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مع ��روف أن رمض ��ان هو ش ��هر الصيام والقيام وتالوة القرآن ،لكن وس ��ائل اإلعالم في
العالم العربي ،وال س ��يما القنوات التلفزيونية ،تنتظر رمضان من عام الى عام من أجل
أن تعتبره محطة لنش ��ر املسلس�ل�ات والس ��هرات واحلفالت الغنائية الطويلة ،نظر ًا ألنها
تظ ��ن أن املش ��اهد العرب ��ي ينام نهار ًا ويس ��هر لي ً
ال ،وبالتال ��ي فإن بإمكانه ��ا وقف البرامج
السياس ��ية واحلوارات الفكرية ،حتى تنأى مبش ��اهديها عما يعك ��ر مزاجهم أو يثير فيهم
الش ��حناء واخلصام .وقد بدأ هذا املس ��ار في مصر ،باعتبار أن أبناء الكنانة أصحاب مزاج
مره ��ف ،وق ��د ألفوا حفالت أم كلثوم ومحمد عبد الوه ��اب وأمثالهما .أما نحن في لبنان
فقد امتدت إلينا العدوى ،لكن مطربينا ومطرباتنا نفس ��هم قصير ،وال تتعدى أغنياتهم
دقائ ��ق ..لذل ��ك فإن البرامج التلفزيوني ��ة اللبنانية تعاني أزمة ح ��ادة ،فقد جرى ترحيل
البرام ��ج احلواري ��ة الطويل ��ة ،دون أن جت ��د احملط ��ات برامج بديل ��ة .وعلى ه ��ذا فإن أمام
املشاهد اللبناني سعة من الوقت لتتبع نشرات األخبار والبرامج السياسية واالنتخابية..
ث ��م العودة الى الرمضانيات األصيلة ،أعني الصيام والقيام وتالوة القرآن ،واجللوس إلى
األبناء واإلخوة ،ينصحهم ويسامرهم ..ألنها أفضل ما ينفع اإلنسان ،في دنياه وأخراه.

تح ّديات ما بعد االنتخابات
هل تتعثر أمام الخالفات
اإلقليم ّية والدولية؟
هذه االنتخابات في العالم العربي
كم هي ح ّرة وديمقراط ّية؟

مسيرات العودة
سيناريوهات  14أيار
وما بعده

«حماس» تستنكر
تحميل البيت األبيض لها
مسؤولية أحداث غزة
ّ

ماذا بعد االنسحاب األميركي
من االتفاق النووي مع إيران؟

الصراع بين إيران وأمريكا
الحسم بالنقاط أم الضربة القاضية؟

سياسة نظام األسد في صناعة اإلرهاب
والمتاجرة به

عن تغيير ديمغرافي في سورية
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لقطات لبنانية
جعجع :نرفض كلي ًا
إبقاء النازحين!

األمـان  -العــدد  18 - 1313أي ــار 2018م
لبنان القوي» على أن «املبدأ األساس��ي الذي
يجب أن يكون موجودا ً ف��ي احلكومة املقبلة
لنجاحه��ا وتكوينها حتى ال نقول فرطها ،هو
االتفاق على مس��ألة النزوح الس��وري أل ّنه ال
مُيكننا االس��تمرار فيها على الشكل احلالي»،
مؤك��دا ً أن «ال ح��ل إال بع��ودة النازح�ين
الس��وريني ،واألوض��اع ف��ي بالده��م بات��ت
تس��مح ببدء الع��ودة كم��ا أنّ األم��وال يجب
أن ُتدف��ع إلبق��اء املواط��ن في أرض��ه وليس
ف��ي أرض مس��تضيفيه» .وق��ال« :االحت��اد
األوروبي واملجتمع الدولي لم يناقش��انا في
النهاية ألن هذا هو املنطق».

أعلن رئي��س حزب «الق��وات اللبنانية»
س��مير جعجع انه «جتاه البلبلة التي تسود
موض��وع النازح�ين الس��وريني ف��ي لبنان،
وف��ي مواجهة بع��ض املواق��ف الغربية غير
الس��ليمة ،يهمن��ا أن نؤك��د أن لبن��ان لي��س
أرضا ً م��ن دون ش��عب ،وأننا نرف��ض رفضا ً
كلي��ا ً أي تفكي��ر او بحث او خط��وة في اجتاه
إبق��اء النازح�ين الس��وريني ف��ي لبن��ان ولو
مرحلي��اً» .وق��ال ف��ي بي��ان« :لقد اس��تقبلنا
النازح�ين الس��وريني بترح��اب انطالق��ا ً من
مأس��اتهم في س��ورية ،لكن ه��ذا ال يعني أن
نتساهل بسيادتنا الوطنية أو بحق شعبنا،
بال��ذات بأرضن��ا ومواردن��ا الطبيعية» .وإذ
لف��ت جعج��ع ال��ى «ان أول مهم��ة س��تكون
ام��ام احلكومة اجلديدة وضع خطة واضحة
لعودة النازحني الس��وريني ال��ى كل املناطق
الس��ورية التي اصبحت خارج اطار الصراع
املس��لّح» ،أك��د أن «كل م��ا له عالق��ة بلبنان
واألراض��ي اللبناني��ة وما يج��ري عليها قرار
سيادي لبناني خالص مع األخذ في االعتبار
كل التزامات لبنان».

باسيل يربط نجاح الحكومة
باتفاق على النازحين

اعتب��ر وزي��ر اخلارجي��ة واملغترب�ين
اللبنان��ي جب��ران باس��يل أن «لبن��ان ال��ذي
ته��دده أكب��ر ال��دول مبصاحل��ه ووق��ف
املس��اعدات له ويبق��ى على موقف��ه ،يصبح
رسالة واللبناني منوذج يقتدى به».
وش��دد باس��يل بع��د اجتم��اع «تكت��ل

مغرداً :الجريمة
عون ّ
تستمر والحراس غياب

تواصل��ت املواق��ف املُن��ددة باجلرائ��م
اإلس��رائيلية املس��تمرة بح��ق الش��عب
الفلس��طيني ،واعتبرته��ا جرائ��م ض��د
اإلنس��انية ،وبرزت دعوات إل��ى وقفة عربية
واح��دة وقوي��ة لل��رد عل��ى الق��رار األميركي
بنقل الس��فارة األميركية إلى الق��دس .وغ ّرد
رئيس اجلمهورية العماد ميش��ال عون على
حس��ابه الش��خصي على تويتر ،معلقا ً على
أحداث فلس��طني بالقول« :اجلرمية تس��تمر
واحلراس غياب».

«التقدمي»
يستنكر كالم باسيل

علّق عض��و مجلس القي��ادة في احلزب
«التقدم��ي االش��تراكي» بهاء أب��و كروم على
ما ورد في كلمة وزي��ر اخلارجية واملغتربني
جبران باسيل في بروكس��ل ،فرأى أ ّنه «كان
حريا ً بوزير اخلارجية عندما ميثل لبنان في
املؤمترات الدولية أن يتحدث باسم احلكومة
اللبنانية جامعة وأن يأخذ من روحية بيانها
ال��وزاري والسياس��ات احلكومي��ة املتوافق
عليها ،وليس بالضرورة أن يطرح إشكاليات
وجودية تعكس وجهة نظر فريقه السياسي
وتعاكس املناخ الع��ام الذي تكون في لبنان
بع��د اتف��اق الطائف ال��ذي أكد وح��دة لبنان
كوطن نهائي لكل أبنائه».
واعتب��ر في تصريح أم��س ،أن «العودة
إلى تسويق نظريات كيانية م ّر عليها الزمن،
إمنا يضرب أس��س الش��راكة واملس��اواة في

البل��د ويظهر كأن في لبنان مواطنني أصليني
وآخرين ملحقني به ،وهذا ال ش��ك يعيدنا إلى
أفكار وإيديولوجيات قدمية ليست هناك أي
مصلحة في إعادة نبشها من جديد».

األسير يطلب «أن يسود
العدل في لبنان»

قب��ل أن تنط��ق احملكم��ة العس��كرية
الدائمة احلكم عليه في ج��رم معاملة دورية
لقوى األمن بالش��دة أثن��اء الوظيفة وحتقير
عناصره��ا وتهديده��م مبس��دس حربي غير
مرخ��ص ،طل��ب الش��يخ أحم��د األس��ير «أن
يسود العدل في لبنان» بعد أن صمت لبرهة
قبل أن يطلب ما طلبه.
وأصدرت احملكمة برئاسة العميد الركن
حس�ين عبدالله حكما ً قضى بس��جن األسير
م��دة ش��هر وبإلزامه تق��دمي مس��دس حربي
في هذه احلادثة التي تعود إلى  11تش��رين
الثاني من عام  2012والتي س��بق للمحكمة
أن استجوبته بشأنها.
وفي م��ا يعلق مبلف «اخلالي��ا النائمة»
املُالح��ق بها األس��ير إل��ى جان��ب  12متهماً،
أرج��أت احملكمة اجللس��ة إل��ى  29آب املقبل
لتعذر س��وق املتهم خالد حبل��ص الذي كان
مقررا ً االس��تماع إلى إفادت��ه في هذه القضية
بصفة شاهد .كما أرجأت احملكمة إلى الثالث
من متوز املقبل محاكمة األس��ير مبلف متفرع
عن ملف «أحداث بحنني».

الجسر :قرارات الحريري
جريئة ولن يتساهل مع أحد

رأى عض��و كتل��ة «املس��تقبل» النائ��ب
س��مير اجلسر أن «من الطبيعي جدا ً بعد أي
اس��تحقاق أن يص��ار الى تق��ومي ،والرئيس
س��عد احلري��ري اختل��ف أداؤه كثي��را ً من��ذ
سنة ،فالتسامح الذي كان وأوجد دلعا ً لدى
كثيري��ن ،يترج��م الي��وم بقرارات حاس��مة،
بعدم��ا تب�ين أن هناك أخط��اء ف��ي املاكينة
االنتخابي��ة وبالتال��ي ال ب��د من احملاس��بة،
كذلك في املنس��قيات» ،مش��ددا ً على وجوب
«أن تك��ون احملاس��بة ش��املة وعادل��ة ألنه
ميك��ن أن يك��ون هناك أش��خاص مظلومون
في التركيبة ولكن يصار للنظر الى املنسقية
عموماً ،واحملاس��بة تكون بعد االس��تحقاق
ألنها اذا تأخرت سنة أو يزيد فال قيمة لها».
وق��ال ف��ي حدي��ث ال��ى تلفزي��ون
«املس��تقبل» ،عن اس��تقالة نادر احلريري:
«من��ذ نحو أربعة أش��هر أعلن الش��يخ نادر
رغبت��ه ف��ي االس��تقالة ،وم��ن املمك��ن أن
يك��ون توقيتها قبل االنتخاب��ات مؤذياً ،لذا
ف��إن تأجيلها ال��ى ما بع��د االنتخابات كان
أس��لم» .وأكد أن «قرارات الرئيس احلريري
كان��ت جريئ��ة وربطها ب��كالم ق��ال فيه انه
اس��تمع الى الن��اس ،وه��ذا أوج��د ارتياحا ً
كبي��را ً لديهم ،وهو بالطب��ع لن يتجنى على
أح��د ،وبأدائه اجلديد لن يتس��اهل مع أحد
أيضاً».

وجهة نظر
جعجع والحريري ...انتفاخ وضمور
بقلم :أمين حجازي
املش ��هد السياس ��ي بعد االنتخاب ��ات النيابية غني بالص ��ور التي جمعت
الرئيس�ي�ن ميش ��ال عون ونبيه بري على مائدة الغداء ف ��ي قصر بعبدا ،ومن
ث ��م جمع ��ت ب�ي�ن الرئي ��س س ��عد احلريري ورئي ��س ح ��زب الق ��وات اللبنانية
س ��مير جعجع في بيت الوس ��ط على مائدة العشاء .وما بني الغداء والعشاء
حس ��ابات سياس ��ية متداخل ��ة تتص ��ل بإزال ��ة الش ��وائب والعق ��د ب�ي�ن القوى
السياس ��ية الكبرى أو التخفيف من حدتها متهيد ًا لتمرير وصياغة العديد
م ��ن االس ��تحقاقات القادم ��ة ،وف ��ي مقدمه ��ا انتخ ��اب رئي ��س ونائ ��ب رئيس
للمجلس النيابي اجلديد ،ومن ثم تشكيل احلكومة.
والش ��وائب كم ��ا هو معل ��وم كثيرة ،بعضها يعود لس ��نوات وبعضها اآلخر
يعود ألش ��هر .ففي املقلب األول كانت الس ��نوات األخيرة مس ��رح ًا لتجاذبات
متش ��عبة بني حركة أمل والتيار الوطني احلر ،وكانت هذه التجاذبات تعالج
بالوساطات واملبادرات .وقد شهدت انتخابات السادس من أيار بعض املواجهات
احل ��ادة ب�ي�ن أمل والتي ��ار الوطني احلر ،ل ��م حتل دون حتال ��ف الطرفني في
دوائر بيروت الثانية وبعبدا والبقاع الغربي .فكانت مبادرة الرئيس عون الى
دع ��وة الرئي ��س بري الى الغداء في قصر بعبدا مبثابة التأكيد أن الرئيس�ي�ن
سيعمالن على التغلب على سلبيات العالقة في االستحقاقات القادمة.
وفي املقلب الثاني أنهى عش ��اء بيت الوس ��ط بني سعد احلريري وسمير
جعج ��ع قطيع ��ة سياس ��ية لم ُ
تخل م ��ن تب ��ادل املوفدين ،ولكنه ��ا حالت دون
اجتماعهما منذ الرابع من تشرين الثاني املاضي تاريخ نشوب أزمة احتجاز
الرئيس احلريري في اململكة العربية الس ��عودية وتوجيه أصابع االتهام إلى
جعج ��ع وح ��زب الق ��وات اللبنانية بتحري ��ض القيادة الس ��عودية على رئيس
احلكوم ��ة .وق ��د تزام ��ن هذا العش ��اء م ��ع اس ��تقالة رئيس مكت ��ب احلريري
ن ��ادر احلريري من منصبه وهو املتهم بأنه ش ��كل حاج ��ز ًا يحول دون تطبيع
العالق ��ات ب�ي�ن جعج ��ع ورئيس تيار املس ��تقبل وبات املش ��هد يتظه ��ر بعنوان
«خ ��رج نادر من بيت الوس ��ط فدخل جعج ��ع» .وال يغيب عن البال أن جعجع
يطل على بيت الوسط وفي جعبته عنصران متعاكسان:
 أولهما انتفاخ حجم كتلة القوات اللبنانية النيابية. ثانيهما ضمور حجم كتلة املستقبل.ما بني غداء بعبدا وعشاء بيت الوسط العديد من املعطيات السياسية
الدافع ��ة ال ��ى إع ��ادة االصطفاف السياس ��ي ال ��ذي قد يتجه نح ��و مزيد من
التفلت من عقال الفرز السياسي القائم على محورية معسكري الرابع عشر
والثامن من آذار في العديد من الشؤون السياسية احمللية .ومع االبقاء على
هذه احملورية في ما يتصل بقضايا األمن والدفاع والسياسة اخلارجية التي
ميس ��ك بها جيد ًا «حزب الله» القادر على جتميع سلس ��لة من احللفاء متتد
م ��ن حركة أمل والتيار الوطني احلر الى تي ��ار املردة وحتى احلزب التقدمي
االشتراكي في املواضيع التي تطرح حتت عنوان املقاومة اللبنانية أو الوحدة
الوطنية واإلسالمية.
ثمة خطوة غريبة بعض الشيء عمد اليها الرئيس سعد احلريري قبل
بضعة أيام اثر زيارته قصر بعبدا وقبيل توجهه الى مقر الرئاسة الثانية في
ع�ي�ن التين ��ة ،وهو اعالنه عدم االعت ��راف بأي عرف متعل ��ق بتوزيع الوزارات
في احلكومة .وفي ذلك رد مباش ��ر على الرئيس نبيه بري الذي أكد أن وزارة
املالي ��ة ف ��ي حكومات ما بع ��د الطائف تع ��ود للطائف ��ة الش ��يعية ...علم ًا أن
احلريري ال تنقصه املش ��اكل حتى يفتعل مش ��كلة اضافية مع الرئيس نبيه
بري الذي ش ��عر بأن رئيس احلكومة أراد مترير هذا املوقف في حمأة اعالنه
تأيي ��د انتخاب الرئيس بري لرئاس ��ة املجل ��س النيابي حتى يختلط احلابل
بالناب ��ل ومي ��ر موق ��ف احلريري دون ردود فعل س ��لبية من جان ��ب حركة أمل
والرئيس بري.

الجماعة اإلسالمية :واجبنا إعداد جيل التحرير

علّق��ت اجلماعة اإلس�لامية ف��ي لبنان عل��ى املجازر
التي ارتكبه��ا الصهاينة في فلس��طني بالتزام��ن مع نقل
الواليات املتحدة األمريكية لسفارتها إلى القدس احملتلة،
وأصدرت بيانا جاء فيه:
تتوال��ى مج��ازر املغتصب�ين الصهاين��ة بح��ق
الفلس��طينيني وبح��ق اإلنس��انية وبح��ق م��ا يس��مى
بالقان��ون الدولي ،حت��ت أنظار أنظمة العال��م املتواطئة
واملتخاذلة والصامتة ،إال النذر اليسير من األحرار الذين
لم تبتلع ألسنتهم إغراءات احملافل الصهيونية العاملية،
وال تهديداته��ا ومؤامراتها الت��ي تالحق وحتاصر كل من
يتجرأ على قول كلمة احلق.
تتوالى هذه املجازر على مسمع ومرأى أنظمة عربية

ثمن النسخة
االش ـتــراك ــات

وإس�لامية ما عادت تس��تحي م��ن إعالن دعمه��ا للكيان
اإلسرائيلي وحقه في الوجود ،وحتارب وحتاصر كل من
يقف في وجه هذا الكيان.
إننا في اجلماعة اإلس�لامية في لبنان لن يدفعنا هذا
املش��هد املخزي إل��ى الي��أس أو اإلحباط أو اإلستس�لام،
ب��ل س��يزيدنا عزما وإص��رارا على تقدمي كل م��ا منلك من
مق��درات لدعم إنتفاضة أهلنا في فلس��طني ،وفي س��بيل
مواجه��ة ه��ذا الظل��م ال��ذي ال يس��تهدف الفلس��طينيني
وحدهم ،وإمنا يس��تهدف املنطقة بأسرها .ومهما ازدادت
أف��واج املتخاذلني م��ن أنظمة وجماع��ات ،فإننا ماضون
ف��ي طريق إعداد جي��ل التحرير ،وموقنون ب��أن وعد الله
بالنصر لن يتأخر عن عباده الصادقني.

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

خ�لال األس��ابيع املاضي��ة ،انش��غل العال��م العربي -ومن��ه لبنان-
بأح��داث داخلية وانتخاب��ات بلدية ونيابي��ة ،فضالً عن األح��داث األكبر
التي تس��ود في سوريا وليبيا واليمن .لكن ما جرى ويجري على الساحة
الفلس��طينية ،كان وم��ا زال أكب��ر م��ن كل األح��داث والوقائع .فلم يس��بق
لش��عب أن تع ّرض للتهجير والتشريد إلى دول اجلوار وكل أنحاء العالم،
ملج��رد أن أتباع دي��ن مع�ّي�نّ أرادوا أن يحتلوا أرضا ً يظنون أنها مقدس��ة،
كما يراها اآلخرون وأصح��اب األرض كذلك .ثم يكون عدوان  1967الذي
اغتص��ب فيه ه��ؤالء بقية امل��دن الفلس��طينية ومنها الق��دس ،اضافة الى
موجات من االحتالل واضطه��اد من بقي من أصحاب األرض ،وصوال ً إلى
اع�لان الرئيس األميركي دونالد ترامب نقل س��فارة بالده من تل أبيب الى
القدس ،مع أن كل القرارات الدولية ما زالت تعتبر القدس الش��رقية أرضا ً
محتلة ،ش��أنها كشأن بقية املدن الفلسطينية ،كاخلليل ونابلس ورام الله
وأريحا وبيت حلم.
والي��وم ،مل��اذا يوغل جي��ش االحت�لال اإلس��رائيلي في قتل عش��رات
الالجئني الفلسطينيني ومالحقتهم بالقنابل املسيلة للدموع وبالرصاص
احلي واملطاطي ،مع أن كل ما يفعلونه هو مجرد اخلروج من مدنهم وقراهم
ّ
في الش��تات داخ��ل حدود قط��اع غزة أو غيره م��ن املناطق الفلس��طينية،
ليش��رفوا على مدنهم وقراه��م احملتلة داخل الكيان الصهيوني .واألس��وأ
م��ن كل ذلك ه��و املوقف األميرك��ي في املؤسس��ات الدولية ،الت��ي طالبها
الفلس��طينيون مبج��رد ادان��ة عملي��ات االعت��داء عليهم ،أو تش��كيل جلنة
حتقي��ق دولية في املجازر التي باتت تق��ع كل يوم في املناطق احلدودية،
وه��ي مس��يرات س��لمية ال حتمل س�لاحا ً وال مت��ارس اعتداء عل��ى الذين
يحتلون ديارهم ويتمتع��ون بخيرات مزارعهم .يحدث هذا في وقت يقول
في��ه وزير خارجية «دولة» عربية خليجي��ة ان من حق أي دولة أن تدافع
عن نفسها ،مبا في ذلك إسرائيل «إذا تعرضت ألي اعتداء .ثم يأتي موقف
خليجي آخر ليواف��ق على هذا التصريح بدعم حق هذه «الدولة» بالدفاع
عن نفس��ها ،في الوقت الذي متارس هي فيه كل أش��كال االعتداء على من
حولها من األقطار والشعوب ،حتى من أهل البلد األصليني.
وعقد مجلس األمن الدولي جلسة استثنائية بدعوة من دولة الكويت
للمطالب��ة بتش��كيل جلنة حتقيق مس��تقلة وش��فافة ،لكن مش��روع القرار
ل��م يأخذ طريقه ال��ى التنفي��ذ ،ألن املندوبة األميركية ف��ي املجلس «نيكي
هايلي» اعترضت على القرار ،وقالت «ان إسرائيل مارست ضبط النفس»
خ�لال األحداث الت��ي وقعت يوم االثن�ين ،وإن «الواليات املتحدة تأس��ف
للوفيات ،لكن هناك الكثير من أعمال العنف في املنطقة» ،واعتبرت هايلي
«أن حركة حماس تشجع على العنف ،ورأت أنه ال توجد صلة بني تدشني
الس��فارة األمريكية في القدس واألحداث الفلسطينية ..وأن حركة حماس
ه��ي التي دفع��ت باملتظاهرين ال��ى االقتراب م��ن احلدود واالعت��داء على
املواطن�ين اإلس��رائيليني» .وكل ما فعله مجلس األم��ن بعد ذلك هو وقوف

أعضائه دقيقة صمت تعاطفا ً مع الضحايا.
وبع��د ذلك وقبله ،كي��ف كان املوق��ف العربي (وكذل��ك اللبناني) من
األحداث التي وقعت في فلسطني؟ لقد خرجت مظاهرات ومسيرات وقامت
اعتصامات في عدد كبير من أقطار العالم ،من شرقه الى غربه ،وفي القارة
األوروبي��ة واألمريكية واآلس��يوية ،كلها كانت تدين العدوان اإلس��رائيلي
على الفلسطينيني وتطالب بوقف هذا العدوان ،لكن املالحظ أن التعاطف
العرب��ي (واللبنان��ي خاص��ة) كان ف��ي أدن��ى حاالت��ه ،فمصر مش��غولة
بارتفاع س��عر بطاقات املترو ،والس��ودان بارتفاع س��عد الوق��ود ،وليبيا
بع��ودة حفتر ،وتون��س بنتائج االنتخاب��ات البلدية ،واجلزائ��ر باالعداد
لالنتخابات الرئاس��ية ..اللهم إال اليمن ،التي خرجت فيها مسيرة حاشدة
في صنع��اء ،هتف فيها املتظاهرون ضد أمريكا وإس��رائيل .وهنا ال ب ّد من
التوق��ف عند املعنى الكبير الذي ال تزال حتتفظ به القضية الفلس��طينية،
فه��ي اجلامع الوحيد الذي تلتق��ي عليه أمتنا العربي��ة ،والظالمة الكبرى
التي ال لبس فيها وال خالف في أن القرن العش��رين شهد عدوانا ً صهيونيا ً
وغربيا ً على الش��عب الفلس��طيني ،وأن من حق هذا الش��عب أن يعود الى
أرضه ،س��واء حتت عنوان «حق العودة» أو عودة الالجئني الفلسطينيني
الذي��ن جل��أوا الى املخيم��ات في أقط��ار اجل��وار .واألراضي الفلس��طينية
احملتلة ليس��ت مج ّرد بلد جرى تش��ريد أهله منه ،بل هو أرض مقدسة لها
مكانة خاصة لدى املسلمني واملسيحيني ،حتى لو طالب اليهود بحقهم في
أن ميارس��وا عباداتهم فذلك ما لم مينعهم منه أحد خالل القرون املاضية،
ال س��يما بعد دخول املسلمني الى بيت املقدس بقيادة اخلليفة للراشد عمر
ب�ين اخلطاب ،الذي انتق��ل إليها من املدينة وتس��لم مفاتيحها دون حرب.
وإذا كانت حروب الفرجنة (أو ما يس��مى احلروب الصليبية) قد أس��اءت
الى بيت املقدس وس��كان بيت املقدس ،فإن قرونا ً من التعايش بني أتباع
الرساالت الس��ماوية كانت كفيلة بضمان التعايش بني هؤالء ،خاصة أن
العدوان الغربي على فلس��طني والعالم العربي ب��دأ عام 1096م وانتهى
عام 1272م ( 490هـ  670 -هـ) أي قرابة مئتي عام.
و«إسرائيل» حتتفل هذه األيام بذكرى تأسيسها السبعني ،كما يحيي
الفلس��طينيون والعرب ذكرى «النكبة» ،أي مرور س��بعني عاما ً على قيام
دولة إس��رائيل ،ونزوح أهل فلس��طني الى األقطار املجاورة وإلى كل أقطار
العالم ،ال أحد يطالب اليوم بالقاء اليهود في البحر ،ذلك أن معظمهم قدموا
م��ن أقط��ار أوروبية وأمريكي��ة ،وال يزال��ون يحتفظون بجوازات س��فرهم
ال��ى األقط��ار التي قدموا منها .وقد س��بق جلالية يهودي��ة كبيرة أن كانت
تس��توطن بالد األندلس عندما كانت مسلمة ،وبعد اإلجهاز عليها وضمها
الى اسبانيا وضع اجليش االسباني اليهود في بواخر طافت بهم عددا ً من
األقطار األوروبية على س��واحل املتوس��ط اجلنوبي ،لم تس��تقبلهم سوى
تركيا العثمانية ،وما زالت نسبة كبيرة منهم تستوطنها حتى اليوم ،بعد
أن حملوا لقب «يهود الدومنة» ،فهل مثل هذا اليوم يكون بعيداً؟!

معركة الحكومة تنطلق باكر ًا ..واألفق ينبئ بصعوبات
بقلم :وائل جنم

بع��د انته��اء املعرك��ة النيابي��ة ،وعل��ى الرغم
من الش��وائب التي ش��ابتها من مخالف��ات وعمليات
تش��كيك ،وصوال ً إلى احلديث ع��ن تزوير ،خاصة ما
رافق عمليات الف��رز وإعالن النتائج ،وحديث بعض
املرشحني عن فقدان أصواتهم التفضيلية التي أدلوا
بها ألنفس��هم في أق�لام االقتراع الت��ي اقترعوا فيها،
عل��ى الرغم من كل ذلك ،ميكن الق��ول إن قطار تأليف
احلكومة وتش��كيلها انطلق باكراً ،وبدأ احلديث معه
يكش��ف معالم املرحلة املقبلة من عم��ر العهد ،حيث
كان احلدي��ث يجري س��ابقا ً عن أن العه��د يبدأ بعد
االنتخابات النيابية.
املع��روف أن والي��ة املجل��س النياب��ي املم��دد
لنفس��ه تنتهي في العشرين من ش��هر أيار اجلاري،
وأن أول اس��تحقاق ينبغ��ي أن يجري وف��ق اآلليات
الدس��تورية هو دعوة املجلس اجلدي��د املنتخب من
قبل رئيس الس��ن ،ومن ث ّم انتخ��اب رئيس للمجلس
املنتخب .واملعروف هنا ،بحسب النص الدستوري،
حص��ة الطائفة الش��يعية،
أن رئاس��ة املجل��س م��ن ّ
وعليه فإن املرش��ح الوحيد له��ذا املنصب هو رئيس
املجل��س احلال��ي ،نبيه ب��ري ،فال ش��خصية نيابية
ش��يعية منافس��ة ل��ه ،وال حت��ى خ��ارج حتالفه مع
ح��زب الله ،إذ املعروف أيضا ً ف��ي نتائج االنتخابات
النيابية األخيرة أن التحالف الثنائي الش��يعي (أمل
وحزب الله) حصد س��تة وعش��رين نائبا ً شيعيا ً من
أص��ل س��بعة وعش��رين ،والنائب الوحي��د الذي فاز
خارج إط��ار هذا التحال��ف الثنائي ف��ي دائرة جبيل
كس��روان ،يبدو أنه س��يعود ويلتحق بهذا التحالف
الثنائ��ي بطريقة من الط��رق .وعليه فإنه ليس هناك
أي مرشح شيعي لرئاسة املجلس النيابي باستثناء

الرئي��س ب��ري ،وهكذا تك��ون النتيجة محس��ومة له
لعدم وجود أي منافس آخر.
ووفق��ا ً لآللي��ات الدس��تورية ،ف��إن رئي��س
اجلمهورية يبدأ استش��ارات نيابية ملزمة لتس��مية
ش��خصية تق��وم بتش��كيل احلكومة ،وه��ذه خطوة
إجرائي��ة ق��د ال يكون فيه��ا الكثير م��ن التعقيدات .إذ
ن��ص عل��ى أن يك��ون رئيس
املع��روف أن الدس��تور
ّ
احلكوم��ة من املس��لمني الس�� ّنة ،وقد أظه��رت نتائج
االنتخاب��ات أن الرئي��س احلال��ي للحكوم��ة ،س��عد
احلري��ري ،هو رئيس أكب��ر كتلة نيابي��ة يتم ّثل فيها
النواب الس�� ّنة ،وبالتالي فإنه قد يك��ون األوفر حظا ً
من بني غيره من الشخصيات لشغل هذا املنصب في
املرحلة املقبلة ،خاصة أن احلريري كان له دور كبير
وكبي��ر جدا ً في وص��ول رئيس اجلمهورية ،ميش��ال
ع��ون ،إلى س��دة الرئاس��ة األولى من خ�لال التفاهم
احلريري ..وجعجع

الذي نس��جه معه في وقت سابق .على هذا األساس
تكاد تكون مسألة رئاسة احلكومة محسومة للرئيس
التوجه ك ٌل من رئيسي
س��عد احلريري ،وقد أكد هذا
ّ
اجلمهورية واملجلس النيابي .إال أن اإلشكالية األهم
واألب��رز ،التي يدور حولها م��ن اآلن ،وقبل أن جتري
كل اخلطوات املفترضة دستورياً ،هي مسألة متثيل
الكتل النيابية والسياس��ية ف��ي احلكومة املقبلة ،أو
صح التعبير ،شكل احلكومة املقبلة.
إذا
ّ
قب��ل يوم�ين ،وف��ي لق��اء رئيس��ي اجلمهوري��ة
واملجل��س النياب��ي ،ميش��ال ع��ون ونبيه ب��ري في
القصر اجلمهوري جرى التط��رق إلى ملف احلكومة
ولو بشكل س��ريع ،وفي الليلة ذاتها ّ
مت لقاء في بيت
الوس��ط بني رئيس احلكومة ورئي��س حزب القوات
اللبنانية سمير جعجع بعد قطيعة امتدت لشهور .ما
بني اللقاءين الكثير من الرسائل واملعاني السطحية

والعميقة .رئيس اجلمهورية ،ميش��ال عون ،كان قد
ملّح في وقت سابق إلى قيام حكومة أكثرية ،من دون
تفس��ير معن��ى األكثرية ،ومن تش��مل ه��ذه األكثرية
ومن ال تش��مل ،ليكم��ل املعنى الرج��ل اجلديد القدمي
املق�� ّرب من العه��د والرئيس ،النائ��ب املنتخب ،إيلي
الفرزلي ،باإلش��ارة إل��ى أن القوات اللبنانية (س��تة
عش��ر نائباً) ميكن أن تش�� ّكل املعارضة في املجلس
النياب��ي ،مبعنى آخر ف��إن هذا ال��كالم يفتح معركة
احلكومة بإقصاء هذا املك ّون السياس��ي الذي يعتبر
أكب��ر املنتصرين ف��ي االس��تحقاق االنتخابي خارج
احلكوم��ة ،ولع ّل هذا النفس ه��و الذي جعل جعجع
يس��ارع إلى بيت الوس��ط للقاء الرئي��س احلريري،
وف��ي الوق��ت ذاته ،دف��ع الرئيس احلري��ري إلى طي
صفحة املاضي مع «القوات» الستشعاره محاوالت
االستفراد به من أكثر من طرف.
وف��ي مقاب��ل ه��ذا الط��رح س��معنا أن الرئي��س
ب�� ّري ّ
يفض��ل أن تك��ون احلكوم��ة حكوم��ة وح��دة
وطني��ة ملواجهة التحدّي��ات املختلفة ،وه��ذا املعنى
يخف��ي رفض��ا ً عند ب��ري إلقصاء أحد عل��ى اإلطالق،
ألنه يخش��ى أن يش�� ّكل ذل��ك مقدمة حت��ى إلقصائه
وإضعاف��ه في وقت م��ن األوقات ،وه��و أيضا ً يخفي
التباي��ن الذي م��ا زال قائما ً مع الرئاس��ة األولى على
الرغم من احلديث عن طي صفحة املاضي.
ثم هن��اك معارك أخ��رى حول ش��كل احلكومة،
وتوزي��ع املقاع��د الوزارية فيه��ا ،وفي هذا الس��ياق
هن��اك الش��روط الت��ي ب��دأت األط��راف السياس��ية
تضعها حول الوزارات الس��يادية وغير الس��يادية،
وحصة كل طرف سياس��ي ،وكل ذلك يع ّقد املش��هد،
ويؤخر تش��كيل احلكومة ،ويض��ع العقبات أمام أي
رئيس مكلّف س��يأتي على رأسها .وقد يكون من حق
القوى السياس��ية أن تش��ترط عل��ى الرئيس املكلف
قبل تسميته ،ولكن يجب أن تظل مصلحة البلد فوق
أي اعتبار عند كل املعنيني باالس��تحقاق املقبل حتى
ال تظلله ظالل الش��ك كما ظلّلت من قبل االس��تحقاق
النيابي فيفقد اللبنانيون الثقة بالدولة واملؤسسات
بعد أن فقدوا الثقة بكثير من الطبقة السياسية التي
عبّرت عنها نسب اإلقبال على صناديق االقتراع}.
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تح ّديات ما بعد االنتخابات ..هل تتعثر أمام الخالفات اإلقليم ّية والدولية؟
مع انته��اء االنتخابات النيابي��ة ،وبعد ما أفرزته
من نتائج على األرض ،وال س��يما لناحية إعادة توزيع
املقاعد بني القوى السياس��ية الكبرى ف��ي البلد ،تتجه
األنظ��ار نح��و تش��كيل احلكوم��ة اجلدي��دة وم��ا ميكن
ان يحمل��ه ه��ذا االس��تحقاق املهم في ض��وء اخلريطة
السياسية اجلديدة التي أصبح عليها املجلس النيابي
اجلديد.
وإذا كان البع��ض يق��ف عن��د موض��وع تش��كيل
احلكوم��ة اجلدي��دة باعتب��اره أول التحدي��ات الت��ي
تواجه لبنان بعد االنتخابات ،فإن األجواء السياسية
تبدو منفتحة جدا ً على إجناز هذا االستحقاق في أسرع
وقت ممكن من أج��ل مواجهة التحدي��ات الكثيرة التي
يواجهه��ا لبنان في هذه الفترة ،س��واء عل��ى الصعيد
الداخل��ي أو عل��ى الصعيد اخلارجي .وف��ي هذا اإلطار
كان هن��اك موقف الفت لـ«حزب الله» ع ّبر عنه الس��يد
حسن نصر الله بالقول« :املصلحة أن نتعاون جميعا ً
لتش��كيل حكومة دون أي تأخي��ر .جو البلد جو تعاون
وتواف��ق وتفاه��م ،وال أحد يأخ��ذ البلد إل��ى صراعات،
ألنن��ا ن��رى املنطق��ة حولن��ا ،واملطل��وب روح التعاون
والوعي والنظرة إلى الوضع الداخلي».
وتنس��حب أجواء التفاهم والتوافق حول الوضع
احلكوم��ي واحلكومة اجلدي��دة التي أش��ار إليها نصر
الله على كل القوى السياس��ية في البلد ،حيث تكشف
حركة املش��اورات واالتصاالت الت��ي يقوم بها الرئيس
سعد احلريري باجتاه الرئيسني عون وبري أن األمور
بالنس��بة إل��ى الوضع احلكومي ش��به منجزة لناحية
سرعة تشكيل احلكومة اجلديدة.
ف��ي ض��وء ه��ذا الواقع ميكن الس��ؤال ع��ن ماهية
التحديات التي تواجه لبنان بعد االنتخابات النيابية
التي جرت في السادس من شهر أيار اجلاري؟
هن��اك جملة من التحديات تواج��ه لبنان في هذه
الفترة على الصعيدين الداخلي واخلارجي ،منها:
أوالً :تش��كيل احلكوم��ة اجلدي��دة واالتف��اق على
البيان الوزاري.
ف��ي هذا اإلط��ار تبدو األمور تس��ير نحو اإلس��راع
ف��ي تش��كيل حكوم��ة جدي��دة منس��جمة ف��ي مواقفها
م��ن كل القضاي��ا املطروح��ة ،ولك��ن ف��ي ظ��ل الصراع
القائم في املنطقة ،وبعد انس��حاب أمي��ركا من االتفاق
النووي م��ع إيران ،ومع تصاعد اخلط��اب العدائي من
أميركا و«إسرائيل» والس��عودية واإلمارات ضد إيران
واعتبارها التهديد األكبر لألمن واالستقرار في املنطقة،
يبرز موضوع س�لاح ح��زب الله في لبن��ان ،ومعادلة
«الشعب واجليش واملقاومة» في البيان الوزاري التي
يصر الثنائي الش��يعي مع الرئي��س عون عليها ،وهذه
النقطة أساس��ية ج��دا ً في برنام��ج احلكومة اجلديدة،
فبالنس��بة إلى «حزب الل��ه» أدت نتيج��ة االنتخابات
النيابي��ة ال��ى حتقي��ق إجن��از «احلماي��ة السياس��ية
للمقاوم��ة» ،وهو ما حتدث عنه الس��يد نص��ر الله بعد
ظهور نتائ��ج االنتخابات ،وبالتالي إن تأكيد ش��رعية
سالح حزب الله وقانونيته مسألة أساسية في البيان
ال��وزاري للحكوم��ة ،وه��ي قضي��ة قد حت��رج الرئيس
احلري��ري أمام الس��عودية واإلمارات اللت�ين تعتبران
«ح��زب الله» حزب��ا ً إرهابي��ا ً تابعا ً إلي��ران ،وميكن ان
ُتخرج حزب الق��وات اللبنانية م��ن احلكومة اجلديدة
ألنه يرف��ض رفض��ا ً بات��ا ً معادلة «اجليش والش��عب
واملقاومة» ويريد معادلة «اجليش والدولة والشعب»
كما قال رئيس حزب القوات سمير جعجع.
التحدي الثاني هو املل��ف االقتصادي الذي يؤرق
اللبنانيني.
قب��ل االنتخاب��ات النيابي��ة عق��د ف��ي العاصم��ة
الفرنس��ية باري��س مؤمتر س��يدر 1-ملس��اعدة لبنان
اقتصادي��ا ً في مجاالت ع��دة منها الكهرب��اء والطرقات
والبني��ة التحتي��ة ..ال��خ ،وتق��رر ف��ي املؤمت��ر تق��دمي
مس��اعدات للبنان بقيمة  11،8مليار دوالر إلجناز هذه
املشاريع املهمة لالقتصاد اللبناني.

عبـــــر شـــبكة اإلنترنــت

www.al-aman.com

الرئيس س��عد احلريري خالل حملته االنتخابية
حت��دث كثيرا ً ع��ن نتائ��ج مؤمتر س��يدر 1-وم��ا تقرر
فيه��ا م��ن مس��اعدات وق��روض للبن��ان ،وحت��دث عن
توفير  900ألف فرص��ة عمل للبنانيني في كل املناطق
اللبناني��ة نتيجة املس��اعدات والق��روض التي يوفرها
مؤمتر سيدر.1-
لكن الرئي��س بري الذي يقلقه الوضع االقتصادي
املتجمد أكثر مما تقلقه التطورات العسكرية في املنطقة
ال يب��دي ارتياحا ً لنتائ��ج مؤمتر س��يدر ،1-ويقول ان
معاجل��ة الوضع االقتصادي الس��يئ يج��ب ان تكون

«من أساسيات البيان الوزاري للحكومة».
وغير بعي��د عن مواقف الرئيس ب��ري من الوضع
االقتص��ادي يب��رز موق��ف «ح��زب الل��ه» ال��ذي وضع
أولوية مكافحة الفساد وحتس�ين الوضع االقتصادي
ف��ي قائم��ة املهمات املطلوب��ة للحكومة ،والس��يد نصر
الل��ه اعتبر أن «الفري��ق الذي تولى املل��ف االقتصادي
من��ذ عقود فش��ل» ،وهو موقف يش��اركه في��ه الرئيس
ع��ون ال��ذي اعتب��ر ان لبن��ان بحاج��ة ال��ى كثي��ر من
املش��اريع للنهوض باقتصاده ولذلك هو «يسعى الى
حتويل نظام اقتص��اده ،من الريعي الى املنتج ،بعدما

بعد اإلقاالت والتغييرات االنتخابية:

تيار المستقبل إلى أين؟

مت��ض أي��ام قليل��ة عل��ى انته��اء االنتخابات
ل��م
ِ
النيابية والتراج��ع الكبير لتيار املس��تقبل فيها ،حتى
ب��دأت تب��رز االنعكاس��ات الداخلي��ة والتنظيمية على
أوض��اع التي��ار ،م��ن خ�لال سلس��لة ق��رارات اتخذها
رئيس��ه س��عد احلريري عب��ر إقالة عدد م��ن القياديني
واملس��ؤولني والدعوة الى محاس��بة كل املسؤولني عن
النتائج التي حصدها التيار في االنتخابات.
وتزامن��ت تل��ك الق��رارات مع اس��تقالة مستش��ار
الرئيس احلريري ابن عمته نادر احلريري من منصبه.
ورغ��م ح��رص بعض أوس��اط التيار على ع��دم الربط
بني اس��تقالة نادر احلريري ونتائ��ج االنتخابات ،فإن
مص��ادر مطلعة على أج��واء التيار «اعتب��رت ان هناك
ترابطا ً بني امللفني» ،وانتش��رت أخب��ار ومعلومات عن
تقدمي األمني العام للتيار أحمد احلريري اس��تقالته من
منصبه ،لكن جرى نفي هذه األخبار الحقاً.
كل ه��ذه املعطي��ات تؤك��د األزم��ة الكبي��رة الت��ي
يعان��ي منها التيار حاليا ً والتي س��تنعكس أيضا ً على
دور رئيس��ه ورئيس احلكومة احلالية سعد احلريري
في املرحلة املقبلة.
فم��ا هي األبع��اد احلقيقية لإلج��راءات والقرارات
الت��ي اتخذه��ا الرئي��س س��عد احلريري عل��ى صعيد
التيار؟ وماذا عن استقالة نادر احلريري؟ وما هو دور
الس��عودية في هذه االجراءات؟ وإلى أين يتجه التيار
في املرحلة املقبلة؟

األبعاد احلقيقية

بداي��ة ما ه��ي األبع��اد احلقيقي��ة للق��رارات التي
اتخذه��ا الرئيس س��عد احلريري بإقالة ع��دد كبير من
مس��ؤولي التيار واملس��ؤول ع��ن املاكين��ة االنتخابية
وسام احلريري ،وإعفاء ماهر أبو اخلدود (مدير مكتبه
م��ن منصب��ه) ،كذلك اس��تقالة ن��ادر احلري��ري؟ وهل
األس��باب انتخابي��ة أم
سياسية؟
أك��د الرئيس س��عد
احلري��ري ومص��ادر
«تي��ار املس��تقبل» «ان
االج��راءات املتخ��ذة
له��ا عالق��ة بنتائ��ج
االنتخاب��ات وتأت��ي في
اط��ار حمل��ة احملاس��بة
الداخلي��ة ،وأن ال
عالق��ة الس��تقالة ن��ادر
احلري��ري م��ن منصب��ه
باالنتخابات ،وأن هناك

اج��راءات أخرى س��يتم اتخاذها في االطار نفس��ه من
أج��ل معاجلة الثغرات واملش��اكل الت��ي واجهها التيار
في االنتخابات».
لك��ن مص��ادر سياس��ية وإعالمي��ة م��ن بي��روت
ربطت ب�ين هذه االج��راءات وعدة معطيات سياس��ية
ودبلوماسية ومنها:
 -1ان هن��اك ضغوط��ا ً س��عودية عل��ى الرئي��س
س��عد احلريري إلج��راء تغيير ف��ي املجموعة احمليطة
ب��ه ،وذلك في ضوء كل ما حصل في األش��هر املاضية،
وال سيما خالل احتجازه في السعودية وبسبب الدور
الذي لعبه نادر احلريري آنذاك.
 -2ان هذه االجراءات قد تطاول شخصيات أخرى
في التيار أو في الكتلة النيابية والوزارية.
 -3هن��اك تغيي��رات مس��تقبلية قد يش��هدها أداء
الرئيس س��عد احلريري على صعي��د العالقة مع بقية
القوى السياس��ية ،وال سيما األطراف التي كانت ضمن
ق��وى  14آذار ،وف��ي مقدمه��ا الق��وات اللبناني��ة ،وان
التس��وية التي كان��ت قائمة م��ع التي��ار الوطني احلر
والوزير جبران باس��يل قد تشهد بعض التعديالت في
املرحلة املقبلة.
 -4إن اخلل��ل التنظيم��ي ف��ي «تيار املس��تقبل» ال
عالق��ة ل��ه باالنتخاب��ات النيابية فقط ،ب��ل يطاول كل
بني��ة التي��ار التي ش��هدت أزم��ات عديدة ف��ي املرحلة
املاضية وأن األزمة تتعلق بالدور السياسي والشعبي
للتيار في املرحلة املقبلة.
 -5ال ميك��ن حتدي��د حج��م االج��راءات وأبعاد ما
جرى إال بعد حس��م االستشارات النيابية املقبلة حول
رئاسة احلكومة وتش��كيل احلكومة اجلديدة ،ألنه من
خالل ذلك س��تتوضح صورة مس��تقبل التيار ورئيسه
في املرحلة املقبلة.

كلف��ه هذا االقتصاد الكثير م��ن الديون» .وهذه املواقف
م��ن الرئيس�ين عون وبري والس��يد حس��ن نص��ر الله
تض��ع الرئيس احلريري -إذا ُكلِّف تش��كيل احلكومة-
ف��ي موق��ف صع��ب داخ��ل احلكوم��ة وخارجه��ا ،ألن
نظ��رة الرئي��س احلري��ري االقتصادية مختلف��ة متاما ً
وتتع��ارض م��ع رؤية «ح��زب الله» والرئيس�ين عون
واحلري��ري ،وهذا ما ميكن أن يترك أثره الس��لبي على
الوضع االقتصادي للبنان.
النقط��ة الثالثة واألخيرة هي موض��وع النازحني
السوريني في لبنان.
اخل�لاف ح��ول ه��ذه النقط��ة يتمح��ور ح��ول
العالقة مع النظام الس��وري ،ففيم��ا يريد «حزب الله»
والرئيس��ان ع��ون وب��ري ع��ودة العالق��ات بص��ورة
طبيعية مع النظام الس��وري من ب��اب عودة النازحني
الس��وريني الى بالدهم ،يرفض الرئيس احلريري هذه
النقطة بش��دة ويؤك��د أن ع��ودة النازحني الس��وريني
إلى بالده��م يجب أن تكون اختياري��ة وبحرية كاملة،
وبالتع��اون والتنس��يق م��ع األمم املتحل��ة واملجتم��ع
الدول��ي ،واخل�لاف ح��ول موض��وع النازح�ين يحمل
أبعادا ً سياس��ية أوال ً وطائفية ومذهبية ثانياً ،وهو من
النقاط احلساسة جدا ً في لبنان.
باختص��ار ،لبنان أم��ام حتديات عدي��دة وجدية
بع��د االنتخاب��ات النيابي��ة ونتائجه��ا .فه��ل تنج��ح
التس��وية السياس��ية القائمة في جتاوز هذه العقبات
والتحدي��ات ،أم تفع��ل اخلالف��ات اإلقليمي��ة والدولية
فعلها؟}
بسام غنوم

تيار املستقبل إلى أين؟

لك��ن م��اذا بعد ه��ذه االج��راءات التنظيمية؟ وهل
سينجح تيار املستقبل في استعادة موقعه السياسي
ّ
بغض النظر
والش��عبي ،أم ان هذا التراجع سيس��تمر
عن االجراءات املتخذة؟
تقول مصادر مطلعة على أجواء «تيار املستقبل»:
«إن التي��ار قد خس��ر العديد من نقاط الق��وة التي كان
ميتلكه��ا عن��د تأسيس��ه بع��د اغتي��ال الرئي��س رفيق
احلريري ،ومن هذه النقاط:
 -1حال��ة التعاط��ف الش��عبي الكبي��ر بس��بب
عملية االغتيال والدع��م الكبير الذي تلقاه التيار طوال
السنوات املاضية.
 -2الق��درة املالية الت��ي كان ميتلكها والتي لعبت
دورا ً مهم��ا ً في املع��ارك السياس��ية واالنتخابية طوال
املرحلة املاضية.
 -3الش��عارات السياس��ية الت��ي رفعه��ا والت��ي
أس��همت ف��ي اس��تيعاب احلالة الش��عبية س��واء بعد
اغتي��ال الرئيس احلريري أو خالل األزمة الس��ورية أو
في مواجهة حزب الله.
 -4تش��كيل االطار السياسي الواسع من قوى 14
آذار.
وأم��ا اليوم فتعتبر املص��ادر «ان التيار يعاني من
أزمة مالية مستمرة ،ولم يعد هناك شعارات سياسية
ق��ادرة على ج��ذب اجلمهور ،كم��ا ان التحالف��ات التي
يقيمه��ا التي��ار ل��م تع��د مبنية على أس��س سياس��ية
واضحة ،إضافة إلى تراجع الدعم اخلارجي وال س��يما
م��ن الس��عودية ،وكل ذل��ك أدى إلى تراجع ق��درة تيار
املستقبل على اجتذاب اجلمهور رغم التطور الكبير في
أداء الرئيس س��عد احلريري واجله��د الذي بذله طوال
األشهر املاضية على صعيد العالقة مع جماهير التيار
ومناصريه في كل املناطق».
ويض��اف إل��ى ه��ذه األس��باب تغيي��ر قان��ون
االنتخابات واعتماد النس��بية الذي افق��د التيار الكثير
من املقاعد ،وه��ذا أمر طبيعي ،ولم يع��د هناك أُحادية
حاسمة في قيادة الس��احة الس ّنية كما كان األمر عليه
طوال السنوات املاضية ،اضافة إلى خسارة عدد كبير
من املقاعد املسيحية والشيعية.
وف��ي ض��وء ه��ذه املعطي��ات ،ف��إن االج��راءات
التنظيمية أو االس��تقاالت أو التغيي��رات في أداء التيار
وفي فريق عمل الرئيس س��عد احلريري قد ُتس��هم في
امتص��اص بع��ض النتائج الس��لبية ف��ي االنتخابات
النيابي��ة ،لكنه��ا لن تغير ف��ي واقع احل��ال وفي عودة
«تيار املس��تقبل» الى ما كان عليه سابقاً ،فالتنوع في
الس��احة السياسية أصبح محس��وما ً وموقع الرئيس
س��عد احلريري داخليا ً وخارجي��ا ً لن يعود الى ما كان
علي��ه ،وإن كان «تيار املس��تقبل» س��يبقى القوة األبرز
في الس��احة الس��نية ،كذلك فإن احلريري هو املرشح
األق��وى لرئاس��ة احلكوم��ة املقبل��ة ،لكن��ه ف��ي املقابل
س��يواجه املزيد م��ن العقبات واملش��كالت التي لم تكن
قائمة سابقاً}.
قاسم قصير
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مسيرات العودة
سيناريوهات  14أيار وما بعده
انطلقت مسيرات العودة الكبرى في ظروف انسداد
سياس��ي واقتص��ادي غي��ر مس��بوق ،ومس��اع حثيث��ة
عل��ى صعي��د مش��روع تصفي��ة القضي��ة الفلس��طينية
ولغ��ة بعض أط��راف اإلقلي��م جتاهها ،مع فت��ح أبواب
تطبي��ع معيبة م��ع االحتالل اإلس��رائيلي .حيث حتتفل
«إس��رائيل» ف��ي عواص��م عربي��ة بالذك��رى الـس��بعني
إلقام��ة كيانها ،وتش��ارك وفود من اإلم��ارات والبحرين
بذات املناس��بة -في س��باق «ط��واف إيطاليا »2018انطالقا ً من القدس ،مع لغة تن ّكر للفلسطينيني واحتفال
باحملتل بلسان عربي مبني.
كم��ا جاءت مس��يرات الع��ودة في أجواء مس��ارعة
الرئي��س األميرك��ي دونال��د ترامب ا ُ
خلطى ف��ي صفقته
لش��طب الق��دس ،وإلغ��اء ح��ق الع��ودة وض��م الضف��ة
الغربية وحصار قطاع غزة حتى تركع ملشروع بنيامني
ننت ياهو اليميني.
ويجري هذا بينما يوصد محمود عباس (أبو مازن)
األب��واب في وجه املصاحلة ،مكرس��ا ً حالة مما يس��مى
العقوب��ات ض��د غزة ،وعاقدا ً مجلس��ا ً وطني��ا ً (املجلس
الوطني الفلس��طيني) انفصاليا ً حتت ح��راب االحتالل
ف��ي رام الله ،وكل ذل��ك أدخل القضية الفلس��طينية في
إط��ار تصفية ،فضالً عن حال��ة اقتصادية متردّية بغزة
في ظل حصار متزايد.

ضوابط ومحددات

مس��يرات الع��ودة مش��روع وطني طموح ،يش��كل
حال��ة إجم��اع فلس��طيني غير معه��ود منذ م��دة ،ولكنه
كذل��ك يعيش حتديات صعبة في مس��توى قدرته على
التأثي��ر لصال��ح احل��ق الفلس��طيني ،ومن ذل��ك درجة
اجلاهزي��ة لغ��زة الت��ي حملت ع��بء املرحل��ة اخلطرة،
واملفترق الصعب الذي حتياه القضية الفلس��طينية في
ظل التنكر لغزة وأهلها.
وبالتأكي��د ف��إن ردود االحتالل وقمعه للمس��يرات
سيشكل منحنى مشهد مسيرات العودة مستقبالً ،وهذا
بالتأكيد سيحكم سيناريو مسيرات العودة وذهابه في

بقلم :محمد إبراهيم املدهون
اجتاه مواجهة عس��كرية جديدة ،وع��دوان على غزة قد
يكون األشرس واألكثر دموية.
وع�لاوة عل��ى ذل��ك؛ يبق��ى س��ؤال كبي��ر يتعل��ق
بالتح��اق س��احات جدي��دة بالفع��ل الثوري الش��عبي
ف��ي مس��يرات العودة ،خاص��ة بالضفة وعل��ى احلدود
مع لبن��ان وس��وريا واألردن ،وه��ذه س��تحكم املنحنى
التصاعدي التاريخي ملسيرات العودة الكبرى وقدرتها
على الفعل واإلرباك واإلجناز.
متض��ي مس��يرات الع��ودة بتصاع��د الف��ت وروح
ثوري��ة ش��بابية عالي��ة ،ولكن احل��ذر مطل��وب حتى ال
تتراج��ع املس��يرات عن مس��توى حضوره��ا وتأثيرها،
وذل��ك باس��تعجال النتائج والش��عور بفقدانه��ا مبكراً،
فضالً عن عدم تش��كيلها تهديدا ً لالحتالل وحتولها إلى
حالة رتابة خاضعة لإلدارة املنتظمة.
يض��اف إل��ى ذل��ك تأثير ذل��ك على اس��تطاعة غزة
الضغ��ط عل��ى االحت�لال لتحقيق إجن��از لصال��ح رفع
احلص��ار ،أو تأثيره��ا ف��ي إيق��اظ الضمير الفلس��طيني
اجلمع��ي بحق العودة ،وما قد يس��ببه ذل��ك من خفوت
للحالة الشعبية ،وفقدان لدافعية املواصلة والدميومة
التي متثل الروح املؤسس عليها الرهان.
االحت�لال مرتبك ف��ي عالقت��ه مبس��يرات العودة،
وتبدو الصورة عنده غير ناضجة بشأن السبيل األمثل
للتعام��ل مع اجلماهي��ر الثائرة على ح��دود قطاع غزة،
ف��ي إحياء ملش��هد  1948بعد مرور س��بعني س��نة على
النكبة.
ورمبا يش��كل ذل��ك دافعا ً لالحتالل ليح��اول القيام
بإجه��اض مبك��ر بتفجير احلال��ة في غزة بش��كل مربك
لثورة  14أيار ،س��واء بحدث أمني كبير قد يبدو اغتياال ً
أو تفجي��را ً صاخب��اً ،أو أن يتح��رك االحت�لال بقفاز عبر
أذرعه املتس��ترة أحيانا ً بالتطرف الفكري كما حدث في
اغتيال م��ازن فقهاء ،أو أن يس��عى إلجهاض مس��يرات
الع��ودة مبب��ادرة سياس��ية تق��دم عرض��ا ً جدي��ا ً لرفع

إعالن الحداد في تركيا ثالثة أيام
تضامن ًا مع الفلسطينيين واحترام ًا لشهدائهم

أعلن الرئيس التركي رجب
طي��ب أردوغ��ان ،ح��دادا ً وطنيا ً
ف��ي تركيا مل��دة ثالثة أي��ام تبدأ
الثالثاء م��ن أج��ل التضامن مع
الشعب الفلسطيني.
ج��اء ذلك في كلم��ة له أمام
ط�لاب يتلق��ون تعليمه��م ف��ي
بريطانيا بإط��ار برنامج تطوير
مهارات الشباب ،املنظم من قبل
وكال��ة األناضول وقن��اة «تي أر
تي وورد» التركية في العاصمة
لندن ي��وم االثنني بخصوص املجزرة االس��رائيلية على
حدود قطاع غزة.
وق��ال أردوغ��ان« :أعلنا ح��دادا ً وطني��ا ً لثالثة أيام
تب��دأ الثالثاء ف��ي البالد من أج��ل التضامن م��ع إخوتنا
الفلسطينيني» .وأكد عزم تركيا على الوقوف إلى جانب
الفلس��طينيني ،مش��يرا ً إل��ى تنظي��م «جتم��ع جماهيري
ضخ��م ض��د الظل��م» ي��وم اجلمع��ة املقب��ل ف��ي مدين��ة
إس��طنبول ،وجتمع��ات جماهيرية يوم األح��د في والية
دي��ار بك��ر (جن��وب ش��رق) للتعبي��ر ع��ن التضامن مع
الفلسطينيني ،متعهدا ً بجعلها بشكل متواصل.
ولف��ت إل��ى أن منظمة التعاون اإلس�لامي س��تنظم
حم�لات جلم��ع مس��اعدات للفلس��طينيني ف��ي ال��دول
األعضاء خالل شهر رمضان املبارك.
وذكر الرئيس التركي «أن إس��رائيل متارس إرهاب
الدول��ة ،وه��ي دول��ة إرهابي��ة ،وم��ا تفعله ميث��ل إبادة
جماعية».
وأكد أنه س��يجري محادثات م��ع العديد من القادة
على رأس��هم الرئيس الفلسطيني محمود عباس واألمني

العام ل�لأمم املتحدة أنطونيو غوتيري��ش لبحث أحداث
الي��وم .وق��ال« :ندع��و اجلمعي��ة العامة ل�لأمم املتحدة
إل��ى عقد اجتماع عاجل بخصوص فلس��طني ،وس��يعقد
البرمل��ان الثالث��اء اجتماع��ا ً خاص��اً» .ودع��ا أردوغ��ان
«العقالء من أتب��اع الديانات الث�لاث وجميع املعتقدات
األخرى إلى رفع صوتهم ضد الظلم في فلسطني».
وأشار إلى أن الهالل األحمر التركي أرسل مساعدات
عاجل��ة بقيم��ة مائ��ة أل��ف دوالر أمريكي إلى غ��زة بدأت
بالوصول إلى املستش��فيات هن��اك ،الفتا ً إل��ى أن تركيا
بدأت بتنس��يق بني إدارة الطوارئ والك��وارث الطبيعية
التركي��ة «آف��اد» ،ورئاس��ة األركان العام��ة باإلجراءات
الالزمة من أجل إجالء اجلرحى من القطاع.
ودع��ا أردوغ��ان بالرحمة للش��هداء الفلس��طينيني
الذي��ن ذهبوا ضحية إلرهاب إس��رائيل ،ومتنى الش��فاء
العاجل للجرحى.
وحول نقل الواليات املتحدة األمريكية سفارتها في
إس��رائيل إلى القدس ،قال أردوغان« :لن نسمح أبدا ً لهذا
اليوم أن يصبح يوم خسارة القدس»}.

احلصار عن غزة.
ويحتاج هذا ضمانات من جه��ات وازنة واتفاقات
مكتوب��ة ،حتى ال يتكرر م��ا وقع قبل أربع س��نوات ،مع
نصيحت��ي بع��دم التعاطي مع عروض م��ا قبل  14أيار
الت��ي تس��عى إلجه��اض احلال��ة الثورية بثم��ن بخس
ُ
نفس��ه فرصة
أو بوع��د مكذوب .ورمبا مين��ح
االحتالل َ
االختب��ار بتمري��ر  14أي��ار أس��وة ب��كل األيام الس��ابقة
(وخاص��ة أي��ام اجلمعة الثوري��ة) ،في متدي��د ملعركة
ع��ض األصاب��ع وص��وال ً إل��ى حلظة األل��م ،رغ��م كل ما
يحمله ذلك من مخاطر غير مأمونة العواقب.

سيناريوهات  14أيار

تفاع��ل احلال��ة اجلماهيري��ة ف��ي غزة يش��ي بيوم
تاريخي سينقش��ه الش��عب الفلس��طيني ي��وم  14أيار،
ولكن اخلش��ية قائم��ة من أن يك��ون يوما ً عاديً��ا كباقي
أيام ا ُ
جلمَع السابقة ،وهذا سيمثل فشالً ذريعا ً ملسيرات
الع��ودة الت��ي تعتبر  14أي��ار ال��ذروة ،ما ق��د يؤثر في
القدرة على التحشيد الشعبي واعتماد خيار االنتفاض
السلمي.
وق��د ميثل ذلك حالة تراجع نفس��ي ح��ا ّد وإحباط
شعبي ،بعد أن مثلت مسيرات العودة بارقة أمل إلحياء
حق العودة وكس��ر احلص��ار الظالم عن غ��زة ،والتأثير
املباش��ر لذلك س��يتمثل في طريقة تعاطي االحتالل مع
احلش��ود الش��عبية ،باعتب��ار أنه قد جنح ف��ي تبهيتها
إل��ى درجة التحك��م فيها ،ومينح ذل��ك االحتالل أريحية
سياس��ية ف��ي املن��اورة بش��أن احلص��ار واالجتهاد في
مترير صفقة ترامب.
الزي��ادة ف��ي احلش��د ي��وم  14أيار بنحو عش��رات
اآلالف الت��ي انتظمت ي��وم  30آذار املاض��ي خيار ممكن

بس��هولة ،بل إن املتوق��ع يفوق ذلك ،ولك��ن توقف األمر
عند هذا احلشد لن ميثل جناحاً.
وم��اذا بع��د؟ ستش��رق ش��مس  15أيار عل��ى يوم
جديد في تاريخ القضية الفلسطينية بعد مرور سبعني
س��نة على ب��دء النكبة ،ليش��هد على أن نضال ش��عبها
متواصل رغم أن السفارة األميركية أصبحت رسميا ً في
القدس؛ لكن الشعب الفلسطيني انطلق شعبيًا متجاو ًزا
قيادته.
مش��هد الص��راع بعد  14أي��ار قد يذهب في مش��هد
متزاي��د للخي��ار الش��عبي ،مع ل��ون جديد س��يصاحب
ش��هر رمضان املب��ارك باعتصام س��لمي ش��به مفتوح،
وحال تصاعد لاللتحام إلى درجات قصوى في  14أيار
ووقوع ضحايا بعدد يؤدي لعدم الس��يطرة ،فتتدحرج
الوقائع رمبا إلى حرب مفتوحة ليمثل يو ُم ذكرى النكبة
اليو َم األول لعدوان جديد على غزة قد يكون األش��رس،
أو لنصح��و عل��ى مب��ادرة سياس��ية جدي��دة تعلن رفع
احلصار نهائيا ً عن غزة.
وقد جن��د اآلالف من أبن��اء غزة ينصب��ون خيامهم
ف��ي اعتصام مفت��وح خ��ارج الس��ياج اإللكتروني الذي
يحاصر قطاع غ��زة ،إذا كان الفعل محدودا ً في  14أيار؛
فتعود الوقائع إلى ما كانت عليه قبل  30آذار.
املش��هد ال يكتم��ل دون ق��راءة الس��احات األخ��رى
ومس��توى احل��راك فيها ودرج��ة تأثي��ره ،وإذا التحمت
اجلماهي��ر ف��ي الضف��ة م��ع جي��ش االحتالل ف��ي نقاط
اش��تباك متعددة؛ فقد ميثل صباح  15أيار إعادة إحياء
ش��عبي باش��تباك بطولي كانتفاضة القدس ،فضالً عن
تأثير مش��هد التصعيد في اجلهة الش��مالية لفلس��طني
احملتلة« ،ولل ِه األم ُر مِنْ َقب ُل ومِنْ بَعدُ»}.

 58شهيد ًا فلسطيني ًا و 2771مصاب ًا
برصاص الجيش اإلسرائيلي قرب حدود غزة

قالت وزارة الصحة الفلس��طينية في قطاع غزة ،مساء االثنني ،إن  58فلسطينيا ً استشهدوا ،وأصيب
 2 771آخرون بجراح مختلفة ،جراء املجزرة التي ارتكبها اجليش اإلسرائيلي ،بحق املشاركني في مسيرة
«العودة» السلمية بالقرب من احلدود الشرقية لقطاع غزة.
ج��اء ذلك في مؤمتر صحفي عقده يوس��ف أب��و الريش ،وكيل الوزارة ،في مقر مجمع الش��فاء الطبي،
غربي مدينة غزة .وقال أبو الريش« :بلغ عدد الش��هداء الذين س��قطوا بالرصاص اإلسرائيلي  58شهيداً،
ليص��ل العدد اإلجمالي للش��هداء منذ بداية املس��يرة نهاية آذار املاضي  104ش��هداء» .وأضاف« :من بني
الشهداء الذين سقطوا اليوم سبعة أطفال».
وأصيب في مس��يرات اليوم  79س��يدة ،ليبلغ إجمالي عدد السيدات املصابات  479سيدة ،وفق ذات
احلي ،أي مبعدل %50
املص��در .وأوضح أبو الريش أن ألفا ً و 359من اجلرح��ى اليوم أصيبوا بالرصاص
ّ
من مجمل اإلصابات.
ولف��ت إلى أنه من بني اإلصابات  17مس��عفاً ،أصيبوا بالرصاص احلي واالختناق جراء استنش��اق
الغ��از ،ليص��ل مجمل عدد املس��عفني املصابني منذ بداية املس��يرة  217مصاباً .وأش��ار إل��ى تضرر خمس
سيارات إسعاف خالل أحداث اليوم ،وإجمالي السيارات املتضررة ،هو  29سيارة إسعاف.
وقال أبو الريش« :كان هذا يوما ً عصيبا ً على شعبنا ،وبالرغم من التدابير الكبيرة للوزارة والتخطيط
املسبق الحتواء املشهد ،اال أن العدد الكبير من الشهداء واالصابات فاق إمكاناتنا».
وأض��اف« :الع��دد الكبير الذي وصل إلى اآلالف جعل العش��رات من احلاالت يت��م عالجها في ممرات
املستش��فيات وعل��ى األرض» .ودعا إل��ى ضرورة املس��ارعة لدعم القط��اع الصحي بقطاع غ��زة باألدوية
واالحتياجات االساسية ،وحماية جميع املؤسسات والعاملني في احلقل الصحي واإلنساني}.
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هذه االنتخابات في العالم العربي
وديمقراطية؟
حرة
ّ
كم هي ّ
للنظر في نسب املشاركة في االنتخابات العربية
أهمية كبرى ال تق ّل ،وإنْ على صعيد الدرس والتحليل،
ع��ن أهمي��ة النظر في نتائ��ج هذه االنتخاب��ات وأوزان
التش��كيالت والتي��ارات السياس��ية واملدني��ة الفائ��زة
واخلاس��رة .والظاه��ر أن حاج��ة األنظم��ة العربي��ة،
املهت�� ّزة خصوص��اً ،إل��ى الكذب بش��أن نس��ب اإلقبال
رمب��ا تفوق حاجته��ا إلى جناح من تري��د أن ينجحوا،
وسقوط من ُيراد لهم أن يسقطوا .واملؤ ّكد أن التناقص
ّ
املط��رد ف��ي نس��ب املش��اركة في االقت��راع يكش��ف أن
التدهور العريض في ثقة املواطن العربي باملؤسسات
البرملانية والتمثيلية مستم ٌّر بفداحة .ومن املصادفات
الكاش��فة ،واحملم��ودة رمب��ا ،أن إعالن املرك��ز العربي
لألبحاث ودراس��ة السياس��ات نتائج استطالع الرأي
الذي ُينجزه سنوياً ،املؤشر العربي (،)2018/2017
ي��وم األربع��اء املاض��ي ،تص��ادف م��ع انتظ��ام ثالثة
اقتراع��ات ف��ي ث�لاث دول عربية ،وجاءت فيها نس��ب
اإلقبال املتدنية لتتسق متاما ً مع واحد ٍة من أهم نتائج
هذه االس��تطالع األوفى واألش��مل عربي��اً ،وهي أن ثقة
املواطن العربي بالبرملان في بلده هي األقل ،بعد ثقته
العالي��ة نس��بيا ً باجلي��ش ،ثم األم��ن العام ،ث��م جهاز
القض��اء ثم احلكوم��ة .وهناك تفاصيل أخ��رى تتعلق
بتقييم املواطن العربي ألداء املجالس التش��ريعية في
واجبه��ا بالرقابة عل��ى احلكومات ،وتتعل��ق بالبلدان

العربية نفس��ها (املصريون ه��م األكثر ثق�� َة بالبرملان
واألردنيون هم األقل).
دعك م��ن نس��بة  %41للمش��اركة ف��ي انتخابات
الرئاس��ية املصري��ة ف��ي آذار املاض��ي ،الت��ي أعلنته��ا
الس��لطة احلاكم��ة ،فه��ي غير صادق��ة عل��ى األرجح.
وانظر إلى نس��بة املش��اركة ف��ي االنتخاب��ات البلدية
في تون��س األس��بوع املاض��ي ،الت��ي أعلنته��ا الهيئة
العليا لالنتخاب��ات ،)%33.7( ،وهي نس��بة تصويت
ُمحبط��ة ،ب��ل ميك��ن الق��ول إنها مفزع��ة ،وال س��يما أن
نس��بة التصويت في أول انتخابات نيابية بعد الثورة
ع��ام  2011كان��ت ( %52وه��ي قليل��ة) ،ذل��ك أن هذه
االنتخابات احمللية ه��ي األولى من نوعها بعد الثورة،
ع��دا عن أنه��ا الختيار ممثل��ي مجالس محلي��ة معنيّة
بتوفير اخلدمات في احلياة اليومية للمواطنني .وكان
التوق��ع الذي س��بق إج��راء عملي��ة االقت��راع أن يكون
اإلقبال أوس��ع ،وأن ينشأ منها مشه ٌد يدل على مستج ٍّد
مهم في خريطة تو ّزع التش��كيالت احلزبية القائمة في
البلد .وميكن إرجاع أمر ضعف اإلقبال على التصويت
إلى مقادير اليأس الثقيل��ة من أداء عموم األحزاب ،في
ما يخص حل املشكالت االقتصادية احلادّة ،خصوصا ً
بشأن الشباب.
أما في العراق ،فبحسب مفوضية االنتخابات في
إعالن أولي لها ،بلغت نسبة التصويت في االنتخابات

النيابية التي جرت األس��بوع املاضي ،نحو  %44ممن
يحق لهم التصويت ،وهي نس��بة يشكك فيها كثيرون،
يقولون إن النسبة بالكاد وصلت إلى  .%25واملعلوم أن
دعاة مقاطعة هذه االنتخابات نشطوا جيدا ً في مناوأة
العملي��ة االنتخابية برمتها ،الت��ي لم تتوقف بصددها
مق��االت الرأي التي نش��رت عن الطائفي��ة الفائضة في
ّ
يحف مبرش��حني متنافس�ين
ه��ذه العملية كلها ،وع ّما
من سوء الس��معة والتو ّرط في الفساد .وتؤشر نسبة
التصويت املعلنة إلى ضعف اإلقبال العام ،على الرغم
من اإلنف��اق العالي ال��ذي صرفه مرش��حون كثيرون،
ّ
يحق
ومن النش��اط الدعائي الرس��مي باجتاه دفع من
لهم التصويت إلى صناديق االقتراع.
وفي لبنان ،أُعلن أن نسبة االقتراع في االنتخابات
النيابية التي انتظمت األس��بوع املاض��ي بلغت ،%49
وق��د ج��رى االقت��راع مبوجب قان��ون جدي��د (التمثيل

جيدة
خليل
الحية :زيارتنا لمصر ّ
ّ
وماضون بمسيرات العودة
ق��ال نائ��ب رئي��س حرك��ة املقاوم��ة اإلس�لامية
«حم��اس» ف��ي قطاع غ��زة خلي��ل احلي��ة ،إن زيارة
احلركة ملصر كانت لساعات قليلة في إطار العالقات
الثنائي��ة ب�ين مص��ر وقط��اع غ��زة ،واصف��ا ً الزيارة
باجلي��دة .وأض��اف القي��ادي بحماس ف��ي تصريح
خالل أدائه واجب العزاء لعائلة الشهيد الطفل جمال
عفانة مبدينة رفح ،أن «الزيارة كانت جيدة حلش��د
الدعم العربي مع القضية الفلس��طينية وعلى رأسها
مصر».
وأك��د احلي��ة وق��وف مص��ر بجان��ب احل��ق
الفلس��طيني واس��تعدادها للوق��وف مع قط��اع غزة
وتخفي��ف احلص��ار وفتح معب��ر رفح كلما س��نحت
الظ��روف لذل��ك .وتابع« :ناقش��نا خالل اللقاء قضية نقل الس��فارة األمريكية إل��ى القدس ،وما
تتعرض له القضية الفلسطينية من محاوالت الستهدافها.
وأك��د احلية أن الش��عب الفلس��طيني مصمم على املضي مبس��يرة الع��ودة ،حتى حتقيق
أهدافها .وقال« :غدا ً نلتقي مبسيرات العودة ،لنحقق أهداف شعبنا».
وطال��ب احلي��ة العالم احلر للوقوف لثن��ي أمريكا عن نقل س��فاراتها ملدينة القدس ،ورفع
احلصار عن قطاع غزة.
ووصل وفد حركة املقاومة اإلسالمية «حماس» برئاسة رئيس مكتبها السياسي إسماعيل
هني��ة إلى قط��اع غزة ،وذلك بعد عدة س��اعات م��ن زيارته الس��ريعة إلى العاصم��ة املصرية
القاهرة.
وتأت��ي زيارة الوفد ملصر في وقت يس��تعد فيه الفلس��طينيون للمس��يرة املليونية الكبرى
إحيا ًء للذكرى السبعني للنكبة واعتراضا ً على نقل السفارة األمريكية للقدس احملتلة واعتراف
الرئي��س األمريك��ي دونال��د ترامب بالق��دس عاصم��ة للكيان الصهيون��ي ،وتنديدا ً باس��تمرار
احلصار املفروض على قطاع غزة منذ  12عاماً}.

هكذا يستع ّد المجلس الدستوري لمقاربة الطعون االنتخابية!
عل��ى عك��س اعتقاد البع��ض أنّ املجل��س الدس��توري ،رئيس��ا ً وأعضاء
«قاعدين بال شغل» ،وينتظرون الطعون في االنتخابات البلدية واالختيارية
والنيابي��ة للعم��ل ،يب��دو املجلس «خليّ��ة نح��ل» ملواكبة اجلديد ف��ي العالم
الدس��توري ش��رقا ً وغرباً ،حيث ينطلق في ورش��ة مفتوح��ة ملقاربة الطعون
االنتخابية املنتظرة على أبواب اس��تحقاق  6أيار .فكيف يس��تع ّد ملواجهة ما
َ
منتظر؟
هو
يعترف مرجع دس��توري ب��أنّ القانون اجلدي��د لالنتخابات فرض على
رئي��س املجل��س الدس��توري وأعضائ��ه إقام��ة ورش��ة قانونية ودس��تورية
ملقاربة التعقيدات التي جمعها القان��ون اجلديد في اآلليات املعتمدة في أكثر
م��ن محط ٍة انتخابي��ة ،وما حملته بعض احملطات الدس��تورية من تناقضات
تؤدي الى مزيد من الطعون أمام املجلس بعد إقفال صناديق االقتراع وإعالن
النتائج النهائية ،مبا فرضته من آليات يختلط فيها علم احلس��اب والنسبية
مع الصوت التفضيلي في آن.
وعلي��ه ،يضي��ف املرج��ع ،فإنه ف��ي مقابل اآللية الس��هلة الت��ي اع ُتمدت
للتصوي��ت ف��ي صنادي��ق اإلقت��راع من خ�لال وق��ف الترش��يحات اإلفرادية
وحصرها باللوائح االنتخابية املطبوعة سلفا ً في شكلها ومضمونها ،وصوال ً
الى اعتماد الص��وت التفضيلي الواحد ،فإنّ هناك ك ّما ً من التعقيدات املنتظرة
بع��د إقف��ال صنادي��ق االقت��راع ،وحتديدا ً عن��د بدء الف��رز لتحدي��د احلاصل
االنتخابي األول ومن ثم الثاني الذي يحدّد نسبَ التمثيل التي حازته اللوائح
املتنافس��ة كل على حدة ،قبل دخول مرحلة تعداد الصوت التفضيلي لتحديد
الفائزين وتوزيع احلصص على اللوائح نسبياً.
عن��د هذه احملط��ات التي ال ب�� ّد منها ،يه��اب رئيس املجلس الدس��توري
وأعض��اؤه ما س�� ُيطرح من طعون وه��م يس��تعدون لهذه املرحل��ة بكثير من
اجلدّي��ة ،انطالقا ً من إجراء قراءة متأ ّنية للقانون بهدف تبس��يطه ملواجهة ما
ميكن أن تطاله الطعون املتوقعة من أس��باب حتاكي حاالت وش��كاوى ميكن

ٌ
تش��كيالت مدني ٌة
النس��بي) ،طاملا دعت إلى ترس��يمه
واس��عة ،ص��دورا ً ع��ن رؤية تعتب��ره صيغ�� ًة متقدمةً
يتخ ّفف منها لبنان نسبيا ً من ثقة احلسابات املذهبية
والطائفي��ة ف��ي عملي��ة التصوي��ت ،وه��و ما ل��م يتأ ّكد
عملي��اً .وكان��ت نس��بة اإلقبال ف��ي انتخاب��ات 2009
هي  .%54ولبنان في «املؤش��ر العرب��ي» املعلن أخيرا ً
متد ّني املنزلة بش��أن تقييم املواطن فيه بأداء البرملان
في واجبه الرقابي على احلكومة.
املوجز األوضح في املس��ألة أن حالة تآكل احترام
املواطن العربي املؤسس��ات التمثيلية ف��ي بلده تزداد
ح��د َة ،وذلك بينما يقيم املواطن نفس��ه على قناع ٍة بأن
النظام الدميقراطي هو األنسب للحكم في بلده ..ولكن،
يبدو أن الدميقراطية التي يش��تهيها ال تتمثل بالطبقة
السياس��ية ،ووجوهها املك�� ّررة ،واملعاد استنس��اخها
مرة بعد مرة}.

��جل لدى هيئة اإلش��راف
تو ّقعه��ا ،نظرا ً ال��ى حجم املخالفات املرتكبة وما ُس ّ
على االنتخابات من شكاوى ،وما أُحيل على األجهزة القضائية من مراجعات
مماثل��ة .ويضاف اليها بالطبع م��ا نتج من النتوءات املتع��ددة التي يحويها
القان��ون ف��ي كثير من مواده وما س��مح به م��ن إمكان اللجوء الى كل أش��كال
الطعون اجلماعية واإلفرادية.
فه��و يتيح اللج��وء الى تبادل الطع��ون بني أعضاء الالئح��ة االنتخابية
نفس��ها وفي ما ب�ين هذه اللوائح املتنافس��ة ،وما بني مرش��ح وآخ��ر بنحو ال
املتخصص��ون ف��ي الطع��ون النيابية في كثي��ر من دول
يتوقع��ه املش�� ّرعون
ّ
العال��م .وعل��ى عك��س ما حمل��ه القان��ون اجلدي��د ال��ذي يتباهى ب��ه بعض
صانعي��ه ،ف��إنّ ال��دول املتقدمة الت��ي حاولنا تقليدها والس��ير عل��ى خطاها
اعتم��دت قوانني انتخاب أكث َر وضوحا ً وش��فافية ،اس��تندت فيه��ا الى آليات
واضحة في كل املراحل التي حتاكي دميوقراطية متثيل ال يرقى اليها الش��ك،
وهي تختلف في ش��كلها واملضمون عن القان��ون اللبناني اجلديد الذي جمع
ودم��ج في مراحل��ه املختلفة بني قوانني ع��دة وصاغ قانون��ا ً – على الطريقة
اللبنانية – ال شبيه له في العالم.
ولذلك فقد انتهت القراءة األ ّولية التي أجراها املجلس الدستوري للقانون
ف��ي خطوطه العريضة قبل الغ��وض في مواده بالدق��ة املطلوبة ،الى حتديد
اخلل��ط احلاصل ما بني العناصر التي تقول بالنس��بية اخلالصة أو «بصوت
واح��د ملرش��ح واحد» من خالل اإلعتم��اد على صوت تفضيل��ي واحد ،وهو ما
أدّى عملي��ا ً ال��ى قانون أقل ما يق��ال فيه أنه هجني ،وفيه ما يكفي من اس��باب
إبطال��ه الحقا ً والتفاهم على ضرورة اعتم��اده ملرة واحدة .وهو ما عبّرت عنه
بالدرج��ة األولى تركيبة بعض اللوائح التي جمعت مجموعة من املرش��حني
ال يجمعهم منطق سياس��ي وال معايير وال برنامج واضح س��وى أنها ش�� ّكلت
«قارباً» يعبر بهم في مرحلة متتد ما بني  26آذار تاريخ انتهاء تش��كيلها ،الى
 7أيار تاريخ اعالن النتائج ،من مواقعهم احلالية الى ساحة النجمة.

واس��تعدادا ً مل��ا هو متوق��ع من طعون ،باش��ر املجلس الدس��توري بعد
مبس��طة للقانون املعتمد ورش��ة عم��ل دس��تورية وقانونية
إجرائ��ه ق��راءة ّ
بإج��راء مقارب��ة علمي��ة منوذجية ف��ي دائ��رة انتخابية مختلط��ة جتمع 13
مرش��حا ً يتنافس��ون ف��ي قضاءَين وتتع��دّد فيه��ا مذاهب املرش��حني .وعلى
أساس أنّ ثالث لوائح من اصل خمس فازت باحلواصل اإلنتخابية املطلوبة
لضم��ان فوزها باملقاع��د وعليها توزي��ع الفائزين .والالفت أنّ ه��ذه املقاربة
أدّت ال��ى نتيج��ة صادمة ال تش��به م��ا تقول ب��ه الدميوقراطية ال في ش��كلها
وال ف��ي مضمونه��ا وال ف��ي اهدافه��ا مطلقاً ،وحتدي��دا ً عندما ف��از أحد اعضاء
الالئح��ة الثالثة التي نالت مقعدا ً واحدا ً رغم نيله نس��بة  %2،4من األصوات
التفضيلية وخس��ر مرش��ح آخر من الئحة أخرى كان قد ن��ال  % 7،5من هذه
األصوات.
وعلى هذه اخللفيات ميضي املجلس الدستوري في مشواره االستباقي
النتخاب��ات الس��ادس من أي��ار غائصا ً ف��ي كثير من م��واد القان��ون من أجل
إج��راء املقارب��ة الدقيقة ل��كل موضوع أو ش��كوى محتملة ،وهو سيس��تعني
باختصاصيّ�ين يض ّم��ون خبراته��م الى ما ل��دى بعض أعض��اء املجلس من
َ
جلان القيد العليا في أكثر من عملية انتخابية،
قدرات ،وسبق لهم أن رئسوا
وله��م ب��اعٌ طوي��ل ف��ي تفس��ير امل��واد القانوني��ة والدس��تورية االنتخابي��ة
واستش��فاف مراميها وم��ا قصده املش��ترع وخلفياتها التي ميكن أن تس��هل
النظر في كثير من الطعون املرتقبة ،بنس��بة كبيرة من الصدقية والش��فافية
ّ
احلق وكشف املز ّور واملستور.
ما يؤدّي الى إحقاق
وبن��ا ًء على ما تق��دّم ،يدرك أعضاء املجلس الدس��توري انّ املس��ؤولية
امللق��اة على عاتقهم جس��يمة وكبي��رة ،وأنّ عل��ى بقية املؤسس��ات أن تقوم
بعمله��ا ،ولذل��ك فه��ي تنتظ��ر أن ترفده��ا هيئة اإلش��راف عل��ى االنتخابات
بتقريرها النهائي الذي يع َّول عليه كثيراً ،ما يفرض النظر اليه عند البتّ بأيّ
طعن يق َدّم أمامها مبا يرضيها دستوريا ً وقانونيا ً ويعيد احلق الى أصحابه،
ووقف كل اشكال الظلم إن ُوجد.
أما احلديث عن املهاترات االنتخابية وما يرافق التحضير لها من مواقف
حتاكي كل أش��كال التحريض السياس��ي او املذهبي التي تذكي الفتنة ،فهي
ليس��ت من مس��ؤولياتها ما دامت جترى قبل اقفال صناديق االقتراع ،سوى
م��ا ينعكس على نتائج االنتخابات ،وهو م��ا ال ميكن التثبّت منه بدقة تؤدي
الى قبول أيّ طعن أو رفضه}.
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مظاهرات متواصلة في مدن العالم نصرة لفلسطين

تواصل��ت في مدن وعواصم عربية وعاملية املظاهرات
واالحتجاج��ات الش��عبية املن��ددة باملج��زرة اإلس��رائيلية
في غ��زة يوم االثنني ،ورفض��ا ً لنقل الس��فارة األمريكية إلى
القدس احملتلة وإحياء للذكرى الـ 70للنكبة.
وتلبي��ة لدع��وات هيئ��ات عربي��ة وإس�لامية وعاملية
خرج��ت التظاه��رات في مختلف امل��دن العاملي��ة والعربية
بالتزامن مع مواجهات ش��هدتها الضف��ة الغربية مع قوات
االحت�لال ،فيم��ا تواصل��ت فعاليات مس��يرة الع��ودة على
الس��ياج الفاصل بني غ��زة واألراضي الفلس��طينية احملتلة
عام .1948
فف��ي تركي��ا تواصل��ت التظاه��رات املن��ددة مبج��زرة
االحت�لال ف��ي غ��زة ،وتضامنا ً م��ع مدينة الق��دس احملتلة،
حيث ش��هدت اس��تامبول ومدين��ة ديار بك��ر جنوبي البالد
مس��يرة حاش��دة جابت أرجاء املدينة ورفعت فيها األعالم
الفلس��طينية وعب��ارات التندي��د باالحت�لال اإلس��رائيلي
والواليات املتحدة األمريكية.
أم��ا ف��ي تون��س ،فق��د ش��ارك مئ��ات الصحفي�ين
والسياس��يني ونش��طاء املجتم��ع املدن��ي ،ف��ي الوقف��ة
االحتجاجي��ة ق��رب مق��ر الس��فارة األمريكي��ة بالعاصم��ة
تونس تنديدا ً باملجزرة اإلسرائيلية في غزة ،نصرة ملدينة
القدس احملتلة.

ورف��ع املتظاه��رون األع�لام الفلس��طينية ،مردّدي��ن
ش��عارات من قبي��ل «الق��دس عاصمة كل فلس��طني» ،و«ال
تطبي��ع على أرض تونس ..ال تفريط في أرض فلس��طني»،
و«ال ع��ودة ع��ن ح��ق الع��ودة» ،مطالب�ين مبوق��ف عربي
وإسالمي حازم ضد االحتالل واإلدارة األمريكية.
وف��ي العاصم��ة البريطانية لندن تظاه��ر اآلالف أمام
مق��ر احلكومة البريطانية تضامنا ً م��ع غزة واحياء لذكرى
الـ 70للنكبة الفلس��طينية ،بدعوة من املنتدى الفلسطيني
واملنظمات املتضامنة مع الشعب الفلسطيني.
كما شهدت العاصمة االيرلندية دبلن مظاهرة حاشدة

إحي��اء لذكرى النكبة ونصرة لغزة ،ورفضا ً لنقل الس��فارة
األمريكية إلى القدس احملتلة ،رفع فيها املشاركون األعالم
الفلس��طينية الفت��ات حمل��ت عب��ارات تندد بالسياس��ات
األمريكية.
وفي العاصمة الدمنركي��ة كوبنهاغن نظمت مظاهرة
حاشدة شارك فيها ممثلون عن األحزاب ومنظمات املجتمع
املدني ،كما ش��ارك فيها وزير اخلارجية الدمنركي ورئيس
اجلمعية العمومية لالحتاد األوروب��ي ونواب في البرملان
الدامنركي واألوروبي.
وف��ي إس��بانيا ،ش��هدت مدين��ة إش��بيلية مس��يرة

سياسة نظام األسد في صناعة اإلرهاب والمتاجرة به
ال يواف��ق أغلب قادة دول العالم بش��ار األس��د على سياس��ته الدموية
في س��ورية ،وال يق ّر بش��رعية القتل اجلماعي والتعذي��ب حتى املوت التي
يطبقه��ا وحلفاؤه للحفاظ على مواقعهم ومكتس��باتهم ،كم��ا أن أحدا ً منهم
ال يجه��ل العواقب الوخيمة للتغاضي عن اس��تخدام األس��لحة الكيميائية،
أو حص��ارات التجوي��ع ،أو القص��ف العش��وائي عل��ى املدني�ين بالبراميل
املتفج��رة ،الغبيّة مثل من يأمر بإلقائها .لكنهم س��محوا به��ا جميعاً ،ألنهم
ٌ
طرف ال
كان��وا يكرهون ،بش��كل أكبر ،فكرة أن ينتزع الس��لطة في س��ورية
يثقون بتعاونه ،وال يعرفون إذا ما كان سيضع الدولة السورية وأجهزتها
في املس��تقبل في خدم��ة أهدافهم األمنية واالس��تراتيجية ،كما فعل األس��د
ال��ذي لم تكن لديه ،ف��ي التعامل مع الدول األجنبية ،أي��ة مبادئ وطنية أو
دينية أو إنس��انية ،س��وى مبدأ االحتفاظ بالس��لطة ،واحتكاره��ا إلى األبد
وتوريثها ألبنائه.
وإذا كان��ت س��ورية تعن��ي ،ف��ي نظ��ر موس��كو وطه��ران ،مس��رحا ً
الس��تعراض القوة ،وحقل مناورات استراتيجية وتقنية ،ومعبرا ً للجيوش
اإلمبرطوري��ة ،وفرصة ملواجهة رخيصة التكالي��ف مع خصومهما ،جتري
ش��عب ليس شعبهم ،فهي بالنسبة
على أرض غير أرضهم ،وعلى حس��اب
ٍ
إل��ى الغربيني أجه��زة أمنية وش��راكة اس��تراتيجية في مواجه��ة اإلرهاب
ال��ذي مت التس��ويق له وصناعت��ه بوصفه خطرا ً أو مص��در مخاطر ال ميكن
تقديرها ،منذ زوال البعبع السوفياتي ،مشروعا ً حلرب عاملية غير نظامية،
عاب��رة حدود الزمان واملكان ،يب ّرر اإلنفاق املتزايد على القطاع العس��كري،
وه��و القطاع الذي يكاد يتحول أيضا ً إلى القط��ب األبرز واألهم في منظومة
اإلنت��اج الرأس��مالي املعول��م ،مبا يؤمن��ه م��ن احلماية واالتس��اق جلميع
القطاعات األخرى ،وإدارة عملية العوملة ،وانتزاع جزء من الريوع العاملية

بقلم :برهان غليون
لصال��ح الدول��ة التي متلك احتكار القوة أو الس��يطرة عل��ى النصيب األكبر
منها (.)...
هكذا ب��دل أن يتعاون مع اآلخري��ن ،للقضاء على التط�� ّرف واإلرهاب،
تخصص نظام األس��د في تصني��ع التطرف واإلرهاب .وفي الوقت نفس��ه،
إنت��اج مضادّات��ه ،ليجع��ل اآلخرين يطلبون مس��اعدته ،ويعتم��دون عليه
ويدين��ون له .وبالتالي ،وهذا هو املهم ،أن يقبلوا منه ،في مقابل املس��اعدة
في املعلومات أو الكف عن اس��تهدافهم باإلره��اب ،كل ما يفعله في الداخل
الس��وري وفي اإلقليم .وهذا ما حصل عليه بالفعل .فلم يحاسب األسد على
أي جرمي ٍة ارتكبها ،ال بحق الش��عب الس��وري ،وال بحق الشعوب املجاورة
في لبنان وفلس��طني واألردن والعراق .لقد جنح األسد ،أو نظامه باألحرى،
ف��ي أن يخلق س��وقا ً خاصة ب��ه ،لتصنيع اإلره��اب وتوري��ده ومكافحته،
وحتويله إلى بضاعة مت ّكنه من أن ينتزع موقع الش��ريك الذي ال يس��تغنى
عن��ه في احلرب على اإلرهاب ،بل أحد أبرز معلميه��ا .والواقع أن االقتصاد
السياس��ي لإلرهاب ،تصنيع��ا ً وتوزيعا ً ومكافح ًة ،أصب��ح العمود الفقري
واحلامل الرئيس��ي لنظام األس��د ،والقطاع القائد واألكثر مردودا ً سياس��يا ً
وأيديولوجيا ً وعسكريا ً فيه.
ً
ل��م يكن اس��تثمار الغرب األه��م واألكبر في نظ��ام األس��د اقتصاديا أو
سياسيا ً أو تقنيا ً أو علمياً ،فليس لهذا النظام قيمة في جميع هذه املجاالت.
لذلك لم تستفد س��ورية أبدا ً من مثل هذه االستثمارات .ما كان يهم الغرب،
وم��ا وجد أن من املمكن لس��ورية األس��د أن تقدمه ،وتك��ون طليعة فيه ،هو
قط��اع األم��ن مبا يعنيه من مش��اركة أجه��زة الدولة الس��ورية في مكافحة
اإلره��اب والتط�� ّرف ف��ي الداخل واخل��ارج ،ومس��اعدتها
على تطبيق اخلطط الدولية املتعلقة به .وقد اقتنع األسد
األب واالب��ن بدورهما و«رس��التهما» العاملية ،وجعال من
س��ورية مختبرا ً لتطوير تقنيات صنع التط ّرف واإلرهاب،
ومكافحته بشتى الوس��ائل املخابراتية والعنيفة ،مبا في
ذلك إيجاد مجموعات إرهابية وإبادتها لكس��ب الصدقية
ف��ي هذه احل��رب ،وواجهة لعرض بضاعته��م على الدول
األجنبية في الوقت نفسه.
وكما اس��تخدموا ش��عار املقاوم��ة إلس��رائيل ذريعة
لتجريد الشعب من حقوقه السياسية واملدنية ،وحرمانه
من أي مشاركة في تقرير مصيره ومصير بلده ،استخدموا

حاش��دة ش��ارك فيها آالف الناش��طيني املؤيدي��ن للقضية
الفلس��طينية ،تنديدا ً باملجزرة اإلسرائيلية في غزة ،رفعوا
فيها األعالم الفلس��طينية ورددوا هتافات منددة باالحتالل
اإلسرائييلي.
كم��ا خرج��ت تظاه��رة ف��ي العاصم��ة الهولندي��ة
أمس��تردام دعما ً لـ«مسيرة العودة» في قطاع غزة ،وإحيا ًء
للذكرى السبعني للنكبة الفلسطينية.
ونظمت حرك��ة مقاطعة إس��رائيل « »BDSاملس��يرة
الت��ي انطلق��ت م��ن مي��دان دام ،رف��ع خالله��ا املش��اركون
الفت��ات تدعو إلى احلري��ة وإنهاء االحت�لال وإقامة الدولة
الفلسطينية ،وعاصمتها القدس .والى سفح قلعة الشقيف
ف��ي بلدة أرنون ف��ي النبطية (جنوب لبنان) ،ش��ارك آالف
اللبناني�ين والفلس��طينيني ف��ي مس��يرة الع��ودة الكبرى،
إحيا ًء للذكرى السبعني لنكبة فلسطني.
وحت��ت ش��عار «راجع�ين» ،جت ّم��ع اآلالف ف��ي باحة
القلعة التي خبرت املقاومة الفلس��طينية منذ الس��تينيات
حتى االجتياح اإلس��رائيلي عام  ،1982إذ ح ّول الفدائيون
الفلس��طينيون واملقاوم��ون اللبناني��ون القلع��ة إلى موقع
عس��كري .ومن��ذ ع��ام  ،1982ح ّوله��ا الع��د ّو الصهيون��ي
إل��ى ثكنة عس��كرية رصدت املنطق��ة احمل ّررة ف��ي النبطية
ومحيطها والشريط احملتل حتى عام .2000
عصر ي��وم الثالث��اء لبّ��ى اآلالف دعوة لق��اء األحزاب
والق��وى الوطني��ة اللبناني��ة وحركة «حم��اس» وحتالف
الق��وى الفلس��طينية إل��ى مس��يرة الش��قيف .عن��د نهاي��ة
املس��يرةّ ،
نظ��م احتفال خطاب��ي حتدث فيه ممثل��و القوى
الفلس��طينية ورئي��س كتلة الوف��اء للمقاوم��ة محمد رعد،
واألم�ين العام للتنظيم الش��عبي الناصري النائب أس��امة
س��عد .الكلمة األبرز كانت لرئيس املكتب السياسي حلركة
«حماس» إس��ماعيل هنيّة ،الذي توج��ه إلى احلضور ،من
قط��اع غ��زة احملاصر ،ف��ي كلمة عب��ر الهاتف .هنيّ��ة توعّ د
الع��د ّو بأن «الزم��ن بيننا طويل ،واحلس��اب الفلس��طيني
عس��ير» ،داعيا ً حرك��ة «فتح» والفصائل الفلس��طينية إلى
«عقد مجلس وطني توحيدي» .أما الس��لطة الفلس��طينية،
فقد دعاها هنية إلى «اإلعالن رس��ميا ً ع��ن إلغاء اتفاقيات
أوس��لو وس��حب االعت��راف بالكي��ان الصهيون��ي» .وختم
بإلق��اء الس�لام «على هذا اجلن��وب الذي ش��هد البطوالت،
وعل��ى أهلنا ف��ي كل املخيمات وفي اليرم��وك واألردن وكل
مكان»}.

احل��رب عل��ى اإلرهاب وس��يلة لتخدي��ر النظ��ام الدولي ،وحتيي��ده ،ونيل
صمته وس��كوته عن اجلرائم الداخلية واخلارجية التي لم ّ
يكف النظام عن
ارتكابها ،للحفاظ على وجوده وتوسيع دائرة سيطرته ونفوذه وممتلكاته.
هكذا حت ّول قطاع األمن  -القمع إلى محور بناء العالقات السورية الدولية.
وكانت مذبحة حماة إحدى «الرسائل» الدموية التي أرسلها األسد األب إلى
الغرب ،املسكون باخلوف من عمليات التفجير اإلرهابية اإلسالمية ،أوراق
اعتم��اد في احل��رب الدولية املعلنة عل��ى اإلرهاب .وفي هذا الس��ياق ،كان
اخللط بني التط ّرف واإلسالم من جهة ،واملطابقة بني املعارضة السياسية
وأي انتقاد لطريقة حكمه واإلسالم إحدى تقنيات هندسة العنف واإلرهاب
وش��رعنتهما ،حت��ى أصب��ح م��ن املف��روغ منه ،ف��ي نظ��ر النظ��ام وأتباعه
وأنص��اره ،أن جميع تظاه��رات النقد واملس��اءلة واالحتج��اج ،مهما كانت
أفكاره��ا والقائمون عليها ،ح��ركات إرهابية متط ّرف��ة ال نقاش في ضرورة
القضاء عليها وسحقها بكل الوسائل.
باختص��ار ،كان القضاء على التط ّرف اإلس�لامي ،ومن ورائه اإلس�لام
«احلاض��ن» للتط�� ّرف ،ه��و العرض الرئيس��ي املغ��ري الذي قدم��ه النظام
الس��وري للغ��رب ،وجنح م��ن خالله في أن ميوضع نفس��ه ف��ي مركز مهم
داخ��ل اس��تراتيجيته الدولية ملكافح��ة التط ّرف واحلفاظ عل��ى األمن ،وأن
يحظ��ى لقاء ذل��ك بثقة الغ��رب وتأييده ،ويضمن لنفس��ه معامل�� ًة خاص ًة
جت ّنبه أي مساءل ٍة دولي ٍة سياسي ٍة أو قانوني ٍة أو أخالقي ٍة عما يقوم به ،وما
ميارس��ه من انتهاكاتٍ غير مس��بوقة للقانون وحقوق الناس .وبش��راكته
هذه مع الغرب ضد االرهاب ،حظي األس��د باملعاملة اخلاصة التي جعلته
مطل��ق اليدين في اس��تخدام العنف في قمع مظاهر االعت��راض ،أو االنتقاد
السياس��ي في الداخل ،حتى البس��يط منه��ا .بل لقد أصب��ح يبالغ متعمدا
ف��ي اإلفراط في العنف واس��تخدام أبش��ع الوس��ائل للتنكي��ل باملعارضني
وس��جنهم املؤبد ،وفي انتهاك كل القيم واألع��راف والتقاليد املرعية عاملياً،
ليقن��ع الغ��رب بفائدة الرهان عليه ع��دوا ً موثوقا ً في احل��رب على التط ّرف
اإلس�لامي واإلسالم السياسي ،مس��تعدا ً لتنفيذ جميع املهام الصعبة التي
لش��عب في اس��تخدامها .وبقس��وته في
تت��ردد النظم السياس��ية التابعة
ٍ
س��حق اإلسالميني مهما كانوا ،وإخضاع مجتمع املسلمني بالقوة والشوكة
واجباره على احترامه ،جيّر حلس��ابه جميع مش��اعر اخلوف من اإلس�لام
والعداء للمس��لمني الذي راكمتها في الغرب عق��ود طويلة من الصراع على
الهيمنة على الشرق األوسط ،قبل االستقالالت وبعدها.
ومم��ا زاد م��ن أهمي��ة األس��د ونظامه في اقتص��اد «االم��ن العاملي» ما
س��ودته أجهزة مخابراته من إمس��اك قوي مبفاتيح أس��رار ق��وى متطرفة
وإرهابية عديدة صنعها بنفس��ه ،أو جنح في اختراقها في منطقة اإلرهاب
الدولي الرئيس��ية ،وذلك بالتوازي مع تفاقم مخ��اوف املجتمعات الغربية
م��ن اعت��داءات املجموع��ات املتط ّرف��ة اإلس�لامية ،وخ��وف حكوماته��ا من
عمليات زعزعة االستقرار بعد تع ّرض عواصمها لبعض التفجيرات التي ال
يستبعد أبدا ً أن يكون قس ٌم منها من صنع األجهزة األمنية للدول املستثمرة
في اإلرهاب}.
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ماذا بعد االنسحاب األميركي من االتفاق النووي مع إيران؟
مضي عام ونيف على توليه الرئاسة
أخيراً ،وبعد
ّ
األميركية؛ نفذ الرئيس دونالد ترامب وعده االنتخابي
باالنس��حاب من «خط��ة العمل الش��املة املش��تركة»
(املعروف��ة باالتف��اق الن��ووي) ،ال��ذي توصل��ت إليه
واش��نطن وقوى دولية أخرى مع إي��ران في  14متوز
 ،2015وترج��م عداءه الواضح له��ذا االتفاق بوصفه
أبرز معالم تراث سلفه الرئيس باراك أوباما.
اس��تقبلت طه��ران االنس��حاب األميرك��ي ب�ين
دعوات بالرد املماثل س��ريعا ً -وخاصة من قبل القادة
العس��كريني الذين باركوا الق��رار األميركي -ودعوات
مطالب��ة للحكومة وأنصارها بالتريث ،اختبارا ً ملوقف
بقي��ة ش��ركاء االتف��اق (وخاص��ة األوروبي�ين) بع��د
تأكيدهم البقاء فيه.
على املس��توى الفني؛ خروج أحد شركاء االتفاق
الن��ووي منه ال يعني إنهاء االتفاق وانهياره ،ال س��يما
أن هذا الش��ريك لي��س إيران التي تش��كل أحد طرفيه،
أما اخلمس��ة الباقون فيشكلون الطرف اآلخر .وما دام
الط��رف اآلخر لم ينس��حب م��ن االتف��اق مجتمعا ً -بل
فقط أحد الشركاء فيه انسحب منه -فذلك ال يلغيه.
أما عملي��اً؛ فإن االنس��حاب األميركي ي��ؤدي إلى
انهي��ار االتف��اق باعتب��ار أن الوالي��ات املتح��دة متثل
الطرف األساسي بالنس��بة إلى إيران في هذا االتفاق.
ص��ح التعبي��ر؛ ف��إن االتف��اق كان أساس��ا ً ب�ين
وإذا
ّ
اجلانب�ين دون غيرهما ،ثم إن إعادة واش��نطن فرض
العقوبات -التي ُرفعت مبوجب االتفاق نفسه -تعني
انهي��ار أح��د العمودين اللذي��ن ُبني عليهم��ا (أي رفع
العقوبات).

املوض��وع يقودنا إلى س��يناريو بق��اء االتفاق النووي
دون واش��نطن ،الذي ملّح إليه الرئيس حسن روحاني
ف��ي تصريح ل��ه ُقبي��ل إعالن ترام��ب االنس��حاب من
االتف��اق .فق��د قال روحان��ي« :إذا متكنا م��ن احلصول
عل��ى ما نري��ده م��ن االتف��اق دون أمي��ركا ف��إن إيران
ستظل ملتزمة باالتفاق ..ما تريده إيران هو أن يضمن
املوقع��ون غير األميركيني مصاحلنا ..وفي هذه احلال
ف��إن التخلص من الوج��ود األميركي املؤذي س��يكون
مناسبا ً إليران».
وقد كرر ذلك روحان��ي في خطابه ردا ً على إعالن
نظيره األميركي االنسحاب من االتفاق النووي ،فقال:
«إذا حققن��ا أه��داف االتف��اق بالتع��اون م��ع األعضاء
اآلخرين فإنه س��يظل س��ارياً ،وباخل��روج من االتفاق
تق ّوض أميركا -بشكل رسمي -التزامها جتاه معاهدة
دولية».

بقلم :صابر غل عنبري
مع ذلك؛ ربطت طهران موقفها النهائي مبشاوراتها
ومباحثاتها مع الترويكا األوروبية (أملانيا وبريطانيا
وفرنسا) وروس��يا والصني ،ومبوقفهم من االنسحاب
األميرك��ي من االتفاق النووي ،وما الذي س��تفعله تلك
الدول على األرض.
إل��ى اآلن؛ تؤك��د مواقف التروي��كا األوروبية أنهم
باقون في هذا االتفاق ،مما يؤكد وجود سيناريو «بقاء
االتفاق الن��ووي دون الوالي��ات املتح��دة األميركية»،
ويعطي بصيص أمل من شأنه أن ينقذ هذا االتفاق.
امللح هو :هل سينجح هذا السيناريو
اآلن السؤال ّ
ف��ي احلفاظ عل��ى االتف��اق النووي؟ اإلجاب��ة عن ذلك
تتوقف على اإلجابة عن س��ؤال آخ��ر أكثر أهمية حول
م��دى الت��زام التروي��كا األوروبي��ة احللي��ف التقليدي

اتفاق بدون أميركا

احلقيق��ة أنه بع��د خ��روج الوالي��ات املتحدة من
الصفقة النووي��ة أصبحت الكرة في امللعب األوروبي،
وبش��كل أو آخ��ر امللعب�ين الصين��ي والروس��ي .ه��ذا

لواش��نطن مبوقفه هذا عمليا ً ودوافعه التخاذ مثل هذا
املوقف؟
ه��ذا املوق��ف األوروبي يع��ود إلى أح��د العاملني
التاليني :األول ،أن تكون أوروبا -وعلى وجه التحديد
الترويكا األوروبية -قد قررت مواجهة القرار األميركي
فع�لاً وعلى أرض الواق��ع ،والثاني ،أن��ه بعد رضوخ
التروي��كا لإلرادة األميركية -أمام إص��رار ترامب على
موقف��ه من االتف��اق -حصل خ�لال األس��ابيع واأليام
املاضية التي س��بقت إعالن الرئي��س األميركي ،تفاهم
وتنس��يق وف��ق مب��دأ توزي��ع األدوار ب�ين الطرف�ين،
مبوجبه تعلن الترويكا اس��تمرار التزامها بهذا االتفاق
لتحقيق هدفني:
أوالً ،بق��اء إيران ف��ي االتفاق ومن��ع تنفيذ وعوده
بالعودة إلى أنش��طتها النووية ،وكذل��ك منعا ً النهيار
نظ��ام املراقب��ة الش��ديدة ال��ذي تخض��ع له املنش��آت
النووي��ة اإليراني��ة مبوج��ب االتف��اق نفس��ه .وثانياً،
استثمار هذا املوقف في مفاوضات محتملة مع إيران،
أمالً ف��ي أن يحقق اختراقا ً في املوقف اإليراني بش��أن
تعديل االتفاق النووي حتت طائلة تهديد العقوبات.

املصالح األوروبية أوال ً

جترب��ة العالق��ات األميركية/األوروبي��ة -بع��د
احل��رب العاملي��ة الثاني��ة وبال��ذات من��ذ س��بعينات
الق��رن املاضي -تؤكد أن السياس��ة األوروبية (وعلى
الوجه التحديد الش��رق أوس��طية منها) تأتي امتدادا ً
للسياس��ات األميركية وليس��ت منفصل��ة عنها ،ورغم
وجود فروق واضحة في الشكل واملظهر فإن املضمون
ليس مختلفا ً كثيراً.
وبن��ا ًء عل��ى ذل��ك ،وأيض��ا ً املصال��ح األميركي��ة
األوروبي��ة املتش��ابكة واملعقدة؛ ُيس��تبعد أن تخوض
أوروبا أي مواجهة فعلية ضد قرار ترامب الس��تحالة
ذلك ،إذ -فضالً عن تل��ك التجربة التاريخية -ال ميكن
األوروبي�ين التضحية مبصاحله��م التجارية البالغة
أكثر من ألف مليار يورو (سلعا ً وخدمات) مع أميركا،
مقاب��ل  15مليار يورو هي حجم التبادل التجاري بني
إيران وجميع الدول األوروبية.
كما أنه رغم التأكيدات األوروبية املتعلقة باالتفاق

ترامب ..وماكرون

في قلب القاهرة ..االحتفال الملعون بالذكرى السبعين لقيام «إسرائيل»
احتفلت السفارة اإلس��رائيلية في القاهرة ،مساء
الثالثاء  ،5/8مبا تسميه «عيد االستقالل» الـسبعني،
املعروف لدى العرب واملس��لمني بالنكبة .ليش��كل هذا
االحتف��ال امللع��ون ممن أقام��ه أو أق�� ّره أو حضره ،من
ب�� ّرره أو م�� ّرره ،أخط��ر حال��ة رمزية ف��ي تاريخ مصر
املعاصر .ويؤكد التحلي��ل الرمزي األولي أن االحتفال
ليس مج��رد واقعة أو حدث ميكن أن مير مرور الكرام،
م��ا يحمله لي��س قليالً في م��ا يتعلق بذاك��رة الصراع
م��ع الكيان الصهيوني الذي اغتصب أرض فلس��طني،
وش��كل آخر احتالل واستعمار اس��تيطاني على وجه
املعمورة.
ومع ذلك ،تعاملت معه احلالة الرسمية املصرية
باعتباره حدث��ا ً عابراً ،فأوضح بي��ان أصدرته وزارة
اخلارجية أن الس��فارة اإلس��رائيلية ف��ي مصر أجرت
مراسم اس��تقبال مبناسبة عيد االستقالل الـ 70لدولة
إس��رائيل (النكبة الفلسطينية ،ويوافق  15أيار)» في
أحد الفنادق مبيدان التحرير ،وس��ط القاهرة .وأفادت
مصادر بأن املراس��م حضرها لفيف من الدبلوماسيني
ورجال األعمال وممثلون عن احلكومة املصرية ،إذ ذكر
حساب «إسرائيل في مصر» ،شبه الرسمي على موقع
«فيس��بوك» ،أن «املراس��م ج��رت بحض��ور لفيف من

الدبلوماس��يني ورجال األعمال وممثلني عن احلكومة
املصري��ة» ،مضيف��اً« :إل��ى ذل��ك اس��تمتاع الضيوف
املدعوين بعشاء إسرائيلي مميز أعده الشيف شاؤول
ب��ن أديريت مع فري��ق طهاة الفن��دق» .واخلبر يصاغ
باستخفاف وبجاحة شديدين.
وأش��ار س��فير الكي��ان الصهيوني احملت��ل ،دافيد
مكس��رة ،في احلف��ل إلى أن
غوفري��ن ،بلهج��ة عربية ّ
«الش��راكة املتين��ة بني مصر وإس��رائيل تش��كل قدوة
ومثاال ً حل ّل صراعات إقليمية ودولية في العالم أجمع
حتى يومنا هذا» ،وأضاف« :ومع ذلك ،نحن اليوم في
أوج معركة السالم» ،متابعاً« :هذه املعركة تستوجب
التغيير الواسع في الوعي واإلدراك ،وحت ّتم إيجاد جو
يسوده التس��امح والتعرف إلى اآلخر والصبر .ال شك
في أن األمر يحتاج إلى عملية طويلة ومستمرة ،ولكنها
ضرورية لنش��ر السالم ،ليس فقط بني احلكومات ،بل
ليع ّم أيضا ً بني الشعوب».
وقال« :نالحظ التغيير في معاملة الدول العربية
إلس��رائيل ،ال تعتبر عدواً ،بل شريكا ً في صياغة واقع
جديد وأفضل في املنطقة ،واقع يس��تند إلى االستقرار
والنمو االقتصادي» .وقد أشار إلى سعادته بانضمام
ولي العهد الس��عودي إلى ظاهرة التطبيع مع الكيان
ّ

الصهيون��ي وال��ذي ل��م يع��د يقتص��ر عل��ى مثقفني أو
فنان�ين أو رياضيني ،بل أيض��ا ً ممن زعموا أنهم زعماء
لش��عوب ما زالت
لدول .يش��ير ال��ى غبطته باحلديث
ٍ
تتمس��ك بالنظ��رة إل��ى ذل��ك الكي��ان ع��دوا ً مغتصباً،
ويبش��رنا غوفرين بأن قادة عرب��ا ً أصبحوا في خدمة
مش��اريعهم الصهيونية ،وأن على الشعوب أن تدخل
إلى مسيرة التطبيع كالقطيع.
ه��ذه ه��ي امل��رة األول��ى الت��ي حتتف��ل الس��فارة
اإلس��رائيلية في القاهرة بالذكرى الس��بعني لتأسيس
الدولة العبرية ،منذ اقتحامها في كانون األول ،2011
حي��ث حاص��ر آالف املتظاهري��ن مبن��ى الس��فارة في
اجليزة ،املُط��ل على النيل وجامعة القاهرة ،احتجاجا ً
على مقتل خمسة جنود مصريني على احلدود بنيران
إس��رائيلية ف��ي آب  ،2011وس��ط مطالب��ة احلكومة
بتح ّرك ف��وري نتيجة هذا احل��ادث .وهدم احملتجون
س��ورا ً إس��منتيا ً كان قد ُوضع احترازا ً أمام الس��فارة،
وصعدت مجموع��ة منهم إلى الطوابق التي تش��غلها
السفارة ،وأنزلت العلم اإلسرائيلي ،ثم دلفت لداخلها،
وألقت املستندات من النوافذ.
اخت��ارت الس��فارة فن��دق «ني��ل ريت��ز كارلتون»
(هيلت��ون الني��ل س��ابقاً) ،ال��ذي يطل على نه��ر النيل
ومي��دان التحري��ر (رمز ث��ورة يناي��ر) ،ليك��ون مكانا ً
لالحتف��ال الذي تواكبه اس��تعدادات ف��ي القدس لنقل
الس��فارة األميركي��ة إلى املدين��ة احملتلة ف��ي  14أيار
اجلاري ،أي في يوم ذكرى نكبة فلس��طني .في إش��ارة
إل��ى رمزية الزمان وامل��كان ،مي��دان التحرير من جهة
وقرب��ه من نه��ر النيل ،في إش��ارة إلى ث��ورات الربيع
العرب��ي ،والث��ورة املصري��ة خصوص��اً ،الت��ي أش��ار
الس��فير الصهيوني ،من طرف خف��ي ،إلى أنها أحدثت
حالة عن��ف وإرهاب .والنيل الذي يش��ير إلى األطماع
اإلس��رائيلية من الفرات إلى النيل .هذا الوصول حتى
مبجرد باالحتف��ال ،ال االحتالل املباش��ر ،بتأمني أمني
م��ن النظ��ام املصري .أليس م��ن العار عل��ى احلكومة
املصري��ة أن تس��جن املتظاهري��ن وال تس��مح له��م
بالوج��ود ف��ي مي��دان التحري��ر ،وتس��مح إلس��رائيل
بأن حتتف��ل بجوار مي��دان التحرير بذك��رى احتاللها

بقلم :سيف الدين عبد الفتاح
لفلسطني؟!
وعن��د مدخ��ل االحتف��ال املق��ام ف��ي الفن��دق،
رف��ع احملتفل��ون «دبوس��اً» يجم��ع العلم�ين املصري
واإلس��رائيلي ،ليعلق��ه احلض��ور على س��تراتهم ،كما
وزع��وا حقائب ورقية بيضاء مكت��وب عليها» الذكرى
الس��بعني لتأسيس دولة إس��رائيل» ،وبداخلها متور.
وقبي��ل ب��دء االحتفالي��ة في حوالي الس��ابعة مس��اء
عُ زف النش��يد الوطني اإلس��رائيلي ،ثم وقف الس��فير
اإلسرائيلي أمام منصة ،ووراءه علما مصر وإسرائيل.
واس��تهل دافيد غوفري��ن كلمته التي ألقاه��ا بالعربية
ثم باإلنكليزية بتوجيه الش��كر إلى السلطات املصرية
وأجه��زة األم��ن ،إلتاحة الفرص��ة إلقامة احلف��ل بالغ
األهمي��ة ،وذلك بعد م��رور فترة طويل��ة ،تعذرت فيها
إقامته في القاهرة.
أم��ا رمزي��ة احلدث فتش��ير إل��ى تصفي��ة ،وليس
حت��ى تس��وية القضي��ة الفلس��طينية ،بعد املش��اركة
في مهرج��ان اتهام املقاومة الفلس��طينية وجترميها،
وحص��ار أه��ل غ��زة الع��زة ،ومتري��ر قض��م األراضي
الفلس��طينية مبقتض��ى اخلط��ة الصهيوني��ة ف��ي
االس��تيطان الذي ل��م يعد يع��رف حدا ً أو س��قفاً ،وكذا
متري��ر عملي��ة تهوي��د بي��ت املق��دس ،واالنته��اكات
الهمجية املتكررة للمس��جد األقص��ى .وأخيرا التواطؤ
مع ق��رار ترامب نق��ل الس��فارة األميركية إل��ى القدس
احملتل��ة ..ه��ا ه��و االحتفال امللع��ون يق��ع بالقرب من
ميدان التحرير ،رمز الثورة املصرية.
ولكن ستظل الشعوب تقول كلمتها ،وفي مقدمتهم
املقاوم��ون م��ن أه��ل فلس��طني ف��ي مس��يرة الع��ودة،
وتفشل االتفاقات والتواطؤات واالحتفاالت باخلذالن
واالنبط��اح ،وتفضح سماس��رة «صفقة الق��رن» على
رؤوس األش��هاد الذي��ن فاض��ت بجاحته��م وأم��ارات
فجوره��م ..أال ش��اهت الوج��وه وقبح��ت األفع��ال،
وبئست االحتفاالت ،في مسيرة العودة تنفتح ملحمة
القرن في مواجهة «صفقة القرن»}.

األمان
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األمـان  -العــدد
الن��ووي وأهميته حلفظ األمن والس��لم الدوليني؛ فإن
املطال��ب الت��ي ترفعه��ا أمي��ركا -وتتص��ل بالبرنامج
الصاروخي والنفوذ اإلقليم��ي اإليرانيينْ  -هي مطالب
أوروبية أيضاً ،إذ كررها مرارا ً رؤساء ووزراء خارجية
الترويكا األوروبية خالل الفترة املاضية.
وبالتال��ي؛ ف��إن امللح��ق اإلضاف��ي أو االتفاقي��ة
التكميلي��ة -الت��ي تطلبه��ا أوروب��ا م��ن طه��ران -هي
نف��س م��ا تري��د اإلدارة األميركية التوص��ل إليه حتت
عنوان «اتفاقية شاملة» ،أكد عليها الرئيس ترامب في
خطابه .وعليه؛ فإن الفارق في السياس��تني األميركية
واألوروبية هذه األيام ه��و أن األولى تريد حتقيق هذا
املبتغى (االتفاق الشامل) ،حتت طائلة االنسحاب من
االتفاق والتهديد بأقصى أنواع العقوبات.
أما السياس��ة األوروبية فتريد ذل��ك باإلبقاء على
االتفاق النووي نفسه ،بشكل ناعم مصحوب بنوع من
التهدي��د .وكما يقول املثل اإليران��ي؛ فإن أوروبا تذبح
بالقطن بينما أميركا تذبح مرة واحدة بالسكني.
أعلنت وزارة اخلزانة األميركية أن العقوبات على
إيران س��تعود خالل األشهر الثالثة أو الستة القادمة،
م��ا يعن��ي أن هن��اك مهل��ة ممنوح��ة أخ��رى -س��واء
كان��ت مقص��ودة أو غير مقصودة -تتي��ح لألوروبيني
واإليراني�ين فرص��ة التف��اوض للتوص��ل إل��ى اتفاق
تكميلي أو شامل.
وخالل هذه الفترة س��تبقى الش��ركات واملصالح
األوروبية أيضا ً في مأمن من خطر العقوبات األميركية
ض��د منتهك��ي العقوب��ات عل��ى إي��ران بع��د إعادتها.
وس��يبقى املوقف األوروبي على احمل��ك ليتضح ما إن
كانت التروي��كا تقف فعالً أمام القرار األميركي اجلديد
أم ال.
وعلى األرجح؛ سيسعى األوروبيون واألميركيون
لتحقي��ق ذلك عب��ر إرغام إي��ران حتت طائل��ة التهديد
باخليار العسكري ،إذا ما استؤنفت أنشطتها النووية
املتوقفة وعلى رأسها التخصيب مبستويات عالية.

انهيار فعلي ونهائي

أمام فشل الصفقة النووية الذي أضعف املؤيدين
للتف��اوض مع أميركا في الداخ��ل اإليراني ،ووضعهم
ف��ي حال��ة محرج��ة للغاي��ة؛ يس��تبعد ج��دا ً أن ُتقدم
إي��ران -خ�لال الفت��رة املقبل��ة -عل��ى أي مفاوض��ات
مع األوروبيني بش��أن قدراته��ا الصاروخية ونفوذها
اإلقليمي الواس��ع ،ناهيكم عن تق��دمي تنازالت في هذه
امللفات تس��اهم ف��ي بلورة اتفاقية جدي��دة أو تكميلية
ترض��ي اإلدارة األميركي��ة ،وتعيده��ا إل��ى االتف��اق
النووي.
ما مينع إيران من القبول بتعديل االتفاق النووي
ه��و أن املطال��ب األميركي��ة والغربي��ة ال تتوق��ف عند
إطالة أمد هذا االتف��اق إلى ما بعد عام  ،2025وال عند
قصة الصواريخ والنف��وذ اإلقليمي ،وأن املطلوب منها
يتج��اوز ذل��ك إلى تغيير أس��س سياس��اتها الداخلية
واخلارجي��ة ،مبا يف ّرغ النظ��ام اإليراني من املضمون،
وص��وال ً إل��ى تغيي��ر املوق��ف م��ن إس��رائيل والقضية
الفلس��طينية ،واملطالب��ة الحق��ا ً باالعت��راف بالكي��ان
اإلسرائيلي.
كما أن قبول إيران مبعادلة تنفيذ االتفاق النووي
م��ن جانب واحد -دون أن تضم��ن الترويكا األوروبية
وبقية شركائها املصالحَ اإليرانية -يعني استسالمها
إلى أبعد احلدود ،وهو أمر لن تقبل به طهران.
جاء الرفض القاطع على لسان رأس هرم السلطة
ف��ي إيران آية الله علي خامنئي ،الذي طالب احلكومة
اإليراني��ة -ف��ي تعليقه عل��ى االنس��حاب األميركي-
ب��أن تخرج م��ن االتفاق الن��ووي ،إذا ل��م حتصل على
ضمانات كافي��ة تؤكد االلتزام األوروبي بنص االتفاق
وعدم الرضوخ لإلم�لاءات األميركية .لكنه أبدى -في
الوقت نفس��ه -عدم ثقته باألوروبيني ،مطالبا ً حكومة
الرئيس روحاني بأال تثق بهم.
وف��ي ظل هذا املش��هد املعقد؛ ليس أم��ام إيران إال
أن تعل��ن خروجه��ا م��ن االتف��اق أيضاً ،واللج��وء إلى
اخلي��ارات التي كان��ت تهدد بها قبل الق��رار األميركي،
أي اس��تئناف أنش��طتها النووية ورمبا االنسحاب من
معاهدة حظر انتشار األسلحة النووية.
واخلالص��ة ه��ي أن االتفاق الن��ووي -في الوقت
احلاض��ر -دخ��ل غيبوبة قاتل��ة لكنه لم مي��ت نهائيا ً
بع��دُ ،وإنعاش��ه ال ميك��ن إال عب��ر األوروبي�ين الذي��ن
س�� ُتظهر تصرفاتهم -وليس مواقفهم الكالمية -مدى
اس��تعدادهم للتضحية مبصاحلهم ،في سبيل اإلبقاء
على الصفقة النووية مع إيران.
وس��تثبت األيام أن أوروبا ال تستطيع أن تع ّرض
مصاحله��ا م��ع أمي��ركا للخط��ر حفاظ��ا ً عل��ى ه��ذه
الصفق��ة؛ كم��ا أن الصيني�ين أيض��ا ً -رغ��م خالفاتهم
مع األميركي�ين -لن يضح��وا بروابطه��م االقتصادية
املتداخل��ة معهم؛ وكذلك روس��يا التي ستس��تفيد من
انهيار االتفاق ،ومع ذلك ليس مبقدورها إنقاذه}.
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األمان الدولي

متم ّسكون بالعودة
الفلسطينيون تضاعفوا تسع مرات بعد النكبة
ّ
أف��ادت بيان��ات رس��مية حديث��ة ب��أن الش��عب
الفلسطيني زاد تسعة أضعاف منذ نكبة  ،1948ليصل
عددهم في شتى أنحاء العالم إلى نحو  13مليوناً.
وقال اجله��از املركزي لإلحصاء الفلس��طيني يوم
األح��د إن ع��دد الالجئني بلغ عش��يّة الذكرى الس��بعني
للنكبة نحو س��تة ماليني ش��خص ،ويش��مل هذا الرقم
نس��بة  %46م��ن إجمال��ي الفلس��طينيني ح��ول العالم
البالغ  13مليوناً.
وأضاف في بيان صحفي أن  %28.4من الالجئني
يعيش��ون في  58مخيم��ا ً رس��ميا ً تابع��ا ً لوكالة غوث
وتشغيل الالجئني األممية (األونروا) ،بواقع  12مخيما ً
في لبنان ،وعشرة في األردن ،وتسعة في سوريا ،و19
في الضفة الغربية ،وثمانية مخيمات في قطاع غزة.
وأ ِش��ار اجله��از إلى أن ه��ذه التقدي��رات هي احلد
األدن��ى لع��دد الالجئ�ين الفلس��طينيني ،نظ��را ً لوج��ود
الجئني غير مسجلني لدى األونروا.
وال يش��مل ه��ذا الع��دد م��ن مت تش��ريدهم م��ن
الفلس��طينيني بع��د ع��ام  1949حت��ى عش��ية ح��رب
حزيران ( 1967حس��ب تعريف وكال��ة األونروا) ،كما
ال يشمل الفلس��طينيني الذين رحلوا أو مت ترحيلهم عام
 1967عل��ى خلفية احلرب ،والذين ل��م يكونوا الجئني
أصالً.
وبلغت نس��بة الالجئني الفلس��طينيني في الضفة
الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة نحو  %42.5من
مجمل السكان.
وأوض��ح اجله��از أن العصاب��ات الصهيوني��ة
سيطرت عام  1948على  774قرية ومدينة فلسطينية،
حيث مت تدمير  531منه��ا بالكامل ،ونفذت العصابات

أكثر من س��بعني مج��زرة بحق الفلس��طينيني أدت إلى
استشهاد ما يزيد على  15ألفا منهم.
وس��يطرت العصاب��ات اليهودية في ع��ام 1948
عل��ى أكثر م��ن  %85من مس��احة فلس��طني التاريخية،
البالغ��ة نحو  27ألف كيلومت��ر ،مبا فيها من موارد وما
عليها من س��كان ،وأعلن يومها قيام إسرائيل على هذه
األرض احملتلة.
وف��ي  14أي��ار كل ع��ام ،حتتف��ل إس��رائيل بذكرى
قيامه��ا عل��ى أرض محتلة ،وف��ي اليوم التال��ي يحيي
الفلس��طينيون ذك��رى نكبته��م ،حي��ث فق��دوا دياره��م
وأمالكهم وهجروا من وطنهم.
وب��دأت احتجاج��ات مس��يرة الع��ودة الكبرى في

الثالث�ين م��ن آذار املاض��ي ،وأحي��ت مطلبا ً ين��ادي به
الفلس��طينيون منذ فترة طويلة ،وهو حقهم في العودة
إلى قراهم وبلداتهم القدمية.
واستش��هد ف��ي ه��ذه املس��يرات أكثر م��ن أربعني
فلس��طينياً ،وأصيب املئات برص��اص جنود االحتالل،
مما أثار انتقاد املنظمات احلقوقية.
واس��تبعدت احلكوم��ات اإلس��رائيلية املتعاقب��ة
أي ح��ق للفلس��طينيني في الع��ودة ،خوفا ً م��ن أن تفقد
إسرائيل أغلبيتها اليهودية.
وحتى بالنسبة إلى صغار السن ،فإن حق العودة
مس��ألة مبدأ ،لكن األمر أكثر عمقا ً وتأثيرا ً بالنس��بة إلى
الذين يتذكرون فلسطني ما قبل }.1948

 14دولة في مجلس األمن تعلن تضامنها مع الشعب الفلسطيني
أعلن��ت  14دولة عضوا ً في مجلس األمن الدولي (م��ن إجمالي  15دولة) ،يوم
الثالث��اء ،تضامنها مع الش��عب الفلس��طيني ،في ظ��ل املجزرة الت��ي ارتكبها جيش
االحتالل اإلسرائيلي في قطاع غزة.
جاء ذلك في تصريحات ملندوبي هذه الدول ،عقب جلسة طارئة ملجلس األمن،
دعت إليها الكويت ،لبحث الوضع في غزة ،بعد قتل إسرائيل  62فلسطينيا وإصابة
أكثر من ثالثة آالف آخرين.
وكان هؤالء الفلسطينيون يشاركون ،قرب السياج الفاصل بني غزة واألراضي
احملتل��ة ،ف��ي فعاليات احتجاجية س��لمية عل��ى نقل الوالي��ات املتح��دة األمريكية
س��فارتها لدى إس��رائيل ،من تل أبيب إلى القدس .وأعرب مندوب��و الدول الـ 14عن
تعازيهم للعائالت الفلسطينية التي قتل أفراد منها.

والدول��ة الوحي��دة في مجل��س األمن ،الت��ي تخلفت ع��ن إع�لان التضامن مع
الفلس��طينيني ،ه��ي الوالي��ات املتح��دة ،الت��ي تدافع عن قم��ع اجليش اإلس��رائيلي
للفلسطينيني.
ودعا املندوبون األربعة عشر ،في مؤمتر صحفي مشترك ،إلى استئناف عملية
السالم بني الفلسطينيني وإسرائيل ،وإقامة دولة فلسطينية مستقلة ،علي حدود 4
حزيران  ،1967عاصمتها القدس الشرقية.
وال��دول ال��ـ 14الت��ي تضامنت م��ع الفلس��طينيني هي أرب��ع دائم��ة العضوية
مبجلس األمن ،وهي الصني ،روس��يا ،بريطانيا وفرنس��ا ،إضافة إلى عشر دول غير
دائمة العضوي��ة ،وهي :الكويت ،كازخس��تان ،بوليفيا ،بيرو ،ك��وت ديفوار ،غينيا
االستوائية ،إثيوبيا ،هولندا ،بولندا والسويد}.

مسؤولية أحداث غزة
«حماس» تستنكر تحميل البيت األبيض لها
ّ
اس��تنكرت حركة حم��اس ،حتميل واش��نطن لها مس��ؤولية أحداث غ��زة التي
وقع��ت ي��وم االثنني ،على احل��دود الش��رقية للقطاع ،وأس��فرت عن استش��هاد 56
فلسطينيًا وإصابة  2771آخرين خالل مشاركتهم في مسيرة «العودة».
وق��ال الناطق باس��م احلركة ،س��امي أب��و زهري ،ف��ي تغريدة له عل��ى موقع
«تويتر»« :حتميل البيت األبيض حركة حماس املس��ؤولية عن أحداث غزة هو قلب
للموازي��ن ،وتبرير وقح للمجزرة بحق املدنيّني الفلس��طينيّني ،وإصرار على معاداة
األمة واستفزازها».
وفي وقت س��ابق ،اختارت واش��نطن الوقوف إلى جانب حليفها اإلس��رائيلي،
ول��وم حرك��ة «حماس» عل��ى أحداث غ��زة ،وقال راج ش��اه ،املتحدث باس��م البيت
األبيض ،في املؤمتر الصحافي اليومي ،إن «إلسرائيل احلق في الدفاع عن نفسها».
وشدد شاه قائالً« :نحن ندين سلوك حركة حماس في غزة».
وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة ،يوم االثنني ،إن  55فلسطينيا ً
استش��هدوا الي��وم ،فيما ج��رح  2771آخ��رون ،في املج��زرة الت��ي ارتكبها اجليش
اإلس��رائيلي ،بحق املش��اركني في مس��يرة «العودة» ،الس��لمية بالقرب من احلدود
الشرقية للقطاع.
ويتمسك الفلس��طينيون بالقدس الش��رقية عاصمة لدولتهم املأمولة ،استنادا ً
إلى قرارات الشرعية الدولية ،التي ال تعترف باحتالل إسرائيل للمدينة عام ،1967
وال ضمها وإعالنها مع القدس الغربية في « ،1980عاصمة موحدة وأبدية» لها.
خليل احليّة قبيل املجزرة
ق��ال خلي��ل احلي��ة القيادي الب��ارز في حرك��ة «حم��اس» ،إن اجلناح املس��لح
للحرك��ة ،كتائ��ب القس��ام ،وفصائ��ل املقاوم��ة« ،ل��ن يط��ول صبرها عل��ى اجلرائم
اإلسرائيلية» ،وآخرها قتل املتظاهرين السلميني.
وأضاف احلية ،في مؤمتر صحفي عقده شرق مدينة غزة ،تعقيبا ً على املجزرة
اإلسرائيلية التي راح ضحيتها نحو  52فلسطينيا ً وأكثر من  2400جريح »:شعبنا
أراد أن ميارس حقه في الس��لمية ،لكن إن اس��تمر العدو في مزيد من القتل لن يطول

الصبر ما بقي العدوان وما بقي احلصار قائم على غزة».
وأردف« :إن مس��يرات ش��عبنا الس��لمية أغ��رت العدو مبزيد من س��فك الدماء،
وفصائل املقاومة وكتائب القسام لن يطول صبرها».
ولف��ت احليّ��ة إل��ى أن ه��ذا احل��راك الس��لمي «متواص��ل ومس��تمر ،وندعم كل
فعالياته ،وشعبنا لن يتوقف حتى دحر االحتالل».
وح ّم��ل احلي��ة اإلدارة األمريكي��ة كل التبع��ات املترتبة على قرار نقل الس��فارة
األمريكية من تل أبيب إلى القدس ،قال« :هذه اجلرمية لن مت ّر».
ويتظاهر منذ الصباح ،آالف الفلس��طينيني ،في عدة مواقع على طول الس��ياج
احل��دودي الفاصل بني ش��رقي قطاع غزة وإس��رائيل ،احتجاجا ً على نقل الس��فارة
األمريكية من مدينة تل أبيب إلى القدس ،واحياء للذكرى الـ  70للنكبة.
وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة ،إن عدد الشهداء الذين سقطوا
باملجازر اإلس��رائيلية على حدود غزة منذ الصباح بلغ  52ش��هيدا ً وأكثر من 2400
مصاب}.
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واشنطن :محافظ «المركزي»
اإليراني ..إرهابي!

ص ّنف��ت الوالي��ات املتح��دة محاف��ظ
املص��رف املرك��زي اإليراني ولي الله س��يف
«ارهابي��اً» ،وفرض��ت عقوب��ات علي��ه وعلى
مص��رف عراق��ي ،التهامهما بتموي��ل «حزب
الله» اللبناني.
وج��اءت العقوبات بعدما اعلن الرئيس
األميرك��ي دونال��د ترام��ب األس��بوع املاضي
انس��حاب بالده من االتف��اق الن��ووي املُبرم
ب�ين طهران والدول الس��ت .تل��ى ذلك فرض
وزارة اخلزانة األميركية عقوبات على س��تة
أف��راد وث�لاث ش��ركات ،اتهمته��م بتحوي��ل
ماليني الدوالرات ال��ى «فيلق القدس» التابع
لـ«احلرس الث��وري» اإليراني ،والذي يقوده
قاسم سليماني.
وق��ال وزير اخلزان��ة األميركي س��تيفن
منوش�ين ان س��يف «ح ّول ماليني الدوالرات
م��ن فيلق القدس ف��ي احلرس الث��وري ،عبر
بنك البالد االس�لامي ،ومق ّره الع��راق ،لدعم
النش��اطات العنيفة واملتطرفة حلزب الله».
وتاب��ع« :م��ن األم��ور املر ّوع��ة ،ولك��ن غي��ر
املفاجئة ،تآمر أبرز مس��ؤول مصرفي إيراني
مع فيلق القدس ،لتس��هيل متوي��ل جماعات
إرهابي��ة ،مثل ح��زب الله .وذل��ك يق ّوض أي
صدقي��ة ق��د يدّعيها ف��ي حماي��ة نزاهة هذه
املؤسسة ،بوصفه محافظا ً ملصرف مركزي».
ونعته بأنه «إرهابي عاملي».

سيول تنتظر «شيئ ًا كبيراً»
يقدمه كيم لترامب
ّ

اعتبر مستش��ار األم��ن القومي اخلاص
ف��ي كوري��ا اجلنوبي��ة م��ون تش��ونغ إن ،أن
انته��اج بيونغيان��غ أس��لوبا ً تدريجي��ا ً ف��ي
ملف نزع س�لاحها النووي لن يك��ون مقبوال ً
للرئيس األميركي دونالد ترامب وال للواليات
املتحدة واليابان وكوريا اجلنوبية.
وأض��اف خ�لال مؤمت��ر ف��ي طوكيو أن
على الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون
أن «يق��دّم ش��يئا ً كبيراً» خالل قم��ة تاريخية
مرتقب��ة جتمعه بترامب في س��نغافورة يوم
 12حزيران املقبل.
تصريح��ات م��ون تزامن��ت م��ع تأكي��د
اجليش الكوري اجلنوب��ي وموقع إلكتروني
أميرك��ي أن تفكي��ك موقع للتج��ارب النووية
ف��ي الش��مال يتق��دّم «ف��ي ش��كل جي��د» ،في
وقت أعلنت فيه الكوريت��ان إجراء محادثات
للبحث في آلية تنفي��ذ تعهد بيونغيانغ نزع
سالحها النووي.
وذك��رت وزارة الوح��دة ف��ي س��يول أن
االجتماع ب�ين الكوريتني س�� ُيعقد «في قصر
الس�لام ف��ي بامنوجن��وم» .وس��توفد كوريا
الشمالية  29شخصا ً إلى االجتماع ،برئاسة
ري س��ون ج��ون ،رئي��س جلن��ة التوحي��د
الس��لمي للدول��ة ،فيما س��يقود وزير الوحدة
في كوريا اجلنوبية تشو ميونغ غيون فريق
بالده الذي يض ّم  5أفراد.

التدخل الروسي مكّ ن األسد
من نصف سورية

أورد تقري��ر ملركز «جاين��ز آي إتش إس
ماركيت» أن الضربات اجلوية ضد الفصائل
املعارضة في س��ورية ازدادت بنس��بة 150
ف��ي املئة من��ذ التدخ��ل الروس��ي ف��ي أيلول
 ،2015وأتاحت للنظام اس��تعادة السيطرة
عل��ى نصف أراض��ي الب�لاد ،مش��يرا ً إلى أن
 14ف��ي املئ��ة فق��ط منه��ا اس��تهدف تنظي��م
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«داعش».
ووف��ق حتلي��ل املرك��ز ح��ول اإلره��اب
والتمرد ،فإن النظام الس��وري ضاعف ثالث
مرات املساحات التي يس��يطر عليها لترتفع
م��ن  16ف��ي املئ��ة م��ن الب�لاد ف��ي منتصف
أيلول  2015إل��ى  47في املئة في نهاية آذار
املاضي .وأش��ار إلى أن التدخل الروس��ي لم
يضم��ن بق��اء نظام الرئيس الس��وري بش��ار
األسد فحس��ب ،بل قلب مسار النزاع بصورة
حاسمة في وجه مجموعة واسعة من القوى
املعارضة في البالد.
وكت��ب مدي��ر املرك��ز ماثيو هينم��ان أن
«التدخ��ل الروس��ي أعط��ى النظام الس��وري
املس��احة والوق��ت الضروري�ين لتركيز قواه
على املواقع االس��تراتيجية واستخدام قوته
في ش��كل مكث��ف الس��تعادة أراض تس��يطر
عليها املعارضة».

حتذي��را ً صارم��ا ً ال��ى مس��ؤولني ُمتهم�ين
بتس��ريب معلوم��ات ال��ى وس��ائل االع�لام،
واصفا ً إياهم بخونة وجبناء.
وكت��ب عل��ى موق��ع «تويت��ر» ان
«التس��ريبات املزعوم��ة م��ن البي��ت االبيض
ه��ي مج��رد تضخي��م مبالغ ب��ه م��ن االعالم
ال��كاذب ،جلعلن��ا نب��دو ف��ي أس��وأ ص��ورة
ممكن��ة» .واس��تدرك« :مع ذلك ،املس��ؤولون
عن التس��ريبات خون��ة وجبناء وس��نعرف
مَن هم».
ويب��دو ان غضب ترام��ب مرتبط بجدل
أثارت��ه تصريح��ات لكيل��ي س��ادلر ،عض��و
فري��ق االع�لام ف��ي البي��ت االبي��ض ،ع��ن
الس��يناتور اجلمه��وري البارز ج��ون ماكني
املصاب بس��رطان في امل��خ .وكان��ت تقارير
نقلت عن س��ادلر قولها خالل اجتماع داخلي
ان معارض��ة ماك�ين لتثبيت جينا هاس��بل،
مرش��حة ترامب لقيادة وكالة االس��تخبارات
املركزي��ة االميركي��ة (س��ي آي اي) ،ليس��ت
«مهمة» اذ «سيموت بأي حال».

بات وس��ط س��ورية في قبض��ة النظام
بع��د إج�لاء أكثر م��ن  27الف��ا ً من مس��لحي
املعارض��ة وعائالته��م ،م��ن آخ��ر جيبني في
حمص وحماة.
وأعل��ن النظ��ام ،ريف��ي ش��مال حم��ص
وجنوب حم��اة «خاليني م��ن اإلرهاب» ،بعد
انته��اء إج�لاء فصائ��ل املعارض��ة واملدنيني
الرافضني التفاق التس��وية الذي أعلن إبرامه
مطلع األس��بوع املاضي ،ودخول قوات األمن
الداخل��ي ،وفت��ح طري��ق دمش��ق– حم��ص
الدول��ي أم��ام احلرك��ة املروري��ة بع��د إعادة
تأهيلها.
ودخلت الشرطة العس��كرية الروسية،
إل��ى م��دن وبل��دات الرس�تن وع��ز الدي��ن
والغاصي��ة وتلبيس��ة ف��ي ري��ف حم��ص
الشمالي ،إضافة إلى ريف وحماه اجلنوبي،
فيم��ا دخل��ت قوات األم��ن الداخل��ي إلى قرى
ع��ز الدي��ن وس��ليم واحلم��رات والقنيطرات
واحلميس وحميمة.
وتداول نشطاء تسجيالً مصورا ً لضابط
روس��ي خ�لال إلقائه كلمة ف��ي ريف حمص،
أكد فيه «الضمانة الروسية لالتفاق» ،مشيرا ً
إلى أن روس��يا وقوات النظ��ام «يعمالن على
وضع قوائم بأس��ماء املنش��قني ،وإيجاد حل
ملش��كلتهم ،يقضي إم��ا بعودتهم إلى اخلدمة
العسكرية أو تسريحهم».

جونسون يحذر من تغيير
النظام اإليراني

وسط سورية
في قبضة النظام

واشنطن تتهم بكين بحماية
«هزلية» لميانمار

انتق��دت الوالي��ات املتح��دة الص�ين في
شكل غير مباشر ،معتبرة أنها حتمي ميامنار
من أي حترك قوي ضده��ا في مجلس األمن،
ملعاقبتها على قمع مسلمي أقلية الروهينغا.
وقالت نيكي هيل��ي ،املندوبة األميركية
ل��دى املجل��س ال��ذي اجتم��ع قب��ل يوم�ين
ملناقشة زيارة وفده إلى ميامنار وبنغالدش
قب��ل أس��بوعني ،ف��ي إش��ارة ال��ى الص�ين:
«بعض أعض��اء املجلس ح��ال دون اتخاذنا
حت��ركا ً ألس��باب هزلي��ة تتعلّ��ق مبصال��ح
ذاتي��ة .بعضه��م ق ّوض وح��دة املجلس التي
ظه��رت خالل الزيارة ،بتعدي�لات غير مفيدة
لم تنجح إال في إضعاف رسالته».
ف��ي املقاب��ل ،دع��ا املن��دوب الصيني ما
تش��او شو أمام املجلس الى تشجيع ميامنار
وبنغالدش على تسوية األزمة ثنائياً ،للتأكد
من أنه��ا «لن تطول أو تصب��ح أكثر تعقيداً».
وأض��اف« :عل��ى املجلس مواصلة تش��جيع
البلدين على مزيد من املش��اورات والتعاون،
في سبيل تنفيذ مبكر للترتيبات الثنائية».
واقترح��ت بك�ين األس��بوع املاض��ي
تعدي�لات واس��عة على بيان ملجل��س األمن،
وضعت بريطانيا مس��ودته ،يدع��و ميامنار
الى إجراء «حتقيق جدي» في فظائع ُيشتبه
في تع ّرض الروهينغا لها ،ثم ا ُتفِق في نهاية
املطاف على بيان أق ّل حدة.

ترامب يهدد «خونة»
في البيت األبيض

وجه الرئي��س األميرك��ي دونالد ترامب
ّ

ح��ذر وزي��ر اخلارجي��ة البريطان��ي
بوريس جونس��ون من أن تغيي��ر النظام في
إيران ل��ن يكون أم��را ً جيدا ً بالض��رورة ،بعد
انسحاب واشنطن من االتفاق النووي املُبرم
بني طهران والدول الس��ت ،إذ لم يستبعد أن
يخلف قائد «فيلق القدس» التابع لـ«احلرس
الثوري» اجلنرال قاس��م س��ليماني ،املرش��د
علي خامنئي.
في لندنُ ،س��ئل جونسون خالل جلسة
ملجل��س العم��وم (البرمل��ان) ه��ل يعتقد بأن
ج��ون بولت��ون ،مستش��ار األم��ن القوم��ي
األميركي ،يسعى إلى تغيير النظام في إيران،
فأج��اب« :تغيي��ر النظ��ام ف��ي طه��ران ليس
اله��دف الذي يجب أن نس��عى إل��ى حتقيقه.
قد نسعى إلى تغيير النظام عن قناعة بذلك،
في مرحل��ة ما في املس��تقبل القريب ،ولكن ال
ميكنن��ي الق��ول بأي ن��وع من االقتن��اع بأنه
س��يكون تغييرا ً لألفض��ل ،إذ ميكنني تص ّور
أن قاسم س��ليماني قد يضع نفسه في مكانة
جيدة جدا ً ليح ّل مكان خامنئي مثالً».

البحرين تسقط الجنسية
عن  115مواطن ًا

أصدرت محكم��ة في البحري��ن ،أحكاما ً
بالس��جن بحق  115بحريني��ا ً تراوح مددها
ب�ين ث�لاث س��نوات واملؤب��د ،وبإس��قاط
اجلنس��ية عنهم خالل محاكم��ة جماعية في
قضي��ة «تش��كيل جماع��ة إرهابي��ة» تش��مل
أيضا ً احلرس الثوري اإليراني.
وقال النائب العام ف��ي اململكة في بيان
إن ه��ؤالء االش��خاص هم قس��م م��ن منظمة
تضم  138ش��خصا ً ُتعرف باسم «كتائب ذو
الفقار» ،وش�� ّكلها بحرينيون جندهم ودربهم
احل��رس الث��وري اإليران��ي به��دف تنفي��ذ
اعتداءات في البحرين.
وأش��ار النائب العام إلى أن  86شخصا ً
من املالحقني في ه��ذه القضية موقوفون ،ما
يعن��ي أن اآلخري��ن ف��ارون .وأض��اف« :قام
املتهم��ون برصد ومراقب��ة العديد م��ن املقار
والتح��ركات بغ��رض تنفي��ذ مخططاته��م
اإلرهابية وارتكبوا عدة تفجيرات وما ارتبط
بها من وقائع الشروع في قتل أفراد الشرطة
وإت�لاف املمتلكات واحل��رق اجلنائي وكذلك
وض��ع عدد م��ن األجس��ام احملاكية ألش��كال
املتفجرات في مناطق مختلفة في البالد».

عن تغيير ديمغرافي في سورية
بقلم :سالمة كيلة
يتك�� ّرر منذ س��نوات ،مصطلح التغيي��ر الدميغرافي في س��ورية ،أي منذ
أول تهجير لس��كان القصير سنة  .2013ومن متابعة اإلعالم الذي يص ّر على
تك��راره ،يب��دو أن هناك إصرارا ً عل��ى تعميم املصطلح .ال يب��دو األمر طبيعياً،
أو نتيجة س��وء فهم ،أو تقليد استخدام مصطلحات ،بل يبدو أن خلف تكراره
هدفا ً مقصوداً .هناك إصرار من معارضني سوريني على تكراره كأنه بديهية،
ومخط��ط جاهز ،وأمر َّ
ينفذ بش��كل فعل��ي .وهناك إصرار من قن��وات فضائية
على إعادة التذكير به ،وإحياء اإلشارة إليه كلما بدا أنه تراجع نتيجة طغيان
أح��داث أخ��رى ،وذلك كله دون تدقي��ق أو تأمل وتفكير ،ويب��دو أنه دخل لدى
بعضه��م في صمي��م املنظور الطائفي ،وب��ات التعبير عن املمارس��ة الطائفية
التي تبرر طائفية الذات.
في املمارس��ة الواقعية ،هل هناك تغيي��ر دميغرافي؟ يلمس كل مدقق أن
هناك تهجيرا ً كبيرا ً لسكان مناطق كثيرة في سورية ،هذا مؤكد وواضح ،وقد
باتت احلافالت اخلضر ّ
مؤش��را ً على ذلك .لكن هل هناك إحالل س��كاني مكان
املهجرين؟ ال يبدو واضحا ً أنه جرى استجالب سكان جدد ،رمبا سكنت بعض
َّ
عوائل امليليشيات في بعض املناطق ،وهذا ممكن ،ولكن لم يظهر أكثر من ذلك
إلى اآلن .لهذا ميكن القول إن هناك انس��ياقا ً وراء «إشاعات» من دون تدقيق،
أو رمب��ا نتيجة مش��اركة فيها ،وه��ذا ما يطرح الهدف من تعمي��م هذه الفكرة،
ويف��رض التدقيق ،في س��بب تعميم الفك��رة ذاتها .فهي حت�� ّل محل مصطلح
آخر ،ه��و مصطلح الطرد والتطهي��ر ،فما يقوم به النظ��ام عملية طرد وتطهير
ش��املة ،وليس «هندسة دميغرافية» لسكان س��ورية .هو يريد التخلّص من
كل الش��عب ال��ذي صنع الث��ورة ،الثورة الت��ي أرعبته ،وبات يس��عى إلى أن
يش��طبها من خالل ش��طب الش��عب ذاته .ه��ذا جوهر األمر ،وليس هلوس��ات
التغيي��ر الدميغرافي التي حتمل ش��حن ًة طائفي ًة س��خيف ًة ،لكنها تغطي على
أخطر فعل يقوم به النظام.
م��ا جرى ويجري هو عملية تطهير لبيئ��ة الثورة ،هكذا بالتحديد ،بغض
النظر عن «املنبت الطائفي» ،ألن النظام كان معنيا ً بالثورة ،وليس بالطائفة،
حي��ث إنها وحدها التي كادت تقتلعه .ولهذا كان يجب أن يقوم بعملية الطرد
والتطهي��ر بعد تدمير امل��دن والقرى واألحياء والبلدات ،وقتل ما اس��تطاع من
الشعب.
أدّت سياس��ة األرض احملروق��ة الت��ي اتبعها إلى تهجي��ر أكثر من نصف
الس��كان ،منهم خمسة أو س��تة ماليني خارج س��ورية ،ومتركز جزء كبير في
رحل
يرحل منطق ًة ،بل ّ
الشمال .بالتالي ،لم يطرد النظام آالفاً ،بل ماليني ،ولم ّ
مناطق واس��عة ،فهل سيأتي بأعداد مماثلة لكي تسكن سورية؟ هل ميكنه أن
يأتي بأي أعداد تؤدي إلى حتقيق التغيير الدميغرافي؟ حتى مع عدد السكان
الذي بقي في سورية ،وحتت سيطرته؟ أال ُيظهر ذلك سخف املنطق الذي يظ ّل
يك ّرر احلديث عن التغيير الدميغرافي؟
م��ن طرف آخ��ر ،ما األرق��ام التي ميك��ن أن يجري اس��تقدامها م��ن لبنان
وإيران والعراق وأفغانستان؟ ألف ،عشرة ،مائة؟ وماذا يغيّر ذلك لكي يجري
اعتبار أن سياس��ة النظام تقوم على التغيير الدميغرافي؟ وهل هناك «فائض
سكاني» في إيران أو لبنان أو العراق يحتاج إلى ترحيل؟ أم أن هؤالء السكان
«الشيعة» (كما يفترض العقل الطائفي) ملتصقون بالنظام في إيران إلى ح ّد
قب��ول توطينه��م في مكان آخر؟ ال س��كان الضاحية اجلنوبي��ة ،وال العراق أو
إيران لديها ميل للتوطني ،اطمئنوا}.

ترامب باحتفالية نقل السفارة:
الواليات المتحدة ستبقى صديقة عظمى إلسرائيل
ق��ال الرئي��س األمريك��ي ،دونال��د ترام��ب ،ي��وم االثن�ين ،إن بالده س��تظل
«صديقة عظمى إلسرائيل ،وشريكا ً لها في السالم واحلرية» .جاء ذلك في كلمة
مس��جلة من البيت األبيض ،بثت في حفل نقل الس��فارة األمريكية في إس��رائيل
من تل أبيب إلى القدس.
وأض��اف ترام��ب« :قب��ل س��بعني عاما ً م��ن اآلن ،كان��ت الوالي��ات املتحدة
األمريكي��ة حت��ت قي��ادة الرئي��س ه��اري تروم��ان ،أول ال��دول الت��ي اعترف��ت
بإس��رائيل» .وتاب��ع« :الي��وم نفتتح مقر الس��فارة (في القدس) ،ولق��د انتظرنا
ذلك طويالً ،فبعد إعالن قيام دولة إس��رائيل عام  ،1948أعلنت إسرائيل القدس
عاصمة له��ا ،واآلن هي مقر للحكومة اإلس��رائيلية ومقر للكنس��يت (البرملان)،
واحملكمة العليا ورئاسة الوزراء ورئاسة احلكومة».
ولف��ت الرئي��س األمريك��ي إل��ى أن «إس��رائيل دول��ة ذات س��يادة لتحدي��د
عاصمتها ،واحلقيقة أن عاصمة إس��رائيل ه��ي القدس ،ونحن اعترفنا بذلك من
وقت طويل وفشلنا في فتح سفارتنا ،وفتحنا سفارتنا في خطوة تاريخية».
وأردف« :كم��ا قل��ت ف��ي ديس��مبر (كان��ون أول املاضي) ،نأم��ل في إحالل
الس�لام ،والوالي��ات املتح��دة ملتزمة بش��كل كام��ل بتحقيق الس�لام ،من أجل
تسهيل اتفاق سالم ،وسنواصل دعمنا لتحقيق ذلك».
والي��وم ،أعلن الس��فير األمريك��ي لدى إس��رائيل ،ديفيد فريدمان ،رس��مياً،
افتتاح سفارة بالده في القدس.
وحضر االحتفالية رئيس الوزراء اإلس��رائيلي بنيامني نتنياهو ،والرئيس
اإلس��رائيلي رؤوفني ريفلني ،وابنة الرئيس األمريكي دونال��د ترامب «إيفانكا»،
وزوجها جيراد كوشنير (مستشار ترامب) ،ومسؤولون كبار من اجلانبني.
وجاء نقل السفارة تنفيذا ً لقرار ترمب ،الذي حدد املوعد ليتزامن مع الذكرى
السبعني لقيام إسرائيل ،وهو تاريخ «نكبة» الشعب الفلسطيني}.
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الصراع بين إيران وأمريكا ...الحسم بالنقاط أم الضربة القاضية؟
للني��ران أبوابه��ا الت��ي متت��د إليه��ا أي��ا ٍد متع��ددة،
تفتحه��ا بس��رعات متدحرجة .احل��روب تراف��ق احلياة
ف��ي كل العصور ،ولكن األس��لحة تختلف بق��در اختالف
العق��ول الت��ي تب��دع أدوات الس�لاح .احلس��م يول��د من
العق��ول التي تصن��ع الق��رارات التي حترك البش��ر نحو
الص��دام .احلال��ة اإليرانية األمريكية ُتع�� ُّد من اإلضافات
إل��ى الس��جل املتراكم عب��ر التاريخ في مواجه��ات األمم.
العداء بني إي��ران وأمريكا له جذور في التاريخ احلديث،
من��ذ تدخ��ل الوالي��ات املتح��دة إلحب��اط ث��ورة مص��دق
اإليراني��ة .وبعد ثورة اخلميني اندلعت حرب العداء بني
البلدين ،باقتحام السفارة األمريكية في طهران واحتجاز
موظفيها ملدة ليس��ت بالقصيرة .نار العداء بني الطرفني
تخب وإن تبدلت درجات حرارتها من وقت آلخر.
لم
ُ
اإلدارات األمريكي��ة املختلف��ة م��ن اجلمهوري�ين إلى
الدميقراطيني ،ل��م تغب إيران عن ملفاتها الس��اخنة؛ بل
امللتهب��ة ،في كثير من األوقات .احلال��ة الفارقة كانت من
منتجات إدارة الرئيس الس��ابق باراك أوباما ،الذي حقق
اختراق��ا ً كبيرا ً عندم��ا أجنز مع دول خمس اتفاقا ً بش��أن
املل��ف النووي اإليراني س��نة  ،2015ومت رفع العقوبات
األمريكي��ة ع��ن اجلمهوري��ة اإلس�لامية اإليراني��ة ،التي
عاش��ت حتتها س��نوات من املعاناة املالي��ة الثقيلة؛ لكن
بقايا جمر العداء بقيت في قاع الرؤوس والنفوس.
ل��م يحت��ج الرئي��س األمريك��ي اجلديد ترام��ب إلى
حطب جديد إلعادة إشعال نار املواجهة مع دولة املاللي؛

حي��ث أعلن ف��ي حملت��ه االنتخابي��ة الش��عبوية رفضه
القاطع واحلاد لالتفاق النووي مع إيران ،واستمر يزجي
احلطب للنار بعد دخوله إلى املكتب البيضاوي.
فوق تلك احللبة التي يص��ارع فيها ترامب زعامات
إيران ،كان هناك أكثر من العب بال قفازات ،وهم األطراف
الدولية الكبيرة التي ش��اركت في تس��وية امللف النووي
اإليران��ي ،وحتدي��دا ً بريطاني��ا وفرنس��ا وأملاني��ا ،الدول
األوروبية الفاعلة ،ومعهم الصني وروسيا.
االتف��اق ب�ين ه��ذه األط��راف حم��ل عن��وان برنامج
العمل الذي مت��ت تزكيته من مجلس األم��ن الدولي ،ولم
تك��ن معاهدة حملت مصادقة األجس��ام التش��ريعية في
تلك الدول ،مب��ا فيها الواليات املتح��دة ،وذلك جعل قرار
االنس��حاب منها بالنس��بة إلى الرئي��س األمريكي إجراء
رئاسيا ً سهالً.
التراج��ع األمريكي ع��ن برنامج العم��ل املتفق عليه
ب�ين األطراف الس��بعة حول املل��ف اإليران��ي ،كان الباب
ال��ذي دخل من��ه الرئيس ترام��ب إلى حلب��ة الصدام مرة
أخرى م��ع النظام اإليران��ي .هو يرى أن رف��ع العقوبات
عن إيران أع��اد تأهيلها ماديا ً لالس��تمرار في سياس��تها
املعادية للواليات املتحدة وحلفائها في املنطقة.
الرئي��س ترام��ب يخوض في ذلك معرك��ة على أكثر
من جبهة ،معركة مع حلفائ��ه األوروبيني الذين تدافعوا
إلى واش��نطن م��ن أج��ل ثنيه عن ق��رار باالنس��حاب من
التس��وية مع إيران .األهداف مختلفة ،القوة السياس��ية
األوروبية املتمثلة في فرنسا
وبريطانيا وأملانيا تعتقد أن
االتفاق مع إيران يفتح الباب
الحتوائه��ا وكب��ح اندفاعه��ا
لتعقي��د األوض��اع ف��ي
الشرق األوس��ط ،ومن خالل
تطوي��ر العالق��ات التجارية
واالس��تثمارية معه��ا ،ميكن
جعلها جتنح إلى التسويات
واحللول الوسط.
الرئي��س األمريك��ي ال

بقلم :عبد الرحمن شلقم
ي��رى ذل��ك ،ويؤمن بأن الضغط السياس��ي والعس��كري
واملالي على إيران هو القادر على كس��ر قدرتها الشاملة،
وإبطال مفعولها على األرض.
بع��د إع�لان الرئي��س األمريك��ي ع��ن انس��حابه من
االتف��اق ،ب��ادرت جمي��ع األط��راف املش��اركة إل��ى تأكيد
اس��تمراره والتمس��ك بتفعيله .الس��ؤال ه��و :هل تنجح
الدول األوروبية ومعها روس��يا والصني في إنقاذ االتفاق
النووي مع إيران بعد مغادرة الواليات املتحدة؟ ستعيد
أمريكا العقوب��ات القدمية على طهران وتوس��عها بقوة،
وذل��ك س��يطال الش��ركات األوروبي��ة التي ش��رعت منذ
سنوات ثالث في توس��يع التعامل مع إيران ،خاصة في
مجال الطيران؛ حيث وقعت «إيرباص» و«بوينغ» عقودا ً
بعش��رات امللي��ارات ،وكذلك ف��ي مجال النف��ط وصناعة
الس��يارات .العقوبات األمريكية ستالحق هذه الشركات
وغيرها ،ما يجعل االحتاد األوروبي في حلقة العقوبات،
والسؤال األكبر واألخطر :هل ستتراجع إيران عن تفعيل
االتفاق ومتض��ي في تطوير برنامجه��ا النووي ،وتوقف
تعاملها مع وكالة الطاقة الذرية؟
الرئيس ترامب رفع س��قف التهدي��د وعصا الوعيد.
ل��م يقف عن��د مل��ف الن��ووي؛ ب��ل طال��ب إي��ران بتنفيذ
قائم��ة طويلة م��ن اإلكراهات ،أبرزها وق��ف كامل لبرامج
صواريخها الباليس��تية ،وإنهاء نش��اطها التخريبي في
س��وريا ولبنان واليمن والعراق .وذهب إلى داخل البيت
اإليران��ي؛ حيث أضاف ض��رورة أن تلتزم إي��ران حقوق
اإلنس��ان في التعامل مع ش��عبها .تلك طلبات ال شك في
أنها تعني االستس�لام بالنسبة إلى إيران ،فقد استثمرت
األموال والتعبئة في الداخل واخلارج في سبيل ذلك.
إيران تعاني من أزمة اقتصادية خانقة منذ سنوات،
ومع العقوبات األمريكية القادمة س��تجد نفس��ها عاجزة
عن االستمرار في متويل مشروعاتها العسكرية ،والدفع
ألتباعها في الش��رق األوس��ط ،ومعاجلة الضائقة املالية
التي تعانيها في داخل البالد.
الش��عب اإليران��ي يعي��ش ف��ي ضائق��ة اقتصادية

خانق��ة ،وهو ي��رى مق��درات وطن��ه تنفق ف��ي مغامرات
عبثية ،وكذلك دماء أبنائه ،وصوته اخلافت يردد:
كالعيس في البيدا ِء يقتلها الظما
ُ
محمول
واملا ُء فوق ظهورها
االحت��اد األوروب��ي ف��ي موق��ف صع��ب ،الوالي��ات
املتحدة حليف أساس��ي وش��ريك رئيس��ي ،فهل يضحي
االحتاد بذلك من أجل إيران؟
س��تعمل ال��دول األوروبي��ة الث�لاث عل��ى إع��ادة
تش��خيص األزم��ة ،واجت��راح البدائ��ل التي تقن��ع إيران
بتن��ازالت ترضي الرئي��س األمريك��ي ،بإضافة موضوع
الصواري��خ اإليراني��ة ،وكذل��ك التدخ�لات اإليراني��ة في
املنطقة ،واملطالب األمريكية بالنسبة إلى أوضاع حقوق
اإلنس��ان في الداخ��ل اإليراني .كيف؟ يس��تطيع الرئيس
الفرنس��ي ومعه بريطانيا وأملانيا اقت��راح عناوين مرنة
جله��د سياس��ي لتطوي��ر االتفاق ،بتش��كيل جل��ان تضم
األط��راف حتت عناوي��ن مراوغة ،مثل :التش��اور لوضع
رؤي��ة لبرنام��ج الصواري��خ ،وكذلك فريق عمل مش��ترك
م��ن األطراف املعنية ملناقش��ة خريطة طريق لالس��تقرار
واألمن في الشرق األوسط.
الرئي��س األمريك��ي ش��رع ف��ي ح��رب جتاري��ة م��ع
االحت��اد األوروبي والصني ،وحتديدا ً ف��ي مادتي احلديد
والصلب ،واأللومنيوم ،وحتدث مرارا ً عن رفع املس��اهمة
األوروبية في موازنة حلف الناتو ،وكل ذلك خلق فجوات
غير مسبوقة في العالقات األوروبية األمريكية.
األوروبي��ون يعلم��ون جي��دا ً أن ترامب ل��ن يتراجع
عن ق��راره بخص��وص االتفاق الن��ووي مع إي��ران ،وفي
الوق��ت ذات��ه يدرك��ون املوق��ف الصعب الذي ه��وت فيه
إيران ،وعليه يستطيع االحتاد األوروبي أن يدفع بقواعد
مبتك��رة للعبة الصدام بني أمريكا وإيران التي س��تعاني
من العقوبات األمريكية املؤملة.
فت��ح جبه��ة املواجه��ة اإليراني��ة اإلس��رائيلية عبر
س��وريا ،جرح جديد ُيضاف إلى اجلس��د اإليراني املنهك
عس��كريا ً ومالي��اً .أمري��كا بعقوباتها اجلديدة الش��ديدة
تخن��ق إي��ران وإس��رائيل ،بفت��ح جبه��ة الص��دام معه��ا
تس��تنزفها عس��كرياً .والدور الروس��ي املرن مع إسرائيل
يجعل الوجود اإليراني في س��وريا ثقالً مضافا ً ملوسكو،
ما يجع��ل إيران تبحث كره��ا ً عن مخرج ق��د تهديها إليه
الدول األوروبية املعنية ،وبدفع موا ٍز من موسكو.
إي��ران تدرك أن املعرك��ة مع أمريكا س��تكون طويلة
وثقيلة ،وس��تقبل لتخفيف معاناته��ا أن تنتهي املواجهة
بالنقاط ،قبل أن تأتي عليها الضربة القاضية}.

التونسية
رسائل االنتخابات المح ّلية
ّ
نحو واقع سياسي أفضل
بعد سبع س��نوات من االنتظار والتأجيل ،والتر ّقب
والتس��ويف واملماطل��ةّ ،
نظم��ت تون��س أ ّول انتخاب��ات
بلديّ��ة بعد الثورة ،وخطت خطوة عمليّة مه ّمة على درب
استكمال مسار االنتقال السياسي ،وبلورة معالم احلكم
احمللّي .وجرى االستحقاق االنتخابي في كنف السالسة
والنزاهة واألمان ،وم ّثل نقطة ارتكاز لتكريس الالمركزيّة،
وتوس��يع مش��اركة املواطن في إدارة الش��أن العا ّم .وقد
مث��ل تنظي��م االنتخابات م ّث��ل حتدّي��ا ً حقيقي��اً ،ومنجزا ً
تأجل
وطن ّيا ً تر ّقبه معظم التونس��يني من زم��ن بعيد ،إذ ّ
واحتج املعترض��ون على قيامه
هذا االس��تحقاق م�� ّرات،
ّ
بع��دم جاهزية األح��زاب والهيئة املس��تقلّة لالنتخابات
حين��اً ،وبعدم اس��تتباب األمن حينا ً آخ��ر .ونتج من ذلك
تكلّ��س الهي��اكل التقليديّ��ة للبلدي��ات ،وتعطيل مصالح
املواطن�ين ،وتدهور خدمات ال ُق ْرب املس��داة إليهم .لذلك،
كان تنظي��م االنتخابات احمللّي��ة حاج ًة مدني�� ًة حيويّة،
وحت�� ّوال ً نوع ّيا ً في مس��ار مأسس��ة التجربة التونس��يّة.
وحمل احلدث االنتخابي اجلديد طيّه عدّة رس��ائل دا ّلة،
أه ّمه��ا تثبي��ت الدميقراطي��ة ،وتش�� ّكل مش��هد سياس��ي
متن ّوع ،وتزايد القلق بشأن ظاهرة العزوف االنتخابي.
عمل ّياً ،م ّثلت االنتخابات احمللّية مترينا ً جديدا ً على
ممارسة الدميقراطية في الداخل التونسي ،فاحتكم آالف
املترش��حني إل��ى صناديق االقت��راع ،وتنافس��وا بطريقة
س��لميّة على الفوز مبقاعد املجال��س البلدية ،وتواصلوا
مع ال ّن��اس في مختل��ف أنح��اء البالد ،وعرض��وا عليهم
برامجهم وخططه��م لتحقيق التنمية احمللّي��ة .والالفت،
في هذا السياق ،أنّ االستحقاق االنتخابي متيّز بحضور
مك ّث��ف للم��رأة والش��باب ،في مس��توى تركيب��ة القوائم

بقلم :أنور اجلمعاوي
ّ
املترش��حة عل��ى نح�� ٍو س��مح بدم��ج النس��اء ف��ي دورة
ّ
بضخ دماء ش��بابية جديدة في
قيادة احمللّيات ،وس��مح
هي��اكل القرار .يضاف إلى ذلك حضور ذوي االحتياجات
ّ
املترشحني ( 1400شخص) ،وتعميم
اخلاصة في قوائم
ّ
البلديّات على جمي��ع مناطق الب�لاد الداخلية والطرفية
والريفية ،وهي سابق ٌة في تاريخ تونس احلديث .و ُيسهم
ذلك في ترسيخ الالمركزيّة ،ورفد الدميقراطية التمثيلية
بدميقراطية تشاركية ،ال تس��تثني أحداً ،بل تفتح الباب
واس��عا ً جلموع املواطنني ،للمس��اهمة في صناعة القرار
وإدارة الشأن العا ّم.
على املستوى السياس��ي ،أفرزت صناديق االقتراع
مشهدا ً تعدّديا ً ك ّرس التن ّوع ،وقطع مع القطبية الثنائية
التقليديّة بني حرك��ة النهضة وحركة نداء تونس ،فعلى
الرغ��م من تصدّر احلزبني الطليعة ،وفوزهما بقدر معتبر
م��ن األصوات (حركة النهضة ،%28 :نداء تونس)%22 :
الس��احة ُقوى
فإ ّنهما لم يحتكرا املش��هد .بل ظهرت على ّ
حزبي��ة ومدنية وازن��ة جدي��دة ،فقد صنع ح��زب التيّار
الدميقراط��ي املفاج��أة ،على الرغم من حداثة تأسيس��ه،
وحص��ل على مرات��ب متقدّمة ف��ي معظم البلديّ��ات التي
واملرجح أنّ
ش��ارك ف��ي التناف��س عليه��ا ( 58بلديّ��ة).
ّ
احلزب ش�� ّكل قاعدت��ه االنتخابية أساس��ا ً من الغاضبني
م��ن سياس��ات احلكوم��ات املتعاقب��ة بعد الث��ورة ،ومن
املس��تائني من مترير قانون املصاحلة االقتصاديّة ،ومن
تعطيل العدالة االنتقالية.
وحافظت اجلبهة الشعبية ،ذات املرجعية اليسارية

املعارضة ،على حضورها املعتبر في املشهد ،على الرغم
م��ن محدودية عدد قوائمها املش��اركة ف��ي التنافس على
البلديّ��ات ( 120قائم��ة) ،وبدا الفتا ً للنظ��ر الصعود غير
املس��بوق للقوائم املس��تقلّة التي فازت بنس��بة  %32من
أص��وات الناخب�ين ،واس��تفادت من س��خط ال ّناس على
الطبقة السياس��ية احلاكمة واملعارضة ،وقدّمت نفس��ها
بديالً من األحزاب واملتح ّزبني ،واس��تثمرت خصوصا ً في
العالق��ات املهني��ة والعائلية ،ووش��ائج القرابة واجلوار
والزمال��ة لتس��تقطب أكب��ر ع��دد ممك��ن م��ن الناخب�ين
احمللّي�ين .وعلى الرغم م��ن أه ّمية االخت��راق الذي ح ّققه
املس��تقلّون ،فإ ّنه��م يظلّ��ون كيان��ا ً هالمي��اً ،غي��ر واضح
املعال��م ،باعتباره��م ال يتو ّف��رون عل��ى هويّ�� ٍة برامجي ٍة
واح��دة ،وال عل��ى خلفيّ��ة أيديولوجيّة جامع��ة ،وال على
موحدة ،بل ه��م مو ّزعون في غير
كتل��ة انتخابيّة ثابت��ة ّ
تنس��يق بينهم على البلديّ��ات ،ويحتاج��ون بالضرورة
إلى بلورة توافقاتٍ مع األحزاب ،ليكون لهم دور فاعل في
املجالس احمللّية املقبلة.
أ ّم��ا حال��ة الع��زوف ع��ن ممارس��ة ّ
ح��ق االنتخاب،
فتبق��ى مبعث قل��ق لدى املراقب�ين وعم��وم الفاعلني في
املش��هد السياسي في تونس ،ذلك أنّ نسبة املشاركة في
التصوي��ت لم تتجاوز حدود  %34م��ن مجموع ال ّناخبني
املس��جلني .وليس��ت املقاطع��ة هنا فع�لاً اعتباطيّ��اً ،بل
ّ
رس��الة احتجاجيّ��ة دا ّلة ،تعبّ��ر عن اس��تياء قطاع كبير
من املواطن�ين عموماً ،والش��باب خصوصاً ،م��ن الطبقة

السياس��ية مبختلف أطيافها ،فش��يوع خطاب الكراهية،
واإلقصاء واإلقصاء املضادّ ،وانتشار الزبونية والسياحة
احلزبيّة ،وعقليّة الغنيم��ة واحملاصصة ،وادّعاء امتالك
احلقيق��ة ،وتقدمي الوع��ود الكاذبة إلى الناخبني ،س��اهم
ذلك كله في تش��ويه السياس��ة والسياس��يني ،وأدّى إلى
نفور ال ّناس من األحزاب ومن املشاركة في االستحقاقات
االنتخابي��ةُ .يض��اف إلى ذل��ك أنّ وق��وف املواطنني على
ارتفاع األس��عار ،وانزالق الدينار ،وغالء املعيشة وتفاقم
الفق��ر والبطالة ،جعلهم يش��عرون باإلحباط ،ويذهبون
إلى أنّ الدميقراطيّة لم يكن لها عائد مادّي  -تنموي ،ولم
تغيّر حياتهم نحو األفضل.
ميكن القول ختاما ً إنّ تونس ،بتنظيمها االنتخابات
البلديّ��ة ،وضعت لبنة جديدة في بناء احلوكمة احمللّية،
وتكريس الالمركزيّة والدميقراطيّة التشاركيّة .واحلاجة
اآلن أكي��د ٌة إل��ى التس��ريع في تفعي��ل مجلّ��ة اجلماعات
احمللّي��ة ،وتنصي��ب املش��رفني عل��ى املجال��س البلدية،
لتطوي��ر خدم��ات ال ُق ْرب املس��داة إلى املواطن�ين ،وتلبية
حاجياتهم املباش��رة :اإلن��ارة ،النظافة ،حماي��ة البيئة،
الصح��ي ،البني��ة التحتي��ة ...بش��كل يجعلهم
الص��رف
ّ
ُيدركون قيم��ة الفعل االنتخابي وثمراته ال ّنافعة ،ودوره
في تغيير حياتهم ومحيطهم نحو األفضل .وال ّ
شك في أنّ
رفد اإلصالح السياس��ي بانتقال اقتصادي أمر ضروري،
ألنّ الدميقراطيّ��ة إذا ظلّت فقي��رة ظلّت عرجاء ،مبتورة ال
محالة}.
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أزمة مصر ..وحديث المصالحة بين المعارضة والنظام
أي إنس��ان منص��ف ينظ��ر ويتاب��ع ويعاي��ش
األوضاع في مصر؛ يشعر باحلزن الشديد ملا آلت إليه
األم��ور عل��ى جميع األصع��دة .فبعد أن ث��ارت جموع
الشعب على الظلم واالستبداد في اخلامس والعشرين
من كان��ون الثاني/يناي��ر ع��ام  ،2011ومارس حقه
الدميقراطي في اختيار ممثليه في مجلس��ي الش��عب
والشورى عام  ،2011وانتخابات رئاسة اجلمهورية
ف��ي عام  ،2012أول انتخاب��ات دميقراطية نزيهة في
تاري��خ مصر ،مت االنقالب على كل هذه االس��تحقاقات
ومحوها بطريق��ة غير دميقراطية ،بانقالب عس��كري
دموي ،واعتقال عش��رات اآلالف والتنكي��ل بهم ،وقتل
اآلالف ،والترب��ص بكل م��ن يعارض النظ��ام اجلديد،
الذي اس��تخدم كل الوسائل غير الش��ريفة في تشويه
معارضيه والتنكيل بهم.
وم��ن ث َّم ع��ادت األمور
إل��ى س��ابق عهده��ا ،ب��ل
ازدادت األزمات تلو األزمات
على املستوى االقتصادي،
والسياس��ي ،واالجتماعي،
واإلعالم��ي ،وش��عر الكثير
م��ن املواطنني ب��أن الثورة
عل��ى النظام الق��دمي جلبت
له��م الوي�لات والضي��ق
والعنت في املعيشة.
وأخط��ر م��ا فعل��ه

السيسي ونظامه شق املجتمع إلى نصفني أو شعبني،
كما عبّر عن ذلك علي احلجار في أغنيته «أنتم ش��عب
واحنا شعب» ،وهذا أخطر ما في األزمة؛ أن يتم تقسيم
املجتم��ع املصري به��ذه الطريقة ،واملبالغة الش��ديدة
في تش��ويه خصوم السيس��ي باس��تخدام آلة اإلعالم
اجلهنمية التي تقلب احلقائق وتشوه املعارضني!
وآخر ه��ذه األثافي ،على س��بيل املثال ال احلصر،
التربص بالعب الكرة املوهوب محمد صالح ،ومحاولة
تش��ويه صورته بحجة أنه ميس��ك باملصح��ف دائما
مثل اإلخ��وان ،وأنه ش��بيه بأب��و تريكة ،حس��ب زعم
بوق النظام أحمد موس��ى ،ناهيكم ع��ن إدراج الالعب
محمد أب��و تريكة على قائمة اإلره��اب ،وهو الذي ملك
قل��وب املاليني ف��ي العالم العربي ،وحق��ق العديد من

بقلم :جمال نصار
البطوالت ملصر وأفريقيا .وهذه القائمة التي أُدرج فيها
ّ
وتخطت
العديد من الشرفاء من أبناء الشعب املصري
أكثر من  1500شخصية ،بني أستاذ جامعة ،وأطباء،
ومهندس�ين ،ومد ّرسني ،ورجال أعمال وغيرهم ،تبيح
لنظام السيس��ي وقضائه املُس��يّس أن مينح احلقوق
الطبيعي��ة للمواط��ن املص��ري ،من ع��دم التصرف في
األم��وال اخلاص��ة ،واملن��ع من الس��فر ،وع��دم إصدار
جوازات السفر!
هذا الواقع املرير الذي تعيش��ه مصر في ظل حكم
السيسي ومن يدعمه ،سيقضي على البقية الباقية من
مقدرات الدولة املصرية ،وستكون نتيجته االنهيار في
كل شيء على جميع املستويات ،وهذا ما ال يتمناه كل
ُمح��ب ملصر وش��عبها؛ ألن مصر برغ��م كل ما تعانيه،
متث��ل القاط��رة املهمة لألم��ة العربية واإلس�لامية إذا
ع��ادت إلى طبيعتها ،واس��تقامت أمورها ،واس��تقرت
أوضاعها.

حديث املصاحلة والتسوية

مناورة االنسحاب من االتفاق النووي
بقلم :حازم عياد
االنس��حاب األمريكي من االتفاق النووي حت ّول الى مناورة اس��تراتيجية سياس��ية واقتصادية
وأمنية واس��عة ،تستثمر فيها األطراف املتصارعة لتحقيق مكاسب سياسية وعسكرية واقتصادية؛
مناورة امتدت وتش��عبت لتش��مل الق��وى الدولي واإلقليمية املؤثرة في األزمة وعلى رأس��ها روس��يا
وتركيا بل الصني.
فإي��ران حاول��ت قبل االنس��حاب األمريك��ي وبعده االس��تفادة م��ن الرفض الروس��ي والصيني
واألوروب��ي للق��رار األمريك��ي ،س��واء من خ�لال توظيف حال��ة االفتقار ال��ى التجانس ب�ين احلليف
األوروبي واألمريكي أو من خالل حتفيز الصراعات الداخلية في الواليات املتحدة األمريكية.
إي��ران ل��م تكتف مبن��اورات التوظيف ،بل س��عت إل��ى الضغط على حلف��اء أمريكا ف��ي املنطقة
وعلى رأس��هم الكيان اإلسرائيلي ،وثلة من دول اخلليج العربي إلرباك اجلهود األمريكية واختراقها،
وراهنت على الصراعات واخلالفات داخل البيت اخلليجي والعربي التي ارتبطت بتضارب املصالح
اجليوسياس��ية كما هو احلال مع عُ مان ،او املصالح السياس��ية كما هو احلال مع قطر ،أو احلقوقية
واملبدئية وااليديولوجية كما هو احلال مع الفلسطينيني.
ف��ي املقابل ،اضط��رت الواليات املتح��دة الى خ��وض العديد من املن��اورات الداخلي��ة والدولية
واإلقليمي��ة لتمرير قراراها باالنس��حاب من االتفاق النووي ،متهيدا ً لف��رض عقوبات على إيران ،ولم
تنج��ح جناح��ا ً ماحقا ً رغ��م جبروتها وعظمته��ا كقوة دولية؛ ذل��ك ان هذه املناورات ل��م تبلغ الهدف
االستراتيجي املطلق بعد ،وهو محاصرة إيران بالكامل وعزلها واخضاعها ،اال أنها استفادت من هذه
املناورة في إجناز بعض اخلروقات املالية على اجلبهة اخلليجية واجلبهة التطبيعية مع اسرائيل.
إيران متلك هامش��ا ً للحركة؛ إذ أتاح لها الرفض الدولي واإلقليمي للقرار األمريكي هامشا ً واسعا ً
ٌ
رفض عبر عنه الرئيس التركي أردوغان مؤخراً ،ومن قبله الدول األوروبية الكبرى (فرنسا
للمناورة،
ً
ً
واملانيا وبريطاني) واالحتاد األوروبي الى جانب روسيا والصني طبعا ،فاحتا الباب ملزيد من الدول
اإلقليمية والصغرى للتعامل مع إيران باجتراح صيغ جديدة للعالقة متكنها من التفلت والتهرب من
االجراءات األمريكية املشددة واملتوقعة ملعاقبتها وحصارها.
فإيران متلك فرصة أفضل للتعامل مع العقوبات ما بعد االنسحاب األمريكي في حال االستفادة
من هذه املتغيرات الدولية واإلقليمية.
املن��اورة ال تقتص��ر على أمريكا وإي��ران ،بل متتد ال��ى القوى الدولي��ة املتحف��زة لتعظيم دورها
ومكاس��بها م��ن الفوض��ى الت��ي اجترحه��ا ترام��ب املته�� ّور وع��دمي اخلب��رة ،واملدع��وم بطاق��م م��ن
االيديولوجي�ين ورج��ال االس��تعراضات في أمريكا؛ فروس��يا على س��بيل املثال ت��درك حاجة إيران
االقتصادي��ة للحفاظ على ش��ريان احلي��اة القادم من تركي��ا والصني والهند وروس��يا وعدد من دول
اجل��وار؛ اذ يحت��ل األولولية ف��ي مواجهة التحدي األمريكي واإلس��رائيلي ،فإيران م��ن حيث اجلوهر
ليست متحفزة للحرب بقدر حتفزها ملواجهة العقوبات االقتصادية ،وجتاوزها فهي األولولية.
حاج��ة وض��رورة إيراني��ة أتاحت لروس��يا وتركيا والص�ين االس��تفادة من عمليات التس��خني
اإلس��رائيلية وم��ا يتبعها م��ن مخاوف أمريكية وإس��رائيلية للع��ب دور املبرد لألزم��ات والقادر على
احتوائها.
فروس��يا تقدم نفس��ها كضامن مينع التدهور الكبير الذي من املمكن ان يقود الى حرب ،وتسعى
الى تعظيم دورها ومحاولة إدارة عالقاتها مع الكيان اإلس��رائيلي وإيران بإظهار نفس��ها كقوة قادرة
على فرض االس��تقرار وخفض حدة التوتر لتحل بالتدريج كضامن للسالم ومحرك للدبلوماسية أمر
حتقق في كوريا الشمالية لكل من الصني وروسيا ،فبدون النشاط الصيني والروسي ما كان لترامب
ان يحقق أي تقدم في امللف الكوري.
فاالنس��حاب االمريكي حتول الى مناورة تسعى كل األطراف لالستفادة منه ،وهنا يكمن الدرس
والعبرة في امللف النووي اإليراني ،فهو مؤشر على الفشل األمريكي والتهور غير املدروس الذي فتح
الباب ملناورات دولية وإقليمية أوسع}.

ال ش��ك في أن ترابط الش��عوب ومتاسكها مسألة
ف��ي غاي��ة األهمي��ة ملواجه��ة أي حتدّي��ات ،والتاريخ
يزخر بالعديد من النماذج الدالة على ذلك ،والش��عب
املصري نفس��ه منوذج واضح في هذا الس��ياق ،فحني
احت��دت النخب��ة م��ع آم��ال الش��عب وطموحات��ه في
اخلامس والعش��رين م��ن يناي��ر ،أُزي��ح رأس النظام
(حس��ني مبارك) ،وش��هد العال��م كله به��ذا النموذج
الف�� ّذ في الس��عي للتخلص من املس��تبدين ،ولكن بعد
االنق�لاب عل��ى املس��ار الدميقراط��ي ،تغيّ��رت األمور
وتبدلت األحوال ،وازدادت الفرقة والتشرذم حتى بني
الذين كانوا باألمس على قلب رجل واحد!
والس��ؤال اجلوهري :ما الس��بيل واحلل للخروج
من ه��ذه األزم��ة العاصف��ة الش��ديدة اخلط��ورة على
مس��تقبل مصر؟ وه��ل ميكن أن ترعى جه��ات ،أو دول
مسألة املصاحلة بني الشعب املصري والنظام القائم،
أو بتعبير آخر بني اإلخوان والسيسي؟
أقول ،للحديث عن هذه املس��ألة ال بد من الوقوف
عند بعض املنطلقات:
أوالً :ال ميكن أن حتدث تس��وية سياس��ية في هذا
اجلو املش��حون من خالل اإلعالم م��ن كال الطرفني ،فال
ب ّد م��ن تهيئة األج��واء والبيئة املناس��بة لكي يش��عر
الش��عب املصري بأن هناك حرصا ً من جميع األطراف
على حتقيق هذه املصاحلة ،أو التسوية.
ثانياً :املصاحلة أو الهدنة أو التسوية تكون فيها
تن��ازالت من كال الطرف�ين ،فهل ميكن نظام��ا ً ميلك كل
مق��درات الدولة ،ويتع ّنت مع كل م��ن يعارضه وين ِّكل
به��م ،وعلى اجلان��ب اآلخ��ر معارضة مش��تتة ،ليس
لديه��ا أوراق ضغط ،أن يجلس��ا معا ً ويحققا تس��وية
مناسبة؟

ثالثاً :في الفترة األخيرة ،تأتي عبارات املصاحلة
من الطرف الضعيف ال��ذي ن َّكل به النظام في أكثر من
موقف ،دون أن يكون هناك حترك واضح ،أو تصريح
صريح من السيس��ي نفس��ه أو من نظامه؛ ألنه يشعر
بأنه األقوى وميسك بكل األوراق في يده.
رابعاً :التشويه املمنهج واملتعمد لكل املعارضني
للسيس��ي ونظام��ه ،وخصوص��ا ً اإلخوان املس��لمني،
منصة القضاء
وتعقبهم في كل حتركاتهم ،واستخدام ّ
للقضاء عليهم ،ال ميكن أن يساعد على حتقيق أي تقدم
في االجتاه الصحيح ،أو التهيئة لتسوية سياسية.
خامس��اً :ال ب�� ّد م��ن حت��رك العلم��اء واملخلصني
الوطني�ين م��ن كل االجتاهات لتق��دمي احللول ،وطرح
األف��كار وتهيئ��ة املن��اخ ،للدف��ع ف��ي اجت��اه تس��وية
سياس��ية ،وعلى األط��راف املعنية تق��دمي تنازالت ،ال
الدفع في اجتاه املعادلة الصفرية ،والضربة القاضية
التي لن حتل األزمة.
سادس��اً :عل��ى ال��دول الت��ي دعم��ت ،وال ت��زال
تق��ف م��ع السيس��ي ونظام��ه ،وخصوص��ا ً اإلم��ارات
واململك��ة العربية الس��عودية ،أن تتوقف عن محاربة
خصومه بوس��ائلها املختلفة ،وتترك الشعب املصري
واحلرصاء على مس��تقبله أن يق��رروا مصيرهم بعيدا ً
عن املزايدات وتصفية احلسابات.
س��ابعاً :ال ب�� ّد أن يعل��م اجلمي��ع ،وكل األط��راف
املعني��ة ،أن أي تأخ��ر ف��ي التق��دم من أج��ل إجناز في
اجت��اه تس��وية سياس��ية معقول��ة تقوم عل��ى العدل
واالنص��اف ،ورد احلق��وق واملظال��م ،س��يزيد األم��ور
تعقيدا ً على جميع املس��تويات ،وس ُيق ِّزم دور مصر في
املنطقة.
ثامناً :ال ب�� ّد من إبعاد كل املزايدي��ن من الطرفني؛
ألنه لألسف ،هناك العديد من كال الطرفني يستفيد من
تلك احلالة الضبابية شديدة التعقيد ،وتقدمي أصحاب
الفكر والرأي املعتدل؛ الذين يرغبون بإخالص لتقدمي
حلول ال خلق أزمات.
تاس��عاً :عل��ى درجة كبي��رة من األهمي��ة ،تقارب
القوى املعارضة لنظام السيس��ي فيما بينها ،ووضع
رؤي��ة مناس��بة بأجن��دة واضح��ة ،وف��ي القل��ب منها
جماع��ة اإلخ��وان املس��لمني .ف�لا يصح ب��أي حال من
األحوال أن تتم املصاحلة أو التس��وية السياسية بني
املعارضة املصرية ونظام السيس��ي؛ وتكتل مهم مثل
اإلخوان بعيد عنه!
أق��ول :هذه بعض األف��كار التي ميكن أن تس��اعد
في وضع النقاط على احلروف ،ومناقش��تها ،بش��رط
إخالص القائمني عليها ،وتهيئة الش��عب املصري بكل
أطيافه لقبول مثل هذا الطرح أو غيره.
والبداي��ة تبدأ ب��اإلرادة احلقيقي��ة لتغيير الواقع
م��ن اجلميع ،والتوقف عن الش��حن املس��تمر وتهييج
الرأي العام؛ من خالل اإلعالم بشتى أشكاله ،واعتماد
أس��لوب احل��وار واملصارح��ة ،والبع��د ع��ن التعامل
بالسياس��ة األمني��ة العنيف��ة م��ن قب��ل النظ��ام .ف��ي
ه��ذه احلال��ة فقط ،ميك��ن احلديث عن إجراء تس��وية
سياس��ية أو مصاحلة تقوم على اإلنص��اف ،والعدل،
والتضحي��ة ،وتقدمي تن��ازالت م��ن كال الطرفني .والله
من وراء القصد}.

روحاني :ملتزمون باالتفاق النووي
رغم أنف أميركا
ق��ال الرئي��س اإليران��ي حس��ن روحاني يوم
األحد إن طهران س��تظل ملتزمة بـاالتفاق النووي
املب��رم ع��ام  2015إذا ضمنت حماي��ة مصاحلها،
في حني بدأ وزير خارجيت��ه جولة إلنقاذ ما تبقى
من االتفاق بعد انسحاب واشنطن منه.
وق��ال روحان��ي ف��ي اجتم��اع م��ع رئي��س
سريالنكا مايثريباال سيريسينا الذي يزور طهران
إن «االنس��حاب األميرك��ي ( )...انته��اك للمعايير
األخالقي��ة والسياس��ية والس��بل الدبلوماس��ية
السلمية واملقررات العاملية».
وأض��اف ف��ي تصريح��ات بثه��ا التلفزي��ون
اإليران��ي إن «ال��دول اخلمس املتبقي��ة إذا التزمت
باالتفاق فإن إيران ستبقى فيه رغم أنف أميركا».
وكان ق��رار الرئيس األميرك��ي دونالد ترامب
االنس��حاب من االتفاق النووي ق��د أغضب حلفاء
الواليات املتحدة األوروبي�ين وأثار حالة من عدم
اليقني بشأن إمدادات النفط العاملية ومخاوف من
اندالع صراع في الشرق األوسط.
وقال��ت إي��ران إنها س��تظل ملتزم��ة باالتفاق
الذي وقعت عليه أيضا ً بريطانيا والصني وفرنسا

وأملانيا وروس��يا ،إذا ضمنت الق��وى التي ما زالت
تدع��م االتفاق حماي��ة طهران م��ن العقوبات على
قطاعات رئيسية مثل قطاع النفط.
وفيم��ا تعتبر محاول��ة أخيرة إلنق��اذ االتفاق
بع��د انس��حاب واش��نطن ،ب��دأ وزي��ر اخلارجي��ة
اإليران��ي محمد ج��واد ظريف جولة للق��وى التي
م��ا زالت حتاف��ظ على االتفاق ،ب��دأت مع وصوله
إلى العاصمة الصيني��ة بكني ،حيث يلتقي نظيره
الصيني وانغ يي.
وأع��رب ظريف ع��ن أمله ف��ي أن تثمر جولته
الت��ي بدأت من بك�ين يوم األحد ع��ن التوصل إلى
ص��ورة «أكثر وضوحاً» ملس��تقبل االتفاق النووي
الذي يواجه خطر االنهيار عقب انسحاب واشنطن
منه.
وقال ظريف بعد لقائه في بكني مع وانغ يي:
«نأم��ل خالل ه��ذه الرحالت احلص��ول عل صورة
أكثر وضوحا ً ملستقبل االتفاق النووي».
وتش��مل جول��ة وزي��ر اخلارجي��ة اإليران��ي
العاصمة الروس��ية موس��كو وبروكسل حيث مقر
االحتاد األوروبي}.
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ائتالف الصدر يحقق المفاجأة في انتخابات العراق
أعلن��ت املفوضي��ة العلي��ا املس��تقلة لالنتخاب��ات
ف��ي الع��راق أن ائتالف «س��ائرون» بزعامة رج��ل الدين
الش��يعي مقت��دى الص��در يتج��ه نح��و تص��دّر س��باق
االنتخابات البرملانية بعد فرز  %91من األصوات في 16
من  18محافظة عراقية.
وقال��ت املفوضي��ة إن نتائج االنتخاب��ات البرملانية
لس��تّ محافظ��ات عراقي��ة أظه��رت حص��ول قائم��ة
«س��ائرون» عل��ى املرك��ز األول ف��ي محافظت��ي النج��ف
وميس��ان ،جاءت بعدها قائمة «الفتح» برئاسة القيادي
في احلش��د الش��عبي هادي العامري ،بينم��ا حلت قائمة

«النص��ر» بزعامة رئي��س الوزراء
حي��در العبادي باملرك��ز األول في
محافظة نينوى.
وتص��دّرت قائم��ة احل��زب
الدميقراط��ي الكردس��تاني ف��ي
أربي��ل ،وف��ازت قائم��ة االحت��اد
الوطن��ي الكردس��تاني ف��ي
الس��ليمانية ،فيم��ا ف��ازت قائم��ة
قلعة اجلماهي��ر الوطنية بزعامة
عض��و مجل��س الن��واب احلال��ي

مفوضية االنتخابات العراقية
عد األصوات
تعلن النسبة المنجزة من ّ
أعل��ن عض��و املفوضي��ة العلي��ا املس��تقلة
لالنتخاب��ات ف��ي الع��راق ،ح��ازم الردين��ي ،ي��وم
الثالثاء ،النس��بة املنجزة من ف��رز وإحصاء أصوات
الناخبني في عموم البالد ،واخلارج.
وقال الرديني« :إن النس��بة املنجزة من مرحلة
عد وفرز أص��وات الناخبني في عموم العراق ،بلغت
حت��ى اآلن أكثر من  ،%95وهي متباينة بني محافظة
وأخرى».
وأضاف الرديني :حالي��ا ً تعمل املفوضية على
ف��رز وع ّد أص��وات الناخبني من اجلالي��ات العراقية
في اخلارج ،ملمحا ً إلى أنها س��تكتمل خالل اليومني
املقبلني.
وع��ن األنب��اء التي تناقلته��ا مواق��ع التواصل
االجتماع��ي ،بحصول وزي��ر الدفاع الس��ابق خالد
العبي��دي ،املرش��ح ع��ن «ائت�لاف النص��ر» ال��ذي
يتزعم��ه رئي��س احلكوم��ة حي��در العب��ادي ،ف��ي
محافظ��ة نين��وى ،الع��دد األكبر من األص��وات بني
املرش��حني في كل احملافظات ،أفاد الرديني بالنفي،

ذاك��را ً ف��ي الوق��ت نفس��ه أن ائت�لاف «س��ائرون»
املدع��وم من التي��ار الص��دري ،هو م��ن حصل على
املرتب��ة األول��ى ف��ي الكثير م��ن احملافظات حس��ب
النتائ��ج األولية التي أعلنتها املفوضية خالل األيام
القليلة املاضية.
وأعلن��ت اللجن��ة العليا املس��تقلة ف��ي العراق،
مساء االثنني  14أيار ،أن كتلة «سائرون» االنتخابية
التي يقودها مقتدى الصدر ،حتتل املرتبة األولى في
االنتخاب��ات البرملانية بعد فرز األصوات في  16من
احملافظات العراقية الثماني عشرة.
ووفق��ا ً للجنة العليا املس��تقلة لالنتخابات في
الع��راق ،ف��إن  24ملي��ون ناخ��ب من س��كان البالد
البالغ عددهم  36مليون نسمة لهم احلق باملشاركة
ف��ي انتخ��اب ن��واب ج��دد .وش��ارك ف��ي الس��باق
االنتخابي تس��ع وعش��رون كتل��ة انتخابية ،تضم
نحو  200حزب سياسي مختلف .وأحصت اللجنة
االنتخابية أكثر من سبعة آالف مرشح يرغبون في
شغل واحد من املقاعد الـ 329في البرملان}..

أبوظبي والوصاية على جنوب اليمن
بقلم :بشير البكر
ال ميك��ن تصني��ف تصرف��ات أبوظبي ف��ي جنوب اليم��ن إال في خان��ة أعمال الوصاي��ة ،وفرض
التبعي��ة على كامل مس��احة اجلغرافيا التي تع��ود إلى حدود ما قبل الوحدة بني اجلنوب والش��مال
ف��ي أيار  .1990وصارت هذه الس��لوكيات تتك ّرر بني حني وآخر على نحو مكش��وف وفاقع ،دون أي
مراع��اة حلدود املهم��ة التي دخلت فيها قوات أبوظب��ي إلى هذا اجلزء من اليمن قب��ل ثالثة أعوام ،أو
احترام السيادة وفق ما هو متعارف عليه دوليا ً في مواثيق األمم املتحدة والقانون الدولي.
ذهب��ت قوات أبوظبي إلى جنوب اليمن ،في إطار ما عرف بـ «عاصفة احلزم» التي بدأت في آذار
 ،2015وكان الهدف من عملية التدخل العسكري اإلماراتي مساعدة املقاومة اجلنوبية على الوقوف
بوجه تقدّم قوات احلوثيني التي اجتاحت هذا اجلزء من اليمن ،بعد أن س��يطرت على كامل الش��مال،
وما كان لإلمارات أن تضع قدمها هناك ،لو لم تنجح املقاومة اجلنوبية في كسر الهجوم احلوثي في
منطقتي الضالع وعدن.
وج��دت أبوظبي في ج��زء من املقاومة اجلنوبية حليفا ً جاهزاً ،ينتظرها بال ش��روط ،عماده أحد
فصائل احلراك اجلنوبي التي بقيت ترفع شعارات االنفصال وفك االرتباط بدولة الوحدة ،وكان خيار
أبوظبي هذا على درج ٍة كبيرة من االنتهازية ،حيث لعبت على وتر حال ٍة جنوبي ٍة واس��ع ٍة باتت على
لس��ان واحد ،في ما يتعلق باستعادة دولة اجلنوب التي كانت قائمة قبل عام  .1990ومن هنا ،نشأ
حتالف س��ريع بني أبوظبي والفصيل الذي ميثله قائد املقاومة اجلنوبي��ة ،عيدروس الزبيدي ،األمر
الذي فتح الباب واس��عا ً أمام أبوظب��ي التي أغرقت أهل اجلنوب بالوع��ود واآلمال الكاذبة ،وأوهمت
أهل اجلنوب بأنها جاءت ملساعدتهم على التخلص من هجوم احلوثيني ،وزينت أبوظبي للجنوبيني
حضورها العس��كري ،وقامت بحملة إعالمية وعالقات عامة واس��عة ،على أساس أنها سوف حت ّول
عدن إلى دبي ثانية ،دون أي مقابل.
م�� ّرت قراب��ة ثالثة أع��وام على وجود ق��وات أبوظبي في جن��وب اليمن ،ولم حتل حتى مش��كلة
كهرباء عدن التي كانت قد خططت إلصالحها خالل ش��هر ،لكنها في هذا الوقت متكنت من الس��يطرة
عل��ى كام��ل مرافق اجلنوب ،وخصوص��ا ً املطارات املدنية والعس��كرية واملرافئ ،مب��ا فيها مرفأ عدن
الذي يع��د أكبر ميناء في املنطقة ،وأهلته بريطانيا خالل احتالل اجلنوب ،ليلعب دورا ً رياديا ً يغطي
املنطق��ة املمتدة من الهند حتى ش��رق أفريقيا ،وبنت أبوظبي عدة جي��وش تتبع لها من حيث القيادة
والتمويل والتسليح ،وصارت تتح ّكم من خاللها مبحافظات اجلنوب.
تفج��ر املوقف ضد أبوظبي من داخل س��قطرى األس��بوع املاضي ،على خلفي��ة محاولة أبوظبي
من��ع رئيس احلكومة اليمنية ،أحمد عبيد بن دغر ،من زيارة اجلزيرة ،وتقييد حركته ،ومضايقته من
أجل املغادرة ،لكنه رفض قبول األمر الواقع الذي أقامته قوات أبوظبي في اجلزيرة ،وحرك الش��ارع
ضدها وفضحها إعالميا ً وسياس��ياً ،وهو ما اس��تدعى إرسال جلنة س��عودية للتحقيق عادت بخفي
حنني ،ألن قوات أبوظبي لم تكترث بها}.

قتيب��ة اجلب��وري باملرتب��ة األول��ى ف��ي محافظة صالح
الدي��ن ،وتلتها الفت��ح ثم ائت�لاف الوطني��ة بزعامة إياد
عالوي وائتالف النصر.
وكانت املفوضية قد أعلنت قبل ذلك النتائج األولية
ف��ي عش��ر محافظ��ات ،وأرج��أت إع�لان نتائ��ج ثمان��ي
محافظ��ات ،كذل��ك ل��م حتتس��ب أص��وات املقترع�ين من
النازحني ومصوتي اخلارج.
وتص��دّر ائت�لاف «س��ائرون» نتائ��ج التصويت في
العاصم��ة بغداد ومحافظات واس��ط واملثن��ى وذي قار،
فيما تصدر ائتالف «الفت��ح» النتائج في محافظات بابل
وكربالء والبصرة والقادس��ية ،وحل ثانيا ً في محافظتي

واسط وديالى والعاصمة بغداد.
وح��ل حتال��ف «الق��رار العراقي» برئاس��ة أس��امة
النجيف��ي أوال ً ف��ي محافظة ديالى .وف��ي محافظة األنبار
حل��ت قائم��ة «األنب��ار هويتن��ا» ف��ي املرك��ز األول ،يليها
ائت�لاف «الوطني��ة» بزعام��ة إي��اد ع�لاوي .أم��ا ائتالف
«النصر» فحل خلف حتالف «الفتح» وائتالف «سائرون»
في جميع احملافظات ما عدا نينوى.
كركوك
وقال��ت مص��ادر مبجلس محافظة كرك��وك إن جلنة
فني��ة تابع��ة ملفوضي��ة االنتخابات وصلت ي��وم االثنني
إل��ى احملافظة للتدقي��ق والتأك��د من صدقي��ة االتهامات
التي وجهها املكونان العربي والتركماني ألحزاب كردية
واتهموها بالتالعب في االنتخابات .لكن محافظ كركوك
راكان اجلبوري قال إن اللجنة التي وصلت فنية وال متلك
أي صالحي��ة لفتح الصنادي��ق االنتخابية لغرض إجراء
عملية ع ّد وفرز يدوي ملعرف��ة حقيقة نتيجة االنتخابات
التي ش��هدتها احملافظ��ة يوم الس��بت .كما ح ّم��ل رئيس
اجلبه��ة التركمانية ف��ي كركوك أرش��د الصاحلي رئيس
الوزراء العبادي مس��ؤولية ما يحدث ،ودعا من وصفهم
بالش��عب التركماني ف��ي كركوك إلى التظاه��ر دفاعا ً عن
أصواتهم «وإال فإن حقوقكم ستضيع بيد املزورين».
تصريحات العبادي
ف��ي غض��ون ذلك دع��ا الرئي��س العب��ادي كل الكتل
السياس��ية إلى احت��رام نتائ��ج االنتخاب��ات البرملانية،
وأعرب عن استعداده للتحالف مع الفائزين.
وق��ال العب��ادي ف��ي خط��اب تلفزيون��ي االثنني إنه
مستعد للعمل والتعاون مع الكتل من أجل تشكيل أقوى
حكومة للعراق خالية من الفساد}.

السيسي يستخدم «القوة الغاشمة»
لقمع غضب المترو
استخدم النظام احلاكم في
مصر أس��اليبه األمني��ة املعتادة
إلجه��اض أي ح��راك ش��عبي
غاضب بسبب قرار زيادة أسعار
تذاك��ر مت��رو األنف��اق ،باعتماده
على وجود أمني مكثف منذ مساء
الس��بت داخل كل محطات املترو
على مس��توى القاه��رة الكبرى،
للحيلول��ة دون جت ّم��ع أع��داد
املواطنني الغاضبني ،األمر الذي
نتجت منه تظاهرات عفوية ضد
القرار ،تداول��ت مواقع التواصل
االجتماعي مقاط��ع مص ّورة لبع��ض أحداثها ،وتض ّمنت
بعضه��ا س��بابا ً جماعي��ا ً لرئيس اجلمهوري��ة وحكومته
ووزيري النقل والداخلية.
وقال��ت مص��ادر أمنية ف��ي مصلحة األم��ن العام إن
املستش��ار األمن��ي للسيس��ي ،أحمد جمال الدي��ن ،أصدر
تعليمات لوزير الداخلية مجدي عبد الغفار بضرورة منع
أي جت ّمع ش��عبي ف��ي محطات املت��رو أو خارجها ،وذلك
بعدم��ا أظهرت اخلطة األمنية املعتم��دة من مكتب الوزير
مساء اجلمعة وصباح السبت ثغرات أدت إلى جت ّمعات
عفوية للمواطنني في محطات عديدة ،خصوصا ً في خط
املت��رو األول (املرج-حل��وان) وكذلك في بعض احملطات
التبادلية الكبرى كـ«السادات-التحرير».
وأضاف��ت املص��ادر أن اخلط��ة اجلدي��دة قامت على
نش��ر أعداد كبيرة من أفراد األمن املرك��زي باحملطات من
أمام منافذ بيع التذاك��ر وحتى رصيف الركوب ،بعضهم
يرتدي املالبس الرسمية والبعض اآلخر مبالبس مدنية،
و ُكلفت املجموعة األولى التصدي ألي أعمال شغب ،فيما
ُكلفت املجموعة الثاني��ة القبض على املواطنني احملركني
للتج ّمعات أو املتداخلني فيها بحسب األحوال ،فضالً عن
وجود فردي أمن على األقل داخل كل عربة في املترو.
كما أصدر جمال الدي��ن تعليماته لوزيري الداخلية
واالتصاالت لسرعة ضبط وإحضار األشخاص القائمني
على صفح��ات التواص��ل االجتماع��ي الداعي��ة ملقاطعة
املت��رو ،وتوجي��ه ته��م االنتم��اء إل��ى جماع��ة «اإلخوان
املس��لمني» له��م ،وس��رعة إذاع��ة ه��ذه االتهام��ات ف��ي
وس��ائل اإلعالم ،حتى يت��م تنمي��ط االحتجاجات بطابع
سياس��ي وإسالمي ،فضالً عن س��رعة تعطيل التطبيقات
اإللكترونية التي أطلقت واملجموعات اخلاصة التي تدعو
املواطنني لتبادل التذاكر بني احملطات توفيرا ً للنفقات.
وبالت��وازي م��ع مواجهة الغضب الش��عبي املكتوم
أمني��اً ،أص��درت الدائ��رة املخابراتية-الرقابي��ة التابعة
للسيس��ي تعليمات صارمة لكل وسائل اإلعالم بتجاهل

أي ح��راك ش��عبي أو أي دعوات ملقاطع��ة املترو أو تبادل
التذاكر وغيرها من املقترحات التحايلية على قرار زيادة
األس��عار .كم��ا مت توجي��ه وس��ائل اإلع�لام لتخصي��ص
صفح��ات وس��اعات ب��ث للحديث ع��ن مش��اريع تطوير
املترو التي سيتم متويلها من زيادة أسعار التذاكر.
وتض ّمنت التعليمات الصادرة لإلعالم ،احلديث عن
انخفاض نس��بة املتضررين من زيادة األس��عار إلى نحو
 20ف��ي املائ��ة من إجمالي مس��تخدمي املت��رو ،قاصدين
بذل��ك املواطنني الذين س��يضطرون إلى دف��ع  14جنيها ً
(نح��و  0,80دوالر) يوميا ً ملروره��م بأكثر من  16محطة
ذهاب��ا ً وإياب��اً ،وكذل��ك اس��تمرار احلديث ع��ن انخفاض
س��عر التذكرة قياس��ا ً بالدول األجنبية ،وانخفاض سعر
التذكرة قياسا ً بعدد الكيلومترات التي يقطعها املترو في
كل رحلة قياس��ا ً باملس��افات التي تقطعها باقي وس��ائل
النقل العام.
وتوقعت تقارير اقتصادية زيادة أسعار كل وسائل
املواصالت العامة في شهر متوز املقبل بعد زيادة أسعار
احملروق��ات ،األم��ر الذي نف��اه مؤقت��ا ً وزير النقل هش��ام
عرفات ،بإصدار بيان يؤكد اس��تقرار أس��عار النقل العام
ف��ي الوقت احلالي .وه��و ما يتناقض م��ع تقارير أعدتها
أجهزة االس��تطالع في وزارة الداخلي��ة قبل أيام ،توقعت
أن تش��هد الفترات املقبلة بس��بب زيادة أس��عار وس��ائل
املواص�لات بصفة عام��ة ،موجات واس��عة م��ن قرارات
تخفيف أعداد املوظفني في القطاع اخلاص.
وتب��رر حكومة السيس��ي الزيادة القياس��ية لس��عر
تذك��رة املترو من جنيه�ين إلى ثالث فئ��ات متدرجة ،من
س��توجه لس��د العجز
 3إل��ى  5إل��ى  7جنيه��ات ،بأنه��ا
ّ
البال��غ  94في املائة في ميزانية هيئ��ة مترو األنفاق ،في
الوقت الذي جتري فيه احلكومة مباحثات مع الشركات
الفرنس��ية املتخصصة لزيادة عدد احملطات وإقامة خط
جدي��د ميتد من مط��ار القاهرة إلى مص��ر اجلديدة ،فضالً
عن مشاريع إلقامة مترو في اإلسكندرية واملنصورة}.
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عندما ّ
تأخرت بيروت في ارتداء ح ّلة رمضان!
خلعت أحياء بيروت وشوارعها ك ّل تلك الالفتات
والص��ور الت��ي كس��تها خ�لال الش��ه َرين املاضيَ�ين،
ّ
ملرش��حني ولوائ��ح خاص��ة باالنتخاب��ات
مر ّوج��ة
النيابيّ��ة األخيرة التي أجريت في الس��ادس من أيار.
وها ه��ي تتهيأ للزين��ة اخلاصة بش��هر رمضان الذي
يح ّل خالل يومَني.
املدين��ة ّ
تأخرت ف��ي ارتداء حلّة الش��هر الفضيل،
املعيش��ية التي يشكو
األحوال
إلى
يعود
غير أنّ ذلك ال
ّ
نمّ
الن��اس من تدهورها ،إ ��ا إلى تل��ك االنتخابات التي
س��يطرت حمالته��ا عل��ى احليّز الع��ام ف��ي العاصمة
وكذلك في مختلف املناط��ق اللبنانيّة .حتى اليوم ،ما
زالت األلوان املبهجة واألش��كال احملبّبة التي اعتادها
أه��ل العاصم��ة وزائروه��ا غائب��ة .وه��ؤالء ينتظرون
تل��ك الزين��ة التي تف��رح الصغ��ار مثلما تبه��ج الكبار
الذين ترهقهم ش��ؤون احلياة ،والتي تأتي غالبا ً على
مجس��مات ألطفال ضاحكني
ش��كل فواني��س مل ّونة أو
ّ
َ
ُ
من إع��داد جمعيّات أو هيئات تعنى إ ّم��ا باأليتام وإ ّما
بالعجزة وإ ّما بش��ؤون تنمويّة .إلى جانب تلك الزينة
التي تأتي بكلفة ليس��ت بس��يطة ،غالبا ً ما ُتعلَّق أمام
البي��وت وعند مداخل املباني أش��رطة وملب��ات مل ّونة
مع فوانيس صغيرةُ .يذكر أنّ أهل العاصمة وزائريها
ب��دأوا يالحظون األش��رطة املل ّونة في ع��دد من احملال
التجاريّ��ة ،ال س��يّما تل��ك التي تبي��ع امل��واد الغذائيّة

وكذلك احللويّات.
وترحب مح��ال احللويّات املنتش��رة في املناطق
ّ
الش��عبيّة بالش��هر الذي اقترب هالله ،مع الرسومات
الت��ي زيّنت واجهاتها الزجاجيّ��ة التي تتخلّلها عبارة
«رمضان ك��رمي» ،فاحللويّ��ات من أساس��يّات املائدة
الرمضانيّة ،خاصة أنّ ث ّمة أصنافا ً منها ال تظهر إال مع
بدء الشهر الفضيل وتختفي مبج ّرد حلول عيد الفطر.
م��ن جهته��ا ،راح��ت احمل��ال الت��ي تبي��ع امل��واد
الغذائيّ��ة تتهيأ لش��هر رمض��ان ،فعرضت ف��ي أماكن
بارزة م��ن صاالتها ،الصغيرة أو الكبيرة ،زجاجات أو
أوعية جلاّ ب ومتر هندي وقمر الدين ،التي ال تس��تلزم
س��وى إضافة مي��اه ب��اردة إليه��ا إلعداد املش��روبات
الت��ي تنع��ش الصائم�ين ،خصوص��ا ً وس��ط احل�� ّر.
وم��ن يرغ��ب ،ف��إن بإمكانه إضاف��ة الصنوب��ر واللوز
والزبي��ب إل��ى اجل�ّل�اّ ب .وه��ذه األن��واع من الش��راب
تش��يع خالل هذا الش��هر ،لتختفي بع��ده .وفي أماكن
بارزة من تلك احملالُ ،تع َرض كذلك عبوات الش��وربة
(احلساء) الس��ريعة التحضير ،فالشوربة هي الطبق
الرئيسي الثاني على املائدة الرمضانيّة بعد الف ّتوش.
ّ
ولتس��هيل امله ّمة على ربّة املنزل ،إذا كانت على عجلة
م��ن أمرها ،ف��إنّ ف��ي إمكانها حتضي��ر ه��ذا النوع من
الش��وربة بدال ً من ش��وربة اخلض��ار أو العدس الل َتني
تس��تلزمان وقتاً .املائدة الرمضانيّة التي تعدّها ربّات

ماذا عن صيام شهر رمضان؟
ش��هر رمضان من أفضل أشهر الس��نة عند املسلمني
كاف��ة ،وينتظرونه بف��ارغ الصبر ،ملا له م��ن أجر وثواب
عظيم عند الله تعالى .وترتيب ش��هر رمضان في األشهر
الهجري��ة ه��و الش��هر التاس��ع ،ويق��وم في��ه املس��لمون
بالصيام واالمتناع عن تناول الطعام والشراب ملدة شهر
من الوقت ،تكون من أذان الفجر وحتى غروب الشمس.
وأكثر ما مييّز هذا الشهر وجود أعظم ليلة وهي ليلة
الق��در ،الت��ي أنزل فيها الق��رآن الكرمي على س��يدنا محمد
صل��ى الله عليه وس��لم ،وكان نزوله في س��نة ميالدية،
وحينها كان الرس��ول صلى الله عليه وسلم موجودا ً في
غار حراء ،وفي ه��ذا املكان نزل عليه الوحي ،وكانت أول
آية نزل��ت عليه هي قوله تعالى> :إقرأ باس��م ربك الذي
خل��ق< ،ومت نزول الق��رآن الكرمي دفعة واح��دة في ليلة
القدر ،الذي كان نزوله من اللوح احملفوظ.

تسمية شهر رمضان

كلمة رمضان مشتقة من أصل رمض؛ والذي يعرف
بأنه شدة وقوة احلر ،واشتقاقه على وزن يرمض رمضاً،
أي أنه اش��تد حرارة ،وأرمض احلر مبعنى أن احلر ازداد
ش��دة عليهم ،وفي ذل��ك الوقت قاموا بنقل جميع أس��ماء
األش��هر عن اللغة التي كانت س��ائدة في الق��دم ،وأخذوا
يطلقون عليها أسماء متعلقة باألزمنة ،ويتطابق ذلك مع
رمضان أيام رم��ض ،الذي يعني احلر الش��ديد والقوي،
ومن ذلك احلني أطلق عليه رمضان.

الصيام

يق��وم املس��لم ف��ي رمض��ان بالصي��ام ،وه��و م��ن
الفرائ��ض الت��ي فرضت على املس��لمني ،وه��و أحد أركان
اإلس�لام اخلمس��ة ،التي ال يصح الدين اإلس�لامي إال به،
ويعرف الصيام على أنه امتناع املسلم عن تناول الطعام
والش��راب واجلماع منذ الفجر وحتى غروب الشمس؛ أي

عندم��ا يحني موع��د أذان املغ��رب ،وه��ذا التوقيت محدد
جلميع بقاع األرض مع اختالف في فرق التوقيت.
وم��ن أه��م فوائ��د الصي��ام أن��ه يعم��ل عل��ى تطهير
وتزكي��ة النفس البش��رية والتق��رب إلى الل��ه تعالى من
خ�لال االلتزام بف��رض الصيام ،وفي هذا الش��هر العظيم
تغلق جميع أبواب جهنم ،وتفتح أبواب الرحمة واملغفرة
للمس��لمني ،وقد ذك��رت العديد من األدلة الش��رعية على
مشروعية الصيام ،كقوله تعالى> :وكلوا واشربوا حتى
يتبني لكم اخلي��ط األبيض من اخليط األس��ود من الفجر
ثم أمت��وا الصيام إل��ى الليل< ،قبل أن يصوم املس��لمون
يس��تيقظون في أوقات قبل أذان الفج��ر ،وفي هذه الفترة
يتناول��ون وجبة من الطع��ام اخلفيف والصحي ،ويطلق
عليها «الس��حور»؛ وه��ي من أهم األعمال الت��ي يقوم بها
املس��لم في رمض��ان ،ملا لها م��ن فوائد وبرك��ة ،وقد حثنا
رسولنا الكرمي على االلتزام بها.

صالة التراويح

من السنن التي يقوم بها املسلمون في شهر رمضان
ه��ي صالة التراوي��ح ،ووقت هذه الص�لاة يكون من يعد
صالة العش��اء إلى ما قب��ل صالة الفجر ،وع��دد ركعاتها
غير محددة ،وتعود إلى رغبة املس��لم ،ويتم صالتها عن
خالل أداء ركعتني والتس��ليم بعدهما وهكذا ،أي بعد كل
ركعتني تس��لم ،وبعد االنتهاء من صالتها يصلي املس��لم
الوتر الذي ال ُتصلّى بعده صالة ،وتصح صالة التراويح
بش��كل جماعي أو فردي وذلك حس��ب قدرة املسلم ،ومن
األعم��ال األخ��رى التي يق��وم بها املس��لم في هذا الش��هر
الفضيل زكاة الفطر ،التي يتم إخراجها للفقراء واملساكني
واحملتاجني ،وذلك لس��د احتياجاتهم ومتطلباتهم ،ويعد
االنتهاء من ش��هر رمضان ،يس��تقبل املسلمون عيد الفطر
املبارك}.

بقلم :ميليا بو جوده
املنازل تتض ّمن أصنافا ً عدّة ،تبدأ بالف ّتوش والشوربة
الرئيسي أو الطب َقني
مرورا ً باملقبّالت املختلفة والطبق
ّ
الرئيس َيّني قبل أن تنتهي باحللويّات.
وتلك املائدة ،وبه��دف ّ
توخي الد ّق��ة ،تبدأ بالتمر
وليس بالف ّتوش أو الش��وربة .اللقم��ة األولى ال ب ّد من
أن تك��ون حبّة مت��ر أو ح ّب َتني أو ثالث حبّ��ات أحياناً.
ل��ذا جن��د عل��ب التم��ر بأنواع��ه املختلف��ة ،خض��ري
وس��كري وعنبري وغيرها ،معروضة ف��ي أبرز أمكنة
م��ن احمل��ال التجاريّة وف��ي بعض مح��ال احللويّات،
وكذلك عل��ى عربات باع��ة متج ّولني .وتل��ك العربات
تؤ ّم��ن ألهالي املناطق الش��عبيّة خالل أيّ��ام رمضان،
العصائ��ر الطازجة باإلضافة إلى مش��روبات اجللاّ ب

والتم��ر هن��دي وقمر الدي��ن اجلاه��زة .وبع��د أيّام ،ال
ّ
س��جل حول تلك العربات
ش��ك في أنّ زحمات سوف ُت ّ
قبيل اإلفطار ،وكذلك أمام مح��ال احللويّات« .راغدة»
ل��ن تكون من ه��ؤالء الذين س��وف يتزاحمون لش��راء
املش��روبات اجلاهزة« ،فأنا ال أع��رف من ّ
حضرها وإذا
كانت ي��داه نظيفت��ان أم ال» .تضيف ضاحك��ة« :ربمّ ا
أعاني من وس��واس قهريّ  .لذا اش��تريت عبوة س��عة
ّ
أحض��ره لعائلتي
أربع��ة ليترات م��ن اجللاّ ب ،هك��ذا
وضيوف��ي على هواي .على أق ّل تقدير ،أعرف أنّ املياه
التي أستخدمها في التحضير صاحلة للشرب».
وراغدة كانت قد قصدت أح��د املتاجر الكبرى في
بداية ش��هر أيار ،واش��ترت ما يلزمها م��ن عدس وأر ّز
ومعكرونة وعصير طماطم وزيت للقلي ،باإلضافة إلى
بع��ض اخلضار املعلّبة من قبي��ل الذرة وبعض أنواع
التواب��ل التي ق��د َتلزمها عن��د حتضير أطب��اق املائدة
«املكس��رات وال املش��مش
الرمضان ّية ،دون أن تنس��ى
ّ
املج ّفف والزبيب وال التمر بالتأكيد .هذه مونة الش��هر
االعتياديّة مع بعض املشتريات اإلضافيّة .أ ّما اللحوم
واخلضار فال أشتريها إال طازجة»}.

دا�ؤنـا و دوا�ؤنـا

بقلم :الشيخ نزيه مطرجي

كف األذى
ّ
الناس يختلفون في الغايات واملقاصد ،وفي املذاهب واملشارب ،فمنهم من تتحكم فيه الشهوات
البدن ّي ��ة ،ومنهم من تقوده الرغبات النفس� � ّية ،ومنهم من يحب ��ون العاجلة ويذرون اآلخرة ،ومنهم
من يبتغي فيما آتاه الله اآلخرة وال ينسى نصيبه من الدنيا.
وهمة س ��ن ّية ،تنطلق من دعوة االس�ل�ام ال ��ى فعل اخلير ودوام
وص ��ادقُ االميان له وجهة عل ّية ّ
املسابقة إليه ،والله تعالى يقول{ :ولكّ ل وجهة هو موليها فاستبقوا اخليرات }...البقرة  ،148وقد
أخب ��ر الل ��ه عز وجل أنه أوحى الى أنبيائه دوام فعل اخليرات بقوله{ :وأوحينا اليهم فعل اخليرات
وإقام الصالة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين} األنبياء .73
إن اإلس�ل�ام ينفث في روح املؤمن روح الفضيلة ،وينبت في نفس ��ه غراس العمل الصالح .ولذا
يرجى أن يكون فعل اخلير عنده ملكة من ملكات نفس ��ه ،وهيئة راس ��خة في طبعه ،يتردى بردائها،
ويسعى لها سعيها ،وأن يغدو مفتاح ًا جلزائها التي ال تزال تفيض أبد الدهر وال تغيض الى آخر
العمر ،وقد ورد في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم« :إن هذا اخلير خزائن ،ولهذه اخلزائن
مفاتي ��ح ،فطوب ��ى لعبد جعله الل ��ه مفتاح ًا للخير ،مغالق ًا للش ��ر ،وويل لعبد جعل ��ه الله مفتاح ًا
للشر ،مغالق ًا للخير « رواه بن ماجة.
وا ُملس ��ارع الى اخليرات يجد متعته النفس ��ية ولذته الروحية في السبق الى الط ّيب من القول
بال إبطاء ،وال تردد ،ال يصرفه عن ذلك صارف ،وال تفُ ّت في عضده مخاوف ،ولكن املتحلي بفضيلة
فعل اخلير ال يكتمل حسنه ،وال يتم معروفه حتى يكف أذاه عن أهله وصحبه ،وسائر العباد.
ان من أمكنه تقدمي اخلير ،ال يعجزه أن ميسك عن رذيلة الشر.
جاء في احلديث قول النبي صلى الله عليه وسلم« :على كل مسلم صدقة ،فقال رجل :أرأيت
ان ل ��م يج ��د؟ ق ��ال :يعمل بيده فينفع نفس ��ه ويتصدق .قال :أرأيت ان لم يس ��تطع؟ ق ��ال يغيث ذا
امللهوف .فقال أرأيت ان لم يستطع؟ قال يأمر باملعروف ،قال :أرأيت إن لم يفعل؟ قال :يمُ سك عن
الش ّر فانها صدقة» متفق عليه.
ان ��ه متع ّب ��د بكف اللس ��ان عن الك ��ذب والبهتان وفحش ال ��كالم ،وعن الغيبة والنميمة وس ��ائر
وكف األذى واجلوارح ،وعن االعتداء ،وغض السمع والبصر عن القبائح والعورات.
اآلثامّ ،
يق ��ول الراش ��دي عمر بن عبد العزيز« :أدركنا الس ��لف وهم ال ي ��رون العبادة في الصوم وال في
الصالة ،ولكن في الكف عن أعراض الناس!».
وم ��ن مناك ��ر األخالق التي يبغضها اإلس�ل�ام وينهى عنها االعتداء عل ��ى املرافق العامة التي
يشترك في االنتفاع بها سائر الناس.
ً
ومن أخاف مؤمن ًا في الدنيا كان حقا على الله تعالى أن ال يؤمنه من أهوال يوم القيامة كما
روي ف ��ي الس ��نة (الطبران ��ي) ،ومما ينفر منه ذو الفطر الس ��ليمة واألخالق الكرمي ��ة ما يلجأ اليه
جهل ��ة الرجال الذين ش ��ذت طباعهم ،واختلّت خاللهم من اتخاذ الس�ل�اح ال ��ذي أراده الله للجهاد
والدفاع وسيلة الرعاب األصحاب وتهديد اخلصوم ،وان القيام بهذا الفعل الشنيع يحمل املخاطر
ويسبب الكوارث والفواجع ،فكم من كارثة وقعت ،وكم من فاجعة حلّت كان سببها املزاح في توجيه
الس�ل�اح ،ومخالفة هدي النبي عليه الصالة والس�ل�ام الذي اش ��تد في النهي عنه فقال« :ال يش ��ير
أحدك ��م ال ��ى أخيه بالس�ل�اح فانه اليدري لعل الش ��يطان ينزغ في يديه فيقع في حف ��رة من النار»
متفق عليه.
وتك ��رر النه ��ي والتحذي ��ر ف ��ي قوله« :من أش ��ار الى أخي ��ه بحديدة ف ��إن املالئك ��ة تلعنه» حتى
التحذير في قوله« :من أشار الى أخيه بحديدة فإن املالئكة تلعنه حتى ينتهي ،وان كان أخاه ألبيه
وأمه» رواه مسلم.
واذا جاء التحذير والوعيد من إش ��راع الس�ل�اح وتصويب النضال والنبال ،فكيف بتصويب آلة
القتل املدمرة في هذا الزمان التي حترق بنارها العمران والبنيان؟
إن اإلس�ل�ام دين الرحمة واإلحس ��ان ،يح ّرم أعمال الترويع واالرهاب حتى مع أس ��رى احلروب
م ��ن األع ��داء ،ويدعو الى حس ��ن معاملته ��م والى اطعامه ��م ،واكرامهم ،وينهى ع ��ن تهذيبهم ،وقد
م ��دح الق ��رآن الكرمي الذين ينهونهم فقال تعال ��ى{ :ويطعمون الطعام على ح ّبه مس ��كين ًا ويتيم ًا
وأسيراً}.
في ��ا م ��ن أكرمهم الله تعالى بالنعم ،وحذرهم م ��ن النقم ،وابتالهم بالوالية على الذمم ،بالله
عليك ��م .احفظ ��وا احلق ��وق واألمان ��ات وارعوا العه ��د والكرام ��ات ،وال حت ّولوا رياضك ��م الى معاقل
تخط ��ف فيه ��ا احلري ��ات ،وال جتعل ��وا واحاتكم كهوف ًا تخنق فيه ��ا الكرامات ،فإن ول � َ�ي من أمر أمة
محمد صلى الله عليه وسلم شيئ ًا فشق عليهم شق الله عليه.
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أنشطة

المفتي سوسان يزور الجماعة اإلسالمية في صيدا
زار مفتي صي��دا وأقضيتها
الش��يخ س��ليم سوس��ان مرك��ز
اجلماعة االس�لامية ف��ي صيدا،
حي��ث كان في اس��تقباله رئيس
مكت��ب محافظ��ة اجلن��وب ف��ي
اجلماع��ه الش��يخ مصطف��ى
احلريري ،واملسؤول السياسي
للجماع��ة في اجلن��وب الدكتور
بسام حمود ،وجرى خالل اللقاء
استعراض االوضاع العامة في
صيدا وأقضيتها.

الجماعة في صيدا تستقبل جبهة التحرير الفلسطينية
استقبل املسؤول السياسي
للجماعة االسالمية في اجلنوب
الدكت��ور بس��ام حم��ود مبرك��ز
اجلماع��ة ف��ي صي��دا وف��دا ً من
جبه��ة التحري��ر الفلس��طينية
برئاس��ة ص�لاح اليوس��ف،
حي��ث ج��رى ع��رض لألوضاع
السياس��ية العام��ة والعالقات
اللبنانية الفلسطينية واألوضاع
في األراضي احملتلة في الذكرى
السبعني للنكبة.

األنفس واخلروج من الدنيا إلى عالم آخر يعبد الله فيه
حق العبادة ،و ضرورة تصفية القلوب قبل رمضان.
كما قدمت فرقة صبايا احلور باقة من األناشيد من
وحي املناسبة .واختتم االحتفال مبعرض رمضانيات.
برجا
أقامت جمعية النجاة االجتماعية في برجا احتفاال ً
مبناسبة قدوم شهر رمضان املبارك ،وذلك نهار السبت
 ٢٠١٨/٥/١٢في قاعة مسجد الدمياس في برجا.
تخلل االحتفال كلمة لألس��تاذة ماج��دة دمج التي
حتدثت عن كيفية االس��تعداد لش��هر رمض��ان والعيش
ف��ي رحابه ،ور ّك��زت على اجتن��اب القن��وات الفضائية
التي تخطط لتدمير العقيدة والسلوك عند املسلمني.
كما قدمت فرقة األماني باقة من األناشيد من وحي
املناسبة.

جولة جمعية النجاة في يوم الممرض العالمي
في اإلقليم

مبناس��بة ي��وم املم��رض العاملي ،قام��ت جمعية
النج��اة االجتماعي��ة  -اإلقلي��م بالتع��اون م��ع مرك��ز
اإلقلي��م للرعاي��ة الصحي��ة األولية بتهنئ��ة املمرضني
واملمرضات في املركز وفي مستشفيات ومستوصفات
اإلقليم التالية :املستشفى املركزي ،سبلني احلكومي،
عثم��ان ،ش��حيم احلكوم��ي ،ومستش��فى اجليّ��ة،

وفد من قيادة الجماعة في جبل لبنان
زار الحجار وعبد الله مهنئ ًا

قام وفد من قيادة اجلماعة اإلس�لامية برئاس��ة
ورئي��س مجل��س محافظ��ة اجلماعة في جب��ل لبنان
املهن��دس محم��د ق��داح ،وعضوي��ة الش��يخ أحم��د
عثمان ،واملس��ؤول السياس��ي في اجلبل عمر سراج،
رئي��س مكتب ش��حيم الش��يخ أحم��د ف��واز ،ورئيس

مكتب احملور االس��تاذ حس��ن قوبر ،ووف��د من قيادة
اجلماعة من قرى وبلدات اإلقليم ..بزيارة تهنئة لكل
م��ن النائب املنتخب الدكتور ب�لال عبد الله ،والنائب
املنتخب الدكتور محمد احلجار ،للتهنئة بفوزهما في
االنتخابات النيابية.

الحفل الختامي لدورة براعم النجاة في صيدا

احتفال استقبال رمضان في شحيم

أقام��ت جمعي��ة النج��اة االجتماعي��ة في ش��حيم
احتفاال ً مبناس��بة قدوم ش��هر رمضان املبارك ،بحضور
رئيس��ة جمعية النجاة االجتماعية في لبنان الصيدلي
خت��ام احل��اج ش��حادة ،ي��وم اجلمع��ة 2018/5/11
في مركز الدعوة اإلس�لامي في ش��حيم .تخلل االحتفال
كلمة للدكتور هالل درويش الذي أشار إلى فضل الشهر
املبارك ،فهو الش��هر ال��ذي نزل فيه الق��رآن الكرمي ،وهو
ش��هر اخلي��ر الكثي��ر ،فمن جاء في��ه بفريض��ة كمن جاء
بسبعني فريضة ومن جاء فيه بنافلة كمن جاء بفريضة.
وفي هذا الشهر ليلة القدر ،كما أنه غذاء لألرواح وصفاء
لألجس��اد .وختم كالمه مشيرا ً إلى أهمية الدعاء في هذا
الشهر الكرمي.
وكان��ت كلم��ة للداعية غزال��ة احلج��ار التي دعت
لتعظيم الله حق التعظيم قبل الش��هر وخالله ،وتوطني
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ومس��توصف اجلي��ش ،ومرك��ز وزارة الش��ؤون
االجتماعية في شحيم وعانوت ،ومستوصف جمعية
الوعي واملواساة اخليرية ،واملستوصف الشعبي ،في
 11أيار .2018
وقد مت توزيع هدايا على املراكز الطبية التي قامت
اجلمعية بزيارتها ومطويات أدعية الشفاء للمرضى.

اختتم��ت جمعي��ة
النج��اة االجتماعي��ة ف��ي
صي��دا  -قس��م الناش��ئة
للفتي��ات ،دورة براع��م
النج��اة  -ش��تاء ،٢٠١٨
وذلك يوم األحد  29نيسان
 2018في مركز اجلمعية،
مبجموع��ة م��ن األنش��طة
الهادف��ة واملس��لية .ومت
توزي��ع احلل��وى والهدايا
على الطالبات.
كما قامت مسؤولة اجلمعية السيدة هيفاء حجير
ومس��ؤولة ال��دورة الس��يدة س��هى مع��روف بتق��دمي
بطاق��ات تك��رمي للمعلم��ات كعربون ش��كر له��ن على

مجهودهن خالل الدورة.
واختت��م احلف��ل بغ��داء تكرمي��ي جم��ع أعض��اء
اجلمعية مع املعلمات في مطعم األمير راشد.

محاضرات تفاعلية في ثانوية اإلصالح بطرابلس
ملناس��بة ذكرى اإلس��راء واملعراج ،أقامت ثانوية
اإلصالح اإلسالمية سلسلة محاضرات دعوية لطالب
املرحلتني املتوس��طة والثانوي��ة ،ألقاه��ا املدير العام
األس��تاذ محمد خال��د ميقاتي ،متن��اوال ً أهمية معجزة
اإلسراء واملعراج اخلارقة للعادة والزاخرة بالدروس
والعبر .ثم تناول محطات اإلس��راء واملعراج ودالالتها
الكثي��رة ،مركزا ً على فريضة الص�لاة التي هي معراج
املؤمن ،وقد فرضت في الس��ماء الس��ابعة ،ولم يتنزل
به��ا الوح��ي إل��ى األرض دالل��ة عل��ى س��مو مكانته��ا
وأهميتها في حياة املس��لم ،محذرا ً من هجرها ،مشددا ً
عل��ى مفهومها كصلة بني العبد وربه ،فهي ش��كر لله،
وهي تض�� ّرع إلى الل��ه ،وتاركها مس��تكبر ،وهي طلب
لرحمة الل��ه ،وتاركها مس��تغنٍ عن رحم��ة ربه ،وهي
نور من أنوار الله ،وتاركها مظلم قلبه ،وهي جلوء إلى
صاحب القوة املطلقة في هذا الكون ،وتاركها ضعيف

عاجز.
تخل��ل احملاضرة عرض ش��رائح مص��ورة وأفالم
فيديو من وحي املناسبة.

نشاط لمعهد «اقرأ وارق» في شحيم

أق��ام معه��د «إق��رأ وارق» لتحفي��ظ الق��رآن
بحلقات��ه ،وه��ي «مع��ا ً إلى اجلن��ة» ،و«نح��و جيل
أفض��ل» و«حملة القرآن» ،نش��اطا ً خاص��ا ً في مركز
الدعوة اإلسالمي.
تخل��ل النش��اط مس��رحية صغيرة ع��ن أهمية

الصالة على وقتها وعدم إطاعة الشيطان ،ومشاهدة
فيديو قصير حول الصدقة وأنواعها.
ثم ُطرحت أس��ئلة ح��ول الفيدي��و ،وفي اخلتام
و ِزعت هدايا على جميع طالب الدورة ،كما مت تكرمي
الطالب الذين أمتوا حفظ أجزاء من القرآن الكرمي.
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زوروا االنتخابات؟!
هل ّ
بقلم :أواب إبراهيم

كلمة طيبة

النيابية األخيرة
االنتخابات
ّ
هل كانت نزيهة؟
راف��ق االنتخابات النيابية األخيرة الكثير
م��ن ردود الفع��ل املس��تنكرة ملس��ار العملي��ة
االنتخابية ،ما أدى إلى التش��كيك بنزاهة هذه
ُ
احلديث ع��ن كمي ٍة
االنتخاب��ات ،حي��ث ج��رى
هائل��ة من الفضائ��ح بالرش��اوى والضغوط،
وعن جت��اوزاتٍ مفضوحة لقان��ون االنتخاب،
ذكرته��ا اجلمعياتُ الرقابي��ة وو ّثقتها أحياناً،
وسجلتها هيئة اإلشراف.
ّ
فعش��ية انتخاب��ات  6أي��ار ،نش��ر معه��د
« »Gallupاألمريك��ي دراس��ة أظه��رت أنّ
 %15فق��ط م��ن اللبناني�ين يثقون ف��ي أنّ هذه
االنتخاب��ات س��تكون نزيهة ،مقاب��ل  %39من
اللبنانيني كان��وا يثقون في نزاهة االنتخابات
ف��ي ع��ام  ،2009ما يعن��ي أنّ ثق��ة اللبنانيني
بنزاهة االنتخابات تراجعت بش��ك ٍل يدعو إلى
القلق.
سجل املراقبون الوقائع اآلتية:
ولقد ّ
 -1الغ��اء تصاري��ح مندوب��ي اللوائ��ح
املنافس��ة للس��لطة صب��اح الي��وم االنتخابي
وطرده��م م��ن مراك��ز االقت��راع ،ومص��ادرة
التصاريح ومتزيق بعضها.
 -2مت ّنع بعض رؤساء األقالم عن توقيع
محاض��ر الف��رز األ ّولي��ة وع��دم مراع��اة مب��دأ
وجوب حضور مندوبي اللوائح املصرح عنهم
خالل عملية الفرز.
 -3عدم الت��زام اإلجراءات القانونية لنقل
صناديق االقت��راع ،وختم املظاريف بالش��مع
األحمر ،وتأمني املواكبة األمنية الالزمة.
 -4وج��ود تالع��ب مبضم��ون صنادي��ق
االقت��راع ض�� ّد مرش��حي اللوائ��ح املنافس��ة
للس��لطة ،حي��ث إنّ األص��وات التفضيلية لهم

ولعائالته��م ق��د اختف��ت خ�لال عملي��ة الف��رز
أمام جل��ان القيد االبتدائية.وم��ن األمثلة على
ذل��ك ،أن القلم ال��ذي ص ّوتت فيه املرش��حة د.
حنان الش��عار وعائلتها ،س��جل صفر أصوات
لصاحله��ا! كما ص ّرحت بذلك د .الش��عار على
مختلف وس��ائل اإلعالم ،وكذلك القاضي خالد
حمود.
 -5ح��دوث ح��االت ه��رج ومرج ف��ي مقر
جل��ان القي��د االبتدائي��ة ،ووص��ول صنادي��ق
عل��ى دراج��ات نارية في صباح الي��وم التالي
وفي سيّارات مدنية بدون مرافقة أمنية ،وهذا
موثق بالصوت والصورة.
 -6تأخي��ر إع�لان نتائج بي��روت الثانية
حت��ى بع��ض ظه��ر الي��وم التالي ،م��ع تعتيم
اعالمي رافق عملية الفرز ،وقد دام هذا التعتيم
أكثر من عشر ساعات.
ّ -7
تعطل ُمريب لبرنامج الفرز االلكتروني
ألكثر من م ّرة ،وعدم السماح بوجود املرشحني
ومندوبيهم في مراكز الفرز.
 -8اس��تحالة الرقابة الكاملة على عملية
اإلنف��اق االنتخاب��ي ،فما ال��ذي ي��دري «هيئة
اإلش��راف على االنتخابات» أن مرشحا ً ما دفع
امل��ال لنافذ لتأمني املئات واآلالف من األصوات
له؟
ً
ّ
يتض��ح مما تق��دم جل ّيا حج��م املخالفات
والتجاوزات التي س��يبني عليه��ا املتض ّررون
من املرش��حني طعونهم االنتخابية ،وبالتالي
أصب��ح م��ن املتوق��ع أن حتم��ل ه��ذه ال��دورة
أكبر كمي��ة من الطع��ون االنتخابية في تاريخ
االنتخابات اللبنانية!}
عمار سعادة

واحلدة باتهام
للم ��رة األول ��ى في تاريخ لبنان ما بعد الطائف ،تعلو األصوات بهذا الش ��كل
ّ
الس ��لطة بتزوي ��ر نتائ ��ج االنتخاب ��ات النيابي ��ة .فلبنان يعرف تركي ��ب احملادل ،وبن ��اء حتالفات
انتخابي ��ة هجين ��ة ،وتب ��ادل أص ��وات بني املتخاصم�ي�ن ،لكن التزوير ل ��م يك ��ن وارد ًا في قاموس
احلياة السياس ��ية .حتى الوصاية الس ��ورية التي كانت تتحكم مبفاصل البلد ،لم تلجأ لتزوير
االنتخاب ��ات رغ ��م قدرته ��ا عل ��ى ذلك ،وكلن ��ا يذكر أن ش ��خصيات سياس ��ية كثي ��رة مناوئة لهذه
الوصاية جنحت في االنتخابات رغم ًا عن الوصاية وبخالف رغبتها.
م ��ن املفه ��وم أن يتذرع بعض اخلاس ��رين بحصول تزوير في االنتخابات لتبرير خس ��ارتهم،
لك ��ن املعطي ��ات الت ��ي قدمها بعض هؤالء كش ��فت أن األمر يتج ��اوز التبرير إل ��ى وقائع محددة
تتجاوز املنطق ،خاصة أن األمر نفس ��ه تكرر لدى أكثر من مرش ��ح وفي أكثر من دائرة انتخابية،
يجمعه ��م أنه ��م ال ينتمون إلى فريق الس ��لطة التي تخوض االنتخاب ��ات .فهل يعقل مث ًال أن ال
أي ص ��وت .فلنفترض أن زوجته وأبناءه وأهله وعائلته
ين ��ال املرش ��ح في القلم الذي يقترع فيه ّ
وعشيرته واألقربني منه كانوا يضحكون عليه ولم يص ّوتوا لصاحله ،ولكن أين ذهب صوته الذي
ص ّوت به لنفسه؟! هل من املنطق تأكيد مختار منطقة رأس بيروت أنه وعائلته انتخبوا مرشح ًا
بعين ��ه ،وأن ��ه كان حاضر ًا في عملية فرز األصوات ،ونال املرش ��ح الذي ص ّوت لصاحله  41صوت ًا،
لتصدر النتائج الرس ��مية عن وزارة الداخلية مانحة املرش ��ح صفر صوت؟! وماذا عن املستندات
التي كشف عنها اللواء أشرف ريفي والتي تُظهر االختالف بني األرقام التي تضمنتها احملاضر
الرسمية ألقالم االقتراع ،وما صدر عن وزارة الداخلية من نتائج ،وماذا عن النسبة العالية من
األصوات امللغاة في دوائر انتخابية محددة ،وماذا عن ش ��هادات كثيرة حتدثت عن تش ��دد غريب
حد
ومريب من بعض رؤس ��اء األقالم في التعامل مع مندوبني للوائح انتخابية بعينها ،وصلت ّ
طردهم من أقالم االقتراع خالل فرز النتائج العتراضهم على إلغاء بعض األصوات.
كل ه ��ذه األدل ��ة والقرائ ��ن رغ ��م وضوحه ��ا ،لي ��س م ��ن املتوق ��ع أن ت ��ؤدي لتعدي ��ل بنتائ ��ج
االنتخابات ،خاصة أن أي تعديل س ��يطعن بنزاهة االنتخابات ،وهو أمر لن تس ��مح به السلطة.
كما أنه سيزيد من التراجع والضعف الذي أصاب الكتل النيابية لبعض من في السلطة ،وهو
أمر لن ُيس ��مح به .كما أن الذريعة اجلاهزة لتبرير اختفاء األصوات التي يش ��تكي أصحابها هو
أنها ملغاة ألس ��باب لن تعجز الس ��لطة عن ابتكارها ،هذا عدا عن أن الطعن بالنتيجة لن يكون
تؤمن ماكيناتهم االنتخابية مندوبني ثابتني في كل
متماسك ًا بالنسبة إلى املرشحني الذين لم ّ
أقالم االقتراع ،ولم يحضروا جميع مراحل الفرز ،وتوقيعهم غير مثبت على احملاضر الرسمية
لنتائج الفرز .لذلك ،سيكون من الصعب إثبات حصول التزوير بسلوك الطرق القانونية ،طاملا
أن الس ��لطة املش ��رفة على العملية االنتخابي ��ة هي املتهمة بارتكابه .في املقابل ميكن بس ��هولة
إثب ��ات التزوي ��ر بطرق أخرى ،أهمها اس ��تغالل من في الس ��لطة ملواقعهم ونفوذهم ،واس ��تغالل
مقدرات الدولة في حمالتهم االنتخابية ،وهو أمر أكثر سوء ًا من تزوير األصوات.
يعد اس ��تغال ًال للس ��لطة أن يطل رئيس اجلمهورية قبل وقت قصير من إقفال صناديق
أال ّ
االقتراع ليح ّرض اللبنانيني على التصويت بعد علمه بانخفاض نس ��بة التصويت في الدوائر
يعد استغال ًال وأكثر سوء ًا من التزوير أن
االنتخابية التي يخوض فيها تياره االنتخابات؟! .أال ّ
يجول صهر فخامة الرئيس الكرة األرضية على حساب خزينة الدولة قبيل موعد االنتخابات
بأس ��ابيع ليحش ��د الناخب�ي�ن املغترب�ي�ن ويدعوه ��م لالقتراع ملرش ��حي حزب ��ه؟ أال يك ��ون تزوير ًا
سياس ��ي ًا حني يس � ّ�خر وزير الداخلية كل مقدرات وزارته خلدمة جوالته االنتخابية ويس ��تخدم
إجنازات الوزارة في رصيده االنتخابي؟ أليس تزوير ًا إلرادة الناخبني حني يكون ألحد األحزاب
عش ��رات اآلالف م ��ن املقاتل�ي�ن واحملازبني الذين يتقاضون رواتب ومخصصات ش ��هرية من املال
فتصب أصوات هؤالء في مصلحة احل ��زب الذي يتقاضون
النظي ��ف اآلت ��ي من خلف احل ��دود،
ّ
مخصصاتهم منه؟!
القانون النس ��بي الذي جرت على أساس ��ه االنتخابات ش ��كل نقلة نوعية في مسار تصحيح
متثيل القوى السياسية ،لكن أداء من في السلطة واستغاللهم ملواقعهم ونفوذهم أساء إلى هذه
يترحمون على أيام الوصاية السورية.
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