
من االنتخابات إلى الجنسية!
بعد إجراء االنتخابات النيابية مبوجب قانون س���ّمي »نس���بيًا« ألول مرة في لبنان، انشغل 
ال���رأي العام بنتائج ه���ذه االنتخابات وتداعياتها التي بدأت بتهمة التزوير في العّد والتضليل 
في نقل الصناديق، سواء داخل األراضي اللبنانية أو في بلدان االغتراب. وتقدم عدد كبير من 
املرشحني بطعون واضحة في نتائج االنتخابات، لكنها - في معظمها - غير ملزمة للمجلس 
الدس���توري، ال���ذي ميل���ك ح���ق احلكم، دون أن يك���ون له أّي دور ف���ي الرقابة عل���ى أعمال الفرز 
واالحص���اء. وقب���ل أن تنتهي املهلة املعطاة لتقدمي الطعون يفاجأ اجلميع مبرس���وم صادر عن 
رئاس���ة اجلمهوري���ة، ث���م أضيف إليها رئاس���ة احلكوم���ة ووزارة  الداخلية، يقض���ي مبنح حوالى 
أربعمائة ش���خص اجلنس���ية اللبنانية، حتوم حول أس���مائهم ش���بهات جت���رح عدالتهم وحقهم 
في حيازة هذه املكرمة )اجلنس���ية اللبنانية(. وقد أحيلت »الئحة الش���رف« هذه الى قيادة قوى 
األم���ن لتنظ���ر في األس���ماء وم���دى عدالتها، بل ص���در قرار من رئاس���ة اجلمهوري���ة مينح حق 
الطع���ن ألّي مواط���ن عب���ر أجهزة قوى األمن ابت���داًء من االثنني القادم. فه���ل كان املطلوب هو 
التغطية على نتائج االنتخابات وما ش���ابها مما س���ماه بعض املرش���حني تزويرًا.. أم هي حملة 

دعائية لرئيس اجلمهورية ليبقى »الرئيس القوي« على رأس »التكتل القوي«؟!
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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(

موسى: المطلوب تسوية 
إلنجاز التشكيلة الحكومية

    دع��ا عضو كتل��ة »التنمية والتحرير« 
النائ��ب ميش��ال موس��ى، الى »اإلس��راع في 
تش��كيل احلكوم��ة، ألن الوض��ع االقتصادي 
صع��ب، وهن��اك الكثي��ر م��ن األم��ور تنتظ��ر 
الب��ت به��ا«، معتب��راً أن »املطال��ب املتعددة 
واملتضارب��ة من قب��ل كل الكت��ل النيابية هو 
ش��يء طبيع��ي، ويحص��ل عن��د تألي��ف كل 
احلكوم��ات«. ولفت ال��ى أن »املطلوب اليوم 
الذه��اب ال��ى تس��وية ب��ن األفرق��اء إلجناز 

التشكيلة احلكومية«.
ورأى في حديث الى اذاعة »صوت لبنان 
93،3«  أن »مل��ف التجني��س خلق الكثير من 
البلبلة واآلراء املتضارب��ة بن األفرقاء، وهو 
اليوم س��لك املس��ار الصحيح، بعد أن س��لم 
الى األمن العام للتدقيق باألس��ماء ودرس��ها 
قب��ل التنفي��ذ ليبن��ى بع��د ذلك على الش��يء 

مقتضاه«.

جعجع: حجمنا ليس كافيًا 
لتحقيق التغيير

رأى رئي��س ح��زب »الق��ّوات اللبنانّية« 
س��مير جعجع »أننا إن لم نقم كقيادة حزبية 
ونواب وأصدقاء بالتغيير املطلوب في البالد 
فإن هذا التغيير لن يحصل«، مش��يراً الى أن 
»هناك مهمات جساماً ملقاة على عاتقنا وإن 
نظرن��ا إليها وجدن��ا أن حجمن��ا الكبير الذي 
نحن عليه ليس بكاٍف وحده لتحقيقها وإمنا 
نح��ن بحاجة ال��ى كل دقيقة عم��ل وجهد من 

أجل القيام بها«.
أقام��ه  تكرمي��ي  عش��اء  خ��الل  وق��ال 
وعقيلته النائب ستريدا جعجع، في دارتهما 
ف��ي معراب، على ش��رف تكت��ل »اجلمهورية 
القوية«: »هناك جيش من البش��ر كان يعمل 
بتنسيق تام وفق تعليمات واضحة من أجل 
إيصالن��ا إل��ى النتيجة الت��ي حققناها، ولوال 
عمله��م ملا كانت هناك ال جنم��ة وال جنوم في 

احلزب«.

العمالي: العتماد سياسة 
نفطية وطنية شاملة

    اك��د االحت��اد العمال��ي الع��ام مج��دداً 
ف��ي بيان أن »ال حل ألزمة أس��عار املش��تقات 
النفطي��ة وخصوصاً م��ادة البنزين من بينها 
إال بسياس��ة نفطية وطنية ش��املة تستعيد 
الدولة فيه��ا هذا القطاع كامالً من الش��ركات 
واالستيراد من دولة إلى دولة وإعادة تشغيل 
وحتديثه��ا  وتوس��يعها  القائم��ة  املصاف��ي 
وتوزي��ع كام��ل امل��واد النفطي��ة وتس��عيرها 
باعتباره��ا س��لعة اقتصادية اس��تراتيجية 

وطنية«.
ولفت ال��ى ان »الدولة ال تزال في موقف 

املتفرج عل��ى صعود أس��عار البنزين وباقي 
املش��تقات وكأنها تس��تمرئ ازدياد املدخول 
الن��اجت من زي��ادة ال�TVA على ه��ذه املادة 
الواسعة االس��تهالك واملقدرة ب�110 مالين 
صفيح��ة س��نوياً، ضارب��ة ع��رض احلائ��ط 
بأن ازدياد أس��عار احملروقات عموماً يش��كل 
باباً أساسياً من أبواب التضخم في األسعار 
ألن احملروقات تعني كلفة النقل التي تش��مل 
جمي��ع البضائع والس��لع واخلدم��ات وبدل 
نقليات العمال واملوظف��ن، فضالً عن ازدياد 
كلفة الصناع��ة والزراعة الت��ي تترجم عادة 
زي��ادة عل��ى أس��عار الس��لع ويدف��ع ثمنه��ا 

املستهلك وحده«.

وساطة أميركية جديدة 
لحّل النزاع البحري

ق��ال وزي��ر الطاق��ة اإلس��رائيلي يوف��ال 
ش��تاينتز، إن أفكاراً جديدة طرحت عبر قناة 
س��رية أميركية للوساطة في النزاع البحري 
ب��ن »إس��رائيل« ولبنان بش��أن التنقيب عن 
النف��ط والغ��از ف��ي ش��رق البحر املتوس��ط، 
مضيف��اً »أنها تع��زز احتم��االت التوصل إلى 

اتفاق جزئي هذا العام«. 
وقال شتاينتز في مقابلة مع »رويترز«: 
»هناك بع��ض األفكار اجلديدة على الطاولة. 

إنها أكثر مما ميكنني مناقشته«. 
ويش��رف ش��تاينتز عل��ى التنقي��ب عن 
الطاقة في »إس��رائيل« ويقود مفاوضات غير 

مباشرة مع لبنان.
وكان��ت إس��رائيل ق��د ح��ذرت ش��ركات 
الطاق��ة اللبناني��ة ف��ي اآلون��ة األخي��رة م��ن 
وق��ال  حدوده��ا.  م��ن  بالق��رب  التنقي��ب 
الكونس��ورتيوم الذي م��ن املفترض أن ينقب 
ف��ي منطقة االمتي��از 9 إنه س��يظل بعيداً عن 

املنطقة املتنازع عليها.

عون: مطالبتنا بعودة 
النازحين غير عنصرية

ق��ال رئي��س اجلمهوري��ة ميش��ال عون 
أمام وفد من مجلس األمناء املنتخب جلمعية 
املقاصد اخليرية اإلس��المية برئاس��ة فيصل 
س��نو: »الوض��ع االقتص��ادي الذي يعيش��ه 
لبن��ان صع��ب، ويع��ود الس��بب إل��ى تراكم 
األزمات ومنها األزمة العاملية التي بدأت قبل 
احلروب، فيما أغلق��ت احلروب التي اندلعت 
الطرق في اجت��اه املنطق��ة العربية احليوية 
الت��ي نتكام��ل معه��ا اقتصادي��اً. أم��ا النقطة 
الثالث��ة فتتعل��ق بالنزوح الس��وري الكثيف 
باجت��اه لبنان الذي بات يش��كل نحو 50 في 
املئ��ة من ع��دد اللبناني��ن وهذا أم��ر له ثمنه 
الباه��ظ، لذل��ك نرف��ع الصوت عالي��اً لعودة 
النازح��ن إل��ى بالدهم م��ع ع��ودة األمن إلى 
األراض��ي الس��ورية. هذا املوض��وع يجب أن 
يتفهمه اجلميع، ألنه نابع من مصلحة لبنان 

ولي��س من عنصري��ة في التعاط��ي أو غيره، 
ول��م يعد هن��اك من ق��درة لنا عل��ى التحمل. 
وه��ذا األمر س��يحظى باألولوية ف��ي املرحلة 
املقبلة ألنه جزء من األعباء االقتصادية التي 

نتحملها«.

»المستقبل« لعدم اإلفراط 
في التجاذب حول التأليف

توقفت كتل��ة »املس��تقبل النيابية« عند 
بع��ض التجاذب��ات السياس��ية الت��ي ترافق 
املش��اورات اجلارية لتألي��ف احلكومة ورأت 
فيه��ا »تعبيراً طبيعياً ع��ن مواقف الكتل بعد 
أقل من أسبوعن على قرار التكليف، وامتداداً 
ألجواء االنتخاب��ات النيابية وما ترتب عنها 
من نتائ��ج. وه��ي جتاذبات ال تتج��اوز بهذا 
املعنى حدود املألوف في تشكيل احلكومات، 
وما زالت في النطاق املقبول لألخذ والرد بن 

القوى املعنية«.
وأك��دت الكتلة في بيان بع��د اجتماعها 
ف��ي  احلري��ري  س��عد  الرئي��س  برئاس��ة 
م��ن  املعل��ن  »التواف��ق  أن  الوس��ط«  »بي��ت 
مختل��ف األطراف عل��ى أهمي��ة التوصل إلى 
صيغ��ة حكومي��ة جامعة، تتص��دى بجدارة 
أن  يج��ب  التحدي��ات،  لتل��ك  ومس��ؤولية 
يشكل حافزاً لتس��هيل مهمة الرئيس املكلف، 
والتخفي��ف م��ن دفاتر الش��روط والش��روط 
املض��ادة، واالنط��الق بورش��ة عم��ل وزارية 
جدي��ة، تك��ون في مس��توى م��ا يتطل��ع إليه 
اللبنانيون، وما يتوقعه املجتمع الدولي من 
لبنان ومؤسساته الدستورية، لوضع نتائج 

مؤمترات الدعم واملساندة موضع التنفيذ«.

جنبالط: كفى استهزاًء 
بعقول الناس!

غّرد رئيس »احلزب التقدمي االشتراكي« 
النائ��ب الس��ابق وليد جنبالط عبر حس��ابه 
على »تويتر«، قائالً: »األجهزة األمنية منكبة 
عل��ى معرفة كيفية حص��ول التجنيس. كفى 
اس��تهزاًء بعق��ول الناس، فرئي��س احلكومة 
قال انها صالحية رئيس اجلمهورية، ووزير 
اخلارجي��ة قال ان التجني��س االفرادي يعزز 
الهوي��ة. هويتنا تتعزز فعالً بأش��خاص من 
هذه الطينة النادرة. خبرونا انكم تصاحلتم 

مع رامي مخلوف مش أفضل«.

الجمّيل: األولوية لدرس 
مرسوم التجنيس

ش��دد رئيس حزب »الكتائب اللبنانية« 
النائ��ب س��امي اجلمي��ل، عل��ى أن »األولوية 
ف��ي هذه املرحلة هي احلصول على مرس��وم 
ال��رأي في��ه«،  التجني��س لدراس��ته وإب��داء 
مش��يراً ال��ى أن »القيام بأي خط��وة قانونية 
ودس��تورية يتطل��ب أن يك��ون لدين��ا النص 
واألس��ماء الكامل��ة«. وش��كر رئيَس��ي حزبي 
»القوات اللبنانية« و»التقدمي اإلش��تراكي« 

على جتاوبهما مع طلبه بعقد إجتماع.

الجماعة اإلسالمية تستغرب طريقة تمرير مرسوم التجنيس
وترى األولوية في إعطاء المرأة اللبنانية حق منح الجنسّية ألبنائها

عق��د املكت��ب السياس��ي للجماعة االس��المية اجتماعه 
األس��بوعي، وناق��ش العدي��د م��ن القضاي��ا واملس��تجدات، 
وتوقف عند اللّغط احلاصل حول مرس��وم التجنيس الذي 

وّقعه رئيس اجلمهورية واملالبسات التي شابت إصداره.
واس��تغرب املكتب السياسي الكتمان الذي رافق مترير 
مرسوم التجنيس بعيداً عن األضواء، وعدم نشر األسماء أو 
املعايير التي مت اعتمادها ملنح اجلنس��ية لهؤالء األشخاص 
دون غيره��م، ما يش��ير الى ش��بهة كبيرة بوج��ود خلل في 
ه��ذه املعايي��ر، خاص��ًة أن بع��ض األس��ماء املس��ّربة تدور 
حولها عالمات اس��تفهام كبيرة جلهة وجود متابعات بحق 
بعضه��ا أو تهّرب بعضها اآلخر من عقوبات دولية أو العمل 

كواجهات اقتصادية ملصلحة النظام في سوريا.
واس��تنكر املكتب السياسي الطلب من املواطنن اإلبالغ 
عن أي شائبة متعلقة باملستفيدين من املرسوم غير املنشور، 
مس��تغرباً في الوقت عين��ه حتويل امللف لألم��ن العام بعد 
توقيع املرس��وم ولي��س قبله، ما يدل على االس��تخفاف في 

التعامل مبلفات حساسة كملف التجنيس.
ورأى املكت��ب السياس��ي أن األولوي��ة ف��ي أي عملي��ة 
جتنيس يجب ان تكون ألبناء األم اللبنانية الذين تربوا في 
احض��ان الوطن ودانوا بال��والء له، مطالب��اً بوضع معايير 
واضح��ة للتجني��س تبعده عن االستنس��ابية واالس��تثمار 

السياسي واملالي.

لقطات لبنانية

وجهة نظر

في غمار الس���عي الى تشكيل احلكومة اجلديدة، تبدو الساحات الطائفية 
مختلفة جدًا في درجات احلرارة التي جتتاحها في هذا اخلضم. ففيما ترتفع 
احلماوة في الساحة املارونية خصوصًا وفي الساحة املسيحية عمومًا، تنخفض 
احلرارة كليًا في الس���احة الش���يعية التي ال تش���هد أي مس���توى من مس���تويات 

التجاذب حول احلصص الوزارية في داخل البيت الشيعي اللبناني.
أم���ا ف���ي الس���احتني الس���ّنية والدرزي���ة، ف���إن العص���ف منحصر ف���ي زاوية 
محددة غير مش���ابهة وال موازية ملا هو قائم في الس���احة املس���يحية من أجواء 
ملحمي���ة عاصفة بني حزب »الق���وات اللبنانية«  و»التيار الوطني احلر«، وحتى 
ه البعض واقع احلال بني »الوطني  بني تيار املردة والفريقني األخيرين. ويش���بّ
احلر« و»القوات« وكأنها حرب إلغاء سياس���ية ش���بيهة بحرب اإللغاء العس���كرية 
التي نشبت بني اجلانبني في عام 1990. وال يبدو أن تفاهم معراب الذي جرى 
التوصل اليه بني القوتني املس���يحيتني األكبر ف���ي كانون الثاني من عام 2016، 
قادر على الصمود أكثر. فالتيار الوطني احلر الذي يس���عى الى احلصول على 
س���تة مقاع���د وزارية في احلكومة القادمة ما خال حص���ة رئيس اجلمهورية، ال 
ي���رى أن حصة ح���زب الق���وات اللبنانية تتج���اوز الثالثة مقاعد. فيما يتس���لح 
القواتي���ون بنص من تفاهم معراب يقول باملس���اواة ب���ني حصتي التيار العوني 
وح���زب الق���وات في احلكومة. هذا فضاًل عن تطلع القوات الى اس���تمرار موقع 

نائب رئيس احلكومة في حوزتهم في احلكومة املقبلة.
ف���ي املقاب���ل، تب���دو الس���احة الش���يعية هادئ���ة ألن األمور محس���ومة فيها، 
والتفاهم تام وشامل بني حركة أمل وحزب الله اللذين يشكالن كامل املفردات 
النيابي���ة الش���يعية، ما يجعل القس���مة س���هلة بني طرف���ي الثنائي الش���يعي... 
واحلصة الشيعية البالغة ستة مقاعد وزارية في أي حكومة ثالثينية مفترضة 
متنح كل طرف ثالثة مقاعد وزارية تنازل حزب الله فيها عن الوزارة السيادية 

)وزارة املالية( ملصلحة حركة أمل. 
 وتبرز على الساحة الدرزية حالة تصارع حادة على املقعد الوزاري الثالث 
ال���ذي يعتب���ره احلزب التقدمي االش���تراكي حقًا طبيعيًا ل���ه بعد انفراط عقد 
الكتلة النيابية التي كان يرأسها األمير طالل ارسالن والتي كانت تضم نائبني 
درزي���ني ونائب���ني مس���يحيني ذَوي مي���ول وخلفي���ة عونية واضحة. ف���ي حني أن 
الكتلة النيابية احلالية التي أعلن األمير طالل ارس���الن ترؤس���ها )وفق احلزب 
التقدمي االش���تراكي( مصطنعة بالكامل ألنها تضم الى جانب ارس���الن ثالثة 
ن���واب مس���يحيني  متت اس���تعارتهم بالكامل من كتلة التي���ار الوطني احلر، ما 
يش���كل دفرس���وارًا في داخل البنية السياسية الدرزية اللبنانية تهدف الى سلب 

القوة الدرزية األبرز حقها في املقعد الوزاري الثالث.  
في الساحة السّنية يخوض الرئيس سعد احلريري معركة الدفاع الشرسة 
ضد اقتحام حصنه من خالل الس���عي الى متثيل الس���ّنة املتحالفني مع »حزب 
الل���ه« أو املعارض���ني لتي���ار املس���تقبل في احلكوم���ة القادمة م���ن خالل حصول 
هؤالء على مقعد وزاري س���ّني أو أكثر. ويس���تند  الرئيس احلريري في مس���عاه 
هذا الى تفهم ايجابي من قبل التيار الوطني احلر للظرف الذي مير به رئيس 

تيار املستقبل الذي ما زال ميثل القوة النيابية األبرز في الساحة السّنية. 
انه���ا مع���ارك الس���احات الطائفي���ة واملذهبية واملس���احات الت���ي ينبغي أن 
ميس���ك بها أم���راء الطوائف واملذاهب ف���ي جمهورية تضم ع���دة ممالك تعاني 
من ثنائيات ش���تى وتس���تنزف البلد على الدوام في عراكات سياس���ية مستدامة 
بعدما اس���تحالت العراكات العس���كرية املش���ؤومة ولله احلمد. فيا أهاًل وسهاًل 
بالعراك السياس���ي، عندما يش���كل بدياًل موضوعيًا للعراك العسكري واألمني 

املدمر الذي يجتاح أقطارًا ودواًل عديدة في املنطقة.

العراك السياسي قبل التشكيل
بقلم: أمين حجازي

احتجاب 
»األمان«

في عيد الفطر

تتقدم أسرة مجلة األمان إلى اللبنانين 
واملس��لمن جميعاً بأزك��ى التهان��ي احتفاًء 

بحلول عيد الفطر املبارك.
وبهذه املناسبة حتتجب املجلة األسبوع 
القادم، لتعود إلى الصدور يوم اجلمعة الذي 

يلي عيد الفطر.. وكل عام وأنتم بخير.
»أسرة األمان«
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كلمة
األمان

االنكس��ارات، جرفت الشعوب باجتاه التطّرف واحلركات األصولية، بعدما 
خابت اآلمال بالقيادات والزعماء واألحزاب واألنظمة بكل أشكالها.

ال ب��ّد م��ن إعادة النظ��ر والتفكي��ر مبفردات وش��عارات كثي��رة، في ظل 
الوض��ع الكارث��ي الذي آلت إليه األمور في س��ورية، البلد الذي رفع ش��عار 
املقاوم��ة واملمانعة طوال خمس��ن عاماً، وباعتبارها كان��ت »قلب العروبة 
الناب��ض«، واملدافعة عن حق الش��عب الفلس��طيني في اس��تعادة أراضيه 
املغتصب��ة وبناء دولته، س��ورية التي رفع��ت ش��عارات القومية واحلرية 
واالش��تراكية والدميوقراطي��ة وحق الش��عب في تداول الس��لطة، والهوية 
املوح��دة وغيرها الكثير، س��ورية الدولة التي تقّر نظرياً باملواطنة أساس��اً 
لالنتم��اء وبناء الدول��ة، بينما ص��ادرت املجال العام، بقي��ادة حزب وحيد 
للدول��ة واملجتم��ع، جله��ة القومي��ة العربي��ة، وضّيقت الفض��اء على باقي 

مكونات الشعب السوري القومية.
لذلك كله، وأمام النكس��ات الكبيرة التي يتعّرض لها الشعب السوري، 
ال بّد من وقفة مع الذات، وطرح األس��ئلة التي يفرضها الواقع املرير. أسئلة 
تدور حول األس��باب التي دفعت بسورية إلى قاٍع بال قرار إلى اآلن؟ وحول 
الهوية الس��ورية الضائعة واملُضّيعة بن األم��س واليوم؟ لم يبلور النظام 
احلاك��م فكرًة عن هوية س��ورية خاصة، ولم تس��ع املعارض��ة التي اّدعت 
متثيلها الش��عب الس��وري إلى بلورة فكرٍة بديلة، وكانت النتيجة أن انزلق 
حراك الشعب باجتاه احلرية، وامتالك قراره نحو مستنقع احلمم احلارقة. 
بدالً من أن يكون التنوع الثقافي والديني والعرقي القدمي في س��ورية سبباً 
ودافع��اً لبناء كيان سياس��ي حديث، يق��وم على أس��اس املواطنة، ويضع 
دس��توراً مس��تقالً، يحّرره م��ن أي صبغٍة طائفي��ة أو قومي��ٍة أو عرقيٍة، فإن 
م��ا حصل ويحصل هو نكس��ات تتوالد من بعضها، وانح��داٍر نحو احلروب  
واالقتت��ال ب��ن مكون��ات الش��عب، واجن��رار السياس��ي خلف العس��كري، 
فاحلكم في س��ورية للسالح والقوة املدعومة خارجياً، والنتيجة هي طمس 

معالم هوية سورية. 
وبه��ذه احلّج��ة املضللة، متت��د األيادي الطامع��ة إلى س��ورية، وتدير 
صراعاتها فوق أرضه��ا، معتمدًة ومعّولًة عل��ى والءاٍت محليٍة، تتوزع بن 
نظام ومعارضيه، فتكون إلس��رائيل ذريعة إضافية لالعتداء على السيادة 
الس��ورية التي م��ا زالت حتتفظ بحق ال��رد، وُتراكمه ف��ي بنوكها املمانعة، 
بينم��ا لم يعد القرار وطنياً أو س��يادياً. لقد أدخلتن��ا األزمة واملؤامرات التي 
كانت ذريع��ًة، فأصبحت واقعاً حتت نوع آخر م��ن االحتالالت واالنتدابات 
والوصاي��ات، ول��م نعد نعرف أي س��ورية نري��د ونحلم ونطم��ح بها، وأي 
خريط��ٍة ميك��ن أن ميثله��ا عل��م وحي��د يتف��ق علي��ه أبناؤها. هل سُتنس��ي 
النكس��اُت السورية شعَبها نكس��ة حزيران التي حقنته بنسغ الهزمية منذ 
خمس��ن عاماً، فأفقدت��ه الثقة بنفس��ه، وعندما صحا وأراد إع��ادة االعتبار 

إليها، انهالت عليه النكسات كالوابل!{

بعد أكثر من خمس��ن عاماً من النكس��ة، أو الهزمي��ة، أو حرب حزيران 
الت��ي لم تكد تبدأ حتى انطفأت نيرانها على األرض، بعدما دمرت إس��رائيل 
جي��وش الدول العربي��ة التي كانت قد وعدت ش��عوبها بانتصار س��احق، 
سوف يس��تعيد فلسطن الس��ليبة، فكانت النتيجة أن دمرت القوة اجلوية 
املصرية، ف��ي بداية احلرب القصيرة األمد، مثلما دم��رت اجليوش العربية 
املشاركة، واجتاحت إسرائيل غزة وسيناء. وعلى اجلبهات األخرى، احتلت 
إس��رائيل الضفة الغربية والقدس الشرقية ومرتفعات اجلوالن والقنيطرة. 
حصلت إس��رائيل، ف��ي تلك احلرب، على أكثر مما كان��ت تطمح إليه حينها، 
منذ إعالن تأسيس��ها عام النكبة 1948، ونش��طت اجلمعي��ات الصهيونية 
لتس��هيل الهج��رة إل��ى فلس��طن احملتل��ة، وتدفق��ت األم��وال واملس��اعدات 
م��ن أمي��ركا وأملانيا، إل��ى الدول��ة الصهيونية الت��ي عرفت كيف تس��تغلها 
وتس��تثمرها، لتمكن كيانه��ا، مع التذكير هنا بأن ق��رار توحيد القدس كان 
قد صدر عن الكنيس��ت اإلس��رائيلي في تلك الفترة، في 27 حزيران 1967، 
مبا يش��به اإلجماع أثناء التصويت للقانون، واش��تعلت نيران اخلذالن في 
ص��دور أبناء ه��ذه الش��عوب املصدومة الت��ي وضعتها الهزمي��ة في حالة 
من الذهول أمام أس��ئلة كثيرة، لم تس��تطع كل القوى السياس��ية والفكرية 

اإلجابة عنها. 
بع��د هذه الس��نوات الطويل��ة التي ش��هد فيه��ا العالم تطوراً بس��رعة 
فلكي��ة، تعلم��ت خاللها ش��عوب عدي��دة من جتارب��ه املري��رة، فنهضوا من 
رمادهم وركام انكس��اراتهم، ليرمموا ويبنوا ويؤسس��وا دوالً صارت رائدة 
وصاحبة موقع راس��خ بن األمم القوية. تعيش ش��عوب منطقتنا انتكاسًة 
أقسى وأش��رس، انتكاسة الش��عور العارم بالهزائم واإلحباط املرير النافذ 
إلى العمق، وهي التي أرادت فقط أن تنعم باحلرية واالستقالل في بلدانها، 

فتآمر العالم عليها، ودمر أوطانها وأجهض أحالمها.
تعود النكسة وأجواء الهزمية لتؤجج الشعور بالغنب والظلم، وتشعل 
الني��ران ف��ي الص��دور أكثر، عل��ى وقع الوحش��ية الت��ي تالقيها الش��عوب 
العربية، في فلسطن وحولها. ُيقتل الفلسطينيون بحقد وإصرار على مرأى 
العالم في مسيرة العودة الكبرى التي يريدون من خاللها لفت أنظار العالم 
إل��ى حقهم املس��لوب، وإلى حل��م العودة إل��ى أراضيهم التي هج��روا منها، 

ليحل محلهم مستوطنون آخرون، وهم أصحاب األرض. 
أس��ئلة املاضي التي طرحتها هزمية حزيران، ولم تل��َق إجاباٍت بعدما 
أله��ت األنظمة الت��ي اس��تلمت املرحلة ما بعد الهزمية ش��عوبها مبش��كالت 
حياتية، ومارست قمعها وطغيانها، وشلت احلراك السياسي، حتى لم يعد 
هناك نخٌب ميكن أن تؤثر في وعي الشعوب، تلك األسئلة تعود اليوم محّملًة 
بأس��ئلٍة أخرى، تنتظر م��ن يجيب عليه��ا، بعدما انه��ارت األيديولوجيات، 
وتاه��ت احل��ركات القومي��ة ف��ي س��راديب العنصري��ة القاتلة الت��ي كانت 
س��بباً أساس��ياً في ما آلت إليه ش��عوب املنطقة، وخلفت وراءها تياراٍت من 

»قلب العروبة« 
في ذكرى النكسة 
الخامس من حزيران

تقدمي مقاربة جديدة ملوضوع االستراتيجية الدفاعية.
وتق��ول األوس��اط املطلع��ة عل��ى أج��واء احل��زب 
ان »ح��زب الل��ه« ال ميان��ع ط��رح مل��ف االس��تراتيجية 
الدفاعي��ة، وان ل��دى احل��زب رؤي��ة ش��املة ح��ول هذا 
املوضوع، وال س��يما في ظ��ل التحدي��ات اجلديدة التي 
يواجهه��ا لبن��ان، إن ف��ي مواجه��ة الع��دّو الصهيون��ي 
والتهديدات التي يطلقها بش��أن الث��روة النفطية وبناء 
اجلدار اإلس��منتي، أو على صعي��د مواجهة املجموعات 
ال في الس��نوات املاضية  اإلرهابية التي كان لها دور فعَّ
في الساحة اللبنانية وعلى احلدود، وان »حزب الله« ال 

يزال يتمسك مبعادلة )جيش، شعب، مقاومة(«.
لكن هل يؤدي النقاش واحلوار حول االستراتيجية 
الدفاعي��ة ال��ى نتائ��ج عملي��ة، أم ينته��ي كم��ا انته��ت 

املؤمترات احلوارية السابقة؟
ال ميك��ن اإلجاب��ة عن هذا الس��ؤال بش��كل حاس��م 
ونهائ��ي الي��وم، ألن دور »حزب الله« وس��الحه لم يعد 
ملفاً لبنانياً داخلياً، بل أصبح ل�»حزب الله« دور إقليمي 
متزايد في امللف الس��وري وبعض دول املنطقة، وهذا ما 

يؤكده مسؤولو احلزب في أكثر من موقف وتصريح.
ولذلك فإن مناقش��ة مس��تقبل ودور س��الح »حزب 
الل��ه« مرتبطة مبلفن أساس��ين، األول املل��ف الداخلي 
وتصاع��د دور احل��زب على صعي��د الدول��ة واحلكومة 
والقضاي��ا الداخلية، ألنه كلما ازداد هذا الدور، اس��تلزم 
م��ن »ح��زب الل��ه« التعاط��ي بإيجابي��ة عل��ى صعي��د 
مس��تقبل س��الحه ودوره اخلارج��ي. واملل��ف الثان��ي 
التطورات اجلارية في املنطق��ة، فكلما اجتهت األوضاع 
ف��ي املنطق��ة واإلقلي��م نح��و التصعي��د زاد دور احلزب 
اخلارج��ي، والعك��س صحي��ح، ف��إذا ج��رى التوص��ل 
الى تس��ويات لألزم��ات اإلقليمية وال س��يما احلرب في 
س��وريا، فإن ذلك يتطلب من احلزب العودة الى الداخل 

اللبناني.
إذن ال ميك��ن حتدي��د اإلجاب��ة مس��بقاً، لك��ن يب��دو 
ان كل املعطي��ات الداخلي��ة واخلارجي��ة تؤك��د ان ملف 
االس��تراتيجية الدفاعي��ة س��يوضع عل��ى ن��ار حامي��ة 
كل  عل��ى  مفت��وح  والنق��اش  احلكوم��ة  تش��كيل  بع��د 

االحتماالت.{
قاسم قصير

التط��ورات  م��ع  »تزامن��اً  املص��ادر:  وتضي��ف 
احلاصل��ة خارجياً، ف��إن نتائج االنتخاب��ات النيابية 
والتق��دم الكبي��ر حلزب الل��ه وحلفائ��ه وزي��ادة الدور 
الداخلي للحزب، تفرض العودة لبحث االس��تراتيجية 
الدفاعي��ة، والع��ودة للمش��اريع الت��ي طرحت س��ابقاً 
خالل احلوارات الوطنية التي عقدت عام 2006 وبعد 
حرب متوز م��ن أجل الوص��ول الس��تراتيجية دفاعية 

موحدة«.
وتزامن��اً مع هذه األجواء الدولي��ة واإلقليمية، فإن 
حرص رئيس اجلمهورية العماد ميش��ال عون وبعض 
الق��وى اللبناني��ة عل��ى الدع��وة مج��دداً لبح��ث مل��ف 
االس��تراتيجية الدفاعية يهدف حس��ب بعض املصادر 
السياس��ية لطمأنة القوى السياسية الداخلية وارسال 
رسائل إيجابية للخارج بأن لبنان حريص على حماية 
االستقرار والتزام سياسة النأي بالنفس والوصول الى 

رؤية موحدة حول سالح »حزب الله« واملقاومة.
موقف »حزب الله«

والتوقعات املستقبلية
لكن ما هو موقف »حزب الله« من الدعوة ملناقش��ة 
االس��تراتيجية الدفاعية بع��د تش��كيل احلكومة؟ وهل 
سيتم التوصل الى نتائج عملية في هذا امللف الشائك؟

بداي��ة م��اذا عن موق��ف »ح��زب الله« م��ن الدعوة 
ال��ى مناقش��ة االس��تراتيجية الدفاعية مج��دداً؟ األمن 
العام حلزب الله الس��يد حس��ن نصر الله رحب في أحد 
خطاباته بدعوة رئيس اجلمهورية العماد ميشال عون 
إلى العودة للحوار حول االستراتيجية الدفاعية، ودعا 
نصر الله لالس��تفادة من كل التط��ورات واألحداث التي 
حصل��ت منذ حرب مت��وز 2006 وحتى الي��وم من أجل 

من الباحثن والشخصيات اللبنانية والدولية.
وكان رئي��س اجلمهوري��ة العماد ميش��ال عون قد 
أعلن قبل االنتخابات النيابية »أن ملف االس��تراتيجية 
الدفاعي��ة س��يناقش بع��د االنتخابات وس��يعقد حوار 
داخلي حول هذا امللف«، كذلك أكد مؤمتر روما الدولي، 
الذي عقد م��ن أجل بحث دعم األجه��زة والقوى األمنية 
والعسكرية اللبنانية قبل عدة أشهر، في بيانه اخلتامي 
ضرورة بحث االس��تراتيجية الدفاعي��ة مجدداً والتزام 
لبنان القرارات الدولية. فما هي أسباب االهتمام الدولي 
واإلقليم��ي والداخلي مبل��ف االس��تراتيجية الدفاعية؟ 
وكيف ينظر »حزب الله« الى هذا االهتمام؟ وهل تنجح 
اجلهود الداخلي��ة واخلارجية ف��ي التوصل إلى حلول 

سياسية حول سالح »حزب الله« واملقاومة؟
االهتمام باالستراتيجية الدفاعية

بداي��ة م��ا ه��ي أس��باب ع��ودة االهتم��ام الدول��ي 
واإلقليمي والداخلي باالستراتيجية الدفاعية في هذه 

املرحلة؟
تقول مصادر دبلوماس��ية في بيروت ل�»األمان«: 
»ان االهتمام الدولي باالس��تراتيجية الدفاعية مرتبط 
بالتطورات اإلقليمي��ة والداخلية، فحزب الله متدد في 
الس��نوات املاضي��ة ال��ى خ��ارج لبنان وأصب��ح دوره 
إقليمي��اً، ول��م يعد باإلم��كان حالياً طرح مش��روع نزع 
س��الح احل��زب أو س��الح املقاوم��ة ألس��باب داخلي��ة 
وخارجية، ولذلك أصبح اهتمام اجلهات الدولية اليوم 
كيفية اع��ادة حصر دور احلزب داخلياً والعمل لتعزيز 
دور اجلي��ش اللبناني واألجهزة األمني��ة اللبنانية كي 
تك��ون ق��ادرة مس��تقبالً عل��ى حماي��ة لبن��ان وتطبيق 
القرارات الدولية واحلفاظ على االستقرار ومنع تدخل 

األطراف اللبنانية في األحداث اإلقليمية«.

بالتزام��ن م��ع اجله��ود السياس��ية الت��ي يبذله��ا 
رئيس احلكومة املكلف س��عد احلري��ري بالتعاون مع 
بقي��ة األط��راف اللبنانية لإلس��راع بتش��كيل احلكومة 
اجلدي��دة، ب��دأت جه��ات دولي��ة وإقليمي��ة وداخلي��ة 
بالتحضي��ر ملناقش��ة »االس��تراتيجية الدفاعي��ة« بعد 

االنتهاء من تأليف احلكومة.
بي��روت  ف��ي  دبلوماس��ية  مص��ادر  وأوضح��ت 
ل�»األم��ان« ان األط��راف الدولي��ة واألمم املتح��دة تركز 
في ه��ذه املرحلة على اع��داد امللف��ات واملعطيات حول 
االس��تراتيجية الدفاعي��ة وكيفي��ة تنظي��م دور »حزب 
الله« العس��كري ف��ي املرحلة املقبلة، ف��ي ظل صعوبة 

نزع هذا السالح حالياً.
وعقد مركز الشرق األوس��ط لألبحاث والدراسات 
االس��تراتيجية )القري��ب من ح��زب الق��وات اللبنانية( 
بالتعاون مع املنتدى اإلقليمي لالستشارات والدراسات 
)يرأس��ه العميد الركن الدكتور خالد حمادة ومؤسسة 
كون��راد ايدن��اور األملانية( جلس��ة نق��اش مغلقة حول 
االس��تراتيجية الدفاعية ومستقبل اس��تقرار لبنان بن 
القرارات الدولية والضغوط اإلقليمية، شارك فيها عدد 

بالتزامن مع مساعي تشكيل الحكومة:

االستراتيجّية الدفاعّية محور اهتمام داخلي ودولي

كلمة األمان

عبـــــر شـــبكة اإلنترنــت

www.al-aman.com
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الطعون باالنتخابات تضع المجلس الدستوري أمام امتحان الثقة.. فهل ينجح؟
بقلم: وائل جنم
املهل��ة  انته��ت   )2018/6/6( األربع��اء  ي��وم 
بالعملي��ة  الطع��ون  لتق��دمي  احمل��ّددة  القانوني��ة 
االنتخابية التي جرت في السادس من أيار املاضي، 
وبنتائجه��ا التي أُعلن��ت على الرغم مما ش��اب هذه 
العملي��ة م��ن مخالفات فاضح��ة وصريحة، س��واء 
للقانون اإلنتخابي، أو للعملية االنتخابية، أو لعملية 
فرز األصوات. وقد ترك كل ذلك انطباعاً س��لبياً على 
العملي��ة، وأرخ��ى بظالل كثيف��ة من الش��ك حول ما 
س��يصدر عنها من مفاعيل إذا ل��م ُيصر إلى تصحيح 

اخللل الواضح، من خالل املؤسسات الدستورية.
املجلس الدس��توري الذي أُس��ند إليه دستورياً 
وقانوني��اً مهمة الفصل في الش��كاوى التي ترد حول 
االنتخاب��ات تلّق��ى عش��رات الطعون من مرش��حن 
ولوائ��ح ف��ي مختل��ف الدوائ��ر. وق��د تضّمن��ت هذه 
الطعون م��واد وأدلة وقرائن حس��ّية على املخالفات 
التي جرت، بل ويذهب البعض إلى القول إن عمليات 
التزوي��ر الواس��عة التي حصل��ت إن بّدل��ت النتائج 
ف��ي الكثي��ر م��ن الدوائ��ر، هذا فض��الً ع��ن املخالفات 

واخلروقات الواسعة للقانون االنتخابي.
الس��لطة السياس��ية املتمثل��ة باحلكومة أخذت 
قرارها ومضت قدماً في اخلطوات التالية التي بنتها 
عل��ى نتائج االنتخاب��ات دون االكتراث بكل احلديث 
عن املخالفات والتزوير، واعتبرت أن املهمة املتعلقة 
بالفصل في مس��ألة املخالفات والتزوير ليس��ت من 
اختصاصها، بل من اختصاص املجلس الدستوري، 
وبعد أن يضع املرش��حون أو املتضررون أو اللوائح 

القرائن واألدلة احلسّية بن يديه.
اليوم وبع��د الطعون التي تقّدم بها مرش��حون 
املجل��س  أم��ام  آخ��رون  معني��ون  ورمب��ا  ولوائ��ح 
الدس��توري حول مجمل العملية االنتخابية، وحول 
نتائجه��ا، باتت املس��ؤولية والكرة الي��وم في ملعب 
املجل��س الذي ينتظر منه اللبنانيون الفصل في هذه 
القضي��ة وإنص��اف املرش��حن، والناخب��ن، والبلد 

بوجه عام.
لق��د أثب��ت ه��ذا املجل��س في م��ّرات س��ابقة أنه 
صاحب قرار ح��ّر وال يخضع ألية جهة سياس��ية أو 
غير سياسية، سواء كانت داخل السلطة أو خارجها، 
وقد أبطل املجلس على سبيل املثل ال احلصر، مؤخراً، 
العمل بامل��ادة 49 من قان��ون املوازن��ة العامة لعام 
2018. ورّد املجلس في وقت سابق أيضاً قوانن كان 
له��ا عالقة بسلس��لة الرتب والرواتب. وفي س��نوات 
غابرة أبطل املجلس نيابة بعض الذين أُعلن فوزهم 
في بعض الدوائ��ر، وطلب إعادة االنتخابات في تلك 
الدوائر، بعدم��ا تثّبت من املخالفات أو رمبا التزوير، 
أو م��ا يقدح بصح��ة إعالن فوز أولئك املرش��حن في 
حين��ه. وق��د كان ل��كل تل��ك الق��رارات الت��ي اتخذها 
املجل��س وْقع على املواط��ن اللبناني، إذ ش��عر بأنه 
على الرغم من األجواء الس��لبية التي يعيش��ها على 
املستوى اإلقتصادي حيث األزمة في تفاقم مّطرد، أو 
على املستوى السياسي حيث احملاصصة الفاضحة 
في مس��ألة تأليف احلكومة، أو على املستوى األمني 
والقضائ��ي حيث يش��عر الكثي��رون ب��أن القانون ال 

يطبق عل��ى اجلميع بعدال��ة، بل باستنس��ابية، لقد 
ش��عر املواطن على الرغ��م من كل ه��ذه األجواء بأن 
هن��اك مؤسس��ة ف��ي الدول��ة ما زال��ت متل��ك قرارها 
وبإمكانه��ا أن تقول نع��م أو كال، وأن تنصف الناس، 
وتش��كل بالنس��بة إليهم املالذ ال��ذي يحتمون به في 
زم��ن التزوير والتج��اوزات، وبذلك فإن��ه يقوم بدور 

كبي��ر ج��داً في بن��اء الثق��ة بالدولة من جدي��د، وفي 
الرهان على املؤسس��ات وعلى منط��ق قوة القانون، 

وليس على منطق قانون القوة والبلطجة.
ال ندري، نحن املواطن��ن، طبيعة الطعون التي 
ُقّدم��ت أمام املجل��س الدس��توري وم��ا تضّمنته من 
قرائن وأدل��ة وبراهن على التج��اوزات واخلروقات 

املجل��س  مل��ك أصحابه��ا، ومل��ك  فه��ي  والتزوي��ر، 
حصراً، إال إذا قرر أصحابها نشرها في اإلعالم بشكل 
كام��ل. ولكننا ندري وعل��ى يقن ج��داً أن املخالفات 
واخلروق��ات ي��وم االنتخاب��ات كان��ت بالعش��رات، 
»وعلى املكشوف«. ندرك ونعرف وندري أن عمليات 
الفرز ش��ابها ما ش��ابها م��ن عمليات تزوير وش��طب 
أس��ماء وجتيي��ر أص��وات، ألنن��ا ببس��اطة كنا نحن 
ضحيته��ا، أٌيّ مّن��ا كان ميكن أن يك��ون ضحية هذه 
العملي��ات، حت��ى أن بع��ض املرش��حن وأقربائه��م 
كانون ضحي��ة عمليات جتيير األص��وات.  فهل ذلك 
يحت��اج مّن��ا ألنفس��نا إل��ى إقن��اع أن عملي��ات الفرز 

شابها ما شابها من تزوير؟!
اليوم املجلس الدس��توري أمام حتّدي بناء ثقة 
اللبناني��ن بالدولة ومؤسس��اتها، أو هدم هذه الثقة 
و»الكف��ر« بالدولة وكل ما يتصل بها، ألنها س��تكون 
في نظر الكثيرين عبارة عن شركة يتقاسمها أصحاب 
النفوذ واملافيات الذي قد يكونون مستعدين لتوزير 
احلاض��ر واملاضي واملس��تقبل من أج��ل اإلبقاء على 
هذه الشركة التي ال تنظر إلينا إال على أننا عّمال فيها 
في زمن إقطاعية خبيث��ة ومقّنعة ال ترحم أحداً على 

اإلطالق.
املجلس الدستوري اليوم هو أمل اللبنانين في 
بناء دولة املؤسس��ات، فهل ينجح في هذا االختبار؟ 
أم ت��رى يع��ود ويخض��ع ملنط��ق قانون الق��وة الذي 

يتحكم به حيتان املال والسياسية في لبنان؟!{

بعد الضّجة حول مرسوم التجنيس
التسوية ما زالت قائمة وبألف خير

يبدو أن التسوية السياسية التي جاءت بالعماد 
 ،2016/10/31 ف��ي  للجمهوري��ة  رئيس��اً  ع��ون 
والرئيس س��عد احلريري رئيس��اً حلكومة استعادة 
الثقة ف��ي 2016/12/26 ما زالت س��ارية املفعول 
رغ��م كل الضجيج ال��ذي رافق االنتخاب��ات النيابية 
الت��ي ج��رت في الس��ادس م��ن ش��هر أي��ار املاضي، 
وال��ذي تبن من��ه ان الص��راع كان مجرد ش��عارات 
وكالم ف��ي اله��واء م��ن أج��ل ش��د العص��ب الطائفي 
واملذهب��ي لك��ي يحصل كب��ار الالعبن في الس��احة 
السياس��ية على أكبر عدد ممكن من املقاعد النيابية، 
وه��و م��ا حتق��ق فع��الً، م��ع اس��تثناء بس��يط متثل 
بتقلص الكتلة النيابية لتيار املس��تقبل، مع انه كان 
أكثر من رفع شعارات »اخلطر الفارسي« الذي يهدد 
عروبة بيروت، والذي كان يترافق دائماً مع احلديث 
عن »حماية أهل الس��ّنة« وما الى ذلك من ش��عارات 
س��رعان ما تداعت عن��د عتبة املصالح السياس��ية. 
وأبرز دليل على ذلك، مرسوم التجنيس األخير الذي 
أعطى اجلنس��ية اللبنانية ل�360 شخصاً غالبيتهم 
من املس��يحين ومن املؤيدين للنظام السوري، ومع 
ذل��ك اعتب��ر الرئيس س��عد احلري��ري أن »م��ن لديه 

اعت��راض عل��ى املرس��وم فليتوج��ه ال��ى القضاء«، 
وأض��اف: »ه��ل كل مس��ألة عندك��م تخ��ّض البل��د؟ 
يج��ب أال نعمل من كل حب��ة قبة« وأك��د أن »لرئيس 

اجلمهورية احلق بإصدار املراسيم«.
والس��ؤال ال��ذي يطرح نفس��ه هو: هل م��ا زالت 
التسوية الرئاسية س��ارية املفعول كما كانت احلال 
ي��وم 2016/10/31 ح��ن انتخ��ب الرئي��س عون 

رئيساً للجمهورية؟
خ��الل االنتخاب��ات النيابي��ة الت��ي ج��رت ف��ي 
الس��ادس من ش��هر أيار املاضي ظهر على الس��احة 
السياسية خطاب انتخابي يحمل لبوس الصراعات 
اإلقليمية الدائرة في املنطقة بن الس��عودية وإيران. 
وإذا كان »حزب الله« قد رفع ش��عار حماية املقاومة 
سياس��ياً ف��ي االنتخاب��ات أو عبر االنتخاب��ات، فإن 
تي��ار املس��تقبل رف��ع ش��عار حماي��ة عروب��ة لبنان 
واللبناني��ن في وجه »اخلطر الفارس��ي« الذي يهدد 
عروب��ة لبنان عام��ة وعروبة بي��روت خاصة، وكان 
ش��عار الدف��اع ع��ن أهل الس��ّنة ف��ي لبن��ان حاضراً 
بق��وة ف��ي كل اخلطابات السياس��ية للرئيس س��عد 
احلريري ومس��ؤولي تيار املس��تقبل في كل املناطق 
اللبنانية، ابتداًء من بيروت مروراً بالش��مال وصوالً 
الى البقاع واجلنوب، وهو ما أوحى كأن فترة ما بعد 
االنتخابات س��تكون مختلفة متاماً عما قبلها، سواء 
من حيث اخلطاب السياس��ي أو األداء احلكومي عن 
فترة التس��وية الرئاس��ية، أوالً ألن الوضع الداخلي 
تغّي��ر في ضوء املتغيرات الدائرة في املنطقة، وثانياً 
ألن الصراع السعودي - اإليراني احملتدم في اإلقليم 

ستكون له ارتدادات كبيرة على الواقع اللبناني.
إال أنه يبدو أن شيئاً من ذلك لم يحدث في لبنان 

حتى اآلن، فالتسوية الرئاسية التي جاءت بالعماد 
عون رئيس��اً للجمهورية، والرئيس احلريري رئيساً 
للحكومة، عبر التعاون والتنسيق مع »حزب الله«، 
ما زالت س��ارية املفعول، ورمبا بق��وة وفعالية أكثر 
من الس��ابق، وهو م��ا ُعبِّر عنه أوالً ف��ي املوافقة على 
صفقة بواخر الكهرباء التي كانت محل اعتراض من 
»ح��زب الله« وحركة أمل قب��ل االنتخابات النيابية، 
وعبر مرس��وم التجنيس األخي��ر الذي جرت املوافقة 
علي��ه ف��ي 11 أي��ار املاضي، وال��ذي تزام��ن مع آخر 
جلس��ة ملجل��س ال��وزراء ال��ذي أق��ر صفق��ة بواخ��ر 

الكهرباء املثيرة للجدل.
وتكش��ف ردود الرئي��س س��عد احلري��ري على 
املعترضن على مرس��وم التجنيس التي طالب فيها 
املعترض��ن ب�»اللج��وء إل��ى القضاء« وان��ه »يجب 
آال نعم��ل من كل حب��ة قب��ة«، وتأكي��ده أن »لرئيس 
اجلمهورية احلق بإصدار املراس��يم«، أن التس��وية 
الرئاسية ما زالت قائمة بقوة وفعالية أكبر وأكثر من 
يوم انطالقها الذي انُتخب فيه الرئيس عون رئيس��اً 
للجمهوري��ة، فالرئيس س��عد احلري��ري الذي يعمل 
على تش��كيل احلكوم��ة اجلديدة ال يبدو والرئيس��ن 
عون وبري في عجلة من أمرهم، والدليل على ذلك أن 
االجتماع الرئاسي الثالثي الذي عقد في قصر بعبدا 
يوم االثنن املاضي لم يبحث املوضوع احلكومي كما 
هو مفت��رض، بل بحث موضوع احل��دود اجلنوبية، 
وحتديداً املفاوض��ات اللبنانية - اإلس��رائيلية التي 
جترى بواس��طة األمم املتحدة لتصحيح احلدود في 
النقاط املتنازع عليها، في ضوء نّية »إسرائيل« بناء 
جدار اس��منتي على طول احلدود اجلنوبية، وهو ما 
أكده الرئيس سعد احلريري رداً على سؤال عن بحث 
املوضوع احلكومي في لقاء الرؤساء الثالثة في قصر 
بعبدا، فقال إنه »لم يتم احلديث عن احلكومة، وامنا 
ع��ن احلدود، وهذا االجتماع ج��اء بطلب من الرئيس 
ع��ون لتوحيد األفكار ح��ول هذا املوضوع«، مش��يراً 
ال��ى أن »األجواء إيجابية«، أما بالنس��بة الى تأليف 
احلكومة فقال: »هناك إيجابيات ونأمل أن تستمر«.

باختصار، التس��وية الرئاس��ية ما زالت سارية 
املفع��ول، يؤكد ذلك املس��ار السياس��ي القائم حالياً، 
ال��ذي يب��دو أنه ل��م ول��ن يختلف ع��ن فترة م��ا قبل 
االنتخابات النيابية، وقد نقلت صحيفة اجلمهورية 
عن مرجع كبير استبعاده 
إش��كاالت  أي  حص��ول 
ال��وزاري،  البي��ان  بش��أن 
وخصوص��اً في م��ا يتصل 
بالبند املتعل��ق باملقاومة، 
حي��ث ق��ال: »ال أعتق��د أن 
البي��ان الوزاري س��يخرج 
البيان  عن ن��ص وجوه��ر 
ل�»حكوم��ة  ال��وزاري 
اس��تعادة الثق��ة«، ب��ل قد 
حرفي��اً...«،  يستنس��خه 
وكل انتخابات وأنتم بخير 

يا أيها اللبنانيون.{
بسام غنوم

د. الحوت: الهدف من الطعن وضع الرأي العام 
بصورة ما حصل من مالبسات

اإلس��المية  اجلماع��ة  نائ��ب  أعل��ن 
الس��ابق د. عم��اد احل��وت ف��ي حدي��ث 
ل�»إذاعة الفجر«، أّن الئحة بيروت الوطن 
س��تتقدم بطعن أمام املجلس الدستوري 
بش��أن االنتخابات النيابي��ة التي جرت 
في السادس من أيار، موضحاً أن الهدف 
منه وض��ع الرأي العام اللبناني بصورة 
م��ا حص��ل م��ن مالبس��ات ف��ي العملي��ة 
االنتخابي��ة. وكش��ف احل��وت أّن الطعن 
يتضمن عدداً من املخالفات التي حصلت 

في اليوم االنتخابي وما قبله، ما يطعن بشفافية االنتخابات ومصداقيتها.
وح��ول تش��كيل احلكومة، اعتبر احل��وت أّنه نظ��راً للتوازنات واخلالف��ات بن القوى 
السياس��ية حول احلصص، فإّن الرئيس املكلف سعد احلريري سيعاني كثيراً في تشكيل 
احلكوم��ة، هذا م��ا قد يؤخر تش��كيلها الى ما بعد عي��د الفطر، وأضاف احلوت أّن املش��كلة 

احلقيقة اليوم تتمثل في منطق احملاصصة السياسية التي تعاني منها البالد.
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خطيب األقصى: »صفقة القرن« 
خطة »إسرائيلّية« بثوب أمريكي

ح��ذر خطيب املس��جد األقصي املبارك الش��يخ 
عكرمة س��عيد صبري، من صفق��ة القرن األمريكية، 

مشدًدا علي أنها إسرائيلية بثوب أمريكي.
الش��يخ صب��ري ف��ي خطب��ة اجلمع��ة  وق��ال 
العربي��ة  ال��دول  بع��ض  »إن  األقص��ي:  باملس��جد 
واإلس��المية تلهث وراء الدول الكبرى، التي تفرض 
وصايته��ا علين��ا، وتط��رح مب��ادرات منه��ا صفقة 
القرن، التي في حقيقتها متثل خطة االحتالل بثوب 

أمريكي«.
واس��تعرض الش��يخ صب��ري، م��ا يتعرض له 
املس��جد م��ن اعت��داءات االحت��الل واملس��توطنن، 

ومحاوالت التزييف والتزوير واخلداع بحقه.
وأشار إلى وضع صورة مجسم ملا ُيدعى هيكل 
س��ليمان املزع��وم، مكان ص��ورة مس��جد الصخرة 
املشرفة، وتوزيع هذه الصورة على وسائل اإلعالم 

طالب��ت »ش��بكة املنظم��ات األهلي��ة« الفلس��طينية 
ف��ي قطاع غ��زة، املجتمع الدولي بتش��كيل جلنة حتقيق 
دولية في استش��هاد املس��عفة رزان النجار )21 عاماً(، 
برصاص إس��رائيل، اجلمعة املاضي��ة، خالل أداء عملها 

قرب احلدود الشرقية لقطاع غزة.
وقال عائد ياغي، منس��ق القطاع الصحي في شبكة 
املنظم��ات )تضم في عضويته��ا 133 منظمة(: »نطالب 

جل��ذب اليهود ف��ي العال��م ليأتوا إلى فلس��طن من 
خالل اخلداع وااليهام.

اخلداعي��ة  الوس��ائل  ه��ذه  أن  عل��ى  وش��دد 
والتزويري��ة لن تغّي��ر من الواقع ش��يئاً، وقال: »إن 
مس��جد الصخ��رة املش��رفة ه��و ج��زء ال يتج��زأ من 
األقص��ى املبارك، وإن األقصى قائ��م إلى يوم الدين، 
وس��يبقى املس��لمون متمس��كن بكل ذرة ت��راب من 

ذراته، فال تفريط بأي ذرة تراب منه«.
وأض��اف: »األقصى جزء من عقيدة املس��لمن، 
جمي��ع املس��لمن، بقرار من رب العامل��ن. وال عالقة 
لغير املس��لمن ب��ه، وإن االقتحام��ات لألقصى هي 

اعتداءات عليه لن تكسب اليهود أي حق فيه«.
من ناحية ثانية، حذر خطيب األقصى مّما يسمى 
»قانون التس��وية«، أي تس��وية األراضي والبيوت 
والعقارات، الذي أقّره الكنيس��ت الصهيوني مؤخراً 

املجتمع الدولي ومنظماته بتشكيل جلنة حتقيق دولية، 
في استشهاد النجار، وكافة أبناء شعبنا«.

الش��بكة،  نّظمته��ا  وقف��ة  خ��الل  ياغ��ي  وأض��اف 
واجلمعي��ة، يوم األحد، أمام مقر منظمة الصحة العاملية 
في غزة: »رغم ما وثقته الكاميرات إال أن املجتمع الدولي 
ما زال صامتاً جتاه هذه اجلرمية، وفش��ل حتى اآلن في 

محاسبة االحتالل اإلسرائيلي ومساءلته«.

ويقضي مبس��ح أحياء مدينة القدس بهدف الكشف 
ع��ن املالك��ن املقيم��ن خ��ارج فلس��طن، مؤك��داً أن 
القانون يعّد هؤالء املالكن غائبن، فيأتي ما يسمى 
حارس أم��الك الغائب��ن بوضع ي��ده على حصص 

املالكن لهذه األراضي والبيوت والعقارات.
وتاب��ع: »إن ه��ذا القان��ون العنص��ري اجلائ��ر 
م��ن  الق��دس  مدين��ة  لتفري��غ  املقدس��ّين  يالح��ق 

أصحابها، فاالحتالل يحارب القدس حجراً وبش��راً 
لتهوي��د املدينة، فعلى املواطن��ن أن يكونوا حذرين 
م��ن ه��ذا القان��ون، وأن ال يتعاط��وا مع��ه ألن��ه غير 

قانوني وغير إنساني«.
وأدى نح��و 270 ألف مصلٍّ ص��الة اجلمعة في 
املس��جد األقصى، رغم عراقيل االحت��الل وإجراءاته 

التي منعت عشرات اآلالف من الوصول.{

شهيدة.. وعشرات اإلصابات في جمعة »من غزة إلى حيفا«
استش��هدت الفتاة رزان اشرف النجار)21 عاماً( 
وأصيب أكثر من مائة فلس��طيني بينهم 40 برصاص 
االحتالل احلّي في اجلمعة العاش��رة ملس��يرة العودة 

الكبرى شرق قطاع غزة.
وأكدت مصادر طّبية في القطاع استش��هاد الفتاة 
رزان النج��ار عقب اصابتها برصاص االحتالل ش��رق 

خان يونس جنوب قطاع غزة.
أصي��ب ثالث��ة مواطن��ن فلس��طينين ظه��ر يوم 
اجلمعة، عقب إطالق قوات االحتالل اإلس��رائيلي النار 
عل��ى املتظاهرين املش��اركن ف��ي فعاليات مس��يرات 

العودة.
وكان��ت وزارة الصحة الفلس��طينية ف��ي غزة، قد 
أك��دت في وق��ت س��ابق، أن ثالث��ة مواطن��ن أصيبوا 
بالرصاص احلي لقناصة االحتالل في مخيم »ملكة« 

للعودة شرق مدينة غزة.
وأطلق جن��ود االحتالل النار ص��وب املتظاهرين 
الس��لمّين الفلس��طينّين، الذين ش��اركوا في اجلمعة 
العاش��رة ملس��يرات الع��ودة، وقناب��ل الغاز املس��يلة 

للدموع.
يذك��ر أن »الهيئة الوطنّية العليا ملس��يرة العودة 
الكبرى وكس��ر احلص��ار«، وهي اجلهة املش��رفة على 
مس��يرات الع��ودة، أطلق��ت عل��ى اجلمع��ة العاش��رة 
اس��م »من غزة إلى حيفا وحدة دم ومصير مش��ترك«، 
ودعت جماهير الشعب الفلس��طيني إلى املشاركة في 
الفعاليات التي تنطلق في القطاع، ومس��اء في مدينة 

حيفا بالداخل احملتل عام 1948.
ومنذ 30 من آذار املاضي انطلقت بالتزامن ذكرى 
»يوم األرض«، مس��يرات العودة إل��ى الديار احملتلة، 
ومت تدش��ن العدي��د م��ن املخيم��ات عل��ى مقرب��ة من 
اخل��ط العازل الذي يفصل القط��اع عن باقي األراضي 

الفلسطينية احملتلة.
وق��د واج��ه االحتالل ه��ذه املس��يرات الش��عبية 
الس��لمية، بأدوات القمع الدموي، ما أدى إلى س��قوط 

عشرات الشهداء وآالف اجلرحى.{

منّظمات أهلّية فلسطينية تطالب بتشكيل لجنة تحقيق دولية في استشهاد المسعفة »النجار«

واس��تدرك ياغي: »صم��ت املجتم��ع الدولي يعطي 
احملتل الض��وء األخضر لإلمع��ان بعملي��ات القتل بحق 
ش��عبنا والطواق��م الطبي��ة والصحفي��ة وغيره��م مم��ن 
يوفر لهم القانون الدولي احلماية«. وش��ارك في الوقفة 

العشرات من أفراد الطواقم الطبية والصحية في غزة.
وتاب��ع: »الطواقم الطبية جاءت اليوم إلى مقر األمم 
املتح��دة؛ ملطالبتها بالقي��ام بدورها ف��ي توفير احلماية 
ل��كل أبن��اء ش��عبنا الفلس��طيني«. وأكمل: »نق��ف اليوم 
ملطالب��ة املجتمع الدولي ومنظماته اإلنس��انية بأن يقف 
أم��ام مس��ؤولياته األخالقي��ة، وأن يعم��ل عل��ى توفي��ر 
احلماية الدولية لش��عبنا، والطواقم الطبية العاملية في 

امليدان وذلك حسب القانون الدولي«.

وأك��د أن املنظمات األهلية »ستس��تمر ف��ي مالحقة 
إس��رائيل عل��ى جمي��ع اجلرائ��م الت��ي ارتكبته��ا بح��ق 

الفلسطينين«.
واس��تنكر ياغ��ي »الصم��ت الدول��ي عل��ى اجلرائم 
اإلس��رائيلية ض��د اإلنس��انية ف��ي فلس��طن، واالنحياز 
األمريك��ي إلى إس��رائيل، ما دفع احملتل إل��ى اإلمعان في 

ارتكاب مزيد من اجلرائم ضد الشعب األعزل«.
ويوم اجلمعة، قال أش��رف القدرة، املتحدث باس��م 
»املُس��فعة  إن  غ��زة،  ف��ي  الفلس��طينية  الصح��ة  وزارة 
تعرضه��ا  بع��د  استش��هدت  النج��ار،  رزان  املتطوع��ة 
لرص��اص اجليش اإلس��رائيلي عل��ى احلدود الش��رقية 

ملدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة«. 

حيفا تتظاهر نصرًة لغزة
تظاهر املئات من الفلسطينين في حيفا تضامناً مع غزة، حيث رددوا شعارات تشدد على الوحدة 

الفلسطينية وتطالب برفع احلصار عن القطاع.
وطالب املتظاهرون بإنهاء اتفاق أوسلو وباعتماد خطاب جديد في مواجهة االحتالل.

ه��ذه الفعالي��ة س��بقها جتم��ع تضامني م��ع غزة عص��ر اجلمعة ف��ي حيف��ا، ردد خالله الش��بان 
شعارات ضد آل سعود وصفقة القرن. وشارك في التجمع أعضاء في القائمة العربية، شددوا على أن 
مسيرات دعم غزة والقدس 
انته��اء  س��تتواصل حت��ى 

كابوس االحتالل.
عضو القائمة العربية، 
جمال زحالق��ة قال: »نحن 
أم��ام مرحل��ة جدي��دة م��ن 
الفلس��طيني«،  النض��ال 
مؤكداً أن »مؤامرات ترامب 
والدول العربي��ة املتحالفة 

معه لن متر«.
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عندما ينكشف وهم جمهور نظام األسد
مع تراجع اخلطر الثوري الذي كان يهّدد بإسقاط 
نظام األس��د في س��ورية، ب��دأ يتراجع خ��وف جمهور 
النظ��ام م��ن زح��ف اإلس��المين، وب��دأ ه��ذا اجلمهور 
يتحّس��س األرض التي يق��ف عليها، ليكتش��ف هؤالء 
أنهم كانوا وقود حرٍب ال مصلحة فعلية لهم فيها. فهم 
يلتفتون حوله��م، ويجدون أن احلض��ور الديني طاٍغ 
ويتمدد أكثر من أي وقت سابق، وبرعايٍة »كرميٍة« من 

نظام األسد نفسه. 
يكتش��ف اجلمهور السوري الذي انحاز إلى نظام 
األس��د ف��ي الصراع املس��تمر منذ نحو س��بع س��نوات 
ونص��ف، أن انحي��ازه ذاك ل��م يك��ن أقل س��وءاً وقصر 
نظر م��ن انحي��از املراهنن عل��ى الفصائل اإلس��المية 
في حترير س��ورية من نظام األسد. استند قطاع كبير 
من املنحازين إلى نظام األس��د إلى حجة أساسية، أن 
النظام يقف في وجه اخلطر اإلسالمي، وحاججوا بأن 
تزايد مظاهر الفس��اد والتميي��ز والقمع، وتزايد فظاعة 
اإلج��رام الذي يحميه النظام، س��واء كان بحق مواليه 
أو بح��ق معارضيه، هو مما تفرضه الظروف احلربية 
أو من ضرورات املعركة، أو أنه ينبغي الس��كوت عنه، 
لكي ال نشّوش على »الصراع األساسي« إلى أن يتمّكن 
النظ��ام من دحر اخلطر اإلس��المي، ذلك أنه »ليس هذا 
هو الوقت املناس��ب لنقد النظام«، العبارة التي كّررها 
املوال��ون عل��ى مس��مع كل م��ن ح��اول أن يق��ول يوماً 
إن سياس��ة نظام األس��د جت��اه ثورة الس��ورين تقود 

سورية إلى الدمار. 
ه��ؤالء الذين متاه��وا مع نظام األس��د، وس��كتوا 
عل��ى بؤس��هم وموته��م، م��ن أج��ل أن يتف��ّرغ النظام 
»العلماني« لصد املد اإلس��المي، يكتش��فون اليوم أن 
املّد اإلس��المي يغمر بلدهم. وهم، للمفارقة، يكتشفون 
ه��ذه احلقيق��ة ف��ي وق��ٍت يحتف��ل إع��الم النظ��ام فيه 
بهزمي��ة »املد اإلس��المي املتط��رف« ف��ي الغوطة وفي 
محيط العاصمة. هناك مّد إسالمي ينهزم في سورية، 
وم��ّد آخر ينتصر. ال يدور ف��ي خاطر جمهور النظام أن 
أولويات نظام�»هم« ال تتطابق مع أولوياتهم، وأن املّد 
اإلس��المي يكون خطراً إس��المياً فقط ح��ن يكون ضد 
النظ��ام ال��ذي ال يهمه أن يكون املجتمع س��ليماً، بل أن 
يكون قابالً للس��يطرة. ال يريد أن يرى هؤالء أن نظاماً 

سياسياً، كنظام األسد، ال يستطيع أن يستمر من دون 
م��د إس��المي، ألنه يفتق��د لدعامة ش��رعية سياس��ية، 
يستند إليها ومتّكنه من أن يقف فعالً في وجه اقتحام 
الدي��ن احلي��اة العامة، ومينع تغلغله في مؤسس��ات 

الدولة. 
يدرك نظام األس��د أنه يفرض نفسه على املجتمع 
السوري بالقوة، وأنه ال سيادة للقانون في دولٍة حتوز 
الس��يادة املطلقة فيها طغم��ٌة عائليٌة ومالي��ٌة وأمنيٌة. 
وعليه، يعم��ل النظام بوعٍي على اس��تقطاب األكثرية 
الدينية في البلد، عبر تواطؤات غير وطنية بينه وبن 
نخب��ٍة ديني��ٍة موالية. ما يفتق��ده النظام من ش��رعية 
سياسية، يحاول تعويضه في صفقاٍت قذرة مع رجال 
دي��ن نافذين، على مبدأ املنفع��ة املتبادلة. وهكذا جند 
انتش��اراً غير مس��بوق ملد إسالمي »أس��دي« أو مواٍل، 
مقابل دعوة رجال الدين النافذين هؤالء للنظام بطول 
العمر. هذه الصيغة التي جتهز س��ورية جلوالت دمار 
متجّددة، حن يجد املّد اإلسالمي املعادي للنظام تربة 
خصبة في املّد اإلس��المي »األس��دي«. يحتضن نظام 
األس��د مداً إسالمياً موالياً، ثم ينقلب هذا أو بعضه إلى 
خطر إس��المي )مّد غير مواٍل( تت��م مواجهته بالعنف 
وبالتواطؤ مع مّد إس��المي جديد م��واٍل، وتعود الكرة 

م��ن جديد حت��ى يتمّكن اخلطر اإلس��المي م��ن اقتالع 
النظام بالفعل. هكذا ينحصر الصراع بن نظام األس��د 
واإلس��المين، ويجد جمهور كل طرٍف أنه مجرد وقود 

لصراٍع ال مصلحة له فيه. 
ُيفاجأ املوالون اليوم بكّم التسهيالت التي يحظى 
بها اإلس��الميون »األس��ديون«، ومبقدار احلفاوة التي 
يلقونها في أعلى مس��توى سياس��ي م��ن النظام الذي 
دفع��وا حي��اة أوالده��م دفاع��اً عن��ه، بوصف��ه حصن 
العلماني��ة، وبوصفه س��داً في وجه اإلس��المين، فإذا 
هو حاضنٌة إلسالمين يوالونه، ويقبضون في املقابل 
نفوذاً سهالً إلى مجاالٍت واسعٍة ومؤثرٍة في املجتمع. 

ف��ي س��ياق مفاجأة ه��ؤالء، نق��رأ عل��ى صفحات 
التواص��ل االجتماع��ي مش��روع رس��الٍة موجه��ة من 
»عّين��ة م��ن الش��عب الس��وري تؤم��ن بس��وريا وطناً 
للجميع« إلى »السيد الرئيس«، تشكو فيها من »وزارة 
األوقاف بوزيرها وقبيسياتها )تيار نسائي إسالمي( 
وشبابه الديني وداعياتها«، ألنها تعمل على »أخونة 
املجتمع السوري بكل الوس��ائل«، و»تتحّكم باملناهج 
التعليمية«. وتقول الرسالة: »السيد الرئيس: من حقنا 

عليك أن تلتفت إلينا.. أن توقف هذه املهزلة التي تهّدد 
مستقبلنا وأمننا وتكاتفنا كسورين«. ويرى أصحاب 
الرس��الة أن وق��ف ه��ذه املهزلة يك��ون »بإقال��ة وزير 
األوقاف ووقف نش��اط قبيسياته وشبيبته الدينية«. 
والقول »من حقنا عليك أن تلتفت إلينا« يعني الشعور 
ليس فقط بغضٍب جتاه ما يش��هده أصحاب الرسالة 
من متّدد إس��المي، بل الش��عور بغضب جتاه إهمالهم 

من »السيد الرئيس« الذي »ال يلتفت إليهم«. 
يحظى مش��روع الرس��الة باهتماٍم ال بأس به من 
املوالن الذي يش��عرون باخليب��ة والغضب، وتعطي 
التعليقات على مش��روع الرسالة فكرًة عما يعتمل في 
أذهان »جمهور النظام« م��ن أوهاٍم وغضٍب وخيبات. 
إحدى املعلقات، وهي من تيار سياسي يساري اختار 
الوق��وف مع النظام ضد اخلطر اإلس��المي، تقول: »قد 
نك��ون فعالً تأخرنا أو تباطأنا وتقاعس��نا وتخاذلنا«، 
ويق��ول آخ��ر: »نحن نخل��ق بأيدين��ا وس��كوتنا مارداً 

نربيه ليسحقنا«. 
»املشكلة ليس��ت في وزير األوقاف بل في الوزارة 
نفس��ها«، يقول أحدهم، فيتجرأ آخر ويقول: »لو كانت 
املشكلة في وزارة األوقاف، لكان من السهل حلها.. هي 
سياسة دولٍة برمتها«. هل يقود هذا الوعي املتأخر إلى 
معارضة »سياسة الدولة برمتها«؟ وبن املعلقن من 
يقّدم مداخلًة طويلة حتلل خطر اإلسالمين، ثم يختم 
بالق��ول: »يا ت��رى رح يس��معنا الس��يد الرئيس؟«. ال 
ن��دري قصد املعلق، هل يش��ك في اس��تجابة »الس��يد 
الرئي��س«، أم في بلوغ الكالم إلى مس��امعه، لكن هذه 
التعليقات تش��ير إلى ظهور خط انفص��ال بن النظام 
وجمهوره، ميكن أن يشكل خط صراع الحق، وال سيما 
أن أصحاب الرس��الة دفعوا أثماناً غالية للحفاظ على 

»دولة سيادة الرئيس«. 
التعليق األكث��ر داللة هو اآلت��ي: »أحبائي، ميكن 
إيص��ال فكرتنا إل��ى األصدقاء ال��روس الذين بدورهم 
ينقلون تطلعاتنا إلى الس��يد الرئيس الذي من املرجح 
أن قصص��اً كثيرة وأم��وراً جتري بدون علم��ه«. هكذا 
يش��عر املوالون أنه��م، بعد كل تضحياته��م، مهملون، 
ويحتاج��ون إل��ى ال��روس ك��ي يخاطب��وا »دولتهم«. 
أصب��ح الروس، في ذه��ن هذا الرجل، واس��طًة ما بن 

جمهور النظام ورئيسهم. 
يكتش��ف املوالون أن أولوية النظام الذي ضحوا 
من أجله ال تتطابق مع أولوياتهم. ظنوا أنهم يسيرون 
ف��ي اجت��اه، واكتش��فوا أنه��م يصل��ون إل��ى حي��ث ال 
يريدون، وس��وف يشكل هذا خط صراع في مرحلة ما 

بعد حتّررهم من الشعور باخلطر اإلسالمي.{

بقلم: راتب شعبو

الخيار المّر للنظام السوري.. بين إيران وروسيا
يص��ح الق��ول إن حلظة حرج��ة ت��زداد اقتراباً من 
النظ��ام الس��وري لالختي��ار ب��ن حليف��ن مّكن��اه م��ن 
الصم��ود، ط��رداً م��ع تس��ارع انكش��اف التباينات بن 
املش��روعن اإليران��ي والروس��ي ف��ي رس��م املس��تقبل 
الس��وري وحصص النفوذ في املش��رق العربي، جتلت 
ف��ي اآلونة األخيرة بتصريحات ح��ادة لقيادة الكرملن 
تطالب بانسحاب كل القوات األجنبية من سوريا، رّدت 
عليه��ا حكومة طه��ران برف��ض صريح وبعب��ارة حتّد 
بأن ال أحد ميكنه إزاحة وجودها العس��كري من املشهد 

السوري.
ثّم��ة من ال يعطي قيمة لهذه التباينات وما يرافقها 
من افت��راق ف��ي املواق��ف، ع��اّداً أن ما تس��مى خالفات 
بن طهران وموس��كو هي مجرد مناورات، أو ش��كل من 
أش��كال توزيع األدوار بينهما، ال يصح البناء والتعويل 
عليها أمام قوة املصلحة املشتركة للطرفن في مواجهة 
الغرب وتربص��ه املزمن بهما، وأم��ام إدراكهما املخاطر 
الكبيرة الناجمة عن دفع خالفاتهما السياسية إلى آخر 

الشوط.
وف��ي املقابل، هناك دالئل ومؤش��رات تضعف هذه 
الفكرة التآمري��ة وتؤكد جّدية تل��ك التباينات وعمقها، 
الت��ي إْن ل��م تظهر ف��ي املاضي، فالس��بب ه��و اضطرار 
الطرفن إلى طمس��ها لضم��ان أفضل أداء ف��ي مواجهة 
الق��وى املناهض��ة لهما، لكنها بدأت تتكش��ف وتّتس��ع 
في اآلون��ة األخيرة مع انحس��ار العمليات احلربية في 
سوريا، وتنامي تنافس الطرفن على جني ثمار التقدم 

العسكري الذي أحرز ضد جماعات املعارضة.
بداية؛ يتفارق املش��روعان الروسي واإليراني في 
أن األخير يس��تند إلى البعد املذهبي في متّدده وفرض 
هيمنته، حتدوه رغبة مزمنة في إزاحة الكتلة اإلسالمية 
السّنية من الوجود أو على األقل إضعاف وزنها ودورها 
إلى أبعد احلدود، بينما متيل موس��كو إلى أخذ مصالح 
ه��ذه الكتلة ف��ي االعتبار توخي��اً لالس��تقرار ودميومة 
نفوذها في سوريا واملش��رق العربي؛ األمر الذي جتلى 
بفت��ح خط��وط مبك��رة م��ع ق��وى معارض��ة ذات وجه 

إس��المي، وتهيئة الشروط إلجناح اجتماعات آستانة، 
ومناط��ق خفض التصعيد، وق��رارات وقف إطالق النار 
املتكررة، وما تالها من مفاوضات، خصوصاً في أرياف 
دمش��ق وحمص، لنقل املعارضة اإلس��المّية املس��لحة 
إلى الش��مال، رافق ذلك انفتاحها على الوجود اإلقليمي 
الس��ّني؛ إْن بفرض حكومة أنقرة بوصفه��ا طرفاً فاعالً 
ف��ي اجتماع��ات آس��تانة وأخ��ذ مصاحله��ا األمنية في 
االعتبار وإطالق يدها في عفرين والش��مال السوري، أو 
بحرصها على إرض��اء املجموعة العربية املتضررة من 
التمدد املذهبي اإليراني، التي يهمها محاصرة سياس��ة 
طه��ران التدخلي��ة وحتجيم دورها املخرب في س��وريا 
واملنطق��ة، فكي��ف احل��ال ح��ن ال يخفى على موس��كو 
الدور اخلفي إليران في تنمية الفكر اجلهادي اإلسالمي 
وتغذي��ة بعض أطراف��ه وعملياته، كي تب��رر وجودها 

على أنها طرف يواجه هذا اإلرهاب.
وم��ن املفارق��ات، أن التدخل العس��كري الروس��ي 
ال��ذي كان ل��ه الدور احلاس��م من��ذ معركة حل��ب، رمبا 
اكتف��ى مب��ا أحدث��ه من حت��والت ف��ي توازن��ات القوى 
لتمرير رؤيته السياس��ية للمستقبل الس��وري، رافضاً 
دع��وات دمش��ق وطه��ران اإلقصائي��ة لالس��تمرار ف��ي 
احلسم العسكري حتى سحق اخلصم بصورة نهائية، 
ومكرراً إيعازاته بوقف عدة محاوالت لتقدم املليشيات 
الس��ورية واإليراني��ة في ري��ف إدل��ب، وحتذيراته من 
االندفاع��ات الس��لطوية املع��ززة برغب��ة إيراني��ة ف��ي 
خوض معارك على اجلبهة اجلنوبية الس��ترداد مدينة 

درعا وما حولها.
وف��ي املقاب��ل، ال يلم��س املرء ف��ي تعاط��ي النظام 
الس��وري مع مروح��ة التباين��ات بن روس��يا وإيران، 

حالة من الرضا واالنسجام، رمبا ألن انكشافها يحرجه 
ويف��رض علي��ه مواقف مؤمل��ة كان يرغب ف��ي جتنبها، 
وهو النظ��ام الضعيف ال��ذي ال يقوى عل��ى اتخاذ قرار 
منف��رد دون ضمان دعم خارجي وازن، ورمبا ألن هناك 
مصالح واجتهادات متباينة بن صفوفه تش��جع امليل 

نحو أحد الطرفن.
واحل��ال أن ثم��ة في الس��لطة من يعتق��د أن الدور 
العسكري الروسي قد استنفد ويحبذ وضع البيض كله 
في السلة اإليرانية، متوسالً مرة بعض مظاهر االزدراء 
ثاني��ة  وم��رة  احلاكم��ة،  للجماع��ة  الروس��ي  واإلذالل 
حقيق��ة أن إي��ران كانت األكث��ر تضحي��ة وحرصاً على 
دع��م النظام ومتكين��ه، وأنها الضام��ن األمن واملجرب 
حلمايته م��ن أي تغيير، ومن أي محاس��بة عما ارتكبه 
بح��ق البالد والعب��اد، ومرة ثالثة ألنه ي��رى في النفوذ 
اإليراني بهيئت��ه املذهبية دعما ملا كرس��ه من ترتيبات 
طائفي��ة المتالك الدولة وإخضاع املجتمع. بينما يعتقد 
آخرون أن خسارة النظام ستكون فادحة إن تخلى عن 
الغطاء والدور الروس��ين، وقد ثبت بالتجربة أن إيران 
عاج��زة وحدها عن حمايته ومتكينه، وأيضاً عن تأدية 
دور ناج��ع في إعادة اإلعمار وه��ي الغارقة في أزماتها 
االقتصادية، بينما يغدو تعزيز الدور الروسي والتحرر 
من النفوذ اإليراني، خياراً مجدياً لتلطيف موقف الغرب 
وفتح ناف��ذة حقيقية ومطمئنة إلعادة إعمار البالد، هذا 
عدا اخلش��ية من أن تفضي عنجهية التمدد اإليراني في 
س��وريا إلى رد فعل عسكري إسرائيلي قد يطيح النظام 
ذات��ه، خصوص��اً أن أهل احلك��م يدركون جي��داً أهمية 

رضا تل أبيب في دعمهم اخلفي وضمان استمرارهم.
»جنت على نفس��ها براقش«، مثل يدرجه البعض 
لوص��ف حال النظ��ام الس��وري الذي رف��ض املعاجلة 
السياس��ية ف��ي إطاره��ا الوطن��ي، واس��تجّر مختل��ف 
أش��كال العنف والدعم اخلارجي لس��حق حراك الناس 
ومطالبهم املش��روعة في احلرية والكرامة، فبات لعبة 
في أي��ادي اآلخري��ن، مجبراً عل��ى االلتح��اق بإيران أو 
روس��يا كي يضمن س��المته، لكن ملِحق��اً أفدح األضرار 

مبصالح الشعب ومستقبل الوطن.{

بقلم: أكرم البني 
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قطاع غزة وسيناريو المواجهة المسلحة
والغ��ارات  اإلس��رائيلي  العس��كري  التصعي��د 
اجلوية املترافقة مع قصف مدفعي بلغ مستوى عالياً 
م��ن الدموية باس��تهداف نقاط مراقب��ة تابعة للجهاد 
اإلس��المي؛ تصعي��د دفع احلرك��ة إلى ال��رد بأكثر من 
10 صواري��خ على مس��توطنات غالف غزة )اش��كول 

واسيدروت(.
فخ��الل األس��ابيع الثالث��ة املاضي��ة ش��ن طيران 
الكيان الصهيوني العديد من الغارات التي استهدفت 
ميناء غزة وعملت على إحراق بعض القوارب والسفن 
في محاولة إلعاقة وإحباط اجلهود الفلسطينية لكسر 
احلصار؛ ومع ذلك ورغم التصعيد الكبير خالل األيام 
القليل��ة املاضية، انطلقت س��فينة لكس��ر احلصار من 
مين��اء الصيادين، حتم��ل على متنها مرض��ى وطالباً 

إلى خارج القطاع باجتاه قبرص.
مب��ادرة أعلن عنها رئيس الهيئ��ة الوطنية العليا 
ملس��يرات العودة وكس��ر احلص��ار خال��د البطش في 
مؤمت��ر صحفي، ناش��د في��ه األمم املتح��دة واملجتمع 

الدول��ي بحماي��ة الرحل��ة الرمزي��ة، مح��ذراً »الع��دّو 
الصهيون��ي من مغبة االعت��داء على الرحل��ة«؛ إذ قال 
البط��ش: »ل��ن نس��مح مهم��ا بل��غ الثم��ن أن يتواصل 

االعتداء على أبناء الشعب الفلسطيني دون رد«.
وم��ا إن أعل��ن ع��ن محاص��رة الس��فينة املتجه��ة 
نحو قب��رص من قبل أرب��ع زوارق حربية إس��رائيلية 
وسحبها نحو اسديروت، حتى انطلقت وجبة جديدة 
م��ن الصواري��خ باجت��اه مس��توطنات غ��الف غ��زة؛ 
فالتصعي��د لم يع��د يحمل عنوان��اً بعين��ه؛ ومبررات 
التصعي��د أكث��ر من أن حتص��ى؛ كان آخره��ا االعتداء 
عل��ى املتظاهرين في مس��يرات الع��ودة وقصف نقاط 

املراقبة، وأخيراً استهداف سفينة كسر احلصار.
املواجه��ة ب��ن املقاوم��ة ف��ي قطاع غ��زة وجيش 
االحت��الل اإلس��رائيلي م��ن املمك��ن أن تش��هد تصاعداً 
كبيراً؛ إذ س��ارع الكابينت اإلس��رائيلي نحو االجتماع 
ف��ي القبو احملص��ن لبح��ث إمكانية التصعي��د، فاحتاً 
الباب نحو انفجار املواجهة املس��لحة؛ فحركة السكك 

تتجه األوضاع في ش��رق سورية نحو التصعيد، إذ 
بدأ النظ��ام »حرباً إعالمية« ضد مقاتل��ن أكراد، تدعمهم 
أمي��ركا، وتوّعده��م باحلرب ف��ي حال فش��ل املفاوضات 
معهم لتسليم منطقة شرقي نهر الفرات، خصوصاً الرقة 
ودير الزور، في وقت ظهرت فيه مؤشرات على نّية النظام 
وإيران اتخاذ عش��ائر عربية »حطباً ملعارك وهمّية« ضد 
الوجود األميركي في شرقي سورية، في محاولة واضحة 
للحص��ول على مكاس��ب سياس��ية من واش��نطن في أي 
تس��وية مقبلة للملف الس��وري، خصوصاً أن االتصاالت 
املكثفة بن الدول الفاعلة في املش��هد الس��وري للوصول 
إلى تفاهمات بشأن عدد من املناطق السورية لم تتوصل 

إلى اتفاق نهائي بعد.
وكرر وزي��ر خارجية النظام الس��وري، وليد املعلم، 
الس��بت املاضي، ما حت��دث به قب��ل أيام رئي��س النظام 
بش��ار األس��د، عندما قال ف��ي مؤمتر صحاف��ي عقده في 
دمش��ق، إن على »قوات س��ورية الدميقراطية« )قس��د(، 
التي تشكل الوحدات الكردية ثقلها الرئيسي، »التفاوض 
أو اللج��وء إلى العمل العس��كري«. وأض��اف املعلم: »لم 
نبدأ بع��د التفاوض مع قس��د ح��ول املس��تقبل، وال نزال 
نعتبرهم مواطن��ن يحرصون على بلدهم كما نحرص«. 
وأش��ار إل��ى مدين��ة الرقة الت��ي انتزعت »قوات س��ورية 
الدميقراطي��ة« الس��يطرة عليه��ا م��ن تنظي��م »داع��ش« 
الع��ام املاضي، بدع��م أميركي مباش��ر، قائ��الً: »الرقة ما 
زالت ف��ي قلوبنا، ويجب إع��ادة إعماره��ا وحتريرها من 
أي وج��ود غري��ب عن س��كانها«. وكان األس��د ق��د توعد 
مقاتل��ن أك��راداً، تدعمهم أميركا باحلرب، في حال فش��ل 
املفاوض��ات معه��م لتس��ليم ش��رقي نه��ر الف��رات لقوات 
النظ��ام، مطالب��اً األميركين مبغادرة س��ورية، ومقّراً في 
الوقت نفس��ه بوج��ود ضباط إيرانين. وقال األس��د، في 
حوار مع قناة روس��ية، إّن »املشكلة الوحيدة الباقية في 
س��ورية هي ق��وات س��ورية الدميقراطية«، الفت��اً إلى أن 
نظامه »سيتعامل معها عبر خيارين، هما املفاوضات أو 
استعادة املناطق التي تسيطر عليها بالقوة«. وهدد بأنه 
إذا لم يح��دث خيار املفاوضات »س��نلجأ إلى حترير تلك 
املناط��ق بالقوة. ليس لدينا أي خي��ارات أخرى، بوجود 
األميركي��ن أو بعدم وجودهم«، مطالباً القوات األميركية 
مبغادرة سورية، إذ إن هذه القوات حتمي سيطرة »قوات 
س��ورية الدميقراطية« على نحو ثلث مس��احة س��ورية، 
فهي تسيطر على جل منطقة شرق الفرات التي تعد غنّية 

بثرواتها املائية والزراعية والنفطية.
وتخض��ع غالبي��ة محافظة الرقة، وكام��ل ريف دير 
الزور ش��مال نهر الفرات، باإلضاف��ة إلى غالبية محافظة 
احلسكة، لنفوذ »قوات سورية الدميقراطية«، باستثناء 
مربعن أمنّين للنظام في مدينتي القامش��لي واحلسكة. 
كذلك تس��يطر القوات الكردية على ريف حلب الش��مالي 
الش��رقي ش��رقي نهر الفرات، ومدينة منب��ج وجانب من 
ريفه��ا غربي النهر، وسلس��لة ق��رى جنوب نه��ر الفرات، 
متت��د م��ن مدين��ة الطبق��ة ذات األهمي��ة االس��تراتيجية 
غرباً وحتى مدينة الرقة ش��رقاً على مس��افة أكثر من 60 
كيلومتراً. وحاول النظام اس��تمالة األكراد السورين إلى 

احلديدية توقفت جنوب فلسطن، وصافرات اإلنذار ال 
تتوقف عن نشر الرعب بن املستوطنن. 

األه��م م��ن ذل��ك أن البيئ��ة واإلج��راءات املتبع��ة 
للتخفي��ف م��ن آث��ار احلص��ار م��ن قب��ل دول اجل��وار 
العربي؛ وانش��غال قيادة السلطة في رام الله مبصير 
محم��ود عباس وم��ن يخلفه دون أن تق��دم رؤية للحد 
من آثار احلصار املدمرة؛ جعل من سيناريو التصعيد 
ل��ردع  س��واء  منطقي��ة  األكث��ر  اخلي��ار  واملواجه��ة، 
ماكين��ة القتل اإلس��رائيلي وإعطاء فرص��ة للمبادرات 
الش��عبية والس��لمية ألخ��ذ مكانه��ا ف��ي عملية كس��ر 
احلص��ار ومقاومة احملتل؛ أو لرغبة الكيان في إحباط 
اجلهود السلمية الفلس��طينية، فالدوافع الفلسطينية 
واألس��باب  الدواف��ع  ف��ي  متعارض��ة  واإلس��رائيلية 

الدافعة للتصعيد. 

صف��ه مع بدء الثورة الس��ورية في عام 2011، إذ س��مح 
حلزب االحتاد الدميقراطي، وهو نسخة سورية من حزب 
العمال الكردس��تاني، بإنشاء مليش��يا الوحدات الكردية 
التي س��رعان ما توس��عت وبس��طت نفوذها العس��كري 
عل��ى مس��احة كبيرة م��ن س��ورية، بع��د أن خرجت عن 
حتال��ف قوي جمعها م��ع النظام طوال س��نوات. ولطاملا 
الكردي��ة  الوح��دات  أن  الس��ورية  املعارض��ة  اعتب��رت 
ق��وات رديفة لقوات النظ��ام، وأنها تنف��ذ أجندات خبيثة 
تستهدف تقسيم سورية. ومع حرب دولية للقضاء على 
تنظيم »داعش« حتولت »قس��د«، التي ُشكلت أواخر عام 
2014، من ائتالف مليش��يات كردية وعربية وتركمانية 
غير متجانس��ة، إل��ى أداة برية للتحال��ف الدولي بقيادة 
واش��نطن، وهو م��ا مكنها من فرض الس��يطرة على أغلب 
منطقة ش��رقي الفرات الغنية بالثروات، والتي تعد برأي 

مراقبن »سورية املفيدة«.
وحش��د النظام، الس��بت املاضي، عدداً من رؤس��اء 
وم��ن أعيان عش��ائر عربية عقدوا مؤمت��راً لهم في منطقة 
دي��ر حاف��ر بريف حل��ب الش��رقي، متخض عن تش��كيل 
وحدات حتت اسم »املقاومة العش��ائرية الشعبية«، من 
املفت��رض أن تك��ون مبثابة ق��وات رديفة لق��وات النظام 
السوري، وتهدف إلى »طرد القوات األميركية والفرنسية 
والتركي��ة من األراضي الس��ورية«، وف��ق بيان صدر عن 
املؤمت��ر. وزعم��ت وكال��ة »س��انا«، التابعة للنظ��ام، أن 
ممثلي 70 عشيرة وقبيلة شاركوا في »املهرجان الشعبي 
اجلماهيري«، الذي عقد حتت عنوان »العشائر السورية 
ضد التدخ��ل األجنبي واألميركي في الداخل الس��وري«. 
وأكد املجتمعون التمس��ك ببشار األسد »رئيساً لسورية، 
ألن بقاءه ضمان لبقاء الدولة الس��ورية املوحدة وإفشال 

مشاريع التقسيم« وفق البيان.
وقللت مصادر محلية من أهمية هذا املؤمتر، مشيرة، 
إل��ى أن املجتمع��ن »مجموعة مرتبطة بالنظ��ام وإيران، 
وال متث��ل العش��ائر العربية في ش��رقي وش��مال ش��رقي 
سورية«، وأن النظام »يحاول محاربة اجلانب األميركي 
إعالمي��اً«، موضح��ة أنه »ال ميل��ك القدرة عل��ى مهاجمة 
مناطق قوات س��ورية الدميقراطية« عل��ى اإلطالق، ألنه 
إذا حاول فسيدفع ثمناً كبيراً كما حدث في مرات سابقة. 
واعترفت املصادر بوجود اس��تياء ش��عبي من الوحدات 
الكردي��ة في الرقة  واحلس��كة وريف دير الزور الش��رقي 
ش��مال نهر الفرات، خصوصاً جله��ة محاوالتها للهيمنة 
على املنطقة، والعب��ث بهويتها العربية، و»لكن لم يصل 
ه��ذا االس��تياء إلى مرحل��ة مس��اعدة قوات النظ��ام على 
العودة مج��دداً إلى املنطقة«. وأش��ارت املص��ادر إلى أن 
ما قامت به ق��وات النظام وامليليش��يات املرتبطة بها من 
عمليات انتقام واسعة النطاق في املناطق التي سيطرت 
عليها في سورية »يجعل من املستحيل على أبناء املنطقة 

الشرقية املوافقة على العودة لسيطرة النظام«.{

اخلط��وات واملبادرات الفلس��طينية وردود الفعل 
اإلس��رائيلية عليه��ا تثق��ل كاه��ل الق��ادة السياس��ين 
الصهاين��ة؛  واآلمن��ن  االس��تراتيجين  واملخطط��ن 
كم��ا يثق��ل كاهله��م البيئ��ة اإلقليمي��ة املتوت��رة ف��ي 
املاضي��ة  الس��تة  األش��هر  فط��وال  ولبن��ان؛  س��وريا 
ق��دم الفلس��طينيون الكثي��ر م��ن املب��ادرات امليداني��ة 
والسياس��ية الت��ي أربك��ت الكي��ان اإلس��رائيلي، بدءاً 
مبس��يرات العودة وليس انتهاء بسفن احلرية وكسر 
احلص��ار الهادف��ة لفتح ممر بحري يرب��ط مدينة غزة 

بالعالم اخلارجي.
أخي��راً فإن البيئة السياس��ية واإلقليمي��ة تتوافر 
على ف��رص محتمل��ة ملزيد م��ن الضغط عل��ى الكيان 
اإلس��رائيلي؛ ما يجعل من التصعيد العس��كري خالل 
األسابيع واأليام القادمة التكتيك األكثر فاعلية واألكثر 
تفضيالً للفلسطينين والكيان في الوقت ذاته؛ بوجود 
مي��زة تفضيلي��ة للفلس��طينين م��ن ناحي��ة أخالقي��ة 
وإنس��انية؛ إذ يتالع��ب بأعص��اب ق��ادة الكي��ان وفي 
الوقت ذاته ال يهدد بوقف النشاطات املدنية والسلمية 
الفلسطينية، بل يسعى لدعمها مقابل تضييق هامش 
املن��اورة لدى الكيان اإلس��رائيلي في داخ��ل األراضي 
احملتل��ة وخارجه��ا؛ م��ا يجعل م��ن س��يناريو احلرب 

احملدودة أمراً غاية في التعقيد.{

بقلم: حازم عّياد 

بقلم: أمني العاصي

الضّفة.. الخيار اإلسرائيلي األوحد 
للتوسع واستيعاب المهاجرين

بقلم:عماد أبو عواد 

دأب اليمن اإلسرائيلي على احلديث عن األهمية الدينية واأليديولوجية جلبال الضفة الغربية، 
فق��د اعتبر »نفتال��ي بنت« زعيم حزب البيت اليه��ودي، املمثل القّوي للمس��توطنن في احلكومة، أّن 
الضف��ة مُتثل تاريخ األجداد، وفيها مُيكن مش��اهدة اإلرث اليهودي العظي��م، ومنها ال مُيكن اخلروج، 

فهي بالنسبة إلى اليمن الديني، أكثر أهمية من يافا وعكا وحيفا.
ولعّل الناظر إلى طبيعة املستوطنن الذين غالبيتهم من املتدّينن، بشقيهم احلريدي والقومي، 
يعتق��د أّن مس��ألة االس��تيطان مرتبطة به��ذه الفئة، وأّن اليم��ن الديني هو املفّعل احلقيقي ملش��روع 
االس��تيطان، إاّل أّن أمري��ن ينفي��ان ذلك بق��ّوة، األول: أّن من بدأ املش��اريع االس��تيطانية هي األحزاب 
العلماني��ة »الليكود والعمل«، والثاني: أّن املش��روع االس��تيطاني ش��هد متّدداً، حت��ى في عهد حزب 

العمل، بعد توقيعه اتفاق أوسلو!.
إلى جانب ذلك، فإّن أّياً من األحزاب الفاعلة في املش��هد اإلس��رائيلي، مبا في ذلك اليمن واملركز، 
اعتب��ر أّن البقاء في الضفة، واس��تمرار الس��يطرة عليها، ُيعتب��ر كنزاً أمنياً ال مُيك��ن التفريط فيه، فقد 
اعتب��رت العدي��د من القيادات األمنية مبن فيهم عاموس يدلن )لواء س��ابق ورئيس معهد دراس��ات 
األم��ن القوم��ي احلال��ي( أّن الضفة مُتثل ُعمق��اً أمنياً مهّماً للدول��ة العبرية، والتخلي ع��ن مرتفعاتها 

حتديداً سيعّرض أمن »إسرائيل« للخطر.
ما بن اإليديولوجيا واألمن، تبقى احلقيقة األهم، أّن املشروع اإلسرائيلي االستيطاني، ليس في 
حساباته التخلي عن الضفة، أو االنسحاب من أجزاء واسعة منها، وهذا يعود إلى حقيقة أّن التّوسع 
العمران��ي لم يعد ممكناً إاّل في الضفة الغربية، التي باتت مُتثل الفضاء األهم، الس��تيعاب املهاجرين 

والتمدد العمراني.
ووف��ق املعطي��ات احلالي��ة، التي ُيقدمه��ا املركز اإلس��كاني األعلى في »إس��رائيل«، ف��إّن الدولة 
العبرية وبعد ثالثة عقود، لن جتد فيها س��نتمتراً واحداً للبناء، وحتديداً بعد فش��ل مش��روع إسكان 
النق��ب، بفع��ل طبيعته التي ال تالئم الغالبية العظمى من املس��توطنن اليه��ود، األمر الذي يدفع تلك 
املراكز إلى تأكيد ضرورة االس��تمرار في الس��يطرة على الضفة الغربية، ألنها الفضاء األخير للتوسع 

العمراني اإلسرائيلي.
إلى جانب ذلك، ُتش��ير املخططات اإلس��رائيلية إلى أّن »إس��رائيل« بحاجة إلى بناء 2.6 مليون 
وحدة س��كنية حتى عام 2040، ومن ضم��ن املُخطط، فإّن جزءاً كبيراً منها س��يكون في مناطق غور 
األردن، أي في أقصى الش��رق الفلس��طيني، لُيصبح االس��تيطان اإلس��رائيلي »كّماشة« حُتيط بكامل 

فلسطن التاريخية.
ختام��اً، مُتثل الضفة اخليار الوحيد للتوس��ع العمراني اإلس��رائيلي، ووف��ق املعطيات احلالية، 
فإّن التفكير اإلس��رائيلي بضم املناطق ج، قد خرج إلى حّيز التنفيذ، فبعيداً عن االيديولوجيا واألمن، 
ُيعتبر عامل إيجاد مس��احات اس��تيطانية هو األهم من وجهة النظر اإلس��رائيلية، من أجل اس��تمرار 
التمس��ك بالضف��ة، وقبر اتفاقات الس��الم، التي كان من��ذ بدايتها وهمية، ومنذ حلظ��ة توقيعها، كان 

مُيكن استشفاف النية اإلسرائيلية، بإبقاء السيطرة على الضفة الغربية.{

النظام السوري يصّعد ضد األكراد: 
رسائل سياسّية لواشنطن
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النكسة.. إسرائيل تهزم العرب في ستة أيام!!
ح��رب ش��نتها إس��رائيل ي��وم 5 حزي��ران 1967 
على ثالث م��ن دول جوارها العربي، دامت س��تة أيام 
وهزمت فيها األطراف العربية هزمية س��احقة. وكان 
من نتائجها خس��ائر بش��رية ومادية كبيرة، واحتالل 
أجزاء واس��عة من األراضي العربي��ة، وتدمير أغلبية 

العتاد العسكري العربي.
أسباب احلرب

هناك عدة أس��باب أدت إلى نش��وب حرب 1967 
الت��ي ق��ادت إل��ى ما س��مي »النكس��ة«، وبع��ض هذه 

األسباب مباشر وبعضها غير مباشر.
أ- األس��باب غي��ر املباش��رة: تتمث��ل ف��ي اعتب��ار 
إس��رائيل أن األح��داث الت��ي تل��ت حمل��ة س��يناء عام 
الثالث��ي( تش��كل تهدي��داً ألمنه��ا،  1956 )الع��دوان 
وم��ن أبرز ه��ذه األحداث جهود التس��لح الت��ي تبذلها 
مصر بقيادة جمال عبد الناصر، ونش��اط سوريا ضد 
املس��تعمرات اإلسرائيلية على اجلبهة السورية وأمام 

اجلبهة األردنية.
وم��ن ه��ذه األح��داث أيض��اً ق��رار القم��ة العربية 
)1964( ف��ي القاه��رة بتحوي��ل مياه نه��ر األردن في 
كل م��ن س��وريا ولبن��ان وتأس��يس منظم��ة التحرير 

الفلسطينية 1965.
ب- األسباب املباشرة: تقف في طليعتها قرارات 
وأح��داث مهمة وقعت من��ذ منتصف أي��ار 1967، من 
بينه��ا: مطالبة مصر بس��حب ق��وات األمم املتحدة من 
س��يناء وبدؤها حش��د جيش��ها في س��يناء، وإغالقها 
يوم 22 أيار »مضايق تيران« بالبحر األحمر في وجه 
املالحة اإلس��رائيلية، وهو ما اعتبرته إسرائيل مبثابة 

إعالن رسمي للحرب عليها.
وإثر ذلك بدأ تخطيط إس��رائيل لشن احلرب على 
دول اجل��وار العربي مع مطلع حزيران عام 1967 في 
ظل تواطؤ خفي ظاهره عدوان ضد سوريا، حيث أبلغ 
وفد سوفياتي مصر أن إسرائيل حشدت أحد عشر لواء 
على احلدود الس��ورية، وإعالن مصر تدخلها ملساندة 

كل��ف العاهل األردن��ي، امللك عبدالل��ه الثاني، يوم 
الثالث��اء، الدكت��ور عمر أحمد ال��رزاز تش��كيل احلكومة 
اجلدي��دة، وهو كان يش��غل منص��ب وزي��ر التعليم في 

حكومة الدكتور هاني امللقي، الذي استقال قبل أيام.
ونش��ر املوق��ع الرس��مي ملجل��س ال��وزراء األردني 
السيرة الذاتية لرئيسه اجلديد، احلاصل على دكتوراه 
من جامعة هارف��ارد في التخطيط بتخصص فرعي في 
االقتص��اد، كما حصل على درجة ما بع��د الدكتوراه من 

كلية احلقوق باجلامعة ذاتها.
وش��غل الرزاز ع��دداً م��ن املناص��ب، أهمه��ا: وزير 
التربي��ة والتعلي��م ف��ي احلكوم��ة املس��تقيلة، ورئيس 
تقيي��م  جلن��ة  ورئي��س  األهل��ي،  البن��ك  إدارة  مجل��س 
التخاصية )اخلصخصة(، ورئي��س مجلس األمناء في 
صندوق امللك عبدالله الثان��ي للتنمية، ورئيس منتدى 
االس��تراتيجيات األردن��ي. وقاد ال��رزاز الفريق الوطني 
املس��ؤول عن إع��داد اس��تراتيجية التوظي��ف الوطنية 
)2011-2012(، كذل��ك ش��غل منص��ب املدي��ر الع��ام 
-2006( األردن  ف��ي  االجتماع��ي  الضم��ان  ملؤسس��ة 
2010(، ومدير مكتب البن��ك الدولي في لبنان 2002-
2006، وتشمل خبرته في البنك الدولي مجاالت تنمية 

القطاع اخلاص ومتويل البنية التحتية.
وعم��ل رئي��س ال��وزراء األردن��ي اجلدي��د أس��تاذاً 
مس��اعداً ف��ي معه��د ماساتشوس��تس للتكنولوجيا في 
برنامج التنمية الدولي��ة، وبرنامج التخطيط اإلقليمي، 
وكان عض��واً ف��ي العديد م��ن مجال��س إدارة املنظمات 
اخلاص��ة واملنظم��ات غي��ر الربحي��ة، ولدي��ه ع��دد من 

املنشورات في املجالت احملكمة.
وتتضمن ال��دول التي زارها خالل عمل��ه في البنك 
الدولي: روس��يا وأوزبكستان وتركمنس��تان وأستونيا 
وروس��يا البيض��اء ومقدونيا وجن��وب أفريقي��ا وكوت 
ديفوار وإفريقيا الوس��طى واململكة العربية الس��عودية 

واليمن وإيران ولبنان واألردن.
وكان نح��و 43 عضواً في مجل��س النواب األردني 

سوريا وما تاله من أحداث.
اندالع احلرب

قامت إس��رائيل في الس��اعة 8 و45 دقيقة صباح 
االثن��ن 5 حزي��ران -وملدة ث��الث س��اعات- بغارات 
جوية على مصر في س��يناء والدلت��ا والقاهرة ووادي 

النيل.
وتوزع��ت الغ��ارات عل��ى ث��الث موج��ات، نفذت 
األول��ى 174 طائ��رة، والثاني��ة 161، والثالثة 157، 
بإجمالي 492 غارة، وُدّم��ر فيها 25 مطاراً حربياً وما 
ال يقل ع��ن 85% من طائ��رات مصر وه��ي جاثمة على 

األرض.
ورداً عل��ى الضرب��ة اجلوي��ة اإلس��رائيلية؛ قامت 
الق��وات اجلوي��ة األردني��ة بقص��ف مط��ار ق��رب كفار 
س��ركن. أم��ا الطي��ران الس��وري فق��د قص��ف مصافي 
البترول في حيفا وقاعدة مجيدو اجلوية اإلسرائيلية، 
بينم��ا قصفت الق��وات العراقية جواً بل��دة نتانيا على 

)الغرف��ة األول��ى للبرمل��ان( ق��د وجه��وا رس��الة للملك 
عب��د الل��ه الثاني، ناش��دوه فيه��ا إقالة حكوم��ة رئيس 
ال��وزراء هان��ي امللق��ي؛ عل��ى خلفية م��ا تش��هده البالد 
من احتجاجات واس��عة ج��راء إقرارها مش��روع قانون 

ضريبة الدخل املعدل أواخر الشهر املاضي.
ويش��هد األردن من��ذ أس��بوع احتجاج��ات عارمة، 
عمت أرج��اء البالد؛ بعد أن أق��رت احلكومة في 21 أيار 
املاضي، مش��روع قانون معدل لضريبة الدخل، وأحاله 

ساحل البحر املتوسط.
طائ��رة   416 أن  اإلس��رائيلية  املص��ادر  وذك��رت 
مقاتل��ة عربي��ة ُدم��رت، بينم��ا خس��رت إس��رائيل 26 

طائرة مقاتلة.
اجلبهات ويومياتها

الي��وم الثان��ي: صب��اح ي��وم 6 حزيران س��قطت 
الق��وات  أم��ام  الش��مالي  احمل��ور  وانفت��ح  العري��ش 

اإلسرائيلية املدرعة.
وكانت مهمة الطيران اإلسرائيلي طوال اليوم هي 
تثبي��ت الوحدات املدرعة ف��ي املم��رات اجلبلية، وفي 
مس��اء اليوم نفسه أذاعت إس��رائيل أن عناصر قواتها 
وصلت إلى قناة الس��ويس مما أص��اب جنود اجليش 

املصري بالذعر.
وفي مس��اء هذا اليوم أيضاً متكن اإلس��رائيليون 
من االستيالء على مدينتْي غزة وخان يونس في قطاع 

غزة، الذي كان يخضع آنذاك للسيادة املصرية.

وكان نائ��ب القائد األعل��ى للق��وات املصرية عبد 
احلكيم عامر قد أصدر في الس��اعة اخلامس��ة من بعد 
الظهر أمراً باالنس��حاب العام جلميع قوات سيناء إلى 
غرب قناة الس��ويس، على أن ينفذ على مراحل وخالل 
األي��ام التالي��ة، وه��و القرار ال��ذي أثر س��لباً على أداء 

اجليش املصري وعلى مسار احلرب بالنسبة إليه.
أما عل��ى الصعيد الدبلوماس��ي الدولي فقد صدر 
ذلك اليوم ق��رار مجلس األمن رق��م 233 بوقف إطالق 
الن��ار، وهو ما كان يعني حينها إق��راراً دولياً باحتالل 
إس��رائيل أراض��ي مصري��ة وحرم��ان مص��ر حقها في 

استعادتها.
- الي��وم الثال��ث: احتل��ت الق��وات اإلس��رائيلية 
القدس الش��رقية، ووصلت في العاش��رة صباحاً إلى 

حائط البراق ثم سيطرت متاماً على املدينة مساء.
يذك��ر أن ل��واء م��ن الق��وات العراقي��ة ش��ارك في 
احل��رب م��ن خ��الل اجلبه��ة األردني��ة، لكن مش��اركة 
الع��راق ُوصفت بأنه��ا كانت غي��ر فاعلة ألن تس��ارع 

األحداث سبق دخوله الفعال في احلرب.
اجلبهة السورية

- اليوم األول: وقع قصف جوي ومدفعي متبادل 
ب��ن اجلانبن، وحصل��ت محاولة اخت��راق من جانب 

سوريا أحبطها اجليش اإلسرائيلي.
اس��تمرار  والراب��ع:  والثال��ث  الثان��ي  األي��ام   -

االشتباكات من دون أي جديد على األرض.
- اليوم اخلامس: بدأ هجوم القوات اإلس��رائيلية 
على س��وريا، فاخترق��ت الدفاعات الس��ورية ش��مال 

هضبة اجلوالن.
- الي��وم الس��ادس: واصلت القوات اإلس��رائيلية 
اختراقه��ا للدفاعات الس��ورية على ط��ول اجلبهة في 
اجل��والن فوصل��ت إل��ى القنيط��رة، وأعلن��ت س��وريا 
قبولها وقف إطالق النار الس��اعة السادسة والنصف 

مساء من ذلك اليوم.
أهم النتائج

توقفت احلرب مس��اء ي��وم 10 حزي��ران، وصدر 
قرار من مجلس األمن 236 الس��اعة الرابعة والنصف 
من يوم 11 حزيران ينص على إدانة أي حترك للقوات 

بعد العاشر من حزيران.{

عمر الرزاز
رئيسًا لوزراء األردن الجديد 

على مجلس النواب إلقراره.
وتزايدت االحتجاجات، وال س��يما ف��ي محيط مقر 
رئاس��ة الوزراء في عّمان ومختل��ف محافظات اململكة، 
وش��هدت منطق��ة »ال��دوار الراب��ع« حيث مقر الرئاس��ة 

تطويقاً أمنياً كثيفاً.
وتضاعفت أعداد احملتجن، وسط هتافات مطالبة 
بس��حب قانون الضريبة وإس��قاط  حكومة امللقي وحل 
مجل��س الن��واب، واس��تدعى العاه��ل األردن��ي امللق��ي 

للمثول أمامه، قبل أن يقدم األخير استقالته اليوم.
وين��ص مش��روع القان��ون عل��ى معاقب��ة التهرب 
الضريب��ي بفرض غرام��ات مالية وعقوبات بالس��جن، 
تصل إلى عش��ر س��نوات، وإلزام كل م��ن يبلغ ال�18 من 

العمر باحلصول على رقم ضريبي.
ويعفى من ضريبة الدخل كل فرد لم يتجاوز دخله 
الس��نوي ثمانية آالف دين��ار )نح��و 11.3 ألف دوالر(، 

بدالً من 12 ألفاً )نحو 17 ألف دوالر(.{

محتّجون يوزعون الحلوى ابتهاجًا برحيل حكومة الملقي في األردن

العمر باحلصول على رقم ضريبي.
ويعف��ى من ضريب��ة الدخل كل ف��رد لم يتج��اوز دخله الس��نوي ثمانية آالف 

دينار )نحو 11.3 ألف دوالر(، بدالً من 12 ألفاً )نحو 17 ألف دوالر(.
كذلك يعفى منه��ا كل عائلة يبلغ مجموع الدخل الس��نوي للزوج والزوجة أو 

املعيل فيها أقل من 16 ألف دينار، بدالً من 24 ألف دينار.
وتف��رض ضريبة بنس��بة 5% على كل من يتجاوز دخله تل��ك العتبة )8 آالف 
دينار للفرد أو 16 ألف دينار للعائلة(، التي تتصاعد تدريجياً حتى تصل إلى %25 

مع تصاعد شرائح الدخل.{

أظهرت مقاط��ع فيديو توزيع احملتج��ن ضد قانون الضريب��ة، احللوى على 
املش��اركن في االعتصام ق��رب الدوار الرابع في عمان، ابتهاج��اً في رحيل حكومة 

هاني امللقي.
وعن رئيس الوزراء املكلف، لفت إلى أن األس��ماء املطروحة »كثيرة«، مش��دداً 
على أن امللك لم يكلف أحداً حتى اآلن. وكانت أنباء قد حتدثت في وقت س��ابق عن 
تكليف عمر الرزاز خلفاً له. إال أنه لم يصدر أي مرس��وم ملكي، بتكليف الرزاز أو أي 

شخصية أخرى بتشكيل حكومة جديدة.
ودع��ا رئي��س مجل��س األعي��ان األردن��ي  )ع��دد أعضائ��ه 65 يعينه��م امللك( 
احملتج��ن ف��ي بالده لع��دم اخلروج إلى الش��ارع. وأض��اف: »املطل��وب أن نعطي 

فرصة لرئيس الوزراء املكلف«، مؤكداً أن التظاهر حق مشروع.
وش��هد األردن خالل األيام املاضية احتجاج��ات عارمة، بعد أن أقرت حكومة 
امللقي ف��ي 21 أيار املاضي، مش��روع قانون معدل لضريبة الدخ��ل، وأحالته على 

مجلس النواب إلقراره.
ويحت��اج مش��روع القان��ون- وفق ما ه��و متبع ف��ي األردن- ك��ي يدخل حّيز 
التنفيذ أن يناقش��ه البرملان بش��قيه )النواب واألعيان(، ث��م يرفع إلى عاهل البالد 
ليصدر عبر مرس��وم ملك��ي، ثم يعلن باجلريدة الرس��مية، وبعدها بش��هر يصبح 

قانوناً ساري املفعول.
وين��ص مش��روع القانون عل��ى معاقب��ة الته��رب الضريبي بف��رض غرامات 
مالية، وعقوبات بالس��جن، تصل إلى عشر س��نوات، وإلزام كل من يبلغ ال�18 من 
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ونظراً للفشل في جلب االستقرار إلى العراق أو سوريا؛ ال بّد أن يكون 
واضح��اً أن تصعيد املواجهة مع دول��ة أكبر كثيراً منهما -مثل إيران- أمر 

يتنافى متاما مع العقل.
م��ن املؤس��ف أن االتفاق الن��ووي قد ال يتمكن م��ن البقاء بع��د إعادة 
ف��رض العقوبات األميركية؛ ذلك أن الش��ركات األوروبي��ة لن تتخلى عن 
الس��وق األميركية -وهي أكبر حجماً من الس��وق اإليرانية- لكي يتسنى 

لها أن حتافظ على العالقات مع إيران.
ومبج��رد أن تفق��د إي��ران ش��ريان احلي��اة االقتصادية املم��دود إليها 
م��ن أوروبا وأجزاء أخرى م��ن العاَلم؛ فإن طهران قد تقرر إعادة تش��غيل 
برنامجها النووي، أو حتى االنسحاب من معاهدة حظر االنتشار النووي؛ 

وهو ما سيزيد مخاطر اندالع احلرب.
فض��الً ع��ن ذل��ك؛ تعمل روس��يا وأمي��ركا عل��ى تقويض جه��ود منع 
االنتش��ار النووي عبر حتديث ترس��انتيهما النووية. وبينما حتّدث قادة 
الدولت��ن ذات ي��وم عن احلد من األس��لحة املتفق علي��ه والتحقق من نزع 
السالح؛ أصبحوا اآلن أكثر اهتماماً بالرؤوس احلربية النووية املصغرة، 

التي ميكن استخدامها لتحطيم املرافق احلصينة حتت األرض.
عندم��ا تتص��رف القوى النووي��ة الرائدة في العاَلم عل��ى هذا النحو؛ 
يصب��ح احتمال نش��وب حرب كبرى أخرى بالش��رق األوس��ط أكثر إثارة 
للرعب. فمع تزايد توّرط روسيا في سوريا؛ أصبح خطر وقوع ِصدام بن 
قوات روس��ية وغربية باملنطقة متنامياً فعالً. وليس األمر كأن روس��يا قد 

تتخلى ببساطة عن موقع القوة اجلديد بالتخلي عن إيران اآلن.
ال شيء من هذا يبشر باخلير من منظور أوروبا التي ستتأثر مباشرة 
بتصعي��د التوت��رات ف��ي املنطق��ة، نظ��راً لقربه��ا اجلغراف��ي والتزاماتها 
التاريخية جتاه إسرائيل. وفي هذه احلالة؛ يتعن على االحتاد األوروبي 
أن يقود اجله��ود الرامية إليجاد حل تفاوضي يعال��ج نيات الهيمنة لدى 

القوى اإلقليمية وقضية احلد من األسلحة النووية والتقليدية.
ف��ي الوق��ت الراهن؛ يتع��ّن عل��ى أوروب��ا أن تؤكد مكانته��ا كصوت 
العقل، عبر التمس��ك بفكرة إعادة ترتيب الشرق األوسط سلمياً، وبصرف 

النظر عن مدى صعوبة املهمة في الوقت احلالي.
ي��درك األوروبي��ون مت��ام اإلدراك العواق��ب املترتبة عل��ى صراعات 
الهيمنة التي ال تنتهي؛ فقد تأس��س االحتاد األوروبي كاستجابة لقرن من 

احلروب املرعبة التي دفعت أوروبا إلى حافة هاوية تدمير الذات.
وكان الدرس منذ ذلك الوقت واضحاً: لن يتس��نى ضمان إقامة نظام 
إقليمي سلمي إال باملصاحلة والتعاون، أما طريقة ترامب )فرض الهيمنة( 

فال تعني إال الفوضى.{

من الواضح أن القرار الذي اتخذه الرئيس األميركي دونالد ترامب في 
وقت سابق من هذا الشهر بسحب الواليات املتحدة من االتفاق النووي مع 
إيران، والتحول نحو سياس��ة تركز على جتديد العقوبات واملواجهة؛ من 
ش��أنه أن يجعل مستقبل الشرق األوسط أكثر غموضاً. ولم تكن مشجعًة 

العالماُت في األسابيع التي تلت صدور ذلك القرار.
والواقع أن قرار ترامب ال ميك��ن تبريره بأي خرق لالتفاق من جانب 
إيران؛ وهو باألحرى عودة إلى سياس��ة املواجهة القدمية وغير الناجحة 

التي انتهجتها أميركا في التعامل مع إيران.
والف��ارق الوحيد -هذه امل��رة- هو أن إدارة ترامب تب��دو عازمة على 
الذه��اب إلى حافة هاوية احلرب -أو حتى م��ا هو أبعد من ذلك- من أجل 

فرض إرادتها.
إذا كان ل��دى اإلدارة أي��ة خطط لإلبق��اء على برنامج إي��ران النووي 
حتت الس��يطرة ف��ي ظل غي��اب االتفاق الن��ووي؛ فال ب��ّد أنه��ا ُتبقي هذه 
اخلطط س��راً. وإذا حكمنا -من خطابات هذه اإلدارة- فس��يبدو األمر كأن 
الغارات اجلوية ضد منشآت نووية إيرانية من اخليارات املطروحة على 
الطاول��ة. لكن القصف ل��ن ُيفضي إال إل��ى تأخير برنامج إي��ران النووي، 
وليس وقفه. فهل ينظر ترامب إذن في خوض حرب برية ضخمة الحتالل 
الب��الد وإس��قاط النظ��ام؟ نح��ن نعل��م جميع��اً كي��ف كانت عواق��ب هذه 

اإلستراتيجية عند جتربتها آخر مرة.
لم يك��ن املقصود م��ن االتفاق النووي -ال��ذي أبرمته إي��ران وأميركا 
وبريطانيا وفرنس��ا وروس��يا والصن وأملانيا واالحت��اد األوروبي- منع 
س��باق تس��لح نووي في املنطقة أو وقوع مواجهة عس��كرية فحسب؛ بل 
كان املفترض أن يعمل كخطوة أولى نحو خلق نظام إقليمي جديد، يكون 

أكثر استقراراً ويشمل إيران.
تأس��س النظام الق��دمي مبوجب اتفاقية س��ايكس-بيكو إبان احلرب 
العاملي��ة األولى بن بريطانيا وفرنس��ا. وهي االتفاقي��ة التي خلقت -إلى 
ح��د كبير- احلدود الوطني��ة القائمة في املنطقة الي��وم. وبعد مرور قرن؛ 
ب��ات واضحاً أن النظام القدمي عفا عليه الزمن، ألنه لم يعد يوفر أي مظهر 

من مظاهر االستقرار.

بدالً من ذلك؛ تنافست القوى اإلقليمية األكثر أهمية )إسرائيل وإيران 
والس��عودية وتركي��ا( لفرض نفوذه��ا في احلرب الدائرة بس��وريا، وهي 
تنزلق بش��كل جماعي نحو صراع يائس بال طائل للس��يطرة على املنطقة 

بأسرها.
وألن أي دولة مبفردها ال متل��ك القوة الكافية إلزالة أو إخضاع الدول 
األخرى؛ فإن هذا الصراع املتصاعد ال َيِعد إال بسنوات -ورمبا بعقود- من 

احلرب.
وميكنن��ا إرجاع حال��ة عدم االس��تقرار في املنطقة مباش��رة إلى غزو 
الع��راق واحتالله ال��ذي قادته أميركا عام 2003؛ فبإس��قاط نظام صّدام 
حسن اكتس��بت إيران فجأة الفرصة لتنفيذ نوع من الهيمنة في املنطقة، 

بدءا بجارتها ذات األغلبية الشيعية.
وبعد سلس��لة من األخطاء التي ارتكبها الغرب في سوريا؛ أصبحت 
إيران قادرة على ترس��يخ وجود بال عوائق، وميتد هذا الوجود على طول 

الطريق من إيران إلى البحر األبيض املتوسط.
وعل��ى ه��ذه اخللفية؛ ج��رى التفاوض عل��ى االتفاق الن��ووي، وكان 
املقص��ود منه إعادة دم��ج إيران في النظ��م الدولي، وبالتالي تش��جيعها 
عل��ى االضط��الع بدور إقليم��ي أكثر مس��ؤولية. لك��ن القرار ال��ذي اتخذه 
ترام��ب مَنع ه��ذا االحتمال، وترك دور إيران في مس��تقبل املنطقة مس��ألة 

مفتوحة للتخمينات.
ولكن جتنباً ألي لبس؛ س��تظل إيران متثل جزءاً ال يتجزأ من الش��رق 
األوس��ط على نحو أو آخر. إنها حضارة قدمية ال ميكن ببساطة تهميشها 

أو جتاهلها، ما لم يكن املرء راغباً في استدعاء املزيد من الفوضى.
بع��د التخل��ي عن إط��ار التأثير على إيران بالوس��ائل الدبلوماس��ية 
واالقتصادي��ة؛ يصبح البدي��ل الوحيد ل��دى إدارة ترام��ب اآلن هو تغيير 
النظ��ام. وم��ن الواضح أن صق��ور البيت األبي��ض -مثل مستش��ار األمن 
القوم��ي جون بولت��ون- لم يلتفت��وا إلى أي م��ن الدروس املس��تفادة من 

كارثة أميركا في العراق.

وصفة ترامب تؤدي للفوضى في الشرق األوسط
بقلم: يوشكا فيشر

البعد الدولي للرئيس ماكرون 
والسياسات الجديدة

تعك��س زي��ارة الدول��ة الت��ي ق��ام به��ا الرئي��س 
الفرنسي اميانويل ماكرون للواليات املتحدة األميركية 
الش��هر املاض��ي الكثيَر م��ن التناقضات؛ فرغم مش��اعر 
الصداق��ة ف��إن برنام��ج عمل ماك��رون ولهج��ة خطابه 
كانت تقريب��اً متعارضة بكل ما تعنيه ه��ذه الكلمة من 

معنى مع ترامب.
ولك��ن قيادة ماك��رون تتع��رض لتحدٍّ أكب��ر، علماً 
ب��أن كيفي��ة إدارته لذل��ك التحدي ق��د ترش��دنا لكيفية 
حتقي��ق تقدم ف��ي م��ا يتعل��ق بالسياس��ات الليبرالية 

الدميقراطية.
لقد تكلم ماكرون بوضوح وهو يخاطب الكونغرس 
األميركي باللغة اإلجنليزية، حيث دافع بقوة عن نظرة 
عاملي��ة ذات بعد دولي، كما دعا إلى إنش��اء مؤسس��ات 
دولية أقوى وإعادة التزام نظام جتارة عاملي قائم على 
أس��اس القواعد واألحكام، باإلضافة إلى تبني العوملة 

بشكل عام.
وف��ي م��ا يتعل��ق بإي��ران؛ أع��اد تأكي��د احلاج��ة 
للمحافظة على االتفاق النووي املبرم عام 2015، الذي 
انسحب منه ترامب مؤخراً؛ وإن كان قد دعا في خطابه 
إلى اتفاقيات مكملة تتعل��ق باملواضيع التي لم تغطها 

االتفاقية احلالية.
لقد أش��ار ماكرون كذلك إلى أنه سيس��عى إلطالق 
حمل��ة عل��ى املس��توى األوروب��ي النتخاب��ات البرملان 
األوروبي لسنة 2019، وبوصفه دميقراطياً فإنه يؤمن 
ب��أن تعزيز االحتاد األوروبي يجب أن يس��ير بالتوازي 

مع تطوير فضاء سياسي حقيقي أوروبي.
وف��ي واقع األمر؛ فإن ماكرون نفس��ه ق��رر أن يقفز 
للمجه��ول م��ن خالل عال��م »السياس��ات اجلديدة« في 
الغ��رب، وه��و عال��م لم يع��د يعك��س -بش��كل كامل- 
التناف��َس ب��ن أحزاب كبرى من مين الوس��ط ويس��ار 
الوس��ط؛ ولكن: هل انقض��ى زمان االنقس��ام التقليدي 

بن اليسار واليمن بسبب السياسات اجلديدة؟
س��يكون خطأً أن نصف ماكرون -الذي عمل وزيراً 
في احلكومة االش��تراكية لسلفه فرانسوا هوالند- بأنه 

ببس��اطة ينتم��ي إل��ى الوس��ط؛ فرغ��م أنه حت��رك في 
اجتاه الوس��ط فإنه لم يلتحق بأي من أحزاب الوس��ط 
التقليدية الصغيرة، ولكنه عوضاً عن ذلك أنش��أ حركة 

خاصة به.
لقد وصف ماكرون منذ البداية تلك احلركة -التي 
أطلق عليها اسم »إلى األمام«- بأنها ليست ميينية وال 
يس��ارية، متجنباً مصطلح »الوسط«؛ واليوم هو يقول 
إن حركته على اليمن وعلى اليس��ار، ما يعكس رغبته 
في كس��ب الناخبن التقليدين ليس��ار الوس��ط ومين 

الوسط.
لو تالشى االنقس��ام التقليدي بن اليسار واليمن 
ف��إن الس��ؤال املط��روح ه��و: ما ال��ذي سُيس��تبدل به؟ 
ومع وج��ود العوملة في قلب اجلدل السياس��ي مبعظم 
البل��دان؛ فإن اجل��واب يبدو أنه قد يكون االنقس��ام بن 

القوى العاملية والقوى الضيقة التفكير.
وطبق��اً له��ذا التفس��ير؛ ف��إن ماكرون يق��ود حركة 
الذي��ن  وأولئ��ك  ألوروب��ا،  ومؤي��دة  للعومل��ة  مؤي��دة 
يعارضونه -سواء أكانوا على اليمن أم على اليسار- 
يرتبط��ون مبعارضة مش��تركة لالنفت��اح االقتصادي. 
وف��ي واقع األمر؛ فإن َمن هم ف��ي أقصى اليمن وأقصى 

اليسار يبعثون برسائل اقتصادية متشابهة.
وف��ي الوق��ت نفس��ه؛ ف��إن أحزاب يس��ار الوس��ط 
ومي��ن الوس��ط السياس��ية احلالية -في فرنس��ا وفي 
طول الغ��رب وعرضه- عادة ما تض��م مجموعات ذات 

توجه عاملي، وأخرى يتملكها الشك في العوملة.
ول��و أصبحت العومل��ة ه��ي االنقس��ام االنتخابي 
الرئيسي بالدول الغربية؛ فإن املنطق يقتضي احتمالية 
انقس��ام هذي��ن املعس��كرين، بحي��ث يقومان بتش��كيل 
عائالت سياس��ية جدي��دة. ومع اعتقادي أنه س��تكون 
هن��اك حركة في ذل��ك االجتاه؛ فإن من غي��ر املرجح أن 

يختفي االنقسام التقليدي بن اليسار واليمن.
إن ه��ذا يعن��ي أنه في الس��نوات املقبلة س��يضطر 

ماكرون إلى أن يتحالف بش��كل أوثق مع مين الوس��ط 
أو يس��ار الوس��ط. إن الظ��روف اخلاص��ة الت��ي مكنته 
من الفوز بانتخابات عام 2017 )أي يس��ار وس��ط فقد 
مصداقيت��ه ومرش��ح مين وس��ط فق��د أهليته بس��بب 
الفضائ��ح(؛ لن تتكرر مجدداً، ما يعني أن على ماكرون 
أن يصبح قائداً عاملياً صاحب توجه يس��اري، أو قائداً 

عاملياً صاحب توجه مييني.

إن واح��داً فقط من تلك اخليارات يبدو خياراً ميكن 
احلفاظ عليه؛ فالسياسات التقليدية ليمن الوسط لن 
تتوافق بسهولة مع النزعة العاملية القوية. ولو مت دعم 
العومل��ة بأبعاده��ا املختلفة عبر أغلبية ش��عبية؛ فإنه 
يجب أن تصاحبها سياس��ات اجتماعية عصرية، تقدم 
املس��اعدة الفعالة ملن يحتاجها. وفي وقت يس��تمر فيه 

االضطراب االقتصادي؛ فإن هذا سيصبح أكثر أهمية.
إن االنفتاح االقتصادي يتطلب تضامناً اجتماعياً، 
وه��ذا ال يعن��ي حماي��ة وظائ��ف مح��ددة من املنافس��ة 
التجارية أو االبتكار التقني، بل يعني مس��اعدة الناس 
ف��ي التأقلم م��ع التغير املس��تمر، وذلك بتق��دمي املوارد 
التعلي��م والرعاي��ة  املواطن��ن مث��ل  الالزم��ة جلمي��ع 
الصحية التي ميكن احلصول عليها بس��هولة، والدعم 

خالل هذه املرحلة االنتقالية.
وباختصار؛ يجب أن يرافق أَيّ موقف شعبي مؤيد 
للعوملة عقٌد اجتماعي جديد -بدعم من املوارد العامة- 
يحظ��ى مبوافق��ة أغلبية كبي��رة، وإال فإنه س��يكون من 

الصعوبة مقاومة دعوات القومية اجلديدة.
وبينما ُيكمل ماكرون إصالحات الضرائب وس��وق 
العمل الضروري��ة التي بدأ بها فعالً؛ فإن عليه التعامل 
مع ه��ذا التح��دي، وفي ظل ه��ذا التحول ف��ي النموذج 
السياس��ي فإن الذي��ن يفضلون االنفتاح س��ينتصرون 
عل��ى األحادية القومية، فقط إذا تبّن��ْوا مقاربة عصرية 

للتضامن االجتماعي كهدف رئيسي لهم.{

بقلم: كمال درويش

تقرير دولي يدعو لتقييم حصار قطر فورًا
صدر ف��ي العاصمة البريطانية لندن ي��وم الثالثاء تقرير أعّده محام��ون دوليون متخصصون 
في حقوق اإلنس��ان، يدعو املقرر اخلاص ملجلس حقوق اإلنسان في األمم املتحدة إلى تقييم الوضع 

الناجم عن حصار قطر على الفور.
ويدعو التقرير إلى تقييم األثر الس��لبي للتدابير القس��رية األحادية اجلان��ب التي تتخذها دول 

احلصار ضد قطر، وال سيما ما يتعلق بحقوق اإلنسان واتخاذ قرار بشأن كيفية املضي إلى األمام.
وأع��د التقرير احملاميان الدوليان جون دوغارد وويليام ش��اباص، بعد م��رور عام على حصار 

قطر، حتت عنوان »حصار قطر: انتهاكات حقوق اإلنسان واإلجراءات التعسفية«.
ويهدف احملامون إلى تقييم الضرر الذي أحلقه احلصار بحقوق اإلنسان في قطر ودول احلصار، 
ويطالبون بعدم الس��ماح باس��تمراره ألنه في اعتقادهم يعد انتهاكاً واضحاً للقانون الدولي بشكل 

عام ولقانون حقوق اإلنسان بشكل خاص.
يش��ار إلى أن منطقة اخلليج تش��هد أس��وأ أزم��ة في تاريخها، ب��دأت في اخلامس م��ن حزيران 
2017، عندم��ا قطع��ت كل من الس��عودية واإلم��ارات والبحرين ومصر عالقاتها م��ع قطر، وفرضت 
عليه��ا حصاراً بدع��وى دعمها لإلرهاب، بينم��ا تنفي الدوحة تل��ك املزاعم، وتته��م الرباعي العربي 

بالسعي إلى فرض الوصاية على قرارها الوطني.{
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»داعش« يستنزف النظام 
غرب الفرات

نعت وس��ائل وصفحات موالية للنظام 
الس��وري، عش��رات القتلى من عناصر قوات 
النظام وامليليش��يات املس��اندة لها، مبعارك 
م��ع »داع��ش« بري��ف دي��ر ال��زور الش��رقي. 
وذك��رت مص��ادر إعالمي��ة ُمقربة م��ن حزب 
الل��ه أّن »محم��د بيض��ون وحس��ن املجتب��ي 
أحم��د« ُقتال باش��تباكات م��ع »داعش« على 
أطراف البوكمال ش��رق دير الزور، باإلضافة 
إل��ى النقيب ف��ي قوات النظام »هالل ياس��ن 
عمران« في اللواء 103 من احلرس اجلهوري. 
وذكرت مواق��ع معارضة أن »داعش« واصل 
للي��وم الثان��ي هجوم��ه عل��ى ق��وات النظام 
وامليليش��يات املس��اندة له في غرب الفرات. 
وق��ال »املرصد الس��وري حلقوق اإلنس��ان« 
إن التنظيم فتح جبهة مع هذه القوات بطول 
نحو 100 كلم مبوازاة مجرى نهر الفرات من 
ضفته الغربية، في الريف الش��رقي حملافظة 
دي��ر ال��زور. وذك��ر »املرص��د« أن »داع��ش« 
وبعد تسلله من ش��رق النهر فرض سيطرته 
على بل��دات غرب النهر ومتركز فيها بس��بب 
عدم قدرة النظام على ش��ن هج��وم معاكس 
الس��تعادة ما خس��ره وعدم تدخل الطائرات 
الروس��ية بفعالي��ة ملس��اندة النظ��ام ودف��ع 

الهجوم عنه وعن حلفائه.

معظم البريطانّيين 
يعارضون »بريكزيت«

أظه��ر اس��تطالع رأي ُنش��رت نتائج��ه 
أن الغالبي��ة ف��ي اململك��ة املتح��دة تع��ارض 
خروجها من االحت��اد األوروبي )بريكزيت(، 
وليس��وا راض��ن عن خطة رئيس��ة ال��وزراء 
تيريزا ماي في ش��أن االتفاق مع بروكس��يل. 
تزام��ن ذل��ك م��ع تصعي��د ن��واب م��ن حزب 
»العم��ال« ضغوط��اً عل��ى رئيس��ه جيرميي 
إل��ى  والدع��وة  سياس��ته  لتغيي��ر  كورب��ن، 

استفتاء ثاٍن على »الطالق«.
وأفاد االس��تطالع الذي أعّدته مؤسس��ة 
»يوغوف« ب��أن 47 في املئة من البريطانين 
أب��دوا عدم ثقة بخطة ماي، في مقابل 40 في 
املئة ال يزالون يؤّيدون »بريكزيت«. والالفت 
أن ه��ذا التغيير جاء بعد أس��بوع على فش��ل 
مجلس العم��وم )البرملان( ف��ي االتفاق على 
اس��تراتيجيا للخ��روج من االحتاد، ووس��ط 
حتذي��رات رج��ال أعم��ال م��ن »فوض��ى« إذا 
حصل اخلروج من دون اتفاق مع بروكسيل.
وأشار االستطالع إلى أن 62 في املئة من 
مؤّيدي »بريكزيت« يعتبرون إدارة احلكومة 
املفاوضات مع بروكس��يل س��يئة ج��داً، فيما 
أّي��د 23 في املئة الوزراء الذي��ن يتولون هذه 
املفاوضات. وأفاد بأن 81 في املئة من أنصار 
»بريكزيت« في اس��تفتاء عام 2016 ما زالوا 

على موقفهم.

»صفقة الجنوب« السوري 
تحظى بتوافق دولي

للمرة األولى منذ أكثر من سبع سنوات، 
تلتق��ي ق��وى إقليمي��ة ودولي��ة ذات مصالح 
متناقض��ة معني��ة بالن��زاع الس��وري، عل��ى 
دعم عودة قوات النظام الس��وري حصراً إلى 
منطق��ة جنوب الب��الد االس��تراتيجية. وكان 
املل��ف محور محادثات نائب وزير اخلارجية 
الروس��ي س��يرغي فيرش��ينن، مع الس��فير 

اإليراني لدى روسيا.
وأفادت اخلارجية الروس��ية، في بيان، 
بأن اللقاء الذي جرى بناًء على طلب السفير 

اإليران��ي، تط��رق إلى »تب��ادل ل��آراء حيال 
الوضع في الش��رق األوسط مع التركيز على 
س��ورية، وأع��رب الطرف��ان ع��ن ارتياحهم��ا 

لتطور الوضع على األرض«.
ويكتس��ب اجلنوب السوري الذي يضم 
في ش��كل رئيس محافظتي درعا والقنيطرة، 
خصوصيت��ه من أهمي��ة موقع��ه اجلغرافي 
احل��دودي م��ع »إس��رائيل« واألردن، وقربه 
من دمش��ق. ولكل من هذه األط��راف الثالثة، 
إضاف��ة إل��ى داعميه��ا م��ن روس وإيراني��ن 

وأميركين، مصالح أو تطلعات فيها.

العفو الدولية تّتهم التحالف 
الدولي بقتل المئات

ن��ددت منظم��ة العف��و الدولي��ة بقت��ل 
مئ��ات املدنين في الرقة )ش��مال س��ورية( 
بالغ��ارات اجلوية الت��ي يش��نها التحالف 
الدول��ي ض��د تنظي��م »داع��ش« اإلرهاب��ي 
والتي أدت إلى مقتل مئات املدنين وإصابة 
اآلالف بجروح و »تدمي��ر« املدينة. وأجرت 
املنظمة غي��ر احلكومي��ة حتقيقاً ف��ي الرقة 
بع��د العملية التي ش��نها التحال��ف بقيادة 
الواليات املتحدة بن السادس من حزيران 
و17 تش��رين األول 2017 لطرد اإلرهابين 

الذين يحتلون املدينة منذ ثالث سنوات.
إل��ى  املنظم��ة  م��ن  باحث��ون  وتوج��ه 
التحال��ف  لغ��ارات  تعرض��ت  موقع��اً   42
وأج��روا مقاب��الت م��ع 112 م��ن الس��كان 
فق��دوا م��ا مجمله 90 ش��خصاً م��ن األقارب 
أو اجلي��ران في القصف اجل��وي، من بينهم 
39 ف��رداً م��ن أس��رة واح��دة »وقت��ل جميع 
هؤالء تقريباً نتيج��ة ضربات جوية لقوات 
التحال��ف  املنظم��ة  واتهم��ت  التحال��ف«. 
ب�»انته��اك القانون الدولي اإلنس��اني« في 
الرقة. وصرحت كبيرة مستشاري برنامج 
االس��تجابة لألزمات في املنظم��ة دوناتيال 
روفي��را: »عندما ُيقتل كثي��ر من املدنين في 
هجوم تلو اآلخر، فمن الواضح أن هناك أمراً 
معيباً، ومما يزيد من فداحة املأساة أن هذه 
األح��داث لم يج��ِر التحقيق فيه��ا على رغم 
مرور أش��هر عدة على وقوعه��ا. فالضحايا 

يستحقون العدالة«.

اليمن: جهود أممّية لتفادي 
معركة في ميناء الحديدة

تضاعف��ت اجله��ود الت��ي تبذله��ا األمم 
ملتحدة ف��ي اليمن لتجنب ان��دالع معركة في 
ميناء احلدي��دة )غرب البالد( الذي يس��يطر 
عليه املتم��ردون احلوثيون، مع تقدم القوات 
املوالي��ة للحكوم��ة املدعومة من الس��عودية 

واالمارات نحو امليناء.
ل��ألمم  الع��ام  األم��ن  مبع��وث  ويق��وم 
املتح��دة اجلديد ال��ى اليمن مارت��ن غريفيث 
عليه��ا  يس��يطر  الت��ي  لصنع��اء  بزي��ارة 
احلوثي��ون املتهم��ون من الس��عودية بتلقي 

الدعم العسكري من إيران.
وأع��رب ف��ي خت��ام زيارت��ه ع��ن قلق��ه 
م��ن الهج��وم على مدين��ة احلدي��دة الواقعة 
على س��احل البح��ر األحمر، عل��ى بعد 230 
كيلومت��راً م��ن صنع��اء، والتي تعتب��ر نقطة 
حيوي��ة للمس��اعدات اإلنس��انية التي تصل 

عبر مينائها.
وق��ال: »س��معت م��ن خب��راء عديدين، 
عل��ى  الهج��وم  ع��ن  الزي��ارة،  ه��ذه  خ��الل 
احلدي��دة، والتبعات اخلطي��رة على الوضع 
اإلنس��اني، والتي ميكن تفاديه��ا«. واضاف: 
»أش��عر بالقل��ق أيض��اً م��ن تبع��ات الهجوم 
على املسار السياس��ي، وفرص التوصل الى 

تسوية سياسية للنزاع«.

الشاباك يزعم تفكيك »خلية« 
خططت الغتيال نتن ياهو

كش��ف جهاز »الشاباك« اإلسرائيلي انه 
َهت من  »مت احباط عمل خلية فلس��طينية ُوجِّ
سوريا وخططت ملهاجمة شخصيات رفيعة 
املس��توى في الكي��ان الصهيوني م��ن بينهم 
رئيس احلكوم��ة بنيامن ن��ن ياهو ورئيس 

بلدية القدس نير بركات«.
وضمن اطار عملي��ة القضاء على البنية 

التحتي��ة ج��رى اعتقال محمد جمال رش��ادة 
من مواليد 1988، من سكان مخيم الالجئن 
ش��عفاط في ش��رقي القدس، يحم��ل »هوية 
اس��رائيلية«، وه��و س��جن س��ابق بس��بب 

نشاطات جهادية.
وزعم »الش��اباك« أنه »خ��الل التحقيق 
تبن انه وفقاً لتوجيهات »جهات خارجية«، 
خط��ط محم��د لتنفي��ذ هجم��ات عل��ى ع��دة 
اهداف، من بينها مهاجمة شخصيات رفيعة 
املستوى، بينها رئيس احلكومة بنيامن نن 
ياهو، ورئي��س بلدية القدس، ني��ر بركات«. 
وزعم »الش��اباك« ايض��اً ان »محمد رش��ادة 
خط��ط لش��ن هجم��ات عل��ى مب��اٍن تابع��ة 
للقنصلية االميركية وعل��ى مندوبن كندين 
ميكث��ون ف��ي الق��دس به��دف تدري��ب قوات 

السلطة الفلسطينية في الضفة«.

العاهل األردني يطلب »مراجعة 
شاملة« لقانون ضريبة الدخل

دع��ا العاه��ل األردن��ي امللك عب��د الله 
رئي��س ال��وزراء املكل��ف عم��ر ال��رزاز ال��ى 
»مراجعة ش��املة« ملشروع قانون ضريبة 
الدخل الذي يثير احتجاجات ش��عبية في 

عموم البالد منذ أيام.
وق��ال ف��ي الكت��اب الرس��مي لتكليف 
ال��رزاز تش��كيل حكوم��ة جدي��دة: »عل��ى 
احلكوم��ة أن تطلق فوراً حواراً بالتنس��يق 
األح��زاب  مبش��اركة  األم��ة،  مجل��س  م��ع 
والنقاب��ات ومختل��ف مؤسس��ات املجتمع 
املدن��ي، إلجن��از مش��روع قان��ون ضريبة 

الدخل«.
وأضاف: »عل��ى احلكوم��ة أن جتري 
الضريبي��ة  للمنظوم��ة  ش��املة  مراجع��ة 
والعبء الضريبي في ش��كل متكامل ينأى 
عن االستمرار في فرض ضرائب استهالكية 
غير مباش��رة وغير عادلة ال حتقق العدالة 

والتوازن بن دخل الفقير والغني«.

»وحدات حماية الشعب« 
الكردية تسحب قواتها من منبج

الش��عب«  حماي��ة  »وح��دات  أعلن��ت 
الكردية، سحب آخر قواتها من مدينة منبج 
في شمال سوريا، بعدما هددت تركيا مراراً 
بش��ن هجوم عليها، في خطوة من ش��أنها 
تخفيف حدة توتر طال بن أنقرة وحليفتها 

واشنطن.
ومن��ذ أس��ابيع، تش��كل منب��ج محور 
محادثات مس��تمرة بن أنقرة وواش��نطن، 
ج��رى التوص��ل مبوجبه��ا إل��ى »خريط��ة 
طري��ق« لتالفي وقوع أي صدام. وتنتش��ر 
في مدينة منبج، قوات أميركية وفرنس��ية 

من التحالف الدولي.
وقالت الوحدات الكردية التي تعتبرها 
أنقرة منظمة »إرهابية« وتخشى أن تؤسس 
حكماً ذاتياً كردي��اً على حدودها، في بيان: 
»ق��ررت القي��ادة العام��ة لوح��دات حماية 
الش��عب س��حب مستش��اريها العسكرين 
م��ن منبج«. وأضافت أنه بع��د طرد تنظيم 
»داع��ش« من املدينة، جرى »تس��ليم زمام 
العس��كري،  ملجلس��ها  منب��ج  ف��ي  األم��ور 
وقام��ت قواتنا باالنس��حاب م��ن املدينة«، 
لكنه��ا أبقت بطل��ب من املجل��س املنضوي 
أيضاً في »ق��وات س��وريا الدميوقراطية«، 
عل��ى »مجموعة م��ن املدربن العس��كرين 
بصفة مستشارين عسكرين لتقدمي العون 
للمجلس العس��كري ف��ي مج��ال التدريب، 
وذلك بالتنس��يق والتش��اور م��ع التحالف 

الدولي«.

لقطات سريعة

الفيتو األمريكي سقطة أخالقّية جديدة 
لواشنطن.. وعمى سياسي

شّددت وزارة اخلارجية الفلسطينية، على أن استخدام واشنطن ل� »الفيتو« 
ضد مشروع قرار حلماية الفلسطينين »سقطة أخالقية جديدة ألميركا، وانعزال 

أمريكي عن الواقع، وعمًى سياسي«.
وق��ال وزير اخلارجية الفلس��طيني رياض املالكي، ف��ي تصريح صحفي له 
يوم الس��بت، إن اس��تخدام نيك��ي هيلي )مندوب��ة الواليات املتح��دة في مجلس 
األمن( للفيتو، جتاهل لإلجماع الدولي بش��أن اجلرائم واملمارسات التي ترتكبها 
إسرائيل، الس��لطة القائمة باالحتالل، وانحياز للقاتل. وأضاف: »إفشال مجلس 
األمن، واس��تخدام الفيتو ضد مش��روع القرار الكويتي؛ منح حصانة إلس��رائيل، 

وتعزيز لسياسة اإلفالت من العقاب«.
وأكد املالكي، أن القيادة الفلسطينية مستمرة في سعيها إليجاد السبل كافة 
حلماية شعبنا الفلس��طيني وأرضه، »رغم تعطيل مجلس األمن وتقويض دوره 

في حفظ األمن والسلم«.
ونّوه إلى أن قرار واش��نطن مبثابة »تش��جيع على القتل وتشجيع ملجرمي 
احلرب اإلسرائيلين؛ مبن فيهم ذلك الذي قتل بدم بارد يوم اجلمعة املسعفة رزان 
النجار، وهي ترتدي ثياب اإلسعاف، وتؤدي واجبها اإلنساني النبيل«. وأردف: 
»الدبلوماس��ية الفلس��طينية س��تعمل كل ما بوس��عها لضمان مس��اءلة مجرمي 

احلرب اإلسرائيلين ومحاسبتهم، وحتقيق العدالة للشعب الفلسطيني«.
واس��تخدمت الوالي��ات املتح��دة، مس��اء اجلمع��ة، ح��ق النق��ض »الفيتو« 
ف��ي مجل��س األمن الدول��ي، لعرقلة صدور مش��روع ق��رار كويتي يدع��و حلماية 

الفلسطينين في األراضي احملتلة.
وحصل مش��روع القرار على موافقة عش��ر دول من إجمال��ي الدول األعضاء 
باملجلس )15 دولة(، بينما امتنعت كل من إثيوبيا وبولندا وهولندا وبريطانيا، 

عن التصويت ملشروع القرار.
وال��دول العش��ر الت��ي صّوت��ت ملش��روع الق��رار الكويت��ي ه��ي: الكوي��ت، 
كازاخس��تان، روس��يا، الصن، بوليفيا، بيرو، السويد، فرنسا، غينيا االستوائية 

وكوت ديفوار.
ويتطلب مترير مش��روع الق��رار الكويتي موافقة ما ال يقل عن تس��ع دول من 
مجم��وع الدول األعض��اء في املجلس )15 دولة(، بش��رط ع��دم اعتراض أي من 
ال��دول اخلمس دائم��ة العضوية: الوالي��ات املتحدة األمريكية، روس��يا، الصن، 

بريطانيا وفرنسا.
وقبي��ل التصوي��ت على مش��روع الق��رار الكويت��ي، قالت مندوبة واش��نطن 
الدائم��ة ل��دى األمم املتح��دة نيكي هيل��ي ألعضاء املجل��س: إن »مش��روع القرار 
الكويتي يش��كل وجهة نظر فّجة، وأن الواليات املتحدة ستس��تخدم حق النقض 

ملنعه من الصدور«.
وجاء مشروع القرار الكويتي على خلفية ارتكاب جيش االحتالل اإلسرائيلي 
مج��زرة في غ��زة، يوم��ي 14 و15 أي��ار املاضي، بقتل��ه 65 فلس��طينياً وإصابة 
اآلالف، خالل مش��اركتهم في احتجاجات س��لمّية، قرب الس��ياج األمني الفاصل 

بن غزة وإسرائيل.
وتتواص��ل ف��ي فلس��طن احملتلة فعالي��ات احتجاجية س��لمية )مس��يرات 
الع��ودة الكب��رى(، تندي��ًدا بنق��ل الس��فارة األمريكية، ف��ي 14 أي��ار املاضي، من 
ت��ل أبيب )وس��ط فلس��طن احملتلة عام 48( إل��ى القدس احملتل��ة، وتطالب هذه 
الفعاليات بعودة الالجئن الفلس��طينين إلى مدنهم وقراه��م التي ُهجروا منها، 

عام 1948.{

دعا االحتاد العاملي لعلماء املس��لمن، أبناء األمة اإلسالمية لتهيئة األنفس 
لتحري ليلة القدر واس��تقبالها بقلوب صافية، ومزيد م��ن األعمال الصاحلات، 

وقيام الليل والتهجد.
وطال��ب االحتاد، في بيان له في مطلع العش��ر األواخر من ش��هر رمضان، 
املس��لمن بالوقوف بكل ق��وة مع قضايا األمة، وال س��يما القضية الفلس��طينية 
والقدس الش��ريف التي تتعرض حملن ش��ديدة ونكبات جديدة، ورفع احلصار 
الش��امل عن غ��زة، التي وص��ف أهلها بأنه��م »مرابطون يدافع��ون عن قضيتنا 
العادل��ة، ويضحون بدمائهم في س��بيل الله، فيجب علين��ا أن نقف معهم ومع 

جميع أهل فلسطن«.
وناش��د االحتاد احلكومات اإلس��المية والعربية بالسعي اجلاد، وبذل كل 
ما في الوسع؛ إلصالح أحوال األمة سياس��ياً واجتماعياً واقتصادياً وإنسانياً، 

وحل اخلالفات البّينية، في إطار األخّوة اإلميانية.
وناش��د االحتاد الدول اإلسالمية باطالق س��راح معتقلي الفكر والرأي، وال 
س��يما العلماء، وحتقيق آمال شعوبها وتطلعاتها في حياة كرمية، وإصالحات 

حقيقية.
وطال��ب االحتاد، ومقره الدوحة، العالم اإلس��المي والعالم احلر بالوقوف 
م��ع املهجرين والنازحن واملنكوبن والفقراء واملس��تضعفن، وتقدمي يد العون 

واإلغاثة لهم، وفق البيان.
ويتح��رى املس��لمون ليلة القدر في أوتار الليالي العش��ر األواخر من ش��هر 
رمضان، باعتبارها ليلة مبارك��ة اختصها الله عّز وجل من بن الليالي، لتكون 

العبادة فيها خير من ألف شهر، عمالً وصياماً وقياماً.
وتأتي العش��ر األواخر من ش��هر رمضان لهذا العام، بينما تعيش فلسطن 
أس��وأ أوضاعها، ليس فقط بسبب اس��تمرار االحتالل واحلصار والتهويد ونقل 
السفارة األمريكية إلى القدس بعد االعتراف بها عاصمة لالحتالل، وإمنا بسبب 

التشظي الذي تشهده املنطقة العربية واإلسالمية شرقاً وغرباً.{

»االتحاد العالمي لعلماء المسلمين« يدعو األمة 
اإلسالمية إلى الوقوف مع القضية الفلسطينية
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االنتخابات العراقّية وأزمة الدولة في تحقيق شرعّيتها
لي��س ثمة جدي��د ف��ي اجل��دل الدائر ف��ي العراق 
حول نتائج االنتخابات البرملانية األخيرة، فهو مجرد 
مناس��بة أخ��رى للكش��ف عن أزم��ة الدول��ة! ال يتعلق 
األمر هنا بدميقراطية ناش��ئة تتلمس طريقها الصعب 
والطوي��ل، ب��ل بس��ياق قائم عل��ى مصفوف��ة أخطاء، 

وخطايا، ال ميكن لها أن تنتج غير الفشل. 
ف��ي عام 2005، وفي أول انتخابات برملانية بعد 
االس��تفتاء عل��ى الدس��تور، اعترضت جبه��ة التوافق 
العراقي��ة حينها عل��ى نتائ��ج االنتخاب��ات، وتقدمت 
إلى احملكم��ة االحتادية بدعوى تطعن في دس��تورية 
قانون االنتخابات الذي س��لبها بضعة مقاعد، بسبب 
احتس��اب القانون للمقاعد على أس��اس املسجلن في 
الس��جل االنتخاب��ي وليس على أس��اس الع��دد الكلي 
للس��كان. وب��دل أن تب��ّت احملكمة االحتادية بس��رعة 
ف��ي طلب كه��ذا يتعلق بش��رعية االنتخابات نفس��ها، 
وجدناه��ا متاط��ل مل��دة 16 ش��هرا لتق��رر ف��ي النهاية 
بع��دم دس��تورية ه��ذا القان��ون، ألن��ه ينته��ك أحكام 
الدس��تور الصريحة، التي احتس��بت عدد املقاعد على 
أس��اس الس��كان أوالً، والت��ي ق��ررت أيض��اً بطالن أي 
نص قانوني يتعارض معه. ولكنها في الوقت نفس��ه 
قررت أيضاً أن هذا احلكم بعدم الدس��تورية »ال ميس 
اإلج��راءات التي ج��رت مبوجبها انتخاب��ات املجلس 

النيابي احلالي«! 
وف��ي ع��ام 2010، كان للمحكم��ة االحتادية مرة 

أخ��رى حض��ور ف��ي االنتخاب��ات، بعي��داً ع��ن دورها 
املق��رر دس��تورياً باملصادقة على نتائ��ج االنتخابات. 
فبعد توالي النتائج األولي��ة لالنتخابات، وتيقن أحد 
أطرافه��ا بعدم حصوله على املرك��ز األول فيها، توجه 
إل��ى احملكم��ة االحتادية مطالب��اً إياها بتفس��ير املادة 
الدس��تورية التي تصف الطرف الذي يكلف بتش��كيل 
احلكوم��ة، وكان رد احملكمة الس��ريع على غير العادة 
)قدمت الدعوى يوم 2010/3/21 وجاء رد احملكمة 
يوم 2010/3/25( بأن الكتل��ة النيابية األكثر عدداً 
ليس��ت هي الكتل��ة الفائزة في االنتخاب��ات، بل الكتلة 

التي تتشكل بعد االنتخابات! 
وحيث إن تشكيل الكتلة األكبر في هذه االنتخابات 
التوقيت��ات  م��ع  يتع��ارض  م��ا  وه��و  كثي��راً،  تأخ��ر 
الدس��تورية املتعلقة بعقد اجللس��ة األول��ى للبرملان، 
وانتخ��اب رئي��س املجل��س ث��م رئي��س اجلمهوري��ة، 
وأخي��راً تكلي��ف مرش��ح الكتل��ة األكثر ع��دداً، ومن ثم 
اضطرار اجلميع إلى جلس��ة مفتوح��ة للبرملان، تقدم 
بعض الناش��طن بدع��وى للمحكم��ة االحتادية للبت 
في ش��رعية اجللس��ة املفتوحة. في هذه املرة تأخرت 
احملكمة االحتادية أربعة أشهر قبل البت في الدعوى، 

بعد ان حسمت الكتل السياسية ترشيحاته! 
في ظل هذه اإلش��كاليات الدستورية والقانونية، 
كان رئي��س اجلمهورية صاحب الصالحية احلصرية 
ف��ي »ضم��ان االلت��زام بالدس��تور« بعيداً عن املش��هد 

متاماً، وم��ن يراجع أداء رؤس��اء اجلمهورية املتتالن 
سيكتش��ف بوض��وح أنهم تعامل��وا مع ه��ذا املنصب 
في س��ياق املتطلبات احلزبية والفئوي��ة أكثر منه في 

سياق متطلبات املنصب نفسه! 
لقد عم��د األمريكيون بع��د احتالله��م العراق إلى 
اعتم��اد مب��دأ الفص��ل ب��ن الس��لطات، الت��ي ل��م يكن 
مفكراً فيه ف��ي العراق قبل ذلك! لي��س من خالل فصل 
الس��لطة القضائية عن السلطة التنفيذية وحسب، بل 
من خالل اعتم��اد فكرة الهيئات املس��تقلة التي عمدت 
سلطة االئتالف املؤقتة إلى تش��كيلها تباعاً عبر أوامر 
وتعليم��ات، أو م��ن خ��الل قان��ون إدارة الدول��ة. وقد 
أفرد الدس��تور العراقي الحقاً لهذه الهيئات املس��تقلة 
مكان��ة خاص��ة، عندم��ا عده��ا واح��دة من الس��لطات 
االحتادية بعيداً عن السلطات التشريعية والتنفيذية 
والقضائي��ة. إال أن هذه االس��تقاللية مت إنكارها مبكراً، 
السياس��ية  للنخ��ب  الذهني��ة  البن��ى  تس��تطع  ول��م 
العراقية أن تتسق مع هذه الفكرة؛ بداية عبر محاوالت 
الهيمن��ة السياس��ية عليه��ا، ث��م عب��ر ق��رار للمحكمة 
االحتادية العليا جّرد هذه الهيئات املستقلة من صفة 
االستقاللية وجعلها تابعة للسلطة التنفيذية! ثم عبر 
قرار ثان وأد مفهوم االستقاللية متاماً عندما قررت أن 
مفهوم االستقاللية ال يعني عدم االنتماء لألحزاب، إمنا 

املقصود به أن هؤالء »مستقلون في أداء مهامهم«! 
ف��ي ظل مقدمات كهذه، يب��دو من الصعب التفكير 
أن مفوضية انتخابات تعتمد على مرشحن حزبين، 
أو مرشحن ألحزاب، أن تدير انتخابات نزيهة وشفافة 
بأي ح��ال م��ن األح��وال، خاص��ة أن ه��ؤالء األعضاء 
الذي��ن سيش��كلون »مجل��س املفوض��ن« و»الدائ��رة 
االنتخابية« لديهم س��لطة ش��به مطلقة ف��ي ما يتعلق 
باالنتخاب��ات. بداية من تش��كيل مكات��ب االنتخابات 
الفرعية على مس��توى احملافظ��ات، وصوالً إلى إعالن 

نتائج االنتخابات.
وبالتال��ي، فإن األح��زاب التي »ميثله��ا« أعضاء 
مجلس املفوضن س��تحظى عملياً بق��درة كبيرة على 
التدخ��ل ف��ي »إدارة« االنتخابات عبر الس��يطرة على 
هذه املكاتب من خالل »ممثليها«، بداية من االستحواذ 

على منصب مدير املكتب وموظفيه، مروراً بالس��يطرة 
على املراك��ز واحملطات االنتخابي��ة عبر تعين ممثلي 
هذه األحزاب فيها، وانتهاء بالس��يطرة على العمليات 
اخلاصة بالعّد والفرز! فضالً عن أن س��يطرة األحزاب 
على مفوضّي��ة االنتخابات س��يجعلهم »يتحكمون«، 
واقع��اً، بالعملي��ة االنتخابي��ة كامل��ة. وبالتالي تبدو 
االتهام��ات املوجهة إل��ى مفوضية االنتخاب��ات، التي 
تس��وقها اجلهات التي أنتجتها وفق معاييرها أصالً، 

غير مسوغة، وغير مفهومة متاما.
مب��وازاة هذه الوقائع، أعلن ي��ان كوبيتش املمثل 
اخل��اص لألم��ن العام ل��ألمم املتحدة ف��ي العراق في 
إف��ادة مبجلس األمن ي��وم الثالثاء 30 أي��ار 2018 أن 
ما س��ّماه »الترهيب الفعال للناخبن بواسطة بعض 
التش��كيالت املس��لحة والتدخ��ل السياس��ي« كان��ت 
حاض��رة ف��ي االنتخاب��ات األخي��رة، دون أن يس��مي 
طبع��اً ه��ذه »التش��كيالت املس��لحة« لك��ي ال يغضب 
أح��داً. وط��وال األش��هر املاضي��ة، كان مطل��ب إخراج 
ه��ذه »التش��كيالت املس��لحة« مطلباً جوهري��اً للكثير 
من األحزاب والقوى الس��ّنية، دون أن يخرج أحد  عن 
تواطئ��ه وصمته، في ما يتعلق بهذه املس��ألة! واألهم 
هنا أن الس��يد يان كوبيتش، نس��ي كما يبدو أن يطلع 
مجلس األمن على العالق��ة العضوية التي تربط هذه 
»التش��كيالت املس��لحة« بقائم��ة انتخابي��ة مح��ددة، 
اس��تطاعت أن حتقق مكاسب غير مسبوقة في مناطق 
انتشارها في محافظات نينوى وصالح الدين وديالى 

بواسطة هذا الترهيب الفعال! 
ف��ؤاد  الدكت��ور  الرئي��س  ف��ي مع��رض تس��ويغ 
معص��وم لواقع��ة ع��دم االلت��زام بامل��دة الدس��تورية 
النتخ��اب رئي��س للجمهوري��ة ف��ي ع��ام 2010، قال 
بأنها ليس��ت أول قارورة كس��رت في اإلس��الم. وهذه 
الكناية التي تس��تخدم أحيان��اً لتوصيف االنتهاكات، 
الصريحة أو الضمنية، لبعض أحكام اإلسالم، تعكس 
وعي النخبة السياس��ية العراقية ملب��دأ حكم القانون 
The Role of Low الذي يعد مبدأ أساسيا للدولة 

احلديثة وللدميقراطية.
ولع��ل مف��ردة الق��ارورة نفس��ها تق��دم توصيف��اً 
فري��داً حلقيق��ة حك��م القان��ون ف��ي الع��راق احلديث، 
ملكي��اً وجمهوري��اً، دكتاتورياً ودميقراطي��اً مفترضاً، 
وه��و أنه هش وقابل للكس��ر أوالً، وأنه ال إصالح له إن 
انكسر، متاماً كما القارورة! ومراجعة سريعة لتاريخ 
كس��ر قوارير الدول��ة العراقية على م��دى ما يقرب من 
مائ��ة س��نة م��ن عمره��ا يوضح بج��الء اس��تمراء هذا 

التكسير.{

بقلم: يحيى الكبيسي 

الس��عودية حدودها البرية مع قطر، وكان يتم اس��تيراد قدر كبير 
من املنتجات الغذائية عْبرها. 

ولم يقف األم��ر عند هذا احلد، بل وصل احلال ببعض املواقع 
املصري��ة إلى نش��ر ص��ور مزيفة ملواطن��ن في العديد م��ن متاجر 
التجزئة ومحال البقالة الشعبية يتزاحمون مللء عربات تسّوقهم 
بزجاجات حلي��ب وماء وأكياس من األرز والبي��ض، وغيرها، كما 
نش��رت صوراً م��ن أرفف فارغة ف��ي متاجر التجزئ��ة لتوحي بأن 
الس��كان أفرغوا املتاجر م��ن الدجاج وغيره م��ن اللحوم الطازجة 

واملجمدة في بعض احملال التجارية. 
املذي��ع أحم��د موس��ى زاد على ذلك وق��ال في برنام��ج »على 
مسؤوليتي«، الذي أذيع مس��اء اخلامس من حزيران 2017، »إن 
هناك تس��ونامي يض��رب قطر.. تس��ونامي يحّول قط��ر إلى دولة 
الن��اس بت��دّور فيها عل��ى العيش«. وأض��اف: »أحدثك��م بجّدية، 
الن��اس في قطر يفتش��ون اآلن وال يجدون اخلبز والس��كر والزيت 
والس��منة وال أي طعام يأكلونه، ملاذا أقول هذا؟ ألن القطرين قبل 
اإلفطار نسفوا كل ش��يء، فبعد اإلفطار لم يجدوا طعاماً للسحور. 
وال حت��ى لنب )زب��ادي( أو أي ش��يء يأكلونه. ملاذا؟ ألّن األش��قاء 
ف��ي اململك��ة العربية الس��عودية أقفل��وا املنافذ الت��ي كان يحصل 
القطري��ون منها عل��ى الطعام. أقول لك��م إّن مجاعًة س��تحصل«. 
وأضاف موس��ى: »هن��اك 300 ألف مصري في قطر ل��و نزلوا إلى 
الش��ارع س��يقلبون نظ��ام احلك��م، لك��ّن املصري��ن محترمون وال 
يفعلون ذلك. مجّرد قرار اّتخذ في يوٍم واحد جعل الش��عب ال يجد 
م��ا يأكله«. وعرض موس��ى نفس الص��ور »املزّيف��ة« وقال: »هذه 
ه��ي قطر اآلن.. محتاجة أن يرس��ل لها أكل.. الس��عودية، ومصر، 
واإلمارات، والبحرين ملا كّشروا ده اللي حصل.. والشعب القطري 
هو الذي تضّرر.. النظام القطري لم يتضرر، أس��هل شيء الطيارة 
جاه��زة، وعلى فكرة الطي��ارة اآلن تلف في املط��ار، وممكن في أي 
حلظة أن يذهبوا إلى إيران، أو إلى تركيا، وهناك عروض من إيران 

ومن تركيا، تقول لهم تفّضلوا عندنا«. 
وف��ي احللق��ة نفس��ها رّدد موس��ى كذب��ة أن ق��وات الصاعقة 
انتش��رت في ش��وارع الدوحة كي تخيف الن��اس، مضيفاً: »هناك 
أش��خاص اتصلوا بي من قطر ليحكوا ل��ي، وأقول لكم إننا نحصد 

مشاهدات عالية هناك. نحن سي إن إن اخلاصة بهم«.{

مع مرور العام األول على حصار قطر، ال تزال وس��ائل اإلعالم 
املصري��ة، تصّر عل��ى تروي��ج األكاذيب. فم��رة تق��ول: »قطر على 
وش��ك اإلفالس«، وأخرى »املعارضة القطرية على وشك أن حتقق 

أهدافها«. 
لم يتوقف هذا اإلعالم عند حّد ترويج الش��ائعات، فكل ش��يء 
مت��اح ومباح. الش��خصي يختلط بالعام، إذ قت��ل هذا اإلعالم، في 
هجوم��ه على قط��ر، كل املفاهي��م العلمية واملصطلح��ات املتعلقة 
باملهني��ة، مث��ل »املصداقي��ة« و»ال��رأي وال��رأي اآلخ��ر«، حت��ى 
أصبح��ت كل هذه املس��ّميات في خب��ر كان، وبات األه��م الصورة 
الس��يئة واملس��ّيئة التي يريد تصديرها للمصرين ع��ن قطر التي 
متت ش��يطنتها، إذ صارت هي العدو األكبر. ويبدو أنه صار إعالم 
»الطرش��ان«، إذ ي��رّوج ألكاذيب��ه التي ال يصدقها أح��د، غير مهتم 

ع��ن  املش��اهدين  بانص��راف 
متابعته، في حن أن املصرين 
أصبح��وا يبحثون عن احلقيقة 
بعيداً عن تل��ك القنوات وأولئك 
مرّوج��ي  م��ن  اإلعالمي��ن 

األكاذيب.
أحدث تلك الشائعات هو ما 
نش��ره موقع »اليوم السابع«، 
فم��ع مرور ع��ام عل��ى احلصار 
الس��عودية  م��ن  املف��روض 
واإلم��ارات والبحري��ن ومص��ر 
على قطر، نش��ر املوقع اململوك 
املصري��ن«،  »إع��الم  لش��ركة 
العامة،  التابعة لالستخبارات 
االقتص��اد  أن  يّدع��ي  تقري��راً 

القط��ري ميّر منذ ع��ام بانتكاس��ات متواصل��ة، كان آخرها فقدان 
الدوحة أص��والً احتياطية تقّدر ب�23 مليار ريال، أي 6.3 مليارات 
دوالر، خ��الل نيس��ان املاض��ي، وه��و ما كذبت��ه األرقام الرس��مية 
الت��ي أظه��رت ارتف��اع االحتياطي��ات الدولي��ة والس��يولة بالنقد 
األجنبي لدى مصرف قطر املركزي في نيس��ان وزيادة االحتياطي 
والس��يولة، وهما مقي��اس قدرة البن��ك املركزي على دع��م العملة 
احمللي��ة الريال إل��ى 39.8 مليار دوالر الش��هر املاض��ي من 37.8 

مليار دوالر في آذار.  
أول��ى تلك األكاذي��ب التي رّوجها اإلعالم املص��ري، كانت بعد 
إعالن احلصار مباش��رة، عندما زعمت وس��ائل إع��الم مصرية أن 
العدي��د م��ن املواطن��ن واملقيمن ف��ي قط��ر »هرعوا إل��ى املتاجر« 
لتخزي��ن امل��واد الغذائي��ة، بع��د االس��تيقاظ عل��ى خب��ر إغ��الق 

إعالم السيسي... عام من األكاذيب حول قطر
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واجبان تجاه تركيا
إّبان االنتخابات القادمة

الً في  ليس��ت س��وى وجهة نظر، لذلك ال ُتَعُدّ َتَدخُّ
ُش��ؤون الغير؛ إذ م��ن حق كل إنس��ان أن ُيبدي وجهة 
نظره في أّي قضية فكرية أو علمية أو سياسية أو غير 
ذلك، وال س��يما إذا كان للقضية تعلق - ولو من وجهة 
ة أو بالوضع  النظر الش��خصّية - بالصالح العام لألَمّ
اإلنس��انّي العام. فما دام األمر لم يتعّد إبداء الرأي إلى 

إقحام التصرف فال ضير.
ة عليها  ووجه��ة النظر هذه تتلخ��ص ف��ي أَنّ األَمّ
واجبان جت��اه تركي��ا، األول: دعم اس��تمرار »العدالة 
احملاف��ظ،  الَنّهض��وّي  مش��روعها  ودع��م  والتنمي��ة« 
والثان��ي: ب��ذل النصيحة لهم واالجتهاد في ممارس��ة 
احلس��بة السياس��ية عليه��م. ه��ذان الواجب��ان ل��كل 
منهم��ا امت��داد داخل��ّي يقف عن��د احل��دود اجلغرافية 
للدول��ة التركي��ة ب��كل مكوناته��ا الثقافي��ة والعرقية، 
وآخر خارجٌيّ يتجاوز احلدود اجلغرافية إلى احلدود 
االس��تراتيجية العابرة للقارات واملس��تغرقة لنسيج 
��ة اإلس��المية، بل والضاربة في ضمائر الش��عوب  األَمّ

العاشقة للحرية.
ومل��اذا تركيا بالذات؟ هذا س��ؤال له وجاهته وله 
ثقل��ه، وم��ع ذلك فاإلجاب��ة عليه م��ا أس��هلها وأََخَفّها! 
ألَنّ تركي��ا ف��ي ظل حك��م »العدال��ة والتنمي��ة« قّدمت 
النموذج الذي أثار رضى احملّبن وس��خط احلاسدين 
َفُرُّد الذي حظي ب��ه هذا النموذج  َمُيّ��ُز والَتّ ف��ي آن، والَتّ
لم يع��د يختل��ف فيه اثن��ان. لي��س التمّيز ف��ي إحراز 
األرق��ام العمالق��ة للنقل��ة االقتصادي��ة وحس��ب، وال 
في مج��رد إخ��راج الش��عب من الضي��ق والفاق��ة إلى 
الس��عة والرفاه، وال في الطفرة الصناعية والعمرانية 
ا إلى جانب ذلك كله  والتجارية والسياحية فقط، وإمَنّ
متّي��ز هذا النم��وذج بقدرته على اجلمع ب��ن أمور َيِعُزّ 
اجلمع بينها في عاملنا املوغل في الضبابية والتعقيد، 
كتحقيق قدر كبير من اس��تقالل القرار السياس��ّي دون 
الوق��وع ف��ي فخاخ النظ��ام العامل��ّي، ال��ذي يجيد بها 
اصطياد كل من س��ولت له نفسه اخلروج من التبعية 

الكاملة له.
وال أحس��ب أَنّ املعارض��ة التركي��ة ق��ادرة - ولو 

اجتمع��ت وتآلف��ت وحش��دت كل قواه��ا - على مجرد 
احلفاظ عل��ى تلك املكاس��ب، فضالً عن اس��تدامتها أو 
تطويره��ا. وهذا واقع ال أحس��ب أّن أحداً من املخالفن 
للعدال��ة والتنمية أو الناقمن على أردوغان - لس��بب 
أو آلخ��ر - ميك��ن أن يجادل فيه؛ لش��دة ظهوره وفرط 
تبّدي��ه. وال ري��ب أَنّ من حِقّ هذه األح��زاب أن متارس 
الدعاية لبرامجها وأن تنافس على السلطة، ولكن من 
ح��ّق الناخب كذل��ك أن يقف على احلقائ��ق وأن يحرز 
اإلصاب��ة في اختي��اره، وأن يك��ون متج��رداً ملصلحة 
بالده؛ فيقدم من يراه أقدر عل��ى إدارة املرحلة املقبلة، 
وال سيما في ظل التحديات العظام واملخاطر اجلسام 

التي تتعرض لها تركيا هذه األيام.
ال��ذي ينبغ��ي أن يتذك��ره الناخ��ب الترك��ّي وأن 
يس��تحضره؛ ه��و أَنّ التغي��ر ال��ذي قد يط��رأ في هذه 
املرحل��ة لي��س من قبي��ل تداول الس��لطة كال��ذي يراه 
في الدول الغربية، ألس��باب كثي��رة لها تعلق بالواقع 
الترك��ّي ذات��ه، جتعل��ه مختلف��اً ع��ن الواق��ع الغربّي 
اختالف��اً جذري��اً مبا مين��ع القي��اس ويحي��ل االقتداء 

واالقتباس.
فضالً عن أَنّ التغير - الذي إن وقع فلن يكون من 
ا من قبيل تناسخ األنظمة -  قبيل تداول الس��لطة وإمَنّ
ا من الثقوب، بله اخلروق،  سُيِحُلّ مبنظومة الدولة َكَمّ
التي لن تس��تثني مؤسسة من مؤسساتها، ولن يفلت 
منها نش��اط أو مي��دان من ميادين احلي��اة؛ األمر الذي 
ل��ه خطره عل��ى مجتم��ع منقس��م ودولة تتع��ّدد فيها 
العرقيات وس��ط مزدحم من العداوات اإلقليمية، وفي 
كنف منطقة لم يس��لم فيها بلد من الفن واالنقسامات 

إال تركيا، أدام الله عليها الوحدة والسالمة والعافية.
وعلى غي��ر األتراك من الش��عوب وال��دول واجب 
أيض��اً، يبدأ م��ن الدع��اء وينته��ي بالدعم السياس��ّي 
واالقتصادّي، وميّر بتش��جيع االس��تثمار والس��ياحة 
وغيره��ا من األنش��طة الت��ي من ش��أنها اإلس��هام في 
م��رور تركيا م��ن ه��ذا النفق املفتع��ل، ولن يك��ون هذا 

بق��در  وامتنان��اً  تفض��الً 
تعاون��اً  س��يكون  م��ا 
فاس��تكمال  والتحام��اً، 
تركي��ا لطريقه��ا الرام��ي 
م��ن  الت��ام  لالس��تقالل 
الدولي��ة  الضغ��وط  كل 
مبنزلة  ه��و  املصطنع��ة 
فت��ح طري��ق االس��تقالل 
للجمي��ع، واألمم - ش��اء 
حكامها أم أبوا - متجهة 
إل��ى التمح��ور حول قوة 
تنتس��ب إليه��ا وتنتم��ي 
إلى م��ا تنتم��ي إليه. وال 

يس��تطيع أح��د أن ينكر - وهو آمن من س��وط ضميره 
- أّن تركي��ا ص��ارت قوة ميك��ن أن حتقق الت��وازن إذا 
انح��ازت إليها جاراته��ا وأخواتها ف��ي األصل الثقافي 

احلضارّي.
ا واجب احلس��بة والنصيحة فهو واجب كبير،  أَمّ
وهو أق��وى بره��ان على احل��ب والوالء وق��وة الدين؛ 
فرس��ول الل��ه صلى الل��ه عليه وس��لم يق��ول: »الدين 
النصيح��ة« وتركي��ا في جتربتها الرائ��دة بحاجة إلى 
النصيح��ة، والعدال��ة والتنمي��ة وأردوغ��ان يجب أن 

يس��تمعوا لنص��ح إخوانهم من العلماء والسياس��ين 
وأه��ل اخلبرة ف��ي ميادين احلي��اة كاف��ة، وال يتم لهم 
النج��اح إال بهذا، وهم الس��تماع النصح أه��ل وللعمل 
ب��ه جدي��رون؛ ألنهم إمنا نبت��وا من أول ي��وم في بيئة 

الصالح واإلصالح؛ فال يظن بهم إال ذلك.
وأحسب أّن هذين الواجبن الكبيرين ينبثقان من 
واجب أكبر، هو واجب الوحدة اإلسالمية التي فرضها 
املولى تب��ارك وتعالى في قرآن��ه: <واعتصموا بحبل 

الله جميعا وال تفرقوا>.{

بقلم:عطية عدالن 

أردوغان يحّذر من المساس بحقوق األكراد
حّذر الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، يوم األحد، من املساس بحقوق األكراد. جاء ذلك خالل 

خطاب جماهيري في والية »دياربكر« جنوب شرقي تركيا. 
وأّكد الرئيس التركي أنه سيقف بنفسه في وجه جميع من يحاول املساس بحقوق األكراد، مشدداً 
على أن الدولة التركية لن تس��مح بتجاهل حقوق وحريات الش��عب. وأضاف: »ال حتاولوا البحث عن 

دولة لألكراد، ألن دولتهم هي اجلمهورية التركية«.
وأردف: »س��تبقى لغتن��ا التركي��ة اللغ��ة الرس��مية للب��الد، وقيمته��ا ال تختل��ف عن قيم��ة اللغة 

الكردية«. 
ولفت إلى أن أطرافاً حاولت إثارة نزاعات في »ديار بكر« باس��تخدام منظمة »بي كا كا« اإلرهابية 

وزرع بذور التفرقة بن املواطنن.
وأش��ار إلى أن املنظمة حاولت تدمير املساجد واملعالم التاريخية في الوالية، ومنعت األطفال من 

التعليم وحالت دون تأسيس مستقبل مشرق لهم، عبر خطفهم وإجبارهم على القتال في اجلبال.
وخاط��ب اجلماهير قائ��الً: »لقد حاول��وا إبعادكم عن تاريخك��م وثقافتك��م ومعتقداتكم وأخالقكم 

وتراثكم، لكي يجعلوكم عبيداً للتنظيمات الهامشية«، في إشارة إلى »بي كا كا«.
ولف��ت إلى أن القي��ادة التركية ال متّيز بن املواطنن على اإلط��الق، وحترص على تقدمي اخلدمات 

جلميع املناطق في البالد، وخاصة تلك التي بقيت ُمهملة سنن طويلة مثل »دياربكر«.
وأضاف الرئيس التركي: »نحن لم ُنهمل دياربكر بل، جعلناها مبثابة إسطنبول وإزمير في شرقي 

وجنوب شرقي تركيا«.{

التعفيش... استراتيجّية رسمية لقوات النظام السوري
الروس��ية  العس��كرية  الش��رطة  تدّخ��ل  يعك��س 
إليقاف عمليات التعفيش )النهب والس��رقة( الواس��عة 
الت��ي تقوم بها قوات النظام الس��وري جزءاً من ش��واهد 
حتّول هذه القوات إلى مليش��يا، بعد س��بع س��نوات من 
احل��رب قامت بها ه��ذه الق��وات بعمليات قت��ل وتهجير 
وتعفيش باملش��اركة مع مليش��يا الدف��اع الوطني التي 
تضم الش��بيحة األكثر قس��وة في التعامل مع السورين 
املعارض��ن للنظ��ام، فيما اعتب��ر س��وريون أن محاولة 
الروس الظهور مبظهر »املنقذ« ال تنفي مس��ؤوليتهم عن 

كل ما تتعرض له املناطق التي هّجر أهلها.
وتداول��ت صفح��ات مقرب��ة م��ن النظام الس��وري، 
وأخرى تابعة للمعارضة السورية على مواقع التواصل 
االجتماع��ي، ي��وم الس��بت املاض��ي، صوراً لعس��كرين 
في الش��رطة الروس��ية، وعناصر يرتدون زياً عس��كرياً 
منبطحن أرضاً، قالت الصفحات إن الش��رطة الروسية 

ألقت القبض عليهم متلبسن بالسرقة في بلدات جنوب 
دمشق.

وأوضح��ت صفح��ة »ببي��ال اآلن« أن م��ن وصفتهم 
ب�»اللصوص« أُلقي القبض عليهم أثناء محاولتهم الهرب 
م��ن بل��دة ببي��ال وبحوزتهم ش��احنتان، األول��ى محملة 
ب��األدوات الكهربائي��ة والثانية محمل��ة مبادتي احلديد 
واألملني��وم بعد قيامهم بنهب واس��ع النط��اق في البلدة 
التي خرجت منها املعارضة السورية. وأضافت مصادر 
أخرى أن األشخاص هم من قوات النظام والشبيحة من 
املنتس��بن إلى ميليش��يا »الدفاع الوطني« وميليشيات 

طائفية أخرى تقاتل إلى جانب قوات النظام.
من جهتها، قالت قاعدة حميميم العسكرية الروسية 
في سورية إن الس��كان احمللين في منطقة ببيال جنوب 
دمش��ق »تلقوا خبر إيقاف العناصر الذين قاموا بتجاوز 
القانون بالفرح والتصفيق للعس��كرين الروس امتناناً 

منهم على ما فعلوه«. 
ب��ه  ق��ام  م��ا  ويع��ّد 
استثنائياً  الروس  العسكريون 
ألنه جاء اعترافاً من أهم حلفاء 
للنظام بأن قوات��ه حتولت إلى 
ميليش��يا هدفه��ا األبرز س��رقة 
كل م��ا جتده أمامها في املناطق 
التي تس��يطر عليها، بعد إجبار 
قوات املعارضة الس��ورية على 
اخل��روج منه��ا وفق تس��ويات 
أشرف عليها اجلانب الروسي. 
الس��وري  الش��ارع  واعتب��ر 
املعارض قيام عناصر الشرطة 

الروس��ية بإذالل عناصر النظام دليالً جديداً على انهيار 
النظام، وحتول قواته إلى مجرد مليشيا من بن عشرات 

املليشيات املوجودة في سورية.
كما أشار ناشطون سوريون على وسائل التواصل 
إل��ى أن محاول��ة ال��روس الظه��ور مبظه��ر »املنق��ذ« لن 
تنفي مس��ؤوليتهم القانوني��ة واألخالقية حيال ما جرى 

ويجري في سورية، ألنهم الداعم الرئيسي للنظام.
وط��وال س��نوات احل��رب الس��ورية كان التعفيش 
النظ��ام  ق��وات  عن��د  وهدف��اً  اس��تراتيجية  )الس��رقة( 
وميليش��يات عديدة تس��اندها، أبرزها ميليش��يا الدفاع 
الوطن��ي الت��ي تضم أش��رس فئة م��ن ش��بيحة النظام. 
وش��ّكل النظ��ام ميليش��يا الدف��اع الوطن��ي في الش��هور 
األولى من الثورة الس��ورية لقم��ع املتظاهرين خصوصاً 

في املدن الكبرى.
وأطلق النظ��ام يد عناصر هذه املليش��يات من باب 
ترغيبه��ا ف��ي اس��تمرار قم��ع الس��ورين، إذ أراد النظام 
لهذه امليليش��يا متويل نفس��ها من خالل عمليات السلب 
والنهب والسرقة واخلطف لطلب الفدية مبالين الليرات 
الس��ورية، حتى حتول��ت البالد برمتها إل��ى ميدان عمل 
له��ذه امليليش��يا التي ال ُيع��رف بالتحديد اس��م املتحكم 
الرئيس��ي بها، ولكن الضب��اط والعناصر القيادين فيها 
باتوا اليوم »أمراء ح��رب«، تؤكد معطيات أنهم تعاملوا 
م��ع كل أط��راف الص��راع، حت��ى م��ع تنظي��م »داع��ش« 

خصوصاً على صعيد تهريب النفط، والسالح.
وتأت��ي الفرق��ة الرابع��ة بقي��ادة ماهر األس��د، وهو 
ش��قيق بش��ار األس��د، وغالبية عناصر ه��ذه الفرقة من 

الطائف��ة العلوي��ة، في مقدمة ف��رق جيش النظ��ام التي 
مارس��ت التعفي��ش عل��ى نطاق واس��ع منذ ب��دء الثورة 
الس��ورية ع��ام 2011. وال يحل عناصر ه��ذه الفرقة في 
م��كان حتى يختفي كل ش��يء فيه، وفق مص��ادر محلية 

في جنوب دمشق.
كذل��ك ج��رت عملي��ات تعفي��ش كبرى في دمش��ق 
وريفه��ا على مدى العامن األخيرين، لكن كبرى عمليات 
التعفيش حصلت في مدينة داريا جنوب غربي دمشق، 
في غوطة دمش��ق الشرقية. وأظهرت فيديوهات مسربة 
جانب��اً م��ن عمليات التعفي��ش التي متت حتت إش��راف 
ضب��اط ف��ي جي��ش النظ��ام، وُنقلَ��ت املس��روقات إل��ى 
ضاحي��ة حرس��تا ذات األغلبية العلوية ش��مال ش��رقي 
دمش��ق. كذلك عفش��ت قوات النظ��ام وميليش��يا الدفاع 
الوطن��ي مخيم اليرم��وك وحي احلجر األس��ود منذ أيام 
بعد خ��روج عناصر تنظيم داعش منهم��ا أخيراً. وأكدت 
مصادر أن متزعمي املليش��يات يتقاسمون املناطق التي 
تس��يطر عليها قوات النظ��ام وذلك باالتف��اق مع ضباط 
»كي ال حتدث عمليات تصادم بن العناصر«. وأش��ارت 
إلى أن بع��ض املتزعم��ن »باتوا أس��ياد العصر اجلديد 
الذي خلقته احلرب«، مؤك��دة أن عدداً منهم صار خارج 
دائ��رة س��يطرة النظام ول��ه عناص��ره الذي��ن ال يتلقون 

األوامر إال منه، ويعملون خارج قوانن النظام.
التعفيش مستويات

ومارس��ت كل أطراف الصراع في س��ورية سياسة 
التعفي��ش ولك��ن بدرجات متفاوت��ة، إذ ُتته��م الوحدات 
الكردي��ة بانته��اج هذا األس��لوب ف��ي املناط��ق العربية 
التي س��يطرت عليها، في ريف احلس��كة وفي ريف حلب 
وف��ي مدينة الرقة وريفها. وأكد ش��هود عي��ان في مدينة 
الرقة أن عناص��ر الوحدات الكردي��ة وعناصر من قوات 
»س��ورية الدميقراطي��ة« نهبوا منازل املدني��ن وما بقي 
في أبنية الدولة الس��ورية بعد خروج تنظيم داعش من 
املدينة، مش��يرين إلى أن املس��روقات تنقل إلى محافظة 

احلسكة شمال شرقي البالد.{

بقلم: أمني العاصي
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االنتخابية برمتها وعلى نتائجها«.
والتمس من املجل��س الدس��توري »العمل بنزاهة 
ان  وأعل��ن  احل��ق«،  بإحق��اق  مطالب��اً  ومس��ؤولية، 
»املراجع��ة موثقة بالص��وت والص��ورة«، ملتزماً »هو 
والطاعنن مببدأ التكتم املفروض قانوناً، ألن امللف بات 

في عهدة املجلس الدستوري الذي له الكلمة الفصل«.
 من جهته، أكد ش��مص ان »الالئح��ة خرقت بأكثر 
من مقعدي��ن، وأنها حصلت على نس��بة أكثر بكثير من 
األصوات التي تركوها لنا«. وقال: »خضنا االنتخابات 
على قاعدة انها س��تكون دميقراطية، وس��تكون حقوق 
الناس محفوظة، وس��يكون هناك عدالة ومراقبة وأمن 
ومتابع��ة«، الفتاً إل��ى ان »األجواء كان��ت جيدة الى ان 
فوجئن��ا بعد الس��اعة السادس��ة بأج��واء مختلفة من 
أناشيد ومواكب س��يارة تدعو املواطنن الى االنتخاب 
عل��ى قاعدة كربالء جديدة وجدت في بعلبك - الهرمل، 
وانتخبوا احلسن وقاتلوا من هم ضّد احلسن، وكأننا 

نحن ضد احلسن«.
نس��بة  يعرف��ون  الش��أن  »أصح��اب  أن  ورأى 
التصوي��ت التي حصلنا عليه��ا، 27 في املئة، من خالل 
ماكيناته��م االنتخابي��ة، فعندم��ا أيقنوا كيف س��تكون 
النتائ��ج كان��ت الدعاي��ات أنن��ا م��ع الس��فارات وبأننا 

حاربنا مع القوات«.{

أعضاء الئحة »بيروت الوطن« يتقدمون بطعونهم
»الكرامة واإلنماء« برئاسة شمص طعنت »بنتائج بعلبك- الهرمل«

تتواص��ل في املجلس الدس��توري عملي��ات تقدمي 
الطعون ف��ي نتائ��ج االنتخابات النيابي��ة، ويتوقع ان 
يش��هد يوم األربعاء إقباالً واسعاً، ألنه اليوم األخير في 
مهلة تقدمي الطعون، وس��يقدم مرشحو الئحة »بيروت 
الوط��ن« طعونهم، حيث س��يعقبونه مبؤمتر صحافي 

يعقدونه بعد الظهر في نادي الصحافة.
وكان النائب الس��ابق واملرش��ح عن دائ��رة البقاع 
الثالث��ة »بعلب��ك -الهرم��ل« يحي��ى ش��مص وأعضاء 
وحس��ن  ياغ��ي  غال��ب  واإلمن��اء«  »الكرام��ة  الئحت��ه 
الصلح ورفع��ت املصري والعميد س��ليم كالس، قدموا 
طعناً باالنتخابات النيابي��ة التي جرت في دائرته إلى 

املجلس الدستوري. 
وعلى إثره  عقد ش��مص واعضاء الئحته »الكرامة 
واالمن��اء« ووكيله��م احملام��ي س��عيد مال��ك، مؤمت��راً 
صحافياً في نادي الصحافة بعد ظهر الثالثاء، عرضوا 
خالل��ه الوقائ��ع الت��ي أدت بهم إل��ى الطعن ف��ي نتائج 

كش��فت مصادر وزارية األس��باب التي أدت الى 
صدور بيان عن مكتب اإلعالم في  رئاسة اجلمهورية  
بالطلب من الذين ميلكون معلومات عن األش��خاص 
الذين جنس��وا مبوجب  مرس��وم التجني��س  من غير 
استحقاق مراجعة  األمن العام ، فاوضحت ان رئيس 
اجلمهورية العماد  ميش��ال عون  تلقى معلومات عن 
أس��ماء وردت في املرس��وم بع��د ص��دوره ال تتوافر 
باصحابه��ا املعايي��ر التي ميكن م��ن خاللها منحهم 
اجلنس��ية اللبنانية، والتي لم يتم التدقيق بها وفق 
األصول قب��ل عرضها على الرئي��س للتوقيع. وعلى 
األث��ر طلب الرئيس عون من املدير العام لألمن العام 
اللواء عب��اس إبراهيم التدقيق في املعلومات، فتبّن 
ان ثم��ة محاذي��ر حت��ول دون من��ح اجلنس��ية لعدد 
من األش��خاص الذين وردت أس��ماؤهم في املرسوم، 
وبعض هؤالء اضيفوا على مش��روع املرس��وم خالل 

تنقله بن السراي و وزارة الداخلية .
وأضاف��ت املص��ادر الوزاري��ة انه عل��ى أثر هذه 
النظ��ر  بإع��ادة  الق��رار  كان  املس��تجدة  املعطي��ات 
مبضم��ون املرس��وم، وال س��يما ف��ي األس��ماء الت��ي 
طرحت حولها عالمات االستفهام، ومت تكليف اللواء 
عب��اس بهذه املهمة مع التش��ديد على ان كل اس��م ال 
تنطبق عليه املعايير القانونية الكتسابه اجلنسية، 
سيتم حذفه من املرسوم واسقاط اجلنسية اللبنانية 

أميركي��ون  مس��ؤولون  ذك��ر 
يوم الثالث��اء، أّن الواليات املتحدة 
ح��ّذرت دول��ة اإلم��ارات م��ن ش��ن 
احلدي��دة  مدين��ة  عل��ى  هج��وم 
م��ا  وه��و  اليم��ن،  ف��ي  الس��احلية 
يخشى خبراء األمم املتحدة من أنه 

قد يسبب أزمة إنسانية جديدة.
وص��در التحذير بينما تقدمت 
ق��وات مينّي��ة تس��اندها اإلم��ارات 
حت��ى بات��ت على مس��افة عش��رة 
كيلومترات م��ن امليناء الواقع على 
البحر األحمر، الذي يستقبل معظم 

اإلمدادات اإلنسانية لسكان البلد الذي مزقته احلرب.
وأف��اد مص��دران مطلع��ان لوكال��ة »رويت��رز« ب��أن 
مسؤولن أميركين التقوا في البيت األبيض يوم الثالثاء 
لبح��ث األزمة. ولم يّتضح ما إذا كانوا قد توصلوا إلى أي 

قرارات.
وذكر متحدث باس��م مجل��س األمن القوم��ي التابع 
للبيت األبيض أّن واشنطن تعارض أي جهود من جانب 
اإلمارات والقوات اليمنية التي تس��اندها للس��يطرة على 

املدينة.
وقال املتحدث، الذي طلب عدم الكش��ف عن اس��مه: 
»الواليات املتحدة واضحة وثابتة على مبدأ أننا لن ندعم 
أي أعمال من شأنها أن تدّمر البنية األساسية الرئيسية، 
أو يحتم��ل أن تزيد من تدهور الوضع اإلنس��اني الرهيب 

الذي اتسع نطاقه في هذا الصراع املتأزم«.

االنتخابات النيابية في بعلبك الهرمل. 
بداي��ة حتدث مال��ك فق��ال: »أردنا املراجع��ة أمام 

عنه.
وأشارت املصادر الوزارية إلى أن إعداد املرسوم 
م��ن قب��ل الدوائ��ر املختصة ف��ي رئاس��ة اجلمهورية 
ووزارة الداخلي��ة، ل��م ي��راِع االص��ول املعتم��دة في 
حاالت التجنس ومنها تدقيق مسبق من األمن العام 
باس��م كل طالب جتن��س ملعرفة م��ا إذا كانت تتوافر 
فيه الشروط الكتسابه اجلنسية، وهذا األمر أدى الى 
وقوع اخللل بعد توقيع الرئيس عون على املرس��وم 
الذي كان يفترض ان يس��لك األص��ول القانونية قبل 

عرضه على رئيس اجلمهورية للتوقيع.
وتوقع��ت املص��ادر الوزاري��ة ان ي��ؤدي تدقيق 
األمن العام باألس��ماء في ضوء املعلومات املتوافرة، 
الى »تنظيف« املرسوم من غير مستحقي اجلنسية، 
وال س��يما اولئ��ك الذي��ن رس��مت حوله��م عالم��ات 

استفهام مريبة للشك.
وعم��ا إذا كانت املعلومات الت��ي راجت عن دفع 
بعض املجنسن أمواالً لقاء حصولهم على اجلنسية 
اللبناني��ة، قالت املص��ادر الوزارية ان بيان رئاس��ة 
املعلوم��ات  كل  تق��دمي  جله��ة  واض��ح  اجلمهوري��ة 
الالزم��ة للتدقي��ق فيها من قب��ل األمن الع��ام، ومنها 
املعلوم��ات عن دف��ع أم��وال وغيرها من الش��ائعات 
الت��ي جرى التداول بها في وس��ائل اإلع��الم ومواقع 

التواصل االجتماعي.{

وكذل��ك حث��ت الوالي��ات املتح��دة، التحال��ف الذي 
تقوده الس��عودية مراراً، س��واء في عه��د الرئيس دونالد 
ترام��ب أو خالل حكم س��لفه ب��اراك أوبام��ا، على جتّنب 

إيقاع ضحايا مدنين.
بي��د أن منتقدي��ن لواش��نطن يقول��ون إن تزويده��ا 
تق��وده  ال��ذي  للتحال��ف  التابع��ة  املقاتل��ة  الطائ��رات 
السعودية بالوقود ومبيعات األسلحة والدعم املخابراتي 
احملدود، يجعلها متواطئة في سقوط ضحايا مدنين من 

جراء هجمات التحالف.
وح��ّذر مس��ؤولو األمم املتحدة م��ن أن الهجوم على 
احلديدة، التي يقارب عدد س��كانها 600 ألف، سيس��بب 
كارث��ة إنس��انية. وتق��وم خط��ة ط��وارئ أعدته��ا األمم 
املتح��دة عل��ى أن عش��رات اآلالف ق��د ميوتون في أس��وأ 

االحتماالت.{

املجلس الدس��توري إلثبات وجود الكثير من املخالفات 
اجلس��يمة الت��ي أث��رت س��لباً عل��ى مجري��ات العملية 

إل��ى تس��اؤالت كثيرة، وم��ا يهمنا هو أن تق��وم الدولة 
بالتحدث مع نفسها بشأن مرس��وم التجنيس لتبادر 

بتسليمنا املستندات املطلوبة«.
وأض��اف: »عندم��ا يصب��ح املرس��وم ب��ن أيدينا 
س��نعطي رأينا بوضوح، ومن املخجل جداً ما نعيشه 
اليوم من خالل تخبط املعنين على إصدار املرسوم«.
»الق��وات«  حزب��ي  ش��اكراً  اجلمّي��ل  وخت��م 
و»االش��تراكي« عل��ى حضورهم��ا، متمني��اً ان تك��ون 

اخلطوات مشتركة دائماً.{

تنس��يق  اط��ار  ف��ي 
مل��ف  ف��ي  املواق��ف 
ودراس��ة  التجني��س 
املس��تقبلية،  اخلط��وات 
ُعقد اجتماع عن��د احلادية 
عش��رة والنص��ف م��ن قبل 
بي��ت  ف��ي  الثالث��اء،  ظه��ر 
ف��ي  املرك��زي  »الكتائ��ب« 
محام��ي  ب��ن  الصيف��ي، 
اللبنانية«  »القوات  أحزاب 
اللبناني��ة«  و»الكتائ��ب 

و»التقدمي االش��تراكي«. وانضم الى االجتماع رئيس 
حزب »الكتائب« النائب س��امي اجلمّيل والنائب ندمي 

اجلمّيل.
وبع��د االجتماع حت��دث النائ��ب س��امي اجلمّيل 
باس��م احلاضرين، مؤكداً أن االعت��راض ليس موجهاً 
لرئي��س اجلمهوري��ة ميش��ال ع��ون وهو فع��الً يتمتع 
بصالحية إصدار مرسوم التجنيس، إمنا على األسماء 

التي سّربت وعلى أحقيتهم بنيل اجلنسية.
إضاف��ة  متناقض��ة  تصرف��ات  »هن��اك  وتاب��ع: 

اجتماع بين »القوات« و»الكتائب« و»االشتراكي«
الجمّيل: عندما يصبح المرسوم بين أيدينا 

سنعطي رأينا بوضوح

لهذه األسباب طلب الرئيس من األمن العام 
التدقيق في مرسوم التجنيس

الواليات المتحدة تحّذر اإلمارات 
من الهجوم على ميناء الحديدة اليمني

الجماعة اإلسالمية في ذكرى االجتياح: 
عيوننا ستظل شاخصة نحو فلسطين

أصدر املكتب السياسي للجماعة اإلسالمية في لبنان بياناً جاء فيه:
تط��ل علينا ذكرى االجتي��اح الصهيوني للبنان عام 1982 لنس��ترجع معها صورة 
املج��ازر الت��ي ارتكبها جيش العدو قصفاً وقت��الً وتدميراً لكل املنش��أت احليوية والبنى 
التحتي��ة، في ابش��ع صورة كّنا ال نظ��ن أن نرى مثلها لوال إبداع��ات األنظمة العربية في 

قتل شعوبها وتدمير بالدها وتهجير أهلها.
تط��ّل علينا هذه الذكرى والعدو الصهيوني ميارس سياس��ته العدوانية املس��تمرة 
م��ن خالل االعتداء عل��ى احلقوق البحرية واحلدود البّرية للبن��ان من خالل بناء اجلدار 
اإلس��منتي، وعلى مرأى ومس��مع من األمم املتحدة، فضالً عن استمراره في احتالل مزاع 

شبعا وتالل كفرشويا.
تطل علينا هذه الذكرى وما زالت فلس��طن الس��ليبة قبلة لكل املجاهدين املخلصن، 
وم��ا زال أبناؤها بأرضهم متش��بثن، ال يضّرهم من خالفهم وما بدل��وا تبديال.. مؤكدين 
إصراره��م على إس��قاط م��ا ُيعرف بصفقة الق��رن، وكل التآم��ر الذي يهدف إلى إس��قاط 

القضية الفلسطينية.
وأخي��راً س��تبقى انظارنا ش��اخصة ال��ى فلس��طن، القضي��ة املركزي��ة، لنحّيي من 
هن��ا األبطال الذين يرعب��ون الصهاينة بصواريخه��م واقتحاماته��م، ويبدعون بتطوير 
وس��ائلهم واس��لحتهم، حتى بات دخانهم األس��ود في مس��يرات العودة أنقى وأطهر من 

بياض ضمائر الكثيرين من حكام العرب والعالم.
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ِب����نٌي، َيْهِدي ِبِه الله  َن الله ُنوٌر َوِكَتاٌب ُمّ 9، ويق����ول: }َقْد َجاَءُك����م ِمّ
وِر  ُلَماِت ِإَلى النُّ ِن الُظّ الِم َوُيْخِرُجُهم ِمّ َبَع ِرْضَواَنُه ُس����ُبَل الَسّ َمِن اَتّ

ِبِإْذِنِه َوَيْهِديِهْم ِإَلى ِصَراٍط ُمْسَتِقيٍم{ )املائدة: 16-15(.
ُكلِّ َش����ْيٍء َوُهًدى  ْلَنا َعَلْيَك اْلِكَتاَب ِتْبَيانًا ِلّ وقال تعال����ى: }َوَنَزّ

َوَرْحَمًة َوُبْشَرى ِلْلُمْسِلِمني{ النحل: 89.
واملقص����ود: أن����ه بني األص����ول التي ال ب����ّد منها ليق����وم الدين 
على أس����اس مكني، فما من أصل من األصول الكلية التي حتتاج 
إليه����ا احلياة اإلس����المية إال وهو منبثق من القرآن، إما مباش����رة 

أو باالستنباط.
وق����د ج����اء عن اخلليفة األول قوله: ل����و ضاع مني عقال بعير 

لوجدته في كتاب الله.{

م����ن املعايي����ر التي ينبغ����ي الرجوع إليها في بي����ان ما هو أحق 
وأولى بالرعاية والتقدمي على غيره: أن نعنى باألمر على قدر ما 

عني به القرآن الكرمي.
فم����ا اهتم ب����ه الق����رآن كل االهتمام، وك����ّرره في س����وره وآياته، 
وأك����ده في أمره ونهيه، ووع����ده ووعيده، يجب أن تكون له األولوية 
والتق����دمي والعناي����ة ف����ي تفكيرن����ا وف����ي س����لوكنا، وف����ي تقومين����ا 

وتقديرنا.
وذل����ك مث����ل اإلمي����ان بالله تعال����ى، وبرس����االته إل����ى أنبيائه، 

وبالدار اآلخرة، وما فيها من ثواب وعقاب، وجنة ونار.
ومث����ل أص����ول العب����ادات والش����عائر، من إق����ام الص����الة وإيتاء 
ال����زكاة، والصي����ام واحل����ج، وذكر الل����ه تعالى وتس����بيحه وحتميده 
واس����تغفاره والتوب����ة إلي����ه، والت����وكل علي����ه والرج����اء ف����ي رحمته 
واخلش����ية م����ن عذابه، والش����كر لنعمائه والصبر عل����ى بالئه، إلى 

آخر تلك العبادات القلبّية الباطنة واملقامات الربانية العالية.
ومثل أص����ول الفضائل ومكارم األخالق ومحاس����ن الصفات، 
م����ن الص����دق واألمان����ة، والقصد والعف����اف، واحلي����اء والتواضع، 

والب����ذل والس����خاء، والذلة عل����ى املؤمنني والعزة عل����ى الكافرين، 
والرحم����ة بالضعفاء، وبّر الوالدين وصل����ة األرحام، وإكرام اجلار، 

ورعاية املسكني واليتيم وابن السبيل.
وم����ا اهتم به القرآن اهتمامًا قلي����اًل؛ نعطيه مثل ذلك القدر 
م����ن االهتمام وال نبالغ فيه، مثل »اإلس����راء« بالنبي عليه الصالة 
والس����الم، الذي أعط����اه القرآن آية واحدة، ولي����س كالغزوات التي 

أخذت سورا كاملة.
أما »مولد النبي« فلم ُيعره القرآن التفاتًا؛ فدّل على أنه أمر 
غي����ر ذي بال في احلياة اإلس����المية، إذ ل����م ترتبط به معجزة كما 
ارتبط مبيالد املسيح، كما لم يرتبط به عمل أو عبادة تطلب من 

املسلمني على وجه اإليجاب، وال على وجه االستحباب.
فه����ذا معي����ار ال يخط����ئ؛ ألن الق����رآن ه����و عمدة املّل����ة وأصل 
الدي����ن وينبوع اإلس����الم، والس����ّنة إمن����ا تأتي ش����ارحة مبّينة، والله 
ِتي ِهَي أَْقَوُم{ اإلس����راء:  تعال����ى يق����ول: }ِإَنّ َهَذا اْلُقْرآَن َيْه����ِدي ِلَلّ

معيار ال يخطئ.. االهتمام بما اهتّم به القرآن
بقلم: د. يوسف القرضاوي

لــيــلــــــة الــقـــــدر

هي إحدى ليالي رمضان الفضيلة، واقعة في الثلث األخير منه، وفي األوتار خاّصًة، ولقد رّجح 
أّنها ليلة الس��ابع والعش��رين من رمضان، حيث ينتظرها املس��لمون من كل عام إلحيائها بالصالة 
فيها، وقراءة ما تّيسر من القرآن الكرمي، إضافة إلى قيام الليل بالدعاء والتضّرع، واالبتهال إلى الله 

بتغيير األحوال وحتسن الظروف، وقبول األعمال، وفي هذا عالمات ليلة القدر وفضائلها.
ما هي ليلة القدر

عالمات ليلة القدر قّوة النور واإلضاءة فيها، علماً أّنه ال ميكن اإلحساس بها في وقتنا احلاضر 
إال م��ن كان ف��ي البّر بعيداً عن األض��واء. طمأنينة القلب، والش��عور بالراحة في تل��ك الليلة مقارنًة 
بغيرها من الليالي. س��كون الرياح، واعتدال اجلّو، حيث ال تأتي فيها عواصف، أو حّر شديد. احللم 
بليل��ة القدر وموعدها، الش��عور بلذة العبادة ف��ي قيام الليل فيها مقارنة بالليالي األخرى. ش��روق 
الش��مس بال ش��عاع في صبيحة اليوم التالي، حيث قال أبّي بن كعب رضي الله عنه إن رسول الله 
صلى الله عليه وس��لم قال: )إنها تطلع يومئٍذ ال ش��عاع لها( رواه مسلم. خروج القمر فيها مثل شق 

جفنة. غياب الشهب فيها، حيث ال يرمى فيها بنجم.
يعتق��د البعض بوجود أدّلة تؤّكد أّن ليلة بعينها هي ليلة القدر، إال أّن الكثير من هذه العالمات 
التي درجت على األلسنة ليس لها أساس من الصحة، وفي ما يأتي سنعرفكم على بعضها: سقوط 
األش��جار فيها، ووصولها إلى األرض، ثم عودتها إلى أوضاعها. عذوبة ماء البحر ليلتها. عدم نباح 

الكالب فيها. نزول املالئكة فيها، وتسليمها على املسلمن. عدم نباح احلمير فيها.
فضائل ليلة القدر

��ا أَْنَزْلَناُه ِف��ي َلْيلَِة اْلَقْدِر>. الق��در: 1، كتابة   ن��زول الق��رآن الكرمي فيها، حيث ق��ال تعالى: <إَِنّ
األرزاق واألعم��ار فيه��ا، كم��ا يحّدد فيها مصير س��نة كاملة، حيث قال تعال��ى: <ِفيَها ُيْف��َرُق ُكُلّ أَْمٍر 
َحِكي��ٍم> الدخان:4، اختالف فضل العبادة فيها عن س��ائر الليالي، حيث قال��ى تعالى: <َلْيلَُة اْلَقْدِر 
َخْي��ٌر ِمْن أَْلِف َش��ْهٍر> القدر: 1، نزول اخلي��ر والرحمة واملغفرة فيها إل��ى األرض، حيث قال تعالى: 
ِهم ِمن ُكلِّ أَْمٍر> القدر:4، غياب األذى والش��ر منها، حيث تكثر  <َتَن��َزُّل امْلَآَِئَك��ُة َوالرُّوُح ِفيَها ِبإِْذِن َرِبّ
فيها أعمال البّر، واخلير، والطاعة، مما يزيد من الس��المة والس��الم فيها، حيث قال تعالى: <َس��الٌم 
ِه��َي َحَتّى َمْطلَِع اْلَفْجر> الق��در:5،   غفران الذنوب فيها، وزيادة األجر مل��ن يقومها، كما جعل العمل 
فيها خيراً من ألف شهر، حيث قال صلى الله عليه وسلم: )َمن قام ليلَة القدِر إمياناً واحتساباً، ُغِفَر 
له ما تقَدَّم من ذنِبه، وَمن صام رمضاَن إمياناً واحتساباً ُغِفَر له ما تقَدَّم من ذنِبه(  متفق عليه. نزول 

سورة كاملة خاصًة بها تتلى إلى يوم القيامة، تذكر فضلها وأهميتها.{

صائم.. عن الطعام فقط!
بقلم: وائل البتيري 

أرأيت ذلك الشاب الذي ميتنع عن املباحات في شهر رمضان )الطعام والشراب(، ولكنه 
ال يرعوي عن إتيان احملّرمات التي ال يختلف في حترميها اثنان؟

هل تفعل مثله؟ حاشاك أن تصوم النهار، وحتّث اخلطى إلى بيوت الله للصالة والقيام، 
ثم إذا ما أنت فارقت حرم املسجد؛ قصدت حرمات الله فانتهكتها.

اعل��م أن الله تعالى ليس في حاجة إلى صيامك وصالتك وقيامك، فهو س��بحانه الغني 
عن العاملن، والعوالم كلها محتاجة إلى رحمته.

أنت في حاجة إلى الل��ه تعالى في جميع أحوالك وأوضاعك.. في حاجة إليه قبل املوت 
وبعده، في رمضان وفي غيره.

وفي احلديث الذي رواه اإلمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى 
الله عليه وس��لم ق��ال: »الصلوات اخلمس، واجلمع��ة إلى اجلمعة، ورمض��ان إلى رمضان؛ 

مكّفرات ما بينهّن، إذا اجتنبت الكبائر«.
فتأم��ل هذه العبارة )إذا اجتنب��ت الكبائر( وكيف أنها جاءت ف��ي نهاية احلديث تنبيهاً 
للس��امعن بأن تكفير الذنوب بن هذه الطاعة وتلك، إمنا هو مشروط باجتناب الكبائر التي 
تس��تلزم ع��ذاب الله الش��ديد، وما أخل عب��د بهذا الش��رط إال وُحرم من هذا الفض��ل العظيم، 

والكرم السابغ اجلزيل.
في ش��هر رمضان ُتفتح أب��واب اجلنان، وتتن��زل الرحمات، ولله ف��ي كل ليلة عتقاء من 
الن��ار.. ولعمري كيف حتظى بهذا اخلير العميم وأنت مقيٌم  على مقاربة املعاصي والذنوب، 

ومصرٌّ على اقتحام بابها، وجني عواقبها.
حّطم قيد نفس��ك، وَدْع عن��ك ما ُيغضب الرب تب��ارك وتعالى، وأقبْل عليه بقلب س��ليم، 

وعمل غير مشوب باحملبطات، عسى أن تكون من العتقاء املرحومن.{

أردوغان رّدًا 
على معارضين:

يريدون تعليقنا 
على المشانق.. 

ولكن!!

كما انتق��د الرئيس التركي الرافضن لبعض املش��اريع التنموية ف��ي البالد، خصوصاً 
مش��روع خطوط القطارات الس��ريعة الذي وصل مدينة س��يواس )وس��ط(، وذكر أن تركيا 
حقق��ت دخالً وطنياً بلغ 30 مليار دوالر من صادرات الس��يارات فقط، وذلك في معرض رده 
على تصريحات ملرش��ح »الشعب اجلمهوري« لالنتخابات الرئاس��ية، محرم إينجه، ادعى 

فيها تراجع تركيا في قطاع صناعة السيارات.
وح��ول اإلجراءات املتواصلة ف��ي مجال مكافحة اإلرهاب، ق��ال الرئيس التركي إن عدد 
اإلرهابي��ن املنتمن إلى تنظي��م »ب ي د/ بي كا كا« الذين جرى حتييدهم في منطقة عفرين 
)ش��مال غربي س��وريا( بلغ أربعة آالف و881، فيما جرى حتييد 423 إرهابياً فقط شمالي 

العراق.
وأحي��ت تركيا الذكرى الس��نوية ال���58 النقالب 27 أي��ار 1960، ال��ذي أدى إلى إعدام 
رئي��س الوزراء الراحل عدن��ان مندريس على ي��د اجلنراالت والضباط، الذي��ن وضعوا اليد 

على السلطة في البالد آنذاك.{

ق��ال الرئي��س الترك��ي، رج��ب طي��ب أردوغ��ان، إن »بع��ض القوى ت��ود تعليقن��ا على 
أعواد املش��انق، كما فعلوا م��ع رئيس الوزراء الراحل عدنان مندري��س عقب انقالب 27 أيار 

.»1960
وف��ي كلمته أم��ام جتمع انتخاب��ي يوم االثن��ن، بوالية مانيس��ا غربي الب��الد، أضاف 
أردوغ��ان أن »وعي الش��عب التركي يق��ف حائالً في وج��ه الراغبن بتكرار س��يناريو إعدام 
مندريس«. وأش��ار إلى »تعرض الوطنين في تركيا حلرب ش��عواء تقاد من خارج البالد«، 
مش��دداً على أن »اجلهة التي تش��ن هذه احلرب على الوطنين في تركيا هي اجلهة نفس��ها 

التي أمرت بإعدام الراحل مندريس«.
واته��م أردوغ��ان زعيم ح��زب الش��عب اجلمهوري املع��ارض، كم��ال قليج��دار أوغلو، 
ب���»أداء التحية للدبابات التي حاصرت مطار أتاتورك ليلة احملاولة االنقالبية الفاش��لة في 
15 متوز 2016، في الوقت الذي كان فيه عش��رات اآلالف من الش��باب يذودون عن حياض 

الدميقراطية هناك«.
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اجلرائم املتكررة بحقهم التي كان آخرها اغتيال األسير 
املقدس��ي عبد العزيز عويسات، وس��لم الوفد لأليوبي 

نسخة من تقرير أوضاع األسرى خالل عام 2017.
ورحب األيوبي بحملة تضامن، مثمناً جهودها في 
نشر قضية األس��رى و تعريف العالم بها، ومت االتفاق 
على تفعيل التعاون املشترك وتنسيق اجلهود خلدمة 
قضية األس��رى، واعداً بأن تبقى اجلماعة على عهدها 

في حمل قضية فلسطن وأسرى فلسطن.

مس��ؤولها في لبنان علي احلاج، واختتم اللقاء بكلمة 
األم��ن الع��ام ألقاها الش��يخ س��امي اخلطي��ب رئيس 
دائرة الشباب والش��ؤون التعليمية في اجلماعة، أكد 
فيه��ا دور املعلم الرس��الي وواجبه بالنياب��ة عنه في 
تقدمي حقوق املعلم، وش��دد على ض��رورة اعتبار يوم 

اجلمعة يوم عطلة أسبوعية.

السياس��ية، ووجوب معاجلة نق��اط االختالف مبزيد 
من احلوار العاقل«. وأش��ار إل��ى أن »منطقة حاصبيا 
ومرجعيون لها خصوصيته��ا الوطنية واألمنية نظراً 
لواقعه��ا اجلغراف��ي املتاخ��م للح��دود م��ع فلس��طن 

احملتلة، وألطماع العدّو اإلسرائيلي«.
وشدد على »وحدة الصف واملوقف ووحدة قضاء 
حاصبي��ا، لتفويت الفرصة على الذين يحاولون عبثاً 

تعميم لغة وثقافة االنقسام«.

املقاومة لتمرير صفقة القرن املزعومة التي تش��كل غزة 
ومقاومتها خط الدفاع األخير في وجهها.

واس��تقبل نائب رئيس املكتب السياس��ي للجماعة 
االس��المية الدكتور بس��ام حمود وفد اجلبهة الشعبية 
لتحرير فلسطن برئاسة »أبو جابر« مسؤول العالقات 
السياسية في لبنان، وعضوية كل من عبد الله الدنان، 

ابو علي حمدان، فتحي أبو علي، وعبد الكرمي األحمد.
ج��رى خالل اللق��اء بحث املس��تجدات السياس��ية 
على الس��احتن اللبناني��ة والفلس��طينية، والتطورات 
األمنية اخلطيرة الناش��ئة عن العدوان الصهيوني على 

غزة.
ودعا املجتمعون كل الفصائل الفلسطينية للتوحد 
في معركة الكرامة والصمود وكس��ر احلصار ومواجهة 
صفق��ة الع��ار )صفق��ة الق��رن( الت��ي ي��رّوج له��ا أعداء 

الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.

انتخابات نيابية نس��مع فيها شعارات طنانة رنانة، 
وبع��د ذل��ك جند أن ه��ذا األداء ل��م يتغير، ب��ل جند ان 
هناك م��ن أهل هذا البل��د وممن يتولون س��لطة هنا أو 
هناك تزداد ش��هيتهم بالس��يطرة على مفاصل احلكم، 
ولو ان هذه السيطرة كانت تصب في مصلحة املواطن 

والوطن لكانت قيادتهم مرغوبة ومحمودة. 
واعتبر األيوبي ان كل هذا ال يدوم ألحد، ونحن في 
هذه األيام أش��د ما نكون حاجة الى اس��تلهام دروس 
وعبر التاري��خ الذي يؤكد ان القوة التي تس��تطيع ان 
تدوم وتس��تمر وتتصاع��د قوة وتقبالً م��ن قبل الناس 
امن��ا هي القوة الت��ي تقدم اكثر مما تأخ��ذ، وهي القوة 
الت��ي تعمل من أج��ل مصلحة الناس، فالدماء تس��يل 
م��ن أجل ان يحيا بقية الناس، واملال يبذل من أجل ان 

ينعم الناس بالرخاء. 
وف��ي اخلتام قدم��ت فرق��ة الفجر، واملنش��د وليد 
ع��الء الدي��ن باقة من االناش��يد ف��ي مدح رس��ول الله 
)صل��ى الله عليه وس��لم( ومن وحي مناس��بة ش��هر 

رمضان املبارك.

استقبل األمن العام للجماعة اإلسالمية في لبنان 
األس��تاذ عزام األيوبي عصر اجلمع��ة أول حزيران في 
مركز اجلماعة ببيروت وف��د احلملة الدولية للتضامن 
مع األسرى في سجون االحتالل اإلسرائيلي )تضامن( 
الذي ضم املنس��ق العام األس��تاذ فهد حسن، ومنسق 

اإلعالم األستاذ خالد فهد.
و قد قدم وفد تضامن »شرحاً مفصالً« عن أوضاع 
األس��رى الفلسطينين و معاناتهم وظروف اعتقالهم و 

برعاية األمن العام للجماعة اإلس��المية األستاذ 
ع��زام األيوب��ي، أقام��ت رابط��ة املعلمن املس��لمن في 
لبن��ان إفطارها الس��نوي في مركز األب��رار التربوي - 

جب جنن.
اس��تهل اللق��اء بآي��ات م��ن الذك��ر احلكي��م تالها 
األس��تاذ عم��ر أب��و ش��امي، ث��م كلم��ة الرابط��ة ألقاها 

اس��تقبل عضو كتل��ة التنمية والتحري��ر النيابية 
النائب أنور اخلليل وفداً من اجلماعة اإلس��المية، ضم 
مس��ؤول اجلماع��ة في منطق��ة حاصبي��ا ومرجعيون 
وس��يم سويد، الذي شدد على أن »اجلماعة تصّر على 
وح��دة ابن��اء املنطقة الت��ي تتمايز ع��ن غيرها بعيش 

مشترك منوذجي يشكل قدوة ومثاالً«.
ورأى اخللي��ل »ض��رورة احملافظة عل��ى العيش 
املشترك بن مختلف العائالت الروحية للقضاء وقواه 

اس��تقبل نائب رئي��س املكتب السياس��ي للجماعة 
اإلس��المية ف��ي لبن��ان الدكتور بس��ام حمود ف��ي مركز 
اجلماع��ة في صي��دا وف��داً من حرك��ة حماس برئاس��ة 
مس��ؤولها السياس��ي ف��ي لبن��ان الدكت��ور أحم��د عب��د 
الهادي، وعضوية املس��ؤول السياسي في منطقة صور 
جهاد طه، واملس��ؤول السياس��ي في منطقة صيدا أمين 
ش��ناعه، بحضور أعض��اء اللجنة السياس��ية للجماعة 

في اجلنوب أحمد احلبال ومحمد الزعتري.
ج��رى خالل اللق��اء التداول باألوضاع السياس��ية 
العام��ة والعالق��ات اللبناني��ة الفلس��طينية واألوضاع 

داخل املخيمات.
وأدان اللق��اء الع��دوان الصهيون��ي الغاش��م على 
قط��اع غ��زة، وحّي��ا املجاهدي��ن الذي��ن يتص��ّدون لهذا 
العدوان ببس��الة دفاعاً ليس فقط ع��ن أهل غزة بل عن 
ش��رف كل األمة في ظ��ل التواطؤ العربي الرس��مي على 

أقام��ت اجلماعة اإلس��المية ف��ي ش��حيم احتفاالً 
ملناس��بة »ذك��رى معركة ب��در وفتح مكة«، ف��ي قاعة 
الن��ادي الثقاف��ي في ش��حيم، بحض��ور األم��ن العام 
للجماع��ة اإلس��المية في لبنان ع��زام األيوبي، النائب 
ب��الل عبد الل��ه، جمي��ل احلجار ممث��الً النائ��ب محمد 
احلجار، رئيس بلدية شحيم زيدان الصغير وأعضاء 
املجل��س البالدي، رئيس احتاد بلديات إقليم اخلروب 
الس��ابق محمد بهي��ج منصور، رئي��س رابطة مخاتير 
الش��وف محمد عبد الرحمن ش��عبان، املدي��ر االقليمي 
للدفاع املدني في جبل لبنان حس��ام دحروج، أحزاب 

وأندية وجمعيات وفعاليات وأهاٍل.
افتتح احلفل بتالوة آيات من الذكر احلكيم وكلمة 
ترحيبي��ة م��ن املهن��دس محم��د ف��واز، ثم ألق��ى عزام 
األيوبي كلمة متنى فيها ان يكون ش��هر رمضان ش��هر 
خير على كل ش��خص وعلى وطننا، ب��ل على أوطاننا 

وأمتنا في كل أصقاع األرض. 
وقال: في مناس��بة النصر والفتح، كثير منا يحب 
ان يستذكر مثل هذه الصفحات، كيف ال وهي صفحات 
التف��وق والعز والعنفوان وس��يادة العال��م، لكن قليل 
منا من يتذكرون في مثل هذه املناسبات ان هذا النصر 
لم يأِت من فراغ، ال يحب طبعنا البش��ري ان يتذكر ان 
ه��ذه االنتصارات كانت نتيجة ملنهج س��مّو اإلنس��ان 
على نفس��ه وحاجته اخلاصة وتطلعات��ه الذاتية الى 
مستوى مصالح املجتمع، مصالح األمة، فيذوب الفرد 
في املجموعة وتصغر النفس والروح أمام ما ميكن ان 

جتنيه األمة بكل تالوينها واأعادها. 
وتابع: لبن��ان اليوم بالرغم من كل املآس��ي التي 
عاينه��ا قادت��ه وأبن��اؤه، ال ن��زال ن��رى ان كثي��راً م��ن 
الفئ��ات حت��اول ان تقاتل من أج��ل مصاحلها الضيقة 
على حس��اب مصلح��ة الوط��ن واملواطن��ن، فنجد ان 
الش��عارات الت��ي تطل��ق على أس��اس قي��م ومبادئ ال 
يصدقه��ا أداء م��ن يطل��ق ه��ذه الش��عارات. نخ��وض 

األمين العام للجماعة اإلسالمية يستقبل 
»حملة تضامن« الدولية

إفطار رابطة المعلمين المسلمين في جب جنين - البقاع

النائب الخليل يلتقي »الجماعة« في العرقوب

الجماعة تستقبل وفد حركة حماس والجبهة الشعبية

الجماعة اإلسالمية في شحيم
تحتفل بذكرى »غزوة بدر وفتح مكة«

أنشطة

»الجماعة اإلسالمية« تستنكر القرار
بوقف االستيراد من تركيا

اس��تهجنت اجلماع��ة اإلس��المية ف��ي لبنان الق��رار الص��ادر ع��ن احلكوم��ة اللبنانية، 
بتاريخ 16 أيار 2018، والقاضي بوقف اس��تيراد بعض السلع التركية )البسكويت ومواد 
التنظيف(، والتش��دد في استيراد سلع أخرى )أهمها األلبسة اجلاهزة(، وذلك بحجة »دعم 

االقتصاد اللبناني وحماية االنتاج احمللي وصغار املنتجن«.
ورأت »اجلماع��ة« أنها تش��تّم م��ن هذا الق��رار أبعاداً غي��ر اقتصادية، م��ن خالل حصر 
املوض��وع ببلد بعينه، ألن القطاعات احمللية نفس��ها تتعرض للمنافس��ة من املنتجات التي 
يتم استيرادها من بلدان أخرى، وعلى رأسها الصن، أما أن يحصر األمر باملنتجات التركية 
دون س��واها، فه��ذا يعط��ي أبع��اداً أخرى للق��رار؛ ال تصب أب��داً في مصلحة لبن��ان وجتاره 

وأبنائه بشكل عام، وال في مصلحة العالقات اللبنانية التركية.
وإذ ذك��رت »اجلماع��ة« بالعالق��ات الرس��مية والش��عبية الت��ي ترب��ط لبن��ان وتركيا، 
واملواق��ف واملس��اعدات غي��ر املش��روطة التي قدمته��ا احلكوم��ة التركية للبن��ان، فقد دعت 
احلكومة للتراجع عن القرار الذي يشكل إساءة لهذه العالقات، وينعكس سلباً على شريحة 

كبيرة من التجار اللبنانين الذين يدعمون االقتصاد اللبناني بتجارتهم مع تركيا.
ودع��ا املجتمعون احلكومة اللبنانية الى تخفيف املعاناة عن الش��عب الفلس��طيني في 

لبنان كشكل من أشكال دعم الصمود ورفض التوطن ومتسكه بحق العودة.
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تابع العالم اس���تقبال الرئيس الفرنسي إميانويل ماكرون لالجئ إفريقي ومنحه اجلنسية 
الفرنس���ية تقدي���رًا ل���ه على ما قام به إلنقاذ طفل كان يتدلى من مبنى س���كني. صفق الش���عب 
الفرنسي خلطوة رئيسهم، خاصة أن وسائل اإلعالم سّلطت الضوء على العمل البطولي الذي 

قام به الالجئ اإلفريقي بتسلقه طوابق املبنى للوصول إلى الطفل وإنقاذه.
كما تابع العالم قبل أش���هر مقطعًا مصورًا انتش���ر على وسائل التواصل االجتماعي يظهر 
فيه الرئيس ماكرون وهو يؤّنب الجئًا طلب منه منحه اجلنسية الفرنسية. ماكرون كان واضحًا 
في رفض طلب الالجئ، وقال له أن ال مبّرر ملنحه اجلنس���ية، وطلب منه مغادرة فرنس���ا والعودة 

إلى بالده. مرة أخرى كان الفرنسيون يتابعون رئيسهم وصفقوا له على ما فعل.
ف���ي امل���رة األولى صفق الفرنس���يون ملنح الالجئ اإلفريقي اجلنس���ية ألنه ق���ام بفعل جعله 
يس���تحقها، وف���ي امل���رة الثانية صفق���وا أيضًا ألن من طلب اجلنس���ية لم يكن يس���تحقها، فأكد 
الرئيس الفرنس���ي لش���عبه أنه اس���تحق الثقة التي منحوه إياها وأحسن استخدام الصالحيات 
التي منحه إياها الدستور. فكما في لبنان كذلك في فرنسا، يسمح الدستور لرئيس اجلمهورية 
مبنح اجلنس���ية ملن يش���اء مبوجب مرس���وم خاص.. صحيح أن هذه الصالحية غير مش���روطة، 
لك���ن املش���ّرع افترض أن رئيس اجلمهورية سيس���تخدم ه���ذه الصالحية بحكم���ة، وأن يتم منح 

اجلنسية بناء ألسباب منطقية مقنعة. 
رئيس اجلمهورية ميش���ال عون لم يخطئ بتوقيعه مرس���وم التجنس، بل مارس حقًا نص 
علي���ه الدس���تور، لكن اخلطأ القاتل ال���ذي وقع به ومعه رئيس احلكومة ووزي���ر الداخلية، أنهم 
تعاملوا مع املرس���وم كاملرتكب الذي يريد إخفاء جرميته. فلم يتم اإلعالن عنه، ويتم التحايل 
إلخفاء أس���ماء من شملهم، والتعامل مع املطالبني بكشف األسماء بصبيانية وسذاجة. رئاسة 
اجلمهورية رمت الكرة في ملعب وزارة الداخلية، ووزير الداخلية أعاد الكرة إلى ملعب الرئاسة، 

واللبنانيون يشاهدون هذا الهروب والتملص بكثير من التشكيك. 
فرغم أن الدس���تور ال يش���ترط نش���ر املرس���وم في اجلريدة الرس���مية، لكن لو أرادت رئاس���ة 
اجلمهورية قطع األلسن والرد على االتهامات التي وجهت إليها لكانت أعلنت أسماء املجّنسني، 
فالقضي���ة بات���ت تش���غل اللبنانيني، وتص���ّر كتل نيابية وازنة وأحزاب رئيس���ّية على الكش���ف عن 
املرسوم. ولم يعد من املفهوم هذا احلرص على عدم النشر، بل إن رئيس اجلمهورية ومبا يشبه 
التراجع عن املرسوم طلب من املدير العام لألمن العام مراجعة األسماء الواردة فيه، ما زاد في 

حدة التشكيك والتساؤالت.
فريق رئيس اجلمهورية يسعون بكل ما امتلكوا من وسائل لرد التهم التي وجهت لهم على 
خلفية املرسوم. الذريعة األبرز هي التذكير بأن رئيس اجلمهورية السابق ميشال سليمان وقع 
مرسومًا مشابهًا في األسبوع األخير من واليته الرئاسية، ولم نسمع حينها انتقادات واتهامات 
كما نسمع اآلن، ما يعني –حسب املدافعني عن الرئيس عون- أن االتهامات متعمدة الستهداف 
الرئي���س ومحاولة اإلس���اءة إلى العهد الق���وي. رمبا هذا صحيح، لكن الفارق أن توقيع الرئيس 
س���ليمان ج���اء في ظل أزمات تعصف بلبنان، وفراغ رئاس���ي اس���تمر أش���هرًا بعد ذل���ك، ولم يكن 
مرسوم التجنيس مشكلة تذكر إزاء املشكالت الكثيرة التي كانت تشهدها البالد، كما أن الرئيس 
س���ليمان وقع املرس���وم وغادر الس���لطة، فلم يعد هناك معنى التهامه وهو خارج السلطة. عالوة 
على ذلك، كانت اتهامات وانتقادات فريق رئيس اجلمهورية احلالي للرئيس سليمان أكثر حّدة 
وإس���اءة بأش���واط مما يتم توجيهه اليوم للرئيس عون، ولم يكن مرسوم التجنيس قضية تذكر 
أم���ام كي���ل االتهامات واالنتقادات اجلارحة التي وجهت للرئيس س���ليمان حينها. األهم من كل 
م���ا س���بق، منذ وصل العماد عون إلى س���دة الرئاس���ة، وفريق���ه يخبرنا أن عهدًا جدي���دًا قد بدأ، 
وأن صفح���ة الدول���ة الضعيفة قد انته���ت لتفتح صفحة للدولة القوية، دولة مكافحة الفس���اد 
والنزاه���ة. ف���إذا كان فريق الرئيس س���يتذّرع مبا قام به س���لفه لتبرير أفعاله، ف���إن هذا يعني أن 
ش���يئًا ل���ن يتغي���ر، وأن الصفحة اجلدي���دة التي اعتقد البع���ض أنها فتحت ما ه���ي إال صفحة 

منسوخة عن التي سبقتها.

بقلم: أواب إبراهيم

العهد الجديد يتابع نهج أسالفه

يجري التداول في الكواليس السياسية 
عن اإلعداد ملرس��وم جتنيس، كان قد جرى 
إجنازه قبي��ل االنتخاب��ات النيابي��ة، فيما 
تق��رر توقيع��ه بعده��ا. ووف��ق املعلومات 
املتداول��ة، ف��إن املرس��وم أع��ّد بالتع��اون 
بن وزارت��ي الداخلي��ة واخلارجي��ة، وهو 
يخ��ص من��ح اجلنس��ّية اللبناني��ة لرجال 
أعمال ميس��ورين، أغلبيتهم م��ن التابعية 
الس��ورية. من حق أي رئي��س للجمهورية 
أن يص��در مرس��وماً كه��ذا يقض��ي مبن��ح 
اجلنس��ية ملن ي��رى فائدة في��ه، وال تتوافر 
لديه الش��روط املطلوبة للحصول على تلك 

اجلنسية.
في مختلف عهود الرؤس��اء اللبنانين 
من��ذ االس��تقالل حصلت مراس��يم جتنيس 
مشابهة. مبعزل عن منح اجلنسية اللبنانية 
لالجئن األرمن، الذين وفدوا إلى لبنان في 
حقب��ة ما بع��د احلرب العاملي��ة األولى. بدأ 
ه��ذا النوع م��ن إصدار املراس��يم في عهدي 
الرئيسن بشارة اخلوري وكميل شمعون، 
إذ حصل��ت ف��ي تل��ك الفت��رة أبرز مراس��يم 
التجني��س، الت��ي ال يتناوله��ا اللبناني��ون 
الذي��ن يتذك��رون القريب فحس��ب. أول من 
جتّن��س في لبن��ان، ف��ي ثالثيني��ات القرن 
املاضي، هم من املس��يحين الس��ورين من 
الفرنسيون  شجعهم  الكاثوليكية،  الطائفة 
عل��ى االنتقال إلى لبن��ان المتالكهم رؤوس 
أموال طائلة، وعملوا على تأس��يس العديد 
م��ن قطاع��ات األعم��ال ف��ي لبن��ان، ومنها 
القط��اع املصرفي. وفي ما بعد دخلت أعداد 
من الفلسطينين املسيحين إلى لبنان بعد 

النكبة، وقد منحوا اجلنسّية اللبنانية.
ف��ي عه��ود ف��ؤاد ش��هاب، ش��ارل حلو 
وس��ليمان فرجني��ة، ل��م تص��در مراس��يم 
جتني��س، وإذا ما حصل فه��ي كانت عبارة 
ع��ن أم��ور ثانوية، لتع��ود حركة مراس��يم 
إذ  الثمانين��ات،  ف��ي  وتتج��دد  التجني��س 
توجه الس��هام إلى الرئيس أم��ن اجلميل، 
ال��ذي أص��در مراس��يم جتني��س مل��ن ُيقال 
إنهم ش��اركوا ف��ي القت��ال في تل��ك الفترة. 
وهناك معلومات ع��ن جتنيس كثيرين من 
الفلس��طينين املس��يحين في عهد اجلميل 

أيضاً.
كان  اله��راوي  الي��اس  الرئي��س  عه��د 

دفعة تجنيس جديدة
من المستفيد؟

عه��داً أساس��ياً للتجنيس. في تل��ك الفترة 
أصدر مجلس النواب قانوناً ملنح اجلنسية 
اللبناني��ة لنحو 200 ألف ش��خص، كانت 
أغلبية احلائزين على اجلنس��ية اللبنانية 
م��ن املس��لمن، كأهال��ي القرى الس��بع في 
اجلن��وب، ووادي خال��د في الش��مال. فيما 
ج��رى جتني��س مس��يحين س��ورين ك��ي 
يس��تفيد منه��م ساس��ة لبناني��ون حلف��اء 
لسوريا، في املن حتديداً. وكذلك بالنسبة 

إلى العلوّين في الشمال.
رفضت القوى السياسية املسيحية في 
تل��ك الفترة مب��دأ التجني��س، خصوصاً أن 
الكفة كانت راجحة ملصلحة املس��لمن. في 
مرحلة ضي��اع احلدود ما قبل االس��تقالل، 
وفي الس��نوات األولى بعده، رفض الطرف 
املس��يحي األق��وى في تل��ك املرحل��ة، منح 
اجلنس��ية اللبناني��ة لكثيرين من مس��لمي 
األط��راف، كأهال��ي القرى الس��بع أو وادي 
خالد، والذي��ن كانوا في عداد البدو الرّحل. 
هذا االعتراض استمّر بأشكال أخرى حتت 

شعار رفض التوطن.
االعت��راض على التوط��ن والتجنيس 
يأتي م��ن خلفّي��ة طائفي��ة، متام��اً كما هي 
حال رفض منح املرأة اللبنانية جنس��يتها 
لزوجها وأطفاله��ا إذا ما كانت متزوجة من 
الب��الد العربية. وهنا س��ّر انتقاء املصطلح 
الدقي��ق، فهو يذه��ب في اجتاه من��ع املرأة 
اجلنس��ية  من��ح  مس��لم  م��ن  املتزوج��ة 

ألسرتها.
وه��ذا م��ا قاله الوزي��ر جبران باس��يل 
صراح��ة. لي��س حص��ول أي إنس��ان على 
جنس��ية بلد آخر باألمر املعيب، هو طموح 
اللبنانين األزلي باحلصول على جنسيات 
غربي��ة، اوروبي��ة أو أميركي��ة. وه��ذا أم��ر 
تش��ّرعه مختل��ف ال��دول ويك��ون خاضعاً 
لش��روط. رغ��م بديهي��ة حص��ول ح��االت 
جتنيس، إال أنها في لبنان تبدو من الغرائب 
أو العجائب، بسبب تطييفها، وحصرها إما 
بالت��وازن الطائفي، في ظل ما يراه البعض 
اختالالً في التوازنات الطائفية، أو أن يكون 
احلاصل على اجلنسية من األثرياء، حتت 

ذريعة تشجيع االستثمار.{
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