
عطلة األمان.. وصدورها اإللكتروني
تتق���دم أس���رة مجلة األمان م���ن قرائها الكرام وم���ن اللبنانيني جميع���ًا، مهنئة 
بعي���د األضح���ى املب���ارك.. داعي���ة الله تعالى أن يعي���ده على العرب واملس���لمني وهم 

أفضل حااًل وأهنأ بااًل.
لذل���ك، ف���إن املجل���ة س���وف حتتجب ع���ن الص���دور في األس���بوع القادم، أس���بوع 
العيد.. كما تتوقف عن إصدار طبعتها الورقّية، لتبدأ إصدارها اإللكتروني صبيحة 
أول يوم خميس بعد العيد )19 ذي احلجة - 30 آب 2018(، وكل عام وأمتنا والعالم 

أجمع بخير.
أم���ا م���ا نتوق إليه ونأمله سياس���يًا، فه���و أن تكون احلكومة اجلدي���دة العتيدة قد 
تش���كلت، م���ن ه���ذا التكت���ل السياس���ي أو ذاك، فامله���م هو أن تتش���كل م���ن وزراء أكفاء، 
نظيفي اليد واللسان، قادرين على خدمة الوطن واملواطن... حتى ينتقلوا بلبنان من 

حال االهتزاز السياسي واالقتصادي، إلى األمان واالستقرار.. وكل عام وأنتم بخير.
»أسرة األمان«
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إلى إصدار إلكتروني
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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(

نصر الله: لن يفيد الرهان 
على التدخالت الخارجية

الل��ه  حل��زب  الع��ام  االم��ن  حت��دث 
الذك��رى  ف��ي  نصرالل��ه  حس��ن  الس��يد 
الس��نوية الثانية عش��رة النتص��ار متوز 
2006 ف��ي احتف��ال اقام��ه »ح��زب الله« 
ف��ي س��احة عاش��وراء - اجلام��وس ف��ي 
الضاحي��ة اجلنوبي��ة حتت عن��وان »بكم 
ننتص��ر« وتطرق الى املوض��وع اللبناني 
فاكد »مواصل��ة احلوار وجتنب الش��ارع 
واحل��رص الش��ديد عل��ى االم��ن واالم��ان 
موض��وع  ف��ي  نتيج��ة  ال��ى  للوص��ول 
احلكومة«، معتبراً »ان هذا االنتظار وهذه 
الرهان��ات اذا ثبت انها لدى البعض فاننا 
س��نعيد النظر ف��ي طلباتنا ف��ي موضوع 

احلكومة«.
عل��ى  الره��ان  يفي��د  ل��ن  وق��ال:« 
التدخالت اخلارجية في تشكيل احلكومة 

وال االحجام فيها«.
وحول املوقف من العالقة مع سورية 
ومعبر نصيب ق��ال: »لينتظروا ما يجري 
ف��ي العال��م م��ن تركي��ا ال��ى امي��ركا الى 
غيرها، وبالتالي عليهم اال يلزموا انفسهم 

مبواقف والءات«.

الجّراح: ال عراقيل 
خارجية لتشكيل الحكومة

اعتب��ر وزير االتص��االت في حكومة 
اجل��راح  جم��ال  االعم��ال  تصري��ف 
دون  حت��ول  خارجي��ة  عراقي��ل  ال  »أن 
البع��ض  أن  رغ��م  احلكوم��ة«،  تش��كيل 
»ي��روج ل��ه«، آس��فاً ألن ه��ؤالء البعض 

يستحضرونها«.
فبع��ض  داخل��ي،  »املش��كل  وق��ال: 
القوى السياسية تضع ش��روطاً مبالغاً 
فيه��ا ف��ي عملي��ة التش��كيل، والبع��ض 
اآلخ��ر يضعون العقد ف��ي اختيار بعض 
احلقائب التي تناسبهم، لكن في النهاية 
الرئيس سعد احلريري هو املسؤول عن 
تش��كيل احلكوم��ة وهي م��ن صالحياته 
الدس��تورية ويعمل مع »جميع األفرقاء 
واألطراف« للوصول إلى تشكيل حكومة، 
ألن اللبناني��ن ال يس��تطيعون االنتظ��ار 
االقتصادي��ة  األوض��اع  بس��بب  كثي��راً، 

واملالية الصعبة التي ميرون فيها.
واكد الوزي��ر اجلراح »أن هناك أزمة 
مالية، لكن الوضع يحتاج إلى اإلس��راع 
في تش��كيل احلكومة، فنحن على أبواب 
املدارس وفصل الش��تاء، داعياً األطراف 
السياس��ية »أن يتنازلوا« مما يعتبرون 

حقوقهم متهيداً لتشكيل احلكومة«.

تعرض دورية للمخابرات العتداء 
من قبل العدو اإلسرائيلي

مديري��ة   � اجلي��ش  قي��ادة  اعلن��ت 
التوجي��ه في بيان انه بتاريخه في بلدة 
رمي��ش � بنت جبيل، ول��دى قيام دورية 
م��ن مديرية املخاب��رات بتفقد أرض بن 
تعرض��ت   ،BP14و  B36 النقطت��ن 
العت��داء من قب��ل دوري��ة تابع��ة للعدو 
دخاني��ة،  قناب��ل   6 ألق��ت  اإلس��رائيلي 

م��ا أدى إل��ى إصاب��ة عنصري��ن بحال��ة 
اختناق، ونشوب حريق امتد إلى داخل 

األراضي احملتلة«.
الف��ور  عل��ى  واضافت:»حض��رت 
دوري��ة م��ن اجلي��ش اللبنان��ي وجه��از 
االرتباط ف��ي قوات األمم املتحدة املؤّقتة 
ف��ي لبنان والدفاع املدن��ي، وعملوا على 

إخماد احلريق من اجلهة اللبنانية«.

الحريري: بعودة العالقات
مع دمشق ال تتشكل الحكومة

أكد الرئيس املكلف س��عد احلريري 
لإلعالمي��ن قبيل ترؤس��ه اجتماع كتلة 
»املس��تقبل« في »بيت الوسط«، أن عدم 
تش��كيل احلكوم��ة حتى اآلن »هو فش��ل 
لبناني بح��ت«، نافياً أن يك��ون للعامل 

اإلقليمي أي تأثير على مسار التشكيل. 
ومما قال: »نحن دولة لديها مشاكل 
اقتصادي��ة ومحاط��ة بأزم��ات إقليمية، 
وعلين��ا أن نش��كل حكوم��ة ف��ي أس��رع 
وقت ممكن، على أن تكون حكومة وفاق 
وطن��ي جامع��ة، يش��ارك فيه��ا اجلميع 
بحس��ب اتفاقنا السياس��ي معه��م. وإذا 
اعتق��د أح��د األفرق��اء أن��ه س��يدخل إلى 
احلكوم��ة به��دف التعطي��ل عل��ى فريق 

آخر، فيكون ذلك أكبر خطأ يرتكبه«.
البي��ان  بتضم��ن  املطالب��ة  وع��ن 
ال��وزاري مطل��ب ع��ودة العالق��ات م��ع 
لتش��كيل  ش��رطاً  الس��وري  النظ��ام 
تتش��كل  ال  »عنده��ا  ق��ال:  احلكوم��ة، 

احلكومة، وهذا بكل صراحة«.

كرامي: غضبة الشارع 
ستكون مدّوية

أنذر رئي��س »تيار الكرام��ة« النائب 
فيص��ل كرام��ي »ه��ذه الطبق��ة احلاكم��ة 
الت��ي ال حتك��م، واملش��غولة بصفقاته��ا 
ومحاصصاتها وسمسراتها، بأن غضبة 
متث��ل  ألنه��ا  مدوي��ة  س��تكون  الش��ارع 
دفاعاً ع��ن احلياة وعن الوطن«، مش��يراً 
ال��ى »أنن��ا حددن��ا س��قفاً زمني��اً للتريث 
حتى عيد االضحى املب��ارك وعيد انتقال 
الس��يدة الع��ذراء، بحي��ث س��نبدأ بع��د 
انقضائهم��ا بالتش��اور مع الق��وى احلية 
كافة في املجتمع، باالعداد حلراك شعبي 
واس��ع يبدأ برفع الص��وت وقد يصل الى 

العصيان املدني العام الشامل«.  
مس��توصف  افتت��اح  ف��ي  واعتب��ر 
»الكرامة« في امليناء التابع ملستوصفات 
»الكرام��ة« ف��ي طرابل��س، »ان مثل هذه 
االخط��ار الوجودي��ة الت��ي يتع��رض لها 
لبن��ان ل��م نش��هدها حتى خ��الل احلرب 
االهلي��ة الق��ذرة، واملرع��ب ان القابضن 
على الس��لطة مس��تمرون في لعبة حافة 
الهاوي��ة دون ان يرف له��م جفن، وهو ما 
يتعارض مع ابسط موجبات املسؤولية 

الوطنية«.

»الخارجية« ترفض كالم 
غراندي بشأن عودة النازحين

   أعلنت وزارة اخلارجية واملغتربن 
في بيان أنها »ال توافق على كالم الس��يد 
فيليبو غراندي املفوض السامي لشؤون 
الالجئن الذي يع��ارض عودة النازحن 
الظ��روف  ف��ي  بالده��م  ال��ى  الس��ورين 
احلالي��ة، ألنه��ا عل��ى العك��س م��ن ذلك 
تعتبر أن العودة اجلزئية واملمرحلة هي 

ممكنة وظروفها متوافرة«.
وأملت اخلارجية ان »تس��اعد زيارة 
الس��يد غران��دي لس��وريا عل��ى حتقي��ق 
ذل��ك«، داعي��ة اي��اه إلى »تقيي��م الوضع 
األمن��ي بطريق��ة موضوعي��ة واالعتم��اد 
عل��ى التقارير األمنية ال��واردة من معظم 
األجهزة األمني��ة العاملية والتي تقاطعت 

مبعظمه��ا عل��ى أن الوض��ع األمن��ي ف��ي 
سوريا أصبح مستقراً في الكثير من املدن 
واحملافظات الس��ورية. إن شروط عودة 
النازح��ن الس��ورين اآلمن��ة والكرمي��ة 
ق��د تواف��رت اكث��ر م��ن أي وق��ت مض��ى، 
واخلارجي��ة اللبناني��ة تتطلع إلى العمل 
م��ع املفوضي��ة العليا لش��ؤون الالجئن 
لوضع ملف ع��ودة النازحن على طريق 

احلل النهائي واملستدام«.

كركي طلب من المستشفيات 
استقبال المصابين بحروق

أص��در املدير الع��ام للصن��دوق الوطني 
للضم��ان االجتماع��ي الدكت��ور محم��د كركي 
تاري��خ   585 الرق��م  االعالمي��ة  املذك��رة 
2018/8/13، طل��ب فيها من املستش��فيات 
املتخصص��ة ف��ي معاجلة احل��روق، ضرورة 
اس��تقبال املرض��ى الذي��ن أصيب��وا بحروق، 
وتقدمي أفضل وأج��ود اخلدمات الصحية لهم 
والتقيد بالتعرفات احملددة، وجاء في املذكرة 

اآلتي:
»حيث إن املستش��فيات املتخصصة في 
معاجلة احل��روق كانت متتنع عن اس��تقبال 
��ة تدن��ي التعرفة  املرض��ى املضمون��ن بحَجّ
املق��َرّرة من قب��ل الصندوق الوطن��ي للضمان 

االجتماعي.
وحي��ث ان الض��رورة تقتض��ي بتحدي��د 
مبل��غ مقطوع لليوم االستش��فائي للمحروقن 
والذي��ن تت��م معاجلته��م داخل املستش��فيات 
املتخصص��ة واملتعاقدة مع الصندوق في هذا 

القسم.
م��ن  للصن��دوق  الع��ام  املدي��ر  يطل��ب 
اس��تقبال  ض��رورة  املعنَيّ��ة،  املستش��فيات 
وتق��دمي  بح��روق،  أصيب��وا  الذي��ن  املرض��ى 
أفضل وأجود اخلدم��ات الصحية لهم والتقيد 

بالتعرفات احملددة«.

كالوت من بعبدا: 
مستعدون لدعم الجيش

  وصف رئي��س اجلمهورية العماد 
لبن��ان  ب��ن  العالق��ات  ع��ون  ميش��ال 
والبرازيل بأنها »تاريخية ألن ما يجمع 
بن بلدينا ه��و الرابط االنس��اني الذي 

يبقى امنت واعمق من اي رابط آخر«.
مواقف الرئي��س عون جاءت خالل 
استقباله قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا 
وزير الدولة للشؤون االستراتيجية في 
رئاسة جمهورية البرازيل السيد حسن 

كالوت والوفد املرافق.
وكان وزير الدولة كالوت قد ش��كر 
الرئي��س ع��ون عل��ى االس��تقبال الذي 
خص��ه به لبنان، وهو ال��ذي يتحدر من 
اص��ل لبنان��ي، واع��رب ع��ن اس��تعداد 
ب��الده لدع��م اجلي��ش اللبناني س��واء 
التدري��ب  دورات  زي��ادة  خ��الل  م��ن 
للضب��اط والعس��كرين او م��ن خ��الل 
تق��دمي املس��اعدات وتب��ادل اخلب��رات 
واملعلوم��ات. واكد »اس��تمرار البرازيل 
في املشاركة في القوة البحرية التابعة 
ل��� »اليونيفي��ل« مع االس��تعداد لزيادة 
عدي��د الق��وة البرازيلي��ة اذا م��ا دع��ت 

احلاجة«.

القوى السياسية والعهد
مسؤولون عن تأخر تشكيل الحكومة

رأى عض��و املكتب السياس��ي في اجلماعة اإلس��المية علي أبو ياس��ن، 
أنه ال أصل للتفاؤل بتش��كيل احلكومة في املدى املنظور، رغم اجلو اإليجابي 

املوجود في الوقت احلالي. 
وأش��ار أبو ياس��ن في حديث ل� »إذاع��ة الفجر«، إلى أن األم��ور ما زالت 
معقدة على املس��توى الداخلي وعلى املستوى اإلقليمي، الفتاً إلى أنه لم يأت 
حت��ى اآلن الض��وء األخضر اخلارجي من أجل تش��كيل ه��ذه احلكومة. ورأى 
أبو ياس��ن أنه ال يوجد أي مؤش��ر على أن هذا الضوء األخضر في طريقه إلى 

لبنان. 
وحّم��ل أبو ياس��ن القوى السياس��ية والعه��د مس��ؤولية التأخر في 
تش��كيل احلكومة، واعتبر أبو ياس��ن أن ما تقوم به القوى السياسية عمل 

غير مبّرر، متهماً إياها بتقدمي مصاحلها على مصالح الوطن واملواطنن.
وطال��ب أبو ياس��ن ه��ذه القوى السياس��ية بتق��دمي الكف��اءات إلى هذه 
احلكومة، بدل تق��دمي النفعين واالنتهازين ومن يريدون بناء إمبراطوريات 
مالية على حساب الدولة ومن جيوب الفقراء، داعياً إياهم إلى تيسير تشكيل 

احلكومة وإزالة العقد واأللغام من طريق تشكيلها.  

لقطات لبنانية

وجهة نظر

ال��وزارات الس��يادية متثل صي��داً ثميناً ل��كل الق��وى السياس��ية والطائفية 
واملذهبي��ة، ف��ي أي م��ن احلكومات املتعاقب��ة. أما م��ن حيث املصطل��ح فإن هذه 
التسمية لم تصبح متداولة إال في مرحلة ما بعد الطائف، الذي حتول الى دستور 
محّم��ل بأعراف متنوع��ة ابتدع جلها من أجل متتن الطائف كتس��وية سياس��ية 
ينبغي إرضاء بع��ض الطوائف بها، وقد بدأت القصة في مداوالت مؤمتر الطائف 
الذي نوقشت فيه كافة التعديالت الدستورية املقترحة عندما مت التباحث في دور 
الطائفة الشيعية في السلطة التنفيذية، فكان االقتراح بأن تكون وزارة املالية من 
حصة الطائفة الش��يعية، وهي ال��وزارة التي تقرن توقيع وزيره��ا بكافة تواقيع 
املراس��يم الت��ي توجب تكلفة عل��ى خزينة الدول��ة، ومن ثم مت��ت اضافة وزارات 
الدف��اع واخلارجي��ة و الداخلي��ة الى ن��ادي الوزارات الس��يادية التي يتقاس��مها 

املسلمون واملسيحيون بالتساوي... اثنتان للمسلمن واثنتان للمسيحين.
عملياً، وفي احلكومة احلالية، منحت وزارة املالية للشيعة ووزارة الداخلية 
للس��نة ووزارتا الدفاع واخلارجية للمسيحين دون متييز بن طوائفهم، علماً أن 
وزارة اخلارجي��ة يتوالها الوزير املاروني جبران باس��يل، ووزارة الدفاع يتوالها 
الوزير األرثوذكس��ي يعقوب الصراف. وفي ترجمة القس��مة السياسية للوزارات 
الس��يادية يتبّن أنها تعود الى حرك��ة أمل )املالية( وتيار املس��تقبل )الداخلية( 

والتيار الوطني احلر )وزارتا الدفاع واخلارجية(.
وعل��ى الرغ��م م��ن بق��اء ال��وزارات الس��يادية عل��ى حاله��ا ف��ي الطروحات 
التفاوضية لتش��كيل احلكوم��ة القادمة، فإن اللغط املراف��ق حلصة حزب القوات 
اللبنانية في احلكومة القادمة فتح جزئياً سيرة الوزارات السيادية، حيث طالب 
ح��زب الق��وات اللبنانية بوزارة س��يادية كبديل م��ن موقع نائ��ب رئيس مجلس 

الوزراء الذي يحتله في احلكومة احلالية.
وكبدي��ل م��ن تنازل ح��زب القوات ع��ن املقعد ال��وزاري اخلام��س الذي كان 
يطال��ب ب��ه هذا احل��زب، في ظ��ل القول بأن خمس��ة مقاع��د وزاري��ة متثل حصة 
طبيعية لكتلة نيابية بلغت خمس��ة عش��ر نائباً في البرملان احلالي. وقد س��ميت 
هذه املعضلة بالعقدة املس��يحية الناشبة بن التيار الوطني احلر وحزب القوات 
اللبناني��ة، وعل��ى قاعدة تفاه��م معراب الذي يقول بالتس��اوي ب��ن الفريقن في 
احلصة الوزارية، أو باالس��تناد الى مضاعفة ع��دد نواب حزب القوات من ثمانية 
مقاعد الى خمس��ة عش��ر مقع��داً، ما ينتج زي��ادة طبيعية عل��ى وزراء القوات في 
احلكوم��ة احلالية. ولك��ن احلقيقة التي يصارح بها حزب القوات بعض أوس��اط 
التي��ار الوطني احل��ر، تنطلق من أن التيار الوطني ال يعتب��ر أن حصة القوات في 
احلكومة احلالي��ة طبيعية، وهي ال توازي كتلة الثمانية نواب، وأن األمر ينطوي 
عل��ى جائ��زة مضخمة منحت له��ذا احلزب ج��راء مش��اركته في ترش��يح العماد 
ميش��ال عون على سدة الرئاس��ة، وهو ترشيح غير حاس��م... ولم يأت اال عندما 
تبنى الرئيس س��عد احلريري ايصال العماد عون الى قصر بعبدا، وهو الذي بذل 
جهوداً مضنية في هذا الس��بيل في العاصمة السعودية وفي داخل تيار املستقبل 
وفي الس��احة الس��ّنية اللبنانية وفي مواجهة الرئيس نبيه بري، ما جعل س��مير 
جعجع داعماً هامش��ياً للعماد عون، في مقابل اجلهود التي بذلها سعد احلريري 
ف��ي رحل��ة العبور الى التس��وية السياس��ية الكبرى ب��ن تيار املس��تقبل والتيار 
الوطني احلر . ويضيف أولئك املصارحون الى كل ذلك كالماً آخر يؤكد أن اجلنرال 
عون والتيار الوطني احلر يدركون أن اخلش��ية من وصول س��ليمان فرجنية إلى 
قصر بعبدا ش��كلت عامالً أساسياً في قبول س��مير جعجع بترشيح ميشال عون 
م��ن خالل تفاهم مع��راب... ويختم هؤالء املصارحون بالق��ول إن على القوات أن 
تدرك كل ما س��لف من معطي��ات كي يقتنعوا بأربعة مقاع��د وزارية في احلكومة 

املقبلة بكل واقعية واتزان وتعقل.

مصارحة عونية للقوات اللبنانّية
بقلم: أمين حجازي
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كلمة
األمان

حقيبته كتاباً أو مجلة، نرى الراكب العربي يعبث بهاتفه النقال، وإذا أخذ 
صحيفة من مضيفة الطائرة طوى صفحاتها ليستقر على صفحة الكلمات 

املتقاطعة أو شبيهاتها.
أما في الواليات املتحدة األميركية فإن املشكلة تبدو في نفس املستوى، 
إذ وص��ف الرئي��س األميرك��ي )ترامب( ناش��ر صحيفة النيوي��ورك تاميز 
)س��ولز برغر( بأن��ه يعمل في صناع��ة الصحافة الورقّي��ة احملتضرة، أي 
اآلخذة باملوت. وال ننس��ى هنا صحيفة »الواش��نطن بوست« التي حتولت 
إلى الكترونية، وهاتان أكبر وأوس��ع صحيفتن ليس في الواليات املتحدة 

فقط، بل في العالم.
بالعودة إلى مجلة األمان، ليس سراً أن توزيعها اخلارجي توقف منذ 
س��نوات، وأن ع��دداً كبيراً من املش��تركن، عرباً ولبناني��ن، طلبوا االكتفاء 
بالنس��خة االلكتروني��ة، ألن وص��ول النس��خة الورقي��ة إليه��م يس��تغرق 
أس��بوعاً كامالً عن طريق البريد، بينما هم يتابعون النس��خة االلكترونية 
ي��وم صدوره��ا، ورمبا قب��ل وصولها ال��ى الق��راء وتوزيعها ف��ي املكتبات 

اللبنانية.
ولي��س س��راً كذل��ك أن صحف��اً لبناني��ة وعربي��ة كثي��رة توقف��ت عن 
الص��دور، أو هي قلّصت عدد صفحاتها، أو جلأت الى ما هو أس��وأ، وهو أن 
تعم��ل لصال��ح هذه الدولة أو تلك، وهذه الس��فارة أو تلك، حتى تس��تطيع 
االس��تمرار بالصدور، وهذا ما ال تس��تطيعه »األمان« وال ترتضيه لنفسها، 
حت��ى لو اضطرت الى التوقف الكلي عن الصدور. أما الزمالء احملررون في 
بع��ض الصحف اللبنانية، فقد آثر بعضهم التنس��يق مع هذه الس��فارات، 
واضط��ر بعضه��م اآلخ��ر الى العم��ل ف��ي مكاتب بع��ض الزعم��اء ورجال 
األعم��ال، للتعبي��ر عن وجهة نظ��ر »الزعيم« أو التيار السياس��ي، حتى لو 

استمر الصحافي محرراً في هذه الصحيفة أو تلك.
وبالع��ودة األخي��رة الى مجلة األمان، س��وف تتابع ب��إذن الله أداءها 
الفكري والسياسي، معّبرة عن وجهة النظر اإلسالمية، دون انحياز إلى هذا 
التيار السياسي أو ذاك، وإلى هذا احملور اإلقليمي والدولي أو ذاك. وسوف 
تكون للقارئ املتابع فرصة لالطالع على »األمان« مرتن في األسبوع بدالً 
من مرة واحدة، فس��وف تكون »األمان« االلكتروني��ة حتت ناظريه صباح 
اخلميس من كل أس��بوع، لتضاف إليها املس��تجدات السياسية، اللبنانية 

والعاملية ظهيرة يوم السبت.
وهكذا س��وف تبق��ى »األم��ان«، الناطقة باس��م الس��احة اإلس��المية، 
اللبناني��ة والعربية وعلى املس��توى العاملي، كما عهده��ا قراؤها، دون أي 
انحي��از طائفي أو مذهبي. واألمل كبير في أن حتقق آمال وطموحات الرأي 
العام العربي واإلسالمي ازاء القضايا الكبرى التي تعيشها األمة العربية، 
ب��دءاً بالقضية الفلس��طينية، مروراً ب��كل القضايا والظالم��ات التي يعاني 

منها العالم اإلسالمي.
رئيس التحرير

ه��ذا االصدار من »األمان« كمجلة ورقّية، هو األخير بن يدي القراء في 
لبن��ان والعال��م. وإذا كانت أزم��ة الصحافة الورقية بدأت قب��ل عقود، فإن 
»األمان« لم تالمس هذه األزمة إال منذ س��نوات، ألنها مجلة حتمل رس��الة، 
وتبلّغ دعوة، وليست مجرد صحيفة إخبارية تواكب احلدث وتنشر اخلبر 
وتعلق عليه، وهي تتناول الش��أن السياس��ي وتناقشه، سواء كان لبنانياً 
أو عربياً أو عاملياً، وبالتالي فإن القارئ -ال س��يما املس��لم امللتزم أو املتابع 
لش��ؤون العالم- ال يشفي غليله مجرد االطالع على اخلبر، وامنا هو يتوق 
ال��ى متابعة األحداث وحتليلها واعتماد موقف منها، س��واء كان س��لبياً أو 
ايجابياً. ولذلك فهو ال يكتفي بتصفح العناوين أو متابعة األحداث بش��كل 
عاب��ر، وامنا ال بّد له أن يقرأ ويتابع التفاصي��ل ويضع يده على ما يجري، 

حتى يكون متابعاً جاداً ألحداث بلده وأمته، وأحداث العالم أجمع.
عندم��ا ص��درت مجل��ة األمان األس��بوعية ع��ام 1979، كان��ت املجلة 
اإلسالمية الوحيدة، في لبنان والعالم العربي، نظراً ملا كان يتفّرد به لبنان 
م��ن حري��ة رأي، ولهيمن��ة األنظمة االس��تبدادية على معظم أقط��ار العالم 
العرب��ي. ولم تك��ن املجلة الوحيدة الت��ي أصدرتها احلركة اإلس��المية في 
لبنان، فقد سبقتها إصدارات محلية، فصدرت »الثائر« ومجلة »الفجر« في 
طرابلس في خمس��ينات القرن املاضي، ومجلة »املجتمع« نصف الشهرية 
ف��ي الس��تينات، وبعده��ا مجل��ة »الش��هاب« في الس��بعينات واس��تمرت 
حت��ى احلرب اللبناني��ة عام 1975، ال��ى أن صدرت »األمان« السياس��ية 
األس��بوعية عام 1979، واس��تمرت بعد توقف لس��نوات في ظل الوصاية 

السورية، لتستأنف صدورها مطلع التسعينات، دون توقف حتى اليوم.
لكن أزمة القراءة لم تبدأ اليوم، فقد كان املراقبون يقولون ان املصرين 
يكتب��ون ويحّررون، واللبنانين يطبع��ون، والعراقين يقرأون. وقد كانت 
مجالتن��ا: »املجتم��ع« في عهد عبد الكرمي قاس��م، والش��هاب ف��ي عهد عبد 
الس��الم عارف، واألم��ان في بداية عهد صدام حس��ن، يجري ش��حن ألف 
نس��خة منه��ا ال��ى »دار النذي��ر« بش��ارع املتنبي ف��ي بغ��داد. ويومها عند 
هيمنة األنظمة العس��كرية في معظم أقطار العال��م العربي، اجته املثقفون 
اإلسالميون إلى السعودية وأقطار اخلليج، فكانوا يدّرسون في اجلامعات 
وامل��دارس، ويأت��ون في الصيف ال��ى لبنان قب��ل ان يتعرفوا عل��ى تركيا، 
ليصطاف��وا في قرى اجلبل، وينتش��رون خ��الل أيامهم ف��ي املكتبات ودور 
النش��ر واملطابع التي كانت تغص بها بيروت، وقد أغلقت معظمها أبوابها 
الي��وم أو حتّولت ال��ى محالت الستنس��اخ »الس��يدّيات« أو لبيع الهواتف 

الذكية.
اإلعراض عن القراءة ليس مش��كلة لبنانية، ألنه انتش��ر في كل أنحاء 
العال��م العربي. وقد جرى اإلعالن في العام املاضي عن احصائية قالت ان 
متوس��ط قراءة اإلنسان العربي ال تتعدى ست دقائق س��نوياً، بينما يبلغ 
متوس��ط قراءة اإلنس��ان األوروبي مائتي س��اعة. ونرى هذا بوضوح بن 
ركاب الطائرات األوروبين، فبينما نرى الراكب )أو الراكبة( يس��تخرج من 

»األمــان«
من مجلة ورقّية
إلى إصدار إلكتروني

ان جتري بعد اربع س��نوات، لكن كل االحتماالت واردة، 
ول��ذا يعمد كل من رئي��س التيار الوطني احل��ر )الوزير 
جبران باسيل( ورئيس الهيئة التنفيذية الدكتور سمير 
جعجع إلى نسج أوس��ع عالقات داخلية وخارجية من 

أجل أن يكونا حاضرين بقوة في هذا االستحقاق.
آفاق املستقبل

لكن كيف س��تكون العالقة بن الطرفن مس��تقبالً؟ 
وهل يقتصر الصراع في الساحة املسيحية عليهما؟

املتابع للواقع املس��يحي يدرك انه ال ميكن اقتصار 
الواق��ع املس��يحي عل��ى التي��ار الوطني احل��ر والقوات 
اللبنانية، فهناك قوى وشخصيات أخرى فاعلة، ومنها 
تي��ار املردة وزعيمه الوزير الس��ابق س��ليمان فرجنية، 
وح��زب الكتائب برئاس��ة س��امي اجلمّيل، وع��دد كبير 
م��ن الش��خصيات املس��تقلة، الت��ي انضمت حالي��اً إلى 
تكت��ل التغيي��ر واالص��الح، ولكنها قد ال تس��تمر في هذا 
التحالف، إضافة إلى وجود شخصيات أخرى تتحالف 
مع قوى سياس��ية فاعلة من خارج الساحة املسيحية، 
كذل��ك ف��إن املع��ارك السياس��ية ف��ي لبن��ان ال يقرره��ا 
املس��يحيون فقط، بل هن��اك عوامل داخلي��ة وخارجية 
عدي��دة مؤث��رة ف��ي الواقع السياس��ي، س��واء تش��كيل 
احلكومة أو معركة رئاسة اجلمهورية، أو حتديد موقع 

ودور لبنان املستقبلي.
أم��ا عن آفاق املس��تقبل، فتجيب مصادر سياس��ية 
مطلعة بأن اخلالفات على تش��كيل احلكومة كشفت عن 
عمق املش��اكل، س��واء على الصعيد اللبناني عموماً، أو 
على الصعيد املسيحي، ولذا سنشهد في املرحلة املقبلة 
املزي��د من الصراع��ات واخلالف��ات، ولن تنته��ي األمور 
بتش��كيل احلكومة، بل ستمتّد إلى اخلدمات  والوظائف 
والعالق��ة مع الق��وى اخلارجي��ة، وحتدي��د املوقف مما 
يجري ف��ي املنطق��ة والصراع��ات القائمة ب��ن مختلف 

احملاور.
ول��ذا إن الص��راع في الس��احة املس��يحية هو أحد 
وج��وه الصراع عل��ى مس��تقبل البلد ودوره ومس��تقبل 
النظام السياس��ي ف��ي لبن��ان، واأليام املقبلة س��تحمل 
املزي��د م��ن املعطي��ات واملؤش��رات ح��ول طبيع��ة ه��ذا 

الصراع وشكله.{
قاسم قصير

السياس��ي  ووج��وده  دوره  ف��رض  أج��ل  م��ن  نيابي��ة 
والش��عبي وتأكيدهم��ا، وج��اءت نتيج��ة االنتخاب��ات 
فأعطت القوات خمس��ة عش��ر نائب��اً، وكان ذل��ك تطوراً 

مهماً في حجم القوات النيابي والسياسي والشعبي.
وباملقاب��ل، عمد التي��ار الوطني احلر الى ترش��يح 
عدد كبير من احللفاء واملناصرين، وجنح بتشكيل كتلة 
كبيرة ضمت 29 نائباً وسماها تكتل لبنان القوي، وهي 

لم تقتصر على احلزبّين، بل ضّمت احللفاء.
وأم��ا الق��وات فس��ّمت كتلته��ا كتل��ة اجلمهوري��ة 
القوي��ة، وب��رز بوض��وح التناف��س بينهم��ا، سياس��ياً 
وشعبياً واعالمياً، وهذا ما انعكس على صعيد املطالب 
احلكومية، فكل فريق طالب بعدد من الوزراء واحلقائب 

ليثبت انه األقوى مسيحياً ولبنانياً.
وتؤك��د مص��ادر مطلع��ة عل��ى الوضع املس��يحي 
أن الص��راع ب��ن الفريق��ن مرتب��ط باملرحل��ة املقبل��ة، 
وخصوصاً معركة رئاسة اجلمهورية، التي من املفترض 

فما أبعاد اخلالف بن التيار الوطني احلر والقوات 
اللبنانية؟ وهل املش��كلة في احلصص احلكومية، أم أن 
الص��راع له أبع��اد مس��تقبلية؟ وما عالق��ة االنتخابات 

الرئاسية في هذه املعركة؟

األبعاد احلقيقية للخالف
بداية، ما األبعاد احلقيقية للخالف حول احلصص 
احلكومية بن التيار الوطن��ي احلر والقوات اللبنانية؟ 
وهل االم��ر يتعلق باحلصص احلكومية أم حول قضايا 

أخرى؟
رغم وجود التفاهم السياس��ي بن التيار والقوات، 
الذي س��اهم بوصول العماد ميش��ال عون الى رئاس��ة 
اجلمهورية، فقد ش��هدنا بداية الصراعات بن الفريقن 
خ��الل إعداد قانون االنتخابات النيابية، ومن ثم اش��تد 

هذا الصراع في املعركة االنتخابية.
ولق��د س��عى كل فري��ق للحص��ول على أكب��ر كتلة 

احلكوم��ة  لتش��كيل  االستش��ارات  خ��الل  ب��رزت 
اجلدي��دة حّدة اخلالف��ات بن الق��وات اللبنانية والتيار 
الوطني احلر، س��واء حول حجم احلص��ص لكل فريق، 
أو عل��ى صعي��د نوعّية ال��وزارات التي ميك��ن توزيعها 

بينهما.
حصته��ا  ان  اللبناني��ة  الق��وات  اعتب��رت  وق��د 
احلكومي��ة يجب ان تصبح خمس��ة وزراء بعد ان كانت 
ثالثة، وذلك بس��بب مضاعف��ة عدد نوابها الى خمس��ة 
عش��ر بعد ان كانوا ثمانية، كذلك طالبت القوات مبوقع 
نائ��ب رئي��س احلكوم��ة وبحقيب��ة س��يادية، وباملقابل 
التي��ار الوطن��ي ورئي��س اجلمهوري��ة العم��اد  رف��ض 
ميش��ال عون مطالب الق��وات، وطالبا بحصة تصل الى 
أحد عش��ر وزي��راً موزعن ب��ن حص��ة الرئيس وحصة 
التي��ار، ومن أجل الضغط عل��ى الرئيس املكلف ورئيس 
اجلمهورية والتي��ار الوطني احلر للحصول على حصة 
وزاري��ة وازنة، عمدت القوات إلى الكش��ف عن مضمون 
التفاهم ال��ذي جرى بينها وبن التي��ار قبل االنتخابات 
الرئاس��ية، ال��ذي تضمن املناصفة ف��ي املقاعد الوزارية 

والتوظيفات.

الصراع بينهما أبعد من تشكيل الحكومة:
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كلمة األمان
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بعد تبدد أجواء التفاؤل المصطنعة 
الوضع الحكومي أسير المراوحة

عادت أج��واء املراوحة لتحكم عملية املش��اورات 
التي يجريها الرئيس سعد احلريري لتشكيل احلكومة 
اجلدي��دة. فبعد أجواء التفاؤل النس��بية التي س��ادت 
األس��بوع املاض��ي حول ق��رب والدة احلكوم��ة بعدما 
قيل إن االتفاق على احلص��ص الوزارية قد أجُنز، وإن 
املشاورات التي يجريها الرئيس املكلف دخلت مرحلة 
توزي��ع احلقائ��ب الوزاري��ة عل��ى الق��وى واألح��زاب 
السياسية، وقد تعززت هذه األجواء بعد لقاء الرئيس 
س��عد احلريري مع الرئيس بري في عن التينة، ومن 
ثم التقى الوزير جبران باس��يل على مدى ساعتن في 
بيت الوس��ط، وهو ما عزز أجواء التفاؤل على أكثر من 
صعي��د، خصوصاً مع إعالن الرئيس س��عد احلريري 

أن والدة احلكومة »أصبحت قريبة جداً«.
إال ان كل ه��ذه األجواء االيجابية حول قرب والدة 
احلكومة تبددت بقدرة قادر مع استمرار رفض »التيار 
الوطني احل��ر« اعطاء حزب الق��وات اللبنانية حقيبة 
سيادية أو منصب نائب رئيس احلكومة، مع موافقته 
على إعطاء »القوات اللبناني��ة« أربعة مقاعد وزارية، 
وهو ما رفضته القوات جمل��ة وتفصيالً ألنها اعتبرته 
مبثابة التفاف على »تفاهم مع��راب«. وغير بعيد عن 
العقدة املسيحية املس��تحكمة ما زالت العقدة الدرزية 
عل��ى حالها لناحي��ة إص��رار رئيس احل��زب التقدمي 
االش��تراكي عل��ى حص��ر التمثي��ل ال��درزي ب�»اللق��اء 
الدميقراط��ي« ورفض��ه أي صيغة وس��ط على مطلبه 

باملقاعد الدرزية الثالثة في احلكومة العتيدة.
والس��ؤال ال��ذي يط��رح نفس��ه ه��و: مل��اذا عادت 
املراوح��ة احلكومية إلى املرب��ع األول، وتبددت أجواء 

التفاؤل التي أُشيَعت؟
بع��د لق��اء الرئي��س املكل��ف س��عد احلري��ري مع 
الرئي��س نبي��ه ب��ري ف��ي ع��ن التين��ة س��ادت أجواء 
لق��اء  وكان  احلكوم��ة،  والدة  ق��رب  ح��ول  إيجابي��ة 
للوزير جبران باس��يل مع الرئي��س نبيه بري في عن 
التينة أيضاً س��بق اللقاء مع الرئي��س احلريري، وتال 
لق��اء الرئيس احلري��ري مع الرئيس بري لقاء اس��تمر 
س��اعتن في بيت الوسط بن الرئيس سعد احلريري 
والوزير جبران باس��يل، وجرى تفس��ير هذه اللقاءات 
بأنها مقدمة لوالدة وش��يكة للحكوم��ة، خصوصاً مع 
إع��الن الرئي��س س��عد احلري��ري أن والدة احلكوم��ة 

»أصبحت قريبة جداً«.
وترافق��ت ه��ذه األج��واء التفاؤلي��ة م��ع حرك��ة 
سياسية ناشطة جتاه »بيت الوسط« و»عن التينة« 
م��ن قبل ح��زب الق��وات اللبناني��ة واحل��زب التقدمي 
االشتراكي وهو ما اعتبره البعض مؤشراً على حصول 

تطور إيجابي في ما يتعلق بالشأن احلكومي.
لكن مع توّسع األجواء اإليجابية وانتشارها حول 
حلحلة م��ا في ما يتعل��ق بالعقدة املس��يحية لناحية 

املوافق��ة على إعطاء »الق��وات اللبنانية« أربعة مقاعد 
وزاري��ة، برز إصرار الوزير جبران باس��يل على رفض 
إعط��اء القوات حقيب��ة وزارية أساس��ية، ودخل أيضاً 

على اخلط متس��ك التيار الوطني احلر بتوزير النائب 
طالل ارسالن بحجة عدم حصر التمثيل الطائفي بفئة 
أو بح��زب مع��ن، وحتدثت األنباء عن دخول س��وري 
على خط تشكيل احلكومة اجلديدة عبر اإلصرار على 
توزير النائب طالل ارس��الن وأيضاً عبر توزير النواب 
��نة املس��تقلن واملعارضن لتيار املس��تقبل، وهو  السُّ
م��ا دفع الوزير م��روان حمادة الى الق��ول: »إن العقدة 
الوحيدة هي س��وريا، بالضغط عل��ى بعض األطراف 
ف��ي احلكوم��ة للضغط عل��ى رئيس احل��زب التقدمي 
االش��تراكي ولي��د جنب��الط م��ن أج��ل إدخ��ال النائب 
ط��الل ارس��الن ال��ى احلكومة«. وأك��د الوزي��ر حمادة 
انه »ميكن تش��كيل احلكومة قريباً إذا جرى التس��ليم 
مبن��ح حصري��ة التمثي��ل ال��درزي للح��زب التقدم��ي 
االشتراكي، ومنح حقيبة سيادية ضمن حصة القوات 

اللبنانية«.
وقد تزامنت هذه املواقف مع عودة »التيار الوطني 
احل��ر« و»حزب الل��ه« وفريق 8 آذار ال��ى نغمة معيار 
التمثيل في احلكومة، فق��ال النائب إبراهيم كنعان إن 
»من حق كل طرف الس��عي الى متثيل حكومي يوازي 
حجمه النياب��ي«، ورأى رئيس كتل��ة الوفاء للمقاومة 
النائب محمد رعد »أن موضوع تشكيل احلكومة يدور 
ف��ي احللقة املفرغ��ة، ورمبا حت��دث رئي��س احلكومة 
س��عد احلري��ري عن ض��رورة اعتماد آلي��ات صريحة 
واضح��ة، تل��زم اجلمي��ع ويعتمدها في متثي��ل الكتل 

النيابية كلها«.
في املقابل، ردت أج��واء الرئيس املكلف على هذه 
املواقف الداعية الى اعتبار نتائج االنتخابات النيابية 
األخي��رة كمعي��ار للتمثي��ل ف��ي احلكوم��ة بالتذكي��ر 
بنتائ��ج انتخابات عام 2009 النيابية التي فازت بها 
باألكثري��ة ق��وى 14 آذار، ومع ذل��ك كان املعيار حول 
التمثي��ل الذي يحفظ وح��دة البلد واس��تقراره وليس 

نتائج االنتخابات.
وترى مصادر الرئيس املكلف س��عد احلريري أن 
محاول��ة ف��رض معايير عل��ى الرئي��س احلريري إمنا 
تدخل ف��ي إط��ار االنقالب عل��ى اتفاق الطائ��ف وعلى 

صالحيات رئاسة احلكومة.
باختص��ار، الوض��ع احلكوم��ي ي��دور ف��ي حلقة 
مفرغة، واملراوحة س��يدة املواقف، والوضع أقرب إلى 

سياسة »عض األصابع«، فمن يصرخ أوالً؟{
بسام غنوم

أمن لبنان
رهن صراعات زعاماته السياسّية ومحيطه اإلقليمي

ل��م يظه��ر لبن��ان رهين��اً لنزاع��ات السياس��ين 
الداخلي��ن، كما يظه��ر حالياً مع اس��تمرار تعّثر مهمة 
الرئيس املكلف، س��عد احلريري، في تش��كيل حكومة 
جديدة حتظى برضى مختلف األفرقاء. وكلما اس��تمر 
التعثر ظهر أكثر فأكثر النزاع الداخلي بن املعسكرات 
السياس��ية اللبنانية على تقاس��م احلصص: معسكر 
رئي��س اجلمهورية، ومعه حزب الله وقوى سياس��ية 
أخرى، يس��عى إلى حكومة تضمن ل��ه الثلث الضامن 
)أو املعطل( الذي يس��مح له بالتحّكم ف��ي كل قرارات 
احلكوم��ة، ولدي��ه القدرة على ش��لّها وتعطي��ل عملها 
مت��ى ش��اء. ف��ي املقاب��ل، معس��كر رئي��س احلكومة، 
س��عد احلريري، ويس��عى إلى حكومة توافق وطني، 
ال تكّرس هيمنة طرف سياس��ي على آخر، وهو يعتمد 
خصوص��اً عل��ى الن��واب الّس��نة م��ن تيار املس��تقبل، 
وعل��ى دع��م الن��واب املس��يحين م��ن ح��زب الق��وات 
اللبنانية، باإلضافة إلى دعم خفي من قوى سياس��ية 
تقليدية أخرى، ُتعارض ضمناً نهج العهد اجلديد في 
االس��تحواذ عل��ى الس��لطة، وتوجهات الرج��ل القوي 
في التيار الوطني احلر، جبران باس��يل، صهر رئيس 
اجلمهورية، نحو الّتدخل في التركيبة احلكومية، إلى 

حد اتهامه بعض األطراف له بعرقلتها. 

ليس��ت امل��رة األول��ى 
الت��ي يش��هد فيه��ا لبن��ان 
أو  حكومي��ة  أزم��اٍت 
ال��ذي  وه��و  رئاس��ية، 
ع��اش فت��رة طويلة حتت 
كان��ت  الت��ي  الوصاي��ة 
تش��كيل  ف��ي  تتحّك��م 
املرة  حكومات��ه. وليس��ت 
األول��ى الت��ي يالق��ي فيها 
س��عد احلري��ري صعوبة 
حكومت��ه،  تش��كيل  ف��ي 
كل��ف  الت��ي  فاحلكوم��ة 
به��ا بع��د انتخاب��ات عام 

2009 البرملانية رأت النور بعد مرور خمس��ة أش��هر. 
وحّق��ق الرئيس متام س��الم رقماً قياس��ياً، ففي س��نة 
2014 اس��تغرق تش��كيل حكومته 315 يوم��اً. وقبل 
انتخ��اب الرئيس ميش��ال ع��ون، ظل منصب رئاس��ة 
اجلمهورية ش��اغراً عامن. لكن الش��غور في املناصب 
وحكوم��ات تصري��ف األعم��ال مؤش��رات مقلق��ة على 
األزم��ات الداخلية التي مير بها لبن��ان، والتي تتجلّى 
الي��وم في التعثر احلال��ي. واملقلق في أزمة التش��كيل 
احلكومي��ة هو املرحلة اخلطرة التي مت��ر بها املنطقة، 
وتصاعد املخ��اوف من حدوث تده��وٍر لألوضاع على 
احل��دود اللبنانية - الفلس��طينية، بس��بب املعارضة 
اإلس��رائيلية للوجود العس��كري اإليراني في سورية، 
وأيض��اً بس��بب تصاعد التوت��ر األميرك��ي - اإليراني، 
بعد فرض العقوبات الدولية على إيران، وانعكاسات 
ذلك على الوضع الداخلي اللبناني، فضالً عن الوضع 

احلرج الذي مير به االقتصاد اللبناني. 
تتع��ّدد التأوي��الت ألس��باب التعث��ر احلكوم��ي. 

يعزوه املوالون حلزب الله إلى تدخل سعودي.
تصري��ف  وحكوم��ات  املناص��ب  ف��ي  »الش��غور 
األعمال مؤش��رات مقلقة على أزمات لبنان الداخلية«. 
وترّده��ا أوس��اط احلريري إل��ى تدّخل إيران��ي، بينما 
يرى محلل��ون لبناني��ون آخرون محاولًة من رئاس��ة 
عملي��ة  عل��ى  جدي��دة  قواع��د  لف��رض  اجلمهوري��ة، 
التش��كيل احلكومية، على حس��اب صالحيات رئيس 
احلكوم��ة في هذا الش��أن. وهناك م��ن ربط بن مصير 
احلكومة العتيدة ومعركة منصب رئاسة اجلمهورية 
بع��د أرب��ع س��نوات، مس��تندين ف��ي ذلك إل��ى حديث 
رئي��س اجلمهوري��ة عن تق��ّدم صهره جبران باس��يل 
على غيره من املرّشحن، وإلى هامش احلرية الواسع 
املعط��ى لهذا الرجل. وق��د حّركت إثارة ه��ذا االحتمال 
مخ��اوف كبيرة داخ��ل الطائفة املاروني��ة من تكريس 

مبدأ التوريث في موقع الرئاسة األولى. 

وهناك أيض��اً اخلالفات على األحج��ام احلقيقية 
نتائ��ج  أن  ل��و  كم��ا  السياس��ية،  والق��وى  لألح��زاب 
االنتخابات أخيراً عّززت الغموض، وعّمقت النزاعات، 
ب��دالً م��ن حس��مها. وهناك م��ن يتخّوف م��ن أن يؤدي 
الّتعنت بن األفرقاء السياسين على توزيع احلصص 
إل��ى متديد األزمة، والتعطيل إلى فت��رة غير محدودة، 
عل��ى الرغم م��ن أن اخلاس��ر األكب��ر من ذلك س��يكون 

العهد اجلديد. 
إزاء هذا الوضع الذي يزداد تعقيداً يوماً بعد يوم، 
ُيط��رح الس��ؤال: أي دوٍر يلعبه حزب الل��ه الذي ميلك 
أكبر قوة عس��كرية في لبنان في ه��ذا املوضوع؟ على 
الرغم من إصرار زعماء احلزب على موقفهم احليادي، 
وأنهم يدعمون خي��ارات حليفهم التيار الوطني احلر، 
ويحافظ��ون ظاهري��اً على عالق��ٍة جيدة م��ع الرئيس 
املكلف، هناك من يربط بن موقف احلزب من مس��ألة 
التأليف وتطورات الوضع في سورية، ففي رأي محلل 
سياس��ي في صحيفة هآرتس اإلسرائيلية، إن للتعقد 
في التش��كيلة احلكومية ف��ي لبنان عالق��ة بهواجس 
حزب الله إزاء مستقبل وجوده في سورية بعد انتهاء 
احلرب األهلي��ة، وتطّور املوقف الروس��ي من الوجود 
العس��كري اإليران��ي ف��ي س��ورية، وم��دى خضوع��ه 
للتأثي��ر اإلس��رائيلي، وه��ل س��تبقى س��ورية محط��ًة 
أساس��ية النتق��ال الس��الح املتق��ّدم إليه بعد س��يطرة 
األسد الكاملة على بالده. وفي مرحلة عدم اليقن هذه، 
يفّضل احلزب قيام حكومة لبنانية موالية له باملطلق، 

حلماية مكانته الداخلية ومصاحله اإلقليمية. 
جميع هذه التأويالت والتفسيرات لتعّثر تشكيل 
احلكوم��ة اللبنانية ال ميكنها أن تب��ّرر بقاء أمن لبنان 
االجتماعي واالقتصادي والسياسي والعسكري رهن 
معسكراٍت سياس��يٍة متخاصمٍة، ال ترى اخلطر األكبر 
الذي يترّبص بدولة لبنان وش��عبه، إذا اس��تمّرت في 

عرقلة التشكيلة احلكومية إلى ما ال نهاية.{

يشار إلى أن إسرائيل شنت عدة غارات في سوريا 
في الفترة األخيرة، وقالت إنها اس��تهدفت »ش��حنات 

أسلحة حلزب الله«.
وتهدد إس��رائيل بأنها لن تقف مكتوفة األيدي إذا 
حتولت سوريا إلى »محطة عبور لتهريب السالح من 

إيران إلى حزب الله في لبنان«.
وفي 22 أيلول املاضي أغارت طائرات إسرائيلية 
على ما وصفته بأنه مس��تودع حل��زب الله قرب مطار 
دمشق. كذلك شنت ضربات على مطار املزة الذي يضم 

أجهزة استخبارات تابعة لسالح اجلو السوري.
وفي آذار 2017 أعلنت إس��رائيل أنها اس��تهدفت 
أس��لحة »متطورة« قالت إنه��ا كانت ف��ي طريقها إلى 
حزب الله قرب تدمر في وس��ط س��وريا. وفي األش��هر 
األخيرة كثفت إس��رائيل اس��تهدافها ملواقع حزب الله 

والتنظيمات التابعة إليران في سوريا.
وش��دد رئي��س احلكوم��ة اإلس��رائيلية ف��ي وقت 
س��ابق عل��ى أن حكومت��ه وضع��ت خطوط��اً حم��راء 

للوضع في سوريا، وستواصل التحرك مبوجبها.{

أجرى اجليش اإلسرائيلي مؤخراً متريناً عسكرياً 
يحاك��ي ان��دالع مواجه��ة عس��كرية م��ع ح��زب الله، 
بحس��ب ما أفادت إذاعة إس��رائيلية باللغ��ة العربية. 
وقال��ت إذاع��ة »م��كان« إن التمرين العس��كري جرى 
مبشاركة وحدات من قيادة القوات البرية، وإنه يهدف 

إلى حتسن قدرات اجليش الهجومية والدفاعية.
وم��ن الوس��ائل الت��ي اس��تخدمت ف��ي التمري��ن 
»بطاريات متحركة ملنظوم��ة القبة احلديدية حلماية 
الق��وات من إطالق الصواريخ، إلى جانب مطار صغير 

وطائرات صغيرة بدون طيار منها رباعية املراوح«.
اإلذاع��ة أن رئي��س األركان اإلس��رائيلي  ونقل��ت 
ج��ادي إيزنك��وت »حض��ر وأثن��ى عل��ى أداء الق��وات 

املشاركة«.
وقب��ل أس��ابيع، ع��رض اجلي��ش عل��ى املجل��س 
األمن��ي املصغ��ر س��يناريو احل��رب القادم��ة احملتملة 
على »احلدود الش��مالية«، وذلك في حال اندالع حرب 
قصيرة مع حزب الله متتد لعش��رة أيام، أو متوس��طة 

متتد لثالثة أسابيع أو تزيد على شهر.

طبول الحرب
جيش إسرائيل يتمّرن لقتال حزب الله

كتلة املستقبل
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إكمال المشوار مع »األمان« اإللكتروني
ثالثة عش��ر عام��اً أمضيتها أكت��ب في مجلة 
»األم��ان«،  عم��ر  ليس��ت  بالطب��ع  ه��ي  األم��ان. 
ف�»األم��ان« أكبر من ذل��ك، وبداياته��ا وتاريخها 
ميت��دان إلى منتصف القرن العش��رين، وقد كان 
لها ال��دور الريادي واألساس��ي ف��ي التعبير عن 
وجه��ة نظر التيار اإلس��المي وموقف��ه، ليس في 
لبن��ان فحس��ب، ب��ل على امت��داد س��احة وطننا 
العرب��ي. كانت »األم��ان« املجلة الت��ي ينتظرها 
الق��ّراء واملثقف��ون والعلم��اء والط��الب وغيرهم 
واألف��كار  األخب��ار  صفحاته��ا  عب��ر  ليتابع��وا 
واألس��رار. يقرأون في السياسة، والفقه، والفكر، 
والتزكية. يتابعون الش��أن الوطن��ي، والعربي، 
واإلسالمي. كانت فلس��طن حاضرة على الدوام 
عل��ى صفح��ات األم��ان، وكذل��ك ش��ؤون العرب 

واملسلمن وشجونهم. 
ثالثة عش��ر عاماً أمضيتها أكت��ب ل� »ألمان« 
في الش��أن اللبنان��ي. أفّرغ جزءاً م��ن وقتي يوم 
ألخ��ط  صباح��اً  األربع��اء  أو  مس��اًء،  الثالث��اء 
بقلمي رؤيت��ي وحتليلي لألخبار واملس��تجدات، 
وأرس��لها إلى املجلة، ومن ثم بع��د ذلك يتملّكني 
االنتظ��ار حتى صب��اح اجلمعة من كل أس��بوع، 

موعد ص��دور النس��خة الورقي��ة ووصولها إلى 
املكتبات والقّراء، حتى أستطلع صفحات املجلة 
الورقي��ة، أج��د فيه��ا مقال��ي األس��بوعي أحياناً 
في صدر الصفح��ة الثالثة، وأحيان��اً أخرى إلى 
جانب مقاالت زمالئي الكّتاب الكرام في الصفحة 
الرابعة، وفي أحي��ان أخرى كان رئيس التحرير 
األخ واألس��تاذ الفاض��ل، إبراهيم املص��ري )أبو 
عم��ر( يكرمن��ي ويكلّفن��ي كتابة كلم��ة »األمان« 
الت��ي تعّبر ع��ن وجهة نظر املجلة، والتي تنش��ر 
في صدر الصفحة الثالثة، وغالباً ما كان عنوان 
مقال��ي يتص��در الصفح��ة األول��ى م��ن صفحات 

املجلة.
اعتباراً من اآلن، سنفتقد النسخة الورقية في 
األس��واق واملكتبات، ولكننا ل��ن نفتقد »األمان«، 
ولن تغي��ب عن قّرائه��ا. هي ث��ورة التكنولوجيا 
الت��ي كادت أن تقل��ب حي��اة الن��اس رأس��اً على 
عقب، ما من أحد يس��تطيع أن يوقفها أو يحّد من 
هجومها واتس��اع تأثيرها. لقد أصابت »األمان« 
كما أصابت غيرها من قبل، وستصيب غيرها من 

بعد. لكن العزاء أن هذه الثورة قّربت املس��افات، 
وفتحت اآلفاق، وس��ّرعت الزمن، وسّهلت العمل، 
فب��ات باإلم��كان اجلميع اإلفادة من ه��ذه الطاقة 

املتوافرة، وكل بحسب حاجاته وقدراته. 
»األمان« لن تغيب ألنها ستظل منبراً ينبض 
بالطمأني��ة واألمان ل��كل أبناء املجتمع. س��يظل 
موقعها اإللكتروني حامالً لرسالتها، ومعّبراً عن 
توجهاتها، مس��تفيداً من ه��ذه الثورة الهائلة في 
عالم االتصال، مسخراً هذه الثورة ملصلحة الفكر 
النقي التقي النظيف، حتى يبقى اإلنسان القيمة 
الكبرى في احلياة. ومعها س��أكمل املشوار الذي 
بدأته معها. سأظّل أس��تّل قلمي كل مساء ثالثاء 
أو صب��اح أربعاء ألكمل ما بدأته وكأن ش��يئاً لم 

يتغّي��ر، بل س��أحاول أن أرف��د هذا املوق��ع الذي 
يوح��ي بالثقة والطمأنينة مبا يس��هم في تعزيز 
مفه��وم األم��ان املجتمعي والفكري والسياس��ي، 
ألن »األمان« ليس��ت أوراقاً فقط، هي رسالة قيم 
ال تتوق��ف بتوق��ف النس��خة الورقي��ة، ب��ل تنمو 
وتزده��ر مس��تثمرة كل جدي��د في عال��م اإلعالم 

والصحافة. 
لن أق��ول وداعاً مجلة »األم��ان« الورقية، بل 
س��أقول لنفس��ي ولكل الذين تابع��وا ويتابعون 
»األم��ان« على م��دى األعوام والعق��ود املاضية، 
أق��ول للجمي��ع إل��ى لق��اء متج��دد م��ع »األمان« 
بحلتها اإللكترونية التي ستظل الصوت املستقل 

النظيف الوسطي في كل ما عرفناه. 

 بقلم : وائل جنم

جريدة األمان.. صّمام أمان
كن��ت في عمري اليافع في الدعوة، أقرأ مقاالت سياس��ية من الصح��ف اليومية ولكن ال 
أعي��ر لها باالً، حتى أتأكد م��ن مصداقيتها من مصدر موثوق غير منح��از حلزب دون اآلخر، 
وغير موجه حس��ب مصال��ح البعض. وكنت أنتظر م��ن اجلمعة إلى اجلمع��ة مجلة األمان 
ألقت��ص منها األخبار الدقيقة، والتحليالت الصحيح��ة لكل حادثة او خبر او رأي، ثم أنطلق 

أتكلم بلسان هذه املجلة وأفكارها.
وبعد س��نوات في الدعوة، أصبحت  أتصفح الصح��ف وأحللها مبيزان املنطق، فترجح 

عندي دفة مجلة األمان عن باقي الصحف.
وال أخفي س��راً، فلقد كنت أشعر باألس��ى ألن هذه اجلريدة أسبوعية وليست كمثيالتها 
يومية، ولكن أعزو ذلك إلى التكلفة التي قد ترهق القيِّمن عليها، كما كنت أعلم أن الكثير من 
األي��ادي البيضاء التي حترر صفحاتها كانت تكت��ب تطوعاً، ومن دون مقابل مادي، بالرغم 

من انشغالهم مبعيشتهم ومستلزمات عوائلهم اليومية.
لق��د أحبب��ت في ه��ذه اجلريدة تنّوعه��ا، من أخب��ار الداخ��ل اللبناني، وأخب��ار احمليط  
واخلارج، واستشراف املستقبل فيهما. باإلضافة إلى الصور الكاركاتورية املعبرة واملقاالت 
الس��اخرة في الصفحة األخيرة منها، وأنشطة اجلماعة وزيارات الكوادر فيها لتهدئة وضع 

ما، أو فتح قنوات اتصال  مع مكونات املجتمع اللبناني وأطيافه.
وكنت أشعر بالعزة، أن هؤالء على مسافة واحدة من الكل، وأن الهدف األوحد لديهم هو 

تآلف اللبنانين شعباً وقادة حتت عنوان مصلحة البلد ومحبته أوالً.
واآلن، وف��ي ظل الطفرة اإلعالمية عبر ش��بكات التواصل االجتماع��ي، فال بّد من مواكبة 
العص��ر، والعمل على نق��ل اجلريدة من أوراق إلى صفحات الكترونية تدخل كل بيت في كل 

آن، يتصفح فيها القارئ، دون أن يتكبد معاناة البحث عنها في الدور واملكتبات.
ه��ذه ه��ي اجلري��دة، وهذه هي صم��ام أماني، إنه��ا جريدة األم��ان. أمتنى له��ا انطالقة 
مش��رقة في عالم االنترن��ت واإلعالم احلديث، ووصولها إلى البل��دان كافة بضغط زر واحد 

على محرك البحث.
وكلمت��ي إلى رئيس حتريره��ا وموظفيها وكاتبي مقاالتها، أش��كركم من كل قلبي، بارك 
الل��ه لن��ا ولكم االنطالقة اجلدي��دة، وفتح الله عليك��م جميعاً ملا فيه خير لبن��ان وخير األمة 

جمعاء.{
رانيا القوزي - بيروت

ال أقول وداعًا لمجلة »األمان«
بل إلى اللقاء إلكترونيًا

عه��دي مع املطبوعة االس��المية للحرك��ة في لبنان يع��ود إلى أكثر م��ن نصف قرن من 
الزم��ان، م��ع اإلصدار األول ملجلة املجتم��ع، حيث بدأت إدارة التحرير بتنس��يق اجلهود مع 
قطاعي اإلعالم واألس��ر لتس��ويق املجل��ة في عدة مج��االت، أبرزها مج��ال التعليم الثانوي 
واجلامعي، فكانت عهدتي أن أتولى التوزيع في جامعة بيروت العربية، التي تعتبر معقالً 
ومس��رحاً تنافس��ياً للتيارات السياس��ية واحلزبية على اختالف مبادئه��ا، وعهد إلى إخوة 
آخري��ن من اجلامع��ات العاملة في لبنان كاجلامع��ة اللبنانية بكلياته��ا وفروعها التوزيع 

فيها.
كان التنافس على أش��ده في جامعة بيروت العربية ب��ن كافة األحزاب، خصوصاً في 
االنتخابات الطالبية اجلامعي��ة، حيث أصدرت االدارة قراراً بعدم إدخال املجالت واجلرائد 
السياس��ية احلزبي��ة إلى ح��رم اجلامع��ة، ويتنافس من خالل��ه الطالب بتوزي��ع مجالتهم 
احلزبي��ة. وبقي هذا االمر س��ائداً إل��ى ما بعد ع��ام 1965»عام التخرج« وع��ام 1966 عام 
التس��جيل في الدراس��ات العليا، وكان إلى جانبي في التوزيع من وصل إلى موقع رئاس��ة 

احلكومة اللبنانية الذي كان يوزع جريدة احلرية التابعة حلركة القومين العرب.
مجل��ة املجتمع )ثم األم��ان( حازت اهتمام كافة الطالب الع��رب الوافدين إلى لبنان من 
جميع االقطار العربية، باعتبار أنها كانت الصوت االسالمي الوحيد املعروف لديهم تصدره 

اجلماعة االسالمية في لبنان. 
أما مش��اركاتي فكان��ت تتعلق بتوزيع املجلة عل��ى املكتبات العامة ف��ي بيروت وأوّزع 
على كل منها عش��رة أعداد، واتولى احملاس��بة عن االعداد املبيعة وأس��تلم م��ا بقي لدى كل 

مكتبة، وكان االقبال على شرائها جيداً من الشخصيات الفكرية واملهنية واحلقوقية.
ول��م يقتص��ر دورنا عل��ى التوزيع ف��ي اجلامعات واملكتب��ات العامة، بل كانت األس��رة 
الواحدة في اجلماعة تتناوب لتوضيب املجلة كل يوم خميس في املركز، حيث يتم توضيب 
املجلة إلرس��الها إلى القراء في لبنان والبالد العربية واالس��المية. وإن أنَس ال أنَس أن يطّل 
علين��ا رئيس التحري��ر ليقول لنا عليكم أخذ راحة ملدة نصف س��اعة لنتناول سندويش��ات 

الفالفل والشاي، ثم نتابع العمل إلنهاء املهمة.
ه��ذا في املي��دان العملي، أم��ا في املتابع��ات والكتاب��ات فكانت لنا اط��الالت في كل من 

مجلتي الشهاب واألمان، وخصوصاً أيام احلرب األهلية في لبنان.
إن مجلتنا االسالمية اليوم، وهي األمان، أمانة في اعناقنا، سنتابع اصدارها االلكتروني، 
ألنها كانت وستبقى منارة 
لنشر الوعي احلر والدعوة 
والعدال��ة  الصادق��ة 
في  واالعتدال  االجتماعية 
بعيداً  واملمارس��ة،  املنهج 
والتش��دد  العن��ف  ع��ن 
واإلرهاب وإلى لقاء قريب 

إلكترونياً إن شاء الله.

د. زهير العبيدي
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الخطة التركّية إلعادة الالجئين السورّيين: نجاحات وإخفاقات
تصاع��د احلدي��ث أخي��راً ع��ن ع��ودة الالجئ��ن 
الس��ورين إل��ى بلده��م م��ن بل��دان اجلوار وم��ن دول 
أوروبي��ة، خصوص��اً مبب��ادرة من اجلانب الروس��ي، 
أب��رز حلفاء نظام بش��ار األس��د، ف��ي محاول��ة لتأكيد 
انتصار األخير، وفي خطة روسية أقرب إلى املقايضة 
بهدف ابت��زاز العالم لدفعه إلى تق��دمي األموال إلعادة 
إعمار سورية في مقابل إعادة قسرية لالجئن بشعار 
الطوعية. ويحاول الروس واإليرانيون، حلفاء النظام، 
احلصول على القسم األكبر من »كعكة« إعادة اإلعمار 
تل��ك، نظير دعمه��م الالمحدود للنظام ال��ذي يبدو أنه 
غير مكترث وغير معني بعودة الس��ورين إلى بلدهم، 
ف�»سورية بعشرة مالين صادق مطيع للقيادة أفضل 
من س��ورية ب� 30 ملي��ون مخّرب«، وف��ق تعبير مدير 
إدارة االس��تخبارات اجلوية، جميل احلس��ن، اجلهاز 

األكثر فتكاً بالسورين.
وبعيداً عن اخلطة الروسية، تسير تركيا بخطتها 
اخلاصة إلعادة أكبر عدد ممكن من الالجئن السورين 
إلى بلدهم، علماً أن تركيا تس��تقبل نحو أربعة مالين 
س��وري مهجر قس��راً، موزعن في جن��وب تركيا وفي 
إس��طنبول ومدن أخرى، وهو ما شكل عبئاً كبيراً على 
االقتص��اد التركي. وحاولت تركي��ا إقامة منطقة حظر 
طيران في الشمال السوري لضمان عودة الالجئن، إال 
أن جهودها لم تلق جناحاً، حتى تدخلت منتصف عام 
2016 مباش��رة في الصراع السوري، إذ دخل جيشها 
الشمال السوري لطرد مس��لحي تنظيم »داعش«، في 
عملية حملت اس��م »درع الفرات«، وانسحب هذا األمر 
بع��د ذلك على املناطق التي باتت حتت س��يطرتها في 

شمال وشمال شرقي حلب.
وإل��ى جان��ب الضغط االقتص��ادي ال��ذي ترغب 
تركي��ا بالتخفيف من حدته، فإن ال��رأي العام التركي 

ب��ات يضغ��ط أيضاً عل��ى حكامه للتخفي��ف من عبء 
الالجئن. وال يقتص��ر الضغط على جمهور املعارضة 
املؤيد ألحزاب تتبنى موقفاً »س��لبياً« قومياً وسياسياً 
م��ن جمه��ور املعارض��ة الس��ورية ف��ي تركي��ا، بل إن 
التململ يصل في الكثير من األحيان إلى أطياف واسعة 
م��ن جمهور احلزب احلاكم »العدال��ة والتنمية«، وهو 
م��ا تستش��عره القيادة التركي��ة، وبن��اًء عليه حتاول 
التس��ريع م��ن مش��اريعها التنموي��ة داخ��ل األراضي 

السورية إلقناع ما أمكن من السورين بالعودة.
وعملت احلكومة التركي��ة على النهوض مبنطقة 
»درع الفرات« من واقع خدمي وتعليمي وطبي سّيئ، 
وبذل��ت جه��وداً ف��ي إنش��اء مستش��فيات، وجامعات 
وم��دارس، ومراك��ز خدمي��ة للس��ورين املقيم��ن ف��ي 
املنطقة في ريف حلب الشمالي بهدف مركزي هو تأمن 
الظ��روف املعقولة لعودة أكبر عدد ممكن من الالجئن 
املقيمن على أراضيها. ومن املنتظر أن يتم خالل العام 
احلالي افتتاح العديد من املنشآت الكبرى في املنطقة، 
إثر االنتهاء من مستش��فى الباب، ال��ذي يعّد األول من 

عل��ى  املنطق��ة  ف��ي  نوع��ه 
والس��عة  املس��احة  صعيد 
والك��وادر  والتخصص��ات 
الطبي��ة واإلمكان��ات. وبّن 
القائم��ون على املستش��فى 
أن قدرته االستيعابية تبلغ 
200 س��رير وثمان��ي غرف 
عملي��ات، ومخاب��ر حتاليل 
مستش��فى  ويع��ّد  كامل��ة. 
م��ن  األول  اجلدي��د  الب��اب 
نوع��ه ف��ي املنطق��ة، وم��ن 
املنتظ��ر أن يدخ��ل اخلدمة 
الطب��ي واإلداري. كم��ا  بع��د اس��تكمال كادره  قريب��اً 
س��تقوم احلكومة التركية بإنشاء مستشفيات أخرى، 
خصوص��اً ف��ي مدين��ة إع��زاز، أب��رز مدن ري��ف حلب 
الش��مالي، ومستش��فى آخر في مدينة جرابلس شمال 
ش��رقي حل��ب، وهن��اك مستش��فيان في بلدت��ي مارع 
والراع��ي في طور اإلنش��اء، م��ا يعني تق��دمي خدمات 
طبي��ة متكاملة لس��كان منطقة »درع الف��رات«، واحلد 
من حاالت حتويل املرضى إلى املستش��فيات التركية، 
وهو ما قد يدفع عدداً كبيراً من السورين الالجئن في 

تركيا للعودة إلى بلدهم. 
الترك��ي  االهتم��ام  أن  إل��ى  املص��ادر  وأش��ارت 
ل��م يقتص��ر عل��ى ه��ذه اجلوان��ب فحس��ب، موضحة 
أن��ه »قام��ت احلكوم��ة التركي��ة بترميم ج��ل املدارس 
واملساجد في املنطقة، وأقامت حدائق عامة، فضالً عن 
االهتمام بالطرق التي تربط بن مدن وبلدات املنطقة«. 
وأوضحت املصادر أن وزارة التربية التركية تش��رف 
عل��ى املدارس وتصرف رواتب للمدرس��ن الس��ورين 
تعادل 150 دوالراً أميركياً. كما أنش��أت جامعة غازي 

عنتاب فرعاً لها في مدينة جرابلس السورية، وطلبت 
أخي��راً كادراً للتدريس مبختل��ف االختصاصات. كما 
أنش��أت جامعة »حران« التركية فرع��اً لها في مدينة 
الب��اب الس��ورية، يض��م اختصاصات علمي��ة وأدبية 
عّدة، وسيشمل كليات الهندسة والعلوم، ومن املتوقع 
أن يبدأ باس��تقبال الطالب في شهر أيلول املقبل، وفق 

رئيس املجلس احمللي في املدينة.
وأغرى حتس��ن احلال في منطق��ة »درع الفرات« 
الكثير من الالجئن الس��ورين ف��ي تركيا بالعودة، إذ 
تش��ير أرقام غير رس��مية إلى أن نحو 100 ألف الجئ 
عادوا من تركيا إلى س��ورية منذ العام املاضي. وذكر 
معبر باب السالمة احلدودي أن 3166 سورياً من بن 
نحو 50 ألف شخص دخلوا سورية لقضاء إجازة عيد 
الفطر اختاروا »االس��تقرار« في سورية وعدم العودة 

مرة أخرى إلى األراضي التركية.
لكن هناك الكثير من املنّغصات في منطقتي »درع 
الفرات« و»غصن الزيتون« التي تضم عفرين وريفها، 
إذ ال يزال الوضع األمني غير مس��تقر في ظل »فوضى 
السالح«، وتعدد الفصائل املتباينة في األهداف، وهو 
ما يدفع باجتاه تأخير عودة املزيد من الس��ورين إلى 
بالده��م. ول��م يحاول اجلي��ش التركي بش��كل واضح 
وجاد »جلم« أو »تقليم أظاف��ر« هذه الفصائل املتفلتة 
الت��ي ال ت��زال »تعي��ث فس��اداً ف��ي املنطق��ة دون رادع 
حقيقي«، وفق مصادر محلية. وتنتش��ر في املنطقتن 
العش��رات من الفصائ��ل التي تقيم حواج��ز بن املدن 
والبل��دات، فضالً ع��ن دخولها، بن فت��رة وأخرى، في 
احت��راب داخل��ي بس��بب النف��وذ والس��يطرة، وهو ما 

يعزز بيئة عدم االستقرار األمني.{

بقلم: أمني العاصي

أساطير التسوية السورية
نقد المنظور الطائفي في سورية

ال ش��يء حقيقياً ينتج من القمم واملؤمترات الدولية 
واإلقليمية اخلاصة بسورية، وال تسويات فعلية تنتجها 
األتفاقيات، وال تعدو املسألة سوى مناورات دبلوماسية 
ب��ن الالعب��ن، أو حتلي��الت متفائلة، وتوقع��ات حتاول 

القفز بخطوات واسعة إلى األمام على أرض رخوة. 
ومن��ذ حلّ��ت روس��يا ف��ي س��ورية، مت اإلع��الن عن 
عش��رات التفاهمات والتس��ويات، وصدرت ق��رارات عن 
مجل��س األم��ن بهذا اخلص��وص، وعل��ى األرض ال يوجد 
ص��دى لذل��ك كل��ه، وم��ا ه��و موج��ود ح��رب، تل��ك التي 
يس��ّمونها األرض احملروق��ة، ينت��ج منها خس��ارة طرف 
وتقدم آخر، أما التس��وية التي طامل��ا جرى احلديث عنها 
فلن تأتي أبداً، حتى لو س��كتت اجلبهات ووقفت املدافع، 
م��ا يعن��ي أن وزن السياس��ة صف��ر ف��ي ه��ذه املعادل��ة، 

والعملية حرب وليست سياسة.
سيجري احلديث عن تس��وية سياسية في سورية 
وجناحها وإنتهاء األزمة، وعلى الرغم من بروز عش��رات 
األس��ئلة في مواجهة مثل هذه التس��وية، إال أنه سيجري 
تعميمها بوصفها تس��وية التس��ويات في سورية، وماذا 
حتتاج التس��ويات س��وى ممثلن عن الطرفن، وستجد 
روس��يا مئات م��ن منصات دمش��ق وحميميم وموس��كو 
وأس��تانة، وامل��رأة واملجتم��ع املدني، ورمب��ا منّصات لم 
نس��مع به��ا، لتعتبره��م ممثل��ن للش��عب الس��وري، لن 
يحاسبها أحٌد على معايير السورنة اخلاصة باختيارها 

سورين ميثلون شعبهم واستبعادها آخرين. 
لك��ن، هل بن ه��ؤالء من ميث��ل الالجئن ف��ي لبنان 
واألردن وتركيا، وهم يش��كلون أكثر من ربع السورين؟ 
أو ه��ل بينهم من ميثل أبن��اء األحياء املدّمرة في دمش��ق 
وحل��ب وحم��ص وحم��اة وإدل��ب ودي��ر ال��زور والرق��ة 
والقنيط��رة، وأري��اف ه��ذه امل��دن، أولئك من يس��ّمونهم 
نازحي الداخل، وعددهم يس��اوي ثلث س��كان س��ورية؟ 
وهل بينهم من ميثل أهالي القتلى واملعتقلن واملفقودين 
واملعاقن، ومجموع هذه الفئ��ات، يتجاوز مليونن؟ هل 

يوجد ضمن وفد املرأة واحدة منهّن اغتصبت في سجون 
األسد، لتمثل املغتصبات الالتي يقّدرن باآلالف. 

»م��ن املضح��ك املبك��ي، معاً، أن املس��ألة الس��ورية 
يجري اختصارها بحجم املس��افة الت��ي يجب أن تبتعد 
فيها ايران عند احلدود الس��ورية«، وإذا لم تطرح قضايا 
ه��ؤالء، ولم يكون��وا ممثلن ف��ي هيئات التف��اوض، ولن 
يكونوا، فإن أي تس��ويٍة س��تحصل في س��ورية ستكون 
مجّرد كذبة، أو بلغٍة أدق، ستكون على مقاسات فالدميير 
بوتن ووزير خارجيته سيرغي الفروف، اللذين يعتبران 
كل معارض لبش��ار األس��د إرهابياً، ويعقدان التسويات 
مع فصائل املعارضة، ويوقع��ان معهم على التفاهمات، 
وبعد أقل من س��اعة يصفانهم بإرهابّين، من دون تبرير 
كيف لدولة عظمى عقد اتفاقيات وتفاهمات مع إرهابين، 

وما هي بنود تلك االتفاقيات وعناصرها؟ 
أما املش��هد ال��ذي يج��ري العمل عل��ى إنتاجه، على 
خلفّية قمة هلس��نكي وأخواتها، فه��و مجّرد فانتازيا غير 
مس��لّية، إبعاد إي��ران عن ح��دود »إس��رائيل« أو بقاؤها، 
بع��د أن صارت أهداف إيران وراءه��ا، القضاء على ثورة 
الش��عب الس��وري، ولو كان��ت تري��د مهاجمة إس��رائيل 
لفعلت ذلك منذ عش��رين س��نة وأكثر، فه��ي موجودة في 
س��ورية قب��ل تاريخ الث��ورة بكثير، ومتل��ك حرية حركة 
كاملة، ولديها تأثير كبير في صناعة القرار في س��ورية، 
ثم إن س��ورية كانت ضمن مدار حلف املمانعة، حن كان 

ذلك احللف يبحث عن طريق للوصول إلى القدس. 
م��ن املضح��ك املبك��ي، مع��اً، أن املس��ألة الس��ورية 
يجري اختصارها بحجم املس��افة الت��ي يجب أن تبتعد 
فيها إيران عند احلدود الس��ورية. ولك��ن ماذا عن مالين 
الس��ورين الذين س��حقتهم آل��ة املوت، وماذا ع��ن الذين 
ستنتقم منهم أجهزة نظام األسد، حن تنتهي روسيا من 
جتريدهم من وس��ائل الدفاع عن أنفسهم، قبل احلصول 

على تسوية منطقية؟ 
ال  بوت��ن  ب��أن  الروس��ية  الدبلوماس��ية  حتاج��ج 
يس��تطيع إخراج اإليرانين من س��ورية، ألنه ال يستطيع 
ف��رض األمر عل��ى إيران وس��ورية، إذاً ملاذا دخ��ل اللعبة 
»العملي��ة« من األس��اس: هل ألن��ه يس��تطيع أن يفرض 
عل��ى الس��ورين احتالل إي��ران لهم، وعبثه��ا بتركيبتهم 
الدميغرافي��ة وتوازناته��م املذهبّية، وما دام��ت املطالبة 
بإخراج إيران من كامل س��ورية أمراً غير منطقي، حسب 
الفروف، فهل فرض تس��وية ليس فيه��ا مالمح عدالة أمر 

منطقي؟ 
لي��س صعب��اً تص��ّور بقي��ة الس��يناريو م��ن ه��ذه 
املؤمترات والقمم واللقاءات، س��تبقى إيران في س��ورية، 
اإلس��رائيلين  م��ن  مفاوضي��ه  بوت��ن  وسيس��تنزف 
واألميريكين بعدد األمتار التي س��تبتعد فيها مليشيات 

اجل��والن،  ح��دود  ع��ن  إي��ران 
بضرباتها  إس��رائيل  وستستمر 
اجلراحي��ة إلى ح��ن جتد إيران 
وس��يلة لتموي��ه وجوده��ا ف��ي 
س��ورية، وشيئاّ فش��يئاً تصبح 
م��ن  اإلس��رائيلية  الضرب��ات 
ذكريات املاضي، ويعلن ترامب 
أن انس��حابه من س��ورية صار 
اخلط��ر  زوال  بع��د  مس��تحقاً 

اإليراني. 
م��ا  كل  أن  األم��ر  وحقيق��ة 
يج��ري من��اورة إلع��ادة تاهيل 
األس��د ونظام��ه، لك��ن األطراف 
تبحث عن ذريعٍة للتخلص من عقابيل األزمة، واخلروج 
من حال االنس��داد الت��ي تراوح فيها أزم��ات كثيرة، وهي 
أوه��ام ميّن��ي الطرف املقابل لروس��يا نفس��ه فيه��ا، عبر 
االعتقاد أن احلل في سورية سيكون مفتاح حلول أزماٍت 
كثيرة، وأن الس��ماح لبوتن بتحقي��ق اختراق في األزمة 
السورية سيجعل حصول ذلك ممكناً في أزمات أوكرانيا 

والتسلح النووي، وغيرها من األزمات. 
غي��ر أن ه��ذا النم��ط م��ن احلل��ول واّلد ألزم��ات ل��ن 
تنته��ي، س��تخمد مداف��ع احل��رب الس��ورية، وس��تخمد 
تعبي��رات االعت��راض الش��عبية، وتتراج��ع إل��ى مج��رد 
اعتراضات مكبوتة ومخنوقة في الصدور، لكن ذلك ليس 
مؤّش��راً على نهاية أزمٍة قذفت مالين من البشر في أتون 
محرق��ة كبرى، ولم توفر حلولها رافعًة إلخراج هؤالء من 

اجلحيم.{

بقلم: راتب شعبو

األردن: أحبطنا مخططًا إرهابيًا كبيرًا
أكدت احلكومة األردنية أنها أحبطت »مخططاً 
إرهابيا كبيراً« كان يستهدف اململكة، بعد العملية 
األمني��ة الت��ي ج��رت ف��ي مدين��ة الس��لط وانتهت 
مبصرع واعتقال أفراد خلية مسلحة ومقتل أربعة 
عناصر م��ن قوات األم��ن. فقد قالت وزي��رة الدولة 
لش��ؤون اإلع��الم املتحدثة باس��م احلكومة جمانة 
غنيمات إنه »مت العثور على جثث ثالثة إرهابين« 
حت��ت أنقاض املبنى الذي حتصن فيه املس��لحون 

في مدينة السلط .
وأضافت أن ع��دد »اإلرهابين« الذين اعُتقلوا 
ارتفع من ثالثة إلى خمس��ة، مش��يرة إلى استمرار 
عملي��ات التمش��يط ف��ي املنطق��ة التي ج��رت فيها 

املواجهات.
وكانت ق��وات األمن األردنية قددهمت مس��اء 
الس��بت عمارة س��كنية ف��ي مدينة الس��لط، وبعد 
تبادل إطالق النار مع عناصر األمن قام املسلحون 
بتفجير عبوات ناسفة مما أدى إلى انهيارها بشكل 
شبه كامل، وأدت العملية إلى مقتل ثالثة من قوات 
األم��ن وتوفي راب��ع متأثراً بجراح��ه، بينما أصيب 

عشرون آخرون بينهم مدنيون.
وتوصلت األجه��زة األمنية األردنية إلى مكان 
املس��لحن بع��د التفجي��ر ال��ذي اس��تهدف دورية 
أمنية في منطقة الفحيص، وأدى إلى مقتل شرطي 

وإصابة ستة آخرين كانوا في دورية.{
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االحتالل يصّعد تهديداته إلرغام »حماس« على قبول شروطه
وس��ط إجماع كثي��ر من احملللن عل��ى أن حكومة 
االحت��الل اإلس��رائيلي ال متل��ك اس��تراتيجية واضحة 
ملواجهة حرك��ة »حم��اس«، وحرب االس��تنزاف التي 
تش��نها احلركة عبر مسيرات العودة، التأم الكابينيت 
السياسي واألمني حلكومة االحتالل يوم األحد، للمرة 
الثالث��ة في غضون أس��بوعن، بعد أن عقد األس��بوع 
املاضي، جلس��تن حتت مس��مى بح��ث األوضاع على 
احل��دود مع قطاع غ��زة والبت في مقترح��ات التهدئة 
للم��دى البعي��د أو تهدئة ملدى قصير، ف��ي ظل جوالت 
وتب��ادل  املاض��ي،  األس��بوع  العس��كري،  التصعي��د 
القص��ف الصاروخ��ي م��ن غ��زة والغ��ارات اجلوي��ة 

لطيران االحتالل.
وق��د صّعد رئي��س احلكومة، بنيام��ن ننت ياهو،  
لهج��ة اخلط��اب ض��د حرك��ة »حم��اس«، ملمح��اً إلى 
تطبي��ق خط��ط عملي��ات معدة وجاه��زة، في إش��ارة 
واضح��ة إل��ى م��ا نش��رته صحيف��ة »هآرت��س«، بأن 
اجلي��ش أعد خططاً للب��دء بعمليات تصفية جس��دية 
واغتي��االت لق��ادة حركة »حم��اس«، كبديل من ش��ن 
عملية عسكرية واس��عة النطاق. وجاءت تصريحات 
ننت ياهو بعد س��اعات من نش��ر التقري��ر في صحيفة 
»هآرت��س«، م��ع العل��م ب��أن التلوي��ح باغتي��ال قادة 
»حماس« ل��م يتوقف على مدار األش��هر املاضية، وإن 
كان قد صدر عن وزراء من الصف الثاني في احلكومة، 
منهم أعضاء في الكابينيت، مثل وزير اإلس��كان يوآف 
غاالنط، ووزير االس��تخبارات يسرائيل كاتس، فضالً 

ع��ن تهدي��دات مماثلة ل��م يتوقف وزير األم��ن احلالي 
أفيغ��دور ليبرمان، عن توجيهه��ا إلى قادة »حماس«، 

خصوصاً رئيس احلركة إسماعيل هنية.
باخلط��ط  تلويح��ه  وس��ط  ياه��و،  ن��نت  وأعل��ن 
اجلاه��زة، ش��روط إس��رائيل للتهدئة م��ع »حماس«، 
ملمحاً ف��ي الوقت ذات��ه، إلى أن املعرك��ة ضد احلركة 
ال ميك��ن حس��مها بضرب��ة واح��دة. وقال في مس��تهل 
جلس��ة احلكومة األس��بوعية: »ه��ذه املعركة تتضمن 

تب��ادل الضرب��ات، واألمر ل��ن ينتهي بضرب��ة واحدة. 
لن نقبل بأقل من ذلك، لن أكشف هنا خططاً عسكرية، 
لكنها جاهزة. هدفنا استعادة الهدوء لسكان اجلنوب 

وغالف غزة، وستتم استعادة الهدوء الكامل«.
وتش��كل ه��ذه التصريح��ات، م��ع التش��ديد م��ن 
جدي��د على تهديد اس��تهداف ق��ادة »حم��اس«، دليالً 
عل��ى حال��ة التخب��ط في صف��وف حكوم��ة االحتالل، 
خصوص��اً ف��ي ظل إع��الن اجلي��ش أنه جاه��ز لتنفيذ 
م��ا يطلبه منه املس��توى السياس��ي، في س��ياق خطة 
التصفيات واالغتياالت، وإعالن��ه في الوقت ذاته، أنه 
معنّي بتأجيل موعد احلملة الش��املة، مبا فيها خطط 
الجتياح ب��ري، ألواخر العام املقبل، مع إمتامه اجلدار 

األمني الذي يقيمه على طول احلدود مع قطاع غزة.
ف��ي املقابل، ذكرت صحيفة »هآرت��س«، أنه على 
الرغم م��ن النف��ي الرس��مي اإلس��رائيلي، إال أن ديوان 
ننت ياهو عل��ى اتصال دائم مع وفد دبلوماس��ي رفيع 
املس��توى وصل إلى غزة يوم اجلمعة املاضي بتكليف 
من الوسيط الدولي، نيكوالي مالدينوف، الذي أجرى 
اتصاالت على مدار ثالث س��اعات مع قادة »حماس«. 
وأضافت الصحيفة أنه بالرغم من تأكيد أعضاء الوفد 
التوص��ل إل��ى اتف��اق وقف إط��الق ن��ار، إال أن مصدراً 

سياس��ياً رفي��ع املس��توى أبل��غ الصحيفة قائ��الً: »لم 
نتعهد من طرفنا أمام الوس��طاء بوقف إطالق النار أو 
عدم الرد، فنحن في معركة يتخللها تبادل الضربات«، 
وه��و نف��س التعبي��ر ال��ذي اس��تخدمه ن��نت ياهو في 
مس��تهل جلس��ة احلكوم��ة اإلس��رائيلية قبي��ل انعقاد 
مجلس الكابينيت السياسي واألمني. وبالرغم من أنه 
يستبعد أن تعلن إس��رائيل رسمياً قرارات الكابينيت، 
الف��وري  العس��كري  بالنش��اط  املتعلق��ة  فيه��ا  مب��ا 
وامليدان��ي للجيش، إال أن حالة التخب��ط الداخلية في 
الكابينيت من ش��أنها أن حتول دون قرارات حاسمة، 
خصوص��اً أن نتنياه��و يخش��ى من تده��ور األوضاع 
إلى حالة تفقد فيها إس��رائيل الس��يطرة على مجريات 
األمور، لدرجة اندالع مواجهة شاملة، في الوقت الذي 
يحاول فيه االحتالل كس��ب الوقت العتبارات بعضها 
يتعلق باجلاهزية العس��كرية والثمن الذي قد تتكبده 
دول��ة االحتالل على ش��كل س��قوط قتلى ف��ي صفوف 
جنوده��ا، والبعض اآلخ��ر بالتطورات على الس��احة 
احلزبية الداخلي��ة، وزيادة فرص تبكي��ر االنتخابات 
العامة للكنيس��ت في إسرائيل ملطلع العام املقبل، بدالً 

من موعدها األصلي في تشرين الثاني 2019.
ومن احملتمل أن يكرر الكابينيت، كما في جلستيه 
األخيرت��ن، تعبير تكليف اجلي��ش وأجهزة األمن بذل 
كل جهد الس��تعادة الهدوء وضمان أمن اإلس��رائيلين 
دون اخل��وض في تفاصيل ه��ذه التعليمات، وإبقائها 
ضبابية لتأويلها تبعاً للتطورات امليدانية. في غضون 
ذلك، تتواصل االنتقادات بتآكل قوة الردع اإلسرائيلية 
مقابل تكريس »حماس« معادلتها احلالية بالرد على 
كل إطالق نار إسرائيلي، من جهة، وعدم ربط مشاريع 
إعمار غزة بإعادة جثتي اجلندين اإلسرائيلين لديها 
هدار غولدين وشاؤول أورون، بل باإلفراج عن أسرى 
صفقة »وف��اء األحرار« الذين أع��اد االحتالل اعتقالهم 

في صيف 2014. 
في املقابل، فإن خيارات إسرائيل العسكرية حالياً 
محدودة، وهو ما يع��زز االعتقاد بأن حكومة االحتالل 
س��تحاول اإلبق��اء على الوض��ع القائم، وعل��ى وتيرة 
ج��والت التصعيد احملدودة واملتك��ررة بن حن وآخر 
إلى أن تتمكن من كس��ر مع��ادالت »حماس« املذكورة، 
وه��و م��ا دف��ع إل��ى الكش��ف ع��ن »اخلط��ط اجلاهزة 
لالغتياالت« وتلمي��ح ننت ياهو إليه��ا، لزيادة احلرب 
النفس��ية واحل��رب اإلعالمي��ة على حرك��ة »حماس« 
وقادتها بش��كل ش��خصي عب��ر التهديد باس��تهدافهم 

شخصياً.{

حماس تحّذر من »انفجار« 
عقب مداهمات االحتالل بالضفة

اعتب��ر قادة ف��ي حركة املقاومة اإلس��المية )حم��اس( أن حملة اعتق��االت االحت��الل لقيادات من 
احلرك��ة بالضف��ة الغربية دليل عل��ى عقدة اله��وس األمني، وإنذار ب��� »انفجار حتم��ي« وذلك بعدما 

اعتقلت إسرائيل فجر يوم الثالثاء عشرين فلسطينياً بينهم سيدتان.
وقال عضو املكتب السياس��ي موسى دودين إن استمرار إسرائيل بانتهاكاتها اليومية في الضفة 
عبر تدنيس املقدس��ات واقتحام البلدات واعتقال الرجال والنساء والشباب »ينذر باالنفجار احلتمي 

في وجه هذه الغطرسة التي تؤكد يوماً بعد آخر أننا ال ميكننا قبول وجود االحتالل على أرضنا«.
واعتبر دودين أن خيار املقاومة س��بيل وحيد لردع االحتالل و»إيقاف غطرسته« مطالباً السلطة 
الفلسطينية بوقف التنسيق األمني مع تل أبيب، وإطالق يد املقاومة بالضفة لتأخذ دورها في الدفاع 

عن الشعب واألرض.
أما فتحي القرعاوي النائب باملجلس التشريعي عن حماس في مدينة طولكرم، فقال في تصريح 
صحف��ي إن حمل��ة االعتقاالت »خير دليل على عقدة الهوس األمني لدى هذا االحتالل، وهي مؤش��رات 

على أن زواله أصبح وشيكاً« معتبراً أن اعتقال النساء يجب أن يثير غضب كل الشارع الفلسطيني.
واعتقلت القوات اإلس��رائيلية عش��رين فلس��طينياً خالل حملة مداهمات واسعة مبناطق متفرقة 
من الضفة، من بينهم احملاضرة س��ونيا احلموري، النائب عن كتلة حماس البرملانية محمد ماهر بدر 

وزوجته، وخمسة أسرى محررين.
وخ��الل عملي��ات االقتحام، اندلعت مواجهات في كل من مخيم بيت رمي��ا غرب رام الله، وحّي أم 
الش��رايط ومخيم الدهيش��ة جنوب مدينة بيت حلم، وأصيب ثالثة فلسطينين بالرصاص املطاطي، 

وآخرون باالختناق جراء استنشاقهم الغاز املدمع الذي أطلقته قوات االحتالل.

احلارق��ة  البالون��ات  إط��الق  بوق��ف  رهن��اً  س��يبقى 
واالحتكاك م��ع جيش االحت��الل على امتداد الس��ياج 

األمني.
جتدر اإلش��ارة إلى أن املعبر مغلق أمام الواردات 
والص��ادرات التجارية منذ أكثر من ش��هر، كما فرضت 
إس��رائيل بش��كل متقط��ع قي��وداً عل��ى واردات الغاز، 
للضغ��ط على املقاوم��ة لوقف الهجم��ات الصاروخية 

وموجة البالونات احلارقة.
وقال رئيس جمعية رجال األعمال الفلس��طينين 
علي احلايك إن نحو 75 ألف فلسطيني فقدوا أعمالهم 

جراء توقف اإلنتاج الصناعي نتيجة للقيود.
وف��ي س��ياق متص��ل، ق��ررت س��لطات االحتالل 
اإلس��رائيلية زي��ادة مس��احة الصي��د البح��ري أم��ام 
الصيادين الفلسطينين في قطاع غزة اعتبارا من يوم 

األربعاء.
وقالت نقابة الصيادين الفلسطينين إن سلطات 
االحتالل ستس��مح للصيادين بالعمل ملس��افة تسعة 
أمي��ال بحري��ة، ب��دءاً م��ن وادي غ��زة وحت��ى احلدود 

البحرية املصرية جنوبي القطاع.

وتدهورت العالقات بن تركيا والواليات املتحدة، 
الشريكتن في حلف شمال األطلسي )الناتو(، بسبب 

احتجاز برانسون وتعارض املصالح في سورية.
واردات  عل��ى  اجلمركي��ة  الرس��وم  ترام��ب  وزاد 
الصل��ب واأللومني��وم التركي��ة إل��ى املثلن األس��بوع 

املاضي، ما أسهم في انخفاض حاد في قيمة الليرة.
وفرضت واش��نطن هذا الشهر عقوبات على اثنن 
من كب��ار املس��ؤولن في محاول��ة إلجب��ار تركيا على 

تسليم برانسون.
إل��ى ذل��ك، أش��ار املستش��ار االقتص��ادي للبي��ت 
األبي��ض، كيفن هاس��يت، إل��ى أن إدارة ترامب تراقب 
الوض��ع املالي في تركيا بعناية بعد انخفاض عملتها 
إلى مس��توى قياس��ي مقاب��ل ال��دوالر األميرك��ي يوم 

االثنن.
املستش��ارين  مجل��س  رئي��س  هاس��يت،  وق��ال 
االقتصادين في البيت األبيض لش��بكة )إم. إس. إن. 
بي. س��ي(: »وزير اخلزانة س��تيفن منوتش��ن يراقبه 

عن كثب«.{

العام��ة  اإلدارة  قال��ت 
واحل��دود  للمعاب��ر 
إس��رائيل  إن  الفلس��طينية 
س��تفتح معبر كرم أبو سالم 
جنوب��ي قطاع غ��زة صباح 
األربعاء، وذل��ك بعدما أعلن 
اإلس��رائيلي  الدف��اع  وزي��ر 
أفيغدور ليبرم��ان أن املعبر 
س��يفتح للبضائع إذا استمر 

الهدوء طوال الليل.
الس��لطات  وستس��مح 
بإدخ��ال  اإلس��رائيلية 

مش��تقات الوقود وم��واد البناء وغيرها م��ن البضائع 
احملتجزة التي كان االحتالل مينع إدخالها إلى القطاع 
بدعوى اس��تمرار إط��الق البالون��ات احلارقة من غزة 

جتاه املواقع والبلدات اإلسرائيلية.
وكان وزي��ر الدفاع اإلس��رائيلي أفيغدور ليبرمان 
أعلن أن إسرائيل ستعيد فتح املعبر التجاري مع غزة 
إذا استمر الهدوء حتى يوم األربعاء، في ختام اجتماع 
تقييم ترأس��ه مع ق��ادة اجليش واألجه��زة األمنية في 
ضوء اله��دوء املتواصل عل��ى احلدود مع غ��زة لليوم 

الثاني.
وفي أعقاب اجتماع تقييمي عقد مع رئيس األركان 
وقي��ادات أمني��ة، قال ليبرم��ان في بيان: »إذا اس��تمر 
اله��دوء، الذي بدأ منذ بداية األس��بوع على حدود غزة 
حتى ساعات الصباح، فس��يفتح املعبر  يوم األربعاء 
الس��اعة التاس��عة صباحاً، كما س��يتم متديد منطقة 

الصيد لتسعة أميال من الشاطئ«.
وأض��اف ليبرمان أن فتح املعبر يوضح لس��كان 
القط��اع أن احلفاظ عل��ى الهدوء هو »ف��ي املقام األول 
ملصلحة س��كان غ��زة«، كما أوضح أن تش��غيل املعبر 

ذكر البي��ت األبيض أن مستش��ار األم��ن القومي، 
ج��ون بولتون، التق��ى يوم االثن��ن بالس��فير التركي 
ف��ي الواليات املتحدة س��ردار كيليش، لبحث مس��ألة 

احتجاز تركيا للقس األميركي أندرو برانسون.
وقال��ت املتحدث��ة باس��م البي��ت األبيض، س��ارة 
س��اندرز: »بن��اء عل��ى طل��ب الس��فير الترك��ي، التقى 
الس��فير جون بولتون بسفير تركيا سردار كيليش في 
البيت األبي��ض«. وأضافت :»بحثا اس��تمرار احتجاز 
العالق��ات  ووض��ع  برانس��ون  أن��درو  للق��س  تركي��ا 

األميركية التركية«.
وق��ال مس��ؤولون أميركي��ون إنه لم يت��م حتديد 
موعد نهائي إلطالق سراح برانسون، وهو ما يتناقض 

مع بعض التقارير اإلعالمية.
وقال جاي سيكولو، وهو محام للرئيس األميركي، 
دونال��د ترامب، ميثل عائلة برانس��ون أيض��اً: »هناك 
مناقشات مستمرة بن البلدين بشأن عودة برانسون 
إلى الوالي��ات املتحدة، وه��و أمر إيجاب��ي. أتطلع إلى 

عودة عائلة برانسون إلى الواليات املتحدة«.

االحتالل يربط فتح المعبر 
باستمرار تهدئة غزة

البيت األبيض: مستشار ترامب لألمن القومي
 بحث مع سفير تركيا قضية برانسون



األمـان - العــدد 1325 - 17 آب 2018م8 األمان اإلقليمي

تل أبيب: مظاهرة حاشدة للمتابعة ضد »قانون القومّية«
انطلقت مس��اء يوم الس��بت، في تل أبي��ب املظاهرة 
التي دعت إليها جلن��ة املتابعة العليا للجماهير العربية 
بالب��الد، واملطالب��ة بإلغاء »قانون القومّية«، مبش��اركة 
عشرات آالف املتظاهرين حتت شعاري »فليسقط قانون 

القومية« و»نعم للمساواة«.
وتواف��دت جماهي��ر غفي��رة م��ن مختل��ف البل��دات 
العربي��ة للمش��اركة ف��ي املظاهرة الت��ي تقّدمه��ا النواب 
العرب من القائمة املش��تركة وقيادات حزبية وناشطون 
واحلزبي��ة  السياس��ية  والفعالي��ات  احل��ركات  م��ن 

والشعبية.
ورفع املش��اركون األعالم الفلسطينّية، رغم دعوات 
املتابعة إلى عدم رفع أي علم، كما رفعت ش��عارات تدعو 
وتطال��ب بإلغ��اء »قان��ون القومية«، وتندد مبمارس��ات 
احلكومة اإلس��رائيلية جتاه اجلماهي��ر العربية بالبالد، 

واملمثلة بالتشريعات العنصرية.
إل��ى ذل��ك، ح��ّرض رئي��س احلكوم��ة اإلس��رائيلية 
بنيام��ن نتنياه��و، عل��ى رف��ع العل��م الفلس��طيني ف��ي 
»قان��ون  بإلغ��اء  املطالب��ة  املتابع��ة  جلن��ة  مظاه��رة 
القومي��ة«، وكت��ب نتنياهو في حس��ابه عل��ى »تويتر«، 
أن رفع العلم الفلس��طيني والتلوي��ح به في مظاهرة ضد 
»قان��ون القومي��ة« ف��ي ت��ل أبيب، ه��و أفض��ل دليل على 
ضرورة تش��ريع »قان��ون القومية«. وأض��اف ننت ياهو: 
»سنس��تمر في رفع العلم اإلس��رائيلي ب��كل فخر ونغني 

النشيد الوطني بفخر كبير«.
ذات املوقف تبناه رئيس الكنيست، يولي إدلشتاين، 
الذي قال: »هذا املس��اء أثبت مرة أخرى أن النضال الذي 
يخوض��ه أعض��اء الكنيس��ت الع��رب ليس ض��د »قانون 
القومي��ة«، ب��ل ض��د وج��ود دول��ة إس��رائيل، ولألس��ف 
يقوم��ون بج��ر املواطنن الع��رب في البالد إل��ى مظاهرة 

حتريضية«.
انطلق��ت املظاه��رة ي��وم الس��بت، كم��ا ق��ال رئيس 

محم��د  املتابع��ة،  جلن��ة 
برك��ة ل�»ع��رب 48«، م��ن 
»مي��دان راب��ن« ف��ي ت��ل 
أبي��ب الس��اعة الس��ابعة 
والنص��ف مس��اء، ومنه��ا 
يت��م االجتاه نحو س��احة 
يق��ام  حي��ث  »هبيم��ا« 

املهرجان اخلطابي.
برنام��ج  وش��مل 
خطابية،  كلمات  املظاهرة 
ل��كل م��ن رئي��س اللجن��ة 
لرؤس��اء  القطري��ة 
السلطات احمللية العربية 

ورئيس بلدية س��خنن، م��ازن غنامي، صاح��ب االمتياز 
ف��ي صحيفة »هآرت��س«، عام��وس ش��وكن، احملاضرة 
ف��ي اجلامعة العبرية، إيفا إيلوز، بروفيس��ور قيس فرو، 
ورئي��س جلنة املتابع��ة، محمد بركة، فيم��ا تولت عرافة 

املنصة اخلطابية، د. مها صباح كركبي.
بركة: لن نتسامح مع العنصرّية

وألق��ى بركة أول��ى الكلم��ات اخلطابّية، ش��ّدد فيها 
على أّن الش��عارات التي رفعت هنا متفق عليها بن كافة 
مركب��ات جلن��ة املتابعة. س��معنا عن حتري��ض من قبل 
وس��ائل اإلعالم عن رفع العلم الفلس��طيني، وهنا أقولها 
إن العلم الفلس��طيني هو علم الش��عب الفلسطيني، نحن 
هنا لنقول إننا متس��اوون، فمتى اس��تعبدمت الناس وقد 
ولدته��م أمهاتهم أحراراً، هنا نصرخ مع محمود درويش: 
»خال��دون هنا.. ولن��ا هدف واحد أن نك��ون حيث وطننا 
وحي��ث لغتنا«، لن نصمت بعد اليوم، ولن نتس��امح مع 

العنصرية.
ووّجه بركة رس��الة إلى الطائف��ة العربية الدرزية، 
بالقول: م��ن هنا نقول ألهلنا بني معروف، لقد فّرقونا ثم 

لم يفرق��وا بيننا، عندما أخرجونا من املواطنة واحلقوق، 
وأن��ا أدعوكم إلى أن يلت��ّم البيت بأهله والبالد اش��تاقت 

ألهلها.
وتابع بركة: هناك مخاطر عديدة من القانون، ولكن 
هن��اك آم��ال كبيرة، ل��ن تكون نكب��ة أخرى، ول��ن نرحل، 
»كأننا عشرون مس��تحيل«، وسنتغلب على العنصرية، 
وننطلق ملس��تقبل واعد لنحمي أوالدنا وبيوتنا هنا بيتنا 

وهذا وطننا وهنا باقون.
سجال حول رفع العلم الفلسطيني

وسّبب مكان املظاهرة، ودعوة شخصّيات صهيونّية 
إلى إلق��اء كلم��ات، مثل ش��وكن، باإلضافة إل��ى الدعوة 
الصريح��ة لعدم رف��ع العلم الفلس��طيني الت��ي أطلقتها 
جهات ف��ي املتابع��ة، جدالً كبي��راً على مواق��ع التواصل 
السياس��ي حول س��قف اخلطاب السياس��ي لفلسطينيي 

الداخل في املرحلة الّراهنة.
وتق��ّدر جلنة املتابعة أعداد املش��اركن في املظاهرة 
باآلالف، وذلك في بيان صدر عنها الثالثاء املاضي، أعلن 
خالله إقامة غرف��ة ط��وارئ إلدارة التحضيرات وضمان 

تش��ابك اجله��ود، إلجن��اح »مظاه��رة اآلالف« التي دعت 
إليها جلنة املتابعة.

كم��ا أعلن��ت املتابعة ف��ي البيان أنه��ا تلّقت بالغات 
م��ن عدد من ح��ركات س��المية ودميقراطية في الش��ارع 
اإلسرائيلي، بعزمها املشاركة في املظاهرة التي ستجري 

باسم جلنة املتابعة وحتت شعاراتها.
انطالقة إللغاء قانون القومية

أّك��د رئي��س الكتل��ة البرملاني��ة للقائم��ة املش��تركة، 
النائ��ب د. جم��ال زحالق��ة، أن مظاه��رة عش��رات اآلالف 
في تل أبي��ب هي انطالقة املعركة إللغ��اء قانون القومية 
الكولونيال��ي العنص��ري. وق��ال زحالق��ة: »هدفنا ليس 
إلغ��اء قان��ون األبرتهايد اجلديد فحس��ب، ب��ل إلغاء كل 
القوانن العنصرية وتفكيك نظام االبرتهايد اإلس��رائيلي 

برّم�ته«.
وق��ال زحالقة: »ال نكتفي بتعدي��ل القانون وإضافة 
كلم��ة مس��اواة فهي ل��ن تنق��ذه م��ن عنصريت��ه، ويبقي 
اجلوه��ر الكولونيال��ي للقانون، وال نكتف��ي أيضاً بإلغاء 
القان��ون ألن هذا يعيد حالة التميي��ز والفصل العنصري 
إل��ى ما كان��ت عليه. ال مج��ال للحصول على مس��اواة إاّل 
بتغيي��ر النظ��ام القائ��م كلّي��اً وحتويل��ه إلى نظ��ام دولة 
دميقراطي��ة ل��كل مواطنيه��ا، ينعم فيه��ا اجلمي��ع، عرباً 
ويه��وداً، باحلرية والكرامة وباملس��اواة التام��ة الفردية 

واجلماعية«.
وتطّرق زحالقة إلى م��ا جاء في القانون بخصوص 
القضية الفلس��طينية: »لقد فرض القان��ون على التاريخ 
اليهودي أسطورة الوطن التاريخي الصهيونية، واشتق 
منها حق تقرير املصير لليهود فقط وش��ّرع االس��تيطان، 
وأّكد ضم القدس ومنح صفة قانونية حملو الفلسطينين 
ولتهويد الزمان واملكان واللغة. وهو بهذا استهدف بشكل 
مباش��ر كل أجزاء الش��عب الفلس��طيني، ويجب أن يكون 
رّد فلس��طيني ش��امل عليه. لذا فإن اخلطوة القادمة هي 
إضراب عام للشعب الفلسطيني في كافة أماكن وجوده، 
حتى نرس��ل للعالم بأس��ره رسالة بأن ش��عب فلسطن 
هو ش��عب واحد وهو يرفض قانون القومية ويرفض كل 
املش��اريع الرامية إلى تصفية قضيته، وس��يبقى يناضل 

حتى يحقق انهاء االحتالل واالستقالل والعودة«.

الفروف في أنقرة: أربعة ملفات تدور حول مصير إدلب
تكتس��ب الزيارة املقررة لوزير اخلارجية الروس��ي 
س��يرغي الف��روف إلى أنق��رة، يوم��ي االثن��ن والثالثاء، 
أهمية كبيرة ملس��تقبل املل��ف الس��وري. ويوحي توقيت 
زيارة الفروف، مع ارتفاع حدة تهديدات الروس والنظام 
الس��وري ض��د إدلب، وم��ع اقت��راب ش��هر أيل��ول املقبل 
الذي ينتظر أن يكون حاس��ماً لعدد من امللفات الس��ورية 
العالق��ة، مب��ا يرج��ح أن يتصدر ج��دول أعم��ال لقاءات 
املس��ؤول الروس��ي مع نظي��ره التركي مول��ود جاووش 
أوغل��و ورمبا مع الرئي��س رجب طيب أردوغ��ان املرجح 

أن يلتقيه.
ويس��ود االعتقاد بأن تتمحور اللقاءات حول أربعة 
ملفات حاس��مة. األول ما يتعل��ق مبصير إدلب، التي تعد 
من أهم امللفات بالنس��بة إلى تركيا التي تتمس��ك بامللف 
الس��وري عبر دعم فصائ��ل املعارضة هناك واالس��تمرار 

كالعب مهم على األرض، وتشكيل نّد قوي إليران.
وامللف الثان��ي يتعلق بعودة الالجئ��ن واملهجرين 
الس��ورين، وهو بالنس��بة إلى روس��يا من أه��م امللفات، 
وتوليه أهمية س��عياً لتدفق األموال إلى س��ورية بشعار 
إع��ادة اإلعم��ار، إذ تبتز موس��كو العالم مبعادل��ة إعادة 
املهجرين في مقابل تقدمي عواصم العرب والغرب األموال 
إلعادة اإلعمار. وامللف الثالث هو اللجنة الدستورية التي 
س��تعمل في جنيف بعد إقرارها املتوقع في أيلول املقبل. 
واملل��ف األخير، ه��و ملف املعتقلن، وجمي��ع هذه امللفات 

مرتبطة مبصير إدلب.
روسيا سبق أن طلبت في اجتماع سوتشي األخير، 
وبش��كل واضح م��ن املعارضة، مدة زمنية حلل مش��كلة 
وجود »هيئة حترير الش��ام« )التي تشّكل جبهة النصرة 
عمودها الفق��ري( في إدلب، وهي التي تش��كل اخلاصرة 
النازف��ة للمعارضة وتركيا في املنطق��ة، إذ إن »النصرة« 
معتب��رة كتنظي��م إرهاب��ي وفق ق��رار أمم��ي، وأي تدخل 
يعتبر مشروعاً هناك، فما كان من املعارضة إال أن طلبت 
س��تة أش��هر مهلة زمنية للقيام بذلك، األم��ر الذي اعتبره 

الروس مدة طويلة، مطالبن بتقليل هذه املدة.
ويب��دو عامل الوق��ت ضاغطاً، خصوص��اً أن منطقة 
خف��ض أيل��ول التصعيد ف��ي محافظة إدل��ب وأجزاء من 
محافظ��ات حم��اة وحل��ب والالذقي��ة، تنته��ي مدتها في 

ش��هر املقبل، ما دعا البعض إلى تفس��ير ذل��ك بأن املهلة 
املمنوحة لألتراك واملعارضة للقي��ام ب�»واجبها« تنتهي 

في أيلول.
من جهتها تؤكد تركيا أن وجودها العس��كري مينع 
أي هجوم محتم��ل للنظام وحلفائه عل��ى احملافظة. رغم 
ذل��ك كان أردوغان قد صرح بأنه جتب مناقش��ة الوضع 
ح��ول إدلب، وبع��د لقائه م��ع نظيره الروس��ي فالدميير 
بوتن ف��ي جنوب أفريقيا قبل أس��بوعن، جرى احلديث 
عن قمة رباعية )تركية أملانية روس��ية فرنس��ية( ينتظر 

أن يتصدرها موضوع عودة الالجئن.
وتش��ير التحلي��الت إلى أن روس��يا، على م��ا يبدو، 
تس��اوم تركي��ا عل��ى موضوع ضم��ان أمن إدل��ب، مقابل 
املس��اهمة التركية ف��ي ملف عودة الالجئ��ن، ولذلك فإن 
زي��ارة الفروف ألنقرة س��تكون مهم��ة للتحضي��ر للقمة، 
ومعرف��ة مصير كل م��ن إدلب وع��ودة الالجئ��ن. ولذلك 
وافق��ت تركيا عل��ى إدراج موض��وع ع��ودة الالجئن في 
بيان سوتش��ي اخلتامي، وإذا ما متكنت تركيا من انتزاع 
تعه��دات روس��ية حول إدلب فإنها س��تدعم بق��وة عودة 
الالجئ��ن وه��ي أكثر دولة تس��تضيفهم، وهو م��ا بدا في 
إعالن خط��ة املائة ي��وم ألردوغان، الت��ي تضمنت إعادة 

200 ألف سوري إلى بالدهم مجدداً.
أم��ا عل��ى اجلان��ب امليداني، فل��م ترش��ح حتى اآلن 

معطيات عن ش��كل تعاطي تركي��ا واملعارضة مع وجود 
جبه��ة النص��رة ف��ي محافظ��ة إدل��ب، وإن كان��ت جميع 
التح��ركات تنص��ب عل��ى محاولة حق��ن الدم��اء وإجبار 
النصرة على حل نفسها، وإيجاد حل للمقاتلن األجانب. 
وقد يطل��ب الفروف م��ن اجلان��ب التركي االس��تماع إلى 
خطتهم في هذا السياق، حيث ظهرت بوادر ذلك بتوحيد 
ق��وى املعارضة في كيان جديد باس��م اجلبه��ة الوطنية 

لإلنقاذ، ويضم عشرات اآلالف من املقاتلن.
ومن الواضح أن الفروف س��يقدم شرحاً عن الرؤية 
الروس��ية لع��ودة الالجئن، ويس��تمع إلى وجه��ة النظر 
التركي��ة ح��ول ذلك، والتحضي��ر إلقناع أملانيا وفرنس��ا، 
اللت��ن تق��ودان االحت��اد األوروبي ف��ي ما يخ��ص إعادة 
اإلعم��ار، خالل القمة التي من املقرر أن جُترى في 7 أيلول 

وفق ما أعلن أردوغان.
وه��ذا امللف مرتبط بش��كل وثيق مبل��ف إدلب، فأي 
خط��ر يته��دد إدل��ب س��يخلط األوراق مج��دداً ويس��اهم 
مبواجه��ة روس��ية تركية ف��ي املنطقة، وتصط��ف إيران 
إلى جانب روس��يا، وهو ما تريده لقضم إدلب أيضاً، فيما 
تس��عى تركي��ا ملنع تدفق موج��ات جديدة م��ن الالجئن 

باجتاه أراضيها.
أم��ا ثال��ث امللف��ات فه��و ملف اللجن��ة الدس��تورية، 
وإن كان ه��ذا املل��ف لي��س بأهمي��ة املل��ف األول والثاني 

ل��كل من تركيا وروس��يا عل��ى التوالي، إال أن��ه مهم أيضاً 
جلهة حرص روس��يا على إظهار أنه يوجد تقدم في ملف 
العملية السياس��ية. فالدول الغربية التي اشترطت بدء 
إع��ادة اإلعمار في س��ورية، ترغب في أن ت��رى تقدماً في 
العملية السياس��ية، وهو ما س��يكون متجس��داً في تقدم 
عم��ل اللجنة الدس��تورية ف��ي جنيف، حت��ت مظلة األمم 
املتحدة. وخالل اجتماع سوتش��ي األخير، جرى التوافق 
عل��ى لوائ��ح املرش��حن للمش��اركة ف��ي أعم��ال اللجن��ة 
الدس��تورية، وهي الئحتان من النظام واملعارضة بواقع 
50 اس��ماً لكل الئحة، فضالً عن السعي لالئحة ثالثة من 
املس��تقلن عملت عليها األمم املتحدة مع الدول الضامنة، 
وهي تتألف من 45 أو 48 اسماً. ويبدو أن التفاهمات التي 
أجنزت حول هذا امللف في سوتش��ي مهدت الطريق أمام 
األمم املتحدة لتنتقل عبر مبعوثها ستيفان دي ميستورا، 
إل��ى مرحل��ة بحث عمل ه��ذه اللجن��ة. وله��ذا دعت األمم 
املتحدة ال��دول الضامنة إلى اجتماع مطل��ع أيلول املقبل 

لوضع اللمسات النهائية لهذه اللجنة والبدء بعملها.
ووفقاً ملا س��بق، يبدو أن املخطط الروس��ي الساعي 
لالنفراد بامللف الس��وري، سيكتسب زخماً الشهر املقبل، 
بإقن��اع الغرب واحللي��ف التركي بوجه��ات نظره، وهي 
بدء العملية السياسية، ومنح املعارضة مزيداً من الوقت 
ف��ي إدل��ب، مقابل الدف��ع بعملية إع��ادة اإلعم��ار وعودة 
املهجرين، وهذه ما سيركز عليها الفروف بشكل كبير في 

زيارته، ليهندس الفترة املقبلة في امللف السوري.
أم��ا راب��ع امللف��ات فيرتب��ط باملعتقلن، واملش��روع 
التجريب��ي ال��ذي يتح��دث ع��ن مجموع��ة صغي��رة م��ن 
احملتجزي��ن ل��دى الطرف��ن يت��م تبادله��ا ب��ن النظ��ام 
واملعارضة. وحت��ى اآلن ال توجد أي معلومات عن هوية 
احملتجزي��ن وفئتهم وعددهم وس��بب اعتقاله��م وأماكن 
تبادله��م، إذ ت��رك األم��ر ملجموع��ة العمل اخلاص��ة التي 
س��تجتمع في طهران خالل الش��هر املقبل أيضاً. وتتبنى 
تركي��ا مل��ف املعتقل��ن وترى أن��ه ليس ع��ادالً معاجلته 
بهذه الطريقة، لكن »املشروع التجريبي« خطوة مطلوبة 
لبن��اء الثقة بن الطرف��ن املتنازعن. من جهتها ش��ككت 
املعارضة بجدية النظام، وش��عرت بخيب��ة كبيرة جراء 
املس��اواة في هذا امللف بن النظ��ام واملعارضة، في وقت 
ينف��رد فيه النظ��ام باالعتقال واإلخفاء القس��ري، واألكثر 
من ذلك تس��ليمه قوائم بأس��ماء قتلى من املعتقلن، تقدر 
أوس��اط املعارضة أعدادهم حتى اآلن بنحو سبعة آالف، 
وه��و ما يعني تخل��ص النظام من هذا املل��ف ألنه يدينه، 

في ظل تستر روسي على األمر.{
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بيان من اإلخوان المسلمين في الذكرى الخامسة لرابعة الصمود
تعالوا إلى كلمة سواء »وطن واحد لشعب واحد«

أص��درت جماعة االخوان املس��لمن ف��ي مصر، في 
الذك��رى اخلامس��ة ملجزرة رابع��ة العدوي��ة، بياناً جاء 

فيه:
)...( من��ذ انطالق ث��ورة يناير حتى ه��ذه اللحظة، 
م��روراً بكل احملطات الس��ابقة، فإن الش��عب املصري لم 
يكف عن الس��عي لنيل حريته وكرامته، ولم يتوقف عن 
تق��دمي التضحيات، فما زالت أه��داف »رابعة والنهضة« 
قائم��ة، وم��ا زال أبناؤه��ا صامدي��ن ثابت��ن، وم��ا زالوا 
يدفع��ون تكالي��ف احلري��ة دون أن ترهبه��م املجازر وال 
غياه��ب الس��جون وال إم��الءات التفري��ط والتن��ازل وال 
تس��ييس القض��اء وال ازدواجي��ة املعايي��ر، وال ب��ّد لهذا 
الكف��اح أن يثمر يوم��اً ما يصبو إليه الش��عب؛ من حرية 
وع��زة ورخاء يس��تحقه، فال يضيع ح��ق وراءه مطالب، 
وال تس��قط راي��ة تلتف حوله��ا األيادي والقل��وب، وحق 

الشعب وقوة إرادته أقوى من بطش االنقالب.
 وانطالقاً من عقيدة اإلخوان املس��لمن بأن مقاومة 
الظل��م دي��ن، والعمل ملصلح��ة الوطن واج��ب، وحرصاً 
على إخ��راج الوطن م��ن النف��ق املظلم ال��ذي أدخله فيه 

االنقالبيون؛ فإن اإلخوان املسلمن يؤكدون ما يلي:
 

ث��ورة يناي��ر الرائ��دة ه��ي ث��ورة الش��عب املصري 
كل��ه، والكفاح م��ن أجل حتقي��ق أهدافه��ا واحلفاظ على 
مكتس��باتها واجب عل��ى كل وطني مح��ب للحرية غيور 

على وطنه وثورته. 
وطن��ي  مش��روع  الوطني��ة  اجلماع��ة  مش��روع  إن 
وحضاري وسياس��ي متكامل؛ يه��دف إلى حتقيق حلمة 
ومتاس��ك املجتم��ع ب��كل أطياف��ه وتنوعات��ه، وحتقي��ق 
اإلجم��اع الوطن��ي والتواف��ق السياس��ي وتفعي��ل عق��د 
مجتمع��ي جدي��د، اإلخ��وان املس��لمون في��ه فصي��ل من 

فصائل العمل الوطني واجلماعة الوطنية.
السلمّية هي خيار الشعب املصري في ثورته، وهي 
خيار اإلخوان املس��لمن في التغيي��ر، وذلك ثابت أصيل 
له جذور عميقة في منهج اإلخوان وتاريخهم، ويتطابق 
م��ع مبادئه��م الثابت��ة الت��ي يس��توحونها م��ن فهمه��م 
لإلسالم ومنهجه وتش��ريعاته، التي تؤكد حرمة الدماء 
واألموال واألعراض، وال جتي��ز العدوان عليها بأي حال 

من األحوال، أو بأي ذريعة من الذرائع.
الش��عب املص��ري ه��و املص��در الوحيد للش��رعية، 
مينحها ملن يش��اء، وقد أعطاها للرئي��س الدكتور محمد 
مرس��ي عب��ر انتخابات ح��رة نزيهة، ش��هد به��ا العالم، 
ولذل��ك ف��إن االنق��الب علي��ه ه��و انق��الب على الش��عب 
املص��ري كل��ه، وإه��دار إلرادت��ه وحق��ه ف��ي اختي��ار من 

يحكمه، والتمس��ك بع��ودة الرئيس محمد مرس��ي ليس 
متسكاً بحق شخصي، أو مكسب حزبي، وإمنا هو متسك 
بحق الش��عب واختي��اره احلر، وأفض��ل طريق للخروج 
م��ن ه��ذا النفق املظل��م هو ع��ودة الرئيس محمد مرس��ي 
إلى س��دة احلكم على رأس حكومة ائتالفية يتم التوافق 
عليها من القوى الوطنية ملدة محددة، يتم خاللها تهيئة 
البالد إلجراء انتخابات حرة نزيهة تش��رف عليها هيئة 
قضائية مس��تقلة، تتواف��ق عليها الق��وى الوطنية دون 

إقصاء ألحد.
قوى ثورة يناير ورافضو  االنقالب الوطنيون ثروة 
قومّي��ة، وصم��ام أم��ان اجتماع��ي، وإن تصحي��ح مناخ 
االس��تقطاب ال��ذي صنع��ه االنقالبيون يقتض��ي الوقف 
الف��وري للتعذيب املمنهج، والقتل خارج نطاق القانون، 
واإلخفاء القسري، ومداهمات البيوت، وكافة املمارسات 
الت��ي تزيد من االحتقان الش��عبي، ... ورفع كل ما ترتب 
عليه��ا من مصادرة لألموال أو فصل من الوظائف أو منع 
من الس��فر أو غير ذلك، واألمر نفسه بالنسبة للمطاردين 
واملالحق��ن أمنياً داخل الوط��ن وخارجه، وذلك كخطوة 

أولى لتهيئة مناخ احلريات.
دماء الشهداء واجلرحى من أزكى الدماء وأطهرها، 
فقد ضحى أصحابه��ا بأرواحهم ودمائه��م فداء للوطن، 
وحرصاً على عزته وكرامته وحريته، وحقوق الش��هداء 
ف��ي القص��اص الع��ادل ح��ق أصي��ل فط��ري وش��رعي 
وقانوني، ال يس��قط بالتقادم... ورعاية اجلرحى وأبناء 

الشهداء وتكرميهم واجب على املجتمع والدولة.
حتقي��ق العدالة الناجزة، س��واء ف��ي قضايا الدماء 
واألم��وال واألعراض واجلرائ��م السياس��ية؛ ما يقتضي 
إعم��ال مبادئ العدالة االنتقالية ف��ي األحداث التي مرت 
بالبالد منذ ثورة يناير حتى اآلن بواسطة هيئة قضائية 

مستقلة متوافق عليها بن القوى الوطنية.
أعضاء اإلخوان املس��لمن جزء أصيل من النس��يج 
املجتمع��ي، وقوة فاعل��ة من قواه الوطني��ة احلّية، وهم 
يس��عون خليره وخير أبنائه جميعاً، وال يرون أنفس��هم 
بدي��الً ع��ن الش��عب، أو ممثالً وحي��داً ل��ه، وال يحتكرون 
الوطنية وال العمل الوطني، ويعتقدون أن الوطن يس��ع 
اجلمي��ع... وه��م ال يفرق��ون ب��ن مص��ري وآخ��ر حت��ت 
س��ماء الوطن أو في خارج أراضي��ه، ويرون أن املواطنة 
ه��ي القاعدة الصلبة لبناء الدول��ة املدنية احلديثة التي 

تسعى لها ثورة يناير.
يؤكد اإلخوان املسلمون حرصهم املتن على الدولة 
ومؤسس��اتها الت��ي ه��ي ملك للش��عب املص��ري وحده، 
ومن بينها املؤسس��ة العس��كرية الوطني��ة، وهي إحدى 

مؤسس��ات الدولة املهمة الت��ي يتكّون قوامه��ا من أبناء 
املجتمع املصري ومن كل أطيافه، وأنهم حريصون على 
اس��تمرارها ف��ي أداء مهامها التي ينص عليها الدس��تور 

والقانون.
إنن��ا نؤمن ب��أن مراجعة النفس واج��ب كل جماعة 
وفصي��ل، وهي ح��ق للوطن عل��ى اجلميع، وتع��ّد نقطة 

االنط��الق ألي تصحي��ح، كم��ا متث��ل قاط��رة اإلص��الح 
املنش��ود، ش��ريطة أن جت��رى في مناخ صحي��ح ومالئم 
بعيداً ع��ن الش��حناء واإلث��ارة، ولذلك ندع��و كل القوى 
الفاعلة في املجتمع املصري إلى مراجعة مسيرة املرحلة 
املاضية بكل جترد وشفافية، وبكل حياد وموضوعية..

 وحرص��اً من��ا عل��ى أن نحي��ا جميعاً حتت س��ماء 
وطن يس��ع اجلميع، حت��ت مظل��ة القانون والدس��تور، 
نناش��د اجلميع وندعو إلى حوار وطني مجتمعي شامل 
في مناخ صحي يس��مح بتحقيق البنود الس��ابقة، حتى 
ميكن اس��تعادة اللحم��ة الوطنية واالنط��الق نحو وطن 

واحد لشعب واحد.
 والله أكبر ولله احلمد  

القت��ل الت��ي وقع��ت خ��الل عملي��ة فّض��ه ع��ام 2013، 
وأش��اروا إلى وجود مس��لحن كانوا يش��اركون فيه، ما 

أدى كذلك إلى سقوط عناصر من قوات األمن.
وتابع��ت ويتس��ن أنه »م��ن دون إحق��اق العدالة، 
َيأَم��ن  تبق��ى أح��داث رابع��ة جرح��اً نازف��اً، يج��ب أال 
املس��ؤولون عن عمليات القتل اجلماعي بحق احملتجن 

على أنفسهم من املساءلة إلى األبد«.
عب��د  الرئي��س  واف��ق  املاض��ي،  مت��وز   26 وف��ي 
الفتاح السيس��ي عل��ى قانون مينح القادة العس��كرين 
»احلصان��ة« م��ن املقاض��اة أو االس��تجواب بش��أن أي 
حدث وقع بن 3 مت��وز 2013 كانون الثاني 2016، إال 

بإذن من »املجلس األعلى للقوات املسلحة«.
وأصدرت الدائ��رة املختصة بجرائم »اإلرهاب« في 
محكم��ة جنايات جنوب القاهرة أحكام��اً باإلعدام بحق 
75 متهم��اً في قضي��ة فض اعتصام رابع��ة، كما يحاكم 

في قضية االعتصام هذه 713 متهماً.{

مسكنه بالقاهرة.
أما في مقدمة السياس��ين فيأتي الناشط السياسي 
حازم عبد العظيم، الذي لم يشفع دعمه املطلق لالنقالب 
العس��كري، في حلظة م��ن اللحظات، وتأيي��ده للمجازر 
بح��ق أنصار مرس��ي. ووص��ل عب��د العظيم إل��ى درجة 
كبي��رة من الُق��رب للنظام احلالي، حتى أصبح مس��ؤول 
الش��باب في احلمل��ة االنتخابي��ة املركزية لعب��د الفتاح 
السيس��ي ف��ي انتخاب��ات الرئاس��ة 2014، ثم اكتش��ف 
زيف وعود السيس��ي أمام القوى السياسية التي دعمته 
وبع��د أن اكتش��ف عب��د العظي��م حج��م اخلديع��ة التي 
تعّرض له��ا، بدأ في توجي��ه االنتقادات للنظ��ام احلالي 
بقي��ادة السيس��ي، حتى أعلن تب��ّرؤه التام م��ن دعمه له 
ف��ي »مرحلة م��ن تاريخ مص��ر«، لتبدأ احل��رب عليه من 
جانب األذرع اإلعالمية التي يديرها مدير االس��تخبارات 
احلالي، اللواء عباس كام��ل، ويتم اتهامه تارة بالعمالة 
إلسرائيل، وتلقي أموال مشبوهة من اخلارج، لينتهي به 
املوق��ف احلالي أمام تهمة االنضمام إلى جماعة أُنش��ئت 
ه إلى  على خ��الف القانون، وهو نفس االته��ام الذي يوَجّ

أعضاء جماعة اإلخوان املسلمن.
النم��وذج الثاني لذلك متّثل ف��ي الكاتبة الصحافية 
غادة الش��ريف، صاحبة النداء الش��هير »يا سيسي انت 
تغمز بعينك بس«، الت��ي أعلنت دعمها التام ألي دعوات 
لتأيي��د السيس��ي ف��ي أي أم��ر أو مطل��ب. فف��ي 25 متوز 
2013، وقبل س��اعات قليل��ة من »جمع��ة التفويض في 
ال��دم« التي دعا السيس��ي إليها ملواجهة أنصار مرس��ي، 
كتب��ت الش��ريف مق��االً بعن��وان »يا سيس��ي ان��ت تغمز 
بعينك بّس«، قالت خالله: »طاملا السيس��ي قال لنا ننزل 
يبق��ى هننزل... بصراحة هو م��ش محتاج يدعو أو يأمر، 

يكفيه أن يغمز بعينه بس«.
للسيس��ي  داعم��ة  م��ن  الش��ريف  غ��ادة  وحتول��ت 
ف��ي اس��تباحة دم��اء معارضيه، إل��ى متهم��ة باتهامات 
جنائية م��ن النظام الذي دعمته، بع��د منعها من الكتابة 
ف��ي صحيفة »املص��ري الي��وم«، وحاصرها ف��ي منزلها 

وعملها.
ول��م ينتِه األمر عند القوى السياس��ية التي خططت 
م��ع قي��ادة املجلس العس��كري لالنق��الب عل��ى الرئيس 
التظاه��ر  إل��ى  السيس��ي  بدع��وة  والترحي��ب  مرس��ي، 
دعم��اً لف��ض االعتصام��ات ف��ي 27 مت��وز 2013، حتت 
مس��مى »جمعة التفويض«، عند ح��د املالحقة القضائية 
والتش��هير اإلعالمي بهم، بل وصل األمر إلى أن استخدم 
السيس��ي ونظام��ه س��الح »البلطجية« ضده��م، عندما 
دفع بعدد من املس��جلن اخلطرين ملهاجمة إفطار نّظموه 
ف��ي النادي السويس��ري مبنطقة إمباب��ة، خالل رمضان 
املاض��ي، لُيحدث��وا إصاب��ات بع��دد منهم، ف��ي مقدمتهم 
رئي��س ح��زب املص��ري الدميقراط��ي االجتماع��ي فري��د 
زه��ران. وكان من بن احلضور في ه��ذا اإلفطار، عدد من 
الرم��وز السياس��ية التي كان��ت جتاهر بدع��م االنقالب، 
وفي مقدمتهم الدكتور عبد اجلليل مصطفى، الذي ش��غل 
في أعقاب االنقالب عضوي��ة احلملة االنتخابية املركزية 

للسيسي في انتخابات 2014 الرئاسية.{

قال��ت منظم��ة »هيوم��ن رايت��س 
ووت��ش« يوم االثن��ن إن��ه بالرغم من 
مرور خمسة أعوام على مجزرة ميدان 
رابع��ة ف��ي القاه��رة، ف��إن الس��لطات 
املصري��ة لم حتاكم أياً م��ن أفراد قوات 
األم��ن املتوّرطن في املج��زرة، مطالبة 

ب�»إحقاق العدالة« في أعمال القتل.
وقام��ت ق��وات األم��ن ف��ي 14 آب 
لإلخ��وان  اعتص��ام  بف��ض   2013
املس��لمن في مي��دان رابع��ة العدوية، 
نظمت��ه اجلماع��ة عل��ى م��دار أكثر من 

شهر احتجاجاً على عزل الرئيس محمد مرسي.
وأعلن��ت املنظمة -ومقره��ا الوالي��ات املتحدة، في 
بيان نش��رته على موقعها- أن قوات األمن »قتلت 817 
متظاه��راً على األقل ف��ي غضون س��اعات قليلة« في ما 
اعتبرته »أكبر عملي��ات القتل اجلماعي في تاريخ مصر 

احلديث«.
ومنذ ذلك الوقت أدين مئات املتظاهرين »بتهم غير 
عادلة في محاكمات جماعية على خلفية االحتجاجات«. 
وقالت مديرة قس��م الشرق األوس��ط باملنظمة ساره ليا 
ويتس��ن إن »رّد حلف��اء مص��ر على جرائ��م رابعة وعدم 

إنصاف الضحايا كان الصمت املطبق«.
وأضاف��ت ويتس��ن أن��ه »بعد خمس س��نوات على 
مذبحة رابعة، كانت االستجابة الوحيدة من السلطات 
ه��ي محاول��ة كف ي��د العدالة ع��ن املس��ؤولن عن هذه 

اجلرائم«.
وحّمل مس��ؤولون قادة االعتصام مسؤولية أعمال 

ل��م تك��ن فئة كبي��رة م��ن الش��خصيات السياس��ية 
باالنق��الب  ش��اركوا  الذي��ن  والعس��كرين  والنش��طاء 
العس��كري في مصر على الرئيس املعزول محمد مرسي، 
ودعم املج��ازر بحق أنصاره، لتصِدّق أنه س��يأتي اليوم 
ال��ذي تعيد فيه س��لطات االنق��الب الك��ّرة وتنقلب عليهم 
هم، وتزّج بهم في الس��جون تارة، وتالحقهم تارة أخرى 
في سمعتهم وأرزاقهم وتضّيق عليهم اخلناق، باإلضافة 
إلى إخراج بعض قادة االنقالب، من املشاركن في إعطاء 
الضوء األخضر لتلك املجازر، بش��كل إجباري من املشهد 

السياسي.
وحت��ّل الذك��رى اخلامس��ة للمج��زرة الت��ي نّفذتها 
س��لطات االنقالب بح��ق أنص��ار الرئيس مرس��ي، الذين 
اعتصم��وا ف��ي ميدان��ي رابع��ة العدوية والنهض��ة، وقد 
تبدل��ت األح��وال وانقل��ب املش��هد رأس��اً على عق��ب على 
السياس��ين والعس��كرين. صفوة الصف األول من قادة 
االنقالب كانوا من بن ضحايا السيسي، بعدما أخرجهم 
إجبارياً من املش��هد السياس��ي، وأطاح بهم متاماً. وجاء 
ف��ي مقدم��ة ه��ؤالء، وزي��ر الدف��اع الفري��ق أول صدق��ي 
صبح��ي، الذي كان وقتها رئيس��اً ل��ألركان، وكانت كافة 
الرواي��ات تؤكد مدى شراس��ة موقفه ف��ي ضرورة الفض 
العنيف ألنصار مرسي، إذ لم يكن صبحي نفسه ليصدق 
أن حت��ل ذكرى املج��زرة وهو خارج املش��هد، بعدما متت 
اإلطاحة به في التش��كيل احلكومي في حزيران املاضي، 
من دون س��ابق إن��ذار، على الرغم من حتصن الدس��تور 
له، قبل أن يتحايل السيسي على النص الدستوري الذي 
يحّصن منصب وزير الدفاع ملدة ثماني س��نوات، بتمرير 
ق��رار اإلطاحة بش��ريك االنقالب من دون علم��ه. كذلك لم 
يس��لم صهر السيس��ي، رئي��س األركان الس��ابق الفريق 
محمود حجازي، الذي كان يقود االس��تخبارات احلربية 
إبان املجزرة، بعدما غ��در به قائد االنقالب وأطاح به من 
منصبه دون أي مقدم��ات، في وقت كان يتوقع املراقبون 
للمش��هد املص��ري دوراً أكب��ر حلج��ازي. وكان م��ن ب��ن 
ش��ركاء السيس��ي أيض��اً الذي��ن مت��ت اإلطاح��ة بهم من 
املش��هد وإخراجهم إجبارياً، مدير االس��تخبارات العامة 
السابق ورئيس وحدة األمن القومي إبان املجزرة، اللواء 
خالد فوزي، الذي أطاح به السيس��ي ف��ي كانون الثاني 
املاض��ي، بش��كل مفاج��ئ دون علمه، وهو ما تس��بب في 
أزمة صحّية له، أس��فرت عن دخول��ه العناية املركزة في 
مستش��فى وادي النيل التابع للجه��از لعدة أيام، قبل أن 

يفيق من أثر الصدمة.
كذل��ك فإن الفريق أحمد ش��فيق، املرش��ح الرئاس��ي 
اخلاس��ر ف��ي انتخاب��ات 2012، ال��ذي كان رأس حربة 
االنق��الب عل��ى الرئي��س مرس��ي م��ن خ��الل لقاءاته في 
اإلمارات، التي كان يتم خاللها وضع ترتيبات وتفاصيل 
االنقالب، مبش��اركة قيادات »جبهة اإلنقاذ«، لم يأمن هو 
اآلخ��ر م��ن لعنة ال��دم، إذ مت احتجازه بعدم��ا مت ترحيله 
م��ن اإلم��ارات ف��ي أعق��اب إعالن��ه الترش��ح النتخابات 
الرئاس��ة املاضية في مواجهة السيس��ي، قبل أن يضطر 
أم��ام التنكيل به واحتجازه وبناته الث��الث إلى أن يعلن 
التراج��ع عن تلك اخلطوة، لينتهي ب��ه احلال معزوالً في 

خمس سنوات على مجزرة رابعة
ماذا طلبت »رايتس ووتش«؟

مجزرة رابعة: السيسي يالحق الشركاء 
والمؤّيدين والمحرضين
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السويد: شبان أحرقوا السّيارات 
في »عملّية عسكرّية« 

الش��بان  م��ن  مجموع��ات  أحرق��ت 
س��يارات في مدينة غوتنبيرغ السويدية، 
وبع��ض امل��دن األخ��رى احمليطة به��ا، في 
حوادث قال رئيس الوزراء س��تيفان لوفن 
إنها تب��دو منظمة، »وتش��به تقريباً عملية 

عسكرية«.
وشهدت الس��ويد تصاعداً في العنف 
ف��ي مناط��ق تعان��ي ارتفاع��اً ف��ي مع��دل 
البطالة وغيرها من املشكالت االجتماعية. 
وأحداث االثنن، رغم عدم اتضاح س��ببها 
حت��ى اآلن، كانت أش��به بأحداث الش��غب 
التي وقعت في العاصمة استوكهولم عام 

.2013
وقالت الش��رطة إن نحو 100 سيارة 
أُحرقت أو ُدمرت في غوتنبيرغ، ثاني كبرى 
املدن السويدية، وفي بلدات مجاورة، مثل 
ترولهتان، وهي منطقة صناعية يزيد فيها 
معدل البطالة، وفالكنبرغ. ولم ترد تقارير 

عن وقوع جرحى.

هجوم لندن: السائق 
بريطاني الجنسّية

أعلن وزير األمن البريطاني بن واالس 
أن الرجل الذي قاد سيارة ودهس بها املارة 
في ممر للمش��اة أمام البرمل��ان البريطاني 
يوم الثالثاء املاضي مواطن بريطاني جاء 

في األصل من دولة أخرى.
واعتقلت الشرطة الرجل بعدما دهس 
عدداً من املشاة وسائقي الدراجات، قبل أن 
تصطدم سيارته بحواجز في وستمنستر.

وق��ال واالس لتلفزيون »هيئة اإلذاعة 
البريطانية« )بي.بي.س��ي(: »إنه مواطن 
بريطاني. جاء من دولة أخرى في األصل. 
الواقعة ُينظ��ر إليها في الوقت الراهن على 
أنه��ا عم��ل إرهابي، ول��م نؤكد ذل��ك متاماً 

حتى اآلن«.

إدلب على طاولة المفاوضات 
التركية الروسية

    قال وزي��ر اخلارجية التركي مولود 
تشاووش أوغلو، إنه يأمل أن تتمكن بالده 
وروس��يا من إيجاد حل بشأن منطقة إدلب 
في شمال سوريا، التي تسيطر عليها قوات 
املعارض��ة وتقول احلكومة الس��ورية إنها 

تهدف الستعادتها.

وق��ال تش��اووش أوغلو إن م��ن املهم 
ومقاتل��ي  »اإلرهابي��ن«  ب��ن  التميي��ز 
املعارض��ة، وما يصل إل��ى 3 مالين مدني 

في إدلب.
وق��ال الف��روف متحدث��اً ف��ي مؤمت��ر 
صحف��ي مع تش��اووش أوغل��و إن املوقف 
الغرب��ي املناه��ض لع��ودة الالجئ��ن إلى 
س��وريا فاجأ موس��كو. أضاف: »مت إخالء 
جزء كبير من سوريا من اإلرهابين. وحان 
الوقت إلعادة بناء البنية التحتية وجميع 
ض��رورات احلي��اة لب��دء ع��ودة الالجئن 
م��ن تركي��ا ولبن��ان واألردن وم��ن أوروب��ا 

لديارهم«.

تركيا ترّد على »الهجمات 
االقتصادية األميركية«

  رفعت تركيا الرس��وم اجلمركية على 
واردات أميركية منها الس��يارات والكحول 
اجلري��دة  ذك��رت  م��ا  بحس��ب  والتب��غ، 

الرسمية.
ورفع املرس��وم، الذي وقع��ه الرئيس 
عل��ى  الرس��وم  أردوغ��ان،  طي��ب  رج��ب 
السيارات 120 في املئة وعلى املشروبات 
الكحولي��ة 140 في املئة وعل��ى التبغ 60 

في املئة.
وزادت الرس��وم أيضاً على سلع منها 

مساحيق التجميل واألرز والفحم.
وش��دد نائ��ب الرئي��س الترك��ي على 
أن رف��ع الرس��وم ه��ي رد عل��ى الهجم��ات 
املتعمدة من جان��ب اإلدارة األميركية على 

االقتصاد.

واشنطن تهدد أنقرة
بمزيد من العقوبات

    أعل��ن مس��ؤول في البي��ت األبيض 
أن الوالي��ات املتح��دة حتذر تركي��ا بأنها 
س��تفرض عليه��ا املزي��د م��ن الضغ��وط 
االقتصادية إذا رفضت إطالق سراح قس 
أميرك��ي وذل��ك ف��ي ن��زاع زاد التوت��ر في 

العالقات بن البلدين.
جاءت الرس��الة الصارم��ة بعد يوم 
من اجتماع جون بولتون، مستشار األمن 
القومي في البيت األبيض سراً مع السفير 
التركي س��ردار كيليغ بشأن قضية القس 
اإلجنيلي أندرو برانس��ون. وقال مسؤول 
أميرك��ي رفي��ع إن بولتون ح��ذره من أن 

الواليات املتحدة لن تقدم أي تنازالت.
اإلج��راءات  أن  املس��ؤول  وذك��ر 
اإلضافي��ة قد تأت��ي في ص��ورة عقوبات 
اقتصادية وقال: »سوف يستمر الضغط 

إذا لم نحصل على نتائج«.
محاول��ة  بدع��م  مته��م  وبرانس��ون 
انق��الب ضد الرئيس الترك��ي رجب طيب 
أردوغ��ان قبل نحو عام��ن. وينفي القس 
األميرك��ي، ال��ذي يحاكم بته��م اإلرهاب، 

االتهامات.

ميزانية قياسية للبنتاغون.. 
ماذا عن »القوة الفضائية«؟

  وّقع الرئيس األميركي دونالد ترامب 
أم��س ميزانية وزارة الدف��اع )البنتاغون( 
لع��ام 2019 بقيم��ة قياس��ية بلغ��ت 716 
للدف��اع  املناس��بة  مس��تغالً  دوالر،  ملي��ار 
عن قراره تش��كيل ق��وة فضائي��ة تتصّدى 
ه��ذا  ف��ي  الص��ن  لطموح��ات  خصوص��اً 

املجال.
وخالل حف��ل لتوقيع قان��ون املوازنة 
أقي��م ف��ي قاع��دة ف��ورت درام العس��كرية 
إن  ترام��ب  ق��ال  نيوي��ورك،  والي��ة  ف��ي 
األموال املرصودة »س��تعطي العس��كرين 
األميركي��ن القوة الناري��ة التي يحتاجون 
إليه��ا في أي نزاع لتحقيق انتصار س��ريع 

وحاسم«. 
الت��ي يس��عى  الفضائي��ة  الق��وة  أم��ا 
ترامب لتش��كيلها وجعلها الفرع السادس 
فه��ي  األميركي��ة،  املس��لحة  الق��وات  ف��ي 
تتطلّب متويالً مستقالً ال بّد أن يوافق عليه 
الكونغ��رس. وقال ترامب: »كم��ا في اجلو 
والب��ر والبح��ر، لقد أصبح الفض��اء ميداناً 
للقتال«، مش��دداً على أن الق��وة الفضائية 
املتح��دة  للوالي��ات  س��تتيح  املرتقب��ة 
»اللح��اق« مبنافس��يها »وف��ي وقت قصير 

جداً التفوق عليهم بأشواط«.

هذا ما تفعله السيجارة 
اإللكترونية بالرئة

    كش��فت دراس��ة جدي��دة أن األبخرة 
املتصاعدة من أجهزة التدخن اإللكترونية 
ق��د حتف��ز إنت��اج م��واد كيميائية مس��ببة 
لاللتهاب ف��ي الرئتن كما تعطل في الوقت 
نفس��ه دفاع��ات مهم��ة ف��ي اخلالي��ا ض��د 

االلتهابات.
وذك��ر التقري��ر املنش��ور ف��ي دوري��ة 
ثوراكس املتخصصة أن الباحثن اكتشفوا 
عب��ر سلس��لة جت��ارب معملي��ة أن أبخرة 
أجهزة التدخن اإللكترونية تضعف نشاط 
خالي��ا مس��ؤولة ع��ادة ع��ن التخلص من 
مس��ببات احلساس��ية والبكتيريا وغيرها 

من اجلزيئات التي تصل إلى الرئة.
وقال قائد فريق البحث الدكتور ديفيد 
ثيكيت من جامعة برمنغهام في بريطانيا 
في بي��ان إن م��ا يثي��ر القلق أن اس��تخدام 
أجه��زة التدخ��ن اإللكتروني��ة عل��ى املدى 

الطويل قد يؤدي إلى مشكالت تنفسية.

البغدادي »مّيت سريريًا«!

إن  قال��ت مص��ادر اس��تخباراتية،      
زعي��م تنظيم »داع��ش« اإلرهاب��ي أبو بكر 
البغدادي، أصيب بغارة لطيران التحالف 
ف��ي حزي��ران املاضي، م��ا أدى إل��ى وفاته 

سريرياً.
التنظي��م  أن  إل��ى  املص��ادر  ولفت��ت 
اإلرهابي رشح املدعو أبو عثمان التونسي 
خلفاً للبغدادي، بحسب صحيفة »عكاظ« 

اليوم.
إن معلوم��ات اس��تخباراتية  وقال��ت 
أفادت بأن طيران القوة اجلوية اس��تهدف 
ف��ي حزي��ران املاض��ي اجتماع��اً لقي��ادات 
تنظيم »داعش« في س��وريا، ما أس��فر عن 

مقتل عدد منهم وإصابة آخرين.
وأضافت املصادر أن من بن املصابن 
زعيم التنظيم أبو بكر البغدادي، األمر الذي 
دف��ع بعض قيادات داعش غي��ر العراقين 
الى ترش��يح املدع��و أبو عثمان التونس��ي 

لتولي القيادة خلفاً للبغدادي.
ترش��يح  إن  عراق��ي  مص��در  وق��ال 
التونسي سبب خالفات حادة وانقسامات 
غير مس��بوقة في صف��وف التنظيم، مؤكداً 
وج��ود خالفات ب��ن قادة التنظيم بس��بب 

املنافسة على خالفة البغدادي.

»حماس« طّورت تطبيقًا 
الختراق هواتف اإلسرائيليين

إلكترون��ي  أم��ن  ش��ركة  قال��ت 
»املقاوم��ة  حرك��ة  إن  إس��رائيلية، 
اإلس��المية« )حم��اس( ط��ّورت تطبيقاً 
ميّكنها من اختراق هواتف اإلسرائيلين، 
وفق ما ذكرت القناة العاش��رة العبرية، 

مساء اخلميس.
وته��دف احلركة من خالل التطبيق 
الذي يحمل برنامج جتس��س، بحس��ب 
الش��ركة، إل��ى اخت��راق أجه��زة كل من 

يقوم باستخدامه عن طريق الهاتف.
وعلى أثره، ح��ذرت القناة العبرية 
اإلس��رائيلين م��ن اس��تخدام التطبي��ق 
الذي قالت إنه يشبه تطبيقات »الضوء 
األحمر« التي حت��ذر حامليها من إطالق 

صواريخ أو قذائف من غزة.
وهن��اك ع��دة تطبيقات إس��رائيلية 
الصواري��خ  رص��د  مبنظوم��ة  متصل��ة 
وقذائف الهاون )الت��ي تطلق من غزة(، 
وتعم��ل ف��ي الوق��ت ذات��ه م��ع انطالق 
الش��ركة  وبحس��ب  اإلن��ذار.  صف��ارات 
األمنية اإلسرائيلية، فإن ناشطي حركة 
التروي��ج للموقع  »حم��اس« يحاولون 

عبر وسائل التواصل االجتماعي.
ف��ي  ناش��طون  متك��ن  أن  وس��بق 
هوات��ف  مئ��ات  اخت��راق  م��ن  احلرك��ة 
اجلنود اإلسرائيلين وغيرهم، وحتكمت 
بها عن بعد، من خالل تش��غيل الكاميرا 

وسحب ملفات ومراقبة احملادثات.
ويأت��ي احلدي��ث ع��ن التطبيق في 
أعق��اب جول��ة تصعي��د ب��ن املقاوم��ة 
الفلسطينية وإسرائيل، تراجعت حدتها 
مس��اء اجلمع��ة، في ظ��ل احلدي��ث عن 

اتفاق تهدئة برعاية مصرية.

لقطات سريعة

 نتنياهو التقى السيسي
بالقاهرة سرًا

كش��فت القناة العبرية العاشرة مس��اء االثنن أن لقاًء سرًيا جمع رئيس 
الوزراء اإلس��رائيلي بنيامن نتنياهو والرئيس املصري عبد الفتاح السيسي 

نهاية يونيو املاضي ل�»دفع تسوية في قطاع غزة«.
ونقلت عن مس��ؤولن أمريكين قولهم إن اللقاء مت بضغط أمريكي، حيث 
وصل نتنياهو القاهرة في ال�22 من أيار املاضي ومكث في مصر عدة ساعات 

فقط، في لقاٍء لم يعلم به غالبية وزراء حكومته.
وبحس��ب القن��اة، فقد تباحث الرج��الن في محاولة القاهرة الس��ير قدماً 
نحو تسوية سياسية في قطاع غزة، على أن تشمل عودة السلطة الفلسطينية 
إلدارة شؤون غزة ووقف إلطالق النار وتخفيف جوهري للحصار اإلسرائيلي 

واملصري، والذهاب نحو خطوات لتأهيل الُبنى التحتية في غزة.
كما جرى التباحث في اس��تعادة الضباط واجلنود اإلسرائيلين األسرى 
ل��دى كتائب القس��ام في غ��زة، وبحث خط��ة الس��الم األمريكية الت��ي تعتزم 

واشنطن طرحها العام املقبل.
وش��دد السيسي- بحسب املصدر- على أن حل مشكلة غزة يجب أن يتم 
عبر إعادة الس��لطة إلى هناك وحتمل مس��ئووليات إدارتها حتى لو تدريجًيا، 

حتى لو لم تشمل اخلطة نزعاً للسالح من غزة كشرط مسبق.
وقال��ت القن��اة »الثانية« إن السيس��ي دعا إلى ممارس��ة ب��الده والدول 
العربية واملجتمع الدولي و»إسرائيل«، ضغوطاً على الرئيس محمود عباس 

لتحمل مسئوولية غزة.
ف��ي ح��ن طالب��ت »إس��رائيل« كش��رط للتس��وية بوق��ف كام��ل إلطالق 
الصواري��خ وحفر األنف��اق واحلفاظ على املنطقة العازل��ة على احلدود ومنع 

التسلل إلى تلك املنطقة، وكذلك حالً ملسالة الضباط واجلنود األسرى.
باملقابل زعمت القناة أن »إسرائيل« ستسمح بإحداث تسهيالت جوهرية 
على معابر غزة وتنفيذ مشاريع وإدخال بضائع شريطة عدم استخدامها في 

التسليح، أما اجلانب املصري فسيقوم بتسهيالت على معبر رفح.

قضت محكمة مصرية بالسجن املؤبد على مرشد جماعة اإلخوان املسلمن 
الدكتور محمد بديع وعدد من قياديي اجلماعة، بينهم محمد البلتاجي، وعصام 

العريان، وصفوت حجازي، في القضية املعروفة »بأحداث البحر األعظم«.
وقال��ت مص��ادر قضائية إن محكم��ة النقض املصرية قضت أيضاً بس��جن 
الوزير الس��ابق في عهد الرئيس محمد مرس��ي باسم عودة 15 عاماً، ومبعاقبة 

ثالثة متهمن آخرين بالسجن املشدد ملدة عشر سنوات.
وتدور القضية حول أعمال عنف تخللت احتجاجاً نظمه أنصار مرسي في 
شارع البحر األعظم باجليزة في 15 يوليو/متوز 2013، وأسفرت أعمال العنف 

-حسب الئحة االتهامات- عن مقتل خمسة أشخاص وإصابة العشرات.
ووجهت النيابة العامة للمتهمن ع��دة اتهامات؛ من بينها التحريض على 
ارت��كاب العنف واإلرهاب، والقتل العمد والش��روع في القت��ل، وتأليف عصابة 
ملهاجمة املواطنن ومقاومة السلطات، وإمدادها باألموال واألسلحة، والتجمهر 

واستعراض القوة وحيازة أسلحة وإتالف ممتلكات.
وأضافت املصادر القضائية أن من حق املتهمن الطعن على احلكم الصادر 

مرة أخرى أمام محكمة النقض.
وصدرت من قبل ثالثة أحكام على بديع باإلعدام في عدد من القضايا، لكن 
محكمة النقض ألغت هذه األحكام، وأمرت بإعادة احملاكمات، كما صدرت بحقه 
عدة أحكام بالس��جن في قضايا أخرى، من بينها ثالثة أحكام نهائية بالس��جن 

املؤبد.{

المؤبد لقيادات إخوان مصر 
بقضية »البحر األعظم«!
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قانون الجنسّية اليهودي.. يؤكد عنصرّية الدولة
أعطت إسرائيل واجهة قانونية وحقوقية لوجهها 
اليهودي، بإصدار قانون إسرائيل األساسي أو قانون 
اجلنس��ية. وعَبّر رئيس احلكوم��ة بنيامن ننت ياهو، 
ع��ن موقفه من س��خط األقليات األخرى، باالنس��حاب 
من اجتماعه مع الع��رب الدروز، عندما وصف أحدهم 
ه��ذا القان��ون بالعنص��ري، ون��نت ياهو ه��و احملّرض 
الس��تصدار ه��ذا القانون، وعينه عل��ى أصوات اليمن 
واملتدين��ن، وعنده��م م��ا يضمن ل��ه صنادي��ق مليئة 

باألصوات. 
م��ن حي��ث الديباج��ة البالغي��ة، يق��ول القان��ون 
إن دول��ة إس��رائيل ه��ي الوط��ن القومي لليه��ود، وإن 
النش��يد الوطن��ي ه��و نش��يد »هاتيكف��اه«، وأن عل��م 

الدولة ه��و العلم األبي��ض ذو اخلّط��ن األزرقن الذي 
تتوس��طه جنمة داود السداس��ية، وأن يوم االستقالل 
هو يوم عطلة رس��مي، وعلى الدولة تش��جيع الهجرة 
اليهودية إلى إس��رائيل،.. كل ه��ذه النقاط التي ينص 
عليها القانون بديهيات متداولة، بل إن عبارة »الوطن 
القوم��ي لليه��ود« قرأناه��ا قب��ل ص��دور ه��ذا القانون 
مبائ��ة عام في رس��الة آرثر جيمس بلف��ور إلى اللورد 
روتش��يلد، واملعروفة بوعد بلفور. والعلم املذكور في 
القان��ون معروٌف على مس��توى األمم املتحدة، وكذلك 
النش��يد. أما الهجرة اليهودية إلى فلس��طن فالشاهد 
عليه��ا التغ��ّول ف��ي إنش��اء املس��توطنات، وتوس��يع 
القائم منها، فالقانون في الواقع هو قوننة س��لوكيات 

وممارس��ات إس��رائيلية، ليصبح ما تقوم به إسرائيل 
شرعياً، يستمد قوته من هذا القانون. 

تب��دو هن��اك مقاوم��ة داخلي��ة العتم��اد دس��تور 
إسرائيلي. وعلى الرغم من كل ما يقال عن هذه الدولة 
فهي تس��ير بدون دس��تور، وحتكمها مجموعة قوانن 

مت استصدارها على شاكلة قانون الدولة. 
تريد احلكوم��ة احلالية أن جتد مس��ّوغاً قانونياً 
يب��ّرر له��ا الّتصرف��ات »اليهودي��ة« الت��ي تق��وم بها، 
وق��د أكمل��ت به��ذا القان��ون صب��غ فلس��طن بهوي��ة 
يهودي��ة خالصة، وهو متهيٌد مس��بٌق لش��ن مجموعة 
م��ن اإلجراءات ض��د اآلخرين، ال تس��تطيع أي محكمٍة 
نقضه��ا، خصوص��اً وقد ظه��رت عدائية ه��ذا القانون 
جتاه اللغ��ة العربية، وإس��رائيل تع��رف أنها تعيش 
وسط بحر عربي قادر على ابتالعها، لغوياً على األقل، 
فحّول��ت اعتمادها اللغة العربية من لغة رس��مية إلى 
لغ��ة ذات اعتبار خ��اص، وهي عبارة ملتبس��ة، قابلة 

لتفاسير متناقضة، ميكن إسقاطها في مرحلة تالية. 
السلوكيات اليهودية املستمدة من الديانة عريقة 
في إس��رائيل، وقد اس��تعارت من تراثها الديني رموزاً 
كثي��رة صبغ��ت حياته��ا السياس��ية على ش��كل عمل 
مقصود، الغرض منه التركيز على اليهودية، بوصفها 
قاع��دة وحي��دة لدولة إس��رائيل، وإضعاف��اً للعناصر 

األخرى املوج��ودة، متهي��داً للتخلي عنه��ا، وإبعادها 
العملي أو املعنوي. وعلى الرغم من أن احلكومات التي 
س��يطرت على احلياة السياس��ية املبكرة في إسرائيل 
كان��ت ذات طبيع��ة يس��ارية، فإنها لم تق��اوم الرموز 
الديني��ة التي اتخذت ش��عاراٍت بارزة في الكنيس��ت، 
وه��و مجلٌس دين��ٌيّ مذكور في »امليش��ناه« اليهودية، 
ول��م يتغي��ر عدد أعضائ��ه املائة والعش��رين منذ قيام 
الكي��ان اإلس��رائيلي، ورم��وز الش��معدان ذي األف��رع 
الس��بعة وأس��د قبيلة يه��وذا القوية، وأش��ياء أخرى 
كثيرة أصبحت طابعاً إلس��رائيل، تس��تحضرها بقوة 

تراثها الديني، وتستبعد كل ما عدا هذه الديانة. 
أصب��ح اليهودي فق��ط هو املواط��ن الطبيعي في 
إس��رائيل، وكل من سواه طارئاً وعرضياً، ميكن إزالته 
أو التخل��ص منه بق��وة قانوني��ة. وأصب��ح لليهودي 
تعري��ف مذهبي واض��ح، ميّكنه من العي��ش في دولة 
إس��رائيل، وميّكنه من االحتفاظ بجنسيتها أينما كان، 
في عملية طمٍس ألي مطالبة مس��تقبلية بحق العودة 
األمم  ق��رارات  ف��ي  املذك��ور  الفلس��طينين،  لالجئ��ن 
املتحدة، والذي حتاول السياس��ة اإلسرائيلية طمسه 
ومس��حه، أو التحاي��ل علي��ه، وكأن ص��دور القانون، 
ف��ي هذه اللحظ��ة، يأتي هجوم��اً وقائياً مل��ا يطرح في 
كواليس السياس��ة عّما تسمى »صفقة القرن«، ويبدو 
أن قادة إس��رائيل يري��دون حتقيق فائ��دة قصوى من 
صفق��ة كه��ذه، م��ن دون أن يك��ون عليه��م أي الت��زام 
أو تن��ازل للمكّون��ات األخ��رى املوج��ودة عل��ى أرض 
فلس��طن. لذل��ك كان القان��ون حريصاً عل��ى عدم ذكر 
الدميقراطية أو املساواة، وهذا ما يوضح سبب هروب 
هذه الدولة من اعتماد دس��تور حديث، واإلصرار على 
احلكم عبر قوانن تنّظم جوان��ب انتقائية من احلياة، 

متّكنها من إهمال كل ما يتعلق بغير اليهود.{

بقلم: فاطمة ياسني

جماهير الشعب الفلسطيني إلى النفير من أجل احلشد 
واملش��اركة الواس��عة في فعاليات الي��وم، وذلك عقب 
صالة العصر في مخيمات العودة اخلمسة، املنتشرة 

بالقرب من اخلط العازل شرقي قطاع غزة«.
بدورها، أكدت حركة حماس على لسان املتحدث 
باس��مها ح��ازم قاس��م، »مواصل��ة مس��يرات العودة 
وكس��ر احلص��ار حتى حتق��ق أهدافها، وف��ي مقدمتها 
رف��ع احلصار عن قطاع غزة، مضيف��اً أنه »في كل مرة 
حتاول آلة القتل اإلس��رائيلية أن تكس��ر إرادة ش��عبنا 
ف��ي مواصلة نضاله ومس��يراته، وفي كل مرة تفش��ل 

في ذلك«.
وقال قاس��م: »بقدر ما كان الع��دوان األخير على 
غ��زة؛ وقت��ل النس��اء واألطف��ال واألجن��ة ف��ي أرح��ام 
أمهاته��ا جرمية حقيقة، إال أنه س��يمثل دافع��اً ورافعاً 

جديداً ملواصلة املسيرات الشعبية«.{

ومنذ ذلك احلن، أغل��ق البابا تواضروس الثاني 
ورجال دين آخرون حس��اباتهم على مواقع التواصل 

االجتماعي.
وخ��الل األي��ام األخي��رة، ج��رت أحداث يش��وبها 
الغموض في دير »أبومقار«، شملت العثور على األنبا 

»إبيفانيوس« مقتوالً، يوم 29 من متوز املاضي.
تال ذل��ك، إقدام الراهب بالدي��ر ذاته على محاولة 
االنتحار بتناول الس��م، ف��ي أعقاب ق��رار جتريده من 
رتبته الدينية وطرده من الدير في 5 آب اجلاري، دون 
إعالن سبب للخطوة، باستثناء دعوة الراهب املذكور 

ل�»التوبة وإصالح حياته«.
وف��ي 6 آب اجلاري، أقدم الراهب »فلتاؤس« على 
محاولة انتحار عبر قطع شراين يده وإلقاء نفسه من 
مكان مرتفع، ما أدى إلى إصابته بكسور في احلوض 
والعم��ود الفق��ري، ونقل��ه إل��ى املستش��فى ف��ي حالة 

حرجة.{

استشهد فلسطينيان، 
وأصيب عدد من املواطنن 
ي��وم  غ��زة،  قط��اع  ف��ي 
انط��الق  عق��ب  اجلمع��ة، 
مس��يرة »جمع��ة احلري��ة 
واحلياة«، بعد اس��تهداف 
قوات االحتالل للمتظاهرين 
عل��ى طول اخل��ط الفاصل 
وقنابل  احلّي،  بالرصاص 

الغاز املسيل للدموع.
مص��ادر  وذك��رت 

موقع��اً  قصف��ت  االحت��الل  مدفعي��ة  أن  فلس��طينية، 
للمقاومة، باإلضافة إلى س��قوط قذيف��ة مدفعية على 
أح��د املن��ازل ش��رقي البريج وس��ط قطاع غ��زة، دون 

وقوع إصابات.
وتواص��ل مس��يرات الع��ودة فعاليته��ا ف��ي غزة 
للجمع��ة العش��رين على التوالي، وذل��ك بالتزامن مع 
ه��دوء حذر في القط��اع، بعد التوصل إل��ى تهدئة بن 
املقاوم��ة الفلس��طينية واالحتالل اإلس��رائيلي برعاية 

مصرية.
وكانت »الهيئة الوطنية ملخيمات مسيرة العودة 
وكس��ر احلصار«، قد دعت إلى املشاركة في ما أطلقت 
عليه��ا »جمعة احلرية واحلي��اة«، »تأكيدا حلق قطاع 
غزة احملاصر في احلرية واحلياة، وإلسماع العالم أن 

لشعبنا الفلسطيني احلق في احلرية واحلياة«.
وف��ي بي��ان ص��ادر عنه��ا قال��ت الهيئ��ة: »ندعو 

اتهم��ت النياب��ة املصرية راهباً بالت��ورط في قتل 
رئي��س دير في ش��مالي البالد، وقررت حبس��ه أربعة 
أي��ام على ذمة التحقيق��ات، في قضية ه��زت املجتمع 

القبطي في مصر.
وكان مقت��ل األنبا إبيفاني��وس )64 عاماً( رئيس 
دير أبو مقار ف��ي وادي النطرون الذي يبعد نحو 110 
كيلومترات شمال غربي القاهرة، قد دفع الكنيسة إلى 

فرض إجراءات صارمة جديدة تتعلق بالرهبنة.
وق��ال احملام��ي أمي��ر نصي��ف ف��ي تصريح��ات 
ل�»رويت��رز« إن نيابة اإلس��كندرية اتهمت وائل س��عد 
وه��و راه��ب كان يعرف باس��م أش��عياء املق��اري قبل 
جتريده م��ن الرهبنة، بس��بب عالقت��ه بجرمية القتل 

التي وقعت في 29 من متوز.
ونق��ل عن نصي��ف قول��ه إن »ق��رار النيابة صدر 
يوم اجلمع��ة، وإنها طلبت جتديد حبس��ه في امليعاد 
القانون��ي« موضح��اً أن نظ��ر جتدي��د احلبس س��يتم 
يوم األحد. وقال نصيف أيضاً إنه قرر االنس��حاب من 

القضية لكنه لم يفصح عن األسباب.
وقالت الكنيسة من قبل إن سعد خضع لتحقيقات 
بشأن مخالفاته املس��تمرة منذ فترة طويلة لواجباته 
كراه��ب، لكنها نفت أن يكون مش��تبهاً ب��ه في جرمية 

قتل األنبا إبيفانيوس.
الثان��ي  تواض��روس  الباب��ا  القضي��ة  ودفع��ت 
)بابا اإلس��كندرية وبطري��رك الكرازة املرقس��ية( إلى 
ب��دء إج��راءات ش��املة للتص��دي، ملا وصفت��ه بعض 
الش��خصيات املس��يحية، بانته��اكات مب��ادئ الزه��د 

والعفاف.
وتش��مل اإلج��راءات جتميد قب��ول رهب��ان جدد، 
وحظ��ر مغادرة الرهبان لألديرة من دون إذن رس��مي، 
التواص��ل  الدي��ن لوس��ائل  ومن��ع اس��تخدام رج��ال 

االجتماعي.

ثالثة شهداء وعشرات الجرحى
في مسيرات جمعة »الحرية والحياة«

حبس راهب مصري
 بتهمة قتل رئيس دير  بوادي النطرون

مظاهرة في تونس:
تقرير لجنة الحريات يهّدد الهوية

انطلقت يوم األحد أمام 
بالعاصم��ة  البرمل��ان  مق��ر 
التونس��ية مظاهرة وطنية 
رافض��ة مل��ا ورد ف��ي تقرير 
جلن��ة احلريات، الذي ترى 
للدس��تور،  مخال��ف  أن��ه 
ويهدد التماس��ك املجتمعي 
والهوية العربية اإلسالمية 

للشعب التونسي.
املظاهرة  ه��ذه  وتأتي 
مش��اركة  ش��هدت  الت��ي 
مواطنن من مختلف أنحاء 
البالد اس��تجابة لدعوة من 

التنس��يقية الوطنية للدفاع عن القرآن والدستور والتنمية العادلة، التي تعد أبرز األطياف الرافضة لتقرير 
جلنة احلريات الفردية واملساواة.

وكان رئيس اجلمهورية الباجي قائد السبسي قد أحدث في 13 آب 2017 جلنة ترأستها النائبة بشرى 
باحل��اج حميدة، وكلفها صياغة تقرير يهدف إلى املزيد من تكريس احلريات الفردية واملس��اواة، وأصدرت 

اللجنة تقريرها في 12 حزيران املاضي وسلمته لرئيس اجلمهورية.
وجاء التقرير الوارد في 233 صفحة في جزأين: خصص األول للحقوق واحلريات الفردية، فيما تناول 
اجلزء الثاني مس��ألة املساواة بن الرجال والنس��اء، ووردت في كل جزء مقترحات لتضمينها في التشريع 

اجلاري به العمل.
لكن التقرير أثار موجة من اجلدل في البالد، ووجد رفضاً من أغلب أطياف الش��عب التي رأت أن بعض 
مقترحاته تتعارض صراحة مع النص القرآني وتهدد الهوية العربية اإلس��المية، مثل مقترح املس��اواة في 

امليراث بن الذكر واألنثى، أو إلغاء العدة للنساء املطلقات أو األرامل، أو عدم جترمي املثلية اجلنسية.{
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أردوغان: »مؤامرة سياسّية« ضد تركيا وراء تدهور الليرة
أك��د الرئي��س التركي رج��ب طيب أردوغ��ان يوم 
األح��د، أن بالده تتع��رض ل�»مؤامرة سياس��ية« أدت 
إل��ى تدهور عمل��ة بالده، إث��ر إعالن ترام��ب مضاعفة 
الرسوم اجلمركية على األملنيوم والفوالذ املستوردين 
م��ن تركي��ا. وق��ال أردوغان خ��الل كلمة أم��ام أعضاء 
حزب��ه، إن أنق��رة س��تبحث ع��ن ش��راكات وحتالفات 

جديدة ضمن ما وصفه ب�»احلرب االقتصادية«.
أرجع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سبب 
تدهور عملة بالده إلى »مؤامرة سياسية« على تركيا، 
وس��ط اخلالف املتزاي��د مع الواليات املتحدة، مش��يراً 
إل��ى أن ب��الده س��تبحث عن أس��واق جدي��دة وحلفاء 

جدد.
واعتبر أردوغان في كلم��ة أمام أعضاء حزبه في 
مدين��ة ترابزون عل��ى البحر األس��ود أن »ه��دف هذه 
العملية استسالم تركيا في جميع املجاالت من املالية 
وص��والً إل��ى السياس��ية. ونح��ن نواجه م��رة أخرى 

مؤامرة سياسية. وبإذن الله سنتغلب عليها«.

وخسرت الليرة التركية أكثر من 16% من قيمتها، 
لتس��جل تراجعاً قياس��ياً جديداً مقابل ال��دوالر، فيما 
تتصاع��د التوترات بن أنقرة وواش��نطن بس��بب عدد 
م��ن القضاي��ا بينه��ا احتج��از ق��ّس أمريك��ي وتعاون 

واشنطن مع مقاتلن أكراد في سوريا.
وأضاف أردوغان: »ال ميكننا إال أن نقول »وداعاً« 
ألي شخص يضحي بشراكته االستراتيجية وحتالف 
امتد على مدى نصف قرن مع بلد يبلغ عدد سكانه 81 

مليوناً من أجل عالقات مع جماعات إرهابية«.
وخاطب األمريكين: »هل جترؤون على التضحية 
بتركيا التي يبلغ عدد سكانها 81 مليوناً من أجل قس 

يرتبط بجماعات إرهابية؟«.
وكان الرئي��س األمريكي دونال��د ترامب، قد أعلن 
يوم اجلمعة مضاعفة الرس��وم على األملنيوم والفوالذ 
املس��توردين من تركيا، ما أدى إلى تدهور سعر الليرة 
أمام ال��دوالر. وقال في تغريدة عب��ر تويتر: »عالقاتنا 

مع تركيا ليست جيدة في الوقت احلالي«.

وي��دور اخلالف ب��ن تركي��ا والوالي��ات املتحدة، 
وهو األس��وأ منذ أع��وام، عل��ى خلفية احتج��از القس 
األمريكي أندرو برانس��ون منذ عامن، إضافة إلى عدد 

من القضايا األخرى.
حتالفات جديدة

وبدا اردوغان غير قلق بشأن اإلجراءات العقابية 
الت��ي فرضته��ا الواليات املتح��دة، موضح��اً أن تركيا 
ميك��ن أن تتح��ول إلى ش��ركاء آخرين، واصف��اً األزمة 

بأنها »حرب اقتصادية«.
وق��ال أردوغ��ان: »س��نعطي جوابن��ا م��ن خ��الل 
جدي��دة  وش��راكات  جدي��دة،  أس��واق  إل��ى  التح��ول 
وحتالف��ات جديدة )ضد( من ش��ن حرباً جتارية على 

العالم بأكمله وشمل بها بلدنا«.
وح��ذرت اخلارجي��ة التركية مس��اء اجلمعة من 
أن زي��ادة التعرف��ة اجلمركي��ة مبرت��ن عل��ى الصلب 
واألملنيوم س��تضر بالعالقات، متوع��دة بالرد. وقالت 
ف��ي بي��ان: »يج��ب أن تعل��م الوالي��ات املتح��دة ب��أن 
النتيجة الوحيدة التي س��تجلبها مثل هذه العقوبات 

والضغوط.. هي إحلاق الضرر بعالقاتنا كحليفن«.
وش��دد على أن رد تركيا لن يكون وفق مبدأ »الرد 

باملثل«، مضيفاً: »من يرتكب جرمية سيدفع الثمن«.
تهاوي الليرة التركية

س��جلت الليرة التركية يوم اجلمعة تراجعاً حاداً 
تغذيه األزمة بن أنقرة وواش��نطن عل��ى الرغم من أن 
الرئي��س الترك��ي رجب طي��ب أردوغان أك��د أن بالده 
س��تخرج منتص��رة من ه��ذه »احل��رب االقتصادية«، 
داعي��اً مواطني��ه إلى حتويل م��ا ميلكونه م��ن عمالت 

أجنبية لدعم الليرة.

ودع��ا أردوغ��ان ال��ذي يواج��ه إح��دى أصع��ب 
التحدي��ات االقتصادي��ة منذ وصوله إلى الس��لطة في 
2003، األت��راك إلى »الكفاح الوطني«، قائالً: »إن كان 
لديك��م أم��وال بالدوالر أو الي��ورو أو ذه��ب تّدخرونه، 
اذهبوا إل��ى املصارف لتحويلها إل��ى الليرة التركية«، 
وق��ال أردوغ��ان قبله��ا: »لن نخس��ر في ه��ذه احلرب 

االقتصادية«.
وح��ذرت اخلارجي��ة التركية مس��اء اجلمعة من 
أن زي��ادة التعرف��ة اجلمركي��ة مبرت��ن عل��ى الصلب 
واألملنيوم س��تضر بالعالقات، متوع��دة بالرد. وقالت 
وزارة اخلارجي��ة التركي��ة في بيان: »يج��ب أن تعلم 
الواليات املتحدة بأن النتيجة الوحيدة التي ستجلبها 
مثل ه��ذه العقوبات والضغوط... ه��ي إحلاق الضرر 
بعالقاتن��ا كحليف��ن«. وأضافت: »كما ه��ي احلال مع 
كل اإلج��راءات الت��ي اتخذت ضد تركيا، س��يتم إعطاء 
الرد الضروري«. وقالت إن هذه اخلطوات »جتاهلت« 

أحكام منظمة التجارة العاملية.{

املس��ؤولن عنه��ا وع��ن هجمات س��ابقة أخ��رى على 
املدارس واملستشفيات.

وأضافت في بيان أن الغارة األخيرة مثال صارخ 
على انته��اكات القانون الدولي، التي يش��هدها اليمن 
من��ذ ث��الث س��نوات مب��ا يش��مل حرم��ان املدنين من 

املساعدات واستخدام التجويع كسالح حرب.
وف��ي اإلطار نفس��ه وصف ممثل منظم��ة الصحة 
العاملية في اليمن نيفيو زاغاريا الهجوم على املدنين 
بغي��ر املقب��ول. وكانت منظم��ة اليونيس��يف التابعة 
ل��ألمم املتح��دة دع��ت ف��ي وق��ت س��ابق إلى وق��ف ما 

وصفته بالقسوة الوحشية ضد األطفال.
تبرير املجزرة

س��ارع  اإلمارات��ي  الس��عودي  التحال��ف  وكان 
إل��ى تبري��ر قتل املدنين ف��ي صعدة بقول��ه إن الغارة 
اس��تهدفت خلية حوثية أطلق��ت صاروخاً على مدينة 
ج��ازان )جنوب��ي الس��عودية(، ما س��بب مقتل مدني 

وجرح آخرين.
واعتبر املتحدث باس��م التحالف تركي املالكي أن 
الغارة »عمل عس��كري مش��روع«، وقال إن اس��تهداف 
الس��عودين خط أحم��ر، متهماً احلوثين باس��تخدام 

األطفال دروعاً بشرية.
ونّدد املتحدث باس��م جماع��ة احلوثي محمد عبد 
السالم بتصريحات الناطق باسم »حتالف العدوان«، 

وعدها استهتاراً واضحاً بأرواح املدنين.
وتأت��ي الغارة عل��ى منطقة ضحي��ان في صعدة 
بع��د ي��وم ش��هد مقت��ل 13 مدنياً ميني��اً بينهم نس��اء 
ف��ي ح��رف س��فيان  التحال��ف،  وأطف��ال بصواري��خ 
مبحافظة عمران وفي عبس مبحافظة حجة )ش��مالي 

اليمن(.{

ح��ال إيران، فهي ليس��ت ف��ي وضع اقتص��ادي ميكنها 
م��ن مس��اعدة تركي��ا، ورغم ذلك تب��دو إش��ارات الدعم 
املوجه��ة  أردوغ��ان  الس��تراتيجية  مهم��ة  السياس��ية 
للجمه��ور الترك��ي واحململة برس��الة مفاده��ا أن أنقرة 

ليست معزولة في التصدي لواشنطن«.
وتابعت كيرش��نر: »من املؤكد أن موسكو قد تكون 
س��عيدة الستغالل هذه األزمة، خاصة أن الدعوات إلى 
مقاطعة أجه��زة iPhone ميكن أن تتصاعد بس��هولة 
إلى مطالب بتخفيض التعاون العس��كري، على سبيل 
املث��ال، ف��ي ما يتعل��ق بقاع��دة إجنرلي��ك أو غيرها من 

مرافق حلف الناتو في تركيا«.
ويقول بع��ض احملللن إن الص��راع احلالي، الذي 
يرك��ز على قضية أندرو برونس��ون، وه��و قس أميركي 
اعتقلته تركيا في عام 2016، يساعد فقط على تسريع 
حت��ول أنقرة بعيداً ع��ن الناتو، األمر ال��ذي كان يحدث 

ببطء منذ عدة سنوات.
أما بولنت أليريزا، مدير البرنامج التركي في مركز 
الدراس��ات االس��تراتيجية والدولية ومقره واش��نطن، 
فيرى أن »تركيا قد خرق��ت توجه حلف الناتو في املرة 
األولى ع��ام 2016 عندم��ا التقى أردوغ��ان ببوتن في 
روس��يا بعد أس��ابيع قليلة من قمة التحالف«. وتابع: 
»ف��ي العام 2017، حت��دث الرئيس الترك��ي مع بوتن 
هاتفي��اً 14 مرة، مقاب��ل أربع مكامل��ات هاتفية فقط مع 

ترامب«.
ويضي��ف أليريزا أن »الش��راكة التركية الروس��ية 
ب��دأت قب��ل فت��رة طويلة م��ن قضي��ة برونس��ون، لكن 
الي��وم من ش��أن ه��ذه القضية أن تس��ّرع حت��رك تركيا 
بعي��داً عن الغرب«، ويختم بالق��ول إن »هذا النزاع بن 
تركي��ا والواليات املتحدة قد يك��ون األخطر في التاريخ 

احلديث«.

اإلدان��ات  توات��رت 
واملطالب��ات  الدولي��ة 
مقت��ل  عق��ب  بالتحقي��ق 
املدني��ن  عش��رات 
-معظمه��م أطف��ال- ف��ي 
العربي  للتحال��ف  غ��ارة 
اإلمارات��ي(  )الس��عودي 
عل��ى بل��دة ف��ي محافظة 

صعدة )شمالي اليمن(. 
الغ��ارة  واس��تهدفت 
في منطقة  سوقاً ش��عبياً 

ضحي��ان وأصابت الصواريخ حافل��ة كان على متنها 
عش��رات املدنين مما أسفر عن مقتل خمسن شخصا، 
بينه��م 29 طفالً وإصاب��ة نحو ثمان��ن، وفق حصيلة 
للصلي��ب األحم��ر الدول��ي. وقد أك��د مدير املستش��فى 
اجلمه��وري ف��ي صع��دة )صال��ح قرب��ان( مقت��ل 47 
ش��خصاً وج��رح 77 آخري��ن، مؤك��داً نق��ل العديد من 

احلاالت الصعبة إلى صنعاء.
وقد أق��ر التحالف الس��عودي اإلمارات��ي بصورة 
غير مباش��رة مبس��ؤوليته عن الغارة، قائ��الً إنه أغار 
على »هدف عس��كري مش��روع«، األمر ال��ذي تناقضه 

الوقائع.
وف��ي ردود الفعل على الغ��ارة، عبرت اخلارجية 
األميركي��ة ع��ن قل��ق واش��نطن م��ن الغ��ارة، وطالبت 

السعودية بالتحقيق فيها.
كم��ا ق��ال نائ��ب املندوب��ة البريطانية ل��دى األمم 
املتح��دة جوناث��ان آل��ن إن بالده س��تدعو إل��ى إجراء 
حتقيق دقيق في الغارات، مشيراً إلى أن بالده طالبت 
م��راراً وتك��راراً من جمي��ع أطراف النزاع ف��ي اليمن أن 

تلتزم بالقانون اإلنساني الدولي.
بدوره��ا دع��ت لي��ز غران��دي منس��قة الش��ؤون 
اإلنس��انية التابع��ة ل��ألمم املتح��دة ف��ي اليم��ن إل��ى 
التحقي��ق فوراً في الغارة التي اس��تهدفت املدنين في 
صعدة، ووصفت ما ج��رى باملذبحة التي ال مبرر لها. 
وقالت غران��دي إن كل أطراف الن��زاع ملزمة باحترام 
القانون الدولي اإلنس��اني، وأضافت أن األمم املتحدة 

تدعو األطراف املتنازعة لوقف هذه احلرب.
من جهتها، طالبت منظمة »أنقذوا األطفال« بفتح 
حتقيق ف��ي الغارة التي نفذه��ا التحالف في محافظة 
صع��دة. ودانت املنظم��ة الغارة، وطالبت مبحاس��بة 

خلص��ت مجل��ة نيوزوي��ك األميركي��ة ف��ي حتليل 
نش��رته ي��وم الثالث��اء إلى أن ن��زاع الرئي��س األميركي 
دونالد ترامب مع نظيره الترك��ي رجب أردوغان، رمبا 
يكون فرصة لروس��يا  لتقويض حلف ش��مال األطلسي 

»الناتو«.
وتع��د تركي��ا واحدة م��ن أكب��ر القوى العس��كرية 
في حلف ش��مال األطلس��ي، وعلى مدار الس��نن قدمت 
ألنش��طتها  اللوجس��تي  الدع��م  املتح��دة  للوالي��ات 
العسكرية في الشرق األوسط. لكن أنقرة حتافظ أيضاً 
على عالق��ة وثيقة مع روس��يا بنفس الوقت، وروس��يا 
بطبيع��ة احل��ال دولة مهتم��ة بتقويض متاس��ك حلف 

»الناتو«.
وتنقل املجلة األميركية عن محللن أن الصراع مع 
الوالي��ات املتحدة قد يحفز تركي��ا على البدء في البحث 
ع��ن أصدقاء ج��دد. يبدو أن روس��يا س��عيدة أكثر مللء 
الف��راغ ال��ذي تركته واش��نطن، التي فرض��ت عقوبات 
على كبار املسؤولن األتراك، وخططت لفرض تعريفات 

صارمة على منتجات الصلب واألملنيوم التركية.
وكان وزير اخلارجية الروس��ي، سيرغي الفروف، 
قد صّرح يوم الثالثاء بأن »روس��يا تدع��م التجارة مع 
تركيا باستخدام العملة احمللية بدالً من الدوالر«. وقال 
الف��روف: »إنني على ثقة م��ن أن االنتهاك اخلطير لدور 
ال��دوالر األميرك��ي كعمل��ة احتياطية عاملية، س��يؤدي 
مع م��رور الوقت إلى إضع��اف دوره وزوال��ه«. ويقول 
اخلبراء إن هذه التعليقات تس��اعد أردوغان، الذي دعا 
املواطن��ن األتراك إلى اس��تبدال احتياطاته��م بالدوالر 

لليرة التركية.
وف��ي الس��ياق، تعتب��ر ماغدالين��ا كيرش��نر وهي 
خبي��رة في مؤسس��ة »كوناس ريتي��ل إنتليجنس« في 
تصري��ٍح ملجل��ة »نيوزوي��ك«، أن »روس��يا، حاله��ا من 

مجزرة صعدة
إدانات للتحالف.. ومطالبات بالتحقيق

»نيوزويك«: الخالف األميركي التركي فرصة 
لروسيا لتقويض »الناتو«

االتفاق التاريخي بين دول بحر قزوين
املرتبطة بالبحر.

إال أن روحاني أش��اد بنص في املعاهدة مينع 
الدول األخرى غير املطلة على قزوين من نشر قوات 
عس��كرية في البحر. وقال: »بح��ر قزوين ملك فقط 

للدول املطلة عليه«.
من جهت��ه، ق��ال الرئي��س الروس��ي فالدميير 
بوتن إن االتفاقية بش��أن الوض��ع القانوني لبحر 
قزوين س��تضمن ح��ل اخلالف��ات بن ه��ذه الدول، 

وتفتح صفحة جديدة من العالقات بينها.
باالس��تراتيجية،  االتفاقي��ة  بوت��ن  ووص��ف 
مكافح��ة  مج��ال  ف��ي  التنس��يق  س��تضمن  وأنه��ا 
اإلرهاب، داعياً إلى تعزيز التعاون العس��كري بن 

الدول املطلة على بحر قزوين.
وأش��ار إل��ى أن ال��دول املوقعة عل��ى االتفاقية 
سيكون لها دور أساسي والتزامات بشأن استخدام 
إرثها البحري وثرواتها االس��تراتيجية، وستتمتع 

بسيادة كاملة الستعمال موارد هذه املنطقة.

وقعت الدول اخلمس املطل��ة على بحر قزوين 
الوض��ع  حت��دد  بالتاريخي��ة،  ُوصف��ت  اتفاقي��ة 
القانون��ي له��ذا البحر الغن��ي بالث��روات الطبيعية 
ألول م��رة منذ انهيار االحتاد الس��وفياتي، ما مينح 
أمالً بتخفيف التوتر اإلقليمي وإقامة مش��اريع نفط 

وغاز مربحة. 
االتف��اق،  تفاصي��ل  ع��ن  اإلع��الن  يت��م  ول��م 
خ��الل القم��ة الت��ي اس��تضافتها مدين��ة أكت��او في 
وإي��ران  روس��يا  ق��ادة  وحضره��ا  كازاخس��تان، 
وكازاخس��تان وأذربيج��ان وتركمانس��تان، إال أنه 
أنه��ى خالفات ب��ن ال��دول اخلمس دام��ت أكثر من 

عقدين.
وق��ال الرئي��س اإليران��ي حس��ن روحان��ي إن 
االتفاقية مهمة جداً لتحقي��ق األمن ودعم العالقات 
اجلي��دة ب��ن ال��دول املوقع��ة عليه��ا، لكنه ق��ال إن 
ترس��يم احلدود لتقاسم الثروات سيتطلب اتفاقات 
إضافي��ة ب��ن ال��دول املعني��ة لتس��وية اخلالفات 
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الش��هداء واجلرحى واألس��رى أحُلقت بأمن سر اللجنة 
التنفيذي��ة إلى أن ُيص��ار لها رئيس، أك��دت تصريحات 
عريقات في بيانه حول توزيع دوائر املنظمة الذي نشر 
على موقع وكالة األنباء الرسمية »وفا« بالتالي: »تقوم 
أمانة س��ر اللجنة التنفيذي��ة مبتابعة ملفات الش��هداء 

واألسرى واجلرحى مع اجلهات املختصة«.
ومن��ذ أش��هر طويل��ة يرتب��ط اس��م عض��و مركزية 
»فت��ح« جبريل الرج��وب بالتغي��رات الت��ي حتدث في 
مؤسس��ات األس��رى، م��ن إقال��ة قراقع وتعين األس��ير 
احمل��رر اللواء قدري أبو بكر ال��ذي عمل منذ 1996 حتى 
2008 ف��ي األمن الوقائي، إل��ى الضغوط التي يواجهها 

نادي األسير.
املعركة على مؤسسات األسرى

وحس��ب املص��ادر فإن��ه مت جتمي��د موازن��ة نادي 
األس��ير منذ نيس��ان املاضي، فضالً عن تعرض النادي 
لضغ��وط كبي��رة وجتمي��د متقط��ع ف��ي موازنت��ه من��ذ 

حزيران من العام املاضي أي بعد انتهاء اإلضراب.
ويوضح أحد قيادات »فتح« الذي اشترط عدم ذكر 
اس��مه أن »املعركة على مؤسسات األسرى يجب فهمها 
م��ن زاويت��ن: أوالً إضعاف م��روان البرغوثي كمرش��ح 
محتم��ل ألي انتخاب��ات رئاس��ية مقبل��ة، وثاني��اً إذا لم 
تكن هناك انتخابات، وهو املرجح، س��يتم التوافق على 
الرئيس من داخل مركزية فتح. بالتالي فإن املطلوب أن 
يكون هناك صوت موحد لألس��رى عبر هذه املؤسسات 
يباي��ع الرئي��س العتي��د وال يفت��ح أي مج��ال لوص��ول 

أصوات معارضة من داخل املعتقالت«.
في سياق التجاذبات واإلقصاء، تأتي عودة ناصر 
القدوة للمش��هد مرة ثانية، مع تصريحه في الثامن من 
الش��هر احلالي بأن »اس��تقالته في طريقه��ا لالنتهاء«. 
وتأت��ي عودته بع��د حديث ع��ن تكليف عب��اس لعضو 
مركزي��ة »فت��ح« روحي فتوح بإدارة مؤسس��ة »ياس��ر 
عرفات« التي يرأسها القدوة. وتشير مصادر مطلعة إلى 
أن »عودة القدوة مرتبطة أيضاً بحسابات إقليمية ترى 
في القدوة مرشحاً محتمالً للرئاسة يجب أن ال يغيب عن 
املشهد في هذه الفترة«. وكان عباس قد أوكل إلى عضو 
مركزية »فتح« نبيل أبو ردينة مهمات مفوضية اإلعالم 
والثقافة التي يديرها القدوة، وذلك بعد استقالة األخير 
الت��ي جاءت بعد ي��وم واحد من انتهاء جلس��ة املجلس 

الوطني في الرابع من مايو املاضي.{

تغييرات داخل منظمة التحرير الفلسطينّية: هل بدأت المرحلة االنتقالّية؟
بدأت منذ مطلع الش��هر احلالي تغييرات سياسية 
داخلي��ة فلس��طينية عل��ى مس��توى منظم��ة التحري��ر 
وتعيين��ات ومح��اوالت إقصاء في عدد من املؤسس��ات 
الفلس��طينية، وفيما مَرّ ج��زٌء منها به��دوء، ال يزال جزٌء 
آخُر يتفاع��ل. وتدور ه��ذه التجاذبات ف��ي الوقت الذي 
يعتزم في��ه املجلس املرك��زي الفلس��طيني االنعقاد في 
دورته التاسعة والعش��رين حتت اسم »دورة الشهيدة 
رزان النج��ار واالنتق��ال من الس��لطة إل��ى الدولة« على 
م��دار يومي األربعاء واخلميس في ظل مقاطعة اجلبهة 
الش��عبية، وتهديد للجبهة الدميقراطية بعدم املشاركة 
بع��د اتهامه��ا باالنتهازي��ة والنف��اق والك��ذب م��ن قبل 

التلفزيون الرسمي الفلسطيني.
السياس��ي  املش��هد  داخ��ل  م��ن  مراقب��ون  ورأى 
الفلس��طيني أن »املرحل��ة االنتقالي��ة مل��ا بع��د الرئيس 
محمود عباس تتض��ح مالمحها كل ي��وم، والتجاذبات 
التي تش��هدها الساحة الفلس��طينية ما هي إال انعكاس 
له��ذه املرحل��ة، التي ُيراد له��ا أن متر ليت��م البناء عليها 
وتصبح أمراً واقعاً«. وحس��ب مراقبن فإن »التغييرات 
الت��ي حدث��ت وحت��دث عل��ى مس��توى دوائ��ر منظم��ة 
التحري��ر، وهيئ��ة ش��ؤون األس��رى واحملرري��ن ونادي 
األسير، وأعضاء من اللجنة املركزية حلركة فتح، فضالً 
ع��ن تعيينات أخ��رى، ال ميك��ن النظر إليه��ا مبعزل عن 

ترتيب مرحلة ما بعد الرئيس محمود عباس«.
» وعلى صعيد منظم��ة التحرير، لم ينتج من نحو 
خمس��ة اجتماعات تداولي��ة عقدتها اللجن��ة التنفيذية 
للمنظم��ة بقيادة أمن س��ر جلنتها صائ��ب عريقات، إال 
مزي��د من تفّرد عباس، واس��تئثاره بالقرار حول توزيع 
الدوائر. كذلك اس��تأثر عباس بالدائرة السياس��ية التي 
لم يتم ذكرها ضمن الدوائ��ر التي أعلن توزيعها صائب 

عريق��ات ف��ي بيان��ه الصحاف��ي ف��ي األول م��ن الش��هر 
احلالي، فضالً عن اس��تئثاره بدائرة ش��ؤون املغتربن، 
وكان��ت املفاج��أة اس��تئثاره أيض��اً بت��رؤس الصندوق 

القومي الفلسطيني.
وفي الوقت الذي رفض جمي��ع من جرى التواصل 
معه��م من اللجن��ة التنفيذية للمنظم��ة التعليق على ما 
س��بق، س��واء بالرف��ض املباش��ر للتعليق أو ع��دم الرد 
على االتصاالت، عبرت اجلبهة الدميقراطية في بيانات 
متالحقة لها عن غضبها من س��حب دائرة املغتربن من 

عضو جلنتها املركزية تيسير خالد.
وأكدت مصادر اشترطت عدم ذكر اسمها من اللجنة 
التنفيذية للمنظمة أن اجتماع اللجنة التنفيذية بتاريخ 
28 متوز، »ش��هد مالس��ناٍت ح��ادًة بن خال��د وعباس، 
م��ا اضطر األخي��ر ملغادرة اجللس��ة غاضباً«. وحس��ب 
املصادر فإن »أمن اللجنة عريقات قال لعباس إن هناك 
إجماعاً من أعضاء اللجنة التنفيذية على أن يكون خالد 
رئيس��اً لدائ��رة املغتربن، لك��ن عب��اس رّد غاضباً )هذا 
املوض��وع أنهيناه من زمان(. ف��رد عليه خالد: )إحنا ما 
بنش��تغل عندك، أن تقّوض الشراكة، وليس هكذا تكون 
الشراكة السياس��ية(، فقال عباس: )لقد حولتم الدائرة 
ملكت��ب للجبهة الدميقراطي��ة(، فأجابه خالد مس��تنكراً 
:)هل اجلبهة الدميقراطية حزب صهيوني؟(، ما اضطر 

الرئيس عباس اخلروج«.
التنفيذي��ة  للجن��ة  رس��مياً  األول  كان  واالجتم��اع 
برئاس��ة عب��اس بع��د ثالثة أش��هر من انعق��اد املجلس 
الوطني، والتوافق على اللجنة التنفيذية التي اجتمعت 
لدواٍع بروتوكولية في الراب��ع من أيار املاضي، أي بعد 

يوم واحد على انتهاء أعمال املجلس الوطني.
»أم��ا الصن��دوق القوم��ي الفلس��طيني، فه��ي املرة 

األولى التي يترأس��ه مباش��رة رئيس اللجنة التنفيذية 
ملنظم��ة التحري��ر، دون أن يخضع هذا األم��ر ألي نقاش 
داخ��ل اللجنة التنفيذية خ��الل اجتماعاته��ا التداولية. 
وق��ال احملل��ل خلي��ل ش��اهن إن »األمر مخال��ف للنظام 
األساسي، فللمرة األولى يكون رئيس املنظمة هو رئيس 
الصندوق«. وأضاف أن »م��ا يحدث هو أن الدوائر التي 
اس��ُتحدثت حُتّول منظمة التحرير إلى صيغة أقرب إلى 
مؤسس��ة مجتمع مدني أو منظمة أهلية تابعة للسلطة، 
وليس��ت جهة تنفيذية تقود كفاح الشعب الفلسطيني. 
األمر اآلخر أن دوائ��ر منظمة التحرير بصيغتها احلالية 
تتماه��ى أكثر م��ع الس��لطة التنفيذي��ة، وكل هذا يجري 
فردياً، دون عرض ذلك على املجلس الوطني، وبالتالي 
أصبحت إعادة هندس��ة منظم��ة التحرير أكثر س��هولة 
بع��د ق��رار املجل��س الوطني بإحال��ة صالحيات��ه على 
املجل��س املرك��زي، وأصبح من الس��هل دع��وة املجلس 
املركزي ف��ي ظل التركيبة القائمة لتمرير القرارات، ومن 
هذه القرارات إضافة عضوي��ة جديدة للجنة التنفيذية 

ملنظمة التحرير«.
ورّجح��ت مص��ادر أن »ت��رؤس عب��اس للصندوق 
القوم��ي أمر مؤق��ت، وأن هن��اك نقاش��اً وتوجه��اً جّدياً 
إلس��ناد رئاس��ته لرئي��س صن��دوق االس��تثمار محم��د 
مصطف��ى، وه��و أح��د املقرب��ن م��ن عب��اس ف��ي القرار 
االقتصادي والسياس��ي«. وكان مصطف��ى ضمن الوفد 
الفلس��طيني الذي ضم رئيس دائ��رة املفاوضات صائب 
عريقات، ورئيس جهاز االس��تخبارات ماجد فرج، الذي 
توج��ه إلى الوالي��ات املتح��دة لإلعداد لزي��ارة الرئيس 
عباس ولقاء الرئيس األميركي دونالد ترامب في الثالث 

من أيار 2017.
وإلى جانب اس��تئثار عباس بالدوائر الس��ابقة أو 
حصرها باملقربن منه فتحاوياً، أُلغيت دائرة الش��هداء 
واجلرحى واألسرى بعد التوافق عليها في االجتماعات 
الس��ابقة، وأصبح��ت وفق��اً لتصريحات عريق��ات ملفاً 
ملحقاً بأمن س��ر اللجنة التنفيذية، واس��ُتحدَثت دوائر 
جديدة مثل حقوق اإلنس��ان واملجتم��ع املدني والتنمية 
البشرية. وحس��ب املعلومات فإن هناك اقتراحاً بإلغاء 
الدائرة العس��كرية واألمنية، لكن جرى العدول عن هذا 
االقت��راح أمام إص��رار رئيس الدائرة صال��ح رأفت على 

رفض االقتراح.
وفيم��ا أك��د أحم��د التميم��ي أن هن��اك دائرة باس��م 

ألمور كهذه، في وقت له عالقة بكشف قضايا فساد«.
وتاب��ع الزعبي: »بالطبع املس��ألة أكب��ر من قضية 
فس��اد واح��دة، وأن��ا أعتق��د أن ه��ذه املرحلة فيه��ا نوع 
م��ن ح��رق أس��ماء وش��خصيات اس��تمرت ف��ي موقعها 
طويالً، س��واء كان��وا مراكز قوى أو ذوي نفوذ سياس��ي 
واقتصادي، وال يوجد أحد برأيي مبنأى عن ظهور فيديو 

أو تسريب له أو توّرطه بقضايا فساد«.
صراع أجنحة

يح��دث أحياناً ف��ي بعض ال��دول صراع سياس��ي 
واقتص��ادي داخ��ل أجنحته��ا، فهل ميكن اعتبار كش��ف 
بعض قضايا الفس��اد في األردن هو نتاج صراع أجنحة 

في داخله؟
ويشير حس��ن البراري إلى »أن احلديث عن صراع 
داخل أجنحة الدولة هو تقّوالت، وأنا ش��خصياً ال يوجد 
عن��دي إثب��ات على صح��ة ه��ذه األحادي��ث«. وأضاف 
مس��تدركاً بالق��ول: »لكن يج��ب أن نعرف أن��ه قد يكون 
هن��اك فت��رة يكون فيه��ا صراع ق��وي، وقد تن��ال بعض 
الشخصيات من خصومها مبراكز قوى أخرى، سواء من 
خالل تس��ريبات، وهذا األمر لي��س موجود فقط باألردن 
ب��ل بأمريكا أيض��اً، ودائم��اً بالدول املتقدم��ة حن يكون 
ص��راع سياس��ي أو على املكاس��ب، ميك��ن أن جتد جهة 

تستغل حالة اإلعالم املوجودة وتسرب بعض األمور«.
وأكم��ل: »ظه��ور وثائق تدي��ن بعض ال��وزراء مثالً 
بقضية املعلولية، يجعل صراع األجنحة أمراً وارداً، ولو 
نظرنا نظرة عليا على املوضوع، لوجدنا أن هناك مرحلة 
حلرق االسماء التي بقيت طويالً مبراكز نفوذها وقواها، 
منهم نواب ومنهم أس��ماء كبيرة بالسياسة، والهدف أال 

يكونوا موجودين باملرحلة القادمة«.{

طرح سلوك احلكومة 
م��ا  ف��ي  األخي��ر  األردني��ة 
يتعلق ب�»محاربة الفساد« 
ع��دة تس��اؤالت عن غرض 
حتركها، حيث قامت هيئة 
الفس��اد  ومكافحة  النزاهة 
تش��كيل  بع��د  األردن  ف��ي 
ال��وزراء  رئي��س  حكوم��ة 
عم��ر ال��رزاز، بإحال��ة عدد 
من قضايا الفساد للقضاء، 
ومت فت��ح قضي��ة تصني��ع 

السجائر دون دفع الضريبة، التي كان املشتبه الرئيسي 
فيها عوني مطيع قد غادر األردن.

وطال��ت ه��ذه اإلحاالت ع��دداً من مس��ؤولي بعض 
الش��ركات املس��اهمة العام��ة وبع��ض موظف��ي الدولة، 
وبحس��ب الهئي��ة فق��د مت أيض��اً التحقي��ق مع ع��دد من 

النواب بخصوص قضية الدخان.
وتراف��ق م��ع كش��ف قضاي��ا الفس��اد ظه��ور صور 
وفيديوهات اعتبرها البعض فاضحة لبعض املسؤولن، 
آخره��ا فيديو ظهر في��ه وزير اخلارجية الس��ابق ناصر 
ج��ودة في حفلة كانت بها املغني��ة اللبنانية مايا دياب، 
ليطرح التساؤل عن الذي يقف وراء كشف هذه القضايا 

والهدف من إخراجها للعلن.
ويق��ول اخلبير االس��تراتيجي حس��ن الب��راري: »ال 
اعتقد أن هناك مؤام��رة في املوضوع، وال يوجد ما ميكن 
تس��ميته دولة عميقة تفكر بإخراج مل��ف للتغطية على 

ملفات أخرى، واالعتقاد بوجودها هو تفكير سطحي«.
األردن  أن  أيض��اً  »أعتق��د  قائ��الً:  الب��راري  وتاب��ع 
يعي��ش في عصر فيه ن��وع من االنفت��اح، إضافة إلى أن 
الن��اس أصبح عندها القدرة عل��ى الوصول للمعلومة«. 
وأضاف: »أما بخصوص نش��ر أم��ور خاصة عن بعض 
املسؤولن احلالين او السابقن، مثل فيديو احلفل الذي 
ظهر مؤخراً فهو أمر ش��خصي، وال يجب أن يكون قضية 
رأي ع��ام، وهن��ا برأيي أن السوش��يال ميدي��ا أصبحت 

تقتحم حياة الناس اخلاصة«.
م��ن جهت��ه ق��ال الكات��ب والصحف��ي أحمد حس��ن 
الزعبي: »بداية املس��ؤول عن خروج ه��ذه الفيديوهات 
ه��و من كان مب��كان تصويرها، مبعنى التس��ريب مت من 
الداخ��ل، وباملجمل أعتق��د أن هناك تي��اراً أو قوى ترّوج 

هل كشف قضايا الفساد في األردن
هو صراع داخل أجنحة الدولة؟

األمم المتحدة:
 الصين تحتجز مليون مسلم بمعسكرات سرية
قال��ت جلن��ة معنّية بحقوق اإلنس��ان ف��ي األمم املتح��دة يوم اجلمع��ة إنها تلق��ت العديد من 
التقارير املوثوقة التي تتحدث عن احتجاز نحو مليون فرد من أقلية الويغور العرقية في الصن، 

في ما يشبه »معسكر احتجاز مهول محاط بالسرية«.
واستش��هدت ج��اي مكدوج��ل، وه��ي عض��و في جلن��ة األمم املتح��دة للقض��اء عل��ى التمييز 
العنص��ري، بتقديرات تقول إن نحو مليونن من الويغور واألقليات املس��لمة أجبروا على الدخول 

في »معسكرات تلقن سياسي« في منطقة شينغيانغ ذاتية احلكم في غرب البالد.
وقالت في بداية يومن من مراجعة روتينية لس��جل الصن تش��مل هون كوجن ومكاو: »نحن 
قلقون بشدة من العديد من التقارير املوثوقة التي تلقيناها عن أن )الصن( حولت منطقة الويغور 
ذاتية احلكم إلى ما يش��به معس��كر تدريب ضخم وأحاطته بالس��رية باعتباره منطقة بال حقوق، 

حتت ستار من مكافحة التطرف الديني واحلفاظ على استقرار املجتمع«.
وتق��ول الص��ن إن منطق��ة ش��ينغيانغ تواجه تهدي��داً خطيراً من »التش��دد اإلس��المي« ومن 
االنفصالي��ن الذين »يتآمرون« لتنفيذ هجمات ولتأجيج التوت��ر بن أقلية الويغور، ذات األغلبية 

املسلمة، التي تعتبر املنطقة موطنها واألغلبية من عرقية هان الصينية.{
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الحج في اإلسالم

هو حج املس��لمن إلى مدينة مكة في موسم 
محدد م��ن كل عام، وله ش��عائر معينة تس��مى 
مناسك احلج، وهو واجب ملرة واحدة في العمر 

لكل بالغ قادر من املسلمن.
وه��و الرك��ن اخلامس م��ن أركان اإلس��الم، 
لقول النبي محمد صلى الله عليه وس��لم: »بني 
اإلسالم على خمس: شهادة أن ال إله إال الله وأن 
محمداً رسول الله، وإقام الصالة، وإيتاء الزكاة، 
وصوم رمضان، وحج البيت من اس��تطاع إليه 
س��بيال«، واحلج فرض عن على كل مسلم بالغ 
ْن ِفي  ق��ادر، مل��ا ذك��ر ف��ي الق��رآن الك��رمي: <َوأَِذّ
��جِّ َيأُْتوَك ِرَج��ااًل َوَعلَ��ى ُكِلّ َضاِمٍر  الَنّ��اِس ِباحْلَ

َيأِْتَن ِمْن ُكِلّ َفٍجّ َعِميٍق>، 
تبدأ مناس��ك احلج في الثامن من ش��هر ذي 
احلجة ب��أن يقوم احلاج باإلح��رام من مواقيت 

احلج احملددة، ثم التوجه إلى مكة ليقوم بطواف 
القدوم، ثم التوجه إلى منى لقضاء يوم التروية، 
ثم التوجه إلى عرفة لقضاء يوم عرفة، بعد ذلك 
يرمي احلاج اجلمرات في جمرة العقبة الكبرى، 
ويعود احلاج إل��ى مكة ليقوم بطواف اإلفاضة، 
ثم يعود إلى منى لقضاء أيام التشريق،  ويعود 
احلاج مرة أخرى إلى مكة ليقوم بطواف الوداع 

ومغادرة األماكن املقدسة.
احلج طقس ديني موجود من قبل اإلسالم،  
ويعتق��د املس��لمون أن��ه ش��عيرة فرضه��ا الل��ه 
على أمم س��ابقة مثل احلنيفية أتباع ملة النبي 
إبراهي��م عليه الس��الم، ذكر ف��ي الق��رآن: <َوإِْذ 
أَْن��ا إِلِْبَراِهي��َم َم��َكاَن اْلَبْي��ِت أَْن اَل ُتْش��ِرْك ِبي  َبَوّ
ِع  َكّ اِئِفَن َواْلَقاِئِم��َن َوالُرّ ْر َبْيِت��َي ِللَطّ َش��ْيًئا َوَطِهّ
��ُجوِد>، وأن الن��اس كان��و يؤدونه��ا أي��ام  الُسّ

النبي إبراهيم وم��ن بعده، لكنهم خالفوا بعض 
مناسك احلج وابتدعوا فيها، وذلك حن ظهرت 
الوثنية وعب��ادة األصنام في اجلزيرة العربية. 
وقد قام النبي باحلج مرة واحدة فقط هي حجة 
ال��وداع في العام 10ه�، وفيه��ا قام النبي بعمل 
مناس��ك احل��ج الصحيحة، وقال: »خ��ذوا عني 
مناس��ككم«،  كما ألق��ى النبي خطبته الش��هيرة 

التي أمت فيها قواعد الدين اإلسالمي.
فرض احلج في الس��نة التاس��عة للهجرة، 
ويج��ب عل��ى املس��لم أن يح��ج مرة واح��دة في 
عم��ره،  فإذا حج املس��لم بعد ذلك م��رة أو مرات 
كان ذل��ك تطوع��اً من��ه، فقد روى أب��و هريرة أن 
النب��ي صل��ى الل��ه عليه وس��لم ق��ال: »ي��ا أيها 
الن��اس، قد ف��رض عليكم احلج فحج��وا«. فقال 

رجل م��ن الصحاب��ة: »أيج��ب احل��ج علينا كل 
عام مرة يا رس��ول الله؟«، فسكت النبي، فأعاد 
الرجل س��ؤاله مرتن، فقال النبي: »لو قلت نعم 
لوجب��ت، وما اس��تطعتم«، ثم ق��ال: »ذروني ما 

تركتكم«.  
شروط احلج خمسة؛ الشرط األول اإلسالم، 
مبعنى أنه ال يجوز لغير املس��لمن أداء مناس��ك 
احل��ج. الش��رط الثان��ي العق��ل، فال ح��ج على 
مجنون حتى يش��فى من مرضه. الشرط الثالث 
البلوغ فال يجب احلج على الصبّي حتى يحتلم. 
الش��رط الرابع هو احلري��ة فال يجب احلج على 
اململ��وك حتى يعتق. أما الش��رط اخلامس  فهو 
االس��تطاعة، مبعن��ى ان احل��ج يج��ب على كل 

شخص مسلم قادر ومستطيع.{

الحج.. اآلداب واألخالق
إن م��ن اآلداب ف��ي احلج، أن يتعلم احلاج كيفية أداء مناس��ك احلج وأحكامه وما يحرم عليه وما 
يح��ل ل��ه، وما يجب وما ُيس��ن وهذا فرض ق��د فرضه الله على مري��د احلج، إذ ال تص��ح العبادة ممن 
يجهلها، وأن يس��تصحب معه دليالً واضحاً في مناسك احلج، جامعاً ألحكامه ومقاصده، مع سؤاله 

ألهل العلم والفتوى في جميع أعمال احلج.
لذا يؤكد األس��تاذ محمد احلجار في كتابه »صوت املنبر« ذلك بقوله: »ومن أخّل بهذا وتس��اهل، 

خفنا عليه أن يرجع بغير حج، إلخالله بشرط من شروط احلج أو ركن من أركانه«.
وم��ن تل��ك اآلداب أن يطلب احلاج له رفيقاً صاحلاً موافقاً راغباً في اخلير كارهاً للش��ر، إن نس��ي 
ذك��ره وإن ذك��ر أعان��ه، وإن كان من أهل العلم والصالح فليتمس��ك ب��ه، فإنه يعينه عل��ى مباّر احلج 
ومكارم اخُللُق، مينعه بعلمه وخلقه من سوء ما يطرأ على راحته في جميع الطرق، ويحتمل كل واحد 

منهما صاحبه.
ومن ذلك أن يستعمل احلاج الرفق وحسن اخللق مع الرفقة واألصحاب، ويتجنب املخاصمة مع 

الناس، واملخاشنة واملزاحمة في الطريق وموارد املاء.
وعلى احلاج أن يصون لس��انه من الشتم والغيبة واأللفاظ القبيحة. قال صلى الله عليه وسلم: 

»َمْن حّج فلم يرفث ولم يفسق، خرج من ذنوبه ليوم ولدته أمه«.
قال علماؤنا رحمهم الله تعالى إّن حلج بيت الله آداباً إذا روعيت وقام احلاج بها، عاد - بإذن الله 
- موفور احلس��نات، مقبول األعمال. منها: إذا اس��تقر عزم احلاج على السفر، البدء بالتوبة النصوح 
ع��ن جميع املعاصي والذنوب، ويخرج من مظالم العباد ب��رد احلقوق ألهلها، مع قضائه لديونه ورّد 
الودائع واألمانات ألهلها، ويستحل كل َمْن بينه وبينه معاملة غير صحيحة، ويكتب وصيته ويشهد 
عليه��ا، ويوكل َمْن يقضي عنه ديونه، إذا لم يتمكن هو من قضائها، ويترك ألهله وَمْن تلزمه نفقته من 

زوجة ووالد وولد شيئاً من املال إلى حن رجوعه.
ومن اآلداب املس��تحبة أن يجته��د احلاج في إرضاء والديه ومن يتوج��ب عليه بّره وطاعته، من 

أستاذ ومعلم ورحم قريب.
ومنه��ا أن تك��ون نفقته حالالً خالصة من الش��بهة، فإن خالف وحج مبا فيه ح��رام ال يكون حجاً 
مب��روراً، ويبع��د كل البع��د أن يكون مقبوالً. لذا، فعلى احلاج أن يس��تكثر من ال��زاد، والنفقة من املال، 

ليواسي من كان محتاجاً من القاطنن في تلك البقاع املباركة، ويأخذ بيد البائسن.
وعلى احلاج أن يترك املماحكة واملشاححة في ما يشتريه، بأن يكون سموحاً في البيع والشراء 
س��موحاً ف��ي األخذ والعط��اء، فإن أهالي تل��ك البقاع ينتظرون موس��م احلج ليغتنم��وا منافع احلج، 
ويفي��دوا احلجيج بتوفير املأكوالت الالزمة وامللبوس��ات املناس��بة واألدوات الضروري��ة مقابل ربح 

معقول مقبول.{

الع��ام، واملالي��ة التابع��ان للتنظيم ال يزاالن س��املن، 
وكذل��ك احل��ال بالنس��بة إلى مكت��ب تنس��يق الهجرة 

واللوجستيات«.
واس��تطرد قائ��الً: »كم��ا أن الكثي��ر م��ن املقاتل��ن 
انصهروا في السكان احمللين بسوريا والعراق، بينما 
اختبأ آخرون في بعض الدول املجاورة، لكن الغالبية 

العظمى منهم شقوا طريقهم إلى أفغانستان«.
ووج��د التقري��ر أن »حتال��ف التنظي��م م��ع حركة 
طالبان وغيرها من اجلماعات اإلرهابية في أفغانستان 
زاد م��ن قوته؛ رغم مص��رع الكثير م��ن مقاتلي داعش، 

وكبار منّظريه وقادته األمنين والعسكرين«.
ودل��ل على صح��ة االس��تنتاجات الت��ي توصلت 
إليها اللجنة، بتمكن ش��بكة )أعم��اق(، املنبر اإلعالمي 
ل�»داعش«، من مواصلة العمل ش��رقي سوريا، مشيراً 
إل��ى أن »الدعاية مؤش��ر عل��ى صحة التنظي��م املالية 

والتنظيمية وعلى توجهه االستراتيجي«.
وف��ي ما يتعلق بالق��درات املالي��ة ل�»داعش« ذكر 
التقري��ر أن التنظي��م ال يزال قادراً عل��ى توجيه األموال 
عبر احلدود، وال سيما باالعتماد على شبكات احلوالة، 
ومؤسس��ات اخلدمات املالية )سواء بالتواطؤ أو دون 

قصد(.
وأضاف: »وكذلك باالعتم��اد على حاملي النقدية 
ومتري��ر األم��وال عب��ر بل��دان وس��يطة قبل نقله��ا إلى 

املقصد«.

مبؤمت��ر سوتش��ي األخير ع��ن »تطمين��ات« بعدم 
ش��ن عملية عس��كرية في إدلب بالوق��ت احلاضر، 
قال الرئي��س التركي رجب طيب أردوغان إن بالده 
تكثف جهودها العس��كرية والدبلوماسية لتجنيب 

إدلب مآسي حصلت في مناطق أخرى من سوريا.
وأش��ار أردوغان إلى أن نحو 250 ألف سوري 
ع��ادوا من تركيا إلى املناط��ق التي مت حتقيق األمن 
فيه��ا. وق��ال في كلم��ة ألقاه��ا مبقر ح��زب العدالة 
والتنمي��ة مبدين��ة طراب��زون )ش��مالي تركي��ا( إن 
ب��الده أمت��ت االس��تعداد إلقامة املزيد م��ن املناطق 

اآلمنة في سوريا مبا يسمح بعودة الالجئن.

حّذر تقرير أممي، يوم 
االثن��ن، م��ن أن »تنظي��م 
داع��ش اإلرهاب��ي، ال��ذي 
ُهزم عس��كرياً في العراق 
ومعظ��م مناطق س��وريا، 
اس��تجمع  املاضي،  العام 
ق��واه ويعمل حالي��اً على 
التح��ول م��ن ش��به دولة 

عسكرية لشبكة سرية«.
بحس��ب  ذل��ك  ج��اء 
تقري��ر ص��ادر ع��ن جلنة 

مجل��س األم��ن الدول��ي املعني��ة ب�»داع��ش«، وتنظيم 
وجماع��ات،  أف��راد  م��ن  بهم��ا  يرتب��ط  وم��ا  القاع��دة 

ومؤسسات وكيانات.
وق��در التقري��ر أن مجم��وع األعض��اء املنتمن إلى 
»داع��ش« حالي��اً في العراق وس��وريا ي��راوح بن 20 
إل��ى 30 أل��ف ف��رد، »موزع��ن بالتس��اوي تقريباً بن 

البلدين«.
وأوض��ح التقرير أن��ه »ما زال في صف��وف هؤالء 
مك��ّون ه��ام يتأل��ف م��ن العدي��د م��ن آالف املقاتل��ن 

اإلرهابين األجانب النشطن«.
وأك��د أن التنظيم اإلرهابي »ب��دأ يتحول من هيكل 
ش��بيه بالدولة إلى ش��بكة س��رية، وجنح في حتقيق 
تقدم أكبر بالعراق، فيما متنحه األراضي املتفرقة التي 
يس��يطر عليها بس��وريا مزي��داً من اخلي��ارات والعمق 

االستراتيجي على احلدود«.
وذك��ر التقري��ر أنه »عل��ى الرغم من الض��رر الذي 
حلق بالهياكل البيروقراطية ملا يسمى )اخلالفة(، فإن 

االنضباط اجلماعي للتنظيم لم مُيّس«.
وتاب��ع في ذات الس��ياق قائاًل: »وعل��ى الرغم من 
التقاري��ر التي تفيد ب��أن أبو بكر البغ��دادي قد أُصيب، 
فإنه ال يزال ماس��كاً بزمام الس��لطة، ولكنه حتتم عليه 
تفويضها أكثر من ذي قبل إلى الش��بكة األوسع خارج 

منطقة النزاع«.
األم��ن  »مكتب��ي  أن  إل��ى  كذل��ك  التقري��ر  وأش��ار 

نقلت وكال��ة رويترز عن اخلارجية الروس��ية 
قوله��ا ي��وم االثن��ن إن وزي��ر اخلارجية س��يرغي 
الفروف س��يزور أنق��رة يوم��ي الثالث��اء واألربعاء 
ليبح��ث مع نظي��ره التركي مول��ود جاويش أوغلو 

القمة الرباعية احملتملة.
ويأت��ي اإلعالن عن القمة الرباعية بينما تكثف 
الدبلوماس��ية الروس��ية حتركاتها بش��أن سوريا، 
خاصة في ما يتعلق بإعمارها وإعادة أعداد كبيرة 

من الالجئن إليها.
وكان منتج��ع سوتش��ي الروس��ي اس��تضاف 
مؤخ��راً اجلولة العاش��رة م��ن مفاوضات أس��تانا، 
الت��ي ش��ارك فيها النظ��ام واملعارضة الس��وريان، 
وتناول��ت قضاي��ا، منه��ا تش��كيل جلن��ة لصياغة 
دس��تور جدي��د لس��وريا، باإلضافة إل��ى الالجئن 
والوض��ع مبنطقة خف��ض التصعي��د الرابعة التي 
تش��مل محافظة إدلب وأجزاء م��ن محافظات حلب 

وحماة والالذقية.
وف��ي األي��ام القليل��ة املاضي��ة، قصف��ت قوات 
النظام السوري مواقع في منطقة خفض التصعيد 
الرابع��ة، وألق��ت منش��ورات ف��وق محافظ��ة إدلب 
تدعو فيه��ا املعارضة املس��لحة لالنضم��ام إلى ما 

يعرف باملصاحلات وإال واجهت عملية عسكرية.
وبينما حتدثت مصادر من املعارضة السورية 

 تقرير أممي يحّذر: »داعش« اإلرهابي يتحّول
من شبه دولة عسكرية لشبكة سرية

موسكو تعلن قّمة رباعية قريبة حول سوريا
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األمن، ولكنهم سجلوا اس��تغرابهم لتجاوز املدينة في 
كل مراح��ل األعداد للمبادرة وخاصة أن كل الفعاليات 
الصيداوي��ة تعتبر أن مخيم عن احللوة جزء ال يتجزأ 

من مدينة صيدا.
ورداً على سؤال حول القضايا األمنية قال النائب 
س��عد: نحن واالخ��وة ف��ي اجلماعة اإلس��المية نبذل 
جهودن��ا كل م��ن موقع��ه في ه��ذا املج��ال، ومن خالل 
عالقاتنا م��ع مختلف الق��وى والفصائل الفلس��طينية 
نبح��ث في كيفية حتص��ن أوض��اع املخيم وحتصن 
امن الش��عب الفلس��طيني وأم��ن مدينة صي��دا واألمن 

الوطني اللبناني عموماً. 
وأجاب الدكتور بسام حمود على سؤال قائالً:

نعتب��ر ه��ذا اللق��اء اس��تكماالً للق��اءات متع��ددة 
حتص��ل بن قيادة اجلماعة وقيادة التنظيم الش��عبي 
الناص��ري حت��ت عن��وان املوق��ف الصي��داوي املوحد 
املتعل��ق بتأمن امن واس��تقرار صي��دا، وكل ما يحقق 
مصلح��ة صي��دا وابنائه��ا م��ع كل القوى السياس��ية 
األخرى، مبا فيها العالقة مع األخوة الفلسطينين في 

مخيم عن احللوة.

الصيداوي��ة اجلزيني��ة، م��روراً بق��رى ش��رق صي��دا 
وس��بل حتصينها وتفعيلها لك��ي ال تكون مجرد عالقة 
تفرضها استحقاقات انتخابية أو مصلحية، بل يجب 
ان تك��ون عالقة تكامل حتت مظل��ة املواطنة واالنتماء 

لهذا الوطن.
كما جرى التطرق للقضايا التي اثيرت مؤخراً في 
منطقت��ي مراح احلباس وكفرفال��وس، وجرى التأكيد 
على ض��رورة اخراجها م��ن اَية س��ياقات مناطقية أو 
مذهبي��ة ووضعه��ا في إطاره��ا الصحي��ح والطبيعي 

حتت سقف القانون وحكم القضاء.{

وترفيهي��ة  إنش��ادية  فق��رات  ع��دة  تخللت��ه  كم��ا 
ورياضية، كرياضة املس��ير التي واكبه��ا جهاز الطوارئ 
واإلغاثة ف��ي البقاع، ثم ممارس��ة رياضة الس��باحة في 

مسابح الوسام.

والتنظي��م  اإلس��المية  اجلماع��ة  قيادت��ا  عق��دت 
الشعبي الناصري اجتماعاً مشتركاً في مركز اجلماعة 
ف��ي صيدا، حض��ر عن التنظي��م األمن الع��ام الدكتور 
أس��امة س��عد، وأعضاء القيادة: مصطفى حسن سعد 
وناصي��ف عيس��ى وط��الل أرق��دان، وع��ن اجلماع��ة 
واملس��ؤول  اجلردل��ي،  أحم��د  التنظيم��ي  املس��ؤول 
السياس��ي الدكت��ور بس��ام حم��ود، ونائب املس��ؤول 
السياس��ي حس��ن الش��ماس، واملس��ؤول االجتماعي 

حسن أبو زيد.
ت��داول املجتمعون باألوضاع السياس��ية العامة 
اقليمي��اً ووطنياً، وجرى احلديث بالش��أن الصيداوي 
وس��بل تعزيز ش��بكة األمان الصيداوية والتأكيد على 
حصري��ة الق��وى األمنية الرس��مية في ف��رض النظام 
واالس��تقرار ورفض كل التج��اوزات أو التحريض من 

أي طرف كان.
وتوق��ف املجتمع��ون أم��ام م��ا يقال ع��ن املبادرة 
الفلس��طينية في مخيم عن احللوة، فأك��دوا تأييدهم 
لكل ما يساهم في خدمة القضية الفلسطينية والشعب 
الفلس��طيني في الش��تات وخاصة لناحية اس��تتباب 

اس��تقبل نائب رئيس املكتب السياس��ي للجماعة 
االس��المية ف��ي لبن��ان الدكت��ور بس��ام حم��ود مبركز 
اجلماعة في صيدا نائبي جزين: احملامي زياد أس��ود 
والدكتور س��ليم خوري، ورئيس احتاد بلديات جزين 
األس��تاذ خليل حرفوش، ومس��ؤول العالقات العامة 
في التيار الوطن��ي احلر في منطقة جزين جورج منر، 
بحضور مس��ؤول العم��ل االجتماعي حس��ن ابو زيد، 

وعضو اللجنة السياسية محمد الزعتري.
األوض��اع  اللق��اء  خ��الل  املجتمع��ون  ناق��ش 
األوض��اع  البح��ث  وتن��اول  العام��ة،  السياس��ية 

النج��اة  جمعي��ة  أقام��ت 
اإلجتماعي��ة  مخيمه��ا الترب��وي 
املرك��زي بع��دد يزي��د على 150 
مش��اِركة م��ن مختل��ف املناطق 
آب،  3و4و5  أي��ام  اللبناني��ة، 
ف��ي مدرس��ة الرواف��د -  البق��اع 

الغربي.
افتتح املخيم بكلمة لرئيسة 
خت��ام  الصيدالني��ة  اجلمعي��ة 

احلاج شحادة.
تخل��ل املخي��م عدة ورش��ات عم��ل، ش��ملت محاور 
ثالث��ة يرتك��ز عليه��ا موضوع الش��هادة على الن��اس، أال 
وه��ي محور الذات ثم اجلماعة ثم املجتمع، للوصول إلى 

النهضة احلقيقية والريادة نحو األفضل.

التنظيم الشعبي الناصري
يزور الجماعة اإلسالمية في صيدا

رجال صدقوا..

يحيى الحاج عيد.. إلى الرفيق األعلى
ِهْم َوِزْدن�ُهْم ُهدى(،  ُهْم ِفْتَيٌة َءاَمُنوا بَرِبّ )إَِنّ
اي��ة كرمي��ة ارّدده��ا اليوم م��ع نبأ وف��اة االخ 
الفاضل احلاج يحيى احل��اج عيد. لقد ارتبط 
بها طوال س��نن، من مطلع تاس��يس احلركة 
االس��المية ف��ي لبن��ان خ��الل فت��رة ارتباطها 
بجماعة عباد الرحمن، حيث كان يتولى مهمة 
االعداد والتدريب، مع االنضباط الصارم الذي 
كّرس له نفس��ه، وهو القوي بجسده وامللتزم 
بخلقه، فانش��أ جيالً من الفتي��ان الذين تربوا 
على الدعوة الى الل��ه، وكانوا مناذج صاحلة 
للناس، فاستحقوا ان يكونوا بحق فتية آمنوا 

بربهم وزدناهم هدى. 
عمل ف��ي ليبيا ردحاً من الزم��ن، كما عمل 

في لبنان، وأش��رف على بناء العديد من فروع مدارس االميان بطرابلس ومسجد ومسرح 
االميان ومسجد قّبة بشمرا.

كان صارماً في تدريباته الرياضية، فهو مدّرب املخيمات داخل اجلماعة االسالمية منذ 
عام 1958 وحتى تاريخ آخر مخيم كان قبل األحداث اللبنانية س��نة 1975م . كان يؤمن 
بأن على املس��لم ان يعّد نفسه رياضياً اعداداً جيداً، ويستمر في هذا االعداد صيفاً وشتاًء،  
لذا كان ميارس رياضة العوم في البحر على مدار الس��نة بالرغم من قساوة الطقس خالل 
الشتاء، وبقي على ذلك حتى اقعده املرض منذ عّدة سنوات.. وقد وافته املنّية يوم االثنن 

2/ذي احلجة / 1439 ه � عن عمر ناهز التسعن عاماً. 
رحم الله احلاج يحيى وأس��كنه فسيح جنانه، واثابه على ما قّدم و ابلى... وإنا لله و 

إنا اليه راجعون.
عبد الله بابتي

األردن يخسر محمد الزيود:
صاحب نظرية الشراكة الرسمية الحزبية

ول�»جلن��ة  الك��رمي«  الق��رآن  لتحفي��ظ  الدائ��م 
زكاة وصدق��ات بل��دة الهاش��مية«، وأم��ن س��ر 
ل�»جمعي��ة املركز اإلس��المي/الزرقاء« لدورات 
العم��ل  »جبه��ة  ح��زب  ف��رع  ورئي��س  ع��دة، 
اإلس��المي« في الزرقاء، وعضو مجلس شورى 
»جبهة العمل اإلس��المي« لدورات عدة، وعضو 
مجل��س ش��ورى جماع��ة »اإلخوان املس��لمن« 
س��ابقاً، ونائب ش��عبة »اإلخوان املسلمن« في 
الزرقاء ل��دورات عدة، وعض��و املكتب التنفيذي 
ل�»جبهة العمل اإلسالمي«، ونائب األمن العام 
للحزب بن عامي 2011 و2014، واألمن العام 

للحزب منذ عام 2014. 
وكان الزيود قد تس��لم منصب األمن العام 
للح��زب في عام 2014 بالتزكي��ة، ومّت التجديد 
ل��ه في ع��ام 2018 بعد ف��وزه باالنتخاب، وهو 
من مواليد محافظة الزرقاء عام 1956، وحصل 
على دبل��وم املعهد الفني الهندس��ي من جامعة 
البولتكني��ك ع��ام 1977، ث��م عم��ل مدّرس��اً في 
وزارة التربي��ة والتعلي��م، وبعده��ا موظف��اً في 

الشركة العربية لصناعة اإلسمنت األبيض.{

توف��ي ي��وم اجلمعة األم��ن الع��ام حلزب 
»جبه��ة العمل اإلس��المي« األردني، محمد عواد 
الزي��ود، ع��ن 68 عام��اً، إث��ر إصابت��ه مب��رض 
عض��ال. ولطامل��ا مّثل الراح��ل »تي��ار الصقور« 
املتشدد في »جبهة العمل االسالمي«، وهو أكبر 
حزٍب أردني معارض، وأكثر األحزاب في األردن 
قوة وتأثي��راً، وهو التنظيم السياس��ي جلماعة 

اإلخوان املسلمن في األردن.
ولطامل��ا ش��ّدد الزي��ود على الت��زام احلزب 
بهويته كحزب إس��المي، أردني االنتماء، عربي 
اخلصال، وس��عيه لبناء وطن كرمي على أسس 
املواطنة واملس��اواة وتكافؤ الف��رص، من خالل 
»العدالة والش��ورى والدميقراطية واملؤسسية 

وسيادة القانون«.
بتعدي��ل  املطالب��ن  م��ن  الزي��ود  وكان 
التشريعات والقوانن الناظمة للحياة السياسة 
واالقتصادية واالجتماعية، وعلى رأسها قانون 
االنتخ��اب، لفرز مجلس ن��واب يعّبر عن اإلرادة 

الشعبية.
وع��رف ع��ن الزي��ود س��عيه، بع��د إع��ادة 
انتخاب��ه أميناً عام��اً للحزب في نهاية نيس��ان 
املاض��ي، لش��راكة ب��ن حزب��ه وب��ن التيارات 
السياس��ية، كم��ا س��عى لبن��اء حتالف��ات م��ع 
األح��زاب األردنية. لكن الراحل لم يقطع العالقة 
م��ع احلكوم��ة، ب��ل أبق��ى عل��ى ب��اب التواصل 
مفتوح��اً معها. وعّب��ر إثر إع��ادة انتخابه للمرة 
الثاني��ة ع��ن إميان��ه ب�»الش��راكة م��ع اجلانب 

الرسمي والتيارات السياسية«. 
ل��م يقط��ع الزي��ود العالق��ة بالكام��ل م��ع 
احلكومة األردنية، ب��ل أبقى على باب التواصل 
مفتوحاً معها، وش��ارك الزيود في عضوية عدد 
م��ن مؤسس��ات املجتم��ع املدني، م��ن جمعيات 
ونقاب��ات وأح��زاب، إذ كان مؤسس��اً ل�»املرك��ز 

.. وحمود يستقبل النائبين أسود وخوري

المخيم التربوي المركزي لجمعية النجاة في الرفيد

دعوة النعقاد الجمعية العمومية العادية 
للصندوق التعاضدي/األمان االجتماعي

يدع��و مجل��س ادارة الصن��دوق، اجلمعي��ة العمومي��ة العادي��ة، لالنعقاد عند 
الس��اعة الواحدة ليوم الس��بت 2018/9/22 مبقر الصندوق – الرملة البيضاء – 

بناية فواز )الطابق السادس( ملناقشة جدول االعمال التالي:
1- تقريري جلنة املراقبة وخبير احملاسبة املجاز بتاريخ 14 و2018/1/16 

2- قطع احلساب وامليزانية العمومية بتاريخ 2017/12/31
3- مشروع موازنة العام 2018

4- ابراء ذمة مجلس االدارة احلالي للفترة السابقة 
واذا لم يكتمل النصاب القانوني في اجللس��ة األولى، تدعى اجلمعية العمومية 
العادي��ة لالنعق��اد عند الس��اعة الثاني��ة بنفس امل��كان والزمان، ويك��ون النصاب 

القانوني متوافراً مبن حضر أو متثل من االعضاء.
 الرئيسة: ليلى البساط



األمـان - العــدد 1325 - 17 آب 2018م16 واحة احملررين

تصدرها
شركة »بـالغ«

لإلعالم والصحافة والنشر

رئيس التحرير
إبراهيم املصري

املدير املسؤول
أمين إبراهيم

اإلدارة
بسام غنوم

اإلدارة: بيروت - املصيطبة - شارع العمارة ص.ب 11/5266
هاتف: 658605 )01( فاكس 961.1.650308+

Web page :www.al-aman.com :صفحة اإلنترنت
E.mail: info@al-aman.com :البريد اإللكتروني

Creative Advertising :صف األحرف والفرز
هاتف: 01/815678

التوزيع: الناشرون لتوزيع الصحف واملطبوعات
هاتف: 01/277007

بالتزام����ن م����ع ذك����رى العدوان اإلس����رائيلي على لبنان ف����ي متوز 2006، نش����رت صحيفة 
األخب����ار املقرب����ة من حزب الله محاضر رس����مية جللس����ات مجلس ال����وزراء التي انعقدت في 

ظل العدوان. 
املعروف أن مداوالت مجلس الوزراء س����ّرية، لكن الصحيفة نش����رت تفاصيلها واقتطعت 
منها ما يناس����ب جمهورها، ولم جتد أجهزة اس����تقصاء الدولة التي تالحق الناش����طني على 
وس����ائل التواص����ل االجتماعي أي داع لس����ؤال الصحيفة عن مص����ادر احملاضر، أو على األقل 
الطل����ب منه����ا وقف نش����رها. ترافق نش����ر احملاضر مع مواكب����ة مؤيدة على وس����ائل التواصل 
االجتماع����ي، خاص����ة أن الصحيف����ة حرص����ت على إب����راز ما تعتب����ره تواطؤ ق����وى 14 آذار مع 
العدوان لنزع س����الح حزب الله، فاس����تعاد جمهور حزب الله لغة الش����تائم والتخوين والنيل 
من كرامة املخالفني لهم. حرصت الصحيفة أيضًا على تلميع صورة من اعتبرت أنهم كانوا 
مساندين حلزب الله في معركته، أبرز من اهتمت الصحيفة بتلميعهم هو رئيس اجلمهورية 
األسبق إميل حلود، فمسحت عنه الغبار وأعادته إلى الواجهة بعدما كان اللبنانيون قد نسوه 
ونس����وا معه مرحلة س����وداء عنوانها القمع األمني، حتّولت خالله األجهزة األمنية اللبنانية 
إل����ى أداء بط����ش للوصاية الس����ورية. م����ا فات صحيفة األخب����ار ومعها جمهور ح����زب الله أن 
مس����اعي اس����تعادة إميل حلود من األرش����يف، وتصويره عل����ى أنه البطل صان����ع االنتصارات، 
واس����تذكار احملطات واللق����اءات واملواقف التي أي����د خاللها حزب الله »عالعمياني«، رّس����خت 
صورة معاكس����ة لدى جمهور آخر ال يش����اطر حزب الله رؤيته، وهي أن حلود لم يكن رئيس����ًا 

للبنانيني، بل كان رئيسًا لقسم منهم فقط، وناصب العداء القسم اآلخر. 
إلى جانب محاضر مجلس الوزراء، استرجع إميل حلود في مقابلة أجريت معه فصواًل 
من عدوان متوز. فيقول إن قائد اجليش آنذاك العماد ميشال سليمان حضر جلسة ملجلس 
ال����وزراء لتق����دمي رؤية املؤسس����ة العس����كرية في الس����يطرة عل����ى منطقة اجلن����وب، وهو األمر 
الطبيع����ي واملنطق����ي ف����ي كل دول العالم. لكن رئي����س اجلمهورية »القبض����اي« لم يعجبه ما 
قدمه سليمان طاملا أنه اليناسب حزب الله، فطرده من القاعة وقال له: »سليمان طالع بّرا«. 
أعجب����ت العبارة القائمني عل����ى صحيفة األخبار فوضعتها عنوان����ًا للمقابلة، كأنها حتتفي 
بط����رد رئي����س اجلمهوري����ة لقائد جيش����ه في الوقت ال����ذي يفترض أن يك����ون بأمّس احلاجة 
إليه، علمًا أن حزب الله عاد وانتخب ميش����ال س����ليمان رئيس����ًا للجمهورية خلفًا للحود، ولو 
أن سليمان سار على نهج حلود لتم التمديد له في رئاسة اجلمهورية، ولكان اليوم الرئيس 

القبضاي.
ف����ي م����كان آخ����ر م����ن املقابلة، يق����ول حلود إنه أم����ر قيادة اجلي����ش في الي����رزة بالتصدي 
للطائرات اإلس����رائيلية. طبعًا هذا تصرف صبياني لم يحصل، ولو حصل لكانت الطائرات 
اإلس����رائيلية دم����رت وزارة الدف����اع وأكمل����ت على القص����ر اجلمهوري، ول����كان ضريح فخامته 

محّجة للكثيرين يضعون عليه إكلياًل من الورد كل عام. 
في إحدى جلس����ات مجلس الوزراء حصل س����جال بني حلود ووزراء قوى 14 آذار، واش����تد 
هذا السجال بينه وبني الوزير أحمد فتفت، فقال له حلود: »فتفت سكوت أحسن ما فتفتك«، 

فتحّول فخامته بلحظات من رئيس للجمهورية إلى أزعر قاطع طرق شلمصتي.
يحرص إميل حلود في كل مواقفه على إبراز اس����تقالليته ووطنيته ورجولته وعنفوانه 
وعضالت ساعديه، في حني كشف الكاتب )نقوال ناصيف( في كتابه »جيوش لبنان انقسامات 
ووالءات« الص����ادر الع����ام املاض����ي بالتفاصيل كيف اخت����اره الرئيس الس����وري الراحل حافظ 
األس����د قائ����دًا للجي����ش اللبناني بن����اء على توصية م����ن الراحل غازي كنعان رغم����ًا عن رغبة 

الرئيس اللبناني الراحل الياس الهراوي.
ل����و كن����ت مكان صحيف����ة األخبار وحزب الله ملا اس����ترجعت إميل حلود م����ن الذاكرة، وملا 
ذّكرت اللبنانيني به، فأحيانًا يكون غرق البعض في بحر النس����يان أش����رف لهم وأكرم من أن 

يتم استذكارهم.

بقلم: أواب إبراهيم

استرجاع إميل لحود من األرشيف

كلمة طيبة

الث��ورة التكنولوجي��ة وااللكتروني��ة 
الت��ي ب��دأت م��ع نهاي��ة القرن العش��رين 
وتأخ��ذ  ومتواصل��ة  مس��تمرة  املاض��ي، 
بطريقها الكثير م��ن األمور التي ظلّت على 
مدى عقود، بل قرون، لها تأثيرها ودورها 
وفعاليته��ا وحضورها، ومن ه��ذه األمور 
الطباعة الورقية عل��ى تنّوعها واختالفها 

وتعددها.
لقد ش��هد العالم الرقمي ثورة حقيقية 
في عالم االعالم االلكتروني، خاصة في ما 
ُيعرف اليوم بوسائل التواصل االجتماعي، 
حت��ى حت��ّول كل مواط��ن ال��ى صحاف��ي 
ورجل إع��الم، تنقل »كاميرت��ه« ما يحيط 
به وبش��كل مباش��ر الى كل أنحاء العالم، 
والص��وت،  بالص��ورة  األح��داث  وتوّث��ق 
حت��ى ان ه��ذا اإلع��الم اجلديد فع��ل فعله 
في ما يوصف بأح��داث »الربيع العربي« 
حي��ث أدى دوراً مهم��اً في نق��ل الفعاليات 
الشعبية في ظل أنظمة استبدادية قمعية، 

ما أسقط حاجز اخلوف عند الشعوب.
لكن هذه الث��ورة في هذا املجال كانت 
عل��ى حس��اب وس��ائل إعالم أخ��رى ظلّت 
متربع��ة عل��ى ع��رش ه��ذا »العال��م« الى 
وقت قري��ب، كاإلع��الم املرئي، وم��ن قبله 
املس��موع واملقروء، ما حدا هذه الوس��ائل 
الى التراجع حلس��اب االعالم االلكتروني 

اجلديد.
أول  أو  املصاب��ن  أول  كان  لق��د 
اجلدي��د،  االلكترون��ي  االع��الم  ضحاي��ا 
الطباعة بش��كل عام والصحاف��ة الورقية 
بش��كل خ��اص، فنج��د أن صحف��اً عريقة 
ال��دول  خاص��ة  العال��م،  مس��توى  عل��ى 
الت��ي ش��هدت ث��ورات حقيقي��ة ف��ي عالم 
التكنولوجي��ا وااللكتروني��ات، تراجع��ت 
مبيعاته��ا الورقي��ة، م��ا جعله��ا تفكر في 
االستغناء عن النسخ الورقية، واالعتماد 
بشكل أساسي وواسع وكبير على النسخ 
النس��خ  له��ذه  أن  خاص��ة  االلكتروني��ة، 
مي��زات وخصائ��ص ال تتوافر في النس��خ 

اإلعالم اإللكتروني
والصحافة الورّقّية

الورقي��ة، وال س��يما الس��رعة والتوس��ع، 
ومعل��وم أن ق��ارئ الي��وم يعتم��د بش��كل 
أساس��ي على س��رعة املعلوم��ة أكثر مما 
يعتم��د على دقته��ا، وبالتالي ب��دأت هذه 
الصح��ف، الورقي��ة رحل��ة التح��ّول ال��ى 
العالم االلكتروني بش��كل كامل، أو ش��به 

كامل.
بات��ت  لبن��ان،  ف��ي  ونح��ن  الي��وم 
الوس��ائل االلكترونية الرقمية من هواتف 
وحواس��يب محمولة وغيره��ا وما يتصل 
بها متوافرة ومنتش��رة على نطاق واس��ع 
أث��ره  لذل��ك  كان  فق��د  وبس��يط،  وس��هل 
عل��ى الصحاف��ة الورقي��ة أيضاً، م��ا حدا 
بعض الصحف الى التركيز على النس��خ 
االلكتروني��ة دون اهمال أو إغفال النس��خ 
الورقي��ة بالكام��ل، بينم��ا عم��دت بعض 
النس��خ  ع��ن  االس��تغناء  ال��ى  الصح��ف 

الورقية واالكتفاء بالنسخ االلكترونية.
األم��ان«  »مجل��ة  تنض��م  الي��وم 
األسبوعية السياس��ية، التي ظلّت لعقود 
تعّب��ر عن توجه��ات التيار االس��المي في 
لبن��ان، ال��ى قائم��ة املج��الت االلكترونية 

العتبارات عديدة ليس محل ذكرها هنا.
 8/13 األس��بوع  ه��ذا  م��ن  اعتب��اراً 
مجل��ة  س��تصدر   2018  /8/17 حت��ى 
األمان نس��ختها الورقية األخي��رة، وتبدأ 
مرحل��ة جديدة من العم��ل الصحافي عبر 
االع��الم االلكترون��ي ومن خ��الل موقعها 
www.al-( عل��ى الش��بكة العنكبوتي��ة
قّيماً  ومنبراً  موقع��اً  لتظل   aman.com
للتي��ار االس��المي ف��ي لبنان ف��ي االعالم 

الرقمي.
ه��ي دعوة الى كل األصدقاء واحملبن 
واملتابع��ن ال��ى متابع��ة مجل��ة األم��ان 
اعتب��اراً من األس��بوع املقبل عب��ر موقعها 
الرس��مي، ال��ذي س��يأخذ مكانت��ه بحلته 
اجلدي��دة وفق رؤية متدّرج��ة في مواكبة 

األحداث والتطورات.
أبو محمد
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