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ألمـــــــة واحـــــــدة

AT H A B AT 445
سورية ترّد بالمثل.. أسرى »إسرائيليون« على طريق إدلب

إيران.. ماذا بعد المظاهرات؟ 
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إيران تهزم
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الجمهورية اإلسالمية
بين األمس واليوم

يف اأواخ���ر �سبعيني���ات الق���رن الع�رشين ُول���دت اجلمهورية 

الإ�سالمي���ة الإيراني���ة على اأث���ر �سقوط مملك���ة �ساهن�ساه حممد 

ر�سابهلوي، نتيجة ثورة قاده���ا الإمام اخلميني )ُقدِّ�س �رشه( من 

�سواحي باري�س وهروب ال�ساه اإىل م�رش.

وما اأن ُول���دت اجلمهورية حتى اأعل���ن قًائدها قطع العالقات 

الدبلوما�سي���ة مع الكي���ان ال�سهيوين، واإقف���ال �سفارته واإعالنها 

�سفارة لفل�سطني، متبنيًا ق�سية فل�سطني، وداعمًا ملنظمة التحرير 

الفل�سطيني���ة بجمي���ع ف�سائلها، وم���ن ثم حركَت���ي »حما�س« 

و»اجلهاد الإ�سالمي«.

مل يُرق ذلك لالإدارة الأمريكي����ة واأتباعها يف الإقليم، فدفعوا 

بالنظام البعثي العراقي ل�سّن احلرب على اجلمهورية الإ�سالمية، 

مقدمني كل الدعم الع�سكري والإعالمي وال�سيا�سي لنظام �سدام 

ح�س����ني، ا�ستمرّت ثماين �سن����وات، ورغم هذه احل����رب الفا�سلة 

واملكلف����ة، ا�ستم����ر دعم املقاوم����ة الفل�سطيني����ة يف فل�سطني، 

واملقاوم����ة الإ�سالمي����ة يف لبنان، التي ح����رّرت معظم الأرا�سي 

اللبنانية املحتلة، ومن ثم مّت حترير قطاع غزة من قَبل الف�سائل 

املعار�سة لتفاقية اأو�سلو، واملدعومة من اجلمهورية الإ�سالمية.

تتال����ت الأحداث اإىل اأن كان »الربيع العربي«، الذي اأعاد الأمة 

العربي����ة اإىل زمن القبائل والع�سائ����ر، ومل ي�سمد �سوى اجلمهورية 

العربي����ة ال�سورية، بدعم اإي����راين �سيا�سي وع�سك����ري واقت�سادي، 

وم�ساركة من املقاومة الإ�سالمية، اإذ مل يبَق نظام �سيا�سي اإقليمي 

ودويل اإل و�س����ارك ب�سكل مبا�رش اأو غري مبا�رش با�ستجالب اٍلرهاب 

من �ستى اأ�سقاع العامل لإ�سقاط النظام ال�سوري، با�ستثناء رو�سيا 

الحتادية بزعامة الرئي�س بوتني، وها هي ب�سائر الن�رش باعرتاف 

الع����دو قبل ال�سديق تلوح بالق�ساء عل����ى اٍلرهاب من قَبل حمور 

املقاوم����ة، التي كانت اجلمهوري����ة الإ�سالمية ال�رشي����ك الرئي�سي 

واملوؤ�س�����س يف حتقيق ه����ذا النت�سار واإحل����اق الهزمية بالإرهاب 

واأهله يف كل من العراق و�سورية..

كل املح����اولت منذ قيام اجلمهوري����ة الإ�سالمية مل تتمّكن من 

اإ�سقاطها وتروي�سه����ا لاللتحاق بالركب الأمريك����ي - ال�سهيوين، 

ل�سيم����ا احل�سار القت�س����ادي ودعم »جماهدي خل����ق«، وافتعال 

اأزم����ة الربنامج النووي لالأغرا�س ال�سلمية، واتهامها بتهديد ال�سلم 

والأم����ن الدوليَّني كل ذلك باء بالف�سل، ومل يب����َق اأمام اأعداء اإيران 

�س����وى اللعب بالداخل الإي����راين، وا�ستغالل لقم����ة عي�س املواطن 

والتن����وُّع القوم����ي والعرق����ي والطائفي واملذهب����ي، حيث اأخذت 

و�سائ����ل الإعالم املعادية تبّث �سمومه����ا، وتزاحم اأ�سحاب الأقالم 

ال�سوداء والرخي�سة يف التحري�س وبث الفتنة بني ال�سعب الإيراين 

واحلكومة، وبني املواطنني اأنف�سهم. 

اأمام ه���ذا امل�سهد، اأظهرت القيادة الإيراني���ة احلكيمة بقيادة 

الويل الفقيه الإمام ال�سيد علي خامنيئي )دام ظله(، والقوى الأمنية 

واحلكوم���ة وجميع املوؤ�س�سات والأحزاب الوطنية، وخمتلف فئات 

ال�سعب الإي���راين، اأنها الأكرث حكمة ووعيًا وق���راءة، حيث جتلّت 

الوحدة الوطني���ة، وهداأ ال�سارع الإيراين وع���اد اإىل �سابق عهده، 

متم�سكًا بوحدته ووطنيته، ومبدداً الرهان على انق�سامه ومتزقه، 

وم�ستمراً بتبّني���ه للق�سايا امُلحقة، ويف مقدمتها القد�س عا�سمة 

لفل�سطني.. كل فل�سطني. 

اجلمهورية الإ�سالمية ُوجدت لتبقى.. ولو كره الكارهون.

نزيه من�صور
نائب �صابق

االفتتاحية

الـنـاشر: شركة القلم لإلعالم واإلعالن ش.م.م
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من����ذ نحو ع�����رش �سن����وات، ارتفعت 

اأ�سع����ار البن����دورة يف بريطانيا، فتنادى 

ال�سع����ب ملقاطعتها ثالثة اأي����ام، وفعاًل 

انه����ارت اأ�سعارها، ونال ذل����ك الإ�رشاب 

عن البن����دورة �ُسهرًة، لأنه ج����اء اأمثولة 

للقرارات ال�سعبية التي تك�رش بت�سامنها 

كل ما قد مي�ّس احلياة املعي�سية. 

ومنذ نحو �سهر، ارتفعت اأ�سعار الوقود 

يف ال�سويد، فاأوقف ال�سويديون �سياراتهم 

و�س����ط الطرقات واأقفلوها وغ����ادروا اإىل 

منازله����م، وخالل ثالث �ساع����ات اأعلنت 

احلكومة الرتاجع عن زيادة الأ�سعار.

لي�����س اأ�سه����ل عل����ى اللبنانيني من 

النزول اإىل ال�سوارع والطرقات، لكنهم ما 

نزلوا يومًا كجماهري ت�رشخ الوجع، وما 

ت�سامنوا يومًا من اأجل لقمة العي�س، لأن 

روح املواطنة مفق����ودة، وهم اأقوياء يف 

زواري����ب اأحزابهم ويف ال�سارع ال�سيا�سي 

والنتخاب����ي، واأ�سع����ف ال�سعف����اء يف 

ال�ساحة ال�سعبي����ة، للمطالبة ببديهيات 

الأم����ور التي توؤّمن الكرامة العي�س �سمن 

احلد الأدنى.

لن ندخل يف تداعيات �سل�سلة الرتب 

والرواتب التي مّت اإقرارها للقطاع العام، 

ول يف ال�رشائب التي ُفر�ست على ال�سعب 

اللبناين لتغطية نفق����ات ال�سل�سلة، لكن 

من حقن����ا اأن ن�ساأل ع����ن تطبيق زيادة 

ال�%1 على القيم����ة امل�سافة، وكيف اأن 

ال�سي����ارة التي �سعره����ا دون ال�20 األف 

دولر زاد �سعره����ا ما ب����ني 700 اإىل 800 

دولر بعد زيادة ال�%1؟ 

اأب�س����ط �سلعة  اإىل  وم����ن ال�سي����ارة 

ا�ستهالكي����ة، ل اأح����د ينط����ق اأمامنا مبا 

ت�سمى »م�سلحة حماية امل�ستهلك«، ما 

دمنا مل نَر تاج����راً اأقفلت موؤ�س�سته لأنه 

رفع الأ�سعار ع�سوائيًا، اأو لأنه يبيع موادَّ 

فا�س����دة، وعندما اكت�س����ف مراقبو وزارة 

ال�سحة منتج����ًا فا�سداً لدى فرع من اأكرب 

موؤ�س�س����ة لبيع حلوم الدواجن يف لبنان، 

فهذا يعن����ي اأن منتجات ع�رشات الفروع 

الأخ����رى لدي����ه ل تتمت����ع باملوا�سفات 

ال�سحي����ة عل����ى م����دار ال�سن����ة مادامت 

الرقابة مو�سمية. 

واإذا كان الوزير وائل بوفاعور ن�سيطًا 

يوم كانت وزارة ال�سحة بعهدته، واأحدثت 

�سيا�س����ة الزيارات امليداني����ة للمراقبني 

فارقًا يف الأداء والنتائ����ج على الأر�س، 

فاإن من حقنا اأن ن�ساأل اليوم عن ال�سجال 

احلا�سل ب����ني بوفاعور ووزي����ر الزراعة 

حول وج����ود اأدوي����ة زراعي����ة م�رشطنة 

الأ�س����واق، نتناوله����ا م����ع اخل�سار  يف 

ثًا اإ�سافيًا  والفواكه التي ل يكفيه����ا تلوُّ

مادامت ُتروى من مي����اه الليطاين، التي 

حتمل اأعلى ن�سبة تل����وُّث، نتيجة غياب 

الإجراءات بحق امل�سانع والبلديات التي 

ترمي نفاياتها يف بطون و�سدور النا�س 

عرب املنتجات الزراعي����ة التي نكّب بها 

�سه����ل البقاع، وهن����ا الطامة الكربى يف 

ت�رشيف الإنتاج.

يوم الإثنني املا�سي انطلقت �رشخة 

مزارع����ي البطاطا يف البق����اع، ومزارعي 

احلم�سيات يف عكار، وقال مزارع بقاعي 

اإن كلفة اإنت����اج دومن البطاطا تبلغ 900 

األف لرية، ومردوده نتيجة تدين الأ�سعار 

ل يتج����اوز رب����ع الكلف����ة، لأن احلكومة 

امل�رشية  املنتج����ات  با�ست����رياد  ت�سمح 

رغ����م خمالف����ات حكومتي  والأردني����ة 

البلدي����ن للروزنامة الزراعي����ة، وكل ما 

طالب به هذا املزارع وقف ال�سترياد ملدة 

�سهر واحد لت�رشيف الإنتاج اللبناين.

هذه عّينات من عمق املعاناة، دون 

احلاجة اإىل الدخول يف اأق�ساط املدار�س، 

وامل����اء  الكهرب����اء  فوات����ري  وم�سائ����ب 

املزدوج����ة، وم�سكل����ة اللبناني����ني اأنهم 

ينتظرون الفَرج من فوق وهم يتفرجون، 

وجماعة “ف����وق” ل يحمل����ون فانو�س 

عالء الدي����ن لتحويل مزرع����ة اإىل دولة 

خالل اأ�سهر اأو �سنوات، ما دام عمر الف�ساد 

اأربعة عق����ود، وكل موظ����ف يف القطاع 

العام “على راأ�سه ري�سة” حتى ولو كان 

“يرتي�س” من املال احلرام علنًا. 
وك����ي يكتم����ل امل�سه����د الرتاجيدي 

ملعاناة ال�سعب اللبناين، يف وطن جائع 

يرقد حتت ت�سعني مليار دولر من الديون، 

جتد من يتم�سك بالعمال غري اللبنانيني 

والُبن����ى  �سيا�سي����ة،  كيدي����ة  لأ�سب����اب 

التحتي����ة ت�ستهلك اأ�سعاف����ًا، والنفايات 

ه����ي املنتجات الوحي����دة املزدهرة، ول 

و”يتم�سم����ر”  لت�رشيفه����ا،  “اأ�س����واق” 
املواطن اللبناين اأمام ال�سا�سة كل م�ساء 

ليتناول مع ع�سائه اأخباراً م�سمومة اأكرث 

من النفايات، اأو ي�سهر على �سوء النجوم 

نتيجة ملف مياومي الكهرباء، الذي دفع 

اللبنانيون ثمن����ه روؤية “جنوم الظهر”، 

لأنه مرتبط بنجوم ترقية �سباط، وينام 

املواطنون ويقوم����ون وهم عاجزون عن 

الت�سامن يف “اإ�رشاب بندورة” ولو مرة 

واحدة لتح�سيل كرامة عي�س تتمتع بها 

خملوقات الغاب.

اأمني اأبو را�صد

أحــداثأحــداث2
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اللبنانيون أقوياء في زواريب 
أحزابهم.. وأضعف الضعفاء في 
المطالبة بكرامة العيش ضمن 

الحد األدنى



عام على الرحيل..
ونهجك فينا

ع���ام على الرحيل م�س���ى، وما زلنا 

نحفظ الأمل واخلط، ونرقب ال�رشوق.. ها 

نحن يا �سيخنا اجلليل نطفح من روحك 

بالأم���ل واحلل���م، واهلل ل ي�سيع اأجر من 

�سعى من اأجل خري النا�س.

ه���ا نحن ي���ا �سيخن���ا ن�ستمر على 

نهجك، ونبقى يف حمراب���ك.. كلما اأردنا 

اأن نتحق���ق اأننا على الطري���ق ال�سواب 

من�س���ي �رشيعًا نحو ال�رشي���ان املتدفق 

األقًا وح�سوراً وف���داء، ف�سموعك ما زالت 

وّهاج���ة تف�سح، وتك�سف لن���ا �رشاديب 

الظالم..

ي���ا �سيخن���ا الدكتور عب���د النا�رش، 

نعلم���ك اأن الأمة التي ن���ذرَت نف�سك من 

اأجل نوره���ا، وح�سورها، لي�ست باأح�سن 

ح���ال، لكن بو�سلتك ما ت���زل هي اإ�سارة 

الو�سوح والدليل.

بو�سلتك الت���ي اأعلنت يف كل الدنيا 

نهاراً جه���اراً، وهي فل�سطني، هاهي الآن 

حما����رشة، وكما ق���ال امل�سي���ح )عليه 

ال�سالم( عن املدين���ة املقد�سة: »�سياأتي 

يوم حُتا�رشين فيه من جميع اجلهات«.. 

ة من  ها ه���ي الآن يا �سيخن���ا حما�رشَ

قاتل الإن�س���ان يف بالد »الهنود احلمر« 

�سّكان اأمريكا الأ�سليني.. من �ُسذاذ الآفاق 

ال�سهاينة، ومن اأ�سحاب الذهب الأ�سود..

اإن ماذكرَته  ن�سدقك القول يا�سيخنا 

يوم���ًا اأن الإرهاب التكف���ريي هو الوجه 

الآخر للع���دو ال�سهيوين، م���ازال ي�سّكل 

النريان مل�سلح���ة اأع���داء اهلل والأنبياء 

والإن�سان.. لكنا، كما كن���ت توؤكد دائمًا، 

واثق���ون باأنه »ياأبى اهلل اإل اأن يتم نوره 

ولو كره الكافرون«.

ع���ام عل���ى رحيل���ك ي���ا �سيخن���ا 

ومعلّمن���ا.. ن�ستمر عل���ى دربك ونهجك، 

منت�سق �سيف احل���ق واملقاومَة من اأجل 

القد�س وفل�سطني والعروبة والأمة، فهما 

ال�سالح احل���ق والأم�سى من اأجل خرينا 

وامل�ستقبل..

نعدك يا �سيخنا اأننا �سنبقى �سفحة 

واحدة وكبرية متتد على م�ساحة الوطن.. 

�سفحة فيه���ا كل تفا�سيلن���ا، تفا�سيل 

الإن�س���ان العربي، �سفحة اأخذنا ومازلنا 

ناأخذ منه���ا كل تفا�سيلنا، لأن منك كنا 

ق���د بداأنا حتبريها مب���داد العقل والقلب 

وال�سمري، وفيها طلبَت منا اأن منالأها بكل 

الأ�سم���اء والعناوين، لأولئ���ك الهاطلني 

علينا كاملطر، الذين ينزرعون يف الأر�س 

كالب���ذار.. لل�سهداء امليامني الذين ارتقوا 

م���ن الأر�س الت���ي باركن���ا حولها ومن 

الرحم بالتكاثر، فجاء  اأجلها، فاأخ�سبوا 

الدف���ق، وكانت وما زال���ت قوافل كثرية 

كثرية مت�سي على دروب النور واحلرية..

�سُيهزم التكفري، وهو يف طور الهروب 

الأخ���ري، واأن���ت كنت دائم���ًا حت�سم هذه 

النتيجة رغم املرارات والعذاب.. �ستنت�رش 

فل�سطني والقد�س..

يا �سيخنا.. ُنْعلمك يف عليائك ونوؤكد 

اأننا يف هذه الدنيا �سنبقى نب�رّش باخلري، 

و�سنوا�سل ن���رث مدادنا م���ن اأجل احلق 

واحلق فقط.. واإننا واثقون مما كنَت توؤكد 

عليه؛ اأن فجرن���ا قادم بورود املقاومني 

اأن  لل�سو�س  ور�سا�سه���م.. ولن ن�سم���ح 

ينخر �سعاع ال�سم�س..

اأحمد زين الدين

رمبا جتري النتخاب���ات النيابية 

يف اأي���ار املقبل، و�سط ع���دم ت�سديق 

اللبنانيني حل�سوله���ا، فتجربة جتديد 

املجل�س النيابي احلايل الولية لنف�سه، 

تكراراً، حف���رت ُجرحًا عميقا يف ذاكرة 

الناخب���ني، الذين ينظرون بعني الريبة 

اإىل خالفات القوى ال�سيا�سية وتناحرها 

على تقا�سم احل�س����س والنفوذ، مبا ل 

يطمئن اللبناين ال���ذي اعتياد على اأن 

زعمائه ل يتقدم���ون اإىل انتخابات ل 

ي�سمنون فيه���ا الفوز م�سبقًا، وبالتايل 

فاإن حالة الإرب���اك ال�سيا�سية القائمة 

تبقى عن����رش ت�سكيك يف عبور حمطة 

النتخابات املقبلة ب�سالم.

اأما اإذا ح�سل���ت النتخابات، وهذا 

ما يوؤكده املعنيون، فاإن ما ي�سدر عن 

القوى ال�سيا�سي���ة الأ�سا�سية يف البالد 

ال�سيا�سية  اأن حتالفاته���م  اإىل  ي�س���ري 

ق���د ل تنعك�س بال����رشورة حتالفًا يف 

النتخابية، حيث �ستكون هذه  الدوائر 

التحالفات مو�سعي���ة وفقًا للم�سلحة 

النتخابية البحتة.

م���ن جهته���ا، اأجن���زت ال�سلطات 

املعني���ة ما عليه���ا لإج���راء العملية 

النتخابي���ة يف موعده���ا املق���رر يف 

ال�ساد����س من اأيار املقب���ل، مع موافقة 

جمل�س ال���وزراء موؤخراً على تخ�سي�س 

اعتم���اد بقيم���ة خم�سني ملي���ار لرية 

النتخابات،  لإج���راء  الداخلية  لوزارة 

كم���ا �سّكل���ت يف وق���ت �ساب���ق هيئة 

ال����رشاف عل���ى احلمل���ة النتخابية 

املرتبطة بوزي���ر الداخلية والبلديات، 

ما يعطي م�سداقي���ة للوعود الر�سمية 

باإجراء ه���ذه النتخابات وفق القانون 

اجلدي���د، م���ن دون اأي تعديالت عليه، 

بع���د اأن جرت ت�رشيبات عن نية بع�س 

الق���وى تعديله مبا يخ���دم م�ساحلها 

ويخفف هواج�سه���ا من �سمور متثيلها 

يف الربملان املقبل.

والالف���ت اأن ق�سمًا ل باأ�س به من 

اللبنانيني مل ي�ستوعب بعد اأن قانون 

النتخاب���ات اجلدي���د، القائ���م على 

النظ���ام الن�سبي مع تق�سيم لبنان اإىل 

15 دائرة، يختل���ف متامًا عن القانون 
الأكرثي الذي اعتاده اللبنانيون، والذي 

تت���وىل فيه »املح���ادل النتخابية« 

اجتي���اح �سناديق الق���رتاع، وتعيني 

لوائ���ح كاملة نواب���ا باأكرثية 51 يف 

املائ���ة م���ن املقرتع���ني ولي�س من 

الناخب���ني؛ يف دميقراطية  جمم���وع 

عرجاء كانت تدفع �رشائح وا�سعة من 

املواطنني اإىل النكفاء عن امل�ساركة، 

فيما يتوقع اأن ي�سجع القانون الن�سبي 

اأكرثية الناخبني على ممار�سة حقهم 

يف اختيار ممثليهم.

التحالف���ات  م�سه���د  اأم���ا 

والرت�سيحات فهو غري وا�سح عمومًا، 

فغالبية الأحزاب مل تعلن بعد اأ�سماء 

مر�سيحها ر�سمي���ًا، با�ستثناء »حزب 

القوات«، الذي عمد من���ذ اأ�سهر على 

ت�سمي���ة مر�سحيه تباع���ًا يف معظم 

املناط���ق، علم���ًا اأن ب���اب الرت�سيح، 

بح�سب وزارة الداخلية، �سيقفل يف 22 

�سباط املقبل؛ قب���ل النتخابات ب�60 

يوم���ًا، وح�سب القان���ون اجلديد، فاإن 

كل مر�سح مهم���ا كان انتماوؤه، ملزم 

اأو من خالل حزبه،  بالعمل، منف���رداً 

ل�ستقطاب الق�سم الأكرب من الناخبني، 

لتاأمني احلا�سل النتخابي املفرت�س، 

ومن ثم ال�سوت التف�سيلي، وهو �رشط 

الفوز.

بالتعقيدات  �ستتاأث���ر  التحالفات 

التقنية التي تختلف بني دائرة واأخرى، 

نظ���راً اإىل التفاوت يف حج���م الدوائر 

اجلغ���رايف  وتوزيعه���ا  النتخابي���ة، 

تتاألف من  والطائف���ي، فهناك دوائ���ر 

ق�ساء واحد، ودوائ���ر تتاألف من اأربعة 

اأق�سية اأو ثالثة، اأو ق�ساءين.

اأو�ساط املتابع���ني جُتمع على اأن 

حتالف »حركة اأم���ل« وحزب اهلل هو 

الأقل اإرب���اكًا، نظراً اإىل القوة التجريية 

و»فائ����س الأ�س���وات« ال���ذي يوؤّمنه 

حتالفهما لأي لئحة اأو مر�سح يدعمانه، 

وللح���زب خربة يف توزيع اأ�سواته بني 

املر�سحني، و�سب���ق له اأن دعم اللوائح 

امل�سرتكة بينه وبني احلركة، يف الوقت 

الذي جرّي في���ه اأ�سواتًا جعلت خ�سارة 

بع����س احللف���اء »م�رشّف���ة« وواعدة 

لدورات اأخرى.

ويتوق���ع اأن ت�سه���د الدوائ���ر ذات 

الأكرثية امل�سيحية »اأمهات املعارك«، 

ح تفاه���م »اأوعا خيك«  نظ���راً اإىل ترنُّ

ب���ني »العونيني« و»الق���وات«، واإىل 

ا�ستحال���ة حت���وُّل لق���اءات »املردة« 

و»الق���وات« اإىل حتال���ف، لآنها جمرد 

اإزعاج وتوتري للوزي���ر جربان با�سيل، 

و�س���ط ا�ستبعاد املعنيني قيام جعجع 

تراكمات  نتيج���ة  بن�سع���ي،  بزي���ارة 

وتر�سب���ات املا�س���ي، ويب���دو اأن اأمام 

»القوات« مهمة �ساقة لي�س مل�ساعفة 

عديد كتلتها النيابية، كما كانت تعمل، 

اإمن���ا للحفاظ عل���ى مقاعدها احلالية 

الثمانية.

من جهت���ه، اأو�س���ح الأمني العام 

حل���زب اهلل ال�سي���د ح�س���ن ن����رش اهلل 

م�سلمات احلزب النتخابية، ف�سدد على 

اأن احلزب ملت���زم بحلفائه املعروفني 

من قوى الثامن من اآذار، وكان وا�سحًا 

بقوله اإنه قب���ل خ�سارة بع�س التمثيل 

نتيجة القان���ون الن�سبي، مقابل اإتاحة 

الفر�س���ة للحلفاء للعودة اإىل املجل�س 

النيابي، واملعني بذلك كما هو معروف، 

نية  ال�سُّ ال�سخ�سيات  حلفاء احلزب من 

التي انتزع متثيلها »تيار امل�ستقبل«، 

ويف مقدم���ة ه���ذه ال�سخ�سي���ات عبد 

الرحيم مراد واأ�سامة �سعد وغريهما.

اهلل  ح���زب  اأولوي���ات  وترتك���ز 

الأ�سا�سي���ة على فوز ق���وى الثامن من 

اآذار على اأكرث من 43 نائبًا يف املجل�س 

ل هذه القوى املتحالفة  النيابي، لت�سكُّ

�سيا�سي���ًا وا�سرتاتيجي���ًا م���ع التي���ار 

الوطني احلرّ اأكرثية تفوق ال�64 نائبًا.

اأما »تيار امل�ستقبل« فيبدو الأكرث 

اإرب���اكًا، واخلا����رش الأكرب م���ن اعتماد 

قان���ون الن�سبية، فه���و �سيخ�رش معظم 

نواب���ه امل�سيحيني، كما �سيخ�رش ثالثة 

ب���ريوت والبقاعني  مقاعد �سيعية يف 

الأو�سط والغربي، اإ�سافة اإىل املقعدين 

ال�سمال، وه���و ي�رشب  العلوي���ني يف 

حتالفاته  حل�س���م  باأ�سدا�س  اأخما�س���ًا 

م���ع »التي���ار الوطني احل���ر« اأو مع 

»الق���وات«، اأو مع »امل���ردة«؛ ح�سب 

دائ���رة وظروفه���ا، والأم���ر نف�سه  كل 

يواجهه يف البقاع، خ�سو�سًا يف زحلة 

وغريه���ا، حيث حاله م���ع حلفائه يف 

»14 اآذار« لي�ست عل���ى ما يرام؛ فمع 

حزب الكتائب العالقات �سبه مقطوعة، 

ومع ح���زب »الق���وات« الغ�سيل على 

ال�سطوح، كم���ا اأن و�سع »امل�ستقبل« 

يف بريوت لي�س مريحًا كما كان �سابقًا، 

ويت�ساءل املتابعون عن موقف اململكة 

ال�سعودية من »التيار« و»املن�سقني« 

عنه.

م���ن جهته، يعم���ل النائب وليد 

جنبالط على ت�سهي���ل توريث جنله 

تيمور، عرب »ت�سف���ري« م�ساكله مع 

ك بتحالفاته، و�سط  والتم�سُّ الآخرين، 

تاأكيد »القوات« على متانة حتالفها 

مع »ال�سرتاكي«.

يف اخلت���ام، تط���ورات كثرية قد 

حت���دث قب���ل ح�س���ول النتخابات، 

ف التقليدي لل�سيا�سني  اأقلها الت����رشُّ

ب�»حتمي���ة« ال�سارع قب���ل مواجهة 

�سناديق القرتاع.

عدنان ال�صاحلي
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هزيمة جديدة لحلف أعداء سورية والمقاومة
يبدو اأن حلف اأعداء �سورية واملقاومة 

قرر رمي كل اأوراقه يف املواجهة الأخرية، 

ف�س���حذ كل ق���واه واأ�س���لحته على مدى 

ال�س���هرين الأخريي���ن من اأجل ا�س���تمرار 

جهنم »اخلريف العرب���ي«، وهو اإىل كل 

ذلك �سحذ ُنخبه امل�سماة فكرية وثقافية 

واإعالمي���ة ورماها يف هده املعركة التي 

ي���رى اأنه���ا فا�سلة يف جم���رى احتدام 

ال�رصاع لي�س يف منطقتن���ا وح�سب، بل 

هو ي�رصج خيوله وطاقاته على م�ستوى 

العامل؛ مبا ي�سبه عودة الل�سو�س وقطاع 

الط���رق من رحل���ة مغامنه���م، ليو�سعوا 

بقاعهم وثرواته���م، وي�سري �سيد القارات 

اخلم�س كما فع���ل ويفعل يف اأمريكا يف 

العام 1492م.

ه���ا هو العن����رصي الفرن�س���ي اآلت 

فينيكيكروت ال�سهيوين من اأ�سل بولوين، 

وي�سمى فيل�سوفًا، يق���ول: »هوؤلء الذين 

هددوا باإلق���اء اإ�رصائيل يف البحر، يلقون 

ب�سورية والع���راق واليمن يف اجلحيم«، 

ول نن�سى يف هذا املجال الأيادي ال�سوداء 

لربنار هرني ليف���ي يف ليبيا، وطموحه 

لأن يحل ب�سورية ما حل بليبيا.

دعونا اأي�سًا نذّك���ر باأكذوبة جورج 

بو����س الب���ن وكولن باول ع���ن اأ�سلحة 

الدم���ار ال�سام���ل يف الع���راق - وكاأن 

»ال���دول العربية« مملكة م���ن الزهور، 

و�سالحها م���ن �سيقان الزنابق - فكانت 

الذريعة لغزو بالد الرافدين عام 2003م 

بغط���اء ورمبا بتمويل عرب���ي، وحتديداً 

�سعودي، حيث انطلق���ت طائرات املوت 

الأمريكي���ة وجحاف���ل اجليو�س من حفر 

الباطن ومن القواعد املنت�رصة يف منطقة 

اخلليج..

ولنذّك���ر الآن موج���ة الإرهاب التي 

تنطلق م���ن �سمال �سين���اء، حيث م�رص 

مكّبلة باتفاقية كامب دايفيد التي متنع 

ح�سد ما يلزم من قوة ع�سكرية واأ�سلحة 

منا�سبة لدح���ر الإرهاب، ورمبا كان ذلك 

ي�سّب يف النبوءة الربيطانية التي وردت 

اليكونومي�ست  1947م يف �سحيفة  عام 

باأنه »حني تتاألق م����رص يتاألق العامل 

العربي، وحني ت���ذوي يذوي«، اأو اأن كل 

ذلك ياأت���ي حتقيقًا للدع���وة التلمودية 

التي تقول: بخ���راب دم�سق ودمار م�رص 

وتال�سي بابل.

ثم هل نن�سى �سحق الأطفال يف اليمن، 

وا�ستهداف الرتاث الب�رصي والإن�ساين يف 

ذاك البلد، حيث بع�سه يعود اإىل مئات اأو 

اآلف ال�سن���ني قبل امليالد؟ ينه�س حممد 

بن �سلم���ان لتحقيق و�سي���ة جده الذي 

احتل له الإنكلي���ز بالد احلجاز ون�سبوه 

حاكمًا عليها، بعد اإبادة جماعية ملئات 

اآلف اإن مل يك���ن مالي���ني احلجازي���ني، 

فبنى عبد العزيز ب���ن اآل �سعود مملكته 

على اجلماجم ليتح���ول بعدها ب�رصعة 

اإىل ال���ولء املطيع للولي���ات املتحدة، 

وال���ذي تكرّ�س يف لقاء عب���د العزيز يف 

14 �سباط 1945م م���ع الرئي�س الأمريكي 
فرانكل���ني روزفلت، على منت الطراد »يو 

اإ�س كويت�سي يف عر�س قناة ال�سوي�س.

عبد العزيز كان ق���د دعا اأولده يف 

اأيامه الأخرية وقال له���م و�سيته: اإياكم 

واليمن، فخريك���م و�رصكم يف اليمن، فال 

تدعوا هذا البلد يرتاح.

ويب���دو اأن جموح ب���ن �سلمان ينّفذ 

هذه الو�سية، لي�س بعدم اإراحة هذا البلد، 

بل بقتل اأهله وتدمريه، وتربيرر الإرهاب 

ال�سهيوين، بحيث يبدو هذا الإرهاب اأكرث 

�س »العربي« يف اليمن،  رحمة من التوحُّ

والتكفريي يف ليبيا و�سورية والعراق.

باأي حال، فاأمام ال�سمود الأ�سطوري 

ل�سوري���ة والع���راق يف بداي���ة احل���رب 

التكفريي، وبوجهها  الإرهابية بوجهه���ا 

الآخر ال�ستعم���اري ال�سهيوين، ومن ثم 

النتق���ال اإىل مرحلة الهج���وم ال�سامل، 

بحي���ث كان الع���ام 2017م حا�سمًا يف 

ال�سرتاتيجي���ة ل�سالح حمور  نتائج���ه 

املقاوم���ة يف وجه الغ���زوة الإمربيالية 

ال�سهيوني���ة الرجعي���ة، كان���ت �سورية 

القلع���ة الأعظ���م يف امل�سه���د امليداين 

الذي اأخذ يتح���ول جذريًا ل�سالح الدولة 

الوطنية ال�سورية، بعد النت�سار النوعي 

ال�سعبي على  للعراق بجي�سه وح�س���ده 

الإره���اب، وبع���د ال�سم���ود الأ�سط���وري 

لليمن يف وج���ه اآلة املوت ال�سعودية – 

الأمريكية.

لقد خطط املتوح�س���ون الأمريكيون 

وقادوا وراءه���م دوًل غربية، وال�سعودية 

اإقليمية مع  وتركيا وقط���ر وحكوم���ات 

الع���دو ال�سهي���وين، ليخو�س���وا حرب���ًا 

جتت���اح احل���دود وال���دول والكيان���ات، 

بوا�سطة �سب���كات اإرهابية من »داع�س« 

ومعه���م  و»القاع���دة«،  و»الن����رصة« 

»الإخوان امل�سلمون«.

النوعي  والتحوُّل  ال�سمود  اأن  ويبدو 

يف امليدان اأزعجا الأمريكيني وال�سهاينة 

واأتباعهم من الأعراب، فكانت املحاولت 

اخلط���رية لهذا احلل���ف اجلهنمي، هجوم 

م�س���اد �سامل، ب���داأ يف حماولة زعزعة 

ا�ستقرار لبنان، م���ن خالل ما تعرّ�س له 

رئي�س حكومته، وكانت حماولة ا�ستهداف 

اجلمهوري���ة الإ�سالمية الإيرانية، وهو ما 

كان يب�رّصن���ا به حممد ب���ن �سلمان قبل 

اأ�سابيع بنقل���ه املعركة اإىل داخل اإيران.. 

لتتوَّج مبحاولة الغدر يف معركة حر�ستا 

اأوًل، وحينم���ا تب���نّي اأن اجلي�س ال�سوري 

وحلفاءه ا�ستوعبوا عملية الغدر هذه، يف 

وقت كان يحق���ق املزيد من النت�سارات 

الهام���ة يف اإدلب، تدّخل الطريان احلربي 

منطق���ة  با�سته���داف  »الإ�رصائيل���ي« 

القطيفة يف ريف دم�سق، من خالل اإطالق 

عدة �سواريخ من فوق الأرا�سي اللبنانية، 

ثم اإطالق �ساروخني »اأر�س - اأر�س« من 

منطقة طربيا داخل الأرا�سي الفل�سطينية 

املحتلة، وكل ذلك بهدف رفع املعنويات 

يف  الإرهابي���ة  للع�ساب���ات  املنه���ارة 

الغوطة ال�رصقية ويف اإدلب.

الدع���م الإ�رصائيل���ي - الأمريكي - 

ال�سع���ودي لالإره���اب جتل���ى اأي�سًا يف 

حماولة ا�سته���داف القواعد الرو�سية يف 

ة، يف  �سوري���ة، من خالل طائ���رات م�سريَّ

نف�س الوقت الذي كانت طائرات ا�ستطالع 

اأمريكي���ة حتلّ���ق ف���وق املتو�س���ط بني 

طرطو�س وحميم.

اخل���رباء الرو�س اأعلنوا اأنهم يعملون 

عل���ى حتديد قن���وات اإم���داد الإرهابيني 

بتكنلوجي���ا الطائرات الأجنبية امل�سرية، 

ة  حي���ث مت اإ�سقاط ثالت طائ���رات م�سريَّ

قاع���دة  عل���ى  الهج���وم  يف  �سارك���ت 

طرطو����س البحرية، وع����رص على قاعدة 

حميم اجلوي���ة، واأ�ساروا اإىل اأن ا�ستخدام 

ة يف �سورية  الإرهابيني الطائرات امل�سريَّ

يدل على ت�سلُّ���م الإرهابيني تكنولوجيا 

ت�سمح ب�سّن هجمات على اأي بلد.

وهنا ُطرح���ت العديد من الت�ساوؤلت 

ع���ن كيفية و�س���ول ه���ذه التكنولوجيا 

الع�سكرية الأمريكية اإىل يد الإرهابيني؟

باأي ح���ال، ف���اإن م�سه���د النهو�س 

العربي املقاوم يتوا�سل يف وجه الهجوم 

والهيمن���ة الأمريكي���ة – ال�سهيونية – 

الرجعي���ة العربي���ة، وها ه���ي حلقات 

املوؤامرة والهج���وم اجلديدين يتحطمان 

على �سخرة ال�سمود ملحور املقاومة.

اأحمد زين الدين

حول أبعاد معركتي إدارة المركبات وريف إدلب الجنوبي
الالف���ت يف املعارك الدائ���رة يف �سورية 

موؤخ���راً، هو الهجوم الذي �سّنه م�سلحو »فيلق 

الرحمن« و«جبهة الن�رصة« و»اأحرار ال�سام« 

على منطق���ة اإدارة املركب���ات يف حر�ستا يف 

الغوطة ال�رصقي���ة، بالتزامن مع الهجوم الذي 

ينفذه اجلي�س العرب���ي ال�سوري يف ريف اإدلب 

اجلنوبي انطالقًا من ريف حماه ال�سمايل، وذلك 

من دون اأي �سبب ميداين �ساغط يدفعهم لفتح 

تلك املعركة يف الغوطة ال�رصقية، والتي بقيت 

يف املدة الأخرية هادئ���ة ومتقيدة اإىل حد ما 

باتفاق خف�س الت�سعيد.

متّي���زت معركة امل�سلح���ني يف مهاجمة 

اإدارة املركب���ات باأ�سلوبهم املعتاد يف القتال، 

والقا�س���ي بتق���دُّم الهجوم �سي���ارات مفخخة 

يقوده���ا انتحاريون، ث���م النغما�سيون الذين 

ُيحدث���ون اخلرق الأول بعد انفجار املفخخات، 

ويت���م القتح���ام بوا�سط���ة الع���دد الأكرب من 

امل�سلح���ني، وقد متّكنوا للوهلة الأوىل يف ذلك 

من اإرباك املواطنني يف العا�سمة، ويف الوقت 

نف�سه متّكنوا بداية الأمر من فر�س �سغط لي�س 

�سهاًل، براأي م�سادر �سيا�سية �سورية.

اأما يف ريف اإدلب اجلنوبي، فيتقدم اجلي�س 

العربي ال�سوري مدعومًا من حلفائه يف حمور 

املقاوم���ة يف الريف اجلنوب���ي لإدلب بطريقة 

�ساعقة، وم�سن���وداً بدعم جوي رو�سي و�سوري 

مرّك���ز، و�سيطر حتى الآن على ع�رصات البلدات 

التي كانت معقاًل اأ�سا�سيًا ل�»جبهة الن�رصة«، 

ويبدو اأنه على الطريق لتحرير مطار وبلدة اأبو 

ال�سهور ال�سرتاتيجي، الأمر الذي �سي�سعه يف 

موقع متقدم يف عمق اإدلب.

اإن حماول����ة اإ�سق����اط الهدن����ة م����ن قب����ل 

امل�سلحني، وبالتايل ن�سف اتفاق خف�س الت�سعيد 

كان باأمر من تركيا، ل�ستيائها من تقدُّم اجلي�س 

العربي ال�سوري يف اإدل����ب، حيث اعترب الأتراك 

ذل����ك حماولة لنتزاع قدرته����م يف التاأثري على 

»الن�رصة«، وبالتايل على امل�سلحني.

حماول���ة انتزاع ميدان ه���ام من �سيطرة 

اجلي����س العربي ال�س���وري، وبالت���ايل انتزاع 

اأك���رث من نقطة، اإيجابي���ة امتلكها موؤخراً كان 

�سي�ستعمله���ا يف املفاو�س���ات املرتقبة بني 

ا�ستان���ة اأو جني���ف اأو �سوت�س���ي، وحيث بدا 

اجلي�س ال�سوري منت����رصاً وفار�سًا نف�سه على 

ال�سعيد الإقليمي والدويل موؤخراً، بعد �سيطرته 

الوا�سعة يف ال����رصق، وبعد هزميته »داع�س« 

ب�سكل �سبه كام���ل، راأى امل�سلحون وداعموهم 

اأنه يف معركة حر�ست���ا - والوحيدة املتوفرة 

له���م حاليًا كم���ا يب���دو، اإذ اإن اجلي�س اأ�سبح 

ميتلك املب���ادرة على اأغلب اجلبهات تقريبًا - 

�سينتزع���ون منه تلك النق���اط، و�سيتم اإجباره 

على خو����س املفاو�سات م���ع تراجع ميداين 

مه���م، لأن اأم���ن العا�سمة بالن�سب���ة للجي�س 

ح�سا�س، خ�سو�سًا اأن عدداً كبرياً من املدنيني 

�سي�سبحون مهددين، كم���ا اأن طريق دم�سق - 

حم�س �ستتاأثر اأمنيًا وت�سبح خطرة.

وهك���ذا يف النهاية، فر�س اجلي�س العربي 

ال�س���وري وحلف���اوؤه اأنف�سه���م يف املعركتني، 

ومّتت ا�ستعادة كافة النقاط التي �سيطر عليها 

امل�سلح���ون يف حمي���ط ادارة املركبات، وها 

هم اليوم يفر�سون معادل���ة ميدانية جديدية 

يف ري���ف اإدل���ب، لن يكون بعده���ا مثل قبلها 

من الناحي���ة امليدانية، واأي�س���ًا من الناحية 

ال�سيا�سية، وحتى ال�سرتاتيجية. 

ح�سان احل�سن

العديد من الت�ساوؤلت تطرح حول كيفية و�سول التكنولوجيا الع�سكرية الأمريكية اإىل يد الإرهابيني
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وبوت���رية  ناري���ة،  بر�سائ���ل 

مت�ساع���دة باجت���اه »م���ن يهمهم 

الأمر«، ا�ستهلّت دم�سق العام اجلديد 

باإعالء زخ���م عملياته���ا الع�سكرية 

»جبه���ة  ا�ستئ�س���ال  اإىل  الرامي���ة 

»اإ�رصائي���ل«  ذراع   - الن����رصة« 

الع�سكري���ة يف �سورية - نهائيًا من 

الب���الد، وُتوِّج���ت موؤخ���راً ب�سيطرة 

اجلي�س ال�سوري وحلفائه ناريًا على 

الع�سك���ري، بعد  الظهور  اأب���و  مطار 

حترير ما يق���ارب 3000 كلم2 داخل 

احل���دود الإدارية لإدل���ب.. وكما كان 

ع���ًا، دخل���ت تل اأبي���ب �رصيعا  متوقَّ

على خ���ط العمليات الدائرة ملوؤازرة 

»ن�رصته���ا« التي بات���ت يف و�سع 

ع�سكري ل حُت�سد علي���ه اأمام زحف 

اجلي�س واحللفاء، و�سّنت طائراتها 3 

هجمات جوية متالحقة فجر الثالثاء 

على منطقة القطي���ف بريف دم�سق، 

بداأتها من ف���وق الأرا�سي اللبنانية، 

اأر�س - جو  لتتبعه���ا ب�ساروَخ���ي 

اأطلقتهما من اجلولن، قبل اأن تعاود 

للمرة الثالثة اإطالق اأربعة اآخرين من 

منطق���ة طربيا. ومرة جديدة �سارعت 

الدفاعات اجلوية ال�سورية للرد على 

الطائ���رات املعادية، لت�سيب اإحداها 

ذهبت  فيم���ا  �ساروخ���ني،  وتدّم���ر 

م�سادر �سحفي���ة لبنانية اإىل تاأكيد 

اإ�سابة طائرت���ني معاديتني، كا�سفة 

اأن الرد الدفاعي الت�ساعدي للجي�س 

ال�سوري على الغارات »الإ�رصائيلية« 

�سي�سل قريبًا اإىل درجة تهديد كامل 

اأجواء فل�سطني املحتلة، دون الك�سف 

عن تفا�سيل.

غاب عن ب���ال قادة تل اأبيب اأن 

اًل »اإ�رصائيليًا«  دم�سق ترت�س���د تدخُّ

مباغت���ًا منذ �س���دد اجلي�س ال�سوري 

وحلف���اوؤه �رصب���ات قا�سم���ة بحق 

م�سلحي »جبه���ة الن�رصة«، اأف�ست 

اإىل انت���زاع نقاط هامة، اأبرزها بيت 

جن والت���الل احُلُم���ر ال�سرتاتيجية 

بريف القنيط���رة، اأتت مبنزلة اأهداف 

�سوري���ة واإيرانية ذهبية يف ال�سباك 

»الإ�رصائيلي«، واأن الدفاعات اجلوية 

ال�سورية يف حال ا�ستنفار على مدار 

ال�ساعة، رفعت اإىل درجة »ال�ستنفار 

بًا  الق�سوى« من���ذ اأربعة اأي���ام ترقُّ

لنتق���ام »اإ�رصائيل���ي«، بع���د اأ�رص 

قائدين ميدانيَّني ب�»جبهة الن�رصة« 

يف بلدة �سنجار ال�سرتاتيجية خالل 

دخ���ول القوات ال�سوري���ة واحلليفة 

اإليها، وتبنّي عن���د التحقيق معهما 

اأنهم���ا �سابط���ان يف جه���از اأمان 

»الإ�رصائيلي«، واأي�س���ًا ل�سّد زحف 

تلك القوات نحو مط���ار اأبو الظهور 

الع�سكري، الذي زرعت فيه عدداً من 

�سباطه���ا ال�ستخباريني، اإىل جانب 

نظراء اأتراك، منذ مهاجمته على اأيدي 

ومقاتلي  »الن����رصة«  ميلي�سي���ات 

»احل���زب الإ�سالم���ي الرتك�ستاين«، 

وف���ق ما ك�سف حينه���ا موقع »يور 

نيوز واير« الأمريكي.

العمليات  اأبرزت���ه  الذي  الالفت 

الع�سكرية للجي�س ال�سوري وحلفائه 

يف الطري���ق اإىل مطار اأب���و الظهور، 

يكمن يف دق���ة التخطيط الع�سكري 

القيادة  اأ�سلع  ب���ني  التن�سيق  وقوة 

ال�سورية وكافة حلفائها،  الع�سكرية 

يف وق���ت ط���رح مراقب���ون وخرباء 

ع�سكريون اأك���رث من عالمة ا�ستفهام 

حيال الرد الإي���راين املقبل وحجمه 

ومكانه، على الثالوث »الإ�رصائيلي« 

- الأمريك���ي - ال�سع���ودي، وال���ذي 

وراء  بالوق���وف  طه���ران  اّتهمت���ه 

خمط���ط زعزعة اأمن اإيران، من خالل 

الت���ي عّمت عدداً  ال�سغب  تظاهرات 

كب���رياً من امل���دن الإيراني���ة، �سيما 

اأن وكالة فار����س لالأنباء نقلت عن 

م�س���ادر �سحافية اإ�سارته���ا اإىل اأن 

اجلنوب ال�سوري �سيكون اأمام مرحلة 

ع�سكري���ة غ���ري م�سبوق���ة، ممهورة 

ب�»زل���زال« ع�سكري يف اجلولن، اإل 

اأن الأب���رز هو يف ترجي���ح امل�سادر 

اأن يك���ون عم���ق »اإ�رصائي���ل« هو 

رحى املنازل���ة الف�سلى التي �سيتّم 

نقل املعركة اإلي���ه خالل هذا العام، 

»على وقع رزمة مفاجاآت كربى يف 

املنطقة، �ستك���ون بانتظار الريا�س 

واأبو ظبي«.

الرو�سية،  ال�سف���ة  عل���ى  اأم���ا 

فلمو�سك���و اأي�سًا ر�سالته���ا النارية 

القادمة رداً على الهجمات الإرهابية 

ال�ساد�س من  ا�ستهدف���ت يف  الت���ي 

اجلاري قاعدتي حميميم وطرطو�س، 

ع���رب 13 طائ���رة م�س���رّية ب���ادرت 

التعامل  اإىل  �سواريخ »بانت�س���ري« 

معها مبا يلزم، يف وقت اأجمع خرباء 

ع�سكريون رو�س عل���ى اأن الرّد على 

املتوا�سلة  الأمريكي���ة  الإ�ستفزازات 

لرو�سيا - والتي جتاوزت موؤخراً كل 

اخلطوط احلمر - لن يكون اعتياديًا، 

الدفاع  اته���ام وزارة  خ�سو�سًا بعد 

بالوق���وف  لالأمريكي���ني  الرو�سي���ة 

وراءه���ا، معلن���ة يف بي���ان لها اأن 

»طائ���رة ا�ستط���الع اأمريكية حلّقت 

ف���وق املتو�سط اأكرث م���ن 4 �ساعات 

بني طرطو����س وحميميم خالل �سّن 

الهجمات«.

اإل اأن مو�سك���و مل ُت�سق���ط م���ن 

ح�ساباته���ا تورطًا تركيًا اأي�سًا بتلك 

الهجمات، اأو على الأقل معرفة م�سبقة 

بتوقي���ت ح�سوله���ا، �سيم���ا بعدما 

»كومري�سانت«  �سحيف���ة  ح���ددت 

الرو�سية اأن حرك���ة »اأحرار ال�سام« 

التابع���ة لأنق���رة هي م���ن نّفذتها، 

م�سبوقة باإع���الن رو�سي �رصيح اأكد 

اأن املدفع الذي ق�سف قاعدة حميميم 

لي���ل 31 كانون الأول الفائت، واأودى 

بحي���اة اثنني من اجلن���ود الرو�س، 

َعرَبَ من احل���دود الرتكية، وعليه قد 

تك���ون ر�سالة تركية غ���ري مبا�رصة 

لرو�سيا، ربط���ًا باندفاعة العمليات 

الع�سكرية ال�سورية واحلليفة باجتاه 

اإدل���ب، والتي ت�سري مب���وؤازرة جوية 

رو�سية لفتة، وما �ستحققه من ن�رص 

ا�سرتاتيجي كب���ري لدم�سق ومو�سكو 

وطهران، مقابل هزمية تركية مدّوية 

يف اأب���رز معاقله���ا ال�سورية، حيث 

�سُتف�سي حتمًا اإىل »تقزمي« �رصوط 

اأنقرة اإىل احلدود الدنيا على طاولة 

املفاو�س���ات املقبل���ة يف �سوت�سي، 

ولذل���ك بدت باك���ورة اأول رّد رو�سي 

عق���ب الهجم���ات عل���ى القاعدتني 

الرو�سيتني غري م�سبوقة، اإذ �سارعت 

املقاتالت الرو�سي���ة اإىل �سّن غارات 

عنيف���ة لم�س���ت احل���دود الرتكية، 

ون�سفت مق���رات ل�»جبهة الن�رصة« 

يف اإدل���ب، �ُسمع �سداه���ا بقوة يف 

الداخل الرتكي.

اأم���ا املقبل من الأي���ام، فت�سري 

معلوم���ات �سحافي���ة رو�سي���ة اإىل 

رغبة قوي���ة اأبداها الرئي�س فالدميري 

بوتني جتنح باجتاه ت�سديد ال�رصبة 

القا�سية على راأ�س »جبهة الن�رصة« 

يف اإدلب خالل فرتة زمنية قيا�سية: 

»املهم اأن يبل���غ القي�رص يف مكتبه 

ال�سوري  نباأ دخول طالئ���ع اجلي�س 

اإليها، مهما كل���ف الأمر«، ح�سب ما 

نقلت املعلومات عن م�سدر و�سفته 

ب�»املوثوق« يف  الكرملني.

ماجدة احلاج

سورية ترّد بالمثل.. أسرى »إسرائيليون«على طريق إدلب

غ  روسيا: المهم أن يبلَّ
القيصر في مكتبه نبأ دخول 
طالئع الجيش السوري إلى 

إدلب.. مهما كّلف األمر

العمليات الع�سكرية اإىل مطار اأبو الظهور اأبرزت قوة التن�سيق الع�سكري بني اجلي�ش ال�سوري وحلفائه
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همسات

 »اإ�رصائيل« هي اخلال�س
خل�س فري���ق �سيا�سي، خالل اجتماع لقياداته، اإىل 

اأن و�سع���ه �سيتعزز اإذا �سّن���ت »اإ�رصائيل« عدوانًا 

على لبنان، ولذل���ك �سدرت تعليمات باأن يتماهى 

قيادّي���وه يف مواقفه���م م���ع املوق���ف ال�سعودي، 

ومتابعة حملة الت�سويه �سد الذين يريدون مواجهة 

»اإ�رصائيل«.

 اخلالفات اإىل الذروة
يق��ول مراق��ب �سيا�س��ي اإن التخوين املتب��اَدل بني 

»الق��وات اللبناني��ة« والتي��ار الوطن��ي �سي�س��ل اإىل 

ال��ذروة يف اآذار املقب��ل، ب�س��بب ال�س��عور املتنام��ي 

ل��دى »الق��وات« برتاُجع قدرته��ا اال�س��تقطابية يف 

االنتخاب��ات، ف�ساًل عن اخلالفات الت��ي تت�ساركها 

مع »تيار امل�ستقبل« ب�سبب فقدان الثقة.

 اإعادة احل�سابات
ّن���اع اللوائح النتخابية  بداأ عدد من الأقطاب و�سُ

بدرا�سة ح�ساباتهم النتخابية، وال�ستعداد للتخلي 

عن نواب ل يقّدمون اأي قيمة اإ�سافية للوائح.

 ا�ستعدادات خجولة
يف الوقت الذي بداأت اال�ستعدادات لدى كل االأطراف 

لالنتخاب��ات النيابي��ة يف االأ�سب��وع االأول من �سهر 

اأيار، تبنينّ اأن معظم االأحزاب مل تبت حتى اليوم يف 

اأ�سم��اء اأو عدد مر�سحيها يف خمتلف الدوائر، بحيث 

بدت مبعظمها تائهة، والروؤية عندها غري وا�سحة.

 جنوم ا�ستطالعية
بداأ جنوم ال�ستطالعات والإح�ساءات ات�سالتهم مع 

خمتلف الأطراف، لعر�س خدماتهم »ال�ستطالعية« 

على م�ستوى النتخابات، لكنهم مل يلقوا التجاوب 

كم���ا يتوقعون، وتلقى اأحده���م رداً معرباً من اأحد 

ممن كان �سابقًا يتحم�س لهذه ال�ستالعات، بقوله: 

يف اأمريكا كل ����رصكات ال�ستطالعات توقعت فوز 

كلينتون، ف�سحقها ترامب.

 �رصاع نف�سي
ب��ة م��ن الرئي�س �سع��د احلريري  توؤك��د م�س��ادر مقرَّ

اأن غ�س��ل القلوب م��ع ال�سعودية لن يت��م قريبًا، الأن 

�سعور احلريري باملهانة كب��ري جداً، ومايزال حتى 

اللحظة يعي���س �رصاعًا نف�سيًا كب��رياً جراء الطريقة 

التي عومل بها اأمام العامل كله. 

 ثقافة م�سوَّهة
يرّدد الذين يعرفون ال�سف���ري ال�سعودي اجلديد يف 

ه عن الأبعاد  لبنان، اأن لديه خم���زون ثقايف م�سوَّ

ال�سيا�سي���ة يف املنطق���ة، واأن���ه كان على عالقة 

وطي���دة ب�سحافي���ني كان يعمل���ون يف املحطات 

ال�سعودي���ة، ومّت طرد العديد منه���م، اأو ال�ستغناء 

عنهم، و�سي�سعى اإىل اإعادة الربط معهم.

 التبا�س
جتزم م�سادر دبلوما�سية اأن اأزمة تطلنّ براأ�سها بني 

االأردن وال�سعودي��ة، بع��د عدم تلبية املل��ك االأردين 

رغب��ة ويل العه��د ال�سع��ودي بع��دم ح�س��ور القم��ة 

االإ�سالمية االأخرية التي ُعقدت يف تركيا، ال�سيما اأن 

حمم��د بن �سلمان اأعط��ى تعليماته بوقف امل�ساعدة 

�س��ة ل��الأردن، واأو�س��ل االأردنيون  املالي��ة املخ�سَّ

ر�سال��ة اإىل ويل العه��د ال�سع��ودي اأن املل��ك عبد اهلل 

لي�س الرئي�َس �سعد احلريري.

 اإعادة تاأهيل
قالت م�س���ادر متابعة يف »تي���ار امل�ستقبل« اإن 

الوزي���ر ال�سعودي تامر ال�سبهان ال���ذي كان وراء 

الأزم���ة مع الرئي�س �سعد احلريري، موجود الآن يف 

دورة اإعادة تاأهيل على الفنت حتت عنوان النقاهة، 

ومتّنت األ تتكرر الألعيب ال�سابقة التي خرّبت عدة 

بلدان.
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لي�ش قاب���ًا للنقا����ش اأن اال�ستعدادات 

حل���رب مقبل���ة ب���ن الكي���ان ال�سهيوين 

وحم���ور املقاومة م�ستم���رة بوترية رمبا 

اأك���ر بكث���ري مم���ا يفّكر به حت���ى بع�ش 

اأُخ���ذت  اإذا  خ�سو�س���ًا  اال�سرتاتيجي���ن، 

املت�ساربة  »االإ�رسائيلي���ة«  الت�رسيحات 

بع���ن االعتب���ار، وكذلك توقي���ع اتفاقية 

اأمريكي���ة - »اإ�رسائيلي���ة« حت���ت عنوان 

»الربنامج اال�سرتاتيجي ملواجهة اإيران«.

من الطبيعي اأن تبادر تل اأبيب اإىل �سّن 

احل���رب اإذا توافرت لها ثاث اأمور اأ�سا�سية 

هي:

اجلبه���ة  متا�ُس���ك  عل���ى  الق���درة 

»االإ�رسائيلي���ة« الداخلي���ة، وهو ما يقلق 

الق���ادة الع�سكري���ن واالأمني���ن اأكر من 

القيادات ال�سيا�سية، مب���ا فيها املتطرفة، 

م���ع اعتق���اد - لي����ش يقيني���ًا - ب���اأن 

اجلي����ش »االإ�رسائيل���ي« بتفوقه العددي 

والت�سليح���ي، قد يفوز يف احلرب اإذا كانت 

خاطفة.

توفري الدعم ال���دويل، اإىل جانب الدعم 

االأمريك���ي املنقط���ع النظري، وه���ذا لي�ش 

حم�سومًا حتى االآن.

تاأمن املزيد م���ن اخل�سوع بن الدول 

العربية للرغبة »االإ�رسائيلية«، اإىل جانب 

ال�سعودية ودولة االإمارات، اللتن ح�سمتا 

اأمرهما بالتحالف م���ع »اإ�رسائيل« حتت 

عنوان »العداء امل�سرتك الإيران«، وبالتايل 

حمور املقاومة. 

اأن  االآن  ي�سع���ر  ال�سهي���وين  الكي���ان 

الظ���روف املو�سوعية ل�س���ّن حرب تكون 

يف �ساحل���ه باتت مكتمل���ة، ال�سيما بعد 

ق���راءة رّد الفع���ل العرب���ي ال�سوتي على 

قرار الرئي����ش االأمريكي ب�ساأن القد�ش، واأن 

املواق���ف العربية »حتت ال�سيطرة«، وفقًا 

الإع���ان االإدارة االأمريكي���ة، ولذلك ُتوا�سل 

»اإ�رسائي���ل« ت�سعيد قراراتها؛ �سواء جلهة 

اإقرار ت�رسيع مبنع اأي حكومة مقبلة ببحث 

و�س���ع القد�ش اأو اأي جزء م���ن القد�ش، اأو 

جلهة تو�سي���ع امل�ستوطن���ات يف ال�سفة 

الغربية، وا�ستح���داث م�ستوطنات جديدة، 

و�سط �سمت عرب���ي غريم�سبوق، ما يزيد 

االعتقاد »االإ�رسائيلي« باأن الظروف ل�سّن 

ع���دوان دون �سدور رد فع���ل مناوئ باتت 

خمتمرة.

 - االأمريك���ي  لاتف���اق  ووفق���ًا 

���ل اإليه  »اال�رسائيل���ي« ال���ذي مّت التو�سُّ

ب���ن وف���د »اإ�رسائيلي« ميّث���ل »القطاع 

الدفاع���ي« برئا�سة امل�ست�س���ار يف االأمن 

القومي ماير بن �سابات، والوفد االأمريكي 

من االخت�سا����ش الدفاعي واال�ستخبارتي، 

فهناك  ماكما�س���رت،  غريب���ريت  برئا�س���ة 

بن���د يق�سي بت�سكيل اأرب���ع فرق خمت�سة 

بالق�سايا املتعلّقة بربنامج اإيران النووي 

اال�ستع���داد  جان���ب  اإىل  وال�ساروخ���ي، 

ملواجهة ت�سعيد كل من اإيران وحزب اهلل، 

وتوريدات ال�ساح اإىل املنطقة.

با �س���ك، يعم���ل »االإ�رسائيليون« ليل 

نه���ار ملعرف���ة القدرات الت���ي يتمتع بها 

حم���ور املقاومة، ال�سيما ح���زب اهلل، مع 

فهمهم العميق للتبدُّل احلا�سل يف موازين 

القوى، وكذلك فاإن املحور، خ�سو�سًا حزب 

اهلل، يعمل على م���دار ال�ساعة اأي�سًا على 

ر�سد كل �س���يء لدى العدو، حتى االأنفا�ش 

»االإ�رسائيلي���ة«، اإىل جانب درا�سة مكامن 

الق���وة وال�سعف ل���دى الع���دو، حيث اإن 

ا�سرتاتيجي���ة اإدارة القدرة واملقدرات التي 

تعتمدها قي���ادة املقاوم���ة تتغلب على 

اال�سرتاتيجي���ات التقليدية التي يعتمدها 

اجلي����ش »االإ�رسائيلي«، وهو ما كان اأملح 

اإلي���ه اأمن ع���ام ح���زب اهلل ال�سيد ح�سن 

ن�رساهلل يف اإطالت���ه االأخرية، مع تاأكيده 

اأن الرئي�ش االأمريكي دونالد ترامب ورئي�ش 

وزراء الع���دو بنيامن نتنياه���و يدفعان 

املنطقة اإىل احلرب، واأن املقاومة يجب اأن 

ت�ستعّد له���ا، »فلتكن احلرب املقبلة التي 

�ستفر�ش علينا فر�س���ة لتحرير القد�ش«، 

م�س���رياً �سماحت���ه اإىل وجود ق���درات يف 

العامل العربي »بداأت تتجمع وتوؤمن بهذا 

اخليار«.

اال�سرتاتيجي���ون  الواق���ع، يعتق���د  يف 

ال�سهاين���ة اأن ح���زب اهلل �سيكون العمود 

الفقري الأي قوى �ستخو�ش احلرب مبواجهة 

العدوان الذي ُيعّدون له، ويعتقدون اأي�سًا 

اأن احلرب �ستقت�رس على اجلبهة ال�سمالية؛ 

من جنوب لبنان اإىل جنوب �سورية، لذلك 

ُجّن جنونهم م���ن حترير »بيت جن« من 

يد االإرهابين الذي���ن كانوا يتلقون الدعم 

يوؤّمن���ون  باعتباره���م  »االإ�رسائيل���ي«، 

�رسيطًا دفاعيًا عن اجلوالن املحتل، لكنهم 

ا�ست�سع���روا خطراً جدي���داً يف البحر، وقد 

عرّبوا عن ذلك عرب املوؤ�س�سة االأمنية التي 

جزمت اأن »تهديد حزب اهلل ب�رسب حقول 

الغاز لي�ش كامًا فقط«، فلدى احلزب قدرة 

كامن���ة يف املنطقة البحري���ة، وقد اأعلن 

قائد �س���اح البحرية ال�سهي���وين؛ اللواء 

اآيل �رسبي���ط، اأن ح���زب اهلل امتل���ك اأخطر 

�سفين���ة؛ ال ميكن اإغراقه���ا �سمن »ت�سكيل 

هجومي ا�سرتاتيجي ب���كل ما للكلمة من 

معنى، وعمل اأي�سًا لبناء ت�سكيل �سواريخ 

هجومية وجوهري���ة، واأن�ساأ عمليًا �سفينة 

�سواريخ من االأف�س���ل يف العامل، اأي لديه 

الكث���ري م���ن ال�سواريخ الت���ي ال تغرق«، 

وعليه قامت »اإ�رسائي���ل« بتزويد �سفينة 

»�ساع���ر 5 » مبنظومة القب���ة احلديدية، 

وتل���ك القب���ة، بح�س���ب اخل���رباء، لي�ست 

بالفاعلية املتوخاة.

رمبا ال يغيب عن قادة الكيان ال�سهيوين 

اأن اأي حرب ميك���ن اأن تتدحرج خافًا ملا 

هو خمّطط لها، فامليدان ي�ستوجب اأحيانًا 

كث���رية خارج نط���اق منطق���ة العمليات 

املوؤّط���رة، فل�»اإ�رسائيل« قواعد يف البحر 

االأحم���ر، وخماوفها من هن���اك لي�ست اأقل 

مما �سيكون على اجلبه���ة ال�سمالية، رغم 

التحالف م���ع ال�سعودية؛ كاأح���د ُحرا�ش 

امل�سالح »االإ�رسائيلية« هناك.

يون�ش عودة

الحرب المقبلة.. االستعدادات والساحات

¡ جتمع العلماء امل�سلمن اأ�سار اإىل اأن الهجمة ال�ساروخية والغارات 
ال�سهيونية هي دليل انزعاج ال�سهاينة من ف�سل م�رسوع تدمري �سورية، 

ويف ا�ستع���ادة الدول���ة لعافيتها، ويف تهاوي اجلماع���ات التكفريية، 

وف�سح امل�رسوع ال�سهيواأمريكي ال���ذي كان يريد الق�ساء على الدولة 

ال�سوري���ة واإدخال البلد يف فو�سى حت���ت حجج واهية وكاذبة، وهذه 

الهجمات حماولة من ال�سهاينة لرفع املعنويات املنهارة للجماعات 

التكفريي���ة. كما حّي���ا »التجمع« ال�سعَب الفل�سطين���ي على ح�سوره 

امل�ستم���ر يف ال�ساحات، وت�ساعد املواجهات التي يخو�سها مع العدو 

ال�سهيوين.

¡ ال�سي��خ حمم��د اأب��و القط��ع؛ رئي���س جمعي��ة الدع��اة الإ�سالمي��ة، زار 
عل��ى راأ�س وفد م��ن اجلمعية مط��ران جبل لبن��ان وطرابل���س لل�رسيان 

الأرثوذك���س؛ ثاوفيلو�س جورج �سليب��ا، ومرتوبوليت بريوت وتوابعها 

لل��روم الأرثوذك�س املط��ران اليا�س عودة، مهنئًا ب��ولدة ال�سيد امل�سيح 

)عليه ال�سالم(. 

¡ جمل����ش الُعُمد اجلديد يف احل���زب ال�سوري القومي االجتماعي عقد 
خل���وة برئا�سة رئي����ش احلزب حنا النا�سف، ال���ذي راأى اأننا اأننا اأمام 

مرحلة مف�سلي���ة وم�سريية تتطلب ا�ستنفار كل الطاقات وبذل اجلهود 

ملواجهة املوؤامرات والتحدي���ات التي ت�ستهدف الق�ساء على مقومات 

احلي���اة يف اأمتنا، و�رسذمة جمتمعنا وحتويله اىل كانتونات متناحرة 

ومتقاتل���ة، م�س���ّدداً على اأّن مواجه���ة املخطط االأمريك���ي � اليهودي 

ميلي على القوى الفل�سطيني���ة توحيد طاقاتها وجهودها على اأ�سا�ش 

برنام���ج ن�سايل يرتكز على الثوابت ال�رساعية، الأن م�سار املفاو�سات 

والت�سوي���ات واالتفاق���ات التي ح�سلت مع العدو، تخ���دم فقط العدو 

اليه���ودي وم�رسوعه االحت���ايل اال�ستيطاين التهوي���دي، وموؤكداً على 

اعتماد املقاومة نهجًا وخياراً من اأجل حترير اأر�سنا ال�سليبة، وما عدا 

ذلك ال يعدو عن كونه �رسابًا، وم�ساهمة يف �سياع فل�سطن.

¡ املحام��ي عم��ر زي��ن؛ نقيب املحامني الع��رب ال�سابق، دع��ا لل�سغط 
م��ن اأج��ل تنفي��ذ الق��رار الأمم��ي ال��ذي ت�س��دى لرغب��ات ترام��ب، وفق 

اإج��راءات البن��د ال�سابع من ميث��اق الأمم املتحدة، وو�س��ع ا�سرتاتيجية 

لكيفي��ة ا�ستمرارية 128 دولة يف الوق��وف اإىل جانبنا يف ق�سية القد�س 

وفل�سط��ني، وحتوي��ل مواقف ال��دول املمتنعة عن الت�سوي��ت واملتغيبة 

لتكون اإىل جانبنا، ل اأن نكتفي مبا ح�سل.

¡ لقاء اجلمعي���ات وال�سخ�سيات االإ�سامية اأك���د اأن ال�سمود واملواجهة 
ن اللذين يقدمهما ال�سعب الفل�سطيني يفرت�سان اأو�سع الت�سامن  االأ�سطوريَّ

والتح���رك من ال�سعوب العربي���ة واالإ�سامية، ويفر�س���ان على القيادات 

د والتما�سك، والتخلي عن االتفاقيات املذلة مع العدو،  الفل�سطينية التوحُّ

ويف اأولها اتفاقي���ة »اأو�سلو«، واملفاو�سات مع الع���دو. وراأى »اللقاء« 

اأن اال�سته���داف املتعدد االأ�سكال والوجوه للجمهورية االإ�سامية يف اإيران 

يفرت�ش مبحور املقاومة، بعد اإ�سقاط املوؤامرة بف�سل وعي وحنكة ال�سعب 

االإي���راين وقيادته، و�س���ع خطة �ساملة متعددة الوج���وه اإعاميًا وفكريًا 

وثقافي���ًا، خ�سو�سًا اأن التجارب اأكدت اأن القوة اال�ستعمارية وال�سهيونية 

واأدواتها التابع���ة لن تلقي �ساحها وموؤامراته���ا، ولن تتخلى عن خطة 

ا�ستهداف اأحام ال�سعوب بالتحرر والتقدم واال�ستقال.

¡ جبه��ة العم��ل الإ�سالم��ي راأت اأّن لبنان حمك��وم بالتواف��ق، وبال�سيغة 
الت��ي مت التف��اق عليها يف اتفاقية الطائ��ف، واأّن خالفات اأه��ل احلكم اأو 

اختالفاته��م يف نظرته��م اأو تف�سريه��م لالأمور والق�ساي��ا التي تهم الوطن 

ينبغي اأن تكون حتت �سقف القانون والد�ستور، ول يجوز اإطالقًا اأن تنعك�س 

تلك اخلالفات �سلبًا على املواطن اللبناين.

القدرة على متا�سك اجلبهة »الإ�سرائيلية« الداخلية هو اأكرث ما يقلق القادة الع�سكريني وال�سيا�سيني

استراتيجية إدارة القدرة 
والمقدرات التي تعتمدها 

المقاومة تتفّوق على تلك 
التقليدية التي يعتمدها العدو
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الرد على هجوم 
ترامب - نتنياهو

ال يكون بعقد 
المجلس المركزي 

الفلسطيني
 - االأمريك���ي  الهج���وم 

اخلطوات  ق  املن�سَّ »االإ�رسائيل���ي« 

بهدف ت�سفية الق�سية الفل�سطينية، 

اأواًل عرب الرئي����ش االأمريكي دونالد 

ترامب االع���رتاف بالقد�ش عا�سمة 

للكي���ان »االإ�رسائيل���ي«، وثاني���ًا 

من خال الت�سوي���ت يف القراءتن 

الثانية والثالثة يف الكني�ست حول 

القد�ش وع���دم اإخ�ساعها للتفاو�ش 

اإالّ بت�سوي���ت 80 نائب���ًا، واإن �سكّل 

القمة يف العدواني���ة على ال�سعب 

الفل�سطين���ي، اإالّ اأنه �سّكل ال�سفعة 

لرهان���ات ال�سلط���ة البائ�سة على 

م���دار 24 عامًا من عم���ر اتفاقات 

اأو�سل���و يف اإمكانية حتقيق اخرتاق 

�سيا�س���ي ما ت�ستطي���ع من خاله 

ال�سلطة االدع���اء اأن رهاناتها على 

مفاو�سات برعاية االإدارة االأمريكية 

ق���د اأف�ست اإىل »ت�سوي���ة عادلة«، 

ح�سب تو�سيفهم.

وعلى ما تق���ّدم، ما هي خطوات 

رئي����ش ال�سلطة بعد ه���ذا الهجوم 

االأو�سح من قبل ترامب – نتنياهو؟ 

هل �ستبقى على املراوحة يف املكان، 

وا�ستخدام اخلطاب واخلطوات التي 

ال تق���دم �سيئ���ًا على طري���ق الرد 

العملي على ه���ذا الهجوم الذي بداأ 

منذ حوايل ال�سه���ر على يد ترامب، 

ومن ثم ا�سُتكم���ل على يد نتنياهو 

والكني�ست؟ وهل تاأتي خطوة الدعوة 

اإىل عق���د اجتماع املجل�ش املركزي 

يف الراب���ع ع�رس من ال�سهر اجلاري، 

ذروة ال���رد، ونحن نراها خطوة يف 

غري مكانها، عل���ى اعتبار اأن جزءاً 

موؤثراً من الف�سائل قد ال يوافق على 

ح�سور هذا االجتماع، من خلفية اأن 

مو�سوعية الرد وو�سع ا�سرتاتيجية 

املواجهة للتحدي���ات التي فر�سها 

»االإ�رسائيلي«  االأمريكي -  الهجوم 

عل���ى الق�سي���ة، تفرت����ش برئي�ش 

ال�سلطة الدعوة ومن دون اإبطاء اإىل 

عقد اجتماع لاإطار القيادي املوقت 

التخاذ اخلطوات الكفيلة بالرد على 

هذا الهجوم واإف�ساله؟

اإن عقد اجتماع املجل�ش املركزي 

من خارج االإجماع الفل�سطيني، اإمنا 

يدلل على: 

القائمة  العقلية  ا�ستم���رار  اأواًل: 

على رف�ش حتقيق ال�رساكة الوطنية.

الره���ان على ما  اإبقاء  ثاني���ًا: 

ال�سام«، وهذا  ب�»عملي���ة  يت  �سمِّ

م���ا ع���رّب عنه اأك���ر م���ن م�سوؤول 

يف ال�سلط���ة وَم���ن يف فلكها؛ اأننا 

»متم�سك���ون بالعملية ال�سيا�سية، 

لكن �سنبحث ع���ن راٍع جديد لهذه 

العملية«.

رامز م�سطفى

اإعان الرئي�ش االأمريكي دونالد 

ترامب نقل ال�سفارة االأمريكية من 

تل اأبيب اإىل القد�ش هو التطبيق 

العمل���ي مل���ا ق���رّره الكونغر�ش 

االأمريكي بنقل ال�سفارة االأمريكية 

من تل اأبيب اإىل القد�ش يف العام 

1995، وهو م���ا مل ينفذه الروؤ�ساء 
ال�سابقون.

جاء ه���ذا القرار فيم���ا كانت 

الق�سية  لت�سوي���ة  التح�س���ريات 

الفل�سطيني���ة على ق���دم و�ساق، 

من خال »�سفق���ة القرن« التي 

مّتت تهياأة االأجواء لها مع االأردن 

وال�سعودي���ة الت���ي ا�ستخدم���ت 

نفوذه���ا لل�سغط عل���ى الرئي�ش 

حمم���ود عبا����ش، وق���د تداولت 

االأو�س���اط املختلف���ة حديثًا عن 

طبيعة »�سفقة القرن«؛ با�ستبدال 

امل�ستوطن���ات يف ال�سفة باأر�ٍش 

اأخ���رى، وتقدمي الدع���م لل�سلطة 

الدوالرات،  مبليارات  الفل�سطينية 

ُت����رسف تعوي�س���ات  اأن  عل���ى 

لاجئ���ي الع���ام 48 والقد�ش من 

امل���ال اخلليجي، اإيذان���ًا باإلغاء 

ح���ق العودة، وا�ستب���دال القد�ش 

ال�رسقية ب�«اأبو دي�ش«.

اأمريكا حول القد�ش  فاجاأ قرار 

اجلميع، ف���اأدان هذه اخلطوة كل 

من الدول االأوروبية ودول العامل 

االإ�سام���ي والعرب���ي، وُعق���دت 

القرار  لهذا  الراف�س���ة  املوؤمترات 

اجلائر يف جامعة الدول العربية 

ومنظمة التعاون اال�سامي وهيئة 

االأمم املتحدة التي رف�ست القرار 

باأغلبية 126 دولة، وجمل�ش االأمن 

الذي رف�س���ه باأربع ع�رسة دولة، 

لكن الق���رار مل ميرّ ب�سبب الفيتو 

االأمريكي.

تعمل »اإ�رسائيل« على تكري�ش 

القد����ش عا�سمة له���ا من خال 

بن���اء امل�ستوطن���ات اجلدي���دة، 

امل�ستوطن���ات  بع����ش  و�س���م 

ع���دد  لتغلي���ب  القد����ش،  اإىل 

خال  وم���ن  »االإ�رسائيلي���ن«، 

اإق���رار الكني�س���ت »االإ�رسائيلي« 

م����رسوع قانون يحّظ���ر على اأي 

حكوم���ة »اإ�رسائيلية« التفاو�ش 

التنازل  اأو  القد�ش  حول م�ستقبل 

ع���ن اأج���زاء منه���ا اأو تق�سيمها 

اأي ت�سوي���ة م�ستقبلي���ة مع  يف 

القانون  ُيلزم  كما  الفل�سطينين، 

دة«  املع���روف ب�»القد�ش املوحَّ

»االإ�رسائيلي���ة«  احلكوم���ة 

باحل�س���ول على ثلث���ي اأ�سوات 

اأع�س���اء الكني�ست قبل توقيع اأي 

اتفاقية �سام.

تًا، ويعترب اأن  ترامب يزداد تعنُّ

ويقوم  وراءه،  اأ�سب���ح  املو�سوع 

بتهدي���د ال�سلط���ة الفل�سطيني���ة 

بوقف امل�ساع���دات ووقف الدعم 

ع���ن االأونروا واأم���ريكا؛ امل�ساهم 

االأكرب فيه، حيث تقّدم لها �سنويًا 

300 مليون دوالر، اإذا مل تتجاوب 
مع���ه يف »عملية ال�سام« التي 

يري���د، خ�سو�سًا بع���د اأن اأعلنت 

ال�سلط���ة اأن اأمريكا مل تعد راعية 

حلل الق�سية الفل�سطينية.

مل ي���درك ترامب اأن م���ا اأقدم 

عليه قد اأجه�ش »�سفقة القرن« 

التي �سُتقَدّم ر�سميًا يف اأوائل هذا 

الع���ام، والتي �ستاأخ���ذ الق�سية 

الفل�سطينية اإىل الت�سوية.

احلماق����ة الت����ي ارتكبها ترامب 

اإىل  اأعاد ال�����رساع  بهذا االإع����ان 

وجهت����ه احلقيقية، وه����ي حترير 

فل�سطن، والقد�����ش هي العا�سمة 

االأبدية لها، وذلك بعد حروب دامية 

طويلة  ول�سن����وات  املنطق����ة،  يف 

اأم����ريكا و«اإ�رسائيل«  اأرادت منها 

واأتباعهما من الدول العربية، حمو 

الق�سي����ة الفل�سطيني����ة من ذاكرة 

االأمة العربية واالإ�سامية، وتق�سيم 

الف����ن  واإغراقه����ا يف  املنطق����ة، 

اإىل  »اإ�رسائيل«  الإعادة  املذهبية، 

جمدها ال�سابق؛ باأنها القوة التي 

الُتقه����ر، بع����د اأن اأذّلتها املقاومة 

يف لبن����ان وفل�سطن، وبرهنت اأن 

جي�ش »اإ�رسائيل« ُيهزم.

انك�س���اف القن���اع ع���ن وجه 

االإدارة االأمريكي���ة اأحرج ال�سلطة 

الفل�سطيني���ة، وعل���ى راأ�سها اأبو 

مازن، واأ�سق���ط معادلته برف�سه 

العمل املق���اوم لتحرير فل�سطن 

ال�سيا�س���ي  العم���ل  اإن  وقول���ه 

ياأتيان  اللذين  واملفاو�سات هما 

احلق���وق  ويعطي���ان  بال�س���ام 

لل�سعب الفل�سطيني.

ي�س���ع  الي���وم  يح���دث  م���ا 

اأمام  جمي���ع ف�سائل املقاوم���ة 

م�سوؤولياتهم التاريخية والقومية 

ويدعوهم  واالإ�سامية،  والوطنية 

اإىل و�س���ع خافاتهم جانبًا، واأن 

يتوح���دوا حول �سع���ار »حترير 

فل�سط���ن.. كل فل�سط���ن«، واأن 

�سعبه���م  انتفا�س���ة  يواكب���وا 

املجاه���د وال�سابر يف انتفا�سته 

الثالث���ة، ويقّدموا الدعم لها، واأن 

يكون���وا يف مقدمته���ا، الإزكائها 

التن�سيق  يح�سل  واأن  وتطويرها، 

ب���ن مكونات حم���ور املقاومة، 

وكام ال�سي���د ن�رس اهلل اأن احلرب 

الك���ربى اإذا م���ا اأقدم���ت عليها 

م���ن  �سيحّوله���ا  »اإ�رسائي���ل« 

تهديد اإىل فر�س���ة، والدخول اإىل 

م���ا بعد اجللي���ل، اأي اإىل القد�ش 

ال�رسيف، بهدف اإزالة »اإ�رسائيل« 

وا�ستعادة احلق ل�سعب فل�سطن، 

ي�سّكل خطوة متّقدمة على طريق 

حترير فل�سطن واإ�سقاط التهويل 

ال���ذي اأراده ترامب من خال نقل 

ال�سفارة االأمريكية اإىل القد�ش.

هاين قا�سم

قرار ترامب يعيد الصراع إلى وجهته: تحرير فلسطين هو األولوية

رئي�س وزراء العدو بنيامني نتنياهو والرئي�س الأمريكي دونالد ترامب.. حب ووئام

قرار ترامب كّرس المقاومة 
لتحرير فلسطين.. وفضح 

خداع خيار المفاوضات 
السترجاع الحقوق
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بعد هزمية امل����روع الأمريكي يف ما 

العرب���ي«، خ�صو�صًا يف  ُي�صمى »الربيع 

املثلث ال�ص���وري  - العر اقي - اللبناين، 

انتظ���ر اجلمي���ع الق���رار الأمريك���ي بنقل 

املعرك���ة اإىل �صاحة اأخ���رى، وكانت اإيران 

حة  ورو�صيا يف مقدم���ىة ال�صاحات املر�صَّ

للتخري���ب، ومعه���ا ال�صاح���ة امل�ري���ة 

يف �صين���اء، وم�صاغلة ال�ص���ن لبتزازها 

اقت�صاديًا و�صيا�صيًا..

الأمريكي  الع���دوان  اإي���ران  انتظ���رت 

وتهي���اأت له، لكنها فوجئ���ت ب�رعة نقل 

املعرك���ة اإىل الداخل قب���ل انتهاء احلرب 

يف �صوري���ة، ومّت تكليف ال�صعودية لتكون 

يف الواجه���ة، لتغطية الع���دوان الأمريكي 

- »الإ�رائيل���ي«،  واإظهار الحتجاجات 

الإيرانية على اأنها وجه من وجوه احلرب 

نية - ال�صيعية( ويف وجه  املذهبي���ة )ال�صُّ

اآخ���ر ح���رب اإثنية؛ بن »ع���رب الأهواز« 

و»الإيرانين الُفر�س«..

م�روعه���ا  اأم���ريكا  �رّع���ت  مل���اذا 

التخريبي يف اإيران؟

الأمريك���ي  الرئي����س  اأعل���ن  بعدم���ا 

اعرتاف���ه بالقد�س عا�صم���ة اأبدية للكيان 

املوافق���ة  عل���ى  وح�ص���ل  ال�صهي���وين، 

ال�صعودية ومعظم الدول العربية، وتهديد 

ال�صلط���ة الفل�صطيني���ة باحل�صار يف حال 

ع���دم التوقيع عل���ى »�صفق���ة الع�ر« 

الكارثية نكبة  التي تتجاوز بتداعياته���ا 

فل�صطن ووعد بلفور.. فوجىء الأمريكيون 

ومن معهم مببادرة اإيران وحمور املقاومة 

للت�ص���دي وجتاُوز كل اجلراح التي اأحدثها 

بع����س الفل�صطينين الذي���ن انقلبوا على 

حم���ور املقاوم���ة يف �صوري���ة، ف�صارعت 

طهران اإىل جم���ع ال�صمل ورعاية انتفا�صة 

فل�صطيني���ة، وقيادة حمور العرتا�س على 

»�صفق���ة الع�ر«، والتي مّت���ت عرقلتها 

حتى الآن بانتظ���ار اإجها�صها نهائيًا يف 

الفل�صطينيون باملواجهة ومل  ا�صتمر  حال 

يوّقعوا.

لقد طفح الكيل الأمريكي من اإيران التي 

قلّ�صت النف���وذ الأمريكي يف املنطقة عرب 

م�صاهمتها مع ق���وى املقاومة يف اإف�صال 

م�روع ال����رق الأو�صط الأمريكي اجلديد 

وفق الآتي:

1- �صاهمت يف اإف�صال غزوة »داع�س« 
يف العراق، ثم تاأ�صي�س »احل�صد ال�صعبي«.

2- هزمي���ة م�روع اإ�صق���اط وتق�صيم 
�صورية، وح�صار املقاومة يف لبنان.

3- اإف�صال الغزو ال�صعودي - الأمريكي 
يف اليمن؛ برعايتها املعنوية وال�صيا�صية 

ل�»اأن�صار اهلل«.

4- دعم ف�صائل املقاومة الفل�صطينية.
5- امل�صاهمة يف قيام مثلث التعاون 
الإقليمي )اإيران - تركيا - رو�صيا( ملرحلة 

غري ق�صرية لتقاطع امل�صالح.

لك���ن ل بّد م���ن لفت النتب���اه اإىل اأن 

اأمريكا متار�س دور »ال�صياد ال�صرتاتيجي 

والتكتيكي«، حي���ث تر�صد نقاط ال�صعف 

يف داخل ال�صاحات املعار�صة ل�صيا�صتها، 

�صيا�ص���ات  م���ن  املت�رري���ن  وجتم���ع 

احلكومات املناه�ص���ة لها، وت�صتغلها يف 

منظومة متعددة الأطراف لغلبة طرف على 

اآخر، وكل يطعن يف النظام الإيراين ب�صبب 

اأحقاده اأو اأهدافه التي تختلف عن اأهداف 

الآخري���ن، ولذا ميكن اأن ن���رى يف ال�صارع 

ال���ذي يعتقد  املعار�س املتط���رف دينيًا 

بحرمة قي���ام دولة اإ�صالمي���ة قبل ظهور 

الإم���ام املهدي )ع���ج(، اإىل جانب منافقي 

خل���ق ومعهم���ا التي���ار ال�صاهن�صاه���ي، 

واملواط���ن الث���وري الطيب ال���ذي يطالب 

بحقوق���ه املعي�صية وتخفي����س ال�رائب 

والأ�صعار.

التعامل م���ع كل هوؤلء عل���ى اعتبار 

اأنهم اأعداء الث���ورة لي�س بالأمر ال�صحيح، 

ولذا جلاأت ال�صلط���ات اإىل فرز املحتجن، 

وتعامل���ت معه���م وفق اأحقي���ة مطالبهم 

اإىل �صداد امل�صتحقات  واأهدافهم، ف�صارعت 

البنوك  اإفال�س بع����س  املالية ل�صحاي���ا 

م�صه���د،  يف  ال�صتثماري���ة  وال����ركات 

وتعامل���ت م���ع املرتبط���ن باملخابرات 

الأمريكي���ة و«الإ�رائيلي���ة« وال�صعودية 

باأ�صاليب اأخرى حتت عنوان اأعداء الثورة، 

وا�صتخدمت منظوم���ة ال�صارع املوايل يف 

مواجهة ال�صارع املعار�س، والذي اأظهر اأن 

الأرجحي���ة ل�صالح الثورة؛ وفق امل�صطلح 

الدميقراطي الغربي.

هل انتهت حركة التخريب والحتجاج؟

يب����دو اأن النظام متّك����ن من احتواء 

املوج����ة الك����ربى م����ن الحتجاجات 

وتفكيك خالياها القائدة، وربح اجلولة 

الأوىل، لك����ن تاريخ ال�راع مع اأمريكا 

الأمريكية  ل يب�ّر بانتهاء املحاولت 

لزعزعة ال�صتق����رار يف اإيران، ف�صتلجاأ 

اأمريكا للمحاول����ة ثانية وثالثة حتى 

الو�ص����ول اإىل تفاهمات م����ع اإيران مع 

بدء مرحلة الت�صوي����ات ال�صيا�صية يف 

�صوري����ة والعراق واليم����ن والبحرين، 

ف����اإن مل ت�صتطع اإ�صق����اط الثورة )ولن 

ت�صتطي����ع( فاإنه����ا �صتقب����ل بجائ����زة 

اإيران ورو�صيا  تر�صية؛ باإعادة قب����ول 

بامل�صالح الأمريكية ال�صرتاتيجية يف 

املنطقة، لأن خروج اأمريكا من ال�رق 

الأو�ص����ط يعني خروجه����ا من امل�صهد 

الدويل.

د. ن�سيب حطيط

إيـران تهــزم أمـيركا مـجــددًا

طفح الكيل الأمريكي من اإيران التي دعمت الفل�سطينيني وهزمت »داع�ش« يف �سورية والعراق.. وال�سعودية يف اليمن

نقيب املحررين اليا�ش عون

أميركا مستمرة بمحاوالت 
العبث في إيران إلى حين 

قبولها وروسيا بالمصالح 
األميركية االستراتيجية 

في المنطقة

ثــقـــــافـــــة

»ندم الرب.. على خل����ق اإ�رائيل اأما ندم الغرب.. حل 

وحي����د مل�صكلة فل�صط����ن«.. كتاب جدي����د لنقيب حمرر 

ال�صحافة اللبنانية اليا�س ع����ون، �صدر عن دار الفارابي، 

وفي����ه يت�صاءل النقيب عون: ملاذا ل يكّف الغرب عن دعم 

»اإ�رائي����ل« حتى اليوم، وما جر ه����ذا الدعم من حروب 

وويالت وم�صائب على ال�صعوب ال�رقية باأكملها؟ وي�صري 

اإىل اأن اليه����ود حاولوا حتطيم اأخ����الق النا�س واإف�صادها، 

فخلق����وا املبادئ الهدامة، وال�صينم����ا الإباحية، واملالهي 

الليلية ال�صالومية.

يف كتاب����ه يعت����رب النقيب ع����ون اأن الغ����رب، ولدواٍع 

�صيا�صي����ة بحتة، يق����ف موقف ال�صعيف املتخ����اذل اأمام 

احلاج����ة املا�ّص����ة لأ�ص����وات اليهود وماله����م ودعاياتهم 

النتخابية، حتى لو نتج عن ذلك الظلم واملذابح وت�ريد 

اآلف الالجئين.

وي�صتهج����ن الكات����ب ر�صى الغرب عن خ�ص����ارة الأمة 

العربية باأكملها، وعن اعتبار فل�صطن »طروادة الغرب«، 

مت�صائاًل عن ذنب هذه المة لت�صتحق هذا الق�صا�س.

ب�ص����كل عام، فنقيب حمرري ال�صحاف����ة اللبنانية كان 

حاذقًا يف عر�����س الق�صية الفل�صطيني����ة التي قّدمها من 

خالل ثالثة اأق�صام تقع يف 182 �صفحة من احلجم الو�صط، 

لينهي����ه: »ها نحن نرفع ال�ص����وت عاليًا، عّل هذا ال�صوت 

يوقظ العرب م����ن �صباتهم العمي����ق، ويذكرهم بق�صيتهم 

الأ�صا�صي����ة واجلوهري����ة، في�صعون ب����كّل قواهم اإىل حرب 

�ر�ص����ة يف �صبيل اإيجاد اأي حل له����ذه الق�صية، ي�رفهم 

ويعي����د اإليهم كرامته����م، عو�س اأن يت�رذم����وا، ويتعادوا 

وت�صيل الدماء يف ما بينهم، كما هو حا�صل اليوم.

ا�صتيقظ����وا اأيها العرب، وافهموا اأن ق�صيتكم وقد عنكب 

عليه����ا الن�صيان، فقد بات هو الق�صية، وهذا عاٌر علينا ما 

بعده عار..

�صوؤالن����ا: مت����ى ننتف�س ب����كل قوانا، ونث����اأر لكرامتنا 

متحدين، متعا�صدين، واهلل ل �صك �صيكون لنا خري معن«؟

و�صيبقى ال�صوؤال ُملحًا اإىل اأبد الآبدين؟

النقيب عون.. والقضية الفلسطينية
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عبدو وازن وبيار اأبي �سعب و�سحى املل و�سليمان بختي خالل اللقاء التكرميي يف معر�ش الكتاب

الكاتب  اأحي���ت »دار نل�صن« ذك���رى 

والناقد وامل�رحي املبدع ع�صام حمفوط 

بطريقة خالقة ومميزة، من خالل ت�صليطها 

ال�صوء على جمموعة من اأعماله واإبداعاته 

التي متّيزت بها م�صرية الراحل  الإبداعية، 

�صواء على م�صتوى الأعمال وامل�رحيات 

الت���ي ترجمها اإىل العربي���ة وُقدِّمت على 

امل�رح اللبناين، مثل »يف انتظار عودة 

غ���ودر«، ل�صموئي���ل بيكي���ت ، و»زهرة 

امل�صتحيي���ة«، اأو »العا�صقة الإنكليزية« 

ملرغري���ت دورا�س، وبالطب���ع لي�س هذان 

العمالن امل�رحيان فقط لع�صام حمفوظ، 

فله اأعمال م�رحي���ة طليعية اأخرى مثل 

و»الديكتاتور«  »الزنزخل���ث«  م�رحية 

على �صبيل املثال ل احل�ر.

ال�صع���ر، فع�صام  اأو عل���ى م�صت���وى 

حمف���وظ الذي كان اأي�ص���ًا �صاعراً جمدِّداً، 

اأ�ص���در جمموعت���ه الأوىل »اأ�صياء ميتة« 

عام 1959م، ووّدع ال�صعر يف عام 1967م، 

بعد هزمي���ة حزيران، وكتب فيها ق�صيدته 

الأخرية: »وداع الأيام ال�صتة«، وبها وّدع 

ال�صعر لينتق���ل اإىل امل�رح، ليكون بذلك 

بداأ رحلة جدي���دة من �صريته، فكان هدف 

م�رح ع�صام حمف���وظ وا�صحًا �صيا�صيًا؛ 

هدفه النا�س ومن اأجلهم.

»دار نل�ص���ن« الت���ي احتفلت بع�صام 

حمفوظ اأي�صًا بندوة ع���ن م�صريته خالل 

معر�س الكت���اب العربي ال���دويل الأخري 

يف البيال، كان تكرميه���ا للمبدع الراحل 

ع���ن دنيانا ع���ام 2006م، فاأعادت اإ�صدار 

جمموعة من اأعماله هي: »عودة غودو« 

حمفوظ..  و»ع�صام  امل�صتحية«  و»زهرة 

�صيناري���و امل�رح العربي يف مئة عام«، 

و»باري�س يف ال�صبعينيات.. لقاء امل�رق 

واملغرب«، و»الكتابة يف زمن احلرب«.

يف ذك���راه حتّي���ة لع�ص���ام حمفوظ، 

وحتّية لل�صديق �صليمان بختي، الذي اأعاد 

اإلينا املب���دع يف جمموعة م���ن اأعماله، 

فع�صام كما يق���ول �صليمان بختي: »اأحد 

اأب���رز اأعالم امل�رح اللبن���اين – العربي 

احلديث، ع�صام الع�صامي الذي در�س على 

نف�صه وجاء من جديدة مرجعيون، ووجد 

مكانه يف مهب املدينة وحراكها احلداثي، 

دخل فقرياً حامل���ًا متم���رداً اإىل املدينة، 

وخرج مقه���وراً حزينًا، وغني���ًا بريادته 

واآثاره وح���ب النا�س له«.. وترك اأكرث من 

46 موؤلف���ًا يف ال�صع���ر وامل����رح والنقد 
واحلوار والرتجمة.

عصام محفوظ... ودار نلسن
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العامل���ي  الع���ام  ال���راأي  ان�صغ���ل 

بالحتجاج���ات الت���ي �صهدته���ا امل���دن 

الإيرانية، والتي انطلق���ت اأ�صا�صًا لأ�صباب 

اقت�صادية، واتهام���ات بالف�صاد والتق�صري 

يف الق���درة على الرّد على التحديات التي 

ارتفاع  الفقرية بع���د  الطبق���ات  واجهتها 

الأ�صع���ار، واملوازنة الت���ي قّدمها الرئي�س 

روحاين للربملان، وفيها زيادة على ال�صلع 

الرئي�صية، والوقود.

مبا�رة بعد بدء الحتجاجات، حاول 

البع�س يف الغ���رب والدول العربية اإجراء 

مقارنة بن ه���ذه املظاهرات واملظاهرات 

يت  التي ح�صل���ت عام 2009، والت���ي �ُصمِّ

»الثورة اخل�راء«، والتي انطلقت اأ�صا�صًا 

بعد اتهامات بتزوير النتخابات، وح�صدت 

الكث���ري م���ن التاأييد ال�صعب���ي والهتمام 

العاملي، وقد ف�صلت تلك الثورة يف حتقيق 

تغيري �صيا�ص���ي، بالرغم م���ن اأنها كانت 

متلك كل مقومات النج���اح، ومنها وحدة 

ال�صع���ارات املرفوع���ة، والتنظي���م اجليد، 

وم�صاركة النُّخ���ب الليربالية والإ�صالحية 

فيها ب�صكل كب���ري، بالإ�صافة اإىل ان�صمام 

�رائح وا�صعة م���ن الطبقات الو�صطى يف 

اإي���ران، وهو ما كان مفقوداً يف املظاهرات 

احلالية.

باملب���داأ، اإن خ���روج املظاه���رات من 

مدين���ة م�صه���د، اأ�ص���ار اإىل اإمكانية قيام 

بع�س املحافظ���ن بالتحري�س على تلك 

الحتجاج���ات، لك���ن خ���روج املظاهرات 

ع���ن �صياقه���ا، والتدخ���ل اخلارجي الذي 

مقّدمة  واعتربه���ا  بالحتجاجات  رّح���ب 

لإمكانية اإ�صقاط النظام، دفعا املحافظن 

اإىل النكفاء اإىل ال���وراء، بعدما �صعروا اأن 

ال�صتمرار يف اإيقاد �صعلة الحتجاجات قد 

ُي�صعل الن���ار يف ثوب الثورة التي هم من 

�صلبها اأ�صا�صًا.

اأم���ا بالن�صبة اإىل ال�صع���ارات التي مّت 

الرتكي���ز عليها م���ن قَبل بع����س الإعالم 

العربي، وهي الأ�صوات التي علت بهتافات 

»ل غزة ول لبن���ان«، والتي قال البع�س 

اإنها ت�صري اإىل �ص���اأم اجلمهور الإيراين من 

ال�صرتاتيجية الإيرانية يف ال�رق الأو�صط، 

وتطالب ب�»اإي���ران اأوًل«، واأن التغيري اآٍت 

ل حمال���ة، واأن اجلمهور الإيراين �صي�صغط 

على حكومته للرتاجع يف الإطار الإقليمي، 

فمن امله���م الإ�صارة اإىل بع�س املالحظات 

اجلوهرية يف هذا املجال:

اأوًل: الدع���م الإيراين حلركات املقاومة 

مل يتب���ّدل ب���ن حك���م اإ�صالح���ي وحكم 

حمافظ، فالدعم ال���ذي ح�صلت عليه تلك 

احل���ركات م���ن الرئي�س اأحم���دي جناد مل 

يتوق���ف على عهد الرئي����س روحاين، وها 

هو خالل فرتة وليتن رئي�صّيتن ينخرط 

انخراط���ًا تامًا يف احلرب يف �صورية، ويف 

تاأ�صي�س ودعم احل�صد ال�صعبي يف العراق، 

ويف دعم حزب اهلل، وغري ذلك.

التي قامت  ال���راأي  ا�صتطالعات  ثانيًا: 

بها جامعة مرييالند الأمريكية، بالتعاون 

مع موقع اإلكرتوين اإيراين، يف متوز 2017، 

ت�ص���ري اإىل حقائق رئي�صية ميك���ن لها اأن 

تك�صف عن الكثري م���ن الأطر التي حرّكت 

التظاه���رات يف اإيران موؤخ���راً، وتوؤكد اأن 

ال�صعب الإي���راين، واإن كان ي�صعر ب�صائقة 

اقت�صادية، لكن الغالبية العظمى ل حتّمل 

قوى املقاومة هذه امل�صوؤولية، ومن املهم 

اإدراج بع�س املوؤ�رات الإح�صائية:

الغالبي���ة ال�صاحقة م���ن امل�صتطَلعن 

الإيرانين اعتربت اأن امل�صاكل القت�صادية، 

خ�صو�ص���ًا البطالة، ه���ي الهاج�س الأكرب 

بالن�صبة لهم، ولي�صت الق�صايا ال�صيا�صية، 

ول حقوق الإن�صان.

 63 باملئ���ة من الإيراني���ن يرف�صون 

تخفي�س الإنف���اق على برنامج ال�صواريخ 

العقوبات  لرف���ع  كمقدم���ة  البال�صيتي���ة 

الأمريكي���ة املفرو�صة، و59 باملئة يوؤيدون 

بقاء امل�صاعدات الإيرانية للرئي�س ال�صوري 

ب�صار الأ�صد.

بالن�صب���ة اإىل املناف���ع القت�صادي���ة 

املكت�َصبة من التف���اق النووي، 51 باملئة 

اأنها  الإيراني���ن اعتربوا  من امل�صتطَلعن 

مل تتحق���ق، و21 باملئ���ة اعت���ربوا اأنه���ا 

ذهب���ت جلي���وب امل�صوؤول���ن، وفقط 15 

باملئة اعتربوا اأنها ذهب���ت حللفاء اإيران 

اخلارجين.

النتيج���ة، ق���د تكون بع����س املطالب 

الإيرانية التي اأّججت الحتجاجات حمقة، 

كم���ا قال الرئي�س روح���اين، لكن امل�صكلة 

ل تكمن يف ان���دلع الحتجاجات، بل يف 

التعويل اخلارجي على ال�صتثمار يف هذه 

الحتجاجات لإ�صقاط الثورة الإ�صالمية يف 

اإيران، وهو ما اأثبت عدم �صحته عام 2009 

وع���ام 2017، اأو يف ثنيه���ا عن ال�صطالع 

بدور اإقليمي فاع���ل، ولعل هذا يثبت قول 

اأين�صتاي���ن: »اجلنون ه���و اأن تفعل نف�س 

ال�صيء مرة بع���د اأخ���رى وتتوقع نتائج 

خمتلفة«!

ليلى نقوال

غالبية المتظاهرين اعتبروا 
أن المشاكل االقتصادية هي 

الهاجس األكبر.. وليست 
القضايا السياسية

مظاهرات موؤيدة لنظام اجلمهورية الإ�سالمية جتوب �سوارع العا�سمة طهران

بعد المظاهرات.. هل يتراجع دور إيران اإلقليمي؟
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مت اعتصامًا تضامنيًا مع القدس: الستجماع الطاقات والهمم دعمًا لفلسطين
ّ
حركة األمة نظ

م لقاًء تضامنيًا نصرة للقدس: 
ّ
حركة األمة تنظ

دْين  لتحرير فلسطين بجيش وقيادة موحَّ

اعت�صامًا  الأم���ة  نّظم���ت حرك���ة 

ت�صامني���ًا م���ع القد�س، حت���ت عنوان 

»ن�رصة للقد�س عا�صمة فل�صطني«، يف 

م�صجد وجممع كلية الدعوة الإ�صالمية 

ببريوت، �صارك فيه ممثل حركة اجلهاد 

الإ�صالم���ي يف لبن���ان؛ اإح�صان عطايا، 

وممث���ل حركة »حما����س« يف لبنان؛ 

علي بركة، بح�صور امل�صت�صار الثقايف 

يف �صف���ارة اجلمهوري���ة الإ�صالمية يف 

لبن���ان، د. حممد مه���دي �رصيعتمدار، 

ولفيف م���ن العلم���اء، وممثلي اأحزاب 

وف�صائل لبناني���ة وفل�صطينية، وجمع 

من امل�صلني.

اأمني ع���ام حرك���ة الأم���ة؛ ال�صيخ 

عب���د اهلل ج���ري، توّج���ه اإىل الإخ���وة 

الفل�صطيني���ني ب����رصورِة ال�صتمرار يف 

احل�صور املكَثّ���ف يف ال�صاحات، واإقالق 

وامل�صتوطنني،  الحت���الل  ق���وات  راحة 

وال�صتمرار يف التناُف����س يف هذا الأمر، 

ومن���ع اأِيّ حماولة لتغي���ري الواقع يف 

القد����س، واله���ادف اإىل تهوي���د املدينة 

ها. وتغيري معامِلِ

كم���ا دع���ا املقاوم���ة الِفَل�صطينية 

لت�صعيِد عملياِت املقاوم���ة، �صواٌء عَر 

اإطالق ال�صواري���خ باجتاه امل�صتوطنات 

واملواق���ع الع�صكري���ة، اأو م���ن خ���الِل 

العملياِت داخ���ل املناطق املحتلة قبل 

العام 48 وبعده.

وطال���ب ف�صيلته الق���وى والأحزاب 

اللبناني���ة  والإ�صالمي���ة،  الوطني���ة 

واإعالن  اأ�صبوعي،  بن�صاط  والفل�صطينية، 

ُجُمعات غ�صب عند احلدود اللبنانية - 

الفل�صطينية، لدع���م اإخواننا يف الداخل 

الفل�صطيني.

من جهته ت�صاءل عطايا وهو يوّجه 

التحية اإىل روح موؤ�ص�س »حركة الأمة« 

ال�صيخ عب���د النا�رص اجل���ري: اأين اأنت 

الي���وم لت�صه���د هذا الف�صل م���ن ف�صول 

املوؤام���رة التي حيك���ت ل�صطب الق�صية 

الفل�صطينية، ولتهويد القد�س وفل�صطني، 

ولإلغاء ح���ق اللج���وء الفل�صطيني من 

الع���ودة؟ �صاكراً امل�صوت���ني والداعمني 

»لق�صيتن���ا يف الأمم املتح���دة«، قائاًل: 

اأهل فل�صطني ل يكفيه���م هذا الت�صويت 

فقط، بل يجب اأن يرتجم على الأر�س، من 

كان ي�صوت حقًا م���ن اأجل القد�س، ومن 

الوليات  اأجل فل�صطني فليطرد �صف���راء 

املتحدة م���ن دوله، وم���ن كان ي�صوت 

لفل�صطني ولق�صي���ة القد�س فليقطع كل 

العالقات واأ�ص���كال التطبيع مع الكيان 

ال�صهيوين الغا�صب.

ال���كالم ل يكفي،  واأ�ص���اف عطايا: 

فل�صط���ني ل تتح���رر بال�صعارات، ونحن 

اأك���ر ما نخ�ص���اه هو اأن يت���م حماولة 

احتواء هذه النتفا�ص���ة، التي بداأت يف 

كل بقعة م���ن فل�صط���ني، بالتزامن مع 

م�ص���ريات مليوني���ة يف غ���زة املقاومة 

وال�صابرة وال�صامدة، ويف كل بقعة من 

الداخل الفل�صطيني املحتل.

وتاب���ع: لن نر�ص���ى بع���د الآن اأن 

ي�صتخف اأحد بعقولنا، وبعقول �صعوبنا، 

ونحن م�صتم���رون يف داخ���ل فل�صطني 

بالنتفا�ص���ة، ويف كل ي���وم تت�صاع���د 

وتريته���ا حتى ت�صل اإىل اأق�صى ما ميكن 

اأن ت�ص���ل اإليه، ولكن ه���ذا يحتاج منكم 

ويحت���اج من���ا جميعًا اأن نبق���ى اأي�صًا 

داعمني وم�صاندين وموؤازرين بكل اأ�صكال 

الدعم، واأن تتك���رر هذه الوقفات يف كل 

يوم، ولي�س يف كل جمعة فقط، ويف كل 

بقعة من بقاع الأر�س يف عاملنا العربي 

والإ�صالمي، كما هي حا�رصة يف كل دول 

العامل الغربي، ويف كل بقاع الأر�س.

وخت���م عطاي���ا بالق���ول: علينا اأن 

ن�صح���و ون�صتجمع كل الطاقات والهمم، 

وكل م���ا اأوتينا من ق���وة، دعمًا للقد�س 

فل�صط���ني  يف  ولأهلك���م  ولفل�صط���ني، 

املحتل���ة، حت���ى ي�صتم���روا يف ه���ذه 

النتفا�صة.

ب���دوره، لف���ت الأخ عل���ي بركة يف 

كلم���ة ل���ه، اإىل اأن الولي���ات املتحدة 

الأمريكية يف عملي���ة ال�صالم املزعومة، 

كانت ت�صن���ع مهزلة وم�رصحية وعملية 

خ���داع كرى، من اأج���ل اأن متكن الكيان 

ال�صهيوين مم���ا هو علي���ه الآن، موؤكداً 

اأن طريق اجله���اد واملقاومة هو الطريق 

الوحيد لتحرير فل�صطني، فاملقاومة هي 

التي حررت اجلن���وب اللبناين واأجرت 

العدو ال�صهيوين على اخلروج من قطاع 

غزة، ولي�س اتفاق اأو�صلو ول اأية ت�صوية، 

لذل���ك ل بد اأن ي�ص���رتك اجلميع يف دعم 

املقاوم���ة، فم���ن اأراد اأن يت�صام���ن مع 

القد����س، عليه اأن يدع���م النتفا�صة يف 

فل�صطني بالدع���اء، باملوقف ال�صيا�صي، 

بامل���ال، وباملقاوم���ة وب���كل الو�صائل 

املتاح���ة، حتى ياأذن اهلل تعاىل مبعركة 

التحرير.

القد�س  م���ع  ت�صامن���ًا 

ال�رصي���ف، ورف�ص���ًا لق���رار 

الرئي����س الأمريك���ي بنق���ل 

ال�صف���ارة الأمريكي���ة اإليها، 

اأقام���ت حرك���ة الأمة ولقاء 

اجلمعي���ات وال�صخ�صي���ات 

لبن���ان  يف  الإ�صالمي���ة 

عن���وان  حت���ت  احتف���اًل 

اأبدية  عا�صم���ة  »القد����س 

خالله  حت���دث  لفل�صطني«، 

م�صوؤول  الها�ص���م؛  ب�صام  د. 

الأحزاب  مع  العالقات  ملف 

الفل�صطينية يف  واملنظمات 

التيار الوطني احلر، فاعتر 

اأن موقف رئي�س اجلمهورية 

ووزير خارجي���ة لبنان من 

ق���رار الرئي�س الأمريكي ه���و موقف مبدئي يقوم 

على اأ�صا�س احلق والعدال���ة والنتماء الوطني، 

وحفظ ح���ق العودة، م�ص���دداً عل���ى اأن مواقف 

التيار الوطني احلر تنبع من القناعات الوطنية 

الرا�صخ���ة، اإذ ل يجوز التفرّج على اجلرمية التي 

ت�صعى اإىل التفريط باملدينة املقّد�صة، وبحقوق 

ال�صعب الفل�صطيني، وتهويد كل فل�صطني.

ث���م كانت كلمة رئي�س الهيئ���ة الإدارية يف 

جتمع العلم���اء امل�صلمني؛ ال�صيخ د. ح�صان عبد 

اهلل، ف���راأى اأن خطورة القرار لي�س بنقل ال�صفارة، 

دة عا�صمة للكيان  بل يف اعتبار القد����س املوحَّ

ال�صهي���وين، وما ح�صل يوؤك���د اأن اأمريكا مل ولن 

تكون و�صيطًا يف الن���زاع العربي ال�صهيوين، بل 

هي طرف عدو للعرب وامل�صلمني، وموؤيد للكيان 

ال�صهيوين، واأن املراهن���ة عليها هو رهان على 

����رصاب، واأن العملية ال�صلمي���ة التي ابتداأت يف 

كامب ديفيد هي عملية فا�صلة، فيجب اإلغاء كل 

املعاهدات، والع���ودة اإىل اخليار الوحيد املوؤدي 

لتحري���ر فل�صط���ني، والذي هو ح���رب التحرير، 

دة.  د وقيادة موحَّ تخو�صها الأمة بجي�س موحَّ

ثم حتدث الأب روي����س الأور�صليمي؛ رئي�س 

طائف���ة الأقباط الأرثوذك����س يف لبنان، فاأكد اأن 

تعويلنا هو على ال�صعب الفل�صطيني املنتف�س، 

ووحدته التي ت�صنع ال�صمود والنت�صار، م�صدداً 

عل���ى اأن اأم���ريكا و«اإ�رصائيل« ه���م كيان واحد 

وعدو واحد، وعلينا اأن ناأخذ م�صاحلنا الوطنية 

بعني العتبار. 

وحتدث اأم���ني الهيئة القيادي���ة يف حركة 

النا�رصي���ني امل�صتقلني – »املرابطون«؛ العميد 

م�صطفى حم���دان، فاعتر قرار الرئي�س الأمريكي 

فر�ص���ة ل�صتنها�س الأمة، واأن من يحمي القد�س 

هو �ص���الل الدم الفل�صطيني، 

واأن���ه منذ غي���اب الرئي�س 

جم���ال عبد النا�رص ل ميكن 

العتم���اد عل���ى الأنظم���ة 

العربية، موؤك���داً اأن للقد�س 

خناج���ر وبن���ادق و�صيوفًا 

و�صواريخ حتميها، فالن�صال 

اللذان  واجله���اد وحدهم���ا 

وكم���ا  القد����س،  يح���رران 

انت�رصن���ا يف �صورية ب�صار 

الأ�صد �صننت�رص يف فل�صطني.

وتكل���م يف املنا�صب���ة 

م�ص���وؤول اجلبه���ة ال�صعبية 

يف  العام���ة  القيادي���ة   -

لبن���ان؛ اأبو كف���اح، م�صدداً 

على القول: واهم من يراهن 

عل���ى الوليات املتحدة وعل���ى املفاو�صات مع 

العدو، فالقد�س هي عا�صم���ة الديانات والعرب 

وحتريره���ا لن يتم اإل باملقاومة، ونحن لنعرف 

اإل فل�صط���ني واحدة والقد�س واح���دة، ول نعّول 

اإل عل���ى ال�صع���وب العربي���ة والإ�صالمية، التي 

بحيوّيتها حترر كل فل�صطني.

يف اخلت���ام كانت كلم���ة اأمني عام حركة 

الأم���ة؛ ال�صيخ عب���د اهلل جري، ال���ذي اأكد اأن 

ق�صي���ة فل�صطني لي�صت �رصاع���ًا على احلدود، 

بل هي �رصاع على العقيدة والوجود، والن�رص 

هو ملن يتم�صك بعقيدته ودينه حتى النهاية.. 

والبق���اء ملن هو اأقوى، مم���ا يتطلب منا دعم 

ك  املجاهدين بكل م���ا اأوتينا من قوة، والتم�صُّ

مبحور املقاوم���ة املمتد من لبنان اإىل �صورية 

اإىل فل�صطني فالعراق واإيران.

زار الأمني الع���ام حلركة الأمة؛ ال�صيخ عبد اهلل 

جري، مع وف���د من »احلركة«، مرتوبوليت بريوت 

لل�رصيان الأرثوذك�س؛ املطران دانيال كورية، وراعي 

اأبر�صي���ة ب���ريوت للموارنة؛ املط���ران بول�س مطر، 

وكاهن كني�صة مار اليا�س بّطينا؛ الأب جرا�صيمو�س 

عطايا، حيث قّدموا التهاين بالأعياد، اآملني من اهلل 

تع���اىل اأن يحّل العيد يف العام املقبل والأمة ترفل 

ب���كل اأ�صباب القوة واملنع���ة لتحرير فل�صطني، مبا 

فيها امل�صجد الأق�صى املبارك وكني�صة القيامة.
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وفد من حركة األمة زار 
ئًا

ِّ
ين كورية ومطر مهن

َ
المطران
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جال وفد م���ن حركة الأمة، برئا�صة 

اأمينها العام ال�صيخ عبد اهلل جري، على 

فعاليات �صيدا الديني���ة، والتقى الوفد 

رئي�س رئي�س الحت���اد العاملي لعلماء 

املقاوم���ة؛ ال�صيخ ماه���ر حمود، وجرى 

عر����س الأو�ص���اع املحلي���ة والعربية، 

و�ُصُبل ا�صتثمار الإيجابيات التي ظهرت 

بعد ق���رار الرئي����س الأمريك���ي دونالد 

ترام���ب اعتبار القد����س عا�صمة الكيان 

ال�صهيوين.

كما زار الوفد جمل�س علماء فل�صطني 

يف لبنان، حيث ا�صتقبله رئي�س املجل�س؛ 

ال�صيخ د. ح�صني قا�صم، والناطق الر�صمي 

للمجل����س ال�صي���خ د. حمم���د املوعد، 

وبحث املجتمع���ون يف اخلطوات التي 

يجب اأن ُتتَّبع لدع���م القد�س وفل�صطني 

يف ظ���ل اخلذلن العربي، واأكدوا اأن دعم 

املقاومة هو اخليار الوحيد لتحرير كل 

فل�صط���ني، كما اأكدوا على �رصورة وحدة 

والإ�صالمي  والعربي  الفل�صطيني  ال�صف 

ال�صهيو-اأمريكية،  الغطر�ص���ة  ملواجهة 

خ�صو�ص���ًا بعد ق���رار ترام���ب باعتبار 

القد�س عا�صمة لليهود.

كذل���ك زار وف���د »احلرك���ة« اإمام 

م�صجد الغفران يف �صيدا؛ ال�صيخ ح�صام 

العيالين، وا�صتغرب املجتمعون الغياب 

مني الذين ا�صتغلوا الأزمة  الالفت للمعمَّ

ال�صا�صات واملنابر  ال�صورية وت�ص���دروا 

طيلة 7 �صن���وات ليحرّ�صوا على �صورية.

موؤكدي���ن اأن الق�صي���ة الفل�صطينية هي 

الق�صي���ة املركزية لالأمة، ومن باب اأوىل 

اأن نرى حتركاتهم اليوم ن�رصة للقد�س، 

لكن مع الأ�ص���ف حتركاتهم هذه توقفت 

وغاب���ت، واأّكد املجتمع���ون اأن التم�صك 

بخيار املقاوم���ة هو ال�صبي���ل الوحيد 

لتحري���ر اأر�صن���ا ومقد�صاتنا من رج�س 

املحتل ال�صهيوين.

اأي�ص���ًا زار ال�صي���خ ج���ري والوفد 

املرافق ال�صي���خ خ�رص الكب�س، حيث مت 

التاأكيد على توحيد كل اجلهود للت�صدي 

ملخاط���ر امل�رصوع ال�صهي���و - اأمريكي 

الذي يه���دد اأق�صانا ومنطقتنا. وقد اأثنى 

ال�صي���خ الكب����س على كل م���ا تقوم به 

حركة الأم���ة ن�رصة لأمتن���ا وق�صيتنا، 

م�صي���داً بكونه���ا »امت���داد للموؤ�ص����س 

املجاه���د الراحل ال�صيخ عب���د النا�رص 

جري، الذي افتقدناه يف مثل هذه الأيام 

وما زال حا����رصا باأثره الطيب اجلهادي 

املعطاء«.

حركة األمة تجول على فعاليات صيدا العلمائية

الشيخ جبري زار السفير الصيني
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زار اأمني عام حركة الأمة؛ ال�صيخ عبد اهلل جري، �صفري جمهورية ال�صني ال�صعبية 

يف لبنان؛ وانغ كي جيان، وكان عر�س للتطورات املحلية والإقليمية والدولية، حيث 

اأكد ال�صفري ال�صيني حر�س بالده على ال�صتقرار يف لبنان، م�صدداً على رف�س »بكني« 

لأي تدخ���ل يف ال�صوؤون الداخلية للبلدان من بلد اآخر، لأن ذلك يتعار�س مع ا�صتقالل 

الدول وحرية ال�صعوب يف تقرير م�صريها؛ على نحو ما ح�صل يف �صورية من تدخالت 

بهدف النيل من ال�صيادة الوطنية لبلد عربي م�صتقل، كما اأكد حر�س القيادة ال�صينية 

على حق ال�صعب الفل�صطيني يف حريته وحقه يف تقرير م�صريه على ترابه الوطني.

من جهته �صكر ال�صيخ جري ال�صفري ال�صيني على مواقف بالده الداعمة ل�صورية، 

وجتاه الق�صايا املحقة لل�صعوب يف املحافل الدولية.

ا�صتقب���ل اأمني ع���ام حركة الأم���ة ال�صيخ عبداهلل ج���ري، رئي�َس 

»جمعي���ة نور اليقني« ف�صيلة ال�صيخ جه���اد ال�صعدي، على راأ�س وفد 

علمائ���ي من اجلمعية، موؤلَّف من ال�صادة العلماء ال�صيخ جمال حممد، 

وال�صيخ حممد اأيوب، وال�صيخ حممد عطية، واحلاج �صالح ب�صتوين، يف 

املرك���ز الرئي�صي للحركة ببريوت، حيث كان عر�س للتطورات الراهنة، 

خ�صو�صًا على م�صتوى ال�صاحة الفل�صطينية.

���ذت يف نابل�س  املجتمع���ون باركوا العملي���ة البطولية التي ُنفِّ

بفل�صطني املحتلة، م�صريين اإىل اأن خيار املفاو�صات مل يجلب لل�صعب 

الفل�صطيني �صوى املزيد من الرتاجعات.

واأك���د املجتمعون اأن املقاومة هي الأ�صل���وب الوحيد الذي يواجه 

به الع���دو، م�صددين على �رصورة توفري كل اأ�ص���كال الدعم لالنتفا�صة 

الفل�صطينية املباركة.

وخالل الزيارة قّدم الوفد العلمائي الفل�صطيني درع وفاء للعالمة 

ال�صي���خ الدكتور عب���د النا�رص جري )رحم���ه اهلل( يف ذكرى عام على 

رحيله، والذي حمل فل�صطني يف فكره ومواقفه و�صعيه.

وفد علمائي فلسطيني 
يزور حركة األمة مقّدمًا درع وفاء 

للشيخ جبري )رحمه الله(

جال وف���د من حركة الأم���ة، برئا�صة 

اأمينه���ا العام ال�صيخ عبد اهلل جري، على 

عدد من املرجعيات والفعاليات ال�صيا�صية 

يف املنية وعكار .

اجلولة ا�صُتهلّت بزيارة رئي�س املركز 

الوطني يف ال�صمال؛ كمال اخلري، يف دارته 

يف املنية، حيث ق���ّدم الوفد واجب العزاء 

بوفاة �صقيقته.

وزار ال�صي���خ جري والوف���د املرافق 

رئي�س احلركة ال�صعبية اللبنانية؛ النائب 

ال�صابق م�صطفى علي ح�صني، والتقى الوفد 

رئي�َس التجمع ال�صعب���ي العكاري؛ وجيه 

البعريني، وعر�س معه التطورات الراهنة، 

وراأى املجتمعون اأنه بعد هزمية امل�رصوع 

الأمريك���ي - ال�صهي���وين - التكفريي يف 

املنطقة، لن ت�صتطي���ع وا�صنطن واأتباعها 

فر�س خياراتها يف املنطقة، .

ثم انتقل ال�صيخ جري والوفد املرافق 

اإىل مطراني���ة ع���كار لل���روم الأرثوذك�س، 

لتق���دمي التهاين ملطران ع���كار وتوابعها 

للروم الأرثوذك�س، املرتوبوليت با�صيليو�س 

من�ص���ور، ومت التاأكيد على �رصورة متا�صك 

املجتم���ع اللبناين يف وج���ه التحديات، 

�صائلني اهلل تعاىل اأن ينعم على هذا البلد 

مبزيد من املحبة والوئام والتالقي.

واختت���م ال�صيخ جري جولته بتلبية 

دعوة ال�صي���خ موؤمن الرفاع���ي اإىل غداء 

تكرمي���ي يف دارته، وبعده���ا زاروا والوفد 

املرافق �رصي���ح ال�صيخ م���روان الرفاعي 

لقراءة الفاحتة.

وفد من حركة األمة جال في المنية وعكار
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كاريكاتير

لو�صف  البي�ض«  على  »امل�صي  عبارة  ُت�صتخدم 

احلالة التي يجب على ال�صخ�ض فيها توّخي احلذر ب�صكل 

ا�صتثنائي لدى م�صيه على �صيء ه�ّض وقابل للك�رس، وذلك 

ي�صتلزم قدرة كبرية على �صبط النف�ض ومهارة فائقة.

يتخّيل  مما  اأق��وى  البي�ض  اأن  اكت�صفت  لو  ماذا  لكن 

معظمنا، واأن �صكله الطبيعي م�صمم ب�صكل مثايل لتحمل 

اأوزان ال باأ�ض بها، من دون اأن ينك�رس.

�صتحتاج يف هذه التجربة اإىل 6 اأو 8 علب كرتونية، 

يحتوي كل منها على 12 بي�صة كبرية احلجم، باالإ�صافة 

فوقه  العلب  وترّتب  االأر�ض،  على  تفر�صه  كبري  كي�ض  اإىل 

على �صكل �صفني، اإال اأنه عليك فح�ض البي�ض يف البداية 

للتاأكد من عدم وجود ك�صور يف ق�رسته.

بنف�ض  موجهة  بي�صة  كل  اأن  تتاأكد  اأن  اأي�صًا  عليك 

نهاياتها  تكون  بحيث  الكرتون،  علبة  داخ��ل  الطريقة 

املدّببة يف اجتاه، ونهاياتها االأكرث ا�صتدارة باالجتاه االآخر، 

اأكرث جتان�صًا،  �صطح  على  احل�صول  على  هذا  و�صي�صاعدك 

لت�صع قدميك عليه، بعد اأن تخلع حذاءك وجواربك، وتعرث 

على �صديق ي�صاعدك على التوازن اأثناء التجربة.

قمم  على  بالت�صاوي  وزنك  وّزع  االأوىل،  اخلطوة  يف 

و�صعها  حاول  كبرية  القدم  ا�صتدارة  كانت  واإذا  البي�ض، 

افعل  ثم  �صوية،  البي�ض  �صفي  على  وزنها  يرتكز  بحيث 

ال�صيء ذاته بالقدم االأخرى، �صت�صمع �صوت �رسير م�صدره 

يدك،  اإفالت  �صديقك  من  واطلب  تخف،  ال  الكرتون،  علبة 

ا�صتمر  ثم  البي�ض،  على  بالكامل  اأنت  وزنك  يكون  بحيث 

بامل�صي بنجاح.

ويرجع الف�صل يف قوة البي�ض اإىل �صكله، الذي ي�صبه 

قو�صًا ثالثي االأبعاد، وهو واحد من اأقوى االأ�صكال املعمارية، 

اإذ تبدي ق�رسة البي�ض �صالبة غري عادية عندما يتعر�ض 

ق�صمها العلوي وق�صمها ال�صفلي اإىل �صغط مت�صاٍو، يف حني 

تنك�رس ب�صهولة عند تطبيق �صغوط متفاوتة عليها.

انك�صار  من  الدجاجة  تخاف  ال  مل��اذا  يف�رس  وه��ذا 

ق�رسة البي�صة عندما جتل�ض عليها، بينما ي�صتطيع الفرخ 

تامة  ب�صهولة  الداخل  من  مبنقاره  يخرقها  اأن  ال�صعيف 

عندما يفق�ض.

احلفاظ  يف  مهمًا  دوراً  تلعب  الكرتون  علبة  اأن  كما 

حلل   1911 عام  كويل  جوزيف  اخرتعها  اإذ  البي�ض،  على 

النزاع بني املزارعني والتجار، الذين كانوا يلقون باللوم 

على بع�صهم، جراء انك�صار البي�ض اأثناء نقله من املزرعة 

اإىل املخازن، و�صنعها من الورق ال�صميك مع فتحات يف 

االأ�صفل لدعم كل بي�صة من قاعدتها، واإبقائها منف�صلة عن 

باقي البي�ض.

المشي على البيض لم يُعد مستحياًل.. إليكم الطريقة


