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«الأق�صى» في عامها  14تواجه ح�صار ال�سلطة واالحتالل

رام الله ــ تغريد سعادة
أكملت كتائب ش��ه��داء األقصى،
التابعة لحركة «فتح» ،عامها الرابع
ع��ش��ر ،وع��ل��ى رغ��م ال��ح��ص��ار ال��ذي
تتعرض ل��ه ،وال���ذي فرضه عليها
الرئيس الفلسطيني محمود عباس
خصوصا ً ف��ي الضفة الغربية ،إال
أنها استطاعت أن تؤكد حضورها
وتن ّفذ عمليات في مقاومة االحتالل.
فقد شاركت في التصدي للعدوان
«اإلسرائيلي» على غزة ،وبادرت إلى
تنفيذ عمليات نوعية في مواجهته.
وهي تعتبر المقاومة خيارها لتحرير
فلسطين ،وه��و م��ا آمنت ب��ه حركة
«ف��ت��ح» منذ نشأتها قبل أك��ث��ر من
خمسة عقود .ووفقا ً لقيادات الكتائب،
لن يكون سالحها موجها ً إال لالحتالل،
مهما توسعت ح��دة خالفاتها مع
األج��ه��زة األم��ن��ي��ة الفلسطينية في
الضفة الغربية.
ت��رى كتائب «ش��ه��داء األق��ص��ى»
نفسها حامية إرث حركة التحرير
الوطني الفلسطيني «ف��ت��ح» التي
أط��ل��ق��ت ال���ش���رارة األول����ى ل��ل��ث��ورة
الفلسطينية ،وق��د أقسمت أنها لن
تترك السالح ،حتى دحر االحتالل.
وإذ تعتبر نفسها الجناح العسكري
التابع لحركة «ف��ت��ح» ،وباقية في
مواجهة االحتالل في الضفة الغربية
وق��ط��اع غ���زة ،م��ن��ذ ان��ط�لاق��ت��ه��ا في
انتفاضة األقصى في  28أيلول عام
 ،2000فإنها تسعى دائما ً إلى إعادة
بناء نفسها ،وإثبات حضورها ،على
رغم أن قياداتها األساسية اعتقلها
االحتالل أو اغتيلت أو استشهدت.
وعلى رغ��م ص��دور ق��رار تفكيكها
ع��ام  ،2008بمرسوم م��ن عباس،
إال أن بعض ألويتها حافظت على
البقاء ورفضت القرار .وتواجه كتائب
شهداء األقصى تحد ّيا ً مع االحتالل
والسلطة الفلسطينية ف��ي الضفة
الغربية ،على غير حالها في قطاع
غزة ،حيث تمتعت بهامش أكبر من
التسليح والتدريب.
النظام الداخلي لكتائب شهداء
األق��ص��ى ه��و ذات���ه برنامج «فتح»
ال��ذي وضعه مؤسسو الحركة في
الستينات .وكما تعلن في موقعها
اإللكتروني ،فإنها تعتبر خيار الكفاح
المسلح وال��م��ق��اوم��ة ال��وح��ي��د ،وأن
«الكفاح المسلح استراتيجية وليس
تكتيكاً ،والثورة المسلحة للشعب
العربي الفلسطيني عامل حاسم في
معركة التحرير وتصفية الوجود
الصهيوني ،ولن يتوقف هذا الكفاح
إال بالقضاء على الكيان الصهيوني
وتحرير فلسطين».
وتعتبر كتائب ش��ه��داء األقصى
أكثر تنظيما ً وعتادا ً في قطاع غزة،
عما هو حالها في الضفة الغربية،
بسبب التنسيق األمني بين السلطة
الفلسطينية وإس��رائ��ي��ل ،لتنفيذ ما
نصت عليه اتفاقيات أوس��ل��و ،ما
ضيق الخناق عليها ،وبسبب قرار
حل األجنحة العسكرية في الضفة
الغربية عام  ،2008واعتبر أن حملة
السالح مطلوبين لدى السلطة .وقد
واجهت قياداتها وعناصرها مالحقة
أجهزة أمن السلطة الفلسطينية.
دفعت كتائب شهداء األقصى الثمن
األكبر لقرار عباس بحل التشكيالت
المسلحة في الضفة الغربية.
عناصر الكتائب موجودة في كل
م��دن الضفة الغربية ،مجموعات
متفرقة وال قيادة مركزية لها ،على
عكس باقي تشكيالت المجموعات
المسلحة في الضفة الغربية وقطاع
غزة ،كالتي تتبع حركتي المقاومة
اإلس�لام��ي��ة «ح���م���اس» وال��ج��ه��اد
اإلس�لام��ي وللجبهتين الشعبية
والديمقراطية لتحرير فلسطين،
وذلك بسبب قرار عباس حل الكتائب
وكل التشكيالت المسلحة في الضفة
الغربية ،عقب تسلّمه رئاسة السلطة،
ولقناعته بالمفاوضات خيارا ً وحيداً،
فدفعت كتائب شهداء األقصى الثمن
األكبر ،ألن عباس يترأس الحركة.
هذا ما يقوله قيادي سابق لكتائب

األقصى في رام الله ،لكنه يضيف:
«على رغم كل هذا الحصار ،فإنها ال
تزال حاضرة».
وال ينفي أن ثمة أسلحة في حوزة
كتائب األقصى في الضفة الغربية،
لكنها غير ثقيلة ،بسبب الظروف
التي تعيشها في ظل قيادة السلطة
الفلسطينية» .ويلفت إلى أن كوادرها
في الضفة الغربية ال تتلقى التدريبات
الالزمة ،مثلما كان عليه الوضع أيام
الرئيس الراحل ياسر عرفات.
وبحسب ال��ق��ي��ادي نفسه ،فإن
مجموعات كتائب ش��ه��داء األقصى
تعمل وحدها ،بشكل ف��ردي في كل
مدينة أو مخيم ،وال قيادة مركزية
تعمل في ظلها ،أو حتى تمولها« ،إنهم
يعملون بطريقتهم وبإمكاناتهم».
ولفت إلى أن قرار حل كتائب األقصى،
وان��خ��راط كثيرين من قياداتها في
أجهزة أمن السلطة ،وفقا ً لقرار العفو
الذي وقعوه مع سلطات االحتالل عام
 2008في مقابل عدم اعتقالهم كان له
أثر سلبي كبير أضعف حضورها.
وي���ق���ول ال��ق��ي��ادي ال��ف��ت��ح��اوي:
«ي��ب��دو أن خيار ال��ق��ي��ادة الرسمية
لحركة «فتح» أن السالم هو الخيار
الوحيد للشعب الفلسطيني مهّد
الطريق لألجهزة األمنية للتعاون
مع الجنرال األميركي كيث دايتون،
وتنفيذ تعليماته آن��ذاك ،بخصوص
التخلص من كل ما يتعلق بالعمل
العسكري في الضفة الغربية ،ولذا
تمت محاولة تذويب كتائب األقصى
بدمج عناصرها في األجهزة األمنية،
من دون إعطائهم أي دور تنفيذي،
فكانت كل عالقاتهم مع األجهزة فقط
قبض الرواتب».
وت��ؤم��ن عناصر كتائب شهداء
األق��ص��ى ب��أدب��ي��ات ح��رك��ة «ف��ت��ح»،
ووفقا ً لبرنامجها األساسي ،تعترف
بالسلطة ال��وط��ن��ي��ة الفلسطينية
وقائدها ،خصوصا ً أن��ه من حركة
«فتح» .لكن ،هذا لم يمنع مجموعات
م��ن ان��ت��ق��اده ،ف��ي بعض ال��ح��االت،
وإص���دار بيانات شجب ،كما حدث
في مناطق مدن الشمال في الضفة
الغربية بصدور بيانات ضد عباس،
بسبب موقفه ف��ي ب��داي��ة ال��ع��دوان
«اإلسرائيلي» على غزة .وفي أثنائه،
أعلنت الكتائب النفير العام في الضفة
الغربية ،وطالبت بمواجهة االحتالل
بكل السبل المتاحة .وكانت قد نفذت
عمليات في الضفة الغربية ،كان منها
محاولة تفجير منصة للقبة الحديدية
«اإلسرائيلية» في مطار قلنديا شمال
ال��ق��دس المحتلة ،ف��ي  22حزيران
الماضي ،إضافة إلى إطالق النار على
حواجز في رام الله ونابلس.
وتتمركز عناصر كتائب شهداء
األقصى في المخيمات ،حيث يتاح
تسليح عناصرها .وف��ي رام الله،
يعتبر مخيما قلنديا واألمعري من
أكثر المخيمات ص��دام��ا ً مع أجهزة
أمن السلطة ،فضالً عن مخيمي بالطة
وجنين.
وي��ق��ول ق��ائ��د س��اب��ق وق���ع على
القرار «اإلسرائيلي» تسليم السالح
م���ن م��خ��ي��م ج��ن��ي��ن« :إن تسليح

بغداد ت�سعى مع التحالف
�إلى منع تهريب نفط «داع�ش»
أك��دت مصادر عراقية أن القوات العراقية وطيران ق��وات التحالف
الدولي يضيق الخناق على عناصر تنظيم داعش لمنع تدفق شحنات
النفط الخام المهربة لمصلحة التنظيم باتجاه «إقليم كردستان» وكل من
إيران وتركيا ،والتي يعتمد عليها التنظيم للحصول على التمويل الذي
يحتاجه.
وقال ضابط كبير في الجيش العراقي ،إن عملية تهريب النفط الخام
من الحقول النفطية التابعة لشركة نفط الشمال ،ثاني أكبر شركة
الستخراج النفط الخام في العراق ،كانت تجرى عبر محورين هما قضاء
طوز خرماتو جنوب كركوك وقضاء الدبس شمال غربي كركوك والمناطق
الخاضعة لسيطرة داعش ومن ثم تهريبها إلى إقليم كردستان ومن هناك
إلى إيران وتركيا.
وأضاف أن «موقع طوز خرماتو الجغرافي يمثل محطة مهمة لتنقل
شحنات النفط الخام وبيعها ،فهي مركز تجاري يتصارع حوله مافيات
النفط في العراق ودول الجوار العراقي خصوصا ً إيران وتركيا .ويشكل
هذا النفط موردا ً ماليا ً لداعش وللمافيات وللمتاجرين به».
وقال أبو حسن البياتي ،وهو تاجر متخصص بنقل المنتجات النفطية
والنفط الخام منذ عام « :1991سيطرة داعش على حقل عجيل النفطي
الواقع جنوب كركوك الذي تزامن مع توسع سيطرة داعش بامتداد جبال
حمرين بين حدود أعطى فرصا ً لنقل شحنات النفط الخام بمعدل مئة
شاحنة يوميا ً تتجه من حقل عجيل مرورا ً بامتداد جبال حمرين ثم تصل
إلى مشارف مناطق آمرلي وسليمان بيك ثم محور كلر كفري وصوال ً إلى
حدود إيران ،أو تتجه صوب حقل عجيل قضاء الحويجة وقراج ومخمور
باتجاه مدينة أربيل أو قضاء الدبس الذي يشكل محور التنقل والتجارة
والتهريب» .وأضاف« :الجميع يرفض داعش لكن يجمعهم حب الحصول
على المال ،فتجد أن الناقل عربي والوسيط تركماني والمشتري كردي أو
العكس».

الكتائب لم يتوقف وإنها مستمرة،
وتحافظ على وجودها على الرغم
من كل الصعاب .ويضيف« :توجهنا
الوطني ال يتعارض م��ع المبادئ
األساسية لحركة فتح ،ونحن جزء
من الجسد التنظيمي للحركة ،ونعمل
وف���ق ب��رن��ام��ج��ه��ا ،ون��أت��م��ر ونطبق
ال��ق��رارات التنظيمية ال��ص��ادرة عن
اللجنة المركزية للحركة ،ممثلة في
الرئيس محمود عباس ،كونها اإلطار
التنظيمي األعلى في الحركة وكونها
منتخبة» .ويذكر أن كتائب األقصى
مصنفة كمجموعة إرهابية لدى دول
وضعتها على قائمة اإلره��اب ،مثل
ال��والي��ات المتحدة وكندا واالتحاد
األوروبي واليابان.

المؤسسون

يع ّد م��روان البرغوثي المسؤول
المباشر عن كتائب األقصى ،أما ناصر
عويس ،فهو القائد العام للكتائب في
فلسطين.
يع ّد عضو اللجنة المركزية لحركة
فتح ،والمعتقل في سجون االحتالل
م��ن��ذ  2004م�����روان ال��ب��رغ��وث��ي،
المسؤول المباشر عن كتائب األقصى.
وفي حينها ،كان يشغل موقع رئيس
اللجنة الحركية العليا لحركة فتح
في الضفة الغربية .حكمت المحكمة
المركزية لالحتالل عليه بخمسة
مؤبدات و 40عاماً ،بسبب موقعه،
ولتابعية كتائب ش��ه��داء األقصى
لفتح ،وألن أي عمل عسكري قامت به
يتحمل مسؤوليته.
أم��ا ن��اص��ر ع��وي��س ،فهو القائد
العام للكتائب في فلسطين .اعتقلته
سلطات االح��ت�لال ف��ي ع��ام 2002
من مخيم بالطة شرق نابلس .كان
المطلوب األول لقوات االحتالل إلى
حين اعتقاله .واتهمته المحاكم
«اإلسرائيلية» بقيادة كتائب شهداء
األقصى وتأسيسها ،وتخطيط وتنفيذ
عمليات عسكرية ،أوقعت عشرات
القتلى والجرحى «اإلسرائيليين».
وف��ي غ��زة ،يعتبر نضال حسين
العامودي ،مؤسس كتائب األقصى
في القطاع ،وهو من مخيم الشاطئ.
زرع ع���ب���وة ك��ب��ي��رة ع��ل��ى ط��ري��ق
نتساريم في  2002/3/14ليفجر
ويحطم دبابة المركافا ،وليقتل كل
من فيها .وكانت الضربة القاسمة
ل��س�لاح دب��اب��ات االح��ت�لال ونسف
أسطورة هذه الدبابة .استشهد في
ُ ،2008/1/13
وشكل لواء لكتائب
االقصى يحمل اسمه في قطاع غزة،
لعب دورا ً بارزا ً في التصدي للعدوان
على غزة أخيراً.
أما ثابت أحمد ثابت ،فهو مؤسس
كتائب األق��ص��ى ف��ي الضفة .درس
الطب ويتحدر من قرية رامين شرق
طولكرم .من مؤسسي تنظيم فتح في
محافظة طولكرم ،وتتلمذت على يديه
كوادر كثيرة .اغتالته قوات خاصة
إسرائيلية بالرصاص في /12/31
 ،2000عندما حاول مغادرة منزله
بعد سماعه دوي طائرة تحلق فوق
منزله.

أسرى واستشهاديات

ول��ك��ت��ائ��ب األق���ص���ى ع��ش��رات
األس�����رى ف���ي س��ج��ون االح���ت�ل�ال،
منهم ال��م��ؤس��س��ون .وإل���ى جانب
عويس والبرغوثي ،اعتقلت القوات
«اإلس��رائ��ي��ل��ي��ة» ق��ائ��د الكتائب في
الخليل ،ي��اس��ر أب��و ت��رك��ي .كما أن
عشرات األسيرات ينتمين إلى حركة
فتح اعتقلن بسبب االنتماء إلى كتائب
شهداء األقصى ،منهن آمنة منى التي
أف��رج عنها ف��ي صفقة التبادل مع
الجندي جلعاد شاليط ،وأبعدت إلى
تركيا.
وتميزتكتائبشهداءاألقصىبدور
فاعل للعنصر النسائي الذي نشط
في االنتفاضة ،فقد نفذت منتسبات
عمليات استشهادية ،منهن :وفاء
إدريس والتي نفذت عملية في القدس،
عندما فجرت نفسها في تجمع في
مطعم  2002/01/27لتقتل جند ّيا ً
«إسرائيل ّياً» وتصيب  140آخرين
بجروح .أما نورا جمال أبو شلهوب،
فنفذت عملية حاجز الطيبة العسكري
في  ،2002/02/25في حين نفذت
دارين أبو عيشة هجوما ً استشهاد ّيا ً
استهدف حاجزا ً عسكر ّيا ً «إسرائيل ّياً»
قرب رام الله في .2002/02/27
أم��ا آي��ات محمد األخ��رس ،فجرت
نفسها في مركز تجاري في القدس في
 2002/03/29ف ُقتل «إسرائيليان»
وأص��ي��ب  .31وعندليب طقاطقة،
نفذت هجوما ً استشهاد ّيا ً في القدس
في .2002/04/12

ال رعاية مركزية في غزة

في ظل انعدام دعمها من القيادة
المركزية في رام الله ،ف��إن كتائب
شهداء األقصى في غزة ،مثل أخواتها
في ألويتها في الضفة الغربية ،ال
تحظى برعاية مركزية ،إلاّ أن عملها
ضمن منطقة جغرافية مثل غ��زة،
عزز مركزية عملها والتنسيق بينها.
ويقول قيادي في المجلس الثوري
لحركة «فتح» ،إن الكتائب في غزة
مستاءة من أداء القيادة ،وأوضح أن
استيا ًء كبيرا ً تنقله قيادات الكتائب
ف��ي ظ��ل ع��دم وج��ود ق��ي��ادة مركزية
تدعمهم وتقودهم ،وفي ظل أداء قيادة
فتح في رام الله ،الذي ال يتماشى مع
منهجية المقاومة.
وبعد اتفاق وقف إطالق النار في
قطاع غ��زة ،أص��درت كتائب شهداء
األق��ص��ى ب��ي��ان��ا ً ع��س��ك��ريّ��اً ،أوض��ح
عملياتها ف��ي تصديها ل��ل��ع��دوان
«اإلسرائيلي» وشملت :إط�لاق 80
قذيفة صاروخية تجاه المستوطنات،
منها  35صاروخا ً من نوع ()107
و 23صاروخا ً من نوع (غراد) و12
ص���اروخ���ا ً م��ن ن���وع (أق��ص��ى 103
ال��م��ط��ور) و 10ق��ذائ��ف ه���اون عيار
 .120وأكدت في بيانها ،استمرارها
ف��ي ال��ك��ف��اح ال��م��س��ل��ح ض��د ال��ع��دو
«االس��رائ��ي��ل��ي» ال��ذي ال يفهم سوى
لغة الدم .وأكدت أنها تقف يدا ً بيد مع
رجال المقاومة ضد االحتالل المجرم.
وأع��رب��ت ع��ن امتعاضها م��ن عدم
نشر الوسائل اإلعالمية لعملياتهم
ال��ع��س��ك��ري��ة ،ووج���ه ال��ب��ي��ان ن��ق��دا ً

المرزوقي يحيي �شعار غباغبو و«النه�ضة» تقتب�س عن حزب �أردوغان

لتلفزيون حركة «فتح» لعدم عرضه
نشاطاتها وفعالياتها .وأعلنت أن من
أبنائها وكوادرها من سقطوا شهداء
وأصيبوا في التصدي للعدوان على
غزة ،وجرى اغتيال الكادرين منها،
مازن الحربا ومروان اسليم.
وأعلن قياديون في كتائب األقصى
مواصلتها تصنيع صواريخ حتى في
أوقات الحرب في أماكن لم تستطع
قوات االحتالل استهدافها ،وأن امتالك
الكتائب كما ً كبيرا ً من األسلحة فاجأ
كثيرين لم يكونوا يتوقعون ذلك.
واأللوية العاملة في غزة لكتائب
شهداء األقصى ،وفقا ً لبيانات صدرت
من غ��زة هي ل��واء غ��زة ،مجموعات
الشهيد أيمن ج��ودة ،ل��واء الشهيد
نضال العامودي ،جيش العاصفة،
وحدات االستشهادي نبيل مسعود.
وهناك كتائب الشهيد ،عبد القادر
الحسيني ،والتي انشقت عن كتائب
األقصى.

محاولة أسر جندي
«إسرائيلي»

وروت كتائب شهداء األقصى على
لسان أبو عياد ،من لواء الشهيد نضال
العامودي ،أن مقاتلين في الكتائب
ح��اول��وا أس��ر ج��ن��دي «إس��رائ��ي��ل��ي»
بعد المجزرة التي ارتكبتها قوات
االح��ت�لال في مدرسة بيت حانون،
منتصف شهر آب الماضي .وق��ال:
«توقعنا أن تأتي ق��وات االحتالل
إل��ى مبنى في ساعات الليل ،ألنها
تنسحب في النهار ،وبالفعل وضعنا
خطة لمشاغلتها وإط�لاق النار على
المجموعة التي تعتلي المبنى ،على
أن يتسلل أفراد مجموعة أُخرى إلى
المبنى الختطاف الجنود» .ويضيف:
«تمكن المقاتلون من إط�لاق النار
على أف��راد المجموعة ،بعد أن نجح
أف��راد خلية التسلل في االقتراب من
مدخل المبنى الذي كان فيه اثنان من
أف��راد جيش االحتالل ،وإط�لاق النار
عليهما ،فقتل أحدهما فوراً ،وأصيب
آخر بجروح خطيرة ،وتقدم مقاتلو
كتائب األقصى منه ،وانتزعوا منه كل
ما يمكن أن يشير إلى هويته ،وهرب
بها أح��د أف��راد الخلية ،تاركا ً مهمة
نقل الجندي ال��ى أف��راد المجموعة
وهما اثنان ،وم��ا إن ابتعد المقاتل
من المكان ،حتى استهدفت المبنى
قوات االحتالل ،ودمرته على من فيه،
ليرتقي المقاتالن شهيدين ،وتفشل
عملية الخطف التي كادت تنجح.

بعد العدوان

التزمت كتائب ش��ه��داء األقصى
بمطالب المقاومة خالل العدوان على
غزة
التزمت كتائب ش��ه��داء األقصى
مطالب المقاومة ،وأص���درت بيانا ً
خ��ل�ال ال��م��ف��اوض��ات ال��ت��ي ج��رت
ف��ي ال��ق��اه��رة ،ل��وق��ف إط�ل�اق ال��ن��ار
برعاية مصرية ،جاء فيه «لن يرى
«اإلس��رائ��ي��ل��ي» وق��ف��ا ً للنار ،قبل أن
نرى الطائرات تقلع وتعود إلى مطار
غ��زة ،والسفن ترسو وتغادر ميناء
غزة ،ومن حق شعبنا التواصل بين
جناحي فلسطين ،الضفة والقطاع».
وأض��اف« :من حق شعبنا استغالل
ثروته البحرية ،بجميع أشكالها ،بما
في ذل��ك ثروته الطبيعية ،كالنفط
وال��غ��از ال��م��وج��ود ف��ي ب��ح��ر غ��زة.
فاالحتالل واستخباراته يسعيان
إلى حرف المفاوضات غير المباشرة
ف��ي القاهرة لجهة ،تنظيم ش��ؤون
االحتالل ،وتحسين شروطه للهيمنة
على قطاع غزة».
وه��اج��م��ت ك��ت��ائ��ب األق���ص���ى ما
س ّمتهم «ال��ذي��ن ن��أوا بأنفسهم عن
الكفاح المسلح» .وقالت إن «الذين
يحملون مصطلحات عجيبة أين هم
من الشعب الفلسطيني ،ومن الثورة
ما دام��وا قد تخلوا عنها؟ أما رجال
المقاومة في معركة غزة فقد وحدوا
الشعب تحت لهيب النار؟».

الأمن الجزائري يك�شف
هوية المتورطين في ذبح ال�سائح الفرن�سي
أعلن وزير العدل الجزائري الطيب لوح أن التحريات األولية
نجحت في التعرف على بعض أف��راد المجموعة المسلحة
الموالية لتنظيم «داعش» اإلرهابي ،التي خطفت وقتلت السائح
الفرنسي إيرفي غورديل.
وقاللوح،فيتصريحخاصللتلفزيونالحكوميالجزائري،
إن «التحريات األولية تمكنت من تحديد هوية بعض األفراد من
المجموعة اإلرهابية التي قامت بهذه الجرائم».
وكان إعدام الرهينة الفرنسي على يد جماعة «جند الخالفة»

تظاهرة فرنسية تحمل صورة السائح غورديل

المرتبطة بتنظيم «داعش» األسبوع الماضي أثار ردود فعل
دولية غاضبة ،إذ ندد االتحاد األوروب��ي والواليات المتحدة
والحكومة الجزائرية بالجريمة .يذكر أن الجماعة بثت األربعاء
الماضي شريط فيديو لقتل الرهينة الفرنسي الذي اختطف في
وقت سابق بمنطقة جبلية شمال الجزائر.
وقرأ أحد المسلحين بيانا ً ندد بمشاركة فرنسا في الحملة
ضد «داعش» ،ثم ظهرت لقطات لعملية قطع رأس غورديل،
البالغ من العمر  55سنة.

�شعارات الأحزاب التون�سية
بين ال�سطو واالقتبا�س

الممثل التلفزيوني الفرنسي الشهير شعار لحزب النهضة
تعيش تونس جداال ً واسعا ً حول الشعارات االنتخابية
ال��ت��ي اخ��ت��اره��ا ال��م��رش��ح��ون ل�لان��ت��خ��اب��ات الرئاسية
والبرلمانية المقبلة ،ليعبروا بها عن أفكارهم وتوجهاتهم
وميولهم الفكرية واإليديولوجية .ويتحدث التونسيون
عن شعارات ُسرقت أو اقتبست من شخصيات أو أحزاب
أجنبية.

من غباغبو إلى المرزوقي

وأول شعار يثير ج��داال ً في تونس هو الشعار الذي
اختاره الرئيس الحالي للبالد مرشح حزب المؤتمر من
أجل الجمهورية المنصف المرزوقي لحملته االنتخابية،
وهو «ننتصر أو ننتصر» الذي أعلنه رئيس الحملة عدنان
منصر ،وهو الشعار ذاته الذي اعتمده دكتاتور ساحل
العاج لوران غباغبو عندما تقدم النتخابات الرئاسة عام
 ،2010بعد أن قاد انقالبا ً دمويا ً عام .1999
وقد تغنى أنصار غباغبو بهذا الشعار في نشيد معروف
كانوا يرددونه خالل سيطرتهم على الشوارع ومؤسسات
الدولة في أبيدجان ،وكانوا يعنون بذلك أنهم سينتصرون
في كل الحاالت إما عن طريق االنتخابات أو بقوة السالح.
وأعلن رئيس حزب «تونس بيتنا» فتحي الورفلي على
لسان الناطق الرسمي للحزب منور السويبقي أن الحزب
س��وف يتقدم بشكوى ض��د الرئيس ال��م��رزوق��ي بسبب
استعماله هذا الشعار ،موضحا ً أن «األح��زاب الكبيرة
تتاجر بمبادئ وشعارات األحزاب الشابة ،مستغلة في
ذل��ك األم��وال الفاسدة» ،وذل��ك في إش��ارة إل��ى استخدام
المرزوقي شعار حزب «تونس بيتنا».

اعتذار النهضة

أم��ا حركة النهضة ،فوجدت هي اآلخ��رى نفسها في
موقفين صعبين ب��دأت بهما حراكها االنتخابي ،يتمثل
الموقف األول في أن المذيع الممثل التلفزيوني الفرنسي
الشهير كريستيان موران الذي كان يقدم برنامج «عجلة
الحظ» فوجئ بصورته على ملصقات ومطويات الحركة
الخاصة بحملتها االنتخابية ،وقد تبين أن الصورة تم
أخذها من ملصق فيلم لموران يحمل عنوان «األربعاء :يوم
مجنون» الذي عرض عام .2000
وعبّر موران عن استغرابه من «إقحامه في ملصقات
ووثائق الحركة اإلسالمية التونسي» ،مضيفا ً أنه لو جرى
استغالل صورته في فرنسا لكان طالب بسحبها ،ودعا
حركة النهضة إلى إزالة صورته من شعارها االنتخابي
واالعتذار منه.

وأش���ارت محطة «ف��ران��س  »24إل��ى أ ّن��ه باتصالها
بمسؤولي حركة النهضة أكدوا أن كل الصور التي وقع
استخدامها كانت بموافقة أصحابها ،موضحين أن صورة
موران كانت خطأ سيتم إصالحه.

حزب أردوغان

أما الموقف الثاني ال��ذي أح��رج حركة النهضة ،فهو
تقديمها لفيلم دعائي قصير حول برنامجها االنتخابي،
حيث وما إن تم العرض الفيلم خالل حفل تقيم البرنامج
االنتخابي للحركة حتى اكتشف التونسيون أنه نسخة
مطابقة لألصل من الفيلم الدعائي لحملة الرئيس التركي
رجب الطيب أدوغان ،وهو ما أثار جداال ً واسعا ً في وسائل
اإلعالم ومواقع التواصل االجتماعي التي تساءلت عما إذا
كان األمر يتعلق بـ «طبخة إخوانية» أو سرقة متعمدة،
خصوصا ً أن حركة النهضة تتميز بعالقات تحالف مع
أردوغان وحزبه.
وأوضح الناطق الرسمي باسم الحركة زياد العذاري
أن فكرة الفيلم الدعائي كانت لـ «غاية نبيلة» على رغم
اقتباسه عن إعالن لحزب العدالة والتنمية التركي ،وفق
تعبيره.

دراجة هوائية

واختار حزب التيار الديمقراطي برئاسة محمد عبّو
شعار الدراجة الهوائية لحملته االنتخابية ،ثم تبين أن
الشعار مستنسخ من شعار حزب «الدراجة» الفرنسي،
وهو ما حاول عبّو التخفيف من أهميته ،قائالً« :ال علم لنا
بوجود هذا الحزب الفرنسي وال بشعاره ،ولو كنا على علم
فال مشكلة في اقتباس الشعار».

غياب الجهد

يرى مراقبون أن االستحواذ على الشعارات والرموز
األجنبية أو االق��ت��ب��اس عنها ي��ع��ود إل��ى غ��ي��اب الجهد
واستسهال العملية االنتخابية وع��دم االعتماد على
الكفاءات .ويقول المحلل السياسي خليفة بن سالم إن
أغلب األحزاب التونسية تعتمد على االقتباس من تجارب
اآلخرين أو نقلها كما هي ،وتكتفي بالبحث في الشبكة
العنكبوتية عن صور أو رموز أو شعارات تعتمدها من دون
اعتبار لمسألتين مهمتين ،األولى أن الكشف عن ذلك بات
أمرا ً سهالً وفي متناول الجميع ،والثانية أن هناك حقوقا ً
ملكية ال بد من احترامها ،وهي تشمل الفكرة والصورة
والشعار.

رئا�سة الأركان الليبية توقف العمليات الع�سكرية
وم�صر تعر�ض تدريب الجي�ش الوطني
عرضت مصر تدريب القوات الحكومية التي تقاتل
فصائل مسلحة متنافسة في ليبيا ،وكذلك مواجهة
احتماالت تمدد تنظيم «داعش» اإلرهابي نحو األراضي
الليبية في تصعيد لجهودها للقضاء على خطر تلك
الجماعات ...فيما أمرت رئاسة األركان الليبية بوقف
جميع العمليات العسكرية مع االحتفاظ بحقها في الرد
على أي انتهاك.
وق��ال مسؤولون أمنيون مصريون إن مسؤولين
عسكريين مصريين وممثلين لقوات الحكومة الليبية
ال��ت��ق��وا م���رات ع���دة خ�ل�ال ال��ش��ه��ري��ن األخ��ي��ري��ن في
القاهرة وفي مدينة مرسى مطروح المطلة على البحر
المتوسط.

وقال مسؤول في االستخبارات ،طلب عدم نشر اسمه،
إن المطروح على المائدة «استخبارات وتدريب» .كما أكد
الناطق بلسان رئيس هيئة األركان الليبية أحمد بوزياد
المسماري أن مصر عرضت تدريب القوات الليبية.
وأض���اف م��س��ؤول االس��ت��خ��ب��ارات إن «مصر لديها
معلومات عن أماكن وجودهم (المتشددون المرابطون
في ليبيا) وعددهم ونوع األسلحة التي بحوزتهم».
وبخالف عرض تدريب القوات الليبية ،قال مسؤول
االستخبارات إن القاهرة مستعدة للتعامل مع اللواء
السابق في الجيش الليبي خليفة حفتر من أجل التصدي
للمتشددين .لكن مسؤوال ً مصريا ً في األمن الوطني قال
إن بالده لن تقدم سالحا ً للقوات الليبية.

وا�شنطن �ستبيع ال�سعودية والإمارات
باتريوت وقاذفات �صواريخ
أعلنت وزارة الدفاع األميركية أن الواليات المتحدة
ستبيع بطاريات صواريخ باتريوت للسعودية بقيمة
 1,75مليار دوالر وشاحنات قاذفات صواريخ لدولة
اإلمارات العربية المتحدة بقيمة  900مليون دوالر.
وأبلغت وزارة الدفاع هذا األسبوع الكونغرس بعمليات
البيع المحتملة هذه.
وأش���ار بيان للوكالة الفدرالية األميركية المكلفة
مراقبة بيع األسلحة إل��ى أن «السعودية طلبت شراء
 202صاروخ باتريوت من نوع «بي آي سي »-3وهي
الصيغة األكثر تقدما ً في أنظمة الصواريخ المضادة
للصواريخ وتجهيزات أخرى من هذا النوع» .وأضافت أن
«عرض البيع هذا من شأنه أن يساعد في تجديد صواريخ
باتريوت الحالية في السعودية التي يصعب االحتفاظ
بها بسبب عمرها ومحدودية توفر قطع الغيار».
وتابعت الوكالة« :إن هذه الصفقة ستساهم أيضا ً «في
السياسة الخارجية واألمن القومي للواليات المتحدة من
خالل المساعدة على تحسين أمن شريك كان وال يزال قوة
مهمة من أجل االستقرار السياسي والنمو االقتصادي في
الشرق األوسط».
وقد اشترت قطر والكويت في الماضي هذا النوع من
الصواريخ المعد لتدمير صواريخ بالستية في الجو،
وكذلك طائرات العدو.
وكذلك أبلغت وزارة الدفاع الكونغرس بعملية «بيع
م��ق��ررة لـ 12شاحنة ق��اذف��ة ص��واري��خ متعددة لدولة
اإلم��ارات العربية المتحدة لتواجه التحديات الحالية

والمستقبلية ول��زي��ادة حماية منشآتها األساسية»،
بحسب الوكالة .وأضافت أن «هذه الصفقة من شأنها أن
تعزز قدرة اإلم��ارات العسكرية في عملياتها مع القوات
األميركية».
وأمام الكونغرس ثالثون يوما ً لتقديم االعتراضات على
عمليات بيع األسلحة .وفي حال لم يتقدم بأي اعتراض
يكون عندها بإمكان الحكومة األميركية أن تفاوض على
هذين العقدين مع الدولتين.

