة القرآن في حياتنا؟
علي��ه  »الظ��الل«  صاح��ب  يعرِّف��ه  كم��ا  الق��رآن 
س��حائب الرحمة: »هو كتاب األمة اخلالد، ودستورها 

الراشد، أخرجها من الظلمات إلى النور، فأنشأها هذه 
النش��أة، وبدَّلها من خوفها أمناً، ومَكّن لها في األرض، 
ووهبه��ا مقوماته��ا التي صارت بها أم��ة، ولم تكن من 
قبل ش��يئاً«، »إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواماً، ويضع 

به آخرين«.
وإذا اس��تعرضنا آيات الق��رآن، وهي تتحدث عن 
القرآن، الكرمي فس��نجد تل��ك املعان��ي واضحة جلية، 
وم��ن ثم أصبح م��ن الواجب على مس��لمي العصر، أن 
يراجعوا أنفس��هم ف��ي تعاملهم م��ع الق��رآن، فالقرآن 
كت��اب هداي��ة للن��اس، كل الن��اس <ُه��ًدى ِللَنّاِس>، 
هداي��ة للمتق��ني <ُه��ًدى ِللُمَتِّق��نَي> البق��رة: 2، يهدي 
َوُم>  ِدي ِللِتي ِهَي أَقنْ للتي هي أقوم <إَِنّ َه��َذا الُقرنْآََن َيهنْ
اإلس��راء: 9، روح حتي��ي القل��وب واألجس��ام، ون��ور 
َحينَْنا  يض��يء الطريق للجوارح واألب��دان <َوَكَذِل��َك أَونْ
ِرَنا َما ُكننَْت َتدنِْري َما الِكَتاُب َوال اإلمَِياُن  إِلينَْك ُروحاً ِمننْ أَمنْ
َك  ِدي ِبِه َمننْ َنَشاُء ِمننْ ِعَباِدَنا َوإَِنّ َولِكننْ َجَعلَناُه ُنوراً َنهنْ

َتِقيٍم> الشورى: 52.. ِدي إِلى ِصَراٍط ُمسنْ لَتهنْ
في ظالل هذه املعاني ينبغي أن تكون احلياة مع 
القرآن انطالقاً من شهر رمضان، واحلياة مع معانيه؛ 
أكثر م��ن االنش��غال مبباني��ه، وتدبر آيات��ه أعمق من 
ترديد كلماته، والعمل بتعاليمه أكثر ش��غالً واهتماماً 
من ع��دد ختماته، فرب ق��ارئ للقرآن والق��رآن يلعنه، 
وك��م من ق��ارئ للق��رآن ال يتجاوز حناج��ره، وال يرفع 
عن رأس��ه ق��در أمنلة، ك��م من أمر ف��ي الق��رآن تلوناه 
ولم نأت��ه، وكم من نهي في القرآن تلوناه ونأتيه، إننا 
بحاج��ة ألن نحس��ن تعاملنا م��ع الق��رآن بالقدر الذي 

يليق مبكانة القرآن، الذي جعل من رعاة البقر والغنم 
قادة وس��ادة لألمم، ومن عبدة األصن��ام هداة على مر 
الزم��ان؛ لنس��عد ف��ي دنيان��ا، ونفوز بأعظ��م حظوظ 

اآلخرة.
فالنب��ي صلى الل��ه عليه وس��لم يق��ول: »من قرأ 
القرآن، واستظهره، فأحل حالله وحَرّم حرامه؛ أدخله 
الله به اجلنة، وش��َفّعه في عش��رة من أهل بيته كلهم 

وجبت له النار« رواه الترمذي.
وع��ن النواس بن س��معان رضي الل��ه عنه، قال: 

س��معت رس��ول الل��ه صل��ى الله علي��ه وس��لم يقول: 
»يؤتى يوم القيامة بالقرآن وأهله الذين كانوا يعملون 
به في الدنيا َتقُدُمُه س��ورة البقرة وآل عمران حتاجان 

عن صاحبهما« رواه مسلم.
والفرص��ة لتحقي��ق ه��ذه املن��ازل ف��ي رمض��ان 
س��انحة؛ فليكن رمض��ان بداية االنطالق��ة نحو حياة 
أفضل، عنوانها: يهدي إلى احلق وإلى طريق مستقيم، 
فاللهم اجعلنا ممن يقيم حروفه وحدوده، وال جتعلنا 

ممن يقيم حروفه ويضّيع حدوده.{

بقلم: عبد الله غنيم

العالق��ني  الروهينغ��ا  الجئ��ي  ملخيم��ات  اجلمع��ة 
على ح��دود بنغالدي��ش، عق��ب فرارهم م��ن هجمات 
املليش��يات البوذية وقوات اجلي��ش ضدهم في إقليم 

أراكان غربي ميامنار.
وض��م الوف��د املك��ون م��ن 70 ش��خصية وزراء 
خارجي��ة وس��فراء ومندوب��ني ع��ن ال��دول األعض��اء 
باملنظم��ة، إضافة للمبعوثني اخلاص��ني للمنظمة من 

فرنسا وبريطانيا وكندا وإيطاليا.
وأش��ار بي��ان للمنظمة إل��ى أن الوفد اس��تمع من 
وزي��ر خارجي��ة بنغالديش أبو احلس��ن محمود علي 
وممثل��ني عن هيئات أممي��ة إلى موجز ع��ن األوضاع 
ف��ي مخيم��ات الروهينغ��ا واالحتياج��ات اإلنس��انية 

لالجئني.
كما اس��تمع الوفد إلى قصص مروعة رواها عدد 
م��ن الالجئني عن عملي��ات التعذيب واحل��رق والقتل 
واالغتص��اب الت��ي تعرضوا له��ا ف��ي أراكان، على يد 

اجليش وامليليشيات البوذية.
وكان جيش ميامنار قد شن حملة عسكرية على 
إقلي��م أراكان في ش��هر آب م��ن الع��ام املاضي بهدف 
إخ��راج األقلي��ة املس��لمة باجت��اه بنغالدي��ش، حيث 
انضم��وا إل��ى 300 ألف الج��ئ آخرين يعيش��ون في 
مخيمات بائسة بعدما فروا من عمليات عنف سابقة.

وقال��ت األمم املتحدة والواليات املتحدة إن حملة 
القمع ترقى إلى مستوى التطهير العرقي، إال أن جيش 

ميامنار قال إنه يستهدف املسلحني فقط.{

لكن في 13 تش��رين الثان��ي املاضي أعلنت مصر 
تعثر املفاوض��ات الفنية مع إثيوبيا والس��ودان، بعد 
أن وافق��ت القاه��رة مبدئي��اً عل��ى تقري��ر أع��ده مكتب 
استشاري فرنسي حول السد، بينما رفضته اخلرطوم 

وأديس أبابا.
وتخش��ى مصر من أن يؤدي الس��د اإلثيوبي إلى 
تقليل كميات املياه املتدفقة إليها من مرتفعات احلبشة 
عبر السودان، فيما تقول إثيوبيا، التي يتضامن معها 
الس��ودان، إن الس��د ال��ذي تبل��غ اس��تثماراته أربعة 

مليارات دوالر لن يكون له تأثير قوي على مصر.{

أطلق وزراء خارجية الدول اإلسالمية يوم األحد 
حمل��ة حلش��د الدع��م الدولي للتح��رك ض��د ميامنار 
بس��بب أزم��ة الجئي مس��لمي الروهينغ��ا، وذلك بعد 
زي��ارة وفد م��ن منظمة التع��اون اإلس��المي ملخيمات 

الالجئني العالقني على حدود بنغالديش.
وق��رر دبلوماس��يون ووزراء خارجي��ة م��ن 53 
دولة عض��و في منظمة التعاون اإلس��المي، تش��كيل 
جلنة إلدارة احلملة خالل محادثات تستمر يومني في 

مدينة دكا عاصمة بنغالدش.
ووص��ف األمني العام للمنظمة يوس��ف بن أحمد 
العثيمني اخلطوة بأنها أساس��ية إلنه��اء األزمة التي 
سببت خروج نحو 700 ألف من الروهينغا املسلمني 
من ميامنار التي يدين غالبية س��كانها بالبوذية إلى 

مخيمات في بنغالديش.
وق��ال إن اللجن��ة اجلدي��دة »ستحش��د وتنس��ق 
الدع��م الدول��ي للمحاس��بة عل��ى انته��اكات حق��وق 
اإلنس��ان ضد الروهينغ��ا«، وأضاف: »ه��ذا أمر بالغ 
األهمية، وهذه واحدة من اخلطوات امللموسة التي مّت 
اتخاذها لتخفيف املشكلة عن أشقائنا وشقيقاتنا من 

الروهينغا«.
وقال العثيمني إن على الدول اإلسالمية »الضغط 
عل��ى املجتم��ع الدول��ي«، وأض��اف أن »هذه ليس��ت 
مسألة دينية، بل هي مس��ألة حقوق إنسان أساسية 

ألشقائنا وشقيقاتنا خالل اخلمسني عاماً املاضية«.
ويأت��ي ذل��ك بع��د زي��ارة وفد م��ن املنظم��ة يوم 

أك��د الرئي��س الس��وداني، عمر البش��ير، أن بالده 
متفق��ة متاماً م��ع موق��ف إثيوبيا في إطار قضية س��ّد 
النهض��ة، متعهداً بأن حصة مصر م��ن مياه نهر النيل 

لن تتأثر بهذا املشروع.
وقال البش��ير، خالل مؤمتر صحفي مش��ترك مع 
رئي��س وزراء إثيوبيا، أب��ي أحمد، عقد ف��ي اخلرطوم 
عقب محادثات ثنائية بني الزعيمني: »نحن متوافقون 
متاماً مع إثيوبيا منذ أن كان سد النهضة فكرة، وتبنّي 

لنا أن آثار السد املوجبة أكثر من السالبة«.
وأضاف البش��ير مش��دداً: »الس��د يهم ثالث دول 
منه��ا مصر، وبالنس��بة إلين��ا هناك الت��زام قاطع بأن 

حصة مياه أخوتنا في مصر لن تتأثر بالسد«.
ب��دوره، ق��ال أحم��د إن »األم��ر األكث��ر أهمي��ة هو 
خفض اجلانب السلبي للمشروع«، مبيناً: »إننا نعمل 
على ذلك حلماي��ة مصالح ال��دول الصديقة«. وأردف 
رئي��س وزراء إثيوبي��ا: »ليس لدين��ا أي نّية لإلضرار 

بالسودان أو مصر«.
وكان ق��ادة كل م��ن مصر وإثيوبيا والس��ودان قد 
وقعوا، ف��ي آذار 2015، اتفاقاً يتضمن عش��رة مبادئ 
أساسية حول سد النهضة حتفظ في مجملها احلقوق 
واملصال��ح املائي��ة، والتع��اون عل��ى أس��اس املنفعة 
املش��تركة، وتراع��ي االحتياجات املائية ل��دول املنبع 
واملص��ب مبختلف مناحيها، وعدم التس��بب في ضرر 

ألي من الدول ال�ثالث.

الدول اإلسالمية تتحرك ضد ميانمار
إلنهاء مأساة الروهينغا

البشير: متفقون تمامًا مع إثيوبيا حول سّد النهضة

شروط رؤية هالل رمضان في ليلته األولى
يترقب املس��لمون ف��ي مختلف بق��اع األرض بعد أيام ظهور هالل ش��هر رمض��ان املبارك، حيث 
يتوقع له أن يرى مس��اء يوم اجلمعة التاس��ع والعشرين من شهر شعبان من جميع بقاع املعمورة. 
فكيف سيحدث ذلك؟ وما هي طرق رصد الهالل والعثور عليه في السماء؟ وما هي شروط رؤية هالل 

رمضان بليلته األولى؟
ثمة طريقتان متبعتان لبدء شهور العبادات كرمضان وشوال وذي احلجة، وهي األشهر الثالثة 
من بني أش��هر السنة الهجرية االثني عشر التي يهتم املسلمون مبعرفة بداياتها ألنها تسبق عباداٍت 

كالصيام والعيد واحلج.
األول��ى، هي بتحري الهالل والبحث عنه في يوم التاس��ع والعش��رين من الش��هر، فإن لم تثبت 
رؤيته بالعني أو باألجهزة البصرية كاملناظير والتلس��كوبات، أكمل الناس عدة الش��هر ثالثني يوماً. 
وه��ذه ه��ي الطريقة املتبعة عند معظم البلدان اإلس��المية عمالً باحلديث الش��ريف »صوموا لرؤيته 
وأفط��روا لرؤيت��ه، فإن غم عليك��م فأكملوا عّدة ش��عبان ثالثني«. فالش��هر القمري مكّون من تس��عة 
وعش��رين يوم��اً ونصف الي��وم. فإما أن يحذف هذا النصف فيصير الش��هر تس��عة وعش��رين، أو أن 

يضاف فيكتمل ثالثني.
أم��ا الطريقة الثاني��ة، فهي احلس��اب الفلكي دون الرؤي��ة، متاماً كاحلس��ابات الفلكية املعتمدة 
ألوقات الصالة، فال يرى أصحاب هذا الرأي داعياً لتحري الهالل ما دام العلم قد حس��ب بداية الشهر 
اجلدي��د بالدقيقة والثانية. وال غرو في دقة احلس��ابات الفلكية، فهي ق��ادرة على أن توصل مركبات 
الفض��اء إلى الكواك��ب وجتعلها تدور حولها وتصّوره��ا، بل وحتط عليها أو على أح��د أقمارها، أفال 

تكون قادرة على حساب مدار أقرب األجرام إلى األرض وأيسرها حركة، وهو القمر؟
وقد اشتهر بلد إسالمي واحد حتى اليوم باتباع هذه الطريقة، هو تركيا، ويوافقه مجلس اإلفتاء 
األوروبي، الذي حس��م أمره في حس��ابات تاريخ رمضان وعيد الفطر بناء على معطيات احلسابات 

الفلكية التي توفرها البرمجيات الفلكية مسبقاً لعشرات السنني القادمة بل ومئاتها.{
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السودان
جدل االنسحاب من اليمن

ثم��ة جدل كثي��ف ه��ذه األيام ف��ي اخلرط��وم بلغ 
عنان الس��ماء لغطاً واحتداماً، حول القوات السودانية 
املش��اركة في حرب اليمن. وقد أصبحت تلك املش��اركة 
محاص��رة داخلي��اً بع��دد من األس��ئلة واالس��تفهامات 
امللح��ة.  ففيما ق��ّدم الس��ودان جنوده ضم��ن التحالف 
الذي شكلته السعودية؛ لم تفعل ذلك مصر وباكستان 
ودول أخرى تربطها بالسعودية عالقات استراتيجية. 
وفيم��ا بدا أن مصر تدرك مخاطر املغامرة في اليمن، بدا 
الس��ودان مندفع��اً دون مب��ّرر. ويب��دو أن مصر توخت 
أال تل��دغ من جحر اليم��ن مرتني، فق��د تعلمت من درس 
قواتها في حرب اليمن في عهد عبد الناصر في ستينات 
القرن املاضي، واعتبر املصريون تلك املشاركة »فيتنام 
مص��ر«. وبس��بب كل ذل��ك، ومع توات��ر أخب��ار ارتفاع 
ضحاي��ا احل��رب م��ن اجلن��ود الس��ودانيني، أصبحت 
الضغوط الش��عبية تتزايد على احلكومة، وهذا ما أفرز 

حتركاً برملانياً يطالب باالنسحاب من هذه احلرب.
وبعد التط��ورات واملس��تجدات األخي��رة، لم يعد 
أم��ام احلكوم��ة الس��ودانية إال التفكي��ر بس��رعة ف��ي 
س��حب فوري لقواتها م��ن اليمن. فلم تعد املش��روعية 
الديني��ة والعقدي��ة الت��ي بنت اخلرط��وم عليه��ا قرار 

املش��اركة متواف��رة، ب��ل إن أم��وراً تتع��ارض متام��اً 
م��ع تلك املش��روعية ق��د تب��ّدت. لك��ن يب��دو أن إعالن 
اخلرط��وم أنها س��تدرس وتق��ّوم املش��اركة في حرب 
اليم��ن نتيجة للضغ��ط الش��عبي، ال يعني ب��أي حال 
نّيتها االنس��حاب. ويستش��عر املراقب أن ذلك اإلعالن 
جاء كمناورة لتحقيق هدفني أساس��ني: األول محاولة 
امتص��اص غض��ب الش��ارع ال��ذي ت��زداد معارضت��ه 
له��ده املش��اركة يوماً بعد ي��وم واإليحاء ل��ه بإمكانية 
االنس��حاب. أم��ا اله��دف اآلخ��ر فيتمث��ل في ممارس��ة 
ضغوط على التحالف خاصة الس��عودية واإلمارات، 
واس��تثمار ذلك في دفعهما لإلس��هام ف��ي تخفيف وقع 
األزمة االقتصادية اخلانقة على الس��ودان، التي بلغت 
حداً ينذر بكارثة سياس��ية قد تعجل برحيل النظام أو 
بان��دالع أعمال عنف وفوضى ال ميك��ن التكهن بآثارها 

وتداعياتها.
لكن من األفضل واألس��لم أن تنظ��ر احلكومة - إن 
كان��ت تس��تبني النص��ح قب��ل ضح��ى الغ��د - بجّدية 
ف��ي ق��رار االنس��حاب مبع��زل ع��ن معاجل��ات األزم��ة 

املعاجل��ات  ألن  االقتصادي��ة؛ 
املش��اركة  باس��تمرار  املرتبط��ة 
الس��عودية  م��ن  مل��دد  انتظ��اراً 
واإلم��ارات تظل معاجل��ة مؤقتة 
وحت��ت رحم��ة املانح��ني ورمب��ا 
ح��الً  أن  ع��ن  فض��الً  ابتزازهم��ا، 
سياس��ياً ق��د يح��دث ف��ي اليمن، 
وه��ذا م��ا تس��عى إلي��ه خاص��ة 
الرياض بش��كل س��ري القتناعها 
بع��دم ج��دوى اس��تمرار توّرطها 
متلم��ل  م��ع  احل��رب،  ه��ذه  ف��ي 
واش��نطن ومطالبتها للس��عودية 
بوضع حد للحرب، لكن الرياض 

تس��عى ملخرج يحفظ ماء وجهها. وعليه فإنه في حال 
حدوث حل سياسي في اليمن، تبقى حاجة السعودية 
للقوات السودانية صفراً على الشمال، وسترفع دعمها 
مباش��رة ألنه كان مرتبطاً باملش��اركة وحتت الضغط 
والتهدي��د باالنس��حاب.  ومهما كان الدعم الس��عودي 
للس��ودان كبيراً، وفي ذلك ش��ك كبير تؤكده التجارب، 
فإن��ه ال يس��اوي ب��أي حال م��ن األح��وال ما يخس��ره 
الس��ودان اليوم جراء مش��اركته، من خس��ائر بشرية 
وأخالقية وسياسية. مع اإلش��ارة إلى أنه بعد موافقة 
الس��ودان على الدفع بقواته، وجه العاهل الس��عودي 
املل��ك س��لمان ب��ن عب��د العزي��ز حكومت��ه وصناديق 
التمويل واملستثمرين السعوديني لتقدمي الدعم الكامل 
للس��ودان. بيد أن ذلك لم يتعّد محطة الوعود، قياس��اً 
بالدعم الس��خي الذي ظلت تقدم��ه الرياض ملصر رغم 
امتناعها عن املش��اركة ف��ي حرب اليمن عدا مش��اركة 

رمزي��ة، ويق��ّدر الدعم الس��عودي ملصر بنحو عش��رة 
مليارات دوالر سنوياً.  

ال ينبغ��ي أن تفك��ر اخلرط��وم البتة ف��ي ربط حل 
األزمة االقتصادية باالنسحاب من حرب اليمن، فدماء 
أبناء السودان ليس��ت للبيع أو املقايضة. واالنسحاب 

يجب أن يكون مبدأ قائماً بذاته ومطلوباً في حد ذاته.
وم��ن جه��ة أخ��رى يج��ب أن يك��ون ح��ل األزم��ة 
االقتصادي��ة ح��الً مس��تداماً وب��إرادة وطني��ة ولي��س 
مّن��ة من أحد أو تس��ّوالً لدى أحد، فمن أراد أن يس��تثمر 
ويش��ارك الس��ودان ف��ي اس��تثمار م��وارده، يج��ب أن 
يك��ون محل ترحي��ب. وإال فعلى الدولة الس��ودانية أن 
تزرع أراضيها اخلصبة الشاس��عة والعطش��ى للعمل 
واإلنت��اج، بي��د أن ذلك يحت��اج إلرادة سياس��ية يبدو 
أنها ال تتوافر حالياً، وحلل سياس��ي شامل يبدو كذلك 

سراباً.{

بقلم: ياسر محجوب احلسن 

عودة االهتمام الروسي بأفريقيا
التجليات والحسابات

يع��ود الي��وم اس��م روس��يا إل��ى واجه��ة األحداث 
الدولي��ة عب��ر تأثيرها ف��ي عدد م��ن األح��داث العاملية 
الس��اخنة، وتأت��ي هذه الع��ودة -في ما يب��دو- ضمن 
استراتيجية جديدة تس��عى من خاللها موسكو حلجز 
موق��ع مؤث��ر وفاع��ل ف��ي املش��هد السياس��ي الدولي؛ 
ولذل��ك ال تبدو قارة أفريقيا في منأى عن دائرة االهتمام 

الروسي.
فق��د أظه��رت روس��يا -ف��ي الس��نوات األخي��رة- 
اهتمام��اً متزاي��داً بأفريقي��ا تع��ددت مظاه��ره م��ا ب��ني 
السياس��ي واالقتصادي، وذل��ك عبر مس��اندة املواقف 
األفريقية وتوجيه مؤسسات استثمارية روسية للعمل 

في أفريقيا.
وتنطلق حس��ابات االنفتاح الروس��ي على أفريقيا 
من طموح موس��كو الس��اعي ملنافس��ة الق��وى العاملية 
الت��ي ب��دأت تتقاطر عل��ى أفريقي��ا على م��دار العقدين 
األخيري��ن، ومن س��عي موس��كو لكس��ب تأيي��د الدول 
األفريقية في إط��ار االصطفافات احلاصل��ة في امللفات 

اخلالفية الدولية.
شيء من التاريخ

تع��ود روس��يا ألفريقي��ا بع��د فت��ور طوي��ل طب��ع 
عالقات الطرفني، كان النهيار االحتاد السوفياتي عامل 
��الت التقليدية والوالءات  كبير فيه؛ فقد انحس��رت الِصّ
االستراتيجية التي نسجتها روسيا بأفريقيا إبان فترة 
احلرب الب��اردة. وكان��ت عالقات االحتاد الس��وفياتي 
بأفريقي��ا مكثفة وقوية ومتنوعة، وق��د عززتها الدوافع 
األيديولوجي��ة الت��ي غ��ذت آن��ذاك االهتم��ام الروس��ي 
العس��كري  النف��وذ  زي��ادة  ف��ي  م��ا س��اهم  بأفريقي��ا، 

والسياسي والتجاري والثقافي ملوسكو داخل القارة.
فقد ش��كلت موس��كو منافس��اً أيديولوجياً شرس��اً 
ومقلقاً للقوى االستعمارية ألفريقيا وحليفاتها كفرنسا 
وأمي��ركا، وقد دفع ه��ذا القوى ذات التأثي��ر في أفريقيا 

لتصفية رجاالت موس��كو أو حتييدهم، كحادثة اغتيال 
الزعيم الكونغولي باتريس لومومبا -احملس��وب على 

االحتاد السوفياتي حينها- عام 1961.
لقد أدى انهيار االحتاد السوفياتي عام 1991 إلى 
تالش��ي مرتكزات النفوذ الروس��ي بأفريقيا؛ فقد أغلقت 
روس��يا الكثير من الس��فارات واملصالح الدبلوماس��ية 
والقنصلي��ة واالقتصادية واملراكز الثقافية الروس��ية، 
وتراجع تدفق الطالب واملوظفني األفارقة على روس��يا 
بس��بب قط��ع املن��ح الدراس��ية وال��دورات التكوينية، 
وتقلصت كثيراً املس��اعدات الروس��ية املقدمة ألفريقيا. 
وتراجع تبعاً لذلك احلضور الروسي في أفريقيا بدرجة 
كبي��رة، ففق��دت موس��كو معظ��م أدوات التأثي��ر الناعم 
واخلش��ن في ه��ذه الق��ارة، بع��د أن كانت متتل��ك أكثر 
من 40 ألف مستش��ار في مجاالت التعاون العس��كري 
والثقاف��ي واالقتصادي ف��ي أربعني بل��داً أفريقياً خالل 

.1975-1970
تدخل روس��يا أفريقيا مج��دداً ضمن دبلوماس��ية 
جديدة ش��عارها تنويع العالقات اخلارجية، والتحرر 
من االعتبارات األيديولوجية التي كانت مطّية روس��يا 
إليجاد موطئ قدم بأفريقيا، وذلك إثر انحسار بل اختفاء 
احلركات اليس��ارية التي تعتبر الظهي��ر األيديولوجي 
الداعم لروس��يا في األحزاب السياسية وقوى املجتمع 
املدني بأفريقيا. وُتركز روسيا -في هذه العودة- على 
أدوات التج��ارة واالقتص��اد بوصفها مفاتيح لش��راكة 
قوية مع أفريقيا. وترجمت ه��ذا التوجَه زيارُة الرئيس 
الروس��ي فالدميي��ر بوتني ع��ام 2006 لبع��ض الدول 

األفريقية، رفقة وفد كبير من رجال األعمال.
وس��عت موس��كو ف��ي الس��نوات األخي��رة لتعزيز 
رواب��ط التحال��ف االس��تراتيجي م��ع دول وازن��ة ف��ي 

أفريقيا من خالل االتفاق إلنش��اء منطق��ة حرة للتبادل 
التجاري مع املغرب، ودراس��ة إنشاء مشروع مفاعالت 

نووية ألغراض سلمية بجنوب أفريقيا.
كذلك اس��تحدث الكرملني منصب مستشار خاص 
بأفريقيا على مس��توى وزارة اخلارجية الروس��ية، في 
خط��وة تعكس قوة االهتمام باملل��ف األفريقي في دوائر 

صنع السياسة اخلارجية الروسية.
بني املنافسة والشراكة

ألغ��ت روس��يا ع��ام 2009 نحو 80٪ م��ن ديونها 
اخلارجي��ة عل��ى أفريقي��ا الت��ي تص��ل نح��و 25 مليار 
دوالر أميركي، كما أرس��لت عام 2017 أول ش��حنة من 
األس��لحة إلى دولة وس��ط أفريقيا بع��د حصولها على 

موافقة من مجلس األمن بذلك.
وال تعتبر روس��يا اليوم العباً رئيس��ياً في أفريقيا 
بالنظر إلى رصي��د حركة تبادالتها التجارية مع القارة 
الت��ي تناهز نحو خمس��ة ملي��ارات دوالر أميركي، فيما 
يبل��غ معدل تب��ادالت الصني التجارية م��ع أفريقيا 85 
مليار دوالر، ويصل بالنس��بة إلى تركي��ا إلى 20 مليار 

دوالر.
إال أن كل ه��ذا ال يعن��ي عجز موس��كو -في املنظور 
القري��ب واملتوس��ط- ع��ن تأس��يس مرتك��زات تأثي��ر 

س��ريعة على املس��توى األفريقي؛ فموس��كو قد توظف 
لصاحلها اإلرث االس��تعماري لدول ما زالت ذات تأثير 
في أفريقيا كفرنس��ا مثالً. فقد تداول��ت تقارير صحفية 
-في شباط املاضي- خبر لقاء ُعقد بني وزير االقتصاد 
الروس��ي ونظيره الفرنس��ي، وهدد في��ه األول باللجوء 
إلى فرض عقوبات اقتصادية على البضائع الفرنس��ية 
إذا واصل��ت باري��س فرضه��ا رب��ط العمل��ة األفريقي��ة 

باملصالح االقتصادية لفرنسا.
وٌنقل عن الوزير الروس��ي قوله ف��ي هذا اللقاء: »ال 
ميكن أن نتفرج على الفقر املدقع الذي يعيش��ه األفارقة 
بس��بب عملة مفروض��ة عليهم؛ االس��تعمار انتهى وآن 

األوان ألن ينال األفارقة استقاللهم الكامل«.
ومن ناحية أخرى؛ قد تصب السياس��ة اخلارجية 
األميركية احلالية ومواقف وتصريحات الرئيس دونالد 
ترامب جتاه أفريقيا في صالح احلس��ابات الروس��ية، 
فمن احملتمل أن تؤثر سياس��ة »العزل��ة« التي يتبناها 
ترام��ب على تراج��ع النفوذ األميركي ف��ي أفريقيا. ومن 
املؤكد أن سخرية ترامب من األفارقة وإهاناته املتكررة 
لهم س��تترك جرح��اً غائراً ف��ي ذاكرة النخ��ب األفريقية 
حاكمًة ومحكومًة، ما سُيضعف رصيد الثقة بالواليات 

املتحدة األميركية مستقبالً.{

بقلم: سيدي ولد عبد املالك

األحزاب اليمنية تلجأ للسعودية
إلزالة »االحتالل اإلماراتي«

عّب��رت القوى واألح��زاب املؤيدة للس��لطة 
الش��رعية ف��ي اليمن ع��ن رفضها واس��تنكارها 
اخلطوات األحادي��ة املنفردة لدولة اإلمارات في 
جزي��رة س��قطرى، ورأت أنها أّدت إلى عس��كرة 

اجلزيرة وأقلقت السكينة العامة والسكان.
وقال��ت ه��ذه الق��وى واألح��زاب ف��ي بيان 
مشترك يوم الثالثاء إّن اإلمارات تزج بسقطرى 
ف��ي حس��ابات ال عالقة له��ا مبواجه��ة االنقالب 
واستعادة الشرعية، كما وصفت احتالل القوات 
اإلماراتية مليناء سقطرى ومطارها بأنه مساس 

بالسيادة الوطنية للجمهورية اليمنية.
وأك��دت األحزاب دعمها خط��وات احلكومة 
الش��رعية، وطالبته��ا بتكثي��ف االتص��االت مع 
السعودية للضغط على اإلمارات لسحب قواتها 
من س��قطرى فوراً ودون شروط، مشيرة إلى أّن 

طلب التدّخل في اليمن أرسل إلى السعودية.
وحم��ل البيان توقيع كل م��ن حزب املؤمتر 
الشعبي العام )جناح الرئيس عبد ربه منصور 
ه��ادي(، وح��زب التجم��ع اليمن��ي لإلص��الح، 
واحل��راك اجلنوب��ي الس��لمي، وح��زب العدالة 
النهض��ة  وحرك��ة  الرش��اد،  وح��زب  والبن��اء، 

للتغيي��ر الس��لمي، وح��زب الس��لم والتنمي��ة، 
واحتاد القوى الشعبية.

ويع��زز موقف الق��وى السياس��ية اليمنية 
الداعمة للشرعية موقف احلكومة اليمنية التي 
نددت قبل يومني بس��يطرة قوات إماراتية على 
جزيرة س��قطرى، ووصفت االنتشار العسكري 
اإلمارات��ي فيه��ا بغير املب��رر، وقال��ت احلكومة 
اليمنية إن اإلجراء العسكري اإلماراتي انعكاس 

حلالة اخلالف بني الشرعية وأبو ظبي.
وقد خرجت مظاهرات في محافظة أرخبيل 
س��قطرى اليمني��ة رفض��اً للتدخ��ل في ش��ؤون 
س��قطرى أو الوصاي��ة عليها من قب��ل اإلمارات، 
وتندي��داً بوج��ود ق��وات عس��كرية إماراتية في 
احملافظ��ة دون معرفة أو تنس��يق مع احلكومة 

الشرعية.
وأق��ر التحال��ف العربي باألزم��ة، وحتدث 
ع��ن اخت��الل في وجه��ات النظ��ر ب��ني اإلمارات 
واحلكوم��ة اليمني��ة. والتق��ت جلنة س��عودية 
احلكوم��ة اليمنية في إطار م��ا ُوصف مبحاولة 
إلنه��اء األزم��ة، لك��ن االجتم��اع ل��م يف��ض إلى 

حل.{
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انته���ت االنتخاب���ات النيابي���ة عل���ى خي���ر، وانتهى معه���ا قطوع رفع فيه املتنافس���ون نس���بة 
التجيي���ش الطائف���ي واملذهب���ي والسياس���ي ب���ن مؤيديه���م إلى أعلى مس���توياته. وكم���ا في كل 
استحقاق شعبي، شكلت صناديق االقتراع مشهدًا جديدًا للخارطة السياسية، فمنحت أطرافًا 
مزيدًا من الوهج والتألق والتقدم، وس���لبت آخرين وهجًا طاملا تنعموا به مس���تندين على أكبر 
كتلة نيابية طوال تسع سنوات، كانوا خاللها ينامون على حرير، وكانوا يتوقعون التجديد لهذه 

الكتلة، مهملن إرادة شعبية تبدل مزاجها خالل هذه السنوات.
رغ���م الصفع���ة املؤمل���ة الت���ي وجهتها صنادي���ق االقتراع لبع���ض الزعامات والق���وى، إال أنها 
ل���م تكن كافية كي يتحلى هؤالء بالش���جاعة واجلرأة ملواجهة جمهوره���م ومعهم كل اللبنانين 
ب���أن النتائ���ج الضعيفة التي حققوه���ا تعود ألخطاء ارتكبوها. بل إنه���م على العكس من ذلك، 
يكابرون على أنفس���هم وعلى قواعدهم الشعبية، ويعتبرون النتائج انتصارًا كبيرًا حققوه نظرًا 
إل���ى احل���رب الش���عواء الت���ي تكالبت قوى األرض لش���نها عليه���م، وأن ما حتقق ه���و إجناز كبير 

وصفعة مدّوية لكل القوى التي سعت إلحلاق الهزمية بهم.
الذريعة األبرز التي يقدمها هؤالء لتصوير تراجعهم على أنه انتصار، االدعاء بأن القانون 
الذي جرت على أساس���ه االنتخابات مت تفصيله فقط إلحلاق الهزمية بهم والس���عي لتقليص 
ع���دد مقاعده���م في مجلس النواب. تناس���ى ه���ؤالء أنهم هم الذي���ن فّصلوا القان���ون وأجازوه، 
وأنه���م ش���اركوا في اللجنة الوزاري���ة التي قامت بقصقصة الدوائر االنتخابية حس���بما يرغبون 
ك���ي يتمكن���وا من حتقيق النتائ���ج األفضل، وأنهم صّوتوا على هذا القان���ون في مجلس النواب 
وصادق���وا علي���ه، وأنهم الذين فاخروا أمام املأل بأن إق���رار القانون االنتخابي هو أبرز اإلجنازات 
الت���ي حققوه���ا. فكيف يكون القانون االنتخابي من إجنازاتهم وفي الوقت نفس���ه يكون الهدف 

منه السعي لتحجيمهم وتقليص نفوذهم في مجلس النواب!
الذريع���ة األخ���رى التي قدمها البعض لذّر الرماد في العي���ون وتبرير التراجع الذي أصاب 
كتله���م النيابي���ة، ه���ي االدعاء بأن اآلخرين تآم���روا عليهم وجترأوا عل���ى ارتكاب جرمية خوض 
االنتخاب���ات ف���ي مواجهتهم وتش���كيل لوائ���ح مقابلة للوائحهم. مش���كلة هؤالء أنهم يعيش���ون 
الوه���م، فهم يعتق���دون أنهم وحدهم من يحق لهم خوض االنتخابات، وأنهم وحدهم من يحق 
له���م الوصول إلى الن���دوة البرملانية، وأنهم وحدهم من ميثلون الناس، وأنهم وحدهم من يحق 
لهم التحالف مع من يش���اؤون ومناصبة العداء ملن يش���اؤون، وأنهم وحدهم من يحق لهم نيل 
تأييد جمهورهم س���واء كان أداؤهم مخزيًا أو كان مش���ّرفًا. يتغافل هؤالء عن وجود آخرين من 
ق���وى وأحزاب وبيوتات سياس���ية يحق له���ا أن تتمثل خارج عباءتهم، وأن يكون لهم صوت خاص 

بهم وال يكون صدى ألصواتهم.
الذريع���ة األخط���ر التي قدمها البعض لتبرير تراجعه ه���و الربط بن وجودهم وبن وجود 
الطائف���ة، واالدع���اء أن مواجهتهم هو تآمر اآلخرين على الطائف���ة التي ميثلون. فبات الزعيم 
والتي���ار ه���و الطائفة ولي���س جزءًا منها، وباتت مواجهة هذا الزعيم ه���ي مواجهة مع الطائفة، 
وبات تراجعه هو تراجع للطائفة، كأن الطائفة هي له وحده، وال يحق ألحد من أبناء الطائفة 
أن ميثله���ا، فل���ه وحده احلق احلصري باحلفاظ على عروب���ة بيروت، وله وحده حصرية متثيل 
نهج االعتدال، وله وحده مواجهة القوى التابعة للوصاية السورية واإليرانية، وكل ما عداه من 

أبناء الطائفة، هي قوى تتآمر على الطائفة وتساعد خصومها للقضاء عليها.
االنتخابات النيابية انتهت، وأفرزت واقعًا جديدًا على جميع القوى التعامل معه ودراس���ة 
النتائ���ج التي أفرزها. فم���ن تراجعت كتلهم النيابية وكانوا يعتق���دون أنهم املمثلون الوحيدون 
لطوائفهم عليهم التواضع قلياًل واإلقرار باملشهد اجلديد، والتعامل مع رغبة ناخبيهم بسحب 
حصري���ة متثيله���م، وأن هناك أطرافًا أخرى متلك حيثية ش���عبية حقيقي���ة يحق لها أن تتمثل 
وأن تكون موجودة في املشهد السياسي. فاحتكار التمثيل السياسي للطوائف لم يعد واردًا في 

القاموس اللبناني.

بقلم: أواب إبراهيم

االنتخابات تنهي الوكاالت الحصرية

املس��ؤول  ن��دد 
العام جلماع��ة اإلخوان 
املس��لمني الليبية )أحمد 
بالعملي��ات  الس��وقي( 
التي تشنها  العس��كرية 
املتقاع��د  الل��واء  ق��وات 
خليفة حفتر على مدينة 
الس��يطرة  بهدف  درن��ة 

عليها.
الس��وقي  وق��ال 
ف��ي بي��ان أص��دره إن��ه 

الت��ي  العس��كرية  يس��تنكر »العملي��ات 
تش��نها قوات ما تس��مى عملي��ة الكرامة 
على مدينة درنة املجاهدة«، واس��تهجن 
ما وصف��ه ب�»الصمت الرس��مي الداخلي 
والتجاهل الدولي املثير لشديد من القلق 

واألسف«.
فيه��ا  م��ن  وكل  درن��ة  أن  واعتب��ر 
»محارب��ة  ذريع��ة  حت��ت  يعاقب��ون 
اإلره��اب«، الفت��اً إل��ى أنها املدين��ة التي 

طردت تنظيم الدولة اإلسالمية.
وكان الل��واء املتقاع��د خليف��ة حفتر 
-الذي ع��اد قبل أيام م��ن رحلة عالجية 
في فرنسا- قد أعلن في وقت سابق فشل 
مس��اعي الصل��ح التي كانت تس��تهدف 
جتنيب مدينة درنة ويالت احلرب، على 

حد قوله.
واتهم حفتر -في كلمة له مبناس��بة 
الذكرى الرابعة النطالق ما تسمى عملية 
الكرامة- من وصفه��م باجلهلة بتحويل 
درنة إلى إم��ارة لإلرهابي��ني، معلناً بدء 

ساعة الصفر لتحريرها.
ونش��ر ما يس��مى اجلي��ش الوطني 
الليب��ي الذي يقوده حفتر في األس��ابيع 
األخيرة وحدات جديدة في منطقة درنة، 
وزار الل��واء املتقاع��د ف��ي نهاية الش��هر 

املاضي قواته املتمركزة خارج املدينة.
إنذار واستغراب

املجل��س  عض��و  ق��ال  جهت��ه،  م��ن 
الوطن��ي  الوف��اق  حلكوم��ة  الرئاس��ي 
الليبي��ة )محمد عم��اري( إن اس��تهداف 
قوات اللواء املتقاعد خليفة حفتر مدينة 
درن��ة وقصفه��ا بالطي��ران ين��ذر بوقوع 

مسؤول في إخوان ليبيا
ينّدد بعملّيات »حفتر« بدرنة

كارثة حتيق بسكان املدينة احملاصرة.
ووص��ف عم��اري العملي��ة بجرمية 
إن  وق��ال  بالتق��ادم،  تس��قط  ال  ح��رب 
األعم��ال العس��كرية التي تش��نها قوات 
حفتر على درنة تهدف إلى نس��ف جهود 

احلوار واملصاحلة.
وأبدى استغرابه مما وصفه بصمت 
البعثة األممية واملجتمع الدولي جتاه ما 
يجري في مدينة درن��ة، مطالبا املجلس 
الوطن��ي  الوف��اق  حلكوم��ة  الرئاس��ي 

بتحديد موقفه من استهداف املدينة.
يأتي ذلك بينما أعلن مقاتلو مجلس 
ش��ورى مجاهدي درنة استعادة مواقع 
س��يطرت عليه��ا ف��ي وقت س��ابق قوات 

حفتر.
وقالت مص��ادر من مجلس ش��ورى 
اجلانب��ني  ب��ني  االش��تباكات  إن  درن��ة 
أس��فرت ع��ن مقت��ل تس��عة م��ن مقاتلي 
قوات حفتر وإصاب��ة ثالثني مقابل مقتل 

أحد عناصر املجلس وإصابة ثالثة.
ودرن��ة ه��ي املدين��ة الوحي��دة ف��ي 
الش��رق الليب��ي اخلارج��ة عن س��يطرة 
قوات الل��واء خليفة حفت��ر، وهي واقعة 
عل��ى الطري��ق الس��احلي الرئيس��ي بني 
بنغازي ومص��ر، واقتصرت قوات حفتر 
في امل��دة املاضي��ة على تطوي��ق املدينة 
مع شن غارات جوية وقصف بني احلني 

واآلخر.
يش��ار إل��ى أن درنة وقع��ت في عام 
2014 حتت سيطرة تنظيم الدولة، الذي 
طرده مجلس شورى مجاهدي درنة في 

متوز 2015 بعد معارك دامية.{

مواقيت الصالة
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