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ملف ��ان قضائي ��ان ج ��رت إحالتهم ��ا عل ��ى املجل ��س الدس ��توري من ��ذ أس ��ابيع ،األول هو
مجموع ��ة الطع ��ون بنتائج االنتخابات النيابية التي رفعت الى املجلس الدس ��توري ،وعددها
ناه ��ز العش ��رين طعن ًا ،بعضها تضمن توثيق� � ًا إداري ًا وبعضها اآلخر بقيت طعون ًا سياس ��ية..
وم ��ا زال املرش ��حون الطاعنون ينتظرون النتائج ..م ��ع أن الطعن باالنتخابات العراقية التي
أجريت في وقت متقارب معنا ،أ ّدى الى إعادة فرز أصوات الناخبني بشكل يدوي .امللف الثاني
هو مرس ��وم التجنيس ،الذي أصدره رئيس اجلمهورية بعد أيام من االنتخابات ،وهو يقضي
مبن ��ح اجلنس ��ية اللبناني ��ة حلوال ��ي أربعمائة عائل ��ة ،دون مقدمات وال ع ��رض على األجهزة
األمنية ،وقد طعن كثيرون باملرسوم املذكور ،وتقدمت أحزاب لبنانية ،ميينية ويسارية ،بطعون
بهذا املرس ��وم ،فاكتفت الرئاس ��ة األولى بإحالة املرسوم على املدير العام لألمن العام ،دون أن
أي موقف من املرس ��وم ،س ��وى الق ��ول إن هناك خمس�ي�ن ملف ًا جرى
يص ��در ع ��ن ه ��ذا األخير ّ
وقفها ،ألس ��باب مالية أو سياس ��ية ،أو ألن أصحابها مدانون قضائي ًا .لكن ال الطعن النيابي
جرى اإلعالن عن نتائجه وال الطعن مبرسوم التجنيس ..بينما يتردد بعض الطاعنني على
القصر اجلمهوري فيناقشون كل شيء سوى القضايا املطعون بها ..فإلى متى؟!

التمثيل الس ّني في الحكومة
بين احتكار «المستقبل»
ومطالب الفائزين باالنتخابات
اإليجابية
بعد عودة األجواء
ّ
للمشاورات
هل تو َلد الحكومة الجديدة قريب ًا

هل تخشى إسرائيل أن تفاجئها
ضفادع «حماس» البشرية؟
غزة ..عشرات اإلصابات بصفوف المشاركين
في مسيرات العودة
أكثر من  270ألف نازح
في جنوب سوريا ..مع استمرار
التصعيد العسكري في محافظة درعا
ما بعد درعا
ومعارك الجنوب الغامضة

أيام الرئيس مرسي األخيرة
وقائع وتسريبات!

 30حزيران ..من يتذ ّكر الرئيس مرسي؟
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لقطات لبنانية

المشنوق ُيرجئ العمل
بإخالء  4مخيمات في عرسال

أعل��ن املكتب االعالمي لوزير الداخلية
والبلديات في حكومة تصريف األعمال نهاد
املشنوق أن «الوزير املشنوق طلب من املدير
العام لقوى األمن الداخلي اللواء عماد عثمان
وقف العمل باملذكرة الصادرة عنه قبل ثالثة
أش��هر ،بطلب من اجلي��ش اللبنان��ي ،والتي
نص��ت عل��ى إخ�لاء  4مخيم��ات للنازح�ين
الس��وريني في عرس��ال ،تض��م غرف��ا ً مبنية
بالباط��ون وبعضها س��قوفها م��ن التوتياء،
بعد توارد أنباء عن البدء في تنفيذ املذكرة».
وأوض��ح أن «املش��نوق طل��ب تأجي��ل
التنفي��ذ ،بالتش��اور م��ع الرئي��س س��عد
احلري��ري ووزي��ر الدولة لش��ؤون النازحني
في حكوم��ة تصريف األعم��ال معني املرعبي
ورئي��س بلدي��ة عرس��ال باس��ل احلجيري،
إلى حني إيجاد البديل املناسب لنحو 2000
نازح يس��كنون في هذه املخيمات ،مع العلم
أنه س��بق لألجهزة األمني��ة أن قامت بجردة
لس��كانها ،فردا ً فرداً ،فتبني أن ليس هناك من
خطر أمني محتمل من قبلهم».

الحجار :أجواء التأليف
تحسنت!
ّ

أش��ار عضو كتلة «املس��تقبل» النائب
محم��د احلج��ار ،إل��ى أن «األج��واء املواكب��ة
لتأليف احلكومة حتس��نت ،من خالل تفعيل
املشاورات واللقاءات التي تهدف الى التهدئة
وتشمل اجلميع».
وأوض��ح في حديث ال��ى «اذاعة صوت
لبن��ان  ،»93,3 -أن «التألي��ف ق��د ال يك��ون
اليوم أو غداً ،لكن االجواء أصبحت مناس��بة
أكث��ر وس��تنتهي ال��ى تش��كيل احلكومة في
األي��ام املقبل��ة ،ال س��يما بعد ع��ودة الرئيس
نبيه ب��ري من اخلارج ملا له من دور كبير في
حلحل��ة العقد» ،مؤك��دا ً أن «ال عامل خارجيا ً
يعي��ق والدة احلكوم��ة ف��ي ظ��ل الش��راكة
املوج��ودة ب�ين رئيس��ي اجلمهوري��ة العماد
ميش��ال ع��ون واحلكوم��ة س��عد احلريري،
وأن املعيار الذي يجب أن يعتمد في التأليف
ه��و معيار املصلح��ة الوطنية ،الذي يس��مح
للحكومة ب��أن تقوم بواجباتها ،ال س��يما في
ظل التحديات االقتصادية».

السنيورة :ال موقع في الدولة
حكر على طائفة أو مذهب

أكد الرئي��س فؤاد الس��نيورة بعد لقائه
الرئيس سليم احلص أن العودة إلى احترام
الدستور والقوانني واألنطمة واعادة االعتبار
للدول��ة والكفاءة واجلدارة في تس��لم املراكز
احلكومية واالدارية في الدولة تتبني أهميتها
في هذه اآلونة ،مش��يرا ً إل��ى أن «ال موقع في
الدول��ة اللبنانية عل��ى كل املس��تويات حكر
على مذه��ب أو طائفة وال موق��ع ممنوع على
أي ش��خص ينتم��ي إل��ى طائف��ة معين��ة».
ولف��ت إل��ى أن لق��اءه بالرئي��س احلص كان
مناس��بة لتأكي��د أهمية الدور ال��ذي يقوم به
الرئيس س��عد احلري��ري في عملية تش��كيل
احلكوم��ة ـ مش��يرا ً إل��ى أن زي��ارة رؤس��اء
احلكوم��ة الس��ابقني للرئي��س احلريري هي
لتأكيد أهمية الع��ودة الحترام اتفاق الطائف

ثمن النسخة
االش ـتــراك ــات

األمـان  -العــدد  6 - 1319متوز 2018م
الذي أصبح دستورا ً بالنسبة إلى لبنان ،وال
س��يما ان األمور تقتضي ف��ي الوضع الراهن
التمسك باحترام الدستور واحترام القوانني
واألنظم��ة واع��ادة االعتب��ار للدول��ة ،واألخذ
باالعتبار الكفاءة واجلدارة في تس��لم املراكز
احلكومية واإلدارية في الدولة.

كنعان :مستعدون
للتحاور مع الجميع

أكد أمني سر تكتل «لبنان القوي» النائب
إبراهيم كنعان «التزام التكتل بكل مك ّوناته،
قواع��د التش��كيل الت��ي يق��وم عليه��ا نظامنا
البرملان��ي الدميوقراط��ي ،أيّ إن األحج��ام
النيابي��ة هي الت��ي حتدّد حج��م التمثيل في
مجل��س ال��وزراء ،وه��ي قاعدة ل��م نخترعها
نح��ن ،بل معتمدة في كل ال��دول التي تعتمد
النظام البرملاني».
وث ّمن كنعان بعد االجتماع األس��بوعي
للتكتل برئاس��ة وزي��ر اخلارجية واملغتربني
ف��ي حكوم��ة تصري��ف األعم��ال جب��ران
باس��يل ،باس��م التكت��ل« ،الدور ال��ذي يقوم
به فخامة رئيس اجلمهورية العماد ميش��ال
عون» ،مش��ددا ً على أن «احل��وار هو ثقافتنا،
ومس��تعدون ف��ي أيّ حلظ��ة ألن نتحاور مع
اجلميع ،حتت س��قف القواعد الدميوقراطية
التي يقوم عليها نظامنا ،من دون استثناء».
ولف��ت ال��ى أن «تأليف احلكوم��ات في لبنان
هو حصرا ً مس��ؤولية الرئيس املكلّف تشكيل
احلكوم��ة ورئيس اجلمهوري��ة ،وليس لدينا
فيتو أو ش��روط على أح��د ،واملطلوب احترام
القواعد الدستورية».

يهربون حشيشة وكبتاغون
ّ
داخل جلود المواشي!

ص��در ع��ن املديرية العامة لق��وى األمن
الداخل��ي  -ش��عبة العالقات العام��ة البالغ
االتي:
«في إطار متابعتها املس��تمرة لشبكات
التهري��ب واإلجت��ار باملخ��درات ،وبنتيج��ة
االستقصاءات والتحريات املكثفة التي قامت
بها شعبة املعلومات في قوى األمن الداخلي،
ُح ِّددَت هوية أفراد ش��بكة تهريب حلشيش��ة
الكي��ف وحب��وب الـ«كبتاغ��ون» املخ��درة،
ب�ين لبن��ان ومص��ر ،الذي��ن أُقف��وا بتاري��خ
 2018/6/27بعد عملي��ات رصد ومتابعة
دقيق��ة ،ومن خ�لال عملية نوعي��ة ومتزامنة
نفذتها قوة خاصة من الش��عبة املذكورة في
مناطق :احلمودية ودورس – البقاع ،وصيدا
وبرج حمود وعني املريسة.
بالتحقي��ق معه��م ،اعترف��وا بأنهم منذ
ع��ام  ،2013نف��ذوا  15عملي��ة تهري��ب م��ن
لبنان إلى مصر بواس��طة الش��حن البحري،
وذلك م��ن طري��ق توضيب حشيش��ة الكيف
وحب��وب الـ«كبتاغ��ون» ف��ي داخ��ل جل��ود
املواش��ي ،وت��راوح ِزن��ة الش��حنة الواح��دة
م��ا ب�ين ثالثة إل��ى عش��رة أطن��ان ،وإن آخر
عملياتهم ن ِّفذت خالل ش��هر حزيران ،2018
وكانوا بصدد التحضير لش��حن نحو سبعة
أطن��ان م��ن احلشيش��ة وثالث�ين صندوق��ا ً
م��ن حب��وب الـ«كبتاغون» ،في خ�لال األيام
املقبلة ،وبالطريقة ذاتها ،ولكن جاءت عملية
توقيفهم لتمنعهم من التنفيذ.

باسيل :جنبالط ليس
حاكم الجبل بمفرده

يوح باس��يل لبعض الذي��ن اتصلوا
ل��م ِ
به أنه مس��تعد لتقدمي تن��ازالت جوهرية في
مفاوض��ات األحج��ام م��ع «الق��وات» .و ُنقل
عنه قول��ه (قب��ل االجتم��اع مع الرياش��ي):
«ال مان��ع م��ن التواصل بيننا وب�ين جعجع،
ونح��ن ال نتعام��ل معه على أس��اس النكد او
نحب
املزاج الش��خصي ،و« َق ّد ما بَدكن ممكن ّ
بعضنا ،بَس باآلخ��ر الزم ك ّل واحد م ّنا ُ
ياخد
حَ جمو».
وأكد باسيل ،على ما ُينقل عنه ،أن «ليس
مبقدور س��مير جعجع ووليد جنبالط كس��ر
معادل��ة االنتخاب��ات النيابية حت��ى يفرضا
معادل��ة أخرى عل��ى قياس��يهما« ،ويجب ان
يك��ون معلوم��ا ً انّ احلكوم��ة اجلدي��دة ه��ي
حكوم��ة نتائ��ج االنتخاب��ات» ،مش��يرا ً ال��ى
انّ «جنب�لاط ل��م يع��د حاكم اجلب��ل وحده،
والدروز ليس��وا كلهم عنده .ولذا ،نحن ُنص ّر
على متثيل ارسالن في احلكومة».

الجميل :عون منزعج
ّ
من عرقلة الحكومة

نقل رئي��س حزب «الكتائ��ب اللبنانية»
النائب سامي اجلميل عن رئيس اجلمهورية
ميش��ال ع��ون انزعاجه م��ن العراقي��ل التي
يواجهها تألي��ف احلكومة ،وق��ال إنه طالبه
بشطب األس��ماء غير املس��تحقة من مرسوم
التجني��س ال��ذي كان صدر الش��هر املاضي،
ولق��ي اعتراض��ات م��ن «الكتائ��ب» وأحزاب
أخرى أبرزها «القوات اللبنانية» و«التقدمي
االش��تراكي» اللذي��ن قدم��ا طعن��ا ً ب��ه أم��ام
مجلس شورى الدولة.

مصدر فرنسي :الحرب
أنهكت قاعدة «حزب الله»

قال مصدر فرنسي رفيع إن لدى باريس
معلومات مفادها أن «حزب الله» يعيد نصف
مقاتليه من س��ورية إلى لبنان ويقدر عددهم
ببضع��ة آالف .وأوض��ح أن عناص��ر «حزب
الله» املقاتلني في سورية كان يراوح عددهم
ما بني  ٥٠٠٠و ٨٠٠٠واآلن نصفهم يعود.
ولف��ت املص��در إل��ى أن «إس��رائيل» ال
تس��تهدف «حزب الله» في سورية ،واحلزب
كذلك ال يهاجم «إس��رائيل» ،معتبرا ً أن هناك
نوعا ً من التفاهم بع��دم الهجوم املتبادل كما
بني آل األسد في سورية وإسرائيل.
وقال املصدر إن املسؤولني اإلسرائيليني
أدركوا أنهم إذا هاجموا «حزب الله» سيكون
األم��ر كارث��ة عل��ى لبن��ان ،ولكن أيض��ا ً على
إس��رائيل .ورأى أن «ح��زب الل��ه» يعي��د
عناص��ره من س��ورية ألن بقاءه��م فيها بات
موضوع جدل واس��تياء لدى قاعدته بسبب
القتلى الذين يسقطون هناك.

وجهة نظر
حكومة تثبيت المعادﻻت!
بقلم :أمين حجازي
ب ��ات م ��ن الواضح أن تش ��كيلة العقب ��ات التي تعت ��رض تأليف حكومة
الرئي ��س س ��عد احلري ��ري الثالث ��ة ،مزركش ��ة وملون ��ة باﻷل ��وان الطائفي ��ة
املاورنية والدرزية والسن ّية.
وهذا ﻻ ينفي وجود عقبات أخرى قد تبدو حالي ًا هامشية أو أنها كامنة
وقابلة لالنبعاث حتت عنوان «ما استجد من عقبات» .وقد م ّر على تكليف
الرئيس احلريري تشكيل هذه احلكومة ما يقارب شهر ًا ونصف شهر حيث
انتصبت العقبات املشار إليها وما زالت على صالبتها املشهودة التي تتغذى
كل يوم بسيل املواقف اإلعالمية التصعيدية والتغريدات املشابهة.
وب ��ات البع ��ض يعتب ��ر أن م ��ا يحص ��ل اﻵن ه ��و معركة مصي ��ر طائفي
وسياس ��ي يؤس ��س ملس ��تقبل هذه الفئة أو تلك ،وهو أيض ًا يتجاوز موضوع
اﻷحج ��ام اﻵني ��ة ليصل الى مش ��ارف التأس ��يس لتثبيت مع ��ادﻻت تطاول
بعض األعراف التي حتتفظ بحقوق أو تفرط بها.
وعل ��ى الرغ ��م م ��ن أن املواجهات السياس ��ية القائمة تب ��دو دائرة داخل
الطوائف واملذاهب ،فإن البعض يحلو له أن يظهر اﻷمر على صورة تدخل
س ��افر من خ ��ارج اﻷطر الطائفية بغي ��ة التأثير مبيزان الق ��وى داخل هذه
الطائف ��ة أو تل ��ك .وهاك ��م املعضل ��ة الدرزية ف ��ي التمثيل داخ ��ل احلكومة
القادم ��ة يراها احلزب التقدمي اﻻش ��تراكي ناجتة م ��ن دعم لألمير طالل
ارس�ل�ان للحصول على املقعد ال ��درزي الثالث في أي حكومة ثالثينية من
خ ��ارج البيت الدرزي .وبالتالي فإن الطائفة الدرزية تتعرض من خالل كل
ذلك لتدخل غير درزي يس ��عى إلى اﻻس ��تحواذ على ثلث التمثيل الوزاري
ال ��درزي م ��ن قب ��ل م ��ن ﻻ ميتلك أكثر م ��ن ثم ��ن التمثيل النياب ��ي الدرزي
ف ��ي البرمل ��ان احلالي.فيم ��ا يته ��م أنصار ارس�ل�ان وحلفاؤه ،ولي ��د جنبالط
واحلزب التقدمي اﻻش ��تراكي مبحاولة فرض ُأحادية مجحفة في الساحة
الدرزية.
وكما يتهم جنبالط التيار الوطني احلر باصطناع كتلة نيابية للنائب
ط�ل�ال ارس�ل�ان من خالل اعارته ثالث ��ة من النواب املس ��يحيني في اجلبل،
فإن الرئيس احلريري وتيار املس ��تقبل يتهمان ق ��وى أخرى باصطناع كتلة
النواب الس ��نة العش ��رة من خارج تيار املس ��تقبل .وتفند أوس ��اط احلريري
وهمية هذه الكتلة التي جتري مللمتها من كتل نيابية أخرى.
وتضيف أوس ��اط تيار املس ��تقبل أن عدد ًا ﻻ بأس به من النواب العشرة
ق ��د اس ��تحصلوا على مقاعده ��م النيابي ��ة احلالية بفضل الكت ��ل الناخبة
التي س ��خرت لهم من خارج الدائرة الس� �نّية ،ما يضفي على مقولة النواب
العش ��رة م ��ن خ ��ارج تيار املس ��تقبل طابع العب ��ث بالتمثيل النيابي الس� �نّي
ال ��ذي ﻻ يرضى به التيار الوطني احلر (على س ��بيل املثال) عندما يطاول
التمثيل النيابي املسيحي.
وبناء عليه ،فإن تيار املستقبل يعتبر أن مقولة النواب العشرة ساقطة
ﻷنها تضم إما نواب ًا مستعارين من كتل أخرى وإما نواب ًا «من كل واد عصا».
وأن ما يدحض مقولة «املستقبل» املشار اليها يكون من خالل إقدام هؤﻻء
الن ��واب على تأس ��يس تكت ��ل نيابي جدي وثابت على أن يتم ش ��طب النواب
املنضوي ��ن ف ��ي هذا التكت ��ل املفترض من كتلهم الس ��ابقة كي يتم تصحيح
أعداد نواب تلك الكتل.
انها معركة من معارك خطوط التماس الطائفية واملذهبية التي تتخذ
ش ��كل العقبات الثقيلة التي تعترض طريق تشكيل حكومتنا القادمة على
صهوة اﻻنتخابات النيابية الهجينة التي رفعت بورصات طائفية وخفضت
بورص ��ات أخرى لتكتمل عندنا صورة احدى الهدن التي تفصل بني حروب
لبنانية سمجة ومملة ومتوحشة.

الجماعة اإلسالمية في البقاع:
السوريين
لن نقبل بإزالة أي مخيم مأهول للنازحين
ّ
تفاجأن��ا بق��رار وزارة الداخلية القاض��ي بإزالة
أربع��ة مخيم��ات للنازح�ين الس��وريني ف��ي بل��دة
عرسال ،مأهولة ومك ّونة من غرف إسمنتية مسقوفة
بأل��واح م��ن التوتيا .يهمن��ا في اجلماعة ف��ي البقاع
تأكيد اآلتي:
 ّإن م��ن أه��م أس��باب إنش��اء املخيم��ات به��ذه
الطريق��ة ه��ي ظ��روف الطق��س واملن��اخ وخاص��ة
العواصف التي كانت تقتلع اخليام وتبقي النازحني
في الع��راء حتت األمط��ار والثلوج ،وكذل��ك من أجل
توفير م��ا أمكن من الظ��روف الصحية وعدم تفش��ي
األوبئة واألمراض.

 إن بع��ض ه��ذه املخيم��ات يح��وي م��دارسوبعض املرافق الالزمة للمقيمني فيها.
 إن ازال��ة ه��ذه املخيم��ات يس��بب إلق��اء مئاتالعائالت ف��ي العراء ،وهذا األم��ر ال ميكن أن تتحمله
بلدة عرسال ،وسيؤدي إلى إنشاء مخيمات عشوائية
جديدة ال تتوافر فيها الظروف االنسانية والصحية.
 ختام��اً ،ال ميك��ن ه��ذا الق��رار أن مي�� ّر مل��ا في��هم��ن تداعيات غي��ر انس��انية على النازح�ين وأهالي
عرس��ال ،لذا نطالب املعنيني بالع��دول عنه وحتييد
مل��ف النازح�ين ع��ن الب��ازار السياس��ي ،وتأم�ين
مستلزماتهم حلني عودتهم اآلمنة.

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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كلمة األمان

خمس��ة أعوام مرت على انقالب الثالث من متوز  2013في مصر،
ش��هدت خاللها احلياة السياسية اس��تئصاال ً غير مس��بوق ،وتوارت
تدريجي��ا ً األح��زاب املعارضة من ج��راء الضربات األمني��ة املتالحقة،
واالعتقاالت اجلماعية ،إلى أن اقتصر دورها أخيرا ً على إصدار بيانات
الشجب والتنديد ،خوفا ً من املصادرة والغلق في حال دعوتها للنزول
إلى الشارع مجدداً.
«أن��ا مش بتاع سياس��ة» ،هكذا أعلنها صراح��ة الرئيس املصري
عبد الفتاح السيسي ،قبيل انتخابات الرئاسة التي أجمعت املنظمات
احلقوقي��ة الدولية على أنها كانت أقرب إلى املس��رحية في ظل إقصاء
جميع منافس��يه من الترش��ح ،ملوحا ً بأنه لن يسمح بتكرار سيناريو
الث��ورة م��رة أخرى ،وإمكانية طل��ب تفويض ثانٍ م��ن أنصاره التخاذ
«إج��راءات أخ��رى» ضد معارضي��ه ،في إش��ارة إلى ف��رض مزيد من
اإلجراءات القمعية.
وتزاي��د ع��دد معارضي س��لطة االنق�لاب ّ
باط��راد ،دون أن يتمكن
هؤالء من التوافق حول جبهة معارضة موحدة ،بحيث تضم التيارات
اإلس�لامية والليبرالية واليس��ارية على غرار ث��ورة  25يناير ،2011
مع أن االعتراض بات يش��مل موالني س��ابقني وتكتالت وش��خصيات
وقطاعات س��عت بش��دة للتخلص من حكم جماعة اإلخوان املسلمني.
وفي ش��باط املاضي ،جمد حزب «مصر القوية» نشاطه السياسي إثر
اعتقال رئيس��ه ،عبد املنعم أبو الفتوح ،ونائبه محمد القصاص ،بتهم
واهية بدعم اإلرهاب ،اعتراضا ً على تصاعد حمالت الكراهية احملمومة
التي ميارسها النظام وإعالمه ،ضد كل من ميارس حقه الدستوري في
املعارضة الس��لمية ،وإغالق النظام كل أبواب املمارس��ة الدميقراطية
وتداول الس��لطة .وأيد احلزب ،الذي أسسه املرشح الرئاسي السابق،
تظاهرات  30حزيران ،غير أنه راجع موقفه في وقت مبكر ،وخرج أبو
الفت��وح ،بعد أن حضر أول اجتم��اع للرئيس املؤقت عدلي منصور مع
القوى السياسية ،ليصف ما حدث بأنه «انقالب عسكري» ،عقب وقوع
مجزرة احلرس اجلمهوري ،وسقوط أكثر من  50قتيالً من املعتصمني
السلم ّيني برصاص قوات اجليش.
وتواجه ثالثة أحزاب معارضة ،هي «الوسط» و«البناء والتنمية»
و«مص��ر القوية» ،ق��رارات مرتقب��ة بحلها أو جتميد نش��اطها من قبل
جلنة شؤون األحزاب ،وهو ما يعيد إلى األذهان حل السلطات حلزبي
«االس��تقالل» و«احلرية والعدالة» في عام  ،2014واألخير هو الذراع
السياس��ية جلماعة اإلخوان املس��لمني ،وممثل األكثرية في مجلس��ي
الشعب والشورى السابقني .وسعى حزب «الوسط» إلى فتح جسور

م��ن التواصل م��ع األح��زاب املعارضة لالنق�لاب ،عقب إخالء س��بيل
رئيسه ،أبو العال ماضي ،في آب  ،2015إال أن محاوالته لم تكن فاعلة،
وجاءت على استحياء .إال أن ذلك لم يشفع للحزب ،الذي اعتقل أمينه
العام ،محم��د عبد اللطيف ،مطلع العام احلالي ،قبل أن تخلي محكمة
جنايات اجليزة س��بيله بتدابير احترازية .ودعا ناشطون في احلزب
إلى إجراء اس��تفتاء عل��ى بقاء الرئيس محمد مرس��ي قبيل عزله ،غير
أن قيادي��ي احلزب ،الذي مييل ناحية التيار اإلس�لامي ،وصفوا بيان
اجليش ،الذي أفضى إلى عزله ،بأن��ه «انقالب تعقبه مرحلة انتقالية
غي��ر واضحة املعال��م» ،لينضم احلزب الحقا ً إل��ى «التحالف الوطني
لدعم الش��رعية ورفض االنقالب» ،قبل أن ينسحب منه رسميا ً في آب
.2014
إل��ى ذل��ك ،اختف��ت عن األنظ��ار العدي��د م��ن األحزاب اإلس�لامية
املعارضة ،على غرار حزب «الوطن» الس��لفي ،الذي يقوده مستش��ار
الرئيس املعزول ،عماد عبد الغفور ،الذي أعلن بلس��ان احلزب أن عزل
مرسي هو إعالن ملوت الثورة ،وإحياء لنظام الرئيس املخلوع ،حسني
مبارك .ورفض احلزب مش��اركة أعضائه في استفتاء دستور ،2014
ودعي الحقا ً إلى «مصاحلة وطنية شاملة» .ويواجه رئيس حزب «غد
الث��ورة» ،أمين نور ،هجمة شرس��ة م��ن إعالم النظام ،منذ س��فره إلى
اخلارج ،خصوصا ً عقب تأسيس��ه فضائية «الشرق» املعارضة ،وهو
الذي أعلن مرارا ً أن مرس��ي هو الرئيس الش��رعي للب�لاد ،بيد أنه قال،
في تصريح صادم ،إن اس��تقالته كانت «واجب��ة» في ظل التظاهرات
املعارض��ة احلاش��دة ،وأن��ه كان يؤيد تنظيم اس��تفتاء عل��ى بقائه أو
رحيله.
واكتف��ت مجموع��ة م��ن األح��زاب املعارضة ،بتدش�ين ما يس��مى
«احلرك��ة املدني��ة الدميقراطي��ة» ،نهاي��ة الع��ام املاضي ،مبش��اركة
عدد من الش��خصيات العامة ،إلعالن مقاطعة االنتخابات الرئاس��ية
األخيرة ،ملا ش��هدته من جتاوزات بحق املرش��حني احملتملني ملواجهة
السيس��ي ،وإقصائهم من املش��هد االنتخابي ،تارة بالزج في السجن،
وأخ��رى بالترهي��ب والوعي��د .وضمت قائم��ة األحزاب املش��اركة في
احلرك��ة كالً من «تيار الكرام��ة» ،و«اإلصالح والتنمي��ة» ،و«التحالف
الش��عبي االش��تراكي» ،و«الدس��تور» ،و«الع��دل» ،و«املص��ري
الدميقراطي االجتماعي» ،و«مصر احلرية» ،وهي أحزاب ش��اركت في
تأييد االنقالب من خالل ما يس��مى «جبهة اإلنقاذ الوطني» آنذاك ،قبل
أن تراجع مواقفها ،على وقع الهجمة األمنية الشرس��ة التي لم يس��لم
منها أعضاؤها}.

التمثيل الس ّني في الحكومة ..بين احتكار «المستقبل» ومطالب الفائزين باالنتخابات
بقلم :وائل جنم

ال ب�� ّد من التذكير ابتدا ًء بأن��ه حتى حلظة كتابة
ه��ذه الكلم��ات ل��م تظهر أي��ة مالم��ح إيجابية تس��هّل
عملي��ة تألي��ف احلكومة ،ب��ل على العك��س متاما ً فإن
األيام املنصرمة ش��هدت س��فر رئيس احلكومة املكلف
س��عد احلريري في إجازة عائلية ،وكان قد سبقه إلى
ذلك رئيس املجل��س النيابي نبيه ب��ري ،ما يوحي أن
األجواء ليست مهيّأة بعد إلعالن التشكيلة احلكومية،
وبالتال��ي ف��إن املس��اعي الت��ي ُبذل��ت ،يب��دو أنها لم
تك��ن كافية إلقن��اع الكتل النيابية والقوى السياس��ية
بض��رورة التن��ازل وخفض س��قف مطالبها لتس��هيل
عملية التأليف ،وبالتالي فإن العُ َقد على حالها ،وهي
ف��ي أكثر من مكان ،داخلي عب��ر مطالب الكتل والقوى،
وخارجي عبر «فيتوات» دول لها مصاحلها اخلاصة.
م��ا يه ّمنا ونحن نتح��دث عن العقب��ات الداخلية
الت��ي حت��ول دون تأليف احلكومة ،م��ا يتصل بتمثيل
الس��احة الس�� ّنية في احلكومة ،ألن هذا التمثيل ش ّكل
في حلظة م��ن اللحظات إحدى العقب��ات والعقد التي
ساهمت في تأخير تأليف احلكومة.
ّ
فق��د أعلن رئي��س احلكوم��ة املكلف ،رئي��س تيار
املستقبل ،الرئيس سعد احلريري ،رفضه منح املقاعد
املخصصة في مجلس الوزراء لـ «الطائفة الس�� ّنية» أو
أي منها إلى أي وزير من خارج املستقبل أو خارج رضا
وقبول املستقبل ،وبالتالي رفض توزير أي من النواب
الذي��ن فازوا ف��ي االنتخابات النيابي��ة األخيرة خارج
لوائح املستقبل ،وهم باملناسبة عشرة نواب من أصل
س��بعة وعشرين نائبا ً س��ن ّيا ً في املجلس النيابي ،في
مقاب��ل إصرار هؤالء النواب ،والقوى السياس��ية التي
تس��اندهم ،أو تق��ف خلفه��م على ض��رورة مت ّثلهم في
احلكوم��ة حت��ى ال يكون متثيل الس�� ّنة ف��ي احلكومة

حكرا ً على «املستقبل» فقط.
ً
لق��د فتحت ه��ذه القضي��ة نوعا من الس��جال بني
الرئيس املكلّف وتياره املس��تقبل م��ن جهة ،وبني عدد
من ه��ؤالء النواب من جه��ة ثانية .ه��و يرفض توزير
أية شخصية باس��مهم ،وهم يطالبون بحصة وزارية
حصة الس ّنة في احلكومة
تصل إلى وزيرين إذا كانت ّ
س��تة وزراء .وأمام هذا الواقع بدا املش��هد الس�� ّني في
البلد مأساوياً ،خاصة أنهم في هذه املرحلة يعتبرون
احللقة األضعف وسط التجاذبات اإلقليمية والدولية،
ووسط املصالح الداخلية التي تريد االستقواء لفرض
املزي��د من األعراف أو التعديالت الدس��تورية من أجل
تكريس ن��وع من الهيمن��ة أو «احلق��وق» املزيّفة التي
جتعل البل��د يخرج عن إط��ار الش��راكة احلقيقية بني
مك ّوناته إلى نوع من الغلبة لطرف على حساب طرف
آخر.
إش��كالية كل طرف من طرفي النزاع الس ّني اليوم
هو في محاولة املس��تقبل الهيمنة عل��ى قرار «الطائفة
الس�� ّنية» وهو ما أحلق بها اخلس��ائر الفادحة على م ّر
السنوات املاضية حيث أظهرت قيادة هذا التيار نوعا ً
م��ن التن��ازالت والتراجع أم��ام إص��رار اآلخرين على
مواقفه��م ،وأم��ام تغلي��ب منطق املصالح الش��خصية
والضيقة أحيانا ً على حس��اب املصال��ح الكبرى التي
تعن��ي املك�� ّون والبل��د مع��اً ،ولع ّل ف��ي األج��واء التي
نشاهدها حتيط مبس��ألة تأليف احلكومة خير شاهد
ودليل على هذه احلالة التي لم تعد مقبولة،وال تخدم
هذا املك ّون األساسي أو املصلحة الوطنية العام بشكل
عام.
وفي مقابل ذل��ك فإن النواب الس�� ّنة الفائزين في
االنتخاب��ات األخيرة لم يقدّموا منوذجا ً مقنعا ً «ملجمل
الس�� ّنة» ف��ي لبنان .فهم أوال ً ليس��وا كتل��ة واحدة ،بل
عب��ارة عن مجموعة ش��خصيات متفرقة ال متلك رؤية

الرؤساء السابقون

واح��دة للبلد ،وال لنظامه ،وال لكيفية ح ّل األزمات التي
يعان��ي منها ،وبالتالي ه ّمها الوحيد – بنظر الكثيرين
– ه��و الفوز باملقعد النيابي وحس��ب ،وبالتالي فإن
ذلك ش ّكل نقطة ضعف كبيرة في طرحه ،وفي مطلبه.
إضاف��ة إل��ى ذلك ف��إن الكثيري��ن ينظرون إل��ى هؤالء
أو إل��ى أغلبه��م ،على أنهم ق��د ف��ازوا مبقاعدهم جراء
التحالف��ات والدعم الذي أ ّمنه له��م حلفاء من مك ّونات
أخ��رى ،وبالتال��ي فإن ذلك ط��رح نوعا ً من التش��كيك
في مصداقية متثيلهم للمك ّون الذي ترش��حوا باس��مه
ولتمثيله في هذا النظام القائم على متثيل املك ّونات.
اليوم يحتاج املك ّون الس�� ّني في لبنان إلى إنتاج
معادلة جديدة ال تس��مح باحت��كار متثيله من قبل أي
ط��رف م��ن ناحية ،وع��دم تراخ��ي وته��اون أي طرف
آخر في حقوق هذا املك�� ّون أو أن يظهر مبظهر امللتحق

مبك ّون��ات أخ��رى ،وجزء م��ن مصاحلها ،وه��ذا ليس
على قاع��دة اخلص��ام أو الع��داوة مع تل��ك املك ّونات،
ولكن من منطلق احلفاظ على احلضور والدور وحتى
املصلح��ة الوطنية ،وكل ذلك يحت��اج من كل األطراف
تش��كيل قناعة بض��رورة التكام��ل فيما ب�ين اجلميع،
وعدم التلهّي مبش��اكل وصراعات جانبية ال يس��تفيد
منه��ا س��وى الذي��ن يحاولن ف��رض نوع م��ن الهيمنة
والسياس��ات األُحادي��ة على البلد ،وم��ن هنا ميكن أن
تك��ون الدع��وة مج��ددا ً لعملي��ة تكامل في «الس��احة
الس�� ّنية» مطلب��ا ً وحاج��ة ف��ي الوق��ت ذات��ه ،ويبق��ى
أن تب��ادر بع��ض املؤسس��ات ألداء هذا ال��دور ،ولع ّل
املرجعي��ة الرس��مية الديني��ة خير من ميك��ن أن يقوم
به ،حت��ى يت ّم إنقاذ املوقف ،وال نفي��ق ذات يوم وجند
أنفسنا على األطالل}.
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اإليجابية للمشاورات ..هل تو َلد الحكومة الجديدة قريب ًا
بعد عودة األجواء
ّ
ُيش��بّه البع��ض األج��واء احمليط��ة بعملي��ة
املش��اورات اجلاري��ة لتش��كيل احلكوم��ة اجلدي��دة
مبباري��ات «املوندي��ال» اجلاري��ة في روس��يا ،حيث
ارتفع��ت حدة املواجهات بني الف��رق الكبيرة ،وكانت
كل التوقع��ات تش��ير ال��ى مواجه��ة ناري��ة ف��ي دور
الـ 16ب�ين املانيا والبرازي��ل ،إال ان املفاج��أة الكبرى
متثلت بخروج املاني��ا ،القوية على يد منتخب كوريا
اجلنوبي��ة الضعيف نس��بياً ،وهو ما من��ع املواجهة
املتوقع��ة ب�ين البرازي��ل وأملاني��ا وأع��اد بعض��ا ً من
اله��دوء إل��ى أج��واء الفرق الكبي��رة ،وال س��يما فريق
البرازيل املرشح األبرز إلحراز بطولة كأس العالم.
وإذا أردن��ا املقارن��ة ب�ين مباري��ات املوندي��ال
الروسي ومشاورات تأليف احلكومة ،ميكن القول إن
األجواء السياس��ية املرافقة لعملية تشكيل احلكومة
مشابهة جداً.
ففي األس��بوع املاض��ي ،وبع��د البي��ان الصادر
ع��ن قصر بعبدا حول صالحي��ات رئيس اجلمهورية
وحقوقه بلغ االحتقان السياس��ي م��داه ،ألن الرئيس
املكل��ف تش��كيل احلكوم��ة س��عد احلري��ري وكتلته
النيابي��ة والق��وى السياس��ية التي كان��ت منضوية
س��ابقا ً في تكتل  14آذار اعتبرت األمر وكأنه محاولة
مكش��وفة لالنقالب على «اتفاق الطائف» ،وقد ترجم
الس��ني على بيان رئاسة اجلمهورية
هذا االعتراض ُّ
بلقاء في بيت الوس��ط لرؤس��اء احلكومة الس��ابقني
ج��اء في��ه« :إن اجلمي��ع أك��دوا أهمي��ة التع��اون مع
الرئي��س املكل��ف ،والتضام��ن على دعمه ف��ي مهمته
لتألي��ف احلكوم��ة العتي��دة ،وم��ا يل��ي التألي��ف من
مس��ؤوليات» ،وهو ما اعتبره الكثيرون تأييدا ً مطلقا ً
وغير مش��روط للرئيس س��عد احلريري من الرؤساء
الس��ابقني للحكوم��ة ف��ي الطائف��ة الس�� ّنية في وجه
الضغ��وط واحلمالت الت��ي ّ
تش على الرئيس س��عد
احلري��ري والت��ي وصل��ت إلى ح��د التلوي��ح بجمع
عريض��ة نيابية م��ن  74نائب��ا ً لس��حب التكليف من
الرئي��س احلريري ،وه��و ما يتعارض مع الدس��تور
واألعراف املتبعة في عملية تشكيل احلكومات.
وكم��ا ف��ي املوندي��ال الروس��ي أيض��اً ،وبع��د
خ��روج أملاني��ا وفوز البرازي��ل عادت أج��واء التفاؤل
واالطمئن��ان إلى أج��واء املش��اورات احلكومية حيث
التق��ى الرئيس��ان ع��ون واحلريري مج��ددا ً في قصر
بعبدا وق��ال الرئيس احلري��ري بعد اللق��اء مع عون
«ان الدس��تور واض��ح بالنس��بة إل��ى صالحيات كل
م��ن رئيس اجلمهوري��ة ،والرئيس املكل��ف في عملية
التشكيل» ووصف الرئيس عون بأنه «احلامي األول
للدستور» ،آمالً عدم إثارة أي لغط حول هذه املسألة،
ألن التفاهم بني الرئيسني قائم حول كل التفاصيل.
وقد انس��حبت هذه األجواء االيجابية على باقي
القوى السياس��ية املعترضة ،وال سيما حزب القوات
اللبنانية الذي التقى رئيسه سمير جعجع بالرئيس
ع��ون ف��ي قصر بعب��دا وأعل��ن بع��د اللقاء أن��ه «قال
للرئيس إن بإمكانه االعتماد على «القوات اللبنانية»
وإن احلديث بيننا لم يتطرق فقط لإلش��كالية ما بني
التيار الوطني احلر والقوات اللبنانية ،وإمنا تباحثنا
في التشكيلة احلكومية ككل ،وأنا لم أضع فيتو على
أحد فيما ال أريد أيضا ً ان يضع أحد أي فيتو علينا».
والس��ؤال ال��ذي يطرح��ه اللبنانيون بع��د هذه
األجواء التفاؤلية التي تلت األجواء السلبية السابقة
هو :هل نضجت الطبخة احلكومية وأصبحت الوالدة
احلكومية قريبة جداً؟
ف��ي هذا اإلطار ميكن الق��ول إن حركة االتصاالت
السريعة التي قام بها الرئيس سعد احلريري لتبريد
األجواء السياس��ية املرافقة لعملية تشكيل احلكومة
فعل��ت فعله��ا وع��ادت اإليجابي��ة ال��ى االتص��االت
واملش��اورات ،والدلي��ل على ذلك اللق��اءات في بعبدا
بني الرئيس عون والرئيس س��عد احلريري وس��مير
جعج��ع ،وكذل��ك لقاءات بي��ت الوس��ط التي جمعت
الرئي��س س��عد احلريري م��ع الوزير جبران باس��يل
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والوزير ملحم الرياشي ،والنائب وائل أبو فاعور.
لك��ن هل هذا يعني أن العقد الوزارية واخلالفات
حول احلصص واألحجام واحلقائب قد حتلحلت؟
النائ��ب وائ��ل أب��و فاعور حت��دث ب��كل صراحة
ووض��وح عن األجواء السياس��ية احلالية بعد اللقاء
الت��ي ج��رت ف��ي بعب��دا وبي��ت الوس��ط فق��ال :هذه

اللق��اءات «أوجدت مناخا ً أكثر إيجابية وأكثر مالءمة
ملناقش��ة القضاي��ا التي ال ت��زال عالقة ف��ي موضوع
تش��كيل احلكوم��ة ونأم��ل أن يس��اهم ه��ذا املن��اخ
اإليجاب��ي في ايجاد احللول لكثير م��ن القضايا التي
لم حتل حتى اللحظة».
وهذا يعني بكل وضوح أن اخلالفات حول حجم

احلريري ..وأبو فاعور

التمثيل واحلقائب الوزارية م��ع التيار الوطني احلر
ما زال على حاله ،وينس��حب موقف احلزب التقدمي
االش��تراكي أيض��ا ً على حزب الق��وات اللبنانية الذي
أكد رئيس��ه س��مير جعج��ع رفضه وض��ع فيتو على
أحد وف��ي نفس الوقت رفض وض��ع فيتو على حزب
الق��وات ومتثيلها ،وبالتالي ف��إن األمور ما زالت على
حالها ،لكن النقاش أصبح في أجواء أكثر ايجابية.
ِّ
مؤش��ر آخ��ر على تأخر اجناز التش��كيلة
وهناك
احلكومية قريبا ً هو س��فر الرؤس��اء ب��ري واحلريري
وكذلك الوزير باس��يل في إجازات خاصة ،ورمبا تتم
األمور بع��د انتهاء املونديال الروس��ي الذي يحرص
الرئيس سعد احلريري والوزير باسيل على متابعة
كل تفاصيله.
باختصار ،األمور بالنسبة إلى تشكيل احلكومة
ب��دأت تس��ير ف��ي الطري��ق الصحي��ح ،وإن كان األمر
يس��تلزم بعض الوقت ،وخصوص��ا ً في ظل احلديث
ع��ن انتظار لتطورات الوضع في اجلنوب الس��وري.
فه��ل تص��ح ه��ذه التوقع��ات أم نش��هد مفاج��آت
أخرى؟}
بسام غنوم

اللبنانية بعد النجاح االنتخابي
القوات
ّ

تعزيز الدور الداخلي واالنفتاح على الجميع
حقق��ت «الق��وات اللبناني��ة» جناح��ا ً كبي��را ً ف��ي
االنتخاب��ات النيابي��ة األخيرة ،وأصبح ع��دد أعضاء
كتلته��ا النيابي��ة  15نائب��ا ً بع��د أن كان ثمانية ،وهذا
النجاح دفعها إل��ى املطالبة بحصة أكبر في احلكومة
اجلدي��دة وبالعمل لتعزي��ز دورها الداخل��ي ،وتقوية
عالقاتها العربية والدولية ،والتخطيط لدور سياسي
أكبر في املرحلة املقبلة.
فكيف تنظر األوساط القواتية لنتائج االنتخابات
النيابية وأسباب النجاح الذي حتقق؟ وأي دور جديد
تسعى القوات إلى القيام به في املرحلة املقبلة؟ وكيف
هي عالقات القوات مع بقية األطراف السياسية كتيار
املس��تقبل والتيار الوطني احلر وح��زب الله واحلزب
التقدمي االشتراكي؟

والدور السياسي اجلديد

بداي��ة كي��ف تقيِّ��م املص��ادر القواتي��ة النج��اح
االنتخابي األخير؟ وأي دور سياس��ي وداخلي للقوات
في املرحلة املقبلة؟
تعتب��ر املص��ادر القواتي��ة املطلع��ة أن الق��وات
اللبنانية جنحت في حتقيق النجاح االنتخابي بسبب
الق��درة التنظيمي��ة املتماس��كة وازدياد حج��م التأييد
وحسن إدارة
الشعبي للقوات في كل املناطق اللبنانية ُ
املعركة االنتخابية ،بحي��ث أصبحت القوات حاضرة
في كل املناطق عبر نوابها واملسؤولني احلزبيني فيها،
وحت��ى ف��ي منطقة اجلن��وب حيث لم تتجم��ع القوات
في ايصال مرش��حيها للمجلس النياب��ي ،فهي أثبتت
حضوره��ا الش��عبي والسياس��ي ف��ي ه��ذه املنطق��ة.
والنجاح األبرز كان في إيصال نائب قواتي في منطقة
بعلبك-الهرم��ل (معق��ل ح��زب الل��ه وحرك��ة أم��ل)،
واملساهمة في وصول نائب لتيار املستقبل».
وتضيف املصادر« :إن هذا النجاح االنتخابي دفع
القوات للمطالب��ة بزيادة حصته��ا احلكومية وتعزيز
دورها السياسي والداخلي في املرحلة املقبلة ،بحيث
إن مراكز الدراسات التابعة للقوات قد اجنزت وأعدت

ملف��ات متصل��ة ل��كل ال��وزارات وامللف��ات والقضاي��ا
احلساسة ،وسيكون هناك متابعة تفصيلية وشاملة
ل��كل القضاي��ا التي ته��م املواطن�ين اللبناني�ين ،ومع
اص��رار الق��وات على املش��اركة الفعَّ الة ف��ي احلكومة
اجلدي��دة ،فإنها ال متانع بالذه��اب نحو املعارضة إذا
لم مت ّثل بشكل صحيح ،وهي س��تقوم بدورها الفعَّ ال
س��واء من داخ��ل احلكوم��ة أو من خارجها ،م��ع أنه ال
ميكن توقع تش��كيل حكومة جديدة دون القوات ،وهذا
ما تؤكده معظم األطراف السياسية اللبنانية ،إضافة
إل��ى مواقف بع��ض األط��راف العربية (الس��عودية)
الداعمة لتعزيز دور القوات».
وتوض��ح املص��ادر القواتي��ة« :ف��ي احلكوم��ة
الس��ابقة (أي حكوم��ة تصري��ف األعم��ال) ل��م تأخ��ذ
القوات حصته��ا الكاملة ف��ي التعيين��ات والوظائف.
وه��ي كان��ت حريص��ة عل��ى متابع��ة كل امللف��ات
األساس��ية حتى لو أدى ذلك الى بعض التباينات مع
حلفائها (تيار املستقبل ،التيار الوطني احلر) ،واليوم
ستس��عى القوات لتعزيز دورها السياسي والشعبي
وس��تطالب بحضور أقوى في مؤسس��ات الدولة على
قاع��دة الكفاءة والتوازن وبالتعاون مع بقية األطراف
السياس��ية ،وهي تلتقي مع بقية األطراف (وال س��يما
حزب الل��ه) ف��ي محاربة الفس��اد والعم��ل لتصحيح
مسار املؤسسات الرسمية».

عالقات القوات واملشروع املستقبلي

لك��ن كي��ف ه��ي عالق��ات الق��وات م��ع األط��راف
السياسية اللبنانية؟ وأي مشروع سياسي مستقبلي
تخطط له؟
جتي��ب املص��ادر القواتي��ة املطلع��ة« :ان القوات
اللبنانية تس��عى إلى نس��ج عالق��ات إيجابية مع كل
األط��راف السياس��ية اللبناني��ة ،فعلى صعي��د التيار
الوطن��ي احلر ورغم التباين��ات واخلالفات التي تبرز
أحيانا ً على الس��طح ،العالقة جي��دة ،وإذا كان رئيس
التيار الوزير جبران باس��يل يتبنى مواقف تصعيدية
ض��د القوات ،ف��إن العديد
من قيادات التيار حترص
عل��ى اس��تمرار التواصل
مع القوات ومعاجلة كافة
االشكاالت».
وأماعلىصعيد«تيار
ا ملس��تقبل »  « ،فا لعال قة
جي��دة وج��رى جت��اوز
«غيم��ة الش��تاء العابرة»
(بس��بب اس��تقالة رئيس
احلكومة) ،والرئيس سعد
احلري��ري يح��رص عل��ى
الرئيس عون ..وجعجع
متثي��ل مناس��ب للق��وات

ف��ي احلكومة اجلديدة ،كذلك األمر على صعيد احلزب
التقدم��ي االش��تراكي ومعظ��م األط��راف السياس��ية،
فهناك تواصل وتعاون في العديد من امللفات».
وح��ول العالق��ة مع ح��زب الله جتي��ب املصادر:
على صعيد الق��وات اللبنانية ليس لدينا أي مانع من
التعاون مع حزب الله ونوابه ووزرائه في كل امللفات،
خصوص��ا ً أن أحد ن��واب الق��وات ميثل منطق��ة مهمة
وفيها حضور قوي للحزب ،لكن املشكلة أن حزب الله
ل��م يتخذ قرارا ً واضحا ً في ه��ذا املجال ،وإن كان هناك
تعاون في العديد من امللفات».
وعل��ى صعي��د العالق��ات اخلارجي��ة ال تخف��ي
املصادر القواتية «العالقة املتميزة مع اململكة العربية
الس��عودية والعدي��د من ال��دول العربي��ة واألجنبية،
وأم��ا النظام الس��وري فلي��س هن��اك أي تواصل معه
حلني حس��م األزمة الس��ورية ،وبالنس��بة إل��ى إيران
فلي��س للقوات موقف س��لبي مس��بق وحصلت بعض
احمل��اوالت لفتح قن��وات تواصل ،لكنها ه��ذه القنوات
لم تستمر».
لك��ن م��اذا ع��ن املش��روع السياس��ي املس��تقبلي
للقوات وخصوصا ً معركة رئاسة اجلمهورية؟
تؤك��د األوس��اط املطلع��ة عل��ى أج��واء الق��وات
اللبناني��ة وال س��يما رئيس الهيئ��ة التنفيذية الدكتور
س��مير جعجع« :أن معركة رئاسة اجلمهورية املقبلة
س��تكون معركة هامة للقوات ،والتحضيرات خلوض
هذه املعركة بدأت قبل االنتخابات النيابية ،وهذا حق
طبيعي للق��وات بعد ان حققت هذا النج��اح املميز في
االنتخابات النيابية ،لكن األمور مرهونة بأرقامها».
وتضي��ف ه��ذه االوس��اط« :إن الق��وات اللبنانية
لديه��ا الي��وم مش��روع سياس��ي متكام��ل ،وإن البنية
التنظيمية تنش��ط ف��ي كل االجتاهات ،وهن��اك مراكز
دراس��ات تابع��ة للق��وات تقي��م ورش عم��ل متكامل��ة
حول مختلف القضايا الداخلية واخلارجية ،وللقوات
عالقات متنامية مع معظم األطراف العربية والدولية،
إضاف��ة إل��ى حضورها الش��عبي في لبن��ان وفي بالد
االغتراب».
إذن« ،الق��وات اللبناني��ة» تخط��ط لتعزي��ز
حضورها الشعبي والسياسي ،وهي تخوض معركة
مباش��رة مع «التي��ار الوطن��ي احلر» لتأكي��د متثيلها
املسيحي والعام ،كذلك فإنها تضع «حزب الله» دائما ً
في صلب اهتمامها ،س��واء بس��بب التقاطع الكبير في
األداء السياس��ي والش��عبي ،أو لكونه العب��ا ً مهما ً في
املعركة الرئاسية املقبلة.
فهل تنجح القوات في حتقيق أهدافها السياسية
املقبل��ة أم ان التطورات الداخلية واخلارجية س��تقف
عقبة أمام هذا املشروع؟}
قاسم قصير
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أكثر من  270ألف نازح في جنوب سوريا مع استمرار التصعيد العسكري في محافظة درعا
أدى تصعيد العمليات العسكرية في محافظة درعا
جنوبي س��وريا إل��ى نزوح أكث��ر من  270ألف ش��خص
خالل األس��بوعني األخيرين وفقا ً لألمم املتحدة .وبحسب
مكت��ب تنس��يق الش��ؤون اإلنس��انية التاب��ع للمنظم��ة
الدولي��ة ،توج��ه  70ألف��ا ً منه��م إلى احلدود م��ع األردن،
حي��ث يقيم معظمه��م ف��ي أراض قاحلة وم��ن دون تلقي
أية مس��اعدات إنس��انية .وميدانياً ،باتت ق��وات النظام
السوري تس��يطر على نحو  %59من محافظة درعا ،فيما
تستمر املفاوضات إلجراء اتفاقيات «للمصاحلة» ،وسط
انقسامات بني الفصائل املعارضة.
أش��ارت األمم املتحدة إل��ى أن التصعيد العس��كري
في جنوب س��وريا خالل األس��بوعني املاضيني دفع أكثر
م��ن  270ألف مدني إلى النزوح ،ف��ي وقت تواصل قوات
النظ��ام بدع��م روس��ي تضيي��ق اخلن��اق عل��ى الفصائل
املعارضة لدفعها إلى االستسالم في محافظة درعا.
وق��ال الناط��ق باس��م املفوضية الس��امية لش��ؤون
الالجئ�ين ف��ي األردن محمد احل��واري إن ع��دد النازحني
«جتاوز  270ألفا ً في وقت قياس��ي» ،مضيفاً« :نحن أمام
أزمة إنسانية حقيقية في جنوب سوريا».

ل�لأمم املتح��دة ،توج��ه  70ألف��ا ً منه��م إلى احل��دود مع
األردن ،حي��ث يقيم معظمهم ف��ي أراض قاحلة ومن دون
تلقي أي مساعدات إنسانية.
ومنذ ب��دء التصعي��د ،أبق��ى األردن ح��دوده مغلقة
خشية تدفق املزيد من الالجئني الى أراضيه.
وش��اهد مصور وكال��ة األنباء الفرنس��ية قرب بلدة
نصيب احلدودية مع األردن عشرات العائالت التي تقيم
داخل س��يارات أو ش��احنات تبريد أو نق��ل أو داخل خيم
نصبوها خالية إال من الفرش والبطانيات.
كما توجه��ت عائالت أخرى إل��ى محافظة القنيطرة
املج��اورة احلدودي��ة م��ع إس��رائيل .وتكتس��ب املنطق��ة
اجلنوبي��ة خصوصيته��ا م��ن موقعه��ا اجلغراف��ي قرب
األردن وإسرائيل عدا عن قربها من دمشق.
وميدانياً ،أوضح املرصد الس��وري حلقوق اإلنسان
أن قوات النظام باتت تس��يطر على  %58،8من مس��احة
محافظة درعا ،في حني لم تكن تس��يطر لدى بدء الهجوم
س��وى عل��ى  %30منها ،أما الفصائل املس��لحة فتس��يطر
عل��ى  %34،6في حني يس��يطر تنظيم الدولة االس�لامية
على .%6،6

وبحس��ب مكتب تنسيق الش��ؤون اإلنسانية التابع

وتثير االتفاقات التي تقترحها روس��يا انقساما ً في

 70ألف نازح على احلدود األردنية

انقسام بني الفصائل

ما بعد درعا
ومعارك الجنوب الغامضة
بقلم :حازم عياد
مس��ار املعارك في اجلنوب الس��وري اتخذ بعدين احدهما إنس��اني خانق ألق��ى بظالله الثقيلة
عل��ى األردن ،إذ حتول ملف الالجئني من مصدر حرج للنظام الس��وري إل��ى عبء على األردن وحالة
اس��تنزاف وابت��زاز؛ وبعد آخر أش��د غموض��ا ً متولد عن مس��ار املع��ارك ومواقف األط��راف اإلقليمية
والدولية؛ أبعاد جلها مرتبط مباهية االتفاق الذي أفضى إلى الصمت األمريكي والصهيوني املريب.
الصمت املري��ب للواليات املتحدة والكي��ان الصهيوني يوحي بوجود ضمانات روس��ية للكيان
تضمن عدم اقتراب امليليش��يا املوالية إليران وحزب الله من اجلنوب السوري؛ علما ً بأن معركة بهذا
احلجم ال ميكن خوضها دون االستعانة بامليليشيا احلليفة املوالية إليران.
فالوالي��ات املتحدة األمريكية اتخ��ذت موقفا ً محايدا ً من املع��ارك ومجرياتها حتى على الصعيد
اإلنس��اني الذي مي��س األردن؛ إذ أبلغت املعارضة الس��ورية أنه��ا لن تتدخل في ه��ذه املواجهة؛ في
ح�ين أعلن��ت فيه املعارضة أنها لن تنس��حب ول��ن تكرر ما حدث ف��ي الغوطة ومدين��ة دوما؛ موقف
يصعب التمسك به طويالً في ظل الهجمة الكبيرة لقوات النظام وحلفائه املدعومة بالطيران احلربي
الروسي؛ فاملشهد في الغوطة يتكرر هذه املرة في درعا وما حولها.
الصورة ضبابية وتزداد غموضا ً عند استذكار مسار معارك الغوطة الشرقية؛ إذ لم تخل معارك
دوما من صخب أمريكي إس��رائيلي؛ فاملواجهات العنيفة التي دارت في شهري نيسان وأيار؛ وبلغت
ذروته��ا ت��ارة بهجمات أمريكي��ة بريطانية فرنس��ية على مواقع النظام الس��وري في أعق��اب اتهامه
مبهاجم��ة دوما باألس��لحة الكيميائي��ة ومبواجهة مح��دودة بني امليليش��يا التابعة إلي��ران والنظام
الس��وري مع الكيان اإلس��رائيلي؛ قابلها هدوء مريب ومثير للشك لألطراف اإلقليمية والدولية يطرح
أسئلة كبيرة حول كنه االتفاقات والتفاهمات بني هذه األطراف.
فه��ل انصاعت أمريكا للمعادلة املتش��كلة في اجلنوب الس��وري ،أم أن جعبتها باتت خاوية من
احللول واملبادرات؛ مس��ار املعرك��ة يثير الكثير من الغموض ملصير الصراع في س��وريا والترتيبات
الالحقة التي س��تمتد إلى منطقة التنف والرقة والسويداء واحلس��كة مستقبالً؛ بل إنها تطرح أسئلة
منطقية عن مستقبل الوجود األمريكي في اجلنوب السوري وسوريا كاملة.
املواجهة تطرح أسئلة أكثر مما تقدم إجابات ،وال يفسرها مجرد احلديث عن تفاهمات واتفاقات؛
لغموض املس��ار والتحركات السياس��ية والدبلوماسية التي س��بقت معركة اجلنوب السوري؛ فهل
يفي النظام الس��وري وروسيا بوعودهما بإبعاد امليليشيا اإليرانية وحلفائها عن اجلنوب السوري؟
وهل تتمكن روسيا من فرض إرادتها في اجلنوب السوري؟ أسئلة صعبة تقود إلى سؤال كبير :ماذا
بعد درعا ،وماذا يخفي األفق لسوريا؟}

صف��وف وفد مفاوضي املعارضة املؤلف من ممثلني عن
الفصائل والهيئات املدنية.
وأعلن املفاوضون املدنيون يوم االثنني انسحابهم
من وفد املعارضة ،وقالوا في بيان موقع باسم احملامي
عدنان املس��املة« :لم نحضر املفاوضات اليوم ولم نكن
طرفا في أي اتفاق حصل ولن نكون أبداً».
وأشار مدير املرصد رامي عبد الرحمن إلى «انقسام
ف��ي اآلراء داخ��ل الفصائل ب�ين موافقة وأخ��رى رافضة
لالتفاق» مع اجلانب الروسي.
ويتضم��ن االقت��راح ال��ذي تعرض��ه روس��يا عل��ى
ممثل��ي املعارضة ،وفق ما أكد عبد الرحمن وناش��طون
محليون معارضون ،تس��ليم الفصائل س�لاحها الثقيل

واملتوس��ط ،مع عودة املؤسس��ات الرسمية ورفع العلم
الس��وري وس��يطرة ق��وات النظ��ام على معب��ر نصيب
م��ع األردن املجاور وانتش��ارها على ط��ول احلدود .كما
ين��ص االتفاق وفق املصادر ذاتها على تس��وية أوضاع
املنش��قني واملتخلفني ع��ن اخلدمة العس��كرية اإللزامية
خالل  6أش��هر ،مع انتش��ار ش��رطة روس��ية في بعض
البلدات.
وخالل اليوم�ين األخيرين ،انضم��ت  13بلدة على
األق��ل في درعا إلى اتفاق��ات «املصاحلة» ،آخرها مدينة
بصرى الشام التي كانت حتت سيطرة فصيل معارض
ب��ارز ه��و فصي��ل «ش��باب الس��نة» .وطال��ت اتهامات
بـ«اخليانة» قائده أحمد العودة جراء قراره هذا}.

الكرامة السورية أنهكت الجميع
ب��دا واضحا ً م��ن األح��داث التي جرت أخي��را ً في
غوطة دمش��ق ،وجتري اآلن في درعا جنوب سورية،
أن الدول التي كانت تساند فصائل املعارضة املسلحة
قد تخلت عنه��ا ،وتنصلت من وعودها لهذه الفصائل.
والواضح أكثر أن هذا التخلي لم يكن ألسباب سياسية،
كم��ا قد يرى بعضهم ،بل يتعلق األمر بتعب اقتصادي
حقيق��ي له��ذه الدول ،وف��ي مقدمتها الس��عودية ،ذلك
أن س��بع س��نواتٍ ونيفا ً من شراء األس��لحة واملالبس
والروات��ب ،فض�لاً ع��ن الدع��م اللوجس��تي ،وكذل��ك
الص��رف لش��راء مواق��ف دول وحكوم��ات ،أرهق ذلك
كله ميزانيات الدول املمولة ،إذ تقول األرقام إن نس��بة
مس��توردات السعودية من الس�لاح بلغت  %225في
السنوات اخلمس املاضية ،أي حتى عام  ،2017وفقا ً
ألرقام صادرة عن معهد اس��توكهولم ألبحاث السالم.
وبالتأكي��د ،لم يتم ش��راء كل تلك األس��لحة ألجل دعم
الث��ورة الس��ورية ،فالس��عودية تخ��وض حرب��ا ً ف��ي
اليم��ن ،طال أمده��ا ،وتره��ق كاهل اخلزين��ة ،وتدفع
ول��ي العهد ،محمد
بها نحو كارث��ة اقتصادية ،ويريد
ّ
بن س��لمان االنتصار في اليمن ،وحتقيق إجناز هناك،
وه��ذا املطل��ب عن��ده أه��م بكثير من مش��روع إس��قاط
النظام في دمشق.
قاله��ا الرئي��س األميرك��ي ،دونال��د ترام��ب ب��كل
وض��وح ،إن عل��ى الس��عودية أن تدفع تكالي��ف بقاء
ق��وات ب�لاده ف��ي س��ورية ،وذل��ك ردا ً على طل��ب ابن
س��لمان بقاء القوات األميركية في سورية مدة أطول،
م��ا يعن��ي أن تكالي��ف الث��ورة ال تقتصر عل��ى متويل
الفصائ��ل ،بل مس��تلزمات البقاء ،وإمن��ا يتعدّى األمر
ذلك إلى دفع تكاليف بقاء قوات عسكرية لدول أخرى،
ويب��دو أن هذا ه��و الظاهر على الس��طح ،وما خفي قد
يكون أعظم بكثير.
وتعاني دول االحتاد األوروبي من أزمة الالجئني،
وتتصاع��د اخلالفات بينها ،وكذلك ف��ي كل دولة على
ح��دة ،فأزم��ة الالجئ�ين (معظمه��م س��وريون) ت��كاد
تعصف بحكومة املستش��ارة األملاني��ة أجنيال ميركل
التي وافقت على استقبال مليوني الجئ سوري خالل
أشهر في عام  ،2016وهي اآلن تدفع ثمن موقفها ذاك،
إذ ته��دد األح��زاب املتحالفة معه��ا بإنه��اء التحالف،
وإس��قاط احلكومة ،كما تواجه ميركل غضب ًة شعبي ًة
ليس��ت قليلة ،وما ينطب��ق على مي��ركل أملانيا ينطبق
عل��ى دول أوروبي��ة أخ��رى ،يتداعى قادته��ا إلى عقد
اللق��اءات الثنائي��ة ،أو ف��ي إط��ار االحت��اد األوروب��ي،
به��دف التوص��ل إلى حل��ول ألزمة الالجئ�ين .وما زاد

بقلم :فؤاد حميرة
ف��ي طني األوروبيني بلّ��ة ما أعلنه الرئي��س األميركي،
دونالد ترامب ،عن نيّته في عدم جعل بالده مستعمرة
لالجئني .وس��لوكياته واضحة في عدائها لهم ،بحجة
حماي��ة الوالي��ات املتح��دة ،وتلق��ى تصريحات��ه ف��ي
أوروبا آذانا ً تصغي إليها.
عل��ى اجلان��ب اآلخ��ر ،يظه��ر الرئي��س الترك��ي،
رجب طي��ب أردوغان ،سياس��يا ً مح ّن��كا ً يجيد اللعب
ب��كل األوراق الت��ي في ي��ده ،وبطريقة تخ��دم مصالح
ب�لاده ،وتؤثر في أعصاب األوروبيني ،وتثير توترهم،
وأحيان��ا ً حقده��م عل��ى الرجل ال��ذي تس��تقبل بالده
نحو ثالثة ماليني الجئ س��وري .وه��و ال يوفر فرصة
الس��تثمار ورق��ة الس��وريني ف��ي أي مفاوض��ات م��ع
اجلان��ب األوروب��ي ،وق��د فعله��ا س��ابقاً ،حني س��مح
ألف��واج الالجئني ف��ي تركيا برك��وب البح��ر ،أو عبور
احلدود نحو الدول األوروبية ،ما أثار حينها حالة من
االستنفار في األوساط األوروبية ،وبلغ عدد الالجئني
في موسم الهجرة ذاك ما يزيد على ثالثة ماليني.
أسهمت تلك اخلسائر في إقناع املمولني واألوربيني
بأن تكاليف إسقاط بشار األسد ونظامه باهظة للغاية،
في ظل دعم روس��يا وإيران غي��ر احملدود ،وإصرارهما
على بقائه مهما كانت التكالي��ف ،فاحلكومة اإليرانية
قد ُتس��لم باليمن على حس��اب االنتصار في س��ورية،
ويب��دو أن هذا الع��رض كان مغريا ً البن س��لمان الذي
أوقف دعم بالده الفصائل املس��لحة في سورية ،وركز
جهده العسكري على حتقيق إجناز في اليمن .فإيران
تعاني من أزمة اقتصادية خانقة ،بس��بب تدخلها في
سورية ،وش��هدت إضرابات ومظاهرات واحتجاجات
تطال��ب احلكومة باالنس��حاب من س��ورية ،والتركيز
على الش��أن الداخلي الذي أصبح على ش��فا الكارثة.
وف��ي املقاب��ل ،ال تب��دو روس��يا بعي��دة ع��ن اله�� ّزات
االقتصادية ،فهي األخرى تعاني من ضغوط ش��عبية
كبيرة ،بسبب نقلها العتاد احلربي احلديث وجيوشها
إلى سورية ،مع كل ما يتطلبه ذلك من تكاليف ،يقدرها
اخلبراء االقتصاديون بعشرات املليارات.
كان النخفاض أس��عار النف��ط تأثير بالغ األهمية
عل��ى مواقف اجلميع ،س��واء كانوا ف��ي الطرف الداعم
للمعارضة ،أو الداعم للنظ��ام ،ما أوجب على اجلميع
التداعي إليجاد مخرج من هذه األزمة ،ويبدو أن االتفاق
كان على حساب دماء السوريني ،وكرامتهم}.
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هل تخشى إسرائيل أن تفاجئها ضفادع حماس البشرية؟
عب��ر تقرير مص�� ّور بث��ه تلفزيون إس��رائيلي عن
وح��دة الضفادع البش��رية التابعة لكتائ��ب عز الدين
القسام -اجلناح العسكري حلركة املقاومة اإلسالمية
(حم��اس) -عبّر ع��ن حجم القلق ال��ذي ينتاب جيش
االحتالل اإلس��رائيلي من امتالك املقاومة الفلسطينية
القدرة على مفاجأته.
فالتقري��ر املص��ور ال��ذي ترجمت��ه ش��بكة ق��دس
اإلخباري��ة ،يرس��م ص��ورة منوذجي��ة م��ن الناحي��ة
العس��كرية لق��وة النخب��ة البحري��ة التابع��ة لكتائب
القس��ام ،ويقول إنها متتلك مع��دات «متطورة مرتفعة
الثم��ن حصل��وا عليها م��ن أكبر املصان��ع املتخصصة
في هذا املج��ال» ،كما أنها «تتد ّرب ب�لا توقف وينتظر
أفرادها نقطة الصفر».
يستهل التس��جيل املصور بكلمات لرئيس املكتب
السياس��ي حلركة حماس إس��ماعيل هنيّة وهو يسير
على شاطئ غزة ،ويوجه فيها التحية لرجال «اجلهاد
واملقاوم��ة» خاصة وحدة الضفادع البش��رية لكتائب

القسام.
ويق��ول املعل��ق اإلس��رائيلي ع��ن تلك الق��وة إنهم
منتش��رون في أعماق بحر غزة وعلى طول ش��اطئها،
«وه��م يتد ّرب��ون عل��ى تنفي��ذ عملي��ات بأس��اليب
متنوعة».
ويعبّر أحد املتحدثني اإلس��رائيليني في التسجيل
عن قلقه بقوله :إن غزة اليوم ليست كاألمس ،وبحرها
ليس كما كان« ،فهناك كوماندوز تابع حلركة حماس،
وهم يعدّون باملئات ولديهم حتفيز كبير».
ويتاب��ع أن «ه��ذه الوحدة قد تش��كل خط��را ً على
كثي��ر من األه��داف اإلس��رائيلية وه��م يعرف��ون ذلك،
فعندم��ا يصع��ب عليه��م الوصول إل��ى أهدافه��م فإن
البحر سيكون احلل».
ويركز التس��جيل على أن املع��دات التي لدى هذه
الوح��دة متطورة جداً ،فمنها ما ه��و خاص بالغطس،
مما ميكن أفراد هذه الوحدة من البقاء مدة أطول حتت
املي��اه ،كما أن لديهم قوارب ودراج��ات بحرية وألغام

وأس��لحة مخصصة للقتال حتت امل��اء ،بعضها دخل
غزة تهريبا ً وبعضها صنع داخلها.
وي��ورد الفيل��م املخ��اوف الت��ي تنت��اب الضباط
اإلس��رائيليني م��ن ه��ذه الوح��دة ،وينقل ق��ول أحدهم
إنه��م رمب��ا يخرج��ون م��ن أي م��كان لتنفي��ذ عمليات
واستهداف إس��رائيليني أو الس��فن والقوارب واملواقع
االستراتيجية.
ويق��ول إن عملي��ة «زكي��م» الت��ي نفذته��ا وحدة
الضفادع البشرية التابعة لكتائب القسام واستهدفت
خاللها ق��وات االحت�لال حتولت ألس��طورة وجزء من
املبادئ القتالية للوحدة.
كما يذكر التقرير اإلس��رائيلي ع��ددا ً من العمليات
التي قام به��ا أفراد هذه الوحدة ،ويق��ول إنها حتولت

إلى قوة منظمة ومجهزة جيداً ،كما يتحدث في املقابل
ع��ن العمليات الت��ي نفذها اجليش ض��د االنفاق التي
تستخدمها هذه الوحدة.
ويتح��دث عن حل��م األطف��ال في غ��زة لالنضمام
إل��ى هذه الوحدة ،كما يش��ير إلى املخيم��ات الصيفية
التي تس��تقطب الفتي��ان في غزة للتدري��ب على فنون
العسكرية.
وف��ي تعليق��ه عل��ى التقري��ر يق��ول الباح��ث في
الش��ؤون اإلس��رائيلية الدكتور عدنان أب��و عامر على
صفحته على فيس��بوك« :صحيح أن االحتالل يضخم
قدراتن��ا املتواضع��ة ،وال ميكن قياس��ها مب��ا لديه من
إمكاني��ات فتاك��ة ،لكن ذلك ال مينع م��ن القول إنه قلق
م��ن تناميه��ا ،ويخش��ى أن تس��تهدفه م��ن خواصره
الضعيفة».
يش��ار إلى أن العديد من املش��اهد التي وردت في
الفيديو اإلس��رائيلي س��بق أن بثتها كتائب القسام في
ع��دد من إصداراتها ،ولم يصدر من الكتائب أي تعليق
على هذا التقرير}.

مظاهرة في رام الله رفض ًا لصفقة القرن األميركية

هآرتس :كيف أصبح «األسد»
حليف ًا إلسرائيل؟
ق��ال املعلق اإلس��رائيلي في صحيف��ة «هآرتس»
تس��يفي بارئي��ل إن رئي��س النظ��ام الس��وري ،بش��ار
األسد ،أصبح حليفا ً إلس��رائيل ،التي تريده للبقاء في
السلطة.
ويش��ير الكاتب ف��ي مقاله ،إلى أن كالً من األس��د
وإسرائيل يعتمدان على روسيا ،فعندما تهدد إسرائيل
س��وريا بس��بب الوجود اإليراني ،ف��إن عليها أن تعلم
أنها تهدّد بوتني.
ويقول بارئيل إن «وزارة اخلارجية اإلس��رائيلية
قام��ت ف��ي ع��ام  ،2012م��ع بداي��ة احل��رب األهلي��ة
السورية ،بتقدمي توصيات تتعلق باملوقف اإلسرائيلي
من رئيس النظام السوري .وكما نشرت الصحيفة في
حينه ،فقد كان املوقف هو أن تش��جب إس��رائيل القتل
في سوريا ،وتطالب برحيل األسد ،وطالبت اخلارجية
بأال تكون إس��رائيل هي الدولة الغربية الوحيدة التي
لم تش��جب األس��د؛ لئال تغذي نظريات املؤامرة بأنها
تريد بقاءه في السلطة».
ويلف��ت الكاتب إلى أن وزي��ر اخلارجية في حينه
أفيغدور ليبرمان وافق على تلك التوصيات ،ورفضها
رئي��س الوزراء بنيامني ننت ياهو ،الذي ش��جب القتل
من اجليش السوري ،الذي «ال يتو ّرع عن قتل جيرانه
وش��عبه أيضاً» ،إال أنه لم يذكر أبدا ً األسد ،ولم يطالب
باإلطاحة به ،مش��يرا ً إلى قول الس��فير اإلسرائيلي في
األمم املتح��دة ف��ي حينه رون بروس��ور ،إن األس��د «ال
ميل��ك احلق األخالقي ليقود ش��عبه» ،وكان هذا كل ما
صدر عن إسرائيل.
ويعل��ق بارئي��ل قائ�لاً إن «ه��ذه األلع��اب
االس��تعراضية ،وخالف ليبرمان -ن�تن ياهو ،لم تؤ ّد
إال لتغذية نظري��ات املؤامرة ،حي��ث تعتقد املعارضة
السورية بش��كل جازم أن إسرائيل تريد أن يظل األسد
في السلطة».
ويقول الكاتب« :اآلن وقد استعاد األسد السيطرة
على معظم سوريا ،ويشن آخر املعارك ضد املعارضة
ف��ي اجلن��وب ،ف��إن إس��رائيل تق��وم بإعادة تش��كيل
السياسة ،وتتصرف كأنها (تصاحلت) مع فكرة بقاء
األس��د في احلكم ،وقبل عدة أس��ابيع قيل إن إسرائيل
أخبرت روس��يا أنها لن تعارض هذا األمر ،وكأن األمر
ف��ي يدها ،وأن لديها نفوذا ً ب��أن حتدد نوع احلكم بعد
نهاية احلرب».
ويس��تدرك الكاتب بأن «إسرائيل لم تتصالح مع
فكرة حكم األس��د ،لكنها تخشى من اندالع حرب أهلية
جديدة ب�ين فصائل املعارضة ذاته��ا في حال جنحت
في اإلطاحة به».
ويكشف بارئيل عن أن «األوراق التي مت إعدادها
من اجليش اإلس��رائيلي واخلارجية ،خالل الس��نوات
املاضي��ة ،ح��ول الوضع في س��وريا ،ل��م تتحدث عن
دعم الرئيس األسد ،لكنها تشير إلى أن استمرار حكمه
مفضل ،ب��ل هو حيوي لألم��ن اإلس��رائيلي ،باإلضافة
إل��ى أن تع��اون إس��رائيل مع روس��يا ،ال��ذي يعطيها
حري��ة مطلقة ف��ي مهاجم��ة مواقع حزب الل��ه وإيران

بقلم :باسل درويش
داخل س��وريا ،يضيف اإلس��رائيليني لقائمة التحالف
العربي غير الرسمي الداعم الستمرار حكم األسد».
وتنقل الصحيفة عن الرئيس املصري عبد الفتاح
السيس��ي ،الذي التق��ى مع مدير املخابرات الس��ورية
عام  ،2015قوله إن «مصر وسوريا في القارب ذاته»،
مش��يرة إلى أن وفودا ً مصرية زارت دمشق رغم فصل
س��وريا من اجلامعة العربية ،بل إن السيسي قال في
مقابلة عام  ،2017إن «مص��ر تدعم جيوش دول مثل
العراق وسوريا وليبيا».
وين ّوه الكاتب إلى أن ملك األردن عبدالله الثاني،
كان أول م��ن ش��جب األس��د ،وطال��ب برحيل��ه ،لكن��ه
تراجع الحقاً ،بش��كل أغضب الس��عودية ،مش��يرا ً إلى
ول��ي العهد الس��عودي األمير
أنه بع��د محادثات بني
ّ
محمد بن سلمان ومسؤولني روس ،فإن السعودية لم
تعد تعارض علنا ً بقاء األسد في السلطة.
ويفي��د بارئيل بأن «إس��رائيل نظرت إلى التدخل
العس��كري الروس��ي ف��ي س��وريا ،ال��ذي بدأ ف��ي عام
 ،2015باعتب��اره غي��ر فعال وس��ينتهي بالفش��ل ،إال
أنه قام بتعزيز األس��د محلياً ،وأوجد الظروف لتكوين
حتال��ف م��ع كل من تركيا وإي��ران ،وحيّ��د تدخل دول
عربي��ة ،مث��ل قط��ر والس��عودية واإلم��ارات العربية
املتحدة .ونظرا ً النسحاب الواليات املتحدة من امليدان،
فقد كان على إسرائيل التعامل مع األقل شرا».
ويجد الكاتب أن «التحالف الروسي لم يعد شأنا ً
عاطفي��اً ،خاص��ة أن طه��ران وموس��كو متعارضتان
بش��أن الس��يطرة على مناطق خفض التوت��ر ،وتهدد
تركيا ،التي احتلت مناطق األكراد في ش��مال س��وريا،
رغبة روس��يا في س��وريا موحدة ،ومن هنا فإن هدف
إس��رائيل منع إي��ران من البق��اء في س��وريا يعني أن
روس��يا ،ال الواليات املتح��دة وال ال��دول العربية ،هي
الق��ادرة على حتديد العملي��ات اإليرانية هناك ،ورمبا
دفعها للخروج».
ويبينّ بارئيل أن «األس��د يعتمد بش��كل كبير على
روس��يا ،وأكثر من إيران ،وهذا جيد إلسرائيل؛ ألن هذا
يعني أن سياسة سوريا اخلارجية ،وحتى سياستها
املستقبلية من إسرائيل ،يجب أن توافق عليها روسيا،
م��ا يعني التنس��يق مع إس��رائيل ،وتقلي��ل التهديدات
الس��ورية ،ومقاب��ل ذلك فق��د وافقت إس��رائيل على أال
تضعف حكم األسد».
ويقول الكاتب إنه «عالوة على هذا ،فإن إسرائيل
أك��دت أن اتفاق الفصل بني القوات ع��ام  ،1974الذي
تب��ع حرب يوم الغفران ،ال يزال س��ارياً ،ما يعني أنها
لن تقبل بوجود قوات سورية في أي جزء من مرتفعات
اجلوالن املنزوعة السالح بناء على ذلك االتفاق ،وفي
الواقع كان األسد هو الذي التزم باالتفاق ،وأبقى على
احلدود هادئة ولعقود طويلة ،وأقنعت إسرائيل ،التي
ل��م تكن تثق باملراقبني التابعني لألمم املتحدة ،األس��د
بأن االلتزام باالتفاق يخدم مصاحله»}.

تنظم حركة التحرير الوطني الفلس��طيني (فتح)
وعدد من القوى الفلسطينية مظاهرة وسط مدينة رام
الله رفضا ً ملا تسمى «صفقة القرن» ،كما اعتقلت قوات
االحتالل اإلسرائيلي  18مواطنا ً في الضفة الغربية.
وتأت��ي املظاهرة رفض��ا ً للقرار األميرك��ي اعتبار
القدس عاصمة إلس��رائيل ،وكذل��ك رفضا ً للتحريض
األميرك��ي عل��ى الرئيس الفلس��طيني محم��ود عباس
ودعما ً للش��رعية الفلس��طينية ،وتتزام��ن التحركات
الش��عبية ف��ي الضف��ة الغربي��ة وقط��اع غ��زة م��ع
التح��ركات السياس��ية عل��ى كافة األصعدة وبش��كل
متسارع.
وأعلنت اجلبهة الش��عبية لتحرير فلس��طني عدم
مش��اركتها في املظاهرة بدع��وى أن األولوية يجب أن

تكون لرفع العقوبات عن قطاع غزة.
وترى القوى الفلس��طينية أن صفقة القرن تعني
أن غزة ستفصل عن الضفة الغربية ،وأن مسألة إقامة
دولة فلس��طينية ليس��ت موجودة ف��ي الصفقة ،لذلك
يجب أن تكون اجلهود السياس��ية والشعبية متكاتفة
ملواجهتها.
وف��ي الضف��ة الغربي��ة اعتقل��ت ق��وات االحتالل
اإلسرائيلي  18مواطنا ً فلسطينياً ،وتركزت االعتقاالت
في محافظات اخلليل وبلدة س��لوان بالقدس احملتلة،
حيث اقتحم��ت قوات االحتالل منازلهم ليالً واقتادتهم
إلى مراكز للتحقيق معهم بتهمة مقاومة االحتالل.
وأفاد نادي األس��ير الفلسطيني بأن بني املعتقلني
سيدتان وزوجة الشهيد نشأت الكرمي}.

الجيش اإلسرائيلي يصيب  134فلسطيني ًا
قرب حدود غزة
اجلي��ش
أص��اب
اإلس��رائيلي ،ي��وم الثالثاء،
 134فلس��طينيا ً بج��راح
واختناق ،خالل مشاركتهم
ف��ي مس��يرة س��لمية ق��رب
الس��ياج األمن��ي الفاص��ل
ب�ين ش��رقي قط��اع غ��زة
وإسرائيل.
وق��ال املتحدث باس��م
وزارة الصحة الفلسطينية،
أش��رف الق��درة ،ف��ي بي��ان
مقتض��ب ،إن «134
فلسطينيا ً أصيبوا بجراح مختلفة وباالختناق بالغاز
املدم��ع ،أغلبهم من الس��يدات ،بس��بب اعتداء اجليش
اإلسرائيلي على مسيرة على حدود غزة الشرقية».
وتواف��د مئ��ات الفلس��طينيات نح��و مخيم��ات
«العودة» ،قرب الس��ياج احل��دودي الفاصل بني غزة
وإس��رائيل ،للمش��اركة ف��ي الفعاليات املس��تمرة منذ
نهاية آذار املاضي.
وأطلق��ت جلنة املرأة في «الهيئ��ة الوطنية العُ ليا
ملسيرات العودة وكسر احلصار» (غير حكومية) اسم
«فلس��طينيات من أجل العودة وكسر احلصار» ،على
فعاليات اليوم.

ويطال��ب املتظاه��رون بع��ودة الالجئ�ين
الفلسطينيني إلى قراهم ومدنهم التي هُ جروا منها عام
أراض فلسطينية
 ،1948وهو عام قيام إسرائيل على
ٍ
محتلة.
كما يطالب املتظاهرون برفع احلصار اإلسرائيلي
املفروض منذ  12عاما ً على غزة ،حيث يعيش أكثر من
مليوني نس��مة في أوضاع معيشية وصحية متردّية
للغاية.
ويقم��ع اجلي��ش اإلس��رائيلي تل��ك املس��يرات
السلمية ،ما أسقط أكثر من  130شهيدا ً وما يزيد على
 14ألف مصاب ،وفق وزارة الصحة الفلسطينية}.
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غزة ..عشرات اإلصابات بصفوف المشاركين في مسيرات العودة
أصيب مساء يوم اجلمعة ،عشرات الفلسطينيني
بني��ران ق��وات االحت�لال ،بينه��م ع��دد من املس��عفني
والصحفي�ين خالل مش��اركتهم في مس��يرات العودة
شرقي قطاع غزة.
وب��دأ اآلالف م��ن الفلس��طينيني عص��ر اجلمع��ة
بالتوجه إلى مخيمات العودة للمشاركة في فعاليات
«جمع��ة م��ن غ��زة إل��ى الضف��ة ..وح��دة دم ومصي��ر
مشترك».
وفتحت قوات االحتالل نيران أسلحتها الرشاشة
وأطلق قنابل الغاز جتاه املشاركني في هذه املخيمات،
الذي��ن ردوا بإلق��اء احلج��ارة وإط�لاق الطائ��رات
والورقية ،وسحب السياج الفاصل.
واستخدمت قوات االحتالل الطائرات بدون طيار
ف��ي اط�لاق قناب��ل الغ��از
بش��كل عش��وائي جت��اه
مخيم��ات الع��ودة .كم��ا
أطل��ق الش��بان بالون��ات
حتم��ل ص��ور الش��هداء
باجتاه األراض��ي احملتلة
عام  .1948وشهدت هذه
اجلمع��ة حض��ورا ً كبي��را ً
لألس��رى احملرري��ن م��ن
الضفة الغربية احملتلة.
وق��ال اش��رف القدرة

الناط��ق باس��م وزارة الصح��ة الفلس��طينية ف��ي غزة
لـ«ق��دس ب��رس»« :س��جل حتى الس��اعة السادس��ة
والنص��ف من مس��اء اجلمعة إصابة  134فلس��طينيا ً
بجراح مختلفة واختناق بالغاز».
وأضاف« :إن من بني اإلصابات  43جريحا ً جرى
حتويلهم إلى املستش��فيات ،ومنه��م  91جريحا ً نقلوا
إلى النقاط الطبية ومت معاجلتهم ميدانياً».
وأك��د الق��درة أن من بني اإلصاب��ات حالة خطيرة
سقطت شرق رفح.
وقال مراس��ل «ق��دس برس» انه اصي��ب عدد من
الصحفي�ين خ�لال تغطيتهم ملس��يرات الع��ودة عرف
منهم :الصحفية مدلني األقرع ،والصحفي سمير النفار،
أصيب��ا باالختن��اق بالغاز خ�لال تغطيتهم��ا فعليات

«حماس» تدعو لمحاكمة قادة إسرائيل
أمام «الجنايات الدولية»
دعت حركة املقاومة اإلسالمية «حماس» مساء اجلمعة ،إلى محاكمة القادة اإلسرائيليني أمام
محكمة اجلنايات الدولية ،لـ«تعمدهم قتل» طفل على حدود قطاع غزة.
وفي وقت سابق يوم اجلمعة ،أعلنت وزارة الصحة في غزة استشهاد الطفل الفلسطيني ياسر
أمجد أبو النجا ( 14عاماً) ،جراء تعرضه لرصاص إس��رائيلي في رأس��ه ،شرق مدينة خانيونس
جنوبي القطاع.
إنّ
وقال املتحدث باس��م احلرك��ة ،حازم قاس��م« ،تع ّمد االحتالل قتل األطف��ال املتظاهرين في
مس��يرات العودة وكس��ر احلصار الس��لميّة ،يؤكد ضرورة محاكمة قادة االحت�لال كمجرمي حرب
أمام احملاكم الدولية».
وأضاف قاس��م أن «استمرار مسيرات العودة يثبت فش��ل محاوالت االحتالل تخويف شعبنا
عبر هجماته املتكررة على القطاع ،فمسيرات العودة وكل أنشطتها السلمية ستتواصل رغم إرهاب
االحتالل».
نْ
فلسطينيي ،بينهما طفل ،وإصابة  415آخرين،
وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد
برصاص اجليش اإلسرائيلي أثناء مشاركتهم في مسيرات «العودة» على احلدود الشرقية لقطاع
غزة.
وتواف��د فلس��طينيون ،مس��اء اجلمع��ة ،نحو مخيم��ات «الع��ودة» املُقامة على طول الس��ياج
احل��دودي الفاصل بني ش��رقي قط��اع غ��زة واألراضي احملتل��ة ،للمش��اركة بفعاليات «مس��يرات
العودة» السلمية}.

البت باإلفراج
االحتالل يؤجل ّ
عن الشيخ رائد صالح
ق��ررت محكم��ة الصل��ح
اإلس��رائيلية ف��ي مدين��ة حيف��ا
إرج��اء البت ف��ي طل��ب اإلفراج
املش��روط ع��ن رئي��س احلرك��ة
اإلس�لامية داخل اخلط األخضر
في فلسطني الشيخ رائد صالح.
وأف��ادت مص��ادر صحفية
ب��أن احملكم��ة قضت ي��وم األحد
بتأجي��ل البت في طل��ب اإلفراج
إلى اخلميس املقبل.
وأص��درت احملكم��ة ه��ذا
الق��رار خ�لال جلس��ة عقدته��ا
ملناقش��ة طل��ب محام��ي الدف��اع ع��ن الش��يخ صالح
بإطالق سراحه مقابل فرض اإلقامة اجلبرية عليه.
وأفاد صحفيون بأن اجللسة عقدت بعد استكمال
إج��راءات معاين��ة املنزل الذي س��يقيم فيه صالح في
حال إطالق س��راحه الواقع مبدينة كفر كنا في منطقة
اجلليل األسفل.
يذك��ر أن الش��رطة اإلس��رائيلية أوقف��ت الش��يخ
رائ��د صالح م��ن منزله ف��ي مدينة أم الفح��م منتصف
آب املاض��ي ،ووجه��ت إليه الئح��ة اتهام م��ن  12بندا ً

تتضم��ن التحريض على العن��ف واإلرهاب في خطب
وتصريحات له.
كما ش��ملت الالئحة اتهامه بدع��م وتأييد منظمة
محظ��ورة ،وهي احلركة اإلس�لامية الت��ي كان يتولى
رئاس��تها قبل أن يحظرها االحتالل في تشرين الثاني
 ،2015بدعوى ممارستها ألنشطة حتريضية.
ولم يحاكم صالح على التهم املوجهة إليه بشكل
نهائ��ي ،ومن��ذ منتص��ف آب املاض��ي تص��در محاك��م
االحتالل قرارات بتمديد اعتقاله}.

مسيرات العودة شرقي خان يونس ،والصحفي فادي
ثابت بش��ظايا خالل تغطيته ملسيرات العودة شرقي
مخيم البريج.

واستش��هد منذ انطالق «مس��يرات الع��ودة» في
قط��اع غزة بتاريخ  30آذار املاض��ي ،املطالبة بتفعيل
«حق الع��ودة» لالجئني الفلس��طينيني ورفع احلصار
اإلس��رائيلي ع��ن القط��اع 140 ،فلس��طينيا ً برصاص
ق��وات االحت�لال؛ من بينهم س��بعة ش��هداء احتجزت
جثامينهم ولم يس��جلوا في كش��وفات وزرة الصحة،
في حني أصيب فيه قرابة  15ألف آخرين ،بينهم 365
في حالة اخلطر الشديد}.

الفلسطينية:
السلطة
ّ
قانون خصم مخصصات األسرى إعالن حرب
اعتب��رت الرئاس��ة الفلس��طينية ي��وم الثالث��اء
أن تنفي��ذ القان��ون اإلس��رائيلي املتعل��ق بخص��م
مخصصات الش��هداء واألس��رى من أموال الضرائب
الفلس��طينية «إعالن حرب» ،وقالت إنه سيؤدي إلى
اتخاذ قرارات فلسطينية مهمة ملواجهته.
وأدان الناطق باس��م الرئاسة الفلسطينية نبيل
أبو ردين��ة القانون اإلس��رائيلي ،واعتبره «مساس��ا ً
بأسس العالقة منذ اتفاق أوسلو وحتى اآلن».
وق��ال أب��و ردين��ة إن��ه ف��ي ح��ال تنفي��ذ القرار
س��يؤدي إلى اتخاذ ق��رارات فلس��طينية مهمة« ،ألن
هذا املوض��وع يعتبر م��ن اخلطوط احلم��راء التي ال
يس��مح ألحد املس به أو جتاوزه» .وتابع أن القيادة
س��تدرس ف��ي اجتماعاته��ا القادم��ة اتخاذ ق��رارات
مصيري��ة وتاريخي��ة س��تغير طبيع��ة العالق��ات
القائمة« ،ألن هذه اخلطوة اإلسرائيلية تعتبر هجوما ً
يستهدف تاريخ الشعب الفلسطيني».
من جهته��ا ،قالت احلكومة الفلس��طينية ،عقب
جلستها األس��بوعية ،إن القيادة ستلجأ إلى القضاء

الدول��ي ،بش��أن اقتط��اع إس��رائيل أم��وال الضرائب
الفلس��طينية .وأضاف��ت ف��ي بي��ان عق��ب اجتماعها
األس��بوعي ،أن القي��ادة الفلس��طينية س��تلجأ أيضا ً
إل��ى احلكوم��ة الفرنس��ية الت��ي رعت التوص��ل إلى
بروتوك��ول باري��س االقتص��ادي ،للرد عل��ى انتهاك
إس��رائيل هذا االتفاق وقرصنتها على أموال الشعب
الفلسطيني.
وص��ادق الكنيس��ت اإلس��رائيلي ي��وم االثن�ين
بش��كل نهائي على مش��روع قانون يس��مح باقتطاع
جزء م��ن عائ��دات الضرائ��ب الفلس��طينية ،بالقيمة
نفس��ها الت��ي تدفعه��ا الس��لطة الفلس��طينية لذوي
الشهداء واألسرى في سجون إسرائيل.
وشهدت جلس��ة الكنيست نقاشا ً حاداً ،إذ انتقد
الن��واب الع��رب القان��ون ،وقالوا إنه عق��اب جماعي
للفلس��طينيني ،ومحاول��ة للني��ل م��ن عزميته��م في
مواجه��ة االحت�لال ،ومت اعتماد القان��ون بالقراءتني
الثاني��ة والثالثة ليصب��ح نافذا ً بأغلبي��ة  87صوتا ً
ومعارضة .15

عائلة «أوزكان» التركية الموقوفة في إسرائيل:

الحر
ابنتنا ستصبح صوت فلسطين
ّ

أعربت عائل��ة املواطنة
التركي��ة «إب��رو أوزكان»
املوقوف��ة ف��ي الس��جون
اإلسرائيلية منذ  11حزيران
املاض��ي ،ع��ن إميانه��ا ب��أن
ابنته��م س��تصبح «الصوت
احل��ر» لفلس��طني ،والقدس،
واملس��جد األقص��ى ،وكاف��ة
األمه��ات الفلس��طينيات
املكلومات.
جاء ذل��ك ف��ي مقابالت
أجراه��ا مراس��ل األناض��ول
م��ع عائلة أوزكان ،حيث قالت والدته��ا ،آينت أوزكان ،إن
ابنتها مظلومة ،وموقوفة من قبل الس��لطات اإلسرائيلية
من غير وجه حق.
وأوقف��ت الس��لطات اإلس��رائيلية« ،إب��رو» ف��ي 11
حزيران املاض��ي ،بعد احتجازها في مط��ار بن غوريون
بتل أبيب أثناء عودتها من زيارة القدس.
وق��ررت احملكمة العس��كرية اإلس��رائيلية قبل أيام،
متدي��د فترة توقيف إبرو أوزكان حتى اليوم ،موجهة لها
اتهامات «تهديد أمن دولة إس��رائيل واالشتباه باتصالها
مع تنظيم إرهابي» ،وهو ما ترفضه أوزكان باستمرار.
ولفتت «آي�تن» ،إلى أن «إب��رو» زارت القدس مرتني
س��ابقاً ،وأنها حتب كثيرا ً كالً من ه��ذه املدينة ،واألطفال
الفلسطينيني ،والشعب الفلسطيني ،وتص ّر على الوقوف
بجانبه.
وأضافت أنه��ا لم تتحدث إلى ابنته��ا منذ  19يوماً،
قائل��ة« :ه��ذا األمر صع��ب جدا ً عل��ي ،لكن الل��ه عز وجل
ميدني بالقوة والطاقة ،وكثيرا ً ما أقول لنفس��ي ال تكوني
أنانية ،فأنا لست وحيدة ،حيث هنالك الكثير من األمهات
الفلسطينيات الالتي يعشن آالما ً أكبر».
وأكدت أن «توقيف الس��لطات اإلسرائيلية إلبرو لن
يع��وق األخريات من زيارة القدس ،حيث س��يزورها بدال ً
منها ألف إبرو ،وإن كانت السلطات تعتقد أنها ستخيفنا
مبثل ه��ذه املمارس��ات ،فإنه��ا مخطئة ،فنح��ن ال نعرف
اخلوف إطالقاً».
وأعرب��ت عن إميانها الكامل بع��ودة ابنتها إليها في
النهاي��ة ،قائلة« :إن هذا امتحان إلب��رو ،وإننا في اختبار
في كل حلظة ،وإن ش��اء س��تجتاز ه��ذا االمتحان بفضل
الله».
وأردف��ت« :أرجو من الله عز وج��ل أن تصبح ابنتي

صوت��ا ً لفلس��طني ،والقدس ،واملس��جد األقص��ى ،وكافة
األمهات الفلسطينيات املكلومات».
م��ن جانبها ،أوضح��ت إليف أوزكان ،ش��قيقة إبرو،
لألناضول ،أن شقيقتها تخرجت من قسم علم االجتماع،
وأنها كانت تعمل سكرتيرة في شركة خاصة.
وقالت« :أختي حتب القدس والش��عب الفلسطيني
كثيراً ،وتس��عى منذ ثالث س��نوات لقضاء ش��هر رمضان
الك��رمي هن��اك ،وحظي��ت بفرص��ة قض��اء ليلة الق��در في
القدس هذا العام».
ووفق إليف« ،سافرت إبرو مع صديقتها إلى القدس
عب��ر ش��ركة س��ياحية خاص��ة ،والدافع الرئيس��ي لهذه
الزيارة هو محبتها للمدينة ،ولكي تؤدي فروض العبادة
هناك ،ولقد أخذت معها الكثير من الهدايا ألطفال القدس،
كاحلل��وى واأللعاب والكتب وأق�لام التلوين ..إنها حتب
األطفال كثيراً».
وأش��ارت أليف إل��ى أن احملكمة اإلس��رائيلية قررت
متديد توقيف شقيقتها أربع مرات ،بتهمة «تشكيل تهديد
على األمن اإلسرائيلي» ،و«التواصل مع تنظيم إرهابي»،
دون أن تبرز أي أدلة ووثائق تثبت صحة ادعاءاتها.
وش��ددت إلي��ف عل��ى أن الس��طات اإلس��رائيلية
تعتق��ل املواطن�ين األت��راك بش��كل كيف��ي ،به��دف ثن��ي
عزمي��ة األتراك م��ن زيارة الق��دس ،وأن أختها واحدة من
أولئك األش��خاص ،مؤكدة أن ق��رارات التوقيف لن تثبط
م��ن همته��م وس��يواصلون زيارة الق��دس رغ��م كل هذه
الضغوطات.
عبد القادر أوزكان ،ش��قيق إبرو ،أع��رب من جانبه،
خ�لال لقائه األناض��ول ،عن أمل��ه في أال تظ��ل انتهاكات
إس��رائيل ه��ذه دون رد ،مضيف��اً« :املس��ؤولون األت��راك
يتابعون قضية شقيقتي عن كثب»}.
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أيام الرئيس مرسي األخيرة ..وقائع وتسريبات!
نش��ر موق��ع «عرب��ي »21تقري��را ً معلوماتي��ا ً مهما ً
حتت عن��وان «عربي 21تنش��ر تفاصيل األي��ام األخيرة
بني مرس��ي والسيس��ي» ،وما جاء في هذا التقرير ينشر
ألول مرة ،وهو منس��وب إلى مصادر ل��م يحددها املوقع،
وال نعرف مل��اذا لم تعلن املصادر هويته��ا؟ ففي احلقيقة
أن هذا هو بيت القصيد!
فدائما ً هناك حساس��ية من ذكر املعلومات اخلاصة
باملرحلة التي س��بقت االنقالب ،م��ن منطلق أن هذا ليس
وقت��ه ،وعندما حتاصر أحدا ً من املقربني من الس��لطة في
ذل��ك الوقت ،فإنه ينفي أي علم له مبا جرى .فمن ميثلون
«الصندوق األسود» في السجون ،وعندما يخرجون منها
باإلم��كان س��ؤالهم .وال أخفي أنني ف��ي الواقعة الواحدة
أس��مع معلوم��ات متضارب��ة أحيانا ً من ش��خص واحد،
واألمر بحس��ب اجت��اه الريح ،ف��إذا أخذت عل��ى الرئيس
محمد مرسي أنه وثق في السيسي أكثر من الالزم ،وعلى
نحو لي��س معقوالً ،يكون الرد بأنه كان كاش��فا ً حلقيقته
وس��ابرا ً ألغواره ،وأنه فكر في إطاحته ،بيد أن من عرض
عليهم منصب وزير الدفاع اعتذروا وأبلغوا السيسي مبا
ح��دث! وإذا قلت إنه كان بإمكانه أن يس��تدعي جنراالت
بعينهم بعيدا ً عن املجلس العس��كري الذي عزل الرئيس
معظ��م أعضائ��ه ،كان ال��رد أن السيس��ي كان منصاع��ا ً
ملرس��ي أكثر مما ينبغي ،وكان طبيعيا ً  -واحلال كذلك -
أن يدخل عليه الغش والتدليس!
ومنه��م م��ن يري��د أن يق��دم الرئي��س على أن��ه كان
«قلي��ل احليلة» ،فليس هو من عزل «طنطاوي» و«رئيس
األركان» ،وأن مل��ف اجلي��ش كان خ��ارج نف��وذه .وف��ي
مواجهة من يقول بضعف الرئيس ،يكون الرد بأنه يكفي
أنه عزل وزير الدفاع ورئيس األركان!
ومن هنا ج��رى تغيي��ب املعلوم��ات احلقيقية التي
ميك��ن البناء عليها في املس��تقبل؛ إذا كن��ا راغبني بالفعل
في إزاحة حكم العسكر ،واالنتصار لثورة يناير املجيدة!
تش��غلني املعلوم��ة دائما ً بحكم املهن��ة ،ومنذ وقوع

االنق�لاب وأن��ا أله��ث وراء احلقيق��ة ،وكلم��ا وج��دت من
كان قريب��ا ً من هذه املرحلة ،وظنن��ت أن على النار هدى،
وجدتني أمام س��راب بقيعة يحس��به الظم��آن ماء .ومن
إدراك��ي لقيم��ة املعلومة ،فق��د كان أكثر م��ا يزعجني في
مل��ف توري��ث احلكم في مص��ر ،أن معلوم��ات كثيرة عن
حوادث في مرحلة مبارك ميكن أن تظل س��را ً أبديا ً مبوت
وس��د احلكم جلمال مبارك ،فلما قامت الثورة،
أطرافها لو ّ
وجدت أنها فرصة مواتي��ة للوقوف على أبعاد ما جرى،
لوال أن الثورة املضادة ،شغلتنا بعيدا ً عن هذه املرحلة!
األزم��ة احلقيقية أن الذي��ن كانوا مقرب�ين من دوائر
احلك��م في عه��د الرئي��س محم��د مرس��ي ،يتحركون من
داخل قف��ص االتهام ،لذا فه��م يرون أن ال��والء التنظيمي
يستدعي إخفاء معالم اجلرمية ،خشية أن يكون فيها ما
يس��يء إلى القوم في هذه املرحلة .والتقديرات اخلاطئة
لم ينتج منها فقط متكني العس��كر من االنقالب على ثورة
شعب ،ولكن في ما نتج من هذا االنقالب من آثار ،أخصها
املج��ازر الت��ي ارتكب��ت ،والتفريط ف��ي األرض وفي مياه
النيل!
وال يخف��ى عل��ى أح��د أن هن��اك مح��اوالت خجولة
لكش��ف بعض احلقائق؛ قام بها الوزير الس��ابق الدكتور
محم��د محس��وب ،وال س��يما ف��ي مرحل��ة التف��اوض،
ووجهت بتحريض «كالب السكك» على مواقع التواصل
ِ
االجتماعي ،لتشويهه بهدف إس��كاته ،ولكي يكون عبرة
لغيره؛ من يظن أن ما ميلكه من معلومات قابل للنشر!
ميكن الرجوع إلى املنش��ور في موق��ع «عربي،»21
وه��و خطير من وجهة نظري ،فل��م يكن االنقالب مفاجأة،
فق��د كان��ت هن��اك تهديدات م��ن قب��ل السيس��ي وغيره،
مث��ل الل��واء العصار نقل��ت للمهن��دس خيرت الش��اطر،
لك��ن الالفت هو أن السيس��ي كان يتعامل عل��ى أنه ناقل
ملطال��ب الق��وى املدني��ة ،وألعض��اء املجلس العس��كري،
وكان يخش��ى من انفضاح أمره واكتشاف أنه شريك في
املؤامرة ،وليس وسيطا ً نزيهاً!

 30حزيران
ّ
يتذكر الرئيس مرسي؟
من
بقلم :وائل قنديل
خمس سنوات من الثرثرة والسفسطة ،حول الفصل بني الثالثني من يونيو (حزيران) ،والثالث
من يوليو (متوز)  2013في مصر ،ماذا أنتجت ،وماذا أضافت إلى ذلك الوهم الكبير ،املس ّمى مشروع
اصطف��اف ث��وري ،يقفز عل��ى احلقائق ،ويزيّ��ف الوقائع ،ويقدم فق��رات مضحكة مم��ن أحرقوا وطنا ً
وث��ور ًة ،ث��م حني ألقاهم قائد حافلة االنقالب في عرض الطري��ق ،كادت الثورة أن تنتفض من أجلهم،
وإياك أن تذكر ،أو تتذ ّكر ،الرئيس الذي وقع االنقالب عليه ،وإياك أن تذكر اسم معتقل أو مسجون منذ
خمس سنوات ،دون أن تضع قبله عشرة أسماء على األقل ،من املعتقلني حديثاً.
ف��ي الع��ام اخلامس لذكرى جرمي��ة العصر  30يوني��و /حزيران  ،2013وف��ي كل ذاكرة قادمة
له��ا ،ال تتنازل عن حقك في س��رد الرواية كما حدث��ت ،ال كما زيّفت ،وابدأ حكايتك من س��طرها األول،
وش��خصها األول ،وال تلتفت إلى ابتزاز دكاكني االصطف��اف التي ال تزال متضغ العبارات واحلواديت
ذاتها التي لم تتوقف عن «فرقعتها» في وجوه اجلميع منذ مفتتح عام .2014
مدني منتخب وقع بنا ًء على طلب
رئيس
في الس��طر األول من السردية أن انقالبا ً عس��كريا ً على
ٍ
ٍّ
مجموعة من السياسيني واملثقفني والثوريني ،أ ّ
حلوا على املؤسسة العسكرية لكي تنتزع السلطة من
الرئيس املنتخب..
أزع��م هنا ،م��رة أخرى ،أنه لو انتهى زمن انقالب السيس��ي ،ووقف في قف��ص احملاكمة ،فإنه قد
يحصل على البراءة ،أو يلقى حكما ً مخففاً ،ألنه ببس��اطة س��يقول :نفذت االنقالب اس��تجاب ًة ملطالب
النخب السياسية واحلزبية التي رفعتها اجلماهير على األعناق بعد ثورة يناير.
ول��و حاكموه على قتل اجلماهير ،فليس مس��تبعدا ً أن يدافع عن نفس��ه بالقول :قتلت اجلماهير
بنا ًء على رغبة اجلماهير التي أقنعتها تلك النخب السياسية بأنه ال مستقبل ملصر دون القضاء على
وجود املعارضة اإلخوانية.
الس��طر األول ،إن لم ينص صراح ًة على أن رئيس��ا ً اسمه محمد مرسي انتخب بعد ثورة شعبية
فرضت على الكل مسارا ً دميقراطياً ،حلمت به البالد طوال تاريخها ،سيكون مفتتحا ً لتزوير التاريخ،
والبق��اء ف��ي هذا الفراغ السياس��ي املمتلئ بفراغ أخالق��ي ،متاما ً كما تبدأ حكاية فلس��طني من صفقة
الق��رن ،أو أوس��لو ،أو مدري��د ،مس��قطا ً اخلرائط األصلي��ة ،ومتنازال ً ع��ن جوهر احلكاي��ة كما حدثت
وتطورت.
ٌ
مؤس��ف أن يكون املنط��ق واحدا ً في احلالتني :صفقة القرن ،أو س�� ّمها طبخ��ة القرن ،أو خريطة
املستقبل ،س ّمها ما شئت ،وبني مشاريع االصطفاف الفاشل التي ُتطرح ثم ُتسحب من األسواق ،على
م��دار خمس س��نوات ،لم يف ّكر أح ٌد ف��ي جتربة احلقيقة املج��ردة كما وقعت ،بعد أن ج��رب كل أنواع
التلفيق والتحايل واملواءمات والصفقات ،دون أن يصل إلى شيء ،وأن يفتح عينيه على احلقيقة.
أظهرت خمس س��نوات من اخلواء السياس��ي الكامل أن االصطفاف ال ُيب��اع في الصيدليات ،وال
يش��ترى من البق��االت ،فمن يريد االصطفاف س��يبحث عنه حتى يعثر عليه ،ولن يش��تريه اضطرارا ً
لزج يلقي عبوات مجهولة املصدر منه على الزبائن
بائع ٍ
وقسراً ،حتت اإلحلاح والتهديد واإلغراء ،من ٍ
ّ
في عربة مترو مزدحمة ،فما بالك إن كان بعض من تعتبرهم زبائن عاديني ليس��وا س��وى نش��الني،
ميارسون نشاطهم في الزحام!}

بقلم :سليم عزوز
م��ن حقن��ا أن نتس��اءل ع��ن األس��باب الت��ي دفعت
الرئي��س واجلماعة إلى عزل أنفس��هم ليصبح السيس��ي
هو «مرسال الغرام» بني أعضاء املجلس العسكري وبني
القوى املدنية الداعية ملظاهرات  30حزيران؟!
ومم��ا عرض��ه؛ حكوم��ة إلدارة الدول��ة ال يوجد فيها
عنص��ر واحد من اإلخوان ،عل��ى أن تنتقل لها صالحيات
الرئيس ،وهي التي تدعو النتخابات رئاسية مبكرة ،وإال
فإن البديل هو بحور من الدماء!
إذا ص��ح هذا (وال أس��لّم ب��ه حتى تتوات��ر الروايات
وتتطاب��ق) ،يك��ون م��ن حقنا أن نتس��اءل عن األس��باب
التي دفعت الرئيس واجلماعة إلى عزل أنفس��هم ليصبح
السيس��ي ه��و «مرس��ال الغ��رام» ب�ين أعض��اء املجلس
العس��كري وب�ين الق��وى املدني��ة الداعية ملظاه��رات 30
حزيران /يونيو؟!
لقد تكلم السيسي باسم أعضاء املجلس العسكري،
وكان عل��ى الرئيس أن يدعو أعض��اء املجلس لالجتماع،
ليمكنه بنفسه أن يس��تمع إليهم .وفي مثل هذه اللقاءات
اجلماعي��ة والفردي��ة ،تظه��ر ش��خصيات تس��عى إل��ى
«القرب» ،كما كان السيس��ي من قب��ل ،وقد تولى منصب
وزير الدفاع بهذه الطريقة!
وملاذا ُترك السيسي ليدير ملف التفاوض مع القوى
املعارض��ة ،ومن بني اإلخ��وان من هم عل��ى عالقة بكثير
من ق��ادة هذه الق��وى ،اللهم إال إذا كان��ت الرغبة جامحة
باالس��تمرار في إبع��اد ش��خصيات معروف��ة ،كالدكتور
محمد البلتاجي مثالً!
وإذا كان��ت األم��ور واضح��ة له��ذه الدرج��ة ،فلماذا
صدرت جريدة احل��زب احلاكم (احلرية والعدالة) وهي
تبشر الناس بأن نزول اجليش هو حلماية الشرعية؟!
لقد جاء ف��ي «عربي »21أن الرئيس األمريكي باراك
أوبام��ا نصح مرس��ي بالتنازل ،وقال ل��ه إن هذا هو زمن
التن��ازالت الكبرى .وإذا كان ه��ذا صحيحاً ،فلماذا لم يتم
تس��ريب موقف الرئي��س األمريكي ،ب��ل وموقف املجلس
العس��كري وم��ا دار في لقاء السيس��ي وخيرت الش��اطر
إلى وس��ائل اإلعالم ،ليصبح الرأي الع��ام على بيّنة مما
يجري؟ وهل كان للقوم اتصاالت بإعالميني ،غير رؤساء
حتري��ر الصح��ف القومية الذي��ن ج��رى اختيارهم وفق
قاع��دة «القامات املنخفضة» ،وهل كانت لديهم اتصاالت
بغير وكالة االناضول الت��ي كان يتم تفضيلها باألخبار،
التي كانت حتجب عن «اجلزيرة»؟
أم��ا التلفزي��ون الرس��مي ،فل��م يك��ن ف��ي قبضته��م
حتى في وج��ود وزير اإلعالم املنتمي إل��ى اإلخوان ،بعد
اإلص��رار غير املبرر على اس��تمرار رج��ل األجهزة األمنية

رئيس��ا ً لقط��اع األخب��ار .وقد كتب��ت كثيرا ً حت��ى اليأس
أطالب بعزله ،ومن خالله أذيع بيان اجليش الذي يحمل
حتذي��رات للق��وى السياس��ية ،ب��دون عل��م الوزي��ر ،فقد
اس��تقل رئيس قطاع األخبار بالشاشة ،وصدرت جريدة
«األه��رام» مبانش��يت قبل ع��زل مرس��ي بي��وم عنوانه:
«استقالة أم إقالة»!
ماذا كان في يد مرسي أن يفعل؟
لق��د كان عليه ف��ي جميع األح��وال أن يض��ع الرأي
الع��ام املصري والعامل��ي «في الص��ورة» ،وليفاضل بني
خيارين:
األول :إذا ق��رر املواجه��ة ،فق��د كان علي��ه أن ين��زل
للش��ارع ،وال ينزل في نادي احلرس اجلمهوري فيس��هل
اختطاف��ه .وكان علي��ه أن يلتح��م باجلماهي��ر ،أو أن
يس��تدعيها إلى القصر لتقوم هي على حمايته ،ثم يعزل
السيس��ي ورئي��س األركان ،ف��إذا حدث التم��رد كان أمام
العالم كله انقالب عس��كري من جنرال مقال .وال تنس��وا
أنن��ا بذلنا جهودا ً كبيرة في ح��وارات بيزنطية إلثبات ما
جرى أنه انقالب عس��كري في مواجه��ة الرأي القائل بأن
اجليش حمى إرادة اجلماهير!
اخلي��ار الثان��ي ،وه��و عك��س اخلي��ار األول ،وه��و
يس��تجيب ملا هو مطلوب منه ،ويصبح من حق الش��عب
أن يتص��رف عل��ى بيّنة ،فمن يرف��ض ذلك فليفع��ل ،بدال ً
م��ن تأمي��م النض��ال ،ومحاص��رة حرية احلرك��ة ،حتى
اس��تنزاف الثورة متاما ً في مظاه��رات ال تقدم وال تؤخر.
احلي ،ومن نس��اء
وال ي��زال الثمن يدفع إلى اآلن من حلم
ّ
وش��باب؛ رمبا كان ميكن أن يواجهوا بشكل أفضل ،ومن
آخري��ن رمبا لم يكن س��تأخذهم احلماس��ة بعيداً ،حد أن
يقتلوا في السجون أو أن يصفوا في الشقق!
ال أس��لم بصحة ما نش��ر في «عرب��ي »21متاماً ،وال
أعرف دوافع «املصادر» التي اختصت املوقع مبا نش��ره،
لكن��ي أرى أنه لئن يق��ال إن اإلخوان اجته��دوا فأخطأوا؛
لهو خير من حالة الكتمان هذه!}

الشيخ القرضاوي :حبس نجلتي بمصر
«انتقام» مني ومن قطر
قال الشيخ يوسف القرضاوي ،رئيس االحتاد
العاملي لعلماء املس��لمني ،إن حبس جنلته عال في
مصر ،التي حتمل اجلنسية القطرية« ،انتقام منه
ومن قطر».
ونش��ر القرض��اوي ،رس��الة عب��ر صفحت��ه
مبوق��ع «فيس��بوك» مس��اء االثن�ين ،ق��ال فيها إن
جنلته تعيش «عاما ً كامالً م��ن احلبس االنفرادي
في واحد من أس��وأ س��جون العالم (يقصد سجنا ً
مصرياً) ،تعرضت خالله ابنتي عال ملعاملة بالغة
السوء».
وتس��اءل« :مل��اذا؟ ألنه��ا ابن��ة القرض��اوي،
وحتمل اجلنسية القطرية؟! فال ب ّد من االنتقام من
القرضاوي وقطر في شخصها الضعيف».
وناش��د القرض��اوي ،املصري األص��ل والذي
يحمل اجلنس��ية القطرية« ،كل إنسان ح ّر في هذا
العالم ،أن يقوم مبا يس��تطيع إلنقاذها وعش��رات
آالف السجناء ظلما ً وعدواناً».
وأوقف��ت الس��لطات املصري��ة ،ف��ي حزي��ران
 ،2017ع�لا وزوجه��ا حس��ام ،إث��ر اتهامهم��ا
بـ«االنتم��اء جلماع��ة أُسس��ت مخالف��ة للقان��ون
(تقص��د جماعة اإلخ��وان املس��لمني) ،والتخطيط
لتنفي��ذ عملي��ات إرهابي��ة تس��تهدف األم��ن
ومؤسسات الدولة».
تجُ
وبش��كل دوري من��ذ ذل��ك احل�ين�� ،دد

الس��لطات حبس الزوجني ،اللذي��ن ينفيان وهيئة
الدفاع عنهما صحة االتهامات.
ولم يتس��ن احلصول على تعقي��ب فوري من
السلطات املصرية بشأن ما قاله القرضاوي.
غي��ر أنه��ا اعت��ادت الق��ول إن كل احملتجزين
لديه��ا يحكم��ون ف��ي قضاي��ا «جنائي��ة وليس��ت
سياسية».
وتض��ع مص��ر ودول خليجي��ة الش��يخ
القرضاوي على قائم��ة اإلرهاب لديها منذ إعالنها
قب��ل ع��ام إج��راءات ض��د قط��ر ،بدع��وى دعمه��ا
لإلرهاب ،وهو ما نفته األخير مراراً}.
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هد ّية ترامب للصين
قوة عالمية جديدة
بات م��ن الواضح اآلن أن القرن الواحد والعش��رين
ي��ؤذن بقدوم نظام عاملي جديد .ومع انتش��ار حالة عدم
اليق�ين وانع��دام االس��تقرار املرتبط��ة به��ذه العملية في
مختلف أنحاء العالم؛ كانت اس��تجابة الغرب إما الرهبة
واالرتباك ،أو احلنني إلى األشكال األقدم من القومية التي
فشلت في املاضي ولن تنجح اآلن بكل تأكيد.
حتى من منظور أش��د املتفائلني رس��وخاً؛ كانت قمة
مجموعة الدول الس��بع التي اس��تضافتها مؤخرا ً كيبيك
دليالً على أن الغرب اجليوسياسي ينفطر ويتفكك ويفقد
أهميت��ه العاملي��ة ،وأن املدمر األعظم له��ذا النظام -الذي
أنش��أه وقاده أميركيون -ليس س��وى رئي��س الواليات
املتحدة .ال ش��ك في أن دونالد ترام��ب أحد أعراض تفكك
الغرب وليس س��ببا ً له ،لكنه يعمل عل��ى التعجيل بهذه
العملية بشكل درامي.
متت��د ج��ذور الوعك��ة الغربي��ة إل��ى نهاي��ة احلرب
الباردة ،عندما استس��لم النظام العاملي الثنائي القطبية
للعوملة االقتصادية ،ما س��مح بظهور ق��وى جديدة مثل
الصني .وف��ي العقود التالي��ة؛ يبدو أن أمي��ركا أصبحت
تنظر إلى حتالفاتها القدمية بوصفها عبئا ً أكثر من كونها
أصالً قيّماً.
وال ينطب��ق ه��ذا عل��ى أوروب��ا والياب��ان وكوري��ا
جارت��ي أميركا :كندا
اجلنوبية فحس��ب؛ بل وأيضا ً على
ْ
واملكس��يك .فبس��بب القرار ال��ذي اتخذه ترام��ب بفرض
رس��وم جمركية على واردات الصلب واأللومنيوم ،نش��أ
انقس��ام عميق بني أمي��ركا وكندا في قم��ة كيبيك ،ومؤكد
أن انقس��امهما بش��أن التج��ارة س��تترتب علي��ه عواقب
سياسية أوسع.

بقلم :يوشكا فيشر
هيمن��ت أوروب��ا وش��مال األطلس��ي عل��ى االقتصاد
العامل��ي ألربع��ة ق��رون .لكن ه��ذه ل��م تعد احل��ال اآلن،
فالواق��ع أن جغرافي��ة الق��وة اجلدي��دة -الت��ي ينط��وي
عليها حتول مرك��ز ال ِّث َقل االقتص��ادي العاملي من منطقة
األطلس��ي نح��و منطقة آس��يا واحمليط اله��ادئ -ال تتفق
مع اخلريطة التخيلية للحالة اجليوسياس��ية في القرن
العشرين؛ فضالً عن القرن التاسع عشر.
ورغم أن الواليات املتحدة ال تزال هي القوة العظمى
الرائدة على مس��توى العا َلم؛ فق��د برزت الصني بوصفها
قوة جيوسياس��ية جديدة وقدمية .فالصني -التي يبلغ
ع��دد س��كانها  1.4مليار نس��مة وتتمتع بس��وق محلية
ضخم��ة -تتحدى الوالي��ات املتح��دة ،بوصفه��ا زعيمة
العا َلم اقتصاديا ً وسياسيا ً وتكنولوجياً.
وكل م��ن زار أروقة الس��لطة في بكني يعل��م أن قادة
الصني لديهم خريطة خاصة للعا َلم .وعلى هذه اخلريطة
تقع الصني ،املس��ماة «اململكة الوس��طى» في املركز ،فيما
تنس��حب أوروبا إلى اجلانب األيس��ر والواليات املتحدة
إلى اجلانب األمين.
وبعب��ارة أخرى؛ حدث االنقس��ام فعالً بني الواليات
املتح��دة وأوروب��ا ،تل��ك املجموع��ة املتنوع��ة م��ن الدول
القومي��ة الصغيرة واملتوس��طة احلج��م ،وأصبحتا على
الهامش.
ف��ي بداي��ة األم��ر؛ تفاعل��ت الوالي��ات املتح��دة م��ع
التغي��رات اجليوسياس��ية ف��ي ه��ذا القرن ،وم��ن ناحية
أخرى؛ كانت أوروبا تس��ير نائم��ة عبر فترة خل ّو العرش

التاريخية اليوم .فقد شغل األوروبيون أنفسهم -إلى حد
كبير -بالتأم��ل الباطني ،والع��داوات القدمية ،واألحالم
العذبة التي تنتمي إلى القرن التاس��ع عشر عندما كانوا
يحكمون العا َلم .وقد تعززت هذه النظرة الضيقة بسبب
أحداث مثل انتخاب ترامب واس��تفتاء بريطانيا ملصلحة
اخلروج من االحتاد األوروبي.
ولك��ن بدال ً من االنش��غال بس��لوك ترام��ب الغريب؛
ُنحسِ ��ن صنع��ا ً إذا تذكرن��ا أن التط��ورات العاملية اليوم
كان��ت س��ابقة لرئاس��ته .فقد افتت��ح الرئي��س األميركي
باراك أوباما سياس��ة «التمحور باجتاه آسيا» ،وما كان
م��ن ترامب إال أن اس��تمر عل��ى نفس النه��ج ،وكانت آخر
خطوات��ه على ه��ذا الطريق االجتم��اع بالزعي��م الكوري
الشمالي كيم جونغ أون في سنغافورة.
وبقدر ما تفرض سياس��ات ترامب مخاطر جسيمة؛
فإن هذا لي��س ألنها متثل إعادة توجيه للواليات املتحدة
اس��تراتيجياً ،فقد كانت إعادة التوجيه جارية فعالً على
أي��ة حال ،ب��ل ألنه��ا متناقضة ذاتي��ا ً ومدمرة ب�لا داع أو
ضرورة .فمث�لاً؛ عندما يدعو ترامب إل��ى خفض التورط
العس��كري األميركي في الشرق األوسط ،فإنه بذلك يردد
تصريحات أوباما ال أكثر.
ولكن بالنكوص عن االتفاق النووي مع إيران؛ جعل
ترامب نش��وب احلرب في املنطقة احتماال ً أكثر ترجيحاً.
وعندما بذل قصاراه للتخفيف من عزلة كوريا الش��مالية
الدولي��ة -دون أن يحص��ل عل��ى أي ش��يء تقريب��ا ً ف��ي

هل ستكون انتخابات السويد هدف ًا آخر للتدخل الروسي؟
م��ع اقت��راب االنتخاب��ات العام��ة ف��ي أيل��ول املقبل؛
يس��تمع الناخبون في الس��ويد إلى حتذي��رات مفادها أن
دوره��م ج��اء اآلن كه��دف للتدخل الروس��ي ف��ي العملية
الدميقراطية.
ووفق��ا ً لهيئة الط��وارئ املدنية الس��ويدية التي تقود
اجله��ود الت��ي تبذله��ا الب�لاد ملكافح��ة عملي��ات النف��وذ
األجنبي؛ فإن حدوث مثل ه��ذا التدخل أمر محتمل بدرجة
كبي��رة ،وينبغ��ي للمواطن�ين أن ينتبه��وا إل��ى املعلومات
املضلِّلة واألخبار الكاذبة.
ولك��ن هن��اك مش��كلة واح��دة :ل��ن يك��ون فص��ل
«األكاذيب» الروس��ية عن الواقع السياس��ي املشوش في
الس��ويد باملهمة الس��هلة .ففي األش��هر األخيرة؛ استهدف
املتصيدون الروس املواطنني السويديني عبر نشر قصص
قابلة للتصديق ،وش��ائعات مش��حونة سياس��يا ً بش��أن
اضطرابات اجتماعية وانحالل أخالقي.
ف��ي إح��دى احل��االت؛ قي��ل إن عم�لاء روس��ا ً غم��روا
وس��ائط التواص��ل االجتماعي بأخب��ار كان الغرض منها
التأثير على املناقش��ة الدائرة في الس��ويد بشأن الهجرة.
وذكرت هيئة الط��وارئ املدنية أن هدف روس��يا يتلخص
في تأجيج اخلالفات احمللية السويدية ،وحتويل االنتباه
عن األنشطة الروسية في أماكن أخرى من أوروبا.
رمبا يك��ون كل هذا صحيحاً؛ لكن ما يجعل تصرفات
روس��يا أش��د خطورة ه��و إخفاقات الس��ويد ذاته��ا ،التي
أكس��بت القص��ص الكاذبة رواج��ا ً زائداً .فبس��بب الهجرة
وارتفاع معدالت اجلرمية انقسمت البالد على نفسها؛ وكل
ما تفعله روس��يا هو الس��عي الس��تغالل هذه االنقسامات
لتحقيق مكاسب خاصة.
والواق��ع أن مش��اكل الس��ويد السياس��ية ليس��ت
جدي��دة؛ فعل��ى م��دار الس��نوات األرب��ع املاضي��ة كان��ت
الس��ويد خاضعة حلكم ائتالف أقليّ��ة يضم حزب اخلضر
والدميقراطي�ين االجتماعيني ،وهي الكتل��ة التي ال تتقبلها
قوى ميني الوسط إال بالكاد.
لك��ن احلكوم��ة تقدم��ت بخط��وات متعث��رة ،وكانت
موحدة في األس��اس بس��بب معارضة أعضائه��ا للبديل.
فبع��د ظهور ق��وي للدميقراطي�ين الس��ويديني املناهضني

للمؤسس��ة (الرس��مية) والهج��رة ف��ي انتخاب��ات 2014
العامة؛ رفضت أحزاب ميني الوس��ط التعاون مع احلزب
وانحازت ضمنا ً إلى اليس��ار ،ما أثار مشاعر االستياء بني
عدد من الناخبني.
وازدادت ح��دة ه��ذه امل��رارة الس��تهانة احلكوم��ة
احلالي��ة بالض��رر الناج��م ع��ن سياس��ات الهج��رة التي
تنتهجها البالد .فبدال ً من االنخراط مع املنتقدين في حوار
بش��أن املوضوع؛ أطلقت احلكومة عل��ى خصومها وصف
«الش��عبويني» واتهمته��م بتش��ويه «ص��ورة الس��ويد».
والواقع أن أكثر ما يضر بس��معة البالد هو الساسة الذين
يصرون على رفض احلوار.
من املؤكد أن الساس��ة في السويد منحوا روسيا قدرا ً
وفي��را ً من الذخيرة ف��ي جهودها الرامية إل��ى التأثير على
ال��رأي الع��ام .لكن م��ن املزعج أيض��ا ً كيف أصب��ح تاريخ
روس��يا م��ن التدخل ف��ي االنتخابات ع��ذرا يبرر ب��ه قادة
السويد جتاهل اإلصالحات الضرورية.
فعلى س��بيل املثال ،وفي نيس��ان املاضي؛ استدعت
عمدة مدين��ة ماملو اجلنوبي��ة كاترين س��تيرنفليت جامه
هيئ��ة الط��وارئ املدني��ة ملناقش��ة كيفية حماي��ة «صورة
مامل��و» م��ن «الكيان��ات األجنبي��ة» ،الت��ي رمب��ا حت��اول
تلطيخها للتأثير على التصويت املقبل.
لك��ن العم��دة أغفل��ت حقيق��ة مهم��ة ،هي أن مش��كلة
ص��ورة مامل��و ترج��ع إل��ى س��وء اإلدارة ،ولي��س التصور
العام املش�� َّوه .فرغم أن تعداد س��كانها أق��ل من  330ألف
نس��مة؛ تبرز ماملو في أوروبا الغربية بس��بب مس��تويات
البطال��ة املرتفع��ة ،واالعتم��اد عل��ى الرف��اه االجتماع��ي،
وارتفاع معدالت اجلرمية ،والتطرف ،والفصل العنصري،
واالضطرابات االجتماعية.
أخبرني أوسكار جونسون -وهو طالب دكتوراه في
كينغز كوليدج بلندن ومتخصص في احلرب الروسية غير
العس��كرية -أن ما يجعل التصدي للتدخل الروس��ي أمرا ً
بالغ الصعوبة هو أن التكتيكات التي تس��تخدمها روسيا
مراوغة ،ومتطورة ،وكثيرا ً ما تكون قابلة للتصديق.
وف��ي حالة الس��ويد؛ ُيته��م العمالء ال��روس بتغذية
طاحون��ة وس��ائط التواص��ل االجتماع��ي الس��ويدية

بقلم :بولينا نودينغ
بالروايات الكاذبة ،التي ينش��رها الس��ويديون بأنفس��هم
ألنها حتتوي على قدر من احلقيقية.
م��ن املؤك��د أن الس��ويد أخ��ذت ه��ذه التهدي��دات
لدميقراطيته��ا عل��ى محم��ل اجلد؛ فق��د أطلق��ت احلكومة

املقاب��ل -فإن��ه بذل��ك عزز
موق��ف الص�ين في ش��رق
آسيا.
ولم تكن حرب ترامب
التجاري��ة أق��ل تدمي��را ً
للذات وإض��رارا ً بالغرض
املتوخى منها؛ فهو بفرضه
تعريفات على أقرب حلفاء
أميركا يدفعه��م عمليا ً إلى
أحضان الص�ين .وإذا كان
املص��دّرون األوروبي��ون
والياباني��ون يواجه��ون
حواجز احلماية التجارية
في الوالي��ات املتحدة ،فما
اخليار اآلخر لديهم غير استكشاف السوق الصينية؟
ورغ��م نزع��ة الرئي��س الروس��ي فالدميي��ر بوت�ين
العس��كرية ف��ي ش��رق أوكراني��ا ،واجلهود الت��ي يبذلها
للتأثير بنتائج االنتخابات الغربية؛ فإن أوروبا -في ظل
غياب دعم حلف ش��مال األطلس��ي -تصبح بال خيار غير
التحول باجتاه أوراسيا.
وعالوة على ذلك؛ حتى مع غياب سياسات احلماية
األميركي��ة ،كان��ت اليابان س��تضطر إلى اس��تيعاب قوة
الصني االقتصادية املتنامية آجالً أو عاجالً .وقد تالش��ت
آخر فرصة الحت��واء ال ِّث َقل الصين��ي املتزايد عندما ألغى
ترامب الش��راكة عب��ر احمليط الهادئ ،التي كانت تش��كل
حصن��ا ً م��ن ال��دول املطل��ة على احملي��ط اله��ادئ بقيادة
أميركا في مواجهة الصني.
وعل��ى هذا؛ ف��إن «التمحور باجتاه آس��يا» س�� ُيف َتي
إلى نتائج مختلفة للغاية على كل من ضف َتي األطلس��ي.
وفي غياب السياس��ات املش��تركة بني الوالي��ات املتحدة
واالحتاد األوروبي للحفاظ على التماسك عبر األطلسي؛
سرعان ما سيتحول الغرب إلى شيء من املاضي.
وعندما تنظ��ر الوالي��ات املتحدة غرب��ا ً عبر احمليط
اله��ادئ ،وتنظر أوروبا ش��رقا ً نحو أوراس��يا؛ فإن الفائز
الوحي��د ه��و الصني .اخلط��ر االس��تراتيجي احلقيقي في
عه��د ترامب إذن لي��س تغيّر النظام العاملي فحس��ب؛ بل
اخلط��ر احلقيق��ي يكمن في أن سياس��ات ترام��ب تض ّمن
«جعل الصني عظيمة مرة أخرى»}.

حمل��ة معلوم��ات عام��ة ،كما تعم��ل على تدري��ب موظفي
االنتخاب��ات ،وتعزي��ز الدفاع��ات الس��يبرانية ،وتقيي��م
التهديد املستمر ونقاط الضعف.
لك��ن املس��ؤولني يعترف��ون بأنه��م رمب��ا يخوضون
معركة خاسرة؛ وعلى ح ّد تعبير أحد املتحدثني الرسميني
باس��م هيئة الط��وارئ املدنية مؤخ��راً ،فإن م��وارد الهيئة
احملدودة «ال ترقى بأي حال إلى قدرات املعتدي».
كم��ا فعلت روس��يا ف��ي أماك��ن أخرى؛ فإنه��ا حتاول
تغيير الس��رد السويدي عبر إلقاء اللوم وتشتيت االنتباه.
وبوسع الساسة الس��ويديني أن يستجيبوا بفعالية ،لكن
أفضل اس��تراتيجياتهم في مكافحة احلرائق في وس��ائط
التواصل االجتماعي هي إبعاد الوقود عن النار}.

متظاهرون في أمستردام يناشدون العالم
التحرك لـ«إنقاذ» درعا

ش��هدت العاصم��ة الهولندي��ة أمس��تردام يوم
األحد ،تظاهرة منددة مبجازر قوات النظام السوري
وداعميه في محافظة درعا جنوب غربي سوريا.
ودع��ا املتظاه��رون الذي��ن جتمعوا ف��ي ميدان
«دام» باملدين��ة ،إل��ى وقف املج��ازر املرتكبة من قبل
نظام األس��د وداعميه ف��ي درعا .ورف��ع املتظاهرون
الفت��ات كت��ب عليه��ا «أنق��ذوا درع��ا» ،و«افتح��وا
احلدود» ،كما رفعوا أعالم اجليش السوري احلر.
وندد املتظاهرون بصمت العالم حيال املأس��اة
اإلنس��انية الت��ي جت��ري ف��ي درع��ا واحملافظ��ات
السورية األخرى على يد النظام وحلفائه.
فيم��ا رددوا هتافات مناهضة للنظام الس��وري

وروس��يا ،م��ن قبي��ل «أوقف��وا القصف عل��ى درعا»،
وأخرى تدعو روسيا وإيران للخروج من سوريا.
وقالت ديسانة فان بريديرودي ،مديرة اللجنة
الس��ورية املنظمة للتظاهرة ،لألناض��ول ،إن «درعا
تتعرض منذ أسابيع لهجمات بشكل ال ُيصدق ،وإن
ما يحدث هناك مر ّوع».
وأشارت إلى أن الهجوم ينفذه النظام السوري
بدعم من إيران وروسيا على وجه اخلصوص.
وأردف��ت أن «أنظار العالم متجهة إلى مونديال
كرة القدم الذي تس��تضيفه روس��يا ،ف��ي حني أن ما
يح��دث في درع��ا ال ُيدرج حتى على أجن��دة األخبار
أوقات املساء».
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لقطات سريعة

ترامب ينتقد إقدام أوباما
على تجنيس  2500إيراني

دخل الرئيس األميركي دونالد ترامب
عل��ى خط القضي��ة التي تفج��رت قبل أيام
بعد أن كشفت إحدى القنوات عن جتنيس
الرئي��س الس��ابق ب��اراك أوبام��ا 2500
إيراني بعضه��م قادة سياس��يون أو أبناء
قادة إيرانيني.
وأع��رب ترام��ب ف��ي تغري��دة عل��ى
حس��ابه عل��ى «تويت��ر» ع��ن اس��تهجانه
قائالً« :كشف للتو أن إدارة الرئيس أوباما
منحت اجلنسية خالل املفاوضات الرهيبة
مع إي��ران حول االتفاق الن��ووي ،لـ2500
إيراني مبن فيهم مسؤولون في احلكومة»،
ملقي��ا ً ف��ي تغريدته عالمة اس��تفهام حول
«كم هذا كبير (وسيئ)؟».
ُيذكر أن تقريرا ً لشبكة «فوكس نيوز»
األميركية ،كش��ف أن هناك أفرادا ً من أس��ر
قادة النظام اإليران��ي الذين يهتفون يوميا ً
«املوت ألميركا» ،لديهم مشاريع ومصالح
في الوالي��ات املتحدة ،لك��ن والءهم لنظام
طهران الراعي األكب��ر لإلرهاب في العالم،
ينش��طون ضمن اللوبيات الداعمة للنظام
في أميركا.

«حماس» حاولت إيقاع
جنود بفخ إلكتروني

اته��م اجلي��ش اإلس��رائيلي ،حرك��ة
«حم��اس» مبحاول��ة اخت��راق هوات��ف
جنوده عب��ر تطبيق لتتبع نتائج مباريات
كأس العالم لك��رة القدم وتطبيقني مزيفني
للمواعدة.
وقال ضابطان في اجليش اإلسرائيلي
إن التطبيقات الثالثة التي تعمل على نظام
التش��غيل أندرويد ،والتي حذفت من على
متجر غوغل لأللعاب ،كانت مصممة لزرع
برمجيات خبيثة تهدف إلى سرقة بيانات
م��ن هواتف اجلن��ود وتش��غيل الكاميرات
وامليكروفون��ات ف��ي تلك الهوات��ف بهدف
التجسس.
ول��م ي��رد متح��دث باس��م غوغ��ل في
«إس��رائيل» بع��د عل��ى طل��ب بالبري��د
اإللكترون��ي للتعقيب .ورف��ض الضابطان
الل��ذان كان��ا يتحدث��ان خ�لال إف��ادة
للصحافي�ين األجانب ق��ول كيف توصلت
«إسرائيل» إلى أن حماس هي املسؤولة.
وذك��ر الضابطان أن أح��د التطبيقات
ويحم��ل اس��م «ال��كأس الذهب��ي» ُط��رح
الش��هر املاضي م��ع انط�لاق بطولة كأس
العال��م لكرة الق��دم في روس��يا .وقال أحد
الضابطني اللذين طلبا عدم نش��ر اسميهما
مبوج��ب قواعد الس��رية العس��كرية «كان
في حقيقة األمر تطبيق��ا ً جيدا ً للغاية يقدم
نتائج املباريات».

ألمانية« :مراكز
تسوية
ّ
عبور» للمهاجرين

توصل التكتل احملاف��ظ ،الذي تنتمي
ّ
إلي��ه املستش��ارة األملانية أجني�لا ميركل،
إلى تس��وية خ�لاف بش��أن مل��ف الهجرة
كان ين��ذر بإطاحة ائتالفه��ا احلاكم .وبعد
محادث��ات بينه��ا وب�ين وزي��ر الداخلي��ة
هورس��ت س��يهوفر الذي هدّد باس��تقالته
على خلفية امللف نفسه ،استطاعت ميركل
وضع ح ّد للمش��كلة قبل حت ّولها إلى أزمة،
ما يحفظ احلكوم��ة من أي اهتزاز قد يعود
بالفائدة على اليمني املتطرف في أملانيا.

األمـان  -العــدد  6 - 1319متوز 2018م
وعق��ب خروجه م��ن احملادث��ات التي
اس��تمرت خم��س س��اعات ،قال س��يهوفر
باق ف��ي منصبه بعد اتف��اق مع حزب
إن��ه ٍ
ميركل «س��يوقف الهجرة غير الشرعية».
سيهوفر ،الذي يش��غل أيضا ً منصب زعيم
«ح��زب االحت��اد االجتماع��ي املس��يحي»،
أوض��ح ل��دى مغادرت��ه مقر ح��زب ميركل
في برل�ين ،أن االتف��اق «مين��ع املهاجرين
غير الش��رعيني مس��تقبالً عند احلدود بني
أملانيا والنمس��ا» .ويعني اتفاق التس��وية
أن س��يهوفر س��يتمكن من ف��رض ضوابط
أش��د على الهجرة ،بينما س��تتمكن ميركل
من القول إن أملانيا ملتزمة بقواعد االحتاد
األوروب��ي ،وتؤيّ��د حري��ة التنق��ل داخ��ل
التكتل.

انفجار ضخم يهزّ
مخازن سالح في درعا

هز انفجار عنيف منطقة مس��تودعات
عس��كرية ضم��ن مناط��ق س��يطرة ق��وات
النظام السوري وحلفائها ،تزامنا ً مع خرق
ع��دد م��ن القذائف له��دوء منطق��ة جنوبي
البالد ،ووفقا ً ملصادر املعارضة السورية.
وأوض��ح املرص��د الس��وري حلق��وق
اإلنس��ان ،أن دوي انفج��ار عني��ف ،س��مع
عل��ى األقل في القط��اع الش��مالي من ريف
درعا ،في محيط منطقة احملجة اخلاضعة
لسيطرة قوات النظام ،في القطاع الشمالي
م��ن ري��ف درع��ا ،والقريب��ة م��ن منطق��ة
اللجاة.
وأوض��ح املرصد أنه لم ترد معلومات
حت��ى اآلن ،م��ا إذا كان االنفج��ار ناجم عن
استهداف ملس��تودعات أسلحة في املنطقة
أم نتيج��ة انفج��ار عرضي ناج��م عن خلل
فني.
وأش��ار إلى أن أعمدة دخان ش��وهدت
تتصاع��د ف��ي س��ماء املنطق��ة ،بالتزام��ن
م��ع اس��تمرار الهدوء ف��ي محافظ��ة درعا،
الذي تخللته س��قوط ع��دة قذائف مدفعية
وصاروخي��ة ،على أماكن في منطقة طفس
الواقعة ف��ي القطاع الش��مالي الغربي من
ريف مدينة درعا ،ما س��بب أضرارا ً مادية،
دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.

املاضي .لكنه لم يعلق على تقارير إعالمية
أف��ادت ب��أن تقومي أجه��زة االس��تخبارات
األميركية خلص إلى أن الدولة الستالينية
توسع قدرات أسلحتها.
ّ
وكتب ترامب عل��ى «تويتر» أن كوريا
الش��مالية «لم تنفذ أي جتارب صاروخية
أو نووية منذ  8أشهر .محادثات كثيرة مع
كوريا الشمالية تسير في شكل جيد!».

فرنسا :ارتفاع عدد القاصرين
المحتجزين لترحيلهم

أعلن��ت جمعي��ات فرنس��ية ُتعن��ى
بحق��وق األطف��ال ارتف��اع ع��دد القاصرين
املس��جونني في فرنس��ا ،متهيدا ً إلبعادهم
بنس��بة  70في املئة الع��ام املاضي ،ليبلغ
مس��توى قياس��يا ً هو  304أطفال مع 147
عائلة ،في مقاب��ل  179طفالً مع  88عائلة
ع��ام  .2016وانتقدت اجلمعيات اجلدوى
«احملدودة ج��داً» من حبس أطفال ليس��ت
لديه��م تصاري��ح إقام��ة .وأش��ارت إل��ى
أن «حبس��هم ف��ي مراك��ز توقي��ف إداري»
«س��جل هذه الس��نة
ُيس��مح لها بزيارتها
ّ
رقم��ا ً قياس��يا ً أيض��اً ،فيما ميكن بس��هولة
جت ّن��ب ه��ذا التوقي��ف» .واعتب��رت ه��ذه
املراكز «أماك��ن غير مالئم��ة وصادمة جدا ً
لألطف��ال» ،مذكر ًة بـ «ق��رارات كثيرة تدين
ه��ذه املمارس��ة» .معل��وم أن القاصري��ن
ُيحتج��زون ف��ي إط��ار عائل��ة في فرنس��ا،
عك��س الوالي��ات املتح��دة حيث أث��ار قرار
إدارة الرئي��س األميرك��ي دونال��د ترام��ب
فص��ل  2300قاص��ر م��ن عائالته��م عل��ى
احلدود املكس��يكية ،احتجاج��ات أدت إلى
تراجعه عن��ه .و ُتعتبر فت��رة التوقيف في
فرنس��ا وجيزة ،إذ «اح ُتجزت  70في املئة
من العائالت لليلة ،قبل ترحيلها في اليوم
التالي».

ترامب :على حكام السعودية تعويضنا
عن خسارة نفط إيران
طالب الرئي��س األمريكي دونالد ترامب يوم األحد ،ق��ادة اململكة العربية
الس��عودية ،بتعويض بالده عن النفط الذي ستخس��ره بس��بب اخلروج من
االتفاق النووي مع إيران.
وقال ترامب في مقابلة مع ش��بكة «فوكس نيوز» األمريكية إن «الواليات
املتحدة توفر احلماية لكثير من دول املنظمة النفطية».
وأوض��ح ترامب في املقابلة أن أوبك اتفقت األس��بوع املاضي على زيادة
اإلنت��اج «بأقل مما رغبن��ا ..وعليهم زي��ادة إنتاجهم بواق��ع مليوني برميل».
وأضاف أنه «ينبغي عدم نس��يان أن من س��لبيات خروج أمري��كا من االتفاق
الن��ووي م��ع إي��ران خس��ارة الكثير م��ن النف��ط ،وعل��ى دول أوب��ك تعويض
النق��ص ..إيران عد ّوة للعديد من دول أوب��ك ..وبالتالي يتوجب عليهم زيادة
إنتاج النفط».
وأردف الرئي��س األمريكي قائ�لاً« :تربطني عالقة جي��دة للغاية مع ملك
السعودية وولي عهده والدول األخرى ،وينبغي عليهم زيادة إنتاج النفط».
وأعلن الرئيس األمريكي دونالد ترامب يوم السبت ،أن العاهل السعودي
سلمان بن عبد العزيز وافق على طلبه بزيادة إنتاج النفط.
وقال ترامب في تغريدة له على حس��ابه ف��ي موقع «تويتر» إن «العاهل
الس��عودي وافق عل��ى طلبي بزيادة إنتاج النفط نح��و مليوني برميل يومياً،
لتعويض فرق انخفاض إنتاج النفط في فنزويال وإيران».
وكان��ت منظمة البل��دان املصدرة للبترول (أوبك) ق��د اتفقت قبل أكثر من
أس��بوع ،عل��ى زي��ادة متواضعة في إنت��اج النف��ط اعتبارا م��ن متوز/يوليو
املقبل.
بدوره نفى مس��ؤول سعودي لصحيفة «وول ستريت جورنال» ،موافقة
العاهل الس��عودي على طل��ب ترامب ،وق��ال إن اململكة لم تقدم وع��دا ً محددا ً
للسيد ترامب ،بل أكدت للواليات املتحدة قدرتها على تلبية الطلب.
وقالت «رويترز» إن الس��عودية (أكبر منتج في أوبك) ،أقنعت منافستها
إي��ران (ثالث أكب��ر منتج في أوبك) ،بالتعاون وس��ط دعوات من مس��تهلكني
كبار للمساعدة في خفض أسعار اخلام وجتنب حدوث نقص في املعروض.
وأضاف��ت الوكالة« :يبدو أن وزير الطاقة الس��عودي خال��د الفالح أقنع
نظيره اإليراني بيغن زنغنه بدعم زيادة اإلنتاج قبل ساعات فقط من اجتماع
أوبك»}.

«داعش» يعلن مقتل نجل
البغدادي في سورية

مباحثات أميركية  -روسية
حول جنوب سوريا

تتكثف االتصاالت بني روسيا وبعض
العواصم ال سيما تل ابيب وواشنطن لبحث
املعارك الدائرة في اجلنوب السوري حيث
قالت وزارة اخلارجي��ة األميركية في بيان
إن وزي��ر اخلارجية ماي��ك بومبيو ونظيره
الروس��ي س��يرغي الف��روف بحث��ا خ�لال
مكامل��ة هاتفية الوضع في س��وريا وكوريا
الشمالية باإلضافة إلى القمة املرتقبة بني
الرئي��س األميركي دونال��د ترامب ونظيره
الروسي فالدميير بوتني.
وقال مكتب رئيس الوزراء اإلسرائيلي
بنيام�ين ن�تن ياهو ف��ي بي��ان مقتضب إن
ننت ياهو س��يجتمع مع الرئيس الروس��ي
في موس��كو األربعاء املواف��ق في  11متوز
اجلاري.
ويجتم��ع ن�تن ياه��و وبوت�ين دوري��ا ً
ملناقشة قضايا إقليمية ،وال سيما املصالح
املش��تركة املتعلق��ة باحل��رب األهلي��ة
الس��ورية ولتف��ادي وق��وع اش��تباكات
باخلطأ بني القوات اإلسرائيلية والروسية
التي تنفذ عمليات في سوريا.

جيد
واشنطنّ :
تقدم ّ
مع بيونغيانغ

أعلن الرئيس األميركي دونالد ترامب
أن احملادثات مع كوريا الش��مالية لتفكيك
ترس��انتها النووية والصاروخية «تس��ير
في شكل جيد» ،فيما يزور وزير اخلارجية
األميركي ماي��ك بومبيو بيونغيانغ مجددا ً
ملناقشة هذا امللف .ووصف البيت األبيض
االجتماع��ات بأنه��ا إيجابي��ة ،بع��د قم��ة
س��نغافورة الت��ي جمعت ترام��ب بالزعيم
الك��وري الش��مالي كيم جونغ أون الش��هر

أعل��ن تنظي��م «الدول��ة االس�لامية»
(داع��ش» مقتل أح��د أبناء زعيم��ه أبو بكر
البغدادي في هجوم ش��نه مع متش��ددين
آخري��ن ف��ي محافظ��ة حم��ص بوس��ط
س��ورية ،بحسب ما افادت وكالة «اعماق»
الناطقة باسم التنظيم.
وحت��ت عن��وان «قواف��ل الش��هداء»
نش��رت الوكال��ة الدعائي��ة عب��ر تطبي��ق
«تليغرام» نقالً عن «والية حمص» التابعة
للتنظيم ص��ورة للفتى «حذيف��ة البدري»
مرتدي��ا ً ال��زي األفغان��ي وحام�لاً بندقي��ة
كالش��نيكوف وارفقته��ا ببي��ان نع��ي جاء
فيه إن «جنل اخلليفة» أب��و بكر البغدادي
«قتل منغمس��ا ً في النصيرية والروس في
احملطة احلرارية في والية حمص».

تركيا :مرسوم ينقل
صالحيات إلى الرئيس

أص��درت تركيا مرس��وما ً ينقل بعض
الصالحيات إل��ى الرئيس في ضوء انتقال
البالد إلى نظ��ام الرئاس��ة التنفيذية الذي
أقرت��ه االنتخاب��ات الرئاس��ية والبرملانية
الش��هر املاض��ي .ويدخ��ل املرس��وم ،الذي
ص��در ف��ي اجلري��دة الرس��مية ،تعدي�لاً
عل��ى القوان�ين الت��ي يع��ود تاريخه��ا من
ع��ام  1924إل��ى  2017س��يغير اإلش��ارة
من رئي��س ال��وزراء ومجلس ال��وزراء إلى
الرئيس ومكتب الرئيس.

نتن ياهو يسمح ألعضاء «الكنيست» والوزراء
باقتحام المسجد األقصى بشكل دائم

القدس احملتلة ــ نضال محمد وتد
قرر رئيس حكومة االحتالل اإلس��رائيلي ،بنيام�ين ننت ياهو ،يوم الثالثاء،
الس��ماح مج��ددا ً ألعض��اء «الكنيس��ت» ووزراء ف��ي حكومته باقتحام املس��جد
األقصى املبارك بش��كل دائم ،مرة كل ثالثة أشهر .وأبلغ ننت ياهو قراره لرئيس
الكنيست يولي إدلشتاين.
وجاء هذا القرار ،بعد أن كان ننت ياهو قد أصدر أوامر مبنع أعضاء الكنيست
والوزراء من اقتحام املسجد األقصى ،بعد انتفاضة األفراد واملواجهات العنيفة
الت��ي اندلع��ت ع��ام  2015ف��ي القدس احملتل��ة ،وهو م��ا دفع ننت ياه��و بفعل
ضغوط أجهزة األمن اإلسرائيلية ،خوفا ً من اتساع رقعة االنتفاضة إلى إصدار
أوامر مبنع الوزراء وأعضاء الكنيست من اقتحام األقصى.
وأعلن نتنياهو قراره الس��ابق في تش��رين الثاني  ،2015ثم أضاف حظرا ً
مشابها ً على زيارة النواب العرب من القائمة املشتركة للمسجد األقصى.
ويش��كل ق��رار ننت ياه��و فاحتة لع��ودة عملي��ات االقتحام الت��ي يقوم بها
املستوطنون للمسجد األقصى ورفع حدة التوتر في احلرم القدسي ،مع اتساع
نش��اط املس��توطنني اليهود في اقتحام املس��جد األقصى إلقامة ش��عائر دينية
يهودية في باحاته.
وأعلن��ت عضو الكنيس��ت املس��توطنة عن ح��زب البيت اليهودي( ،ش��وال
رفائيل) في حديث مع اإلذاعة اإلس��رائيلية صباح األربعاء ،أنها تعتزم اقتحام
املسجد األقصى}.
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صفقة القرن واالنتفاضة ..في أي اتجاه تسيران؟
زيارة ن�تن ياهو غير املتوقعة لألردن ،وإعالنه التمس��ك بالوضع القائم
لألماكن املقدس��ة ،ويقصد الوصاية األردنية على األماكن املقدسة اإلسالمية
واملس��يحية ،تشكل عالمة واضحة على ضعف الكيان الصهيوني وحكومته،
وذلك بالرغم من الدعم األمريكي غير احملدود من ِقبَل دونالد ترامب.
وق��د أعل��ن جاريد كوش��نر في أثن��اء احتفاله بفت��ح الس��فارة األمريكية
في القدس ،أن للحكومة الصهيونية كامل الس��يادة على القدس ،واس��تخدم
عب��ارة« :الوصاية الكاملة على كل القدس» ،األمر الذي اس��تهدف «الوصاية
األردنية» مباش��رة ،حني أكد موضوع وصاية الكيان الصهيوني على القدس
بكاملها.
ً
ُ
طبعا صفق له ننت ياهو يومها بحرارة ،ولكن عندما أعيدَت احلس��ابات
املتعلقة مبوازين القوى واملعادلة السياس��ية ،وال سيما مع اجلولة الرسمية
التي قررها دونالد ترامب ملبعوثيه جاريد كوش��نر وجيس��ون غرينبالت إلى
كل من مصر والس��عودية والكيان الصهيوني ،وبتجاهل الفت لألردن ،سارع
نتنياهو إل��ى زيارة األردن وتأكيد متس��كه بالوصاية األردني��ة على األماكن
املقدسة املسيحية واإلسالمية.
فف��ي األقل يج��ب أن ُيفهَم من خطاب كوش��نر في افتتاح الس��فارة ،ومن
زيارته وغرينبالت للمنطقة ،ثم من مس��ارعة ننت ياهو السترضاء األردن في
موض��وع الوصاي��ة ،أن اإلدارة األمريكي��ة التي أطلقت مش��روع صفقة القرن
تتحرك بال اس��تراتيجية متماس��كة ،وتتخ��ذ مواقف غير متناس��قة حتى مع
حكومة نتنياهو.
إن ما ح��دث في موضوع الوصاية يضع كوش��نر ومن ورائه ترامب في
موق��ع املزايدة على ننت ياهو م��ن جهة ،وفي موقع التخب��ط من جهة أخرى.
ف��كل ما صرح ب��ه ترامب ونفذه كوش��نر وغرينبالت جاء مبنزل��ة عقبات في
طريق تنفيذ مش��روع صفقة الق��رن ،والدليل أن ما من أح��د يجرؤ على إعالن
تأييده مثالً إلعالن القدس عاصمة لدولة الكيان الصهيوني ،أو لفتح السفارة
األمريكي��ة في الق��دس ،أو إلعالن الوصاية الصهيونية على األماكن املقدس��ة
اإلس�لامية واملس��يحية .وهذا ينطبق حتى على الس��عودية بقيادة محمد بن
س��لمان ال��ذي يؤكد الكثيرون أن��ه يعمل في اخلفاء لتمرير ما يس��مى بصفقة
الق��رن ،وال يتوانى عن الضغط على الفلس��طينيني (الس��لطة) ،وعلى األردن
للقبول بكل ما يطرحه ،أو س��يطرحه ترامب عليهم ،مهما يكن .علما أن ترامب
ل��م يتقدم حتى اآلن بإعالن مش��روع صفق��ة القرن مبا س��يتضمنه من بنود.
فالس��عودية في مواقفها املعلنة كافة :ابتدا ًء م��ن القمة العربية في الظهران،
وم��رورا ً باجلامع��ة العربي��ة ،ومؤمتر التع��اون اإلس�لامي ،وانته��ا ًء بهيئة
األمم املتح��دة ،ل��م متلك إال أن توافق عل��ى كل القرارات املعا ِرض��ة ملا اتخذته
اإلدارة األمريكية من خطوات عملية تتعلق بالقدس واألماكن املقدس��ة ،ونقل
الس��فارة .وبهذا تذهب القرارات إلى عكس ما ُيراد ،وهو من أسوأ ما تبتلى به
سياسة.
وإذا كان األم��ر كذلك ،فكيف س��تنفذ صفق��ة القرن ،أو كيف س�� ُيعلن عن
ماهيتها وعن التأييد لها؟
البع��ض يعتبر أن صفقة القرن هي ما يجري عل��ى األرض ويصبح أمرا ً
واقعاً .ولكن هذا شيء آخر غير املوافقة على صفقة ُيفت َرض بها أن حتقق حالً
معلنا ً للقضية الفلس��طينية ،وينبثق منه حتالف أمريكي -إسرائيلي -عربي
ض��د إيران؛ ألن ما يجري عل��ى األرض يتقرر مصيره من خ�لال الصراع ،وما

بقلم :منير شفيق
ينجم عنه من نتائج .ومن يتابع ما يجري على األرض ،يجد أن اتفاق أوسلو
س��قط وفش��ل ،وأن مش��روع التس��وية عبر املفاوض��ات الذي تبن��اه محمود
عباس ،س��قط أرضاً ،ولم يعد مطروحا ً على األجندة .ويجد أيضاً ،أن اإلعالن
األمريك��ي اخل��اص باعتبار القدس عاصم��ة الكيان الصهيون��ي ،واجه عزلة
دولية وإقليمية وعربية وإسالمية وفلسطينية وأردنية.
ب��ل كان من حوافز انطالق انتفاضة املس��يرة الكبرى في قطاع غزة ،كما
انتقال الوضع في القدس والضفة الغربية ،وحتى حيفا ،إلى حالة من التفجر
والتهيّؤ النتفاضة ش��عبية شاملة ،سوف تقلب الطاولة ،إن حدثت ،وهي في
طريق احلدوث إن ش��اء الله ،على رؤوس ترامب وكوش��نر وغرينبالت وننت
ياه��و وعل��ى «صفقة القرن» ومن يتعاطف معها س��راً ،وال يج��رؤ أن يح ّولها
موقفا ً رسميا ً لدولته.
فما يجري عل��ى األرض ال يقتصر على ما تعلنه أمريكا أو تفعله ،فهنالك
ما تواجهه من عزلة ومعارضة ومقاومة ،وهو أيضا يجري على األرض.
عل��ى أن املش��كل احلقيقي ،في النهاية ،الذي يش��كل خط��را ً حقيقيا ً على
القضية الفلسطينية والشعب الفلس��طيني ،هو استمرار االحتالل واستشراء
االس��تيطان والتهوي��د ف��ي الق��دس والضف��ة الغربية .وه��ذان البع��دان هما
تص��ب اجله��ود الفلس��طينية والعربي��ة واإلس�لامية والعاملية
م��ا يج��ب أن
ّ
ملواجهتهم��ا .فإن هدف دحر االحتالل وتفكيك املس��توطنات ،عن ومن القدس
والضفة الغربية ،وبال قي ٍد أو شرط ،هما الهدفان اللذان يجب أن يركز عليهما،
وأن تتش��كل أوس��ع وحدة وطنية فلسطينية ،ش��بيهة بالوحدة الفلسطينية
التي عبرت عنها الهيئة العليا ملسيرة العودة الكبرى في قطاع غزة.
صحي��ح أن اندحار االحتالل وتفكيك املس��توطنات م��ن القدس والضفة
الغربية س��يكون صعبا ً جدا ً عل��ى الكيان الصهيوني ،ولكن��ه قابل للتحقيق
ف��ي ظل موازين الق��وى العاملية واإلقليمي��ة والعربية .فمن جه��ة أمريكا ،لقد
أصبح��ت في أضعف حاالتها في ظل قيادته��ا اخلرقاء الراهنة ،والتناقضات
بني أمريكا وروس��يا ،كما بني أمريكا والص�ين ،محتدمة ،والعالقات األمريكية
مع حلفائها األوروبيني والكنديني واليابانيني في أدنى مستوياتها .وأما على
املس��توى العربي فدول الهرولة والتراجعات في أش��د حاالتها ضعفا ً وهزاالً،
فيم��ا أصبح الوضع الترك��ي واإليراني أكث��ر مواتاة ضد الع��د ّو الصهيوني،

«االنتقال الديمقراطي في العالم اإلسالمي»
عن��وان ه��ذه الزاوي��ة ه��و العن��وان نفس��ه
للكت��اب ال��ذي ح�� ّرره عال��م السياس��ة األميركي
الراح��ل ،ألفريد س��تيبان ( )2017 -1936الذي
نش��رته أخيرا ً جامعة كولومبيا .وكما هو واضح
من العنوان ،يس��تعرض الكتاب مس��ألة االنتقال
الدميقراط��ي في العالم اإلس�لامي ،الذي ميتد من
إندونيس��يا ش��رقا ً إلى املغرب العربي ،مع تركيز
الضوء على التجربة التونسية ،التي كان ستيبان
متحمسا ً لها قبل وفاته ،وكتب عنها عدة دراسات
ومق��االت ،أش��هرها «التس��امح املتب��ادل» ،الذي
كت��ب فيه ع��ن احترام اإلس�لاميني قواع��د اللعبة
الدميقراطي��ة وتقاليدها ،في مقابل احترام الدولة
للتعددية السياس��ية واإليديولوجية ،والتسامح
مع كل الالعبني ،مبن فيهم اإلسالميون.
ش��ارك في الكتاب اجلديد ع��دة باحثني ،لهم
إس��هام ف��ي حق��ل االنتق��ال الدميقراط��ي ،وكذلك
احل��ركات اإلس�لامية ،ومنه��م مثالً ناث��ان براون
وموني��كا مارك��س وكاري وي��كام روزفيس��كي،
باإلضاف��ة إل��ى الفص��ل األول الذي كتبه الش��يخ
راش��د الغنوش��ي ،ومت��ت ترجمت��ه ونش��ره ف��ي
الكت��اب .فح��وى الكت��اب أن الدميقراطي��ة ممكنة
ف��ي العال��م اإلس�لامي ،وأن��ه ال يوج��د اس��تثناء
ف��ي هذا الش��أن .ويدلل على ذلك بح��االت تونس
وإندونيس��يا وماليزي��ا ،الت��ي تقدم من��اذج لدول
إس�لامية ،جنح��ت فيه��ا الوصف��ة الدميقراطية،

وذلك عل��ى عك��س أطروح��ات استش��راقية ترى
عدم حدوث ذلك ،اس��تنادا ً ملا تراه تضادا ً فلس��فيا ً
وقيمي��ا ً جوهري��ا ً ب�ين اإلس�لام والدميقراطي��ة.
كم��ا أن الكتاب يس��تعرض احلال��ة املصرية التي
ألس��باب يراها الكتاب
تعرقلت فيها الدميقراطية،
ٍ
بنيوي�� ًة تتعل��ق بطبيع��ة الالعب�ين وتصوراتهم
ع��ن الدميقراطي��ة ،وكيفي��ة إدارته��م خالفاته��م.
وهنا يبرز ،في املقابل ،دور النخب التونس��ية في
إجن��از املرحلة األولى م��ن االنتق��ال الدميقراطي،
عل��ى الرغم من التحديات التي ال تزال تواجه هذه
التجربة.
وم��ن ب�ين الفص��ول العدي��دة ف��ي الكت��اب،
يستوقفك فصل ستيبان الذي يك ّرر فيه أطروحته
ع��ن ق��درة األحزاب اإلس�لامية (خصوص��ا ً حزب
النهض��ة) واألح��زاب العلمانية (خصوص��ا ً نداء
تونس) عل��ى جت��اوز اختالفاته��ا اإليديولوجية
وحتييده��ا ،واالتف��اق على احلد األدن��ى ،من أجل
إجن��از االنتق��ال الدميقراط��ي .كم��ا يج��ادل في��ه
بقدرة ه��ذه األحزاب على تق��دمي بعضها تنازالتٍ
لبعضه��ا اآلخر م��ن أج��ل التعايش حتت س��قف
العملية الدميقراطية .ورمبا بدا س��تيبان متفائالً
ومتحمسا ً للتجربة التونسية ،وله احلق في ذلك،
لكن املس��ألة لم تكن بالدرجة نفسها من السالسة
واألريحي��ة ،ففضالً عن التوترات داخل حزب نداء
تون��س ،الت��ي ت��كاد أن تطيحه ،ف��إن العالقة بني

بقلم :خليل العناني
العلمانيني واإلسالميني ال تزال متوترة ،ويبدو أن
إرث ع��دم الثقة من أيام زي��ن العابدين بن علي ال
يزال موج��ودا ً ومؤثرا ً في تص��ورات هذه النخب.
وقد ش��هدنا في الفترة املاضية اشتداد التوتر بني
الطرف�ين ،وتبادلهما االتهامات بش��أن عدم التزام
قواعد الدميقراطية ،والعمل على تقويضها .كذلك
ج��اءت أخبار التخطيط حملاول ٍة انقالبية ،يقودها
وزي��ر الداخلية املقال ،لطفي براه��م ،كي تزيد من
ش��كوك الت��زام قواع��د الدميقراطي��ة ف��ي تونس،
ويزيد من مخاوف إطاحتها من خالل دعم إقليمي
من قوى الثورة املضادة.
درس س��تيبان مناذج االنتق��ال الدميقراطي
في أمي��ركا الالتيني��ة وجنوب أوروب��ا ،وكان من
أوائ��ل الذي��ن قدم��وا نق��دا ً منهجي��ا ً رصين��ا ً لهذه
النم��اذج ،وذل��ك م��ن خ�لال كتابات��ه ومؤلفات��ه
إبّ��ان عقد التس��عينات م��ن القرن املاض��ي .وهو
م��ا يجعل��ه م��ن أه��م علم��اء السياس��ة املقارنة،
خصوص��ا ً في مج��ال االنتق��ال الدميقراط��ي ،لذا
فإن كتابه اجلديد ،الذي لم يش��هد صدوره ،حيث
توف��ي أواخر أيلول املاضي ،ميثل محاولة جديدة
إلثبات جناعة الدميقراطية وس��يل ًة حلل الصراع
السياسي بطريقة س��لمية ،ولكن أحيانا ً «ال تأتي
الرياح مبا تشتهيه السفن»}.

كذلك فإن قوى املقاومة واملمانعة في حالة نهوض وتقدم.
ً
ث��م هنالك عامالن يج��ب أن يؤخذا بعني االعتبار ،يتمث�لان :أوال بوضع
الع��د ّو وجيش��ه بنيوي��اً ،وقادة ،وه��و باجتاه التخبط والفش��ل :الفش��ل في
أرب��ع ح��روب 2006 :و 2009/2008و 2012و ،2014وفش��ل في مواجهة
مسيرة العودة ،والفشل في التصعيد العسكري األخير في قطاع غزة .وثانيا ً
التح�� ّوالت الكب��رى التي أخ��ذت تتزايد في مواق��ف الرأي الع��ام العاملي ضد
الكي��ان الصهيوني وسياس��اته وارتكاباته ،األمر الذي س��يؤثر في اجلاليات
اليهودية في أمريكا وأوروبا س��لبياً ،ما س��يدفعها إل��ى الضغط على حكومة
ننت ياهو للتراجع أمام انتفاضة الش��عب الفلس��طيني وهدفيها العادلني في
نظر العالم كله الذي يعتبر االحتالل غير شرعي واالستيطان جرمية حرب.
إن اندالع انتفاضة ش��عبية شاملة وسلمية في الضفة الغربية والقدس
وقط��اع غ��زة ،وألش��هُر وبتصمي��م ال يل�ين ،أمر ال حتتمل��ه األوض��اع الدولية
والعربية والرأي العام العاملي.
من هنا يتوجب أن تتش��كل قناعة فلس��طينية أوال ً بإمكان حتقيق َ
هدفي
دحر االحتالل وتفكيك املس��توطنات من الق��دس والضفة الغربية ،وبال قيد أو
ش��رط ،وبال أية إضافة مثل طرح موضوع الدولة الفلس��طينية؛ ألن موضوع
الدول��ة يعني الدخول في حل للقضية الفلس��طينية وس��يفرض عليها تعيني
حدودها ،وستتطلب حش��د االعترافات بها ،وإلى ما هنالك من إشكاالت ،فيما
حص��ر املوضوع َ
بهدفي دح��ر االحتالل وتفكيك املس��توطنات ال يتطلب إقناع
أحد بعدالتهما ،وال يس��مح أن يطلب ش��يء في املقابل ،فاالحتالل ال يجوز أن
ُيكافأ ،وال االس��تيطان أن ُيكافأ .طبعا ً ه��ذان الهدفان يتبعهما فوراً :إطالق كل
األسرى وفك حصار القطاع.
وبكلم��ة ،إن الك��رة في ملع��ب فصائل املقاوم��ة ،كما في ملعب الس��لطة
للتخلي عن التنسيق األمني الذي يحمي االحتالل واالستيطان .وهنا ال بد من
صحوة فتحاوية لتكتمل وحدة الصف الفلسطيني}.

األردن ..ال «ال»
وال «نعم» لصفقة القرن
بقلم :عبد الله املجالي
يعتقد البعض أن األردن ال يستطيع أن يقول «ال» لصفقة
القرن التي تعدّها إدارة ترامب لتصفية القضية الفلس��طينية،
ويعتق��د آخ��رون أن��ه في املقاب��ل ف��إن األردن ال يس��تطيع أن
يقول «نع��م» لصفقة تؤدي إلى تصفية القضية الفلس��طينية
دون حصول الفلس��طينيني على حقوقهم حسب قرارات األمم
املتحدة.
يب��دو أن املوق��ف األردن��ي الفعلي الي��وم ه��و :ال «ال» وال
«نعم» لصفقة القرن.
حاول��ت الصحافة اإلس��رائيلية كعادته��ا أن توحي بأن
األردن قب��ل صفق��ة الق��رن ،وه��ي لألس��ف تس��تثمر ضع��ف
الصحاف��ة األردني��ة ،وش��ح املعلوم��ات ،وض��نّ املس��ؤولني
مبعلوماتهم عن الصحفيني احملليني ،كما تستثمر ضعف ثقة
األردنيني بوسائل إعالمهم.
لكن الواقع حتى اآلن يشير إلى أن «طبخة» صفقة القرن
لم تستو بعد ،وهذا ما بدا واضحا ً حني تهرب الرئيس ترامب،
لدى لقائه امللك عبد الله الثاني في البيت األبيض ،من س��ؤال
الصحفي�ين ل��ه :متى تتوقع��ون إط�لاق خطتكم للس�لام في
الش��رق األوس��ط؟ حيث كان رده« :أس��تطيع الق��ول فقط إن
جاللته (امللك عبد الله) يعرف أننا نقوم بعمل جيد في الشرق
األوسط .مت إحراز الكثير من التقدم في الشرق األوسط».
فحني يته��رب املته��ور واملتعجرف عن اإلجاب��ة ،فأغلب
الظن أنه ال موعد مح��ددا ً فعالً إلعالن صفقة القرن ،وإال ص ّرح
ترامب عن ذلك أو ملّح على األقل.
األردن ل��ن يقول «ال» لصفقة القرن ،فه��و ال يريد مواجهة
مع اإلدارة األمريكية ،ويدرك أنه سيخس��ر أي مواجهة من هذا
الن��وع ،كذلك فإن��ه ليس معنيا ً بأن يك��ون أول من يقول «ال»،
فالفلسطينيون ممثلني بالسلطة والرئيس عباس كفوه مؤونة
حت��دي اإلدارة األمريكي��ة بقول «ال» .وعلي��ه ،فعلى األردن أن
يعمل على تصليب املوقف الفلسطيني الرافض صفقة القرن،
حت��ى لو من حت��ت الطاول��ة ،وأن يرفض أي إغ��راءات لدفعه
للضغط على اجلانب الفلسطيني.
وبالتأكيد ،لن يك��ون األردن أول من يقول «نعم» لصفقة
الق��رن ،وهذه سياس��ة أردنية واضحة وثابت��ة منذ عهد امللك
احلس�ين الراحل ،حيث رفض األردن كاف��ة الضغوط لتوقيع
اتفاقية س�لام مع الكيان الصهيوني قبل الفلس��طينيني ،وهي
سياس��ة أصبحت أكثر وضوحا ً وثباتا ً في عهد امللك عبد الله
الثاني.
ف��ي الواقع ،ال يس��تطيع األردن حت ّمل تكلفة أن يكون أول
م��ن يقول «نع��م» لصفق��ة الق��رن ،فالصفقة مبا تس��رب منها
تعني ش��يئا ً واح��داً :تصفية القضي��ة الفلس��طينية وتصفية
مس��ألتي القدس والالجئني .والهاشميون بالذات لن يتحملوا
أن يكون��وا ه��م من يدفع كلف��ة الصفقة على حس��اب مكانتهم
الدينية والتاريخية}.
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جولة كوشنر و«صفقة القرن»
هل ث ّمة «صفقة» حق ًا؟
اختت��م وف��د أميرك��ي ،برئاس��ة جاريد كوش��نر،
صهر الرئيس دونالد ترامب ومستش��اره ،وجيس��ون
غرينبالت ،املبعوث األميركي للس�لام ملنطقة الش��رق
األوس��ط ،جول�� ًة دبلوماس��ية ش��ملت أرب��ع دول
عربي��ة :األردن ،والس��عودية ،ومص��ر ،وقط��ر إضافة
إل��ى إس��رائيل .وكان اله��دف األساس��ي لها تس��ويق
خط��ة اإلدارة األميركية «للس�لام» بني الفلس��طينيني
واإلس��رائيليني ،والت��ي بات��ت ُتع��رف إعالميا ً باس��م
«صفق��ة الق��رن» ،وه��ي تس��مي ٌة مقص��ود ٌة لتس��ويق
قناع��ات وأف��كار إس��رائيلية قدمية بوصفه��ا اقتراحا ً
جديدا ً لصفقة تاريخية.

أركان «صفقة القرن»

م��ع أن اإلدارة األميركي��ة لم تكش��ف رس��ميا ً عن
تفاصيل اخلطة التي تر ّوجه��ا ،وتضع تفاصيلها منذ
م��دة إلنهاء الص��راع الفلس��طيني  -اإلس��رائيلي ،فإن
التس��ريبات التي بلغت وسائل إعالم عربية وأجنبية
عدي��دة تعط��ي ص��ورة تقريبي��ة ع��ن ماهي��ة الطرح
األميركي ،والغايات التي يسعى إلى حتقيقها.
تق��وم اخلط��ة على تطبي��ع العالق��ات العربية -
اإلس��رائيلية ش��رطا ً لتهمي��ش القضية الفلس��طينية،
ولي��س حلها بوصفه��ا قضية وطنية ،وم��ن ثم قضية
سياسية .وهي تدعو التهميش حالً؛ ألنه ح ٌل ملشكالت
إسرائيل بالتخلي عن قضية فلسطني .ويأتي ذلك كله
من خالل إنش��اء مناخ سياسي إقليمي مالئم لعالقات

عربية  -إس��رائيلية ،يس��توعب اجلانب الفلسطيني،
وميارس الضغط الالزم عليه ،لقبول الطرح األميركي
ال��ذي ير ّكز عل��ى التعاون والتكام��ل االقتصادي ،عبر
حزمة من املزايا االقتصادية واالس��تثمارات األميركية
واخلليجي��ة ،مع جتاه��ل أركان القضية الفلس��طينية
كأنها غير قائمة ،وتناس��ي جوهر الصراع األساس��ي،
وهو االحتالل اإلس��رائيلي ،وتهميش حقوق الش��عب
الفلس��طيني ف��ي الع��ودة وإقام��ة دول��ة فلس��طينية
مستقلة ،عاصمتها القدس.
ب��دأ تنفي��ذ اخلط��ة التي تق��وم عل��ى التخلي عن
قضايا الوضع النهائي (وهي القدس ،واملستوطنات،
واحل��دود ،والالجئ�ين ،واملي��اه) مس��بقاً ،وم��ن دون
مفاوضات ،بإخراج القدس من دائرة التفاوض؛ وذلك
عندما اعترفت إدارة ترامب ،في  6كانون األول ،2017
بالق��دس عاصم��ة لدول��ة االحت�لال ،ونق��ل الس��فارة
األميركي��ة إليه��ا من ت��ل أبيب ف��ي الذكرى الس��بعني
إلعالن قيام إسرائيل.
وب��دال ً م��ن الس��عي إلى إحي��اء املفاوض��ات وفق
املرجعي��ات الدولي��ة املعروفة ،وف��ي مقدمتها قرارات
األمم املتح��دة املتصلة ب��األرض وامل��وارد والالجئني،
ترك��ز اخلطة على «الس�لام االقتص��ادي» ،باعتباره
مدخالً إلنهاء الصراع .وقد أش��ار كوش��نر إلى ذلك في
مقابل��ة صحفي��ة؛ إذ ق��ال إن خط��ة اإلدارة األميركي��ة
تش��مل تأس��يس مش��اريع اس��تثمارية كب��رى ف��ي
البنية التحتية احلديثة ،والتدري��ب املهني والتحفيز

االقتص��ادي للفلس��طينيني ،ول��ن يقتص��ر ذل��ك عل��ى
األراض��ي الفلس��طينية فحس��ب ،بل سيش��مل األردن
ومص��ر أيض��ا ً (صحيف��ة الق��دس ،)2018/6/24
وتع ّد هذه من أفكار شمعون بيريز وغيره من الزعماء
اإلسرائيليني الذين رأوا أن التطبيع العربي مع إسرائيل
كفي ٌل باختف��اء القضية الفلس��طينية ،وتبقى القضايا
املعيشية احلياتية .في املقابل ،يحصل الفلسطينيون
عل��ى مجموع�� ٍة م��ن املن��ح واملس��اعدات املالي��ة التي
تدفعه��ا دول اخلليج العربية ،وتصل قيمتها إلى نحو
ملي��ار دوالر ،الس��تثمارها ف��ي قط��اع غزة ،وتوس��يع
اإلش��راف على املقدس��ات اإلسالمية واملس��يحية إلى
دول خليجي��ة (هآرت��س  ،)2018/6/26به��دف
تقليص الدور األردني في القدس.

بيئة إقليمية لتمرير «الصفقة»

يسعى احلراك الدبلوماس��ي األميركي للحصول

عل��ى دعم ال��دول العربية املتح ّمس��ة لنس��ج عالقات
قوي��ة بإس��رائيل ،م��ن زاوي��ة التق��اء املصال��ح عل��ى
مواجه��ة التهديد ال��ذي متثله إيران؛ إذ ش��ملت جولة
الوف��د األميرك��ي دوال ً فاعلة ف��ي اإلقليم ،ف��ي مقدمتها
السعودية ومصر ،طالبا ً مساعدتها للتأثير في موقف
السلطة الوطنية الفلسطينية الرافض هذه «الصفقة».
ول��م يخ��ف كوش��نر ،ع��دم ارتياح��ه ملوقف الس��لطة
الفلس��طينية من اخلط��ة األميركية ،مح��ذرا ً إياها من
نش��ر ه��ذه اخلطة على امل�لأ ،وذلك في إط��ار ابتزازها
كأنها المبالية مبعاناة الفلسطينيني ،والضغط عليها
وإظهاره��ا في موقف رافض الس�لام ،واملعرقل جهود
إنهاء األوضاع األمنية واإلنسانية في قطاع غزة.
وقد أش��ار البي��ان املش��ترك الذي صدر ع��ن لقاء
كوشنر ورئيس حكومة االحتالل اإلسرائيلي ،بنيامني
نتنياه��و ،إل��ى األوض��اع الصعب��ة ف��ي قط��اع غ��زة،

ماذا لو خسر أردوغان؟!
بقلم :جمال عبد الستار

اتحاد
علماء
المسلمين
يناشد
العالم
إنقاذ درعا

أع��رب األمني العام لالحت��اد العاملي لعلماء املس��لمني الش��يخ علي القره
داغي عن أس��فه جتاه ما يحدث في درعا ،مطالبا ً بإقرار برنامج عملي يضمنه
املجتمع الدولي إليجاد حل لألزمة الس��ورية .كما طالب الدول الضامنة للهدنة
باحترام التزاماتها.
وفي بيان نش��ره يوم الس��بت ،قال القره داغي إن االحتاد العاملي لعلماء
املس��لمني يتابع م��ا يحدث في س��وريا بصورة عام��ة ،وما يح��دث في جنوب
سوريا بصورة خاصة ،من شن لهجمات النظام ومن يعاونه ،وما ترتب عليها
من قتل للمدنيني وتدمير للمباني وتهجير لعشرات اآلالف من املدنيني.
وأضاف أن االحتاد العاملي يندّد بش��دة بالهجمات «الوحشية» ضد درعا
التي تصل إلى جرائم حرب وجرائم ضد اإلنس��انية ،حيث تستعمل فيها جميع
أنواع األسلحة دون متييز بني املدنيني وغيرهم.
وطال��ب البي��ان األمم املتح��دة والدول اإلس�لامية والعربي��ة بإيقاف هذه
احل��رب ،وبإيج��اد ح��ل يحقق للش��عب الس��وري كرامت��ه وحقوق��ه من خالل
برنامج عملي يضمنه اجلميع.
وق��ال أيضاً« :أم��ام هذه املوج��ات من الن��زوح والهجرة القس��رية ،حيث
جتاوز عددهم  150ألف ش��خص ،نناشد جميع املنظمات اإلنسانية واخليرية
القي��ام بواجبها نحوهم ،والتعاون مع اململكة األردنية الهاش��مية لتوفير املالذ
اآلمن والعيش الكرمي».
واختتم البيان مبطالبة الدول الضامنة للهدنة باحترام التزاماتها ،وعدم
استغالل الظروف ملزيد من القتل والغطرسة ،حسب تعبيره}.

هروب اللص الشهير «رضوان فايد»
بمروحية من سجنه في باريس
ّ

قالت السلطات الفرنسية إن اللص الشهير رضوان
فاي��د ه��رب من س��جنه في العاصم��ة باري��س على منت
طائرة مروحية.
واس��تطاع فايد الهرب مبس��اعدة ثالثة م��ن أعوانه
مدججني بالس�لاح هبط��وا بطائرة مروحية في س��احة
السجن .وتوجهت املروحية إلى منطقة غونيس القريبة
من السجن وعثرت عليها الشرطة احمللية.
وفايد من بني املجرمني املعروفني في فرنس��ا ،وكان
يقض��ي عقوبة الس��جن إلدانته بارتكاب ع��دد من جرائم
السطو املسلح.
وكتب فاي��د في ع��ام  2009كتابا ً يتح��دث فيه عن
جترب��ة نش��أته في ضواحي تتفش��ى فيه��ا اجلرمية في
باريس وكيف احترف اجلرمية.
وكان ق��د زع��م أنه ت��رك اجلرمية ،غير أن الش��رطة
الفرنس��ية تعتق��د أن فايد هو العقل املدبر حلادث س��طو
وحكم عليه
ارتكب عام  2010أس��فر عن مقتل ش��رطيةُ ،

في اجلرمية في شهر نيسان املاضي.
ً
وحك��م على فاي��د بعقوبة الس��جن  25عام��ا وكان
ُ
يقضي عقوبته في سجن في منطقة «ريو» في «سني إيه
مارن».
وليس��ت هذه املرة األولى التي يه��رب فيها فايد من
الس��جن ،إذ س��بق وهرب عام  2013بع��د أقل من نصف
س��اعة من وصوله إلى س��جن «س��يكيدين» في شمالي
فرنس��ا خ��ارج مدين��ة ليل ،واحتج��ز أربعة م��ن حراس
وفج��ر عددا ً م��ن أبواب
الس��جن رهائ��ن كدروع بش��رية ّ
السجن ،واستطاعت الشرطة اعتقاله بعد ستة أسابيع.
وكان فاي��د وأعوان��ه قد هربوا من س��احة الس��جن
على منت مروحية دون إصاب��ة أحد ،وفقا ً ملا أعلنه موقع
«يوروب  »1اإلخباري الفرنسي.
واس��تطاع املس��لحون اصطحاب السجني من غرفة
الزي��ارة قب��ل هروبهم ج��واً ،وفقا ً ملصادر أمني��ة نقالً عن
وكالة رويترز لألنباء}.

ل��و ُق��دِّر ألردوغان الهزمي��ة في تل��ك االنتخابات لتغيرت جميع احلس��ابات في املنطقة؛ س��واء
الدول أو املؤسسات أو التيارات أو الرموز أو األفراد ،وكذا القنوات واملؤسسات اإلعالمية والتعليمية،
والفكرية والبحثية وغيرها ،بل وتغيرت املعادلة السياس��ية في املنطقة بأس��رها ملصلحة املفسدين
والطغ��اة وأكابر املجرمني في املنطقة والعالم ،ولكان النقاش الي��وم منص ّبا ً على الوجهة التي ميكن
الرحيل إليها ،والوطن الذي يرضى باس��تقبال التائه�ين ،وترتيبات احلياة ،ولقمة العيش ،وظروف
األُسر ووثائق السفر ،ومشاكل ال تحُ صى عداً ،وال ُتتص ّور خطراً.
فإذا كان الله تعالى قد س��لّم اليوم من هذا املصير فماذا عس��انا أن نفعل في الغد؟ ماذا عس��انا
نفع��ل إن خط��ف األج�� ُل أردوغان ،أو حت��ى إن طال بن��ا الزمان حتى نهاي��ة تلك الوالي��ة ،أو تغيرت
األحوال بأي ظرف أو حادث؟
صنع رؤية علميّة لتحرير شعوبنا ،أو صياغة
أما آن لنا أن نبحث عن آلية الستنقاذ أوطاننا ،أو ُ
ملخ��رج تتبناه املؤسس��ات والكيانات والقي��ادات والرموز لتخليص ش��عوبنا من العدوان الغاش��م
واالستعباد اآلثم!!
أما آن لنا أن ندع اخلالفات ،ونترك املهاترات ،ونتعالى على املش��احنات لنتفرغ للبناء اجلديد،
ونساهم في صناعة احلياة كما أراد الله تعالى!!
الس��ب والش��تم والطعن في أنظمة الطغيان والفس��اد واالس��تبداد ال يكفي لتطهير البالد من
إن
ّ
رجسهم ،بل نحتاج إلى رؤية شاملة وعمل جاد لنفتح ألمتنا أبوابا ً ولشعوبنا مخرجاً.
إن جن��اح تركيا لن يحرر بالدنا من الطغاة؛ وإن كان س��يعطي للجمي��ع فرصة جديدة للتحرك
والفاعلي��ة والبن��اء ،ال يعلم مداها إال الل��ه .وإنّ أي تضيي��ع للوقت إمنا هو تضيي��ع لألمانة ،وإهدار
ملآس��ي القابعني خلف القضبان ،واملطاردين في كل مكان ،واملهاجرين الباحثني عن األمان ،واآلملني
في مس��تقبل يعودون فيه إلى األوط��ان ،ينتظرون حراك إخوانهم ،وفك��ر رموزهم ،وجناح إعالمهم،
وفالح قياداتهم.
فواج��ب الوقت عل��ى كل املفكري��ن والنابه�ين من جمي��ع األقطار املنكوب��ة بالفس��اد ،واملصابة
باالستبداد ،أن يتعاونوا لوضع آلية للخالص من نيران االستعباد واالستذالل ،و َلعمري إنها فرص ٌة
س��انح ٌة اليوم ،ال تدري ماذا في الغد ،فإن لم تكن املس��ارعة في اإلجناز والنجاح فستكون املسارعة
إلى االنحدار واخلسران.
وواجب الوقت على األفراد واملؤسسات أن تقفز قفزاتٍ نوعي ًة لتحقق جناحاتٍ أفضل ،واجنازاتٍ
أشمل ،وأن تعمِّق وجودها في املجتمع التركي ،وأن توسع عالقاتها اخلارجية لتتحول إلى منصات
عاملية تؤثر في املجتمع ،وتصنع األجيال ،وتبني األفكار ،وتنشر الوعي ،لتكون بحق مؤسسات بناء
وارتقاء.
ً
ً
إن الفرص ال تتكرر كثيرا ،وإن س�نن الله ال حتابي أحدا ،وإن فوز أردوغان وحزبه نعمة من الله
تعال��ى على الثورات العربية ،وش��كر ه��ذه النعمة يتمثل ف��ي انطالقة فتيّة نح��و صناعة جناحاتٍ
حقيقي��ة ،وقفزاتٍ نحو اإلجناز نوعية ،وفت��ح اآلفاق ألجيال جديدة من املبدعني وامللهمني والنابهني،
ليحرثوا أرض الفساد ،ويغرسوا أرض األمل بفكر رائدٍ ،وهم ٍة عالية ،ورؤي ٍة ثاقبة.
إن البكاء على األطالل لن ُيطعم جائعاً ،واالنشغا َل فقط بخطط الفساد لن ُيحقق نصراً ،واإلسراف
في حكاية أنواع املظالم لن يجدي نفعاً ،إمنا وفقط العمل البناء في املجال العلمي ،وحتقق الكفايات
ف��ي اجلانب االقتصادي ،والوص��ول إلى الريادة في اجلانب اإلعالم��ي ،وحماية األجيال في اجلانب
القيمي ،وصناعة الكوادر والرموز في اجلانب السياس��ي واإلداري ،واستش��راف املستقبل ومراجعة
الثوابت واملتغيرات في اجلانب الشرعي ،والتعاون اجلاد والبناء في العمل األممي.
هذا ما سيجعل للفرصة قيمة ،ولألجيال أمالً ،وللمكروبني مخرجاً ،وللعلماء أثراً ،فإن فعلنا ذلك
فه��و املراد واملأمول ،وإن ضيعنا فدين الل��ه بدوننا منتص ٌر ،ورايته بغيرن��ا مرتفع ٌة ،وكلمته بوعده
باقي ٌة إلى يوم القيامة ،ونوره بجالله ال ينطفئ أبداً.
َ
َس َت ْبد ِْل َق ْوما ً َغ ْي َر ُك ْم ُث َّم لاَ َي ُكو ُنوا أ ْم َثا َل ُكم< سورة محمد}.
قال تعالىَ > :وإ ِن َت َت َو َّل ْوا ي ْ
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األمـان  -العــدد
بصفتها وس��يلة للضغط على الس��لطة الفلسطينية،
وحتميلها مسؤولية استمرارها ،إن ظلت على رفضها
اخلطة ..وقد رفض��ت إدارة ترامب تس��ديد التزاماتها
الس��نوية ( 350مليون دوالر) لوكالة غوث وتشغيل
الالجئني الفلس��طينيني (أونروا)؛ ما كان له بالغ األثر
في زيادة معاناة أكثر من مليون الجئ فلس��طيني في
قطاع غزة ،بسبب توقف خدمات املساعدات الشهرية
التي تقدمها لهم الوكالة.
عربي��اً ،أعلنت مصر والس��عودية اللت��ان زارهما
كوشنر ،فضالً عن دولة اإلمارات ،تأييدها اجلهود التي
يبذلها املس��ؤول األميركي حلل الصراع الفلسطيني -
اإلس��رائيلي ودعمها اخلطة ،بغ��ض النظر عن موقف
الس��لطة الفلس��طينية املص ّرة على رفض لقاء كوشنر
وغرينب�لات ..وقد ج��اء ه��ذا التأييد مغلف��ا ً بعبارات
عام��ة ،م��ن قبيل دع��م «اجله��ود واملب��ادرات الدولية
الرامي��ة للتوص��ل إلى تس��وية عادلة وش��املة ،على
أس��اس حل الدولتني ( )...مع إعالن القدس الشرقية
عاصمة لدولة فلس��طني» ،بحس��ب البيان الذي صدر
ف��ي القاه��رة بعد لق��اء الرئي��س املصري عب��د الفتاح
السيس��ي وكوش��نر وغرينب�لات .وال يس��تقيم ه��ذا
املوق��ف ،في ظل خطة كوش��نر التي ت��ؤدي عمليا ً إلى
احتف��اظ إس��رائيل بأكث��ر مس��احة الضف��ة الغربي��ة
احملتل��ة ،وإعالن الق��دس املوحدة عاصمة إلس��رائيل
بع��د نزع صف��ة االحتالل عن ش��طرها الش��رقي .ومن
ث ّم ،ال يبقى للفلس��طينيني س��وى ما يض��م التجمعات
الس��كانية الفلس��طينية الكب��رى ،وبذل��ك تتخل��ص
إس��رائيل م��ن مراك��ز الكثافة الس��كانية الفلس��طينية
العالي��ة في مقاب��ل احتفاظها بأكبر ج��زء من األرض.
أ ّما غزة ،فيج��ري حتويل قضيتها إلى قضية خدمات،
والتعام��ل معها قضي ًة إنس��اني ًة وإغاثي ًة تتولى دول
اخللي��ج العربي��ة الغني��ة تزويده��ا مبا حتت��اج إليه
من مش��اريع ماء وكهرباء وبنية حتتي��ة وغيرها مما
يلزم لتخفيف معاناة الس��كان ،ومن��ع انهيار الوضع
اإلنساني ،وذلك حتت رقابة إسرائيلية.
واألرج��ح أن الدول العربية الت��ي أعلنت تأييدها
«صفق��ة القرن» التي تش��رعن االحتالل اإلس��رائيلي،
وتأخ��ذ من الفلس��طينيني جميع حقوقهم املش��روعة،
املنص��وص عليه��ا ف��ي الق��رارات والقوان�ين الدولية
مقابل منافع وامتيازات اقتصادية ،ستتحول إلى أداة
أميركية مهمة في الضغط على الس��لطة الفلسطينية،
وعلى حركة املقاومة اإلس�لامية (حم��اس) في قطاع
غ��زة ،لقبول ش��روط «الصفق��ة» واالنخراط املباش��ر
فيها ،وإقن��اع األردن املتردّد ال��ذي يتعرض لضغوط
اقتصادية وسياسية مرتبطة مبوقفه من القدس ،وما
يتصل بالوصاية التاريخية على املقدسات اإلسالمية
ُ
احلراك
واملس��يحية في املدينة ..وقد عكس ه��ذا األمر
الدبلوماسي الذي ش��هدته ع ّمان أخيرا عندما زار ننت
ياهو ع ّم��ان ،والتقى امللك عبد الله الثاني قبل يوم من
وصول كوش��نر إلى املنطقة .وأش��ار البي��ان األردني،
عقب الزي��ارة ،إلى «ح��ل الدولتني» ،وإقرار إس��رائيل
بوصاية األردن على املقدسات اإلسالمية واملسيحية..
كما توج��ه امللك عبد الله ف��ي  25حزيران  ،2018أي
بع��د مغ��ادرة الوف��د األميرك��ي املنطقة مباش��رة ،إلى
واش��نطن للق��اء الرئي��س األميرك��ي ،ومناقش��ة خطة
السالم املزعومة..

خامتة

عرفت القضية الفلس��طينية ،من��ذ القرن املاضي،
مش��اريع وخطط تس��وية عدي��دة ،طرحته��ا اإلدارات
األميركي��ة املتعاقب��ة وغيره��ا ،لك��ن خط��ة الس�لام
األميركي��ة ،أو م��ا تس�� ّمى «صفق��ة الق��رن» الت��ي هي
«خطة الس�لام األميركية التي ير ّوجها ثالثي كوش��نر
وغرينب�لات وديفي��د فريدم��ان ،إنها أقرب إل��ى رؤية
اليمني اإلس��رائيلي للتسوية السياسية ،بإمالء وجهة
النظ��ر اإلس��رائيلية القدمي��ة على الع��رب ،وجوهرها
«السالم االقتصادي» من خالل مجموعة من احملفزات
االقتصادية .واجلديد في هذه اخلطة هو إس��هام دول
خليجي��ة في دف��ع تكلفة هذا الس�لام ال��ذي يقود إلى
دمج إس��رائيل ف��ي املنطقة ،وتطبي��ع العالقات معها،
ف��ي ظل جتاه�� ٍل كام�� ٍل للحقوق السياس��ية للش��عب
الفلسطيني ،وااللتفاف على جوهر الصراع األساسي،
وهو االحتالل اإلس��رائيلي لألرض الفلس��طينية .لكن
ه��ذه اخلط��ة لن ُيكت��ب له��ا النج��اح ،م��ا دام املوقف
الفلس��طيني ثابت��ا ً في رفضه له��ا ،ومدعوم��ا ً بالرأي
العام العربي والعاملي ،ومقاوما ً للضغوط الس��اعية
إلى احلص��ول على موافقت��ه عليها ،فمن غي��ر موافق ٍة
فلس��طيني ٍة ،لن يكت��ب ألي خطة النج��اح؛ إذ ال ب ّد من
إقرار أصحاب احلق األصلي�ين وموافقتهم ،وهذا فقط
ما يعطي أي اتفاق شرعية التنفيذ.
املركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات
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رجال صدقوا..

إبراهيم شهاب
إلى الرفيق األعلى
انتق��ل إل��ى رحمة رب��ه تعالى مس��اء االثنني املاض��ي األخ احلاج
إبراهيم شهاب ،عن عمر جتاوز التسعني.
واملعروف أن إبراهيم ش��هاب من مواليد بي��روت عام  ،1926بدأ
أداءه اإلسالمي الدعوي مع جماعة عباد الرحمن ،وتع ّرف خالل فترة
اخلمسينات من القرن املاضي على نخبة من رجال الدعوة اإلسالمية،
سوريني ومصر ّيني وعراقيني وفلسطينيني ،بعد االنقالبات العسكرية
التي انتشرت في العالم العربي.
وفي مطلع الس��تينات ،عمل إبراهيم ش��هاب في نطاق «اجلماعة
اإلس�لامية» ،وكان متجره لبيع األلبس��ة في ش��ارع احلمراء ،ومنزله
ف��ي منطق��ة رم��ل الظريف ف��ي بي��روت ،مرك��زا ً لتج ّم��ع الوافدين إلى
بيروت ،ال س��يما طالب الدراس��ات العليا من كل أنح��اء العالم ،الذين
كانوا يتابعون دراس��اتهم في اجلامع��ة األميركية .ووصل به العطاء
أن خص��ص جناح��ا ً واس��عا ً م��ن داره الس��تضافة رج��االت احلرك��ة
اإلسالمية ،في وقت كان فيه هذا النشاط محظورا ً ومراقبا ً من األجهزة
األمنية الواقعة حتت الوصاية املصرية حينا ً والسورية حينا ً آخر.
حف��ظ إبراهيم ش��هاب القرآن الك��رمي عن ظهر قل��ب ،وكان يتلقى
علومه الش��رعية على الش��يخ س��عدي ياس�ين رحمه الله ،حني كان
يلتقي مع اخوانه في منزل الش��يخ بعد ص�لاة الفجر ،كما تلقى علوم

التالوة على الشيخ عبد السالم سالم رحمهما الله.
كان الوحي��د ب�ين اخوان��ه ال��ذي ميتل��ك س��يارة ،فكان يس��تقبل
القادمني عبر املطار ويودّعهم ،وكان ينقل بسيارته مجالت« :املجتمع»
و«الشهاب» وصوال ً إلى مجلة «األمان» ،من املطبعة الى مكتب املجلة،
ثم الى البريد املركزي وقسم الشحن باملطار.
عمل في مراحل حياته األخيرة
إمام��ا ً وخطيب��ا ً ملس��جد احلم��راء
ف��ي بيروت ،ال��ى أن أقع��ده املرض
وتقدّم��ه ف��ي الس��ن ،ف��كان يلت��زم
منزله في مصي��ف بحمدون صيفاً،
وفي بيروت ش��تاءً ،يس��تقبل الذين
يطلب��ون دع��اءه ويس��تمتعون
بتالوته للقرآن الكرمي.
تغ ّمد الله الفقيد بواسع رحمته،
وأسكنه فس��يح جنانه ،وجزاه الله
م��ع أس��رته (زوج��ه وأوالده) ع��ن
اإلس�لام واملس��لمني كل خير ..وإنا
لله وإنا إليه راجعون.
إبراهيم...

روحاني :التصريحات األمريكية بوقف صادرات
النفط اإليراني ال يمكن تنفيذها
اعتب��ر الرئي��س اإليران��ي حس��ن روحان��ي ،أن
تصريح��ات املس��ؤولني األمريكي�ين عن وق��ف صادرات
النف��ط اإليراني إل��ى الصفر «ثرث��رة ،وال ميك��ن تطبيقها
أبداً».
ج��اء ذلك ف��ي مؤمت��ر صحفي مش��ترك م��ع نظيره
السویسري «آالن بيرس��يه» ،عقب لقائهما في العاصمة
بيرن الیوم الثالثاء.
وأش��ار روحان��ي إل��ى أن الوالي��ات املتح��دة ترغب
ف��ي ف��رض إمالءاتها عل��ى ال��دول األخرى .وش��دد على
أن التصريح��ات األمريكي��ة «انتهاك للقوان�ین والقواعد
الدولیة في مجال الطاقة والتجارة».
وجدد روحاني تأكيده التزام بالده باالتفاق النووي
طاملا یتم ضمان مصاحلها.
وتنت��ج إي��ران نح��و  3.8مالي�ين برميل م��ن النفط
اخلام يومياً ،وصادرات بـ  2.3مليون برميل يوميا.
في أي��ار املاض��ي ،أعلن الرئي��س األمريك��ي دونالد
ترام��ب االنس��حاب م��ن االتف��اق ال��ذي يقيّ��د البرنام��ج
الن��ووي اإليران��ي ف��ي االس��تخدامات الس��لمية ،مقاب��ل
رف��ع العقوب��ات الغربي��ة عنها .كم��ا أعلن ترام��ب إعادة
العم��ل بالعقوب��ات االقتصادية على طهران والش��ركات
والكيانات التي تتعامل معها.
وعق��ب االنس��حاب األمريكي م��ن االتف��اق النووي،
أعلنت الس��عودية أنها مس��تعدة لس��د النق��ص املتوقع
في إم��دادات النفط العاملية ،ج��راء العقوبات املرتقب أن
تفرضها واش��نطن على طهران ،ثالث أكبر منتجي النفط
في «أوبك».
وأعل��ن ترام��ب على حس��ابه ف��ي «تويتر» الس��بت

املاضي ،أن العاهل الس��عودي س��لمان ب��ن عبد العزيز،
واف��ق في اتصال هاتفي على زيادة حجم اإلنتاج النفطي
للمملك��ة مبليوني برمي��ل ،لتعويض اخلس��ائر الناجمة
عن االضطرابات في فنزويال وإيران.
وعقب ذلك ،صرح مندوب إيران لدى «أوبك» حسني
أردبيلي ،أن هذه املناش��دة هي مبثاب��ة مطالبة للرياض
باالنسحاب من منظمة الدول املصدرة للنفط «أوبك»}.

أعمال شغب ترافق احتجاجات ليلية في غرب إيران
أكدت وس��ائل إعالم إيرانية رسمية وقوع أعمال شغب أثناء مظاهرات احتجاجية على تلوث مياه
الشرب جنوب غرب البالد ،وذلك لليلة الثانية على التوالي.
وأف��ادت وكال��ة «إرنا» اإليرانية الرس��مية بأن احملتجني ف��ي مدينة عبادان مبحافظة خوزس��تان
رش��قوا باحلجارة عناصر األمن وأضرموا النيران في سيارة .وذكرت الوكالة أن الشرطة أغلقت الطرق
احمليطة مبنطقة االحتجاج ،مضيفة أن «الوضع حتت السيطرة اآلن».
وتظهر تس��جيالت منش��ورة على مواقع التواص��ل االجتماعي جتمعا ً للمتظاهري��ن ،وهم يهتفون
بش��عارات معارض��ة للحكوم��ة،
بينم��ا يتح��دث نش��طاء ع��ن
مسيرات مماثلة نظمت في غيرها
م��ن م��دن احملافظة ،مبا ف��ي ذلك
مركزها األحواز.
وسجلت أعمال شغب مماثلة
ف��ي مدين��ة خ ّرمش��هر ،ونش��رت
في وس��ائل إع�لام مقاط��ع فيديو
تظهر حلظ��ة إطالق عناصر األمن
النيران باجتاه املتظاهرين}.
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األمان الثقافي
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«فلسطينيو الخارج» يح ّذرون من التبعات السياسية لـ«صفقة القرن»
عق��دت الهيئ��ة العام��ة للمؤمت��ر الش��عبي
لفلس��طينيي اخل��ارج اجتماعه��ا الثان��ي ف��ي مدينة
اس��طنبول يوم��ي  29و 30حزي��ران ،حت��ت ش��عار
«القدس عاصمتنا والعودة مسيرتنا».
وأق��رت الهيئ��ة تقرير األمان��ة العام��ة والتقرير
املالي والنظام األساسي واخلطة االستراتيجية ،كما
ناقش��ت املش��اريع املقدمة من أعضاء الهيئة العامة
وأحالتها إلى اللجان املختصة.
وانطل��ق مؤمتر فلس��طينيي اخلارج م��ن مدينة
إسطنبول التركية في ش��باط  ،2017وهو يتخذ من
العاصم��ة اللبنانية بيروت مقرا ً ل��ه .ويهدف املؤمتر
إل��ى إط�لاق ح��راك ش��عبي ،لتكري��س دور حقيق��ي
وفاعل لفلس��طينيي اخلارج في قضيته��م ،والتركيز
على الثوابت الوطني��ة التي حتقق التوافق بني كافة
الشعب الفلسطيني.
وتتجاوز أعداد فلس��طينيي اخلارج ستة ماليني
بحس��ب مصادر غير رس��مية ،معظمه��م الجئون في
األردن ولبن��ان وس��ورية ودول اخللي��ج ،ف��ي ح�ين
يعيش فيه آخرون بدول أوروبية والواليات املتحدة

ودول أخرى.
وحذر املؤمت��ر من املش��روع التصف��وي اجلديد
للقضية الفلس��طينية املسمى «صفقة القرن» ،ودعت

زيارة رئيس اللقاء الديمقراطي
النائب تيمور وليد جنبالط

الهيئة العامة للمؤمتر الشعبي لفلسطينيي اخلارج،
ف��ي نهاية فعاليات اجتماعها الثاني في إس��طنبول،
إلى رفع احلصار عن غزة ووقف عقوبات السلطة في

رام الل��هُ ،مدينة قمع حريات اجلماهير الفلس��طينية
والتضييق على حرية التعبير.
وأك��دت أن «مهم��ة تطوي��ر ال��دور لفلس��طينيي
اخلارج ومشاركتهم في القرار السياسي الفلسطيني
يج��ب أن يس��تند إلى إع��ادة هيكلة منظم��ة التحرير
الفلسطينية عن طريق انتخابات دميقراطية».
واعتبرت الهيئ��ة أن االجتم��اع األخير للمجلس
الوطن��ي الذي عُ ق��د في رام الل��ه «منق��وص التمثيل
والشرعية» ،مش��دّدة على أن مواجهة االستحقاقات
السياس��ية احلالي��ة يك��ون عب��ر تفعي��ل مخرج��ات
احل��وار الوطن��ي ،مبا فيه��ا تفعي��ل اإلط��ار القيادي
املوحد.
ّ
وطالب��ت الهيئة ف��ي بيانها اجلماهي��ر العربية
برف��ض التطبي��ع املتس��ارع م��ع االحتالل بأش��كاله
املختلف��ة والضغط عل��ى األطراف املطبِّع��ة أ ّيا ً كانت
«والتص�� ِدّي له��ذه االنزالق��ات املارق��ة م��ن االلت��زام
املبدئي املؤكد نحو فلسطني».
وح��ذرت م��ن مخاط��ر اس��تهداف وكال��ة غ��وث
وتش��غيل الالجئ�ين الفلس��طينيني «أون��روا»
وإضعافه��ا ،وم��ا يتض ّمن��ه م��ن مس��اس بقضي��ة
الالجئني الفلس��طينيني ،ومبا يتر ّتب عليه من زيادة
معاناة الشعب الفلسطيني ،مؤكدة ضرورة استمرار
الوكال��ة ف��ي القي��ام بواجباتها جتاه ش��عبنا؛ حتى
العودة إلى أرضه ودياره التي هُ جِّ ر منها}.

االستكبار الخليجي اإلماراتي
في اليمن
بقلم :بشير البكر

ضم��ن سلس��لة زياراته الرس��مية ق��ام وفد من
املكت��ب الطالب��ي ف��ي اجلماعة اإلس�لامية برئاس��ة
رئيس املكت��ب (جهاد مغربي) بزي��ارة رئيس اللقاء
الدميقراط��ي النائب تيمور وليد جنبالط ،وذلك ظهر
ي��وم الثالثاء  3مت��وز  2018في مكتب��ه بكليمنصو،

حيث تداول املجتمعون س��بل تعزي��ز العالقات بني
اجلانب�ين .وتط��رق البحث إل��ى الش��ؤون التربوية
والسياس��ية ف��ي لبن��ان .وف��ي نهاي��ة اللق��اء ق��دم
الوف��د درعا ً تكرميية باس��م املكت��ب الطالبي للنائب
جنبالط.

لقاء تقييمي ألنشطة رمضان في شحيم
أقام��ت جمعي��ة النج��اة االجتماعية في ش��حيم
لق��ا ًء ف��ي مرك��ز الدع��وة اإلس�لامي ي��وم اجلمعة في
 ،2018/6/29بحض��ور رئيس��ة اجلمعية في لبنان
الصيدلي ختام احلاج ش��حادة ،وذلك لتقييم أنشطة

ش��هر رمض��ان املب��ارك .وجرى اس��تعراض أنش��طة
اجلمعي��ة املقررة له��ذا الصيف وأهمي��ة التواصل مع
مختلف ش��رائح املجتمع ،والتعاون معها ملا فيه خير
املجتمع واحلفاظ على القيم.

االسالمية تنعي
الجمعية الطبية
ّ
البروفيسور علي مشعل
البروفيس��ور علي مش��عل ..العالم ااإلس�لامي
اجلليل في ذمة الله
 املدير التنفيذي لالحت��اد العاملي للجمعياتالطبية اإلسالمية (.)FIMA
 الرئيس األس��بق لالحتاد العاملي للجمعياتالطبية اإلسالمية (.)FIMA
 استش��اري أول أم��راض الغ��دد الصم��اءوالسكري.
 الرئي��س األس��بق – جمعي��ة العل��وم الطبيةاإلسالمية.
 أح��د رواد املستش��فى اإلس�لامي ف��ي األردنومن مؤسس��يه األوائل ،تقلد ع��دة مناصب فيه منها
رئيس األطباء.
 عض��و ف��ي اللجن��ة األردنية لع�لاج مرضىفلسطني ،وصاحب دور مهم في العمل اإلغاثي الطبي على مستوى العالم ،وخاصة فلسطني.
 بنى شبكة بني املستشفيات اإلسالمية في العالم من منظومة آداب العمل الطبي.قدمت اجلمعية الطبية االس�لامية في بيروت (عضو في االحتاد العاملي للجمعيات الطبية اإلسالمية
 )FIMAواجب العزاء في عمان األردن ممثلة برئيس اجلمعية الدكتور فؤاد الرفاعي.
رح��م الله الدكتور علي مش��عل وأس��كنه في اجلن��ان العلى ،مع الش��هداء والصدّيقني وحس��ن أولئك
رفيقاً.

هن ��اك حال ��ة من االس ��تكبار اخلليجي اإلماراتي ف ��ي اليمنَ ّ ،
قل نظيرها ف ��ي عالم اليوم.
حرب
إلى
احلوثي
د
ر
�
�
م
الت
ومن ��ذ آذار  2015تطور التدخل ملس ��اعدة الش ��رعية اليمنية في وجه
ٍ
ّ
�ات
تدميري � ٍ�ة مفتوحة ،تس ��تهدف الس ��كان واالقتصاد والبن ��ى التحتية ،ويقوم هؤالء مبمارس � ٍ
أبش ��ع من التي كان ميارس ��ها االستعمار القدمي في املس ��تعمرات ،مثل بناء السجون ،واعتقال
معارضي التدخل اخلارجي ،ونفي قادة الرأي العام ،ويجري في الس ��جون الس ��رية اس ��تخدام
حتقيق
ش ��تى س ��بل التعذيب البدائي واحمل ّرمة ،ومنها اغتصاب السجناء ،كما ورد قبل أيام في
ٍ
موثق قامت به وكالة أسوشيتد برس في السجون التي أقامتها أبوظبي في منطقة بير أحمد،
ٍ
في عدن.
وفي الس ��ياق ذاته ،وضعت منظمة األمم املتحدة يوم الثالثاء املاضي الس ��عودية واإلمارات
على الالئحة الس ��وداء بسبب االنتهاكات اجلس ��يمة ضد السكان املدنيني ،وخصوص ًا األطفال
الذين باتوا يشكلون أكثر ضحايا هذه احلرب العبثية.
ال مي� � ّر ي ��وم دون أن حتص ��ل في ��ه مج ��زرةٌ بح ��ق املدني�ي�ن ،بواس ��طة الطيران نَْ�ْي� احلرب َّيني
الس ��عودي واإلمارات ��ي .وعلى الرغم م ��ن أن املنظمات املعن ّية ال تس ��تطيع الوصول إلى املواقع
الت ��ي يس ��تهدفها القص ��ف ف ��ي مدن ،مث ��ل احلديدة وصنع ��اء وصع ��دة ،لكنها تورد باس ��تمرار
تقارير من مصادر مختصة ،تكشف فيها عن االستهتار غير احملدود الذي يتمتع به الطيارون
تدريب مفتوح ��ة لهم ،دون أي
الس ��عوديون واإلماراتي ��ون ف ��ي اليمن ال ��ذي صار مبثابة س ��احة
ٍ
مراعاة حلياة البشر ،أو احترامهم ،أو جتنب املنشآت املدنية.
اعتبار ألهل
أي
�ران
�
ي
تع
ال
وهما
،
�ديد
واملالح ��ظ أن الري ��اض وأبوظبي تتصرفان
بتعال ش � ٍ
ٍ
ٍ
اليم ��ن أو املجتم ��ع الدول ��ي ،وتس ��تبيحان هذا البلد وس ��ط صمت دول ��ي تام ،وكلم ��ا طال أمد
احلرب ذهبتا أبعد في التجويع والتهجير وتدمير العمران والبنى التحتية وبناء السجون.
محارب،
�عب
ٌ
يق ��ول التاري ��خ القري ��ب والبعيد إن الش ��عب اليمن ��ي ال يقبل الهزمية .هو ش � ٌ
لطرف
وميكن ��ه أن يصب ��ر عل ��ى ويالت احلرب ،حت ��ى يغ ّير املجرى الع ��ام لصاحله ،ولم يس ��بق
ٍ
خارج � ٍ ّ�ي أن اس ��تقر ف ��ي ه ��ذا البل ��د ،ومتكّ ن من تطوي ��ع اليمنيني ،ب ��ل خرج كل الغ ��زاة بعد أن
يئس ��وا م ��ن ذلك ،لك ��ن تدمير اليمن وس ��قوط ضحايا باآلالف لن مي ّر من دون ثمن ،وس ��يأتي
اليوم التي س ��تتحمل فيه الس ��عودية واإلمارات تس ��ديد الكلف ��ة مادي ًا ومعنوي� � ًا ،ولن يغ ّير في
األمر أن الش ��رعية اليمنية تس ��اند احلرب التي تشنّها الس ��عودية واإلمارات ،فالشرعية نفسها
ليست محل إجماع ،وهناك انقسام ميني حولها ،ثم إنها غائبة عن الساحة ،وقرارها السياسي
ُمصا َدر ،وقد عادت ،منذ أيام فقط ،لكي تقيم في عدن بحماية القوات اإلماراتية ،وهذا يعيبه
ً
خاضعة لتأثيرات
مستقلة بقرارها ،وغير
عليها الش ��ارع اليمني الذي يريد حلكومته أن تكون
ٍ
الرياض وأبوظبي.
ومهم ��ا كان حجم التجاوزات الس ��عودية اإلماراتية ،فال أحد ُيس ��قط عن إيران املس ��ؤولية
زجت احلوثيني في أتون هذا الصراع ،ووفرت
حرب تدميرية ،فهي التي ّ
عم ��ا يعاني ��ه اليمن من ٍ
لهم كل الس ��بل من أجل تصدير مش ��اريعها التوسعية إلى هذا البلد .وكما هو دأبها في سورية
والعراق ،فإن ما يهم طهران هو حتقيق نفوذ في هذه املنطقة ،وليس مصالح أهل اليمن.
جتاوزت حرب اليمن كل التوصيفات في قاموس الكارثة ،وفي ظل توازن القوى العسكري
بات ��ت موجه � ً�ة ضد املدنيني املتروكني ملصيرهم املأس ��اوي ،وأحد أه ��م القضايا في هذه احلرب
أنه ��ا جتري وس ��ط تعتيم إعالمي ش ��ديد ،وكذلك الطرف احلوثي من اجله ��ة األخرى ،كما أن
هذه احلرب أقصت كل املنظمات اإلنسانية التي كانت تتكفل بجزء من العون اإلنساني.
وفي ذلك كله ،تتحمل األطراف الدولية املؤثرة واألمم املتحدة مسؤولية وقف هذه احلرب،
بالضغط على أطرافها الرئيسية ،الرياض وأبوظبي وطهران}.

األمان
 6 - 1319متوز 2018م
األمـان  -العــدد

أنشطة

ثانوية اإليمان في بيروت
تخرج الدفعة  43من طالبها
ّ

أقامت ثانوية االميان النموذجية في بيروت حفل
تخ��رج الدفع��ة الرابع��ة والثالثني لطالب الش��هادات
الرسمية بقسميها البريفيه والثالث الثانوي.
حض��ر احلف��ل ممث��ل س��ماحة مفت��ي اجلمهورية
اللبناني��ة فضيل��ة الش��يخ حس��ن مرع��ب ،ورئي��س
وأعض��اء جمعي��ة التربي��ة اإلس�لامية ،واملدي��ر العام
ملدارس اإلميان األستاذ مصطفى خير ،ومدير الثانوية
األس��تاذ عدنان منصور وأعضاء من الهيئتني اإلدارية
والتعليمي��ة في الثانوية ،وعدد من مخاتير العاصمة،
إضافة الى الطالب احملتفى بهم وذويهم.
بداي��ة تالوة م��ن القران الك��رمي للطال��ب ابراهيم
بوتاري ،حتدث بعدها مدير الثانوية (األستاذ عدنان
منصور) ش��كر فيها الرئيس الس��ابق جلمعية التربية
اإلس�لامية القاض��ي راش��د طق��وش على جه��وده في
سبيل نشر العلم واملعرفة عبر صروح مدارس اإلميان
املنتش��رة في مختلف املناطق اللبنانية ..وتوجه الى
الطالب املتخرجني قائالً :تنتقلون اليوم من مرحلة إلى
مرحل��ة فكونوا خير س��فراء لثانويتكم في اجلامعات،
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حيث متس��كون العلم والشهادة في يد وأمانة االسالم
والتربية األصيلة في يد أخ��رى..ألن األمة حتتاج الى
شباب مثقف أمثالكم يحمل هموم وطنه وأمته.
كلمة جمعي��ة التربية االس�لامية ألقاها رئيس��ها
االس��تاذ باس��م احل��وت ،فأك��د أن اجلمعي��ة اختارت
العم��ل األصعب واألفض��ل في احلياة ..إن��ه العمل في
مج��ال التربي��ة والتعليم ،ألنه��ا مهمة العظم��اء الذين
س��جل التاريخ جهودهم في تنشئة األجيال وصناعة
اإلنس��ان .وأض��اف :رس��التنا واضح��ة ،ألنن��ا نعرف
أي ش��خص نريد أن نبني ..وأي مواط��ن وأي مجتمع
نريد الوصول إليه .نريد بناء اإلنس��ان الس��ليم املتزن
واملت��وازن واملتع��اون م��ع غي��ره م��ن أبن��اء املجتمع
وأطيافه في اطار األهداف والسلوكيات التي يرتضيها
ديننا احلنيف.
تخل��ل االحتف��ال توزيع الش��هادات عل��ى الطالب
املتخرج�ين ،وكان��ت كلمات باس��مهم ألقاه��ا عدد من
ط�لاب املرحلت�ين املتوس��طة والثانوي��ة ،اضاف��ة الى
فقرات ثقافية وفنية من وحي املناسبة.

الجماعة اإلسالمية في عكار:
تخريج الدورة الشرعية الثالثة

الجماعة اإلسالمية في صيدا
تستقبل العقيد زاهر عاصي والرائد فؤاد رمضان

اس��تقبل نائب رئيس املكتب السياس��ي للجماعة
اإلس�لامية في لبنان الدكتور بس��ام حم��ود في مكتبه
ف��ي صي��دا رئي��س ش��عبة املعلوم��ات ف��ي اجلن��وب
العقي��د زاهر عاصي يرافقه رئي��س مكتب صيدا الرائد
ف��ؤاد رمضان ،بحض��ور عضو اللجنة السياس��ية في
اجلنوب محمد الزعتري.
ج��رى خ�لال اللقاء احلدي��ث عن الوض��ع األمني

ف��ي صي��دا واجلن��وب وأهمي��ة احملافظ��ة عل��ى األمن
واالس��تقرار ف��ي ه��ذه الفترة التي يش��هد فيه��ا لبنان
جتاذبات سياسية تسبق عملية تشكيل احلكومة.
كم��ا أش��اد اللق��اء باألوض��اع األمنية ف��ي صيدا
ومخيماته��ا ،وب��دور األجه��زة األمني��ة وتعاونه��ا مع
الق��وى السياس��ية اللبناني��ة والفلس��طينية لتحقيق
األمن املطلوب.

الجماعة اإلسالمية في صيدا
تدعو للقاء يجمع فعاليات المدينة
توقفت اجلماعة اإلس�لامية أمام األحداث والتطورات التي حصلت داخل معمل فرز النفايات في
صي��دا ،التي أدت الى صدامات س��قط نتيجته��ا عدد من اجلرحى ،وما صاحبها م��ن هرج ومرج كاد
ان يصل الى ما ال حتمد عقباه .وكان من نتيجته اتخاذ إدارة الش��ركة املش��غلة للمعمل قرارا ً باقفاله
وعدم اس��تقبال النفايات من مدينة صيدا ،فضالً عما ش��اهده املواطنون من كارثة بيئية حقيقية من
خالل الصور التي بثت..
وأمام هذا كله يهمنا في اجلماعة االسالمية ان نؤكد على ما يلي:
أوالً :التأكيد على ضرورة معاجلة اخللل احلاصل في معمل فرز النفايات ،وحتميل إدارة املعمل
مس��ؤولية األض��رار الالحقة باملواطنني الصيداوي�ين من روائح كريهة وانبع��اث للغازات واإلضرار
بالبيئة نتيجة لتقاعسها عن إيجاد احللول العملية لهذه املشكلة.
ثاني��اً :ان حج��م الضرر الواقع على املدينة بس��بب تراكم العوادم التي حتول��ت الى جب ٍل جدي ٍد
يدعونا مجددا ً ملطالبة املجلس البلدي في صيدا بالتوقف الفوري عن استقبال أية نفايات من خارج
نطاق احتاد بلديات صيدا حتت أي حجة كانت.
ثالث��اً :نؤكد مج��ددا ً ان احلل العمل��ي واجلدي لهذه املعضل��ة البيئية ال يك��ون اال بتأمني مطمر
صحي للعوادم ،وهذه مسؤولية الدولة اللبنانية أوال ً ومسؤولية اخالقية للبعض ثانياً.
رابعاً :رغم تأكيدنا رفضنا للظلم والضرر الواقع على أبناء صيدا نتيج ًة لهذا الواقع غير الصحي
للمعمل ،ومع تأكيدنا حق املواطن في التعبير الس��لمي عن رفضه لهذا الواقع ،اال ان ما حصل أعادنا
بالذاكرة للحادثة التي سقط خاللها شهيدان مظلومان من أبناء املدينة (في ما عرف بقضية مولدات
الكهرباء) نتيجة للتعبئة اخلاطئة واستعمال الشارع وهذا ما كدنا نراه لوال لطف الله ،لذلك نطالب
بتحكيم لغة العقل واحلوار واالبتعاد عن الشارع في معاجلة مثل هذه القضايا.
خامس��ا ً وأخي��راً ،ندع��و إدارة املعم��ل للتراجع الف��وري عن قراره��ا اجلائر بح��ق املدينة بعدم
اس��تقبال النفايات ،الن معاقبة املدينة على ما حصل لن يكون لصالح املعمل ومش��غليه ..وندعوها
الس��تبدال اإلقفال بالعمل اجلدي على معاجلة اخللل وابت��كار احللول لرفع الظلم الواقع على صيدا
وأبنائها.

«فلسطينيات نحو العودة
وقفة
ّ
ورفض ًا لصفقة القرن»

أقام مكتب الدعاة باجلماعة اإلس�لامية في عكار،
احتف��اال ً لتخري��ج املش��اركني واملش��اركات ف��ي دورة
الش��يخ القاضي فيصل مولوي الش��رعية الثالثة ،في
قاع��ة مس��جد احلبي��ب املصطفى ف��ي ببن�ين  -عكار،
بحض��ور رئيس املكت��ب الدع��وي املركزي ف��ي لبنان
وعضو االحتاد العاملي لعلماء املس��لمني الشيخ أحمد
العمري ،عضو مجلس الشورى الشيخ خضر رشيدي،
رئيس املكتب التنفيذي لهيئة علماء املسلمني في عكار
الشيخ محمد اسكندر ،الشيخ الدكتور هيثم الرفاعي،
وعدد من قيادات اجلماعة وفعاليات املنطقة.
استهل احلفل بتالوة آيات من القرآن الكرمي.
كلم��ة احلفل كانت للش��يخ أحم��د العمري ،حيث
اس��تهل كلمته مثني��ا ً على ع��كار« :هي أهل الش��هامة
وامل��روءة والع��زة والكرام��ة وطل��ب العل��م ،والدعوة
والتميّز ،عمالً بقول رس��ول الله صلى الله عليه وسلم
«من س��لك طريق��ا ً يلتمس فيه علما س��هّل الل��ه له به
طريق��ا ً الى اجلن��ة» ،وأكد أن «العلم��اء ورثة األنبياء،

لذل��ك جند ف��ي العالم العربي عب��ر التاريخ من يحمل
بج��د وإخ�لاص ويعط��ي م��ن وقت��ه ليك��ون متبحرا ً
ومتقدم��ا ً في طلب العلوم ،ليكون عامل��ا ً ربانيا ً وصفه
الله بقوله> :الذين يبلّغون رس��االت الله ويخشونه
وال يخش��ون احدا ً إال الله وكفى بالله حس��يباً< .لذلك
جند في مدرس��ة رسولنا الكرمي عليه الصالة والسالم
أن��ه خ ّرج نخبة م��ن الصحابة أعطاه��م التخصصات
الفكري��ة والعلمي��ة والقضائية والفقهي��ة واإلميانية،
ليبع��ث في هذه األمة رموزا ً م��ن أهل العلم يتصدرون
مصابي��ح الهدى ليكون��وا مبثابة األقمار والش��موس
التي تضيء على هذه الدنيا».
واختتم العمري مثنيا ً على القائمني على الدورة،
وعلى الطالب الذين يسعون لطلب العلم الشرعي.
تخلل االحتفال وصالت إنشادية للمنشد عبدالله
العمري.
واختتم احلفل بتوزيع الشهادات على املشاركني،
وسحب على جائزة عمرة.

أقام القس��م النس��ائي ف��ي هيئة نص��رة األقصى
والعمل الفلس��طيني في جمعية النجاة االجتماعية-
بيروت ،وقفة تضامنية ،وذلك يوم الثالثاء في 3متوز
 ،2018عند الس��اعة احلادية عش��رة صباحاً ،عبرت
املعتصمات عن رفضهن لصفقات العصر وللمؤامرات
الت��ي تس��تهدف القضي��ة الفلس��طينية ،ورفضه��ن
للحصار الظالم على غزة الصامدة ،وحتدّيا ً لالحتالل
وسياس��اته االس��تيطانية والتوس��عية ف��ي الق��دس
والضفة وسائر أرض فلسطني.
ً
تضمن��ت الوقف��ة تعريف��ا للبرنام��ج م��ن قب��ل
مس��ؤولة العم��ل املجتمعي رانية الق��وزي ،كما كانت

كلمة االعتصام ملس��ؤولة جمعية النجاة االجتماعية
الس��ابقة االخ��ت ام عم��ر املص��ري ،التي أك��دت على
أحقي��ة اس��ترجاع ارض فلس��طني كامل��ة ،حي��ث ال
ميك��ن التفريط بش��بر من ه��ذه االرض املقدس��ة ،كما
استش��هدت بقول امللك فيصل املدافع عن هذه االرض
الطاهرة.
حضرت ه��ذه الوقفة مندوبات من جمعيات عدة
كجمعي��ة االحت��اد االس�لامي ومندوب��ات ع��ن حركة
حماس ،وغيرهن من قيادات املجتمع املدني.
خت��م اللق��اء بش��كر املعتصم��ات ومتن��ي العمل
الدؤوب لنصرة األقصى ونصرة الشعب الفلسطيني.
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بعد االنتخابات
العفو العام إلى األرشيف
بقلم :أواب إبراهيم

كلمة طيبة

انتصار أردوغان ..المربك!

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

تصدرها
شركة «بـالغ»
لإلعالم والصحافة والنشر

القدامى ،على الرغم من جناحها في بناء تعاون
استراتيجي مع روسيا الصاعدة (.)...
ما عجز عنه العرب يتحقق اليوم في تركيا،
فالقومي��ون واإلس�لاميون ف��ي العال��م العربي
انغمس��وا ف��ي خصوم�� ٍة تاريخي ٍة ت��كاد تصبح
أبدية ،في حني جنحت البراغماتية في تركيا بأن
ٍ
حتالف
تدفع ح��زب العدالة والتنمية إل��ى بناء
متني م��ع حزب احلركة القومي��ة اليميني ،حيث
مت ّكن الطرفان من حس��م االنتخابات الرئاس��ية
من��ذ اجلول��ة األول��ى ،وأن يحص��دا األغلبي��ة
البرملاني��ة ،وه��و ما س��يجعلهما ميس��كان كليا ً
بآليات السلطة التنفيذية ،ويح ّققان برنامجهما
السياس��ي بعيدا عن ضغوط املعارضة .وبذلك
تكون تركيا قد مالت أكثر نحو اليمني ،وابتعدت
أكثر ع��ن أوروبا ،وس��تصبح أكثر إص��رارا ً على
مواجه��ة األك��راد عس��كرياً ،وأش��د تو ّرط��ا ً ف��ي
الصراعات اإلقليمية ،وأكثر اشتباكا ً مع الالعبني
الرئيسيني في السياسات الدولية.
م��ن ه��ذه الزاوي��ة ،ب��دأت بع��ض األحزاب
اإلس�لامية العربي��ة بال��ذات تش��عر باالرتباك،
فهي من جهة تسعى ،مثلما هو الشأن في تونس
واملغ��رب ،نحو طمأنة ش��ركائها في الوطن وفي
الغرب بأنها حريصة على حماية الدميقراطية،
واحت��رام قواعدها في الداخل .ومن جه ٍة أخرى،
ترغب في احملافظة على عالقاتها املتينة بحزب
العدال��ة والتنمية التركي الذي ت��رى فيه حليفا ً
استراتيجياً ...املعادلة تبدو صعبة.
ح ّذر القيادي في حركة النهضة التونسية،
الشيخ عبد الفتاح مورو ،أردوغان من الوقوع في
«مصيدة» ،ألنّ «التح ّول إل��ى نظا ٍم بصالحياتٍ
مطلق�� ٍة لرئي��س اجلمهوريّ��ة يعن��ي احتمال أن
ش��خص آخر يضعه أعداء تركيا واإلسالم
يأتي
ٌ
في املوقع الذي جهّزه أردوغان لنفسه» ،مضيفاً:
«ذلك اتجّ اه يجب أن يحس��ب بد ّقة وعناية» .لم
تعج��ب نصيح��ة م��ورو
قي��ادة «النهض��ة» التي ال
ترغ��ب في إزع��اج حليفها
التركي ،خصوصا ً في هذه
املرحلة امللغمة باملخاطر.
ويبقى اخليار األفضل بيد
متس��ك
أردوغ��ان الذي لو ّ
بالدميقراطي��ة والتنمي��ة
مع��اً ،لدخ��ل التاري��خ من
بابه الكبير}.

حزيران
ومتوز

ال ي��زال انتص��ار الرئي��س الترك��ي ،رج��ب
طي��ب أردوغ��ان ،وحزب��ه «العدال��ة والتنمية»،
ف��ي االنتخاب��ات الرئاس��ية والتش��ريعية ف��ي
بالده أخيرا ً يثي��ر جدال ً داخل أوروبا وفي العالم
العرب��ي ،مبا ف��ي ذلك تونس .لق��د ُذهل كثيرون
بهذا االنتصار الس��احق بع��د أن توقعوا هزمية
ماحقة حلزب العدالة والتنمية وقائده ،بس��بب
م��ا اعتبروه��ا «أخط��اء قاتل��ة» ارتكبه��ا الرجل
الق��وي ف��ي تركيا خ�لال الس��نوات األخيرة ،في
مقدمته��ا التوس��ع ف��ي املس��اس باحلري��ات،
والدخول في عمليات عس��كرية خارجية ،زادت
من حجم اخلالفات مع أوروب��ا وأميركا .وكانت
ه��ذه األط��راف تعتقد ب��أن ذل��ك ٍ
كاف إلخراج ما
يس�� ّمونه «اإلس�لام السياس��ي» م��ن الس��لطة،
ويفت��ح أمامه��م الطريق إل��ى الظف��ر باحلكم في
تركيا.
ته��اوت ه��ذه احلس��ابات أم��ام القاع��دة
االنتخابي��ة حل��زب العدال��ة والتنمي��ة ،وأم��ام
اخلط��ة السياس��ية الت��ي وضعها أردوغ��ان .إذ
لم يتوقع أح ٌد أن نس��بة املش��اركة ف��ي االقتراع
س��تصل إل��ى  %90ف��ي تعبئ�� ٍة غي��ر مس��بوق ٍة
تركيا ً وحتى عاملياً .ويعود س�� ّر ذلك إلى عوامل
عديدة ،حيث أعطى األتراك األولوية لالس��تقرار
السياس��ي واألمني ،وش��عروا باخلوف من نقل
الس��لطة إل��ى معارض ٍة ضعيف�� ٍة ّ
ومش��تت ٍة ،وال
متلك برنامجا ً موحداً.
صحي��ح أن تركي��ا ال تخل��و م��ن صعوبات
اقتصادي��ة ،وهن��اك ج��دل بش��أن مل��ف حقوق
اإلنس��ان والدميقراطية ،خصوصا ً بعد محاولة
االنقالب الفاش��لة ،إال أن ذلك لم يكن كافيا ً إلقناع
ال��رأي العام بضرورة تغيير القيادة السياس��ية
للبالد .يريد األتراك ش��يئا ً آخر ف��ي هذه املرحلة
بال��ذات ،يعتقدون أن بالدهم تتق��دّم اقتصادياً،
وأصبح��ت العب��ا ً إقليميا ً ودوليا ً ال ُيس��تهان به،
ومت ّكن��ت من أن تتح ّرر نس��بيا ً م��ن الوصايتني،
األميركية واألوروبية ،دون أن تقطع مع حلفائها

بقلم :صالح الدين اجلورشي

ينش ��غل املس ��ؤولون هذه األيام باخلالف املس ��تحكم حول تش ��كيل احلكومة .بعد التشكيل
ال ��ذي م ��ن املس ��تبعد أن يكون قريب� � ًا ،سينش ��غلون بالبيان الوزاري وعقدة تش ��ريع س�ل�اح حزب
الله .بعد االتفاق على البيان ،س ��يغرق املس ��ؤولون بعشرات امللفات التي تنتظرهم ،فمن املوازنة
العامة ،إلى األزمة االقتصادية ،إلى مناقصات النفط والغاز ،وحلّ مشكلة النفايات ،ومكافحة
الفس ��اد ،ويرافق كل ذلك تناتش قضية النازحني الس ��وريني ،واتهامهم بالتس ��بب بكل املش ��اكل
السابقة.
يتصدر اهتمامات املس ��ؤولني ،لم يع ��د اليوم يجد مكان ًا
مل ��ف وحيد كان قبل أش ��هر قليلة
ّ
ل ��ه عل ��ى ال ��رف ،بعدما مت نقله إلى اجلارور ،ورمبا نقله البعض إلى غرفة األرش ��يف ،وهو ملف
العفو العام.
قب ��ل االنتخاب ��ات النيابية ،كان هذا امللف يطبخ على نار حامية ،وتلقى ذوو املوقوفني وعد ًا
من مرجعيات سياس ��ية بأن العفو قادم ،وأنهم س ��وف يحظون أخير ًا بعناق أبنائهم املظلومني.
وكاد حرص املس ��ؤولني على كس ��ب ود وأصوات ذوي املوقوفني أن يؤدي إلى إقرار العفو ،لوال أن
ُع َق ��د ًا طائفية وعنصرية اعترضت طريقه .وكما كان متوقع ًا ،بعد االنتخابات ليس كما قبلها،
فتراجع اهتمام املسؤولني بالعفو ،وبات جزء ًا من الذاكرة.
ميس عشرات
العام
العفو
ملف
أن
هو
ما غاب عن املسؤولني املنشغلني بحصصهم الوزارية،
ّ
آالف اللبناني�ي�ن م ��ن مختلف الطوائف ،الذين يش ��عرون بالظلم والغنب منذ س ��نوات ،وإهمال
هذا امللف بعد اهتمام انتخابي ال يعني عودة األمور إلى نقطة الصفر فحس ��ب ،بل إنه انعكس
على املوقوفني وأهاليهم س ��لب ًا ،بعدما أدركوا أنهم تعرضوا لالس ��تغالل واخلداع من املتاجرين
ويتمدد.
مبعاناتهم ،وقناعتهم بأن الظلم الالحق بأبنائهم باق ومستمر
ّ
وعوض أن يس ��عى املعن ّيون بعد عجزهم عن الوفاء بوعدهم بإقرار العفو العام
في املقابلِ ،
العمل على التخفيف عن املوقوفني ،واحلرص على تس ��ريع محاكماتهم ،وإش ��اعة جو إيجابي
ل ��دى القض ��اة ،يلم ��س وكالء املوقوفني أج ��واء مناقضة متام ًا ،وحتامل من القضاة وتش ��دد في
األح ��كام وتس ��ويف في اإلج ��راءات القضائي ��ة لتأخير إطالق س ��راح أي موقوف ثبت ��ت براءته،
والتمسك بشكليات العالقة لها بروح القانون للتضييق على املوقوفني.
روايات كثيرة تس ��معها من املعنيني مبلف املوقوفني تدعم هذا التوجه .فهذا موقوف نهش
م ��رض الس ��رطان عم ��وده الفقري ،فلم يعد يق ��وى على الوقوف والتح ��رك ،ويتولى زمالؤه في
الس ��جن حمل ��ه كلم ��ا أراد قضاء حاجته ،لكن القاضي لم يجد بذلك دافع ًا إلطالق س ��راحه أو
التسريع مبحاكمته .سجني آخر تبينّ للمحكمة أنه موقوف عن طريق اخلطأ بسبب تشابه في
األس ��ماء بينه وبني مطلوب آخر ،لكن ذلك لم يكن دافع ًا إلطالق س ��راحه واالعتذار عن اخلطأ
احلاصل ،فماطل القاضي ،واس ��تمهل في الطل ��ب من اجلهات املختصة بتأكيد حصول اخلطأ
وأن املوق ��وف لي ��س مطلوب ًا للقضاء .وكلما أتاه جواب من جهة يؤكد حصول اخلطأ ،اس ��تمهل
القاضي للطلب من جهة أخرى ثانية ،وقد مضى على التوقيف اخلطأ أربع سنوات.
حس ��ب وكالء املوقوفني فإن املماطلة والتسويف والتشدد الذي ينتهجه القضاء العسكري
في التعامل مع املوقوفني ،أفرز مشكلة أخرى ،هي إقناع من يتم اإلفراج عنهم مبتابعة حياتهم
من جديد ،ونسيان سنوات الظلم والقهر التي مرت بهم ،والتغاضي عن سلطة قضائية وأمن ّية
وسياسية ناصبتهم العداء من طرف واحد.
ً
فكثير من املوقوفني قضوا في الس ��جن س ��نوات بس ��بب حضورهم درسا في مسجد أو ساروا
في تظاهرة أو حملوا سالح ًا ،لكنهم في السجن اختلطوا مبوقوفني آخرين بعضهم مجرمون،
وآخ ��رون يحملون فك ��ر ًا تكفيري ًا وإرهابي ًا ،فس ��معوا منهم ،واقتنع بعضهم..س ��اعدهم في ذلك
حج ��م الظل ��م الذي تعرض ��وا ل ��ه ،ليخرجوا من الس ��جن إرهاب ّي�ي�ن جاهزين لتنفي ��ذ عمليات
انتحارية بعدما كانوا مواطنني صاحلني اليريدون أكثر من العيش بسالم.
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