
السياسة: فّن متاح للجميع
ف���ي س���ابقات األيام كان النائب أو رجل السياس���ة يدعو ملؤمتر صحاف���ي، أو يذهب إلى 
مكتب���ه ف���ي املجلس النيابي، كي يلتقي اإلعالمّيني ومراس���لي الصح���ف ومحطات اإلذاعة 
والتلفزي���ون. أم���ا اليوم، ف���إن الزعيم وليد جنبالط مثاًل، بإمكانه وه���و في دارته باملختارة، 
ان يدل���ي بتصري���ح أو »تغري���دة« عبر تويتر، يتناول فيها كل ش���ؤون البلد، بدءًا من تش���كيل 
احلكومة وحصة الطائفة الدرزية فيها، مرورًا مبا جرى في مدينة الس���ويداء على احلدود 
الس���ورية مع اجلوالن، وصواًل الى موقفه من الرئيس الس���وري بش���ار األسد. وأن يرد عليه 
نائب من تكتل »لبنان القوي« فينكر عليه استئثاره بتمثيل طائفة املوحدين الدروز، فضاًل 
عن ردود على فايسبوك يطلقها الوزير السابق وئام وهاب. وهذه الرسائل والردود ميكن أن 
تعبر احلدود وأن تصل الى كل من يريد أو ال يريد عبر وسائل التواصل االجتماعي في لبنان 
وكل أنحاء العالم. فالسياسة التي كانت في املاضي فن املمكن، باتت هذه األيام متاحة أمام 
اجلميع، الذين بات بإمكانهم اطالق املواقف والشتائم من كل مكان وإلى أي مكان.. دون أن 
يس���ائلهم أحد عما يفعلون، اللهم اال في األنظمة التي تفرض رقابة على هذه الوس���ائل.. 

فتحاسب وحتاكم وتسجن، إذا كان فيما ينشر ما يؤذي أو يضر مبصاحلهم.
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ثمن النسخة
االشــتــراكـــات

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

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

سجال »تويتري« متجّدد 
بين جنبالط وأبي خليل

االجتماع��ي  التواص��ل  وس��ائل  بات��ت 
مسرحاً يومياً للسجاالت السياسية والردود 
والردود املضادة، يوجه أصحابها س��هامهم 
الى األقرب��ن واألبعدين، ويتلقون في املقابل 

سهاماً كالمية جارحة أحياناً.  
االش��تراكي  التقدم��ي  احل��زب  رئي��س 
النائ��ب الس��ابق ولي��د جنب��الط، غ��ّرد عبر 
حس��ابه على »تويتر«، قائالً: »ف��ي العراق، 
بع��د أس��ابيع م��ن االحتج��اج، أقي��ل وزي��ر 
الطاق��ة ال��ذي أه��در 40 ملي��ار دوالر. البنك 
الدول��ي ينصح لبنان بالتخل��ي عن البوارج 
العثمانية وبناء معامل. اليس��ت هذه فرصة 
ايض��اً إلقال��ة الوزي��ر احلال��ي ومعلمه حلل 
عقدة الوزارة والكهرب��اء معاً، وارقام اإلهدار 

تتساوى تقريباً بن العراق ولبنان؟«.
الطاق��ة  وزي��ر  علي��ه  رّد  م��ا  وس��رعان 
واملياه س��يزار ابي خليل من دون أن يسميه، 
بتغري��دة عبر حس��ابه عل��ى »تويت��ر«، قال 
فيه��ا: »ان��و يا بدن��ا نش��تري منك��ن كهرباء 
م��ن وح��دات انتاجية توضع على سنس��ول 
الكوجيك��و او اإله��دار يلي عملتوه من س��نة 

1990 لليوم بيكون مسؤوليتنا؟«.

»لبنان القوي« عن بري: تخريب 
التشكيل لتخريب العهد

حتدثت مص��ادر »تكتل لبنان القوي« ل� 
النه��ار« عن لق��اء املصاحلة في ع��ن التينة، 
فقال��ت: لق��اء الرئي��س ب��ري - باس��يل كان 
ممتازاً ويؤسس ملرحلة جديدة من التعاون. 
وكان  معاتب��ة  وال  املاض��ي  ف��ي  بح��ث  ال 
حرص ش��ديد م��ن الرئي��س بري عل��ى دعم 
العه��د واجناحه، وف��ي اعتق��اده ان تخريب 
تش��كيل احلكومة ه��و لتخريب العه��د، إذ إن 

االستهداف واضح.  
كان بح��ث ف��ي التع��اون ف��ي مجل��س 
النواب خصوص��اً اننا مقبل��ون على مرحلة 
وم��ن  الصع��د  كل  عل��ى  مهم��ة  تش��ريعية 
الطبيع��ي ان يحصل هذا التعاون بن رئيس 

مجلس النواب ورئيس اكبر تكتل نيابي.
في املل��ف احلكوم��ي كان تطابق، وكان 
الرجالن متفقن على ضرورة اعتماد معايير 
واضح��ة حلكوم��ة وح��دة وطني��ة. وتأك��د 
للرئي��س ب��ري م��ن أين تأت��ي العرقل��ة ومن 

يطالب مطالب غير محقة. 
فرنجية: تشكيل الحكومة 

يواجه عقبات
أّكد رئيس تيار »املردة« النائب السابق 
احلكوم��ة  »تش��كيل  ان  فرجنّي��ة  س��ليمان 
يواج��ه عقبات ولبنان بحاج��ة إلى إيجابية 

واملنافسة السلبية هي املشكلة«.
 واش��ار فرجنّية بع��د لقائ��ه البطريرك 
املاروني  بشارة الراعي  في  الدميان ، الى اننا 
»نحب أن نكون متفائلن، لكن التجارب التي 
ميّر بها البلد ال تبّش��ر بالتف��اؤل بل بالتفاؤل 
احلذر«، الفت��ًا إلى اّن »اإلجن��ازات احلقيقية 

تكون من خالل إراحة الشعب«.
»الوض��ع  اّن  عل��ى  فرجنّي��ة  وش��دد 
االقتصادي خطير منذ سنوات عّدة«، مضيفاً: 
»طاملا نعال��ج األمور بالطريقة الكالس��يكية 

القدمية لن نصل إلى أي مكان«. 

روكز: التأليف بيد
 الرئيس المكلَّف

عقد تكت��ل »لبن��ان الق��وي« اجتماعه 
ال��دوري برئاس��ة رئي��س »التي��ار الوطني 
احل��ر« الوزي��ر جب��ران باس��يل، ف��ي مركز 

االجتماعات واملؤمترات في سن الفيل.
بعد االجتم��اع حتدث النائ��ب العميد 
شامل روكز، فقال: » متحور االجتماع اليوم 
حول أربعة مواضيع: املوضوع األساس��ي 
هو موض��وع احلكومة وقلن��ا في االجتماع 
إن هن��اك معايي��ر لتألي��ف احلكوم��ة، وإن 
التأليف هو بيد الرئيس املكلف وكل ما يتم 
تداوله في اإلعالم من هنا أو من هناك بعيد 
من الواقع الذي نوجد فيه. رئيس احلكومة 
يش��كل احلكوم��ة، وق��د طالبن��ا باعتم��اد 
االنتخاب��ات  نتيج��ة  مش��تركة  معايي��ر 

النيابية التي جرت هذا العام«. 
أضاف: »ث��م ناقش التكت��ل موضوع 
ه��ذه  ف��ي  خصوص��اً  نتمن��ى  التش��ريع. 
الفترة ف��ي غي��اب احلكومة، وال س��يما أن 
دورات تش��ريعية متتالية تعقد، أن يكون 
هناك تش��ريع بص��ورة دائم��ة، وأن يكون 
املجلس س��يد نفس��ه مع مجاالت واس��عة 

للتشريع«.

قائد الجيش: لبنان قوي 
ن بشعبه بجيشه محصَّ

لفت قائد اجلي��ش العماد جوزيف عون 
ال��ى ان »العي��د الثال��ث والس��بعن للجيش 
ه��ذا الع��ام يأت��ي مكلَّ��الً باإلجن��ازات الت��ي 
س��طرت في دح��ر اإلرهابي��ن، والنجاح في 
تقويض حركتهم وتوقيف العديد منهم، عبر 
العملي��ات االس��تباقية واألمني��ة. وفي حن 
مت حتقي��ق نتائ��ج إيجابي��ة هام��ة من خالل 
اإلج��راءات املتخ��ذة لضبط حرك��ة التهريب 

عبر عدد من املعابر غير الشرعية«.
وتابع: »وإذا كان لبن��ان قد حقق نصراً 
حاس��ماً عل��ى اإلره��اب، ف��إن ذل��ك ال يعن��ي 
إطالقاً أنه أصبح مبأمن، فالعدو اإلسرائيلي 
هو املس��تفيد األول من اإلرهاب ف��ي املنطقة، 
وعينه عل��ى أرضنا وثرواتنا الطبيعية، وهو 
لن يوف��ر فرص��ة إال وس��يحاول م��ن خاللها 
حتقيق أطماع��ه، لكن لبنان القوي بجيش��ه 
احملص��ن بش��عبه، س��يدافع ع��ن حق��ه ف��ي 
أرض��ه وكيان��ه وثروات��ه، وس��يتصدى ألي 
محاولة ملّس��ها أو االنتق��اص منها مهما غلت 

التضحيات«.

باسيل من عين التينة:
 لقاء خير

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري 
في مقر الرئاسة الثانية في عن التينة، نائب 
رئي��س املجلس إيلي الفرزل��ي ورئيس التيار 
»الوطني احلر« وزي��ر اخلارجية واملغتربن 
في حكومة تصريف األعمال جبران باس��يل، 
الذي ق��ال: »أود أن أختصر ه��ذا اللقاء بكالم 
ص��در ع��ن قداس��ة الباب��ا وقرأن��اه اآلن م��ع 
دول��ة الرئي��س بري ع��ن فن اللق��اء الذي هو 
دائم��اً أفض��ل م��ن اس��تراتيجيات الص��راع، 
وأعتق��د أننا اآلن أحوج اليه ف��ي البلد في كل 
املراح��ل التي منر بها بأن نتالقى مع بعضنا 
كلبنانين لكي نس��تطيع أن نؤمن مس��تقبالً 

أفضل لهذا البلد«.
أض��اف: »وبالتأكي��د فق��د تكلمن��ا ف��ي 
كثي��ر م��ن املواضيع املفي��دة للبل��د والتي إن 
ش��اء الل��ه تس��اعدنا ف��ي كل املج��االت، من 
تألي��ف احلكوم��ة، ال��ى حل مش��كالت لبنان 
السياس��ية، الى موضوع النازحن والى كل 

ما يأتي باخلير على هذا البلد«.

قاسم: إشكاالت التأليف 
تتعّلق بالمحاصصة والمغانم

أش��ار نائب األمن الع��ام ل�»حزب الله« 
الشيخ نعيم قاسم إلى أن »كل املبررات التي 
يس��وقونها لتبري��ر تأخير تش��كيل احلكومة 
ه��ي مب��ررات غير مقنع��ة، ومبررات الفش��ل 
والعج��ز، ألن طبيع��ة االش��كاالت املوجودة 
واملغ��امن  باحملاصص��ة  عالق��ة  له��ا  الي��وم 
وليس��ت له��ا عالق��ة بتمثي��ل الن��اس داخل 

احلكومة«.
 أض��اف: »إن احلكومة ليس��ت مكافآت، 
بل ه��ي متثي��ل يجس��د نتائ��ج االنتخابات، 
والنتائ��ج معروف��ة فضع��وا قاع��دة النتائج 
وليتمثل كل بحس��ب نتائجه وعندها ننطلق 
في التش��كيل من قاع��دة موضوعية بدل هذا 
التأخير«. وحّمل »من يؤخر تشكيل احلكومة 
مس��ؤولية التدهور الذي يحصل في الوضع 
االقتص��ادي وف��ي كل األزم��ات املوجودة في 
البل��د«، محذراً من أن »حزب الله لن يس��كت 
بعد اليوم على التقصير واالهمال والفس��اد، 
وس��يعمل بكل الطرق السياس��ية والشعبية 
عل��ى أن يص��ل الى مبتغ��اه في أن يتحس��ن 

وضع البلد.      
                                                                                       

الحريري: لست مع حكومة أكثرية 
وزيارتي لسوريا مستحيلة

    رأى رئي��س احلكوم��ة املكلّ��ف س��عد 
احلريري أن »املشكالت التي تواجه التأليف 
مش��كالت مفتعل��ة، م��ن قب��ل كل م��ن يض��ع 

إعاقات في درب تشكيل احلكومة«.
وشدد في دردش��ة مع الصحافين بعد 
ترؤس��ه اجتماعاً لكتلة »املستقبل« النيابية 
ف��ي »بي��ت الوس��ط«، رداً عل��ى س��ؤال ع��ن 
التروي��ج حلكومة أكثرية، عل��ى أّنه »حصل 
على 112 صوتاً من النواب لتسميته رئيساً 
للحكومة لكي يش��كل حكومة وفاق وطني«، 
وق��ال: »أنا لس��ت م��ع حكوم��ة أكثري��ة، بل 
على العك��س، اإلجم��اع الذي حصلن��ا عليه 
والتس��وية التي قمنا بها هما فقط لكي يكون 
كل األفرق��اء ف��ي احلكومة، ونتحم��ل جميعاً 

مسؤولية األمور في البلد«.
ورفض اعتبار أن زيارة الوزير باس��يل 
للرئي��س بري ق��د حصلت بضغط س��وري، 
قائالً رداً على س��ؤال: »من املستحيل أن أزور 
سوريا، ال في وقت قريب وال بعيد، حتى وإن 
انقلب��ت كل املع��ادالت، وإذا اقتضت مصلحة 
لبنان ذلك، فساعتها بتش��وفولكم حدا تاني 

غيري«.

األمين العام يستقبل وفد حركة البناء الوطني الجزائرية
استقبل األمن العام للجماعة اإلسالمية 
ف��ي لبنان، األس��تاذ عّزام األيوب��ي، بعد ظهر 
االثنن )2018/7/30( ، نائب رئيس حركة 
البن��اء الوطن��ي اجلزائري��ة، األس��تاذ أحم��د 
الّدان، مع وفد قيادي من احلركة، حيث جرى 
البح��ث في العالق��ات الثنائية، وف��ي الهموم 
املش��تركة، ال س��يما على مس��توى الس��احة 
العربية، ومنها صفقة القرن لتصفية القضية 
الفلس��طينية، وكذلك التحّدي��ات التي تواجه 

احلركة اإلسالمية في هذه املرحلة. 
م��ن جهته وض��ع األس��تاذ الّدان األم��ن العام ف��ي أجواء 
الهم��وم والتحدي��ات التي تواجه الش��عب اجلزائ��ري في هذه 
املرحل��ة، ودور حرك��ة البن��اء الوطن��ي ف��ي حتص��ن الداخ��ل 

اجلزائري. 

بدوره شرح األمن العام للوفد اجلزائري الهموم اللبنانية 
والتحدي��ات الت��ي تواج��ه لبنان ف��ي موقعه بجوار فلس��طن 
احملتل��ة، واجلوار العربي امللتهب، كما ش��رح دور اجلماعة في 
مساندة الشعب الفلسطيني والشعوب العربية، وكذلك دورها 

الوطني لبناء دولة املؤسسات واملواطنة في لبنان.{

لقطات لبنانية

وجهة نظر

ع���اد جن���م النائب إيلي الفرزلي إلى الس���طوع، ال ألنه أعي���د انتخابه نائبًا 
لرئي���س املجل���س النياب���ي، بل ل���دوره احملوري في اس���تيالد األفكار السياس���ية 
ملعس���كر الثام���ن م���ن آذار الذي حقق انتص���ارًا بّينًا في انتخابات الس���ادس من 
أيار الفائت. وقد رصدت آخر اجنازاته السياس���ية من خالل اللقاء الذي جمع 
وزير اخلارجية ورئيس التيار الوطني احلر )جبران باسيل( مع رئيس املجلس 
النياب���ي نبي���ه بري في مقر الرئاس���ة الثاني���ة في عني التينة من���ذ بضعة أيام. 
ويعتب���ر ه���ذا اللق���اء مبثابة اجناز لكل الذين س���عوا إلى حتقيق���ه، ومن بينهم 
الفرزل���ي ش���خصيًا، بع���د أن باعدت احلس���ابات السياس���ية املوش���اة بالش���تائم 
االحتفالي���ة ب���ني باس���يل وب���ري، وأحدثت قطيعة ب���ني الرجلني من���ذ أكثر من 

سبعة أشهر.
وق���د هدف هذا اللقاء في حس���ابات الس���اعني إليه، وم���ن بينهم الفرزلي، 
إلى قطع الطريق على أي تفاهم مفترض بني املنتمني الس���ابقني الى معسكر 
الرابع عشر من آذار )سعد احلريري ووليد جنبالط وسمير جعجع( والرئيس 
نبي���ه ب���ري وحركة أمل، ما قد ي���ؤدي الى احباط االنتص���ار االنتخابي النيابي 
الذي حققه معس���كر الثامن من آذار. واملقصود هنا أن تخوفًا كبيرًا قد برز في 
اآلون���ة األخي���رة من التعاطف الضمن���ي الذي يبديه الرئي���س بري مع مطلب 
الزعي���م الدرزي وليد جنبالط باحلصول عل���ى املقاعد الدرزية الثالثة في أي 
حكوم���ة ثالثينية مفترضة ميكن أن يش���كلها الرئيس س���عد احلريري، بعد أن 
حص���د جنبالط س���بعة مقاعد درزية م���ن أصل ثمانية هم ع���دد النواب الدروز 
ف���ي البرمل���ان اللبنان���ي، فضاًل ع���ن حياد إيجاب���ي يظهر على مواق���ف بري من 
مطالبة حزب القوات اللبنانية بتوس���يع دائرة حضور هذا احلزب الوزاري بعد 

أن تضاعف حجم كتلته النيابية.
واملواجه���ة السياس���ية ت���دور حالي���ًا حول مي���زان القوى وأحج���ام التمثيل 
ف���ي احلكوم���ة املن���وي تش���كيلها، حيث من املفت���رض أن يخضع الرئيس س���عد 
احلري���ري لنتائ���ج االنتخاب���ات النيابية التي تترجمها األط���راف كل وفق رؤاه. 
وال يخف���ى على أحد الدور السياس���ي الدائم ال���ذي كان يلعبه النائب الفرزلي 
حت���ى من خارج الن���دوة النيابية، ففي فترات اإلعداد للقانون االنتخابي الذي 
أجريت على أساسه انتخابات أيار املاضي، كان للرجل اليد الطولى في اقتراح 
»القان���ون االرثوذكس���ي« ال���ذي دم���ج مع النس���بية، م���ا أدى ال���ى والدة املخلوق 
العجائب���ي من خالل القان���ون االنتخابي احلالي، متضمنًا الصوت التفضيلي 
ال���ذي أدى ال���ى خل���ط األوراق وإضاعة الكثير م���ن النكه���ة الدميوقراطية في 
الكثي���ر م���ن الدوائر االنتخابي���ة. وال يقتصر دور الفرزلي السياس���ي على هذه 
املرحل���ة، فهو من الذي���ن نّظروا لفتح قنوات االتصال مع العماد ميش���ال عون 
ف���ي منفاه من قبل دمش���ق بغية مواجه���ة احلمالت املضادة الت���ي انطلقت اثر 
اغتي���ال الرئيس رفيق احلريري )في عام 2005( واش���تعال أوار الس���عي إلخراج 

سورية من لبنان.
وق���د جنحت مس���اعي الفرزلي ورفاقه في نهاية املطاف باس���تمالة العماد 
ع���ون ال���ذي ل���م يجد احلض���ن الدافئ لدى أطراف الرابع عش���ر م���ن آذار وتوج 
انعطافته السياسية من خالل اعالن التفاهم مع »حزب الله« في السادس من 
شباط 2006 . وال أظن أن الفرزلي سيخرج عن هذا السياق في املرحلة املقبلة 
حيث من املفترض أن يبقى حارس���ًا أمينًا على مّد اجلس���ور بني أيٍّ من أطراف 

معسكر الثامن آذار، وخصوصًا بني حركة أمل والتيار الوطني احلر.
وهكذا هي التجارب السياسية اللبنانية التي يعود من خالل احداها ايلى 
الفرزلي الى الندوة النيابية على صهوة الصوت التفضيلي، بعد غياب اس���تمر 
ثالثة عشر عامًا عجافًا كان خاللها الرجل مبتكرًا في السياسة والقانون، وهو 

ابتكار اصالحي في تقومي البعض وتعطيلي في تقومي آخرين.

ل عودة الفرزلي اإلصالحي - المعطِّ
بقلم: أمين حجازي
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بع��دد من احلقائ��ب، مما يرتب عل��ى خزينة الدول��ة مبالغ طائل��ة تدفعها 
للس��ادة الوزراء ومكاتبهم ومعاونيهم ومرافقيهم. يضاف الى كل ما س��بق 
اصرار بعض القوى السياس��ية على متثيل مناطقهم بوزارات س��يادية أو 
خدماتية، كأن الوزير جرى تعيينه في احلكومة كي يؤدي خدماته ملنطقة 
عكار أو اجلنوب أو البقاع الذي ميثله، بينما الوزير مكلف بخدمة الش��عب 
اللبناني، وأن ميثل احلكومة، بصرف النظر عن املنطقة التي ميثلها نيابياً، 

سواء كان وزير خارجية أو داخلية أو وزير شؤون اجتماعية.
لكن األنكى من كل ما س��بق، هو حصة رئيس اجلمهورية في احلكومة 
اجلدي��دة، فق��د كان يطالب بأن يكون له ثالث��ة وزراء في هذه احلكومة، ثم 
ارتف��ع الع��دد الى خمس��ة وزراء. وإذا كان ه��ذا مبرراً خ��الل والية الرئيس 
ميشال سليمان، الذي جاء من قيادة اجليش الى رئاسة اجلمهورية، بينما 
جاء خليفته )ميش��ال عون( عن طريق حزب سياس��ي حقق أوس��ع متثيل 
في املجلس النيابي اجلديد، وسيكون ممثالً في احلكومة )حزب سياسي( 
بخمس��ة وزراء أو ستة، س��واء كانت احلكومة عش��رينية أو ثالثينية. وإذا 
أضيف الى هؤالء )ممثلي تكتل لبنان القوي( خمسة وزراء هم حصة رئيس 

اجلمهورية، فقد بات ميتلك الثلث الضامن، أو املعطل، في احلكومة.
هن��ا نعود الى الس��ؤال املط��روح: ماذا ميل��ك الرئيس س��عد احلريري 
ف��ي ه��ذه احلكومة؟ لق��د انتدبت��ه أغلبية املجل��س النياب��ي، وكلفه رئيس 
اجلمهوري��ة، بتش��كيل احلكومة، فه��و رئيس��ها والناطق باس��مها، والذي 
يترأس جلس��اتها في القصر احلكومي، فكم هي حصته في هذه احلكومة؟ 
ع��دد ضئيل من ال��وزراء، ال��ى جان��ب وزراء احل��زب التقدمي االش��تراكي 
والثنائي الش��يعي وحتى النواب املس��لمن الس��نة الذين لم ينجحوا على 
قوائم تيار املس��تقبل. وبالتالي فإن موقع رئيس احلكومة بات اسماً بدون 
مس��مى، ورئيس��اً بدون صالحيات، خاصة بعد حرص رئيس اجلمهورية 
عل��ى أن تك��ون معظ��م اجتماع��ات مجلس ال��وزراء في القص��ر اجلمهوري 
ف��ي بعبدا، ولي��س بالقصر احلكوم��ي في بي��روت. وإذا تذكرن��ا أن رئيس 
اجلمهورية جمع حشداً من املستش��ارين واملستشارات، من بنات الرئيس 
وأصهرت��ه ف��ي قصر بعب��دا، أو قصر الش��عب كم��ا كان يحب ان يس��ميه.. 
عنده��ا ندرك كيف ميك��ن للرئيس س��عد احلريري أن مي��ارس صالحياته 

ويؤدي واجبه كرئيس للحكومة.
األي��ام القادمة إذن س��وف حتمل معها مطبات وجت��اوزات ومخالفات 
بالغ��ة األهمي��ة التف��اق الطائف، ال��ذي بدأت بع��ض القوى السياس��ية، ال 
س��يما احمليطة برئيس اجلمهورية تخطط لها ومتهد لها الطريق. فالرئيس 
املكل��ف هو رئيس احلكومة، أي أن��ه رئيس ملجلس الوزراء دون منازع، كما 
أن الرئيس بري هو رئيس ملجلس النواب دون منازع وال شريك، إال إذا فعل 
الرئيس ايلي الفرزلي ذلك. أما رئيس اجلمهورية فهو رئيس كل الس��لطات، 
وهو »بّي كل اللبنانين«، فهل يتخلى هو ومن معه عن هذا الدور ليس��تأثر 

بجميع السلطات؟!

بعد اج��راء االنتخاب��ات النيابي��ة في أي��ار املاضي وإع��الن نتائجها، 
واجراء رئيس اجلمهورية مش��اورات ملزمة حصدت مائة وأحد عشر نائباً 
أجمعوا على تسمية الرئيس سعد احلريري رئيساً حلكومة العهد اجلديد.. 
حبس الناس أنفاسهم بانتظار تشكيل احلكومة دون عقبات تذكر، وتوقعوا 
أن تك��ون العقبة الك��ؤود عند صياغة البي��ان الوزاري، نظراً مل��ا قد يحمله 
البي��ان من خالف في وجهات النظر، خاصة حول االس��تراتيجية الدفاعية 
ومنظومة )الش��عب واجليش واملقاومة( التي يتمس��ك بها فريق املمانعة، 

في حن يرفضها الفريق املقابل: القوات واملستقبل ومن الى جانبهما.
لك��ن عملية تش��كيل احلكومة اس��تهلكت وقتاً أطول مم��ا كان متوقعاً، 
خاص��ة عندم��ا كان الرئيس احلري��ري يغ��ادر البلد في اج��ازات وجوالت 
خارجي��ة ال عالق��ة له��ا بتش��كيل احلكومة وال بالش��أن السياس��ي. واآلن، 
بعد أن اس��تغرقت مشاورات تش��كيل احلكومة قرابة ثالثة أشهر، وتكّررت 
لق��اءات الرئيس املكلف م��ع جميع القوى السياس��ية، مواكبة ومعارضة.. 
الى أين وصل مس��ار التأليف، وهل في األفق السياس��ي بصيص أمل بقرب 

تشكيل احلكومة؟
مسار التأليف ما زال يراوح مكانه، إذ هناك من يطرح أن تكون حكومة 
وحدة وطنية، تتمثل فيها جميع الكتل السياسية، مبعنى أن تكون مجلساً 
نيابياً مصغ��راً، حتى ال ترتفع أصوات مؤيدة وأخرى معارضة، وأن تكون 
ه��ذه احلكومة هي حكوم��ة العهد، تقضي مع��ه الفترة الرئاس��ية بكاملها. 
وهناك من يعترض على هذا النموذج، حتى يتس��نى للقوى السياس��ية أن 
يك��ون منها مواالة ومعارضة، وإال فكيف ميكن ألي كتلة نيابية أن تعارض 
وتنتقد ممارسات احلكومة إذا كانت ممثلة فيها بوزراء!! وهذا ما يتعارض 
م��ع الف��وز الدميقراطي الذي ألف��ه لبنان ومعظ��م دول العالم احل��ر. أما ما 
يس��مى حكومة »وفاق وطني« فهي تتش��كل عندما يك��ون البلد خارجاً من 
أزمة سياسية أو حرب أهلية، فيجري تشكيل حكومة تتمثل فيها كل القوى 

والتيارات السياسية، حتى ال ترتفع أصوات معارضة خارج احلكومة.
االش��كالية األكث��ر صعوب��ة عند تش��كيل احلكوم��ة هي عدد ال��وزراء، 
واحلقائب التي يتولونها. فالنغمة الرائجة هي أن تكون احلكومة ثالثينية، 
أي مؤلفة من اثنن وثالثن وزيراً، بينما احلقائب املعروفة - في لبنان وكل 
أنحاء العالم - سواء كانت سيادية أو خدماتية، هي ثماني عشرة حقيبة، 
أو أربع��اً وعش��رين في أقصى احل��االت. وللخروج من هذه االش��كالية فقد 
استحدث مشكلو احلكومات حقائب أطلقوا عليها وزراء دولة، حتت عناوين 
ومهمات ال محل لها من االعراب، من وزير دولة لشؤون املرأة إلى وزير دولة 
حملاربة الفس��اد إلى وزير دولة لشؤون رئاسة اجلمهورية وغير ذلك مما ال 
فاعلي��ة له، فرئيس اجلمهورية ممثل في احلكومة بعدد من الوزراء، ووزير 
شؤون املرأة لم يقدم ش��يئاً يذكر لنساء البلد، أما وزير مكافحة الفساد فلم 
يس��مع له صوت ولم يقدم شيئاً ملكافحة الفساد الذي يستشري في معظم 
دوائ��ر الدولة ومؤسس��اتها. فالقضية ال تتعدى اس��ترضاء الكتل النيباية 

تشكيل الحكومة
بين الممكن المتاح
وما يستعصي على الحل

ف��ي تلك املنطقة وت��رّوج لتجارة املخ��ّدرات، وتعمل 
أش��كال  وكل  والس��يارات  املواطن��ن  س��رقة  عل��ى 
املمارسات وأصنافها التي ال جتعل اإلنسان مطمئناً 
في هذه املنطقة. وعادة ما تس��تعمل في اإلش��كاالت 
التي حتص��ل، وغالب��اً ما تتح��ّول إلى اش��تباكات، 
األس��لحة اخلفيفة وحتى املتوس��طة من عيار 12.7 
أو قذائف صاروخية من نوع  »بي س��فن«، ويسقط 
في هذه االش��تباكات قتلى وجرحى، وأحياناً كثيرة 
من غي��ر املعنين بها، فيما الدول��ة غائبة، واملواطن 
يدفع الثم��ن والضريبة، حتى عل��ت صرخة الناس 
ف��ي تل��ك املنطقة م��ن املمارس��ات والتش��بيح الذي 
يج��ري، وطالبت فعاليات تلك املنطقة املس��ؤولين 
والرئاس��ات الثالث وقيادة اجلي��ش باتخاذ ما يلزم 
إلع��ادة األمن والوضع إلى طبيعته في تلك املنطقة، 

ووضع حّد حلالة التسّيب والفلتان القائمة.
لقد بدا من خالل تلك املمارس��ات واإلش��كاليات 
وجت��ارة  والس��لب  اخلط��ف  وح��االت  واملش��اكل 
املخ��درات وزراعتها وكل ذلك، بدا وكأن دولة تنش��أ 
خارج سيادة الدولة ونطاقها في تلك املنطقة، حتى 
إن بع��ض املس��لحن وّج��ه تهدي��دات صريحة إلى 
اجلي��ش وضباطه، فيما اعتدى بعضه��م عليه أكثر 

من مرة.
اليوم، وف��ي العام العس��كري اجلديد، اجليش 
أمام ه��ذا التحّدي اجلديد ال��ذي ال يقّل خطورة على 
أمن املواطنن وسالمتهم، وال تهديداً لسيادة الوطن 
وأمنه. وقد قام اجليش بتنفيذ بداية خطة أمنية في 
منطق��ة البقاع في بل��دة بريتال حتديداً س��قط فيها 
عدد من القتلى من املطلوبن وغيرهم، ما شّكل نقطة 
حت��ّول ف��ي تعام��ل اجلي��ش وتعاطيه م��ع املخلّن 
باألمن في هذه املنطقة، يجب أاّل تدفعه إلى التراجع، 
وفي الوقت ذاته إلى عدم الوقوع في فخ االس��تغالل 
السياس��ي الذي ميكن أن يقوم به البعض ممن يجد 
نفس��ه متضرراً من حراك الفئات الش��عبية املقهورة 
من قب��ل اخلارجن عن القان��ون، واملغبونة من قبل 

مؤسسات الدولة اخلدمية.{

اليوم، بعد انتهاء تلك التحّديات أمام املؤسسة 
الع��ام  ف��ي  جدي��دة  حتّدي��ات  تب��رز  العس��كرية، 
العس��كري اجلديد )حت��ى 1 آب 2019( إضافة إلى 
التح��ّدي املس��تمر واخلط��ر الدائ��م من االعت��داءات 
والتهدي��دات اإلس��رائيلية عن��د احل��دود اجلنوبية 
أو ف��ي األج��واء اللبناني��ة واملي��اه اإلقليمي��ة، وهذا 
التحّدي هو في فرض األمن في الداخل اللبناني، وال 
س��يما في منطقة البقاع الش��مالي حيث فش��لت إلى 
اآلن معظ��م اخلطط األمني��ة التي رس��مت للمنطقة، 
وتزاي��دت بنح��و الف��ت املخاط��ر الت��ي ته��دد حياة 
املواطن��ن في أمنه��م اليوم��ي وحياتهم ومس��تقبل 
أبنائه��م، وي��كاد املرء يتاب��ع يومياً أخبار املش��اكل 
واألعت��داءات الت��ي حتص��ل ب��ن العائ��الت أو ب��ن 
املجموعات املس��لحة التي تنش��ر اخل��وف والرعب 

فض��الً ع��ن بع��ض التحّدي��ات األمني��ة ف��ي الداخل 
اللبناني التي لم تكن تش��ّكل أولوية أو خطراً قياساً 
مب��ا كان ُينظ��ر إلي��ه م��ن وج��ود أولئ��ك املس��لحن 
واملقاتل��ن في تلك املناطق. وقد متّكن اجليش خالل 
عملية عسكرية قام بها في منطقة جرود راس بعلبك 
من إنهاء سيطرة مسلحي التنظيم على تلك املنطقة، 
فيم��ا أنه��ى مس��لحو »حزب الل��ه« قبل ذل��ك وجود 
مقاتلي اجليش الس��وري احلر وجبهة فتح الش��ام 
في املنطقة اجلردية عند احلدود اللبنانية السورية 
بالق��رب م��ن بل��دة عرس��ال. وبهذي��ن اإلجنازي��ن 
ت التهديدات التي كانت تأتي من  املنفصلن، اعُتب��رَ
هات��ن املنطقت��ن بحك��م املنتهية، وبالتال��ي انتهى 
أمام املؤسسة العسكرية أحد التحّديات التي كانت 

ماثلة خالل العام العسكري املاضي.  

بقلم: وائل جنم
  في األول م��ن آب، أحيا اجليش اللبناني العيد 
الثالث والس��بعن للمؤسس��ة العس��كرية بتخريج 
دفع��ة جديدة من الضب��اط التي أطل��ق عليها دورة 
»فجر اجل��رود« في داللة رمزية عل��ى اإلجناز الذي 
حقق��ه خالل العملية العس��كرية النوعي��ة التي قام 
بها في منطقة جرود راس بعلبك وأنهى فيها وجود 

املسلحن التابعن ل�»تنظيم الدولة«.
وفي عيد العس��كرين دعا قائد اجليش، العماد 
جوزي��ف ع��ون، في »أم��ر الي��وم« العس��كرين إلى 
اليقظة حتس��باً م��ن انع��كاس أزم��ات املنطقة على 
لبنان، وأكد الدفاع عن لبنان والتصّدي ألية محاولة 

لالنتقاص منه مهما غلت التضحيات.
التحّدي��ات الت��ي كان��ت ماثل��ة أمام املؤسس��ة 
العس��كرية ف��ي الع��ام العس��كري املاض��ي )1 آب 
حت��ّدي  ع��ن  فض��الً   ،)2018 آب   1 حت��ى   2017
املخاط��ر والتهديدات اإلس��رائيلية الدائم��ة، متّثلت 
بش��كل أساس��ي ورئيس��ي بوجود مقاتل��ي اجليش 
السوري احلر وجبهة فتح الشام في جرود عرسال، 
ومس��لحي تنظي��م الدولة ف��ي ج��رود راس بعلبك، 

الجيش.. وتحّديات عام عسكري جديد

كلمة األمان

عبـــــر شـــبكة اإلنترنــت

www.al-aman.com
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تشكيل الحكومة.. بين العقد المستحدثة والضغوط على الرئيس الحريري؟
دخلت عملية تش��كيل احلكومة اجلديدة ش��هرها 
الثال��ث، وم��ا زال��ت العق��د الت��ي حت��ول دون االتفاق 
عل��ى تألي��ف احلكومة عل��ى حالها، وم��ا زال الرئيس 
املكلف س��عد احلريري يبحث ع��ن أفضل الصيغ التي 
تس��مح مبش��اركة كل الكتل الرئيس��ية ف��ي احلكومة 
مب��ا يضمن قيام حكومة وح��دة وطنية متثل اجلميع، 
وتستطيع التصدي للتحديات التي تواجه لبنان على 

الصعيدين الداخلي واخلارجي.
لكن يبدو أن العرقلة املمنهجة في عملية تش��كيل 
احلكومة التي يواجهها الرئيس سعد احلريري تخفي 
إصراراً من قبل التيار الوطني احلر و»حزب الله« على 

قيام حكومة على قياسهم بكل معنى الكلمة.
فق��د حتدث رئي��س كتلة الوف��اء للمقاومة النائب 
محم��د رعد ع��ن »موازين األحجم��ام أظهرته��ا نتائج 
االنتخابات النيابي��ة ويظهرها الواقع يومياً، فلماذا ال 
نعتم��د هذا املعيار؟«، وهو نفس��ه املوقف الذي أطلقه 
الوزير جبران باس��يل الذي ق��ال: »االنتخابات جرت 
على أس��اس قانون نس��بي، ومت االتفاق الوطني على 
تش��كيل حكومة وح��دة وطنية، فال نس��تطيع اللجوء 
إال ال��ى املعايي��ر الواحدة ف��ي تأليف حكوم��ة الوحدة 
الوطني��ة«. ويعك��س ه��ذا ال��كالم رغب��ة صريحة في 
تش��كيل »حكومة أكثرية« حتت غطاء »حكومة وحدة 
وطنية« تكون الكلمة فيه��ا أوالً وأخيراً للفريق املوالي 
ل�»ح��زب الل��ه« والتيار الوطن��ي احلر ومتث��ل انقالباً 

على الدستور واتفاق الطائف.
والس��ؤال ال��ذي يط��رح نفس��ه ه��و: ه��ل تنجح 
الضغوط على الرئيس احلريري لتشكيل حكومة كما 
يريده��ا التيار الوطني احلر و»ح��زب الله«، أم يصمد 

احلريري ويشكل حكومة وحدة وطنية؟
تب��دو الضغ��وط الت��ي مت��ارس عل��ى الرئي��س 
احلريري من قبل الوزير جبران باسيل و»حزب الله« 
متع��ددة ومتنوع��ة، فمن ناحي��ة، هناك إص��رار على 
حص��ة وزاري��ة للتيار الوطن��ي احلر م��ن 7 وزراء و5 
أو 4 وزراء للرئي��س ع��ون في مقاب��ل مقعدين للحزب 
التقدم��ي االش��تراكي و3 أو 4 مقاع��د وزاري��ة حل��زب 
الق��وات اللبناني��ة، وإذا أضفنا إلى ذل��ك عقدة النواب 
الس��ّنة املس��تقلن نكون أم��ام عقد متداخل��ة يصعب 
التفاه��م حوله��ا وحلها، وهذا ه��و الواقع من��ذ الرابع 
والعش��رين م��ن ش��هر أي��ار املاض��ي، تاري��خ تكليف 

الرئيس سعد احلريري تشكيل احلكومة اجلديدة.
ويب��دو ان��ه بعد رف��ض الرئيس س��عد احلريري 
للضغوط املمارس��ة عليه من قبل التيار الوطني احلر 
و»حزب الله«، بدأت مرحلة جديدة من الضغوط عبر 
احلديث ع��ن »حكوم��ة أكثرية ولي��س حكومة وحدة 
وطنية ينبغي أن تكون انعكاساً إلرادة شعبية متمثلة 
مبجل��س الن��واب«، عل��ى ح��د تعبي��ر الوزي��ر جبران 
باس��يل الذي يرفض ب��كل إصرار متثي��الً وزارياً وازناً 
للحزب التقدمي االشتراكي والقوات اللبنانية، بحجة 
نتائج االنتخابات النيابية األخيرة، وهو موقف أعلنه 
النائ��ب محمد رعد ال��ذي اعتب��ر أن »موازين األحجام 
أظهرتها نتائج االنتخاب��ات النيابية ويظهرها الواقع 
يومياً، فلماذا ال نعتم��د هذا املعيار؟«، وأضاف: »ومن 
هن��ا نح��ن ندعو ال��ى حكوم��ة تضامن وطن��ي يتمثل 
فيها مختلف الفرق��اء اللبنانين كل بحجمه.. فلماذا ال 

نعتمد هذا املعيار؟«.

وهذا املعي��ار االنتخابي الذي يريده »حزب الله« 
والتيار الوطني احلر يعني قيام حكومة لبنانية متثل 
امت��داداً لس��يطرة فريق م��ن اللبنانين عل��ى مفاصل 
الدول��ة كاف��ة، ابتداًء م��ن رئاس��ة اجلمهوري��ة مروراً 
باملجل��س النياب��ي وص��والً إل��ى احلكوم��ة اجلديدة، 
وهو ما قد يشكل انقالباً سياسياً بكل ما في الكلمة من 
معنى على اتفاق الطائف والدستور الذي أعاد توزيع 
الس��لطات بن مختلف الطوائ��ف اللبنانية مبا يضمن 

األمن واالستقرار في لبنان.
لك��ن ه��ل يصم��د الرئي��س احلري��ري ف��ي وج��ه 
الضغ��وط املمارس��ة علي��ه م��ن قب��ل الوزير باس��يل 

و»حزب الله«؟
احلسابات السياسية لفريق »حزب الله« والتيار 
الوطني احلر كانت تعتمد على التس��وية السياس��ية 
التي جاءت بالرئيس سعد احلريري رئيساً للحكومة 
قب��ل االنتخاب��ات النيابي��ة األخي��رة، وعل��ى املواقف 

والتنازالت التي قدمها الرئيس احلريري حتت عنوان 
حماية األمن واالستقرار في البلد.

لكن على م��ا يبدو، فإن الرئيس س��عد احلريري، 
أع��اد  األخي��رة  النيابي��ة  االنتخاب��ات  نتائ��ج  بع��د 
ضبط حس��اباته السياس��ية مبا يتناس��ب مع الواقع 
السياس��ي اللبنان��ي، ألن��ه أدرك ان هن��اك محاول��ة 
لالنق��الب على اتف��اق الطائف عبر التأس��يس ألعراف 
سياس��ية جديدة. مثل »الثلث املعطل« و»صالحيات 
رئي��س اجلمهورية«، وفرض أمر واقع على اللبنانين 
ف��ي ما يتعلق ب�»س��الح حزب الل��ه« وتطبيع العالقة 
م��ع النظ��ام الس��وري، وكلها أم��ور يب��دو أن الرئيس 
س��عد احلري��ري يريد مقاربته��ا بطريق��ة مختلفة عن 
الس��ابق حتى ال يحدث اختالل بالتوازن الوطني بن 
اللبناني��ن، ولذلك يب��دو مصراً على تش��كيل حكومة 
وح��دة وطني��ة يتمثل فيه��ا اجلميع مبا يس��مح بقيام 

توازن وطني فعل يحمي األمن واالستقرار في لبنان.
باختص��ار، عملي��ة تش��كيل احلكوم��ة دخلت في 
مسار حساس كل فريق متمس��ك في موقفه في مقابل 
موقف الطرف اآلخر، والرهان هو على صمود الرئيس 
احلري��ري ف��ي مواقفه. فه��ل يبقى الرئي��س احلريري 

صامداً في مواقفه إلى النهاية؟{
بسام غنوم

بعد توّلي ملف النازحين السوريين:
أّي دور لروسيا في لبنان وسوريا؟

شكَّلت زيارة الوفد الروسي املكلّف متابعة ملف 
النازح��ن الس��ورين برئاس��ة ألكس��ندر الفرنتييف 
للبن��ان ودول املنطق��ة إعالن��اً جدي��داً لتزاي��د ال��دور 
الروسي في س��وريا، ما سيترك انعكاسات سياسية 
أو  الس��ورية،  األزم��ة  صعي��د  عل��ى  إن  وميداني��ة، 

بالنسبة إلى دور روسيا في املستقبل.
فم��ا أبع��اد وتفاصي��ل زي��ارة الوف��د الروس��ي 
واهتمام��ه مبل��ف النازح��ن؟ وأي دور لروس��يا في 

املنطقة في املرحلة املقبلة؟
تفاصيل زيارة الوفد الروسي

بداية م��ا تفاصيل وأبعاد زيارة الوفد الروس��ي 
للبن��ان ودول املنطق��ة؟ وم��اذا طرح بش��أن معاجلة 

ملف النازحن؟
حس��ب مصادر مطلعة على أجواء الزيارة، فلقد 
ق��ام الوف��د الروس��ي برئاس��ة ألكس��ندر الفرنتييف 
باللق��اء م��ع الرؤس��اء الثالث��ة وبحث معه��م كيفية 
معاجلته ملف النازحن من خالل تشكيل جلنة عليا 
للتنس��يق بن لبنان وروسيا ملتابعة هذا امللف، على 
أن ُتقام مراكز إلي��واء النازحن العائدين في عدد من 
املناطق السورية بانتظار إعمار كل املناطق املهدَّمة، 
عل��ى أن يتواف��ر التمويل الالزم لع��ودة الالجئن من 

خالل مس��اعدات دولي��ة وعربية وبدع��م وغطاء من 
األمم املتحدة وأوروبا.

لألم��ن  الع��ام  املدي��ر  »ان  املص��ادر  وأضاف��ت 
الع��ام الل��واء عب��اس إبراهي��م س��يتولى التنس��يق 
م��ع اللجنة الروس��ية املكلفة مل��ف النازح��ن، نظراً 
ملهمات��ه األمنية ولكونه يتابع ه��ذا امللف بتكليف من 
رئاس��ة اجلمهورية. وأما اللجنة الروسية فهي تضم 
عس��كرين روس��اً م��ن وزارة الدفاع الروس��ية، وهم 
س��يتولون متابعة الترتيب��ات امليدانية على احلدود 

وداخل سوريا«.
وتضيف املصادر املطلعة: »إن الدور الروسي في 
س��وريا ال يتعلق فقط مبلف النازحن، بل هو يتناول 
العديد من امللفات احلساسة العسكرية واألمنية، من 
حيث إع��ادة هيكلة اجليش الس��وري وتنظيم وجود 
كل القوى العسكرية والرس��مية وغير الرسمية على 
األراض��ي الس��ورية، وذلك بالتنس��يق والتعاون مع 

اجليش السوري«.
وق��د ج��اء االهتم��ام الروس��ي مبل��ف النازحن 
بعد القمة األميركية - الروس��ية في هلسنكي، وبعد 
التواف��ق عل��ى قي��ام روس��يا ب��دور فاعل ف��ي األزمة 

السورية.
كذل��ك تزام��ن ه��ذا االهتم��ام م��ع إع��الن كل من 
حزب الله والتيار الوطني احلر تش��كيل جلان عملية 
ملتابعة ملف النازحن، وفي ظل إش��راف األمن العام 
اللبنان��ي على ع��ودة آالف النازحن الس��ورين إلى 

مدنهم وقراهم.
أي دور لروسيا في املنطقة؟

لكن م��ا دالالت زيادة االهتمام الروس��ي بقضايا 
املنطقة من البوابة السورية؟ 

تقول مصادر روسية مطلعة: »إن الدور الروسي 

في س��وريا وجناح��ه في حتقيق إجنازات عس��كرية 
وميدانية وسياس��ية، قد س��اهم في تعزيز احلضور 
الروس��ي دولي��اً وإقليمي��اً، ولذل��ك تس��عى القي��ادة 
الروس��ية اليوم لالس��تفادة مما حتقق م��ن إجنازات 
ميداني��ة وسياس��ية باالس��تثمار في ملف��ات االعمار 
وإع��ادة النازح��ن، ولع��ب دور أساس��ي ف��ي رس��م 

مستقبل سوريا واملنطقة«.
وتضي��ف املص��ادر: »إن روس��يا معني��ة الي��وم 
باحلف��اظ على أمن املنطقة ومنعه��ا من االجتاه نحو 
احلرب مجدداً، ولذلك ستس��عى روس��يا إلى تكثيف 
األميركي��ن  وم��ع  املنطق��ة  دول  كل  م��ع  اتصاالته��ا 
واألوروبي��ن من أجل حماية م��ا حتقق من اجنازات، 
والعم��ل م��ن أج��ل الوص��ول إل��ى اتف��اق سياس��ي 
شامل في س��وريا، عبر وضع دس��تور جديد وإجراء 
االنتخابات النيابية والرئاس��ية، ومن ثم العمل على 

إعادة اعمار سوريا«.
وتضيف املصادر: »إضافة الى الدور السياس��ي 
وامليدان��ي واإلعم��اري، ف��إن روس��يا مهتم��ة أيض��اً 
باجلان��ب الفك��ري والثقاف��ي حي��ث جت��ري بع��ض 
التحضي��رات م��ن أجل عق��د مؤمت��رات دينية جتمع 
كل األط��راف املعني��ة، من أجل دعم مس��يرة الس��الم 

ومواجهة التطرف والعنف في املنطقة«.
إذن، نح��ن الي��وم أمام تزايد للدور الروس��ي في 
س��وريا واملنطقة، ومن يتابع حركة الس��فر الروسي 
في لبنان ألكس��ندر زس��بكن ولقاءات��ه املتنوعة مع 
كل األط��راف، إضاف��ة إلى زيادة حضور املؤسس��ات 
الروس��ية الثقافية واإلعالمية والدينية يلحظ أهمية 
هذا ال��دور، وق��درة الروس عل��ى التأثير في املش��هد 

اإلقليمي والدولي.
لكن هل يعني ذلك العودة الى الدور نفسه الذي 

كان قائماً أيام االحتاد السوفياتي؟
جتي��ب املصادر الروس��ية املطلع��ة: »التاريخ ال 
يع��ود الى ال��وراء والدور الذي كان يق��وم به االحتاد 
وبطبيع��ة  دولي��ة،  بظ��روف  مرتب��ط  الس��وفياتي 
التكوين العسكري والسياسي واالقتصادي لالحتاد 
الس��وفياتي، وأما اليوم فنحن أمام متغيرات عديدة 
منذ س��قوط االحتاد السوفياتي وحلن عودة روسيا 
الى الساحة الدولية، لذا فإن طبيعة املهمات مختلفة، 
لكنن��ا س��نكون أم��ام نظ��ام دول��ي - إقليم��ي جديد، 
وروس��يا س��تكون أحد 
األساس��ين  الالعب��ن 
النظ��ام  ه��ذا  ف��ي 
بقي��ة  م��ع  بالتع��اون 
احللفاء والشركاء، وما 
االهتمام الروسي مبلف 
الس��ورين  النازح��ن 
جتلي��ات  أح��د  س��وى 
هذا الدور اجلديد الذي 
سيتبلور بوضوح أكثر 

في املرحلة املقبلة«.{
قاسم قصير

»تعاون الجميع في عكار
هو الطريق األمثل لبناء الجامعة«

أصدرت اجلماعة اإلسالمية في عكار بياناً جاء فيه:
كث��ر الكالم في اليومن املاضين عن بن��اء اجلامعة اللبنانية في عكار، ومع تقديرنا 
للجميع والذين ال نش��ك حلظة في أنهم حريصون على عكار، إال أننا نطالبهم جميعاً بأن 

تتضافر جهودهم لتحقيق ما يلي:
1- املطالب��ة بتنفيذ اجلامعة واقعاً، خاصة أن اإلج��راءات إلقامة بناء جامعي على 
مس��احة 60 أل��ف متر مرب��ع في منطقة املش��تل الزراعية ق��د أجنزت منذ الع��ام 2009، 
وتبعته��ا مطالب��ات ووعود متالحقة حتى ه��ذا التاريخ دون نتيجة، عل��ى أرض الواقع 

بدل التلهي بالبحث عن أماكن أخرى للبناء اجلامعي.
2- إن م��ا ج��رى نرجو أن يصب ملصلحة ع��كار، وأن يكون حافزاً مل��ن وعدوا للوفاء 

بوعودهم، ونأمل أن ال يكون نقطة اختالف بن أبناء املجتمع الواحد.
3- نطال��ب اجلمي��ع وخاصة م��ن لهم باع في الس��لطة، بأن يتعاونوا ف��ي ما بينهم 
ومع الس��لطات احمللية من بلديات واحتادات بلدية وهيئات املجتمع املدني والفعاليات 

العكارية لتنفيذ كل ما يؤمن لعكار نهضتها.{
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اجتماعات أستانة في سوتشي 
ورقة نعي للحل السياسي السوري

حتى ال تنتهي الثورة السورية

سوتشي �� جابر عمر
انطلقت في منتجع سوتش��ي جنوبي روس��يا، يوم 
االثن��ن، جولة جدي��دة من احملادثات حول س��ورية، في 
إطار مس��ار أس��تانة األمني برعاي��ة األط��راف الضامنة 
لوق��ف إط��الق الن��ار الذي ل��م يعد ل��ه وجود أص��الً، أي 
موس��كو وأنق��رة وطه��ران، وس��ط غي��اب ممثل��ن ع��ن 
املعارض��ة  م��ن  رمزي��ة  ومش��اركة  املتح��دة  الوالي��ات 
السورية، بشقيها املسلح والسياسي، وحضور املبعوث 
األممي إلى س��ورية ستيفان دي ميس��تورا، ودور رقابي 
م��ن األردن. اجتماعات تكّرس هيمن��ة الروس على امللف 
السوري فعلياً، وتدوم يومن، وترغب روسيا من خاللها 
في إنهاء مس��ار جنيف للحل السياسي رسمياً، من خالل 
تركيز االهتم��ام على اللجن��ة الدس��تورية التي يفترض 
أن تتأل��ف م��ن ممثلن ع��ن النظام واملعارض��ة، لإليحاء 
للعالم بأنه لم يعد هناك داٍع أصالً ملسار سياسي انطلق 
في سويسرا عام 2014، لتجرى على أساسه انتخابات 
جديدة »مبن حضر«، وتع��ود األمور بعدها إلى ما كانت 
عليه قبل الثورة، في ظل متثيل رمزي ألشخاص يّدعون 

صفة املعارضة.
أما تركيا فأعلنت، على لس��ان رئيس��ها رجب طيب 
أردوغان، أنها »تريد تنظيم قمة في إسطنبول في السابع 
م��ن أيلول، م��ع فرنس��ا وأملانيا روس��يا، م��ن أجل بحث 
املسائل اإلقليمية، مبا فيها النزاع في سورية«، كما نقلت 
عن��ه صحيفة »حرييت«، يوم األح��د. وأضاف أردوغان: 
»س��نتباحث مبا بوس��عنا القيام ب��ه معاً ف��ي املنطقة«، 
م��ن دون إعطاء تفاصيل ح��ول القم��ة أو املواضيع التي 

ستتناولها.
وفي سوتشي، تتصّدر القضايا »اإلنسانية« جدول 
األعمال الرس��مي لالجتماع��ات، أي ما يخ��ص املعتقلن 

ال تنته��ي الث��ورات إال إذا ق��ّرر أهله��ا أنها أجنزت 
مهمتها، أو أن التطورات احلاصلة، قد جتاوزتها، لذلك 
عاشت الثورة الفرنس��ية قرناً كامالً رغم كل ما قاسته 
من غدر وويالت، كما أن الثورة الفلسطينية التي بدأت 
عام 1920 ب�» ثورة القدس« متّددت على مساحة قرن 
كامل، رغم مس��ارها الش��اق واملكلف،  ويش��هد العالم 

اليوم أحدث نسخها في غزة وطائراتها الورقية.
والث��ورة الس��ورية، مثله��ا مثل س��ابقاتها، قامت 
على إرادة الشعب في التحّرر من االستبداد والتهميش 
والقه��ر، وتكاد تك��ون ه��ذه األقانيم عناص��ر الثورات 
األساس��ية، رمبا ألن البش��ر يبحثون، على الدوام، عن 
الت��وازن في العالق��ات داخل مجتمعاتهم، ويس��عون 
لتحقيق العدالة، س��واء على مس��توى توزيع الثروات 

أو احلصول على فرص متساوية في احلياة.
ثّم��ة م��ن يس��عى للتروي��ج أن الثورة الس��ورية 
وصلت إلى خامتتها، ويعتبر أن املؤش��ر والدليل على 
ه��ذا الزع��م س��يطرة الطرف املع��ادي للثورة، روس��يا 
وإي��ران ونظ��ام األس��د، عل��ى أكثر من نصف مس��احة 
مس��احات  مضاعف��ة  احملتم��ل  م��ن  أن  كم��ا  س��وريا، 
س��يطرته إذا توافقت روس��يا م��ع أمري��كا وتركيا على 
االنس��حاب من مناطق ش��رق وش��مال الب��الد لصالح 

التحالف الذي تقوده روسيا.
بيد أن ذلك ليس مؤش��راً كافي��اً على الزعم بنهاية 
الث��ورة، ولي��س مقياس��اً صحيح��اً ميكن الرك��ون إليه 
في تقدير مس��ارات احلدث الس��وري ومأالته، بل ميكن 
الق��ول بثق��ة إن��ه مؤش��ر مضل��ل الرت��كازه عل��ى حالة 
ظرفية، السيطرة على األرض، وتغييبه لعامل أهم هو 
إرادة الثورة، وعدم احتسابها في تقدير استمرار الثورة 
وبقائه��ا، ذل��ك أن الثورات التي اتبعت أس��لوب حترير 
األرض قلة قليلة، في حن أن غالبية الثورات أس��قطت 
الدس��اتير والقوانن والديكتاتورين، رغم س��يطرتهم 

الكاملة في تلك اللحظة على كامل تراب بلدانهم.
من هن��ا، ليس ثمة خ��وف على الثورة الس��ورية، 
الت��ي تراجع��ت تعبيراتها أمام ظ��روف معقدة، وباتت 
معلومة لدى اجلميع، ولكنها لم متت، ولن يحصل ذلك 

إال من خالل حتّقق سلسلة من الشروط:
- التن��ازل عن الرواية، أن يتنازل الس��وريون عن 
أص��ل رواي��ة الث��ورة، ثورة ض��د نظام طاغية وفاس��د 
ومج��رم، والس��ماح بتمري��ر رواي��ة النظام ع��ن حربه 
املزعومة ضد اإلرهاب والتخلف. ومن املعلوم أن نظام 
األس��د بذل أقصى طاقته في الداخ��ل واخلارج لترويج 
روايته، إما عبر جتيي��ر األحداث لصاحله، أو من خالل 
آلته الدعائية واإلعالمية وعالقاته قوى وأحزاب تنتشر 

الذين سّرع النظام إصدار لوائح املتوفن حتت التعذيب 
منهم ب��اآلالف في األي��ام املاضية )ع��دد املعتقلن يناهز 
ال���200 أل��ف(، واملهجرين م��ن نازحن والجئ��ن الذين 
تكفلت روس��يا أخي��راً بتأدية دور إلعادتهم إلى س��ورية 
ب�»ضمان��ات« ع��دم التع��رض للمعارض��ن م��ن بينهم. 
كذل��ك تتص��در األوض��اع في إدل��ب االجتماع��ات نظرياً، 
مب��ا أن احملافظة الش��مالية هي الوحي��دة املتبقية حتت 
س��يطرة فصائ��ل معارضة مس��لحة، في ظ��ل احتماالت 
ب��أن يأتي دور احلس��م العس��كري إليها عل��ى الرغم من 

املعارضة التركية.
إال أن عقد اللقاء في سوتش��ي بدالً من أس��تانة هذه 
امل��رة، يزي��د م��ن الترجيح��ات بأن روس��يا تس��عى إلى 
حتويل احملادثات من املسار العسكري إلى آخر سياسي 
اس��تكماالً ل�»احل��وار الوطن��ي الس��وري« ال��ذي عقد في 
املنتج��ع الروس��ي املط��ل على البحر األس��ود ف��ي نهاية 
كان��ون الثان��ي املاض��ي، دون إح��راز أي تق��دم لتحقيق 

السالم في سورية.
ووص��ل الوفد التقن��ي الترك��ي آتياً من إس��طنبول، 
ووص��ل في نف��س الرحل��ة مندوب��ون م��ن األمم املتحدة 
أيضاً، فيما ينتظر اس��تكمال وصول بقي��ة الوفود تباعاً، 
ومنه��م وفد املعارض��ة املصغر ع��ن االجتماع الس��ابق، 

الذي يصل فجر االثنن برئاسة أحمد طعمة.
وتعقد االجتماع��ات في فندق »راديس��ون بلو« في 
منطق��ة إدلر التابعة لسوتش��ي، وهي منطقة س��ياحية، 
وتقع فيها القرية األوملبية، كما يتواصل قدوم اإلعالمين 
الذي��ن س��يغطون احلدث م��ن مختل��ف الدول ووس��ائل 
اإلعالم املختلفة، وس��ط ترق��ب للموق��ف األميركي الذي 
ش��ّكل غيابه عن النس��خة املاضية حدثاً مهماً، ومفاجأة 
كبرى لم تكن متوقعة، إذ كانت أميركا قد خفضت مستوى 

عبر العالم، وعالقات حلفائه وداعميه.
وفي املرحلة القادمة سيتشرس نظام األسد لتمرير 
روايته، وخاصة إذا وجد الساحة باردة وإذا ركن الثوار 
لليأس والقنوط والتصديق بأن الثورة انتهت، ولم يعد 
مفيداً بذل أي مجهود ف��ي هذا اإلطار، حينها فقط ميكن 
القول إن الثوار نحروا ثورتهم على مذبح يأسهم، وفي 
هذه احلالة ف��إن النصيحة الطبيعي��ة هي أن من تعب 
ليرت��اح ويتيح املجال لغيره ملتابع��ة الطريق وال يقف 

عثرة في وجهه.
 - ع��دم التنظي��م وعدم  االس��تفادة م��ن الطاقات: 
لي��س س��راً أن املرحل��ة الس��ابقة اتس��مت بش��يء من 
الفوض��ى، وخاص��ة ف��ي ظ��ل حال��ة العس��كرة الت��ي 
سادت ملرحلة جتاوزت اخلمس س��نوات، وفي أثنائها 
ج��رى تهمي��ش اجلانب املدن��ي، بأجنحته السياس��ية 
فردي��ة.  مب��ادرات  عل��ى  األم��ر  واقتص��ر  واإلعالمي��ة، 
الي��وم مطلوب إع��ادة هيكل��ة فعاليات الث��ورة وقواها 
ووظائفه��ا، وتنظيم هياكلها وأطره��ا، خاصة أننا أمام 
ظاهرة وجود خمس عش��رة مليون سوري، في الداخل 
واخلارج، لم يعد نظام األس��د وحكوماته ومؤسس��اته 
ميثلونه��م، حتى لو كانوا يخضعون لس��لطته، التي ال 

تختلف عن أي سلطة احتالل في العالم.
- استمرار االعتماد على الدول اخلارجية: لقد كان 
أحد أسباب املوقف املعّقد الذي متر به الثورة السورية 
الي��وم، االعتم��اد الكلي واملطلق على أط��راف خارجية، 
لدرجة حّولت قوى الثورة نفس��ها إلى أوراق تفاوضية 
في أيدي تلك الدول، وهذه نتيجة طبيعية للتخلي عن 
الق��رار الث��وري، وللتخلص م��ن ه��ذه الوضعية يجب 
البحث عن بدائل سورية، على كل املستويات، وخاصة 
املالي��ة الالزمة لتس��يير ش��ؤون الثورة ومؤسس��اتها 
وأنش��طتها، عبر ط��رق معروفة للجمي��ع، كالتبرع من 
قبل رج��ال األعمال، أو مس��اهمة الس��ورين املغتربن 
مبس��اعدات شهرية، ال تشكل عبئاً عليهم بقدر ما تسند 

العمل الثوري وتدعمه.
ل��م تتب��ّدد طاق��ة الث��ورة الس��ورية، ومتل��ك م��ن 
احمل��ركات واحملف��زات ما يجعله��ا تعمل لفت��رة أطول، 
بعي��داً عن الظروف واملتغي��رات التي متر بها، بل ميكن 
حتويل ه��ذه التحّديات إلى فرص ملصلحة الثورة، عدا 
ذلك، فكل املؤش��رات التي يعمل اليائسون على إيرادها 
هي مؤش��رات متهافتة، وخاص��ة في ظل وجود معطى 
إنه��اك واس��تنزاف نظام األس��د وتعب داعمي��ه، وعدم 

قدرتهم على إدامة دعمه لسنوات طويلة.{

متثيلها تدريجياً في االجتماعات من مستوى نائب وزير 
خارجية إلى خبير في النسخة الثامنة، قبل أن مُتنع عن 
احلضور في النس��خة السابقة، في ظّل معطيات مؤشرة 
إلى استمرار التغيب، رغم الدعوة الروسية، والقمة التي 
عقدت بن الرئيسن الروسي فالدميير بوتن واألميركي 

دونالد ترامب في هلسنكي في 16  متوز.
وس��يطر على األجواء العامة، باإلضافة إلى مسألة 
الغياب األميركي، موضوع اختيار سوتشي الجتماعات 
مس��ار أس��تانة، خصوص��اً أن املعارض��ة امتنع��ت ع��ن 
احلضور، بس��بب املواقف الروسية املنحازة بشكل كامل 
للنظ��ام، واملعاملة التي حصلت في مطار سوتش��ي إبان 
مؤمت��ر احلوار الس��وري، وع��دم دخول الوفد م��ن املطار 
احتجاجاً على أع��الم ترمز إلى النظام فقط وجتاهل علم 

الثورة.
 ويكشف أغلب التحليالت حول هذا االختيار، الدفع 
مبس��ألة حتويل املس��ار العس��كري إلى مس��ار سياسي 
بفروض وإمالءات روس��ية، جتبر احللي��ف التركي على 
تقبل الرواية الروس��ية الداعمة للنظ��ام، وإن كان مؤمتر 

احلوار الوطني قد قرر تش��كيل اللجنة الدس��تورية، فإن 
املتابع��ن يتوقع��ون أن ُتعلَن هذه اللجنة من سوتش��ي 
أيضاً كإجناز روسي، مع تسليم املعارضة قائمة بأسماء 
مرش��حيها إلى ه��ذه اللجنة املنتظ��ر عملها ف��ي جنيف، 
حتديداً مع حضور املبعوث األممي اخلاص إلى س��ورية 

ستيفان دي ميستورا لالجتماع.
وح��ول واقعي��ة مش��اركة ممثل��ن ع��ن املعارض��ة 
املس��لحة في اللق��اء، يذّكر بأنهم »حض��روا من تركيا في 
املرة املاضية، ولكنهم عادوا من مطار سوتشي، مفوضن 
متثيله��م إلى الوفد التركي«، متس��ائالً: »هل الغرض من 
اللق��اء اجلديد تطوير عملية أس��تانة أم سوتش��ي؟ كان 
اله��دف م��ن سوتش��ي إظهار حض��ور مختل��ف األطياف 

السورية لالتفاق بينها وتشكيل جلنة دستورية«.
ويعتبر مارداس��وف أن »غي��اب األميركين لن يؤثر 
في اللقاء بأي ش��كل، نظراً البتعادهم عن مس��ار أستانة 
منذ العملية العس��كرية في الغوطة الشرقية، وكذلك عن 
الدفع باللجنة الدستورية املشكلة من املعارضة املوالية 
للوفاء مبتطلبات جنيف بال إصالحات جادة«. ويخلص 
إل��ى أن »عق��د اللقاء في 
أن  سوتش��ي يدل عل��ى 
أستانة استنفدت نفسها 
حتى للدول الضامنة، إذ 
لم تع��د مناط��ق خفض 
وق��د  قائم��ة،  التصعي��د 
توج��ه تركي��ا أنظاره��ا 
إل��ى الوالي��ات املتحدة، 
روس��يا  تس��عى  بينم��ا 
إلى وضع املعارضة في 
ظروف غير متكافئة مع 

النظام«.{

بقلم: غازي دحمان 

الجوالن
ورسائل »السوخوي« المتبادلة

بقلم: حازم عّياد

 تتعدد الروايات بش��أن إس��قاط الدفاعات اجلوية التابعة للكيان الصهيوني طائرة السوخوي 
السورية، وتتعدد السياقات املرافقة لهذه املواجهة؛ فالكيان االسرائيلي قدم روايته، كما قدم النظام 
الس��وري رواية مضادة، غير ان تعدد الس��ياقات السياس��ية واألمنية لتوقيت املواجهة اجلوية يعد 

األهم في هذا التوقيت. 
فالس��ياقات التي اعل��ن فيها اس��تهداف الدفاع��ات اجلوية التابع��ة للكي��ان الصهيوني طائرة 
سوخوي س��ورية تتنوع من ناحية امنية وسياسية لتشمل س��ياقات اقليمية واخرى دولية وثالثة 
محلي��ة، ولع��ل اهم ه��ذه الس��ياقات تزام��ن توقيتها مع تس��ريبات اس��رائيلية تناولت زي��ارة وزير 
اخلارجية الروس��ي الفروف، ورئيس هيئة االركان في اجليش الروس��ي للكيان اإلسرائيلي، موحية 

بإمكانية اطالق مفاوضات وحوارات تتناول مستقبل النفوذ االيراني في سوريا.
زيارة الفروف الس��رية رافقها س��ياق ال يقل غموضاً عن سياق زيارة الفروف الى الكيان، تضمن 
اتفاقاً س��مح للقبع��ات البي��ض بالعبور نحو فلس��طن احملتلة واألردن ليش��قوا طريقه��م نحو كندا 
وأوروبا؛ اتفاق شاركت فيه روسيا وامريكا والكيان اإلسرائيلي واألردن، وغاب عنه النظام السوري 

وإيران على االرجح؛ اذ مت تطبيقه في جنح الليل في عملية سرية باملعايير األمنية والسياسية.
السياقات السياسية واألمنية تدفع نحو االعتقاد بأن النظام السوري وإيران أرادا توجيه رسالة 
الى حليفهما الروس��ي والكيان اإلسرائيلي؛ باستحالة تغيبهما عن املشهد أو احلوارات واملفاوضات 

السياسية أياً كانت مضامينها؛ رسالة تؤكد القدرة على خلط األوراق واشعال اجلبهات.
النظام الس��وري وإي��ران ال يرغبان ف��ي الغياب عن املس��اومات واملفاوضات الدائ��رة بن وزير 
اخلارجية ورئيس هيئة األركان الروسي، ويشعران بالتوجس من نتائج هذه اللقاءات التي سبقتها 

جوالت مكوكية لننت ياهو نحو موسكو.
الهواج��س اإليرانية ومن ورائها النظام الس��وري تعتبر مش��روعة في ظ��ل الكثافة غير العادية 
في االتصاالت بن موس��كو والكيان، وفي ظل االتفاق الذي أفضى الى السماح مبغادرة قوات الدفاع 
املدن��ي املعروف��ة بالقبع��ات البيض مناط��ق اجلنوب الس��وري احملاص��رة نحو األراض��ي األردنية 

والفلسطينية احملتلة، علماً بأن اإلجراء التقليدي كان يقضي بنقلهم الى ادلب.
املناورة اجلوية الس��ورية كشفت قدرة كبيرة لدى النظام السوري وإيران على خلط األوراق في 
اجلنوب الس��وري، تربك املش��هد السياس��ي، وأي مفاوضات ممكنة بن األطراف اإلقليمية والدولية 
تتجاه��ل مصاحلهم��ا، وبش��كل خاص طهران، ف��ي حن ان اس��قاط الطائرة حمل رس��الة من الكيان 
اإلس��رائيلي بقدرته على املواجهة، ومتسكه باتفاق فض االش��تباك عام 1974 الذي يتضمن منطقة 

عازلة بالقرب من القنيطرة.{
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سورية: الثورة المغدورة.. والشر الذي ال بّد منه

األصل السياسي لمجزرة السويداء 
المبّررات والنتائج

أطل��ق تروتس��كي اس��م »الث��ورة املغ��دورة« عل��ى 
الثورة الروسية التي قام بها البالشفة عام 1917، وكان 
تروتس��كي بينهم آنذاك، قبل أن يب��دأ قائدها األول لينن 
بحرفها عن مسارها، وقبل أن يتّم ستالن ما بدأه لينن، 
ولك��ن بوحش��ية وبربرية أّدت��ا إلى قتل مالي��ن الروس 
األبرياء وإفقارهم وتش��ريدهم، حتت مس��ّميات متعّددة، 
منه��ا مناهض��ة الثورة واخليان��ة والتعامل م��ع البيض 
)يعن��ي البورجوازية الروس��ية( وغير ذل��ك. بيد أن هذا 
االس��م ميكن أن يعّب��ر بصدق أكبر، عن الثورة الس��ورية 
الت��ي انطلق��ت قبل س��بع س��نوات بحلم تغيير س��ورية 
من بل��د يحكمه نظام دكتاتوري، طائفي، فاس��د، إلى بلد 
تس��ود فيه مب��ادئ املواطنة والعدالة وس��يادة القانون، 
وحتترم فيه احلريات األساسية، باعتبارها مسألة فوق 

الدستور. 
حققت ث��ورة أكتوب��ر 1917 في روس��يا انتصارها 
على القيص��ر، وكّل من وقف في وجهها، بعد حرٍب أهلية 
مري��رة. الغدر الذي أح��اق بالثورة كان م��ن داخلها، من 
قياداته��ا وكوادرها. أما في س��ورية، فقد ج��اء الغدر في 
أوج نهوضها، ومن داخلها وخارجها على حّد س��واء، ما 
أدى إل��ى وأدها واندحارها بالش��كل املؤس��ف الذي نراه 
اآلن. وقد جاء الغدر بالثورة الس��ورية من أطراف عديدة 
ومتنافرة، لم يكن يجمع بينها جامع. ولن أقترب هنا من 

تعيد اجلرمية البش��عة التي ضربت الس��ويداء في 
25 م��ن ش��هر مت��وز، وراح ضحيتها ما يزي��د على 250 
ضحي��ة، إل��ى الذهن، اجلرمي��ة التي ضرب��ت قرى ريف 
الالذقية الشمالي في آب 2013، واجلرمية التي ضربت 
طرط��وس وجبلة في أي��ار 2016. في كل ه��ذه اجلرائم 
إش��ارة استفهام بش��أن الدور الغائب لقوات نظام األسد 
في التص��دي لهذه االختراقات الس��هلة والبدائية: كيف 
يتمّكن االنتحاريون من جتاوز احلواجز الكثيرة وصوالً 
إلى الهدف؟ أو كي��ف تغيب القوى املكلفة حماية القرى، 
فيفاجأ األهالي باملجرمن فوق رؤوس��هم ويقتلونهم في 
بيوتهم، ثم تأتي النجدات األهلية قبل ساعات من جندة 
قوات النظام التي يفت��رض أنها ترابط في املناطق التي 

تشكل خطوط متاس؟
وف��ي حن تذهب تفس��يراٌت كثيرة إل��ى أن املجزرة 
الرهيبة في الس��ويداء ه��ي نتيجة نوع م��ن تواطؤ غير 
معلن لنظام األس��د م��ع »داعش«، لكي تدفع الس��ويداء 
ثمن موقفها برفضها اخلروج إلى احلرب مع هذا النظام، 
وحمايتها أكثر من 40 ألفاً من أبنائها الرافضن االلتحاق 
باخلدم��ة اإللزامي��ة، وب��روز ظاهرة »مش��ايخ الكرامة« 
غير املوالية للنظام؛ فإن تفس��يراٍت مواليًة لنظام األسد 
تذهب إلى القول إن م��ا جرى هو ثمن »االنتصارات« في 
اجلنوب، كما جاء في صحيف��ة األخبار في تناولها خبر 
مج��زرة الس��ويداء: »كان ال بّد ألحد م��ا أن يدفع فاتورة 
االنتص��ار الذي حققته س��ورية في جنوبه��ا«، من دون 
أن ن��دري مل��اذا يكون ه��ذا »األحد م��ا« أهالي الس��ويداء 

بالتحديد.
هناك تفاصيل مريبة حتيط بهذه املجزرة، مثل نقل 
دواع��ش مخيم اليرموك إلى منطقة األش��رفية   والعورة 

نظام بشار األسد البربري والهمجي، فالرجل كان يدافع 
ع��ن »ملٍك« أورثه إي��اه والده، ليس من نظ��ام املاللي في 
إيران، فهؤالء يعملون على اس��تعادة ُملٍك قدمي، حرمتهم 
من��ه جماعات من البدو قبل أربعة عش��ر قرن��اً. أما نظام 
بوت��ن في موس��كو، ف��كان يتص��ّرف للثأر م��ن اإلهانات 
املتع��ّددة الت��ي وجهه��ا إلي��ه الغ��رب، وخصوص��اً حن 
جعل��ه يوافق على ضرب ليبيا، ث��ّم أخرجه من املولد بال 

حّمص. 
س��أرّكز عل��ى الغ��در الذي ج��اء مّم��ن كان يفترض 
أنه��م أصدق��اء الس��ورين وداعموه��م وُحماته��م. وأول 
ه��ذه األط��راف اإلدارة األميركي��ة التي لم تفتقد فحس��ب 
اس��تراتيجية س��ورية واضح��ة وممي��زة، حت��ت إدارتي 
الرئيسن، الدميقراطي باراك أوباما واجلمهوري دونالد 
ترامب، بل افتقدت أيضا كّل حّس أخالقي وإنساني جتاه 
رت  معاناة مالين الس��ورين الذين فقدوا أحباءهم، وُدِمّ
بيوته��م، وفق��دوا أعمالهم، ووج��دوا أنفس��هم الجئن أو 
نازحن يعتمدون على سلّة الغذاء، وعلى محسٍن يحضر 
ألبنائهم أطرافاً اصطناعية بدل أطرافهم التي فقدوها في 

القصف حتت التعذيب. 
كان أوباما واضحاً، في مطلع ش��هر ش��باط 2011، 
حن خاط��ب الرئيس املصري األس��بق، حس��ني مبارك، 
أن »وق��ت التغيي��ر قد حان«، وأن املصري��ن »لم يعودوا 
إنه��م يريدون  يريدون خطب��اً، 
أن ي��روا إجراءات ملموس��ة من 
حكومته��م، وأعتق��د أن ه��ذا ما 
العال��م اآلن«، مضيفاً:  ينتظره 
عبارت��ه الش��هيرة »اآلن يعني 

اآلن«. 
ف��ي  س��ورية،  وبش��أن 
املقاب��ل، كان املوق��ف األميركي 
يرتف��ع ويهب��ط، وفق��اً أله��واء 
مجموع��ة من مس��اعدي أوباما 
املرائ��ن الذين كانوا يخش��ون 
من سقوط بشار األسد، وارتداد 

في ش��مال ش��رق الس��ويداء في أي��ار املاضي، وس��حب 
القوات النظامية من محيط القرى قبل حوالي الشهر، ثم 
سحب األسلحة من الناس قبل أيام من املجزرة، وصوالً 
إلى إطف��اء الكهرباء في ليلة اجلرمي��ة.. إلخ، فض�الً عن 
حري��ة تنقل عناص��ر »داعش« باملئات وبس��يارات دفع 
رباعي في منطقة مكشوفة، يفترض أنها منطقة عمليات 
عس��كرية خاضعة للمراقبة، وكيف انسحب من جنا من 
هذه العناصر بعد املجزرة بالس��يارات، في الوقت الذي 

ميكن حلّوامة واحدة أن تدمرها بسهولة ..إلخ.
ل��دى أه��ل الس��ويداء ش��عور راس��خ بتعّرضه��م 
خليانة ما، وهو الش��عور الذي دفعهم إلى طرد دوريات 
األم��ن التي جاءت إل��ى القرى بعد املج��زرة، ولطرد وفد 
النظ��ام )احملاف��ظ وقائ��د ش��رطة احملافظة وأم��ن فرع 
احلزب( من تش��ييع ضحايا املج��زرة. غير أن وراء هذه 
الواجهة »العس��كرية« أصالً سياس��ياً منتج��اً للمجازر، 
يجب رؤيت��ه والتوقف عنده دون الضي��اع في تفاصيل 
املج��زرة. التقدم العس��كري ال��ذي يحققه النظ��ام اليوم 
س��بقه نش��اط سياس��ي وإعالم��ي حثي��ث، ع��زز العزل 
السياسي للجماعات املس��لحة التي تواجه نظام طغمة 
األسد، بوصفها جماعات متمّردة بال مشروع سياسي أو 

جماعات إسالمية متطّرفة.
غير أن التقّدم العسكري للنظام، رافقه - وعلى طول 
اخلط - تراجع حاد في ش��رعيته السياس��ية الداخلية: 
أوالً، حن عرض أبش��ع أن��واع املمارس��ات العنفية ضد 
األهالي، التي تضعه في خانة الغزاة واحملتلن، ال سيما 
استخدام الس��الح الكيميائي والتهجير القسري والنهب 

ذلك على املنطقة، لكنهم ال ميانعون مع ذلك في إضعافه. 
في مّتوز 2011 زار الس��فير األميركي آنذاك في س��ورية، 
روب��رت فورد، مدينة حم��اة، ليرى بأم عيني��ه، كما قال، 
أن الثورة كانت ثورة س��لمية، وغير مس��لّحة. واستقبله 
الس��وريون ف��ي حماة بال��ورد والرز، لكنه ح��ن عاد إلى 

دمشق، قال ملساعديه إن »القاعدة« قادمة إلى سورية. 
واستفاد األميركيون من الكرد السورين في مقاتلة 
تنظي��م داع��ش، لكنهم ما إن أنه��وا مهّمته��م حتى تخلى 
األميركي��ون عنهم في منبج، وهم بصدد االنس��حاب من 
شرق الفرات، تاركن الكرد ملصيرهم. وفي جنوب البالد، 
لم يجد األميركيون أي بأس في إخبار السورين هناك أن 
عليهم أاّل يعّولوا على دعم واش��نطن في التصّدي لهجوم 
تش��ّنه الق��وات احلكومي��ة، الس��تعادة مناطق تس��يطر 
عليها املعارضة جنوبي س��ورية. وجاء في نّص رسالٍة 
مّت تس��ريبها إلى وس��ائل اإلعالم »أن احلكومة األميركية 
تري��د توضيح ض��رورة أاّل تبنوا قراراتك��م على افتراض 
أو توق��ع قيامن��ا بتدخل عس��كري«. وقد راه��ن كثيرون 
مم��ن كان إحباطهم من مواقف الرئيس أوباما كبيراً على 
الرئي��س دونالد ترامب، لكّن مواقف األخير لم تكن أفضل 
من س��ابقه، بل على العك��س، كان ترامب هو الذي أطلق 
رصاص��ة الرحم��ة عل��ى الث��ورة الس��ورية، بتخليه عن 

جنوب سورية. 
ولك��ن الواليات املتحدة ليس��ت وحي��دة في خذالن 
الس��ورين، فحكومات املنطقة بدوره��ا لعبت دوراً كبيرا 
ف��ي الغ��در بالث��ورة الس��ورية، من خ��الل التالع��ب بها 
وجتاذب فصائلها وتش��جيع التيارات األكث��ر راديكالية 
ب��ن فصائل املعارض��ة، وإغف��ال تقدمي الدع��م للفصائل 
السياس��ية ومنظمات املجتمع املدني. وكان الدور األبرز 
لهذه احلكوم��ات هو في إرغام املعارضة الس��ورية على 
تغيير خطابها السياس��ي ف��ي مؤمتر الري��اض 2، الذي 
أدى إل��ى تغيي��ٍر ف��ي قي��ادة املعارض��ة الس��ورية، وفي 
خطابها السياسي، حن عّبدت الطريق أمام القبول ببقاء 

والعبث في التركي��ب الدميوغرافي للبل��د. وثانياً، حن 
عرض تبعّية سياسية وعس��كرية مهينة، فبات الروس 
واإليراني��ون يفاوض��ون األهال��ي واجله��ات الس��ورية 
املعارضة ب��دالً من النظام، ما أظهره ق��وة أجنبية جتاه 
األهال��ي. وثالث��اً، حن عرض عجزاً عس��كرياً تام��اً إزاء 

االستباحة االسرائيلية لسورية.
ل��م يعد في رصي��د النظ��ام إذن أي قيمة سياس��ية 
داخلية )نش��دد عل��ى القيم��ة الداخلية. لم يع��د لطغمة 
األسد من رصيد س��وى القوة )وهي قوة مستعارة فوق 
ذلك(، والقوة تعتاش على اخلوف، إذن يجب أن حتدث 
بن وق��ت وآخر، مجزرة مرّوعة تدف��ع الناس إلى إهمال 
أي قيمة سياسية أمام قيمة األمان التي ميكن أن يوفرها 

الطرف القوي. 
ب��دالً م��ن التناف��س السياس��ي، كّرس نظام األس��د 
التنافس عل��ى القوة، وهذا هو األص��ل املنتج   للمجازر. 
يزداد الطل��ب على القوة مع تزايد اخل��وف بن األهالي، 
وهل هن��اك ما يخي��ف األهالي أكثر من مج��زرة مفاجئة 
تس��تهدف مدني��ن ع��ّزالً م��ن دون متييز؟ ه��ذه املجازر 
رسالة إلى اجلميع ولكل فرد إنه مستهدف، ويحتاج إلى 
حماية قبل أي ش��يء آخر، حتى لو جاءت هذه احلماية 
م��ن جه��ة مرفوض��ة، وال متتل��ك مش��روعية. أليس هذا 
احل��ال هو حال بعض أهالي درعا الذي��ن فّروا خوفاً من 
تقدم قوات نظام األسد، وكانوا جاهزين لقبول احلماية، 

ولو من إسرائيل؟ 

بشار األسد أمراً واقعا، ال ميكن جتاوزه. 
وم��ع ذلك، ال ميكن حتميل أس��باب الفش��ل جميعها 
للعوام��ل اخلارجي��ة، فالس��وريون أنفس��هم يتحمل��ون 
اجلزء األكبر من املس��ؤولية، وه��م )أو بعضهم( بالتالي 
مش��اركون ف��ي الغ��در بالث��ورة الس��ورية. ولع��ّل أول 
املش��اركن ه��م »نح��ن« الذي��ن تركن��ا الب��الد بحث��اً عن 
األمان لن��ا وألطفالنا، فتخلّينا عن   الس��احة للس��ورين 
األكث��ر تطّرفاً وللمهاجري��ن الذين جاءوا م��ن كّل أصقاع 
املعمورة، ليحّولوا س��ورية إلى دولة فاش��ية. كما لعبت 
املعارض��ة السياس��ية دوراً س��لبياً م��ن خ��الل تناف��س 
فصائلها وقياداتها وجتاذباتهم وانقساماتهم وجتاوبهم 
مع الضغ��وط اإلقليمية والدولية، التخاذ مواقف تخالف 
مصلحة الس��ورين. ولم يَر قادة املعارضة بأس��اً في أن 
ُيحسب أحدهم على هذه احلكومة أو تلك، ولم يأبهوا في 
أن يتّم تصويرهم رجال أطراٍف خارجيٍة، أكثر منهم قادة 

للسورين عموما. 
وفش��لت املعارضة في اس��تقطاب كّل مكونات األمة 
الس��ورية القومية والدينية واملذهبي��ة، وارتفع اخلطاب 
الطائف��ي، دون أن حت��اول املعارض��ة ب��كل تالوينه��ا أن 

تدينه أو تفضحه أو تنّبه من خطورته. 
أم��ا الفصائ��ل املس��لّحة، فانش��غلت ف��ي اكتس��اب 
مزي��ٍد من األراض��ي الس��ورية متقاتلًة في م��ا بينها أكثر 
م��ن قتاله��ا مع ق��وات النظام وح��زب الله وامليليش��يات 
اإليراني��ة الدخيلة. وانش��غل ق��ادة الفصائل ف��ي تعديد 
مص��ادر التموي��ل ومراكمة الثروات والعم��ل في مجاالت 
غي��ر مش��روعٍة، كالتهري��ب وجت��ارة الس��الح واخلطف 
واالجت��ار بالبش��ر لتعزي��ز ثرواته��م تل��ك. ف��ي املقابل، 
كان ق��ادة الفصائل الش��رفاء يلقون حتفه��م، غالباً على 
ي��د رفاقه��م، كما حدث م��ع العقيد أبو ف��رات، مثالً. ولكن 
العسكرة ليست أسوأ ما جرى معنا. الفساد واحملسوبية 
والس��عي الرخيص للمكاس��ب املادية والسلطة وحتّول 
الثورة إلى مؤسس��ات فاس��دة، النخ��ر الروحي الداخلي 

لدى السورين، هذا هو أسوأ ما جرى لنا ومعنا. 
قل��ت أكثر من مرة إن الثورة بالعموم هي ش��ّر، لكنه 
ش��ّر ال بّد منه، هي وسيلة شّريرة للتخلص من شٍر أكبر. 
وم��ع ذلك، يحلو ل��ي أن أتوّهم أن ثورتن��ا كانت من أنبل 
الث��ورات وأنظفها، قب��ل أن تبدأ يد الغ��در بتناولها، بدءاً 
من��ا، نح��ن الس��ورين، وانتهاء مب��ن يجلس الي��وم في 

مكاتب احلكم في العالم بأسره.{

حن تأت��ي هذه املج��ازر عل��ى يد تنظي��م مهووس 
بالقتل، مثل تنظيم داعش، فإن النظام يستثمرها لصالح 
منط��ق القوة الذي لم يعد ميتلك س��واه، وه��ذا ما يضع 
»التغاض��ي والتس��هيالت« املفضي��ة إلى ه��ذه اجلرائم 
املرّوعة موضع التصديق. هذا يشكل إدانًة كافيًة لنظام 
األس��د، حتى لو كانت املعلومات املتعلق��ة بهذا اجلانب 
خاطئة. يكفي أن يكون الوعي الس��وري العام، أو اجلزء 
األكب��ر من��ه، مس��تعّداً لقب��ول فك��رة تواطؤ النظ��ام مع 
»داع��ش«، حت��ى يكون ذل��ك إدانة كافية للنظ��ام. يكفي 
أن يج��د األهالي في إس��رائيل م��الذاً من النظ��ام، ليكون 
ذلك إدانة له، وليس لألهالي الذين يبحثون عن أمانهم، 

ويفّرون بحياتهم وأطفالهم، أينما كان.
حس��ناً فعل أهالي السويداء في طرد ممثلي النظام 
من ع��زاء أوالدهم وأحبتهم، وحس��ناً فعلوا حن تصّدوا 
ببطول��ة، وبوس��ائلهم البس��يطة ملجرم��ي »الدولة« في 
غي��اب الدولة. لكن الراجح في ظل س��يادة منطق القوة، 
أن حصيل��ة املجزرة س��وف متي��ل، مع ذلك، إل��ى زيادة 
طل��ب األهالي عل��ى قوة النظام الذي س��وف يزداد طلبه 

باملقابل على املجازر.
بقاء النظام الذي يستمد شرعيته من القوة هو بيئة 
مج��ازر ال تنتهي، وال مخرج منه��ا إال بالتحول إلى نظام 
ذي ش��رعية سياسية، أو بلغة ابن خلدون، ال خروج لنا 
م��ن بيئة املجازر املتنقل��ة واملتكّررة، إال ف��ي التحول من 

»املُلك الطبيعي« إلى »املُلك السياسي«.{

بقلم: وائل السواح

بقلم: راتب شعبو
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استنفار المقاومة مستمر في غزة... ومحاوالت لحل سياسي
غزة �� ضياء خليل

أكدت مصادر ف��ي املقاومة الفلس��طينية، أّن »حالة 
االس��تنفار القصوى التي أُعلن��ت، يوم اخلميس املاضي، 
في قطاع غزة مستمرة حتى اآلن، وأّن مالمح مواجهة مع 
االحتالل اإلسرائيلي تبدو ظاهرة في األفق، رغم محاوالت 
املبعوث األممي، نيك��والي ميالدينوف، التوصل إلى حل 

سياسي ملنع تفّجر األوضاع«.
وذك��رت املص��ادر أّن »املقاوم��ة ف��ي جهوزي��ة تامة 
للتصدي ألي عدوان إس��رائيلي، في ظل املؤش��رات التي 
جتّمع��ت لدى قيادتها، ومنها أن إس��رائيل ق��د ُتقدم على 
ش��ن ع��دوان من أج��ل دف��ع الفصائل إل��ى املوافق��ة على 
ش��روطها، للوص��ول إل��ى اتفاق سياس��ي مين��ع التفجر 
املس��تمر لألوضاع في غزة«. ولفتت إل��ى أنه »مّت تفعيل 
غرف��ة العملي��ات املش��تركة بن كاف��ة فصائ��ل املقاومة 
للتصدي للعدوان، وتنس��يق املواق��ف امليدانية في حال 
ح��دوث التصعي��د«. وتضم غرف��ة العمليات املش��تركة 
التي تبنت آخ��ر عمليات قصف صاروخ��ي من غزة على 
األراضي احملتلة، كل الفصائل التي لها أجنحة عس��كرية 

في القطاع.
وعق��د وزير األم��ن اإلس��رائيلي، أفيغ��دور ليبرمان، 
أخي��راً، جلس��ة تقدي��ر وض��ع ف��ي القي��ادة اجلنوبي��ة، 
مبش��اركة رئيس األركان، ومس��ؤول القي��ادة اجلنوبية، 
ومنسق أعمال احلكومة، ومس��ؤولي الشاباك. وُنقل عن 
ليبرمان قوله إّن »قوات اجليش في حالة تأهب على طول 
احل��دود مع غزة، مع اس��تعدادهم لكل الس��يناريوهات، 

وفقاً للتطورات في القطاع وسلوك حماس«.
وذك��رت املص��ادر أّن »املقاوم��ة ال تري��د احلرب، وال 
ترغ��ب في خ��وض أي مواجه��ة حالياً في ظ��ل الظروف 
الصعبة التي تعيش��ها، لكنها بالتأكيد س��تتصدى بقوة 
ألي ع��دوان إس��رائيلي قد يح��دث ضد غ��زة«، مؤكدة أّن 
»ل��دى املقاوم��ة م��ا ميك��ن أّن يش��كل رادع��اً ألي عدوان 

إسرائيلي محتمل«.
ويعم��ل املبع��وث األممي عل��ى التوصل إل��ى اتفاق 
يش��مل رف��ع القي��ود عن غ��زة ووق��ف مس��يرات العودة 

والتصعيد العسكري على احلدود، لكن االحتالل على ما 
يبدو يشترط اإلفراج عن أسراه لدى »حماس« في غزة.

وكانت كتائب »الش��هيد عز الدين القس��ام«، الذراع 
العس��كرية ل�»حرك��ة املقاومة اإلس��المية« )حماس( قد 
أعلن��ت ي��وم اخلمي��س املاضي، رف��ع درج��ة اجلهوزية 
للدرج��ة القصوى، واس��تنفار جمي��ع جنوده��ا وقواتها 
العامل��ة في كل مكان. ودعت »جميع فصائل املقاومة من 
خ��الل الغرفة املش��تركة والتي نحن ج��زٌء منها إلى رفع 

اجلهوزية واالستنفار للدرجة القصوى«.
وف��ي الس��ياق، أك��د نائ��ب رئيس حرك��ة »حماس« 
في غ��زة، خليل احلية، خالل تأبن مقاتلن من القس��ام، 
أّن »االحت��الل س��يدفع ثم��ن جرائم��ه ضد ش��عبنا، وأن 
االس��تقرار في املنطقة رهن بكبح الع��دوان ورفع حصار 
غ��زة«. وأض��اف: »لن نقب��ل أن تكون املعادل��ة أن يكون 
أبناؤن��ا أهداف��اً لرص��اص االحتالل ومدافعه، وس��يدفع 
احملت��ل ثم��ن جرميت��ه النك��راء، قص��ر الزم��ان أو طال«. 
وطال��ب كل »م��ن يري��د األم��ن واألمان ف��ي املنطق��ة بأن 

يسارع إلى رفع احلصار املفروض على القطاع«.
أطفالن��ا  يبق��ى  أن  نقب��ل  »ل��ن  احلّي��ة:  وأض��اف 
يتض��ّورون جوع��اً، ولن نقبل أن يبق��ى مرضانا من دون 
دواء، ول��ن نقب��ل أن يس��تمر موظفون��ا م��ن دون رواتب، 
ول��ن نقبل باس��تمرار ه��ذا احل��ال«. وأكد أّن »االس��تقرار 

ف��ي املنطقة وأمانها رهن بكبح العدوان ورفع احلصار«. 
ووج��ه رس��الة إل��ى »االحت��الل وبع��ض املراقب��ن، بأّن 
حم��اس إذا قال��ت إنه��ا ال تريد حرب��اً فإنه��م يظنون ذلك 
استس��الماً«، مؤكداً أنه »إذا ُفرض��ت علينا احلرب فنحن 
رجالها ونحن على يقن أن النصر حليفنا، وأن العزة لنا، 

وال مقام لالحتالل«. 
غير أّنه كان مفاجئاً، ما كش��فته القناة اإلسرائيلية 
العاش��رة، ع��ن أن رئي��س ال��وزراء بنيام��ن ن��نت ياهو 
أبلغ عدداً من وزرائه في جلس��ة مغلقة ُعقدت األس��بوع 
املاض��ي، أن ترتيب��ات جديدة لتغيير الواقع السياس��ي 
واالقتص��ادي في قط��اع غزة س��يجري تطبيقه��ا قريباً، 
به��دف إنه��اء حال��ة التوت��ر بن ت��ل أبي��ب و»حماس«. 
ونقل��ت القن��اة أن نتنياه��و أش��ار إل��ى أن »كالً من مصر 
واألمم املتح��دة والوالي��ات املتح��دة جت��ري اتص��االت 
الفلس��طينية  والس��لطة  إس��رائيل  م��ن  كل  م��ع  مكثف��ة 
وحركة حماس، بهدف وضع النقاط النهائية لالتفاق«. 

ويب��دو أّن نتنياهو يتح��دث عن اجلهود الت��ي يقوم بها 
ميالدينوف، إضافة إلى جهود املصاحلة املصرية، التي 

تشكك السلطة في مصداقية توجهها هذا.
وحس��ب القناة، فإن »تقدماً كبيراً طرأ على اجلهود 
الهادف��ة إل��ى التوص��ل له��ذه الترتيب��ات، الت��ي تهدف 
إل��ى إح��داث حت��ول ج��ذري عل��ى الواق��ع االقتص��ادي 
واإلنس��اني في القطاع، من خالل تدشن مشاريع إعادة 
إعمار، وضمان عودة الس��لطة الفلس��طينية إلدارة حكم 

القطاع«.
ويعن��ي ذلك أّن إس��رائيل رفعت الفيت��و مرة أخرى 
عل��ى املصاحل��ة، لك��ن املصاحل��ة نفس��ها تعان��ي أزمة 
ثقة مس��تفحلة ب��ن طرفيها، في ظل اش��تراط الس��لطة 
الفلس��طينية التمك��ن الكام��ل حلكومة الوف��اق الوطني 
في القطاع وتس��لّمه من حركة »حماس« ومن ثم العودة 
لنق��اش امللف��ات األخ��رى، وهو م��ا ترفض��ه »حماس«، 
الت��ي أعلنت موافقتها على ورق��ة مصرية جديدة قدمية 
إلنهاء االنقسام، حتمل بن طياتها شروطها للمصاحلة، 

ووضعت حركة »فتح« عليها مالحظات.
لكن احلل السياس��ي الذي يرّوج له ننت ياهو، يبدو 
حتى اآلن بعيد املن��ال أو صعباً حتقيقه في وقت قريب، 
ف��ي ظ��ل االش��تراطات الكثيرة الت��ي تضعها إس��رائيل، 
وفي ظل عدم وج��ود ضغط حقيقي عليها إلنهاء امللفات 
العالق��ة وتفكيك األزمات في غزة، وتفكي��ك امللفات التي 
حتت��اج إلى ح��ل، وهي التي تري��د رزمة واح��دة، تكون 

فيها املنتصر الوحيد.
وف��ي كل األح��وال، فإّن القط��اع يتأهب ل��كل خيار، 
س��واء احل��ل السياس��ي أو العس��كري، وإن كانت تكلفة 
األخي��ر باهظ��ة عل��ى الفلس��طينين، إال أن��ه »ال مفر من 
ه��ذا األمر، إن رغ��ب االحتالل ف��ي التصعي��د«، أما احلل 
السياسي، فهو في حالة غزة سيكون أشبه باالستسالم 
إن مّر في هذه الظروف احلياتية القاسية، وسيكون مؤملاً 
على الفلسطينين قبوله، في ظل ما يحمله في طياته من 

تنازالت، رغم كل أوضاعهم املعيشية القاسية.{

قانون القومّية الصهيوني
يتناقض مع أي تسوية

بقلم: سالمة كيلة

أق��ّر الكنيس��ت الصهيون��ي قانون القومي��ة، الذي ينص عل��ى أن )أ( أرض إس��رائيل هي الوطن 
التاريخ��ي للش��عب اليهودي، وفيها قامت دولة إس��رائيل. )ب ( دولة إس��رائيل ه��ي الدولة القومية 
للش��عب اليهودي، وفيها يقوم مبمارسة حقه الطبيعي والثقافي والديني والتاريخي لتقرير املصير. 

)ج ( ممارسة حق تقرير املصير في دولة إسرائيل حصرية للشعب اليهودي. 
يتحّول الدين في هذا القانون إلى قومية بقرار، ويصبح الوافدون من أشتات األرض هم »الشعب 
األصل��ي«، وُيحصر حق تقرير املصير على أرض فلس��طن ب�»الش��عب اليه��ودي«، لينتهي »وجود« 
الشعب الفلسطيني، ويتحّول الى أشتات على أرض تاريخية عاش فيها منذ قرون طويلة، ويوضع 
خارج تكوين الدولة التي باتت هي »الدولة القومية للش��عب اليهودي«، في كانتونات تكّرس نظام 

الفصل العنصري، وتعّمقه. 
رمب��ا ال جديد في األمر، حيث إن مجمل السياس��ة الصهيونية، ومجم��ل املخططات املعلنة، كان 
يوضح أن ما جرى إقراره اآلن هو األساس الذي يبنى عليه ذلك كله، ولم يكن سوى غبّي أو متجاهل 
م��ن لم يَر ذلك، وه��ذا الغباء أو التجاهل هو الذي س��مح بتعمي��م فكرة حّل الدولت��ن، واالعتقاد أنها 
ممكن��ة، من منطلق أن »الظ��روف« جتعل الدولة الصهيونية تقبل هذا احل��ّل، وتقبل بدولٍة تتعايش 
مع املنطقة بجانب »الدولة الفلس��طينية«، وأن جت��ري املراهنة على املفاوضات، والضغوط الدولية 
لتحقي��ق ذلك. ليظهر اآلن أن الكنيس��ت الصهيوني يعلن ما كان يج��ري التوهم أنه مضمر، ويقّرر أن 
»أرض إسرائيل« تش��مل كل فلسطن، وعليها ُتقام »دولة الشعب اليهودي«، وبالتالي يجري اجلزم 
ب��أْن ال مكان لدولة فلس��طينية ال عل��ى 20% من أرض فلس��طن وال على أقل من ذلك. وبات الس��كان 
الفلس��طينيون الذين يقيمون في فلس��طن موضوعن في وضع خطر، ألنه��م »خارج الدولة« فعلياً، 
ف��ال حقوق له��م ضمنها، وليس معترف��اً بهم فيها، إال كس��كان معزولن ضمن غيت��وات، رمبا تطاول 
فلس��طينيي أرض 1948، بعد أن بات س��كان الضف��ة الغربية في معازل. وس��يكتمل األمر هنا بضم 
معظم أرض الضفة الغربية، بعد أن بات هذا القانون يبّرر ذلك، وبعد أن اتخذ حزب الليكود احلاكم 

قراراً بذلك. 
إذن، م��ا كان واضح��اً منذ الب��دء، وما يجري احلدي��ث عنه منذ عقود، ب��ات أمراً واقع��اً، فقد أقّر 
الكنيس��ت أن فلسطن هي »إس��رائيل«، وأنها »دولة اليهود« حصراً، وهم وحدهم َمْن يقّرر مصيرها. 

هل أبلغ من ذلك؟ 
بالتالي، بات األمر محس��وماً، فإما »دولة اليهود« أو »دولة فلس��طن«، وليس من حلول وسط. 
وكل حديث عن دولتن ومفاوضات يجب أن ينتهي، وأن يجري السعي إلى إعادة بناء املشروع، مبا 
يوصل إلى دولة جديدة على أنقاض الدولة الصهيونية، الكولونيالية العنصرية، دولة األبارتهايد. 

ليس من خيار آخر، وال ميكن أن يستمّر الوضع كما هو قائم اآلن. 
أظن أن كل األش��كال القدمية للعمل السياس��ي، الفصائل واألحزاب، لم تعد صاحلًة في الوضع 
اجلدي��د. ووج��ود س��لطتن متصارعتن على 20% من فلس��طن هو ع��ار، خصوص��اً أن ذلك يعرقل 
املش��روع الوطن��ي. لهذا ال بّد من إعادة بناء جديدة، وأعتقد أن الش��باب اجلدي��د هو القادر على ذلك، 

وأدعوه إلى التخلص من آثار املاضي، وأن يؤسس لذاته بديالً. 
ل��م يعد التمّس��ك بالقناعات املاضي��ة مفيداً، وال تكرار سياس��ات بات واضحاً أنها فاش��لة، وأن 
املطل��وب هو سياس��ة جديدة، تقوم على أس��اس أن البديل ه��و الدولة الدميقراطي��ة التي تقوم على 

أنقاض الدولة الصهيونية. كّررت ذلك مراراً، وأعيد تكراره، ألنه األفق املمكن.{

للح��رم الش��ريف، بع��د انته��اء ص��الة الظه��ر، وطردت 
املصلن«. وأضاف: »كذلك قامت القوات اخلاصة بإغالق 
مسجد قبة الصخرة، واعتدت على رئيس احلراس وعلى 

املصلن بطريقة وحشّية داخل باحات األقصى«.
وق��ال ش��اهد في امل��كان إّن »الش��رطة اإلس��رائيلية 

بدأت بضرب الناس«.
وأعلن��ت الفعالي��ات الديني��ة والوطنية ف��ي مدينة 
أب��واب  عل��ى  مفت��وح  اعتص��ام  ع��ن  احملتل��ة،  الق��دس 
األقصى، احتجاج��اً على إغالقه من قب��ل قوات االحتالل 

اإلسرائيلي.
احلكوم��ة  باس��م  الرس��مي  املتح��دث  وطال��ب 
العربي��ة  احلكوم��ات  احملم��ود،  يوس��ف  الفلس��طينية 
واإلس��المية وحكومات ودول العال��م، بالتحرك الفوري 

من اجل إنقاذ املسجد األقصى.
وح��ذر املتحدث في بيان يوم اجلمعة، من »خطورة 
الهج��وم الذي نفذت��ه مجاميع كبيرة م��ن قوات االحتالل 
عل��ى املصل��ن ف��ي املس��جد األقصى عن��د انته��اء صالة 

اجلمعة«.
االحت��الل  حكوم��ة  الرس��مي،  املتح��دث  وحم��ل 
اإلس��رائيلي وإدارة الرئي��س األميرك��ي دونال��د ترم��ب، 

املسؤولية الكاملة عن هذه التطورات.
بدورها؛ وصفت حركة حم��اس ما جرى، ب�»إرهاب 
دول��ة منظ��م وخطير مي��س وج��ود وإس��المية وعروبة 
املس��جد األقص��ى«. ودع��ا الناط��ق بلس��ان احلرك��ة في 
غزة فوزي برهوم، أهل الق��دس والضفة والداخل احملتل 
إل��ى »مواجهة االحتالل واالنتفاض ف��ي وجهه بكل قوة، 

للدفاع عن املقدسات«.
»االنته��اكات  األردني��ة  احلكوم��ة  أدان��ت  كذل��ك 
واالستفزازات اإلسرائيلية ضد املسجد األقصى املبارك«.
وأضافت وزي��رة الدولة لش��ؤون اإلع��الم )الناطق 
الرس��مي باس��م احلكومة جمانة غنيمات( أن »مثل هذه 
املمارس��ات تنته��ك حرمة ه��ذا امل��كان املقّدس وتس��تفز 
مش��اعر املُصل��ن في��ه، واملس��لمن ف��ي جمي��ع أنح��اء 

العالم«.{

الق��دس  ف��ي  الفلس��طينين  املصل��ن  آالف  اضط��ر 
احملتل��ة، إل��ى أداء ص��الة العص��ر، ق��رب ب��اب املجلس، 
بعد من��ع االحتالل للمصلن من دخول املس��جد األقصى 

وإغالق أبوابه.
وكانت ق��وات كبيرة م��ن  عناصر ش��رطة االحتالل 
والوحدات اخلاصة، قد اقتحمت باحات املسجد األقصى  
عق��ب ص��الة اجلمع��ة، م��ا أّدى إل��ى اان��دالع مواجه��ات 
عنيف��ة، تخللها اعتداء على احل��ّراس واملصلن، وإطالق 
لقنابل الصوت والعيارات املطاطية وقنابل الغاز املسيل 

للدموع.
وانتقد مفتي القدس احملتلة الش��يخ محمد حس��ن، 
اقتحام املسجد، الذي أصيب به كثيرون، واتهم إسرائيل 
ب�»محاولة فرض وقائع عل��ى األرض، عبر زيارة اليهود 
للحرم، فضالً عن زيارة أعضاء الكنيس��ت، الذين ُس��مح 

لهم بذلك في الفترة األخيرة«.
واعتقلت ش��رطة االحتالل خمس��ة فلسطينين على 
األق��ل، فيم��ا أصيب  نح��و 40 مصلي��اً، جراء استنش��اق 
الغ��از املس��يل للدموع، أو من ش��ظايا القناب��ل الصوتية 
والرصاص املطاطي، الذي أطلقته ش��رطة االحتالل على 

املصلن.
وُس��جلت بع��ض اإلصاب��ات ف��ي صف��وف حراس 

املسجد، التابع للوقف اإلسالمي.
وزعم��ت ش��رطة االحت��الل إصابة ش��رطي بجراح 
طفيفة، بع��د إصابته بعينه. وقالت مصادر فلس��طينية 
في القدس احملتلة، إن اقتحام املسجد األقصى تزامن مع 

الذكرى السنوية النتهاء »أزمة البوابات اإللكترونية«.
من جانبه اتهم الشيخ عكرمة صبري، إمام وخطيب 
اإلس��رائيلية،  األم��ن  ق��وات  املب��ارك،  األقص��ى  املس��جد 
مبهاجم��ة املصلن دون س��ابق إنذار، ف��ور انتهاء صالة 
اجلمع��ة. وأعلنت دائرة األوقاف اإلس��المية أن الش��رطة 

اإلسرائيلية أغلقت أبواب املسجد األقصى.
وقال الناطق بلس��ان األوقاف في تصريح صحافي 
القبل��ي  املس��جد  أب��واب  بإغ��الق  قام��ت  الش��رطة  »إن 
بالسالس��ل احلديدي��ة، كم��ا أغلق��ت األبواب الرئيس��ية 

الفلسطينيون يحّملون االحتالل وإدارة ترامب 
مسؤولية االنتهاكات ضد األقصى
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داعشّية إسرائيل وعنصرّيتها.. بعد القانون الجديد
رمب��ا ال يكفي الش��كل وحده لوضع إس��رائيل في 
خانة الداعش��ية، فه��ي ظاهري��اً واح��ة للدميقراطية 
وحقوق اإلنس��ان ومن��وذج مميز للحض��ارة الغربية، 
في ش��رق قاح��ل إال من القس��وة والتخل��ف. ولكن في 
العمق ه��ي املنتجة احلقيقية لفكرة رمبا تعتبر ملهمة 

لكل الداعشين. 
االصطف��اء والتمي��ز، هذه ه��ي الفكرة، ب��دأت منذ 
النش��وء، وكان��ت ممارس��ات غي��ر مش��رعنة، لكنه��ا 
مترس��خة واقعياً، ُكرست بقانون »أس��اس القومية« 
الذي ُس��َنّ أخيراً، والذي حدد مفاهي��م للدولة، قوامها 
العناص��ر والرم��وز املعتم��دة عل��ى أص��ل واح��د ه��و 
اليهودي��ة، األم��ر ال��ذي ي��كاد يجم��ع بش��كل حصري 
مفهوم��ي األبارتهايد، والدولة الديني��ة، ما يؤدي إلى 
مف��اد واحد، هو هل هذه الدولة ش��رعية وفقاً للقانون 

الدولي؟ 
يصر هذا القانون على الهوي��ة اليهودية للدولة، 
لغ��ًة ورموزاً وتقريراً للمصير، وحقاً للعودة وتاريخاً، 
مع امتداد يعطيها احلق في الوالية على اليهود في كل 
أصقاع العالم، أليس هذا منط��ق »داعش« بالضبط؟ 
يتراف��ق ذلك كله م��ع إنكار ب��دون رحمة حل��ق مكّون 
رئيس��ي موجود، هم س��كان األرض األصليون، الذين 
أُس��قط عنهم كل ح��ق، إال كونهم مكون��ات من الدرجة 
الثانية، أَو ليست هذه هي األبارتهادية الكولونيالية؟ 
بل وأمد هذا القانون )الدولة( بإعطائها احلق باعتبار 
)أرض  احملتل��ة  األراض��ي  وكل  واجل��والن  الق��دس 
إسرائيل(، إذاً ماذا بقي ملا ُيسمى القانون الدولي والقيم 
اإلنسانية؟ أَو ليس من العبث طرح سؤاٍل كهذا؟ أو لم 
تتم كل تلك اإلجراءات مبباركة القوة األعظم ورعايتها 
الت��ي تعتبر مبثابة الراعية للعملي��ة التي كان مأموالً 
أن تق��ود إل��ى حّل بدولتن؟ والذي اس��تهلك عش��رات 
الس��نن، ورمب��ا مئات الرح��الت املكوكية، وس��اعات 
طويل��ة م��ن املباحث��ات، ومن��اورات هن��ا، وتن��ازالت 
، وإن كان منقوصاً  هناك، وآم��االً عريضة بعودة ح��ٍقّ

ومشّوهاً، لكنه شّكل بوابة 
أميك��ن  للمس��تقبل،  أم��ل 
قب��ول أن يتح��ول ذلك كله 
ألن  فق��ط  ه��راء،  مح��ض 
رئيساً أميركياً قرر أن رؤية 
حق��وق الش��عوب تنطل��ق 
م��ن مفاهيم��ه ه��و فقط، ال 

كما يجب أن تكون. 
ُمنتج��ات  مبوج��ب 
كل  تك��ون  القان��ون،  ه��ذا 
اإلجراءات املتعلقة بعملية 
السالم الس��ابقة على يوم 

اإلقرار قد س��قطت نظرياً، وال قيمة له��ا من وجهة نظر 
اليم��ن اإلس��رائيلي، وداعميه م��ن األميركي��ن. ولكن 
يبقى السؤال األهم: ماذا على الفلسطينين أن يفعلوا؟ 
ولك��ن مه��الً قبل اإلجابة: م��ا هي اآلثار الت��ي ميكن أن 
تترتب على الكيان اإلسرائيلي، فيما لو ُطبقت مفاعيل 

القانون في الواقع؟ 
أوالً: بتطبيق هذا القانون س��وف ُتلغي إس��رائيل 
قرار التقس��يم الذي أُنش��ئت مبوجبه، وبعده قرارات 
األمم املتحدة الصادرة بعد حرب عام 1967، وسوف 
تنسف كل املرجعيات الدولية لعميلة السالم، وسوف 
تلغ��ي بذلك قرار حّل الدولتن، رمبا ال يش��كل ذلك كله 
ش��يئاً بالنس��بة إلى الوالي��ات املتحدة وإس��رائيل في 
الوق��ت احلاض��ر، لكن��ه بالنس��بة إلى باق��ي املجتمع 
الدولي س��وف يض��ع إس��رائيل خارجاً ع��ن القانون، 

ويصنفها ضمن الدول الدينية، وكذلك العنصرية. 
ثاني��اً: لو ُطب��ق القانون باعتبار أرض إس��رائيل 
م��ن املاء إلى املاء، أعني املتوس��ط ونه��ر األردن، فهذا 
يعني إضافة أربعة مالين وثمامنائة ألف فلس��طيني 
له��ذا الكي��ان، م��ا يجع��ل العنص��ر اليه��ودي أقلي��ة، 
وذلك يس��اوي سياس��ياً مخاطر وجودية على الكيان 
برمته، جتعله يغرق في مس��احاٍت واسعة من قومية 

أصح��اب األرض، املتج��ذرة وغي��ر القابل��ة للذوبان، 
ففلس��طينياً أصب��ح خي��ار امل��وت في األرض ش��هادة 
ُترجتى، وبالتالي لم يعد مبس��تطاع إسرائيل الرهان 

على هذا اخليار. 
ثالث��اً: إس��رائيلياً ويهودي��اً، س��وف تك��ون هذه 
طاّمته��م الكبرى، فهنالك انقس��ام عم��ودي بدأ يتجّذر 
ب��ن العلماني��ن واملتدين��ن، وفيم��ا ب��ن املتدّين��ن 
أنفس��هم، يأخ��ذ في جلّه ش��كل النحن وه��م، ما يعني 
أن ه��ذا القان��ون س��وف يش��كل هزمية أح��د األطراف 
حلس��اب اآلخر، خصوصاً أن الفئة العلمانية، س��واء 
األيديولوجي��ة أو القومي��ة، ب��دأت بالتراجع، بس��بب 
هجرته��ا املتزايدة، ويأس��هم من صناعة ف��ارق ُيذكر، 
ف��ي واقع تتحّك��م به األس��اطير املؤّسس��ة، يبني فيه 
الطرف اليميني املتدّي��ن مقوالته على تعظيم املخاطر 
الوجودي��ة، ليحقق مكاس��ب سياس��ية عل��ى األرض، 
وهذا مع الزمن سوف يعمق عناصر التفجير الداخلي، 
أم��ام حتّدي��اٍت  داخ��ل مجتم��ع تختف��ي هشاش��ته، 
يحاول��ون ف��ي كل ي��وم جعلها ماثل��ًة أم��ام اجلميع، 

لتحافظ على شكٍل، ولو ضئيالً، من التماسك. 
رابعاً: سوف يضع القانون اجلديد اليمن الديني 
أم��ام معضل��ة، ورمبا قنبل��ة موقوتة، فحواها س��ؤال 

الهوي��ة الرئيس��ي، م��ن هو اليه��ودي الذي س��تنطبق 
عليه ش��روط املواطنة؟ فكما هو معلوم، ألقت الهجرة 
الس��ابقة من االحتاد الس��وفياتي والدول االشتراكية 
س��ابقاً، بأع��داد كبي��رة من اليه��ود الاليه��ود، والذين 
زّوروا وثائقه��م وانتماءه��م الديني، ك��ي يغادروا تلك 
ال��دول، وبعد انكش��اف أمرهم، أصب��ح االعتراف بهم 
ره��ن علمنة الدول��ة. ولكن بع��د هذا القانون، س��وف 
يصب��ح هؤالء الن��اس على هام��ش املجتم��ع، وجزءاً 
أساس��ياً من عناصر التأزمي املستقبلية، يضاف إليهم 
اليه��ود الفالش��ا املهجرون م��ن أفريقيا، الذين س��وف 

يضيفون متيزاً حسب اللون ألول مرة. 
نس��بته  م��ا  يش��كلون  الذي��ن  الع��رب  خامس��اً: 
20% من الس��كان، ُمّي��زوا عنصرياً على أس��س الدين 
واللغة والعرق، ووضعوا بش��كل ساحق على هامش 
الهوام��ش، وهم جزء أصيل ال ميك��ن التخلص منه، أو 
إلغ��اء وجوده واقعاً حّياً ومؤثراً. وس��وف يش��كل كل 
هؤالء املهمشن ما ال تقل نسبته عن 35% من السكان، 
وإذا م��ا أضيف إلى هذه النس��بة جزٌء م��ن العلمانين 
األيديولوجي��ن غير القومين، فذلك يش��كل حالة غير 
مس��بوقة من عناص��ر التأزمي التي قد يك��ون لغضبها 

فيما لو حتالفت شأن كبير. 
وبالنس��بة إل��ى تعام��ل الفلس��طينين م��ع ه��ذا 
القرار، ففي ظل الواق��ع العربي والدولي املُختل، تبدو 
خياراته��م مح��دودة، برفض الق��رار وحتديه س��لمياً 
والتمّس��ك بقرارات الش��رعية الدولي��ة، كذلك ال ميكن 
النج��اح ف��ي أي مس��عى فلس��طيني ما دام االنقس��ام 

حاصالً بهذا الشكل. 
ف��ي  االس��تمرار  ميك��ن  ال  املط��اف،  نهاي��ة  وف��ي 
التباكي، وشجب القانون اإلسرائيلي اجلديد، والتذمر 
من املجتمع الدول��ي، ومن تخاذل القريب والبعيد، بل 
ميكن التعامل بحرفية عالية. وال تنقص الفلسطينين 
اخلب��رة أو اإلرادة أو الكفاءة، خلوض معركة قانونية 
داخ��ل الكيان وخارجه، تضع إس��رائيل بش��كل عملي 
أم��ام محاكمة قانونية وش��رعية، تش��ترك فيها أيضاً 
ازداد ع��دد  العال��م، وال��ذي  خب��رات عل��ى مس��توى 
املناصرين للفلس��طينين فيه. أما اجلل��وس وانتظار 
أن تأت��ي احلل��ول م��ن مجتم��ع دولي منش��غل في كل 
شيء، إال باحلقوق العادلة للشعوب وحقها في تقرير 

املصير، فلن ينفع.{

قانون القومّية
ومحاصرة إسرائيل دوليًا!

حُتّص��ن الصهيوني��ة نفس��ها ألن هن��اك مقاومة 
فلس��طينية باس��لة ضدها، وألن هناك رفضاً ش��عبياً 
عربي��اً حمل��اوالت التطبي��ع واالستس��الم. كل الطرق 
ت��ؤدي إلى فن��اء الصهيوني��ة رغم ترس��انة القوانن 
العنصرية، وقان��ون القومية الذي صدر مؤخراً يقدم 
فرص��ة ال مثي��ل له��ا حملاص��رة الدول��ة الصهيوني��ة 
وطرده��ا م��ن كاف��ة املنظم��ات الدولي��ة. وتق��دم هذه 

املقالة بعض الدالالت املتعلقة بهذا القانون.
أوالً: يعكس القانون اإلجم��اع الصهيوني القائم 
عل��ى الثوابت والغاي��ات الكب��رى. إن فك��رة يهودية 
الدول��ة غاية قدمية يتم تنفيذه��ا على نحو تدريجي، 
وحتظى بإجماع ما يسمى اليمن واليسار في الكيان 
اإلس��رائيلي مع بعض االختالفات، كما أنها تنس��جم 

مع طبيعة هذا الكيان االستعماري.
لقد أقر الكنيس��ت القانون بع��د موافقة 62 نائباً 
ومعارضة 55 وامتن��اع نائبن عن التصويت في 19 
مت��وز 2018، ومت حتصينه وجعله قانوناً أساس��ياً 
)كنصوص الدساتير(؛ أي ال ميكن تغييره إال بقانون 

أساسي آخر يقّره الكنيست بغالبية أعضائه.
اإلجماع الصهيوني هو عل��ى الثوابت والغايات 
الكبرى التي تقوم عليها الصهيونية، وهي: اغتصاب 
األرض والتهويد واالس��تيطان والتمييز على أس��اس 

الدين.
وم��ن هنا فمعظ��م الذين اعترضوا عل��ى القانون 
لم يكن اعتراضهم بس��بب املبدأ، بل ألن الدولة ليست 
في حاجة إلي��ه، أو الختالفهم على بعض التفاصيل. 
ورغم هذا، تبقى هن��اك تناقضات كثيرة بن األحزاب 
والفرق واملذاه��ب اليهودية، أهمها ع��دم قدرتها على 
تعري��ف من ه��و اليه��ودي، واختالفها بش��أن طريقة 

التهويد.
فكيف تك��ون الدول��ة يهودية وكي��ف تّدعي أنها 
دول��ة لكل يهود العالم، بينم��ا ال يوجد اتفاق على من 
ه��و اليهودي في األس��اس؟ إن القانون يتغاضى عن 
التن��وع املذهبي للجماع��ات اليهودية ح��ول العالم، 
وال يحس��م التناقض بن النف��وذ املتصاعد لليهودية 
األرثوذكس��ية ف��ي الداخل وغضب التي��ارات األخرى 

من هذا النفوذ في الداخل واخلارج.
ثاني��اً: يكرس القان��ون واقع التميي��ز العنصري 
على أساس الدين الذي قامت عليه الدولة الصهيونية 
ومارس��ته ألكثر من س��بعة عق��ود. فالقان��ون ينص 
على أن »دولة إس��رائيل هي الدولة القومية للش��عب 
اليه��ودي، وفيه��ا يق��وم مبمارس��ة حق��ه الطبيع��ي 
املصي��ر«،  لتقري��ر  والتاريخ��ي  والدين��ي  والثقاف��ي 
ويعتب��ر أن »ممارس��ة ح��ق تقري��ر املصير ف��ي دولة 

إسرائيل حصرية للشعب اليهودي«.
ويؤك��د القان��ون أن »العبرية هي لغ��ة الدولة«، 
أم��ا اللغ��ة العربية فقد خّفض منزلته��ا وإن جعل لها 
»مكانة خاص��ة«. ويعني كل هذا إلغ��اء كامل حقوق 
فلس��طينيي 1948 ألن حق املواطنة س��يكون لليهود 

فقط، بل وميهد األرض لطرد كل الفلسطينين. 
إن فكرة نق��اء الدولة التي تق��وم عليها »يهودية 
الدول��ة« فك��رة عنصري��ة ال ميكن أن تك��ون قائمة في 
دول��ة حديث��ة ودميقراطية. وله��ذا لم يذك��ر القانون 
كلمة الدميقراطية ال م��ن قريب أو بعيد، ألنه في واقع 
األمر يزيل ورقة التوت التي كانت الصهيونية تتستر 
به��ا، وأقصد هنا ادعاء أن م��ا أقامته هو »دولة«، وأن 

هذه الدولة »نظامها السياسي دميقراطي«.
إن الدول��ة املعاص��رة ه��ي دول��ة القان��ون التي 
يتس��اوى فيه��ا جمي��ع املواطن��ن أم��ام القان��ون في 
احلقوق والواجبات، وضمن حدود جغرافية محددة، 
أما النظام الدميقراطي فيعني حكم القانون واملواطنة 
الكامل��ة واملس��اواة واملش��اركة وح��ق تقري��ر املصير 

جلميع مواطني الدولة بال متييز.
ثالث��اً: يخ��رق القان��ون مب��دأ ع��دم التدخ��ل في 
الش��ؤون الداخلية للدول؛ فرغم أنه حدد اسم الدولة 
وعلمه��ا ونش��يدها وأعيادها، فإنه ل��م يحدد احلدود 
اجلغرافي��ة له��ذه الدول��ة، ب��ل راح يق��ن تدخل هذه 
الدول��ة ف��ي ش��ؤون كل دول الع��ام التي يوج��د فيها 

مواطنون يعتنقون الديانة اليهودية.
ويق��رر القان��ون أن »الدولة تك��ون مفتوحة أمام 
الهجرة اليهودي��ة وجمع الش��تات«، و»تعمل الدولة 
عل��ى احملافظ��ة عل��ى املي��راث الثقاف��ي والتاريخ��ي 

والديني اليهودي لدى يهود الشتات«.
القان��ون به��ذه املضام��ن ال يخ��رق فق��ط كاف��ة 
الق��رارات الدولية التي تنص على احلقوق الش��رعية 
للش��عب الفلس��طيني، وإمن��ا أيض��اً يخ��رق مب��ادئ 
القان��ون الدول��ي واألس��س الت��ي قامت عليه��ا األمم 
املتح��دة، وعل��ى األخص مبدأ املس��اواة في الس��يادة 
ب��ن جميع أعضائه��ا، ومبدأ عدم التدخل في ش��ؤون 
اآلخرين. والدولة اإلس��رائيلية -به��ذا املعنى وبنص 

قوانينه��ا- دول��ة مارقة ال م��كان لها داخ��ل املنظمات 
والهيئات الدولية.

رابعاً: يع��د القانون خطوة متقدم��ة على طريق 
إس��رائيل الكب��رى. فالقانون ال يش��رعن االس��تيطان 
في األراض��ي احملتلة فقط، بل ميه��د األرض ملزيد من 
االحتالل واالس��تيطان. وينص على أن »الدولة تكون 
مفتوح��ة أمام الهج��رة اليهودي��ة وجمع الش��تات«، 
اليه��ودي  االس��تيطان  تطوي��ر  الدول��ة  و»تعتب��ر 
قيم��ة قومي��ة، وتعمل ألجل تش��جيعه ودع��م إقامته 

وتثبيته«.
هذه النص��وص ال تعن��ي األراض��ي احملتلة عام 
1967 فق��ط وإمنا متتد إلى خارجه��ا، ومتهد الطريق 
لألراضي التي س��تحتل في املستقبل، أرض إسرائيل 
الكبرى التي تعتبر فلس��طن مج��رد االنطالقة األولى 
نحوها، كما نّظر له��ذا زعماء احلركة الصهيونية منذ 

هرتزل.
ويؤك��د ه��ذا م��ا ورد ف��ي الفق��رة )أ( م��ن امل��ادة 
التاريخ��ي  الوط��ن  ه��ي  إس��رائيل  »أرض  األول��ى 
للش��عب اليهودي، وفيها قامت دولة إسرائيل«، ومن 
 Eretz املع��روف جي��داً أن عبارة »أرض إس��رائيل أو
التاريخية فقط، ال  Yisrael« هذه ال تعني فلسطن 
ف��ي التفس��يرات التوراتية املختلف��ة وال عند املفكرين 

والسياسين الصهاينة.
وه��ي تعني عند الكثير م��ن املتدينن واليمينين 

بقلم: عبد الفتاح ماضي
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األرض املمتدة من النيل إل��ى الفرات. ورمبا احتاجت 
الصهيوني��ة الحق��اً إلى قانون أس��اس آخ��ر لتحديد 

حدودها اجلغرافية.
الصهيوني��ة  الدول��ة  القان��ون  يض��ع  خامس��اً: 
على مي��ن األحزاب اليميني��ة املتطرف��ة، ألنها تتبنى 
فكرة أكثر تش��دداً من ج��ل األيديولوجي��ات اليمينية 
العنصري��ة التي تع��ادي األجانب والهج��رة، إال أنها 
تعمل -حتى اليوم على األقل- ضمن نظم دميقراطية 

تضمن املساواة واملواطنة.
أما الصهيونية فتع��ادي كل من هو غير يهودي، 
العنصري��ة  م��ن  مختلف��ة  أش��كاالً  ض��ده  ومت��ارس 
والتطهي��ر العرق��ي، فضالً ع��ن أنها حتتك��ر احلقيقة 
وتري��د أن تف��رض عل��ى العالم كل��ه روايته��ا املزيفة 
بشأن التاريخ واحلاضر واملستقبل، عبر سلسلة من 
املغالط��ات التاريخية واألس��اطير الدينية والقوانن 

العنصرية.
إن الصهيوني��ة وكاف��ة ممارس��اتها وقوانينه��ا 
املعرفي��ة  التط��ورات  ض��د  تق��ف  العنصري��ة 
والتكنولوجية، وضد ث��ورة املعلومات التي توصلت 
إليه��ا البش��رية وتعم��ل على إتاح��ة تواصل البش��ر 
وانفتاحهم، وتسمح بحرية تنقل األفكار واألشخاص 

وتعزيز سبل التعاون بينهم.
سادس��اً: إن الصهيوني��ة حتم��ل عوام��ل فنائها، 
واجلدي��د في القانون أن��ه يعّري جوه��ر الصهيونية 
الت��ي ظلت لعق��ود طويلة تقوم على اخل��داع وإخفاء 
احلقائق. إن اس��تمرار املقاومة الفلسطينية والعربية 
له��ا -رغم خن��وع الكثي��ر من احل��كام الع��رب- دفع 
الصهاين��ة إل��ى الدف��اع ع��ن أنفس��هم بترس��انة من 
القوان��ن، بعد أن فش��لت املمارس��ات العنصرية في 
إخض��اع الع��رب. ول��وال ه��ذه املقاوم��ة مل��ا احتاجت 
الصهيوني��ة إل��ى أن حتص��ن نفس��ها به��ذا الش��كل 

السافر.
إن القانون إحدى وس��ائل الصهيونية لتحصن 
نفسها ضد احلرب وضد السالم اللذين ميثالن خطراً 
عل��ى الصهيوني��ة. فاحل��رب خطر عل��ى الصهيونية 
ألنه��ا أقام��ت كيانه��ا وس��ط محي��ط مختل��ف متاماً 
ثقافياً وحضارياً، ومن الطبيعي أن تعادي الش��عوب 
والقوى احلية هذا الكيان ما دام قائماً على العنصرية 
والتمييز. ولوال ضعف احلكومات العربية وتبعيتها 
للغ��رب لكان احلس��م العس��كري ممكناً منذ س��نوات 

عمره األولى.
يس��تعد الصهاين��ة للحرب بعس��كرة مجتمعهم 
والتحال��ف م��ع الق��وى الكب��رى، وهذا ق��د يحقق لهم 
األم��ن مرحلي��اً، لكنه على امل��دى الطوي��ل يعمل على 
دف��ع مجتمعهم إلى التحول إلى معس��كر كبير مغلق، 
هاجس��ه الدائ��م ه��و األم��ن، وال يتواف��ر ل��ه أي حافز 

للتنازل داخلياً.
أم��ا الس��الم فخط��ر عل��ى الدول��ة الصهيوني��ة 
أيض��اً إذا ما قام على أس��س صحيح��ة، إذ إن أي حل 
تاريخي حقيقي ال بّد من أن يقوم على تفكيك الطبيعة 
العنصرية والتوس��عية للصهيونية، متاماً كما حدث 
في جن��وب أفريقي��ا. وبغير ه��ذا ال ميك��ن تصور حل 

الدولتن وال حل الدولة الواحدة وال أي حل آخر.
يع��ادي الصهاين��ة الس��الم احلقيق��ي بتحصن 
القوان��ن، وب��زرع الكراهي��ة  أنفس��هم بسلس��ة م��ن 
والتط��رف ف��ي التعلي��م واإلعالم ضد كل م��ن هو غير 

يهودي، على وضع يجعل السالم معه مستحيالً.
االس��تيطان  توس��يع  ف��ي  ه��ذا  س��اعدهم  وق��د 
وإفس��اد كل مح��اوالت التس��وية الس��لمية، لكن��ه لن 
يحق��ق له��م البق��اء إل��ى األب��د، ألن ه��ذه املمارس��ات 
والقوانن س��تؤدي -عل��ى املدى الطوي��ل- إلى مزيد 
من العنصرية والتمييز والكراهية، وس��تضعف قدرة 
السياسين اإلسرائيلين على جلب التعاطف والدعم 

لسياساتهم ومواقفهم على املستوى الدولي.
أخي��راً، إن القانون يقن رس��مياً دول��ة األبارتايد 
الديني، وهذه س��ابقة ال مثيل لها في عاملنا املعاصر، 
وعلى جميع القوى احلّية من أفراد ومنظمات وهيئات 
ش��عبية -وبالتع��اون م��ع نظرائه��ا ف��ي اخل��ارج- 
والدس��توري«،  »القانون��ي  الطاب��ع  ه��ذا  اس��تغالل 
والقيام بحم��الت حملاصرة الدولة الصهيونية دولياً، 
واملطالب��ة بتعلي��ق عضويته��ا ف��ي كاف��ة املنظم��ات 
والهيئات الدولية، وجتميد كاف��ة االتفاقيات الدولية 

معها.
إن احلج��ج هنا ص��ارت مقّننة وصادرة رس��مياً 
ع��ن هيئات دول��ة األبارتايد. لكن لن تك��ون مثل هذه 
املواقف فاعلة إال باس��تمرار النضال الفلسطيني على 
األرض، وتش��كيل جبهة فلس��طينية واحدة للصمود 
العرب��ي  الش��عبي  الرف��ض  واس��تمرار  واملقاوم��ة، 
للتطبيع، واستمرار الضغط على احلكومات العربية 
للكف عن سياس��اتها االنهزامية، وللتقّوي بشعوبها 

وبدولة القانون واملؤسسات املدنية املنتخبة.{

سفينة »عودة«.. واالحتالل يمارس استيالًء وتحقيقًا ثم ترحياًل

سلطات االحتالل ُتفرج عن عهد التميمي ووالدتها

أخضع��ت س��لطات االحت��الل اإلس��رائيلي ركاب 
سفينة »عودة« لكسر احلصار عن قطاع غزة للتحقيق 
في ميناء أس��دود استعداداً لترحيلهم، بعد أن سيطرت 

على السفينة ومنعتها من الوصول إلى ميناء غزة.
لترحي��ل  تس��تعد  إس��رائيل  إن  مراس��لون  وق��ال 
16 متضامن��اً أجنبي��اً وأربع��ة من الطواق��م اإلعالمية، 
باعتبارهم مهاجرين غير نظامين. وأش��ارت املراسلة 
إلى أن املس��ؤولن اإلس��رائيلين رفض��وا التعليق على 
حادث الس��يطرة على الس��فينة، في محاولة على يبدو 

لتجنب إعطاء القضية أهمية.
 وكان��ت س��لطات االحتالل قد اس��تولت بواس��طة 
زوارق حربي��ة عل��ى الس��فينة واقتادته��ا إل��ى مين��اء 
أس��دود، بزعم اختراقها اإلغالق املفروض على القطاع. 
وأك��د اجلي��ش أن عملية االس��تيالء مت��ت دون أحداث 

أفرجت س��لطات االحتالل اإلس��رائيلي، صباح يوم 
األح��د، ع��ن الفتاة عه��د التميم��ي )17 عام��اً(، ووالدتها 
نارميان، بعد أن أمضيتا مدة ثمانية أش��هر في س��جون 

االحتالل.
وكان��ت محكم��ة االحتالل العس��كرية ف��ي »عوفر« 
جن��وب غربي رام الله، قد أدانت عهد ووالدتها ب�»إعاقة« 
عمل جنود إس��رائيلين ومهاجمتهم ف��ي بلدتهما »النبي 

صالح« شمالي القدس احملتلة.
وكان��ت التميم��ي ق��د اعتقلت ف��ي 19 كان��ون األول 
2017، بعد انتش��ار مقط��ع فيديو تظهر في��ه »عهد« مع 
ابنة عمها نور التميمي، تقتربان من جندين إس��رائيلين 
في باحة منزل والد عهد ببلدة النبي صالح ش��مال غرب 
رام الله، وتطلبان منهما مغادرة املكان وتقومان بركلهما 

وصفعهما.
وأصدرت احملكمة العسكرية اإلسرائيلية في سجن 
»عوفر« اإلس��رائيلي، حكماً بالس��جن ثمانية أش��هر على 
عهد التميمي ف��ي 21 من آذار املاضي، بعد إدانتها بتهمة 

إعاقة عمل ومهاجمة اجلنود اإلسرائيلين.
كذل��ك طاردت قوات االحتالل منذ س��اعات الصباح 
عش��رات الصحفي��ن واملصوري��ن م��ن مختل��ف وكاالت 
األنب��اء، والتلف��زة احمللي��ة، واألجنبية، أثن��اء وجودهم 

بالقرب من حاجز جبارة جنوبي طولكرم.
عهد التميمي: يجب مالحقة إسرائيل

دع��ت األس��يرة احملررة عه��د التميمي، املف��رج عنها 
ووالدته��ا نارمي��ان من س��جون االحت��الل اإلس��رائيلي، 
إل��ى مواصلة حمالت التضامن لدعم األس��رى، ومالحقة 
إس��رائيل على جرائم احل��رب التي ارتكبته��ا بحق أبناء 
الش��عب الفلسطيني. وأضافت في مؤمتر صحفي عقدته 
مع والدتها في بلدتها »النبي صالح«، أن »صوتنا وصل 
للعالم، ويج��ب مواصلة احلمالت لدعم األس��رى،  حتى 
حتري��ر كافة األس��يرات واألس��رى من س��جون االحتالل 

اإلسرائيلي«.
اإلع��الم  لوس��ائل  مقاطعته��ا  التميم��ي   وأعلن��ت 
العبري��ة، وأنها لن جتيب عن أية أس��ئلة قد توجهها لها، 
متهمة الصحافة العبرية مبحاولة تشويه القضية التي 

تدافع عنها.
األس��يرات  معان��اة  التميم��ي  واس��تعرضت  
الفلس��طينيات  داخل س��جون االحتالل، مش��يرة إلى أن 
هن��اك 29 أس��يرة يقبعن في س��جن »الش��ارون« بينهن 

ثالث أسيرات قاصرات.

اس��تثنائية. وقامت رافعة إس��رائيلية بإنزال احلمولة 
املوجودة على السفينة، وهي مساعدات طبية ومعدات 

تصوير، واستولت عليها بعد فحصها.
 م��ن جهت��ه، ق��ال الناط��ق باس��م هيئ��ة احل��راك 
الوطني لكس��ر احلصار عن قطاع غزة أدهم أبو سلمّية 
إن اس��تمرار محاوالت كسر احلصار عن قطاع غزة مهم 

جداً بالنسبة إلى القطاع.
 ب��دوره، اس��تنكر رئي��س اللجن��ة الدولية لكس��ر 
احلص��ار عن غزة زاه��ر بي��راوي االعتداء اإلس��رائيلي 
على س��فن كس��ر احلصار التضامنية م��ع القطاع وهي 
في املياه الدولية، واعتق��ال املتضامنن على متنها من 
جنسيات مختلفة، والسيطرة على سفنهم واملساعدات 

الصحّية.
 ودع��ا بي��راوي ال��دول الت��ي له��ا رعاي��ا على منت 

فرحته��ا  أن  عل��ى  وش��ددت 
االحت��الل  س��جون  م��ن  بالتح��رر 
منقوص��ة ول��م تكتم��ل، لبق��اء 29 

أسيرة في سجن »الشارون«.
أبن��اء  التميم��ي  وحّي��ت 
الش��عب الفلس��طيني، وكاف��ة من 
س��اندوها وتضامن��وا معهما ومع 
عائلتها أثناء اعتقالها في س��جون 
س��كان  حي��ت  كذل��ك  االحت��الل، 
اخلان األحمر ودعت إلى التضامن 
معه��م ف��ي مواجه��ة االس��تيطان، 
ووجه��ت حتية إلى أبناء الش��عب 

الفلسطيني في قطاع غزة.
عهد التميمي: شكراً أردوغان

وجهت الفلس��طينية عهد التميمي، الش��كر للرئيس 
التركي رجب طيب أردوغان، ولش��عبه املناصر للقضية 
الفلس��طينية. وقال��ت ف��ي تصريح��ات لألناض��ول م��ن 
منزله��ا في بل��دة النب��ي صالح غرب��ي رام الل��ه: »ليس 

السفن التضامنية إلى التدخل والضغط على االحتالل 
حلماية املتضامنن ومتكينهم من العودة إلى أوطانهم، 
كم��ا دع��ا املنظم��ات احلقوقي��ة الدولي��ة للضغط على 
االحت��الل لضمان تس��ليم الس��فن للصيادي��ن في غزة 

وتسليم األدوية واملساعدات للقطاع الصحي.
 وهذه الس��فينة واحدة من أس��طول بحري يهدف 
إل��ى كس��ر احلص��ار عن غ��زة، وقد م��ّر عل��ى 28 ميناء 
أوروبي��اً، وفي كل محطة يق��دم معلومات عن غزة وعن 
ظروف س��كانها املعيش��ية في ظل احلصار. وكان هذا 
األس��طول قد غ��ادر باليرمو في صقلية ي��وم 21  متوز 

اجلاري، مبرافقة نحو أربعن ناشطاً من 15 بلداً.
خم��س  إس��رائيل  أجهض��ت   ،2008 ع��ام  ومن��ذ   
مح��اوالت لكس��ر احلص��ار عن غ��زة عبر س��فن بحرية 
حتمل ناشطن حقوقين وسياسين من مختلف أنحاء 

العالم.
 وفي ع��ام 2010، قتلت قوات خاصة إس��رائيلية 
تس��عة ناش��طن أت��راك عن��د اقتحامها أس��طوالً مكوناً 
م��ن س��ت س��فن كان يح��اول الوص��ول إل��ى غ��زة في 
حت��د للحصار اإلس��رائيلي، كما توفي ناش��ط آخر بعد 

سنوات.
 وف��ي ع��ام 2016 حاول��ت س��فينة عل��ى متنه��ا 
ناش��طات كس��ر حصار غزة، لكن البحرية اإلسرائيلية 
أوقفته��ن واقتادته��ن إل��ى مرفأ أس��دود عل��ى بعد 13 

كيلومتراً شمال غزة.
وتفرض إس��رائيل حصاراً برياً وبحرياً على قطاع 
غزة منذ ع��ام 2007، ومتنع وصول امل��واد الضرورية 

واألدوية للسكان.{

غريب��اً أن يتص��ل ب��ي الرئي��س أردوغ��ان، ل��ه التحية«. 
ومض��ت: »هذا االتصال دعم كبير لنا«. وأضافت: »أوجه 
التحية للش��عب التركي الذي يناصر ويقف مع الش��عب 
الفلسطيني، وأشكر كل من يقف ويساند قضيتنا من أجل 

التحرر من االحتالل«.{

استشهاد جريح فلسطيني هو ثالث شهداء الجمعة 
بنيران إسرائيلية في غزة

افادت وزارة الصحة في قطاع غزة بأن شاباً 
في الس��ابعة عش��رة من العمر استش��هد  صباح 
السبت متأثراً بجراح نارية اصيب بها من جانب 
اجلنود اإلسرائيلين أثناء االحتجاجات مبحاذاة 
الس��ياج احل��دودي ب��ن قطاع غ��زة وإس��رائيل. 
وكان الناطق بلسان وزارة الصحة في القطاع قد 
أعلن استش��هاد اثنن من الفلس��طينين واصابة 
وقع��ت  الت��ي  املواجه��ات  خ��الل  آخري��ن   264
خ��الل االحتجاج��ات بج��وار الس��ياج احلدودي 
الفاص��ل بن قطاع غ��زة واألراض��ي احملتلة. فقد 
أعل��ن استش��هاد فلس��طيني يدعى غ��ازي محمد 
أب��و مصطفى يبلغ من العم��ر )43 عاماً(، بعد ان 
أصيب برأس��ه برصاص اجليش اإلسرائيلي في 
مواجه��ات ب��ن متظاهرين واجليش ش��رق خان 
يون��س، جن��وب قط��اع غزة، بحس��ب م��ا أعلنت 

وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة.
الصح��ة  وزارة  بلس��ان  الناط��ق  وأعل��ن 
طف��ل  »استش��هاد  الق��درة  أش��رف  الفلس��طينية 
الرابعة عشر جراء اصابته في الرأس شرق رفح 
ويجري التعرف إلى هويته«، فيما أكد الحقاً وفاة 
الطف��ل مجدي رم��زي كمال الس��طري )14 عاماً( 

الذي كان قد أصيب شرق رفح.
وأش��ار ال��ى أن مجم��ل اإلصابات ف��ي قطاع 
راوح  اللحظ��ة،  حت��ى  إصاب��ة   335 بل��غ  غ��زة 
معظمه��ا ب��ن الطفيف��ة واملتوس��طة، بينه��ا 11 
حالة خطيرة.  بينما أفاد بوصول 22 مصاباً الى 
املستشفى االندونيسي اثر اصابتهم شرق مخيم 
جباليا لالجئن وسط القطاع. وأفيد عن إصابات 
أخرى في صفوف الفلسطينين، جراء الرصاص 

ووسائل تفريق املتظاهرين.
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األمم المتحدة: 
ح الحوثيين إيران تسلِّ

أن  املتح��دة  ل��ألمم  تقري��ر  كش��ف 
املتمردي��ن احلوثي��ن ال يزال��ون يتزودون 
صواري��خ باليس��تية وطائ��رات ب��ال طيار 
لألس��لحة  مماثل��ة«  خصائ��ص  »ذات 

املصنعة في إيران.  
وفي ه��ذا التقرير الس��ري املق��ّدم الى 
مجل��س األم��ن، تق��ول جلن��ة خب��راء إنها 
»تواصل االعتقاد« أن صواريخ باليستية 
قصي��رة امل��دى، وكذلك أس��لحة أخرى، قد 
أرس��لت من إي��ران إل��ى اليمن بع��د فرض 

احلظر على األسلحة عام 2015.
وج��اء في التقرير ال��ذي يقع في 125 
صفحة، أن أس��لحة استخدمها احلوثيون 
وأجن��ز حتليله��ا أخي��راً - مب��ا ف��ي ذل��ك 
صواري��خ وطائ��رات ب��ال طي��ار - »ُتظه��ر 
خصائص مماثلة ألنظمة أس��لحة معروف 
أنه��ا ُتصن��ع ف��ي اجلمهوري��ة اإلس��المية 

اإليرانية«.

واشنطن: ُعمان شريك 
أمني إقليمي حيوي

أكدت الواليات املتح��دة األميركية أن 
السلطنة ش��ريك أمني إقليمي حيوي، وأن 
العالقات الثنائية بينهما جيدة وتاريخية 

على مختلف األصعدة.
جاء ذلك على لس��ان املتحدثة باس��م 
وزارة الدفاع األميركية دانا دبليو، مشيرة 
إل��ى أن يوس��ف ب��ن عل��وي ب��ن عبدالل��ه 
الوزي��ر املس��ؤول عن الش��ؤون اخلارجية 
وجيم��س ماتيس وزي��ر الدف��اع األميركي 
ناقش��ا مجموعة واس��عة من قضايا األمن 
اإلقليمي، مب��ا في ذلك الص��راع في اليمن، 
وحرية املالحة، والتعاون املتعدد األطراف 

ملكافحة اإلرهاب. 
وبحس��ب املتحدث��ة فقد أك��د ماتيس 
أن الس��لطنة ش��ريك أمني إقليم��ي حيوي 
للواليات املتحدة، وقد مت استش��راف آفاق 

جديدة لتعزيز التعاون الثنائي الدفاعي.
 

موسكو: قوات األسد فقط 
واألولوية أمن »إسرائيل«

أن  إل��ى  أبي��ب  طمأن��ت موس��كو ت��ل 
ف��ي  الس��ورية  احل��دود  عل��ى  الس��يطرة 
اجل��والن س��تكون فق��ط جلي��ش النظ��ام 
أم��ن  ضم��ان  األولوي��ة  وأن  الس��وري 
»إس��رائيل«، وذلك حسب السفير الروسي 
لديها أناتولي فيكتوروف الذي قال إنه لن 
يكون هناك انتشار ألي تشكيالت أجنبية، 

وبخاصة إيرانية أو حليفة لها.
وأكد فيكتوروف في حديث إلى القناة 
العاش��رة للتلفزي��ون اإلس��رائيلي وج��ود 
اتفاق على عدم انتش��ار ق��وات على حدود 
إس��رائيل من اجلانب الس��وري غير قوات 
النظام قائ��الً: »اتفقنا على أّن على اجلانب 
اآلخ��ر م��ن احلدود ل��ن تكون هناك س��وى 

وحدات من اجليش السوري النظامي«.
وأض��اف الديبلوماس��ي الروس��ي أن 
»األولوي��ة ضم��ان أم��ن إس��رائيل، وه��ذا 
لي��س مجرد كالم بالنس��بة إلى السياس��ة 

اخلارجية الروسية«.
قائ��الً:  الروس��ي  املس��ؤول  وأض��اف 
»يج��ب أال تك��ون هناك قوات غير س��ورية 
في املنطقة اجلنوبي��ة خلفض التصعيد«، 
لكن��ه اعتبر طلب إس��رائيل س��حب القوات 
اإليرانية من جميع األراضي السورية غير 

واقعي في الظروف احلالية.

تركيا: رفض رفع اإلقامة 
الجبرية عن القس األميركي

    رفضت محكم��ة تركية، رفع اإلقامة 
ان��درو  األميرك��ي  الق��س  ع��ن  اجلبري��ة 
»إرهابي��ة«  بأنش��طة  املته��م  برانس��ون 

و»التجسس«.
وكان محام��ي القس برانس��ون طلب 
اإلفراج عن األخير والس��ماح ل��ه مبغادرة 
األراض��ي التركي��ة، لكن محكم��ة في ازمير 
)غ��رب( رفضت هذا الطلب بحس��ب وكالة 

انباء »األناضول« احلكومية.
ووضع القس برانسون قد في اإلقامة 
اجلبري��ة، بعدم��ا أمض��ى أكث��ر م��ن ع��ام 
ونص��ف عام، في التوقيف االحتياطي، إثر 
اعتقاله في تش��رين األول 2016، في إطار 
عملي��ة تطهير بدأته��ا أنقرة بع��د محاولة 

االنقالب في متوز من العام نفسه.
وتتهمه السلطات التركية بأنه حترك 
ملصلح��ة ش��بكة الداعي��ة فتح الل��ه غولن 
الذي تتهمه أنقرة بتدبير محاولة االنقالب، 

وأيضاً ملصلحة املتمردين األكراد.

إهمال جنود إسرائيليين 
يكشف أسرار أحدث األسلحة

أكدت وس��ائل إعالم عبري��ة أن جنوداً 
في اجلي��ش اإلس��رائيلي ارتكب��وا مخالفة 
جس��يمة بنش��رهم على اإلنترن��ت، صوراً 
تكش��ف تفاصي��ل حساس��ة ح��ول أحدث 

األسلحة التي ميلكها اجليش.
ونقلت قناة »حاداشوت« عن التقرير 
أن إح��دى تل��ك الص��ور تظه��ر مقاتل��ة من 
اجلي��ل اخلام��س »F - 35« داخ��ل مخب��أ 
حتت األرض محصن في قاعدة »نفاطيم« 

اجلوية.
وأوضحت القناة أن الصورة املذكورة 
تكش��ف الس��تار عن األس��لحة التي تتزود 
بها املقاتلة، وتشير إلى أن مسؤوالً أجنبياً 
كان على متنها، الفتة إلى أن قيادة اجليش 
ألح��دث  ص��ور  نش��ر  متن��ع  اإلس��رائيلي 
مقاتالتها، لتفادي تس��ريب تفاصيل مهمة 

حول أسلحتها وقدراتها القتالية.

»إسرائيل« تسجن شاعرة 
فلسطينية بسبب قصيدة    

بس��جن  إس��رائيلية،  محكم��ة  أم��رت 
ش��اعرة م��ن عرب ال���48، خمس��ة أش��هر 
بتهم��ة التحري��ض عل��ى اإلرهاب بس��بب 
مواق��ع  عل��ى  له��ا  وتصريح��ات  قصي��دة 
التواص��ل االجتماع��ي أثن��اء موج��ة م��ن 

هجمات الفلسطينين في الشوارع.
ونشرت الش��اعرة دارين طاطور )36 
عاماً( تس��جيالً مصوراً على »فايس��بوك« 
تلق��ي  وه��ي  في��ه  ظه��رت  و»يوتي��وب« 
قاومه��م«  ش��عبي  ي��ا  »ق��اوم  قصيدته��ا 
لفلس��طينين  للقط��ات  صوتي��ة  كخلفي��ة 
ملثمن يلقون احلجارة وك��رات النار على 

اجلنود اإلسرائيلين.
ونشرت الشاعرة القصيدة في تشرين 
فلس��طينية  موج��ة  وس��ط   ،2015 األول 
من عملي��ات الطعن وإط��الق النار ودهس 
اإلسرائيلين. واعتقلتها السلطات بعد ذلك 
بأي��ام. وقال ممثل��و االدعاء إن ما نش��رته 
عل��ى مواق��ع التواص��ل االجتماع��ي ميثل 

حتريضاً على العنف. ونفت هي ذلك.

هل تستطيع االبتعاد عن 
وسائل التواصل االجتماعي؟

تنظم اجلمعية امللكية للصحة العامة 
ف��ي بريطاني��ا لتش��جيع مدمن��ي مواق��ع 
»اس��تعادة  عل��ى  االجتماع��ي  التواص��ل 
الس��يطرة« م��ن خ��الل التوق��ف الت��ام عن 

تصفح هذه املواقع على مدار شهر كامل.
وتس��تهدف حملة »أيلول بال تصفح« 
في األس��اس مستخدمي منصات فيسبوك 

وإنستغرام وتويتر وسناب تشات.
وتعتق��د اجلمعي��ة أن االبتع��اد ع��ن 
املنص��ات االجتماعي��ة ميك��ن أن يس��اهم 

ف��ي احلد م��ن األرق، ويس��اعد ف��ي تعزيز 
العالقات االجتماعية، والصحة العامة.

امللكي��ة  للجمعي��ة  بح��ث  وتوص��ل 
للصحة العامة إلى أن نصف املستخدمن 
و34   18 ب��ن  أعماره��م  تت��راوح  الذي��ن 
يعتقدون أن »االمتناع فجأة« عن استخدام 
الشبكات االجتماعية لشهر سيكون له آثار 
إيجابية على النوم والعالقات االجتماعية 
احلقيق��ة. كما يعتقد قرابة 47 في املئة من 
املس��تطلعة آراؤه��م أن االبتع��اد عن هذه 
املنص��ات س��يكون مفيداً للصح��ة العقلية 

بصورة عامة.

بريطانيا تناشد فرنسا وألمانيا 
تسهيل »طالق براغماتي«

طال��ب وزي��ر اخلارجي��ة البريطاني 
جيرميي هانت، فرنسا وأملانيا بالضغط 
على مفاوضي االحتاد األوروبي للتوصل 
إلى »نتيجة معقول��ة« حملادثات خروج 
اململك��ة املتح��دة م��ن االحت��اد األوروبي 
أوروب��ا  أن  م��ن  مح��ذراً  )بريكزي��ت(، 

ستعاني أيضاً »إذا أخفق هذا املسار«.
كالم هان��ت َورد بع��د لقائ��ه نظيره 
ف��ي  لودري��ان  إي��ف  ج��ان  الفرنس��ي 
باريس، إذ نقلت عن��ه صحيفة »إيفنينغ 
س��تاندارد« قوله: »على فرنس��ا وأملانيا 
املفوضي��ة  إل��ى  قوي��ة  رس��الة  توجي��ه 
األوروبي��ة، مفاده��ا أن علين��ا التفاوض 
عل��ى ط��الق براغمات��ي وواقع��ي يحمي 
الوظائف عل��ى اجلانب��ن، ألن فقدان أي 
وظيفة في اململكة املتح��دة، يعني فقدان 
وظائ��ف في أوروب��ا أيض��اً، إذا لم ينجح 

بريكزيت«.
ويس��عى هان��ت، م��ن الص��ن إل��ى 
خط��ة  تس��ويق  إل��ى  والنمس��ا،  فرنس��ا 
حكومت��ه للخ��روج م��ن االحتاد، وس��ط 
خالفات داخلية وانقسام حاد لدى الرأي 
العام، وزي��ادة املخاوف في س��وق املال 
من تأثير س��لبي ملغادرة التكتل من دون 
اتف��اق، فيما بدأت مص��ارف كبرى تتخذ 
إج��راءات لتفادي خس��ائر، عبر نقل جزء 

من عملياتها إلى اخلارج.

إيران: صدمة انهيار الريال 
تحّرك الشارع

ش��هدت طهران ومدن إيرانية أخرى 
تظاهرات، احتجاجاً عل��ى انهيار الريال 

وتدهور الوضع املعيشي. 
وواصل الريال هبوطه الس��ريع في 
مقابل الدوالر في الس��وق السوداء، علماً 
انه خس��ر 18 ف��ي املئة م��ن قيمته خالل 
يوم��ن، ونحو ثلثيها منذ مطلع الس��نة. 
تزامن ذلك مع نش��ر السلطات تعزيزات 
أمني��ة، وم��ع معلوم��ات ع��ن تطويقه��ا 
الب��ازار ف��ي طه��ران، لف��ّض جتمّع��ات 
وتظاه��رات في العاصم��ة ومدن أخرى، 
بينه��ا أصفهان وكرج ورش��ت وش��يراز 

وتبريز وزجنان.
ُبثت  وأف��ادت تس��جيالت مص��ّورة 
عل��ى مواق��ع للتواص��ل االجتماعي بأن 
انهي��ار  عل��ى  يحتج��ون  املتظاهري��ن 
الريال وارتفاع أس��عار األغذية والس��لع 
األساس��ية وانقط��اع للتي��ار الكهربائي. 
وهت��ف متظاهرون ف��ي أصفهان »ال غزة 
وال لبنان، حيات��ي فداء إليران« و»املوت 
للديكتاتور« و»املوت لألسعار املرتفعة« 
و»املوت للبطال��ة« و»أيها اإلصالحيون 

واألصوليون، اللعبة انتهت«. 

لقطات سريعة

عودة إرهاب داعش في العراق: 
قتل وسرقة دماء وأموال

بغداد �� علي احلسيني
ترصد تقارير اس��تخبارية عراقية في بغداد تصعي��داً واضحاً في العمليات 
اإلرهابي��ة لتنظي��م »داع��ش« في مدن ش��مال وغ��رب البالد، ليس على مس��توى 
املدني��ن الرافضن ل��ه أو قوات األمن فحس��ب، بل إنها وصلت إلى اس��تهداف كل 
أش��كال البنى التحتية في املناطق احملررة، مثل محطات املاء والكهرباء وأنابيب 
الغ��از والنف��ط واحلقول النفطي��ة، وحتى صهاري��ج نقلها، باإلضاف��ة إلى تهديد 

الشركات احمللية الراغبة بالعمل في تلك املناطق.
عس��كرية  عراقي��ة  قي��ادات  تصف��ه  أس��لوباً  »داع��ش«  عملي��ات  وتتخ��ذ 
ب�»العصاباتية«، مبعنى أنها تض��رب وتهرب، وهي تتخذ من مناطق صحراوية 
مقرات له��ا، أو تتخفى خالل تنفيذ هجماتها حتت عناوين عدة وأس��ماء مختلفة. 
وعل��ى الرغم من التعاون الواضح والكبير بن س��كان املدن احملررة وقوات األمن 
للخ��الص م��ن بقايا »داع��ش«، إال أن التنظيم م��ا زال فاعالً بش��كل واضح، إذ قام 
عناصر من التنظيم، األسبوع املاضي، بقتل رجل وثالثة من أوالده بعد اقتحامهم 
ملنزل��ه ف��ي بل��دة جنوب غ��رب كركوك، وترك��وا فقط زوجت��ه وابنته بعد س��رقة 
ممتلكاتهم وس��يارتهم، وذلك بعد يوم من هجوم مماثل على س��يارة تقل عدداً من 

الرجال ينتمون إلى قبيلة شّمر قرب املوصل، وتصفيتهم جميعاً.
ووفقاً ملسؤول عراقي بارز في وكالة االستخبارات التابعة لوزارة الداخلية، 
حت��دث من مكتبه في بغداد، فإن »إرهابيي داعش ش��نوا أكث��ر من ثالثن هجوماً 
خ��الل أق��ل م��ن أربعة أس��ابيع في مدن ش��مال وغرب الع��راق، طاول��ت مدنين، 
غالبيته��م قبليون مت اعتبارهم كفرة ومرتدين بس��بب تعاونهم مع قوات األمن«. 
وأضاف: »جرى قتلهم وس��رقة أمواله��م. إن التنظيم لم يعد مجرد تنظيم إرهابي 
للقتل، بل حتّول إلى عصابة للس��رقة في العراق«، الفتاً إلى أن »نحو 20 هجوماً 
آخر اس��تهدف بن��ى حتتية في مناطق مختلف��ة، كما أن هناك س��بعة بالغات من 
شركات قالت إنها تعرضت للتهديد من إرهابين بقتلهم إذا عادوا للعمل، وآخرين 
قالوا إنهم تعرضوا لالبتزاز، وطلب مجهولون منهم املال لقاء السماح لهم بالعمل 

في مناطق محررة«.
ول��م تس��تطع الق��وات العراقية حت��ى اليوم القض��اء على جي��وب ومخابئ 
»داعش« التي متنحه القدرة على التحرك وتنفيذ هجماته. وقال محافظ كركوك، 
راكان اجلب��وري، إّن »القوات العراقية حققت جناحات في احملافظة، ومتكنت من 
طرد مسلحي داعش من العديد من املناطق«، مشيراً إلى أّنه »رغم هذه النجاحات 
العس��كرية إال أّن الق��وات العراقية لم تصل بعد إلى العديد م��ن املخابئ والنقاط 
التي يس��يطر عليها التنظيم في كركوك لتطهيرها«. يشار إلى أّن املناطق احملررة 
ف��ي العراق لم تش��هد حت��ى اآلن اس��تقراراً كامالً، فبن اس��تهدافها م��ن قبل بقايا 

التنظيم ونقص اخلدمات يعاني أهلها الكثير. 
وق��ال عضو حتالف الق��رار العراقي، عماد العبيدي، إّن »احلكومة مس��ؤولة 
ع��ن وضع سياس��ة واضحة املعال��م لتحركاته��ا على كاف��ة املس��تويات، ومنها 
التح��ركات األمنية«، مبيناً أّن »عدم وضوح الرؤيا بش��أن مطاردة جيوب داعش 
والقضاء عليه��ا يقلق العراقين، وقد كلفهم الكثي��ر«. ودعا احلكومة إلى »حتديد 
س��قف زمني واض��ح ومحدد إلنهاء هذا امللف، وعدم ترك��ه مفتوحاً من دون خطة 
واضح��ة أو زم��ن محدد«، مبين��اً أّن »من غير املعق��ول أن تكون الق��وات العراقية 
قادرة على حترير البالد في وقت ال تس��تطيع فيه حتديد فترة زمنية للقضاء على 
بقايا التنظيم«. وأوضح اخلبير في ش��ؤون اجلماع��ات اإلرهابية، اللواء املتقاعد 
حمي��د الدليمي، أن »الصفحة احلالية م��ن عمليات داعش ميكن اعتبارها األخيرة 
لعدة أسباب، بينها أن ماكينة التجنيد لدى داعش مشلولة متاماً ولم يعد خطابه 
يؤثر بأحد، لذا فإنه لن يكون من الس��هولة تعويض من يقتل من أفراده. والسبب 
الثاني أنهم محاصرون في مناطق ضيقة والقوات العراقية مس��تمرة في عمليات 

التمشيط اليومية.{

أفاد مراس��لون ب��أن وفداً من حرك��ة املقاومة اإلس��المية )حم��اس( غادر يوم 
االثن��ن قطاع غ��زة متوجهاً إل��ى العاصمة املصري��ة القاهرة، للقاء وف��د من حركة 
التحرير الوطني الفلسطيني )فتح(. ومن املقرر أن يبحث اجلانبان ملف املصاحلة 

الفلسطينية.
وأك��د الناط��ق باس��م حركة حماس ف��وزي بره��وم أن الهدف من زي��ارة الوفد 
للقاه��رة يتمثل في »التش��اور ح��ول التطورات اجلارية في الش��أن الفلس��طيني«. 
ونقل��ت وكالة األنب��اء األملانية أن وفد حركة حماس س��يلتقي مس��ؤولن في جهاز 

املخابرات املصرية.
وفي وقت س��ابق، وصل وفد من حركة فتح إلى القاهرة لبحث ملف املصاحلة 
الفلس��طينية. وقال محمود العالول نائب رئيس حركة فتح إن اجلهود اجلارية في 
القاه��رة من أجل إجن��از املصاحلة تهدف إل��ى حتريك املياه الراك��دة وإخراجها من 

حالة اجلمود.
وكان الرئيس الفلس��طيني محمود عباس الذي يتزعم حركة فتح قد أعلن يوم 
الس��بت أن وفداً من احلركة س��يتوجه إلى القاهرة لنقل موقفها من األفكار املصرية 
للمصاحل��ة. وتعه��د عب��اس ب��أن الش��هرين املقبلن سيش��هدان ق��رارات مصيرية 
بش��أن العدي��د من القضاي��ا املتعلق��ة بالقضية الفلس��طينية ومح��اوالت تصفيتها 
عب��ر اخلطوات األميركية األخيرة واملمارس��ات اإلس��رائيلية اليومية. وقال الرئيس 

الفلسطيني: »نحن ثابتون على املوقف الذي اتخذناه بشأن املصاحلة«.
وكان��ت فتح وحم��اس وقعتا في 12 تش��رين األول املاضي اتفاق��اً في القاهرة 

للمصاحلة يقضي بتمكن احلكومة الفلسطينية من إدارة شؤون غزة كما الضفة.

فتح وحماس تنشدان المصالحة
في القاهرة
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ترامب وإحياء االستثناء األميركي في بناء الدولة الحديثة
أعاد اجلدل الدائر بشأن ما جرى في قمة هلسنكي 
بن الرئيس��ن، األميرك��ي دونالد ترامب والروس��ي 
فالدميير بوتن، تسليط الضوء على مفهومي »فقط 
Only in America و»االس��تثناء  أمي��ركا«  ف��ي 
American Exceptionalism على  األميركي« 

نطاق واسع.
وتاريخي��اً ارتبطت »فق��ط في أمي��ركا« تقليدياً 
بظاهرتن، طبيعة النظام السياسي املختلفة عن كل 
الدميقراطيات في العالم، وإمكانية حتقيق األحالم. 
في أميركا فقط، يستطيع أن يصل مرشح رئاسي إلى 
احلكم حتى حال ع��دم حصوله على أغلبية أصوات 
الناخب��ن، وقد ح��دث ذلك مع مرش��َحن جمهوريَّن 
وصال إلى البيت األبيض، فجورج بوش االبن حصل 
على أص��وات تقل عم��ا حصل علي��ه الدميقراطي آل 
غ��ور بنص��ف مليون صوت ف��ي انتخاب��ات 2000، 
وتكرر الس��يناريو مع ترامب الذي حصلت منافسته 
اخلاسرة، هيالري كلينتون، على 2.5 مليون صوت 
أكثر منه. يس��مح نظام املجم��ع االنتخابي املتبع في 

أمي��ركا بذلك، وال يحدث مثله في أي نظام سياس��ي 
آخر.

وارتب��ط ثاني هذه املظاهر بالقدرة على حتقيق 
احللم لكل من تطأ أقدامه األراضي األميركية. وبرزت 
ه��ذه الظاه��رة في العق��ود األخي��رة، م��ع احتضان 
الواليات املتحدة مالين من طالب الدراس��ات العليا 
األجان��ب )ف��ي التكنولوجي��ا والهندس��ة والكيمياء 
والفيزياء والبيولوجيا  والرياضيات( وعدم رغبتهم 
في العودة إلى أوطانهم بعد انتهاء الدراسة، لتحقيق 
حلمهم في أميركا. وس��يمثل انتهاء هذا الس��يناريو، 
حال حدوثه، انتهاء فك��رة »احللم األميركي« ملالين 
من أنبغ البش��ر، وأكثره��م قدرة عل��ى واإلبداع. وما 
زالت عبارة »فقط في أميركا« ترن في أذن صاحبها، 
مذّك��رة إي��اه أو إياها بأن��ه ميكن حتقي��ق احللم في 
أمي��ركا فقط. ويعتق��د كثيرون أن سياس��ات ترامب 
املتشّددة جتاه الهجرة تهدد جذب العقول للبقاء في 

الواليات املتحدة.
أما عبارة »االس��تثناء األميركي«، التي ابتكرها 

املفك��ر الفرنس��ي ألكي��س دي توكفيل، ال��ذي رأى أن 
الوالي��ات املتحدة مختلف��ة عن بقية ال��دول، ولديها 
مهم��ة عاملية محّددة لنش��ر احلري��ة والدميقراطية. 
واس��تخدم الكات��ب ه��ذا التعبير أول مرة ف��ي كتابه 
»الدميقراطي��ة ف��ي أمي��ركا« الص��ادر ع��ام 1839، 
وحتّول ه��ذا التعبير م��ع الوقت، ليصب��ح جزءاً من 
األساطير اجلمعية التي تشكل جزءاً مهماً من الوعي 
والالوعي عند األميركين. وتعتقد املدرس��ة الفكرية 
األميركي��ة أن أمي��ركا، الفك��رة واحلدوت��ة، عظيم��ة 
بطبيعتها. ويدعم هذه املقولة إميان أغلب الساس��ة 
هنا بأن »العالم ينتظر من الواليات املتحدة أن تقود 
العال��م، وأن حتل مش��كالته. ول��ذا، عليه��ا أن متهد 
طريقه��ا لقيادة العالم ف��ي العقود املقبل��ة، وأن حل 
مش��كالت العالم يتطلب مؤهالت وإمكان��ات، ودوراً 
تس��تطيع أميركا فق��ط أن تقوم به«، طبق��اً للرئيس 
الس��ابق باراك أوباما الذي أضاف: »كل دول العالم 
تش��عر بالغيرة، وتتمنى أن تكون ف��ي مكانة أميركا 

وقوتها«.
وال يج��ادل أح��د ف��ي قي��ادة الوالي��ات املتحدة 
العال��م تكنولوجي��اً واقتصادي��اً ألس��باب مختلفة. 
نعم تختل��ف وتتغير طبيعة هذه القي��ادة، فأحياناً 
تش��اركها ق��وى أخ��رى، مث��ل أوروب��ا أو الص��ن أو 
أخ��رى يق��ل تأثيره��ا وتختف��ي  روس��يا، وأحيان��اً 
قوتها، مثلما هي احلال في أفغانس��تان. وفي أحيان 
ثالث��ة تكون قّوته��ا عرضة لقيود كبي��رة تقلص من 
تأثيراته��ا، كما هي احلال في أزمة كوريا الش��مالية. 
وعل��ى الرغ��م من الصع��ود الصيني الس��ريع، إال أن 
املدرس��ة الفكري��ة األميركي��ة تؤمن بأن زم��ن األفول 
األميرك��ي ال ي��زال بعي��داً، وتستش��هد في ذل��ك بأن 

العال��م، وأغل��ب س��كان األرض، يحي��ون بالصورة 
والطريقة التي يختارها العق��ل والذوق األميركيان، 
من خالل تطبيقات تكنولوجية متنوعة، من »آيفون« 
و»تويت��ر« وفيس��بوك« إل��ى »غوغل« و»أم��ازون«، 
وم��ن »مايكروس��وفت« و»أنس��تغرام« وص��والً إلى 

»يوتيوب«.
وعل��ى الرغم من متتع الواليات املتحدة بتاريخ 
قصي��ر ج��داً، طبق��اً ملعايير عم��ر األمم وال��دول، إذ ال 
يتع��دى 242 عام��اً، إال أنه��ا عرفت ثباتاً مؤسس��ياً 
ُيش��هد له، على الرغ��م من نقاط قص��ور هنا وهناك، 
وميث��ل ترامب خروجاً عن النس��ق العام السياس��ي 
األميركي... نع��م، زلزلت تصريحات الرئيس ترامب 
ف��ي قمة هلس��نكي ثواب��ت السياس��ة األميركية مرة 
أخرى، إال أن ه��ذا الزلزال )لم تتوق��ف توابعه بعد( 
يختلف عما س��بقه، حيث صدرت هذه التصريحات 
عن ترامب، وهو خارج األراضي األميركية، في أثناء 
وقوف��ه بج��وار الرئيس الروس��ي فالدميي��ر بوتن، 
وأنها ارتبطت باألس��اس بإهانة أجهزة استخبارات 

بالده التي يعد هو شخصياً رئيسها الفعلي. 
فقط في أميركا، ميك��ن الرئيس أن يقف اخلصم 
الرئيس��ي لب��الده ويدعم��ه، ويش��ّكك ف��ي مصداقية 
أجه��زة االس��تخبارات. وفق��ط ف��ي أمي��ركا ميكن أن 
يصف برملاني، مثل السيناتور جون ماكن، ما حدث 
بأنه »أسوأ حلظات الرئاسة في التاريخ األميركي«. 
وفقط فيها ميكن ملدير سابق ألهم وكالة استخبارية 
)س��ي آي أي��ه(، ج��ون برن��ان، أن يصف م��ا قام به 

ترامب في هلسنكي بأنه »ليس أقّل من خيانة«.
في الوق��ت نفس��ه، يظه��ر االس��تثناء األميركي 
أن تيارات واس��عة مؤي��دة لترامب لم يهت��ز إميانها 
ب��ه ومب��ا يفعله، إذ تعتق��د أن كل ما أُثير بش��أن قمة 
هلس��نكي يرتبط بصراع ترامب مع الدولة العميقة، 
خرج��ت  موس��كو.  م��ع  واش��نطن  بص��راع  ولي��س 
تي��ارات وأصوات مؤي��دة له، وملا قام ب��ه، بداية من 
لقائ��ه الرئيس الروس��ي، ونهاي��ة بانتق��اده أجهزة 
اس��تخبارات بالده. وتعتقد هذه التيارات أن ترامب 

حقق انتصاراً كبيراً في هلسنكي.{

بقلم: محمد املنشاوي

يكون هذا السياس��ي املؤيد بق��وة لالحتاد األوروبي 
أحد روادها.

كما يب��دو الش��عبويون على اليم��ن -بصفتهم 
مبناص��رة  ش��غوفن  ألوروب��ا-  معادي��ن  قومي��ن 
بعضه��م بعض��اً عل��ى املس��توى األوروب��ي؛ حي��ث 
يس��تفيدون من برامجهم احلزبية املش��تركة بش��أن 
معظ��م القضايا، خاص��ة الهجرة والهوي��ة الثقافية 

والتجارة.
وف��ي املقاب��ل؛ جند أن مث��ل ه��ذا التجانس أكثر 
صعوب��ة في معس��كر اليس��ار املتطرف )عل��ى األقل 
ب�فرنس��ا(، ال��ذي درج عل��ى خل��ط اآلراء التحرري��ة 
بش��أن الهج��رة بسياس��ات احلماي��ة االقتصادي��ة، 
التي تبدو شبيهة بالسياس��ات التي يتبناها اليمن 

الشعبوي.
ال ش��ك ف��ي أن أح��زاب مي��ن ويس��ار الوس��ط 
س��تحاول اس��تعادة وضعها، بعد أن فقدت شريحة 
كبيرة من الناخبن خالل السنوات اخلمس املاضية؛ 
وال سيما في إسبانيا وإيطاليا وفرنسا، وبدرجة أقل 
في أملانيا. وتكمن مشكلة هذه األحزاب في أنها تبدو 
عتيق��ة وغير مناس��بة للعص��ر في نظ��ر كثيرين من 

الناخبن الشباب، بغض النظر عن أعمار قادتها.
ولك��ي حتق��ق ه��ذه األح��زاب النج��اح؛ ينبغي 
له��ا أن تقدم برنامج��اً جديداً وملِهم��اً يعالج قضايا 
اليوم بصورة مْقنعة، مع مقارعة القوى السياس��ية 

اجلديدة ومزاحمتها.
الق��وى السياس��ية اجلدي��دة ف��ي  لك��ن ميك��ن 
بع��ض احل��االت أن تس��توعب أحزاب مين ويس��ار 
الوس��ط. ففي فرنسا مثالً؛ يس��تطيع حزب ماكرون 
أن يس��توعب ح��زب اجلمهورين املنتم��ي إلى مين 
الوس��ط، أو أن يتح��رك أكثر باجتاه اليس��ار بتبني 
برنامج للتضامن االجتماع��ي يواكب تدابير حترير 
الس��وق الت��ي اتخذها فعالً. ويتوق��ف األمر هنا على 
مدى تفكير قادة احلزب ف��ي ضمان نصر فوري ضد 

اجلمهورين واالشتراكين من يسار الوسط.
ورغ��م بقاء التفاصيل غامض��ة؛ يبدو مؤكداً أنه 
ستكون هناك إعادة هيكلة شاملة للمشهد السياسي 
األوروبي، الذي تش��كله بدرجة كبيرة املواقف جتاه 
أوروبا. وإذا س��اعدت انتخابات البرمل��ان األوروبي 
ف��ي دفع إعادة الهيكلة ُقُدماً؛ فق��د ينتهي هذا بإحراز 
خطوة كب��رى إلى اإلم��ام ملصلح��ة الدميقراطية في 

أوروبا.{

هل نتجه نحو أوروبا أكثر ديمقراطية بعد االنتخابات؟
قبل ع��ام؛ تنفس كثي��رون الصعداء بع��د الفوز 
احلاسم الذي حققه إميانويل ماكرون في انتخابات 
الرئاس��ة الفرنس��ية، متبوع��اً بنج��اح حزب��ه ف��ي 
االنتخابات التشريعية. وبدا ساعتها أن املّد املرتفع 

للشعبوية املتطرفة في الغرب قد انعكس وتراجع.
لكن تب��ّن أن األمر لي��س كذلك؛ بي��د أن الظهور 
ش��عبوية  أغلبي��ة  ذات  حلكوم��ة  بش��دة  املفاج��ئ 
ف��ي إيطالي��ا -التي هي عضو مؤس��س ف��ي االحتاد 

األوروبي- ال ُينبئ بالضرورة عن كارثة.
صحي��ح أن ق��وة الش��عبوين املتنامي��ة ته��دد 
أحزاب مين ويس��ار الوسط التقليدية، ما يجعل من 
الصعب للغاية إلدارة حكومية في مس��توى االحتاد 
األوروبي -بشكله احلالي- أن تؤدي وظيفتها. لكن 
ماذا لو ساعد النجاح االنتخابي املتواصل للحركات 
الش��عبوية ف��ي الدف��ع ُقُدم��اً بعملي��ة إع��ادة هيكلة 
سياس��ية أوس��ع مدى، تؤدي في النهاية إلى تقوية 

الدميقراطية األوروبية؟
تعزز جتربة ماكرون ذات��ه هذه القراءة؛ فهو لم 
يسبق له تولي منصب عن طريق االنتخاب، ومن ثم 
أنش��أ حزباً جديداً يتمركز حول نفس��ه، مع دعم من 
ناخبي كل من يس��ار ومين الوسط. ويبدو أنه أعاد 

هيكلة السياسة الفرنسية بهذه العملية.
وم��ن احملتم��ل أن تكش��ف انتخاب��ات البرمل��ان 
األوروبي -املزمعة الع��ام املقبل- املزيَد عن إمكانية 
وف��رص ح��دوث إع��ادة هيكل��ة سياس��ية عل��ى هذا 
النح��و؛ فلم يس��بق أن حاز البرمل��ان األوروبي نفس 
املؤسس��ات  تنال��ه  ال��ذي  االهتم��ام  م��ن  املس��توى 
األوروبية األخرى، مثل املفوضية أو املجلس أو حتى 

محكمة العدل.
ونادراً ما يتج��اوز نطاُق املناقش��ات البرملانية 
األوروبية حدوَد مدينتْي بروكس��ل أو ستراسبورغ، 
كم��ا درجت الع��ادة، عل��ى أن يكون إقب��ال الناخبن 

الختيار النواب وشغل مقاعد البرملان ضعيفاً.
ولطامل��ا اسُتش��هد مبث��ل ه��ذه احلقائ��ق إلقامة 
الدلي��ل عل��ى معان��اة االحت��اد األوروبي م��ن قصور 

دميقراط��ي، في ظل ع��دم انخراط املواطنن بش��كل 
كاٍف مع اإلدارة احلكومية على املستوى األوروبي.

لك��ن ه��ذه الدينامي��ات تغيرت بع��د أن ضربت 
االحتاد األوروبي سلس��لٌة من األزمات، كان تأثيرها 
أش��د م��ا يك��ون ف��ي اليون��ان وإيرلن��دا والبرتغ��ال 
وإسبانيا وإيطاليا. فقد وّلت عصور تقّبل األوروبين 
لالحت��اد األوروب��ي في ه��دوء ودون مناقش��ة، رغم 

بعض الشكاوى.
أم��ا اآلن، فقد أضحى االحت��اد األوروبي في قلب 
املناقشات السياسية احمللية، التي أصبحت تتضمن 
بشكل متزايد أسئلة وجودية عن بقاء منطقة اليورو 

واملشروع األوروبي بأكمله.
يعن��ي هذا أن املرش��حن ف��ي انتخاب��ات العام 
املقب��ل لن يكتف��وا -عل��ى األرج��ح- بالتركي��ز على 
القضاي��ا احمللية فقط. فمع ش��يء م��ن التركيز على 
القضاي��ا احمللي��ة؛ ُيتوق��ع أن تك��ون هن��اك أيض��اً 
مناقشات مس��تفيضة للمرة األولى بش��أن مستقبل 
أوروبا وسياس��اتها، خاصة في م��ا يتعلق مبناحي 
الهج��رة والدفاع واألمن والطاقة واملناخ، والعالقات 

مع القوى الكبرى مثل الواليات املتحدة وروسيا.
ال��دول  ف��ي النهاي��ة، ورغ��م االختالف��ات ب��ن 
األوروبية؛ فإن كل واحدة منها جتابه حالياً مس��ألة 
الق��در الذي تريده من أوروبا، وإل��ى أي مدى ينبغي 
أن تنفتح على ص��ور العوملة اجلديدة املعتمدة على 
التكنولوجي��ا وتتفاءل به��ا، إضافة إل��ى القدر الذي 

يالئمها من التضامن االجتماعي.
وُيس��تبعد أن تلت��زم ه��ذه املناقش��ات -وكذلك 
البرمل��ان األوروب��ي الذي س��ينتخب الع��ام املقبل- 
باخلط��وط احلزبية املعياري��ة؛ فااللتزام بالتكتالت 
السياس��ية التقليدية في النهاي��ة أمر صعب للغاية 
ه��ذه األيام، وأوض��ح مثال على ذلك ح��زب ماكرون 
)اجلمهورية إلى األمام( الذي ال تناس��به بش��كل تاّم 
الفئ��ات األيديولوجي��ة التقليدية، ومن ثم فقد نش��ر 

ماكرون مجّسات لتأسيس حزب لعموم أوروبا.
ورغم أن السياس��ات فوق الوطني��ة في أوروبا 
تظ��ل منطقة مجهول��ة التضاريس؛ فم��ن املنطقي أن 

بقلم: كمال درويش
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اإلسالمّيون في المغرب
ومخاض ما بعد المشاركة

م��ن  دقيق��ة  مرحل��ة  املغ��رب  إس��الميو  يعي��ش 
عمره��م احلرك��ي والسياس��ي، فالتوحي��د واإلصالح 
الت��ي تعتب��ر احلرك��ة الدعوي��ة األم، تعق��د مؤمترها 
الس��ادس ف��ي بداي��ة ش��هر آب بره��ان إع��ادة حتين 
أوراقها التأسيسية )امليثاق(، وتقييم طبيعة العالقة 
بن الدعوي والسياس��ي، فضالً ع��ن حتديد أولويات 
املرحلة القادمة. أما ح��زب العدالة والتنمية، فيعيش 
على إيقاع حوار داخل��ي ممتد اجلوالت، للتوافق على 
ج��واب سياس��ي جماع��ي للمرحل��ة، بع��د أن أدخلته 
ظ��روف تش��كيل حكوم��ة س��عد الدي��ن العثماني في 
تباين��ات حادة، واصطفاف غير مس��بوق على  خلفية 
االختالف في قراءة اللحظة السياسية وطبيعة اخلط 

والتموقع السياسي املطلوب.
ق��د يبدو ف��ي الظاه��ر التباي��ن بن اس��تحقاقات 
احلرك��ة واحل��زب، وأن كالً منهما ينش��غل بأس��ئلته 
اخلاص��ة، لكن في اجلوهر،  يبقى التحدي األكبر الذي 
يواجه اإلس��المين املغاربة، الدعوّي��ن أو احلركين، 
هو إعادة تعريف الهوية احلركية والسياس��ية ورسم 
ال��دور، في ظل ش��روط م��ا بعد املش��اركة ف��ي  مربع 

احلكم.
يب��دو وضوح ه��ذا التحدي ل��دى الفاعل احلزبي 
أكث��ر، فحزب العدالة والتنمية الذي دخل حلد اآلن في 
جولتن للحوار، متحورت األولى حول قراءة السياق 
الدولي واإلقليمي وانعكاساتهما على مسار الدمقرطة 
في املغرب وعلى وضعية اإلس��المين فيه، والثانية، 
حول قواعد املنهج وخصوصيات اخلطاب السياسي، 
ه��ذا احل��زب، يعيش على إيقاع س��ؤال تط��ّور الهوية 

السياسية، وليس حتول الهوية املرجعية.
نعم، ثم��ة من يح��اول أن يعتم املش��هد، ويصّور 
اخلالف كما ل��و كان خالفاً حول متثل قواعد املنهج أو 

انزياح��اً عن ثوابت اخلطاب، لك��ن في احملصلة، مهما 
مت االجته��اد في إب��راز الثوابت األصولي��ة واملنهجية  
واخلطابية لدى حزب العدال��ة والتنمية، فإن ذلك لن 
يجيب عن سؤال تطور الهوية السياسية، وما إذا كان 
حزب العدالة والتنمية اليوم، حزب احلركة اإلسالمية 
املنش��غلة برهان حتصن املكتسبات وتأمن املشروع 
وتوفي��ر بعض ش��روط انس��يابه وتوس��عه، أو حزباً 
جتاوز  هموم وانشغاالت احلركة اإلسالمية، وأصبح 
حالة إصالحية مفتوحة في املجتمع، منش��غالً برهان 

الدمقرطة وخوض متطلبات اإلصالح السياسي.
س��ؤال تطّور الهوية السياس��ية حل��زب العدالة 
والتنمية هو الذي يبرر اليوم كل اخلالفات الناش��ئة، 
س��واء في بنية قيادته أو داخل النخب التي تتعايش 
ضمن��ه، أم��ا م��ا يرتب��ط بقضاي��ا املرجعي��ة والهوية 
وأس��ئلة العالقة بن الدعوي والسياسي، فهي قضايا 
ال يستطيع املركزون عليها أن يضيفوا شيئاً عما استقر 
من الكسب والتراكم الذي استوعبته أطروحة النضال 
الدميقراطي وأطروحة الش��راكة، وأن أقصى ما ميكن 
لهذه املقارب��ة أن تقدمه أن تس��تعن بجزء من تاريخ 
احل��زب ومواقفه إلس��ناد النزعة احملافظ��ة، والتركيز 
االنتقائي عل��ى بعض مفردات املنه��ج، وبالتحديد ما 
يتعلق بالتدرج، والتوافق، واإلصالح التراكمي، وفقه 
ترجيح املصالح واملفاسد، وفقه مراتب األعمال، وفقه 
األولويات، وغيرها من املفردات املنهجية واألصولية، 
التي صارت ملكاً وسالحا للجميع في معركة احلجاج 

الفكري والسياسي.
ف��ي  تب��دو  الت��ي  واإلص��الح  التوحي��د  حرك��ة   
الظاهر محافظة عل��ى أولوياتها القدمي��ة املتمثلة في 

اإلص��الح  ف��ي  »املس��اهمة 
وترش��يد التدي��ن«، حتاول 
اليوم أن تغط��ي على أزمة 
تراجع دورها التدافعي في 
املجتم��ع، برهانات جتديد 
تقيي��م  وإع��ادة  األوراق، 
عالقته��ا باحلزب في ضوء 
خالفات املرحلة، وتقديرها 
للدور الذي ميك��ن أن تقوم 
ب��ه للتدخل ملعاجلة بعض 
الت��ي  القيمي��ة  الظواه��ر 
ظهرت في س��لوك أعضائها 
املنتس��بن حل��زب العدالة 

والتنمية.
 املؤش��رات الت��ي برزت خ��الل أربع س��نوات من 
والي��ة قيادته��ا الت��ي س��تنتهي م��ع انعق��اد املؤمت��ر 
الس��ادس ف��ي  األس��بوع األول م��ن آب، غي��ر كافي��ة 
للحكم على جّدية الديناميات الداخلية التي تعيش��ها 
احلركة، ففضالً عن انكفائه��ا على الوظائف التقليدية 
التي رسمتها في السابق ورقة التخصصات )التربية 
والتكوي��ن والتنظي��م(، وفض��الً عن االس��تنزاف الذي 
عرفته بس��بب رحي��ل أغل��ب  قياداتها إل��ى احلزب أو 
التخصصات األخ��رى، فهي تعيش اليوم حالة جمود 
وتراج��ع غير مس��بوق ف��ي أدائها املجتمع��ي، وحتى 
رهاناته��ا اإلش��عاعية الس��ابقة، تراجع��ت أو فق��دت 
كثي��ر منه��ا مبرراته��ا املوضوعية. فقد توقف��ت أداتها 
اإلعالمية )جريدة التجديد( التي كانت متثل تعبيرها 
الق��وي ع��ن دوره��ا التدافعي ف��ي املجتم��ع، وتراجع 
بش��كل الفت أداء منظمتها الطالبي��ة )منظمة التجديد 
الطالب��ي(، ول��م يس��جل ف��ي خان��ة إنتاجه��ا الفكري 
ما يعك��س رهاناته��ا املجتمعية، وتعمق��ت فيها أزمة 
اخلل��ف القيادي، وض��اق أفق رهانها اإلش��عاعي ذي 
البعد الترشيدي والوس��طي، فالسلفية »التجديدية« 
املشرقية، التي راهنت حركة التوحيد واإلصالح على 
جتس��ير العالقة معها وترش��يدها، ذهب��ت في اجتاه 
معاكس، ومنتديات الوس��طية الت��ي انخرط جزء من 
قيادات احلركة في فعالياتها، صارت أش��به ما تكون 
بفرص س��ياحية من غير مردودية تذكر، فيما لم يثمر 
الرهان على غرب إفريقيا سوى عالقات محدودة األفق 

وغير قابلة لالمتداد في املكان وال في الفعالية.
في احملصلة، وفي اجلوهر، يعيش حزب العدالة 

والتنمي��ة، كم��ا حركة التوحي��د واإلص��الح، التحدي 
نفس��ه، أي إع��ادة تعري��ف الهوية والدور في س��ياق 
ما بعد املش��اركة. فال احلركة قادرة على أخذ مس��افة 
ع��ن احل��زب وجتذي��ر هويته��ا املدنية، وإعادة رس��م 
أدواره��ا مبعزل ع��ن الدور السياس��ي ال��ذي يقوم به 
ح��زب العدالة والتنمية، وال احلزب قادر على أن يعيد 
تركي��ب هويته السياس��ية بعيداً عن س��ؤال حتصن 
مكتس��بات احلركة في مجاالتها املختلف��ة. واملفارقة، 
أن��ه بدالً م��ن االنكباب عل��ى التفكير في ه��ذه املعادلة 
املعق��دة، تطرح عل��ى الطاولة مقارب��ات تزيد الوضع 
تعقيداً وس��وءاً، تش��ترك كلها في طل��ب دور احلركة، 
وال ت��درك أن احلرك��ة تعي��ش األزم��ة ذاته��ا، وأن حل 
األزمة في التنظيمن، يكمن في إعادة النظر في الهوية 
والدور، وليس في إعادة ترس��يم العالقة بن الدعوي 
والسياس��ي، بالنح��و ال��ذي تتمك��ن في��ه احلركة من 
املالحق��ات التربوي��ة والتنظيمي��ة، ورص��د الظواه��ر 
القيمية الس��لبية الت��ي ظهرت في ممارس��ات احلزب 

والتفكير في أجوبة تدخلية ملواجهتها.
نتيج��ة احل��وار الداخل��ي ف��ي احل��زب، ونتيجة 
املؤمت��ر الس��ادس للحرك��ة، ل��ن تكون��ا ف��ي التقدي��ر 
مختلفت��ن كثي��راً، فاحلرك��ة س��تواجه أزم��ة اخللف 
القي��ادي رمبا بخي��ار التجديد، واحلزب س��يربح في 
أحس��ن األح��وال بع��ض الوق��ت ف��ي تهدئ��ة الداخل، 
ويبق��ى الوضع اجلامد ألربع س��نوات قادمة، دون أن 
يك��ون للقيادة احلالية س��واء في احل��زب أو احلركة، 
اجل��رأة عل��ى اجل��واب ع��ن س��ؤال التح��دي املرتبط 
بإع��ادة تعري��ف الهوي��ة وال��دور في س��ياق م��ا بعد 

الشراكة مع احلكم.{

بقلم: بالل التليدي 

األمن القومي التركي: لغة التهديد األمريكية غير مقبولة.. وتسيء لعالقات البلدين
أكد مجلس األمن القومي التركي يوم االثنن، أن لغة 
التهديد التي استخدمتها الواليات املتحدة األمريكية ضد 
تركيا تس��يء إلى العالقات بن البلدين وال ميكن قبولها 

أبداً.
ج��اء ذلك في بي��ان أصدره املجلس عق��ب اجتماعه 
برئاس��ة الرئي��س رج��ب طي��ب أردوغ��ان، ف��ي املجم��ع 
أن  عل��ى  البي��ان  وش��دد  أنق��رة.  بالعاصم��ة  الرئاس��ي 
تصريح��ات وق��رارات الوالي��ات املتح��دة الت��ي تف��رض 
ش��روطاً تخال��ف االتفاقي��ات الدولي��ة بش��أن مش��اريع 
صناع��ات دفاعية التزم��ت تركيا مبس��ؤولياتها حولها، 
»من ش��أنها أن تلحق أضراراً ال ميكن تالفيها بالش��راكة 

االستراتيجية بن البلدين وعالقات الثقة«.
واخلمي��س املاضي، ق��ال الرئي��س األمريكي دونالد 
ترامب، في تغريدة عبر »تويت��ر«، إن »الواليات املتحدة 
س��تبدأ بف��رض عقوب��ات واس��عة ض��د تركيا«، بس��بب 
خض��وع القس األمريكي أندرو برانس��ون، للمحاكمة في 

تركيا بتهم التجسس ودعم اإلرهاب.
وقرر القضاء التركي األربعاء املاضي، فرض اإلقامة 
اجلبرية، عوضاً عن احلبس، على القس برانسون، الذي 
ُيحاكم بتهم التجس��س وارتكاب جرائم لصالح منظمتي 

»غولن« و»بي كا كا« اإلرهابيتن.
اتفاق منبج السورية

وف��ي ش��أن آخ��ر، أك��د البي��ان أن االتف��اق الذي مت 
التوص��ل إليه م��ع الوالي��ات املتحدة بخص��وص مدينة 

منبج الس��ورية، من شأنه أن يسهم بشكل هام في إيجاد 
حل للمسألة السورية.

وأردف: »وفي هذا اإلطار، مت تناول خارطة الطريق 
املتعلق��ة مبغ��ادرة تنظيم )ب��ي كا كا/ ب ي د- ي ب ك( 
ملنبج، ومراجعة التدابير التي من شأنها أن تسّرع عودة 
س��كان املنطق��ة ملنازله��م، م��ع االس��تعدادات اإلضافية 

اخلاصة بتوفير األمن واملراقبة في املنطقة«.
وفي 18 حزي��ران املاض��ي، أعلنت رئاس��ة األركان 
التركية بدء اجليشن التركي واألمريكي تسيير دوريات 
مس��تقلة على طول اخلط الواقع بن منطقة عملية »درع 

الفرات« بريف حلب الشمالي، ومنبج.
وتوصل��ت واش��نطن وأنقرة، في حزي��ران املاضي، 
التف��اق »خارط��ة طريق« ح��ول منب��ج، تضم��ن إخراج 
إرهابيي تنظي��م »ي ب ك/بي كا كا« منها، وتوفير األمن 

واالستقرار للمنطقة.
التطورات في إيجه واملتوسط

وح��ول التطورات ف��ي بحري إيجه واملتوس��ط، أكد 
البيان أن تركيا تراق��ب عن كثب التطورات في البحرين، 
وعزمها حيال حماية حقوقها ومصاحلها«.كما أش��ار أن 
اجتم��اع املجلس تناول التط��ورات الهامة داخل وخارج 

البالد املتعلقة بأمن تركيا من كافة اجلوانب.
وأع��رب البيان عن »تطلع تركيا من املجتمع الدولي 
أن يتخ��ذ نفس نهجها في مكافح��ة التنظيمات اإلرهابية 
بع��زم ودون متيي��ز«. ون��ّوه أن ممارس��ة بع��ض الدول 
ملعايير مزدوجة في مكافحة 
أم��راً غير  اإلره��اب »يعتب��ر 

مقبول«.
التأكي��د  »مت  وأردف: 
على أهمية تبادل املعلومات 
في مكافحة اإلرهاب، وتركيا 
س��تواصل تبادل معلوماتها 
وخبراته��ا ف��ي إط��ار نهجها 
بالتنظيم��ات  املتعل��ق 

اإلرهابية مع كافة الدول في العالم«.
االنتخابات الرئاسية والبرملانية

وحول االنتخابات الرئاسية والبرملانية التي جرت 
في حزي��ران املاضي، أعرب البيان ع��ن ترحيب املجلس 
بإجرائه��ا ف��ي »ظ��ل من��اخ آم��ن ومس��تقر بكاف��ة أرجاء 
البالد«. وأكد اس��تمرار أولويات األم��ن القومي للبالد كما 

هي، في النظام اجلديد )الرئاسي(.
وحضر االجتماع كل من نائب الرئيس فؤاد أوكتاي، 
ووزراء الع��دل عب��د احلميد غل، والدف��اع خلوصي أكار، 
والداخلية سليمان صويلو، واخلارجية مولود جاويش 
أوغل��و، ورئي��س األركان يش��ار غول��ر، ورئي��س جه��از 
االس��تخبارات ه��اكان فيدان، ورئيس مكت��ب االتصاالت 
في الرئاسة التركية فخر الدين ألتون، ومدير األمن العام 

جالل أوزون قايا، وقادة القوات املسلحة التركية.
ويعد اجتم��اع اليوم، هو األول من نوعه بعد تفعيل 
النظ��ام الرئاس��ي اجلديد في الب��الد، عق��ب االنتخابات 

الرئاسية والبرملانية األخيرة.{

تجدد المظاهرات العراقية فى بغداد 
للمطالبة بإنهاء الفساد

تظاه��ر آالف العراقين يوم 
اجلمعة، فى بغداد واملدن الكبرى 
للتندي��د  الع��راق،  جن��وب  ف��ى 
مج��دداً بالفس��اد وبقادتهم على 

خلفية أزمة سياسية.
مئ��ات  رّدد  بغ��داد  وف��ى 
األشخاص »ال للفساد« و»لتخرج 
الق��ادة  ووصف��وا  إي��ران!«، 
ب�»اللصوص« و»الفاسدين« فى 
س��احة التحرير وس��ط انتش��ار 

أمني لقوات مكافحة الشغب املسلحن بهراوات كهربائية كما أفاد مراسلون لفرانس برس.
وفى البصرة من حيث انطلقت االحتجاجات جتمع مئات اآلالف أمام مقر احملافظة. وقال املتظاهر حسن 
حنتوش )33 عاماً( وهو يحمل ش��هادة فى التاريخ لفرانس برس: »س��نتظاهر للمطالبة بأبس��ط احلقوق، 

املاء والكهرباء، ألن أوضاعنا وصلت حداً مأساوياً ال يوصف«.
ورف��ع احملتجون يافطات فى الناصرية جنوب العراق كتب عليها »ال للفس��اد ونع��م للتغيير« كما أفاد 

مراسل فرانس برس، ونظمت تظاهرات أخرى فى محافظتى النجف وميسان جنوب بغداد.
وخ��الل خطبة اجلمع��ة الّصادرة ع��ن املرجع الّدينى األعلى للش��يعة ف��ى العراق آية الله الس��يد علي 
السيس��تانى، أك��د مُمّثل��ه فى كربالء الش��يخ عبد امله��دى الكربالئي: »الي��وم وبعد كّل ما وقع فى األس��ابيع 
املاضية من اعتداءات مرفوضة وُمدانة على املتظاهرين الس��لمّين وعلى الق��ّوات األمنية واملمتلكات العامة 

واخلاصة واجنرارها لألسف الشديد الى اصطدامات دامية خلّفت عدداً كبيراً من الضحايا واجلرحى.{
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»إعدامات رابعة«: النظام المصري يجدد عقيدة الدم مع معارضيه
أصدرت محكمة جنايات القاهرة، األسبوع املاضي، 
ق��راراً بإحال��ة أوراق 75 م��ن قيادات ونش��طاء اعتصام 
رابعة العدوية ملعارض��ة االنقالب على الرئيس املعزول 
محمد مرسي، في متوز 2013 إلى املفتي، متهيداً إلصدار 
حكم بإعدامهم، إلى جان��ب عقوبات متوقعة، تتدرج من 
الس��جن 3 س��نوات إلى الس��جن املؤبد بح��ق نحو 650 
آخري��ن، عل��ى رأس��هم املرش��د الع��ام جلماع��ة اإلخوان 

املسلمن، محمد بديع، والصحافي محمود شوكان.
واعتبر هذا األمر رسالة سياسية شديدة اللهجة من 
النظ��ام املصري للدوائر التي ترّوج للمصاحلة والتقارب 
بن جماعة اإلخوان املس��لمن، أو تيارات منها، مع نظام 
الرئي��س عب��د الفتاح السيس��ي، وطّي صفح��ة املاضي، 
الذي��ن يرّوج��ون لص��ور  وكذل��ك لبع��ض السياس��ين 
متخيلة تس��تقي تفاؤلها من إقدام النظام على ممارس��ة 
ضغوط على أف��راد اجلماعة احملبوس��ن، للتوقيع على 
وثائ��ق تعت��رف بش��رعية السيس��ي مقاب��ل التخلي عن 

النشاط السياسي.
وتزامن صدور القرار مع الذكرى اخلامسة للخطوة 
العملي��ة األولى التي اتخذها السيس��ي لفض االعتصام، 

وقمع مؤيدي مرسي بالقوة، 
بخ��روج  مطالبت��ه  وه��ي 
للتعامل  لتفويضه  تظاهرات 
م��ع »اإلره��اب احملتم��ل« في 
26 مت��وز 2013. وس��يصدر 
احلك��م النهائي ف��ي القضية 
بعد الذكرى اخلامس��ة لفض 
االعتص��ام بأي��ام، وحتدي��داً 
أيل��ول املقب��ل، أي إن  ف��ي 8 
س��نوات خمس��اً م��رت عل��ى 
املجزرة الت��ي راح ضحيتها، 
وفق أرقام حكومية رس��مية، 

م��ا بن 600 و700 م��ن املواطنن، م��ن دون أي محاكمة 
يرتف��ع  بينم��ا  املج��زرة،  ع��ن  للمس��ؤولن  مس��اءلة  أو 
العدد إلى أكث��ر من ألف، وفق بيان��ات منظمات حقوقية 
محلي��ة ودولي��ة. وبعد كل ه��ذه املدة، يج��د معتصمون 
آخرون أنفس��هم على طريق املش��انق، باتهامات هش��ة، 
كتنظي��م اعتصامات م��ن دون تصري��ح وتعطيل الطرق 

واملواصالت.

واحلاصل حالياً أن جميع قيادات اجلماعة مدانون 
بأح��كام غي��ر قابلة للطع��ن، ما يعن��ي أن أجي��االً كاملة 
م��ن اجلماع��ة أصبحت في خصوم��ة نهائية م��ع النظام 
والقضاء، ال ميكن محوها في ظل استمرار نظام السيسي، 
وإذا بقيت اجلماعة بهيكلها احلالي، بل إن العش��رات من 
هؤالء القيادات، وعلى رأس��هم محم��د البلتاجي وعصام 
العريان، باتوا معّرضن أكثر من أي وقت مضى، لإلعدام 

عل��ى ذمة قضية أو أكثر من املتهمن فيها، وهو ما يس��هم 
في ترسيخ عقدة الدماء بن نظام السيسي و»اإلخوان«. 
ووفقاً ملصادر سياس��ية إس��المية، في وقت س��ابق، فإن 
»جمي��ع املفاوض��ات الس��رية ب��ن أجنحة في الس��لطة 
وشخصيات نافذة في جماعة اإلخوان، بن صيف 2013 
وخري��ف 2014، حل��ث اجلماعة على وق��ف التظاهرات 
الش��عبية والس��يطرة على أتباعها، مقابل تدشن وضع 
سياس��ي جدي��د للجماعة واإلف��راج عن قياداته��ا، كانت 
تتحط��م على صخرة متّس��ك اإلخوان مبس��اءلة مرتكبي 
مذبحت��ي رابع��ة والنهض��ة، وتعوي��ض أس��ر الش��هداء 

واملصابن واعتراف الدولة باخلطأ اجلسيم«.
جرمية بال مجرمن

وزعمت النيابة أم��ام احملكمة أخيراً أن هناك قاضياً 
مس��تقالً منتدباً من محكمة اس��تئناف القاه��رة للتحقيق 
في قتل املعتصمن، كجرمية مس��تقلة بذاتها عن جرمية 
االعتص��ام. لك��ن املعلوم��ات ال��واردة م��ن وزارة الع��دل 
توض��ح أن ه��ذه التحقيق��ات لم تتع��ّد كونه��ا »جتميعاً 
حملاضر إثبات الوفاة وبعض محاضر الش��رطة اإلدارية 
التي ُوثقت خالل س��اعات الف��ض، وأُثبت فيها جميعاً أن 
الفض مت بواس��طة قوات الشرطة بعد اس��تئذان النائب 
الع��ام الراح��ل، هش��ام ب��ركات، مبعن��ى أن ه��ذا اإلذن 
كفي��ل بقونن��ة إجراءات الف��ض أياً كان��ت طبيعتها. لكن 
التبعية املطلقة للنيابة العامة والس��لطة القضائية ككل 
للنظام، ال تبدو كافية ليأمن قادة السلطة احلاكمة، وقت 
ف��ض االعتصام، من خ��وف دفن مقيم من أي محاس��بة 
مستقبلية أو إجراءات قضائية دولية من شأنها تعريض 
ش��خصيات ناف��ذة للخط��ر، كالسيس��ي نفس��ه أو وزير 
الداخلية آنذاك، محمد إبراهي��م، أو رئيس الوزراء آنذاك، 
حازم البب��الوي، أو رئي��س اجلمهورية املؤقت الس��ابق 
عدل��ي منص��ور، أو رئي��س األركان آنذاك ووزي��ر الدفاع 
الس��ابق، صدقي صبحي، وكذلك رؤس��اء وق��ادة الفرق 

الشرطية والعسكرية التي شاركت في عملية الفض.
ومنذ أيام معدودة، أصدر السيس��ي قانون معاملة 
بعض كبار قادة القوات املس��لحة، الذي يجيز له إصدار 
قرار بتحديد بعض الش��خصيات العس��كرية ممن تولوا 
مناص��ب قيادية في فترة تعطيل الدس��تور، التي وقعت 
خاللها أحداث رابعة والنهضة، ومنحهم حصانة نهائية 
من أي إج��راءات قضائية بش��أن أي جرائم وقعت منهم، 
أو مبناس��بة توليهم مناصبهم، وكذل��ك منحهم حصانة 
دبلوماس��ية تقيه��م املالحق��ة القانوني��ة خ��ارج مص��ر. 
ويبدو السيسي نفسه على رأس الشخصيات العسكرية 
التي ستس��تفيد من هذا القانون، لإلفالت من أي مالحقة 
قضائي��ة محلي��ة أو دولية بس��بب اعتص��ام رابعة، فهو 
املسؤول األمني األول في البالد وقت األحداث، ولن يكون 
مبعزل عن احملاس��بة إذا تغير النظام السياس��ي، بثورة 

أو بطريقة سلمية.{

ب��ن اإلكم��ال والعودة، وهت��ف كثير م��ن املتظاهرين: ارج��ع، ارجع، 
ع��ادت مقدمة املس��يرة للخلف حت��ى ال تصل إلى ص��دام مع اجلنود، 
لنفاجأ بقنابل تصيب الش��خص باإلغم��اء وانعدام الرؤية، ثم بعدها 

مباشرة انهال الرصاص علينا من كل اجتاه.
جرى اجلميع للعودة إلى مكان االعتصام واجلماهير في رابعة، 
كان الرصاص يصّوب على املتظاهرين من ظهورهم، يصيب الرجال 
والنساء، وتيقنت بعدها أن رصاصاً محرماً ومجّرماً دولياً استخدم، 
ش��اء الله تعالى لي أن أجن��و من موت محقق، فقد س��قطت بجواري 
امرأة وابنتها من ش��دة الغاز اخلانق، انحنيت ألتقطهما بيدي حتى ال 
ميوتا دهس��اً باألقدام، ألجد رصاصة تصطدم بسور قاعة املؤمترات 

فتخترق السور، بعد أن مرت من فوق عمامتي بسنتيمترات. 
ثم ذهبنا نحتمي بساحة جامع الزهراء )كلية الدعوة اإلسالمية 
بجامعة األزهر(، لنفاجأ بعد ذلك بأّن أبواب جامعة األزهر قد فتحت 
للقناص��ة والقتلة، يصّوبون رصاصهم اآلثم م��ن قلب جامعة األزهر 
وجام��ع الزه��راء، دون مراع��اة حلرم��ة بيوت الل��ه، ثم بدأ الش��هداء 

واجلرحى يتساقطون واحداً تلو اآلخر.
 كان��ت مج��زرة احلرس اجلمه��وري خرق��اً من العس��كر حلرمة 
الس��اجدين املصلن، أما مجزرة املنصة، فكانت خرقاً حلرمة الصوم 
وش��هر رمض��ان واجلمع��ة، واملصلن القائم��ن الليل، وكان��ت موقفاً 
جديداً يثبت غدر العسكر، بضرب العّزل من ظهورهم، وهو ما يتنافى 

مع أخالق احلرب مع األعداء، فضالً عن أبناء الوطن الواحد.
وكان��ت مجزرة املنص��ة، بروفة عملية مصغرة للعس��كر ملجزرة 
ف��ض رابع��ة، وكان��ت زي��ارات كاثري��ن آش��تون دائم��اً يتبعه��ا بعد 
مغادرته��ا مص��ر، مجزرة للعس��كر، فق��د كانت مبثابة ض��وء أخضر 
للعس��كر، يؤكده صمت العالم الغربي عن إدانة نظام العسكر في أي 
مجزرة ق��ام بها، وقد كان علين��ا أن نعي وقتها بوضوح أن العس��كر 
في طريقه للفض بطريقة بش��عة، ولو أدى إلى بحور وأنهار من الدم، 
دون حس��يب أو رقيب، وس��ط صمت إقليمي ودولي، إلى أجل يعلمه 
الل��ه تعالى وحده، يحاس��ب فيه��ا كل من اقترفت يداه ه��ذه املجزرة 

وغيرها.{

بع��د قي��ام االنق��الب العس��كري ف��ي مص��ر مبذبح��ة احل��رس 
اجلمهوري وقتل��ه املصلن في صالة الفجر، طل��ب قائد االنقالب عبد 
الفت��اح السيس��ي تفويضاً وأم��راً ملواجهة العن��ف واإلرهاب احملتمل 
–حس��ب تعبيره– وطلب من الناس النزول يوم اجلمعة 26 يوليو 
)متوز( 2013م، وقد كانت املسيرات تخرج من رابعة إلى العباسية 
وإل��ى وس��ط البلد في وق��ت احلر الش��ديد، وهم صائم��ون، ما أعطى 
ص��ورة كبي��رة عن صالب��ة وثبات أنص��ار الش��رعية املعتصمن في 

رابعة وغيرها.
نزل��ت اجلماهير الرافضة لالنقالب إلى مي��دان رابعة والنهضة، 
ولكن كان العدد كبيراً وحاشداً في رابعة، فقد رأيت اخليام واحلشود 
تصل م��ن ميدان رابعة م��ن جميع االجتاهات إلى مس��احات بعيدة، 
فمث��الً في اجتاه املنصة وصلت إلى ق��رب النصب التذكاري واقتربت 
من أس��وار جامع��ة األزهر، رغم ش��دة حّر ذل��ك اليوم، فقد استش��عر 

الرافض��ون لالنق��الب خطورة اس��تدعاء السيس��ي 
الناس للتفويض.

نزلت حش��ود الشرعية نهاراً، وكانت مسيرات 
حاش��دة رأيته��ا تش��ق عب��اب ط��رق القاه��رة م��ن 
العباس��ية إلى مي��دان رابعة، رجاالً ونس��اء، وكنا 
كلم��ا مررنا عل��ى محل عصير أو أي مح��ل به مياه، 
ميس��ك صاحبه بخرطوم املي��اه ويقوم برش املياه 
على املتظاهرين تخفيفاً عنهم ش��دة احلر، ويعطي 
املتظاه��ر ظه��ره مل��ن بيده املي��اه، ومتض��ي دقائق 
وجتف مالبس املتظاهر من شدة احلر. بينما نزلت 
جماهير السيس��ي بع��د اإلفط��ار، في الليل، أش��به 

بحفلة ماتينيه، من فنانن وغيرهم، وشتان بن احلشدين.
انتهى حشد السيس��ي بفنانيه ومتظاهريه ألخذ لقطة، ولم يكن 
احملتش��دون بالكثرة التي توقعها، أو طلبها، وكانت حشود الشرعية 
غفي��رة ال تخطئها الع��ن، خرجت بعد صالة التراوي��ح – كعادة أيام 
رابع��ة – جت��وب الش��وارع واملناط��ق املج��اورة له��ا، م��ن كل اجتاه 
مسيرة، وكنت مع املسيرة التي مشت باجتاه املنصة وطريق جامعة 
األزهر، كانت املس��يرة س��لمية متاماً، تهتف بالرئيس مرس��ي رئيساً 
ش��رعياً ملصر، وتندد باالنقالب العس��كري وجرائمه، وحتمل صورة 

ضخمة له، وهي تردد األغاني والشعارات.
انتهينا من س��ور جامعة األزهر، لنجد على بداية الكوبري املمتد 
ألكتوبر، عربات الداخلية، رجالها وقوفاً بالس��الح. ترّددت املس��يرة 

شهادتي على مجزرة العسكر في »المنّصة«!
بقلم: عصام تليمة 

533 فلسطينيًا ُعّذبوا حتى الموت في معتقالت النظام السوري
أعلنت »مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا« 
أن 533 فلس��طينياً بينهم نساء وأطفال وكبار في السن، 
قض��وا في معتقالت نظام بش��ار األس��د خالل الس��نوات 
الس��بع املاضي��ة. وأش��ار فري��ق الرص��د والتوثي��ق في 
»مجموعة العم��ل« في تقرير إلى أن��ه »مت توثيق 3839 
ضحية من الالجئن الفلس��طينين الس��ورين قضوا في 

أماكن مختلفة من سوريا، بينهم 478 الجئة«.
وبحس��ب التقرير، فقد ش��هد مخيم اليرموك جنوب 

العاصمة دمش��ق، أكبر معدالت س��قوط الضحايا، حيث 
مت توثيق 1398 ضحّية، يليه مخيم درعا جنوب سوريا 
حي��ث مت توثي��ق س��قوط 261 ضحّي��ة، ث��م مخيم خان 
الش��يح في ريف دمش��ق حي��ث س��قط 200 ضحية، ثم 
مخيم النيرب في حلب حيث ُوثق س��قوط 167 ضحية، 
ثم مخيم احلس��ينّية حيث س��قط 122 ضحي��ة، فيما مت 
توثي��ق 183 ضحي��ة غير معروفي الس��كن، و1508 من 

بقية التجمعات واملخيمات واملناطق في سوريا.

وكش��ف التقرير ع��ن أن 1198 الجئاً قضوا بس��بب 
القص��ف، و1037 قضوا بس��بب طلق ن��اري، فيما يأتي 
التعذي��ب حتى امل��وت في معتق��الت النظام ف��ي املرتبة 
الثالث��ة حي��ث وثق��ت املجموعة مقت��ل 533 فلس��طينياً 

بينهم نساء وأطفال وكبار في السن.
وأصي��ب آالف الالجئ��ن الفلس��طينين م��ن ج��راء 
األعم��ال احلربي��ة الت��ي تس��تهدفهم من قص��ف وقنص 
وخالل مش��اركتهم في القتال الدائر، ومنهم من تس��ببت 

إصابته بعجز أو بتر أو فقد عينيه.
ُيش��ار إلى أن أجهزة أمن النظام ال ت��زال تتكتم على 
مصي��ر أكثر من 1500 معتقل فلس��طيني في س��جونها، 
علماً أن ش��هادات مفرج عنهم تؤكد قضاء عدد كبير منهم 

حتت التعذيب، حسب تقرير »مجموعة العمل«.
وقال��ت تنس��يقية »أهال��ي داري��ا في الش��تات«، إن 
نظام األس��د س��لّم لدائرة الس��جل املدني في داريا، قائمة 
تضم أس��ماء ألف معتقل من مدينة داريا، قضوا من جراء 

التعذيب في معتقالت النظام.{
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املساملة واملوادعة وجتنب كل أشكال العنف والعدوان، مع ضبط اللسان 
والس��لوك. قلَّ ونَدر أن نرى في عالم اليوم هذا املشهد املليوني من البشر 
وهم يتحركون في نس��ق واحد واجتاه واحد، بكل سالس��ة وهدوء، دون 
أن يكون ذلك مصحوباً بعنف أو عدوان أو فوضى، <فال رفث وال فس��وق 

وال جدال في احلج>. 
فاحلج تربية للمس��لم على إشاعة قيم السلم والتعايش بن إخوانه 
املس��لمن وفي عم��وم العالم، واملثال املصغر واملجس��د لذل��ك هو الفضاء 
املكي الواس��ع: <أيه��ا الناس، إن دماءكم وأعراضكم ح��رام عليكم إلى أن 

تلقوا ربكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا>.
إن ملبس احلاج الذي يتخفف من كل ش��يء، من دون عطر وال تطّيب 
أو َقص للش��عر، هو تذكير بالفطرة البش��رية البس��يطة. وهو أهم من كل 
ذلك اس��تحضار ملعنى امل��وت واحلياة اآلخ��رة، بلباس اإلح��رام األبيض 
والبس��يط، يذكر احلاج بكفن املوت، خرقة القماش التي ُيلف بها اجلس��د 

عند وفاته ويدفن بها في القبر..
ه��ذا يعن��ي أن املوت ليس مج��رد محطة بعيدة وقادمة، فهو يس��كن 
احلياة وينبث في كل مناحيها، ما يفرض على املس��لم استحضاره دوماً، 
م��ا يضفي عل��ى احلياة الدنيا معنى النهائية والنس��بّية، مهما بلغ ش��أن 
الناس من مال وس��لطة وجاه، هم زائلون ومنتهاهم املوت أو االنتقال إلى 

احلياة اآلخرة <ويبقى وجه ربك ذو اجلالل واإلكرام>.
 طبع��اً، إن فكرة املوت ال يجب أن توح��ي بعدمية احلياة، بل ينبغي 
أن تضفي عليها طابع النس��بية والغائبي��ة، ال تنزع عنها القيمة والعمق. 
فمن املطلوب أن يعيش متعة احلياة بكل أبعادها، ولكن أن يستحضر في 
ذات الوق��ت حلظة امل��وت احلاضرة بكثافة في حياة املس��لم، أي إن فكرة 
امل��وت تضفي معنى احملدودية والنس��بية للحياة، وال تن��زع عنها القيمة 

واملعنى. 
 يقت��رن احل��ج مبعن��ى الترابط بن الدين��ي واألخ��روي، فهو محطة 
للتطه��ر الروح��ي واس��تحضار معاني التوحي��د املطلق، ولكنه مناس��بة 

أيضاً للتجارة وتبادل املنافع بن املالين من البشر. 
 إن املس��لمن الي��وم ف��ي أجواء الصراع��ات واحل��روب التي تعصف 
ببلدانه��م، وفي خضم صعود جماعات العن��ف واإلرهاب والقتل املتبادل 
الذي ميارس باس��م اإلس��الم، هم في أمس احلاجة إلى إبراز هذه املعاني 
الديني��ة والروحي��ة، وإل��ى تذكير أنفس��هم والعال��م من حوله��م بأهمية 
جتس��يد هذه الرس��ائل املتضمنة في احل��ج وفق النداء الكون��ي <يا أيها 
الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم ش��عوباً وقبائل لتعارفوا إن 

أكرمكم عند الله أتقاكم>.{

 اعتاد املسلمون أداء شعيرة احلج إلى مكة املكرمة باجلزيرة العربية 
امل��كان الذي ولد فيه الرس��ول محمد صلى الله عليه وس��لم، ومنها صدح 
برسالته التوحيدية، وهي فريضة مطلوب من املسلم ذكراً أو أنثى أداؤها 
مرة واحدة في العمر ملن استطاع إليه سبيالً، أي ملن ميتلك القدرة البدنية 

واملالية على ذلك.
ورغ��م أن احلج يب��دو في ظاهره مج��رد واجب ديني يؤديه املس��لم 
امتث��االً لتعالي��م دينه، إال أنه يب��دو مفعماً باملعاني الروحية والفلس��فية 
التي حتتاج إلى التأمل احلصيف لفهم داللتها والرسائل التي تبعث بها. 
 أول املعان��ي املرافقة للحج، هذا احلش��د البش��ري الهائل الذي يضم 
أناس��اً وأعراقاً ش��تى في حرك��ة دائرية منضبطة ومنظمة ح��ول الكعبة، 
هو حض��ور الداللة واملعنى في حياة املس��لم التي تنتظمه��ا غاية واحدة 

ووجهة واحدة منتهاها توحيد اخلالق سبحانه وتعالى.
 يرّدد اجلميع في طوافهم حول الكعبة وبلس��ان واحد وصوت واحد 
»لبيك اللهم لبيك، لبيك ال ش��ريك لك لبيك، إن احلمد والنعمة لك وامللك«، 

من هن��ا يحضر معنى التوحيد املطلق على مس��توى احلرك��ة الفيزيائية 
للحجي��ج وعلى مس��توى اللس��ان، فيتماه��ى احلاج في معن��ى التوحيد 

املطلق حساً وروحاً.
أي إن احلج يعمر قلب املس��لم وروحه بكثافة املعنى والقيمة في هذا 
الكون، حيث يدور كل شيء حول مركز التوحيد املطلق، وهذا خالفاً ملعنى 
العدمّية التي تشعر اإلنسان بغياب الوجهة والغاية، فتسقطه في الفراغ 
املطل��ق نتيجة انعدام الوجهة والغاية احمل��ددة وجتعل منه مجرد نقطة 

تأويلية متحركة ال غير.
 a« تعن��ي  نيتش��ه  األملان��ي  الفيلس��وف  عّرفه��ا  كم��ا  والعدمّي��ة 
movement toward x« أي حركة عش��وائية ال وجهة وال غاية لها، 
نتيجة غياب هذه الغاية أصالً بعد موت اآللة. ويعّبر أبو القاسم الشابي 
ع��ن هذه النزعة حن يتس��اءل: يخت��زن احلج داللت��ي الكونية اجلامعة 
احل��دود  تتخط��ى  الت��ي  واملس��اواة 
اجلغرافية والعرقية واللغوية، حيث 
تتحد مناكب مئات األلوف من البش��ر 
من كل أصقاع العالم في هيئة واحدة 
)لباس اإلحرام( دون متييز بن غنّي 

وفقير أو بن حاكم ومحكوم.
 يتوح��د اجلمي��ع هنا ف��ي لباس 
واح��د وهيئ��ة واح��دة، مب��ا يوح��ي 
ورد  كم��ا  واخلل��ق،  األص��ل  بوح��دة 
في خطب��ة الوداع حن خط��ب النبي 
األعظ��م صل��ى الل��ه عليه وس��لم في 
الن��اس فق��ال: »أيها الن��اس إن ربكم 
واحد وإن أباكم واحد، كلكم آلدم وآدم 

من تراب«. 
 كما يرتبط احلج بترسيخ معنى 

تأمالت في الحج: لّبيك اللهّم لّبيك
بقلم: سمّية الغنوشي 

عن المؤامرة ونظرية المؤامرة 
فلسطين مثاًل

عقد في القدس احملتلة، مطلع شهر متوز اجلاري، 
لقاء بن سياسين وناش��طن أميركين وإسرائيلين 
)م��ن بينه��م أعض��اء ف��ي الكنيس��ت والكونغ��رس( 
ملناقش��ة أجندة »مش��روع النصر اإلس��رائيلي«. وقد 
أطل��ق هذا املش��روع اإلجرامي في ع��ام 2016، رافعاً 
ش��عار ضرورة »هزمي��ة« الفلس��طينين، وإجبارهم 
عل��ى اخلض��وع التام لش��روط إس��رائيل. ويفلس��ف 
عّراب هذا املش��روع، الناشط اإلس��رائيلي - األميركي 
املتطرف )دانيال بايبس( أغراضه بأن الفلسطينين 
لم يعترفوا في قرارة أنفسهم بالهزمية أمام إسرائيل، 
وما زالوا يرفعون ش��عارات الصم��ود، ويرون أن في 
وس��عهم الصبر واالنتظ��ار قروناً إذا اس��تدعى األمر، 
حتى يس��تيعدوا أرضهم. وعليه، ال ب��ّد من إجبارهم، 
بكل وسيلة ممكنة، على االستسالم الكامل، والتخلي 
حتى ع��ن حل��م الع��ودة، وليس فق��ط املطالب��ة بها. 
ويش��مل هذا إجبارهم على االعتراف بقانون يهودية 

الدولة الذي أجيز أخيراً. 
يتحق��ق هذا املطلب، بحس��ب بايبس وعصابته، 
عبر اس��تراتيجيات متعّددة لض��رب مصادر الصمود 
الفلس��طيني، بدءاً باملوارد املادية، وانتهاء بالعقيدة. 
وق��د ب��دأ التطبي��ق العمل��ي له��ذه االس��تراتيجيات 
بتخفي��ض الدع��م لوكالة غ��وث وتش��غيل الالجئن 
)أون��روا(، متهي��داً إللغائها متام��اً. تبع ذل��ك قوانن 
أميركي��ة وإس��رائيلية ملعاقبة الس��لطة الفلس��طينية 
في حال دعمها أس��ر املعتقلن. واله��دف النهائي هنا 
هو قط��ع كل متويل للس��لطة وتصفيتها. ال ب��ّد أيضاً 
من قطع مص��ادر الدعم العربي للصمود، وهو أمر بدأ 
يتحقق بدعم عّراب��ي »صفقة القرن« الضاغطن على 
الفلسطينين، حتى يعلنوا بأنفسهم تصفية القضية، 
والتخل��ي عن حق الع��ودة، وعن ح��ل الدولتن وعن 
القدس وكل أرض فلسطن، رمبا باستثناء غزة، وكل 

حق آخر. وعموماً نسيان أي شيء يسمى فلسطن. 
الدول��ي  الدع��م  ض��رب  أيض��اً  اخلط��ة  تش��مل 
للفلس��طينين، وه��و عن��د ه��ذه العصاب��ة يأت��ي من 
ال��دول واملنظم��ات اإلس��المية، وم��ن أوروب��ا، وم��ن 
تي��ارات اليس��ار في الغ��رب. وعليه، ال ب��ّد من ضرب 
العرب واملسلمن بعضهم ببعض، ومحاربة الوجود 
اإلس��المي في الغرب )كم��ا يظهر من خط��ط الرئيس 
األميركي، دونالد ترامب، األولية ملنع هجرة املسلمن 
إل��ى أمي��ركا(. تش��مل اخلط��ة رف��ع وتي��رة التعاون 
م��ع فصائ��ل اليم��ن املتط��ّرف ف��ي الغ��رب، بغرض 
إضع��اف اليس��ار املته��م بأنه عص��ب الدع��م الدولي 
للقضي��ة الفلس��طينية. وله��ذه الغاي��ة، نظ��م »منبر 
الش��رق األوس��ط«، صاح��ب ه��ذه املب��ادرة النازية، 
مظاهرة تأييد للناش��ط العنصري البريطاني، تومي 
روبنس��ون، ال��ذي يقضي عقوبة س��جن بتهمة إهانة 
القض��اء. جدي��ر بالذك��ر أن ترامب نفس��ه غ��ّرد دعماً 
لروبنسون، املعروف بعدائه الوقح للمسلمن، متهماً 
القضاء البريطاني بأنه س��جنه بسبب آرائه! ولعلها 
مفارقة كب��رى أن يتقارب الصهاينة به��ذه احلميمّية 
مع النازين اجلدد، ولكن ه��ذا التصرف النازي ليس 

الوحيد لهم. 
م��ن جه��ة أخ��رى، تس��تهدف جماع��ة »أنص��ار 
إس��رائيل« ه��ذه أيض��اً مص��ادر الصم��ود األخالق��ي 
عل��ى  اللع��ب  عب��ر  وذل��ك  لفلس��طن،  والعقائ��دي 
التناقض��ات العربي��ة، مبس��اعدة ش��ركاء ع��رب هم 
أكثر حماسًة منهم لضرب وش��ائج التضامن العربي 
مع أهل فلس��طن. وق��د تولى ه��ؤالء التحريض على 
الصامدين ف��ي األرض املباركة، متهم��ن إياهم ببيع 
أراضيهم لليه��ود، دون أن يتس��اءلوا أين يقيم هؤالء 

إذن؟ وتستنفر هذا العصابة شركاءها لضرب املصدر 
العقائدي للصمود الفلسطيني، خصوصاً اإلميان بأن 
فلسطن هي »وقف إسالمي«. وتبحث العصابة ومن 
وراءه��ا ع��ن فتوى بج��واز التخلي عن بع��ض أجزاء 
»دار اإلسالم«، مستش��هدًة بسوابق األندلس وبعض 
مناطق البلقان. وال تستغربوا إن صدرت هذه الفتوى 

قريباً. 
ولعل املفارقة أن العصابة تزايد على املؤسس��ة 
اإلس��رائيلية، خصوص��اً اجلي��ش، وتتهمه��ا بضعف 
العزمي��ة في تنفيذ هذا املخطط الوحش��ي. وبحس��ب 
بايبس وعصابت��ه، فإن إس��رائيل تصرفت بحزم في 
الس��ابق لفرض إرادتها على الفلس��طينين والعرب، 
لكن إرادتها ضعفت مع بدء التفاوض مع العرب بعد 
ح��رب 1973، ثم غاب��ت متاماً بعد »أوس��لو«. وترى 
العصاب��ة أن منه��ج أوس��لو )إعط��اء الفلس��طينين 
بعض املكاس��ب مقابل االعتراف بإسرائيل( قد فشل، 
ألن الفلسطينين لم يتخلوا عن فكرة تدمير إسرائيل. 
وبالتال��ي ال ب��ّد م��ن تغيي��ر املنه��ج، أي التعامل مع 
الفلس��طينين مبنط��ق العقاب، والعق��اب فقط، حتى 
يتم كسر إرادتهم، وتقويض هويتهم وأسس عقيدتهم، 
على أن تكون الغاية النهائية هي إبادة الفلسطينين 
معنوياً، بالع��ودة إلى منطق غولدا مائير وس��ابقيها 

في أنه ال وجود لشيء اسمه الفلسطينيون. 
ه��ذه العصابة ج��ادة إذن ف��ي مش��روعها الذي 
حقق جناح��اٍت ال بأس بها في تنفيذ هذه »املؤامرة«. 
وهن��اك قطاع كبير من الرأي الع��ام العربي )أكبر من 

الالزم( يؤم��ن بنظرية املؤامرة، وينس��ب كل مصيبة 
عربي��ة إلى مؤامرة مزعوم��ة. واخللل في هذا التوجه 
هو إس��باغه صفاٍت إلهيًة على ه��ؤالء املتآمرين: فهم 
علماء بكل ش��يء، وقادرون على كل ش��يء، ويقولون 
للش��يء كن فيكون. وال يعني هذا بالطبع أن األعداء ال 
يتآمرون، بل العكس، هم يتآمرون علناً، ويش��رحون 
لنا كل التفاصيل عبر وسائل إعالمهم. فقد عقد هيرتزل 
مؤمت��ر بازل ع��ام 1897 عل��ى مأل الن��اس، وخرجت 
توصيات��ه إل��ى العل��ن، وبدأ بن��اء املؤسس��ات التي 
أوصى بها ب��ال تأخير. ثم بدأ تنظي��م الهجرة املنظمة 
إلى فلس��طن، وأعلن وعد بلفور، ونفذا االنتداب على 

فلسطن، إلخ.
هذه املرة ال ع��ذر ألحد في النوم أو التناوم، فهذه 
ليس��ت مؤام��رة ض��د »حم��اس« أو »فتح«، وليس��ت 
إلبادة الفلسطينين وحدهم، فهناك مؤامرات متزامنة 
ومتداخلة للقضاء على إنس��انية اإلنس��ان في مصر، 
وحتويل أهلها إلى عبي��د للمماليك اجلدد، ومؤامرات 
مماثل��ة ض��د أه��ل اخللي��ج وأه��ل املغ��رب العرب��ي 
وس��ورية والعراق.. إلخ. فهذا موس��م إب��ادة العرب، 
على ي��د وكالء يزعم كل منهم أن��ه يدافع عن فئة ضد 
أخرى، وهي الفئة التي يقع عليها أش��د بأسه، فحكام 
س��ورية ال يقتلون وال يعذبون إال الس��ورين، ومثلهم 
بقي��ة األدعي��اء. فإما أن تنه��ض الش��عوب وتتوحد، 
أو أن تنتظ��ر اإلب��ادة. واألفضل أن ينه��ض كل العرب 
اليوم دفاعاً عن فلس��طن، ألنها هي ما يوّحدهم، وألن 

إبادتها ستمهد إلبادة الباقن.{

بقلم: عبد الوهاب األفندي
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بعضها لبع��ض بدالً من صرف جهوده��ا إليجاد حل 
إلنقاذ احلرم اإلبراهيمي«.

القضي��ة  آلي��ات تس��ويق  املؤمت��ر  وق��د ناق��ش 
تق��دم  عم��ل  خط��ط  وإع��داد  إعالمي��اً،  الفلس��طينية 

للمؤسسات الداعمة لهذه القضية.
ويرمي املؤمت��ر، وفق منظميه، إل��ى تأهيل رموز 
مقدس��ّية متخصصة في مختلف املجاالت، وصناعة 
مرجعي��ات فكرية وثقافية قادرة على ش��رح القضية 
حاضن��ة  وبن��اء  أبعاده��ا،  مبختل��ف  الفلس��طينية 

معرفية ملختلف العلوم املقدسّية.
كما يس��عى القائمون على املؤمتر جلعله منصة 
لتنفيذ مش��اريع وبرامج مستمرة خاصة في القدس، 
فضالً عن حش��د التجمعات العربي��ة خلدمة القضية 

الفلسطينية ونشر الوعي حولها.{

اإلس��رائيلية« ف��ي مدين��ة الناص��رة )ش��مال( قضت 
بسجن الشاعرة طاطور ملدة 5 أشهر.

وكانت طاطور )36 عاماً(، قد اعتقلت في تشرين 
األول 2015 بع��د نش��رها قصيدتها »قاوم يا ش��عبي 

قاوم«، عبر شبكة التواصل االجتماعي.
وفي تشرين الثاني 2015 وّجهت النيابة العامة 
اإلس��رائيلية الئحة اتهام ضدها، ش��ملت »التحريض 

على العنف«، و»دعم تنظيم إرهابي«، وفق زعمها.
وف��ي الثال��ث عش��ر م��ن كان��ون الثان��ي 2016 
أفرجت احملكمة املركزية اإلسرائيلية في الناصرة عن 

الشاعرة طاطور إلى سجن منزلي.{

الطوارئ واملهددين بالفصل احلضور في اعتصام يوم 
االثن��ن أمام مكتب مدير العمليات الس��اعة العاش��رة 
صباح��اً في رس��الة رف��ض مطل��ق ألي قرار س��يتخذ 
بحقه��م، ودعا االحتاد ف��ي بيانه »جمي��ع الزمالء في 
مكتب غزة اإلقليمي للمشاركة في هذا االعتصام«، آمالً 

أال يكون دور التقليصات القادم على أي فئة منهم.{

أدان البي��ان اخلتام��ي ملؤمت��ر »منب��ر األقصى« 
للدع��اة واخلطب��اء ال��ذي اختتم بالعاصم��ة التركية 
إس��طنبول، الدول التي تسعى سراً وعالنية لتبني ما 

بات يعرف ب�»صفقة القرن«.
كما ح��ذر املجتمعون في املؤمت��ر، البالغ عددهم 
حوال��ي 400 عالم وداعية من مختل��ف أنحاء العالم 
اإلسالمي، من أن املسجد األقصى وكل اآلثار اإلسالمية 

في القدس تتعرض خلطر اإلزالة والتهويد املمنهج.
لعلم��اء  العامل��ي  الع��ام لالحت��اد  األم��ن  وأك��د 
املس��لمن عل��ي الق��ره داغ��ي أن »م��ا يطي��ل محن��ة 
الق��دس هي اخلالف��ات العربي��ة وحتديداً ف��ي البيت 

اخلليجي«.
وأضاف أنه »من غير املعقول صرف اجلهود إلى 
تس��ييس احلج إلى بيت الله احل��رام، وحصار الدول 

عقدت جبهة »حترير مورو اإلس��المية«، يوم األحد، اجتماعاً ملناقش��ة مستقبل املرحلة 
السياس��ية القادمة عقب إقرار قانون »بانغسامورو األساس��ي« الذي منحهم احلكم الذاتي 

في الفلبن.
االجتم��اع عقد في »معس��كر دارابانان« مبقاطعة كوتاباتو، وش��ارك فيه زعيم اجلبهة 
احل��اج م��راد إبراهي��م، ونائب��ه األول غزالي جعف��ر، ورئيس جلن��ة اإلعالم، مهاج��ر إقبال، 
ومس��ؤولون رفيعون بإقليم مينداناو. وأعرب زعيم اجلبهة في كلمة ألقاها باالجتماع، عن 

ارتياحه لنيل املسلمن احلكم الذاتي بالفلبن، بعد سنوات كفاح طويلة.
وعقب انتهاء فعاليات االجتماع، أش��ار إبراهيم إلى »ضرورة االهتمام باألمور التنموية 

واالقتصادية للمنطقة، بعد نيل احلكم الذاتي«.
وأض��اف أن مباحثاته��م ستس��تمر مع احلكوم��ة املركزي��ة الفلبينية، مبين��اً أن الكفاح 
لم ينته بالنس��بة إلى ش��عب مورو املس��لم. وقال إبراهيم: »بدأ الكفاح السياس��ي احلقيقي 

اآلن«.
والثالث��اء املاض��ي، ص��ادق مجلس الن��واب الفلبيني، عل��ى القانون الذي يحمل اس��م 

»قانون بانغسامورو األساسي«، وذلك غداة مصادقة مجلس الشيوخ عليه.
واألربع��اء املاضي، ص��ادق الرئيس الفلبين��ي رودريغو دوتيرتي، عل��ى القانون الذي 
يتعن عرضه على موافقة شعب مورو في فترة أقربها 90 يوماً و 150 يوماً على أبعد تقدير 

من تاريخ مصادقة الرئيس.
والقان��ون كان تتويج��اً التف��اق س��الم وقع ب��ن احلكوم��ة الفلبينية و»جبه��ة مورو« 

اإلسالمية قبل أربع سنوات، خالل فترة والية الرئيس السابق، بينينو أكينو الثالث.
ومع القانون اجلديد يتوقع أن تزيد املكاس��ب القانونية واالقتصادية ملس��لمي املنطقة، 
حيث س��يمنح حكماً ذاتياً موس��عاً للجزر احمليطة مبنطقة »ميندنداو« أكثر من كيان احلكم 

الذاتي املوجود.
ومبوجبه س��يتم تش��كيل حكومة بانغس��امورو الذاتية احلكم، وافتتاح محاكم تطبق 

األحكام الشرعية بشكل مستقل في إطار احلريات الدينية.{

حكمت محكمة االحتالل اإلسرائيلية في الناصرة، 
ي��وم الثالثاء، على الش��اعرة دارين طاط��ور من قرية 
الرينة، بالس��جن الفعلي ملدة خمس��ة أشهر فعلي و6 

أشهر مع وقف التنفيذ بتهمة التحريض.
قضت محكمة االحتالل إس��رائيلية، يوم الثالثاء، 
بالس��جن الفعل��ي ملدة خمس��ة أش��هر على الش��اعرة 
داري��ن طاط��ور، من قري��ة الرين��ة، ش��مالي األراضي 
احملتل��ة، بزع��م التحري��ض عب��ر نش��ر قصي��دة على 

شبكات التواصل االجتماعي.
وقال��ت صحيف��ة »هآرت��س« اإلس��رائيلية عل��ى 
موقعه��ا اإللكترون��ي: إن ما تس��مى »محكم��ة الصلح 

م��ن  العش��رات  نظ��م 
ي��وم  »األون��روا،  موظف��ي 
اخلمي��س، وقف��ة احتجاجي��ة 
في قط��اع غ��زة، وذل��ك رفضاً 
لتقليصات ميزاني��ات الوكالة 
األخيرة بح��ق الالجئن، التي 
كان آخره��ا إنه��اء عق��ود عمل 
للعديد م��ن املوظفن والتهديد 
بع��دم افتتاح بع��ض املدارس 

التابعة للوكالة.
ف��ي  االحت��اد  وأض��اف 

بي��ان صحفي: »من خالل هذه الرس��ائل س��يتم إبالغ 
املوظفن على بند الطوارئ باالستغناء عن 13% منهم 
ف��وراً، وم��ا نس��بته 57% دوام جزئي والباقي س��يتم 

توزيعهم على البرامج«.
وأش��ار إل��ى أن ذل��ك س��يكون حتى نهاي��ة العام 
احلال��ي مع عدم وج��ود أي ضمانات لالس��تمرار بعد 

أن��ه  موضح��ة  الع��ام،  نهاي��ة 
س��يتم توزيع هذه الرس��ائل عبر 
بوابة املوظفن ومن خالل مدراء 

الدوائر.
كاف��ة  االحت��اد  وطال��ب 
والعامل��ن  املهددي��ن  املوظف��ن 
على بند الطوارئ بعدم اس��تالم 
ه��ذه الرس��ائل، مهيب��ة مب��دراء 
عل��ى  توزيعه��ا  ع��دم  الدوائ��ر 
احتجاجي��ة  كخط��وة  املوظف��ن 

على هذه القرارات اجلائرة.
وأك��د االحت��اد موقف��ه الذي 
أبلغ��ه ملدي��ر العملي��ات »بأنن��ا 
نرف��ض تلك الق��رارات وفصل أي 
موظ��ف أو حتوي��ل عق��ده لدوام 
جزئي، وسنتصدى لهذه الكارثة 
األم��ن  مت��س  الت��ي  اإلنس��انية 
الوظيف��ي لزمالئن��ا مب��ا فيها من 

تدمير لهم ولعائالتهم«.
»طالبن��ا  البي��ان:  وتاب��ع 
إدارة األون��روا ب��أال ترس��ل ه��ذه 
الرس��ائل، وأن تتعامل بإيجابية 
مع مقترحات االحتاد حلل األزمة 

واحلفاظ على كل املوظفن«.
وش��دد االحتاد عل��ى جميع 
العامل��ن عل��ى برنام��ج موازنة 

مؤتمر منبر األقصى في إستامبول:
األزمة الخليجية تطيل محنة القدس

مسلمو »مورو« بالفلبين يعقدون اجتماعًا 
لمناقشة مستقبلهم السياسي

االحتالل يسجن شاعرة فلسطينية 
خمسة أشهر.. والسبب؟

موظفو »األونروا« بغزة ينظمون
وقفة احتجاجية رفضًا للتقليصات

أنشطة
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قطع���ت قنوات التلفزة احمللية والعربية وبعض العاملية برامجها املعتادة، وانتقلت في بث 
مباش���ر من الضفة الغربية، لنقل وقائع املؤمتر الصحفي الذي عقدته األس���يرة احملررة »عهد 

التميمي« بعد ثمانية أشهر قضتها في سجون االحتالل بتهمة صفع جنديني إسرائيليني.
منذ توقيفها احتلت عهد التميمي صدارة األخبار في وس���ائل اإلعالم، وعلى مدى أش���هر 
م���ن توقيفه���ا تابع العالم جميع جلس���ات محاكمتها وص���واًل إلى اإلفراج عنه���ا قبل أيام. كما 
ش���كل اس���مها »تراند« ف���ي وس���ائل التواص���ل االجتماعي، واس���تبدل كثيرون ص���ور صفحاتهم 

الشخصية بصورة عهد.
في س���جون االحتالل قرابة عش���رة آالف أس���ير، بينهم مئات األسيرات، وعشرات األطفال، 
لك���ن أي���ًا من هؤالء األس���رى لم يحَظ مبا حظي���ت به عهد التميمي من اهتم���ام وأضواء، ولم 
يس���تقبل أيًا منهم رئيس الس���لطة الفلس���طينية محم���ود عباس كما فعل م���ع عهد التميمي، 

األمر الذي يطرح عالمات تساؤل حول خلفيات ودوافع هذا االهتمام.
ف���إذا كان س���بب االهتمام يتعلق بكون عه���د طفلة )17 عامًا(، فمن يتابع قضايا األس���رى 
في الس���جون اإلس���رائيلية ال بّد أن يكون سمع بالطفلة دميا الواوي )12عامًا( التي قضت في 
الس���جن أش���هرًا، لتخرج بعدها صفراء هزيلة ش���به فاقدة للحياة، ترمتي في أحضان والدتها 
باكي���ة خائف���ة، بخ���الف الس���منة والنضارة والنش���اط الذي خرجت ب���ه عهد التميم���ي، والتي 

سارعت بعد خروجها لالرمتاء في أحضان وسائل اإلعالم.
وإذا كان االهتمام بعهد التميمي مرتبطًا بالصور اجلميلة التي رافقت مسيرتها النضالية 
التي وثقتها وس���ائل اإلعالم، فمن املؤكد أن هذه الصور لن تنافس صورة الكاتبة الفلس���طينية 
ملى خاطر وهي حتتضن طفلها قبل أيام تودعه قبل أن يعتقلها جنود االحتالل. فصورة عناق 
مل���ى خاط���ر وطفله���ا تدمع القل���وب والعيون، لكنها لم جت���د من يهتم بها، األم���ر الذي يطرح 

مزيدًا من األسئلة عن خلفيات االهتمام بعهد التميمي دون غيرها. 
أما إذا كان مرد االهتمام يعود إلى أن الظرف احلالي للقضية الفلسطينية، واحلديث عن 
صفقة القرن هو العامل الذي دفع وس���ائل اإلعالم لالهتمام بقضية عهد التميمي، فالالفت 
أنه في اليوم نفسه الذي خرجت فيه عهد من سجن شارون، ومن السجن نفسه خرجت أسيرة 
محررة أخرى اس���مها ياس���مني أبو س���رور التي لم جتد بانتظارها خارج السجن سوى والديها 

لتعانقهما.
عهد التميمي ابنة السبعة عشر عامًا، ذات مالمح أوروبية، بيضاء البشرة، خصالت شعرها 
األشقر األجعد ينسدل على كتفيها، عيناها زرقاوان، كلها أوصاف أعطت النضال الفلسطيني 
صورة جديدة غير معتادة، وكانت دافعًا لتس���ليط األضواء الكاش���فة عليها، خاصة من جانب 
مح���ور االعت���دال، ال���ذي وجد بعه���د التميم���ي ضالته، فحّول حركاتها وس���كناتها وهمس���اتها 
و»تس���بيلة« عينيها لتكون عنوانًا للمقاومة والنضال الفلس���طيني. هذا االهتمام بنضال عهد 
التميم���ي لم ينحصر بتوقيفها واإلفراج عنها من س���جون االحت���الل، بل امتد ملناحي حياتها 
األخ���رى التي العالقة لها بالنضال، فاحتلت صورتها وهي تلعق »البوظة« مبتس���مة للكاميرا 

صفحات الصحف ووسائل التواصل االجتماعي.
الش���كل اخلارجي لعه���د التميمي، وبالطبع عدم ارتدائها احلج���اب في مجتمع محافظ، 
إضافة إلى عدم انتمائها ووالديها إلى املقاومة اإلس���المية.. كل ذلك ش���كل هدّية للمس���تائني 
���مت اإلس���المي للمقاومة الفلس���طينية. فتم تعليب قضية عه���د التميمي وجتهيزها  من السَّ
لتكون »أيقونة« جديدة للمقاومة، عّلها تزيح من األذهان الصورة الس���ائدة امللتزمة للمقاومة 
التي تقودها حركتا حماس واجلهاد اإلس���المي. وكّرس رئيس الس���لطة الفلس���طينية محمود 
عب���اس ه���ذا الواقع باس���تقباله له���ا وكيِله املدي���ح لها ووصفها بأنها تش���كل منوذج���ًا للنضال 
الفلس���طيني، الذي وثقته وس���ائل اإلعالم حني وجهت عهد التميمي إش���ارات نابية بإصبعها 

جلنود االحتالل )!!(.

بقلم: أواب إبراهيم

»تعليب« النضال الفلسطيني

كلمة طيبة

الت��ي  املس��اعي  ان  اآلن  ال��ى  يب��دو  ال 
يبذله��ا الرئي��س املكلّ��ف تش��كيل احلكومة 
واملش��اورات الت��ي يجريه��ا ق��د آت��ت أكلها 
املعني��ة  االط��راف  عن��د  قناع��ة  وش��ّكلت 
بضرورة التنازل قليالً للوصول الى صيغة 
مش��تركة بن اجلمي��ع تنهي ه��ذه احلالة، 
وتتي��ح تش��كيل احلكوم��ة من أج��ل قيامها 
بدورها املطلوب ملعاجلة األزمات احلياتية 
واملعيش��ية وغيرها، ولكن ه��ذه القناعة لم 
تتشكل بعد عند أغلب هذه القوى، ما يحول 

حتى الساعة دون االتفاق على احلكومة.
أما األس��باب، فكما قلنا في افتتاحيات 
س��ابقة، منها الداخلي املنظور، الذي يظهر 
ف��ي مواقف األط��راف السياس��ة ومطالبها 
باحلصول على ع��دد معّن م��ن الوزارات، 
وعل��ى نوعية مح��ددة منها. وهن��ا تبرز – 
كما يقال – العقدة املسيحية، حيث يرفض 
التيار الوطني احلر أن تكون حصة القوات 
اللبناني��ة أكثر من ث��الث وزارات ليس من 
بينها وزارة »س��يادية«، كما يطالب التيار 
بحّص��ة مس��تقلة لرئي��س اجلمهوري��ة، ما 
مينح��ه م��ع الرئي��س حص��ة وازن��ة تصل 
ال��ى ثل��ث مجل��س ال��وزراء، وه��ذا يحّوله 
مع فخام��ة الرئيس الى اآلم��ر والناهي في 
املجلس، خاصة ف��ي األمور املصيرية التي 
حتت��اج الى موافقة ثلثي مجل��س الوزراء. 
وبالطبع هذا مرفوض م��ن معظم االطراف 
السياس��ية، مبا فيها حلف��اء التيار. وتأتي 
ه��ذه املطال��ب كج��زء م��ن معرك��ة خالف��ة 
الرئيس عون في زعامة الساحة املسيحية، 
أو كج��زء م��ن معرك��ة رئاس��ة اجلمهورية 

املقبلة.
كم��ا أن هن��اك ما يطل��ق علي��ه العقدة 
التقدم��ي  احل��زب  ورئي��س  الدرزي��ة، 
االش��تراكي وليد جنب��الط يرفض احلديث 
عن عق��دة درزي��ة، ويعتبر أن��ه األقوى في 
لنتائ��ج  وفق��اً  ال��دروز  املوحدي��ن  طائف��ة 
االنتخاب��ات النيابي��ة األخي��رة، وبالتالي 
فه��و يرف��ض من��ح النائ��ب طالل ارس��الن 
مقع��داً وزاري��اً عل��ى حس��ابه، فيم��ا يصّر 

الحكومة.. والحكمة
رئيس اجلمهوري��ة، ومعه التي��ار الوطني 
احلر على توزير ارسالن فيما يقف الرئيس 

املكلف مع مطلب جنبالط.
هن��اك عق��دة ثالث��ة يج��ري احلدي��ث 
عنه��ا ولكنها أقل حّدة، وه��ي توزير إحدى 
الشحخصيات التي ميكن أن متّثل املسلمن 
السّنة املعارضن للرئيس سعد احلريري. 
وهن��ا يجري البحث عن متثيلهم من حصة 

رئيس اجلمهورية وليس بشكل مستقل.
كل ه��ذه العقد الداخلي��ة حتول ظاهراً 
البع��ض  أن  إال  احلكوم��ة،  تش��كيل  دون 
ي��رى أن ه��ذه العق��د الداخلي��ة تعكس في 
حقيقته��ا عق��داً خارجي��ة تتص��ل مبواقف 
القوى االقليمية وصراعها، وحتديداً يجري 
احلديث هنا عن اململكة العربية السعودية 
وايران. ولكل من هاتن الدولتن حساباتها 
اخلاصة ف��ي موض��وع احلكوم��ة، وامللف 

اللبناني بشكل عام.
امله��م ف��ي كل ه��ذا املل��ف أن مقارب��ة 
التش��كيل يج��ب أن متت��زج عن��د اجلمي��ع 
م��ع حكم��ة تق��ّدم املصلح��ة البل��د على ما 
عداها من مصالح، س��واء كان��ت خارجية 
أو فئوي��ة ضّيق��ة، وم��ن ث��ّم ممارس��ة كل 
مؤسسة من مؤسسات الدولة للصالحيات 
املنوطة بها حص��راً دون محاوالت الهيمنة 

واالستحواذ.
في جانب آخر مّت تفعيل مس��ألة إعادة 
الالجئن السورين الى سوريا، خاصة بعد 
زيارة الوفد الروس��ي الذي ج��اء خصيصاً 
لبح��ث ه��ذه املس��ألة، وق��د أب��دى اجلانب 
اللبنان��ي ارتياحاً لهذه املبادرة الروس��ية، 
خاص��ة أنه��ا تعه��دت أم��ام األمم املتح��دة 
بتوفي��ر الضمانات الكاملة لعودة الالجئن 
ال��ى مناطقهم، دون مالحظات م��ن النظام. 
وهذه الضمانات إذا كان��ت جّدية وحقيقية 
الالجئ��ن  معان��اة  إلنه��اء  فرص��ة  فإنه��ا 
الس��ورين، وإن كانت في م��كان آخر تكون 
ق��د قض��ت عل��ى تطلعاته��م بالتخلّص من 

النظام االستبدادي.{
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