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قتلت إسـرائيل قـائدا ميـدانيا كـبيرا
بـــــــحــــــركـــــــة اجلـــــــهــــــاد اإلسـالمي
الـفـلـسـطـيـنـيـة الـتي تـدعـمـهـا إيـران
امـس الـــثالثــــاء في ضــــربـــة نـــادرة
مـوجــهـة بـقـطـاع غــزة مـتـهـمـة إيـاه

بتنفـيذ سلسـلة هجمـات عبر احلدود
والتخطيط للمزيد.

من ناحـيـة أخرى قـالت وسائل إعالم
سـوريــة رسـمـيـة إن إســرائـيل نـفـذت
هـجـومـا صـاروخـيـا اسـتـهـدف مـنزل
مسـؤول آخـر بـاجلـهاد اإلسالمي في

ــــا أدى إلى مــــقــــتل أحـــد دمــــشق 
أبـنائـه. وقالـت اجلهـاد اإلسالمي إن
ـستـهـدف هـو مـنـزل الـزعيم ـنـزل ا ا

السياسي أكرم العجوري.
وقال اجليش اإلسرائيلي وشهود إن
صــفـــارات اإلنــذار دوت بـــعــد بــضع

الــكــيــان الــصــهـيــوني.“من نــاحــيـة
أخــــرى قــــالت حــــركـــة حــــمـــاس إن
إســرائــيل ”تــتــحـــمل كل الــتــبــعــات
ترتبة على هذا التصعيد والنتائج ا
واالستهـداف اخلطير “وتعهدت بأال
ر اغتيال أبو العطا ”دون عقاب.“
وقـالت وســائل اإلعالم الــسـوريـة إن
هـجـوم دمـشق نُـفـذ بـاسـتـخـدام عـدة
صــواريخ أحـــدهــا أســقــطه اجلــيش
الــســـوري فــوق داريــا الــقــريــبــة من
العاصمة.وأضافت أن شخص على
األقل قُتال وأُصيب ستة في الهجوم
ووصـفت الهـدف بـأنه مـنزل مـدنـي
ــزة في غـــرب الــعـــاصــمــة في حـي ا
حـيث يـوجــد الـعـديـد من الـسـفـارات

األجنبية.
–UI½« dŁUMð

وأظــهــرت صـور نــشــرتــهـا الــوكــالـة
الـعـربـيــة الـسـوريـة لألنـبـاء أضـرارا
ـبــنى من طـابــقـ وتــنـاثـر حلــقت 

أنقاض على السيارات.
ونـــفـــذت إســـرائـــيل في الـــســـنــوات
األخــيـرة مــئـات الــضـربــات اجلـويـة
داخـل ســوريـــا مـــســـتــهـــدفـــة إيــران
وجمـاعة حزب الـله اللـبنانـية الـلت
تصـفهمـا بأنـهما اخلـطر األكـبر على

احلدود.

الــســـاحــلــيــة عــلى بــعــد حــوالي 20
كـيـلـومـتـرا. وأظـهـر تـسـجـيل مـصور
على وسائل التـواصل االجتماعي لم
يـتسن لـرويـتـرز التـحـقق من صـحته
اعــــتـــراض صــــواريخ فـي اجلـــو من
خالل نــــظــــام الــــقـــبــــة احلــــديــــديـــة
اإلسرائيلي. ولم تـرد أنباء عن وقوع
إصـابات أو أضـرار. وقـالت الـشـرطة
اإلســرائــيــلــيــة إنــهــا أغــلــقت بــعض

الطرق قرب غزة كإجراء احترازي.
وذكـر اجلـيش اإلسـرائـيـلي في بـيـان
أن نـتنـيـاهـو أذن بعـمـلـية اسـتـهداف
أبــو الــعـطــا مـتــهـمــا إيــاه بـتــنـفــيـذ
ســلــســلــة من الــهــجــمـات فـي اآلونـة
األخــيــرة بــالــصــواريخ والــطــائـرات
سيرة والـقناصة ومـحاوالت تسلل ا

إلى أراضيها.
وقال البيان ”كان أبو العطا مسؤوال
عن مــعــظم أنــشــطــة حــركــة اجلــهـاد
اإلسالمي الفلسطيـنية في قطاع غزة
واتــهــمه وكـــان قــنـــبــلـــة مــوقـــوتــة “
بالـتـخـطيط ”لشن هـجـمات إرهـابـية

وشيكة بوسائل مختلفة.“
وأكـدت حـركــة اجلـهـاد اإلسالمي في
قيامه بيـان مـقتـل أبو الـعـطا أثـناء ”

بعمل جهادي بطولي.“
وقال الـبيان ”ردنا حتـما قـادم يزلزل
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ســاعــات فـي مــدن بــوسط إســرائــيل
مـنـهـا تل أبــيب لـلـتـحـذيـر من إطالق

صواريخ من قطاع غزة.
ــيـداني بــهــاء أبـو ومــقــتل الـقــائــد ا
الـعطـا في مـنـزله بـغزة سـيـمـثّل على
قاومة األرجح حتديا جديدا حلركة ا
اإلسالمـيــة الـفـلـسـطــيـنـيـة (حـمـاس)
الـتي حتـكم قــطـاع غـزة وحـاولت في
أغلب األوقات احلفاظ على تهدئة مع

إسرائيل منذ حرب 2014.
wLOK « Ÿ«d

ـتـصـاعـد وتـضع إسـرائـيل الـتـوتـر ا
فـي غــزة فـي إطــار صـــراع إقـــلــيـــمي
أوسع مع إيــران. واسـتـشــهـد رئـيس
ثل هذه وزرائها بنـيام نتنـياهو 
األحداث لدى محاولة تشكيل حكومة
ائتالفيـة واسعـة بعد انـتخابـات غير

حاسمة مرت هذا العام.
وقــالت حــركــة اجلـهــاد اإلسالمي إن
زوجــة أبـو الــعـطــا قــتـلت أيــضـا في
الـــــتـــــفــــجـــــيـــــر الـــــذي وقـع في حي
ديـنـة غزة قـبل الفـجر. الشـجـاعيـة 

وأصيب اثنان آخران.
وقال شهود إن الفلسـطيني أطلقوا
بـعد قـلـيل وابال من الـصـواريخ على
ـــــا أدى إلى انـــــطالق إســـــرائـــــيـل 
صـفــارات اإلنـذار في مـديــنـة أسـدود
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ـــكــســيك { البــاز (أ ف ب) - أعـــلــنت ا
اإلثـــنـــ أنـــهـــا قــــررت مـــنح الـــلـــجـــوء
السـيـاسي للـرئيس الـبـوليـفي اليـساري
ــســتـــقــيل ايــفــو مــورالــيس في حــ ا
تـعــهّـدت نـائــبـة رئـيس مــجـلس الـنـواب
ـعـارضــة جـانـ آنـيـز الــتي سـتـتـولى ا
ـؤقتة للبالد إجـراء انتخابات الرئاسة ا
".وكانت "تعكس إرادة جمـيع البوليـفي
تـحدة ومنـظمـة الدول األميـركية األ ا
تخوّفتا من انفالت أمني في البالد التي
تـشـهد فـراغـا في مـركـز الـسلـطـة بـعـدما
ــسـؤولـ والـوزراء اسـتــقـال عـشـرات ا
وجلـــــــأ بــــــعـــــــضــــــهـم إلـى ســــــفــــــارات
أجـنـبــيـة.وقـالت آنـيـز لــلـصـحـافـيـ في
الباز "سندعو إلجراء انتخابات" مشيرة
إلى "عــمــلـيــة انــتـخــابـيــة تــعـكس إرادة
" غداة فـراغ السـلطة جمـيع البـوليـفيـ
بـــعـــد صـــدمـــة اســـتـــقـــالـــة مـــورالـــيس
ــوجـب الــدســتــور تــنــتــقل ووزرائه.و
الــسـلــطـة إلى رئــيس مـجــلس الــشـيـوخ
ورئـيس مـجـلس الـنـواب عـلى الـتـوالي

(الــسـابق) ايــفـو مــورالـيس طــلب فــيـهـا
شـفهـيـا ورسـميـا الـلجـوء الـسـياسي في
بالدنا" وأكد مـنحه حق اللـجوء.وشاهد
مــصـورو وكــالـة فــرانس بــرس مـدنــيـ
يــجـــرون تـــوقــيـــفـــات ألشــخـــاص بـــعــد
ــورالــيس مــواجــهــات مـع مــنــاصــرين 
أحيانا بالتـعاون مع الشرطة.و تركيع
ن أوقـفـوا في الـشـوارع وأيديـهم عـدد 
خــلـف ظــهــورهم وبــعـــضــهم يــنــزف.في
األثـنــاء قـال مـراسـو فــرانس بـرس إنـهم
ـــئــات من مـــنــاصــري مـــورالــيس رأوا ا
يشاركـون في مسيـرة انطلـقت من مدينة
رشح إل ألتـو وصوال إلـى الباز.وأعـلن ا
عـارض كـارلوس مـيسـا على الرئـاسي ا
تويتـر أنه يتعـرض لتهـديد مبـاشر وقال
"كثر يحـذّرونني بأن غوغائـي غاضب
في طريقهم إلى منزلي لتحطيمه. أطالب
الــــشـــــرطــــة الــــوطــــنــــيـــــة بــــوقف هــــذا
اجلنـون".وأغـلـقت احملال والـشـركات في
البـاز اإلثـنـ غـداة أعـمـال نـهب سـجّـلت
في أنـحـاء من الـعـاصـمـة وفي مـديـنة إل

احملـتـجـون في فـرح بـأعالم بالدهم لـكنّ
أحـــداث عــنف ونـــهب وقــعت الحـــقــا في
الباز ومـديـنة إل ألـتـو اجملاورة.واإلثـن
اتّهم مورالـيس الذي كان مـزارعا للـكوكا
قـــبل أن يــصــبـح أول رئــيس لـــلــبالد من
الـــســكـــان األصــلـــيــ فـي الــعــام 2006
عارضة مـيسا ولويس فرناندو زعيمي ا
كـامـاتـشـو بـ"الـعـنـصـريـة" وبـ"الـتـخطـيط
ــســتــقـيل أن النــقالب".وكــتب الــرئـيس ا
"مـــــجـــــمــــوعـــــة غـــــاضــــبـــــة" هــــاجـــــمت
مـنزله.واإلثـنـ رحّب الـرئـيس األمـيركي
دونالـد ترامب باسـتقـالة مـوراليس التي
ـوقراطية في اعتبرهـا "حلظة مهـمة للد
النصف الـغربي للـكرة األرضيـة" مشيدا
ـوقف اجلـيش الــبـولـيـفي ودوره.وقـال
تــرامب إن "هــذه األحـداث تــوجه رســالـة
قــويــة إلى األنـظــمــة غـيــر الـشــرعــيـة في
ـوقراطـية فنـزويال ونـيكـاراغوا بـأن الد
وإرادة الشـعب تسودان دائـما في نـهاية
ـقابل نددت فـنزويال وكوبا طاف".في ا ا
ــا اعـتــبــرتـاه انــقالبـا فـي بـولــيـفــيـا.-
واألحد دافع مـوراليس عن حـقبـته التي
شــهــدت مـكــاسب رئــيــسـيــة ضــد الـفــقـر
واجلوع في البالد وكذلك مضاعفة حجم
اقـــتــصــاد الـــبالد ثالثـــة اضــعــاف خالل
حكـمه الـذي اسـتمـر نـحو 14 عامـا.وفاز
مـورالـيس بــواليـة رئـاسـة رابـعـة مـثـيـرة
لـلـجـدل حـ أعــلـنـته احملـكـمـة فـائـزا في
االنـتــخـابـات الـرئــاسـيـة في 20 تـشـرين
األول/اكــــتــــوبــــر بــــفــــارق ضـــــئــــيل عن
ــعـارضــة نـدّدت بــوقـوع مــنـافــسه.لــكنّ ا
تزوير وقادت احتجاجات استمرت ثالثة
اسـابـيع وشـهـدت مـقـتل ثالثـة اشـخاص

ئات. وإصابة ا
وطـلـبت مـنـظّمـة الـدول األمـيـركـيّـة إلـغاء
نــتـيــجــة االنـتــخـابــات وقـد أكّــدت األحـد
وقـــــــوع جتـــــــاوزات فـي كـل مـــــــنـــــــاحي
االنتخـابات الـتي راقبتـها: التـكنولـوجيا
ــســـتــخــدمــة وسالمــة أوراق االقــتــراع ا
وسالمــة عـــمــلــيـــة الــفــرز والـــتــوقــعــات
اإلحصائية.وفيما استمر البوليفيون في
احـــتــــجـــاجــــاتـــهـم في الـــشــــوارع دعـــا
مـورالـيس إلى انـتـخـابـات جـديـدة  لـكنّ
هذا التـنازل لم يـكن كافيًـا لتهـدئة غضب
سلحة الشارع وقد انضم قادة القوات ا
ـــطـــالـــبـــة والـــشـــرطـــة إلـى الـــدعـــوات ا

باستقالته.

ألـــتـــو اجملـــاورة.وقـــال رئـــيس بـــلـــديـــة
العـاصمـة لويس ريـفيـا إن "الباز شـهدت
لـيل مـرعـبـة" مـعـلـنـا حتطـيم  64حـافـلة
ركــاب خالل أعـمــال الـشــغب.وقـال قــائـد
ـيـر يــوري كـالـديـرون إن الـشــرطـة فالد
عــنــاصــره الــذين الزمــوا بـــغــالــبــيــتــهم
مـــراكــزهم خـالل أعــمـــال الــشـــغب الــتي
اندلـعت اجلـمعـة وانضم كـثـر من بيـنهم
لـلــمـحـتــجـ سـيـعــودون إلى الـشـوارع
حلـــفـظ األمن.لـــكـن األمـــ الـــعـــام لأل
ـتـحـدة أنـطـونـيـو غـوتـيرش أعـرب عن ا
قـلـقه من تـدهـور األوضـاع األمـنـيـة كـما
دعت منظمة الدول األميركية إلى "إرساء
الـسالم واحـترام سـيـادة الـقـانـون".كذلك
ـــنــــظـــمـــة ومـــقـــرهــــا واشـــنـــطن دعت ا
الـكـونـغـرس الـبـولـيـفي إلى عـقـد جـلـسة
طـــارئـــة مـن أجل "تـــشــــكـــيل ســــلـــطـــات
انــتــخــابــيــة جــديــدة لــضــمــان عــمــلــيـة

انتخابية جديدة". 
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نـظمة اجـتمـاعا الثالثـاء لبحث وتعـقد ا
األوضـاع في بـولـيـفـيـا.دعـا قـائـد شـرطة
البــاز اجلــيش الــبــولــيــفي الى الــتــدخل
لــوقف أعــمــال الــعــنف الــتي يــرتــكــبــهـا
ـــســـتـــقـــيل ايـــفـــو أنـــصـــار الـــرئـــيس ا
مـورالـيس وقـد اسـتـجـاب اجلـيش لـهذا
طلب وقرر تسيير دوريات مشترمة مع ا
الشرطة.وجاءت الدعوة بعدما جلأ وزير
ــســؤول عن األمن كـــارلــوس رومــيـــرو ا
الشرطـة إلى السفـارة األرجنتـينية وفق
ما أعـلن مصـدر في وزارة اخلارجـية في
بوينوس ايـرس.واستقال عدد من وزراء
حــكـومــة مـورالـيـس ومـسـؤولــيـهــا بـعـد
إعـالنه الــــتــــنـــحـي وجلـــأ 20 نــــائــــبـــا
ـقــر إقـامـة ومــسـؤوال حـكــومـيــا كـبـيــرا 
ــكــســيك.وأثــارت االســتــقـاالت ســفــيــر ا
ـتـتالـيـة تـسـاؤالت عـمن بات فـي موقع ا
سؤوليـة خصوصا مع اسـتقالة نائب ا
الرئـيس ألـفارو غـارسيـا ليـنيـرا.وبعـدما
اســتــقــال رئــيــســا مــجــلــسي الــشــيــوخ
والــنــواب أبــدت نـائــبــة رئــيس مــجـلس
الـنـواب جـانـ آنـيـز األحـد اسـتـعـدادها
ــؤقـتــة لـلــبالد.وكـان لــتـولي الــرئــاسـة ا
موراليس البالغ 60 عاما قد أعلن األحد
اســتــقـالــته في خــطـاب مــتــلـفــز في يـوم
تسارعت فيه األحداث.وعمّت االحتفاالت
شـــــوارع البـــــاز عـــــلـى الـــــفـــــور ولـــــوّح

ـا يـعـني ان لـكـنـهــمـا اسـتـقـاال أيـضـا 
الـســلـطـة سـتــؤول انـتـقـالـيــا إلى نـائـبـة
رئيس مـجـلس النـواب آنـيز الـبالـغة 52
ــرجّـح أن يــكــلّـــفــهــا عـــامــا والـــتي من ا
الـــكــــونــــغـــرس اإلشــــراف عـــلـى إجـــراء
انتخابات جديدة وانـتقال السلطات إلى
حـــــكـــــومـــــة جـــــديـــــدة في 22 كـــــانـــــون

الثاني/يناير.
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ــقــرر أن يــعــقــد الــنــواب جــلــسـة ومـن ا
الـثالثـاء إلطالق هــذه الـعـمـلـيـة.وأعـربت
آنيـز عن أملـها بـإرساء اسـتقـرار حتتاج
إلـيه الـبالد بـشـدة.وفي تـغـريـدة أطـلـقـها
شـهـورة بـزراعة من مـنـطقـة تـشـابـاري ا
الـكـوكـا والـتي انـتـقل إلـيـهـا جـوا األحـد
ــعــارضـة إلـى "تـهــدئـة دعــا مــورالـيس ا
األوضاع في الـبالد" بـعدمـا تعـرّض عدد
من مناصريه ألعمال عنف في الباز.وقال
ــكـسـيـكي مــارسـيـلـو وزيـر اخلــارجـيـة ا
إبـرارد في مـؤتـمـر صـحـفي "تـلقـيت قـبل
ــة هــاتـــفــيــة مـن الــرئــيس دقــائق مــكـــا
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بـتـحـقـيق "الـتـغـيـيـر" في بـلـد ال تزال
الـطـبـقــة احلـاكـمـة هي نـفـسـهـا مـنـذ
انـــتـــهـــاء احلـــرب األهـــلـــيــة (-1975
1990). ويـــقــــول عـــمـــر (17 عـــامـــاً)
لــفــرانس بــرس "نــزلت إلـى الــشـارع
ــــســــتـــشــــري في ضــــد الـــفــــســــاد ا
ولود أيضاً الدولة".ويروي الشـاب ا
من أم لـبـنـانـيـة وأب سـوري "ذهـبت
مـرة واحـدة في حــيـاتي إلى سـوريـا

ح كنت طفالً".
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ورغم أنه أمـضى حــيـاته في لـبـنـان
يـــقـــوم عـــمـــر ســـنـــويـــاً بـــتـــجـــديـــد
إقـامـته.ويـضـيف الـشـاب ذو الـبـيـنـة
الــقــويــة رافــعـــاً الــعــلم الـــلــبــنــاني
بانـفعـال "يعـاملـوننا فـي األمن العام
كــأنـنــا أجـانب. يــجـعــلـونــنـا نــشـعـر
بالذلّ".ودعت منظمة "هيومن رايتس
ــاضي ووتش" احلــقــوقــيــة الــعــام ا
لـبـنـان إلى تـعـديل قـانـون اجلـنـسـية
"الـبــالي" والـذي يــعـود لــلـعـام 1925
ــيــز ضــد الــنــســاء مـــعــتــبــرة أنه "
ــتــزوجــات من أجــانب وأطــفـالــهن ا
وأزواجــهن عــبــر حــرمـان هــؤالء من
نظمة اجلنسية".ويُعد لبنان وفق ا
"مـــتـــأخـــراً" عن الـــعـــديــد مـن الــدول
رأة هذا احلق العربـية التي تـمنح ا
ـغرب كـتـونس واجلـزائـر ومـصـر وا
والـــيـــمن.ويـــرفـض عـــدد كــبـــيـــر من
السـيـاسيـ واللـبنـانـي مـنذ عـقود
تعديل قانون اجلنـسية بحجة رفض
توط الالجئ الفلسطيني الذين
وصـلوا الى لـبـنـان منـذ الـعام 1948
ـتحدرة مـنهم. وتناقص والعائالت ا
ــفــروضـة عــددهم بــســبب الــقـيــود ا
عــلــيــهم والــظـروف الــبــائــســة الـتي
يعيشونهـا ويبلغ عددهم اليوم 174
ألــــفـــاً عــــلى األقـل وفق تــــقـــديـــرات

{ بـــيــروت ,(أ ف ب) - مـــنــذ ثـالثــة
أســـابــيع تــشــارك دانـــا يــومــيــاً في
ــســبــوقــة ضـد الــتــظــاهــرات غــيـر ا
الطبقـة السيـاسية في لبـنان مسقط
رأس والـــدتـــهــا احملـــرومـــة بـــســبب
زواجـــــهـــــا مـن أجـــــنـــــبي مـن مـــــنح
اجلـنسـيـة ألوالدهـا.ودانا (22 عـاماً)
مولـودة من أب سـوري وهي واحدة
من آالف األشــخــاص الــذين ال يــحق
لـــهم احلـــصـــول عـــلى اجلـــنـــســـيـــة
ــواطن الـلــبـنـاني الــلـبـنــانـيـة ألن ا
بـحسـب القـانـون هـو فـقط من يـولد
من أب لــبـنــاني. ومـنــذ بـدء احلــركـة
االحــــتــــجــــاجــــيــــة في 17 تــــشــــرين
األول/أكـتـوبر يـشـكل مـطـلب إعـطاء
الـلـبنـانـيـات حق نـقل اجلـنـسـية الى
أوالدهـن مـــــطـــــلـــــبـــــا أســـــاســـــيـــــا
لـلمـتـظاهـرين.وتـقـول الشـابـة بيـنـما
تـضع الـعـلم الـلبـنـاني عـلى كـتـفـيـها
لوكالة فـرانس برس "أنا مولودة في
بــيــروت والــدي سـوري اجلــنــســيـة
وانـفــصل عن والــدتي قــبل أن أولـد.
تـــــــرعـــــــرت وكـــــــبـــــــرت هـــــــنـــــــا مع
أمي".وتــــوضح دانـــا الــــتي تـــواظب
يـــومــيـــاً عــلى الـــتــوجّه إلـى ســاحــة
ريـــاض الــصــلـح مــركــز الـــتــظــاهــر
الرئـيسي في بـيروت "أعـتبـر نفسي
لبـنـانيـة لـكنـهم ال يـريدون االعـتراف
سـؤول بهـويـتي" في إشارة إلـى ا

" الـــــذيـن تـــــصـــــفـــــهـم بـ"ذكـــــوريـــــ
".وتـضـيف الـشـابة ذات و"عـنـصريـ
الــعـــيـــنـــ الــســـوداوين والـــشـــعــر
الـطـويل "هـذا األمـر أثّـر كـثـيراً عـلى
نـــفـــســـيّـــتي وعـــلى بـــنـــاء هـــويّـــتي
الشـخصيـة".وتدافع الـلبنـانيـات منذ
سنوات عن حقهنّ في منح اجلنسية
ألوالدهن.على غـرار دانا انـضمّ عمر
أيـضـاً إلى الـتـحـركـات يـقـوده األمل

رســــمــــيــــة.وأضــــيـف الى خــــطــــاب
"اخملاوف" من تـوط الفـلسـطيـني
خالل الـســنـوات األخـيــرة مـخـاوف
اثـلـة من توطـ الـسوريـ الذين
جلأوا الى لبنان مـنذ بدء النزاع في
بالدهم في 2011 ويـتــجـاوز عـددهم
ليون.ويقول رافضو منح األم حق ا
إعـــطــــاء اجلـــنــــســـيــــة ألوالدهـــا إن
جتــنـيـس سـوريــ وفـلــسـطــيـنــيـ
ـعـظـمـهم) من ـسـلــمـ  (وهم من ا
شأنـه أن يزعـزع "الـتوازن الـطـائفي"
في بــلــد صـغــيـر مــتــعـدد الــطـوائف
ويــقـــوم نـــظـــامه الـــســيـــاسي عـــلى
احملاصـصة الـطائـفيـة.ويقـول سامر
ـولـود ألب فـلــسـطـيـني (33 عـامــاً) ا
وأم لــبــنــانـــيــة خالل مــشــاركــته في
تـــظـــاهـــرة في بـــيـــروت "ال نـــطـــالب
ا بإعطاء بتوط الفلسطيني وإ
اجلنسـية لـلمولـودين من أم لبنـانية
فــقط. هــذا حق طــبــيــعي".ويــضــيف
الــوالـد لـثـالثـة أطــفـال "نـحــتـاج الى
اجلنسـية للـعمل ولتـسجيل أطـفالنا
دارس واالستفادة من الضمان في ا
االجـتـماعـي".في الـعام 2018 اقـترح
وزيـــر اخلـــارجـــيـــة فـي احلـــكـــومـــة
ـسـتـقـيـلـة جـبـران بـاسـيل مـشروع ا
ـرأة الـلـبـنـانيـة حق قـانـون يـخـوّل ا
مـنح اجلـنسـيـة ألطـفـالـهـا إذا كانت
مـتـزوجـة من أجـنـبي عـلى أال يـكـون
سـوريـاً أو فلـسـطـينـيـاً.وتـعـلّق رندة
قـبــاني مـنـسّــقـة حـمـلـة "جــنـسـيـتي
ّ إطالقها عام 2011 كرامتي" الـتي 
بالـقـول "إنهـا عنـصـرية".وتـوجد في
سجالت احلملة طلـبات لنحو عشرة
آالف عائـلـة يريـد أفـرادها احلـصول
على اجلنـسية اللـبنانـية ستون في
ــئـة مــنـهم ســوريـون وعــشـرة في ا
ــئـة ــئـة مــصــريـون وســبــعـة في ا ا

بـينـهـا "ما فـيي إحـمل جنـسـية إمي
بس فـيي دافع عن ثـورتهـا".وتـشارك
ســحــر أيـــوب وهي أم لــفــتــيــ في
الـ 14و16 من الـــــعــــمـــــر يــــحـــــمالن
اجلــنـــســيــة الــســوريــة في احلــراك

الشعبي منذ انطالقته في بيروت.
وتقـول "سـأبـقى سنـوات في الـشارع
حــتى يــصـل صــوتي وأحــصل عــلى
ــكــتــسب لي وألوالدي ولــكل حــقي ا

إمرأة لبنانية".
W Uš WLOš

ونـظـمت حـملـة "جـنـسـيـتي كـرامتي"
ـئـات مـســيـرة األحـد شـارك فــيـهـا ا
انطلقت من أمام وزارة الداخلية إلى
ســــــاحـــــة الــــــتـــــظــــــاهـــــر فـي وسط
بــيــروت.ونــصــبـت احلــمــلــة خــيــمـة

فــلـســطـيــنـيــون فـضالً عن أردنــيـ
وعــــــراقـــــــيـــــــ وأمــــــيـــــــركـــــــيــــــ
.وتـوضح قبـاني أن "نحو وأوروبي
ــئــة مـنــهم مــسـلــمـون ثــمــانـ في ا
ئة من الطوائف مقابل عشـرين في ا
ـطالب بـإعـطاء ـسيـحـية".وعـادت ا ا
األم حق منح اجلنسية إلى الواجهة
خالل الــتـظــاهـرات الــشـعــبـيــة الـتي
شـــــــارك فـــــــيـــــــهـــــــا مـــــــئـــــــات آالف
.وتــقــول قــبــاني "قــبل الــلــبــنــانــيــ
احلـــراك كــانـت األمــهـــات يــشـــعــرنّ
ـوضـوع. بـاخلـجل لــدى الـكالم عن ا
الـــيــوم يــطــالـــ بــصــوت عــالٍ بــأن
يـــحــصـــلن عـــلى هــذا احلـق".وحــمل
اضـية متـظاهـرون خالل األسابـيع ا
ـوضـوع الفـتــات كـثـيـرة حــول هـذا ا

خـــاصـــة لــــهـــا في ســــاحـــة ريـــاض
ــاثــلــة الــصــلـح إلى جــانب خــيم 
تـرفع كل مـنـهـا رايـة مـطلـب حقـوقي
مـخـتـلف.داخل اخلـيـمـة تـنـظم دانـا
ـتظـاهرين حلـقـات حواريـة لـتشـرح 
آخرين أهمية احلملة ولدعوتهم إلى
ساعدة على رفع الصوت للمطالبة ا
ــرأة فـي مـــنح اجلـــنـــســـيــة بـــحـق ا
ـــبــذولــة ألوالدهــا.ورغـم اجلــهــود ا
ـــســـيـــرة مـــا زالت تـــدرك دانــــا أن ا
طويـلة وال تـتوقّع أي تـقدم من دون
تـغـيـيــر جـذري في الـسـلـطـة.وتـقـول
"ح يـصل إلى الـسلـطـة مسـؤولون
جـــدد جــديــرون بــهـــا ال أتــخــيل أن
ـرأة الـلـبـنـانـيـة أحـداً سـيـمـنـع عن ا

حق منح جنسيتها ألوالدها".

u—∫ تمزيق صور الرئيس في الباز عاصمة بوليفيا

Husseinalsadr2011@yahoo.com
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ـستـوى الـعالي من كن الي مـنـصف وصـاحب ضمـيـر حي ان ينـكـر ا ال
سؤوليـة الوطنيـة والوعي الوطني الـكبيرلـلمتظـاهرين في ساحة الـتحرير ا
ببغـداد او في احملافظـات االخرى  واصرارهم عـلى بقاء  صـفة السـلمية
مـتلـكات الـعامـة واخلاصـة ..برغم ما لتـظاهراتـهم وحرصـهم على حـفظ ا
يـواجـهـونه من قـمع ســواء من خالل غـازات سـامـة او بـاطالق الـرصـاص
احلي او تـعـرض بـعـضـهم لالخـتـطـاف واالعـتـقـال  نـاهـيك عن مـحـاوالت
تشويه صورتهم اجلميلة والصاق تهم احلرق واالعتداء بهم وغير ذلك من
االسالـيب القـمـعيـة التي زادتـهم تمـسـكاً وثـباتـا من اجل حتـقيق مـطالـبهم
شروعة . الصور الوطنية التي جسدها شباب العراق رائعة ومحل فخر ا
اجلميع .. هـؤالء الشـباب بعـفويـة ومن دون خلفـيات ايـدلوجيـة او توجيه 
كانـوا هويـة وطن بـكل ما تـعنـيه الـكلـمة حـيث جتـاوزوا مطـالبـهم احلـياتـية
ـشروعـة من تعيـ وخدمات صـحيـة وتربويـة وبلـدية  ليـرتقوا في اآلنية ا
اهدافـهم الـتي خلـصـوهـا بـشعـار مـشـرق اريـد وطنـاً فـيـدركـوا انه الحـياة
ــة من دون عـراق مــعـافى كـامـل الـسـيــادة .. وان الـفــسـاد وحــيـتـانه كـر
ـعروفـة نـتاج طـبيـعي لـسيـاسيـ راهـنوا عـلى الطـائـفيـة لتـمزيق ورموزه ا
وحدة الشـعب وان الحلول حـقيقـية ببـقائهم .. وهـذا هو ما يـقلق االحزاب
الـطـائـفـيــة الـتي صـارت تـعـيـش حـالـة رعب حـقـيــقي وهي تـسـمع الـرفض

الشعبي الكبير لها .. 
ما زالت هذه االطراف السياسية مصرة على اتباع نفس سياسة اخلداع
طالب احلقيقية للـشعب وتقفز عليها والتضليل وتصم اذانها عن جوهـر ا
ـنح الـشـبــاب الـثـائـر حـافـز مـضـاف لــلـبـقـاء في سـاحـات الـعـز وهـو مـا 
والكرامـة ليـحولوهـا الى وطن مصـغر حيث جتـد ابن النـاصرية والـبصرة
وصل والديوانية يتشارك العيش في ساحات التظاهر مع ابن الفلوجة وا

وصالح الدين ..
ـتظـاهرون الـشـباب يـومـيا عـلى ابـتكـار رسـائل وطنـيـة معـبرة  ويحـرص ا
تميـزة ابرزها ان العراق اسمى جلميع السياسـي من خالل فعاليـاتهم ا
ر سيء الـصيت من احملاصـصة بـابشع صـورها الـتي شرعـنهـا بول بـر
من خالل مـجـلس احلـكم وكـرسـتـهـا طـبـقـة سـيـاسيـة  حـولت الـعـراق الى
اقطـاعـية لـصـاحلهـا من دون ان تـفهم ان الـعـراقي قد يـصـبر طـويال لـكنه

عندما يغضب اليرحم !! 
الى االن وفي اليوم الثـامن والعشـرين للتظـاهرات منـذ اخلامس عشر من
ترفض االطراف السياسية وكما يبدو ان تصغي تشرين االول الى اليوم 
لصـوت الشـعب وتصـر على اجـراءات ترقـيعـية  بل انـها تـستـفز الـشعب
وشبابه الثائر بتصريحات غير مـسؤولة  تصل حد االستهانة بالشباب !!
.. وهنا يكمن اخلطر احلقيقي الذي يهدد الوطن.. ليس اخلطر في شباب
تشرين وتظاهراتهم الـسلمية فهم متـميزون بوطنيتـهم وعالقتهم الطيبة مع
القـوات االمـنيـة من جـيش وشـرطة  بـل في استـهـدافهـم من قبل عـنـاصر

تتعمد قتلهم بدم بارد .. 
ــتـظـاهـريـن واضـحـة ومـعــلـنـة وآن االوان لـكـل االحـزاب والـكـتل مـطـالب ا
الـسـيـاسـيــة ان تـسـمـعـهــا بـعـيـداً عن اسـالــيب الـتـسـويف
ـمـاطـلـة الـتي اعـتـادت ان تــسـتـخـدمـهـا .. مـشـكـلـة وا
االحـزاب انـهـا تـعـيش في وهم الـسـلـطـة ومـغـريـاتـهـا
بــعــيـدا عـن تــطـلــعــات الــشــعب وعــلــيــهــا ان تــعــيـد
حـســابـاتــهـا فــقـد فــشــــــلــتم فــشـلـــــــتم وهـذه هي

احلقيقة ..   
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ال يـخـتـلف مُـنْـصِـفـان في أنَّ الـتـزويـر  – بِـكُل صـورة وأشـكـاله  –هو من

وضوعية . عايير ا أبشع العمليات وأشدها خسةً ودناءةً وتالعباً با
اذا ?

الن التزوير يعني في حقيقته قلب احلقائق وتغليب األباطيل عليها .
عـنـى مَسْـخ كـامل لـكل مـا يـجب احلـفـاظ عـليـه من مـعـلـومات وهـو بـهـذا ا

وأصول موضوعية .
ولـذلك فــهـو من ألــعنِ صـورِ الــفـســاد واالفـســاد وأشـد مـا يــؤذي الـبالد
ظـالم واجلرائم والعـباد ويـفـضي الى الغـرق في مسـتـنقـعات أسِـنَـةٍ من ا

آثم .. وا
-2-

لقـد تَـوّسـعت عمـلـيـات التـوزيـر الى احلـد الذي وصـلت فـيه الى مَـدَياتٍ لم
تكن تخطر على البال ..!!

فاذا كـان تـزوير بـعض الـنـساء العـمـارهن ظـاهرة مـشـهودة  فـان ظـاهرة
التزوير  –عبر عمليات التجميل اخملتلفة  –قد انتقلت الى أجسادهن .

واذا كـانت عـمـلـيـات الـتـزويـر لـلـمـسـتـنـدات والـوثائـق والـشـهـادات ظـاهرة
مشهـودة فقد انـتقلت الى (االخـتام) وانتـقلت الى االنسـاب أيضا فـصرنا
ن لـم يـكـونـوا مـعــروفـ بـانـتــمـاءاتـهم الـنــسـبـيـة الى نـشـهـد الــعـديـدين 

الهاشمي يدّعون أنهم (سادة) أقحاح ..!
وامتد التزوير حتى الى األزياء فصـرت ترى (اجلِلواز) الذي وظفّه النظام
القمعي الدكـتاتوري البائـد في عمليات الـتعذيب لألحرار واحلرائـر يعتمر
سرح وكـأنه من أكبر الـعلماء العمة الـكبيـرة ويطيل حليـتَه ويظهـر على ا

سلم ..! والفضالء وأشدهم حرصاً على االسالم وا
عدات واألجهزة على نتجات الـصناعية واآلالت وا واذا كان التزوير في ا
اختالف أنـواعهـا ظـاهرةً مـعروفـة فانـه امتـد الى تزويـر الـعمالت اخملـتلـفة

وإغراق بعض االسواق بها ..!
عرفية لم تنـقطع فكثيرا وعمليات التـزير في اجملاالت العلمـية والثقافيـة وا
مـا يُـقـدمُ بـعض احلـمـقى عـلى االسـتـحـواذ عـلى دراسـات وبـحـوث كـتـبـها

يون وباحثون مقتدرون وينسبونها الى انفسهم زوراً ..! أكاد
وهكذا تشعبت عمليات التزوير وانشطرت انشطارات أميبية مرعبة

هن . ا زاد الط بلة التزوير في ا و
فهـذا يـدّعى انه الـطـبـيب الـبارع وذاك يـدّعى انه اخلـبـيـر الكـبـيـر بـشؤون

شاريع واالعمال وهكذا ..! ا
وكلُّ تلك التزويرات خُـدع كاذبة وطرق خبـيثة (وفيروسـات) سامة تُفسد

رهقة . األوضاع وتؤدي الى االضطرابات ا
ولكن أشد الوان التزوير وأكـثرها خطراً على الـشعب والوطن هو التزوير

السياسي .
وهذا مـا مُـني بهِ (الـعـراق اجلـديد) فـقـد ابـتـلى بشـراذم اسـتـغـلت الدين 
ـعسـولـة لتـتـسـلق على وتسـتـرت بـالشـعـارات البـراقـة  وأطـلقت الـوعـود ا
ن األكتـاف وتـصل الى مـواقع الـسلـطـة وح وصـلت قـلـبت ظـهر اجملن 
ــالـيـة ـواقـع  وانـصـرفـت بـالـكــامل لـبــنـاء تــرسـانـتــهـا ا أوصـلــهـا لـتــلك ا
ستضعـف بل على حساب ومكاسبهـا الفئوية عـلى حساب البائـس وا

واطن جميعاً . باقي ا
وهذا هو سرّ االنتفاضة العارمة التي يـعيشها الشعب العراقي اليوم بعد
أنْ وصل الى قنـاعة راسـخة بـوجوب الـتـغيـير والـقضـاء على بـؤر الفـساد

والفاسدين .
ــنــازلــة الـيــوم بــ شــعبٍ يــتــوثب الســتــرجــاع مــا نــهب من ثــرواته انّ ا
والستعـادة ما أهـدر من حقوقه وبـ طبـقة سيـاسية عـاشت التـزوير بكل
عظم أبعاده وأشكاله وأوصلت اجلماهير الى حالة من انعدام الثقة 

السلطوي .
قـدور اخلطابات وهذه الهـوة السحـيقة بـ اجلانب لـيس 
ـتـأخـرة أنْ تـردمَهـا وتـعـيد وال االجراءات الـسـلـطـوية ا
ــتـــظـــاهــريـن الى الـــبــيـــوت) كـــمــا دعـــا الى ذلك (ا

سؤول التنفيذي األول في  3/ 2019/11 ا
انها الرحلـة الى نظام سيـاسي جديد والى وجوه
عراقـيـة وطـنيـة جـديـدة والى ابـعاد شـبح الـتـزوير

رافق العراقية . السياسي عن كل ا

يداني الكبير في حركة اجلهاد اإلسالمي الفلسطينية بهاء أبو العطا في مدينة غزة بعد تعرضه العتداء إسرائيلي ¼−Âu∫ منزل القائد ا

dO…∫ متظاهرة لبنانية تشارك في مسيرة في إطار حملة جنسيتي كرامتي


