
لبنان.. أمام مجلس نيابي جديد
حق���ق املجل���س النيابي اللبنان���ي اجلديد اجنازًا كبيرًا في س���جل احلياة السياس���ية 
اللبناني���ة، فقد انتخب يوم األربعاء رئيس���ه للمرة السادس���ة )منذ ع���ام 1992( نبيه بري، 
ونائ���ب الرئي���س وهيئة املجلس، عل���ى أن تبدأ يوم االثن���ن املقبل املش���اورات امللزمة التي 
يجريه���ا رئيس اجلمهورية الختيار رئيس جديد ملجلس الوزراء، يجري تكليفه بتش���كيل 
احلكوم���ة اجلدي���دة. وم���ع أن التكلي���ف محس���وم باجت���اه الرئي���س س���عد احلري���ري، فإن 
االش���كالية لن تكون في ش���خص الرئيس، بل بأعضاء احلكومة وتوزيع احلقائب الوزارية 
عل���ى الكت���ل النيابي���ة، خاصة أن توزيع احلقائ���ب ينبغي أن يراعي حج���م الكتل النيابية 
وحقوق القوى الطائفية باحلقائب الس���يادية الرئيس���ية، كاخلارجي���ة والداخلية واملالية 
وغيرها. وهكذا تبدأ الدورة البرملانية اجلديدة في املرحلة السياسية املسماة »دورة العهد« 
التي بدأها الرئيس ميشال عون، على أن تكون الوزارة اجلديدة التي يجري تشكيلها هي 
حكومة العهد. فجميع اللبنانين ومن يرجون لهذا البلد استمرار األمن واالستقرار في 
املرحل���ة اجلدي���دة، يرج���ون أن يحافظ لبنان عل���ى هذه النعمة التي بقي���ت له، في غياب 

الزراعة والصناعة والسياحة وبقية البركات، أال وهي نعمة احلرية والدميقراطية.
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ثمن النسخة
االشــتــراكـــات

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

داخل لبنان: 75 ألف ليرة لألفراد /100 ألف ليرة للمؤسسات                خارج لبنان: 100 دوالر للدول العربية   /   125 دوالرًا أوروبا   /   150 دوالرًا بقية أنحاء العالم )بالبريد اجلوي(

الجسر: التشكيل لن يطول 
و»حزب الله« مكّون أساسي

أش��ار عض��و كتل��ة »املس��تقبل« النائب 
سمير اجلسر الى أن »مرحلة تشكيل احلكومة 
لن تطول، باعتبار أن هناك رغبة لدى معظم 
القوى السياس��ية مدفوعة بضغط رئاس��ي 
عل��ى تس��هيل تش��كيل احلكوم��ة س��ريعاً«، 
معتبراً أن »العقوبات األميركية - اخلليجية 
األخيرة على ش��خصيات وكيانات مقّربة من 
حزب الله سُتس��اهم خالفاً ملا يعتقد البعض 
في تس��ريع التشكيل وانهاء مرحلة تصريف 
األعم��ال، وذلك اس��تباقاً وت��داركاً ألي تطّور 

إقليمي«.
وش��دد ف��ي حديث ال��ى وكال��ة »األنباء 
املركزية«، على أن »حزب الله مكّون أساسي 
في البل��د حصل على ثقة فئة م��ن اللبنانيني 
من خ��الل كتلة نيابية وازنة، وهناك مخارج 
حل��ول ع��دة ُيك��ن اعتماده��ا للتوفي��ق بني 
الوزاري��ة والضغ��وط اخلارجي��ة،  مطالب��ه 
واحل��زب لديه م��ا يكفي من احلكم��ة في هذا 

املجال«.

عين الحلوة: مغادرة مطلوبين 
والتباس بشأن عودة بدر

ذك��رت مص��ادر مطلعة ف��ي مخيم عني 
احلل��وة أن اثن��ني م��ن املطلوب��ني البارزي��ن 
مؤخ��راً  غ��ادراه  املخي��م  داخ��ل  املتواري��ن 
أحدهم��ا لبنان��ي ويدعى محم��د ب. وهو من 
مناص��ري الش��يخ أحم��د األس��ير، والثان��ي 
فلسطيني ويدعى مصطفى ش. وينتمي إلى 
ما كان يعرف بتنظيم جند الش��ام. وأضافت 
ه��ذه املص��ادر أن معلوم��ات ت��رددت أيض��اً 
عن أن اللبناني أحمد ح. الذي ش��غل س��ابقاً 
مهمات مدير مكتب الشيخ أحمد األسير وكان 
متوارياً ف��ي املخيم غادره أيض��اً وأن وجهة 

الثالثة هي احلدود السورية التركية.
وتزامنت ه��ذه املعلومات م��ع احلديث 
مج��دداً ع��ن عودة املطل��وب البارز ب��الل بدر 
ال��ذي لم يظه��ر حتى اآلن داخ��ل املخيم األمر 
ال��ذي أثار ش��كوكاً والتباس��اً بش��أن صحة 

احلديث عن عودته أو عدمها.

األمم المّتحدة ترّحب بتعيين 
»هيئة حقوق اإلنسان«

رّح��ب كلٌّ م��ن املنّس��قة اخلاص��ة لألمم 
املّتح��دة ف��ي لبن��ان باإلناب��ة برني��ل دايل��ر 
كاردل، واملمّثل اإلقليمّي ملفّوض األمم املّتحدة 
حلقوق اإلنس��ان في الشرق األوسط وشمال 
أفريقي��ا عب��د الس��الم س��يد أحم��د، بتعي��ني 
مجلس ال��وزراء اللبناني في آخر جلس��ة له 
قبل حتول احلكومة حكومة تصريف أعمال، 
10 أعضاء للهيئة الوطنّية حلقوق اإلنسان، 
»ما يعن��ي تفعيل عم��ل هذه الهيئ��ة املعنّية 

بحقوق اإلنسان«.
ورأت كاردل أنه��ا »خط��وة مهّم��ة نحو 
وف��اء لبن��ان بالتزامات��ه الدولّي��ة املتعلّق��ة 
الش��فافية  تعزي��ز  عب��ر  اإلنس��ان،  بحق��وق 
اإلنس��ان  حق��وق  فاحت��رام  واملس��اءلة. 
ودعمها أساس��ّيان من أجل األمن واالستقرار 

ومؤسسات ديوقراطية وقوية«.
وكان املجلس النياب��ي قد أصدر قانوناً 
ف��ي نهاية ع��ام 2016 يقضي بإنش��اء هيئة 

وطنّية حلقوق اإلنسان متضمنة آلّية وطنّية 
للوقاية م��ن التعذيب. وأب��دت األمم املّتحدة 
في لبنان »كامل االس��تعداد لتأمني كّل الدعم 
التقن��ّي الضرورّي إلى الهيئ��ة، خصوصاً أن 
لبن��ان عضو في عدد من املعاه��دات الدولّية 

املعنّية بحقوق اإلنسان«.

أبي خليل: ال تقنين إضافيًا 
وطاقة طارئة مستعجلة

قال وزير الطاقة واملياه سيزار أبي خليل 
إن من لم يصن��ع أي اجنازات في وزارته لم 
يجد وس��يلة ترويجي��ة ف��ي االنتخابات إال 

التصويب على ملف الكهرباء.
»كف��ى  صحاف��ي:  مؤمت��ر  ف��ي  وق��ال 
تشويهاً للحقائق وكفى انتصارات وهمية«، 
معتب��راً أن كل ال��كالم ال��ذي ج��رى تداول��ه 
خالل الع��ام ونصف الع��ام املاضي اختفى 
مع االنتخابات النيابية من دون أي تبديل.

وأشار أبي خليل إلى أنهم حصلوا على 
طاقة إضافية 200 ميغاوات تغطي التغذية 
في الصي��ف، مؤكداً أال تقن��ني أضافياً، الفتاً 
إل��ى أن مش��روع املعام��ل على الب��ر هو أول 
البنود على اخلطة التي وضعوها بأنفسهم 
ولي��س باخت��راع جدي��د اكتش��فوه في هذه 
احلكومة أو اكتش��فه أحد املس��تجدين على 

السياسة.

طعمة: التمثيل الوزاري 
للتقدمي يجب أن يكون وازنًا

الديوقراط��ي«  »اللق��اء  عض��و  ق��ال 
النائ��ب نعمة طعم��ة، »إن التمثيل احلكومي 
لرئيس احلزب التقدمي االشتراكي وللطائفة 
الدرزية الكرية في احلكومة العتيدة، يجب 
أن يك��ون وازناً وم��ن ضمن امليثاقي��ة، وهذا 
لي��س مّنة م��ن أحد ب��ل عّب��رت عن��ه الناس 
ف��ي صنادي��ق االقت��راع، بعيداً من سياس��ة 

املناكفات واألحقاد«. 
وأمل ف��ي تصري��ح »أن يك��ون املجلس 
النياب��ي احلال��ي منطلق��اً النتظ��ام احلي��اة 
والعم��ل  التش��ريع  خ��الل  م��ن  البرملاني��ة، 
احلثي��ث ف��ي كل ما يرتب��ط بالقوان��ني التي 
لها صلة بالقضايا االقتصادية واالجتماعية 

واملالية«.

»لبنان القوي«
 ترك الحرية ألعضائه

أعل��ن رئيس »التي��ار الوطني احلر« 
الوزي��ر جب��ران باس��يل، »ت��رك احلري��ة 
ألعضاء تكتل »لبن��ان القوي« للتصويت 
بالطريقة التي يرونها مناس��بة، بالورقة 
البيض��اء أو للرئيس نبيه بري«. وأش��ار 
بع��د اجتماع التكت��ل ان »الق��وات أعلنت 
التصويت بورقة بيضاء لرئاسة املجلس، 
واذا اتخذنا املوقف نفسه فتكون الغالبية 
الس��احقة مسيحياً ترفض هذا الترشيح، 
ونك��ون أمام رفض مس��يحي كبير خليار 
ش��يعي كبير، وهذا م��ا ال يكننا جتاهله، 
والتي��ار طامل��ا دف��ع األثم��ان ملن��ع ع��زل 
طائفة، فنحن ح��راس امليثاقية«، معتبراً 
أن »كل قراراتن��ا وتفكيرنا تس��توحى من 
الفك��ر امليثاق��ي ال��ذي يقوم على أس��اس 
الش��ركة ب��ني األقوي��اء الذي��ن تختارهم 

مكوناتهم«. 
وأك��د أن »م��ن الطبيع��ي ان يتبن��ى 
التكت��ل تس��مية الرئيس س��عد احلريري 
لرئاس��ة احلكوم��ة. أم��ا م��ا قي��ل ع��ن ان 
تس��مية  تتضم��ن  الرئاس��ية  التس��وية 
احلريري بش��كل دائم فه��و غير صحيح، 

بل هو مرتبط بنتائج االنتخابات«.

المشنوق: السالح
 غير الشرعي لن يستمر

أّكد وزير الداخلية في حكومة تصريف 
األعمال اللبنانية نهاد املشنوق »أّن السالح 
غير الش��رعي لن يس��تمّر مهما طال الزمن، 
ونحن نحّضر أنفس��نا م��ع اجليش لتكون 
القوى الش��رعية ه��ي املس��ؤولة الوحيدة 
عن األمن وعن قرار احلرب والسلم على كل 

األراضي اللبنانية«.
ولف��ت املش��نوق ف��ي افتتاح مش��روع 
مبنى فصيلة األشرفية النموذجية، إلى أن 
املبنى »جزء من االس��تراتيجية اخلمس��ية 
الداخل��ي  األم��ن  ق��وى  وضعته��ا  الت��ي 
لتنفيذه��ا خالل الس��نوات اخلمس املقبلة، 
وهي ستكون مسؤولة عن أمن لبنان كلّه«. 
وش��ّدد عل��ى أّن »اخلطة اخلمس��ية هدفها 
حتقيق أعلى مس��توى من األمن، وحتسني 
العالقة مع املواطن ليك��ون عنوانها الثقة، 
وحملناها إلى مؤمتر روما وس��نحملها إلى 
كّل مؤمتر دولي لتأمني املس��اعدات الالزمة 
الداخل��ي، عدي��داً  األم��ن  بق��وى  لالنتق��ال 
وعت��اداً ومبان��َي وإمكان��ات، إل��ى مصاف 

املعايير الدولية«.

تراشق وزاري بين »القوات« 
والتيار الوطني

»الق��وات  ب��ني  وزاري  تراش��ق  ب��رز، 
اللبناني��ة« و»التي��ار الوطن��ي احل��ر« عل��ى 
خلفية أكثر م��ن ملف. وأعلن وزير الش��ؤون 
االجتماعية في حكومة تصريف األعمال بيار 
ب��و عاصي )الق��وات( أنه تفاجأ ب��� »احلملة 

العشوائية على الوزارة«.
ولف��ت إل��ى أن��ه »عندم��ا ب��دأ الن��زوح 
الس��وري إل��ى لبن��ان ل��م تك��ن الق��وات ف��ي 
احلكوم��ة، في ح��ني أن التي��ار كان لديه 10 
وزراء، فم��اذا فعلت��م ك��ي ال يص��ل العدد إلى 

مليون ونصف مليون نازح؟«.
وتوج��ه إل��ى باس��يل قائ��الً: »إذا كن��ت 
تريد أن تعمل ول��م يدعوك تعمل، األفضل أن 
تسكت وتدع غيرك يعمل، مبا أنك ال تستطيع 
أن تفعل شيئاً. أنا وزير الشؤون االجتماعية 
اللبناني وليس الس��وري، واختصاصي هو 

الشعب اللبناني«.
وكان وزي��ر الطاق��ة س��يزار أب��ي خليل 
)التيار الوطني احلر( قد انتقد »من لم يصنع 
أي إجن��ازات ف��ي وزارات��ه ولم يجد وس��يلة 
ترويجية في االنتخاب��ات إال التصويب على 

ملف الكهرباء«.

الجماعة اإلسالمية تزور مفتي الجمهورية
زار وف��د م��ن اجلماع��ة اإلس��المية 
برئاس��ة األم��ني الع��ام، األس��تاذ ع��ّزام 
األيوب��ي، ونائ��ب األمني العام األس��تاذ 
مصطفى خير، والنائب السابق الدكتور 
عماد احلوت، والش��يخ أحم��د العمري، 
يوم الثالثاء )2018/5/22( س��ماحة 
مفتي اجلمهورية اللبنانية الش��يخ عبد 
اللطي��ف دري��ان ف��ي دار الفت��وى، وق��د 
ق��ّدم الوف��د لس��ماحته التهنئ��ة بحلول 

ش��هر رمضان املبارك، وكان اللقاء فرصة للتداول والبحث في 
الشوؤن الوطنية واإلسالمية واالستحقاقات املقبلة. 

وبع��د اللق��اء ص��ّرح الدكتور عم��اد احلوت باس��م الوفد، 
فأكد أن البحث تناول تشكيل احلكومة وضرورة تسهيل مهمة 
تش��كيلها دون اإلخ��الل باملوازين واألعراف املتبع��ة في البلد، 

وكذلك دوام يوم اجلمعة بعدما أبطل املجلس الدستوري شكالً 
املادة 51 من قانون موازنة عام 2018، ما يس��تدعي اإلس��راع 
بتقدمي اقت��راح قانون إلعادة األمور إل��ى نصابها الطبيعي في 
ما يتعلق بدوام يوم اجلمعة، وكذلك تأمني احتياجات العلماء 
للقيام بدورهم في حتص��ني املجتمع، فضالً عن العالقات التي 

تربط اجلماعة بالدار الكرية.

لقطات لبنانية

وجهة نظر

مع انتهاء االنتخابات النيابية وانطالقة عمل املجلس النيابي اجلديد، 
تب���دأ مرحل���ة أخرى م���ن مراحل عهد الرئيس ميش���ال عون ال���ذي وصل الى 
س���دة الرئاس���ة األولى ف���ي خريف ع���ام 2016، وكان وصوله ناجتًا من تس���وية 
سياس���ية، كان آخر حلقاتها التفاهم بن التيار الوطني احلر وتيار املس���تقبل 
على التش���ارك في بنية الس���لطة مع عودة الرئيس س���عد احلريري إلى س���دة 
الرئاس���ة الثالث���ة. وقد بق���ي الرئيس نبيه بري على تخوم هذه التس���وية ولم 
يدخلها مباش���رًة، بل انتس���ب إليها بالواس���طة عبر »حزب الل���ه« الذي ما زال 
يرع���ى العالق���ة املضطرب���ة بن حركة أم���ل والتيار الوطني خش���ية انفجارها 

احملتمل في أكثر من مناسبة واستحقاق.
 وق���د زادت االنتخابات النيابية من التناف���ر القائم بن »أمل« و»الوطني 
احل���ر«، خصوصًا بعد معركة جزين االنتخابية، ومتكن مرش���ح الرئيس نبيه 
بري إبراهيم عازار من اقتحام املعقل اجلزيني واحتالله لواحد من املقعدين 
املارونن في املنطقة املس���يحية األبرز في اجلنوب اللبناني، ما يعتبره التيار 
الوطني احلر حرمًا ال ينبغي انتهاكه من قبل أي كان. ومع محاولة الرئيس 
نبي���ه بري وس���عيه إل���ى التمييز في عالقته بن الرئيس ميش���ال عون ورئيس 
التي���ار الوطن���ي احل���ر الوزي���ر جب���ران باس���يل، أقدم رئي���س املجل���س النيابي 
على خطوة ايجابية حيال الرئاس���ة األولى من خالل القول إنه س���يؤيد من 
يختاره التيار الوطني احلر لنيابة رئاسة املجلس النيابي. ولكن رئيس التيار 
الوطن���ي احل���ر لم يرّد على هذه اخلطوة بااليجابية املتوخاة، حيث جاء قرار 
تكتل »لبنان القوي« تاركًا اخليار ألعضائه في موضوع انتخاب رئيس املجلس 

النيابي، بن الورقة البيضاء أو التصويت للرئيس بري.
إذًا، التس���وية الرئاس���ية الت���ي ول���دت في خريف 2016 م���ا زالت على قيد 
احلي���اة بن الرئيس���ن عون واحلريري، وهي مس���تمرة على توت���ر واضطراب 

متقطعن بن الرئيسن عون وبري، وهي في عهدة حزب الله. 
 وتب���دو املرحل���ة القادمة مهمة جدًا بالنس���بة ال���ى الزعامة اجلنبالطية 
الت���ي نف���ذت عملي���ة انتق���ال س���لس وتدريج���ي ال ت���زال مس���تمرة ب���ن وليد 
جنبالط »املرجع« وتيمور الذي بات يتولى مهمات »ولي العهد« املتدرب الذي 
م���ا زال يتهيب في كثير من املهمات السياس���ية العلنية. أما القوات اللبنانية 
فانها القوة السياس���ية احلائرة بن التزاماتها املبدئية القدمية التي جتعلها 
في تصدٍّ دائم ومس���تمر للنفوذ »الس���وري وااليراني« في البلد وبن املس���احة 
السياس���ية احمللي���ة الت���ي ترغ���ب ف���ي احتالله���ا وترجمتها عملي���ًا من خالل 

املشاركة في احلكومة القادمة.
 وب���ن ه���ذا وذاك تبرز كتل نيابية أقل حجمًا س���يجري اس���تقطابها من 

هذه القوة النيابية أو تلك. لكن السؤال الواجب في هذا الصدد ذو شقن: 
- أولهم���ا يبح���ث في الترجم���ة العمالنية لتراجع حجم كتلة املس���تقبل 
النيابية وانعكاس���ه على مكانة الرئيس س���عد احلريري ودوره السياسي العام 
في احلكومة القادمة، خصوصًا في االش���كالية السعودية - اللبنانية املترتبة 

عن وقع التوتر املتصاعد بن السعودية و»حزب الله«.
- وثانيهم���ا متعل���ق بأف���ق بالعالق���ة ما بن حرك���ة أمل والتي���ار الوطني 
احل���ر، اللذي���ن جتمعهم���ا مفردات السياس���ة اخلارجي���ة واألمني���ة اللبنانية، 
ويف���رق بينهما ك���م كبير من القضايا احمللية السياس���ية واالمنائية واالدارية 
املختلفة. وهذا ما ميكن تس���ميته ثرثرة سياس���ية حتمل في طياتها هواجس 
عل���ى هامش التس���وية السياس���ية التي ول���دت قبل عام ونيف وأنهت الش���غور 

الرئاسي.
حف���ظ الله هذه التس���وية السياس���ية الت���ي انخرط فيها الرئيس س���عد 

احلريري حتت عنوان االستقرار املتوخى للوطن اللبناني.

هواجس التسوية السياسية المستمرة
بقلم: أمين حجازي
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الس��مجة، ألنها تنطلق م��ن ترتيب املصالح الدولية في س��ورية، دون أي 
اعتب��ار ملصالح الش��عب الس��وري. ونظراً إل��ى حجم اإلج��رام والدموية 
الت��ي يتمت��ع بها الطرف��ان، والتي تهدد س��ورية والس��وريني، بأنواع من 
القذائ��ف والصواريخ واألس��لحة احملّرم��ة دولياً، التي رمبا ل��م تختبرها 
األرض السورية حتى اللحظة، كذلك لن يأبه الطرفان ألعداد الضحايا من 
الس��وريني، مدنيني كانوا أو عس��كريني. أي إن تصاعد األعمال العسكرية 
ب��ني اإليراني��ني واإلس��رائيليني س��يلقي تبعات��ه عل��ى الداخل والش��عب 
الس��وريَّني، دون اكتراث ألعداد املدني��ني املوجودين على مقربٍة من أماكن 
املعس��كرات واملقّرات اإليرانية، الس��رية منها والعلنية، التي غالباً ما يتم 
تش��ييدها داخل أكثر املدن والبلدات الس��ورية اكتظاظاً بالسكان، مبعنى 
أن السوريني س��وف يتحملون وزر هذا الصراع أوالً وأخيراً، ومن دون أي 
آثار إيجابية مستقبلية أو حاليًة، فلن ينتهي االحتالل اإلسرائيلي ألي من 
األراض��ي العربية، كما لن ينته��ي الوجود والنفوذ اإليراني في س��ورية، 
نظ��راً لنتائجه اإليجابي��ة على كل من األميركان والروس واإلس��رائيليني، 
من زيادة في املبيعات العس��كرية الروس��ية واألميركية إلى دول املنطقة، 
إلى ترس��يخ االنقس��ام الطائفي فيها، وهو ما يساهم في تفريق الشعوب، 
وإدخالها ف��ي صراعات جانبية، حترفها عن مس��ارها الوطني والثوري. 
كما تقدم إيران خدمًة كبيرًة لالحتالل الروسي، تتمثل في جتنيب الروس 
حتمل تكاليف االحتالل البشرية، عبر تنفيذ امليليشيات والقوات اإليرانية 
جلمي��ع أو غالبي��ة املهام البرية الت��ي يطلبها الروس، ما يح��ّد من حاجة 
هؤالء إلرس��ال أعداد كبيرة من قواتهم العس��كرية البرية، لتكتفي روسيا 
ببع��ض الش��ركات األمنية اخلاص��ة، وعناصر من الش��رطة العس��كرية 

الروسية. 
نع��م ال متث��ل إي��ران وإس��رائيل أي من��وذج ديقراطي أو إنس��اني أو 
حضاري لنا، وملجمل ش��عوب املنطقة، وهو ما يدفع مس��ؤولني س��وريني 
وعرب عديدين إلى التعلق بأوهام اخلالص من إحدى القوتني اإلجراميتني 
عبر صراعهم��ا احلالي، إذ غالباً ما يعتقد بعضه��م أن لالحتالل رغبة في 
القضاء على إي��ران، أو كّف يدها باحلد األدنى، أو زعزعة قوتها ونفوذها. 
كم��ا أن ضعفنا وتبعثرن��ا، وافتقادنا أدن��ى درجات التنظي��م والتخطيط 
والعمل املش��ترك، حّولنا إلى ش��عوب عاجزة عن اس��تثمار أي صراٍع بني 
القوى اخلارجية. ه��ذا إن افترضنا أننا أمام صراع تناحري وإلغائي غير 
قابل للحل، دون قضاء إحدى القوتني على األخرى، أو من دون اس��تنزاف 
قواهما العسكرية واالقتصادية والسياس��ية واالجتماعية باحلد األدنى، 
فكيف إن كنا أمام ممارس��ة لصراع عس��كري مسرحها س��ورية، ووقودها 

خيراتها ومدنّيوها.{

تش��هد ه��ذه األي��ام تصعي��داً واضحاً ف��ي ح��دة الصراع العس��كري 
اإلس��رائيلي- اإليران��ي، بالتزامن م��ع تصعيد إعالمي أميركي يس��تهدف 
إي��ران واالتفاق الن��ووي الذي وقعت��ه اإلدارة األميركية الس��ابقة. و يبدو 
أن ح��دود ه��ذا الص��راع وأبع��اده محص��ورة داخ��ل األراضي الس��ورية، 
وبالش��كل ال��ذي يكفل للطرفني ممارس��ة خط��اب النصر املعه��ود لديهما، 
م��ن فرحة أتباع إيران برّده��ا هي، أو حليفها األس��د، عبر قصف األراضي 
السورية اخلاضعة لسيطرة االحتالل بعشرين قذيفة من داخل األراضي 
الس��ورية، إلى الفرح بإقدام االحتالل على قصف مواقع سورية وإيرانية 
داخل س��ورية من أط��راف وجهات معارضة للنظام الس��وري، التي طاملا 
غرقت في أحالم وأوهام تتحدث عن مكاس��ب سورية من الصراع اإليراني 
اإلس��رائيلي، أو عن أنه مؤّش��ر عل��ى نّية املجتمع الدولي نقل س��ورية من 
دول��ة اس��تبدادية إل��ى دول��ة ديقراطية وح��ّرة. ولذلك ال بّد م��ن إيضاح 
طبيعة هذا الصراع املزعوم أوالً، ومن التنبيه إلى حتمل السوريني، ورمبا 
نحن العرب، آثاره وتبعاته الس��لبية التي لن تقتصر على قصف سورية 

وتدميرها، ورمبا قتل مدنّييها إن تصاعدت حدة االشتباكات. 
ويك��ن اعتب��ار الصراع مقدمًة لتس��ويق التفاهمات املقبل��ة، التي لن 
تص��ل إلى درجة إنه��اء الوج��ود اإليراني داخل س��ورية، حيث ال يش��كل 
الوجود اإليراني خطراً حقيقياً على أمن االحتالل. إمنا يكمن مصدر اخلطر 
احلقيقي الذي حتتاج إسرائيل عرقلته وكبحه ومنعه في تعاون الشعبني 
العربي واإليراني وتآزرهما، وباقي مكونات املنطقة  في ما بينهم، من أجل 
حترير املنطقة، والنهوض بها علمياً واقتصادياً. ولن يجد املجتمع الدولي 
واالحتالل وس��يلة أفضل إلثارة النعرات الطائفية واملصلحية الضيقة من 
تلك التي جتس��دها السياس��ة اإليرانية. لذا لس��نا أمام رغب��ة حقيقية في 
إنه��اء الوج��ود اإليراني داخل س��ورية، وإن كانت هناك رغب��ات أميركية 
وروس��ية وإس��رائيلية ف��ي إضعاف��ه وضبطه، م��ن أجل س��هولة التحكم 
ب��ه، وضمان ع��دم خروجه عن الس��يطرة مس��تقبالً، مبا يخ��دم املصالح 
األميركي��ة والروس��ية واإلس��رائيلية. ولن��ا بالعالقة األميركي��ة اإليرانية 
ف��ي العراق مث��ال واض��ح على ق��درة هذه األنظم��ة على خ��وض حروب 
إعالمي��ة مش��تعلة، وبعض الصراع��ات امليدانية الدموية، دون املس��اس 
ب��أٍيّ من املصالح امليدانية لكل منها، وخصوصاً املصالح األميركية في ما 
يخص العراق، ومبا يلبي جزءاً يس��يراً من املصالح اإليرانية االقتصادية 
واألمنية، وبالصورة التي تضمن اس��تمرار اخلط��اب اإليراني القائم على 

مواجهة الشيطان األميركي، كما يحلو للنظام اإليراني وصفه. 
ث��م إن علين��ا احل��ذر من حتّم��ل الش��عب الس��وري، ورمب��ا العربي، 
مس��تقبالً جلمي��ع نتائ��ج ه��ذا الص��راع العس��كري، أو ه��ذه التمثيلي��ة 

الحرب اإلقليمّية
صراع   يهّدد
سوريا والسورّيين

عند مجلس الوزراء.
التح��ّدي األخط��ر واألكث��ر أهمية يكمن ف��ي الضغط 
الدول��ي والعرب��ي الذي يتع��ّرض له لبنان ف��ي موضوع 
»ح��زب الل��ه«، وقد تاب��ع العالم خالل األس��بوع املاضي 
العقوب��ات التي فرضته��ا وزارة اخلزان��ة األمريكية على 
ق��ادة وكيان��ات مرتبط��ة ب�»ح��زب الل��ه«. كذل��ك تاب��ع 
خليجي��ة  دول  ع��ن  ص��درت  الت��ي  الق��رارات  بالتزام��ن 
وصّنفت احلزب على قوائم اإلرهاب، وهذه مس��ألة تشّكل 
حتّدياً ليس بسيطاً أمام تشكيل احلكومة اللبنانية، إذ إن 
حزب الله يصّر هذه املّرة على أن يكون ممثالً في احلكومة 
اجلدي��دة ب��وزارة س��يادية أو عل��ى أق��ل تقدير ب��وزارات 
وازن��ة، ويش��ترط أن تكون حّصته املباش��رة )حزبيون( 
ف��ي ال��وزارة ثالث��ة وزراء إذا كان��ت احلكوم��ة من ثالثني 
وزيراً، وحصة الش��يعة منها س��تة وزراء. وبالطبع هذه 
املطالب في ظل العقوبات األمريكية، والقرارات اخلليجية 
بخصوص احلزب، س��تكون معّوق��اً كبيراً أم��ام الرئيس 
املكلّف تش��كيل احلكومة، عليه العمل بجه��د كبير إلقناع 
أحد األطراف أو كليهما )احلزب واألمريكيني واخلليجيني( 
على تدوي��ر الزوايا لتجني��ب لبنان خّضات، وإش��كاالت 
اس��تطاع أن يتجاوزها طوال الفت��رة املاضية التي كانت 
املع��ارك محتدمة في محيطه بش��كل كبي��ر. وبهذا املعنى 
سيواجه الرئيس املكلّف حتّدياً كبيراً قد يأخذ وقتاً طويالً 
للوص��ول في��ه إل��ى نتائج إيجابي��ة، خاص��ة أن املرحلة 
املقبلة، وكما هو واضح، س��تكون مرحلة تكثيف الضغط 
عل��ى إيران، وعلى أذرعها في املنطقة، ومنها »حزب الله« 
ف��ي لبن��ان، لدفعها إلى تق��دمي تنازالت ف��ي ملفات كثيرة 
منها امللف الن��ووي، ومنها النفوذ ف��ي املنطقة، وبالتالي 
س��يكون مضط��راً أيضاً إل��ى تق��دمي تن��ازالت جديدة في 
ملفات حّساس��ة قد تثير غض��ب املجتمع الدولي أو الدول 
اخلليجي��ة، أو العك��س، م��ا يكن أن يثي��ر غضب »حزب 
الله« في الداخل، وفي كال احلالني قد يشهد لبنان مرحلة 
تكون فيها الضغوط املتبادلة هي العنوان األساس��ي من 
دون اخل��روج إل��ى املواجهة املباش��رة واملفتوح��ة، إال إذا 
تط��ّورت األمور ف��ي املنطقة إلى ح��رب واس��عة، وهذا ما 
سيجعل املرحلة املقبلة في لبنان مرحلة انتظار وجتاذب 
بانتظار جالء الصورة ووضوحها على مس��توى اإلقليم، 

وهذا ما قد يطول إذا لم يكن هناك مفاجآت.{

بني هذه الكتل التي أعلنت عن شهية على الوزارات، حيث 
بعضها يريد وزارات سيادية ) الداخلية، املالية، الدفاع، 
اخلارجية(، كما في حال حركة أمل والتيار الوطني احلر، 
ورئيس اجلمهوري��ة، وحتى حزب الله ملّ��ح إلى أنه يريد 
وزارة سيادية، في حني أن كتل وقوى أخرى تريد وزارات 
خدماتية )األش��غال، الش��ؤون االجتماعي��ة، االتصاالت، 
التربية، الصحة( كاحلزب التقدمي االش��تراكي والقوات 
اللبناني��ة وغيرهما، فض��الً بالطبع عن الكت��ل التي تريد 
وزارات س��يادية، فيم��ا تبق��ى ال��وزارات األخ��رى األق��ل 
أهمية )البيئة، الس��ياحة، الزراعة وزارات الدولة(، وهي 
س��تكون محل تقاس��م ومحاصصة بني الكتل واألحزاب، 
ولضمان النجاح في صوغ تشكيلة حكومية تراعي حجم 
الكت��ل النيابي��ة وحصصها التي تريدها، س��يكون رئيس 
احلكومة املّكلف مضطراً ومرغماً على التنازل عن كثير من 
املكتس��بات التي تعني كتلته، أو تعني املكّون االجتماعي 
الذي يّثله مبوجب تقس��يم الدس��تور للصالحيات، وإال 
فإنه قدال يتمكن من تش��كيل احلكومة، وبالتالي قد يذهب 
البل��د بعده��ا إلى استش��ارات نيابي��ة ملزمة م��ّرة أخرى 
تعيد تسمية غيره لتشكيل 
احلكومة، لذا ف��إن الرئيس 
احلريري إذا ما ُكلّف تشكيل 
األرج��ح،  وه��و  احلكوم��ة، 
سيعمد إلى تقدمي املزيد من 
التنازالت لألطراف األخرى، 
وال س��يما الفاعلة واملؤثرة، 
وهذا كفيل بتحويل منصب 
رئاس��ة احلكومة إلى مجرد 
»ب��اش كاتب« أو وزير أول، 
في حني أن الدستور وضع 
الدول��ة  إدارة  صالحي��ات 

السياس��ية في��ه ف��ي ه��ذه املرحل��ة، ه��و حتّدي تش��كيل 
احلكوم��ة، إذ ال تب��دو األمور بس��يطة وس��هلة  وميّس��رة 
أمام الش��خصية التي س��تكلف هذه املهم��ة، والتي وعلى 
األرجح س��تكون الرئيس سعد احلريري، على اعتبار أنه 
يرأس أكبر كتلة نيابية س��ّنية ف��ي املجلس اجلديد، وأنه 
يحظ��ى بثقة أغل��ب الكتل النيابي��ة والقوى السياس��ية، 
وليس له منافس��ون حقيقيون في وسط املسلمني السّنة 
ف��ي لبن��ان، وإن كانت االنتخاب��ات األخي��رة أظهرت فوز 
عدد من الشخصيات السّنية، ولكنها شخصيات ال تتمتع 
بحض��ور واس��ع، وزعام��ة نيابية كبي��رة، وال س��يما في 

وسط املسلمني السّنة.
إال أن احلري��ري أو غي��ره س��يواجه حتّدي��ات كبيرة 
في رحلة تش��كيل احلكومة اجلديدة. أول هذه التحّديات 
يتمّثل بإقن��اع الكتل النيابية والقوى السياس��ية بحصة 
مقبولة من الكعكة احلكومية، إذ هناك كتل بدأت من اآلن، 
وقب��ل فتح االس��تحقاق رس��مياً، وضع ش��روط ومطالب 
كبيرة لتس��مية الرئيس املكلف، أو ملنح حكومته الثقة في 
املجلس النيابي، وهنا على الرئيس املكلف أن يدير توازناً 

بقلم: وائل جنم
اعتب��اراً م��ن ي��وم الثالث��اء ) 22 أي��ار 2018( ب��دأ 
املجلس النيابي اجلديد مهماته الرس��مية على الرغم من 
ظالل الش��ك الكثيفة الت��ي اكتنفت عملية ف��رز األصوات، 
وفتح��ت املج��ال لتق��دمي الطع��ون بالعملي��ة االنتخابية 

برمتها أمام املجلس الدستوري.
ومع تس��لُّم املجلس النياب��ي اجلديد مهماته، دخلت 

احلكومة حالة تصريف األعمال.
اآلن هن��اك آليات دس��تورية ال بّد من س��لوكها حتى 
تنتظ��م احلي��اة السياس��ية، وتأخ��ذ املؤسس��ات دورها، 
وتس��لك األمور مس��لكها الطبيعي، وأولى هذه اخلطوات 
ف��ي اآللي��ة الدس��تورية انتخ��اب رئيس جدي��د للمجلس 
النياب��ي، وقد أعيد التجديد للرئي��س نبيه بري، وانُتخب 

النائب إيلي الفرزلي نائباً لرئيس املجلس.
اآلن اخلط��وة اإلجرائي��ة الثالث��ة ه��ي قي��ام رئي��س 
اجلمهورية باستش��ارات نيابية ُملزمة لتكليف شخصية 
تش��كيل احلكوم��ة، والت��ي بدوره��ا تق��وم باستش��ارات 
نيابية غير ملزمة لتشكيل احلكومة، وهنا سيكون محور 

التجاذب والسجال واألخذ والرد.  
التح��ّدي الذي يواج��ه العهد، ومعه لبن��ان والقوى 

االستحقاق الحكومي.. عقبات التأليف ومسلسل التنازالت

كلمة األمان

عبـــــر شـــبكة اإلنترنــت

www.al-aman.com
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بعد العقوبات األميركية األخيرة.. هل ينجح لبنان في تجاوزها؟
دخلت الساحة اللبنانية في مرحلة سياسية جديدة 
بعد نتائج االنتخابات النيابية التي جرت في الس��ادس 
من ش��هر أيار اجل��اري، وأول��ى نتائج ه��ذه االنتخابات 

شكل احلكومة اجلديدة وطبيعتها.
بع��د  م��ا  حكوم��ة  أن  ع��ون  الرئي��س  ي��رى  ففيم��ا 
االنتخاب��ات س��تكون حكوم��ة العهد األولى، وس��تتولى 
مكافحة الفس��اد ألن »هذا الوضع لن يس��تمر في املرحلة 
املقبلة وظاهرة الفس��اد والفاس��دين وحماتهم س��تنتهي 
وه��ذا م��ا نعد ب��ه اللبنانيني ف��ي اآلتي من األي��ام«، يبرز 
موضوع س��الح »ح��زب الله« بنداً رئيس��ياً عل��ى أجندة 
احلكوم��ة اجلدي��دة، لك��ن ه��ذا البن��د ال يبرز ف��ي اإلطار 
اللبنان��ي الداخل��ي، بل يبرز في ض��وء احلملة األميركية 
واخلليجية على س��الح »حزب الله« التي اتخذت أبعاداً 
سياس��ية خطيرة بعد تصنيف قادة »حزب الله«، وعلى 
رأس��هم الس��يد حس��ن نصر الل��ه، أش��خاصاً إرهابيني، 

وتقرر حجز أموالهم وممتلكاتهم.
وإذا كانت احلملة عل��ى »حزب الله« وإيران قدية، 
وجرى التعامل معها لبنانياً عبر سياسة النأي بالنفس، 
وهو ما أكس��ب لبنان ارتياحاً على املس��تويني السياسي 
واألمن��ي وحتى االقتص��ادي، وكذلك األمر بالنس��بة إلى 
إيران التي اس��تطاعت جتاوز العقوبات األميركية عليها 
عبر اجناز االتفاق النووي مع الدول األوروبية وروس��يا 
والصني وأميركا، فإن الوضع اآلن مختلف جذرياً، سواء 
بالنسبة إلى إيران أو »حزب الله«. فبالنسبة إلى إيران، 
إن إع��الن الرئي��س ترامب انس��حاب أميركا م��ن االتفاق 
الن��ووي وإعادة ف��رض عقوبات اقتصادي��ة عليها حتى 
تذعن للش��روط األميركية اجلدي��دة القاضية بتعديالت 
برنامجه��ا  تش��مل  الن��ووي  االتف��اق  عل��ى  جوهري��ة 
الصاروخ��ي، وأيض��اً وجوده��ا السياس��ي ف��ي املنطقة، 
وكذلك »متوي��ل اإلرهاب« الذي يقصد منه متويل »حزب 
الله« وحركة حماس واجلهاد اإلسالمي وغيرها، وهو ما 
يكن وصف��ه بقرار أميركي مدعوم خليجي��اً بعزل إيران 

سياسياً وإخضاعها عسكرياً واقتصادياً.
أم��ا ف��ي م��ا يتعل��ق ب�»ح��زب الل��ه«، ف��إن إع��الن 
االس��تراتيجية األميركية عبر وزي��ر اخلارجية األميركية 
مايك بومبيو، التي س��بقها إعالن خليجي من السعودية 
واإلم��ارات والبحري��ن بخص��وص ق��ادة »ح��زب الله«، 
يجع��ل املواجهة مع املش��روع األميرك��ي واخلليجي في 

لبنان مختلفة جداً.
والس��ؤال الذي ُيط��َرح في ض��وء هذا التط��ور على 
صعي��د وضعية »ح��زب الله« واس��تهدافه مباش��رًة من 
أمي��ركا ودول اخللي��ج العربي هو: ما االنعكاس��ات على 

صعيد الوضع اللبناني سياسياً واقتصادياً؟
نبدأ أوالً من االنعكاس��ات السياسية. فمن الواضح 
أن العقوب��ات األميركي��ة على إيران تس��تهدف وجودها 

في املنطقة، وقد أش��ار إلى ذل��ك صراحة وزير اخلارجية 
األميركي مايك بومبيو، فقال إن املطالب األميركية تشمل 
وق��ف »الدعم حل��زب الله، وحماس، واجلهاد اإلس��المي 
الفلس��طيني« كما عل��ى »إيران إنهاء س��لوكها التهديدي 
جليرانه��ا، مب��ا ف��ي ذل��ك تهديداته��ا بتدمي��ر إس��رائيل، 

وهجماتها على السعودية«.
والالف��ت أن اإلع��الن األميرك��ي الس��تهداف »حزب 
الل��ه« وحركة املقاومة في املنطق��ة إمنا يأتي ضمن خطة 
أميركي��ة جدي��دة لف��رض واقع سياس��ي جدي��د يضمن 
إلس��رائيل أمنها واستقرارها، وكذلك منع أية قوة مقاومة 

من مواجهتها أو تهديدها.

ويب��دو أن »حزب الله« كان يستش��رف ه��ذا الواقع 
السياس��ي اجلديد في لبنان واملنطقة قبي��ل االنتخابات 
النيابي��ة، ولذل��ك أعل��ن األمني الع��ام حلزب الله الس��يد 
حس��ن نص��ر الل��ه، أن الف��وز ف��ي االنتخاب��ات النيابية 
ض��روري لتأم��ني احلماية السياس��ية للمقاوم��ة، وبعد 
إعالن نتائج االنتخابات وفوز احلزب وحلفائه فيها، قال 
السيد حس��ن نصر الله إن هذا الهدف قد أجنز، وبالتالي 
تبدو الس��احة اللبناني��ة مفتوحة خالل املرحل��ة املقبلة 
على مواجهة سياس��ية حادة بني مش��روعني، املش��روع 
األميركي املدعوم س��عودياً وإماراتياً، ومشروع املقاومة 
والصمود إلفش��ال ه��ذا املش��روع على مختل��ف الصعد، 

وبداي��ة املواجه��ة س��تكون أوالً عب��ر تش��كيل احلكوم��ة 
اجلدي��دة وبيانه��ا ال��وزاري ال��ذي س��يكون مختلفاً عن 

البيانات الوزارية السابقة.
أما على الصعي��د االقتصادي، فيب��دو أن لبنان ير 
في مرحلة حرجة للغاية. فمن ناحية هناك قوى لبنانية 
أساس��ية تريد االس��تجابة بصورة أو بأخ��رى للمطالب 
األميركي��ة واخلليجي��ة خوفاً م��ن تأثي��ر العقوبات على 
»ح��زب الله« عل��ى الوض��ع االقتصادي املترن��ح، وعلى 
نتائج مؤمتر س��يدر-1 الذي أقر استثمارات ومساعدات 
للبن��ان بقيم��ة 11،8 ملي��ار دوالر. وم��ن ناحي��ة أخرى، 
يرف��ض »حزب الل��ه« اس��تخدام فزاعة العقوب��ات عليه 
من أجل فرض برامج اقتصادية واجتماعية ثبت فش��لها 
كما قال الس��يد حس��ن نصر الله، ولذل��ك يجري احلديث 
عن مطالب��ة »حزب الله« ب��وزارة االقتصاد في احلكومة 
اجلدي��دة. وه��ذه املطالب��ة حتم��ل هدف��ني: األول تأكي��د 
احل��زب أن ملف االقتصاد لن يكون كما كان طوال العقود 
الس��ابقة، والثاني توفير احلماية للمؤسسات والهيئات 
االقتصادية، في ضوء العقوبات التي قد ُتفَرض أميركياً 

وخليجياً.
وغني عن القول أن تس��لُّم حركة أمل حقيبة املالية، 
و»ح��زب الل��ه« حقيب��ة االقتص��اد إذا ما حتقق س��يعني 

الكثير لألميركيني والسعوديني واإلمارات.
فهل ينجح لبنان في جتاوز االنعكاس��ات الس��لبية 
الس��تهداف »»ح��زب الل��ه« أميركي��اً وخليجي��اً؟ وه��ل 
احلكوم��ة اجلديدة متل��ك القدرة على اس��تيعاب الهجمة 
األميركي��ة عل��ى املنطق��ة. أس��ئلة كثي��رة اإلجاب��ة عنها 

مرهونة بالتطورات املتسارعة في املنطقة.{
بسام غنوم

حزب الله ما بعد االنتخابات
أي دور داخلي.. وماذا عن مشاركته في الحكومة؟

تتركز األنظار الدبلوماس��ية والسياسية واإلعالمية 
ف��ي لبن��ان عل��ى دور ح��زب الل��ه الداخل��ي بع��د انتهاء 
االنتخاب��ات اللبناني��ة، وتب��رز العديد من التس��اؤالت، 
ومنه��ا: كيفي��ة حتويل الش��عارات الت��ي طرحها احلزب 
بش��أن مواجهة الفس��اد، وماذا عن مش��اركة احلزب في 
احلكومة اجلديدة؟ وما املطالب التي س��يطرحها؟ وكيف 
س��يكون موقفه من رئي��س احلكومة س��عد احلريري إذا 

أعيد ترشيحه؟
وتأت��ي هذه التس��اؤالت بعد النتائج الت��ي أفرزتها 
االنتخاب��ات، س��واء جله��ة جن��اح حتالف ح��زب الله - 
حركة أم��ل باحلصول عل��ى معظم املقاعد الش��يعية من 
البرملان، أو جلهة وصول عدد كبير من حلفاء احلزب الى 

البرمل��ان، وكذلك تراج��ع دور تيار املس��تقبل وتقدم دور 
القوات اللبنانية والتيار الوطني احلر.

فكي��ف ينظر ح��زب الله إل��ى آفاق املرحل��ة املقبلة؟ 
وما مطالبه بش��أن احلكومة اجلديدة؟ وهل سينجح في 

مواجهة الفساد املستشري في البالد؟
الدور الداخلي للحزب

بداي��ة، ماذا ع��ن ال��دور الداخلي حل��زب الله؟ وهل 
س��ينجح في تطبيق ش��عار مكافحة الفساد الذي طرحه 
األمني العام للحزب السيد حسن نصر الله خالل احلملة 

االنتخابية؟
تقول مصادر مطلعة على أجواء حزب الله إن تعزيز 
دور ح��زب الله الداخلي هو تطور مهم واس��تراتيجي في 
مسيرة احلزب منذ نشوئه وحتى اليوم، فألول مرة تعلن 
قي��ادة احلزب متابعتها كل تفاصيل الش��أن الداخلي في 
جمي��ع املجاالت، وخصوص��اً على الصعي��د االقتصادي 
واملال��ي ومواجهة الفس��اد، وهذا القرار س��يضع احلزب 
أم��ام حتدي��ات كبي��رة عل��ى صعي��د عالقت��ه م��ع بقي��ة 
األطراف، ونظراً النتش��ار الفس��اد في مؤسسات النظام، 
وبسبب حجم املشاكل االقتصادية واالجتماعية واملالية 

التي يواجهها لبنان حالياً.
وتضيف املصادر: إن املركز االستش��اري للدراسات 
)وهو من مؤسس��ات احلزب البحثية( أعد منذ س��نوات 
سلس��لة دراس��ات تتن��اول مختل��ف األوض��اع الداخلية 
ف��ي لبنان، لكن التحديات اخلارجي��ة التي كان يواجهها 
البلد وعدم استقرار الوضع الداخلي، فَرضا تأجيل طرح 
ه��ذه الدراس��ات واألبح��اث، والي��وم أصبح��ت الفرصة 
مناس��بة، نظراً لتراجع املخاطر اخلارجية، وألن الوضع 

االقتصادي واملالي وصل الى مستوى خطير.
وتتابع املصادر: إن معركة الفس��اد ليس��ت معركة 
س��هلة، وقد س��بق أن أعلن الس��يد حس��ن نص��ر الله في 
أحد خطاباته أن محاربة اجليش اإلس��رائيلي أس��هل من 
محاربة الفساد في لبنان، لكن رغم ذلك، ليس أمام قيادة 
احلزب س��وى الس��عي لتطبيق الش��عارات الت��ي أُعلنت 
ف��ي احلمل��ة االنتخابي��ة، حيث ستش��ّكل هيئ��ة خاصة 
ملكافحة الفس��اد وس��يتولى األمني العام للحزب متابعة 
هذا امللف، لك��ن ذلك ال يعني حتقيق جناحات مباش��رة، 
ألن ه��ذه املعركة تتطل��ب متابعة دائم��ة، وهناك عقبات 
عدي��دة تواج��ه من يح��ارب الفس��اد، وإن كان��ت ظروف 
البلد الداخلية اليوم تش��ير إل��ى وجود توجه لدى جميع 

األطراف لتحقيق اجنازات عملية في هذا امليدان.
وأم��ا تفعي��ل ال��دور الداخل��ي للحزب، فس��يبرز من 
خالل أداء احلزب في البرملان وفي احلكومة عبر متابعة 
كل امللفات التي تعني املواطنني، وس��يكون لهذه امللفات 

األولوي��ة مقارنة مبا كان يحصل في الس��نوات املاضية، 
حي��ث كان��ت املقاوم��ة ومواجه��ة التحدي��ات اخلارجية 

تتقدمان على الشأن الداخلي.
املوقف من تشكيل احلكومة

لك��ن كي��ف يق��ارب ح��زب الل��ه تش��كيل احلكوم��ة 
اجلديدة، وال س��يما في حال إعادة تكليف الرئيس س��عد 

احلريري تشكيل احلكومة اجلديدة؟
جتيب املص��ادر املطلعة على أجواء ح��زب الله بأن 
هناك عدة مشكالت ستواجه تش��كيل احلكومة اجلديدة 
في حال تسمية الرئيس س��عد احلريري إلعادة التأليف 

»وهذا هو املرجح«، ومن هذه املشكالت:
1- م��ا احلصص أو الوزارات التي س��ينالهما حزب 
الله؟ وهل سيحصل على حقيبة أساسية )وزارة الصحة 
أو األش��غال أو التربية أو االتصاالت(، ألنه لن يس��تطيع 

احلصول على وزارة سيادية ألسباب عديدة؟
2- م��اذا عن متثي��ل حلفاء احلزب، وهل س��يتنازل 
احلزب عن إح��دى الوزارات ملصلحة ه��ؤالء احللفاء كما 
كان يحصل س��ابقاً، أم أنه س��يطالب لهم بحصة خاصة 

بهم وسينال احلزب 3 وزارات؟
3- كيف س��يكون التعاطي مع تعاظم دور »القوات 
اللبناني��ة«، وهل س��تنال وزارات جدي��دة إضافة إلى ما 

كانت تناله في احلكومة السابقة؟
4- ماذا عن متسك الرئيس نبيه بري بوزارة املالية 

وهل ُيستجاب ملطلبه؟
وتؤكد املصادر أن حزب الله سيحرص على اختيار 
ال��وزراء من خارج املجلس النياب��ي، وهذا القرار اتخذته 
قيادة احلزب قبل االنتخابات، وان الوزير احلالي احلاج 
محم��د فني��ش س��يكون أح��د ال��وزراء الثابت��ني للحزب، 
على أن يعنيَّ س��ائر الوزراء الحقاً حس��ب احلقائب التي 

ستعرض.
وتعتب��ر املصادر أن تش��كيل احلكوم��ة اجلديدة قد 
يواجه عقبات ومش��اكل داخلية وخارجية، لكن مصلحة 
اجلمي��ع أن يجري التش��كيل بأس��رع وق��ت، ألن الوضع 
الداخل��ي واالقتص��ادي ال يتحم��ل الكثي��ر م��ن التأخي��ر، 
كذل��ك إن التط��ورات اإلقليمية املتس��ارعة تتطلب العمل 
لتحص��ني الوضع اللبناني كي ال يتأث��ر بهذه التطورات، 
ولكن كل االحتماالت واردة واأليام املقبلة س��تحمل املزيد 
م��ن املعطي��ات، س��واء جلهة توضي��ح رؤية ح��زب الله 
للشأن الداخلي ودوره احلكومي، أو جلهة كيفية تشكيل 
احلكومة ومدى قدرة الرئيس املكلف على تذليل العقبات 

واملشاكل التي ستواجهه.{
قاسم قصير

د. عماد الحوت: شابت االنتخابات مخالفات كثيرة
والجماعة اإلسالمية قدمت طرحًا سياسيًا متماسكًا

اعتب��ر عضو املكتب السياس��ي للجماعة االس��المية، الدكت��ور عماد احلوت، ف��ي مقابلة اذاعية، 
أن االنتخاب��ات النيابية ش��ابتها مخالفات عدي��دة، من ضعف صالحيات وأداء هيئة االش��راف على 
االنتخاب��ات، وحجم املال الذي ش��ّوش عل��ى عقول الناس، واس��تغالل الوزراء املرش��حني ملواقعهم 
الرس��مية، واملغلفات املفتوحة أو غير املوقعة، والتضييق عل��ى املندوبني، وغير ذلك من التجاوزات، 
ما قد يؤدي الى تقدمي عدد كبير من الطعون للمجلس الدستوري الذي سيتعّرض لضغوط سياسية، 

ولكنه املؤمتن على أصوات الناس وخياراتهم االنتخابية.
وشدد احلوت على بعد اجلماعة عن اخلطاب املذهبي والغرائزي، وحرصها على تقدمي برنامج 
سياس��ي متكامل من عدة محاور، محور محاربة الهدر والفس��اد وما لذلك من انعكاس على االقتصاد 
الوطن��ي واملواطن، ومحور اخلروج م��ن منطق رعايا الطوائف والزعماء ال��ى منطق املواطنة الكاملة 
احلق��وق والواجب��ات، ومح��ور حماي��ة احلريات وع��دم قبول ع��ودة الدول��ة األمنية، وإع��ادة النظر 
بصالحيات احملكمة العس��كرية، ومحور مجتمع القيم، أي احلفاظ على املبدأ الدس��توري الذي نص 
على أن لبنان دولة مدنّية حتترم األديان، وبالتالي بناء منظومة املجتمع على أس��اس القيم، وأخيراً 
محور ترتيب البيت الداخلي انطالقاً من ترتيب البيت الس��ني وصوالً إلى ترتيب البيت اللبناني على 

قاعدة مشروع الدولة.
ورأى الدكت��ور احل��وت أن املجلس النيابي سيش��هد وجود تكتلني ال يص��ل أي منهما إلى حدود 
األغلبية، بانتظار حتديد موقف التكتل االش��تراكي والتيار الوطني احلر. أما مس��ار تشكيل احلكومة 
فسيكون محكوماً بعامل التوازنات اجلديدة في مجلس النواب، واضطرار الرئيس احلريري للتماهي 
مع عودة اململكة العربية الس��عودية لتنشيط دورها في لبنان في ظل العقوبات اجلديدة على حزب 
الل��ه، ومفاعيل التس��وية الداخلية التي س��تأتي بالرئيس احلريري رئيس��اً للحكوم��ة، بغض النظر 
ع��ن حجم كتلت��ه النيابية، واملداورة في احلقائب لع��دم تكريس أعراف تثبي��ت وزارة معينة لطائفة 
محددة. هذا كله سيس��تدعي تنازالت من أحد األطراف، انطالقاً من موقف حزب الله، اذا كان س��يصر 
على املواجهة الشاملة واالصرار على التمثيل املباشر، أو سيسعى لكسب غطاء احلكومة في مواجهة 

العقوبات من خالل تسمية مقربني منه، وهذا ما قد يجعل مسار تشكيل احلكومة يطول.{
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تحطيم المكان والهوّية
استراتيجّية سياسية.. سورية نموذجًا

مل��اذا يق��وم النظ��ام الس��وري بتدمي��ر أماك��ن ال 
يحت��اج إل��ى تدميره��ا ويجرفه��ا م��ن س��كانها؟ ملاذا 
ي��ارس فائضاً من العن��ف، ال يحتاجه من أجل إعالن 
انتصاره مبقياس الهزية والنصر؟ أي هدٍف يس��عى 
إلى حتقيقه في األماكن احملّطمة املجّرفة من السكان؟ 
ملاذا يرغ��ب النظام دائماً في إع��الن نصره على أماكن 
يعتبرها معاديًة بع��د حتطيمها متاماً؟ هل هذا مجّرد 
رد فعل سياس��ي عنيف وغبي واعتباطي وفائض عن 
احلاج��ة فقط، أم أنه تعبير عن اس��تراتيجية إلغائية 

من النظام؟ 
النظر إلى مس��ار الصراع الطويل وسلوك النظام 
الوحش��ي ف��ي مواجه��ة املناط��ق التي مت��ّردت عليه، 
يعط��ي فكرة أخرى عن هذا الس��لوك، بوصفه س��لوكاً 
مقص��وداً بذاته، وليس عنف��اً اعتباطي��اً أو فائضاً عن 
احلاجة، فهو ش��ّكل ويش��ّكل اس��تراتيجية سياس��ية 
معتم��دة، اعتبرها النظ��ام فعالة ف��ي مواجهة أعدائه 
الداخلي��ني. اس��تخدم هذه االس��تراتيجية ف��ي مدينة 
حم��اة ف��ي ع��ام 1982، وعّممه��ا عل��ى كل البل��د ف��ي 
الص��راع اجل��اري من��ذ ع��ام 2011. النظ��ر إل��ى ه��ذا 
الس��لوك الوحش��ي، بوصفه اس��تراتيجية سياس��ية 
معتم��دة، يجع��ل كثي��راً من س��لوك النظام الوحش��ي 
مفهوم��ا في س��ياق الصراع، وهو يفّس��ر االس��تخدام 
املبك��ر للبراميل املتفجرة عش��وائية األهداف، في وقٍت 
مبك��ر من قمعه االحتجاجات في املدن الس��ورية. إنها 
سياسة األرض احملروقة التي تعمل على تبديل معالم 

املكان. وبالتالي، تبديل بنيته  االجتماعية. 
اعتم��د النظ��ام في س��ورية هذه السياس��ة للمرة 
األول��ى في صدام��ات مدينة حم��اة  ع��ام 1982، ولم 
يك��ن املقاتل��ون الذي��ن حتّصن��وا ف��ي مدين��ة حم��اة، 
والذي��ن يق��ّدرون ف��ي أحس��ن األح��وال بحوالي 200 

- 300 مقات��ل، ل��م يك��ن القض��اء عليهم يحت��اج إلى 
تدمير املدينة. لكن النظام اخت��ار أن يدمر املدينة، من 
أجل حتطي��م مجتمعه��ا، وبالتالي إعادة بن��اء املكان 
مبقاييس الس��يطرة السياس��ية واألمنية على املدينة 
التي اعتبره��ا النظام عدّوة، وبق��ي يعاملها كذلك في 
الس��نوات الالحقة. إضافة إلى جع��ل املدينة منوذجاً 
تأديبياً للمدن السورية األخرى، في ما إذا أبدت متّرداً 

على النظام، أو فكرت في ذلك. 
إذاً، ل��م تك��ن سياس��ة حتطي��م امل��كان، بوصفها 
اس��تراتيجية لتحطي��م الس��كان، واضح��ًة متام��اً في 
جترب��ة مدينة حم��اة، فإن ه��ذه االس��تراتيجية تبدو 

جلي��ًة ج��داً ف��ي سياس��ات النظ��ام لتحطي��م امل��كان، 
بوصف��ه عنواناً للتم��ّرد الذي انطلق ف��ي عام 2011، 
اعتب��ر  طامل��ا  عش��وائياً،  هدف��اً  بوصفه��م  والس��كان 
النظام أن املكان بس��كانه ه��و حاضنة لهؤالء األعداء. 
وبالتال��ي، يج��ب حتطيم امل��كان لتحطي��م احلاضنة 
االجتماعية وجتريفها، وهي الوس��يلة املثلى النتصار 
النظ��ام على أعدائه )الش��عب(، وعلى احلاضنة التي 

أعطت اجلرأة لهؤالء للتمّرد عليه. 
لم يقف حتطيم املكان عند تدمير البنية املعمارية 
لتدمي��ر النس��يج االجتماع��ي للمناطق الت��ي متّردت 
على النظام السياسي فحس��ب، بل حتى عندما يعلن 
النظام االنتصار في ه��ذه املناطق، فإنه يبقيها فارغًة 
من سكانها. على سبيل املثال، أعلن النظام نصره في 
مدين��ة داري��ا في محيط دمش��ق القريب من��ذ أكثر من 
عام��ني، لكنه لم يس��مح ألٍيّ من س��كانها بالعودة إلى 
منازلهم، مبن فيهم مؤيدوه، مبعنى أن حتطيم املكان، 
ومعاقب��ة س��كانه، ال يش��مل األع��داء فحس��ب، بل وال 
يش��مل إعطاء امتياز العودة حتى إل��ى املؤيدين. وإذا 
كان هن��اك وضع خاص لداريا بوصفها مش��رفة على 
مطار املّزة العس��كري، مقر املخاب��رات اجلوية، األكثر 
إجراماً في الصراع احلالي، فإن هذه السياس��ة تشمل 
مناطق أخرى، وهي سياسة متبعة اليوم في التعامل 
مع الغوطة الشرقية، التي دّمر النظام مدنها بالقصف 
على مدى س��نوات، وهو اليوم يجّرف الس��كان إعالناً 
النتص��اره. حت��ى في األماك��ن التي لم ينع الس��كان 

من العودة إليه��ا، فهو لم يقم بإصالح البنية التحتية 
من م��اء وكهرباء، م��ا يجعل احلياة في ه��ذه املناطق 

مستحيلة. 
النظ��ام  اعتمده��ا  الت��ي  االس��تراتيجية  تش��به 
االس��تيطانية  االس��تراتيجية  امل��كان  م��ع  بالتعام��ل 
الصهيوني��ة ف��ي فلس��طني، الت��ي اعتمدت اس��تبدال 
الس��كان م��ن خالل حتطي��م امل��كان، وحتطي��م البنية 
االجتماعي��ة، وترحيلها إل��ى خارج فلس��طني، إلقامة 
دولة إس��رائيل على أنقاض املجتمع الفلس��طيني. وال 
يختلف سلوك النظام بتحطيم املجتمع السوري الذي 
خرج محتّج��اً عليه وعلى سياس��اته وطريقه حكمه. 
وألن النظ��ام تعام��ل مع امل��دن الس��ورية، كتجمعات 
س��كانية معادي��ة، كان ال ب��ّد م��ن تدميره��ا، بوصفها 
عنواناً لالعتراض السياس��ي على الس��لطة احلاكمة، 
وأيض��ا ألن نظام��اً كه��ذا ال يحتم��ل أي معارضة، بعد 
أن ج��رف احلياة السياس��ية ف��ي س��ورية، ولكن هذا 
التجريف لم ينع املجتمع الس��وري م��ن الثورة على 
ه��ذا النظام الوحش��ي، عل��ى الرغم من كل سياس��ات 
النظ��ام اإللغائية عل��ى مدار أربعة عقود س��ابقة على 
الثورة. وهذا املجتمع الذي احتج على النظام بحاجة 
إلعادة بن��اء، وحتى تتم إعادة بنائ��ه، يجب حتطيمه 
بوصف��ه بني��ة معادي��ة، وبن��اء »املجتم��ع الوطن��ي 
املفي��د«. لذلك، ل��م يكن غريباً أن ي��رى رأس النظام أن 
س��ورية، بعد كل هذا الدمار، واملجتمع السوري »أكثر 

انسجاماً« من السابق. 
م��ا جرى ويجري في س��ورية نوع من »أس��رلة« 
النظام و»َفلَْس��طنة« الس��وريني بأكثر األش��كال عنفاً 
ووحش��ية، تدمي��ر امل��كان وجتريف البش��ر، إللغائهم 
م��ن الوجود، وبالتال��ي التعامل م��ع املجتمع احمللي، 
بوصفه ع��دواً يجب القضاء عليه، بص��رف النظر عن 
الكلف��ة التي يكن دفعه��ا في هذا الس��ياق، حتى ولو 
كانت إعادة بناء البلد كله بوصفه »مزرعة« للعصابة 

احلاكمة باحلديد والنار. 
حتطيم املكان يعني حتطيم املعمار البشري الذي 
كان قائم��اً، وبالتالي تدمي��ر الذاكرة التي هي البش��ر 
وتاريخه��م في امل��كان. لتدمي��ر املكان ه��دف واضح، 
ه��و تدمي��ر البش��ر، تدمي��ر الس��وريني غي��ر املفيدين، 
وإعادة رس��م خريطة سورية املعمارية واالجتماعية، 
اخلريط��ة الت��ي يراه��ا النظ��ام مالئم��ة له، »س��ورية 
املفي��دة« للعصابة الدموي��ة احلاكمة، الت��ي تهندس 
البالد بشرياً ومعمارياً على مزاجها، ووفق مصاحلها 

الضيقة.{

بقلم: سمير الزبن

جنوب دمشق.. إجالء تنظيم الدولة بخسائر كبيرة للنظام
جتمعت أع��داد من احلافالت ف��ي منطقة الزاهرة 
اجلدي��دة املتاخمة ملخيم اليرم��وك )جنوب العاصمة 
الس��ورية دمش��ق(، اس��تعداداً إلجالء مقاتلي تنظيم 
الدول��ة اإلس��المية من مخي��م اليرموك وح��ي احلجر 
األس��ود، آخر اجليوب باملنطقة خارج سيطرة النظام، 
ويأتي ذلك بعد ش��هر من حملة عسكرية عنيفة كبدت 

النظام خسائر فادحة في صفوف قواته.
ونقلت ش��بكة شام عن مصادر محلية أن الوجهة 
املقررة للحافالت التي س��تنقل مقاتل��ي تنظيم الدولة 
ه��ي مناطق س��يطرة التنظيم ف��ي البادية الس��ورية، 

جنوب شرق محافظتي حمص ودير الزور.
ويأت��ي ه��ذا االتف��اق بع��د س��اعات م��ن توق��ف 
العملي��ات العس��كرية جن��وب العاصم��ة دمش��ق إثر 
إع��الن هدن��ة ب��ني مقاتل��ي تنظي��م الدولة م��ن طرف 

وقوات النظام ومليشياته من طرف آخر.
ويب��دو أن االتف��اق ال��ذي مت التوص��ل إلي��ه بهذا 
الش��أن، ومت التف��اوض بش��أنه بني ال��روس والجئني 
فلس��طينيني يقيم��ون ف��ي س��وريا وموال��ني للنظ��ام 
الس��وري من جه��ة، وبني ممثل��ني عن تنظي��م الدولة 
م��ن جهة ثانية، حيث نفته وس��ائل اإلعالم الس��ورية 

الرسمية في دمشق.
ونقل��ت وكال��ة األنباء الس��ورية )س��انا( مس��اء 
الس��بت عن مصدر عس��كري قول��ه: »لي��س هناك أي 
اتف��اق بني اجلي��ش العربي الس��وري وتنظيم داعش 
اإلرهاب��ي ف��ي احلج��ر األس��ود، وم��ا مت تناقل��ه م��ن 

معلومات غير دقيق«.
وبحس��ب ش��بكة ش��ام، فإن املعارك العنيفة بني 
قوات النظام وتنظيم الدولة في أحياء جنوب دمش��ق 
كب��دت النظ��ام نحو ألف قتي��ل، لكن مص��ادر حقوقية 
أش��ارت إلى أن املع��ارك في املنطقة أوقع��ت 56 قتيالً 
بني املدني��ني و484 قتيالً بني املقاتلني، منهم 251 من 

قوات النظام وميليشياته.

لتنظي��م  ي��زال  وال 
الدول��ة )داعش( بعض 
العس��كري في  الوج��ود 
الصحراء  داخ��ل  جيوب 

وسط وشرق سوريا.
إج��الء  ب��دء  وم��ع 
مس��لحي تنظي��م الدولة 
جن��وب  جي��وب  م��ن 
دمش��ق يكون النظام قد 
اس��تعاد الس��يطرة على 
واملناط��ق  العاصم��ة 
احمليطة بها في الغوطة 
وجنوبه��ا  الش��رقية 

وش��مالها، بينم��ا ب��دأت ق��وات الش��رطة العس��كرية 
الروس��ية دورياتها في بلدات يلدا وببيال وبيت سحم 
جنوب العاصمة دمش��ق، التي هّج��ر أهلها وفصائلها 

منها قبل أيام، حسب ما ذكرته قناة روسيا اليوم.
ي��وري  الل��واء  أوض��ح  صحف��ي،  بي��ان  وف��ي 
يفتوشينكو رئيس ما يسمى املركز الروسي للمصاحلة 
-ومق��ره قاعدة حميمي��م بريف الالذقية- أن انتش��ار 
قوات الش��رطة العس��كرية في البل��دات املذكورة جاء 
ضمن اجله��ود الرامية إلى إعادة الوضع إلى طبيعته 
ف��ي ضواحي أخ��رى من دمش��ق ومناط��ق أخرى في 

سوريا.
وكان��ت األمم املتح��دة ق��د أعرب��ت اجلمع��ة ع��ن 
قلقها إزاء س��المة املدنيني في مخيم اليرموك لالجئني 
)جنوب��ي  األس��ود  احلج��ر  ومنطق��ة  الفلس��طينيني 
دمش��ق(، وفي أماك��ن أخرى من العاصم��ة، في ضوء 
اس��تمرار احلمل��ة العس��كرية، وجاء ذلك ف��ي املؤمتر 
الصحفي الذي عقده فرحان حق نائب املتحدث باسم 

األمني العام، مبقر األمم املتحدة في نيويورك. {

تفجيرات بمطار حماة.. وتكهنات بقصف إسرائيلي
الله.

وقال ناش��طون الحق��اً إن عدد االنفجارات وصل إلى س��بعة، 
وإن أهال��ي حماة ش��اهدوا س��يارات إس��عاف وإطف��اء تتجه إلى 

املطار، وشوهدت حرائق كبيرة من مسافات بعيدة.
وقال مراسلون إن قوات النظام نقلت جزءاً كبيراً من امليليشيات 
اإليرانية إلى مطار حماة العسكري بعد القصف اإلسرائيلي للواء 
47 جن��وب حماة أواخر الش��هر املاضي، مش��يراً إل��ى احتمال أن 

تكون االنفجارات ناجتة من قصف جوي إسرائيلي.
ونقلت وكالة س��تيب التابعة للمعارضة ع��ن مواقع إعالمية 
موالية للنظام أن االنفجارات تعود إلى خطأ فني في معمل األلغام 
البحرية قرب مطار حماة العسكري، ما أدى إلى احتراق مستودع 

وقود وذخائر دون وقوع خسائر بشرية.{

أعلن النظام الس��وري وقوع انفجارات في محيط مطار حماة 
العس��كري يوم اجلمعة، دون أن يحدد السبب. وحتدث ناشطون 
عن س��ماع دوي س��بعة انفجارات، وترّددت التكهنات بني كونها 

ناجمة عن قصف إسرائيلي أو عن خطأ فني.
وقال��ت الوكالة الرس��مية لألنباء )س��انا( إن دوّي انفجارات 
س��مع في محيط مط��ار حماة العس��كري، دون أن حت��دد الوكالة 

سبب هذه االنفجارات.
وقب��ل ذلك أك��دت مصادر محلي��ة أن أربعة انفج��ارات كبيرة 
ه��زت مطار حماة العس��كري التاب��ع لقوات النظ��ام، دون معرفة 
أس��بابها ونتائجها، بينما ذكرت مصادر للمعارضة املس��لحة أن 
االنفجارات وقعت في كتيبة الصواريخ التابعة للمطار الذي يعد 
أح��د أهم مطارات النظام وتتمركز فيها قوات تابعة إليران وحزب 
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نكبة فلسطين.. ونكبات العرب
نكبة فلس��طني بلغ��ت عمرها الس��بعني منذ أيام 
قليلة. مّرت ذكراها وسط هبٍة كبيرٍة، بدأت مبسيرات 
العودة التي قام بها الفلس��طينيون في قطاع غزة أيام 
اجلمع��ة من��ذ 30 آذار املاض��ي، وكان��ت ال��ذروة يوم 
االثنني الذي سقط فيه أكثر من 60 شهيداً وقرابة ألفي 
جريح، وتزام��ن ذلك مع حدٍث ذي رمزيٍة عالية، فاقع 
ف��ي الش��كل واملضمون، متث��ل باحتفال نقل الس��فارة 

األميركية إلى القدس. 
وكانت الرس��الة م��ن الهّب��ة الفس��طينية التأكيد 
للعال��م، ف��ي الذك��رى الس��بعني للنكب��ة، أن الش��عب 
الفلس��طيني يرفض الظل��م التاريخي ال��ذي حلق به، 
وس��يظل على ما درج عليه ط��وال عقود النكبة يواجه 
بج��دارة ش��روط تصفي��ة قضيت��ه، ولن ينكس��ر على 
الرغم من التغيرات اإلقليمية والدولية التي لم تكن في 
أي وق��ت من األوقات لصاحل��ه، بل كانت تعمل ضده، 
وخصوص��اً انحياز الواليات املتح��دة التي وقفت إلى 
جانب اسرائيل، وأمّدتها بكل وسائل التفوق، في وقٍت 

عطلت فيه كل إمكانية لقيام دولة فلسطينية مستقلة، 
وجاء موقف إدارة الرئيس دونالد ترامب ليشكل نقلة 
جدي��دة في املوق��ف األميركي، أكث��ر عدواني��ًة وتنّكراً 

للحق الفلسطيني من كل اإلدارات السابقة. 
واجه��ت القضية الفلس��طينية مح��اوالت العرب 
إجهاضه��ا وتصفيتها منذ تأس��يس منظم��ة التحرير 
الرئي��س  الفدائ��ي، وكان��ت زي��ارة  العم��ل  وانط��الق 
املص��ري الراح��ل أنور الس��ادات إلى الق��دس الضربة 
القاصم��ة التي طعنت ش��عب فلس��طني ف��ي الصميم، 
وأّسس��ت للتن��ازالت التي ج��اءت بعد ذل��ك، مبا فيها 
اجتياح لبنان عام 1982 وإخراج الثورة الفلسطينية 
م��ن هناك، وم��ا مت طرحه أخيراً حتت مس��مى »صفقة 
القرن« غير بعيد في املضمون عن خطوة السادات، مع 
تعديل في الش��كل، واخلالف هو أن املرّوج األساس��ي 
للصفق��ة ول��ي العه��د الس��عودي، محمد بن س��لمان، 

يلعب من حتت الطاولة، 
فيما لعب السادات على 

املكشوف. 
نقل  احتف��ال  يفتح 
إلى  األميركية  الس��فارة 
جديدة  صفح��ة  القدس 
في دفتر النكبة، ويشكل 
سياس��ية  مرحل��ة 
عل��ى  تق��وم  مختلف��ة، 
تبّني الوالي��ات املتحدة 
اإلس��رائيلية  الرؤي��ة 
الت��ي  الس��الم  لعملي��ة 
تصفي��ة  عل��ى  تق��وم 

حقوق الش��عب الفلسطيني، ويعني ذلك تدمير عملية 
أوس��لو، ودفن مش��روع قيام الدولة الفلسطينية على 
جزٍء م��ن الضفة الغربية وغزة، وتعتمد اس��رائيل في 
املقام األول على ظرف عرب��ي يتيح لها التصرف على 
هذا النحو، وكما ساعدتها زيارة السادات على جتاوز 
احلل الش��امل للصراع العربي االس��رائيلي، واالكتفاء 
باحلل م��ع مصر، ورفض تطبيق قرارات األمم املتحدة 
بإعادة األراضي الفلس��طينية والسورية احملتلة، فإن 
الوض��ع العربي الرديء واملوقف الس��عودي املصري 
اإلمارات��ي م��ن صفقة الق��رن، يوف��ر إلس��رائيل املناخ 

املثالي للقفز فوق احلل. 
العرب��ي،  بالتخ��اذل  فلس��طني  نكب��ة  ارتبط��ت 
وحتّولت القضية، على مّر العق��ود املاضية، إلى مزاد 
للمتاج��رة به��ا، والتكّس��ب السياس��ي عل��ى ظهرها، 
وامتهنته��ا األنظم��ة الت��ي حكم��ت املنطق��ة العربية، 
ووظفته��ا من أج��ل حماية الع��روش وحكم اجليوش 
ال��ذي خّرب العال��م العربي، ودمر أجي��االً بأكملها في 
بل��دان عربية عدي��دة، مثل مص��ر وس��ورية والعراق 

حك��م  عن��د  تق��ف  ال  العربي��ة  النكب��ة  لك��ن  وليبي��ا، 
الدكتاتوريات العس��كرية واحلزبية فقط، وال يقتصر 
التخريب على العسكر، بل ينسحب إلى بعض احلكام 
اجلدد في اخلليج، مثل ولي عهد السعودية محمد بن 

سلمان وولي عهد أبوظبي محمد بن زايد. 
يعم��ل احملم��دان عل��ى التطبي��ع م��ع إس��رائيل، 
وتش��كيل قوة ضغط على الطرف الفلسطيني من أجل 
تقدمي تنازالٍت في م��ا يخص خطط ننت ياهو لتصفية 
القضي��ة الفلس��طينية. وف��ي الوق��ت ذات��ه، يش��كالن 
مح��وراً عربياً للث��ورة املض��اّدة التي ب��دأت في مصر 
مع انقالب عبد الفتاح السيس��ي في متوز 2013 على 
احلكم الشرعي املنتخب، وكّرسا كل اجلهود حملاصرة 
كل موقف أو وجهة نظر مختلفة، فتم التخلي عن دعم 
الثورة الس��ورية، ومت��ت محاصرة قط��ر، وكذلك قمع 

الرأي املختلف. 
نكبة فلسطني مستمرة في نكبات العرب، وصدق 
م��ن ق��ال ذات مرة بض��رورة ح��لٍّ فلس��طيني للقضية 

العربية.{

بقلم: بشير البكر

لن تدخل في أي صفقة بش��أن مس��يرات العودة، ولن 
تأخذ قرارها إال من خالل اإلجماع الوطني.

وخ��الل خطب��ة اجلمعة في غ��زة، أعل��ن هنّية أن 
مس��يرات العودة -التي بدأت نهاية آذار املاضي- لن 
تتوق��ف إال بع��د رفع احلصار بش��كل كام��ل عن قطاع 
غزة. وقال إن القطاع يش��هد هذه األيام خطوات جادة 
لرف��ع احلص��ار، وإن حركة حم��اس اس��تقبلت خالل 
الفت��رة املاضي��ة الكثير من الوف��ود والعروض في هذ 
اإلطار. وأضاف: »م��ا عدنا نركن إلى الوفود واحللول 
اجلزئي��ة، فإما أن ُيرف��ع احلصار كلياً، وإال فاملس��يرة 

مستمرة، بل سوف تأخذ أشكاالً وإبداعات جديدة«.
وبش��أن م��ا تداولت��ه وس��ائل إعالم عن ق��رار من 
حم��اس بوقف مس��يرات العودة وإنهائه��ا، قال هنية 
إن »هذه شائعات ال أساس لها من الصحة، ونؤكد أن 

مسيرة العودة مستمرة حتى حتقق أهدافها«.
وأوض��ح أن ه��دف مس��يرة الع��ودة ه��و إنه��اء 
احلصار كلياً عن قطاع غزة، داعياً إلى توسيع رقعتها 

لتشمل الضفة الغربية.
املسجد األقصى

في السياق ذاته، صلى نحو 120 ألف فلسطيني 
اجلمعة األولى من ش��هر رمضان في املس��جد األقصى 
املب��ارك، وتواف��د املصل��ون إل��ى الق��دس م��ن أراضي 
1948 وم��دن الضف��ة الغربية. وقد نش��رت س��لطات 
االحتالل اآلالف من عناصر األم��ن على مداخل املدينة 

املقدسة.
وشدد خطيب املسجد الش��يخ محمد حسني على 
رف��ض إج��راءات االحت��الل ف��ي القدس، وحت��دث في 
خطبته عن فضائل املسجد األقصى واالعتداءات التي 

يتعرض لها من قبل االحتالل ومستوطنيه.
ونّدد حسني بنقل السفارة األميركية إلى القدس، 
مطالب��اً األمت��ني العربية واإلس��المية باحلف��اظ على 
املدين��ة كأمان��ة ف��ي أعناقهم��ا، وحث عل��ى  مقاطعة 

الدول التي تنقل سفارتها إلى القدس.
يش��ار إلى أن إس��رائيل احتلت القدس الش��رقية 
في ح��رب عام 1967، ثم ضمتها الحق��اً في خطوة لم 

يعترف بها املجتمع الدولي حتى اآلن.

أصيب خمسون فلسطينياً جراء استهداف جيش 
االحتالل اإلسرائيلي للمتظاهرين قرب السياج األمني 
ش��رقي قطاع غزة، وذلك في مس��يرات »جمعة الوفاء 
للش��هداء واجلرح��ى«، بينم��ا أك��دت حرك��ة املقاومة 
اإلس��المية )حم��اس( اس��تمرار املس��يرات حتى رفع 

احلصار عن قطاع غزة.
وخرج آالف الفلسطينيني في مسيرات جماهيرية 
جديدة إلحياء فعاليات اجلمعة الثامنة من مس��يرات 
الع��ودة وكس��ر احلص��ار في ع��دد من نق��اط التماس 
عل��ى احلدود الش��رقية للقطاع، حي��ث واجههم جنود 
االحت��الل بالغ��از املدمع، مما س��بب إصابة خمس��ني 
منه��م باالختن��اق وج��راح مختلف��ة، بحس��ب وزارة 

الصحة الفلسطينية.
وأطلقت الهيئة الوطنية العليا على مسيرات هذه 
اجلمع��ة اس��م »جمعة الوف��اء للش��هداء واجلرحى«، 
االثن��ني  س��قطوا  الذي��ن  واجلرح��ى  للش��هداء  وف��اًء 
املاضي خالل املس��يرات التي تزامنت مع نقل السفارة 

األميركية للقدس.
وخ��الل خطب��ة اجلمع��ة في غ��زة، ش��دد رئيس 
املكتب السياس��ي حلركة حماس إسماعيل هنّية على 
أن احلرك��ة ل��ن تدخل في أي صفقة بش��أن مس��يرات 
الع��ودة، ول��ن تأخ��ذ قراره��ا إال م��ن خ��الل اإلجم��اع 
الوطني، مؤكداً أن مسيرات العودة -التي بدأت نهاية 
آذار املاض��ي- لن تتوقف إال بعد رفع احلصار بش��كل 

كامل عن قطاع غزة.
ونف��ى هنّي��ة أن تك��ون مصر ق��د نقل��ت حلماس 
تهديدات إسرائيلية باغتيال قادتها في غزة، مؤكداً أن 
حماس ال تخش��ى هذه التهديدات وال تس��تقبلها، وأن 
القاه��رة ل��م تنقل لهم هذه الرس��ائل مطلق��اً كما أنها ال 

تقبل القيام بهذا الدور، على حد قوله.
م��ن جهة أخ��رى، أصيب ع��دد من الفلس��طينيني 
باالختن��اق عق��ب قم��ع ق��وات االحت��الل مس��يرة في 
قرية كفر قدوم ش��مال الضفة الغربية، حيث واجههم 

اجلنود بقنابل الغاز والرصاص املطاطي.
ش��دد رئي��س املكتب السياس��ي حلرك��ة املقاومة 
اإلس��المية )حماس( إس��ماعيل هنية على أن احلركة 

عشرات الجرحى في »جمعة الوفاء« بغزة
هنّية يضع شرطًا واحدًا لوقف مسيرات العودة

مسيرة العودة ونقل السفارة
 قلق أوروبي وتهّور أمريكي وارتباك عربي

بقلم: حازم عّياد 

أبلغت تركيا السفير االسرائيلي ضرورة مغادرة أراضيها بعد استدعاء سفرائها في واشنطن 
وتل ابيب، فيما س��حبت جنوب إفريقيا س��فيرها من دولة الكيان، اما إيرلندا وبلجيكا فاستدعت 

السفير اإلسرائيلي وابلغته احتجاجها على املجازر.
في فرنس��ا عشرات السياسيني واملثقفني الفرنس��يني طالبوا حكومة بالدهم بسحب السفير 
الفرنس��ي م��ن دولة الكي��ان. و في أمري��كا تظاهرات في نيوي��ورك أمام برج ترام��ب؛ والصحافة 
األمريكية خرجت بعناوين وصور تعبر عن الكارثة والنفق الذي أدخلهم فيه ترامب وحاش��يته؛ 
تظاه��رات وردود فع��ل دولية من الصعب إحصاؤها في اليوم الثاني عل��ى املجررة التي ما زالت 

مستمرة حتى هذه الساعة.
يقابل ردود الفعل هذه أخبار مخجلة عن دعوة وزير االتصاالت الصهيوني إلى زيارة احدى 
ال��دول العربية الثرية، وتواترت االنب��اء عن دعوات وجهت لوفود ووزراء ع��رب من هذه الدولة 

لزيارة الكيان لتدشني التطبيع، وتوثيق أواصر العالقة بني املتصهينني والكيان.
ال يتوقع أن يتراجع املطبع��ون واملتصهينون عن اجراءاتهم املعلنة رغم ارتباكهم الواضح؛ 
اذ انها مسألة حياة او موت بالنسبة إليهم؛ إذ لم يبق لهم بقية من عروبة يتغنون بها أو ظهير أو 

قاعدة اجتماعية وسياسية يستندون إليها سوى كوشنر وزوجته.
الص��ورة التي ارتس��مت في ي��وم النكبة ونقل الس��فارة أصبحت جلّي��ة وواضحة؛ فاحلدث 
اجللل واملجزرة التي تابعها العالم في بث حّي ومباشر قدمت شهادة واضحة حلقيقة ما يحدث 
ف��ي فلس��طني، واألهم من ذل��ك ان املنطقة أُتخم��ت باألزم��ات والصراعات التي غذتها سياس��ات 

ترامب األخيرة.
اجلبهات س��اخنة وقابلة لالنفجار في س��وريا واليمن وفلس��طني؛ انفجار س��يقوض النفوذ 
األمريكي؛ انفجار حذر منه الكثير من الساسة األوروبيني، وبعضهم اآلن يحاول احتواء تداعياته 
دون جدوى؛ فالس��لطة الفلس��طينية التي اس��تثمر فيها االوروبيون الغالي والنفيس تترنح اآلن 

في رام الله، معزولة عن الشعب الفلسطيني بشكل غير مسبوق اذ انها تعيش فصلها األخير.
تعلم األوروبيون دروساً كثيرة من التاريخ الذي صنعوه بايديهم في احلقبة االستعمارية؛ 
فلجوء الفلس��طينيني الى الس��الح لن يكون مس��تغرباً بعد هذه الفاجعة؛ فاجعة تش��به مجزرة 
االحتالل الفرنس��ي بحق اجلزائريني عام 1945، راح ضحيتها أكثر من 45 الف جزائري، بعد ان 
تخلت فرنس��ا عن وعودها التي قدمتها اثناء احلرب العاملية الثانية للش��عب اجلزائري؛ مجزرة 
ظن احملتل الفرنسي أنها كفيلة بإسكات اجلزائريني لتقود نحو ثورة آنهت االحتالل عام 1962.

على  مقبلة  املنطق��ة 
مفاجآت كثيرة؛ فانعدام 
اليقني بات سيد املوقف، 
وح��دث صغي��ر ف��ي أي 
جزء م��ن عاملن��ا العربي 
قادر على ان يقود املنطقة 
الى انفج��ار مدٍوّ يصعب 
التحك��م ب��ه وبنتائج��ه؛ 
الس��فارة  نق��ل  ولع��ل 
الصهيوني��ة  واملج��زرة 
ف��ي قط��اع غ��زة البداية 

الفعلية لهذا التحول.{
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قمة استثنائّية لمنظمة التعاون اإلسالمي حول العدوان اإلسرائيلي على غزة
انعق��د ف��ي اس��تامبول مس��اء اجلمع��ة املاض��ي 
مؤمت��ر قم��ة اس��تثنائي ملنظم��ة التعاون اإلس��المي، 
بحض��ور عدد من مل��وك ورؤس��اء دول املنظمة، وذلك 
ملناقش��ة جرائم اإلبادة التي ترتكبها »إس��رائيل« ضد 

الفلسطينني في قطاع غزة.
افتتح املؤمتر بتالوة القرآن الكرمي، ثم بدأ املؤمتر 
أعماله بكلمة للرئيس التركي طيب رجب أردوغان قال 
فيها إن األمة اإلسالمية ستتخذ خطوات للرد على نقل 
أميركا س��فارتها إلى القدس احملتل��ة. وجدد أردوغان 
التأكيد أن القدس قضية املس��لمني كافة، وأنها مدينة 

مقدسة ال يكن تركها حتت رحمة دولة إرهابية.
م��ن جهته قال رئي��س الوزراء الفلس��طيني رامي 
احلمدالله إن من حق الفلس��طينيني اللجوء إلى جميع 
الس��بل املتاحة ملجابه��ة األعمال العدائي��ة من جانب 

الواليات املتحدة، أو أي طرف آخر.
واعتب��ر احلمدالل��ه أي دول��ة تنقل س��فارتها إلى 
الق��دس؛ متواطئة في تقويض النظ��ام الدولي، وعلى 
الدول اتخاذ التدابير املناس��بة ملواجهة ذلك، مبا فيها 

قطع العالقات الدبلوماسية واالقتصادية.
م��ن جهته، قال الرئيس اإليراني حس��ن روحاني 
إن نق��ل الس��فارة األميركية إل��ى الق��دس كان مبثابة 
الض��وء األخض��ر للكي��ان الصهيوني للقي��ام بكل تلك 
املج��ازر واجلرائ��م غي��ر القانوني��ة التي ق��ام بها ضد 

الشعب الفلسطيني.
وطال��ب روحان��ي بإيقاف إس��رائيل م��ن توجيه 
اإلهان��ات للمجتمع اإلس��المي إل��ى األبد، مش��يراً إلى 
ضرورة »مقاطعة أمي��ركا والكيان الصهيوني جتارياً 
وسياس��ياً«، وأك��د أن القضية س��تطرح مج��دداً أمام 

اجلمعية العامة لألمم املتحدة.
أم��ا مل��ك األردن عب��د الل��ه الثان��ي، فدع��ا الدول 
اإلس��المية والعربي��ة إلى التح��رك واتخ��اذ إجراءات 
فورية لدعم صمود الفلسطينيني ومتكينهم اقتصاديا، 
والتصدي حمل��اوالت تهوي��د مدينة الق��دس أو تغيير 

هويتها العربية واإلسالمية واملسيحية.
وأش��ار املل��ك عبد الل��ه إل��ى أن املنطقة ل��ن تنعم 
بالسالم الشامل إال بحل النزاع الفلسطيني اإلسرائيلي 

وفق قرارات الشرعية الدولية واملبادرة العربية.

من جهته، قال أمير الكويت الشيخ صباح األحمد 
اجلابر الصباح إن نقل الس��فارة األميركية إلى القدس 
يقوض عملية السالم في الش��رق األوسط، مضيفاً أن 
بالده س��تواصل مس��اعيها في مجلس األمن للخروج 
بق��رار دول��ي ين��ص عل��ى توفي��ر احلماي��ة الدولي��ة 

للفلسطينيني.
وفي كلمته، وصف أمير دولة قطر الشيخ متيم بن 
حمد آل ثان��ي ما قامت به قوات االحتالل اإلس��رائيلي 
جت��اه املتظاهرين الس��لميني بغزة في ذك��رى النكبة؛ 
بأن��ه مجزرة مرّوعة. وقال الش��يخ متيم إن إس��رائيل 
واصلت احت��الل قطاع غزة إلى يومن��ا هذا عبر فرض 
حصار عليه، مش��دداً على أنه دون حل عادل للقضية 
وإنصاف الش��عب الفلس��طيني، فال يكن وقف النزف 

املتواصل منذ سبعني عاماً.
وأك��د أن الطريق إلى رفع الظلم ير عبر تس��وية 
تاريخي��ة تتمثل في إقامة دولة فلس��طينية عاصمتها 
الق��دس وفي املناطق التي احتلت عام 1967. وطالب 
بإنه��اء احلص��ار املف��روض عل��ى قط��اع غ��زة بق��رار 

سياسي، وفرض حل عادل للقضية الفلسطينية.
م��ن جهته طال��ب األمني الع��ام ملنظم��ة التعاون 
اإلس��المي يوس��ف بن أحمد العثيمني بتش��كيل جلنة 

خب��راء مس��تقلة للتحقي��ق ف��ي اجلرائم اإلس��رائيلية 
املرتكبة على حدود غزة، وقال إن التحقيق الدولي في 

اجلرائم التي ارتكبها جيش االحتالل اإلس��رائيلي يوم 
14 أيار اجلاري هو مطلب ملح وعادل.
البيان اخلتامي

دع��ا البيان اخلتام��ي للقمة االس��تثنائية ملنظمة 
التعاون اإلس��المي إلى توفير حماية دولية للش��عب 
الفلس��طيني، مؤكداً ضرورة اتخ��اذ خطوات ملنع دول 
أخرى من نقل سفاراتها إلى القدس، بينما قال الرئيس 
الترك��ي رج��ب طي��ب أردوغ��ان إن األم��ة اإلس��المية 

ستتخذ خطوات بهذا الشأن.
حلماي��ة  دولي��ة  ق��وة  بنش��ر  البي��ان  وطال��ب 
الفلس��طينيني بع��د استش��هاد عش��رات املتظاهري��ن 
بالرص��اص على ي��د قوات االحتالل اإلس��رائيلي على 

حدود قطاع غزة األسبوع املاضي.
وأكد أن القدس عاصمة أبدية لفلس��طني وأن نقل 
الس��فارة األميركي��ة ال يغي��ر وضعها، مش��يراً إلى أن 
اخلط��وة األميركية تش��جع االحتالل على اس��تهداف 

الفلسطينيني.
كم��ا اته��م بي��ان قم��ة إس��طنبول إدارة الرئي��س 
االحت��الل  جرائ��م  بدع��م  ترام��ب  دونال��د  األميرك��ي 
اإلجرامي��ة  األعم��ال  وأدان  وحمايت��ه،  اإلس��رائيلي 
للقوات اإلس��رائيلية في غزة ضد الفلسطينيني العزل، 
مشيداً بدور دولة الكويت في مجلس األمن إزاء أحداث 

غزة.{

الضفة
ومس��اء األح��د كذل��ك اعتقل��ت قوة م��ن االحتالل 
الطفل الفلس��طيني محمد فضل التميم��ي )15 عاماً(، 
من قرية النبي صالح ش��مالي مدينة رام الله، وس��ط 
الضف��ة الغربية. وق��ال أقارب للطفل إن��ه محتجز في 
مركز ش��رطة قرب مدين��ة الق��دس، دون توجيه تهمة 

واضحة له.
وف��ي أح��دث إحصائية لضحايا تنكي��ل االحتالل 
بح��ق االحتجاجات في غزة، بّين��ت وزارة الصحة في 
غزة أن عدد الشهداء وصل إلى 112 شخصاً، وأصيب 
أكثر م��ن 13 ألفاً آخرين في مس��يرات الع��ودة بقطاع 
غ��زة، التي انطلق��ت في 30 آذار املاضي والتي تتس��م 

بالسلمية. 
ومن��ذ نهاية آذار املاضي دأب آالف الفلس��طينيني 
ف��ي غزة عل��ى التجمع  ف��ي مواقع عدة قرب الس��ياج 
الفاص��ل ب��ني القط��اع وإس��رائيل، للمطالب��ة بع��ودة 
الالجئني الفلسطينيني إلى قراهم ومدنهم التي هجروا 
منه��ا ع��ام 1948، واالحتج��اج عل��ى نق��ل الس��فارة 
األميركي��ة إلى الق��دس، واملطالبة كذل��ك بفك احلصار 

عن غزة املفروض منذ نحو 12 عاماً.{

االحت��الل  ق��وات  اعت��دت 
مس��اء األحد عل��ى مجموعة من 
الشبان الفلسطينيني في منطقة 
باب العمود ف��ي القدس احملتلة 
بقنابل الصوت أثناء جلوس��هم 
للبل��دة  امل��ؤدي  امل��دّرج  عل��ى 

القدية.
 وأفاد مراسلون أن عشرات 
اجلنود شاركوا في الهجوم على 
توجهه��م  أثن��اء  الفلس��طينيني 
ع��ّرض  م��ا  التراوي��ح،  لص��الة 

امل��ارة، وبينهم أطفال، خلط��ر الش��ظايا املتطايرة من 
قنابل الصوت.

يذكر أن االحتالل يحظ��ر منذ نحو عامني جلوس 
الفلس��طينيني على املدرج املؤدي إل��ى البلدة القدية،  

وأغلق االحتالل شارع صالح الدين بفرق اخليالة.
حيفا

وداخل اخلط األخضر، تظاهر مئات الفلسطينيني 
ف��ي مدينة حيف��ا تنديداً باالعت��داءات الت��ي ارتكبتها 
قوات االحتالل اإلس��رائيلية ي��وم االثنني املاضي على 
احلدود مع غزة وأسفرت عن استشهاد 65 فلسطينياً 

وإصابة نحو ثالثة آالف آخرين.
كما تأتي املظاهرة احتجاجاً على اعتداء الشرطة 
اإلس��رائيلية عل��ى مظاه��رة مماثل��ة ف��ي حيف��ا ي��وم 
اجلمع��ة املاضي، حيث اعتقلت 19 مش��اركاً فيها، من 
بينهم مدير جمعية مس��اواة جعفر فرح واعتدت عليه 
بالضرب املبرح أثناء التحقيق معه وس��ببت له كسراً 

في الركبة.
وطالب النائب العربي في الكنيس��ت اإلسرائيلي 
أحمد الطيبي البرملان األوروبي ببحث اعتداء الشرطة 

اإلسرائيلية على املظاهرة السلمية في حيفا.

اعتداءات لالحتالل بالقدس
ومظاهرات في حيفا

في جني��ف أن ما حدث قد يرقى إل��ى انتهاك التفاقات 
جنيف الدولية.

م��ن جهته��ا، اعتبرت حرك��ة املقاومة اإلس��المية 
)حم��اس( قرار مجلس حقوق اإلنس��ان »خطوة مهمة 

على طريق تعرية حقيقة االحتالل«.
ودعت احلركة -في بيان مساء اجلمعة- املجتمع 
الدول��ي واحملكم��ة اجلنائي��ة الدولي��ة إلى محاس��بة 
إس��رائيل على جرائمها وانتهاكاتها، والوقوف مجددا 

إلى جانب الشعب الفلسطيني املظلوم.
في املقابل، انتق��دت املندوبة األميركية لدى األمم 
املتحدة نكي هيلي قرار مجلس حقوق اإلنسان إنشاء 

جلنة حتقيق دولية في أحداث غزة.
وقالت هيلي إن��ه »في وقت تتدهور فيه األوضاع 
ف��ي فنزوي��ال وإي��ران وبورما، ق��رر ما يس��مى مجلس 
حقوق اإلنس��ان إج��راء حتقيق ف��ي الدفاع الش��رعي 
لدولة ديقراطية.. عن حدودها اخلاصة ضد هجمات 
إرهابي��ة«، معتبرة أنه يوم مخجل آخر بالنس��بة إلى 

حقوق اإلنسان.{

وافق مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم املتحدة 
على تش��كيل جلن��ة حتقيق دولي��ة في مج��زرة غزة، 
وطالب إسرائيل برفع احلصار عن القطاع فوراً وبشكل 
تام. وقد أدان االس��تخدام غير املتناس��ب والعشوائي 
للق��وة م��ن جان��ب ق��وات االحت��الل اإلس��رائيلي ضد 

املدنيني الفلسطينيني.
وحظ��ي القرار بدع��م 29 صوتاً مقاب��ل اعتراض 
اثن��ني وامتن��اع 14 ع��ن التصوي��ت. وطال��ب الق��رار 
إسرائيل -بوصفها س��لطة االحتالل- بأن توقف فوراً 
وبش��كل تام إغالقها غير القانوني لقطاع غزة احملتل، 
الذي يرقى إلى عقاب جماعي للمدنيني الفلسطينيني، 
وذل��ك بفت��ح املعاب��ر بش��كل ف��وري ومس��تدام وغير 
مش��روط أمام تدفق املس��اعدات اإلنس��انية والس��لع 

التجارية واألشخاص. 
وق��ال املف��وض الس��امي ل��ألمم املتح��دة حلقوق 
اإلنس��ان زيد بن رعد احلسني إن ما حدث في غزة يوم 
االثنني املاضي مأس��اة آلالف الفلس��طينيني. وأضاف 
في كلمته خالل جلسة خاصة ملجلس حقوق اإلنسان 

لجنة تحقيق دولية بمجزرة غزة
وواشنطن تصف القرار بالمخجل

غارات إسرائيلية جديدة على غزة
ش��نت طائرات حربية إس��رائيلية صباح األربعاء غ��ارات على موقعني في قط��اع غزة، ولم ترد 

تقارير عن سقوط خسائر بشرية.
وأفاد مراس��لون بأن غارات إس��رائيلية عدة اس��تهدفت موقعاً للمقاومة الفلسطينية في شمالي 

قطاع غزة.
وذك��رت وكالة األناض��ول أن الطائرات قصفت موقعاً يتبع كتائب القس��ام، اجلناح العس��كري 
حلركة املقاومة اإلسالمية )حماس( شرق بلدة جباليا، وقبل ذلك بنصف ساعة، استهدفت الطائرات 

اإلسرائيلية ميناء الصيادين غرب مدينة غزة.
وق��ال مراس��لون إن الطائرات اإلس��رائيلية قصفت عدداً م��ن مراكب الصيادي��ن بامليناء، وأكدت 

مصادر فلسطينية أن القصف أدى إلى اشتعال النيران في املراكب، وحدوث أضرار في املنطقة.
أما جيش االحتالل فقال في بيان إن طائراته نفذت غارتني استهدفتا أهدافاً تتبع حلركة حماس، 

رداً على حرق مواقع عسكرية من قبل عدد من الشبان الذين تسللوا من غزة.
وق��ال البي��ان: »هاجمت قواتنا بواس��طة الطائ��رات املقاتلة بني��ة حتتية، حت��ت األرض، تتبع 

حلماس شمال قطاع غزة، وأيضاً هاجمت هدفني بحريني حلماس«.
وكان جيش االحتالل قد قال صباح الثالثاء، إن مجموعة من الشبان الفلسطينيني أحرقوا نقطة 
عس��كرية، بعد أن تس��للوا عبر الس��ياج الفاصل، وهو م��ا رد عليه اجليش بقص��ف نقطة رصد تتبع 

حلركة حماس، بواسطة قذيفة دبابة.{
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أردوغان: سنواصل الكفاح حتى تصبح القدس أرض السالم لألديان السماوية الثالثة
ق��ال الرئي��س التركي رج��ب طيب أردوغان، مس��اء 
االثنني، إن بالده س��تواصل الكف��اح حتى تصبح القدس 

أرض السالم واالستقرار لألديان السماوية الثالث.
ج��اء ذلك ف��ي كلمة خ��الل مأدبة إفط��ار أقامها على 
ش��رف س��فراء عدد من الدول باملقر العام حلزب العدالة 
والتنمي��ة احلاكم ف��ي العاصمة أنقرة.  وق��ال أردوغان: 
»مصمم��ون عل��ى التمس��ك بحقوقن��ا املتعلق��ة بالقدس 
الش��ريف، ولن نترك أبداً قبلتنا األولى حتت رحمة دولة 

تتغذى لعقود على الدماء والدموع واالحتالل«.
وأض��اف: »س��نواصل كفاحنا إلى ح��ني أن تصبح 
الق��دس أرض الس��الم واالس��تقرار واألم��ان ل��كل أتب��اع 

األديان السماوية الثالثة«. 
واالثنني املاضي، ارتكبت إسرائيل مجزرة غزة بحق 
فلس��طينيني كان��وا يش��اركون في فعالي��ات احتجاجية 
رفضاً لنقل الس��فارة األمريكية لدى إسرائيل من تل أبيب 

إلى مدينة القدس احملتلة.
ولفت أردوغ��ان إلى أن العالم ي��ّر مبرحلة صعبة 
وحرجة، وأن املشاكل التي نواجهها ليست تهديداً ملنطقة 
معينة فحس��ب، ولكن تهدد اجلميع وإن على مستويات 
مختلفة. وأكد أن اإلرهاب والعنف والعنصرية واملجاعة 
والفقر والهجرة غير الش��رعية والك��وارث الطبيعية هي 

حتديات تواجه اإلنسانية بأسرها. 
وأوض��ح أن هناك من��اذج كثيرة لذلك ف��ي املناطق 
احمليط��ة بتركيا، »فمثالً لم ُتقطع أي مس��افة في القضية 

القبرصية بسبب نزوات اجلانب الرومي«.
وتاب��ع: »القضي��ة الفلس��طينية تتح��ول تدريجي��اً 
إلى مأساة، تتس��بب بفقدان املزيد من األبرياء حلياتهم، 
فيما يعمل أحدهم باس��تمرار على س��ّد ط��رق حل األزمة 

والفوض��ى  س��نوات،  س��بع  من��ذ  املس��تمرة  الس��ورية 
املس��تمرة في اليم��ن واالضرابات في ليبي��ا والوضع في 

أوكرانيا تشكل مناذج لذلك«. 
وح��ول ملف إي��ران النووي، أكد أردوغ��ان أن بالده 
ال تقب��ل تأجي��ج أزم��ات جرت تس��ويتها مبا فيه��ا امللف 

النووي اإليراني. 
وأش��ار إلى أن بالده تدعم حق الدول في االستفادة 

من الطاق��ة النووية ألغراض س��لمية، داعياً اجلميع إلى 
احت��رام حق الدول في س��د احتياجاتها م��ن الطاقة عبر 

الطاقة النووية.
وأض��اف: »احملطات النووية ال���450 املوجودة في 
31 دولة ال تشكل تهديًدا لنا، وبنفس الطريقة فإن امتالك 
اآلخري��ن لها ال يش��كل تهديداً ما دامت تخض��ع للمراقبة 

الصارمة«.

وش��دد عل��ى أن اخلط��ر الرئيس��ي الذي يه��دد بلده 
واملنطق��ة هو األس��لحة النووية، مضيف��اً: »يجب تطهير 
العالم م��ن األس��لحة النووي��ة، فأولئك الذي��ن يتلكون 
أكثر من 15 ألف سالح نووي يشكلون تهديداً للعالم في 

الوقت الراهن«. 
وفي 8 أي��ار اجلاري، أعلن الرئيس األمريكي دونالد 
ترامب، االنس��حاب من االتف��اق النووي، وإع��ادة العمل 

بالعقوبات االقتصادية على طهران. 
وبرر ترامب قراره بأن »االتفاق سّيئ ويحوي عيوباً 
تتمث��ل في عدم فرض قي��ود على البرنام��ج الصاروخي 

اإليراني وسياسة إيران في الشرق األوسط«. 
ولفت إل��ى أن اجلناة الذين أراقوا الدماء في س��بيل 
القضاء على الديقراطية يصولون ويجولون في العديد 
م��ن دول العال��م. وأض��اف أن أوروب��ا الت��ي منحت حق 
اللجوء السياس��ي إلرهابيي »بي كا كا« و»د ه ك ب - ج« 
في السابق، اس��تنفرت لتمنح هذا احلق لعناصر منظمة 

»غولن« اإلرهابية.

احملتلة سنة 1967.
وف��ي الوق��ت نفس��ه؛ متّك��ن االحت��الل الصهيوني م��ن »إدارة« مس��ار 
التس��وية، واس��تخدمه كغطاء لتهويد األرض واملقدسات، ومضاعفة أعداد 
املس��توطنني م��ن نح��و 280 ألف��اً )س��نة 1993( إل��ى أكثر م��ن 800 ألف 

مستوطن )مطلع 2018(.
س��ابعاً: جناح املش��روع الصهيوني في االختراق التطبيعي الرسمي 
ف��ي املنطقة مع ع��دد من األنظمة العربية، وعمل اتفاقيات تس��وية س��لمية 
أخرج��ت ه��ذه األنظم��ة من حال��ة الصراع م��ع الع��دو؛ بينما قام��ت أنظمة 
عربية أخرى باتصاالت سياس��ية شبه رس��مية، أو عمليات تطبيع وتبادل 

اقتصادي فوق الطاولة وحتت الطاولة.
كذل��ك أصبح��ت منظوم��ة العج��ز والفش��ل العربي ت��رى ف��ي الكيان 
الصهيوني مدخالً لرضا »الس��ِيّد األميركي«، وحليفاً محتمالً في صراعاتها 

اإلقليمية.
ثامناً: الفش��ل في إعادة الالجئني الفلس��طينيني إل��ى أرضهم وبيوتهم 
الت��ي أُخرج��وا منها، رغم صدور ق��رارات دولية تؤكد حَقّه��م في ذلك؛ وهي 

قرارات تكررت وجرى تأكيدها نحو 130 مرة.
تاس��عاً: ولعل��ه األهم؛ الفش��ُل في إط��الق وإجناح مش��روع نهضوي 
وح��دوي، خصوصاً ف��ي البيئة االس��تراتيجية احمليطة بفلس��طني، ُيحِقّق 
التكاف��ؤ أو التف��وق اإلس��تراتيجي في مواجه��ة العدو الصهيون��ي، وُيطلق 
طاقات اإلنس��ان العربي واملس��لم اإلبداعية في مجاالت احلياة ومس��ارات 
النه��وض، ويتج��اوز العقليات الُقطري��ة والعصبيات الطائفي��ة والعرقية، 

ويفرض نفسه في املعادلة الدولية.
بعد كل جوانب الفشل واإلخفاقات هذه، هل ثمة جناحات أو مؤشرات 

تبعث على األمل في هذه البيئة املليئة باالستهداف واالستضعاف؟!
أبرز النجاحات واإليجابيات

أوالً: النج��اح ف��ي إبق��اء قضية فلس��طني قضية حية طوال املئة س��نة 
املاضي��ة، والقضي��ة املركزية للعال��م العربي واإلس��المي، وقضية مركزية 
عاملي��ة. وكلما جرت مح��اوالت لتهميش��ها وإغالق ملفاتها ع��ادت لتفرض 
نفس��ها مجدداً، لتكش��ف في كل مرة حالة »املظلومية« الفلسطينية، ومدى 
ش االحت��الل الصهيوني، وم��دى نفاق املجتم��ع الدولي وقواه  قب��ح وَتوُحّ

الكبرى.
ثاني��اً: صمود الش��عب الفلس��طيني على أرضه؛ فبرغ��م وجود نصف 
الش��عب الفلس��طيني في املنافي والش��تات؛ فإن��ه ما زال هناك نحو س��تة 

ماليني ونصف مليون فلسطيني داخل فلسطني التاريخية.
ثالثاً: فش��ل »إس��رائيل« ف��ي التحول إلى كي��ان طبيعي ف��ي املنطقة، 
واس��تمرار النظ��رة إليها ككي��ان س��رطاني غريب؛ والفش��ل الذري��ع لكافة 
أش��كال التطبيع الشعبي معها، وانزواء التطبيع مع »إسرائيل« في القشرة 
الرس��مية لبعض األنظمة العربية. وبالتالي اعتماد »إس��رائيل« في بقائها 
على منظومة غطرس��ة القوة والغط��اء الدولي، وهو ما ال يكن ضمانه على 

املستوى البعيد.
رابع��اً: تعّم��ق قضي��ة فلس��طني ف��ي الوج��دان العرب��ي واإلس��المي 
واإلنساني، باعتبارها قضية حّق وعدل، فشلت كافة احملاوالت الصهيونية 
والدولي��ة )وكذل��ك مح��اوالت حلفائهم ف��ي املنطقة( في عزلها وتش��ويهها 

وإطفاء لهيبها.
خامس��اً: اس��تمرار املقاوم��ة الفلس��طينية وتطورها بأش��كال مختلفة 

بينم��ا يحتفل الصهاينة اليهود وحلفاؤهم بذكرى مرور س��بعني عاماً 
على إنش��اء »إس��رائيل«، مع مش��اعر الزهو بنق��ل الس��فارة األميركية إلى 
القدس؛ فإن مرارة النكبة لم متنع مئات آالف الفلسطينيني من املشاركة في 

مسيرات العودة على حدود قطاع غزة مع فلسطني احملتلة عام 1948.
كذل��ك لم متنعهم م��ن التضحية بعش��رات الش��هداء وآالف اجلرحى، 
ليؤك��دوا حيوّي��ة األمة وإصراره��ا على املضي ف��ي كافة أش��كال املقاومة، 
إال بهزيت��ه  ل��ن تنته��ي  »اللعب��ة«  أن  الصهيون��ي  للمش��روع  وليثبت��وا 

واندحاره.
سبعون عاماً مَرّت على النكبة، اعترتها إخفاقات وجناحات، وحاالت 

هبوط وصعود، ومٍدّ وجزٍر، لكن الصراع لم يتوقف وامللف لم ُيغلق.
أبرز اإلخفاقات والسلبيات

أوالً: كارث��ة ح��رب 1948؛ حي��ث أخف��ق الفلس��طينيون والع��رب في 
مواجهة املش��روع الصهيون��ي املدعوم دولياً، ومّت اس��تصدار قرار من األمم 
املتحدة بتقسيم فلس��طني)القرار رقم 181( سنة 1947 يعطيه نحو %55 
م��ن أرضها، مع أن ملكية اليهود -التي اس��ُتحصل معظمها حتت االحتالل 
البريطان��ي- كانت حوالي 6% فق��ط، وقد أدت احلرب إلى س��يطرة الكيان 
الصهيوني على 77% من فلس��طني )20،770 كم2(، وإلى تشريد 57% من 
الش��عب الفلس��طيني )نحو 800 ألف من أصل ملي��ون و400 ألف(؛ بينما 

جنح الصهاينة في تثبيت كيانهم الذي أسسوه وهو »إسرائيل«.
ثاني��اً: كارثة ح��رب 1967؛ حيث أخفقت األنظم��ة العربية في الدفاع 
عم��ا بقي من فلس��طني، فاحت��ل الصهاين��ة الضف��ة الغربية وقط��اع غزة؛ 
واحتلوا س��يناء املصرية واجلوالن الس��ورية، ومّت تهجي��ر نحو 330 ألف 

فلسطيني متَكّن جزء منهم من العودة بعد ذلك.
ثالثاً: الفش��ل العربي في مواجهة املشروع الصهيوني، وتراجع البعد 
لها م��ع الزمن  العربي واإلس��المي الرس��مي للقضي��ة الفلس��طينية؛ وحتُوّ

إل��ى قضية تخص الفلس��طينيني وحدهم، وقيام ال��دول العربية في البيئة 
االستراتيجية احمليطة بفلس��طني احملتلة مبنع العمل املقاوم عبر احلدود، 
مع منع ش��عوبهم وقواهم احلّية من املش��اركة الفاعلة في مشروع حترير 

فلسطني.
رابعاً: منّو املش��روع الصهيوني وجت��ّذره وتصاعد قوته، ومتكنه من 
تش��كيل لوبيات صهيونية عاملية قوية، ومتتعه بغطاء دولي يدعم بقاءه، 
وخصوص��اً من القوى الكبرى وعلى رأس��ها أميركا؛ وفرض نفس��ه كدولة 
ف��وق القان��ون؛ وحتول��ه إلى ش��رطي للمنطق��ة، وجناحه في بن��اء جيش 
حديث مس��تند إلى منظومة صناعات عس��كرية فعالة، وإلى أس��لحة غير 

تقليدية تشمل أكثر من 200 قنبلة نووية.
وجناحه في اس��تجالب أكثر من ثالثة مالي��ني و230 ألف يهودي منذ 
س��نة 1948 حتى نهاية 2017، حيث أصب��ح يتجمع في كيانه نحو %46 
م��ن يهود العالم )نحو س��تة ماليني و560 ألفاً(؛ وارتف��اع دخل الفرد لديه 
إل��ى نح��و 40 ألف دوالر أميركي س��نوياً، وهو ما ي��وازي الدخل في بعض 

دول غربي أوروبا.
خامس��اً: ضعف النظ��ام السياس��ي الفلس��طيني وفش��له، خصوصاً 
في الس��نوات اخلمس والعش��رين املاضي��ة، وتضعضع منظم��ة التحرير 
الفلسطينية وتقّزمها واهتراء مؤسساتها وعجزها، وحتّولها إلى دائرة من 
دوائر الس��لطة الفلس��طينية. وفشل منظمة التحرير في اس��تيعاب »الكّل« 
الفلس��طيني، وخصوصاً قوى املقاومة، ووجود فصائل وتيارات وش��رائح 
واس��عة -ال يقل متثيلها عن نصف الش��عب الفلس��طيني- غي��ر ممثلة في 
هذه املنظمة. والتراجع الهائل والفش��ل الكبير لدى املنظمة في التعامل مع 
اخلارج الفلس��طيني وتفعيل دوره، في الوقت الذي يثل فيه اخلارج نحو 

نصف الشعب الفلسطيني.
االنقس��ام  حال��ُة  ذل��ك  إل��ى  ُتض��اف 
التس��وية  تي��اري  وتن��ازع  الفلس��طيني 
واملقاوم��ة، ومعان��اة املنظومة السياس��ية 
الفلسطينية من إشكالية الرؤية، وإشكالية 
املؤسس��ي،  البن��اء  وإش��كالية  القي��ادة، 
وإش��كالية حتدي��د األولوي��ات واملس��ارات 

والبرامج.
سادس��اً: فش��ل القي��ادة الفلس��طينية 
-الت��ي راهن��ت عل��ى اتفاق أوس��لو 1993 
»ح��ّل  حتقي��ق  ف��ي  ق��رن-  رب��ع  ط��وال 
الدولت��ني«، وف��ي حتوي��ل س��لطة احلك��م 
الذاتي التي أنش��أتها إلى دولة فلس��طينية 
األرض  عل��ى  الس��يادة  وكامل��ة  مس��تقلة 

أبرز اإلخفاقات والنجاحات في تاريخ القضّية الفلسطينّية
بقلم: د. محسن صالح

ذكرى تهجير الشركس
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مبناس��بة الذكرى الس��نوية لتهجير الشركس ومسلمي 
ش��مال القوقاز على يد روس��يا القيصرية: »رغم مرور 154 س��نة، لم ننس هذه احلادثة احلزينة، ولن 

ننسى«.
وأضاف أردوغان: »في الذكرى ال� 154 لتهجير الشركس من وطنهم األم شمال القوقاز؛ أمتنى من 

الله أن يرحم إخواننا وأخواتنا الشركس الذين فقدوا حياتهم في تلك األثناء.
ف��ي 21 أي��ار 1864، بعد انتصار روس��يا القيصرية على ش��عوب القوقاز ف��ي وادي »كبادا« قرب 
مدين��ة »سوتش��ي« الش��هيرة، املطلة على البحر األس��ود، كان ه��ذا التاري��خ مبثابة »بداي��ة النهاية« 

للشركس، وشعوب شمال القوقاز املسلمة.
اتبعت روس��يا القيصرية سياس��ة التغيير الديوغرافي، فقامت بتهجير 1.5 مليون شركسي من 
مدن »سوتش��ي« و»توابس��ي« و»سخومي« الس��احلية، إلى مناطق س��يطرة الدولة العثمانية، وعلى 
رأسها مدينة »فارنا« )مطلة على البحر األسود( وصامسون وسينوب وطرابزون )واليات تركية مطلة 

على البحر األسود(.
وقضى خالل عمليات التهجير القسري بحسب أرقام غير رسمية ما بني 400-500 ألف شركسي، 
بس��بب األوبئة واجلوع، وُنفي معظم الش��ركس إلى منطق��ة األناضول واألج��زاء األوروبية اخلاضعة 

لسيطرة العثمانيني، ثم هاجر قسم منهم من تلك املناطق إلى سوريا واألردن.{
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طوال املئة س��نة املاضية، فمن انتفاضات موسم النبي 
موس��ى وثورات��ه ع��ام 1920، وياف��ا 1921، والبراق 
1929، وانتفاض��ة 1933، وإع��الن عز الدين القس��ام 
الكب��رى  الفلس��طينية  اجله��اد ع��ام 1935، والث��ورة 
وانطالق��ة   ،1948 فلس��طني  وح��رب   ،1939-1936
العاصف��ة 1965، والعم��ل الفدائ��ي الفلس��طيني عب��ر 
احلدود خصوصاً في أواخر ستينيات القرن العشرين 

وطوال سبعينياته.
ث��م ج��اءت االنتفاض��ة املبارك��ة 1993-1987، 
وانتفاضة األقص��ى 2000-2005، وح��روب غزة مع 
الع��دّو 2008-2009 و2012 و2014...، وانتفاض��ة 
الق��دس 2015-2017؛ وص��والً إلى مس��يرات العودة 
2018؛ إنه جهاد ونضال وإبداع ال يتوقف، فرض على 

االحتالل االنسحاب من قطاع غزة عام 2005.
ورغ��م حص��ار غ��زة وتنس��يق س��لطات رام الل��ه 
ر إمكاناته  األمن��ي مع االحتالل؛ منا العمل املق��اوم وطَوّ
النوعية، وليس من املستبعد في املستقبل الوسيط أن 
يصل إلى إمكانات وقدرات تؤِرّق املشروع الصهيوني، 

وتفرض معادالت جديدة في إدارة الصراع.
كذل��ك أُجب��ر الع��دّو الصهيون��ي على االنس��حاب 
من جنوب لبن��ان عام 2000 حتت ضرب��ات املقاومة، 
وفش��ل في حرب��ه التي خاضها ضّد لبن��ان في 2006، 
ومتكنت املقاومة من فرض معادلتها ولم يعد قادراً وال 

راغباً بالتوسع في لبنان.
وبش��كل عام، ف��إن البيئة االس��تراتيجية احمليطة 
بفلسطني حتمل في مستقبلها حتديات كبيرة للمشروع 

الصهيوني.
سادس��اً: رغم احلالة »املزرية« الراهنة للمنظومة 
السياسية الفلسطينية؛ فقد حافظ الشعب الفلسطيني 
على هويت��ه الوطنية طوال املئة عام املاضية، وش��ّكل 
مؤسسات مُتثله وتعّبر عن تطلعاته، ابتداًء من املؤمتر 
العربي الفلس��طيني 1919-1934، وم��روراً باللجنة 
العربية العليا 1936-1946، والهيئة العربية العليا 
1946-1964، ومنظم��ة التحري��ر الفلس��طينية من��ذ 

.1964
ونظم تش��كيالته ومؤسس��اته وفصائله ونقاباته 
ب��روح الش��عب الواحد، املتج��اوز للح��دود اجلغرافية 
املفروض��ة عليه؛ ف��كان ملعظمها امتدادات ف��ي الداخل 
والقضي��ة  وفلس��طني  الق��دس  وظل��ت  واخل��ارج، 
أبن��اء  جتم��ع  املش��تركة  والتطلع��ات  واالهتمام��ات 

فلسطني.
سابعاً: جنح فلسطينيو اخلارج في احملافظة على 
هويتهم الفلسطينية على مدى السبعني عاماً املاضية، 
رغم الش��تات ورغم األغلبية العددي��ة للجيلني الثالث 
والراب��ع للنكب��ة. وم��ا زال نح��و 75% من فلس��طينيي 
اخلارج يقيمون في األرض احمليطة بفلس��طني )األردن 

وسوريا ولبنان(.
وم��ا زال اجلمي��ع متمس��كني بح��ق الع��ودة إل��ى 
البي��وت والق��رى واملدن التي أُخرجوا منه��ا. كذلك كان 
لفلس��طينيي اخل��ارج دوٌر ري��ادي ف��ي قي��ادة العم��ل 
الوطن��ي الفلس��طيني، وف��ي تأس��يس معظ��م فصائله 
الفاعل��ة عل��ى األرض؛ وتوَلّ��وا قيادة منظم��ة التحرير 
الفلس��طينية نحو ثالثني عام��اً 1964-1994؛ وتركز 
العمل املقاوم املس��لح ف��ي اخلارج معظ��م الفترة التي 

سبقت انتفاضة 1987 املباركة بالداخل الفلسطيني.
وها هم فلسطينيو اخلارج اآلن ينشطون لتحقيق 
ال م��ع إخوانهم في الداخل الفلس��طيني،  التكام��ل الفَعّ
واخليري��ة  واإلعالمي��ة  السياس��ية  مناش��طهم  عب��ر 
والثقافية وغيرها. ويبرز ذلك في الفعاليات املتصاعدة 
ملؤسس��ات العودة وحقوق الالجئ��ني، وإطالق املؤمتر 

الشعبي لفلسطينيي اخلارج.
ثامن��اً: م��ا زالت الق��دس وفلس��طني ه��ي القضية 
الت��ي جتمع العرب واملس��لمني وتوحده��م، مهما كانت 
اخلالفات والنزاعات في ما بينهم. وما زالت املظاهرات 
تخرج دعماً لفلسطني من طنجة إلى جاكرتا، وما زالت 
البوصل��ة تتجه إلى فلس��طني رغم مح��اوالت البعض 

حلرفها.
رمبا ُيظهر املش��هد العام احلالي لقضية فلس��طني 
ص��ورة مؤمل��ة ومحبطة، ف��ي واقع فلس��طيني وعربي 
وإس��المي ودول��ي بئي��س، لك��ن علين��ا قراءة املش��هد 
في ض��وء حرك��ة التاري��خ، وفي ض��وء س��ن التدافع 
والتداول، وفي ضوء حاالت التش��ُكّل وإعادة التش��ُكّل، 
التي تشهدها البيئة االستراتيجية احمليطة بفلسطني، 
وفي ضوء صمود الش��عب الفلس��طيني، وثبات العمل 
املق��اوم، وفي ض��وء الطاقات املذخورة ف��ي األمة، وفي 

ضوء أزمة املشروع الصهيوني.
فكل ذلك يشير إلى أن وجود أمتنا احلالي في حالة 
اجل��زر -أو في قعر املوجة- ال ينع من توافر العناصر 
املُهِيّئة النطالقة موجة جدي��دة أكبر وأقوى فاعلية من 
املوجات التي س��بقتها؛ إن ش��اء الله.. وإن غداً لناظره 

قريب.{

استشهاد األسير عزيز عويسات نتيجة التعذيب واإلهمال الطبي
أعلن��ت مص��ادر عبري��ة مس��اء األحد استش��هاد 
األس��ير املقدس��ي عزيز عويس��ات )53 عام��اً( نتيجة 
تده��ور حالت��ه الصحي��ة بس��بب تعّرض��ه للتعذيب 

واإلهمال الطبي املتعمد داخل سجنه.
وأك��دت صحيف��ة يديع��وت العبري��ة استش��هاد 
األس��ير  عويس��ات الذي ينتمي إلى حركة حماس في 
س��جن ايشل قرب بئر الس��بع، وهو نفسه الذي سكب 

على أحد احلراس ماء ساخناً بداية الشهر.
وذكرت س��لطة مصلحة السجون اإلسرائيلية أن 
األس��ير استش��هد داخل مستشفى »أس��اف هروفيه« 
وذلك ف��ي أعقاب تعرض��ه ألزمة قلبية، وفق��اً للبيان. 
واتهم رئيس هيئة ش��ؤون األسرى واحملررين عيسى 
قراق��ع، س��لطات االحت��الل اإلس��رائيلي بقتل األس��ير 
عويس��ات، مطالب��اً بلجن��ة حتقي��ق دولي��ة ف��ي هذه 

اجلرية.
وقالت هيئة األس��رى إن جرية بشعة ومتعمدة 
ارتكب��ت بحق األس��ير الش��هيد عزيز عويس��ات الذي 

تعرض لضرب مبرح ومميت أدى إلى استشهاده.
وكان األس��ير عويس��ات يعان��ي م��ن فش��ل ف��ي 
غالبي��ة أعض��اء جس��ده، ويقب��ع ف��ي غرف��ة العناية 
املكّثف��ة في مستش��فى »أس��اف هروفي��ه«، وموصول 
بأجه��زة التنّف��س االصطناع��ي، وخضع قب��ل يومني 
لتصوير بالرنني املغناطيس��ي، وتب��نّي أنه يعاني من 

التهاب حاّد وضغط رئوي في رئته اليسرى.
وحمل نادي األس��ير واحلركة األس��يرة س��لطات 

االحتالل اإلس��رائيلي املسؤولية الكاملة عن استشهاد 
األسير عويس��ات، التي أبقت على اعتقاله رغم تيقنها 

أنه وصل إلى مرحلة خطيرة.
وأض��اف ن��ادي األس��ير، ف��ي بي��ان ل��ه، أن عدد 
األس��رى الذي��ن ارتق��وا نتيج��ة لإلهم��ال الطب��ي في 
معتق��الت االحت��الل خالل اخلم��س س��نوات األخيرة 
وصل إلى سبعة أسرى، ُيضاف لهم الشهيد عويسات 

الذي ارتقى مؤخراً.
وأوض��ح أن عدد ش��هداء احلركة األس��يرة ارتفع 
إل��ى 216 ش��هيًدا من��ذ ع��ام 1967، منهم 75 أس��يراً 
بع��د  وإعدامه��م  بتصفيته��م  ق��رار  بع��د  استش��هدوا 
االعتق��ال، و72 استش��هدوا نتيج��ة للتعذي��ب، و62 
اُستش��هدوا نتيج��ة لإلهمال الطبي، وس��بعة أس��رى 
اُستشهدوا نتيجة إلطالق النار املباشر عليهم من قبل 

جنود وحراس داخل املعتقالت.
وكان »فادي« جنل األس��ير حذر قبل أس��بوع من 
أن وض��ع والده صع��ب للغاية في ظل إج��راء عملية 
قلب مفتوح ل��ه مؤخراً، حيث متكن مع ش��قيقه وعمه 
م��ن زيارة األس��ير في مستش��فى »تل هش��ومير« يوم 
األربع��اء قب��ل املاض��ي وبدت علي��ه عالم��ات التعب 

الشديد رغم أنه في غيبوبة حتت تأثير املخدر.
وأك��د ف��ادي أنه��م الحظ��وا خ��الل الزي��ارة التي 
اس��تمرت لدقيقت��ني فقط وج��ود كدم��ات وآثار ضرب 
عند رقبة األس��ير، الفتاً إلى أنه ل��م يكن يعاني من أي 

عارض صحي قبل نقله إلى العزل االنفرادي.

ولف��ت إل��ى أن العائل��ة ال تع��رف أبداً م��اذا حدث 
لألس��ير بعد نقله من أقس��ام سجن »إيش��ل« قبل أيام 
إل��ى العزل االنف��رادي عقب قيامه بس��كب املاء املغلي 
على أحد الس��جانني، حي��ث ادعى االحت��الل إصابته 

بجلطة دماغية بشكل مفاجئ.
يش��ار إل��ى أن األس��ير عويس��ات من قري��ة جبل 
املكبر ش��رق الق��دس احملتل��ة، محكوم بالس��جن ملدة 
ثالث��ني عاماً ومعتقل منذ عام 2014، ويبلغ من العمر 

53 عاماً.{

احتجاز »عسكر« وزوجته بفندق 
السيسي على خطى ابن سلمان

في املقابل، تس��اءلت مغردة عن س��بب احتجاز الفريق عس��كر في فندق، 
وملاذا ال يس��جنونه ويحاكمونه، وبالتالي تس��تعيد الدولة األموال املختلسة، 
لكنه��ا اس��تدركت بالق��ول إن األم��ر غير بس��يط، وهن��اك حس��ابات ومصالح 

والتحالفات متشابكة لدرجة كبيرة.
كم��ا تس��اءلت مغ��ردة عم��ا إذا كان حبس أس��امة عس��كر حصل بس��بب 
»س��رقة«، أم ألنه دعم الفريق س��امي عنان الذي رش��ح نفس��ه أمام السيسي 
في االنتخابات األخيرة ثم انس��حب، ولو أنه س��رق ولم يدعم عنان فهل كانت 

السلطات ستحبسه أيضاً؟
وكتب مغرد آخر هازئاً أن أس��امة عس��كر وزوجته لم يفكرا في االختالس، 
ولكنهم��ا ي��ران بضائق��ة مالية إلى حني تس��لّمها »منحة رمضان من س��يادة 

الرئيس«.
وحتدثت األنباء عن أن الس��لطات املصرية تفاوض عس��كر -الذي وضع 
أموال��ه في حس��ابات خارجية وأخ��رى لزوجته- عل��ى إعادة األم��وال مقابل 
تسوية القضية وإغالق امللف كامالً دون نشره في اإلعالم، ولكن اخلالف يدور 

على نسبة التسوية.{

تفاعل نش��طاء مصريون م��ع األنباء املس��ّربة التي حتدثت ع��ن احتجاز 
السلطات املصرية مساعد وزير الدفاع الفريق أسامة عسكر وزوجته في فندق 
املاس��ة وس��ط القاهرة منذ أس��ابيع، وذلك للضغ��ط عليه لرد أموال اس��تولى 
عليها تقدر مبليارات اجلنيهات. وراوحت التغريدات في تناقل اخلبر بني اجلّد 

والهزل والبحث عن السبب احلقيقي وراء هذا االحتجاز.
وأش��ارت تغري��دة إلى أن الرئيس عب��د الفتاح السيس��ي كان قد كلف في 
شباط 2015 الفريق أس��امة عسكر قيادة القوات شرق قناة السويس وتنمية 
س��يناء، ورصد لذلك مبلغ عش��رة مليارات جنيه. ولفت أح��د املغردين إلى أن 
املبلغ الذي اختلسه الفريق عسكر يبلغ خمسمئة مليون جنيه، قائالً: »حاميها 

حراميها«.
وأوض��ح أح��د املغردين أن الس��لطات تفاوض الفريق عس��كر الس��ترداد 
املبالغ املالية التي متكن من تهريبها للخارج، مش��يراً إلى أن القائد العس��كري 
احملتج��ز يرفض دفع املبال��غ كاملة، وي��رى أن له نصيبا فيه��ا، كذلك يرى أن 
رتب��ة »فري��ق« -وهو م��ا زال في اخلدم��ة ولم تت��م إحالته للتقاع��د- حتميه، 

بحسب املغرد.
وحتدثت تغريدة حلس��اب حزب احلري��ة والعدالة )باإلس��كندرية( عما 
وصفته��ا بهزلي��ة جدي��دة للسيس��ي، »بع��د أن نهب ه��و وعصابته عش��رات 
امللي��ارات م��ن منح اخلليج، يح��اول أن يعيش في دور: مكافح الفس��اد، حيث 
اعتق��ل الفريق أس��امة رش��دي عس��كر مس��اعد القائد الع��ام للقوات املس��لحة 
لش��ؤون تنمية سيناء، على إثر تهم متعلقة بالفس��اد املالي على غرار ما فعله 

ولي عهد السعودية« محمد بن سلمان.

اجلهود املتبادلة في أقرب وقت، ونحن منفتحون على جميع 
أنواع التعاون في هذه املسألة«.

وفي ما يخص عالقات البلدين، أوضح أردوغان أّن تركيا 
والبوس��نة تس��عيان إلى رفع حجم التبادل التجاري بينهما 
إل��ى مليار دوالر أمريكي على املدى القصي��ر. وأّكد أّن قيادتي 
كلتا الدولتني متتلكان اإلرادة الالزمة واملطلوبة ملضاعفة هذا 

الرقم، ورفع مستوى التبادل التجاري أكثر. 
وأوض��ح أردوغ��ان أن��ه تن��اول م��ع ع��زت بيغوفيتش 
مسائل تتعلق بالعالقات السياسية واالقتصادية والتجارية 
والعسكرية والثقافية والسياحية القائمة بني البلدين، وسبل 

تطوير تلك العالقات. 
وأعرب عن أمله في أن تتيح احلكومة البوس��نية فرصة 
أكبر للش��ركات واملس��تثمرين األتراك، للعمل واالستثمار في 

مجال البنية التحتية بالبوسنة. 
وش��دد أردوغان على أهمية وحدة األراضي البوس��نية، 
مش��يراً إلى أّن أنقرة س��تواصل دعم اجله��ود الرامية إلحالل 

السالم والرخاء واالستقرار في هذا البلد. {

تعليقاً على وجود خط��ة الغتياله خالل زيارته البلقان، 
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم األحد: »إّن مثل 

هذه التهديدات لن تثنينا عن مواصلة طريقنا«.
وج��اءت تصريحات أردوغ��ان هذه ف��ي مؤمتر صحفي 
مش��ترك عق��ده م��ع بك��ر ع��زت بيغوفيت��ش رئي��س املجلس 
الرئاس��ي ف��ي البوس��نة والهرس��ك، عل��ى هام��ش زيارت��ه 

للعاصمة البوسنية سراييفو.
وفي هذا الس��ياق قال أردوغان: »هذا اخلبر وصلني من 
جهاز االستخبارات التركي، لذلك أنا موجود هنا.. فمثل هذه 

التهديدات ال تثنينا عن مواصلة طريقنا«.
وأض��اف أّن تركيا ليس��ت لديه��ا نيات جتاه البوس��نة، 
إال حتقي��ق الرخاء والوحدة لهذا البلد، واإلس��هام في نهضته 

االقتصادية.
وتط��رق أردوغان إلى مس��ألة مكافحة منظم��ة فتح الله 
غولن اإلرهابية، الضالعة في محاولة االنقالب الفاشلة التي 
ج��رت منتص��ف مت��وز 2016، وق��ال: »نتطلع إلنه��اء وجود 
منظم��ة »غولن« اإلرهابية في البوس��نة والهرس��ك من خالل 

أردوغان: 
التهديدات 
باغتيالي 
لن تثنينا 

عن مواصلة 
طريقنا
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»أونروا«: عودة سكان
 مخيم اليرموك صعبة

أعلنت األمم املتحدة، غ��داة إعالن قوات 
النظام الس��وري طرده تنظي��م »داعش« من 
جن��وب دمش��ق، أن حج��م الدمار ف��ي مخيم 
اليرموك لالجئني الفلس��طينيني في دمش��ق، 

يجعل عودة سكانه أمراً صعباً للغاية.
وبعد عملية عس��كرية اس��تمرت ش��هراً 
ض��د التنظيم تبعه��ا اتفاق إجالء ل��م يعلنه 
النظ��ام الس��وري، اس��تعادت ق��وات النظام 
االثنني املاضي، السيطرة على مخيم اليرموك 

وأحياء مجاورة في جنوب دمشق.
املخيم��ات  أكب��ر  اليرم��وك  وُيع��د 
الفلس��طينية ف��ي س��وريا، وكان يعيش فيه 
قبل ان��دالع النزاع 160 ألف ش��خص بينهم 
س��وريون. لك��ن احل��رب، التي وصل��ت إلى 
املخي��م ف��ي ع��ام 2012 وعرضت��ه للحصار 

والدمار، أجبرت سكانه على الفرار.
وقال املتحدث باسم وكالة األمم املتحدة 
الفلس��طينيني  الالجئ��ني  وتش��غيل  إلغاث��ة 
)أون��روا( كري��س غاني��س لوكال��ة »فرانس 
برس«، إن »اليرموك اليوم غارق في الدمار، 
ويكاد لم يس��لم أي منزل من الدمار«، مضيفاً 
أن »منظومة الصحة العامة، املياه، الكهرباء 
واخلدم��ات األساس��ية كلها تضررت بش��كل 
كبي��ر«. وتاب��ع: »ركام ه��ذا الن��زاع الع��دمي 
الرحم��ة منتش��ر في كل م��كان. وف��ي أجواء 
مماثلة، من الصعب تخيل كيف يكن للناس 

العودة«.

زوكربرغ يعتذر
 أمام البرلمان األوروبي

»أنا آس��ف«.. بهذه العبارة ق��ّدم املدير 
التنفيذي لشركة »فايسبوك« مارك زوكربرغ 
اعتذاره أمام البرملان األوروبي، على غرار ما 
كان فع��ل أمام النواب األميركيني قبل ش��هر، 
وذلك بسبب الثغرات التي ظهرت في موقعه 
حماي��ة  مج��ال  ف��ي  االجتماع��ي  للتواص��ل 

املعطيات الشخصية ملستخدمي املوقع.
إال أن جلسة االستماع هذه أثارت غضب 
بع��ض الن��واب ألن الوق��ت ال��ذي خص��ص 
لألس��ئلة كان أطول بكثير م��ن األجوبة التي 
قدمه��ا الش��اب األميرك��ي ال��ذي ارت��دى بزة 
داكن��ة مع ربط��ة عن��ق نبيذية الل��ون، وبدا 
عليه بعض التوتر وجلس إلى جانب رئيس 

البرملان انطونيو تاجاني.

استعدادات أميركية الستخدام 
الـ»فيتو« لحماية »إسرائيل« 

أك��دت الوالي��ات املتح��دة رفضها تأمني 
حماية دولية للش��عب الفلسطيني، في أولى 
جلسات التشاور حيال مش��روع قرار قدمته 
الكويت ف��ي مجلس األمن، م��ا زاد التوقعات 
بال���  الق��رار  إلس��قاط  واش��نطن  باس��تعداد 
»فيتو« عند طرحه عل��ى التصويت في وقت 

الحق األسبوع املقبل.
ف��ي  ب��ارز  ديبلوماس��ي  مص��در  وأك��د 
نيوي��ورك، أن الواليات املتحدة »لن تس��مح 
بتبّن��ي أي ق��رار أو موق��ف في مجل��س األمن 
يش��كل إدان��ة إلس��رائيل«، وه��و م��ا يجع��ل 
خ��ارج  اإلس��رائيلي  الفلس��طيني  الص��راع 
مجل��س األم��ن بق��رار أميرك��ي، عل��ى رغ��م 
احمل��اوالت العربي��ة املتك��ررة اللج��وء إل��ى 
اإلس��رائيلية.  اجلرائ��م  عل��ى  رداً  املجل��س 
وأض��اف املص��در أن »ال��دول العربي��ة ف��ي 
املقابل لن تقبل بق��رار ال يتضمن لغة محددة 
تدين انتهاكات االحتالل واالستيطان وتؤكد 

حل الدولتني، وبالتالي فإن صدور القرار عن 
مجلس األمن مستبعد جداً«.

ورّجح��ت مص��ادر املجل��س، أن تدع��و 
الكويت إلى جلس��تي مشاورات أو ثالث بعد 
اجللس��ة األول��ى التي ُعق��دت مس��اء االثنني 
املاض��ي، وأن تبق��ى عل��ى تنس��يق دائم مع 
البعثة الفلس��طينية ف��ي األمم املتحدة، على 
أن يتح��دد موع��د التصويت مطلع األس��بوع 

املقبل.

»إسرائيل« تؤكد تدمير 
20 هدفًا إيرانيًا في سورية

»ليل��ة  تفاصي��ل  »إس��رائيل«  كش��فت 
الصواري��خ« التي ش��هدها اجل��والن احملتل 
مطل��ع الش��هر، كما كش��فت عن اس��تخدامها 
املقاتل��ة أف– 35، للم��رة األولى ف��ي العالم. 
وأق��ر قائد س��الح اجل��و اإلس��رائيلي عميكام 
نورك��ني بأن 32 صاروخ��اً أطلقت في اجتاه 
إس��رائيل اعُترض��ت أربع��ة منها، وس��قطت 
بقية الصواريخ خارج إسرائيل«، مشيراً إلى 
أن سالح اجلو »دمر أكثر من 20 هدفاً إيرانياً 
ف��ي س��ورية«، وأقر ب��أن الدفاع��ات اجلوية 
الس��ورية »أطلقت أكثر من 100 صاروخ في 
اجتاه الطائرات اإلس��رائيلية. ورداً على ذلك 

مت تدمير بطاريات مضادة للطائرات«.
وع��رض نورك��ني، ف��ي اجتم��اع لق��ادة 
س��الح اجل��و من نح��و 20 دولة ف��ي العالم، 
في »هرتس��ليا«، سلس��لة من الهجمات التي 
نفذه��ا الطيران اإلس��رائيلي ض��د أهداف في 
الشرق األوس��ط، مبرزاً كون »إسرائيل« أول 
من استخدم طائرات »أف 35« في العالم في 
تنفيذ هجمات. وعرض صورة للطائرة وهي 
حتلق ف��وق بيروت، وقال إنه مت بواس��طتها 

تنفيذ هجومني في الشرق األوسط.

قوات مرتبطة بإيران تنسحب 
من مناطق في جنوب سوريا

قال��ت مصادر مطلع��ة إن قوات مرتبطة 
بإيران انس��حبت من بعض مناطق محافظة 
القط��ع  باجت��اه  س��وريا،  جنوب��ي  درع��ا 
العس��كرية التابع��ة للنظام بأقصى ش��مال 

احملافظة وإلى العاصمة دمشق.
وفي تصريحات منفصلة ل�»األناضول« 
أّك��دت املص��ادر انس��حاب جزء م��ن عناصر 
ميليش��يا »حزب الله« من أحياء مدينة درعا 
وبلدت��ي عتم��ان وخرب��ة غزال��ة املجاورتني 
لألوتوستراد الدولي الرابط بني العاصمتني 
عمان.وعل��ى  واألردني��ة  دمش��ق  الس��ورية 
 3 خرج��ت  املاضي��ة،  الثالث��ة  األي��ام  م��دار 
أرتال عس��كرية تابعة للميليشيات املرتبطة 
بإيران م��ن املناط��ق املذكورة، ض��ّم آخرها، 
حافالت وسيارات دفع رباعي، بعضها مزود 
برشاش��ات وقواعد إطالق صواريخ، تزامناً 
م��ع حتليق مكث��ف لطيران االس��تطالع فوق 

املنطقة.

تقرير إسرائيلي: بداية 
نهاية حكم عباس

نش��رت صحيفة »هآرتس« اإلسرائيلية 
أن األوساط االستخبارية في الدولة العبرية 
ت��رى في نق��ل الرئي��س الفلس��طيني محمود 
عب��اس إلى املستش��فى، واملؤش��رات لتفاقم 

صحته، »بداية نهاية حكم الرئيس«. 
وحتدثت الصحيفة عن ظهور مؤشرات 
أخرى في األش��هر األخيرة تتيح االس��تنتاج 
أن صح��ة عب��اس البالغ من العم��ر 82 عاماً 
ليس��ت عل��ى ما ي��رام، موضح��ة أن الرئيس 
تعرض في األسابيع األخيرة لضغوط قوية، 
في ظ��ل زياراته اخلارجي��ة املتعددة للبحث 
في تطورات القضية الفلسطينية مع الزعماء 
األجان��ب. وج��اء ف��ي التقري��ر أن الس��نوات 
الكبيرة واملشاكل الصحية قد يكون لها تأثير 
على بعض قرارات عباس في الفترة األخيرة، 
مبا في ذلك التصريحات املثيرة للجدل التي 
حّم��ل فيها اليه��ود ق��دراً من املس��ؤولية عن 
احملرقة »الهولوكوس��ت«، وإص��رار الرئيس 
على قطع املس��اعدات عن قط��اع غزة في ظل 
اخلالفات بني الس��لطة الفلس��طينية وحركة 
املقاوم��ة االس��المية »حم��اس«. ونقلت عن 

األعم��ال  ان ج��دول  الل��ه،  رام  ف��ي  مص��ادر 
اليومي��ة لعباس ف��ي الضفة ق��د قلّص، وأن 
تقلبات ظهرت في سلوك الرئيس. وأضافت: 
»يرى املسؤولون األمنيون اإلسرائيليون في 
ذلك بداية نهاية حكم عباس، غير أن من غير 
الواضح كم من الوقت س��وف تستغرق هذه 

احلال«.

الفلسطينّيون يطلبون من 
الجنائّية الدولّية تحقيقًا كاماًل

قّدم وزير اخلارجية الفلسطيني رياض 
املالك��ي أم��س، طلباً ال��ى احملكم��ة اجلنائية 
الدولي��ة إلج��راء حتقي��ق كامل ف��ي اتهامات 
إلس��رائيل بانته��اك حق��وق اإلنس��ان عل��ى 
األراضي الفلسطينية، قائالً إن األدلة دامغة. 
وه��ذا الطل��ب ال��ذي يطل��ق علي��ه طلب 
»إحال��ة« يعطي املدعية العام��ة في احملكمة 
اجلنائية الدولية الت��ي تتخذ الهاي مقراً لها 
سنداً قانونياً لتجاوز حدود التحقيق األولي 

الذي بدأه مكتبها في كانون الثاني 2015.
ومن س��لطة احملكمة اجلنائي��ة الدولية 
النظ��ر ف��ي القضايا املتعلق��ة بجرائم احلرب 
واإلبادة اجلماعية واجلرائم ضد اإلنس��انية 
عل��ى أراضي 123 دول��ة موقع��ة لذلك. ولم 
ألن  ولك��ن  احملكم��ة  ال��ى  إس��رائيل  تنض��م 
الفلس��طينيني انضم��وا إليها، يك��ن مالحقة 
إس��رائيليني بجرائ��م ارتكبت عل��ى األراضي 

الفلسطينية.

»هيومن رايتس« تحّض
على مقاطعة كأس العالم

حضت منظمة »هيومن رايتس ووتش« 
قادة العال��م على االمتناع ع��ن حضور حفل 
افتت��اح كأس العال��م في روس��يا املق��رر في 
14 الش��هر املقبل، ما لم تتعهد موسكو، أبرز 
حلفاء دمش��ق، بحماية املدنيني في س��ورية 
املدي��ر  وق��ال  للفظاع��ات«.  »ح��د  ووض��ع 
التنفي��ذي للمنظم��ة كيني��ث روث ف��ي بيان: 
»باستضافتها أحد أكثر األحداث متابعة في 
العال��م، تغازل روس��يا الرأي الع��ام العاملي 
وتبح��ث ع��ن االحت��رام«. وأض��اف: »عل��ى 
زعم��اء العالم أن يظهروا للرئيس )الروس��ي 
فالديي��ر( بوت��ني أنه ما لم يغّير سياس��اته 
ويضع حداً للفظاعات الت��ي ترتكبها القوات 
السورية والروس��ية، فلن يكونوا إلى جانبه 

في املنصة الرسمية ليلة االفتتاح«.

نداء عاجل من »أونروا« 
إلنقاذ القطاع الصحي في غزة

أع��رب املف��وض العام ل��� »وكال��ة األمم 
الفلس��طينيني  الالجئ��ني  لغ��وث  املتح��دة 
وتش��غيلهم« )أون��روا( بيي��ر كرينب��ول عن 
صدمت��ه مم��ا رآه م��ن مش��اهد قاس��ية م��ن 
آث��ار عل��ى أجس��اد الفلس��طينيني املصاب��ني 
بالرصاص اإلس��رائيلي، موجهاً نداًء عاجالً 
إلنق��اذ القط��اع الصح��ي ف��ي قطاع غ��زة من 

االنهيار.
وق��ال كرينب��ول خالل مؤمت��ر صحافي 
عقده في مقر رئاسة »أونروا« في مدينة غزة، 
للم��رة األولى من��ذ انطالق »مس��يرة العودة 
وكس��ر احلص��ار«، إن��ه زار عي��ادة صحي��ة 
تابعة ل�»أون��روا« في خ��ان يونس )جنوب 
القط��اع(، ومرك��ز إع��ادة التأهي��ل ف��ي دي��ر 
البلح )وس��ط القطاع(، ومستش��فى الشفاء 
في مدين��ة غزة، وخرج بانطباع أن »الوضع 
الصحي خطير للغاية« وأن »كثراً في العالم 
يسيئون تقدير حجم الكارثة التي حدثت في 

القطاع منذ أحداث مسيرات العودة«.

لقطات سريعة

الكشف عن اتصاالت أمريكية
مع التيار الصدري بعد االنتخابات

كش��ف مس��اعد كبير لرج��ل الدين الش��يعي العراق��ي، مقت��دى الصدر، عن 
اتص��االت أمريكية م��ع تياره. وق��ال إن الوالي��ات املتحدة تواصل��ت مع أعضاء 
بالكتل��ة السياس��ية الت��ي يرأس��ها خصمه��ا الس��ابق الص��در، بع��د ف��وزه ف��ي 
االنتخاب��ات البرملانية، الذي وضعه في موقف قوي يتيح له التأثير في تش��كيل 

احلكومة اجلديدة.
ويضع فوز الصدر املفاجئ واشنطن في موقف محرج. فقد قام جيش املهدي 
التابع له بانتفاضات مس��لحة ضد القوات األمريكية، بعد إطاحة صدام حس��ني 

في 2003.
وإذا كان للص��در تأثير قوي ف��ي اختيار رئيس ال��وزراء اجلديد، فقد يتعني 
على الواليات املتحدة العمل معه لتأمني مصاحلها في العراق، أحد أهم حلفائها 

العرب، الذي يرتبط أيضاً مع إيران بعالقات وثيقة.
وقال ضياء األس��دي، املساعد الكبير للصدر، إنه ال توجد محادثات مباشرة 

اس��تخدام  ج��رى  لك��ن  األمريكي��ني،  م��ع 
وسطاء لفتح قنوات مع أعضاء من حتالف 
)س��ائرون( الذي يقوده الزعيم الش��يعي. 
موق��ف  ع��ن  »س��ألوا  لرويت��رز:  وأض��اف 
التيار الصدري عندما يتولى الس��لطة، هل 
س��يعيدون إل��ى الوجود أو يس��تحضرون 
توظيف��ه؟  يعي��دون  أم  امله��دي  جي��ش 
ه��ل س��يهاجمون الق��وات األمريكي��ة ف��ي 

العراق؟«.
وقال: »ال عودة إلى املربع األول، نحن 

ال ننوي امتالك أي قوة عسكرية غير قوات اجليش والشرطة واألمن الرسمية«.
وم��ن املعتق��د أن ل��دى الوالي��ات املتحدة نحو 7 آالف عس��كري ف��ي العراق 
حالي��اً، رغم أن وزارة الدف��اع األمريكية أقرت فقط بوج��ود 5200، ويقوم هؤالء 

في الغالب بتدريب وتقدمي املشورة للقوات العراقية.
ويعارض كل من واش��نطن والص��در، تغلغل نفوذ إيران ف��ي العراق، حيث 
تس��لح طهران وتدرب ومتول فصائل ش��يعية، وتقيم عالقات وثيقة مع كثير من 

السياسيني.
وحقق الصدر عودته السياس��ية املفاجئة، مس��تفيداً من االستياء الشعبي 
جت��اه إيران وم��ا يقول بع��ض الناخبني إنها نخبة سياس��ية فاس��دة في بغداد 

تدعمها طهران.
وهددت الواليات املتحدة بفرض »أقوى عقوبات في التاريخ« على إيران ما 
لم تقم بتغييرات كبيرة، مبا في ذلك التخلي عن برنامجها النووي، واالنس��حاب 

من احلرب األهلية السورية.
وس��يدفع ذلك إيران على األرجح إلى الدفاع عن مصاحلها بقوة في العراق، 

حيث تتنافس على النفوذ مع واشنطن.
ووجه��ت كتلة )س��ائرون( دع��وة إلى الس��فير اإليراني في بغ��داد حلضور 
اجتماع لدبلوماس��يني كبار األس��بوع املاضي. وقال األس��دي إن الس��فير اعتذر، 

وقال إنه ال يكنه احلضور.
ويجتم��ع الص��در م��ع زعم��اء العديد م��ن الكت��ل، ويح��دد ش��روطاً لدعمه 
للمرش��حني ملنص��ب رئيس ال��وزراء. ويقول إنه يريد مرش��حاً يرف��ض الطائفية 
والتدخل اخلارجي والفس��اد. ولن يتولى الصدر املنصب؛ ألنه لم يرش��ح نفسه 

في االنتخابات.
ول��م تس��تبعد كتلة الصدر تش��كيل ائت��الف مع الكتل��ة الت��ي يقودها أقوى 
حلفاء إيران، هادي العامري، ما دام س��يتخلى عما يقول األس��دي إنها سياسات 
طائفي��ة ويصبح وطنياً عراقياً. وقال األس��دي: »لم نعقد اجتماعاً رس��مياً معهم 
)اإليراني��ني(. أحيان��اً نتلقى بعض االتص��االت املرتبطة مبا ي��دور حالياً. لكن ال 

يكن اعتبار هذا اجتماعاً أو نقاشاً حول أي قضية«.
ووجهت االنتخابات ضربة لرئيس الوزراء املنتهية واليته، حيدر العبادي، 
الذي ح��ل »ائتالف النص��ر« بقيادته ثالث��اً. لكن دبلوماس��يني غربيني ومحللني 
يقول��ون إن العبادي، وهو مهندس تلقى تعليما في بريطانيا، ال يزال لديه أوراق 

يكنه اللعب بها.
ويبدو أنه س��يخرج مرشحاً كحل وسط مقبول من جميع األطراف؛ ألنه أدار 

املصالح املتنافسة للواليات املتحدة وإيران خالل واليته.{

رش��ق عش��رات الفلس��طينيني، يوم االثنني، وفداً أمريكي��اً بالبيض 
واألحذية، في مدينة بيت حلم جنوبي الضفة الغربية احملتلة، احتجاجاً 

على قرار الرئيس األمريكي بشأن مدينة القدس.
ونظم عشرات النشطاء وقفة أمام النادي األرثوذكسي في بيت حلم 
احتجاجاً على حفل تنظمه القنصلية األمريكية في القدس لتخريج عدد 

من الفلسطينيني كانوا قد شاركوا في دورات.
وقال مش��اركون في االحتج��اج إنهم لن يقبلوا تنظي��م أي فعاليات 

أمريكية داخل األراضي الفلسطينية.
ورفع املشاركون في الوقفة التي دعا لها نشطاء، األعالم الفلسطينية 

والفتات منددة بالسياسة األمريكية جتاه قضيتهم.
وأضاف��وا أنهم يحتجون على قرار الرئي��س األمريكي دونالد ترامب 

اعتبار القدس عاصمة إلسرائيل، ونقل السفارة إليها.{

فلسطينيون يرشقون وفدًا أمريكيًا
باألحذية والبيض 
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عداء التّيار الصدري إليران
وهم متجّدد

عندم��ا التقي��ت مقتدى الص��در في الكوفة أواس��ط 
نيس��ان 2003 ف��ي أول ظه��ور ل��ه على الشاش��ة، كان 
الش��اب الصاعد س��ليل العائلة الصدرية ق��د أجهز قبل 
يوم��ني، عل��ى أول خصوم��ه داخ��ل البيت الش��يعي، إذ 
متك��ن أنصاره ف��ي النجف من قتل عب��د املجيد اخلوئي 
رج��ل الدين الش��يعي الق��ادم من لن��دن، ضرباً وس��ط 
ش��وارع النجف ب�»القامات« والس��يوف، وهو الذي بدأ 
فور عودته للعراق بجمع من أطلق عليهم »التكنوقراط« 

للعمل معهم بعد سقوط نظام صدام حسني.
ورغ��م أن اخلالف يعود ألس��باب عدي��دة، ال مجال 
لذكره��ا هنا، لك��ن هذا املش��هد يثل أول مواق��ف التيار 
الصدري جتاه التيار الش��يعي املقرب م��ن التكنوقراط 
الش��عبية،  قاعدته��م  ضآل��ة  رغ��م  الذي��ن  واملدني��ني، 
اس��تخدمهم الصدر أدوات جتميل لتياره الطائفي الفائز 

باالنتخابات.
لم يكن الصدام مع اخلوئي سوى فاحتة النزاعات 
ب��ني تي��ار الصدر، ال��ذي يث��ل فق��راء الش��يعة وباقي 
التي��ارات الش��يعية التقليدي��ة، ف��ي امت��داد للخ��الف 
القائم بني ما يس��مى احلوزة الناطقة التي نظر لها والد 
مقتدى، املرجع الشيعي محمد صادق الصدر، واحلوزة 
الصامتة الت��ي عنى فيها حينها، املرجعيات الش��يعية 
املنافس��ة له في ق��م والنجف، هذا اخل��الف الذي وصل 
ذروت��ه باغتيال محمد ص��ادق الصدر ف��ي العراق، في 
هجوم كثيراً ما يتهم فيه نظام صدام، رغم أن الكثير من 
الش��هادات والدالئل تشير إلى أن املس��ؤول عن اغتياله 
ه��م منافس��وه الش��يعة الذي��ن كان ينبزه��م باحل��وزة 
الصامتة، خصوص��اً بعد خطوته غير التقليدية بإقامة 
صالة اجلمعة في ظل حكم صدام، وهو ما س��بق وأكده 

لي اثنان من قادة التيار الصدري بعد سقوط بغداد.
كثي��رون ظنوا حتوي��ل الصدر إلى حليف ش��يعي 
ضد إيران أم��راً ممكناً، خصوصاً بعد تصاعد اخلالفات 
ب��ني الصدريني وأنصار التيارات الش��يعية في النجف، 
ووقوع مواجهات محدودة بني جيش املهدي والواليات 
املتح��دة ف��ي النج��ف والكوف��ة ومدينة الص��در، خالل 
العام��ني اللذي��ن أعقبا س��قوط بغ��داد، في وق��ت كانت 
فيه املقاومة العس��كرية لالحتالل تش��تعل في املناطق 
الس��ّنية، ما ولد ش��عوراً بإمكانية التعاون والتنس��يق 
ب��ني احملوري��ن املعارض��ني لالحتالل، وبن��اء على هذه 
اخلالف��ات الثانوية، بنت حركات س��ّنية آم��االً عريضة 
على التيار الصدري، متجاهلة التباين الطائفي العميق 
وتاريخ احلركة الصدرية، التي رغم نزاعاتها السلطوية 
م��ع غرمائه��ا، إال أنها تلتقي مع احلركات الش��يعية في 

منطلقاتها الرئيس��ية وأهدافها ومرجعيتها احلديثة في 
العراق، التي أطلقها محمد باقر الصدر، الزعيم الشيعي 
الذي أي��د ث��ورة اخلميني مبقولت��ه: »ذوبوا ف��ي اإلمام 
اخلميني كما ذاب هو في اإلسالم« قبل أن يعدمه صدام 

حسني.
من��ذ ذل��ك الوق��ت ب��دأت حال��ة »الوه��م املتجدد« 
في نظ��رة بعض القي��ادات الس��نية في الع��راق للتيار 
الص��دري، وأصب��ح الصدري��ون وبعض رج��ال الدين 
الش��يعة الذين وصفوا بالعروبيني كاخلالصي وغيره، 
حلف��اء سياس��يني في هيئ��ات أريد لها أن تك��ون عابرة 
للطائفية، وهي فكرة سديدة لعالج املرض الطائفي، إن 
لم يكن الدواء فاس��داً، وبع��د أن علقت صور الصدر عام 
2004 ف��ي معقل س��ني كاألعظمية، اس��تيقظت األحياء 
الس��نية في بغداد ذات صباح ومنها األعظمية نفس��ها، 
عل��ى وق��ع غ��زو ميليش��يات جي��ش امله��دي الصدرية 
ألحيائه��م، وب��دأت منذ عام 2005 حت��ى حادثة تفجير 
س��امراء عام 2006، سلس��لة منظمة من أعمال اخلطف 
والتعذيب والتهجير والقتل باملثقاب الكهربائي، طالت 
مناط��ق الس��نة في بغ��داد وديال��ى وغيره��ا، ووصلت 
مبك��راً للقيادات السياس��ية نفس��ها، حتى قتل ش��قيق 
نائ��ب رئي��س ال��وزراء صالح املطل��ك، بع��د خطفه عند 
منطقة الشعلة ش��مال بغداد، وبعدها قتل شقيق نائب 

رئي��س اجلمهورية طارق الهاش��مي، وكذل��ك املئات من 
الشخصيات الدينية املنضوية في هيئة علماء املسلمني 

بقيادة الشيخ الراحل حارث الضاري.
ومع ذل��ك فقد اس��تمرت مح��اوالت تق��دمي تيارات 
طائفي��ة غارقة ف��ي أعمال دموي��ة، على أنه��ا »خيارات 
وطني��ة« ملجرد خالفاتها الداخلية م��ع »إخوة الكفاح«، 
خصوص��اً م��ن قب��ل بع��ض حكوم��ات ال��دول العربية 
التي فش��لت ف��ي مواجهة النف��وذ اإليراني ف��ي العراق، 
فأخذت تفك��ر في حلول م��ن داخل الصندوق الش��يعي 
املتنف��ذ ف��ي الع��راق، لنج��د أن »اإلم��ارات«، في خضم 
تبنيه��ا ملش��روعات الطاق��ة املتج��ددة البيئي��ة، غرقت 
ف��ي »الوهم املتج��دد« برؤيتها مع الس��عودية إلمكانية 
مواجه��ة النفوذ اإليراني في الع��راق، من خالل محاولة 
اجتذاب تيارات شيعية بطلب أمريكي، إذ انفقت املاليني 
الجت��ذاب قيادات ش��يعية م��ن التيار الص��دري وغيره 
من ش��يوخ العشائر الش��يعية، وترتيب لقاءات لهم مع 
قيادات س��نية عراقي��ة، قبل أن تذه��ب كل هذه اجلهود 
س��دى مع انتخابات ع��ام 2010 عندما انحاز الش��ارع 
الش��يعي بالكامل النتخاب األح��زاب الدينية التقليدية 

املوالية إليران.
وف��ي االنتخاب��ات األخيرة، ف��إن منطل��ق الدعاية 
الت��ي رّوج��ت لتحال��ف »س��ائرون«، تقوم عل��ى تكرار 
التأم��ل من داخ��ل الصندوق نفس��ه، بالتركيز على عدة 
إطالق��ات ال تقف على قدم��ني، بينه��ا أن التحالف يضم 
»مدني��ني وش��يوعيني«، م��ع أن ه��ذه الق��وى محدودة 
القاعدة الشعبية ولم تفز في أي انتخابات ماضية بأي 
مقاع��د نيابية تذكر، كما قالت ذلك هيفاء األمني، الفائزة 
الش��يوعية باالنتخابات ضمن حتالف »س��ائرون«، إذ 
قال��ت إن قاعدتهم االنتخابية مح��دودة، ولذلك فهي لم 
ترب��ح باالنتخاب��ات املاضية، وبالتأكي��د إن فوز التيار 
ب���17 مقع��داً ف��ي بغ��داد ل��م يكن بس��بب تفش��ي الفكر 
اليس��اري املاركس��ي ف��ي مدينة الص��در، ب��ل كان »فدا 

السيد« كما يقول أنصار الصدر.
وبع��د انتخابات 2018، فإن املقبل لن يختلف عما 
مضى، فكل نظري��ات الوهم املتج��دد مت جتريبها، لذلك 
فإن خالفات التيار الصدري مع منافس��يه داخل البيت 
الشيعي، س��تجري معاجلتها ترغيباً أو ترهيباً من قبل 
إي��ران، رب البيت الش��يعي، وس��يبقى الزعيم الصدري 
مجرد ظاهرة فلكلورية ش��عبوية لالس��تهالك الدعائي، 
تعم��ل في إطار التوافق الش��يعي الع��ام املوالي إليران، 
وكم��ا حص��ل ف��ي كل االنتخاب��ات املاضية، ف��إن الكتل 
الش��يعية الكب��رى، س��تنجح عل��ى األغلب ف��ي االتفاق 
على تش��كيل حكومة، س��واء بوج��ود التي��ار الصدري 
سيش��ارك  »س��ائرون«  تي��ار  أن  واألرج��ح  دون��ه،  أو 
التحالف��ات  أم��ا  م��رة.  كل  كم��ا  بالنهاي��ة  باحلكوم��ة 
الس��نية التي تش��تتت أصوات قاعدتها االنتخابية بني 
قائم��ة العب��ادي وقائمت��ي الوطنية والقرار، فس��تتركز 
جهودها على التصارع على املواقع احلكومية الثانوية 
وال��وزارات امل��درة للعقود املالي��ة، والبحث ع��ن رواية 
جديدة لصناعة »وهم متجدد« جلمهورها، في محاولة 
للهروب من ق��راءة واقعية بعد 15عاماً، تقول إن وضع 
العرب الس��نة في منظوم��ة الدولة العراقي��ة اجلديدة، 
سيبقى مهمش��اً ومهش��ماً، ما دامت القوى التي تسيطر 
على الشارع الشيعي والكردي ذات توجهات طائفية أو 
قومية كردية، وخيار اإلقليم الس��ّني الذي يثل منطلقاً 

للحل لن ينجح دون فرضه بالقوة.{

بقلم: وائل عصام 

الكونغرس األميركي يراجع بيع ذخائر دقيقة التوجيه للسعودية واإلمارات
التعلي��ق، بينم��ا أكدت مصادر في اإلدارة والكونغ��رس، أّنه جتري حالياً عملية مراجعة غير رس��مية مدتها 
40 يوماً، لبيع الذخائر للدولتني. ومت إطالع جلنة العالقات اخلارجية في مجلس الش��يوخ وجلنة الشؤون 
اخلارجي��ة في مجلس الن��واب، على األمر، وطلب املش��ّرعون من اإلدارة مزيداً من املعلوم��ات، التي قال أحد 

معاوني الكونغرس إّنها لم تقّدم بعد.
وبينما رفض متحدثون باسم اللجنتني التعليق، لم يرد املسؤولون السعوديون واإلماراتيون بعُد على 

طلبات للتعليق ل�»رويترز«.
وس��تثار القضية على األرجح، هذا األس��بوع، عندما يدلي وزير اخلارجية، مايك بومبيو، بشهادة أمام 
جلنتي العالقات اخلارجية والش��ؤون اخلارجية، للمرة األولى، منذ تأكيد مجلس الش��يوخ ترش��يح رئيس 

وكالة املخابرات املركزية »سي آي إيه« السابق ملنصبه اجلديد، الشهر املاضي.
ويعتبر ترامب مبيعات األس��لحة س��بيالً إليج��اد الوظائف في الوالي��ات املتحدة، وأعل��ن عقد صفقات 

مبليارات الدوالرات منذ توليه السلطة، في كانون الثاني 2017.
وقام، في بعض األوقات، بدور شخصي بإقرار مبيعات األسلحة األميركية في اخلارج، ما يسلّط الضوء 
عل��ى عزمه على تعزيز موقع الواليات املتحدة، املهيمنة على جتارة األس��لحة العاملية، في ذلك املجال، على 

الرغم من مخاوف املدافعني عن حقوق اإلنسان واملنادين باحلد من جتارة السالح.
وجرى الس��ماح ألعضاء رئيس��يني في الكونغرس، مبن فيهم رئيس��ا اللجنتني، بالقي��ام مبراجعة غير 

رسمية ملبيعات األسلحة الكبرى لدول أخرى، واعترضوا في بعض األوقات على صفقات وأّجلوها ألشهر.
فق��د عّطل الس��ناتور ب��وب كورك��ر، الرئيس اجلمه��وري للجن��ة العالق��ات اخلارجية، صفق��ات كبرى 
للس��عودية واإلم��ارات ودول خليجية أخ��رى، معظم العام املاض��ي، على خلفية حصار قط��ر، قبل أن يرفع 

»جتميده« في مطلع هذا العام.
بيد أّنه إذا أراد الرئيس لصفقة أن متضي قدماً على الرغم من اعتراض املشرعني، فال يكن إيقافها إال إذا 

أقر الكونغرس تشريعاً يعرقل الصفقة. ولم يقّر الكونغرس تشريعاً من هذا القبيل باملطلق.{

ذك��رت مصادر ل�»رويت��رز«، يوم الثالث��اء، أّن إدارة الرئي��س األميركي دونالد ترام��ب، التي تعمل على 
زيادة صادرات األس��لحة، طلبت من الكونغرس مراجعة بيع أكثر من 12 ألفاً من الذخائر الدقيقة التوجيه، 

إلى السعودية واإلمارات.
وألقى ترامب بثقله السياس��ي وراء مس��عى زيادة صادرات األسلحة، للمس��اعدة في منو الوظائف في 
الداخ��ل. وكان��ت إدارته قد وافق��ت، العام املاضي، عل��ى بيع ما تبلغ قيمته نحو س��بعة ملي��ارات دوالر من 

األسلحة الدقيقة التوجيه، للسعودية.
وأثارت تلك الصفقة مخاوف بعض أعضاء الكونغرس، بش��أن استخدام األسلحة األميركية في احلملة 
التي تقودها السعودية ضد احلوثيني في اليمن، ومقتل آالف املدنيني هناك، منذ آذار 2015، وال يكن حتديد 

قيمة الصفقات التي تخضع للمراجعة حالياً.
و»رايثيون« هي أكبر مصنع للذخائر دقيقة التوجيه في الواليات املتحدة. ورفض مس��ؤول في الشركة 

مسؤول بالمفوضية العليا
يكشف »تزوير« االنتخابات العراقية

كش��ف مصدر مس��ؤول في املفوضية العلي��ا لالنتخابات في الع��راق، عن حدوث عملي��ات »تزوير« 
جرت في عدد من احملافظات، ووصف االنتخابات بأنها »باطلة«.

ونقل موقع »السومرية نيوز« عن عضو في مجلس املفوضني قوله إن »أحد أعضاء مجلس املفوضني 
باملفوضية العليا لالنتخابات كش��ف حقائ��ق دامغة عن تزوير االنتخابات واخلروق��ات التي طالتها في 
عدد من احملافظات«. وأوضح املصدر أن »املفوضية فقدت الس��يطرة بعد تفجر اخلالفات داخلها بس��بب 

كشف هذا املفوض لعمليات التزوير وسط تهديدات متبادلة«. 
من جهته، أصدر مجلس املفوضني في مفوضية االنتخابات بياناً قال فيه إن »عضو املجلس الدكتور 
سعيد كاكي سيعقد ظهر األربعاء، مؤمتراً صحفياً حول االنتخابات«. وأضاف أن »كاكي تعرض للتهديد 
بالقت��ل هو وعائلته م��ن إحدى اجلهات السياس��ية املتضررة من نتائج االنتخاب��ات وإجباره على تقدمي 

استقالته أو الظهور في وسائل اإلعالم لغايات تخص تلك اجلهة السياسية«. 
وكانت العديد من الكتل السياس��ية، وال س��يما في محافظة كركوك، قد أبدت اعتراضها على عمليات 

»تالعب وتزوير« في االنتخابات، داعية إلى إعادة فرز األصوات وعدها يدوياً.{
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هكذا ُيبدل النظام السوري الديموغرافيا بقوانين التهجير والترحيل
مع دخول نظام بشار األس��د املرحلة األخيرة من 
حملته العسكرية إلحكام السيطرة على أجزاء رئيسة 
م��ن س��ورية، فإن��ه ُيغّي��ر قوان��ني التخطي��ط املدني، 
ويرم��ي إلى اب��راز وقائع ديوغرافي��ة جديدة. ويأمل 
على املنوال هذا بترسيخ مكاسبه على األرض وإعادة 

رسم وجه سورية بشكٍل ُيالئم مصاحله.
واملث��ال األخير على هذه السياس��ة ه��و القانون 
الرق��م 10 الذي أصدره األس��د في الثاني من نيس��ان 
املاضي، والذي يجيز ملدن وبلدات في أنحاء س��ورية 
كله��ا، تخصيص مناطق تقع ضم��ن حدودها اإلدارية 
للتنمي��ة أو إع��ادة اإلعم��ار، وإنش��اء ش��ركات تطوير 
عق��اري ُتش��رف عل��ى تصمي��م مث��ل ه��ذه املش��اريع 
وتنفيذه��ا. وي��رى مراقبون كثي��رون أن هذه اخلطوة 
ه��ي احللقة األخيرة في سلس��لة تعديالت تش��ريعية 
ته��دف إلى مص��ادرة أمالك بعض الس��وريني بش��كل 

دائم، ومكافأة املوالني للنظام.
وأكثر ما يثير القلق حول القانون الرقم 10 هو ما 
يترتب عليه في مس��ألة حفظ حقوق امللكية، وحتديداً 
ملكية الالجئني. ومبوجبه، ُيفترض بأصحاب امللكية 
أو ش��اغليها أن يقّدم��وا ما ُيثبت ملكيتهم، س��واء كان 
صك��وك ملكي��ة أو عقود إيج��ار، في غضون ش��هر من 
تاري��خ إدراج منطقتهم في إطار ه��ذا القانون وصدور 
مرس��وم تطويره��ا العق��اري. وبعده��ا، ُتق��َدّر قيم��ة 

املمتلكات قياس��اً على أسعار السوق احلالية، وُينح 
املالكون أس��هماً تتماش��ى مع القيمة املقّدرة مللكياتهم 
في ش��ركة عقاري��ة حديثة اإلنش��اء، وتع��ود ملكيتها 
إل��ى القطاع��ني اخل��اص والع��ام. وال يل��ك املالكون 
موارد الطعن به��ذه التقديرات، وهي في أجواء النزاع 
احلال��ي أدن��ى كثيراً م��ن قيمتها ف��ي الس��وق. كذلك، 
ين��ص القانون الرقم 3 على ش��روط مماثلة وقد صدر 
ف��ي 2018 وُيعن��ى مبس��ألة إزالة األنق��اض واملباني 

املتضررة في أصقاع سورية.
والقانون الرقم 10 امتداد للمرس��وم التش��ريعي 
مناط��ق  ل�»تطوي��ر   2012 ف��ي  الص��ادر   66 الرق��م 
املخالفات والسكن العشوائي« في أنحاء سورية. وقد 
أجاز املرس��وم الرقم 66 مصادرة أراٍض مدّرة للربح، 
وتدمير مس��اكن عشوائية في بس��اتني الرازي. وتقع 
مثل هذه املس��اكن ف��ي مناطق أُنش��ئت فيها الوحدات 
الس��كنية عل��ى أرض ال يل��ك ش��اغلوها فيه��ا حقوقاً 
قانوني��ة أو حقوق��اً مثبت��ة، أو حي��ث املس��اكن تخ��ل 
بخط��ط التنظيم املدن��ي وقوانني البن��اء. وكان معظم 
الس��كان نازحني ريفي��ني انتقل��وا إل��ى العاصمة منذ 
الس��تينات وصاعداً. وهم ال يلك��ون أي إثبات يوثق 
ملكيتهم األرَض أو املنازل حيث يعيشون، وستصبح 
مناطقه��م موقع مش��روع تطوي��ر عقاري أطل��ق عليه 
اس��م »ماروت��ا«. وتتول��ى إدارة ه��ذا املش��روع، وهو 

ثمرة ش��راكة بني القطاع��ني العام واخلاص )ش��ركة 
دمشق الشام القابضة( التي أنشأتها محافظة دمشق 
وُيّولها مس��تثمرون من القطاع اخلاص مقابل أسهم 
ف��ي املش��روع. وق��د اس��تحوذ رج��ال أعم��ال تابعون 

للنظام على معظم األسهم.
ُيوح��ي ه��ذا املش��روع بوه��م التحس��ني املدني، 
غي��ر أن نق��ل آالف م��ن أفقر س��كان العاصم��ة، ومنح 
عق��ارات م��ن الدرج��ة األول��ى للبورجوازي��ة املدينية 
الثري��ة وصف��وة الطبقة الوس��طى، ُيش��ّكالن س��ويًة 
واجتماعي-اقتص��ادي.  سياس��ي  تطهي��ر  محاول��ة 
وكان��ت املناط��ق التي س��يطالها القانون ف��ي صدارة 
االحتجاجات على النظام ف��ي 2011، ومواقع التمّرد 
املس��لّح ف��ي ع��ام 2012. وكذل��ك، فإن مناط��ق داريا 
والبلدات الش��رقية التي ُش��ِرّعت على إع��ادة التطوير 
كان��ت مراك��ز التظاه��رات ف��ي أول أي��ام االنتفاض��ة، 

وصارت معاقل املعارضة املسلّحة.
وحوص��ر س��كان ه��ذه املناط��ق طوال س��نوات، 
وغ��ادر معظمه��م بس��بب اتفاق��ات استس��الم فرضها 
النظ��ام وُنزع��ت منه��م منازلهم من دون توفير س��كن 
بديل. ولم يش��مل املرسوم 66 منطقة عشوائية أخرى 
تقطنها في الغالب جماعات موالية للنظام الس��وري، 

على غرار املزة 86.
وأُعلن عن ش��ركة قابضة مماثلة لدمشق الشام- 
ولكنها أوسع نطاقاً - في محافظة حمص، وهي منطقة 
متتد من احلدود اللبنانية إلى احلدود العراقية، وهي 
غنية باملعادن وغيرها من الثروات. وس��اهم املرسوم 
التش��ريعي الرق��م 19 الصادر في 30 نيس��ان 2015 
في تيس��ير إنش��اء هذه الش��ركات. فهو يجيز للبلدات 
واملدن إنش��اء ش��ركات قابضة خاصة إلدارة األصول 
واملمتلكات املدينية أو املناطقية. ويشمل املرسوم، في 
ما يشمل، تشييد البنى التحتية، ومنح رخص البناء، 
وإدارة املعامالت املالية في البلدات واحملافظات. وثمة 
س��وريون ال يلكون ما يثب��ت ملكياتهم، وبالتالي من 
املس��تحيل تقدمي األدلة عليها. وقد أُكره كثيرون على 

الفرار من سورية بسبب النزاع في مناطقهم دون حمل 
أوراق ثبوتية، ومنها سندات امللكية. والتحدي ضخم 
ف��ي محافظة مث��ل حمص، حيث لم يبَق من س��كان ما 
قب��ل الن��زاع س��وى 26 إلى 50 ف��ي املئة. وبالنس��بة 
إلى املتحّدرين من مناط��ق حلقها ضرر كبير وتغّيرت 
الس��جالت العقارية فيها، يطيح القانون الرقم 10 أي 

أمل في العودة واملطالبة مبلكياتهم.
حاج��ات س��ورية إل��ى إع��ادة اإلعم��ار ضخم��ة. 
وُيرّجح أن تناط بالقانون الرقم 10 أدوار متعّددة في 
ه��ذا الصدد. يقّدر البنك الدولي أن حوالى 30 في املئة 
م��ن الوحدات الس��كنية دّمرت جزئياً أو كلياً. وتش��ير 
التقديرات إلى أن كلف��ة إعادة اإلعمار تراوح بني 100 
و350 بلي��ون دوالر، وه��ذه فات��ورة تتج��اوز ق��درات 
س��ورية، في وقت لم ُيب��ِد أي من حلفائه��ا أو املجتمع 

الدولي استعداداً لتسديدها.
كذلك يش��ّكل هذا القان��ون أداة متنع عودة من قد 
يكون في املس��تقبل مصدر مقاوم��ة. وأخيراً، يوّفر هذا 
القان��ون إمكانيات در األموال لتمويل أنش��طة النظام، 
س��واء أكانت عس��كرية أم ال، ومكاف��أة املوالني له عبر 
الس��ماح له��م بش��راء حصص ف��ي مش��اريع عقارية 
قّيمة بأس��عار أدنى من أس��عار الس��وق. وقد ُيفَوّض 
إل��ى رجال أعمال مقّربني من النظ��ام إعادة إعمار هذه 
املناط��ق وتطويره��ا. وال تت��رك املناطق الث��الث التي 
اختي��رت لتطبي��ق القانون الرقم 10 مجاالً للش��ك في 
أن��ه سُيس��تخدم ملعاقب��ة معارض��ي النظ��ام. ووفق 
حس��ني مخلوف، وزير اإلدارة احمللي��ة، فهذه املناطق 
ه��ي ب��اب عم��رو والس��لطانية وجوب��ر ف��ي حم��ص، 
ومناطق سكن عشوائي في حلب، وفي منطقة حرستا 
ش��رق الغوطة، على مقربة من دمشق. وهذه املناطق 
كلّها كانت نواة معارضة نظام األس��د وفرضت عليها 
احلكومة اس��تراتيجية احلصار والتجويع. وقد أُخلي 
باب عمرو من س��كانه كلّهم، وُسّوي باألرض، وتشير 
تقارير إل��ى أنه ج��رى التالعب بالس��جالت العقارية 

لسلب املالكني ممتلكاتهم.
إذاً، ُيضع��ف القان��ون الرق��م 10 األم��ل بتحقيق 
مصاحل��ة وطني��ة مس��تقبلية ف��ي س��ورية، وُيعِبّ��د 
الطريق أمام اقتالع س��كاني واس��ع النط��اق. وعليه، 
أمام املجتمع الدولي الس��ؤال اآلتي: هل ينبغي للدول 
ل إع��ادة إعمار س��ورية في مثل هذا الس��ياق،  أن مت��ِوّ
وتس��اعد بالتالي النظام الذي شّن عمليات تطهير في 

حق شعبه؟ اجلواب يبدو واضحاً.{

بقلم: مهى يحيى 

واجلمعية املغربية ملساندة الكفاح الفلسطيني.
ووج��ه املتظاهرون الذين جتاوز عددهم خمس��ة 
آالف رس��ائل دعم ومس��اندة للش��عب الفلسطيني في 
الذكرى الس��بعني للنكبة التي تواف��ق 15 أيار، داعني 
أح��رار العال��م إل��ى رف��ض السياس��ات األميركية في 

املنطقة.
ورف��ع املش��اركون ف��ي املس��يرة -التي ش��اركت 
فيها مختلف األطياف السياسية والنقابية واملدنية- 
ش��عارات من قبيل »الش��عب يريد حترير فلس��طني«، 
و»مقاطع��ون  التطبي��ع«،  جت��رمي  يري��د  و»الش��عب 
ألج��ل الق��دس«، وطالب��وا بالتعجيل بإقرار مش��روع 
قان��ون جترمي التطبي��ع لتطويق مح��اوالت االختراق 

الصهيوني للمجتمع املغربي ومؤسساته.
يذك��ر أن املغ��رب ش��هد ف��ي األس��ابيع املاضي��ة 
فعاليات وأنش��طة متنوعة رافض��ة لقرار إدارة ترامب 

نقل السفارة األميركية إلى القدس احملتلة.{

ش��ارك آالف املغارب��ة ف��ي مس��يرة تضامنية مع 
فلس��طني يوم األح��د مبدينة ال��دار البيض��اء، ونددوا 
بق��رار الرئي��س األميرك��ي دونال��د ترام��ب االعت��راف 
بالقدس احملتلة عاصمة إلسرائيل، ونقل سفارة بالده 

إليها.
ورفع احملتجون الفتات تندد باالنحياز األميركي 
بالضغ��ط  الدول��ي  املجتم��ع  وطالب��وا  إلس��رائيل، 
عل��ى إس��رائيل لوق��ف انتهاكاته��ا املتك��ررة ف��ي حق 
مختلف��ة،  مغربي��ة  أح��زاب  وكان��ت  الفلس��طينيني. 
واالئت��الف املغربي للتضامن، دعوا إلى املش��اركة في 
مسيرة حاشدة يوم األحد نصرة لفلسطني، واحتجاجاً 

على نقل السفارة األميركية إلى القدس احملتلة.
وكان املغاربة قد احتش��دوا األسبوع املاضي في 
مس��يرة وس��ط الرباط حتت ش��عار »من أجل القدس 
عاصمة أبدية لفلسطني ودعماً ملسيرة العودة الكبرى« 
بدعوة من مجموعة العمل الوطنية من أجل فلس��طني 

مسيرة تضامنّية جديدة في المغرب
نصرة لفلسطين يلدريم: اإلدارة األمريكية سكبت البنزين على النار 

بنقل سفارتها للقدس
قال رئيس الوزراء التركي، 
ب��ن عل��ي يل��درمي، ي��وم األحد، 
»س��كبت  األمريكي��ة  اإلدارة  إن 
البنزين عل��ى النار باتخاذ قرار 
خاط��ئ متثل في نقل س��فارتها 

من تل أبيب إلى القدس«.
ج��اء ذلك في كلم��ة له أمام 
الظل��م  عل��ى  »اللعن��ة  جتم��ع 
والدع��م للقدس«، في ديار بكر، 
جنوب ش��رقي تركيا، الذي عقد 

نصرة للمدينة احملتلة، وتنديداً باملجزرة اإلسرائيلية في غزة.
وأض��اف يلدرمي: »أص��رت اإلدارة األمريكية على نقل الس��فارة إلى الق��دس في انتهاك 

جلميع القوانني الدولية«.
وأش��ار إلى أنه »في ال�14 من أيار في الوقت الذي كانت الواليات املتحدة مع إس��رائيل 
يفتتحان الس��فارة ف��ي الق��دس ويحتفل��ون، كان أخوتنا الفلس��طينيون الع��زل مبن فيهم 

األطفال الرضع يستشهدون برصاص اجلنود اإلسرائيليني«.
ووص��ف ما ح��دث قائالً: »أمط��روا بالرص��اص األطفال والنس��اء الفلس��طينيني الذين 
تظاه��روا بس��لمّية من أجل وطنه��م«. وأضاف: »أدين بش��دة اإلس��رائيليني الذين يظلمون 

الشعب الفلسطيني، ويسفكون الدماء في احلرم الشريف«.
وأكد أن الواجب يحتم الوقوف جنباً جلنب في مواجهة الظلم والظاملني. وأش��ار إلى أن 
آالف املواطن��ني جتمعوا في إس��طنبول يوم اجلمعة للوقوف في وج��ه الظلم، واآلن يتجمع 
اآلالف ف��ي ديار بكر للغرض نفس��ه. وردد قائ��الً: »جميعنا فلس��طينيون، ومتضامنون مع 

فلسطني دائماً«.
ومنذ االثنني املاضي، ارتكب اجليش اإلسرائيلي مجزرة دامية بحق متظاهرين سلميني 

على حدود قطاع غزة، استشهد فيها 65 فلسطينياً وجرح أكثر من ثالثة آالف آخرين.
وكان املتظاه��رون يحتج��ون على نقل الس��فارة األمريكية إلى مدين��ة القدس احملتلة، 
ال��ذي مت ي��وم االثنني، ويحي��ون الذكرى ال���70 ل�»النكبة« الفلس��طينية املتزامن��ة مع قيام 

إسرائيل.{
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التضحي��ة بروحه وماله، إال ابتغ��اء مرضاة ربه ومواله 
سبحانه وتعالى؟!

 وهذا الشهر يوجب على األمة اإلسالمية دوراً جتاه 
غزة وفلسطني في مسيرة العودة، وما يليها من فعاليات، 
ب��أن تقوم بدورها بكل ما تس��تطيع فعل��ه، وببذل كل ما 
متلك، ورمضان شهر اجلود والعطاء، كان فيه صلى الله 
عليه وس��لم أجود م��ا يكون، كالريح املرس��لة. وأضعف 
اإليان: أال ننس��اهم م��ن نفحات هذا الش��هر، من الدعاء 
ف��ي كل مواطن اس��تجابة الدع��اء، وبخاصة عن��د إفطار 
الصائ��م، فللصائم دعوة ال ترد كما أخبر النبي صلى الله 
علي��ه وس��لم، وليس أفضل م��ن ادخار دعوة مس��تجابة 
ملجاه��د يذود ع��ن األرض والعرض واملقدس��ات، وكذلك 
أئمة املساجد في كل ربوع العالم اإلسالمي، عليهم اإلكثار 
من دعاء القنوت في الصلوات، وهو سّنة عن رسول الله 
صلى الله عليه وس��لم، يش��عر األمة ف��ي أزماتها بوحدة 
القل��وب، ووقوفها جنباً إلى جنب مع إخوانها الصامدين 
في غزة وفلس��طني، وال يستهيّن به أحد، فرضي الله عن 

اإلمام الشافعي حني قال:
أتهزأ بالدعاء وتزدري

وما تدري مبا صنع الدعاء
سهام الليل ال تخطي ولكن

لها أمد ولألمد انقضاء

بقلم: الشيخ نزيه مطرجيدا�ؤنـا � د�ا�ؤنـا

اْشَفعوا ُتْؤَجروا
الناُس للناس في كِلّ َعْصر وَزَمن بعٌض ِلَبْعٍض وإن لم َيْش���ُعروا ّخَدُم.. فالله تعالى َقَس���م 
ِخَذ بعضُه���م َبْعضًا  ب���ن العب���اد أَْرزاَقهم ومعايَش���هم، وَرف���ع بعَضهم فوق بع���ٍض َدَرج���اٍت }لَيَتّ

ِسْخرّيًا{ الزخرف 32
إن البشر ال َيْصُلح حالهم وال يستقيُم أْمُرهم إال بتحقيق التعاون بيّنهم، وتباُدِل املصالح 

واملناِفع، وأن َيْسعى لدفع ُكلِّ َغّم كاِشف وُكّل َهّم فارج.
لق���د رأَى أْه���ُل الّس���لف قض���اء احلوائ���ج م���ن جالئل األعم���ال وكراِئ���م اخلص���ال. فكانوا 
ُيَقّدمونها على أَداء الّنوافل واالعتكاف في اجلوامع، ويْس���هرون ليلهم، ويظمأون نهاَرهم في 

فاعات. ير في احلاجات وتلبية الَشّ ُعكِفهم على السَّ
ْت نفوُسهم الظاهرة على ُحبِّ الّشفاعة حتى َغدت عندهم من األعمال السائرة،  لقد َتَربَّ
والفضائ���ل الّزاهرة، والش���ائُع عندهم أن ِلُكِلّ ش���يء زكاة، َفِلْلِعلم زكاة، وللج���اه زكاة، وللعافية 
زكاة، وأداء الَش���فاعة زكاُة امُلروءات. كان النبيُّ صلى الله عليه وس���لم إذا أتاه الّسائُل أو صاِحُب 
احلاجة قال جللسائه: »اْشَفعوا ُتْؤجروا وَيقضي الله على َنبّيه ما شاء« متفق عليه. وِوِرد في 
احلديث أن النبي صلى الله عليه وس���لم  قال: »إن الرجل َلَيْس���أُلني عن الشيء، فأْمَنُعه حتى 

َتْشَفعوا َفُتْؤَجروا« رواه النسائي.
فاعة فقال الله تعالى: }من َيْشَفع شفاعَة َحَسنًة َيُكْن له َنصّيب  نا إلى الشَّ وَنَدب كتاُب ربِّ
منها، ومن َيْش���َفع َش���فاعَة َس���ّيئًة يكن له ِكْفٌل منها، وكان الله على ُكلِّ ش���يٍء ُمقيتًا{ النساء- 

.85
ئة يُكن عليه  فمن َيْش���َفع ش���فاعة َحَسنة يُكن له نصيٌب من األجر، ومن َيْشفع شفاعًة َسيِّ

سول. كْفٌل من الِوزر، ألنه ُيعُن على اإِلثم والُعدوان َوَمْعِصَيِة الله والَرّ
وإذا جاء إلى الّس���لف َمن َيْطُلب َش���فاعًة يس���يرًة ال َتْش���في علة وال تنفع ُغلة فماذا يكوُن 
موقفهم؟ قال رجٌل البن عباس: أتيتك في حاجة َصغيرة، قال له: فاْطُلب لها َرجاًل صغيرًا!

���فاعة ُحّبًا وكرامًة، َوْيندفُع في هذا الس���بيل وهو غيُر آِمٍل منه  كان املؤمُن ُيْقِدم على الَشّ
لنفس���ه فائدة وال راج منه عائدة )منفعة(، ولكن لكونه فضيلًة ُتس���ّر بها نفسه وعبادًة تقرُّ بها 
َعينه. ُروي عن عبد الله بن عثمان شيخ البخاري انه قال: »ما سألني أحٌد حاجًة إال قْمُت له 
بنفس���ي، فإْن مّت وإال قمُت له مبالي، فإن مت وإال اس���تعّنا له باإلخوان، فإن مّت وإال استعنُت لُه 
ت ش���فاَعًة الّش���افع فينبغي أن ال يحزَن وال َيْنَدم على ما قّدم، فإنه يؤجر  ِبالس���لطان«. وإذا ُرَدّ

على ما قدمه، إن صبر ويثاب ولو كان غير مجاب!
وينبغ���ي أن ال َيْرِب���ط ش���فاعتُه بضم���ان حتق���ق اإلجاب���ة، فإّن األم���ور مرهون���ٌة بالقضاء 

اني. َبّ الرَّ
وم���ن ِس���مات املؤمن ان���ه يصُبر في البالء وَيرضى بالقضاء فالل���ه تعالى هو الذي يقضي 

ويحُكم، وال ُمعّقب حلكمه وقضائه. 
وق���د ج���اءت ه���ذه الّلفتة في قول النبي صلى الله عليه وس���لم: »ويقضي الل���ه على  َنبّيه 
ا يْش���َهُد لذلك ما جاء في الّس���َنة الصحيحة إن النبي صلى الله عليه وس���لم  ما يش���اء«. وِمّ
ت ش���فاعُته عن���د »َبريرة« موالة عائش���ة،  وهوَس���ّيد اخَلْل���ق وأول���ى بكل مؤمٍن من نفس���ه قد ُردَّ
وذل���ك أن النب���ي طلب من عائش���ة إعتاقها ففعلت، وكان زوُجها عبدًا، فخّيرها الرس���وُل صلى 
الله عليه وس���لم فاختارت نفس���ها وفسخ الزواج، فكان زوجها »ُمغيث« يطوف خلفها في ِسكِك 
َيت���ِه، فقال النبي صل���ى الله عليه وس���لم للعباس: أال  املدين���ة ويبك���ي ودمعُته َتس���يُل على حِلْ
تعج���ب م���ن ُح���ِبّ ُمغيٍث َبريرة، وم���ن ُبْغِض بريرة ُمغيث���ًا؟ » قال النبيُّ صلى الله عليه وس���لم 
لبريرة لو راجعته، فقالت: أتأُمُرني يا رس���ول الله؟ فقال إمنا أَْش���فع« قالت: ال حاجة لي فيه! 
ع  من حديث رواه البخاري. غير أن الغالب في احلياة الدنيا أن شفاعة أَْهِل الّتقوى إلى امُلَشَفّ

جتاُب وُترجَتى. 
ما أعظم مَقاَم الّش���فاعة يوم القيامة! حينما َيخطرون س���عداء، َوَيحَظون بش���فاعة سَيد 

اأَلنبياء. أّوُل شافع وأَول ُمَشّفع يوم القيامة.
���ّيئة أَضرُّ بهم  ذو الش���فاعة احلَس���نة أَْصَلُح للناس من الترياق النافع، وُذو الش���فاعة الَسّ

م الّناقع! من السُّ

رمضان.. والعدوان اإلسرائيلي على غزة
لغ��زة وأهله��ا قدر ومدد من ش��هر رمض��ان املبارك، 
أعاده الله علينا وعليهم بالعزة والنصر والتمكني، فكثير 
م��ن اعت��داءات ع��دوان الكي��ان الصهيوني عل��ى غزة ما 
يكون في ش��هر رمضان، وقد كان أشد أنواع هذا العدوان 
في رمض��ان 2014م، ال��ذي طال فيه دماره��م وخرابهم 
كثيراً من البيوت، وكثير من األرواح الطاهرة التي ارتقت 
لبارئها صائمة محتس��بة، وقد نالت عاجل البش��رى من 
الل��ه عز وجل باجلنة ش��هداء. ومع ذلك كان هذا الش��هر 
الك��رمي مدداً للمقاوم��ة، فكان فيه ألول م��رة إعالن قصب 
الس��بق في التفوق إعالن موعد ضرب صواريخ القسام، 
واختراق القبة احلديدية، في تطور وتقدم كبير للمقاومة 
الفلس��طينية، بع��د أن كان يس��خر منه��ا وم��ن قدراته��ا 
الصهاين��ة الع��رب م��ن السياس��يني، وبع��ض مش��ايخ 
الس��لطة الذي��ن كان��وا يتناولونهم بالتحقي��ر واالزدراء، 
وعدم جدوى ما يقومون به، وكانت نفحات شهر رمضان 
وبركاته، تواكب جهادهم ومقاومتهم، وكانت رافداً مهماً 

م��ن روافد الق��وة املعنوي��ة التي مت��ّد الش��عب الغزاوي 
والفلس��طيني مبدد رباني من الثب��ات والتحمل، في ظل 
موازي��ن قوى غير متكافئة من حي��ث العدد والعدة، ومن 
حيث النصير البش��ري والدولي واإلقليمي، ولكّن <والله 
غالٌب على أمره، ولكّن أكثَر الناس ال يعلمون> يوس��ف: 

.21
والي��وم، نرى مس��يرات الع��ودة الت��ي تقودها غزة 
األبي��ة، في ظ��ل قصف وع��دوان من الكي��ان الصهيوني، 
وافتتاح ملقر الس��فارة األمريكية في القدس، وتكون غزة 
والش��عب الفلس��طيني املقاوم عل��ى نفس املوع��د، قبيل 
رمض��ان بأي��ام، ويدخل رمض��ان وال تزال مس��تمرة في 
نضاله��ا، لتهب عليها ري��ح اإليان والصوم ب��إذن الله، 
كم��ا هبت من قب��ل على أس��وتهم وقدوته��م محمد صلى 
الله عليه وس��لم في رمضان، في غ��زوة بدر، وفتح مكة. 
وال يس��تهيّن أحد بهذا امل��دد الرباني املعنوي لإلنس��ان 
املقاوم، فكم من جيوش هزمت وهي قوية بدناً وس��الحاً، 

ولكن اليأس والهزية النفس��ية دبت في النفوس فكانت 
هزيتها من نفسها ال من عدوها. 

 وشهر رمضان بنفحاته يثل وقوداً إيانياً للمسلم، 
فضالً عن املس��لم املجاهد املناضل وف��ي القلب من هؤالء 
أه��ل غزة الكرام، فرمضان ش��هر الصب��ر والنضال، وفيه 
يتضاعف األجر واملثوب��ة من الله، وهي نفحات وبركات 
ال يس��تغني عنه��ا أه��ل فلس��طني الك��رام، الذي��ن ارتبط 
نضاله��م دائماً بربهم، ورضاه س��بحانه، فمن قبل كانت 
ثورتهم: ثورة املس��اجد، منها تنطل��ق، وبأهلها تتحرك، 
أفراداً وقي��ادات، وهذا العامل الديني القوي واملهم حاول 
كثير من الساس��ة تفريغ القضية الفلس��طينية منه دون 
ج��دوى، وباءت كل احملاوالت بالفش��ل، ف��إذا كان العدّو 
لم يتخّل عنه في كل مراحله السياس��ية واالستعمارية، 
فكي��ف لعاق��ل أن يتخلى عنه وهو أس��اس ف��ي املعركة، 
وعنصر رئيس��ي في أدواتها، فما الذي يدفع اإلنسان إلى 

بقلم: عصام تليمة 

وأقبل شهر القرآن
بقلم: وائل البتيري 
لم يذكر ش��هر رمضان باالسم في القرآن الكرمي إال مرة واحدة، وحني أراد الله سبحانه أن يعّرف 
بش��هر رمصان قال: <الذي أنزل فيه القرآن، هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان>، يقول اإلمام 
الطبري في تفس��يره: ».. فإنه ُذكر أنه نزل في ليلة القدر من اللوح احملفوظ إلى سماء الدنيا، في ليلة 
القدر من ش��هر رمضان. ثم أنزل إلى محمد صلى الله عليه وس��لم على م��ا أراد الله إنزاله إليه«.إذن؛ 
هذه هي املزية الكبرى لش��هر رمضان، وهي أن القرآن الكرمي أنزل فيه، مما ناس��ب أن ُيقبل املسلمون 
على القرآن فيه، تالوة وحفظاً وفهماً وتدبراً وتطبيقاً، حتى إن بعض الس��لف كان يختم املصحف في 
قيام رمضان كَلّ ثالث ليال.. هذا ما قاله ابن رجب في »لطائف املعارف«، وس��اق بعده جانباً مضيئاً 
من جوانب اهتمام س��لفنا الصالح برمضان، فللتأمل يا رحمك الله.. يقول احلافظ ابن رجب: »وكان 

بعض السلف يختم في قيام رمضان في كل ثالث ليال..
وبعضهم في كل سبع، منهم قتادة.

وبعضهم في كل عشرة، منهم أبو رجاء العطاردي.
وكان السلف يتلون القرآن في شهر رمضان في الصالة وغيرها..

وكان النخعي يفعل ذلك في العشر األواخر منه خاصة، وفي بقية الشهر في ثالث.
وكان قتادة يختم في كل سبع دائماً، وفي رمضان في كل ثالث، وفي العشر األواخر كل ليلة.

وكان للشافعي في رمضان ستون ختمة؛ يقرؤها في غير الصالة.
وكان قتادة يدرس القرآن في شهر رمضان.

وكان الزهري إذا دخل رمضان قال: فإمنا هو تالوة القرآن وإطعام الطعام.
ق��ال ابن عب��د احلكم: كان مال��ك إذا دخل رمضان؛ يفر من ق��راءة احلديث ومجالس��ة أهل العلم، 

ويقبل على تالوة القرآن من املصحف.
ق��ال عب��د الرزاق: كان س��فيان الث��وري: إذا دخل رمضان ت��رك جميع العبادة وأقب��ل على قراءة 

القرآن.
وكانت عائشة رضي الله عنها تقرأ في املصحف أول النهار في شهر رمضان؛ فإذا طلعت الشمس 

نامت.
وقال س��فيان: كان زبيد اليامي إذا حضر رمضان؛ أحضر املصاحف وجمع إليه أصحابه. وعّقب 
اب��ن رجب بعد ذلك قائالً: »إمن��ا ورد النهي عن قراءة القرآن في أقل من ث��الث على املداومة على ذلك، 
أما في األوقات املفضلة كش��هر رمضان، وخصوصاً الليالي التي يطلب فيها ليلة القدر، أو في األماكن 
املفضلة كمكة ملن دخلها من غير أهلها؛ فُيستحب اإلكثار فيها من تالوة القرآن اغتناماً للزمان واملكان، 
وهو قول أحمد وإسحاق وغيرهما من األئمة، وعليه يدل عمل غيرهم كما سبق ذكره«. وأضاف رحمه 
الله: »اعلم أن املؤمن يجتمع له في ش��هر رمضان جهادان لنفسه: جهاد بالنهار على الصيام، وجهاد 
بالليل على القيام، فم��ن جمع بني هذين اجلهادين، ووفى بحقوقهما، وصبر عليهما؛ ُوّفي أجره بغير 
حس��اب«. وبعد؛ فعلى ق��ارئ القرآن أن يكون م��دركاً أنه إمنا يتلو كتاب الله تعال��ى ليحوز الهداية، 
ويسلك طريق احلق، ويقف على حدود الله تعالى فال يتعداها، وعلى شعائر الله فيعّظمها، وليستبني 
معالم الفصل بني احلق والباطل.. اقرأ ذلك في قوله تعالى: <أنزل فيه القرآن؛ هدى للناس، وبينات 

من الهدى والفرقان>.{
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في مصر.. إلى أين تّتجه رياح سّد النهضة؟
ف��ي ع��ام 1903 ق��دم تي��ودور هرتزل، مؤس��س 
احلركة الصهيونية، مش��روعاً إل��ى حكومة بريطانيا 
في فت��رة احلماي��ة البريطانية على مص��ر، لنقل مياه 
الني��ل عب��ر قناة الس��ويس إل��ى س��يناء. ومنه��ا إلى 
فلس��طني، بحجة تنمية ش��مال س��يناء، ولكن رفضت 
احلكوم��ة املصري��ة وقته��ا بش��دة، إضاف��ة إل��ى قلق 
بريطاني��ا من تقليص كمية املياه مبا يؤثر على زراعة 
القطن املصري. وقد انتهى هذا املشروع متاماً بالنسبة 
إلى حكومة مصر وبريطانيا، ولكنه لم ينته بالنس��بة 

إلى الكيان الصهيوني وقياداته.
- عل��ى م��دار عقود، من��ذ نش��أة الكي��ان احملتل، 
عم��ل الصهاين��ة عل��ى تطويق مص��ر عب��ر منابع نهر 
النيل؛ فوطدت إس��رائيل عالقاته��ا في جميع املجاالت 
احليوية مع دول النفوذ ف��ي منابع نهر النيل، وكانت 

إثيوبيا هي الدولة األكثر أهمية.
- ف��ي الس��تينات م��ن الق��رن العش��رين، وض��ع 
اخلبراء اإلسرائيليون واألمريكيون عدداً من الدراسات 
املائية إلقامة نحو 40 س��داً على ضفاف النيل األزرق، 
لتحويل مجراه في إثيوبيا، بتمويٍل من البنك الدولي، 
مب��ا يؤث��ر على حص��ة مصر من مي��اه الني��ل. وكانت 
مواقف رؤس��اء مصر )عبد الناصر والسادات وانتهاء 
مبب��ارك ومرس��ي( حاس��مة جت��اه أي حت��رك نح��و 

املساس بحصة مصر املائية.
حتوالت واضحة

- بع��د الثال��ث م��ن مت��وز 2013، ش��هدت مصر 
حتوالت واضحة جتاه ثوابت ما كان أحٌد من رؤس��اء 
لب��ة يقب��ل االقت��راب منها،  مص��ر أو مؤسس��اتها الصُّ
لتتس��م هذه املرحل��ة بالتراخي غير املفه��وم أو املعلل 

في أمور ال يصلح مطلقاً التعامل معها بهذا املستوى.
- وفي عام 2015، وقع السيس��ي اتفاقية مبادئ 
الس��ّد، في خط��وة عدها احمللل��ون واالس��تراتيجيون 
تس��ليماً إلثيوبي��ا بأن تفعل م��ا تش��اء، وجتاهالً لكل 

احملاذير االستراتيجية بصدد أمن مصر القومي.
- وق��د ش��رعت إثيوبيا في تس��ريع وتي��رة بناء 
السد، بينما متارس نفس سياسة إسرائيل التفاوضية 
)املفاوضات الس��تهالك الوقت وف��رض األمر الواقع(. 
وق��د اس��تطاعت إثيوبي��ا أن تنجز أكثر من س��تني في 

املئة من بناء السد حسب العديد من التقارير.
- في 2016، مصادر هنا وهناك، وحتليالت تقول 

إن سد النهضة سُيلقي مبصر في أحضان إسرائيل.
- وف��ي 2017، مص��ادر تق��ول إن مص��ر تطل��ب 
وس��اطة أمريكا، ومصادر أخرى تقول إن مصر تطلب 
وس��اطة إس��رائيل، دون توضي��ح أو نف��ي م��ن قب��ل 

السلطات املصرية.
- وفي 2018، تصّدرت وسائل اإلعالم والصحافة 
في مصر مانش��يتات تق��ول: »مصر تعان��ي نقصاً في 
املياه«، »خطط لترش��يد اس��تخدام املياه«، »وإنش��اء 

أكبر محطة لتحلية مياه البحر في العالم«.
املس��احات  بتقلي��ل  ق��رارات  آذار 2018،  ف��ي   -
املزروعة مبحاصيل اس��تراتيجية، على رأس��ها األرز، 
غذاء كل بيت مصري. فقد ُحظرت زراعة 42 صنفاً من 
األرز والذرة والقمح والفول البلدي؛ ترشيداً الستهالك 

املياه.
- ووفقاً للخبراء واحملللني الذين ملؤوا الفضائيات 
ووسائل اإلعالم، صارت العناوين كالتالي: »خيارات 
مص��ر باتت محدودة جتاه س��د النهض��ة«، و»انعدام 
خي��ارات مصر جتاه س��د النهضة«، و»بعد اس��تنفاد 
العم��ل  والسياس��ية  الدبلوماس��ية  مص��ر  خي��ارات 
العسكري هو احلل«، و»الهجوم على سد ّالنهضة غير 

وارد، واحلل العسكري يحتاج توافقاً دولياً«.
 - وأخيراً، في 26 نيسان 2018، مصادر حتدثت 
عن أن مصر تطلب توسط إسرائيل لدى إثيوبيا بشأن 

سد النهضة.
حقيقة ال فكاك منها

هناك حقائق وثوابت ال تقبل املساومة، ومن هذه 
احلقائ��ق حقيقة ال ف��كاك منه��ا، هي أن اس��تراتيجية 
إسرائيل للبقاء، التي ال تخفى على أحد، ال تقبل بوجود 
مص��ر قوية مس��تقلة مبحيطه��ا العربي واإلس��المي. 
فإس��رائيل ف��ي وجودها واس��تمرارها؛ ال تقوم إال على 

جثة مصر واألمة العربية واإلسالمية.
- إن عقي��دة دول��ة الكي��ان احملتل تق��وم على أن 
ح��دود الدول��ة العبري��ة املزعومة متتد م��ن النيل إلى 
الفرات، وهو ما أش��ارت إليه كتابات توراتية يهودية، 
بل إن مدخل الكنيست اإلسرائيلي عليه لوحة توراتية 
مكت��وب عليه��ا: »ح��دودك ي��ا إس��رائيل م��ن الف��رات 
إل��ى الني��ل«، وهذا ما يعم��ل عليه نظام إس��رائيل منذ 
وجوده��ا، ولكن هناك من يضع رأس��ه ف��ي الرمال وال 

يريد أن يرى احلقيقة مجردة.

األه��داف  أح��د  ي��زال  وال  كان  الني��ل  نه��ر  إن   -
االس��تراتيجية املهم��ة لدولة الكي��ان الصهيوني. وقد 
ظل��ت لعقود تعمل بال كلل لالس��تفادة منه، عن طريق 
طرح مشروعات لتحويل حصة من مياهه في أنابيب 

إلى تل أبيب عبر القاهرة، وهو األمر الذي فش��ل متاماً 
ف��ي عهد رؤس��اء مصر الس��ابقني، مبن فيه��م الرئيس 
السادات، صاحب معاهدة السالم مع الكيان، وانتهاء 

بالرئيسني مبارك ومرسي.
إن سؤاالً مهماً يطرح نفسه، وهو: هل ما حدث في 
مصر جتاه قضية مياه النيل يحرك رياح سّد النهضة 
مبا تش��تهيه س��فينة إس��رائيل؟ وهل حتقق إسرائيل 
ف��ي ظل احلالة التي س��يقت إليها مصر ما فش��لت في 

حتقيقة على مدار عقود؟
أدعو الله أن تأتي الرياح مبا ال تش��تهيه الس��فن، 

وأن يحفظ مصر وشعبها.{

البرادعي.. في مؤتمر شباب السيسي
بقلم: وائل قنديل

ل��م تضف تغري��دات محمد البرادع��ي األخيرة جدي��داً إلى ما س��بق له اخلوض في��ه، من خالل 
سلس��لة حلقات حوارية مع »تلفزيون العربي« قبل أكثر من عام، ولم تخرج عن مضمون ما أدلى به 
في أيار 2015، في مؤمتر »حالة االحتاد األوروبي« الذي استضافته إيطاليا، وكان ذلك نص أقواله 

»ما حدث بعد ذلك كان مخالفاً متاماً ملا وافقت عليه كخريطة طريق. ما وافقت عليه:
1- إجراء انتخابات رئاسية مبكرة.

2- خروج كرمي للسيد محمد مرسي.
3- نظام سياسي يشمل اجلميع، مبن فيهم اإلخوان املسلمون وغيرهم من اإلسالميني.

4- بدء عملية مصاحلة وطنية وحوار وطني وحل س��لمي لالعتصامات، وقد كانت هناك خطة 
جي��دة للب��دء في هذا الطري��ق. ولكن، كل هذا ألقي به م��ن النافذة وبدأ العن��ف، وعندما يكون العنف 
هو األس��لوب، ويغيب عن املجتمع مفه��وم العدالة والهيكل الديقراطي للعمل السياس��ي، فال مكان 

لشخص مثلي، وال يكن أن أكون مؤثراً«.
نصّدق��ك حني تقول إنك خدعت، ول��ن جنتّر مجّدداً أحاديث 
الصدم��ة، واألس��ى، عل��ى رجٍل هو األكث��ر دراية بأس��اليب نظم 
االس��تبداد العس��كري، وم��ع ذل��ك س��مح باس��تخدامه، قنطرة 
الس��تعادة السلطة من املدنيني، حتى وإن كان ال يليق هنا القول 
إن الرج��ل ال��ذي حف��ظ س��يناريوهات االنقالب��ات العس��كرية، 
احملمول��ة على ظهور ث��وراٍت مضاّدة، حفظها ع��ن ظهر قلب، قد 
ُخِدع.. ولم تس��عفه خبرت��ه الطويلة في العمل ب��األمم املتحدة، 
وانخراطه بحكم الوظيفة، في قضايا االنتقال والتحول، ووعيه 

بالتاريخ.
ولن نك��ّرر ما قلناه عن اعتبارك ضحّية حس��اباٍت خاطئة، 
فرضتها نزوٌة براغماتيٌة طائشة، استبدت فيها نوازع الكراهية 

األيديولوجية، فعميت اإلبصار، وحتّجرت الضمائر، ولو لفترة سريعة، إال أنها كانت كافيًة لتدمير كل 
شيء، وتدمير البرادعي نفسه، قيمًة ومتيمًة للنضال السياسي املؤسس على املبدأ، وليس املكسب.

س��نتغاضى ع��ن ذلك كل��ه، ونوجه عناية س��يادتك إلى أن مج��رد اقترابك من املأس��اة املصرية 
احلالي��ة ال ي��زال ق��ادراً على إحي��اء آم��ال النف��وس املتعبة في اس��تعادة نس��ٍق مفقوٍد ف��ي النضال 
السياسي، إنقاذاً لوطن..كذلك ال يزال قادراً على بث القلق واخلوف داخل سلطٍة تقتل معنى الوطن، 
وتدمر مفهوم املواطنة، وحتّول املواطنني إلى مقتنياٍت يتلكها صاحب السلطة، فيحدثها عن حتمية 

أن تتعّذب، كي يبقى الوطن في جيبه، وبني أصابعه، يعصره يومياً، ويقدمه شراباً لألعداء.
لعل��ك ال تدرك، أو تدرك لكن��ك تتجاهل، أن مضمون تغريداتك كان حاض��راً في حفل عبد الفتاح 
السيس��ي مع ش��بابه املختار، منذ أيام، وهو يتحّدث بكراهيٍة مرتعدٍة ملا سّماه »اإلجراء االحتجاجي 
الواس��ع« الذي هو الثورة، كما تعلم س��عادتك، فيكّرر منفعالً التلويح بقبضت��ه للمصريني، آمراً بأن 

»يبقوا كده« حول الوطن، الذي هو شخصه البائس.
ه��ل تعلم س��عادتكم أنك كنت حاض��راً كذلك في ذهنه وهو يصدر عفوه الرئاس��ي عن ش��خص 
يصنف من أش��هر أدوات البلطجة السياسية، فيضطر إلى العفو عن معتقلني ينتمون إلى حزب كنت 

أنت على رأسه يوماً، لتمرير قراره الفج بإطالق سراح تاجر السالح؟
قلت لك منذ سنوات إنه ال يليق بك أن تستسلم حلالة »فعل املاضي الناقص« وأنت الذي قدمت 
نفس��ك للمجتمع املص��ري بوصفك »صنايعي مس��تقبل« للتح��ّول الديقراطي واالنتق��ال إلى عصر 
احلداثة السياسية، ومن ثم ال يعقل أبداً أن يكون مبتدأ همك ومنتهاه أن تثبت للناس أنك الصح وأن 
اآلخرين هم اخلطأ، مقلباً فيما قتل تقليباً ونقاش��ًا من املاضي القريب. فقط، قل لنا اآلن ماذا لديك من 

أجل املستقبل الذي كنت أحد صناع احللم به في مفتتح عام 2011.
أزع��م أن��ه ال يعيبك أو يش��ينك إن اعت��ذرت للدم��اء التي أريق��ت، والوطن الذي ص��ار موضوعاً 
للحس��رة واألس��ى، ثم تخرج من حالة »كانوا وكنا وعملوا وعملنا« وتفعل شيئاً يساهم في انتشال 

البالد والعباد من حاضر تعيس يدمر كل أمل في مستقبل يليق بالبشر.{

وأفاد ش��هود عيان بأن إطالق الن��ار وقع في أحد 
الفصول الدراسية للفنون، وقد مت احتواء احلادث منذ 
ذلك احلني. وأوضح الفرع الطبي في جامعة تكساس 
أنه يعالج ثالثة مصابني بأعيرة نارية، بينهم طفل.   

وتعليق��اً عل��ى احلادثة كت��ب الرئي��س األميركي 
دونال��د ترام��ب عل��ى تويت��ر »التقاري��ر ال��واردة ف��ي 
الصب��اح الباكر ال تب��دو جيدة، بارك ال��رب اجلميع«، 
وقال إن إدارته س��تبذل ُقصاَرها لوقف حوادث إطالق 

النار.
وتشهد الواليات من حني آلخر عمليات إطالق نار 
في املدارس واألماكن العامة تخلف العديد من القتلى 
واجلرحى، مم��ا يثير غضب منظم��ات املجتمع املدني 

وأولياء أمور الطالب.
وفي ش��باط املاضي قتل 17 ش��خصاً وجرح 14 
آخ��رون ف��ي إطالق نار مبدرس��ة ف��ي والي��ة فلوريدا، 
م��ا أدى إل��ى خ��روج مظاه��رات تطال��ب بحظ��ر حمل 

السالح.{

قتل ثمانية أش��خاص وجرح آخ��رون في إطالق 
نار ف��ي ثانوي��ة مبدين��ة س��انتافي بوالية تكس��اس 
األميركي��ة ف��ي أح��دث عملية م��ن نوعها بالب��الد منذ 
مذبحة مدرسة فلوريدا التي راح ضحيتها 17 شخصا 

في شباط املاضي.
وقال مصدر في س��لطات إنفاذ القانون األميركية 
إن عدة أش��خاص لقوا حتفهم يوم اجلمعة في إطالق 
ن��ار مبدرس��ة ثانوي��ة ف��ي مدين��ة س��انتافي بوالية 

تكساس.
وأفادت وس��ائل إعالم أميركية ب��أن أغلب القتلى 
واجلرحى طلبة، وقال نائب مدير املدرسة إن احلادث 

وقع مع بداية اليوم الدراسي.
وأوض��ح رئيس الش��رطة احمللية إي��د غونازلس 
أن مطلق الن��ار تلميذ في املدرس��ة، وأن معظم القتلى 
من التالميذ. ونقلت عنه وس��ائل إع��الم أميركية قوله 
إن هناك ش��خصاً واحداً محتجزاً وآخر محبوساً على 

ذمة التحقيق.

مجزرة بمدرسة في تكساس األميركية

بقلم: محمد الشبراوي 
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الدكتور بسام حمود، والسيدان حسن أبو زيد وحسن 
الشّماس، وذلك بحضور منسق أقضية التيار الوطني 
احلر في اجلنوب ماهر باس��يال واملهن��دس بول توما، 

ومّت البحث بقضايا تهم مدينتي صيدا وجزين.

اجلن��وب ض��م املس��ؤول التنظيمي الش��يخ مصطفى 
احلريري واملسؤول السياسي بسام حمود واملسؤول 
االجتماع��ي احل��اج حس��ن أبو زي��د وعض��و املجلس 
البل��دي ملدين��ة صيدا احلاج حس��ن الش��ماس، حيث 
قدم الوفد للحري��ري التهنئة بفوزها ف��ي االنتخابات 
النيابية، وذلك بحضور املنس��ق العام لتيار املستقبل 
في اجلن��وب وعضو املجل��س البل��دي الدكتور ناصر 
حمود ورئيس جمعية جتار صيدا وضواحيها الس��يد 
علي الش��ريف واحملامي حسن ش��مس الدين والسيد 

عدنان الزيباوي.
وكان اللقاء مناسبة لتبادل التهاني بحلول شهر 

رمضان املبارك.

بعهدة املجلس الدس��توري وهو املؤمتن على أصوات 
الناس وصحة االنتخابات. 

قام النائبان زياد أس��ود وس��ليم خ��وري بزيارة 
مركز اجلماعة اإلس��المية في صيدا، حيث استقبلهما 
رئيس مكتب صيدا واجلنوب اإلداري الشيخ مصطفى 
احلريري، واملس��ؤول السياسي للجماعة في اجلنوب 

قام وف��د من قيادة اجلماعة اإلس��المية برئاس��ة 
رئي��س مكت��ب محافظ��ة اجلن��وب الش��يخ مصطف��ى 
احلري��ري يرافق��ه املس��ؤول السياس��ي ف��ي اجلنوب 
الدكتور بس��ام حمود والسيد حس��ن الشماس بزيارة 
األم��ني الع��ام للتنظي��م الش��عبي الناص��ري الدكتور 

أسامة سعد بحضور قيادة التنظيم.
ق��دم الوفد التهنئة للدكتور س��عد عل��ى فوزه في 
االنتخاب��ات النيابية، وكانت مناس��بة للتداول بآخر 
املس��تجدات عل��ى الصعيدين اللبنان��ي والعربي، وال 

سيما تطورات الوضع في القدس وفي غزة.
ف��ي  احلري��ري   النائ��ب  بهي��ة  اس��تقبلت  كم��ا 
مجدلي��ون وف��داً م��ن قي��ادة اجلماع��ة اإلس��المية في 

اكد النائب عماد احل��وت إلذاعة صوت لبنان، ان 
الطعن بنتائ��ج االنتخابات في دائرة بي��روت الثانية 
ب��ات جاهزاً اذا تق��رر تقدي��ه، ومبررات��ه تتركز على 
الش��وائب التي ظهرت خ��الل الفرز، وهو ال يس��تهدف 
نائب��اً معين��اً ب��ل كل م��ن يظه��ره حتقي��ق املجل��س 

الدستوري أنه خاسر.
وقال إن ما مت توثيقه بالطعن مخالفات كثيرة من 
بينها اخراج املندوبني من الفرز النهائي بحجة وجود 
عطل في الكمبيوت��ر، وتكرر ظاه��رة اختفاء االصوات 
ف��ي بع��ض األقالم، حي��ث إن املرش��ح انتخب نفس��ه 
ونتيجت��ه أت��ت صف��راً، وكذلك نق��ل املغلف��ات من قلم 
االقت��راع بدون مرافقة قوى أمني��ة، وكذلك عدم وجود 
توقي��ع عل��ى مغل��ف االقتراع عند تس��ليمه ال��ى القلم 

االبتدائي والظرف مفتوح، وغير ذلك من املخالفات.
وأك��د احل��وت أن الب��ت به��ذه الطعون س��يكون 

النائبان زياد أسود وسليم خوري
زارا مركز الجماعة اإلسالمية في صيدا

الجماعة اإلسالمية تزور النائب بهّية الحريري 
والنائب أسامة سعد للتهنئة

د. الحوت إلذاعة صوت لبنان: الطعن بنتائج االنتخابات 
في دائرة بيروت الثانية.. بات جاهزًا

أنشطة

التقرير االستراتيجي الفلسطيني
2017 - 2016

التقري��ر  يس��تعرض 
ال��ذي يص��در  االس��تراتيجي، 
للمرة العاش��رة على التوالي، 
وموضوع��ي  علم��ي  بش��كل 
وش��امل، تط��ورات القضي��ة 
مختل��ف  ف��ي  الفلس��طينية 
جوانبها. ويحاول تقدمي آخر 
واالحص��اءات  املعلوم��ات 
احملّدث��ة والدقيق��ة، حي��ث 
 14 إع��داده  ف��ي  ش��ارك 
والباحثني  األس��اتذة  م��ن 
ومتّي��ز  املتخصص��ني. 
املجل��د العاش��ر بخريطة 
بحثية مطّورة، وبإضافة 
احملتملة  املس��ارات  أبرز 
 ،2019-2018 لسنتي 
ق��راءٍة  ضم��ن  وذل��ك 

حتليلية واستشراٍف مستقبلي.
ويأم��ل املرك��ز أن تك��ون ه��ذه امل��ادة إضافة ج��ادة في ه��ذا املي��دان من 
الدراس��ات. كما يس��رنا أن نتلقى مالحظاتك��م وآراءك��م وانتقاداتكم، والتي 

ستلقى بالتأكيد كل رعاية واهتمام.
وتفضلوا بقبول فائق االحترام،

د. محسن محمد صالح - املدير العام

أبو ياسين: نستغرب اختفاء أصوات بعض 
الناخبين.. ونطالب الدستوري بالبت بالطعون

اعتبر عض��و املكتب السياس��ي للجماعة اإلس��المية 
األس��تاذ علي أبو ياس��ني في حديث ل�»إذاع��ة الفجر«، أّن 
العقوب��ات األمريكية اجلديدة املفروض��ة على حزب الله 
وكوادره، تأتي ضمن إطار التصعيد األمريكي في املنطقة، 
إالّ أّن اجلدي��د في األمر يتمثّل في الضغ��ط األمريكي على 
ح��زب الله داخل األراضي اللبنانية. وأضاف أبو ياس��ني 
أّن امله��م الي��وم أن ال يذهب ه��ذا التصعيد باجت��اه إرباك 
الساحة األمنية اللبنانية وإدخال لبنان إلى النار امللتهبة 

في املنطقة.
عل��ى صعي��د آخ��ر، أوض��ح أب��و ياس��ني أّن قان��ون 
االنتخاب اجلديد، لي��س إالّ قانوناً طائفياً فّصل الناخبني 
حس��ب طوائفهم، وحرم املواطن اللبناني االختيار بشكل 

صحيح عبر اعتماده الصوت التقضيلي، وأش��ار أبو ياس��ني إلى أّن العملية االنتخابية برمتها 
ل��م تأِت بجدي��د، مطالباً بتغيي��ر القانون واع��داد قانون جدي��د أكثر انصاف��اً وعدالة وحتضراً 

لالنتخابات النيابية املقبل.

نافع تعليقًا على 
االعتداء على 

الجيش
في طرابلس:

لمحاسبة الشبيحة 
دون أن يتوسط لهم 

أي مسؤول 

ص��رح املس��ؤول السياس��ي للجماعة اإلس��المية في 
طرابلس والش��مال األس��تاذ إيهاب نافع، عقب االش��تباك 
املس��لح ال��ذي ش��هدته مدين��ة طرابل��س م��ا ب��ني بعض 
املطلوب��ني وعناصر اجلي��ش اللبناني، وأدت الى س��قوط 
قتي��ل وعدد م��ن اجلرحى ف��ي صفوف اجلي��ش اللبناني: 
»م��رة أخرى تتك��رر األحداث في طرابلس بس��بب اإلهمال 
ال��ذي يجري بحق ه��ذه املدينة الصاب��رة املجاهدة، فلوال 
اهمال املسؤولني ملا كانت احلال في طرابلس تصل إلى ما 
هي عليه اآلن... لو كان هؤالء الش��بيحة الذين يس��رحون 
ويرح��ون يبق��ون ف��ي س��جونهم دون أن يتوس��ط له��م 

مسؤول من هنا أومن هناك ملا وصلنا الى هذه احلال...
نس��أل الل��ه أن يحم��ي مدين��ة طرابل��س م��ن ه��ؤالء 
الزعران الذين يس��رحون ويرحون فيه��ا، وان يعّم األمن 

واألمان مدينتنا طرابلس«.



األمـان - العــدد 1314 - 25 أيـــار 2018م16 واحة احملررين

تصدرها
شركة »بـالغ«

لإلعالم والصحافة والنشر

رئيس التحرير
إبراهيم املصري

املدير املسؤول
أمين إبراهيم

اإلدارة
بسام غنوم

اإلدارة: بيروت - املصيطبة - شارع العمارة ص.ب 11/5266
هاتف: 658605 )01( فاكس 961.1.650308+

Web page :www.al-aman.com :صفحة اإلنترنت
E.mail: info@al-aman.com :البريد اإللكتروني

Creative Advertising :صف األحرف والفرز
هاتف: 01/815678

التوزيع: الناشرون لتوزيع الصحف واملطبوعات
هاتف: 01/277007

قب���ل أش���هر من موع���د االنتخاب���ات النيابية صّرح فخام���ة رئيس اجلمهورية ميش���ال عون 
بأن االنطالقة احلقيقية لعهده س���تبدأ بعد االنتخابات، وأن االس���تحقاق االنتخابي س���يكون 
جرس اإلنذار لبدء نهج مكافحة الفس���اد واحملسوبيات واالهتراء الذي أصاب مؤسسات الدولة 
وقيام���ة الدولة القوي���ة. موقف رئيس اجلمهورية انعكس في خطاب تي���اره طوال فترة احلملة 
االنتخابية، ال سيما على لسان صهره خالل جوالته في املناطق اللبنانية أو بالد االنتشار على 
حس���اب اللبنانين. فالدافع األساس���ي الذي قدمه هذا التيار لتش���جيع الناخبن على اإلدالء 
بأصواتهم، اإليحاء لهم أن االس���تحقاق االنتخابي س���يكون بداية لنهج جديد غير مسبوق في 
النزاهة والش���فافية، والقضاء على الفس���اد والبلطجية. وبات يخلو اخلطاب السياس���ي للتيار 

من أي ذكر للسيادة، بعدما انخرط في لعبة تشريع سالح حزب الله. 
انتهت االنتخابات وأسفرت نتائجها عن نصر مؤزر حققه تيار فخامة الرئيس في صناديق 
االقتراع على حد زعم صهر فخامته. وأن الكتلة النيابية التي كانت لفخامته وللتيار الوطني 
احل���ر حتّول���ت إلى تكت���ل نيابي عاب���ر للطوائ���ف واملناطق، ليكون بذل���ك أكبر تكت���ل نيابي في 
مجل���س الن���واب، كل ذلك حس���ب زعم جبران باس���يل. بناء على ما س���بق، ومب���ا أن االنتخابات 
منح���ت فري���ق رئي���س اجلمهورية ما أراد، لم يع���د أمام فخامته إال الب���دء باالنطالقة اجلديدة 

لعهده التي وعدنا بها قبل االنتخابات. 
فم���ن بش���ائر االنطالقة املوعودة وصول عدد ال بأس به من الش���باب إل���ى الندوة البرملانية، 
ع���ّل ه���ؤالء الش���باب يضخون دمًا جدي���دًا في املجلس النياب���ي وأفكارًا مبدعة وحل���واًل مبتكرة 
للمش���اكل واألزم���ات التي يعاني منه���ا لبنان. مجموعة المعة من الش���باب األغر الذين ينتظر 
منهم اللبنانيون نهجًا جديدًا وفكرًا ينبض حيوية. فها هو تيمور ابن وليد ابن كمال جنبالط، 
وطوني ابن سليمان ابن طوني فرجنية، وسامي شقيق بيار ابن أمن ابن بيار، وندمي ابن بشير 
اجلمّي���ل، وس���امي ابن أحمد فتف���ت، ووليد ابن وجيه البعريني، وط���ارق ابن طالل املرعبي، وال 
تنس���وا ش���يخ الشباب سعد احلريري ابن رفيق احلريري. كوكبة من خيرة شباب لبنان وكفاءاته 
ومبدعي���ه ومثقفي���ه، لم يصل واحد منهم إلى الن���دوة البرملانية بكفاءته واختيار الناس له، بل 

ورثوا مقاعدهم عن آبائهم.
م���ن بش���ائر انط���الق العه���د، احلديث املتصاع���د بن الق���وى واألحزاب عن الس���عي لفصل 
النياب���ة ع���ن الوزارة، رغم أن الدس���تور ال مينع ذلك. فالقوات اللبناني���ة أقّرت األمر في نظامها 
الداخلي، وحزب الله التزم به في ترشيحاته للنيابة، وُنقل عن الرئيس سعد احلريري التزامه 
بالفصل بن النيابة والوزارة في تشكيل احلكومة اجلديدة. الطرف الوحيد الذي بدأ »ميغمغ 
األمر« ويتنصل من موقف س���ابق كان س���باقًا إليه للفصل بن الوزارة والنيابة، هو فريق رئيس 
اجلمهورية. فصهر فخامته لن يكتفي مبقعد ناله بعد سلسلة من الهزائم، بل يريد إلى جانبه 

وزارة سيادية ميكنه من خاللها أن يطّل على اللبنانين كل يوم مبناسبة وبدون مناسبة.
م���ن بش���ائر االنطالق���ة اجلديدة للعهد أن فخام���ة الرئيس بات ميلك كتل���ة نيابية عائلية 
مستقلة عن تياره. فصهرا فخامته دخال املجلس النيابي إضافة إلى ابن أخته، وليس مستبعدًا 
أن يطال���ب مبقع���د نياب���ي للعائل���ة الكرمي���ة فيقوم بتوزي���ر ابنته الت���ي تعمل حاليًا مستش���ارة 

لفخامته في القصر الرئاسي.
من بشائر العهد اجلديد أن أحد أعضاء كتلة التيار الوطني احلر عن منطقة زحلة متهم 
أمام القضاء بتهمتن: األولى هي مّس األمن القومي بسبب شبهات بتوّرطه بالتعامل التجاري 

مع إسرائيلين، والثانية إساءة األمانة واختالس أموال.
م���ن بش���ائر االنطالقة اجلديدة للعه���د القوي انتخاب نبيه بري رئيس���ًا للمجلس النيابي 
لل���دورة السادس���ة عل���ى التوال���ي، رغم أن تي���ار فخامة الرئيس س���بق واعتبر بري رمزًا للفس���اد 
والبلطجة، وأنه املعرقل ملسيرة اإلصالح. من البشائر كذلك انتخاب إيلي الفرزلي نائبًا لرئيس 

املجلس، وهو الذي وصفه النائب وليد جنبالط قبل أيام بأنه وديعة سورية.
كل ذلك ال يهم، ما دام تيار فخامته ما زال يعد اللبنانين بالدولة القوية النزيهة.

بقلم: أواب إبراهيم

بشائر االنطالقة الجديدة للعهد

خليجي��ة  دول  علي��ه  أقدم��ت  مته��ّور  ق��رار 
ث��الث -مبعي��ة نظام عس��كري حاكم ف��ي مصر- 
مبحاصرة قطر، لك��ن األمر خرج عن إطار التنظير 
والتوق��ع والتخطي��ط، فها نحن عل��ى موعد أكمل 
في��ه احلصاُر عاماً كامالً، وحصدت قطر ما لم تكن 
هي تتوقعه، فعاد هذا احلصار عليها إيجاباً على 
عكس ما توقعته دول احلصار وغالبية املراقبني.

نقط��ة ابتدائية ال بّد من اإلش��ارة إليها ونحن 
نتح��دث عن ع��ام س��يكتمل على احلص��ار؛ وهي 
أن قط��ر -إثر أزمة س��حب الس��فراء ع��ام 2014- 
شعرت بأن الوضع لم يعد آمناً بعد تلك اخلطوة، 
الت��ي ُتعتبر ف��ي العرف الدولي اخلط��وة األخيرة 
قبل احلس��م العس��كري، وهذا ما دعا الدوحة إلى 
التعام��ل م��ع املوق��ف أو األزمة بش��كل سياس��ي، 
وأن تكس��ب الوقت إلج��راءات تعت��زم القيام بها، 

فنجحت في األمر.
محن��ة احلصار -إن صح وجاز لنا التعبير- 
لم نشعر بها، ال نحن املواطنون وال املقيمون معنا 
ف��ي هذا البلد، بالصورة الت��ي يكن أن توحي بها 
كلم��ة احلص��ار، إال أن هذا احلص��ار كانت له -بال 
ش��ك- آثاره النفس��ية واالجتماعية واالقتصادية 
عل��ى امل��دى البعي��د، ليس عل��ى قطر فحس��ب بل 

وكذلك على كل دول احلصار.
احتياطات واكتفاء ذاتي

اتخ��ذت التدابي��ر الالزم��ة ملواجه��ت األزمة، 
ولكن في هدوء مدروس وغير الفت لألنظار.

للس��لع  االس��تراتيجي  التخزي��ن  ف��كان 
األساس��ية س��واء بالداخ��ل أو اخل��ارج، وج��رى 
التدري��ب عل��ى الس��فر جواً ف��ي مس��ارات جديدة 
للخطوط اجلوي��ة القطرية، وإنش��اء ميناء دولي 
ضخ��م يرتبط بالعال��م دون احلاجة إل��ى موانئ 
اجل��وار، ودون ضجي��ج إعالم��ي أيض��اً أو إعالن 
صري��ح عن الهدف االس��تراتيجي م��ن ميناء حمد 
الدول��ي، إضافة إلى قي��ام الدوحة بعقد حتالفات 
دفاعي��ة مع قوى ذات وزن أهمه��ا الدولة التركية، 

وكان ذلك أواخر عام 2015.
من األم��ور املهمة الت��ي ال بّد من اس��تثمارها 
والعمل عليه��ا ملثل هذه األوق��ات؛ االكتفاُء الذاتي 
من الطعام والش��راب. فنحن دولة صغيرة وعدد 
س��كانها مح��دود مقارنة مب��ن حولن��ا، وبالتالي 
ستكون اجلغرافيا والديوغرافيا عوامل مساعدة 
تدفعنا وتش��جعنا عل��ى حتقيق االكتف��اء الذاتي 

لإلعاشة اليومية كخطوة أولى استراتيجية.
ويجري ذل��ك عبر دع��م الصناع��ة والزراعة 
احمللي��ة، وف��ي الوق��ت ذات��ه بالتخطي��ط لعم��ل 
اس��تراتيجي متعلق مبجاَل��ي الصناعة والزراعة 
أيضاً، ولكن في مناطق خارج البالد، بحيث يعمل 

قطر تستثمر الحصار وتنطلق 
لمزيد بناء واستقالل

الداخل مع اخلارج في وقت السلم والرخاء، حتى 
إذا ما تعطل الداخل ألي س��بب يك��ون اخلارج هو 

السند والبديل اجلاهز.
لق��د كان التوج��ه القط��ري قب��ل األزم��ة ه��و 
احملافظ��ة عل��ى التكام��ل اخلليج��ي ف��ي مجاالت 
اقتصادي��ة متنوع��ة، وع��دم الدخول ف��ي تنافس 
م��ع دول مجل��س التعاون اخلليج��ي في مجاالت 

التصنيع الغذائي.
اقتصادي��ني؛  محلل��ني  تقدي��رات  وبحس��ب 
قد تص��ل قطر إلى ح��د االكتفاء الذات��ي في بعض 
املس��تهلكات اليومي��ة م��ن الطع��ام والغ��ذاء قبل 
إل��ى منتج��ات  الع��ام اجل��اري، وص��والً  نهاي��ة 

ومستهلكات أخرى.
استقالل سياسي واقتصادي

لقد تعافت قطر اقتصادياً بش��كل سريع بعد 
أش��هر قليلة م��ن بدء احلص��ار، وص��ار االقتصاد 
القط��ري هو األس��رع من��واً ف��ي املنطقة بش��هادة 
صن��دوق النق��د الدول��ي، ال��ذي ق��ال -ف��ي بي��ان 
أص��دره بعد زيارة وفده لقطر في آذار الفارط- إن 
التداعي��ات االقتصادية واملالية املباش��رة لألزمة 
ب��ني قط��ر ودول احلصار ب��دأت تتالش��ى، ويرى 
الصن��دوق أن��ه رغ��م تأث��ر النش��اط االقتص��ادي 
فإن ذل��ك كان لفترة قصي��رة، وأن قطر متكنت من 
إنش��اء خط��وط جتاري��ة جديدة بش��كل س��ريع. 
وباملثل تعافى القطاع املصرفي القطري من نزوح 
األم��وال ومتكن من التكّي��ف، بعد أن ضخ مصرف 
قط��ر املركزي وجهاز قطر لالس��تثمار س��يولة في 

البنوك.
خالص��ة ما يك��ن قوله بعد م��رور نحو عام 
عل��ى بدء حصار غير مبرر وجائر؛ هو أننا في قطر 
-حكومًة وش��عباً- نراهن على الوقت. فكلما طال 
الوق��ت ض��اق احلصار، لي��س على قط��ر فقط بل 

وعلى الرباعي املتأزم )إن صح التعبير(.
وال أش��ك حلظة في أن األم��ور تتجه نحو هذا 
املسار، وتأكيدات أمير قطر -في خطاباته األخيرة 
وخاص��ة خط��اب افتت��اح دور االنعق��اد اجلدي��د 
ملجلس الش��ورى لهذا العام- أف��ادت بأن قطر لن 

ترجع كما كانت قبل 5 حزيران 2017.
وتلك إشارة واضحة إلى أن قطر تغيرت، بل 
وال ب��د أن تتغير وتأخذ بزم��ام أمرها وتتولى هي 
بنفس��ها جميع أمورها، وتتجه نحو االس��تقاللية 
ف��ي الق��رار السياس��ي واالقتص��ادي، بعي��داً عن 
تأثي��رات ه��ذا وذاك م��ن احمليط إل��ى اخلليج، وال 
س��يما دول احلصار، »فنحن بألف خير بدونها«؛ 

هكذا قال أمير قطر.{
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