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تتمات

�إفادتي في وجه ( ...تتمة �ص)1
مرفوضة ،أن يتابع مقاومته لـ«االحتالل» السوري ووصايته،
ويرفض المشاركة في حكم ممدّد له ،إذا تخطينا تفسيرات حمادة
الهمايونية لموافقة الرئيس الحريري على التمديد خوفاً ،فهل
سعيه إلى رئاسة الحكومة كان خوفاً ،أم طلبا ً تع ّذر تحقيقه؟
ت��ش��ري��ن األول م��ن ع���ام  ،2004ك���ان م��س��اح��ة لمشاورات
يعرفها حمادة جيدا ً ويتجاهلها عمدا ً وعنوانها «الحريري رئيسا ً
للحكومة» ،وحمادة قد ال يعلم ك ّل تفاصيل سياقات هذا التطور
لكنه يعلم نتائجها ك��أح��داث معلنة عنوانها «ال��ح��ري��ري رئيسا ً
لحكومة التمديد» ،وه��ذا بذاته يكشف أيضا ً من جهة مقابلة أنّ
سورية لم تكن تضع في حسابها الحريري كخصم تسعى إلى
إبعاده ،بل كقوة سياسية محلية ذات وزن إقليمي دولي تسعى
لتحييد تأثيرها السلبي من جهة وتوظيف قدراتها اإليجابية من
جهة مقابلة ،وقد تسنى لي في حوار مع الصديق العميد رستم
غزالة يومها في سياق مناقشة خيار التمديد بعد حسم القرار لدى
الرئيس بشار األسد ،أن تداولنا بفكرة ال��زواج بين تمديد والية
الرئيس لحود وع��ودة الرئيس الحريري إل��ى رئاسة الحكومة،
والتمهيد لهذا الخيار قبل حسم التمديد ،بعد الحصول على
موافقة الرئيس بشار األسد الذي شجع غزالة بقوة على السير
بالفكرة ،وبعدها بأيام كنا في السيارة معا ً وغزالة يقود ،ونسير
وحدنا نفكر ونناقش ،فطلبت الرئيس الحريري هاتفيا ً وناولت
الهاتف إل��ى غزالة بعد التحية وإبالغه أن��ي برفقة العميد غزالة
ويو ّد محادثته فتحادثا ،وتوجهنا إلى دارة الحريري ،وتركتهما
معاً ،كعادتي في عدم الرغبة بحضور هكذا مناقشات ،على رغم
علي للبقاء والمشاركة ،فاكتفيت بطرح العناوين التي
إصرارهما ّ
أراها ضرورية لشرح أهمية هذه العالقة التعاونية بينهما وللبنان
ولسورية متمنيا ً التوفيق الجتماعهما ،الذي علمت منهما بعدها
أنه أفضى إلى التفاهم على التداول جديا ً بالفرضية ،ووضعها
على الطاولة بعد إنجاز التمديد« ،الحريري رئيسا ً للحكومة األولى
في عهد لحود الممدّد».
م��ا ب��ع��د ال��ت��م��دي��د ن��ج��ح ال��ح��ري��ري ف��ي ال��ح��ص��ول ع��ل��ى تغطية
الرئيس الفرنسي جاك شيراك لشراكته في الحكومة رئيسا ً لها،
ول��م يكن في جعبة الذين أخ��ذوا القرار  1559ما يفعلونه بعد،
فقامت خطتهم أميركيا ً وفرنسيا ً وسعوديا ً على تسهيل وصول
الحريري إلى رئاسة الحكومة من جهة ،وتواصل يؤ ّمنه تيري
رود الرسن ،الذي عيّن ناظرا ً للقرار ،من جهة ثانية مع سورية،
ليقول إنّ القرار صار وراءنا لجهة التمديد ،وأنّ الباقي منه بندين،
هما خروج القوات السورية وح ّل الميليشيات والمقصود حزب
الله ،وانّ واشنطن وباريس تدركان استحالة تحقيق الهدفين معاً،
بل تثقان باستحالة ح ّل قضية سالح حزب الله من دون تعاون
سورية ،فيمكن الموافقة على اعتبار الوجود السوري شرعيا ً
نص عليه من إعادة انتشار وتفاهم على
وفقا ً التفاق الطائف وما ّ
اتفاقية تتجدّد بتغطية دولية ك ّل خمس سنوات ،طالما أن الرئيس
السوري بشار األسد قد ق ّرر تنفيذ إعادة االنتشار وبدأ خطوات
عملية في هذا االتجاه والرئيس الحريري يتبنى صيغة الطائف
خريطة طريق توافقية للقرار  ،1559منعا ً للتصادم الغربي مع
سورية ،وتسهيالً لمهمته الحكومية ،وك ّل ذلك مشروط بقبول
سورية تولي سالح حزب الله ،فتوجه الرسن بهذه الفرضيات
إلى بيروت.
يعلم حمادة ماذا جاء يفعل صديقه الرسن في بيروت ،ولماذا
ذهب إلى دمشق ،ويتجاهل ذلك عمداً ،ألنه يعلم أنّ الرسن المكلف
من واشنطن وباريس بصفقة مع دمشق لم يكن آتيا ً لدعم حركة
«االستقالل» الكاذبة التي يتحدث عنها حمادة ،وكشف الرئيس
لحود بعد نهاية واليته م��رارا ً عن مضمون لقائه بالرسن الذي
تفاجأ بجدية لحود في التعاون مع الحريري في رئاسة الحكومة
وكذلك بتقبّل دمشق اإليجابي لهذه الرئاسة ،ويعلم حمادة جيدا ً
ما سماه الحريري يومها بغسل القلوب ،على األق ّل إذا كان حمادة
يقرأ صحيفة «النهار» التي أسهب ف��ي تخصيصها بساعة من
شهادته ،ألنها أفردت عنوانا ً خاصا ً لغسل القلوب في تلك الفترة
مختصرة مضمون لقاء لحود الحريري األول بعد التمديد.
األم����ر ل���م ي��ك��ن ب�لاع��ب��ي��ن م��ع��ل��وم��ي��ن ف��ق��ط ،دم��ش��ق وب��اري��س
وواش��ن��ط��ن ،خ��ارج��ي��اً ،ول��ح��ود وال��ح��ري��ري داخ��ل��ي��اً ،لقد ك��ان في
واشنطن وباريس «إسرائيل» ،وحصتها من الشركة المساهمة
سالح حزب الله ،والسعودية وحصتها اللعبة السورية ،الداخلية،
وكانت هناك داخليا ً عقدة حسم مشاركة النائب وليد جنبالط في
الحكومة وماذا في حال عدم مشاركته؟
حلقة الغد الرسن في دمشق وجنبالط خارج الحكومة.

اجتماع خام�س ( ...تتمة �ص)1
وتابع «اعتقد ان الرئيس حسن روحاني يريد االفادة من هذه الفرصة لكن في
النهاية عليه أيضا ً إدارة سياسته الداخلية وهو ليس صاحب القرار النهائي.
المرشد االعلى هو من يتخذ هذا القرار».
وفي سياق المفاوضات القائمة في فيينا ،عقد االجتماع الثالثي الخامس
بین وزیر الخارجیة اإلیراني محمد جواد ظریف ونظیره األمیركي جون كیري
ومنسقة المفاوضات النوویة مع إی��ران كاثرین آشتون أمس في العاصمة
النمسویة إلجراء مفاوضات في شأن الخالفات المتبقیة.
ووصف مصدر إيراني اللقاء بـ«اإليجابي» ،على ان تتكثف اللقاءات قبيل
ساعات من الموعد المحدد النتهاء المفاوضات حول الملف النووي اإليراني.
وبالتزامن مع هذه المفاوضات ،عقد مساعدا وزير الخارجية اإليراني عباس
عراقجي ومجيد تخت روانجي محادثات مع مساعد وزیر الخارجیة الروسي
سیرغي ریابكوف.
كما أجری مساعدو ظریف وكیري صباح أمس محادثات ثنائیة قبل االجتماع
الثالثي الخامس بین ظریف وكیري وآشتون .
والتقى وزير الخارجية االلماني فرانك -فالتر شتاينماير للمرة الثانية
بنظيره االيراني محمد جواد ظريف في فندق كوبورغ.
وفي اجراء الفت ،زار وزير الخارجية السعودي سعود الفيصل فيينا حيث
التقى بنظيره االميركي جون كيري وحتى هذه اللحظة لم تخرج أي تصريحات
في هذا الشأن.
ووصل وزير الخارجية البريطاني الى فيينا وبذلك سيحضر جميع الوزراء
في محادثات فيينا .كما وصل أيضا ً وزير الخارجية الروسي سيرغي الفروف
للمشاركة في المفاوضات.
وأكد مصدر مقرب من الفريق االيراني المفاوض أن «تحقق توافق هو هدف
جميع المشاركين في هذه الجولة من المفاوضات» ،مشيرا ً إلى أن «ال احد يفكر
بموضوع تمديد المفاوضات حتى اآلن».
وأعلن مصدر مقرب من الوفد النووي اإلیراني المفاوض أنه لم ولن یفكر
بموضوع تمدید موعد المفاوضات .ونفی هذا المصدر ،االخبار التي تناولتها
وسائل االعالم الغربیة حول رغبة الفریق النووي اإلیراني المفاوض بتمدید
فترة المفاوضات .
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وا�شنطن تم ّهد ( ...تتمة �ص)1
ف��ي��ي��ن��ا ت��ص��ن��ع ال��م��ش��ه��د ،ب��ي��ن خ���ي���ارات الفشل
وع��ودة المواجهة في المنطقة ،وربما في العالم،
وت���رك «داع���ش» تشعل ش��م��وع االح��ت��ف��ال ،بتح ّول
معسكري أميركا وحلفائها من جهة ،وإيران
جهد
ْ
ً
وحلفائها م��ن جهة مقابلة ،ب���دال م��ن ال��ح��رب ضد
«داع���ش» ،إل��ى االستنزاف المتبادل ،ليصير خيار
التفاهم المنجز ق��در الفريقين ،وكلفته األميركية
س���واء بتأثيره على ارت��ب��اك الحلفاء أو بتعقيدات
ال��داخ��ل م��ع تغيّر مشهد االن��ت��خ��اب��ات ،سببا ً لتعثر
القدرة على حمل الرئيس األميركي لتبعاته ،فيصير
ال��ت��م��دي��د ب��م��ا ه��و مكسب إلي����ران ح���اض���راً ،لتخلق
وق��ائ��ع ن��ووي��ة وس��ي��اس��ي��ة ج���دي���دة ،ك��م��ا ح���دث في
المرات السابقة لتهيّب واشنطن إعالن الوصول إلى
التفاهمات ،واختراعها الذرائع مراعاة لـ«إسرائيل»
والسعودية وتركيا ،وته ّربا ً من م��زاي��دات الداخل
االنتخابية ،ويصبح لخيار نصفي التمديد والتفاهم
فرصة وافرة.

داخلياً ،بقي موضوع الحوار بين «حزب الله» وتيار
«المستقبل» المعلق ،واالستحقاق الرئاسي المؤجل،
في طليعة االهتمام السياسي خالل عطلة عيد االستقالل
ونهاية األسبوع.
وتحت ع��ن��وان» يا منوصل على الموت يا منوصل
علحرية» ،بحسب أوساط «التيار الوطني الحر» ،يعقد
تكتل التغيير واإلص�ل�اح اجتماعا ً استثنائيا ً الساعة
العاشرة من صباح اليوم ليتخذ مواقف من القضايا
المطروحة على المستويات كافة وال سيما ملف الرئاسة
والطعن المقدم إلى المجلس الدستوري حول التمديد
للمجلس النيابي».
وأش��ارت مصادر التيار لـ«البناء» إلى «أن االجتماع
هو لمواكبة األحداث بعد التمديد للمجلس وبعد الجلسة
الثانية للمجلس الدستوري التي انتهت من دون «أي
قرار» ،مشيرة إلى «أن التكتل سيحدد أيضا ً خالل االجتماع
موقفه من المشاركة في اجتماعات لجنة التواصل المكلفة
دراس��ة قانون االنتخاب ،وارتباطها بالجلسة العامة
لتفسير المادة  24من الدستور» ،علما ً أن اللجنة ستعقد
اجتماعها الثالث غدا ً الثالثاء برئاسة النائب روبير غانم.

تضارب مواقف «المستقبل»
من حزب الله

في األثناء ،يبقى موضوع الحوار بين تيار المستقبل
وحزب الله معلقا ً بعد الموقف السعودي األخير من الحزب
واتهامه ب��ـ«اإلره��اب» ،وتضارب مواقف التيار من هذا
الموضوع .وفيما يجهد رئيس مجلس النواب نبيه بري
إلنضاج ظروف الحوار ،دعا رئيس تكتل التغيير واإلصالح
النائب ميشال عون الجميع «للتكامل الوجودي مع حزب
الله ،الفريق الذي يقاتل داعش ألن الخطر على الجميع
ويهدد باجتياح البلد ويقتل الجيش».
في موازاة ذلك ،أكد عضو كتلة المستقبل النائب عمار
حوري لـ«البناء» «أن الحوار ضرورة كعنوان ،وأن بوابته
إيجاد حل لملف الرئاسة من خالل التوصل إلى رئيس
توافقي» .وأشار حوري إلى «أن رئيس تيار المستقبل سعد
الحريري سيتحدث الخميس المقبل عن تفاصيل الحوار»،
معتبرا ً «أن الكالم السعودي عن الحزب لن يؤثر عليه».
في المقابل ،أك��د منسق تيار المستقبل في الشمال
مصطفى علوش لـ«البناء» أن حزب الله قطع الطريق على
أي حوار مع تيار المستقبل ،بإصراره على تبني ترشيح
العماد عون ،وعلى رفضه إعالن بعبدا».
وقال« :بغض النظر عن الموقف السعودي المنطقي من
حزب الله ،فإن «المستقبل» بمعظم أركانه يعتبر «الحزب»

تنظيما ً إرهابيا» ،مستدركا ً «أن الرئيس الحريري ال يعتبره
كذلك حتى الساعة» .وزعم علوش «أن حزب الله يستخدم
اإلره��اب من خالل سالحه ومن خالل إخفائه المتهمين
باغتيال الرئيس رفيق الحريري» ،ورفض اإلفصاح عن
موقف رئيس كتلة المستقبل فؤاد السنيورة من هذا األمر.
وقال« :في مكافحة اإلره��اب نتقدم على حزب الله الذي
ساعد تدخله في سورية على انتشاره في لبنان».
إلى ذلك ،أكد رئيس حزب الكتائب أمين الجميل «أن
التأخير في انتخاب رئيس جديد للجمهورية لم يعد موقفا ً
سياسيا ً تكتيكيا ً لتعزيز موقع فريق على فريق أو تعزيز
موقع مرشح على مرشح آخر ،بل أصبح موقفا ً استراتيجيا ً
لتغيير الواقع اللبناني والجمهورية اللبنانية .وهي
مغامرة ال أحد ،يستطيع ضبطها ال بالقوة وال بالقانون وال
بالدستور وال بالحوار» .وسأل في الذكرى الـ  78لتأسيس
حزب الكتائب «لماذا ال نلتقي في جلسة حوار واحدة لنتفق
على ق��رار واح��د هو انتخاب رئيس الجمهورية؟ ول� ِم ال
نلتقي أوالً ،كقادة مسيحيين طالما لدينا مسؤولية خاصة
ومعنيون بهذا المنصب األول»؟.

هوالند :النتخاب رئيس
في أسرع وقت

وس��ط ه��ذه األج���واء ،أك��د الرئيس الفرنسي فرنسوا
هوالند في رسالة إلى رئيس الحكومة تمام سالم لمناسبة
عيد االستقالل ،حرص بالده «على العمل لمصلحة وحدة
لبنان واستقراره وسيادته» ،داعيا ً إلى «انتخاب رئيس
للجمهورية في أسرع وقت ممكن» .كما أعرب عن أمله في
«تعزيز العالقات اللبنانية  -الفرنسية» ،مجدّدا ً التأكيد
«أنّ فرنسا ستواصل بذل الجهود لمساعدة لبنان على
مواجهة الوجود الكثيف على أراضيه لالجئين القادمين
من سورية».
وأشار إلى أن «وضع المبادرة الفرنسية  -السعودية
موضع التنفيذ لناحية تعزيز ق��درات الجيش اللبناني
سيسمح له بأداء مهامه أداء أفعل ،خصوصا ً في مجال
مكافحة اإلرهاب».

المولوي يشغل عين الحلوة

أمنياً ،شغلت المعلومات عن لجوء الفار شادي المولوي
إلى مخيم عين الحلوة القيادات األمنية الفلسطينية فيما
لم يصدر أي توضيح عن المراجع األمنية اللبنانية .إال أن
مصادر دينية «إسالمية» نفت لـ«البناء» أن «يكون المولوي
انتقل إلى عين الحلوة ،مشيرة إلى «أنه وبحسب معلومات
األجهزة األمنية ال يزال في طرابلس وضواحيها» ،معتبرة
أن كل ما يتم التداول به ال يتعدى التحليالت الصحافية».
وفيما نفى المتهم باإلرهاب الفار فضل شاكر الحديث
عن وساطات تجري ليسلم نفسه إلى القضاء اللبناني،
مؤكدا ً وجوده في مخيم عين الحلوة ،أوضحت المصادر
لـ«البناء» أن شاكر «يريد ترتيب وضعه مع الجيش
وتسليم نفسه وفق تسوية تقضي باإلسراع في محاكمته
ضمن فترة ال تتعدى السنتين أو الثالث سنوات».
وكانت اللجنة األمنية الفلسطينية العليا المشرفة على
أمن المخيمات ،أكدت بعد اجتماعها أمس عدم وجود أي
معلومات ل��دى من راجعتهم في المخيم ،تؤكد وجود
المولوي في المخيم .وأش��ارت إل��ى أنها في ح��ال ثبت
ذلك فإنها تح ّمل بعض الجهات اللبنانية المسؤولية في
تسهيل وصوله.
وذكرت اللجنة أن القوى اإلسالمية في المخيم راجعت
الشباب المسلم والذي سبق وأشير إليه إعالميا ً أنه يؤوي
المولوي ،فنفوا وجوده لديهم ،ونفوا استقبالهم أي أحد من
خارج المخيم» ،مبدية االستغراب لـ«محاوالت زج المخيم
في أتون الخالفات الداخلية».
والتقى وفد أمني فلسطيني «حزب الله» وجرى عرض
لألوضاع في المخيمات.

المقد�سيون عفوية ( ...تتمة �ص)1
مهما طال الزمن ،وأن الشعب الفلسطيني باق على خيار
المقاومة كخيار استراتيجي وأخالقي ووطني لتحرير
أرضه .هنا نجد الفارق الكبير بين الوعي الرسمي والوعي
الشعبي ،بين أه��ل األرض الحقيقيين وأه��ل السياسة
المزيفين ،بين من يأبى الخضوع واالرتهان حتى لو هدم
بيته فوق رأسه وبين من يفضل قاعات الفنادق الفخمة
ومآكلها ولو جرت الهوان وال��ذل! .نالحظ في هذا اإلطار
أن القيادات الفلسطينية الرسمية أم��ام ما يجري من
تطورات تجد نفسها بمثابة حواضر معزولة محدودة
الدور والوظيفة والموقف .صمتها يعتبر أمرا ً كارثيا ً على
المستوى النفسي واألخ�لاق��ي والوطني .هبوطها أكثر
من مروع أمام شجاعة الشباب المقدسيين ،ولم تعد كل
شعاراتها التي رفعتها ردحا ً تسوويا ً طويالً قابالً لشروط

التحوالت المدوية في المنطقة والعالم .وبالتالي على هذه
القيادات أن تعلم أن ال فكاك لها من حال العزلة والمحدودية
وضيق األفق إال بااللتحاق بهؤالء الشباب والشابات الذين
يتحدّون كل اإلج��راءات التعسفية والقمعية ويختارون
الموت على البقاء أبد الدهر أذالء.
نعم ،اختالجات التحول الداخلي الفلسطيني تشدّنا
برباط وثيق إلى الغد ال��ذي نرى فيه فلسطين محررة
بالكامل.
وال شك أن العمليات البطولية في القدس سواء جاءت
عبر «الدهس» أو «الطعن» أو بإطالق الرصاص تجعلنا
نتوق من جديد للبحث عن معنى وجودنا كأمة ال تستطيع
أن تطمئن لكرامتها وأمنها واستقرارها إال بالمقاومة!.

العالمة الشيخ عفيف النابلسي

الأ�سد :مواجهة الإرهاب ( ...تتمة �ص)1
وأكد الوفد الروسي من جانبه «استمرار وقوف روسيا
إلى جانب الشعب السوري وتعزيز صموده في مواجهة
الحرب اإلرهابية التي يتعرض لها ،خصوصا ً أن سورية
تشكل الجبهة األساسية في محاربة اإلرهاب العالمي
والفكر المتطرف الذي بات يهدد ليس سورية فحسب بل
روسيا وغيرها من الدول التي تمتاز باإلرث الحضاري
والتنوع والعيش المشترك».
كما شدد الوفد على أن ثبات الموقف الروسي الداعم
لسورية ال ينطلق فقط من العالقات التاريخية التي تجمع
شعبي البلدين ،بل أيضا ً ألن روسيا تبني سياساتها
انطالقا ً من تمسكها بالقوانين الدولية وضرورة احترام
سيادة الدول فضال عن أنها تعي حقيقة ما يجري في
سورية كونها من أوائل الدول التي عانت من اإلرهاب.
وف���ي ال��س��ي��اق ،أك���د رئ��ي��س لجنة األم���ن القومي
والسياسة الخارجية في مجلس الشورى اإليراني عالء
الدين بروجردي أن سورية تشكل الخط األمامي لجبهة
المقاومة ولها مكانة كبيرة في المنطقة ،مشددا ً على أن

سورية ستنتصر في حربها ضد التنظيمات اإلرهابية
المدعومة بالمال والسالح من أميركا والغرب واألنظمة
في السعودية وقطر وتركيا.
ونقلت وكالة األنباء اإليرانية الرسمية «ارنا» أمس
عن بروجردي قوله إن تنظيم «داعش» اإلرهابي وليد
السياسات السلطوية ألميركا وبريطانيا وفرنسا
لمواجهة ت��ي��ار ال��م��ق��اوم��ة وال��ج��م��ه��وري��ة اإلسالمية
اإليرانية.
ميدانياً ،أفادت مصادر محلية في سورية أن الجماعات
االرهابية شنت هجوما ً عنيفا ً من محاور عدة على بلدتي
نبل والزهراء في ريف حلب شمال البالد ،وسط قصف
مكثف لقذائف الهاون منذ يوم السبت ينفذه المسلحون
على البلدتين.
وتدور اشتباكات عنيفة باالسلحة المتوسطة بين
المسلحين من جهة ووحدات الجيش السوري واللجان
الشعبية المدافعة عن المدينة ،ما أسفر عن سقوط عدد
من القتلى والجرحى في صفوف المهاجمين.

«داع�ش» يختطف  6تجار في المو�صل ويهدد بذبحهم

القوات العراقية تدخل جلوالء في ديالى
سيطرت القوات األمنية العراقية وبدعم من الحشد
الشعبي على غالبية مساحة جلوالء في ديالى ،وفق ما نقل
عن مصدر أمني .وبحسب المصدر فإن ما بقي جيوب أمنية
تجري معالج ُتها اآلن من خالل قوات ِالمهمات الخاصة.
وك��ان��ت ت��ح��د ّث��ت معلومات خ��اص��ة ل��ـ«ال��م��ي��ادي��ن»
عن سيطرة وح��دات الحشد الشعبي العراقي وق��وات
البيشمركة على السعدي ومناطق الربيعة ومحمد حيدر
في ظ ّل انهيار كامل في دفاعات مسلّحي «داعش» مع مقت ِل
وهروب العشرات منهم.
ِ
وأطلقت القوات العراقية عملية أمنية من محورين:
األول��ى لتحرير مدينة هيت بمساعدة القوات الجوية،
والثانية ستتركز في تأمين الطرق التابعة لقضاء هيت
ومن ث ّم تحرير المناطق التابعة له.
وفي ديالى سيطرت القوات األمنية بمساندة الحشد
الشعبي على معسكر كوبرا شمال شرقي بعقوبة.

وف��ي سياق التفجيرات اإلرهابية ،لقي  7أشخاص
مصرعهم صباح أم��س ،في انفجار سيارة مفخخة في
سوق شعبية مزدحمة ببلدة اليوسفية جنوب بغداد،
وفق مصادر أمنية .ونقلت مصادر عن مسؤول في الشرطة
العراقية أن «االنفجار الذي وقع باليوسفية أسفر عن مقتل
سبعة أشخاص وجرح .»16
إلى ذلك ،أعلنت وزارة حقوق اإلنسان بالعراق أمس،
عن اختطاف تنظيم «داعش» ستة تجار في مدينة الموصل
بسبب رفضهم دفع أتاوات ،فيما أشارت الى أنه هدد بقطع
رؤوس المتخلفين عن دفعها بالسيف.
وقالت الوزارة في بيان تلقت «السومرية نيوز» نسخة
منه ،إن «داع��ش اقدم على اعتقال ستة تجار في مدينة
الموصل بسبب رفضهم دفع األت��اوات» ،مشيرة الى أنه
«توعد التجار الذين يمتنعون عن الدفع بقطع رؤوسهم
بالسيف».

اقتتال الفل�سطينيين ( ...تتمة �ص)1
االقتتال يتم ّثل في اعتماد قاعدة «ف ّرق تسد» االستعمارية
وذلك باستغالل النزاعات األثنية والدينية بغية اإليقاع بين
األقليات وتحريضها على بعضها بعضاً .فقد عمدت أجهزة
اإلعالم الصهيونية إلى ترويج أخبار مسمومة عن أن الشجار
الذي وقع في قرية أبو سنان المختلطة كان بسبب إهانة شاب
درزي لفتاة س ّنية ،أو أنه كان ردا ً درزيا ً على مقتل الضابط
ال���درزي جدعان أسعد في هجوم الدهس ال��ذي ج��رى في
القدس ،أو أنه كان ردا ً سن ّيا ً على مقتل خير الدين حمدان على
يد شرطي درزي من حرس الحدود في قرية كفركنا ،ناهيك عن
استغالل نواحي التمييز في المعاملة كإخضاع الدروز والبدو
وبعض المنتمين إلى مذاهب مسيحية إلى الخدمة في الجيش
والشرطة .أساليب التمييز والتفريق والتحريض هذه تسبّبت
بوقوع بعض حوادث االقتتال داخل المجتمع الفلسطيني في
األراضي المحتلة عام  ،1948قالت عنها صحيفة «هآرتس»
( )2014/11/18إنها ع� ّززت دعوى أجهزة األمن بأن ما
جرى ويجري هو مواجهة بين «عرب يعتدون على عرب».
القتل يتم ّثل في تع ّمد رجال الشرطة قتل الفلسطينيين
المشاركين في اشتباكات أمنية أو عمليات مقاومة ،وتج ّنب
القبض عليهم أحياء األم��ر ال��ذي يالمس حـ ّد اإلب��ادة .فوق
ذل���ك ،ص���ادق وزي���ر الشرطة اس��ح��ق اهروموفيتش على
«تسهيالت» لليهود في حمل السالح من شأنها أن تسمح
لغالبية جمهورهم بهذا «االمتياز» ،كما السماح لعناصر األمن
والحراسة باالحتفاظ بالسالح لدى انتهاء ساعات الدوام،
والعودة به إلى المنزل .إضاف ًة إلى ذلك ،جرى تشكيل جسم
أمني جديد في مدينة القدس تحت مسمى «الحرس المدني»
بدعوى مساعدة الشرطة .هذه التدابير ستؤدي ال محالة إلى
تصعيد وتيرة قتل الفلسطينيين ،مقاومين ومدنيين.
التدمير يتم ّثل في قيام الشرطة «اإلسرائيلية» بهدم منازل
منفذي العمليات الفدائية ،وهو عقاب جماعي يؤذي أفراد
عائالتهم الذين ال عالقة لهم غالبا ً بالعمل المشكو منه .هذا
التدبير االنتقامي الفاجر أثار تحفظا ً حتى بين اليهود أنفسهم
ليس لكونه مخالفا ً ألبسط قواعد العدالة وحقوق اإلنسان
ب��ل لكونه ي��ؤدي إل��ى «إل��ه��اب المشاعر ف��ي وق��ت يقتضي
االمتناع عنه على األق��ل في الفترة الحالية» (« )...وألن
إسرائيل ال تهدم منازل مخربين يهود» («يديعوت أحرنوت»
.)2014/11/18
االقتالع يتم ّثل في سحب حق اإلقامة في «إسرائيل» من أي
شخص تتم إدانته بارتكاب عملية «إرهابية» .رئيسة كتلة
«البيت اليهودي» في الكنيست اييلت شاكيد قدمت مشروع
قانون في هذا الصدد ،وال يبدو أنه سيلقى معارضة وازنة .إن
خطورة هذا التدبير التعسفي المنافي لحقوق اإلنسان تكمن
في أن سكان القدس من العرب الفلسطينيين ليسوا ،بموجب
«القوانين» «اإلسرائيلية» ،مواطنين كغيرهم من حَ مَلة الهوية
الفلسطينية في الضفة الغربية بل مجرد مقيمين يحملون
بطاقات إقامة «تمنحها» السلطات «اإلسرائيلية» وتستطيع
سحبها متى تريد ،وال سيما بعد إقرار قانون سحب اإلقامة.
هكذا يتضح أن الفلسطينيين يواجهون حملة ترهيب وعزل

وتجويع وتقتيل واقتالع وتهجير «إسرائيلية» متكاملة ،وأن
«إسرائيل» تستغل بال هوادة واقع انقسام العرب وتشرذمهم
وتناحرهم وضعفهم المتفاقم من أج��ل تصفية ما تب ّقى
من قضية فلسطين ،بل تصفية الوجود الفلسطيني نفسه
بتصميم ومنهجية متد ّرجة وهادفة.
أم��ام ه��ذا المخطط «اإلسرائيلي» الكارثي ،ال يستطيع
الفلسطينيون ،كما العرب ،البقاء أح��رارا ً آمنين بممارسة
المزيد من الشيء نفسه ،أي بمتابعة المناهج والسياسات
والمواقف الراهنة التي أدّت إلى ما هم فيه وعليه من ُفرقة
وتناحر وضعف وتخلّف وركود مميت .يقتضي النهوض إلى
مواجهة التحديات الماثلة والقاتلة بإستراتيجية متكاملة،
لعل أهم قواعدها خمس:
أوالها ،المسارعة إلى تحقيق المصالحة الوطنية والوحدة
الفلسطينية بال إبطاء وترجمتها بإعادة بناء منظمة التحرير
الفلسطينية على نح ٍو تصبح معه جسم الشعب الفلسطيني
وعقله وسواعده الناهضة بموجبات المقاومة والتحرير
والبناء والتنمية.
ثانيتها ،شن حملة فلسطينية وعربية في المحافل الدولية
والشعبية إلثبات واقع احتالل «إسرائيل» للضفة الغربية،
وأن جهود دولة فلسطين ونضاالت الشعب الفلسطيني هدفها
تحرير البالد من االحتالل بما يتوافق مع ميثاق األمم المتحدة
وقرارات مجلس األمن ذات الصلة.
ثالثتها ،تسريع انضمام دولة فلسطين إلى المعاهدات
والمواثيق الدولية التي من شأنها دعم سيادتها ومكانتها
وفعاليتها ،وال سيما ات��ف��اق روم���ا ال��م��ؤس��س للمحكمة
الجنائية الدولية ،وبالتالي مراجعتها لمالحقة ومحاكمة
قادة «إسرائيل» السياسيين والعسكريين مقترفي جرائم
الحرب واإلب��ادة والجرائم ضد اإلنسانية ،وانتهاك حقوق
شعب فلسطين المحتلة أرضه وطرده من دياره ،ونقل أفراد
وجماعات من شعب آخ��ر لالستيطان في ب�لاده وانتزاع
ممتلكاته.
رابعتها ،وضع وتنفيذ استراتيجية متكاملة للمقاومة
والتحرير تنهض بها مختلف تنظيمات المقاومة الفلسطينية
والعربية لمواجهة االحتالل «اإلسرائيلي» عربيا ً وإقليميا ً
ودوليا ً على جميع المستويات وبمختلف أن��واع األسلحة
المشروعة.
خامستها ،إلغاء المعاهدات المعقودة بين بعض الدول
العربية و«إسرائيل» وقطع العالقات السياسية واالقتصادية
معها ،وإعادة فرض نظام المقاطعة الشاملة عليها.
هكذا يتضح أن العرب يواجهون ،بال مبالغة ،تحدي
االختيار بين نهجين :القعود والركود ليموتوا بأيدي بعضهم
بعضا ً تناحرا ً واقتتاال ً وبأيدي «إسرائيل» وحلفائها نحرا ً
وقتالً ،أو النهوض لمواجهة العدو الصهيوني وحلفائه
بتصمي ٍم واقتدار وبكل الوسائل المتاحة للبقاء على قيد
الحياة بحرية وكرامة وآمان.
هل يجوز التردد في االختيار؟

د .عصام نعمان

�أفكار في التنمية ( ...تتمة �ص)1
والتحديث ،عدم التوازن التنموي بين المناطق ،ضعف القطاع
العام وخسائره الضخمة التي تتحملها الموازنة العامة للدولة،
الضعف اإلداري والمؤسساتي ودوره في إرب��اك االستثمار
الحكومي والخاص ،فما هو الوضع بعد أرب��ع سنوات من
الحرب القذرة التي ضاعفت من حدة معوقات التنمية.
من المعروف ،أنه ال بد الستراتيجية التنمية في شكل عام،
أن تعمل على محورين أساسيين ،األول يتعلق بتحقيق نمو
حجم عوامل اإلنتاج (األرض ،رأس المال المادي ،رأس المال
البشري) ،والمحور الثاني ،هو رفع إنتاجية هذه العوامل من
خالل (التقدم التقني ،رفع كفاءة العامل البشري ،اإلصالح
المؤسساتي ،اإلصالح اإلداري).
هنا نستعرض ،بعض األفكار التي تناسب التنمية في
سورية والتعافي االقتصادي ،وتتركز حول المحاور الرئيسية
التالية:
المحور األول :التركيز على اإلنتاج الوطني ورفع الناتج
المحلي اإلجمالي ،وأن يكون النمو االقتصادي المستهدف ،هو
نمو تضميني ،بمعنى مشاركة واسعة من الناس في هذا النمو،
بحيث ينعكس على االستهالك للمنتجات الوطنية ،ويؤدي إلى
دوران عجلة اإلنتاج ،وقد تبنت الخطة الخمسية الحادية عشر،
رفع النسبة المستهدفة لمساهمة الصناعة التحويلية في
الناتج المحلي اإلجمالي ،من  15في المئة إلى  20في المئة من
الناتج المحلي اإلجمالي ،وهذا يجب أن يترافق برفع إنتاجية
ومساهمة القطاعات األخ��رى مثل ،القطاع الزراعي وقطاع
الخدمات.
في نفس المحور ،يمكن إضافة نقاط مهمة مثل :ربط
البحث العلمي بالصناعة لتطوير المنتجات السورية وإغنائها
بالمكون التكنولوجي الذي يعتبر حاليا ً منخفضاً ،والبدء
بإقامة العناقيد الصناعية ،التي تهدف لتجميع الصناعات
التمهيدية والتكميلية لصناعة معينة ،وتشجيع المشاريع
الصغيرة والمتوسطة لتكون ج��زءا ً من العناقيد الصناعية
وكمثال نذكر ،صناعة األلبسة وصناعة الجلديات ،صناعة
المفروشات.
المحور الثاني :العمل على إدخال صناعات جديدة ،تملك
فيها سورية مزايا تنافسية ،مثالً :صناعة الحالل ،والصناعة
الخضراء ،ومشاريع الطاقة البديلة ،التي تعتبر اتجاهات هامة
في االقتصاد العالمي ،وأهم ما تقدمه ،صناعة الحالل ،وتعطي
قيما ً مضافة لمنتجات تقليدية ،كما تمنحها القدرة على الدخول
إلى جميع األسواق التي يوجد فيها مستهلكون مسلمون في
العالم ،وال تحتاج هذه الصناعة إلى أكثر من جهود تنظيمية
في مجال معايير الحالل ،اليوم دول أوروبية تقوم ببعض هذه
الصناعات.
المحور الثالث :إحداث مناطق صناعية خاصة وإعطاؤها

مزايا تحفيزية ،واستهداف الصناعات ذات االستخدام الكثيف
للمعرفة والتي ينتج منها قيم مضافة عالية ،ومدخالتها ترتكز
على العنصر البشري ،واألمثلة على هذه الصناعات كثيرة،
مثل صناعة البرمجيات والتطبيقات الحاسوبية المعتمدة
على الوسائط المتعددة وأفالم الكرتون ،التي تشهد ازدهارا ً في
العالم وتستطيع سورية أن تنمي هذا القطاع في شكل يؤدي
إلى امتصاص جزء من البطالة وترفع كفاءة استثمار العامل
البشري.
إن تحقيق األفكار السابقة ليست عملية مستحيلة التحقيق،
حتى في ه��ذه الظروف االستثنائية التي تمر بها سورية،
صحيح أنها تحتاج لجهود ورؤوس أموال كبيرة وتمويل ،غير
متوافرة حاليا ً لدى القطاع العام أو الخاص ،ولكن ،هناك طرق
جديدة ونقاط ارتكاز استخدمتها الكثير من الدول ،للخروج من
مأزق التمويل وهي:
المرتكز األول :الشراكة الفعالة والذكية بين القطاع العام
والخاص ،التي تقوم على بنية مؤسساتية وقانونية قوية،
وتضمن حقوق الدولة كما تؤمن أيضا ً حقوق األف��راد وهذا
يتطلب وجود محاكم خاصة لحل النزاعات التي تنشأ جراء
هذه الشراكة ،ويكون االستثمار الحكومي أكثر حضورا ً في
القطاعات االستراتيجية ،مثل قطاعات الطاقة والبنى التحتية
والمرافق الحيوية وغيرها ،يجب أن تؤسس الحكومة صندوقا ً
سياديا ً ليمثل الدولة ،وأن يتاح لبعض المؤسسات والصناديق
الخاصة ،مثل مؤسسة التأمينات االجتماعية وصناديق
التعاون للمهندسين وغيرهم أن تلعب دورا ً في التنمية ،وأن
تنفذ مشاريع إعادة اإلعمار ،والطاقة والبنى التحتية والمرافق
العامة وشق الطرق الدولية وغيرها بطريقة الشراكة بين العام
والخاص.
المرتكز الثاني :تعبئة المدخرات الصغيرة في العملية
التنموية ،من خالل ما يسمى باقتصاد الثقة ،والذي يكون
عبارة عن مشاركة المواطنين في ملكية األصول الوطنية،
باالكتتاب في أسهم ومن خالل ملكيتهم في هذه األصول
التي تعود عليهم بمردود مادي وتعطيهم القدرة على اإلدارة
ومراقبة األداء.
لتحقيق التنمية والنهوض االقتصادي ،ال بد من عملية تطوير
أداء المؤسسات الحكومية ،ألنها تلعب دورا ً مؤثرا ً في العمليات
االقتصادية وال سيما رفع كفاءة االستثمار العام والخاص
مما يدفع دوران العجلة االقتصادية ،لذلك فإن رفع األداء في
تقديم الخدمات العامة واستخدام معايير األداء واإلدارة المالية
السليمة لتعظيم االستفادة من األموال العامة ،كل ما سبق ذكره
عوامل محلية يمكن العمل عليها بشكل محلي وذاتي وتحقيق
نتائج ملموسة في التنمية.

د .لمياء عاصي

�أول انتخابات رئا�سية تون�سية منذ الإطاحة بـ «بن علي»

ال�سب�سي يت�صدر ...ولكنه يذهب �إلى دورة ثانية
أغلقت مراكز االقتراع في تونس أمس بنسبة تصويت
فاقت الـ  54في المئة وفق ما أعلنه رئيس هيئة االنتخابات
شفيق صرصار.
وقال صرصار إن «نسبة المشاركة في االنتخابات قد
تطورت في شكل تصاعدي مع قرب إغالق مراكز االقتراع
واحتلت الدائرة االنتخابية تونس  1أعلى نسبة مشاركة
بـ  61.6في المئة في حين حظيت دائرة قفصة بأقل نسبة
مشاركة ما يقارب  42في المئة».
ونفى رئيس الهيئة وجود خروق أمنية مشيدا ً بحسن
سير االنتخابات .هذا وستعلن النتائج األولية لالنتخابات
الرئاسية في غضون ثالثة أيام قبل فتح أبواب الطعون.
ولم تتجاوز نسبة المشاركة في االنتخابات منذ الساعات
األول��ى لالقتراع  12في المئة نقالً عن تصريحات أولية
للهيئة.
وفي السياق ،أعلنت الحملة االنتخابية لزعيم حزب
«ن���داء ت��ون��س» الباجي قائد السبسي ( 87سنة) أن
مرشحها تصدر نتائج االنتخابات الرئاسية التي أجريت
أمس في تونس ولكن من دون ان يتمكن من الحصول على
االكثرية المطلقة من االصوات ما يعني الذهاب الى دورة
ثانية.
وق��ال مدير الحملة محسن م��رزوق للصحافيين ان
«الباجي قائد السبسي هو بحسب التقديرات االولية
متصدر السباق بفارق كبير» عن اقرب منافسيه الذي لم
يسمه ،مؤكدا ان السبسي «ليس بعيدا كثيرا عن ال50
بالمائة» المطلوبة لحسم المعركة من الدورة االولى ،ولكن
«من المرجح اجراء دورة ثانية».

اعلنت حملة الرئيس التونسي المنتهية واليته المنصف
المرزوقي ان الفارق بين مرشحها وزعيم حزب «نداء
تونس» الباجي قائد السبسي في االنتخابات الرئاسية
التي ج��رت ضئيل ج��دا ً وسيتافسان بالتالي في دورة
ثانية.
وقال مدير الحملة عدنان منصر للصحافيين انه «في
اس��وأ االح��وال ستكون النتيجة تعادال ً (بين المرزوقي
والسبسي) وفي أفضلها سنتقدم بنسبة تتراوح بين  2و4
في المئة من األصوات» ،مضيفاً« :سنذهب الى دورة ثانية
بفرص كبيرة».
وشهدت تونس أم��س ،أول انتخابات رئاسية منذ
االطاحة بالرئيس زين العابدين بن علي ،وسط منافسة
ح��ادة بين ع��دد م��ن المرشحين وص��ل ع��دده��م ال��ى 27
مرشحاً ،وعلى رأسهم زعيم حزب «نداء تونس» الباجي
قائد السبسي ،والرئيس المنتهية واليته محمد منصف
المرزوقي ،واليساري البارز حمة همامي ورجل األعمال
الثري سليم رياحي والقاضية كلثوم كنو ،المرأة الوحيدة
المترشحة الى االنتخابات.
وفيما ش��ارك في ه��ذه االنتخابات نحو  5.3مليون
ناخب ،رجحت جميع استطالعات الرأي فوز زعيم حزب
«ن��داء تونس» الباجي قائد السبسي ( 87سنة) بعدما
فاز حزبه مؤخرا ً باالنتخابات التشريعية في  26تشرين
االول .وركز حملته االنتخابية على «إعادة هيبة الدولة»
في خطاب لقي ص��دى ل��دى تونسيين كثيرين منهكين
من حالة عدم االستقرار التي تعيشها البالد منذ ،2011
(راجع صفحة .)12

