
تسعى حركة املقاومة اإلسالمية “حماس”، إلى 
استثمار نتائج املعركة العسكرية األخيرة، في إنهاء 

احلصار اإلسرائيلي لقطاع غزة.
لكن ه��ذا األم���ر ال ي��ب��دو يسيرا، ف��ي ظ��ل تعنت 
إسرائيل وإصرارها على ربط إعادة إعمار قطاع غزة، 

بعودة أربعة أسرى حتتجزهم احلركة.
وحتتفظ “حماس” بأربعة إسرائيليني، بينهم 
جنديان أُس��را خ��الل احل��رب على غ��زة صيف عام 
2014 )دون اإلفصاح عن مصيرهما أو وضعهما 
الصحي(، في حني دخل اآلخران القطاع في ظروف 

غير واضحة خالل السنوات املاضية.
وأع��ل��ن��ت “حماس” ان��ت��ص��اره��ا ف��ي املواجهة 
العسكرية األخ��ي��رة م��ع إسرائيل )10 � 22 مايو 
امل��اض��ي(، وال��ت��ي انتهت بوقف إط��الق ن��ار يصفه 

املراقبون ب�”الهش”.
وال يستبعد امل��راق��ب��ون أيضا ان���دالع مواجهة 

عسكرية جديدة في ضوء استمرار التوتر.
ونهاية األسبوع املاضي، شنت إسرائيل غارات 
على مواقع تتبع لكتائب القسام، اجلناح املسلح 
حلركة “حماس”، ردا على إطالق بالونات “حارقة” 

من القطاع.
ورأت حماس في “الغارات” محاولة إسرائيلية 
ل��ف��رض ق��واع��د اشتباك ج��دي��دة، تتمثل مب��س��اواة 
“البالونات احلارقة” ب�”الصواريخ”، وه��و ما 

حذرت من تداعياته.
كما أث��ارت تصريحات أطلقها يحيى السنوار، 
رئيس “حماس” في غزة، عقب اجتماعه مع املنسق 
اخل��اص لعملية السالم في الشرق األوس��ط تور 

وينسالند، قلقا وسط املراقبني للشأن الفلسطيني.
وفي خطاب غير معتاد، وصف السنوار نتائج 
اللقاء م��ع املبعوث األمم���ي، ب�”السيئ”، ووّج��ه 
حتذيرات إلسرائيل من مغبة مواصلة فرض احلصار 

على القطاع.
كشف مصدر فلسطيني مطلع، لألناضول، أن 
قيادة “املقاومة الفلسطينية” ق��ررت منح جهود 
عربية ودول��ي��ة ف��رص��ة ل�”حتقيق إجن����ازات في 
موضوع احلصار املفروض على غزة، وإنهاء معاناة 

سكانها”.
وأجمع محللون سياسيون، أن “حماس” عازمة 
على كسر حصار غ��زة “بأساليب متعددة”، حال 

فشل الوسطاء في حتقيق ذلك.
وتفرض إسرائيل، حصارا مشددا على قطاع 
غزة منذ صيف عام 2007، تسبب بتدهور كبير في 

األوضاع املعيشية للسكان.
وال يستبعد الكاتب واحمللل السياسي مصطفى 

الصواف، اندالع تصعيد عسكري جديد في حال فشل 
“الوسطاء” في التوصل إلى تسوية تقبلها الفصائل 

الفلسطينية.
ويقول الصواف، لألناضول، “املعطيات احلالية 
في قطاع غ��زة، تشير إل��ى أن املقاومة عازمة على 

حتقيق ما أرادت”.
وأض����اف: “املقاومة أع��ط��ت ال��وس��ط��اء فرصة 
ليقوموا بدورهم، ولكن يبدو أنهم لم يفعلوا شيئا، 
وهو ما يجعلنا أمام سيناريوهات، قد يكون أحدها 

التصعيد العسكري”.
وتعليقا على وصف رئيس “حماس” بغزة، لقاءه 
مبعوث األمم املتحد ب�”السيئ”، قال الصواف “إن 
تصريحات السنوار تؤكد أن املبعوث األمم��ي جاء 
حامال لشروط االحتالل والتي حت��اول رب��ط ملف 
إعمار غزة، مبلف األسرى اإلسرائيليني احملتجزين 

لدى املقاومة”.
وأوض��ح: “لهذا أعتقد أن املبعوث األمم��ي خرج 

دون حتقيق أي تقدم”. وتابع “الفصائل الفلسطينية 
ستختار الطرق األنسب للرد على ابتزاز االحتالل 

ومعادلة البالون كالصاروخ”.
وأع��رب ال��ص��واف عن اعتقاده ب��أن “املقاومة” 
سترد على الغارات اإلسرائيلية، ولن تقبل بفرض 

قواعد اشتباك جديدة.
وبنّي أن “خيار العودة إلى األدوات اخلشنة في 
مواجهة االحتالل مثل البالونات احلارقة، وغيرها، 
حاضر بقوة، وأي رد عسكري إسرائيلي على تلك 

الوسائل الشعبية، سيقابله رد من املقاومة”.
وقال: “ما ستقوم به املقاومة في األيام القادمة، 
خطوة متقدمة، وستكون متدرجة، ويعلم االحتالل 

أن بعدها سيكون أمرا مختلفا لو متادى”.
من جانبه، يقول احمللل السياسي هاني العقاد، 
إن املوقف اإلسرائيلي املتعنت حيال فك احلصار عن 
غ��زة، “يجعل املقاومة في موقف صعب، ميكن أن 

يقودها إلى مواجهة عسكرية جديدة”.

وأض���اف ل��ألن��اض��ول: “الرسائل ب��ني املقاومة 
الفلسطينية واالحتالل لم تتوقف منذ انتهاء العدوان 
األخير، وتكاد تكون يوميا باختالف األشكال التي 

تصل من خاللها”.
ولفت إل��ى أن “تلك الرسائل هي طبيعية بعد 
كل جولة قتال تدور، خاصة أن االتفاق الذي جرى 
هو لوقف إطالق نار متبادل، دون حسم لكثير من 

امللفات”.
وأشار إلى أن “انتهاك إسرائيل لوقف إطالق النار 
وقصفها ملواقع فلسطينية، وتغولها على األهالي 
في الضفة والقدس واعتمادها معادلة البالون مثل 
الصاروخ، يزعج املقاومة أيضا ويغير احلسابات 

بالنسبة لها”.
واستطرد العقاد قائال “أغلب رسائل املقاومة 
جاءت على لسان رئيس حركة حماس في غزة يحيى 
السنوار، وه��ذا له دالل��ة على قوة ما تريد إيصاله 

إلسرائيل”.
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يومًا  76 منذ  الطعام  عن  مضرب  صحفي  مع  تضامنية  وقفة  املغرب: 
نظم إعالميون وناشطون مغاربة، وقفة تضامنية مع 
الصحفي سليمان الريسوني، بالتزامن مع انطالق جلسة 

محاكمة له ودخول إضرابه عن الطعام اليوم ال� 76.
وبحسب مراسل “األناضول”، فقد طالب احملتجون أمام 
محكمة االستئناف في مدينة ال��دار البيضاء بإطالق سراح 

الريسوني ل�”جتنب مخاطر تهدد صحته”.
وفي 8 أبريل املاضي، دخل الصحفي املغربي في إضراب عن 

الطعام، احتجاجا على استمرار توقيفه “احتياطيا” منذ أكثر من 
عام. وعرفت الوقفة مشاركة األمني العام ملنظمة “مراسلون بال 
حدود”، كريستوف ديلوار. وطالب ديلوار العاهل املغربي امللك 

محمد السادس بالتدخل من أجل إيجاد حل لهذه القضية.
وفي تصريحات صحفية على هامش الوقفة، قال ديلوار 
إن املؤسسة امللكية هي الوحيدة التي ميكن أن توقف ما سّماه 
“كارثة ضرب حرية التعبير باملغرب، خصوصا أن امللك ضامن 

حلرية املغاربة”. وحذر من تدهور صحة الريسوني، خصوصا 
أن قضيته “تخدش صورة املغرب”. ولفت األمني العام ملنظمة 
“مراسلون بال حدود” إل��ى أن “العاهل املغربي ال ميكن أن 
يترك شخصا ميوت داخ��ل السجن”. من جهتها، قالت زوجة 
الريسوني، خلود املختاري، إن األخير أُدِخل إلى املستشفى خالل 
اليومني املاضيني “بعد تدهور صحته بسبب مضاعفات إضرابه 

عن الطعام”.
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تنديدا باستمرار تردي األوضاع املعيشية

محتجون يقطعون طرقًا رئيسية من شمال لبنان إلي جنوبه

»حماس« تقود معركة جديدة لـ »كسر احلصار« عن غزة 

املــســتــقــيــلــة:  لــبــنــان  حــكــومــة 
املــتــســبــبــن  مـــحـــاســـبـــة  يـــجـــب 

ر نهيا ال با
رفضت  حكومة تصريف األعمال اللبنانية برئاسة حسان 
دي��اب، حتميلها مسؤوليتها األوض��اع االقتصادية املتدهورة، 
مطالبة بأن تكون احملاسبة للذين تسببوا في االنهيار املالي في 

البالد.
يأتي ذلك ردا على اتهام قوى سياسية لها مؤخرا بالتقصير 
في عملها، بجانب مطالبة قوى أخرى بضرورة تفعيل دورها كي 
تستأنف التفاوض مع صندوق النقد وتتخذ تدابير للخروج من 

األزمة االقتصادية واملالية الراهنة.
وقالت  حكومة  دي��اب في بيان ملكتبها اإلعالمي: “لقد قامت 
هذه احلكومة بواجباتها كاملة قبل استقالتها، ووضعت اخلطط 
العلمية التي عرقلتها احلسابات واملصالح وك��ان ميكن لها أن 

تضع لبنان على سكة اإلنقاذ”.
وأك��دت أنها “تواصل عملها بجهد وه��ي في حالة تصريف 
األعمال التي يفترض املنطق أن ال يستمر تصريف األعمال ما 

يقارب 11 شهرا”.
وأضافت: “كنا نتمنى على املتشدقني املنظرين أن يتحملوا 
مسؤولياتهم الوطنية، لكن الطبع يغلب التطبع في املمارسة 

السياسية التي ما تزال أفكار املاضي تتحكم بها”.
وتابعت احلكومة، مخاطبة القوى السياسية التي تتهمها 
بالتقصير في عملها، أنها “قبل وبعد االستقالة، تلملم الركام الذي 
تركته السياسات املالية التي شاركتم فيها لسنوات طويلة، وال 

يشفع لكم أنكم حتاولون التبرؤ منها بعد أن كنتم جزءا منها”.
وأك���دت أن “احملاسبة يجب أن تكون على ال��ذي��ن شاركوا 
بالتسبب باالنهيار املالي”، مشددة على أن اللبنانيني “لن 

مينحوكم صك براءة”.
وفي بيان سابق، أكدت حكومة دياب رفضها املطالبة بتفعيل 
صالحياتها، معتبرة أن ذلك يخالف الدستور، وأنه ال يحق لها أي 
صالحيات إال في إطار تصريف األعمال بعد استقالتها وبحصول 
اس��ت��ش��ارات نيابية ملزمة نتج عنها رئيس مكلف بتشكيل 

احلكومة.
ويعجز لبنان عن تشكيل حكومة لتحل محل حكومة تصريف 
األعمال الراهنة، التي استقالت في 10 أغسطس 2020، بعد 6 
أيام من انفجار كارثي في مرفأ العاصمة بيروت أسفر عن عشرات 

الضحايا وخسائر مادية هائلة.
وك��ان الرئيس ميشال ع��ون، كلف سعد احل��ري��ري، بتشكيل 
احلكومة في 22 أكتوبر املاضي، لكنه لم يتمكن من ذلك بسبب 
خالفات بني اجلانبني حول عدد احلقائب الوزارية وشكل احلكومة 

العتيدة وطبيعتها.
وتترافق األزمة احلكومية في لبنان مع سلسلة أزمات متشابكة 
أدت إلى ارتفاع معدل الفقر ألكثر من 50 في املئة، وتفاقم البطالة 

والتضخم، وانهيار سعر صرف العملة احمللية مقابل الدوالر.

قطع محتجون ط��رق رئيسية ف��ي مناطق 
حيوية عديدة شمالي وجنوبي لبنان؛ احتجاجا 
على تردي األوضاع املعيشية، في ظل استمرار 
ت��أزم الوضعني االقتصادي والسياسي، وفق 

شهود عيان ووكالة األنباء الرسمية.
وم��ن��ذ ن��ح��و ع��ام��ني، تتصاعد أس���وأ أزم��ة 
اقتصادية في لبنان منذ نهاية احلرب األهلية في 
1990، ما أدى إلى انهيار مالي وتدهور في قيمة 
العملة احمللية )الليرة( مقابل الدوالر، وتراجع 

القدرة الشرائية ملعظم السكان.
وق��ال شهود عيان ل��ألن��اض��ول إن عشرات 
الشباب الغاضبني استخدموا حجارة وأتربة 

لقطع طرق عديدة شمالي البالد، ال سيما الطريق 
السريع ال��راب��ط بني مدينة طرابلس )شمال( 

والعاصمة بيروت.
وف��ي قضاء عكار )ش��م��ال(، قطع محتجون 
طريق منطقة املنية الدولية، وهو يربط البالد 
ب��احل��دود م��ع س��وري��ا؛ وذل���ك تنديدا بتدهور 
األوض����اع املعيشية وش���ح ال��وق��ود )بنزين 

وديزل(.
ويعاني لبنان شحا في ال��وق��ود املخصص 
لتسيير وسائل نقل الركاب العامة واخلاصة، 
وك��ذل��ك امل��س��ت��خ��دم لتشغيل م��ح��ط��ات توليد 
الكهرباء، فضال عن تزايد عدد ساعات انقطاع 

التيار الكهربائي، وارتفاع كبير بأسعار السلع 
الغذائية.

وفي صيدا )جنوب(، أضرم محتجون النار 
بحاويات نفايات، وقطعوا الطريق أمام شركة 
الكهرباء لبعض الوقت؛ احتجاجا على تدني 
مستوى اخلدمات األساسية من كهرباء ومياه 
ووق���ود، بجانب نقص األدوي���ة، وف��ق الوكالة 

الوطنية لإلعالم.
وفي مدينة صور )جنوب(، قطع محتجون 
الطريق الرئيسي امل��ؤدي إل��ى صيدا بواسطة 
إط��ارات سيارات وح��اوي��ات نفايات مل��دة نحو 
ساعة؛ تنديدا أيضا بتردي األوضاع االقتصادية 

واملعيشية.
ويزيد من ح��دة األوض��اع االقتصادية تأزم 
الوضع السياسي والفشل حتى اآلن في تشكيل 
حكومة جديدة تخلف حكومة تصريف األعمال 
الراهنة، برئاسة حسان دياب، والتي استقالت 
في 10 أغسطس 2020، بعد 6 أيام من انفجار 

كارثي في مرفأ بيروت.
وث��م��ة خ��الف��ات ب��ني رئ��ي��س ال��ب��الد ميشال 
ع��ون ورئيس ال���وزراء املكلف سعد احلريري 
ح��ول إص��رار األخير على تشكيل حكومة من 
اختصاصيني )ال ينتمون ألح��زاب سياسية(، 

باإلضافة إلى توزيع احلقائق الوزارية.

احتجاجات في لبنان

دمار في غزة جراء القصف

Thursday 24th June 2021 - 15 th year  - Issue No.3777اخلميس 14 من ذي القعدة 1442 ه�/24 يونيو 2021 - السنة  اخلامسة عشر - العدد  3777


