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ف ��ي األقط ��ار الدميقراطي ��ة العريق ��ة تبدأ احلم�ل�ات االنتخابية في وقت مح ��دد وتنتهي
كذلك في وقت محدد .أما نحن في لبنان فقد انطلقت حمالتنا عبر كل وسائل اإلعالم وعلى
الطرقات العامة وفي ش ��وارع املدن والقرى ،دون حس ��يب أو رقيب .وقد الحظت هيئة اإلش ��راف
حدة اخلطاب السياس ��ي واإلعالمي بني القوى السياس ��ية واألجهزة
على االنتخابات «تصاعد ّ
اإلعالمية» ،ودعت الى االمتناع عن بث أو نشر ما يتضمن اثارة النعرات الطائفية واملذهبية..
حتت طائلة املس ��ؤولية ،لكن ليس هناك حس ��يب أو رقيب ،خاصة أن الناس س ��ئموا الدعايات
وتشد االنتباه ،خاصة
االنتخابية الباردة والهادئة ،وباتوا ينتظرون مناذج إعالن ّية تلفت النظر
ّ
أن معظ ��م املرش ��حني لم تكن لديهم برام ��ج انتخابية ،ولم يطلقوا وعود ًا مدروس ��ة ،امنائية أو
اقتصادي ��ة أو تربوي ��ة ،النعدام الثقة بالتنفيذ ،وانصرفوا الى لغة الش ��تم والتجريح ،سياس ��ي ًا
أو طائفي ًا ..ألن هذا ما يجرح اآلخر ويخلّف وراءه ما يثير املش ��اعر ويش � ّ�د العصب .وقد وصل
األمر إلى تعريض املرشح لظلم أو اعتداء يثير حفيظة اجلمهور .ويذكر الناس حادث احتجاز
الرئيس احلريري في الرياض ،ومدى تعاطف اجلمهور مع ظالمته ،مما دفعهم إلى التظاهر
أموا بيت الوسط ،فهل ميارس املرشحون هذا األسلوب الدعائي؟!
ترحيب ًا بعودته حني ّ

خطاب تيار المستقبل
شعبو ّية ووعود براقة!
لبنان بين مطرقة
استمرار األزمة
وسندان ازدياد الدَّين
مسيرات حق العودة
الشعب الفلسطيني يأخذ زمام المبادرة

خالفة عباس ..الداخل في مواجهة الخارج
في «فتح» والسلطة
القلمون الشرقي :طريق الفوسفات والغاز
يالحقها خطر التهجير
الفروف :أعتقد أن ترامب
سيلتزم بوعده باالنسحاب من سوريا

الئحة «بيروت الوطن»
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لقطات لبنانية

«بلومبرغ» :خبراء يتوقعون
 %2نمو ًا في لبنان

توق��ع خب��راء االقتص��اد بل��وغ من��و
الن��اجت احملل��ي اإلجمالي في لبنان نس��بة 2
في املئ��ة عام  ،2018بحس��ب مس��ح وكالة
«بلومبرغ».
املس��ح الذي تطرق إلى توقعات خبراء
ومحلل�ين اقتصادي�ين ع��ن آف��اق االقتص��اد
اللبناني ،اش��ار إلى أن م��ن املتوقع أن يصل
من��و الن��اجت احملل��ي اإلجمال��ي احلقيقي في
لبن��ان إل��ى  2.1ف��ي املئة ف��ي ع��ام ،2018
مقارن��ة بتو ّقع س��ابق في أيل��ول  2017بلغ
 2.4ف��ي املئ��ة ،وأن يرتفع إل��ى  2.6في املئة
في ع��ام  .2019وقد راوح��ت توقعات النمو
للمحلل�ين الفردية ما ب�ين 1,5في املئة و3.3
في املئة ،فيم��ا جرى التواف��ق باإلجماع بني
 77.8في املئة من املش��اركني في املسح على
أن من��و الن��اجت احملل��ي اإلجمال��ي احلقيقي
في لبنان س��يرتفع بنس��بة  2في املئة أو أق ّل
هذا العام .وأش��ارت نتيجة املسح إلى توقع
بلوغ متوس��ط منو الناجت احملل��ي اإلجمالي
احلقيق��ي ف��ي لبن��ان نس��بة  2في املئ��ة هذا
العام.

اللواء إبراهيم :العفو العام
لن يشمل هؤالء

أك��د املدي��ر الع��ام لألم��ن الع��ام اللواء
عب��اس إبراهي��م «أنن��ا لس��نا خائف�ين م��ن
االنتخابات ونحن مبتابعة مستمرة للوضع
األمني حلني االنتخابات وحتى بعدها».
وح��ول موض��وع العف��و الع��ام ،ش��دد
إبراهيم على أنه «ال يش��مل األشخاص الذين
تلطخ��ت أيديهم ب��دم الش��هداء» ،مضيفا ً أن
اإلس�لاميني الذي��ن س��يخرجون ه��م الذي��ن
جتاوزت مدة سجنهم املدة املطلوبة.
وفي شأن الوضع األمني في املخيمات،
لفت اللواء إبراهيم إلى أن مخيم عني احللوة
ال يش��كل خطرا ً عل��ى لبن��ان وأن الوضع في
طرابلس طبيعي جداً.
وفي م��ا يتعلق بدور جه��از األمن العام
مبل��ف النازحني الس��وريني ،أك��د ابراهيم أن
«األمن العام هو اجلهاز الوحيد الذي ينس��ق
مع األخوة السوريني» ،وأشار إلى أن «أعداد
الالجئني الس��وريني في لبنان جتاوز مليونا ً
ونصف مليون س��وري باإلضافة إلى وجود
أل��ف ن��ازح غي��ر ش��رعي» ،وأعل��ن أن��ه في
اليوم�ين املقبلني س��يعود ألف نازح س��وري
إلى بلدهم.

برنامج «انتخابات »2018
بالمجان على تلفزيون لبنان

أعل��ن وزي��ر االع�لام ملح��م الرياش��ي،
عب��ر تويت��ر أنّ برنامج «انتخاب��ات »2018
من  9نيس��ان ولغاي��ة  4أي��ار  ،2018وعند
الـ 8.30مس��اء ،يس��تضيف تلفزي��ون لبنان
كل املرش��حني الراغبني ومجانا ً وبالتنس��يق
مع هيئة اإلشراف على االنتخابات.

جعجع :الكل يتكلم
عن محاربة الفساد

ذ ّك��ر رئيس ح��زب «الق�� ّوات اللبنانيّة»
س��مير جعج��ع ب��أن احل��زب «التقدم��ي

ثمن النسخة
االش ـتــراك ــات
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اإلش��تراكي» كان ف��ي طليعة «ث��ورة األرز»،
مش��ددا ً على أن الئحة «وح��دة إمناء بعبدا»،
عنوانها األساس��ي هو وجود دولة فعلية في
لبنان.
وأضاف جعجع عق��ب لقائه في معراب
أعض��اء «وحدة إمناء بعب��دا»« :لم نغب عن
املنطقة وكنا موجودين دائما ً وخصوصا ً في
وقت الش��دة وحتى في األيام العادية ،لكننا
لم نكن في موقع السلطة».
وأش��ار إلى أنه على املس��توى االمنائي
واالقتصادي نعلم ما هو حديث املس��ؤولني،
فال البرامج االنتخابية تفي��د وال التصاريح،
واجلميع يتكلم عن محاربة الفس��اد س��ائالً:
«ولكن من يقوم بكل هذا الفساد؟» ،فاملسألة
هي وجود أشخاص في املكان املناسب.
وخت��م جعج��ع متوجها ً إل��ى الناخبني
بالقول« :كي نقوم بالتغيير املنش��ود عليكم
التصويت للبشر ال للكالم وعلى أمل أن نقوم
بالتغيير املطلوب في  6أيار».

لهذا السبب «حزب الله»
يصوت على الموازنة
لم
ّ

لف��ت عض��وكتل��ة الوف��اء للمقاوم�� ة
النائبنواف املوس��وي ،الى «أننا ناقشنا
املوازن ة في اجللس��ة الت��ي عقدت باألمس
وقلنا موقفنا منها وامتنعنا عن التصويت
عليها ،ألن املالحظات التي أوردناه بشأنها
لم يج ِر األخذ بها» ،مذكرا ً بـ«أننا من ش��دد
على إدخال جرمية التهرب الضريبي أثناء
مناقش��ة قانون مكافحة تبييض األموال،
ونحن لس��نا م��ع املوافقة على ه��ذا العفو
ال��ذي يس��تفيد من��ه املتهرب��ون ضريبي��ا ً
الذي��ن م��ن املف��روض أن يكون��وا موضع
مالحق��ة ومتابعة وعق��اب ،وأما املس��ألة
اجلوهرية التي ركزنا عليها ،فهي إخضاع
اإلنف��اق املمول عبر هبات وقروض لرقابة
الهيئ��ات الرقابي��ة ،ال س��يما رقابةديوان
احملاسبة املسبقة والالحقة».
وأش��ار املوس��وي في كلم��ة له خالل
احتف��ال ،الى «أنن��ا اآلن في ص��دد التقدم
باقتراح��ات قوان�ين تس��د الثغ��رات،
بحي��ث تل��زم اإلدرات اللبناني��ة جميع��ا ً
بإخض��اع الصفق��ات الت��ي جتريه��ا إل��ى
رقاب��ة إدارة املناقص��ات العمومي��ة،
وعل��ى أن تخض��ع األعمال الت��ي تقوم بها
ألعمالهيئة التفتي��ش املركزي ،وتخضع
احلسابات لرقابة هيئة احملاسبة املسبقة
والالحقة».

االتحاد العمالي للمرشحين:
كفى مزايدات

انتقد «االحتاد العمالي العام» اللبناني
املرش��حني إل��ى النياب��ة ،س��ائالً« :إل��ى أين
تأخذون البالد؟» .وق��ال« :بدال ً من التنافس
في ش��رح البرامج اإلصالحية من سياس��ية
واقتصادي��ة واجتماعية لكس��ب ثقة الناس
املفقودة في معظم الطبقة السياس��ية ،وبدال ً
التوجه إل��ى مخاطبة عق��ول الناس في
م��ن
ّ
مس��تقبلهم ومس��تقبل أبنائهم في بلدهم ،ها
يتوجهون
هم معظم املرش��حني املس�� َتنيبني
ّ
إلى حتريك الغرائز البدائية وإطالق موجات
من الصراخ والش��تائم والتخوين واملزايدات
الرخيصة والعش��وائية غير آبه�ين ملا ج ّرته
وس��تجره ه��ذه العملي��ة الرخيصة من ش�� ّد
العصب الطائفي واملذهبي واملناطقي».

وجهة نظر
الحريري  -جنبالط :خالف منضبط
بقلم :أمين حجازي

احل��وار البرملان��ي بعن��وان «التن��وع ف��ي
الوحدة واحلريات األساس��ية للمسيحيني
واملس��لمني في الش��رق األوس��ط» ،برعاية
ب��ري ممث�لاً بنائبه فري��د مكاري ،وش��ارك
في املؤمت��ر الذي عق��د بدعوة م��ن املجلس
واالحتاد البرملاني األرثوذكسي  75برملانيا ً
م��ن  16دول��ة أوروبية وعربية وآس��يوية،
إضاف��ة إلى عدد م��ن االحت��ادات البرملانية
واملنظم��ات االقليمي��ة والدولي��ة املعني��ة
باحلوار.
وألق��ى م��كاري كلمة بري وأش��ار فيها
إل��ى «ضرورة تأكي��د تعميم ثقافة الس�لام
املبن��ي عل��ى العدال��ة واحل��ق ف��ي تقري��ر
املصي��ر واالس��تقالل السياس��ي واألم��ن
واألمان ورف��ض الظلم واالحتالل واالعتقال
والعقوب��ات اجلماعية ،ورغب��ة برملاننا في
ترس��يخ سالم لبنان وجعل صيغة العيش
املش��ترك فيه واحل��وار والوف��اق أمنوذجا ً
للقري��ة الكوني��ة ف��ي مواجه��ة محاول��ة
تعمي��م صراع احلض��ارات والفنت الطائفية
واملذهبية والعرقية».

الحريري :المجلس الجديد
لن يكون من لون واحد

رأى رئي��س احلكومة اللبنانية س��عد
احلريري بعد خلوة مع البطريرك املاروني
بش��ارة الراع��ي ف��ي بكرك��ي ،أن وص��ول
مجل��س نيابي جدي��د من ل��ون واحد يعيد
الوصاية الس��ورية إلى لبنان «أمر صعب
جدا ً مع وجود اخلرزة الزرقاء» ،في إشارة
إلى لوائح «تيار املستقبل» االنتخابية.
وكان عق��د لقاء بني احلريري والراعي
قب��ل اخللوة ،حضره وزي��ر الثقافة غطاس
خوري ومستش��ار الرئيس احلريري داود
الصايغ.
وأوض��ح احلري��ري بع��د اللق��اء أن
البح��ث تن��اول «كل األم��ور الت��ي حتص��ل
ف��ي البلد وم��ا قمنا به في مؤمت��ر روما وما
س��نقوم به ف��ي باري��س (مؤمتر س��يدر)،
إضافة إلى استعداداتنا إلجراء االنتخابات
النيابية ،وه��ذا األمر بالنس��بة إلينا إجناز
مه��م ،خصوص��ا ً أن االنتخابات لم حتصل
منذ تس��ع س��نوات ،وكان احل��وار إيجابيا ً
جداً».

مكاري :لدعم لبنان وجيشه
وتحرير موارده البحرية

ش��دد رئيس املجلس النيابي اللبناني
نبي��ه بري عل��ى ض��رورة «دعم لبن��ان في
سبيل اس��تكمال تنفيذ القرار الدولي 1701
وترس��يم حدوده البحرية وحترير موارده
البحرية ودعم جيشه ونظامه البرملاني».
وكان عق��د في املجلس النيابي ،مؤمتر

افت ��رق اجلمي ��ع به ��دوء بعي ��د ًا ع ��ن الصخ ��ب ،اﻻ ولي ��د جنبالط وس ��عد
احلري ��ري اللذين التقيا متحالفني في دوائ ��ر انتخابية عديدة ،لكنهما ختما
مش ��وارهما التحالف ��ي املمي ��ز بخالف لم ُ
يخل م ��ن الصخب في دائ ��رة البقاع
الغربي ،حيث أصر تيار املس ��تقبل على اس ��تبدال املرشح اﻷرثوذكسي احملسوب
على النائب وليد جنبالط انطوان سعد باملرشح غسان السكاف .وهذا ما أدى
الى تغريدة غاضبة من جنبالط لم يوفر فيها رئيس اجلمهورية ميشال عون،
موس ��ع ًا اطار املش ��كلة القائمة في هذه الدائرة الى أكبر من حجمها الطبيعي.
وقد اس ��تحضر جنبالط عنصر املؤامرة التي رجح اس ��تهدافها لرئيس املجلس
النيابي نبيه بري الذي أسبغ عليه نعوت ًا حتالفية جميلة ،وموجها سهامه الى
العهد «برئيس ��يه ميش ��ال عون وس ��عد الدين احلريري» .وهذا مصطلح جديد
ل ��م يس ��بقه أحد عليه وه ��و أن يعتبر أن للعهد رئيس�ي�ن ...وقد وس ��ع جنبالط
اخلرق وفتح مبكر ًا معركة رئاس ��ة املجلس النياب ��ي عندما اتهم التيار الوطني
احلر بالعمل على احلؤول دون استمرار الرئيس بري في سدة الرئاسة الثانية.
صحي ��ح أن جنب�ل�اط قد م ��رر حفل إع�ل�ان ﻻئحة البق ��اع الغرب ��ي التحالفية
م ��ع تي ��ار املس ��تقبل ،اﻻ أن اجلم ��ر اجلنبالط ��ي بق ��ي حت ��ت رم ��اد احلاجة الى
متري ��ر اﻻنتخابات دون تفس ��خات طارئ ��ة تعود بالضرر عل ��ى احلزب التقدمي
اﻻشتراكي وتيار املستقبل على حد سواء .كذلك لم يحل هذا اخلالف الطارئ
دون مشاركة النائب وليد جنبالط في مراسم حفل تدشني جادة امللك سلمان
ب ��ن عب ��د العزي ��ز التي أريد له ��ا أن تكون اعالن ًا رس ��مي ًا للقوة الكب ��رى التى ما
زال ��ت تتمتع بها اململكة العربية الس ��عودية على الس ��احة اللبنانية ،وذلك من
خالل احلش ��د السياس ��ي الكبير املش ��ارك في هذا احلفل ،حيث حضر الرئيس
احلريري ورئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع ورئيس احلزب التقدمي
اﻻش ��تراكي ولي ��د جنبالط وعدد كبير م ��ن النواب والوزراء واملرش ��حني ،فض ًال
عن الرئيس�ي�ن السابقني ميشال سليمان وفؤاد السنيورة .وفي الوجوه اﻷخرى
املتوخاة من املشاركة في هذا اﻻفتتاح يسجل اﻵتي:
 تأكيد الرئيس سعد احلريري قدرته على حشد التأييد الواسع لسياسةاململكة السعودية في لبنان.
 تأكيد النائب وليد جنبالط تبديد اﻷجواء الس ��لبية التي خيمت أخير ًاعلى عالقات احلزب التقدمي اﻻشتراكي باململكة السعودية.
اغتنام رئيس حزب القوات اللبنانية الفرصة للقاء الرئيس سعد احلريري
حتت الرعاية السعودية املباشرة.
في أوائل نيس ��ان الكاذبة ﻻ مجال إلحياء ذكرى الرابع عش ��ر من آذار وفق
م ��ا يتمنى الس ��عوديون الذين جمعوا قبل أيام قليل ��ة على هامش افتتاح جادة
امللك س ��لمان بني س ��عد احلريري وس ��مير جعج ��ع ووليد جنب�ل�اط ،ﻷن أقالم
التفاهم ��ات والتحالف ��ات قد رفع ��ت وجفت صحفها وباتت اﻷم ��ور منتهية في
كل م ��ا يتص ��ل باﻻنتخاب ��ات .وﻻ ينبغ ��ي اﻻ النظ ��ر بواقعي ��ة الى اﻷم ��ور التي
تس ��ير بغير ما تشتهي الس ��فن التي اعتادت أن متخر املياه اﻻقيليمة اللبنانية
بسهولة ويسر .وفي أوائل نيسان الكاذبة أيض ًا لن يكون مبقدور وليد جنبالط
أن يش ��عل اجلبه ��ات الكامن ��ة بني الرئاس ��ات الث�ل�اث إن هو حتس ��ر على مقعد
نيابي من هنا أو مقعد نيابي من هناك .صحيح أن الرئيس نبيه بري مستعد
ﻷن يلب ��ي نداء اﻻس ��تغاثة الصادر ع ��ن وليد جنبالط ،ولكن س ��يد املجلس لم
يتع ��ود ان ينج � َّ�ر ال ��ى معركة غير محس ��وبة اﻻ بحس ��اب ردود الفعل .وخالصة
الق ��ول ،أن لي ��س للخالف اجلنبالط ��ي -احلريري في دائرة البق ��اع الغربي اﻻ
أن يك ��ون منضبط� � ًا ومضبوط ًا مهما علت الصيح ��ات والتغريدات الصاخبة...
فالعالقات بني اجلانبني «بتطلع وبتنزل» وفق تصريح الرئيس احلريري الذي
أدلى به من على درج بكركي.

تندد بمجازر االحتالل اإلسرائيلي
الجماعة اإلسالمية ّ
بحق الشعب الفلسطيني
م ّرة جديدة ُيث ِبت االحتالل اإلسرائيلي همجيته
وسياس��ته الدموي��ة القائم��ة على ارت��كاب املجازر
والفظائع بحق الش��عب الفلسطيني ،ضاربا ً عرض
احلائ��ط ب��كل األع��راف والقي��م وحقوق اإلنس��ان،
مح��اوال ً إره��اب الش��عب الفلس��طيني م��ن خ�لال
التصدّي ملظاهراته السلمية بالقوة املفرطة.
إنن��ا ف��ي اجلماع��ة اإلس�لامية ف��ي لبن��ان ،إذ
نش��جب مجازر االحتالل االس��رائيلي بحق الشعب
الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس
وفلس��طني ،نعتبر هذه املجازر محاولة يائس��ة من
االحتالل إلرغام الش��عب الفلس��طيني على التنازل
ع��ن حقوقه ،مبا في ذلك مترير م��ا ُيعرف بـ«صفقة

الق��رن» لتصفي��ة القضي��ة الفلس��طينية ،ونؤ ّكد أن
هذه املجازر ما كانت لتقع لوال الصمت العربي الذي
جعل البعض يهرول لتطبيع عالقاته بالكيان احملتل
على حس��اب دماء الش��عب الفلس��طيني وحقوقه،
ول��وال تغاض��ي املجتم��ع الدولي ومؤسس��اته عن
هذه املج��ازر ،والذي جعله ش��ريكا ً لالحتالل فيها.
كما نؤ ّكد أننا نقف إلى جانب الش��عب الفلس��طيني
ف��ي جهاده م��ن أجل حترير فلس��طني ،وإفش��ال كل
املؤام��رات التي تس��تهدف قضيته ،وكلّن��ا ثقة بأن
الشعب الفلسطيني س َي ْثبت في هذه املواجهة متكالً
عل��ى الله كما ع ّودن��ا على الدوام ،وعل��ى الرغم من
قلّة الناصرين.

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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كلمة األمان

شهدت الساحة العربية خالل األسبوعني املاضيني فعاليات بالغة األهمية
على الساحة الفلسطينية ،إذ خرجت جموع الفلسطينيني في قطاع غزة والضفة
الغربي��ة واملناطق احملتلة عام  ،1948في مس��يرات س��لمية أطلقوا عليها اس��م
«مس��يرة الع��ودة الكب��رى» ،وذلك في ذك��رى «ي��وم األرض» ف��ي  30آذار .وقد
س��قط في املناطق الفاصلة بني قطاع عزة واملناطق احملتلة س��بعة عشر شهيدا ً
ومئات اجلرحى ،رغم أن املس��يرات كانت س��لمية .كذلك في عدد من مدن وقرى
الضفة الغربية .وقد أعلنت القوى الفلس��طينية عن عزمها متابعة هذه األنشطة
والفعاليات حتى منتصف ش��هر أيار املقبل ،الذي يعتبر اخلامس عش��ر منه هو
ذك��رى النكبة (عام  ،)1948يضاف الى ذلك أنه يأتي في نفس اليوم الذي أعلن
الرئي��س األميركي دونالد ترامب عزمه نقل س��فارة بالده من تل أبيب إلى مدينة
القدس احملتلة.
في ه��ذا الوق��ت الذي س��الت في��ه دم��اء الالجئ�ين الفلس��طينيني ،خرجت
مواق��ف صادم��ة ،وتصريحات ح��ادة ،أدل��ى بها ول��ي العهد الس��عودي األمير
محمد بن س��لمان خ�لال جولت��ه األمريكية ،فقد ق��ال في مقابلة م��ع مجلة «ذي
اتالنتك» األميركية «انه في حال التوصل الى س�لام س��تكون هناك مصالح بني
إس��رائيل ودول اخلليج ومن بينها الس��عودية» ،وقس��م منطقة الشرق األوسط
ال��ى معس��كرين متحاربني« :مثلث الش��ر» الذي يض��م إيران وجماع��ة اإلخوان
املس��لمني ،واملتطرفني مثل تنظيمي داع��ش والقاعدة وحركة حماس وحزب الله
اإلرهابيني .وفي رده على س��ؤال حول ما إذا كان يعتقد ان الش��عب اليهودي له
حق في دولة قومية في جزء من موطن أجداده ،قال« :أعتقد أن كل شعب ،في أي
مكان» له احلق في العيش بسالم في دولته» .وأضاف« :أعتقد أن الفلسطينيني
واإلسرائيليني لهم احلق في امتالك أراضيهم اخلاصة ،لكن يجب أن يكون لدينا
اتفاق سالم لضمان االستقرار للجميع وإلقامة عالقات طبيعية».
ه��ذا الكالم صدم الس��احة العربي��ة كلها ،حت��ى الذين وقعوا مع إس��رائيل
اتفاقي��ات كامب ديفيد ووادي عربة وغيرها ،خاصة أن ولي العهد الس��عودي ال
ترب��ط بالده أية عالق��ات مع الكيان الصهيوني ،فال حدود مش��تركة وال مصالح
متبادل��ة ،فضالً عن أن الس��عودية هي التي تضم مكة املكرم��ة واملدينة املنورة،
ومليكها هو خادم احلرمني الش��ريفني ،وولي العهد ليس مفوضا ً احلديث باس��م
الشعب الفلسطيني أو األمة العربية .ويعرف اجلميع أن أقصى ما ميكن أن يذهب
إليه املوقف الس��عودي هو «املبادرة العربية» التي أطلقها امللك عبد الله بن عبد
العزي��ز في مؤمتر القم��ة العربية ال��ذي انعقد في بيروت ع��ام  ،2002ورفضها
الكيان الصهيوني بش��كل قاطع ..فم��اذا يعني التنازل العربي والس��عودي من
«ولي للعه��د» يقوم بجولة أمريكية تس��تغرق أس��ابيع ،دون تفويض عربي أو
إسالمي أو فلسطيني باعتماد مثل هذه املواقف؟!
ث��م م��ا عالقة ابن س��لمان بجماعة اإلخوان املس��لمني وحرك��ة حماس التي
صنفه��ا إرهابية ،فجماعة اإلخوان موجودة ومنتش��رة في معظ��م أقطار العالم،
وت��كاد تك��ون الس��عودية ه��ي القط��ر الوحي��د ال��ذي ال يض��م تنظيم��ا ً لإلخوان
املسلمني ،وامنا هو مجرد تيار فكري ليس أكثر .أما عن عالقة هذا التيار باململكة

العربية السعودية فهي تعود الى أربعينات القرن املاضي ،بدءا ً بامللك املؤسس
عب��د العزيز ،مرورا ً بامللك س��عود وبعده املل��ك فيصل رحمهم الل��ه جميعاً .وقد
ش��ارك رجاالت اإلخوان في بناء املؤسسات اإلس�لامية والتربوية والدعوية في
اململكة ،فكانت «رابطة العالم اإلسالمي» ،و«الندوة العاملية للشباب اإلسالمي»
و«املجلس األعلى للمساجد» ،وغير ذلك من املؤسسات.
وق��د كان ال��رأي العام العربي ينتظر من ولي العهد الس��عودي موقفا ً جتاه
املج��ازر التي ارتكبها الع��د ّو الصهيوني في غزة والضف��ة الغربية ،عندما أزهق
أرواح الش��باب واألطفال والنساء ،وكلهم كانوا يش��اركون في مسيرات سلمية،
مما اس��تدعى احتجاجات واسعة من الهيئات اإلنسانية العاملية وجلان حقوق
اإلنس��ان العاملية ..لكن أن يصرف ولي العهد الس��عودي نظ��ره عن كل ذلك ،ثم
يوج��ه تهمة اإلرهاب الى حرك��ة حماس التي لها الفضل ف��ي حترير قطاع عزة،
واس��تمرار املقاومة في بقية املناطق الفلس��طينية احملتلة ،خاصة بعد أن قدمت
دم��اء قادته��ا وزعمائها للحف��اظ على الوجود العربي واإلس�لامي في الس��احة
الفلسطينية!!
رغم كل ما تس��ببت ب��ه املواقف التي أدل��ى بها ولي العهد الس��عودي ،لكن
املراقبني يؤكدون أنها لن تكون موقفا ً س��عوديا ً رس��مياً ،خاصة أن امللك سلمان
اتص��ل بعده��ا بالرئي��س ترام��ب ،وأنه ج��رى الت��داول في ه��ذا االتص��ال (كما
نقل��ت وكالة األنباء الس��عودية) في «موقف اململكة جتاه القضية الفلس��طينية
واحلقوق املش��روعة للش��عب الفلس��طيني في قيام دولته املس��تقلة وعاصمتها
الق��دس .ونقلت الوكالة أنه مت خالل االتصال بحث العديد من القضايا اإلقليمية
والدولي��ة ،ف��ي مقدمته��ا التطورات األخي��رة في فلس��طني .يضاف إل��ى ذلك أن
الرياض سوف تس��تضيف مؤمتر القمة العربية أواسط هذا الشهر ،وأن املوقف
العربي (والس��عودي) س��وف يكون ملتزما ً بالثوابت العربية واإلس�لامية إزاء
القضية الفلسطينية.
لك��ن ليس باس��تطاعة أي مراقب ص��رف النظر عن تصريح��ات ولي العهد
الس��عودي أو التهوين من ش��أنها ،خاصة أن الرجل س��وف يأت��ي ملكا ً للعربية
الس��عودية ،وخادمآ ً للحرمني الشريفني ،كما س��يكون ملواقفه غير املنضبطة من
إي��ران وتركي��ا تداعيات بالغة اخلط��ورة واألهمية .فإيران جمهورية إس�لامية،
رغم أنها ش��يعية ،وال مبرر خلوض حرب معها تنفيذا ً ملصالح وخطط أمريكية.
قد يكون لها مش��روعها في املنطقة ،وبإمكان الدول اإلس�لامية األخرى أن تكون
لها مشاريعها ،دون أن تخوض حربا ً طائفية أو إقليمية إلثبات حضورها .كذلك
تركيا ،فهي دولة علمانية مبرجعية إسالمية ،واستطاعت إقامة نظام دميقراطي
ح�� ّر وع��ادل ،وبإمكان النظام الس��عودي التعاي��ش والتكامل معه��ا فيما يحقق
األمن واالستقرار ،ومواجهة اخلطر املشترك الذي ميثله الكيان الصهيوني ،شاء
من شاء وأبى من أبى.
بق��ي أن نؤكد أن املنطقة مقبلة على مرحلة بالغ��ة األهمية والصعوبة ،وما
نتمناه -ويتمناه اجلميع -هو أن تعود اململكة العربية الس��عودية إلى مكانتها
الالئقة بها ،بالنسبة للعرب واملسلمني ،والناس أجمعني.

خطاب تيار المستقبل ..شعبو ّية ووعود براقة!
مع اقتراب تاريخ الس��ادس من أيار ،موعد إجراء
االنتخابات النيابية ،ارتفعت حدة املواقف االنتخابية
التي ترافقت مع ش��عارات التحريض الطائفي من قبل
بعض التي��ارات التي كانت لألمس القريب تدعي أنها
متثل كل اللبنانيني وال متثل طائفة بعينها.
وإذا كان البع��ض ،نتيج�� ًة للقان��ون االنتخاب��ي
اجلديد القائم على النس��بية مع الص��وت التفضيلي،
قد وجد نفس��ه مضط��را ً إلى رفع الش��عارات الطائفية
واملذهبية ،فإن ذلك ال يبرر له بأي ش��كل من األش��كال
عدم وج��ود برنامج انتخابي واضح يعالج املش��اكل
االقتصادية والسياسية التي يعاني منها اللبنانيون،
واألخطر من ذل��ك كله هو العودة إلى سياس��ة إطالق
الوع��ود والش��عارات الفارغ��ة حول محاربة الفس��اد
واإلص�لاح االقتص��ادي ،والعم��ل عل��ى إع��ادة هيب��ة
الدول��ة وما إلى ذل��ك من أمور ،فيم��ا كان يرفض قبيل
االنتخاب��ات كل املواقف واالعتراض��ات على خياراته
السياس��ية ومواقف��ه التس��ووية ،بحج��ة أن في ذلك
مصلح��ة البلد ،وأن املعترضني على مواقفه يعتمدون
على الشعبوية وما إلى ذلك من أمور.
هذا احلال ينطبق على «تيار املستقبل» والرئيس
س��عد احلري��ري ال��ذي حت��ول ب�ين ليل��ة وضحاه��ا
م��ن راف��ض ومس��تنكر ألي اعت��راض على التس��وية
السياسية في البلد ،التي متت بينه وبني «حزب الله»
والتي��ار الوطني احلر ،معتبرا ً املعترضني ش��عبويني
وطائفي�ين ،ف��إذا ب��ه يتحول ف��ي خطاب��ه املوجه الى
ناخبيه ف��ي كل املناط��ق اللبنانية بخطاب ش��عبوي
يرتكز على اإلثارة الطائفية والوعود البراقة الكاذبة.
فم��ا هو خط��اب تيار املس��تقبل االنتخاب��ي الذي
الس��نة في بي��روت؟
يرف��ع ش��عار الدف��اع ع��ن أه��ل ُّ
فالرئي��س س��عد احلري��ري توج��ه م��ن دارة الرئيس
س�لام في املصيطبة بالقول« :على البيارتة أن ُيفهموا

اجلمي��ع أنه ممنوع على أح��د أن يقترب من بيروت...
هناك اس��تهداف للبنان وللطائفة السنية ،ولكن نحن
بطريق��ة تصرفنا نحافظ على الطائف��ة أو نفرط بها»،
وهذا اخلطاب حول أهل الس ّنة في بيروت كان مرفوضا ً
باملطلق قبيل التحضي��ر لالنتخابات النيابية ،ووزير
الداخلي��ة نهاد املش��نوق كان ير ّد دائم��ا ً على املطالب
بإنصاف أهل بيروت ف��ي التعيينات بإدارات الدولة،
ب��أن البيارتة ال ميلك��ون املؤهالت الكافي��ة للعمل في
إدارات الدول��ة ،وكان يص�� ّر ف��ي كل مواقف��ه ولقاءاته
مع أهالي بيروت املعترضني على هضم حقوقهم بأنه
يرف��ض احلديث ع��ن «مظلومية أهل بي��روت» ،ولكن
يب��دو أن هذا اخلطاب الطائفي الذي كان مرفوضا ً قبل
االنتخابات أصبح مطلوبا ً لالنتخابات ،ألنه ،بحسب
الرئيس س��عد احلريري« ،في انتخابات  2009كانت
نس��بة التصويت ف��ي بيروت  ،٪48وه��ذه املرة يجب

أن نص��ل إل��ى  60و 65و 70و ٪75وعلى البيارتة أن
يفهم��وا اجلميع أن��ه ممنوع عل��ى أح��د أن يقترب من
بيروت ...هناك استهداف للبنان وللطائفة السنيّة».
وكأن الرئي��س س��عد احلري��ري نس��ي أن الئحة
تيار املس��تقبل في بيروت تضم مرشحني من الشيعة
وال��دروز واملس��يحيني ،وكأن بي��روت عاصم��ة لبنان
للس��نة فقط ،وأما باقي الطوائف فتكملة عدد أو غرباء
ُّ
عن بيروت وأهلها.
ه��ذا اخلط��اب املذهب��ي للرئيس س��عد احلريري
ال ميك��ن تبري��ره انتخابي��ا ً ألنه يق��دم نفس��ه و«تيار
املستقبل» كممثل لـ«تيار االعتدال» في لبنان فأين هو
االعتدال في ذلك؟
النقطة الثانية في خطاب تيار املستقبل االنتخابي
هي املوضوع االقتصادي حيث يحرص الرئيس سعد
احلريري على اعتبار نفس��ه منقذا ً للبن��ان من أزماته

االقتصادية ،وأنه دون الرئيس س��عد احلريري وتيار
املستقبل سيسقط لبنان اقتصادياً.
وباحلدي��ث عن االقتص��اد ،يطلق الرئيس س��عد
احلري��ري وعودا ً براقة ،مس��تغالً مؤمتر «س��يدر»1-
ال��ذي س��يعقد ف��ي باري��س ،م��ن أج��ل دع��م تي��اره
انتخابياً.
يقول الرئيس احلريري ف��ي لقاء انتخابي« :اآلن
نحن ذاهبون الى باريس لكي ننهض باالقتصاد ...إذا
حتدثن��ا فقط عن ف��رص العمل التي س��يؤمنها مؤمتر
«سيدر» ،فإنه سيوفر  900ألف وظيفة وفرصة عمل،
وه��ذا ما تريده» .ور ّد على من يش��كك في هذه الوعود
بالقول« :البعض يقول إنه في املؤمتر س��نزيد الدين،
كال لن نزيد الدين ،بل سنس��تثمر مبش��اريع تكون لها
نتائ��ج ايجابي��ة ،وهذا يعني أن الش��باب والش��ابات
الذي��ن يتخرج��ون حديثا ً م��ن اجلامعات س��يجدون
فرص العمل».
هذا احلدي��ث الوردي عن مؤمتر «س��يدر »1-في
لقاء انتخاب��ي بيروتي هدفه التأثير في الناخبني عبر
وعود براقة ال أكثر وال أقل.
فمؤمتر «سيدر »1-لن يعطي احلكومة اللبنانية
ش��يكا ً عل��ى بياض ،ألن��ه مطل��وب منه��ا أوال ً محاربة
الفس��اد ف��ي إدارات الدول��ة ال��ذي بل��غ مس��تويات ال
ميك��ن القبول به��ا ،كما يقول صن��دوق النق��د الدولي
واملؤسس��ات املالي��ة الدولي��ة ،وه��و ما يؤك��ده أيضا ً
املس��ؤولون ف��ي الدول��ة ،ولذل��ك يب��دو احلدي��ث عن
مساعدات وهبات بقيمة  16مليار دوالر للبنان وكأنه
مخال��ف للواق��ع ألن كل املس��اعدات الت��ي س��يحصل
عليها لبنان س��تكون مشروطة وحتت رقابة صندوق
النق��د الدول��ي ،وس��تزيد بالتأكي��د الدين الع��ام على
لبنان الذي يبلغ حاليا ً  80مليار دوالر.
باختصار ،خطاب تيار املس��تقبل القائم على ش ّد
العص��ب الطائف��ي ،واس��تغالل الوض��ع االقتص��ادي
ل��ن يق��دِّم أو يؤخ��ر ف��ي غي��اب البرنامج السياس��ي
واالقتص��ادي للنهوض بلبنان .فه��ل يتنبه الناخبون
اللبنانيون لذلك؟}
بسام غنوم
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مؤتمر «سيدر »1

لبنان بين مطرقة استمرار األزمة وسندان ازدياد الدَّين
بقلم :وائل جنم
األزم��ات االقتصادية واالجتماعي��ة واحلياتية
واملعيش��ية التي يعان��ي منها لبن��ان ال َت ْخفى على
أحد .البعض ُينحِ ي بالالئم��ة في هذه األزمات على
اللجوء الس��وري جراء احلرب الدائرة في س��ورية.
والبع��ض يق��ول إن الفس��اد وسياس��ة احملاصصة
والنظام الطائفي هو السبب في تراكم هذه األزمات.
والبع��ض يح ّم��ل احلكوم��ات املتعاقبة املس��ؤولية
متهما ً تل��ك احلكومات بعدم اعتماد رؤية اقتصادية
واضح��ة ،وبرنام��ج اقتص��ادي معل��وم األه��داف
والغايات .وقد تكون حقيقة هذه األزمات في كل هذه
العناوي��ن ولي��س في عنوان واحد فق��ط ،وإن كنت،
على املستوى الش��خصي ،أرى أن السبب الرئيسي
واألساس��ي لكل ه��ذه املش��اكل واألزم��ات يكمن في
منظومة الفس��اد التي تتحكم بالبل��د ،وتقبض على
مقاليد السلطة فيه ،وفي هذا النظام الطائفي الفاسد
الذي يس��تقوي فيه كل زعيم على الش��عب متسلحا ً
باملصال��ح الطائفية والدور واحلض��ور الطائفي في
النظام السياس��ي ،ثم يدف��ع كل املواطنني بعد ذلك
األثم��ان دون أن يلتف��ت أي منه��م إل��ى االعتب��ارات
التي تتيح ملنظومة الفساد اجتياح الدولة وإداراتها
ومؤسس��اتها ،حت��ى بل��غ الدين الع��ام املعترف به
رس��ميا ً أكث��ر م��ن ثمان�ين ملي��ار دوالر ،فيم��ا تقول
مص��ادر مطلعة إن الدين احلقيقي ه��و أكثر من مئة
وثالثني مليار دوالر.
األس��بوع املاض��ي تابعن��ا جلس��تني ملجل��س
النواب كانتا مخصصتني ملناقش��ة مش��روع قانون
موازنة الع��ام  .2018الالفتِ ف��ي مداخالت النواب
من مختلف االجتاهات السياس��ية أنهم حتدثوا عن
الفس��اد الذي ينخر الدولة ،حت��ى كاد اجلميع يتفق
على أنه الس��بب الرئيس��ي لكثير م��ن أزماتنا ،إال أن
اجلميع كان يلقي املس��ؤولية على غيره ،وكأنه غير
ش��ريك في الس��لطة ،أو أنه ل��م يكن يوما ً م��ن األيام
ش��ريكا ً فيها .فاملس��ألة على هذا النح��و حتتاج إلى
معاجلة ملف الفساد كمقدمة ملعاجلة باقي األزمات،
وفتح الطريق أم��ام اخلروج منها .ولكن هذا يحتاج
إلى جرأة ،وإلى مصداقية ،وإلى قرار سياس��ي حتى
ل��و كان من نتائجه التصادم مع أقرب املقربني .فمن
يجرؤ على هذه اخلطوة وعلى اتخاذ موقف سياسي
بفتح معركة حقيقة في مواجهة الفس��اد املستشري
ف��ي أغلب مؤسس��ات الدولة؟ وقدمي��ا ً ُنقل عن علي
بن اب��ي طالب رضي الل��ه عنه قول��ه« :إن احلق لم
يترك ل��ي صاحباً» .وب��كل تأكيد فإن فت��ح املعركة
على الفساد سيعني في ما يعنيه أن كل املتضررين
من ذلك سيقفون صفا ً واحدا ً للدفاع عن مصاحلهم،
فهل هناك م��ن ميلك القدرة على ذل��ك؟ بل هل هناك
من يقدّم مصلح��ة البلد بالقضاء على الفس��اد على
حس��اب تض��رر مصاحل��ه السياس��ية م��ن خ�لال
اإلضرار بعالقاته بكل املستفيدين من الفساد؟ وهنا
قد يكون الثمن باهظ��ا ً وليس قليالً ،ولعلّنا نذكر في
ه��ذا املق��ام أن الث��ورات املض��ادة الت��ي انطلقت في
مواجهة ما اصطلح على تس��ميته «الربيع العربي»
كانت في إحدى جتلياتها مواجهة مش��روع القضاء
عل��ى الفس��اد ال��ذي كان وم��ا زال يتحك��م مبقدرات
األمة!.
البع��ض ف��ي لبن��ان رأى فرص��ة ح��ل األزمات
املتعددة في الذهاب نحو االس��تدانة ومراكمة املزيد
م��ن الديون عل��ى البلد ،ب��دل أن ُيف َتح ملف الفس��اد
والهدر لبدء مسيرة العالج .وهنا يأتي احلديث عن
مؤمتر «سيدر »1الذي يفترض أن ينطلق اجلمعة 6
نيس��ان في باريس ،مبش��اركة قرابة خمسني جهة
دولي��ة وعربية ومنظمة ميك��ن أن ترفد لبنان بنحو
 4إلى  6مليارات دوالر وفق ش��روط مع ّينة وبفوائد
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بسيطة.
لقد اختلف املوقف من هذا املؤمتر ومن سياسة
االقت��راض الت��ي اعتمدته��ا احلكوم��ات الس��ابقة،
وتعتمده��ا احلكوم��ة احلالي��ة .البع��ض ذهب إلى

انتق��اد ه��ذا املؤمت��ر على اعتب��ار أنه س��يزيد الدين
الع��ام وس��يجعل لبن��ان أس��يرا ً لسياس��ات الدول
املَدِين��ة ،وهي ال��دول الكبرى التي لبعضه��ا ،إن لم
نقل ألغلبها ،أهداف سياس��ية واقتصادية في البلد.

وهذا يعني أن لبنان في سياس��ته سيكون محكوما ً
لسياس��ات اجلهات املُق ِرضة ،وهذا س��يح ّمله أعبا ًء
إضافي��ة ،فضالً عن أنه قد يكون مقدمة لنهب ثروته
النفطية والغازية املوعودة.
ف��ي مقابل ذل��ك ،هناك م��ن ي��رى أن االنتظار ال
ينف��ع ،والبلد على حافة اإلفالس ،إن لم يكن مفلس��ا ً
واقعاً ،وبالتالي ال ميك��ن االنتظار وعدم القيام بأية
مب��ادرات للتخفي��ف م��ن وق��ع األزم��ة ،وكمحاول��ة
لوض��ع ال ِِّرجل على س��كة احل��ل .وهنا يب��دو لبنان
وكأنه ف��ي حالة بني مطرقة األزم��ات التي ال ترحم،
وس��ندان الدَّين الذي ال يرحم أيض��اً ،وقد عانينا من
آث��اره وما زلن��ا ،وبالتال��ي فإن املطلوب ه��و العمل
حل��ل ه��ذه األزمات أوال ً م��ن خالل مكافحة الفس��اد،
ووق��ف الهدر وسياس��ة احملاصصات ب��دل محاولة
إقناعن��ا ب��أن ال ملج��أ س��وى االقت��راض ،فم��ن غير
املقب��ول التعامل م��ع اللبنانيني من خ�لال وضعهم
أمام خيارين فقط هما استمرار األزمة أو االستدانة،
بل املطلوب التخلّي عن هذين األمرين من خالل فعل
حقيقي في مكافحة الفس��اد ،واالنعت��اق من التفكير
الطائف��ي املذهب��ي الض ّيق ال��ذي ال يس��تفيد منه إال
الفاسدون.
أما الش��عب ،فه��و صاحب املس��ؤولية واملبادر
األول للخ��روج من هذا النفق ،ولع��ل بداية اخلروج
من��ه تكون م��ع فجر الس��ادس من أي��ار حيث تكون
الكلمة الفصل له في صناديق االقتراع}.

هل ينجح حزب الله في المواجهة الجديدة:

معركة الفساد توازي معركة المقاومة؟
ف��ي تطور سياس��ي جديد في مس��يرة حزب الله
السياس��ية ،أطلق األمني العام للحزب الس��يد حسن
نص��ر الله قبل أس��بوعني حملة ش��املة ضد الفس��اد
السياسي واملالي ،سواء داخل احلزب أو على صعيد
مؤسس��ات الدول��ة اللبنانية ،فما هي األس��باب التي
دفعت حزب الله والسيد نصر الله إلى إطالق املعركة
ضد الفس��اد في هذه املرحلة؟ وهل س��ينجح احلزب
في هذه املعركة التي توازي معركة املقاومة؟

األسباب وراء مواجهة الفساد

بداي��ة م��ا هي األس��باب الت��ي تق��ف وراء اطالق
األم�ين العام حلزب الله املعركة ضد الفس��اد في هذه
املرحلة؟
لق��د أوض��ح نص��ر الله خ�لال اط�لاق البرنامج
االنتخاب��ي للح��زب انه س��يتولى ش��خصيا ً متابعة
ه��ذا املل��ف ،ومما قاله« :ص��ار لزاما ً عل��ى اجلميع أن
يتعاطوا مع قضية مكافحة الهدر والفس��اد في جميع
ادارات ومؤسس��ات الدول��ة وما يرتبط بامل��ال العام
كل��ه ،باعتب��ار أن اله��در والفس��اد أحد أهم األس��باب
التي تدفع البلد الى الكارثة ،وقضية مكافحة الفساد
أولوي��ة وطنية مطلق��ة ،ونحن س��نلتزم ونعمل على
اس��اس هذه األولوية في املرحلة املقبلة ،وبالتعاون
مع كل القوى السياس��ية والكتل النيابية واملسؤولني
في الدولة ،ومس��تندين ال��ى إرادة الش��عب اللبناني
اجلامعة ف��ي مواجهة الهدر والفس��اد وكل من يلتقي
معن��ا وه��م كثي��رون» .وأض��اف نص��ر الل��ه« :نحن
نعرف أننا سنواجه صعوبات ،ستحصل لنا عداوات
جدي��دة ،ونحن بغنى عن العداوات ،ألن اليوم أميركا
وبع��ض ال��دول اإلقليمي��ة تنف��ق أم��واال ً لتجل��ب لنا
ع��داوات ،ونعرف ان الدخول الى هذا امللف س��يجلب
حساس��يات داخلية نح��ن بغنى عنها ،لك��ن يبدو ان

البل��د وصل الى مرحلة ل��م يعد بإمكانن��ا وال بإمكان
غيرن��ا الصبر على معاجلة ه��ذا املرض اخلطير الذي
قد يودي بجسد الدولة واملجتمع».
وأعل��ن نصر الل��ه« :نحن قررنا ف��ي قيادة حزب
الله تش��كيل اطار تنظيمي خاص ،يعني مكتب ،هيئة
خاص��ة داخ��ل احل��زب ،ولها مس��ؤول يعط��ي كامل
وقته ومعه تش��كيل م��ن نواب كتلة الوف��اء للمقاومة
ومس��ؤولني ومختص�ين ،تك��ون مهمته��م القي��ام
مبواجه��ة الفس��اد من خ�لال التأك��د م��ن املعطيات،
اآللي��ات القانوني��ة ،والقضائية ،اآلليات السياس��ية،
ومثل ما لدينا اطار يعمل في موضوع املقاومة ،واطار
يعم��ل في املوض��وع الثقافي ،س��نك ّون اط��ارا ً مهمته
مواجه��ة الهدر والفس��اد ،ونواجه من خ�لال وزرائنا
في احلكومة ،م��ن خالل نوابنا ف��ي املجلس النيابي،
م��ن خ�لال قيادتن��ا السياس��ية م��ن خ�لال عالقاتنا
وتواصلنا».
هذا املوقف ال��ذي اعلنه نصر الله ،اضافة إلى ما
تضمن��ه البرنام��ج االنتخابي حلزب الل��ه ،من نقاط
تفصيلي��ة تتعل��ق باألوضاع الداخلي��ة ودور احلزب
في بن��اء الدولة في لبن��ان ،س��يؤدي بطبيعة احلال
الى إعالء االهتمام بالشأن الداخلي اللبناني مبوازاة
ال��دور ال��ذي يقوم ب��ه احلزب عل��ى صعي��د املقاومة
والتحدّي��ات اخلارجي��ة ،وهذا يحص��ل ألول مرة منذ
تأسيس احلزب الى اليوم.
وق��د اختلف��ت الق��راءات السياس��ية ف��ي بيروت
ملس تط ّورا ً
لبرنام��ج «حزب الله» االنتخاب��ي بني من َ
في خطاب احلزب ،ومَن َ
وضعه في السياق االنتخابي
ال��ذي ينتهي مفعوله مع انتهاء االنتخابات ،وبني من
َ
ّ
يحق
رف��ض حت��ى التو ّقف عن��ده م��ن منطلق أن��ه ال
ً
ّ
لط��رف موجود في الس��لطة منذ  26عام��ا التكلم عن
كتلة الوفاء للمقاومة

مكافحة الفساد.
وم��ع ان الس��يد نص��ر الل��ه حرص ف��ي خطابه
على الق��ول« :ان هذا البرنامج االنتخابي ليس وثيقة
سياسية جديدة» ،لكن ميكن من تابع مسيرة احلزب
طوال الست والثالثني سنة املاضية ان يلحظ أننا أمام
حزب سياسي جديد في الواقع اللبناني الداخلي.

هل ستنجح هذه املعركة؟

لقد ق��دّم «حزب الله» رؤي�� ًة اقتصادية متكاملة،
قد تك��ون األولى من نوعه��ا ب ُبع ٍد اقتص��ادي وإداري
ومؤسس��اتي ومال��ي واجتماع��ي ،وق��د يك��ون م��ن
ُ
نس��ف ك ّل برنامج احل��زب من دون
الس��هولة مبكان
أنّ
حت��ى قراءت��ه ،م��ن منطل��ق أولوية «ح��زب الله»
املتعلّق��ة باملقاوم��ة لن تتب��دّل ،وقد ال يك��ون احلزب
ّ
س��يغض النظ َر
متو ّرط��ا ً مباش��ر ًة بالفس��اد ،إنمّ ا هو
بالتأكي��د ع��ن ق��وى حليف��ة ل��ه وربمّ ��ا بعي��دة عنه
أخمص قدميه��ا ،إذا أيّدت أو
متو ّرطة بالفس��اد حتى
ِ
َّ
غضت النظر عن مقاومته وسالحه.
وقد تكون نيّات «حزب الله» في مكافحة الفساد
س��ليمة وجدّية ،ولكنّ املش��كلة ليس��ت على مستوى
النيّ��ات ،ب��ل في مس��توى قدرته على ترجم��ة نيّاته،
إلاّ أنّ الس��ؤال الذي يطرح نفسه :هل سيتم ّكن «حزب
الل��ه» م��ن أن يتح�� ّول إل��ى رأس حربة ف��ي مكافحة
الفساد؟
م��ا طرح��ه الس��يد نص��ر الل��ه ف��ي مواقف��ه وما
تضمن��ه برنام��ج احل��زب من نق��اط تفصيلي��ة حول
الش��أن الداخلي س��يضعه ف��ي مواجهة م��ع حلفائه
قب��ل خصومه ،لذا لن تكون املهمة س��هلة ،وقد جتعل
احلزب أمام خيار من اثنني :إما خسارة احللفاء الذين
ل��ن يس��يروا مع��ه ،أو فقدان ثق��ة جمهوره ب��ه ،وهذا
س��تكون له انعكاس��ات خطيرة على موقع��ه ودوره
السياسي والشعبي واملقاوم في املستقبل.
ف��إذا كان انخ��راط «ح��زب الل��ه» ف��ي احلي��اة
السياس��ية هو نقطة التح ّو ِل األولى في مس��يرته من
ثور ٍة رفضي��ة للنظام اللبناني بتكوين��ه ودوره ،فإنّ
برنامج��ه االنتخابي هو نقط��ة حت ّول��ه الثانية التي
َ
فرضته��ا الوقائ��ع واحلاج��ة ،وه��ذا جزء من مس��ار
ُ
لب َنن�� ٍة قد يصل بعد س��نوات أو عق��ود ،وربمّ ا ال يصل
الى نهايت��ه الطبيعية ،ولكن األكيد أنّ احلزب يش��هد
حت ّوال ً بطيئا ً ملزيد من االندماج بالواقع اللبناني.
انه��ا معرك��ة أخرى يتواله��ا حزب الله والس��يد
حس��ن نصر الل��ه ش��خصياً ،فه��ل س��ينجح« ،أم ان
معرك��ة مواجه��ة الفس��اد س��تكون أقس��ى بكثير من
معركة مواجهة الكي��ان الصهيوني»؟ كما أعلن نصر
الله في خطاب له قبل نحو خمس عشرة سنة.
قاسم قصير

األمان
 6 - 1307نيسان 2018م
األمـان  -العــدد

5

األمان اللبناني

إعالن الئحة «بيروت الوطن»:
البيروتيين
برنامج يُحاكي طموحات
ّ
أقامت الئح��ة «بيروت الوطن» حفالً حاش��دا ً بفندق
البريس��تول ف��ي بي��روت ،أعلن��ت خالله عن مرش��حيها
لالنتخابات النيابية في دائرة بيروت الثانية.
احلف��ل ال��ذي حض��ره حش��د م��ن رج��ال الدي��ن
والفاعليات األهلية واالجتماعي��ة والثقافية والرياضية،
بدأ بالنش��يد الوطني اللبناني ،وبعد ترحيب وتقدمي من
عريف احلفل رضوان قباني ،ألقى األس��تاذ صالح س�لام
كلمة تال خاللها البرنامج السياسي لالئحة جاء فيها:
إميانا ً منا بأن ترميم األمل مبس��تقبل هذا البلد ليس
باألمر املس��تحيل ،ورغم كل املُعوقات ،ومتسكا ً منا بحقنا
ٌ
وقول في سياسة امورنا في بيروت،
في ان يكون لنا رأيٌ
وفي سياس��ة أمور وطننا أيضاً ،خ��ارج االغالل احلزبية
الفئوية واملذهبية التي ُيرا ُد لنا ان نخضع بحمل أثقالها..
كان قرا ُرن��ا بالترش��ح لتمثي��ل بي��روت ف��ي االنتخابات
النيابي��ة املقبل��ة ،فج��اءت ه��ذه الالئحة لتك��ون صوتها
امل��د ّوي ،وطريق أهلها الواضح نحو التغيير ،فكان اس��م
الالئح��ة «بيروت الوطن» ل ُيجس��د األهداف التي نس��عى
لها جميعا ً في اس��تعادة مكانة بي��روت ودورها الريادي
في الدولة وفي العمل الوطني ،وإعادة التألق الذي كانت
تعيشه مدينتنا حضاريا ً وثقافيا ً واجتماعيا ً واقتصادياً.
وكم��ا ان إقدامن��ا عل��ى الترش��ح ه��و صرخ�� ٌة ف��ي
وجه س��يطرة اليأس من ج��دوى العمل السياس��ي ومن
املشاركة في الش��أن العام ،فإن برنامجنا هو جهدُنا إلى
اخلروج من الدائرة العبثية املُفرغة التي يدور فيها لبنان
واللبنانيون منذ عقود ،والسعي إلى وضع هذا البرنامج
موض��ع التنفي��ذ ،بالتعاون م��ع كل الصادق�ين واالحرار
الفائزي��ن في كل الدوائر االنتخابي��ة في املجلس النيابي
اجلديد.

 املرش��ح س��عيد احللب��ي قال ف��ي كلمته :س��ألتمرش��حا ً يوما ً ملاذا ترش��حت في بيروت ،فقال :ألنه ليس
هن��اك كادر بيروتي ،وس��ألوني ملاذا ترش��حت فقلت ألن
في بي��روت كادرا ً إنس��انيا ً كف��وءا ً وقادرا ً عل��ى التغيير،
وترش��حت ألن بي��روت حتت��اج إل��ى العم��ل ،وج��واب
الترشيح سيأتي يوم السادس من أيّار.
 املرش��حة العمي��د املتقاع��د دالل الرحباني أكدتفي كلمتها انه بعد عش��ر س��نني وأكثر ،أصحاب السلطة
استفاقوا ليخبرونا ان لبنان مفلس ،والنه مفلس سنعقد
مؤمترات دولية لنستدين أكثر ونفلس البلد أكثر ،ولكنهم
نس��وا ان يخبرونا ان اللبناني مفلس ،وان عائالت لبنان
كلها مفلسة ،ونسوا ان يقولوا ملاذا؟
 املرش��ح جورج شقير ،قال :كنت امتنى ان أعرضلتفاصي��ل برنامجن��ا االنتخاب��ي ،ولكن الي��وم أردت ان
أطرح السؤال :هل الطبقة السياسية احلالية هي اخليار
املناس��ب؟ واجل��واب بالطب��ع ال ،ألن ال ّن��اس م��ا ع��ادت
تصدق هذه الطبقة التي تستفز كل ال ّناس والتي أوصلت
البلد إلى هذه احلال��ة املزرية ،وإذا كان اجلواب ال والذي
أصبح املواطن مؤمنا ً به فاملطلوب التغيير ،وهذا التغيير
سيترجم يوم االقتراع.
 املرش��حة س��لوى خليل غازلت بيروت وتوجهتإل��ى أهله��ا قائلة :انت��م يا أه��ل بيروت أصح��اب احلق،
وم��ع بيروت كبرنا وعزفنا احلب ،وفجأة جرحت بيروت
وج��رح أهله��ا وأصب��ح اجل��رح نازف��اً ،ولكن رغ��م ذلك
تنتصر بيروت وتبقى هي الوطن ،والس��ؤال ملاذا وصلنا
إل��ى ه��ذا الوضع ،واجل��واب يعرف��ه كل ال ّن��اس والذين
س��ينتفضون في  6أيار ضد سرقة مال الشعب ،فاجلرح
نحصل
عمي��ق والتغيير مطل��وب ،ولهذا ترش��حنا لك��ي
ّ

إطالق برنامج الئحة عكار القوية

أعل��ن صبيحة يوم اجلمع��ة برنامج الئح��ة «عكار
القوية» ف��ي لقاء مبطعم الغرينالند  -ع��كار ،التي تضم
كالً من املرش��حني :محم��د يحيى ،محمد ش��ديد ،محمود
ح��دارة ،جيم��ي جب��ور ،أس��عد درغ��ام ،ري��اض رحال،
مصطفى حسني.
وعل��ى الصعيد احلزب��ي تتكون الالئحة م��ن التيار
الوطن��ي احل��ر (أس��عد درغ��ام ،جيمي جبور) ومرش��ح
للجماعة اإلسالمية (محمد شديد) ومستقلني.
وألقى محمد يحيى البرنامج االنتخابي فش��دد على
«ضرورة تطبيق املراس��يم اإلجرائي��ة املتعلقة مبحافظة
عكار ،التي من شأنها استحداث كافة الدوائر واملؤسسات
الرس��مية ف��ي احملافظ��ة املترامي��ة األط��راف ،مؤك��دا ً أن
السادس من أيار هو يوم انتصاركم للدميقراطية احلقة،
انتصاركم عل��ى احلرمان الذي تعاني من��ه هذه املنطقة
التي لم يعرف اإلمناء املتوازن إليها سبيالً».
يتابع جوالته في عكار
ق��ال مرش��ح اجلماع��ة اإلس�لامية األس��تاذ محم��د
شديد« :إن التهميش الذي تعاني منه عكار والذي جتاوز
اخلدم��ات اإلمنائي��ة ،وصل ال��ى اإلقصاء م��ن الوظائف
األول��ى ،والذي يدل على اإلمعان والتمادي باس��تخفاف
العكاريني».
كالم «ش��ديد» ج��اء خ�لال جوالت��ه املكوكي��ة ف��ي
املناطق العكارية ،على رأس وفد من اجلماعة اإلسالمية،
اس��تهلها ف��ي بلدت��ه «بزبين��ا» بزي��ارة للمدع��ي الع��ام

الس��ابق القاضي عبد الله بيطار ،ثم إل��ى معهد اجلومة
املهني بضيافة الدكتور أحمد بكار والدكتور معن جنيب.
انتقل بعده��ا إلى بلدة ببنني حيث التقى الس��يد محمود
حافضة في دارته بحض��ور فعاليات من آل حافضة ،ثم
كانت زيارة للس��يد عامر عيد بحضور ع��دد من أقربائه،
والسيد ليث احللواني بحضور األهل واجليران.
إل��ى بل��دة «جدي��دة القيطع» انتق��ل ش��ديد والوفد
املراف��ق ،حي��ث التقى القاضي الش��يخ بالل حم��ود ،كما
التقى الش��يخ غازي طالب ،والسيد رضوان عبد الرحمن
في دارته بحضور فعاليات من آل عبد الرحمن.
بلدة برقايل كانت وجهت��ه التالية ليحل ضيفا ً عند
احل��اج صباح ش��رف الدي��ن ،بحض��ور رئي��س البلدية
السابق سمير شرف الدين وعدد من فعاليات العائلة.
في مركز اجلماعة اإلس�لامية في حلبا اجتمع شديد
بثل��ة م��ن األصدق��اء واحملب�ين .إل��ى دارة الس��يد محمد
الع��ك في بلدة «القرق��ف» انتقل «ش��ديد» والوفد املرافق
حيث التقاه بحضور الس��يد محمد يوشع الرفاعي وعدد
م��ن فعاليات القرق��ف .ومن ثم بلدة مش��حا الت��ي زارها
«ش��ديد» حي��ث التقى الش��يخ أحمد الزعبي ف��ي منزله،
كما زار الشيخ عبد القادر الزعبي ،والسيد حامت الزعبي،
والسيد خلدون الزعبي.
خت��ام جوالته كانت في بلدة «حيزوق» حيث التقى
احل��اج أبو خالد ش��حادة في دارته ،والس��يد عبد القادر
حسني.

حقوق بيروت وأهلها.
 املرش��ح إبراهي��م ش��مس الدي��ن ق��ال« :الئح��ةبيروت الوطن» تضم اناس��ا ً محترمني ،ليسوا أوباشا ً وال
صعاليك وال معالي��ك ،ونحن في «الئحة بيروت الوطن»
نري��د ان نعم��ل وال نري��د ان نغدق الوع��ود ،فليس هناك
دع��وة اس��تثنائية ،وإذا وفقنا الله ووصلن��ا إلى البرملان
سنتمس��ك بتطبيق القان��ون ،ونقول للطبقة السياس��ية
نحن عل��ى بالط عا ٍر وأنتم على س��جاد ،تقفون عليه من
أم��وال ال ّن��اس ،لذلك س��نعمل للتغيي��ر ألننا نري��د دولة
عادلة حتتضن ابناءها وتنهض بهم.
 املرش��ح مصطفى بنبوك أوض��ح اننا خالل عملناف��ي الش��أن االجتماع��ي حرصن��ا عل��ى خدم��ة أهلنا من
خ�لال تق��دمي البطاقة الصحيّ��ة لهم ،ونقوله��ا بصراحة
انن��ا إذا وصلنا إلى املجلس النيابي س��يكون مش��روعنا
إعط��اء البطاق��ة الصحية ل��كل لبناني حت��ى ال يقف أحد
على أبواب الزعماء واملس��ؤولني لكي يستجديها ،مطالبا ً
بالتمس��ك بالطائف ورفع الظلم وتأمني التيار الكهربائي
لبيروت  24/24وتعزيز سلطة الدولة.
 املرشح سعد الدين الوزان قال« :تعلمنا من رموزعائلتن��ا ومن عائ�لات بي��روت الصدق والوف��اء للوطن،
ولقد كان لي شرف خدمة بيروت على مدى ست سنوات
ف��ي املجل��س البل��دي ،ولم اس��ع لتحقي��ق أي��ة مصالح
ش��خصية ،والهدية الوحيدة التي تلقيتها كانت نس��خة
م��ن الق��رآن الك��رمي ،من س��يّدة س��اعدتها يوم��اً ،ونحن
ملتزمون ومستمرون بخدمة أهلنا في بيروت.
 -املرش��ح بش��ار قوتل��ي أ ّك��د ان «الئح��ة بي��روت

الوطن» تش��به بي��روت ،وتش��كل ائتالفا ً سياس��يا ً ميثل
املجتمع واالنس��ان البيروتي احلقيقي ،البيروتي النزيه،
وه��ي الئحة ال تعط��ي وع��ودا ً لتضيع مع الس��نني ،فهي
الئحة الص��دق التي تعيش مع وجع الن��اس ،وان بداية
احلل هي ان نقول :كفى ألن هناك اناسا ً يسعون للتغيير
والعمل لوقف االستهتار بحقوق ال ّناس.
 املرش��ح النائ��ب الدكت��ور عم��اد احلوت ق��ال :لننتكل��م الي��وم م��ع أهلن��ا بخط��اب التجيي��ش كم��ا يفعل
البعض بش��تى الوس��ائل ،ولكنن��ا نقف اليوم م��ع أهلنا
لك��ي نطرح رؤية واضحة للتغيي��ر ،لكي ال نورث اوالدنا
الفس��اد بش��تى صوره ،لكي ال نورث أوالدنا الدين العام
ال��ذي يتزايد ،ولكي ال نورثهم فاتورت��ي كهرباء ،ولكي ال
يكونوا رعايا عن��د الطائفيني بل ليكونوا مواطنني أحرارا ً
وشرفاء ،فـ«الئحة بيروت الوطن» لن ينتهي عملها في 6
أيار ،بل هي ستس��تمر ،وس ُتخرج طاقات وعقوال ً وافكارا ً
ومشاريع تغيّر الواقع ،ألن بيروت غنيّة بأصحاب الفكر
وقادرة على النهوض واملواجهة.
 املرش��ح نبي��ل ب��در ق��ال :كن��ت مش��جعا ً عل��ىمد ّرج��ات ن��ادي األنص��ار ،وش��اركت الش��باب همومهم
وأحالمهم ،ووصل��ت وتدرجت في س��لّم القيادة ،وأردت
ان أحقق لهؤالء الش��باب بعضا ً م��ن طموحاتهم .بعض
أركان الس��لطة يقول :نسعى لنخفف وجع ال ّناس ،وهذا
القول مس��تغرب ،فأن��ت في الس��لطة ماذا تنتظ��ر وماذا
تفع��ل؟ أليس أنت��م م��ن جعلتم ال ّن��اس ينتظ��رون أمام
املستش��فيات وأم��ام املصارف لالس��تدانة لتأم�ين لقمة
العيش والسكن؟}

الدكتور وسيم علوان« :خيار المواطنين في
السادس من أيار سيكون لـ«الئحة القرار المستقل»

في اطار التحضير لإلعالن الرسمي لالئحة القرار
ملس��تقل ي��وم اجلمع��ة الق��ادم ف��ي  2018/4/6في
«فن��دق الكواليتي إن» عقد في مركز الدعوة بطرابلس
اجتماع ألعضاء الالئحة التس��عة ،حيث أكد املرش��ح
عن املقعد الس�� ّني في دائرة طرابلس مصباح األحدب
رئيس لق��اء االعتدال املدن��ي ،عبر موق��ع الفيحاء ،أن
الئحة الق��رار املس��تقل متتلك الرؤية واملش��روع الذي
س��ينهض مبدين��ة طرابلس ويرف��ع احلرم��ان عنها،
وق��ال« :نحن الالئحة الت��ي متتلك الرؤية واملش��روع
ح��ول مقاربة األوج��اع التي يعاني منه��ا املواطن في
طرابلس والضنية واملنية».
م��ن جهته اإلعالم��ي طوني خليفة (املرش��ح عن
املقعد املاروني لدائرة طرابلس) اعتبر أنه كان وال يزال
يحمل قضايا طرابلس وأهلها عبر ايصال صوتهم من
خالل اإلعالم الى املس��ؤولني ،وها هو اليوم سيسعى
إل��ى متثيلهم ف��ي الن��دوة البرملانية حلم��ل قضاياهم

والدفاع عنها وحتصيل حقوققهم وحقوق طرابلس.
الدكتور وس��يم علوان املرش��ح عن املقعد السني
ف��ي دائ��رة طرابل��س ،أك��د أن الئح��ة الق��رار املس��تقل
س��تحقق خرقا ً أكيدا ً في االنتخاب��ات النيابية املقبلة،
حي��ث راه��ن الكثي��ر عل��ى انس��حابنا ،لكنن��ا صمدنا
رغ��م كل الضغ��وط وحتالفن��ا م��ع األوادم والش��رفاء
واستمررنا.
 ...ويلتقي جمعية اإلرشاد واإلصالح
زار مرشح اجلماعة اإلسالمية عن دائرة طرابلس
الدكتور وسيم علوان مركز جمعية اإلرشاد واإلصالح
اخليرية اإلس�لامية يرافقه وفد من اجلماعة ،بحضور
رئي��س مكت��ب طرابلس ف��ي اجلمعية املهن��دس وائل
زمرلي ومجموعة من أعضاء اجلمعية .
استمع الدكتور علوان إلى مداخالت احلاضرين،
مؤك��دا ً ضرورة التالحم بني أبناء الس��احة املش��تركة
خلدمة طرابلس في ظل التنافس االنتخابي.
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القلمون الشرقي ...طريق الفوسفات والغاز يالحقها خطر التهجير
قف��زت منطق��ة القلمون الش��رقي ش��مالي ش��رق
العاصمة الس��ورية دمش��ق إل��ى الواجه��ة اإلعالمية
مرة أخرى ،مع بدء مفاوض��ات بني فصائل املعارضة
الس��ورية الناش��طة فيها ،وبني اجلانب الروس��ي من
أجل إيجاد تسوية من ش��أنها نزع فتيل حرب جديدة
يه��دد به��ا النظام إلخض��اع املنطق��ة وتهجي��ر أهلها،
كم��ا فعل بالعدي��د من مناطق ريف دمش��ق على مدى
العامني األخيرين.
وي��درك النظ��ام وحلف��اؤه ال��روس وااليراني��ون
أهمية منطقة القلمون الشرقي اجلغرافية ،إذ تقع على
مفترق طرق هامة تؤدي إلى البادية السورية ،لذا من
املتوق��ع أن يضع��وا كل ثقله��م من أجل «ن��زع أنياب»
فصائ��ل املعارضة التي ُيعد «جيش اإلس�لام» أكثرها
تس��ليحا ً وقدرة على املقاومة ،وتؤكد مصادر امتالكه
أسلحة ثقيلة مر ّكزة في جبال املنطقة.
وأعلن��ت فصائل املعارضة املس��لحة في القلمون
الشرقي ،مساء االثنني ،رفضها التهجير ،وأشارت إلى
استعدادها للدفاع ضد أي محاولة اعتداء على مناطق
س��يطرتها .وأوضحت في بيان مش��ترك ،أنها ش�� ّكلت
قي��ادة عس��كرية للقلم��ون الش��رقي ،الفتة إل��ى أنه ال
مانع من املفاوضات حول مصير املنطقة ،مع احلفاظ
على س�لامة املدني�ين والعم��ران في املنطق��ة ،مؤكدة
اس��تعدادها للدفاع «ضد أي اعت��داء من املتطرفني ،أو
امليليشيات األخرى».
وكان النظام السوري قد هدّد الفصائل العسكرية
واملدني�ين في القلمون الش��رقي ،باحلرب إن لم يقبلوا
باملصاحلة أو اخلروج من املنطقة ،على غرار الغوطة
الش��رقية للعاصم��ة دمش��ق ،في س��ياق آخر س��عي
النظام الس��تكمال احلسم العس��كري في ريف دمشق

برمته .ودخلت روسيا على خط «التهدئة» في منطقة
القلمون الشرقي التي تضم العديد من املدن والبلدات
الهامة ،التي تقع إلى الش��مال الش��رقي من العاصمة
دمش��ق بنح��و  50كيلومت��راً ،إذ عق��د ضب��اط روس
ي��وم األحد املاضي اجتماعا ً م��ع ممثلني ملدنيي بلدات
القلمون الش��رقي .وزعمت صحيفة «الوطن» التابعة
للنظام أن الوفد الروس��ي «طم��أن األهالي أن ال خوف
من املصاحلة» ،مش��يرة إلى أنه مت من��ح مهلة تنتهي
ي��وم األربعاء لل��رد ،موضح��ة أن املهلة «ق��د ال تكون
أخيرة ،وقد يتم متديدها على غرار ما حصل في مدينة
دوما» كبرى مدن الغوطة الشرقية.
وينتش��ر مقاتل��ون م��ن فصائل عدة ف��ي القلمون
الش��رقي ،تتبع املعارضة الس��ورية املس��لحة أبرزها
«فيل��ق الرحم��ن» ،و«جي��ش اإلس�لام» ،إضاف��ة إلى
«جت ّم��ع الش��هيد أحم��د العب��دو» و«جي��ش أس��ود
الش��رقية» ،و«جي��ش التحري��ر» الذي يق��وده النقيب
فراس بيطار ،وحركة «أحرار الشام».
وق��ال الناش��ط اإلعالمي م��ن القلمون الش��رقي،
م��روان القاضي ،إن جلنة التف��اوض التابعة لفصائل
املعارض��ة وأهالي املنطق��ة ،أبلغت ال��روس والنظام
بالق��رارات الت��ي مت االتف��اق عليه��ا ،مش��يرا ً إل��ى «أن
ال��روس وع��دوا بال��رد عليه��ا األربع��اء» ،مضيف��ا ً أن
«الفصائل مستعدة ملواجهة أسوأ االحتماالت ،في حال
رفض النظام والروس املوافقة على تلك القرارات».
كما أكد ناش��طون إعالميون ف��ي املنطقة أن جلنة
املفاوض��ات املمثل��ة للفعالي��ات املدني��ة و«الفصائ��ل
العس��كرية» ف��ي مدين��ة الضمي��ر تفاوض��ت م��ع
ال��روس ح��ول البق��اء ف��ي املدين��ة ،ولي��س اخل��روج
منه��ا أو خوض «ح��رب» .وأضافت اللجن��ة في بيان
أنه��ا ناقش��ت م��ع اجلان��ب
الروس��ي ف��ي دمش��ق ملف
املعتقلني ل��دى قوات النظام
الس��وري ،ومل��ف املنش��قني
للخدمت�ين
واملطلوب�ين
االحتياطي��ة واإللزامي��ة في
صفوف ه��ذه الق��وات ،التي
تل�� ّوح باحلرب ف��ي حال لم
تقب��ل فصائ��ل املعارض��ة
بالقلم��ون الش��رقي التخلي
ع��ن س�لاحها واالنخ��راط
في مسلس��ل ما يطل��ق عليه

مسيرة
إسرائيلية
سقوط طائرة
ّ
ّ
في جنوب لبنان
أعل��ن اجلي��ش اإلس��رائيلي
ف��ي بيان ي��وم الس��بت أن طائرة
من دون طيار (مس��يّرة) س��قطت
في جن��وب لبنان الليلة املاضية،
بس��بب عطل فن��ي ،فيما أش��ارت
قن��وات إل��ى أنه��ا كان��ت طائ��رة
«جتسس».
وج��اء ف��ي بي��ان اجلي��ش
اإلس��رائيلي أن «الطائرة املسيرة
حتطم��ت بس��بب عط��ل فن��ي»،
مشيرا ًإلى أنه «يتم حاليا ًمراجعة
احلادث ،وال يوجد خطر من تسرب معلومات».
من جهته��ا ،افادت «الوكال��ة الوطنية لالعالم» في
بي��ان ب��أن «طائرة جتس��س اس��رائيلية م��ن دون طيار
س��قطت صباح اليوم بني بلدتي برعشيت وبيت ياحون
في قضاء بنت جبيل» ،وأوضحت أن «طائرة اس��تطالع
اس��رائيلية معادي��ة اغ��ارت على م��كان س��قوط طائرة
التجس��س ،ف��ي خراج بل��دة برعش��يت في قض��اء بنت
جبيل ،ما ادى الى تدميرها بشكل كامل».
وأكد البيان أنه «س��قط منها صاروخان لم ينفجرا،
وعمل��ت ق��وى م��ن اجلي��ش اللبنان��ي عل��ى تفجيرهما،
وطوق املكان قوة من القوى األمنية واليونيفيل».
ونق��ل موقع «عرب  »48عن الناطق باس��م اجليش
إن��ه «ال توج��د مخ��اوف م��ن تس��رب معلوم��ات» ،وإنه
يجري التحقيق في احلادث.
وذك��ر موق��ع صحيف��ة «يديع��وت أحرون��وت» أن
«الطائرة كانت في أج��واء جنوبي لبنان في مهمة جمع

معلومات استخبارية ضمن عمليات روتينية».
وأش��ارت إلى أن طائرات حربية إس��رائيلية حلقت
ف��ي أجواء ش��مال الب�لاد ،بالتزام��ن مع حتلي��ق طائرة
التجسس في أجواء جنوبي لبنان.
ولفت��ت الصحيفة إلى أن س��قوط الطائرة املس��يرة
التابعة لسالح اجلو قد يتيح ملن يستولي عليها دراسة
قدراته��ا ومواصفاتها ،ورمبا االس��تفادة منها في تطوير
طائرة مسيرة مماثلة.
وأوضح��ت أن «الطائرات املس��يرة تق��وم بعمليات
جاري��ة ودائمة في أج��واء جنوب لبن��ان ،وتنفذ مهمات
عدة ،بينها جمع معلومات استخبارية».
وكان قائ��د الق��وات البرية في اجليش اإلس��رائيلي
كوبي باراك ،أصدر تعليمات قبل حوالى س��تة ش��هور،
بوقف حتلي��ق طائرات من ط��راز «راكب الس��ماء» التي
تنتجه��ا ش��ركة «إلبي��ت» ،في أعق��اب سلس��لة حوادث
حتطم لطائرات من هذا الطراز}.

بقلم :محمد أمني
النظام بـ«املصاحلة».
وأش��ارت املصادر إلى أن املنطقة دخلت في هدن
غير معلنة مع قوات النظام منذ عام  ،2014موضحة
أن عدد سكان املنطقة اآلن نحو مليون شخص ،فبعدما
كان عدد سكان املنطقة في عام  2011نحو  400ألف،
اس��تقطبت نازحني م��ن مناط��ق ع��دة ،خصوصا ً من
غوطة دمش��ق الش��رقية قبيل إطباق احلصار عليها،
بس��بب الهدوء األمني النس��بي الذي تتمتع به منطقة
القلمون الشرقي.
وقالت املص��ادر إن مدينة الضمي��ر التي تقع إلى
شمال ش��رقي دمش��ق بنحو  40كيلومتراً ،و ُتعد أكبر
مدن القلمون الشرقي« ،هي األكثر اكتظاظا ً بالسكان»،
مق��دّرة عدد املدنيني فيها بنحو  150ألفاً ،مش��يرة إلى
أن األوضاع اإلنسانية «مقبولة» ،مضيفة :تأتي املواد
الغذائية من مناطق سيطرة النظام ،ومتر عبر حواجز
قوات��ه املتع��ددة ،ل��ذا يس��تطيع قطعه��ا إذا أراد ذلك،
موضحة أن فصائل القلمون الش��رقي خاضت معارك
مع تنظي��م «داعش» خالل األع��وام املاضية ،ومنعته

من الس��يطرة على املنطقة ،وبالتالي ال ذريعة للروس
وحلفاء النظام الجتياح املنطقة إال إخضاع املعارضة
الس��ورية ،لتثبي��ت نظام بش��ار األس��د في الس��لطة،
وتأمينه.
وأوضح��ت املص��ادر أن «جي��ش اإلس�لام»« ،هو
القوة الضاربة» والفصيل العسكري األقوى في منطقة
القلمون ،وتتمركز قواته في اجلبل الشرقي في مدينة
الرحيب��ة ،مضيفة أن هذا الفصيل ميتلك معدات ثقيلة
مبا فيه��ا دبابات ،ومنصات إط�لاق صواريخ «غراد»
كان ق��د اغتنمها من مس��تودعات «مهني» العس��كرية
التابع��ة لق��وات النظ��ام في ري��ف حم��ص أواخر عام
 .2013وأكدت املصادر أنه ليس لدى الفصائل القدرة
عل��ى الصم��ود ومقاوم��ة ق��وات النظ��ام إذا اخت��ارت
األخيرة شن احلرب «من دون جيش اإلسالم».
وتكم��ن أهمي��ة منطق��ة القلم��ون الش��رقي ف��ي
وجوده��ا بالق��رب م��ن العاصم��ة دمش��ق ،ويس��عى
النظ��ام إلى «تأمني» العاصمة م��ن كل اجتاه ،بعد أن
يفرغ من الغوطة الش��رقية ،فضالً ع��ن وجود املنطقة
عل��ى الطريق الواصل بني العاصم��ة ومنطقة البادية
السورية التي باتت منطقة نفوذ روسي بسبب وجود
ث��روة كبيرة من الفوس��فات .كما للمنطق��ة أهمية لدى
اجلان��ب اإليران��ي الس��اعي إلى فتح طري��ق بري بني
طه��ران ولبنان ال ب�� ّد أن مي��ر بالقلمون الش��رقي ،في
ظل أنب��اء عن نيّة إيراني��ة إقامة أنبوب غ��از مير عبر
الع��راق وم��ن ثم س��ورية ليص��ل إلى البح��ر األبيض
املتوسط}.

الفروف :أعتقد أن ترامب سيلتزم بوعده
باالنسحاب من سوريا
أعرب وزي��ر اخلارجية الروس��ي س��يرغي
الف��روف ،ع��ن اعتقاده ب��أن الرئي��س األمريكي
دونال��د ترام��ب س��يلتزم بوع��ده املتعل��ق
باالنسحاب من سوريا.
ج��اء ذلك ف��ي مؤمت��ر صحفي عق��ب لقائه
نظي��ره البنغال��ي أب��و احلس��ن محم��ود عل��ي
بالعاصمة موس��كو ،لف��ت فيه الف��روف إلى أن
الوالي��ات املتحدة قدّم��ت ضمانات ب��أن هدفها
الوحي��د في س��وريا يتمثل مبكافح��ة اإلرهاب.
وأض��اف« :رغ��م ذل��ك ،فإنن��ا نالحظ اس��تقرار
الوالي��ات املتح��دة ش��رقي الف��رات في األش��هر
األخيرة».
وتاب��ع قائ�ًل�اً « :اعتق��د أن ترام��ب س��يلتزم
بوعوده حيال انس��حاب الوالي��ات املتحدة من
سوريا».
وأش��ار إل��ى أن «الواليات املتح��دة انتهكت
اتفاقي��ات األمم املتحدة التي تنص على وجوب
احترام س��يادة ووح��دة الدول األعض��اء كافة،

وأرس��لت (إل��ى س��وريا) وحداته��ا وقواته��ا
اخلاصة واجلوية ،وحشدت التحالف».
وكان الرئي��س األمريك��ي ،دونال��د ترام��ب،
قال ف��ي كلم��ة ألقاها بوالي��ة أوهايو األس��بوع
املاضي ،إن قوات بالده «ستغادر سوريا قريبا ً
ج��داً ،ونت��رك األط��راف األخ��رى تهت��م باألمر،
سنترك سوريا بعد أن هزمنا داعش  .%100لقد
هزمناهم بوتيرة سريعة».
وف��ي كان��ون األول املاض��ي ،أف��ادت وزارة
الدف��اع األمريكية (البنتاغ��ون) بوجود 2000
جندي أمريكي في سوريا.
وتقود الواليات املتحدة حتالفا ً دوليا ً مكونا ً
م��ن أكثر من  60دولة ،يش��ن غارات جوية على
معاقل «داعش» في العراق وس��وريا منذ قرابة
أربع سنوات.
كم��ا تق��دم واش��نطن الدع��م ملس��لحني من
تنظي��م «ب ي د/ب��ي كا كا» اإلرهاب��ي بحج��ة
محاربة األخير لـ«داعش» في سوريا}.

تضارب األنباء عن مصير «جيش اإلسالم»
في دوما
يتواص��ل منذ يوم األحد تض��ارب األنباء عن
مصي��ر مدينة دوم��ا في الغوطة الش��رقية ،حيث
أكدت روس��يا والنظام السوري أن مقاتلي فصيل
«جيش اإلس�لام» املعارض بدأوا يخرجون منها
في طريقهم إلى شمال سوريا ،بينما نفى الفصيل
ذلك.
وبث��ت وزارة الدفاع الروس��ية ص��ورا ً تقول
إنها حلافالت تقل أول مجموعة من مقاتلي جيش
اإلس�لام وهي تغادر دوما ف��ي طريقها إلى مدينة
جرابل��س على احل��دود مع تركيا ،وه��و أمر أكده
تلفزيون النظام السوري الرسمي.
وقالت وكالة أنباء النظام (سانا) إن حافلتني
ُتقالن عددا ً من مقاتلي جيش اإلس�لام خرجتا من
دوما ،آخ��ر بلدات الغوطة الت��ي ال تزال خاضعة
للمعارض��ة املس��لحة ،مضيفة أن ذل��ك جاء بعد
اتفاق على تس��وية أوضاع م��ن يرغب في البقاء،
وعودة كل مؤسسات الدولة إلى النظام ،وتسليم
جميع املختطفني املدنيني والعس��كريني وجثامني
القتلى ،وتسليم األسلحة الثقيلة واملتوسطة.
وأش��ار ح��زب الله إلى أن��ه مت االتف��اق على
إجالء مقاتلي جيش اإلس�لام من دوما ،مضيفا ً أن
من بني بنود االتفاق تشكيل مجلس محلي يوافق

عليه النظام الس��وري إلدارة ش��ؤون املدينة بعد
انسحاب املعارضة.
م��ن جانب��ه ،نف��ى قي��ادي بجيش اإلس�لام
توص��ل فصيله إلى اتف��اق مع اجلانب الروس��ي
يقض��ي بخروج مقاتلي اجليش م��ن مدينة دوما،
مؤك��دا ً أن االتف��اق يقتص��ر على إج�لاء مصابني
وحاالت إنسانية للعالج.
كم��ا أعلن قائ��د اجلي��ش عص��ام بويضاني
أثناء جولة قام بها في دوما أن فصيله لن يخرج،
وأن املفاوضات اجلارية هي ألجل البقاء في دوما
ال اخلروج منها وتسليم السالح.
وب��دأ ي��وم االثن�ين إج�لاء جزئ��ي م��ن دوما
تضمن إخراج مئات األش��خاص ،بينهم نش��طاء
وأطب��اء وجرحى ،فضالً عن عائ�لات مقاتلني من
فصي��ل «فيلق الرحم��ن» التاب��ع للمعارضة؛ إلى
محافظ��ة إدل��ب .وذك��ر التلفزي��ون الس��وري أن
 1146ش��خصا ً غادروا دوما ي��وم األحد على منت
 24حافلة.
وم��ا زال��ت دوما ت��ؤوي نح��و س��بعني ألف
مدن��ي حت��ت احلص��ار املتواص��ل من��ذ أكث��ر من
أربع س��نوات ،وهم يعانون من ظروف إنس��انية
صعبة}.
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مسيرة طريق العودة مجدد ًا في مرمى رصاص االحتالل
واصلت ق��وات االحت�لال اإلس��رائيلي اعتداءاتها
على مس��يرة الع��ودة على حدود قطاع غ��زة ،في حني
تتواتر الدعوات الفلس��طينية حملاس��بة ت��ل أبيب بعد
مج��زرة يوم اجلمع��ة املاضي .فقد أصي��ب االثنني 12
فلس��طينيا ً برص��اص ق��وات االحت�لال قرب الس��ياج
احلدودي عند احلدود الش��رقية لقط��اع غزة ،وأصيب
هؤالء خالل مناوشات بني ش��بان فلسطينيني وجنود
االحتالل املتمت ّرسني وراء سواتر ترابية.
وكانت ق��وات االحتالل هاجمت بالرصاص احلي
املش��اركني ف��ي مس��يرة الع��ودة بعي��د انطالقه��ا يوم
اجلمعة املاضي ،مما أسفر عن مجزرة استشهد فيها 16
فلس��طينيا ً وأصيب نحو  1500آخري��ن ،وقالت وزارة
الصحة الفلس��طينية إن الشاب فارس الرقب استشهد
االثنني متأثرا ً بجراحه .ونعت حركة اجلهاد اإلسالمي
الرق��ب بوصف��ه أح��د أبنائه��ا ،وكانت حرك��ة حماس

هنية يدعو لتشكيل لجنة تحقيق دولية
ّ
خاصة بأحداث «يوم األرض»
دعا رئيس املكتب السياسي
حلركة حماس إس��ماعيل هنيّة،
إلى تشكيل جلنة دولية خاصة
للتحقيق في مقتل  16فلسطينيا ً
على يد اجليش اإلس��رائيلي في
مظاه��رة على ح��دود قطاع غزة
اجلمعة املاضي.
وقال��ت احلرك��ة ف��ي بيان
نش��ر عل��ى املوقع الرس��مي :إن
«هنيّ��ة ن�� ّوه كذلك ،ف��ي اتصال
هاتفي أج��راه مع األم�ين العام
للجامع��ة العربية أحم��د أبو الغيط ،إلى أهمي��ة اللجوء إلى محكمة اجلناي��ات الدولية ملقاضاة قادة
إسرائيل».
وأكد البيان أن دعوة هنيّة تأتي «في ظل اتخاذ الواليات املتحدة حق النقض (الفيتو) في مجلس
األمن وحيلولتها دون اتخاذ قرار منصف للشعب الفلسطيني ولضحايا املجزرة اإلسرائيلية».
ويأتي االتصال بعد يوم من إعالن اجلامعة العربية ،أنها س��تعقد اجتماعا ً طارئا ً على مس��توى
املندوب�ين ف��ي مقره��ا بالقاهرة ي��وم الثالث��اء« ،لبحث جرائ��م االحتالل اإلس��رائيلي» بحق الش��عب
الفلسطيني.
وكان عشرات آالف الفلسطينيني جتمعوا مبحاذاة السياج احلدودي لقطاع غزة البالغ طوله 65
كيلومترا ً يوم اجلمعة مبناس��بة ذكرى يوم األرض للمطالبة بكسر احلصار عن القطاع ،ولتأكيد حق
الالجئني في العودة.
وقتلت القوات اإلسرائيلية  18فلسطينيا ً وأصابت املئات في مظاهرات يوم اجلمعة املاضي}.

أردوغان يهاجم نتن ياهو
ويصف إسرائيل بأنها دولة اإلرهاب
هاجم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ،رئيس
الوزراء اإلسرائيلي بنيامني ننت ياهو ،بعد انتقاد األخير
عملية غصن الزيتون.
وفي كلمة ألقاها أمام حشد من أنصار حزب العدالة
والتنمي��ة بوالية أضن��ة جنوبي البالد ،وج��ه أردوغان
حديثه لـن�تن ياهو قائالً« :أنتم دول��ة إرهاب» ،وأضاف
أن «على ن�تن ياهو الكف عن مناكف��ة املظلومني ،ودعاه
إلى التزام الصدق».
وتاب��ع قائ�لاً« :لي��س هناك م��ن يحب��ك بصدق في
ه��ذا العالم ،لق��د كان الرد الدولي ف��ي األمم املتحدة على
خطوت��ك املتعلقة بالق��دس واضحاً ،ال يغر ّن��ك امتالكك

أسلحة نووية؛ فهي قد ال تعمل عند احلاجة إليها».
وأضاف« :أنت محتل يا ننت ياهو ،وبوصفك محتالً
فأنت في الوقت نفسه إرهابي».
وكان ننت ياهو قد هاجم الرئيس التركي على خلفية
انتقاده (إس��رائيل) وتنديده باملواجهات التي استشهد
فيه��ا  16فلس��طينيا ً برصاص اجليش اإلس��رائيلي يوم
اجلمعة.
ودافع��ت (إس��رائيل) ع��ن س��لوك جنوده��ا عندما
أطلق��وا النار يوم اجلمعة على فلس��طينيني ابتعدوا عن
حت��رك احتجاجي رئيس��ي مبش��اركة عش��رات اآلالف،
واقتربوا من السياج احملصن الذي يفصل قطاع غزة}.

تعليمية
 ..ويعد بثورة
ّ

ق��ال الرئيس التركي رجب طي��ب أردوغان إن تركيا
س�� ُتحدث خالل الفترة القادمة تطورات س��تكون مبثابة
ثورة في مجال التعليم.
جاء ذلك ف��ي كلمة ألقاها أثناء حف��ل افتتاح ثمانني
مدرس��ة و 59صالة لأللعاب الرياضية املدرس��ية ،أقيم
في مدرس��ة «عاك��ف أين��ان» لألئمة واخلطب��اء مبنطقة
باشاق شهر في إسطنبول.
وأض��اف أردوغ��ان أن «اإلجن��ازات الت��ي نحققه��ا
مهمة ،لكنني أعتقد أننا لم نصل بعد إلى املس��توى الذي
نريده في التعليم والثقافة ،وعليه س ُنحدِث خالل الفترة
القادمة تطورات تكون مبثابة ثورة في مجال التعليم».

وتابع« :ال ميكننا اعتبار الش��باب الذين ال يعرفون
تاري��خ أمتن��ا والبعيدي��ن ع��ن ثرائه��ا الثقاف��ي وغي��ر
املتنورين بإش��عاعها احلض��اري؛ ضمانة ملس��تقبلنا»،
مضيف��ا ً أن املس��توى التعليمي في تركيا ال يتناس��ب مع
حج��م التضحيات التي يقدمها أبناء الش��عب في س��بيل
توفي��ر التعليم اجليد ألطفالهم ،لذا ف��إن احلكومة عاقدة
العزم على إحداث ثورة في مجال التعليم.
وشدد أردوغان على أن ماهية وحجم املشاكل التي
تواجه تركيا تتناسب طرديا ً مع منوها وتطورها وازدياد
قوتها ،وقال إن «مهمتنا ليست سهلة ..لقد خضنا الغمار
حتى وصلنا إلى ما نحن عليه اآلن»}.

أكدت أن خمسة من شهداء مجزرة اجلمعة من عناصر
جناحها العسكري (كتائب عز الدين القسام) وال تزال
ق��وات االحتالل حتتج��ز جثمان��ي اثنني من الش��هداء
بحجة أنهما ينتميان حلركة حماس .وقد كشفت صور
وثقته��ا كامي��رات الصحفيني والناش��طني اس��تهداف
جي��ش االحتالل املتعم��د املتظاهرين الس��لميّني خالل
مس��يرة العودة .وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية أن
ق��وات االحتالل تعم��دت قتل أو إح��داث إعاقات كبيرة
بني املتظاهرين الذين استهدفتهم ،مشيرة إلى أن 815
احلي واملتفجر ،وأن
من اجلرحى أصيب��وا بالرصاص
ّ
 46منه��م ال يزالون في حالة خطيرة أو حرجة .وقالت
الهيئة الوطنية العليا املش��رفة على مسيرة العودة إن
املواطن�ين واصلوا التواف��د إلى خي��ام االعتصام التي
أقيم��ت على بعد مئ��ات األمت��ار من احلدود الش��رقية
والش��مالية لقط��اع غزة ،وم��ن املقرر أن تبل��غ ذروتها
بحلول ذك��رى النكبة منتصف الش��هر املقبل ،ويتوقع
أن تشهد زخما ً أيام اجلمعة خصوصاً.

محاسبة إسرائيل

في األثناء ،ح ّمل نبيل ش��عث (مستش��ار الرئيس
الفلسطيني) القيادة اإلسرائيلية مسؤولية جرائم قتل
املتظاهرين الس��لميني في مس��يرات الع��ودة ،وطالب
بالتحقي��ق في حوادث قت��ل املتظاهري��ن ،ودعا الدول

العربية إلى تقدمي الدعم للفلسطينيني.
وقال شعث إن الدعم املطلوب مادي باإلضافة إلى
املس��اندة السياسية حملاكمة املس��ؤولني اإلسرائيليني
أم��ام احملاك��م الدولي��ة ،وكان الرئي��س الفلس��طيني
محم��ود عباس طلب قبل ذلك مج��ددا ً من األمم املتحدة
توفير حماية دولية للشعب الفلسطيني.
كم��ا أكد رئي��س املكتب السياس��ي حلركة حماس
إس��ماعيل هنيّة يوم االثنني في اتصال مع األمني العام
للجامع��ة العربية أحم��د أبو الغيط ض��رورة مقاضاة
إس��رائيل على جرائمها ،وفق ما ج��اء في بيان أصدره
مكتب هنيّة.
وق��ال البي��ان إن هن ّي��ة أك��د أهمي��ة التوج��ه إلى
محكم��ة اجلنايات الدولية ملقاض��اة االحتالل وقادته،
وإلى اجلمعي��ة العامة لألمم املتح��دة لبحث اجلرمية
اإلسرائيلية وتشكيل جلنة حتقيق دولية.
وأضاف أن أب��و الغيط أكد موقف��ه القاطع بإدانة
اجلرمي��ة اإلس��رائيلية بح��ق املش��اركني ف��ي مس��يرة
العودة السلمية.
وكان��ت احلكوم��ة اإلس��رائيلية رفض��ت مطال��ب
فلس��طينية ودولية بالتحقيق في مجزرة اجلمعة ،كما
أن واش��نطن أحبطت مش��روع بيان ف��ي مجلس األمن
الدولي بهذا الشأن ،وهددت تل أبيب بشن ضربات في
عم��ق غزة ،في حني حذرتها الفصائل الفلس��طينية من
عواقب تصعيد االعتداءات على غزة.

جلنة دولية ملالحقة إسرائيل

أعلنت اللجنة التنس��يقية الدولية ملسيرة العودة
الكبرى عن تش��كيل جلن��ة قانونية دولي��ة تضم عددا ً
م��ن اخلب��راء القانوني�ين واحلقوقي�ين م��ن ع��دة دول
ح��ول العالم .وقال��ت إن «اللجن��ة القانوني��ة الدولية
ستبذل كل ما في وسعها ،بالتعاون مع كل املؤسسات
احلقوقية الفلس��طينية والدولية ،ملالحقة جنود وقادة
وجيش االحتالل؛ الرتكابهم جرمية حرب ضد املدنيني
العزل الذين ش��اركوا في حقهم املكفول قانونيا ً ودوليا ً
في التظاهر السلمي».
وأك��دت اللجنة أنها «ستس��عى ملالحقة االحتالل
ف��ي كل األروق��ة القضائي��ة الدولي��ة ،وتس��عى بكامل
جهده��ا لتق��دمي جن��ود وق��ادة وجي��ش االحت�لال إلى
محاك��م جرائ��م احل��رب ومحكم��ة اجلناي��ات الدولية
واحملاكم الدولية ذات االختصاص».
ودع��ت اللجن��ة في بيانه��ا «كل من ميل��ك أدلة أو
ص��ورا أو فيديوهات تثب��ت جرائم االحتالل وجيش��ه
ضد املش��اركني الع��زل في ي��وم األرض تس��ليمها إلى
اللجنة»}.

أردوغان يؤكد التعاون مع موسكو وطهران
عشية قمة ثالثية

عش��ية قم��ة ثالثي��ة ب�ين
تركي��ا وروس��يا وإي��ران لبحث
الوض��ع ف��ي س��وريا ،ق��ال
الرئي��س الترك��ي رج��ب طي��ب
أردوغان إن ب�لاده تتعاون مع
روس��يا للقضاء على ما وصفها
بالتهدي��دات اإلرهابي��ة ف��ي
س��وريا ،في حني ق��ال الرئيس
اإليران��ي حس��ن روحاني إنه ال
حل عسكريا ً لألزمة السورية.
وأك��د أردوغ��ان -في حفل
حض��ره بـأنق��رة م��ع الرئي��س
الروس��ي فالدميير بوتني لتدش�ين أول محطة نووية
تركية -أن التعاون بني تركيا وروس��يا في الش��ؤون
اإلقليمية مستمر ومتزايد.
وم��ن املق��رر أن يبح��ث رؤس��اء تركي��ا وروس��يا
وإي��ران في أنقرة يوم األربعاء س��بل إنه��اء القتال في
سوريا ووضع دس��تور جديد للبالد وزيادة إجراءات
األمن في ما يعرف مبناطق خفض التصعيد.
وق��د وصل الرئيس الروس��ي إلى أنق��رة الثالثاء
يوم للمش��اركة في االجتماع السابع ملجلس التعاون
الترك��ي الروس��ي رفي��ع املس��توى .وأج��رى بوت�ين
وأردوغ��ان مباحثات ثنائية في القصر اجلمهوري في
إطار هذه الزيارة.

تصريحات روحاني

م��ن جان��ب آخ��ر ،ق��ال الرئي��س اإليراني حس��ن
روحان��ي قبل توجه��ه إلى تركيا للمش��اركة في القمة
الثالثي��ة إن��ه ال ح��ل عس��كريا ً لألزمة الس��ورية ،وإن
«احلل مي ّر عبر حوار وطني ش��امل وح ّر يعكس رؤية
الشعب السوري».

وأضاف أن وجود أي قوات أجنبية على األراضي
الس��ورية من دون موافقة احلكومة الس��ورية هو أمر
غير قانوني ويتعينّ إنهاؤه.
ونقلت وكالة رويترز لألنباء عن مس��ؤول إيراني
رفي��ع قوله «أيا ً كانت النوايا ،ف��إن اخلطوات التركية
في س��وريا ،س��واء في عفرين أو تل رفعت أو أي مكان
آخر يجب أن تتوقف في أقرب وقت ممكن» في إش��ارة
إلى عملية غصن الزيتون التي تنفذها القوات التركية
مع اجليش الس��وري احلر شمال غربي سوريا لتأمني
احلدود وطرد وحدات حماية الشعب الكردية.
من جهة أخرى ،نقلت رويترز عن مس��ؤول تركي
قول��ه إن أنق��رة س��تطلب م��ن موس��كو الضغ��ط على
الرئيس الس��وري بشار األسد للس��ماح بدخول املزيد
من املس��اعدات اإلنس��انية إلى الغوطة الش��رقية في
ريف دمش��ق وتخفيف الغ��ارات اجلوية على املناطق
الت��ي تس��يطر عليه��ا املعارض��ة املس��لحة ،وأض��اف
املس��ؤول «نتوق��ع أن تس��يطر روس��يا عل��ى النظ��ام
بدرجة أكبر»}.
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خالفة عباس ..الداخل في مواجهة الخارج ..في «فتح» والسلطة
دون ش��ك أو مبالغة؛ يش��كل ملف خالفة الرئيس
الفلس��طيني محم��ود عب��اس قضي��ة بالغ��ة األهمية
وملح��ة فلس��طينيا ً وإقليميا ً ودولياً ،ف��ي ظل املعادلة
ّ
ّ
تل��ف الوض��ع
السياس��ية وامليداني��ة املعق��دة الت��ي
الفلسطيني واملنطقة العربية حالياً.

أسباب سياسية بامتياز

ال يب��دو أن الوض��ع الصحي املضط��رب للرئيس
عباس هو السبب األهم وراء تصاعد وتيرة األحاديث
الدائرة بشأن خالفته في الرئاسات الثالث حلركة فتح
ومنظمة التحرير والسلطة الفلسطينية ،إذ إن األسباب
الصحية جاءت تابعة ومكملة لألس��باب السياس��ية،
وعنص��ر حتفيز للجه��ود واملداوالت السياس��ية التي
تدور وراء الكواليس ،ف��ي أروقة صنع القرار اإلقليمي
والدول��ي لترتي��ب فصول مش��هد ما بعد عب��اس .منذ
عدة سنوات؛ فقد عباس ثقة بعض العواصم العربية
وخصوص��ا ً دول ما ُيع��رف بالرباعية العربية (مصر
والس��عودية واإلم��ارات واألردن) ،ول��م يع��د حليفها
األصيل الذي تتقولب مواقفه وسياس��اته مع مواقفها

وسياس��اتها ،رغم الكثير من املش��تركات السياس��ية
التي يلتقون حتت ظاللها.
وقد ش��كلت قضي��ة القيادي املفص��ول من «فتح»
زجت
محم��د دح�لان نقط��ة اخل�لاف املتفج��رة الت��ي ّ
بعالق��ة عباس وه��ذه ال��دول في دوائ��ر التوت��ر ،فقد
تص��دى عباس لق��رار الرباعي��ة العربية ال��ذي حاول
إعادة دحالن إلى املشهد السياس��ي الفلسطيني ،عبر
إبرام مصاحلة شخصية وتنظيمية بينه وبني عباس،
وأدخ��ل عالقته م��ع هذه العواصم ف��ي نفق من احلذر
والريبة والتشكك الدائم.
كان عباس على وعي ت��ام بأن الرباعية العربية
املدعوم��ة إس��رائيليا ً وأميركي��اً ،تحُ ّ
ض��ر الس��تبداله
وإزاحت��ه ع��ن س��دة احلك��م ومش��هد صن��ع الق��رار،
فاس��تمات ف��ي مقاومة الضغ��وط العربي��ة التي رأى
فيه��ا هالكه السياس��ي وضياع مس��تقبله ومس��تقبل
عائلته الشخصي واالقتصادي .ورغم موجات التوتر
التي شوش��ت مجرى العالقات بني عباس والرباعية
العربية؛ فإن ح��دود التواصل السياس��ي بني عباس

كاتب أميركي :واشنطن اختارت ابن سلمان
لتغيير المنطقة
قال��ت مجل��ة «ذا نيويورك��ر» األميركي��ة إن
إدارة الرئي��س دونال��د ترام��ب وج��دت ف��ي ول��ي
العهد الس��عودي محمد بن سلمان ضالتها ليكون
«عمي�لاً» توكل إلي��ه مهمة تغيير املنطقة ،مش��يرة
إلى الدور البارز لإلمارات في ذلك.
جاء ذلك في حتقيق مط��ول للكاتب الصحفي
األميركي املخضرم ديكس��تر فيلكينز حتت عنوان
«بحث أمير س��عودي عن نس��خة جديدة للش��رق
األوسط».
ونق��ل الكات��ب ع��ن مس��ؤول أميركي س��ابق
روايت��ه كي��ف أن إدارة ترام��ب كان��ت تبح��ث عن
أداة لتغيي��ر املنطق��ة ،ووجدت ضالته��ا في األمير
محمد ابن سلمان ،فقررت احتضانه ليكون عميلها
لتحقيق التغيير باملنطقة.
وأضاف أن مستش��اري ترامب غاريد كوشنر
وس��تيف بانون كان��ا يرغبان في إح��داث التغيير

باملنطقة ،وأن محمد بن س��لمان كان أكثر شخص
س��عيد لس��ماع ذل��ك ،وبالتال��ي مت احتضان��ه
باعتباره عامل التغيير املطلوب.
وحت��دث املقال ع��ن دور س��فير اإلم��ارات في
واشنطن يوسف العتيبة ،في حملة الترويج لولي
العهد الس��عودي عل��ى أنه امللك القادم للس��نوات
اخلمسني املقبلة.
وذكرت املجلة أن ولي عهد أبو ظبي محمد بن
زايد هو من ساعد محمد wابن سلمان على حتقيق
نفوذه ألنه رأى فيه صورة زعيم ش��غوف حملاربة
أعدائه.
املق��ال تن��اول األزمة اخلليجية التي س��بقتها
قرصنة املوقع اإللكتروني لوكالة األنباء القطرية،
وكي��ف أن خط��ة حصار قط��ر متت املوافق��ة عليها
خالل زي��ارة ترام��ب للرياض ف��ي أيار م��ن العام
املاضي}.

بقلم :مؤمن بسيسو
وه��ذه العواصم حافظت عل��ى اس��تمراريتها وإنْ في
إطارات مح��دودة ،ولم َتعُ ْد القهق��رى بوضوح إال بعد
سلس��لة الضغ��وط الت��ي تولتها أساس��ا ً الس��عودية
وبدرجة أقل مص��ر ،حلمل عباس عل��ى قبول «صفقة
الق��رن» والتس��اوق م��ع مقتضياته��ا فلس��طينياً .زاد
ُ
رفض عب��اس لـ«صفق��ة الق��رن» الط َ
ني بلّة ف��ي إطار
عالقته مبحور االعتدال العربي املتساوق مع املخطط
األميرك��ي إلع��ادة ترتي��ب املش��هد اجليوسياس��ي
باملنطقة ،وزاد مع ذلك إصرار هذا احملور على التسريع
ببحث ملف خالفة عباس والترتيب ملا بعده.

عوامل إقليمية ودولية

ثمة معادلة معقدة حتكم معايير وأس��س اختيار
من يخلف عباس؛ فاختيارات اخلالفة ال تتأسس على
رغبة فلس��طينية محض��ة ،بل تتداخ��ل فيها ضغوط
وعوامل إقليمية ودولية واس��عة .وال يحتاج األمر إلى
كثي��ر تبيان لتأكي��د مدى خطورة مل��ف خالفة عباس
ضم��ن األجن��دة اإلس��رائيلية واألميركي��ة والعربي��ة
والدولي��ة ،فهذا امللف ب��ات يحتل أولوية ب��ارزة هذه
األيام ،ألن ه��ؤالء يدركون متاما ً أن «صفقة القرن» لن
متر إال بعد رحيل عباس.
كما يدركون أن مستقبل التجاوب مع الطروحات
األميركي��ة بش��أن قضاي��ا الص��راع الفلس��طيني-
اإلس��رائيلي يرتبط بتنصيب رئيس جديد ،يفتح باب
احلوار والتفاوض مع اإلسرائيليني واألميركيني بعيدا ً
ع��ن لغة الرفض والتحدي ،وميل��ك القدرة على تهيئة
املناخ��ات الوطني��ة الفلس��طينية ملناقش��ة املبادرات
األميركية وحشد التأييد لها.
م��ن املؤكد أن «فتح» حتاول رس��م مش��هد خالفة
عب��اس عل��ى مقاس��ها اخل��اص ،وأن عباس يس��عى
جاهدا ً لترشيح وتنصيب خلفاء ينسجمون متاما ً مع
رؤيته وتوجهه احلزبي والسياسي والوطني ،ويأمن
دوام والئهم وبراءة س��احتهم من أي مالحقة ،أو حتى
تش��ويش عل��ى ممتل��كات الرئي��س واملرك��ز والبنيان
االقتص��ادي الرفي��ع ال��ذي يحتل��ه أبن��اؤه وعائلت��ه
مستقبالً.
وف��ي ظل حرص عباس و«فتح» على االس��تئثار
بق��رار اخلالف��ة ال��ذي تتنازع��ه أصاب��ع التدخ�لات
اإلس��رائيلية واألميركي��ة والعربية ،الت��ي تعمل بقوة
عل��ى تهيئ��ة األج��واء لش��خصيات براغماتي��ة أكث��ر

مسيرات حق العودة ..الشعب الفلسطيني يأخذ زمام المبادرة
بعد س��بعني عاما ً م��ن االنتظار ،قرر الش��عب الفلس��طيني -في
الوط��ن والش��تات -أخذ زمام املب��ادرة بيده ،متمث�لاً بالقول العربي
املش��هور «ما ّ
حك جلدَك مث ُل ظف ِرك» ،ومس��تندا ً إلى جتارب ش��عوب
كثي��رة خاض��ت مث��ل ه��ذا النوع م��ن النض��ال الس��لمي ض��د الظلم
والعدُوان ،ومنطلقا ً من بعض احلقائق.
مضي عقود من االنتظار في املنافي والشتات
أولى هذه احلقائق؛
ّ
ذاق فيه��ا كل أنواع األلم واملعاناة واحلرم��ان ،على أمل أن يتمكن من
العودة إلى قراه ومدنه التي طرد منها بالقوة ،ولم يتمكن الجئ واحد
من حتقيق ذلك احللم ،بل احلق الطبيعي.
فك��م خاض��ت األنظم��ة العربية الرس��مية م��ن احل��روب بهدف
اقتالع «إس��رائيل» وحترير فلس��طني ،وإرجاع الالجئني إلى ديارهم؛
ب��ل إنها كلها فش��لت في حتقيق أي ه��دف منها ،واألده��ى واألم ّر أننا
كفلس��طينيني كنا ندفع -في كل مرة -أثمانا ً باهظة لتس��ديد فاتورة
الفشل الرسمي العربي.
فكان��ت النكب��ة والنكس��ة ،وكان اللج��وء والن��زوح والرحي��ل
والش��تات ،وم��ا زال األمر مس��تمرا ً حت��ى األمس القري��ب ،عندما دفع
الفلس��طينيون أثمان��ا ً عالية من األرواح واملمتل��كات ،نتيجة الصراع
في املنطقة بني الثورات والثورات املضادة.
وثانيته��ا تتعلق بالقانون الدول��ي؛ فرغم كل ما يعتري املجتمع
الدولي من االنحي��از -وخاصة في حالة «إس��رائيل» -فإنّ القرارات
الدولية ،سواء الصادرة عن اجلمعية العامة لألمم املتحدة أو مجلس
األمن؛ جاءت لتؤكد في مناسبات عديدة َّ
حق الفلسطينيني الثابت في
عودتهم إلى أراضيهم وديارهم التي هجروا منها.
ولعل أش��هر هذه الوثائق هو القرار األممي رقم  ١٩٤الصادر في

بقلم :باسم نعيم
كانون األول من عام  ،١٩٤٨أي بعد النكبة بشهور فقط .ومؤخرا ً أكد
هذا احلق مدير عمليات وكالة غوث وتش��غيل الالجئني الفلسطينيني
(األون��روا) في غ��زة ماتياس ش��مالي ،وذلك في رس��الة موجهة إلى
اللجنة الوطنية ملسيرة العودة ،ر ّدا ً على رسالة وجهتها األخيرة إلى
األمني العام لألمم املتحدة أنطونيو غوتيريش طلبا ً للدعم الدولي.
فقد قال شمالي في رس��الته إن «فكرة املسيرة الكبرى من املمكن
أن تتح��ول إل��ى مب��ادرة قوي��ة إذا مت تبينه��ا بص��دق» ،وأض��اف أن
«وكالة األمم املتحدة تدعم حق الفلسطينيني في التجمع واالحتجاج
السلمي» ،ول َم ال فهي من أهم الشواهد الباقية على قضية الالجئني.
أم��ا حقيقة وواق��ع اإلجماع الوطني -مبا فيه أصحاب املش��روع
أنفسهم -فقد اعترفوا بأن مشروع التسوية السلمية عبر املفاوضات
فش��ل فش�لاً ذريع��ا ً في حتقي��ق أي م��ن أهداف ش��عبنا ،ول��و باحلد
األدنى.
وه��ذا اإلجم��اع يتزامن م��ع إدراك الغالبية أن املقاومة املس��لحة
في ظل األجواء املعقدة وطنيا ً وإقليمياً ،واالنش��غال الدولي بإعادةرس��م النظ��ام العاملي -س��تكون تكلفته��ا باهظة جداً ،وق��د ال حتقق
أهدافها اآلنية.
ه��ذا اإلدراك يأت��ي عل��ى قاع��دة أنّ املقاوم��ة بكل أش��كالها حق
مش��روع لش��عبنا ،وش��عبنا فقط هو من يقرر اختيار ش��كل املقاومة
الصال��ح لهذه اللحظة أو تل��ك ،فهو االنتقال من مرب��ع إلى مربع آخر
فقط.
ولذا جاء قرار الشعب هذه املرة بأن يضع املجتمع الدولي -بكل

انس��جاما م��ع املصال��ح والسياس��ات اإلس��رائيلية
واألميركي��ة بش��أن القضي��ة الفلس��طينية؛ ف��إن ملف
خالفة عباس -وخصوصا ً في رئاسة السلطة -يبدو
شائكا ً وبالغ التعقيد.
واق��ع احل��ال أن الره��ان اإلقليم��ي والدولي على
تس��اوق عب��اس م��ع املخرج��ات النهائي��ة لتصفي��ة
القضية الفلسطينية أصيب بانتكاسة خالل األسابيع
األخي��رة ،رغم انتماء عباس إلى املدرس��ة السياس��ية
البراغماتي��ة الت��ي ال تؤم��ن إال بطري��ق املفاوض��ات،
وإص��رار الرجل على ع��دم إزعاج وإغضاب إس��رائيل
مبواصلت��ه التع��اون األمن��ي ومالحق��ة املقاومني في
الضفة.
لكنّ س��لوك عب��اس غير املس��بوق جت��اه اإلدارة
األميركي��ة ،واس��تعصاءه على الدوران ف��ي فلك إرادة
الرباعية العربية؛ أضحى عبئا ً يثقل كاهل املخططات
اإلسرائيلية واألميركية املدعومة عربياً ،التي تستهدف
تغيي��ر وج��ه املنطق��ة وإنهاء الص��راع الفلس��طيني-
اإلس��رائيلي ،مم��ا نق��ل مس��ألة خالفة عب��اس -كحل
ملش��كالت املنطقة وفقا ً للرؤية اإلسرائيلية واألميركية
والعربية -من س��ياقات بحثها الطبيعية إلى صدارة
امللح��ة إقليمي��اً .وهك��ذا ،فإن
األولوي��ات السياس��ية
ّ
األسابيع واألشهر القادمة س��تكون حبلى بالكثير من
اجلهود والتطورات الداخلية واخلارجية ،والتي تصب
في مجرى تفعيل ملف خالفة عباس لدى كل األطراف
ذات الصل��ة واالهتم��ام ،والبدء في اختيار املرش��حني
األكث��ر مناس��بة ومواءم��ة ألجنداته��ا وحس��اباتها
السياس��ية واحلزبية .ومن هنا؛ فإن أرجح التوقعات
تش��ي بصيف س��اخن في إطار الص��راع املتوقع على
خالف��ة عب��اس ،ال��ذي يس��تمد س��خونته م��ن درجة
الس��خونة املتصاعدة لألحداث والتط��ورات امليدانية
واملواقف السياسية على الساحة الفلسطينية.

مكونات��ه -أم��ام م��رآة احلقيق��ة ،وأن يواجه ه��ذا الكي��ان العنصري
بصدوره العارية ويديه الفارغتني في مسيرات سلمية باملطلق ،وهذا
ما أكدته كل أدبيات «مسيرة العودة الكبرى» اخلاصة والعامة.
فش��عبنا يعلم مسبقا ً ويقينا ً أن «إس��رائيل» ستفشل في اختبار
احلقيق��ة ،ول��ن تصم��د كل مس��احيقها التجميلية أمام ح��رارة إميان
ش��عب بحق��ه األصي��ل ف��ي الع��ودة إل��ى وط��نٍ ُح�� ّر ،ولع��ل القيادة
ٍ
اإلس��رائيلية ل��م تتمكن م��ن إخفاء مظاه��ر القلق الصهيون��ي من هذا
النشاط الشعبي الس��لمي ،وذلك منذ اليوم األول لإلعالن عنه؛ حيث
كثف��ت القيادة األمنية اإلس��رائيلية أنش��طتها في املناط��ق احلدودية
لدراسة السيناريوهات املتوقعة.
كم��ا أن املتاب��ع لألم��ر يلحظ وجود اتص��االت دولي��ة مكثفة مع
القي��ادات في غزة ،لالستفس��ار عن طبيعة هذا النش��اط والضمانات
الكفيل��ة بس��لميته ،و«التحذي��ر» م��ن أي تط��ورات قد حت��رف األمور
ع��ن املس��ار املرس��وم لها ،ب��ل إن األمر تط��ور إلى اس��تعمال البعض
َّ
املبطن بحرم��ان غزة من أي ف��رص لتخفيف احلصار
لغ��ة «التهديد
مستقبالً».
ورغم كل محاوالت االحتالل إلفش��ال هذه املسيرات فإنها جاءت
حراكا ً وطنيا ً بامتياز ،يشارك فيه اجلميع :فصائل وقوى ،ومؤسسات
رس��مية وأهلية ،وشباب وشيوخ ،ورجال ونساء وأطفال ،في الوطن
والشتات.
وه��ذه امل��رة لن ُيرف��ع إالّ العلم الفلس��طيني ،إضاف��ة إلى إصرار
كل املش��اركني عل��ى س��لمية املس��يرات .وهن��ا يأت��ي التركي��ز األكبر
على س��احة غزة ألس��باب كثي��رة ،لها عالق��ة باجلغرافي��ا واملعادلة
السياسية الداخلية ،وإمكانيات العمل على احلدود في اإلقليم ،وقبل
ذلك كله موقف االحتالل وإمكانيات انفجار الهدوء احلذر في غزة.
واألهم هو س��لمية احلراك ،فأي عنف -مقصود أو غير مقصود-
س��يكون هدية من الس��ماء لالحت�لال ،ليبرر عدوان��ه وإجهاض هذه
اخلطوة التاريخية التي ميكن أن حتش��ره في الزاوية على املس��توى
الدولي}.
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تقييم حظوظ املرشحني

ميس��ك عب��اس مبقالي��د الرئاس��ات الث�لاث،
وف��ي س��ياق بح��ث خالفت��ه يقتض��ي األم��ر توزي��ع
ه��ذه الرئاس��ات عل��ى ث�لاث ش��خصيات مختلف��ة أو
ش��خصيتني على أق��ل تقدير ،بحك��م انع��دام إمكانية
جم��ع هذه الرئاس��ات في ش��خصية واحدة ألس��باب
شخصية وحزبية وسياسية.

أوالً :على مستوى رئاسة «فتح»

يتنافس عدة قادة على زمام رئاسة احلركة التي
تش��كل العم��ود الفق��ري والظهي��ر األساس��ي والداعم
األكبر للسلطة واملنظمة .ويتصدر هؤالء عضو اللجنة
عب��اس من
املركزي��ة محم��ود العال��ول ال��ذي انت��زع
ُ
أعضاء املجلس الث��وري للحركة -إبان دورة انعقاده
األخيرة الش��هر املاضي -موافقتهم على تعيينه نائبا ً
له داخل احلركة.
يب��رز إلى الواجه��ة أيضا ً عضو اللجن��ة املركزية
ورئيس جهاز األمن الوقائي األسبق جبريل الرجوب،
وعض��و اللجن��ة املركزية ووزي��ر اخلارجية األس��بق
ناصر القدوة.
لك��ن تعي�ين العال��ول نائب��ا ً لعباس في رئاس��ة
«فت��ح» مين��ح الرجل فرص��ة كب��رى وحظ��ا ً أوفر في
مرحلة ما بعد عباس ،إضافة إلى ش��خصيته الهادئة
وس��لوكه املت��وازن ،فيما تتضاءل حظوظ املرش��حني
اآلخرين.

ثانياً :في رئاسة السلطة

يب��دو ه��ذا املل��ف أكث��ر تعقي��دا ً مقارنة برئاس��ة
«فتح» ورئاس��ة املنظمة ،ألنه يرتبط مبسارات احلكم
والسياس��ة والعالقات اإلقليمية والدولي��ة ،و ُتداخله
ضغ��وط ومقاربات إقليمية ودولية تس��تهدف رس��م
مالمحه وحسم مخرجاته.
وهن��ا ميكن اإلش��ارة إلى ع��دد من الش��خصيات
الت��ي تتناف��س بقوة لبلوغ كرس��ي رئاس��ة الس��لطة
م��ن داخل «فت��ح» وخارجه��ا ،وأبرزها س�لام فياض
ومحم��ود العال��ول وجبريل الرج��وب والل��واء ماجد
ف��رج (رئيس املخابرات العامة الفلس��طينية) ومحمد
دحالن ومروان البرغوثي ومصطفى البرغوثي.
وم��ن دون ش��ك؛ ف��إن مج��رد ترش��يح م��روان
البرغوث��ي ٍ
كاف حلس��م املعرك��ة االنتخابي��ة بش��كل
ف��وري ،إال أن اس��تمرار بقائ��ه وراء قضب��ان س��جون
االحتالل كفي��ل بحجبه عن معرك��ة خالفة عباس في
رئاسة السلطة.
وي��كاد البرغوثي يح��وز اإلجماع على املس��توى
الوطن��ي نظرا ً لتاريخ��ه النضالي ومواقف��ه الوطنية،
وإذا أطلِق سراحه -في إطار أي صفقة محتملة لتبادل
األس��رى بني إس��رائيل وحركة حماس -فإن حظوظه
في رئاس��ة الس��لطة تب��دو بالقطع عالي��ة ومضمونة
النتائج.
وم��ع أن ماج��د ف��رج يحظ��ى بدع��م إس��رائيلي
وأميرك��ي إال أنه ال يحظى بدعم دول الرباعية العربية
التي تفض��ل دحالن عوض��ا ً عنه ،فضالً عن الش��كوك
الوجيه��ة ف��ي إمكانية قي��ام «فتح» بترش��يحه ممثالً
عنها في أي انتخابات رئاسية قادمة.
أما س�لام في��اض فإنه ميتل��ك حظوظ��ا ً قوية إذا
ما مت ترش��يحه لرئاس��ة الس��لطة ،لكونه مقبوال ً لدى
العديد من القوى والفصائل الفلس��طينية والش��رائح
الشعبية واملنظمات املجتمعية ،فضالً عن قبوله على
املستوى اإلقليمي والدولي.

ثالثاً :في رئاسة املنظمة

يبدو موقع رئاس��ة املنظمة أق��ل قيمة من مو َقعي
الرئاس��ة اآلخر ْي��ن ،فه��و وإن كان نظري��ا ً صاح��ب
الس��يادة والس��لطة العليا بحكم هيمن��ة املنظمة على
السلطة ،إال أن تهميش دور املنظمة عمليا ً واستدعاءها
فق��ط وقت األزم��ات ،يجعل منصب رئاس��تها وجاهيا ً
معنويا ً أكثر منه عملي��ا ً واقعياً .وال يبدو في األفق من
مرش��حني خلالف��ة عباس في رئاس��ة املنظمة س��وى
أمني س��ر اللجنة التنفيذية للمنظم��ة صائب عريقات،
وعضو اللجنة التنفيذية للمنظمة حنان عشراوي .إال
أن حظ��وظ عريقات تبدو األقوى بحك��م الدعم املطلق
ال��ذي يحظى ب��ه من عب��اس وقيادة «فت��ح» ،وقبوله
أيضا ً على املستوى الوطني والفصائلي.
وختام��اً ،ف��إن املؤش��رات والدالئ��ل الراهنة على
فش��ل مس��يرة املصاحل��ة الفلس��طينية الداخلي��ة،
واحمل��اوالت املصرية إلقناع «حم��اس» بالتعاون مع
دحالن ،والتأس��يس ملرجعي��ة وطنية جدي��دة إلدارة
قطاع غزة بعيدا ً عن الس��لطة الفلسطينية؛ من شأنها
أن متن��ح زخما ً قوي��ا ً مللف خالف��ة عباس ،ال��ذي يتم
إنضاج أوراق��ه بهدوء في دهاليز عواصم صنع القرار
اإلقليم��ي والدول��ي ،في ظ��ل األولوي��ات والتعقيدات
الراهنة}.
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األمان الدولي

األميركيين عدم االنسحاب
ابن سلمان :األسد با ٍق ..وعلى
ّ
ق��ال ولي العهد الس��عودي األمير محمد بن س��لمان
ف��ي مقابلة مع مجلة تامي األميركية إن على واش��نطن أن
تبقي قواتها في س��وريا للتصدي للنفوذ اإليراني ،ورأى
باق في السلطة ،ومتنى
أن الرئيس السوري بشار األسد ٍ
أال يصبح «دمية» بيد إيران.
ووفق��ا ً للح��وار ال��ذي نش��رته املجلة عل��ى موقعها
مس��اء اجلمع��ة ،اس��تبعد ابن س��لمان إزاحة األس��د من
الس��لطة ،وقال إن «بشار باق ،لكن أعتقد أن من مصلحة
بشار أال يدع اإليرانيني يفعلون ما يحلو لهم».
وبشأن الوجود األميركي في سوريا قال ولي العهد
الس��عودي ال��ذي يق��وم بجول��ة ف��ي الوالي��ات املتحدة:
«نعتقد أن على القوات األميركية أن تبقى ،على األقل في
املدى املتوسط إن لم يكن في املدى الطويل».
جاء هذا التصريح بعد س��اعات م��ن إعالن الرئيس
األميرك��ي دونال��د ترام��ب نيّته االنس��حاب من س��وريا
«قريبا ً جداً» بعد هزمية تنظيم الدولة (داعش).

ورأى اب��ن س��لمان أن وج��ود الق��وات األميركية في
س��وريا هو املجهود األخير ملنع إيران من توسيع نفوذها
م��ع حلف��اء إقليميني ،حس��ب تعبي��ره .وأض��اف أن هذا
الوجود العس��كري سيتيح لواشنطن االحتفاظ بدور في
حتديد مستقبل سوريا.
الهالل الشيعي
وأش��ار ولي العهد الس��عودي إلى ما يعرف باس��م
«الهالل الشيعي» ،قائالً إن إيران ستنشئ  -باالستعانة
باملليش��يات التابعة لها واحللفاء اإلقليميني -ممر إمداد
بريا ً من بيروت عبر سوريا والعراق وصوال ً إلى طهران.
ولفت��ت املجلة إل��ى أن الواليات املتح��دة لها قاعدة
نائية في دير الزور شرقي سوريا في منتصف ذلك املمر.
وقال ابن س��لمان« :إذا س��حبتم تلك القوات (األميركية)
من ش��رق سوريا فستخس��رون ذلك احلاجز األمني ،وقد
يصنع هذا املمر أمورا ً كثيرة في املنطقة».
ويوجد في س��وريا حاليا ً نح��و ألفي جندي أميركي

يدعم��ون ما تع��رف بق��وات س��وريا الدميقراطي��ة التي
تش��كل «وحدات حماية الش��عب الكردية» وهي عمودها
الفق��ري ف��ي قتالها لتنظي��م الدولة الذي لم يعد يس��يطر
على أي مدينة رئيسية في سوريا أو العراق}.

مقال الوزير ظريف ..حين تناقض أقوال إيران أفعالها
ق��رأت باهتمام م��ا كتبه وزي��ر خارجي��ة جمهورية
إيران اإلس�لامية محمد جواد ظريف ف��ي موقع اجلزيرة
ن��ت حتت عن��وان« :إي��ران وجيرانه��ا العرب ..م��ا الذي
يجمعنا؟».
لطاملا ك��رر اإليراني��ون منذ عقود ه��ذه احلديث عن
التعاون والعمل املش��ترك واملصالح املش��تركة وتشكيل
نظ��ام أم��ن إقليم��ي ،بعيدا ً ع��ن أطماع ومش��اريع القوى
الكب��رى التي حتملها إي��ران وقبلها عراق صدام حس�ين
مسؤولية الكوارث واملآسي التي تعيشها املنطقة.
لك��ن تروي��ج الوزي��ر ظري��ف له��ذه األف��كار ال ُيقنع
أح��داً ،ألنه��ا تفتق��د للمصداقي��ة وتناق��ض س��جل إيران
الزاخ��ر بعك��س م��ا يقوله وي��ر ّوج ل��ه الوزير ف��ي عامه
اخلامس؛ حي��ث زادت عزلة إي��ران املأزومة في محيطها
اخلليج��ي والعرب��ي وحتى اإلس�لامي ،لفق��دان نظامها
للنموذج الناجح الذي ميكن أن يقنع اآلخرين بقوة إيران
الناعمة.
شعبية إيران اليوم في محيطها اخلليجي والعربي
في أدنى مستوياتها بس��بب ما يشاهده العربي العادي
م��ن توغله��ا وتدخله��ا ف��ي ال��دول واحلواض��ر وامل��دن
العربي��ة ،ف��ي الع��راق وس��وريا ولبن��ان واليم��ن ،ومن
خالياه��ا اإلرهابية ف��ي الكويت والبحرين والس��عودية
واإلمارات.
ما كان الفتا ً في مقال وخطاب الوزير ظريف تأكيده
م�� ّد يد إيران للعرب مجدداً ،وأنه��ا ال تناور في خيار كهذا
ألن��ه خياره��ا االس��تراتيجي ،وأن اخلالف م��ع العرب ال
يفس��د لل��و ّد قضي��ة .إن اجلمهورية اإلس�لامية اإليرانية
تصبو -في اقتراحاتها للهندسة اإلقليمية اجلديدة -إلى
حتقي��ق املصالح املش��تركة جلمي��ع دول املنطقة بغض
النظر عن اخلالفات واالختالفات.
م��ن يق��رأ م��ا كتبه وزي��ر اخلارجي��ة اإليران��ي يظن
أن��ه يتكل��م عن نظ��ام يحت��رم س��يادة ال��دول وال يصدر

بقلم :عبد الله الشايجي (بتصرف)

امليليش��يات الطائفي��ة وال يفاخ��ر أركان نظام��ه م��ن
املؤسس��ة الدينية واحلرس الثوري ون��واب في مجلس
الش��ورى بأنهم يس��يطرون عن طريق أذرعهم وحلفائهم
على أرب��ع عواصم عربي��ة هي بغداد ودمش��ق وبيروت
وصنع��اء ،وأن ح��دود إي��ران وصل��ت للم��رة األولى منذ
عهد اإلمبراطورية الفارس��ية قب��ل  1500عام إلى البحر
املتوس��ط ،وكما فاخ��ر علي يونس��ي مستش��ار الرئيس
حس��ن روحاني املعتدل بأن إيران أصبحت إمبراطورية
وعاصمتها بغداد!
وفي ه��ذا الس��ياق نذكر م��ا تنبأ به يحي��ى صفوي
مس��اعد وكبي��ر مستش��اري املرش��د األعلى في تش��رين
الثان��ي  2016بأن��ه «س ُتش��كل حكومة إس�لامية عاملية
مركزها إي��ران نتيجة التراجع األميركي على الصعيدين
السياسي والعسكري!».
ه��ذا الفك��ر يهم��ش الق��وى العربي��ة واإلس�لامية
ويض��ع إيران ف��ي مركز وقي��ادة العالم اإلس�لامي ،وهو
فكر ال يخض��ع الوالء فيه للوطن ،مس��تمد من «نظرية أم
القرى» الت��ي قدمها محمد ج��واد الريجان��ي ،التي ُتنظر

نتن ياهو :وصول أول طائرة هندية
عبر األجواء السعودية «حدث تاريخي»!
وصف رئيس الوزراء اإلس��رائيلي بنيامني نتنياهو ،الرحلة التي قامت بها طائرة تابعة للخطوط
اجلوي��ة الهندية ،ي��وم اخلميس املاضي ،التي أقلعت من مدينة نيودله��ي الهندية إلى مدينة تل أبيب،
عبر األجواء السعودية ،بأنها «حدث تاريخي».
وق��ال ننت ياه��و في بيان صدر ع��ن مكتبه ي��وم األحد« :توجد لذل��ك معان س��ياحية واقتصادية
وتكنولوجي��ة وسياس��ية من الدرجة األولى» .وأض��اف« :املعاني طويلة املدى س��تتضح في ما بعد،
ولكن ال أعتقد أنه يجب أن نتحدث كثيرا ً عنها اآلن ،كي ميكن لها أن حتدث».
واخلمي��س ،هبطت طائرة جتاري��ة تابعة للخطوط الهندي��ة في مطار «بن غوري��ون» مبدينة تل
أبيب ،لتعتبر أول طائرة هندية جتارية تصل إلى إسرائيل بعد عبورها األجواء السعودية.
وكان رئي��س ال��وزراء الهن��دي ناريندرا مودي ،قد أعلن خالل زيارته إلس��رائيل ف��ي متوز املاضي
املسار اجلديد بني إسرائيل والهند.
وأش��ار ن�تن ياهو خالل زيارت��ه للهند في كان��ون الثاني املاض��ي إلى أن مس��ار الرحالت اجلوية
بني الهند وإس��رائيل ميكن أن مي ّر فوق األراضي الس��عودية ،ما يؤدي إلى تقصير وقت الرحلة إلى حد
كبير}.

لتحوي��ل إي��ران إلى مركز اإلس�لام العاملي وتش��كيل أمة
إس�لامية وصهر وتوحيد الشعوب بش��كل عابر للحدود
واجلغرافي��ا ،عل��ى أن تك��ون (األم��ة) حتت قي��ادة ولي
الفقيه وتصبح إيران مركز العالم اإلسالمي .وهنا تلتقي
نظرية أم القرى مع نظرية تصدير الثورة.
ويتواف��ق ه��ذا التنظير م��ع تصدي��ر إي��ران للثورة
والس��عي للهيمنة والتمدد وتدريب وتسليح ميليشيات
حتضره��ا وتس��لحها إيران من باكس��تان وأفغانس��تان
والع��راق ولبن��ان ليقاتل��وا في الع��راق من أج��ل حماية
نظ��ام يفتك بش��عبه في س��وريا ويقوم بتهجي��ر مذهبي
و«ترنس��فير» ممنه��ج في الغوط��ة وقبلها ف��ي الزبداني
والقصي��ر وحمص وحماة وحلب وغيرها .ويتفقد قاس��م
س��ليماني قائد فيل��ق القدس في احلرس الث��وري قواته
وامليليش��يات الت��ي تقات��ل حتت ل��واء إيران في س��وريا
واحلشد الشعبي في العراق.
معضلة إيران أنها بع��د نحو  39عاما ً من الثورة لم
حتس��م أمرها ولم تتحول إلى جمهورية أو دولة طبيعية
ميكن التعايش معها بش��كل طبيعي كم��ا تتعامل الدول
م��ع بعضه��ا البعض؛ فهي م��ا زالت تتح��رك بفكر ثوري
منص��وص عليه ف��ي الدس��تور اإليران��ي ،ولديها حرس
ث��وري عبارة ع��ن دولة داخل دولة ،تنف��ق عليه أكثر من
س��تة ملي��ارات دوالر س��نويا ..ب��ل تس��عى الستنس��اخ
حرس ث��وري آخر في العراق ممثالً باحلش��د الش��عبي،
وكذلك الستنساخ حزب الله آخر في اليمن من احلوثيني
على حدود السعودية وعمان.
وف��ي قم��ة منظمة التع��اون اإلس�لامي في نيس��ان
 2016في إس��طنبول وفي س��ابقة من نوعها ،ندد البيان
اخلتام��ي للقمة اإلس�لامية بإي��ران لتدخلها في الش��أن
السعودي ،وهو ما دفع بالرئيس روحاني والوفد املرافق
له ملغادرة قاعة االجتماع احتجاجاً.
وهك��ذا ،ف��إن تصرفات إي��ران اخلارجي��ة ال تؤهلها
لتكون منوذجا ً قياديا ً مقنعا ً بسبب سلوكها ،ومساهمتها
بقتل العرب في سوريا والعراق ودعم نظام كنظام األسد،
والتدخل في شؤون الدول العربية بشكل سافر يهدد أمن
الدول واألم��ن القومي العربي ككل .باإلضافة إلى حقيقة
أن إيران مأزومة ومقاطعة..
ث��م يأت��ي وزي��ر اخلارجي��ة اإليران��ي محم��د جواد
ظري��ف ويح��اول في مقال��ه (إي��ران وجيرانه��ا العرب..
م��ا ال��ذي يجمعنا؟) التس��ويق لتلك السياس��ات بقوله:
«بالنس��بة جليراننا العرب ممن نتشارك وإياهم حدودا ً
بري��ة أو بحري��ة؛ فإن األمن املش��ترك يقوم عل��ى االلتزام
مبعايير مشتركة تكفلها مواثيق األمم املتحدة كالسيادة،
واالمتن��اع عن التهديد باس��تخدام الق��وة ،وحل األزمات
بش��كل س��لمي ،واحت��رام س��يادة الدولة عل��ى أراضيها
وحرم��ة احل��دود ،وعدم التدخ��ل في الش��ؤون الداخلية
للدول».
كيف يس��تقيم ما يقوله الوزير م��ن تطمينات وبناء
الثق��ة م��ع الواقع وسياس��ات وس��لوك إي��ران العقائدي
والتوسعي الذي يكرسه دستورها ومشروعها؟}
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لقطات سريعة

رسالة «مهمة»
من السيسي إلى عباس

اس��تقبل الرئي��س الفلس��طيني محمود
عب��اس ،رئي��س جه��از املخاب��رات العام��ة
املصري عباس مصطفى ،الذي سلمه رسالة
«مهمة» من نظيره عبد الفتاح السيسي.
وذك��رت وكال��ة األنب��اء الفلس��طينية
الرس��مية «وفا» ،أن عباس تس��لم الرس��الة
من رئي��س جهاز املخابرات املصرية ،في مقر
الرئاس��ة في مدين��ة «رام الله» ،ف��ي الضفة
الغربي��ة ،واصف��ة الرس��الة بـ«املهم��ة» ،من
دون أن ذكر أي التفاصيل.
وبح��ث عب��اس ،م��ع مصطف��ى والوفد
املراف��ق ل��ه ،آخ��ر مس��تجدات األوض��اع في
األراض��ي الفلس��طينية ،واجله��ود املصري��ة
لتحقي��ق املصاحل��ة الفلس��طينية ،مثمن��ا ً
اجله��ود الكبي��رة الت��ي تق��وم به��ا القاهرة،
لتحقي��ق املصاحل��ة الفلس��طينية ،ولدع��م
حقوق شعبه.

أردوغان :تركيا وروسيا قد
تتعاونان في مشاريع دفاعية

األمـان  -العــدد  6 - 1307نيسان 2018م
خالل اجتماع طارئ على مس��توى املندوبني
الدائم�ين ف��ي القاهرة ،طل��ب الفلس��طينيني
اللج��وء إلى احملكمة اجلنائي��ة الدولية لفتح
حتقيق عاجل في «جرائم احلرب» و «اجلرائم
ضد اإلنس��انية» التي ار ُتكبت بحق املدنيني
الفلسطينيني املش��اركني في تظاهرات «يوم
األرض» اجلمع��ة املاضي ،كم��ا ل ّوح املجلس
باللجوء إلى اجلمعي��ة العامة لألمم املتحدة
ملطالبته��ا بحماية الش��عب الفلس��طيني ،إذا
استمر «فش��ل» مجلس األمن جتاه القضية.
غي��ر أن احتم��ال مقاض��اة إس��رائيل ل��م يث ِن
وزي��ر الدفاع اإلس��رائيلي أفيغ��دور ليبرمان
ع��ن جتدي��د تهدي��ده الغزي�ين بـالقت��ل ف��ي
ح��ال اقترابهم من احلدود خ�لال التظاهرات
املس��تمرة حت��ى منتص��ف الش��هر املقب��ل،
واصفا ً من استشهدوا خالل «مسيرة العودة
الكبرى» بـ«اإلرهابيني».
وخل��ص املجل��س إل��ى تأكي��د احل��ق
الفلس��طيني في ممارس��ة «أش��كال النضال
كاف��ة ضد االحت�لال ،وفق��ا ً ألح��كام القانون
الدول��ي ،مب��ا ف��ي ذل��ك املقاوم��ة الش��عبية
السلمية ،وتس��خير الطاقات العربية املمكنة
لدعمه��ا» ،مطالب��ا ً مجلس األم��ن واجلمعية
العام��ة لألمم املتحدة وأمينه��ا العام باتخاذ
اإلج��راءات الالزم��ة لتش��كيل جلن��ة حتقيق
دولي��ة في أحداث ي��وم األرض ،والعمل على
متكينه��ا من فتح حتقيق ميداني ذي صدقية
ومح��دد بإط��ار زمن��ي ،وضم��ان إنف��اذ آلية
واضحة ملس��اءلة املس��ؤولني اإلس��رائيليني
ومحاكمته��م ع��ن ه��ذه اجلرمي��ة ،وإنصاف
الضحايا والتعويض عليهم.

تركيا :الواليات المتحدة
تبني قاعدتين في منبج

ق��ال الرئي��س الترك��ي رج��ب طي��ب
أردوغ��ان ،إن بالده ق��د تتعاون مع روس��يا
في مش��اريع دفاعية أخرى إلى جانب نظام
«إس »400-الدفاع��ي الصاروخ��ي ال��ذي
وافقت موسكو على إمداد أنقرة به.
ولم يذكر أردوغان الذي كان يتحدث في
مؤمتر صحافي مش��ترك مع نظيره الروسي
فالدميير بوتني مزيدا ً من التفاصيل.
ووقعت تركيا اتفاقا ً لشراء نظام «إس-
 »400ف��ي أواخ��ر كان��ون األول املاض��ي في
حترك أث��ار قلق الغ��رب ألن النظ��ام ال ميكن
دمجه ف��ي أنظمة «حلف ش��مال األطلس��ي»
(ناتو) العسكرية.
من جهته ،أكد الرئيس الروسي ان بالده
«ستس��رع» وتي��رة تس��ليم تركي��ا منظومة
الدفاع الروسية املضادة للطائرات.

معايير جديدة للصحافيين
لمحاربة «األخبار المضللة»

أطلق��ت منظمة «مراس��لون ب�لا حدود»
ومؤسس��ات إعالمية كبرى مب��ادرة ملكافحة
«األخبار املضلل��ة» تتضمن مجموعة جديدة
من معايي��ر الثق��ة والش��فافية للصحافيني.
وتدعم وكالة الصحافة الفرنس��ية واالحتاد
األوروبي لإلذاعات وشبكة احملررين الدولية
«مب��ادرة الثق��ة بالصحافة» الت��ي يؤمل أن
تك��ون قادرة عل��ى إعطاء ش��هادات مصادقة
لوسائل اإلعالم ومصادر األخبار التي تتمتع
مبعايير اخالقية واستقالل عال.
وقال كريس��توف ديل��وار األم�ين العام
ملنظم��ة «مراس��لون ب�لا ح��دود» أن الفك��رة
ترتكز على إعطاء محركات البحث ومنصات
التواص��ل االجتماع��ي معامل��ة تفضيلي��ة
للوسائل اإلعالمية التي تراعي هذه املعايير.
وه��و يأم��ل أن ت��ؤدي إل��ى إنش��اء «عالمة»
خاصة لوسائل اإلعالم املوثوق بها في عالم
يشهد هجوما ً متزايدا ً لألخبار املضللة.
وأض��اف« :لق��د ابتكرن��ا آلي��ة ذاتي��ة
التنظيم تستند إلى حتليالت عاملية لألخبار
واملعلومات ،ما يتيح اجلمع بني االهتمامات
األخالقية واالقتصادية».

الجامعة تطالب بتحقيق
دولي في «جريمة غزة»

أيّد مجلس اجلامعة العربية باإلجماع،

ذك��رت وكال��ة انب��اء «االناض��ول»
احلكومي��ة التركي��ة ،ان الوالي��ات املتح��دة
باش��رت بن��اء قاعدتني في منطق��ة منبج في
شمال س��ورية وارس��لت تعزيزات عسكرية
ال��ى ه��ذه املدينة االس��تراتيجية الت��ي تهدد
أنقرة مبهاجمتها لطرد املقاتلني األكراد منها.
وإذ أك��دت انه��ا تس��تند ال��ى «مص��ادر
محلي��ة موث��وق به��ا» ،أوردت الوكال��ة ان
القاعدت�ين ستش��يدان ق��رب قري��ة ش��مال
منب��ج وحتدي��دا ً في جنوب وجنوب ش��رقي
ه��ذه القري��ة عب��ر توس��يع مرك��زي مراقبي
موجودين أصالً.

تجمد تنفيذ
«إسرائيل» ّ
اتفاق لترحيل مهاجرين

علّق رئيس الوزراء االسرائيلي بنيامني
ن�تن ياهو تنفي��ذ االتف��اق الذي توص��ل اليه
م��ع االمم املتح��دة ومت االعالن عن��ه في وقت
س��ابق ،ويقض��ي بنق��ل املهاجري��ن االفارقة
املوجودي��ن ف��ي الدول��ة العبري��ة ال��ى دول
غربي��ة .وكت��ب ن�تن ياهو عل��ى صفحته في
موق��ع «فايس��بوك»« :ق��ررت تعلي��ق تنفيذ
هذا االتفاق وإع��ادة التفكير ف��ي مضمونه»،
مؤك��دا ً انه اطل��ع من كث��ب عل��ى االنتقادات
التي طاولت االتفاق ،الذي نص على نقل 16
الفا ً و 250مهاجرا ً من السودان واريتريا الى
دول غربية .وكان رئيس الوزراء االسرائيلي
اعلن في كلمة متلفزة قبل ساعات ان االتفاق
م��ع األمم املتحدة يقضي بإعادة إس��كان 16
الفا ً و 250مهاجرا ً على االقل في دول غربية،
مثل كندا وأملانيا وإيطاليا ،ونص على انه مع
كل «مهاجر يغ��ادر البالد ،نلتزم منح اإلقامة
املوقت��ة ملهاجر آخ��ر للبقاء في «إس��رائيل».
وعل��ى «فايس��بوك» أك��د أن��ه س��يقابل عددا ً
من س��كان حي في جنوب ت��ل أبيب يقيم فيه
القس��م األكب��ر م��ن الس��ودانيني واالريتريني
املعنيني باالتفاق ،الذين سارعوا فور إعالنه
الى التعبير عن سخطهم ازاءه.

ابن سلمان :اإلخوان يريدون
نشر الخالفة

ق��ال ول��ي العهد نائ��ب رئي��س مجلس
الوزراء وزير الدفاع األمير محمد بن س��لمان
ف��ي حوار مع مجل��ة «ذا أتالنتيك» األميركية
أج��راه الصحاف��ي جيف��ري غولدبي��رغ ،إن

جماع��ة «اإلخ��وان املس��لمني» ترغ��ب ف��ي
اس��تخدام النظ��ام الدميوقراط��ي م��ن أج��ل
حكم الدول ونش��ر «اخلالفة» في الظل حتت
زعامتهم «املتطرفة» في شتى أنحاء العالم،
لتتح��ول إل��ى إمبراطورية حقيقي��ة متطرفة
يحكمها مرشد اجلماعة ،مؤكدا ً أن «اإلخوان»
هي جزء من «مثلث الشر» املتمثل في النظام
اإليران��ي وجماع��ة «اإلخ��وان املس��لمني»
واجلماعات اإلرهابية.

الحمدالله :لن نذهب إلى غزة
دون تسلم مسؤولياتنا كاملة

قال رئيس ال��وزراء الفلس��طيني رامي
احلمدالل��ه أن حكومته ل��ن تذهب إلى قطاع
غزة إال بتسلم املسؤوليات كافة.
وأض��اف احلمدالله في كلم��ة له خالل
احتف��ال في بل��دة ص��رة بالضف��ة الغربية
ملناس��بة االنته��اء م��ن مش��روع تس��جيل
األراض��ي« :م��ن اآلن فصاعدا ً ل��ن نذهب إال
بتسلم كل مسؤولياتنا الكاملة .سلمونا كل
شيء ونحن جاهزون الستالم مسؤولياتنا
كامل��ة» .وجن��ا احلمدالل��ه ورئي��س
االس��تخبارات الفلس��طيني ماج��د فرج من
محاول��ة اغتي��ال الش��هر املاض��ي عندم��ا
استهدفت قنبلة مزروعة على الطريق موكب
احلمدالله خالل توجهه إلى قطاع غزة.
وأوض��ح احلمدالل��ه أن نقط��ة تس��لم
املسؤوليات كاملة «أكدها الرئيس وأؤكدها:
األم��ن ..اجلباية ..املوظفني كل ش��يء ()...
كل ش��يء ُيس��لم في نفس اللحظ��ة» .وكان
الرئيس الفلسطيني محمود عباس قال بعد
محاول��ة االغتي��ال الفاش��لة إن عل��ى حركة
«حم��اس» االختيار بني تس��ليم مس��ؤولية
القطاع كاملة إلى احلكومة أو أن تتحمل هي
املسؤولية ولكنه لم يحدد وقتا ً لذلك.

دمشق وموسكو تنذران
المعارضة في القلمون

أبلغ ضابطان من اجليش�ين الروسي
والسوري ،املعارضة السورية في القلمون
الواقع��ة في ش��مال ش��رقي دمش��ق ،بأنه
يتع�ين عليها قبول حك��م الدولة أو الرحيل
عن املنطقة أو اللجوء إلى احلل العسكري،
وفق ما أعلن الناطق باسم «جماعة الشهيد
أحمد العبدو» سعيد س��يف .وقال الناطق
أن «اإلن��ذار املوجه إلى فصائ��ل املعارضة
ف��ي القلم��ون الش��رقي تس��لمه مدني��ون
م��ن املنطق��ة خ�لال اجتم��اع م��ع كولونيل
روس��ي وضابط من االستخبارات اجلوية
السورية».
وأض��اف س��يف« :رس��الة واضح��ة
أرس��لت إل��ى فصائ��ل اجلي��ش احل��ر ف��ي
املنطق��ة ،إم��ا تس��ليم الس�لاح للحكوم��ة
الس��ورية كما يس��ميها الروس ،أو مغادرة
القلمون الشرقي».
وخيّرت روس��يا املعارض��ة بني ثالثة
خي��ارات إما تس��ليم الس�لاح والتس��وية،
أو اخل��روج م��ن املنطق��ة ،أو اللج��وء إل��ى
اخليار العس��كري وبدء معرك��ة إلخراجها
منها .وانقس��م «اجليش احلر» بني القبول
بشروط روسيا وبني الرافض لها والقتال،
وفق م��ا أعلن موقع «عن��ب بلدي» .وكانت
املعارض��ة قد أص��درت بيانا أم��س أعلنت
فيه «تشكيل قيادة موحدة تنضوي حتتها
جميع التشكيالت العسكرية ،وينبثق منها
قائد عام وغرفة عمليات مش��تركة ،ومكتب
سياسي من مهماته إدارة ملف التفاوض».

ابن سلمان :يمكن أن يكون للسعودية
مصالح كثيرة مع إسرائيل
قال ولي العهد الس��عودي ،األمير محمد بن سلمان ،إنه في حال التوصل
إل��ى س�لام س��تكون هناك مصال��ح ب�ين إس��رائيل ودول اخلليج وم��ن بينها
الس��عودية .جاء هذا في مقابلة مع مجلة «ذي أتالنتي��ك» األمريكية ،أجراها
خالل زيارته ألمريكا التي بدأها  20آذار املاضي ،وما زالت مستمرة.
وقس��م ول��ي العهد الس��عودي منطقة الش��رق األوس��ط إلى معس��كرين
متحارب�ين« ،مثلث الش��ر» ،وأش��ار إل��ى أنه يضم إي��ران وجماع��ة «اإلخوان
املسلمني» ،واملتطرفني مثل تنظيمي «داعش» و«القاعدة» اإلرهابيّني.
وأوضح أن القسم اآلخر هو الدول
املعتدلة ،التي تض��م إلى جانب بالده
«اإلم��ارات ومص��ر واألردن والبحرين
وعُ مان والكويت واليمن».
وشبه ابن سلمان مجدداً ،املرشد
اإليراني األعلى ،آية الله علي خامنئي،
بأنه «هتلر».
لاً
ومضى قائ « :أعتقد أن خامنئي
يجع��ل هتل��ر يب��دو جي��داً ،فل��م يفعل
هتلر ما يحاول املرش��د اإليراني القيام
به .حاول هتل��ر التغلب على أوروبا..
بينما يحاول خامنئي غزو العالم».
وتتهم الس��عودية إيران بـ«امتالك مشروع توسعي في املنطقة والتدخل
في الش��ؤون الداخلية لدول عربية» ،وهو ما تنفيه طهران ،وتقول إنها تلتزم
بعالقات حسن اجلوار.
وفي رده على س��ؤال حول ما إذا كان يعتقد أن الش��عب اليهودي له حق
ف��ي دولة قومية في ج��زء من موطن أج��داده ،قال بن س��لمان« :أعتقد أن كل
شعب ،في أي مكان ،له احلق بالعيش في دولته بسالم».
وأض��اف« :أعتقد أن الفلس��طينيني واإلس��رائيليني لهم احل��ق في امتالك
أراضيه��م اخلاصة ،لكن يجب أن يكون لدينا اتفاق س�لام لضمان االس��تقرار
للجميع وإلقامة عالقات طبيعية».
وردا ً عل��ى س��ؤال ح��ول م��ا إذا كان هن��اك إمكاني��ة أن تك��ون مصال��ح
مش��تركة بني بالده وإس��رائيل ،قال ابن سلمان« :إس��رائيل هي اقتصاد كبير
مقارن��ة بحجمه��ا ،وهي اقتص��اد متنام ،وبالطب��ع هناك الكثي��ر من املصالح
التي نتقاس��مها مع إس��رائيل ،وإذا كان هناك سالم ،س��يكون هناك الكثير من
املصال��ح بني إس��رائيل ومجلس التعاون اخلليج��ي ،ودول وبلدان مثل مصر
واألردن».
وال تعترف الس��عودية بإس��رائيل ،وال توجد عالقات دبلوماسية علنية
بينهما.
وفي م��ا يتعلق باألزم��ة اخلليجية ،ج��دد ولي العهد الس��عودي اتهامه
للدوحة بـ«دعم متويل اإلرهاب».
ول��دى س��ؤاله حول م��ا إذا كان يعتقد بع��ودة العالق��ات والصداقة مرة
أخرى م��ع قطر ،أجاب« :يجب أن يحدث ،يوما ً ما ،نأمل أن يتعلموا بس��رعة،
هذا يعتمد عليهم».
وتش��هد املنطقة أزمة خليجية بدأت ف��ي  5حزيران املاضي ،حني قطعت
كل من الس��عودية واإلمارات والبحرين ومصر عالقاته��ا مع قطر ،ثم فرضت
عليها إجراءات عقابية بدعوى «دعمها لإلرهاب» ،وهو ما تنفيه الدوحة}.

الشرطة البريطانية تدعو إلى «التماسك»
عشية حملة «عاقب مسلم ًا»!
دعت الش��رطة البريطانية مسلمي البالد إلى «التماسك وممارسة حياتهم
بش��كل طبيع��ي» ،عش��يّة دع��وات أطلقها متطرف��ون بتنفي��ذ اعت��داءات بحق
املسلمني.
وقالت الش��رطة ،في بيان له��ا ،إنها لم تتلق «معلوم��ات موثوقة محددة»
بإمكاني��ة ح��دوث جرائم تس��تهدف املس��لمني ،في الي��وم احمل��دد للحملة يوم
الثالث��اء ،وف��ق صحيف��ة «إفينينغ س��تاندارد» البريطانية .وم��ع ذلك نصحت
الشرطة املسلمني بإظهار التماسك والوحدة في وجه أي تهديدات محتملة.
والش��هر املاضي ،وصلت رسائل بريدية لعدد من املنازل في مختلف املدن
البريطانية حتمل عنوان «عاقب مسلماً» ،تعتبر املسلمني عنصر تهديد ،وتدعو
«األغلبية البيضاء» إلى إحلاق أضرار باملسلمني في الثالث من نيسان.
وقالت الش��رطة ،في بيانها« :تلك الرس��ائل تهدف إلى ب��ث اخلوف وعدم
الثقة بني مجتمعاتنا وإثارة االنقس��ام بيننا» .وأضافت« :لذلك فإن الرد األمثل
على مثل تلك الكراهية هو أن نظهر الدعم لبعضنا البعض».
يش��ار إل��ى أن احلمل��ة ،الت��ي أطلقه��ا عنصري��ون ،عب��ر مواق��ع التواصل
االجتماعي ،تدعو إلى إحلاق األذى باملس��لمني .ووضعت الرس��الة نظام نقاط
معينة إلحلاق األذى باملسلمني ،بينها أن من يقوم باعتداء لفظي سيحصل على
 10نقاط ،ومن يلقي مادة حارقة على وجه مس��لم يحصل على  50نقطة ،ومن
يفجر أو يحرق مسجدا ً سيحصل على ألف نقطة.
ووعدت الرسائل بجوائز ملن يعتدي على املسلمني من قبيل حرقهم باملواد
احلارقة ،أو قتلهم ،أو ذبحهم ،أو إضرام نار في مسجد ،فيما لم تكشف الشرطة
هوية املتطرفني.
ويبلغ عدد املسلمني في مختلف أنحاء اململكة املتحدة نحو مليونني و800
ألف ،ويشكلون  4.4باملائة من سكان البالد}.
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ماذا يعني فوز السيسي بـ %97في نتائج انتخابات الرئاسة؟
حمل��ت نس��بة جن��اح رئي��س االنق�لاب املص��ري
عبد الفتاح السيس��ي ،بأكثر م��ن  %97في االنتخابات
الرئاس��ية ،وأمن��ت ل��ه فت��رة رئاس��ية ثاني��ة ،العديد
م��ن التس��اؤالت حول إص��رار النظام على الف��وز بتلك
النس��بة التي انتشرت بني حكام االنقالبات العسكرية
في بل��دان العالم الثالث في النص��ف الثاني من القرن
العشرين ،ولم يعد لها وجود اآلن حتى في العديد من
دول جنوب أفريقيا.
ووف��ق بعض السياس��يني واحملللني ،فإن نس��بة
 %97تؤم��ن له تفويض��ا ً جديدا ً التخ��اذ كل اإلجراءات
االقتصادي��ة والسياس��ية الصعبة املقبل��ة من ناحية،
وأن نس��بة تأييده ب�ين املصري�ين زادت نتيجة زيادة
ش��عبيته من ناحية أخرى ،كما أنه��ا تتفق مع طبيعة
احلاكم العسكري الشمولي الذي ال يرى له أي منافس
غير نفس��ه .وأعلن��ت الهيئة الوطني��ة لالنتخابات في
مص��ر فوز عب��د الفت��اح السيس��ي بوالية ثاني��ة ،بعد
حصول��ه عل��ى  21مليون��ا ً و 835ألف��ا ً و 387صوتاً،
بنس��بة  %97.08م��ن األص��وات الصحيح��ة .وكان
السيس��ي ( 63عام��اً) انتخ��ب لوالية أولى ف��ي العام
 2014بأغلبي��ة  %96.9م��ن أص��وات املقترع�ين ،بعد
انقالب عس��كري نف��ذه على أول رئي��س مدني منتخب
في مصر ،محمد مرس��ي ،عام  ،2013وكان في منصب
القائد األعلى للقوات املسلحة وقتها.

ال منافس له

يق��ول رئيس جلنة الدفاع واألمن القومي مبجلس
الش��ورى الس��ابق ،رض��ا فهم��ي ،لـ«عرب��ي :»21إن
«السيس��ي لديه عقدة نفس��ية من نس��بة احلضور في
انتخاب��ات  ،2012وأب��دى حرصا ً ش��ديدا ً على أال تقل
عنه��ا ف��ي انتخاب��ات  2014و ،2018وتعمد إس��قاط
منافس��يه فيهما في فخ املرتبة الثالثة خلف األصوات
الباطلة ،ليؤكد للعالم أنه وحده القادر على الفوز ،وال
منافس له».
وفي م��ا يتعلق بنس��بة  ،%97قال إن «السيس��ي
يحاول أن يص ّور للرأي العام احمللي أن نسبة جناحه
زادت إلى أكثر من %97؛ ألن شعبيته في حالة صعود؛
نتيج��ة إجنازات��ه وإعجازاته ،فليس م��ن الطبيعي أن
تبقى كما كانت في  2014أو تهبط».
وأض��اف« :حتى ف��ي أفريقي��ا ،التي ش��هدت عام
 2016نحو تس��ع انتخابات ،فاز بعض الرؤساء فيها
بنح��و  %60فقط ،ويب��دو أن تلك الدول ب��دأت تفهم أن
ه��ذه هي النس��ب املقبولة دولي��اً ،الت��ي ال تتجاوز في
الغرب اخلمسني في أحسن األحوال ،ولكن في مصر أم
الدنيا الوضع باق على حاله».

تفويض آخر

احملل��ل السياس��ي ،محم��د الس��يد ،رأى أن ه��ذه

بقلم :محمد أحمد
النس��بة «أعادت إلى األذهان ما كانت عليه مصر إبان
حك��م عبد الناص��ر ،فالنتائ��ج كانت ال تق��ل عن ،%99
ولك��ن م��ع ف��ارق الزمن ،فم��ا كان ف��ي اخلمس��ينيات
والس��تينيات ش��يء ،وم��ا يحدث ف��ي الق��رن احلادي
والعشرين شيء آخر».
وأع��رب ع��ن اعتق��اده ب��أن ه��ذه النس��بة تؤم��ن
للسيس��ي تفويض��ا ً واس��عا ً لتمري��ر كل قرارات��ه التي
سوف يتخذها في فترة حكمه الثانية ،قائالً« :السيسي
يعتبر فوزه بهذه النس��بة نوعا ً من التفويض الواسع،
وس��يعطيه صالحي��ات كبي��رة ،وإرادة قوي��ة في قمع
الش��عب املصري» .وأكد أن نتائج االنتخابات ال ميكن
الوثوق فيه��ا« ،بكل تأكيد حدث تزوير واس��ع النطاق
لتضخيم أع��داد الناخبني لتكون متقاربة مع النس��بة
التي شاركت في انتخابات عام  ،2012والتي أسفرت
عن فوز الرئيس محمد مرسي ،وشهدت إقباال ً كبيرا ً من
الناخبني ،ليقول للجميع إنه مرشح الشعب ،والعبرة
بالنتائ��ج ،وه��ذا م��ا يتنافى م��ع الواقع الذي ش��هده
اجلميع» .واختتم حديثه بالقول« :س��تظل انتخابات
ع��ام  2012هي االنتخاب��ات النزيهة الت��ي حدثت في
مص��ر ،ونتائجها أكث��ر واقعي��ة ،وباعت��راف املراقبني
الدولي�ين ،ولكن السيس��ي ونظامه ما زالوا يعيش��ون
ف��ي عصر األرقام الفلكية ،الت��ي ال تتحقق في أي بقعة
في العالم إال في الدول الدكتاتورية».

شخصية الفرعون

وعزا النائب البرملاني السابق ،نزار محمود غراب،
حرص نظام السيس��ي على النجاح بتلك النس��بة إلى
«طبيعة ش��خصية السيس��ي التي تش��به ش��خصية
الفرع��ون ونفس��يته» ،مش��يرا ً إل��ى أن «كل م��ا يتعلق
بانتخابات في مصر هو مجرد شعارات وأكاذيب».
واس��تهجن موقف الغ��رب من تل��ك النتائج ،التي
جاءت ف��ي مجمله��ا مرحبة بالرغ��م من علمه��م بأنها
مس��رحية هزلي��ة ،قائ�لاً« :مصال��ح ال��دول الكب��رى

الرئاسية
االنتخابات
ّ
والدكتاتورية العسكرية في مصر
تعي��ش مص��ر ،من��ذ انق�لاب  1952عل��ى احلكم
امللكي ،في ظل حكم عسكري ممتد ،لم يتوقف إال عاما ً أو
أقل بعد انتفاضة يناير/كانون الثاني  ،2011ليعود
احلكم العس��كري في صورة جديدة تتماشى مع ما آل
إليه حكم اجليش في مصر من مؤسسات وتقاليد بعد
س��تة عقود .ففي اخلمس��ينات ،أس��س العسكر نظاما ً
سياس��يا ً عس��كريا ً تتحكم طبقة من الضباط ،احتلت
قمت��ه السياس��ية واإلداري��ة ،بع��د أن ق��ادت جترب��ة
الضب��اط األح��رار إل��ى صراع��ات داخلية مس��تمرة،
وإل��ى نكس��ة  ،1967وإل��ى دول��ة أمنية اس��تبدادية،
وتنمي��ة اقتصادي��ة أجهض��ت ،ق�� ّرر العس��كر تباع��اً،
وألس��باب مختلفة ،منها الضغط الدولي ،التخلي عن
احلكم املباش��ر ملصر ،واالكتفاء بدكتاتورية عسكرية
مخفف��ة ،يضمن فيها اجليش اس��تقرار النظام ،ويترك
فيه��ا مهمات احلكم اليومية ألحد قادته ،على أن يبقى
اجليش في اخللفيّة مؤسسة مقدمة على ما سواها في
النفوذ واملزايا.
ومن��ذ حك��م أن��ور الس��ادات ،ومكان��ة اجلي��ش
السياس��ية واالقتصادي��ة ف��ي تراج��ع ،حيث حرص
الس��ادات وم��ن بعده حس��ني مب��ارك عل��ى االعتماد
بش��كل متزاي��د عل��ى طبق��ة م��ن املدنيّ�ين (خصوصا ً
رجال األعمال املوالني للنظ��ام وقادة احلزب احلاكم)
ملعادلة نفوذ قادة اجليش ومنع عودتهم إلى السلطة.
وأدى تهميش اجليش املتزايد في عهد مبارك ،لصالح
رج��ال األعم��ال وقادة احل��زب الوطن��ي امللتفني حول
جن��ل الرئيس ،إلى تخلي اجليش ع��ن دعم مبارك في
انتفاض��ة يناير/كان��ون الثان��ي  ،2011حيث فضل
ق��ادة اجلي��ش التخلي عن مب��ارك ،من دون الس��ماح
بتحول دميقراطي حقيقي ،لذا س��رعان م��ا عادوا إلى

بقلم :عالء بيومي
الس��لطة في مت��وز  2013في انقالب عس��كري ،تبعه
قم��ع هائ��ل راح ضحيته املئ��ات ،حفاظ��ا ً على احلكم
العسكري ،مع تالفي مساوئ حكم مبارك ،التي قادت
إلى تهميشهم في املاضي.
مت انق�لاب ق��ادة اجلي��ش املص��ري عل��ى جتربة
احلك��م الدميقراطي ع��ام  2013للحف��اظ على احلكم
العس��كري ملص��ر املمت��د من��ذ  ،1952وال��ذي يضمن
للجيش املص��ري وقادته مزايا سياس��ية واقتصادية
عدي��دة ،م��ن خ�لال مكانته��م السياس��ية املهيمنة من
ناحية ،ومؤسس��اتهم االقتصادية م��ن ناحية أخرى.
وقد حرص قادة اجلي��ش اجلدد على عدم العودة إلى
احلكم كمؤسسة مجدداً ،تالفيا ً ألخطاء جتربة ،1952
واكتف��وا بحك��م قائ��د اجلي��ش( ،الفري��ق عب��د الفتاح
السيس��ي) البالد ،بعد منحه رتبة مش��ير واستقالته.
وبذلك يضمن اجليش عدم تصدّره املش��هد السياسي
مباش��رة ق��در اإلمكان ،ويس��تعيد مكانته السياس��ية
واالقتصادي��ة بأن��ه حام��ي النظ��ام ،عل��ى أن يق��وم
السيس��ي بتوسعة أنش��طة اجليش االقتصادية ،فور
سيطرته على البالد.
كما حرص قادة اجليش على تصفية أركان نظام
مبارك التي ه ّمش��تهم ،فعلى الرغ��م من حفاظهم على
تصدي��ر املدني�ين في قيادة مؤسس��ات ومه��ام احلكم
اليومي��ة ،وحفاظهم على النظام الرأس��مالي املش�� ّوه
ال��ذي يقود البالد من��ذ نهاية الس��بعينيات ،تخلصوا
م��ن احل��زب احلاكم ،ومن أه��م ق��وى املعارضة ،وفي
مقدمته��م اإلخوان املس��لمون ،وبعض قادة الش��باب
والق��وى اليس��ارية والليبرالي��ة ،كم��ا أفرغ��وا نظ��ام

التعددي��ة السياس��ية املقي��دة ال��ذي اعتم��د علي��ه
حس��ني مبارك م��ن مضمونه األساس��ي ،ال��ذي متثل
في الس��ماح بانتخابات برملانية مقي��دة ،يضمن فيها
مب��ارك التنافس بني نخب داعمة ل��ه ،ينتهي بها األمر
باالنضمام إلى حزبه احلاكم.
ويب��دو أن جتربة قادة اجليش الس��لبية مع قادة
احلزب احلاك��م دفعتهم إلى ع��دم تكرارها ،وحرصوا
عل��ى تصفي��ة قوى التي��ار الدين��ي األكث��ر تنظيما ً في
مص��ر ،لضم��ان إضع��اف املعارض��ة اجلماهيري��ة
حلكمهم ،م��ع تقلي��ل اعتمادهم على الغ��رب ،املطالب
بإصالح��ات دميقراطي��ة ،والتوجه ف��ي املقابل ،نحو
رأس املال اخلليجي الداعم لالستبداد.
وبه��ذا يب��دو النظام احلاك��م في مص��ر حاليا ً في
بداية حقبة جديدة من الدكتاتورية العسكرية يضمن
فيها اجليش مكانته السياسية واالقتصادية املهيمنة
من خالل حكم السيس��ي ،من دون االعتماد على حزب
حاك��م ،أو الس��ماح بالتعددي��ة السياس��ية املقي��دة
التي ش��هدها عهد مب��ارك ،على أن تلعب املؤسس��ات
األمني��ة دورا ً أكب��ر ف��ي الهيمن��ة على وس��ائل اإلعالم
واالنتخابات البرملاني��ة والنخب االقتصادية ،في ظل
دعم مالي خليجي ،ومزيد من االستقاللية في التعامل
مع الغرب.
وهك��ذا تب��دو االنتخاب��ات الراهن��ة كأنه��ا حلظة
تأس��يس ثانية النقالب  2013العس��كري ،يظهر فيها
بش��كل ف��ج دور اجليش السياس��ي وطبيع��ة النظام
القمعي��ة ،الت��ي أقص��ت كل منافس��يه ،وتخل��ت ع��ن

االقتصادي��ة م��ن الدكتاتوري��ة تتحقق بنج��اح ،ولكن
مطلوب تس��ويق ذلك لش��عوب العالم حتت شعارات
ترويجي��ة جذابة مث��ل الس�لام والدميقراطية وحقوق
اإلنس��ان واالنتخاب��ات ،بينم��ا املمارس��ات احلقيقي��ة
ه��ي احل��روب ،وجت��ارة الس�لاح والقت��ل والتعذي��ب
والدكتاتورية ،وما حرب العراق منا ببعيد».
وكان عضو ائتالف األغلبي��ة النيابية في مجلس
النواب املصري إس��ماعيل نصر الدين ،أعلن في شباط
 ،2017إعداد اقتراح بتعديل  6مواد دستورية ،تسمح
بترش��ح رئيس اجلمهورية ع��ددا ً النهائي��ا ً من املرات،
بدعوى أن��ه «ال غضاضة من الناحية الدس��تورية في
مس��ألة وضع دس��تور جدي��د أو تعديل��ه ،إذ إن وضع
دس��تور جدي��د للب�لاد يختل��ف ع��ن تعديل الدس��تور
القائم» .ونصت املادة  226من الدس��تور املصري على
أن «لرئي��س اجلمهوري��ة ،أو ُ
خلم��س أعض��اء مجلس
النواب ،طل��ب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدس��تور،
متضمن��ا ً املواد املطل��وب تعديلها ،وأس��باب التعديل،
وفصل البرملان في الطلب خالل  30يوماً ،مع اش��تراط
موافق��ة ثلث��ي أعضائه عل��ى طلب التعدي��ل ،وعرضه
عل��ى الش��عب لالس��تفتاء خ�لال  30يوما ً م��ن تاريخ
املوافقة».
وأك��دت املص��ادر أن��ه مت ط��رح مس��ألة تعدي��ل
الدس��تور املصري لدى دوائر في اإلدارة األميركية قبل
االنتخابات الرئاسية في مصر ،لكن الرد جاء بأن هذه
املسألة ليست سهلة ،وحتتاج إلى متهيد داخل أميركا،
وهذا رمبا يفسر التحرك الس��ريع للتعاقد مع شركات
لتحسني صورة النظام املصري هناك .من جانبه ،قال
خبير سياس��ي في مركز «األهرام» ،إن مس��ألة تعديل
الدستور أمر غير سهل على اإلطالق ،وإال لكان السيسي
أق��دم على هذه اخلط��وة قب��ل االنتخابات الرئاس��ية،
حت��ى تك��ون فترت��ه الثانية مل��دة  6س��نوات وليس 4
س��نوات كما ين��ص الدس��تور حالياً .وكان��ت مصادر
خاص��ة أك��دت ،لـ«العرب��ي اجلديد» في وقت س��ابق،
أن هن��اك اجتاه��ا ً لتعديل الدس��تور بع��د االنتخابات
الرئاسية ،خصوصا ً مع ضمانة فوز السيسي ،لوجود
مرش��ح ضعيف أمامه ،وهو موس��ى مصطفى موسى،
ال��ذي تقدم بأوراق ترش��حه في الدقائ��ق األخيرة قبل
غلق باب الترشح ،ليكون جزءا ً من «الديكور» ،حتى ال
تتحول االنتخابات إلى استفتاء على السيسي}.

التعددية السياسية املقيدة
التي اتسمت بها نهاية حكم
مبارك ،مس��تفيدة كذلك من
تطورات النظ��ام الدولي في
الس��نوات األخي��رة ،الت��ي
تتمي��ز بتراجع الدميقراطية
ف��ي العال��م ،وتراج��ع
النف��وذ الغرب��ي ملصلح��ة
ديكتاتوري��ات ،كالص�ين
وروس��يا ،وصع��ود إقليمي
لتأثير دول اخلليج ،الداعمة
للثورة املض��ادة ،بفوائضها
املالية ونشاطها في محاربة

الربيع العربي وتبعاته.
ثاني��اً :جت��ري االنتخاب��ات ف��ي ظ��ل س��ياق
اقتصادي ،يظه��ر فيه النظام ضعيفا ً عاجزا ً عن تقدمي
أي عوائ��د اقتصادي��ة لسياس��اته ،تب��رر ما ميارس��ه
من قم��ع وس��لب للحري��ات ،خصوصا ً أنه ق��ادم بعد
انتفاض��ة جماهيري��ة وجتربة حك��م دميقراطي ،هي
األه��م ف��ي تاريخ مصر احلدي��ث ،ومع تراج��ع دعاية
النظام ومخاوف اجلماهير من عدم االستقرار وقضايا
كاإلرهاب في الفترة املقبلة ،سوف يزداد التساؤل عن
ج��دوى النظام احلال��ي ،واملقابل ال��ذي حتصل عليه
اجلماهير ،في مقابل الرضا بالقمع وغياب احلريات.
ثالث��اً :س��وف متث��ل االنتخاب��ات فرص��ة مهم��ة
للحك��م على ق��درة النظام على التعبئ��ة اجلماهيرية،
في غي��اب حزب سياس��ي ،وف��ي ظل ما ميارس��ه من
دعاي��ة وقم��ع ،فعل��ى الرغم من ع��دم حاج��ة النظام
لالنتخاب��ات لضمان بقائه في احلكم ،إال أن اضطراره
إلجرائه��ا ،بس��بب التزامات��ه القانوني��ة والدولي��ة
الشكلية ،سوف يجعل منها مناسبة مهمة للحكم على
مدى ش��عبية الدكتاتورية العس��كرية اجلديدة .وفي
حال��ة عزوف الناس عن املش��اركة ،بش��كل غير كبير،
وعج��ز آل��ة النظ��ام اإلعالمي��ة واألمنية ع��ن التعبئة،
وبع��د م��ا مارس��ه النظام م��ن قم��ع ،وفي ظ��ل متلمل
اجلماهي��ر اقتصادي��اً ،قد تش��عر فئات داخ��ل القوات
املس��لحة املصرية ب��أن النظام ،بخصائص��ه الراهنة،
يض��ر بصورتها وس��معتها ،وأن��ه في حاج��ة إلجراء
إصالحات داخلية}.
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شبح التقسيم واكتمال الصراع على سوريا بين اإلقليم
يبدو أن حرب اإلبادة التي شنها الروس واإليرانيون
ونظام بشار األسد ضد س��اكني غوطة دمشق الشرقية؛
قد أفضت إلى إجبار فصائل املعارضة املسلحة فيها على
توقيع اتفاقات التهجير القس��ري ،التي تهدف إلى إفراغ
مناطق س��يطرة املعارضة من املس��لحني ،ومن ساكنيها
الذي��ن ه��م احلاضنة الش��عبية للث��ورة الس��ورية التي
انطلقت منذ سبع سنوات.

اكتمال صراع النفوذ

ويأتي ذلك اس��تكماال ً ملخطط التغيير الدميوغرافي
الهادف إل��ى تفريغ مناط��ق النفوذ الروس��ية واإليرانية
من املس��لحني واملدنيّني ،في وقت انتقل فيه الصراع على
س��وريا إل��ى مرحلة اكتم��ال وتثبيت مناط��ق النفوذ بني
القوى الدولية واإلقليمية اخلائضة في الدم السوري.
كما سيطر شبح التقسيم املجسد على األرض والذي
ح��ذر منه املبعوث األممي اخلاص إلى س��وريا س��تيفان
دي ميستورا ،مكتفيا ً بوصفه باألمر الكارثي على سوريا
واملنطقة برمتها ،في وقت فش��ل فيه املجتمع الدولي عن
فعل أي ش��يء بش��أن وقف ح��رب اإلبادة املس��تمرة منذ
سبع سنوات ضد غالبية السوريني.
وحتاول كل من روس��يا االحتادية وإي��ران وأميركا
وتركيا وسواها توسيع مناطق نفوذها وتثبيتها ووضع
خطوط حم��ر حوله��ا ،حيث تس��عى أميركا إل��ى تثبيت
نفوذها بعد إعالن إس��تراتيجيتها اجلديدة في س��وريا،
الهادف��ة إلى إنش��اء دويلة أو كيان انفصال��ي في منطقة
اجلزيرة الس��ورية .وذلك عبر إعالنها العمل على تشكيل
جيش مؤلف من  30ألف مقاتل ،قوامه األساسي عناصر
مليش��يات «وح��دات حماية الش��عب» ( )YPGالتابعة
حلزب االحت��اد الدميقراط��ي ( )PYDالذراع الس��ورية
حل��زب العم��ال الكردس��تاني ( ،)PKKوسينتش��ر هذا

اجلي��ش على ط��ول احل��دود مع تركي��ا والع��راق وعلى
الضفة الش��رقية لنهر الفرات ،إلى جانب إنش��ائها قاعدة
«التن��ف» جن��وب ش��رقي س��وريا ،وقواع��د ومط��ارات
عسكرية شماليها.
وبالنس��بة إلى روس��يا فإنها تس��يطر عل��ى منطقة
الساحل الس��وري بدءا ً من الالذقية ووصوال ً إلى حمص
ودمش��ق ،وق��د أقام��ت فيه��ا قواع��د عس��كرية بحري��ة
وبري��ة ومطارات ،وثبت��ت وجودها العس��كري باتفاقية
مذل��ة أبرمته��ا مع النظام الس��وري ،تق ّر بتح��ول القوات
العس��كرية الروس��ية إل��ى ق��وة احت�لال ش��به دائ��م في
سوريا.
أم��ا إيران فقد ضمنت الطريق املمت��د من طهران إلى
بيروت مرورا ً ببغداد ودمش��ق ،وثبتت نفوذها في مدينة
البوكمال بالبادية الس��ورية وعل��ى طول املنطقة املمتدة
من دمشق إلى بيروت ،وتنشر في سوريا أكثر من  70ألف
عنصر من ميليش��يات حزب الله وامليليش��يات العراقية
واألفغانية ،فضالً عن قواعد ومصانع أس��لحة ،وضباط
ومقاتلني من احلرس الثوري اإليراني وسواهم.

واقع التقسيم اجلغرافي

يج��د الناظر في خريطة س��وريا الي��وم أنها لم تعد
ف��ي واق��ع احلال كم��ا كانت علي��ه قب��ل  ،2011بل باتت
مقسمة إلى مناطق نفوذ دولية وإقليمية ومحلية ،تفصل
بينه��ا حدود طبيعية مثل نهر الفرات ،أو اصطناعية مثل
سكة القطار مبحافظة إدلب ،إذ إن املنطقة شرق احلسكة
تختلف القوى املس��يطرة عليها عن تل��ك التي في غربها،
األمر الذي يش��ي ب��أن التقس��يم والتفتيت لم يع��د كالما ً
نظرياً.
ويصعب القول إن سوريا ستعود كما كانت حسبما
يتصور بعضهم ،فالتقس��يم الذي بات واقعا ً مجس��دا ً قد
ينتج دويالت ،وبالتالي فليس��ت
هناك في املدى املنظور واملتوسط
أي وح��دة لس��وريا ،ال أرض��ا ً وال
ش��عباً؛ خاص��ة ف��ي ظ��ل انعدام
أي مؤش��رات لالتف��اق عل��ى ح��ل
سياسي قريب.
ويب��دو أن احلديث املبكر عن
س��وريا املفيدة (س��وريا النظام)
وس��وريا األخرى غي��ر املفيدة ،لم
يعد صاحلا ً اليوم؛ إذ حتى سوريا
املفيدة ليست واحدة وموحدة ،بل

بقلم :عمر كوش
يتقاسمها محتالن :روسي وإيراني ،وتتقاذفها مليشيات
من مختلف اجلنسيات والنعرات.
وإذا أمعن��ا النظ��ر إل��ى س��وريا املفيدة -أو س��وريا
النظام -فس��نجد أنها ليست متجانس��ة كما زعم النظام
األس��دي ،الذي حتول إل��ى مجرد ميليش��يات وهيكليات
صوري��ة؛ فاملنطقة املمتدة م��ن محافظة الالذقي��ة مرورا ً
بطرطوس وحم��ص وبانياس ،هي منطقة نفوذ روس��ي
توج��د فيها القواعد الروس��ية البحرية والبرية وش��بكة
دفاع جوي روسية.
وال س��لطة ألحد على أي عس��كري روس��ي أو مدني
يوجد فيها سوى سلطة قيصر الكرملني ،الذي ال يحاسب
فيها حت��ى وإن ارتكب أبش��ع اجلرائم بحق الس��وريني،
وذلك بعد أن «شرعن» الساسة الروس وجود أساطيلهم
وقواتهم وجنودهم فيها باتفاقية مذلة مع س��لطة األسد
الالشرعية ملدة  49سنة على األقل.
كم��ا أن العاصمة دمش��ق واملناطق املمت��دة حولها
وص��وال ً إل��ى احل��دود اللبناني��ة -ه��ي منطق��ة نف��وذإيرانية ،ال تتوقف عند ه��ذا احلد ،بل إن الطريق الواصل
م��ن طهران إل��ى بيروت -م��رورا ً ببغداد ودمش��ق -بات
س��الكا ً لكل القوافل العس��كرية اإليرانية ،وال سلطة ألحد
على امليليشيات اإليرانية سوى جنراالت النظام اإليراني
وقادته.
أما منطقة ش��رقي الف��رات -أو اجلزيرة الس��ورية-
الت��ي متتاز بثرواتها الطبيعية ،حي��ث تقع معظم حقول
النفط والغاز وكانت تشكل غلّة سوريا الزراعية ،ومتثل
ما ميكن تس��ميته «س��وريا الغني��ة»؛ فه��ي منطقة نفوذ
أميركية بامتياز.
وفي شمال سوريا الغربي تقع منطقة «درع الفرات»
الت��ي متتد من مدين��ة جرابلس وصوال ً إل��ى بلدة الراعي
ومدين��ة الباب ،وه��ي مناطق نفوذ تركي��ة ،لكنها لم تكن
كافية بالنسبة إلى طموحات القادة األتراك ،وكان عليهم
انتظار التفاهم مع الروس واألميركان لتس��تكمل قواتهم
في عملي��ة «غصن الزيتون» ما بدأته ف��ي «درع الفرات»
الت��ي توقف��ت عل��ى أب��واب منبج ،الت��ي من��ع األميركان
وال��روس أنقرة م��ن التقدم باجتاهها ح�ين أطلقت «درع
الفرات».

تبدل معادالت الصراع

تغي��ر الوضع كثي��را ً بع��د االس��تدارة التركية نحو

تونس والحرب الحقيق ّية بعد تقرير هيئة الحقيقة والكرامة
باألمس القريب ،نش��رت «هيئة احلقيقة والكرامة»
التي تأسس��ت بعد الثورة للبحث في قضايا االنتهاكات
َ
وثائق صادمة
التي عرفها النظام االس��تبدادي التونسي
حول طبيعة النظام السياس��ي التونس��ي منذ ما س��مي
زورا ً «االستقالل».
الوثائق التي قامت على معطيات أرش��يفية ووثائق
رس��مية كش��فت بج�لاء أن تون��س تقع حت��ت الوصاية
االستعمارية إلى اليوم ،وأن ثروات الوطن كلها ال متلكها
تونس بل ميلكها املس��تعمر األجنبي بالعقود والصفقات
الت��ي أمضاه��ا الوكي��ل االس��تعماري األول (بورقيب��ة)
وأكدها الوكيل االستعماري الثاني (ابن علي).
ال يحق لتون��س التصرف في ثرواتها من نفط وغاز
ومل��ح وكل أنواع الثروات الباطنية ،بل ال حتصل الدولة
إال على س��تة ف��ي املائة م��ن حجم الثروات ،وهي نس��بة
تذهب مباش��رة إلى جيوب العصاب��ة التي كانت حتيط
بكل من بورقيبة وابن علي.
الصدم��ة كبي��رة ف��ي تون��س ،ليس��ت ناجت��ة م��ن
احلقيقة نفسها ،فكل شعب تونس يعلم أن الدولة محتلة
وأن ثرواتنا ليس��ت ملكا ً لنا ،وأن النظام االستبدادي مع
بورقيب��ة وب��ن علي ل��م يكن غير ح��ارس للث��روات التي
تتصرف فيها الش��ركات االس��تعمارية الكبرى ،وال يحق
للمواطن والشعب حتى اخلوض في أمرها.
لكن الصدمة كانت من الوثائق الرس��مية التي تظهر
تنازال ً مكتوبا ً من بورقيبة للمحتل الفرنس��ي عن س��يادة
الدولة مقابل البقاء في احلكم .ولم يقتصر األمر على هذه
اجلرمي��ة في حق الوطن والش��عب ،ب��ل أتبعها بورقيبة

باغتيال كل رموز املقاومة الوطنية التي علمت بالصفقة،
وعلى رأسهم املناضل صالح بن يوسف.
كان بورقيب��ة يعلم أن��ه لن يس��تطيع الوصول إلى
السلطة في تونس دون أن يحقق أمرين أساسيّني :أولهما
تقدمي أقصى أنواع التنازالت للمس��تعمر من أجل ضمان
السلطة ،وأن يبقى وكيالً حصريا ً للقوة االستعمارية .أما
األمر الثاني ،فيتمثل في تصفية كل خصومه السياسيني
وكل وج��وه املقاوم��ة التونس��ية حت��ى ال ينكش��ف أمره
وحتى ال ينافسه أحد بعد ذلك.
كان لبورقيبة ما أراد ،وقامت القوات االس��تعمارية
الفرنس��ية مبس��اعدته على تصفية الث��وار على األرض،
من فرحات حش��اد إلى صالح ابن يوسف إلى املئات من
وجوه حركة املقاومة املسلحة واملقاومة السياسية.
جن��ح وكي��ل االس��تعمار بع��د أن خلت له الس��احة
ف��ي ترس��يخ منظومة االس��تبداد
اجلدي��د ،وجنح كذل��ك في متكني
الشركات االستعمارية من ثروات
الوطن ،وحتولت مواطن التنقيب
والش��حن إل��ى مناطق عس��كرية
محروسة بقوة السالح وال يعرف
عنها التونسيون شيئاً.
األخطر من ذلك ،أن بورقيبة
كان يؤك��د كل يوم على أن تونس
دول��ة فقيرة وأنه��ا ال متلك ثروات
باطنية ،وأن الل��ه اختارنا فقراء،
لكن��ه أعطان��ا «امل��ادة الش��خمة»

بقلم :محمد هنيد
ويقص��د ال��ذكاء .ه��ذا ال��ذكاء لم يكن ف��ي احلقيق��ة غير
استغفال لش��عب فقير كان وال يزال يؤمن بأن السياسي
ف��ي الدولة االس��تبدادية ميك��ن أن يكون ش��يئا ً آخر غير
وكي��ل اس��تعماري ف��ي أحس��ن احل��االت مث��ل الرئي��س
بورقيبة نفسه.
الي��وم يق��ف التونس��يون مصدوم�ين أم��ام ه��ول
الوثائق واالتفاقيات التي أبرمت على حساب مستقبلهم
ومس��تقبل أبنائهم ،وه��م الذين ال يزال��ون يعانون الفقر
والتهميش وحتى املوت جوعاً.
ً
إن ما نش��رته هيئ��ة احلقيق��ة والكرام��ة مؤخرا من
وثائق تع ّد ش��هادة حيّة على حلظ��ة تاريخية فارقة في
واحدة من مزارع االس��تبداد العرب��ي ،حيث متثل الثروة

روسيا؛ إذ بعد اكتمال عملية «غصن الزيتون» بالسيطرة
عل��ى منطق��ة عفرين ،وانس��حاب مقاتل��ي كل من (حزب
العم��ال الكردس��تاني) وفرع��ه الس��وري ح��زب االحتاد
الدميقراط��ي ،لم يكتفِ املس��ؤولون األتراك بتوعدهم في
منبج فقط ،بل راح��وا يتوعدون بطردهم من عني العرب
وتل أبيض وصوال ً إلى احلسكة والقامشلي أيضاً.
غير أن العملية التركية في عفرين وس��واها لم تكن
لتحص��ل ل��وال تفاهم��ات تركي��ة منفصلة م��ع األميركان
والروس ،لتحجيم حزب العمال الكردس��تاني وتفرعاته
في سوريا.
وبعك��س ما كان معلنا ً من ط��رف اإلدارة األميركية؛
فإن اقتراب احلرب على تنظيم الدولة اإلسالمية (داعش)
من نهايتها اقترن بتغير كبير في االستراتيجية األميركية
ف��ي س��وريا ،إذ عوض��ا ً م��ن أن تعل��ن الوالي��ات املتحدة
انته��اء مهمة قواتها باملنطقة ،ق�� ّررت البقاء فيها وربطت
انسحابها بالتوصل إلى حل سياسي في سوريا.
وقامت واش��نطن بالتحضير لوجود عسكري طويل
األمد في منطقة ش��رق نهر الف��رات ،واحلديث عن جعلها
منوذجا ً يش��ابه من��وذج برلني الغربية عب��ر عزمها على
الب��دء في إع��ادة إعماره��ا وجعله��ا منوذجا ً مس��تقبليا ً
ُيحتذى.
ويبدو أن هذا التغير في اإلستراتيجية األميركية في
س��وريا حفز كل ط��رف -من األط��راف اخلائضة في الدم
الس��وري -لكي يرد على ذل��ك بالعمل على تأمني مناطق
نف��وذه وتثبيته��ا ،وه��ذا م��ا جع��ل ال��روس واإليرانيني
يتملص��ون م��ن «اتفاق��ات مناط��ق خف��ض التصعي��د»،
الت��ي كانت تهدف إل��ى جتميد القتال وتبري��د اجلبهات،
والتحول إلى قضم هذه املناطق واحدة تلو األخرى.
وبالتال��ي؛ فليس مس��تبعدا ً -بعد تأمني الس��يطرة
على غوطة دمش��ق الش��رقية -االنتقال إلى درعا وريف
حم��اة وإدل��ب ،بغي��ة تأم�ين مناط��ق النف��وذ الروس��ية
واإليراني��ة ،وذلك حتس��با ً لتغير مع��ادالت الصراع على
سوريا بني مختلف األطراف.
ورغ��م ذل��ك كله؛ ف��إن الوضع ف��ي س��وريا متحرك
ومتغير ،وال اس��تقرار فيه ألي قوة محتلة ،نظرا ً الختالف
مصال��ح القوى الدولية املتصارعة واس��تراتيجياتها ،إذ
قطبي الصراع األساس��يني هما روسيا وأميركا اللتان
إن
ْ
ضابط��ي إيقاع الص��راع عل��ى األرض ،وحتت
تش��كالن
ْ
مظلتيهما يحاول اإليرانيون واألتراك م ّد نفوذهما.
لكن الثابت في معادالت الصراع أن اخلاسر الوحيد
هو سوريا والش��عب الس��وري ،إذ متكنت كل من روسيا
وأميركا من إخراج السوريني جميعا ً من معادلة الصراع،
وباتوا بعيدين كل البعد ع��ن التأثير في تقرير مصيرهم
ومس��تقبل بالدهم ،وحتول��وا إلى مج��رد أدوات للصراع
الكارثي الدائر}.

الوطنية وخيرات البالد الثمن الذي يجب على السياسي
دفعه للقوى االستعمارية من أجل أن يجلس على كرسي
احلك��م ملدة تقص��ر أو تطول ،حس��ب والئه للعق��ود التي
أبرمها من أجل بيع وطنه.
صحي��ح أن تالزم الثروة واالس��تعمار واالس��تبداد
ليست خاصية تونسية ،بل هي تنسحب على كل مزارع
املوت العربية وعلى كل مزارع االس��تبداد العاملية أيضا ً
حيث ال يش��كل النظام السياس��ي القمعي في احلقيقة إال
جسر املستعمر للحصول على الثروة وتسهيل نهبها.
إن احل��رب احلقيقية التي تخوضه��ا تونس الثورة
اليوم والتي قد تشجع أنياب الدولة العميقة على انقالب
دا ٍم على الس��لطة وعل��ى الثورة ،إمنا تتمث��ل في احلرب
على الفس��اد بش��كله األكب��ر واألصغر .وليس��ت العقود
االس��تعمارية املذلة إال رأس هرم الفساد الذي يتمثل في
شكل متقدم من أشكال الغزو الناعم واالحتالل املق ّنع.
ل��ن تتحرر تونس ولن تتحرر أقط��ار العرب إال حني
تضع الش��عوب يدها على ثرواتها ،وحني تصبح الثروة
في خدمة اإلنسان وفي خدمة الشعب ال في خدمة الوكيل
االستعماري وعصابته.
إن فضح جرائم بورقيبة وابن علي هي التي أيقظت
ضب��اع الثورة املض��ادة الذين تص��دّروا املنابر اإلعالمية
واإلذاعية من أجل تشويه رئيسة هيئة احلقيقة والكرامة
السيدة سهام بن سدرين.
ب��ل وصل األمر ببع��ض املرتزقة إلى نعتها بأبش��ع
األوص��اف من أجل كس��ر األثر الذي قد يحققه ما نش��رته
في وعي املواطن البسيط.
تعي��ش تون��س اليوم معركة حاس��مة ه��ي معركة
الث��روات ،معرك��ة تب��دأ بالوع��ي بقيمة الث��ورة والوعي
بالقدرة على اس��تردادها ،ألن استرداد الثروة ليس قيمة
مادية فحس��ب ،بل هو أوال ً وقبل كل ش��يء قيمة معنوية
وقيم��ة س��يادية تؤك��د اس��تقالل الوط��ن وتؤك��د كرامة
اإلنسان وسلطته على أرضه}.
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األمان الدعوي

رسالة من الغرب إلى بوتين ..يعيد الحرب الباردة
م��ا ح��دث م��ن رد دبلوماس��ي م��ن أغل��ب الدول
الغربية ضد روس��يا ،بس��بب التس��ميم الذي تعرض
ل��ه اجلاس��وس امل��زدوج س��يرغي س��كريبال وابنته
بغاز األعصاب ،شكل مؤش��را ً لدخول معادلة الوضع
الدولي في مرحلة جديدة.
اتهمت بريطانيا روس��يا بارتكاب ذلك التسميم،
واعتبرت��ه اعتدا ًء بس�لاح كيم��اوي ض��د بالدها .في
املقاب��ل كان الرد الروس��ي حازما ً برفض ه��ذا االتهام
واعتب��ره مفب��ركاً ،وبال دلي��ل قاطع ،ولك��ن بريطانيا
اعتبرته ثابتا ً ومؤكداً ،مس��تندة إلى ما يتعلق بالسم
نفس��ه دون أن تص��ل إلى حكم قضائ��ي ،وال حتى إلى
اتهام استوفى التحقيق.
إلى هنا ،كان ميكن أن تبقى املشكلة منحصرة في
العالقة بني بريطانيا وروسيا.
ولك��ن م��ا إن أخ��ذت بريطاني��ا إج��راءات ط��رد
لدبلوماسيني روس فيها ،إذا بالواليات املتحدة وأملانيا
وفرنسا تأخذ إجراءات مماثلة ضد دبلوماسيني روس
في بالدها.
وأعلنت الواليات املتحدة طرد ستني ديبلوماسيا ً
وإغ�لاق القنصلي��ة الروس��ية ف��ي س��ياتل .ث��م تبني
أن ق��رار ط��رد أو إبع��اد دبلوماس��يني روس كان قرارا ً
أوروبي��ا ً مبوازاة القرار األمريك��ي ،وليس تابعا ً له ،أو
بضغط منه.
وما يؤكد هذا االس��تنتاج أن املناخ الس��ابق ألخذ
هذا الق��رار بني أوروبا وأمريكا لم يكن على أحس��ن ما
ي��رام ،ب��ل كان ُمق ِب�لاً على ح��رب جتاري��ة ،وعالقات
سياسية أقرب إلى اجلفاء منها إلى التحالف.
وله��ذا ،فالس��ؤال ه��و كي��ف يج��ب أن ُيق��رأ ه��ذا
اإلجماع ،أو شبه اإلجماع الغربي ،في تأزمي العالقات
بروس��يا إلى حد ش��ن حرب ديبلوماس��ية ال مثيل لها
حتى ف��ي مرحلة احل��رب الباردة وانقس��ام العالقات
بني معسكرين وحلفني :وارسو واألطلسي؟
اتس��م الوض��ع الدول��ي من��ذ س��نوات ع��دة ،وال
سيما في الس��نوات الس��بع األخيرة ،بتفكك العالقات
التي كانت تتس��م باحمل��اور واألحالف واملعس��كرات.
وهو ما دع��ا إلى وصف (الوض��ع الدولي) بالفوضى
والالنظام ،وبفق��دان أمريكا وأوروبا س��يطرتهما على
النظ��ام الدولي ،إالّ بح��دود متراجعة يوم��ا ً بعد يوم،
فيما راحت تنمو أقطاب دولية وإقليمية هامة.

بقلم :منير شفيق

وأدت الس��نة املاضي��ة التي ترأس فيه��ا دونالد
ترامب الواليات املتحدة األمريكية إلى تفاقم ما أش��ير
إلي��ه من فوضى عاملية .وقد وص��ل األمر به إلى تأزمي
العالقات األمريكية -األوروبية كما لم يحدث منذ قرن
من الزمان.
ويكف��ي أن يلح��ظ املوق��ف األوروب��ي م��ن ق��رار
ترامب بالنس��بة إلى اعتب��ار القدس عاصم��ة للكيان
الصهيون��ي ،والتصوي��ت في مجلس األم��ن ضده .ثم
م��ا كادت ُنذر اندالع ح��رب جتارية بني الطرفني تلوح
حتى انتقل الوضع إل��ى توافق أوروبي -أمريكي ضد
روس��يا ،كما عبرت عن��ه احلرب الديبلوماس��ية التي
تشن اليوم على روسيا.
طبع��ا ً ه��ذا احل��دث -احلجة لش��ن تل��ك احلرب
الديبلوماسية ال يقوم على دليل قاطع يسنده.
ولكن حتى ل��و كانت التهمة ثابت��ة بكل ما حتمل
الكلم��ة م��ن معن��ى ،فهي ال تس��تأهل كل ه��ذه احلرب
وهذا اإلجماع أو شبه اإلجماع الغربي .فهذا احلدث له
س��وابق كثيرة مشابهة حتى بني روس��يا وبريطانيا،
وهو ليس بالش��اذ في العالقات ب�ين مخابرات الدول
الكبرى ،فلماذا حت ّول اليوم إلى هذا املس��توى العالي
م��ن التوتر ب�ين الغرب وروس��يا؟ اجلواب ببس��اطة:
«لي��س رمانة بل قلوب مآلنة» كما يقول املثل العربي،
فهذه احلرب الديبلوماسية ال ميكن أن تقرأ باعتبارها
ردة فع��ل طبيعي��ة لهذه التهم��ة املدّعاة ،ب��ل ال ب ّد من
البحث عن س��بب رئيسي يش��كل الدافع رقم واحد في
ه��ذه اخلط��وة التي أع��ادت للغرب وح��دة غابت عنه

تعزّ تتظاهر ضد االغتياالت ..واالنفالت األمني
تظاه��ر مئات األش��خاص ف��ي مدينة تع��ز (جنوب
غربي اليم��ن) للتنديد بحالة االنفالت األمني في املدينة،
وسلس��لة االغتياالت التي تستهدف عسكريني ومدنيني،
كان أحدثه��ا عملي��ة اغتيال إم��ام بارز يع ّد م��ن الوجوه
املؤثرة في صفوف الثورة الشبابية في البالد.
وانطل��ق املتظاه��رون من أمام مس��جد العيس��ائي،
مرورا ً باملكان الذي ش��هد عملية اغتيال خطيب املس��جد
الش��يخ عمر دَو َكم يوم اجلمعة املاض��ي في املدينة التي
يحاصرها احلوثيون منذ ثالث سنوات.
ورف��ع املتظاه��رون الفت��ات تطال��ب بوض��ع ح�� ّد
لالنفالت األمني ،وضبط املنخرطني في عمليات االغتيال،
ودعوا إلى تفعيل املؤسسة األمنية ،واستكمال جتهيزها
لتؤدي مهماتها على أكمل وجه.
وأصي��ب الش��يخ عمر دوك��م بجروح خط��رة عندما
تع�� ّرض حملاول��ة اغتي��ال عق��ب خروج��ه م��ن مس��جد
العيسائي ،فيما قتل صديقه الذي كان بجانبه.
وقال مصدر خاص مبدينة تعز للمصدر اونالين إن
الشيخ عمر دوكم توفي يوم االثنني في املستشفى متاثرا ً
بجراحه.
وقال��ت مصادر مطلعة إن مجهولني أطلقوا وابالً من
الرص��اص جتاه الش��يخ دوكم والذوا بالفرار ،وأس��عفه
املواطنون ونقلوه إلى املستش��فى ف��ي حالة خطرة ،بعد
عملية اغتيال هي األولى التي تس��تهدف خطيب مس��جد
في تعز.
ويعد الشيخ عمر دوكم من نشطاء الثورة الشبابية
الس��لمية ف��ي اليم��ن ،وهو م��ن أب��رز الش��خصيات التي
حذرت م��ن أدوار تق��وم بها أجه��زة وصفها باملش��بوهة
لصناع��ة التطرف واإلرهاب في املدينة ،مس��تغلة وجود
ف��راغ ألجهزة الدول��ة .وهو داعية ش��اب وخطيب يحمل
أف��كارا ً تنويرية ويق��دم أفكارا ً عصري��ة بطريقة مختلفة،
جعلت��ه يحق��ق حضورا ً غير ع��ادي في مدين��ة تعز ،كما

يكتب مقاالت بش��كل متقط��ع في الصحاف��ة احمللية ،من
ضمنه��ا مجموعة من املقاالت نش��رها ف��ي موقع املصدر
أونالين.
ف��ي غض��ون ذل��ك ،ق��ال الرئي��س اليمني عب��د ربه
منص��ور ه��ادي إن اس��تكمال حتري��ر محافظ��ة تعز يعد
أولوية ملحة باعتبارها رائدة النضال.
ونق��ل موق��ع الرئاس��ة اليمني��ة عن الرئي��س هادي
قول��ه إن محافظة تعز رائدة النض��ال وروح اجلمهورية،
وهي في طريقها للعودة إلى الش��رعية بالكامل ،وأش��اد
ف��ي اتص��ال هاتفي مع قائ��د املنطقة العس��كرية الرابعة
اللواء فضل حس��ن العمري بانتصارات اجليش الوطني
في محافظة تعز ،بهدف اس��تكمال اس��تعادة مؤسسات
الدولة وبناء اليمن االحتادي.
اغتيال تربوي وإصابة خطيب
ضم��ن أح��دث تطور ف��ي سلس��لة االغتي��االت التي
تس��تهدف اخلطب��اء في اليمن ،ش��هدت مدين��ة تعز يوم
اجلمعة ،محاولة اغتيال استهدفت خطيب أحد املساجد
ف��ي املدين��ة ،فيما قت��ل أحد األش��خاص ممن كان��وا إلى
جواره.
وأك��دت مصادر محلية أن خطيب جامع العيس��ائي
«عمر دوكم» أصيب بج��روح إثر تعرض حملاولة اغتيال
برص��اص مجهول�ين .ووفق��ا ً للمص��ادر ،فقد اس��تهدف
املسلحون الذين كانوا يستقلون دراجة نارية عمر دوكم
عق��ب خروج��ه من ص�لاة اجلمعة ف��ي منطقة املس��بح،
وقتل نتيجة احملاولة أح��د التربويّني في تعز وهو رفيق
األكحل��ي ،ول��م تعرف على الف��ور اجلهة املس��ؤولية عن
االغتيال.
وعب��ر نش��طاء وإعالمي��ون م��ن محافظ��ة تع��ز عن
صدمتهم باحلادثة مشيرين إلى أنها متثل تطورا ً خطيرا ً
ألنها تش��ير إلى انتقال حوادث االغتيال التي تس��تهدف
اخلطباء والدعاة إلى تعز}.

منذ بضع س��نني في األقل ،األمر الذي يوجب اعتبارها
انعطاف��ة مهمة قد تش��كل تغييرا ً ف��ي الوضع الدولي
الذي ساد في السنوات األخيرة.
وإذا كان الوضع الدولي الراهن قد اتسم بتراجع
الس��يطرة األمريكي��ة  -األوروبي��ة علي��ه ،أو اتس��م
بتراج��ع متواص��ل لتلك الس��يطرة التي تع��ززت بعد
احلرب�ين العامليتني األول��ى والثانية ،فقد أخذ يتس��م
أيضا ً بتصاعد للقوة الروس��ية ودورها في السياس��ة
الدولية ،وال س��يما خالل الس��نتني املاضيتني ،وهو ما
عب��رت عنه في ض��م الق��رم ،والعالق��ة بالصني ،وفي
الدور الذي راحت تلعبه في سورية والعراق ،وتطوير
عالقاتها بتركيا وإيران والهند وبكل الدول العربية.
ولك��ن األه��م م��ا أعلن��ه بوت�ين ال��ذي خ��رج من
االنتخابات الرئاسية الروس��ية قويا ً جداً ،عن امتالك
أس��لحة صاروخية تغير في ميزان القوى العس��كري
العامل��ي ،األمر الذي دق ناقوس اخلط��ر في العواصم
الغربية عامة وليس في أمريكا وحدها.
ه��ذا التط��ور الروس��ي ال��ذي يع�� ّد م��ن الناحية
االس��تراتيجية مرعب��ا ً بالنس��بة إل��ى دول كبرى مثل
الواليات املتحدة وبريطانيا وفرنسا وأملانيا هو الذي
جع��ل ال��دول الغربي��ة الكبرى تتح��رك ف��ي آن واحد

دا�ؤنـا و دوا�ؤنـا

لتجعل من حادث اغتيال اجلاس��وس املزدوج وابنته
«قميص عثمان» لش��ن حرب ديبلوماس��ية ،بكل هذه
الضخامة واالستفزاز ضد روسيا.
وه��و م��ا جعله��ا تتخط��ى احلال��ة الس��ائدة في
السياسات الدولية خالل العقدين السابقني ،وال سيما
العقد األخي��ر ،لتحدِث هذه االنعطاف��ة التي تعبر عن
إنذار باس��تعادة الغرب وحدته في مواجهة روس��يا.
إنها انعطافة تعبر عن رسالة من الغرب إلى بوتني.
عندما يقال إن شبه اإلجماع األوروبي -األمريكي
(الغربي) على ش��ن ح��رب ديبلوماس��ية (التقاء 23
دول��ة وطرد  130ديبلوماس��يا ً روس��يا ً منها) ،ش��كل
نقط��ة انعطاف ف��ي معادلة الوض��ع الدول��ي الراهن
يج��ب أالّ ُيفهم بأن الس��مات األساس��ية التي س��ادت
الوضع الدولي في السنوات األخيرة ستتغير بضربة
واحدة ،هي هذه االنعطافة.
ألن ترمي��م م��ا ح��دث م��ن فوض��ى وال نظ��ام في
الوض��ع الدول��ي يحت��اج إل��ى خط��وات أخ��رى ،ب��ل
يحتاج إل��ى تغيير ف��ي كل االس��تراتيجيات الدولية.
ولي��س هذا باألم��ر الذي يح��دث بني ليل��ة وضحاها،
فالوض��ع الدولي دخل بداية جدي��دة مع هذه احلرب
الديبلوماسية ،ولكن إلى أين؟
اجلواب سيتوقف على الرد الروسي من جهة ،كما
يتوقف عل��ى كيفية تعامل إدارة ترام��ب مع بريطانيا
وفرنس��ا وأملانيا مبا يخالف ما س��ار علي��ه ترامب من
نهج حتى اآلن.
وذلك إذا ما أريد ترميم ما حدث من تصدّع حللف
النات��و ،ومن اختالف��ات أمريكي��ة  -أوروبية من جهة
أخرى}.

بقلم :الشيخ نزيه مطرجي

استدراج أهل الدنيا
إن الل ��ه تعال ��ى ُيؤتي امللك من يش ��اء ،وينزع امللك ممن يش ��اء ،و ُيغني من يش ��اء ،و ُيفقر من
يشاء ،وإذا أعطى الله عبد ًا وأغناه فليس ذلك تشريف ًا له أو تكرمي ًا من مواله ،وليس دلي ًال على
خير قليل املال فقير احلال ،فليس
ُح ّب الله ورضاه ،وإذا قنع الله عبد ًا وجعله مبا أنزل إليه من ٍ
الد ّيان ،ونقمته من ذلك اإلنسان.
في ذلك ُبرهانٌ على سخط ّ
إذا أعط ��ى الل ��ه املطي َع الش ��اكر ،ففي ذل ��ك العطاء متحي ��ص وابت�ل�اء ،واذا أعطى العاصي
اجلاح ��د ،فف ��ي ت ��وا ُرد النعم عليه اس ��تدراج وإمالء! و َبس � ُ
�ط األرزاق أخطر على امل ��رء من البؤس
واإلمالق.
واإلمالء أشق على النفس من االبتالء ،يقول الله عز وجل{ :فلما نسوا ما ذكّروا به فتحنا
ُ
عليهم أبواب كل ش ��يئ} أي من النعم واخليرات{ .حتى إذا فرحوا مبا أوتوا أخذناهم ً
بغتة فإذا
هم ُمبلسون} األنعام – 44
الدنيا بطروا وصالوا تيه ًا وأش ��راً! وظنّوا أن ذلك النعيم قد أوتوه بفضلهم،
مل ��ا حي ��زت لهم ُ
ورأوا أن ��ه ي ��دوم ويزي ��د ،وأن ��ه ال ينقص وال يبيد! وغفل ��ت قلوبهم عن إدراك ُس� �نّة الله تعالى في
النبي صلى
املنعمة التي َبطرت معيش ��تها ...وما أحلّ الله بها ،وف ��ي ذلك يقول
اس ��تدراج الفئ ��ة ّ
ُ
مقيم على معصيته ،فاعلموا
الله عليه وسلم« :إذا رأيتم الرجل يعطيه الله تعالى ما ُيح ّبه وهو
ٌ
أن ذلك استدراج» ثم قرأ قول الله تعالى{ :فلما نَسوا ما ذكّروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء}
أخرجه أحمد.
وقد ورد في اخلبر أن الله تعالى أوحى الى نب ّيه موسى عليه السالم« :إذا رأيت الفقير مقب ًال
اليك فقل مرحب ًا بشعار الصاحلني ،واذا رأيت الغني مقب ًال اليك فقل« :ذنب عجلت عقوبته!».
لقد ُسلك بأكثر األنبياء ُسبل الفقر والبالء ،ولم ُيسلك بهم ُسبل الثراء والرخاء ،فإذا ُسلك
ب ��ك س ��بيل البالء فك ��ن قرير العني ،مطمئن القلب ،فإن ذلك س ��بيل الصاحلني ،واذا ُس ��لك بك
فابك على خطيئتك!.
سبيل الغنى والرخاء ،فقد يكون ذلك ِخالف سبيلهم ِ
يحتج على
يحتج يوم القيامة بأربعة أنبياء على أربعة أجناس من الناس:
وقد قيل :ان الله
ّ
ّ
األغنياء بسليمان عليه السالم ،ويحتج على العبيد بيوسف عليه السالم ،ويحتج على الفقراء
بعيسى عليه السالم ،ويحتج على املرضى بأيوب عليه السالم.
فكأ َن هؤالء ُأسوة ملن خَ لفَهم من البشر على ما أصابهم ،فال يحلّ
لعبد شغله ِغناه أو فقره
ٍ
أو مرضه أو رقه من عبادة ربه عز وجل والتزام أوامره ،واجتناب نواهيه.
تتبدل
الدين بالضرورة واليقني والت ��ي ال تتحول وال ّ
رب العاملني املعلوم ��ة من ّ
إن م ��ن ُس�ن�ن ِ
وإنسائهم شكرها فينهمكون في الدنيا ويتنافسون
عليهم
النعم
بإدرار
وغيرهم
استدراج املؤمنني
ِ
على حيازتها ،وينغمسون في الغواية ،ويتنكّ بون طريق الهداية.
والذين يستدرجون يظنون أن ما يفيض عليهم من النعم ما هو إال منحة ربانية يستحقونها
ق ��د أثابه ��م الل ��ه بها لصالحهم ومنزلتهم عن ��د ربهم ،وما ذلك الظن إال م ��ن قلّة الفطنة وكثرة
الغفلة.
يا أيها النّهم الذي ال يش ��بع! أنصت الى أمر ر ّبك في احلديث القدس ��ي حيث يقول« :يا بن
غنى ُشغ ًال ولم أس َد
غنى
ُّ
وأسد فقرك ،وان لم تفعل مألت صدرك ً
آدم تفرغ لعبادتي أمأل صدرك ً
فقرك!» أخرجه الترمذي.
همه فف ّرق الله عليه أم ��ره ،وجعل فقره بني عينيه،
الدنيا
جعل
من
بني
�وازن أيه ��ا املؤم ��ن
ف� ِ
ّ
همه فجمع الله عليه أمره ،وجعل غناه
ولم يؤته من الدنيا إال ما كتب له ،وبني من جعل اآلخرة ّ
في قلبه ،وأتته الدنيا وهي راغمة!
فاجتهد ان تعرف أين تكون.
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انطالق الملتقى السنوى لمسلمي فرنسا ..وسط حضور رمزي الفت للقدس
انطل��ق مس��اء اجلمع��ة  30آذار ،بضاحي��ة
لوبورجي��ه الباريس��ية ،امللتق��ى الس��نوي ملس��لمي
فرنس��ا ف��ي دورته  ،35على أن يس��تمر حت��ى يوم 2
نيس��ان ،فيم��ا يعد ه��ذا التجمع اإلس�لامي األكبر في
أوروبا.
وقد ش��ارك نحو  70ألف ش��خص ف��ي فعالياته
املعت��ددة ،حيث توجد قاعة مخصص��ة للمحاضرات
وآخر للمس��ابقات الدينية مثل حتفيظ القرآن الكرمي،
باإلضاف��ة إلى جن��اح خاص بالتس��وق يت��وزع فيه
نح��و  600مح��ل لبيع األحجب��ة والعب��اءات والكتب
الدينية وغيرها.
وكذل��ك يحتف��ي امللتق��ى بالق��دس بكش��ل كبير،
حيث وضع مجسمان كبيران لقبة الصخرة واملسجد
القبلي ف��ي إحدى قاع��ات امللتقى ،الذي يأتي وس��ط
حتدّي��ات كثي��رة يواججه��ا مس��لمو فرنس��ا ،في ظل
توجيه أصابع االتهام إليه��م ،على خلفية االعتدءات
التي شهدتها البالد في السنوات األخيرة.
مراس��لنا زار موقع احلدث ،والتقى الس��يد عمار
لصفر رئيس مؤسسة «مس��لمي فرنسا» املنظمة لهذا
امللتقى وأجرى معه احلوار التالي:
 دورة هذا العام تتزامن مع تغيير إسم املؤسسةاملنظمة لهذه التظاهرة الس��نوية ،من احتاد املنظمات
االس�لامية ف��ي فرنس��ا إلى مس��مى احتاد «مس��لمي
فرنسا» .فلماذا هذا التغيير؟
} ف��ي ع��ام  1983مت إنش��اء احت��اد املنظم��ات
االس�لامية لفرنس��ا ..وبعد ذل��ك ع��ام  1992أصبح
يس��مى احتاد املنظمات االس�لامية في فرنسا .وهذه
امل��رة قررن��ا االنتق��ال م��ن تس��مية احت��اد املنظم��ات
االس�لامية ف��ي فرنس��ا إلى مس��مى احتاد «مس��لمي
فرنس��ا» ،حيث أصبحنا حاليا ً نتكلم عن احتاد أفراد
ولي��س احت��اد منظمات .ونح��ن نض��م  285جمعية
عض��واً ،و هناك  54مس��جدا ً تابعة لنا على مس��توى
التراب الفرنس��ي ،و  1500م��ن األفراد املنخرطني في
املؤسسة.
 نس��خة هذا العام اخترمت لها عنوانا ً رئيس��ياً:«في ضوء القرآن» ،ما هي دالالت هذه االختيار؟
} كل دورة من دورات امللتقى الس��نوي ملس��لمي
فرنس��ا لها خصوصياتها من حيث الزمان بالتحديد.
ففي النس��خة املاضية اخترنا لها كـ«تيمة» موضوع
«العيش املش��ترك» ،بينما اختارنا أن يكون موضوع
دورة ه��ذا الع��ام ه��و« :ف��ي ض��وء الق��رآن الك��رمي».
الهدف من ه��ذا االختيار هو أن نب�ّي�نّ ألولئك املفكرين
والسياس��يني واإلعالمي�ين الذين يقول��ون إن النص
القرآن��ي ينط��وي على مع��ان إرهابية ،ب��أن ذلك غير
صحي��ح؟ وم��ن جه��ة أخرى ف��إن اله��دف أيض��ا ً من
اختيار ه��ذا املوضوع «في ضوء الق��رآن» ،يتمثل في

تذكير املس��لمني بأنهم أمة كتاب ووحي ،وبالتالي فال
ب�� ّد أن عليه��م أن يرجعوا من وقت آلخ��ر إلى ثوابتهم
وعل��ى رأس��ها القرآن الك��رمي ،الذي يج��ب أن يفهموه
فهما ً صحيحاً ،يتمشى مع مستجدات العصر والواقع
الذي نعيش��ه ،حتى ال تكون تعاليم الدين االس�لامي
احلنيف ف��ي معزل عن الواقع الذي نعيش��ه .ونعول
هنا على األساتذة العلماء الذين سيلقون محاضرات
خ�لال أيام امللتق��ى األربعة من أجل إيصال الرس��الة
بأحسن وجه.
هن��اك ش��خصيات ب��ارزة ومعروفة ،عل��ى غرار
الدكتور الشيخ عصام البشير ،وزير األوقاف األسبق
ورئي��س املجم��ع الفقهي الس��ابق في الس��ودان .كما
أننا اخترنا ش��خصيات من اجلامعات اإلسالمية في
املش��رق واملغرب العربيّ�ين ،بينهم أس��اتذة يعملون
طوال الس��نة على مثل هذه املوضوعات .وقد حاولنا
أن جنمع ب�ين علماء الدين باملعن��ى التقليدي للكلمة
وب�ين أس��اتذة اجلامع��ات واملعاه��د العلي��ا ،لتقدمي
محاضرات على هامش هذا امللتقى السنوي.
 نعل��م أن ملتقى ه��ذا العام يأتي ف��ي وقت مي ّرفيه مسلمو فرنسا بوقت عصيب وسط خلط البعض
ب�ين اإلس�لام واإلره��اب ،واحلديث عن م��دى تطابق
اإلس�لام م��ع قي��م اجلمهوري��ة الفرنس��ية .والبعض
يش��دد على ضرورة حل جميع املنظمات واجلمعيات
املمثلة ملس��لمي فرنس��ا ..أنت��م كيف تواجه��ون هذه
االتهامات؟
} نعتقد أن اخللط احلاص��ل حاليا ً بني اإلرهاب
و اإلس�لام في ظ��ل الهجم��ات االرهابي��ة التي ضربت
فرنس��ا مؤخ��را ً ه��و ولي��د الظرفي��ة ،وال يس��تند إل��ى
الهيكل��ة املجتمعي��ة الت��ي نعي��ش فيه��ا .املجتم��ع
الفرنس��ي ليس عنصرياً ..أنا أعيش هنا منذ  38سنة
وأؤأكد لكم ذلك .لكن هناك بعض األصوات العنصرية
في فرنس��ا تكنّ حقدا ً دفينا ً للمسلمني واملهاجرين معا ً

اإلخوان في السودان
يودعون شيخهم األول
ّ
أعلن يوم اجلمعة املاض��ي عن وفاة املراقب
الع��ام الس��ابق جلماعة اإلخ��وان املس��لمني في
السودان الشيخ صادق عبد الله عبد املاجد ،عن
عمر ناهز  92عاماً.
وقال املراقب العام احلالي للجماعة (عوض
الله حس��ن) إن الش��يخ عب��د املاجد توف��ي ليلة
اجلمعة مبستش��فى الس�لاح الطبي ب��أم درمان
غربي العاصم��ة اخلرط��وم .وأردف« :رحل رمز
من رموز العمل اإلسالمي في السودان».
َ
وأضاف أن وفاة الش��يخ خط��ب جلل« ،فهو
ميث��ل اإلس�لام صدق��ا ً ونزاه��ة ،حلم��ا ً ورحم��ة،
مهتما ً بدينه ووطنه» .وأ ّم املصلني املراقب العام
السابق الدكتور احلبر نور الدائم.
ويعد الشيخ عبد املاجد من قالئل اإلسالميّني
السودانيني الذين التقوا مؤسس جماعة اإلخوان
املسلمني حسن البنا.
ولد الش��يخ عبد املاجد ع��ام  1926مبدينة
الره��د بوالية ش��مال كردف��ان ،حي��ث كان والده
معلماً ،وتنقل معه إلى مدينة بورتسودان بوالية
البحر األحمر ،وتلقى فيها تعليمه األولي.
بعد ذلك انتقل عب��د املاجد إلى مصر ودرس
مبدرس��ة حل��وان الثانوي��ة (جنوب��ي القاهرة)

وتخرج من كلية القانون في جامعة القاهرة.
تأثر الش��يخ بفكر حس��ن البنا ،وهو يعد من
الرعيل األول الذين س��اهموا في تأسيس احلركة
اإلس�لامية بالس��ودان وف��ي مراح��ل تطوره��ا
املختلفة.
وقد ش��غل عبد املاجد منص��ب املراقب العام
جلماعة اإلخوان بالسودان في الفترة ما بني عام
 1991و}.2008

أو اس�لاموفوبية ،ونح��ن نعتب��ر أن ه��ذه األص��وات
«نشاز» ،ال ميكن أن نحمل املجتمع الفرنسي وزرها.
والتصريح��ات الصادرة عن بعض السياس��يني
ف��ي مقدمته��م زعيمة اليم�ين املتطرف ماري��ن لوبان،
هي تصرحي��ات سياس��ية تهدف إلى كس��ب أصوات
حل��زب اجلبه��ة الوطني��ة املتط��رف ،ال��ذي يري��د أن
يع��ود إلى الس��احة ،ومع ذل��ك فنحن نراق��ب ونتابع
ه��ذه التصريحات عن كثب ونح��اول أن نواجهها عبر
إثارة مواضيع كموضوع نسخة هذا العام من امللتقى
السنوي ملسلمي فرنسا« :في ضوء القرآن» أو النسخة
املاضية «التعايش املشترك» وغيرهما… إلخ.
الرئيس إميانويل ماكرون كشف في وقت سابق
ُ
ع��ن عزم��ه على إع��ادة هيكلة «إس�لام فرنس��ا» خالل

العام اجلاري عبر تأس��يس هيئات متثيلية حقيقية..
ما الذي تنتظرونه من هذا الرئيس الشاب الوسطي؟
} موض��وع تنظيم اإلس�لام في فرنس��ا مببادرة
م��ن هرم الس��لطة هو أم��ر يطمئنن��ا ،إال أن��ه يطرح في
نفس الوقت مجموعة أس��ئلة بش��أن علماني��ة الدولة
الفرنس��ية ..ه��ل للدولة الفرنس��ية احلق ف��ي التدخل
لتنظي��م ديانة معيّنة ،علم��ا ً أنها علماني��ة ،ويجب أن
تكون محايدة وتفصل الدين عن السلطة؟ ال ب ّد إذن من
احترام اخلصوصي��ة الدينية التي ينص عليها قانون
.1905
 هن��اك مجس��مان كبي��ران يلفتان النظر بش��كلداخ��ل إحدى صاالت امللتقى ،ملصلى قبة الصخرة أحد
أجزاء املس��جد األقص��ى ،و املصلى ال ِق ْبل��ي ،أو اجلامع
ال ِق ْبل��ي وه��و ج��زء أيضا ً من املس��جد األقص��ى ،ماهي
الرسالة من وراء هذه اخلطوة؟
} متت االحالة بيننا مع القدس ،فعلى األقل أتينا
مبجسمات كبيرة حتى نقول لهم إن القدس في قلوبنا
دائم��ا ً ونذكر أوالدنا بذلك ونعرفه��م أكثر بالقدس .في
هذه اخلطوة وإن كانت رمزية فنحن نعتبرها رس��الة
من مس��لمي فرنس��ا بأننا منش��غلون مب��ا تتعرض له
القدس م��ن حتديات خاص��ة في الوق��ت الراهن ،على
خلفية قرار الرئي��س األمريكي املته ّور ترامب االعتراف
به��ا كعاصمة الس��رائيل .وكم��ا الحظتم هن��اك بعض
اإلخ��وة ،يقوم��ون بتق��دمي نب��ذة ع��ن تاري��خ املدين��ة
واملس��جد األقص��ى واالجابة عن أس��ئلة ال��زوار .نريد
أن جنع��ل القدس محف��ورة في قلوب ه��ذا اجليل من
مسلمي فرنسا}.

«جماعة اإلخوان» تنظم احتفا ًال في إسطنبول
لمرور  90عام ًا على تأسيسها
ياسني اقصاي

نظم��ت جماع��ة «اإلخ��وان املس��لمني» ي��وم األحد،
احتف��اال ً مبناس��بة الذكرى التس��عني لتأسيس��ها ،حتت
عنوان «تس��عون عام��ا ً من العطاء» ،وذل��ك مبركز «أمير
أفندي الثقافي» ،في مدينة إسطنبول التركية.
وش��ارك ف��ي االحتف��ال العش��رات م��ن قي��ادات
اإلخ��وان في العالم ،بينهم نائب املرش��د العام للجماعة
«إبراهي��م مني��ر» ،ورئي��س املكت��ب السياس��ي الس��ابق
حلركة «حماس» الفلس��طينية «خالد مش��عل» ،بحسب
«األناضول».
وق��ال «مني��ر» إن «اجلماعة لم تتأخر ع��ن القضايا
اإلنس��انية والعاملي��ة ،ومنه��ا قضي��ة القدس واملس��جد
األقصى ،التي وضعتها اجلماعة على رأس أولوياتها».
وتابع ف��ي كلمة له في احلفل ،إن «ه��ذه االحتفالية
تأتي بالتزامن مع يوم العودة في فلس��طني ،وسط عجز
القري��ب والبعي��د عن تق��دمي الع��ون لفلس��طني» ،مؤكدا ً
«املسؤولية التامة للجميع جتاه مدينة القدس والقضية
الفلسطينية».
وأضاف« :تس��عون عاما ً مضت من تاريخ الدعوة،
دافع��ت خاللها اجلماعة عن دي��ن الله عز وجل ،ورغم ما
وقع عليها من قت��ل غير حق واضطهاد ،فإنها تعتبر ذلك
تثبيت��ا ً عل��ى طريق الدع��وة ،وما زالت اجلماعة تس��عى
للفهم الصحيح لدين الله».
وأشار إلى أن «اجلماعة جتد نفسها اليوم ،مسؤولة
جتاه مصر وفلس��طني وأراكان وسوريا ،والظلم املوجود
ف��ي العال��م ،يتطل��ب علينا رف��ع الظل��م عن العال��م ،مع
الشرفاء في العالم».
وش��دد عل��ى أن «اجلماع��ة اس��تطاعت أن ترس��ي
مفهوما ً جديدا ً في التغيير ،وأظهرت منوذجا ً في التعليم
واالقتصاد والسياسة ،وقدمت العديد من الرؤى الكاملة
النابعة من الفكر اإلسالمي».

من جانبه ،قال «خالد مش��عل» ،إن «تركيا العظيمة
تفتح قلبها الكبير لإلخوان املسلمني وغيرهم ،ومن خالل
هذا االحتضان سيحفظ الله تركيا» ،وأشار إلى أن «بركة
اإلخ�لاص هي التي أينع��ت وامتدت في حرك��ة اإلخوان
املس��لمني ،وإن الش��مول أق��رب إل��ى طبيعي��ة احلي��اة،
وه��و ما ج��اء به اإلم��ام البنا ،ف��ي السياس��ة واالقتصاد
والعقيدة.»..
وأضاف مش��عل« :الوس��طية واالعت��دال أقرب إلى
النفس الس��وية ،فالتط��رف ال ي��دوم ،وإن كان مد ّويا ً في
األج��واء» ،وتاب��ع« :التجديد س�� ّنة احلياة ،والش��جاعة
ف��ي التقييم والتصوي��ر ونقد الذات ،واالعت��راف باخلطأ
إذا وقع ،وحركة اإلخوان ينبغي أن تنقد نفسها ،ألن ذلك
يرفع شأنها ويزيد الثقة بها».
ودع��ا «إل��ى املزيد م��ن التعاي��ش مع اآلخ��ر ،حتى
ل��و آذان��ا ،وأن نتق��ن املعادل��ة الوطنية ،دون أن ننس��ى
همنا كأم��ة ،وأن ندير املوقف والواق��ع اإلقليمي والدولي
باحلكمة».
من جانبه ،رأى املراقب الس��ابق جلماعة «اإلخوان
املس��لمني» في األردن الدكتور همام سعيد ،أن «اآلالم لها
دورات ،وأن دورة اإلس�لام التي تأتي بعد سقوط دولته
تب��دأ بجيل جدي��د يكونون إخوانا ً للرس��ول محمد صلى
الله عليه وسلم».
وأض��اف« :ج��اءت دع��وة اإلخ��وان له��دم الباط��ل
واالس��تعمار واجله��ل ،وعمل��ت اجلماعة على بن��اء فكر
إسالمي منظم ،وقدمت اإلسالم في رؤى شاملة».
وتنتش��ر اجلماعة في عدد كبير من ال��دول العربية
واألوروبية واآلسيوية واألفريقية ،وفي أمريكا الشمالية
واجلنوبية وأس��تراليا ،عبر انتش��ار فكري وسياسي ،أو
هياكل تنظيمية ملؤسس��ات أو أح��زاب أو جماعات ،وفق
اإلطار املناسب داخل كل دولة}.
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أنشطة

األمين العام يستقبل وفدي حزب االتحاد
والتقدمي االشتراكي ..والوزير الخطيب
اس��تقبل األم�ين الع��ام
جلماعة اإلس�لامية ف��ي لبنان
األس��تاذ ع ّزام األيوبي ،مس��اء
االثنني ( )2018/4/2مبركز
اجلماعة في بي��روت ،وفدا ً من
احلزب التقدمي االشتراكي ضم
أمني الس�� ّر العام ف��ي احلزب،
األس��تاذ ظاف��ر ناص��ر ،يرافقه
القي��ادي في احل��زب بالل عبد
الل��ه ،وذلك بحض��ور عضوي
املكتب السياسي ،األستاذ عمر
سراج ،واألس��تاذ علي أبو ياسني .وقد جرى خالل اللقاء
بحث أمور وطنية عامة واالس��تحقاق االنتخابي بش��كل
خ��اص ،وإمكانية التع��اون في الدوائ��ر االنتخابية التي
ليس للجماعة مرشحون فيها ،و ّ
مت االتفاق على استمرار
التواصل والبحث في هذا املوضوع.
كم��ا اس��تقبل األم�ين الع��ام صب��اح الثالث��اء
( )2018/4/3مبرك��ز اجلماعة في بيروت رئيس حزب

االحتاد ،الوزير السابق األستاذ عبد الرحيم مراد ،يرافقه
وف��د من قي��ادة احل��زب وذلك بحض��ور عض��وي املكتب
السياسي للجماعة ،وائل جنم ،واألستاذ علي أبو ياسني.
وقد جرى بحث الهم��وم الوطنية العامة وما يتصل منها
بالساحة اإلسالمية على وجه اخلصوص ،وكذلك الشأن
االنتخابي ،ال س��يما في دائ��رة البقاع الغربي – راش��يا،
حي��ث أكد األمني الع��ام أن اجلماعة س��تبلور موقفها من
ه��ذا االس��تحقاق ف��ي هذه
الدائرة خالل األيام املقبلة.
واس��تقبل األم�ين
العام أيض��ا ً وزير البيئة،
األس��تاذ طارق اخلطيب،
وج��رى بح��ث الش��أن
االنتخاب��ي ف��ي دائ��رة
الشوف – عالية.

الجماعة في حاصبيا ومرجعيون تستقبل الحزب الديمقراطي
اس��تقبلت قيادة اجلماعة
االس�لامية ف��ي حاصبي��ا -
مرجعي��ون ي��وم اجلمع��ة
( )2018/3/30ف��ي مركزها
ببل��دة الهباري��ة ،وف��دا ً م��ن
احل��زب الدميقراط��ي اللبناني
برئاس��ة األمني الع��ام للحزب
األس��تاذ وليد بركات ،ومرشح
احلزب الدكتور وسام شروف،
ووف��د مراف��ق ،وذل��ك بحضور
عض��و املكت��ب السياس��ي
للجماعة في لبنان األس��تاذ وائل جنم ،ومس��ؤول منطقة
حاصبيا – مرجعيون األستاذ وسيم سويد ،وأعضاء من
قيادة املنطقة.
ج��رى الت��داول ب�ين الطرف�ين بالش��أن االنتخاب��ي
وش��ؤون املنطق��ة ،وأك��د الوف��د عزم��ه عل��ى املض��ي في
معركة االس��تحقاق االنتخابي في دائرة اجلنوب الثالثة
عبر مرشحه الدكتور وسام ش��روف ،طالبا ً من اجلماعة
دعمه��ا ل��ه في ه��ذا االس��تحقاق ،وتعهّد مرش��ح احلزب
بالتنس��يق الت��ام بني الطرف�ين والعمل عل��ى خدمة هذه
املنطقة وقضاياها.
من جهته��ا أكدت اجلماع��ة انفتاحها عل��ى اجلميع
وتواصله��ا معهم ملا في��ه مصلحة أبن��اء املنطقة ،واعدة
ب��درس خياراتها بالتش��اور م��ع جمهوره��ا للبناء على

الشيء مقتضاه ،متمنيّة للجميع التوفيق.
املرشح عماد اخلطيب
واس��تقبلت قيادة اجلماعة االس�لامية في حاصبيا
– مرجعي��ون املرش��ح للمجلس النيابي األس��تاذ عماد
اخلطي��ب مع وف��د مرافق ،وذل��ك بحضور عض��و املكتب
السياسي للجماعة األستاذ وائل جنم.
ج��رى الت��داول بالش��أن االنتخابي ،واس��تعراض
هموم وش��جون املنطقة ،وما تعاني��ه من إهمال وتقصير
على كافة املستويات ،والعمل للنهوض بها من جديد.
من جهته أكد اخلطيب ّ
ترشحه عن املقعد الس ّني في
دائرة اجلنوب الثالثة ،به��دف العمل على خدمة املنطقة
واحل��د من األزمات التي تعانيه��ا ،وخدمة أهلها ،كما أكد
أنه مستقل يطمح إلى دعم كل احملبني.

حمود يلتقي عائلتي رنو ودحدولي
ف��ي إط��ار لقاءات��ه م��ع
العائ�لات الصيداوي��ة التق��ى
الدكت��ور بس��ام حم��ود آل رنو
وآل دحدولي ف��ي منزل احلاج
أب��و ط��ارق رن��و ،بحض��ور
احلاج س��ليم دحدولي وجمال
رن��و والش��يخ خلي��ل الصل��ح
والش��يخ فادي رنو وحشد من
أبناء العائلتني.
حتدث حمود حول االس��تحقاق االنتخابي ،شارحا ً
لقانونه ومفصالً لتحالفاته ،مؤكدا ً ضرورة تعميم ثقافة
التناف��س الش��ريف في االنتخاب��ات النيابي��ة ،ألن أبناء
صيدا كلهم أبناؤنا ونحن عائلة صيداوية واحدة.
جرى خ�لال اللقاء حوار ح��ول البرنامج االنتخابي
للدكتور حمود وأهم القضايا التي يتناولها على مستوى
األوض��اع االقتصادي��ة واالستش��فاء والتنمي��ة والبيئة،
وإعادة صيدا الى محورية موقعها في عاصمة اجلنوب.
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وفي اطار لقاء اخوي جمع ش��باب مس��جد بالل بن
رباح مع ثلة من ش��باب اجلماعة اإلس�لامية ،وبحضور
الدكتور بس��ام حمود ،جرى حوار ح��ول كيفية التعاون
ف��ي م��ا بيننا لرف��ع الظلم عن مل��ف معتقل��ي عبرا ضمن
القان��ون ومن خالل التواصل مع جمي��ع املعنيني ،وعلى
كيفية التعاون في ما بيننا ملصلحة املس��لمني ومصلحة
مدينة صيدا ،وتبديد الهواجس والتس��اؤالت املوجودة،
كذلك ا ُّتفق على استمرار التالقي في ما بيننا.

لقاء للماكينة االنتخابية للجماعة في طرابلس
بحضور األمين العام

نظم��ت اجلماع��ة اإلس�لامية ف��ي طرابل��س لق��ا ًء
للماكين��ة االنتخابية له��ا في مدينة طرابلس مبش��اركة
األم�ين العام للجماعة في لبنان األس��تاذ ع��زام األيوبي،
املرش��ح عن دائرة طرابلس الدكتور وسيم علوان ،قيادة
اجلماعة ف��ي طرابلس والش��مال ،اضافة الى حش��د من
أعضاء املاكينة االنتخابية.
بعد ت�لاوة من الق��رآن الك��رمي وكلم��ة ترحيبية من
مس��ؤول اجلماعة في طرابلس الش��يخ س��عيد العويك،
ألق��ى مرش��ح مرش��ح اجلماع��ة اإلس�لامية ع��ن دائ��رة
طرابلس الدكتور وس��يم علوان كلمة دعا فيها السلطات
اللبنانية إل��ى إنهاء قضية املوقوفني اإلس�لاميني واقرار
قان��ون عفو عام ش��امل إلحق��اق العدالة واملس��اواة بني
أبن��اء الوط��ن الواحد ،مطالب��ا ً بتحقيق االمن��اء املتوازن
واع��ادة احلياة الى مرافق مدين��ة طرابلس لتأمني فرص

العمل لشبابنا.
ب��دوره األم�ين الع��ام للجماع��ة اعتب��ر «أن ظروف
الف��وز ملرش��حي اجلماع��ة في كاف��ة الدوائر ه��ي محققة
ب��اذن الل��ه تعال��ى ،معتمدي��ن بذل��ك عل��ى الل��ه تعالى
وعلى ش��باب اجلماعة اإلسالمية ومناصريها وأصحاب
الضمائر احلرة التي ال تش��رى أو تب��اع» ،وأضاف أن من
أولى ثم��رات املعركة االنتخابية احلالي��ة أن اجلميع أق ّر
ب��أن اجلماعة ح ّرة ف��ي خياراته��ا ،وأنها ق��وة وازنة وال
أحد يس��تطيع الغاءها من احلياة السياس��ية اللبنانية،
وأن اجلماع��ة عصيّة على من يعم��ل على حصارها ،وان
خيارنا هو خيار األحرار ،وسنحقق الفوز باذن الله».
وختم كلمته بدعوة الشباب واملناصرين للعمل ليل
نهار اليصال مرش��حي اجلماعة وحتقي��ق الفوز ،متكلني
على الله تعالى.

الجماعة في اإلقليم تستقبل المرشح بالل عبد الله
مع وفد من الحزب التقدمي االشتراكي
اس��تقبلت قيادة اجلماعة
اإلس�لامية بجب��ل لبن��ان يوم
األح��د في مركزها في ش��حيم،
وفدا ً قياديا ً من احلزب التقدمي
االش��تراكي برئاس��ة املرش��ح
ع��ن املقع��د الس�� ّني ف��ي دائرة
الش��وف-عاليه الدكت��ور بالل
عبد الل��ه ،يرافقه وكيل داخلية
احل��زب ف��ي إقلي��م اخل��روب
الدكت��ور س��ليم الس��يد ،ووفد
قي��ادي كبير من بل��دات وقرى
اقلي��م اخلروب ،حيث كان في اس��تقبالهم رئيس مجلس
محافظ��ة جبل لبنان في اجلماع��ة املهندس محمد قداح،
املس��ؤول السياسي احلاج عمر سراج وأعضاء من قيادة
اجلماعة اإلسالمية في إقليم اخلروب.
وج��رى خ�لال اللقاء اس��تعراض األوض��اع العامة
وال س��يما الش��أن االنتخاب��ي ،حي��ث أكد املهن��دس قداح
انفتاح اجلماعة اإلسالمية في اإلقليم على اجلميع ،وأنها
تتابع بشكل كبير احلراك االنتخابي في دائرة الشوف –
عاليه ،رغم عدم وجود مرشح لها في هذه الدائرة ،كما أن
خياراتها االنتخابية ما زالت مفتوحة ولم حتسمها بعد.
م��ن جهت��ه ثم��ن الدكت��ور بالل عب��د الل��ه للجماعة
دوره��ا الكبي��ر ف��ي املنطق��ة ،محترم��ا ً أي ق��رار ميكن ان
تتخذه قيادتها في دعم أي مرش��ح تراه مناس��با ً لتمثيل
أبناء اإلقليم في الندوة البرملانية.
كما اتف��ق الطرفان عل��ى ابقاء االتص��االت مفتوحة
بينهما ملا فيه مصلحة املنطقة.
النائب الدكتور محمد احلجار
اس��تقبلت قيادة اجلماعة االسالمية في جبل لبنان
ي��وم األح��د مبركزها ف��ي ش��حيم ،املرش��ح لالنتخابات
النيابي��ة عن دائ��رة الش��وف-عاليه عن تيار املس��تقبل
النائ��ب الدكت��ور محمد احلجَ ��ار ،وذلك بحض��ور رئيس
مجل��س احملافظ��ة املهن��دس محم��د ق��داح ،املس��ؤول

السياس��ي احل��اج عم��ر س��راج ،رئي��س مكتب ش��حيم،
الش��يخ أحمد ف��واز ،رئي��س مكتب احملور احلاج حس��ن
قوبر وأعضاء من قيادة اجلماعة في اقليم اخلروب.
مت التداول بني الطرفني بالش��أن االنتخابي ،ووضع
التحالفات والالئح��ات املوجودة في املنطق��ة ،طالبا ً من
اجلماعة دعمه��ا له في هذا االس��تحقاق ،متعهّدا ً بالعمل
على خدمة أبناء اإلقليم وقضاياه.
م��ن جهت��ه أك��د املهن��دس ق��داح انفت��اح اجلماع��ة
اإلس�لامية عل��ى جمي��ع الفرقاء ف��ي املنطق��ة وتواصلها
معه��م ملا في��ه املصلح��ة العام��ة ،واع��دا ً ب��درس جميع
اخلي��ارات بالتش��اور م��ع قي��ادة اجلماع��ة وجمهوره��ا
ومحبيها ،متمن ّيا ً له التوفيق.
املرشح رأفت شعبان
اس��تقبلت قيادة اجلماعة اإلسالمية في جبل لبنان
يوم األحد مبركزها في شحيم ،املرشح عن املقعد الس ّني
في دائرة الش��وف  -عاليه الدكتور رأفت شعبان ،يرافقه
املربي بش��ار ش��عبان ،بحضور املس��ؤول السياسي في
جب��ل لبن��ان احل��اج عم��ر س��راج ،رئيس مكتب ش��حيم
الشيخ أحمد فواز.
وج��رى خ�لال اللقاء ع��رض لألوض��اع العامة ،وال
س��يما الش��أن االنتخابي بش��كل خ��اص ،باإلضافة الى
العالقة التي جتمع ش��عبان
م��ع اإلخ��وة ف��ي اجلماع��ة
اإلسالمية ،وامكانية التعاون
في االستحقاق االنتخابي.
م��ن جهت��ه أك��د س��راج
أن اجلماع��ة االس�لامية م��ا
زال��ت ت��درس خياراته��ا،
وس��وف تتخذ قرارها وتعلن
موقفه��ا م��ن االس��تحقاق في
الدوائ��ر التي ليس لديها فيها
مرشحون».
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الفلسطينيين
فلسطين غالية ..وكذلك دماء
ّ
بقلم :أواب إبراهيم

كلمة طيبة

الشيخ القرضاوي
وجراح مصر والعسكر

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

رجب

تصدرها
شركة «بـالغ»
لإلعالم والصحافة والنشر

اخلمس�ين أو وقف دونها ،وال أذك��ر أنها آملتني
كثي��راً ،إال أن��ي رأي��ت ال��دم يس��يل من س��اقي
بغزارة .وكان للسجن احلربي طبيب يفترض
أن يأتي كل يوم ليشرف على صحة املساجني،
يعالج مرضاه��م ،وي��داوي جرحاهم ،ويجبر
كس��راهم .ولكنه لم يكن يأت��ي كل يوم كما هو
املعتاد واملطلوب ،خصوصا ً مع كثرة اجلرحى
واملصابني م��ن ج��راء التعذيب ،ولك��ن إهمال
املصابني واملجروحني كان من جملة التعذيب
املفروض علينا.
وهذا جعل اجلرح في ساقي اليمنى يشتد
ويتفاق��م ويتقيّ��ح ،وين��ذر بعواق��ب خطيرة.
وأخي��را ً وصلت إل��ى طبيب الس��جن احلربي،
وأعطاني بعض املراهم والبودرة على اجلرح،
حتى التأم واحلمد لل��ه ،وإن بقيت آثاره معي
بع��د ذلك غائ��رة ،وظل موضعه حساس��ا ً ألي
ملس��ة ،أو حرك��ة غير محس��وبة ،فس��رعان ما
تؤث��ر في��ه ،ورمبا س��ال منه ش��يء م��ن الدم،
واحلمد لله على كل حال).
هذا هو جرح الش��يخ الق��دمي الذي عاوده
من جدي��د  ،فلزم الف��راش أياماً ،حت��ى بدأ في
التعافي واحلمد لله ،بيد أني أش��عر أن جرحه
القدمي ض ّم إليه العسكر جرحا ً غائرا ً آخر ،لكنه
أش��د خس��ة ونذالة ،وهو جرح اعتق��ال ابنته
الس��يدة عال القرضاوي ،دون جري��رة فعلتها
س��وى أنها ابنة الش��يخ القرض��اوي ،وحتمل
اجلنسية القطرية ،ولم يرقبوا فيها إال ً وال ذمة،
وعزاء الشيخ وعزاؤنا جميعاً :أن جرحه ليس
جرح القرض��اوي وحده ،بل جراح مصر كلها،
فما م��ن بيت ح ّر وش��ريف إال وناله جرح غائر
من العس��كر ،في مال ،أو ولد ،أو نفس ،أو وطن
مت التفريط بأرض��ه ومقدّراته وكرامته .عافى
الله شيخنا وشعبنا من كل اجلروح ،وخاصة
جراح العسكر}.
عصام تليمة

نيسان

ل��كل مص��ري ح��ر ج��رح غائ��ر نال��ه من
حك��م العس��كر ف��ي مص��ر ،س��واء أكان جرحا ً
بدنيا ً أم نفس��ياً ،وق��د قرأت في أيام الدراس��ة
اجلامعي��ة دي��وان ش��عر للش��اعر املص��ري
احلر هاش��م الرفاع��ي ،يحمل عن��وان( :جراح
مص��ر) ،جمع��ه وعلق علي��ه األس��تاذ مجدي
الشهاوي ،والديوان كله عن حكم العسكر أيام
عب��د الناص��ر ،وقصائ��د فاضحة له��ذا النظام
وجبروت��ه وظلم��ه ،وق��د كان عن��وان الديوان
معبرا ً عما يفعله العسكر مبصر ،من جراح لها
وألبنائها ،وخاصة األحرار منهم.
تذك��رت ذل��ك الدي��وان ،والعن��وان ،وأن��ا
أطمئن على حالة شيخنا القرضاوي الصحيّة،
فقد أل�� ّم به تعب صح��ي ،وقد عاف��اه الله منه
واحلمد لله ،إال أنه ألم قدمي ،فقد عُ ذب الش��يخ
وجل��د عل��ى ي��د زبانية العس��كر في الس��جن
احلربي ،وترك الس��جن جرحا ً اندمل ش��كلياً،
ال يش��عر م��ن يتعامل مع الش��يخ أن ل��ه أثراً،
ف��ي رجله اليمنى حتت ركبته مبس��افة قليلة،
كن��ت في مرة م��ن املرات أس��اعده م��ع بعض
تالمذت��ه ليرت��اح قليالً على فراش��ه ،وباخلطأ
ملس��ت يدي موض��ع اجلرح الق��دمي ،ففوجئت
بالش��يخ يتألم ويقول بلغة عامية« :حاس��ب
يا عصام ،حاسب يا ش��يخ» ،وعندها انتبهت
ملوضع اجلرح القدمي ،فأي ملسة ولو رقيقة من
طف��ل كان أو كبي��ر يتألم منه��ا ،وتذكرت قصة
هذا اجلرح.
يعود تاريخ جرح الشيخ ألحداث السجن
احلرب��ي س��نة 1954م ،عندم��ا اقتيد الش��يخ
وإخوانه للمحاكمة ،وق��د نفوا التهمة املوجهة
إليه��م من احلكم العس��كري ،وع��ادوا بهم إلى
السجن احلربي ،فعقد لهم «حمزة البسيوني»
قائ��د الس��جن محاكم��ة خاص��ة ،وأخبره��م
أن��ه الكل ف��ي ال��كل ،وأن��ه القاض��ي واحلاكم
والسجان ،وأوقفهم في طابور تكدير ،ثم حكم
عليه��م باجلل��د ،يب��دأ اجللد من عش��ر جلدات
ويص��ل خلمس�ين ،ويأت��ي كل من علي��ه الدور
للجل��د ،فيجلد بكل قس��وة ،أصحاب العش��رة
عليهم أن يقعدوا على األرض وميدوا أرجلهم،
ليضربهم اجلند واحدا ً بعد اآلخر .أما أصحاب
اخلمس�ين ،فتنصب له��م (الفلق��ة) وتقيّد فيها
أرجلهم ،ويجلدون بإشراف البسيوني نفسه.
يقول الش��يخ القرضاوي في مذكراته عن
هذا اجلرح( :جاء دوري ،ووضعت في الفلقة،
واس��تمر الضارب يض��رب ،وال أدري هل أكمل

«جمعة الكاوتشوك» هو االسم الذي أطلقه أبناء قطاع غزة على يوم اجلمعة الذي من املتوقع
أن يش ��هد مواجهات جديدة مع جيش االحتالل عند حدود القطاع .وحتضير ًا لذلك ،قام الغزيون
خ�ل�ال األي ��ام املاضي ��ة بجم ��ع مئات إطارات الس ��يارات املس ��تعملة متهي ��د ًا إلحراقها عن ��د املنطقة
احلدودي ��ة ،عل ��ى أمل أن يس ��اهم الدخان املتصاع ��د في التعمية على جن ��ود االحتالل ومنعهم من
استهداف املتظاهرين.
ً
مازل ��ت ل ��م أفهم ما الذي اس ��تجد حت ��ى باتت املنطق ��ة احلدودي ��ة مكانا للتظاه ��ر ،فاحلدود
موجودة منذ العام  1967وكذلك جنود االحتالل .فلماذا حتولت هذه املنطقة من منطقة آمنة ،إلى
مسرح للمواجهات سقط فيها خالل أيام مئات الشهداء واجلرحى ،واألمور مرشحة لالستمرار؟!.
أفه ��م أن املنطق ��ة القريب ��ة من احلدود ش ��كلت مكان� � ًا رمزي ًا لتنظي ��م فعاليات ملناس ��بة يوم األرض
للتأكيد على حق العودة ورفض «صفقة القرن» والتمس ��ك بفلس ��طني كل فلس ��طني ،لكن من غير
املفهوم أن تش ��كل املناس ��بة انطالق ��ة ملواجهات يومية ،يق ��وم خاللها الفلس ��طينيون باالقتراب من
الشريط الشائك ورشق جنود االحتالل باحلجارة والسعي لرفع العلم الفلسطيني على الشريط،
األم ��ر ال ��ذي يقابله االحت�ل�ال –املعروف بهمجيت ��ه وإجرامه -بإطالق الرص ��اص احلي ،فقتل من
املتظاهرين –حتى كتابة هذه السطور -أكثر من  17فلسطيني ًا وأصاب أكثر من .1500
من املس� �لّم به أن ما تش ��هده املنطقة احلدودية في قطاع غزة مؤش ��ر واضح على إصرار الشعب
الفلس ��طيني عل ��ى التمس ��ك بأرضه ،ورفض ��ه لكل املخططات الت ��ي حتاك من حوله لس ��لبه أرضه
وكرامته وقدس ��ه ،كما أن احلراك الش ��عبي احلاصل مهم وضروري إلبقاء جذوة مقاومة االحتالل
ف ��ي النف ��وس والقل ��وب ،لكن من املمك ��ن حتقيق أهداف ه ��ذا احلراك من خالل حتركات وأنش ��طة
ش ��عبية تؤدي إليصال الرس ��الة املطلوبة ،وفي الوقت نفسه حتفظ دماء أبناء الشعب الفلسطيني،
وال يكون الثمن سقوط هذا الكم من الدماء والتضحيات ،ففارق كبير بني أن يستشهد الفلسطيني
خ�ل�ال مواجهة مس ��لحة مع االحت�ل�ال أو أثناء حفر نفق الختراق صفوف ��ه أو خالل تنفيذ عملية
استش ��هادية ،وب�ي�ن أن يس ��قط ش ��هيد ًا خ�ل�ال محاولته تعلي ��ق العلم الفلس ��طيني على الش ��ريط
الشائك.
ش ��كلت انتفاض ��ة احلج ��ارة التي اش ��تعلت ع ��ام  1987انطالقة جدي ��دة للنضال الفلس ��طيني
ومقاوم ��ة االحت�ل�ال .وكان الفلس ��طينيون يواجه ��ون الرص ��اص والقذائف باحلج ��ر واملقالع ،وقد
حق ��ق هذا الش ��كل م ��ن املقاومة أهدافه حينه ��ا ،خاصة أن احلج ��ر واملقالع كان الوس ��يلة الوحيدة
املتاح ��ة للمواجه ��ة .لكن املقاومة الفلس ��طينية منذ ذلك احلني قطعت أش ��واط ًا كبيرة من التقدم
واالحت ��راف والنجاح ��ات ،وحت� � ّول احلجر إل ��ى صاروخ يصل إل ��ى العمق الصهيون ��ي ،وصار املقالع
نفق� � ًا يخت ��رق صفوف االحتالل فيتس ��لل م ��ن خالله املقاومون ألس ��ر جنود ،وباتت س ��بل مواجهة
االحتالل كثيرة ومتنوعة ومؤملة له ،ولم يعد من املناسب دفع أثمان غالية في وسائل مقاومة ميكن
استبدالها بوسائل أخرى أكثر فاعلية وتأثير ًا وإيالم ًا لالحتالل.
املش ��اهد البطولية التي يجس ��دها الش ��عب الفلس ��طيني عند حدود القطاع تحُ سب له ،وتؤكد
إصراره على متس ��كه بأرضه ،لكن ذلك اليعني اس ��ترخاص النفوس والتفريط بالدماء .فالخالف
عل ��ى أن الع ��دو اإلس ��رائيلي قات ��ل ومج ��رم ومغتص ��ب ،ول ��و كان مبق ��دوره التخل ��ص م ��ن الش ��عب
الفلس ��طيني برمي ��ه ف ��ي البحر لفع ��ل ذلك ،لكنه في النهاية دولة تس ��عى للظهور أم ��ام العالم في
صورة من حتترم القانون وحقوق اإلنس ��ان ،لذلك هو ال يجرؤ على اس ��تهداف املدنيني دون ذريعة
يقدمها للعالم ،خاصة أمام كاميرات وس ��ائل اإلعالم ،لذلك هو يس ��تغل الفعاليات الس ��لمية التي
تش ��هدها املنطق ��ة احلدودية ليقول للعالم أن ��ه يتعرض العتداء ،وأنه ف ��ي إطالق الرصاص احلي
على املدنيني فإنه يحمي حدوده.
فلس ��طني غالي ��ة ،والق ��دس واألقصى أيض ًا ،لكن أرواح الفلس ��طينيني ودماؤه ��م غالية كذلك.
والش ��عب الفلس ��طيني ل ��ن يبخل بروح ��ه ودمه وكل م ��ا ميلك لتحرير فلس ��طني ودح ��ر االحتالل
ع ��ن أرض ��ه ،لكن ،اليعني ذلك أن يتم التفريط بدماء الفلس ��طينيني لرش ��ق حجر عند احلدود أو
االقتراب من الش ��ريط الش ��ائك ،وهذا عبء اليقع على عاتق الش ��باب الفلس ��طيني املتحمس ،بل
على عاتق املعنيني الذين مبقدورهم تصويب البوصلة.
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