ً
طويال؟
الحكومة ..هل ننتظرها
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إش ��كالية تأليف احلكومة اللبنانية جاءت مبكرة بعد االنتخابات النيابية .فقد توزعت
الرئاسات الثالث بني الطوائف الكبرى ،رئاسة اجلمهورية واملجلس النيابي ورئاسة احلكومة.
لك ��ن الرئي ��س املكل ��ف رغب في أن يش ��كل حكوم ��ة متثل جميع الكت ��ل النيابي ��ة ،أي ان تكون
مجلس� � ًا نيابي ًا مصغراً ،بصرف النظر عن الكفاءات واالختصاصات التي تدير ش ��ؤون البلد
السياسية واالقتصادية واخلدماتية .وبصرف النظر عما يسمى حقائب سيادية أو خدماتية
وغي ��ر ذل ��ك ،وتوزي ��ع احلقائ ��ب على الكت ��ل النيابي ��ة ومنها كتل ��ة رئيس اجلمهوري ��ة (لبنان
الق ��وي) ،فالرج ��ل يتمس ��ك بوزارات تخصه ومتثل ��ه ،ومنها نائب رئي ��س احلكومة ،باإلضافة
الى وزراء دولة يطلع عبرهم على املسار احلكومي ..مع أن معظم جلسات مجلس الوزراء ال
تنعق ��د ف ��ي القصر احلكومي بل في القصر اجلمهوري ،أي برئاس ��ة رئيس اجلمهورية ،وهذا
مخالف للعرف ولدس ��تور الطائف ،حيث يغص القصر بجيش من املستش ��ارين واملستشارات
من قريبني وقريبات الرئيس .لذلك ال ينبغي أن يس ��تغرب املراقبون تأخر تش ��كيل احلكومة،
فض�ل ً�ا ع ��ن تفاه ��م مك ّوناتها األساس ��ية عل ��ى بيانه ��ا ال ��وزاري واتفاقها على االس ��تراتيجية
الدفاعية ،واملوقف من سوريا ،واملقاومة ،وغير ذلك من القضايا ..فهل ننتظر طوي ً
ال؟!

تأليف الحكومة
صالحيات الرئيس
بين
ّ
وتدخالت الرئاسة!
عرقلة تشكيل الحكومة
هل هي محاولة لالنقالب
على اتفاق الطائف؟

اإلعالم العبري
وقض ّية الوزير اإلسرائيلي العميل إليران
مسيرات غزة على موعد
مع التوسع واالنتقال لساحات أخرى

أردوغان والغرب
الخفية
واأليادي
ّ
التي تدير العالم العربي
أردوغان في خطاب النصر:
سنعلي من شأن تركيا
وسنبلغ مع ًا أهدافنا عام 2023
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لقطات لبنانية

باسيل :توزيع المقاعد
بالنسبة والتناسب

أك��د وزي��ر اخلارجية جبران باس��يل
ان «توزي��ع املقاع��د احلكومي��ة يج��ب ان
يتم بالنس��بة والتناس��ب لتشكيل حكومة
وح��دة وطني��ة ،وإذا أراد اح��د ان يتن��ازل
طوع��ا ً فهو ح��ر ولك��ن اذا كان هناك طرف
ال يري��د التن��ازل ألن هناك اتفاقا ً سياس��يا ً
ل��م يعد قائم��ا ً فال أحد يس��تطيع ان يرغمه
وتكتلن��ا لدي��ه  ٥٥باملئ��ة م��ن األص��وات
الش��عبية ثم القوات  ٣١باملئة فالكتائب ٧
باملئة واملردة  ٦باملئة ويجب احترام إرادة
الناس».

قائد الجيش %90 :من مساعداتنا
مصدرها واشنطن

ّ
نظ��م الس��فير اللبنان��ي ف��ي الواليات
املتحدة األميركية الس��يد غبريال عيس��ى،
حفل استقبال لقائد اجليش العماد جوزيف
ع��ون والوف��د املراف��ق ،حضره حش��د من
أبناء اجلالية اللبنانية وبعض الفاعليات
األميركية ،وفي مقدّمهم السفيرة األميركية
في لبنان السيدة اليزابيت ريتشارد.
وش��كر العماد عون الس��فير اللبناني
عل��ى تنظيم هذا اللق��اء ،مثنيا ً على مواقفه
الداعم��ة للجي��ش ،ون�� ّوه ب��دور اجلالي��ة
اللبناني��ة في الواليات املتح��دة األميركية
ومدى ارتباطها بوطنها األم.
ولف��ت العماد عون ال��ى أن «الواليات
املتح��دة األميركي��ة ه��ي دول��ة صديق��ة
للبن��ان ،يه ّمه��ا اس��تقراره ف��ي مختل��ف
املجاالت ،لذا فهي الداعم األساس للجيش
اللبنان��ي إميان��ا ً منها بأ ّن��ه الوحيد القادر
على ضمان هذا االس��تقرار» مشيرا ً الى أن
« %90من املساعدات التي يتلقاها اجليش
مصدرها الواليات املتحدة األميركية».
وتط ّرق العماد عون الى الوضع العام
في املنطقة ،وخصوصا ً في سوريا ،وما له
من تداعيات أمنية واقتصادية واجتماعية
عل��ى الس��احة اللبناني��ة ،مش��يرا ً الى أنه
رغم ذل��ك ،فقد ش�� ّكل اجليش ش��بكة أمان
للبنان واللبنانيني عبر جهوده املتواصلة
في حفظ األمن واالستقرار.

نتعهد تحويل شعار
خليلّ :
مكافحة الفساد إلى حقيقة

تعهّد وزير املالية في حكومة تصريف
األعم��ال علي حس��ن خليل أم��س «حتويل
ش��عار مكافحة الفس��اد والهدر إلى حقيقة
تبدأ باحترام األصول وقواعد الشراء العام
ملن��ع وإلغ��اء كل الصفق��ات الت��ي حتصل
بالتراض��ي والتركيز على إدارة حكيمة من
خالل إدارة املناقصات».
وق��ال خلي��ل ف��ي كلم��ة ألقاه��ا خالل
مؤمت��ر «الش��راء الع��ام وف��رص تعزي��ز
الصم��ود والنم��و املس��تدام» ال��ذي افتتِح
بحضور عدد من املديرين العامني وممثلي
الهيئ��ات االقتصادية ومؤسس��ات القطاع
اخل��اص والنقاب��ات وممثلي املؤسس��ات
اإلقليمي��ة والدولي��ة وهيئ��ات املجتم��ع
املدن��ي« :ال مكان بعد اليوم إلدارة ال تعتمد
حوكمة مس��ؤولة حُتاس��ب في لبنان على

ثمن النسخة
االش ـتــراك ــات

األمـان  -العــدد  29 - 1318حزيران 2018م
أس��اس القوانني مرعيّة اإلج��راء وال مكان
لدول��ة ال حت��دّث قوانينه��ا بطريقة تواكب
العصر وتس��مح بضبط امل��ال العام الذي
هو ملك الناس دافعي الضرائب».
وأض��اف« :نح��ن ملتزم��ون ونتعهّد
أن نح�� ّول ش��عار مكافحة الفس��اد والهدر
إلى حقيقة تبدأ باحت��رام األصول وقواعد
الش��راء الع��ام ملن��ع وإلغ��اء كل الصفقات
الت��ي حتص��ل بالتراض��ي والتركي��ز على
إدارة حكيم��ة م��ن خ�لال إدارة املناقصات
من جهة ومن خالل العمل على إعداد دفاتر
ش��روط منوذجي��ة وفتح ب��اب املنافس��ة
الش��ريفة واعتم��اد اآلليّ��ات واألدوات
والوسائل اإللكترونيّة احلديثة التي تع ّزز
هذا املبدأ».

«المستقبل» :الصالحيات
حصر ًا بالرئيس المكلف

عق��دت كتل��ة «املس��تقبل» اجتماع��ا ً
برئاس��ة الرئيس س��عد احلريري في بيت
الوس��ط ،عرضت في��ه مس��تجدات تأليف
احلكومة واملساعي التي يقوم بها الرئيس
املكلف في هذا الشأن.
ورأت الكتلة في ارتفاع حدة الس��جال
السياس��ي وتبادل احلمالت حول تقاس��م
احلص��ص احلكومي��ة ،عام��ل تعكي��ر
للمناخات املؤاتي��ة للتأليف ،داعية القوى
السياس��ية ال��ى التهدئ��ة وتس��هيل مهمة
الرئي��س املكل��ف ،وعبّ��رت ع��ن ارتياحه��ا
للدع��وات الت��ي ص��درت لوق��ف احلمالت
االعالمي��ة وتفعي��ل االتصاالت في س��بيل
والدة احلكومة.
واك��دت ان مهم��ة تألي��ف احلكوم��ة
م��ن املس��ؤوليات الدس��تورية املناط��ة
حص��را ً بالرئي��س املكل��ف ،بالتع��اون
والتنسيق الكاملني مع رئيس اجلمهورية،
واملش��اورات اجلارية مع الكتل تقع ضمن
هذه املس��ؤوليات الت��ي يفترض ان تراعي
موجب��ات التوص��ل ال��ى حكوم��ة وف��اق
وطني ،تتعاون عل��ى حتقيق االصالحات
املطلوبة والتصدي للتحديات االقتصادية
واملالية واالدارية ،التي ال مجال بعد اليوم
ألي تأخير في معاجلتها والتعامل معها.

اإلعالم الرئاسي:
ال تغاضي عن الصالحيات

حس��م بيان مكتب اإلعالم في رئاس��ة
اجلمهورية ،ما تتناقله وس��ائل االعالم من
تعليق��ات لسياس��يني وإعالميني ومحللني
تتناول مواقف رئيس اجلمهورية ميش��ال
عون من مسألة تش��كيل احلكومة ،بتأكيد
اآلتي:
ان رئي��س اجلمهوري��ة يتعام��ل م��ع
مل��ف تش��كيل احلكومة اجلديدة اس��تنادا ً
ال��ى صالحياته احملددة في الدس��تور ،وال
س��يما منها الفقرة  4م��ن املادة  ،53اضافة
ال��ى القوان�ين املرعية االج��راء .والرئيس،
وإن ل��م يتدخل ف��ي آلية التش��كيل ،اال انه
لي��س ف��ي وارد التغاضي عم��ا منحه اياه
الدس��تور من صالحيات وم��ا درجت عليه
االع��راف املعتم��دة من��ذ اتف��اق الطائ��ف،
خصوص��ا ً جلهة ح��ق رئي��س اجلمهورية
ف��ي ان يختار نائب رئيس احلكومة وعددا ً
من الوزراء ،يتابع من خاللهم عمل مجلس
ال��وزراء واالداء احلكوم��ي بش��كل ع��ام،
انطالقا ً من قسمه الدستوري احلفاظ على
القوان�ين .وعلى الذين يس��عون في الس��ر
والعل��ن الى مص��ادرة هذا احل��ق املكرس
لرئيس اجلمهورية ،ان يعيدوا حساباتهم
ويصححوا رهاناتهم ،وينعشوا ذاكرتهم.

وجهة نظر
هل تنجح الدولة في مكافحة المخدرات؟

سمير جعجع انّ «مسألة تشكيل احلكومة
ليس��ت في هذه البساطة ،باعتبار اننا في
موضوع احلكومة لس��نا في إطار مش��كلة
ال ح��ل له��ا أو مش��كلة س��هلة ج��داً ،نحن
ف��ي منزلة ما ب�ين هذه املنزلت�ين ،ولبنان
بلد تعددي وتش��كيل احلكوم��ة في لبنان
يتطل��ب القلي��ل م��ن الوق��ت ،وبتقدي��ري
بالتأليف ستش��كل احلكومة بعد أسابيع
قليلة ال أكثر».
وق��ال« :أعتق��د أن أكثري��ة اللبنانيني
لديهم من الوعي م��ا يكفي التخاذ احليطة
واحلذر عندما تتعاظم وتتع ّقد السياسات
ف��ي املنطقة ،فمع التصعي��د الذي نراه في
س��وريا والعراق واليمن نرى أن الس��احة
السياس��ية الداخلي��ة تذه��ب للمزي��د من
االس��تقرار مع تفاهم ضمن��ي بني اجلميع
عل��ى حتيي��د الب�لاد عم��ا يج��ري ف��ي
املنطقة».
وأض��اف« :رأين��ا كي��ف أن اخلط��ب
التصعيديّة والهجوميّة اختفت في األشهر
األخي��ر ،لذلك أن��ا ال أنتظر أي انعكاس��ات
سلبية للتصعيد اجلاري في املنطقة على
الداخل اللبناني».

كرامي :ال أرى حكومة
ستتألف في المدى المنظور

ق��ال رئي��س تي��ار الكرام��ة النائ��ب
فيصل كرامي في تصريح حول موضوع
تشكيل احلكومة والعقدة السنية « :نحن
عش��رة نواب س��نة وقد نصبح  11نائبا ً
س��نيا ً إذا مت قب��ول الطع��ن ال��ذي قدم��ه
الدكتور طه ناجي ،ونحن من خارج تيار
املس��تقبل ،يحق لنا بوزيرين مي َّثالن في
ه��ذه احلكومة باعتباره��ا حكومة وحدة
وطني��ة ،وإن تغي��ر املعي��ار وأصبح��ت
حكومة أكثرية وأقلية يبنى على الش��يء
مقتضاه».
اضاف كرامي« :لقد طالبنا بحقيبتني
أيض��ا ً كـ«تكت��ل وطن��ي» جام��ع وحددنا
احلقائ��ب الت��ي نريده��ا ،وكتكت��ل ايضا ً
طالبن��ا بوزي��ر مس��لم ووزير مس��يحي،
وف��ي ظ��ل تقاس��م احلقائ��ب اخلدماتي��ة
ملصلح��ة أط��راف معينة ،نح��ن أيضا ً لنا
احلق كطرابلسيني بحقيبة خدماتية كي
ننصف مدينتنا».

جعجع :الحكومة تحتاج
إلى القليل من الوقت!

اعتبر رئيس حزب الق��وات اللبنانية

احتف ��ل لبنان والعال ��م باليوم العاملي ملكافحة املخ ��درات ،احملدد بـ 26من
شهر حزيران اجلاري.
احتفال لبنان باليوم العاملي ملكافحة املخدرات هذه السنة كان استثنائي ًا،
فالرئيس سعد احلريري اصدر أمر ًا برفع علم أبيض على اإلدارات واملؤسسات
الرس ��مية ال ��ى جانب العل ��م اللبناني مكت ��وب عليه «لبنان ب�ل�ا مخدرات وبال
إدمان».
بدورها قوى األمن الداخلي قامت بخطوة ايجابية متثلت بنش ��ر حواجز
توعوية في مختلف املناطق اللبنانية للتحذير من تعاطي املخدرات واالجتار
بها.
ول ��م يغ ��ب القض ��اء اللبناني عن حملة الي ��وم العاملي ملكافح ��ة املخدرات،
فأص ��در النائ ��ب الع ��ام لدى محكم ��ة التمييز القاضي س ��مير حم ��ود تعميم ًا
رقم ��ه /40ض 2018/جاء فيه« :للنيابة العامة في حال توقيف ش ��خص بجرم
تعاط ��ي املخ ��درات ان حتيله مبوافقته على جلنة اإلدم ��ان كي يخضع للعالج
وفق� � ًا لإلج ��راءات املنص ��وص عليها ف ��ي امل ��واد  184حتى  190ضمن� � ًا من هذا
القانون» .ويؤكد تعميم القاضي حمود نقطة مهمة كانت تطالب بها الهيئات
واملؤسس ��ات التي تعال ��ج مدمني املخدرات ،هي انه يج ��ب التعاطي مع مدمن
املخ ��درات كمري ��ض يجب معاجلته ،ال كمجرم يج ��ب معاقبته ،على اعتبار ان
مدم ��ن املخ ��درات امنا ه ��و ضحية للتج ��ار واملوزعني الذين يدم ��رون املجتمع
اللبناني وشبابه عبر بيع املخدرات وجتارتها .وقد ترافقت حملة اليوم العاملي
ملكافحة املخدرات أيض ًا مع الكشف عن عشرات األطنان من احلشيشة وحبوب
الكبتاغ ��ون املخ ��درة التي كانت موجودة في مس ��تودعات في خل ��دة واألوزاعي
وغيرها من املناطق ،وكانت معدة للتصدير الى خارج لبنان.
كل ه ��ذه األم ��ور ايجابية جداً ،وت ��دل على أن الدول ��ة بأجهزتها املختلفة
عازم ��ة فع�ل ً�ا على مكافحة جت ��ارة املخدرات وتعاطيها ،وق ��د حتولت املخدرات
ال ��ى م ��ا يش ��به الوباء ف ��ي مختل ��ف املناط ��ق اللبناني ��ة ،حيث كش ��ف حتقيق
أجرت ��ه صحيف ��ة اجلمهورية عن انه بلغ عدد متعاطي املخدرات في لبنان عام
 2163 2017ش ��خص ًا ،وبل ��غ املروجون  406والناقلون للبضاع ��ة  10والتجار 17
واملهرب ��ون  67واملصنع ��ون  6واملزارع ��ون  ،3وبلغ ��ت حص ��ة اللبنانيني  2058من
أص ��ل  2733ش ��خص ًا ُألقي عليه ��م بجرم املخدرات .وتظهر ه ��ذه األرقام حجم
املش ��كلة املتفاقمة لتعاطي املخدرات وجتارتها في مختلف األراضي اللبنانية
التي تؤدي الى جرائم مثل السرقة والقتل واالغتصاب ...الخ.
والالف ��ت ف ��ي موضوع املخ ��درات املتفاقم أن ��ه معلوم ومجه ��ول في نفس
الوقت ،وهو ما يفاقم املشكلة في لبنان واملجتمع اللبناني حيث تعرف الدولة
وأجهزته ��ا األمني ��ة معظم جتار املخدرات الكبار وأماك ��ن وجودهم ،ورغم ذلك
تقف عاجزة عن إلقاء القبض عليهم نظر ًا للحماية السياس ��ية والعش ��ائرية
الت ��ي يتمتعون بها في مناطقهم التي أصبحت مس ��تباحة بكل ما في الكلمة
م ��ن معن ��ى م ��ن الزعران والش ��بيحة وجت ��ار املخ ��درات ،وخصوص ًا ف ��ي البقاع
الشمالي ومنطقة بعلبك  -الهرمل ،حيث حتدث الرئيس بري عن « 120أزعر»
ينش ��رون الفس ��اد ف ��ي املنطقة ،بينما حت ��دث النائب جميل الس ��يد عن غطاء
أمني وتعاون بني جتار املخدرات واألجهزة األمنية.
وبغض النظر عن صحة ما يقال ،يأمل اللبنانيون ان يكون اليوم العاملي
ّ
ملكافح ��ة املخدرات ال ��ذي تزامن مع انطالق اخلطة األمنية للبقاع الش ��مالي
مناس ��بة للدولة اللبنانية وألجهزتها املختلفة لوقف التجاوزات األمنية بحق
أهل البقاع أو ًال ،والتصدي الفعلي لتجار املخدرات ثاني ًا.
فه ��ل تنج ��ح الدولة في هذه املهمة الوطنية وحتمي ش ��باب لبنان من آفة
املخدرات ،أم يكون مصير اخلطة األمنية في البقاع كس ��ابقاتها ،والس ��بب هو
احلسابات السياسية والغطاء األمني؟
مهند عبد الله

األمين العام للجماعة اإلسالمية في لبنان
يبرق إلى الرئيس التركي مهنئ ًا
توج��ه األم�ين العام للجماعة اإلس�لامية ف��ي لبنان عزام
األيوبي ببرقية تهنئة إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
ملناس��بة فوزه باالنتخابات الرئاس��ية التي ج��رت يوم األحد،
وجاء في برقية التهنئة:
فخام��ة رئي��س اجلمهوري��ة التركية الس��يد رج��ب طيب
أردوغان ،حفظكم الله وحفظ دولتكم..
أتوج��ه إليك��م باس��مي وباس��م إخوان��ي ف��ي اجلماع��ة
اإلس�لامية في لبنان بالتهنئة على الثقة التي أوالكم بها شعب
تركيا الش��قيق ،وأنتم بدون أدنى ش��ك أهل لهذه الثقة ،نظرا ً ملا
قمت��م به من إجنازات على مدى س��ت عش��رة س��نة متواصلة،
نقلت��م به��ا اجلمهورية التركي��ة إلى أعلى الدرجات بني س��ائر
دول العالم ،وحققتم لش��عبكم أعلى درج��ات العدالة والتنمية
والرف��اه ،وأزلت��م الكثير م��ن أش��كال التميي��ز والتضييق التي

كان��ت متارس على فئ��ات من مكون��ات الش��عب التركي بغير
وج��ه حق .وق��د كان الش��عب التركي عل��ى درجة م��ن الوعي
بحقوقه وعل��ى درجة من اإلنصاف بحقك��م ،حيث حافظ على
حقوقه عندما أسقط محاولة االنقالب في الرابع عشر من متوز
 ،2016وأنصفك��م م��ن خالل منحك��م الثقة مجددا ً ي��وم الرابع
والعشرين من حزيران .2018
فخام��ة الرئي��س ..أق��ول لك��م ف��ي ه��ذه املناس��بة ،لق��د
أصبحت��م الي��وم ،بنجاحك��م في نهض��ة تركي��ا وحتقيق أعلى
درجات التالحم بني احلكومة والش��عب التركي ،أمالً ومنوذجا ً
للش��عوب التواق��ة إلى احلري��ة والعدال��ة والتقدم ف��ي العالم
العربي واإلس�لامي ،لذلك أدعو الله أن يحفظكم ويحفظ تركيا
حكومة وش��عباً ،وأن يدميكم ش��علة تس��تضيء بها الشعوب
املتطلعة إلى فجر مشرق جديد.

لبنان :ألف ل.ل ،سوريا  50ل.س ،السعودية  5رياالت ،االمارات  7دراهم ،قطر  5رياالت ،الكويت  300فلس ،األردن  700فلس ،البحرين  500فلس ،اليمن  200ريال ،مصر  6جنيه،
السودان  3جنيه ،املغرب  10دراهم ،فرنسا يورو واحد ،انكلترا جنيه واحد ،الواليات املتحدة وبقية األقطار  1،5دوالر أو ما يعادلها.
داخل لبنان 75 :ألف ليرة لألفراد  100/ألف ليرة للمؤسسات

خارج لبنان 100 :دوالر للدول العربية  125 /دوالر ًا أوروبا  150 /دوالر ًا بقية أنحاء العالم (بالبريد اجلوي)
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ك��م ه��ي مرتبك ٌة ومتعث��ر ٌة تل��ك الصفقة التي ّ
بش��ر به��ا الرئيس
األميرك��ي دونال��د ترام��ب ،وأوكل تنفيذها لثالث��ي صهيوني :صهره
جاريد كوش��نر ،ومبعوثه إلى الش��رق األوسط جيس��ون غرينبالت،
وسفيره في إسرائيل ديفيد فريدمان ،بعدما أبعد عن مداوالتها وزارة
اخلارجية ومجلس األمن القومي األميركي ،وجتاهل في السعي إليها
الرباعية الدولية واألمم املتحدة وحلفاءه األوروبيني.
تعثرت الصفقة منذ بدايته��ا ،عندما أعلن ترامب اعترافه بالقدس
عاصم ًة موحدة إلس��رائيل ،يومه��ا غدا املوقف األميرك��ي معزوال ً على
كل صعيد ،س��واء كان ذلك في مجل��س األمن أو اجلمعية العامة لألمم
املتحدة ،أم عبر املؤمتر اإلسالمي في إسطنبول ،وحراك الشارع في كل
مكان ،ما ش ّكل نكسة للمشروع في حلظات والدته األولى.
الثاب��ت الوحيد في الصفق��ة هو إطارها العام ال��ذي يفترض بناء
حتالف��ات جديدة ف��ي املنطقة تكون إس��رائيل جزءا ً رئيس��ا ً منها ،عبر
إح�لال منظوم��ات ص��راع جدي��دة ،تش�� ّكل فيها إي��ران ع��دوا ً ينبغي
عربي
تطبيع
مقارعته ،وترتس��م التحالفات على هذا األس��اس ،وسط
ٍ
ٍّ
صهيوني تصبح فيه إسرائيل جزءا ً من نسيج املنطقة.
ٍّ
ث ّمة ارتب��اك واضح في التفصي�لات ،وفي احلص��ول على موافقة
األطراف املختلفة ،واصطدمت بعض التفصيالت مبعارضة فلسطينية
َ
يل��ق بعضها اآلخر ارتياحا ً إس��رائيلياً ،عل��ى الرغم من
وأردني��ة ،ولم
االنحياز األميركي الكامل إلس��رائيل ،إذ لم يرغب رئيس حكومة العد ّو،
بنيام�ين ننت ياهو ،في تق��دمي أي التزام أو تعهد جتاه الفلس��طينيني،
مهما بدا ضئيالً وشكلياً ،ما أدّى إلى تأخي ٍر إطالقها ،والعودة من جديد
إلى نقاش أفكارها مبا يرضي الطموح الصهيوني كلياً.
ث ّمة انحياز وتواط��ؤ أميركي دائم مع الكيان الصهيونيّ ،
لكن هذه
اإلدارة تخط��ت جمي��ع املواقف النظرية الس��ابقة ل�لإدارات األميركية
املتعاقب��ة ،إذ لم تعد هن��اك مرجعية ما لعملية الس�لام .وث ّمة جتاو ٌز
جلمي��ع قرارات الش��رعية الدولية والقانون الدولي ،حتت ش��عار «ما
يتف��ق عليه الطرفان» .وحتى هذا الش��عار س��رعان م��ا اختفى ،لتحل
مكانه نظرية احلل اإلقليمي بني العرب وإسرائيل ،الذي سيفتح نافذ ًة
صغير ًة للح��ل مع الفلس��طينيني .وتناقضت التصريح��ات األميركية
بني من يقول باستئناف املفاوضات ومن يرى ألاّ مبرر لها ،ذلك ّ
أن حل
القضية الفلسطينية ليس إلاّ اجلزء الصغير الهامشي من هذه الصفقة
الكبرى.
م��ا نش��اهده ونترقبه هو محاول��ة مرتبكة لفرض أم��ر واقع على
الش��عب الفلس��طيني واألمة العربية .ويقوم هذا احل��ل على تكريس
قدس
القدس عاصمة للكيان الصهيوني ،وقد يتف ّتق الذهن عن اختراع
ٍ
أخرى في بعض ضواحيها ،بهدف ابتالع نقمة العرب واملس��لمني من
ٍ
تس��ميات مختلفة ،مثل القدس
هذا القرار .ومن هنا ،ينبغي احلذر من

الش��رقية أو القدس الش��ريف ،عند احلديث عن عاصم ٍة فلس��طينية،
فم��ا هذه أو تلك إلاّ محاولة بائس��ة لتمرير القدس عاصمة إلس��رائيل،
وإظهار حتقيق نصر وهمي.
في الضفة الغربية ،تس��عى الصفق��ة املفترضة إلى تكريس واقع
االس��تيطان واالعت��راف بش��رعيته ،م��ا يعن��ي عملي��ا ً ض��م  %88من
مساحة الضفة الغربية والقدس إلى الكيان الصهيوني ،وهي مساحة
القدس الكبرى واملناطق التي ُيطلق عليها منطقة س��ي ،أي لن يتبقى
للفلس��طينيني منها س��وى  %12ف��ي مراكز املدن الكب��رى ،ضمن جزر
صغيرة ومنعزلة .وحتى هذه ،في أحس��ن حاالتها ،لن تتمتع س��وى
بش��كل من اإلدارة البلدية للسكان وليس لألرض ،وستكون للقاطنني
فيه��ا صفة املقي��م وليس املواط��ن .ولع ّل ف��ي التفكي��ر الصهيوني ما
يسمح لهؤالء مبمارسة شكل من احلقوق السياسية وحقوق املواطنة
ف��ي األردن وعبره��ا ،وه��و ما يس��هّل تهجيره��م الحقاً ،ويب�� ّرر حجم
الضغ��ط الذي يتع ّرض له األردن في هذه الفترة ،حلمله على املوافقة
على مثل هذه الصفقة.
ستكون غزة بني س��ندان احلصار والعقوبات ومطرقة اإلغراءات
املالي��ة والوع��ود بتحقي��ق انفراج��ات اقتصادي��ة ومتوي��ل خليجي
وكهرب��اء وم��اء ومين��اء ومط��ار ومش��اريع اس��تثمارية في س��يناء.
مبعن��ى أ ّنه يجري تصوير مش��كلة قطاع غزة اقتصادي ًة وإنس��اني ًة،
وليست مش��كلة احتالل وحصار .ويكون احلل منطلقا ً من هذا الباب،
عبر تش��ديد احلصار ،إلجبار أهلها على القب��ول بحلول اقتصادية أو
إنسانية جزئية تخفف من بعض جوانب معاناتهم اليومية.
ما يس��عى إليه الع��دو الصهيوني ،مدعوما ً م��ن الواليات املتحدة
األميركي��ة ،ه��و أخطر م��ن ذلك كل��ه ،فالغرض األساس��ي مل��ا يجري
كله ه��و العمل على ن��زع صفة االحت�لال عن األراضي الفلس��طينية،
وإلغ��اء صف��ة احملت��ل ع��ن الع��د ّو الصهيوني .ولك��ن ،لن تس��تطيع
الوالي��ات املتحدة األميركية ،وال إس��رائيل ،أن تغ ّي��ر القانون الدولي،
وال أن تتجاوز الش��رعية الدولي��ة إلى ما ال نهاية ،وهم��ا تدركان ذلك
جيداً ،فاملواثي��ق الدولية كلها تنظم عالقة احملتل باألرض والس��كان
ٍ
انته��اكات وجتاوزات،
ف��ي املناطق احملتلة ،وه��ي مبجملها تدين أي
بل وتعتبر معظمها ،مثل تهجير الس��كان واالس��تيطان ،جرائم حرب
يحاسب عليها القانون الدولي ،وهذا ما يفتقر العدو إلمكانية تغييره
أو تعديله.
«الغرض األساس��ي ملا يجري العمل على نزع صفة االحتالل عن
األراضي الفلس��طينية» ..ولكن ،ماذا ل��و تغ ّيرت صفة املناطق وصفة
الع��د ّو ،فلم تعد املناط��ق محتلة ،ولم يعد العدو محت�لاً؟ هنا تصبح
ال قيم��ة جلميع تلك القوان�ين والقرارات التي اتخذت ،أو التي س��وف
ُتتخذ}.

تأليف الحكومة بين صالح ّيات الرئيس وتدخالت الرئاسة!
بقلم :وائل جنم

قراب��ة الش��هر م�� ّر عل��ى تكلي��ف الرئيس س��عد
احلريري تألي��ف احلكومة اجلديدة بع��د االنتخابات
النيابي��ة الت��ي ج��رت في الس��ادس من أي��ار املاضي
واألم��ور عل��ى حاله��ا م��ن اجلم��ود واملراوح��ة ،ب��ل
والتراج��ع إل��ى ال��وراء .اس��تمع الرئي��س املكلف إلى
آراء الن��واب والكتل النيابية ومطالبهم ،وتش��اور مع
رئيسي اجلمهورية واملجلس النيابي ،وأجرى مروحة
اتص��االت م��ع أغلب الق��وى السياس��ية املوجودة في
املجل��س النيابي وحتى خارجه ،ولك��ن حتى اآلن من
دون أية نتيجة أو جدوى أو تقدّم.
البع��ض أرج��ع س��بب املراوح��ة واجلم��ود إل��ى
تدخ�لات خارجية من أط��راف ليس له��ا مصلحة في
الوق��ت احلال��ي تأليف احلكومة ،ألنه��ا تريد أن تربط
ب�ين لبن��ان وبقي��ة املنطقة م��ن ضمن ص��راع احملاور
اإلقليمية الذي يعبّر عن نفسه ،أو مي ّثله بشكل رئيسي
وأساسي قطران أساسيان هما السعودية وإيران .وقد
يكون ذلك سببا ً وجيها ً لعدم تقدّم مساعي التأليف.
والبعض أرجع الس��بب إلى صراع��ات ونزاعات
داخلي��ة بني الكتل والقوى السياس��ية على احلصص
الوزارية ،ومحاوالت بعض األطراف الداخلية إقصاء
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بع��ض األط��رف األخرى ،في إط��ار املنافس��ة بني تلك
القوى على احتكار متثيل شرائح مجتمعية ومك ّونات
معين��ة بعينها ،وقد يكون ذلك أيضا ً صحيحا ً وس��ببا ً
وجيها ً لعدم تقدّم مساعي الـتأليف.
إال أنّ الش��يء الالف��ت في اآلونة األخي��رة ،والذي
يحمل في طياته تهديدا ً خطيرا ً للنظام السياسي الذي
قام على أس��اس وثيق��ة الوفاق الوطن��ي في الطائف،
هو ف��ي محاولة جتاوز الصالحي��ات و«خلْق» أعراف
دس��تورية جديدة في لبنان تك ّرس نوعا ً من التفس��ير
لبع��ض امل��واد الدس��تورية الت��ي ال حتتاج إل��ى كثير
عناء لفهمه��ا وفهم مضمونها ،وهنا ميكن احلديث عن
محاولة لتجاوز دور الرئيس املكلف تش��كيل احلكومة
سعد احلريري من خالل التدخل في هذه الصالحيات
ماض كان
املنوط��ة به حصراً ،في محاولة الس��تعادة ٍ
فيه رئيس احلكومة مبثابة الوزير األول في دستور ما
قبل الطائف.
لقد بدأ اللبنانيون يتل ّمس��ون مكام��ن العُ َقد التي
حت��ول دون تأليف احلكومة في وقت قريب وس��ريع،

إذ إن مح��اوالت فرض أعراف جديدة في عملية تأليف
احلكومة من مثال أن يكون لرئيس اجلمهورية حصة
وزاري��ة ،أو أن يكون نائب رئي��س احلكومة من حصة
رئي��س اجلمهوري��ة ،أو أن يك��ون لكل طرف سياس��ي
أو كتل��ة نيابية ممثل ف��ي احلكومة ،ونح��ن في نظام
دميقراطي برملاني ،يعني أننا نقوم بتفريغ هذا النظام
م��ن مضمون��ه وجوه��ره ،وبالتال��ي تكري��س هيمنة
جدي��دة بطريق��ة مختلفة ال تخدم املصلح��ة الوطنية،
وال تزيد قوة البلد ،وال تسهم في استقراره وهدوئه.
ال ب ّد من القول إننا في دس��تور ما بعد الطائف لم
يعد هناك ش��يء اس��مه «عهد الرئيس» .تلك التسمية
كانت تطلق على الفترة التي س��بقت دس��تور الطائف
عل��ى اعتب��ار أن رئي��س اجلمهوري��ة كان فيه��ا مي ّثل
رأس الس��لطة التنفيذي��ة ،وهو الذي يش�� ّكل احلكومة
ويديره��ا .كان��ت تل��ك الفت��رة وبتل��ك الصفة تس��مى
«عهد الرئيس» .اليوم لم يعد رئيس اجلمهورية رأس
السلطة التنفيذية ،بل بات في دستور الطائف ،احل َكم
ب�ين الس��لطات بصالحي��ات واضحة ومفهوم��ة ألداء
ه��ذا ال��دور وحف��ظ البلد.
حت ّول النظام في دس��تور
الطائ��ف م��ن رئاس��ي
برملان��ي ،إل��ى دميقراطي
احلكوم��ة
برملان��ي،
مجتمع��ة في��ه ،ه��ي
املس��ؤولة أمام املواطنني.
ب��ل أكثر من ذل��ك من حق
وصالحي��ة احلكوم��ة أن
جتتم��ع وتأخ��ذ م��ا تريد
م��ن ق��رارات بعي��دا ً ع��ن
رئي��س اجلمهوري��ة ،وقد
حلظ الدستور وجود مقر

خاص ومستقل ملجلس الوزراء ،جتتمع فيه احلكومة،
ومت��ارس منه الس��لطة ،ويترأس ه��ذا املجلس رئيس
احلكوم��ة ،ف��إذا حض��ر رئي��س اجلمهوري��ة اجتم��اع
املجلس في مق ّره الذي أفرد له الدستور حيّزا ً واضحاً،
يترأس اجللس��ة ويديرها .حتى جدول أعمال جلس��ة
مجل��س الوزراء فإن من يضعها ه��و رئيس احلكومة،
ويحق لرئيس اجلمهورية إذا حضر اجللسة وترأسها
أن يط��رح عل��ى املجل��س بن��ودا ً م��ن خ��ارج ج��دول
األعمال.
ال ب�� ّد م��ن الق��ول أيض��ا ً إنّ النظ��ام احلال��ي ه��و
دميقراط��ي برملاني من صالحية الرئي��س املكلف فيه
أن يؤل��ف احلكوم��ة الت��ي يريدها وأن يذه��ب بها إلى
املجل��س النياب��ي ،فإما أن يحصل عل��ى ثقة املجلس،
وبالتالي متارس احلكومة ،بتلك الثقة ،الس��لطة وفق
م��ا أق��ره الدس��تور ،وإم��ا أن ميتنع املجل��س عن منح
الثقة للحكومة املُقدّمة ،وبالتالي تتح ّول إلى تصريف
األعمال .أ ّما أن ُتف َرض شروط وحصص على الرئيس
املكل��ف وم��ن ثم بع��د ذل��ك محاس��بته أم��ام املجلس
النيابي ،وأم��ام الرأي العام على اإلخفاق والفش��ل أو
حتى النجاح واإلجنازات ،فليس من اإلنصاف ،وليس
من النظام الدميقراطي احلقيقي.
به��ذا املعن��ى ميك��ن الق��ول إن احل��ق احلص��ري
لتألي��ف احلكوم��ة هو حص��را ً عن��د الرئي��س املكلف،
ولي��س ألح��د أن يفرض علي��ه أي ش��يء ،وليس ألية
جه��ة أو مؤسس��ة ف��ي الدول��ة أن تتدّخل ف��ي عملية
التأليف ،سوى املجلس النيابي عندما ُتطرح الصيغة
احلكومية أمامه للنقاش والتصويت.
إن أب��رز م��ا ّ
يعط��ل عملي��ة تألي��ف احلكوم��ة هو
حجم التدخ�لات من أكثر من جهة في عملية التأليف،
ومح��اوالت تكريس أعراف جدي��دة تعيد إنتاج األزمة
م��ن جديد ،وإن أخطر ما يتهدد البل��د ونظامه في هذه
املرحل��ة هو ه��ذه التدخ�لات والتفس��يرات التي تريد
«خلْ��ق» أجواء وأعراف تطيح النظام احلالي ملصلحة
نظ��ام جديد ق��دمي يعيد إنت��اج الهيمنة حت��ت عنوان
القوة وبعيدا ً عن أي تفكير جدّي باستنهاض البلد من
أزماته احلقيقية}.
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عرقلة تشكيل الحكومة ..هل هي محاولة لالنقالب على اتفاق الطائف؟
تب��دو املش��اورات اجلارية ب�ين الرئي��س املكلف
س��عد احلريري والقوى السياس��ية الرئيسية إلجناز
التش��كيلة احلكومي��ة ف��ي أس��رع وق��ت ممك��ن كأنها
ت��دور في حلق��ة مفرغة بعد أكثر من ش��هر على عملية
التكليف.
وإذا كان البعض يعتبر أن املش��اورات احلكومية
م��ا زال��ت في إط��ار املهل��ة الزمني��ة املقبولة لتش��كيل
احلكوم��ة ،فإن هناك أصواتا ً كثيرة حت ّذر من املماطلة
في عملية تش��كيل احلكوم��ة ،ألن الوضع االقتصادي
واالجتماع��ي للبناني�ين ال يتحم��ل الترف السياس��ي
القائ��م ب�ين مختلف الق��وى السياس��ية ح��ول عملية
تشكيل احلكومة.
في ظل هذه األجواء السياسية التي ترافق اجلهود
التي يبذلها الرئيس س��عد احلريري إلجناز التشكيلة
احلكومية في أس��رع وقت ممكن ،تظهر تس��اؤالت عن
أس��باب العراقي��ل السياس��ية وغير السياس��ية التي
توضع أمام الرئيس املكلف.
هل هذه العراقيل مرتبطة فقط بنتائج االنتخابات
النيابي��ة وطبيعة األحجام السياس��ية الت��ي أفرزتها
هذه االنتخابات؟
ه��ل عملي��ة العرقل��ة املمنهج��ة الت��ي ميارس��ها
الوزي��ر باس��يل والتي��ار الوطن��ي احلر أم��ام الرئيس
س��عد احلريري طبيعي��ة أم مرتبطة باتف��اق الطائف
وصالحيات رئيس اجلمهورية؟
ه��ل التركي��ز على مب��دأ العه��د الق��وي والرئيس
القوي وتس��مية كتل��ة التي��ار الوطني احل��ر النيابية
«تكتل لبنان الق��وي» على عالقة مبا يواجهه الرئيس
سعد احلريري من عراقيل طبيعية ومصطنعة؟
أس��ئلة كثي��رة ت��دور ف��ي األوس��اط السياس��ية
اللبناني��ة املعنية مباش��رة بعملية تش��كيل احلكومة
وتلك التي تخشى على لبنان من التداعيات السياسية
واالقتصادية لعملية االبتزاز السياسي الذي يتعرض
ل��ه الرئيس س��عد احلري��ري من قب��ل الوزير باس��يل
والتيار الوطني احلر.
البداي��ة أوال ً م��ن الوضع احلكومي ف��ي ما يتعلق
بعملي��ة توزي��ع احلص��ص ب�ين الق��وى السياس��ية
الرئيسية.
منذ تكليف الرئيس سعد احلريري عملية تشكيل
احلكومة اجلديدة في الرابع والعش��رين من شهر أيار
املاضي تس��ير ه��ذه العملية ف��ي إط��ار تراجعي رغم
كل الدع��وات والتحذيرات من خطورة تأخير تش��كيل
احلكومة على الوضعني السياسي واالقتصادي.
فالعق��د السياس��ية ما زال��ت على حاله��ا .التيار
الوطن��ي احل��ر يريد س��تة مقاع��د وزارية ،م��ن بينها
الدف��اع واخلارجي��ة بعيدا ً ع��ن حص��ة الرئيس عون
الوزاري��ة الت��ي ح��ددت ب��ـ 3مقاع��د وزاري��ة ،وهو ما
يعن��ي عمليا ً امت�لاك الرئيس ع��ون والتي��ار الوطني
احل��ر منفردا ً الثل��ث املعطل في احلكوم��ة ،وإذا أضفنا
إليهم املقاعد الوزارية للثنائي الش��يعي وهي  6مقاعد
باإلضاف��ة الى املقاعد الوزارية لتي��ار املردة واملطالبة
مبقاعد ملا يس��مى املعارضة الس�� ّنية ،فه��ذا يعني أن
رئي��س احلكومة س��يصبح مكبالً من جمي��ع اجلهات

أو بالتال��ي ميكن فه��م إصرار الرئي��س احلريري على
إعطاء «الق��وات اللبنانية»  4مقاع��د وزارية واحلزب
التقدمي االش��تركي  3مقاعد وزارية رغم الرفض الذي
يبديه الوزير باسيل لهذه الطروحات.
لكن خلف عملية «الش��انتاج» احلكومية الدائرة
ح��ول املقاع��د الوزاري��ة تب��دو عق��دة ظاه��رة للعيان
يح��اول البعض إخفاءها فيما يعبر عنها بكل صراحة
ولي��د جنب�لاط واحل��زب التقدم��ي االش��تراكي .هذه

باسيل..
واحلريري

العقدة هي اتفاق الطائف الذي اع ُتمد دس��تورا ً للبنان
منذ عام .1989
وم��ن املع��روف للجميع أن أكثر مع��ارض التفاق
الطائ��ف ه��و التي��ار الوطن��ي احلر ال��ذي يعتب��ر أنه
أخذ صالحيات رئي��س اجلمهوري��ة وأعطاها لرئيس
احلكوم��ة ومجل��س ال��وزراء مجتمع��اً ،ولذل��ك تبدو
معارض��ة الوزي��ر باس��يل مل��ا يطرحه الرئيس س��عد
احلريري م��ن صيغ حكومية وكأنها محاولة إلرس��اء
أعراف سياس��ية تتعارض
مع اتف��اق الطائ��ف بحيث
يصبح اتفاق الطائف عمليا ً
وكأنه غير موجود.
وهذه املمارسات تظهر
ف��ي التش��ديد عل��ى مقولة
الرئي��س الق��وي والعه��د
الق��وي ،وهو م��ا يتعارض
مع اتفاق الطائف ،ألنه بعد
الطائف الس��لطة التنفيذية
ه��ي بي��د مجل��س ال��وزراء
مجتمع��ا ً برئاس��ة رئي��س

احلكومة.
والوزي��ر باس��يل بع��د التس��وية السياس��ية مع
الرئي��س احلريري التي ج��اءت بالعماد عون رئيس��ا ً
للجمهوري��ة يتصرف وكأنه اآلمر الناهي في احلكومة
بعيدا ً عن الرئيس س��عد احلري��ري ومجلس الوزراء،
فه��و يعرق��ل التعيين��ات ف��ي إدارات الدول��ة بحج��ة
ع��دم الت��وازن الطائفي ،م��ع أن التوازن مش��روط في
موظفي الفئة األولى بحس��ب اتف��اق الطائف ،وقد أثار
الوزير باسيل أخيرا ً إش��كالية كبيرة مع األمم املتحدة
بس��بب املوقف من عودة النازحني السوريني ،رغم أن
موقف احلريري مغاير ملوقف باس��يل لناحية العودة
الفوري��ة للنازح�ين الس��وريني ،ورغم ذل��ك يتصرف
الوزير باسيل وكأنه هو صاحب القرار في البلد.
ويبدو أن استجابة الرئيس سعد احلريري طوال
الفت��رة املاضي��ة الت��ي س��بقت االنتخاب��ات النيابية
ملطالب الوزير باسيل والتيار الوطني احلر انطالقا ً من
احلفاظ على التس��وية السياسية والوضع احلكومي
قد أعطت رس��الة خاطئة للتي��ار الوطني احلر مفادها
أن الفرصة مناس��بة إللغاء اتفاق الطائف عملياً ،وهذا
لب األزمة احلكومية حالياً.
هو ّ
باختص��ار ،لبنان أمام مفترق طرق أساس��ي ،إما
ُيع��اد االعتبار التفاق الطائف والتوازنات السياس��ية
القائمة في البلد عب��ر احلكومة اجلديدة ،وإما يحصل
االنقالب على اتفاق الطائف ويصبح في خبر كان}.
بسام غنوم

بين وليد وتيمور جنبالط:

الحزب التقدمي االشتراكي وتحديات المرحلة المقبلة؟
يواجه احلزب التقدمي االشتراكي في مرحلة ما بعد
االنتخابات النيابية «مرحلة برزخية» ،عبر االنتقال من
زعامة رئيس��ه األس��تاذ وليد جنبالط ،إلى قيادة رئيس
اللقاء الدميقراطي اجلديد تيمور وليد جنبالط .ورغم أن
«جنبالط األب» قد أعلن مرارا ً أنه س��يتخلى عن القيادة
والزعام��ة لنجل��ه تيمور ما بع��د االنتخاب��ات النيابية،
فإن التطورات السياس��ية الداخلي��ة واخلارجية ال تزال
تف��رض احلض��ور الق��وي لولي��د جنبالط على حس��اب
جنل��ه تيمور ،وذلك بانتظار تش��كيل احلكومة ووضوح
صورة األوضاع في الداخل واخلارج.
وم��ع أن االنتخاب��ات النيابي��ة ق��د ثبّت��ت الزعامة
اجلنبالطي��ة درزي��ا ً ووطني��اً ،وتس��لّم تيم��ور جنبالط
منصبه النيابي ورئاس��ة اللقاء الدميقراط��ي ،فإن وليد
جنبالط ال يزال حاضرا ً بقوة في كل املش��هد السياس��ي
الداخل��ي واخلارج��ي ،وه��و ال��ذي يتول��ى إدارة دف��ة
األوضاع وتوجيه السياسة العامة للحزب.
فإل��ى أي��ن يتج��ه احل��زب التقدمي االش��تراكي في
املرحل��ة املقبل��ة م��ا بع��د االنتخاب��ات النيابي��ة؟ ومتى
تنتهي «املرحلة البرزخي��ة» بني وليد وتيمور جنبالط؟
وما أبرز التحديات التي يواجهها احلزب مستقبالً؟

املرحلة البرزخية

بداي��ة ،إلى أي��ن يتجه احلزب التقدمي االش��تراكي
ما بعد االنتخابات النيابية وفي ظل اس��تمرار «املرحلة

د .الحوت إلذاعة الفجر :هناك محاولة لتجاوز الطائف
وتكريس أعراف جديدة بالممارسة بدل النصوص
اعتبر رئيس الدائرة السياس��ية في اجلماعة اإلس�لامية النائب الس��ابق عماد احلوت ،أن ما صدر عن
رئاس��ة اجلمهورية هو محاولة لتجاوز اتفاق الطائف وتكريس أعراف جديدة .وأوضح احلوت أن من حق
رئي��س اجلمهوري��ة إبداء الرأي في نائ��ب رئيس احلكومة والوزراء ،لكن ليس أن يس�� ّميهم كحق مكتس��ب
خ��اص ب��ه .ورأى احلوت في حدي��ث لـ «إذاعة الفج��ر» أن هناك نوعا ً من ضغط ش��ديد لع��ودة املارونية
السياس��ية إلى ما قبل اتفاق الطائف ،وبالتالي إلغاء اتفاق الطائف باملمارس��ة وليس بالنصوص .واعتبر
احلوت أن هناك محاولة لوضع اليد على احلكومة من خالل األوزان ملختلف القوى السياس��ية حتى تكون
هناك غلبة لفريق على فريق آخر ،وبالتالي يضمن قرارات احلكومة أن تكون ملصلحته.
واستبعد احلوت أن يكون هناك فيتو من اخلارج على تشكيل احلكومة ،ورأى أن مجمل العقد داخلية
وحلولها ينبغي أن تكون محلية.
واعتب��ر احل��وت أن الرئيس س��عد احلري��ري يدفع اآلن ثم��ن قناعة خاطئ��ة تولدت لدي��ه بأن رئيس
احلكومة ال يأتي بقوته الذاتية ،بل يأتي بقوة حتالفاته .ورأى احلوت أن احلريري أدار االنتخابات بطريقة
خاطئ��ة وصل��ت به إلى أن يأتي إلى رئاس��ة احلكومة وهو ليس بالقوة الكافية ،ب��ل معتمدا ً على حتالفات
وتسويات ما قبل االنتخابات.
وطال��ب احلوت احلريري باحملافظة على رئاس��ة احلكومة وهيبتها وعدم تقدمي أي تنازل ألي س��بب
كان ف��ي صالحية هذه احلكومة وطريقة تش��كيلها ومن يش��كلها .وأعرب احلوت ع��ن اعتقاده أن احلكومة
متأخرة جدا ً ولن تتش��كل في املدى القريب ،وإن كانت س��رعة التش��كيل أولوية نظرا ً للظروف التي مير بها
لبنان على املستوى االقتصادي وعلى مستوى التسويات املطروحة في املنطقة.

البرزخي��ة» ب�ين رئيس��ه وليد جنب�لاط ورئي��س اللقاء
الدميقراطي تيمور جنبالط؟
لق��د حق��ق احل��زب التقدم��ي االش��تراكي وحلفاؤه
جناحا ً مهما ً في االنتخابات النيابية من خالل احلصول
على معظم املقاع��د النيابية الوزارية (باس��تثناء مقعد
النائ��ب طالل ارس�لان الذي ُترك ش��اغراً ،ومقعد النائب
أنور اخللي��ل الذي يجري االتفاق على تركه بالتنس��يق
مع الرئيس نبي��ه بري) ،وقد حافظ اللق��اء الدميقراطي
على عدد أعضاء كتلته مع خسارة مقعدين في الشوف،
وعُ وِّض ذلك مبقعد درزي في بعبدا.
لك��ن رغم هذا النجاح وتولي النائب تيمور جنبالط
رئاس��ة اللقاء الدميقراطي واملش��اركة في االستش��ارات
احلكومية ،فإن رئيس احلزب وليد جنبالط بقي حاضرا ً
في املش��هد السياس��ي الداخلي ،إن عبر إدارة احلوار مع
الرئي��س املكلف س��عد احلري��ري ،أو عبر زي��ارة اململكة
العربية الس��عودية ،أو من خالل اللق��اءات واالتصاالت
الت��ي يجريها م��ع بقي��ة األح��زاب والقي��ادات اللبنانية
والسفراء العرب واألجانب.
وعم��د «جنب�لاط األب» بع��د مغادرته الس��عودية
وخالل وج��وده في أوروبا إلى ش��نّ حملة قاس��ية على
رئي��س اجلمهوري��ة العماد ميش��ال عون (أو ما يس��مى
العهد) وعل��ى رئيس حزب التي��ار الوطني احلر جبران
باس��يل ،م��ا أدى الى حصول س��جال قاس م��ع مؤيدي
العه��د وقيادي��ي التي��ار ،وق��دَّم احل��زب طعن��ا ً بقانون
التجنيس ،واعتبر أن هذات العهد فاشل.
ومبوازاة ذلك ،كان احلزب يواجه اش��كاالت عديدة
في الس��احة الدرزية ف��ي مواجهة أنص��ار النائب طالل
أرس�لان ،وال س��يما بعد أحداث منطقة الش��ويفات ،وقد
أعل��ن احل��زب التقدمي رفضه توزير أرس�لان ومتس��كه
باملش��اركة ف��ي احلكومة م��ن خ�لال  3وزراء دروز (إذا
كانت احلكومة من ثالثني وزيراً).
وم��ن خالل متابع��ة أداء احلزب التقدمي ورئيس��ه
وليد جنب�لاط وأعضاء اللق��اء الدميقراطي ،فإنّ احلزب
يخ��وض معرك��ة اس��تثمار النج��اح ف��ي االنتخاب��ات
النيابية لتأكي��د دوره الوطني وتثبيت الزعامة الدرزية
على حساب بقية الش��خصيات والقوى الدرزية ،ويبدو
أن «جنبالط األب» س��يواصل إدارة املعركة السياس��ية
واحلزبي��ة في ه��ذه املرحلة ول��م يحدد متى س��يحصل
التسليم الكامل للقيادة لنجله تيمور.

التحديات املستقبلية

لك��ن م��ا أب��رز التحدي��ات الت��ي يواجهه��ا احل��زب
التقدم��ي االش��تراكي واللق��اء الدميقراط��ي ف��ي املرحلة
املقبل��ة؟ وهل يظل ظ�� ّل وليد جنبالط حاض��را ً بقوة في
قيادة هذه املرحلة؟
ق��د يك��ون التح��دي األول ال��ذي يواجه��ه احل��زب
واللق��اء الدميقراطي الي��وم تثبيت زعامت��ه الدرزية من
خالل احلصول عل��ى ثالثة مقاعد وزاري��ة في احلكومة

اجلدي��دة ،وإذا جنح في ذلك فس��يعطيه زخم��ا ً قويا ً في
إدارة املرحلة السياسية املقبلة ،لكن استمرار قيادة وليد
جنبالط لرئاس��ة احلزب يؤدي إل��ى إضعاف دور جنله
تيمور الذي يحاول إثبات حضوره السياسي والشعبي
من خالل سلس��لة خط��وات عملي��ة ومدروس��ة ،إن عبر
االس��تقباالت الش��عبية أو متابع��ة قضاي��ا احملازب�ين
واألنص��ار أو م��ن خ�لال بع��ض االط�لاالت اإلعالمي��ة
املدروسة.
وق��د عم��د ولي��د وتيمور جنب�لاط الى وض��ع «رقم
هاتف واتس آب» خ��اص للتواصل مع الناس ومتابعة
مختل��ف املطال��ب ،وقد يك��ون هذا اإلج��راء تطوي��را ً في
التواصل غير املباشر مع اجلمهور.
لكن التحدي األه��م الذي قد يواجه احلزب التقدمي
في املرحلة املقبلة يتمثل في دوره السياس��ي والشعبي
على صعيد تطوير النظام السياسي اللبناني ومواجهة
التحدي��ات املختلف��ة الداخلية واخلارجي��ة ،فقد حرص
ولي��د جنالط في الس��نوات األخيرة عل��ى اعتماد موقف
وسطي من التطورات اخلارجية وإيجاد نوع من التوازن
في ظل الص��راع بني احملاور املختلف��ة ،وحرص احلزب
عل��ى إط�لاق حمل��ة ملواجه��ة الفس��اد الداخل��ي وإقامة
سلس��لة من املؤمت��رات حول مختلف امللف��ات والقضايا
احلساس��ة ،وح��رص أيض��ا ً عل��ى التوازن ف��ي عالقاته
م��ع مختل��ف األطراف السياس��ية وال س��يما ح��زب الله
واجلماعة اإلس�لامية وتيار املستقبل والقوات اللبنانية
وحزب الكتائب وتيار املردة.
أم��ا على صعي��د العالق��ة م��ع رئي��س اجلمهورية
العماد ميش��ال عون والتيار الوطني احلر ،فهي مت ّر بني
«م ّد وجزر» فأحيانا ً تتحس��ن العالقات ،وأحيانا ً أخرى
تتجه نحو التوتر والتصعيد ،وهذا ما برز في األس��ابيع
األخيرة.
فأي��ن س��يكون موقع احل��زب التقدمي االش��تراكي
واللق��اء الدميقراط��ي م��ن املش��هد السياس��ي الداخلي؟
وكيف سيوازن في عالقاته مع مختلف األطراف؟ وكيف
س��يدير العالقة مع بقية األطراف على صعيد الس��احج
الدرزي��ة؟ وه��ل ميك��ن أن يس��تمر في املوقف الوس��طي
ب�ين إيران والس��عودية؟ وم��اذا عن موقفه م��ن «صفقة
الق��رن» وتصفية القضية الفلس��طينية؟ وكيف س��يدير
العالقة مع النظام السوري مستقبالً إذا جنح النظام في
إثبات قوته؟ وأية رؤية اقتصادية وإصالحية سيقدمها
احلزب مستقبالً في املرحلة املقبلة؟
هذه بعض األس��ئلة التي تطرح على قيادة احلزب
ف��ي املرحل��ة املقبلة بانتظار أن يتس��لم تيم��ور جنبالط
القي��ادة بش��كل كامل وإل��ى حني تنفي��ذ «جنبالط األب»
ق��راره باالنص��راف للعم��ل الوطن��ي والفك��ري الع��ام
والتخلي عن قيادة احلزب والعمل السياسي التفضيلي،
فمتى سيأتي هذا اليوم؟}
قاسم قصير
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وقضية الوزير اإلسرائيلي العميل إليران
اإلعالم العبري..
ّ
رمبا قدم معلومات ذات أهمية عن مواقع ومنش��آت
حساس��ة أو رمب��ا ل��م يق��دم أي معلومات هام��ة ،إال أنها
تعتبر ضربة قوية هزت املجتمع اإلس��رائيلي السياسي
واملدن��ي من عد ّوه��ا اللدود «إي��ران» ،الت��ي كانت تعمل
بصمت مطبق.
ي��وم االثن�ين  6/18س��محت الرقاب��ة العس��كرية
لإلعالم اإلس��رائيلي بنش��ر قصة وزي��ر الطاق��ة والبنية
التحتية ( )1995 -1992السابق وعضو كنيست سابق
من حزب تس��وميت اليميني املتطرف «جونني سيغيف»
الذي يتهم بالتجسس ملصلحة إيران ،حيث اعتقل جهاز
األم��ن العام «الش��اباك» الوزير الس��ابق س��يغيف لدى
عودته إلى «إسرائيل» الشهر املاضي ،بناء على شبهات
ح��ول صلته باملخاب��رات اإليرانية ونقل��ه معلومات إلى
العدو حس��ب زعمه��م ،حيث وصفت صحيفة «إس��رائيل
هيوم» بأن س��يغيف كان ش��ريكا ً كبيرا ً في عملية صنع
القرار اإلسرائيلي.
الصحف��ي نع��وم أمي��ر م��ن موق��ع وال�لا ني��وز قال
ف��ي مقا ٍل له «إن س��يغيف ال��ذي عاش ف��ي نيجيريا في
السنوات األخيرة كان قد وصل إلى غينيا االستوائية في
ش��هر  ،2018وعقب ذل��ك ُنقل إلى «إس��رائيل» بطلب من
الشرطة اإلس��رائيلية بعد أن رفضت الس��لطات الغينية
االس��توائية الس��ماح له بدخول أراضيها بسبب ماضيه
اإلجرامي» ،واجلدير بالذكر ،وحسب إذاعة اجليش ،فإن
س��يغيف كان قد سجن ملدة خمس��ة أعوام بتهمة تهريب
أق��راص مخ��درات من هولن��دا ،ووفق��ا ً لصحيفة هآرتس
فإنه أطلق سراحه في عام .2007
وخ�لال التحقي��ق اعترف س��يغيف ب��أنّ املخابرات
اإليراني��ة جندت��ه ،فف��ي ع��ام  2012ب��دأت العالقة بني
س��يغيف ومس��ؤولني ف��ي الس��فارة اإليرانية ف��ي دولة
نيجيري��ا ،عق��ب ذل��ك التق��ى س��يغيف م��ع ش��خصيات
إيراني��ة في مختلف أنحاء العال��م ،حيث كانت تدور تلك

اللقاءات في الفنادق والش��قق التي يعتقد أنها تستخدم
في أنش��طة سرية ،وأس��تخدم س��يغيف نظام اتصاالت
سري لتشفير الرسائل.
وكش��فت التحقيق��ات أيض��ا ً أن س��يغيف أعط��ى
مش��غليه معلوم��ات متعلق��ة بس��وق الطاق��ة واملواق��ع
األمني��ة واملبان��ي واملس��ؤولني ف��ي الهيئات السياس��ية
واألمني��ة في «إس��رائيل»  ،وبهدف ذلك نس��ج س��يغيف
عالق��ات م��ع ش��خصيات إس��رائيلية له��ا عالق��ة باألمن
والدف��اع والعالق��ات اخلارجية ،وعمل أيض��ا ً في جتنيد
بعض العناص��ر ملصلحة املخاب��رات اإليرانية من بينها
خبراء في األمن سابقون.
وبحس��ب القناة  11فإن الش��اباك قبل خمسة عشر
عاما ً كان قد حذر الوزير سيغيف من محاوالت حزب الله
جتنيده ،حيث اعتبرت القناة أن عملية التجنيد هذه هي
اإلجناز األكبر للمخابرات اإليرانية ،ونقل راديو إسرائيل
عن مصادر أمنية أن س��يغيف لم يعترف بأنه خائن ،بل
قال إنه حاول خ��داع اإليرانيني للحصول على معلومات
لكي ينقلها إلس��رائيل ،وبالتالي نفى تلقيه أية أموال من
إي��ران ،وقال احمللل العس��كري يوس��ي ملم��ان إن قضية
س��يغيف هي األس��وأ على اإلطالق ،وإنها حتت��ل املرتبة
 10من حيث أعلى اجلواس��يس واخلون��ة الذين اعتقلوا
في «إسرائيل».
أم��ا صحيف��ة يديع��وت أحرن��وت ،فقال��ت إن قيس
عبي��د (عربي  -إس��رائيلي) مقي��م في الطي��رة وعمل مع
حزب الله ،رأى في وزير البنية التحتية الس��ابق فريسة
محتمل��ة ،كان ذل��ك قبل أن يز ّور س��يغيف جواز الس��فر
الدبلوماس��ي ،وبطاقات االئتمان ،وأضافت الصحيفة أن
عبيد رتب للوزير الس��ابق عددا ً م��ن الصفقات التجارية
املربحة مع ش��خصيات في اخلليج تعمل ملصلحة حزب
الل��ه وإيران ،الت��ي كان الهدف في النهاي��ة هو اختطاف
س��يغيف واس��تبدال أعضاء من حزب الله ب��ه ،حيث لم

مسيرات غزة على موعد
مع التوسع واالنتقال لساحات أخرى
ص�� ّرح عض��و الهيئ��ة
الوطني��ة العلي��ا ملس��يرة
الع��ودة خال��د البط��ش ،بأن
مس��يرات الع��ودة مس��تمرة
حت��ى حتق��ق أهدافه��ا الت��ي
أعلنته��ا ،مثمن��ا ً مش��اركة
اجلرح��ى في اجلمع��ة الـ 13
بفعاليات املس��رة الش��عبية
«رغم جراحهم النازفة».
وتاب��ع البط��ش ف��ي
حدي��ث لـ«قدس ب��رس» يوم
اجلمع��ة« ،ه��ذه املس��يرات س��تتواصل وستس��تمر،
وهي على موعد مع التوس��ع ،واالنتقال إلى س��احات
مواجه��ة أخرى ض��د االحتالل واحلص��ار الظالم على
قطاع غزة».
ورأى املتح��دث باس��م حرك��ة «حم��اس» ،حازم
قاس��م أن مشاركة عش��رات اآلالف في اجلمعة الثالثة
عش��رة في مس��يرات الع��ودة «يؤك��د أننا أم��ام حالة
نضالي��ة جماهيرية مس��تمرة حتى حتقي��ق أهدافها،
وتثبي��ت حقه��ا ف��ي الع��ودة ،وف��ي كام��ل الت��راب
الفلس��طيني ومدينة القدس ،وحق شعبنا في العيش
الكرمي فوق أرضه عبر كسر احلصار».
وش��دد قاس��م ف��ي تصريح��ات خالل مش��اركته
باملس��يرات ش��رق غزة ،على أن الش��عب الفلسطيني
«يع��ض على جراح��ه ملواصلة كفاحه ض��د االحتالل
حتى احلرية والعودة».
وأش��ار إلى أن املس��يرات «حتمل رس��الة لإلدارة
االمريكي��ة التي حت��اول مترير مخططات أو مش��اريع
لتصفية القضية الفلس��طينية ،بأن شعبنا الثائر على
احلدود سيدفن تلك املش��اريع ،ولن يسمح ألي طرف
كان أن ينتقص حق من حقوقه».
وقد أفادت مصادر طبية فلس��طينية بأن أكثر من
 200مواطن فلسطيني أصيبوا يوم اجلمعة برصاص
وغاز «إس��رائيلي» خالل مش��اركتهم بـ«جمعة الوفاء
للجرحى» في إطار مسيرات العودة على حدود قطاع
غزة.
وق��ال الناط��ق باس��م وزارة الصح��ة ف��ي غ��زة،
أش��رف القدرة ،إنه ُس��جل يوم اجلمعة  206إصابات

بقلم :ياسر مناع
ُتن َّف��ذ اخلط��ة ألن ح��زب الله وجد ش��خصية أخ��رى أقل
ح��ذرا ً وهو العقيد «احلنان تننباوم» الذي اخ ُتطف و ُنقل
من اخلليج إلى بيروت خالل صفقة املخدرات.
وي��رى مركز القدس لدراس��ات الش��أن اإلس��رائيلي
والفلس��طيني أن هذه القضية له��ا أبعاد أخرى ال تقتصر
على إنزال عقوب��ة رادعة بحق الوزي��ر املتهم ،بل متثلت
ف��ي إظهار النش��اط والس��عي اإليران��ي الرام��ي لتجنيد
شخصيات وازنة ذات تاريخ سياسي في «إسرائيل» وإن
لم حتصل من خاللها على معلومات إال أنها حتدث هزات
داخل املجتمع اإلس��رائيلي تعم��ل على تفكيكه وإضعاف
الثقة به ،باإلضافة إلى تبديد الرواية اإلسرائيلية القائلة
إن «إس��رائيل» هي الوحيدة القادرة على اختراق الدول،
وال سيما في منطقة الشرق األوسط ،وبالتالي من املمكن

إصابة ثالثة
إسرائيليين
في عملية
دهس
جنوبي
الضفة
الغربية

أن نشهد قرارات من املؤسسة العسكرية تقضي بتشديد
الرقاب��ة عل��ى الدبلوماس��يني اإلس��رائيليني ف��ي أرج��اء
العالم}.

أف��اد اجليش اإلس��رائيلي بوقوع عملي��ة دهس غير واضح��ة املعالم
قرب قري��ة بجنوب الضفة الغربي��ة ،فيما أفاد اإلعالم اإلس��رائيلي بوقوع
إصابات.
وق��ال الناط��ق باس��م اجلي��ش اإلس��رائيلي ،أفيخ��اي أدرع��ي ،عب��ر
«تويتر» إنه «في الس��اعة األخيرة قام س��ائق فلس��طيني مبحاولة دهس
قوة عس��كرية كانت في دورية على األقدام في قرية حوسان ،حيث أصيب
ثالثة جنود بجروح طفيفة يتم معاجلتهم في املكان ،وس��يتم نقلهم الحقا ً
ملواصل��ة الع�لاج في املستش��فى» .وتاب��ع أدرعي« :يتم متش��يط املنطقة
بح ًثا عن املخرب».
وشهدت املناطق الفلسطينية واملستوطنات اإلسرائيلية عدة حوادث
طعن ودهس اس��تهدفت إس��رائيليني ،فضالً عن مصادم��ات بني محتجني
فلس��طينيني وقوات اجليش اإلس��رائيلي منذ أوائل كان��ون األول املاضي،
حني أعلن الرئيس األمريكي دونالد ترامب اعترافه بالقدس.

الفلسطينيين
وقضية الالجئين
األونروا..
ّ
ّ
بعد نقل السفارة
بقلم :كاظم عايش

بني الفلس��طينيني ،بجراح متفاوتة إلى جانب حاالت
اختناق بالغاز املُدمع الذي أطلقته قوات االحتالل.
وأض��اف القدرة ف��ي تصريح ات صحفي��ة له أن
م��ن بني املصاب�ين  120جريح��ا ً عوجلوا ف��ي النقاط
امليداني��ة عل��ى ح��دود قط��اع غ��زة ،و 86عوجلوا في
مشافي القطاع.
وأوض��ح أن م��ن ب�ين املصاب�ين ثماني��ة أطفال،
وامرأتني ،مش��يرا ً إلى أن هناك  44مصابا ً بالرصاص
احل��ي؛ س��بعة منه��م ف��ي حال��ة اخلط��ر ،و 30حالة
ّ
اختناق بالغاز ،و 12إصابة «أخرى».
ولف��ت الناط��ق باس��م «صحة غ��زة» النظ��ر إلى
اس��تمرار اس��تهداف قوات االحتالل للطواق��م الطبية،
مؤك��دا ً إصاب��ة أحد مس��عفي جمعي��ة اله�لال األحمر
الفلس��طيني ،ومس��عفة أخرى بجراح مختلفة ش��رق
قطاع غزة.
واستش��هد منذ انطالق «مس��يرات الع��ودة» في
قطاع غزة بتاري��خ  30آذار املاضي ،للمطالبة بتفعيل
«حق الع��ودة» لالجئني الفلس��طينيني ورفع احلصار
اإلس��رائيلي ع��ن القط��اع 138 ،فلس��طينيا ً برصاص
ق��وات االحت�لال ،من بينهم س��بعة ش��هداء احتجزت
جثامينهم ولم يس��جلوا في كش��وفات وزارة الصحة،
وأص��اب قرابة  14ألف آخري��ن ،بينهم  350في حالة
اخلطر الشديد.
وأعلن��ت «الهيئ��ة الوطني��ة العلي��ا» ملس��يرة
العودة وكس��ر احلصار ،أن اجلمعة القادمة س��تحمل
اس��م «جمعة م��ن غزة إل��ى الضفة وح��دة دم ومصير
مشترك»}.

عق��دت اللجنة االستش��ارية لألونروا اجتماعها العادي في األردن في األس��بوع املاضي وس��ط
مخاوف من املزيد من تقليص اخلدمات التي تقدمها لالجئني والتي أصبحت جراء التراجع والتقليص
املنهجي املبرمج الذي قامت به إدارتها بسبب العجز املالي املفتعل الذي سببته الدول املانحة وعلى
رأس��ها الواليات املتحدة األمريكية ،وبضغط من اللوبي الصهيوني ف��ي الكونغرس األمريكي ،الذي
حاول س��ابقا ً أن يصم األنروا بدع��م اإلرهاب وفبرك أحداثا ً لهذه الغاية ،وحاول طرح مس��ألة إعادة
تعريف الالجئ الفلسطيني ليحرم أبناء الالجئني وأحفادهم حق العودة إلى وطنهم .ولكن رغم فشل
كل هذه احملاوالت اليائس��ة للقفز على حقوق الالجئني ،إال أن اإلدارة األمريكية في عهد ترامب أرادت
أن حترق مسار املؤامرة لتقفز إلى إجراءات عملية في تنفيذ صفقة القرن ،فاعترفت بالقدس عاصمة
للكيان الصهيوني ،وقررت تقليص مس��اهمتها في موازن��ة األنروا إلى أقل من الثلث متهيدا ً إللغائها،
وش��طب صفة الالجئني والس��عي لتوطينهم حيث يقيمون ،وبالتالي إنه��اء ملف الالجئني والعودة،
وهو أهم وأكبر امللفات املوجودة على طاولة املفاوضات العبثية.
اللجنة االستش��ارية ال متلك حلوال ً س��حرية حلل مش��كلة متويل األونروا ،ه��ي فقط كانت تقدم
املقترح��ات والتوصيات للدول املانح��ة ،وما دامت النية واإلرادة متوافرة ل��دى هذه الدول فال توجد
مش��كلة أص�لاً ،ولكن ح�ين تقع هذه ال��دول حتت الضغ��وط السياس��ية وتتذرع بع��دم قدرتها على
االس��تمرار فهذا يعني أن مسارا ً سياسيا ً جديدا ً يرسم ملس��تقبل االنروا والالجئني وحق العودة ،وأن
أجندات صفقة القرن هي التي تؤخذ باالعتبار.
املطل��وب اآلن ه��و كيفي��ة التص��دي للضغ��وط السياس��ية ،وتفوي��ت الفرصة عل��ى املتربصني
بقضية الالجئني والذين يحاولون تصفيرها على حس��ابهم ،غير آبهني للقرارات الدولية وال احلقوق
اإلنس��انية ،وال املعان��اة التي س��يتعرض له��ا الالجئون نتيجة هذه التس��ويات اجلائ��رة ،وال حتى
املش��اكل االقتصادية والسياس��ية واالجتماعية التي س��تتعرض لها الدول املضيف��ة لالجئني ،وهذا
يستدعي أن يقف اجلميع ،الالجئون والدول املضيفة واملجتمع العربي والدولي أمام هذه احملاوالت
البائسة والظاملة ،التي تضع املنطقة كلها على صفيح ساخن ،وحالة من انعدام األمن ،الذي قد يؤدي
إلى نتائج لم تكن في حس��اب املخططني لهذا االنقالب على احلقوق ،والذين يظنون أن الظرف مؤات
لتنفيذ مخططاتهم اإلجرامية بحق الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة ،ونسوا أن الشعوب لم تعد
غائب��ة عما يحاك من مخططات تس��تهدف وجودهم وحقوقهم ،وخاصة الش��عب الفلس��طيني الذي
أثب��ت للقاص��ي والداني أنه قادر على إفش��ال كل املؤامرات رغم كل الظروف ،وأن الش��عوب العربية
كله��ا تقف إل��ى جانبه رغم ظروفها الصعب��ة واملعقدة ،وأن األنظمة ال ميكنه��ا أن تغمض أعينها عما
يجري ألنها أيضا ً مستهدفة بهذه املخططات اخلبيثة التي ال تراعي سوى مصلحة العدو احملتل.
إن موقفا ً ش��عبيا ً ورس��ميا ً ف��ي الدول املضيفة وموقفا ً م��ن جامعة الدول العربي��ة كفيل بتجاوز
األزم��ة بأقل التكاليف ،واملبالغ املطلوبة لتجاوز األزمة هي مبالغ بس��يطة ال تكاد تذكر إذا ما قورنت
مب��ا ينف��ق على احل��روب والصفقات ،ودولة واحدة تس��تطيع أن تس��د حاج��ة األون��روا إذا توافرت
اإلرادة ،وإال ،ف��إن ثمن التجاوز على احلقوق س��يكون مكلفا ً جداً ،وفرض األمر الواقع على الش��عوب
لم يعد ممكناً ،وعقلية االس��تعالء والغطرس��ة ال تنفع في سياسة األمور املعقدة ،التي ال ميكن التنبؤ
بنتائجها ،وإن غدا ً لناظره قريب ،ونتمنى أال تندم أمريكا وحلفاؤها حيث ال ينفع الندم}.
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السياسات الدول ّية ما قبل التسوية النهائية في سورية
انسحبت الواليات املتحدة من االتفاق النووي مع
إيران ،ثم أصدرت عبر وزير خارجيتها ،مايك بومبيو،
حتذيرات ش��ملت  12قضية ،لو ن ّفذته��ا إيران لعادت
إل��ى إي��ران الطبيعي��ة ،وجلرت تصفي��ة كل ما يخص
النووي والباليستي والسيطرة اإلقليمية .تريد أميركا
إخراج إيران من س��ورية وكل املنطق��ة العربية ،وهذا

مهم للعرب .مشكلتنا هنا في غياب أي مشروع قومي
أو وطني عربي.

إيران ..واملصالح اإلسرائيلية

إس��رائيل الت��ي ل��م تتوق��ف يوم��ا ً ع��ن التندي��د
بإي��ران وبسياس��اتها ف��ي املنطق��ة ،وإزاء إس��رائيل

إسرائيليين
سقوط صاروخين
ّ
قرب مطار دمشق
ذك��رت وكال��ة األنب��اء التابع��ة للنظ��ام
الس��وري (س��انا) ،فجر الثالثاء ،أن صاروخني
إسرائيليني سقطا قرب مطار دمشق الدولي ،من
دون إضافة أية تفاصيل.
وأوردت س��انا ف��ي خب��ر عاج��ل «س��قوط
صاروخني إس��رائيليني في محيط مطار دمشق
الدول��ي» في جنوب ش��رق العاصم��ة ،دون أن
توض��ح طبيع��ة املوق��ع املس��تهدف وال م��ا إذا
كان القصف قد تس��بب بأية خس��ائر بشرية أو
مادية ،فيما أفادت وس��ائل إع�لام أخرى ُمقربة
م��ن النظ��ام ،ب��أن الدفاع��ات اجلوي��ة تص��دّت
للصاروخني وأسقطتهما.
كم��ا لفت��ت إل��ى أن أص��وات انفج��ارات
متوس��طة الش��دّة س��معت في محيط العاصمة

دمشق ،ناجمة عن انفجارات في املطار .ونشرت
تس��جيالً مصورا ً يظه��ر حريقاً ،قال��ت إنه ناجم
عن القصف اإلس��رائيلي الذي اس��تهدف محيط
مطار دمشق الدولي.
م��ن جهت��ه ،ق��ال مدي��ر «املرصد الس��وري
حلق��وق اإلنس��ان ،رامي عب��د الرحم��ن ،لوكالة
«فران��س برس» إن «الصاروخني اإلس��رائيليني
اس��تهدفا مس��تودعات أس��لحة لـ«ح��زب الله»
قرب املطار» ،مش��يرا ً إلى أن «القصف لم يس��فر
عن انفجارات ضخمة».
وتكررت االس��تهدافات اإلس��رائيلية ملواقع
النظام وإي��ران و«حزب الل��ه» اللبناني ،أخيراً،
في محيط دمش��ق وحم��ص ودير الزور بش��كل
ملحوظ}.

«سكاي سبوتر» ..آخر وسائل االحتالل
لمواجهة طائرات غزة الحارقة
ب��دأ جي��ش االحت�لال
اإلس��رائيلي من��ذ ع��دة
أي��ام بنش��ر نظ��ام «س��كاي
س��بوتر»( ،أو ما يعني عيون
إلكتروني��ة) ،على حدود غزة
به��دف اكتش��اف الطائ��رات
والبالون��ات احلارق��ة الت��ي
تطل��ق م��ن القط��اع عل��ى
مستوطنات غالف غزة.
وكشفت صحيفة «تاميز
أوف إس��رائيل» النق��اب
ع��ن تطوير ت��ل أبيب ونش��رها نظاما ً يس��مى العيون
اإللكتروني��ة ،ميكنه اكتش��اف البالون��ات والطائرات
الورقية احلارقة أثناء وجودها في اجلو.
وأف��ادت الصحيف��ة العبرية بأن النظ��ام اجلديد
«يراق��ب حترك الطائ��رات احلارقة املنطلق��ة من غزة،
ويوجه رجال اإلطفاء إلى أماكن س��قوطها ،ما مي ّكنهم
ّ
من الوصول إلى موقع الس��قوط إلخم��اد النيران قبل
انتشارها».
ولفت��ت إل��ى أن نظ��ام «س��كاي س��بوتر» ال��ذي
طورته ش��ركة «رفائيل» ألنظمة الدفاع املتط ّورُ ،نشر
عن��د حدود غزة من��ذ بضعة أيام ،حي��ث ميكن النظام
مواجهة طائرات مس��يّرة صغيرة ،ومراقبة البالونات
والطائرات الورقية وحتديد موقعها واجتاهها.
واتخذ الفلسطينيون خالل مسيرة العودة الكبرى
التي انطلقت في  30آذار املاضي ،طرقا ً جديدة ملقاومة
االحتالل اإلسرائيلي باتت أكثر جناحا ً من احلجر ،من
خالل استخدام الطائرات الورقية احململة بالزجاجات
احلارقة والعبوات الناسفة.

وسببت تلك الطائرات ،احتراق مساحات واسعة
من أراضي املس��توطنني املزروعة بالقمح والش��عير،
وكذلك احت��راق مئات الدومنات م��ن الغابات ،ما كبّد
االس��رائيليني خس��ائر مالي��ة بالغ��ة بس��بب احتراق
محاصيلهم ،واضطرار بعضهم إلى حصادها مبكراً.
وفش��لت حت��ى اللحظ��ة مح��اوالت اجلي��ش
اإلس��رائيلي في التعامل مع هذه الطائرات التي باتت
تش��كل تهديدا ً حقيقيا ً للمحاصيل القريبة من السياج
الفاصل.
وقد دمرت «الهجمات احلارق��ة»؛ وفق الصحافة
العبرية ،مساحات واس��عة من األراضي ،حيث تشير
التقدي��رات األولي��ة إل��ى احت��راق نح��و  17ألف دومن
و 500متر من األراضي خالل الشهرين األخيرين.
وأطلق اجليش اإلس��رائيلي في األسابيع األخيرة
ع��دة طلقات حتذيري��ة باجتاه مجموعة فلس��طينيني
يس��تعدون إلط�لاق طائ��رات ورقي��ة حارق��ة باجتاه
غ�لاف غ��زة ،باإلضاف��ة إلى ش��ن غ��ارات جوية ضد
أهداف تابعة حلماس ردا ً على الهجمات احلارقة}.

بقلم :عمار ديوب
ذاتها ،اس��تفادت من سياس��ة أميركا اجلديدة ،وبدأت
تضاعف قصفه��ا اجلوي أية قواعد عس��كرية إيرانية
في س��ورية ،وكذلك أي شحن أس��لحة إلى حزب الله.
ّ
تغطي إسرائيل نفسها عبر تنسيقها التام مع الروس،
م��ن أجل القي��ام بذلك ،وقد أخذت ض��وءا ً أخضر منهم
أخي��راً .إي��ران الت��ي ن��دّدت أكث��ر م��ن م��رة بالروس،
لع��دم معاقبتهم إس��رائيل ،أو ملنعها م��ن القصف في
س��ورية ،صمتت أخي��راً؛ فهي حتتاج إلى روس��يا في
معركتها ضد السياس��ات األميركية ،وهناك من ينشر
تقاري��ر تفيد بحدوث لق��اءاتٍ بني حكومي�ين إيرانيني
وإس��رائيليني ،بغ��رض توضي��ح سياس��ة إي��ران في
سورية ،وأنها ال تستهدف إس��رائيل ،بل احلفاظ على
النظ��ام الس��وري ،أي أن إي��ران تناور ب��ذكاء ،بعد أن
ب��دأ اخلناق يحاصرها دولي��ا ً وإقليمياً .وهذا لن يفيد،
فإسرائيل لم تعد تقبل سياسات االستسالم السرية!
الضغ��ط اإلس��رائيلي والقص��ف املس��تمر،
س�� ُيضعف النظام في س��ورية بالتأكيد ،فإيران بدأت
فعلي��ا ً بتقلي��ص قواتها في س��ورية ،وتفي��د التقارير
بانسحاب كثير من قواتها من درعا والقنيطرة ،ورمبا
شملت االنسحابات كل س��ورية .يدعم هذه الفكرة أن
الروس لم يس��تثنوا القوات اإليراني��ة ،حني أوضحوا
رؤيتهم بخصوص تلك القوات ،وأنها تشمل اإليرانية
واألميركية والتركية .ويتالقى املنطق الروسي هذا مع
السياس��تني ،األميركية واإلس��رائيلية ،في طرد إيران
من سورية ،ورمبا من كل الدول العربية.
أوضح��ت روس��يا أيضا ً أنه��ا لن تعي��د درعا إلى
س��لطة النظام ،فهناك اتفاق مع أميركا يضمن خفض
التصعيد .وتتضمن ه��ذه اخلطوة عدة نقاط ،أوال ً هي
ورقة سياس��ة روس��ية تقدمه��ا ألميركا ب��أن حصتها
مضمون��ة ف��ي كل س��ورية ،وقبالة ذلك هن��اك تقارير
تفيد باحتمال فكفكة قاع��دة التنف وإعطائها للروس،
وأيض��ا ً ضم��ان بق��اء األس��د ف��ي رأس الس��لطة إل��ى
ع��ام  ،2021وق��د ُيف َتح معب��ر نصي��ب ،وتبقى قوات
املعارضة بكامل س�لاحها في مناطقها .النتيجة هنا،
أن روس��يا وأمي��ركا ُت��د ّوران الزوايا ،وإي��ران وحدها
املتض ّرر من ذلك كله.

أوروبا ستنحاز ألميركا

أطلقت إي��ران التي جتد نفس��ها محاص��رة ،على
لس��ان مرش��دها ،س��بعة ش��روط للبقاء ف��ي االتفاق
الن��ووي ،وكانت مبثابة تهديدات ألوروبا لكي ترفض
السياسة األميركية ،وإبقاء السوق األوروبية مفتوحة
أم��ام النفط اإليران��ي وإبق��اء العالق��ات االقتصادية.
لهجة التهديد والوعيد لن تس��مح بعالقات مس��تمرة
م��ع أوروب��ا؛ فاألخي��رة أُعطي��ت مهل��ة تس��عني يوما ً
إلنهاء اس��تثماراتها ف��ي إيران ،ولتق��دمي اتفاق نووي
بديل ،وبعدها س��تفرض أمي��ركا عقوبات على أوروبا
ذاته��ا ،إذا ل��م يتحق��ق مطلبه��ا .طبعا ً ال يق��ارن حجم
االس��تثمارات ب�ين كل م��ن أوروب��ا وأميركا بالس��وق
اإليراني��ة ،وبالتال��ي ال ميك��ن أوروبا مقارنة الس��وق
اإليراني��ة باألميركي��ة .إيران التي اعتم��دت الطائفية،
وتش��كيل ميليش��يات مس��لحة ،استفادت س��ابقا ً من
السياس��ة األميركية باالنكفاء ،ومتدّدت إقليمياً ،لكنها
اآلن جت��د نفس��ها وجها ً لوج��ه مع أميركا وإس��رائيل،
وت��رى أن سياس��ة التوافق بينهما وض��د العرب تكاد
تنته��ي .إذا ً لم يع��د أمام إيران إال سياس��ة التفجيرات
وخلخل��ة األم��ن بش��كل واس��ع ،والتس��بب مبش��كلة
إرهاب كبي��رة؛ رمبا هذه فرصتها األخيرة .وما يقلص
أهمية ذلك التشدّد األميركي واملراقبة الدقيقة وتقلص
وج��ود تنظيمي داع��ش والقاعدة ،والرغبة الروس��ية
ف��ي الوص��ول إل��ى ح�� ٍّل ف��ي س��ورية ،أي إنه��ا تريد
إنه��اء احلرب ،وليس الس��ماح بسياس��ة التفجيرات،
واملناورة مع األميركان؛ فالواليات املتحدة واس��رائيل
تعطيان روس��يا الفرص��ة األكبر في احتالل س��ورية،
وهي ستفعل ذلك ،وتضمن مصلحتهما.
ال يؤكد اخلطاب األميركي أهمية س��ورية ،ولكنه
يس��تخدمها ضم��ن إط��ار املفاوض��ات م��ع ال��روس،
لرس��م مناطق نفوذ عاملي��ة ومحاصرة الصني .ال يرى
األميركان س��ورية مفيدة لهم ،وله��ذا يؤكدون دور كل
من روس��يا لف��رض احتاللها ودور االحت��اد األوروبي
واخللي��ج الحقا ً في إعادة اإلعمار ،وتأكيد االنس��حاب
الحقاً .هذا ما يدفع الروس إلى أخذ حتفظات األميركان
باالعتبار ،والتقيد بها.

السياسة التركية

تق��وم االس��تراتيجية التركي��ة في س��ورية على
متك�ين اإلس�لاميني واحل��وار م��ع الس��لطة ،جلعلهم
ج��زءا ً منه��ا ،والحقا ً وضعه��م عل��ى رأس املعارضة،
وكذل��ك مس��اندتهم ف��ي الس��يطرة عل��ى الفصائ��ل
العس��كرية؛ واآلن هم م��ن يتصدّر جرابل��س وعفرين
والباب ،وس��يكون األمر عينه في ك ٍّل من منبج وإدلب،

التمهيد لكتابة فصل جديد
من محادثات جنيف السورية
أجرى املبعوث األممي
اخلاص باألزمة الس��ورية
س��تفان دي ميس��تورا
لق��اء م��ع ممثل��ي فرنس��ا
وأملانيا وبريطانيا واألردن
والس��عودية والوالي��ات
املتح��دة ،م��ن أج��ل متهيد
الطري��ق أم��ام ب��دء جولة
جدي��دة م��ن مفاوض��ات
جني��ف الت��ي ترعاها األمم
املتحدة وفقا ً لقرار مجلس
األمن رقم .2254
وبح��ث اللقاء آلية تأس��يس جلنة دس��تورية في
سوريا والطريقة التي ستعمل بها .وقال دي ميستورا
للصحفيني إن االجتماع كان «هاماً».
وم��ن جانبه��ا أعرب��ت األط��راف املش��اركة ف��ي
االجتماع عن تخوفها من التصعيد العسكري املستمر
في جنوب غربي سوريا.
وج��اء في بي��ان مكت��ب دي ميس��تورا أن أطراف
االجتماع دعوا إلى إنهاء العنف ،وأن املباحثات كانت
جوهرية من أج��ل تعزيز األرضية املش��تركة في دعم
التسوية السياسية في سوريا.
يش��ار إل��ى أن مجلس األم��ن كلف دي ميس��تورا
بصياغ��ة اتف��اق سياس��ي ب�ين األط��راف املتنازع��ة
ف��ي س��وريا ،يتضمن وض��ع دس��تور جدي��د وإجراء
انتخابات.
وفي كانون الثاني املاضي عهد مؤمتر سوتش��ي
بش��أن س��وريا ل��دي ميس��تورا مبهمة تش��كيل جلنة
لكتابة دس��تور جديد لسوريا .وتعهد املبعوث األممي
حينه��ا بإج��راء مش��اورات موس��عة ف��ي م��ا يتعل��ق

بأعض��اء اللجنة الت��ي ال يتوقع أن تض��م أكثر من 50
عضواً.
عضوية اللجنة
وأرس��لت حكوم��ة بش��ار األس��د قائمة إل��ى األمم
املتحدة باملرش��حني لعضوية اللجنة ،في حني يتوقع
أن تق��وم املعارض��ة بخط��وة مماثلة في وق��ت قريب.
ويتوق��ع دي ميس��تورا أيضا ً أن يعقد مس��ؤولون من
إي��ران وروس��يا وتركي��ا مزي��دا ً من احملادثات بش��أن
سوريا خالل األسابيع القليلة املقبلة.
من جهته ،قال الرئيس بشار األسد في تصريحات
لقناة «أن تي في» الروسية إن أي إصالحات دستورية
ف��ي بالده يجب أن تكون بعد إجراء اس��تفتاء ش��عبي
في البالد.
وق��ال« :أجرين��ا إصالح��ات ف��ي ع��ام 2012
واآلن هن��اك مؤمتر سوتش��ي ،ولكن إق��رار أي إصالح
دستوري وأي تغيير يجب أن يكون من خالل استفتاء
وطن��ي ،األمر ال يتعل��ق بإرادة األمم املتح��دة أو الدول
األجنبية»}.

األمان
 29 - 1318حزيران 2018م
األمـان  -العــدد
وطبعا ً س��يكون لهم حصة في أي تس��وية سياس��ية.
تعتمد على إس�لاميني ال يخرجون ع��ن طوعها .كانت
سياس��تها العامة هكذا ،لكنها أصبحت مس��ائل متفقا ً
عليها مع الروس بالتحديد؛ فروسيا «احملتلة» تعطي
هجر إليها الفصائل ،لتستخدمها
تركيا تلك املناطق ،و ُت ّ
تركيا في اس��تراتيجية الثانية ،والقائمة على منع أي
مش��روع كردي عل��ى حدودها .هذا ما ل��م تتنازل عنه
تركيا مع الروس أو األميركان .اخلالفات الطويلة بني
الدولتني (أميركا وتركيا) بخصوص املوقف من حزب
االحتاد الدميقراطي (الكردي) ،لم متنع من اس��تمرار
العالق��ات بينهم��ا والتنس��يق بخص��وص س��ورية،
وقد ش��هد األك��راد «خيانتني» له��م ،عب��ر التخلي عن
عفري��ن ،واآلن ع��ن منبج ،وقد تكون املرحل��ة الثالثة،
تس��ليم الرقة وبلداتها ألهلها من العرب .حتقق تركيا
اس��تراتيجيتها ت��ارة بالعالقة مع ال��روس وتارة مع
األميركان.
تؤك��د إس��رائيل أنها ل��ن تس��مح بوج��ود إيران،
لي��س في محيط اجل��والن ،بل وفي كل س��ورية .األمر
نفس��ه يخص األمي��ركان .س��يكون ال��روس واألتراك
س��عداء بالتخل��ص م��ن إي��ران ف��ي س��ورية؛ فإيران
تنافس الدولتني فيها ،وتعتقد أنها من أنقذ النظام من
سقوطه ،مش��كلتها األكبر أنها دعمت النظام مبليارات
ال��دوالرات ،وعَ ��ادت ش��عبها وعاداه��ا ،بس��بب ذلك،
وتك�� ّرر االحتجاجات الش��عبية فيها أن ش��عب إيران
جائ��ع ،بس��بب دعمه��ا النظ��ام الس��وري ،وبالتال��ي
سيكون االنسحاب من س��ورية مبثابة كارثة ،وسببا ً
إضافيا ً للتمرد ،ولهذا س��تناور طوي�لاً للحصول على
عائدات مالية مجزية لالنسحاب املطلوب.

سياسة اخلليج املتضاربة

سياس��ات اخلليج متضاربة إزاء سورية بسبب
اخل�لاف اخلليج��ي ،وإذا كان��ت قطر معنية بس��ورية
بعد مرحلة االس��تقرار ،وبس��ياق الدول التي ستدعم
اإلعم��ار ،فإن بقي��ة دول اخلليج حت��اول الدخول إلى
الرقة م��ن زاوية األميركان إلزع��اج تركيا وقطر ،وهذا
لن يحقق لهم ش��يئاً ،فمناطق ش��رق س��ورية لن تبدأ
فيه��ا عملي��ة إع��ادة اإلعمار م��ن أميركا إال بالتنس��يق
م��ع الروس ،وبع��د االنتهاء م��ن احلرب كلي��ة والبدء
بالتسوية ،أي أنهم يع ّززون االنشقاق اخلليجي ،بدال ً
من التوافق مع قطر ،ورسم استراتيجية خليجية لكل
القضايا احلساس��ة في املنطق��ة ،كاملوقف مما يحدث
في العراق واليمن وسورية وإيران وإسرائيل.
س��لّمت منبج لألتراك ،وظل��ت درعا ضمن
أخي��را ً ُ
اتفاقية خفض التصعي��د ،وتراجعت إيران وحلفاؤها
عن محيط اجلوالن واحلدود مع درعا ،وتقدمت تركيا
باجتاه جسر الشغور ،ووضعت نقاطا ً جديدة لبسط
س��يطرتها ،ولم تتراجع الواليات املتحدة عن املناطق
الت��ي في حوزتها باس��تثناء منبج ،وق��د تعطي الرقة
ومحيطها إلى أهلها .املهم ف��ي ذلك كله أن هنا مناطق
النف��وذ ُترس��م ،ويجري إيق��اف احلرب بينهم��ا ،وهذا
يحصل بتدخل أميركي مباش��ر ،كما حصل بني العرب
والك��رد ف��ي الرق��ة أخي��راً ،وكذلك من ال��روس لفرض
نفوذهم ف��ي املنطق��ة اجلنوبية من دمش��ق .ويضبط
األت��راك بدوره��م الفصائ��ل املوج��ودة ف��ي مناطقهم،
وس��يكون لها الدور األساس��ي في تصفية بقايا جبهة
النص��رة و«القاع��دة» واجلهاديني ف��ي إدلب ،وفرض
سيطرتها عليها.

أسئلة للسوريني

لكن ،هل س��يتمكن الس��وريون من إنشاء دولتهم
املس��تقلة مس��تقبالً؟ ما جاء أعاله ينفي ذل��ك ،ويؤكد
أن س��ورية س��تكون محتلة .هل تندلع ح��رب وطنية
ضد االحتالالت؟ أيضا ً هذا يتطلب مش��تركات سورية
سورية ،وهي لم تظهر بعد ،وهناك انقسامات طائفية
وقومية ومناطقية وعشائرية ،أي ليس هناك مشروع
وطني جامع بعد .س��ورية ه��ذه تتطلب زمنا ً إضافياً،
لت��رى ب��أم الع�ين نتائ��ج االحت�لاالت ،ولتتخل��ص
م��ن أوه��ام أن النظ��ام يداف��ع ع��ن كتل ٍة من الش��عب،
واملعارض��ة والفصائ��ل ،ومنه��م الكردي��ة تداف��ع عن
كتل��ة أخرى .حينما تبدأ مؤش��رات الفهم الدقيق لدور
النظ��ام والفصائل ،وأ ّنها مج��رد أدوات محلية لتمكني
االحت�لاالت ،ولفائدتها الفئوي��ة ،وحتدي��دا ً قياداتها،
حينه��ا فقط س��يكون هن��اك إمكاني��ة أوليّة لتش��كيل
مشروع وطني.
نع��م ،اآلن تهيّ��ئ السياس��ات الدولي��ة األرض
الس��ورية لالحتالالت ،وتصفية أي��ة محاوالت لرفض
ذلك.
تتطلب س��ورية مش��روعا ً وطنياً ،يتبنى إنش��اء
دول��ة للجمي��ع ،دول��ة ال متث��ل الطوائ��ف ،وال ال��دول
اخلارجي��ة ،ومتث��ل فق��ط مصلح��ة كل الس��وريني،
ب��كل قومياتهم وطوائفه��م وقبائلهم .ولك��ن وفق مبدأ
املواطنة وحقوق اإلنس��ان ،وباعتبارهم شعبا ً واحداً،
وفيه خصوصيات قومية}.
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األمان الدولي

أردوغان في خطاب النصر:
سنعلي من شأن تركيا
وسنبلغ مع ًا أهدافنا
عام 2023
ق��ال الرئيس التركي ،رجب طيب أردوغان ،مخاطبا ً
شعبه« :بفضل الثقة التي منحتمونا إياها عبر صناديق
االقتراع سنبلغ سويا ً بإذن الله أهدافنا لعام .»2023
جاء ذلك ف��ي خطاب ألقاه أردوغان من ش��رفة املقر
الرئيس حلزب العدالة والتنمي��ة بالعاصمة أنقرة ،أمام
حشد جماهيري مبناس��بة فوزه ،وحتالفه باالنتخابات
الرئاسية والبرملانية التي شهدتها البالد يوم األحد.
وتسعى تركيا لتحقيق سلسلة من األهداف بحلول
ع��ام  2023الذي يواف��ق الذكرى املئوي��ة األولى إلعالن
اجلمهوري��ة ،ومن أبرزها الدخول في مصاف أكبر عش��ر
ق��وى اقتصادي��ة عل��ى مس��توى العالم ،ووضع��ت لهذا
الغرض رؤية سياس��ية واقتصادية تش��مل عدة خطط؛
لبلوغ الناجت القومي  2تريليون دوالر في هذا التاريخ.
وتوجه أردوغان في بداية خطابه بالش��كر للشعب
الترك��ي بأكمل��ه عل��ى اخت�لاف مش��اربه؛ وذل��ك عل��ى
املشاركة التاريخية بالعرس الدميقراطي .وقال مخاطبا ً
الش��عب« :أنتم تكتب��ون التاري��خ ،وس��تخلدكم القرون
واألزم��ان القادم��ة ،فهن��اك انتخاب��ات جت��ري بأق��ل من
نصف املشاركة التي أظهرمتوها اليوم ،حتى في البلدان
املتقدمة».
وتابع« :لقد وقفتم بجانبنا في انتخابات  3تشرين
الثان��ي ( 2002أول انتخاب��ات يخوضها ح��زب العدالة
والتنمي��ة) ،وحملتمونا إلى الس��لطة ،وظللت��م معنا في
كافة االس��تحقاقات االنتخابية حتى وصلنا إلى ما نحن
عليه اآلن».

لجنة
االنتخابات
تعلن نتائج
البرلمانيات
والرئاسيات
غير النهائية

وأض��اف« :لق��د قاومن��ا مع��ا ً الوصاية الت��ي كانت
مفروض��ة عل��ى الدول��ة ،وواجهن��ا بش��جاعة املخربني،
وعصابات اخليانة ،وقفتم معن��ا في كافة األحداث التي
اقتضت وقوفك��م ،ل ّقنا معا ً م��ن أرادوا تركيعنا ،الدروس
الالزم��ة» .وتاب��ع قائالً« :وف��ي احملاول��ة االنقالبية يوم
 15مت��وز كنتم هن��ا ،وقفتم حتم��ون مقر ح��زب العدالة
والتنمية ،واملج ّمع الرئاس��ي من االنقالبيني ،وانقذنا معا ً
البالد من بني أيديهم».
واس��تطرد« :والي��وم أيض��ا ً وقفت��م بجانبن��ا ف��ي
انتخاب��ات  24حزي��ران الت��ي تعتبر البوصل��ة التي من
ش��أنها حتديد مس��تقبل وطننا لنصف قرن ،بل لقرن من
الزمان» .وتابع قائالً« :أشكر كذلك حزب احلركة القومية
شريكنا في حتالف الش��عب ،ورئيسه دولت باهجه لي،
وجميع أعضائه على ما بذلوه من جهود لنجاحنا».
وذكر أن «الرابح في االنتخابات هو تركيا وش��عبها
واملضطه��دون في منطقتن��ا واملظلومون ح��ول العالم»،
مضيف��اً« :كم��ا أن «املنتص��ر ه��و الدميقراطي��ة واإلرادة
الش��عبية»« .كون��وا على ثقة م��ن أننا س��نخرج أمامكم
خالل الفترة املقبلة وقد تالفينا كافة النواقص».
وأفاد« :من اآلن فصاعدنا سنصغي للشعب ،وابتدا ًء
من الغد س��نعمل بجد لنفي بالوعود التي قطعناها على
أنفس��نا أمام الش��عب؛ وال س��يما أنن��ا أنهينا بق��در كبير
استعداداتنا بخصوص النظام الرئاسي اجلديد».
وأوض��ح أنه��م س��يواصلون مواجهة أش��د صرامة
ض��د التنظيمات اإلرهابية .وس��نعلي م��ن اعتبار دولتنا

أعلن��ت اللجنة العليا لالنتخابات ف��ي تركيا ،يوم
الثالث��اء ،النتائج غير النهائية لالنتخابات الرئاس��ية
والبرملانية التي شهدتها البالد يوم األحد املاضي.
وبحس��ب بيان صادر عن اللجن��ة ،فإن  51مليونا ً
و 189ألف ناخب ،من أصل  59مليونا ً مسجلني داخل
البالد وخارجها ،ش��اركوا في البرملاني��ات .وبلغ عدد
األصوات امللغية نحو مليون و 50ألف صوت.
وبحس��ب البيان ،حصل ح��زب «العدالة والتنمية
«(احلاك��م) عل��ى  %41.85من األصوات ،و«الش��عب
اجلمهوري» على  ،%22.48و«الشعوب الدميقراطي»
عل��ى  ،%11.7و«احلرك��ة القومي��ة» عل��ى ،%10.9
و«إي��ي» عل��ى  ،%9.89و«الس��عادة» عل��ى ،%1.33
و«الوطن» عل��ى  %0.23من األصوات ،في االنتخابات

باحملاف��ل الدولي��ة .كما أوض��ح أن تركيا م��ن خالل هذه
التجربة االنتخابية ،أصبحت حديثة العهد بالعديد من
التطورات والتجارب «كتجربة التحالفات ،فكما شاهدنا
كان لهذه التجربة فائدة كبيرة على البالد واألحزاب».
وأش��ار إلى أن��ه «بعد مراس��م أداء اليمني س��نحدد
وزراءن��ا واملس��ؤولني وس��نبدأ بتطبي��ق برنامجن��ا»،
مضيف��اً« :س��نعمل ليل نهار حتى ال تخس��ر تركيا حلظة
واحدة من مستقبلها» .وشدد على أن تركيا قدمت للعالم
أجم��ع منوذج��ا ً يحت��ذى ب��ه ف��ي الدميقراطية ،مش��يدا ً
باختيار الشعب له ولتحالفه.
وش��هدت تركي��ا ي��وم األح��د انتخاب��ات رئاس��ية
وبرملاني��ة مبك��رة جتاوزت نس��بة املش��اركة فيها ،%88
بحسب نتائج أولية.
وأظه��رت النتائ��ج ،حص��ول مرش��ح «حتال��ف
الش��عب» للرئاس��ة ،رجب طي��ب أردوغان عل��ى 52.55
باملئ��ة من أص��وات الناخبني ،فيما حصل مرش��ح حزب
الش��عب اجلمهوري ،محرم إجنة على  30.67باملئة من
األصوات.
وفي انتخابات البرملان ،حصد حتالف الشعب الذي
يض��م حزب��ي «العدالة والتنمي��ة» و«احلرك��ة القومية»
 53.62باملئة من األص��وات ( 342من أصل  600مقعد)
 ،فيم��ا حصل حتال��ف األمة الذي يضم أحزاب «الش��عب
اجلمهوري» و«إيي» و«السعادة» على  34.04باملئة من
األص��وات ( 191مقع��د) ،وحزب الش��عوب الدميقراطي
على  11.62باملئة ( 67معقد برملاني)}.

البرملانية.
وف��ي الرئاس��يات ،ش��ارك  51مليون��ا ً و 197ألف
ناخ��ب من أص��ل  59مليون��اً ،فيما بلغ ع��دد األصوات
امللغاة نحو مليون و 150ألفاً.
وحص��ل الرئي��س ،رج��ب طي��ب أردوغ��ان عل��ى
 %52.59م��ن األص��وات ،ت�لاه «محرم إجنه» مرش��ح
«الشعب اجلمهوري» بـ ،%30.64وفق البيان.
وفي املرتب��ة الثالثة ح ّل ص�لاح الدين دميرطاش
مرشح حزب «الشعوب الدميقراطي» بـ ،%8.4ثم «مرال
أقشنر» مرشحة حزب «إيي» ،بحصولها على ،%7.29
ثم «متل قرة مال أوغلو» مرش��ح «السعادة» بـ،%0.89
و«دوغ��و بيرجن��ك» مرش��ح «الوط��ن» بحصوله على
 %0.20من األصوات في االنتخابات الرئاسية}.

احتفاء بفوز أردوغان
احتفاالت عارمة في تركيا
ً
انطلقت احتفاالت كبيرة في ميادين وشوارع تركيا
مس��اء األحد بع��د ظهور النتائ��ج األولي��ة لالنتخابات
الرئاس��ية والبرملانية ،التي أظهرت فوز الرئيس رجب
طيب أردوغان مبنصب الرئاس��ة ،إل��ى جانب حصول
حزب��ه (العدال��ة والتنمي��ة) وحلفائ��ه عل��ى أغلبي��ة
برملانية مريحة.
ورف��ع األتراك املش��اركون في االحتف��االت األعالم
التركية وصور الرئيس أردوغان ورايات حزب العدالة
والتنمية ،وأطلقوا األلعاب النارية.
وفي إسطنبول ،ألقى الرئيس أردوغان خطابا ً أمام
اآلالف م��ن أنصاره ،معتبرا ً «االنتخاب��ات نصرا ً عظيما ً
للدميقراطي��ة» ،وق��ال إنه وفق��ا ً للنتائج فإن «ش��عبنا
منح شخصي تكليفا ً بالرئاسة واحلكومة».
وفي إس��طنبول أيضاً ،تواف��د اآلالف على امليادين
الرئيسية وأمام قصر قيصقلي احتفاال ً بفوز أردوغان.
وفي العاصمة أنقرة نزلت اجلماهير إلى الشوارع،
وحم��ل املواطن��ون الذي��ن ش��كلوا مواك��ب بس��يارتهم
أعالم تركي��ا ورايات حزب العدال��ة والتنمية .كما رفع
مواطن��ون ش��عارات «رابع��ة» ،ورددوا هتافات مؤيدة
ألردوغان.
ً
ووفقا لوكالة األناض��ول ،تتواصل االحتفاالت في

عدد من األماكن التي احتشدت اجلماهير حولها ،كاملقر
العام حل��زب العدالة والتنمية ،واملجمع الرئاس��ي في
العاصمة.
ونزل مواطنون أتراك إلى الشوارع في إزمير غربي
تركيا احتفاال ً بالنجاح الذي حققه الرئيس أردوغان.

وجتمع��ت أعداد م��ن املواطنني ف��ي منطقة كوناك
برفق��ة فرقة مهتار (جوقة اجلي��ش العثماني) ،تعبيرا ً
عن فرحتهم بنتائج االنتخابات الرئاس��ية والبرملانية
الت��ي ش��هدتها تركي��ا ي��وم األح��د .وحم��ل املواطنون
املشاعل ،ورفعوا أعالم تركيا ،وصورا ً ألردوغان.
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أردوغان والغرب واأليادي الخف ّية التي تدير العالم العربي
الفت��رة القصيرة القادمة ستش��هد حت��وال ً مهما ً في
عالق��ة تركي��ا بالغ��رب ،وخصوص��ا ً بع��د االنتخابات
التركية املُبك��رة؛ يوم األحد املواف��ق  24حزيران ،حيث
إن ه��ذه العالقة تس��تقر أحيانا ً وتتوت��ر أحيانا ً أخرى،
وف��ي الغال��ب يك��ون التوت��ر هو س��يد املوق��ف ،نتيجة
مواق��ف الرئي��س أردوغ��ان القوي��ة الداعم��ة حلق��وق
الش��عوب املظلوم��ة ،متصدّي��ا ً لتع ّن��ت الغ��رب ودعمه
لألنظم��ة املس��تبدة ف��ي املنطق��ة العربية ،ومعب��را ً عن
رفضه لسياس��ات الغرب العدائية للمسلمني في أماكن
مختلفة.
والس��ؤال اجلوهري :ماذا يريد الغرب من تركيا -
أردوغان ،وهل ترغب الواليات املتحدة األمريكية في أن
يكون لتركيا موقف قوي في منطقة الشرق األوسط؟ أم
أنه��ا تريد لتركي��ا أن تكون تابعة ذليل��ة مثل باقي دول
املنطقة؟!
متث��ل تركيا أح��د املفاتي��ح الهامة لفهم السياس��ة
األمريكية في الش��رق األوس��ط ،وذلك ليس فقط بسبب
البع��د اجليواس��تراتيجي لتركي��ا ،ال��ذي أعطاها ميزة
تنافسية عالية ،وإمنا أيضا ً بس��بب قدرة تركيا الفائقة
على تقدمي نفسها للغرب والواليات املتحدة؛ باعتبارها
الش��ريك األمثل ال��ذي ميكن االعتم��اد عليه ف��ي منطقة
بالغة األهمية واحلساس��ية بالنس��بة إلى الغرب عامة
والواليات املتحدة خاصة.
ً
واملتتب��ع للواق��ع يج��د أن هن��اك تغيّ��را حدث في
دينامي��ات البيئ��ة الدولية ف��ي مرحلة م��ا بعد احلادي
عش��ر م��ن أيلول  ،2001وم��ا فرضته م��ن أدوار جديدة
للق��وى التقليدية ومنه��ا تركيا .وبس��بب إدراك األتراك
أنفس��هم لطبيعة ه��ذا التغير ،وس��عيهم للتعاطي معه
وف��ق رؤي��ة مغاي��رة وأدوات مختلفة
زادت م��ن حضوره��م ورفع��ت م��ن
حظوظهم اإلقليمية والدولية.
وكذل��ك التح��ول الذك��ي ال��ذي
مارس��ته حكومة «العدالة والتنمية»
ف��ي سياس��اتها اخلارجي��ة ،بإعط��اء
مزي��د من االهتمام للش��رق األوس��ط،
لي��س فقط باعتب��اره مج��رد «حديقة
خلفي��ة» ،ب��ل ألنه أح��د املناف��ذ املهمة
لتركي��ا ف��ي ح��ال رف��ض االحت��اد
األوروبي عضويتها فيه.
وق��د انطلق��ت تركيا ف��ي تعاملها
مع الدول العربية واإلسالمية من عدة
أسس أهمها:

 محاولة التصالح مع اإلرث اإلسالمي والعثمانيفي الداخل واخلارج ،دون أن يعني ذلك محاولة أسلمة
الداخ��ل الترك��ي ،أو الدخول ف��ي حتالف��ات أممية على
املس��توى اخلارج��ي ،ب��ل محاول��ة تصحي��ح الصورة
العربية عن تركيا كقوة غربية مقطوعة الصلة مبحيطها
اجلغرافي واالستراتيجي.
 محاول��ة إيجاد مس��افة واضحة م��ع التوجهاتوالسياس��ات الغربية في املنطقة ،واالعتماد على الذات
في حتس�ين العالقة مع دول الشرق األوسط بعيدا عن
العباءة الغربية.
 الدخ��ول بقوة على خ��ط الصراعات في املنطقة،لي��س من أج��ل تفجيرها ،ب��ل حملاولة تهدئته��ا والقيام
ب��دور الوس��يط «املب�� ّرد» للخالف��ات املتصاع��دة ف��ي
املنطقة.
 جتن��ب الدخول في لعب��ة االصطفافات واحملاوراإلقليمي��ة ،مع االنفت��اح على كافة الالعب�ين؛ مبا ّ
يعظم
الص��ورة التركية كوس��يط محايد ،مع جتن��ب االنزالق
ملعارك دينية أو مذهبية في املنطقة.
كل ه��ذا زاد م��ن ح��دة التوتر بني الغ��رب وتركيا،
الت��ي تريد أن تتب�� ّوأ مكانتها وتس��ترد قوتها وعافيتها.
وميك��ن الق��ول إنن��ا نعي��ش إرهاص��ات عالق��ة جديدة
آخذة في التش��كل ،تك��ون فيها تركيا أبع��د عن الغرب،
دون قطيع��ة معه ،وأقرب إلى روس��يا دون حتالف تام
معها .فتركيا تعيش في محيط جيواستراتيجي ُمع ّقد،
وحتالفاته��ا الغربية ،بصيغتها الس��ابقة ،ال تضمن لها
املظلة احلمائية التي ترجوها ،ومن ث ّم فإنها جتد نفسها
مضطرة إل��ى مجاراة َتبدّل التحالفات واخلصومات في
املنطقة.

بقلم :جمال نصار
لكن من الواض��ح أن العالقات األمريكية  -التركية
حتديداً ،على الرغم من بعدها االس��تراتيجي واحليوي
للطرفني ،لم تعد محكومة بالقواعد الناظمة لها في فترة
احلرب الباردة ،فواش��نطن لم تعد تتصرف كأنها تقود
حلف��ا ً أو محورا ً بقدر ما تتص��رف انطالقا ً من مصاحلها
وأجندته��ا اخلاص��ة ،حتى ل��و تعارضت م��ع مصالح
احللفاء.
وعل��ى اجلان��ب اآلخ��ر ال ميك��ن الوالي��ات املتحدة
األمريكي��ة أن تتخل��ى ع��ن تركي��ا ،على األقل ف��ي املدى
املنظور؛ ألن البديل هو ترك فراغ ميأله احللف الروسي-
اإليراني في املنطقة.
ّ
جن��اح أردوغان ف��ي الس��نوات املاضي��ة حطم ما
صاغ��ه الغ��رب ،وس��عت إدارات تل��ك ال��دول لتخويف
ش��عوب العال��م م��ن اإلس�لاموفوبيا ،ولذل��ك كان ال ب ّد
من إيج��اد تنظي��م متوح��ش يتموضع في أه��م منطقة
حضارية «س��وريا العراق» ،ويعطي صورة سلبية عن
اإلس�لام .وقد لعب تنظيم «الدولة» هذا الدور املرس��وم
له على أكمل وجه.
كم��ا عملت األنظم��ة العربي��ة ،وعلى رأس��ها دولة
اإلمارات العربية املتحدة واململكة العربية الس��عودية،
عل��ى دع��م الث��ورات املض��ادة ،وخصوص��ا ً ف��ي مص��ر

جماعة «اإلخوان المسلمين» تهنئ أردوغان
بفوزه في االنتخابات التركية
أرس��لت جماعة اإلخوان املس��لمني برقية التهنئة التالية إلى الرئيس رجب طيب
أردوغان بعد انتخابه ،جاء فيها:
بسم الله الرحمن الرحيم
فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان ،رئيس اجلمهورية التركية احملترم
السالم عليكم ورحمة الله وبركاته
يطي��ب لي أن أتقدم إلى فخامتكم بخالص التهنئ��ة بفوزكم الكبير في االنتخابات
الرئاس��ية ،وبفوز «حتالف الش��عب» الذي يق��وده حزب العدال��ة والتنمية باألغلبية
البرملاني��ة ف��ي ه��ذه االنتخاب��ات ،داعيا ً الل��ه لتركيا مبزي��د من التق��دم والرقي حتت
قيادتك��م ،وأن يحفظك��م بحفظ��ه ويس��ددكم مل��ا فيه خي��ر تركي��ا والعالم اإلس�لامي
والبشرية جمعاء.
محمود حسني
األمني العام جلماعة اإلخوان املسملني

إسرائيلية لفوز أردوغان وحزبه
قراءة
ّ
في االنتخابات التركية
في قراءة إس ��رائيلية لنتائ ��ج االنتخابات التركية ،التي فاز
به ��ا الرئي ��س التركي احلال ��ي رجب طيب أردوغ ��ان من اجلولة
األولى ،أكدت صحيفة إسرائيلية ،أن أردوغان حافظ على قوته،
وبدأ حالي ًا ببناء اجلمهورية التركية اجلديدة.
وأوضح ��ت صحيف ��ة «هآرت ��س» اإلس ��رائيلية ،ف ��ي تقري ��ر
أع ��ده محللها للش ��ؤون العربية تس ��في برئيل ،أن ف ��وز أردوغان
م ��ن اجلول ��ة األولى ،يؤك ��د أنه «حاف ��ظ على قواع ��د قوته ،مع
تواصل انقس ��ام تركيا بصورة متساوية بني مؤيد ومعارض له».
موضحة أن صالحياته حس ��ب تعديالت الدس ��تور التي صودق
عليها في استفتاء « ،2017متنحه قوة غير مسبوقة؛ مثل تعيني
احلكومة ،وحل البرملان دون قيود ،والتدخل في سياس ��ة البنك
املركزي».
كم ��ا ميكن للرئي ��س أردوغان ،أن «يخت ��ار أعضاء برملان من
حزبه ،وللمرة األولى يستطيع الرئيس أن يكون عضو ًا في حزب
ورئي ��س احلزب ،وه ��ي وظيفة متنحه صالحي ��ات غير محدودة
إلدارة كتلت ��ه البرملانية» ،وفق الصحيفة التي أكدت أن «الرئيس
التركي يحظى بحصانة مطلقة وحس ��ب الدس ��تور املعدل فإن
إجراءات تنحيته ألي سبب ستكون غير ممكنة تقريب ًا».
ونوه ��ت إل ��ى أن «م ��ا يأمله خصوم ��ه ،أنهم عل ��ى األقل في

وليبي��ا ،وتفجي��ر اليم��ن ،ودع��م النظ��ام الفاش��ي ف��ي
س��وريا ،وإحداث اضطرابات في تونس ،حتى ال تستقر
دول الثورات العربية وتنال حريتها التي سعت إليها.
ورأت هذه األنظمة أن نهاية الربيع العربي ال تكون
بنهاي��ة الثورات وإع��ادة إنت��اج األنظمة االس��تبدادية
فحسب ،بل ال ب ّد من إنهاء النموذج امللهم لها املتمثل في
تركيا ،وهذا يتس��ق متاما ً مع الرغبة الصهيونية التي ال
تريد للشعوب العربية احلرية واالستقالل.
وم��ن األس��باب اجلوهري��ة أيض��اً ،وعلين��ا ع��دم
إغفالها ،تتمثل بوجود دولة مسلمة قوية تشكل مرجعا ً
للس ّنة أو شعورا ً باحلماية ،وظهر ذلك من مواقف تركيا
الداعمة للش��عوب املسلمة في كل مكان ،وهذا السعي ال
ترغ��ب فيه الوالي��ات املتحدة األمريكي��ة بقيادة ترامب،
ألنه��ا تري��د أذناب��ا ً وأتباع��ا ً ووكالء له��ا من املس��لمني
الس�� ّنة ،تقوم بتقليم أظافرهم وتكبدهم خس��ائر هائلة،
كما فعلت مع السعودية!
إن جناح أردوغان في االنتخابات الرئاسية عالمة
مهمة الس��تقرار تركي��ا وازدهارها في جمي��ع املجاالت،
وتب ّوئه��ا املكانة التي تس��تحقها ،وس��يربك حس��ابات
الدول التابع��ة للنفوذ األمريكي الصهيوني في املنطقة،
ويجعل األموال الطائلة التي تنفقها تذهب هباء ،وتكون
خزيا ً وعارا ً وحسرة عليهم ،خصوصا ً أن حزب العدالة
والتنمي��ة َش�� ُرف بالف��وز في خم��س انتخاب��ات عامة،
وفي ثالثة اس��تفتاءات ،وث�لاث انتخابات محلية ،وفي
انتخاب رئاس��ي واحد .والسر خلف هذه النجاحات أنّ
اجلميع عندما كانوا يق ِدّمون التهاني للرئيس أردوغان
لفوزه في اس��تفتاء  16نيس��ان  ،2017كان ير ّد ويقول
لهم« :األمر املهم هو انتخابات }.»2019

بقلم :أحمد صقر
البرمل ��ان يس ��تطيعون حت ��دي احلزب احلاكم ،ولك ��ن هذا األمل
من شأنه التبدد أيض ًا ،على ضوء املعطيات التي تبينت أمس»،
حي ��ث حصل حزبه بأقل بنحو  5باملئ ��ة مقارنة مع االنتخابات
في حزيران  ،2015التي حصل فيها على  49.5باملئة ،ولكن من
السابق ألوانه استنتاج عدد مقاعده».
وحسب طريقة توزيع املقاعد املعقدة ،فـ«األصوات الفائضة
التي س ��تتراكم من األحزاب التي لم جتتز نس ��بة احلس ��م وهي
 10باملئة ،س ��يكون لها وزن كبير في عدد املقاعد التي س ��يحظى
بها احلزب احلاكم».
ولفت ��ت إلى أن حزب العدال ��ة والتنمية احلاكم ،من املمكن
أن «يحظى بأغلبية املقاعد حتى لو لم يحظ بأغلبية  50باملئة
م ��ن أص ��وات الناخب�ي�ن ،وهو م ��ا س ��يمكن أردوغان من تش ��كيل
حكوم ��ة جدي ��دة دون أن يحت ��اج إل ��ى ش ��ركاء» ،علم� � ًا بأن ��ه في
انتخاب ��ات  ،2015مث�ل ً�ا حصل عل ��ى  317مقعد ًا م ��ن أصل 550
مقعد ًا رغم أنه حصل على أقل من نصف عدد األصوات.
وأش ��ارت الصحيف ��ة اإلس ��رائيلية إلى أن ه ��ذه االنتخابات
شهدت تراجع حزب الشعب اجلمهوري املعارض ،بنسبة  3باملئة

تقريب ًا عن انتخابات  ،2015معتبر ًا أن «اإلجناز الكبير له يكمن
ف ��ي الدعم ال ��ذي حصل عليه مرش ��حه للرئاس ��ة محرم إجنه،
الذي حصل على  31باملئة».
ورأت أن هن ��اك «أس ��باب ًا جي ��دة لتق ��دمي أردوغ ��ان موع ��د
االنتخابات ،واألكثر إحلاح ًا فيها هي رغبته في مفاجأة خصومه
وعدم الس ��ماح لهم مبزيد من الوقت لالستعداد للتنافس على
الرئاس ��ة والبرملان ،كما أنه ق ��در أن األزمة االقتصادية ميكن أن
متس بقوته في حال لم يسارع إلى أن ينتخب ثانية».
وإضافة ملا سبق ،نبهت الصحيفة أن «أردوغان أراد استغالل
دع ��م اجلمه ��ور لتدخ ��ل تركي ��ا ف ��ي س ��وريا» ،معتب ��رة أن «ه ��ذه
االعتب ��ارات تب�ّي�نّ حالي� � ًا أنها صحيح ��ة بالنس ��بة لالنتخابات
احلالية؛ على األقل».
كما أشارت إلى حزب الشعوب الدميقراطي الكردي برئاسة
ص�ل�اح الدين دميرطاش ،الذي حصل عل ��ى  8.04باملئة ،حيث
ج ��اءت تلك النتيج ��ة «خالف ًا لرغبة أردوغ ��ان» ،وفق الصحيفة
اإلس ��رائيلية التي رأت في زيارة املرشح إجنه لدميرطاش داخل
الس ��جن ،أنها «خطوة شجاعة لزعيم معارضة مستعد ملواجهة
أردوغان في موضوع ميكن أن يضره سياسي ًا».
وتوقع ��ت الصحيفة أن يعمل الرئيس أردوغان وحزبه ،على
«إثب ��ات قوته ��م والتدليل على ج ��ودة الدميقراطية ف ��ي تركيا،
إضاف ��ة لسلس ��لة جدي ��دة م ��ن مط ��اردة اخلص ��وم السياس ��يني
وجولة أخرى من تصفية احلسابات» ،وفق قولها.
وأك ��دت أن «أردوغان الذي ال يعتبر التس ��اهل والتحمل من
صفات ��ه البارزة ،وب ��دأ اآلن ببناء اجلمهوري ��ة التركية اجلديدة
على هيئته وصورته»}.

األمان
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العراق ..تحالفات الليل والنهار في ظل القوى اإلقليم ّية
من��ذ اإلعالن عن نتائ��ج االنتخابات التش��ريعية
العراقي��ة ( 12أي��ار) ،واإلع�لان ع��ن حتالف��ات الكتل
الفائزة يتوال��ى ،فتحالف الليل يلغيه تصريح النهار،
وحتال��ف النهار ته ّزه اجتماعات الليل وزياراته ،دون
أن يتب�ّي�نّ اخلي��ط األبيض من اخليط األس��ود في ليل
الع��راق البهيم ،وفي غياب أي رؤي�� ٍة وطني ٍة ميكن أن
جتم��ع ما تف�� ّرق؛ وتل ّم ش��عث م��ا تناثر م��ن بقايا بل ٍد
م��ا زال يدفع ثمن احتالل��ه وغزوه باهظ��اً ،من ثروته

ومستقبله ومصلحته.
تبدو انتخاب��ات  2018األعقد واألكث��ر إثارة بني
االنتخاب��ات من��ذ الغ��زو األميرك��ي ف��ي ع��ام ،2003
ليس ألنها ش��هدت تنافس��ا ً مثيراً ،وإمنا بسبب حجم
التدخ�لات الكبي��رة م��ن الق��وى اخلارجي��ة ،إقليمية
ودولية ،ناهيك عن غياب أدنى رؤي ٍة وطني ٍة للتيارات
التي ف��ازت ،عل��ى الرغم م��ن كل ش��عاراتها الوطنية
الر ّنانة.

طهران :احتجاجات البازار تحت السيطرة

بقلم :إياد الدليمي
ش��هدت االنتخابات صعود تي��ار مقتدى الصدر،
متمث�لاً بكتلة «س��ائرون» الت��ي حصلت عل��ى املركز
األول ،وح�� ّل ثاني��ا ً «حتال��ف الفتح» ال��ذي يتألف من
ع��دة ميليش��يات ش��يعيّة مدعومة إيراني��اً ،ويتزعمه
قائد ميليش��يا بدر ،هادي العامري ،ثم حتالف النصر
بزعام��ة رئي��س احلكوم��ة حي��در العب��ادي ،ثالث��اً،
مخالف��ا ً توقع��اتٍ كانت ت��راه األقرب إلى الف��وز بهذه
االنتخابات.
ٍ
بدأت القص��ة مع تغريدة ملقت��دى الصدر ،أعقبت
اإلع�لان عن نتائ��ج االنتخابات ،رس��م فيه��ا ما ميكن
تس��ميتها خريط��ة الطري��ق الئتالف��ه الفائ��ز ،معلن��ا ً
بوض��وح أنه لن يتحالف مع «الفت��ح» بزعامة هادي
العام��ري ،ومس��تبعدا ً «ائتالف دول��ة القانون» الذي
يت ّزعم��ه نوري املالك��ي ،غير أن كل ش��يء تغيّر ،جاء
قائ��د فيل��ق القدس اإليراني ،قاس��م س��ليماني ،ومعه
مجتب��ى جنل الس��يد عل��ي خامئن��ي ،فعقدا سلس��لة
مقاب�لات واجتماع��ات ،متخض��ت ع��ن زي��ارة هادي
العامري مقتدى الصدر ،وم��ن هناك أُعلن عن حتالف
بني كتلتي الفتح وس��ائرون ،لتش��كيل الكتلة الكبرى،
قب��ل أن تتغيّ��ر املعادل��ة م��رة أخ��رى ،ليعل��ن الصدر
وحيدر العب��ادي ،لي��ل اجلمعة املاضي ،عن تش��كيل
حتالف بني «س��ائرون» وكتلة النصر .تدل اإلعالنات
املتتالي��ة عن تش��كيل حتالف م��ع هذه الكتل��ة أو تلك
على حجم التدخ�لات اخلارجية التي ما زالت ُتس��يّر
العملية السياس��ية في العراق .ومن جانب آخر ،تبرز
مجدّدا ً حجم ضياع البوصلة الوطنية لدى أغلب الكتل
السياسية العراقية التي ما زالت مرهونة للخارج ،وال
متلك من أمرها ش��يئاً ،بل ال مبالغة في القول إن عديدا ً
من ه��ذه الكتل السياس��ية حتول إل��ى أدواتٍ بيد هذا
الطرف أو ذاك.
ولك��ن أي��ن أمي��ركا م��ن كل م��ا يجري ف��ي عراق
م��ا بع��د االنتخابات؟ ه��ل فع�لاً استس��لمت للقبضة

اإليراني��ة املتح ّكمة بالع��راق؟ هل فع�لاً أخفق حلفاء
أمي��ركا ف��ي املنطق��ة بتقلي��ص النف��وذ اإليران��ي ف��ي
الع��راق ،وف��ي مقدمته��م الس��عودية ،ورفع��وا الراية
البيضاء مج��دّدا ً أمام غول التدخ��ل اإليراني؟ ال ميكن
اجلزم ب��أن الواليات املتحدة استس��لمت ،فاملراقب ملا
يجري في العراق يدرك جيدا ً أنها ما زالت تراهن على
تغيير الوضع في الع��راق ،خصوصا ً في ظل التوجه
األميرك��ي اجلدي��د ال��ذي انتهج��ه الرئي��س األميركي
دونال��د ترامب ،ضد طهران ،وانس��حابه م��ن االتفاق
النووي ،وفرض عقوباتٍ جديدة ،والعراق في ظل هذا
التوج��ه ،مهم جداً ،بل رمبا يكون البوابة األكثر تأثيرا ً
على إيران لزيادة خنقها.
ٍ
حتالف
ترى أميركا أن الضغط اإليراني لتش��كيل
من مختلف القوى الشيعية ،وفي مقدمتها «سائرون»
و«الفتح» ،ال ميكن له أن ميضي إلى النهاية ،خصوصا ً
أن هن��اك تقاطع��ا ً في التوجه��ات بني الطرف�ين ،وأنه
ٌ
حتالف جاء نتيجة ضغط إيراني ،وهي قناعة ع ّززها
اندف��اع العب��ادي نحو مقت��دى الص��در ،واإلعالن عن
ٍ
حتالف جديد تنبثق منه الكتلة الكبرى ،بعد
تش��كيل
أيام من مغادرة سليماني ومجتبى العراق.
إذا اس��تمر حتالف العبادي والصدر ،ولم تنقضه
إحدى نقائض التحالفات السياسية في العراق ،ميكن
ٍ
حتالف أوس��ع ،يض��م الكتل
أن يش��كل مدخ�لاً لبن��اء
ٌ
حتالف تدفع
الس�� ّنية والكتل الكردي��ة البارزة ،وه��و
ٌ
حتالف سيثير
به واشنطن ،وتعمل من أجله ،غير أنه
غضب طه��ران ،ورمبا تر ّد مبحاوالت لس��حب أعضاء
م��ن كتل��ة النص��ر بزعام��ة العب��ادي ،باإلضاف��ة إلى
أعضاء من كتل س��نية وكردية حتى .أما الس��عودية،
فكعادته��ا ،راهن��ت على أحصن�� ٍة خاس��ر ٍة عديدة في
ه��ذه االنتخابات ،لع��ل أبرزه��ا مقتدى الص��در الذي
وصفته بالعروبي الذي س��يعيد الع��راق إلى حضنه
العرب��ي .ولك��ن يبدو أنه غي��ر قادر عل��ى اخلروج من
عب��اءة الولي الفقي��ه ،على الرغم م��ن محاوالته ،ومن
الدعم السعودي واألميركي.
س��تبقى لعبة التحالفات السياس��ية في العراق
واقف ًة عل��ى رمال متح ّرك��ة ،تلعب بها أط��راف دولية
وإقليمي��ة ،وأيض��ا ً تناح��ر خف��ي يجري ب�ين مختلف
األطراف السياس��ية الش��يعية املش��اركة في العملية
السياس��ية ،تناح ٌر ما زالت إيران صم��ام أمانه .ولكن
إلى متى؟}

إيران :لو هاجمتنا السعودية
سنمطر قصورها بألف صاروخ
أكدت الس��لطات اإليرانية أنها سيطرت على
احتجاج��ات وقعت يوم االثنني ف��ي بازار طهران
(س��وق كبير جنوبي العاصمة) جاءت كرد فعل
على تده��ور العملة احمللية ،بينم��ا تواجه البالد
عقوبات بعد انس��حاب الرئيس األميركي دونالد
ترام��ب م��ن االتف��اق النووي ب�ين إي��ران والدول
الكبرى.
فقد قال محس��ن همداني ،املساعد السياسي
واألمن��ي حملافظ طه��ران ،إن األوضاع ف��ي بازار
العاصم��ة اإليرانية حت��ت الس��يطرة ،وإن قوات
الش��رطة منتش��رة في محيطه لضبط األوضاع،
مشيرا ً إلى أن السلطات ستتعامل بصرامة مع من
يريد استغالل االحتجاج للقيام بأعمال شغب.
وذكرت وس��ائل إعالم إيراني��ة أن مجهولني
أضرموا النار في بعض املرافق العامة وخربوها.
وأشار الرئيس السابق الحتاد بائعي املجوهرات
ول��ي) إلى أن ع��ددا ً من احمل��ال التجارية
(محمد
ّ
ف��ي الب��ازار ع��ادت ملزاول��ة نش��اطها التجاري،
وأن احتجاج��ات التج��ار جاءت ألس��باب ترتبط
مبطالب اقتصادية.
وكان بازار طهران قد شهد إضرابا ً أغلق فيه
عشرات التجار محالهم ،وذلك بعد التدهور الذي
تشهده العملة احمللية التي انخفضت بشكل حاد
في الس��وق املوازية إلى نحو  90ألف ريال مقابل
الدوالر ،في حني أن السعر الرسمي في حدود 42
ألفاً.
كم��ا نقلت وس��ائل إعالم محلية أن عش��رات
من التجار واحملتجني جتمعوا أمام مبنى البرملان
مردّدي��ن ش��عارات ض��د احلكوم��ة وسياس��اتها
االقتصادي��ة ،وأدى ذلك إلى مواجهات اس��تخدم

فيه��ا األمن قناب��ل الغاز ،وفق م��ا أظهرته مقاطع
مصورة.
وفي اإلطار نفس��ه ،قالت وكالة فارس ش��به
الرسمية لألنباء إن جتارا ً في مراكز بيع الهواتف
احملمول��ة وس��ط طه��ران احتج��وا عل��ى الهبوط
الس��ريع لقيم��ة الريال بإغ�لاق متاجرهم .وينذر
التراجع احلاد للريال بزيادة األس��عار واإلضرار
مبس��تويات املعيش��ة ،واحلد من قدرة اإليرانيني
على السفر إلى اخلارج.
حظر واردات
في ه��ذه األثناء ،فرضت احلكوم��ة اإليرانية
حظ��را ً على اس��تيراد أكث��ر م��ن  1300منتج ،في
إجراء يس��تهدف التص��دي للعقوب��ات األميركية
والنخفاض سعر صرف الريال.
ونقلت صحيفة فايننشال تريبيون اإليرانية
ي��وم االثنني عن وثيقة رس��مية أن وزير الصناعة
والتج��ارة محم��د ش��ريعت م��داري ف��رض حظر
االستيراد على  1339سلعة ميكن إنتاجها داخل
البالد.
بدوره��ا ذك��رت صحيف��ة طه��ران تامي��ز أن
قائمة الواردات احملظورة تشمل األجهزة املنزلية
ومنتج��ات املنس��وجات واألحذي��ة ومنتج��ات
اجلل��ود واألث��اث ومنتج��ات الرعاي��ة الصحي��ة
وبعض اآلالت.
وقد تعهد إسحاق جهانغیري (النائب األول
للرئیس اإليراني) بتخصیص قسم من العائدات
الناجم��ة عن مبیع��ات النفط والغ��از واملنتجات
البتروكیميائی��ة وغیره��ا م��ن الص��ادرات غی��ر
النفطیة لش��راء السلع األساس��یة للبالد ،وفق ما
نقلته وكالة األنباء اإليرانية}.

ق��ال الل��واء رحي��م صف��وي مستش��ار املرش��د
اإليران��ي للش��ؤون العس��كرية إن تفكير الس��عودية
مبهاجم��ة إي��ران س��يكون حماق��ة كبرى ،وس��تدفع
الرياض ثمنها غالياً.
وش��دد صف��وي عل��ى أن أي هج��وم س��عودي
س��يقابَل بض��رب الري��اض وقصورها امللكي��ة بألف
صاروخ خالل اليوم األول ،مس��تبعدا ً في الوقت ذاته
أن تقوم السعودية مبثل هذا األمر.
وأوض��ح أن لدى اجليش اإليران��ي برامج مُعَ دّة
س��لفا ً ملواجهة مختلف التهديدات ،وأن قوته وصلت
إل��ى البح��ر املتوس��ط ،معتب��را ً أن إيران ه��ي اجلهة
األقوى في املنطقة ،وال ميكن حل أي مشكلة بدونها.
وأضاف املس��ؤول اإليراني أن الواليات املتحدة
وإس��رائيل تعيش��ان حالة ضعف ،وأنهما فشلتا في
إطاح��ة نظام الرئيس الس��وري بش��ار األس��د .وأكد
صفوي أن حزب الله اللبنان��ي بامتالكه ثمانني ألف
صاروخ؛ أصبح يشكل تهديدا ً دائما ً إلسرائيل.
ويطغى التوتر على العالقات السعوية اإليرانية
في ظل قطيعتهما الدبلوماسية وخالفهما حول ملفات

في لبنان وسوريا واليمن والعراق وفلسطني.
وبينم��ا تته��م الرياض طه��ران بتبن��ي أجندات
طائفي��ة في املنطقة ،ترد إيران بأن الس��عودية تنفق
أم��واال ً هائلة خلدمة األه��داف األميركية في الش��رق
األوس��ط ،على حس��اب مصالح ومقدسات الشعوب
اإلسالمية.
وكانت السعودية قطعت عالقاتها الدبلوماسية
م��ع إي��ران مطل��ع ع��ام  2016عق��ب الهج��وم عل��ى
س��فارتها ف��ي طه��ران .ودأب اجلانبان عل��ى تبادل
الهجمات والتهديدات.
وف��ي وق��ت س��ابق ق��ال العمي��د خ��رم طوس��ي
كبي��ر مستش��اري القائد الع��ام للجي��ش اإليراني إن
الس��عودية لن تصمد أم��ام قدرات إيران العس��كرية
أكث��ر من  48س��اعة ،ودعاه��ا إلى ع��دم احلديث عن
أمور أكبر منها حجماً ،على حد تعبيره.
وش��دد العمي��د طوس��ي عل��ى أن اس��تراتيجية
ب�لاده ليس��ت مواجه��ة دول املنطقة ،ول��ن تكون في
مواجهته��ا ،مؤك��دا ً أن أميركا هي ه��دف إيران في أي
مواجهة}.
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مستشار ظريف ..روسيا
طعنتنا في الظهر

قال علي ُخ َّرم ،مستشار وزير اخلارجية
اإليران��ي ،محم��د ج��واد ظري��ف ،إن روس��يا
«طعنت إيران من اخللف في كل من س��وريا،
وف��ي م��ا يتعل��ق بأس��عار النف��ط وخف��ض
صادرات إيران النفطية».
قد دعا الدبلوماسي اإليراني في مقابلة
م��ع صحيف��ة «آرم��ان ام��روز» اإليراني��ة،
إل��ى ع��دم االعتم��اد عل��ى األوروبي�ين أيضا ً
بخصوص مستقبل االتفاق النووي.
وحذر س��فير إيران الس��ابق ل��دى األمم
املتح��دة ف��ي جني��ف ،م��ن تزاي��د الضغوط
الدولي��ة على إيران ،قائالً« :إننا مقبلون على
أيام عصيبة وخطيرة».
وكانت منظمة البلدان املصدرة للبترول
«أوب��ك» قد اتفقت ي��وم اجلمعة املاضي على
زيادة إنتاج النفط بنحو مليون برميل يوميا ً
بدءا ً من متوز ،وذلك لدول املنظمة واملنتجني
غير األعضاء من قبيل روسيا.
وسعت الس��عودية وروسيا إلى تعديل
اتفاقي��ة حتد من اإلنتاج ب�ين أوبك ومنتجني
آخري��ن س��اهمت ف��ي االرتف��اع احل��اد ف��ي
األس��عار ،لك��ن إي��ران كانت تع��ارض حتى
صب��اح اجلمع��ة ه��دف ملي��ون برمي��ل ف��ي
اليوم.

الكنيست يلغي التصويت على
قانون يعترف بـ«إبادة األرمن»

أُلغ��ي التصوي��ت على مش��روع قانون
يعترف بـ«إبادة األرمن» على أيدي السلطنة
العثمانية إبان احل��رب العاملية األولى الذي
كان مق��ررا ً الثالث��اء املاض��ي ف��ي الكنيس��ت
االس��رائيلي ،بسبب معارضة احلكومة لهذه
املب��ادرة .وقال��ت النائب��ة مت��ار زاندبرغ من
حزب «ميريتس» اليس��اري املع��ارض التي
كان��ت وراء املب��ادرة ،عل��ى حس��ابها عل��ى
«تويت��ر» ان «احلكومة واالئت�لاف يرفضان
االعت��راف باإلب��ادة اجلماعي��ة لألرمن ،لذلك
أجبرت على إلغاء التصويت».
وف��ي نهاي��ة أي��ار واف��ق أعض��اء ف��ي
البرملان اإلسرائيلي على اقتراح بعقد جلسة
مناقش��ة «لالعت��راف بإب��ادة األرم��ن» على
أيدي قوات السلطنة العثمانية أثناء احلرب
العاملية األولى وس��ط تده��ور العالقات بني
«إسرائيل» وتركيا.
وانتق��د الرئي��س الترك��ي رج��ب طي��ب
أردوغ��ان «إس��رائيل» بس��بب العن��ف على
احلدود مع غزة ،الذي أدى إلى مقتل عشرات
الفلسطينيني ،مع نقل السفارة األميركية إلى
القدس احملتلة ،متهما ً ت��ل أبيب بأنها «دولة
إرهاب متارس اإلبادة».
وكان��ت احلكوم��ة اإلس��رائيلية أرجات
التصويت على مشروع القانون بداية الشهر
اجلاري بس��بب االنتخاب��ات التركية ،وذلك
خش��ية قيام الرئيس التركي باستغالل ذلك
ملس��اعدته في االنتخابات الت��ي جرت األحد
املاضي وحقق فيها فوزا ً كبيراً.

«إسرائيل» تطلب فتح طريق
للنقل البحري لغزة

قال متحدث باس��م احلكومة القبرصية
إن «إس��رائيل» طلب��ت م��ن قب��رص دراس��ة
إمكانية إنش��اء نقطة للش��حن البحري على
اجلزيرة لنقل البضائع إلى قطاع غزة.
وع��ادة م��ا تص��ل البضائع املش��حونة
بحرا ً إل��ى ميناء إس��رائيلي ثم ُتنق��ل برا ً إلى
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غ��زة .وتف��رض «إس��رائيل» حص��ارا ً بحريا ً
على القطاع تقول إنه يهدف إلى منع وصول
األسلحة إلى غزة التي تس��يطر عليها حركة
املقاومة اإلسالمية (حماس).
ُ
وطرحت فكرة إقامة منش��أة في قبرص
منذ س��نوات وطلبت «إس��رائيل» ف��ي الفترة
األخيرة دراسة األمر وفقا ً للمتحدث احلكومي
القبرصي برودروموس برودرومو.
وقال برودرومو لرويترز« :إنها مس��ألة
قدمية يعاد بحثها اآلن».
وأض��اف« :س��تجرى اتص��االت ب�ين
احلكوم��ة وكل األط��راف املعنية ف��ي املنطقة
ومن احملتمل أن يتخذ قرار .في الوقت الراهن
لم يتخذ قرار بعد .جتري دراس��ة الطلب ولم
يرفض».

تعمق
أموال النفط ّ
االنقسامات في ليبيا

تتعم��ق األزم��ة ف��ي ليبي��ا عل��ى وق��ع
مواجهة جدي��دة بني حكومة الوفاق الوطني
الت��ي تتخ��ذ طرابل��س مق��را ً له��ا واحلكومة
املوازي��ة ف��ي الش��رق الت��ي يدعمه��ا قائ��د
«اجلي��ش الوطن��ي الليب��ي» املش��ير خليفة
حفت��ر للس��يطرة عل��ى منافذ تصدي��ر النفط
وإدارة عائدات��ه ،بعي��دا ً من التعه��دات التي
قطع��ت في أي��ار إثر مفاوضات ب�ين الطرفني
في باريس.
وطلبت حكومة الوفاق الوطني املعترف
بها دوليا ً م��ن االمم املتحدة وقف أي محاولة
«غير قانونية» لبي��ع النفط الليبي ،ردا ً على
إع�لان حفت��ر ادارة مؤسس��ة نفطي��ة تابعة
للحكومة املوازية.
وتتنازع على السلطة في ليبيا الغارقة
في الفوضى منذ سقوط نظام الزعيم الليبي
الراح��ل معم��ر القذاف��ي ف��ي  2011حكومة
الوف��اق الوطن��ي املنبثق��ة من عملي��ة رعتها
األمم املتح��دة وتعترف بها األس��رة الدولية،
وحكومة موازية في الش��رق حتظ��ى بتأييد
آخر برملان منتخب.

إضراب في بازار طهران

وعد الرئي��س اإليراني حس��ن روحاني
ش��عبه مبعاجل��ة الضغ��وط االقتصادي��ة
الناجم��ة عن العقوب��ات األميركية اجلديدة،
وذلك غ��داة جتمهر جتار أم��ام مبنى مجلس
الشورى احتجاجا ً على التراجع احلاد لقيمة
الريال االيراني.
وأفادت وكالة «فارس» االيرانية لالنباء
أن أجزاء من منطقة البازار في طهران دخلت
في إض��راب وأن املضرب�ين أطلق��وا هتافات
مناهضة للحكومة في الشوارع احمليطة.
وجاب��ت دوري��ات من الش��رطة املنطقة
االثنني املاضي بعد اش��تباكات مع محتجني
غاضب�ين بس��بب انهيار الريال ،م��ا أدى الى
اضطراب��ات ف��ي حرك��ة التج��ارة واألعم��ال
نتيجة ارتفاع كلفة االستيراد.
وق��ال روحان��ي مدافع��ا ً ع��ن س��جله
االقتصادي في كلمة بثها التلفزيون الرسمي
عل��ى اله��واء مباش��رة إن دخ��ل احلكومة لم
يتأثر في األش��هر األخيرة وإن تراجع الريال
س��ببه «دعاية اإلعالم األجنب��ي» .وأضاف:
«حت��ى ف��ي أس��وأ األح��وال ،أع��د بتوفي��ر
احلاج��ات األساس��ية لإليراني�ين .لدين��ا ما
يكفي من السكر والقمح وزيت الطعام .لدينا
م��ا يكف��ي م��ن العمل��ة الصعب��ة لضخها في
السوق».

األفيون والكوكايين
يغزوان العالم!

بلغ االنتاج العاملي للكوكايني واالفيون
م��ن كولومبي��ا وافغانس��تان عل��ى التوال��ي
مس��تويات قياس��ية ،كم��ا اف��اد مكت��ب االمم
املتح��دة ملكافح��ة املخ��درات واجلرمي��ة في
تقريره السنوي الثالثاء.
واك��د التقري��ر ان انتاج االفي��ون ارتفع
بنس��بة  %65م��ن  2016ال��ى  2017ليصل
ال��ى  10،500طن «وهو اعلى معدل س��جله
املكتب منذ أن بدأ مراقبة انتاج االفيون عامليا ً
مطلع القرن احلادي والعشرين».
وتتص��در افغانس��تان انت��اج الغالبية

العظمى لالفيون م��ع  9000طن أي بارتفاع
بنسبة  %87عن عام .2016
ووصل تصنيع الكوكايني في العالم في
« 2016الى اعلى مستوى يسجل حتى اآلن»
حيث بلغ  1410طن اي بزيادة بنسبة %25
عن عام .2015
وس��جلت كولومبي��ا أعل��ى نس��بة م��ن
االنت��اج الذي زاد باكثر م��ن الثلث في الفترة
بني  2015و 2016الى  866طناً.

تضم ثماني دول
باريس
ّ
إلى فرقة التدخل األوروبية

ض ّم��ت فرنس��ا ثماني دول م��ن االحتاد
األوروب��ي ال��ى فرقة تدخ��ل أوروبي��ة قادرة
عل��ى خ��وص عملي��ة عس��كرية بس��رعة أو
القي��ام بإجالء في بلد بحال��ة حرب أو تقدمي
املساعدة في حال وقوع كارثة.
وأوضح��ت وزيرة اجليوش الفرنس��ية
فلورانس بارل��ي بعد توقيع وثيق��ة االلتزام
على هام��ش اجتم��اع وزراء خارجية ودفاع
ال��دول األوروبي��ة ف��ي لوكس��مبورغ« :نريد
تطوير التنسيق بني الدول املستعدة سياسيا ً
والق��ادرة عس��كريا ً عل��ى التدخ��ل إذا دع��ت
احلاج��ة ،عندما تقرر ذل��ك ،في حال حصول
مختلف الفرضيات ليس فقط عس��كرية لكن
أيض��ا ً مدنية» .وقالت بارلي ردا ً على س��ؤال
لوكالة فرانس برس« :ال ميكن أن نتحدث عن
قوة لالش��ارة الى مبادرة التدخل األوروبية،
ألن هذا املصطلح لديه داللة عسكرية صرف،
في حني أن نطاق عمل (فرقة التدخل) أوسع
بكثير من ذلك».
وقالت بارل��ي« :نريد أوروبا قادرة أكثر
على ضمان امنها اخلاص» .وأشارت إلى أن
املبادرة «تتكامل» مع حلف األطلسي مضيفة
أن «أوروبا تس��اهم هكذا بش��كل ملموس في
ما يطلبه الرئي��س األميركي (دونالد ترامب)
لتأمني حسن عمل التحالف».

«المحكمة العليا» تؤيد
قرار ترامب حظر السفر

حقق الرئيس األميركي ،دونالد ترامب،
أحد أكبر االنتصارات خالل رئاس��ته ،بعدما
أيدت احملكمة العليا حظر السفر الذي فرضه
على عدد من البلدان ذات األغلبية املسلمة.
وأصدرت هيئة احملكمة قرارها بأغلبية
خمس��ة أصوات مقابل أربعة لتنه��ي مؤقتا ً
معركة شرس��ة ف��ي س��احات احملاكم حول
م��ا إذا كانت تلك السياس��ة متث��ل حظرا ً غير
قانوني على املسلمني.
وفي معرض تبريرها ،قالت احملكمة إن
مقدمي الطعون لم يقدموا ما يثبت أن احلظر
ينته��ك قانون الهجرة األميرك��ي أو التعديل
األول بالدس��تور الذي يحظ��ر على احلكومة
تفضيل دين على آخر.
وبه��ذا ،أيد احلكم صالحيات الرئاس��ة
الواسعة بشأن األفراد املسموح لهم بدخول
الواليات املتح��دة .ويعني الق��رار أن احلظر
احلالي قد يستمر ،وأن من املمكن أن يضيف
ترامب املزيد من الدول.
وكان الرئي��س األميرك��ي ق��د أصدر في
يناير  2017أي بعد أس��ابيع فقط من توليه
مه ّم��ة إدارة ش��ؤون الب�لاد ،ق��رارا ً تنفيذيّ��ا ً
مثيرا ً للج��دل مينع مبوجبه مواطني س��بع
دول ذات أغلبية مس��لمة من دخول الواليات
املتحدة.
ً
وش��مل الق��رار كال م��ن إي��ران وليبي��ا
والصوم��ال والس��ودان وس��وريا واليم��ن
والعراق ،الذي رفع الحقا ً عن الئحة احلظر.

الرئاسة الفلسطينية:
صفقة القرن تحولت لصفقة غزة
قالت الرئاسة الفلسطينية إن خطة التسوية األميركية املنتظرة للقضية
الفلس��طينية املعروف��ة إعالميا ً باس��م صفق��ة القرن حتولت إل��ى صفقة غزة
لضرب املشروع الوطني الفلسطيني.
وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة في تصريح صحفي
إن الصمود الفلسطيني والتمسك بالثوابت الوطنية واملوقف العربي الرافض
لتج��اوز قضية القدس أجهض صفق��ة القرن التي قامت على فكرة صفقة غزة
الهادفة لتحويل القضية الفلسطينية إلى مج ّرد قضية إنسانية.
وأضاف أبو ردينة أن اإلدارة األميركية ونتيجة تعاطي بعض «األطراف
املشبوهة واملتآمرة معها» اعتقدت أن إزاحة قضية القدس والالجئني وإلغاء
االتف��اق الن��ووي مع إي��ران يفتحان لها الطري��ق لعقد صفقة غ��زة املرفوضة
فلس��طينيا ً وعربي��ا ً ودولياً .وقال إن م��ا يجري من طروحات وأف��كار وأوهام
هدفه إلغاء الهوية الوطنية الفلسطينية وقتل املشروع الوطني وليس التقدم
في عملية السالم.
وحذر الناطق الرس��مي باس��م الرئاس��ة من محاولة توظيف إغاثة غزة
سياس��يا ً أو إنس��انياً ،ومحاولة البعض التعاون مع هذه الطروحات ،مشيرا ً
إل��ى أنها محاولة اليج��اد تعايش مع وج��ود االحتالل ،واله��روب من الواقع
املتفجر.
من جهته��ا ،ح��ذرت احلكومة الفلس��طينية مم��ا وصفته بصفق��ة مالية
أميركي��ة لغزة حتت ما يس��مى حل األزمة اإلنس��انية .وقالت ف��ي بيان صدر
عقب التئام مجلس الوزراء في جلس��ته األس��بوعية ف��ي رام الله إن اجلوالت
األميركي��ة املتعددة إلى املنطقة بادعاء التمهيد لطرح ما يس��مى صفقة القرن
متجاوزة القيادة الفلسطينية ،سيكون مصيرها الفشل.
واعتب��ر مجلس ال��وزراء أن العن��وان الصحيح لتحقيق الس�لام العادل
والدائم مير من خالل القرار الفلس��طيني املتمثل مبنظمة التحرير الفلسطينية
ومبوق��ف القي��ادة الفلس��طينية املس��تند إل��ى ق��رارات الش��رعية الدولي��ة
ومرجعيات عملية السالم.
وكان��ت صحيف��ة هآرت��س اإلس��رائيلية قد نقل��ت األس��بوع املاضي عن
مصادر إس��رائيلية -لم تس�� ّمها -قولها إن وفدا ً أميركيا ً يسعى إلى إقناع دول
عربية باس��تثمار مئات ماليني الدوالرات في تنفيذ مش��اريع تهدف ملساعدة
قطاع غزة ستقام في منطقة شمال سيناء املصرية.
وبحس��ب تصريح��ات بعض املس��ؤولني الفلس��طينيني ،فإن واش��نطن
تس��عى من خ�لال صفق��ة القرن إل��ى فرض ح��ل سياس��ي يقوم عل��ى إقامة
دول��ة في قط��اع غزة ،وحك��م ذاتي محدود ف��ي الضفة الغربية ،م��ع احتفاظ
إس��رائيل بالسيطرة على مدينة القدس بشقيها الشرقي والغربي دون إعطاء
الفلس��طينيني كافة حقوقهم التي يقرها املجتمع الدول��ي ،وفي مقدمتها دولة
فلسطينية على حدود  1967تشمل القدس الشرقية احملتلة.
ووافق��ت إس��رائيل مبدئي��ا ً عل��ى إقام��ة مين��اء بح��ري في قب��رص لنقل
البضائع إلى قطاع غزة ،ش��ريطة إعادة حركة املقاومة اإلس�لامية (حماس)
اجلنود اإلسرائيليني األسرى لديها ،وفق اإلعالم اإلسرائيلي}.

ترامب :أحرزنا الكثير من التقدم
في الشرق األوسط

قال الرئيس األمريكي دونالد ترامب ،إن إدارته «أحرزت الكثير من التقدم في
ما يتعلق بخطة السالم في الشرق األوسط».
جاء ذلك في تصريحات صحفية لـ«ترامب» أثناء اس��تقباله ملك األردن عبد
الله الثاني وعقيلته في البيت األبيض ،يوم االثنني.
وأض��اف ترام��ب« :أحرزن��ا الكثير م��ن التقدم في منطقة الش��رق األوس��ط،
والبداية كانت بوضع نهاية لالتفاق النووي مع إيران».
ووصف «ترامب» االتفاق مع إيران بأنه «كان مر ّوعا ً وأسفر عن كوارث».
وفي السياق ،أشاد «ترامب» بالعالقات اجليدة بني بالده واألردن وارتكازها
على «األسس اإلنسانية».
من جهته ،وصف ملك األردن ،الرئيس األمريكي بالـ«متواضع».
وق��ال« :إذا أخ��ذ بقي��ة العالم ج��زءا ً من تواضعك وكياس��تك لكن��ا في وضع
أفضل بكثير» .وردًا عل��ى ملك األردن ،أكد ترامب أنّ كالم األول «أجمل إطراء تلقاه
منذ فترة طويلة».
ف��ي  8أيار املاض��ي ،أعلن الرئي��س األمريكي دونالد ترامب ،انس��حاب بالده
من االتفاق الش��امل بش��أن البرنامج الن��ووي اإليراني ،واس��تئناف العمل بكافة
العقوبات التي مت تعليقها نتيجة التوصل إلى هذا االتفاق.
من جانبه ،رفض االحتاد األوروبي ودول أوروبية أخرى ،في مقدمتها فرنسا
وبريطانيا ،االنسحاب من االتفاق النووي.
وأكدوا مواصلة االتفاق ،فيما أعلنت إيران أنها ستلتزم باالتفاق مقابل التزام
الدول األوروبية به وتقدمي ضمانات لطهران}.
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كيف تدافع الشعوب العربية عن نفسها بعد الربيع العربي؟
تع ّرض��ت الش��عوب العربي��ة عل��ى امت��داد املائ��ة
ع��ام املاضية لسلس��لة من الهجم��ات الت��ي قادتها قوى
االس��تعمار القدمي ،املتمثلة في اإلمبراطوريات األوروبية
الس��ابقة ،إب��ان احلرب�ين العامليت�ين ،األول��ى والثانية،
وتبعته��ا ق��وى االس��تعمار اجلدي��د ،بقي��ادة الوالي��ات
املتحدة األميركية ،في عصر احلرب الباردة ،وما بعدها،
وال ت��زال مس��تمر ًة ف��ى دوراتٍ ال تتوقف ،ولعلنا نش��هد
حلقة من أخطر حلقات تلك الهجمات في أيامنا هذه.
ميّ��ز تلك الهجمات س��متان رئيس��يتان ،األولى أنها
وجودي��ة ،لي��س مبعن��ى إنهاء وج��ود تلك الش��عوب أو
إبادته��ا ،ولك��ن ض��رب املقوم��ات الت��ي جتعل م��ن تلك
الشعوب ،بحكم عوامل ثقافية وحضارية ،من لغة ودين
وتاريخ ،باإلضافة إل��ى التواصل اجلغرافي ،على الرغم
من وقوعها فى قارتني ،هما آس��يا وأفريقيا ،وهو ما أوجد
مجموعة من الروابط والثقاف��ات املجتمعية التي جتعل
من تلك الشعوب «أمة عربية واحدة» ،وهذا مكمن اخلطر
الذي استش��عرته قوى االس��تعمار الغرب��ي مبكراً .ومن
هن��ا كانت الهجم��ات «وجودي��ة» ،أي تس��تهدف ضرب
فكرة وجود «األمة الواحدة» ،وإنهاء تلك الفكرة.

ما بعد اخلالفة

تل��ك هي الس��مة األول��ى للهجم��ات الت��ي تعرضت
وتتع�� ّرض له��ا الش��عوب العربية .أم��ا الس��مة الثانية
فهي تركيز الهجمات على مقومات الش��عوب ،بالتعاون
مع طبق��ة احلكام ،س��واء كان��وا حكاما ً وزعم��اء قائمني
بالفع��ل أو حكام��ا ً مت تنصيبهم وفرضهم على الش��عوب
بش��كل أو بآخر؟ ولع��ل بداية تلك الهجم��ات ،كانت إبّان
احل��رب العاملية األولى ،التي اس��تهدفت في ذلك الوقت،
فصل الكيان العربي عن جس��د دولة اخلالفة العثمانية،

التي كانت في أيامها األخيرة ،من خالل اختيار الش��ريف
حس�ين بن علي (والي احلجاز وشريف مكة) ،مبا ميثله
م��ن قيم�� ٍة عربي ٍة وإس�لامي ٍة بفض��ل أصوله الهاش��مية،
وإقناع��ه بالتحالف مع بريطاني��ا العظمى ،وقيادة ثورة
عربي��ة كبرى ض��د دولة اخلالف��ة العثماني��ة ،على وعد
بأن ُتعيد بريطانيا اخلالفة إلى البيت العربي الهاشمي.
وبالفعل أطلق الش��ريف حسني ش��رارة ثورته العربية،
وانطلقت قواته بقيادة ولديه ،عبدالله وفيصل ،لتحارب
إل��ى ج��وار ق��وات املس��تعمر «البريطانى والفرنس��ي».
وانته��ى األمر ،كما هو مع��روف ،بس��قوط دولة اخلالفة
العثمانية ،وجتاه��ل بريطانيا وعوده��ا بإقامة اخلالفة
العربية .وبدال ً من ذلك ،مت تقس��يم العال��م العربي طبقا ً
خلطة س��ايكس  -بيكو الش��هيرة ،وأنهوا حكم الشريف
حس�ين في احلجاز ،وم ّكنوا حلكم عبد العزيز آل س��عود
الذي شمل كل شبه اجلزيرة العربية ،حتت مسمى اململكة
العربية السعودية ،و ّ
متت إقامة ُنظم حكم تابعة في كل
من العراق وش��رق األردن البني الشريف حسني ،فيصل
وعبد الله ،ومت وضع فلسطني حتت االنتداب البريطاني.
وبقيت باقي األقطار العربية رهينة لالس��تعمار والنفوذ
البريطاني والفرنس��ي .املهم أن تلك الهجمة انتهت بأن ال
تكون هناك وحدة عربية ،وال أمة عربية.

القومية العربية

كان��ت الهجم��ة الكب��رى الثاني��ة الت��ي اس��تهدفت
الش��عوب العربي��ة إبّان احل��رب العاملي��ة الثانية ،وفي
أعقابه��ا ،حي��ث كان��ت ُنظ��م احلكم ف��ي الب�لاد العربية
الرئيس��ية التي نالت االستقالل الش��كلي قد أخذت شكالً
مستقرا ً إلى حد ما .ولم تكن قد جتاوزت سبع دول ،مصر
والس��عودية والعراق واألردن واليمن ،وهي دول ملكيّة،

بقلم :عادل سليمان
باإلضافة إلى سورية ولبنان ،وظهرت دعوات إلى إحياء
فكرة القومي��ة العربية ،خرجت من بالد الش��ام وامتدت
إلى الع��راق ،وب��ادرت بريطانيا إلى احتواء ه��ذا التيار،
باإليع��از إلى مص��ر بالدعوة إلى إنش��اء جامع��ة للدول
العربي��ة ،وه��و م��ا مت ،وضمت الدول الس��بع املس��تقلة
املش��ار إليها .عند ذلك احل��د ،جاءت الضربة الرئيس��ية
للش��عوب العربية ،بإعالن قيام دولة الكيان الصهيوني
«إس��رائيل» عل��ى األرض الفلس��طينية ،لتقس��م العال��م
العرب��ي إلى قس��مني ،وتبقى ع��ازال ً بينهما ،وش��وكة في
ظهر كل الش��عوب العربية .وما جرى بعد ذلك معروف،
قضية فلس��طينية مستدامة ،وصراع عربي – إسرائيلي،
جرت في إطاره سلسلة من احلروب التي انتهت بهزمية
عربي��ة مد ّوية ،عدا حرب أكتوبر /تش��رين األول ،1973
التي على الرغم من األداء العسكري العربي املتميز فيها،
إال أنه��ا انتهت إلى ما تعرف بعملية الس�لام واملعاهدات
واالعت��راف بدول��ة الع��د ّو اإلس��رائيلى م��ن أه��م ثالث��ة
أط��راف ف��ى الص��راع ،مص��ر واألردن ومنظم��ة التحرير
الفلسطينية.
لم تتوقف الهجمات على الشعوب العربية عند ذلك
احلد ،لكنها استمرت بإغراق النظم العربية في صراعات
وهميّ��ة وعبثية ،واف��راز مح��اور وتقس��يمات ،وكيانات
شبه إقليمية ،حتى تتوارى فكرة «األمة العربية» متاماً،
وال ُنظ��م واحلكام ،منس��اقون بوعي أو بدون��ه ،وراء تلك
املخططات.
وج��اءت مع بداي��ة األلفية الثالث��ة ،وصعود اليمني
األميركي ،واحملافظني اجلدد في أميركا ،مرحلة الهجمات
االنتقائية على الش��عوب ،التي بدأت بحملة غزو العراق
ف��ي آذار  ،2003حي��ث مت إس��قاط نظ��ام صدام حس�ين
ب��كل أركانه ،واختف��ى كأنه ل��م يكن موج��وداً ،ثم وعلى
م��دى خمس��ة عِ ش��ر عام��اً ،مت تدمير النس��ق السياس��ي
واالقتص��ادي والثقاف��ي ،وحت��ى االجتماع��ي للش��عب
العراق��ي ال��ذي ق��دم مالي�ين الضحايا ،قتل��ى ومصابني
ونازحني ومش ّردين ومهاجرين ،وما زال الشعب العراقي
يعاني ،والقوات األجنبية من جنسيات مختلفة تستبيح
سيادته على أرضه.

الربيع العربي وصفقة القرن

وتغيّ��رت اس��تراتيجية الهجم��ات عل��ى الش��عوب
العربية ،من الهجمات الشاملة إلى استراتيجية القضمة

قضم��ة .وج��اءت موجة ث��ورات الربي��ع العرب��ي ،ليبدأ
تنفيذ االس��تراتيجية اجلديدة ،بتدبي��ر الثورات املضادة
ودعمه��ا ،كل حال��ة عل��ى ح��دة ،طبق��ا ً لظ��روف كل بل��د
وطبيعت��ه ،وكل ش��عب ،وغرق العال��م العربي في حالة
م��ن االقتتال والصراعات واألزمات ،ولم يعد هناك مجال
ملج��رد احلديث عن أمة عربي��ة ،أو وحدة عربية ،أو حتى
عن دور شكلي جلامعة الدول العربية.
أخيراً ،الهجمة الكبرى الت��ي يتم اإلعداد لها بعناية
ش��ديدة ،وتخطي��ط لعل��ه األش��د خبث��ا ً ومه��ارة من كل
ما س��بقها م��ن هجمات ،الت��ي بدأت بإلق��اء مجموعة من
بالون��ات االختبار ،واخلطوات احملس��وبة بدق��ة .وكان
مصطل��ح «صفق��ة الق��رن» ه��و البداية ،حي��ث مت إطالق
املصطل��ح دون أي توضيح ملضمونه ،ودون أي تصريح
رس��مي م��ن الدول��ة املعنية به ،وه��ي أميركا ،ورئيس��ها
دونال��د ترام��ب ،وت��رك األم��ر للتس��ريبات اإلعالمي��ة،
والتحلي�لات والتقدي��رات واالجته��ادات .وأعق��ب ذل��ك
مجموع��ة م��ن اخلط��وات املريب��ة ،أبرزه��ا ق��رار ترامب
باالعت��راف بالق��دس عاصم��ة لدول��ة إس��رائيل ،ونق��ل
الس��فارة األميركي��ة إليها في احتفالية رس��مية ،وموجة
م��ن التس��ريبات عن اتص��االت وح��وارات إس��رائيلية -
عربية مع دول تلعب أدوارا ً نافذة على الس��احة العربية
حالي��اً ،أبرزها الس��عودية واإلمارات ،وإط�لاق بالونات
اختبار جديدة ،تتضمن أُطرا ً للتس��وية في املنطقة ،تركز
عل��ى تصفي��ة القضية الفلس��طينية أوالً .ولع��ل آخر تلك
البالونات مش��روع إقامة ميناء بح��ري ،ومطار ،ومحطة
توليد كهرباء رئيس��ية خلدمة قطاع غزة ،ليس فى غزة،
ولكن على س��واحل العري��ش في س��يناء املصرية .وفي
الوقت نفس��ه ،مت��ارس ضغوط هائلة عل��ى كل من امللك
عبدالل��ه بن احلس�ين ملك األردن ،وعلى س��لطة الرئيس
محم��ود عباس فى رام الل��ه ،للقبول بح��ل يربط الضفة
الغربية باألردن.
مت إط�لاق تل��ك البالون��ات قبي��ل وص��ول البعث��ة
األميركية رفيعة املس��توى إلى املنطق��ة ،التي تضم كبير
مستش��اري ترامب وصهره ،جاريد كوش��نير ،واملبعوث
األميرك��ى إلى الش��رق األوس��ط ،في جولة تش��مل مصر
واألردن وإس��رائيل ،وأطراف��ا ً أخ��رى .يبق��ى الس��ؤال
الوج��ودي :كي��ف تدافع الش��عوب العربية عن نفس��ها،
ومقدّراته��ا ،ف��ي مواجه��ة تل��ك الهجم��ة العاتي��ة؟ قب��ل
اإلجابة على الس��ؤال ،ال ب�� ّد من اس��ترجاع كل التجارب
التاريخي��ة التي م��رت بها الش��عوب ،وعليه��ا أن حُتدد
بدقة م��ن هو العد ّو الرئيس��ي ال��ذي عليه��ا أن تواجهه،
س��واء كان ذلك العد ّو من اخلارج أو م��ن الداخل .ويبقى
سالح الشعب الوحيد هو العلم واملعرفة ،والوعي ،الذي
يقيه��ا من الوق��وع في الوهم ال��ذي تس�� ّوقه ُنظم احلكم.
واألهم أن تكون مستعدة لدفع ثمن حريتها}.

اللمسات األخيرة إلغراق مصر
نتيجة التزامها شروط صندوق النقد الدولي
إن موظفي صن��دوق النقد الدولي إذا دخلوا قرية أفس��دوها وجعلوا
أع��زة أهلها أذل��ة ...هذا لي��س اقتباس��ا ً وال رأي��اً ،ولكنه مس��لّمة تؤكدها
التجارب ويرويها التاريخ..
على الرغم من أن صندوق النقد الدولي أنشئ باألساس من أجل دعم
االقتص��اد العاملي ،وفي القلب منه اقتصاديات الدول الفقيرة والنامية ،إال
أن تاريخ��ه يؤك��د أنه مته��م بأنه إح��دى أدوات الش��ركات العاملية لبناء
إمبراطورية الس��يطرة على اقتصاد العال��م ،ونهب مقدرات الدول النامية
وتدمير اقتصادها ،من خالل ش��روط يحددها الصندوق؛ جلها يصب في
مصال��ح القطاع اخلاص املرب��وط باملنظومة املالي��ة العاملية التي تصب
بطريق غير مباشر في مصلحة إمبراطورية الشركات العاملية.
وجت��ارب دول مث��ل البرازيل واليون��ان وغانا (وه��ي دول من ثالث
قارات مختلفة) ،تش��هد على تخريب صن��دوق النقد الدولي القتصاديات
العالم النامي .فالبرازي��ل مع بداية الثمانينات اقترضت مليارات جديدة
لس��داد القروض القدمية ،ما جعل ثروات البرازيل تعبر احلدود إلى دول
تدّعي أنها صديقة على شكل أقساط ،واضطرت في سبيل ذلك ألن تس ّرح
مالي�ين العمال ،وتخفض أجور اآلخرين لعالج التضخم املالي ،ما س��مح
لدول أخرى بالتدخل في س��يادتها مقابل املبالغ املدفوعة كقروض ،حتى
أن مندوبي البنك الدولي فرضوا مواد على الدستور البرازيلي .مع حلول
التس��عينات س��دّدت البرازيل القروض بالكام��ل ،إال أن ثرواتها أصبحت
بيد  20في املئة فقط من الشعب ،وباقي الشعب حتت خط الفقر ،وهو ما
جعلها تلجأ لالقتراض مجدداً.
وجتربة اليونان ليست بعيدة عن جتربة البرازيل ،فاليونان الفقيرة
ل��م تك��ن لتدخل االحت��اد األوروب��ي إال نكاية ف��ي تركيا ،ومع عل��م الدول
املؤسس��ة لالحت��اد بظروف اليون��ان االقتصادي��ة ،فقد ضخ��ت مليارات
اليوروه��ات من أج��ل إخراج اليونان من كابوس��ها االقتص��ادي ،فدفعت

بقلم :ياسر عبد العزيز
الدول املؤسس��ة منظم��ات التمويل األجنبي إلق��راض احلكومة اليونانية
بكثافة ،تظهر مبظهر دولة الرفاهية ،حتى اس��تفاق شعبها على احلقيقة
ف��ي  ،2009إذ ارتفعت نس��بة الديون إل��ى  175في املئة ع��ام  ،2015ما
جع��ل التدخل ف��ي ش��ؤونها الداخلية أمرا ً ش��به يومي ،وفق��دت اليونان
س��يادتها ملصلح��ة ال��دول والش��ركات الدائن��ة بعد أن ف��رض الصندوق
حزمة إجراءات ارتفعت معها أسعار احملروقات ،فتضاعفت أسعار جميع
السلع ،وانخفض الوضع املعيشي للعمال والفالحني والفئات الوسطى.
أما جتربة صندوق النقد الدولي مع غانا ،فتذكر بالقول املأثور «أسد
عل��ي وفي احل��روب نعام��ة» ،فلما لم يس��تطع الصندوق إجب��ار االحتاد
ّ
األورب��ي على تقليل دعم املنتجات الزراعية التي تصدّرها للدول النامية،
فق��د أقنع الصندوق غانا بإزالة التعرفة اجلمركية على وارداتها الغذائية
مقاب��ل منحها قروضا ،فغرق الس��وق بالس��لع واملنتج��ات األوروبية ،ما
أدى إلى تض ّرر املزارعني ،وأدى اإلجراء إلى خسارة غانا العملة الصعبة،
وهبطت العملة احمللية ،وزاد التضخم وانهار االقتصاد الغاني متاماً.
والذي مت��ر به مصر اآلن ،ما هو إال خريطة طريق مش��ت عليها قبلها
ال��دول الثالث الس��الفة الذك��ر ،فقد بدأها الس��ادات بق��رض بلغت قيمته
حينه��ا  185.7ملي��ون دوالر ،وكان اله��دف من��ه ح��ل أزمت��ي املدفوعات
اخلارجي��ة املتأخ��رة وزي��ادة التضخم ،وكنتيجة مباش��رة له��ذا القرض
خرجت مظاه��رات  18و 19كانون الثاني  1977الت��ي عرفت بانتفاضة
اخلب��ز .وملا كان الق��رض مثل القمار يدمنه صاحبه ،فقد مش��ى على نهج
الس��ادات خليفته مبارك ،فحص��ل عام  1990على ق��رض بقيمة 375.2
ملي��ون دوالر لس��د عجز املي��زان التج��اري ،لتأتي فرص��ة الصندوق في
فرض ش��روطه ،فاشترط حترير سعر الصرف وإفس��اح املجال ملشاركة

القط��اع اخلاص! وهو م��ا نتجت منه خس��ارة االقتصاد املص��ري للذراع
الداعم للمواطن واملتمثل في شركات القطاع العام بعد بيعها في صفقات
مشبوهة للقطاع اخلاص.
ولم يتوقف مبارك عند هذا القرض ،بل اس��تمر في االقتراض لس��داد
القروض القدمية ،لكن في النهاية لم يجرؤ مبارك على املس��اس املباش��ر
بعامة الش��عب مث��ل ما يفعل النظ��ام املصري اآلن ملصلح��ة فئة بعينها،
فتنفيذ ش��روط صندوق النقد الدولي ،التي دفعت النظام إلى رفع أسعار
احملروقات والكهرباء واملياه ،وخطة تس��ريح لس��تة ماليني موظف التي
تنتظ��ر التنفي��ذ ،وتع��ومي اجلنية الذي رفع س��عر صرف ال��دوالر في بلد
مس مباش��رة باحلي��اة اليومي��ة للمواطن
يس��تورد كل ش��يء ..كل ه��ذا ّ
املصري الذي يعايره النظام املصري ببطاقة الدعم التمويني التي أفرغت
م��ن محتواه��ا ،ولم تعد حتقق تس��كني األلم الناجت من تل��ك اإلجراءات ،ال
يح��ق للنظام احلديث عنه��ا .فالدعم الذي يدفعه النظ��ام املصري في كل
مصارف��ه ،ال في التموي��ن فقط ،بل��غ  332مليار جنيه ،ف��ي حني عائدات
الضرائب التي ال تستثني أحدا ً فقيرا ً أو غنياً؛ بلغت  433مليار جنيه.
وهو ما يعني أن النظام ال يدفع مليما ً على هذا الدعم الذي يذهب أكثر
من نصفه لألغنياء أصحاب املصانع واملناجم ،وهو ما يعني بالنتيجة أن
النظام املصري يضع اللمس��ات األخيرة ،من خالل تنفيذ شروط صندوق
النقد الدولي ،إلغراق مصر .وفي دولة كبيرة كمصر ( 100مليون نسمة)،
ل��ن ينقذها ط��وق جن��اة ..فالنجاة احلقيقية في يد ش��عب ج�� ّرب الثورة
وعرف حالوتها}.
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شبح االنقالب في تونس
هل يبرز من جديد؟
شهدت تونس على مدى سنوات من قيام الثورة
تس��ريبات إعالميّ��ة مد ّوي��ة وتصريح��ات خطي��رة،
ص��ادرة عن جه��ات قريبة م��ن دوائر صناع��ة القرار
ف��ي البالد ،تفيد بوج��ود محاوالت انقالب تس��تهدف
املس��ار الدميقراطي ،وتروم العودة بالبالد إلى مربّع
الدكتاتوري��ة .وش��غلت تل��ك ال ّروايات ال�� ّرأي العام،
لتعلّقها بأمر جلل ،يتم ّثل بوجود مساع لتبديل هيئة
الدول��ة بالق�� ّوة ،والتن ّك��ر لنتائج صن��دوق االقتراع،
ونقض التداول الس��لمي للس��لطة ،واالرت��داد بالبالد
إلى حقبة احلكم الش��مولي .وعل��ى الرغم من خطورة
طي الغموض
تلك التس��ريبات ،فإ ّنها غالبا ً ما ظلّ��ت ّ
والكتم��ان ،ولم تأخذ ّ
حظها م��ن التوضيح والتحقيق
والتدقي��ق م��ن اجله��ات ال ّرس��مية ،أو م��ن الصحافة
االستقصائية ال ّنزيهة ،وذلك لندرة البيانات واألد ّلة،
السلطات التونس��يّة بالتح ّفظ
من ناحية،
ولتمس��ك ّ
ّ
على املعلومة ،من ناحية أخرى.
وتعود بدايات سيناريوهات االنقالب على املسار
الدميقراطي ف��ي تونس إلى حركة التم ّرد التونس��يّة
تأسست في  3متوز  ،2013واستنسخت وقتها
التي ّ
ش��عارات نظيرتها املصرية ،ودع��ت إلى ح ّل املجلس
ال ّتأسيس��ي املنتخب ،وجميع السلطات املنبثقة منه،
مبا ف��ي ذلك احلكوم��ة وال ّرئاس��ة ،مطالبة بإس��قاط
الدّس��تور ،وإطاح��ة حك��م التروي��كا ،عل��ى أن تتعهّد
املؤسس��ة العس��كريّة بحماي��ة مش��روع العصي��ان
ّ
الع��ا ّم ،لكنّ تلك الدعوة إلى التم ّرد ظلّت معزولة ،ولم
مؤسس��ة اجليش وعموم التونسيني
جتد جتاوبا ً من ّ
الذين رفضوا االنخراط في مبادرات فوضوية لتغيير
ال ّنظ��ام .ومع خط��ورة تل��ك الدعوة ،لم تت ّم مس��اءلة
املشرفني عليها ،وال التحقيق في خلفياتهم وغاياتهم،
وال البح��ث في مص��ادر متويل حملتهم .وفي س��ياق
الس��ابق املنص��ف املرزوقي،
م ّتص��ل ،أخب��ر ال ّرئيس ّ
ف��ي أكثر م��ن منب��ر إعالم��ي ،أنّ البالد ش��هدت خالل
فترة حكمه ،محاوالت لقلب نظام احلكم ،واس��تعادة
الس��يناريو املص��ري .لك��ن اتهاماته ظلّت موس��ومة
يوج��ه القض��اء إدان ًة إل��ى أطراف
بالعم��وم ،كم��ا لم ّ

بقلم :أنور اجلمعاوي
بعينها في ه��ذا اخلصوص .وفي س��ياق آخر ،وأل ّول
وجه القضاء العس��كري قبل أش��هر
م�� ّرة بعد الثورةّ ،
تهم��ة التآمر على أم��ن الدولة ،ووض��ع النفس حتت
الس��لم ،لرج��ل أعمال
تص�� ّرف جي��ش أجنب��ي زم��ن ّ
تونس��ي ش��هير وعناص��ر ف��ي وزارة الدّاخلي��ة ،ولم
ّ
امللف .وما
تكشف اجلهات ال ّرسمية بعد تفاصيل ذلك
زال الرأي العا ّم التونسي يعيش هذه األيّام على وقع
مقال كتبه الصحافي االس��تقصائي الفرنسي ،نيكوال
ب��و ،في موق��ع «لوموند أفريك» ،وأفاد في��ه بأنّ وزير
الداخليّة املُقال ،لطف��ي إبراهيم ،كان ُيجري ا ّتصاالت
النقالب،
مع أطراف ف��ي الدّاخل واخل��ارج للتحضير
ٍ
يعزل رئيس��ي اجلمهورية واحلكومة ويقصي حركة
النهض��ة عن املش��هد السياس��ي ،وتنصي��ب حكومة
جدي��دة موالية لل ّنظ��ام القدمي .وكت��ب الصحافي أ ّنه
اس��تند في ذلك إل��ى معلومات اس��تخبارية موثوقة،
اس��تقاها من مص��ادر فرنس��ية وجزائري��ة وأملانية.
وبع��د أيّ��ام من ص��دور املق��ال ك ّذب��ه الوزي��ر املذكور
جملة وتفصيالً ،واته��م مد ّونني وصحافيني باالفتراء
رج��ة ف��ي الش��ارع
علي��ه .وأح��دث مضم��ون املق��ال ّ
التونس��ي ،فخرج عدد من ش��باب الثورة إلى ش��ارع
احلبي��ب بورقيبة ف��ي العاصمة ،منادين مبحاس��بة
االنقالبي�ين ،وهو ما ُيخبر بحالة من اإلنكار الش��عبي
لفك��رة االنقالب .وف��ي املقابل ،جاء البي��ان احلكومي
مقتضب��اًُ ،مخب��را ً بإقالة وزير الداخلي��ة دون تفصيل
الق��ول ف��ي أس��باب ذل��ك .أنّ النياب��ة العمومي��ة ل��م
تفت��ح حتقيقا ً للتح ّري في ش��بهة االنق�لاب .وفي ظ ّل
غ ْيب��ة الش��فافية واإليضاح��ات ال ّرس��مية الكافي��ة،
ّ
الش��ك واإلش��اعة
ظ ّل املواطنون التونس��يون رهائن
وتخمينات اإلعالميني املتضاربة.
واملرجح من املعطيات املذكورة أنّ شبح االنقالب
ّ
يته��دّد التجرب��ة الدميقراطيّ��ة التونس��ية الفتيّة منذ
نش��أتها .والالفت أنّ احلكومات املتعاقبة بعد الثورة
آث��رت التك ّتم عل��ى س��يناريوهات االنق�لاب املتحدّث

في يوم واحد ..الحوثيون يقصفون الرياض
ويقتلون جنود ًا بنجران
أفادت وسائل إعالم سعودية بأن أربعة من جنود
اململكة لق��وا مصرعهم يوم األحد على أيدي ميليش��يا
جماع��ة احلوثي ف��ي مواجه��ات باحل��دود اجلنوبية
للسعودية ،بينما قصفت امليليشيا العاصمة الرياض
بصواريخ بالس��تية .وم��ن جانبهم أعل��ن احلوثيون
مقت��ل وج��رح عدد م��ن اجلن��ود الس��عوديني جنوبي
اململكة.
ونقل��ت قن��اة «املس��يرة» الفضائي��ة التابع��ة
للحوثيني عن مصدر عس��كري قوله إن «أفراد اجليش
واللج��ان الش��عبية ش��نوا عملي��ة هجومي��ة عل��ى
موقع س��عودي مس��تحدث خلف موق��ع رقابة احللق
بقط��اع جنران ،م��ا أدى إل��ى مقتل وجرح عس��كريني
سعوديني».
وأضاف املص��در أن «العملية الهجومية أدت إلى
تدمير ثالث آليات في املوقع نفس��ه» ،مشيرا ً إلى مقتل
عدد من املقاتلني املس��اندين للجيش السعودي قبالة
جنران في انفجار عبوة ناسفة.

وف��ي وق��ت س��ابق قال��ت قن��اة «اإلخباري��ة»
السعودية إن الدفاعات اجلوية السعودية اعترضت
صاروخ�ين بالس��تيني أطلقهم��ا احلوثي��ون ف��وق
العاصمة الرياض يوم األحد.
دويّ انفجارات
ونقل��ت وكالة رويترز عن ش��اهد عي��ان قوله إنه
س��مع دويّ انفج��ارات وش��اهد ومض��ات ف��ي س��ماء
العاصمة ،كما ظهرت سحب دخان فوق املدينة.
وقال��ت قن��اة «املس��يرة» إن الق��وة الصاروخي��ة
التابع��ة جلماعة احلوثي أطلقت دفع��ة من صواريخ
«ب��ركان» على مركز معلوم��ات وزارة الدفاع وأهداف
ملكية أخرى في الرياض.
وبهذا يرتفع عدد الصواريخ احلوثية التي أعلنت
الس��عودية اعتراضها وتدميرها في سماء اململكة إلى
 153صاروخا ً منذ انطالق احلرب قبل ثالثة أعوام.
وكث��ف احلوثي��ون هجماته��م الصاروخية على
اململك��ة ف��ي الفت��رة األخي��رة ،ويقولون إن ذل��ك يأتي
ردا ً عل��ى الغ��ارات اجلوي��ة التي
يش��نها التحال��ف ال��ذي تق��وده
السعودية.
ومن��ذ آذار  ،2015تق��ود
الس��عودية حتالفا ً عسكريا ً ضد
مس��لحي احلوثي لدع��م القوات
املوالي��ة للرئي��س اليمن��ي عب��د
ربه منص��ور هادي ال��ذي طرده
احلوثيون من الس��لطة في أيلول
}.2014

عنه��ا .وكان أح��رى بها إنارة ال ّرأي الع��ام ،إنْ بالنفي
أو التأكي��د والتفصي��ل ،وحتديد املس��ؤوليات في هذا
اخلصوص ،عل��ى نح ٍو يبعث رس��ائل طمأنة لل ّناس،
و ُيك ّرس الش��فافية .ومعلوم أنّ ب��وادر االنقالب واردة
ّ
الهشة ،فكثيرا ً ما تغتنم لوبيات
في املراحل االنتقالية
العه��د الق��دمي ح��االت االرتخ��اء األمن��ي ،والتراج��ع
االقتص��ادي ومحدوديّ��ة التنمية ،لتش�� ّكك في املنجز
املؤسسات التمثيلية
الدميقراطي ،وتؤ ّلب الناس على
ّ
والدس��تورية الت��ي أنتجته��ا الثورة .لك��نّ الثابت في
احلالة التونس��يّة أنّ الفشل س��يكون مصير مشاريع
االنقالب ،على ّ
األق��ل في املدى املنظ��ور ،وذلك لوجود
ق��وى مدنيّة حقوق ْي��ة حيّة مض��ادّة لفك��رة االنقالب،

ولل��زوم اجلي��ش احلرفيّ��ة واحلي��اد إزاء ال ُفرق��اء
السياسيني ،ولتش�� ّكل رأي عا ّم تونسي مؤيّد العتماد
اخليار الدميقراطي في تس��يير ش��ؤون الب�لاد وإدارة
مشروع احلكم.
وتكفي اإلش��ارة هنا إلى أنّ  %84من التونس��يني
يعتبرون النظام الدميقراطي ،على الرغم من مشكالته،
أفضل من غيره من األنظمة السياس��ية بحسب ما ورد
ّ
املؤشر العربي ( )2017الصادر عن املركز العربي
في
لألبحاث ودراس��ة السياس��ات .وهذا ،على أه ّميته ،ال
مينع من ض��رورة حتصني احلالة الدميقراطية مبزيد
من العدالة والش��فافية والتنمية والتنوير ،ترس��يخا ً
لثقافة االنتخاب بديالً عن ثقافة االنقالب}.

التغيرات التي ستطرأ على الدور التركي
في الملف السوري

بقلم :جالل زين الدين

ّ
السوري خصوصاً،
السوري أن الدور التركي في سوريا عموماً،
والشمال ّ
يؤكد مراقبون للشأن ّ
سيأخذ دفعا ً جديدا ً مدعوما ً بنتائج االنتخابات األخيرة.
وي��رى مراقب��ون أن الباب أم��ام الرئي��س ال ّتركي ،رج��ب طيّب أردوغ��ان ،بات مفتوح��ا ً التخاذ
سياس��ات أق��وى وأعمق بعد الدّعم ّ
الش��عبي ل��ه ،والبدء بالدس��تور اجلدي��د الذي يعط��ي ال ّرئيس
صالحيات واسعة.
ويؤكد الباحث في الشأن التركي ،مصطفى زهران ،أن «االنتخابات التركية ومحافظة أردوغان
على مقعد الرئاسة سيعطي قوة للسياسة التركية» ،مضيفاً« :يتفاءل السوريون بدور أقوى لتركيا،
فأردوغان تعهد في خطاب النصر بدعم السوريني».
ويعتقد زهران أن تركيا لن تدخل في س��جاالت ومناطحات مع اجلانب األمريكي ،مضيفاً« :لكنّ
ذل��ك ال يعن��ي االنضمام للحل��ف األمريكي والبعد عن الروس ،س��تحافظ أنقرة م��ن جهة أخرى على
عالقات حميمة مع اجلانب الروس��ي ،دون التنازل عن مطلب تعزيز الوجود العس��كري في س��وريا،
وس��تحاول السير مبسافات متوازنة ،وما يس��اعد هذه السياسة عدم وجود خيار أمام اآلخرين بعد
حصول العدالة والتنمية وأردوغان على الدعم الشعبي».
أما اخلبير العس��كري العميد حامت الراوي ،فيرى أنه «على الرغم من عدم رضا أمريكا عن حزب
يفسر تخلّي الواليات املتحدة عن
العدالة وأردوغان ،لكنها لن تتخلى عن تركيا حليفا ً تاريخ ّياً ،وهذا ّ
ق ّوات قس��د في عفرين ومنبج ،وسكوتها عن قصف مقرات البيدا وحزب العمال في القحطانية شمال
القامشلي».
من جهته ،يؤكد رئيس مجلس الس��وريني األحرار ،احمللل السياس��ي أس��امة بشير ،أنّ «املوقف
السوري حتتاج لعالقات جيدة مع القوى
ال ّتركي سيكون أقوى مما عهدناه سابقاً ،فآلية إدارة امللف ّ
الدولي��ة واإلقليمي��ة»« .الغرب هو من س��يندفع لتركيا بعد اليوم ،وليس العكس» ،كما يؤكد س��عي
األمريكان لتقدمي ما يرضي تركيا لتحسني العالقة بينهما ،وإلبعادها عن روسيا.
وح��ول آفاق الدور العس��كري لتركيا في س��وريا ،يرى العمي��د حامت ال��راوي أنّ «الدّعم التركي
للثوار سوف يستمر .تركيا هي الوحيدة القادرة على تفكيك هيئة حترير الشام ،فهي متسك مبفاتيح
جميع األطراف» .وفق قوله.
الصعداء بفوز أردوغان وحزبه ،ال س��يما
وتن ّفس الس��وريون املقيم��ون «الالجئون» في تركي��ا ّ
أن خصوم أردوغان تعهدوا بتحس�ين العالقات مع نظام بشار األس��د؛ متهيدا ً إلعادتهم إلى سوريا،
خالفا ً ألردوغان الذي سيعيدهم طواعية بعد تأمني مناطق آمنة.
يقول بش��ير« :ل��ن يعيد أردوغان أحدا ً قبل ضم��ان أمنهم بالداخل ،وإن صدر ق��رار اإلعادة فإنه
سيشمل املقيمني في املخيمات .أما من يعمل ويعيش في تركيا ،فال أعتقد أن القرار سيشمله» ،ويؤكد
العميد الراوي هذا التوجه« :بدأت تركيا في جتهيز املناطق احلدودية التي تسيطر عليها ،فهي تسهل
أم��ور من يرغب بالعودة دون
ممارسة أي ضغط».
إنّ تركي��ا م��ا قب��ل
االنتخاب��ات س��تختلف ع ّم��ا
بعده��ا ،م��ا يجع��ل اجلمي��ع
يعي��د حس��اباته ورس��م
سياس��اته ف��ي املنطق��ة ،مبا
فيه��م النظام��ان اإليران��ي
والس��وري ،وف��ق زه��ران ،ما
ميه��د حل�� ّل ق��د يحق��ق احلد
األدنى}.
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األمان الدعوي

الجولة األميرك ّية وغياب الزعامة فلسطيني ًا في ظل انحسار عربي
ال تلق��ي إدارة الرئي��س األميرك��ي ،دونالد ترامب،
باال ً الحتجاجات الس��لطة الفلس��طينية على استقبال
عواص��م عربي��ة جاري��د كوش��نير ،مستش��ار البي��ت
األبي��ض وزوج ابن��ة ترام��ب ،وجيس��ون غرينب�لات،
املبعوث األميركي للس�لام في الشرق األوسط ،ا ّلل َذ ْي ِن
يعكف��ان عل��ى وض��ع الرت��وش األخي��رة عل��ى خط��ة
«س�لام» ب�ين الفلس��طينيني والع��رب م��ع إس��رائيل،
وتعارضه��ا القي��ادة الفلس��طينية الرس��مية .األ َ َم ُّر أن
العواص��م العربية نفس��ها التي زاره��ا االثنان ال تلقي
ب��اال ً كذلك لتحذيرات الس��لطة الوطنية الفلس��طينية،
فه��ي حتول��ت إل��ى َك�� ٍّم مهم��ل ،ال يفيده��ا تمَ َ ُّنعُ ه��ا في
ش��يء بعدم��ا ألق��ت كل أوراق قوته��ا في أعم��اق بحر
احلسابات اخلاطئة والس��فاهة السياسية .ما ال تريد
القي��ادة الفلس��طينية الرس��مية أن تعترف ب��ه هو أن
حضي��ض الق��اع الذي وص��ل إليه احلال الفلس��طيني
إمنا هو نتاج ،إلى حد كبير ،لسياس��اتها وممارساتها.
لقد أصبح «املش��روع الوطني الفلسطيني» تعبيرا ً من
دون مضمون وال جوهر ،وتاهتِ البوصلة ،و َ
َض َّل ال ُك ُّل
الفلس��طيني الطريق ،بعد أن تش��عبت الس��بل أمامهم
واختل��ف األدالء الكثي��رون .أم��ا ثالثة األثاف��ي فتكمن
في تبعث��ر حتى هذه القي��ادة الرس��مية ،فكثيرون من
أقطابها اليوم يرس��مون اخلطط ،ويبنون التحالفات،
ويعدون العدة لليوم التالي لغياب رئيس حركة فتح،
ورئيس السلطة الفلسطينية ،ورئيس منظمة التحرير
الفلس��طينية ،ورئيس دولة فلس��طني ،محمود عباس.
وهم في س��بيل ذلك يتحالفون ويتقاطعون ،سواء مع
قوى فلسطينية داخلية ،ومع عواصم عربية ،أو حتى
مع تل أبيب وواشنطن.
تقول واش��نطن إن جول��ة كوش��نير -غرينبالت،
والوف��د املرافق لهما في املنطق��ة ،والتي حملتهم ،حتى
حلظ��ة كتابة هذه الس��طور ،إلى األردن والس��عودية،
ومن املفترض أن تش��مل قطر ومصر وإسرائيل ..تقول
واش��نطن إن هدفها بحث إحالل الس�لام بني إس��رائيل
والفلس��طينيني ،فض�لاً ع��ن إيج��اد حل��ول للوض��ع

اإلنس��اني الكارثي في قطاع غزة احملاصر .في املقابل،
ترى القيادة الفلسطينية الرسمية أن جولة كوشنير-
غرينب�لات لبحث «صفق��ة القرن» إمنا ه��ي «مضيعة
للوق��ت» ،و«س��يكون مصيره��ا الفش��ل ،إذا اس��تمرت
في جتاوز الش��رعية الفلس��طينية املتمسكة بالثوابت
املتفـ��ق عليه��ا عربيا ً ودولي��اً» .ولم يت��ردد عباس في
إص��دار بيانٍ  ،قبل وص��ول كوش��نير -غرينبالت ،إلى
العاصمة األردنية ،عَ ّمان ،ي��وم الثالثاء املاضي ،حذر
في��ه «دول املنطقة من التعاون مع حت��رك هدفه إدامة
االنفصال بني غزة والضفة الغربية ،ويقود إلى تنازالتٍ
في القدس ،وفي األماكن املقدسة» .وعلى الرغم من هذا
التحذير ،التقى العاهل األردني عبد الله بن احلس�ين،
الوف��د األميركي ،وناقش معه ما جاء من أجله .ثم طار
الوف��د إل��ى الرياض ،ي��وم األربع��اء املاض��ي ،والتقى
فيها ولي العهد الس��عودي ،محمد بن سلمان ،وناقش
األمور نفس��ها .ويفترض أن يك��ون الوفد قد أ َّ
مت جولته
في املنطقة ،أو أنه على وش��ك استكمالها .مبعنى آخر،
فإن كل صيحات الس��لطة الفلسطينية وحتذيراتها لم
ولن جتد لها صدى عند أحد من األشقاء أو اخلصوم.
حتذيرات القيادة الفلس��طينية الرسمية حقيقية،
فـ«صفق��ة القرن» الت��ي تعدها إدارة ترامب ،س��تكون
«خازوقاً» للكل الفلس��طيني ،فهي س��تلغي حلم إقامة

بقلم :أسامة أبو ارشيد
دولة فلسطينية ذات سيادة وقابلة للحياة على بعض
فلسطني .كما أنها َس ُت َش ِّرعُ تهويد القدس احملتلة ،وفي
القل��ب منه��ا الق��دس القدمي��ة ،واملقدس��ات فيه��ا ،في
ش��رقي القدس ،وض ّمها إلس��رائيل ،خصوصا ً بعد نقل
ِّ
الس��فارة األميركية إليها .كذلك س��تلغي ح��ق العودة
لالجئني الفلس��طينيني ،وق��د تك ّرس فص��ل قطاع غزة
كليا ً عن الضفة الغربية.
ه��ذا غيض م��ن فيض ،لك��ن القيادة الفلس��طينية
الرس��مية تتغافل ،عامدة ،عن أن «أش��قاء» كثيرين ما
عاد يعنيهم حتقيق أقل القليل من احلقوق الفلسطينية.
ه��م يريدون تصفي��ة س��ريعة ودائمة (ال حالً س��ريعا ً
ودائماً) للقضية ،ليخلو لهم وجه تل أبيب وواش��نطن،
وليتفرغ��وا لـ«ثالوث َ
الش�� ِّر» ف��ي املنطق��ة« :البعبع»
اإليران��ي« ،اإلس�لام السياس��ي» ،ومطالب الش��عوب
العربية بالدميقراطية واحلرية والكرامة« .اكتش��ف»
ه��ؤالء «األش��قاء» أن ضم��ان الكراس��ي والع��روش ال
يك��ون إال برضا وقبول من تل أبيب وواش��نطن .وبهذا
تكون فلس��طني عقب ًة أمام حتصيل هذا الرضا ،ومن ث َّم
ال ب ّد من حتييدها ،شاء أهلها أم أبوا.
ُك ُّل ما س��بق تدركه القيادة الرسمية الفلسطينية،
لكنه��ا تتعام��ل مع��ه بقم��ة
التواطؤ .تريد واشنطن أمواال ً
خليجي��ة تس��تثمر ف��ي قطاع
غزة ،تقول تقارير إنها تتجاوز
املليار ونص��ف امللي��ار دوالر،
لتهدئة األوضاع األمنية هناك،
وتنفي��ذ مش��اريع اقتصادي��ة
طويل��ة األج��ل ف��ي القط��اع
املنك��وب ،متهي��دا ً لع��رض
«صفقة الق��رن» .يقب��ع قطاع
غزة وس��كانه الذين يناهزون
وحشـي
املليونني حتت حصار
ٍّ

األونروا في غزة ..ضغط الالجئين ونقص التمويل
اعتص��م مئ��ات الالجئ�ين الفلس��طينيني أم��ام املقر
الرئيس��ي لوكالة غوث وتشغيل الالجئني الفلسطينيني
(أون��روا) في مدينة غ��زة رفضا ً لإلج��راءات التي تنوي
إدارة املنظم��ة األممية اتخاذها لتقلي��ص خدماتها بفعل
أزمتها املالية الكبيرة.
ورفع املش��اركون في الوقفة -التي نظمتها اللجنة
املشتركة لالجئني الفلس��طينيني أمام مقر أونروا بغزة-
الفت��ات كتب عليه��ا «حقوق الالجئني خ��ط أحمر» ،و«ال
لتقليص اخلدمات املمنهج يا إدارة الوكالة».
وتضم اللجنة القوى الوطنية واإلسالمية ،واللجان
الش��عبية لالجئ�ين ،واحتاد املوظفني الع��رب في وكالة
الغ��وث ،واملجلس املرك��زي األعلى ألولي��اء أمور الطلبة
بغزة .ويتزام��ن هذا مع مؤمتر يعقد في نيويورك للدول
س��د العج��ز املالي ألون��روا بعد جتميد
املانحة حملاولة ّ
املساعدات األميركية في كانون الثاني املاضي.
وقال عض��و اللجنة املركزية للجبه��ة الدميقراطية
(محم��ود خلف) ف��ي كلمة نيابة عن الفصائل املش��اركة
بالوقف��ة« :نطال��ب مؤمت��ر نيوي��ورك بوض��ع اآللي��ات
الالزمة لتسديد العجز مبوازنة األونروا ،وذلك من خالل
الدول املتعهدة واألمم املتحدة».
وش��دد خلف عل��ى متس��ك الفلس��طينيني بأونروا،
واس��تمرار عملها إلغاثة وتش��غيل الالجئني ،واحملافظة
عل��ى ح��ق الع��ودة من الضي��اع ،مح��ذرا ً من «املس��اس

بخدمات الوكالة أو اللجوء لتقليصها ،الس��تغالل األزمة
املالية للتغول على حقوق ومكتسبات الالجئني».

مطالب فلسطينية

في الش��أن نفسه ،طالبت حركة املقاومة اإلسالمية
(حماس) املجتمع الدولي باالس��تمرار ف��ي توفير الدعم
الكاف��ي ألون��روا ك��ي تتمك��ن م��ن االس��تمرار ف��ي تقدمي
خدماته��ا والقي��ام بواجباته��ا جت��اه مالي�ين الالجئني
الفلسطينيني.
ودع��ت احلرك��ة -ف��ي بي��ان صحف��ي موج��ه إلى
املجتمع�ين ف��ي مؤمتر ال��دول املانح��ة ألون��روا املنعقد
بنيوي��ورك -املجتمع الدولي واألمم املتحدة إلى ضرورة
البحث عن حلول جذرية ملشكلة أونروا.
وقال��ت احلرك��ة إنّ «م��ن غي��ر املقب��ول أن تس��تمر
معان��اة الالجئ�ين الفلس��طينيني ،وأن تبق��ى حياته��م
مرهونة بحسابات سياس��ية دولية وبقرارات عنصرية
أميركي��ة لصال��ح االحت�لال اإلس��رائيلي عل��ى حس��اب
حقوقهم الثابتة».
وطالبت حماس األمم املتحدة باتخاذ قرار مسؤول
باعتم��اد موازن��ة الوكالة كجزء من موازنتها الرئيس��ة،
داعي��ة الدول العربية واإلس�لامية إلى الت��زام تعهداتها
ودفع ما هو مطلوب منها من موازنات لألونروا.

مخاطر اإلخفاق

من جهتها ،حذرت منظمة التحرير الفلسطينية من
مخاط��ر إخفاق ال��دول املانحة
في إنهاء األزمة املالية لألونروا
خالل اجتماعها في نيويورك.
وطال��ب عض��و اللجن��ة
التنفيذي��ة للمنظم��ة رئي��س
دائرة ش��ؤون الالجئ�ين (أحمد
أبو هولي) الدول املانحة برفع
سقف تبرعاتها املالية مليزانية
أون��روا لس��د العج��ز املالي في
ميزانيته��ا ،ومتكينها من تقدمي

خدماتها لالجئني الفلسطينيني دون تقليص.
وتعان��ي الوكال��ة األممي��ة م��ن أزمة مالي��ة خانقة
ف��ي موازنته��ا بقيم��ة  256ملي��ون دوالر ،زادها جتميد

بغيض منذ أحدى عشرة سنة ،وهو قد تعرض لثالثة
اعتداءات إس��رائيلية عس��كرية كبرى ،ما بني -2008
 ،2014فضالً عن عشرات االعتداءات األصغر .الكارثة
أن حصار قطاع غزة ليس إسرائيليا ً فحسب ،وال حتى
مصري��ا ً فقط ،بل تش��ارك فيه الس��لطة الفلس��طينية،
وه��ي األكثر لؤم��اً .ب��ل املفارق��ة الهزلي��ة ،املبكية (لم
نعد قادري��ن على التمييز هن��ا) ،أن يتهم وزير احلرب
اإلس��رائيلي املتط��رف ،أفيغدور ليبرم��ان ،عباس ،في
ش��هر آذار املاض��ي ،بأن��ه يح��اول أن يدف��ع األوضاع
ف��ي قطاع غزة إلى صدام عس��كري ب�ين حركة حماس
وإسرائيل ،عبر إصراره على وقف التمويل عن القطاع،
مب��ا في ذلك مدفوع��ات الكهرباء وامل��اء والصحة .وقد
وصل األمر باألجه��زة األمنية الفلس��طينية في الضفة
الغربي��ة أنها اعتدت ،أخيراً ،على مظاهرة فلس��طينية
س��لمية ف��ي رام الله ،كان��ت تطالب بوق��ف العقوبات
التي فرضها عباس على قطاع غزة وأهله.
باختص��ار ،م��ا يخط��ط لفلس��طني أميركي��ا ً
وإس��رائيلياً ،وبغط��اء م��ن بع��ض الع��رب ،حقيق��ي
وخطير وداهم ،لكن هذا ال ينفي أن القيادة الفلسطينية
الرس��مية ليس��ت أقل تواط��ؤا ً في ه��ذه املؤام��رة على
فلس��طني وقضيته��ا وش��عبها .إن محم��ود عب��اس،
وإن كان يحتك��ر مناص��ب وألقابا ً فلس��طينية يصعب
حصره��ا ،غي��ر أنه رج��ل يفتق��د الزعام��ة والكاريزما،
دع عن��ك احلكمة والكياس��ة .انتقد ما ش��ئت في النهج
السياس��ي للرئيس الفلسطيني الراحل ،ياسر عرفات،
وهو مس��ؤول ،إلى حد كبير ،عن احل��ال الذي آلت إليه
القضية الفلس��طينية ،إال أن��ه كان زعيم��اً ،ودوما كان
يرى نفس��ه رمزا ً لفلس��طني ونض��ال ش��عبها .ال ميلك
عب��اس مؤه�لات الزعامة ،ب��ل إنه يحتقره��ا ،وكل من
يتنافس��ون عل��ى خالفته أس��وأ منه في هذا الس��ياق.
ف��ي تقدير كثيرين ،لو كان عرف��ات حياًّ لزار قطاع غزة
وأعاد اللحمة إلى جناحني من أجنحة الوطن ،وألفشل
مخطط م��ن يري��دون ضربهم��ا بعضهما بعض��اً .لكن
عباس ليس ذل��ك الرجل ،هو يح ّذر م��ن خطورة فصل
قطاع غزة عن الضفة الغربية ،وتداعيات ذلك الكارثية
على «املش��روع الوطني الفلسطيني» ،في الوقت الذي
يقوم فيه ،هو نفس��ه ،بوأد هذا «املش��روع»َ ،وي َُح ُّد فيه
س��كاكني اخلصوم ،أميركيني ،أو إسرائيليني ،أو عرباً،
لذبح ما بقي من فلسطني وحقوقها}.

واش��نطن  65مليون دوالر من أصل مس��اعدتها البالغة
 125مليون دوالر.
وتأسس��ت أونروا بقرار من اجلمعي��ة العامة لألمم
املتحدة عام  ،1949لتقدمي املساعدة واحلماية لالجئني
الفلسطينيني في مناطق عملياتها اخلمس ،وهي األردن،
وس��وريا ،ولبنان ،والضفة الغربية وقطاع غزة ،وحتى
نهاية  2014بلغ عدد الالجئني الفلسطينيني في املناطق
اخلمس نحو ستة ماليني الجئ}.

مقبرة باب الرحمة في القدس
تاريخ حافل من االعتداءات اإلسرائيلية
تصاع��دت ف��ي األس��ابيع املاضي��ة االعت��داءات
اإلس��رائيلية على مقبرة باب الرحمة اإلسالمية ،الواقعة
مبحاذاة الس��ور الش��رقي للمس��جد األقصى .ولم تشفع
للمقبرة حرمة ش��هر رمض��ان ،فتم االعت��داء عليها خالل
أيامه .ولم ينت ِه الشهر وعيد الفطر حتى واصلت سلطات
االحت�لال اعتداءاته��ا .واس��تأنفت «س��لطة الطبيع��ة
اإلسرائيلية» منذ األسبوع املاضي ،بناء السور احلديدي
حول اجلزء ال��ذي مت اقتطاعه م��ن أرض املقبرة ،بالرغم
من احتجاجات نظمها مقدس��يون في وقت سابق ،وسط
قلق من مخطط يقضي بس��يطرة االحت�لال على جزء من
منطقة باب الرحمة داخل ساحات األقصى ،وهي املنطقة
التي يدخلها املستوطنون خالل اقتحاماتهم لألقصى.
وانتش��ر جنود االحتالل في غرفت��ي مراقبة أقامتها
األوقاف اإلس�لامية في القدس احملتلة للحراس التابعني
لها ،مبحاذاة سور األقصى من ناحية مقبرة باب الرحمة.
ودمر االحتالل مقاعد حجرية واقتلع أش��جار زيتون كان
زرعها متط ّوعون قبل عيد الفطر ،لتنفيذ مخطط إسرائيلي
جدي��د هن��اك .وبع��د اتص��االت أجرته��ا دائ��رة األوقاف
اإلس�لامية في القدس احملتلة مع اجله��ات املختصة في
األردن ،مت اإلفراج عن رئيس قسم احلراسة في األوقاف،
عبد الله أبو طالب ،بعد اعتقاله لفترة وجيزة.
وتواص��ل س��لطات االحت�لال ،من��ذ أكثر من ش��هر،
أعمال احلفر والتنقيب والتوغل في أرض املقبرة ،وإغالق
مساحة كبيرة منها وحتويل مسار السير فيها إلى طريق

آخر يخت��رق أرضه��ا .وكان رئي��س بلدي��ة االحتالل في
القدس ،أوري لوفولينس��كي ،وقع ،ف��ي حزيران ،2004
على أمر هدم إداري جلزء من املقبرة ومنع أعمال الصيانة
فيه��ا .وتع��د ه��ذه املقب��رة م��ن أش��هر املقابر اإلس�لامية
ف��ي القدس احملتلة ،وهي تتش��كل من قس��مني ،ش��مالي
وجنوب��ي ،ومتتد م��ن باب األس��باط ،حتى نهاية س��ور
املس��جد .وتبلغ مس��احتها نحو  23دومن��اً ،وتضم قبور
العديد من صحابة الرسول ،أبرزهم :عبادة بن الصامت
وشداد بن أوس ،إضافة إلى قبور ملجاهدين اشتركوا في
فتح الق��دس أثناء الفتحني العم��ري واأليوبي .ومن أبرز
معامله��ا أيضا ً قبر جماعي لنحو  130ش��هيدا ً مصريا ً من
اإلخوان املس��لمني ارتقوا في حرب العام  ،1948كما تقع
بعض القبور العثمانية بجوار باب التوبة.
ومن��ذ احت�لال الق��دس ف��ي ع��ام  ،1967تعرضت
هذه املقبرة ،ملسلس��ل مس��تمر م��ن اعت��داءات االحتالل،
كان أخطره��ا اقتط��اع أج��زاء كبيرة منها لصالح ش��ارع
استيطاني يصل باب األس��باط بباب املغاربة وسلوان.
وتعت��زم حكومة االحتالل حالي��ا ً حتويل جزء من املقبرة
حلديقة «توراتية» ضمن مش��روعها لتهويد املدينة .كما
مت وض��ع اليد عل��ى تلة «اس��تراتيجية» أثري��ة مالصقة
لباب األس��باط .كما س��يؤدي هذا املخط��ط إلى تعريض
مئات القبور واألضرحة اإلس�لامية لإلزال��ة ،إضافة إلى
متهي��د الطريق ملش��روع التقس��يم واالس��تيالء على باب
الرحمة واملنطقة الشرقية في املسجد األقصى.
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مدرسة اإليمان اإلسالمية بفرع طرابلس
تخرج الدفعة الثامنة والثالثين من طالب الشهادة الثانوية
ّ

رعى وزير التربية والتعليم العالي األستاذ مروان
حمادة ممثـالً بعميد املعهد العالي للدكتوراه في العلوم
والتكنولوجي��ا الدكتور فواز العم��ر ،حفل تخرج طالب
مدرس��ة اإلميان اإلس�لامية – فرع طرابل��س – التابعة
جلمعية التربية اإلس�لامية ،للعام الدراس��ي -2017
 ،2018للدفع��ة الثامنة والثالثني -بفرعيها الفرنس��ي
واالنكلي��زي ،في مجمع اإلميان التربوي – أبي س��مراء
بطرابلس.
حض��ر احلفل إضاف��ة الى رئيس جمعي��ة التربية
اإلس�لامية الدكتور ناهد الغزال ،األس��تاذ سامي رضا،
ً
ممث�لا وزير العم��ل محمد عبد اللطيف كب��ارة ،الدكتور
مصطفى احللوة ممثالً الوزير الس��ابق محمد الصفدي،
الدكتور س��عد الدي��ن فاخ��وري ممثالً الوزير الس��ابق
أش��رف الريف��ي ،الدكتور ج�لال حلواني ممث�لاً النائب
سمير اجلسر ،املس��ؤول السياسي للجماعة اإلسالمية
ف��ي طرابل��س والش��مال األس��تاذ إيه��اب ناف��ع ،نقيب
املعلم�ين في املدارس اخلاصة الس��ابق األس��تاذ نعمة
محف��وظ ،املهن��دس خال��د الولي ممث�لاً رئي��س بلدية
طرابل��س أحمد قمر الدي��ن ،املدير العام ملستش��فى دار
الشفاء األس��تاذ أحمد خالد ،رئيس املجلس العلمي في
جمعية التربية اإلسالمية األستاذ عبد الرحمن الذهب،
أعضاء م��ن الهيئت�ين اإلدارية والتعليمي��ة في جمعية

التربية اإلس�لامية ،القاضي الدكتور نزيه أحمد خالد،
املدي��ر العام مل��دارس اإلميان األس��تاذ زي��اد غمراوي،
نائب املدير العام ملدارس اإلميان األس��تاذ جمال عبيد،
املدير التربوي ملدارس اإلميان األستاذ مازن رعد ،مدير
مدرس��ة اإلميان اإلس�لامية في طرابلس الدكتور باسم
حموضة ،املهندس بالل عوض ممثالً نقيب املهندس�ين
في الش��مال األستاذ بسام زيادة ،األستاذ خالد ميقاتي

مدير ثانوية االصالح ،عميد كلية الهندس��ة في جامعة
املدين��ة الدكتور ولي��د كمالي ،عميد كلية الهندس��ة في
اجلامعة اللبنانية الفرنس��ية الدكت��ور أحمد الرافعي،
الشيخ الدكتور ماجد الدرويش ،مسؤول رابطة الطالب
املسلمني في لبنان األستاذ جهاد املغربي ،رئيس جلنة
األهل في مدرس��ة اإلمي��ان ،باإلضافة الى مديري فروع
م��دارس ومعاه��د مختل��ف ف��روع م��دارس اإلميان في
الش��مال ،والهيئت�ين اإلداري��ة والتعليمية في مدرس��ة
اإلميان ..وأهالي الطالب.
بع��د دخ��ول موكب اخلريج�ين والنش��يد الوطني
اللبنان��ي ونش��يد م��دارس اإلمي��ان اإلس�لامية ،ألق��ى
األس��تاذ س��عيد العويك كلم��ة رحب فيه��ا باحلضور،
مشيرا ً الى فخره باخلريجني «الذين هم طالئع املجتمع
اللبنان��ي بإبداعه��م وجناحه��م» ،مؤك��دا ً ان «الوطن ال
يكون بخير إال إذا كان أبناؤنا بخير».
الدكتور فواز العمر
كلمة وزير التربية والتعليم العالي والتكنولوجيا
الدكت��ور ف��واز العمر ق��ال إنه مش��هد جمي��ل يدعو الى
البهج��ة والس��رور أن ن��رى ه��ذه الثل��ة الطيب��ة م��ن
اخلريج�ين الذي��ن نهل��وا م��ن ينابي��ع العل��م واملعرفة
وأصبح��وا عل��ى مش��ارف الب��دء مبرحل��ة جدي��دة من
الدراس��ة تفتح لهم آفاقا ً من التخصصات يستطيعون

مخيم اليرموك ..هل من عودة للنازحين بعد الكارثة؟
اليرموك ما بعد الكارثة؛ ه��ذا هو العنوان املفصلي
ال��ذي بات��ت قضيت��ه اآلن ت ُق ُّ
��ض مضاجع أبن��اء مخيم
اليرم��وك م��ن الجئي فلس��طني في س��وريا ،وم��ن عموم
املواطنني الس��وريني الذين كانوا ُيش�� ّكلون نسبة عالية
م��ن س��كان املخي��م؛ بع��د التدمي��ر الهائ��ل ال��ذي حل��ق
باملخيم.
هذا املخيم -الذي ُيع ّد عاصمة الشتات الفلسطيني-
كان ف��ي حقيقت��ه مدينة كبيرة عامرة بأهلها وس��كانها،
وأس��واقها املُتميزة حتى عن أس��واق دمش��ق ،وببنيتها
التحتي��ة املتطورة نس��بياً ،وبوجود مؤسس��ات خدمية
متنوعة ومنتشرة.
َ
ّ
وق��د أصاب ذلك كله الدما ُر ش��به الش��امل ،مبا فيه
مؤسسات وكالة األونروا كاملدارس التابعة لها والبالغ
عدده��ا  28مدرس��ة ،واملس��توصفات ومراك��ز الدع��م
الشبابي والتأهيل املهني واالجتماعي.
مشاهد مخيم اليرموك ُمرعبة؛ فحني تدوس أقدا ُمك
َ
أرض��ه اآلن ،وحني ُتش��اهد الواقع الراهن في ش��وارعه
وأزقته وس��احاته ،كأنك تستحضر صور ووقائع مدينة
هيروش��يما في احلرب العاملية الثانية ،ومدينة درسدن
األملاني��ة التي دمرها احللفاء فجعلوه��ا أنقاضا ً بعضها
فوق بعض.
فكل ما بداخل مخيم اليرموك بات ركاما ً فوق ركام،
حيث األبنية اإلسمنتية متهاوية ،ومئات املنازل سويت
وس ِرقت
باألرض ،و ُنهبت احملال التجارية واملؤسساتُ ،
مقتني��ات البيوت ث��م أح ِر َقت بعد ذلك ،مب��ا فيها مقرات
جمي��ع الفصائ��ل الفلس��طينية ،وقد ج��رى كل ذلك كأنه
قاس ومقصود لسكان اليرموك.
عقاب ٍ
ٌ
مشاهد مأس��اوية ..ضاع خاللها تعب سني العمر
وكدّها وشقاؤها ،شقاء البحث عن املأوى ولقمة العيش
التي سار على دربها البسطاء وعامة الناس ،من الجئي

فلس��طني في س��وريا وأش��قائهم الس��وريني من ساكني
اليرموك.
وهكذا كادت نكبة اليرموك تكون أقسى على الجئي
فلس��طني م��ن النكب��ة الكبرى ع��ام  ،1948ح�ين دخلوا
إلى س��وريا في رحلة اللجوء القس��رية املؤقتة على أمل
الع��ودة الس��ريعة إل��ى وطنه��م األصلي فلس��طني ،في
اجلليل وعكا وحيفا ويافا وصف��د وطبريا واللد والرملة
والناصرة.
املُعطيات املُس��تقاة من أرض الواقع ومبش��اهدات
العي��ان ،وم��ن التقدي��رات الت��ي أطلقته��ا ع��دة جه��ات
مس��ؤولة ،مبا فيها املراجع الفلس��طينية؛ ُتش��ير إلى َّ
أن
حجم الدمار في مخيم اليرموك بات يتعدى نس��بة %50
من األبنية اإلس��منتية وال��دور واملؤسس��ات التي باتت
ٍ
جلرف كلي وتام ،والنس��بة الباقية منها حتتاج
بحاج ٍة
إلسعافاتٍ وإصالحاتٍ هائلة حتى يمُ كن االستفادة منها
وإعادة استثمارها.
وق��د حلِ��ق الدم��ار الش��امل بع��د ِة مربع��اتٍ داخل

بقلم :علي بدوان
مخيم اليرم��وك ،بدءا ً باحلارة القدمي��ة التي كانت نواة
قيامه عام  1954املُس��ماة «حارة الفدائي��ة» ،فقد ُد ِم َرت
بش��ك ٍل ش��به كامل أوائل عام  ،2014وصوال ً للمربعات
اجلدي��دة التي مت تدميرها في ج��والت املعارك األخيرة،
وه��ي مربعات متوزعة على امت��داد املخيم وفي مناطقه
املختلفة.
والس��ؤال املط��روح اآلن هو :هل الع��ودة إلى مخيم
اليرم��وك ممُ كن��ة اآلن ألبنائه؟ وهو املخيم الذي عاش��وا
فيه ومن��ت أجيالهم الالحق��ة بني حارات��ه ،فوجدوا فيه
فلس��طني امل ُ ّ
صغرة ،ومكان اإلقامة املؤقتة -وإن طالت-
انتظارا ً للعودة إلى فلسطني.
املُعطي��ات القائم��ة عل��ى األرض تؤك��د أن الع��ودة
ممُ كن��ة جل��زء م��ن الس��كان فق��ط إذا وافق��ت الس��لطات
الس��ورية ،مع القبول بالعيش في الواقع الراهن ،حيث
فق��دان التي��ار الكهربائي وج��زء كبير م��ن اخلدمات؛ أما
عودة اجلمي��ع فتحتاج وقتا ً
ألس��باب
ق��د يك��ون طوي�لاً،
ٍ
له��ا عالق��ة بالدم��ار الكبي��ر
املوج��ود ،وفق��دان نح��و
نصف السكان ملنازلهم التي
ُس ِّويَت باألرض.
إن ع��ددا ً كبي��را ً م��ن
املهجرين
مواطني اليرم��وك
ّ
واملوجودي��ن ف��ي مراك��ز
اإلي��واء ،واآلخري��ن ال��ذي
أنهكته��م تكاليف اس��تئجار
املن��ازل بدمش��ق وغيره��ا،
س��يعودون ف��ورا ً إذا ص��در

م��ن خالله��ا خدم��ة مجتمعاته��م وتنميته��ا ،وبالتالي
وطنهم».
أض��اف« :إن اإلنس��ان ال��ذي ي��درس ويعمل بجد
وثب��ات وميل��ك ق��وة العق��ل وص��واب الفكر ،وميش��ي
ف��ي دروب العلم بحكم��ة وعزمية ،ويخل��ص في عمله
ويتحل��ى مب��كارم األخالق ،هذا اإلنس��ان يع�� ّد من أهل
الع��زم واخلير ،وهذا ما يحتاجه لبن��ان من أبنائه لكي
يبق��ى منارة للعل��م واملعرف��ة ،ولكي يحتف��ظ مبكانته
ودوره ف��ي املنطق��ة ،وه��ذا ما س��نواصل العم��ل عليه
ليبق��ى الوط��ن مرك��زا ً للعل��م وللم��دارس واجلامعات
العريقة ،ما يعطيه هذه الفرادة في املنطقة».
الدكتور باسم حموضة
ب��دوره الدكت��ور باس��م حموض��ة مدي��ر مدرس��ة
اإلمي��ان اعتبر أن��ه قد انقضى ع��ام جديد كم��ا انقضى
خلفه خمس��ون عاماً ،وها هي ثل��ة جديدة من خريجي
اإلميان ُيحتف��ى بها كما اح ُتفي بس��بعة وثالثني دفعة
سبقتها ،وها هو مجتمعنا ُيروى بسقيا خير جديدة من
طالبنا وطالباتنا الذين تش��تاق لهم األوطان العطشى
إلى النمو واالزدهار».
وختم حموضة بتوصي��ة اخلريجني واخلريجات
بأن «اإلنس��ان بقيمه وثقافته وأخالقه هو الذي يعطي
لش��هادته قيم��ة وال تعط��ي الش��هادة مهما عال ش��أنها
صاح��بَ األخ�لاق الرديئ��ة والثقافة البذيئ��ة أي قيمة
مضافة والشواهد في مجتمعنا كثيرة».
الدكتور ناهد الغزال
الدكت��ور ناه��د الغ��زال رئي��س جمعي��ة التربي��ة
اإلس�لامية املش��رفة عل��ى معاه��د وم��دارس اإلمي��ان
اإلسالمية في الشمال اعتبر أن جمعية التربية ومدارس
اإلميان س��تبقى بإذن الله تعالى بعد خمسني عاما ً من
عطاءاتها من��ارة علم ومعرفة ونور وإميان ،وس��نبقى
نعت��ز بهويتن��ا اإلس�لامية ونحاف��ظ عليها ،وس��نبقى
حريص�ين عل��ى تربي��ة األرواح باإلمي��ان والتق��وى
واألخ�لاق والقيم ،وتغذي��ة العقول بالعل��م واملعرفة،
ولهذه األس��باب بدأنا في املجلس اإلداري ورش��ة عمل
كبيرة بالتعاون مع جميع العاملني في هذه املؤسس��ة
التربوي��ة الزاه��رة لك��ي نرف��ع من مس��توى مدارس��نا
وتألقها ومواكبتها لكل متطلبات العصر وتقنياته..
تخلل احلفل فقرات انش��ادية من وحي املناس��بة،
وع��رض مص ّور يلخص أبرز اجن��ازات مدارس اإلميان
اإلس�لامية خ�لال خمس�ين عامـ��ا ً وكلم��ات لع��دد م��ن
الط�لاب والطالب��ات اخلريج�ين الت��ي حمل��ت الش��كر
للمدرس��ة ولألهالي ،واختتم احلفل بتوزيع الشهادات
على اخل ّريجني.

قرار السماح بعودة الناس.
فاإلقام��ة -حت��ى ولو حتت ظ��ل خيمة ف��وق الردم
والدم��ار في مخي��م اليرموك -أفض��ل من البق��اء خارج
اليرم��وك حتت رحم��ة مراكز اإلي��واء ،ووس��ط نار غالء
إيجارات املنازل ،حيث َنش��ط جتار األزمات الس��تغالل
للمهجري��ن ط��وال س��نوات احملن��ة
الواق��ع الكارث��ي
ّ
السورية.
وعلى املس��توى الدول��ي؛ يجب إطالق ن��داء عاجل
للمجتم��ع الدول��ي به��ذا الص��دد ،م��ن أجل ح��ث الدول
املانحة على تقدمي دع ٍم إضافي مليزانية الوكالة لبلسمة
جراح أبناء والجئي فلسطني في سوريا.
لكن دور األونروا -بالنسبة إلى فلسطينيي سوريا
وإل��ى إعادة إعمار مخي��م اليرموك -يحت��اج إلى تفعيل
الدع��م العربي لها عَ ب�� َر األمم املتحدة ،وعَ بَ��ر حث الدول
املانح��ة للتبرع للوكال��ة ،حيث مت ّر حالي��ا ً بأزم ٍة مالي ٍة
غير مسبوقة ،في ظل محاوالت اإلدارة األميركية للسعي
للتخل��ص م��ن الوكال��ة باعتباره��ا الش��اهد التاريخي
القانوني على نكبة الشعب الفلسطيني.
كذل��ك ُيفت��رض مبنظم��ة التحري��ر الفلس��طينية
انطالق��ا ً م��ن مس��ؤوليتها ع��ن كل أبن��اء الش��عبالفلسطيني في الداخل والشتات -أن ُتبادر مل ّد يد العون
لالجئي مخيم اليرم��وك وعموم املخيم��ات والتجمعات
الفلسطينية التي طاولها الدمار في احملنة السورية.
فاملنظم��ة وعم��وم الفصائ��ل ُمقص��رة جدا ً ف��ي هذا
املجال ،ول��م َت ُقم بدورها املطلوب طوال س��نوات احملنة
الس��ورية جتاه مواطني فلس��طني في س��وريا ،بل بدت
جميع��ا ً كأنه��ا ال ح��ول وال قوة له��ا رغم وج��ود مقراتها
وحضورها القيادي الكثيف في دمشق.
بق��ي أن نق��ول َّ
إن هن��اك ملفاتٍ ش��ائكة وكثيرة لها
عالق��ة بجوان��ب إنس��انية ال يمُ ك��ن جتاوزه��ا ،تتطل��ب
جه��ودا ً مضني��ة وعلى أكثر م��ن صعي��د للتعامل معها،
وهي تنتظر منظمة التحرير وعموم الفصائل؛ مثل ملفات
الشهداء ،واجلرحى واملع ّوقني ،واملفقودين ،جراء محنة
اليرم��وك وعموم مخيمات الجئي فلس��طني وجتمعاتهم
في سوريا}.
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أنشطة

إحياء ليلة القدر في برالياس ..وفي المنارة بالبقاع
أحيت أخوات جمعية
النج��اة االجتماعي��ة ف��ي
برالي��اس  -البق��اع ليل��ة
الس��ابع والعش��رين م��ن
رمض��ان ،تخل��ل اإلحي��اء
كلم��ات ع��ن متابع��ة
العب��ادات بع��د رمض��ان،
وع��دم الفتور وع��دم هجر
الق��رآن ،حي��ث إن الق��رآن
ليس فقط لشهر رمضان.
وأحي��ت جمعي��ة
النجاة االجتماعي��ة في املنارة  -البقاع ليلة الس��ابع
والعش��رين من رمضان (ليلة القدر) ،في قاعة مسجد
النور في البلدة.
بدأ برنام��ج الليلة بصالة العش��اء وكذلك صالة
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التراوي��ح ،وتخللته��ا ختم��ة للق��رآن الك��رمي وأدعية
ومأث��ورات ،ففق��رة أس��ئلة وأجوبة ثقافي��ة ترفيهية،
وتوزيع هدايا وجوائز للفائزات.
وكان للش��يخ خالد عبد الفت��اح كلمة أوصى بها
احلاض��رات بتصوي��ب ميزان
أعماله��ن ،وأن يك��ون رض��ى
الل��ه ه��و اله��دف املرج��و ف��ي
جميع األحوال .اختتمت الليلة
بص�لاة الوتر ،وتن��اول وجبة
الس��حور ث��م مناج��اة ودع��اء
أن تك��ون جمي��ع احلاض��رات
واملس��لمني م��ن عتق��اء ه��ذا
الشهر الفضيل ،وذلك بانتظار
صالة الفجر.

إفطار رمضاني لجمعية النجاة في صيدا

أقام��ت جمعية النجاة االجتماعية  -صيدا إفطارها
الس��نوي مبرك��ز الرحمة خلدم��ة املجتمع ،يوم الس��بت
في  ٢حزيران  ٢٠١٨بحضور مس��ؤولة جمعية النجاة
الس��ابقة الدّاعي��ة الفاضلة أم عمر املص��ري ،واإلعالمية
هن��ادي الش��يخ جنيب ومش��اركة ع��دد من مس��ؤوالت
اجلمعي��ات اخليري��ة ف��ي لبن��ان كجمعي��ة اإلص�لاح
و«صلة» ودار األرقم ،وسيدات من املجتمع الصيداوي.
استهل اللقاء بتالوة من الذكر احلكيم تلتها الطالبة
نور بش��ير ،ثم ألقت الس��يدة وفاء مركيز كلمة اجلمعية
نياب��ة عن مس��ؤولة اجلمعي��ة الس��يدة هيف��اء حجير،

حتدثت فيه��ا عن إجنازات اجلمعية عل��ى صعيد لبنان
عامة وصيدا خاصة ،وأشادت بالعمل التطوعي الالفت
لس��يدات اجلمعي��ة الش��امل ل��كل املج��االت وامليادي��ن
الدعوي��ة ،واالجتماعي��ة ،والثقافي��ة ،والسياس��ية،
ومش��اركتهن الفعالة في مش��روع مطع��م اخلير التابع
ملركز الرحمة.
اختت��م اللقاء مبس��ابقة تنافس��ية قدمتها الس��يدة
أمان��ي الصفدي ،وزع��ت خاللها اجلوائز عل��ى الفائزات
وس��ط أجواء إنش��ادية مميّزة قدمتها الس��يدة سوس��ن
حبلي.

محاضرة «رمضان ميزان االستقامة» في كامد اللوز

«جنسيتي كرامتي» ضد مرسوم التجنيس

أقام��ت جمعي��ة النج��اة االجتماعي��ة بالتع��اون
مع رابطة الطالب املس��لمني ف��ي البقاع-كام��د اللوز،
محاض��رة بعن��وان «رمض��ان مي��زان االس��تقامة»
نفذت حملة «جنس��يتي كرامتي» اعتصاما ً يوم
األحد في س��احة ري��اض الصلح في بي��روت رفضا ً
ملرس��وم التجني��س ،ش��اركت في��ه مئ��ات االمهات
اللبنانيات وأبناؤهن ونواب وممثلو هيئات املجتمع
املدني ،وذلك «رفضا ً لتمرير مرسوم التجنيس الذي
تس��تمر من خالل��ه الدولة مبمارس��ة الظل��م والقهر
بحق األم اللبنانية مبنحها جنس��يتها ألوالدها عبر
من��ح اجلنس��ية لغي��ر املس��تحقني وغير أبن��اء األم
اللبنانية» .وش��دّد رئيس احلملة مصطفى الش��عار
عل��ى أن «أبن��اء األم اللبناني��ة هم أصح��اب احلق،

وم��ن باب أول��ى أن يطبق الدس��تور الذي نص على
املس��اواة بني املواطنني .لبنان لي��س منبتا ً للرجال
فق��ط ،إمنا هو منبت للنس��اء اللوات��ي ينجنب هؤالء
الرج��ال ،ولبن��ان هو منب��ت لألجيال .نس��أل :على
أي أساس اس��تحصل هؤالء على اجلنسيّة وما هي
آليات هذه العملية؟
ه��ذا الغم��وض يثي��ر الكثي��ر م��ن التس��اؤالت،
فكي��ف لم تراع الدميوغرافيا ف��ي جتنيس هؤالء من
فلس��طينيني وس��وريني؟ وأين هي فزاع��ة التوطني
التي تطبلون بها؟»}.

محادثات لفرقاء جنوب السودان بالخرطوم
ما الجديد؟
انطلقت ف��ي اخلرطوم محادثات ب�ين الفرقاء
في دولة جنوب السودان ،برعاية الهيئة احلكومية
للتنمية في شرق أفريقيا (إيغاد) مبشاركة الرئيس
س��لفا كي��ر ميارديت ،وزعي��م املعارضة املس��لحة
رياك مش��ار ،وق��ادة عدد م��ن الفصائ��ل اجلنوبية
املعارض��ة األخرى ،بحض��ور الرئيس الس��وداني
عم��ر البش��ير ،واألوغندي يوري موس��فيني ،وذلك
بعد جولة سابقة في أديس أبابا.
وتعق��د هذه احملادث��ات التي تس��تمر جولتها
األول��ى باخلرط��وم نحو أس��بوعني وفقا ً مل��ا أقرته
القم��ة االس��تثنائية ملنظم��ة اإليغ��اد ،الت��ي عُ قدت
بالعاصمة اإلثيوبية أديس أبابا مؤخراً.
وتناق��ش ه��ذه اجلول��ة املس��ائل املتعلق��ة
باحلكم والترتيبات األمنية في جنوب الس��ودان،
باإلضاف��ة إلى اإلجراءات اخلاص��ة بإعادة تأهيل
االقتص��اد عبر التع��اون الثنائي ب�ين جمهوريتي
الس��ودان وجنوب السودان .وفش��لت جولة أولى
من احملادثات رعاها رئيس الوزراء اإلثيوبي «آبي
أحمد» في أديس أبابا األسبوع املاضي في حتقيق

أي اختراق.
م��ن جانب��ه ،أكد وزي��ر اخلارجية الس��وداني
(الدرديري أحمد) للصحفيني أن اخلرطوم تس��عى
عبر جول��ة احملادثات اجلارية إلى حتقيق اختراق
في هذه املسألة.
وأوض��ح مراس��ل اجلزي��رة ف��ي اخلرط��وم
(الطاه��ر املرض��ي) أن ه��ذه اجلول��ة مختلف��ة عن
س��ابقتها ،وأنها قد تكون أقرب إلى حتقيق توافق،
في ظل الضغوط اإلقليمية عل��ى أطراف النزاع في
جنوب السودان.
وأضاف املراس��ل أن مقترح��ات منظمة إيغاد
ه��ذه امل��رة خاضعة لدراس��ة أكثر مم��ا كانت عليه
في الس��ابق ،وأن لدى اخلرطوم حوافز س��تقدمها
جلارته��ا اجلنوبي��ة ،خاص��ة عل��ى الصعي��د
االقتصادي.
كما أن طرفي النزاع في جنوب السودان أعربا
عن استعدادهما للس�لام ،ولكن سلفا كير طلب من
مناوئي��ه تق��دمي أدل��ة ملواقفهم السياس��ية مبنطق
وليس بتع ّنت}.

ألقاه��ا الدكت��ور ولي��د س��روجي ،وذلك نهار الس��بت
 2018/6/9املواف��ق للرابع والعش��رين من رمضان
في قاعة مسجد كامد اللوز..

محاضرة «اغتنموه قبل الرحيل» في الرفيد  -البقاع

ضمن سلسلة محاضراته في رمضان ،أقام قسم
الدع��وة في جمعية النج��اة االجتماعية ف��ي البقاع -
الرفي��د ،احملاض��رة الرابع��ة بعن��وان «اغتنم��وه قبل

توزيع السلة
الرمضانية
في البقاع
ضم��ن فعالي��ات حمل��ة «رمض��ان
إحي��اء القل��وب» ،وعم�لاً بحديث رس��ول
الل��ه صلى الله عليه وس��لم« :خير الناس
أنفعه��م للن��اس» ،وزعت جمعي��ة النجاة
االجتماعي��ة ف��ي البقاع نح��و  300حصة
غذائي��ة في كل من :املن��ارة ،تعلبايا ،كامد
اللوز والفاكهة ،وذلك خالل العش��ر األخير
من شهر رمضان املبارك..

الرحي��ل» ،قدمها الش��يخ يوس��ف الرفي��ع ،وذلك يوم
األحد  2018/5/10في مس��جد خالد ب��ن الوليد في
الرفيد ،وفي اخلتام مت سحب جوائز للحاضرات.
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أردوغان التركي زعيم ًا للمسلمين
في لبنان!!
بقلم :أواب إبراهيم

كلمة طيبة

القرآن الكريم
وتحرير إرادة اإلنسان

رئيس التحرير

إبراهيم املصري

املدير املسؤول

أمين إبراهيم

اإلدارة

بسام غنوم

مواقيت الصالة
حســب توقيت مدينــة بيــروت

أيام
األسبوع
السبت
األحد
اإلثنني
الثالثاء
األربعاء
اخلميس
اجلمعة

شوال

تصدرها
شركة «بـالغ»
لإلعالم والصحافة والنشر

للفقراء واملساكني والعاملني عليها واملؤلفة
قلوبه��م وف��ي الرق��اب< التوب��ة ،60 :وقد
كان خط��اب الق��رآن ف��ي األربع��ة مصارف
األولى بح��رف اجلر ال�لام ،وعن��د احلديث
ع��ن (الرق��اب) وم��ا يليه��ا م��ن مص��ارف،
حت�� ّول حلرف اجل��ر (ف��ي) ،وقد عل��ل ذلك
اإلم��ام الزمخش��ري بأن الق��رآن يوحي بأن
األربع��ة األخ��رى بداية من الرقاب ،أرس��خ
في اس��تحقاق ال��زكاة من األربع��ة األولى.
والرق��اب هن��ا أي األرقاء (العبي��د) ،فجعل
القرآن هذا املصرف املهم من زكاة املس��لمني
لينفق في باب حرية اإلنسان ،بل اجلهاد في
س��بيل الله وهو مصرف أيضا ً من مصارف
الزكاة ،وفريضة في اإلسالم ،هو لرفع الظلم
عن الناس ،ومتكينهم من اختيارهم الديني
والسياس��ي ،وع��دم قهر الش��عوب وكس��ر
إرادتها ،أو إجبارهم على معتقداتهم ،وخير
مثال لهذا الفهم ،موقف عمر بن اخلطاب من
القبطي الذي ضرب��ه ابن عمرو بن العاص،
وبعد أن م ّكنه اخلليفة من القصاص من ابن
أمير مصر ،لم يجبره على اإلسالم ،بل مكنه
من حرية اإلرادة ،وحري��ة التعبير ،وحرية
القصاص م��ن ظامله ،رغ��م أن املصري كان
ُيضرب ويهان من الرومان ومن كل من دخل
أرض مصر ،دون أن ُيرفع له رأس.
لألسف يهمل ويقصر كثير من املنتسبني
إلى اإلس�لام ف��ي فهم ه��ذا املقص��د القرآني
املهم وهو :متكني الناس من حريتهم ،سواء
اتفقنا معهم أو اختلفنا ،فالعبرة في اإلسالم
حترير اإلنس��ان من كل ألوان األس��ر س��واء
كانت سياسية أو فكرية أو غيرها ،دون م ّنة
ممن يس��عى لهم لتحري��ر إرادتهم ،وهذا هو
واجبن��ا من حي��ث الفهم والتطبي��ق ،فنحن
نس��عى الس��ترداد حري��ة إرداة الن��اس في
مصر ،وفي كل العالم ،ليكون الناس أحرارا ً
في قراراتهم ،حتى لو أدت تلك احلرية لعدم
إميانهم مبا نؤمن ب��ه ،أو اختلفت قناعاتهم
عن��ا ،وكذلك الس��عي لفك أس��ر كل مظلوم ال
يش��ترط أن يكون موافقا ً لك ،ما دام مظلوما ً
فحقه أن حترره من ظامله ،هذا مقصد قرآني
كبير ملن يتدبر كتاب الله تعالى}.

حزيران
ومتوز

للق��رآن الك��رمي مقاص��د ال ب�� ّد لقارئ��ه
ومتدب��ره أن يتأمله��ا ،وم��ن أه��م مقاصده:
حتري��ر إرادة اإلنس��ان ،أي��ا ً كان��ت ديانة أو
عرق أو لون هذا اإلنسان ،فهو أوال ً يقرر حرية
اإلنس��ان ف��ي امت�لاك إرادت��ه ،وأن يتصرف
وفقها كيفما يش��اء ما لم يض ّر بغيره ،سواء
وصل��ت به حري��ة إرادته لإلمي��ان بالله ،أو
للكف��ر ،ف�لا يهم ،ألن احلس��اب ي��وم القيامة
وليس في الدنيا ،يقول تعالى> :إنا هديناه
الس��بيل إما شاكرا ً وإما كفورا< اإلنسان،3 :
وقال> :وهديناه النجدي��ن< البلد ،10 :أي
طري��ق اخلير والش��ر ،ول��ه مطل��ق االختيار
>فم��ن ش��اء فليؤم��ن وم��ن ش��اء فليكفر<
الكهف ،29 :ويع ّبر القرآن عن هذه املش��يئة
واحلرية فيه��ا ،فال يجبر أح��دا ً على اعتناق
دي��ن ول��و كان هو احل��ق الذي ال ح��ق غيره
>وم��ن يبت��غ غي��ر اإلس�لام دينا ً فل��ن يقبل
من��ه< آل عم��ران ،85 :ومع ذلك ه��ذا الدين
احل��ق الذي ال يقبل من اإلنس��ان غيره – كما
نؤمن ف��ي ديننا اإلس�لامي – لو أن إنس��انا ً
أُكره على اإلسالم ال يقبل منه ،يقول تعالى:
الغي<
>ال إكراه في الدين قد تبينّ الرشد من
ّ
البقرة ،256 :ويقول تعال��ى> :أفأنت تكره
الناس حتى يكون��وا مؤمنني< يونس،99 :
و>أنلزمكموه��ا وأنتم لها كاره��ون< هود:
 ،28وكل أح��كام اإلكراه في اإلس�لام باطلة،
سواء كانت في أصول الدين ،أو في فروعه.
والغاي��ة األول��ى م��ن إرس��ال الرس��ل
للمتجبري��ن ف��ي األرض ،واملس��تكبرين في
الكون ،واملذل�ين لعباد الله ،واملس��تعبدين
لهم ،ه��ي حترير إرادة هذه الش��عوب ،ففي
نب��ي الله موس��ى عليه الس�لام كان
ح��وار
ّ
مع��ي
>فأرس��ل
فرع��ون:
م��ن
األول
طلب��ه
َ
بني إس��رائيل< األع��راف ،105 :وذلك بعد
أن ب�ّي�نّ ل��ه موس��ى علي��ه الس�لام أن أكب��ر
جرمية فعلها ببني إس��رائيل هي حتويلهم
من أحرار إل��ى عبيد ،يق��ول تعالى> :وتلك
علي أن ع ّبدت بني إس��رائيل<
نعم��ة مت ّنها ّ
الشعراء.22 :
وم��ن عظم��ة التش��ريع اإلس�لامي ف��ي
الق��رآن الك��رمي أن جع��ل مصرف��ا ً مهم��ا ً من
مصارف الزكاة لتحرير اإلنسان ،كي ميتلك
قراره وإرادته ،فقال تعالى> :إمنا الصدقات

بقلم:عصام تليمة

لم تكد تقفل صناديق االقتراع في تركيا ،حتى بدأت وسائل التواصل االجتماعي في لبنان
تض � ّ�ج برص ��د نتائجها .وبدأت األرق ��ام تصل حلظة بلحظة ،وصو ًال إل ��ى حتقيق الرئيس رجب
طيب أردوغان  %53من األصوات ،ليحسم بذلك املعركة االنتخابية من الدورة األولى.
رغم مرور أيام على االنتخابات ،وفي الوقت الذي عادت فيه احلياة في تركيا إلى طبيعتها،
مازالت وس ��ائل التواص ��ل االجتماعي في لبنان مزدحمة بصور وتصريح ��ات ومواقف أردوغان.
واس ��تبدل الكثي ��رون الص ��ور الش ��خصية عل ��ى صفحاتهم بص ��ورة الرئيس الترك ��ي ،وامللفت أن
كثيري ��ن ممن اهتموا وتابعوا االنتخابات التركية ،كانوا غير مبالني باالنتخابات التي ش ��هدها
لبنان قبل أسابيع ،وكثير منهم لم يدل بصوته.
تكشف هذه املفارقة أزمة الزعامة التي تعاني منها شريحة واسعة من اللبنانيني وحتديد ًا
املس ��لمون منهم ،الذين ينظرون حولهم فيجدون كل طائفة تتحلّق حول زعيمها ،يقفون معه
ويقف معهم ،يدافعون عنه وعن صالحياته ،فيدافع عنهم وعن حقوقهم ،ويسعى لتحصيل كل
قدر إضافي ممكن من هذه احلقوق ولو كانت على حساب الطوائف األخرى.
البحث عن زعيم للمسلمني السنّة في لبنان ليس أزمة طارئة وال حديثة ،إمنا بدأ مع نشأة
الكي ��ان اللبنان ��ي ع ��ام  ،1946فأداء رياض الصل ��ح أول رئيس للوزراء لم يرق للمس ��لمني الذين
اعتب ��روه مف ّرط� � ًا بحقوقه ��م ملصلحة الرئيس بش ��ارة اخلوري وم ��ن ورائه املوارن ��ة ،كما لم يكن
أداء رؤوس ��اء احلكومات الذين خلفوه أحس ��ن حا ًال ،خاصة أن املارونية السياس ��ية التي ك ّرس ��ها
االنتداب الفرنسي ،منحت فريق ًا بعينه كل مفاصل الدولة الدستورية والسياسية والعسكرية.
اس ��تمر هذا االس ��تياء والبحث عن زعيم يقود املسلمني إلى أن برز جنم الرئيس املصري جمال
عبد الناصر ،فأ ّيدوه وناصروه ،وساروا في تظاهرات شارك فيها عشرات اآلالف ،ونشأ في لبنان
تيار قومي ناصري ،حاول املسلمون من خالله تعويض تغييبهم وإهمالهم في دولتهم.
م ��ع انتق ��ال رئي ��س منظمة التحرير الفلس ��طينية ياس ��ر عرف ��ات (رحمه الل ��ه) إلى لبنان
واس ��تقراره في ��ه ،انتقل ��ت إلي ��ه راي ��ة الزعامة .فوجد ب ��ه كثيرون من املس ��لمني زعيم� � ًا مواجه ًا
لتس� �لّط املاروني ��ة السياس ��ية ،خاصة أنه حم ��ل لواء القضية الفلس ��طينية وحترير فلس ��طني
وتزعم ما أطلق عليه اسم األحزاب الوطنية
ومواجهة العد ّو اإلسرائيلي،
ّ
فتصدر عرفات املشهد ّ
واإلسالمية .مع االجتياح اإلسرائيلي خرج عرفات من لبنان ،وخمد وهج زعامته.
في هذا الوقت بدأت الوصاية السورية تغرز مخالبها في لبنان .فدخل جيشها كل املناطق،
باس ��تثناء ما كان حتت االحتالل اإلس ��رائيلي ،وعملت على تطويع زعامات املس ��لمني ،لتستمر
األزمة بالبحث عن زعيم.
تصدر املش ��هد السياس ��ي ممث ًال للمس ��لمني
حتى الرئيس رفيق احلريري رحمه الله الذي
ّ
بعد اتفاق الطائف ،فاملرة الوحيدة التي جنح خاللها بتكريس زعامته كانت حني قرر مواجهة
النظ ��ام األمني اللبناني الس ��وري من خالل االنتخابات النيابية عام  ،2000فاكتس ��ح الس ��احة
وسحق خصومه الذين كانوا في السلطة ،ورمبا هذا االستحقاق كان املناسبة التي فكر خاللها
خصومه باغتياله والتخلص من زعامته.
الي ��وم وبع ��د ثالثة عش ��ر عام ًا على اغتيال احلريري األب ،يفتقد املس ��لمون الس� �نّة زعيم ًا
يستحق أن يلتفوا حوله .فمن هو مؤهل ليكون زعيمهم يحرص في كل مناسبة على التفريط
بحقوقه ��م ،وال يبال ��ي بالدفاع عنه ��م ،أوحتصيل حقوقهم وحمايتهم في مواجهة ش ��ره وطمع
الطوائف األخرى ،رغم أن الدس ��تور منحه صالحيات واس ��عة ،لكنه يحرص على التفريط بها
والتنازل عنها وتقدميها عطايا إلى بقية الطوائف.
لذلك ،يواصل املس ��لمون مس ��يرة البحث عن زعيم ميثلهم ،وقد وجدوا ضالتهم بالرئيس
الترك ��ي رج ��ب طي ��ب أردوغان ،بانتظار أن يس ��تيقظ م ��ن يعنيهم األمر في لبن ��ان من غفوتهم
ويدركوا أن الزعامة ليست منصب ًا بل التفاف ًا شعبي ًا.

16
17
18
19
20
21
22

30
1
2
3
4
5
6

الفجر الشروق الظهر العصر املغرب العشاء

د ساعة د ساعة د ساعة د ساعة د ساعة د

34
34
35
35
36
37
37

3
3
3
3
3
3
3

29
30
30
31
31
31
31

5
5
5
5
5
5
5

اإلدارة :بيروت  -املصيطبة  -شارع العمارة ص.ب 11/5266
هاتف )01( 658605 :فاكس +961.1.650308
صفحة اإلنترنتWeb page :www.al-aman.com :
البريد اإللكترونيE.mail: info@al-aman.com :

41
41
41
41
42
42
42

12
12
12
12
12
12
12

26
26
26
26
27
27
27

4
4
4
4
4
4
4

58
58
57
57
57
57
57

7
7
7
7
7
7
7

34
34
34
33
33
33
33

ساعة
9
9
9
9
9
9
9

صف األحرف والفرزCreative Advertising :
هاتف01/815678 :
التوزيع :الناشرون لتوزيع الصحف واملطبوعات
هاتف01/277007 :

