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استبش ��ر اللبناني ��ون خي ��ر ًا عندما ج ��رى التوافق عل ��ى قانون جديد لالنتخاب ��ات ،مع أن
كثيرين تنكروا للقانون بعد جتربته ،ووصفوه بأنه قانون هجني ومعقد .وبعد اجراء االنتخابات
وتلقي املجلس الدس ��توري عش ��رات الطع ��ون (دون االفراج عنها حت ��ى اآلن) زادت النقمة على
التجرب ��ة الدميقراطي ��ة اللبنانية .وبعد ترش ��يح الرئيس احلريري من مائة وأحد عش ��ر نائب ًا
وتكليفه بتش ��كيل احلكومة ،راوح بني زيارات عائلية وإجازات بني فرنس ��ا والس ��عودية وغيرها،
وق ��د مض ��ى عل ��ى ذلك ن ّيف وش ��هران ،دون أن تلوح في األفق أية مؤش ��رات لتش ��كيل احلكومة،
والسجال الذي ظهر حتى اآلن هو أن تكون من ثالثني وزير ًا أو أربعة وعشرين ،واخلالف البارز
حت ��ى اآلن هو حول احلقائب املس ��يحية (بني الوطني احلر والق ��وات) أو التمثيل الدرزي ،دون
الوق ��وف عن ��د مدى كفاءة الوزير (مس ��لم ًا كان أم مس ��يحي ًا) لتولي احلقيب ��ة ،وهذا هو األهم.
ولي العهد في تشكيل احلكومة ،التي
يضاف الى ذلك احلديث عن «وزارة العهد األولى» أو دور ّ
يراهن الكثيرون على أن تس ��تمر حتى اختتام س ��يد العهد أيامه وتسليم السلطة لولي العهد،
وهذا أس ��وأ ما ش ��هده لبنان منذ االستقالل حتى اليوم .فهل تطول املراوحة لتبلغ املدى الذي
سجلته عملية تشكيل الرئيس متام سالم حكومته األولى ( 315يوم ًا)؟!
ّ

عجلة تأليف الحكومة تتع ّثر
والوضع االقتصادي مه ّدد باالنهيار

تأليف الحكومة
بين العُ قد الظاهرة
الخفية
والعُ قد
ّ
حلفاء األسد
الحقيقيون
ّ
في الصراع الدائر

النظام السوري يخرق هدنة درعا ..وينتزع معظم الحدود مع األردن

االحتالل يفرض عقوبات
جديدة على قطاع غزة

بعد مائة يوم على مسيرة العودة

الحراك الفلسطيني إلى أين؟

تركيا بعد االنتخابات
ديمقراطيتها قلقة؟
هل ستظل
ّ
أردوغان يؤدي اليمين الدستورية
وسط حضور دولي حاشد
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لقطات لبنانية

جريصاتي للمشنوق :كالمك
تجن
على القضاء فيه
ٍّ

رأى وزي��ر العدل س��ليم جريصاتي في
ما نق��ل ع��ن «معالي الوزي��ر الصدي��ق نهاد
املش��نوق اعتب��اره إط�لاق مته��م بقرصن��ة
إلكتروني��ة ج��زءا ً م��ن الفولكل��ور اللبنان��ي
ال��ذي ع ّودن��ا أن التدخل السياس��ي واملالي
ف��ي بع��ض القض��اء يعط��ي نتائج م��ن هذا
الن��وع ،وأن جزءا ً من القض��اء يتصرف بناء
على تدخالت وليس إلحقاق احلق»« ،جتنيا ً
على القض��اء كل القضاء الذي لن يكون يوما ً
جزئي��ة أو مج��زءاً ،ب��ل س��لطة من س��لطات
الصم��ت الكب��رى الت��ي تتكل��م عل��ى ذاته��ا
بتدابيرها وقراراتها وأحكامها باسم الشعب
اللبناني».

«النواب السنّ ة» :على الحريري
مسؤولية التأليف والتأخير

أك��د «الن��واب الس�� ّنة املس��تقلون» ان
الدس��تور «حص��ر بدول��ة الرئي��س املكل��ف
آلي��ة تش��كيل احلكوم��ة ،وعليه وح��ده تقع
مس��ؤولية التألي��ف والتأخي��ر ،ف��إذا تع�� ّذر
علي��ه االتفاق مع فخامة الرئيس على اصدار
مرس��وم التأليف ،فعليه حت ّمل مس��ؤولياته
الوطني��ة ،اذ ال يجوز وضع البالد أمام حائط
مسدود».
ورأوا ف��ي بي��ان بع��د اجتماعه��م ف��ي
مجلس الن��واب ت�لاه النائب جه��اد الصمد،
أن «أي مس��ؤول سياس��ي في لبن��ان ال ميلك
ت��رف تأخي��ر تش��كيل احلكوم��ة .فالوض��ع
املال��ي والنق��دي واالقتصادي واملعيش��ي لم
يع��د يتحم��ل التأجي��ل واملراوح��ة .الفس��اد
يستشري وينتش��ر كاللهيب والقضاء يزداد
تبعي��ة ،البطال��ة تتفش��ى ،الش��باب يهاجر
ومي��زان املدفوع��ات ال��ى مزي��د م��ن العجز.
ل��ذا ،على دول��ة الرئيس املكلف االس��راع في
تش��كيل حكومة الوحدة الوطني��ة التي على
اساسها نال شبه اجماع بالتسمية».

الراعي زار عون :نحن مع
الوحدة ونرفض الثنائيات

شدد البطريرك املاروني الكاردينال مار
بش��ارة بطرس الراع��ي على «بن��اء الوحدة
الداخلي��ة للجمي��ع» ،ورف��ض «الثنائيات»،
مؤكدا ً عق��د لقاء برعايته في اليومني املقبلني
بني الوزي��ر ملحم الرياش��ي والنائب إبرهيم
كنعان.
وأش��ار الى «تناول الكثير م��ن القضايا
الت��ي ينتظره��ا كل الش��عب اللبنان��ي،
وخصوصا ً منها تأليف احلكومة كي تس��لك
األم��ور طريقه��ا ف��ي ض��وء املؤمت��رات التي
عقدت في حزيران وآذار ونيس��ان ،وال سيما
مؤمتر «س��يدر» ال��ذي أق��ر مبل��غ  11مليارا ً
ونصف مليار دوالر من املس��اعدات امليس��رة
أو الهب��ات لق��اء اصالح��ات ف��ي الهيكلي��ات
والقطاع��ات ،إضاف��ة الى تداعي��ات التأخير
في تألي��ف احلكومة ومواضي��ع أخرى على
صلة بها».

الحريري :الحصص هي
المشكلة األساسية

أعلن الرئيس املكلف سعد احلريري «أن

ثمن النسخة
االش ـتــراك ــات

األمـان  -العــدد  13 - 1320متوز 2018م
مش��كلة احلصص هي املش��كلة االساس��ية»
التي تعترض تش��كيل احلكوم��ة ،مؤكدا ً أنه
ورئي��س مجل��س الن��واب نبي��ه ب��ري «على
املوجة نفسها» إزاء ضرورة االسراع فيها.
اس��تقبل بري ف��ي عني التين��ة ،الرئيس
املكلف يرافقه الوزير غطاس خوري والنائب
الس��ابق باس��م الس��بع ،في حض��ور الوزير
علي حس��ن خليل .اس��تغرق اللقاء ساعتني
وتخللت��ه مأدب��ة غداء ،وق��ال احلريري على
األثر« :ناقش��نا الوضع في البل��د وموضوع
تش��كيل احلكوم��ة ،وأنا والرئي��س بري على
املوجة نفس��ها وعلينا اإلس��راع في تش��كيل
احلكوم��ة ،فوض��ع املنطقة يحضن��ا على ان
نق��وم بذل��ك ،وعلينا بالنس��بة ال��ى الوضع
االقتصادي ان نحرك العجلة االقتصادية».
واعتب��ر ردا ً عل��ى س��ؤال أن األزم��ة
احلالية «مش��كلة حصص ،هذه هي املشكلة
االساسية .وفي هذا البلد ال احد يلغي اآلخر.
جربنا جميعا ً خالل  13عاما ً ان يقوم كل منا
باالمور كما يريدها وفش��لنا نح��ن وغيرنا»،
الفتا ً ال��ى «التحديات الت��ي تواجهنا داخليا
واقليميا ً واقتصادياً ،أو بالنسبة الى محاربة
الفساد واإلصالح البنيوي للدولة وللعاملني
فيها.

حاكم مصرف لبنان :الليرة
ثابتة ومستقرة

آمال اللبنانيني وتطلعاتهم».
وش��دّدت الكتلة ف��ي بيان تلت��ه النائب
روال الطبش ،بعد اجتماعها الدوري برئاسة
رئيس احلكوم��ة املكلّف س��عد احلريري في
«بيت الوس��ط» ،عل��ى أن «االش��تباك القائم
على احلص��ص واألدوار واألحجام ،لن يبدّل
م��ن واقع األمور في ش��يء ،وقد آن األوان ألن
يدرك اجلميع أن ما سنتوصل إليه بعد شهر
أو ش��هرين ،ميكننا إجنازه في ي��وم واحد أو
في يوم�ين ،وأن املطل��وب تغلي��ب التواضع
السياس��ي عل��ى خط��اب التصعي��د ،وتقدمي
املصلح��ة الوطنية عل��ى املصال��ح احلزبية
والفئوية».

جنبالط :أين الخطوات
اإلصالحية لتخفيف العجز؟

غ�� ّرد رئي��س احل��زب «التقدم��ي
االش��تراكي» وليد جنبالط عبر حسابه على
موق��ع «تويتر» ،قائ�لاً« :مل��اذا ال يأتي فريق
الس��لطة عل��ى ذك��ر القان��ون رق��م  ،10الذي
يض��ع ش��روطا ً تعجيزي��ة لع��ودة الالجئني
الس��وريني ،فتكتف��ي الس��لطة برس��الة وليد
املعل��م ،وم��ا أدران��ا ب��أدواره الس��ابقة قبيل
اغتيال (رفيق) احلريري؟ أين هي اخلطوات
االصالحية اجلدّية لتخفيف العجز ،واحلفاظ
على النقد ،بدل التبشير باالنهيار؟».
والحقا ً غ ّرد جنبالط قائالً« :في الصباح
اعتبرن��ا الس��فن التركي��ة املصدر الرئيس��ي
للعج��ز ،وف��ي املس��اء يق��ال لنا إن الس��فينة
الثالثة التي هربت تهريبا ً في جلسة مجلس
الوزراء سترسو في اجلية ،بعد أن منعت أن
ترسو في الزهراني.

باسيل :التحدي اليوم
اقتصادي!

ف��ي مقاب��ل الوض��ع املهترئ سياس��ياً،
س��رت في اآلونة االخيرة ش��ائعات عن قرب
انهي��ار اللي��رة اللبناني��ة ،وانهي��ار القط��اع
العقاري ،وأخبار أخرى حملتها «النهار» الى
حاكم مصرف لبنان رياض سالمة الذي رأى
انها تنطلق م��ن دون معطيات وأرقام ،مؤكدا ً
في الوقت عينه ثبات وضع الليرة.
وقال سالمة في حديثه :الوضع النقدي
مس��تقر والليرة ثابتة آلجال طويلة .فس��وق
القط��ع «يعم��ل بش��كل طبيع��ي وبأحجام ال
تش��ي ب��أن ثمة هلع��ا ً أو قلقا ً أو ب��وادر أزمة.
حتى إن أس��عار الس��ندات اللبناني��ة عادت
الى التحسن وتشهد طلبا ً عليها .وكذلك ثمة
مؤش��ر ايجابي آخر يتعل��ق بانخفاض كلفة
التأم�ين عل��ى املخاط��ر اللبناني��ة (.)CDS
ه��ذه العوام��ل هي عوام��ل طمأن��ة ،ولكن ما
يهمني تأكيده في ظل الشائعات الكثيرة في
هذه األيام أن الليرة اللبنانية مس��تقرة وغير
مه��ددة ،وال ش��يء س��يتغير حي��ال أهدافن��ا
كمصرف مركزي ،م��ع التركيز على امكاناتنا
املرتفعة بالنس��بة الى املوجودات االجنبية،
والتي تقدر بنحو  44مليار دوالر ،باس��تثناء
الذهب».

قال وزير اخلارجية في حكومة تصريف
األعم��ال ،جب��ران باس��يل إن تكت��ل التغيي��ر
واإلص�لاح ق��ام م��ع اللجن��ة االستش��ارية
االقتصادية لـ«التي��ار الوطني احلر» بزيارة
املجل��س االقتص��ادي االجتماع��ي ،به��دف
إعط��اء أولوي��ة مطلق��ة لالقتص��اد .وقال إن
«ه��ذه الزي��ارة ليس��ت فق��ط رس��الة دع��م
للمجل��س املس��تقل واالستش��اري وامليثاقي
والتمثيلي لقطاعات االقتصاد بكل فئاته ،بل
جئنا نطالب��ه بأن يكون م��ن أدوات الضغط
ملصلحة االقتصاد».
وش��دد باس��يل على أن الدور األساسي
للمجلس ف��ي «أن يكون احلاضن لكل األفكار
والنقاش��ات املوضوعي��ة والعلمي��ة ،وه��ي
كثيرة نتفق عليه��ا والتي نعرض من خاللها
قدراتن��ا االقتصادي��ة» أض��اف« :حتدث��ت
أم��س في وزارة اخلارجية ع��ن اقتناعي بأن
اقتصادنا هو على طريق االستنهاض ،ونحن
نتجه نحو االزدهار االقتصادي رغم الصورة
املرسومة اليوم ،واحلكومة هي جزء من هذه
االندفاعة ،ولكن ال تكفي وحدها.

يتقدم
«المستقبل» :ال شيء
ّ
على تشكيل الحكومة

رأت كتل��ة «املس��تقبل» النيابية أن «ما
من ش��يء يج��ب أن يتق��دم في ه��ذه املرحلة
على تشكيل احلكومة ،وانطالق عجلة العمل
في الس��لطتني التنفيذية والتشريعية ،األمر
الذي يرتب على القي��ادات واألطراف املعنية
كاف��ة ،الت��زام التهدئ��ة وجتنب املس��اجالت
السياس��ية واإلعالمية ،واملش��ادات املؤسفة
عل��ى مواق��ع التواصل االجتماع��ي ،واعتماد
اخلي��ارات الت��ي تس��اعد عل��ى اإلس��راع في
والدة فريق عم ٍل وزاري ،يرتقي الى مس��توى

وجهة نظر
عندما يرفض البطريرك
التفرد والثنائية!
بقلم :أمين حجازي
يكاد الش ��هر الثاني ينقضي على تكليف الرئيس س ��عد احلريري تأليف
حكومة ما بعد انتخابات السادس من أيار ،دون أن تلوح في اﻷفق تباشير هذا
التأليف الذي تواجهه عقبات سياسية وطائفية كبرى تنخرط في صياغتها
قوى كبرى في املجلس النيابي اجلديد.
وقد احتدمت األمور على خط العقدة املسيحية التي تعترض التشكيل
احلكومي ،ودخل على اخلط البطريرك املاروني بشارة الراعي ،بعد أن فشلت
مس ��اعي الرئيس املكلف س ��عد احلريري حللحلة هذه العقدة ،وبعد أن كشف
ح ��زب الق ��وات اللبنانية عن مضم ��ون «تفاهم معراب» الذي أس ��هم في إنهاء
الشغور الرئاسي الذي ساد البلد بني عامي  2014و . 2016وكان اﻻستفزاز قد
عم العديد من القوى السياس ��ية املس ��يحية خصوص ًا واللبنانية عموم ًا ،بعد
ّ
الكشف عن أن التيار الوطني احلر وحزب القوات اللبنانية اتفقا في «تفاهم
معراب» على تقاسم احلصة املسيحية الوزارية وعلى تقاسم احلصة املسيحية
اإلدارية ،ما يعني س ��حق قوى مس ��يحية أخرى ونفيها ،مثل تيار املردة وحزب
الكتائب اللذين اعتُ برا وفق «تفاهم معراب» قوى اﻷقلية املسيحية التي يجب
أن حُت� � َرم حقه ��ا في امتالك حصة وزاري ��ة أو إدارية في بنية الدولة اللبنانية.
وقد ش ��مل هذا اﻻس ��تفزاز البطريرك املاروني بش ��ارة الراع ��ي الذي زار قصر
بعب ��دا واجتم ��ع الى الرئيس ميش ��ال عون وخ ��رج معلن ًا رفض ��ه القاطع ﻷي
تفرد أو ثنائية ميكن أن تفرض على الساحة املسيحية .وقد اعتبر الراعي أن
هذا التفرد املفترض على الس ��احة املس ��يحية اللبنانية س ��يعطى كل املبررات
لآلخرين كي يتفردوا باملسيحيني في هذا الشرق العربي.
وعل ��ى الرغم من تأخر التش ��كيل احلكومي ،ي ��رى بعض املتفائلني اﻷمر
ُسترجع املدد التي قضاها الرئيسان
طبيعي ًا أو شبه طبيعي ،خصوص ًا عندما ت
َ
جنيب ميقاتي ومتام سالم في تشكيل حكومتيهما في السنوات اﻷخيرة.
ويرى بعض املراقبني أن «احلرب» الناشبة بني التيار الوطني احلر وحزب
الق ��وات اللبناني ��ة جتعل الس ��احة املس ��يحية اللبنانية وكأنها تس ��تعيد حالة
املواجه ��ة العس ��كرية التي كانت قائم ��ة خالل عام ��ي 1989و ،1990لكنها اآلن
في اطار سياس ��ي ونيابي ووزاري .وهذه مقارنة تس ��تفيق في أذهان اللبنانيني
لدى البدء في كل جولة من جوﻻت التصعيد السياسي واإلعالمي بني التيار
الوطني احلر وحزب القوات اللبنانية.
وﻻ يعن ��ي كل ذلك أن هذه العقدة املس ��يحية ه ��ي العقدة الوحيدة التي
تعترض طريق تش ��كيل احلكومة الثالثة للرئيس سعد احلريري ،فهناك كما
هو معلوم العقدة الدرزية احلامية نسبي ًا ،ومن ثم عقدة النواب السنّة الذين
يغ ��ردون خارج س ��رب تيار املس ��تقبل .وف ��ي كل عقدة من هات�ي�ن العقدتني ما
يكف ��ي من املتاعب واإلرهاق السياس ��ي الذي يتطلب وقت� � ًا إضافي ًا للمعاجلة
املطلوب ��ة .وم ��ا زال الهدوء يخيم عل ��ى طريقة ادارة الرئيس س ��عد احلريري
للمعضل ��ة احلكومي ��ة احلالية ،وهو لم يظهر عليه اﻻنفعال إﻻ في إطار الرد
على النائب اجلديد جميل السيد بالقول« :روح بلط البحر» ،وذلك في اطار
التلويح بسحب التكليف من احلريري.
وكان الرئي ��س ميش ��ال عون يعتقد أنه س ��يمتلك في عه ��ده القوي ميزة
اإلسراع في تشكيل احلكومات ،ولكن ما هو قائم في الواقع السياسي اللبناني
يعاكس هذه الرغبة حيث التعقيدات السياسية والطائفية واملذهبية أكبر من
أي تطلع سياسي مشروع» ،خصوص ًا عندما يكون اجلميع مشارك ًا في استيالد
التعقي ��دات املنتصبة في وجه تش ��كيل احلكومات أو ف ��ي مواجهة حل أي من
اﻷزم ��ات السياس ��ية أو اﻻقتصادية أو اﻻمنائي ��ة أو احلياتية الداهمة .حينها
يصبح اجلميع خارج دائرة البراءة مهما صفت النيات وحسنت الظنون.

األمين العام للجماعة اإلسالمية يزور رئيس حزب االتحاد
ق��ام األم�ين الع��ام للجماعة
اإلس�لامية ف��ي لبن��ان ،األس��تاذ
ع��زام األيوب��ي ،عل��ى رأس وف��د
م��ن اجلماعة ض��م عض��و املكتب
السياس��ي األس��تاذ وائ��ل جن��م،
والقي��ادي ف��ي اجلماعة الش��يخ
سامي اخلطيب ،صباح اخلميس
( )2018/7/5بزي��ارة رئي��س
حزب االحتاد النائب عبد الرحيم
مراد ،في منزله في بيروت ،وذلك
بحضور عدد من قياديي احلزب.
جرى خ�لال اللقاء البحث في قضاي��ا تعني اجلانبني،
فض�لاً عن الهم��وم املش��تركة والقضاي��ا الوطني��ة العامة،
وكان��ت وجه��ات النظ��ر متفق��ة ف��ي توصي��ف الكثي��ر م��ن

التحدي��ات الت��ي تواجه البلد في ه��ذه املرحلة ،كذلك جرى
االتفاق على متابعة التواصل وزيادة التنس��يق في املرحلة
املقبلة ملواجهة هذه التحديات.

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)

األمان
 13 - 1320متوز 2018م
األمـان  -العــدد

كلمة
األمان

نتن ياهو في موسكو
بحث ًا عن ردع النفوذ
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عق��د الرئيس الروس��ي ،فالدميير بوتني ،يوم األربعاء في موس��كو،
محادث��ات م��ع رئي��س ال��وزراء اإلس��رائيلي ،بنيامني ننت ياهو ،وس��ط
ترجيحات بأن يهيمن امللف الس��وري والنفوذ اإليراني في سورية على
جدول أعمال احملادثات ،في ظل س��عي موسكو للحفاظ على اتصاالتها
بكافة األطراف املعنية بالقضية السورية.
وما يزيد من قوة هذه التكهنات ،هو اس��تمرار الهجمات اإلسرائيلية
في س��ورية ،مبا ف��ي ذلك على قاع��دة التيفور مبحافظة حمص عش�� ّية
الزيارة ،ناهيك عن املؤش��رات لبقاء الوج��ود اإليراني من النقاط القليلة
القابلة للمس��اومة خ�لال القمة املرتقب��ة بني بوتني ونظي��ره األميركي،
دونالد ترامب ،في هلسنكي الفنلندية في  16متوز احلالي.
وفي هذا اإلطار ،تتوقع الصحافية املتخصصة في ش��ؤون الش��رق
األوس��ط ،ماريان��ا بيلينكايا ،أن «تترك��ز أجندة لقاء بوت�ين وننت ياهو
في موس��كو عل��ى العملي��ات العس��كرية جن��وب س��ورية وردع النفوذ
اإليراني» .وتقول بيلينكايا إن «تل أبيب تبحث عن ضمان غياب القوات
الس��ورية عن حدود س��ريان اتفاقية فك االش��تباك لعام  ،1974وأيضا ً
إلقامة منطقة خالية من القوات املوالية إليران على مسافة  80كيلومترا ً
من احلدود اإلسرائيلية (فلسطني احملتلة)».
وحول قدرة روسيا على اإلس��هام في انسحاب القوات اإليرانية من
سورية ،تضيف« :ال تستطيع روسيا إخراج العناصر اإليرانية من كامل
األراضي السورية ،بل حتى من الـ 80كيلومترا ً على احلدود اإلسرائيلية
(فلس��طني احملتلة) ،األمر الوحيد الذي تس��تطيع روسيا أن تضمنه ،هو
أال تش��ارك القوات املوالية إلي��ران وحزب الله في العمليات العس��كرية
جنوب سورية ،بشكل علني على األقل».
وف��ي ما يتعلق مبوقف موس��كو م��ن الغارات اإلس��رائيلية املتكررة
عل��ى األراض��ي الس��ورية ،تتاب��ع« :تعط��ي روس��يا الض��وء األخض��ر
للضربات اإلسرائيلية طاملا كانت تقتصر على استهداف القوات املوالية
إليران ،دون املس��اس بالقوات احلكومية السورية وال تعرقل العمليات
العسكرية الروس��ية» .إال أن ماريانا بيلينكايا ال تتوقع أن تنال القضية
الفلسطينية هامشا ً كبيرا ً من احملادثات بني بوتني ونتنياهو ،وستقتصر
عل��ى تبادل اآلراء ،في ظل متس��ك روس��يا مبوقف مفاده أن��ه «لن يكون
هناك حل بال مفاوضات مباشرة».
م��ن جهتها ،حذرت صحيفة «نيزافيس��يمايا غازيتا» الروس��ية من
خطورة التحالف الروس��ي اإليراني بعد س��يطرة قوات النظام السوري
على احملافظات اجلنوبية .وفي مقال بعنوان «التحالف مع إيران يصبح

خط��را ً على روس��يا» ،ذ ّكرت الصحيفة ب��أن «الوج��ود اإليراني كان من
عوامل التصعيد في املنطقة» ،بينما «ش��نت القوات اجلوية اإلسرائيلية
في األش��هر املاضية ،ضربات متكررة على اجلنوب السوري بحجة منع
متركز مقاتلي الفصائل املوالية إليران بالقرب من حدودها».
وأوضحت الصحيفة أن «روس��يا جت��ري محادثات مع إيران ،إال أن
مدى اس��تعداد طهران للوف��اء باملطالب املقدمة إليها ،ل��م يتضح بعد»،
مش��يرة إل��ى «اندماج املقاتل�ين اإليرانيني ف��ي قوات النظام ،س��واء في
اللواء الـ 105التابع للحرس اجلمهوري أو الفيلق الرابع للدبابات».
وخلصت «نيزافيسيمايا غازيتا» إلى أن «الوضع الراهن يضع أمام
موس��كو مهمة إظهار مهارات الدبلوماس��ية مع ش��ريك معروف مبوقفه
الثابت من س��ورية (أي إيران) ،وأيضا ً احلفاظ على سمعتها في عيون
الالعب�ين الدوليني» ،محذرة م��ن أن «االنتقال إلى املعس��كر األميركي -
اإلسرائيلي سيجعل حتالف روسيا مع إيران خطراً».
وإلى جانب امللف الس��وري ،من املنتظر أن تتناول محادثات بوتني
ونتنياهو آفاق التس��وية الفلس��طينية اإلس��رائيلية واخلط��ة األميركية
املعروفة باس��م «صفق��ة الق��رن» ،خصوص��ا ً أن الرئيس الفلس��طيني،
محمود عباس يزور موسكو يوم اجلمعة املقبل.
وتسبق موسكو قمة بوتني وترامب مبجموعة من اللقاءات الدولية،
مبا فيه��ا محادثات بني وزيري اخلارجية الروس��ي ،س��يرغي الفروف،
واألردن��ي أمي��ن الصفدي ،ف��ي األس��بوع املاض��ي ،التي تطرق��ت أيضا ً
إل��ى الوضع جنوب س��ورية ،باإلضافة إلى لقاءي بوت�ين مع ننت ياهو
وعباس هذا األسبوع.
وبحس��ب وكالة «بلومبيرغ» ،فإن «قمة بوتني وترامب قد تسفر عن
تثبيت االتفاقات بش��أن جنوب س��ورية بعد موافقة روسيا على ضمان
انس��حاب القوات املوالية إليران من احلدود مع إسرائيل واألردن مقابل
إبقاء املنطقة حتت سيطرة قوات النظام».
يذك��ر أن ن�تن ياهو يزور موس��كو ويلتق��ي مع بوتني للم��رة الثالثة
ه��ذا العام ،وكان��ت أوالها في  29كان��ون الثاني املاض��ي ،والثانية في
 9أيار ،حني حضر رئيس الوزراء اإلس��رائيلي االس��تعراض العس��كري
مبناس��بة الذكرى الـ 73للنصر ف��ي احلرب العاملي��ة الثانية (- 1939
 ،)1945وعشية زيارته احلالية ،أكد ننت ياهو أنه «سيجدد خالل اللقاء
تأكيده أن إس��رائيل لن تس��مح بتثبيت الوج��ود اإليراني في أي مناطق
س��ورية ،وس��يطالب قوات النظام بااللتزام باتفاقية فك االشتباك لعام
}.»1974

عجلة تأليف الحكومة تتعثر
والوضع االقتصادي مه ّدد باالنهيار
بقلم :وائل جنم

بع��د انقض��اء قراب��ة خمس�ين يوما ً عل��ى تكليف
الرئيس س��عد احلريري تأليف احلكوم��ة العتيدة ،ال
تبدو في األفق أية بارقة أمل بقرب تأليفها ،على الرغم
من االتصاالت واملش��اورات الت��ي جتري على أكثر من
مس��توى ،وفي أكثر من اجتاه .اجلو الس��ائد إلى اآلن
هو املراوحة واملزيد من الش��روط والشروط املضادة،
ومح��اوالت جتاوز الدس��تور والصالحيات في عملية
التألي��ف م��ن أج��ل ف��رض أع��راف جديدة تعي��د زمن
الهيمن��ة ،ولك��ن النتيجة ج��راء كل ذلك ه��ي املراوحة
واس��تمرار األزم��ة وتفاقم املش��اكل االقتصادية ،وهي
بيت القصيد في املرحلة املقبلة.
قب��ل نح��و ش��هرين م��ن الي��وم اعت��رف رئي��س
اجلمهورية ميش��ال عون اثن��اء اس��تقباله البطريرك
بش��ارة الراع��ي بصعوب��ة الظ��روف واألوض��اع
االقتصادي��ة التي مي ّر بها لبن��ان ،وح ّذر من خطورتها
على البلد ،وهو أمر يعرفه القاصي والداني في لبنان،
ولك��ن في تلك املرة جاء االعتراف من رأس الدولة ،من
الرئيس.
ّ
وقب��ل أيام دق رئيس املجل��س النيابي نبيه يرى
ناق��وس اخلطر من تفاقم املش��كلة االقتصادية وأبدى
أمام بعض زواره تخ ّوفه من مقبل األيام على املستوى
االقتص��ادي ،ولعلها ليس��ت امل�� ّرة األولى التي يش��ير
فيه��ا الرئيس ب ّري إلى صعوب��ة الوضع االقتصادي،
خاصة أن وزير املالية ،مستش��اره السياس��ي الوزير

علي حسن خليل ،لطاملا ح ّذر من مغبة استمرار األزمة
االقتصادية وخطورتها.
الرئيس س��عد احلريري اعت��رف أيضا ً بصعوبة
الوضع االقتصادي وخطره على البلد ،ووضع عنوانا ً
لسياس��ة تي��اره وحكومت��ه املرتقبة أولوي��ة الوضع
االقتصادي وضرورة معاجلته.
قب��ل فترة من الزم��ن توقفت املص��ارف في لبنان
ع��ن من��ح ق��روض س��كنية مدعوم��ة م��ن املؤسس��ة
العامة لإلس��كان ،ثم جاء قرار املؤسس��ة ذاتها بوقف
منح املوافق��ات على الطلبات املقدمة لها من الش��باب
لالس��تحصال على ش��قة س��كنية ،والس��بب -كما هو
معروف بداهة -أن الشباب اللبناني ما عادوا يجدون
ف��رص عم��ل في البل��د ،وإذا ما وج��دوا ف��إن عائدها ال
مي ّكنهم من س��داد قروض املصارف ،وبالتالي الوقوع
حتت العجز ،وبالتالي خس��ارة املسكن واألموال التي
دفعت ،والدخول في أزمات متالحقة ال تنتهي فصوالً.
لق��د أصاب��ت هذه الق��رارات القط��اع العق��اري بحالة
من اجلم��ود والركود ،وهو أص�لاً كان يعاني من هذه
احلالة.
وباحلديث ع��ن تداعيات اجلم��ود والركود الذي
أصاب القطاع العقاري ،ف��إن قطاعات كثيرة وعديدة
أصيبت أيضا ً بالشلل ،وهو ما انعكس ركودا ً عاما ً في
كثي��ر من القطاع��ات ،إذ املعروف أن القط��اع العقاري
ُيعتبر محركا ً أساس��يا ً لكثير من القطاعات الصناعية
والتجارية األخرى ،وبالتالي هذه القطاعات س��تتأثر

وجتمد عندما يصاب القطاع العقاري باجلمود ،وهذا
ما حصل .وكذلك أصيبت اليد العاملة واألعمال احل ّرة
أيض��ا ً بانتكاس��ة ،وكل ذلك أ ّث��ر كثيراً ،وفاق��م األزمة
االقتصادي��ة الت��ي ق��د تتج��ه نحو مزي��د م��ن التفاقم
واخلطوة في املرحلة املقبلة إذا ما استمر الوضع على
ما هو عليه.
بعض اخلب��راء االقتصاديني ح�� ّذروا في املرحلة
األخيرة م��ن خطورة الوض��ع االقتصادي ف��ي لبنان،
وذهب بعضهم إلى حدود احلديث عن أزمة قد تعصف
بالبل��د ،تش��به ف��ي خطورته��ا األزم��ة الت��ي عصفت
باليونان ،وح ّذر بعض هؤالء من خطوة ارتفاع س��عر
الدوالر ع ّما هو عليه اليوم ،وضربوا أمثلة على ذلك ما
حصل في إيران خالل األس��ابيع األخيرة ،حيث ارتفع
س��عر الدوالر واليورو مقابل العمل��ة اإليرانية ارتفاعا ً
جنونياً ،وكذلك ما حصل في تركيا بدرجة أقل.
وتتن��اول الصالون��ات ف��ي البل��د في أمس��ياتها
احلديث عن إقفال العديد من املؤسس��ات والش��ركات
أبوابها وص��رف بع��ض موظفيها وع ّماله��ا ،حتى إن
احلدي��ث عن ه��ذه الظاه��رة اآلخذة بالتعاظ��م تناول
ش��ركة من كبريات ش��ركات البلد ،ش��رعت في صرف
بعض موظفيه��ا ،وقلّصت من حج��م التقدميات التي

كان��ت تقدّمه��ا للذي��ن أبقته��م ،فضالً ع��ن بيعها ألحد
عقاراتها لس��داد بعض الديون ،وص��وال ً إلى احلديث
عن عرض أكبر وأهم صالة عرض في العاصمة للبيع
جراء األزمة التي أخذت تعصف بهذه الش��ركة .ولع ّل
أمثالها كثير من الشركات التي تسير على درب حصر
النفقات ،والتقليل م��ن املصروفات ،ورمبا وصوال ً إلى
إعالن اإلفالس.
البلد في وضع صع��ب ،واحلالة االقتصادية إلى
ن��وع من االنهي��ار ،والطبقة السياس��ية مس��ؤولة عن
كل ه��ذا الوضع ،وآن لها أن ت��درك حجم اخلطر الذي
يحدق بالبلد للخروج من األزمة}.

عبـــــر شـــبكة اإلنترنــت
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النيابية:
بعد الفشل الكبير في االنتخابات
ّ

الشيعية؟
أين أصبحت المعارضة
ّ

تعرض��ت «املعارض��ة الش��يعية اللبناني��ة» في
االنتخابات النيابية األخيرة لهزمية قاسية في معظم
املناط��ق اللبنانية ،فلم يحصل مرش��حو املعارضة إال
على عدد قليل من األصوات ،باس��تثناء املرش��ح يحي
ش��مص في بعلبك  -الهرمل واملهندس رياض األسعد
ف��ي الزهران��ي ،كذل��ك تش��تتت أص��وات املعارض�ين
واملرش��حني على لوائح عدة ولم ينجحوا في تش��كيل
لوائح قوية ومتماس��كة في مواجهة اللوائح املدعومة
من حزب الله وحركة أمل.
فم��ا أس��باب فش��ل «املعارض��ة الش��عبية» ف��ي
االنتخابات النيابية؟ وأي مس��تقبل له��ذه املعارضة
والش��خصيات الت��ي تتول��ى احلديث باس��مها؟ وهل
تس��تطيع ه��ذه الش��خصيات إع��ادة تفعي��ل دوره��ا
في املرحل��ة املقبلة ف��ي مواجهة املتغي��رات الداخلية
واخلارجية؟

ه��م غير منتم�ين إلى حزب الل��ه وحركة أم��ل ،وحالة
االس��تنفار الطائف��ي واملذه��ب ف��ي االنتخاب��ات التي
منعت حصول املعارضني الش��يعة عل��ى أصوات من
خارج طائفتهم أو من طائفتهم.
 -4األجواء السياس��ية املش��حنة في البالد خالل
فت��رة االنتخابات وغي��اب أو تراج��ع دور األحزاب أو
الكتل الوطنية العابرة للطوائف.
 -5بروز مش��اكل ش��خصية أو مالية أو سياسية
أو إعالمية بني بعض الشخصيات املعارضة (وحتى
الت��ي كانت في الئحة واحدة) ،م��ا أضعف الثقة بهذه
الشخصيات.

أي مستقبل للمعارضة الشيعية؟
ّ

لك��ن م��ا دور «املعارضة الش��يعية» ف��ي املرحلة

أسباب الفشل االنتخابي

بداية ما األس��باب التي أدت إلى فشل «املعارضة
الشيعية» في االنتخابات األخيرة؟
لق��د ضم��ت «املعارض��ة الش��يعية» ع��ددا ً م��ن
الش��خصيات واملؤسس��ات والهيئ��ات الناش��طة ف��ي
مواجهة حزب الله وحركة أمل ،وبعضها كان يتحالف
سابقا ً مع «قوى  14آذار» بشكل مشترك ،أو مع بعض
أطراف هذه القوى (تيار املس��تقبل ،القوات اللبنانية،
النائب السابق فارس سعيد) ،في حني أن شخصيات
ش��يعية مس��تقلة كانت متحالفة مع بع��ض األحزاب
اليسارية أو مع الهيئات املدنية.
وفي االنتخاب��ات النيابية األخيرة لم تنجح هذه
الش��خصيات الش��يعية املعارضة في تش��كيل لوائح
موحدة ف��ي مواجهة لوائ��ح حركة أمل  -ح��زب الله،
ب��ل انضم��ت الى ع��دة لوائ��ح متناف��رة ومتعاكس��ة،
وباس��تثناء منطق��ة الزهران��ي  -صور حيث ش��كلت
الئحة واحدة (من اليساريني والشخصيات الشيعية
املس��تقلة) ضد الئح��ة حركة أم��ل  -حزب الل��ه ،فإن
قوى املعارضة الشيعية في كل املناطق األخرى كانت
مش��تتة وضعفيفة ،وأقوى الئحة واجهت حتالف أمل
 حزب الله كانت الالئحة التي شكلها النائب السابقيحيى ش��مص بالتع��اون مع تيار املس��تقبل والقوات
اللبنانية في منطقة بعلبك  -الهرمل.
وف��ي نتيج��ة االنتخاب��ات النيابي��ة ل��م تن��ل
الش��خصيات الش��يعية املس��تقلة أو املعارضة سوى
ع��دد قليل من األص��وات ف��ي كل الدوائ��ر راوحت بني
عش��رات األص��وات أو مئ��ات األص��وات ف��ي بع��ض
األحي��ان ،ووصل��ت ال��ى ع��دة آالف فق��ط ف��ي منطقة
بعلبك الهرمل وفي الزهراني  -صور.
وميكن إيراد األس��باب اآلتية لفش��ل الشخصيات
الشيعية املعارضة واملستقلة؟
 -1احلمل��ة القوي��ة الت��ي خاضه��ا ح��زب الل��ه
وحركة أمل الجتذاب القاعدة الشيعية لدعم لوائحهما
في كل املناطق ،وقد رفع عددا ً من ّ
الش��عارات الهادفة
إلى إبعاد اجلمهور الشيعي عن قوى املعارضة.
 -2تش��تت الش��خصيات والق��وى الش��يعية
املعارضة في عدد كبير من اللوائح وعدم قدرتها على
تشكيل لوائح قوية ومتماسكة.
 -3غي��اب الش��خصيات الق��ادرة عل��ى ج��ذب
اجلمهور الش��يعي املس��تقل ،ألن معظم الش��خصيات
التي ترش��حت لم تقدِّم برام��ج أو أدا ًء مقنعا ً حتى ملن

املقبلة؟ وهل تس��تطيع إعادة ترميم صفوفها مجدداً؟
أم أن الصي��غ الطائفي��ة واملذهبية لم تع��د قادرة على
التأثير في الواقع السياسي والشعبي اليوم؟
بع��د الفش��ل الكبي��ر ال��ذي أص��اب الق��وى
والش��خصيات الشيعية املعارضة حلركة أمل وحزب
الله ف��ي االنتخاب��ات النيابي��ة األخيرة ،ال ت��زال هذه
الش��خصيات حاضرة من خالل بعض وسائل اإلعالم
احمللي��ة والعربي��ة ،س��واء عب��ر بع��ض املقاب�لات أو
عبر نش��ر املق��االت النقدية ،أو من خالل املش��اركة في
مؤمترات ون��دوات متنوعة ،إضافة إلى ترؤس بعض
الش��خصيات الش��يعية ملواقع الكترونية واالستمرار
في حملتها اإلعالمية ضد حزب الله وحركة أمل حتت
عناوين مختلفة.
لكن من الواضح أن احلضور اإلعالمي أو النخبوي
ت
للش��خصيا
الشيعية املعارضة،
ليس له تأثير واضح
أو فعالي��ة عملية من
الواقع الشعبي ،رغم
األزمات واملش��كالت
يواجهه��ا
الت��ي
اللبناني��ون بش��كل

عملية تأليف الحكومة
ّ
الخفية
بين العُ قد الظاهرة والعُ قد
ّ

رغ��م م��رور م��ا يق��ارب الش��هرين عل��ى تكلي��ف
الرئيس س��عد احلريري تش��كيل احلكوم��ة اجلديدة،
م��ا زال��ت األم��ور على حاله��ا لناحي��ة اخل�لاف الدائر
حول احلصص الوزارية واحلقائب الس��يادية وحجم
التمثي��ل ف��ي احلكومة .وق��د ترافقت اخلالفات بش��أن
تش��كيل احلكومة مع بروز مخاوف جدية على الوضع
االقتصادي ،لعل أبرزها أزمة القروض الس��كنية التي
أصبحت ته��دد القطاع العقاري وقطاع��ات اقتصادية
أخ��رى مرتبط��ة ب��ه مث��ل قط��اع املفروش��ات وامل��واد
املرتبط��ة به��ذا القط��اع الت��ي وصل��ت الى ح��د إلغاء
حفالت زواج وأعراس بس��بب توق��ف عملية القروض
السكنية.
ولع��ل ذلك ما دفع الرئيس بري الى إطالق حتذير
ح��ول الوض��ع االقتص��ادي املرتب��ط ارتباط��ا ً وثيق��ا ً
بالوضع احلكوم��ي ،فقال محذرا ً املعرقل�ين« :ارحموا
البلد واالقتصاد والناس».
إال ان��ه رغ��م كل ذلك تب��دو العق��د احلكومية على
حالها ،وال س��يما عقدة التمثيل املسيحي التي أطاحت
عمليا ً «تفاهم معراب» بني «القوات اللبنانية» والتيار
الوطن��ي احلر ،رغم تأكيد س��مير جعجع عدم س��قوط
التفاه��م ،وه��و ما دف��ع الرئيس س��عد احلري��ري الى
القول ردا ً على س��ؤال عن موعد تشكيل احلكومة :إني
«متفائل دائما ً ولكن ال تعليق».

الجماعة اإلسالمية تدعو لإلسراع بتشكيل الحكومة
وترفض المساس بصالحيات الرئيس المكلف
اعتب��ر املكتب السياس��ي للجماعة اإلس�لامية ف��ي لبنان عق��ب اجتماعه األس��بوعي أن
األوض��اع السياس��ية واالقتصادي��ة ف��ي لبنان ال حتتم��ل املماطلة والتس��ويف في تش��كيل
احلكومة ،خلطورة انعكاساتها على أوضاع البلد واملواطنني ،مستغربا ً إصرار بعض القوى
على وضع العراقيل أمام الرئيس املكلّف ،إ ّما من خالل تقاسم احلصص الوزارية أو من خالل
الفيتوات السياسية أو محاوالت البعض لالستئثار ببعض احلقائب الوزارية.
وش��دّد املكتب السياس��ي للجماعة على رفض أي مس��اس بصالحي��ات رئيس احلكومة
الت��ي أق ّرها الدس��تور ،وخاصة لناحية تس��مية نائب رئي��س احلكومة أو اختيار التش��كيلة
احلكومية.
كذل��ك دعا لإلس��راع في تش��كيل احلكوم��ة ،ألن األوض��اع االقتصادية في البل��د لم تعد
حتتمل هذا التأخير ،ما يزيد من أزمات املواطنني احلياتية واملعيشية ،هذا فضالً عن القضايا
احليوية التي حتتاج حللول ناجعة ،وال سيما قضيتا الكهرباء واملاء.

والسؤال الذي يطرح نفسه هو :هل استمرار العقد
الت��ي تعوض تأليف احلكومة هو وحده املس��ؤول عن
تأخير عملية التأليف؟
قبل احلديث عن العقد السياسية ودورها الظاهر
ف��ي عرقلة تأليف احلكومة اجلدي��دة ،ال ب ّد من التوقف
أوال ً عن��د موق��ف الف��ت لعضو كتل��ة الوف��اء للمقاومة
نواف املوس��وي ،ال��ذي اعتبر أن «أي قوى سياس��ية
ال تس��تطيع أن تزع��م أنه��ا املمثل احلص��ري والوحيد
للطائف��ة ما دمن��ا نتحدث ف��ي نظام طائفي سياس��ي،
وال يس��تطيع أي حزب أو أي زعيم أو أي ش��خصية أن
تقول إن متثيل الطائفة الفالنية محصور بشخصها أو
بحزبها أو بتيارها أو باجتاهها».
وطبيع��ي ف��ي ه��ذا ال��كالم ال��ذي أطلق��ه النائ��ب
املوس��وي ح��ول طبيعة التمثي��ل و«املمث��ل احلصري
والوحي��د للطائفة» انه ال يقصد الثنائي الش��يعي ،أي
حرك��ة أمل و«ح��زب الل��ه» ،وأن��ه يوجه س��هامه الى
الرئيس سعد احلريري وتيار املستقبل وحزب القوات
اللبنانية على وجه اخلصوص ،وهو ما يكش��ف شيئا ً
م��ن العق��د والتعقي��دات اخلفي��ة الت��ي تعرق��ل عملية
تش��كيل احلكومة بعيدا ً عن العقد واخلالفات الظاهرة
مثل عقدة التمثيل املس��يحي وعق��دة التمثيل الدرزي،
وعق��دة متثيل النواب الس��نة الذين ال ينتمون الى تيار
املستقبل.
وفي هذا اإلطار ع��اد احلديث مجدداً ،وإن بطريقة
الهمس ،عن موض��وع تأليف عريضة نيابية لس��حب
التكلي��ف من الرئي��س املكلف س��عد احلريري ،حتدث
عنه��ا قبل أس��بوعني النائ��ب جميل الس��يّد ،إذ حتدث
مج��ددا ً أح��د الن��واب ع��ن «فت��اوى قانونية لس��حب
التكليف احلكومي إذا طال األمر».

عام وف��ي املناطق التي يقوى فيه��ا حضور حزب الله
وحركة أمل خصوصاً.
واملش��كلة الكب��رى الت��ي تواجهها الش��خصيات
الشيعية املعارضة أنها تنشط موسميا ً أو عند ازدياد
احلاج��ة من قبل أطراف خارجي��ة أو جهات معارضة
للح��زب واحلركة ،أو انها غير ق��ادرة على التفاعل مع
اجلمهور الش��يعي وتقدمي عناوين وقضايا مؤثرة في
هذا اجلمهور.
كذل��ك إن اخلالفات املس��تمرة بني الش��خصيات
الشيعية املعارضة وعدم قدرتها على التوحد في إطار
مش��ترك وثابت أدى الى إضعاف تأثيرها وفعاليتها،
وأصبح��ت الصراعات واملش��اكل في ما بينه��ا تتقدم
على اخلالف مع حزب الله وحركة أمل.
أم��ا على صعي��د املس��تقبل ،وفي ظ��ل املتغيرات
الداخلي��ة واخلارجي��ة ،ف��إن االس��تمرار ف��ي اعتم��اد
الصي��غ املذهبي��ة والطائفي��ة للتح��ركات السياس��ية
والش��عبية ل��ن يك��ون ق��ادرا ً عل��ى حتقي��ق إجنازات
عملية ،وه��ذا يتطلب دراس��ة نقدية ش��املة للمرحلة
املاضي��ة والبح��ث عن صي��غ جديدة للعم��ل تتجاوز
البع��د الطائفي واملذهبي ،والعمل على جذب اجلمهور
الع��ام من خ�لال القضاي��ا املعيش��ية واحلياتية التي
تهمه وليس عبر رفع شعارات سياسية مستفزة.
«املعارضة الش��يعية» (بكل مكوناتها املتنوعة)
بحاج��ة إل��ى وقف��ة نقدي��ة ش��املة لدراس��ة أس��باب
فش��لها والبحث عن أفق جديد للعمل ،وإال فإن الفشل
والتراجع سيظل يرافقها في املرحلة املقبلة}.
قاسم قصير

وع��ودة احلدي��ث ع��ن عريض��ة نيابي��ة لس��حب
التكلي��ف م��ن الرئيس س��عد احلريري حتم��ل أمرين:
األول زي��ادة الضغوط عل��ى الرئيس احلريري من قبل
«حزب الله» وحلفائه من أجل القبول بالش��روط التي
يريدها الرئيس عون والوزير جبران باسيل ،وتشكيل
حكوم��ة كما يريد ه��ذا الفري��ق ،ال كما يرغ��ب الرئيس
سعد احلريري.
أم��ا األم��ر الثان��ي ،فه��و حتمي��ل الرئي��س س��عد
احلري��ري مس��ؤولية الفش��ل ف��ي تش��كيل احلكوم��ة
اجلديدة بس��بب متس��كه بتمثيل وازن حل��زب القوات
اللبناني��ة واحل��زب التقدم��ي االش��تراكي ،وه��و ما قد
يدف��ع ال��ى عملية س��حب التكلي��ف من الرئيس س��عد
احلريري عبر العريضة النيابية.
ه��ذا الواق��ع امل��أزوم لعملي��ة تش��كيل احلكوم��ة
اجلديدة مع ما يجري في اخلفاء إلحراج الرئيس سعد
احلري��ري ،وحتى لالنقضاض على اتفاق الطائف عبر
وس��ائل وأع��راف غي��ر قانوني��ة وغير دس��تورية دفع
الرئيس س��عد احلري��ري الى الرد مج��ددا ً عبر مجلس
املفت�ين بعد ان رد س��ابقا ً عب��ر لقاء رؤس��اء احلكومة
الس��ابقني وكتل��ة تي��ار املس��تقبل ،وقد اعتب��ر مجلس
املفت�ين «ان تأخير تش��كيل احلكومة م��رده الى ايجاد
أع��راف مصطنعة تتناقض مع وثيق��ة الوفاق الوطني
التي أضحت دس��توراً» ،وش��دد على «ض��رورة التزام
كل األفرق��اء اتفاق الطائف وعدم إيج��اد أعراف تعوق
تشكيل احلكومة».
وهذا املوق��ف اجلديد حول العقب��ات التي تعرقل
تش��كيل احلكوم��ة ،وح��ول ض��رورة التمس��ك باتفاق
الطائف يعكس الوجه اآلخ��ر لألزمة احلكومية بكل ما
في الكلمة من معنى.
باختصار ،العقب��ات التي تعرقل تأليف احلكومة
الظاه��ر منها واخلفي الهدف منه وضع الرئيس س��عد
احلريري أمام األمر الواقع أي تشكيل حكومة كما يريد
«ح��زب الله» والتي��ار الوطن��ي احلر بعي��دا ً عن باقي
الفرق��اء الذي��ن يعتبرونه��م مج��رد العب�ين صغار في
السياسة اللبنانية .فهل تنجح الضغوط على الرئيس
ّ
ع��ض األصابع بني
س��عد احلريري ،أم تس��تمر عملية
الطرفني «حتى يقضي الله أمرا ً كان مفعوالً؟}
بسام غنوم
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الحقيقيون ..في الصراع الدائر
حلفاء األسد
ّ
ه��ل ث ّمة جدي��د في ما نش��ره تس��يفي بارئيل في
صحيف��ة هآرتس ،قبل أيام ،عن قبول إس��رائيل ببقاء
األس��د في حكم س��ورية؟ أم ه��ذا هو موقف إس��رائيل
احلقيقي الذي لم يتغيّر منذ البداية ،أي تفضيل األسد
على املعارضة املسلّحة بصورها املتعددة؟
من��ذ الي��وم األول الن��دالع الثورة الس��ورية ،كان
واضح��ا ً أنّ هنال��ك موقف��ا ً إس��رائيليا ً متش�� ّككا ً م��ن
نتائجها ،ومن البديل الذي قد يح ّل محل نظام األس��د،
ال��ذي ،وفق��ا ً للمس��ؤولني اإلس��رائيليني حينه��ا ،كان
ضامنا ً ح��دود اجلوالن ،إذ لم يطلق م��ن خاللها طلقة
واحدة على مدى عقود طويل��ة ،بينما البديل املتوقع،
ه��و غالبا ً ق��وى إس�لامية ليس��ت مضمون��ة اجلانب
لإلس��رائيليني ،أو حت��ى ف��ي ح��ال كان��ت الفوض��ى
الداخلية ،فهي أيضا ً مقلقة لألمن اإلسرائيلي.
ً
الي��وم ،عل��ى الرغ��م م��ن وجود إي��ران قوي��ة في
امللعب الس��وري إلى ج��وار حزب الل��ه ،إالّ أنّ الروس
هم الضامن للحدود ،ولتنفيذ الشطر اآلخر من االتفاق
املتعلّ��ق بإبع��اد املليش��يات واإليراني�ين كيلومترات
مح��ددة ع��ن املناط��ق الت��ي حتتله��ا إس��رائيل ف��ي
األراضي الس��ورية ،وبضمانة النظام وس��لوكه جتاه
اإلسرائيليني.
ذل��ك لم مينع إس��رائيل ،أو حت��ى األميركيني ،من
توجيه ضرباتٍ  ،إذا اقتضى األمر ،إلى قيادات إيرانية،
أو إل��ى ح��زب الله في عم��ق األراضي الس��ورية .وفي
األغل��ب ،بع��د إخبار الروس وبتنس��يق مس��بق ،دون

االهتم��ام كثيرا ً بتوعّ د زعيم حزب الله الس��يد حس��ن
نص��ر الل��ه ووعي��ده ،وهو ال��ذي تلقى الضرب��ات تلو
األخ��رى ،وقبل مبقت��ل قياداتٍ من حزبه في س��ورية،
كما احل��ال حلزب الله العراق��ي ،دون أي ردّ ،ما دامت
«الغنيمة الكبرى» أي سورية ،أصبحت في أيديهم.
«اليوم التالي لألسد» كانت ذريعة اجلميع لبقائه
في الس��لطة ،ورمب��ا كان الرئيس األميركي الس��ابق،
باراك أوبام��ا ،أكثر وضوحا ً فيها ،عل��ى الرغم من أ ّنه
توعده مرات ،وأعلن ضرورة إخراجه من س��ورية ،إالّ
أنّ األميركي�ين لم يعملوا ،ف��ي أيّ وقت ،بصورة جادة
وحقيقي��ة ،إلزاحت��ه ،وإخراج��ه م��ن املعادل��ة ،لعدم
وجود تص ّور واضح لليوم التالي له.
صحي��ح أنّ األط��راف الدولي��ة واإلقليمية دعمت
املعارض��ة املس��لّحة ،وأعطتها مع��دات ورواتب ،لكن
ذلك في س��بيل بن��اء هذه األطراف أوراقه��ا في اللعبة
السورية ،وحتصيل مواقع نفوذ ،أو حماية مصاحلها
عل��ى أقل األحوال ،لك��ن أ ّيا ً من هذه الق��وى لم تخطط
جديّا إلسقاط نظام األسد ،والتخلّص منه ..ملاذا؟
بص��ورة أو بأخ��رى ،كان هنالك «فيت��و» أميركي
ضد إس��قاط األس��د ،بالذريعة نفس��ها ،ألنّ ش��بح ما
حدث في العراق بعد سقوط صدام حسني ،والتجربة
الليبي��ة املري��رة ،خصوص��ا ً ص��ورة مقت��ل الس��فير
األميرك��ي في بنغ��ازي ،كانت جميع��ا ً تتح ّكم بالعقل
األميرك��ي الباط��ن ،وتؤجج املخاوف م��ن عدم وجود
تص�� ّور م��دروس وعمي��ق ملرحلة م��ا بعد األس��د ،مبا

النظام السوري يخرق هدنة درعا
وينتزع معظم الحدود مع األردن
أك��دت مصادر أن قوات النظام خرقت اتفاق وقف
إط�لاق الن��ار وقتل��ت طف�لاً وام��رأة بريف درع��ا ،كما
سيطرت على معظم الشريط احلدودي مع األردن ،في
حني تأجل نقل مقاتلي املعارضة إلى ش��مال س��وريا،
مع عودة آالف النازحني ملنازلهم.
وأف��ادت مص��ادر مطلعة ي��وم األح��د مبقتل طفل
وام��رأة ج��راء قصف ق��وات النظام بل��دة «أم املياذن»
ق��رب معبر نصيب احل��دودي ،وخرق��ت بذلك االتفاق
املبرم ب�ين اجليش احلر واجلانب الروس��ي واملتعلق
بوقف إطالق النار.
كما أفادت مص��ادر في املعارضة بتأجيل وصول
احلافالت املخصصة لنقل املقاتلني الرافضني لالتفاق
وعائالته��م إل��ى محافظ��ة إدل��ب ،مضيف��ة أن املوع��د
اجلديد لوصول احلافالت لم ُيح َدّد بعد ،وأنه كان من
املقرر وصول مئة حافلة إلى درعا.
وقال��ت مصادر مطلعة إن قوات النظام س��يطرت
على معظم الشريط احلدودي مع األردن ،من محافظة
السويداء ش��رقا ً إلى بلدة خراب الشحم غرباً ،ليتبقى
نحو عشرين كيلومترا ً تتوزع السيطرة عليها مناصفة
بني اجليش احلر وتنظيم جي��ش خالد التابع لتنظيم
«الدولة اإلسالمية» في منطقة حوض اليرموك.
وأضاف��ت املص��ادر أن ق��وات النظ��ام س��يطرت
على قاع��دة الدفاع اجل��وي جنوب مدين��ة درعا بعد

انس��حاب اجلي��ش احلر منه��ا ،لتقطع بذل��ك الطريق
بني ريفي احملافظة الشرقي والغربي وتطوق مناطق
املعارضة في درعا البلد.
ونقل مراس��لون عن قي��ادات في اجليش احلر أن
اجلانب الروس��ي أمهل املعارضة  24س��اعة لتسليم
الش��ريط احلدودي كام�لاً .وقال املراس��ل إن االتفاق
كان ين��ص عل��ى ع��ودة كل النازحني ملنازله��م فوراً،
وتس��ليم أربع بلدات لق��وات املعارضة ،وعدم دخول
قوات النظام للبلدات التي تنس��حب منها املعارضة،
لك��ن م��ا زال آالف النازحني ف��ي العراء ،ول��م يتحقق
الشرطان اآلخران.
النازحون
م��ن جهته ،ق��ال منس��ق األمم املتحدة للش��ؤون
اإلنس��انية ف��ي األردن أن��درس بيدرس��ن إن كل
النازح�ين تقريبا ً عن��د معبر نصيب غ��ادروا احلدود
األردنية عائدين إلى مناطقهم ،ولم يتبق س��وى نحو
مئت��ي ش��خص .وطالب بيدرس��ن بتس��هيل مهمتهم
اإلغاثية في محافظت��ي درعا والقنيطرة ،حيث تنتظر
قافلة مس��اعدات دخول مناطق سيطرت عليها قوات
النظ��ام .ودفع��ت العملي��ة العس��كرية للنظ��ام بدعم
روس��ي في درع��ا منذ  19حزي��ران املاض��ي أكثر من
 320ألف مدني للنزوح ،وتوجه معظمهم إلى احلدود
مع األردن}.

بقلم :محمد أبو رمان
يض�� ّر املصالح األميركية ،ما يجعل بقاء األس��د أفضل
الش��رور وأخ ّفها ،وهذا ما يفس ّر تراجع أوباما عن قرار
الضرب��ة العس��كرية في عام  ،2013وه��ي احليثيات
التي شرحها الصحافي األميركي ،جيفري غولد بيرغ،
في مقالته في مجلة ذا أتالنتيك «عقيدة أوباما».
كان��ت ال��دول العربي��ة والغربية منقس��مة على
نفس��ها جت��اه األس��د ،لك��نّ أيّ��ا ً منه��ا لم تك��ن مبثابة
«العامل احلاس��م» في أيّ وقت ،فاألميركان كانوا أوال ً
عامالً حاسما ً بعدم احلسم في مصير األسد ،وإسرائيل
متغير مؤثر جدا ً في املوقف األميركي ،ثم جاء الروس
واإليراني��ون الذين ش�� ّكلوا حليفا ً اس��تراتيجيا ً لنظام
األسد ولبقائه ،بعدما كان يتر ّنح ويستعد لالنهيار.
في كتاب «رس��ائل األس��ماك» ال��ذي يوثق قصة

التدخ��ل العس��كري اإليراني ف��ي س��ورية ،ومذكرات
القائد في احلرس الثوري حسني همداني الذي قتل في
س��ورية( ،قدّمت قراءة له فاطم��ة الصمادي في مجلة
سياس��ات عربي��ة ،املرك��ز العربي لألبحاث ودراس��ة
السياس��ات) ،اعت��راف صري��ح بأنّ نظام األس��د كان
على وش��ك الس��قوط عام  ،2013وكان األس��د يبحث
عن «م��أوى» بعد أن ضيّ��ق اخلناق علي��ه ،لكن ما لم
يذكره الكتاب أو أنكره أنّ األجندة الدولية واألميركية
واإلس��رائيلية لم تكن مس��تعدة لهذا الس��يناريو ،فت ّم
ترحيل��ه ،قبل أن تنقلب املعادلة الحقا ً بدخول الروس
وخروج األميركان فعليا ً من املشهد.
م��ن املفت��رض أن تك��ون ه��ذه اللعب��ة الدولي��ة
واإلقليمي��ة وصع��ود الداعش��ية حاضر ًة ف��ي حتليل
ما ح��دث في س��ورية ،وم��ن ال��ذي وقف م��ع الثورة،
ح��رب بالوكالة ،وحرب
وم��ن خذلها ،ومن ح ّولها إلى
ٍ
داخلي��ة ،وجعل م��ن جزء كبير من الفصائل املس��لّحة
عصاب��ات حرب ،وح�� ّول النظام الس��وري إل��ى نظام
تاب��ع وضعيف ،ولي��س صاحب ق��رار ،بينما الروس
واألميركي��ون واإليراني��ون واألت��راك ه��م فعلي��ا ً م��ن
يحدّدون مستقبل هذه الدولة}.

الشبكة السورية :النظام يلقي  2900برميل متفجر
خالل ستة أشهر
قالت الش��بكة الس��ورية حلقوق اإلنسان ،يوم
االثن�ين ،إن النظام ألقى ما ال يق��ل عن  2908براميل
متفجرة على مناطق سيطرة املعارضة ،في ال ِّنصف
األول م��ن الع��ام اجل��اري ،أس��فرت عن مقت��ل 169
مدني��اً .جاء ذلك في تقرير صدر عن الش��بكة ،و َّثقت
فيه إس��قاط البراميل ،منها  427برمي�لاً فقط ألقاها
في حزيران املاضي.
وأش��ا َر ال َّتقري��ر إل��ى «اس��تخدام ال ِّنظ��ام م��ا ال
يقل ع��ن  25ألف��ا ً و 884برمي�لاً ُمتفج��را ً منذ تدخل
القوات الروس��ية ف��ي  30أيل��ول  ،2015على الرغم
من الوعود الروس��ية التي أطلقها الس��فير الروس��ي
الس��ابق في األمم املتح��دة فيتالي تش��وركني ،التي
َّ
قال فيها َّ
إن النظام س��يتوقف عن القصف بالبراميل
املتفجرة».
وأوض��ح التقري��ر َّ
«أن ق��وات حل��ف النظام مع
روسيا ش�� َّنت حملة عسكرية شرس��ة على محافظة
درع��ا منذ منتص��ف الش��هر املاضي ،ش��هدَت إثرها
احملافظ��ة النصي��ب األكب��ر م��ن البرامي��ل املتفجرة،
بسقوط  413برميالً متفجراً».
الش��بكة لفت��ت ف��ي تقريره��ا إل��ى أن البراميل

املتفج��رة تس��ببت ف��ي ال ِّنص��ف األول م��ن الع��ام
اجلاري في «مقتل  169مدني��اً ،من بينهم  44طفالً،
و 52سيدة».
كما ش�� َّكل عدد من الهجمات «اعتدا ًء على مراكز
س��جل ال َّتقرير م��ا ال يقل عن 32
حيوي��ة مدن َيّة ،فقد
ّ
حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنية ،تسعة منها
على مس��اجد ،واح��د منها على مدرس��ة ،وآخر على
معهد تعليمي ،و 16على منشآت طبية ،واثنني على
مراكز للدفاع املدني ،واثنني على أفران ،وواحد على
منشآت صناعية».
وبحسب التقرير فقد اس��تخدام النظام «سالح
البراميل املتفجرة احململة بغازات سامة في ال ِّنصف
األول م��ن  2018في أربع هجمات ،أولها على مدينة
س��راقب مبحافظة إدلب في  4شباط ،والثانية على
بلدة حمورية في الغوطة الشرقية بريف دمشق في
 5آذار ،والهجومان األخيران كانا في مدينة دوما في
الغوطة الشرقية بريف دمشق في  7نيسان».
كما و َّث��ق التقري��ر إلق��اء النظ��ام « 427برميالً
متفجرا ً الش��هر املاضي ،تس��ببت في مقتل أحد عشر
مدنياً ،بينهم طفالن وسيدتان»}.

ينبه لخطورة
مجلس المفتين ّ
المس بصالحيات رئيس الحكومة
ّ

عق��د مجلس املفتني في لبنان اجتماعا ً برئاس��ة مفتي اجلمهورية اللبنانية الش��يخ عبد اللطيف
دري��ان ،ف��ي دار الفتوى ،وبحث في املس��تجدات السياس��ية والوطنية ،فضالً ع��ن القضايا الوقفية،
واصدر بيانا ً تاله عضو املجلس املفتي الشيخ سليم سوسان قال فيه:
«دعا مجلس املفتني العلماء وأئمة املس��اجد وخطباءها الى ترشيد اخلطاب الديني والتنبيه الى
االنفالت الالخالقي الذي بات يهدد األس��رة اللبنانية ويس��يء إلى صورة لبنان الذي هو واحة للعلم
والثقافة واإلميان واإلبداع خلدمة اإلنسان.
أك��د مجلس املفتني أن تأخير تش��كيل احلكومة م��ردّه الى إيجاد أع��راف مصطنعة تتناقض مع
وثيقة الوفاق الوطني املعروفة بوثيقة اتفاق الطائف ،التي أضحت دس��تورا ً أجمع عليه اللبنانيون.
واكد ضرورة التزام كل األفرقاء اتفاق الطائف وعدم إيجاد أعراف تعوق تش��كيل احلكومة والنهوض
مبؤسس��ات الدولة التي ينتظرها اللبنانيون إليجاد حلول س��ريعة لألزمات االقتصادية واملعيشية
واالجتماعية ،بوضع ح ّد ألزمات املاء والكهرباء والبطالة التي بدأت تهدد االستقرار في لبنان.
طال��ب املجل��س باحلف��اظ على صالحي��ات الس��لطة التنفيذي��ة والتش��ريعية ،وتأكي��د مداورة
ال��وزارات والفئات األولى من خالل مجلس الوزراء وبرعاية رئيس اجلمهورية الذي هو حكم بتوازن
الس��لطات واملؤمتن على حسن تطبيق الدس��تور ،ونبّه املجلس الى خطورة املس بصالحيات رئيس
مجلس الوزراء املخ ّول دس��توريا ً بتشكيل احلكومة بالتشاور مع رئيس اجلمهورية بعد استشارات
غير ملزمة يجريها الرئيس املكلف مع الكتل النيابية لتشكيل احلكومة»}.
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الخذالن األميركي للمعارضة السورية في الجنوب
تول��دت ل��دى املعارض��ة الس��ورية قناع��ة عام��ة
أن النظ��ام ل��ن يجرؤ عل��ى التقدم إل��ى مناطق اجلنوب
الس��وري ،بناء على افتراضات وتصريح��ات أميركية.
ولك��ن ما الذي تغيّ��ر ودفع النظام الس��وري ،بالتعاون
مع طيران اجلو الروس��ي ،إل��ى التوجه جنوباً ،وضرب
ع��رض احلائط بكل هذه االتفاق��ات والتفاهمات؟ هناك
عدة أسباب لذلك:
أوالً :تغيّر املوقف األميركي ،وهو العامل احلاس��م،
عل��ى الرغم من أن الواليات املتحدة أعلنت ،على لس��ان
رئيس��ها دونالد ترامب ،ووزير الدف��اع جيمس ماتيس،
أنها لن تسحب قواتها من سورية قبل ضمان االستقرار
هناك وحتقيق االنتقال السياسي ،إال أن األمور يبدو أنها
تتج��ه نحو انس��حاب أميركي تدريجي كامل ،وتس��ليم
األرض السورية كاملة للقوات الروسية ،فتغير املوقف
األميرك��ي في عفري��ن ،ثم منبج ،ثم اجلنوب الس��وري،
يظه��ر أن الوالي��ات املتح��دة ال تكترث عملي��ا ً لتوازنات
القوى الدولية واإلقليمية على األرض الس��ورية ،فضالً
عن أنه��ا ال تعب��ا ً باملعان��اة الس��ورية ،وهذه ال تش��كل
هاجس��ا ً ل�لإدارة األميركي��ة حتت قي��ادة ترام��ب الذي
اشتهر بتقلبه وتغيير آرائه في املواقف عموماً.
ثانياً :يعكس تغير موق��ف الواليات املتحدة أيضا ً
عدم اكتراثه��ا باالتفاق��ات التي مت التوص��ل إليها ،وأن
ترامب ال يريد محاس��بة روسيا على إخاللها باالتفاقات
الت��ي مت التوص��ل إليها س��ابقاً ،وع��دم احترامها ،وهو
ال��ذي كان ينتق��د إدارة أوبام��ا باس��تمرار ،قائ�لاً إنها ال
تع��رف التعامل مع روس��يا ،ومحم�لاً إياه املس��ؤولية
عن احلرب األهلية في أوكرانيا ،وس��يطرة روس��يا على
الق��رم ف��ي أوكرانيا ،وضمه��ا لها من ط��رف واحد .وهو
ما يؤش��ر ،بش��كل ما ،إل��ى أن ترامب فش��ل ف��ي حماية
االتفاق��ات الت��ي توص��ل إليه��ا ،وغي��رت اخلارجي��ة
األميركية موقفها بس��رعة في اجلنوب الس��وري ،قائلة
للمعارضة الس��ورية إنها لن تتدخل حلسابها ،من أجل
حماي��ة اتفاق خفض التصعيد ،وإن عليها أن جتد طرقا ً

للدفاع عن نفسها.
ثالثاً :يظهر هجوم القوات الروسية والسورية كذبة
ما تسمى مناطق خفض التصعيد التي مت التوصل إليها
في أس��تانة ،وأن روس��يا الراعي األول له��ذه االتفاقات
تخترقها بكامل قواتها وعديدها ،وهو ما يظهر أن مسار
أس��تانة الذي اس��تحدث ليكون بديالً ملسار مفاوضات
احلل السياس��ي في جنيف ال يعدو س��وى كونه سيركا ً
ال متلك األطراف املش��اركة فيه قوة التفاوض ،أو القدرة
على الوقوف في وجه روس��يا وطموحاتها في سورية.
ولذلك رمبا تعد معركة اجلنوب الس��وري نهاية مس��ار
أس��تانة الذي أظهر أن األطراف املشاركة فيه غير قادرة
على حماية التزاماتها.
لذل��ك ،ميك��ن الق��ول إن روس��يا الي��وم ترغ��ب أن
تك ّرر في درعا الس��يناريو نفس��ه في حل��ب عام ،2016
والغوطة الشرقية في  ،2017وهو قصف جوي مكثف،
ال مييّز بني املدنيني والعس��كريني ،بهدف إجبار السكان
على النزوح بش��كل كامل .ولذلك تظهر تقارير الش��بكة
الس��ورية حلقوق اإلنس��ان أن أكثر من  200ألف الجئ
نزح��وا نحو احلدود الس��ورية – األردنية ،حيث أغلقت
األردن حدوده��ا بش��كل دائم ،ومنعت دخ��ول أي الجئ
إليها ،بحجة أنها ال تستطيع استقبال مزيد من الالجئني

بقلم :رضوان زيادة
السوريني إليها.
ث��م تكث��ف القص��ف اجل��وي وكان��ت أهداف��ه
املستش��فيات واملراك��ز الصحي��ة الت��ي تعم��ل بحده��ا
األدنى ،ما أخرج خمسة مراكز صحية تعمل في مناطق
مختلفة في درعا من اخلدمة ،وأرس��ل رس��الة واضحة
إل��ى املدني�ين في تل��ك املناطق أنه��ا مناطق غي��ر قابلة
للسكن أو اإليواء ،وأن سيناريو حلب الشرقية والغوطة
الش��رقية يتكرر في درع��ا ،ما دفع مدني�ين كثيرين إلى
النزوح ومغادرة بيوتهم ،وأماكن عملهم ،بهدف البحث
عن م��أوى آمن للج��وء ،واله��روب من مناط��ق القصف
اجلوي التي ستكون عش��وائية بالكامل ،بغرض جعل
كل مناطق اجلنوب الس��وري مفتوح ًة بالكامل للنزوح،
وتكون مؤهلة لسيطرة النظام السوري بالكامل.
بعد ذل��ك ،تأتي اخلطوة األخرى في اس��تخدام كل
األس��لحة ،حت��ى احمل ّرمة منه��ا ،مبا فيها غ��از الكلور أو
األس��لحة الكيماوية ،كما ش��هدنا اس��تخدام ذلك بشكل
مكث��ف في حلب والغوطة الش��رقية ،م��ا يدفع املقاتلني
م��ن املعارضة إل��ى االستس�لام ،حلماية م��ن تبقوا من
املدني�ين ،أو ضم��ان س�لامتهم أم��ام ق��وة عس��كرية ال

التركية
عربية على هامش االنتخابات
ٌ
ّ
هموم ّ
في غمرة حتليل نتائج االنتخابات التركية ،واستخالص دروسها ،وال
س��يما ارتفاع نس��بة التصويت فيها ،قد يغيب عن البال تأ ّمل أحوال العرب
ومواقفهم من «التجربة التركية» ،سواء كانوا مقيمني في تركيا أو يتابعونها
من بعيد ،مبش��اعر مختلطة ومتنوعة .وقد يكش��ف حتليل «طريقة التفاعل
العربي��ة» م��ع ه��ذه االنتخابات ،وما تعكس��ه من س��ماتٍ نفس��ية وعقلية،
مواطن قصو ٍر في إدراكنا العربي ،ليس في فهم ما يجري في بالد األناضول
فحس��ب ،بل في إدراك جوهر التغيّر الذي يحدث في بنية النظامني ،الدولي
واإلقليمي ،حالياً ،وانعكاساته على العالم العربي.
وق��د يزيد هذا «القصور اإلدراكي» من تأ ّزم القضايا العربية ،خصوصا ً
بعد إجهاض «ثنائي إس��رائيل – الديكتاتوريات العربية» ،ثوراتِ الشباب
العربي ،الواعدة دميقراطيا ً وسياس��ياً ،ف��ي بداياتها األولى ،لكي نعود إلى
«ثقافة سياس��ية معطوبة ،جتت�� ّر عيوبها القدمية/اجلدي��دة» ،في إدراكها
ال��ذات واآلخر .وإضافة إلى عَ يبَي االنحياز والتحيز ،مع «التجربة التركية»
أو ضده��ا ،ثمة ث�لاث مالحظاتٍ نقدية في تعامل الع��رب مع هذه التجربة.
األول��ى أن��ه يهيمن على بعضن��ا ٌ
منط م��ن «التفكير بالتم ّن��ي» (Wishful
َ
)Thinking؛ إذ يج��ري حتمي��ل تركيا آمال الع��رب وإحباطاتهم في آن.
م��ع تقصيرنا في «واج��ب الوقت» ،جتاه ذاتن��ا ومش��كالتنا املزمنة .وبهذا
املعنى ،يصب��ح الرئيس التركي ،رجب طيب أردوغان ،الذي فاز من اجلولة
األولى بنس��بة تتجاوز  ،%52وهَ ز َم اس��تطالعات الرأي ،فضالً عن منافسيه
اخلمس��ة ،حفيد الس��لطان محمد الفاحت أو وريثه .وهنا يص�� ُّر عوا ُّم العرب،
خاصتهم وفقهائهم ،على القيام بـ«إسقاطات غير منهجية» ،على
وجز ٌء من
ّ
الصعيدي��ن التاريخي والسياس��ي ،على أردوغان وبلده ،ويتم رفع س��قف

بقلم :أمجد أحمد جبريل
التوقع��ات في ما ميكن أن تقدمه أنقرة ،خلدمة الش��عوب العربية وثوراتها
املغدورة ،ال س��يما الثورة السورية ...هل ين ُّم ذلك عن «عقلية انتظار» لدينا
ّ
نك��ف عن الفع��ل ،أو نكتفي باحلد األدنى من��ه ،بانتظار
نح��ن العرب ،حني
«املُنق��ذ املُخلِّ��ص» ،أو «الزعيم املله��م»؟ وهل جنتهد في مس��احات األتراك
وساحاتهم ،ونترك واجبنا جتاه بالدنا وقضايانا املعلّقة؟
تدفع هذه الس��مات في «العقلية العربية» إلى طرح مزيد من األسئلة،
م��ن قبيل :ملاذا يكتفي العرب املقيمون ف��ي تركيا بتأمني مطالبهم احلياتية،
ويتناس��ون دورهم في إصالح أح��وال بالدهم وإحي��اء ثوراتهم املجهضة؟
وه��ل تعلمنا ش��يئا ً م��ن جتاربنا املري��رة في الهج��رة واللج��وء؛ أم تع ّمقت
داخلن��ا ،مبرور الوقت ،مش��اعر« :التطبيع مع األلم والفش��ل» ،و«الالمباالة
السياسية» ،املتعامدة مع السلبية واالتكالية ،ونقص الثقة في القدرة على
منوذج عربي في التنمية والتحول الدميقراطي..
اإلجناز ،والعجز عن إبداع
ٍ
إل��خ؟ ومتى س��ندرك طبيع��ة العالقة ب�ين الداخ��ل واخل��ارج ،وأن إحداث
التغيي��ر ف��ي بالدن��ا مرتبط أساس��ا ً باالعتم��اد على ال��ذات ،مع ع��دم بناء
رهان��اتٍ غير واقعية على أطراف خارجية ،س��واء على تركيا أم غيرها ،من
القوى اإلقليمية والدولية؟
تخص املالحظة الثانية ك ّتابا ً عرباً ،يحرصون على إلصاق ك ّل نقيصة
ّ
بتجرب��ة أردوغ��ان ،وال ينف ّك��ون عن تك��رار ذلك ف��ي كل مناس��بة انتخابية
تركية ،ويصمتون عن انتقاد أوضاع بالدهم ،وخصوصا ً مصر والسعودية،
بوصفهما أكثر دولتني عربيتني مسؤولتني عن تردّي احلال العربي إلى هذا
احلضيض.
ال مانع من انتقاد تركيا وسياساتها الداخلية واخلارجية ،بل
وانتقاد منوذجها السياس��ي والثقافي برمته ،لكن العيب أن يصف
ٌ
فريق م��ن «الدولتيني» ،ومن «املط ّففني الع��رب» املنحازين لدولهم
الفاش��لة ،ويكيل��ون مبكيال�ين ،أردوغ��ان «ديكتاتورا ً مس��تبداً» أو
«سلطانا ً جديداً» ..إلخ ،في حني ال ُيسمع لهم صوتٌ  ،إذا تعلّق األمر
بانهيار وضع احلريات ،وتزايد االعتقاالت غير القانونية ،وتدهور
االقتصاد ،وظهور مش��كالت املجتمعات وأزماتها ،م��ع تزايد أعداد
«الدول الفاشلة» في العالم العربي.
وتتعلق املالحظة الثالثة بإهمال التمييز بني كليات «التجربة
التركية» وتفاصيلها وجزئياته��ا ،مع التركيز على رؤية ما نفتقده
ف��ي أحوالنا عب��ر «مرآة تركيا» ،م��ن قبيل :وجود قي��اداتٍ منتخبة

حتترم قوان�ين احلرب ،وأمام خذالن األط��راف الداعمة
لهم التي تراجعت ،مع أول هجمة روسية على املنطقة.
ولذل��ك ال نحت��اج إلى حنك�� ٍة كثيرة للقول إن س��يناريو
حلب والغوطة س��يبدو أنه س��يتك ّرر مج��ددا ً في درعا،
وإن اللق��اء املرتقب بني الرئيس�ين الروس��ي واألميركي
في هلس��نكي حتى لو ناقش الوضع الس��وري يبدو أنه
س��يقدم تنازال ً أميركيا ً جديدا ً لروس��يا في سورية ،عبر
التخلي متاما ً عن اجلنوب الس��وري ،والس��ماح للقوات
الروس��ية بالس��يطرة عل��ى تل��ك املناطق ،مب��ا يخالف
اتفاق فيتنام املوقع عام .2017
وتعني خس��ارة املعارضة الس��ورية مواقعها في
اجلنوب الس��وري أن تركيزها س��ينحصر في الش��مال،
وحص��را في إدل��ب ومحيطه��ا ،قبل أن يتحض��ر النظام
مج��دداً ،برعاي��ة حليف��ه الروس��ي ،ملعركت��ه الفاصلة
في الش��مال ،وعنده��ا س��يتكرر س��يناريو غروزني في
س��ورية ،ولكن م��ع تكلف��ة أكبر ،ودم��ار أكب��ر ،ونهاية
مأس��اوية للخدع��ة الروس��ية املس��تمرة في ما يس��مى
«احلل السياسي» ،أو مسار أستانة ،ولن يكون بالطبع
أي معن��ى للحدي��ث عن مس��ار جنيف بعده��ا ،أو حتى
تش��كيل جلنة دس��تورية ،فاألس��د يبدو أن س��ينتصر،
بفضل تصمي��م بوتني على تكرار س��يناريو الشيش��ان
في روسيا ،وسيكون سعيدا ً بأنه هزم ثورة شعبية في
س��ورية ،وأنه س��حق «مؤامرة غربية» بعد جناح هذه
املؤامرات في طرده من جورجيا وأوكرانيا.
م��ن يتح ّمل املس��ؤولية حقا ً ه��ي اإلدارة األميركية
التي استس��لمت متاما ً أمام الش��ره الروسي في العنف
األعمى ،لتحقيق أهداف سياس��ية ،وبدت غير راغبة في
الدفاع عن مصالح األردن واملعارضة السورية املسلحة
في اجلنوب الس��وري .ولذلك يبدو أن األسد ربح جول ًة
أخرى ،باعتماده على بوتني ،وخسرت املعارضة جولة
أخرى ،بسبب اعتمادها املتك ّرر على ترامب الذي ال يبدو
أنه س��يحقق نصراً ،أو يقطف ثمار نصره على «داعش»
في س��ورية ،وترك الشعب السوري ملصيره املؤلم أمام
ق��وى دولي��ة ،كروس��يا وق��وى إقليمي��ة كإي��ران ،وقوة
احتالل داخلي كالنظام السوري ،لترسم مصير سورية
وش��عبها ،ال بالقانون أو السياسة ،إمنا بالعنف الكامل
والقتل والتش��ريد ،وهو حتى وإن جن��ح مؤقتا ً فإنه لن
يك��ون دائم��اً ،وتاريخ س��ورية الطويل في ص��د الغزاة
واحملتلني أكبر دليل على هذا القول}.

ومسؤولة أمام الش��عب والبرملان ،تفهم نبض الشارع وتستجيب ملطالبه،
خطاب مناس��ب ُيح�� ّرك مختلف ش��رائح املجتمع ،لكي
وتق��در على اجتراح
ٍ
ترتفع نس��بة املش��اركة السياس��ية ،وهي أه��م نتائج االنتخاب��ات التركية
قاطب ًة.
ً
ّ
عل��ى قوى املعارض��ة العربي��ة أن تفكر مليا في س��لوك مرش��ح حزب
الش��عب اجلمهوري ،محرم إجنه ،الذي جنح على الرغم من خس��ارته ،في
لف��ت األنظار إل��ى قدراته قائ��دا ً محتم�لاً للمعارضة ،الت��ي تواجه حتديات
وأزم��ات ج ّم��ة .وكذلك ينبغ��ي التأ ّمل في س��لوك الرئيس الس��ابق عبدالله
غل ،ورئيس الوزراء السابق أحمد داود أوغلو؛ فعلى الرغم من معارضتهما
الواضحة سياسات أردوغان ،لم يحاوال أن يلعبا أي دور سلبي.
ويج��ب أيض��ا ً أن يتوقف الع��رب عن «ش��خصنة» التجرب��ة التركية،
واختزال بنيتها احلزبية واملؤسس��ية ،في شخص أردوغان ،وعدم املبالغة
في دور الفرد في تغيير املس��ار التاريخي للدول واألمم .وليس املقصود هنا
التقليل من ش��أن جتربة تركيا ،وفضلها في اس��تقبال الالجئني الس��وريني
وس��واهم ،ب��ل التذكير بأنها تبقى «خبرة بش��رية ،ونس��بية ،وهي ليس��ت
كاملة ،وال مثالية».
وينبغ��ي أيض��ا ً التأني قب��ل إصدار أحكام قطعية بش��أن مس��ار تركيا
املستقبلي ،وش��كل سياس��اتها الداخلية وعالقاتها وحتالفاتها اخلارجية،
والت ّنبه إلى أن احملاول��ة االنقالبية في يوليو /متوز  2016تركت تداعيات
عميق��ة على املجتمع والدولة واإلنس��ان (حمالت إقالة املوظفني الرس��ميني
بدع��وى انتماءاته��م السياس��ية ،وتضعض��ع متاس��ك الق��وى احملافظ��ة/
املتدين��ة ،وهيمنة الس��لطة التنفيذية عل��ى غيرها ،والتراجعات في س��عر
اللي��رة مقابل الدوالر ..إل��خ) .وجناح التجربة التركي��ة ال يغني العرب عن
إبداع منوذجهم السياس��ي/الثقافي/التنموي اخلاص بهم ،من موقع الن ّد
لألت��راك ،ولي��س التابع لهم .كم��ا أن اهتمامنا بالش��أن الترك��ي ال يجب أن
يش��غلنا عن إصالح الذات العربية ،وإعادة ضبط تفكيرنا السياسي ليكون
أكث��ر «منهجية وعلمية» ،ذل��ك أننا نحتاج «فهما ً نظري��ا ً عربياً» ،لتصحيح
تصوراتنا عن ذاتنا ،وعن الش��أنني ،اإلقليمي والعاملي ،وانعكاساتهما على
مصاحلنا وقضايانا.
باختصار ،مطلوب «ث��ورة فكرية/ثقافية» ،حتيي دور مراكز األبحاث
والتفكي��ر االس��تراتيجية ،واجلامع��ات واملعاه��د العلمي��ة ،واألكادميي�ين
واملثقف�ين العرب ،وتعيد للعلم والعلماء والباحثني مكانتهم واعتبارهم في
طرح الرؤى املنظومية/الش��بكية ،الكفيلة بتجاوز الضعف العربي الراهن،
بع��د إجه��اض أحالم الش��باب العربي ف��ي التغيي��ر عبر الث��ورات املضادة
والقمع املتزايد.
غاية القول ،أن علينا متحيص «التجربة التركية» نقدا ً وتفكيكاً ،وتعلّم
مميزاته��ا وت��رك س��لبياتها .ه��ذا إذا أردنا ،نح��ن العرب ،تطوي��ر منوذجنا
اخل��اص .وهو أم�� ٌر ال مناص منه ،ملن أراد أن يبقى في عال ٍم يش��هد حتوالت
جذرية وسريعة}.
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االحتالل يفرض عقوبات جديدة على قطاع غزة
قررت إس��رائيل فرض عقوبات عل��ى قطاع غزة،
تش��مل تقن�ين إدخ��ال البضائ��ع ،ومن��ع التصدي��ر،
وتقلي��ص مس��احة صياد األس��ماك ،بداع��ي الضغط
عل��ى حرك��ة «حم��اس» لوق��ف ظاه��رة الطائ��رات
والبالون��ات الورقية الت��ي تطلق من القط��اع باجتاه
جنوبي إسرائيل.
وق��ال اجليش اإلس��رائيلي في تصري��ح مكتوب:

في ضوء استمرار هجمات الطائرات الورقية احملترقة
ق��رر رئيس الوزراء ووزير الدفاع قبول توصية رئيس
أركان اجليش اإلس��رائيلي بإغالق معبر كيرم شالوم
(كرم أبو سالم).
وأض��اف« :يس��تثنى من ق��رار اإلغالق الس��ماح
بدخ��ول م��واد إنس��انية مب��ا فيه��ا الغ��ذاء وال��دواء
الت��ي س��تتم املصادق��ة عليه��ا بش��كل فردي م��ن قبل

موقع عبري :جيش االحتالل
ال يجد ً
الورقية الحارقة
حال للطائرات
ّ
الناصرة  -قدس برس
قال موق��ع عبري« :م��ع دخول يوم الس��بت املقبل،
يك��ون قد م ّر مائة يوم على ب��دء ظاهرة الطائرات الورقية
والبالون��ات احلارق��ة الت��ي تطل��ق عل��ى املس��توطنات
اإلسرائيلية املتاخمة لقطاع غزة ،حيث يشكو املستوطنون
ف��ي ظل ش��بح دائ��م للحرائ��ق والهجم��ات الصاروخية،
وافتقار احلكومة إلى احللول لهذه الظاهرة ،التي أحرقت
مساحات من األراضي الزراعية اإلسرائيلية».
وأوض��ح موقع «واين��ت» العبري التاب��ع لصحيفة
«يديعوت أحرونوت» ،أنه عندما هبطت الطائرة الورقية
األول��ى احلارقة ف��ي املنطق��ة احلدودية مع غ��زة في 30
آذار املاض��ي ،ل��م يتخيّل البعض أنها س��تتحول إلى مثل
ه��ذا احل��دث املنظم الذي من ش��أنه أن ي��ؤدي إلى اندالع
عش��رات من احلرائق يوميا ً وتدمير مساحات واسعة من
األراضي.

وقال مصدر أمني إسرائيلي كبير للموقع« :إن ما بدأ
كلعبة ووس��يلة للتحايل أثن��اء االحتجاجات على حدود
غزة ،حت ّول إلى تهديد خطير يجعل احلياة أكثر صعوبة
على املستوطنني ،ويضيف تهديدا ً جديداً ،وقد يؤدي هذا
إلى تصعيد آخر للعنف في اجلنوب ،كما حذر العديد من
املسؤولني».
وأش��ار إل��ى أن واقع إط�لاق الصواري��خ وتنبيهات
الل��ون األحمر (صف��ارات اإلن��ذار) بات جزءا ً م��ن احلياة
اليومية لسكان املستوطنات احلدودية في غزة.
وذك��ر املوق��ع أن الطائ��رات أدت إلى اش��تعال 600
حريق ،مبعدل عش��رين حريقا ً يومياً ،ما أدى إلى إحراق
س��تة آالف دومن م��ن األراض��ي الزراعي��ة الت��ي تع��ود
للمس��توطنات ،وأدت إلى إحراق  30ألف دومن في أراض
مفتوحة ،وسببت خسائر تصل إلى خمسة ماليني شيكل
( 1.5مليون دوالر).
وادخ��ل الش��بان
من��ذ
الفلس��طينيون
انطالق مس��يرات العودة
«الطائ��رات املش��تعلة»
كأداة جديدة في املواجهة،
وه��و ما جنم عن��ه إحراق
مس��احات شاس��عة م��ن
أح��راج املس��توطنني في
محيط قطاع غزة}.

المقدسيون ضد االحتالل
عندما انتفض
ّ
بقلم :أحمد جميل عزم
ال أذكر من هو الباحث الذي قال في محاضرة له ،إنّ ما يس��مى انتفاضة ،هو أشبه بقطعة قماش
مغرقة باملاء ،متس��كها وتنفضه��ا بقوة فتهتز كل ذرة فيها وتنثر ما ًء حولها ،وهذا ما تش��عر به وأنت
تقرأ كتاب أحمد عز الدين أسعد ،الباحث الشاب «سيسيولوجيا املقاومة واحلِراك في فضاءات مدينة
القدس املستعمرة» ،الذي نشره مؤخرا ً مركز األبحاث (منظمة التحرير الفلسطينية).
يتحدث أس��عد عن كرة ثل��ج تدحرجت في القدس ب��دأت من جرائم االحت�لال ،وعمليات مقاومة
فردي��ة ،وص��وال ً لالنتف��اض .ومن بداي��ات تلك األيام ،مجيء الش��يخ عمر الكس��واني ،مدير املس��جد
األقصى ليدخل املس��جد ،فينبهه الش��باب للبوابات اإللكترونية التي وضعها االحتالل ،وقالوا« :أين
تذه��ب وتتركن��ا؟» ،فانتبه لألمر وقال ،إ ّن��ه لن يدخل عبر البواب��ات ولو كلفه األم��ر وظيفته ،فحمله
الشباب على األكتاف ،وصرخوا« :ال للبوابات».
بس القمع في هذا املكان الديني ،جزء من القمع الكثير،
تق��ول إحدى الطالبات «أنا مش متديّن��ةّ ،
وهذا جعلني أشترك في احلراك» ،وتقول طالبة أخرى« :اجتمع النقاب مع البرمودا والشبّاح وفوقها
ش��ال ،ولم يكن األمر ش��اذاً» ،وتتابع« :صاروا الطالب يحلوا واجباتهم املدرسية ،وناس تقرأ وتكتب
وحتكي نكت» ،وصارت «املقاومة بالعائلة وشلة األصحاب».
صار هناك تقس��يم عمل تلقائي؛ فمثالً طالبة املاجستير في جامعة النجاح ،حددت لنفسها مهمة
البحث عن األجانب ،ومنهم مس��لمون جاؤوا من بلدان غير عربية للصالة ،وتش��رح لهم باإلجنليزية
ما يحدث ،وتترجم بني املرابطات الفلس��طينيات واملصليات األجنبيات .ويسرد أحمد قصصا ً تعكس
الروح والدم اللذين س��ريا في الناس وش��وارعها وأزقتها؛ فيكتب اسم املغترب الفلسطيني الذي جاء
من الواليات املتحدة األمريكية خصيصا ً للصالة في القدس ،فيعلم الشباب املنتفض القصة ،ويقولون
له :اذهب وادخل ،نس��مح لك ،أن��ت ال تأت هنا كل يوم ،ويرفض ويصلي في الش��ارع ،ويخبر زوجته
عند عودته لفندقه« ،صحيح الصالة في املس��جد األقصى بخمس��مائة ،ولكني أش��عر بأنّ صالتي في
الشارع مع الناس ،هي عند ربي مبليون صالة».
ينق��ل أحمد جزءا ً م��ن قصصه عن كتاب توثيقي للروائي عيس��ى القواس��مي ،عنوان��ه «انتصار
الغض��ب» ،ومنها قصة عنوانه��ا «القبضايات ملا يتوب��وا» ،ومن املعروف أنّ االحتالل يش��جع عمليا ً
ظواهر مثل تناول املخدرات بدفع رواتب شهرية للمدمنني ،وبالتالي انتشرت ظواهر في سياقها}.

منس��ق أنش��طة اجلي��ش اإلس��رائيلي ف��ي األراض��ي
الفلس��طينية» .ولم يحدد البيان فت��رة زمنية محددة
الستمرار اإلغالق.
كم��ا أش��ار اجلي��ش ،إل��ى أن��ه س��يمنع تصدي��ر
البضائ��ع م��ن قط��اع غ��زة ،ولن يت��م متديد توس��يع
منطق��ة صيد األس��ماك ،وس��تعود إلى م��ا كانت عليه
(ستة أميال بدال ً عن تسعة).
ومعب��ر «ك��رم أبو س��الم» ،ه��و املعب��ر التجاري
الوحيد لقطاع غزة ،ومن خالله يتم إدخال مواد البناء
والس��لع واحملروقات واملواد الغذائي��ة التي يحتاجها
القطاع ،ومن شأن إغالقه ،التسبب في أزمة اقتصادية
ومعيشية كبيرة في القطاع.
وكان مسؤولون إسرائيليون قد قالوا إن الطائرات
والبالون��ات احلارق��ة الت��ي يطلقها فلس��طينيون من
غ��زة ،من��ذ ثالثة ش��هور ،باجت��اه جنوبي إس��رائيل،
تسببت بإحراق آالف الدومنات الزراعية والغابات.
وم��ن جهت��ه ،ق��ال رئي��س ال��وزراء اإلس��رائيلي

بنيامني ننت ياهو إن إسرائيل ستغلق اليوم معبر كرم
أبو س��الم ملمارس��ة الضغط على حركة «حماس» في
القطاع.
ونقلت هيئة البث اإلسرائيلية عن ننت ياهو قوله
في اجتماع حلزب «الليكود» الذي يتزعمه« :س��نغلق
معب��ر كيرم ش��الوم (كرم أبو س��الم) اليوم ملمارس��ة
الضغط على حركة حماس».
م��ن جانب��ه ،ق��ال رائ��د فت��وح ،رئي��س اللجن��ة
الرئاس��ية لتنس��يق البضائ��ع (تابع��ة للس��لطة
الفلس��طينية) ،إن الس��لطات اإلس��رائيلية ستبدأ يوم
الثالثاء ،بفرض تش��ديدات على إدخال البضائع عبر
معبر «كرم أبو سالم» التجاري ،جنوبي قطاع غزة.
وأض��اف فتوح ،في تصري��ح مقتضب ،إن إدخال
البضائ��ع س��يقتصر عل��ى اجلان��ب اإلنس��اني فق��ط
(بضائع غذائية وطبية) ،باس��تثناء إدخال البضائع
التي لها عالقة بالقطاعات الصناعية واالنتاجية».
وأوضح أن الس��لطات اإلسرائيلية أبلغتهم أيضا ً
بـ«من��ع تصدي��ر البضائع م��ن قطاع غزة إل��ى الضفة
الغربية واخلارج».
وذك��ر فت��وح أن ه��ذه التش��ديدات س��تؤدي إلى
«تفاقم األوضاع اإلنسانية في قطاع غزة وستقود إلى
املزيد من التدهور»}.

قائد العدوان اإلسرائيلي على غزة:
ال لحرب جديدة ..فحماس مسيطرة
ح��ذر قائ��د الع��دوان الذي ش��نته إس��رائيل على
قطاع غزة في صيف  2014اجلنرال ش��لومو ترجمان
من االجنرار لش��ن حرب جديدة على غ��زة ،معتبرا ً أن
ذلك س��يكون عمالً عقيما ً ومبالغ��ا ً فيه .من جانبه قال
وزير املالية اإلس��رائيلي موش��يه كحل��ون إنه يرفض
شن حرب على غزة.
وأوض��ح ترجمان -وهو قائ��د املنطقة اجلنوبية
الس��ابق ف��ي اجلي��ش اإلس��رائيلي -ف��ي بح��ث أعده
لصال��ح معهد واش��نطن لسياس��ة الش��رق األدنى أن
إقدام إسرائيل على احتالل غزة يعني عمليا ً اضطرارها
للتحكم بحياة مليوني فلسطيني.
وفي البحث نصح ترجمان تل أبيب بالعمل على
حتس�ين الوض��ع االقتص��ادي في غ��زة به��دف تقليل
مس��توى املخاط��ر األمنية على إس��رائيل ،وفي املقابل
وقف إمكانيات تعاظم قوة حركة املقاومة اإلس�لامية
(حماس).
وف��ي الذك��رى الرابعة للع��دوان على غ��زة التي
حتل هذا الشهر ،أوصى ترجمان إسرائيل والدول التي
وصفه��ا باملعتدلة في املنطق��ة واألطراف األخرى ذات
املس��ؤولية الدولي��ة ،بالعمل على بن��اء اقتصاد غزة،
مقابل وق��ف تعزيز حركة حماس لقوتها العس��كرية،
بدال ً من املطالبة بنزع سالحها.
كما طالب بتحسني الوضع االقتصادي في الضفة
الغربية لتشكل ثقالً في موازاة حماس في غزة.
ونبه القائد العس��كري اإلس��رائيلي إلى أن عملية
عس��كرية ف��ي غ��زة ق��د تش��عل املنطق��ة ،خاص��ة في
اجلبهت�ين الس��ورية واللبناني��ة ،مضيف��ا ً أن��ه ودون
هات�ين اجلبهتني فإن املواجهة العس��كرية في غزة لن
تكون لصالح إس��رائيل ،وأن أمدها سيطول وستكون

معق��دة ،وس��تؤدي إل��ى تده��ور الوض��ع األمن��ي في
الضف��ة .ويضيف أن إس��رائيل إذا متكنت «بصعوبة»
م��ن الس��يطرة على غزة س��تواجه عبئ��ا ً مالي��ا ً هائالً،
خاصة أن القطاع يعيش فيه مليونا إنسان.
وفي حالة إسقاط إس��رائيل سيطرة حماس ،نبه
ترجمان إلى أن إس��رائيل ستواجه فوضى دون وجود
س��لطة مركزية حتك��م القطاع ،وهذا س��يجعل القطاع
يدخ��ل في حال��ة انفالت أمن��ي قد يؤدي إلى تش��كيل
خاليا عسكرية متطرفة ،وفق تعبيره.
واستبعد ترجمان أن ينفجر الغزيون ضد حركة
حم��اس ،واعتب��ر أن هذا اخلي��ار وهم ،مش��يرا ً إلى أن
حماس حتظى بشعبية هناك.
وزير يرفض
وفي سياق ذي صلة ،قال وزير املالية اإلسرائيلي
موشيه كحلون إنه بصفته عضوا ً في املجلس الوزاري
اإلس��رائيلي املصغ��ر للش��ؤون األمنية والسياس��ية،
يرفض شن حرب على غزة بس��بب الطائرات الورقية
والبالونات احلارقة .وأض��اف -في مقابلة مع القناة
العبرية الثانية -أن هن��اك من يضغط على احلكومة
لش��ن حرب على غزة ،لكن احلرب تعني مقتل جنود،
مش��يرا ً إل��ى أن احل��رب تش��ن عندم��ا ال تك��ون هناك
خيارات أخرى.
وعن الطائرات الورقية والبالونات احلارقة التي
تطل��ق من غزة ،ق��ال الوزير إن هناك خي��ارات أخرى،
وإن احلرائق في محيط غزة تؤلم اإلس��رائيليني لكنها
ليست مبررا ً للحرب.
وف��ي س��ياق عملي��ة الس�لام ،ق��ال كحل��ون إن
التس��وية مع الفلس��طينيني ال تزال ممكنة ،فإسرائيل
تدي��ر عالق��ات اقتصادية مع الس��لطة الفلس��طينية،
وهذه مصلح��ة إس��رائيلية من
الدرجة األولى ،أما التوصل إلى
تسوية مع الفلس��طينيني فهذه
مصلحة لكال الطرفني ،وهي أمر
ممكن حتقيقه.
وأعرب كحلون عن توقعه
ف��ي أن جت��ري انتخاب��ات
مبكرة ف��ي إس��رائيل بداية عام
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هل أربك األردن التفاهمات السياس ّية في الجنوب السوري؟
اإلص��رار األردن��ي عل��ى إغ�لاق احل��دود ورفض
استقبال النازحني من اجلنوب السوري؛ خلط األوراق
ف��ي اجلنوب الس��وري وأربك املش��هد السياس��ي؛ بل
وأربك الواليات املتحدة وروسيا والكيان الصهيوني؛
اذ جتاوزت املس��ألة مصير املعارضة ومصير الوجود
اإليران��ي نحو أزمة أعم��ق ،من املمك��ن أن تتحول إلى
هاج��س مقلق لألط��راف املنخرطة ف��ي ملف اجلنوب
السوري كافة.
إغالق احلدود ورفض استقبال املزيد من الالجئني
م ّث��ل رد فعل أردن��ي طبيعي على األزم��ة االقتصادية
واخل��ذالن الدولي في مواجه��ة أزمة اللج��وء؛ واألهم
م��ن ذلك كل��ه ،املخ��اوف من وج��ود تفاهم��ات تنتهي
بصفقات تتجاوز مصالح األردن؛ حراك رس��مي قوبل
بح��راك ش��عبي إلغاثة النازح�ين؛ ليفتح الب��اب أمام
س��يناريوهات جدي��دة ،متك��ن األردن م��ن التعاط��ي
م��ع األزم��ة الس��ورية ،تتج��اوز التفاهم��ات اإلقليمية
واألمريكية الروسية.
فالتفاهم��ات غي��ر املعلنة ب�ين األط��راف الثالثة
ومن ورائها النظام الس��وري وحلف��اؤه ،وضعت على
احملك من خالل املمانعة األردنية باستقبال النازحني؛

فاحتا ً الباب إلمكانية حت ّول أزم��ة النازحني إلى أزمة
إقليمية متفجرة ،متتد تداعياتها جتاه اجلوالن احملتل
والكيان اإلسرائيلي الذي سيطالب قريبا ً بفتح احلدود
أس��وة ب��األردن؛ كما ظه��ر واضحا ً في بي��ان «هيومن
رايتس وتش» األخير املوجه للحكومة األردنية.
فموج��ات الن��زوح الس��وري م��ن مناط��ق القتال
حرك��ت املياه الراك��دة في اجلنوب الس��وري ،وقدمت
ورق��ة قوية ل�لأردن واملعارض��ة الس��ورية للمناورة
السياس��ية والعس��كرية؛ إذ ب��ات النازح��ون الرق��م
الصع��ب ف��ي املعادل��ة ،معق��دا ً مس��ار العملي��ات
العسكرية التي يش��نها النظام السوري وحلفاؤه إلى
جان��ب ال��روس؛ ورفعا ً لكل��ف املصاحل��ات املزعومة
التي تنتهي عادة مبوجات جلوء خارج س��وريا ونقل
املقاتل�ين إل��ى ادل��ب؛ فح��راك النازحني هدد بنس��ف
التفاهمات غير املعلنة بني موسكو وواشنطن.
النزوح السوري أثار هواجس الكيان اإلسرائيلي
م��ن احل��راك الدميوغرافي؛ وأع��اد الوالي��ات املتحدة
إلى صدارة املش��هد من خ�لال االتصاالت الكثيفة التي
اجريت ب�ين رؤس��اء األركان ف��ي الكيان اإلس��رائيلي
وموسكو وواشنطن وعمان؛ علما ً بأن واشنطن أعلنت
موقفها املتفرج مس��بقا ً لتعود من
جدي��د إلى دائرة الفعل؛ وبات من
الصع��ب جتاه��ل ال��دور األردني
كوس��يط للتوص��ل إل��ى ح��ل
سياسي في اجلنوب السوري.
وزي��ر اخلارجي��ة الروس��ي
س��يرغي الف��روف عب��ر ع��ن هذه
احلقائ��ق خ�لال لقائ��ه وزي��ر
اخلارجية األردني أمين الصفدي
بالق��ول« :إن املباحث��ات تري��د
البدء بوقف إط�لاق النار وتأمني

اآلالف يستقبلون الشيخ رائد صالح
الفلسطينية والهتافات
باألعالم
ّ

اس��تقبل اآلالف ف��ي بل��دة
كفركنا الش��يخ رائ��د صالح بعد
قرار احملكم��ة املركزي��ة بإحالته
على احلبس املنزلي في كفركنا،
بعد اعتقال دام نحو عشرة اشهر
بته��م التحريض عل��ى اإلرهاب.
وجت ّم��ع العش��رات ف��ي انتظ��ار
وص��ول الش��يخ ال��ى البل��دة.
وتتمث��ل القي��ود املش��ددة بقي��د
إلكترون��ي عل��ى الش��يخ مينعه
م��ن اخل��روج م��ن م��كان إقامته
اإلجبارية ،ومنعه من استقبال اجلمهور والزوار إال من
درجة القرابة األولى و الثانية ،وتعيني خمسة مراقبني
أحدهم س��يعيش مع��ه دائماً ،إضافة إل��ى عزله عن كل
أدوات ووسائل التواصل املختلفة ،ومنعه من احلديث
بش��كل مباشر أو غير مباش��ر مع اإلعالم واجلمهور مع
فرض كفالة مالية كبيرة عليه وعلى كفالئه ،إلى جانب
احتجاز جواز سفره لدى سكرتارية احملكمة.
وأف��اد طاق��م الدف��اع ع��ن الش��يخ عب��ر تصري��ح
راض عن النتيجة ل َتمكن
للمحامي خالد زبارقة ،بأن��ه ٍ
الش��يخ م��ن معانق��ة والدت��ه الثمانيني��ة واإلقامة مع
عائلته ،وأعلن أنه سيس��تكمل كل اإلج��راءات املطلوبة
م��ن إدارة للمل��ف وتفعيل لألدلة داخ��ل احملكمة الحقاً.
وتوجه طاق��م الدفاع إلى جمهور الش��يخ ومحبيه بأن

أكاديمي
إماراتي:
السيسي أصبح
متسو ًال تحت
ّ
أقدام حكام
الخليج

ال يحرج��ه وال يمُ ّكن األطراف السياس��ية التي حتاول
حتري��ك ملف��ه م��ن إعادت��ه إلى الس��جن وإيذائ��ه مرة
أخرى.
وع ّقب الش��يخ كم��ال اخلطيب على ق��رار اإلفراج
عن الشيخ قائالً« :فرحتنا غامرة باإلفراج عن الشيخ،
لك��ن ال ب ّد م��ن التأكيد أنه ي��رزح في س��جن بعيدا ً عن
منزل��ه بحرية مقي��دة» ،وأوضح اخلطي��ب أن اإلفراج
ميث��ل خط��وة أولى الجن�لاء الغم��ة عن الش��يخ الذي
دف��ع ضريبة باهظ��ة خدمة لقضيته ومقدس��اته وفي
مقدمتها املس��جد األقصى والقدس ،مضيفا ً أن الش��يخ
هو حالة غير عادية ومن��وذج مميز للقيادات ،وال ُيراد
بقي في الس��جن
له أن يكون بني أهله وجماهيره لذلك ّ
 11شهرا ً وح ّول بعدها للحبس املنزلي}.

ق��ال األكادميي اإلماراتي عبد اخلالق عب��د الله ،إن الرئيس املصري عبد
الفتاح السيس��ي ،ال��ذي وصف هو ومستش��اروه دول اخلليج مرة بأنصاف
دول ،أصبح متسوال ً عند أقدام حكام دول اخلليج العربي.
وق��ال عبد الله ف��ي مقابلة مع مجل��ة «ايكونوميس��ت»« :يعيش العالم
العربي ما يس��ميه «حلظة اخلليج» ،حيث انتقلت ممال��ك النفط في اخلليج
العربي إلى مركز العالم العربي.
وأش��ار عبد الل��ه إلى التس��جيل الصوتي الذي مت تس��ريبه عام ،2015
الذي وصف فيه السيسي ومستش��اريه اخلليج بأنها مجرد «أنصاف دول»
لديها من املال الذي يعاملونه «مثل األرز».
وقال إنه عل��ى الرغم من ازدرائه (أي السيس��ي) للخليج ،أصبح حاكم
مصر متسوال ً عند أقدام امللوك واألمراء وسالطني اخلليج»}.

بقلم :حازم عياد
النازح�ين في أرضه��م ،ومحاص��رة األزمة الس��ورية
وعدم تفجرها»؛ وزير اخلارجية الروس��ي بات معنيا ً
بوق��ف القت��ال ال باس��تمراره؛ فأزم��ة النازح�ين م��ن
املمك��ن أن تتحول إلى ملف متفجر ينس��ف التفاهمات
األمريكي��ة الروس��ية واجلهود املبذول��ة للوصول إلى
تس��وية سياس��ية؛ فمل��ف اجلن��وب الس��وري أعق��د
بكثير من أن تتم معاجلته من خالل اس��تعادة النظام
الس��وري سيطرته عليه؛ فاملعارك وما رافقها من أزمة
إنس��انية تفاقم��ت وحتول��ت إل��ى أزم��ة إقليمي��ة ،من
املمك��ن أن ترف��ع الكلف على موس��كو أو أن تدفع نحو
الدعوة إلى حماية أممية للنازحني تشرف عليها األمم
املتحدة.
ح��راك النازح�ين الس��وريني واملوق��ف األردن��ي
الراف��ض الس��تقبالهم ،أرب��ك موس��كو الت��ي ال متل��ك
تص��ورا ً لطريق��ة التعامل م��ع ملف النازح�ين ،ومكن
األردن من استعادة دوره كمركز ملراقبة منطقة خفض

التصعيد؛ ب��ل وعزز ق��درة املعارضة الس��ورية على
التف��اوض دافعا ً الف��روف إل��ى القول لدى اس��تقباله
أمي��ن الصف��دي« :اتفقن��ا الي��وم عل��ى أن نناقش أوال
أوضاع التس��وية الس��ورية م��ع التركيز عل��ى منطقة
خفض التصعيد جنوب غربي سوريا .نحن نشير إلى
استمرار االتصاالت املفيدة بني عسكريينا ،وعسكريي
األردن وعس��كريي الوالي��ات املتح��دة األمريكي��ة ف��ي
إط��ار اآللي��ة ،ومركز مراقب��ة منطقة خف��ض التصعيد
اجلنوبية املؤس��س ف��ي عم��ان»؛ بل واش��اد الفروف
بالدور األردني كمراقب في مفاوضات األستانة.
أخيراً ،كش��ف احلراك الدبلوماس��ي والسياس��ي
األخير أن احمل��اوالت للوصول إلى تس��وية وعمليات
التفاوض املس��تمرة الت��ي رافقها انس��حابات متكررة
للمعارض��ة الس��ورية ،ال متث��ل العنصر احلاس��م في
إدارة املواجهة في اجلنوب السوري؛ بل العجز املتولد
عن التعامل الروسي األمريكي اإلسرائيلي مع موجات
النازح�ين؛ فالتمس��ك األردن��ي بغل��ق احل��دود قل��ب
املعادل��ة ف��ي اجلنوب الس��وري وغير مس��ار املعركة
وفتح الباب لس��يناريوهات مكلف��ة ،يصعب التعامل
معها روسيا ً وأمريكيا ً وإسرائيلياً ،في حني قدم فرصة
لألردن وللمعارضة الس��ورية من املمكن أن ينجح في
اس��تثمارها للمن��اورة والتعام��ل م��ع س��يناريوهات
جديدة ،بعيدا ً عن التفاهمات املعدة مسبقا ً في الغرف
املغلقة بني موسكو وواشنطن والكيان اإلسرائيلي}.

بعد مائة يوم على مسيرة العودة
الحراك الفلسطيني إلى أين؟
بقلم :أكرم رضوان
مئة يوم مرت على بدء مسيرة العودة في ذكرى يوم األرض  30آذار .وبشهادة اجلميع ،فإن انطالقتها
فاج��أت اجلميع من حيث حجم املش��اركة الش��عبية والتالحم والوحدة الوطنية الت��ي ظهرت في امليدان،
فنجح��ت في حتري��ك عجلة االهتمام الدولي بالقضية الفلس��طينية وإعادتها للص��دارة ،وأعادت لألذهان
صورة املواجهة الشعبية واالشتباك عن قرب مع االحتالل ،وقدمت مناذج رائعة في التضحية والبطولة،
كذلك أثبتت أن ش��عبنا لن ُيعدم وس��ائل املقاومة املختلفة ،حيث ميكن صناعة وس��ائل بس��يطة وبدائية
ولك��ن مفعولها قوي ومؤلم لالحتالل ،كالطائرات الورقية .وس��نتوقف في ه��ذا املقال عند بعض العثرات
واألخطاء على املستويني اإلداري وامليداني:
 احل��راك اقتص��ر عل��ى قطاع غ��زة فقط ،ولي��س كم��ا كان متوقعا ً أو مخطط��ا ً له بأن يش��مل الضفةوفلس��طني الـ 48ومخيمات الشتات في دول اجلوار؛ في زحف مليوني نحو احلدود مع دولة االحتالل ،ما
أضعف تأثيره ،ألن القطاع مصنف عامليا ً بأنه بؤرة صراع ومنطقة س��اخنة على الدوام .وكذلك لم ينجح
احلراك في استنهاض الشعوب العربية واإلسالمية بالشكل املطلوب.
 العنوان الرئيس للمسيرة هو عودة الالجئني الفعلية إلى أراضيهم ،وإن بصفتها الرمزية في الوقتاحلالي ،لذلك س ّميت «مسيرة العودة الكبرى» .وإن كان ال يعيب املسيرة أن يكون ضمن أهدافها السياسية
رف��ع احلصار ع��ن قطاع غزة ،ولكن املالحظ أن هدف العودة بدأ يخفت م��ع الوقت ليتصدّر العنوان اآلخر
«كسر احلصار» ،بل إن بعض الدعوات أصبحت حتمل هذا العنوان فقط.
 املس��يرة رفعت ش��عار «الس��لمية» ،وعليه م��ن املفترض أن تلت��زم بها وأن تتضم��ن مجموعة منالفعاليات الوطنية والش��عبية والثقافية (وهي موجودة ،ولك��ن باحلد األدنى ويتركز معظمها في منطقة
واحدة فقط) ،مع احلرص على تقليل اخلس��ائر البش��رية من الش��هداء واجلرحى إلى احلد األدنى (لنصل
إلى مرحلة صفر خس��ائر) ،ولكن ارتف��اع فاتورة الضحايا أضعف من التعاطي معها ش��عبياً ،وكذلك من
إمكانية استمرارها لفترة أطول.
 احلضور اإلعالمي ،وخصوصا ً األجنبي ،هو أكبر اس��تثمار وجناح للحراك؛ ألنه يس��هم في حش��دالرأي العام الدولي ملصلحة احلق الفلسطيني ،وإظهار بشاعة االحتالل الذي يستهدف حراكا ً سلميا ً يقتل
مدنيني يطالبون بحقهم في العودة ،غير أن اإلعالم اإلس��رائيلي اس��تطاع أن يس�� ّوق هذه املسيرات دوليا ً
كأنها ناجتة من ضغط معيش��ي ،وليس��ت إرادة شعبية ،وأنها مسيّس��ة ملصلحة حماس من خالل هوية
بع��ض الش��هداء ،لذلك وجدنا أن م��ا يطرح من مبادرات مؤخرا ً تتحدث عن حتس�ين األوضاع اإلنس��انية
فقط.
وم��ع انقضاء مئة يوم على مس��يرة الع��ودة ،جتد حركة حماس نفس��ها مضطرة إلى االس��تمرار في
احلراك دون أن يكون هناك أفق واضح ملداه الزمني ،أو حتوله إلى وس��يلة مقاومة ش��عبية مس��تمرة؛ ألن
إيقافه دون حتقيق جزء من األهداف الوطنية أو مكاسب سياسية يعتبر إخفاقا ً لها ،ويشكل حرجا ً لها أمام
عناصرها وأمام اجلماهير .ويبقى السؤال :هل املراهنة على عنصر الوقت في صاحلنا كفلسطينيني؟ وهل
احلش��د الشعبي سيظل بنفس الزخم مع اس��تمرارها؟ ولنتذكر أن رفع سقف التوقعات بتاريخ  15أيار/
مايو ،وإيهام اجلماهير بأن بإمكانهم اختراق احلدود والعودة الفعلية إلى أراضيهم ،ترك أثرا ً س��لبياً ،مع
العلم بأنه مع مرور الوقت ،بدأ االحتالل بالتأقلم مع احلدث وس��يبتكر أس��اليب لتقليل خس��ائره ،عالوة
عل��ى أن التفاعل العاملي س��يضعف تدريجاً ،وهذا أمر طبيعي في أي قضية ،فمس��يرة العودة لن تظل في
صدارة قضايا العالم واهتماماته.
صحي��ح أن احلراك أربك حس��ابات العدو ،وأفش��ل طرح مش��اريع تصفوية ،وعمل عل��ى تأخير بناء
اجل��دار مع القطاع ،وأدى إلى تضرر االحتالل وارتفاع خس��ائره من اس��تمرار احلرائق وتدمير مس��احات
واس��عة من األراضي الزراعي��ة احملاذية للقطاع بفعل «البالونات احلارق��ة» و«الطائرات الورقية» ،ولكن
ه��ذا انحص��ر ف��ي منطقة
غ�لاف غ��زة فق��ط ،ودون
أن يش��كل تهدي��دا ً كبي��راً.
والس��ؤال :هل اس��تمراره
به��ذ الطريق��ة س��يؤدي
إل��ى حتري��ك الش��ارع
االسرائيلي ليضغط على
حكومته لتق��دمي تنازالت
مؤملة؟!}
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األمان الدولي

أردوغان يؤدي اليمين الدستورية وسط حضور دولي حاشد
ب��دأ الرئيس الترك��ي رجب طيب أردوغان رس��ميا ً
والية رئاس��ية جديدة ي��وم االثنني املاض��ي ،وذلك عبر
حفل حاش��د في القصر اجلمهوري ف��ي العاصمة أنقرة
بحض��ور  22رئي��س دول��ة و 28من رؤس��اء ال��وزارات
والبرملانات.
وفي كلمة له خالل مراس��م تنصيبه رئيسا ً لتركيا،
قال أردوغان إن ش��عاره كان دائما ً وس��يبقى هو «جئنا
من أجل خدمة الش��عب التركي» .وق��ال إن اجلمهورية
التركي��ة انتقل��ت إل��ى النظام الرئاس��ي ،مش��يرا ً إلى أن
النظ��ام البرملاني كلف البالد ثمن��ا ً باهظاً ،حيث أظهرت
األزمات التي واجهته��ا تركيا خالل  16عاما ً األخيرة أن
االنتقال للنظام الرئاسي أمر ال مفر منه.
وأك��د أردوغ��ان أن تركي��ا تنظ��ر ل��كل الش��عوب
املجاورة لها على أنها شعوب صديقة .وتعهد مبكافحة
جميع التنظيمات اإلرهابية .وأضاف أن تركيا قامت في
الس��نوات األخيرة بتطوير االقتصاد وحتقيق جناحات
نوعية ،وأنه س��يواصل املسير وسيبذل قصارى اجلهد
لكي تكون ب�لاده بني الدول العش��ر الكب��رى اقتصاديا
خالل السنوات املقبلة.

شكرا ً للشعب

وخالل الكلمة ،شكر أردوغان الشعب على اختياره
ومساندته ووقوفه إلى جانبه في جميع املواقف ال سيما
خالل احملاولة االنقالبية التي جرت قبل عامني ،وهو ما
أدى للنج��اح في إفش��ال كل املؤامرات التي كانت حتاك
ضد تركيا ،وقال أردوغ��ان إن االجتماع األول للحكومة

اردوغان وزوجته

اجلديدة سيكون اجلمعة املقبلة بعد صالة اجلمعة.
وفي ختام كلمته أعلن عن إلغاء العديد من مراسم
احتف��ال التنصيب بس��بب حادث القط��ار الذي وقع في
غربي البالد وأودى بحياة  24ش��خصا ً وجرح عشرات
آخرين.
وكان أردوغ��ان ق��د أدى اليم�ين الدس��تورية أمام
البرمل��ان .وبعده��ا زار ضري��ح مؤس��س اجلمهوري��ة
مصطفى كمال أتاتورك.

حضور دولي

وحظ��ي تنصيب أردوغ��ان بحضور ق��ادة  22بلدا ً
ورؤس��اء حكومات وبرملانات  28دولة ،فضالً عن أمناء
س��ت منظمات دولية ،في مراسم التنصيب التي أجريت

مساء االثنني باملجمع الرئاسي.
وم��ن أب��رز املش��اركني في مراس��م التنصي��ب أمير
دولة قطر الش��يخ متي��م بن حمد آل ثاني ،ورؤس��اء كل
من السودان وباكس��تان وبلغاريا وجورجيا ومقدونيا
ومولدوفا ومجلس رئاسة البوسنة والهرسك ،وصربيا
وكوس��وفو وقرغيزس��تان وموريتاني��ا وجيبوت��ي،
وغيره��م .وكان م��ن الالفت عدم حض��ور أي رئيس من
ال��دول األوروبي��ة ،وه��و م��ا قد يعد مؤش��را ً عل��ى توتر
العالقة بني أنقرة والدول الغربية.
وش��ارك في احلفل أيضا ً ما يقرب من عش��رة آالف
شخص ،منهم ممثلون عن أطياف مهنية مختلفة ،وعدد
من الزعماء للجماعات الدينية.
وفي وقت س��ابق ،أعلن أردوغان أنه سيبدأ مهامه
رس��ميا ً بصفت��ه رئيس��ا ً للب�لاد وفق��ا ً للنظام الرئاس��ي
اجلدي��د بع��د أداء اليم�ين الدس��تورية ،حيث س��يعلن
تش��كيلة احلكومة اجلدي��دة متعهدا ً بتعي�ين وزراء من
خ��ارج البرملان وتقليص فريقه الوزاري من  26إلى 16
وزيراً.

أتعهد بإعالء شأن اجلمهورية

تعهّد الرئي��س رجب طيب أردوغان ،بإعالء ش��أن
اجلمهوري��ة التركية ف��ي املرحلة القادمة ،اس��تنادا ً إلى
مفهوم إدارة جديد .جاء ذلك كلمة ألقاها أردوغان خالل

تركيا بعد االنتخابات ..هل ستظل ديمقراطيتها قلقة؟
تفرض علين��ا االنتخابات الرئاس��ية والنيابية التركي��ة األخيرة -التي
أُجريت في  24حزيران  -2018احترا َم جميع أطرافها؛ بدءا ً بالشعب التركي
صاحب العرس الذي ش��ارك بكثافة كبيرة وإيجابية تامة في اختيار ممثليه
ورئيس��ه ،ثم احلكومة التي لم ِّ
توظف مواقعها في دعم مرش��حيها أو التأثير
على مجرى العملية االنتخابية ،بأي صورة من الصور.
ث��م املعارضة بأطيافها التي خاضت املنافس��ة بجس��ارة عالية وتقبلت
الهزمية بأريحية ،واعترفت س��ريعا ً بخس��ارتها للس��باق الساخن؛ واللجان
واملؤسس��ات اإلعالمي��ة الت��ي تنافس��ت بق��وة وندّي��ة ف��ي حم�لات الدعاية
والتس��ويق االنتخاب��ي ذات األداء الرفي��ع؛ وأخيرا ً األجه��زة األمنية واللجان
التنظيمية التي أدارت العملية االنتخابية باحتراف واقتدار عالٍ.

العرف الدميقراطي

إال أن املراق��ب يكتش��ف بس��هولة أن املش��هد الدميقراط��ي التركي ُيخفي
عيوبا ً في بنيته الداخلية ،حتتاج م��ن اجلماعة الوطنية التركية في عمومها
أن تس��عى إلى اخلالص منها؛ حتى تق��دم لبالدها وللواقع والتاريخ منوذجا ً
حقيقي��ا ً ومتكام�لاً للدميقراطية ،التي يتس��اوى أطرافها وفرصه��م في الفوز
مهم��ا تبادل��وا مواقعهم بني كراس��ي احلك��م ومقاعد املعارضة ،في منافس��ة
شريفة على بناء الدولة املستقلة والقوية.
الدميقراطية أس��لوب في اختي��ار حكام الدول ونواب الش��عب ،وتنظيم
العالق��ة بني الس��لطات الثالث التنفيذية والتش��ريعية والقضائية؛ وليس��ت
وس��يلة مؤقتة للوصول إلى احلكم والسيطرة على الدولة ،ثم تودَع في معبد
السياسة ل ُتقدّم لها قرابني االستبداد.
وقد ا ُّتهم اإلسالميون كثيرا ً -وفي أغلب الدول التي نشطوا فيها سياسياً-
بأنهم ال يحترمون الدميقراطية إال بقدر ما تأتي بهم إلى كراسي احلكم ،وأنهم
س��يكونون أول كافر بها ف��ي ما بعد .ولم يقدم لنا الواق��ع مثاال ً واحدا ً يصدق
ه��ذه الدعوى ،في حني مورس ضدهم كثير م��ن صور اإلقصاء وحيل التزوير
الت��ي حالت بينه��م وبني حقهم وحق اجلماهير في اختيار ممثليهم ،ومتس��ك
املعسكر املقابل بالسلطة ولم يتنازل عنها في معظم بالدنا إال مضطراً!
واحلقيق��ة أن التمس��ك بالدميقراطية ليس عبادة لألش��كال؛ فحتى هذه
اآللية في تداول الس��لطة ميكن االنحراف به��ا ،وهو أمر ليس وليد عصرنا وال
وليد عص��ر قريب منا .فقد تنبه الفيلس��وف اليوناني الش��هير أفالطون -في
الق��رن الرابع قبل امليالد -إلى أن ش��كل احلكم مهما يكن فإنه عرضة للتالعب

بقلم :نبيل الفولي
واالنح��راف ب��ه حني تقوم علي��ه ضمائر وعق��ول خربة ،وأن ش��كل احلكم قد
يك��ون أقل عدال��ة والتزاما ً بالش��ورى إال أنه أنفع من أش��كال أخرى ،بس��بب
القائمني عليه واهتمامهم مبصالح الناس وإنفاذ القانون.
وميك��ن تطبيق ه��ذا عل��ى القائد الفرنس��ي الش��هير نابلي��ون بونابرت
في القرن التاس��ع عش��ر الذي كان دكتاتورا ً مبعنى الكلم��ة ،إال أنه قاد بالده
ف��ي فت��رة فوضى عارم��ة أعقبت الث��ورة الفرنس��ية الش��هيرة -حتى حققلها االس��تقرار ،وقد أثنت علي��ه إحدى الصحف حينها قائل��ة :إن البالد كانت
بحاج��ة إل��ى دكتاتور من هذه النوعي��ة التي متنع الفوضى وتش��غل الناس
مبشروعات وطنية ب ّناءة.
ً
ً
إال أن الدميقراطية هي أقرب آليات اختيار احلاكم حيادا وتأسيسا لوضع
سياس��ي مس��تقر ،فالعرف الدميقراطي قائم على حقوق متساوية ومتبادلة
بني طرفني أو أطراف متعددة ،تتنافس سياسيا ً على قبول الناخبني احلر لهم
ولبرامجهم في احلكم والقيادة ،وعلى ضمان الطرف احلاكم الستمرار عملية
التداول على السلطة بينه وبني منافسيه.
ومن حق تركيا على سياسييها في املرحلة احلالية (حكاما ً ومعارضة)
أن يراع��وا هذا العرف الدميقراطي متاماً؛ خاصة أن حكم الرئيس رجب طيب
أردوغان وحزب العدالة والتنمية أثبت أن الضغط اخلارجي تمُ كن مقاومته،

مراس��م تنصيب��ه رئيس��ا ً للبالد ،ف��ي املجمع الرئاس��ي
بالعاصمة أنقرة ،يوم االثنني.
وأوض��ح أردوغان أنّ تركيا س��تتقدم ف��ي املرحلة
اجلديدة القادمة في كافة املجاالت ال سيما الدميقراطية
واحلريات واالقتصاد واالستثمارات.
وأض��اف قائ�لاً« :س��نعزز ق��درات تركيا ف��ي كافة
املج��االت وف��ي مقدمته��ا الصناع��ات الدفاعي��ة وأم��ن
احل��دود ،وس��نقوم بحمالت كبي��رة وضخمة ف��ي كافة
املجاالت وخاصة في االستثمار واالقتصاد الكلي».
وأ ّكد أردوغان أن إدارته ستواصل حتسني وتطوير
النظام اإلداري اجلديد .مشيرا ً إلى أن ما يقع على عاتق
اإلدارة اجلدي��دة بع��د اآلن ه��و العمل ال��دؤوب من أجل
إحياء حضارة تركيا وتالفي الوقت الضائع.
وأردف قائ�لاً« :بع��د اآلن س��ينفذ الرئي��س مهامه
بش��كل يتناس��ب م��ع س��لطتي التش��ريع والقض��اء،
وسنس��عى إل��ى أن نكون عل��ى قدر ما يس��تحقه جميع
أبناء ش��عبنا وليس فقط ملن ص ّوت لنا في االنتخابات،
فش��عبنا لم يتركن��ا وحدنا أب��داً ،واختارنا مج��ددًا في
انتخابات  24حزيران  2018خلدمته».
واس��تطرد قائ�لاً« :أدع��و الل��ه أن يك��ون تنصيبي
للرئاس��ة خي ًرا لتركيا ولشعبها وللبش��رية ،فهذه املرة
وصلت إلى منصب الرئاس��ة مع كل صالحيات السلطة
التنفيذي��ة مبوج��ب النظام اجلديد ،وأس��أل الل��ه أن ال
يخزيني أمام شعبي».
وتاب��ع قائ�لاً« :أول امتح��ان يواجهن��ا الي��وم بعد
انط�لاق مهامن��ا الت��ي بدأناها بكلم��ة «بس��م الله» هي
حتقيق أه��داف بالدنا لعام  ،2023وف��ي الفترة املقبلة
س��نعمل على تعزيز مفهوم الدولة االجتماعية أكثر في
بالدنا».
وأردف« :إح��دى أه��م أولوياتن��ا إنش��اء أجي��ال
واعي��ة ،تدرك من أي��ن أتت وأين توقف��ت وإلى أين تريد
الذهاب ،وس��نتيح الفرصة لكافة مواطنينا ،لالستفادة
م��ن احلريات وم��وارد البالد ،بغض النظ��ر عن أعراقهم
ومذاهبهم ومعتقداتهم».
وعن عمل احلكوم��ة اجلديدة ،ص��رح أردوغان أن
أول اجتماع للحكومة اجلديدة سيكون عقب صالة يوم
اجلمعة القادم.
وتطرق أردوغ��ان إلى حادث القطار الذي وقع يوم
األحد ،ش��مال غرب��ي البالد وأودى بحياة  24ش��خصاً،
قائ�لاً« :ألغينا احتفاالت الرقصات الش��عبية وعروض
الليزر واألضواء بسبب حادث القطار األليم»}.

وأن تدخ��ل أي دول��ة في ش��ؤون تركيا هو م��ن احملرمات التي يج��ب التأكيد
عليه��ا ومنعها ،مهما يكن مس��توى التعاون والتب��ادل االقتصادي والتحالف
العسكري مع هذه الدولة.

بوادر طيبة ..ولكن

أثن��اء احملاولة االنقالبية الفاش��لة لبع��ض ضباط اجلي��ش التركي في
 15يوليو/مت��وز 2016؛ حس��مت املعارضة موقفها منها بس��رعة ،فرفضت
االنقالب وس��اندت الش��رعية ،وعبّ��ر موق ُفها ع��ن وحدة مع حكوم��ة العدالة
والتنمية في وجهات النظر جتاه ما يهدد الدميقراطية في تركيا.
وه��ذه نقطة انط�لاق ممت��ازة نحو تأس��يس وضع دميقراط��ي جيد في
تركيا ،يخلو من دواعي القلق وأس��باب اخل��وف من أن ُيضطهَد هذا الفريق أو
ذاك ،في حال انتقال السلطة إلى غرميه.
وتأكد هذا املوقف بصورة أخرى حني س��ارع منافس��و الرئيس أردوغان
إل��ى االعتراف بالهزمية ف��ي االنتخابات األخيرة ،وف��ي مقدمتهم مح ّرم إجنه
مرش��ح حزب الش��عب اجلمه��وري وصاحب ثاني أعلى نس��بة ف��ي أصوات
الناخبني من بني مرشحي الرئاسة.
ُ
َ
االعتراف الطريق عل��ى أي انتقادات من جهات وحكومات
وق��د قطع ذلك
أجنبي��ة مغرض��ة ،كان��ت أع��دت الع��دة الته��ام احلكوم��ة التركي��ة بتزوي��ر
االنتخاب��ات في حال ف��وز أردوغان وحزبه ،مما ُقصد ب��ه أن يصنع حالة من
البلبلة وعدم اليقني تضر بالوضع السياسي واالقتصادي لتركيا.
وق��د ُتفهَم مس��ارعة املعارضة إل��ى االعتراف بهزميتها عل��ى أنها تبرئة
للذم��ة من أي اته��ام بالتواطؤ مع جهات خارجية ،إن حدث أي تش��كيك منها
ف��ي نتائ��ج االنتخاب��ات؛ إال أن احلكم��ة والواقعي��ة ف��ي هذا التص��رف كانت
حاض��رة على كل حال ،وينبغي أن متتد بحيث تكون س��لوكا ً حقيقيا ً وأصيالً
في جميع أطراف الدميقراطية التركية.
وليس املقص��ود من هذا أن تتماهى املعارضة م��ع احلكومة بحيث تفقد
ش��خصيتها أو تغير أيديولوجيتها ،فهذا ش��يء ال يس��تطيع
أح��د أن يفرضه عليها ،كم��ا ال يراد م��ن املعارضة أن تخفف
لهجته��ا النقدية جتاه السياس��ات احلكومية ،فهذا أس��لوب
معتاد في التجارب الدميقراطية على أية حال.
لك��ن ينبغ��ي أن تت��آزر أص��وات املعارض��ة وأص��وات
احلكومة ف��ي تعزيز اس��تقالل الق��رار الترك��ي وحمايته من
أي تدخ��ل خارج��ي؛ وال يكف��ي أن تنتق��د احلكوم�� ُة التركية
عنصري َة بعض األطراف األوروبي��ة ضد تركيا واألتراك ،وال
ُّ
تدخ َل بعض الدول في الش��أن التركي ،وال البراء َة من عهود
الدكتاتورية والفس��اد السابقة ،وال انتقا َد املساعي األجنبية
ف��ي حتطيم االقتص��اد التركي؛ بل يج��ب أن تتخذ املعارضة
الوطنية املوقف نفسه}.
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لقطات سريعة

ترامب :اللقاء مع بوتين قد
يكون أسهل من قمة األطلسي

األمـان  -العــدد  13 - 1320متوز 2018م
ضباط خالل أعنف هجوم للفصائل منذ نحو
 3أعوام في جبال الالذقية الشمالية».
وأضاف« :ارتفع إلى  27على األقل عدد
عناصر قوات النظام واملسلحني املوالني لها،
من ضمنهم  8ضب��اط ممن قتلوا في القصف
واالش��تباكات العنيفة التي ش��هدتها منطقة
عطيرة القريبة من احلدود السورية مع لواء
إسكندرون».

«هآرتس» :ال وضوح بموقف
موسكو من إبعاد إيران

اعتبر الرئي��س األميركي دونالد ترامب،
أن لق��اءه نظي��ره الروس��ي فالدميي��ر بوتني
في هلس��نكي «قد يكون األس��هل» في جولته
األوروبي��ة ،في وقت يش��تبك فيه مع حلفائه
األوروبيني قبل قمة حلف األطلسي.
وغ��ادر ترام��ب واش��نطن ،باجت��اه
بروكسل حيث س��يلتقي قادة أعضاء احللف
األطلس��ي الـ ،29عل��ى أمل إظهار مش��هد من
الوح��دة على الرغم من التوت��ر الصريح بني
احللفاء عبر األطلسي في عدد من القضايا.
وف��ي تصريح��ات للصحافي�ين بش��أن
لقاءات��ه املقبل��ة ف��ي جولت��ه األوروبية ،مبا
فيها أول قمة ثنائية مع بوتني االثنني املقبل،
ف��ي هلس��نكي ،ق��ال ترام��ب للصحافي�ين:
«بصراح��ة ،قد يك��ون بوتني األس��هل بينهم
جميعاً ،من كان ليظن ذلك؟».
وتعه��د ترام��ب بعدم الس��ماح لالحتاد
األوروب��ي «باس��تغالل» الوالي��ات املتحدة،
وه��و ُيش��ير باس��تمرار ال��ى أن االحت��اد ال
يق��وم مبا ه��و ٍ
كاف لدع��م احللف األطلس��ي
ويستفيد «بشكل غير عادل» من التجارة مع
األميركيني.
و ُينظر إلى هذه القمة على أنها األصعب
منذ س��نوات ،وس��ط مخاوف م��ن أن يصبح
ترام��ب أكث��ر عدواني��ة جت��اه التحال��ف
التاريخ��ي الذي يدع��م األم��ن األوروبي منذ
 70عاماً.

لندن تتهم موسكو بقتل
بريطانية بغاز نوفيتشوك

اته��م وزي��ر الدف��اع البريطان��ي جافني
وليامس��ون روس��يا بالوق��وف وراء هج��وم
بغاز األعصاب نوفيتش��وك سبب وفاة امرأة
بريطانية.
وكان وليامس��ون يرد على س��ؤال أمام
مجلس العموم يتعلق باتهام لندن موس��كو
بقت��ل بريطاني��ة بغاز نوفيتش��وك والتهديد
ال��ذي يواجه��ه القاطنون ف��ي بريطانيا بعد
وفاة داون ستيرجيس ( 44سنة) األحد.
وق��ال« :احلقيقة البس��يطة أن روس��يا
نفذت هجوم��ا ً على أرض بريطانية ش��هدت
وف��اة مواطنة بريطانية» .وأضاف« :هذا أمر
ينبغ��ي أن يتحد العالم معن��ا في التنديد به
اآلن» .وكانت الش��رطة البريطانية قد أعلنت
إن ستيرجيس تعاملت مع مادة ملوثة بغاز
األعص��اب نوفيتش��وك عل��ى مس��افة أميال
قليلة من املكان الذي تعرض فيه اجلاسوس
الروس��ي السابق سيرغي س��كريبال وابنته
يوليا لهجوم بالغاز نفسه في آذار.

خسائر فادحة للنظام
بهجوم مباغت في الالذقية

ش��نت فصائل م��ن املعارضة املس��لحة
هجوما ً مباغتا ً في جبال الالذقية الش��مالية،
م��ا أس��فر ع��ن س��قوط  27قتي�لاً عل��ى األقل
من ق��وات النظ��ام الس��وري بينهم ع��دد من
الضب��اط .وفي جنوب الب�لاد اتهمت فصائل
معارض��ة اجلانب الروس��ي بخداعهم وعدم
تنفي��ذ االتفاق الذي وقع بني الطرفني ،وقالوا
إن النظام وروس��يا مضيا في سياس��ة القوة
برغ��م تس��ليم املعارض��ة مناطق وأس��لحة
ثقيلة بعد إبرام االتفاق.
فش��ماال ً ق��رب احل��دود م��ع تركي��ا ،أكد
املرص��د الس��وري س��قوط «نح��و  70قتي�لاً
وجريح��ا ً من ق��وات النظ��ام وحلفائها بينهم

رأت صحيف��ة «هآرت��س» أن الهج��وم
الذي حصل على قاعدة «تيفور» في سوريا،
والذي أُلقي باللوم به على «إسرائيل» ،يدخل
في س��ياقني محتملني :األول :سياق تكتيكي،
يستهدف شحنات أس��لحة ،أو نظام تسليح
كان على وشك االنتش��ار ،سبق إلسرائيل أن
عبّرت بش��كل واض��ح عن قلقها م��ن اجلهود
الت��ي تبذله��ا إي��ران لنش��ر أنظمة عس��كرية
ته��دف إل��ى ترس��يخ وجوده��ا العس��كري
املس��تقبلي ف��ي س��وريا ،وتعه��دت بإحباط
هذه احملاوالت.
وأش��ارت الصحيف��ة إل��ى أن الس��ياق
الثان��ي ،ل��ه بع��د اس��تراتيجي ،حي��ث يأتي
الهج��وم ،ف��ي األس��بوع نفس��ه ال��ذي تق��دم
فيه نظام األس��د مبس��اعدة روس��يا وإيران،
الس��تعادة الس��يطرة عل��ى جنوب س��وريا،
األم��ر الذي س��يم ّكنه م��ن العودة إل��ى حدود
مرتفعات اجل��والن .كما أن االس��تهداف أتى
قب��ل ثالث��ة أي��ام م��ن االجتم��اع املُرتقب بني
رئي��س ال��وزراء اإلس��رائيلي بنيام�ين ن�تن
ياهو والرئيس الروس��ي فالدميير بوتني في
موسكو.
وكانت موسكو قد ملحّ ت إلى نيتها إبعاد
اإليراني�ين  80كيلومت��را ً عن احل��دود ،إال أن
إسرائيل ترى عدم وضوح في درجة االلتزام
الروسي للقيام بهذه املهمة.

اعتقال أكثر من 3500
فلسطيني منذ بداية العام

أفادت مؤسس��ات حقوقية فلس��طينية،
ب��أن «إس��رائيل» اعتقل��ت من��ذ بداي��ة العام
اجل��اري  3533فلس��طينيا ً بينهم  651طفالً
و 63امرأة وأربعة صحافيني.
وق��ال «ن��ادي األس��ير الفلس��طيني»
و«مؤسس��ة الضمير لرعاية األس��ير وحقوق
اإلنسان» و«هيئة ش��ؤون األسرى» و«مركز
املي��زان حلقوق اإلنس��ان» إن ع��دد املعتقلني
الفلسطينيني في س��جون إسرائيل حتى 30
حزيران املاضي بلغ نحو  6000معتقل.
وتش��ير أرق��ام مصلح��ة الس��جون
اإلسرائيلية إلى احتجاز  5800فلسطيني.
وقالت املؤسسات الفلسطينية إنه «في
س��ياق تكري��س سياس��ة االعتق��ال اإلداري،
أص��درت س��لطات االحت�لال  502أمري��ن
إداري�ين من��ذ بداية الع��ام ،بينه��ا  197أمرا ً
جدي��داً ،ووصل عدد املعتقل�ين اإلداريني إلى
نحو (.»)430
واس��تعرضت املؤسس��ات في تقريرها
أوض��اع املعتقلني املرض��ى ،وقالت إن «نحو
 30أسيرا ً في معتقالت االحتالل ،يعانون من
السرطان بدرجات وأنواع مختلفة» ،مضيفة
أن هن��اك مئ��ات األس��رى املرض��ى «الذي��ن
تعرض غالبيتهم لإلهم��ال الطبي واملماطلة
بشكل متفاوت وبطرق وأدوات مختلفة».
وذك��ر التقري��ر أن إس��رائيل تواص��ل
استخدام قانون بريطاني قدمي يتيح اعتقال
الفلس��طينيني م��ن دون محاكمة مل��دة تراوح
بني ثالثة وستة أشهر قابلة للتجديد.

ليبرمان «ال يستبعد»
التطبيع مع األسد

أبق��ت «إس��رائيل» عل��ى احتم��ال إقامة
عالق��ات ف��ي نهاي��ة املط��اف مع س��وريا في
ظل رئاس��ة بشار األس��د مش��يرة إلى التقدم
الذي حترزه قوات النظام في احلرب األهلية
املس��تمرة من��ذ س��بع س��نوات والت��ي توقع
مسؤولون إسرائيليون في بدايتها أن تطيح
األسد.
وخ�لال جول��ة له ف��ي اجل��والن ،صعّ د

وزير الدفاع اإلسرائيلي أفيغدور ليبرمان من
تهديدات��ه باللجوء إلى القوة العس��كرية إذا
أقدمت سوريا على نشر قوات هناك.
وق��ال للصحفي�ين« :أي جندي س��وري
س��يدخل املنطق��ة العازل��ة يع��رض حيات��ه
للخطر».
لكن ليبرمان أقر في ما يبدو بأن األس��د
سيس��تعيد الس��يطرة على اجلانب السوري
من اجلوالن.
ولدى س��ؤاله م��ن قبل أح��د الصحفيني
عما إذا كان س��يأتي وقت يتم فيه إعادة فتح
معبر القنيط��رة مبوجب اتف��اق وقف إطالق
الن��ار بني «إس��رائيل» وس��وريا وم��ا إذا كان
من املمكن أن تقيم إس��رائيل وس��وريا «نوعا ً
م��ن العالقة» بينهم��ا ،قال ليبرم��ان« :أعتقد
أنن��ا بعيدون كثيرا ً عن حتقي��ق ذلك ،لكننا ال
نستبعد أي شيء».

واشنطن :نبحث مع
السعودية بدائل لنفط إيران

قال مس��ؤول باخلارجية األميركية ،إن
ب�لاده بحث��ت مع الس��عودية احلف��اظ على
إمدادات جيدة في س��وق النفط ،موضحا ً أن
املباحثات تأتي للمس��اعدة ف��ي إيجاد بدائل
لنفط إيران.
وذكر املسؤول باخلارجية األميركية أن
الوزير مايك بومبيو قد وصل ،إلى بروكسل،
حي��ث يعت��زم عقد لق��اءات عل��ى هامش قمة
حلف شمال األطلس��ي بهدف زيادة الضغط
على إي��ران وطمأنة احللفاء بش��أن إمدادات
النفط البديلة.
وكان بومبي��و ق��د وصل إلى بروكس��ل
قادما ً م��ن أبوظبي التي بح��ث فيها القضايا
املتعلقة بإيران مع املسؤولني في اإلمارات.
وأبل��غ مس��ؤول ب��وزارة اخلارجي��ة
الصحافي�ين املس��افرين م��ع بومبي��و عل��ى
نفس الطائرة بأن مس��ؤولني كب��ارا ً بالوزارة
انته��وا كذلك م��ن محادثات اس��تمرت  3أيام
في الس��عودية بش��أن إيران ،و«بحثوا سبالً
جديدة حلرمان النظام من اإليرادات».

دعوات لحماية الصحافيين
العالقين في الجنوب

طالبت «رابطة الصحافيني السوريني»
بإنق��اذ مئ��ات الصحافي�ين والناش��طني
اإلعالميني احملاصرين في اجلنوب السوري.
وقال��ت الرابط��ة ف��ي بي��ان« :م��ع تط��ورات
الوضع ف��ي اجلن��وب وخصوص��ا ً محافظة
درع��ا ،ب��ات نح��و  270صحافي��ا ً وناش��طا ً
إعالمي��ا ً وموف��ر خدم��ات إعالمي��ة عُ رض��ة
للخطر واالستهداف مع انتشار قوات النظام
الس��وري ودخ��ول مجموع��ات مس��لحة من
امليليشيات الرديفة لها إلى القرى واملدن».
وأوضح البيان أنه خ�لال األيام القليلة
املاضي��ة «اضط��ر معظم العامل�ين في قطاع
اإلع�لام إل��ى االنتقال إل��ى منطق��ة جغرافية
ضيقة في ريف القنيطرة احملاذي».
وأك��د البي��ان أن م��ا عزز «م��ن مخاوف
اإلعالمي�ين احملاصرين ،رغب��ة االنتقام التي
متارس��ها عناص��ر النظ��ام وميليش��ياتها
الرديفة بحق كل م��ا يتعارض ورؤية القوى
العس��كرية والسياس��ية التابع��ة للنظ��ام».
وأوضح��ت الرابط��ة أنه��ا «تتاب��ع القضي��ة
باهتم��ام بالغ ،ودعت دول اجلوار الس��وري
إل��ى فت��ح احل��دود للصحافي�ين العالق�ين
وتأمينه��م ،وح ّملت النظام والق��وى الداعمة
له ،كل املس��ؤولية عن التعرض ألي صحفي
سواء كان يرغب بالبقاء أو اخلروج اآلمن».

«موحدون من أجل إسقاط
جمعة
َّ
الصفقة وكسر الحصار»
استش��هد مواط��ن وأصيب املئ��ات يوم اجلمع��ة املاضي باعت��داء قوات
االحت�لال اإلس��رائيلي بالرص��اص والقناب��ل الغازي��ة ،عل��ى املش��اركني في
اجلمعة اخلامسة عشرة من مسيرة العودة الكبرى.
وأعلن��ت وزارة الصح��ة ف��ي حتديثاته��ا األولي��ة الت��ي ينقله��ا «املرك��ز
الفلس��طيني لإلعالم» ،استش��هاد محم��د جمال عليان أبو حليم��ة ( 22عاماً)
ج��راء إصابته ف��ي الصدر ش��رق غزة ،كما ذك��رت أن اإلصاب��ات بلغت حتى
احلي والقنابل الغازي��ة ،منها إصابات في
اللحظة  396إصاب��ة بالرصاص
ّ
صفوف الطواقم الطبية.
وق��ال مراس��ون :إن آالف املواطنني ،بدأوا بالتوافد إل��ى مخيمات العودة
للمش��اركة في اجلمعة التي ُسميت «موحدون من أجل إسقاط الصفقة وكسر
احلصار».
وفور ب��دء تواف��د املواطنني إل��ى املخيمات ،ش��رعت ق��وات االحتالل في
إطالق قنابل الغاز والرصاص احلي صوبهم ،فيما ش��رع الش��بان في إشعال
اإلطارات املطاطية حلجب رؤية اجلنود اإلسرائيليني.
وأفاد مراسلون بأن االحتالل استهدف الفرق الطبية والصحفية مباشرة
شرق غزة.
وواصل الشبّان إرسال البالونات احلارقة صوب األراضي احملتلة شرق
قطاع غزة ،ما أدى إلى اندالع حرائق في مناطق متفرقة.
وكانت الهيئة الوطنية ملخيمات مسيرة العودة وكسر احلصار ،قد دعت
ف��ي بيانٍ لها ،للتحش��يد وللمش��اركة الواس��عة في الفعالي��ات واخلروج من
جمي��ع قرى ومدن ومخيمات قطاع غزة نحو مخيمات العودة ش��رق القطاع،
وأكدت س��لم ّية املسيرة وجماهيريتها واس��تمرارها حتى حتقق أهدافها التي
انطلقت من أجلها؛ وهي حماية حقنا في العودة إلى فلس��طني وكسر احلصار
الظالم عن غزة ،ورفضا ً لصفقة القرن األمريكية ،وما يسمى الوطن البديل من
فلسطني.
وأكد الناطق باس��م حركة «حماس» ،عبد اللطيف القانوع ،أن اس��تمرار
خروج اجلماهير الفلس��طينية اليوم يرس��خ املوقف الوطني الثابت إلس��قاط
الصفقة وكسر احلصار ،وهو ما يجب أن ينعكس على موقف السلطة سياسيا ً
بااللتحام مع شعبنا ورفع العقوبات عنه وسرعة حتقيق املصاحلة.
وتنادي املس��يرة بتنفيذ وتطبيق حق العودة للش��عب الفلس��طيني إلى
أرضه التي طرد منها ،وذلك متاش��يا ً مع وتطبيقا ً للق��رارات الدولية وقرارات
األمم املتحدة اخلاصة بعودة الالجئني الفلسطينيني ،ومنها القرار  194الذي
نص على العودة والتعويض ،إلى جانب رفع احلصار عن غزة.
ومنذ انطالق املس��يرة ،استشهد  144فلسطينيا ً منهم  17طفالً ،وأصيب
أكثر من  15500آخرين بجروح ،منهم مئات ال يزالون في حالة اخلطر}.

الجبهة الوطنية المصرية
تدشن حملة «ارحل»
أطلق��ت اجلبه��ة الوطنية املصرية ي��وم الثالث��اء ،حملة إعالمي��ة بعنوان
«ارح��ل» ،وذل��ك في الذك��رى اخلامس��ة لالنقالب العس��كري على ث��ورة يناير
ومسارها الدميقراطي.
وأوضح��ت اجلبه��ة أن «هذه احلمل��ة تأتي في إط��ار معرك��ة الوعي التي
تس��تهدف تبصي��ر الش��عب املص��ري بجرائ��م س��لطة االنق�لاب بح��ق الوطن
واملواطن ،وفشل هذه السلطة في إدارة البالد ،وتعريضها للخطر».
وتتضمن احلملة عرضا ً ألبرز «جرائم س��لطة السيس��ي ،التي ال تستوجب
فق��ط رحيل��ه ونظامه بش��كل عاجل ،ب��ل ومحاكمت��ه؛ إنقاذا ً للوط��ن واملواطن،
ومتثل احلملة فرصة رمزية للعمل الوطني املشترك».
وتبدأ احلملة بهاش��تاج (ارحل) الذي تأمل من اجلميع املشاركة بالكتابة
علي��ه ،داعي��ة اجلميع لنق��ل املنتج��ات الفنية للحمل��ة في قنواته��م ومواقعهم
وصفحاتها الشخصية.
ودعت اجلبهة «كل القوى الوطنية والش��بابية املنتمية إلى ثورة  25يناير
لتج��اوز خالفاتها ،والتعاون من أجل هدف واحد ،هو إنقاذ مصر من هذا احلكم
العسكري البغيض ،الذي ال يف ّرق في قمعه بني تيار وآخر ،الذي يرتكب كل يوم
املزيد من اجلرائم بحق الوطن».
وف��ي  3يولي��و  ،2017أعلنت ش��خصيات مصري��ة معارضة ف��ي الداخل
واخل��ارج م��ن توجه��ات سياس��ية مختلف��ة (إس�لامية وليبرالي��ة ويس��ارية
ومس��تقلة) ع��ن تدش�ين كي��ان وطن��ي جام��ع حم��ل اس��م «اجلبه��ة الوطنية
املصري��ة» ،حت��ت ش��عار «ن ّتح��دُ ..نغيّر» ،ليك��ون مظل��ة جامعة ل��كل القوى
الراغبة في التحرك واخلالص من احلكم العس��كري االستبدادي ،على اختالف
توجهاتهم األيدولوجية والفكرية.
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مصر :خمس منظمات حقوق ّية تطالب المجتمع الدولي بإنقاذ حياة الرئيس مرسي
أعرب��ت خم��س منظم��ات حقوقي��ة ،ع��ن بال��غ
اس��تنكارها وقلقه��ا إزاء التنكي��ل املنهج��ي ال��ذي
يتع��رض ل��ه رئي��س اجلمهوري��ة املنتخب األس��بق
محم��د مرس��ي ،ال��ذي مت اعتقاله في  3مت��وز 2013
في أعق��اب ثالثة أيام من مظاه��رات احتجاج ضده،
ث��م انق�لاب عس��كري ق��اده في الي��وم نفس��ه رئيس
اجلمهورية احلالي عبد الفتاح السيس��ي ،وناش��دت
املنظمات ،املجتمع الدولي ،إلنقاذ حياته.
املنظم��ات اخلمس هي :مركز القاهرة لدراس��ات
حق��وق اإلنس��ان ،ومركز الن��دمي ،ومب��ادرة احلرية،
وكوميت��ي ف��ور جيس��تس ،ومرك��ز عدال��ة للحقوق
واحلري��ات ،أوضح��ت ف��ي بي��ان أن «حالة مرس��ي
ليس��ت استثناء ،لكنها ترمز ملدى بشاعة التنكيل في
الس��جون املصرية بالس��جناء من ش��تى االجتاهات
السياسية ،إسالمية وعلمانية».
والحظ��ت أن «عملي��ة التنكي��ل املنهج��ي املنظم
بالس��جناء جتري حتت س��مع وبصر النيابة العامة
وع��دة هيئ��ات قضائي��ة واملجل��س القوم��ي حلقوق
اإلنس��ان (التاب��ع للحكوم��ة) والبرمل��ان ووزارة
الداخلية ورئيس اجلمهورية احلالي».
وح ّمل��ت ه��ذه األط��راف املس��ؤولية األخالقي��ة
والسياسية واجلنائية عن حياة مرسي ،ونحو 650
س��جي ًنا آخرين لقوا حتفهم منذ منتصف عام 2013
نتيج��ة املمارس��ات اإلجرامي��ة ذاته��ا ،الس��ائدة في
الس��جون املصرية م��ن تعذيب وإهمال طبي وس��وء
معاملة.

وقارن��ت «ب�ين املعامل��ة الطيب��ة الت��ي القاه��ا
الرئي��س األس��بق حس��ني مب��ارك ومعاون��وه ف��ي
الس��جون واملستش��فيات أثناء فترة محاكمتهم ،وما
يواجه الرئيس محمد مرس��ي ( 66س��نة) منذ حلظة
حتديد إقامته في مقر احلرس اجلمهوري في  3متوز
 2013حت��ت حراس��ة رئي��س احلرس ال��ذي أصبح
مؤخرا ً وزير الدفاع ،وحتى إجراءات انتقامية قاسية
تعكس بشكل واضح منوذجا ً للمعاملة التي يالقيها
السجناء  3متوز .»2013
مرس��ي ،وف��ق بي��ان املنظم��ات «ل��م يتمكن من
التواصل مع محاميه أو مع القاضي بسبب احتجازه
بقف��ص زجاج��ي حاج��ب للص��وت أثن��اء احملاكمة،
م��ا أدى إلى اعت��راض محامي��ه وانس��حابه ،قبل أن
يخض��ع للحبس االنف��رادي مل��دة ثالث س��نوات في
سجن املزرعة في منطقة سجون طرة».
كذل��ك «أس��رته ل��م تتمك��ن م��ن زيارت��ه س��وى
مرت�ين ،األولى في س��جن برج العرب في  6تش��رين
الثان��ي  ،2013والثاني��ة ف��ي  4حزي��ران  2017في
س��جن املزرع��ة ،حت��ى اضط��رت لرف��ع قضي��ة أمام
محكمة القض��اء اإلداري ملجرد متكينها من ممارس��ة
حقها وحق مرس��ي الطبيعي والقانوني في الزيارة،
يفت��رض أن تصدر احملكمة حكمها فيها يوم االثنني 9
متوز  ،»2018طبقا ً للبيان.
وأعرب��ت عن أملها بأن «يت��م التصحيح الفوري
دون إبط��اء له��ذا الوض��ع بالنس��بة حملم��د مرس��ي
ولعش��رات األل��وف اآلخري��ن م��ن ش��تى االجتاهات

استنفار فلسطيني
بعد اقتحام وزير إسرائيلي حرم األقصى
أهابت السلطة الفلسطينية باحلكومات العربية
واإلس�لامية التح��رك الف��وري على كافة املس��تويات
م��ن أجل وق��ف التصعي��د والعدوان من قبل س��لطات
االحتالل ضد املقدس��ات اإلس�لامية واملس��يحية وفي
مقدمتها املسجد األقصى ،وكذلك التصعيد على مدينة
القدس احملتلة بشكل كامل.
املناش��دة الفلس��طينية ج��اءت بعد س��اعات من
اقتحام وزير الزراعة اإلسرائيلي املتطرف أوري آرئيل
مع مجموعة من املتطرفني ،حرم املس��جد األقصى من
جهة باب املغاربة.
وجاء االقتحام بعد رفع رئيس الوزراء اإلسرائيلي
بنيامني ننت ياهو احلظر عن دخول أعضاء الكنيس��ت
واحلكومة إلى املسجد األقصى.
ويعتب��ر الوزي��ر آرئي��ل م��ن ق��ادة املس��توطنني
املتطرفني ،وقد أعرب عن س��عادته مبا جرى ،وطالب
بجعل زيارات اليهود وأدائهم الصلوات داخل األقصى
بال قيود.
وأدان��ت دائ��رة األوق��اف اإلس�لامية ف��ي القدس
اخلط��وات اإلس��رائيلية ،مب��ا فيه��ا الس��ماح ألعضاء
الكنيس��ت باس��تئناف االقتحام ،وقالت ف��ي تصريح
مكتوب« :كررنا مرارا ً رفضنا القاطع جلميع اإلجراءات
اإلس��رائيلية الهادف��ة إل��ى تغيي��ر الوض��ع القانوني
والتاريخ��ي للمس��جد األقصى ،مبا فيه��ا االقتحامات
اليومي��ة للمتطرفني اليهود للمس��جد بحماية ش��رطة
االحتالل والقوات اخلاصة املدججة بالسالح».
ودعت الدائرة كاف َة احملاف��ل الدولية إلى التدخل
املباش��ر ووق��ف إج��راءات إس��رائيل داخ��ل املس��جد
األقصى ،والتزام القوانني والقرارات الدولية املختلفة،

خاصة القرارات الصادرة عن اليونسكو.
حرب دينية
م��ن جهته ح��ذر محم��ود الهباش قاض��ي قضاة
فلس��طني ومستش��ار الرئيس عباس للشؤون الدينية
من أن اس��تمرار اقتحامات املتطرفني اليهود للمس��جد
األقصى يدق طبول احلرب الدينية عبر إثارة مش��اعر
املسلمني حول العالم.
واعتبر الهباش أن س��ماح احلكومة اإلس��رائيلية
ألعض��اء الكنيس��ت وال��وزراء باقتح��ام األقصى يلزم
العال��م بأن يق��ف عن��د مس��ؤولياته ،داعي��ا ً املجتمع
الدولي إلى التدخل بشكل جاد لوضع ح ّد لالنتهاكات
اإلسرائيلية إن كان يرغب في حتقيق السلم في العالم.
وأضاف أن املجموعات اليهودية املتطرفة تستغل أي
مناس��بة أو ح��دث ديني أو سياس��ي لتربط��ه بعملية
االقتحامات املس��تمرة لألقصى ،في محاولة للتغطية
على جرائمها بحق املسلمني واملقدسات اإلسالمية في
القدس ،ومنعهم من ممارسة شعائرهم الدينية.
ولف��ت الهباش إلى أن املتطرفني اليهود يحاولون
تهيئة األجواء لبسط التقس��يم الزماني واملكاني على
احل��رم القدس��ي ،عل��ى غ��رار احل��رم اإلبراهيم��ي في
اخلليل جنوبي الضفة.
وحس��ب القناة العبرية الس��ابعة ،قال آرئيل في
كلمة أمام املتطرفني اليهود داخل املس��جد اليوم األحد
إنه يأمل أن يتم بناء الهيكل قريباً.
ويزعم متطرفون يهود أن الهيكل الذي بناه النبي
س��ليمان عليه الس�لام كان موجودا ً ف��ي موقع احلرم
القدسي الش��ريف ،ويأملون إعادة بنائه على أنقاض
املسجد األقصى}.

السياسية وغير املنتمني ألي اجتاه سياسي».
وطالبت بـ«متكني املنظمات احلقوقية املس��تقلة
املصري��ة والدولي��ة وهيئ��ة الصليب األحم��ر الدولي
م��ن زيارة مرس��ي ،ومن تقص��ي حالة الس��جون في
مصر».
إلى ذلك ،أصدرت جماعة «اإلخوان املس��لمني»،
بيانا ً ف��ي ذكرى «مجزرة احلرس اجلمهوري» ،حيث
قالت إن «فجر الثامن من متوز  2013سيظل محفورا ً
ف��ي التاريخ اإلنس��اني؛ فه��و اليوم الذي كش��ف فيه
عسكر االنقالب عن وجههم الدموي ،إيذانا ً ببدء حقبة

س��وداء من تاريخ مص��ر حفلت باملجازر الوحش��ية
والقت��ل واالختطاف خليرة أبناء مصر والزج بهم في
غياهب السجون».
وأضاف��ت« :ف��ي مث��ل ذل��ك الي��وم قب��ل خم��س
س��نوات وعقب انته��اء الضحايا م��ن الركعة الثانية
م��ن ص�لاة الفج��ر ،اقترف��ت ق��وات العس��كر مجزرة
احلرس اجلمهوري التي عرفت مبذبحة الساجدين؛
حيث سقط  51قتيالً و 435مصابا ً  ،وتعرض املئات
لالعتق��ال بته��م ملفقة ،منها التجمه��ر والتعدي على
أفراد القوات املسلحة»}.

للمرة الثانية

سفينة كسر حصار غزة بيد االحتالل

أف��اد مراس��لون في غ��زة ب��أن جي��ش االحتالل
اإلس��رائيلي أعل��ن س��يطرته عل��ى س��فينة «احلرية
 »2واقتاده��ا إلى ميناء أس��دود ،كما منعت س��لطات
االحت�لال اإلس��رائيلي دخول س��لع ومواد أساس��ية
للقطاع.
وكان مراسل اجلزيرة في غزة (وائل الدحدوح)
قال في وقت س��ابق إن آخر اتصال بالسفينة أوضح
أن أربع��ة زوارق حربي��ة إس��رائيلية اقترب��ت منه��ا
وحاصرتها ،مشيرا ً إلى أن هذه الزوارق قامت بعملية
تشويش باجتاه السفينة قبل أن تسيطر عليها.
وكان��ت س��فينة «احلري��ة  »2أبح��رت م��ن
مين��اء الصيادي��ن غ��رب مدينة غزة باجت��اه قبرص
اليوناني��ة ،في محاولة هي الثاني��ة من نوعها خالل
ستة أس��ابيع ،لكسر احلصار اإلس��رائيلي املفروض
على قطاع غزة منذ أكثر من  12عاماً .وتقل الس��فينة
تس��عة أش��خاص؛ ه��م أربعة جرح��ى أصيب��وا في
املواجهات مع القوات اإلسرائيلية وطلبة جامعات.
وق��ال رائ��د أبو داي��ر -منس��ق الهيئ��ة الوطنية
ملس��يرة الع��ودة وكس��ر احلص��ار (اجله��ة املنظم��ة
للرحلة البحرية الثانية) إن هؤالء اجلرحى والطالب
خرجوا ليؤكدوا حقهم في التحرك البحري .وأضاف
أن «لغ��زة حدودها البحرية وال ب ّد أن تكون ألهل غزة
حرية التنقل من وإلى غزة».
وأك��د أن «هناك إص��رارا ً على أنه ال ب ّد من كس��ر
احلص��ار بش��كل ع��ام واحلص��ار البح��ري بش��كل
خاص» ،مضيف��ا ً أنه «في حال اعترضتهم إس��رائيل
وأوقفتهم ،ستكون هناك محاوالت أخرى ولن منل».
وانطلقت أول رحلة بحرية فلسطينية من ميناء
الصيادي��ن في مدينة غزة باجتاه أحد موانئ قبرص

س��عيا ً إلى كس��ر احلصار في  29أي��ار ،لكن البحرية
اإلس��رائيلية اعترضته��ا ،وقت��ادت الق��ارب إلى مرفأ
أسدود ،قبل أن تعيد ركابه إلى قطاع غزة.
تشديد احلصار
م��ن جان��ب آخ��ر ،منع��ت س��لطات االحت�لال
اإلس��رائيلي دخول أصناف جديدة من السلع واملواد
األساس��ية ،كما حظ��رت تصدير كاف��ة املنتجات من
قطاع غزة عبر معبر كرم أبو س��الم التجاري جنوبي
القطاع.
وقالت هيئة املعابر الفلسطينية إن االحتالل منع
دخ��ول مواد البن��اء واملواد اخلام التي تس��تخدم في
الصناع��ات احمللية ،إضافة إل��ى األدوات الكهربائية
واإللكترونية ،بينما سمح بإدخال احملروقات واملواد
الغذائية فقط.
وكان رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامني نتنياهو
قال إنه سيضيّق اخلناق على ما دعاه بنظام حماس
في قط��اع غزة على الفور ،وس��تكون هن��اك خطوات
إضافية لن يدلي بتفاصيلها.
واعتب��ر املتح��دث باس��م حماس ف��وزي برهوم
في بي��ان -أن القرار اإلس��رائيلي «جرمي��ة جديدةضد اإلنسانية تضاف إلى سجل االحتالل اإلسرائيلي
األسود بحق شعبنا الفلسطيني وأهلنا في القطاع».
ودعا املس��ؤول في حماس املجتم��ع الدولي إلى
«التح��رك الف��وري ملن��ع ه��ذه اجلرمي��ة وتداعياتها
اخلطي��رة ،والعم��ل عل��ى إنه��اء حصار غ��زة ووقف
جرائ��م االحت�لال وانتهاكات��ه بحق غزة وس��كانها،
وأن ال��ذي يتحم��ل كل النتائ��ج املترتب��ة عل��ى ه��ذه
السياس��ات اإلس��رائيلية العنصري��ة املتطرف��ة ه��و
حكومة االحتالل»}.
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عندما تقود «إسالمية» سافرة بلدية تونس
يتعل��ق األمر بس��عاد عبد الرحيم ،امل��رأة التي فازت
برئاس��ة بلدية مدينة تونس ،أو مش��يخة احلاضرة ،كما
كانت تس ّمى في املراس�لات والنصوص القانونية لدولة
البايات احلس��ينيّني ،الذين شهد زمن واليتهم االستعمار
الفرنس��ي ،وأف��ل جنمهم بإع�لان اجلمهوري��ة في تونس
ف��ي  25مت��وز  .1957لم يكن مؤسس��و بلدي��ة احلاضرة
(العاصمة) وش��يوخها ،من��ذ س��نة  1789تاريخ إعالن
مشيخة تونس ،وإلى  3متوز  ،2018اليوم الذي انتخبت
فيه سعاد عبد الرحيم ،مبن في ذلك اجلنرال حسني ،أول
رئيس بلدية تونس��ية بداية من س��نة  .1858وحس��يب
بن ع ّمار مؤس��س صحيفة الرأي م�لاذ النخب املعارضة

بقلم :سالم البيض
زم��ن حكم احلبي��ب بورقيبة ،وف��ؤاد املبزع ،الدس��توري
التجمع��ي املخضرم ،رئي��س الدولة بعد ه��روب الرئيس
املخلوع زين العابدين بن علي ،وغيرهم ممن تولوا الشأن
البل��دي ،لم يكن هؤالء يعلمون ،أو يخطر ببال أحدهم ،أن
هذه البلدية التي توازي في األهمية بالنسبة إلى بلدانها
بلديات باري��س أو لندن أو نيويورك أو إس��طنبول ،التي
لم يترأس��ها س��وى الرجال أكثر من ق��رن ونصف القرن،
ستتولى أمرها امرأة.
ولم يكن أحد ممن وردت أسماؤهم يتوقع أن البلدية

«األصوليات في العالم العربي»
صراع
ّ
وفشل بناء الدولة
بقلم :خليل العناني
ل��م يتوق��ف الصراع على الدولة العربية من��ذ أوائل القرن املاضي .وبعد أن كان يدور باألس��اس بني
احملتل األجنبي والنخب الوطنية ،انتقل بعد االس��تقالل ليكون صراعا ً بني هذه النخب ،من أجل السيطرة
والهيمن��ة عل��ى الدول��ة ،أو باألح��رى على مش��روع الدول��ة الوليدة آن��ذاك .وق��د حاولت قوى سياس��ية
وإيديولوجية عديدة فرض هيمنتها ،س��واء الفكرية أو السياس��ية ،على املجتمع وإعادة تشكيله ،من أجل
ضم��ان تأييده في صراعها بعضها مع بعض .وكانت النتيجة أن املجتمع أصبح مجرد أداةٍ ،تس��تخدمها
النخب والقوى في صراعها ،وليس طرفا ً مستقالً في اللعبة بينها ،إال بقدر حتقيق مصالح أي منها.
جاء «الربيع العربي» ،وحاول كسر هذه املعادلة ،من خالل إشراك املجتمع بقواه احليّة فاعالً مستقالً
وأساسيا ً رمبا للمرة األولى في بناء دولته ،وتصحيح بوصلتها .ولكن سرعان ما انقلبت تلك القوى عليه،
ّ
شرس أدى إلى تقسيم املجتمع ذاته وحتطيمه ،كما هي احلال في
صراع
وانقضت على حلمه ،ودخلت في
ٍ
ٍ
سورية وليبيا واليمن .ولم يكن فشل «الربيع العربي» إال بسبب إصرار األصولية السلطوية العربية على
خنق املجتمع ،وتأميم املجالني ،السياس��ي والعام ،بش��كل ال يسمح بظهور أية حركات سياسية حقيقية،
أو مجتمع مدني ناضج وقوي ،مي ّكنها من أن يشكل بديالً لها.
األصولي��ة الس��لطوية ،ويعنى بها هنا تركيز الس��لطة وجتميعها ف��ي أيدي فئ ٍة قليل ٍة تس��تخدم كل
أش��كال القم��ع والعن��ف واإلقصاء من أجل البقاء في الس��لطة واالس��تئثار بها مهم��ا كان الثمن ،متثل أحد
األس��باب األساس��ية لس��قوط الدولة الوطنية وانهيارها في أكثر من بلد عربي ،وذلك ف��ي مفارقة غريبة.
فاملفترض أن هذه «الدولة» ليس��ت فقط مبثابة اجلهاز األساسي الذي تستخدمه هذه األصولية ،من أجل
حتقيق وظيفتي القمع واالس��تئثار بالس��لطة ،بي��د أنها تصبح أول من يدفع ثمن تف��كك النخبة األصولية
وس��قوطها .وقد ّ
تفش��ت هذه األصولية الس��لطوية ط��وال العقود الس��تة املاضية ،وش��كلت مراكز القوى
بشكل ممنهج ومؤسسي ،أدى إلى سيطرتها على املجتمع بشك ٍل لم يضعف فقط كل الوسائط السياسية،
كاألح��زاب والنقابات ومؤسس��ات املجتم��ع املدني ،وإمنا أيض��ا ً وأدت ظهور أية بدائل سياس��ية حقيقية
وجادة .لذا ،فعندما اندلعت موجة «الربيع العربي» ،وس��قطت بعض أضالع هذه األصولية الس��لطوية،
انكش��فت حالة الفراغ السياس��ي الهائل الذي لم يجد من ميأله سوى جماعات وحركات مختلفة ،تتفاوت
فى درجة أصوليتها الدينية والطائفية.
أنتج ّ
تفشي األصولية الس��لطوية ،أيضاً ،جماعاتٍ وطوائف منغلقة على نفسها هوياتياً ،ومتقوقعة
ذاتي��اً ،وما إن حتني الفرصة حتى ينطلق عقالها ،وتس��عى ليس فقط إلى االنتقام السياس��ي ،وإمنا أيضا ً
التخلص من عقبة «الدولة» ،فاألخيرة بالنس��بة إليها ليس��ت مجرد «آلة قمع وإقصاء» ،بل مبثابة «عدو»
يج��ب التخلص منه وإس��قاطه .حدث هذا ف��ي العراق بعد صدام حس�ين ،ويحدث اآلن ف��ي ليبيا واليمن
وس��ورية ،وما كان لعواصم وحواضر ظلت قائمة ومتماس��كة عقودا ً أن تس��قط بس��هولة و ُيسر فى أيدي
جماع��ات وطوائف ،لوال الس��لطوية في هذه البلدان ،ومن يحكمها ،وفش��لها في احت��واء ودمج جماعاتها
وفصائلها السياسية واملذهبية والعرقية.
كان��ت األصولية الس��لطوية أيضا ً س��ببا ً مهم��ا ً في تغذية األصولي��ة الدينية وش��رعنتها .ليس فقط
بس��بب إغالقها املجال السياس��ي ،مبا لم يس��مح بدمج احلركات واألحزاب األكثر اعتداالً ،بل أيضا ً بسبب
تأميمها واحتكارها كل املس��احات التمثيلية األخرى ،كالبرملان والنقابات واجلامعات ،ما أس��بغ شرعي ًة
على اس��تراتيجية التحدي التي مارس��تها األصولية الدينية جتاه الدولة واملجتمع .وساهمت األصولية
ش��باب إلى صفوف ه��ذه احلركات،
الس��لطوية في زي��ادة الطلب عل��ى األصولي��ة الدينية ،حي��ث انضم
ٌ
باعتباره��ا البديل الوحيد لألصولية الس��لطوية .كذلك س��اهم توظيف األصولية الس��لطوية الش��وفيني
مفه��وم الوطنية في نف��ور كثيرين من الدول��ة ،باعتبارها وحدة سياس��ية جامعة ،والبح��ث عن كيانات
أخرى بديلة ،كالطائفة والقبيلة.
وقد أس��هم الصراع بني األصوليتني ،الدينية والس��لطوية ،في نش��وء أصولية ثالث��ة ،هي األصولية
العلمانية التي تناصب املتدينني العداء ،وتتحالف مع األصولية السلطوية ،من أجل التخلص منهم ،وإن
جاء ذلك على حساب منظومتها القيمية واألخالقية.
وم��ن املفارق��ات أن ه��ذه األصولي��ات الث�لاث (الس��لطوية والديني��ة والعلماني��ة) تتب��ع فلس��فة
واس��تراتيجية واح��دة ف��ي التعاطي مع املخالف�ين لها أو الراغبني في املش��اركة بالس��لطة ،هي :اإلقصاء
والتهميش واالس��تبعاد .ل��ذا فإن التخلص منها غالبا ً م��ا يكون باهظ الثمن ،إما من خالل س��قوط الدولة
تفس��خ املجتمع كتلة واحدة متماس��كة وانحالله .وعلى الرغم م��ن ذلك ،تظل األصولية
وانهياره��ا أو عبر ّ
السلطوية اجلذر األصيل لألصوليتني األخريني ،واحمل ّرك األساسي لتط ّرفهما الفكري والسياسي.
تتح ّمل األصولية السلطوية ،إذا ،مسؤولي ًة أساسي ًة عن انهيار مشروع «الدولة» الوطنية في العالم
العربي .وهي مس��ؤولي ٌة تت��وزع على مرحلتني ،أوالهما جرت خالل مأسس��ة عملي��ة اإلقصاء والتهميش
وجتذيره��ا ضمن بنية املجتمع على طريقة «فرق ...تس��د» ،وذلك على حس��اب جماع��ات وفئات محلية
هُ مشت وأُجهضت حقوقها ،والثانية من خالل رفض التنازل عن السلطة طوعاً ،أو حتى القيام بإصالحات
حقيقية بعد موجة «الربيع العربي» ،وهو ما أفضى إلى ما نشهده اآلن من تفسخ وانحالل للدولة العربية،
بشكلها التقليدي الذي ظلت عليه طوال القرن املاضي}.

الكب��رى الت��ي تداول عل��ى تس��ييرها ورئاس��تها األعيان
وأصحاب النفوذ وال��وزراء وكبار التجار ومالك األراضي
والعلم��اء ،الذين ينتمون أبا ً عن ج�� ّد إلى احلاضرة ،ممن
انصهروا حتت مس��مى ال ِبلدية ،على الرغ��م من أصولهم
املتنوعة من شركس وأتراك وعرب وأندلسيني وأوروبيني،
الذين كانوا يستوطنون مدينة تونس العتيقة.
ل��م يكن صعود س��عاد عب��د الرحيم إلى ه��رم بلدية
تونس مج��رد مدخل لكس��ر تابوهات الهيمن��ة الذكورية
باعتبارها عرفا ً ضاربا ً في القدم ،وكسرا ً لتحرمي املنصب
على غي��ر البلدي��ة أصيلي احلاض��رة وأرس��طقراطياتها
القدمي��ة وعائالته��ا املتنف��ذة ،وإمن��ا قطعٌ م��ع إرث تولي
الدس��توريني والتجمعي�ين (ح��زب التجمع الدس��توري
املنح��ل) دون غيره��م ه��ذا املنص��ب امله��م ف��ي الدول��ة،
واحتكارهم له على مدى حكمي بورقيبة وبن علي
ويعد مجيء اإلسالميني إلى رأس هذه البلدية ،بعد
عشر سنوات من تدشني مبناها الضخم بالقرب من مركز
الس��لطة التقلي��دي والتاريخي في القصب��ة ،من الرئيس
األس��بق املخلوع زي��ن العابدين بن عل��ي ،وهو الذي كان
مي ّكن رئيس البلدية ،احلامل لقب شيخ مدينة تونس ،من
امتيازات عض��و حكومة ،ومن حضور مجال��س الوزراء،
يعد انقالب��ا ً عميقا ً في املعاني والرمزيات ،وش��اهدا ً على
تب��دّل أح��وال الن��اس ،فق��د كان بن عل��ي ونظام��ه الذي
دخ��ل في معرك��ة دموي��ة مع اإلس�لاميني ،وجع��ل منهم
خصمه وعد ّوه الرئيس��ي ،ميهّد له��م الطريق بوعي منه،
وباستش��راف ملس��ارات التاريخ ومآالت��ه ،أو بدون وعي
للصع��ود إلى القمة ،وتولي مؤسس��ات الدولة وأجهزتها
الت��ي كان يفتخ��ر ويتباه��ى ببعثها أو جتديده��ا وإعادة
تنظيمه��ا وهيكلته��ا وإخراجه��ا ف��ي أبهى صوره��ا ،كما
احلال بالنسبة إلى بلدية تونس التي شيد لها مق ّرا ً تشهد
هندس��ته ومعماره ومنمنماته وجماليته وس��عة فضائه
وضخامة مبناه ،على أهميته ومكانته في الدولة.
تختل��ف بلدي��ة احلاض��رة التي آل��ت رئاس��تها إلى

اإلس�لامية س��عاد عبد الرحيم ،وجعل منه��ا حزب حركة
النهض��ة اإلس�لامي رهان��ا ً وحتدي��ا ً ال ب�� ّد ل��ه أن يفوز به
مهم��ا كان الثمن ،وباالس��تنجاد بكل األدوات والوس��ائل
املس��اعدة على الفوز ،مبد ّنس��ها ومقدّسها ،عن غيرها من
البلدي��ات ،فه��ي مته��د الطريق للذه��اب إلى مواق��ع أكبر
أهمي��ة في الدول��ة ،كما حدث في بلدان كب��رى ،فضالً عن
أنها تتمتع بأكب��ر ميزانية ،مقارنة بغيره��ا من البلديات
واملؤسس��ات القيادي��ة ،تص��ل إل��ى حوال��ي  170مليون
دين��ار ( 6,8مالي�ين دوالر) ،م��ا يجعله��ا تف��وق موازن��ة
رئاسة اجلمهورية املقدرة ب  108ماليني دينار ،وموازنة
رئاس��ة احلكومة ب  157مليون دين��ار ،األمر الذي جعل
منه��ا مح��ل جت��اذب كبير وص��راع ب�ين مختل��ف القوى
السياس��ية واحلزبي��ة واأليديولوجي��ة ولوبي��ات النفوذ
املالي وأصحاب املصالح واألعمال.
لك��ن الالف��ت في جتربة س��عاد عب��د الرحي��م أنها ال
تش��به اإلس�لاميات والنهضويات ش��كالً على األقل ،فهي
امل��رأة غي��ر احملجب��ة الت��ي ال يوح��ي مظهرها ولباس��ها
بانتمائه��ا إلى حزب محافظ ،له مرجعية إس�لامية ،على
خالف النس��بة الغالب��ة م��ن النهضويات واإلس�لاميات
املتحجب��ات ،اللواتي خاضت ألجلهن احلركة اإلس�لامية
مع��ارك ضارية من أج��ل حقهن في احلج��اب ،أو اللباس
اإلسالمي بحسب التسمية التي ر ّوجها اإلسالميون فترات
طويلة ،واستعملوها في املعارك السياسية واالنتخابية،
ف��إذا باحلركة اإلس�لامية تختار ام��رأة س��افرة ،حداثية
اللب��اس والس��لوك واملظه��ر ،حتى تس��تطيع تس��ويقها،
والتعريف بها ،والتمكني لها في فضاء تعتمل فيه نزعات
ع��دم القب��ول باإلس�لاميني ق��ادة للدولة ،عل��ى الرغم من
الش��رعية االنتخابية التي أمنوها ألنفسهم ،ويتنامى فيه
اخلوف على ما باتت تعرف مبكتس��بات املرأة التونسية،
األم��ر ال��ذي مت توظيفه ف��ي انتخابات  2014الرئاس��ية،
لصال��ح الباج��ي قائد السبس��ي الذي صوتت ل��ه مليون
امرأة أو يزيد}.

الفلسطينيين من القدس والغور
اقتالع
ّ
خطة «إسرائيلية» إلجالئهم!
املركز الفلسطيني لإلعالم
بدأت س��لطات االحتالل بإجراءات ترحيل الس��كان
وإبعادهم ع��ن حدود مدينة القدس احملتلة ،مس��تخدمة
تعزيزات كبيرة من اجلنود الذي��ن اعتدوا بالضرب على
النش��طاء واملتضامنني واألهالي ،قب��ل أن تصدر احملكمة
العلي��ا «اإلس��رائيلية» مس��اء اخلمي��س جتمي��دا ً مؤقتا ً
للهدم حلني بيان أس��باب عدم سماح س��لطات االحتالل
بترخيص التجمع.
وتسعى «إسرائيل» لهدم  45مسكنا ً فلسطينيا ً بعد
قرار قضائي في  25أي��ار املاضي ،خ ّولها بذلك ،ويعيش
 250بدوي��ا ً في تلك املس��اكن املترامية على س��فح جبل
قاحل ،في وقت تواصل سياس��ات االحتالل منعها للبدو
هن��اك من زراع��ة األش��جار أو إضافة أي منش��أة ميكنها
بع��ث احلي��اة في ذل��ك اجلبل ،أو حت��ى بناء املن��ازل ،ما
جعلهم يعيشون في بيوت من صفائح احلديد التي تكاد
ال حتميهم من ح ّر الصيف وبرد الشتاء.
يق��ول خبي��ر االس��تيطان ورئي��س دائ��رة اخلرائط
ف��ي جمعية الدراس��ات العربية خلي��ل التفكجي :إن هذا
اإلصرار «اإلسرائيلي» على تهجير واقتالع البدو من بادية
القدس والغور له هدفان أساسيان :الهدف احمللي تنفيذ
مش��روع الق��دس ع��ام  ،2050وأوضح أن هذا املش��روع
يقضي بإقامة أكبر مطار في «إسرائيل» في منطقة النبي
موسى الس��تقبال  35مليون مسافر ،و 12مليون سائح،
وإقامة ش��بكة م��ن الطرق والس��كك احلديدي��ة واملناطق
الصناعي��ة والتجاري��ة والس��ياحية تض��م مجموعة من
الفنادق ،مش��يرا ً إلى أن هذه املنطقة سترتبط بالسياحة
العالجية في البحر امليت وبالس��ياحة الدينية في مدينة
القدس.

وأض��اف التفكجي في حديثه لـ«املركز الفلس��طيني
لإلعالم» أن هذا املش��روع يأتي ضمن ما يسمى «القدس
الكبرى» حس��ب املفهوم «اإلس��رائيلي» ،وع��دم إقامة أي
كيان أو دولة فلسطينية عاصمتها شرقي القدس.
أما الهدف الثاني -بحسب اخلبير الفلسطيني -فهو
إقليمي؛ ألن االحتالل «اإلسرائيلي» ينظر إلى نفسه نقطة
ّ
وصل ما بني أوروبا والشرق األوسط ،وهذا يقضي بفتح
«جس��ر امللك عب��د الله» املغل��ق حاليا ً لربط «إس��رائيل»
(فلسطني احملتلة) باألردن وبباقي دول املنطقة شرقاً.
ونبه إلى أنه في مطلع العام املقبل  2019س��يفتتح
اجلزء الواصل م��ا بني املنطقة الس��احلية يافا والقدس،
وف��ي ختام املش��روع س��تفتح منطق��ة «النبي موس��ى»
واألغوار واملطار املنوي إقامته ،علما ً بأن اجلزء الشمالي
من هذا املشروع افتتح ما بني حيفا ومنطقة بيسان الذي
ميت��د إل��ى األردن ودول اجلوار/بيس��ان  -حيف��ا خ��ط
س��كة احلديد واملنطقة الصناعية ،في غضون  18ش��هرا ً
ستكون جاهزة.
وأش��ار إلى أن عملية تفريغ األغ��وار ومنطقة بادية
الق��دس م��ن التجمع��ات البدوي��ة عملي��ة كان��ت جترى
بب��طء ،واآلن س��ـ ّرعت بس��بب الدع��م األمريكي املباش��ر
للرؤي��ة «اإلس��رائيلية» ألنها تعيق العديد من املش��اريع
االستيطانية واالستراتيجية «اإلسرائيلية».
وق��ال التفكجي« :م��ع تنفيذ اجل��دار الفاصل ،الذي
يس��عى لضم جتمع مس��توطنات «معال��ي ادوميم» إلى
منطق��ة القدس احملتلة ،أصبح الطريق  45عامالً رئيس��ا ً
في تكريس خط��ة االحتالل لعزل األراضي الفلس��طينية
واستخدامها الحقا ً لتوسيع البناء والتوسع االستيطاني
وإنشاء أحياء استيطانية جديدة»}.
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كاتب إسرائيلي :الحرب مع حماس أقرب من ّأي حل سياسي
أوضح كاتب إس��رائيلي ،أن ق��رار رئيس احلكومة
اإلس��رائيلية بنيام�ين نتنياه��و ،إغالق معب��ر «كرم أبو
س��الم» التج��اري ،وتش��ديد احلصار على قط��اع غزة،
يأت��ي كمحاولة إس��رائيلية الس��تعادة املب��ادرة من يد
«حماس».
وأوض��ح الكات��ب اإلس��رائيلي ل��دى صحيف��ة
«معاريف» اإلس��رائيلية ،تل لي��ف رام ،أن قرار اإلغالق
اجلزئي ملعبر كرم س��الم ف��ي وجه عب��ور البضائع من
وإلى قطاع غزة ،وتغيير السياس��ة اإلس��رائيلية ،اتخذ
بع��د م��داوالت ج��رت ف��ي قي��ادة هيئ��ة أركان اجليش
اإلس��رائيلي ف��ي الفت��رة األخي��رة ،بع��د مائ��ة ي��وم من
اس��تمرار مس��يرات العودة ،وانطالقا ً من ق��رار اجليش
عدم تشديد الرد في هذه املرحلة».
وأش��ار إلى أن األجهزة األمنية اإلسرائيلية تعي أن
«حل أو وقف الطائ��رات الورقية ال يلوح في األفق ،حني
يكون ثمن اخلسارة الكفيلة بأن تلحق بحماس في هذه
املرحلة ال يدفعها لتغير طريقة عملها ،وذلك حني يكون
بالتوازي معبر رفح مفتوحاً».
وزع��م رام أن «اجليش ميتنع ع��ن مهاجمة أهداف
حلم��اس ف��ي عم��ق القط��اع ردا ً عل��ى اس��تمرار إطالق
الطائ��رات الورقي��ة .وإضاف��ة إل��ى ذل��ك ،ف��إن احللول
الدفاعي��ة هي األخرى تتأخر» ،الفت��ا ً إلى أن «الفهم اآلن
ف��ي جهاز األمن؛ أننا وصلنا إلى طريق مس��دودة ،ليس
فيها عمليا ً أي ضغ��ط حقيقي على حماس يضعها أمام

معضلة التوقف عن إطالق الطائرات الورقية».
ون ّوه بأن مس��يرات الع��ودة والطائ��رات الورقية،
«قيد القيادة السياس��ية في إس��رائيل ،ورفع مرة أخرى
موض��وع غزة جل��دول األعم��ال العامل��ي» ،معتب��را ً أن
الوضع احلال��ي« ،يعبر بقدر كبير عن أن املبادرة كانت
حت��ى اآلن بيد حماس ،فيما كانت إس��رائيل باألس��اس
ترد في ضوء الوضع اآلخذ في التصعيد».
وأضاف« :في األش��هر األخيرة ،اتس��عت واقتربت
املواجهة في قطاع غزة ،ولكن بخطى صغيرة ،فيما كان
واضحا ً للطرفني بأنه دون حل ذي مغزى أكبر للوضع،
فإن املواجهة في غزة هي مس��ألة وقت فقط» ،مؤكدا ً أن
«حماس وإسرائيل تستعدان للمواجهة».
وذك��ر الكاتب اإلس��رائيلي أنه «ألول م��رة منذ بدء
األح��داث ،حت��اول إس��رائيل اس��تعادة املب��ادرة أم��ام
حم��اس» ،من ّوها ً بأن��ه بني اختي��ار املب��ادرة بعمليات
عس��كرية كالهجمات ف��ي القط��اع ،وإحب��اط (اغتيال)
مرك��ز لكب��ار املس��ؤولني أو ض��رب اخلاليا الت��ي تطلق
البالون��ات ،تخت��ار إس��رائيل في ه��ذه املرحل��ة تفعيل
الضغط االقتصادي ،دون الوصول ملواجهة عسكرية».
واعتب��ر أن «م��ن الصعب توقع ماذا س��تكون عليه
نتائ��ج اخلطوة ،لك��ن جتربة املاضي تفي��د بأنه عندما
اتخذت إس��رائيل سياسة مش��ابهة ،وأغلقت املعابر ردا ً
على الصواريخ ،فان هذا لم يؤد إلى وقفها».
وفي إسرائيل يأخذون باحلسبان أن هذه اخلطوة

«كفيل��ة بأن تس�� ّرع س��ياقات التصعيد الزاح��ف قبيل
املواجهة ف��ي القطاع» ،وفق رام ال��ذي بينّ أن «اجليش
في األسابيع األخيرة يس��تعد ملواجهة محتملة ،مبا في
ذلك على املستوى الدفاعي ،حيث نشرت منظومة القبة
احلديدية».

حماس تزور موسكو
زيارة وفد قيادي من حماس ملوس��كو برئاس��ة الدكتور موسى أبو مرزوق ليس باألمر اجلديد ،حيث
دأبت حماس منذ عام  2015على التواصل مع موس��كو ،فلم ميض عام إال وقامت احلركة بزيارة روس��يا
ولقاء قادتها.
هن��اك حزمة أهداف تريدها حماس من العالقة مع موس��كو ،أهمه��ا ان احلركة ترى صعودا ً في جنم
روس��يا دوليا ً وإقليمياً ،فالرغبة تتعاظم عند القيادة الروس��ية بتفعيل دورها في منطقتنا ،ال سيما بعد ما
حققته من انتصارات في امللف السوري.
من هنا تنبهت حماس الى عدم اغفال صحوة «الدب الروس��ي» ،وضرورة التواصل معه ،ال س��يما ان
احلركة تعاني من حصار تفرضه عليها أميركا وإسرائيل وبعض الدول العربية.
روسيا ترتبط بعالقات جيدة مع أصدقاء حماس (قطر ،ايران ،تركيا) وبالتالي ستكون كلفة العالقة
معها أقل ،وفوائدها أكبر من ناحية انسجام اللغة وإمكانية تبادل املنافع واملواقف.
كما تدرك حماس ،ان روس��يا دولة باردة ،ال تنفعل بس��هولة ،وحساباتها النفعية طويلة النفس .مع
ذلك ،ال متانع احلركة من االنفتاح على الدولة الروسية ،فاملكاسب ستكون أكبر من املخاسر والكلف.
ما يعجبني في حماس ،ويجب االش��ادة به ،انها متلك حس��ا ً راداريا ً براغماتيا ً سريعا ً ودقيقاً ،فهي ال
تفوت الفرصة على االستفادة من الظروف ،وأعتقد ان الصعود الروسي أمر ال ميكن جتاهله.

العراق :لعنة تشابه األسماء تزيد زحمة السجون
بغداد  -سالم اجلاف
لم يغادر ذنون أحمد عبيد ( 21س��نة) منذ شهر،
القس��م الداخلي في جامعة املوصل ،خوفا ً من تشابه
األسماء .فآخر خروج له كلفه اعتقاال ً ليومني و«حفلة
شتائم» وفقا ً لوصفه ،وضربا ً تعرض له من قبل أفراد
األمن على حاجز التفتيش حيث اعتقل ،والس��بب هو
تش��ابه اس��مه مع قيادي ب��ارز في تنظي��م «داعش».
ويقول عبيد متهكما ً حول مش��كلة تشابه األسماء في
العراق« :لم يبق أحد في املوصل لم يعرف اسم أمي،
جليلة حس�ين عباس ،ألنها هي من أنقذتني آخر مرة.
فاسم والدة اإلرهابي املطلوب مختلف ،واحلمد لله».
ورغ��م إص��دار الس��لطات العراقي��ة تعليم��ات
مش��ددة حول مش��كلة تش��ابه األس��ماء ،ما زال أفراد
األم��ن و«احلش��د الش��عبي» يعتم��دون ف��ي عمليات
االعتقال على االسم الثالثي للعراقيني .وتشير تقارير
إلى وجود س��تني ألف مطلوب للقضاء بتهم اإلرهاب،
بينه��م العش��رات م��ن الطلق��اء ،الذين تبح��ث بغداد
عنهم ،من خالل نش��ر أسمائهم على حواجز التفتيش

املنتشرة في العراق،
والتي جت��اوز عددها
عتب��ة العش��رة آالف
حاج��ز أخي��راً ،ع��دا
عن تل��ك التابعة إلى
ميليش��يات «احلشد
الشعبي» ،التي تبلغ
نح��و ألف��ي حاج��ز،
وتتميز بك��ون أغلبها
متح��ركا ً
ولي��س
ثابت��اً ،وال تتواف��ر
لدى القوات العراقية
قاع��دة بيانات كاملة عن املتورط�ين بجرائم إرهابية
والقتال مع تنظيم «داعش» أو مس��اعدته ،إذ بالعادة
يك��ون أفضل ما لديها هو اس��م املتهم واس��م والده أو
ج��ده بال تفاصيل أخرى .وفي املجتمع العراقي هناك
ظاهرة تكرار األس��ماء ،مثل حسني علي وحسن فالح
ومحم��د جاس��م وزي��اد خل��ف وإبراهيم خلي��ل وعمر

خط��اب وجن��م عب��د الل��ه وج��واد كاظ��م وغيرها من
األس��ماء ،حيث اعت��اد العراقيون على إطالق أس��ماء
اآلب��اء واألجداد عل��ى مواليدهم ،أو ألق��اب مثل أن كل
عل��ي يج��ب أن يك��ون أبو حس�ين ،وكل محم��د يجب
أن يك��ون أبو جاس��م ،وكل خليل يج��ب أن يكون أبو
إبراهي��م ،وكل كاظ��م يج��ب أن يكون أبو ج��واد ،وكل

ترد بالرصاص على مظاهرات ضد البطالة في البصرة
الشرطة ّ
س��قط قتيل وجرحى إثر إطالق قوات األمن العراقي��ة النار على مظاهرة
لشبّان يطالبون بتوفير فرص عمل لهم ،وحتسني ظروف حياتهم في البصرة
جنوبي البالد .وقالت مصادر أمنية إنهم لم يعطلوا عمل ش��ركات النفط التي
حاولوا قطع طريقها للمطالبة بتوظيفهم بدال ً من األجانب.
وقالت مصادر في الش��رطة إن ثمانية محتجني أصيبوا في إطالق النار،
بينما قال مس��ؤول محلي ومصادر صحفية إن أح��د املتظاهرين قتل وأصيب
ثالث��ة آخ��رون عندم��ا أطلقت ق��وات األمن الن��ار لتفريق مئ��ات احملتجني في
منطقة باهلة التابعة لقضاء املدينة شمالي محافظة البصرة.

وتابع« :تأخر اجليش في فهم أنه ال ميكن مواصلة
الوض��ع احلال��ي ف��ي اجلنوب ،وف��ي كل األح��وال ،هذا
الوضع كفي��ل بأن يؤدي ملواجهة عل��ى أي حال» ،الفتا ً
إل��ى أن اجليش اإلس��رائيلي لو عمل بحزم ف��ي املراحل
األولي��ة إلطالق الطائرات الورقي��ة ،لتمكن من وقفها في
مراحل مبكرة أكثر.
أم��ا اآلن ،فقد «بات وقفها أصعب ،وفي كل األحوال
فإن الطائرات الورقية هي فقط أداة ووسيلة ،وفي حال
غيابها ستأتي أداة أخرى» ،بحسب الكاتب الذي أوضح
أن «عمل إس��رائيل اآلن يستهدف وقف االجنراف ،ودفع
حماس للتوقف والتفكير»}.

وذك��رت املصادر أن املتظاهرين تعمدوا إغالق طريق رئيس��ي يؤدي إلى
ش��ركتي النفط «لوك أويل» الروسية و«إكسون موبيل» األميركية ،لكن قوات
األمن اقتحمت صفوف املتظاهرين وأطلقت النار عندما كانوا يسعون لنصب
خيم على الطريق لتعطيل عمل الشركتني.
وكان احملتجون يطالبون بتحس�ين خدمة الكهرباء وتوفير فرص العمل
للعاطلني ،حيث يحتج العاطلون عن العمل منذ سنوات على اعتماد شركات
النف��ط على العمالة األجنبية في البصرة الت��ي تنتج نحو  %80من صادرات
البالد.
وتزداد نقمة الس��كان على احلكومة في فصل الصيف
ج��راء االنقط��اع املتك��رر للتي��ار الكهربائ��ي بالتزام��ن مع
االرتفاع الكبير ف��ي درجة احلرارة التي تتجاوز في بعض
األحيان خمس�ين درجة مئوية ،لكن األزمة ازدادت مؤخرا ً
بعدم��ا أوقفت إي��ران تصدير أل��ف ميغاواط م��ن الكهرباء
للعراق اخلميس املاضي جراء تراكم الديون.
وقال��ت الش��رطة ومس��ؤولون نفطي��ون إن املظاهرة
ل��م تؤث��ر على األم��ن أو صناعة النف��ط .كما أعل��ن الناطق
باس��م وزارة الداخلية أن الوزير أمر بتشكيل جلنة حتقيق
وعرض نتائجها بشكل سريع أمامه}.

س�لام يجب أن يك��ون أبو أحم��د ،وكل عم��ر يجب أن
يكون خطاب ،وهكذا.
وحتول��ت الظاه��رة إلى كابوس حقيق��ي ،فهناك
م��ن ال يزال معتقالً بانتظار ر ّد دائرة اجلنس��يّة للتأكد
م��ن حقيق��ة أن��ه لي��س اإلرهاب��ي املقصود ،وه��و أمر
ق��د يتطلب ش��هرا ً إلى إثنني بس��بب الروت�ين ،وهناك
م��ن متكن من اخل��روج س��ريعا ً بعد دفع رش��اوى أو
وس��جلت وفاة اثنني
اس��تخدام وس��اطات ملتنفذينُ .
خالل الش��هر املاضي حتت الضرب ،وذلك قبل إثبات
أنهما غير املطلوبني بأم��ر االعتقال ،بينما توفي ثالث
مطل��ع حزي��ران املاضي جراء أزمة قلبي��ة ،وذلك بعد
أن طل��ب جندي على حاجز في بغداد منه الترجل من
السيارة لتدقيق اسمه.
ويق��ول النائ��ب ع��ن محافظ��ة نين��وى ،ناي��ف
الش��مري ،إن «الذي أربك الوضع ف��ي مدينة املوصل
هو موضوع تشابه األسماء ،إذ إن هناك أعدادا ً كبيرة
من أبناء محافظة نين��وى أصبحوا مطلوبني بال ذنب
لهم» .ويوض��ح أن «األمر املقلق اليوم أن هناك أعدادا ً
كبي��رة م��ن املواطن�ين ال تس��تطيع مغ��ادرة منازلها،
ألن��ه عندما ُيلقى القب��ض عليهم يحال��ون على مركز
الشرطة ،ومن مركز الشرطة إلى القاضي ،الذي يطلب
حتقيقا ً من األجهزة األمنية وتدقيقا ً من دائرة األحوال
املدنية في اس��مه واس��م والدته ،وهذا األمر يستغرق
وقتا ً طويالً .وق��د يبقى املواط��ن الضحية فترة تصل
إلى ستة أش��هر في الس��جن .هذا األمر بات مقلقا ً لكل
أهال��ي محافظ��ة نين��وى» .ويتاب��ع« :من ت��ورط مع
داعش يجب اعتقاله ومعاقبته ،لكن تش��ابه األسماء
مش��كلة بات��ت كبي��رة ،وفيه��ا ظل��م للن��اس» ،مبينا ً
أن عل��ى «املجل��س األعلى للقض��اء بالع��راق ووزارة
الداخلي��ة تش��كيل جلنة علي��ا من أج��ل الوقوف على
األمر ووقف إصدار مذكرات قبض باسم أو إثنني ،وأن
يكون في املذكرة االس��م الرباعي للمتهم ولقبه واسم
والدت��ه أيضا ً كي ال يحدث أي تش��ابه باألس��ماء ،وال
يظلم أحد».
وح��ول ذلك ،يقول النائب عب��د الكرمي عبطان إن
«هناك الكثير من األشخاص في املعتقالت والسجون
بسبب تشابه األسماء» .ويضيف لـ«العربي اجلديد»
أن «عودة املخبر السري والتهم الكيدية أو االعترافات
باإلكراه أدخلت الكثير من الناس األبرياء الس��جون،
وم��ن املف��روض أن تلتف��ت احلكوم��ة لهذا األم��ر وأن
يكون التحقيق وفق اآلليات القانونية والدس��تورية.
إن املادة  17من الدستور تفرض ذلك ،فحرية املواطن
وكرامت��ه ومنزل��ه حق��وق مصون��ة وال تؤخ��ذ األمور
بالش��بهة من دون دليل أو تث ُبت .لكن مع األس��ف في
ه��ذه الفترة رأينا أن ه��ذه القضايا ع��ادت من جديد،
وأن هناك تعس��فا ً في استخدام قضايا املخبر السري
وتش��ابه األس��ماء ،وعل��ى اجله��ات املختص��ة إعادة
النظ��ر في هذا املوضوع ألنه م��ن القضايا املهمة التي
تقلق الشارع العراقي»}.
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وفاة المفكر اإلسالمي واألكاديمي الدكتور إسحق الفرحان
أعلن في األردن صب��اح اجلمعة املاضي عن
وف��اة املفكر اإلس�لامي والوزير الس��ابق الدكتور
إس��حق الفرحان ع��ن  84عام��اً ،ونع��ت جماعة
اإلخ��وان املس��لمني الفرح��ان لـ«األم��ة العربي��ة
واإلسالمية».
وقال��ت جماعة اإلخوان املس��لمني ف��ي بيان
نش��رته عل��ى صفحته��ا الرس��مية ف��ي موق��ع
فيسبوك« :تنعى العالم املجاهد واملربي الفاضل
معال��ي الدكت��ور إس��حق الفرحان ،ال��ذي قضى
حيات��ه عام�لاً ورائ��دا ً ف��ي خدم��ة دين��ه ووطنه
وأمته».
وعرف ع��ن الفرحان الذي ول��د في بلدة عني
كارم بالق��دس احملتلة ع��ام  ،1934في املجاالت
اإلعالمي��ة واألكادميي��ة ،ول��ه العديد م��ن الكتب
واألبح��اث ،كم��ا س��اهم بتأليف غالبي��ة املناهج
التعليمية في األردن.
كما أصدرت حركة املقاومة اإلسالمية حماس
بيان��ا ً نعت في��ه الفرح��ان ،وقال إن��ه «كان علما ً
من أع�لام العل��م والتربية والدعوة والسياس��ة،

واتص��ف بعقل��ه الكبي��ر ،ونفس�� ّيته املتواضعة
واملتسامحة» ،وأضافت احلركة في بيانها« :كان
ُمحب��ا ً لفلس��طني الت��ي ول��د فيها ،كحب��ه لألردن
الت��ي نش��أ وترعرع وع��اش فيه ،لقد فق��د األردن
وفلسطني واألمة ،رجالً من خيرة رجاالتها».
تلق��ى الفرح��ان تعليم��ه االبتدائي ف��ي بلدة
عني كارم/القدس (1948 -1941م) ،وتعليمه
الثانوي في الس��لط (1953 -1949م) ،وحصل
عل��ى ش��هادة البكالوري��وس واملاجس��تير ف��ي
العلوم (كيمي��اء) بامتياز من اجلامعة األمريكية
في بيروت (1957م) ،ثم املاجستير والدكتوراه
في التربية (مناهج وإعداد املعلمني) من جامعة
كولومبي��ا بنيوي��ورك (1964م) .وأش��رف على
عملية تطوير املناهج والكتب املدرسية في األردن
ب�ين س��نتي ( 1964و 1973م) الت��ي اش��تملت
على حوالي ثالثمائة كتاب مدرسي ودليل معلم،
للتعليم العام.
عينّ وزيرا ً للتربية والتعليم ووزيرا ً لألوقاف
والش��ؤون واملقدس��ات اإلس�لامية ف��ي وزارة

تجهز الجدار العازل في سيناء:
مصر
ّ
مشاريع «صفقة القرن»؟
ضم��ن صفقة القرن ،وإدخال تعديالت بش��أن مقترحات
أف��ادت مص��ادر سياس��ية مصري��ة ب��أن «اجلي��ش
س��ابقة متعلقة بتلك املنطقة ،وفي مقدمة تلك التعديالت
الثان��ي امليدان��ي ب��دأ تنفي��ذ تعليم��ات جدي��دة متعلقة
اس��تبدال مبدأ تب��ادل األراضي ،بتحويل س��يناء منطقة
بش��مال س��يناء خالل األي��ام القليلة املاضي��ة ،في ضوء
جت��ارة وصناع��ة ح��رة يق��ام عليها ع��دد من املش��اريع
تفاهم��ات سياس��ية إقليمية متعلقة بتل��ك املنطقة ضمن
الصناعي��ة والتجارية ،خلدمة قط��اع غزة في إطار خطة
خط��ة الرئيس األميركي دونالد ترامب لتس��وية القضية
أوسع إلعالن دولة فلسطينية على حدود غزة واألراضي
الفلسطينية املعروفة باسم صفقة القرن».
الت��ي ل��م تلتهمه��ا املس��توطنات ف��ي الضف��ة الغربي��ة،
وأوضحت املصادر أن «القوات املسلحة بدأت تنفيذ
وبع��ض البلدات من الق��دس احملتلة» .وف��ي أعقاب تلك
عدد من اإلنش��اءات واإلج��راءات عل��ى أرض الواقع ،من
ً
الزيارة ،أصدر البيت األبيض بيانا ذكر فيه أن «كوش��نر
ش��أنها فصل املنطقة املس��تهدف إقامة عدد من املشاريع
وغرينبالت ناقش��ا زيادة التع��اون بني الواليات املتحدة
عليها ضمن اخلط��ة وعزلها عن باقي املناطق احمليطة».
ومص��ر ،واحلاج��ة إل��ى تس��هيل وص��ول املس��اعدات
وأش��ارت إلى أن «املرحلة احلالية ضمن املخطط احملدد
اإلنس��انية إلى غزة ،وجهود إدارة الرئيس دونالد ترامب
تتضمن إقامة جدار عازل حول املنطقة التي تش��مل مطار
لتيسير إقرار السالم بني اإلسرائيليني والفلسطينيني».
العريش ،واملنطقة الصناعية القدمية ،إضافة إلى بعض
من جهته ،اعتبر املتحدث باس��م رئاسة اجلمهورية
القرى من بينها السالم واحلباين» .ولفتت إلى أن «كافة
السفير بسام راضي ،أن «السيسي أكد دعم مصر اجلهود
املناطق داخل اجلدار العازل اجلديد ،مت بالفعل إخالؤها
واملب��ادرات الدولية الرامية للتوصل إلى تس��وية عادلة
متام��ا ً من الس��كان ،والزراع��ات واملنش��آت حتت دعوى
ً
وش��املة ،وذلك طبق��ا للمرجعيات الدولي��ة املتفق عليها
إخ�لاء حرم املطار ف��ي أعقاب الهج��وم الصاروخي الذي
وعلى أس��اس حل الدولت�ين وفقا ً حل��دود  ،1967تكون
اس��تهدف وزي��ري الدف��اع والداخلية الس��ابقني صدقي
فيه القدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطني ،مستعرضا ً
صبح��ي ومج��دي عبد الغف��ار ،مطل��ع الع��ام احلالي»،
في ه��ذا اإلطار اجلهود الت��ي تبذلها مصر إلمت��ام عملية
موضح��ة أن «الغالبية العظمى م��ن املزارع مت جتريفها،
املصاحلة الفلسطينية وتهدئة األوضاع في غزة.
وكذلك املنشآت املوجودة باملنطقة الصناعية القدمية».
وق��ال القي��ادي ف��ي احلرك��ة طاه��ر النون��و ،ف��ي
والتق��ى أخي��را ً صه��ر الرئي��س األميرك��ي ،كبي��ر
تصريح��ات إعالمي��ة إن «حركت��ه تلق��ت دع��وة م��ن
مستش��اريه جاريد كوش��نر ،واملبعوث اخلاص لترامب
االس��تخبارات العام��ة املصري��ة لزيارة القاه��رة لبحث
الرئيس املصري
للش��رق األوس��ط جيس��ون غرينبالت،
َ
ً
ً
التطورات الفلس��طينية» ،مؤكدا أن «وفدا رفيع املستوى
عبد الفتاح السيس��ي ورئيس جهاز االستخبارات اللواء
من احلركة س��يلبّي الدعوة ،فيما تقوم مبصر باتصاالت
عباس كامل في  21حزيران املاضي ،خالل جولة شملت
واس��عة مع األط��راف األممي��ة واإلس��رائيلية واألميركية
مصر والسعودية واألردن وقطر وإسرائيل .وبحث الوفد
بشأن تنفيذ مشاريع إلنعاش قطاع غزة».
األميرك��ي التص��ورات املتعلقة بصفقة الق��رن والعقبات
وعم��ل النظ��ام املصري خ�لال الفترة األخي��رة على
التي تواجهها قبل اإلعالن الرسمي عنها.
توس��يع املنطقة العازلة مع قطاع غ��زة حتى بلغ عمقها
وبحس��ب مص��ادر حتدث��ت في وق��ت س��ابق ،فإن
خمس��ة كيلومترات بط��ول  14كيلومتراً ،في وقت فتحت
«كوش��نر وغرينب�لات بحث��ا م��ع السيس��ي والرئي��س
احلكوم��ة املصرية اعتمادا ً إضافيا ً ف��ي املوازنة اجلديدة
الفلس��طيني محمود عباس التصورات املتعلقة بس��يناء
للدولة ،اشتمل على مصاريف خاصة بتعويضات
ألهال��ي س��يناء .في إش��ارة واضحة إلى توس��يع
املناطق املقرر إخالؤها خالل الفترة املقبلة.
وتض ّم��ن التص��ور احمل��دد لس��يناء ضم��ن
صفقة القرن ،حزمة مش��اريع اقتصادية وجتارية
مخصص��ة خلدم��ة قط��اع غ��زة« ،تق��دّر املرحل��ة
األولى منه��ا بنحو ثالثة ملي��ارات دوالرات تتعهّد
دول خليجي��ة للرئي��س األميركي بتحم��ل تكلفتها
بالكام��ل ،وتش��تمل عل��ى إقام��ة محط��ة عمالق��ة
لتولي��د الكهرباء بالعري��ش بتكلفة تصل إلى نحو
 500ملي��ون دوالر ،إضافة إل��ى ميناء بحري على
الس��احل املالصق لقطاع غ��زة ،وتخصيص مصر
مط��ار العري��ش ليك��ون مخصص��ا ً خلدم��ة أهالي
القطاع ،أو الدولة الفلس��طينية ،كم��ا يراها ترامب
املبعوث االمريكي
ومستشاروه»}.

وصف��ي التل ع��ام (1970م) ،ثم وزي��را ً للتربية
واألوقاف كذلك في وزارة أحمد اللوزي األولى في
ع��ام (1971م) ،واحتفظ بهذا املنصب في وزارة
أحم��د الل��وزي الثاني��ة ع��ام (1972م) ،ثم عني
وزيرا ً لألوقاف واملقدس��ات والشؤون اإلسالمية
ف��ي وزارة زي��د الرفاع��ي ع��ام (1973م) .كذلك
عني عضوا ً في مجلس األعيان عام 1989م ،ملدة
أربعة أعوام حتى عام 1993م.
وأس��س ح��زب جبهة العم��ل اإلس�لامي في
األردن ،وتول��ى أمانته العامة منذ تأسيس��ه عام
1998 -1992م ،وتولى رئاس��ة مجلس شورى
احلزب منذ عام 2002 -1998م.
كم��ا ت��رأس جامع��ة الزرق��اء األهلي��ة من��ذ
تأسيسها عام  1994وحتى عام 2007م ،وعضو
في مجلس أمنائها ،منذ تأسيسها عام .1994
أهم املؤلفات الرئيسية:
نح��و خط��اب إس�لامي معاص��ر2002 ،م.

اإلس�لام والعال��م2003 ،م .البع��د اإلس�لامي
للقدس والقضية الفلسطينية2003 ،م .الشباب
والتحدي��ات الثقافي��ة (الوقاي��ة والع�لاج)،
2003م ..فلسطني والوعد احلق1994 ،م.
جبهة العمل اإلسالمي :املبررات واملنطلقات
واملشروعات عام 1994م .التربية اإلسالمية بني
األصالة واملعاصرة1986 ،م .مش��كالت الشباب
ف��ي ضوء اإلس�لام1979 ،م .العلم واإلميان عام
1972م}.

تونس
خالفية في توقيت خاطئ
قضايا
ّ
بقلم :سمير حمدي
قدّم��ت أخي��را ً (ف��ي حزي��ران  )2018جلنة احل ّري��ات الفردي��ة واملس��اواة تقريرها إل��ى رئيس
اجلمهوري��ة .وكم��ا كان متوقعاً ،تض ّم��ن مقترحات بش��أن تعديل قوانني وتش��ريعات تندرج ضمن
مجال احلريات الشخصية .وتض ّمن أيضا ً مقترحات بشأن تعديل قوانني سارية املفعول في تونس،
تتعلق باألس��رة وقوانني األحوال الش��خصية ،بش��كل ُيصادم الوجدان الديني ،ويناقض التوجهات
املجتمعي��ة ف��ي تونس ،على األقل لدى قطاع مهم من الرأي العام ،وهو ما يش��كل بالفعل نزوعا ً نحو
إثارة صراعاتٍ بش��أن مسائل عقدية وقضايا الهوية التي ما زال املش��هد الثقافي والفكري التونسي
يخوض فيها منذ سنوات االستقالل.
ويقوم التقرير على اقتراح إلغاء كل خصوصيات التش��ريع اإلسالمي ،بدعوى االنتصار لكونية
القيم اإلنس��انية واحلقوقية ،ففي مجال األسرة تقترح اللجنة جعل املهر اختيارياً ،خطوة أولى نحو
إلغائه متاماً .كما مت اقتراح حذف مفهوم والية الرجل ،لتصبح رئاس��ة األس��رة متساوي ًة بني الرجل
واملرأة .وفي إطار تدعيم هذا االجتاه ،جاء مقترح ّ
حق األش��خاص الذين بلغوا ّ
س��ن ال ّرش��د في حمل
لق��ب األم إل��ى جانب لقب األب ،وذلك بطل��ب منهم ،ويتو ّلى القاضي اإلذن بتس��جيل ذلك .كما تقترح
اللجنة أن يصبح األصل هو املساواة بني الذكور واإلناث في امليراث .وملن شاء خالف ذلك أن يص ّرح،
بأ ّنه يختار توزيع تركته ،اس��تنادا ً إلى «للذكر مثل ّ
بحجة
حظ األنثيني» ،ش��رط أن يكون التصريح
ّ
رس��مية ،ح ّررها عدل إشهاد .وبذلك يتم استبعاد النص الشرعي ،وجعله مج ّرد حالة استثنائية ملن
يرغب في االس��تناد إليها .وتقترح اللجنة في تقريرها ،إلغ��اء كل العقوبات املتعلّقة بقضايا البغاء.
وبهذا املنحى ،يس��ير القانون املدني التونس��ي نحو الس��ماح بالبغاء ،ليصبح محميا ً بقوة القانون،
بوصفه يندرج ضمن احلريات اخلاصة والفردية.
وإذا كان التقري��ر يتضم��ن مقترحاتِ ميك��ن تثمينها في ذاتها ،إال أنه أثار لغطا ً كبيرا ً في املش��هد
العام ،وخلّف ردود فعل متباينة ،س��واء من خالل الردود التي صدرت عن املختصني في الش��ريعة
(بيانات أس��اتذة جامعة الزيتونة) ،أو من خالل حالة الرفض التي أبداها جانب مهم من املتابعني،
كم��ا جتلى في اجلدل الدائ��ر على مواقع التواص��ل االجتماعي .وأبدى أعض��اء اللجنة التي أصدرت
التقرير سخطا ً إزاء ردود أفعال الشارع ،معتبرين أصحابها أقرب إلى التصورات الداعشية املناهضة
للحداثة والعصرنة ،غير أن أي مراقب موضوعي ميكن أن يتفهّم حالة التش��نج التي أبداها الش��ارع
إزاء م��ا ورد ف��ي التقرير ،بالنظر إلى عدد من العوامل التي رمبا أهملت اللجنة منحها ما تس��تحق من
عناية ،فهذه املس��ائل التي يحاول التقرير الدفع نحو مجاوزتها عبر صياغة مد ّونة قانونية جديدة،
متح�� ّررة متام��ا ً من حضور الن��ص الديني ،ال تراع��ي أن أعرافا ً كثيرة تس��عى إلى إلغائه��ا ،إمنا هي
جزء من النس��يج املجتمعي ذات��ه ،فقضايا املهر وامليراث ليس��ت مجرد مس��ألة قانونية ميكن إلغاء
العم��ل به��ا ،بقدر ما هي جزء من بنية الوعي العام .وإذا كان املتعارف عليه أن القانون يأتي لتنظيم
نزوع��ات غير ش��رعية ،وإقرار حقوق منتهكة ،فإن من الصعب أن ي��درك العقل اليومي كيف ميكن أن
يك��ون التخل��ي عن املهر مس��أل ًة حقوقي ًة ،أو أن يك��ون التخلي عن جترمي البغاء ج��زءا ً من احلريات
الفردي��ة ،فاألولويات املجتمعية للش��ارع التونس��ي في هذه املرحلة ال تتقاطع م��ع توجهات اللجنة
الت��ي ظهرت ف��ي ثوب الوصي الذي يريد فرض توجهاته الفكرية ،عب��ر قوة الدولة ،ومنح تصوراته
ملعنى املنظومة احلقوقية الكونية معنى ش��موليا ً ضد ما اس��تقر في الضمير اجلمعي من تشريعاتٍ
مرتبط�� ٍة بالس��ياقات الديني��ة ،وال ميكن القفز فوقها بس��هولة ،مهم��ا كانت الش��عارات التي ترفعها
اللجنة ،فأولويات الش��ارع التونسي حاليا ً ال تتعلق حتديدا ً بقضايا املهر وامليراث ،وتشريع البغاء،
والدف��اع عن املثلي��ة ،بقدر ما هي أولوي��ات اجتماعية اقتصادية ،ترتبط أساس��ا ً بقضايا التش��غيل
واألمن والعدالة بني اجلهات (.)...
ً
وم��ن هنا ،ميكن التأكيد قوال ً واحدا إن املقترحات الصادرة عن جلنة احلقوق واحلريات الفردية
تتن ّكب عن املطالب الفعلية للناس ،وتس��ير إلى بحث قضايا ه��ي أقرب في اللحظة الراهنة إلى منط
نخب بورجوازي ٌة ،ال يش��غلها قوتها اليومي ،بقدر ما تس��عى إلى
من الترف الفكري الذي تقتات عليه
ٌ
إقرار أجندات متصلة بتوجهاتها الفكرية والسياس��ية ،من دون أن يعني هذا الكالم عدم احلاجة إلى
مزي��د من بناء منظومة قانونية ،حتفظ للجميع حقوقهم ،وهو ما يس��تحق جهدا ً كثيراً ،ومش��اورات
مجتمعية واس��عة ،فاملس��ائل القيمية ليس��ت مما ميك��ن تغييره بني عش��ية وضحاه��ا مبجرد قرار
رسمي ،صادر بصورة فوقية مفروضة على الناس}.
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أنشطة

الجماعة اإلسالمية في طرابلس ّ
تنظم ندوة حوارية
تحت عنوان :تركيا الجديدة

نظم��ت اجلماع��ة اإلس�لامية في طرابل��س ندوة
حوارية حتت عنوان «تركيا اجلديدة بعد االنتخابات
املبكرة» ضمن محاور تتحدث عن مصير الدميقراطية
والهوي��ة واملس��تقبل ،وقد ش��ارك في الن��دوة الكاتب
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والصحف��ي الترك��ي األس��تاذ حم��زة تك�ين والباحث
واحمللل السياس��ي األستاذ ربيع دندش��لي ،بحضور
فعالي��ات اجتماعية وثقافية وديني��ة ،وذلك في قاعة
مركز الدعوة في منطقة الضم والفرز.

محكمة إسرائيلية تقرر اإلفراج
عن مواطنة تركية بشروط مقيدة

د .حمود يزور محافظ الجنوب منصور ضو
ويبحث معه قضايا صيدا

زار نائ��ب رئي��س املكت��ب السياس��ي للجماع��ة
االس�لامية في لبن��ان الدكتور بس��ام حم��ود محافظ
اجلنوب االستاذ منصور ض ّو ،بحضور عضو املجلس
البلدي ملدينة صيدا حس��ن الش��ماس ،وعضو اللجنة
السياس��ية في اجلنوب محمد الزعت��ري ،حيث جرى
التداول باالوضاع العامة في صيدا واجلنوب.
وفِي تصريح له بعد الزي��ارة قال حمود :تداولنا
مع س��عادة احملافظ باالوض��اع السياس��ية واألمنية
والبيئية واالقتصادية والشؤون احلياتية واملعيشية
امللح��ة عل��ى صعيد
للمواطن�ين ،وال س��يما األزم��ات
ّ
معاجلة أزمة معمل فرز النفاي��ات وتداعياته وقضية
فواتير االشتراكات في مولدات الكهرباء وأزمة انقطاع
املياه عن احياء مدينة صيدا.
وأكدن��ا لس��عادته اننا ال ميك��ن ان نك��ون اال الى
جانب املواطن�ين وحقوقهم املهدورة ف��ي ظل تقاعس
الدولة ع��ن القيام بواجباتها وتأم�ين احلياة الكرمية
ملواطنيه��ا ،وح��ول أزم��ة النفاي��ات دعون��ا لتحيي��د

القضية عن السجاالت السياسية والبحث عن احللول
مبوضوعي��ة ،ألن الض��رر البيئ��ي احلاص��ل يصي��ب
اجلميع وال يفرق بني غني وفقير او كبير وصغير.
وإذ جندد تأكيدنا أن وج��ود معمل الفرز ضرورة
ويج��ب احملافظة علي��ه ،اال ان ذلك ال يعن��ي ان املعمل
خ��ا ٍل م��ن العي��وب ويحت��اج ال��ى معاجل��ة الكثي��ر
م��ن الثغ��رات واألخط��اء الت��ي تتحم��ل إدارة املعم��ل
مس��ؤوليتها وعليه��ا إيج��اد احللول الس��ريعة لذلك،
كذلك فإننا جندد املطالبة بوقف اس��تقبال أي نفايات
من خارج نطاق االحتاد ،رغم قناعتنا بان ذلك ال يحل
املشكلة ولكن للتخفيف من تداعياتها ،ألننا ال ميكن ان
نفك��ر بحل مش��اكل غيرنا ونحن نعي��ش أزمة لم جند
لها حالً حتى اآلن.
وحول أزمة انقطاع املياه املتكرر ،متنى د .حمـود
عل��ى مؤسس��ة مي��اه لبن��ان اجلنوب��ي ان تعمل على
تأمني املياه لألحياء والبيوت قبل التهديد بقطع املياه
وإزالة العدادات وحتويل املواطنني الى القضاء.

تعين وزير «االنسحاب»
ماي ّ
وتنغمس بالجدل مع بروكسل

ق��ررت محكم��ة عس��كرية إس��رائيلية ،ي��وم
االثنني ،اإلفراج عن املواطنة التركية إبرو أوزكان،
بش��روط مقيدة ،بع��د اعتقالها منذ نحو ش��هر لم
يسمح لها فيه بالتواصل مع عائلتها في تركيا.
وق��ال عم��ر خمايس��ة ،محام��ي املواطن��ة
التركي��ة ،ف��ي تصري��ح لألناض��ول ،إن «محكم��ة
سالم العسكرية اإلسرائيلية ،قررت إطالق سراح
أوزكان بشرط الرقابة القضائية».
وأوض��ح احملام��ي خمايس��ة أن احملكم��ة
العس��كرية قررت إطالق س��راح «أوزكان» بشرط
مصادرة جواز سفرها ،ودفعها كفالة مالية قدرها
 15ألف ش��يكل إس��رائيلي (نح��و  4200دوالر)،
وتوقيعه��ا مرت�ين أس��بوعيا ً عل��ى وثيق��ة إثبات
حضور ل��دى أقرب مخفر ش��رطة مب��كان إقامتها
بإسرائيل ،لتتواصل محاكمتها وهي طليقة.
وذك��ر خمايس��ة أن��ه «إذا ل��م تق��دم النياب��ة
العس��كرية اإلس��رائيلية أدلة كافية لدى احملكمة،
ف��إن ق��رار القاضي بإط�لاق س��راح أوزكان حتت
الرقابة القضائية سيكون قرارا نهائياً».

وأوضح أن��ه في حال اعت��راض النيابة على
ق��رار احملكمة العس��كرية ،س��يتم نقل الق��رار إلى
محكم��ة أعل��ى .وأكد أن��ه ما من إش��ارة على حظر
احملكم��ة إدالء «أوزكان» تصريح��ات لوس��ائل
اإلعالم.
وأف��اد خمايس��ة أن مس��ؤولني من الس��فارة
التركي��ة ف��ي ت��ل أبي��ب حض��روا ،اليوم ،جلس��ة
مقاض��اة أوزكان .ويوم األحد ،وجه االدعاء العام
اإلس��رائيلي ،الئح��ة اتهام بح��ق أوزكان ،التي مت
توقيفه��ا ،في  11حزي��ران املاضي ،في مطار «بن
غوري��ون» ،أثن��اء عودته��ا إل��ى اس��طنبول ،بعد
زيارتها ملدينة القدس.
وش��ملت الالئح��ة أربع��ة اتهام��ات ه��ي:
«مساعدة حركة حماس ،وتقدمي خدمات متنوعة
لها ،وتخري��ب النظام العام للدولة ،وإدخالها إلى
البالد نقودا ً من جهة معادية».
غي��ر أن املواطن��ة التركي��ة أنك��رت جمي��ع
االتهام��ات ،وأك��دت ع��دم وج��ود أي عالق��ة له��ا
بحركة «حماس» ،وفق خمايسة.

 ..والنيابة العسكرية اإلسرائيلية
تعترض على قرار اإلفراج عن التركية أوزكان
اعترضت النيابة العسكرية اإلسرائيلية،
على ق��رار اإلفراج ع��ن املواطن��ة التركية إبرو
أوزكان ،بش��روط مقيدة .وقال عمر خمايسة،
محام��ي املواطن��ة التركي��ة ،ف��ي تصري��ح
لألناضول ،يوم الثالثاء إن النيابة العسكرية
اعترضت على قرار محكمة س��الم العس��كرية
اإلس��رائيلية ،املتعلق بإطالق س��راح أوزكان
بشرط الرقابة القضائية.
وأش��ار إلى إمكانية رفض محكمة «عوفر
العس��كرية» (بالضف��ة الغربي��ة احملتل��ة)
اعت��راض النياب��ة العس��كرية ف��ي جلس��ة

ستعقدها للنظر في الطلب النيابة.
واألحد ،وج��ه االدعاء العام اإلس��رائيلي،
الئحة اتهام بح��ق أوزكان ،الت��ي مت توقيفها،
ف��ي  11حزي��ران املاض��ي ،ف��ي مط��ار «ب��ن
غوري��ون» ،أثناء عودتها إلى اس��طنبول ،بعد
زيارتها ملدينة القدس.
وش��ملت الالئح��ة أرب��ع اتهام��ات ه��ي:
«مس��اعدة حرك��ة حم��اس ،وتق��دمي خدم��ات
متنوع��ة له��ا ،وتخري��ب النظ��ام الع��ام
للدول��ة ،وإدخالها إل��ى البالد نق��ودا ً من جهة
معادية»}.

عينت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي
دوميني��ك راب وزي��را ً جديدا ً لش��ؤون االنس��حاب
من االحت��اد األوروب��ي ،ليحل محل ديف��د ديفيس
املس��تقيل م��ن منصب��ه ،فيم��ا تتصاع��د احل��رب
الكالمية بني بروكسل ولندن بشأن «بريكست».
وق��ال مكت��ب م��اي ف��ي بي��ان« :يس��ر امللكة
املوافق��ة على تعي�ين دومينيك راب وزي��را ً للدولة
لش��ؤون االنس��حاب من االحتاد األوروبي» ،وكان
راب يشغل من قبل منصب وزير اإلسكان.
وبالتزام��ن م��ع التعي�ين ،قال��ت م��اي إن ما
يطرح��ه االحت��اد األوروبي بش��أن العالق��ات بعد
اخل��روج البريطاني من االحتاد «بريكس��ت» غير
مقبول.
وفي خضم هذه العالقة اجلدلية بني الطرفني
س��يتحمل الوزي��ر اجلدي��د ،البال��غ م��ن العمر 44
عاماً ،ع��بء متثيل بالده ف��ي مفاوضات خروجها
من االحت��اد األوروبي الذي يق��ول قادته إنهم ملوا

مماطل��ة احلكوم��ة البريطاني��ة ح��ول توجه��ات
بريكست.
في هذه األثناء ،قال منس��ق خروج بريطانيا
ف��ي البرمل��ان األوروب��ي ج��ي فيرهوفش��تات إن
عل��ى احلكومة البريطانية أن تتخ��ذ موقفا ً موحدا ً
بشأن س��بيل املضي لألمام في محادثات اخلروج
بعد اس��تقالة ديفيز .وأضاف ف��ي تغريدة بتويتر
«استمتعت بالتعاون مع ديفيس ..آمل أن تتوحد
اململكة املتحدة على موق��ف إلمتام اتفاق االرتباط
م��ع االحتاد األوروب��ي .األمر في صال��ح اجلانبني
ونحن نواصل املفاوضات».
وع��ن األس��باب الت��ي دفعت��ه التخ��اذ ق��رار
االس��تقالة ،قال ديفد ديفيس االثنني إنه شعر بأن
سياس��ات ماي تق��وض املفاوضات مع بروكس��ل
بش��أن االنس��حاب م��ن االحت��اد األوروب��ي ،وإن
البرملان لن يس��تعيد السلطات بشكل حقيقي بعد
اخلروج.

«أمام بوابات غزة» تعلو راية المواجهة
حتضر غ�� ّزة بق�� ّوة في الع��دد  115من
مجل��ة الدراس��ات الفلس��طينية ،فتحت��ل
ناصيتها وحاش��يتها ،فيما تتن��اول مقاالت
ودراس��ات وتقاري��ر م��ا يج��ري ف��ي العالم
واإلقليم وفي فلسطني.
افتتاحي��ة الع��دد «أمام بواب��ات غزة»
كتبها رئي��س التحرير الياس خوري ،تناول
فيه��ا مس��يرات العودة ف��ي غ��زة ،مقدما ً لها
عبر اس��تعادة لرثاء موش��ي ديّ��ان جلندي
إس��رائيلي قت��ل في مس��تعمرة ناح��ال عوز
املقام��ة على أرض مس��لوبة من غ��زة ،وهو
الرثاء الذي اس��تدعاه الش��اعر اإلس��رائيلي
يتس��حاق ليئور ف��ي مقالة بعن��وان «نظرة
دوني��ة إل��ى الفلس��طينيني» ف��ي جري��دة
«هآرتس» في  3حزيران/يونيو .2018
وإل��ى االفتتاحي��ة «الغزيّ��ة» ،ثالث��ة
تقارير م��ن غزة وعنها؛ فيكت��ب طالل عوكل
«غ ّزة تنتص��ر لدورها التاريخي» ،وأس��ماء
الغول «غزة :حالة نضالية جديدة» ،ويتابع منير عطا الله ندوة الطبيب اجل ّراح غس��ان أبو س�� ّتة عن
جتربته األخيرة في مستش��فيات غ ّزة ،وعن طبيعة اإلصابات والرصاص املس��تخدم من قبل اجليش
اإلسرائيلي بقصد إحداث إعاقات دائمة لدى أطفال وشباب القطاع}.
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الشذوذ ..يتس ّلل بيننا
بقلم :أواب إبراهيم

عملية الموساد «الخاصة»
ساعة كوهين:
ّ
ليست أكثر من شراء في مزاد

إبراهيم املصري

أمين إبراهيم

بسام غنوم

حســب توقيت مدينــة بيــروت

أيام
األسبوع
السبت
األحد
اإلثنني
الثالثاء
األربعاء
اخلميس
اجلمعة

ذو
القعدة

تصدرها
شركة «بـالغ»
لإلعالم والصحافة والنشر

رئيس التحرير

املدير املسؤول

اإلدارة

مواقيت الصالة
متوز

حترير :محمود مجادلة
تب�ّي�نّ أن «العملية اخلاص��ة» التي نفذها
«مقاتلو املوساد» ،الس��تعادة ساعة اليد التي
ارتداه��ا اجلاس��وس اإلس��رائيلي إيلي كوهني
ال��ذي أعدم ف��ي س��ورية ع��ام  ،1965لم تكن
سوى عملية ش��راء عادية في مزاد أحد مواقع
التس ّوق على اإلنترنت.
وكان املوس��اد اإلس��رائيلي ق��د أعل��ن
مس��اء اخلمي��س املاضي ،أنه أع��اد في عملية
خاصة ،نفذها مؤخراً ،ساعة اليد التي ارتداها
اجلاسوس اإلسرائيلي إيلي كوهني الذي أعدم
ف��ي س��ورية ع��ام  .1965وجاء الكش��ف عن
تفاصيل «عملية املوساد اخلاصة» (االشتراك
ف��ي مزاد تس��وق) ،ف��ي تصريح��ات أدلت بها
أرملة كوهني إلذاعة اجليش اإلسرائيلي ،حيث
قالت« :لقد أخبرنا املوس��اد قبل بضعة أش��هر
بأنه��م وصلوا إلى س��اعة كوه�ين التي كانت
على وشك أن تباع».
وأضاف��ت« :ال نع��رف أين ،ف��ي أي مكان،
وف��ي أي بلد .بعد ذل��ك أبلغونا أنه��م حصلوا
عليه��ا ،بالطب��ع ق��ام املوس��اد بش��رائها»،
وأضافت أن «ش��خصا ً ما توجه للموساد وأكد
ان لدي��ه الس��اعة ،املوس��اد أجروا الدراس��ات
واالختب��ارات الالزمة للتأكد من كونها س��اعة
كوهني ،وبعد ذلك قاموا بشرائها».
وما إن أعلن املوس��اد اس��تعادة الساعة،
حت��ى أص��در رئي��س احلكوم��ة اإلس��رائيلية،
بيان��ا ً يهنئ من خالل��ه عناصر املوس��اد على
م��ا اعتب��ره «عملهم احل��ازم والش��جاع الذي
أعاد إلى إس��رائيل تذكارا ً من مقاتل عظيم قدم
الكثير لتعزي��ز أمن دولة إس��رائيل» ،فيما قال
رئيس املوساد يوسي كوهني« :لن ننسى إيلي
كوه�ين أب��داً ،نحن عل��ى اتصال دائ��م وحميم
م��ع زوجت��ه وعائلته .إيلي ارتدى س��اعة اليد
هذه في س��ورية حتى اليوم حني أُلقي القبض
عليه ،وكانت الساعة جزءا ً من هويته العربية
املزيفة».

وبحسب املوس��اد ،ارتدى كوهني الساعة
حتى حلظة إعدامه في دمش��ق في  18من أيار
 ،1965وتاب��ع أن��ه بع��د اس��تعادة الس��اعة،
أج��رى اختب��ارات دقيق��ة ف��ي وح��دة البحث
واالس��تخبارات التابع��ة للموس��اد ،وتأكد أن
الساعة هي نفس��ها التي ارتداها كوهني طوال
فت��رة مكوثه في س��ورية ،واعتب��رت جزءًا من
شخصيته «العربية».
جت��در اإلش��ارة إل��ى أن كوه�ين ول��د في
مص��ر ،وط��رد م��ن هن��اك ع��ام  ،1957فهاجر
إلى إس��رائيل .وف��ي عام ُ 1959ج ِّن��د للوحدة
 188ف��ي دائ��رة االس��تخبارات ف��ي اجلي��ش
اإلس��رائيلي ،الت��ي كان��ت تعم��ل عل��ى جتنيد
عم�لاء وجم��ع معلومات ومهم��ات خاصة في
دول تعتبرها إسرائيل معادية لها.
وف��ي ع��ام  1961أرس��ل إل��ى األرجنتني
لتوفي��ر غطاء ل��ه مبزاع��م أن��ه أرجنتيني من
أص��ل س��وري باس��م كمال أم�ين ثاب��ت .وفي
نهاي��ة العام نفس��ه أُرس��ل إلى أوروب��ا ممثالً
لشركة بلجيكية ليتم إرساله إلى سورية.
وفي كانون الثاني من عام  ،1962وصل
كوه�ين للم��رة األول��ى إل��ى س��ورية ،وس��كن
ف��ي دمش��ق .وأنش��أ عالق��ات وثيقة م��ع كبار
املسؤولني في النظام السوري في تلك الفترة،
ومتكن من احلصول على معلومات استخبارية
خاصة عن اجليش الس��وري ونش��اطه ،وعن
هضبة اجلوالن ،وعملي��ة اتخاذ القرار من قبل
النظ��ام .وفي ع��ام  1963نقل��ت الوحدة التي
كان يعمل فيها من االس��تخبارات العس��كرية
إلى املوساد لالستخبارات واملهمات اخلاصة.
وف��ي كان��ون الثان��ي م��ن ع��ام 1965
اقتحم��ت ق��وات األمن الس��ورية ش��قة كوهني
في دمش��ق ،واع ُتقل بينما كان يبث معلومات
اس��تخبارية ملش��غليه ف��ي إس��رائيل .وبع��د
شهرين قدم للمحاكمة ،وصدر احلكم بإعدامه
شنقاً ،ونفذ احلكم في الثامن عشر من أيار من
عام }.1965

عل ��ى شاش ��ة عربي ��ة ،كان ��ت املذيع ��ة ف ��ي برنامجه ��ا االجتماع ��ي تناق ��ش موض ��وع
الش ��ذوذ اجلنس ��ي وانتش ��اره في املجتمعات العربية .بالطبع املذيعة اس ��تعملت وصف
املثل ّية اجلنس ��ية ألنها ال تعتبره ش ��ذوذاً ،بل أمر ًا طبيعي ًا يجب التأقلم معه والتعاطي
بإيجابية .ما لفتني في البرنامج احلواري الذي يفترض أن يقدم مختلف اآلراء على
جتر استضافة متحدث رافض ملوضوع الشذوذ ،وكان تبرير املذيعة أن
اختالفها ،أنه لم ِ
برنامجها ال يسمح بإبراز وجهات نظر إقصائية ترفض اآلخر.
يعد الش ��ذوذ اجلنس ��ي من القضايا التي تتجنب مجتمعاتنا العربية واإلس�ل�امية
ّ
احلدي ��ث عنه ��ا بص ��وت ع ��ال .فكما يدل اس ��مها ،ه ��ي عبارة عن «ش ��ذوذ» عل ��ى األصل،
ف ��ي ح�ي�ن أن األمر معاكس ف ��ي الغرب .فاملثلية اجلنس ��ية من القضاي ��ا املثيرة للجدل
والنقاش بني الناس وفي السياس ��ة .وقد أجرت العديد من الدول اس ��تفتاءات ش ��عبية
خاصة بتش ��ريع أو عدم تش ��ريع املثلية اجلنس ��ية .واليوم باتت املثلية اجلنسية مش ّرعة
في معظم الدول الغربية ،بل إن بعض الدول تبحث في س � ّ�ن قوانني جت ّرم األش ��خاص
الذين يرفضون املثلية اجلنسية كما هو حال معاداة السام ّية .وقد حدث قبل أشهر في
قمة حلف شمال األطلسي «الناتو» أن وقف «زوج» رئيس وزراء اللكسمبورغ (املثلي) إلى
جانب زوجات رؤساء الدول املشاركني في القمة ،وم ّر األمر بشكل طبيعي في الغرب ،في
حني أنه كان مادة للغرابة والطرفة في بالدنا العربية واإلس�ل�امية ،التي ما زالت جت ّرم
املثلية اجلنس ��ية وترفضها اجتماعي ًا أقلّه في العلن .هذا ال يعني أن املثلية اجلنس ��ية
وتتمدد ،وباتت تطاول
ليست موجودة في مجتمعاتنا ،على العكس هي منتشرة وتتوسع
ّ
ش ��رائح اجتماعية كانت بعيدة عنها في الس ��ابق .لكن مجتمعاتنا ،وكما عهدناها دائم ًا
في كل القضايا اإلش ��كالية واألمراض االجتماعية ،تطمس رأس ��ها في الرمال وتتجنب
مواجه ��ة الواقع ،وتقرع الطبول رفض ًا واش ��مئزاز ًا وتندي ��داً ،عوض العمل على مواجهة
الواقع والعمل على معاجلته.
م ��ن املعروف أن الش ��ذوذ اجلنس ��ي ليس أم ��ر ًا جديد ًا طارئ ًا ،ويعود آلالف الس ��نني،
بل إن تس ��مية الش ��ذوذ بني الرجال «اللواط» نُسبت إلى قوم نبي الله لوط ،الذين كانوا
يرتكب ��ون املوبق ��ات .لكن ِقدم الش ��ذوذ ال يعن ��ي االتفاق على توصيف ��ه ،فبعض العلماء
يقولون بأن أس ��باب الش ��ذوذ عضوية ،ويدلّلون على ذلك بأن الشرع احلنيف أق ّر نصيب ًا
يحدد جنس ��ه ذكر ًا أو أنث ��ى .علماء آخرون
مح ��دد ًا ف ��ي امليراث للخنثى ،وه ��و الذي لم َّ
اعتبروا الش ��ذوذ مرض ًا نفس ��ي ًا مكتسب ًا يجب العمل على معاجلته ،في حني أن آخرين
–ومنهم علماء الشريعة -يؤكدون أن الشذوذ اجلنسي انحراف سلوكي بدأ مع الثورات
اجلنس ��ية في الغرب ،وساهم فيه البعد عن األخالق والقيم ،وانتشار املخدرات ونتيجة
للمطالبة باحلرية الشخصية املطلقة خارج أي قيد أو ضابط.
بعي ��د ًا ع ��ن التوصيفات ،ما أود الوصول إليه ،هو أن الش ��ذوذ اجلنس ��ي لم يعد أمر ًا
بعي ��د ًا ع ��ن مجتمعاتن ��ا ،وبالتال ��ي ل ��م يعد م ��ن املنطق جتاهل ��ه وإهماله ،وب ��ات األمر
يس ��تدعي ممن يعنيهم األمر البحث في أس ��باب انتش ��اره والتعامل معه ��ا ومعاجلتها،
والصد
من زوايا طب ّية ونفسية واجتماعية ودينية ،بعيد ًا عن الرفض املطلق واإلقصاء
ّ
والتعبير عن االش ��مئزاز .هي ليس ��ت دع ��وة للتأقلم مع ظاهرة الش ��ذوذ والتك ّيف معها
والقب ��ول به ��ا ،بل للتعامل معها بواقعية وموضوعية ،والعمل اجلاد من خالل دراس ��ات
علمية حقيقية تبحث عن أس ��باب وخلفيات انتش ��ار الش ��ذوذ ف ��ي مجتمعاتنا ،والعمل
على إيجاد احللول لها بعيد ًا عن التهديد والوعيد بعذاب في الدنيا واآلخرة .فالشذوذ
ل ��م يعد ظاهرة طارئة ،بل بات يتس ��لل من حولنا ،ويكف ��ي إدراك أن بعض من جنح في
االنتخابات النيابية األخيرة يحملون في أيديهم مقترحات قوانني تهدف إلى تش ��ريع
الشذوذ اجلنسي ،حتت راية احلرية الشخصية.
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