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سورية تعزز انتصاراتها.. 

وتسقط أقنعة حلفاء أعدائها

تطهير إدلب.. نهاية الحرب

الشمال السوري.. حان وقت 
لة؟ المعارك المؤجَّ

اليمن.. من الصمود إلى الردع
ندوة »الشيخ عبد الناصر 

جبري في القلب والوجدان«
جْمعُ األمة ووحدتها أخذا 

حّيزًا كبيرًا من حياته 

انتخابات 2018: 
هزيمة »الفريق السعودي« 
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 العميد حمدان: »المرابطون« ستخوض معركة االنتخابات في كل لبنان

أميركا وتغيير النظام في إيران..
واقع أم أوهام؟ 
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شخصية تركية تفاجئ دمشق.. ال

قـرار عسكـري كبـير
يخرق جبهات إدلب



بين حق العمال..
وحق الناس

ثمة مناط���ق لبنانية عا�ست مطلع ال�سنة لأيام 

عدة م���ن دون كهرباء، واأم�سى نا�سه���ا نهاراتهم 

واللي���ايل حتت رحمة اأ�سح���اب املولدات.. ال�سبب 

كان اإ����راب موظفي وعمال ومياوم���ي موؤ�س�سة 

كهرباء لبنان، اإمًا احتجاجًا من البع�ض على عدم 

اإحلاقهم ب�سل�سل���ة الرتب والرواتب، اأو لعدم قب�ض 

البع�ض الآخر رواتبهم منذ ثالثة اأ�سهر.

بني ح���ق العمال واملوظفني وحق النا�ض، يبدو 

يف بع�ض الأحيان تعار�ض م�سالح، يحاُر املراقب 

اإىل اأي جهة مييل يف هذا املجال.

من حق العام���ل اأن يعي�ض بكرامة، واأن يح�سل 

عل���ى اأجره الذي يوؤّم���ن معي�سته وعياله، كما من 

حق���ه اأن ي�سع���ى اإىل حت�سني ظروف���ه املعي�سية 

والجتماعية.. وعندما يق�ّر رب العمل يف الوفاء 

بالتزاماته حي���ال العامل، ي�سبح من حق العامل 

الحتجاج ب�ستى الو�سائل امل�روعة، كالتوقُّف عن 

العم���ل، والعت�سام، وغري ذل���ك، لكن هذه الأفعال 

غالب���ًا ما ُتلحق ال�رر بالنا����ض وحياتهم، متامًا 

كما ح�سل يف مو�سوع الكهرباء.

حق العامل يف النتيجة يجب األ ُيلغي اأو يوؤثر 

على ح���ق النا�ض يف حياة كرمية وخدمات موفرة 

يف �ستى املجالت، مادام املواطن يفي بالتزاماته 

للدولة وامل���ال العام.. وامل�سكلة هن���ا اأن العمال 

واملوظف���ني هم جزء ل يتجزاأ م���ن النا�ض؛ لهم ما 

له���م، وعليهم ما عليهم، وال�رر والفائدة يلحقان 

بالطرفني على ال�سواء، فما هو احلل لهذه امل�سكلة، 

ومن هو الطرف الثالث الذي ُين�سف الطرفني؟

ل يحت���اج الأم���ر اإىل كثري عن���اء، ول هو بلغز 

اأو اأحجية.. الدولة ه���ي احلل، وهي امل�سوؤولة عن 

تاأمني حق العمال وحق النا�ض.. �سحيح اأن للدولة 

حقًا عل���ى النا�ض والعمال، لك���ن عليها واجبات 

جتاه الطرفني، ومادامت ت�ستويف حقوقها، فعليها 

اأن ت���وؤدي واجبها جت���اه الآخرين، لكن كيف يكون 

ذلك؟

: يف الأمثال ال�سعبية عادة خري العبرَ

ق���ال الأول للث���اين: رحم اهلل وال���دي الذي كان 

يعالج كل م�سكلة تقع.

رّد الث���اين: رح���م اهلل والدي ال���ذي كان يعالج 

امل�سكلة قبل اأن تقع.

بالتاأكيد، الدول���ة ُيفرت�ض اأن تكون والد الثاين، 

يف ح���ني اأن الدول���ة يف لبنان هي وال���د الأول، 

ومادامت هي كذلك فامل�سكلة قائمة، و�سيظل حق 

العمال ُيرهق النا�ض، فيما الظلم لحق بالطرفني.

وا�ضف عوا�ضة

االفتتاحية

الـنـاشر: شركة القلم لإلعالم واإلعالن ش.م.م
رئــيس الـتـحـــريــــر: عـبــداهلل جــبــــري
المـديـر المســؤول: عـدنـان السـاحلـي

يشارك في التحرير:  أحمد زين الدين - سعيد عيتاني

المقاالت الواردة في الجريدة تعبر عن آراء كتابها

www.athabat.net

ال�سع����ودي  اخلارجي����ة  وزي����ر  كالم 

عادل اجلبري عن فر�����ض قانون النتخاب 

عل����ى الرئي�ض �سع����د احلريري، ه����و رّدة 

فع����ل طبيعية على ال�سفع����ة التي تلقتها 

اململكة يف لبنان بعد »حترير« احلريري 

من قب�سة نظامها و»ن�����ر غ�سيلها على 

�سطوح بريوت« ومنها اإىل عوا�سم العامل، 

النا�سطة،  اللبنانية  الدبلوما�سي����ة  بف�سل 

ومن البديه����ي وجود تخ����وُّف �سعودي - 

اأمريك����ي من نتائج النتخاب����ات النيابية 

بة يف اأي����ار 2018، ما �سيمّكن حزب  املرتقرَ

اهلل مع حلفائ����ه - بتقديرات ال�سعودية - 

من ح�س����د الأكرثية النيابية، ويوؤّمن مظلة 

�سيا�سي����ة �سعبي����ة حول �سالح����ه، ويعزز 

و�سعه يف لبنان واملنطقة، ويحقق ن�راً 

اإيرانيًا جديداً.

الأمريكية،  ال�سعودية، ومعها  املخاوف 

من نتائ���ج النتخابات النيابية يف لبنان، 

لي�س���ت فقط ب�سبب الق���وة ال�سعبية لفريق 

املقاومة، ب���ل ال�سعف املتم���ادي للفريق 

املوايل لل�سعودية نتيجة خفايا »البح�سة« 

الت���ي ح���اول الرئي�ض احلري���ري ابتالعها 

بن�سيحة م���ن البطريرك الراعي، اأو تفتيتها 

بن�سيح���ة من الرئي�ض ب���ري، اإىل اأن جاءت 

حمط���ة »اجلديد« لتك�سف ع���ب »بح�سة 

ليك�ض«، بع�ض اأ����رار الغرف ال�سوداء يف 

ال�سفارات، والتي �سبق���ت وواكبت احتجاز 

احلريري، ومل تاأِت »اجلديد« مبا هو جديد 

على م�ست���وى اأ�سماء الأربع���ة املتوّرطني 

يف ورط���ة احلريري: ال�سني���ورة، وجعجع، 

واجلميل، وريفي، ب���ل ك�سفت ما مّت طبخه 

للرجل من وا�سنطن اإىل الريا�ض؛ وفق وثائق 

 ت�رّبت من مكتب ال�سفري الأردين يف بريوت.

واأم���ام ت����رذم »الفريق ال�سع���ودي« اإىل 

فرقاء،

لي�ض هناك من �سيكون و�سط امللعب 

وم���ن �سيكون عل���ى مقاع���د الحتياط، 

ق على  والأم���وال ال�سعودية الت���ي �سُتنفرَ

ه���ذه النتخابات لن تب���ذَّر على »خط 

الو�س���ط«، لأن الرتكي���ز ه���و على خط 

الهج���وم عل���ى املقاوم���ة، واملطل���وب 

اأ�سخا����ض راديكاليون يف »�سعودتهم«، 

ويف حقده���م على املقاوم���ة، من اأمثال 

معني املرعبي وخال���د ال�ساهر واأ�رف 

ريف���ي، لأن و�سطية �سع���د احلريري يف 

نظر ال�سعودية هي التي �سحبت الب�ساط 

من حت���ت اأقدامها يف لبن���ان مبواجهة 

اإيران، خ�سو�س���ًا اأن هذا الب�ساط مل يعد 

»اأحمدي���ًا« له���ا، ل يف �سوري���ا ول يف 

العراق، ول حتى يف اليمن.

ني وامل�سيحي، يف  ولأن الطرفني، ال�سُّ

»الفريق ال�سعودي« و�سعهما غري مرتاح 

نهائيًا، نتيجة انهي���ار ثقة الكل بالكل، 

واحلدي���ث عن حتالفات انتخابية ما زال 

�سمن خان���ة الهلو�سات غ���ري الواقعية، 

خ�سو�سًا يف ال�سمال، على مثال حتالف 

»امل���ردة - القوات«، ملواجه���ة التيار 

الوطني احلر، من ك����روان - جبيل اإىل 

اأقا�سي عكار، فاإن فريق املقاومة والعهد 

يج���ب األ ينام على حري���ر، لأن الأموال 

ق يف هذه املعركة  ال�سعودية التي �سُتنفرَ

- احلرب �ستكون غري م�سبوقة، وت�ستلزم 

- اإن مل يك���ن هن���اك حتال���ف انتخابي 

- عدم ال�سم���اح باأي اخ���رتاق �سيا�سي 

للخ�س���وم يخلق هوة كب���رية ل جمال 

لردمها، خ�سو�سًا بني »اأمل« و»التيار«، 

على خلفية مر�سوم ترقية ال�سباط الذي 

كان م���ن الأف�سل ل���و مت تاأجيله حفاظًا 

على الت�سامن الوطني.

وم����ن املوؤ�س����ف اأن ي�ستجلب مر�سوم 

ال�سباط، اخلالفات القدمية - اجلديدة حول 

الطائ����ف، وبات مادة يومي����ة لل�سجالت 

من اأهل الخت�سا�����ض ومن �سواهم، حنى 

و�سل����ت الأمور اإىل اأن يتن����اول البطريرك 

الراعي تف�سري م����واّد الد�ستور يف معر�ض 

دفاع����ه عن موق����ع رئا�س����ة اجلمهورية، 

وامل�ساأل����ة ل ت�ستح����ق كل ما يح�سل من 

كافة الأط����راف، لأن حلها يف النهاية هو 

يف وج����وب تعديل ه����ذا املر�سوم، ودمج 

الأقدمية مع الرتقية، وبالتايل العودة اإىل 

توقيع وزير املالية.

لي�س����ت امل�ساألة يف العن����اد والعناد 

امل�س����اد، لأن وجه����ة نظ����ر الرئي�ض بري 

منطقي����ة، و�سن����ة الأقدمية الت����ي �سُتمنح 

لهوؤلء ال�سب����اط، واإن كانت ل ترّتب اأعباًء 

مالي����ة حالية، لكن هناك اأبواب حما�سبية 

العام����ة  املوؤ�س�س����ات  موازن����ات  كل  يف 

واخلا�سة، تلحظ بن����د »ا�ستدراك احلقوق 

والذي يرتاكم  للم�ستخدم����ني،  بة«  املكت�سرَ

ب ال����ذي �سي�ستحق لهم  فيه احلق املكت�سرَ

م�ستقباًل، وبالتايل ف����اإن مر�سوم الأقدمية 

مو�س����وع اجلدل احلايل ب����ني بعبدا وعني 

التين����ة كان يج����ب توقيع����ه م����ن وزير 

املالي����ة، لأن����ه يرّت����ب اأعب����اء م�ستقبلية 

 يج����ب اأن تلحظه����ا اأي����ة موازن����ة مقبلة.

اإنهاء ملف مبحدودية ملف ال�سباط واجب 

وطن����ي، لأن الت�سامن بني اأط����راف فريق 

املقاومة مطلوب فوراً، كي ل يجد حزب اهلل 

نف�سه حمررَج����ًا يف الوقوف مكتوف الأيدي 

بني حليف����ه ال�سرتاتيج����ي الرئي�ض عون 

وحليفه الثابت الرئي�ض ب����ري، واإذا كانت 

ال�ساح����ة النتخابية لتحال����ف حزب اهلل 

- اأمل لن تبّدل م����ن نتائجها احلالية كل 

اأموال ال�سعودي����ة واخلليج، فاإن املواجهة 

هي على جبهات التيار الوطني احلر، الذي 

ج �سده اأ�ر�ض التحالفات املدعومة  �سُتن�سرَ

باملال ال�سعودي؛ من ع����كار اإىل طرابل�ض 

وزغرتا والكورة، ومن جبيل وك�روان اإىل 

املنت وب����ريوت وال�سوف وزحل����ة والبقاع 

الغربي و�سوًل اإىل جزين، ولهذا ال�سبب فاإن 

ت�رذم »الفري����ق ال�سعودي« احلاقد على 

الرئي�ض ع����ون واملقاومة �سيتم التعوي�ض 

عنه باملال النتخابي، عب ماكينات �راء 

ال����ذمم طازجة، من الزواري����ب حتى بلوغ 

اأبواب اأق����الم القرتاع، ولذل����ك يجب على 

فريق املقاومة ع����دم »النوم يف الع�سل«، 

وامل�سارعة اإىل ترمي����م العالقة بني بعبدا 

وعني التينة واإعادتها اىل »�سهر الع�سل«، 

ل�سم����ان هزمية م����ن ال�����روري اأن تكون 

ماحقة للفريق ال�سعودي.

اأمني اأبو را�ضد

أحــداثأحــداث2
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املطلوب اأ�سخا�ص راديكاليون يف �سعودتهم.. ويف حقدهم على املقاومة
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األموال السعودية التي 
سُتنَفق على االنتخابات 

ر على »خط  المقبلة لن تبذَّ
الوسط«.. فالتركيز هو على خط 

الهجوم على المقاومة



همسات

 املر�سوم اإىل »الثالجة«
توّقعت م�سادر �سيا�سي���ة يف فريق الثامن من 

اآذار اأن يدخ���ل مر�س���وم اأقدمي���ة ال�سابط اإىل 

»الثالج���ة«، خ�سو�سًا اأن الرئي����ض نبيه بري 

غ���ادر اإىل العا�سم���ة الإيرانية طه���ران، ومنها 

�سيعود مبا����رة اإىل دارته يف امل�سيلح، ليبداأ 

التح�س���ري لالنتخابات النيابية. بيد اأن م�سادر 

يف التي���ار الوطني احلر اعت���بت اأن املر�سوم 

اأ�سبح وراءنا، ومن يريد اأن يبقيه على الطاولة 

ملا بعد النتخابات فهذا �ساأنه.

 ماذا بعد الفبكة؟
بع���د الف�سيح���ة الت���ي اأثريت ح���ول تهديدات 

تلّقاها مرافق ل�سخ�سية اأمنية ووزارية �سابقة، 

وتب���نّي اأنها مفبرَكة من األفها اإىل يائها، ُطرحت 

ت�س���اوؤلت حول ا�ستمرار �سجن �سخ�سية نيابية 

ذ  ووزارية �سابقة كانت حت�ّر لتفجريات مل ينفَّ

منه���ا �سيء، وكان بطل العملية الذي اأف�سى عن 

هذه التح�سريات، على �سلة بال�سخ�سية الأمنية 

ال�سابقة.

 م�ساركة »م�ستقبلية« مع �سعد
لوح���ظ يف العت�سام���ات والحتجاجات التي 

�سهدته���ا مدينة �سي���دا، بدعوة م���ن التنظيم 

ال�سعب���ي النا�ري، �سد ق�سي���ة اأزمة النفايات 

والت�سغيل ال�سيئ ملعم���ل الفرز، انخراط وا�سع 

لأ�سخا�ض حم�سوبني على »تي���ار امل�ستقبل« 

يف ه���ذه العت�سامات، ما دع���ا رئي�ض التنظيم 

النائب ال�سابق اأ�سام���ة �سعد لأن يقول يف اأحد 

العت�سام���ات: »اأحّي���ي كل احلا�ري���ن الذين 

ينتخبوننا، والذين ل ينتخبوننا«.

 النفايات.. والنتخابات
لوح���ظ اأن النفايات اأ�سبحت م���ادة انتخابية 

للمر�سحني لالنتخابات النيابية، ول مكان لهم 

يف »اللوائح املحظية«، و�سار �سعارهم: من ل 

ي�ستطيع اأن يحل م�سكلة الزبالة ومطامرها لن 

يكون قادراً على بناء دولة ووطن.

 نحو اإنهاء اخلدمة
ب���داأ عدد كبري من الن���واب احلاليني يعي�ض يف 

اأج���واء ال�ستغن���اء عن خدماتهم ل���دى زعماء 

كتله���م الذي���ن يج���دون انف�سه���م م�سطري���ن 

لت�سكيل لوائح ت�س���م مر�سحني لهم اعتباراتهم 

وح�سورهم ال�سيا�سي الذي يعطي قيمة اإ�سافية 

على م�ستوى الالئحة، وعل���ى م�ستوى ال�سوت 

التف�سيلي.

 »عجقة« ا�ستطالعات
ت�ساوؤلت عديدة بداأت ُتطرح حول الن�ساط الذي 

با�ره خ���باء و�ركات ال�ستطالع حول ال�ساأن 

عة، حيث اإن بع�سها  النتخابي والنتائج املتوقَّ

يعطي نتائج اإيجابية مل���ن ُي�ستطلع حل�سابه، 

وعلّ���ق بع����ض ال�سيا�سيني على ه���ذا الن�ساط 

الذي يتوقع ل���ه اأن ترتفع وتريته يف الأ�سابيع 

املقبلة، اأن نتائج الدورات النتخابية ال�سابقة، 

بّينت عدم »دقة« هذه ال�ستطالعات.

 ا�ستهجان
دبلوما�س���ي عرب���ي �سابق ومرم���وق ا�ستهجن 

ت�رف بع�ض الدول العربية التي تتنطح لأدوار 

مل ُتخل���ق لها منذ قيامه���ا، واإن كانت الرثوات 

النفطي���ة قد جعلته���ا بقرة حل���وب مل�سالح 

الغرب، خ�سو�سًا لوا�سنطن، مت�سائاًل عما ميكن 

اأن جتني���ه ال�سعودي���ة من حروبه���ا املفتوحة 

يف كل الجتاهات �سيا�سي���ًا واقت�ساديًا وماليًا 

وع�سكري���ًا، مم���ا جعلها يف حال���ة عجز وتردٍّ 

اقت�سادي �ستكون ل���ه انعكا�سات خطرية حول 

دة. احتمال بقاء هذه الدولة واحدة موحَّ

كاأن����ه ُكتب����ت عل����ى بلدن����ا 

الباردة  واحلروب  الدائمة  الأزمات 

وال�ساخنة با�ستمرار.. هكذا يلّخ�ض 

ال�سيا�سية  احلياة  بارزة  �سخ�سية 

يف لبنان، وليوؤكد اأن حياة �سبابنا 

واأهلنا مرهونة لنزق نظام �سيا�سي 

يوّل����د كل 15 عامًا اأزم����ة وحربًا 

ولعنة، يف ظل »طبقات« �سيا�سية 

تتوالد، اأو تتج����دد بنف�ض العقلية، 

والنه����م للمال وال�سلط����ة، دون اأن 

تعري اأي اأهتمام للواقع وامل�ستقبل.

وي�سري الرج���ل اإىل اأن معظم 

�سيا�سيين���ا يتمي���زون ب�رع���ة 

تغي���ري الأقنعة عن وجوههم، فقد 

يكون �سيا�سي م���ا مع زمبابوي، 

ويف نف����ض الوقت »ف���احت خطًا 

عل���ى املاو م���او«، وهن���ا يقدم 

وثيقة هامة عن م���ا يذهب اإليه، 

في�سري اإىل اأنه يف مذكرات اجلرنال 

الفرن�سي دانتيز احلاكم الع�سكري 

اأي���ام احلرب العاملية الثانية يف 

لبن���ان يق���ول: »لقد كن���ُت اأمّثل 

حكومة في�س���ي يف لبنان، وكنت 

عل���ى توا�س���ل م���ع املخابرات 

الأملانية.. ولكنني يف ال�ر كنت 

اأخ���دم حت���ت قي���ادة ديغول من 

اأجل اأن اأحرر فرن�سا من الحتالل 

الأملاين.. ولكن م���ا كان يذهلني 

هو الطبق���ة ال�سيا�سية يف لبنان، 

اإىل مكتبي  حيث كانوا يتوافدون 

لإعالن الوف���اء والتاأييد حلكومة 

في�سي ولالأملان، وكانت تقاريرهم 

يرّكز  اإىل مكتب���ي جمملها  ت�سل 

اته���ام بع�سه���م بالعمالة  على 

املقابل  لبيطانيا وديغول.. ويف 

عندما كان ياأتيني البيد ال�ري 

م���ن ديغ���ول، اأتفاج���اأ اأن نف�ض 

ديغ���ول  يرا�سل���ون  الأ�سخا����ض 

لإعالن ال���ولء والوف���اء لفرن�سا 

احل���رة ولديغ���ول.. ويبيعون كل 

�س���يء... وعندم���ا ن�ساأله���م عن 

مطالبه���م يكون جوابه���م: نريد 

لبنان �سيداً ح���راً م�ستقاًل.. وهنا 

اإذا رحلنا عنهم  اأ�س���األ نف�س���ي: 

فلمن �سيبيع���ون ب�ساعتهم لكي 

يقب�سوا..«، ماذا تغري بني الأم�ض 

واليوم؟ براأيه: ل جديد.

هم كانوا اأيام الوجود ال�سوري 

يف لبن����ان عل����ى ه����ذا النح����و، 

ومعظمه����م كان يطل����ب »غ����بة 

ر�سا« اأي �ساب����ط خمابرات، لكن 

م����ا اأن ح�سلت التطورات بعد عام 

2005، حت����ى راأينا الكث����ري منهم 
يتحّول وي�سري »منا�ساًل« ومقاتاًل 

للوجود ال�سوري ول�سورية، والأنكى 

من ذلك براأيه اأن �سيا�سيًا ما يكون 

اإذا تطلبت م�سلحته ال�سيا�سية اأن 

يك����ون وطنيًا، فال ي�س����ق له غبار، 

لكنه وتبعًا له����ذه امل�سلحة تراه 

يتحّول اإىل مذهبي خطري، ما هّمه 

اإلّ اأبناء جلدته ومذهبه، وكل ذلك 

حت����ت عنوان امليثاقي����ة والتوازن 

وهلم جرا.

حتى مع العدو »الإ�رائيلي«، 

كان كثري مع����ه، ويذّكر مبعتقلني 

كانوا عند طرف �سيا�سي يزايد الآن 

من  خرجوا  وال�ستقالل،  بال�سيادة 

الأ�ر »الإ�رائيلي«، فكيف و�سلوا 

اإىل فل�سط����ني املحتل����ة؟ يت�ساءل 

ومكتفي����ًا بهذا الق����در بحديثه عن 

الواقع ال�سيا�سي.

ويرى هذا ال�سيا�سي املخ�رم 

اأن الإ�س����الح ال�سيا�س����ي بات اأمراً 

هامًا و�روري����ًا، ولنبداأ به باأمور 

ب�سيط����ة جداً موج����ودة يف معظم 

دول الع����امل، ومنها مثاًل: ل يجوز 

ازدواج اجلن�سية ملن يت�سلم مركز 

مدير عام اأو ُينتخب نائبًا اأو ُيعنيَّ 

وزيراً اأو ي�سبح رئي�سًا للجمهورية 

اأو احلكوم����ة.. كما ل يجوز ملقاول 

اأو ميلك �رك����ة اأو م�ساهمًا بها اأن 

يلتزم هو اأو اأحد فروعه اأو اأ�سوله 

اأي عمل يف البالد، م����ادام ي�سغل 

مرك����زاً عامًا وحكومي����ًا، حتى ل 

يختل����ط حابل امل�سلح����ة العامة 

بنابل امل�سلح����ة اخلا�سة، معيداً 

امل�روع  اإدخال  بكيفي����ة  التذكري 

الهاتف اخلل����وي اإىل البالد، وكيف 

اأن �ركت����ني ل�سخ�سني جنيا على 

مدى ع�ر �سنوات اأكرث من ع�رين 

مليار دولر، بينما مل تبلغ ح�سة 

اخلزينة العامة خالل تلك الفرتة 3 

مليار دولر.. منّبهًا من التحا�س�ض 

يف الرثوة النفطية، التي يعتب اأن 

ر يف ال�ستف����ادة من الرثوة  التاأخُّ

الكبى هو ب�سبب ذلك.

ويختت����م: احلل يك����ون برزمة 

م����ن الإ�سالح����ات الب�سيطة التي 

يفرت�ض اأن تتوَّج بقانون وانتخاب 

دميقراطي ليعك�����ض حقيقة وواقع 

لبن����ان واللبناني����ني ووحدته����م 

الوطني����ة، وذل����ك ل يتاأّمن اإلّ عب 

عجيبة،  خلط����ة  يعم����ل  قان����ون 

ويوّح����د اللبناني����ني عل����ى اأ�س�ض 

وطني����ة �سلبة، ويلغي دور النائب 

معق����ب املعامالت ومقّدم التعازي 

يف الأتراح والته����اين يف الأفراح، 

ويجعل����ه م�روع����ًا حقيقيًا تهّمه 

م�سلحة النا�����ض اأجمعني، ب�رف 

الطائفي����ة واملذهبية  النظر ع����ن 

البغي�س����ة، وهذا م����ا ل يتاأّمن اإلّ 

عب جعل لبنان دائ����رة انتخابية 

واحدة عل����ى اأ�سا�ض الن�سبية، اآماًل 

اأن يك����ون القانون ال����ذي �ستجري 

النتخابات عل����ى اأ�سا�سه بعد اأقل 

من خم�سة اأ�سه����ر، مدخاًل حقيقيًا 

لقان����ون انتخابي وطني وع�ري، 

يفّع����ل وحدة اللبناني����ني، ويكون 

بتفا�سيله قادراً على احلد من نفوذ 

املال ال�سيا�سي، والوباء املذهبي.

�ضعيد عيتاين

w w w . a t h a b a t . n e t3

أقل من خمسة أشهر على االنتخابات النيابية..
 فهل ُينتج اللبنانيون سياسيين وطنيين؟

اإلصالح السياسي بات 
ضروريًا.. والحل يكون 
ج  برزمة إصالحات تتوَّ

بطبقة سياسية جديدة

اللبنانيون بحاجة اإىل �سيا�سيني تهمهم م�سلحة النا�ص.. ب�سرف النظر عن الطائفية اأو املذهبية

) العدد 446(  اجلمعة - 19 كانون الثاين - 2018



4

سورية تعزز انتصاراتها.. وتسقط أقنعة حلف أعدائها
على مدى �سبع �سنوات من احلرب 

التكفريية  الإرهابي����ة  ال�ستعماري����ة 

الرجعي����ة عل����ى �سوري����ة، انخرطت 

فيها، ح�سب اعرتاف وزيرة اخلارجية 

الأمريكية ال�سابق����ة هيالري كلنتون، 

نحو 80 دول����ة، وا�سُتجلب لها حتى 

الآن نحو ن�سف مليون مرتزق اأجنبي 

لها  ����رت  و�ُسخِّ وعرب����ي وخليج����ي، 

اإمكانيات مالية هائلة، و�سلت باأمري 

قطر ال�سابق حمد ب����ن خليفة وحده 

لأن يعلن يف بداية هذه احلرب القذرة 

عن ا�ستع����داده لتوظي����ف مئة مليار 

دولر من اأجل هزمي����ة الرئي�س ب�سار 

الأ�سد.

التي وّظفها بائع  املبالغ املذهلة 

ال���كاز العرب���ي، والأمريك���ي، من اأجل 

باإمكانها  تدمري �سورية وحده���ا، كان 

األ ُتبق���ي فق���رياً اأو جائع���ًا اأو عاطاًل 

ع���ن العمل يف الع���امل العربي، وكان 

باإمكانها لو ا�سُتغلّت يف جمال البحث 

العلم���ي وتاأ�سي�س مراكز بحوث علمية 

على غرار ال���دول التي تن�س���د التقدم 

والتط���ور، اأن تنقل الع���رب اإىل مراحل 

متقدمة علميًا.

وي�س���اف اإىل ذل���ك، الإمكاني���ات 

رت من اأجل  الإعالمية الكربى التي �ُسخِّ

فربكة و�سخ الأكاذيب عن �سورية، وهي 

زة باأح���دث و�سائل  التي كان���ت جمهَّ

الت�سال والتطور التكنولوجي من اأجل 

التاأثري على الراأي العام، حتى اأن اأفالم 

التوّح�س التي كان���ت تبثها »داع�س« 

وغريها من التنظيمات الإرهابية كانت 

تتمي���ز بدقة ت�سوير عالية، وامكانيات 

اإخراجي���ة كب���رية، ما ي���دل على مدى 

توظيف الإمكاني���ات التقنية املده�سة 

يف خدم���ة م�رشوع ا�سته���داف الدولة 

الوطنية ال�سورية، ولو اأن جزءاً ب�سيطًا 

�سّخ���ره بائع الكاز م���ن اأجل فل�سطني 

واأوىل القبلت���ني وثالث احلرمني، لكان 

ال�سهاينة وفال�سته���م قد عادوا هروبًا 

من حيث اأتوا.

احل���رب  ه���ذه  اإذاً، يف  بب�ساط���ة 

ال�رشو�س، كانت �سورية بقيادة الرئي�س 

ب�سار الأ�س���د تخو�س حربًا �سد عدوان 

مو�س���وف تق���وده الولي���ات املتحدة 

وتركي���ا وحلف النات���و و»اإ�رشائيل«، 

وبتموي���ل وم�ساهم���ة اأ�سا�سي���ة م���ن 

حكومات عربي���ة عميلة، خ�سو�سًا من 

ال�سعودي���ة وقطر، وذلك به���دف اإزالة 

قلعة ال�سمود العرب���ي وقلب العروبة 

الناب����س، م���ن اأج���ل �سفق���ة التنازل 

ال�سهيوين،  للعدو  ال�سامل  وال�ست�سالم 

واإنهاء الق�سية الفل�سطينية واإلغاء حق 

العودة، ومع هوؤلء كانت قوى وتيارات 

خمتلف���ة �سيا�سية وديني���ة وعلمانية 

وتي���ارات وهابية، وقوى كانت ي�سارية 

الدميقراطية  جماع���ة  م���ن  ف�س���ارت 

الأمريكية.

بع���د ال�سمود الأ�سط���وري للدولة 

الوطني���ة ال�سورية، وا�ستيعاب الهجمة 

ال�ستعماري���ة ال�سهيونية - اخلليجية 

- الرتكي���ة ومعهم حل���ف »الناتو«، 

ومب�ساع���دة ودعم حلفاء �سورية، متّكن 

ال�س���وري من النتقال  العربي  اجلي�س 

اإىل هجوم �سام���ل، حمققًا النت�سارات 

ميادي���ن  خمتل���ف  عل���ى  املذهل���ة 

املواجهات.

اأمام حالة التقدم والتمدد امليداين 

العربي  للجي�س  النوعية  والنت�سارات 

ال�س���وري وحلفائه، والت���ي مّت خاللها 

حترير م�ساح���ات �سا�سعة من الأرا�سي 

كانت حتت �سيطرة الق���وى التكفريية، 

ودحره���ا، اأمك���ن للجي����س ال�س���وري 

جتميع قوات���ه املقاتلة التي كانت يف 

حالة انت�س���ار جغرافية وا�سعة، و�سار 

زاً عل���ى ت�سفية اجليوب  الهتمام مركَّ

الإرهابي���ة، وا�ستكم���ال وتعزيز ب�سط 

الدول���ة الوطنية عل���ى الرتاب  �سلطة 

الوطني ال�سوري.

اأمام هذا الواقع، بداأ حلف العدوان 

يعم���ل ب�ست���ى الو�سائ���ل لعرقلة هذا 

اإن�ساء قوة  النت�سار، فاأعلنت وا�سنطن 

ع�سكرية من املرتزق���ة قوامها 30 األف 

مرتزق، لتح���ارب اإىل جانب ما يدعى 

ب�»ق���وات �سوري���ة الدميقراطية«، يف 

نف�س الوقت ال���ذي غ�س النظر من قَبل 

وا�سنطن وحلف »الناتو« عن حماولت 

التقدُّم الرتكي داخل الأرا�سي ال�سورية 

على احل���دود ال�سمالي���ة بذريعة منع 

قيام كانتون ك���ردي، وهو يف حقيقته 

يهدف اإىل عرقل���ة النت�سارات الباهرة 

للجي����س العربي ال�سوري وحلفائه من 

الأمريكي  جهة، وحماولة جدي���دة من 

لإعادة احلي���اة اإىل م�رشوعه املتهاوي 

بفعل النت�س���ارات يف تق�سيم �سورية 

واإن�ساء كانتونات متعددة اثنية وقبلية 

وطائفية.

وباأي حال، فاملواقف والت�رشيحات 

الأمريكية املتوا�سلة ع���ن متديد بقاء 

قوات الحت���الل الأمريك���ي يف بع�س 

املناط���ق ال�سورية، واإن�س���اء قوات من 

املرتزقة ومواق���ف باعة الكاز العربي، 

وانقالب اأردوغان على تفاهمات ا�ستانة، 

ل تقب���ل اأي تف�س���ري اأو تاأويل، ومعناه 

الوحيد هو ا�ستم���رار العدوان واحلرب 

عل���ى الدولة الوطني���ة ال�سورية، التي 

ا�ستطاعت بف�س���ل �سمودها الأ�سطوري 

اأن توّج���ه �رشب���ة ك���ربى للم����رشوع 

امل�سم���ى  ال�سهي���وين   – الأمريك���ي 

الأو�س���ط اجلديد«، و�ستعرف  »ال�رشق 

�سورية بقي���ادة الرئي�س ب�س���ار الأ�سد 

وحلفاوؤه���ا كيف يت�س���دون للموؤامرة 

اجلدي���دة، وهم كما اأحبط���وا واأ�سقطوا 

�سيعرف���ون  ال�سابق���ة،  احللق���ات  كل 

كيف يحطم���ون احللقة اجلديدة، لأنهم 

مدركون متامًا مل�ساحلهم ال�سرتاتيجة 

اجلديدة  التوازنات  وطبيعة  واحليوية، 

الدولية والإقليمة، التي �ستولد مفاعيل 

جدي���دة قادرة على طرد الغزاة و�سحق 

الإرهابيني.. ولعله م���ن املفيد جداً اأن 

يق���راأ اجلميع ر�سائل بوتني النارية اإىل 

م���ن كل وا�سنطن وتركي���ا وال�سعودية 

و»الناتو«، واإن غداً لناظره قريب.

اأحمد زين الدين

هل يدخل بري على خط المعركة االنتخابية في طرابلس.. وما هو هدفه؟
لريب اأن اإجراء النتخابات النيابية املرتَقبة على 

اأ�سا����س القانون الن�سبي، األغى املح���ادل النتخابية، 

واأ�سه���م يف احلد من اأن تك���ون »الوكالت احل�رشية« 

يف متثي���ل املكون���ات اللبنانية يف الربمل���ان العتيد 

بَيد جهات �سيا�سي���ة معينة، ل يتجاوز عددها اأ�سباع 

نية، حيث  الي���د الواح���دة، خ�سو�سًا يف ال�ساح���ة ال�سُّ

اأّدت احل���وادث الأمنية والتطورات ال�سيا�سية يف لبنان 

ني لدى »تيار  واملنطقة، اإىل �سبه ح����رش التمثيل ال�سُّ

امل�ستقبل« وحلفائه يف انتخابات عامي 2005 و2009.

كذل���ك اأف�سى اإق���رار القانون املذك���ور اإىل خلل 

�سمن »البيت امل�ستقبلي« الواحد، الذي ميثل ثالثة 

اجتاهات: »تيار امل�ستقب���ل« والوزير حممد كبارة، 

والنائب حمم���د ال�سفدي واللواء اأ����رشف ريفي، ما 

�سيوؤدي اإىل مناف�سة بني ه���وؤلء الأفرقاء، يبداأ رمبا 

ب�رشاع خفي، ث���م قد يتطور اإىل علن���ي كلما ا�ستد 

وطي�س املعركة النتخابية.

وب���داأت انعكا�سات ه���ذا اخلل���ل ال�سلبي على 

اأبن���اء »البيت الواحد« تظه���ر اإىل العلن من خالل 

ال�رشاع بني الرئي�س �سع���د احلريري واللواء اأ�رشف 

ريفي، والذي تطور اإىل �سن حمالت اإعالمية متباَدلة، 

ح���ة للتفاقم، بح�سب  وافتعال ح���وادث اأمنية مر�سَّ

م�سادر حزبي���ة طرابل�سية مطلع���ة، ويحاول ريفي 

من خالل هذه احلوادث ت�سوير نف�سه اأمام املجتمع 

الطرابل�سي اأنه يتعر�س ملظلمة، ل�ستمالة عواطفهم، 

وك�سب اأ�سواتهم.

كما ترّج���ح امل�س���ادر اأن ي�سّعد وزي���ر العدل 

ال�سابق م���ن حمالته الإعالمية �سد حمور املقاومة، 

للتماي���ز عن »التي���ار الأزرق«، ومواقفه ومتو�سعه 

ال�سيا�سي الراه���ن، وذلك للغاية املذك���ور، اأي نيل 

»عطف« الطرابل�سيني.

اأم���ا احلريري فيب���ذل ق�سارى جه���ده جلوجلة 

الأ�سماء الذي �سيعتمدها يف خو�س املعركة النيابية، 

حتديداً يف ال�سمال، للتفرغ لها، وحت�سيد اأكرب عدد من 

الناخبني مل�سلحته، ولهذه الغاية قد يتخلى رئي�س 

احلكومة ع���ن تر�سيح النائب كاظم اخلري يف منطقة 

املني���ة مل�سلحة اأحد املر�سحني م���ن اآل علم الدين، 

كونها العائلة الأكرث عدداً يف املنطقة املذكورة.

���ه الرئي����س جني���ب ميقاتي  ويف �س���اأن توجُّ

النتخابي، فمنطيق���ًا، ل م�سلحة له بالتحالف مع 

»التي���ار الأزرق«، ومن املوؤكد اأنه لن يقبل اأن يكون 

جم���رد مر�سح على لئحة احلريري، وهو اأي�سًا لي�س 

يف �س���دد التقارب مع ريفي، واأقرب اإىل فريق 8 اآذار، 

ومتناغم مع الوزي���ر ال�سابق في�سل كرامي والنائب 

ال�سابق جه���اد ال�سمد، ناهيك ع���ن اجلانب التقني 

الذي يتعلق باحت�ساب عدد املقرتعني مل�سلحة كل 

لئحة، وتوزي���ع املقاعد على اللوائ���ح، واأي�سًا من 

يك���ون اأول الرابحني، ما يحفز ميقاتي اأكرث اإىل عدم 

التحالف مع »امل�ستقبل«.

وح�سب امل�س���ادر فاإن رئي�س جمل����س النواب 

ي�سعى لإقامة حتالف نيابي يوؤازه يف ال�ستحقاقات 

املقبلة، كانتخابات رئا�سة الربملان، وت�سمية رئي�س 

حكومة ما بعد النتخاب���ات، و�سواها، كذلك ي�سعى 

من خالله اإىل تاأمني ت���وازن �سيا�سي مع الرئي�سني 

العماد مي�سال ع���ون و�سعد احلريري، وهذا ل يزعج 

ح���زب اهلل، براأي امل�سادر، كونه ل مي�س ا�سرتاتيجيًا 

احلزب.

يف اخلال�سة، قد ت�سهد دائرة طرابل�س - ال�سنية 

- املني���ة معركة انتخابية بني اأربع لوائح تتناف�س 

على اأح���د ع�رش مقع���داً نيابيًا، تت���وزع على هذه 

اللوائ���ح كل منها ح�سب احلا�س���ل النتخابي الذي 

يحققه، اإ�سافة اإىل مرعاة م�ساألة ال�سوت التف�سيلي 

الذي يح�سل عليه املر�سحون.

ح�سان احل�سن

المواقف والتصريحات األميركية 
األخيرة تشي باستمرار العدوان 

والحرب على الدولة الوطنية 
السورية

دبابات �جلي�ش �لعربي �ل�سوري تدك �أوكار �مل�سلحني يف ريف �إدلب
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الهدف الروسي 
في سوتشي

يف خ�س���ّم الأزم���ة ال�سوري���ة، وعلى حافة 

التاأزُّم احلا�س���ل بني اأفرقاء ال�رشاع يف املنطقة، 

 ُقُدم���ًا اإىل �سوت�سي، 
ّ
ُت����رّش رو�سيا عل���ى امُل�سي

لتثبيت خطى احلل ال�سيا�سي يف �سورية. 

وبالرغم م���ن اأن الدم الرو�س���ي الذي �سال 

يف حميمي���م كان موؤملًا جداً له���ا، وبالرغم من 

الخرتاق الأمني لهذه القاعدة، بوا�سطة الطائرات 

ة، وما يعني ذلك للرو�س من خطر وغيظ  امل�س���ريَّ

وا�ستف���زاز، اإل اأن رّد الفعل الرو�سي كان ذا �سّقني، 

الأول: �سيا�سي، والثاين: ع�سكري. 

ففي ال�سيا�سة، اأكدت رو�سيا اأنها تعرف من 

الذي اأ�س�س لهذه العمليات، ومن اتخذ القرار فيها 

وَدَعَمها وحّدد �ساعة ال�سفر لها، دون اأن ت�سميه، 

بهدف عدم اإعطاء فر�سة للت�سعيد املبا�رش الذي 

ممك���ن اأن ُيخ���رج الأطراف عن قواع���د ال�ستباك 

املعمول به���ا، وبالتايل يهدد عملية املفاو�سات 

ال�سلمي���ة، ويعرّ�سه���ا خلطر الف�س���ل، خ�سو�سًا 

الإجنازات يف ا�ستانة و�سوت�سي. 

وكذل���ك ب���رّاأت رو�سي���ا بو�س���وح اجلانب 

الرتكي من ه���ذه العملية، بالرغم م���ن الإ�سارة 

اإىل م�سوؤوليتها؛ ل�سمان وقف الت�سعيد يف اإدلب 

عموم���ًا، ويف هذا اأي�سًا اإ�سقاط لأحد اأهم الأهداف 

يف عملي���ة ق�سف حميميم، والرام���ي اإىل توتري 

العالق���ات الرو�سية - الرتكي���ة يف مرحلة هامة 

من تظه���ري نتائج ا�سرتاتيجي���ة لعملية ال�سالم 

واملفاو�سات املزمعة يف �سوت�سي. 

نعم، تركيا ت�سعر بتاأزُّم وا�سح من الندفاعة 

ال�رشيعة للجي�س العربي ال�سوري يف ريف حلب 

اجلنوبي ال�رشق���ي، ويف ريف اإدلب، لأن ذلك يتم 

عًا م���ن جانبها اأوًل، ول من  ب�س���كل مل يكن متوقَّ

اجلانب الأمريكي - اخلليجي ثانيًا، مما ُيفقدهم 

اأهم اأوراق القوة املتبقية. 

الرتكي���ز الرو�سي على الوج���ود الع�سكري 

الأمريكي غري ال�رشع���ي يف �سورية عمومًا، ويف 

الرقة خ�سو�سًا، اإ�سافة اإىل اتهام اأمريكا مبا�رشة 

مبح���اولت اإف�سال مفاو�س���ات �سوت�سي، ُيوِميان 

ب�س���كل وا�سح ب���اأن العني الرو�سي���ة غري غافلة 

عن هذه التح���ركات، واأنها حتتفظ باأخذ املوقف 

املنا�سب يف حينه اأي�سًا.

كما اأن ال�سمت الإيراين ُيربز معامل الرتياح 

ملا يجري، واملوافقة والدعم لالإجراءات الرو�سية، 

مما يدل على ُح�سن توزيع املواقف تبعًا للظروف 

املحيطة.

بينما »اإ�رشائيل« حتاول ب�رشبات متقطعة 

بال�سواريخ والطائرات ملواقع حمددة يف �سورية، 

اأن ُت���ربز غ�سبه���ا و دعمها اليائ����س للمجاميع 

الإرهابي���ة الآيل���ة لل�سقوط تدريجي���ًا، وبعجلة 

ع منها. مت�سارعة اأكرثمما هو متوقَّ

اأما يف الرد الع�سكري، فلم ُيرتك الأمر دون رّد 

فوري ومبا�رش، بل حددت ال�ستخبارات الرو�سية 

ب�رشع���ة مذهلة م���كان املجموع���ات الإرهابية 

ة، وخّططت ونّفذت،  التي خزّنت الطائرات امل�سريَّ

وا�ستطاعت الق���وات اخلا�سة الرو�سية يف عملية 

نوعية رائدة اأن ت�رشبهم، م�سرية بذلك اإىل اأن اأي 

ا�ستف���زاز لها لن ميرّ مرور الك���رام، واأنها تتحّكم 

بقواعد ال�ستباك متامًا.

كل ه���ذه امل�سهدية ت�سري بو�س���وح اإىل اأن 

الرو�سي ما زال يقب����س بامتياز على زمام اإدارة 

العملية ال�سيا�سية يف �سورية، واأن جممل اخليوط 

ما زالت معلَّقة بيدها ومل تفلت اأي منها، وبالتايل 

ف���اإن الوجهة القريبة اإىل �سوت�سي باتت على نار 

حامية، والنقلة النوعية هذه املرة باجتاه احلل 

�ستكون هي ال�سمة الأبرز لهذا الجتماع. 

املهند�س حكمت �سحرور

مل تتاأخر رو�سيا بالثاأر من تركيا 

رداً عل���ى تورُّطها بواقع���ة الهجمات 

قاعدتها  ا�ستهدف���ت  الت���ي  امل�سلحة 

الع�سكرية يف حميمي���م. فرغم تربئة 

الرئي�س فالدمي���ري بوتني العلنية لها 

من الت���ورُّط بتلك الهجم���ات، اإل اأنه 

�سدد ودم�س���ق �رشبتني قا�سمتني لها، 

ال�ستخبارات  اأنقرة.  جتاوزتا توقعات 

الرو�سية الت���ي ر�سدت منطقة انطالق 

الهجم���ات، والت���ي تبعد ع���ن حدود 

لواء ا�سكن���درون 14 كلم فقط، تخ�سع 

بالكام���ل مل�سلحي »احلزب الإ�سالمي 

لال�ستخبارات  التاب���ع  الرتك�ستاين«؛ 

الرتكية، اآثرت الرّد الأويل على ر�سالة 

اأنقرة بغارات عنيفة �سّنتها املقاتالت 

الرو�سي���ة عل���ى تلك املنطق���ة، التي 

عمل���ت تركيا عل���ى ت�سخريها ح�رشاً 

وقادته���م  الرتك�ست���ان  للم�سلح���ني 

وعائالته���م، وموؤازرتهم بدعم مبا�رش 

من �سباطها على مدى �سنوات احلرب 

ب�»مقتلة«  ت�سب���ب  م���ا  ال�سوري���ة، 

جماعي���ة يف �سفوفه���م، بينهم قادة 

ميدانيون، اإ�سافة اإىل عدد من ال�سباط 

الأتراك، اأحلق���ت بتدمري مكان جتميع 

ة بالكامل، ح�سبما  الطائرات امل�س���ريَّ

»فرييل«  مرك���ز  معلوم���ات  اأك���دت 

الأملاين للدرا�سات.

عل���ى اأن ال�رشب���ة الأخرى التي 

�سبقته���ا ونالتها اأنق���رة مل تكن اأقل 

ال�س���وري مل يكتِف  ق�ساوة، فاجلي�س 

ب�سد الهجوم امل�سلّح العنيف باجتاه 

مواقع���ه - والذي ات���كاأت فيه تركيا 

عل���ى مقاتل���ي »احل���زب الإ�سالمي 

اأي�سًا ونخب���ة قادته  الرتك�ست���اين« 

لدعم هجوم »الن�رشة« - وا�ستعادة 

اجلي�س زمام املبادرة �رشيعًا ليح�سم 

املعركة بوقت قيا�سي، بل رّد ال�ساع 

�ساعني، من خالل قتل عدد من القادة 

امليداني���ني الرتك�ستان، ومن »جبهة 

الن����رشة«، بينه���م القائ���د امليداين 

اإبراهيم كحل���ول عليان، الذي  البارز 

ال�ستخبارات  علي���ه  اعتمدت  لطاملا 

الرتكية يف قيادة الهجمات امل�سلّحة 

ال�سخمة.

اإل اأن اأك���رث ما اأث���ار َحَنَق اأنقرة 

وجاء خالف���ًا ل���كل توقعاتها، متّثل 

باخلرق ال�ستخب���اري ال�سوري جلدار 

التنظيمات امل�سلّحة الدائرة يف الفلك 

الرتكي حتدي���داً، عرب عر�س �سور من 

داخل بلدة �سنجار قبل حتريرها، وقد 

ُكتب عل���ى جدرانه���ا »�سنجار قاب 

قو�سني اأو اأدن���ى.. وما خفي اأعظم«، 

قب���ل اأن تع���ود ال�سفح���ة اخلا�سة 

الع�سكري���ة ل�»ق���وات  بالعملي���ات 

النمر«، وتن�رش يوم اخلمي�س املا�سي 

ال�ستخب���ارات  عنا����رش يف  �س���ور 

ال�سورية من داخل بلدة عنجارة هذه 

املرة، وهي م���ن اأكرب معاقل »حركة 

ن���ور الدين الزنك���ي« يف ريف حلب 

الغربي، وليليها الإثنني املا�سي ن�رش 

�سور تناقلتها مواقع معار�سة، وُتظهر 

م���ن ُيفرت�س اأنه اأحد ق���ادة »جبهة 

الن�رشة« ي�سري جنب���ًا اإىل جنب مع 

عنا�رش اجلي�س ال�س���وري يف منطقة 

جبل احل����س خالل حتريره���ا.. هي 

ر�سائل ع�سكري���ة �سورية »�سادمة« 

اإىل من يهّمه الأمر، مفادها »عيوننا 

مزروعة داخل معاقلكم«!

وعلى وق���ع موا�سلة اأنقرة تعزيز 

قواته���ا يف ولية هات���اي احلدودية، 

متهي���داً للبدء بعملي���ة ع�سكرية �سد 

النف�ساليني الأك���راد يف عفرين، برز 

اإعالن ناري من حتالف وا�سنطن يق�سي 

بت�سكيل قوة اأمنية �سيتّم ن�رشها على 

حدود تركي���ا والع���راق، وعلى طول 

الف���رات، قوامها ثالث���ون األف مرتزق، 

»ق�سد«..  ميلي�سي���ا  قيادته���ا  ونواة 

هو �سيناري���و ل ينف�سل عن املخطط 

الأمريكي - »الإ�رشائيلي« �سد �سورية 

واإي���ران وحزب اهلل، ومبعن���ى اأو�سح، 

»ت�سييج«  الأمريكي���ة  الإدارة  تري���د 

الكردي���ة املزعومة يف  الدولة  حدود 

ال�سم���ال ال�سوري، واإع���ادة �سيطرتها 

على الطريق الوا�س���ل من طهران اإىل 

ب���ريوت، وهي با�رشت بالتح�سري لهذا 

املخط���ط فعليًا من���ذ ت�رشين الثاين 

الفائت، ع���رب اإر�سال �سحن���ات َحَوت 

مئ���ات الأطنان م���ن الأ�سلحة الثقيلة 

اإىل ميلي�سيا »ق�سد«، بهدف حتويلها 

اإىل م���ا ي�سب���ه »جي�س���ًا نظاميًا«، 

يوؤّهله���ا بالتح����رش ملواجهة �رش�سة 

الرتكية،  والقوات  ال�سوري  مع اجلي�س 

ح�سب معلومات �سبق وك�سفها موقع 

»غلوب���ال ري�سري����س« الكن���دي منذ 

�سهرين ونّيف.

املوق���ع ال���ذي اأم���اط اللثام يف 

الثالث من ت�رشي���ن الثاين املن�رشم، 

اأمريك���ي ل�سّن  عّما �سّم���اه »خمطط 

ح���رب مدمرة مرة اأخرى يف �سورية«، 

انطالق���ًا من ال�سمال ال�س���وري، ونواة 

تنفيذه النف�ساليون الأكراد، مبّينًا اأن 

كميات �سخمة من قاذفات ال�سواريخ 

وال�سواري���خ  للدباب���ات،  امل�س���ادة 

�سحنات  ا�ستملت عليه���ا  احلراري���ة، 

الأ�سلحة الأمريكية ل�»ق�سد«، رّجح اأن 

تكون عفرين وجهة العملية الع�سكرية 

الرتكي���ة الأوىل، عل���ى اأن تتجاوزها 

اأنقرة باجت���اه املناطق الكردية داخل 

ح���دود ال�سيناريو الأمريك���ي اجلديد 

للدول���ة الكردي���ة املزعوم���ة، وه���و 

ما اأمل���ح اإليه اأردوغان ي���وم الإثنني 

املا�سي، متوعداً الق�ساء على اجلي�س 

الذي ت�سكله اأمريكا قبل اأن يولد، قائاًل 

اإن »العملي���ة الع�سكرية الرتكية يف 

عفرين ق���د تبداأ يف اأي حلظة، ومن ثم 

�سنتوجه اإىل مناطق اأخرى«.. يف نف�س 

الوقت، ك�سفت تقارير �سحفية فرن�سية 

اأوكل���ت  الرتكي���ة  ال�ستخب���ارات  اأن 

مهم���ة �سترتجم يف ال�سم���ال ال�سوري 

يف غ�سون املرحل���ة القريبة املقبلة، 

�ستمّث���ل حدثًا ع�سكري���ًا غري متوقع، 

ربطًا ب�»التنات�س« احلا�سل بني اأنقرة 

ووا�سنط���ن. وعليه، ب���ات التقرُّب من 

دم�سق، والنخ���راط الفعلي يف قطار 

رو�سيا واإيران دون اأي مناورات ولعب 

عل���ى احلبال، م�سلحة ك���ربى لأنقرة 

ملواجهة الأمريكي ال���ذي يريد اإدخال 

رجب طيب اأردوغان مبعركة ا�ستنزاف 

طويلة م���ع النف�سالي���ني الأكراد يف 

امل�ستنقع ال�س���وري، �سيما اأن مو�سكو 

توّع���دت ب�»ال���رّد املنا�س���ب« على 

ال�سيناري���و الأمريك���ي اخلطري »الذي 

يناه�س الوجود الرو�سي يف �سورية«، 

م�سبوق���ًا بكالم لفت �سدر على ل�سان 

اأحد كبار الباحث���ني الرو�س يف مركز 

الدرا�س���ات العربية؛ بوري�س دولغوف، 

مل ي�ستبعد في���ه اأن ت�ستمر الهجمات 

الإرهابية على قاعدة حميميم ب�سكل 

ت�ساعدي، وباأ�ساليب اأمريكية خطرية..

ثمة معلوم���ات �سحافية اأملانية 

اأملحت اإىل ترجي���ح اأن ت�سدد مو�سكو 

�رشب���ة اأولي���ة باجت���اه وا�سنطن يف 

�سورية، ع���رب القب�س عل���ى »كنزها 

الثم���ني« اأب���و بكر البغ���دادي؛ زعيم 

»داع����س« الذي ر�سدته ال�ستخبارات 

الرو�سية وال�سوري���ة موجوداً يف اآلية 

ع�سكري���ة »داع�سي���ة« ����رشق بلدة 

اخلابور؛ بع���د البوكم���ال، »بحماية 

اأمنية م�سددة«.

املعلوم���ات الت���ي اأك���دت اأي�سًا 

طل���ب �سخ�سية اأمني���ة تركية رفيعة 

امل�ستوى الإثنني الفائت لقاء »هامًا« 

مع م�سوؤول���ني اأمنيني �سوريني »لأمر 

طارىء« يهّم م�سلحة البلدين، ك�سفت 

عن قرار ع�سكري �س���وري - رو�سي - 

اإيراين كبري، قد تنخرط فيه اأنقرة، رداً 

على ال�سيناري���و الأمريكي، على وقع 

حدث ع�سكري تركي »مباغت« يخرق 

اإدل���ب، وتزامنت م���ع تقارير  معارك 

رو�سية ا�ستن���دت اإىل م�سدر بال�سفارة 

الرو�سي���ة يف دم�سق، اكتفت بالإ�سارة 

اإىل »مفاج���اأة« ع�سكرية »من العيار 

الثقي���ل«، اأودعه���ا الرئي�س فالدميري 

بوت���ني يف �سوري���ة، �ست�س���ّكل حدثًا 

»غري م�سبوق« هذا العام يف �سورية 

واملنطقة.

ماجدة احلاج

شخصية تركية تفاجئ دمشق.. 
قرار عسكري كبير يخرق جبهات إدلب!

مفاجاأة ع�سكرية من �لعيار �لثقيل �أودعها �لرئي�ش فالدميري بوتني يف �سورية.. �ست�سكل حدثاً غري م�سبوق
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تت�س����ارع عمليات تطه����ر �إدلب من 

نفاياتها �لتكفري����ة و�ملرتزقة، بعدما 

متّك����ن �جلي�ش �ل�س����وري وحلفاوؤه من 

جتمي����ع �لتكفريني يف »مطمر« �إدلب 

للتكفري����ني بو�سيلت����ني: �لعملي����ات 

�لع�سكري����ة، وتر�ج����ع �لتكفريني عن 

مو�قعه����م، و�مل�ساحلات �لناعمة �لتي 

�إدلب  �إىل مطم����ر  �أر�سل����ت �لتكفريني 

�لتكفري )حو�يل 30.000 م�سلح(، و�لذي 

�سيك����ون مطم����ر�ً للم�����روع و�حلرب 

�لأمركية على �سورية و�ملقاومة.

لقد ُبني����ت �حل����رب �لأمركية على 

ركيزت����ني �أ�سا�سيتني هم����ا »د�ع�ش« 

بع�����ش  م����ع  �لن�����رة«،  و»جبه����ة 

�لإقليمي����ة و�ل�سوري����ة  »�ملقّب����ات« 

�لتنظيم����ات �مل�سلحة  �ملتنوعة م����ن 

�لهام�سية، و�لتي متّثل دوًل �أو تنظيمات 

وبعد  وعاملية،  �إقليمي����ة  »�إ�سامية« 

هزمية »د�ع�ش« وحترير معظم �ملدن 

�ل�سورية �لرئي�سية )ما عد� �لرقة موؤقتًا( 

فاإن �لدولة �ل�سورية و�حللفاء يتجهون 

حل�سم معركة �إدل����ب وحتريرها كاآخر 

�ساح����ة �أو نافذة تف�سح �ملجال لرتكيا 

و�أم����ركا وبع�����ش �لإقلي����م با�ستمر�ر 

�لطع����ن يف �جل�سد �ل�س����وري، ولإقفال 

�لتنظيم  �لن�����رة«؛  مل����ف »جبه����ة 

�ش لتحرير باد �ل�سام )�سورية  �ملخ�سَّ

ولبن����ان..(، وطّي �آخر �سفحة من كتاب 

�جلماعات �لتكفرية �مل�سلحة �لكربى، 

وبرت �لق����دم �لأمركية �لثانية بعد برت 

�لقدم �لأوىل �مل�سماة »د�ع�ش«.

�إن حتري����ر �إدل����ب �سيثم����ر �لنتائج 

�لتالية:

�لق�ساء على »�لن�رة« كعمود   -1
فقري للجماعات �لتكفرية يف �حلرب 

على �سورية.

2- تق����زمي �لدور �لرتك����ي �إىل �أدنى 
م�ستوي����ات �لتاأث����ر، وتخفي�ش �أور�ق 

�ملفاو�س����ات  يف  �لرتكي����ة  �لق����وة 

�ل�سيا�سية.

�ل�سوري����ة  �لدول����ة  ��ستع����ادة   -3
للجغر�فيا �ملفيدة و�لرئي�سة، و�لتفرُّغ 

لتطهر �جليوب �جلغر�فية �لباقية.

4- �إز�ل����ة �لتهدي����د و�خلطر لكل من 
حماة وحلب و�لاذقية، و�إقفال �لبو�بة 

�لرتكية �لكربى على �سورية.

5- ��ستعادة �ل����روة �لزر�عية )ثلث 
�لإنتاج �لزر�عي �ل�سوري(.

و�أحام �ملعار�سة  �أهد�ف  6- تدمر 
�ملتو�س����ط،  �لبح����ر  �ىل  بالو�س����ول 

خ�سو�سًا �ملعار�سة �لكردية.

معرك����ة حترير �إدل����ب ت�سّكل بد�ية 

نهاية �حلرب �لك����ربى �ملقنَّعة بقناع 

�لث����ورة و�ملعار�س����ة �لد�خلية على 

مد�ميك  باإر�س����اء  و�لب����دء  �سوري����ة، 

�حل����ل �ل�سيا�س����ي �ل����ذي �ستخو�سه 

�سورية و�حللف����اء على قاعدة �لن�ر 

�ملي����د�ين، و�ح����رت�ق �أور�ق �ل�سغ����ط 

�إ�سافة  م�سمياتها،  بجميع  �خلارجية 

�إىل �لهزمي����ة �لنف�سية و�ملعنوية لكل 

�ملعار�سني �لذين �سيبادرون �إىل طرح 

�لت�سويات و�مل�ساحلات حلفظ �أمنهم، 

وجتريد ف�سائ����ل �ملعار�سة �ل�سورية 

من خمالبه����ا �مليد�ني����ة، و�خت�سار 

�أعد�ده����ا وممثليه����ا يف �ملفاو�سات، 

مما ي�سّهل �حل����ل �ل�سيا�سي بالتز�من 

�لت����ي �ساركت  �لوجوه  �ختف����اء  مع 

يف �لقت����ل و�لتدمر �خلارجي ل�سالح 

�سخ�سيات من �ل����ر�أي �لعام �ل�سوري، 

�لذي ل ميتلك �حليثي����ات �ل�سيا�سية 

�أو �ل�سعبي����ة �مل�سلح����ة و�ملوؤث����رة، 

مما يتي����ح �إدخال معار�س����ة مدنية 

لل�ر�ك����ة يف �ل�سلط����ة، وه����ذ� ما ل 

ترف�سه �لدول����ة �ل�سورية �لتي تفتح 

�أبو�بها لل�سوريني.. لكن �ستغلقها �أمام 

�ل�سوريني �لذين ميثلون دول �خلارج 

�لذين �ساركو� يف �سفك �لدم �ل�سوري، 

وحاول����و� تق�سيم �سوري����ة و�ل�سيطرة 

على �ستاتها �ملتفلت؛ كما هو� �حلال 

يف ليبيا.

حتري����ر �إدل����ب �سيع����زز حماولت 

�لنازحني  �ل�سورية ل�سرتجاع  �لدولة 

ع  قبل �لنتخابات �ل�سورية، بعد تو�سُّ

�جلغر�فيا �لآمنة حتت �سلطة �لنظام، 

مم����ا مين����ع �لأط����ر�ف �خلارجية من 

��ستخد�م �لنازحني كرهائن �نتخابية 

وم�س����ادرة �أ�سو�تهم �لت����ي توؤّثر يف 

�لنتخاب����ات )ح����و�يل مليون ون�سف 

�ملليون �سوت(، مم����ا يتيح للخارج 

�أخذ بع�ش �ملكت�سبات �ل�سيا�سية �لتي 

ف�سل يف ربحها ط����و�ل �سبع �سنو�ت 

من �حل����رب �ملدمرة و�ملتوح�سة على 

�سورية.

معرك����ة حترير �إدل����ب �ستكون من 

لأنها  و�أق�ساه����ا،  �ملع����ارك  �أ�ر�����ش 

�لأمركي،  للم�����روع  �لأخر  �حل�سن 

ولذ� جل����اأت �أم����ركا لتاأ�سي�ش جي�ش 

جديد ي�ستوع����ب عنا�ر »�لن�رة«، 

ودجمه����م م����ع �لأكر�د عل����ى �حلدود 

�لرتكي����ة  - �ل�سوري����ة، وعل����ى نهر 

�لف����ر�ت، و�ستك����ون بع�����ش ف�سولها 

�للعب بالنار على حافة �لهاوية بني 

�أمركا ورو�سيا؛ كما ح�سل بالعتد�ء 

عل����ى قاع����دة حميمي����م بالطائر�ت 

ة و�ملفخخة، و�سُتحرج وتربك  �مل�سرَّ

�لرتك����ي �ل����ذي ل ي�ستطي����ع منعها، 

�لت����ي �ستطيح  ول يتقب����ل نتائجها 

باأحام����ه وخمططاته، و�ستعزز �لثقة 

�ملقاومة  ملح����ور  و�لقدر�ت  بالنف�ش 

وحليفته رو�سيا، و�لذي �سيبني على 

نتائج �ملعرك����ة ح�ساباته �ل�سيا�سية 

�سي�سعر  �ملقبَلني، حي����ث  للعقَدي����ن 

�لأمركي  �لدور  بالقدرة على حتجيم 

و�إلغ����اء �لقطب �لو�ح����د يف �ملنطقة، 

و�سوًل لإلغاء منظومة �لقطب �لو�حد 

عامليًا، لي�����ش على م�ستوى �لنظرية، 

بل على م�ستوى �لو�قع و�مليد�ن.

د. ن�سيب حطيط

تطهير إدلب.. نهاية الحرب

¡ �لتطور�ت �ل�سورية �لأخرة تخيف �ل�سهاينة

�عت���ربت �سحيفة »�إندبندن���ت« �لربيطانية �أن �لغ���ار�ت »�لإ�ر�ئيلية« 

�لأخرة على �سورية و�سيلة لك���ي تظهر »�إ�ر�ئيل« ع�ساتها، وتوؤّكد �أّن 

له���ا تاأثر يف جمرى �لأحد�ث، »ل�سيما مع �قرت�ب �لرئي�ش �ل�سوري ب�سار 

�لأ�س���د من �لنت�سار يف �حلرب �لد�ئرة يف باده، مما �سيغّر ميز�ن �لقوى 

�ل�سيا�سي و�لع�سكري يف �ملنطقة، ويعزّز قوة حزب �هلل و�جلي�ش �ل�سوري«، 

م�سرة �إىل �أن جناح حتالف حزب �هلل - �إير�ن - �سورية - �لقو�ت �لعر�قية، 

يعن���ي �أّن ميز�ن �لق���وى يف �ملنطقة يتمايل �س���د »�إ�ر�ئيل«. وختمت 

�ل�سحيفة بالقول: »لي�ش بال����رورة �أن تكون �لغار�ت �لإ�ر�ئيلية نذير 

ح���رب ع�سكرية و��سعة، لكّنها تدّل على �أّن �إ�ر�ئيل ل تريد �أن تبقى على 

�لهام�ش يف �حلرب �ل�سورية، وتريد �أن تلعب دور�ً قياديًا يف �ملنطقة«.

¡ �ل�سعودية ت�ستخدم �أ�سلحة »�إ�ر�ئيلية« بوجه �ليمنيني 

ذكرت ال�س��حيفة ال�سوي�رسية  «Basler Zeitung « اأن احلكومة ال�سعودية 

اأعرب��ت ع��ن رغبته��ا يف ���رساء منظوم��ة القب��ة احلديدي��ة «الإ�رسائيلية« 

امل�س��ادة لل�سواريخ ل�ستخدامها يف حربها �س��د ال�سعب اليمني، كا�سفة 

اأن ال�سعودي��ة تدر�س �رساء مع��ّدات ع�سكرية اإ�سافية م��ن «اإ�رسائيل«، مبا 

يف ذل��ك منظومة الدف��اع امل�سادة للدبابات «ت��رويف« )Trophy(  التي 

�سّنعته��ا ���رسكات «اإ�رسائيلي��ة«، وهن��اك خ��راء ع�سكري��ون �سعودي��ون 

فح�سوا تلك التكنولوجي��ا الع�سكرية «الإ�رسائيلية« يف اأبو ظبي. ُيذكر اأنه 

وفق��ًا لتقرير ال�سحيف��ة ال�سوي�رسية، اجتمعت يف ت�رسي��ن الأول املا�سي 

جه��ات ا�ستخباراتي��ة م��ن ال�سعودية و�سهاين��ة، لتعزيز التع��اون بينها، 

وناق�س��ت اإمكانية عقد اجتم��اع اآخر بني روؤ�ساء الهيئ��ات ال�ستخباراتية 

يف كال البلدين.

¡ عبا�ش ي�سرتط مثول دحان للمحاكمة
ُعل���م �أنه خال لق���اء �لرئي�ش حممود عبا�ش مبحمد ب���ن �سلمان، عر�ش 

�لأخر على عبا�ش �لو�ساطة مل�ساحلة فل�سطينية - �إمار�تية، ومل يعار�ش 

���ل �لإمار�ت بال�س���اأن �لد�خلي  �لرئي����ش �لفل�سطين���ي، �ريطة عدم تدخُّ

�لفل�سطين���ي، ووقف تاآمرها على �ل�سعب �لفل�سطيني وق�سيته. �إل �أن �لرّد 

�لإمار�ت���ي كان با�سرت�ط �لعفو عن حممد دح���ان لإجناز �مل�ساحلة بني 

�جلانب���ني �لفل�سطيني و�لإمار�تي، فكان جو�ب �لرئي�ش عبا�ش باأنه يجب 

�أن يخ�سع »�ملقاول �لإمار�ت���ي« للق�ساء، ملو�جهة ُتهم �لف�ساد و�ل�رقة 

وجر�ئ���م �لقتل، و�إذ� كان نظام �مل�سيخ���ة �لإمار�تي حري�سًا على �ل�سعب 

له يف �ل�ساحة �لفل�سطينية، عرب  �لفل�سطين���ي، فعليه �أن يوقف عبثه وتدخُّ

مقاولي���ه، م�ستخدمًا �ملال لتحقيق �أغر�����ش م�سبوهة ين�ّسق ب�ساأنها مع 

�لعدو »�لإ�ر�ئيلي«.

¡ م�ساٍع �أوروبية للوقوف مع �إير�ن �سد تر�مب
ك�سف��ت م�سادر اأوروبية اأن الحت��اد الأوروبي ُيجري مفاو�سات مكثَّفة 

م��ن اأج��ل التعام��ل مع اإع��الن ترام��ب الأخري اخلا���س باإي��ران، والذي 

طال��ب فيه ال��دول الأوروبية ب�سّد الثغرات يف التف��اق النووي. وبح�سب 

التلفزيون ال�سوي�رسي، فاإن الدول الأوروبية قلقة من قرار ترامب الأخري، 

والذي هدد فيه باأن بالده متّدد التزامها بالتفاق النووي الإيراين للمرة 

�سة العلي��ا لل�سيا�سة اخلارجية 
ّ
الأخ��رية ما مل يت��م تعديله. وكانت املفو

بالحت��اد؛ فيدريكا موجريني، اأ�س��ارت اإىل اأن الحتاد يعمل على اإجراء 

تقيي��م م�س��رك لقرار ترام��ب ودرا�سة اآث��اره. ووفقًا للموقع ف��اإن الدول 

الأوروبية ترى �رسورة املحافظة على التفاق النووي، وتطبيقه ب�سكل 

كامل وم�ستمر، ل�سيما اأنه ي�سكل �سمانة لإبقاء الأن�سطة النووية لإيران 

حتت املراقبة.

حترير اإدلب �سريبك الرتكي الذي ال ي�ستطيع اإيقافه.. ولن يتقبل النتائج التي �ستطيح باأحالمه وخمططاته

بعض فصول معركة تحرير إدلب 
سيكون لعبًا بالنار على حافة 

الهاوية بين أميركا وروسيا
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ما الضمانة في 
تنفيذ قرارات 

المجلس المركزي؟
ف����ق عليها  تفاهم����ات كان ق����د �تُّ

�لفل�سطيني����ة و�لإد�رة  �ل�سلط����ة  بني 

�لرئي�����ش  به����ا  �أط����اح  �لأمركي����ة، 

دونالد تر�مب بع����د �عرت�فه بالقد�ش 

عا�سمة للكي����ان »�لإ�ر�ئيلي«. هذ� 

ما ك�سف����ه ع�سو �للجن����ة �لتنفيذية 

ملنظم����ة �لتحري����ر �أحم����د جمدلين 

ل�سحيفة »�حلياة �للندنية«. يف تلك 

�لتفاهمات قّدمت �ل�سلطة من جانبها 

تعهد�ت ثاثة هي:

1- مو��سلة �لتن�سيق �لأمني.
2- عدم �إحالة �أي ملف �سد »�إ�ر�ئيل« 

�إىل �ملحكمة �جلنائية �لدولية.

3- ع����دم �لن�سم����ام �إىل 22 منظم����ة 
دولية.

فيما ق����ّدم �لأمركي����ون �لتز�مات 

خم�سة هي:

1- �عتبار �لأر��سي �لفل�سطينية د�خل 
حدود �لعام 1967م �أر��سَي حمتلة، مبا 

فيها �لقد�ش �ل�رقية.

�لأر��سي  �ل�ستيطان يف  2- معار�سة 
�ملحتلة د�خل حدود �لعام 1967م.

3- عدم نقل �ل�سف����ارة �لأمركية �إىل 
�لقد�ش.

4- ��ستمر�ر �لدعم �ملايل لل�سلطة.
5- مو��سلة رعاية �لعملية �ل�سيا�سية، 
و�سوًل �إىل حل �سلمي على �أ�سا�ش حل 

�لدولتني. 

و�إن كان �لك�سف عن تلك �لتفاهمات 

ياأت����ي بالتز�من مع عق����د �جتماعات 

�ملجل�ش �ملركزي ملنظمة �لتحرير، �إلّ 

�أن ذل����ك يوؤكد ما ذهبت �إليه �لف�سائل 

�لت����ي �أعلنت ع����ن مقاطعته����ا لتلك 

�لجتماعات من خماوف هي:

�ل�سلط����ة وفريق����ه  �أن رئي�����ش   -

يعمل����ون م����ن خ����ارج �ملوؤ�س�س����ات 

�لفل�سطينية.

- �أّن �ل�ستم����ر�ر بالتن�سيق �لأمني 

م����ع �ل�سهاين����ة �إمن����ا ميّث����ل �ربًا 

للموؤ�س�سات وقر�ر�تها عر�ش �حلائط، 

و�آخ����ر ف�سائحه ما �����رّح به �للو�ء 

�أكرم �لرجوب؛ حماف����ظ نابل�ش، بعد 

�لعملية �لبطولية قائًا �إّن »�لأجهزة 

�لأمنية �لفل�سطينية يف نابل�ش قامت 

بكل ما عليها، بع����د ورود معلومات 

حول ني����ة بع�ش �لأ�سخا�����ش تنفيذ 

عملية يف �لأيام �ملقبلة، لكن �لتق�سر 

كان من �جلانب �لإ�ر�ئيلي، �لذي مل 

يتح����رك وفق ما قدمنا من معلومات، 

و�إن �لأجه����زة �لأمني����ة ملتزمة مببد�أ 

�لتن�سيق �لأمني«.

- �أن ل �سمان����ة �لي����وم، وعل����ى 

�س����وء �لتج����ارب �ل�سابق����ة، للتنفيذ 

�لق����ر�ر�ت  �أو  للتو�سي����ات  �لأم����ني 

�لت����ي �سيتخذها �ملجل�����ش �ملركزي، 

و�لتي و�سفته����ا �ل�سلطة بالتاريخية 

خطوة  على  لل����رّد  و�ل�سرت�تيجي����ة، 

�لرئي�ش تر�م����ب، و�سيا�سات وقر�ر�ت 

�لكني�ست »�لإ�ر�ئيلي«. 

ر�مز م�سطفى

�ختلط���ت �لأور�ق جم���دد�ً بع���د 

�إعان �لتحالف �لدويل نّيته ت�سكيل 

�أمنية حدودية �سورية  وتدريب قوة 

جديدة بالتعاون مع »قو�ت �سورية 

ت�سم���ى »حر����ش  �لدميقر�طي���ة«، 

�حلدود«، عل���ى �أن يكون قو�مها 30 

�ألًفا. ومبا�رة بعد ذلك، �رّح م�سدر 

كردي ر�سمي قائًا �إن »ت�سكيل قوة 

ع�سكرية حدودي���ة بدعم من قو�ت 

�لتحالف �ل���دويل يف �سمال �سورية، 

�إر�س���ال دبلوما�سيني  ف�س���ًا ع���ن 

�أمركيني، �سيلي���ه خطوة �لعرت�ف 

�لتي  �لف���ر�ت وفيدير�ليته  ب����رق 

قررته���ا مكونات ه���ذه �ملنطقة من 

�لأكر�د و�لع���رب وغرهم«.. و�أكد �أن 

»قو�ت �لتحالف �لدويل �ستبقى يف 

�سوري���ة، لأن وجودها ي�سكل حاجة 

حملي���ة و�إقليمي���ة ودولية حلماية 

مكون���ات �سورية م���ن �لإرهاب من 

جهة، ومنع هيمن���ة دول مثل �إير�ن 

وتركي���ا عل���ى �سوري���ة م���ن جهة 

�أخرى«.

عة، �أي  قد تكون هذه �لأخبار متوقَّ

�أن �لأمركي���ني ��سط���رو� �أن يك�سفو� 

عن خططهم �ملقبلة بتق�سيم �سورية، 

يتوقعون  كان���و�  �أنه���م  خ�سو�س���ًا 

�إطال���ة �أم���د �حلرب م���ع »د�ع�ش« 

و»جبه���ة �لن�رة« يف �إدلب، لكنهم 

مل ي�ستطيع���و� تاأخ���ر �حل�سم �لذي 

قام ب���ه �جلي�ش �ل�س���وري وحلفاوؤه 

يف �إنه���اء �ملع���ارك عل���ى �حلدود 

�ل�سوري���ة �لعر�قي���ة، ومل ي�ستطيعو� 

�إدلب،  تاأخر �حلملة �لع�سكرية على 

عة  و�لت���ي �سارت ب�رع���ة غر متوقَّ

يف مرحلته���ا �لأوىل، و�لتي ي�ستعّد 

�جلي����ش �ل�سوري لإط���اق مرحلتها 

�لتالية، و�لت���ي �ستعيد حترير كامل 

�مل�ساح���ة �ملمتدة حت���ى �تو�سرت�د 

دم�سق - حلب، كمرحلة ثانية.

و�نطاقًا من ف�س���ل �ل�سرت�تيجية 

�لأمركية ل�ستنز�ف �لقوى �ملتقاتلة 

يف �سوري���ة، وك�سف���ًا حلقيقة كانت 

غام�سة، ب���د� �أن �لأمركيني يريدون 

لينت�ر  �حل���دود«  »حر�ش  �إن�س���اء 

عل���ى كام���ل �لأر�ش �لت���ي ي�سيطر 

عليها �لأكر�د، و�لتي توجد يف قو�عد 

وبهذ�  �أمركية حتميه���ا،  ع�سكري���ة 

تكون عل���ى حدود �لكونتون �لكردي، 

�أي عل���ى ط���ول �حل���دود �ل�سوري���ة 

باجتاه  �لعر�قية  و�حل���دود  �لرتكية، 

�جلنوب �ل�رق���ي، وعلى طول و�دي 

نهر �لف���ر�ت �لذي و�سعه �لأمركيون 

يف وق���ت �سابق كخ���ط فا�سل بني 

�لدميقر�طي���ة«  �سوري���ة  »ق���و�ت 

و�جلي�ش �ل�سوري وحلفائه.

�إذ�ً، تو�سح���ت �خلط���ة �لأمركية 

�جلدي���دة بتق�سيم �سوري���ة و�قتطاع 

ج���زء ك���ردي يف �ل�سم���ال �ل�سوري، 

ويوؤّمن �رعية  با�ستقاله،  يعرتفون 

�سورية،  يف  �لع�سك���ري  لوجوده���م 

�لأطر�ف  مو�ق���ف  �ستك���ون  فكي���ف 

�لأخرى؟

ل���ن تقبل كل من تركي���ا و�سورية 

و�إير�ن ورو�سيا بالرتتيبات �لأمركية 

�جلديدة، و�إن كان �لرو�ش - باملبد�أ - 

يرتكون �لب���اب مفتوحًا للمفاو�سات 

وتكري����ش �أنف�سه���م كو�سي���ط ب���ني 

�لأطر�ف �ملتقاتلة، لكن �لدول �لثاث 

�لأخرى لن تقبل مطلقًا بهذ� �لأمر.

بالن�سبة لرتكي���ا، يدرك �لأتر�ك �أن 

�لأمركيني، وم���ن خال هذ� �لإعان، 

ق���د �خت���ارو� دعم �حللي���ف �لكردي 

على ح�ساب �حللي���ف �لرتكي، ولهذ� 

ف���اإن �لت�سعي���د �لرتك���ي �ليوم �سد 

عفري���ن ل ياأتي من ب���اب �لت�سعيد 

�لكام���ي فقط، ب���ل �إن �لأتر�ك باتو� 

ملزمني باإجر�ء ع�سكري �سد �لأكر�د، 

�نف�سالية،  �أوه���ام  �أي  للق�ساء على 

ولتوجيه ر�سالة حا�سمة �إىل حلفائه 

�لأمركيني يردعهم عن �ل�سر بخيار 

�لتق�سيم.

لع���ل �أردوغ���ان �لي���وم يبدو يف 

ل���ه يف �سورية، �إذ  �أ�س���و�أ مر�حل تدخُّ

مل ي�ستط���ع منع �جلي�ش �ل�سوري من 

ه لتحرير �إدلب، بالرغم من كل  �لتوجُّ

ما قام به م���ن ت�ريحات وتوجيه 

�ملجموع���ات �ملو�لية له للقتال �إىل 

جانب »جبهة �لن�رة« �سد �جلي�ش 

�ل�س���وري، وه���ا هو يتج���ه خل�سارة 

تاأ�سي�ش  �إدلب، وي�سهد على حماولة 

كونتون كردي �نف�سايل على حدوده 

�جلنوبية.

�أما �إي���ر�ن و�سورية فهما يرف�سون 

�لإج���ر�ء �لأمرك���ي بالتاأكيد، لكنهم 

ياأّجلون �لعمل �لع�سكري �سد �لأكر�د 

�إىل مرحل���ة لحقة، كون حترير �إدلب 

يبدو �لي���وم �أكر �أهمي���ة، خ�سو�سًا 

بعدما كان �أحد �مل�سوؤولني �لإير�نيني 

ق���د �عترب يف وق���ت �سابق �أن حترير 

�لتالية بعد  �لرقة �سيكون �خلط���وة 

�لنتهاء من »د�ع����ش«، لكن تر�جع 

�أردوغ���ان عن �لوع���ود �لتي قطعها 

�لن�رة«، و��ستغال  باإنهاء »جبهة 

تاأمني  �لنخ���ر�ط يف  �لأتر�ك فر�سة 

ل ع�سكريًا  مناطق خف�ش �لتوتر للتوغُّ

يف �سورية، فر�ش على �حللفاء تغير 

�خلطة و�لجتاه �إىل �إدلب بدل �لرقة.

�إذ�ً، تب���دو �لأي���ام �ملقبلة مليئة 

�ل�سوري،  �ل�سم���ال  يف  بالتط���ور�ت 

ويبدو �لتهديد �لرتكي لعفرين جديًا 

هذه �ملرة، وت�سر كل �لتطور�ت �إىل �أن 

�لقو�ت �لكردية �سُترتك مل�سرها يف 

عفري���ن، ولن يد�فع عنها �لأمركيون 

ول���ن يحميها �لرو����ش، وهكذ� يكون 

�أمام �لأكر�د حل من �إثنني: �إما �لقتال 

حت���ى �لنهاية يف منطق���ة يطّوقها 

ط  �لأتر�ك م���ن جهات ثاث، �أو �لتو�سُّ

لدى �لرو�ش لتاأم���ني دخول �جلي�ش 

و��ستامها،  �ملنطق���ة  �إىل  �ل�س���وري 

و�إبعاد �سب���ح �لتدخل �لرتكي عنها، 

وهو �خليار �لأقل كلفة و�لأكر ربحًا.

ليلى نقول

لة؟ الشمال السوري.. حان وقت المعارك المؤجَّ

»قوات �سورية الدميقراطية« اأمام حلني: اإما مقاتلة االأتراك حتى النهاية.. اأو التو�سط لدى الرو�ش لتاأمني ا�ستالم اجلي�ش ال�سوري املنطقة

أردوغان يبدو اليوم 
له  في أسوأ مراحل تدخُّ
في سورية.. والقوات 

الكردية سُتترك لمصيرها 
في عفرين
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¡ جتم����ع العلماء امل�سلم����ن اعترب اأن التفجري 
الإرهابي الذي ط����ال املجاهد حممد حمدان يف 

�سيدا يق����ف وراءه العدو ال�سهيوين، وهو تعبري 

ع����ن حالة الغ�س����ب من الواق����ع اجلديد حلركة 

التفجري  »التجم����ع«  كما  ا�ستنك����ر  حما�����س. 

الإرهابي يف �ساحة املطار يف بغداد، »ما يوؤكد 

اأن الق�ساء على دولة داع�س يف العراق ل يعني 

نهاية التنظيم، واأن الطابع امل�ستقبلي لأعماله 

�ستكون من خالل تفجريات اأمنية واغتيالت، ما 

يفر�س على الدولة اإعداد خطط مواجهة تتنا�سب 

مع طبيعة املرحلة املقبلة. واأكد »التجمع« اأن 

الوليات املتحدة الأمريكية يف �سورية هي قوات 

احتالل، وللدولة وال�سعب ال�سوري مدعومن من 

حلفائه����م يف حم����ور املقاومة ح����ق قتال هذه 

القوات حتى اإخراجها من �سورية يف الوقت الذي 

يراه املحور منا�سبًا.

¡ النائ��ب ال�صابق في�صل ال��داوود؛ الأمني العام 
حلرك��ة الن�صال اللبناين العربي، راأى اأن التفجري 

الإرهاب��ي ال��ذي ا�صته��دف املق��اوم حم��دان يف 

�صيدا، يدخ��ل يف اإطار توتري الأجواء الأمنية يف 

لبنان، اإل اأن خمطط �صهيوين كهذا بات مك�صوفًا، 

وال��رد علي��ه متّث��ل بالوع��ي الوطن��ي اللبن��اين 

والفل�صطين��ي، لأن الهدف منه حتييد الأنظار عن 

النتفا�صة ال�صعبية الفل�صطينية �صد �صلب القد�س 

بق��رار اأمريك��ي ل �رصعي، وحتوي��ل ال�رصاع من 

اأر�س فل�صطني اإىل اأر�س لبنان.

¡ لق����اء اجلمعي����ات وال�سخ�سي����ات الإ�سالمية 
يف لبن����ان راأى اأن حماولة ا�سته����داف ال�ساحة 

اللبنانية، ثم الع����راق من خالل ا�ستهداف و�سط 

العا�سم����ة العراقية بتفجري انتح����اري اإرهابي 

ح�سد الأبرياء، مع امل�رشوع الأمريكي يف �سورية 

باإن�ساء ق����وة م�سلحة يف �سوري����ة من ع�رشات 

اآلف امل�سلحن، معظمه����م من فلول اجلماعات 

الإرهابية امل�سلحة التي لقيت هزمية �سنعاء يف 

�سورية والعراق ولبنان، هدفه ا�ستمرار احلروب 

والأزمات. كما اعترب »اللقاء« اأن اإعالن وا�سنطن 

ت�سكيل قوة ع�سكرية يف �سمال �رشق �سورية هو 

اعتداء �سارخ على �سي����ادة �سورية وا�ستقاللها 

الوطني، وخرق فا�سح للقانون الدويل.

ال��رزاق؛ رئي���س حرك��ة  ال�صي��خ ماه��ر عب��د   ¡
احلرك��ة  رئي���س  ا�صتقب��ل  والوح��دة،  الإ�ص��اح 

اأبوعل��ي  ال�صاب��ق  النائ��ب  اللبناني��ة؛  ال�صعبي��ة 

الأو�ص��اع  يف  التباح��ث  وج��رى  م�صطف��ى، 

الداخلي��ة واخلارجية للمنطقة، وبع��د اللقاء دان 

املجتمعون التفجري الذي ا�صتهدف حممد حمدان 

يف �صي��دا، معتربين اأن الع��دو ال�صهيوين هو من 

يقف خلف هذا العدوان، وهو يعمل دائمًا ل�رصب 

اأمنن��ا وا�صتقرارن��ا يف لبنان، داع��ني كل القوى 

الفل�صطينية يف املخيمات لوعي خطورة املاآمرة، 

وتوحي��د ال�صفوف ملواجهة الع��دوان ال�صهيوين 

يف لبن��ان وفل�صطني. كما دعا املجتمعون القوى 

ال�صيا�صي��ة يف لبنان اإىل اعتماد احلوار والتاقي 

حلل اخلافات، مهنئ��ني اجلي�س العربي ال�صوري 

يف  الإره��اب  عل��ى  بانت�صاراته��م  واملقاوم��ة 

�صورية.

¡ جبه����ة العم����ل الإ�سالم����ي ن����ّددت بجرمية 
التفجري التي ا�ستهدف����ت حممد عمر حمدان يف 

�سيدا، متهم����ة املو�ساد »الإ�رشائيلي« وعمالءه 

يف الداخ����ل بهذه العملي����ة الإرهابية، ومعتربة 

اأّن ه����ذا ال�سته����داف الإجرامي خط����ري ل بّد من 

اأخ����ذه باحل�سب����ان، خ�سو�سًا بعدم����ا مت ك�سف 

العدي����د من ال�سبكات واخلالي����ا العميلة للعدو 

ال�سهيوين، والتي كان����ت تهدف لغتيال العديد 

من ال�سخ�سيات وامل�سوؤولن.

تتك�س���ف يومًا بع���د اآخر حقيقة 

غايات العدوان الأمريكي - ال�سعودي 

عل���ى اليم���ن، من خالل م���ا تفعله 

دويلة الإم���ارات يف جزيرة �سقطرة، 

العربية  ب���ه اململك���ة  وما تق���وم 

ال�سعودي���ة يف املحافظات اليمنية 

اجلنوبي���ة، حي���ث حت���ّول الإمارات 

�سقط���رة اإىل قاع���دة ع�سكرية لها، 

متخطي���ة ال�سيادة اليمني���ة واإرادة 

اليمنين يف حكم بالدهم، يف حن 

التطرُّف  ال�سعودي���ة يف ن�رش  عن  تمُ

الوهاب���ي يف اجلن���وب اليمني، مبا 

يف ذلك حمافظ���ة املهرة املحاذية 

مان، مبا ي�سّكل خطراً على  ل�سلطنة عمُ

الأخرية من جه���ة، ويكّذب ادعاءات 

للتطرُّف  ال�سلماين مبحاربته  كم  احلمُ

والوهابي���ة، وانفتاحه على احلداثة 

التي تر�سمها ل���ه الوليات املتحدة 

الأمريكية. 

يف ه���ذا الوقت، ي�سّج���ل ال�سعب 

اليمني يومي���ًا اأ�ساطري من ال�سمود 

والت�سحية ووقف���ات العز والكرامة 

يف وجه هذا العدوان الذي ينفَّذ حتت 

�ستار ما ي�سمى »التحالف العربي«، 

هذا التحالف الذي ي�ستهدف باأحدث 

اأنواع الأ�سلحة منذ اأكرث من األف يوم، 

اأفقر �سعب عربي، لكنه الأكرث �سالبة، 

وهو ال���ذي تّكن ا�ستثن���اء عن كل 

البلدان العربية، من منع اأي ا�ستعمار 

كان، على م���دى الق���رون والأزمنة 

من احت���الل »اله�سبة اليمنية«، اأو 

ال�ستق���رار فيها، حتى قيل اإن اليمن 

هو »مقربة الأنا�سول«؛ للدللة على 

حج���م وكلفة املح���اولت الفا�سلة 

للعثمانين الأتراك احتالل اليمن.

العربية  اململك���ة  ب���داأت  عندما 

ال�سعودي���ة وحلفاوؤها عدوانهم على 

اأنهم  اليمن، كان اعتقاده���م املعَلن 

�سيح�سم���ون احلرب خالل اأ�سبوعن، 

واأن م���ن ي�سّمونه���م »النقالبين« 

اأم���ام  ال�سم���ود  ي�ستطيع���وا  ل���ن 

طائرات ال����«اإف 16« و«الأبات�سي« 

و»التورنيدو«، واأمام اأحدث الأ�سلحة 

الربي���ة الت���ي دفع���ت ال�سعودي���ة 

الدولرات  مليارات  مئات  وحلفاوؤها 

ل�سّيده���م الأمريكي ثمن���ًا لها، لكن 

م���رور قرابة الثالث �سنوات على هذا 

اأن دمي���ة ال�سعودية  العدوان ب���ّن 

الرئي�س املوؤقت املنتهية وليته عبد 

ربه من�سور، ل حول له ول قوة، فهو 

من جهة عجز عن البقاء يف العا�سمة 

�سنعاء، اأو حتى يف عا�سمة اجلنوب 

ع���دن، ومي�س���ي وقت���ه يف فنادق 

العا�سمة ال�سعودي���ة الريا�س، ومن 

جهة ثانية ل راأي له ول م�سورة يف 

كل ما يجري يف اليمن، حيث يقت�رش 

دوره عل���ى �ستم �سعبه واإر�ساء ملك 

ال�سعودي���ة وويل عهده، خ�سو�سًا اأن 

كل الأح���الم الأمريكي���ة وال�سعودية 

تبّخ���رت اأمام م�سل�س���ل الف�سل الذي 

يواجهون���ه يف اليم���ن، ال���ذي طّور 

�سعبه وق���واه املقاتلة، ويف مقدمها 

قتالهم  )احلوثي���ون(،  اهلل«  »اأن�سار 

واأ�ساليبه من ال�سمود واملواجهة، اإىل 

الردع وتهدي���د عوا�سم دول العدوان 

وحدودهم املحازية لليمن.

قتاله���م  اليمني���ون يف  انتق���ل 

و�سموده���م النادر، يف وجه ال�سالح 

والق�سف الإجرام���ي الذي ينتقم من 

املدنين ومن البنية التحتية لليمن، 

مبا فيه���ا امل�ست�سفي���ات واملدار�س 

وم�س���ادر املي���اه وبي���وت واأ�سواق 

الآمنن، بل كذلك يف وجه التجويع 

الناج���م ع���ن احل�س���ار امل�رشوب 

عل���ى كل املعابر اجلوي���ة والربية 

والبحرية لليمن، انتقلوا من ال�سمود 

اإىل مط���اردة اجلي����س ال�سعودي يف 

جيزان  داخل حمافظت���ي  مواقع���ه 

واللتن  اأ�س���اًل،  اليمنيتن  وجنران، 

احتلتهم���ا ال�سعودية عن���وة، وهذا 

الدخ���ول اليمني يوؤك���د اأن اجلي�س 

اليمني واللجان ال�سعبية هم اأ�سياد 

امليدان يف الرب يف هذه احلرب.

وكم���ا يف الرب، �سّج���ل اليمنيون 

�رشبات موجعة لكل بارجة حربية 

حاول���ت  اإماراتي���ة  اأو  �سعودي���ة 

القرتاب من �سواحلهم، وموؤخراً هدد 

رئي����س املجل����س ال�سيا�سي الأعلى 

ال�سماد، بقطع  يف �سنعاء �سال���ح 

املالحة يف البحر الحمر، وقال »هم 

ميرّون، اأي ال�سعودية ودول اخلليج، 

من مياهنا ببواخرهم و�سعبنا ميوت 

جوع���ًا«، وهي ر�سال���ة تعرف دول 

العدوان معناها.

اجلدي���د الأكرث اأهمية يف ال�سمود 

اليمني، كان عل���ى �سعيدين، الأول 

انك�س���اف ت���ورط الرئي����س ال�سابق 

عل���ي عب���د اهلل �سال���ح يف �سفقة 

م���ع الإماراتين خل���رق �سف القوى 

املقاوم���ة، ويف مقدمه���ا اجلي����س 

و«اأن�سار اهلل«، كان من نتيجتها اأن 

خ�رش العدوان اأحد رهاناته البارزة، 

ت���ل بعدما افتعل  اأي �سالح، الذي قمُ

ا�ستبال���كات م���ع »احلوثين«، يف 

ح���ن كان ابنه اأحم���د، الذي يعي�س 

يف الإمارات، ين�ّسق له تلك ال�سفقة، 

اإ�سقاط اليمنين  والأمر الثاين ه���و 

طائرتن للعدوان، الأوىل »تورنيدو« 

�سعوديت���ان،  »اإف16«  والثاني���ة 

يف تطور ي�س���ري اإىل اإمكانية حتييد 

التفوُّق اجلوي لتحالف العدوان، مما 

يعطي ال�سي���ادة املطلقة للمقاتلن 

اليمني���ن الأ�سداء، الذي���ن يقاتلون 

وه���م حفاة ويط���ّورون اأحدث اأنواع 

الأ�سلحة دفاع���ًا عن ا�ستقالل اليمن 

وح���ق �سعب���ه يف اإدارة بالده وفق 

م�ساحله ال�سيا�سية والقت�سادية. 

عدنان ال�ساحلي

اليمن.. من الصمود إلى الردع

اإ�شقاط ال�شعب اليمني طائرات العدوان تطور ي�شري اإىل اإمكانية حتييد التفوق اجلوي للتحالف

ف  السعودية تنشر التطرُّ
»الوهابي« في الجنوب 
اليمني المحاذي لُعمان.. 

ما يشكّل خطرًا كبيرًا
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ماذا يف مملكة الكاز الكربى العربية، حيث 

عداءها لالآخر، خ�سو�سًا للعرب، بال حدود؟ هي 

ت�سهر �سيفه���ا  يف كل الجتاهات، من الداخل 

ال�سع���ودي اإىل كل الأمكن���ة، وو�سل بها الرتف 

املايل  واعتق���اد اأن فائ�س قوة لديها ملعاداة 

م باأنه ميكنها  الدول املنتجة للنفط، اإىل التوهُّ

مواجهة رو�سيا واإيران وفنزويال والربازيل، فكان 

اأن بداأت لعبته���ا املجنونة قبل اأكرث من ثالثة 

اأع���وام ب�سخ اأكرث من مليون برميل نفط يوميًا 

خارج اتفاقيات »اأوبك«، مما اأ�سفر عن تدهور 

مريع يف الأ�سعار، بحيث تراجع �سعر الربميل 

الواحد نحو مئة دولر، ظانة اأنها بذلك �ستوؤثر 

على تلك الدول، وتلجمها عن مواجهة الهيمنة 

الأمريكية، وبالتايل تتح���ول مملكة الكاز، مع 

العدوال�سهيوين، اإىل حمدد لجتاهات املنطقة.

الغرور ال�سعودي هن����ا انطبق عليه »طابخ 

ال�سم اأكله«، بحيث كانت هي من اأكرب املت�رشرين 

من لعبته����ا املجنونة، كونها تتنتج يوميًا اأكرث 

م����ن 11 مليون برمي����ل نف����ط، اأي اأن خ�سارتها 

اليومية تفوق مليار ومئة ملون دولر، مما اأدى 

اإىل تراجع اقت�سادي مريع، كانت نتائجه تراجع 

التنمية وامل�ساع����دات الجتماعية، ما ا�سطرها 

اإىل رف����ع ا�سع����ار املحروق����ات، ووق����ف برامج 

امل�ساع����دات، وفر�����س �رشائب جدي����دة، وعجز 

متفاقم يف املوازنة العامة.

ومما فاقم يف تدهور الأو�ساع القت�سادية، 

النخ���راط ال�سع���ودي يف مزي���د م���ن حروب 

املنطق���ة، التي تكلّف خزين���ة الريا�س يوميًا 

مليارات الدولرات، وهن���ا كان اأمام امللك من 

وراء ال�ستارة، اأحد احللول التي اأ�سار عليه بها 

م�ست�س���اروه من اأمريكي���ن و�سهاينة، بفر�س 

اخل���وات عل���ى اأبن���اء عمومته وكب���ار رجال 

الأعمال، فكان���ت »ليلة القب�س على الأمراء«، 

الت���ي بدوره���ا انعك�س���ت �سلبًا عل���ى الواقع 

القت�سادي ال�سعودي، ب�سبب الهلع الذي اأ�ساب 

ال�رشكات الك���ربى ورجال الأعم���ال العاملن 

يف ال�سعودي���ة، وب���داأت عملي���ات وا�سعة من 

تهريب الأم���وال، والن�سحاب من �سوق الأعمال 

وال�ستثمارات.

ه���ذه الأزمات الداخلي���ة مل تردع امللك من 

خلف ال�ستارة؛ حممد ب���ن �سلمان، فلم يلتقط 

الأنفا�س، بل ا�ستمر يف تو�سيع حروبه املكلفة، 

فهو اإ�سافة اإىل تهديداته لدول اخلليج العربي، 

خ�سو�س���ًا الكوي���ت وعم���ان، كان حلفه �سد 

م�سيخة قطر وح�سارها، م���ع اأنها �رشيكة يف 

ح���روب »قذارة ما ي�سم���ى بالربيع العربي«، 

وبقي مندفع���ًا يف حربه اليمني���ة، التي كان 

يح�سب اأنه���ا �ستنتهي خالل 50 يومًا، وت�سبح 

اليمن ال�سعي���د جزءاً من ممتلكات���ه، فها هي 

ال�سن���ة الثالثة ت�س���ي، و�سواري���خ اجلي�س 

واللجان ال�سعبي���ة اليمنية ت�سل اإىل الريا�س، 

رغ���م كل اأ�ساليب امل���وت امل�ستعملة �سد هذا 

البل���د الفق���ري، بحيث ت�سري تقري���رات اخلرباء 

الدولين اإىل اأن ما القته ال�سعودية على اليمن 

م���ن ذخائر يفوق مفعول 18 قنبلة ذرية األقيت 

على هريو�سيما، يف نف����س الوقت الذي اأف�سح 

يف املجال لالأمريكين وال�سهاينة باأن يجربوا 

اأ�سلحتهم يف هذا البلد..

اجلدير بالذكر هن���ا، اأن الأمريكين والدولة 

العربي���ة ا�ستغلوا احل���روب التكفريية يف كل 

من �سوري���ة والعراق وليبيا، وتواطوؤ ال�سعودي 

والقط���ري لأن يجرّبوا كل اأ�سلحتهم وذخائرهم 

احلديثة ال�سنع يف هذه البلدان، اأي اأنهم جعلوا 

من العرب فئرانًا ب�رشية لتجاربهم الإجرامية.

بب�ساط���ة، حممد بن �سلم���ان يطفو عر�سه 

على اجلماج���م العربي���ة، فهذا ال���ذي ي�سور 

ل���ه م�ست�ساروه م���ن �سهاين���ة واأمريكين اأنه 

خرتع  �سيكون الإ�سكندر املق���دوين، َيخرتع اأو يمُ

ل���ه اأعداء، فهو �سد اإيران لأن���ه ل ي�ستطيع اأن 

يتحّمل ال���ردات اجلنائزية، و�سد الأتراك خوفًا 

من �سهيل خيولهم العثمانية، لكنه اأبداً ل يهتز 

�سع���ره من راأ�سه اأو ذقن���ه لقتل العرب، ولي�س 

عنده حمرمات اأن تقت���ل طفلة فل�سطينية يف 

الأر����س املحتلة، ول يف اليم���ن اأو �سورية اأو 

الع���راق اأو ليبيا، لأن القت���ل بب�ساطة مبالهم.. 

و�سيوفهم اأي�سًا.

ماذا يف م�ستقبل ال�سرية ال�سليمانية؟

وا�سح اأن حممد بن �سلم���ان يخ�رش اأوراقه 

اجليو�سيا�سي���ة يف الأقلي���م واملنطقة، و�سار 

ي�سبه اأغنية »اأنا ����رشاب ال�سيوف«، فلننتظر 

اإىل اأين �سيقوده »جنون العظمة« الذي تزينه 

له »بالك ووتر«...

اأحمد �سحادة

السعودية وحروبها: مزيد من الدم والخسائر

ط���رح الرئي�س الإي���راين ال�سيخ 

ح�س���ن روح���اين ال�سع���ارات التي 

النا����س وم�ساكلهم  حتاكي هم���وم 

وق�ساياهم احلياتية، والتي رّكز فيها 

على النم���و القت�س���ادي، وتقلي�س 

حج���م البطالة، وخل���ق ا�ستثمارات 

جدي���دة يف اإيران، وذل���ك من خالل 

دخول ����رشكات اأوروبية ت�ستثمر يف 

العدي���د من املج���الت، حتديداً يف 

املج���ال النفطي، وكان���ت رافعة له 

للفوز ملرة ثانية.

ره���ان الرئي�س روح���اين يف ما 

يتعل���ق بالنم���و القت�س���ادي كان 

مبنيًا عل���ى بنود التف���اق النووي 

ال���ذي مت توقيعه يف 14 توز 2015، 

وال���ذي ت�سمن يف اأح���د بنوده رفع 

العقوب���ات عن اإيران، وف���ك العزلة 

القت�سادي���ة عنها، م���ا يفتح الباب 

وا�سعًا اأم���ام ال�ستثمارات الأجنبية، 

وعودة ال�سادرات النفطية اإىل �سابق 

عهدها، اإ�ساف���ة اإىل ا�سرتداد الأموال 

املحجوزة يف اخل���ارج، والتي تقدَّر 

باأكرث من 120 مليار دولر.

الرئي����س  ح�ساب���ات  ت���اأِت  مل 

الإيراين كما كان يت�سّور، لأن اأمريكا 

خمادعة، وهي كاذبة كما قال الإمام 

تلت���زم بتطبيق  اخلامنئي، فهي مل 

ف���رج عن  التف���اق الن���ووي، ومل تمُ

الأم���وال املحتَجزة لديها، ومل ترفع 

القت�سادية، وحجتها يف  العقوبات 

ذلك اأن اإيران اأخلّت بالتفاق النووي 

م���ن خالل ال�ستم���رار يف ت�سنيعها 

لالأ�سلح���ة البالي�ستية، التي مل ترد 

اأ�ساًل يف ن�س التفاق.

الرئي�س روحاين  مل جتد وع���ود 

طريقه���ا الكام���ل اإىل التنفيذ، الأمر 

الو�سع  انعك����س �سلبًا عل���ى  الذي 

القت�سادي يف الداخل الإيراين، حيث 

البطالة، وارتفاع  م وزي���ادة  الت�سخُّ

الأ�سع���ار، وق���رار وق���ف املعونات 

املالية البالغ���ة اأربعن دولراً لكل 

عائل���ة، وم�ساعفة �سع���ر البن�زين، 

ورف���ع الدعم عن امل���واد الأ�سا�سية، 

الأم���ر الذي �سدم ال�سع���ب الإيراين، 

ن الو�سع املعي�سي  ال���ذي اأمل بتح�سُّ

والنف���راج القت�سادي وزيادة فر�س 

بع�س  خرج���ت  وعندم���ا  العم���ل، 

املجموع���ات للمطالب���ة بحقوقهم، 

خ�سو�س���ًا من املوؤ�س�س���ات املالية، 

���د اإليه���م اأمواله���م،  والذي���ن مل تعمُ

وتظاهروا يف مناط���ق عدة، ا�ستغل 

وال�سعودية  و»اإ�رشائي���ل«  اأم���ريكا 

ومنافقي خلق تل���ك التحركات، بل 

تبن اأن تويل بع�س التظاهرات قد 

ط له، ومت حتويل ال�سعارات من  طِّ خمُ

مطلبية اإىل انقالبية، وجرت حماولة 

العامة  املوؤ�س�سات  لل�سيطرة عل���ى 

والإخ���الل بالأم���ن والت�س���ادم مع 

القوى الع�سكرية.

الرئي����س الإيراين اأك���د اأن بالده 

حقق���ت من���واً اقت�سادي���ًا يف الربع 

الأول م���ن الع���ام 2017، بن�سب���ة 7 

باملئة من دون النفط، و6.5 باملئة، 

م���ع احت�س���اب العوائ���د النفطي���ة 

قيا�س���ًا بالف���رتة املا�سي���ة لع���ام 

2016، واأو�س���ح اأن حكومته اتخذت 
خطوات جيدة، وتطمح لتحقيق منو 

اقت�سادي �سنوي يف���وق ال�5 باملئة 

حتى انتهاء وليتها الد�ستورية عام 

2021، وتوّقع رفد �سوق العمل بنحو 
840 األف �سخ�س يف العام 2018.

وت�سع���ى احلكومة، وبتوجيه من 

الإم���ام اخلامنئ���ي، ملعاجلة الأزمة 

املقاوم ملواجهة  القت�ساد  باعتماد 

القت�سادية  والعقوب���ات  احل�س���ار 

الت���ي �ست�ستمر على اإي���ران ب�سبب 

تبّنيه���ا ملح���ور املقاومة وحماربة 

»اإ�رشائي���ل«، ولأن طه���ران اأف�سلت 

امل�رشوع الأمريكي لتق�سيم املنطقة، 

وهزمت���ه بالتع���اون م���ع احللفاء، 

وتظ���ن اأمريكا اأنه���ا مبحاربة اإيران 

الإيراين  ال�سعب  نه���ك  �ستمُ اقت�ساديًا 

وحت���رّك ال���راأي العام �س���د النظام 

كتب  تهيداً لتغيريه، وه���ذا ما لن يمُ

له النج���اح، لأن املتاآمرين عليها ل 

يدركون اأن ال�سعب الإيراين بطبيعته 

ّب لأر�س���ه، وهو �سعب له تاريخ  حممُ

وعنده  بهم���ا،  يفتخ���ر  وح�س���ارة 

اإح�سا�س���ه باخلطر الداهم الذي يهدد 

اأمن البالد وا�ستقراره، و�سيقف ك�سدٍّ 

منيع مت�سديًا لأي عمل تاآمري، كما اأن 

املراهنة الأمريكية - »الإ�رشائيلية« 

على الختالف ب���ن »املحافظن« 

و»الإ�سالحي���ن« و»املعتدل���ن« 

يف غ���ري حملها، لأنهم جميعهم واإن 

اختلف���وا يف الروؤية حول العديد من 

وال�سيا�سية،  القت�سادي���ة  امل�سائل 

اإل اأنه���م يجتمعون على الدفاع عن 

اإي���ران، وي�سع���ون خالفاتهم جانبًا 

ملواجهة املخاطر التي تتعر�س لها 

الدولة، وهذا م���ا مل�سناه من خالل 

م�ساركتهم يف التظاهرات املليونية، 

والت���ي كان �سعارها الوحيد: »نريد 

الإ�سالح لكننا �سد تغيري النظام«.

هاين قا�سم

اإليرانيون بأطيافهم المتنوعة 
أثبتوا أنهم يد واحدة في 

مواجهة المخاطر التي 
تستهدف الدولة وكيانها 

اأعداء اإيران اأرادوها م�شريات �شغب وفو�شى.. لكنها كانت تظاهرات جتديد البيعة

أميركا وتغيير النظام في إيران.. واقع أم أوهام؟ 
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مقابلة 10

انت�صار لبنان على الإرهاب 

الوا�صحة  ال�صيا�صية  والتهدئة 

في���ه معرَّ�ص���ان لخرتاق���ات 

باأية حلظ���ة لتح�صني ال�رشوط 

الأمريكية يف املنطقة.. ل ترف 

ميلكه الق���ادة ال�صيا�صيون يف 

لبن���ان، لكن عليه���م النهو�ض 

ق�صاياه..  ومعاجل���ة  بالبل���د 

حركة النا�رشيني امل�صتقلني - 

املرابط���ون �صتخو�ض املعركة 

النتخابي���ة مع حلفائها بقوة 

بثوابته���ا  املناط���ق  كل  يف 

الوطنية..

جريدة »الثبات« التقت العميد 

م�صطفى حمدان يف مكتبه، واإليكم 

احلوار:

يرف����ض العميد حم���دان ال�صري 

التهليل بف���وز حمور على  مبنطق 

اآخ���ر يف املنطق���ة، اأو حت���ى يف 

لبنان، ورداً على �صوؤال عن انت�صار 

املحور الذي في���ه نا�صل، وعما اإذا 

النيابية،  كان مر�صحًا لالنتخابات 

يقول: من امُلبك���ر جداً احلديث عن 

انت�صار خطنا، م���ا زلنا يف خ�صم 

املعركة، فرغم وجود اإجنازات هامة 

جداً ح�صلت على ال�صاحة ال�صورية، 

ورغ���م اأن لبن���ان لي����ض »دول���ة 

فيجي« باملحيط الهندي، وطبيعي 

ج���داً اأن يتفاعل م���ع حميطه، فما 

حدث يف �صورية ويحدث من تقدم 

مل�رشوع �رشب الإرهابيني مبختلف 

م�صميات���ه، واإن انعك�ض حتمًا على 

لبن���ان، ل اأوؤيد عب���ارة »الن�رش« 

الهامة،  الإجن���ازات  رغم  ملحورنا، 

فالن�رش النهائي مل يكتمل بعد.

ي�صيف حمدان: نح���ن ما نزال 

يف خ�ص���ّم املعركة التي نخو�صها 

على ال�صعي���د القومي العربي يف 

اليوم  املوا�صيع  وبع����ض  �صورية، 

�صائكة اأكرث مما يجري يف القد�ض.. 

ويف الداخ���ل اللبن���اين اأي�ص���ًا مل 

امل�رشوع  عل���ى  النت�صار  ُنحق���ق 

الذي بداأ منذ عام 2005 مع اغتيال 

وا�صتخدام  احلريري،  رفيق  الرئي�ض 

الدولية،  دمائه يف �صوق النخا�صة 

قدراتها،  املقاومة وحتجيم  ل�رشب 

وهذا ما مل ينج���زوه، كون مقدرات 

املقاومة تعاظمت..

ن�صاأل���ه ع���ن موقع���ه داخ���ل 

ال�صاحة  �صهدتها  الت���ي  التحولت 

ني���ة، ي�صدد حم���دان على اأمر  ال�صُّ

وا�ص���ح: �صحي���ح اأن بيئتنا الأكرب 

ني،  ال�صُّ الواقع  احلا�صنة لنا ه���ي 

لك���ن ل ننطلق باأي عمل وطني من 

منطلق مذهب���ي، ويف النتخابات 

املقبلة �صنخو����ض املعركة كوننا 

ل�صن���ا ك�صاف���ة، ول دف���اع مدين، 

فنح���ن حركة �صيا�صي���ة منا�صلة، 

ولدينا تاريخ واإرث لن نفرط بهما، 

و�صنخو�ض النتخابات ا�صتناداً اإىل 

هذا القان���ون، بالتحالف مع قوى 

وطنية اأخرى لي�صت مبذهبية.

ني الواقع ال�صُّ

براأيه، الدولة امُلديرة يف لبنان 

يف مرحلة ما بعد عام 2005 كانت 

اململكة العربية ال�صعودية، واليوم 

تعي����ض هذه الدول���ة حالة ارتباك 

وا�صطراب على �صعيد من �صيتوىل 

احلكم فيها.. فه���ل �صي�صتلم حممد 

بن �صلمان احلكم اأو ل؟

يتابع حم���دان مقاربته للواقع 

ني: هذا الواق���ع ينعك�ض بقوة  ال�صُّ

على رئي�ض احلكومة �صعد احلريري، 

�صيما اأن ما ج���رى له من احتجاز 

يف ال�صعودي���ة اأثر عليه كثرياً، لأن 

م�صه���َدي الغدر واخليان���ة اللذين 

نفذهما رئي����ض »القوات«، واللواء 

ريف���ي؛ املن�صق م���ن اأ�صلع عائلة 

احلري���ري، كان بالَغ���ني بال�ص���وء 

والتاأثري ال�صلب���ي، ونراه اليوم مع 

الأ�صف يتطاول عليه حتت م�صميات 

كثرية.. يعق���ب حمدان على كالمه: 

ل�صُت م���ن موؤيدي بي���ت احلريري، 

وتاريخي ي�صهد عل���ى ذلك، لكننا 

يف الوق���ت عينه نح���زن لنعدام 

الأخالقية ال�صيا�صية يف بلدنا..

يعترب حم���دان اأن ما حدث مع 

عائل���ة احلري���ري اأع���اد اللتفاف 

ال�صعب���ي ح���ول الرئي����ض �صع���د 

احلريري، لأنه يف العموم اللبناين 

امل�صيحي  اللبن���اين  كم���ا  ني  ال�صُّ

وخمتل���ف  وال���درزي  وال�صيع���ي 

ومتى  كرامته���م،  لديهم  اأطياف���ه، 

ُم�ّصت من الطبيعي اأن ينتف�صوا لها 

ويقوم���وا بردات فع���ل، وما ح�صل 

مع احلري���ري من احتجاز واإهانات 

يف فن���دق »الريتز« اأعادوا العطف 

ك�»مرابطون«  ونحن  �صخ�صه،  اإىل 

من الطبيعي اأن نوؤي���د عودته اإىل 

لبنان، كونه رئي�ض حكومة لبنان، 

وبراأين���ا ه���ذا اللتف���اف الوطني 

�صّكل نوعًا م���ن التما�صك الوطني، 

وموقفن���ا هذا لي����ض عملية تغيري 

باحل�صابات والقناعات، فنحن على 

الدوام متم�صكون بثوابتنا الوطنية 

القومية العروبية النا�رشية.

ن�صاأل���ه عم���ا اإذا كان مر�ّصحًا 

�صخ�صيًا با�ص���م »احلركة«، يقول: 

َعِملنا م���ع هيئة التن�صيق لتطبيق 

القان���ون النتخابي عل���ى �صعيد 

الدائرة الوطنية الواحدة، من خارج 

القيد الطائف���ي، ا�صتناداً اإىل املادة 

95 من الد�صتور، مع املحافظة على 

املنا�صفة، لك���ن مع عدم اإقرار تلك 

املبادئ، بع�ض الأح���زاب الوطنية 

اأرادت خو����ض املعركة من منطلق 

»الواقعية ال�صيا�صية«، وهذا ما ل 

نوؤيده، ك���ون كل التجارب ال�صابقة 

مل توؤدِّ ُمبتغاها..

ل للرتف

ُي�صدد حم���دان على اأن لبنان ل 

ميلك ترف���ًا يف تبديد حالة التهدئة 

الت���ي ينعم بها لبنان، يقول: ثباتنا 

على �رشورة جميء الرئي�ض مي�صال 

ع���ون اإىل �صدة الرئا�صة الأوىل يعود 

لعتبار اأن هذا ال�صخ�ض، كما تياره، 

اأنهما  اأثبت���ا بالتجرب���ة العملي���ة 

بالروؤي���ة ال�صرتاتيجي���ة يف املكان 

والزم���ان ال�صحيح���ني، وبالت���ايل 

�صخ�صي���ة مبق���ام الرئي�ض عون يف 

الق�رش اجلمه���وري - براأينا - ثروة 

وطني���ة اأوًل، وثروة عل���ى ال�صعيد 

امل�صيح���ي امل�رشقي ثانيًا، لكن هذا 

الإنت�ص���ار مرحلي موؤق���ت، والدليل 

على ذلك �صب التهجمات عليه وعلى 

التيار منذ اليوم الأول، فال�صخ�ض ل 

ميلك ع�صا �صحرية، ونحن نعرف اأنه 

من يهاجمه م���ن مناف�صي تر�صحه، 

هذه قدراتهم، ونحن هنا ل نريد فتح 

باب ال�صجالت.

براأي حمدان، الت�صوية الرئا�صية 

مبا ت�صمنت���ه تدل على عدم وجود 

اآخ���ر، وبالتايل  فوز لفري���ق على 

زال���ت دقيقة وخطرة،  املرحلة ما 

»ومثلما نرى ال�صتباك حا�صل بني 

روؤية عون التي نثق بها والعرقالت 

وا�صحة، فال هو قادر على تطبيقها، 

كم���ا اأن الآخري���ن ل ي�صتطيع���ون 

العم���ل وفق اأهوائه���م، لذلك حالة 

ال�صتاتيكو تتقدم ببطء باجتاه ما 

يحكي عنه الرئي�ض عون«.

وي�صري حمدان اإىل حالة الو�صع 

امللته���ب يف املنطقة منذ  الأمني 

اإن متري���ر تلك  ليق���ول  �صن���وات، 

اأن يك���ون باأقل  الأح���داث يج���ب 

احتالل  رغ���م  املمكنة،  اخل�صائ���ر 

مناط���ق حدودية م���ن جمموعات 

اإرهابي���ة  وتفج���ريات  م�صلح���ة، 

مبناطق خمتلفة، مع ما رافقها من 

تدخل »اإ�رشائيلي« خفي ومنظور.. 

فالي���وم براأي���ه رغ���م النت�ص���ار 

الرو�صي – الإيراين – ال�صوري على 

جبهة ال�صتق���رار ووحدة الأرا�صي 

الرئي����ض ترامب  ال�صوري���ة، جمئ 

الأمرييكية  الوليات املتح���دة  اإىل 

تك�صف اأنه »ِبرداية« للقوى اخلفية 

املحركة، والتي تكّن العداء جلميع 

ال�صع���وب يف املنطق���ة، وبالتايل 

نحن ل�صن���ا متوجه���ني اإىل اإجراء 

�صفق���ة يف املنطق���ة، رغ���م القرار 

الرو�ص���ي النهائ���ي اأن���ه ل تراجع 

ع���ن املكت�صب���ات يف دم�صق، لأنه 

برتاجعهم يف دم�صق وعن هيكلية 

النظام احلكم يف �صورية �صتكون له 

انعكا�صات خطرية يف مو�صكو قبل 

املنطقة.

امل�صهد الإقليمي

يعت���رب حم���دان اأن �صبابي���ة 

امل�صه���د، ل�صيم���ا يف ال�صعودي���ة 

على م�صتوى احلكم، وحتريك ملف 

القد����ض لتحري���ك اأكرث م���ن ملف 

عربي، هدفه تخفيف �رشوط الهزائم 

التي ُمنيت به���ا الوليات املتحدة 

الأمريكية باملنطقة و�صورية، يقول: 

م���ع اندحار خمططه���م بخ�صو�ض 

اأكراد �صوري���ة، وتراجع نفوذ زعيم 

اأردوغان  امل�صلم���ني«  »الإخ���وان 

يف تركي���ا، وع���ودة الالجئني اإىل 

�صورية لوق���ف عمليات ا�صتغاللهم 

���ل انت�صار كبري  ال�صيا�ص���ي، ي�صجَّ

ل�صورية و�صعبه���ا.. ومن هنا ياأتي 

متني حمدان للقادة اللبنانيني عدم 

الأخذ مبقولة »خل�صنا – زمطنا«، 

يج���ب الع���ودة اإىل حال���ة احلذر 

ال�صديد، لأنه مُيكن خربطة الو�صع 

برمته من حادث �صغري ليتحّول اىل 

م�صكل كب���ري باملنطقة، ويف حينه 

�صُيدخل���ون لبن���ان جم���دداً �صمن 

الوليات  ����رشوط  اأجندات حت�صني 

الإقليم،  يف  الأمريكي���ة  املتح���دة 

و»لُيفهم ما اأقوله جيداً؛ خذوا دولة 

اإي���ران مبا متلكه م���ن فائ�ض قوة 

اأمل ي�صتطيع الفريق املعادي  مثاًل، 

من اأمريك���ي و»اإ�رشائيلي«  تنفيذ 

عملية اخرتاق بال�صغب..؟

ورداً عل���ى �صوؤال ع���ن الأزمات 

الت���ي ل تنتهي يف لبن���ان، يقول 

حم���دان منهيًا حديث���ه: مادام كل 

واح���د ُيف�رّش الد�صت���ور على هواه، 

ويف ظل وجود ثغرات وا�صحة يف 

اتف���اق الطائف، وكل م���ادة مُيكن 

قراءتها بعدة اأوجه )حّمالة اأوجه(، 

براأيي ب���ات الو�صع يتحمل م�صاألة 

تعديله، ولنعمل �صويًا على جتاوز 

اأزماتنا.

اأجرى احلوار: بول با�صيل

أكد أن عون قيمة وطنية مشرقية
مصطفى حمدان: »المرابطون« ستخوض معركة االنتخابات في كل لبنان

حمدان: لبنان معّرض في أية لحظة ليكون مجددًا 
ضمن أجندات تحسين شروط الواليات المتحدة 

األميركية في المنطقة
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ثـقــافــة

على  ع���ام  م���رور  ملنا�صب���ة 

رحي���ل موؤ�ص�ض ورئي����ض املجل�ض 

ال�صيخ  العربي���ة؛  العامل���ي للغة 

د. عبد النا�رش ج���ربي )رحمه اهلل 

تع���اىل(، اأقيم���ت يف قاعة جمّمع 

كلي���ة الدع���وة الإ�صالمي���ة ندوة 

حتت عن���وان: »�صتبقى يف القلب 

والوجدان«، حتدث���ت فيها رئي�صة 

املجل�ض العاملي للغة العربية؛ د. 

ليلى ال�صبع���ان، من دولة الكويت، 

فاأ�ص���ارت اإىل �صاح���ب الذك���رى، 

موؤك���دة اأنه )رحمه اهلل تعاىل( باٍق 

يف القل���وب والأذه���ان، خ�صو�صًا 

الزمالء اأع�صاء الهيئة الإدارية.

وقال���ت: كان رحمه اهلل ع�صواً 

فاعاًل وموؤ�ص�صًا يف اأكرث من خم�ض 

ع�رشة موؤ�ص�ص���ة ثقافية واإعالمية، 

يف  الإيجاب���ي  دوره  ل���ه  وكان 

التقريب بني الأديان واملذاهب.

واأ�صاف���ت ال�صبعان: كثرية هي 

ماآث���ر رئي�صنا الراح���ل )رحمه اهلل 

تعاىل(، حتى اأننا نحتار كيف نبداأ، 

ومن اأين..

وحت���دث رئي�ض جلنة موؤمترات 

العربية؛  للغ���ة  العاملي  املجل�ض 

د. رفيق عطوي فق���ال: اأيها العزيز 

الراح���ل، كان همك ب���ريوت واأهل 

بريوت، لكن بريوت �صتبقى مدينة 

ف�صولها  الأي���ام،  ورواي���ة  احلياة 

مر�صومة يف ذاكرة الزمن، واأحالمها 

وكلماتها  القم���ر،  ب�صوء  مغ�صولة 

ت مبداد احلق يف قواعد الأيام. ُخطَّ

وراأى اأمني �رش املجل�ض العاملي 

للغة العربي���ة؛ د. جوزيف اليا�ض، 

اأن اأهم انطباع ُير�صم يف ذهن املرء 

اأو ذاكرت���ه عن �صخ����ض ما يرجع 

عادة اإىل اللقاء الأول، واأنا ما زلُت 

اأذك���ر اللقاء الأول ع���ام 2003 مع 

فقيدنا الراحل ال�صيخ عبد النا�رش 

جربي )رحمه اهلل(، والنطباع الذي 

تركه يف نف�صي، فما اأن نطق حتى 

راأيت الود ي�صي���ل درًرا من ل�صانه، 

اأم���ا اأمارات وجه���ه فكانت تنطق 

بال�صدق والب�صاطة وال�رشاحة، واإذا 

راأيته يبادر  ال�صيخ مليًّ���ا،  تاأملت 

جلي�صه اأو حمّدثه الود خال�صًا.

ث����م كانت كلم����ة عمي����د كلية 

اأحمد  الدكت����ور  اجلامعية  الدع����وة 

كنع����ان فق����ال: رح����م اهلل �صيخنا 

واأ�صتاذنا ال�صيخ عبد النا�رش جربي، 

فقد كان من العلم����اء العاملني يف 

الدع����وة الإ�صالمي����ة، ورب����ى جياًل 

ب����ل اأجياًل م����ن الدعاة م����ن لبنان 

وخارجه، وكان م����ن النا�صطني يف 

العمل الإ�صالم����ي، ي�صهد اجلميع له 

اأعتى ال�صعاب  العالية، رغم  بهمته 

واأثقل الهموم التي مرت على لبنان 

اأمنيًا واقت�صاديًا، فقد كان دومًا يبث 

الطماأنين����ة بني اأحبائ����ه ومريديه، 

وكان يب����ث فيهم ال�صع����ور بالراحة 

وبالثقة باهلل تع����اىل، ابت�صامته ما 

فارقت حمياه، ن����ذر حياته وجهده 

للعلم واأهل العلم وطالب العلم، واإن 

نها جنباته  هذا ال�رشح ال����ذي ت�صمُّ

خلري �صاهد على ما اأقول.

واألق���ى كلمة رئي�ض وقف مركز 

التنمي���ة احل���اج ع�ص���ام غندور 

فقال: عندما ب���داأت اللغة العربية 

تنتقل من الف�صح���ى اإىل العامية، 

�صعر ال�صيخ عب���د النا�رش )رحمه 

اأنها انقط���اع بيننا  اهلل( �رشيع���ًا 

وب���ني اإ�صالمن���ا املتمث���ل بكتاب 

العلماء  اهلل و�صنة ر�صول���ه، وفقه 

واجتهاد املجتهدين، وقطع ال�صلة 

الفكري والأدبي  اأمتنا  اأي�صًا برتاث 

واللغوي، وتنّبه خلطورة هذا الأمر.

لعائلة  كان���ت  اخلت���ام  كلمة 

ال�صي���خ الراحل )رحم���ه اهلل(، وقد 

األقاها جنل���ه؛ ال�صيخ عبد اهلل عبد 

النا�رش جربي، الذي قال اإن ال�صبب 

الأ�صم���ى ال���ذي دع���ا ال�صيخ عبد 

تاأ�صي�ض  اإىل  النا�رش )رحم���ه اهلل( 

املجل����ض العاملي للغ���ة العربية 

هو وحدة الأمة، حيث اعترب )رحمه 

اهلل( اأن اللغ���ة العربي���ة جتم���ع 

العرب بكل طوائفه���م، كونها لغة 

ل�صانهم، كما اأنها جتمع امل�صلمني 

ب���كل اأعراقهم، كونه���ا لغة كتاب 

ربهم، فقد كان )رحمه اهلل( يرى اأن 

الأمة طائ���ر ل يحلّق اإل بجناحيه 

الأعجمي والعرب���ي.. اإل بجناحيه 

امل�صيحي وامل�صل���م.. فجْمع الأمة 

ووحدتها كانا همًا كبرياً اأخذ حّيزاً 

وا�صع���ًا من حي���اة �صماحة الوالد 

ال�صيخ عب���د النا�رش جربي )رحمه 

اهلل(.

وتخلل الحتف���ال عر�ض فيلم 

و�صور وثائقية عن م�صرية �صماحة 

الراحل ال�صيخ الدكتور عبد النا�رش 

جربي )رحمه اهلل تعاىل(.

المجلس العالمي للغة العربية نظم ندوة بعنوان »الشيخ عبد الناصر جبري في القلب والوجدان«:

جْمعُ األمة ووحدتها أخذا حّيزًا كبيرًا من حياة الراحل )رحمه الله( 

»اأحالم على اأغ�صان مائلة« هو عنوان 

الديوان الذي ت�صتع����د ال�صاعر زينب رمال 

لإ�صداره قريبًا..

ال�صاعرة رم����ال التي تعزف على اأوتار 

احلياة ق�صائ����د باملئات، تت����وزع بك يف 

كل الأمكن����ة واملطارح، فتذهب من ال�صجن 

والغ����زل اإىل الطبيع����ة و�صمائها و�صم�صها 

وجنومها، والبحر والأنهار واجلداول، وتراب 

الأر�ض ال����ذي تتن�صقه م����ع اأول زخة مطر 

وخري.. وجلنوبها الذي �صنع عزاً وفخراً.

زينب رمال مت�صي يف �صعرها املحبوك 

ال�رشي����ان املتدفق  ال����كالم نح����و  باأريج 

األقًا وبهاء.. ورمبا دم����اء اأي�صًا، على نحو 

ق�صيدته����ا »القد�����ض«، الت����ي األقتها ذات 

م�ص����اء، وفر�صت عل����ى احل�ص����ور دموعًا 

وحما�صًا وت�صفيقًا كبرياً وتفاعاًل.

وا�صح����ة ابن����ة اجلن����وب يف �ِصعرها، 

فالكلم عندها ين�صاب بني الوردة وال�صوكة، 

ب����ني الأمل والأمل، وبني الغفوة وال�صحوة، 

دائمًا هناك م�صاحات التفاوؤل.

وال�صباح يخفي �رشه

يف قب�صة ال�رشوق

يتكون على �صفتيك نغمًا

هاربًا من حناجر الليل

بعد اأن خان لونه ورحل

فاغدو كنحلة

ت�رشب وجه ال�صباح

ثمة فجر و�صب����ح يف ارحتال ال�صاعرة 

على منت ق�صائدها التي تتناثر اأماًل ومطراً 

وربيع����ًا وحياة، ودائم����ًا جلنوبها احلبيب 

م�صاحات و�صاءة يف �صفر �صعرها.

حيث تقول: »اأيها اجلنوب متّهل

فالأر�ض ل تدور اإل اإليك 

زوابع من ال�صوق تقذفني خارج امل�صار 

واأرجوحة الروح

يف م�صّب ال�صجرة اخلالدة

عروقها يف دمي

واأوراقها يف يديك«

زينب رمال الت����ي متت�صق اللغة وتزّين 

حروفه����ا، هي اأي�صًا تكتب �صعراً بالعامية، 

فرت�صم لوحات ملون����ة بالكلمات، وكاأنها 

تدور بنا يف جزر اجلمال والغابات البكر.

بعيون حلمي بق�صعك حدي

وال�صوق ير�صم مواويل متقدي

�صللي معي ياجنمة الليالت

وا�صعار ع �صباك القمر ودي

�صللي وفيكي ب�صكب العتمات

كا�صات حب وقول بعد بدي

باخت�ص����ار، ال�صاعرة زينب رمال تر�صم 

اأبهى ال�صور واأجملها بالكلمات، وتكاد كل 

ق�صيدة حت�صبها لوحة بحاجة اإىل يد فنان 

ير�صمها بري�صة األوان حب وجمال وحياة.

الشاعرة زينب رمال ترسم بالكلمات
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كاريكاتير

من منا مل ي�ستخدم �أثناء �سنو�ت �لدر��سة �أقالم »بك« 

�ل�سهرية، ذ�ت �لأغطية �لزرقاء؟

ما ل يعرفه كثريون، �أن �رشكة »بك« طرحت ت�سميمًا 

غالبية  يالحظ  ومل   ،1991 عام  �لأقللالم  لأغطية  جديد�ً 

�لنا�س �لفرق بني �لت�سميم �لقدمي و�جلديد، وما مت تغيريه 

بثقب  �لقلم  غطاء  تزويد  مّت  �إذ  ب�سيط،  �أمر  هو  بالفعل 

�سبب  �لوقت  ذلك  يف  �أحد  يعلم  مل  �لأعلى،  من  �سغري 

�إ�سافة �لثقب هذ�.

ومل  كثري�ً،  بالثقب  �لأقالم  هذه  م�ستخدمو  يفكر  مل 

مينحو� �أي �أهمية للتغيري، لكن دفع هذ� �لتغيري �إىل �حلفاظ 

على حياة كثري من �لأطفال؛ �أكرث من مئة طفل على �لأقل، 

ون�سبة �أقل من �لبالغني �أي�سًا كل عام، وذلك لأن �لأطفال 

يحبون �لتعرف على طعم �لأقالم �لتي يحملونها، حتى 

�لرتكيز  �لغطاء عند  �لكبار يقومون مب�سغ  �مل�ستخدمني 

وبالتايل  و�لغ�سب،  بالتوتر  �ل�سعور  عند  �أو  ما،  �أمر  يف 

ي�سبب  �أن  ق�سد، وميكن  دون  �لغطاء  �ل�سخ�س  يبتلع  قد 

�لغطاء باختناق �ل�سخ�س �ذ� ��ستقر يف �لق�سبة �لهو�ئية، 

ويف هذه �حلالت، ي�ساعد هذ� �لثقب �ل�سغري �ل�سخ�س يف 

�حل�سول على �لهو�ء، ريثما ت�سل �سيارة �لإ�سعاف.

بعد تطوير �لغطاء من قبل �رشكة »بك«، قامت �أغلب 

�أكرب  حماية  لتوفري  نف�سه،  �لت�سميم  باتباع  �ل�رشكات 

للم�ستهلكني.

ما هو سّر الثقب الصغير في غطاء قلم »BIC« الشهير؟

 تقطع الشّك باليقين..
ٌ
دراسة

من يقود أفضل النساء أم الرجال؟
�أعلن �ملر�سد �لوطني �مل�سرتك بني �إد�ر�ت �ل�سالمة 

على �لطرق، �أّن �لرجال يتعرّ�سون حلو�دث �سري مميتة 

ن�سبة  �أّن  �لفرن�سي  تقرير  وك�سف  �ل�سّيد�ت.  من  �أكرث 

 ،٪64.7 بحو�يل  تقّدر  �لرجال  ينالها  �لتي  �ملخالفات 

بينما خمالفات �لن�ساء ُقّدرت بحو�يل 35.3٪، مو�سحًا 

�أّن 91.6٪ من �لأ�سخا�س �لذين يقودون من دون �أور�ق 

هم رجال.

و�أ�سار �لتقرير �إىل �أّن 95٪ من حو�دث �ل�سري �لقاتلة 

�لتي  �حلو�دث  من   ٪71.8 وقت  �لرجال، يف  بها  يقوم 

عن  ناجتة  �أي�سًا  هي  بالغة،  �إ�سابات  عنها  يتخلّف 

�لرجال.

كفى تعنيفًا لألطفال
معاقبة  �أن  �خت�سا�سيون  باحثون  �أعلن 

�سغط  �إىل  تلللوؤدي  مبكرة،  �سن  يف  �لأطللفللال 

نف�سي ي�سهم يف تطّور �أمر��س كثرية لديهم يف 

�ملتكررة  �لعقوبات  �أن  �لعلماء  و�أكد  �مل�ستقبل. 

و�لأوعية  �لقلب  �أمر��س  ور�ءهللا  جترّ  لالأطفال 

فالتاأثري  �لقلبية،  للنوبات  وتللوؤدي  �لدموية 

�أكرث خطورة  �لع�سبي  �جلهاز  �ل�سلبي يف عمل 

�لدموية من مر�س  �لقلب و�لأوعية  على �سحة 

�خللقية.  �لقلب  �أمر��س  �أو  �ل�رش�يني  ت�سلُّب 

�حلا�سم يف هذه  �لعامل  فاإن  �لعلماء  وبح�سب 

وم�ستوى  �جل�سدية،  �لعقوبة  �سدة  هو  �مل�ساألة 

�ل�سغط �لبدين و�لنف�سي �لذي يعاين منه �لطفل 

�أثناء وبعد �لعقوبة.


