6

السنة الثامنة  /االثنني  15 /آب  / 2016العــدد 2153
Eighth year / Monday / 15 August 2016 / Issue No. 2153

حمليات  /تتمات
تفجير على معبر ( ...تتمة �ص)1

ب��ي��ت ال��ع��ن��ك��ب��وت ك��ع��ق��دة تصيب
ال���ق���ي���ادة وال��م��ج��ت��م��ع ف���ي كيان
االح��ت�لال ،واع����دا ً بتعميق وهن
بيت العنكبوت ه��ذا والمزيد من
ال��م��ف��اج��آت ،بينما ت��وج��ه لقادة
وعناصر جبهة النصرة وتنظيم
داعش بمكاشفتهم ،أن رؤوسهم
معروضة للبيع والحصاد ،وأن
ال���ح���رب ال��ت��ي ي��خ��وض��ون��ه��ا بال
أف���ق ،وأن مشغليهم استنفدوا
أغ��راض��ه��م م��ن��ه��م ،داع���ي���ا ً ه��ؤالء
للحظة تأمل عن مغزى مواصلة
غباء القتال ال��ذي صار انتحاراً،
يمكن وق��ف التمادي فيه بإلقاء
ال������س���ل��اح ،وال����ب����ح����ث ب���ح���ل���ول
ومخاجر وتسويات ،إن كان ث ّمة
من يريد أن يفكر ،ولكن في كل
حال ،قال السيد ما دمتم تقاتلون
فخيارنا قتالكم حتى النصر.
التفت السيد نصرالله للداخل
وجهها للرئيس
اللبناني ،في رسالة ّ
سعد الحريري ،مفادها باختصار،
إذا ك��ان��ت مشكلتكم ف��ي التوافق
معنا على خيار العماد ميشال عون
لرئاسة الجمهورية هي القلق على
مستقبلكم ف��ي رئ��اس��ة الحكومة،
ويقتصر األمر على طلبكم سماع
ت��ط��م��ي��ن��ات م��ن��ا ب��ه��ذا ال���ص���دد ،فال
مشكلة نحن مستعدون لنطمئن
ونتعامل بإيجابية مع ه��ذا األمر،
إذا ب���درت منكم إي��ج��اب��ي��ات تجاه
الملف الرئاسي.

الذكرى تفرض نفسها
على الخطاب

ف���رض���ت م��ن��اس��ب��ة ال���ذك���رى

ال��ع��اش��رة الن��ت��ص��ار ت��م��وز 2006
نفسها على خطاب األمين العام
لحزب الله السيد حسن نصر الله
ال��ذي وضع الشأن «اإلسرائيلي»
في أس��اس خطابه ،ك��ان تعريجه
على ملفات المنطقة (السورية،
اليمنية ،العراقية) سريعاً ،فضالً
عن الملف اللبناني ،لكي ال تخطف
ه��ذه الملفات بريق المواجهة مع
العدو الصهيوني.
ويؤكد مصدر مطلع في  8آذار لـ
«البناء» أن السيد نصر الله كان
أكثر وضوحا ً من خطاباته السابقة
في تناول «إسرائيل» ،فكالمه كان
تفصيليا ً في هذا الشأن ،ركز عن
«المجتمع اإلسرائيلي» ،لجهة أنه
«أص��ب��ح ضعيفا ً ال يثق بجيشه
وق��ي��ادت��ه ،غير مطمئن ،فقيادته
السياسية تفتش على ع��دم شنّ
حرب على لبنان» .ولفت المصدر
إل��ى «أن السيد تحدث من زاوي��ة
اع���ت���راف اإلس��رائ��ي��ل��ي بوضعه
السيئ ،وه��ذا الجديد في كالمه،
ال سيما أن��ه رك��ز ف��ي الخطابات
السابقة على ق���درات المقاومة
وإمكاناتها ،وأن مشاركتها في
ال��ح��رب ال��س��وري��ة ل��م ت��ؤث��ر على
تفوقها ب��ال��ق��درات ،ف��ي حين أنه
رك��ز أم��س األول على االعترافات
اإلسرائيلية بقدرات المقاومة من
 2006حتى اليوم ،وهذا مقنع أكثر
بالنسبة لكل المعنيين».

دعوة «داعش» و«النصرة»
إلى إيقاف القتال

ول��ف��ت ال��م��ص��در إل���ى «أن ك�لام
السيد نصر ال��ل��ه ع��ن ال��ت��ط��ورات
ف��ي حلب ك��ان خاطفاً ،وم���رده أن
المعارك محتدمة ،وليس معلوما ً
إذا كانت حلب ذاهبة نحو هدنة،
أو ت��ص��ع��ي��د وت��ع��زي��ز للجبهات
م��ن الطرفين (ال��ج��ي��ش ال��س��وري

وحلفاؤه) من جهة و(المسلحين)
من جهة أخرى ،ال سيما أن السيد في
إطاللته السابقة تحدث بالتفصيل
عن حلب وأك��د أنها معركة كبرى
واستراتيجية ،وشهدنا التطورات
الميدانية التي حصلت؛ اما اليوم
ف��ل��ي��س ب��اإلم��ك��ان االت���ج���اه نحو
التصعيد ،ف��ي ال��وق��ت أن االم��ور
ليست في اليد» .وشدّد المصدر على
أن الجديد هو «دعوة داعش وجبهة
النصرة وك��ل الجماعات التي ما
زال��ت تقاتل في سورية والعراق
اليمن إل��ى إي��ق��اف ال��ق��ت��ال وإل��ق��اء
ال��س�لاح وال��ت��ك��ل��م بمصالحات»،
مشيرا ً الى أن «هذه الدعوة تح ّمل
ال��والي��ات المتحدة مسؤولية ما
يقوم به هؤالء من عمليات انتحارية
وتفجيرات ،وتدعو تلك المجموعات
إلى االستيقاظ من حالة الالوعي،
ال سيما أنها ستتخلّى عنهم في
النهاية وتقضي عليهم».

فرصة غير مضمونة
للحريري

وف��ي ال��ش��أن ال��داخ��ل��ي ،وف��ي ما
جدّد السيد نصر الله التزام حزب
الله بالعماد ميشال عون للرئاسة،
م��ؤك��دا ً أن مرشح ال��ح��زب القديم
والجديد والقدير لرئاسة المجلس
النيابي هو الرئيس نبيه بري ،وأن
حزب الله منفتح على التوافق على
رئيس للحكومة ،اعتبر مصدر مطلع
لـ «البناء» أن السيد نصر الله لم
ي��أخ��ذ موقفا ً سلبيا ً م��ن الرئيس
ال��ح��ري��ري ،وه���ذا ن��وع م��ن إرب��اك
الطرف اآلخر وإحراجه ،فهو لم يقل
إنه يريد الحريري رئيسا ً للحكومة،
انما ترك األمور مفتوحة ،باعتبار
أن الموافقة على انتخاب العماد
عون من شأنها أن تفتح الباب أمام
التفكير برئاسة الحكومة .ولفت
المصدر إلى «أن السيد نصر الله

لمساحة تبدو المقاومة أصغر حجما ً من أن تؤثر
في تشكيلها ،أو أن تصير الالعب الحاسم فيها.
 ق��دّم السيد في خطابه األخير وجبة دسمةلمعادالت ح��روب المقاومة وانتصاراتها ،لكنه
واص��ل حربه الميداينة والنفسية ،بالتدفق ذاته،
ال����ذي ي��ط��ل��ق م���ع���ادالت ج��دي��دة ي��ف��رض��ه��ا سياق
الحرب وقواعد المقاومة لخوضها ،فهو يصل في
المواجهة مع النصرة وداعش إلى لحظة فاصلة،
ت��س��ت��دع��ي ال��ت��خ��اط��ب ال��م��ب��اش��ر م��ع ك��� ّم الحقائق
ال��م��ت��راك��م��ة ،عنوانها إل��ى أي��ن ت��أخ��ذون بعضكم
ب��ع��ض��اً ،غير ال��ه�لاك ،لقد استعملكم مشغلوكم
واس���ت���ن���ف���دوك���م ،وج�����اء وق����ت ال���ح���ص���اد ،وه��م
يفاوضون لتلزيم من يقول عنكم إن رؤوس��ا ً قد
أينعت وحان قطافها ،فهل أنتم ماضون في اجترار
الغباء وق��د ص��ار انتحاراً؟ ويرسل رسالته التي
فاجأت وب��دأت تداعياتها في النقاشات التي فتح
بابها ،مع تموضع تركي تفادى السيد اإلشارة
إليه ،بمثل ما ترك لمن يخاطبهم أن يفهموا معنى
تفادية لذكر تركيا باالسم في خطابه.
 ع��ب��ق��ري��ة ص��ن��اع��ة ال���ح���رب ،وق��ي��ادت��ه��ا ،تبدأباألخالق عند السيد ،ومحورها الصدق ،وتنهي
بتطابق األقوال واألفعال وعنوانها المصداقية.
ناصر قنديل

م�ستمرة ( ...تتمة �ص)1
تجربة
ّ
في مجتمعاتهم ليس على الصعيد النضالي فحسب ،بل
على الصعيد المهني واالجتماعي أيضاً.
واليوم وبعد ربع قرن على انطالق تلك التجربة ،يشارك
في هذه المخيمات أبناء من شارك في المخيمات األولى،
مؤ ّكدين أن راية العروبة تنتقل من جيل إلى جيل ،وأن
الحركة القومية العربية هي حركة مستقبلية وليست
مجرد حنين إلى الماضي.
لقد واجهت هذه التجربة صعوبات وعوائق عدة،
بعضها داخلي مرتبط بفهم ه��ذه التجربة ودوره��ا
وأهدافها الحقيقية والغاية من إطالقها ،واآلخر خارجي
متعلق بصعوبة الحصول على موافقات لعقد هذا
المخيم أو ذاك ،وصعوبة الحصول على تأشيرات
دخ��ول إل��ى ه��ذا القطر أو ذاك ،وصعوبة الحصول
على اإلمكانيات الالزمة لنجاح التجربة وتطويرها،
خصوصا ً في ظ ّل الحرص على استقاللية هذه التجربة
التي تساوي وجودها.
ومع ذلك ،فالتجربة مستمرة ،لها رعايتها ،ولها شبابها
وشاباتها ،ولها اتصالها بحاجة عميقة عند شباب األ ّمة
للتواصل والتفاعل والتكامل من أجل حياة عربية أفضل.

الشباب العربي وانتصار تموز

يصب حممه
قبل عشر سنوات كان العدوان الصهيوني
ّ
من البر والجو والبحر على لبنان من أقصى الجنوب الى
اقصى الشمال ،فيقتل البشر ،ويدمر الحجر ،ويحرق
الشجر ،وس��ط صمود أس��ط��وري للمقاومة ومعادلتها
الذهبية شعب وجيش ومقاومة.
في ذل��ك الحين ك��ان مخيم الشباب القومي العربي
منعقدا ً في الجزائر برعاية المناضل الكبير الراحل األمين
العام السابق للمؤتمر القومي العربي ولجبهة التحرير
الجزاىرية االستاذ عبد الحميد مهري (رحمه الله)،
وب��إش��راف مباشر م��ن األم��ي��ن ال��ع��ام للمخيمات يومها
المناضل عبدالله عبد الحميد الذي لعب مع زميله اآلخر
المناضل فيصل درنيقة دورا ً رئيسيا ً في بناء هذه التجربة
منذ انطالقها من مركز عمر المختار التربوي في البقاع
اللبناني عام .1990
يومها تح ّول المخيم خلية تفاعل مع المقاومة الباسلة
في لبنان ،وتح ّولت كل فعالياته إلى أنشطة داعمة للبنان
ومقاومته بمشاركة أع��داد كبيرة من الجزائريين الذين
يعرفون تماما ً قيمة المقاومة وش��رور العدوان وأهمية
رابطة األخوة العربية ال سيما مع الشعب اللبناني الذي
واكب مساندا ً وداعما ً ومتبرعا ً للثورة الجزائرية منذ قيامها
في الفاتح من نوفمير . 1954
وال��ي��وم يفتتح مخيم الشباب القومي العربي في
تونس في ايام االحتفال اللبناني باالنتصار ،وعلى رأس
المخيم المشرف العام المناضل العربي المصري مجدي
معصراوي الذي ال ينسى اللبنانيون كيف وصل مع رفيقه
الكاتب والمناضل أمين اسكندر والممثلة المناضلة رغدة
إلى بيروت وسط القصف اإلسرائيلي المجنون ليعلنا

النفط ...
ومعادلة الردع

وأش�����ارت أوس����اط س��ي��اس��ي��ة لـ
«البناء» إلى «أن محاولة السيد نصر
الله إدخال النفط بمعادلة الردع أمر
جديد ومهم ،فهو ألقى ألول مرة بثقله
في هذا الملف من خالل اعتبار كل بئر
نفطي في فلسطين المحتلة يوازي
كل بئر نفطي في لبنان ،وهذا أيضا ً
عنصر إيجابي لملف النفط ويجعل
«اإلس��رائ��ي��ل��ي» يع ّد لأللف قبل ان
يتجرأ ويمد ي��ده على ه��ذه الثروة
الوطنية .وف��ي الوقت نفسه دعوة
الداخل اللبناني إلكمال الخطوات
المطلوبة للسير بهذا الملف لبنانياً».
ولفتت األوساط إلى ان دعوة السيد
نصر الله الحكومة الى تفعيل عملها
وتح ّمل المسؤوليات يشير الى أنه
يدرك أن هذه الحكومة ال زال دورها
طويالً في ظل حالة اإلفالس السياسي
والعجز في حل الملفات العالقة كلها،
في ظل األزمات المتصاعدة وارتباط
أزمة لبنان فيها.

رئاسة الحكومة
مرهونة لحزب الله

عبقرية «ال�سيد» ( ...تتمة �ص)1
ب��ه��ا واع���ت���اد وف���ق���ا ً ل��ع��ق��ي��دت��ه ال��ق��ت��ال��ي��ة أن��ه��ا آمنة
ومستقرة ،وتخاض ال��ح��روب خارجها ،ويكفي
أن يكتشف أن عليه ال��ق��ت��ال وج��ب��ه��ت��ه الداخلية
تحت ضغط متواصل ،وقد اعتاد أن تكون داعمة
لحروبه بال ضغوط ،حتى تنفجر العقيدة القتالية
من داخلها ،وتطرح بإلحاح الحاجة لوقف الحرب،
والتسليم بعدم تحقيق األهداف ،وهنا تبدأ مرحلة
جديدة كلياً .فالمشروع الذي ُيصاب هو مشروع
ج���رى ب��ن��اؤه ع��ل��ى ق��ي��اس ي��ؤه��ل��ه ليحكم العالم،
ولهذا الفشل نتائج وتداعيات ،تعيد رسم خريطة
دولية إقليمية جديدة ،وتعيد إنتاج موازين قوى
أب��ع��د م��دى م��ن س��اح��ات ال��ح��رب ،وت��ف��اع�لات في
الهياكل والبنى السياسية في دول مركز الحرب،
وه��ي ع��م��وم��ا ً دول ال��غ��رب ،وف��ي م��راك��ز صناعة
ال��رأي العام فيها ،وحركة تشكيالت ال��رأي العام
واصطفافاته .فتصير معادلة السيد للحرب ،هي
الصبر ،والصمود والمثابرة وتحمل التضحيات،
وال��ث��ب��ات ع��ن��د ال��خ��ي��ارات ،ك��م��ا م��ع��ادل��ة ،سنكون
حيث يجب أن نكون ،وكما وعدتكم بالنصر دائما ً
أعدكم بالنصر مجدداً ،ويصير هذا كافياً ،لتتهالك
بيوت العنكبوت التي تقف على الخندق المقابل
للمقاومة ،وليصير النصر حليفها بتداعيات تعيد
تشكيل وصناعة مشهد دولي وإقليمي جديدين،

أكد من خالل مبادرته أن المشكلة
عند الحريري وعند السعوديين
ف��ي ملف ال��رئ��اس��ة ،وق��د ال يكون
لديه مانع في انتخاب العماد عون
رئيسا ً وتكليف الحريري تشكيل
ال��ح��ك��وم��ة ،ل��ك��ن المشكلة تكمن
في قانون االنتخاب ،ال سيما أن
النظام النسبي لن يعطي الحريري
األكثرية النيابية» .ورأى المصدر
أن السيد نصر الله باع الحريري
فرصة غير مضمونة وغير محددة،
وفي الوقت نفسه لم يأخذ موقفا ً
سلبياً ،فهو أكد التزامه بترشيح
عون لرئاسة الجمهورية وبترشيح
ال��رئ��ي��س ب��ري ل��رئ��اس��ة المجلس
النيابي ،لكنه لم يلتزم بترشيح
الحريري لرئاسة الحكومة ،وفي
الوقت نفسه لم يعارض وصوله
الى السراي.

وقوف أحرار مصر إلى جانب إخوانهم في لبنان وليكونوا
أول من زار لبنان إبان العدوان وليعلنا من بيروت مع
زمالئهم في المؤتمر القومي العربي ،وعلى رأسهم الرئيس
 الضمير سليم الحص موقفا ً قوميا ً واضحا ً من العدوانومن سبل مواجهته ،تماما ً كم فعل بعدهم بأيام المناضل
العربي المصري اآلخر عبد العظيم المغربي والمناضل
النائب الشجاع سعد عبود ليؤكدوا ان مناضلي مصر هم
دائما ً في الطليعة أيا ً تكن العوائق والقيود.
وكلنا ثقة في أن تونس التي تتذكر هذه االي��ام أحد
ابرز قادة كفاحها ضد االستعمار وأحد أهم حاملي راية
عروبتها الشهيد صالح بن يوسف في يوم استشهاده
في  12آب/أوت  ،1961والتي لم تتخلف يوما ً عن نصرة
المقاومة في لبنان وفلسطين والعراق ،ستحتضن ،بقواها
القومية الحية وبلجنتها التحضيرية ورئيسها المناضل
أحمد الكحالوي ،ال��دورة الخامسة والعشرين لمخيم
الشباب القومي العربي فتجدد العهد مع العروبة التي
يمثل المخيم ،بمشاركيه الـ  170القادمين من  15دولة
عربية ،تجسيدا ً رمزيا ً لها ،وبالمستقبل العربي المشرق
الذي يمثل الشباب جسر العبور إليه.

فلسطين الحاضر األكبر

كان الحاضر األبرز في افتتاح مخيم الشباب القومي
العربي الشباب الفلسطينيون الثالثة الذين منعتهم
سلطات االحتالل من مغادرة فلسطين (الضفة) مع رفاقهم
ورفيقاتهم السبعة الذين تمكنوا من الوصول إلى تونس.
والشابان الفلسطينيان اللذان منعهما إغالق معبر رفح
من مغادرة أرضهم فلسطين (غ��زة) ناهيك عن ثالثين
شابا ً وشابة اعتقلتهم سلطات االحتالل ممن شاركوا في
مخيمات سابقة ،وفي ندوات التواصل الفكري الشبابي
العربي التي تنعقد في بيروت في ذكرى ميالد الجمهورية
العربية المتحدة ( 22/21شباط فبراير).
االعتقاالت تمت على خلفية المشاركة في االنتفاضة
الشبابية المستمرة منذ مطلع تشرين اول /اوكتوبر
الماضي.
في حفل االفتتاح كانت ايضا ً تحية لمحمود درويش
في ذكرى  8سنوات على رحيله ،وكانت قصيدة لتميم
البرغوثي ألقاها شاب قادم من فلسطين ،وكان تضامن مع
االسير البطل بالل كايد ورفاقه ،وكانت دعوة لخروج االمة
من حال االحتراب والفتنة المفروضة على بعض أقطارها،
وكان تأكيد على الحوار بين مكونات االمة لتجاوز ما بينها
من تباينات.
احد شباب المخيم ،الذين علقوا على اعتقال الصهاينة
لهذا العدد من رفاقه ،ومنعهم آخرين من المشاركة ،قال:
إنها العالقة الحميمة بين العروبة وفلسطين فكل خطوة
تعزز العروبة تجعلنا أق��رب الى فلسطين ،وكل خطوة
تأخذنا الى فلسطين تعزز في داخلنا روح العروبة التي
كان تدميرها الهدف الدائم ألعداء امتنا.

معن ّ
بشور

وف��ي ال��م��واق��ف السياسية ،من
خ��ط��اب ال��س��ي��د ن��ص��ر ال��ل��ه ،س��ارع
تيار المستقبل إل��ى ال���ر ّد بسلبية
على خ��ط��اب السيد ،وفيما التزم
الرئيس سعد الحريري الصمت،
على غير عادته ،أكد النائب أحمد
فتفت الذي يسير في جناح الرئيس
ف��ؤاد السنيورة «إذا ك��ان الرئيس
سعد الحريري سيصل الى رئاسة
الحكومة ،ف��إن��ه سيصل بتسمية
مجلس النواب وبما يمثل سياسيا ً
وليس بتسمية نصرالله».
وأك��دت مصادر قيادية مق ّربة من
السنيورة لـ «البناء» أن ال جديد في
كالم السيد نصر الله ،سوى بعض
التلميحات ،ال سيما أن السبب في
تعطيل المؤسسات يعود الى تمسك
حزب الله بترشيح الجنرال عون».

وإذ أشارت إلى أن الكالم عن انفتاح
ربما هو رسالة للرئيس الحريري
أو اش��ارة أو مغريات ،لكن التجربة
ل��م ت��ك��ن ن��اج��ح��ة ف��ي ال��س��اب��ق من
إعالن بعبدا وصوال ً الى الدوحة ،من
إسقاط حكومة الرئيس الحريري،
لذلك ال ت��زال األم��ور ت��راوح مكانها،
فالوعود الى ما بعد تعيين رئيس
للجمهورية ال تزال مجهولة .وشدّد
على أن «وصول الحريري إلى رئاسة
الحكومة سيكون مرهونا ً إلرادة حزب
الله ولن يتغير شيء ،فإذا اتخذ قرارا ً
يخالفه ،ف��إن ح��زب ال��ل��ه سيعطل
الحكومة ويسقطها على ح��د قول
المصادر نفسها».

ال جديد
في الموقف الرئاسي

وعلى مقلب تيار ال��م��رده ،أكدت
مصادر قيادية في التيار لـ «البناء»
أن «تمسك السيد نصرالله بترشيح
العماد ع��ون ليس ج��دي��داً ،ويؤكد
أن ال تغيير ف��ي م��س��ار األم���ور في
ه��ذه المرحلة ،ونحن لم نستغرب
الموقف» .واعتبرت المصادر «أن
العماد ميشال ع��ون ل��م ينجح في
كسب دعم الرئيس سعد الحريري،
على عكس الوزير فرنجية المقبول
م��ن ف��ري��ق��ي  8و 14آذار» .ورأت
المصادر ان الرئاسة ليست قريبة،
فالمؤثر األقوى في الشأن الرئاسي
هو الدول االقليمية غير المستعجلة،
وم��ا يجري م��ن ح���وارات داخلية ال
يتعدى المراوحة.
إلى ذلك ،قال الرئيس أمين الجميل:
«لنتفق على اإلتيان برئيس قوي وله
القدرة على قيادة البلد ،وال اعتقد أن
البلد يفتقد لشخصيات واألولوية هي
انتخاب رئيس للجمهورية».

التمديد لقهوجي

حكومياً ،تتجه األم���ور داخ��ل
مجلس ال���وزراء االس��ب��وع المقبل
للتمديد لألمين العام للهيئة العليا
لإلغاثة اللواء محمد خير على أن
يتم التمديد بعده لقائد الجيش
العماد جان قهوجي.
وأك�����دت م���ص���ادر وزاري������ة لـ
«ال��ب��ن��اء» أن «م��ع��ارض��ة وزي��ري
التيار الوطني الحر التمديد لن
تعطل ق���رار ال��ح��ك��وم��ة ،ال سيما
أن أح��دا ً من المكونات الحكومية
األخرى سيسمح بأن يتمدد الفراغ
إلى المؤسسة العسكرية في هذه
الظروف االستثنائية».

شكري غدا ً في بيروت

وس��ط ه��ذه األج���واء يصل وزي��ر
الخارجية المصري سامح شكري
ب��ي��روت غ���دا ً ح��ام�لاً للمسؤولين
السياسيين تمنيات الرئيس المصري
عبد الفتاح السيسي بانتخاب رئيس
ج��م��ه��وري��ة ج��دي��د ف��ي أس���رع وق��ت
ممكن.

«جبهة التحرير» وحزب ال�شعب الفل�سطيني:
لجعل ملف االعتقال الإداري �أولوية دولية
أعلنت «جبهة التحرير الفلسطينية» ،في بيان ،أن وفدا ً
منها برئاسة عضو المكتب السياسي عباس الجمعة ،التقى
وفدا ً من «حزب الشعب الفلسطيني» ،برئاسة عضو اللجنة
المركزية وسكرتير إقليم لبنان أبو فراس أيوب ،وبحثا
التطورات الفلسطينية والعربية.
وأش��ارت إل��ى أن الطرفين أعربا عن تضامنهما «مع
األسيرات واألسرى في سجون االحتالل الصهيوني ،في
مقدمهم األسير البطل بالل الكايد المستمر في إضرابه
المفتوح عن الطعام رفضا ً لقرار سلطات االحتالل باالعتقال
اإلداري» ،موجهين إليهم التحية «خصوصا ً الذين انضموا
إلى التضامن مع كايد وفي طليعتهم القائد أحمد سعدات
األمين العام للجبهة الشعبية ورفاقه في الحركة األسير
م��روان البرغوثي ،بسام الخندقجي ،سامر العيساوي
ووائل سمارة وفي الجبهة الشعبية والفصائل».
ودعا الطرفان «كافة القوى الوطنية والتقدمية والقومية

الفلسطينية والعربية ،إلى العمل على جعل ملف االعتقال
اإلدراي أولوية في المحافل الدولية ،وكشف القوانين
واإلجراءات الفاشية ،التي يمارسها الكيان الصهيوني بحق
الشعب الفلسطيني» ،مطالبين المنظمات الدولية واللجنة
الدولية للصليب األحمر بـ «سرعة التدخل والضغط على
سلطات االحتالل الصهيوني إلطالق سراح الكايد».
ولفتا إلى أن «شعبنا الفلسطيني ال ي��زال رغم القهر
والظلم وهمجية كيان االح��ت�لال ومستوطنيه ،صامدا ً
مقاوما ً مصرا ً على حقه بالعودة والتحرير ،مما يستدعي
إنهاء االنقسام الكارثي وتعزيز الوحدة الوطنية والتمسك
بالمقاومة الشعبية وعدم العودة الى مسار المفاوضات
الثنائية ،وبلورة رؤية شاملة تهدف إلى إحياء القضية
الفلسطينية ،وحماية المشروع الوطني».
وهنأ الطرفان «لبنان الشقيق الرسمي والشعبي
ومقاومته وجيشه الوطني بانتصار تموز».

خليل في حفل تكريم التالمذة الفل�سطينيين:
العلم �سالحكم الأم�ضى في طريق العودة
ب��رع��اي��ة رئ��ي��س بلدية الغبيري
معن منير خليل وح��ض��ورهّ ،
نظم
ات���ح���اد ال���ش���ب���اب ال��دي��م��وق��راط��ي
مهرجانا ً تكريميا ً خاصا ً بالتالمذة
ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ي��ن ال��ن��اج��ح��ي��ن في
الشهادات الرسمية ،وذلك في المركز
الثقافي لبلدية الغبيري (رس��االت).
وح��ض��ره ال��ى جانب خليل ع��دد من
الفعاليات الفلسطينية والتربوية
والبلدية وحشد من األهالي.
توجه خليل
وفي كلمته بالمناسبةّ ،
مباركا ً للناجحين م��ؤك��دا ً امتالكهم
س�لاح�ا ً إضافيا ً ف��ي معركة العودة
الى أرض فلسطين هو سالح العلم.
مضيفاً« :لمن دواع��ي سرورنا تزامن
حفلنا هذا مع ذكرى االنتصار ،وبفضل
التضحيات ودم���اء ال��ش��ه��داء ونهج
المقاومة انطلق عصر االنتصارات
وولى زمن الهزائم الى غير رجعة».
وخ��اط��ب ال��ح��ض��ور الفلسطيني
قائالً« :ستبقون الضيوف األع ّزاء ولن
نتوانى عن توفير الخدمات لمناطقكم
ودائما ً وفق ما تتيحه لنا القوانين
وتسمح به اإلمكانيات» ،ليختم مذ ّكرا ً
األجيال الفلسطينية الواعدة« :لطالما
راه��ن العدو الصهيوني ،بأنكم عند
م���وت ك��ب��ارك��م ستنسون القضية
وستسقط القدس من مفردات قلوبكم،
والعودة من كتاب حياتكم ،وها أنتم
على خطى اآلباء واألجداد تواصلون
رح��ل��ة ال��ك��ف��اح راف��ع��ي��ن ش��ع��ار حق
العودة  ،تغالبون الجراح ،تقاومون
في كل ساح ،لن تنسوا فلسطين يوما ً
وأنكم لعائدون».

خليل يتسلم درع الشكر

فيصل

للطالب الفلسطينيين.

وك��ان��ت كلمة ل��م��س��ؤول الجبهة
الديموقرطية لتحرير فلسطين علي
فيصل ،أ ّكد فيها ضرورة نظم العالقات
بين ال��ق��وى الفلسطينية وال��دول��ة
اللبنانية ،مطالبا ً «أون��روا» بالمزيد
من الدعم ب��دال ً من تقليص خدماتها،
مشددا ً على «أن النضال سيبقى درسا ً
وحيدا ً في ثقافة األجيال الفلسطينية
الواعدة» ،رافضا ً التوطين في أي أرض
غير فلسطين ،آمالً المزيد من االهتمام
ب��ال��ن��واح��ي الحياتية والتعليمية
واالنسانية والخدمية للفلسطينين،
منتقدا ً التقصير الحاصل في اع��ادة
وتوجه شاكرا ً
بناء مخيم نهر البارد،
ّ
بلدية الغبيري على رعايتها ودعمها

الشولي

كما تحدّث محمد الشولي باسم
اتحاد الشباب الديموقراطي ،فشدد
ع��ل��ى ح��ق ال��ع��ودة داع��ي��ا ً الشباب
الفلسطيني إلى المزيد من التألق في
ميادين العلم.
كما ألقت ناهد الجشي كلمة اتحاد
العاملين في «أونروا» ،والطالبة ايمان
ستيتية باسم التالمذة المكرمين،
وتخلل الكلمات تقديم لوحات فنية
ّ
المنظمون
فلوكلورية معبّرة .كما ك ّرم
خليل ب��درع تقديرية «ع��رب��ون شكر
وت��ق��دي��ر» ،وف��ي ال��خ��ت��ام ت�� ّم توزيع
الشهادات التقديرية والهدايا على
المكرمين.

جبري يحا�ضر حول فكر ال�سلفية ومنهجها
ّ
نظم المركز االستشاري للدراسات والتوثيق ندوة
تحت ع��ن��وان« :السلفيات القتالية المتطرفة :الفكر
والمنهج ...االتجاهات وتجارب معاصرة» ،حاضر فيها
كل من الشيخ د .عبد الناصر جبري ،ود .محمد مرتضى،
ود .أحمد ملي ،ود .يوسف طباجة ،ود .علي فضل الله،
ود .يحيى فرحات ،وحسام مطر.
م��ن ج��ه��ت��ه ت��ح��دّث ال��ش��ي��خ ج��ب��ري ع��ن ال��ظ��روف
التاريخية لنشأة السلفية ،وأسسها واتجاهاتها ،مشيرا ً
إلى أن «السلفية ظاهرة دينية واجتماعية وسياسية،
والسلفيون انطلقوا كلهم من أسس الشريعة اإلسالمية؛
الكتاب والسنة ،وم��ن سيرة ال��رس��ول ،ألنهم التزموا
مقاصد الشريعة في أمورهم الدينية والدنيوية ،وآمنوا

إيمانا ً عميقا ً بأن ما جاء به اإلسالم من تعاليم دينية
واجتماعية وسياسية واقتصادية وأخالقية هي التي
حققت العدل والمساواة والفضيلة لسائر الناس ،كيفما
كان جنسهم ولونهم ووضعهم االجتماعي».
وأكد أن «حرص السلف الصالح على تطبيق التعاليم
اإلسالمية هو الذي جعل الصفوة من العلماء والمصلحين
والدعاة المسلمين في كل زمان ومكان يعتبرون سيرة
السلف الصالح قدوة ومثاال ً في تطبيق مبادئ الشريعة
اإلسالمية» ،الفتا ً إلى «أن ما نشاهده اآلن في المجتمعات
اإلسالمية من ظلم وحرمان ليس من روح اإلسالم ،إنما
هو من عمل الذين أرادوا أن يحققوا ألنفسهم التس ُّلط
على العباد والتعبّد والتح ُّكم في رقابهم».

جانب من المحاضرة

دفاع ( ...تتمة �ص)1
المقاومة فعل
ٍ
الى ذلك ،إذا كانت األمة قد أضحت نتيج َة تلك
الفواعل والمفاعيل السابقة الذكر شتاتا ً في عقر
دارها ،ومكس َر عصا لك ّل دخيل طامع ،ومنهب ًة
ألف���راد وشبكات م��ن ال��داخ��ل وال��خ��ارج ،ف��إنّ
التصدّي لتحدّي إنهاضها ونهوضها يبدأ من
اإلنسان بعدما أضحى ،بفعل ثورة االتصاالت
وال��م��واص�لات وال��ب��ث ال��ل��ح��ظ��وي للمعلومة
والمعرفة ،أكث َر قوة واقتدارا ًواستعدادا ًللمشاركة
في حركات وحراكات وحمالت لمواجهة آثار
القعود والركود واالنحطاط .بكلمة ،أصبح أكث َر
استعدادا ً للمقاومة.
المقاومة نوعان :ميدانية ومدنية
المقاومة الميدانية ه��ي فعل ال��دف��اع عن
النفس واألرض وال���م���وارد وال��م��ص��ال��ح بك ّل
الوسائل المتاحة ،بما في ذلك السالح .المقاومة
الفلسطينية واللبنانية ض ّد المحتل الصهيوني
حي
العنصري االستيطاني االقتالعي تجسي ٌد ّ
لمفهوم المقاومة الميدانية.
المقاومة المدنية ه��ي ال��دف��اع السياسي
والثقافي واالجتماعي والقانوني عن ال��ذات
الوطنية والكرامة اإلنسانية في آن ،كما هي
مشاركة حميمة بوسائل سلمية في الدفاع عن
األرض والموارد والمصالح.
األم��ن هاجس «إسرائيل» المزمن .الهيمنة
هاجس أميركا المقلق.
التخطيط األميركي و«اإلسرائيلي» تقاطعا
وت��ك��ام�لا ،وال سيما ب��ع��د ص��ع��ود «اإلره����اب
الجهادي» ،في مخططات مشتركة ،او على األق ّل
منسقة ،لتعزيز المصالح العليا وضمانها من
ّ
خالل تحقيق األغراض االستراتيجية اآلتية:
الموحدة Unitary States
اوالً :تفكيك الدول
ّ
في المنطقة وتحويلها كيانات اثنية وقبلية
ومذهبية متناحرة ،وذل��ك باستثارة األقليات
ودعمها سياسيا ً وعسكريا ً لتبقى ف��ي حال
اشتباك دائم مع السلطات المركزية ،وتعميم
الحروب األهلية داخل بلدانها على امتداد القارة
العربية.
ثانياً :ضمان الهيمنة االميركية على القارة

ال��ع��رب��ي��ة ب��ت��دوي��م االح��ت�لال «اإلس��رائ��ي��ل��ي»
لفلسطين ،وبإقامة سلسلة من القواعد العسكرية
في دو ٍل عربية ذات مواقع استراتيجية.
ثالثاً :نزع النفط والغاز من ملكية القطاع
العام في البلدان العربية المنتجة لهما ،وذلك
بخصخصتهما لتمكين شركات النفط والغاز
األميركية والمتعددة الجنسية من السيطرة
لتصب في
عليهما ،وبالتالي تدوير عائداتهما
ّ
األسواق المالية االميركية واالوروبية.
لمواجهة هذه المخططات والتحديات يقتضي
بناء اوسع جبهات المقاومة الميدانية الوطنية
واإلقليمية لتقوم بهذه المهمة ،وتوسيع دوائر
االشتباك مع العدو الصهيوني في الساحات
المتاحة كلها.
ال��ى ذل���ك ،وازاء ت��زاي��د ان��ت��ه��اك��ات حقوق
اإلنسان والحريات بسبب ما تمارسه الحكومات
المتسلّطة من خداع ورياء وإهدار للموارد العامة،
وما تمارسه تنظيمات «اإلرهاب الجهادي» من
اع��ت��داءات وم��ج��ازر وم��ذاب��ح وتهجير للسكان
داخل األقطار والى خارجها ،بات من الضروري
اجتراح مقاربة جديدة للمقاومة المدنية بكل
أشكالها تتجاوز األطر المحلية الى مستويات
وصي ٍغ عالمية أكثر شموال ً وفاعلية ،وتتض ّمن
المبادرات اآلتية:
ـ إن��ش��اء هيئة أهلية عالمية ذات وقفية
خاصة لتمويلها وإدامتها ،بمبادرة من المنظمة
العربية لحقوق اإلن��س��ان وات��ح��اد المحامين
العرب بالتعاون مع منظمة العفو الدولية او
تحت رعايتها باسم «المؤتمر األهلي العالمي
لحقوق اإلنسان» يكون بمثابة برلمان عالمي
دائ��م او «داف����وس» حقوقي إنساني منافس
ومح ّفز لمجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم
المتحدة والخاضع لتأثير الحكومات .ينعقد
في دورة سنوية واحدة على األقل واستثنائية
عندما تدعو الحاجة ،وتتقدم منه منظمة العفو
الدولية بتقريرها السنوي ليكون ورق��ة عمل
لممثلي منظمات حقوق انسان والجمعيات
اإلنسانية غير الحكومية في شتى بلدان العالم

المشاركين في مناقشته ،كما تعرض فيه تقارير
أخرى متخصصة ،وتقوم االمانة العامة للمؤتمر
األه��ل��ي العالمي بمتابعة تنفيذ التوصيات
الصادرة عنه.
ـ قيام «المؤتمر األه��ل��ي العالمي لحقوق
اإلن��س��ان» بإقرار مفهوم متفق عليه لإلرهاب
مضمونه «استعمال العنف المفرط من قبل
حكومات وتنظيمات وأف��راد لتحقيق أغ��راض
سياسية» ،والقيام تاليا ً بوضع تقرير سنوي
يتضمن ال��وق��ائ��ع واألدل����ة ع��ل��ى ق��ي��ام ق��ادة
سياسيين وعسكريين بارتكاب أو المشاركة في
اقتراف جرائم اإلبادة الجماعية ،والجرائم ضد
اإلنسانية ،وجرائم الحرب ،وجريمة العدوان
التي تدخل في اختصاص المحكمة الجنائية
الدولية ،وإحالته على ك ٍّل من األمين العام لألمم
المتحدة والمدّعي العام لدى المحكمة الجنائية
الدولية بغية اتخاذه منطلقا ً للتحقيق فيها
تمهيدا ً لمالحقة مَن يثبت ارتكابه جريمة جنائية
تدخل في اختصاصها.
ـ قيام المؤتمر األهلي العالمي لحقوق اإلنسان
بالتعاون مع المنظمة العربية لحقوق اإلنسان
وات��ح��اد المحامين العرب والمؤتمر العربي
العام (بأذرعته الثالثة) بإحياء نموذج محكمة
برتراند راسل العالمية وذلك بإنشاء «محكمة
الضمير األهلية العالمية» لمحاكمة القادة
السياسيين والعسكريين المتهمين بارتكاب
جنايات موصوفة امتنعت المحكمة الجنائية
الدولية عن محاكمتهم ألي سبب كان .وكذلك
تنظيم ن���دوات علمية إلع���ادة النظر بمفاهيم
القانون الدولي اإلنساني وعقوباته التي كانت
ُوض��ع��ت غ��داة ال��ح��رب العالمية الثانية وما
عادت تفي بمتطلبات مواجهة تحديات اإلرهاب
والعنف األعمى.
ـ تشديد حملة مقاطعة «إسرائيل» أكاديميا ً
واقتصاديا ً من خالل (أ) التواصل مع إدارات
الجامعات في شتى بلدان العالم و(ب) تنفيذ
المهام الموكولة لمكتب مقاطعة «إسرائيل»
التابع لجامعة ال��دول العربية والعاطل من

العمل ،وذل��ك بتنظيم حمالت مقاطعة اهلية
ف��ي جميع ال����دول ال��ع��رب��ي��ة ،ووض���ع تقرير
سنوي بالشركات «اإلسرائيلية» ومنتوجاتها
كما الشركات المتعاونة معها ،والسيما تلك
التي تعمل في /او تتعاطى مع المستعمرات
(المستوطنات) «اإلسرائيلية» في فلسطين
المحتلة.
ـ وض���ع «س��ج��ل ش���رف س��ن��وي» بأسماء
نشطاء وشهداء قضوا دفاعا ً عن األرض (في
فلسطين وسواها) وحقوق اإلنسان والحريات
الديمقراطية .وكذلك وضع «سجل ق � َر َ
ف» ،إن
صح التعبير ،بأسماء مسؤولين في حكومات
ّ
ومديرين في مؤسسات عامة وهيئات وشركات
خاصة انتهكوا بفظاظة حقوق اإلنسان ومقاطعة
«إسرائيل» وصدرت بحقهم أحكام قضائية من
المحاكم الوطنية او من محكمة الضمير االهلية
العالمية.
إنّ حجر الزاوية في بناء المقاومة المدنية
والسيما المقاومة القانونية ،هو اإلنسان ،فردا ً
وجماعة .فقد ردّدن��ا كثيرا ً أن العالم أضحى،
بفضل ث��ورة االت��ص��االت وال��م��واص�لات ونقل
المعلومات ،قرية كونية .ه��ذه الحقيقة ،بل
هذه النعمة ،أضحت في متناول الجميع ،ولو
بدرجات متفاوتة .معنى ذلك انّ الجميع ،مالكين
او غير مالكين ،مقيمين او مهجرين ،ق��ادرون
ماديا ً او غير قادرين ،باستطاعتهم اإلفادة من
تسهيالت «القرية الكونية» ووسائطها وأدواتها
وفرصها ،وبمقدورهم تاليا ً فرض حضورهم
على العالم والمشاركة في مجرياته.
كان ديكارت يقول« :أنا أف ّكر ،إذا ً أنا موجود».
إنّ التفكير في عصرنا ما عاد وح��ده كافيا ً
إلثبات الوجود وصون الحرية ،بما هي قيمة
معادلة للحياة نفسها .ثمة حاجة وجودية
ليكون التفكير مقرونا ً بالتدبير والتعبير،
بل بالمقاومة أيضاً .المقاومة بما هي إشهار
وممارسة حيّة للوجود والحضور والصمود.
أنا أقاوم ،اذا ً أنا موجود.

د .عصام نعمان

