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بع ��د اجراء االنتخابات النيابية في الس ��ادس من أيار ،تزاح ��م النواب اجلدد في قصر
بعبدا إلجراء مشاورات التكليف ،ثم تزاحم النواب في مشاورات التأليف ،وبعد ذلك انشغل
رئيس اجلمهورية باستقبال السفراء والقناصل ،وسافر الرئيس املكلف الى اململكة العربية
الس ��عودية الس ��تكمال ش ��هر رمضان واالحتفال مع أس ��رته بعيد الفطر ،وقد استغرق ذلك
تسرب خبر يقول ان الرئيس احلريري التقى وزير اخلارجية جبران باسيل
أسابيع ،الى أن ّ
ف ��ي باري ��س للت ��داول حول تش ��كيل احلكوم ��ة ،مع أن ه ��ذا األخير غاص ف ��ي خالف طويل
م ��ع مفوضي ��ة األمم املتح ��دة العليا لش ��ؤون الالجئني ..م ��ع أن حكومة تصري ��ف األعمال
فيها وزير للمهجرين (طالل ارس�ل�ان) ووزير دولة لش ��ؤون النازحني (معني املرعبي) ،ووزير
ملكافح ��ة الفس ��اد (نق ��وال توين ��ي) ،فما عالق ��ة وزير اخلارجي ��ة ،وهو رئيس حزب سياس ��ي،
بترحي ��ل الس ��وريني أو اعادتهم ال ��ى ديارهم؟! واآلن ،يدور اخلالف حول تش ��كيل احلكومة،
واالصرار عن أن تكون حكومة وحدة وطنية (أي مجلس نيابي مصغر) مما ينافي األعراف
الدميقراطية التي تؤكد على ان يكون في البلد جناح حكومي وآخر للمعارضة ..إال إذا كان
الرئيس حريص ًا على حكومة ثالثينية ( )32-30ملزيد من الهدر وصرف املستحقات.

العقبات أمام تشكيل الحكومة

بين الحسابات الداخلية
والوضع السياسي المتأزم

بين مل َّفي التجنيس
وإعادة الالجئين

عودة الحراك االحتجاجي في رام الله
هل يمتد إلى مناطق الضفة؟
وإسالمية
عربية
ّ
دول ّ
أحيت يوم القدس العالمي
َ
تمزيق الديموغرافيا السورية
عن طريق التهجير القسري
السوريين:
أمالك
ّ
لك يا منازل ..في القلوب منازل

غيرنا مالمح تركيا لألفضل
أردوغانّ :
خالل  16عام ًا ..وسنواصل ذلك
أردوغان وجبال قنديل:
أجاويد وقبرص
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لقطات لبنانية

حاصباني :لضرورة عدم
تسييس الشأن الصحي

األمـان  -العــدد  22 - 1317حزيران 2018م
والتقصي عن اس��م احلضان��ة وعنوانها ألن
ال��وزارة لم َّ
تتلق أي ش��كوى رس��مية في هذا
اإلطار.
وبناء عليه مت:
أوالً :توجي��ه إن��ذار خط��ي للحضان��ة
ملخالفته��ا أبس��ط قواع��د حق��وق اإلنس��ان
والطفل مب��ا فيها القانون  200/422املعني
بحماية الطفل.
وف��ي اخلت��ام ،تش��دد وزارة الصح��ة
العامة عل��ى احلضان��ات بض��رورة احترام
شرعة حقوق الطفل ورفض كل أنواع التمييز
العنصرية حتت طائلة املالحقة.

أوجيرو :فوضى مستمرة

ترأس نائب رئيس مجلس الوزراء وزير
الصحة العامة غس��ان حاصباني االجتماع
األول للجن��ة التوجيهي��ة لـ«مرص��د دع��م
السياسات الصحية» الذي أطلق في نيسان
املاضي ،وهو نتيجة عمل مش��ترك بني وزارة
الصح��ة ومنظمة الصحة العاملية واجلامعة
األميركية في بيروت.
وف��ي تصري��ح ل��ه بع��د اإلجتم��اع ،أكد
الوزي��ر حاصبان��ي أن النظ��ام الصح��ي في
لبن��ان يحت��ل مرتب��ة متقدم��ة ج��دا ً مقارنة
باألنظم��ة العاملي��ة م��ن حيث الوص��ول إلى
اخلدم��ات املضمون��ة اجل��ودة ومس��توى
املؤش��رات الصحية الوطني��ة ،وذلك بالرغم
من الصعوبات املالية وحال عدم االس��تقرار
واألزمات األمني��ة والسياس��ية املتكررة منذ
أكثر من عقدين من الزمن.

خسائر «سوليدير» تفوق
الـ 118مليون دوالر

نش��رت «مجموعة س��وليدير» بياناتها
املالي��ة املج ّمع��ة واملدقق��ة عن ع��ام ،2017
مس��ـجلة خس��ائر صافي��ة بقيم��ة 118.5
ّ
مليون دوالر ناجتة في مجملها من احتساب
مؤون��ات واحتياط��ات مالية لعقود س��ابقة
أراض وإيج��ارات بقيم��ة  110ماليني
لبي��ع
ٍ
دوالر في ع��ام  2017لتضاف ال��ى مؤونات
واحتياط��ات مكونة س��ابقا ً ليص��ل املجموع
الى  217مليون دوالر من املؤونات.
ولم تتمكن الشركة من إحراز أي بيوعات
ف��ي ع��ام  ،2017بينم��ا اقتصرت اخلس��ائر
الناجت��ة م��ن العملي��ات التش��غيلية لع��ام
 2017الت��ي ه��ي م��ن ضمن اخلس��ائر ،على
 1.5ملي��ون دوالر .ومن الناحي��ة االيجابية،
خفضت الشركة مديونيتها للمصارف بقيمة
 77ملي��ون دوالر ليبل��غ مجم��وع الق��روض
املصرفي��ة  529مليون دوالر ف��ي نهاية عام
 .2017وف��ي املقابل ،بلغت محفظة س��ندات
الدين م��ن عق��ود س��ابقة لبيوع��ات أرضية
 452ملي��ون دوالر اضاف��ة ال��ى س��ندات
محفظة التس��نيد بقيمة  55مليون دوالر ،أي
ما مجموعه  502مليون دوالر.

وزارة «الصحة» تنذر
حضانة :رفض التمييز

تركت قضية رفض إحدى احلضانات
ف��ي لبنان ،اس��تقبال طفل س��وداني ،أصداء
س��لبية ل��دى أوس��اط متع��ددة ،رس��مية
وديبلوماس��ية واجتماعي��ة ،راوح��ت
ب�ين التندي��د والرف��ض له��ذا «التص��رف
العنص��ري» ،والدع��وة إل��ى «اتخ��اذ أقصى
اإلج��راءات القانوني��ة» ،فيما وجه��ت وزارة
الصحة العامة اللبناني��ة إنذارا ً إلى صاحب
احلضانة.
وج��اء ف��ي بي��ان وزارة الصح��ة اآلتي:
«بعد بث إحدى القن��وات التلفزيونية تقريرا ً
إخباري��ا ً ع��ن متيي��ز عنص��ري ف��ي إح��دى
احلضان��ات ف��ي ح��ق طف��ل س��وداني حيث
ُرف��ض اس��تقباله بنا ًء عل��ى اعتراض بعض
أهال��ي األطف��ال املوجودي��ن ف��ي احلضانة،
عم��دت وزارة الصح��ة إلى التح��رك الفوري

ثمن النسخة
االش ـتــراك ــات

كبي��رة ه��ي الضج��ة الت��ي أثي��رت في
ش��أن م��ا ُس�� ّرب م��ن روات��ب ضخم��ة لعدد
م��ن املوظف�ين واملديري��ن .ج��رى التش��كيك
باملعلومات لكن أحدا ً لم يعلن عدم صحتها.
حتى احلديث عن فروقات عن ثمانية أش��هر
لم تكن مقنعة لتبري��ر األرقام املرتفعة ،ألنها
ببس��اطة ل��م تك��ن ش��املة .وض��ع أوجيرو
ليس على ما ي��رام .بعد أزمة الرواتب أثيرت
أزمة املناقالت ،وها هي اإلش��اعات عن فصل
منصبي املدير العام عن رئيس الهيئة تقترب
من الواقع.
لم تنت��ه قضية نقل املوظف�ين في هيئة
أوجي��رو م��ن مراك��ز عملهم خالف��ا ً لألصول.
وعلى رغم ع��ودة املدير الع��ام عماد كريدية
ع��ن قراراته ،بع��د أن اس��تدعى كل املوظفني
الذي��ن أخ��ذ اإلج��راء بحقه��م ،واعت��ذر م��ن
بعضه��م ،تبني أن��ه عاد وأصر عل��ى معاقبة
البعض اآلخر.
إضاف��ة إل��ى أزمة الرواتب الت��ي ال تزال
تتفاعل ف��ي الهيئة ،تفاعلت مس��ألة حصول
مدير الش��بكات هادي بو فرح��ات على أربع
درج��ات اس��تثنائية ،كما انتش��رت رس��الة
نصية في ش��أنها بني املوظف�ين ،انطالقا ً من
أنها مخالف��ة للقوانني واألنظم��ة املرعية في
أوجيرو .لكن املفاج��ئ أن كريدية قام بحملة
حتقيق واس��عة مع املوظف�ين ملعرفة مصدر
الرس��الة ،وهو ما وجد فيه موظف��ون تعديا ً
فاضحا ً على حرية التعبير والتواصل.

في موقف العاجز إزاء عصابات ال متت بصلة
إلى قيم الناس وعاداتهم وتقاليدهم».

لم نشهد حراك ًا جدي ًا
في تشكيل الحكومة

جرى في وزارة املال توقيع مذكرة تفاهم
بني املديرية العامة للشؤون العقارية ممثلة
مبديره��ا العام جورج مع��راوي ،واجلامعة
اللبنانية-األميركية ممثلة برئيسها الدكتور
جوزف جبرا ،برعاية وزير املال علي حس��ن
خلي��ل وف��ي حض��وره ،وتقض��ي االتفاقي��ة
بتنفي��ذ برامج عل��ى صلة بالتح��ول الرقمي
بني الطرفني.
وقال خلي��ل :في ه��ذه املناس��بة ،نؤكد
أنن��ا في مرحل��ة حتد كبيرة ،ميك��ن أن يكون
مس��تغربا ً أن نقدم على هذه اخلطوة في هذا
الوق��ت الضائ��ع سياس��ياً ،لكنها ثم��رة جهد
سابق ».
وأضاف« :م��ن املهم للقوى السياس��ية
أن تنتب��ه ال��ى أن الوق��ت لي��س لصاحلن��ا
وليس لصال��ح أحد على اإلطالق .لذلك نحن
بحاجة ماس��ة لإلس��راع بإجناز االستحقاق
الدستوري بتشكيل حكومة جديدة .حكومة
م��ن وجه��ة نظرن��ا يج��ب أن تك��ون وطني��ة
جامع��ة قادرة عل��ى حتمل مس��ؤولياتها في
املرحل��ة املقبل��ة ،مس��ؤوليته النه��وض في
البلد على املس��توى االقتصادي واالجتماعي
واملال��ي والس��ير باخلط��ة اإلصالحي��ة التي
ُيفت��رض اليوم أن نركز على ج��زء من العمل
ال��ذي نقوم ب��ه وه��و التحول الرقم��ي بعمل
الدولة وإداراتها».

مراد :من حق نواب السنّ ة
التمثل بالحكومة

خطة أمنية لبعلبك
فقط في اإلعالم!

عندم��ا يعلن رئيس حرك��ة أمل الرئيس
نبي��ه بري واألم�ين العام حلزب الله الس��يد
حس��ن نصرالله ،رفع الغطاء السياس��ي عن
أي مرتكب في منطقة البقاع الشمالي ،وعندما
يت��رأس رئي��س اجلمهوري��ة العماد ميش��ال
ع��ون جلس��ة اس��تثنائية للمجل��س األعل��ى
للدفاع (أعلى س��لطة أمنية وعسكرية) ،قبل
حوالى ش��هر ،يخصصها ملناقش��ة األوضاع
األمني��ة في البقاع عموما ً وبعلبك خصوصاً،
ويق��رر اتخاذ التدابير األمنية الالزمة لتعزيز
األم��ن فيه��ا ،ماذا مينع الس��لطة السياس��ية
وم��ن خاللها جميع املؤسس��ات العس��كرية
واألمني��ة م��ن تنفي��ذ ق��رار ضب��ط األم��ن في
البقاع الشمالي؟
املؤس��ف بالنس��بة إلى أهال��ي املنطقة،
ليس م��ا يأملونه من إج��راءات جذرية« ،بل
ص��ار أقص��ى طموحن��ا وضع ح��د لفوضى
الس�لاح واملس��لحني يومياً ،بحيث يبادر كل
جهاز إل��ى حتم��ل مس��ؤوليته ،مبالحقة من
يخالف القانون ،في أي اجتاه كان».
ويس��أل أح��د ن��واب املنطق��ة األجه��زة
األمني��ة عم��ا إذا كانت أية خطة عس��كرية أو
أمنية ،س��واء أكان��ت تقليدية أم اس��تثنائية
ف��ي الش��كل واملضم��ون إل��ى أكثر من ش��هر
(مجل��س الدف��اع انعقد ف��ي  18أي��ار) حتى
توض��ع موض��ع التنفيذ ،ويق��ول« :حرام أن
تس��قط هيبة الدولة أمام حفنة من املجرمني
واملرتكب�ين مم��ن يري��دون أن يص��ادروا
تضحي��ات الناس واجلي��ش واملقاومني ممن
متكنوا من هزمية اإلرهاب التكفيري ويقفون

أعل��ن النائ��بعب��د الرحي��م م��راد ،بعد
اجتماع��ه مع ع��دد من النواب ف��ي دارته ،ان
«من حق العش��رة نواب سنة من خارجكتلة
املس��تقبل ،التمث��ل بوزيري��ن ف��ياحلكوم��ة
العتي��دة» ،مش��يرا ً ال��ى ان «احلكوم��ة يجب
ان تش�� ّكل س��ريعاً ،ولكن وفق معيار نتائج
االنتخابات» .وش��دّد مراد عل��ى ان «للنائب
جنيب ميقاتي حس��اباته اخلاصة اذا ما اراد
التع��اون معنا او ال ،ونح��ن ال مانع لدينا من
ان يتمثل ميقاتي بوزير ،كما بوزير لنا».

وجهة نظر
«ﻻ أحب القيود في معصميك»
بقلم :أمين حجازي
تعترض تأليف احلكومة املكلف تشكيلها الرئيس سعد احلريري عدة عقد
سياسية وطائفية ومذهبية مختلفة ،وهي عقد صعبة أو مستعصية ،خصوص ًا
أن ه ��ذه احلكوم ��ة تل ��ي اﻻنتخاب ��ات النيابي ��ة التي ج ��رت في الس ��ادس من أيار
املاض ��ي ،وم ��ن املفت ��رض أن تعكس ميزان الق ��وى الذي أنتج ��ه املجلس النيابي
اجلديد.
فهن ��اك عق ��دة التمثي ��ل ال ��وزاري املس ��يحي العالق ��ة ب�ي�ن حص ��ص رئيس
ً
مضافة الى عقدة
اجلمهوري ��ة والتي ��ار الوطني احلر وح ��زب القوات اللبناني ��ة،
متثي ��ل الن ��واب الس ��نة الذي ��ن ﻻ ينتم ��ون ال ��ى تي ��ار املس ��تقبل والذي ��ن وصلت
بورصته ��م الى عش ��رة نواب يجري الس ��عي الى متثيلهم ف ��ي احلكومة .أما أبرز
العقد التي برزت في اﻷس ��بوعني اﻷخيرين فكانت العقدة الدزرية التي فجرت
ً
سجاﻻ بني التيار الوطني احلر واحلزب التقدمي اﻻشتراكي.
ويحل ��و للبع ��ض أن يعط ��ي له ��ذه العقدة طابع الن ��زاع املارون ��ي  -الدرزي.
ومييل احلزب التقدمي اﻻشتراكي الى القول إن هذه العقدة ناجتة من اعتداء
التي ��ار الوطن ��ي احلر على احلصة الدرزي ��ة في احلكومة املقبل ��ة التي يجب أن
تس ��تحوذ عليه ��ا الزعام ��ة اجلنبالطي ��ة بع ��د أن حصلت عل ��ى غالبي ��ة املقاعد
الدرزية الثمانية في البرملان اللبناني من خالل اس ��تعادتها للمقعد الدرزي في
بعب ��دا وبعد إع�ل�ان النائب أنور اخللي ��ل (النائب الدرزي الوحي ��د في اجلنوب)
ً
معزوﻻ على
وﻻءه لوليد جنبالط وجنله تيمور ،ما جعل اﻷمير طالل ارس�ل�ان
الس ��احة الدرزي ��ة م ��ن خالل مقع ��د درزي يتيم ف ��ي عاليه ترك ��ه اجلنبالطيون.
وتختم مصادر احلزب التقدمي اﻻشتراكي مقولتها في هذا الصدد بأن جتيير
التي ��ار الوطن ��ي احلر ثالثة مقاع ��د نيابية ملصلحة اﻷمير طالل ارس�ل�ان بغية
افتع ��ال كتل ��ة نيابية تهدف الى انتزاع مقعد وزاري درزي من أصل ثالثة مقاعد
درزية ما يشكل عدوان ًا عوني ًا فاضح ًا على احلزب التقدمي اﻻشتراكي خصوص ًا
وعلى الطائفة الدرزية عموم ًا.
وفي مقابل الرؤية اجلنبالطية اﻵنفة ترى أوس ��اط احلزب الدميوقراطي
اللبنان ��ي أن قص ��ر املخت ��ارة ينحو منحى اﻻحت ��كار األحادي للتمثي ��ل الوزاري
الدرزي ،وأن الزعامة االرسالنية في البيئة الدرزية اللبنانية راسخة وغير قابلة
للش ��طب ،وأن اﻷمير طالل ارس�ل�ان ق ��د احتل موقع ًا متثيلي� � ًا وطني ًا من خالل
كتل ��ة ضمان ��ة اجلب ��ل التي تضم ��ه الى جانب ثالث ��ة نواب مس ��يحيني في دائرة
الش ��وف  -عالية ،ما يثبت حق الزعامة االرس�ل�انية في مقعد وزاري درزي ،وهذا
أمر طبيعي.
ف ��ي املقابل ،تبدو مواقف اﻷطراف السياس ��ية اﻷخ ��رى متماوجة من هذه
العقدة الدرزية ،فالرئيس س ��عد احلريري تكفيه همومه املس ��تقبلية ،والدكتور
سمير جعجع مييل الى الزعيم وليد جنبالط ،والرئيس نبيه بري يلتزم احلياد
اإليجاب ��ي .أم ��ا احلليف ��ان التيار الوطني احل ��ر و«حزب الل ��ه» فمواقفهما تبدو
متباينة ،حيث الطرف اﻷول متهم من قبل التقدمي اﻻشتراكي بالوقوف الكامل
وراء اصطناع املقعد الوزاري الدرزي االرس�ل�اني محل النزاع والعقدة ،أما حزب
الله فيبدو معني ًا بإيجاد تس ��وية ما متنح جنبالط مقعد ًا وزاري ًا مسيحي ًا يحل
محل مقعد ارس�ل�ان الدرزي املفترض .وهذا ما يجعل العقدة الدرزية مفتوحة
على تس ��وية ممكنة تفس ��ح في املجال حلزب الله بأن يقيم عالقات إيجابية مع
مجمل الس ��احة الدرزية اللبنانية .صحيح أن العقدة الوزارية الدرزية ش ��ائكة،
ولكنها أيض ًا عقدة يحتاج أكثر من طرف حللها ﻷس ��باب ش ��تى ومن ثم للتفرغ
للعق ��د الوزاري ��ة اﻷخ ��رى الت ��ي ﻻ تق ��ل صعوبة عن عق ��دة متثيل بن ��ي معروف
ف ��ي احلكوم ��ة القادمة الت ��ي يقال إنها حكوم ��ة حريرية مقي ��دة .والتقييد هنا
بد له أن يتذكر ش ��يئ ًا من
يس ��تهدف معصمي الرئيس س ��عد احلريري الذي ﻻ ّ
القدود احللبية التي يختم أحدها بـ«ﻻ أحب القيود في معصميك».

الدكتور عماد الحوت في اإلفطار السنوي الثالث
لجمعية األمل للرعاية
( )...كان عب��د الل��ه ب��ن أم مكتوم رجالً أعم��ى البصر،
وكان مقب�لاً على رس��ول الله صلى الله عليه وس��لّم ،وكان
الرس��ول منش��غالً عنه بدعوة كبار قري��ش ،فنزلت األيات:
>عب��س وتو ّلى أن جاءه األعم��ى ،وما يدري��ك لعلّه ي ّزكى،
أو ي ّذك��ر فتنفع��ه الذك��رى< ،وت��دور األيام فيصب��ح ابن أم
مكتوم أحد مؤذ َني مس��جد الرسول ،يعتمد عليه املبصرون
ف��ي معرفة دخ��ول أوقات الصالة ،ث��م تدور األي��ام فيؤ ّمره
الرسول على املدينة املنورة أثناء مغادرته لها.
هكذا ميارس دمج االشخاص ذوي اإلعاقة فعالً ال قوالً،
وهكذا يكون اإلميان بأنه إذا كانت األقدار قد غيّبت جزءا ً من
جس��م اإلنس��ان صاحب اإلعاقة ،فهي لم تغيّب لديه اإلرادة

ٍ
ضعف فيه
في أن يكون عنصر ق��و ٍة للمجتمع ،وليس نقطة
كم��ا يص ّر البعض .لذلك نحن مس��تمرون ف��ي جمعية األمل
للرعاية والتنمية االجتماعي��ة في مختلف مبادرات الدمج،
مث��ل مس��ابقة ابداع��ات الس��نوية ،ومث��ل وض��ع مراجيح
خاص��ة باألش��خاص ذوي اإلعاقة في احلدائ��ق العامة في
بي��روت وصيدا وغيرها م��ن املناطق ،الى جان��ب املراجيح
العادية األخرى.
 ..ختام��اً ،إن الله ال ينظر ال��ى صوركم وال الى أموالكم،
ولك��ن ينظر ال��ى قلوبك��م وأعمالكم ،وأحب الن��اس الى الله
أنفعه��م لعب��اده ،تقبل الله منك��م الصيام والقي��ام والزكاة
والصدقات واملبادرات ..وكل عا ٍم وأنتم بخير.

لبنان :ألف ل.ل ،سوريا  50ل.س ،السعودية  5رياالت ،االمارات  7دراهم ،قطر  5رياالت ،الكويت  300فلس ،األردن  700فلس ،البحرين  500فلس ،اليمن  200ريال ،مصر  6جنيه،
السودان  3جنيه ،املغرب  10دراهم ،فرنسا يورو واحد ،انكلترا جنيه واحد ،الواليات املتحدة وبقية األقطار  1،5دوالر أو ما يعادلها.
داخل لبنان 75 :ألف ليرة لألفراد  100/ألف ليرة للمؤسسات

خارج لبنان 100 :دوالر للدول العربية  125 /دوالر ًا أوروبا  150 /دوالر ًا بقية أنحاء العالم (بالبريد اجلوي)
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في رام الله
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كلمة األمان

ش��هدت رام الل��ه ،ف��ي األي��ام املاضي��ة ،اعت��داء عناص��ر أمنية على
متظاهرين س��لميني في كل م��ن رام الله ونابلس ،في ص��ورة تبدو كأنها
امتداد طبيعي لصور القمع والس��حل والض��رب واإلهانة في دول عربية
عدي��دة ،من س��ورية إل��ى مص��ر ولبن��ان والعراق...إل��خ .وم��ع أن هذه
الص��ورة تبدو كأنه��ا منعطف جدي��د ف��ي التعامل األمني مع املش��كالت
واخلالف��ات الفلس��طينية الداخلي��ة ،إال أنه��ا نت��اج طبيع��ي ومتوق��ع
ملسلس��ل س��قوط الس��لطة الوطنية الفلس��طينية في رام الله خصوصاً،
فق��د دعت املظاهرة املقموعة إلى رف��ع العقوبات عن غزة ،أو باألصح عن
الفلس��طينيني املقيم�ين في غزة ،ليعلن الش��بان املتظاه��رون رفضهم أي
إجراءات عقابية بحق أي مك ّون ،أو جزء من أبناء الش��عب الفلس��طيني،
حتت ذرائع سياسية ،مثل اخلالف أو الصراع أو التجاوزات احلمساوية،
كم��ا يحلو ملؤي��دي حركة فت��ح دعوته��ا .وكأن التجاوز احلمس��اوي ،أو
اخلالف الفتحاوي – احلمساوي ،سبب يستحق حتويل املدنيني في غزة
إلى أوراق ضغ��ط ،يتبادلها التنظيمان ،من أجل إحلاق الهزمية بالطرف
اآلخر .وهو ما شكل منوذجا ً ملدى االنحدار الذي قد تصل إليه السلطة من
أجل حماية نفسها في وجه أي شكل من االحتجاج والرفض ،من دون أي
اعتبار ألي من احلقوق اإلنس��انية والقانونية الفلس��طينية داخل الضفة
وخارجها ،فالسلطة وقيادتها هي اخلط األحمر الوحيد.
إذاً ،وبالع��ودة إل��ى احل��دث اجلدي��د ،اس��تخدم عناص��ر األم��ن
الفلس��طيني درج��ات عالية م��ن القم��ع والهمجية ،بغي��ة حتقيق هدفني
س��د الدرب أمام أي محاولة ش��عبية لرفض
منفصلني ومتكاملني ،أولهما ّ
أو معارضة مجمل أو جزء من سياس��ات الس��لطة وممارساتها .والثاني
عبر الكش��ف عن األسلوب الذي سوف تتعامل به السلطة مع أي محاول ٍة
ش��عبي ٍة لكسر حالة العزلة الفلسطينية عموماً ،حيث تعمل السلطة على
تعمي��م حال��ة من الش��قاق واالنفصال ب�ين مختلف الفئ��ات والتجمعات
الفلس��طينية ،وكأن س��كان غزة مث�لاً مختلفون عن س��كان الضفة ،لذا ال
ّ
الكف
يجب أن تش��هد مدن الضفة أي حترك ش��عبي ،يطلب من الس��لطة
ع��ن أي من إجراءاتها بحق القط��اع احملاصر وأبنائه .معتقدة أن تكريس
هذا االنقس��ام سوف مينحها احلق في التعامل مع كل منهم وفقا ً لرؤيتها
فقط ،ودون أي اعتبار وطني أو إنس��اني أو سياس��ي ،أو أي حق ألي من
املجموع��ات الفلس��طينية األخ��رى في إب��داء الرأي أو رف��ض أي من هذه
املمارسات ،مبا فيها التي ترقى إلى مستوى اجلرمية ضد اإلنسانية ،كما
يحدث في اإلجراءات العقابية بحق سكان غزة.
وتعود بدايات هذه املمارس��ات إلى حلظة تبن��ي البرنامج املرحلي،
الس��ابق لوجود الس��لطة الوطنية الفلس��طينية ،الذي جتاه��ل عددا ً من
األصوات الرافضة واملنددة به ،وجسد أولى خطوات التنازل عن احلقوق
الفلسطينية ،وأول خطو ٍة في مسار عزل املكونات الفلسطينية عن بعضها
بعضاً ،ال سيما الالجئني خارج فلسطني ،والفلسطينيني الصامدين داخل

ٍ
س��قوط
األراضي احملتلة منذ  ،1948وهو ما ش��كل مدخالً سياس��يا ً نحو
أش��د وقعا ً على مجمل القضية الفلسطينية ،من خالل التوقيع على اتفاق
أوسلو الذي مثل القاعدة السياسية التي وجدت السلطة وفقا ً لها.
فمن البرنامج املرحلي إلى اتفاق أوسلو ،نلحظ خطوات تكرس مزيدا ً
م��ن التخل��ي والتنازل ع��ن احلقوق الفلس��طينية ،بداية م��ن التخلي عن
اجلزء األكبر من األراضي الفلسطينية التاريخية ،إلى استحالة التطبيق
الكام��ل حلق الع��ودة ،في حال تطبيق��ه أصالً ،مرورا ً بتكريس االنقس��ام
االجتماعي الفلس��طيني ،عب��ر حتويل القضي��ة الفلس��طينية إلى قضايا
مجموع��ات متعددة ومتفرقة ،لكل منها مصاحله��ا وظروفها وأوضاعها.
كم��ا عم��ل االتفاق ،وما تبع��ه من اتفاقات على إيجاد س��لطة فلس��طينية
وهم ّية ،أو س��لطة بال سلطة وفقا ً ألقوال رئيس��ها احلالي محمود عباس،
بأي من
أو بدقة أكبر س��لطة أمن ّية تهدف إلى حماية االحتالل ،وال تتمتع ٍّ
مظاهر السيادة ،ماليا ً أم جغرافيا ً أم سياسيا ً أم اقتصادياً .ومن ثم مضت
هذه السلطة الوهمية نحو انحدار جديد؛ بإقرارها إجراءات عقابية بحق
قطاع غ��زة ،بذريعة انقالب حماس العس��كري على الش��رعية والقانون
هن��اك ،عل��ى الرغم م��ن أن القطاع محاصر أصالً إس��رائيلياً ،م��ا يجعلها
ش��ريكا ً لالحتالل في حص��اره .وأخيرا ً تتجاهل الس��لطة بذل��ك القانون
الدول��ي ومجم��ل القوانني واألع��راف الدولي��ة واحمللية الت��ي توضح أن
جمي��ع اإلجراءات العقابية اجلماعية ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد
اإلنسانية ،مهما كانت الذرائع ،ومهما كانت الظروف.
يتجسد املوقف السياسي واألخالقي الطبيعي منها في إدانة
وعليه،
ّ
ٍ
طرف
أي نظام يس��تخدم اإلجراءات العقابية اجلماعية بحق أي جه ٍة ،أو
في العالم أجمع ،واألحرى جتاه أبناء جلدته وش��عبه ذاتهم ،فهل تتوقع
السلطة من شعبنا الفلسطيني أن يصمت طويالً على مثل هذه اإلجراءات،
ونحن نقبع حتت س��يطرة االحتالل وحكمه ،ومن أجل خالف على سلطة
وهمية مجيرة لصالح االحتالل وخلدمته وحمايتة؟
ال تع��دو أن تك��ون اجلرمي��ة اجلدي��دة ع��ن كونها حلقة في سلس��لة
االنحدار الس��لطوي املش��ار إلى أبرز حلقاته س��ابقاً ،كما أنها تدق جرس
اإلنذار في الوقت نفس��ه ،ورمب��ا آلخر مرة ،قبل أن تكش��ف عن اندماجها
الكام��ل م��ع االحت�لال وفي خدمت��ه ،حتى ل��و تطلب األمر حص��ار مجمل
الش��عب الفلس��طيني وقمعه ،من قطاع غزة إلى الضف��ة الغربية إلى أي
بقع ٍة يوجهها االحتالل لها .لذا ال ب ّد من أن تتضافر جميع اجلهود املبدئية
واحلرة والوطنية ،وإدانة اإلجراءات العقابية بحق قطاع غزة ،إلى رفض
املسار االستسالمي خصوصاً ،والبرنامج املرحلي عموماً ،من أجل وضع
حد النحدار الوضع الفلس��طيني الذي أسس��ت له القيادات الفلس��طينية
والسلطوية ،والعمل من أجل التأسيس ملرحلة جديدة ،تعيد االعتبار إلى
قضيتن��ا العادلة ،باعتبارها قضية واحدة لش��عب واحد ،ولدولة واحدة
على كامل األراضي الفلسطينية التاريخية}.

العقبات أمام تشكيل الحكومة

بين الحسابات الداخلية والوضع السياسي المتأزم
لم حتج��ب عطلة عي��د الفط��ر املب��ارك ،وانطالق
مباري��ات كأس العال��م لكرة القدم في روس��يا ،حركة
االتصاالت لتش��كيل احلكومة اجلدي��دة .وإذا كان ذلك
في الظاهر مؤش��ر خي��ر للبناني�ين بأن أهل الس��لطة
ج��ادون في إجناز التش��كيلة احلكومي��ة اجلديدة في
أقرب وقت ممكن ملعاجلة األزمات االقتصادية واألمنية
الت��ي يواجهه��ا لبن��ان ،ف��إن الس��جاالت القائمة بني
القوى الرئيس��ية حول احلقائب الوزارية واحلصص،
واالتهامات املتبادلة بني مختل��ف الفرقاء وخصوصا ً
ب�ين رئيس احلزب التقدمي االش��تراكي وليد جنبالط
والوزير جبران باس��يل حول الصالحيات واحلصص
الوزارية والذي وصل الى حد نبش الذكريات السيّئة
لـ«حرب اجلبل» ،كش��ف أن األمور بخصوص تشكيل
احلكومة اجلديدة ليس��ت على ما ي��رام ،وأن االهتمام
احلاص��ل بخص��وص اإلس��راع بتش��كيل احلكوم��ة
إمن��ا هو م��ن أجل ف��رض مع��ادالت سياس��ية جديدة
تتع��ارض بكل ما في الكلمة مع «اتفاق الطائف» الذي
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جت��ري عملي��ة التفاف حوله م��ن قبل التي��ار الوطني
احلر حت��ت مس��مى الرئيس الق��وي ،والعه��د القوي،
ولعل ذلك ما دفع الوزي��ر غازي العريضي إلى القول:
«بعد الطائ��ف لم يعد رئيس اجلمهورية هو من يحكم
الب�لاد ،وأي تنازل من رئيس احلكومة عن صالحياته
ال يلزم اخلروج عن مفهوم الدستور وما ميليه في هذا
الشأن».
ف��ي ض��وء ه��ذا التوقع ،م��ا أب��رز العقب��ات التي
تواج��ه عملية تش��كل احلكوم��ة اجلديدة ،وم��ا الدور
الذي يؤديه الرئيس احلريري في هذا املجال؟
لع��ل أبرز العقب��ات الت��ي تواجه عملية تش��كيل
احلكومة اجلديدة هي ال��دور املتضخم للوزير جبران
باسيل والتيار الوطني احلر ،فالوزير باسيل يتصرف

كأنه اآلمر الناهي في كل امللفات الداخلية واخلارجية،
ب��دءا ً من مل��ف الالجئني الس��وريني وما أث��اره موقفه
م��ن ردود فعل غاضبة ،س��واء م��ن املفوضي��ة العليا
لالجئ�ين ،وحت��ى م��ن االحت��اد األوروب��ي ال��ذي عبّر
عنه الس��فير األملاني ف��ي لبنان مارتن ه��وث بالقول،
إن «املجتم��ع الدولي مس��تاء م��ن االتهام��ات الكاذبة
املتك��ررة له بأنه يعمل لتوط�ين النازحني في لبنان».
والغريب في األمر أن الرئيس احلريري الذي يبدو أنه
ال يوافق على املقاربة السياسية التي يقوم بها الوزير
باس��يل بخصوص موضوع الالجئني الس��وريني ،لم
ير ّد على الوزير باس��يل مباش��رة ،بل ترك األمر ملفتي
اجلمهورية الش��يخ عبد اللطيف دري��ان الذي قال في
خطب��ة العيد« :لس��ت أدري كيف تكون هن��اك إدارات
سياس��ية متع��ددة ف��ي
ه��ذا البلد الصغير ،كيف
يق��رر ف��رد أو ط��رف في
مس��ألة خطي��رة كه��ذه،
كأمن��ا م��ا ع��ادت هناك
حكومة عندها سياس��ة
واحدة ف��ي الداخل وإزاء
اخل��ارج ،ب��ل ص��ارت
ل��كل طائف��ة إدارته��ا
السياسية».
وإذا كان الرئي��س
احلري��ري العتب��ارات
متعلق��ة بالتس��وية
السياس��ية القائم��ة مع

التي��ار الوطن��ي احل��ر ال يري��د الدخ��ول ف��ي مواجهة
مباش��رة مع الرئيس عون والوزير باس��يل ،فإن باقي
الق��وى السياس��ية ال تش��اركه هذا التوج��ه ،فاحلزب
التقدمي االشتراكي (بلس��ان وليد جنبالط) اعتبر أن
«العهد فاشل منذ بدايته» ،وقد أثار هذا املوقف عاصفة
م��ن الردود ب�ين احلزب التقدم��ي االش��تراكي والتيار
الوطني احلر ،إال أن الرسالة التي أرادها وليد جنبالط
من تغريدته كانت على ما يبدو مزدوجة جتاه الرئيس
عون وأيضا ً جتاه الرئيس احلريري ،وهو ما عبر عنه
غ��ازي العريضي بالقول« :بعد الطائف لم يعد رئيس
اجلمهورية هو من يحكم البالد ،وأي تنازل من رئيس
احلكوم��ة ع��ن صالحياته ال يل��زم القوى السياس��ية
األخ��رى باخلروج عن مفهوم الدس��تور وما ميليه في
هذا الش��أن» .وهذا املوقف من العهد والوزير باس��يل
ينسحب على الرئيس نبيه بري الذي يبدي انزعاجه
من مواقف الوزير باسيل ومن الرئيس سعد احلريري
على حد س��واء ،وقد عبر الرئيس ب��ري عن موقفه من
عملي��ة تأليف احلكومة بالقول« :ثمة أس��باب داخلية
وخارجية تؤخر التأليف ،وال مؤشرات ايجابية تشير
الى اجلديدة املطلوبة ،وإذا تأخرت في األيام العش��رة
املقبل��ة نصبح في وض��ع صعب .قلنا له��م يا جماعة
اخلير عجلوا ،لكن ال يبدو أنهم مستعجلون».
ويب��دو أن الرئي��س احلري��ري حري��ص عل��ى
التسوية السياس��ية القائمة مع الرئيس عون والتيار
الوطن��ي احلر أكثر م��ن حرصه على االس��تعجال في
عملي��ة تأليف احلكوم��ة اجلديدة ،وعل��ى العالقة مع
باق��ي الق��وى السياس��ية ،ولعل ه��ذا املوق��ف مرتبط
بحس��ابات خارجية للرئيس احلريري ،أو بحسابات
داخلي��ة بعد نتائج االنتخابات النيابية التي أدت الى
تقليص حجم كتلته النيابية.
عل��ى كل ح��ال ،مت��ر عملي��ة تش��كيل احلكوم��ة
اجلديدة مبخاض عس��ير على كل املستويات ،وإذا لم
تتواف��ر النيات الطيبة لدى مختلف الفرقاء فإن عملية
التأليف قد تطول الى أبعد مدى}.
بسام غنوم
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بين مل َّفي التجنيس وإعادة الالجئين
مواقف تكشف تناقض الطبقة السياسية
بقلم :وائل جنم

خالل األسبوعني األخيرين برز في لبنان ملفان
إلى س��طح األحداث ،وتقدّما في االهتم��ام واملتابعة
عل��ى مل��ف تش��كيل احلكوم��ة .املل��ف األول ه��و م��ا
ُكش��ف عن إصدار مرس��وم مينح اجلنسية لعدد من
األش��خاص من جنسيات مختلفة ،ويصل العدد إلى
الضجة املثارة دائما ً
 430ش��خصاً .وامللف اآلخر هو
ّ
على موضوع وجود الالجئني الس��وريني في لبنان،
واملطالب��ة الدائم��ة بض��رورة إعادتهم إلى س��ورية،
حت��ى ل��و ش�� ّكل ذل��ك خط��را ً عل��ى حياته��م وأمنهم
الشخصي.
ف��ي املل��ف األول اس��تفاق اللبناني��ون من دون
س��ابق إن��ذار أو مقدم��ات عل��ى «تهري��ب» مرس��وم
مينح اجلنس��ية اللبناني��ة لقرابة ثالثمئة ش��خص
من جنسيات مختلفة ،ولم يوضح املرسوم األسباب
الت��ي جعل��ت املعني�ين يصدرون��ه ،فض�لاً ع��ن أن
اللبنانيني صدموا بته ّرب املعنيني من املسؤولية عن
ذاك املرس��وم ،وكأن��ه ُولد يتيماً!! حت��ى جرى في ما
بع��د تكليف األمن العام متابعة األس��ماء ،والتدقيق
فيه��ا ،ومن ث��م إص��دار تقرير بهذا اخلص��وص ،وقد
قيل إن املراجع املعنية املختصة طلبت تأجيل نش��ر
املرس��وم أو العمل به ،وليس سحبه ،فيما شهد البلد
حملة واس��عة من املواقف السياس��ية و«املزايدات»
في مس��ألة رفض منح اجلنس��ية ،واملطالبة بسحب
املرس��وم ،وإلغاء منح اجلنسية لهؤالء «املج ّنسني»
اجلدد .واحلقيقة أن ما كتب قد كتب ،وأن تأجيل نشر
املرس��م ال يعني أبدا ً سحبه ،وبالتالي سيكون هؤالء
املجنس��ون متمتعني بكامل احلقوق التي يتمتع بها
املواطن اللبناني ،ولو بعد فترة وجيزة.
أم��ا في امللف الثان��ي الذي ُيع ّد مبثابة ش�� ّماعة
حت��اول الكثير من القوى السياس��ية إما املتاجرة به
إلثارة الغرائز الطائفية واملذهبية وتعبئة املناصرين
والبيئ��ة احلاضنة أمام االس��تحقاقات ،وإما حتاول
هذه القوى الته ّرب من مسؤولية الفشل في كثير من
امللفات احلياتية وغيرها ملقية باملسؤولية عن ذلك
يش��كلون عبئا ً
على كاهل ملف الالجئني باعتبارهم ّ
كبيرا ً عل��ى البنية التحتية اللبنانية وعلى االقتصاد
اللبنان��ي ،وال قدرة للبن��ان على حت ّمل ه��ذا العبء.
ل��ذا ،راح��ت هذه الق��وى عن��د كل مفت��رق ،وأمام كل
اس��تحقاق تطالب وتضغط من أجل إعادة الالجئني
السوريني إلى سورية حتى لو كان ذلك على حساب
أمنهم الش��خصي ،وحياتهم ،غي��ر مكترثة مبا ميكن
أن يحص��ل لهم ج��راء ذل��ك ،مخالفة بذل��ك القوانني
واألعراف الدولية .حتى إن بعض املؤسسات راحت
تعمل جدّياً ،على األرض ،لترحيل السوريني ،ورمبا
مارس��ت بعض الضغوط عليهم في أكثر من ش��كل،
إلجباره��م أو إلقناعهم عن��وة بالعودة إلى س��ورية
حتى لو ش ّكل ذلك خطرا ً عليهم.

واحلقيق��ة أن هن��اك تناقض��ا ً عجيب��ا ً غريب��ا ً
ف��ي مواق��ف وتصريحات وممارس��ة بع��ض القوى
السياس��ية لناحية امللف األول والثاني ،إذ إن بعض
القوى السياسية والشخصيات كانت موافقة وداعمة
ملس��ألة مرس��وم منح اجلنس��ية ،واعتبرت ذلك من
حق وصالحية رئيس اجلمهورية( ،وباملناس��بة أنا
لس��ت ضد هذا احلق والصالحية ،وال حتى ضد منح
اجلنس��ية) ،فيما رفضت رفضا ً ش��ديدا ً مسألة متلّك
بعض الالجئني شقة س��كنية مبالغ كبيرة وخيالية
ال ميلكه��ا إال قلّة قليلة م��ن الالجئني في مقابل منحه
إقام��ة دائمة ف��ي البلد ما دام ميلك هذه الش�� ّقة ،ومن
دون أن يتم ّت��ع بكل تأكيد بحق��وق املواطنة الكاملة
كحق االنتخاب والترشح وما سوى ذلك .وهنا يظهر
التناق��ض الكبير والص��ارخ بني املوق��ف األول التي
وافق أو س��كت على مرس��وم منح اجلنسية لبعض

األش��خاص ،وب�ين املطالب��ة بإع��ادة الالجئ�ين إلى
س��ورية خوفا ً من التوطني ،ويكش��ف هذا املوقف أن
املسألة ال تتعلق إال مبوقف تاريخي ودفني من مسألة
الت��و ّزع الس��كاني ف��ي لبن��ان ،ومن قضي��ة التوازن
القائ��م في البلد ،وهو في حقيقت��ه مخت ّل بالنظر إلى
األحج��ام الت��ي يش��غلها كل مك�� ّون قياس��ا ً بحجمه
وتأثي��ره ،ولكن من غير املنطقي أن يتح ّول التناقض
في املوقف إلى هذا الش��كل الص��ارخ والفاضح الذي
يكش��ف حجم ما تك ّنه النفوس من مش��اعر ال ينبغي

أن يكون لها اي حضور أو تأثير في عالقة اللبنانيني
باملهجرين رغما ً عن
ببعضهم ،وال حتى بضيوفهم أو
ّ
إرادتهم إلى لبنان ،وما تشديدي على ضرورة إيجاد
ح�� ّل منصف وعادل له��م حتى ال يتح ّول��وا فعالً إلى
عبء على احلياة اليومية للمواطنني.
نح��ن في لبن��ان بحاجة إلى مقارب��ة ملفات من
ه��ذا القبيل بش��كل أكثر هدوءا ً وعقالنية وانس��جاما ً
م��ع ذاتنا وقناعتن��ا والتزاماتنا الوطني��ة وامليثاقية
وحفاظا ً على العقد الفريد الذي جمع اللبنانيني}.

تحضير ًا لعقد مؤتمرها في أيلول المقبل:

حركة أمل ومراجعة ما بعد االنتخابات!
ش��كلت االنتخاب��ات النيابية األخي��رة والنتائج
الت��ي حصل عليها مرش��حو حركة أمل رس��الة مهمة
لقيادة احلركة ورئيس��ها نبيه ب��ري ،ولم متض أيام
قليل��ة على انته��اء االنتخاب��ات حتى أعلن��ت هيئة
الرئاس��ة ف��ي احلرك��ة ان��ه بع��د اجتماعه��ا الدوري
برئاس��ة الرئيس نبيه بري ق��ررت عقد مؤمتر حركة
أم��ل العام الدوري الرابع عش��ر في آخر ش��هر أيلول
 ،2018وفق��ا ً ألحكام النظام األساس��ي للحركة ،وقد
مت تش��كيل جلن��ة اإلعداد للمؤمت��ر املذك��ور .ومع ان
هيئ��ة الرئاس��ة أك��دت ان حتدي��د موع��د املؤمتر هو
قرار دوري وفقا ً للنظام الداخلي للحركة ،فإن بعض
املراقب�ين واملطلعني عل��ى أجواء احلرك��ة ربطوا بني
حتديد موعد انعق��اد املؤمتر وأج��واء املراجعة التي
جتري داخل احلركة حول نتائج االنتخابات.
فم��ا دالالت نتائ��ج االنتخاب��ات النيابي��ة عل��ى
صعيد مرش��حي احلركة؟ وما أب��رز التحديات التي
تواجهه��ا احلركة ورئيس��ها نبي��ه بري ف��ي املرحلة
املقبلة؟

دالالت نتائج االنتخابات النيابية

بداية م��ا أبرز دالالت نتائج االنتخابات النيابية
بالنس��بة إلى حركة أمل ورئيس��ها نبيه بري في ظل
استمرار التحالف االستراتيجي مع «حزب الله»؟
إذا أردنا تقييم نتائج االنتخابات عموما ً بالنسبة
إل��ى احلركة والرئي��س بري ،ميكن الق��ول ان أعضاء

«كتل��ة التنمية والتحرير» ق��د زادوا مقارنة مبا كانوا
عليه في االنتخابات املاضية ،فقد استعادت احلركة
مقعد قضاء راشيا والبقاع الغربي الذي شغله النائب
محمد نصر الله ،وانضم الى الكتلة نائب جزين سمير
ع��ازار مدعوما ً من احلركة و«ح��زب الله» ،فيما دخل
النائ��ب الدكت��ور فادي عالم��ة الى الكتل��ة عن قضاء
بعب��دا ،وحافظ��ت احلركة عل��ى متثيلها ف��ي بيروت
ممثل��ة بالنائب محم��د خواجا ،وانتق��ل النائب هاني
قبيس��ي إلى محافظ��ة النبطية بديالً م��ن النائب عبد
اللطيف الزين ،واس�� ُتبدل بالنائب عبد املجيد صالح
الدكت��ورة عناي��ة ع��ز الدي��ن ،وكانت املفاج��أة األهم
ان نائب جبي��ل مصطفى احلس��يني الذي جنح على
حس��اب مرش��ح «حزب الله» الشيخ حس�ين زعيتر
قام بزي��ارة خاصة للرئيس نبيه بري ليعلن التزامه
الع��ام به��ذا اخل��ط وإن كان ق��د انض��م ال��ى التكت��ل
النيابي الوطني الذي ضم نوابا ً من جبيل وكسروان
وطرابلس والضنية.
لك��ن من يدق��ق ف��ي األرق��ام التي حص��ل عليها
مرش��حو احلرك��ة مقارنة مبرش��حي «ح��زب الله»،
يلحظ بوضوح ان هناك فارقا ً كبيرا ً باألرقام ملصلحة
احلزب.
وأش��ارت بعض املص��ادر ال��ى ان الرئيس بري
أج��رى تقييم��ا ً ش��امالً لنتائ��ج االنتخاب��ات ملعرف��ة
أس��باب تراج��ع الدع��م الش��عبي للحرك��ة ،ومن ثم

المخلصية والراهبات يزور الجماعة اإلسالمية في إقليم الخروب
وفد من الرهبنة
ّ
زار وفد من الرهبانية الباسيلية املخلصية والراهبات املخلصيات اجلماعة
اإلس�لامية في منطقة اقليم اخلروب مهنئ��ا ً بعيد الفطر ،وضم الوفد النائب العام
للرهباني��ة املخلصي��ة ورئي��س دير املخل��ص األرش��مندريت نبيل واكي��م ممثالً
الرئيس العام للرهبانية املخلصية األرش��مندريت انطوان ديب ،رئيس مدرس��ة
دي��ر املخل��ص األب جيلبير وردي ،وس��كرتير الرئيس العام األب ش��ربل راش��د،
ووفد من الراهبات ممثالً الرئيس��ة العامة للراهب��ات املخلصيات األم منى وازن،
وضم الوفد القيمة العامة األخت أوغيستان اخلوري واألخت كميليا حنا واألخت
دزيريه عيد.
وكان في اس��تقبالهم رئيس مجلس محافظة اجلماعة في جبل لبنان محمد
قداح ،واملس��ؤول السياسي عمر سراج ،ورئيس مكتب شحيم الشيخ أحمد فواز،
ورئيس مكتب احملور احلاج حسن قوبر ،وأعضاء من مكتب اجلماعة في اجلبل.
حتدث واكيم فأش��ار الى «انه في كل مناسبة نقدم التهاني لبعضنا باخلير
والبركة ،وهذه مناس��بة ليلتقي الناس مع بعضهم البع��ض ،وأجمل عيد عندما
نلتقي س��وياً ،خصوصا ً في ه��ذه الظروف الصعبة والدقيقة بالنس��بة لوضعنا
اللبناني».

ثم حتدث الش��يخ أحمد فواز فرحب بالوفد ،مؤكدا ً «أن اجلماعة اإلس�لامية
تؤم��ن بهذا التعايش وبهذا النس��يج في لبنان ،الذي هو جلمي��ع أبنائه ،ونؤمن
ب��أن اجلميع يجب ان يعيش حتت س��قف هذا الوطن في حب وأمن وس�لام ،ألن
الس��فينة تتس��ع للجميع ،ودائما ً دعوتنا هي دعوة محبة وس�لام وتس��امح كما
علمنا النبي عليه الصالة والسالم ،وكما أمر الله تعالى».

جاء إعالن عقد املؤمتر ال��دوري العام للحركة ليؤكد
ان م��ا جرى يتطل��ب تغييرات جذرية ف��ي األداء وأن
احلرك��ة بحاجة إلعادة ترتي��ب أوضاعها التنظيمية
والش��عبية ك��ي حتاف��ظ عل��ى موقعه��ا وفاعليته��ا
السياسية والعامة.

التحديات املستقبلية

لكن ما أبرز التحديات املستقبلية التي تواجهها
حركة ورئيسها األس��تاذ نبيه بري حلني عقد املؤمتر
العام في شهر أيلول املقبل؟
خالل العقود الثالثة املاضية جنح الرئيس نبيه
بري بأن يكون أحد أبرز الفاعلني في املشهد السياسي
اللبناني ،وحتول��ت حركة أمل إلى أحد أبرز األحزاب
السياس��ية اللبنانية ،ورغم الضغوط التي واجهتها
احلرك��ة بس��بب التط��ورات اللبناني��ة واخلارجي��ة
ومنو دور «حزب الل��ه» ،فإنها بقيت القوى األبرز في
الس��احة الش��يعية ،وخصوصا ً على صعيد موقعها
في الدولة اللبنانية .لكن يبدو أن هذا الدور قد يواجه
اليوم حتديات كبيرة بس��بب قرار قيادة «حزب الله»
بتفعيل دور احلزب الداخلي وعلى صعيد مؤسسات
الدولة وكذلك قراره مبحاربة الفس��اد ،في ظل وجود
معطي��ات عدي��دة تش��ير إل��ى ان دور احلرك��ة ف��ي
مؤسس��ات الدولة لم يك��ن دائما ً إيجابي��اً ،وقد أعلن
الرئيس بري في إحدى خطبه انه ش��ريك في تقاس��م
احلص��ص في الدولة فإذا كانت على أس��اس الكفاءة
فهو حاضر وإال «على السكني يا بطيخ».
وم��ع ان الرئي��س ب��ري أعل��ن دعم��ه للمعرك��ة
التي س��يخوضها «ح��زب الله» ضد الفس��اد ،فيبقى
السؤال األساس��ي :كيف س��ي َترجَ م هذا الشعار على
صعيد مؤسس��ات الدولة في ظل الصراعات القائمة
بني حركة أمل وبقية القوى السياس��ية حول تقاسم
احلصص واملواقع في الدولة؟
والتح��دي اآلخ��ر ال��ذي يواجه��ه الرئي��س بري
وحرك��ة أم��ل ف��ي املرحل��ة املقبل��ة يتعل��ق بالوضع
التنظيم��ي للحرك��ة وكيفي��ة إعادة تفعي��ل احلضور
الش��عبي ،م��ع أن احلرك��ة حرص��ت ف��ي الس��نوات
األخي��رة على إبراز قوتها وحضوره��ا في العديد من
االحتفاالت السياسية والشعبية والدينية.
وأم��ا التحدي األبرز ،فيتعلق مبس��تقبل احلركة
في ض��وء املتغي��رات احلاصلة في لبن��ان واملنطقة،
فهل تستطيع احلركة التحول مجددا ً إلى إطار وطني
ش��امل كم��ا أرادها مؤسس��ها اإلم��ام موس��ى الصدر
وأن تك��ون صوتا ً لكل احملرومني ف��ي لبنان ،أم تبقى
محصورة في اإلطار املذهبي؟
قاسم قصير
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الجماعة اإلسالمية في لبنان تستقبل المهنئين بحلول عيد الفطر
في طرابلس

استقبلت قيادة اجلماعة اإلسالمية في طرابلس
املهنئني من أبن��اء طرابلس وفعالياتها السياس��ية
واالجتماعي��ة والثقافية وأعض��اء املجالس البلدية
واالختيار ،مبناس��بة حلول عيد الفطر الس��عيد في
قاعة مركزها بطرابلس.
وقد كان في اس��تقبال املهنئني كل من األس��تاذ

عزام األيوب��ي األمني العام للجماعة اإلس�لامية في
لبنان املس��ؤول السياس��ي للجماعة اإلسالمية في
طرابل��س والش��مال األس��تاذ ايهاب نافع ،مس��ؤول
اجلماع��ة اإلس�لامية في طرابلس األس��تاذ س��عيد
العوي��ك ،وع��دد من قي��ادة اجلماعة اإلس�لامية في
طرابلس.

في صيدا
مبناس��بة حل��ول عيد
الفط��ر املب��ارك اس��تقبلت
قيادة اجلماعة اإلس�لامية
ف��ي صي��دا واجلن��وب
املهنئ�ين ،حي��ث أ ّم��ت
الوفود الرسمية واحلزبية
والسياس��ية والعلمائي��ة
واالجتماعي��ة واالختياريه
مركز اجلماعة ،كذلك روابط
العائ�لات واجلمعي��ات
الكشفية وحشد من أبناء صيدا واجلوار.
وتقدم املهنئني النائب سليم خوري ،النائب السابق
أم��ل ابو زيد على رأس وفد من رؤس��اء بلديات ومخاتير
قضاء جزي��ن ،ممثل مفتي صيدا وأقضيتها الش��يخ علي
الس��بع أعني ،قاضي شرع صيدا الش��يخ محمد أبو زيد،
قاضي شرع صيدا الشيخ فادي احلريري ،مطران صيدا
ودير القمر للروم امللكيني الكاثوليك املطران الياس حداد،
متروبوليت صيدا وصور ومرجعيون للروم األرثوذكس
املط��ران الياس كفوري ،ممثل راعي أبرش��ية صيدا ودير
القم��ر للموارنة املطران مارون الع ّم��ار ،محافظ اجلنوب
الس��ابق نقوال بوضاهر ،وفد التنظيم الشعبي الناصري
برئاس��ة ناصيف عيس��ى ،وفد تيار املس��تقبل برئاس��ة
منس��ق التيار في اجلنوب الدكتور ناصر حمود ،أعضاء
املجل��س البلدي ملدينة صيدا ،رئيس قس��م نفوس لبنان
اجلنوبي وسام احلايك ،مأمور النفوس في صيدا ساندرا
ديب ،رئيس دائرة الس��جل العدلي ف��ي صيدا واجلنوب
املؤهل أول فراس معطي ،رئيس غرفة التجارة والصناعة
والزراعة في اجلنوب محمد صالح ونائبه عمر دندشلي،
رئيس بلدية بقسطا ابراهيم مزهر ،رئيس بلدية البرامية
ج��ورج س��عد ،رئيس بلدي��ة الهاللي��ة س��يمون مخول،
رئي��س بلدية مجدليون الي��اس معم��اري ،رئيس بلدية
عبرا ادغار مشنتف ،رئيس بلدية عني الدلب داني جبور،
وف��د ح��زب التحرير االس�لامي ،وف��د حرك��ة حماس في

اس��تقبلت قيادة اجلماعة اإلس�لامية في بيروت
املهنئني بعيد الفطر مبركزها في منطقة عائشة بكار،
وذلك صبيحة يوم اجلمعة أول أيام العيد.
وكان ف��ي طليع��ة املهنئني ممثل س��ماحة مفتي
اجلمهوري��ة الش��يخ ب�لال امل�لا ،وف��د ح��زب احلوار
الوطن��ي ،العمي��د خال��د ج��ارودي ،الدكت��ور فوزي
زيدان م��ع وف��د العائ�لات البيروتية ،عم��ر وعصام
غن��دور ،ممثل النائب ميش��ال مع ّوض ،الل��واء عامر
مشموشي ،ممثل شيخ عقل طائفة املوحدين الدروز،
ممث��ل التي��ار الوطني احل��ر احملامي رمزي دس��وم،

وف��د جتم��ع الرواب��ط الش��عبية ،مصطف��ى احلكي��م
رئي��س حزب النجادة ،فتح��ي صبيح رئيس جمعية
احملافظة عل��ى القرآن الكرمي ،رئي��س جمعية الواقع
مصطف��ى بنب��وك ،القاض��ي الش��يخ أحم��د درويش
الكردي ،القاضي الدكتور راشد طقوش ،وفد جمعية
اإلرش��اد واالصالح ،وفد جمعية االحتاد اإلس�لامي،
العقيد عمرو اليافاوي ،وفد حركة املقاومة اإلسالمية
(حماس) برئاسة أسامة حمدان وعلي بركة ،مخاتير
بي��روت ..مع حش��د من العلم��اء ،وش��باب اجلماعة
اإلسالمية ورجاالتها.

في عكار

صيدا برئاس��ة املسؤول السياس��ي أمين شناعة ،حركة
اجله��اد االس�لامي برئاس��ة ش��كيب العينا ،وف��د جبهة
التحرير الفلس��طينية برئاس��ة عضو مكتبها السياس��ي
صالح اليوس��ف ،وفد اجلبهة الدميقراطية برئاس��ة ابو
ايهاب ،وفد حزب الش��عب برئاس��ة غس��ان اي��وب ،وفد
اجلبهة الش��عبية ،وفد هيئة العلماء املس��لمني برئاس��ة
الش��يخ خالد عارفي ،وفد هيئة علماء فلس��طني برئاسة
الش��يخ علي اليوسف ،أبو أس��امة غزاوي (املرابطون)،
وف��د حركة فتح برئاس��ة ماهر ش��بايطة ،اللواء صبحي
أبو ع��رب قائد األمن الوطني الفلس��طيني ،الدكتور أحمد
غزاوي ،الدكتور هش��ام قدورة ،الدكت��ور نزيه نور الدين
البزري ،وفد رابطة أطباء صيدا ،وفد شرطة بلدية صيدا
برئاس��ة املؤهل بدر القوام ،وفد ميثل صندوق الزكاة في
صيدا ،وفد جمعية االحتاد االسالمي ،وفد جمعية مسجد
االم��ام علي برئاس��ة الش��يخ نزي��ه الكبي ،وف��د جمعية
ش��باب شرحبيل بن حس��نة برئاس��ة وليد السبع أعني،
جمعية بقس��طا برئاس��ة املهندس احمد حجازي ،رئيس
جمعية التعاون اإلنس��اني الدكتور فادي ش��امية ،وفود
كش��فية ،وفد فوج اطفاء صيدا برئاس��ة املالزم غضبان،
روابط عائلية ،جتمع املؤسس��ات األهلية برئاسة ماجد
حمت��و ،رئي��س حلق��ة التنمي��ة واحل��وار االس��تاذ امي��ل
اس��كندر ،الس��فير عب��د املولى الصل��ح ،ووف��ود علمائية
وشبابية واهليه من أحياء مدينة صيدا واجلوار.

في البقاع

اس��تقبلت اجلماع��ة اإلس�لامية ف��ي البق��اع ف��ي
مركزه��ا في برالي��اس ،بحضور مس��ؤولها التنظيمي
احل��اج مال��ك أبو ن��وح وقي��ادة اجلماعة ف��ي البقاع،

في بيروت

املهنئ�ين بعيد الفط��ر الس��عيد ،حيث حض��ر عدد من
الفعالي��ات الديني��ة واحلزبية والبلدي��ة واالختيارية
واالجتماعية ..وحشد من علماء املنطقة.

قي��ادة
اس��تقبلت
اجلماعة اإلسالمية في عكار
معالي وزير الدفاع يعقوب
الص��راف والنائب�ين وهبة
قاطيش��ا وأس��عد درغ��ام،
س��ماحة املفتي الشيخ زيد
زكريا ممثالً بالش��يخ خالد
اسماعيل ،وفد من مطرانية
ع��كار وتوابعه��ا لل��روم
األورثوذكس برئاس��ة األب
نايف أسطفان ،وفد من صندوق الزكاة في عكار برئاسة
احلاج جميل سيور ،رئيس احتاد بلديات اجلومة السيد
فادي برب��ر مع وفد من رؤس��اء البلدي��ات ،عضو املكتب
السياس��ي للتي��ار الوطني احل��ر جيمي جب��ور ،وفد من
القوات اللبنانية ضم عضو املكتب املركزي الدكتور نبيل
س��ركيس ،ومنس��ق عكار احملامي جان ش��دياق ،رئيس
إقليم عكار الكتائبي السابق روبير النشار ،منسق التيار
الوطني احلر في عكار طوني عاصي ،وفد من تيار العزم

برئاس��ة األستاذ أس��امة الزعبي ،وفد من جتمع مخاتير
عكار برئاس��ة عمر عائش��ة ،وفد جمعية التآلف برئاسة
املهندس محمد هاشم خضر ،املدرب الدولي فادي طراف
مع وفد من الرياضيني ،ولفيف من العلماء وش��خصيات
إعالمي��ة واجتماعي��ة ومخاتير وأعض��اء مجالس بلدية
ووفود شعبية من مختلف املناطق العكارية.
وكان عل��ى رأس املس��تقبلني مس��ؤول اجلماعة في
عكار األستاذ محمد هوشر.

في جبل لبنان
اس��تقبلت قيادة
اجلماع��ة اإلس�لامية
في جبل لبنان املهنئني
بعي��د الفطر الس��عيد
ف��ي مرك��ز الدع��وة
االسالمية في شحيم،
وكان ف��ي اس��تقبال
رئي��س
املهنئ�ين
مجلس محافظة جبل
لبن��ان املهندس محمد
ق��داح ،املس��ؤول السياس��ي عم��ر س��راج ،رئي��س مكتب
ش��حيم الش��يخ أحمد ف��واز ،رئيس مكتب احمل��ور احلاج
حس��ن قوبر ،وكان من أبرز املهنئني النائب الدكتور بالل
عب��د الل��ه ،وفد من احلزب التقدمي االش��تراكي برئاس��ة
وكي��ل داخلي��ة احل��زب الدكتور س��ليم الس��يد ،الدكتور
ربيع م��راد ممث�لاً النائب محم��د احلجار ،النائ��ب العام
للرهبانية املخلصية ورئيس دير املخلص األرشمندريت
نبي��ل واكيم عل��ى رأس وفد م��ن الرهباني��ة ،والراهبات
املخلصي��ات ،عضو املجلس االس�لامي الش��رعي االعلى
القاض��ي رئيف عب��د الله ،رئيس بلدي��ة دلهون املهندس
عل��ي أبو عل��ي ،رئي��س بلدي��ة كترمايا املهن��دس جنيب
حس��ن ووفد م��ن البل��دة ،أعض��اء املجل��س البل��دي في
ش��حيم ،وأعض��اء املجال��س البلدي��ة ف��ي ق��رى اإلقليم،
رئيس رابطة مخاتير الشوف املختار محمد عبد الرحمن
ش��عبان ،مخاتي��ر ش��حيم ،رئيس احت��اد بلدي��ات اقليم

اخل��روب الس��ابق الرائ��د املتقاعد محمد بهي��ج منصور،
وف��د من بلدة حصروت برئاس��ة الش��يخ دي��ب اجلعيد،
وفد من بل��دة داريا ،ولفيف من العلم��اء ،إلى جانب عدد
م��ن اجلمعي��ات واملؤسس��ات األهلية ومدي��ري املدارس
ومؤسسات املجتمع املدني.
وف��ي برج��ا اس��تقبلت قي��ادة اجلماعة اإلس�لامية
املهنئني في قاعة جامع الدمياس بحضور قيادة اجلماعة
ف��ي برجا ،ومن أبرز املهنئني رئيس بلدية برجا املهندس
نش��أت حميّة على رأس وفد البلدي��ة ،رئيس بلدية جدرا
األب جوزي��ف الق��زي ،رئي��س بلدي��ة البرجني االس��تاذ
عدنان أبو عرم ،مخت��ار البرجني ،وفد من مخاتير برجا،
األس��تاذ طون��ي القزي عل��ى رأس وفد من ح��زب القوات
اللبنانية ،وفد من حزب الطليعة ،رابطة متقاعدي قدامى
القوى العسكرية في برجا ،إلى جانب عدد من اجلمعيات
واملؤسسات األهلية وأبناء البلدة.
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تمزيق الديموغرافيا السورية عن طريق التهجير القسري
عندم��ا مت التوقيع في مؤمتر «آس��تانة  ،»4 -في
الراب��ع من أيار م��ن العام املاضي ،عل��ى مذكرة تفاهم
بني ال��دول الضامن��ة الثالث روس��يا وإي��ران وتركيا،
إلقام��ة مناط��ق «خف��ض التصعي��د» في س��وريا ،ظن
الكثي��رون أن إقام��ة ه��ذه املناط��ق ق��د تش��كل متهيدا ً
للتهدئة توصالً إلى حلول س��لميّة تنهي املأس��اة التي
بدأت قبل سبعة أعوام!
لم يكن أحد يتص ّور أن خفض التصعيد سيتح ّول
تصعي��دا ً عنيفاً ،يفتح الباب في النهاية على تغييرات
دميوغرافية واس��عة ،من ش��أنها أن تؤس��س لتمزيق
النس��يج االجتماعي واملذهبي في هذه املناطق األربع،
وه��ي :الغوط��ة الش��رقية  -مناطق معينة من ش��مال
محافظ��ة حمص  -مناط��ق معينة من جنوب ش��رقي
س��وريا  -محافظتا درعا والقنيط��رة  -محافظة إدلب
وأجزاء معينة من الالذقية وحماة وحلب.
كان األمر مثيرا ً لالس��تغراب واالستنكار ،ومنطلقا ً
لكثي��ر م��ن الش��كوك والظن��ون ،عل��ى خلفي��ة س��ؤال
مش��روع :كيف يس��مح جلماع��ات إرهابية م��ن القتلة
بأن حتص��ل بالتالي على احلماية ،وتخ��رج آمنة إلى
مناطق أخرى دون القبض عليها ومحاكمتها وعرضها
أمام الرأي العام ،لكن حافالت النظام اخلضراء ،كانت
تتولى دائما ً نقل هؤالء مع عائالتهم إلى مناطق أخرى
بع��د اتفاقيات ش��اركت فيها إلى جان��ب النظام الدول
الضامنة الثالث!
في هذا الس��ياق ،ما زال السؤال قائما ً أيضاً :كيف
أُخ�� ِرج املس��لحون اإلرهابيون م��ن اجل��رود اللبنانية
بعدم��ا ط ّوقهم اجلي��ش اللبناني ،وج��اءت احلافالت
اخلضراء املكيفة لتنقلهم كل تلك املسافة إلى دير الزور
وإدل��ب ،بعدما ه��دد األمريكيون بقط��ع الطريق عليهم
وقصف��وا قافلتهم حتذيراً ،كيف ج��رى ويجري كل هذا
دون توافر أي صور لهؤالء موقوفني أمام احملاكم؟!
ث��م كي��ف يخ��رج  1600عنصر م��ن «داعش» مع
أف��راد عائالته��م ،قب��ل عش��رة أي��ام ،في عملي��ة إجالء

منظم��ة وعلى م�تن  32حافلة من مخي��م اليرموك إلى
بادية الشام ،فيما تعلن وسائل اإلعالم التابعة للنظام
أن اجليش طرد عناصر تنظيم داعش؟!
لك��ن املرص��د الس��وري حلق��وق اإلنس��ان ،أعلن
عش��ية عملية اإلخ�لاء أن اتفاقا ً لوقف الن��ار ،عُ قد بني
ق��وات النظ��ام و«داع��ش» مهّ��د التف��اق عل��ى «إخالء
اإلرهابي�ين م��ن ه��ذه املنطق��ة ،وأن وقف إط�لاق النار
يش�� ّكل مقدم��ة إلج�لاء مقاتل��ي (داعش) إل��ى البادية
الس��ورية ،اس��تنادا ً إلى اتفاق جرى التوصل إليه قبل
بدء هجوم النظام»… غريب!
لن جند جوابا ً واضحا ً على ركام التساؤالت كيف
تتم اتفاقيات اإلجالء واالنتقال بني اإلرهابيني والنظام،
مدعوما ً أحيانا ً من الروس وأحيانا ً من اإليرانيني ،لكن
نظرة بانورامية على الدميوغرافيا السورية الراهنة،
س��رعان ما تبينّ أن احلرب وموجات النزوح واإلخالء
وإس��كان عناصر جديدة حتى من خارج سوريا ،على
ما ج��رى ويجري ف��ي محيط دمش��ق ،أدت إلى ظهور

معالم خريطة س ّكانية جديدة في سوريا!
وكالة الصحافة الفرنسية سبق أن نشرت تقريرا ً
هج��روا حتت ضغط املعارك،
يق��ول ،إنه مع مواطنني ّ
وم��ع اتفاقيات اإلجالء الش��املة أحيان��اً ،ومع أقليات
ف�� ّرت خش��ية التهدي��دات الطائفية ،وم��ع مجموعات
إثني��ة حلت في من��ازل وبل��دات إثنيات أخ��رى ،ومع
مدن ُف ّرغت بكاملها من الس��كان ،تب��رز هذه اخلريطة
الس��كانية اجلدي��دة في وق��ت ال يلوح ف��ي األفق ،كما
تظهر استطالعات أجريت بني السكان ،أيّ أمل بعودة
جمي��ع النازحني والالجئني ،البالغ عددهم أحد عش��ر
مليونا ً داخل سوريا وخارجها.
ويضي��ف التقري��ر أن��ه ف��ي تفاصي��ل اخلريط��ة
اجلديدة أدت املعارك والتهديدات على امتداد سنوات
احلرب ،إلى طرد منهجي ملعارضي النظام وغالبيتهم
م��ن املس��لمني الس�� ّنة م��ن مناط��ق ع��دة ،وجت ّمع��ت
األقلي��ات في مناطق أخرى ،وباتت املناطق تقريبا ً من
لون طائفي واحد ،وفي ظل مآس��ي احلرب وذكرياتها

عودة الحراك االحتجاجي في رام الله ..هل يمتد إلى مناطق الضفة؟
بش��عاراتٍ صريح�� ٍة ،هت��ف احملتج��ون ف��ي مدينة
رام الل��ه م��ن أجل رف��ع العقوبات الصادرة عن الس��لطة
الوطني��ة الفلس��طينية بح��ق أهال��ي قط��اع غ��زة .وبعد
هدو ٍء اس��تمر سنوات ،عاد الفلس��طينيون إلى االحتجاج
ف��ي امليدان الرئيس��ي للمدين��ة ،واملعروف باس��م «دوار
املن��ارة» .وابتدأ االحتجاج بش��عار «هل ُي َ
كاف��أ الصمود
بالعق��اب؟» ،قب��ل أن ينته��ي بهت��اف «بدن��ا تش��يلو
هاحلصار» ،في إشار ٍة إلى احلصار املفروض من السلطة
الفلس��طينية .واس��تمر احملتج��ون حتى س��اعة متأخرة
من مس��اء يوم األحد (10حزي��ران) ،مردّدين ش��عاراتٍ
تطالب الفلسطينيني بالعودة إلى احلل الثوري ومقاومة
احملتل ،وأخرى تطالب بالوحدة الوطنية ،وكذلك ُو ِّجهَت
ش��عارات ضد الرئيس الفلسطيني ،محمود عباس وضد
التنسيق األمني مع سلطات االحتالل ،فضلاً عن شعاراتٍ
ُ
حت��ث أهالي الضفة الغربية لالنتف��اض ضد العقوبات.
واس��تمرت التظاه��رات ،عل��ى الرغ��م من ق��رار احلكومة
منعها ،وقوبلت بقمع شديد من قوى األمن.
ج��اء احل��راك االحتجاج��ي ف��ي رام الل��ه محاول�� ًة
للوق��وف ضد ع��دد من العقوب��ات االقتصادي��ة املرتبطة
بحس��وماتٍ من الروات��ب ،وإحالة موظفني إل��ى التقاعد
املبك��ر ،وإيق��اف موازن��اتٍ تش��غيلي ٍة ملراف��ق حكومي��ة،
وجتمي��د حتوي�لات مالي��ة ،وف��رض ضرائ��ب ،وقط��ع

مخصص��ات مالي��ة ع��ن املعوزين ف��ي قطاع غ��زة .ل ّكن
الس��ياق الفلس��طيني يصعب فيه فص��ل االقتصادي عن
السياسي واالجتماعي ،سيما أن الوضع السياسي الذي
يعاني منه الفلس��طينيون اليوم ،يشهد تطوراتٍ خطير ًة
متس وجود الفلسطينيني في كل مكان ،وذلك مع تعاظم
ّ
اس��تبداد احلكومة اإلس��رائيلية التي ُتوصف بـ «حكومة
اس��تيطان» ،واملغاالة ف��ي انحي��از اإلدارة األميركية إلى
ص��ف السياس��ة اإلس��رائيلية؛ الذي ب��رز أخي��را ً مع نقل
الس��فارة األميركية إلى القدس ،وتف��رغ األنظمة العربية
ملمارس��ة الدكتاتورية على ش��عوبها من جهة ،والهرولة
نحو التطبيع مع إسرائيل من جهة ثانية.
ُ
تق��ف الس��لطة الفلس��طينية ،احملكوم��ة بع��دد م��ن
االتفاقات السياسية واالقتصادية مع احملتل ،واملسؤولة
ع��ن تدهور األوضاع االقتصادية واإلنس��انية في الضفة
الغربي��ة وقط��اع غ��زة ،ب�ين مطرقة إس��رائيل وس��ندان
ترام��ب وعصا هرولة األنظمة العربي��ة نحو التطبيع ،إذ
ال تزال الس��لطة التي ال متلك س��يطر ًة على موارد وال على
سكان ،وال على حدود ،وال على اقتصاد ،لم تصل بَع ُد إلى
قناع ٍة ،بأن صالحياتها ال تعدو صالحياتِ ُس��لط ٍة بلدي ٍة
ومبسؤولي ٍة أمنية ،ال تتجاوز حماية أمن احملتل.
ولهذا انصب��ت هتافات احملتجني ف��ي رام الله ،بعد
تأكيد أن الفلس��طينيني ش��عب واحد ،ولديهم «ه ٌّم وع ّد ٌو
ومصي ٌر واحد» ،على ترديد عباراتٍ
مث��ل «م��ن غ��زة ألُم الرش��راش..
ع��اش امل��د الث��وري ع��اش» ،و«ي��ا
مق��اوم ف ّوضن��اك ..الش��عب كل��ه
حلي
مع��اك» ،و«حتيّتن��ا ثوريّ��ةّ ..
الش��جاعية» ،و«ث��ورة ث��ورة ع
احملت��ل ..غير الث��ورة ما ف��ي حل»،
و«فليسقط غصن الزيتون ..ولتحيا
البندقي��ة» ،و«زاد احل��د وطف��ح
الكيل ..يا انتفاضة ش��يلي ش��يل»،
ما يعن��ي أننا أم��ام ح��راكٍ يتجاوز
جتزئة أوسلو االس��تعمارية ،وغير

بقلم :إيهاب محارمة
مناطقي ،ومؤمن بأن ه ّم ومصير الفلسطينيني واح ٌد أينما
صع��ب ،إذ يحتاج تكاتفا ً
حلّوا ،وه��ذا بحد ذاته امتحانٌ
ٌ
احتجاج ّيا ً للتنس��يق بني االحتجاجات الفلسطينية ،في
حيفا ورام الله وغزة.
َ
ح��راك رام الل��ه اجلدي��د ،غي�� ُر مفص��و ٍل ع��ن
وألن
االحتجاجات الواس��عة التي انطلقت في أعوا ٍم س��ابق ٍة،
ول��ك ٍل منه��ا خصوصيت��ه ،ومنه��ا احتجاجات الش��باب
ع��ام  ،2012واحتج��اج موظف��ي وكالة غ��وث الالجئني
الفلسطينيني «أونروا» عام  ،2014واحتجاجات املعلمني
الفلس��طينيني ع��ام  ،2016يأتِي هذا احل��راك ليفيد بأنه
ٌ
«حراك مس��تق ٌل ،ومن الش��عب الفلس��طيني إلى الشعب
ً
ً
الفلس��طيني ،وأنه ليس جزءا من أحد ،وليس حكرا على
الفلسطيني ،في
أحد ،ويهدف إلى حش��د طاقات الشعب
ّ
ُكل م��كان ،ويهدف إل��ى إلغاء العقوب��ات املفروضة على
س��كان قطاع غ��زة» .وبذلك ب��دا أننا أمام حراك ش��عبي
يواجه سياس��ات السلطة الفلسطينية في قطاع غزة ،وال
يواجه سياساتها في الضفة الغربية.

املريرة ،من الصعب تص ّور ما ميكن أن يعيد النس��يج
املذهبي إلى ما كان عليه.
ومن��ذ م��دة يتفق ع��دد م��ن اخلبراء في الش��ؤون
الس��ورية على أن س��وريا تعرضت في أعوام احلرب،
لعملي��ة تغيير دميوغرافية سياس��ية وإثنية ،انطالقا ً
من استراتيجية طرد املعارضني على قاعدتي االنتماء
السياس��ي والطائفي؛ فالنظام حرص دائما ً على طرد
كل م��ن يعتبرهم معارضني؛ خوفا ً من أن يش�� ّكلوا في
املستقبل منطلقا ً لثورة جديدة!
كان عام  2015محطة بارزة في التهجير املتقابل
عل��ى أس��س مذهبي��ة ،فبموج��ب اتف��اق ب�ين النظام
وفصائ��ل املعارض��ةُ ،ن ّظم��ت عملية إج�لاء اآلالف من
أهالي قريتي الفوعة وكفريا الش��يعيّتني ،اللتني كانتا
محاصرت�ين م��ن الفصائ��ل اإلس�لامية في إدل��ب ،في
مقاب��ل إج�لاء اآلالف من بلدتي مضاي��ا والزبداني في
ضواحي دمشق اللتني كانتا محاصرتني من النظام!
ورغم أن الرئيس بش��ار األسد قال يومها ،إن هذه
العملي��ة ه��ي «مج��رد تهجير إجب��اري مؤق��ت» ،غير
أنها س��تكون منوذج��ا ً يحتذى في مناط��ق أخرى ولو
م��ن غير اتفاقي��ات ،حيث يق��ول اخلبير في الش��ؤون
الس��ورية فابري��س باالنش ،إن كل األط��راف تورطت
ف��ي تدمي��ر اخلريط��ة الس��كانية األصلي��ة ونس��جت
خريطة جديدة!
أح��د األس��اتذة ف��ي جامعة عفري��ن ال��ذي انتقل
إل��ى كوبان��ي يق��ول لوكال��ة الصحاف��ة الفرنس��ية:
نحن نخش��ى م��ن فتنة عربي��ة  -كردي��ة .صحيح أن
العرب س��وريون ومن ضحايا التهجير ،لكن إذا كانوا
سيس��توطنون عفري��ن رغم��ا ً ع��ن إرادة أهله��ا ،فه��ذا
سيفتح األبواب على صراع قومي في النهاية.
وحت��ى ه��ذه اللحظة ،ورغ��م التوضيح��ات التي
قدمه��ا وزير اخلارجية وليد املعل��م حول القانون رقم
 10الذي صدر أخيراً ،الذي مينح مهلة محددة للسكان
الس��وريني املهجرين إلثبات ملكيتهم ،وخصوصا ً في
املناط��ق املدمرة تدمي��را ً كامالً ،حت��ت طائلة مصادرة
ه��ذه األم�لاك ،تتضاع��ف املخ��اوف وتتع ّم��ق ،من أن
يك��ون من املس��تحيل إعادة نس��يج اخلريط��ة اإلثنية
الس��ورية إل��ى ما كانت علي��ه ،مبا يعن��ي أن املجتمع
الس��وري املمزق س��يبقى دائما ً عرض��ة لالضطرابات
واملشكالت!}

اس��تمر احلراك ،على الرغم من أن احملتجني فوجئوا
بيافط��اتٍ وش��عاراتٍ انتش��رت بينهم ،تهت��ف «بالروح
بالدم نفديك يا عباس» ،و«االنقالب سبب كل املصايب»،
و« 17مليار دوالر مت إنفاقها من قبل السلطة على غزة»،
بينما قابل احملتجون ذلك بشعاراتٍ أخرى ،مثل« :مجلس
وطن��ي كيف وليش ..في رام الل��ه وحتت اجليش» ،و«يا
حري��ة وينك وين��ك ..هاي الس��لطة بيننا وبين��ك» ،و«يا
عب��اس ُط ّل وش��وف ..هي الضفة ع املكش��وف» ،إضاف ًة
إلى يافط ٍة حملت تعبيرا ً واضحا ً مفادها بأننا أمام أطول
خلل فني ف��ي التاريخ ،وذلك في إش��ار ًة إلى تصريحات
الرئي��س الفلس��طيني ف��ي خت��ام املجل��س الوطن��ي
الفلس��طيني في أيار املاضي ،بأن رواتب موظفي القطاع
فني .وألن
س�� ُتصرف غ��دًا ،وأن ما يق��ف أمامها هو خل�� ٌل ٌ
احلراك العابر لالس��تقطابات السياسية واأليديولوجية
أضح��ى حال�� ًة موجود ًة ف��ي الس��ياق الفلس��طيني ،فقد
ش��عبي
جنح��ت ه��ذه احلراكات ف��ي التأس��يس لتفاع ٍل
ٍ
عفوي فلسطيني .ل ّكن تبقى هذه احلركات ُتواجه أسئلة
ٍ
صعبة ،مثل االنتشار إلى مدن غير رام الله ،والقدرة على
االلتح��ام مع احتجاج��ات أخرى للفلس��طينيني في غزة
والقدس واألرض احملتلة عام  ،48ورفع س��قف املطالب،
لتش��مل قضايا وطنية أخ��رى ،وانضمام فئاتٍ أخرى من
املجتم��ع ،مثل احلركة الطالبية ،واملجموعات الش��بابية
املس��تقلة ،والنقاب��ات ،واملس��تقلني ،وفئ��ات اجتماعي��ة
غير محس��وبة على الطبقة الوس��طى ،من قبيل س��ائقي
السيارات العمومية ،وأصحاب احملالت التجارية}.

آليات عسكرية تركية تدخل منبج السورية
ق��ال وزي��ر اخلارجي��ة التركي مول��ود جاويش أوغل��و إن «جنودنا س��يدخلون منبج خط��وة بخطوة،
وس��يجري تطهيرها من وحدات حماية الشعب الكردية ومتش��ددي حزب العمال الكردستاني بأسرع وقت
ممكن» .وأفاد مراسلون في ريف حلب بدخول آليات عسكرية تركية إلى منطقة عون الدادات في ريف منبج
(شرقي حلب).
وذكرت القوات املسلحة التركية -في تغريدة عبر تويتر -أن اجليشني التركي واألميركي باشرا تسيير
دوريات مس��تقلة في منطقة منبج ،وأضافت أن الدوريات املستقلة يجري تسييرها على طول اخلط الواقع
بني منطقة عملية درع الفرات ومنبج.
وذكر اجليش التركي أن تسيير الدوريات املستقلة يأتي التزاما ً باملبادئ األمنية وخريطة الطريق التي
جرى االتفاق عليها بني اجلانبني التركي واألميركي حول منبج.
وأش��ارت مصادر محلية إلى أن الدوريات س��ارت على طول خط نهر الس��اجور الذي يفصل بني مدينة
جرابلس اخلاضعة لسيطرة اجليش السوري احلر ،ومدينة منبج ،واستمرت نحو ثالث ساعات}.
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أحيت يوم القدس العالمي
عربية
وإسالمية َ
ّ
دول ّ

أحيت جماهير عدة في دول عربية وإس�لامية يوم
الق��دس العاملي الذي يوافق اجلمعة األخيرة من ش��هر
رمضان املبارك ،فش��هد كل من الع��راق واليمن ولبنان
وإي��ران مس��يرات كب��رى ،وش��هدت الهند وباكس��تان
وماليزيا وتركيا مظاهرات لتأكيد إسالمية القدس.
فف��ي مهرج��ان كبير نظ��م آالف العراقيني مس��يرة
ش��رقي بغ��داد دعم��ا ً للقضي��ة الفلس��طينية .وحس��ب
ش��هود عي��ان تظاه��ر املئ��ات م��ن فصائ��ل مختلفة من
احلشد الش��عبي وهم يحملون رايات تدعو إلى حترير
القدس.
وحم��ل املش��اركون في املس��يرة األع�لام العراقية
والفلسطينية ،وصورا ً لشهداء فلسطينيني ارتقوا خالل
األسابيع املاضية في غزة.
وفي العاصم��ة اليمنية صنعاء ،انطلقت مس��يرة
في ش��ارع الستني إحياء ليوم القدس ،وأكد املشاركون
أن القدس س��تبقى عاصمة فلسطني ،مش��يرين إلى أن
فلسطني ستبقى القضية املركزية لألمة.
وفي إسطنبول انطلقت من جامع الفاحت التاريخي
مظاهرة شارك فيها آالف األشخاص ،إحياء ليوم القدس
العاملي ،وللتنديد بنقل السفارة األميركية للقدس.
ورفع املتظاه��رون الفتات تندد بالق��رار األميركي
والقتل الذي يتع��رض له املدنيون الغزيون ،كما رددوا
ش��عارات تندد بصمت املجتم��ع الدول��ي وتواطئه مع
إسرائيل.

وفي باكس��تان ،احتش��د مئات الباكس��تانيني في
العاصمة إس�لام آباد وفي مدن أخ��رى للتظاهر إحياء
لي��وم القدس ،وخالل التظاهرة في إس�لام آباد أحرقت
دمية على شكل الرئيس األميركي دونالد ترامب إضافة
إلى حرق العلم اإلسرائيلي.

ونظم مئات املس��لمني في ش��مال الهن��د مظاهرات
غاضب��ة مبناس��بة ي��وم الق��دس العامل��ي .وخرج��ت
مظاه��رة حاش��دة في مدين��ة «س��ريناغار» ف��ي إقليم
كش��مير عق��ب صالة اجلمع��ة ،حيث جاب املش��اركون
الشوارع ورددوا شعارات تندد بأميركا وإسرائيل.

مسيرة في رام الله تطالب عباس برفع الحصار عن غزة
ش��ارك نحو أل��ف فلس��طيني مبس��يرة احتجاجية ف��ي رام الل��ه  ،مطالبة
الرئيس محمود عباس بتحمل مس��ؤولياته جتاه س��كان غ��زة ورفع العقوبات
عن القطاع .وس��ار املشاركون في املسيرة وسط ش��وارع رام الله وهم يرددون

هتافات تطالب بدفع رواتب موظفي قطاع غزة ،ووقف احلصار املفروض عليها
ورفع��وا الفتات كتبوا عليه��ا« :مطالبنا واضحة ..عقوباتك��م فاضحة ..ارفعوا
العقوبات».
واتخذت الس��لطة الفلس��طينية مجموعة من اإلجراءات شملت إحالة آالف
املوظفني في القطاعني املدني والعس��كري في قطاع غزة إلى التقاعد اإلجباري،
ولم تدفع الس��لطة س��وى خمس�ين في املئة من رواتب املوظفني للش��هر الثاني
على التوالي.
واتخ��ذت هذه اإلجراءات بعد تعثر إمتام املصاحلة التي رعتها مصر العام
املاض��ي ب�ين حركتي فت��ح وحماس التي تس��يطر على قطاع غزة من��ذ أكثر من
عشر سنوات.
وحس��ب وكالة «معا» ،فإن املتظاهرين طالبوا أيضا بإلغاء اتفاقية أوسلو
وكل االتفاقي��ات املتعلق��ة به��ا ،ف��ي ظ��ل اس��تمرار ما وصف��وه بسياس��ة القتل
واإلجرام اإلسرائيلية ،كما هتفوا مطالبني بإنهاء االنقسام السياسي ،وبتحقيق
الوحدة الوطنية}.

حماس والثورة السورية ..الظرف الواحد وسوء الفهم
ال يوجد أيّ تع��ارض أو تناقض أصلي بني القضية
الفلس��طينية والث��ورة الس��ورية ،ولك��نّ التعارض��ات
الظاه��رة طارئ��ة بحك��م الظ��رف املوضوع��ي واخت�لال
موازين القوى واهتراء الدول العربية واحتكامها للشرط
االس��تعماري .وفي األس��اس ،هذا س��بب وجود قضيتنا
نح��ن الفلس��طينيني وط��ول أمدها ،وهذا س��بب املأس��اة
الس��ورية وطولها من بعد قيام الث��ورة العادلة واحمل ّقة.
ومهم��ا كان��ت أخطاؤن��ا الذاتي��ة ،ومهم��ا كان حجمه��ا،
وكيفما ع ّززت من مش��كلتنا ،فإ ّنها تظل هامش��ا ً بالنسبة
إلى الظرف املوضوعي املتعلق باختالل موازين القوى..
اإلش��كال أ ّنن��ا حني نتمرك��ز حول الوج��ع الذاتي ،ال
يغيب ع ّنا ،في نقدن��ا وعتبنا لغيرنا ،الظرف املوضوعي
احمليط فحس��ب ،ب��ل ظرفنا وتاريخنا الثوري نفس��ه ،إذ
يغلب الشعور بالوجع على الظرف الثوري الذاتي.
نحن الفلس��طينيني مثالً ،كثيرا ً ما ترتكس سجاالتنا
في وه��م اللحظة الراهن��ة؛ معتقدي��ن أن التاريخ بدأ من
عندها ،أو ترتكس في واقع التقسيم والتجزئة املناطقية.
وكثيرا ً ما نتوهم أن الش��عوب العربية ،أو مناطق أخرى
متجس��دة في الواق��ع من وحدة
داخ��ل فلس��طني ،هياكل
ّ
موضوعي��ة واح��دة ميكنها أن تخرج لنصرتنا «بكبس��ة
ز ّر» .فاملش��كلة إذن؛ ف��ي غي��اب وعين��ا الذات��ي بظرفن��ا
وتاريخنا ،واستنادنا إلى تص ّورات متوهّ مة عن اآلخرين
واحملي��ط ،ومبا يعني من جهة مقابلة عن أنفس��نا أيضاً.
والفهم اخلاطئ يعني دائما ً توقعات خاطئة وسياس��ات
خاطئة وسوء إدارة ملجمل عالقاتنا!
أخي��را ً ظهرت تصريحات متتالي��ة لعدد من قيادات
حم��اس فيها ت��ودّد إليران ،وب��دت كأنّ فيها اعت��ذارا ً عن
دعم حم��اس الفعلي من قبل للثورة الس��ورية .وبالرغم
م��ن تأكيد بع��ض تل��ك التصريح��ات أن حم��اس خارج
سياس��ات احمل��اور ،وأ ّنه��ا حتتفظ أو تس��عى لالحتفاظ
بعالقات جيدة م��ع كل الفرقاء املتخاصم�ين في اإلقليم،
وأ ّنه��ا ال تدع��م طرفا ً بعينه ف��ي الصراع��ات اإلقليمية أو

واستخدمت السلطات الهندية الغاز املدمع لتفريق
املتظاهري��ن في املدينة ،تخوفا ً م��ن حتويل انفصاليني
كشميريني املظاهرات إلى أعمال عنف.
وف��ي إيران ،خ��رج اآلالف ف��ي تظاهرات حاش��دة
إحياء ليوم القدس العاملي.
وذكرت وس��ائل إعالم إيرانية أن مظاهرات كثيرة
خرج��ت ،ورفع املش��اركون فيها الفتات دعم ملس��يرات
العودة ومقاومة االحتالل ،ورددوا شعارات تندد بنقل
السفارة األميركية إلى القدس.
وق��ال الرئي��س اإليران��ي حس��ن روحان��ي به��ذه
املناس��بة إن هدف كل املس��لمني هو حترير القدس وكل
فلس��طني ،وأضاف أن إس��رائيل ل��ن تنع��م باألمان في
املنطقة ،وأن الشعب الفلسطيني سيعود إلى أرضه.
ويع��ود تنظيم املس��يرات في يوم الق��دس العاملي
إلى ع��ام  ،1979حي��ث نظمت أول مس��يرة في طهران
بأمر اخلميني ،دعما للقضية الفلسطينية.
وفي ماليزيا ،طالب متظاه��رون الواليات املتحدة
مبراجع��ة موقفه��ا جتاه إس��رائيل ،في مذكرة ُس��ـلمت
للس��فارة األميركية مبناسبة مس��يرة القدس ،وشارك
ف��ي املظاه��رة ممثل��ون ع��ن مختل��ف أطي��اف املجتمع
املاليزي.

األهلي��ة ،إال أنّ تل��ك التصريح��ات ُفهم��ت م��ن ناش��طني
س��وريني في إط��ار الثورة الس��ورية على أ ّنه��ا غطاء من
حماس للسلوك اإليراني في سوريا .وهذا النقد بهذا القدر
مقبول ،بيد أ ّنه بلغ ح ّد إس��قاط حماس مبدئ ّيا ً وأخالق ّياً،
وهو بذلك ُيغفل الظرف الثوري السوري نفسه!
الظرف الثوري الس��وري لم يكن منف�� ّكا ً عن موازين
الق��وى املختلّ��ة ،وم��ن ذل��ك اضط��رار الثورة الس��ورية
للداعمني اإلقليميني والدولي�ين ،الذين ال ميكن القول أبدا ً
إن متويلهم للثورة باملال والسالح لم يكن مسيّساً ،كذلك
ال ميك��ن الق��ول إنّ القوى االس��تعمارية التي اس��تباحت
أ ّمتن��ا وس��حقت ش��عوبنا وس��فكت دماءنا ،ثم ش��رطت
األنظم��ة التي نثور عليها اليوم بش��رطها االس��تعماري،
ال ميكن القول إ ّنها اس��تحالت فجأة إلى مالئكة أطهار في
دعمه��ا الثورة الس��ورية ،كما أن بعض ال��دول اإلقليمية
التي تآم��رت عل��ى الث��ورات العربية في تون��س وليبيا
واليم��ن ومص��ر ،ب��ل وم ّول��ت س��حق الث��ورة املصري��ة
واس��تباحة الع�� ّزل ف��ي ش��وارع مص��ر؛ ملصلحة أبش��ع
انقالب عس��كري في تاريخنا احلديث ..ال ميكن القول إنّ
هذه ال��دول كانت متعاطفة مع مطالب الثورة الس��ورية
العادلة ،أو متعاطفة مع فكرة الثورة!

بقلم :ساري عرابي
هذا جان��ب مما اضطرت إلي��ه الثورة الس��ورية ،أو
تلب��س ظرفها الث��وري ،وهو جانب ال يخ��دش في عدالة
الثورة وأحقية مطالبه��ا وفكرتها ووجودها ،وهو جانب
ل��م ينتقده أح��د من مؤي��دي الثورة في مجالن��ا العربي،
إلدراكن��ا جميع��ا ً اخت�لال موازي��ن القوى ،بل ص��ار هذا
اجلان��ب ُيس��تحضر الي��وم في مناقش��ة اخلط��اب الذي
ُيسقط فيه بعض نشطاء الثورة السورية حماس مبدئ ّيا ً
وأخالق ّياً ،مستندين إلى اضطرار حماس للدعم اإليراني،
أو إط�لاق حم��اس لتصريح��ات ال تب��دو ف��ي تودده��ا
لإليرانيني أو محورهم مراعية للوجع السوري.
اإلس��قاط عل��ى أس��اس املب��ادئ واألخ�لاق يعن��ي
بالضرورة االس��تناد إلى أرضية بريئ��ة متاما ً  -ومن كل
وجه  -مما ُيعاب على اآلخرين ،كالتم ّول من مستعمر أو
قاتل أو متآمر على الثورات .ولست أدري ما الذي يجعل
التم ّول من أمريكا مس��ألة خاضعة لالختالف السياسي
 كما ق��رأت لبعضهم  -بينم��ا التم ّول من إيران مس��ألةخاضعة للنقد املبدئي!
إنّ أي تأويل أو تكييف لهذا السلوك الذي يتلبّس به
صاح��ب اخلط��اب املبدئي هو
التفاف على املب��دأ ،إذ ال معنى
للتفريق بني التم ّول والتعويل
وإقامة الصداقات والتحالفات،
وب�ين التصريح��ات الت��ي
تثن��ي عل��ى املم�� ّول ،فإ ّم��ا أن
النقاش في املب��دأ ،وإ ّما أ ّنه في
التفاصي��ل التي ُتعامل بقدرها
وال تستأهل إس��قاط صاحبها
أخالق ّياً.
إنّ نش��طاء الث��ورة
الس��ورية الذي��ن يس��قطون

حم��اس ينس��ون أن ه��ذه األخيرة مت�� ّر بظرف ال يش��به
ظرفه��م الث��وري فق��ط ،ب��ل هو أقس��ى وأصع��ب ،فهي ال
تتع��رض فقط حلصار محكم في غ ّزة من النظام املصري
الذي م ّوله بعض مم ّولي الثورة الس��ورية ،ولكنها فعل ّيا ً
تتع�� ّرض حلصار اقتص��ادي كامل ،ميتنع في��ه من يظنّ
البعض أ ّنهم أصدقاء لها عن دعمها ،في وقت يجري فيه
الترتيب خلطة تصفوية للقضية الفلس��طينية ،ويراد في
ّ
اخلطة
سياقها إما سحق حماس أو تركيعها وج ّرها لهذه
كما حصل مع عرفات بعد حرب اخلليج عام .1991
حس��نا ،الكثي��ر ميك��ن قول��ه ف��ي ه��ذا الص��دد ،وال
س��يما في مناقش��ة ما يطرح م��ن مقارنات ب�ين القضية
الفلسطينية والثورة الس��ورية ،أو بني العدوان اإليراني
على األمة وبني املش��روع الصهيوني ال��ذي باتت ترتهن
إليه اليوم وبش��كل مكش��وف دول أساس��ية في املنطقة،
م��ا يجعل من هذه املقارنات مح��ض حماقة ال معنى لها،
وغير ذلك مما يدور في هذه السجاالت.
فبمنط��ق التقس��يم والتجزئ��ة ال��ذي نعان��ي من��ه
جميع��ا ،حتتل «إس��رائيل» أرضا س��ورية ،و ُيفترض أن
النظام الذي قامت علي��ه الثورة ،ليس أكثر عداء للمحتل
األجنبي من الثورة نفس��ها ،و ُيفترض أن قوى أساس��ية
في الثورة تشكك في مصداقية عداء النظام لـ«إسرائيل»
وتتهم��ه ببي��ع اجلوالن .ومبنط��ق الثورة نفس��ها ،فإ ّنها
قام��ت على النظام القدمي ،وعل��ى كل الظروف واألوضاع
الت��ي أوجدها ،أو أوجدت��ه ،وبداهة فإنّ النظ��ام العربي
برمت��ه ،والس��وري منه ،م��ن أس��باب ضياع فلس��طني،
ونح��ن اليوم ف��ي ذكرى هزمي��ة ع��ام 1967؛ ينبغي أن
نذ ّك��ر بأنه لم يك��ن حينها للفلس��طينيني دولة وال جيش
هُ زم في تلك احلرب!
إنن��ا إذن ،نح��ن املس��تضعفني وأصح��اب القضايا
العادل��ة ،ضحايا الظرف نفس��ه؛ إج��رام العالم ،ورداءة
احلالة العربية ،واختالل موازين القوى ،وإن هذا الظرف
نفسه يخلق بيننا تناقضات ثانوية طارئة وغير أصيلة،
ويضطرنا إلى سياس��ات نعيبها عل��ى غيرنا وال يختلف
فيها إال التفاصي��ل والعناصر ،وحينئ��ذ ينبغي أن نبدع
خطاب��ا ً نقديّ��ا ً ال يغفل ذل��ك ،فإدراك هذا الظ��رف ال يعني
صوابية سياس��ات حماس وال غيره��ا ،ولكنه يعني على
وضع مثل هذه السياس��ات في إطارها الدقيق ،وبالتالي
نقدها بشكل صحيح}.
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إسرائيل تقصف غزة والمقاومة تر ّد ..وبيان من حماس
أغ��ارت الطائ��رات احلربية اإلس��رائيلية على موقع
للمقاومة الفلس��طينية بثالثة صواري��خ ،في مدينة رفح
جنوب قطاع غزة احملاصر إسرائيليا منذ  12عاماً.
وأف��اد الناطق باس��م اجلي��ش اإلس��رائيلي أفيخاي
أدرعي ،ف��ي تغريدات له عل��ى «تويتر» ،ب��أن «مقاتالت
حربية قامت الليلة باستهداف ثالثة أهداف داخل مجمع
عسكري تابع حلماس جنوب قطاع غزة».
وأوضح أن القصف اإلس��رائيلي ملوق��ع املقاومة في
رف��ح ،جاء «ردا ً عل��ى مواصلة إطالق الطائ��رات الورقية
والبالونات باجتاه األراضي اإلسرائيلية».
وش��دد أدرعي على أن جيش االحتالل «مصمم على
مواصل��ة التحرك بش��كل متصاع��د ضد ه��ذه األعمال ما
دامت هناك حاجة وباس��تخدام وسائل متنوعة» ،محمالً
«حماس املس��ؤولية ع��ن كل ما يجري في قط��اع غزة أو
ينطلق منه ،كما ستتحمل التداعيات».

خليجية
في إطار صفقة القرن ..عباس يرفض أموا ًال
ّ
أفادت صحيفة إسرائيلية بأن الرئيس الفلسطيني
محم��ود عباس أوضح مبا ال يدع مجاال ً للش��ك رفضه
التعاون م��ع مب��ادرة أميركية جلمع متوي��ل من دول
اخلليج إلعادة إعمار قطاع غزة.
ونقلت «هآرتس» أن عباس يرى في هذه املبادرة
مؤام��رة ته��دف إلى فص��ل غزة سياس��يا ً ع��ن الضفة
الغربية ،في إطار ما يسمى صفقة القرن.
ومن املتوقع أن يزور وفد أميركي دوال ً عربية خالل
األيام املقبلة ،ويتألف هذا الوفد من املبعوث الرئاسي

اخلاص للشرق األوسط جيسون غرينبالت ،وجاريد
كوش��نر صه��ر الرئي��س دونال��د ترامب ومستش��اره
اخلاص.
وحس��ب معلومات حصلت عليه��ا الصحيفة فإن
الس��لطة الفلس��طينية تواصل��ت م��ع ال��دول املعنية،
وحذرتها من خطورة التعاون مع املش��روع األميركي
الهادف للترويج لصفقة القرن األميركية اإلسرائيلية.
وفي وقت سابق ،نقلت ذات الصحيفة عن مصادر
إس��رائيلية وعربية قولها إن إدارة ترامب ستطلب من

دول اخلليج استثمار مليار دوالر في قطاع غزة بهدف
تهدئة الوضع أمنياً ،وتهيئة الس��احة قبل اإلعالن عن
ما يسمى صفقة القرن.
وقالت أيضا ً إن اإلدارة األميركية ستسعى إلقناع
هذه الدول باس��تثمار م��ا بني خمس��مئة مليون دوالر
وملي��ار دوالر ف��ي غ��زة ،لتنفي��ذ مش��اريع اقتصادية
طويلة األمد.

مضيعة للوقت

وكان املتحدث باسم الرئاس��ة الفلسطينية نبيل

وأكد مراسلون استهداف طائرات االحتالل احلربية
ملوقع للمقاومة بصاروخني ،ش��رق مخيم جباليا ش��مال
قطاع غزة ،كم��ا قصفت الطائرات موقع��ا ً ثالثا ً للمقاومة
في احملافظة الوسطى ،ورابعا ً غربي مدينة غزة.
ووف��ق معادل��ة «القص��ف بالقصف» الت��ي أعلنتها
فصائ��ل املقاوم��ة الفلس��طينية ،فق��د ردت املقاومة على
الع��دوان اإلس��رائيلي ،بإط�لاق نح��و  11صاروخ��ا ً من
عيار  ،107وفق ما أفاد به مصدر فلسطيني مطلع ،حيث
أوضح أن تس��عة من صواريخ املقاومة استهدفت موقع
«كرم أبو سالم» جنوب القطاع.
وف��ي تعليقه��ا عل��ى رد املقاوم��ة عل��ى الع��دوان
اإلسرائيلي ،وجهت حركة املقاومة اإلسالمية «حماس»،
عل��ى لس��ان املتح��دث باس��مها ف��وزي بره��وم ،التحيّة
للمقاوم��ة الفلس��طينية .وق��ال بره��وم ف��ي تصريح له:
«كل التحي��ة للمقاومة الباس��لة الت��ي ردت على القصف
اإلس��رائيلي ملواقعه��ا ف��ي غ��زة» ،مؤك��دا أن «ه��ذا ح��ق
مشروع» .وأوضح أن «رسالة القصف بالقصف تؤكد أن
املقاومة ه��ي من يحدد قواعد االش��تباك وعلى طريقتها،
ول��ن تس��مح للع��دو باالس��تفراد بش��عبنا أو ف��رض أي
معادالت جديدة ،وعليه أن يتحمل النتائج»}.

أبو ردينة اعتبر أن احلديث عن جولة أميركية جديدة
لبح��ث «صفق��ة الق��رن» مضيع��ة للوق��ت .ورأى أبو
ردين��ة أن «هذه اجلولة س��يكون مصيرها الفش��ل إذا
اس��تمرت في جتاوز الشرعية الفلس��طينية املتمسكة
بالثواب��ت املتفـ��ق عليها عربي��ا ً ودولي��اً» .وقال كذلك
إن ه��ذه اجلولة حتمل أف��كارا ً مبهمة لفصل غزة حتت
شعارات إنسانية مقابل التنازل عن القدس.
وكانت تقاري��ر صحفية قد أف��ادت بقرب اإلعالن
عن صفقة القرن ،وقال البيت األبيض في وقت س��ابق
إن كوش��نر وغرينبالت س��يقومان بجولة في املنطقة
لبحث أوضاع غزة وتسويق خطة السالم األميركية.
ويعتب��ر الفلس��طينيون أن ه��ذه الصفق��ة تهدف
لتصفي��ة قضيتهم عب��ر «إقام��ة دولة فلس��طينية في
غ��زة ،وإقرار ضم القدس إلى إس��رائيل ،والقضاء على
قضية الالجئني ،وإبقاء الضفة حتت إدارة ذاتية»}.

إسرائيل تتجه إلقرار قانون
يخفي جرائم جيشها

اعتقال وزير إسرائيلي سابق ..جنّ دته إيران
أعل��ن جه��از األم��ن الداخلي اإلس��رائيلي (ش�ين
بيت) توجيه االتهام لوزير الطاقة اإلسرائيلي السابق
(غونني سيغف) بتهمة التجسس لصالح إيران.
وأوضح اجلهاز في بي��ان أن املخابرات اإليرانية
جندت س��يغف «وأصبح عميالً» .وأض��اف أنه اعتقل
وسلم
أثناء زيارة لغينيا االس��توائية في أيار املاضي ُ
إلس��رائيل ،حيث وجهت له الئحة اته��ام يوم اجلمعة
املاضي.
وق��ال البي��ان إنه اتضح م��ن مجري��ات التحقيق
أن «غون�ين عم��ل جاسوس��ا ً بع��د جتني��ده م��ن قب��ل
املخاب��رات اإليراني��ة» .وأضاف أنه «ف��ي عام 2012
مت التواص��ل ب�ين املخاب��رات اإليراني��ة وغون�ين عبر
السفارة اإليرانية في نيجيريا ،وأيضا ً التقى مشغليه
اإليرانيني في إيران نفسها».
وتتضم��ن الئح��ة االتهام تقدمي معلومات س��رية
لع��د ّو في حالة حرب مع إس��رائيل .وجاء في الالئحة
أن الوزير الس��ابق أقام عالقات مع جهات مخابراتية
إيرانية ،وق��دم لها معونة ومس��اعدات في عملها ضد
إسرائيل.
يش��ار إلى أن غونني سيغف ش��غل منصب وزير
الطاق��ة في منتصف تس��عينيات الق��رن املاضي ،كما
شغل أيضا ً عضوية الكنيست.
ننت ياهو أعل��ن مؤخرا ً أن بحوزت��ه ك ّما ً هائالً من
املعلومات السرية عن البرنامج النووي اإليراني.
وتأت��ي هذه التط��ورات بعد أس��ابيع م��ن إعالن
رئيس وزراء إسرائيل بنيامني ننت ياهو عن االستحواذ

على كمية ضخمة من الوثائق السرية بشأن البرنامج
النووي اإليراني.
ووفق مراقب�ين ،فإن هناك حرب��ا ً خ ّفية آخذة في
االتساع بني تل أبيب وطهران ،وذلك بسبب البرنامج
الن��ووي اإليران��ي ونف��وذ طه��ران اإلقليم��ي .وتش��ير
التقارير إلى أن إس��رائيل تعد كتيبة من اجلواس��يس
الختراق النظام اإليراني.
ومنذ عام  2015تدير مدرسة بن غوريون الثانوية
برنامجا ً فريدا ً من نوعه في نظام التعليم اإلسرائيلي،
حيث تتي��ح لطلب��ة الصف�ين  11و 12التخصص في
اللغة والثقافة الفارس��يتني ،حتت إشراف ضابط أمن
الدولة السابق بيني شميلوفيتش}.

صدّق��ت اللجن��ة
الوزاري��ة اإلس��رائيلية
للتش��ريعات يوم األحد
عل��ى مش��روع قان��ون
يفرض عقوبات مشددة
عل��ى كل م��ن يق��وم
بتصوي��ر االنته��اكات
الت��ي يرتكبه��ا جي��ش
ض��د
االحت�لال
الفلس��طينيني ،وه��و
يس��تهدف بالنتيج��ة
التستر على جرائمه في األراضي الفلسطينية احملتلة.
وتقدم باملش��روع حزب «إس��رائيل بيتنا» بزعامة وزير الدفاع أفيغدور ليبرمان ،ويقضي بحظر
تصوير اجلنود اإلسرائيليني خالل أي نشاط عسكري لهم.
وينص في صيغته احلالية على الس��جن خمس س��نوات بحق «األش��خاص الذين يص ّورون أو
يس��جلون أش��رطة جلنود أثناء اخلدمة بهدف تثبي��ط عزمية اجلنود واملدنيني اإلس��رائيليني» .لكن
هذه العقوبة ميكن مضاعفتها إلى عش��ر سنوات في حاالت ترمي فيها هذه الصور والتسجيالت إلى
«املساس بأمن الدولة».
ويس��تهدف مش��روع القانون معاقبة تنظيمات حقوقية إسرائيلية تنش��ط في توثيق انتهاكات
االحتالل بحق الفلس��طينيني على غرار منظمة «بتس��ليم» التي ص ّورت جرمية اإلجهاز على اجلريح
الفلسطيني عبد الفتاح الشريف عام  2016مبدينة اخلليل في الضفة الغربية.
وقال مراس��لون إن تل أبيب تس��عى منذ س��نوات إلى مالحق��ة اجلمعيات اليس��ارية بتهمة أنها
تعمل على تشويه سمعة إسرائيل وجيشها وتضع نفسها في مصاف األعداء ،مشيرين إلى أنه كانت
هناك محاوالت لتقليص أو منع املوازنات أو حتى إغالق تلك اجلمعيات.
وأضاف أن اللجنة الوزارية املؤلفة من وزراء يشكلون القاعدة األساسية لالئتالف احلاكم أقرت
مش��روع القان��ون رغم معارضته من قبل املستش��ار القانوني للحكومي الذي اعتبره غير دس��توري
ومخالفا ً ألبسط القيم الدميقراطية واحلريات.
وتابع املراسلون أن املشروع سيتم حتويله األيام القادمة إلى الكنيست للبدء في إجراءات س ّنه،
وسيمر في عملية تعديل واسعة عندما يعرض على النواب من أجل البدء في إقراره.
م��ن جهة أخرى قالت صحيفة هآرت��س إن اللجنة الوزارية التي أقرت مش��روع القانون املقترح
طلبت إدخال تعديالت مهمة على النص احلالي ،وتوقعت أن يقره الكنيس��ت في حال متت مراجعته
جيداً.
ونقلت الصحيفة اإلس��رائيلية ع��ن مصدر باالئتالف احلاكم أنه مت التوص��ل التفاق -مع النائب
روبرت إيالتوف من حزب «إسرائيل بيتنا» الذي تقدم مبشروع القانون -بأنه لن ُيفرض حظر كامل
على تصوير اجلنود خالل قيامهم بعملهم}.

األمان
 22 - 1317حزيران 2018م
األمـان  -العــدد

األمان الدولي

بعد نقل السفارة األميركية:

صفقة العصر على األبواب
من ش��أن م��ا أقدمت علي��ه الوالي��ات املتحدة من
تهدئة في امللف الكوري الشمالي ،أن يطلق يدها أو أن
يتيح لها املجال أكثر لتس��خني ملفات أخرى ،واإلقدام
عل��ى ترتيب ملف��ات عالقة منذ س��نوات أو حتى عقود
مضت ،ورمبا كان الش��رق األوس��ط ه��و املنطقة التي
ستش��هد قدرة أمريكية أعلى على التحرك والتسخني،
خاصة على جبهة العنف العسكري ،فيما من احملتمل
أن يرافق فتح جبهة الش��رق األوسط أو االستمرار في
تس��خينها واإلبقاء على جمر ناره��ا متقداً ،فتح جبهة
احل��رب االقتصادي��ة مع احللف��اء األوروبي�ين وحتى
روسيا والصني.
ما يهمن��ا هو ما تفك��ر ب��ه اإلدارة األمريكية جتاه
مل��ف الص��راع الفلسطيني-اإلس��رائيلي م��ن جه��ة،
ومن جهة أخرى ملف الش��رق األوسط برمته ،وحيث
أظه��رت ه��ذه اإلدارة منذ س��تة أش��هر بش��كل واضح
وصري��ح انحيازه��ا بش��كل غي��ر مس��بوق لالحتالل
اإلس��رائيلي ،وبالتال��ي انعدم��ت الثق��ة الفلس��طينية
به��ا كطرف خارج دائ��رة الصراع الثنائ��ي ،لذا فإن ما
يخص خطتها إلعادة ترتيب الشرق األوسط ،أو إعادة
نفوذها على أكمل وجه فيه ،هو ما يجب أن يأخذ حيزا ً
من االهتمام واملتابعة.
ولق��د حص��رت ه��ذه اإلدارة التي تبدي ق��درا ً من
الس��ذاجة السياس��ية ،على القول ومن��ذ أكثر من عام
بأن هناك خطة شاملة الحتواء الشرق األوسط ،ترتكز
على محور حل ملف الصراع الفلسطيني-اإلسرائيلي،
لك��ن تفاصيل أو حتى إطار هذه اخلطة لم يعلن طوال

بقلم :رجب ابو سرية
ذل��ك الوق��ت ،أي إن البي��ت األبيض جعل م��ن إعالنه
الدائم لوجود «صفقة العصر» مبنزلة س��يف مس��لط
عل��ى رقاب املعني�ين ف��ي املنطق��ة ،دون أن يعلم أحد
بالضبط م��ا هي بنودها أو حتى متى س��يتم طرحها،
بل ال أحد كان متأكدا ً طوال الوقت من طرح اخلطة في
نهاية املطاف.
اآلن ،حص��ل االنتق��ال إل��ى اخلطوة التالي��ة ،فقد
حتول احلديث داخل أروق��ة اإلدارة األمريكية من أنها
تق��وم بإع��داد اخلط��ة ،إلى احلدي��ث ع��ن البحث في
التوقي��ت املناس��ب لطرحها ،أي إنها ص��ارت جاهزة،
وها هما كل من جيسون غرينبالت املبعوث السياسي
اخل��اص لدونال��د ترامب للش��رق األوس��ط ،وصهره
جاريد كوشنير ،كبير مستشاريه السياسيني ،يزوران
املنطقة من أجل هذا الهدف بالتحديد.
م��ن الواض��ح أن إع�لان اخلطة ومن ث��م محاولة
البح��ث ع��ن التوقي��ت املناس��ب لطرحه��ا عل��ى املأل،
مرتبط بالظ��روف على األرض ،أي أن واش��نطن التي
تعرف أن املس��توى الرس��مي والش��عبي الفلسطيني
يرف��ض اخلط��ة ،ويرف��ض التعام��ل معه��ا ،وه��ي
بالتأكي��د تري��د ط��رح خطة م��ن أجل تنفيذه��ا وليس
م��ن أجل االس��تخدام اإلعالمي ،لذا فإن ق��درة اجلانب
الفلسطيني على مواجهة اخلطة أو على إعالن الثورة
ضدها حني طرحها هو مربط الفرس ،متاما ً كما حدث
قبل ستة أش��هر ،أوال ً حني أعلن ترامب انصياعه لقرار
الكونغرس بنقل سفارة
ب�لاده م��ن ت��ل أبي��ب
إل��ى الق��دس ،ث��م ح�ين
تشجع بس��بب انحسار
ردود الفع��ل العربي��ة
واإلسالمية الغاضبة أو
املعارضة للق��رار ،الذي
ت��رك أمر تنفي��ذه معلقاً،
ول��م يح��دد املوع��د منذ
البداية ،ب��ل كان حتدث
أكث��ر من مرة ب��أن القرار
ل��ن ينف��ذ قب��ل نهاي��ة

الواليات المتحدة تعلن االنسحاب
من مجلس حقوق اإلنسان ألنه ضد إسرائيل
أعلن��ت الوالي��ات املتح��دة ي��وم الثالث��اء،
انس��حابها من مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم
املتحدة ،في أحدث حلقة من سلسلة انسحابات من
املنظمة الدولية.
واعتب��رت مندوب��ة واش��نطن ل��دى األمم
املتح��دة ،نيك��ي هيلي ،خالل جلس��ة مش��تركة مع
وزي��ر اخلارجية ،مايك بومبي��و ،أن مجلس حقوق
اإلنس��ان التابع لألمم املتحدة «يحت��اج إلى تغيير
حقيقي».
وقالت إن بالدها انس��حبت من مجلس حقوق
اإلنس��ان التابع للمنظمة الدولي��ة «بعدما لم تتحل
أي دول أخرى بالشجاعة لالنضمام إلى معركتنا»،
م��ن أجل إصالح املجلس ،ال��ذي وصفته بـ«املنافق
واألناني» .وأضافت« :بفعلن��ا هذا ،أود أن أوضح،
بش��كل ال لبس فيه ،أن هذه اخلطوة ليست تراجعا ً
عن التزاماتنا بشأن حقوق اإلنسان».
وكان��ت هيل��ي ق��د ه��ددت ،الع��ام املاض��ي،
باالنس��حاب م��ن املجل��س ،مس��تندة إلى ش��كاوى
قدمية للوالي��ات املتحدة تزعم حتيّ��ز املجلس ضد
إس��رائيل ،غي��ر أن إعالن ي��وم الثالثاء يأت��ي أيضا ً
غ��داة تندي��د مس��ؤول حق��وق اإلنس��ان ف��ي األمم
املتحدة بإدارة ترامب لقيامها بفصل أطفال الجئني
عن آبائهم.
ف��ي املقابل ،أب��دى األمني العام ل�لأمم املتحدة
أنطوني��و غوتيري��س أس��فه النس��حاب الوالي��ات
املتح��دة من مجلس حقوق اإلنس��ان .كما قال وزير
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اخلارجي��ة البريطان��ي بوري��س جونس��ون ،ي��وم
الثالث��اء ،إن ق��رار الواليات املتحدة االنس��حاب من
مجل��س حقوق اإلنس��ان باألمم املتحدة «مؤس��ف»
وإن دعم بالده للمجل��س ال يزال ثابتاً .وأضاف في
بيان« :لم نخ��فِ حقيقة أن بريطاني��ا تريد إصالح
مجلس حقوق اإلنسان ،لكننا ملتزمون العمل على
تقوية املجلس من الداخل».
وعبّ��ر مف��وض األمم املتحدة الس��امي حلقوق
اإلنس��ان ،األمير زيد بن رعد احلسني ،يوم الثالثاء،
عن اس��تيائه من قرار الواليات املتحدة االنس��حاب
م��ن مجلس حق��وق اإلنس��ان ،قائ�لاً إن��ه كان على
واش��نطن بدال ً من ذل��ك أن تعزز مش��اركتها بالنظر
إلى عدد االنتهاكات على مستوى العالم.
وق��ال األمي��ر زيد ف��ي تغري��دة عل��ى «تويتر»
إن «الق��رار ال��ذي أعلنته في وقت س��ابق الس��فيرة
األميركي��ة ب��األمم املتحدة نيك��ي هيلي نب��أ مخيّب
لآلم��ال وليس مفاجئا ً حق��اً» ،مضيفا ً أن��ه «بالنظر
إل��ى حال��ة حقوق اإلنس��ان ف��ي عال��م الي��وم فإن
الواليات املتحدة كان عليها أن تعزز (مش��اركتها)
ال أن تنسحب».
ودعا األمير زيد ،في آخر خطاب له أمام املجلس
املك��ون من  47دولة ،االثنني املاضي ،إدارة الرئيس
دونالد ترامب إلى إنهاء السياس��ة «غير املناسبة»
املتعلق��ة بفص��ل األطف��ال ع��ن آبائه��م املهاجري��ن
الذي��ن ال يحمل��ون وثائق عند حدود املكس��يك لدى
محاولتهم دخول الواليات املتحدة}.

الع��ام احلالي ،وح�ين أدرك عودة العرب واملس��لمني
إل��ى البيت بعد خ��روج احتجاجي لم يقل��ب الطاولة،
ق��ام بتنفيذ القرار في ذكرى النكبة املش��ؤومة ،وحتى
دون أن يكون السفير نفسه جاهزا ً لإلقامة في القدس،
فق��د كان «التوقي��ت» فرص��ة ،لم تتردد واش��نطن في
استغاللها كما يجب.
بتقديرن��ا ،لي��س هناك عامل ضغ��ط على اإلدارة
األمريكية وإس��رائيل س��وى ما يحدث ف��ي قطاع غزة،
من ح��راك ،بدأ في الثالثني م��ن آذار املاضي ،ووصلت
ذروت��ه في منتص��ف أي��ار ،وكان ميك��ن أن يتواصل،
ل��وال أن حركة حماس أعادت حس��اباتها جي��داً ،بعد
اتصاالت خارجية ،وبعد تراشق صاروخي مع قصف
إسرائيلي ما بني يومي اجلمعة الذي تال منتصف أيار،
الذي سبق اخلامس من حزيران.
ال��ذروة التي حدث��ت منتصف أيار أقام��ت الدنيا
على رأس إس��رائيل ،وحشرت واشنطن في زوايا األمم
املتح��دة ،في مجلس األمن حي��ث ص ّوتت منفردة ضد
مش��روع الق��رار الكويتي ال��ذي طالب بتوفي��ر حماية
دولي��ة للش��عب الفلس��طيني ،عق��ب املج��زرة الت��ي
ارتكبته��ا إس��رائيل بحقه يوم الرابع عش��ر م��ن أيار،
ثم م��ع س��بع دول أخ��رى  -كالعادة  -ف��ي اجلمعية
العامة.
لذا فإنه بتقديرنا ،أن خطة العصر األمريكية التي
تهتم بإعادة متوضع النفوذ وحتى الوجود العسكري
األمريكي في املنطقة ،وبالتوافق مع إس��رائيل ،ستقدم
م��ا تعتب��ره تن��ازال ً ف��ي ما يخ��ص مل��ف غ��زة ،ألنها

ستتجاوز احلق الفلسطيني وحتى املوقف الفلسطيني
اخلاص بحل الدولتني في الضفة الغربية.
واأله��م ،ه��و أنه��ا س��تكون مبنزلة إع�لان حرب
عل��ى إي��ران ،من خ�لال اإلعالن ع��ن تش��كيل حتالف
أمني/عس��كري في الش��رق األوس��ط ،يضم إسرائيل
ودوال ً عربي��ة ،وق��د يفتح الب��اب أمام تركي��ا ،التي لن
تكون واش��نطن معني��ة مبش��اركتها من��ذ البداية في
اخلطة ،لالنضم��ام الحقاً ،مبا يذكر بحل��ف بغداد في
خمسينيات القرن املاضي ،الذي أقيم من أجل مواجهة
حرك��ة التحرر العربي ،ومن أج��ل محاربة مصر التي
كانت تقود تلك احلركة في املنطقة.
لع��ل م��ن الواض��ح أن الدف��ع اإلس��رائيلي به��ذا
االجت��اه ،م��ا زال متواص�لاً ،حي��ث طالب��ت إس��رائيل
مؤخرا ً بخروج القوات اإليرانية من س��وريا ،ووجهت
حتذيرا ً للرئيس السوري بأنها ستستهدف كل وجود
إيران��ي وحتى حلزب الل��ه على األرض الس��ورية ،ما
يعني أن إسرائيل لن تسمح لسوريا بالتقاط األنفاس
أو بإع��ادة ف��رض س��يطرة الدول��ة عل��ى أراضيه��ا،
وفقط إس��رائيل التي ال تقيم وزنا ً لألخ�لاق بل للقدرة
العس��كرية تق�� ّر بالوج��ود الروس��ي ،وتفاوض��ه ،وال
تتعامل بالطريقة نفس��ها مع الوج��ود اإليراني ،متاما ً
كما هي ح��ال توأمها الروحي ،األمريك��ي ترامب الذي
رضخ للكوري ألنه قوي وميتلك السالح النووي ،فيما
الضعفاء تدوس��هم أق��دام اإلس��رائيليني واألمريكيني،
الذي��ن ال وج��ود لألخ�لاق اإلنس��انية ف��ي قاموس��هم
العدواني}.

السوريين:
أمالك
ّ
لك يا منازل ..في القلوب منازل
بقلم :بشير البكر
قصص كثير ٌة يتداولها السوريون عن سريان القانون رقم  10الذي أصدره رئيس النظام بشار
ٌ
األسد في نيسان املاضي ،وحدّد فيه مهلة شه ٍر ،لكي يقدم أصحاب األمالك املتروكة مستندات امللكية،
وإال فس��وف يسقط حقهم فيها .وتفيد التقديرات بأن املس��تهدفني بالقرار هم الالجئون الذين غادروا
س��ورية هربا ً من املوت ،ويتجاوز عددهم س��بعة ماليني ،يعيش القس��م األكبر منهم في تركيا (نحو
ثالثة ماليني) ،لبنان ( 1.5مليون) ،األردن ( 1.3مليون) ،ونحو مليون في بقية أنحاء العالم.
هناك مناطق محدّدة مس��تهدفة بصورة أساس��ية ف��ي القانون ،خصوصا ً تل��ك التي تقع ضمن
نطاق س��ورية النافعة واملفيدة .وليس مصادف ًة أن توقيت صدور القانون جاء بعد س��يطرة النظام
على الغوطة وتهجير أهلها ،فهذه املنطقة مثل مناطق جوار دمشق مرغوب ٌة ومطلوب ٌة أكثر من غيرها،
وهي تلبي ما يطمح إليه النظام من إحداث جتانس طائفي خالص حول العاصمة.
ال ميتلك كل الذين ف ّروا من س��ورية منازلهم ،ولكن ليس هذا هو العنصر املهم في املعادلة ،ألنها
ال ته��دف فقط إلى تعفيش أمالك ش��رائح واس��عة من الس��وريني .وما ال ميكن مالحظت��ه باملعادالت
ّ
يخطط لها النظام وحلفاؤه ،وفق مفه��وم التجانس الذي حتدث
الرياضي��ة هو عملية االقتالع الت��ي
عنه صراحة بشار األسد ،وعنى به اللون الطائفي الواحد ،في عدة مقابالت صحافية ،منذ بدأ ميزان
القوى يتغير على األرض ،بفضل التدخل الروسي العسكري ملصلحة األسد.
اقت�لاع الن��اس م��ن مكانهم األصلي هو املش��كلة ،ول��ن يغير في األمر ش��يئاً ،س��واء أكان لديهم
مس��تندات ملكي��ة أم ال .يكفي أن يكون اإلنس��ان قد ولد هناك ،حتى يس��تحق امل��كان ،والعالقة التي
تتكون مع املكان ال تنش��أ بسند ملكي ٍة ،وال تنتهي بسحب سند امللكية أو إبطاله ،ألنها نوعٌ من النسغ
ال��ذي يتغلغل حتت اجلل��د ،ويعيش هناك طوال حي��اة الكائن الذي يظل مش��دوداً ،ومتعلقا ً برائحة
التراب األولى التي ال تنجح أي رائح ٍة أخرى في طردها أو احللول محلها.
ميكن األس��د وإي��ران أن يصدروا صكوك ملكي��ة جديدة لألرض والبيوت ،لكنه��م لن يتم ّكنوا من
تشكيل ذاكرة حيّة للمكان ،وال تزييف وعي الناس به .وهذه إسرائيل مثال شاهد أمامنا بعد  70عاما ً
على النكبة ،لم يتمكن الذين استوطنوا أرضها من أن يبنوا بلدا ً فوق فلسطني ،ويشكلوا هوية تطمس
هويّة فلسطني ،بل على العكس ،هم سرقوا كل عناصر الهوية األصلية ،ونسبوها إلى أنفسهم مبا في
ذلك الفالفل ،لكنهم لم يفلحوا في تزوير املكان ،ليناسب روايتهم اخلاصة.
االقتالع هو الذي جعل الس��وري يفهم جيدا ً س�� ّر املأساة الفلس��طينية التي حصلت عام ،1948
ولي��س مصادف�� ًة أن يأتي قرار بش��ار األس��د في جوهره مس��تمدا ً من القرار اإلس��رائيلي الذي ش�� َّرع
االس��تيالء عل��ى أم�لاك الفلس��طينيني الذي��ن طردتهم إس��رائيل ،حني قام��ت باملجازر ف��ي كل مكان.
وبالتالي صار أهل فلسطني «غائبني» ،وحتولت أرضهم مبوجب قوانني استعمارية إلى أمالكٍ لدولة
االحتالل .املس��ألة على قدر كبير من األهمية ،على الرغم من أنها في بدايتها ،وهي تتطلب حت ّركا ً من
املعارضة واملنظمات احلقوقية لفضح هذا العمل ،والقيام بحملة دولية ضد النظام وإيران وروسيا،
بوصف ما يقومون به جرمية ضد اإلنسانية مكتملة األركان}.
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لقطات سريعة

طهران ال تعتزم زيادة
مدى صواريخها

أعل��ن قائ��د احل��رس الث��وري اإليراني
امليج��ر جنرال محمد علي جعفري ،أن إيران
ال تعتزم زيادة م��دى صواريخها في الوقت
الراهن ،مش��يرا ً إل��ى أن امل��دى احلالي وهو
 2000كيلومتر ٍ
كاف حلمايتها.
وكان��ت احلكوم��ة اإليراني��ة ق��د
اس��تبعدت مج��ددا ً إج��راء مفاوض��ات م��ع
الرئي��س األميرك��ي دونال��د ترام��ب بش��أن
قدرات طهران العسكرية ونفوذها اإلقليمي،
معتبرة أن مثل هذه احملادثات ،ستتعارض
مع قيم اجلمهورية اإلسالمية.
وانس��حب ترام��ب الش��هر املاضي من
االتف��اق الن��ووي ال��ذي أبرمت��ه ب�لاده عام
 2015م��ع إي��ران وق��وى عاملي��ة أخ��رى
وقلصت طهران مبوجبه أنش��طتها النووية
مقابل تخفيف العقوبات.
ونقل��ت وكال��ة «تس��نيم» لألنب��اء عن
جعف��ري قوله« :لدينا الق��درة العلمية التي
تتي��ح زي��ادة م��دى صواريخن��ا ،لك��ن هذا
ليس ضم��ن سياس��تنا احلالي��ة ألن معظم
أه��داف األعداء االس��تراتيجية تق��ع بالفعل
ضمن م��دى  2000كيلومتر .هذا املدى ٍ
كاف
حلماية اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية».

غوتيريش يعتبر أنه
«ال مفر» من ظاهرة الهجرة

األمـان  -العــدد  22 - 1317حزيران 2018م
وميتنعون عن النوم أو تناول الوجبات أو
العم��ل أو الدراس��ة وغيره��ا من األنش��طة
اليومية .وشدد على أن أقلية صغيرة فقط
من األش��خاص الذين ميارس��ون األلعاب
الرقمية وألع��اب الفيديو ميك��ن أن ميثلوا
مش��كلة ،لكنه قال إن رصد عالمات اإلنذار
املبكر قد يساعد في الوقاية من ذلك.

«داعش» ينشط
في وسط العراق

أعل��ن مس��ؤول عراق��ي محل��ي ع��ن
تسجيل زيادة في حتركات تنظيم «داعش»
في املناطق الصحراوية وس��ط العراق ،بعد
العث��ور على جثث س��بعة من رع��اة األغنام
م��ن بني ثالثني ش��خصا ً خطفوا من عش��يرة
شمر.
وف��ي حادث��ه منفصل��ة ،ق��ام عناص��ر
التنظي��م بخط��ف ثالثة س��ائقي ش��احنات
على الطريق الس��ريع جنوب مدينة كركوك
املجاورة حملافظة صالح الدين.
وحذر الشيخ هيثم الشمري ،أحد وجهاء
قبيلة شمر التي ينتمي إليها معظم الضحايا
من «ظهور خاليا داعش من جديد في مناطق
احلضر وجزيرة سامراء والطريق املثلث بني
كركوك وصالح الدين» .وأش��ار إلى «تزايد»
اخلروقات التي حدثت على احلدود من جهة
الب��و كمال ،منبها ً إلى «معلومات تش��ير إلى
دخول عناصر داع��ش لألراضي العراقية».
وقال رئيس املجلس البلدي لقضاء الدور في
محافظة صالح الدين ،علي نواف لـ«فرانس
ب��رس» إن «قوى داع��ش اإلرهابية هاجمت
قرى ع��دة متفرق��ة األحد وقام��وا باختطاف
 30ش��خصاً» .وأضاف« :عثرن��ا على جثث
س��بعة من الضحايا والقوات األمنية ال تزال
تبحث عن الباقني».

الواليات المتحدة فصلت أكثر
من  2300طفل عن ذويهم

اعتب��ر األم�ين الع��ام ل�لأمم املتح��دة
انطوني��و غوتيري��ش ان ح��ركات الهجرة
وه��ي ظاه��رة تط��رح معضلة لق��ادة دول
العالم «ضروية» و«ال مفر منها».
وصرح غوتيريش خالل لقاء صحافي
ف��ي لورنس��كوغ بالق��رب من أوس��لو على
هامش جتمع لوسطاء وفاعلني في السالم
ف��ي العال��م ان ال��دول يح��ق له��ا اعتم��اد
سياس��اتها اخلاص��ة للهج��رة «م��ا دامت
حتت��رم حق��وق املهاجري��ن وتت��م االم��ور
بحيث يكون التعاون الدولي أكبر مما كان
عليه حتى االن».
وتابع غوتيريش ان «حركات الهجرة
ظاهرة ال مفر منها» ،وذلك عند س��ؤاله عن
مصير املهاجرين الـ 630الذين كانوا على
م�تن الس��فينة اكواريوس ومت اس��تقبالهم
االح��د في اس��بانيا بع��د ان ظلوا اس��بوعا ً
ف��ي ع��رض البحر،وع��ن قي��ام الس��لطات
األميركي��ة بفص��ل أطف��ال املهاجري��ن غير
الشرعيني عن ذويهم.

الصحة العالمية :إدمان
ألعاب الفيديو «مرض عقلي»

اعتب��رت منظم��ة الصح��ة العاملي��ة،
من خ�لال تصنيفها الدول��ي لألمراض ،إن
إدم��ان ألع��اب الفيديو واأللع��اب الرقمية،
مبثابة اضطراب للصحة العقلية .ووصف
التصني��ف ال��ذي تع��ده املنظم��ة ويع��د
مرجعي��ة لألم��راض املعترف به��ا ،إدمان
ألع��اب الفيدي��و واأللع��اب الرقمي��ة بأن��ه
«منط من اللعب املستمر أو املتكرر» يصبح
مفرطا ً جدا ً لدرجة أن تكون «له األس��بقية
على غيره من اهتمامات احلياة».
وقال ش��يخار ساكس��ينا ،مدير إدارة
الصحة النفسية وإس��اءة استعمال املواد
ف��ي املنظم��ة ،إن بع��ض أس��وأ احل��االت
التي ش��وهدت في األبحاث العاملية كانت
تتعل��ق باألش��خاص الذين مياس��ون تلك
األلعاب ملدة تصل إلى  20ساعة في اليوم،

االحتالل اإلسرائيلي يقصف مواقع
ترد
للمقاومة في غزة ..وحماس ّ

أعلن��ت احلكوم��ة األميركي��ة االثن�ين
املاض��ي أنه��ا فصل��ت في غضون خمس��ة
أس��ابيع أكثر من  2300طف��ل وقاصر عن
أهاليه��م أو األوصياء عليه��م بعدما عبروا
ال��ى الواليات املتحدة خلس��ة ،ف��ي ارتفاع
يعكس جل��وء إدارة الرئيس دونالد ترامب
بصورة متزايدة الى هذه املمارسة.
وأوضح��ت وزارة االم��ن الداخلي انه
ف��ي الفترة املمتدة بني  5أي��ار و 9حزيران
مت فص��ل  2342قاص��را ً ع��ن أهاليه��م او
اقاربه��م البالغ�ين ،أي ما معدل��ه أكثر من
 66قاصرا ً في اليوم.
وكانت الوزارة اعلنت اجلمعة انه بني
 19نيس��ان و 31أيار مت فصل  1995طفالً
ع��ن  1940بالغا ً اعتقلتهم دوريات حرس
احلدود اس��تعدادا ً ملقاضاتهم بتهمة عبور
احلدود بطريقة غير شرعية.
وارتفع��ت أعداد املعتقل�ين منذ اعالن
ادارة ترام��ب ف��ي وق��ت س��ابق م��ن العام
اجل��اري «سياس��ة ع��دم الته��اون» حيال
عبور احلدود بطريقة غير شرعية.
وعل��ى الرغ��م م��ن التندي��د الدول��ي
باعتق��ال االطف��ال ،اال ان وزارة األم��ن
الداخل��ي تص ّر عل��ى ان «معايي��ر احتجاز
األطفال لدينا هي من األعلى في العالم».

فرنسا تجمد حسابات
شقيق طارق رمضان

جمدت احلكومة الفرنس��ية حسابات
املفكر االسالمي السويسري هاني رمضان
ش��قيق طارق رمضان ،في اطار االش��تباه
بتمويل��ه اإلره��اب ،وف��ق ما جاء ف��ي قرار
نشرته الصحيفة الرسمية الفرنسية.
وكان هان��ي رمض��ان ق��د ط��رد م��ن
فرنس��ا الى سويس��را في نيس��ان ،2017
وهو شقيق طارق رمضان املفكر اإلسالمي
أيضا ً واملوقوف بتهم اغتصاب.
وقالت وزارة الداخلية الفرنس��ية عن
هاني رمضان ان��ه «كانت له تصرفات في
السابق وتصريحات تشكل تهديدا ً للنظام
العام على األراضي الفرنسية».

وس��تجمد حس��ابات هان��ي رمض��ان
لس��تة أش��هر ،تطبيق��ا ً مل��ادة ف��ي القانون
النق��دي واملال��ي تس��تهدف «االش��خاص
الفعلي�ين أو املعنوي�ين الذي��ن يرتكب��ون
اعم��اال ً إرهابي��ة أو يحاول��ون ارتكابها ،أو
يس��هلون ذلك أو ميولونه��ا ،أو يحرضون
عليها أو يشاركون فيها» ،وفق الصحيفة.
وبحس��ب القرار الصادر ع��ن وزارتي
الداخلي��ة واالقتص��اد ،فإن بإم��كان هاني
رمض��ان االعت��راض على اإلج��راء «خالل
شهرين من تبلغه اياه».

ّ
يحذر من تكرار
عالوي
سيناريو 2010

حذر «ائتالف الوطنية» بزعامة نائب
رئي��س اجلمهورية العراقي��ة إياد عالوي،
م��ن تك��رار س��يناريو م��ا بع��د انتخاب��ات
ع��ام  2010بس��يناريو آخر مغاي��ر ،داعيا ً
السياس��يني م��ن مقارعي النظام الس��ابق
إلى عدم الوقوع في «املطب ذاته».
وكان��ت الئح��ة ع�لاوي االنتخابي��ة
قد حص��دت قب��ل  8س��نوات املرك��ز األول
ف��ي العراق ب��ـ 91مقعداً ،غي��ر أن احملكمة
االحتادي��ة قض��ت ب��أن الكتلة األكب��ر تقر
بع��د إع�لان النتائج وليس قبله��ا ،ما م ّكن
«التحال��ف الوطن��ي» ال��ذي يض��م ق��وى
ش��يعية من تشكيل حكومة برئاسة نوري
املالك��ي زعيم «ائتالف دول��ة القانون» في
والية ثانية.
وأفاد «ائتالف الوطنية» في بيان بأن
«أبرز ما يؤذي العراق ،هو تكرار ما شهدته
انتخابات ع��ام  2010من جتاوز والتفاف
عل��ى نتائجها بالقوة ،إضافة إلى تدخالت
س��افرة من بعض الدول لتسهيل مصادرة
إرادة الش��عب العراقي ،ما أدى إلى نتائج
وخيم��ة كانت حصيلته��ا ماليني النازحني
والالجئني واملشردين ،ودمار مدن بكاملها
وخ��راب مس��تمر ما زال يعص��ف مبقدرات
الع��راق» .وتوق��ع «ائت�لاف الوطنية» أن
«تتك��رر املأس��اة ذاته��ا في ش��كل آخر ،من
خ�لال محاولة غض النظ��ر بحجج واهية
ع��ن عملي��ات تزوي��ر وخ��روق فاضح��ة
شهدتها االنتخابات ،والتس��ليم بعناوين
تتسم بإرهاب فكري وسياسي.

قصف الطيران احلربي اإلس��رائيلي ،صباح االثنني ،بعدد من الصواريخ
مواق��ع للمقاومة الفلس��طينية في مناط��ق مختلفة من مدين��ة غزة ومحافظة
الشمال.
وردّت املقاوم��ة الفلس��طينية بش��كل مباش��ر عل��ى القصف اإلس��رائيلي
بإطالق رش��قتني من الصواريخ احملليّ��ة الصنع على األراض��ي احملتلة ،وقد
حاولت القبة احلديدية اعتراضها.
وق��ال ش��هود عي��ان إنّ االحت�لال قص��ف موق��ع ب��در التدريب��ي ،التابع
للمقاومة شمالي مخيم الشاطئ غربي مدينة غزة بصاروخني ،وقصف موقع
السفينة القريب بخمسة صواريخ.
وف��ي الش��مال ،قصف��ت طائ��رات االحت�لال احلربي��ة موق��ع ت��ل الزعتر
العسكري بصاروخني ،بعد إطالق صاروخ من طائرة استطالع عليه.
ولوح��ظ أنّ القص��ف كان عنيف��ا ً بش��كل غي��ر معه��ود ،ويرج��ح أ ّن��ه قد
اس��تخدمت في��ه طائرات مختلف��ة أو صواريخ جدي��دة ،وقد أحدث��ت أضرارا ً
مادية كبيرة.
من جانبه ،أق ّر جيش االحتالل اإلسرائيلي ،بأ ّنه استهدف ،صباح االثنني،
تس��عة مواقع للمقاومة الفلس��طينية في قطاع غزة ،في مج ّمعني عس��كريني،
ومركزا ً لتصنيع األسلحة والوسائل القتالية ،وفق ما أعلن ،فيما ردّت املقاومة
الفلسطينية ،بحس��ب االحتالل اإلس��رائيلي ،بإطالق ثالثة صواريخ باجتاه
إسرائيل .وانطلقت صفارات اإلنذار في املج ّمعات االستيطانية احمليطة بغزة
في عسقالن.
كما أعلن الناطق بلسان جيش االحتالل ،أنّ االحتالل استهدف ،في األيام
األخيرة ،بنيران حتذيرية خالبات كانت حتاول إطالق طائرات ورقية حارقة،
أدت سابقا ً إلى اشتعال النيران في مساحات زراعية واسعة باملستوطنات.
وذكرت اإلذاعة اإلس��رائيلية أنّ الكابينت السياسي واألمني اإلسرائيلي،
ناق��ش يوم األحد ،طرق مواجهة الطائرات الورقية احلارقة ،حيث طالب عدد
م��ن الوزراء بتغيير أوامر إطالق النار ،واس��تهداف مطلقي الطائرات الورقية،
فيما قالت اإلذاعة إنّ اجليش يعتقد أنّ الرد الصحيح هو في استهداف مواقع
«حماس» ومراكزها ،وليس في استهداف مطلقي الطائرات الورقية أنفسهم.
وبحس��ب الصح��ف اإلس��رائيلية ،ف��إنّ اجلي��ش يخش��ى م��ن أن يؤدي
اس��تهداف الش��بان الذين يطلقون الطائ��رات الورقية ،إلى تصعيد عس��كري
خطير ،قد يؤدي إلى تدهور األوضاع نحو مواجهة عسكرية.
وذكر موقع اإلذاعة اإلسرائيلية ،أنّ رئيس أركان جيش االحتالل اجلنرال
غادي أيزنك��وط ،اتهم حركة «حماس» بأ ّنها املس��ؤولة ع��ن توجيه وإطالق
الطائ��رات والبالون��ات احلارق��ة ،مش��يرا ً إل��ى أنّ اجلي��ش يعتقد ب��أنّ هناك
مش��اكل قانونية وقضائية ،حتول دون التعامل مع مطلقي الطائرات الورقية
والبالونات احلراقة ،بنفس التعامل مع مطلقي القذائف الصاروخية.
وعلى الرغم من بدء جيش االحتالل ،مؤخراً ،إطالق نيران باجتاه خاليا
إط�لاق الطائرات الورقي��ة والبالونات احلارقة ،مدّعيا ً أ ّنه��ا نيران حتذيرية،
زعم��ت صحيفة «معاري��ف»،أنّ اجليش لم يغيّر أوامر إط�لاق النار في قطاع
غزة ،علما ً بأنّ اجليش رفض قبل ش��هر ،الكشف عن أوامر إطالق النار املتبعة
في القطاع}.

 90ألف فلسطيني ّأدوا صالة العيد
في المسجد األقصى

ترامب يأمر بتشكيل
«قوة فضائية» أميركية!

أمر الرئيس األميرك��ي دونالد ترامب،
البنتاغون بتش��كيل «قوة فضائية لتكون
ال��ذراع السادس��ة ف��ي اجلي��ش األميركي
وتضم��ن «الس��يطرة األميركي��ة» ف��ي
الفضاء.
وق��ال ترام��ب« :أوج��ه وزارة الدف��اع
والبنتاغ��ون للب��دء ف��ورا ً ف��ي اإلج��راءات
الضرورية لتش��كيل قوة فضائية كالذراع
السادسة للقوات املسلحة».
وتابع« :لدينا قوة جوية كما سيكون
لدين��ا الق��وة الفضائي��ة ،منفصل�ين لك��ن
متس��اويني» .وأضاف« :حني يتعلق األمر
بالدف��اع عن أمي��ركا ليس كافي��ا ً ان يكون
هناك حضور أميركي في الفضاء ،يجب أن
يكون لدينا سيطرة أميركية في الفضاء».
ول��م يتض��ح عل��ى الف��ور دور القوات
الفضائي��ة الت��ي أعلنه��ا ترام��ب .وتات��ي
تعليقات ترامب في بداية االجتماع الثالث
ملجل��س الفض��اء الوطن��ي ،وه��ي هيئ��ة
استش��ارية يرأس��ها نائ��ب الرئي��س مايك
بنس.

أك��دت دائ��رة األوقاف اإلس�لامية ف��ي القدس أن تس��عني ألف فلس��طيني
أدوا ص�لاة العيد في املس��جد األقص��ى مبدينة القدس احملتل��ة صباح اجلمعة
املاضي.
وأكد الش��يخ محمد حس�ين ،مفتي الق��دس والديار الفلس��طينية للمصلني
في خطبة العيد «متس��ك الفلس��طينيني مبس��جدهم األقصى ومدينتهم القدس
وأرضه��م املبارك��ة» .وأش��ار مفت��ي الق��دس والديار الفلس��طينية إل��ى «رفض
مخططات التصفية وآخرها ما تسمى بصفقة القرن الظاملة».
ولفت الشيخ حس�ين االنتباه الى ان «الفلس��طينيني يستذكرون في العيد
الش��هداء ويتمن��ون الش��فاء العاج��ل للجرحى واالف��راج القريب لألس��رى من
السجون اإلسرائيلية».
وم��ع انتهاء صالة العي��د نظم املئات من الفلس��طينيني وقفة تضامنية في
س��احات األقصى تصامنا ً مع غزة .ورفعوا الفتات كتب عليها« :العقوبات على
غ��زة جرمية» و«ارفع��وا العقوبات عن غزة» و«غزة قل��ب القدس والقدس قلب
غزة» ،و«عليكم االعتذار ألطفال غزة ،هذا أوالً».
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مشروع إسرائيلي لهدنة مع حماس  15عام ًا ..وإطالق سراح األسرى
طال��ب أودي س��يغال ،احملل��ل السياس��ي
اإلس��رائيلي ،في مقاله بصحيف��ة معاريف ،أن «تتخذ
احلكوم��ة اإلس��رائيلية سلس��لة إج��راءات وخط��وات
م��ن ش��أنها حتصي��ل هدن��ة أمنية م��ن حم��اس على
ط��ول حدود قطاع غزة ملدة  15عام��اً ،مقابل أن تطلق
إس��رائيل سراح أربعني أسيرا ً فلسطينيا ً كل شهر بناء
على معاييرها ،وتساعد في ترميم القطاع».
وأض��اف س��يغال ف��ي مقال��ه ،أن «ما يع��زز هذه
الفك��رة ما أعلنه إيتس��يك كوهني مس��اعد وزير املالية
اإلسرائيلي من حزب «ش��اس» ،معقبا ً على مصافحة
ترامب-كيم ،بعد أن أوش��كا على دخول حرب نووية،
مبدي��ا ً موافقت��ه عل��ى الدخول ف��ي حوار م��ع حماس
لتحقي��ق الس�لام .ورغم أن هذا الصوت النش��از ليس
مألوفا ً في الش��ارع اإلس��رائيلي مثل أمط��ار حزيران،
لكنن��ا ال نتحدث عن صحفي�ين أو باحثني أو جنراالت
س��ابقني ،وإمن��ا أمام أحد ق��ادة حزب ش��اس الديني،
الشريك في االئتالف احلكومي».
الكاتب ينقل عن ش��بتاي شوفال ،الباحث مبعهد

حماس
تشيد بتقرير
«هيومن رايتس»
حول انتهاكات
إسرائيل
في غزة

سياسات ضد اإلرهاب مبركز هرتسيليا ،أن «إسرائيل
لديه��ا حاج��ة بانتق��ال حم��اس إل��ى مرحل��ة تك��ون
فيه��ا ش��ريكا ً سياس��ياً ،ما دام��ت ترى عل��ى الصعيد
االستراتيجي أن حتديها األكبر هو إيران ،فيما حماس
تبقى مشكلة مزمنة ،لكنها في مرحلة تالية».
وأضاف أن��ه «بعد مرور أربع س��نوات من نهاية
احل��رب األخي��رة «اجل��رف الصام��د  ،»2014فق��د آن
األوان أم��ام إس��رائيل لتغيير نظرته��ا وتفكيرها جتاه
حماس؛ ألن دوائر صنع القرار في تل أبيب تبحث عن
الثمن ال��ذي قد تضطر إلى دفع��ه مقابل حتقيق هدوء
أمن��ي على ط��ول قطاع غ��زة ميت��د  15عام��اً ،وهو ما
يحتاج ش��جاعة سياس��ية ،على غرار خطة االنفصال
ع��ن غزة ،التي ش��كلت أحد اإلجنازات االس��تراتيجية
الكبي��رة إلس��رائيل؛ ألن��ه منحه��ا الق��درة عل��ى إبقاء
حماس ع��دوا ً مكبالً مقيداً ،بعيدا ً ع��ن وصولها للبطن
الرخوة إلسرائيل املتمثلة بالضفة الغربية».
ويس��تدرك ش��وفال قائالً إن «صعود حماس في
غزة أس��فر ع��ن املزيد من ارتباط إس��رائيل بالس��لطة
بص��ورة
الفلس��طينية
محكم��ة ،فاألخي��رة ل��م تعد
تقوى عل��ى البق��اء من دون
إس��رائيل ،وكالهم��ا تخلص
م��ن أعب��اء غ��زة ،وم��ن قوة
حماس في الضفة ،وأ ُ َ
حبطت
غالبية العمليات والهجمات
الت��ي خطط��ت له��ا حم��اس
بالتع��اون املش��ترك بني رام
الله وتل أبيب ،ما أنقذ حياة
العديد من اإلسرائيليني».
وأشار إلى أن «السلطة

بقلم :عدنان أبو عامر
الفلس��طينية غير معنيّة في هذه املرحلة بإقامة دولة
مس��تقلة ،أو خ��روج إس��رائيل من الضف��ة؛ ألنها بهذه
احلال��ة لن تصمد وحدها أمام ق��وة حماس ،وبالتالي
إن الصراع الذي تخوضه إسرائيل ضد حماس يحقق
مصلحة للسلطة الفلس��طينية ،املعنية بزيادته ورفع
وتيرت��ه ،لكن إس��رائيل ف��ي املقابل معني��ة بالوصول
لترتيبات معينة مع حماس».
وأك��د أن «إس��رائيل ف��ي بح��ث خياراته��ا جت��اه

حماس قد تواصل سياس��ة عزلها ،والتس��بب بزيادة
ضائقتها املعيشية ،وصوال ً إلى الهدف املرجو املتمثل
بنزع س�لاح القطاع ،وإعادة إعماره ،رغم أن التوصل
إل��ى اتف��اق حماس م��ع إس��رائيل من ش��أنه إضعاف
الس��لطة ف��ي الضف��ة ،ورفع ش��عبية حم��اس هناك،
فضالً عن وجود أسباب داخلية إسرائيلية حتول دون
التوصل إلى هذا االتفاق».
وختم بالقول إنه «رغم أن هذا االتفاق املأمول مع
حماس س��يحمي إس��رائيل ملدة  15عام��ا ً من هجمات
مفاجئ��ة للحرك��ة ،وإطالق س��راح جنودها األس��رى،
فإن ذلك يتطلب عدم اإلضرار بالس��لطة الفلس��طينية
ف��ي الضفة؛ ألنها أثبتت ش��راكة أمينة ف��ي منع وقوع
عمليات مس��لحة ضد إس��رائيل ،ومع ذل��ك فإن فرص
موافق��ة ن�تن ياهو على مث��ل هذا املش��روع تقترب من
الصفر».

خلية لحماس..
إسرائيل تعلن اعتقال ّ
أعلن جهاز األمن الداخلي اإلس��رائيلي (ش�ين بيت) يوم األحد اعتقال خلية تتبع حركة املقاومة
اإلسالمية (حماس) في شمال الضفة الغربية احملتلة مؤلفة من عشرين شخصاً ،كانت تعد لهجمات
على أهداف إسرائيلية.
وقال ش�ين بيت في بيان إن هؤالء العناصر ينتمون إلى خلية نش��طت بني تشرين األول 2017
ونيس��ان  2018ح�ين مت تفكيكها ،الفتا ً إلى أن معظمه��م يتحدرون من مدينة نابلس ش��مال الضفة
الغربية.
وأض��اف أن اخللية كانت تخطط لتنفيذ ما دعاها اجلهاز عمليات تفجير خطيرة في مدينتي تل
أبي��ب والقدس ،بينما قال مس��ؤول كبير بالش�ين بيت إن «هذه االعتقاالت تثب��ت مجددا ً نية حماس
وجهودها إلقامة بنى حتتية إرهابية بهدف ارتكاب اعتداءات في إسرائيل».
وأوردت وس��ائل إعالم فلس��طينية نقالً عن األمن اإلس��رائيلي قوله إن اخللية «قادها شخصان
ينتمي��ان حلم��اس من منطقة نابل��س ج ّندا األفراد ،ووقف��ا وراء تخطيط العملي��ات وإنتاج العبوات
الناس��فة ،وهما :معتصم محمد سالم ( 35عاماً) وفراس كامل زبيدي ( 33عاماً) من سكان نابلس.
وأنه سيتم تقدمي لوائح اتهام بحق املتهمني خالل األيام القريبة املقبلة».
وتعليقا ً على االعتقاالت ،اعتبر رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامني ننت ياهو أن استمرار السيطرة
األمنية على جميع مناطق غرب نهر األردن يعود إلى إمكانية استهداف إسرائيل بهجمات}.

عب��رت حركة «حماس» يوم األحد ،ع��ن «ارتياحها» ملا جاء في تقرير منظمة
«هيوم��ن رايتس ووت��ش» احلقوقية الدولي��ة ،حول االنتهكات اإلس��رائيلية ضد
املتظاهرين السلميّني على حدود قطاع غزة.
واألربع��اء املاضي ،قال��ت املنظمة احلقوقي��ة الدولية إن «اس��تخدام القوات
اإلس��رائيلية املتكرر للق��وة القاتلة في غ��زة منذ  30آذار املاضي ض��د متظاهرين
فلسطينيني قد يرقى إلى مستوى جرائم حرب».
وأضاف��ت أنه «يتعني عل��ى املجتمع الدول��ي إنهاء األمر الواق��ع ،حيث تقوم
إسرائيل بتحقيقات تبرر أفعال قواتها ،بينما متنع الواليات املتحدة أي محاسبة
دولية باستخدام حق النقض (الفيتو) في مجلس األمن الدولي».
وقال��ت احلرك��ة ،في بيان صحف��ي ،إن «ما جاء في التقري��ر دليل جديد على
صحة الرواية الفلس��طينية ،وكشف زيف مبررات االحتالل» .وأضافت أن «كل ما
كش��فه التقرير يعكس جزءا ً من حقيقة املعاناة والظلم الواقع على الفلس��طينيني

من خالل احلصار الظالم املفروض على غزة».
وطالبت حماس املؤسسات الدولية بـ«تبني هذا التقرير وحتمل مسؤولياتها
القانونية واإلنسانية واألخالقية جتاه غزة ومواطنيها».
كما دعت «إلى العمل اجلاد والفاعل ملس��اءلة ومحاسبة االحتالل (إسرائيل)
وقيادته ،على االنتهاكات اجلس��يمة واخلطيرة بحق أبناء ش��عبنا ،والعمل بقوة
على إنهاء حصار غزة فورا ً وبدون شروط».
ومن��ذ  30آذار املاض��ي ،يتجمه��ر آالف الفلس��طينيني ،ف��ي ع��دة مواقع قرب
الس��ياج الفاصل ب�ين القط��اع واألراضي احملتلة ،ضمن املش��اركة في مس��يرات
«الع��ودة» للمطالبة بعودته��م إلى قراهم ومدنهم التي هج��روا منها عام ،1948
فيم��ا يقم��ع اجليش اإلس��رائيلي تلك املس��يرات الس��لمية بقوة مفرط��ة ،أدت إلى
س��قوط هذا عدد كبير من الش��هداء واجلرحى ،وس��ط اس��تنكار وإدان��ات محلية
ودولية واسعة}.

هذا النصر الفلسطيني المعنوي ..في نقل مباراة!
كان بنيام�ين نتنياه��و ،ووزيرة الثقاف��ة والرياضة في حكومته
بش��وق ،في انتظ��ار أن يصافحا يوم
مي��ري ريغيف ،يعدّان الدقائق
ٍ
الس��بت قائد منتخب األرجنتني لك��رة القدم ،والالعب النجم األش��هر
ملعب مقا ٍم على أنقاض قرية املاحلة الفلسطينية،
ميسي ،في
ليونيل ّ
ٍ
الت��ي هجر أهلُه��ا في محافظة الق��دس احملتلة ،بعد مب��اراة املنتخب
الضي��ف م��ع منتخب إس��رائيل ،بعد ق��را ٍر طب ََخه نتنياه��و والوزيرة
ملع��ب في حيفا إلى آخر أق ّل كف��اء ًة في القدس،
املذك��ورة ،بنقلها من
ٍ
لتندرج ضمن احتفاالت الذكرى الس��بعني لقيام دولة إسرائيل .خاب
املس��عى ،وخ��اب التدبير ،بع��د إلغاء احت��اد كرة الق��دم األرجنتيني
نْ
اتصالي
املباراة ،وامتناع قدوم املنتخب إلى إسرائيل ،على الرغم من
ّ
هاتفيّ�ين ،أجراهما ننت ياهو مع رئيس األرجنتني ،يح ّثه على التدخل
من أجل العدول عن اإللغاء ،لتتم ال ّز ّفة اإلسرائيلية املشتهاة .فرفض
الرجل ،متسلّحا ً باستقاللية االحتاد في بالده.
معن��وي كبي��ر ،ه��ذا
فلس��طيني
أن يق��ال إن م��ا ج��رى انتص��ا ٌر
ٌّ
ٌّ
ميس��ي
ٌ
صحيح .ويجوز للفلس��طينيني أن يفرحوا به ،ليس فقط ألن ّ
«صف��ع» ن�تن ياه��و ووزيرته تل��ك ،بحس��ب تعبي ٍر ت��ردّد كثي��را ً في
الصحاف��ة اإلس��رائيلية ،وإمنا أيض��ا ً حلالة الفزع التي تغش��ى ،منذ
يوم�ين ،أوس��اطا ً عريض�� ًة في دول��ة االحتالل ،ج�� ّراء ه��ذا «النصر»
ال��ذي أحرزه الفلس��طينيون ،بالتعاون مع احلرك��ة الدولية ملقاطعة
إسرائيل ،وهو أم ٌر كان ميكن تفاديه لوال حماقة الوزيرة ريغيف التي
تتع ّرض ألعنف الهجمات من عموم اإلسرائيليني ،في اليمني واليسار

بقلم :معن البياري
والب�ْي� نْ
نْ
ميس��ي يقبل
بي ،وه��ي التي كان��ت تتلهف لص��ورة ليونيل ّ
ً
حائط املبكى ،فتتاجر بها واحدا من إجنازاتها.
والظاهر أن لوثة جنونٍ أصيبت بها هذه املرأة ،فور إلغاء املباراة
ميسي وراء
في ملعب املاحلة ،فأشاعت أن تهديداتٍ فلسطيني ًة بقتل ّ
إلغائه املباراة.
فعالً ،ها هم في احلكومة وحواش��يها ،وف��ي جموع معارضاتها
ومواالته��ا ،ينش��طون ف��ي التبخي��س م��ن قيم��ة م��ا أحرزت��ه حركة
املقاطع��ة الدولية ،وم��ن جهود احتاد ك��رة القدم الفلس��طيني ،الذي
رئيس��ه جبريل الرجوب ،بعض الصحاف��ة العبرية بكال ٍم
تس��تهدف
َ
ّ
يس��تح من ادّعاء
س��اقط ،يدل على وضاعة أصحابه ،منهم واح ٌد لم
ِ
إن الرج��وب جنح في إدخ��ال اإلرهاب إل��ى الرياضة ،فيم��ا لم يفعل
ميسي ،إذا ما فعلها
الرجل س��وى دعوة الفلسطينيني إلى حرق صور ّ
وق��دم للعب م��ع منتخب ب�لادِه ف��ي ملعب املاحل��ة .وعندم��ا ُ
تدخل
تس��يبي ليفني ،الوزيرة الليكودية السابقة ،وجاسوسة املوساد ،في
املش��اجرة اإلسرائيلية الراهنة ،فذلك يعني أن احلجر الذي ضرب به
وعي منه بقيمة ما فعل) ثقيل ،وأن
ميس��ي إس��رائيل (غالبا ً من دون
ّ
ٍ
التعافي من اجلروح التي أحدثها يحتاج وقتاً .وال حرج في اإلش��ارة
إل��ى أن ليفني أصابت في قولها إن إلغاء املباراة انتصا ٌر كبي ٌر حلركة
املقاطع��ة الدولية ،وإن مي��ري ريغيف رعن��ا ُء ومتعجرف ٌة ،و«خلطت

الرياضة بالسياسة».
والظاه��ر أن واح��دا ً م��ن حزمة أس��باب الندب اإلس��رائيلي الذي
اس��تج ّد بعد «الصفعة» األرجنتينية هو ما أش��اعه م��ن مخاوف من
ٌ
ٌ
وش��خصيات عاملي ٌة ،ف ّني ٌة ورياضي ٌة وغيرهما،
مؤسس��ات
أن تقتدي
ٍ
ضغوط مهم ٍة،
بالذي ب��ادر إليه احتاد كرة الق��دم األرجنتيني ،بع��د
فلس��طيني ٍة وإسباني ٍة ،وال س��يما أن التأثير اإلسرائيلي في األرجنتني
كبي��ر ،وامل��زاج الصهيوني هناك غير ه�ّي�نّ احلض��ور ،ورئيس البالد
ُ
ٌ
مواقف
ميس��ي
صدي��ق للدول��ة العبري��ة ،كذل��ك فإنه لم ُتع��رف عن ّ
ٌ
مناهضة للوحشية العدوانية اإلسرائيلية.
ٍ
أس��ف ،ال ميك��ن في معرض االحتفاء به��ذا اإلجناز املعنوي
ومن
نْ
فريقي في
ال��ذي أح��رزه الفلس��طينيون ،إال أن ُيؤت��ى على مش��اركة
رياض��ة س��باق الدراج��ات الهوائية ،م��ن البحري��ن واإلم��ارات ،في
بأراض
احتفالي�� ٍة مبناس��بة ذك��رى قيام إس��رائيل ،ومرور الفريق�ين
ٍ
محتلة في القدس ،بوصفها «عاصمة إسرائيل املوحدة»}...
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غيرنا مالمح تركيا لألفضل
أردوغانّ :
خالل  16عام ًا ..وسنواصل ذلك
ق��ال الرئي��س رج��ب طي��ب أردوغ��ان :األح��د ،إن
حكومات حزب «العدالة والتنمية» جنحت خالل األعوام
الستة عشر املاضية في تغيير مالمح تركيا إلى األفضل،
وإنها ستواصل ذلك مبشيئة الله.
جاء ذل��ك في كلمة له أمام حش��ود ضخمة حضرت
التجمع اجلماهيري الذي نظم��ه احلزب في ميدان «يني
قابي» في إسطنبول.
ووص��ف أردوغ��ان إس��طنبول بأنها الي��وم «رائعة
وباتت أس��طورة» (في إشارة إلى املشاركة احلاشدة في
التجم��ع) .وأض��اف« :عندما يتم احلدي��ث عن اخلدمات
في إس��طنبول ،يتبادر إلى الذهن رج��ب طيب أردوغان،
وح��زب العدال��ة والتنمية» .وأوضح أن ح��زب «العدالة
والتنمية» يعني «الطمأنينة والسعادة».
واس��تطرد« :خ�لال األعوام ال��ـ 16املاضية ،جنحنا
في تغيي��ر مالمح تركيا إل��ى األفضل .ح ّولنا إس��طنبول
إلى مدينة جديدة ميكن العي��ش فيها خالل أربعة أعوام
ونص��ف عام» .وأضاف« :غيّرن��ا تركيا من بلد عاجز عن
دف��ع رواتب موظفي��ه إلى بل��د ال يترك موظفي��ه وحدهم
ف��ي مواجه��ة التضخ��م» .وش��دد عل��ى أنهم اس��تطاعوا
أن ينجح��وا ف��ي ذل��ك خالل فت��رة تولي ح��زب «العدالة
والتنمية» للسلطة ،وسيواصلون ذلك مبشيئة الله.
وأردف الرئي��س الترك��ي« :أدعو الله ف��ي هذا اليوم
املب��ارك أن يجعلنا نش��هد عي��دا ً آخر مس��اء  24حزيران
(موعد إعالن نتائج االنتخابات الرئاس��ية والبرملانية)،
وأنا واثق من أن س��كان إسطنبول أصدروا قرارهم؛ لذلك
هنيئا ً لنا من اآلن ،عيد دميقراطيتنا في  24حزيران».
وتط��رق أردوغ��ان إل��ى الكثير م��ن املش��اريع التي
أجنزته��ا حكوم��ات ح��زب «العدال��ة والتنمي��ة» ف��ي
إسطنبول وعموم البالد ومشاريع أخرى قيد اإلجناز من

طرقات وجسور وأنفاق وموانئ وقطارات سريعة ومترو
األنفاق ومطارات.
وب�ّي�نّ ف��ي ه��ذا الصدد إل��ى أنه��م قدموا إل��ى مدينة
إس��طنبول أفضل وأج��ود اخلدم��ات البلدي��ة ،وخدمات
ف��ي مختلف مجاالت الثقافة والف��ن واملواصالت والبيئة
واملس��اعدات االجتماعي��ة ،ف��ي الوق��ت ال��ذي كانت فيه
املدينة تعاني من إهم��ال ونقص في اخلدمات إبان حكم
حزب الشعب اجلمهوري.
ولف��ت إلى أن حكومات ح��زب «العدال��ة والتنمية»
عبّ��دت خ�لال  16عاما ً فق��ط  20ألف كلم م��ن الطرق في
عموم تركي��ا ،فيما عُ بِّ��دت  6آالف و 100كم من الطرقات
خالل  79عاما ً إبان فترات احلكومات السابقة.
وأك��د أردوغ��ان أن ح��زب العدال��ة عندم��ا تس��لم
الس��لطة ،كانت الب�لاد مثقلة بديون قيمته��ا  23.5مليار
دوالر لصن��دوق النق��د الدول��ي ،وأنهم قاموا بتس��ديدها
وتصفير الديون.
ولف��ت أردوغ��ان إلى أنهم س��يقومون بإنش��اء قناة
إس��طنبول التي س��تربط بحر مرمرة مع البحر األس��ود،
وسيبلغ طولها  45كلم.
وأش��ار أردوغان إلى أنهم سيفتتحون املطار الثالث
في إس��طنبول في  29تش��رين األول املقبل ،وسيحولون
موق��ع مط��ار أتات��ورك الدولي إل��ى حديقة عامة باس��م
«حديقة الشعب».
وتجُ ��رى االنتخابات داخل تركيا ،ف��ي  24حزيران
اجل��اري ،ويتناف��س ف��ي االنتخاب��ات الرئاس��ية س��تة
مرشحني ،أبرزهم :الرئيس احلالي رجب طيب أردوغان،
ومرشح حزب الشعب اجلمهوري املعارض محرم إجنه،
ومرش��حة ح��زب «إيي» مي��رال أقش��نر ،بينم��ا تتنافس
ثمانية أحزاب في االنتخابات البرملانية}.

أردوغان وجبال قنديل:
أجاويد وقبرص
بقلم :خورشيد دلي
يع��ود الصراع التركي م��ع جبال قنديل إلى أكثر من ربع قرن ،ص��راع هدرت فيه دماء وأموال
وجهود وخطط كثيرة ،حتى أصبحت قنديل أس��طورة في أذه��ان معظم الترك والكرد معاً ،فجميع
احلمالت العس��كرية التركية السابقة فشلت في الوصول إلى مقر قيادة حزب العمال الكردستاني
في جبال قنديل ،الواقعة في املثلث احلدودي بني تركيا والعراق وإيران .وهكذا في نهاية كل حملة
يعاود احلزب هجماته ضد تركيا ،حتى أصبحت قنديل أكثر قضية جتتمع عليها األحزاب والقوى
التركية ،على اختالف مشاربها السياسية والفكرية ،بل وحتى الشارع التركي نفسه.
الي��وم ،ومع احلملة التركية اجلديدة ضد قنديل ،يقول املس��ؤولون األتراك إنهم س��يواصلون
احلمل��ة حتى الوص��ول إلى قنديل ،بل وحتى س��نجار ومخم��ور إذا اقتضى األم��ر .وبلغة الواثق،
يؤكدون أن قواتهم ستصل إلى هناك عندما تشاء..
إص��رار تركي وراءه عدة عوامل ،لعل أهمها أن ما جرى في عفرين ،ومن ثم منبج ،حفز القيادة
التركية على التوجه نحو جبال قنديل ،خصوصا ً في ظل قناعتها بأنه ما لم يتم وضع اليد عليها،
فإن الصراع قد يطول عقودا ً أخرى ،وتزداد قائمة الضحايا وهدر اإلمكانات .يضاف إلى ما سبق أن
احلملة التركية تأخذ طابع الردع الوقائي ،في ظل تهديدات حزب العمال بصيف س��اخن ،يضرب
املدن التركية ،في ظل خشية على الوضع االقتصادي بعد االنهيارات املتتالية لسعر الليرة التركية
أمام الدوالر.
األهم هن��ا ،يبقى العامل االنتخابي ،فالرئيس رجب طيب أردوغ��ان يدرك أهميّة الوصول إلى
قنديل قبل فترة قصيرة من االنتخابات الرئاس��ية والبرملانية املبكرة ،فال ش��يء يضاهي قيمة ذلك
في حملته االنتخابية ،فتحقيق ذلك سيكون كافيا ً حلصد شعبي ٍة لم يحلم بها زعيم تركي من قبل.
ولعله هنا يس��تذكر حلظة قرار دخول اجليش التركي ش��مال قبرص عام  ،1974وهو القرار الذي
أنق��ذ حينها حزب رئي��س الوزراء الترك��ي الراحل ،بولند أجاوي��د من االنهيار ،وجع��ل من أجاويد
بطالً قومياً ،وهي حلظة تكررت عند اعتقال زعيم حزب العمال الكردس��تاني عبد الله أوجالن عام
 ،1998وجاءت من جديد بأجاويد إلى رئاس��ة الوزراء ،س��يناريو رمبا يفكر به أردوغان ،طاملا أن
قنديل ستحقق له ما يسعى إليه ،حيث االنتقال الكامل إلى النظام الرئاسي.
ولعل ما يش��جع أردوغان أيضا ً مجموع الظروف اإلقليمية والدولية ،فإقليم كردستان ،ومعه
بغداد ،لم يبديا أي معارضة للحملة التركية حتى اآلن ،والتفاهمات التركية اإليرانية جتعل احلملة
ميسرة نحو أهدافها ،على الرغم من اتهامات تركية بدعم طهران حزب العمال الكردستاني.
التركية ّ
وما يريح أنقرة أكثر أن الالعبني الدوليني ،أي روسيا والواليات املتحدة ،في جتاذب على و ّد تركيا،
ألس��باب لها عالقة باألزمة الس��ورية ،وموقع تركيا في العالقات الدولية ،واملصالح املترتبة على
ذل��ك ،وهي معادالت جعلت من تركيا دول ًة إقليمية مؤثرة في الش��مالني ،الس��وري والعراقي .لكن
يبقى القول إن (أسطورة قنديل) حتمل تعقيداتها اجلغرافية العابرة حلدود العراق وتركيا وإيران
ٌ
تعقيدات جتعل من انتقال قيادات جبال قنديل عبر هذه احلدود قص ًة تتكرر
وحتى س��ورية ،وهي
كلما ضاقت اخليارات ،ليبقى لغز قنديل مفتوحا ً على كل السيناريوهات}.

تصويت قياسي في االنتخابات
البرلمانية والرئاسية التركية بالخارج
سجل الناخبون األتراك في اخلارج رقما ً قياسياً،
بإدالء مليون و 486ألفا ً و 408ناخبني بأصواتهم في
االنتخابات الرئاسية والبرملانية املقرر إجراؤها األحد
املقبل.
وأظه��رت معطي��ات نش��رتها اللجن��ة العلي��ا
لالنتخاب��ات التركي��ة ،مس��اء الثالث��اء ،أن نس��بة
التصوي��ت ف��ي املمثلي��ات الدبلوماس��ية واملعاب��ر
احلدودي��ة بلغ��ت  48.78باملئ��ة ،م��ن إجمال��ي عدد
الناخب�ين األت��راك املس��جلني ف��ي اخل��ارج ،والبال��غ
عددهم نحو ثالثة ماليني و 47ألفا ً و 323ناخب.
يأت��ي ذلك بعد انتهاء التصوي��ت باخلارج ،عقب
إغ�لاق صنادي��ق االقتراع ف��ي بريطانيا عند الس��اعة

التاسعة من مساء الثالثاء بالتوقيت احمللي.
وميك��ن لألت��راك ،الذين يعيش��ون ف��ي اخلارج،
وفاته��م التصوي��ت ،االقت��راع ف��ي املعاب��ر احلدودية
التركية حتى الساعة اخلامسة من عصر  24حزيران
اجلاري.
وس��بق أن أقام��ت الس��لطات التركي��ة صناديق
اقت��راع بـ  123ممثلي��ة خارجية ف��ي  60دولة ،بينها
 63ممثلية بأوروبا التي يعيش فيها نحو  2.5مليون
ناخب.
ومن املقرر إرسال األصوات إلى إسطنبول متهيدا ً
لنقلها إل��ى مق��ر اللجنة العلي��ا لالنتخاب��ات التركية
بالعاصمة أنقرة}.

لبنان ..إقبال من األتراك على االقتراع
في االنتخابات البرلمانية والرئاسية
ش��هد املركز االنتخابي
ف��ي الس��فارة التركي��ة
بالعاصمة اللبنانية بيروت
إقب��اال ً من الناخب�ين األتراك
على االقتراع في االنتخابات
والرئاس��ية
البرملاني��ة
املبكرة.
ومن��ذ صب��اح األربعاء
أدل��ى مئ��ات الناخب�ين
بأصواته��م ،وم��ن املتوق��ع
ارتفاع العدد غدا ً في اليوم الثاني واألخير.
وق��ال منس��ق االنتخاب��ات ف��ي لبن��ان بالل
فت��اح ،لألناض��ول ،إن «عملي��ة التواص��ل م��ع
اجلالية (التركية) وحاملي اجلنسية التركية من
اللبنانيني بدأت منذ أكثر من ش��هرين ،حني أعلن
الرئي��س رج��ب طيب أردوغ��ان ع��ن االنتخابات
املبك��رة» .وأض��اف فتاح« :يوج��د  20ألف تركي
في لبنان ،بينهم  4759ناخباً ،ونتوقع مشاركة
 1500ناخب في االقتراع».
وقال فتاح إن «فت��رة التواصل مع الناخبني
األتراك في لبنان ،ضمن التحضيرات لالنتخابات،

دامت أكثر من ش��هرين ،ألن عددهم ليس ضئيالً،
ويتوزع��ون ف��ي مناط��ق عدي��دة» .وأوض��ح أن
« %80من األتراك في لبنان يعيشون في بيروت،
ثم تأتي مدينة طرابلس (ش��مال) وبعدها صيدا
(جنوب) وقرى في محافظة البقاع».
وق��ال أح��د الناخب�ين ويدع��ى محم��د،
لألناض��ول« :ه��ذه ه��ي ثالث م��رة أش��ارك فيها
بعملي��ة االنتخاب في الس��فارة» .وتاب��ع« :رغم
عطل��ة العيد ق��ررت املج��يء مع زوجت��ي لإلدالء
بصوت��ي ..فه��ذا واج��ب وطن��ي ،ويح��دد مصير
بلدي»}.

مفوض أوروبي يشيد بجهود تركيا «الخارقة»
في استضافة الالجئين
ق��ال املف��وض األوروب��ي لسياس��ة اجل��وار
ومفاوضات التوس��ع «جوهانس هان» ،إن تركيا
تب��ذل جه��ودا ً خارقة من أجل اس��تضافة أكثر من
 3.5ماليني الجئ سوري.
ج��اء ذلك ف��ي تصريح��ات أدلى به��ا «هان»
عق��ب االجتم��اع العاش��ر للجن��ة اإلداري��ة الت��ي
تش��كلت من أجل الدعم املال��ي الذي تعهد االحتاد
األوروب��ي بدفعه لتركي��ا من أجل دع��م الالجئني
السوريني .وأضاف أنه «ينبغي لالحتاد األوروبي
التحرك سريعا ً من أجل تفعيل احلزمة الثانية من
األموال».
بدوره ،قال مفوض االحتاد لإلغاثة اإلنسانية
وإدارة األزم��ات كريس��توس س��تيليانيديس،

إن االحت��اد األوروب��ي س��يواصل مس��اعدة تركيا
عب��ر مش��اريعه ال��ـ  72املتواصل��ة» ،وأضاف أن
املس��اعدات املالية التي يقدمها االحتاد تركز على
االحتياجات األساسية والصحة والتعليم.
واتفقت تركي��ا واالحتاد األوروب��ي في القمة
الت��ي عق��دت بينهم��ا ف��ي  18آذار املاض��ي ،على
تفعي��ل الدفع��ة الثاني��ة م��ن األم��وال البالغ��ة 3
مليارات يورو حتى نهاية  ،2018في حال انتهاء
ميزانية األموال املقدمة ألنقرة.
وق��رر اجلانبان إنف��اق املبلغ على مش��اريع
س��تخصص للمج��االت الصحيّ��ة والتعليمي��ة
والبن��ى التحتي��ة والغذائية واحتياج��ات أخرى
لالجئني السوريني}.
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مأزق إيران إذ يتصاعد في العواصم األربع ..وهذه معالمه
كثيرة هي معال��م املأزق الذي تعيش��ه إيران هذه
األيام ،الذي يس��تحق م��ن قيادتها وقف��ة هادئة ،بعيدا ً
عن استعراض التصريحات التقليدية التي ال تغير في
حقائق الواقع شيئاً.
من��ذ بداية التدخ��ل اإليران��ي في س��وريا؛ قلنا إن
القي��ادة اإليرانية س��تدرك ذات ي��وم أن قرارها ذاك هو
أس��وأ قرار اتخذت��ه منذ الث��ورة اإليرانية ع��ام ،1979
وقلنا أيضا ً إن سوريا ستكون بالنسبة إلى إيران أشبه
بأفغانستان لالحتاد السوفياتي.
واحل��ال أن التدخ��ل
اإليران��ي ف��ي س��وريا لم
يك��ن س��وى حلق��ة ف��ي
مسلس��ل عنوان��ه غ��رور
الق��وة واتس��اع األحالم،
واالقتن��اع ب��أن إي��ران
س��تكون الق��وة املهيمن��ة
في املنطقة ،وأن بوسعها
تغيي��ر حقائ��ق التاري��خ
واجلغرافي��ا؛ بص��رف
النظ��ر ع��ن تفس��ير ه��ذه
األح�لام وم��ا إن كان��ت
بخلفي��ة قومي��ة أو

مذهبية.
ح�ين طال الن��زف ف��ي س��وريا ،وص��ار االقتصاد
ُ
اضطرت قيادتها (احملافظون
اإليراني في وض ٍع ح ِرج؛
الذي��ن يتح ّكم��ون بالسياس��ة اخلارجي��ة ولي��س
اإلصالحي��ون الذين ه��م أداة التنفيذ) إل��ى التخلي عن
املشروع النووي ،الذي ميكن القول إنه من أولى حلقات
املسلسل املشار إليه.
ولكننا  -دون ادعاء للحكم��ة والذكاء -توقعنا أن
هناك ما س��يتبع ه��ذا التخلي عن املش��روع الذي كلّف

اإلره ـ ـ ــاب

تصوره لنا وسائل اإلعالم
كما
ّ
بقلم :محمد قيراط
التغطي ��ة اإلعالمي ��ة للتط ��رف واإلرهاب ليس ��ت بريئة ،بل ه ��ي مركب من اآللي ��ات املهنية
واأليديولوجي ��ة واالجتماعي ��ة والثقافية ،يجب فهمها جيد ًا لفهم كيف تش ��كل وحتدد وس ��ائل
اإلع�ل�ام فهمن ��ا للواق ��ع .فم ��ن خ�ل�ال اس ��تعراض تغطي ��ة حادث ��ة ش ��ارلي إب ��دو وش ��ابل هي ��ل،
وكذل ��ك احل ��رب على غزة ،وحادثة  11أيل ��ول ،وكذلك ظاهرة اإلس�ل�اموفوبيا وتناولها من قبل
اإلع�ل�ام الغربي ،مت ش ��رح األطر املختلفة التي يس ��تعملها اإلعالم ف ��ي أثناء تغطيته للتطرف
واإلرهاب.
فف ��ي حادث ��ة ش ��ارلي إب ��دو ركزت وس ��ائل اإلع�ل�ام عل ��ى عملية اقت ��راف اجلرمي ��ة من قبل
اإلرهاب ّي�ي�ن ،لكنه ��ا أهمل ��ت جوان ��ب عدة من احلادث ��ة ولم تضعها ف ��ي س ��ياقها الصحيح ،ولم
حتاول اإلجابة عن عدة أسئلة مهمة .علقت الصحف ّية األمريكية سالي كوهني ،وهي كاتبة رأي
مبوقع «ديلي بوس ��ت» ومعلقة سياس ��ية في ش ��بكة « »CNNعلى حادثة ش ��ارلي إبدو في سلسلة
تغري ��دات« :لق ��د غطت وس ��ائل اإلعالم األمريكية خبر قيام مس ��لمني بقتل آخرين في فرنس ��ا
بش ��كل متواص ��ل لع ��دة أي ��ام ،لك ��ن ال تغطية مماثلة ملقتل مس ��لمني هن ��ا في أمري ��كا» .وتابعت
كوهني« :مهاجم إس�ل�امي يس ��اوي إرهابي ،مهاجم أسود يساوي بلطجي ،مهاجم أبيض يساوي
مجرد خالف على مكان ركن الس ��يارة» ،متس ��ائلة بغضب عن س ��بب غياب التغطية الواسعة في
أمري ��كا مل ��ا يجري قائلة« :لو أن مس ��لم ًا قتل ثالثة طالب من أصحاب البش ��رة البيضاء ،لكانت
القضية اليوم تهيمن على التغطية اإلعالمية».
أم ��ا بالنس ��بة إلى احل ��رب على غ ��زة ،وانطالق ًا من نظري ��ة التأطير ،فلق ��د أصبح اجلانب
الفلس ��طيني ه ��و املعت ��دي ،بينما اجلانب اإلس ��رائيلي ه ��و الطرف احلريص عل ��ى األمن ،وهو
الضح ّي ��ة واملعت ��دى علي ��ه ،كم ��ا نس ��بت وس ��ائل إع�ل�ام غربية مش ��اهد م ��ن الدم ��ار الذي حلق
باملواطن�ي�ن الع ��زل في غ ��زة ،جراء القصف اإلس ��رائيلي لبيوته ��م وتقدميه للمش ��اهد على أنه
لضحايا إسرائيليني طاولتهم صواريخ املقاومة الفلسطينية.
أما بالنسبة إلى  11أيلول األمريكي ،فالتأطير اإلعالمي جعل من  11/9الذي راح ضحيته
 4000شخص على لسان العام واخلاص في العالم بأسره.
أما بالنسبة إلى ظاهرة اإلسالموفوبيا ،فأصبحت كلمة العرب واملسلمني مرادفة لإلرهاب
واجلهل والتعصب وإقصاء اآلخر ،وأصبحت وس ��ائل اإلعالم مبختلف أش ��كالها وأنواعها تنسج
وتبني صور ًا منطية وأنظمة فكرية ،ومعتقدات وادراكات جتعل من العربي ومن املس ��لم معادي ًا
لإلنس ��انية وللبش ��رية ولألخالق وللقيم السامية .فالعالم يش ��اهد تنامي ًا كبير ًا لهذه الظاهرة
في ظل تشويه وتزييف وتضليل منهجي ومنظم}.

بقلم :ياسر الزعاترة
بن��اؤه عش��رات امللي��ارات ،وكلف أضعاف ذل��ك بكلفة
العقوبات ،ثم جرى التخلي عنه من أجل رفع العقوبات
حني لم يعد باإلمكان احتمال تبعاتها.
ه��ذا يحيلنا اآلن إلى املعل��م األهم من معالم املأزق
اإليران��ي راهنا؛ ممثالً في العقوبات األميركية اجلديدة
الت��ي تس��تهدف برنام��ج الصواري��خ أوالً ،والتغيي��ر
السياس��ي ف��ي ما يتعل��ق بالكي��ان الصهيون��ي ثانياً،
وهي عقوب��ات ال تعرف طهران كيف س��تتعامل معها،
فيما س��يكون خي��ار التش��دد والعودة إل��ى التخصيب
أكثر سوءا ً من خيار التساهل.
كذلك س��يفرض التراجع االقتص��ادي إيقاعه على
الداخل الشعبي الذي ينتظر عوائد اتفاق النووي ،ولن
يس��كت عل��ى األرجح عن انق�لاب األوض��اع إلى عكس
املأم��ول ،وه��و الذي خ��رج إلى الش��وارع محتج��ا ً قبل
شهور ،وإن ّ
جلمته السطوة األمنية.
بني هاتني احللقتني من املسلس��ل حض��ر العراق؛
فب��دل أن تقتنع إيران مبا حازته م��ن الكعكة العراقية،
ممثالً في س��يطرة املقربني منها على الدولة ،وقبل ذلك
إفش��ال مشروع غزو أميركي كان يستهدفها بكل تأكيد؛
مالت إلى دعم خي��ارات طائفية هناك ،أفضت إلى نزف
اقتصادي ومسلسل عنف دموي لم يتوقف إلى اآلن.
نبدأ من هنا ،من العراق الذي كان بيد إيران ،لكنها
اختارت دعم اإلقص��اء والطائفية فيه ،كما دعمت طبقة
سياسية فاس��دة أهلكت احلرث والنس��ل ،ونفذت أكبر
عملية نهب عرفها التاريخ البشري.
أين هو العراق اليوم؟ تقول لنا االنتخابات األخيرة
أم��را ً بالغ األهمية ،هو أن الش��عب العراقي ضاق ذرعا ً
بالهيمن��ة اإليرانية .صحي��ح أن القائمة الت��ي دعمتها
إيران حصلت على املرتبة الثانية في االنتخابات ،لكن
الصحيح أيض��ا ً -مبا ال يقل أهمي��ة -أن القائمة األولى
والثالث��ة اللت�ين مثلتا غالبي��ة الش��يعة كانتا في خط
آخر ال تريده .واحلال أن تشكيلة احلكومة القادمة -أيا ً
كان��ت -لن تغير حقيق��ة أن غالبية ش��يعية باتت ضد
الهيمن��ة اإليرانية على البل��د ،وإذا أضفت إليهم العرب
الس�� ّنة واألكراد ،فإن من العس��ير املضي في ترديد تلك
املقولة الس��طحية ع��ن أن إي��ران حتتل أرب��ع عواصم
عربي��ة؛ ألنها جميع��ا ً تتفلت منها وال تخض��ع لها ،كما
سيتبدى في السطور اآلتية.

الساحة السورية

بعد الع��راق ،ميكن توجي��ه األنظار إلى س��وريا،
وهنا جن��د تطورات بالغة األهمية ب��دأت تتبدى خالل
األسابيع األخيرة ،وعنوانها الصراع الروسي اإليراني
في سوريا.
ف��ي ه��ذا الس��ياق؛ يحل��و للبع��ض أن يتح��دث
بس��طحية عن انتص��ار إيران في س��وريا ،أما احلقيقة
فه��ي أن ذل��ك أصب��ح وهما ً مبج��رد اس��تدعاء الروس
إليها ،وهو اس��تدعاء ال يعني غير االعتراف بالهزمية،
وم��ن ثم املجيء بش��ريك كبي��ر لن يقب��ل حتى مبنطق

االقتسام املتساوي.
ال خ�لاف الي��وم عل��ى أن روس��يا ه��ي األه��م في
س��وريا ،وهي من فاوض��ت األتراك في الش��مال ،وهي
م��ن تفاوض األمي��ركان واألردنيني واإلس��رائيليني في
اجلن��وب ،وه��ي من ف��رض عل��ى إي��ران أن تبتعد عن
احل��دود م��ع الكي��ان الصهيون��ي ،وهي من س��تفرض
عليها ما هو أكثر من ذلك تالياً.
ويعن��ي ذلك أن البلد ال��ذي كان خاضعا ً لنفوذها
بالكام��ل ،وكان ميكن أن يكون ش��عبه متصاحلا ً معها
لو دعمت ثورته ،ولو بتغيير مقنع في بنية النظام قبل
عسكرة الثورة ،بل حتى بعد ذلك؛ هذا البلد لم يعد لها
كم��ا كان -ول��ن يعود ،حت��ى لو جتاهلنا ما يس��يطرعليه األت��راك (نحو  %10أو أكثر) ،أو ما يس��يطر عليه
األميركان (ثل��ث البلد ونصف ثروات��ه) ،بينما لم يكن
لهم أي شيء قبل ذلك.

 ..اليمن

ماذا عن اليمن الذي كان د ْفعُ احلوثيني للس��يطرة
عليه بقوة الس�لاح جزءا ً من أحالم املش��روع اإليراني؟
ه��ل هناك عاقل ميك��ن أن يقول إن م��ا بأيدي احلوثيني
اآلن س��يبقى بأيديه��م ،رغ��م كل م��ا فق��دوه حت��ى اآلن
(تطورات احلديدة األخيرة بالغة األهمية)؟
ما م��ن عاقل يعتقد ذلك ،وأقصى ما ميكن أن حتلم
به إيران هو تس��وية متنحهم (احلوثيني) حصة ما في
العملي��ة السياس��ية ،وهي حص��ة لن ُتكرر ب��كل تأكيد
جتربة حزب الله في لبنان.

 ..ولبنان

ف��ي ه��ذا األخي��ر (لبنان) ،ميك��ن الق��ول إن وضع
إيران هو األق��وى بقوة حزب الله ،لك��ن ذلك مبالغ فيه
أيض��اً؛ فلبنان بلد متنوع الطوائف وال ميكن أن يخضع
إليران متاما ً مهما بلغ نفوذ حزب الله.
ث��م إن تط��ورات س��وريا والعراق واليمن ،وفش��ل
مشروع التمدد اإليراني برمته ،ستؤثر بالضرورة على
لبنان ،م��ن دون أن يغيّر ذلك في وزن الش��يعة كمك ّون
مهم من مكونات املجتمع اللبناني.
وق��د نضيف هن��ا احتماالت تصاعد نب��رة الضجر
الش��يعي م��ن التبعي��ة إليران ،كم��ا جرى ف��ي العراق؛
وذل��ك بع��د تراجع نب��رة التصعي��د واحلش��د املذهبي
السائدة ،ورمبا بعد اتضاح الفشل في سوريا التي ُقتل
فيها آالف من خيرة أبناء الطائفة أو أصبحوا مع ّوقني.
كل ذلك الذي م ّر آنفا ً ه��و نتاج أحالم غير واقعية،
ول��وال أن من يتص��درون املواجهة مع إي��ران لم يكونوا
َّ
موفق�ين أب��دا ً ف��ي تخطي��ط املواجه��ة وال ف��ي ترتي��ب
األولوي��ات ،ل��كان الوضع أس��وأ بكثير؛ لك��ن األهم هنا
هو أن اس��تعداء الغالبية في املنطقة لم يكن ليم ّر بدون
تداعيات سيئة على اجلميع.
وه��ذه ه��ي الكارث��ة الت��ي نتابعها منذ س��نوات،
وال يعرف أحد متى س��تتوقف ،ورمبا ل��ن تتوقف دون
تس��وية إقليمية كبيرة مع الع��رب وتركيا ،ال ب ّد لها من
ُرشد لدى قادة إيران يتجاوز األحالم غير الواقعية ،مع
رش��د لدى البقية بالطبع .وذلك لك��ي يتم التوصل إلى
ه��ذه التس��وية اإلقليمية قبل أن ت��أكل الكارثة األخضر
والياب��س ،مع أنها أكل��ت الكثير والكثير إل��ى اآلن ،ولم
يستفد منها سوى أعداء األمة ،وفي مقدمتهم الصهاينة
واألمي��ركان وال��روس؛ ودمار العراق واليمن وس��وريا
يتبدّى أمام أعني اجلميع}.

سوريا تقول إن أمريكا قصفت مواقع بالبوكمال..
وواشنطن تنفي
نقلت وس��ائل إعالم رس��مية س��ورية ع��ن مصدر عس��كري يوم االثن�ين قوله إن طائ��رات تتبع
التحالف بقيادة الواليات املتحدة قصفت «أحد مواقعنا العس��كرية» في ش��رق س��وريا ،ما أدى إلى
سقوط قتلى ومصابني ،لكن اجليش األمريكي نفى تنفيذ ضربات في املنطقة.
ونس��بت وس��ائل اإلعالم إلى املتحدث قول��ه إن الضربات وقعت في بلدة الهري جنوب ش��رقي
البوكمال .ولم ترد تفاصيل عن اخلس��ائر .وقال قيادي في التحالف العس��كري الذي يدعم الرئيس
بشار األسد إن «طائرات مسيّرة مجهولة ،يرجح أنها أمريكية ،قصفت نقاطا ً للفصائل العراقية» بني
البوكمال والتنف باإلضافة إلى مواقع عسكرية سورية.
وأبل��غ امليجر جوش جاك ،وهو متحدث باس��م القيادة املركزي��ة األمريكية ،أنه «لم ينفذ أي فرد
في التحالف الذي تقوده الواليات املتحدة ضربات قرب ألبوكمال».
ويدع��م التحالف ال��ذي تقوده الواليات املتحدة قوات س��وريا الدميقراطي��ة املؤلفة من مقاتلني
عرب وأكراد يحاربون «تنظيم الدولة» شمال شرقي ألبوكمال.
واس��تطاع اجليش الس��وري والفصائل املدعومة من إيران ،التي تش��مل ح��زب الله وجماعات
عراقية ،السيطرة على منطقة ألبوكمال واملناطق احمليطة بها العام املاضي من أيدي تنظيم الدولة.
وللقوات األمريكية وجود في التنف جنوب غربي ألبوكمال في الصحراء الس��ورية قرب احلدود مع
العراق واألردن.
وفي األس��بوع املاضي قال األسد إنه يعتبر الواليات املتحدة قوة محتلة في سوريا ،وإن موقف
الدول��ة «يتمثل بدعم أي عمل مقاوم ،س��واء ضد اإلرهابيني أو ضد الق��وى احملتلة ،بغض النظر عن
جنسيتها»}.
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روح الوحدة
في بناء اإلنسان الفاضل
خلق الله تعالى البش��ر بأل��وان مختلفة ولغات
متع��دّدة ،ولم يخلقه��م بعقيدة واح��دة وال فكر واحد،
ولك��ن أراد الل��ه لهم أن يتعايش��وا ب��روح واحدة ،هي
روح الوحدة اإلنس��انيّة ،التي ترتكز على عدّة أس��س
ومبادئ ها ّمة.
ّ
ُ
واحلق هو األس��اس األ ّول الذي تبن��ى عليه هذه
ّ
ّ
الوحدة اإلنس��انيّة ،ألن��ه الضمانة الت��ي تضفي على
العالق��ات اإلنس��انيّة ال ّثق��ة ّ
والطمأنين��ة ،وحتيطه��ا
بج ّو م��ن الدّفء وال ّرضا وال ّتفاه��م ،واحملبّة والعطف
األخويّ .
ّ
وباحل��ق تس��ود احلقيق��ة بعي��دا ً ع��ن اخلراف��ة
والص��واب بعي��دا ً ع��ن اخلط��أ ،وتتبلْ��وَر املواق��ف
ّ
السليمة.
ّ
ّ
باحلق وعدم
التمس��ك
ولقد دعانا الله تعالى إلى
ّ
ُّ
>احلق م��ن ربّك فال
كتمان��ه واالبتعاد ع��ن الباط��ل،
حل ّقَ
تكو َن َّن من امل ُ ْم َترين< البقرة> ،١٤٧ :وال تل ِبسوا ا َ
بالباطِ ل وتكتموا ا َ
حل َّق وأ ْن ُتم تعْ لمون< البقرة.٤٢ :
ّ
احل��ق م��ن طري��ق اإلحس��اس بالدّافع
وإذا ج��اء
واإلنس��اني ،فذلك س��يكون ّ
الضم��ان لبقائه،
اإلمياني
ّ
ّ

بقلم :د .زينة محمد اجلانودي
أ ّم��ا إذا جاء م��ن طريق القهر واجلبريّ��ة والغلبة وق ّوة
ّ
احلق مبج ّرد غياب هذة اجلبريّة
الس��يف ،فإ ّننا نودّع
ّ
السيف.
وفقدان ذلك ّ
ّ
احل��ق إال م��ن خ�لال األس��اس الثاني
وال يطبّ��ق
الذي ُتبنى عليه الوحدة اإلنس��انيّة وه��و العَ دْل .وقد
مم��ن َخلَ ْقنا أ َّم ٌة
قال الل��ه تعالى في كتابه العزيز> :و َّ
ِّ
باحلق و ِب ِه يَعْ ِد ُل َ
َي ْهد َ
ون< األعراف.١٨١ :
ُون
ويتم ّث��ل العَ��دْل بالق��درة على مواجه��ة ّ
الظروف
ّ
ّ
والضغ��وط واألزم��ات اخلانق��ة ،وتالف��ي
الطارئ��ة،
س��لبيّاتها إل��ى ح�� ّد كبير .وه��و ال��ذي ُيع ّم��ر القلوب
السعادة واحلضارة
ّ
باحلب ويتح ّقق من خالله معيار ّ
وبه يستقيم ك ّل شيء.
ف��إذا حت ّقق العَ��دْل تحُْ َفظ كرام��ة ال ّناس وترتقي
املجتمع��ات وتطمئ��نّ ال ّنف��وس ،ونك��ون ب��ه األق��رب
إلى ال ّتق��وى .قال تعالى> :يا أيُّها ا ّل َ
ذي��ن آمَنوا كونوا
ني لل ِه ُش��هدا َء بالق ِْس��طِ وال ي َْج ِر َم َّن ُك ْم َ
َق ّوام َ
ش�� َنآنُ َق ْو ٍم
ألاّ تعْ دِلوا اعْ دِلوا هُ َو أ ْق�� َر ُب لل ّت ْقوى وا ّتقوا الله إنّ الله

رمضان والعيد
الفقهية السنوية!!
والمعارك
ّ
بقلم :عصام تليمة
حزم ش��هر رمض��ان املعظم أمتعت��ه ورحل ،وأت��ى بعده العي��د .وال مير هذا الش��هر الكرمي دون
الوق��وف عل��ى مظاهر تتكرر في كل ع��ام ،وفي كل هالل رمض��ان والعيد ،وبخاصة املع��ارك الفقهية
الس��نوية الت��ي تط��رح في كل ع��ام ،ويتجدد احلدي��ث عنه��ا ،وال أدري من يضغط عل��ى زر اخلالف
والنقاش الفقهي ،ويصل به لهذه الدرجة من احلدة ،وأحيانا ً تش��تيت الناس ،بدل أن يش��غل الناس
بروحانياته��م وعبادتهم وفرحهم بالش��هر الكرمي ،والعيد ،وكالهما عبّر اإلس�لام ع��ن الفرحة بهما،
فق��ال صلى الله عليه وس��لم« :للصائم فرحت��ان ،فرحة عند فطره ،وفرحة عند لق��اء ربه» ،والصوم
والعيد عبادة من فضل الله على املسلم أن يفرح بهما ،يقول تعالى> :قل بفضل الله وبرحمته فبذلك
فليفرحوا هو خير مما يجمعون< ،ولكن هذه الفرحة ،يحول بينها إقحام الناس في نقاش��ات فقهية
متكررة بتكرر املواسم الدينية.
فف��ي أول رمض��ان ،وفي العيد ،تس��تعر نار اخل�لاف والنقاش حول الهالل ،وم��ن الصواب ومن
اخلطأ ،وعلى أي رؤية للهالل نصوم؟ وهل نعتمد احلس��اب الفلك��ي أم الرؤية؟ رغم تط ّور علم الفلك
في احلساب ،وأصبح من الدقة ما تطمئن نفوس كثيرين من الفقهاء للفتوى باألخذ به ،ولكن لألسف
يدخل في النقاش عوام الناس ،وبدخولهم تزداد البلبلة ،وتزداد أكثر بدخول من لم يتعمق في الفقه
اإلسالمي ودراسته ،بل كل من له صفحة فيس بوك ،أو وسيلة تواصل اجتماعي ،نصب نفسه فقيها ً
كبي��راً ،بل مجمعا ً فقهيا ً يفتي الناس ،والعجيب أن جتد كل مس��لم وافد من بلد عربي يريد أن يصوم
عل��ى رؤية بلده ،وهو كالم بعي��د كل البعد عن صحيح الدين ،فمن يري��د أن يصوم على رؤية مصر،
هل تتقاضى عملك وساعات عملك بساعات العمل املصري واجلنيه املصري؟! يقينا ً ال ،لكن الكثيرين
يأتون إلى بالد الغرب ويحملون معهم مش��اكل بالدهم ،ومشاكل بيئتهم ،في بيئات مختلفة لها فقه
مختل��ف ،ورؤية مختلفة ،كي يكونوا مواطنني صاحلني في هذه البالد ،معبرين تعبيرا ً الئقا ً ومحببا ً
لغير املسلمني في اإلسالم.
ثم يأتي العيد ،ويريد كل ش��خص أن يكون هالل العيد عنده كهالل بلده ،ويذهب ليطلب إجازة
العي��د في البلد األوربي املقيم فيه ،فيكون رد بعض ه��ذه البالد :نعطيك إجازة على أي بلد؟ مصر أم
تركيا أم الهند أم ماذا؟ وقد كان هناك تقليعة يقوم بها القذافي رئيس ليبيا األسبق ،فيختار يوما ً بعد
كل الدول ليكون رمضان ،ثم العيد ،ويكون ش��كل املسلم أمام دوائر عمله في أوروبا في موقف حرج،
بال أي داع.
وإذا خرجن��ا م��ن معركة الهالل في رمضان والعي��د ،وجدنا من يثير معركة كل س��نة أيضاً ،في
زكاة الفطر ،سواء في بالد الغرب أو اإلسالم ،هل تدفع ماال ً أم حبوباً؟ وهي أيضا ً مسألة قتلها الفقهاء
بحثاً ،ورأينا من يجيز احلبوب ومن يجيز القيمة ماالً ،والغريب في األمر املعركة التي تثار ،وينال كل
صاحب رأي من اآلخر ،ويس��فه منه ،ويتهمه إما بالتش��دد ،وإما بفساد عبادته ،وعدم صحة الزكاة،
وكالهما ينس��ى مبدأ مهما ً نص عليه الفقهاء :أنه ال إنكار في مس��ائل االجتهاد ،فمن تبنى رأيا ً فليس
على صاحب الرأي اآلخر اإلنكار عليه ،وال أن ينكر على مخالفه.
هذه مناذج بس��يطة من معارك سنوية ،لألسف تخرج باملس��لم من نورانية وروحانية العبادة
إلى ساحة خالف ال طائل من ورائها ،وهنا يأتي دور املؤسسات الدينية الكبرى التي عليها أن توحد
املسلمني وتقوم بدور مهم في توعيتهم ،ففي أوروبا ،يوجد املجلس األوربي لإلفتاء والبحوث ،ويسع
املس��لمني في هذه البلدان النزول على فتواه في القضاي��ا املذكورة ،وخاصة أنه يجمع ثلة من علماء
األم��ة املوثوق بهم في دينهم وعلمهم ،وخبرتهم بواقع احلياة األوروبية ،ونرجو أن يعيد املس��لمون
الذين يقيمون في الغرب التفكير في إعطاء صورة موحدة وحضارية للمسلمني في هذا الشهر الكرمي،
وفي أعيادهم ،وهو مقصد كبير من مقاصد الصوم والعيد ،الذي يستهدف منه اإلسالم توحيد القلوب
عل��ى اإلخاء واحملب��ة ،بعد توحيد الله تعالى وعبادته .وكل عام وأنت��م بخير ،وتقبل الله منا ومنكم
صالح األعمال}.

َخبي ٌر مبا َتعْ مَلون< املائدة.٨ :
ّ
إنّ الل��ه دعانا ألن يكون احلق والعَ دْل ،األس��اس
ال��ذي تق��وم علي��ه ك ّل عالقات اإلنس��ان وس��لوكيّاته
ّ
فباحلق والعَ دْل يتح ّقق األس��اس الثالث
في احلي��اة.
ال��ذي تبنى علي��ه الوحدة اإلنس��انيّة ،وهو املس��اواة
اإلنس��انيّة ال��ذي ينطل��ق م��ن مب��دأ احترام اإلنس��ان
وتكرميه من حيث هو إنس��ان ال من أي حيثيّة أخرى،
اس إ ّن��ا َخل ْقنا ُكم مِنْ َذك ٍر
ق��ال الله تعالى> :يا أيّها ال ّن ُ
وأ ُ ْن َثى وجَ عَ لْنا ُكم ُش��عوبا ً و َقبائ َل ِل َتعا َرفوا إنَّ أ ْك َر َم ُك ْم
عِ ْن َد الل ِه أ ْتقا ُك ْم َّ
إن الله علي ٌم خبي ٌر< احلجرات.١٣ :
ّ
ف�لا يوجد أيّ فرق بني إنس��ان وآخ��ر إال بالتقوى
والعم��ل األفضل .فالل��ه تعالى خلق الن��اس كا ّفة من
َ
اإلنس��ان مِنْ ُس�لال ٍة مِنْ
أصل واح��د> .ول َق�� ْد َخل ْقن��ا
غني وفقير ،وال بني
ط ٍ
ني< املؤمنون ،١٢ :فال فرق بني ّ
ق��ويّ وضعي��ف ،وال بني حاكم ومحك��وم ،وقد دعا ع ّز
السالم ،إلى الدّعوة لهذا
وجل األنبياء وال ّرس��ل عليهم ّ
اإلنس��اني الراسخ ،الذي به يرتقي البشر و ُتع ّمر
املبدأ
ّ
األرض.
ّ
وباحلق والعَ دْل واملساواةُ ،ت ْقطف ثمرة إنسانيّة
راقية ،وهي األس��اس الرابع لبناء الوحدة اإلنسانيّة،
هي ال ّرحمة التي حتمل أسمى املعاني ال ّراقية املتم ّثلة
بالر ّق��ة والرأفة والعط��ف واحلنان واإلحس��ان وبذل
اخلي��ر واملعروف ،والتي يجب أن يتحلّى ويتخلّق بها
اإلنسان في تعامله ونفسه وكل مراحل حياته ،رحمة
ال تقتصر على إنس��ان دون آخر ،تتجلّ��ى في ال ّتعامل
مع كا ّفة املخلوقات من أصغرها وأضعفها إلى أكبرها
وأقواها ،رحمة في اإلنس��انيّة با ّلتعامل مع كل أشكال
البشر وأجناسهم وجنسيّاتهم وألوانهم.
فجوهر ال ّرحمة هو اإلحس��اس ب��أنّ ألم اآلخرين
مياثل أملنا ،وفرحهم يشابه فرحنا.
ض َمحِ ّل القس��وة التي تش�� ّكل عنصرا ً
وبال ّرحمة َت ْ
أساس��يا ً ف��ي تركي��ب العنف ،ب��ك ّل أش��كاله وصوره
والتعصب
وأدواته ومجاالته .والعنف يو ّلد الكراهيّة
ّ
ال��ذي يدعو إلى التقليل من ش��أن اآلخر واإلنقاص من
كرامته اإلنسانيّة.
وت��زداد ال ّرحم��ة بوج��ود احملبّة ،حي��ث ال ميكن
نحب،
تص ّور محبّة حقيقيّة تخلو من ال ّرحمة جتاه من
ّ
لك��نّ احملبّة ليس��ت ش��رطا ً لل ّرحمة ،فال ّرحمة ت ّتس��ع
نحس بآالمهم
ح ّتى ملن ال نكنّ لهم أيّ مش��اعر ،بحيث
ّ
وأفراحهم بعيدين كانوا ع ّنا أو قريبني ،متوافقني معنا
أو مختلفني .فما من رابطة إنسانيّة إلاّ وأساسها وقوام
أمرها ال ّرحمة وال ّتراحم ،وقد وصف الله تعالى نفسه

بال ّرحمة في كثير من اآليات القرآنيّة ،فقال س��بحانه:
ٌ
>و َل�� ْوال َف ْ
ض�� ُل الل�� ِه عَ لَ ْي ُك�� ْم َو َر ْح َم ُت ُه َّ
رؤوف
وأن الل�� َه
َ
ْ
َ
ُ
َرحي ٌم< النور> ،٢٠:كتبَ َر ُّبك ْم على نفسِ �� ِه ال َّر ْح َمة<
األنعامَ > ،٥٤ :و َر ْحمَتي و ِ
شيءٍ< األعراف:
َسعَ تْ ُك َّل ْ
.١٥٦
فالل��ه خلقنا ليرحمن��ا ،وأراد أن تكون عالقته بنا
مبنيّ��ة على ال ّرحمة ،وأوس��ع باب نص��ل منه إلى الله
هو أن نتخلّق بال ّرحمة.
وتنم��و ال ّرحمة في ظ�� ّل األس��اس اخلامس لبناء
الوح��دة اإلنس��انيّة ،وهو ال ّتس��امح ال��ذي ُيعتبر من
أرق��ى وأعظم الفضائل اإلنس��انيّة واألخالق احلميدة،
وذل��ك ملا يش��مله م��ن طاق��ة إيجابيّ��ة .فهو الش��عور
بالعط��ف عل��ى اآلخري��ن ورحمته��م والتج��اوز ع��ن
أخطائه��م ،ووضع األع��ذار لهم وعدم مقابلة اإلس��اءة
إلاّ باإلحسان ،والنظر إلى مزاياهم وحسناتهم بدال ً من
التركيز على عيوبهم وأخطائهم.
ف�لا نحمل الكره واحلقد بداخلن��ا ،بل منأل قلوبنا
باحل��ب وال ّتس��امح واألم��ل ،حت��ى نك��ون مطمئ ّنني،
ّ
النفس��ي ،وينعك��س ذل��ك عل��ى
ونش��عر باالس��تقرار
ّ
ويوحده من خالل متاس��كه ،ويزيد
املجتم��ع باخلير،
ّ
ّ
حتضره وازدهاره ،حيث يزيد ال ّتكافل بني
من نس��بة
أف��راد املجتمع ،ويقلّل نس��بة العصبيّ��ة والتو ّتر التي
ت��ؤدي إل��ى انتش��ار اجلرمي��ة والعنف ف��ي املجتمع،
ومختلف أش��كال الدّم��ار والصراع��ات واالضطرابات
التي قد تفتك بأفراده.
ّ
ّ
ي��دل على اتس��اع أف��ق فكر اإلنس��ان،
ال ّتس��امح
ورحابة صدره ،وه��و من صفات األقوياء ،فالضعيف
ال ميكن��ه أن يس��امح ،وهو من األمور املهم��ة التي دعا
له��ا العظم��اء واألنبياء على م ّر ال ّزم��ان ،حيث إ ّنهم لم
ُي ْك ِره��وا أحدا ً م��ن قومهم عل��ى الدّخ��ول بالدّين الذي
مما الق��وه من ظلم
كان��وا مكلّفني إبالغه له��م ،بال ّرغم ّ
ّ
واضطهاد.
وأذى
وأجم��ل الكالم عن التس��امح قول��ه تعالىُ :
>خ ِذ
ف وأعْ ِر ْ
ض عَ نِ اجلاهل َ
العَ ْف َو وأ ْ ُم ْر بالعُ ْر ِ
ني< األعراف:
.١٩٩
ّ
احلق والعَ دْل واملساواة وال ّرحمة
فهذه املرتكزات:
وال ّتس��امح ،هي ق�� ّوة الوحدة اإلنس��انيّة التي حتيي
األ ّمة واملجتمع ،ومن دونها يصبح اإلنسان عاجزا ً عن
أداء أي عم��ل مهم ،ويصبح املجتم��ع غارقا ً بالضياع،
وكالب��ركان ال��ذي يغلي م��ن الداخ��ل وإن كان ظاهره
س��اكنا ً ال يتح�� ّرك ،وال يعلم أح��د إلاّ الله مت��ى ينفجر
فتقضي حممه على كل ما تصادفه أو تصيبه}.

عمان ..ماذا وراءه؟
نتن ياهو في ّ

ق��ال الدي��وان امللك��ي األردن��ي إن امللك عبد
الله الثاني ش��دد أثناء لقائ��ه يوم االثنني رئيس
ال��وزراء اإلس��رائيلي بنيام�ين ن�تن ياه��و على
ض��رورة حتقي��ق تقدم ف��ي جهود ح��ل الصراع
الفلس��طيني اإلس��رائيلي اس��تنادا ً إل��ى ح��ل
الدولتني.
وق��ال بي��ان صادر ع��ن الدي��وان امللكي إن
املل��ك التقى ن�تن ياهو الذي قام بزي��ارة قصيرة
لألردن ،وش��دد عل��ى أن «مكانة الق��دس كبيرة
عند املس��لمني واملسيحيني كما هي بالنسبة إلى
اليهود ،وهي مفتاح الس�لام ف��ي املنطقة» ،وأكد
ضرورة تسويتها ضمن قضايا الوضع النهائي
على أس��اس حل الدولت�ين ،ألن الق��دس مفتاح
حتقيق السالم في املنطقة.
وأض��اف أن ح��ل الدولت�ين يقود إل��ى قيام
الدول��ة الفلس��طينية عل��ى خط��وط الراب��ع من
حزي��ران  ،1967وعاصمتها القدس الش��رقية،
التي تعيش بأمن وس�لام إلى جانب إس��رائيل،

وهو ما يش��كل الس��بيل الوحيد لتحقيق السالم
واالستقرار في املنطقة.
وأك��د املل��ك أن «األردن مس��تمر ف��ي القيام
بدوره التاريخي في حماية املقدسات اإلسالمية
واملس��يحية ف��ي املدين��ة املقدس��ة ،م��ن منطلق
الوصاية الهاشمية عليها».
من جهته قال بيان ملكتب نتنياهو إنه جدد
«تأكي��د الت��زام إس��رائيل احلفاظ عل��ى الوضع
الراهن في املواقع املقدسة بالقدس».
ومت االتف��اق أثن��اء اللقاء على دراس��ة رفع
القي��ود عل��ى الص��ادرات التجارية م��ع الضفة
الغربي��ة ،ما ي��ؤدي إل��ى تعزيز حرك��ة التبادل
التج��اري واالس��تثماري بني الس��وقني األردني
والفلسطيني.
وزي��ارة نتياه��و للمملك��ة ه��ي األول��ى له
بعد حادثة س��فارة تل أبيب ف��ي عمان في متوز
املاض��ي ،التي أودت بحي��اة أردنيَّني اثنني على
يد حارس إسرائيلي}.
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أنشطة

إفطار رابطة الطالب المسلمين
لرابطات القوى الحزبية اللبنانية في بيروت

برعاية وحضور األمني العام للجماعة اإلسالمية
في لبنان األس��تاذ عزام األيوبي ،أقامت رابطة الطالب
املس��لمني إفطارها املركزي السنوي في مطعم أفندينا
ف��ي بيروت ،مبش��اركة ممثلي املنظم��ات الطالبية في
احلزب التقدمي االش��تراكي ،القوات اللبنانية ،التيار
الوطن��ي احل��ر ،ح��زب الله ،ح��زب احل��وار ،واحلزب
الش��يوعي اللبنان��ي ،جمعي��ة االرش��اد واالص�لاح،
امللتق��ى الطالب��ي ،حرك��ة حم��اس ،حرك��ة اجله��اد
االسالمي ،جمعية النجاة االجتماعية ،وحضور كوادر
رابطة الطالب املسلمني.
بع��د ترحي��ب عري��ف احلف��ل اإلعالم��ي يحي��ى
الصدي��ق ،ألقى رئيس الرابطة األس��تاذ جهاد مغربي
كلمة من وحي املناسبة ،أكد على ضرورة استغالل ما
بقي من أيام رمضان الس��تكمال م��ا بدأناه من طاعات
وأعمال خير ،مش��ددا ً على أهمية دور ش��باب الرابطة
ف��ي املجتمع اللبنان��ي وما قدموه خ�لال عقود طويلة
في نهضة محيطهم.
ثم كانت كلمة األمني العام للجماعة اإلسالمية في
لبنان عزام األيوبي ،حيّا فيها شباب الرابطة في ظالل
هذا الش��هر املبارك ،داعيا ً إياهم إلى االس��تمرار في أن
يكون��وا صدى العمل الط�لاب وحاملي همومه في هذا
الزمن ..وتوجه للش��باب بالقول« :اياك��م ان تقعدكم
الصع��اب وأن ترجعكم العثرات ع��ن أهدافكم» ،داعيا ً

الش��باب الى التش��بث باحل��ق وباملبادئ الت��ي آمنوا
بها.
وق��ال األيوبي إن هن��اك بعض القوى ف��ي لبنان
تري��د أن مت��زق وتقطع مجتمعن��ا إلى قبائل ال تش��به
بالضرورة ش��كل قبائل اجلاهلي��ة ،لكنها حتمل نفس
بصم��ات وممارس��ات قبائ��ل اجلاهلية ،ودعا ش��باب
وطالب الرابط��ة مل ّد اليد ملن يتقاطع م��ع املبادئ التي
حتملونه��ا من منطلق اآلية الكرمي��ة >وتعاونوا على
البر والتقوى<.

ث��وب ش��رعي عل��ى العائ�لات احملتاجة وذل��ك خالل
العشر األخير من شهر رمضان املبارك..
كم��ا و ّزع قس��م العم��ل االجتماع��ي ف��ي جمعي��ة
النجاة ف��ي الرفيد  -البقاع ،كس��وة العيد على بعض
العائالت في البلدة.

محاضرة رمضانية ..وإفطار في المنارة
نظم��ت جمعي��ة
النج��اة االجتماعي��ة
ف��ي املن��ارة  -البق��اع،
مبناس��بة غزوت��ي ب��در
الكب��رى وفت��ح مك��ة،
محاضرة بعنوان «نصر
من الل��ه وفت��ح قريب»،
قدمه��ا الش��يخ خال��د
شاهني.
كما أقام��ت جمعية
النج��اة االجتماعي��ة في
املنارة  -البقاع الغربي،
إفطارها السنوي ،في بيت الكشاف املسلم في القرية،
وذلك غروب يوم األحد في  27أيار  ٢٠١٨م.
اس��تهل احلفل بالدع��اء قبيل تن��اول اإلفطار ،ثم
ص�لاة املغ��رب ،فجلس��ة تعبدي��ة قصي��رة ،بانتظار

د .بسام حمود يلتقي وفد ًا موسع ًا
من مستشفى حمود الجامعي

اس��تقبل نائب رئيس املكتب السياس��ي للجماعة
االس�لامية ف��ي لبن��ان الدكت��ور بس��ام حم��ود مبركز
اجلماعة في صيدا وفدا ً موس��عا ً من مستش��فى حمود
اجلامع��ي ،تتقدم��ه رئيس��ة مجل��س اإلدارة الس��يدة
ديان��ا حم��ود زعت��ري ،ف��ي زي��ارة تواص��ل وتهنئ��ة
بق��رب قدوم عي��د الفطر املب��ارك ،وجرى خ�لال اللقاء
التداول بالش��ؤون االجتماعي��ة والصحية في صيدا،
وبالنش��اطات التثقيفي��ة الت��ي س��يقوم به��ا املرك��ز
املتخصص الذي س��يطلق عليه اس��م الدكتور غس��ان
حمود ،كتتويج ملس��يرته الطبية واإلنسانية التي قدّم
خاللها الكثير ألبناء صيدا واجلنوب.

محاضرة في الرفيد ..وتوزيع كسوة العيد
أق��ام قس��م الدعوة
ف��ي جمعي��ة النج��اة
االجتماعية في البقاع -
الرفيد احملاضرة الثالثة
بعنوان «رمضان وبناء
الش��خصية املتوازنة»،
قدمه��ا الش��يخ الدكتور
ولي��د س��روجي ،ف��ي
مس��جد خالد ب��ن الوليد
ف��ي الرفي��د .حت��دث
خالله��ا الش��يخ ع��ن
مفاهيم التقوى والزهد والدعاء ،وفي اخلتام مت سحب
جوائز للحاضرات.
كم��ا وزعت جمعي��ة النج��اة حصصا ً من الس��لة
الرمضانية على  ٨٠عائلة في الرفيد.
و وزعت جمعية النج��اة في تعلبايا حوالي مائة
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صالة العشاء جماعة ،واختتمت احلاضرات اجللسة
بالدع��اء أن يتقبل املولى عز وجل من اجلميع الصيام
والقي��ام ،وأن يعيد رمضان عل��ى اجلميع وعلى األمة
اإلسالمية باخلير والنصر والتمكني.

بدوره أثنى الدكتور حمود على ما س��معه وقال:
رغم ان شهادتي مجروحة بهذا الصرح وبانيه ،وأعني
به الدكتور غسان حمود ،اال ان القاصي والداني يعرف
الدور الذي لعبه الدكتور غسان ومستشفاه في احلك
الظ��روف التي م��رت على لبنان منذ م��ا قبل االجتياح
الصهيوني عام  ،1982الذي يستكمل مسيرته ويط ّور
قدراته ويوسعها في ظل االدارة احلاليّة وعلى رأسها
السيدة ديانا وفريق العمل معها.
ورحب حمود بكل أشكال التعاون بني مؤسسات
اجلماع��ه االجتماعي��ة والطبي��ة واإلغاثي��ة ،مع هذه
املؤسسة الطبية العريقة ملا فيه خير صيدا واملنطقه.

الحجاب
بين اإلجبار واالختيار
بقلم :سالم الكواكبي
احملجبة
احتدم ،منذ أسابيع ،جدل سفسطائي بشأن «ظاهرة» الشابة ميريام بوجيتو ،الطالبة
ّ
الت��ي انتخبها الطالب والطالبات لتكون رئيس��ة احتادهم ذي التوجه اليس��اري في جامعة باريس
ّ
املتعطش ،خصوصا ً في هذه الفترة ،إلى ما ميكن أن ُيعالج
الرابعة .شغل هذا األمر «اجللل» اإلعالم
ً
بعمق ،أو بخفة ،مس��ألة اإلس�لام عموماً ،واحلجاب اإلس�لامي في املجال الع��ام خصوصا .كما أثار
ردود فعل مفاجئة بعنفها وبإقصائيتها ،ليس فقط من اليمني املتط ّرف املش��هور برهابه من اإلسالم،
وعدائه له ،وإمنا أيضا ً من أوساط حكومية ،كوزير الداخلية الفرنسي ووزيرة املرأة .وقد جاءت هذه
«القضي��ة» العامة بعد وق��ت قصير من إثارة قضية ش��بيهة لها ،بأبعاد مختلفة ،ارتبطت بالش��ابة
«من��ال» الت��ي تألقت في برنامج فن��ي ،وجرى دفعه��ا إلى االنس��حاب ،بعد أن أثيرت أيضا ً مس��ألة
ارتدائها احلجاب ،إضافة إلى اقترافها تغريداتٍ سطحية.
الس��يد «إس�لام» لدى الرئيس اميانويل ماكرون ،كما ُيطلق عليه بالفرنسية ،حكيم القروي ،هو
ش��اب المع ،تونس��ي األصل ،كان يكت��ب خطابات رئيس الوزراء الس��ابق ،جان بيي��ر َ
رافران ،يربط
مبقارب ٍة ال تخلو من الذكاء ،املوقف السلبي املتصاعد لدى جز ٍء من املجتمع الفرنسي جتاه احلجاب،
باألقاني��م الثالثة املؤسس��ة للدميقراطية الفرنس��ية ،التي
كان��ت ش��عار ثورته��ا ،وال ت��زال مرجعي��ة جمهوريته��ا،
وه��ي :احلرية واملس��اواة واإلخاء ،فلدى جز ٍء يتوس��ع من
الفرنس��ينيُ ،ينظ��ر إل��ى احلجاب كأن��ه أم ٌر مف��روض على
امل��رأة ،دون أخذ إرادتها باالعتب��ار .وبالتالي ،اعتداء على
مبدأ احلرية .إضافة إلى ذلك ،يعتبر احلجاب بالنسبة إلى
املجموعة ذاتها رمزا ً خلضوع املرأة للرجل ،أو إخضاعها له.
وبالتالي ،هو ينتهك مبدأ املساواة .وأخيراً ،يعتبر احلجاب
أيض��ا ً طريق��ة س��لبية للتمايز ع��ن بقية مكون��ات املجتمع
ميس مبدأ اإلخاء.
الفرنسي ،وبالتالي االنفصال عنه ،ما ّ
ً
ً
ملحُ
ف��ي مقابل هذا اخلطاب املتوازن ش��كال ،والذي ميكن أن يكون في ح��االتٍ ما صحيحا ،وا ابي
عملي��ا ً للتوج��ه العام املعادي حلري��ة االختيار ،ف��ي حمأة االس��تعدادات القائم��ة النتخابات مقبلة
للبرمل��ان األوروبي ،في جو يش��هد صع��ودا ً متعاظما ً ملختلف التي��ارات اليميني��ة املتط ّرفة املعادية
لألجانب الفقراء عموماً ،واملس��لمني منهم خصوصاً ،أو الشعبوية عدمية األيديولوجيا ،والتي تقول
الش��يء ونقيضهُ ،يحاول بعض «العق�لاء» من الباحثني والصحفيني اللج��وء إلى احلذر والتحذير.
احلذر من االستنتاجات السريعة واملبتسرة ،التي تربط احلجاب باخلضوع واإلخضاع ،على الرغم
م��ن إمكانية وقوع��ه .والتحذير من مواجهة مرتديه باإلقصاء والتميي��ز ،وبالتالي دفعهم ،ومن يلوذ
به��م باجتاه االنغالق والتط ّرف .لكن س��رعان م��ا تصطدم هذه اجلهود بأح��داثٍ ُمحبطة حلججهم،
َ
ضعِف من موقفهم وسعيهم.
وتعطي بعدا ً ثقافوياً ،ميكن له أن ُي
ومن األمثلة األخيرة عظيمة التأثير في الرأي العام ،جرت في مدينة نانس��ي الفرنس��ية ،هاجم
ش��قيقان منزل ش��قيقتهما التي تس��تضيف لديه��ا صديقا ً لها .وعل��ى الرغم من أن عام��ل الدين لدى
صديقها متوافر نظرياً ،فهو مس��لم ،إال أن الش��قيقني ،صاحبي الس��جل احلافل باالرتكابات اجلرمية
الصغيرة ،وتهريب املمنوعات ،واإلقامات الس��جنية املتقطعة ،اعتبرا ما تقوم به شقيقتهما الراشدة
البالغة خروجا ً عن الدين والعادات ،وأش��ارا في أثناء التحقيق معهما إلى أن ما قامت به ش��قيقتهما
ُيعتبر جرما ً ّ
معظما ً في أثناء شهر رمضان .وقد قاما بضربها وتعذيبها ،مش ّوهني وجهها ،ومحطمني
أضالعها .حادثة واحدة كهذه ميكن أن تؤدي الى تخريب جهود عشرات ،بل مئات من العقالء الذين
يبذلون اجلهد العلمي والتحليلي واإلعالمي ،للدفاع عن مجتمع فرنس��ي متنوع ،ميكن كل مكوناته،
كما ينص عليه القانون ،أن ميارسوا بكل حرية معتقداتهم .و ُيعطي ،شاءت العقالنية أو أبت ،حججا ً
قوي��ة ملن يعتبر أن املس��لمني غير قابلني لالندماج ،ويس��عون إلى فرض قانونه��م الذاتي ،اجتماعيا ً
بداية ،ورمبا سياسيا ً الحقاً}.
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الثورة السورية ُأجهضت ..فلنعترف!
بقلم :أواب إبراهيم

دكتاتورية الرئيس
أميركا:
ّ
في بلد ديمقراطي!
وص��ل الرئي��س دونال��د ترام��ب إل��ى
رئاس��ة الوالي��ات املتح��دة رافع��ا ً ش��عار
«أمي��ركا القوي��ة» ،وباش��ر بتطبي��ق ه��ذا
الش��عار بعد أش��هر من جلوسه في البيت
األبي��ض ،بعقلي��ة فوقي��ة ،ومنط��ق يضع
املصال��ح التجارية للواليات املتحدة فوق
مصال��ح البش��رية .ول��ذا بات��ت األولوية
بالنس��بة إليه ه��ي حتصيل امل��ال خلدمة
مشاريعه.
ح�ين يضع رئي��س الوالي��ات املتحدة
نفس��ه ف��وق القان��ون ،فإن��ه يق��دم مث��اال ً
س��يئاً ،ميكن لكثيرين من نظرائه الرؤساء
في العالم الس��ير عل��ى منواله ،خصوصا ً
الذي��ن لم يصل��وا إلى املنص��ب عن طريق
صناديق االقتراع ،وال يكترثون بالدساتير
والقوان�ين الدولي��ة .واألم��ر الذي يش��كل
صدم��ة لي��س التصريح ب��أن ترامب قادر
على إصدار عفو عن نفس��ه ،ب��ل هو مرور
التصريح مرور الكرام في بل ٍد ال تتس��امح
في��ه مؤسس��ات العدالة مع م��ن يرتكبون
التجاوزات ،صغير ًة كانت أو كبير ًة ،مهما
كان املوقع الذي يشغله الشخص ،ومثال
ذلك الرئيس ريتشارد نيكسون وفضيحة
ووترغي��ت والرئي��س بي��ل كلينت��ون
وفضيحة مونيكا لوينسكي.
وف��ي س��ابق ٍة ال مثي��ل لها ،ق��ال كبير
محامي ترامب ،رودي جولياني ،قبل أيام،
محص��نٌ باالمتيازات اخلاصة
إن الرئيس
ّ
الت��ي مينح��ه إياه��ا الدس��تور ،بحي��ث ال
تطال��ه اإلج��راءات املرع ّي��ة ف��ي ح��االت
معين��ة ،كالتي ت��دور حوله��ا التحقيقات

رئيس التحرير

إبراهيم املصري

املدير املسؤول

أمين إبراهيم

اإلدارة

بسام غنوم

مواقيت الصالة
حســب توقيت مدينــة بيــروت

أيام
األسبوع
السبت
األحد
اإلثنني
الثالثاء
األربعاء
اخلميس
اجلمعة

شوال

الروس��ية الت��ي يتوالها احملق��ق اخلاص،
روب��رت مولر .وبالنس��بة إل��ى جولياني،
ال يجوز «إجب��اره مبذكرة اس��تدعا ٍء على
اخلض��وع لالس��تجواب» .وأض��اف أن
«الدس��تور منح��ه الصالحي��ات إلنه��اء
التحقيقات ..وحتى ملنح عفو لنفسه».
يه��دّد ترام��ب ،بتصرف��ه عل��ى ه��ذا
النح��و ،الت��وازن ب�ين الس��لطات الثالث،
التنفيذي��ة والتش��ريعية والقضائي��ة،
ويح ّول الواليات املتح��دة إلى دكتاتورية
تضع الرئيس فوق املساءلة في بل ٍد يعتبر
نفسه ،دولة القانون واملؤسسات القائمة
على الضوابط الصارمة .ويسود االعتقاد
أن ترام��ب يقود إلى أزم ٍة دس��توري ٍة ،حني
ينتهي احملق��ق مولر من حتقيق��ه ،وتقدمي
تقري��ره قريب��اً ،ومن ش��أن ذل��ك أن يؤدي
إلى عاصف ٍة كبير ٍة على أبواب االنتخابات
النصفية للكونغرس ،في تش��رين الثاني
املقبل.
ال يبدو أن ترامب يتص ّرف برعونة ،بل
إنه يس��ير بخطواتٍ مدروس ٍة ،منذ ترشح
للرئاس��ة ،وه��و ال يقيم اعتب��ارا ً للقوانني،
وه��ذا ما بات يت��م على املكش��وف .ولذلك
كان صدام��ه األول م��ع وس��ائل اإلع�لام
الت��ي أراد أن يك ّممها ،قبل أن يفتح حروبه
م��ع القضاء واخلصوم السياس��يني ،وهو
يدرك دورها في كشف الفضائح السابقة،
وخصوصا ً «ووترغيت».
ل��ن تك��ون مع��ارك
ترامب الداخلي��ة من دون
تفاعالتٍ خارجي ٍة ،بل هي
س��وف حتل بردا ً وسالما ً
ل��دى الديكتاتوري�ين ف��ي
العال��م ،ألنه��ا س��توفر
الغط��اء جلمي��ع الذي��ن
يعتب��رون أنفس��هم ف��وق
القانون والقضاء وحقوق
اإلنس��ان ،ويأم��ل ه��ؤالء
أن يط��ول حك��م الرئي��س
األميرك��ي لوالي��ة ثاني��ة،
ورمبا مدى احلياة}.

حزيران

تصدرها
شركة «بـالغ»
لإلعالم والصحافة والنشر

بقلم :بشير البكر

تع ّرضت مواقع عس ��كرية تابعة للحش ��د الش ��عبي العراقي املوالي إليران في س ��وريا لغارات
مجهول ��ة املص ��در ،أدت ملقت ��ل وج ��رح عش ��رات املس ��لحني .النظام الس ��وري ن � ّ�دد بالغ ��ارات التي
توعدت ،الوالي ��ات املتحدة نفت مس ��ؤوليتها عنه،
اس ��تهدفت أراضيه ،روس ��يا اس ��تنكرت ،إي ��ران ّ
واجتهت األنظار نحو «إسرائيل» التي رفضت التعليق ،أما تركيا فلم جتد نفسها معن ّية.
لنراجع الس ��طور أعاله ،ورد في اخلبر ذكر العراق ،إيران ،النظام الس ��وري ،روسيا ،الواليات
املتحدة« ،إس ��رائيل» وتركيا .هل س ��قط س ��هو ًا ذكر أي فصيل من فصائل املعارضة السورية؟ لم
يحصل .هل كان هناك داع لإلشارة إلى موقف أو تصريح ألحد قادة فصائل املعارضة؟!
هذه اخلالصة تكشف أن النظام السوري جنح بتف ّوق في إجهاض الثورة الشعبية وتشويه
احلراك الس ��لمي الذي انطلق في بدايات الثورة .جنح بذلك من خالل اس ��تقدام ش ��ذاذ اآلفاق
واملجرمني وقطاع الطرق من أصقاع األرض لس ��لب الثورة من أهلها ،وحرف وجهتها ،لتتح ّول
م ��ن ثورة ش ��عبية س ��لم ّية تطال ��ب باحلري ��ة والكرامة أيده ��ا العالم أجمع ،وس ��ارت م ��ن أجلها
تظاهرات مؤلفة ،إلى صراع مسلح بني مجرمني .النظام السوري وحلفاؤه من جهة ،وإرهابيون
حملوا راية اإلس�ل�ام زور ًا من جهة أخرى ،وكانت هذه النتيجة ذريعة ذهبية لروس ��يا والواليات
املتحدة و«إسرائيل» وبالطبع إليران ..للتجاذب على األرض السورية.
غابت تظاهرات الس ��وريني واعتصاماتهم وهتافاتهم ،وحلّت مكانها مواجهات دموية قتلت
وهجرت الشعب السوري .من كان يصرخ في التظاهرات «إرحل إرحل يا بشار»،
وجرحت ّ
ودمرت ّ
رح ��ل إل ��ى أملانيا وهو يدير مطعم ًا يقدم الش ��اورما واألكالت الس ��ورية .ومن رفع الفتة «س ��وريا
بدها حرية» انتقل إلى تركيا ،ويعمل حالي ًا في معمل خياطة في مدينة غازي عنتاب ،فتشتّت
ّ
الس ��وريون الذي ��ن كانوا يق ��ودون التظاهرات في مخيم ��ات النزوح في تركي ��ا واألردن ولبنان ،أو
جنح ��وا بالوص ��ول إلى إحدى ال ��دول األوروبية يتوس ��لون اللجوء ،أو أن البح ��ر ابتلعهم خالل
محاولتهم الهرب من جحيم النظام السوري.
تس ��ليح الثورة وإخراجها من س ��لم ّيتها هدف جنح النظام بتحقيق ��ه ،فغابت عن الواجهة
راي ��ة الش ��عب الس ��وري املخلص الذي لم يكن ينش ��د أكثر م ��ن احلرية ،ومتّ حتوي ��ل هذه الراية
إل ��ى رايات متعددة حملتها فصائل معارضة مس� �لّحة .مهمة تش ��تيت الثورة وس ��رقتها انتقلت
يدعون تأيي ��د الثورة ومس ��اندتها ،فعملت كل الدول
إل ��ى الضف ��ة األخرى ،إلى ضف ��ة من كانوا ّ
الراغبة بالتعبير عن نفوذها إلى استمالة فصيل أو عدة فصائل معارضة ،ودعمتها وساندتها،
وأمدته ��ا بامل ��ال والس�ل�اح وأحيان� � ًا باملقاتلني ،وصارت ه ��ذه الفصائل أدوات تس ��تخدمها الدول
لتنفيذ مصاحلها ،وتقايض من خاللها حول نفوذها وس ��طوتها ،وحت ّول املجاهدون الس ��وريون
املخلصون الذين ال يريدون أكثر من الدفاع عن أرضهم وأعراضهم ،حتولوا إلى وقود لصراعات
هذه الدول ،وكم شهدنا من صراعات مسلحة بني الفصائل املعارضة ،بينما كان النظام وحلفاؤه
على مقاعد املتفرجني .أما إذا استعصى فصيل عن تنفيذ ما ُيطلب منه ،فاحلل بسيط :إقفال
«حنف ّي ��ة» املال والس�ل�اح ،وتنس ��يق حت ��ت الطاولة مع النظام الس ��وري لتتح ّول ه ��ذه الفصائل
خالل فترة وجيزة إلى لقمة سهلة يقضي عليها النظام.
ل ��م يبقَ من الثورة الس ��ورية ش ��يء ،عل ��ى اجلميع أن يق� � ّروا بهذه احلقيقة امل� � ّرة بعيد ًا عن
الشعارات الرنّانة واملواقف التي تصدح بها حناجر العلماء منذ سبع سنوات .ففصائل املعارضة
املخلص ��ة بات ��ت تفصي ًال صغي ��ر ًا على طاولة النف ��وذ الدولي ،ولم يعد له ��ا أي دور في مواجهة
ويتم جتميعهم
النظام .أما األراضي التي تسيطر عليها فصائل املعارضة فتتآكل شيئ ًا فشيئ ًاّ ،
في مناطق محددة رمبا كي يتم القضاء عليهم والتخلص منهم بضربة واحدة دون عناء.
الث ��ورة الس ��ورية انته ��ت وحتول ��ت أرضها إلى رقعة ش ��طرجن يتناف ��س عليها الكب ��ار ،حتى
النظام السوري بات جندي ًا صغير ًا على هذه الرقعة .واقع على اجلميع التسليم به ،وعلى من
بث أفكار اليأس واألس ��ى واخليبة أن يقلعوا عن ذلك ،وأن
يواصلون املتاجرة بالثورة وميتهنون ّ
يبحثوا عن قضية أخرى يتاجرون بها ،ويبرزوا من خاللها عضالتهم اخلطابية.
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