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رسائل نارية لسورية وحلفائها في مختلفة 

ع السعودي الثمن
ّ
االتجاهات.. واألميركي يدف

اليمن.. من الصمود األسطوري 
إلى النصر الموعود

الدكتور يوسف الطبش: أدعو أهلنا في 
بيروت لعدم التجديد للطبقة الفاسدة

ل التركي في سورية 
ُّ
التدخ

في القانون الدولي
أميركا بين »الحرب الباردة« 

وقرار الحرب ضد روسيا
معارك »التفضيلي«: 

الستارة تستر »الخيانات«
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العهد  ويل  زيارة  قبل  ا�صتقبلت  الأمريكية  الإدارة  اأن  ُعلم 

ال�صعودي الأمري حممد بن �صلمان اإىل وا�صنطن وخاللها، عدداً 

وا�صحة  اأمريكية  ر�صالة  اعُترب  مما  ال�صعوديني،  الأم��راء  من 

الأمريكية  الطلبات  بكل  �صلمان  ابن  �صلّم  اأن  ل�صيفها، فكان 

التي عرب عنها الرئي�س الأمريكي دونالد ترامب بو�صوح بقوله: 

»ال�صعودية دولة ثرية جداً و�صتعطينا جزءاً من هذه الرثوة«.

ألمـــــــة واحـــــــدة

AT H A B AT 453

رسائل أميركية البن سلمان

األزمة الروسية - البريطانية.. جاسوس أم كابوس؟
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قرار عسكري روسي ال
»من العيار الثقيل«.. 

زلزال بيروت إلى الواجهة



ل الخارجي 
ُّ
التدخ

في االنتخابات
ه����ي بالتاأكيد م�صادفة اأن جت����ري االنتخابات الربملانية 

والرئا�ص����ية يف اأكرث م����ن بلد يف فرتة زمني����ة متقاربة؛ يف 

لبنان والعراق وتون�س ورو�ص����يا وم�رص وغريها، واإذا كان من 

الطبيعي اأن يهتّم اأه����ل كل بلد بهذه االنتخابات التي ُتعترب 

حمطة هامة دورية من اأجل التعبري عن الراأي، واختيار ممثلي 

ال�ص����عب، اأو الرئي�س الذي يعرب عن تطلعات هذا ال�صعب، فاإن 

م����ن امل�صتغَرب ومن غري املقبول اأن ن�صهد حماوالت وا�صحة 

ل اخلارجي يف مثل هذه االنتخابات التي اأ�رصنا اإليها،  للتدخُّ

ل ال  حت����ى اأن بع�س ال����دول التي تعمل من اأجل ه����ذا التدخُّ

تخف����ي ذلك، وال تخج����ل منه، لكن امل�صكل����ة هي يف القوى 

اأوال�صخ�صي����ات اأو االأحزاب الت����ي ت�صتجيب لهذا التدخل، وال 

تخجل يف الوقت نف�صه.

����ل يف االنتخابات  االأمريكي����ون اتهم����وا الرو�����س بالتدخُّ

الرئا�صية التي اأتت برتامب رئي�صًا للواليات املتحدة، وماتزال 

التحقيق����ات جاري����ة لغاية االآن ملعرفة حج����م هذا التدخل، 

وم����دى �صحته، ومن املتورط في����ه، وترافقت تلك التحقيقات 

م����ع اإقاالت وا�صتقاالت ل�صخ�صيات تركت ب�صمات �صيئة على 

اإدارة ترامب نف�صه.

قب����ل االنتخاب����ات الرئا�صي����ة الرو�صية �صّن����ت املاكينة 

االإعالمي����ة وال�صيا�صية الغربية حمل����ة اتهامات �صد الرئي�س 

الرو�صي، للتاأث����ري �صلبًا على نتائج تل����ك االنتخابات، التي 

كان ُيتوّقع فيها الف����وز للرئي�س بوتني، وتركزت تلك احلملة 

على ق�صية اجلا�صو�س الك�صندر ليتفينينكو، وتعّمدت التقارير 

الربيطاني����ة الزج با�صم بوينت مبا�رصة يف عملية ت�صميم هذا 

اجلا�صو�س ومقتله، اأما الهدف الوحيد من تلك االتهامات فكان 

اإ�صقاط بوتني يف تلك االنتخابات.

كان رّد ال�صعب الرو�صي قوي����ًا �صد هذه املحاوالت وتلك 

االتهام����ات، ففاز بوينت رئي�صًا بن�صبة بلغت 76 يف املئة من 

اأ�صوات املقرتع����ني، اأي اأن ال�صعب الرو�صي وّجه �صفعة قوية 

للواليات املتحدة وبريطاني����ا وفرن�صا، ملحاوالتهم اإ�صعاف 

رئي�صهم اأوالتدخل يف حرية اختيارهم.

ومن املعلوم اأن الغرب االأمريكي - االأوروبي يعترب رو�صيا 

تهدي����داً وحتديًا ا�صرتاتيجيًا يف ال�رصق االأو�صط، الأنها واجهت 

- بالتع����اون مع اإي����ران والنظام يف �صوري����ة وحزب اهلل - 

م�صاريع هذا الغرب لتغيري خرائط املنطقة .

اًل مبا�رصاً  ويف لبنان ُتواجه االنتخاب����ات الربملانية تدخُّ

وعلنيًا م����ن اململكة العربي����ة ال�صعودية، �ص����واء من خالل 

ا�صتدع����اء �صخ�صي����ات �صيا�صي����ة اإىل الريا�����س، مثل رئي�س 

احلكوم����ة، لبحث طبيعة حتالفاته يف ه����ذه االنتخابات، اأو 

جلهة اإع����الن �صخ�صيات اأخرى التزامها مب����ا تقرره اململكة. 

والهدف

املعَلن ه����و مواجهة ح����زب اهلل، اأي مواجهة من ا�صتطاع 

حماي����ة لبنان من التكفرييني، وم����ن اأف�صل مع رو�صيا واإيران 

م�����رصوع اإ�صقاط النظام يف �صورية. واإذا كان ال�صعب الرو�صي 

ل الغربية يف  وّجه تل����ك ال�صفعة املدّوية ملح����اوالت التدخُّ

ع اأن يوّجه ال�صعب اللبناين  االنتخابات الرئا�صية، فمن املتوقَّ

بدوره �صفع����ة مماثلة اإىل اأولئك الذي����ن يريدون التدخل يف 

حرية قراره واختياره.

د. طالل عرتي�سي

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

اإقفال الت�صجيل على 77 الئحة تتناف�س 

يف 15 دائرة، وبلوغ عدد املر�صحني 583، 

وعزوف واإق�ص���اء 334 مر�صح���ًا خرجوا 

من ال�صب���اق منت�ص���ف لي���ل االإثنني - 

الثالثاء الأنهم مل يج���دوا لوائح ت�صّمهم، 

عة، لك���ن اللوائح  م�صاأل���ة كان���ت متوقَّ

احلزبي���ة القوية، اأو احلزبي���ة املتحالفة 

مع م�صتقلني بال���كاد ي�صل عدد االأحزاب 

التي تتبناه���ا اأو تتحالف معها الرقم 7، 

بينما ع�رصات اللوائح جتمع م�صتقلني يف 

حتالفات اأمر واق���ع، وهدفها جميعها هو 

اخلرق عرب ال�صوت التف�صيلي.

حتى اخل�ص���وم ال�صيا�صيون للمقاومة 

م���ن جماع���ة »14 اآذار«، كالنائب اأحمد 

فتف���ت واملر�صح فار�س �صعي���د واآخرين، 

اعرتفوا اأنه لي�س هناك من حتالف حقيقي 

�ص���وى بني اأمل وح���زب اهلل، فيما جاءت 

مربرات ان�صحاب البع�س من ال�صباق اأنه 

ل على قيا�س االأحزاب الكبرية،  قانون مف�صَّ

ولن تدري �صوى تلك »ال�صتارة« نتائجه 

التطبيقي���ة، وماذا �صيح���دث للمر�صحني 

امل�صتقلني احلاملني باخلرق عرب ال�صوت 

امل�صَبق  الدفع  اأن  التف�صيلي، خ�صو�ص���ًا 

للم���ال االنتخاب���ي ال ي�صم���ن »والء« 

الناخب بوجود ورقة مطبوعة �صلفًا متى 

اختفى الناخب خلف تلك ال�صتارة. 

واخلطر االأدهى يف ال�صوت التف�صيلي، 

اأن اللوائ���ح احلزبية - با�صتثناء حتالف 

الثنائي ال�صيعي - هي عر�صة للخيانات 

املتباَدلة بني اأع�ص���اء الالئحة اأنف�صهم، 

لتعزي���ز »احل�صان���ة ال�صخ�صي���ة« �صد 

اأي خرق متوقع، م���ع وجود تخوين بني 

املر�صح���ني والناخبني اأي�ص���ًا، الأن لي�س 

لتل���ك ال�صت���ارة عيون، وو�صل���ت االأمور 

ببع����س املر�صحني الواثق���ني بالفوز، اأن 

طلب���وا م���ن ناخبيهم قب����س املال ممن 

ي�صع���ى ل����رصاء ال�ص���وت التف�صيلي، ثم 

االق���رتاع وفق القناعة، بحي���ث اإن ثقافة 

�رصاء الذمم �صت�ص���اف اإليها مادة الكذب 

واملواربة واخليانة احلالل.

ه����ذه  القوي����ة يف  اللوائ����ح  وحت����ى 

االنتخاب����ات، قوي����ة فق����ط يف معاقله����ا 

الطائفية االأ�صا�صية، مث����ل لوائح »الوفاء 

واالأم����ل« يف اجلن����وب وبعلب����ك الهرمل، 

والئحة التي����ار الوطني احلر وحلفائه يف 

ك�����رصوان – جبيل، ورمبا الئحة التيار يف 

بعبدا؛ اإكرامًا لعيون فخامة الرئي�س عون، 

كذلك الئحة اال�صرتاكي يف ال�صوف وعاليه، 

الأن االأوفي����اء للمختارة يعتربون اأن تيمور 

بحاجة اإىل »تقليعة« قوية، والئحة تيار 

امل�صتقبل يف ب����ريوت الثانية، الأنها ميزان 

قوة الرئي�س احلريري، لكن القوات اللبنانية 

�صتواج����ه يف ب�رصي نف�����س متاعب املردة 

يف زغرت����ا، الأن املعركة لي�صت ح�رصاً يف 

الق�صاء، بل على امتداد دائرة وا�صعة جداً. 

حم���اوة معاقل االإقطاع ال�صيا�صي هي 

بعد ال�صوف؛ يف ق�صاء زغرتا، خ�صو�صًا اأن 

طوين فرجنية بحاجة اإىل ما يحتاج اإليه 

تيمور جنبالط من اندفاعة البداية لوراثة 

الزعامة، لكن الن�صبية يف دائرة كربى قد 

تخّي���ب اآماله واأحالم باقي اأع�صاء الئحة 

امل���ردة، اأما االإقط���اع ال�صكايف يف زحلة 

فهو بات من املا�صي، الأن مرييام �صكاف 

كوريثة لهذا االإقطاع بالكاد تخرق وحيدة 

و�صط اأ�رص�س معركة �صت�صهدها املدينة. 

املخي���ف يف دور امل���ال االنتخابي، 

ه���و يف هذا الك���م من اللوائ���ح ببع�س 

الدوائ���ر، وعندما يبلغ عدد اللوائح 9 يف 

ب���ريوت الثاني���ة، و8 يف طرابل�س املنية 

ال�صني���ة، و6 يف كل من ع���كار، وال�صوف 

عالي���ه، والنبطية بنت جبي���ل حا�صبيا 

مرجعي���ون، و5 يف كل من بريوت االأوىل، 

وزحلة، وبعلبك الهرمل، وك�رصوان جبيل، 

واملنت، يوح���ي هذا االأمر مبعارك طاحنة 

االنتخابي بوفرة، وكل  �صت�صتجلب املال 

مر�صح �صيعمل على اأ�صا����س: »اأنا، ومن 

بعدي الطوفان«.

والأن امل���ال كان ُي����رصف �صابقًا على 

الرمادي���ني يف مواقفهم، وعلى املرتددين 

يف امل�صارك���ة باالق���رتاع، والأن �رصاءهم 

دون القدرة على »تعليم« ورقة االقرتاع 

يف اخلارج يحول دون �صبط »االإخال�س« 

لل�صاري، والأن القب�س من الئحة اأو مر�صح، 

واالقرتاع لالئحة اأخرى ومر�صح تف�صيلي 

نة  اآخ���ر بات حمل���اًل، والأن احلري���ة موؤمَّ

بورقة مطبوع���ة �صلف���ًا، وتت�صمن كافة 

اللوائح املتناف�صة، والأن ثقة الكل بالكل 

مفق���ودة، ف���اإن �رصف امل���ال االنتخابي 

�صيتم على فئتني من الناخبني:

فئة احلزبيني واملنا�رصين امللتزمني، 

لتحفيزهم عل���ى امل�صاركة ورفع ن�صبتها 

اىل اأق�ص���ى ح���د ممكن، وهو م���ا ُيعرف 

باالقرتاع االإيجابي. 

فئة املنا�رصين للخ�صوم، على قاعدة 

والت���زم منزلك«، م���ع احتمال  »اقب�س 

م�ص���ادرة الهوية وج���واز ال�صفر اإن ُوجد، 

وهو ما ُيع���رف باالقرتاع ال�صلبي، وبهذه 

الطريقة �صيح���اول كل طرف اإغداق املال 

على منا�رصيه املوثوق بهم، واإغداقه على 

اخل�ص���وم اللتزام منازله���م، الأن اللوائح 

املطبوعة �صلف���ًا خلف �صتارة ال ترى وال 

ت�صم���ع وال تتكلم، �صت�صّجع على اخليانة 

املتباَدلة ب���ني كل الفرقاء من مر�صحني 

وناخبني.

اأمني اأبو را�سد

أحــداثأحــداث2

معارك »التفضيلي«: الستارة تستر »الخيانات«

دور املال االنتخابي �سيكون خميفاً يف املو�سم املوعود

) العدد 453(  اجلمعة - 30 اآذار - 2018

المال االنتخابي سُيصرف على 
الحزبيين الملتزمين لتحفيزهم.. 
وعلى المناصرين للخصوم على 

قاعدة »اقبض والزم منزلك«



همسات

 جنبالط ي�صعر باخلطر
رد رئي����س احل���زب التقدم���ي اال�صرتاكي ولي���د جنبالط 

عندما دخل عليه اأحد املقربني وكان وحيداً، لي�صاأله عن 

الهّم ال���ذي ي�صغل باله، وكيف قّي���م مقابلة جنله تيمور 

التلفزيوني���ة، بالقول: الأول مرة اأ�صع���ر بخطر على بيت 

جنبالط.

 ال�صفارة غري را�صية
ك�س��ف م�س���ؤول يف اإحدى �رشكات اال�ستطالع، اأن ال�سفارة 

االأمريكي��ة مل تك��ن را�سي��ة ع��ن ا�ستطالَعني كّلف��ت بهما 

��ني ح���ل االنتخاب��ات، الأن ح�ساباتها خمتلفة يف  خمت�سّ

ن�س��ب الف�ز، �سيم��ا اأنها دفعت مبالغ هام��ة مقابل »غلة« 

ال تروي.

 االأقل اأخالقًا
و�ص���ف �صيا�صي معروف بنظافة كف���ه، االنتخابات التي 

�صتج���ري قيا�ص���ًا اإىل التحالفات الهجين���ة، باأنها االأقل 

اأخالق���ًا يف التاري���خ ال�صيا�صي اللبن���اين، اإ�صافة اإىل اأن 

الق���وى تتعاطى مع ال�صعب ك�صحية مو�صمية، ناهيك عن 

م�صتوى اخلطاب ال�صيا�صي املبتَذل لدى قوى يفرت�س اأنها 

اأعلى �صاأنًا يف الفهم.

 طمع »�رص ما نفع« 
ل�ح��ظ اأن وزيراً ورئي�س تيار �سيا�س��ي بارز، حقق جناحًا 

ب��ارزاً يف القطيعة اأو غ�س��ب معظم حلفائه ب�سبب اإ�رشاره 

عل��ى تر�سيح م��ن يريد من الط�ائ��ف امل�سيحي��ة، دون اأي 

اعتب��ار لل�اقع والتحالفات القائم��ة، وبع�سها تاريخي ال 

ميكن التنازل عن��ه، ما ت�سبب يف تاأخري �سدور العديد من 

الل�ائح، اأو ت�سكيلها بعيداً عن مطامع ال�زير.

 الغاية تربر الو�صيلة
راأى متابع���ون خم�رصم���ون للعملي���ات االنتخابية، اأن 

بع�س القوى واالأحزاب وال�صخ�صيات ال�صيا�صية يف لبنان 

ن�صجت حتالفات انتخابية اأقل ما يقال فيها اإنها »غربية 

وعجيبة« تهدف اإىل الف���وز باأكرب عدد من النواب، بعيداً 

عن املب���ادئ وامُلُثل، حمققني بذلك املفه���وم ال�صيا�صي 

امليكافيلي »الغاية تربر الو�صيلة«.

 احلر�س »امللعون«
الحظ م�ظف�ن يف وزارة منِتجة ماليًا، اأن جمم�عة ال�زير 

يحر�س�ن على كيفية حت�سيل مداخيل خا�سة من ال�زارة، 

لك��ن باأ�ساليب اأقل وقاحة من ال�زي��ر ال�سابق، لكنهم اأكرث 

ج��راأة باالإع��الن عن و�س���ل الفر�س��ة اإىل نهايتها ب�سبب 

االنتخاب��ات النيابية، و�سع�بة ع���دة ال�زير اإىل من�سبه 

احلايل.

 تغيري بعد االنتخابات
وع���د م�صوؤول يف فري���ق �صيا�صي فاعل اأن���ه �صيقوم مع 

قيادات من الفريق نف�صه بعد االنتخابات بااللتحاق مبن 

ا�صتقالوا من الفريق، وف�صح امل�صتور، �صيما ت�صلُّم قيادات 

اأم���وااًل طائلة من طاحمني للنياب���ة، والتخلي عن الذين 

حملوا االأحمال من دون مال .

 ا�صتغراب
ا�ستغرب��ت م�سادر �سيا�سية عن معنى ع���دة الرئي�س �سعد 

احلري��ري واب��ن عمت��ه اأحم��د احلري��ري اإىل نغم��ة خطاب 

مهاجمة حزب اهلل يف حمالتهما االنتخابية، مت�سائلة: هل 

يعتق��د اأنه بذلك ير�سي جماه��ريه، وي�ستميلهم، اأم اأن ذلك 

اإر�ساء لل�سع�دية، ملّده مبا تي�رّش على اأب�اب االنتخابات؟

بف���رتة زمني���ة قيا�صي���ة، ووفق 

تكتيك ع�صكري و�صيا�صي اأذهل اأروقة 

اال�صتخب���ارات االأمريكي���ة والغربية 

املعادي���ة، اقتلع���ت دم�صق اخلنجر 

املغرو����س يف خا�رصته���ا بعملية 

جراحي���ة نوعية ودقيق���ة، واأحرقت 

ورقة ه���ذه اجلبهة »اال�صرتاتيجية« 

من اأي���دي اأركان املح���ور املعادي. 

وعليه، ب���داأت الهجمة الدبلوما�صية 

قة وغري  االأمريكية والغربي���ة املن�صَّ

امل�صبوق���ة جتاه رو�صي���ا، عرب طرد 

دبلوما�صييها من معظم عوا�صم تلك 

الدول، لتت���وَّج بطرد »الناتو« عدداً 

من موظفي املمثلية الرو�صية، حتت 

عن���وان الت�صامن م���ع بريطانيا يف 

واقعة »م�رصحي���ة« ت�صميم العميل 

وابنته  �صكريبال  �صريغ���ي  املزدوج 

الربيطاني���ة، و�صط  االأرا�صي  عل���ى 

ترجي���ح خرباء ع�صكري���ني غربيني 

اأن تك���ون ه���ذه الهجم���ة امُلحكمة 

لعمل  »توطئ���ة«  مو�صك���و  عل���ى 

ع�صكري اأمريكي واأطل�صي ما باجتاه 

�صوري���ة، اأو حتى قد ي�ص���وَّب هذه 

املرة على اأه���داف ع�صكرية رو�صية 

ال�صورية، وهو عمل  االأرا�ص���ي  على 

�صين�صف بالطبع كل اخلطوط احُلُمر 

املر�صومة ب�ص���كل خطري - �صيما اإذا 

ُتوِّجت تلك االأهداف بقاعدة حميميم 

اجلوية الرو�صية - ح�صبما ذكر مركز 

»فرييل« االأملاين للدرا�صات.

االأمريكية  التهديدات  ذروة  ويف 

واملعادية االأخرى بت�صديد �رصبات 

دون  �صوري���ة،  �ص���د  �صاروخي���ة 

اأن يفل���ح مطلقو ه���ذه التهديدات 

اأي »متثيلي���ة« كيميائية  باإجناح 

�س مو�صكو  عرب مرتزقتهم، نظراً لرتبُّ

ودم�صق الأي حماولة من هذا القبيل 

ت�ص���ّكل حّج���ة للمح���ور املعادي 

ينف���ذ من خاللها اإىل ترجمة خطته 

الع�صكرية، خرق »�رصاخ« بريطاين 

مفاج���ئ حي���ال مو�صك���و امل�صهد 

برمته، عرب اتهام االأخرية بال�صلوع 

يف ت�صميم العميل املزدوج �صريغي 

�صكريبال.

الالف���ت يكم���ن يف »توقي���ت« 

زة حول هذه الواقعة؛  االإ�صاءة املركَّ

تزامنًا مع ت�صارع العملية الع�صكرية 

وال�صيا�صية ال�صورية والرو�صية التي 

جنحت ب�ص���كل باهر يف اإخراج اآالف 

امل�صلّح���ني واملدنيني م���ن الغوطة 

ال�رصقية يف وقت قيا�صي، على وقع 

تقارير وكاالت اأنباء دولية اأكدت اأن 

عملية ع�صكري���ة نوعية قادت فرقة 

»نخبوية« �صورية اإىل االإطباق على 

فريق ا�صتخب���اري بريطاين متكامل، 

رّجح���ت اأن تك���ون مّت���ت يف بلدة 

اأيام���ًا قليلة على  اأعقبت  كفربطنا، 

الع�صكريني  امل�صت�صاري���ن  اأحد  اأ�رص 

الربيطاني���ني يف بلدة الن�صابية يف 

الغوطة ال�رصقية.

التقاري���ر لفت���ت اإىل اأن لن���دن 

تو�ّصطت لدى مو�صك���و، عرب �صلطنة 

ُعمان، لالإفراج عن اأ�رصاها، اإال اأن الرّد 

الرو�صي اكتفى بتاأكيد اأن اأمر هوؤالء 

يعود ح����رصاً اإىل القيادة الع�صكرية 

ال�صورية. ومل تغف���ل التقارير تاأكيد 

اأ�رص �صابط اأمريكي و»اإ�رصائيلّيني« 

اثنني يف مع���ارك الغوطة ال�رصقية، 

الفت���ة اإىل اأن هذا االأمر قد يكون من 

الدوافع الرئي�صي���ة التي قادت وزير 

احل���رب االأمريكي جامي����س ماتي�س 

اإىل ال�صلطن���ة يف احل���ادي ع�رص من 

اجلاري.

الرئي����س فالدمي���ري بوتني اأملح 

بطريق���ة موارب���ة يف حديثه موؤخراً 

ملحطة »بي ب���ي �صي»الربيطانية، 

اإىل »�رصٍّ م���ا« تخفيه بريطانيا يف 

الغوط���ة ال�رصقي���ة، رداً على �صوؤاله 

ع���ن ال�صبب احلقيق���ي وراء ال�صخط 

املفاجئ جت���اه مو�صكو،  الربيطاين 

حيث قال حرفي���ًا: »انظر اإىل ا�صفل 

اأن  ث���م نتحدث»، قا�ص���داً  االأ�صياء 

الرتكيز يجب اأال يكون على املعَلن، 

بل على »اخلفاي���ا«.. ولعل الناطق 

با�ص���م قاع���دة حميمي���م؛ الك�صندر 

ايفانوف، كان اأكرث و�صوحًا باإعالنه 

اأن »الق���وات الرو�صي���ة تعمل على 

جمع الوثائق وامل�صتندات وامللفات 

االأر�صيفية الت���ي خلّفها االإرهابيون 

وراءه���م بالغوط���ة ال�رصقية، بهدف 

التحقيق يف هوية الدول التي اأدارت 

وتقدميهم  اجلماع���ات،  ومّولت هذه 

اإىل العدالة الدولية«.

اإذاً، هي من االأ�صباب »املوجبة« 

التي دفعت لن���دن ووا�صنطن و�صائر 

اإىل  االأخ���رى  الغربي���ة  العوا�ص���م 

»اال�صت�صاط���ة« غ�صب���ًا من نتائج 

ال�رصقية،  الغوط���ة  تطه���ري  معركة 

والتي »�صدمت« ب���ال �صك كل دول 

املحور املعادي دفعة واحدة، وتكفي 

م�صاهدة ه���ذا الكّم من االأنفاق التي 

دخلها اجلي����س ال�صوري يف غالبية 

بلدات الغوطة بعد حتريرها، وكيفية 

احلديثة  الغربية  بالتقنيات  حفرها 

على مدى �صن���وات احلرب ال�صورية، 

���د من حجم املبال���غ املالية  للتاأكُّ

ال�صخمة التي اأنفقتها جماميع هذه 

الدول، به���دف حت�ص���ني مرتزقتها، 

وجع���ل الغوط���ة ال�رصقي���ة خنجراً 

دائم���ًا يف خا�رصة دم�ص���ق، وقلعة 

حم�صن���ة ع�صية عل���ى اأي حماولة 

اخرتاق ع�صكري �صوري الأبوابها.. كل 

اللوج�صتي واال�صتخباري  هذا اجلهد 

واالإنفاق امل���ايل ال�صخم على كافة 

االإرهابية يف  امليلي�صي���ات  �صنوف 

الغوط���ة ال�رصقية على مدى �صنوات 

طويل���ة، م�صحته دم�ص���ق ومو�صكو 

و�صائر احللفاء بفرتة زمنية قيا�صية 

مع���دودة..  اأ�صابي���ع  تتج���اوز  مل 

وعليه، لن ي�صتك���ني حلف وا�صنطن 

للهزمي���ة املدّوية، وها هي دول هذا 

احللف تهّب هّب���ة واحدة يف حملة 

دبلوما�صي���ة �رص�صة ل�»تطويق عنق 

رو�صيا«، والرد عل���ى فوز قي�رصها 

االنتخابات  يف  موؤخ���راً  ال�صاح���ق 

الرئا�صي���ة الرو�صي���ة، وبالتحدي���د 

عل���ى اإطاللت���ه النووي���ة املفاجئة 

الت���ي وّجه من خاللها تهديدات غري 

م�صبوقة »لكل م���ن يعنيهم االأمر« 

اإذا م���ا جترّاأت اأي دول���ة با�صتهداف 

رو�صيا اأو اأي م���ن حلفائها.. لُيطرح 

ال�صوؤال: كيف �صرتّد مو�صكو على هذه 

الهجمة الدبلوما�صية اجلماعية غري 

امل�صبوقة عليها؟

تك�ص���ف معلوم���ات �صحافي���ة 

بلغارية، ع���ن تقاري���ر ا�صتخبارية 

اأملانية و�صلت منذ يومني اإىل االإدارة 

االأمريكية، ت�صّمنت حتذيرات »عالية 

اجلدية« من اأن اأي �رصبة �صاروخية 

اأمريكي���ة اأو م���ن حل���ف »الناتو« 

�صد اأهداف �صوري���ة اأو رو�صية على 

الرّد �صيكون  فاإن  ال�صورية،  االأرا�صي 

باجتاه قواعد ع�صكرية اأمريكية »قد 

تتجاوز احل���دود ال�صورية اإىل اإحدى 

الدول املج���اورة ل�صورية«. وك�صفت 

 »crech news« �صحيف���ة 

اأن �صواري���خ »كاليبري«  بدوره���ا، 

الرو�صي���ة ومنظوم���ة »اأ����س 400« 

اإىل  لالنطالق  ���زت  ُجهِّ ال�صاروخية، 

اأهدافها »التي ُحدِّدت بدقة«.

املحل���ل الع�صكري يف ال�صحيفة 

داني���ال كول���ف، ح���ّذر عل���ى وقع 

اجلماعي  الدبلوما�ص���ي  الت�صعي���د 

اخلط���ري بوج���ه مو�صك���و، م���ن اأن 

االأمريكي���ني �صيكون���ون مبواجه���ة 

ح���دث �صي�ص���كل »زل���زااَل« مدّويًا 

يف اأم���ريكا، قد يك���ون ن�صخة اأخطر 

بكثري م���ن »زلزال بريوت« الذي هزّ 

االأمريكي���ني واالأطل�ص���ي ذات »يوم 

اأ�ص���ود« عام 1983، ع���رب تفجرَيين 

متزامَنني ا�صتهدف���ا حينها قاعدتي 

املارينز و»املتع���ددة اجلن�صيات«، 

وت�صببا بعودة اأك���رث من 450 قتياًل 

اأمريكيًا وغربي���ًا ب�صناديق خ�صبية 

اإىل بلدانهم. وعل���ى وقع معلومات 

�صحافية فرن�صية ك�صفت اأن مو�صكو 

قرّرت اإغالق املجال اجلوي ال�صوري 

يف توقيت ب���ات و�صي���كًا يف وجه 

�ص���الح اجلو االأمريكي وملحقاته يف 

حلف »النات���و«، مكتفية باالإ�صارة 

اإىل اأن ق���راراً ع�صكري���ًا رو�صيًا غري 

م�صب���وق اتخذه الرئي����س فالدميري 

بوت���ني يف �صورية، رداً على الهجمة 

املعادي���ة �صد بالده،  الدبلوما�صية 

اأمل���ح م�ص���در مق���رَّب م���ن وزارة 

اخلارجي���ة الرو�صي���ة، اإىل اأن القرار 

اتُّخذ بالتن�صيق مع دم�صق وطهران، 

مرّجح���ًا حدثًا ع�صكري���ًا خطرياً يف 

اأنظار  ي�صتقط���ب  االإم���ارات  دول���ة 

العامل.

ماجدة احلاج

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

قرار عسكري روسي »من العيار الثقيل«.. 
زلزال بيروت إلى الواجهة

الرئي�س الرو�سي فالدميري بوتني يرتاأ�س اجتماعاً ع�سكرياً رفيعاً يف مو�سكو
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اإنا هلل واإنا اإليه راجعون

تتقدم اأ����رصة جريدة الثبات م���ن الزميل وا�صف 

عوا�صة باأحر التع���ازي لوفاة ابنته دميا، �صائلة 

امل���وىل عز وجّل اأن يتغمده���ا برحمته، ويرزقها 

جنته، ويرزق اأهلها ال�صرب وال�صلوان.
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ع السعودي الثمن
ّ

رسائل نارية لسورية وحلفائها في مختلفة االتجاهات.. واألميركي يدف
الكوني����ة  احل����رب  دخ����ول  م����ع 

اال�صتعمارية - ال�صهيونية - الرجعية 

العربي����ة على �صوري����ة عامها الثامن، 

تتك�صف الكثري من الوقائع والتفا�صيل 

عن التخطيط والتح�صري لهذه احلرب، 

اإذ مل يعد �رساً ما ك�صفه وزير خارجية 

فرن�صا االأ�صب����ق روالن دوما قبل اأيام؛ 

باأن »فك����رة« احلرب على �صورية هي 

وليدة حلف �صمال االأطل�صي »الناتو« 

يف �صي����اق حرب تاريخية على رو�صيا 

وعلى حلفاء رو�صيا، م�صرياً اإىل اأنه كان 

يف لندن نهاية ع����ام 2010، »ودعاين 

اأ�صخا�ص ال اأعرفه����م يقومون باالإعداد 

لت�صكيل جي�����ص لتحرير �صورية، وبعد 

ثالثة اأ�صهر من هذا اللقاء انطلقت فعاًل 

احلرب على �صورية«.

ووّج����ه دوم����ا ر�صالة ل����كل الذين 

يقام����رون على ثب����ات �صورية وموقف 

رو�صيا باأنهم �صيخ�رسون، ولن يتخلى 

ال�صوري����ون عن اأر�صه����م، ولن يتخلى 

الرو�ص عن مواقفهم.

ه����ذه ال�صهادة من رجل خبري وكان 

اأحد اأبرز الوزراء الذين مرّوا على ال�»دي 

كور�صي����ه« توؤكد االآن اأن �صمود الدولة 

الوطنية ال�صورية يف هذه احلرب التي 

ا�صتعمل����ت فيها اأح����دث و�صائل القتل 

والدمار، م����ع اإمكانيات مالية وقدرات 

اًل يف  اإعالمية غري م�صبوقة، فر�صت حتوُّ

ميزان القوى الع�صكرية، حيث ا�صتطاع 

ال�ص����وري مع حلفائه  العربي  اجلي�ص 

حتطي����م اأذرع هذه احل����رب بالوكالة، 

فحّطم اأ�صطورة »داع�ص« و»القاعدة« 

وكل ق����وى التكفري واالإرهاب املتعددة 

بات  وبالتايل  وامل�صمي����ات،  االأ�صكال 

احل�صور املبا�رس ل����دول العدوان اأمراً 

ُملّح����ًا، الأن انت�صار �صورية وحلفاءها 

يعن����ي انتق����ال االأزم����ات واحل����روب 

واالإره����اب اإليه����ا باأ�ص����كال خمتلفة، 

الرتك����ي  ����ل  التدخُّ كان  وبالت����ايل 

باأ�صكال  و»االإ�رسائيل����ي«  واالأمريكي 

م�صترتة تارة، وعلني����ة طوراً، كما هو 

احلال اليوم.

الدول����ة الوطني����ة ال�صوري����ة بداأت 

حتقق االنت�ص����ارات املتتالية، وهاهي 

على اأبواب الن�����رس النهائي واحلا�صم 

يف الغوطة ال�رسقية، التي كانت ت�صكل 

�صّكينًا يف اخلا�رسة الدم�صقية.

اإىل  الوقائع امليداني����ة التي ت�صري 

االنت�صارات النوعي����ة للدولة الوطنية 

ال�صوري����ة حرّكت حلف اأع����داء دم�صق، 

فرتكيا حترّكت عرب جي�صها واملرتزقة 

م����ن فلول ما ي�صم����ى »اجلي�ص احلر« 

والع�صابات التكفريية نحو عفرين، يف 

وقت ُتطرح ع�رسات عالمات اال�صتفهام 

حول اإدارة املعركة مما ي�صمى »قوات 

�صوري����ة الدميقراطية« الكردية، وحول 

ل الرتكي  كيفي����ة االن�صحاب اأمام التوغُّ

الذي ا�صتمرّ نحو �صهرين.

الالف����ت اأم����ام هذه التط����ورات ما 

ك�صفته م�صادر اأوروبية عن زيارة �صهر 

الرئي�����ص االأمريكي وكب����ري م�صت�صاريه 

كو�صن����ري اأكرث م����ن م����رة اإىل املنطقة 

ب�ص����كل �����رسّي، ودون االإع����الن عن اأي 

زي����ارة، وثم����ة معلوم����ات اأوروبي����ة، 

وحتدي����داً فرن�صية، حتدثت عن اأن قراراً 

خ����ذ ل�رسب دم�صق،  اأمريكيًا كان قد اتُّ

وحّدد له �صاع����ة ال�صفر، بالتزامن مع 

رم����ي العا�صم����ة ال�صوري����ة بوابل من 

القذائ����ف ال�صاروخي����ة واملدفعية من 

االإرهابية املتح�صنة  قبل اجلماع����ات 

يف منطقة الغوطة.

ووفقًا لهذه املعلومات فاإن الرئي�ص 

االأمريك����ي دونال����د ترام����ب اأبلغ هذا 

االأمر اإىل عدد م����ن اأتباعه من احلكام 

الع����رب، وبداأ التح�صري له باإقالة وزير 

خارجيته تيلر�صون، وتعيني اأحد اأكره 

�صق����ور امل�صيحية – ال�صهيونية بدياًل 

ل����ه، واأحلقها اأي�صًا باإقال����ة م�صت�صاره 

لالأم����ن القوم����ي، وتعي����ني العن�رسي 

وال�صهيوين جون بولتون مكانه.

ورغم التح�ص����ري االأمريكي لالأجواء 

ال�صيا�صي����ة للت�����رسف االأرع����ن، اإالَّ اأن 

حت�ص����ل،  مل  االمريكي����ة  التهدي����دات 

يف  الع�صكري����ة  اال�صتخب����ارات  الأن 

البنتاغ����ون و�صلت اإليه����ا املعلومات 

املوؤكدة ب����اأن �صوري����ة وحلفاءها من 

دم�ص����ق اإىل طه����ران اإىل مو�صك����و اإىل 

لبنان ل����ن يقفوا مكتويف اليدين، فثمة 

لغة حم����راء وحمراء ج����داً ا�صتعملها 

احللف����اء باأ�صكال خمتلفة؛ باال�صتعداد 

لكل االحتماالت، فالن����ار بالنار ُتطفاأ، 

وقواعد االأمريك����ي املنت�رسة يف بلدان 

الكاز العربي واالأ�صاطيل االمريكية يف 

البحرين املتو�ص����ط واالأحمر لن تنجو 

من النريان القوية وال�صاعقة، وبالتايل 

مل يتجاوب كبار ع�صكريي البنتاغون، 

واأوله����م وزي����ر الدفاع، م����ع الدعوات 

املجنون����ة، يف وق����ت وا�ص����ل اجلي�ص 

العربي ال�ص����وري عملياته يف الغوطة 

ال�رسقية وب����ات م�صيطراً على اأكرث من 

80٪ من م�صاحته����ا، فيما ما بقي من 
اإرهابيني يف امل�صاحة املتبقية اأخذوا 

يفاو�صون باأ�صكال خمتلفة على كيفية 

ا�صت�صالمه����م وخروجه����م اإىل اإدل����ب، 

لاللتح����اق مبن �صبقه����م من م�صلحني 

واإرهابيني.

ووفق ه����ذه املعلوم����ات، فاإن ويل 

العهد ال�صعودي حممد بن �صلمان توّجه 

اإىل وا�صنط����ن ليكون �رسي����كًا م�صاربًا 

يف »ن�رس مزع����وم«، وهو اأمر اكت�صف 

اأنه بعيد عن املن����ال، ال بل اإن زيارته 

االأمريكية ترافقت مع تطور ميني نوعي 

ومي����داين بامطار الريا�����ص وعدد من 

اجلي�ص  ب�صواريخ  ال�صعودية؛  املناطق 

والأن  اليمني����ة،  ال�صعبي����ة  واللج����ان 

االأمريكي يجيد اللعب بروؤو�ص اأتباعه، 

والأن����ه يع����رف اأن ال�صي����ف ال�صعودي 

اال�صرتاتيجية  احل�صا�صي����ة  لديه  لي�ص 

وال يعرف قراءة االأم����ور بروؤية بعيدة 

النظر، فاإن الدوائر االمريكية ا�صتقبلت 

قب����ل زيارة بن �صلمان وخاللها �رساً اأو 

علنًا، عدداً من اأمراء العائلة احلاكمة، 

وقد ر�ص����خ بن �صلمان ل����كل ال�رسوط 

االمريكي����ة، ومنه����ا »اأن ال�صعودي����ة 

دولة ثري����ة وعليها اأن تدف����ع لل�صيد 

االأمريك����ي«، واإن كان ترامب قد اأبلغه 

حلفظ ماء وجه »ال�صيف الكبري« عن 

اال�صتعداد لتقوي�ص االتفاق النووي مع 

اجلمهورية االإ�صالمي����ة يف اإيران، لكن 

ذلك مقابل �����رسوط مالية وا�صتثمارية 

اأبرزها:

و�صع اأ�صه����م »اأرامكو« يف بور�صة 

مفاعالت  ال�صعودية  وبي����ع  نيويورك، 

نووي����ة، واإقام����ة اأو اإن�ص����اء »ال�����ص 

فيغا�����ص« يف ال�صعودي����ة.. مع مزيد 

من �صخ املال ال�صع����ودي يف االأوردة 

االأمريكي����ة، وهو ما �صي�ص����ع اخلزينة 

ال�صعودي����ة يف حال����ة عج����ز خطري، 

وحينها »الت �صاعة مندم«.

بب�صاط����ة، اأمام اخلط����ة االأمريكية 

التي اأ�رسنا اإليها للعدوان على �صورية، 

كان الرد احلا�صم من حلفاء دم�صق اأن 

الرد على العدوان �صيكون مزلزاًل، فهم 

الر�صالة،  فحوى ه����ذه  االأمريكي جيداً 

لك����ن بائع ال����كاز العرب����ي الكبري مل 

ي�صتوعب، فقرر و�صع كل زيته يف �صلة 

ترامب... وعلى الباغي تدور الدوائر.

اأحمد زين الدين

ر الحريري لزيارتها؟
ّ

أوفد المشنوق إلى دمشق.. فهل يحض
زار الرئي�ص �صعد احلريري منطقة ال�صمال هابطًا 

اإليها من ال�صم���اء، م�صتقاًل مروحية حربية لنتقله 

اإىل عكار وطرابل�ص، عابراً االأجواء ال�صمالية ب�صحبة 

الوزير القواتي ملح���م ريا�صي، ليفي�ص على اأهايل 

املنطقة ب�»مواق���ف وطنية«، ومينح »ال�صهادات« 

فيها، وليحرّ����ص املواطنني على مكّون رئي�صي من 

مكونات البلد، و�رسيك له يف احلكومة التي يراأ�صها.

هذه »ال�صيمفونية« اعتاد اللبنانيون �صماعها 

ع �صعبي ينوي  قبل كل ا�صتحق���اق برملاين، اأو جتمُّ

»تيار امل�صتقبل« تنظيمه.

مل يحمل رئي�ص احلكومة جديداً، واملواقف التي 

اأُطلقت قبيل انتخاب���ات العام 2009، تتكرر اليوم، 

في�صتعر�ص نف�صه اأمام ال�صماليني على اأنه »ال�صد 

ل خارج���ي اأو و�صاية  املني���ع« يف وجه اأي تدخُّ

خارجية على البلد، وهو من اأُجرب على اال�صتقالة 

من رئا�ص���ة ال���وزراء يف ت�رسين الث���اين الفائت، 

ب�صغط خارجي، واالأنكى م���ن ذلك اأنه اأعلنها من 

اخلارج؛ يف �صابق���ة مل ت�صهدها احلياة ال�صيا�صية 

اللبنانية.

اأهكذا ت�صان ال�صيادة اللبنانية؟

13 عام����ًا م�صوا على انط����الق »ثورة االأرز«، 
وم����ازال احلريري يتنّكر لكل ف�صل يرتكبه اأو اأزمة 

يواجهها اأو ماأزق يقع في����ه اأو تراجع ل�صعبيته، 

ل ال�صوري يف  فيعود اإىل اإن�ص����اد معزوفة »التدخُّ

ال�صوؤون اللبنانية«، والبيت الق�صيد الذي اأن�صده 

موؤخراً يف ال�صمال حمل هذه الكلمات: »اأحّذر من 

لوائح االأ�صد يف االنتخابات النيابية«.

كالم احلريري هذا يوؤ�رس اإىل اأن �صورية خرجت 

من اأزمتها وتفرّغت بكل اأجهزتها للفوز يف مقعد 

نيابي يف عكار واآخر يف طرابل�ص!

التناق�����ص الكب����ري ال����ذي وقع في����ه رئي�ص 

احلكوم����ة، اأنه ح�صم اأم����ره �صابقًا ب����اأن الدولة 

ال�صوري����ة �صت�صقط يف غ�صون اأ�صه����ر قليلة من 

تاريخ بدء احلرب العاملية على �صورية يف العام 

2011، و�صيعود اإىل بريوت من منفاه »الطوعي« 
عرب مطار دم�صق الدويل.. لكنه مل يعد اإىل لبنان 

اإال بع����د دخوله يف ت�صوية مع حزب اهلل؛ احلليف 

االأبرز ل�صورية االأ�صد، وع����ن طريق مطار بريوت، 

وهو من قال مراراً: »اإن الرئي�ص ال�صوري بات يف 

حكم املنتهي«، ومعن����ى ذلك اأن احلريري اأ�صقط 

كل ادعاءات����ه ال�صابقة، واأثب����ت اأن االأ�صد مرتاح 

جداً اإىل حد ترك �صوؤون ب����الده، واإعطاء ال�صوؤون 

اللبناني����ة حّيزاً كبرياً من وقته، ودخوله يف اأدق 

تفا�صيل احلي����اة ال�صيا�صية يف لبنان، من خالل 

اإ�صهام����ه يف تاأليف القوائ����م االنتخابية، ودائمًا 

وفقًا مل����ا جاء يف خطاب احلري����ري اأمام اأهايل 

ال�صمال.

هذا اخلطاب التعب���وي لزعيم »التيار االأزرق«، 

يعيد اللبناني���ني عمومًا وال�صمالي���ني خ�صو�صًا، 

بالذاك���رة اإىل املرحل���ة التي �صبق���ت االنتخابات 

النيابي���ة الفائت���ة؛ عندما رّكز احلري���ري وفريقه 

يف حملته���م االنتخابية �ص���د �صورية، وبعد اإجراء 

االنتخابات باأيام قليلة عدة اأوفد اإىل دم�صق النائب 

نه���اد امل�صنوق )وزي���ر الداخلية الي���وم(، لتعبيد 

الطريق اأمام ذهاب زعيمه الراغب يف زيارتها ولقاء 

االأ�صد، وكان له ما اأراد، فزار �صورية والتقى رئي�صها، 

وحل يف �صيافته، بعدما اتهم ال�صهود الزور باأنهم 

�صللوه يف �صاأن »تورُّط« دم�صق يف جرمية اغتيال 

والده.. والي���وم، وقبيل انتخابات 2018، هل يعتمد 

احلري���ري اخلطاب عينه الذي جل���اأ اإليه يف العام 

2009 قبي���ل زيارته دم�صق، متهيداً لزيارتها جمدداً، 
وهو الطامح للم�صاركة يف اإعادة اإعمار �صورية؟

ح�صان احل�صن

م�سلحون يف الغوطة ال�سرقية يلوذون بالفرار على اأثر �سربات اجلي�ش العربي ال�سوري
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¡ �صباط من جن�صيات خمتلفة يف قب�صة 
اجلي�ص ال�صوري

ذك���رت م�ص���ادر ع�صكرية خا�ص���ة ل�»الثبات«، اأن 

اجلي�ص ال�صوري األق���ى القب�ص يف الغوطة ال�رسقية 

على 23 من الوحدات اخلا�صة ال�صعودية والربيطانية 

والفرن�صية، واثنني من �صباط اال�صتخبارات الرتكية، 

وثالث���ة قطريني. وقال���ت امل�صادر اإن ه���وؤالء اأدلوا 

باعرتافات خطرية بع���د التحقيق معهم من اأجهزة 

االأم���ن ال�صورية، م�صرية اإىل اأن هن���اك دواًل تدّخلت 

واأجرت ات�صاالت مع اجله���ات املخت�صة يف الدول 

ال�صورية الإط���الق �رساحهم. واأ�صاف���ت امل�صادر اأن 

القوات ال�صورية عرثت على خم���ازن من االأ�صلحة، 

ومنها متطورة م���ن �صنع »اإ�رسائيل���ي« واأمريكي 

وبريط���اين وفرن�صي، وم���واد ُت�صتخ���دم يف اإعداد 

غازات �صام���ة مر�َصلة من تركي���ا وقطر، و�صناديق 

عت���اد وذخرية واأدوية دفعت به���ا اململكة العربية 

ال�صعودية اإىل املجموعات امل�صلحة.

¡ العدو يتوقع تدهوراً اأمنيًا على اجلبهات
قال��ت دوائر اأمني��ة »اإ�رسائيلي��ة« اإن املنطقة مقبلة 

عل��ى اأحداث وتط��ورات هامة �ستق��ود نحو حتديات 

اأمنية خطرية، والأ�سابيع املقبلة حتمل معها العديد 

من الأح��داث واملحطات التي قد ت��وؤدي اإىل تدهور 

الأو�ساع الأمنية، و�سوًل اإىل اندلع مواجهات بني 

»اإ�رسائي��ل« واأعدائها على ع��دة جبهات، ل�سيما يف 

ظ��ل الدعوات الت��ي ُتطلقها التنظيم��ات الفل�سطينية 

املختلف��ة لتنظي��م م�س��رية �سخم��ة حت��ت عن��وان 

»م�س��رية الع��ودة«، والت��ي من املفرت���ض اأن تنطلق 

باجت��اه املنطقة احلدودية بني قط��اع غزة والعدو، 

حيث تخ�سى اجلهات الأمني��ة »الإ�رسائيلية« من اأن 

 املنطق��ة اجلنوبية اإىل 
ّ
تت�سب��ب هذه امل�سرية يف جر

ت�سعيد خطري. وتبدي الدوائر الأمنية »الإ�رسائيلية« 

تخّوفه��ا اأي�سًا من م�ستج��دات حمتَملة على اجلبهة 

ال�سمالي��ة مع لبنان و�سوري��ة، بالتزامن مع قرارات 

راأت اأنه��ا خطرية للإدارة الأمريكي��ة ب�ساأن التفاق 

الن��ووي م��ع اي��ران، يف ظ��ل الإق��الت والتعيينات 

الأخ��رية يف احللق��ة ال�سيق��ة املحيط��ة بالرئي���ض 

ترام��ب، ُت�س��اف اإىل ذل��ك الحتف��الت الأمريكي��ة 

- »الإ�رسائيلي��ة« بنق��ل ال�سف��ارة اإىل ت��ل اأبي��ب يف 

�سه��ر اأي��ار املقب��ل، وق��د يت�سب��ب ه��ذا احل��دث يف 

تده��ور الو�سع الأمن��ي. وقالت الدوائ��ر الأمنية اإن 

اجلي���ض »الإ�رسائيل��ي« و�سع خطط��ًا ملواجهة هذه 

ال�سيناريوه��ات املحتَملة، وق��ام بتعزيز قواته على 

حة للنفج��ار، واملناورات الأخرية  اجلبه��ات املر�سَّ

الت��ي ق��ام به��ا اجلي���ض ت�س��ب يف رف��ع اجلهوزية 

اجلبه��ة  م�ست��وى  عل��ى  حتدي��داً  »الإ�رسائيلي��ة«، 

الداخلية.

¡ ترامب وبولتون يح�رّسان ل�رسب اإيران
قال م�صوؤول رفي���ع يف وزارة اخلارجية االأمريكية، 

اإن���ه ويف �صوء التقارير ال���واردة، وا�صتناداً اإىل ما 

ت�صهده املنطقة من من���اورات ولقاءات وحترّكات، 

وما ي�رسف عليه الرئي����ص دونالد ترامب �صخ�صيًا 

دة« اأمريكيًا،  من ا�صطفاف جديد، م���ن اأنظمة »مقيَّ

وخزائ���ن اأموال النفط يف اخلليج املفتوحة اأبوابها 

ليغ���رف منها م���ا ي�صاء، كل ذلك هدف���ه ا�صتهداف 

اإي���ران. وراأى امل�ص���وؤول االأمريك���ي اأن تعيني جون 

بولتون م�صت�صاراً لالأمن القومي، هو لر�ّص ال�صفوف 

ل�ص���ّن عدوان عل���ى اإيران، فهو م���ن اأ�صد املعادين 

االإيراني���ة، ويعار�ص ب�صدة  االإ�صالمية  للجمهورية 

االتفاق النووي االيراين. وك�صفت امل�صوؤول اأن هناك 

حت���ركات مكثفة لت�صكيل حتالف ت�صارك فيه الدول 

العربية، لتخو�ص احل���رب اإىل جانب وا�صنطن �صد 

طهران، واأن امللف الفل�صطيني �صيتم تاأجيله، حيث 

مل يعد من اأولوي���ات االإدارة االأمريكية، وما يجري 

االآن هو التح�ص���ري ل�صّن عدوان عل���ى اإيران حتت 

ذرائع واهية عديدة.

���ل االأت���راك ع�صكري���ًا يف  توغَّ

الرتكي  عفري���ن، وب���ات اجلي����ص 

ي�صيط���ر �صيط���رة مبا����رسة على 

مناط���ق �صورّي���ة متتد م���ن حدود 

منب���ج �رسقًا وتتو�ص���ع لت�صمل كل 

االأتراك  التي �صيطر عليها  املناطق 

مبوج���ب عملي���ة »درع الفرات«، 

باالإ�صاف���ة اإىل عفري���ن واملناطق 

التي �صيطر عليها االأتراك يف اإدلب 

مبوجب اتفاق مناطق خف�ص التوتر 

يف ا�صتانة.

طالب���ت  ال�صوري���ة  الدول���ة 

باالن�صحاب الفوري وغري امل�رسوط 

مل���ا �صّمت���ه »ق���وات االحت���الل 

الرتك���ي من االأرا�ص���ي ال�صورية«، 

وطالبت املجتم���ع الدويل بتحّمل 

االأت���راك  اأن  علم���ًا  م�صوؤوليات���ه، 

كانوا قد تذّرعوا مبكافحة االإرهاب 

النف����ص لقوننة ما  والدفاع ع���ن 

يقومون ب���ه من توّغل ع�صكري يف 

االأرا�ص���ي ال�صوري���ة.. فكيف ميكن 

ل الرتكي يف االأرا�صي  تقييم التدخُّ

ال�صورية من منظار القانون الدويل؟

ُيعترب مبداأ »عدم التدخل« من 

املبادئ الناظمة للعالقات الدولية، 

وال���ذي ينطل���ق من مب���داأ احرتام 

ل يف  الدولة، وع���دم التدخُّ �صيادة 

�صوؤونها الداخلي���ة، كما عدم جواز 

ا�صتعمال الق���وة يف عالقات الدول 

بني بع�صها البع�ص.

 ومع اإن�صاء االأمم املتحدة، كان 

االجتاه ال�صائد لدى فقهاء القانون 

ل«  ال���دويل اأن مبداأ »ع���دم التدخُّ

هو مبداأ ملزم لل���دول، لكنهم اأقرّوا 

يف الوقت نف�ص���ه اأن تطبيق قاعدة 

عدم التدخل تطبيقًا مطلقًا �صيوؤدي 

ا�صتعم���ال حق  ���ف يف  التع�صُّ اإىل 

اال�صتق���الل عل���ى نحو ق���د يجعل 

بع����ص ال���دول تخال���ف القانون، 

فكان  قراراتها،  ا�صتقاللي���ة  بحجة 

ل يف بع�ص  ال بد من اإج���ازة التدخُّ

ك�رسورة  اال�صتثنائي���ة،  احل���االت 

قانونية.

اليوم،  ال�صورية  االأر����ص  وعلى 

���ل االأمريكي  تختل���ف ذرائع التدخُّ

والرو�صي ع���ن التدخل الرتكي يف 

�صوري���ة، وميكن الق���ول اإن الذرائع 

الت���ي ي�صوقه���ا االأت���راك لتربي���ر 

تدخلهم الع�صكري يف اأرا�صي دولة 

�صّيدة تبدو ه�ّصة.

والتحالف  لالأمريكيني  بالن�صبة 

ال���دويل، تندرج تربي���رات التدخل 

الع�صكري ال���ذي يقوم به التحالف 

ال���دويل يف االأرا�ص���ي ال�صورية من 

ُتعني  التي  االأم���ن  قرارات جمل�ص 

مبكافح���ة االإرهاب بكاف���ة ال�صبل 

الق���رارات  خ�صو�ص���ًا  املتاح���ة، 

املتعلّق���ة بتنظيم���ي »داع����ص« 

و»الن����رسة« يف �صورية والعراق، 

وعليه فاإن احلملة الع�صكرية التي 

ي�صّنها التحالف الدويل يف �صورية 

اإطار  القانونية يف  جتد مربراته���ا 

»ال�رسعية الدولي���ة«، حتت �صتار 

»مكافحة االإرهاب«.

���ل كل من  اأم���ا بالن�صبة لتدخُّ

ل ياأتي يف  اإيران ورو�صي���ا، فالتدخُّ

�صي���اق اأحد اأبرز ا�صتثن���اءات مبداأ 

ل بناء  عدم الدخ���ل وه���و »التدخُّ

لطلب ال�صلطات املحلية«.

وميكن روؤية ه���ذه امل�صاألة من 

خالل حاالت عدة:

احلكوم���ة  كان���ت  اإذا  االأوىل: 

طالبة التدخل، متار�ص �صالحياتها 

كحكوم���ة �رسعي���ة وف���ق القواعد 

الد�صتوري���ة للدول���ة، فالتدخل يف 

هذه احلالة هو »عمل �رسعي« جاء 

بناء لطلب احلكومة ال�رسعية.

���ل دولة اإىل  الثاني���ة: هي تدخُّ

جانب دولة ثانية مبوجب معاهدة 

دفاع م�صرتك، عل���ى �صبيل املثال، 

تن�ص على حق الدفاع اجلماعي عن 

النف�ص، وهو ح���ق تكفله املواثيق 

الدولية وميثاق االأمم املتحدة.

الثالثة: حالة احل���رب االأهلية: 

لقد دافعت الدول دائمًا عن حّقها يف 

التدخل مل�صاع���دة �صلطات �صديقة 

خالل حرب اأهلية ما، واعتمدت يف 

هذا القول على اأن احلكومات متّثل 

ال���دول ال�صي���دة، وبالتايل من حق 

احلكومة اأن ت�صتدعي قوات اأجنبية 

اإىل داخ���ل اأرا�صيها، مل�صاعدتها يف 

اإ�صاعة اال�صتق���رار، مهما كان تاأثري 

ل على الو�صع ال�صيا�صي  هذا التدخُّ

امل�صتقبلي للدولة.

���ل الرتك���ي  وناأت���ي اإىل التدخُّ

لنناق����ص مبداأ الدف���اع عن النف�ص 

لها،  الذي تعتمده تركيا لتربير تدخُّ

واأحياًن���ا تتذرع مبب���داأ »مكافحة 

االإرهاب«:

الكردي���ة  العنا����رس  اإن  اأواًل: 

الت���ي تتهمه���ا تركي���ا باالإرهاب، 

هي لي�ص���ت على الئح���ة االإرهاب 

الدولية، ومل ي�صّنفها جمل�ص االأمن 

كمنظم���ة اإرهابية كم���ا هو احلال 

مع »داع����ص« و»الن����رسة«، لذا 

لها  فاإن حماول���ة تركيا قوننة تدخُّ

بغط���اء مكافح���ة االإره���اب يبدو 

اأن���ه غري منا�صب كحج���ة قانونية 

ل الع�صكري يف �صورية. للتدخُّ

اأما مبداأ الدف����اع عن النف�ص، 

وال����ذي يكفله القان����ون الدويل، 

وتكفل����ه املادة 51 م����ن ميثاق 

االأمم املتح����دة، فال ينطبق على 

الو�صع الكردي يف عفرين، اإذ مل 

ي�صّكل االأكراد ال�صوريون يف تلك 

املنطقة اأي تهديد جدي وحقيقي 

لرتكي����ا، واملفارق����ة اأن اأردوغان 

القومي  لالأم����ن  تهدي����داً  يج����د 

الرتكي يف االأكراد املوجودين يف 

غرب الف����رات، بينما امل�صاحات 

ال�صا�صعة  الت����ي ي�صيطر عليها 

الفرات،  �����رسق  والواقعة  االأكراد 

الرتكية، ال  واملحاذية للح����دود 

يج����د فيها اأردوغ����ان اأي تهديد، 

وه����ذا اإن دّل على �ص����يء، فيدل 

التربير  قانوني����ة  انتف����اء  على 

الدفاع عن  الرتكي حول �رسعية 

النف�ص يف االأرا�صي ال�صورية.

ا�صتط���اع  لق���د  النتيج���ة،  يف 

اأردوغان اللعب على وتر امل�صالح 

الرو�صي���ة واالأوروبية م���ع تركيا، 

له الع�صكري  لغ�ّص النظر ع���ن تدخُّ

غري القانوين يف �صورية، واالأ�صئلة 

اليوم: كيف  املطروح���ة  اجلوهرية 

�صتتعام���ل الدول���ة ال�صوري���ة مع 

هذا الواقع �صم���ن اأرا�صيها؟ وكيف 

�صتعي���د وحدة االأرا�ص���ي ال�صورية 

�صم���ن �صيادته���ا؟ يبدو ه���ذا هو 

التحدي احلقيق���ي ملرحلة ما بعد 

اجلغرافية  الب���وؤر  م���ن  االنته���اء 

اخلارجة ع���ن �صي���ادة الدولة يف 

الداخل ال�صوري.

د. ليلى نقوال

ل التركي في سورية في القانون الدولي
ُّ

التدخ

أردوغان تمّكن من اللعب 
على وتر المصالح الروسية 
واألوروبية مع تركيا لغّض 

له العسكري  النظر عن تدخُّ
غير القانوني في سورية

انتقائية اأردوغان تعترب الأكراد يف غرب الفرات تهديداً لالأمن القومي الرتكي.. اأما �سرق الفرات املحاذون حلدود بالده فال
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اتهام »حماس«.. 
واألبعاد السياسية

حماولة اغتيال الدكتور رامي 

احلم���د اهلل ُمدان���ة، وكانت تهدف 

الفل�سطينية  ال�ساح���ة  اإغراق  اإىل 

يف مزي���د م���ن الأزم���ات، لت�سّب 

هذه املحاول���ة البنزين على نار 

النق�س���ام الذي مل ُيب���ِق ومل يذر 

على م���دار ما يزيد م���ن عقد من 

الزمن، وّظف���ه الحتالل على اأكرث 

من م�ستوى و�سعيد.

عن  امل�سوؤول���ة  »حما����س« 

القط���اع، معنّي���ة بتاأمني موكب 

الدكتور احلمد اهلل وحمايته اإىل اأن 

تنتهي زيارته للقطاع، وجمريات 

احلادث توؤكد اأن هناك ُثغرة اأمنية 

يف م���كان التفجري مّكنت الأدوات 

املتفج���رة،  زرع  م���ن  العميل���ة 

وم���ن تفجريها، الأم���ر الذي رّتب 

م�سوؤولية بهذا املعنى على حركة 

»حما����س« بالتق�سري يف القيام 

بواجباتها.

تداعي���ات حماول���ة الغتيال 

ع���ة عل���ى خلفي���ة  كان���ت متوقَّ

والإعالمية،  ال�سيا�سية  ال�سجالت 

ت�رصيحات  وخماطرها جتلّت يف 

رئي����س ال�سلطة حمم���ود عبا�س، 

بالوقوف  »حما����س«  اتهم  الذي 

وراء حماول���ة الغتيال، ما يعني 

اأن اجلهة التي وقفت وراء حماولة 

الغتيال قد جنحت، واإن مل تتمكن 

من قتل احلمد اهلل، اإلّ اأنها فّجرت 

كل اأمل يف اإنهاء النق�سام، وعّمقت 

الفتنة بني احلركتني.

برئي�س  تفرت����س  امل�سوؤولية 

ال�سلطة، ويف �سبيل احلفاظ على 

اللجوء  الوطني���ة، عدم  امل�سالح 

اإىل تل���ك الت�رصيحات التي اأّزمت 

الأو�ساع يف ال�ساحة الفل�سطينية، 

واأدخلته���ا يف نفق يطول اخلروج 

منه، وكان عليه النتظار وال�سرب 

حتى تنجلي ال�سورة، ويتبني من 

ه���ي اجلهة التي وقفت خلف هذه 

اأنه وحركته  العملية، خ�سو�س���ًا 

»فتح« ما يزال���ون ومنذ �سنوات 

مالب�سات  ع���ن  الك�سف  ينتظرون 

اغتي���ال الرئي�س اأبو عم���ار، واإن 

كانت »اإ�رصائي���ل« هي من تقف 

وراء ذاك الغتي���ال، ولرمب���ا من 

اأبناء جلدة ال�سلطة.

رئي�س  �ساق���ه  الذي  الته���ام 

من  �س���د »حما����س«  ال�سلط���ة 

اأنه اته���ام �سيا�سي قبل  الوا�سح 

اأن يك���ون اأمنيًا، وه���ذا ما اأكدته 

ت�رصيح���ات اأبو م���ازن يف قوله: 

اأرادت حما�س امل�ساحلة،  »اإذا ما 

فعليه���ا ت�سليم قطاع غزة فوراً«، 

وهن���ا ي���ربز ال�س���وؤال: اإذا قامت 

القط���اع،  بت�سلي���م  »حما����س« 

ه���ل ت�سقط عنه���ا تهمة حماولة 

الغتيال وتع���ود لت�سبح �رصيكًا 

ال�ساح���ة  يف  طبيعي���ًا  وطني���ًا 

الفل�سطينية؟

رامز م�سطفى

م���ع خت���ام ال�سن���ة الثالثة 

للعدوان غري امل�سبوق على اليمن 

و�سعب���ه، بداأت تظه���ر املوؤ�رصات 

البيانية على الف�سل الناجز لقوى 

العدوان املتمثلة بالتحالف الذي 

تق���وده ال�سعودية، وم���ع اأ�رص�س 

الطامع���ني وهي دول���ة الإمارات 

وبتغطي���ة  املتح���دة،  العربي���ة 

اأمريكية هائل���ة، ل تقل بريطانيا 

عدوانية عنها.

العه���د  ويل  زي���ارة  لع���ل 

الرئي�س  من  املوع���ود  ال�سعودي، 

الأمريكي ب���اأن يكون اأكرث من ويل 

للعهد -حممد ب���ن �سلمان توؤ�رص 

باأن »عا�سفة  اأمريكية  اإىل قناعة 

وهو  مراميه���ا،  تب���ددت  احلزم« 

ما عك�سه وزي���ر الدفاع الأمريكي 

ا�ستقباله  جيم�س ماتي�س خ���الل 

بن �سلم���ان؛ باإبالغ���ه اأن ل حّل 

ع�سكري���ًا ُيرجتى م���ع اليمنيني، 

لإنهاء  اجله���ود  تكثيف  »وعلينا 

احلرب، و�سُننه���ي احلرب ب�رصوط 

اإيجابية لل�سع���ب اليمني، واأي�سًا 

لأمن املنطقة، م���ع الأمل بنجاح 

جه���ود املبعوث ال���دويل اجلديد 

الربيطاين مارتن غريفيت«.

اإل اأن الأه���م، وهو جوهر كالم 

امل�س���وؤول الأمريكي، يتلخ�س يف 

اجلملة الآتي���ة: »ال�سعودية جزء 

من احل���ل فقط«، بينم���ا اخلطة 

ال�سعودية تق�سي اأن تكون اململكة 

هي احلل والرب���ط وحدها يف كل 

امل�سارات اليمنية.

اأن املوثوقي���ة اليمنية  غ���ري 

بالكالم الأمريك���ي �سبه معدومة، 

واعتبارها اإىل ح���د بعيد مناورة 

جديدة لإطال���ة اأمد احلرب، �سيما 

اأن الت�رصي���ح عل���ى ل�سان الوزير 

الأمريك���ي تزام���ن م���ع اإف�س���ال 

الكونغر�س الأمريكي م�رصوع قرار 

لوق���ف الدعم الأمريك���ي للحملة 

العدوانية ال�سعودية - الإماراتية 

على اليمن، والتي باتت ح�سيلتها 

ال�سحايا  اآلف  الآن ع�رصات  حتى 

م���ن ال�سهداء، ومئ���ات الآلف من 

اجلرح���ى، وتدم���ري واإ�سابة اأكرث 

من 2140 ج�رصاً وطريقًا، ف�ساًل عن 

الأدوية  لإدخ���ال  املانع  احل�سار 

اللقاح���ات  وكذل���ك  والأغذي���ة، 

لالأوبئة التي ح�سدت نحو مليون 

م�ساب، ل �سيما وباء الكولريا.

وزد عل���ى ذلك، ف���اإن �سفقة 

جديدة م���ن الأ�سلح���ة الأمريكية 

ب���ن �سلمان،  اأبرمها  لل�سعودي���ة 

قيمتها مئات مالي���ني الدولرات، 

ملوا�سل���ة احل���رب، رغ���م عبثية 

القائمني به���ا، واإدراكهم ا�ستحالة 

ك�رص �سوك���ة اليمنيني، بعد ثالث 

الأ�سطوري،  ال�سم���ود  من  �سنوات 

باع���رتاف كل ذي عق���ل، حتى اأن 

�ساركوا  الذين  اأنف�سهم  الأمريكيني 

يف  املرتزق���ة  طّياريه���م  ع���رب 

اليمنيني  بق���درة  احلرب، فوجئوا 

عل���ى ال�سرب وال�سم���ود، وعاتبوا 

ال�سعوديني تك���راراً على وعودهم 

باإنه���اء احلرب خ���الل اأ�سابيع اأو 

اأ�سه���ر قليل���ة، ومل يفلحوا �سوى 

مبزيد من الأكاذيب.

من املوؤكد اأن الدعم الأمريكي 

امل�ستمر يعط���ي املتنفذين فر�سًا 

العدوان،  لال�ستم���رار يف  اأخ���رى 

ال���ذي ه���و يف جوه���ره اأمريكي، 

بهدف احتالل اليم���ن، لال�ستفادة 

من موقع���ه اجلغرايف كمطل على 

املم���رات البحري���ة الدولية )باب 

املندب(، وكذل���ك لال�ستيالء على 

ثروات���ه وم���وارده الكامنة حتت 

الأر�س واأعماق املياه، لذلك بادرت 

قوى العدوان مبجرد التغطية من 

الكونغر�س والإدارة الأمريكية، اإىل 

�سّن هجوم على املنطقة البحرية 

الغربي���ة، لكن الق���وى املهاجمة 

رغم ما حتوز من قدرات ت�سليحية 

وا�ستطالع  وب�رصي���ة  ولوج�ستية 

الأمريكية،  الأقمار  جوي مب�ساعدة 

فوجئت بوقوعها يف كمني وا�سع 

وحمَكم نتج عنه مئ���ات القتلى، 

وان�سحاب مذّل للقوى املهاجمة.

مل يكت���ِف اجلي����س اليمن���ي 

بتحطي���م  ال�سعبي���ة  واللج���ان 

الهجوم واإ�سقاط طائرة »اف 15« 

بل  باإ�سابتها،  ال�سعودية  اعرتفت 

اأطل���ق منظوم���ة بال�ستية جديدة 

با�سم )ب���در- �س1( كان اأول هدف 

لها جممع �رصك���ة »اأرامكو« يف 

جن���ران، ث���م اأُتبع بهج���وم على 

مواقع دول الع���دوان يف مديرية 

نهم، وا�ستعادتها يف اأقل من اأيام، 

بعدما كانت دول العدوان ق�سمتها 

على مدار اأكرث من �سنة.

لقد اأدرك���ت ال�سعودية ومعها 

الإم���ارات تعاُظم القدرات اليمنية 

الع�سكري���ة م���ن خ���الل التطوير 

املقاتلة  الق���وى  وباتت  املحلي، 

اأق���وى، واأكرث ثباتًا، يف وقت بداأت 

حكوم���ة عبد رب���ه من�سور هادي 

يف طريق التفكك، ب�سبب التعامل 

ال�ستتباعي م���ع مكوناتها، اأكان 

م���ن ال�سعودية، اأم م���ن الإمارات، 

ويف هذا املجال قال نائب رئي�س 

احلكومة عبد العزيز جباري وهو 

يربر ا�ستقالته اإن ال�سبب هو �سلب 

الق���رار ال�سيادي م���ن جانب دول 

يري���د »ت�سحيح  التحالف، اإن���ه 

العالق���ة مع التحال���ف، بحيث ل 

تكون بني تابع ومتبوع«، كا�سفًا 

عن تعاطي ال�سعودية بقلة احرتام 

م���ع ه���ادي ومنعه م���ن مغادرة 

الريا�س، واأنه اتخذ قرار ال�ستقالة 

احتجاجًا على ذلك.

خت����ام  م����ع  اخلال�س����ة،  يف 

الع����ام الثالث من الع����دوان على 

الذي����ن جّندتهم  اأن  اليمن، يظه����ر 

دول الع����دوان لتنفيذ ماآربها باتوا 

ي�سعرون اأنهم بال كرامة، واأن الذين 

دافعوا عن اليمن و�سعبه ي�سعرون 

بالفخر والعزة، مع يقني الن�رص يف 

العام احلايل.

يون�س عودة

اليمن.. من الصمود األسطوري إلى النصر الموعود

األميركيون ابتزوا ابن سلمان بصفقة أسلحة جديدة 
لليمن.. رغم إدراكهم أن قدرات الحوثيين باتت أقوى 

من السعوديين 

اليمن بعد ثالث �صنوات من العدوان.. �صمود ومقاومة
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 - الرو�سية  العالق���ات  انفجرت 

الربيطانية فجاأة ب�سبب حماولة قتل 

جا�سو����س بريطاين من اأ�سل رو�سي، 

حيث �سارع���ت بريطانيا اإىل الإعالن 

عن املحاول���ة والتحقي���ق، واتهام 

رو�سي���ا واإدانته���ا يف ف���رتة زمنية 

التعجرف  عل���ى  معتمدة  ق�س���رية، 

وال�سلف الغرب���ي القائم على اأن ما 

يقولونه هو احلقيقة، دون حاجة اإىل 

�سوؤال املتهم اأو تقدمي الأدلة.

اجلا�سو����س  اأزم���ة  اإث���ارة  اإن 

�سريغي �سكريبال هي تربير لفتعال 

م�سكل���ة م���ع رو�سيا، حتدي���داً مع 

الرئي�س فالدميري بوتني، وتهدف اإىل 

اأمري���ن، اأحدهما مرحل���ي وثانيهما 

ا�سرتاتيجيي:

الهدف املرحلي كان على اأعتاب 

النتخاب���ات الرئا�سي���ة الرو�سي���ة، 

فكان هذا التهام لرو�سيا ثم لبوتني 

النتائج  للتاأث���ري عل���ى  �سخ�سي���ا 

واإحداث بلبلة، وال�سغط على بوتني 

لتقدمي تنازلت اأو تخفيف الندفاعة 

لرو�سي���ا  والع�سكري���ة  ال�سيا�سي���ة 

احلديثة، لكن النتائج كانت عك�سية، 

حيث ا�ستفاد بوتني من هذا ال�سلف 

الربيطاين الذي ت�سامنت معه اأمريكا 

وفرن�س���ا واأملانيا، ما �س���ّد الع�سب 

القومي الرو�سي، واعترب اأن املعركة 

بني الغرب واأمريكا وبني رو�سيا، واأن 

املق�سود قطع راأ����س الرئي�س بوتني 

لإعادة ال�سيطرة وتفكيك رو�سيا؛ يف 

ن�سخ���ة متكررة مل���ا اأ�ساب الحتاد 

ال�سوفياتي.

اله���دف ال�سرتاتيج���ي يتمّث���ل 

مبحاول���ة بريطاني���ا بن���اء من�سة 

�سيا�سي���ة م�ستقل���ة عل���ى امل�سهد 

اأمريكا،  م���ع  بالتحال���ف  ال���دويل، 

ع���ن  انف�ساله���ا  بع���د  خ�سو�س���ًا 

الحت���اد الأوروب���ي، وبعدما مل�ست 

منو وانت�س���ار التاأث���ري الرو�سي يف 

منطقة ال�رصق الأو�سط، والذي �سبقه 

الب���ث التجريبي يف جزي���رة القرم، 

ووف���ق التقدي���رات الربيطانية لهذا 

والقادر  املتنام���ي  الرو�سي  ال���دور 

���ع حاول���ت بريطانيا  عل���ى التو�سُّ

عرب �سيا�سة ال�سغ���ط و«التحرُّ�س« 

ا�ستج���داء حوار رو�س���ي - بريطاين 

حلفظ احل�سة الربيطانية يف الكعكة 

الرو�سية الداخلية واخلارجية.

اإخف���اق احل���راك الربيطاين،  اإن 

الرو�سي،  املوق���ف  اهت���زاز  وع���دم 

�سي�س���كالن �سغط���ًا اإ�سافي���ًا على 

بريطانيا لتهدئة الأمور والنزول عن 

املبنّيان  والتعجرف  ال�سلف  �سجرة 

عل���ى اأجماد املا�س���ي ال�ستعماري 

الذي ل تغيب عنه ال�سم�س، بالإ�سافة 

اىل امل�سال���ح القت�سادية املتباَدلة 

بني رو�سيا وبريطانيا على م�ستوى 

رجال الأعمال الرو�س، الذين اتخذوا 

من بريطانيا �ساح���ة ل�ستثماراتهم 

واأن�سطته���م التجارية، بالإ�سافة اإىل 

اأن واردات الغ���از الربيطانية ترتكز 

عل���ى الغ���از الرو�سي ال���ذي يوؤّمن 

احتياج���ات 80 باملائة من املنازل 

الربيطانية، ول يوج���د بديل متوفر 

وجاهز حتى الآن.

الهجوم الربيط���اين ميّثل حموراً 

من حماور الهج���وم الأمريكي على 

رو�سيا، الت���ي متّكنت من ال�ستيقاظ 

م���ن �سباتها واقرتبت من العودة اإىل 

موقع »الند« الق���وي لأمريكا، التي 

�سفعتها م���ع حلفائه���ا يف حمور 

املقاوم���ة �سفع���ة مف�سلي���ة اأنهت 

الأمريكي،  الأو�س���ط  ال�رصق  م�رصوع 

وا�س���رتدت من الفك الأمريكي �سورية 

واملنطقة..

جل���اأت اأمريكا اإىل حت�سيد الغرب 

وال�سعودي���ة ودول اخللي���ج حل�سار 

التفاو�س  عل���ى  لإجبارها  رو�سي���ا 

ب�رصوط اأمريكية اأو العودة اإىل داخل 

اأو  حدودها وع���دم من���ع »الفيل« 

»احلمار الأمريك���ي« من تك�سري كل 

الدول حتقيقا لأطماعه.

اإذا كان الرئي����س بوتني م�سوؤوًل 

الدعاء  عن ت�سم���م عمي���ل، وف���ق 

الربيطاين، األي�ست امللكة الربيطانية 

ورئي�س���ة وزراءها م�سوؤولني عن قتل 

الأبرياء يف اليم���ن و�سورية ب�سالح 

وقنابل بريطانية؟

عن  م�سوؤولة  بريطاني���ا  األي�ست 

نكبة ال�سعب الفل�سطيني الذي �رصقت 

وطنه واأعطته لل�سهاينة؟

����س والظلم ل ي�سّدانه  اإن التوحُّ

اإل الق���وة، وم���ن كان قويًا ي�ستطيع 

الظلم���ة  اأم���ام  حقوق���ه  حماي���ة 

بريطانيا  وعل���ى  وال�ستعماري���ني، 

واأمريكا والغرب ال�ستعماري القبول 

بالوقائع اجلدي���دة املتمثلة بوجود 

قوى حتررية وثورية مقاومة للظلم 

الغربي، وذلك بالتحالف مع رو�سيا، 

لتقط���ع امل�سالح، وعق���ارب �ساعة 

املقاومة لن تعود اإىل الوراء.

�ستع���ود بريطاني���ا للتفاو����س 

مع رو�سي���ا، فامل�سالح القت�سادية 

وال�سي���ق اللذي���ن تع���اين منهم���ا 

بريطانيا بع���د خروجها من الحتاد 

الأوروبي كفيالن بطّي امللف والعودة 

اإىل احلوار املفيد لكال الطرفني.

د. ن�سيب حطيط

¡ جتمع العلم���اء امل�سلمني هن���اأ ال�سعب ال�س���وري والقيادة 
ال�سورية واجلي�س العربي ال�سوري البطل على الإجناز الكبري يف 

الغوطة ال�رصقية، وراأى اأن اجلماعات التكفريية الإرهابية ابتداأت 

ب�سب ج���ام غ�سبها على البلدان التي دعمتها يف البداية، ومن 

ذل���ك ما ح�سل يف بلدة تريب جنوب فرن�سا من احتجاز رهائن، 

م���ا اأدى اإىل مقتل �رصطيني اثنني وجرح بع�س الأ�سخا�س، وهذا 

اإن دل على �سيء فهو يدل عل���ى اأن هذه اجلماعات بعد ف�سلها 

الذريع يف تنفيذ امل�رصوع املوجلة به يف منطقتنا تخلت عنها 

الدول التي دعمته���ا وجهزتها فاأرادوا النتقام منها، وما ح�سل 

يف فرن�س���ا �سن�سهده يف اأكرث من دولة من ال���دول التي اأن�ساأت 

داع�س. 

¡ ال�شيخ ماهر حم��ود؛ رئي�س االحتاد العاملي لعلماء املقاومة، 
عي 

ّ
لف��ت اإىل اأن امل�شلم ي�شعر بالذل واالإهان��ة عندما يرى من يد

متثي��ل ب��الد احلرمني ذلياًل مهان��ًا اأمام جمنون اأم��ركا دونالد 

د خالل ذلك اأن 
ّ
ترام��ب، الذي ياأخذ مالنا وينه��ب ثرواتنا، ويتعم

ه 
ُّ
ه ملمثل دولة اأو �شعب، موؤكداً اأن ذلك الت�شو

َّ
يوجه اإهانة مل توج

يف االأفكار والعقول �شببه قلة االإميان.

¡ في�سل الداوود؛ الأمني العام حلركة الن�سال اللبناين العربي، 
زار ال�سف���ري الرو�س���ي يف لبن���ان الك�سندر زا�سيك���ني، وقدم له 

التهنئ���ة بفوز الرئي�س الرو�سي فالدمي���ري بوتني بدورة رئا�سية 

رابعة،  والثق���ة التي منحه اياها ال�سع���ب الرو�سي يف عملية 

دميقراطية، وجرى عر�س لالأو�ساع ال�سيا�سية يف لبنان، اإ�سافة 

اإىل ما يجري يف �سورية واملنطقة، وال�ستهدافات التي تتعر�س 

لها رو�سيا من قَبل اأمريكا وحلفائها، وبحث معه يف اآلية افتتاح 

املركز الثقايف الرو�سي يف را�سيا.

¡ احل��اج عمر غن��دور؛ رئي�س اللق��اء االإ�شالمي الوح��دوي، راأى 
اأن البل��د مفل���س �شلوكي��ًا وخطابيًا قب��ل اأن يكون مفل���س ماليًا، 

ه 
ُّ

ولع��ل االإفال�س امل�شلكي واخلطاب التحري�ش��ي املتدين والتوج

الفتن��وي، م��ن م�شوؤول��ني ووزراء ومر�شح��ني يف اآن، اأكرث اإيالمًا 

ووجع��ًا م��ن االإفال�س امل��ايل، ومن تعبئ��ة الناخب��ني، موؤكداً اأن 

االإفال���س الفك��ري املفتق��ر اإىل اأي ح�شان��ة وطني��ة واإح�شا���س 

بالكرامة هو اأ�شد وطاأة من االإفال�س املايل.

¡ ال�سي���خ ماهر مزهر؛ م�س���وؤول العالقات اخلارجية يف جتمع 
العلم���اء امل�سلم���ني، يرافقه مدير مكتبه حمم���د علي عبد اهلل، 

زارا �سف���ري اندوني�سيا يف لبنان؛  اأحمد خ���ازم خميدي، لبحث 

�سُب���ل ق�سايا م�سرتك���ة بني جتمع العلم���اء امل�سلمني والدولة 

الندوني�سية، جلهة متتني العالقات، ومواجهة الفتنة التكفريية 

التي تنت�رص يف العامل وحتاول النفوذ اإىل اندوني�سيا، باعتبارها 

اأكرب دولة اإ�سالمية يف الع���امل، وكانت وجهات النظر متطابقة 

جله���ة اأن املواجهة كما تكون ب�سهر الدولة على اأمن البلد كذلك 

تكون من خالل مواجهة العلماء لالأفكار املتطرفة التي يروجها 

هوؤلء والتي ل عالقة لالإ�سالم بها.

¡ ال�شي��خ �شهي��ب حبل��ي دع��ا خمتل��ف الق��وى ال�شيا�شي��ة اإىل 
مالق��اة دع��وة ال�شي��د ح�شن ن���ر اهلل الت��ي اأطلقه��ا بخ�شو�س 

ة، معترباً اأن 
ّ
لح

ُ
مكافح��ة الف�ش��اد، والتي باتت �رورة وطني��ة م

�شعار مكافحة الف�شاد يج��ب اأن يكون عنوانًا للمرحلة ال�شيا�شية 

املقبلة، الأن وقف الهدر ومكافحة الف�شاد يعتربان اأولوية وطنية 

ال تقل �شاأنًا عن مقاومة العدو وحفظ ال�شيادة والرثوات الوطنية.

¡ ثانوي���ة ال�سالح الإ�سالمية يف بعلبك؛ اإحدى مدار�س جمعية 
امل�ساري���ع اخلريي���ة الإ�سالمية، �سارك���ت يف »م�سابقة الق�سة 

الق�س���رية« التي نّظمته���ا بلدية بعلبك بالتع���اون مع منظمة 

asodh وجرت الت�سفيات النهائية بني مدار�س بعلبك باإ�رصاف 
جلنة التحكم وق���د فاز الطالب اأحمد حليح���ل )ال�سف الثامن( 

باملرتبة الثانية بق�ست���ه التي حتدثت عن التكاتف والتعاطف 

وت�سجي���ع الطالب م���ن ذوي الحتياجات اخلا�س���ة لال�ستمرار 

بالعلم واملثابرة لبلوغ النجاح. 

¡ ال�شي��خ اأحمد القطان؛ رئي�س جمعية »قولنا والعمل«، اأكد على 
نًا دورها الريادي والهام 

ّ
دور االأم واملراأة يف بناء املجتمع، مبي

يف تن�ش��اأة االأبناء والبنات ليكونوا ن��واة املجتمع الفا�شل الذي 

يحمل قيمًا وطنية ويدافع عن ق�شايا اأمته.

األزمة الروسية - البريطانية.. جاسوس أم كابوس؟

الأزمة الربيطانية - الرو�صية.. هل �صي�صهد العامل حرباً عاملية باردة جديدة؟

الضائقة االقتصادية التي 
تعاني منها بريطانيا ستجبرها 

على التفاوض مع روسيا 
َلف والنزول عن شجرة الصَّ
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زادت اأمريكا ومعها الدول الغربية 

من وت���رية الت�ضعي���د ال�ضيا�ضي �ضد 

���ل يف �ض�ؤون  رو�ضي���ا بدع����ى التدخُّ

الدول الأخرى، خ�ض��ضًا بعد دخ�لها 

وهزمي���ة  �ض�ري���ة  يف  الع�ضك���ري 

»داع�ش« و»الن�رصة«، بالتعاون مع 

وانتقدت  واحللف���اء،  ال�ض�ري  اجلي�ش 

دول »النات����« رو�ضي���ا لتعطيله���ا 

العديد من القرارات الدولية التي تدين 

�ض�رية وتفر����ش عليها قي�داً معينة، 

وحّملته���ا م�ض�ؤولي���ة خرقه���ا القرار 

2401، الذي ين�ش يف بنده الأول على 
»الطلب م���ن كل الأطراف وقف القتال 

دون تلك����ؤ، والدخ�ل ف����راً يف ح�ار 

من اأج���ل التطبيق الكام���ل وال�ضامل 

لهذا الطل���ب من كل الأطراف، من اأجل 

هدنة اإن�ضانية تدوم 30 ي�مًا متتالية 

على امت���داد �ض�رية، ومن اأجل اإدخال 

مع�ن���ات اإن�ضانية وخدم���ات واإجالء 

املر�ض���ى واجلرح���ى م���ن احل���الت 

احلرج���ة ب�ض���كل دائ���م دون عرقلة، 

املرعية«،  الدولي���ة  للق�ان���ن  وفقًا 

وذلك عرب ا�ضتم���رار اجلي�ش ال�ض�ري، 

وبغط���اء اإي���راين ورو�ض���ي، بهج�مه 

على املج�عات الإرهابية يف الغ�طة 

ال�رصقي���ة، التي مل ُت�ضتث���َن من وقف 

اإطالق النار وحترير ج���زء كبري منه، 

يف وق���ت راأى وزي���ر خارجية فرن�ضا 

جان اي���ف ل�دري���ان اأن »الرو�ش لن 

يك�ن����ا قادرين مبفرده���م على احلل 

يف �ض�ري���ة، لأنهم ل ميلك�ن ال��ضائل 

لإعادة اإعمار هذا البلد«.

دول  ومعه���ا  اأم���ريكا  اأخفق���ت 

التحالف يف ثني اجلي�ش ال�ض�ري عن 

خطته لتحرير كامل الغ�طة ال�رصقية 

بهدف اإبقاء العا�ضمة دم�ضق مك�ض�فة 

اأمنيًا، متحّينن الفر�ضة التي متّكنهم 

م���ن ال�ضيط���رة عليها )وه���� ما اتهم 

به وزير اخلارجي���ة الرو�ضي �ضريغي 

لفروف الغربين بال�ضعي اإىل احلفاظ 

الق���درات الع�ضكرية لالإرهابين  على 

يف �ض�رية(.

انزعج���ت اأم���ريكا م���ن التط�رات 

امليدانية يف الغ�طة ال�رصقية وعفرين؛ 

املدينة التي �ضقطت بيد الأتراك، لأنها 

تزي���د من ق����ة رو�ضي���ا وُت�ضعف من 

دور اأم���ريكا يف �ض�رية، ما دفعها اإىل 

الع�ضكرية  امل�اق���ع  ب����رصب  التهديد 

املراكز  وبع����ش  ال�ض����ري  للجي����ش 

الر�ضمية يف دم�ضق، فكان الرد الرو�ضي 

حا�ضمًا عرب وزي���ر خارجيتها �ضريغي 

لفروف »اإذا وقع���ت غارة جديدة من 

هذا الن�ع فالع�اق���ب �ضتك�ن وخيمة 

للغاية«، ما دفع بع�ش املحللن اإىل 

ق����ل اإن ال�رصاع ب���ن رو�ضيا واأمريكا 

�ضي�ضهد اأكرث من حرب باردة، واآخرين 

اإىل الق�ل بحرب جديدة بينهما.

وهن���ا ن�ضاأل: ه���ل ه���ذا الت�ضعيد 

ال�ضيا�ضي �ضد ورو�ضيا ه� متهيد للحرب 

عليه���ا، �ضيما بعد اإقال���ة ترامب ل�زير 

خارجيته تيلر�ض�ن وتعين ب�مبي� بدًل 

عنه لأنه يحمل قناعات ترامب وي�افقه 

يف اأ�ضل�ب���ه وج�ن ب�لت����ن م�ضت�ضاراً 

املتطرف؟  اليمين���ي  الق�م���ي  لالأم���ن 

وه���ل قرار احل���رب يف اأم���ريكا مرتبط 

ب�ضخ�ش الرئي�ش، م���ن دون الع�دة اإىل 

الرئي�ضة فيها كالبنتاغ�ن  القرار  مراكز 

و«ال�ضي اي اي«، والتي ت�ؤ�ض�ش لإقراره 

يف الك�نغر����ش؟ وهل ن�ض���ي ترامب ما 

عانت منه اأمريكا ع���رب زّج جي�ضها يف 

ح���رب العراق واأفغان�ضت���ان واخل�ضارة 

الكبرية التي ح�ضدتها؟

واأين ه���ي ال�ضيا�ضة الت���ي اأر�ضاها 

الرئي����ش ال�ضابق ب���اراك اأوباما، والتي 

جتّن���ب اأم���ريكا الدخ����ل يف ح���روب 

ع�ضكرية مبا����رصة، والنتقال من �رصاع 

احل�ض���ارات اإىل احلرب الناعمة، واإحدى 

اأدواته���ا »ح���روب امل�ضلم���ن فيم���ا 

بينهم«؟ وهل يدرك ترامب اأنه اإذا دخل 

يف حرب مبا�رصة �ضد رو�ضيا يف �ض�رية، 

فلن تقف عند حدوده���ا، واأنه قد يك�ن 

اأمام حرب عاملي���ة ثالثة؟ وهل اأمريكا 

قادرة اإذا ما دخلت احلرب على حماية 

ق�اعده���ا يف اخللي���ج؟ وه���ل تظن اأن 

ل  ت�ضعيدها ال�ضيا�ضي وتل�يحها بالتدخُّ

الع�ضك���ري وعرقلتها م�ضار الت�ض�ية يف 

�ض�رية �ضيمّكنها فيه���ا، ويجعل الأم�ر 

متي���ل مل�ضلحته���ا؟ وهل ه���ي جاهزة 

النتائج،  خل��ش حرب لي�ضت م�ضم�نة 

يف ظ���ل اعرتافها بتقدم رو�ضيا ع�ضكريًا 

الأمريكية  القي���ادة  عليها )كالم رئي�ش 

ال�ضرتاتيجية اجل���رال ج�ن هينت يف 

جل�ضة ا�ضتم���اع اأم���ام اأع�ضاء جمل�ش 

ال�ضي����خ اإن اأم���ريكا ل متلك اأي و�ضائل 

حماية مبا�رصة م���ن الأ�ضلحة الرو�ضية 

الفرد �ض�تية، ول ميكننا منع ا�ضتخدام 

هذه الأ�ضلحة �ضدنا(؟ واأن ُجّل ما ميكن 

اأن تفعله اأمريكا يف �ض�رية ه� اأن ت�ؤّجل 

م�ضار الت�ض�ية فيها.

النظ���ام يف �ض�رية جت���اوز مرحلة 

اخلطر، وه���� ميار�ش دوره الطبيعي من 

خالل امل�ؤ�ض�ض���ات الع�ضكرية واملدنية، 

ويف املناطق التي ه���ي حتت �ضلطته، 

وكذل���ك يف املناطق الت���ي ا�ضتعادها 

م���ن املجم�ع���ات امل�ضلح���ة، ويعمل 

عل���ى و�ضع اخلط���ط ال�ضرتاتيجية يف 

املجالت كافة، واملخططات الت�جيهية 

على م�ضت�ى اإعادة الإعمار ترتكز على 

نظ���ام احل��ضبة يف امليادين كافة، وقد 

بداأ خط�اته الوىل يف م�ضار بناء الدولة 

احلديث���ة بالتعاون م���ع كل من رو�ضيا 

واإيران وال�ضن.

ُجّل ما تفعله الدول الغربية، وعلى 

التهديدات  اأم���ريكا، املزيد م���ن  راأ�ضها 

والتهامات، كالتي �ضاقها وزير خارجية 

بريطاني���ا بت�ضمي���م العمي���ل الرو�ضي 

امل���زدوج وابنته املقيَمن يف بريطانيا 

حت���ت حمايته���ا، فقام���ت بط���رد 23 

دبل�ما�ضيًا رو�ضي���ًا منها، ورّدت رو�ضيا 

عليها بط���رد 23 دبل�ما�ضيًا بريطانيًا، 

وه� لن يثني رو�ضيا واإيران وحلفاءهما 

عن ا�ضتمرارهم يف دعم النظام ال�ض�ري 

للق�ضاء على م���ا تبّقى من جمم�عات 

اإرهابية، ول� اأدى هذا الت�ضعيد، وحتديداً 

يف الغ�ط���ة ال�رصقي���ة، اإىل امل�اجه���ة 

املبا����رصة مع اأمريكا، ووق�ع حرب بن 

اأم���ريكا ورو�ضيا بناء عل���ى بالظروف 

والتط�رات.

هاين قا�سم

أميركا بين »الحرب الباردة« وقرار الحرب ضد روسيا

هل يدرك تر�مب �أنه �إذ� دخل يف حرب �سد رو�سيا فلن تقف عند حدود �سورية وقد يكون �أمام حرب عاملية ثالثة؟

انزعاج أميركا من التطورات الميدانية 
في الغوطة الشرقية وعفرين صّعد الخطاب 

السياسي مع روسيا
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الوجود األميركي 
في سورية.. لإلعمار 

أو االستعمار؟
الق���رار اجلريء بح�ض���م ب�ؤرة  بعد 

الغ�طة ل�ضالح تاأمن حميط العا�ضمة 

دم�ض���ق وقرارها ال�ضيا�ض���ي، كان لفتًا 

ارتف���اع الأ�ض�ات الدولي���ة التي ت�حي 

باحلر����ش عل���ى املدني���ن، لكنها يف 

ال�اقع تخ�ضى عل���ى امل�ضلحن، ولذلك 

�ضارعت بع����ش الدول اإىل حماولة طرح 

الأمر يف جمل�ش الأم���ن، ول�ل املندوب 

الرو�ضي لكان هناك كالم اآخر.

ومم���ا ل �ضك فيه اأن���ه بعد معركة 

تاأمن حميط العا�ضم���ة، والدور الكبري 

ال���ذي لعبه الرو�ش يف ذل���ك، من خالل 

ات�ضالته���م مع بع�ش ممثلي اجلماعات 

امل�ج����دة هناك، باتت ال���دول الداعمة 

للمجم�ع���ات امل�ضلح���ة عاج���زة عن 

تاأمن الدعم، وتاأّكد للجميع اأنه مل يعد 

م�ضم�حًا بعد �ضب���ع �ضن�ات من احلرب 

ت���رك اأي بقع���ة �ض�ري���ة دون معاجلة، 

خ�ض��ضًا اأن ح�ض���م معركة الغ�طة من 

�ضاأنه اأن يلقي بظالله على اأي مفاو�ضات 

مقبل���ة من اأج���ل احل���ل ال�ضيا�ضي يف 

�ض�رية.

اأما م���ا مّت احلديث عنه ح�ل بع�ش 

احلل����ل التي ُطرحت ب���اأن يك�ن بع�ش 

امل�ضلحن كق����ات رديف���ة يف �ض�رية، 

ب�ج����د ال�رصطة الع�ضكري���ة الرو�ضية، 

فال ي�ض���ّكل اأهمية يف منط���ق ح�ضابات 

الرب���ح واخل�ضارة، اإذ اإن هذه الق�ات واإن 

بقي���ت يف الغ�طة فهي خ�رصت ركيزتها 

الأ�ضا�ضي���ة، وبقاوؤها هن���اك ه� ملجرد 

حفظ ماء وجه البع�ش.

اأما عن الق�اعد الأمريكية يف �ض�رية، 

فهناك من يراأى اأنه���ا الفزاعة اأو الع�ضا 

الغليظة التي تلّ�ح بها اأمريكا من اأجل 

اأخذ م�اقفها باحل�ضبان، اأو رمبا كان هذا 

ال�ج����د يتعلق ب����رصورة اأخذ م�ضالح 

اأمريكا يف خطط اإع���ادة الإعمار، بينما 

تق�ل م�ضادر ع�ضكري���ة اإن هذه الق�اعد 

يف ظل امليزان الع�ضك���ري احلايل الذي 

يتط�ر با�ضطراد مل�ضلحة وحدة �ض�رية 

وم�قفه���ا املمانع، �ضي����ؤدي بكل تاأكيد 

اإىل حت�ي���ل ه���ذه الق�اع���د تلقائيًا اإىل 

ة طبيعيا، ومبنزلة �ضج�ن  جزر حما�رصَ

كبرية، ول���ن يط�ل ال�ق���ت حتى يعلن 

الأمريك���ي - اإعالميًا - اأنه حقق الهدف 

من عمليته واأن���ه �ضين�ضحب، خ�ض��ضًا 

اأن له جترب���ة »�ضيئة« م���ع املقاومة 

العراقية، وقبل ذلك نتائج وج�دهم يف 

لبنان ما يزال ماثاًل يف اأذهانهم.

امل�ؤكد اأن الأو�ضاع يف �ض�رية ت�ضري 

نح� ح���ل �ضيا�ضي مل�ضلحة الدولة، واأن 

بط�لت اجلي�ش العربي ال�ض�ري والدعم 

الرو�ض���ي واحللفاء، اإ�ضاف���ة اإىل �ضم�د 

العا�ضمة وا�ضتعادة حلب وحفظ املدن 

الرئي�ضي���ة بعيداً عن متن���اول الإرهاب، 

كان لهم دور كبري يف تغيري نظرة الكثري 

من الدول نح� �ض�ري���ة، وهذا ما جتلى 

م�ؤخ���راً يف الر�ضائل التي تلّقتها دم�ضق 

من ثالث دول اأوروبي���ة تهنئ بالإجناز 

الذي حتق���ق يف الغ�ط���ة، وهي مقدمة 

لتعاون اأمني قاب���ل للتط�ر اإىل تعاون 

دبل�ما�ضي �ضيا�ضي.

خالد املعلم
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املقّد�����ش:  الكت����اب  يف  ج����اء 

قليل�ن«..  والَفَعَلة  كثري  »احل�ضاد 

عام  لنتخاب����ات  ����رة  م�ضغَّ حالة 

2018 يف لبن����ان، حي����ث حت����ّ�ل 
اجلمي����ع بطرفة ع����ن اإىل تغيريي 

اأجمل  ولديه  وروؤي�����ي،  واإ�ضالحي 

الربامج ال�ضيا�ضية.. وال�ع�د تغَدق 

باأيام بحب�حة من  الناخبن  على 

كل حدب و�ض�ب..

قلة من ه����م ثابت�ن و�ضامدون 

على طروحاته����م، ل يزيح�ن قيد 

اأمنلة، فجاءت حتالفاتهم من�ضجمة 

مع طروحاتهم الالطائفية.. جريدة 

»الثب����ات« التق����ت واح����داً م����ن 

الذين »م����ا بّدل�ا تبدي����ال«، وه� 

الطب�����ش؛ مر�ضح  الدكت�����ر ي��ضف 

ع����ن  ب����ريوت  »املرابط�����ن« يف 

الدائرة الثانية، واإليكم اأبرز ما جاء 

يف اللقاء:

حديثه  الطب����ش  ي��ض���ف  يب���داأ 

بالق����ل: فليُك���ن كل �ض���يء عل���ى 

الكذب  النا����ش �ضئمت  براأيه،  بّينة.. 

والتدجيل الإعالم���ي.. معظم النا�ش 

الي�م تت�ق لل��ض�ح والتغيري، يق�ل: 

حرك���ة ال�ضعب، وبدن���ا نحا�ضب من 

املجتمع املدين، وجمعية »النريوز« 

وبع�ش امل�ضتقلن هم حلفاء حركة 

واحد،  كفريق  ونعمل  »املرابط�ن«.. 

وا�ضم لئحتنا »�ض�ت النا�ش«.

ي�ضيف الطب�ش: نريد التعبري عن 

�ض�ت النا�ش، وم�ضاحلهم ومطالبهم 

الأ�ضف يف  الجتماعي���ة، لأنه م���ع 

اأب�ضط حق�ق  وطننا نفتق���د ت�اف���ر 

النا����ش.. وبراأينا، حمارب���ة الف�ضاد 

تب���داأ مبحا�ضبة الفا�ضدي���ن، ولبنان 

اإن ا�ضتط���اع الق�ضاء عل���ى الف�ضاد، 

اأو على الأق���ل احلد منه، ومن الهدر، 

ميك���ن �ضاعتئ���ذ حتقي���ق مطال���ب 

املجتمع، عل���ى الأ�ضعدة كافة، بدءاً 

من الرتبية التي له���ا عندنا اأول�ية 

مطلقة، م���روراً بالطبابة، واحت�ضان 

الكهلة وال�ضي�خ ب�ضمان ال�ضيخ�خة، 

الزراعية  الأن�ضط���ة  وتق�ي���ة  ودعم 

وال�ضناعية، وتاأمن اخلدمات العامة 

من كهرباء وماء..

مدخ���ل الإ�ض���الح يب���داأ بكّف يد 

امل�ضتفيدي���ن الذين نهب�ا البلد براأي 

الدكت����ر طب����ش، يق�ل: بعي���داً من 

اخلطاب���ات الرنان���ة، النا�ش لي�ضت 

الف�ضاد  اإخبارها ع���ن  اإىل  بحاج���ة 

النا����ش »عاي�ضة«  اخلدمات،  و�ُضح 

ولي�ضت بحاج���ة اإىل من يدّلها على 

الفا�ضدين..

يلح الطب�ش على م�ضاألة التعليم، 

براأي���ه بن���اء ال�طن يب���داأ بالرتبية 

م���ن البيت والتعليم م���ن املدر�ضة.. 

يق�ل: له���ذا ال�ضبب املطل�ب الرتكيز 

عل���ى املدر�ضة الر�ضمي���ة واجلامعة 

ال�طنية، لرفع م�ضت�اها، لأنها تطال 

اأغلبي���ة طالب لبن���ان.. ويالقي ذلك 

تاأمن الطبابة املجانية والأدوية.

الف�ساد.. والطائفية

ن�ضاأل الطب����ش: ولكن الي�م كافة 

الل�ائ���ح تّدعي رفع ل����اء الإ�ضالح 

وحمارب���ة الف�ض���اد؟ ي���رد: حماربة 

الف�ضاد �ضعار لن ي��ضلنا اإىل نتيجة، 

اإل اإذا با�رصن���ا مبحاربة الفا�ضدين.. 

ولل��ض����ل اإىل هدفن���ا يج���ب رفع 

الغطاء املذهبي عنه���م، لأن جميع 

الط�ائف تعاين م���ن نف�ش امل�ضاكل، 

لكّن مترت�ضهم خل���ف النا�ش باإثارة 

امل�ضاعر الطائفي���ة، واجلميع ينادي 

بحق�ق الطائف���ة، ول� فعاًل ياأخذون 

للنا�ش،  ويعط�نها  الطائف���ة  حق�ق 

لكان���ت النا�ش داخل الط�ائف ت�ضعر 

بالأمان... اإذاً �ضعار املطالبة بحق�ق 

الطائف���ة هدف���ه اقت�ض���ام »اجُلبنة 

واحتكار ال�ضلطة..«

التغيري ب���ات ُملّح���ًا يف لبنان، 

بح�ضب الدكت����ر الطب�ش، والنطالقة 

تب���داأ بتبديل ُبنية جمل����ش الن�اب، 

ونع���ّ�ل الي����م م���ن خ���الل قان�ن 

النتخابي اجلديد لتحديد هذا اخلرق، 

وله���ذا ال�ضبب فّت�ضنا ع���ن اأ�ضباهنا 

م���ن الق�ى واجلمعي���ات، وكلّها غري 

م�ضاركة بال�ضلطة، ويدها نظيفة، ول 

حتمل نَف�ض���ًا مذهبيًا، حتى ل نغذي 

النَف�ش الطائفي من اجلهة املقابلة.

تظاُهر  م���ن  الطب����ش  يتعج���ب 

بع�ش الن�اب وال����زراء �ضد الف�ضاد، 

وبع�ضه���م يف ال�ضلط���ة من���ذ ثالثة 

عق����د.. ي�ضاأل: من يح���ارب الف�ضاد 

ن���اع الف�ضاد،  ثالثن �ضن���ة وهم �ضُ

فكيف يّدع�ن م�اجهته؟ الي�م نع�ل 

الكث���ري على �ضعبن���ا، لأننا نتلم�ش 

�ضع�رهم ورغباته���م بتغيري الأوجه 

التغيري ميكن تثبيته،  القدمية، وهذا 

بف�ضل القان�ن الن�ضبي، الذي يعطي 

للجميع متثيل���ه دون ت�ضخيم، رغم 

رغبتنا بقان�ن ن�ضب���ي �ضمن دائرة 

واح���دة تطال لبن���ان م���ن �ضماله 

وجن�به.

املزرعة

اإي�ض���ال اأ�ضخا����ش م���ن نف����ش 

���ه يف لبنان باأكمله من �ضاأنه  الت�جُّ

ك�ضف ق����ة التاأث���ري له���ذه الكتلة 

لدف���ع الإ�ضالح نح� الأم���ام، يق�ل: 

النمط ال�ضائد حالي���ًا يجب تبديله، 

ودع�تي للبريوتين لنتخاب لئحة 

الناخبن  النا����ش«، معظم  »�ض�ت 

باتت عل���ى دراية اأن �ضعار »العب�ر 

اإىل الدولة« م���ن بع�ش ال�ضيا�ضين، 

لي�ش �ض�ى ذر للرماد بالعي�ن.. كنا 

نعاين �ضابقًا قب���ل احلرب اللبنانية 

من اإقطاع �ضيا�ض���ي يح�ل البلد اإىل 

مزرع���ة ومنتفع���ن، الي����م نعاين 

م���ن �ضيطرة اأم���راء احل���رب ن�ّضب�ا 

اأنف�ضهم اأمراء على الط�ائف، وحّ�ل�ا 

الدول���ة اإىل �رصك���ة قاب�ضة على كل 

على  وقاب�ض���ة  ال�ط���ن،  مق�م���ات 

رقاب امل�اطن���ن.. لهذا ال�ضبب اأدع� 

اأهلنا يف ب���ريوت واللبنانين، لعدم 

التجدي���د لهذه الطبقة الفا�ضدة، لأنه 

من خدع النا�ش خ���الل 30 عامًا لن 

اإ�ضالحيًا الي�م، و»من جرَّب  ي�ضبح 

املج���رَّب كان عقل� خم���رَّب«، هذه 

الطبقة ال�ضيا�ضية فا�ضدة، وجرّبناها، 

وحان وقت جميء »طقم« �ضيا�ضي 

جدي���د م�ث����ق، وتاري���خ مر�ضحي 

لئحة �ض����ت النا�ش تاريخ م�رصِّف، 

فنح���ن مل ننغم�ش ي�م���ًا بف�ضاد ول 

بطائفي���ة، ويف 6 اأيار النا�ش �ضتق�ل 

كلمتها..

اأجرى احلوار: بول با�سيل

الدكتور يوسف الطبش: أدعو أهلنا في بيروت لعدم التجديد للطبقة الفاسدة

الطبش: بالقضاء على 
الفساد يمكننا تحقيق 

مطالب المجتمع.. من طبابة 
وتعليم وضمان الشيخوخة 

ودعم الزراعة والصناعة
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ُي�ض���در الع���امل يف كل �ضنة مالي���ن الن�ضخ من 

الكتب، ومعنى ذلك اأننا نعي�ش ث�رة معل�مات وع�رص 

انفجار فكري.

وكان���ت املكتبات قبل ه���ذه الث�رة حمدودة يف 

م�ارده���ا ومقتنياته���ا، بحيث ميكن لأم���ن املكتبة 

حتديد مكان وج����د كتاب ما معتم���داً على ذاكرته، 

بيد اأنن���ا وبعد هذه الث�رة العظيم���ة، اأ�ضبحنا اأمام 

مكتبات ملي�نية، لي����ش فقط على م�ضت�ى املكتبات 

ال�طنية، بل على م�ضت�ى املكتبات املتخ�ض�ضة، ولنا 

يف مكتبة ني�ي�رك العامة ومكتبة ب��ضطن من�ذجان 

حّيان على ذلك.

م���ن امل�ضتحيل على اأي ذاك���رة ب�رصّية اأن حتدد 

م���كان وج�د كت���اب معن داخل املكتب���ة، وبالتايل 

كان ل ب���د من اإع���داد الأدوات لل�ضيطرة الكاملة على 

ما ي�ج���د باملكتبة من اأوعي���ة للمعل�مات، وحتديد 

مكان وج�د كل منها بدقة متناهية، لذا كانت احلاجة 

لت�ضنيف دي�ي الع�رصي.

ما ه� ت�ضنيف دي�ي الع�رصي؟

ت�ضنيف دي����ي الع�رصي يعرف على اأنه ت�ضنيف 

خا�ش باملكتبات، وه� اأكرثه���ا �ضهرًة، واأ�ضدر )ملفل 

دي�ي( نظام دي�ي الع�رصي يف عام 1876م، حيث كان 

يعمل يف املكتبة م���ن اأجل ت�ضديد اأق�ضاطه الدرا�ضية، 

حي���ث يق�م مب���داأ الت�ضني���ف على تق�ضي���م العل�م 

الرئي�ضي���ة اإىل ع�رصة اأق�ضام، ثم تق�ضيم كل ق�ضم منها 

اإىل ع�رصة اأف���رع، وهكذا على الت�ايل اإىل ما ل نهاية، 

ويعترب ه���ذا النظام من اأ�ضهل الأنظم���ة؛ لأنها ت�ضهل 

عملي���ة ا�ضتخراج الكتاب املرغ����ب به من بن اآلف 

الكتب.

تط����ر ت�ضنيف دي����ي الع�رصي: يت���م با�ضتمرار 

تنقيح ت�ضنيف دي�ي الع�رصي من اأجل متابعة التط�ر 

احلياتي يف احل�ض�ل عل���ى املعل�مات من املكتبات 

التقليدي���ة، حيث ت�ضم���ن الت�ضني���ف املنقح ن�ضخة 

اإلكرتونية م���ن الأقرا�ش امل�ضغ�ط���ة، بالإ�ضافة اإىل 

و�ضف الفئات من خ���الل النظام ب�ضكل تام، وحت�ضن 

العناوين وت��ضيع الفهر�ش، وت�ضدر الن�ضخة املحدثة 

�ضن�يًا يف �ضهر كان�ن الثاين.

مميزات ت�ضنيف دي�ي الع�رصي: 

- املرونة يف ا�ضتعمال الق�ائم وامل�ؤ�رصات الت�جيهية 

التي تف�ضح املجال اأمام اإظهار جميع ج�انب ال�ثيقة 

من حيث ال�ضكل اأو امل��ض�ع.

- ا�ضتعمال���ه الأرقام العربية الع�رصي���ة التي تتميز 

بك�نها ق�ضرية من حيث الرتتيب الرقمي.

- ت�فري التف�ضيل الدقيق للفروع وامل��ض�عات.

- ا�ضتعمال���ه للج���داول الهجائية م���ن اأجل ترتيب 

الأ�ضماء والنج�م والنبات���ات والأماكن لت�فري ال�قت 

واجلهد.

تعترب خطة دي�ي �ضاملة جداً؛ حيث جتمع بن ال�ضفة 

احل�رصي���ة والت�جيهي���ة التي تعت���رب �ضاملة جلميع 

الأق�ضام والفروع املتعلقة باملعرفة الب�رصية.

- يجم���ع الت�ضني���ف الع�رصي العامل���ي بن ميزتن 

هامتن؛ بك�نه نظامًا مكتبيًا، ونظام ت�ثيق اأي�ضًا.

- �ضدور نظام دي�ي الع�رصي بعدة لغات ح�ل العامل، 

ت�ض���ل اإىل ما يزي���د عن ثالث ع�رصة لغ���ة، خ�ض��ضًا 

اللغات العاملية.

فروع املعرفة ح�ضب ت�ضنيف دي�ي الع�رصي:

- املعارف العامة والفل�ضفة وعلم النف�ش والديانات 

والعل����م الجتماعي���ة واللغ���ات والعل����م البحتة 

والعل�م التطبيقية والفن�ن وال�ضتجمام والآداب.

 نقاط ال�ضعف يف ت�ضنيف دي�ي الع�رصي:

1-  مل ي���راِع ت�ضنيف دي�ي اإدخال تغيريات ج�هرية 
على الطبعات املكررة، ويعت���رب الت�جه الغربي اأحد 

اأ�ضباب م�ضكالت نظام دي�ي.

2- حاج���ة نظ���ام الرتمي���ز اإىل التجزئ���ة لعر����ش 
امل��ض�عات الن�عية بج�انبها املحددة.

3-  تداخ���ل بع����ش امل��ض�عات الفرعي���ة ببع�ضها 
البع����ش، وظه�ر بع�ش امل�ا�ضيع املحددة �ضمن اأكرث 

من اخت�ضا�ش.

اإبراهيم املو�سى

نـظــام ديـوي في المكتبات

بريد القراء

»�ض�ت  لئح���ة  اأ�ضماء 

بريوت  دائ���رة  النا�ش« يف 

الثانية )10 مقاعد من اأ�ضل 

11 مقعداً(:

ي���ضف الطب��ش

اإبراهيم احللبي

نعمة بدر الدين

ه��اين في���ا�ش

ع��م��ر واك��ي�م

نب�يل ال�ضبعلي

فرا�ش منيمن��ة

حن��ان عثم��ان

رول ح��������ري

ف��ات��ن زي�����ن
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بدعوة من اللجنة الن�سائية يف حركة 

االأمة، األقى رئي�س االحتاد العاملي لعلماء 

املقاوم���ة �سماحة ال�سي���خ ماهر حمود 

حما�رضة بعنوان: »دور االأم يف بناء جيل 

االنت�س���ارات«، وذلك يف املركز الرئي�سي 

ل�»احلركة« يف بريوت.

بعد تالوة عطرة م���ن القراآن الكرمي، 

رّحب���ت م�سوؤول���ة اللجن���ة الن�سائي���ة؛ 

حي���اة كتوع���ة، بال�سيخ ماه���ر حمود، 

االأح���داث  اأن  معت���رة  وباحلا����رضات، 

واملنعطف���ات اخلطرية التي مترُّ بها االأمة 

اليوم، ُتلزم االأمَّ بوعي خطورَة دورها يف 

تربية اجلي���ل الذي قد يحق���ق الن�رض اأو 

ياأتي بالهزمية.

اأمني عام »احلركة«؛ ال�سيخ عبد اهلل 

ج���ري، رّحب بال�سيخ حم���ود، وقال اإنه 

ُيعوَّل على االأّم اأن تربي القادة والعلماء، 

وق���د وع���ى اأ�سالفنا اأهمي���َة دور االأمِّ يف 

الرتبي���ة فقال���وا: »اإذا اأرْدَت جياًل عظيمًا 

فعلي���ك برتبية امل���راأة، الأنه���ا هي التي 

ت�سنع العظماء«.

من جهته قال ال�سيخ ماهر حمود اإن 

االإن�سان قد ال يعلم قيمة املراأة اإال عندما 

يق���راأ القراآن الكرمي، فُي���درك حينها كيف 

كرّمها و�سانها، بينما كان الغرب ومازال 

يبخ�س دور املراأة، م�سرياً اإىل دورها البارز 

خالل التاريخ االإ�سالمي، وم�ست�سهداً بدور 

ال�سيدة خديج���ة )ر�سي اهلل عنها( عندما 

جاءها النبي علي���ه ال�سالة وال�سالم يف 

بداية نزول الوحي، وت�سجيعها اإياه على 

اأداء الر�سال���ة، وكذلك دور ال�سيدة فاطمة 

)ر�س���ي اهلل عنه���ا(، وغريهن م���ن ن�ساء 

امل�سلمني.

كم����ا اأ�سار �سماحت����ه اإىل اأمهات 

املجاهدي����ن وال�سه����داء يف فل�سطني 

اللواتي  االإ�سالم����ي،  والعامل  ولبنان 

يدفع����ن اأوالدهن اإىل طل����ب ال�سهادة، 

لتحي����ا االأم����ة بعزة وكرام����ة واإباء، 

موؤكداً اأنه ما من ديانة دعت اإىل حفظ 

و�سيانة وتك����رمي املراأة كما االإ�سالم، 

يف وقت يدع����و ويتعاطى الغرب مع 

ال�سيخ حمود  املراأة ك�سلعة. وخت����م 

حما�رضته بالقول: اإننا نفخر باأمهات 

جماهدي املقاومة االإ�سالمية، اللواتي 

لهّن دور هام وب����ارز يف بناء اجليل 

املقاوم، ال����ذي ي�سّحي بدمه وروحه 

بة. من اأجل حترير البالد املغت�سَ

ويف اخلت����ام وّزع ال�سيخ حمود 

اجلوائ����ز على املتفّوق����ني يف »دورة 

النا�رض جري  ال�سيخ عب����د  العالمة 

)رحمه اهلل( لتعلي����م القراآن الكرمي«، 

ودعيت احلا�رضات اإىل مائدة الفطور، 

ِّعت الهدايا على االأمهات. ووُز

ا�ستقب���ل اأم���ني عام حرك���ة االأمة؛ 

ال�سي���خ عب���د اهلل ج���ري، وف���داً من 

االحتاد الوطني لطلب���ة �سورية - فرع 

لبنان، برئا�سة ر�س���ا فا�سل، واالأع�ساء 

حممود الديري وح�سن حممد، حيث مت 

التباح���ث يف اأو�ساع الطلبة ال�سوريني 

الذين يدر�سون يف اجلامعات اللبنانية 

املتنوعة، والتاأكي���د على اأهمية العلم 

واملعرف���ة يف خدمة ق�ساي���ا �سعوبنا 

العربية واالإ�سالمية.

ون���ّوه ال�سيخ جري ب���دور الطلبة 

ال�سوري���ني، ووقوفهم اإىل جانب وطنهم 

اأ�سه���م  وال���ذي  احلكيم���ة،  وقيادت���ه 

يف تعزي���ز االنت�س���ارات عل���ى العدو 

ال�سهي���وين والتكفريي، م�سي���داً بعمق 

العالق���ات االأخوي���ة ب���ني ال�سعب���ني 

اأ�سقطوا  الذي���ن  وال�س���وري،  اللبن���اين 

م�ساري���ع التق�سيم التي كانت ت�ستهدف 

�سورية واملنطقة. 

وكان الوفد ق���د زار �رضيح العالمة 

املجاهد عب���د النا�رض جري، حيث قراأ 

�سورة الفاحتة عن روحه.

نّظ���م لق���اء اجلمعي���ات وال�سخ�سيات 

االإ�سالمي���ة يف لبن���ان جل�س���ة حوارية مع 

مر�س���ح حزب اهلل عن املقعد ال�سيعي لدائرة 

بريوت الثانية اأمني ����رضي، بح�سور رئي�س 

اللق���اء ال�سيخ عب���د اهلل ج���ري، وال�سادة 

العلماء ومندوبي املناطق، وذلك يف املركز 

الرئي�سي حلركة االأمة - بريوت.

ال�سيخ ح�سام رحال ع�سو الهيئة االإدارية 

يف اللقاء األقى كلم���ة ترحيبية، حمذراً مع 

اقرتاب موع���د اال�ستحق���اق االنتخابي، من 

اأ�سوات  ت�سعري اخلطابات الفتنوي���ة لك�سب 

اإ�سافي���ة، غ���ري اآبه���ني بانعكا�سه���ا على 

اال�ستقرار يف البلد، موؤكداُ اأن بريوت �ستبقى 

احلا�سن لكل مقاوم.

من جانب���ه لفت ال�سيخ ج���ري اإىل اأن 

لبنان يخو�س جترب���ة انتخابية جديدة يف 

ظل قانون جديد، وهي جتربة غنية ومفيدة 

يجب اأن تتكلل باملحاربة احلقيقية للف�ساد، 

م���ن اأجل بناء لبنان عل���ى اأ�س�س �سحيحة، 

ووق���ف االنهي���ار احلا�س���ل يف العديد من 

املوؤ�س�سات. وح���ّذر ف�سيلته من االنزالق اإىل 

ال���كالم املعيب خالل اخلطابات االنتخابية، 

داعي���ًا لالبتعاد عن لغة ال�ستائم، وا�ستبدال 

ذلك باال�ستم���اع اإىل مطالب النا�س املحقة، 

جله���ة االأو�س���اع املعي�سي���ة ال�سعبة التي 

يعي�سها املواطن اللبناين عمومًا، والبريوتي 

خ�سو�سًا.

واأك���د ����رضي على ����رضورة دعم الئحة 

»وح���دة ب���ريوت«، الأنها حتم���ل برناجمًا 

وا�سح���ًا مل�سلحة لبنان عموم���ًا، وبريوت 

خ�سو�سًا، ي�ستند اإىل معاجلة هموم النا�س، 

ومكافحة الف�ساد والهدر ونظام املحا�س�سة 

واملح�سوبية، وحماية لبنان من كل االأطماع، 

خ�سو�س���ًا االأطم���اع ال�سهيوني���ة، ا�ستناداً 

اإىل الثال���وث الذهب���ي: »ال�سع���ب واجلي�س 

واملقاومة«.

مت محاضرة بعنوان: »دور األم في بناء جيل االنتصارات«
ّ
اللجنة النسائية في حركة األمة نظ

الشيخ حمود: نفخر بأمهات المجاهدين الذين يحفظون عزة وكرامة األّمة

الشيخ جبري استقبل وفدًا من االتحاد الوطني لطلبة سورية - فرع لبنان

»الجمعيات والشخصيات اإلسالمية« مع المرشح أمين شري لقاء حواري لـ
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ثقــافــة

ملنا�سب���ة يوم امل���راأة العاملي، 

�سهد ق�رض االأوني�سك���و اإطالق كتاب 

»انطولوجي���ا ن�سائي���ة لبناني���ة« 

باللغ���ة االأملاني���ة، بح�سور ثقايف 

واأدبي حا�سد، وهي للباحث واالأديب 

واملرتج���م اللبناين د. �رضجون كرم، 

بالتع���اون مع املرتجم���ة االأملانية 

كورنيلي���ا ت�سرياتد، وحت���ت عنوان 

»العامل يف عيوننا«.

ل�سبع  ن�سو�سًا  الكتاب  يت�سّمن 

اأجيال  وثالثني �ساعرة لبنانية من 

خمتلف���ة، وهي لي�ست جمرد اأ�سعار 

مرتجم���ة اإىل اللغ���ة االأملانية، بل 

م�رضوع منهجي يرمي اإىل االإ�ساءة 

اللبنانية  امل���راأة  م�س���اكل  عل���ى 

و�سعوره���ا، وروؤيته���ا وخمّيلته���ا 

وحمنته���ا، وميّث���ل اأمنوذج���ًا عن 

املراأة التي تعي�س يف ف�ساء العامل 

العرب���ي، اإ�ساف���ة اإىل كون���ه مادة 

االأدبية  للدرا�س���ة  جاه���زة  علمية 

واالجتماعية والنف�سية.

وبهذه اخلطوة يكون د. �رضجون 

كرم وزمالوؤه االأمل���ان العاملون يف 

يفتحون  والرتجم���ة  االأدب  جم���ال 

الباب وا�سع���ًا اأمام م�ساريع ترجمة 

مماثل���ة، �ست�سم���ل معظ���م ال���دول 

العربي���ة، لنقل التج���ارب ال�سعرية 

اإىل اللغة االأملاني���ة، واإيجاد ج�سور 

توا�س���ل ب���ني الثقافت���ني العربية 

واالأملانية.

ال�ساع���رات  اأن  اإىل  ي�س���ار 

ترجم���ت  اللوات���ي  اللبناني���ات 

ن�سو�سهن ميثلن مبجموعهن معظم 

واجتاهات  الكل���م،  �ساحرات  اأجيال 

اق���رتاف ال�سع���ر ن�سوي���ًا يف رب���ع 

واملوزاييك  االأخ���ري،  املا�سي  القرن 

وهن:  للبنان،  والطائفي  االجتماعي 

اأدفيك �سيبوب - �سباح زوين - مي 

االأيوب���ي - با�سمة بطويل - جميلة 

عب���د الر�س���ا - داري���ن حوماين - 

فاديا بدران - هدى ميقاتي - هدى 

النعماين - اأنع���ام الفقيه - عناية 

جاب���ر - عناي���ة زغي���ب - جميلة 

ح�سني - ليندا ن�سار - لوركا �سبيتي 

- مرمي خريباين - مريا �سيداوي - 

ندى احل���اج - ندى حطيط - نادين 

طربيه ن�رضي���ن كمال - رنيم �ساهر 

- ريتا باروتا - �سنا البنا - �سوزان 

�سكرون - �سوزان تلحوق - فيوليت 

اأبو اجللد - ي����رضى بيطار – اإيفون 

ال�سيع���ة - غ���ادة اإبراهيم - هالة 

نهرا - زهرة مروة - زينب حمود - 

نور �سلمان - ماري ق�سيفي - مهى 

خري بك - مهى بريقدار اخلال.

امل���دى«..  �ساأحمل  »لعيني���ك 

دي���وان لل�ساع���ر الفل�سطيني جهاد 

احلنف���ي، يوؤك���د فيه ع���ر اأربعني 

ق�سي���دة م���ا معن���اه »اأن تك���ون 

فل�سطيني���ًا يعني اأن ت�ساب باأمل ال 

�سفاء منه« على حد تعبري ال�ساعر 

الفل�سطيني الراحل حممود دروي�س.

ورغم فت���وة ال�ساعر احلنفي، اإال 

اأن الوط���ن ال�سليب يعي�س يف فكره 

واإرادت���ه وحريت���ه، ويبق���ى الطفل 

الفل�سطين���ي م�سكون���ًا في���ه، الأنه 

الذي يتوالد  الزهر وال�سباح  مفتاح 

وينمو ويكر ويقاوم، وبهذا يعّر عن 

ثقته واأمله باالأجي���ال الفل�سطينية 

املتج���ددة، فال�ساع���ر يحم���ل يف 

قلبه وعقل���ه وعلى كتفي���ه احللم 

الفل�سطيني، وكي���ف اأن الفل�سطيني 

من���ذ طفولته وهو يواج���ه ويقاوم، 

في�سف بدقة كيف اأن طفلة فل�سطينية 

تواجه دبابة للعدو فيقول بل�سانها:

»قد مترّين فوق �سلوعي

وقد تعبثني بحلم �سموعي

ولكني �ساأظل باأر�س احلنني

عناء يعانق جمر االأنني«.

جهاد احلنفي املثقف الفل�سطيني 

والثورة  والنور  للن�س���ال  والعا�سق 

والن���ار، ال ين�سى ما اأخره به والده 

اأو ج���ّده يوم���ًا عن بيت���ه وقريته 

ونا�سه يف املكان البعيد الذي يحلم 

به فيقول:

»على هذه االأر�س للكرياء

حديث �سهي بطعم ال�سياء

على هذه االأر�س لو نطقت 

حجارتها لغة من دماء

واأ�سجارها اأمهات ثمار

اأجئتهن �سمو�س االإباء

واأن�سامها اأنبياء فاأكرم

باأر�س تنف�س باالأنبياء

على هذه االأر�س ما اأ�رضقت 

حياة �سوى بدم ال�سهداء«

ولالأهل واالأجداد دورهم يف ملء 

بحّب  الفل�سطينيني  االأطف���ال  اأفئدة 

العجوز  اجل���دة  فتخاطب  بلده���م، 

حفيدتها:

»غداً تكرين

غداً تغزلني �سفائرك ال�سقر

م�سنقة للغا�سبني«

كبقية  هو  الفل�سطين���ي  وجهاد 

الب����رض؛ يح����سّ وي�سع���ر ويح���ب 

ويع�س���ق، ويتغنى مبحبوبته بروؤية 

جمالية رائعة:

»اأن يقفز نب�س قلبي من �سدري 

ويطري بعيداً 

يف فلوات االأفق

يفت�س يف حقول الغيم 

عن ال�رض

هل هذا حب

ال اأدري

اأن اأع�سق اأح�سان اجلمر

اأ�سري رماداً.. تذكاراً

تنرثين الريح

ر�سائل �سوق.. اأو عطٍر«

ال�ساع���ر جهاد احلنف���ي عا�سق 

للجنوب الذي يراه �سماء فيقول:

�سجل باأن املجد يع�سق اأهله       

وهم على ميالده �سهداء

�سجل ب�سفر ال�سر اأن جنوبنا

يف كل منعطف به ح�سناء

�سجل مباء اخللد اأن جنوبنا

ال ينتهي.. اأن اجلنوب �سماء«

ثم���ة لغ���ة هادئ���ة ومو�سيقية 

جميل���ة يف �سع���ر جه���اد احلنفي، 

املتدف���ق من قلبه وعقل���ه اإىل قلب 

وعقل من يقراأه اأو ي�سمعه..  فتحية 

لل�ساعر الفل�سطيني ال�ساب.

العالم في عيوننا.. انطولوجيا نسائية لبنانية باأللمانية

جهاد الحنفي: لعينيك سأحمل المدى
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ا�ستقبل اأمني عام حركة االأمة؛ ال�سيخ 

عبداهلل جري، املفتي العام للقد�س والديار 

الفل�سطيني���ة، �سماحة ال�سيخ حممد اأحمد 

ح�سني، حيث مت البحث بتطورات االأو�ساع 

يف فل�سطني املحتلة والقد�س ال�رضيف يف 

ظل ت�ساعد وترية االعتداءات واالنتهاكات 

ال�سهيوني���ة بح���ق ال�سع���ب الفل�سطيني 

واالأر�س واملقد�سات.

وق���د اأثنى ال�سيخ ح�س���ني على النهج 

القومي الذي اأر�ساه ف�سيلة ال�سيخ الدكتور 

عبد النا�رض جري )رحمه اهلل تعاىل( الذي 

ح���دد يف كل مواقفه اأن فل�سطني هي قبلة 

اجلهاد والت�سحية والوفاء، وحترك يف كل 

الدنيا من اأجل هذا الهدف ال�سامي.

و�سدد مفتي فل�سطني على اأن امل�سلمني 

وامل�سيحيني يف فل�سط���ني هم املرابطون 

على ثغ���ور االأمة دفاعًا ع���ن املقد�سات، 

وكل املوؤامرات واملخططات التي ت�ستهدف 

القد�س �ستب���وء بالف�سل، ولن تزيد ال�سعب 

اإال ثباتًا و�سم���وداً ومت�سكًا  الفل�سطين���ي 

باملدينة املقد�سة.

من جهته، رّحب ال�سيخ جري ب�سماحة 

املفتي، موؤكداً اأن القد����س �ستبقى عربية، 

ولن تتمكن قرارات اإدارة ال�رض االأمريكية من 

تزوير احلقائق والتاري���خ، فالقد�س كانت 

و�ستبقى العا�سمة االأبدية لفل�سطني.

ويف خت���ام اللق���اء زار املفتي �رضيح 

العالمة ال�سيخ عب���د النا�رض جري، وقراأ 

الفاحتة عن روحه.

الشيخ جبري التقى المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية
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كاريكاتير

1- �صانتوريني، اليونان: مع ال�صواطئ املر�صوفة 
ت�صبح  ال�صكل،  بة  املكعَّ وامل��ن��ازل  باحل�صى، 

�صانتوريني منتجع احلياة. احجز يف الأ�صبوع الثاين 

الإقامة  اأماكن  الثاين؛ عندما تكون  من �صهر ت�رشين 

اأقل بن�صبة 25٪.

الرملية،  �صواطئها  م��ع  بارت�س:  �صانت   -2
واملنتجعات احل�رشية.. ميكنك توفري 51٪ عن طريق 

ت�رشين  �صهر  من  الأخ��ري  الن�صف  يف  الرحلة  حجز 

الأول.

مو�صم  ال�صيف  كاليفورنيا:  كاتالينا،  3- جزيرة 
تدفُّق ال�صياح فيها، لذلك فكر يف مو�صم اآخر لزيارتها، 

تكاليف  اأن  كما  ال�صياح،  من  اأقل  عدًدا  هناك  اإن  اإذ 

كانون  �صهري  يف   :٪46 بن�صبة  تنخف�س  زيارتها 

الثاين و�صباط.

�صواطئ   wailea ت�صم  ه��اواي:  وايليا،   -4
ع�رشية،  واألعاب  للبطولت،  غولف  ومالعب  ذهبية 

اأنيقة و�صقق فاخرة. ميكنك زيارتها يف  ومنتجعات 

�صهر اأيلول، لتوفري 42٪ من امل�رشوف.

5- كاكانابايل، هاواي: مالذ ملكي �صابق حتّولت 
فيما بعد اإىل مكان لق�صاء العطالت، وهي تقع على 

ال�صاطئ ال�صمايل الغربي ملدينة ماوي. وّفر اأكرث من 

38٪ وذلك عند احلجز يف الأ�صبوع الثاين من ت�رشين 
الثاين.

6- ا�صنب، كولورادو: تنعم ولية كولورادو بالكثري 
الذي  اأ�صنب هي املكان  الأ�صطورية، لكن  الأماكن  من 

حياة  ليعي�صوا  ال�صائحني،  من  العديد  اإليه  يتجه 

املكان  هذا  فخمة.  م�صاكن  يف  وينطلقون  بهيجة، 

يكون اأرخ�س بن�صبة 37٪ خالل الأ�صبوع الثاين من 

�صهر ت�رشين الأول.

7- بيفر كريك، كولورادو: على الرغم من اأنك قد 
تفّكر يف بيفر كريك كوجهة �صتوية، اإل اأن هذا املنتجع 

يف روكي ماوننت لديه الكثري غري التزلج على اجلليد، 

اإذ ي�صبح الربيع ذا مناظر خالبة، وت�صبح الأ�صعار يف 

منت�صف �صهر اأيار اأقل بن�صبة ٪36.

8- �صانت جيم�س، بربادو�س: تقع �صانت جيم�س 
مزيج  وهي  بربادو�س،  البالتني« يف  »�صاحل  على 

رائع من ال�صواطئ اجلميلة واملطاعم اللذيذة واحلياة 

�صانت  زيارة  اأردت  اإذا  باحليوية.  املفعمة  الليلية 

الأ�صبوع  28٪ يف  بن�صبة  اأقل  �صتدفع  فاإنك  جيم�س، 

الثاين من �صهر حزيران.

�صيافة  وكايكو�س:  ترك�س  بروفيدن�صيالي�س،   -9
جتعل  التي  الأ�صباب  من  الكاريبي  البحر  منطقة 

يحقق  بروفيدن�صيالي�س.  على  يتدفقون  النا�س 

كبرياً  توفرياً  الأول  ت�رشين  �صهر  من  الثاين  الأ�صبوع 

عن  ف�صاًل  الإي��ج��ارات،  من   ٪28 اإىل  ي�صل  للمال، 

والفنادق  اجلوية  الرحالت  على  املمتازة  ال�صفقات 

ذات 5 جنوم.

زيارة  اأردت  اإذا  املتحدة:  العربية  الإمارات  دبي، 

�صهر  من  الثاين  الأ�صبوع  يف  الذهاب  ميكنك  دبي، 

�صباط، اإذ تنخف�س الأ�صعار بن�صبة ٪58.

توّد السفر سياحة؟ إليك أفضل األوقات بأرخص األسعار


