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سودانيون يتظاهرون ضد التطبيع: ال صلح مع الكيان
تظاهر عشرات السودانيني، في العاصمة اخلرطوم، 
احتجاجا على اتييفيياق تطبيع الييعييالقييات بييني بالدهم 

وإسرائيل.
وقيييال شييهييود عيييييان ملييراسييل األنيياضييول، إن عشرات 
املواطنني شاركوا في وقفة احتجاجية ضد اتفاق التطبيع، 

في شارع رئيسي شرقي اخلرطوم.
وبث ناشطون مقاطع مصورة للمحتجني وهم يهتفون: 
“اسمع اسمع يا برهان )رئيس مجلس السيادة االنتقالي 

عبد الفتاح البرهان(.. ال تطبيع مع الكيان”.
كما رددوا: “ال تييفيياوض وال سيييالم.. وال صلح مع 

الكيان”، و”ال بنستسلم وال بنلني.. نحن واقفني مع 
فلسطني”.

والتظاهرة أول ردة فعل شعبية في السودان على إعالن 
الرئيس األمريكي دونالد ترامب، في وقت سابق اجلمعة، 
أن اخلرطوم وتل أبيب اتفقتا على تطبيع العالقات بينهما.
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وصف تصريحات الرئيس الفرنسي بـ  »غير املسؤولة«

الكراهية« ثقافة  »تزيد  لإلسالم  ماكرون  إساءة  اخلليجي«:  »التعاون 
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فعالية  ُتــؤجــل  قــطــر  جــامــعــة 
الثقافي  الفرنسي  األسبوع 

بعد إساءة ماكرون لإلسالم
أعلنت جامعة قطر)حكومية(، تأجيل فعالية األسبوع الفرنسي 
الثقافي إلى أجل غير مسمى، ردا على إعادة نشر الرسوم املسيئة للنبي 

الكرمي.
وقالت اجلامعة على حسابها في موقع التواصل اإلجتماعي تويتر: 
“عطًفا على مستجدات األحداث األخيرة واملتعلقة باإلساءة املتعمدة 
لإلسالم ورموزه، فقد قَرّرت إدارة جامعة قطر تأجيل فعالية األسبوع 

الفرنسي الثقافي إلى أجل غير مسمى.”
د إدارة  وأضافت في تغريدة متابعة اخييرى “في هذا الصدد، تؤِكّ
اجلامعة أَنّ أَيّ مساٍس بالعقيدة واملقَدّسات والرموز اإلسالمية هو 
أمٌر غير مقبول نهائًيا، فهذه اإلساءات تُضُرّ القيم اإلنسانية اجلامعة 

واملبادئ األخالقية العليا التي تؤكد عليها كافة املجتمعات املعاصرة”.
ولم تشر اجلامعة في تغريدتها إلى املوعد الذي كان من املقرر أن 

ينعقد فيه فعالية األسبوع الثقافي.
ومن جهة آخرى أعلنت عشرات املتاجر في قطر عبر حساباتها في 

وسائل التواصل اإلجتماعي سحب املنتجات الفرنسية من نوافذها.
حيث قامت عدد من منافذ بيع املييواد الغذائية واحلاجات املنزلية 
بإعالن سحب املنتجات الفرنسية والتي تزامنت معها مطالبات شعبية 

بذلك، بحسب مراسل األناضول.
فأعلنت أكبر سلسلة متاجر قطرية شركة امليرة )حكومية( ، سحب 
جميع املنتجات الفرنسية من فروعها، ردا على إعييادة نشر الرسوم 

املسيئة للنبي الكرمي.
فيما أعلنت هايبر ماركت “السوق البلدي” )حكومي( يعلن عن 

سحب جميع املنتجات الفرنسية من جميع فروعه.
كما قالت شركة ألبان الوجبة حلملة مقاطعة املنتجات الفرنسية، 
وذكرت في بيان لها “من مبدأ الرفض واالستنكار ملا ُينشر من إساءة 
لنبينا الكرمي ودفاًعا عنه؛ فإننا نعلن انضمامنا احماة مقاطعة املنتجات 

الفرنسية، كما أننا نتعهد بتوفير منتجات مماثلة وبديلة”.
وأنضم مجمع قطر للتسوق لتلك املتاجر الكبرى أنتصاراً للنبي 

الكرمي.
وقييال حساب تطبيق سنونو )توصيل للمنازل( “نعلن رسمًيا 
كشركة وطنية إيقاف جميع املنتجات الفرنسية من املتاجر املشاركة 
في تطبيقنا وحتى إشعار آخر، وذلك دفاًعا عن خامت األنبياء واملرسلني، 
سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ودفاًعا عن ديننا احلنيف وعن 

عاداتنا وتقاليدنا”.

استهداف  املسيئة  الــرســوم  األردن: 
واضح للمقدسات الدينية

اعتبر األردن، أمييس السبت، أن استمرار نشر الييرسييوم املسيئة 
للرسول محمد صلى الله عليه وسلم، تشكل “استهدافا واضحا للرموز 

واملعتقدات واملقدسات الدينية”.
وقال املتحدث باسم اخلارجية األردنية، ضيف الله الفايز، في بيان، 
إن بالده تدين استمرار نشر الرسوم املسيئة لنبي اإلسالم محمد، حتت 
ذريعة حرية التعبير. واعتبر أن هذه املمارسات “متثل إيذاء ملشاعر ما 
يقارب من 2 مليار مسلم، وتشكل استهدافا واضحا للرموز واملعتقدات 

واملقدسات الدينية وخرقا فاضحا ملبادئ احترام االخر ومعتقداته”.
وشدد الفايز، على “خطورة اتكاء أصحاب الفكر الرافض لآلخر على 
مواقف سياسية رسمية”. وأضاف: “ما يريده املجتمع الدولي اليوم 
في خضم عديد أخطار حتدق باإلنسانية جمعاء هو مزيد من التعاضد 
والتكاتف والتالقي، ال تغذية ألسباب الفرقة املذهبية أو الدينية أو 
اإلثنية”. وأشار الفايز، إلى أن “هذه اإلسيياءات تغذي ثقافة التطرف 

والعنف التي تدينها اململكة األردنية”.
كما أكد املتحدث باسم اخلارجية األردنييييية، على إدانيية بييالده ألي 

محاوالت “متييزية تضليلية” تسعى لربط اإلسالم باإلرهاب.
وشهدت فرنسا خالل األيييام املاضية، نشر صور ورسييوم مسيئة 
للنبي محمد عليه الصالة والسالم، على واجهات بعض املباني في 
فرنسا. و قال الرئيس الفرنسي إميانويل ماكرون، في تصريحات 
صحفية، إن فرنسا لن تتخلى عن “الرسوم الكاريكاتورية” )املسيئة 

للرسول محمد واإلسالم(.
وأثيييارت الييرسييوم وتصريحات ميياكييرون موجة غضب في أنحاء 
العالم اإلسالمي، وأُطلقت في بعض الدول حمالت مقاطعة للمنتجات 

والبضائع الفرنسية.

هجوم  اإلســالمــي«تــديــن  »الــتــعــاون 
فرنسا على مشاعر املسلمني

  أدانت منظمة التعاون اإلسالمي “استمرار هجوم  فرنسا املنظم على 
مشاعر املسلمني باإلساءة إلى الرموز الدينية”.

وقييالييت األمييانيية العامة للمنظمة، الييتييي تتخذ ميين جييدة )غييرب( 
السعودية مقراً لها في بيان لها إنها “تابعت استمرار نشر الرسوم 
املسيئة للرسول صلى الله عليه وسلم، مبدية استغرابها من اخلطاب 
السياسي الرسمي الصادر عن بعض املسؤولني الفرنسيني الذي يسيء 
للعالقات الفرنسية اإلسالمية ويغذي مشاعر الكراهية من أجل مكاسب 

سياسية حزبية”.
وأكييدت املنظمة أنها “ستواصل إدانيية السخرية من الرسل عليهم 
السالم سواء في اإلسالم أو املسيحية أو اليهودية، معبرة مجدداً عن 

“شجبها ألي أعمال إرهابية ُترتكب باسم الدين”.
وكانت املنظمة التي تضم في عضويتها 57 دوليية مسلمة - قد 
أدانت في وقت سابق “اجلرمية البشعة” التي ارتكبت في حق املواطن 

الفرنسي صامويل باتي.
وأشارت إلى أن “ذلك ليس من أجل اإلسالم وال قيمه السمحة، وإمنا 
هو إرهاب ارتكبه فرد أو جماعة يجب أن تتم معاقبتهم وفق األنظمة”، 
إال أنها في الوقت ذاته استنكرت أي تبرير “إلهانة الرموز الدينية “من 

أي ديانة باسم حرية التعبير.
وشجبت املنظمة “ربط اإلسالم واملسلمني باإلرهاب”، وحثت على 
مراجعة “السياسات التمييزية” التي تستهدف املجتمعات اإلسالمية 

وتسيء ملشاعر أكثر من مليار ونصف املليار مسلم حول العالم.

وصييييف مييجييلييس اليييتيييعييياون اخلييليييييجييي، 
تصريحات الييرئيييييس الفرنسي إميانويل 
ميياكييرون حييول اإلسييالم بي”غير املسؤولة”، 
معتبرا إييياهييا “تنشر ثقافة الكراهية بني 

الشعوب”.
جيياء ذلييك فييي تصريحات لييأمييني العام 
للمجلس، نييايييف احلييجييرف، نييشييره املوقع 

الرسمي للمجلس .
وقال احلجرف: “في الوقت الذي يجب أن 

تنصب اجلهود نحو تعزيز الثقافة والتسامح 
واحلييوار بني الثقافات واألديييان، تخرج مثل 
هذه التصريحات املرفوضة، والدعوة لنشر 
الصور املسيئة للرسول )محمد( عليه الصالة 

والسالم”.
وأردف: “تصريحات ماكرون غير املسؤولة 
عن اإلسييالم واملسلمني تزيد من نشر ثقافة 

الكراهية بني الشعوب”.
ودعييا احلييجييرف، قييادة العالم واملفكرين 

وأصحاب الييرأي لي”نبذ خطابات الكراهية 
وإثارة الضغائن وازدراء األديان ورموزها، 
واحترام مشاعر املسلمني، بدال من الوقوع في 

أسر اإلسالموفوبيا )اخلوف من اإلسالم(”.
وقال ماكرون، في تصريحات صحفية، إن 
بالده لن تتخلى عن “الرسوم الكاريكاتورية” 
)تييعييود للمجلة الفرنسية شييارلييي إيييبييدو(، 
واملنشورة على واجهات املباني بعدة مدن 

فرنسية بينها تولوز ومونبولييه )جنوب(.

وعلى إثيير تصريحات ميياكييرون، انطلقت 
بعدة دول عربية حملة ملقاطعة املنتجات 
الفرنسية، حيث عرفت احلملة تفاعال كبيرا من 

قبل رواد منصات التواصل االجتماعي.
وخيييالل األييييام األخيييييرة زادت الضغوط 
واملداهمات، التي تستهدف منظمات املجتمع 
املدني اإلسالمية بفرنسا، على خلفية قتل 
معلم عرض على تالميذه تلك الرسوم، بإحدى 

ضواحي باريس.

ماكرون

دوائر بحثية ترصد تغيير 
املقاومة  الفلسطينية في 

خططها اإلستراتيجية 
عزت حامد

كيف باتت مسارات املقاومة الفلسطينية في 
لبنان تثير جداال سياسيا واسعا؟ سؤال طرحته 
وناقشته بعض من الدوائر السياسية في العالم 
واملنطقة ، حيث تتواصل ردود الفعل على الساحة 
السياسية مع السياسات التي تنتهجها املقاومة 
إزاء تهريب أو محاولة تسريب األمييوال الالزمة 
لشراء األسلحة واملعدات العسكرية التي حتتاجها 
ميين وقييت آلخيير ، وفييي هييذا اإلطيييار أشيييار مصدر 
مسؤول في وزارة العدل اللبنانية أن هناك حالة 
من االضطراب سييادت الكثير من األوسيياط خالل 

الفترة االخيرة. 
وأشيييار هييذا املييصييدر فييي تصريح نقله موقع 
التليفزيون األملاني إنه وفي اآلونيية األخيرة قام 
عييدد ميين قييادة حركة حماس بتهريب كمية من 
األمييوال إلى لبنان، األميير الييذي اصيياب الكثير من 

األجهزة األمنية اللبنانية باالستنفار. 
واشيييار التليفزيون إلييى أن رجيييال اجلييمييارك 
اللبنانيني ألقوا القبض على القيادي في حركة 
حماس فييي لبنان علي بركة ، واليييذي مت إلقاء 
القبض عليه بواسطة سلطات اجلمارك في املطار 
، بينما كان يحاول تهريب مبلغ كبير من املال من 
لبنان إلى غزة ، إال أن رجييال اجلمارك اللبنانية 
القت القبض عليه. وأشيييار املييصييدر أيضا وفي 
ذات الييوقييت إلييى وجييود ظيياهييرة شائعة ميين قبل 
عدد من كبار السن الفلسطينيني ممن يحاولون 
إدخييال األمييوال إلى البالد بشكل غير قانوني من 
أجل شراء األصول والقيام باستثمارات لتحقيق 
مكاسب مالية كبيرة. بجورها أهتمت صحيفة 
دي فيلت االملانية بالقضية ، مشيرة إلى أن عدد 
من أعضاء حركة حماس استغلوا صالتهم بحزب 
الله والسلطات األمنية اللبنانية لتجنب عمليات 
التفتيش. عندما يتم القبض على أحييد أعضاء 
حماس كما حدث لعلي بركة ، موضحة أن هذه 
السلطات تعمل جديا االن من أجل إطالق سراحه 
ومنع مصادرة األموال. واشتكى املصدر في وزارة 
العدل من امتيازات لعناصر حماس في لبنان ، وأن 
بإمكانهم إدخال أموال للبالد والتمتع بها ، بينما 
ينهار املواطنون اللبنانيون في ظل األزمة املالية 

الشديدة التي تعيشها لبنان.

لبنان: تعقيدات إرضاء الداخل واخلارج تواجه احلريري
باشر رئيس اليييوزراء اللبناني املكلف سعد احلريري ، 

املشاورات مع القوى السياسية الداخلية لتشكيل حكومته.
وكان احلريري قد حصل خالل جلسة االستشارات النيابية 
على 65 صوتا من أصييل 118، فيما لم يسم 53 نائبا أية 

شخصية أخرى، وتغيب اثنان عن املشاورات.
ووسط الظروف السياسية واالقتصادية القاسية املخيمة 
على البالد، تبقى جميع االحتماالت واردة خصوصا لناحية 
مدى استطاعة الرئيس املكلف بالنجاح في هذه املهمة النتشال 

لبنان من األزمات التي تعصف به.
إضافًة إلى ذلك تبقى العقبة األصعب، حل التجاذبات بني 

األطييراف السياسية، السيما وأن كل فريق يسعى لضمانة 
حصته في احلكومة املرتقبة. ووصييف مراقبون أن مسألة 
تشكيل احلكومة برئاسة احلريري ليست بالسهلة خصوصا 
وأنها ستواجه عقبات داخلية وخارجية في الوقت عينه. 
وقال احلريري، خالل مؤمتر صحفي بالعاصمة بيروت، عقب 
تكليفه بتشكيل احلكومة، إنه سيشكل حكومة اختصاصيني 

من غير احلزبيني في أسرع وقت.
وأفاد الكاتب واحمللل السياسي اللبناني، طوني أبي جنم، 
لأناضول، بييأن “اإلشكالية القائمة في تشكيل احلكومة 
هي إرضيياء حزب الله و رئيس التيار الوطني احلر جبران 

باسيل”.
واعتبر أبي جنم، أنه “إذا استطاع احلريري إرضاءهم 
لن يستطيع أن يقوم باالصالحات ولن يستطيع أن يؤمن 

املساعدات”، واصفا “املعادلة باملعقدة”.
وأردف: “إذا تشكلت احلكومة بغطاء حزب الله لن يكون 
هناك أي مساعدات، ال من صندوق النقد وال مساعدات عربية”.
واستطرد: “احلريري أمييام خيارين إما تشكيل حكومة 
توافقية كما وعد مع اجلميع، وليستطيع ذلك بالتوافق مع 
الداخل تغلق األبواب في اخلارج، خصوصا أنه لن يستطيع 

تشكيل حكومة بدون حزب الله وموافقة رئيس اجلمهورية”.


