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مراقبة صناديق االقتراع 
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اجلمهورية  حتويل  الدولية،  ال�صوؤون  يف  خّيّيرباء  اعترب 

ال�صالمية يف ايران تعامالتها اخلارجية اإىل اليورو بدًل من 

خرجوا  وكاأنهم  الم�كيني  مع  تتعاطى  طهران  باأن  الدولر، 

ايران  من  املوقف  هذا  اأن  اإىل  لفتني  النووي،  التفاق  من 

يعترب ر�صالة �صديدة ووا�صحة وحمذرة من اخلطوة الم�كية 

املحتملة، وهي يف نف�س الوقت تعرب عن ال�صتعداد اليراين 

لكل الحتمالت.

ألمـــــــة واحـــــــدة

AT H A B AT 456

رسالة ايرانية واضحة

الـفـســاد يشّوه االنتخـابــات اللبـنــانـيــة
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صيف ساخن بانتظار �ل
»إسرائيل«.. كمائن جوية 

سورية تفاجئ الجميع



حق االقتراع بين الحرية 
السياسية والحرية االجتماعية

ين�سغل لبن����ان باال�ستحقاق االنتخاب����ي النيابي الذي 

�سيج����ري وفق القانون اجلديد ال����ذي �ساعت فيه مقايي�س 

الن�سبية التي حتقق �سحة التمثيل ال�سيا�سي، فاختلط فيه 

احلاب����ل بالنابل، وُولد قانون هج����ن ال يعرف قانون يف 

العامل مثياًل له، فالتو�سيف الدقيق لهذا القانون هو قانون 

هج����ن ال ي�سبه اأي نظام انتخابي يف العامل، تداخلت فيه 

الن�سبية مع القانون االأكرثي، وغابت عنه معايري امل�ساواة 

ب����ن املر�سحن والناخب����ن يف الوقت ال����ذي كنا ننتظر 

فيه قانونًا يعتمد الن�سبي����ة الكاملة يف اإطار لبنان دائرة 

انتخابية واحدة، يكون التناف�س فيه يف الربامج ال�سيا�سية 

واالجتماعي����ة، ولي�س قانون يغل����ب فيه االقرتاع املذهبي 

عل����ى ال����والءات الوطنية، وال����ذي يتيح اي�س����ًا الأ�سحاب 

الر�ساميل �رشاء االأ�سوات وتغليب حظوظهم على الكفاءات 

الوطنية، ف�ساعت عرب هذا القانون فر�سة التغيري التي كان 

ينتظره����ا اللبنانيون منذ عدة �سن����وات، لذلك نرى امل�سهد 

االنتخاب����ي تغلب علي����ه ال�سعارات الطائفي����ة واملذهبية 

والتحري�س الفئوي، والوع����ود الكاذبة، وا�ستخدام لقاءات 

دورية يف البزار االنتخابي، واإطالق وعود لفر�س عمل غري 

واقعية دح�سها م�سوؤولن من نف�س التيار ال�سيا�سي.

يف ظ����ل اأزم����ة اقت�سادية واجتماعي����ة، وتزاُيد البطالة 

العمالية، ُتطَلق تلك الوعود اأماًل يف خداع الطبقة العاملة 

التي احتفلت بيومها يف االأول من اأيار، فاحلرية ال�سيا�سية 

للطبقة العاملة تكاد تكون ماأخوذة يف ظل عدم قدرتها على 

اإ�سباع حاجتها االجتماعية، وتبقى الوعود ب�رشاء االأ�سوات 

فر�سة يف ك�رش اإرادة املواطن العامل وجرّه لالقرتاع �ساغراً 

الأ�سحاب ال�سلطة واأ�سحاب روؤو�س االأموال..

من هنا كان الرتابط والت����الزم بن احلرية االجتماعية 

واحلري����ة ال�سيا�سية، فال ميكن اأن ميتل����ك املواطن حريته 

ال�سيا�سية وحق االقرتاع دون اأن ميتلك حريته االجتماعية 

وحق����ه يف امت����الك رغي����ف اخلب����ز، فالدميقراطي����ة التي 

يدعونا اإليها ه����ذا القانون اجلائر، مع عدم امتالك احُلرية 

رة وفاقدة  فة ومزوَّ االجتماعية للمواطن هي دميقراطية مزيَّ

للمعايري ال�سحيحة يف حق االختي����ار، ولي�س مقبواًل من 

اأح����د اأن يطالعنا كل يوم على �سا�س����ات التلفزة باأنه قّدم 

اإجن����ازاً يف م�ساألة القانون االنتخابي.. وعلى هذه ال�سورة 

مت ت�سكيل الهيئة العليا لالإ�رشاف على االنتخابات، والتي 

ال ح����ول لها وال ق����وة، كونها فاق����دة الأي معيار يف �سبط 

العملية االنتخابية.

اأي����ًا تك����ن �سورة التوازن����ات يف الكت����ل النيابية التي 

�سينتجها القان����ون االنتخابي، فلبن����ان ال ُيحكم باأكرثية 

واأغلبي����ة نيابية، الأن دور لبن����ان يف حميطه االإقليمي ال 

يحتم����ل غلبة فري����ق على فريق اآخر، عل����ى الرغم من كل 

ال�سع����ارات التي �سّم����ت اآذاننا يف التهج����م على �سورية 

واملقاومة التي حرّرت االأر�س و�سانت ال�سيادة واال�ستقالل، 

ونع����ت بع�س املر�سح����ن باأو�ساف ال تلي����ق مبن يتوىل 

ال�سلطة ال�سيا�سية.

�ملحامي �أحمد مرعي
نائب رئي�س حزب االحتاد

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

كل �سف���ري وقن�سل للبن���ان يف اخلارج 

كاد يتعهد اأمام و�سائل االإعالم خالل اقرتاع 

املنت�رشي���ن، اأن���ه �سيفرت����س االأر�س وينام 

مع �سناديق االق���رتاع املراَقبة بالكامريات 

منذ فتحها وحت���ى اإقفالها، بانتظار و�سول 

ال�رشكة الناقلة اإىل لبنان، لدرجة اأن هوؤالء 

امل�سوؤولن الدبلوما�سين دعوا من يرغب من 

املندوبن اإىل الن���وم معهم بن ال�سناديق، 

لتبديد الت�سكيك امل�سَبق من معظم االأطراف 

»املتعاركن« على اأن تبدياًل اأو تالعبًا يف 

هذه ال�سناديق ل���ن يح�سل، بوجود ال�سمع 

االأحمر املمهور بخ���امت ال�سفراء والقنا�سل، 

والتقني���ات العالية للمراقب���ة من وزارتي 

اخلارجي���ة والداخلية، يف موؤ����رش على اأن 

ال���كل ال يثق بال���كل، واأن الطعون امل�سَبقة 

جاه���زة، واأن وطنًا جت���رى انتخاباته حتت 

الكامريا، يتم احلر�س فيه على ب�سع مئات 

من اأ�سوات االغرتاب ملنع التالعب بها، فيما 

الزواريب الت���ي يع�س فيه���ا و�سطاء �رشاء 

االأ�سوات والذمم بعيدة عن الكامريا. 

انتخاب���ات املنت�رشين اإجن���از تاريخي 

حققت���ه وزارة اخلارجي���ة واأدارت���ه وزارة 

الداخلي���ة، وال�سوائ���ب الت���ي واكبت هذه 

االنتخاب���ات حت�س���ل يف اأي���ة دول���ة، وال 

موجب الإع���ادة تكرارها وتربيره���ا، الأنها 

حم�س تقنية، ومعظمها يتحمل م�سوؤوليتها 

الناخب املغرتب يف عدم متابعة اإجراءات 

م�سوؤوليتها  تتحم���ل  وبع�سها  ت�سجيل���ه، 

ال���وزارات والدوائ���ر الر�سمي���ة، كونها اأول 

جتربة على هذا امل�ستوى، ومع ذلك نحاول 

تقوي�س هذا االإجناز، الأننا ال نثق ال ببع�سنا 

وال مبوؤ�س�ساتنا. 

اإنن���ا اإذ ق�سدن���ا تبدي���د اأي ت�سكيك يف 

ما بيننا كاأح���زاب ومذاهب �سمن زواريبنا 

امللتهبة هذه االأيام، ع���رب مراقبة عمليات 

االق���رتاع يف اخل���ارج بالكام���ريات، فاإننا 

اأم���ام الكامريا العاملية ق���د »انف�سحنا«، 

الأن ال االإلف���ة بن املندوب���ن، وال الدبكة 

اللبنانية، وال البهجة على وجوه الناخبن 

ا�ستطاعت اأن حتج���ب انق�ساماتنا املخزية 

التي ارحتلت مع ال�سناديق من بريوت اإىل 

اأقا�س���ي االأر�س، علم���ًا اأن ب�سعة اآالف من 

االأ�س���وات يف اخلارج لن تغ���ري من الواقع 

االنتخابي العام، ولو اأن االإقبال يف بع�س 

اأقالم اخلارج يعطي موؤ�رشات عن النتائج. 

وب����رشف النظ���ر عن ن�س���ب امل�ساركة 

املتوا�سع���ة على م�ستوى كل دول االنت�سار 

التي ج���رت فيه���ا العملي���ة االنتخابية، 

نر�س���د عل���ى �سبي���ل املث���ال ال احل����رش 

من���اذج من اخل���ارج تعط���ي موؤ�رشات عن 

عة لالنتخاب���ات الداخلية  النتائ���ج املتوقَّ

ي���وم ال�ساد�س من اأي���ار، الأن لهذه النماذج 

رمزيتها. 

اأواًل: الن�سب���ة املتدنية يف فرن�سا، حيث 

يغلب االنت�سار املتن���ي الك�رشواين، توحي 

باأن اللبناين امل�سيحي من هاتن املنطقتن 

قد ا�ستوطن اخلارج واخت���اره وطنًا بدياًل، 

ولي�س معنيًا بانتخابات كهذه ال يف فرن�سا 

وال يف �سواها من بلدان انت�ساره، خ�سو�سًا 

يف اأمريكا وكندا واأ�سرتاليا. 

ثاني���ًا: االإقبال عل���ى �سناديق االقرتاع 

العائ���دة يف اأبيدج���ان واأملانيا للناخبن 

ال�سيع���ة من دوائر اجلن���وب ب�سكل خا�س، 

يعك����س الرغبة يف االإقب���ال الكثيف يوم 6 

اأيار جلمهور املقاوم���ة وحتالف اأمل حزب 

اهلل.

البقاع  االإقبال املذه���ل لناخبي  ثالثًا: 

الغربي- را�سيا، يف �ساو باولو الربازيلية، 

يعك�س حج���م االأ�س���وات التف�سيلية التي 

�سيناله���ا املغرتب الربازيل���ي ال�سابق عبد 

الرحي���م مراد يوم االأح���د املقبل، وبالتايل 

النتائ���ج التي �ستحققه���ا الئحته يف هذه 

الدائرة، خ�سو�سًا اأنه متحالف مع الثنائي 

ال�سيع���ي والتيار الوطني احل���ر والرئي�س 

الفرزيل. 

اإن الن�س���اط �سب���ه املع���دوم  رابع���ًا: 

ملاكينات »تي���ار امل�ستقبل«، يف املتابعة 

من الداخل واخل���ارج للمرحلة الثانية من 

انتخابات املغرتب���ن، على عك�س املرحلة 

االأوىل يف الدول العربية، يظهر عدم الرهان 

على من ينت����رشون خ���ارج دول اخلليج، 

لك���ن امل�سكلة اأن املنت�رشين اللبنانين يف 

اخلليج )الذين مل يقرتعوا هناك( حم�سوبون 

على كافة الكتل التي ت�سم مر�سحن �ُسنة، 

ولو اأن »تيار امل�ستقب���ل« هو االأقدر على 

ا�ستج���الب موؤيديه م���ن اخلليج يف اأ�رشاب 

طائ���رات ورحلة مدفوعة �سلف���ًا، لكنها لن 

تغرّي من الواقع املاأزوم للرئي�س احلريري. 

الرئي�س احلريري  ختامًا، عندما وق���ف 

يف عكار يوم االأحد املا�سي، يلتحف عباءًة 

خلعت عليه، ويخط���ب يف جماهري يائ�سة 

من وعوده، مل يكن هو اأقل ياأ�سًا منهم، الأنه 

يف الع���ام 2005 وعده���م بخم�سن مليون 

دوالر الإمناء ع���كار، وا�ستفاد من تعاطفهم 

مع���ه باغتيال وال���ده ومل يحق���ق وعده، 

ويف العام 2009 ع���زف على وتر املحكمة 

الدولي���ة وفازت لوائحه م���ن عكار و�سواًل 

للبقاع الغربي، لكنه عام 2012 اغرتب عن 

لبنان وعن جمهوره الأكرث من ثالث �سنوات، 

وبات لدي���ه مناف�سون من داخ���ل �سارعه 

ن���ي �سيقا�سمونه ال�س���وت التف�سيلي،  ال�سُّ

وبالت���ايل �سيخ���رق وبقوة من ع���كار اإىل 

طرابل�س اىل بريوت الثانية و�سيدا والبقاع 

اأقالم  التي ر�س���دت  الغرب���ي، والكامريات 

اقرتاع اخلارج، تر�سد اأي�سًا يف الداخل عدم 

االن�سجام وال�سجار والعراك والت�سارب بن 

اأن�سار احلريري يف كل احتفالية انتخابية، 

واأن معزوفة »م�رشوع رفيق احلريري« التي 

يكررها �سعد احلريري من عكار و�سواًل اإىل 

�سبعا مروراً مبعاقل���ه كافة، لن ت�رشف له 

اأ�سواتًا تف�سيلية يف ال�سناديق، والعز الذي 

كان �سي�سكن ال�رشيح يوم االأحد املقبل.

�أمني �أبو ر��شد

أحــداثأحــداث2

مراقبة صناديق االقتراع في وطن تحت »الكاميرا«

الكامريا راقبت انتخابات الغرتاب ملنع التالعب مبئات الأ�شوات.. فيما و�شطاء �شراء الذمم يتغلغلون يف الزواريب اللبنانية بعيداً عن الكامريا

معزوفة »مشروع رفيق 
الحريري« التي يكررها سعد 

في لقاءاته االنتخابية لن 
تصرف له أصواتًا تفضيلية 

في الصناديق
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همسات

 الناخب االأغلى يف العامل
اعترب متابعون لعمليات اق���رتاع اللبنانين يف 

اخل���ارج، ان كلفة الناخب املغ���رتب بلغت رقمًا 

خياليًا يتجاوز ال� 31 األف دوالر.

وا�ساروا يف عملية ح�سابية اإىل اأن عدد املغرتبن 

الذي���ن �سجلوا على قوائ���م الناخبن يف اخلارج 

كان 82 األف و 900 ناخب.

وح�سب املوؤمت���ر ال�سحايف لوزير اخلارجية، فقد 

اقرتع منه���م 59 باملئة اأي نح���و 48911 ناخبًا 

وكلفت ه���ذه العملية االنتخابي���ة اخلزينة نحو 

ملي���ون ون�سف مليون دوالر، ف���اإذ ق�سمنا الكلفة 

على عدد الناخب���ن، تكون كلفة الناخب الواحد 

نحو 31 الف و 500 دوالر...

 تخوف اماراتي
يتخ��وف املواطن��ون االماراتي��ون م��ن ردة فع��ل 

قا�ش��ية للجي���ش واللجان ال�ش��عبية اليمني��ة، بعد 

اأن تب��ني اأن االماراتيني هم ال��ذن اغتالوا الرئي�ش 

اد، ولذل��ك يتوقع��ون رداً 
ّ
اليمن��ي �ش��الح ال�ش��م

مزلزاًل يف ابو ظبي ودبي.

 خوف يف حمله
كان الفتا انه مل يتم ت�سجيل حما�رش االنتخابات 

يف بل���دان االنت�سار اللبناين، مم���ا يعني انه قد 

يتولد عن ذلك، تالعب ما بكيفية توزيع اال�سوات...

 ت�رشيف اأعمال
راأت م�ش��ادر وزاري��ة اأن جمل���ش ال��وزراء حت��ول 

اإىل حكوم��ة ت�رصي��ف اأعمال، حت��ى انتهاء والية 

جمل���ش النواب احلايل يف 20 اي��ار اجلاري، حيث 

�ش��تقوم حكوم��ة جدي��دة منبثق��ة ع��ن توازن��ات 

املجل�ش النيابي اجلديد.

 كالمه يوؤكد معدنه
ا�ستغرب املتابعون ل�س���ري العمليات االنتخابية 

ت�رشيح���ات وزير ورئي�س ح���زب كبري، الذي كان 

يف كل منطقة يزورها يتح���دث بلهجة خمتلفة، 

وو�سلت ب���ه »حما�سته« اخلطابي���ة حد اتهام 

ح���زب يربطه معه تفاهم تاريخ���ي، واعتربوا اأن 

مواقف هذا الرج���ل املتاأرجحة يدل على معدنه 

ونوعيته.

 ا�ستغراب
ا�ش��تغرب العديد م��ن املر�ش��حني اإىل االنتخابات 

النيابي��ة م��ن كل االجتاهات جل��وؤ الوزير املعني 

اإىل  باالنتخاب��ات، خ��ال جوالت��ه االنتخابي��ة، 

ا�ش��تعمال عب��ارات عن�رصي��ة و�ش��تائم وتعاب��ر 

ا�ش��تفزازية، بحيث يب��دو وكاأنه يري��د اأن يجر كل 

ال�ش��قف، مم��ا يه��دد  اإىل ردود عالي��ة  االط��راف 

اال�شتقرار...

 حفلة طرد جديدة
ي�ستع���د ح���زب م�سيح���ي بع���د »همروج���ة« 

االنتخابات اإىل حلق���ة جديدة من ف�سل حزببن 

على خلفية ما ا�سمي »ارتكابات انتخابية«.

 لقاء �سغري بدل املهرجان
مر�ش��حة �ش��مالية لانتخاب��ات النيابي��ة، حولت 

مهرجان��ًا انتخابيًا كانت تعد له، اإىل لقاء �ش��غر 

يف مكتبها االنتخابي �ش��م 7 اأ�ش��خا�ش فقط، يف 

نف�ش الوقت الذي ا�شطرت فيه اإىل �شحب الكرا�شي 

التي كانت تن�رصها ال�شتقبال »اجلمهور«.

 اف�سل ما يف القانون
علق خبري يف ال�س���وؤون االنتخابية اأن اأف�سل ما 

يف القان���ون االنتخابي اجلدي���د اأنه مل يعد اأحد 

ي�ستطي���ع القول باأنه �ساح���ب �سعبية كبرية اأو 

طاغية، الأنه بف�س���ل ال�سوت التف�سيلي �ستك�سف 

حقيقة االحجام ال�سعبية.

واعت���رب هذا اخلب���ري اأن ال�ساع���ات الفا�سلة عن 

فتح �سناديق االق���رتاع �ست�سهد تناف�سًا حممومًا 

داخل اللوائ���ح للح�سول على اأكرب رقم ممكن من 

االأ�سوات التف�سيلية.

لطامل���ا اعت���رب اللبنانيون 

اأن »نوبة من اجلن���ون« تطراأ 

لالنتخابات  املر�سح���ن  على 

النيابية وعلى اأ�سخا�س الدائرة 

�رشعان  بهم،  الل�سيقة  ال�سيقة 

م���ا ي�سحون منها بع���د اإقفال 

�سناديق االقرتاع وحلول �ساعة 

احلقيق���ة، الت���ي ت�سق���ط فيها 

يبقى  وال  والتمني���ات  االأوهام 

غري احلقيقة والواقع املجرََّدين، 

اإذ اإن اأوهام النجاح و»اخلرق« 

تتلب�س  »املعجزات«  وحتقيق 

النظر  بغ�س  املر�سحن،  اأنف�س 

عن حج���م متثيله���م ال�سعبي 

ومدى االإ�سناد الذي يوّفره لهم 

»االأ�سدق���اء« اأو ع���امل الغيب 

و�سحته.

اأن خال�س���ات املحطات  اإال 

االنتخابي���ة الت���ي ج���رت يف 

العقود  م���دى  عل���ى  لبن���ان، 

املا�سي���ة، جعل���ت الكثريي���ن 

لالنتخاب���ات  اأن  يتاأك���دون 

مفعول ال�سحر يف اإزالة االأقنعة 

عن وجوه اللبنانين، من دون 

وناخبن،  مر�سحن  ا�ستثن���اء، 

خم�رشمن  وخا�رشين،  فائزين 

تك�س���ف  اإذ  م�ستجدي���ن،  اأو 

الظ���روف التي ت�سب���ق وترافق 

االنتخابات حقيقة الوجوه من 

غري �سب���اغ وال اأقنعة، تك�سف 

واملبدئي  الكاذب،  من  ال�سادق 

م���ن االإنته���ازي، والعفيف من 

املرت�س���ي، وال�سهم من اجلبان، 

خ�سو�سًا اأن ما ت�سهده ال�سنوات 

التي تف�س���ل بن كل حمطتن 

انتخابيت���ن، من كالم ومواقف 

وعنرتي���ات ت�سي ب���اأن لبنان 

�سي�سه���د »ث���ورة« دميقراطية 

تطي���ح بالنظام القائ���م الذي 

القائمون علي���ه، قبل  ي�سف���ه 

املت�رشري���ن منه باأن���ه نظام 

يفنت بطائفيته بن اللبنانين، 

ويهّجرهم  بف�س���اده  وي�رشقهم 

اإىل اأبعد اأ�سق���اع االأر�س بحثًا 

ع���ن لقمة العي����س، لكن فجاأة 

يف ي���وم االنتخ���اب تغيب كل 

الغا�سبن،  غ�س���ب  عوار����س 

وتتب���دد اأ�س���وات املعرت�سن، 

ف���رتى النا�س طواب���ري �سائرة 

خلف رايات طوائفها وزعاماتها 

واأولي���اء نعمته���ا، اإال من رحم 

ربي.

ي�سجله  م���ا  اأخذن���ا  ول���و 

ال�سيا�سي���ون عل���ى بع�سه���م 

البع����س، لوجدن���ا اأن الف�ساد 

ه���و املنت����رش االأول يف ه���ذا 

واأن  االنتخاب���ي«،  »الكرنفال 

اأول ال�سحاي���ا ه���و القان���ون 

االنتخابات،  يرعى  الذي  نف�سه 

والذي تنتهك حمظوراته مع كل 

�رشورة يحت���اج اإليها م�سوؤول 

اأو ناف���ذ او �ساحب حظوة يف 

ال�سلطة القائمة.

ال�سيد؛  جميل  اللواء  ي�سجل 

بعلب���ك  دائ���رة  املر�س���ح يف 

الهرم���ل، وهو كان مديراً لالأمن 

الدف���اع  الع���ام، عل���ى وزارة 

اللبناني���ة، اأنه���ا توفر لرئي�س 

طوافة  احلريري  �سعد  احلكومة 

تنقالته  يف  تخدم���ه  ع�سكرية 

يف  االنتخابي���ة  وجوالت���ه 

خمتلف املحافظات اللبنانية.

ون�سي���ف اأن احلري���ري يف 

ويحر�س  يج���ول  عينه  الوقت 

اأن�ساره على انتخابه وميار�س 

دوره كرئي�س للحكومة يف وقت 

واحد، وهذا مثال على ا�ستغالل 

ال�سلط���ة وغياب مبداأ امل�ساواة 

االنتخاب���ي  التناف����س  يف 

املحتدم.

وم���ا يق���ال ع���ن احلريري 

يقال عن وزي���ر داخليته نهاد 

امل�سن���وق، ال���ذي يتحرك مثل 

رئي�س���ه يف موك���ب ر�سمي - 

القوان���ن  يدو����س  انتخاب���ي 

وي�سّخ���ر اأجهزة الدولة ل�سالح 

لوائح »امل�ستقبل«، فهل ي�سمح 

اأن  للمر�سح عمر غن���دور مثاًل 

يتحرك مبثل هكذا موكب؟

رئي�س حزب  يعرتف  بدوره، 

بوجود  �سم���ري جعجع  القوات 

»هف���وات« تكف���ي للطعن يف 

االنتخابات املزمع اإجراوؤها يف 

ال�ساد�س من اأيار احلايل.

اأ�سود  زي���اد  النائ���ب  اأم���ا 

فريى، يف ت�رشيح ل���ه، اأن من 

التدّخل  اجلمهورية  رئي�س  حق 

يف االنتخابات، م���ادام رئي�سا 

جمل�س���ي النواب والوزراء نبيه 

بري و�سع���د احلريري يتدخالن 

فيها.

وفيما يتهم البع�س باأن كل 

املناوئة  امل�سيحي���ة  االأحزاب 

للعهد »تقب����س« من اململكة 

النواب  ي�ستنك���ر  ال�سعودي���ة، 

»القوات«  حل���زب  املنتم���ون 

ادعاء لوائ���ح »الوطني احلر« 

باأنها »لوائ���ح العهد«، مع ما 

يف ذلك من ا�ستقواء بالرئا�سة 

االأوىل على املناف�سن.

اإعالم متفلت  كل ذلك و�سط 

م���ن كل ال�سواب���ط، ي�ستغ���ل 

الفر�سة لتح�سي���ل ثروات، من 

خالل بي���ع اإطالالت املر�سحن 

املتمولن على ال�سا�سة املرئية 

باأ�سعار خيالية.

كما ال ميكن اإغفال التدّخالت 

وال�سغوط اخلارجية، خ�سو�سًا 

االأمريكي���ة وال�سعودي���ة، لي�س 

فق���ط يف احل���د م���ن م�ساركة 

�رشائح وا�سع���ة من اللبنانين 

يف االقرتاع يف بلدان االغرتاب، 

ب���ل اإن ال�سف���ارة ال�سعودي���ة 

ا�ستعجلت عقد لقاء منذ ب�سعة 

اأيام ل�«االأئمة والدعاة«، وكاأن 

ه���ذا اللق���اء ال ينف���ع اإذا كان 

لل�سالة، اإال قب���ل اأيام من فتح 

�سناديق االقرتاع.

االدع���اء  الأح���د  ميك���ن  ال 

ن�سهده���ا  الت���ي  احلال���ة  اأن 

ه���ي انتخاب���ات دميقراطي���ة، 

كيف يك���ون ذل���ك فيما جترى 

ه���ذه االنتخابات �س���كاًل على 

الن�سبية وال�س���وت التف�سيلي، 

لكن �ساحاته���ا دوائر ال ت�سبه 

واح���دة االأخ���رى، ال من حيث 

عدد املقاع���د وال بعدد اأ�سوات 

املقرتع���ن، ويف الوقت نف�سه 

يتحرك امل���ال االنتخابي حيث 

تدعو احلاجة، ويتحّول الهم�س 

اإىل �رشاخ يح���ذر من االرتفاع 

الت�ساع���دي ل�سع���ر ال�س���وت 

االنتخابي يف اأكرث من دائرة.

اأكرث من ذل���ك؛ عّمق قانون 

الع�سبيات  اجلديد  االنتخابات 

وكرّ�سه���ا، طائفي���ة كان���ت اأو 

وعائلية،  ع�سائرية  اأو  مذهبية 

فال�سوت التف�سيلي امل�ستوَحى 

م���ن »القان���ون االأرثوذك�سي« 

يتطلب وجود »بلوكات« �سهلة 

التوجيه ت�سب يف هذا االجتاه 

اأو ذاك، ولي����س اأ�سه���ل واأف�سل 

من االأط���ر الطائفية واملذهبية 

والع�سائري���ة لتوؤدي هذا الدور، 

التحري�س  يعلو خطاب  ولذلك 

الطائف���ي يف اأرج���اء الب���الد 

ليق���ود »الغي���ارى« �ساغرين 

اإىل �سنادي���ق االق���رتاع، كم���ا 

ب���ات املر�س���ح يف دائرة لي�س 

مولوداً فيها غريبًا، ويف اأح�سن 

االأحوال هو »�سيف«، يف حن 

اأن النائب هو نائب عن الوطن 

كله ولي�س ع���ن بلدته وقريته 

فقط.

كان الرئي����س االأ�سبق �سليم 

احل����س يك���رر اأن يف لبن���ان 

حري���ة وال توج���د دميقراطية، 

اأي اأن حري���ة الق���ول وال�رشاخ 

متاحة اإىل ح���د ما، لكن تداول 

ال�سلط���ة غري متوف���ر، بل يكاد 

يكون ممنوع���ًا، وهذا ما توؤكده 

هذه االنتخابات مثل �سابقاتها، 

فالتوري���ث م�ستم���ر، واحتكار 

وا�ستغ���الل  كذل���ك،  التمثي���ل 

حاجة النا�س و�سيق اأيديها هو 

العنوان االأبرز ل�سناعة الزعماء 

يف لبنان.

عدنان �ل�شاحلي

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

الفساد يشّوه االنتخابات اللبنانية

خطاب التحري�ض الطائفي يعلو يف اأرجاء البالد ليقود الغيارى �شاغرين اإىل �شناديق القرتاع

تداُول السلطة ممنوع 
والتوريث مستمر.. 

واستغالل حاجة الناس 
هو العنوان األبرز لصناعة 

الزعماء في لبنان
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بعد اتفاقات الداخل.. الجيش السوري إلى أين؟
يتق���دم اجلي�ش ال�سوري �حلفا�ؤه 

ب�رسعة يف حمي���ط دم�سق للق�ساء 

على »داع�ش«، بالإ�سافة اإىل اإنهاء 

جميع الب���وؤر التي ي�سيط���ر عليها 

امل�سلح���ون يف الداخ���ل ال�س���وري، 

�ذلك ع���ر �سغط ع�سك���ري يرتافق 

مع تهديدات باحل�س���م، �مفا��سات 

يجريه���ا اجلانب الر��س���ي لإخراج 

امل�سلح���ن اإىل اإدل���ب اأ� جرابل�ش، 

�جتنيب املناطق الداخلية مزيداً من 

الدمار �ال�سحايا، يف مناطق �ساقطة 

ع�سكريًا.

»توا�س���ع«  اأن  الالف���ت  لع���ل 

ال�رسب���ة الثالثية الت���ي قامت بها 

كل من فرن�سا �بريطانيا �الوليات 

املتحدة، �ع���دم تاأثريها على القوة 

الع�سكري���ة للجي����ش ال�سوري، بدت 

للقبول  للم�سلحن  اإ�سافي���ًا  حمفزاً 

ب����رس�ط التفاقات الت���ي يعر�سها 

بعدما  الر��س���ي، خ�سو�سًا  اجلانب 

اأدرك���وا اأن اأي د�ل���ة خارجي���ة لن 

تنجده���م ل يف جمل����ش الأمن �ل 

ُترك���وا مل�سريهم  �اأنهم  ع�سكري���ًا، 

�مل يبَق اأمامهم �سوى ال�ست�سالم اأ� 

الرحيل.

�ال�س���وؤال الذي يطرح نف�سه على 

ب�ساط البحث: اإىل اأين �سيتجه اجلي�ش 

ال�سوري �حلف���ا�ؤه بعد النتهاء من 

عقد تلك التفاقات �حترير ما تبقى 

من املناط���ق الداخلية م���ن قب�سة 

امل�سلحن؟

اإجاب���ة على هذا ال�س���وؤال، يبد� 

اأمام اجلي�ش ال�سوري 3 جبهات كرى 

ميكن اأن يتقدم نحوها:

اخلي���ار الأ�ل: اإدل���ب، �قد اأعلن 

الإيراني���ن يف �قت  الق���ادة  اأحدة 

�ساب���ق بعد اتفاق د�م���ا، اأن الوقت 

ه �سوب اإدلب  قد حان الي���وم للتوجُّ

لتحريره���ا من الإرهابي���ن.. �كان 

الرئي����ش بوت���ن قد ح���دد اأن عام 

2018 �سيك���ون ع���ام الق�س���اء على 

»جبه���ة الن�رسة«؛ كم���ا كان 2017 

ع���ام الق�ساء عل���ى »داع�ش«، لكن 

���ه اإىل اإدلب قد ي�سطدم  خيار التوجُّ

باملوق���ف الرتك���ي الراف����ش، علمًا 

�ال�سورين  �الإيراني���ن  الر��ش  اأن 

يعّولون على بق���اء اجلانب الرتكي 

�سمن ال�سامن���ن لتفاقات ا�ستانة، 

ه اإىل اإدلب يجب  ما يعني اأن اأي توجُّ

اأن يحظى مبوافقة تركية م�سبقة.

الث���اين: مناطق »ق�سد«:  اخليار 

�سهدت الأيام املا�سية توتراً يف دير 

ال���ز�ر، حيث قام اجلي����ش ال�سوري 

�حلف���ا�ؤه بالنتق���ال اإىل ال�سف���ة 

ال�رسقية لنهر الفرات، �ال�سيطرة على 

قرى كانت ت�سيطر عليها »ق�سد«، ما 

لبث اأن اأعل���ن الأمريكيون �«ق�سد« 

ا�ستعادتها من اجلي�ش ال�سوري.

لعبور  الدائمة  املح���ا�لت  هذه 

نهر الفرات ت�س���ري اإىل اأن ال�سورين 

لن يقبل���وا ببق���اء ه���ذه املناطق 

خ���ارج �سيط���رة الد�ل���ة. اإن �جود 

الأمريكين يف تل���ك املنطقة يجعل 

من ال�سع���ب التوجه خليار ع�سكري 

تقليدي لتحريرها، بل ميكن ال�سغط 

عل���ى الأمريكي���ن لالن�سحاب منها 

كم���ا �عد ترامب، �ذلك عر عمليات 

م���ن الداخل، عل���ى اأن يكون اخليار 

الع�سك���ري بعد الن�سح���اب �لي�ش 

قبل���ه، �بغ�ش النظر عن القوى التي 

�ستاأتي لتحل مكان القوات الأمريكية 

يف املنطقة.

اخلي���ار الثالث: اجلنوب ال�سوري: 

يحك���م ه���ذه املناطق خ���ط اأحمر 

»اإ�رسائيل���ي« عل���ى تق���دُّم اأي من 

القوات املوالية لإيران اأ� م�ست�ساريها 

اإىل احلد�د مع اجلولن املحتل.

اإن الو�س���ول اإىل مناطق اجلنوب 

ال�سوري  اجلي�ش  ��سيط���رة  ال�سوري 

على احل���د�د ال�سوري���ة - الأردنية 

ي�س���ّكل متنف�سًا اقت�سادي���ًا ل�سورية 

�الأردن �لبن���ان بالدرج���ة الأ�ىل، 

�ذلك لأن فتح معر ن�سيب احلد�دي 

�سيعي���د التجارة بن تل���ك الد�ل، 

خ�سو�س���ًا بعدم���ا بات���ت جمي���ع 

املناط���ق ال�سوري���ة الداخلية اآمنة 

لنقل الب�سائع.

ه  اأمر اآخر يزي���د يف اأهمية التوجُّ

ال�س���وري،  اجلن���وب  مناط���ق  اإىل 

ه���و التهدي���د الإيراين بال���رّد على 

العتداءات »الإ�رسائيلية« امل�ستمرة 

على قواته���م يف �سورية، �قد ي�سّكل 

حترير اجلنوب ال�س���وري من قب�سة 

امل�سلح���ن �من���ع »اإ�رسائيل« من 

اأمن���ي كانت تطمح  ت�سكيل ح���زام 

اإلي���ه يف تل���ك املناط���ق لإبع���اد 

�سيط���رة اجلي�ش ال�س���وري �حلفائه 

عن حد�دها، �منع ت�سّكل اأي جبهة 

مقا�م���ة �سوري���ة ت�سب���ه املقا�مة 

التي نظمها ح���زب اهلل يف اجلنوب 

اللبن���اين.. ق���د ي�س���ّكل حترير هذه 

املناطق �رسبة كرى ل�»اإ�رسائيل«، 

�تك���ون مبنزلة الرّد الإي���راين الذي 

توّعدت به اإيران رداً على ا�ستفزازات 

»اإ�رسائي���ل« لإيران داخ���ل �سورية، 

�عل���ى ق�سفه���ا مطار »ت���ي فور« 

الع�سكرية  الإيرانية  املواقع  �بع�ش 

يف الداخ���ل، �الت���ي راح �سحيتها 

العدي���د م���ن الق���ادة �الع�سكرين 

الإيرانين.

اأمام اجلي�ش  اإذاً، خيارات ث���الث 

ال�سوري �حلفائه، يبقى اثنان منها 

)اإدل���ب �اجلن���وب ال�س���وري( الأكرث 

ترجيحًا، ��سعوبة يف اخليار الثالث 

)مناط���ق ق�س���د( ب�سب���ب ح�سا�سية 

�جود الق���وات الع�سكرية الأمريكية 

ال�س���وري،  ال�رسق���ي  ال�سم���ال  يف 

�عدم رغب���ة اأي ط���رف بال�سطدام 

الع�سكري املبا�رس م���ع الأمريكين، 

خ�سو�سًا بعد اإع���الن ترامب رغبته 

بالن�سحاب، مع ما يرتتب عليه ذلك 

من فراغ ا�سرتاتيجي ت�ستطيع دم�سق 

�حلفا�ؤها مالأه ب�سهولة.

د. ليلى نقول

هكذا تتجه بوصلة جبل محسن إنتخابيًا
مع اإقرتاب فت���ح �سناديق الإقرتاع اأمام الناخبن 

الراغب���ن يف امل�سارك���ة يف الإنتخاب���ات الرملانية 

املرتقب���ة، ي�ستد �طي�سه���ا، خ�سو�س���ًا يف املناطق 

التي ت�سهد مناف�س���ة حقيقية بن الأفرقاء الطاحمن 

الو�س���ول اىل ق����رس بعبدا اأ� ال�رساي���ا الكبرية، �يعد 

لبنان ال�سمايل، مبحافطتي���ه ال�سمال �عكار، من اأبرز 

حلبات �رساع هذه الأفرق���اء، �مبا اأن مدينة طرابل�ش 

ت�سكل منطقة الثق���ل الأكر لل�سوت ال�سني يف لبنان، 

تب���ذل القوى ال�سنية �يف طليعتها تيار »امل�ستقبل«، 

تي���ار العزم بقي���ادة الرئي�ش جني���ب ميقاتي، �تيار 

الكرامة ال���ذي يراأ�سه الوزير ال�ساب���ق في�سل كرامي، 

��سواهم، ق�سارى جهده���ا لتحقيق اأف�سل النتائج يف 

ال�ستحق���اق املقب���ل، �الفوز باأكر ع���دد من املقاعد 

النيابي���ة يف عا�سمة ال�سمال، �له���ذه الغاية اأم�سى 

رئي�ش احلكومة �سعد احلريري اأربعة اأيام يف ال�سمال، 

�ج���ال يف اأرجائه، حتى ��سل به الأمر اأن يجول على 

بع����ش القرى ال�سنية ال�سغ���رية يف الكورة �البرت�ن، 

ل�ستتها�ش �سارعه، خ�سو�سا يف �سوء الإنق�سام الذي 

ي�سهده، بع���د بر�ز حركة اللواء اأ����رسف ريفي، �فرط 

التحالف الإنتخابي ال�سابق بن احلريري �ميقاتي.

كذل���ك تع���د الفيحاء اأك���ر املعاق���ل للم�سلمن 

العلوي���ن، الذين ي�سكلون الق���وة الإنتخابية الثانية 

يف املدين���ة، �ت�سعى جميع الأط���راف امل�ساركة يف 

ال�ستحقاق النياب���ي اىل حما�ل���ة اإ�ستمالة ال�سوت 

العل���وي املوؤثر �الفع���ال فيها، مل�سلح���ة كل طرف 

منهم، حتى لو اإ�سطرهم الأم���ر التوا�سل مع ال�سفارة 

ال�سورية يف بري�ت، اأ� حت���ى مع القيادة يف دم�سق، 

للغاية عينه���ا، ملا للعلوين م���ن توا�سل اجتماعي 

�اإرتباطات مع اجلارة الأقرب. �يت�سدر احلزب العربي 

الدميوقراطي بقيادة رفعت علي عيد الأ�ل �سعبيًا يف 

منطق���ة جبل حم�سن الطرابل�سية، ذات غالبية ال�سكان 

العلوين. �يب���د� اأن »احلزب العرب���ي« ح�سم اأمره 

�اأعطى توجيهاته ملحازبيه، �القرتاع مل�سلحة لئحة 

كرام���ي. �تك�سف معلوم���ات اأن الأ�س���وات التف�سيلة 

للحزب املذكور ��سواهم ممن يد�ر يف حمور

املقا�مة، �سيتم توزيعها على مر�سح تيار املرده 

عن املقع���د الأرثوذك�س���ي يف طرابل����ش رفلي دياب 

�املر�سح عن املقعد العلوي اأحمد عمران، اأبن �سقيقة 

النائ���ب ال�سابق اأحمد حبو����ش، �كليهما ع�سوين يف 

لئحة الكرامة الوطنية.

�ت�ستبعد م�سادر طرابل�سي���ة اأن يح�سل ميقاتي 

على ن�سبة كبرية من اأ�سوات العلوين، رغم الإمكانات 

املالي���ة الكبرية الت���ي ر�سدها للجب���ل، فاهاليه لن 

ين�سوا دع���م رئي�ش احلكومة الأ�سب���ق ملا كان يعرف 

»بقادة املح���ا�ر« الذين عاثوا قتال �اإرهابا يف جبل 

حم�س���ن، ك�سعد امل����رسي �زياد ال�سال���ح )علوكي( 

��سواهما، كذلك �ر�د معلوم���ات �سحافية عن تورط 

»رئي����ش الع���زم«، بدعم املجموع���ات الإرهابية يف 

�سوري���ة، بعالقته مع »القوات اللبنانية«، �دعمه لها 

يف �سكٍل علني، على حد قول امل�سادر. �ل ت�ستبعد يف 

الوقت عينه اأن ينال ميقاتي �مر�سحه عن مقعد الر�م 

الأرثوذك�ش الوزير ال�سابق نقول نحا�ش بع�ش اأ�سوات 

العلوي���ن، الذي���ن ي�ستغل بع����ش املر�سحن، تردي 

اأ��ساعه���م الجتماعية �القت�سادي���ة، بالتايل تقدمي 

الر�سى الإنتخابية له���وؤلء املحتاجن، الذين يجد�ن 

بد�ره���م من مو�سم الإنتخابات فر�سة، للح�سول على 

بع�ش املنافع ال�سخ�سية، �دائما بح�سب امل�سادر.

اأ�سف اىل ذل���ك، اأن املر�سح ع���ن املقعد العلوي 

على لئحة ميقاتي عل���ي د�ري�ش، الذي اإتخذ مواقف 

عدة، اإنتقد فيه���ا اأداء القيادة ال�سوري���ة، اآخرها كان 

يوم »م�رسحية« الهجوم الكيما�ي الذي اإتهم اجلي�ش 

ال�س���وري ب�سنه على مدينة د�ما يف الغوطة ال�رسقية 

لدم�س���ق يف الأ�سابي���ع القليلة الفائت���ة، �هذا ي�سكل 

عام���اًل اإ�سافي���ًا، لدفع العلوين اىل ع���دم الت�سويت 

مليقاتي �لئحته.

�يف خ�س���م �سعي خمتلف الأط���راف الطرابل�سية 

اىل حت�سي���د جماهريهم ��سحذ هممه���ا ع�سية اإجراء 

الإنتخاب���ات، لميكن جتاهل ح�س���ور املر�سحة على 

لئح���ة امل�ستقبل عن املقعد العلوي ليلى �سحود، ملا 

له���ا من عالقة �ثيقة مع اأبناء الفيحاء، عندما عملت 

رئي�سة جلنة اإمناء ال�سياحة يف بلدية طرابل�ش، كذلك 

بالن�سب���ة للمر�س���ح على لئحة ريفي، ب���در عيد، ملا 

لوزير العدل ال�سابق اأي�س���ا من خدمات �سخ�سية يف 

اجلبل، رغم تورطه م���ن راأ�سه حتى اأخم�ش قدميه يف 

دماء ابنائه، تختم امل�سادر.

ح�سان احل�سن

جميع األطراف ال ترغب 
باالصطدام العسكري المباشر 

مع األميركيين في سورية.. 
خصوصًا بعد إعالن ترامب رغبته 

باالنسحاب

املحاوالت الدائمة لعبور نهر الفرات ت�سري اإىل اأن ال�سوريني لن يقبلوا ببقاء هذه املناطق خارج �سيطرة الدولة
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¡ مطالبات بان�سحاب الإمارات �البحرين 
من �سباق ترعاه »اإ�رسائيل«

ا�ستياًء  اإيطالي���ا« للدراج���ات  ُيث���ري »ط���واف 

كبرياً يف ال�س���ارع الفل�سطين���ي �العربي، �ذلك 

بعدما مت الرت�يج له م���ن قبل حكومة الحتالل 

»الإ�رسائيلي« كي تكون القد�ش املحتلة املحطة 

الأ�ىل يف ال�سباق، بهدف الرت�يج �تلميع �سورة 

الحتالل اأمام العامل باأ�رسه، اإ�سافة اإىل م�ساركة 

فريق���ن من البحرين �الإمارات. يف البداية كانت 

املطالبات على مواقع التوا�سل الجتماعي بعدم 

انطالق ال�سباق م���ن الأرا�سي املحتلة، خ�سو�سًا 

اأن منظم���ي ال�سباق ��سع���وا �سورة للقد�ش على 

»في�سب���وك« يظه���ر فيها م�سجد قب���ة ال�سخرة، 

�ُكت���ب عليها »اأهاًل بكم يف اإ�رسائيل بداية كبرية 

يف ع���ام 2018«، �هذا الأمر ندد به عدد كبري من 

الفل�سطيني���ن �العرب، �طالب���وا الحتاد الد�يل 

للدراجات بع���دم الوقوف مكتوف الأيدي، ل�سيما 

اأن »اإ�رسائي���ل« حتا�ل ا�ستخدام هذا ال�سباق كي 

»جُتّمل« �سورتها اأم���ام العامل يف ظل انتهاكها 

للقوانن الد�لية �حقوق الفل�سطينين يف القد�ش 

�الأرا�سي الفل�سطينية. �اأطلقت احلملة �عدد كبري 

من املغردين ��سم #ا�سحبوا_دراجاتكم، مطالبن 

ان�سحاب الفريقن العربين من هذا الطواف الذي 

�سينطلق يف القد�ش املحتلة يوم الرابع من مايو/

اأيار برعاية »اإ�رسائيلية«.

¡ قطر تفا��ش الفل�سطينين للقبول 
ب�سفقة القرن

ك�س��ف موقع »ميدل اإي�س��ت ف��ورم« الأمريكي عن 

حت��رك قط��ري �س��يعيد الدوح��ة اإىل الطاول��ة، بعد 

اأي��ام من زيارة اأمري البالد متي��م بن حمد اآل ثاين 

اإىل وا�س��نطن واجتماع��ه م��ع الرئي���س الأمريك��ي 

ا نقالاً عن م�س��در و�س��فه  دونال��د ترامب، م�س��يفاً

باملطل��ع، اأن قط��ر ت�س��عى للتفاو���س م��ع بع�س 

الف�س��ائل الفل�س��طينية واإقناعه��ا بقبول »�س��فقة 

��ا للموقع ف��اإن الدوحة قال��ت اإنها  الق��رن«. ووفقاً

ه��ت ر�س��الة اإىل جي�س��ون غرينب��الت؛ مبعوث 
ّ

وج

الرئي�س الأمريكي اخلا�س، تق�سي بتحديد �رشوط 

لإقن��اع بع���س الف�س��ائل على العمل �س��من اإطار 

ال�س��لطة الفل�س��طينية، وتق��دمي نوع م��ن النفتاح 

عل��ى »اإ�رشائيل« مبوجب معايري »�س��فقة القرن«، 

ا اأن هذا من �س��اأنه اأن مينح تلك الف�س��ائل  م�س��يفاً

ا وغري م�سبوق على ال�سلطة الفل�سطينية  ا جديداً نفوذاً

ا اأن هذا �سيعيد  مل ت�س��هده منذ عام 2006، مو�س��حاً

القطري��ن اإىل الطاولة على اأنهم و�س��طاء بنوع ما 

م��ن املبادرات، وذلك قب��ل جولة من الجتماعات 

الفل�سطينية التي تقودها فتح يف رام اهلل.

¡ �سغوط �سعبية �اأ�سباب موجبة ل�سحب 
ال�سودان قواته من اليمن

تت�ساعد املطالبات داخل ال�سودان ب�سحب قواته 

امل�ساركة يف عا�سفة احل���زم يف اليمن منذ اأكرث 

من ثالث �سنوات، يف ظ���ل الت�سعيد �عدم �جود 

بارقة اأمل حلل �سيا�سي يلوح يف الآفاق. �ك�سفت 

بع�ش ال�سحف املحلية، نقاًل عما ��سفتها م�سادر 

مطلعة، عن بر�ز اجتاه ق���وى لدى قيادة الد�لة 

ل�سح���ب القوات امل�سلَّحة من حرب اليمن، ي�ساف 

اإليه تنامي املطال���ب ال�سعبية �النيابية للقيام 

بهذه اخلطوة. �عددت هذه امل�سادر اأ�سبابًا كثرية 

ت���رر هذه املطالب، اأبرزها: تطا�ل اأمد احلرب بال 

طائل �كلفته���ا الإن�سانية الباهظ���ة �خ�سائرها 

الفادح���ة يف كاف���ة ال�سعد، كم���ا اأن ال�سعودية 

خذلت ال�س���ودان يف اأزمت���ه القت�سادية، اإ�سافة 

اإىل اأن الر�ات���ب مل تدفع للجنود ال�سودانين يف 

اليمن، رغ���م الأداء املتميز، �ب�سهادة اجلميع، ما 

�سّكل �سغوط���ًا �سديدة عل���ى احلكومة ملواجهة 

املوقف مبا ينبغي.

موضوع الغالف

�سواري���خ »جمهول���ة« اأ�ساءت 

ليل الأحد املا�سي م�ستهدفة مواقع 

ع�سكرية �سوري���ة �حليفة يف ريفي 

حماه �حلب، يف غم���رة ال�ستنفار 

بًا لرّد طهران على  »الإ�رسائيلي« ترقُّ

ق�سف مطار تيفور �مقتل م�ست�ساريها 

الع�سكرين ال�سبعة، �تزامنًا مع بدء 

الع���د العك�سي لن�سح���اب الرئي�ش 

ع من التفاق النو�ي  الأمريكي املتوقَّ

مع طهران، �نقل ال�سفارة الأمريكية 

اإىل القد����ش، ما ينذر ب�سهر »�ساخن 

ع  جداً« على »اإ�رسائيل«؛ ح�سب توقُّ

الرئي�ش ال�سابق ل�سعبة ا�ستخباراتها 

اإذا  »اأمان« عامو�ش يدلن، »�سيما 

ثبت �قوع قتلى اإيرانين يف �اقعة 

الق�س���ف ال�سار�خي الأخري، �الذين 

املفتوح  �سين�سمون حتمًا للح�ساب 

معنا«، ح�سب تعبريه.

�فيما تناق�ست املعلومات حول 

نفت  �م�سدرها،  ال�سواري���خ  ماهية 

الإيراني���ة تعرُّ�ش  الإع���الم  ��سائل 

اأي من املواق���ع الع�سكرية الإيرانية 

يف �سوري���ة للق�س���ف الليل���ي، رداً 

عل���ى الأنباء التي حتدثت عن مقتل 

م�ست�ساري���ن ع�سكري���ن اإيراني���ن 

با�ستهداف اللواء 47 يف ريف حماه، 

كما نفى �زير احل���رب الأمريكي اأي 

د�ر لبالده يف �اقعة الق�سف، �كذلك 

مل تتبّناها »اإ�رسائيل« - جريًا على 

العادة - لتبق���ى ال�سواريخ الليلية 

امل�س���در،  املعادي���ة »جمهول���ة« 

��سط معلوم���ات ك�سف عنها م�سدر 

�سح���ايف عراق���ي، ا�ستن���اداً اإىل ما 

�رسّح به برملاين عراقي �اآخر قيادي 

يف »ح�س���د الأنب���ار«، تفيد بتجّهز 

�ا�سنطن،  بقي���ادة  الد�يل  التحالف 

لتوجيه �رسب���ة ع�سكرية ل�»اأهداف 

منتَخبة« يف �سوري���ة، انطالقًا من 

الأ�سد اجلوي���ة غربي  قاعدة ع���ن 

حمافظة الأنبار العراقية.

عها »اأمراً  ل ُتخِف مو�سك���و توقُّ

���ر �سد �سورية«، �هي  ما جديداً ُيدبَّ

اأعلنت الأ�سبوع املا�سي على ل�سان 

�زير خارجيتها �سريغي لفر�ف اأنه 

»يجب ال�ستعداد ل�ستفزازات جديدة 

�سدن���ا ��سد �سوري���ة«، تزامنًا مع 

معلومات �سب���ه متطابقة لعدد من 

اخلراء الع�سكري���ن الر��ش، اأفادت 

اأن ق���راراً اتُّخذ يف اأر�ق���ة �ا�سنطن 

�حلفائها، خ�سو�سًا تل اأبيب، يق�سي 

ا�ستفزازي »خطري«  بافتعال حادث 

يف �سورية، يكون منفذاً حلرب كبرية 

�سد اإيران �ر��سيا يف �سورية. �اأدرج 

اخلراء الر��ش �اقع���ة »ال�سواريخ 

املجهولة« لي���ل الأحد املا�سي يف 

د اإ�ساعة  هذا ال�سياق، خ�سو�سًا تق�سُّ

اأنباء ع���ن م�رسع مقاتلن اإيرانين، 

ل�ستجرار رّد اإي���راين �رسيع، �قبلها 

حما�لة الهجوم على قاعدة حميميم 

»�الذي  املا�سي،  الأ�سبوع  الر��سية 

اأت���ى حت�س���رياً حل���ادث ا�ستفزازي 

���ع«، ح�سب اإ�سارة اخلبري  كبري متوقَّ

الع�سكري الر��سي املعر�ف الك�سندر 

جيلن.

تدرك مو�سكو اأن املطلوب »راأ�ش 

ر��سي���ا« يف �سوري���ة، كما مقارعة 

اإيران م���ن البوابة ال�سوري���ة اأي�سًا، 

�عليه اأعلنت بر�سالة نارية �ا�سحة 

»مل���ن يهمهم الأمر«، اأنه���ا �ستزّ�د 

�سورية باأنظمة دفاع جوي متطورة، 

عل���ى راأ�سها منظوم���ة »اأ�ش 300«، 

الت���ي ��سل���ت فع���اًل اإىل حليفتها، 

�سحفية  تقاري���ر  اك���دت  ح�سبم���ا 

اأ��سحت اأي�سًا اأن �سفن نقل ع�سكرية 

املنظومة  حا�ي���ات  اأفرغت  ر��سية 

يف ميناء طرطو����ش، ��سط اإجراءات 

احرتازي���ة م�سدَّدة حت���ت غطاء من 

ال�سطناع���ي، ملنع ر�سد  الدخ���ان 

العملي���ة بوا�سطة الأقمار ال�سناعية 

ة،  املعادي���ة اأ� الطائ���رات امل�س���ريَّ

»اإ�رسائيل«،  امتعا����ش  اأث���ار  م���ا 

التي توّجهت اإليه���ا اأ�سابع التهام 

ب�سكل مبا����رس بالوقوف �راء �اقعة 

ال�سواري���خ الليلي���ة عل���ى املواقع 

الع�سكري���ة ال�سورية يف ريَفي حلب 

اأن م�سادر �سحفية  �حماه، �سيم���ا 

اأن تل���ك الهجمات  ر��سي���ة ك�سفت 

ز  اأتت ا�ستباقًا لعملية ع�سكرية جتهَّ

له���ا اجلي�ش ال�س���وري �حلفا�ؤه يف 

اجلنوب ال�سوري، �باتت »��سيكة«، 

خ�سو�سًا بعد اإع���الن �زارة الدفاع 

الر��سي���ة اأن �ا�سنط���ن ترعى عبور 

اأ�سلح���ة ثقيلة �راجم���ات �سواريخ 

اإىل م�سلح���ي اجلنوب ع���ر احلد�د 

الأردني���ة �»الإ�رسائيلي���ة«، بهدف 

متكينهم من اإن�س���اء »اإقليم ذاتي« 

عا�سمته درعا.

اأن تك�س���ف مو�سكو عن املخطط 

الأمريك���ي، فه���ي تق�ّس���دت اإب���الغ 

الأمريكين »اأننا نر�سد كل حراككم 

يف �سوري���ة«، �رّجح���ت امل�س���ادر 

اأن يك���ون الك�س���ف الر��س���ي لهذا 

التوقيت حتديداً،  املخطط يف ه���ذا 

اإيع���ازاً للجي����ش ال�س���وري بالبدء 

الع�سكرية  بالعملي���ات  �حلفائ���ه 

موؤازرتها  �ستت���م  »�التي  جنوب���ًا، 

بدعم ر��سي كبري«، ح�سبما رّجحت 

قن���وات اإعالمية عري���ة.. �بالتايل، 

اآثرت تل اأبيب اإبالغ الر��ش ب�رس�رة 

التقيُّد بخطوطها احلمر يف اجلنوب 

ال�سوري، �الرد عل���ى مو�سكو »باأن 

منظوم���ة ا����ش 300 ل���ن تثنينا عن 

�سد  ال�سار�خية  ا�ستكمال �رسباتنا 

اأي اأه���داف �سوري���ة اأ� غريها متى 

ن�ساء«!

الإ�رسائيلي���ة  »الن�س���وة  اأن  اإل 

بتثبيت �اقعة »ا�رسب �اهرب« يف 

�سورية لن تنفع يف املدى املنظور«، 

�ف���ق كالم م�س���وؤ�ل فرن�سي �سابق 

يف �زارة الدفاع الفرن�سية مل يحدد 

ا�سمه ملوقع اأخباري ت�سيكي، اأ��سح 

اأن مو�سك���و �طهران تِعيان متامًا ما 

»املجهولة«،  ال�سواريخ  من  الق�سد 

�الت���ي كان الهدف م���ن �رائها دفع 

الإيرانين حتدي���داً اإىل الرد ال�رسيع، 

�ه���ذا ما كانت تطمح اإليه تل اأبيب. 

ق بن دم�سق  �اإذ لف���ت اإىل قرار من�سَّ

اإىل  بالتنب���ه  �طه���ران  �مو�سك���و 

ال�ستف���زازات ال�سار�خية التي يراد 

من �رائها النفاذ اإىل حرب بالتوقيت 

»الإ�رسائيلي« - الأمريكي، رّجح اأن 

يتم الرد ال�س���وري املقبل، �الذي قد 

ل يكون بعي���داً، بو�سائط �سار�خية 

غري معر�ف���ة �سابقًا، ي�ستتبع ذهوًل 

�ا�سنطن �تل  اأر�ق���ة  ��سدم���ة يف 

اأبيب..

�عليه، �فيما تعي�ش »اإ�رسائيل« 

هاج�ش كيفي���ة �طبيعة �جغرافية 

الرد الإيراين ثاأراً ملقتل م�ست�ساريها 

مط���ار  يف  ال�سبع���ة  الع�سكري���ن 

تيفور، تنتظر ال�سعودية بد�رها رداً 

مينيًا على اغتي���ال رئي�ش املجل�ش 

ال�سيا�س���ي الأعلى �سال���ح ال�سماد، 

حيث توّعد زعيم »اأن�سار اهلل« عبد 

املل���ك احلوثي باأن يك���ون هذا الرد 

مزل���زًل، ��سط توات���ر تقارير غربية 

رّجحت اأن تكون الريا�ش �اأبو ظبي 

مبواجه���ة اأحداث خطرية يف غ�سون 

الفرتة املقبل���ة، �سيما بعد التحذير 

غري امل�سبوق ال���ذي اأطلقه منذ اأيام 

ع�س���و املجل����ش ال�سيا�سي حلركة 

اأن�س���ار اهلل حمم���د البخيتي، داعيًا 

لال�ستعداد  �الإم���ارات  ال�سعودي���ة 

اأُحلق بتحذير  للرّد اليمني، �ال���ذي 

�جهت���ه القوات امل�سلح���ة اليمنية 

لل�سعودين، ب����رس�رة البتعاد عن 

الوزارات �املقرات احلكومية، مبّينة 

اأن ق�س���وراً ملكية �موؤ�س�سات »ذات 

ال�سعودية،  داخل  �ست�ستعل  اأهمية« 

�م�سدية ن�سيحة لل�رسكات الأجنبية 

الأرا�س���ي  مغ���ادرة  »ب����رس�رة 

ال�سعودية فوراً«!

الالفت يكمن يف ما نقله مرا�سل 

�سحيف���ة »داغ�سافي�ش« الرن�جية، 

عن �سخ�سية اأمنية اأملانية، توّقعت 

انهي���اراً مفاجئ���ًا يف حك���م اإحدى 

الد�ل اخلليجي���ة، توازيًا مع �رسبة 

�سورية »من العيار الثقيل« باجتاه 

راً باأن منظومة  عد�ان مباغ���ت، مذكِّ

»ا�ش 300« التي اأك���د ��سولها اإىل 

�سورية، �سيكون با�ستطاعتها اإ�سقاط 

الطائرات »الإ�رسائيلية« فوق لبنان 

- من جه���ة البقاع - كم���ا اأرا�سي 

البلدان املجا�رة..

الأملاين  امل�س���وؤ�ل  ي�ستبعد  �ل 

حدث���ًا ع�سكريًا قادم���ًا يف الأجواء 

اللبناني���ة، ع���ر »كم���ن« ُين�سب 

لطائ���رات »اإ�رسائيلي���ة« يف �سماء 

البق���اع، ل����رسب اأه���داف ع�سكرية 

�سورية اأ� حليفة يف الداخل ال�سوري، 

باأهميت���ه �اقعة »�رسب  يتج���ا�ز 

هيب���ة« طائرة ال����»اأف 16« التي 

اأ�سقطتها الدفاعات اجلوية ال�سورية 

يف �سباط املا�س���ي، �يكون مبنزلة 

عة من  مفاج���اأة »مدّ�ية« غري متوقَّ

دم�سق �حلفائها اإىل تل اأبيب.

ماجدة احلاج

صيف ساخن بانتظار »إسرائيل«.. كمائن جوية سورية تفاجئ الجميع

فيما تعي�س »اإ�سرائيل« هاج�س طبيعة الرد االإيراين.. تنتظر ال�سعودية جغرافية الرد اليمني على اغتيال �سالح ال�سماد
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عربي    6

ابن سلمان يكمل ما قام 
به جده عبد العزيز

»من �ش���ابه جّده.. ظلم وطغى وعاث 

يف الأر�ض ف�شاداً«.. على خطى جده عبد 

العزيز يخطو ويل العهد ال�شعودي حممد 

بن �ش���لمان يف حماولة ت�شليم فل�شطني 

للعدو »الإ�رسائيلي«.

ويف واقعة تعك�ض م�ش���توى النبطاح 

ال���ذي و�شلت اإليه اململك���ة، ك�شف اإعالم 

العدو تفا�شيل اللقاء الذي جرى بني ويل 

العهد ال�شع���ودي واللوبي ال�شهيوين يف 

نيويورك، حي���ث ذكرت القناة ال�شهيونية 

»14«، اأن ابن �شلمان خالل اللقاء هاجم 

الفل�شطيني���ة حممود  ال�شلط���ة  رئي����ض 

عبا�ض، متهمًا اياه ب�»تفويت الفر�ض يف 

حتقيق عملية ال�شالم«.

وبح�ش���ب القن���اة، بدا اب���ن �شلمان 

متجهم���ًا وب�شوت���ه العري����ض وبلهجة 

غا�شب���ة ق���ال: ج���اء وق���ت اأن يقب���ل 

الفل�شطينيون م���ا ُيعر�ض عليهم بعد 40 

عامًا.. اأو لي�شمتوا ول يتذمروا.

واأ�شاف اإعالم الع���دو اأن ابن �شلمان 

قال خالل اللقاء اإن »الق�شية الفل�شطينية 

لي�ش���ت �شمن اأولويات اململكة ال�شعودية 

ول ال���راأي العام ال�شعودي، وهناك ق�شايا 

اأخرى طارئة ومهمة يجب معاجلتها مثل 

الق�شية الإيرانية«.

ومع ت�رسيبات ابن �شلمان الفا�شحة، 

والت���ي ُتظهر م���دى خيانة بن���ي �شعود 

الفل�شطينية ولالأم���ة من زمن  للق�شي���ة 

اجلد املوؤ�ش�ض لغاية اليوم، ك�شفت القناة 

الثانية يف تلفزيون العدو ال�شهيوين، اأنه 

بعد اأيام �شي�شل وزير اخلارجية الأمريكي 

اجلديد مايك بومبيو اإىل فل�شطني املحتلة، 

وهو الو�شيط اجلديد الذي ي�رسّ على اإعادة 

املفاو�شات،  طاول���ة  اإىل  الفل�شطيني���ني 

واأنه »�شيعر�ض عليهم تعوي�شات مالية 

جمزية مقابل عودته���م للمفاو�شات بعد 

افتتاح ال�شفارة الأمريكية يف القد�ض».

ال�شينمائ���ي  ك�ش���ف  وكذل���ك 

»الإ�رسائيل���ي« � الأمريكي حاييم �شبان، 

اأحرونوت«  ع���ر �شحيف���ة »يديع���وت 

ال�شهيوني���ة، تفا�شيل لقاء خا�ض جمعه 

مع ويل العهد ال�شعودي حممد بن �شلمان 

خالل زي���ارة الأخري للولي���ات املتحدة 

الأمريكي���ة، حي���ث اأك���د اأن ويل العه���د 

ال�شعودي يرى اأنه قد حان الوقت لعالقة 

جديدة بني ال�شعودية و»اإ�رسائيل«.

ويف �شي���اق مت�ش���ل، نق���ل اإع���الم 

الع���دو عن اآدم اأرون؛ مدي���ر عام ال�رسكة 

فازت  التي  »الإ�رسائيلي���ة«  الأمريكي���ة 

برخ�شة ت�شغيل ع�رسات دور ال�شينما يف 

ال�شعودي���ة، اأن اختي���ار »الفهد الأ�شود« 

اأول فيلم يعر�ض يف اململكة لي�ض �شدفة، 

ذلك اأن الفيلم يتحدث عن اأمري �شاب يقوم 

بتغيريات ثورية يف بالده، وهذا »ماألوف 

لالأذن« يف ال�شعودية، بح�شب اأرون، الذي 

اأو�ش���ح اأن اخلطة تق�ش���ي بفتح 400 دار 

�شينما و2000 قاع���ة عر�ض يف ال�شنوات 

اخلم����ض املقبلة، واأ�ش���ار اإىل اأن قرار ابن 

الدينية  الت�شادم م���ع املوؤ�ش�شة  �شلمان 

املحافظة واملعار�ش���ة لل�شينما مل ياأتِ 

من فراغ.

حممد دياب

سورية: مزيد من العدوان األميركي – الرجعي – الصهيوني 
لمنع والدة العالم الجديد
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الأمريكية  املتح����دة  الولي����ات 

الدميقراطية يف  تزعم حر�شها على 

الع����امل، وحتت عنوانها �شّنت الكثري 

من العتداءات واحلروب يف كثري من 

دول الكون، فاأب����ادت ماليني الب�رس، 

وحتت هذا العنوان، قّدمت وتقّدم كل 

اأ�شكال الدعم للكيان ال�شهيوين، الذي 

قام باأو�شع عمليات الطرد اجلماعي 

عن  ناهيك  الفل�شطين����ي،  لل�شع����ب 

اأعمال القمع املتزايد والتنكيل بحق 

من بقي متم�شكًا يف بيته واأر�شه.

وبدع����م  العري����ة،  الدول����ة 

مطل����ق من اليانك����ي، �شّنت حروبها 

وانت�رست فيه����ا وتو�ّشعت واحتلت 

اأرا�ٍض من الدول العربية؛ �شيناء يف 

م�رس، واجلولن يف �شورية، وال�شفة 

 ،1967 الغربية وقط����اع غزة ع����ام 

و�ش����ار يطل����ق على جي�شه����ا �شفة 

»اجلي�ض الذي ل يقهر«.

يف نف�ض الوقت، كانت وا�شنطن 

توف����ر كل اأ�ش����كال احلماي����ة، وهذا 

لي�����ض بجديد عليها، فه����ي على مرّ 

تاريخها من����ذ ن�شوئها اأبادت �شعب 

وعلى  الأ�ش����ل،  الأمريك����ي  الق����ارة 

مدى اأكرث م����ن 250 عامًا من قيامها 

كدول����ة م�شتقلة قامت على احلروب 

وقت����ل ال�شعوب وقم����ع اأي �شكل من 

اأ�ش����كال الدميقراطية التي ل تتوافق 

م����ع ح�شاباتها الإمريالية، بدءاً من 

الق����ارة الأمريكية وو�ش����وًل اإىل كل 

العامل، وهذه قائمة �شوداء يف بع�ض 

احل����روب والعت����داءات الأمريكي����ة 

واإباداتها الب�رسية:

- 1833: قام���ت القوات الأمريكية بغزو 

نيكاراغوا.

- 1888: دخل���ت الق���وات الأمريكية اإىل 
البريو.

- 1846: احتلت القوات الأمريكية اأر�شا 

مك�شيكية و�شمتها لها، وهي ما تعرف 

اليوم بولية تك�شا�ض.

- 1848 قامت القوات الأمريكية باحتالل 
اإليها،  اأر�ض مك�شيكية اأخ���رى و�شمتها 

وهي التي ُتعَرف الآن بولية كاليفورنيا 

ونيومك�شيكو.

- 1854 دمرت الوليات املتحدة ميناء 

»غ���راي تاون« يف نيكاراغ���وا انتقامًا 

منها لعدم قبول حكومتها دخول عميل 

اأمريكي اإىل اأرا�شيها.

- 1855 غزت القوات الأمريكية اأورغواي 

ثم غزت قناة بنما.

- 1857 تدخل���ت يف نيكاراغ���وا ثانية 
لإف�شال حماولة عدو اأمريكا وليم روكر 

تويل ال�شلطة.

- 1873قام���ت الق���وات الأمريكية بغزو 
كولومبي���ا، ثم قام���ت بعمليات �شدها 

على مدى الأعوام 1885 - 1891 - 1892 

.1899 - 1898 - 1893 -

- 1888 تدخلت اأمريكا يف هايتي.

- 1891 تدخلت اأمريكا يف ت�شيلي.

- 1894 تدخل���ت اأمريكا مرة اأخرى يف 

نيكاراغوا.

- 1898 حا����رست كوب���ا وحا����رست 

قواتها يف البح���ر واأخذت عنوة خليج 

»غوانتانامو« ال���ذي تاأ�رس فيه حاليًا 

اللف يف ظ���روف وح�شية همجية غري 

اإن�شانية باعرتاف الأمريكيني اأنف�شهم.

- 1901 - 1902تدخلت اأمريكا ثانية يف 
كولومبيا.

- 1902تدخلت اأمريكا يف هندورا�ض.

- 1904 الهجوم على بنما

- 1905 الهجوم على هندورا�ض

- 1907ا�شتول���ت اأمريكا على �شت مدن 
يف هندورا�ض.

- 1907 الهجوم على املك�شيك مل�شاعدة 
الديكتاتور بورويرو دمزبراي

- 1907 الهجوم على نيكارجوا

جمهوري���ة  اإىل  الدخ���ول   1907  -

الدومينيكان لقمع الثورة

- 1908 امل�شارك���ة يف احل���رب ب���ني 

هندورا�ض ونيكاراغوا

- 1910 التدخ���ل بالقوة الع�شكرية يف 

انتخابات بنما

- 1911 التدخ���ل لقم���ع النقالب �شد 

حكومة نيكاراغوا

- 1911 الدخ���ول اإىل الهندورا�ض لدعم 

الث���ورة بقي���ادة مانوي���ل بونيال �شد 

الرئي�ض املنتخب ميغيل داويا

- 1911 قم���ع النتفا�ش���ة املناه�ش���ة 
للوليات املتحدة يف الفلبني

- 1912 التدخل الع�شكري يف ال�شني

- 1912 الهجوم على كوبا

- 1912 الهجوم على بنما

- 1912 الهجوم على هندورا�ض

- 1914قامت ق���وات املارينز بالدخول 

اإىل هاييت���ي يف عملي���ة اإن���زال جوي 

البن���ك املرك���زي فيها بحجة  و�رسقوا 

ا�شرتداد ديونها.

- 1915احتلت كلَّ هاييتي، وبقيت فيها 

اإىل عام 1934م.

- 1916تدخل���ت الق���وات الأمريكية يف 
الدومين���كان �شد الثوار عل���ى ال�شلطة 

الفا�شدة 

و فر�شت عليهم حكومة ع�شكرية عميلة 

لها حتى عام 1924م.

- 1917 احتالل كوبا

- 1918 امل�شارك���ة يف احلرب العاملية 
الأوىل

- 1918-1920 التدخل يف رو�شيا

- 1919 التدخل ع�شكريا يف بنما

- 1919 التدخل ع�شكريا يف كو�شتاريكا
- 1920 الهج���وم م���رة اأخ���ري عل���ي 

هندورا�ض

- 1921 الهجوم علي جواتيمال

- 1922 التدخل ع�شكريا يف تركيا

- 1922تدخل���ت الق���وات الأمريكية يف 
ال�شلفادور.

- 1924 التدخل ع�شكريا يف ال�شني

- 1932 احتالل ال�شني

- 1933 احتالل نيكارجوا

- 1934 احتالل هايتي

- 1937 الهجوم على ال�شلفادور

- 1945 الهجوم علي نيكارجوا

1945 -م���ا اأن اإنتهت احل���رب العاملية 
حتى ق�شفت هريو�شيما وناجازاكي يف 

اليابان، ففقد ح���وايل 220 األف �شخ�ض 

حياته���م نتيجة اإلق���اء القنبلة الذرية، 

واأكرث من 100 األ���ف �شخ�ض ُقتلو خالل 

الق�شف مبا�رسًة، والباقي فقدوا حياتهم 

يف اأوخر عام 1945 نتيجة لالإ�شعاعات 

ال�شارة التي اأُ�شيبوا بها.

القائم���ة تطول وتط���ول ويكفي اأن 

نذك���ر مزاعمها الكاذبة ب�ش���اأن العراق 

لتغزوه عام 2003، فقتل اكرث من مليون 

عراقي ومت ت�رسيد اكرث من اربعة ماليني 

اأخرين.

مل ت�شتطع الوليات املتحدة حتمل 

املقاومة العراقية، وانت�شارات املقاومة 

يف لبن���ان ع���ام 2000 و2006، بف�شل 

الدع���م الالحمدود من �شوري���ة واإيران، 

والتي جعلت الكي���ان ال�شهيوين للمرة 

الأوىل اأم���ام م�شريه املحتوم، فاندفعت 

مع الغ���رب ال�شتعماري ودول الرجعية 

العربي���ة وتركي���ا، �شد قل���ب العروبة 

الناب�ض.

وعل���ى حد قول اخلب���ري يف �شوؤون 

ال�رسق الو�شط ارون ميلر، فاإن تل اأبيب 

بعد انت�شارات املقاومة يف لبنان على 

جي�شها »�شارت اأم���ام اخلوف الكبري« 

و«الإح�شا�ض بالقلق من نتائج اأي حرب 

»، ولهذا ياأخذ التدخل و�شن احلرب على 

�شوري���ة ابعاداً خط���رية، و�شل اىل حد 

خلق ودعم ع�شابات الرهاب والتكفري، 

ثم بتدخلها املبا�رس كلما حقق اجلي�ض 

ال�ش���وري وحلف���اوؤه انت�ش���اراً... لك���ن 

�شي�شتم���ر حلف �شوري���ة واملقاومة يف 

املواجهة، لأنه بالنت�شار ال�شوري يعني 

اأن وجهًا جديداً م�رسقًا للمنطقة �شيولد 

من رحم هذا النت�شار.

اأحمد زين الدين

�سن احلرب على �سورية ياأخذ اأبعاداً خطرية
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عْقد المجلس.. 
وتهاوي النظام 

السياسي الفلسطيني
عق���د املجل����ض الوطن���ي يف 

الثالث���ني من ني�ش���ان اجلاري يف 

رام اهلل، اإمن���ا ميّثل خروجًا �شارخًا 

الفل�شطيني  الوطن���ي  الإجماع  عن 

ال���ذي مّت التف���اق عليه من���ذ اآذار 

يف   2011 واأي���ار   ،2005 الع���ام 

القاهرة، واتفاق خميم ال�شاطئ يف 

ني�ش���ان 2014، واجتماعات اللجنة 

التح�شريي���ة يف بريوت يف كانون 

الثاين 2017، واتفاق القاهرة الأخري 

يف ت�رسين 2017.

هل اخت���ار رئي����ض ال�شلطة - 

ب�»عناده« - توقيت عقد املجل�ض 

ع���ن عب���ث، اأم اأن اإ����رساره عل���ى 

دعوة املجل����ض لالنعقاد جاء من 

خلفية املناك���دة واملكايدة حلركة 

َهمة بتعطيل اتفاق  »حما�ض«؛ املتَّ

امل�شاحلة، من خ���الل عدم ت�شهيل 

متكني حكومة الدكتور رامي احلمد 

اهلل من و�شع يده���ا بالكامل على 

قطاع غزة فوق الأر�ض وحتتها؟

عقد املجل����ض ل يت�شل بف�شل 

امل�شاحل���ة مع حرك���ة »حما�ض« 

امل�شيط���رة عل���ى قط���اع  وه���ي 

غ���زة، وحماولة ح�رسه���ا وتعميق 

ماأزقها نتيج���ة الأو�شاع احلياتية 

واملعي�شية البائ�شة وغري املعهودة 

الت���ي يعاين منها �شعبنا يف قطاع 

غزة، الذي يئّن حتت وطاأة احل�شار 

ال�شلطة،  وعقوبات  »الإ�رسائيلي«، 

اإرغام »حما�ض« على  اإىل  الهادفة 

ال�شلطة يف  القب���ول با�شرتاط���ات 

ت�شليم القطاع. 

لك���ن عق���د املجل����ض يتعلق 

برتتي���ب امل�شه���د الفل�شطيني مبا 

يتواف���ق والتط���ورات ال�شيا�شي���ة 

املت�شل���ة بالق�شي���ة الفل�شطينية، 

خ�شو�شًا اأن ف�ش���ل تلك امل�شاحلة 

جاء يف توقيت متزامن مع حتديات 

غ���ري م�شبوق���ة تواج���ه الق�شي���ة 

الفل�شطيني���ة، تتمث���ل ب�»�شفق���ة 

الرئي�ض  اإدارة  بداأت  القرن«، والتي 

ترام���ب تنفيذه���ا م�شتهدف���ة، اأوًل 

القد�ض م���ن خالل الع���رتاف اأنها 

عا�شمة للكي���ان ال�شهيوين، ونقل 

ال�شفارة الأمريكي���ة اإليها بالتزامن 

مع ذكرى النكبة يف 15 اأيار املقبل. 

وثانيًا العمل على اإ�شقاط حق 

العودة و�شطب ملف الالجئني عر 

اإنهاء منظم���ة الأنروا ال�شاهد احلي 

على نكبة �شعبنا يف اخلام�ض ع�رس 

من اأيار عام 1948.

الإمعان يف عقد دورة املجل�ض، 

وال����رسب بعر����ض احلائ���ط بكل 

تاأجيله  اإىل  الداعي���ة  املطالب���ات 

ونقله خ���ارج الأرا�ش���ي املحتلة، 

اإمنا انعكا�ض حلال���ة التغّول الذي 

ال�شيا�شي  ال�شلطة وفريقها  تفر�شه 

على املوؤ�ش�شات الوطنية، مبا فيها 

منظمة التحرير، الأمر الذي �شيوؤدي 

ال�شيا�ش���ي  النظ���ام  ته���اوي  اإىل 

الفل�شطيني.

رامز م�شطفى

الفل�شطيني حالة  ال�شعب  يعي�ض 

من الغ�شب العارم بعد اإعالن ترامب 

القد�ض عا�شم���ة اأبدية ل�«اإ�رسائيل«، 

وامل�شي بقرار بنقل ال�شفارة الأمريكية 

من تل اأبيب اإىل القد�ض يف �شهر اأيار، 

بالتزامن م���ع الذكرى ال�شبعني لقيام 

دول���ة »اإ�رسائي���ل« الغا�شبة يف 14 

اأيار من العام 1948، وقد جاء توقيت 

ق���رار النقل هذا يف الفرتة التي يجري 

فيها الرئي����ض ترامب، وبالتعاون مع 

بع����ض الدول العربي���ة، وعلى راأ�شها 

ال�شعودية، التح�ش���ريات لعقد �شفقة 

القرن م���ع بداية هذا الع���ام، والتي 

تت�شم���ن العرتاف بيهودي���ة الدولة 

ذات���ي لل�شعب  اإدارة حك���م  مقاب���ل 

الفل�شطين���ي على ما بق���ي من اأر�ض 

فل�شطني التاريخية، وهو جزء ب�شيط، 

بعد احتالل »اإ�رسائيل« اأرا�شي العام 

1948، واقتطاعه���ا ل�%67 من اأرا�شي 
ال�شفة الغربية )التي احُتلَّت يف العام 

1967( وبن���اء امل�شتوطن���ات عليها، 
والتي بلغت بحدود 405 م�شتوطنة.

كان لهذا الق���رار الأثر الكبري يف 

ا�شتنها�ض ال�شع���ب الفل�شطيني، ويف 

حتفي���ز الف�شائ���ل الفل�شطينية على 

التن�شيق والعمل امل�شرتك فيما بينها 

والقطاعات  املدنية  املجتمعات  ومع 

ال�شعبية وال�شبابية وهيئات الالجئني 

واملخاتري والوجه���اء ملواجهة خطر 

تهوي���د القد����ض ب�رسقه���ا وغربه���ا، 

الوطنية  »الهيئ���ة  بتاألي���ف  وقامت 

مل�ش���رية العودة«، الت���ي اأخذت على 

عاتقه���ا حتريك امل�ش���ريات ال�شعبية 

وال�شلمية يف ال�شفة والقطاع انطالقًا 

الثاني���ة والأربعني ليوم  الذكرى  من 

الأر�ض، ودحرجتها لت�شل اإىل امل�شرية 

املليونية يف 15 اأيار؛ مبنا�شبة ذكرى 

النكبة »يف 14 اأيار العام 1948«.

الع���دو  جي����ض  يتحّم���ل  مل 

ال�شع���ب  م�شه���د  »الإ�رسائيل���ي« 

الفل�شطين���ي مب�شرياته احلا�شدة التي 

مل ترفع اإل علم فل�شطني، والتي غرزته 

على الأ�شالك ال�شائكة عند حدود غزة، 

ما دفع »الإ�رسائيل���ي«، وجريًا على 

الإجرام باأب�شع  اإىل ممار�ش���ة  عادته، 

�ش���وره، وا�شتخ���دام الر�شا�ض احلي، 

فو�ش���ل عدد ال�شه���داء اإىل 33 �شهيداً، 

واجلرح���ى اإىل 4279 )وفقا لالإح�شاء 

الذي ن�رسته وزارة ال�شحة يف غزة(.

ينتظ���ر املراقبون ي���وم اخلام�ض 

اأيار وامل�ش���ريات املليونية  ع�رس من 

الت���ي �شتوؤ�ش����ض لنتفا�ش���ة جديدة 

وتخفف  الق���رن،  �شفق���ة  وجته����ض 

من اآث���ار قرار ترامب بنق���ل ال�شفارة 

الأمريكي���ة اإىل القد����ض وت�شعف من 

حما�شة بع�ض ال���دول بنقل �شفارتها 

اإىل القد�ض، مع التذكري باأن ما اأقدمت 

علي���ه اأمريكا في���ه خمالف���ة للقرار 

ال���دويل 181 الذي ق�ّش���م فل�شطني اإىل 

ثالث مناطق: واح���دة يهودية واأخرى 

عربية وثالثة ومنها القد�ض التي تقع 

حتت الرعاية الدولية.

ومع عودة الق�شي���ة الفل�شطينية 

اإىل �شلّم الأولوي���ات يف ال�رساع �شد 

العدو ال�شهيوين، ال���ذي �شعى ومعه 

بع����ض ال���دول العربي���ة اإىل تغييب 

اإرهابي،  ككي���ان  »اإ�رسائيل«  حقيقة 

املتح�رّسة  الدولة  واإظهارها مبظه���ر 

واملتقدم���ة علينا، واأن لن���ا م�شالح 

م�شرتكة معه���ا، ومن حقها اأن تعي�ض 

ب�شالم يف اأر�شه���ا ولي�شت عدوة لنا، 

اإمنا الع���دو الأ�شا�ض ه���و اإيران؛ كما 

�رسّح ويل العهد حمم���د بن �شلمان، 

وتناغ���م معه وزير احل���رب اأفيغدور 

ليرمان وذلك بقوله اإن »هناك حواراً 

م���ع دول عربية« رف����ض ت�شميتها، 

و«الأمور ت�شري يف الجتاه ال�شحيح، 

وثمة تفاهم عل���ى نحو 75 يف املئة 

من الأمور، واإن احلل مع الفل�شطينيني 

يجب اأن يكون �شم���ن �شفقة اإقليمية 

واح���دة، تت�شم���ن ثالثة اأم���ور: احلل 

مع الفل�شطيني���ني واإقامة دولة لهم، 

م���ع ح���ل مل�شاأل���ة ع���رب اإ�رسائيل، 

واأرا�ض، و�شالم  �ش���كان  ي�شمل تبادل 

وتطبي���ع م���ع كل ال���دول العربية«، 

ودعا امل�شوؤولني العرب اإىل »اخلروج 

للعل���ن وزيارة اإ�رسائيل كما فعل اأنور 

ال�شادات«.

حت���ركات ال�شع���ب الفل�شطين���ي 

)م�شريات العودة( ما بني 30 اآذار و15 

اأي���ار �شُتثمر انتفا�ش���ة جديدة تاأتي 

يف �شي���اق العمل املق���اوم املرتاكم 

وف�شائل���ه  الفل�شط�شن���ي  لل�شع���ب 

املقاوم���ة لالحتالل، و�شُتح���دث اأثراً 

واملعم���ورة،  فل�شط���ني  يف  مدّوي���ًا 

و�شتوؤ�ش����ض ملرحلة جديدة بالتعاون 

مع خط املمانع���ة وعلى راأ�شه اإيران 

التي �شاهمت ب�ش���كل رئي�ض يف دعم 

املقاومة يف لبنان و�شورية وف�شائل 

املقاوم���ة يف فل�شط���ني، و�شنك���ون 

م���ع مرحلة جديدة م���ن ال�رساع �شد 

»اإ�رسائي���ل« ت�شارك في���ه العديد من 

احل���ركات املقاومة من دول املمانعة 

و�شيكون الن�رس فيها لق�شية فل�شطني 

والنهاية ل�«اإ�رسائيل«.

هاين قا�شم

مسيرات العودة.. األهداف والنتائج

م�سريات العودة م�ستمرة حتى حتقيق اأهدافها

العالم ينتظر 15 أيار 
إلجهاض صفقة القرن 
وانتفاضة فلسطينية 

جديدة في سياق العمل 
المقاوم
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¡ جتم���ع العلماء امل�سلمني اأك���د اأن ال�رضبة 
ال�ساروخي���ة الت���ي ح�سل���ت يف ريفي حماه 

وحل���ب، وت���راأت منه���ا الوالي���ات املتحدة 

االأمريكي���ة، هي حتمًا �رضب���ة �سهيونية تريد 

اأن تر�س���ل ر�سالة وا�سح���ة جلميع من ينخرط 

الي���وم يف م�ساري���ع الت�سوي���ة يف �سورية اأن 

الكيان ال�سهيوين قادر على تف�سيل اأي ت�سوية 

اإذا مل تراِع م�ساحله ومتن���ع و�سول املقاومة 

من احل���دود يف اجلوالن املحت���ل، داعيًا للرد 

عل���ى ال�رضبة بكل و�سيلة متاحة، وبح�سب ما 

تقت�سي���ه م�سلحة جناح حم���ور املقاومة يف 

ت�سفية الوجود التكف���ريي والعدوان االأمريكي 

الرتكي عل���ى ال�ساحة ال�سورية، مقدمة للتفرغ 

لتحرير اجلوالن من االحتالل ال�سهيوين.

¡ النائ��ب ال�صابق في�صل الداوود؛ الأمني العام 
��ا العمال 

ّ
حلرك��ة الن�صال اللبن��اين العربي، حي

يف عيده��م، من مزارع��ني وحرافيني ومهنيني 

وموظف��ني، وكل املنتج��ني امل�صتثمرين يف كل 

قط��اع لتاأم��ني فر���ص العم��ل، وزي��ادة الدخل 

القوم��ي، ورفع النم��و، اآم��ًا اأن تتحقق مطالب 

ليتع��زز  الفئ��ات،  كل  م��ن  احلق��وق  اأ�صح��اب 

ال�صتق��رار القت�ص��ادي والعدال��ة الجتماعية، 

ول يتحقق ذلك اإل ب�رضب الف�صاد ووقف الهدر، 

وفر�ص القان��ون، جلذب ال�صتثم��ارات وتعزيز 

�صوق العمل.

¡ ال�سيخ ماهر حمود؛ رئي�س االحتاد العاملي 
لعلم���اء املقاومة، لف���ت اإىل اأن بع�س علماء 

ال�س���وء غط���وا اجلرائ���م يف �سوري���ة واليمن 

وغريهم���ا، وقالوا عن هذه الف���ن اإنها  جهاد 

وا�ست�سه���اد، و�سه���دوا زوراً وقال���وا �رضاً، ومل 

ت جرمية ق�سف عر�س 
ّ
يراعوا حرمة الدين، فمر

يف اليمن ذهب �سحيته املئات وكاأن �سيئا مل 

ت كثري من اجلرائم قبلها وبعدها، 
ّ
يكن، كما مر

ومت���ر جرمية اغتيال الرئي����س �سالح ال�سماد 

انت�سار لعلماء  بالرتحيب والتهليل، وكاأنه���ا 

ال�سوء واهل الباطل.

¡ احلاج عمر غن��دور؛ رئي�ص اللق��اء الإ�صامي 

الوح��دوي، لف��ت اإىل اأّن بريوت كان��ت و�صتبقى 

وال�صامي��ة  العربي��ة  الق�صاي��ا  حلم��ل  رم��زاً 

املحق��ة، وب��ريوت ه��ي الت��ي وقف��ت يف وج��ه 

بغ��داد  كحل��ف  والغربي��ة  الغريب��ة  الأح��اف 

ال�رضف��اء  ب��ريوت  واأه��ل  وحلف اأيزنه��اور.. 

ذهب��وا ونا�ص��لوا وقاوم��وا وقاتلوا م��ع الثورة 

وكذلك قاوم��وا   ،»1948« ع��ام  الفل�ص��طينية 

ع��ام »1956«،  م���رض  عل��ى  الثاث��ي  الع��دوان 

وواجهوا احللف امل�ص��بوه ع��ام »1958«، ورفدوا 

الث��ورة الفل�ص��طينية ومنظمة التحري��ر وحركة 

فتح عام »1965« مبئات اآلف ال�صباب ملواجهة 

العدو ال�ص��هيوين الغا�صب، ووجهة بريوت هي 

اخل��ط ال�صيا�ص��ي املق��اوم للم���رضوع الأمريكي 

ال�صهيوين يف املنطقة.

¡ لقاء اجلمعيات وال�سخ�سيات االإ�سالمية يف 
لبنان نّبه من اأ�س���وات خطب انتخابية عالية 

النرة على ُبع���د اأقل من 120 �ساعة من موعد 

االنتخاب���ات النيابية، حت�ّس عل���ى الكراهية، 

وو�سلت اإىل خطوط حمراء، الأن مر�سحي ارتفاع 

املديونية العامة والعجز يف اخلزينة ال ميلكون 

الرام���ج التي تعال���ج امل�س���اكل االقت�سادية 

والرتبوية، والف�ساد والهدر و�رضقة املال العام، 

فكان خطابه���م الفتنوي وا�ستهدافهم للمقاومة 

بكلمات رنانة، بحيث مل تلحظ كلمة منهم �سد 

اللبنانيني  العدو ال�سهيوين. ودع���ا “اللقاء” 

على ُبعد م�ساف���ة قليلة من ال�ساد�س من اأيار، 

لتحكيم �سمريهم وانتخاب من يرى امل�سلحة 

احلقيقي���ة للبلد واأهله، ال�سيما من دفع الدماء 

ثمن���ًا لتحرير االأر����س من الع���دو ال�سهيوين 

والتكفريي.

¡ ال�ص��يخ �ص��هيب حبلي اأ�ص��اد مبوقف رئي�صي 
اجلمهورية العماد مي�صال عون وجمل�ص النواب 

نبي��ه ب��ري يف ما يتعل��ق بالبيان ال�ص��ادر عن 

اجتم��اع ال��دول املانحة يف بروك�ص��ل، واللذان 

اأك��دا على موقف لبن��ان الر�ص��مي الراف�ص لأي 

حماولة مبا�رضة اأو غري مبا�رضة لتمرير م�رضوع 

توطني النازحني والاجئني.
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الرئي�َس  العربي  التحالف  اغتال 

اليمني ال�سهي���د �سالح ال�سماد يف 

املي���دان ولي�س يف ق����رض الرئا�سة، 

لتعوي�س هزميته امل�ستمرة منذ ثالث 

�سن���وات، بعدما ظن اأن���ه قادر على 

احت���الل اليمن وا�ستعم���اره كتقليد 

عربي جديد للغرب امل�ستعمر، لكنه 

�سقط على حدود اليمن عاجزاً، ف�رضف 

غ�سبه وهزميته جمازر وح�سية �سد 

املدنيني حتاكي املجازر ال�سهيونية 

يف لبنان وفل�سطني، واأ�سابه الرعب 

من املقاوم اليمني الذي فر�س عليه 

نقل القم���ة العربية من الريا�س اإىل 

الدمام طلبًا لالأمان.

ال�سم���اد ميّثل منوذجًا  الرئي�س 

اللقب وال  للر�سايل املقاوم يحم���ل 

ي�سج���ن نف�س���ه فيه، بل ه���و نافذة 

للمقاوم���ة والعط���اء يف �سبيل اهلل 

ولي����س للجاه اأو ال�سلطة اأو املرا�سم 

ليعلن وح���دة القائد مع املقاوم يف 

امليدان.

منظومة  وفق  ال�سعودي���ون  ظن 

االإره���اب ال�سهي���وين - االأمريك���ي 

التي ترتك���ز على مب���داأ الت�سفيات 

واالغتياالت للقادة، اأن با�ستطاعتهم 

ح�سم املعركة التي مل ولن ينت�رضوا 

فيه���ا، فاأع���ادوا جترب���ة االإره���اب 

ال�سهي���وين يف لبنان ع���ر اغتيال 

ق���اد املقاومة يف �رضب���ات مركزية 

وقاتلة عل���ى الراأ�س، اإال اأن املقاومة 

ا�ستطاع���ت حتوي���ل ال�رضب���ات اإىل 

عامل ق���وة، ومنت وتط���ورت حتى 

�سارت يف عداد القوى االإقليمية، مع 

اأنها لي�ست دولة، وهنا ياأتي التمايز 

م���ع املقاوم���ني يف اليم���ن باأنهم 

مي�سكون بدول���ة وحتّولوا من حركة 

مقاوم���ة اإىل دولة مقاومة، وبالتايل 

فاإن قتل رئي�س للجمهورية �سيجعل 

اليمن املق���اوم ق���وة اإقليمية على 

بوابة العرب املفتوحة على املحيط، 

ومت�سك ببواب���ة باب املندب والبحر 

االأحمر.

ب�سجاعتهم  اليمنيون،  اأثبت  لقد 

وج���ود  ال�رضب���ات،  وا�ستيع���اب 

موؤ�س�س���ات ناظم���ة تخط���ط وتدير 

امليدان، وكذل���ك العملية ال�سيا�سية 

ي�ساهي  االنتب���اه،  يلف���ت  ب�س���كل 

العريقة، حيث  املوؤ�س�سات واالأنظمة 

اإدارة  املكلَّفة  املوؤ�س�س���ة  ا�ستطاعت 

النظام اأن تعنّي بدي���اًل عن الرئي�س 

ال�سهيد قب���ل االإعالن عن ا�ست�سهاده 

لعدم اإح���داث فراغ يف ال�سلطة، دون 

اأن ينعك����س ذلك عل���ى املعنويات، 

�س���واء عل���ى �سعي���د اجلبه���ات اأو 

اجلمهور العام اليمني.

يقول مثل مين���ي اإن »الثاأر عند 

اليمني يبداأ بعد اأربعمئة عام«، ولذا 

فاإن الث���اأر لليمن ورئي�س���ه ال�سهيد 

مل يف���ت اأوانه بع���د، والعقاب اآٍت ال 

حمال���ة دون انفع���ال اأو ت�رضُّع، بل 

الختي���ار الهدف املقاب���ل مبا يليق 

ال�سماد ويلي���ق بكرامة  بالرئي����س 

اليمن و�سيادته، وال باأ�س من بع�س 

الوق���ت جلعل املعت���دي يرتقب الرد 

ويعي�س حالة اخلوف بانتظار الرد.

لن يتغري �سيء يف اليمن املقاوم، 

لك���ن الت�سدي اليمن���ي �سيبقى كما 

هو و�سي���زداد ال�سمود والعطاء، وقد 

ي�سبح املوق���ف اليمني اأكرث ت�سدداً، 

قلياًل،  �سيتاأخ���ر  ال�سيا�سي  واحل���ل 

حتى ال يظن حتالف العدوان ورعاته 

اأن ال�رضبة اأعط���ت ثمارها ليرتاجع 

اليمني���ون عن حقوقه���م، خ�سو�سًا 

اأعطى زخم���ًا للثورة  اأن االغتي���ال 

ومقاومة املعتدي �سعبيًا.

االأ�سُهر املقبلة التي ي�سعى ويل 

العهد ال�سعودي اأن يحقق ن�رضاً ولو 

وهميًا عل���ى اليمن ميتطيه للت�سلق 

اإىل العر�س ال�سعودي، �ستخذله، ولن 

تتحق���ق اأمنيات���ه ورغباته بل على 

العك�س؛ ميكن اأن ت�سفعه ب�سدة على 

اأعتاب تتويج���ه، حتى ال يتمّكن من 

تاأمني مكان اآمن الحتفاالت التتويج، 

الأن اليمن���ي ل���ن ين�س���ى م���ن قتل 

رئي�سه، ولذا عليه اأن يفّكر يف كيفية 

تاأمني حفل التتويج اأو يف اأي مكان، 

فال�سواريخ اليمنية التي تطلب اُلثاأر 

جاهزة للو�س���ول اإىل اأي مكان يريد 

اأ�سحابه اأن ت�سل.

امليدان اليمني جزء من امليدان 

الع���ام ملح���ور املقاوم���ة، وركيزة 

هة  املوجَّ وال�رضبات  في���ه،  اأ�سا�سية 

اإليه هي �رضبات ملح���ور املقاومة 

ال���ذي مل ي�ستط���ع اأن يق���ّدم الكثري 

لالإخ���وة يف اليمن، بينم���ا ا�ستطاع 

الكثري ملحور  اأن يقدم���وا  اليمنيون 

املقاومة، م���ع كل الظروف ال�سعبة 

التي يرزحون حتتها.

ا�ست�سه���د الرئي�س ال�سماد حتى 

ال ي�ست�سهد اليم���ن، وكي يبقى حراً 

كرمي���ًا، وحت���ى ال يك���ون احلديقة 

اخللفي���ة للمل���ك، وحت���ى ال ينهب 

نفط���ه  واخلليجي���ون  االأمريكي���ون 

وثرواته.

د. ن�سيب حطيط

حتى ال يستشهد اليمن.. الصماد شهيدًا

اليمني�ن اأثبت�ا وج�د م�ؤ�ش�شات ناظمة تخطط وتدير امليدان والعملية ال�شيا�شية ب�شكل يلفت االنتباه

الحل السياسي سيتأخر 
قليالً والموقف اليمني قد 

يصبح أكثر تشددًا.. حتى 
ال يظن تحالف العدوان أن 

اعتداءاته أعطت ثمارها
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ينّبه املر�س����ح عن دائرة بريوت 

الثاني����ة؛ �سعد الدين ال����وزان، من 

خط����ورة م����ا تتعرّ�س ل����ه مدينة 

اأُ�رضي واجتماعي  تفّكك  بريوت من 

ج����رّاء تفاقم اأزمة ال�سكن التي كان 

قد حّذر منه����ا يف ال�ساب����ق اأثناء 

ع�سويته يف جمل�س بلدية بريوت، 

فطرح �رضورة بناء م�ساكن �سعبية 

يف بع�س العقارات، ت�ستوعب اآالف 

تت�ساءل  الذي����ن  واالأُ�رض  ال�سب����اب 

اأمامه����م فر�سة توف����ري م�سكن لهم 

واأجدادهم، لكن  اأهله����م  يف مدينة 

م�رضوع����ه مل يوؤَخ����ذ ب����ه، وهو ما 

زال يرى اإمكاني����ة حتقيق مثل هذا 

امل�رضوع لوقف النزيف االجتماعي 

اخلطري.

يوؤكد الوزان يف حوار له مع »جريدة 

الثبات« اأن غ���الء االإيجارات والعقارات 

وتراجع فر����س ال�سكن، جعلنا نرى عدة 

بريوتات يف ال�سواحي القريبة والبعيدة 

عن العا�سمة، مما يهدد مع مرور الوقت 

والزمن بتفكك اأ�رضي.

وي�رضد الوزان ل�»الثبات« احتياجات 

اأهل العا�سمة و�سكانها اأننا قادمون على 

مو�س���م ال�ُسّح واجلف���اف، بحيث ي�سطر 

النا�س لتخ�سي�س ميزانيات كرى ل�رضاء 

�سهاريج املي���اه كل ي���وم لال�ستعمال 

املنزيل، باالإ�ساف���ة اإىل املياه ال�ساحلة 

لل�رضب.

وهناك اأي�س���ًا م�سكلة الكهرباء، التي 

واإن كان���ت تقنَّ يف بريوت اأقل من بقية 

املناط���ق، اإالّ اأنه���ا تكلّ���ف املواطن يف 

بريوت تكاليف باهظة ت�ساوي ما يدفعه 

املواطن يف املناطق االأخرى التي تعاين 

من تقنني قا�ٍس، ذلك الأن فاتورة اال�سرتاك 

باملوال���دات اخلا�سة ال تقل عن خم�سني 

دوالراً �سهريًا، وهذا م���ا يجب اأن يحرك 

حماف���ظ وبلدية بريوت م���ن اأجل فر�س 

الت�سع���رية املنا�سبة مقاب���ل 3 �ساعات 

تقنني يوميًا.

ويف جمال الكهرب���اء، ال بد من حل 

نهائ���ي له���ذه املع�سلة الت���ي عجزت 

ال�سلطات املتعاقبة يف البالد عن توفري 

حل لها، ودائمًا تلجاأ اإىل حلول ترقيعية؛ 

ال تق���ّدم وال توؤخر، ب���ل ت�ستنزف ق�سمًا 

كبرياً من موازنة الدولة، كحال ا�ستئجار 

البواخر التي مُيك���ن بقيمة ا�ستئجارها 

بن���اء معامل جدي���دة لتولي���د الطاقة، 

اإ�ساف���ة اإىل �رضورة واأهمي���ة ا�ستغالل 

م�س���ادر الطاق���ة النفطي���ة، والطاقات 

ال�سم�سية والهوائية واملائية.

كما اأكد الوزان عل���ى �رضورة توفري 

حل مل�سكل���ة النفايات الت���ي تواجهنا 

بني الفين���ة واالأخرى، عر حلول جذرية 

املحا�س�س���ة  ع���ن  بعي���داً  ونهائي���ة، 

وال�سم�رضات، الفتًا اإىل اأنه �سبق له اإبان 

كان ع�سواً  يف جمل�س بلدية بريوت اأن 

ا�ستع���ان بخراء له���م جتربة مميزة يف 

هذا املجال، فقدموا حاًل عمليًا يقوم على 

التفكك احلراري والفرز، لكن امل�رضوع مل 

يوؤخذ به، رغ���م اأن تكلفته قليلة، قيا�سًا 

على كلفة طن النفايات الذي يعتر اأعلى 

�سعر يف العامل.

ورداً عل����ى �سوؤال ح����ول برنامج 

»الئحة بريوت الوط����ن« يقول �سعد 

الدين الوزان اإنه يرتكز على بناء دولة 

عادل����ة ودميقراطية وق����ادرة، وقوية 

لتعزيز  »�سن�سعى  وبالتايل  مزدهرة، 

كل االإج����راءات القانونية وال�سيا�سية 

للو�سول اإىل هذا الهدف:

الد�ست����ور والقان����ون فوق اجلميع 

دون حماباة اأو متييز على قاعدة اأن 

العدالة هي اأ�سا�س احلكم النزيه.

اإلغ����اء الطائفي����ة والزبائنية يف 

الوظائ����ف العامة، واعتم����اد الكفاءة 

واخل����رة يف التعيين����ات االإداري����ة، 

وتفعيل مبداأ ف�سل النيابة عن الوزارة.

املجل�����س  �سالحي����ات  تعزي����ز 

باإع����ادة  وتو�سيعه����ا  الد�ست����وري، 

اإعطائ����ه حق تف�س����ري الد�ستور وفتح 

ب����اب املراجع����ات اأم����ام اجلمعيات 

واملواطنني.

الئح����ة  برنام����ج  يف  ا�س����اف: 

»بريوت الوطن« هن����اك �سعي الإقرار 

ا�سرتاتيجية دفاعية للدولة اللبنانية 

تق����وم عل����ى تطوير ق����درات اجلي�س، 

واإيج����اد ت����وازن رع����ب م����ع العدو 

ال�سهي����وين، ودع����م ن�س����ال ال�سعب 

بحق  التفريط  وع����دم  الفل�سطين����ي، 

الع����ودة اإىل ب����الده، وال�سع����ي كذلك 

لالإخوة  والعاجل����ة  االآمن����ة  للعودة 

ال�سوريني اإىل ديارهم.

و�س���دد ال���وزان اأن يف برنام���ج 

الالئحة تركيز على مكافحة الف�ساد 

ومراقب���ة  وال�سم����رضة،  والر�س���وى، 

ال�سفافي���ة املالي���ة يف التلزمي���ات 

ال�سن���دوق  واإق���رار  واملناق�س���ات، 

ال�سي���ادي لل���رثوة الوطنية، وتعزيز 

ا�ستقاللي���ة الق�س���اء، ودور الهيئات 

ون����رض  وا�ستقالليته���ا  الرقابي���ة 

تقاريره���ا، وتفعيل دور املجتمع يف 

الرقابة على املوؤ�س�س�سات العامة من 

خالل حق الو�سول اإىل املعلومات.

وع����ن راأي����ه ب����دور ال�سب����اب يف 

م�ستقب����ل الوطن عمومًا وبريوت على 

وجه اخل�سو�س يقول الوزان: اإننا يف 

لبنان كلنا نع����اين من هدر كبري يف 

املالية العامة، ونعاين من هدر اأكرث 

واأكر خطورة هدر الطاقات ال�سبابية 

واإبداعاته، حيث نخرّج �سنويًا ع�رضات 

واملهنيني  اجلامعي����ني  الطالب  اآالف 

الذي����ن ال تتوف����ر لهم فر�����س العمل، 

وبالت����ايل تتزاي����د با�ستم����رار ن�سبة 

البطال����ة يف اخلارج، وهن����ا ال يجد 

ال�سباب اأمامهم �سوى فر�سة الهجرة، 

حي����ث مت����الأ العي����ون واالآذان اأخبار 

ال�سباب اللبناين الناجحة يف العمل، 

وبالتايل فب����دل اأن ي�ستفيد لبنان من 

طاقته ال�سابة، يتم ا�ستنزافها بطريقة 

خطرية ج����داً، ما يعن����ي اأنه يفرت�س 

بناء اقت�ساد منتج وفاعل، والت�سدي 

مل�سكلة البطالة املتفاقمة، وتعزيز ما 

من �ساأنه زيادة فر�س العمل لل�سباب، 

�سبابية  مل�ساريع  احلا�سن����ة  وتوفري 

نا�سئة تقوم عل����ى ا�ستغالل قدراتهم 

وطاقاتهم العملية يف �ستى املجاالت.

وبالن�سبة لبريوت، ال بد من اإعطاء 

االأولوية املطلقة يف التوظيفات الأبناء 

بريوت يف بلدية بريوت، التي ينبغي 

اأن تخلق امل�ساريع والن�ساطات التي 

تعود باخلري وامل����ردود املادي على 

البيارتة، وعلى البلدية، وتوفر فر�س 

عمل جديدة واإ�سافية.

وع���ن روؤيت���ه االقت�سادي���ة مع 

»الئحة بريوت الوطن«، راأى الوزان 

����رضورة دعم االقت�س���اد االإنتاجي، 

والعمل بجد الكتفاء ذاتي يف جمال 

الت�رضيعات  واإق���رار  والدواء،  الغذاء 

الالزمة الإنهاء التعديات على االأمالك 

العامة والبلدية والبحرية والنهرية، 

ووق���ف املح�سوبيات يف التعيينات 

االإداري���ة، ووقف التعاق���د الوظيفي، 

واإق���رار اآلي���ة للتعيين���ات جتع���ل 

اخلدمة  ملجل����س  االأ�سا�سي  ال���دور 

املدني���ة على قاعدة العلم والكفاءة 

وامل�ساواة يف الفر����س ولي�س على 

قاع���دة املحا�س�س���ة الطائفي���ة اأو 

ال�سيا�سية.

�أجرى �حلو�ر: �أحمد �سحادة

واعدًا بتوفير فرص عمل للشباب واستغالل طاقاتهم وقدراتهم العملية والعلمية

ان: ال بد من مكافحة الفساد والهدر.. وبناء اقتصاد ُمنِتج
ّ
الوز

الوزان: على الدولة 
اللبنانية السعي الستغالل 
مصادر الطاقة النظيفة.. 

كالطاقات الشمسية 
والهوائية والمائية 
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قام وفد علمائي من اجلمهوري���ة االإ�سالمية االإيرانية �سم 

ممثل االإمام ال�سيد علي اخلامنائي يف حمافظة لور�ستان واإمام 

جمعة مدينة خرم اآباد اآية اهلل ال�سيد مري عماد، يرافقه اأ�ساتذة 

من احلوزة العلمية يف قم، وبح�سور امل�ست�سار الثقايف ال�سيد 

حمم���د مهدي �رضيعة مدار، بزيارة جتم���ع العلماء امل�سلمني، 

حيث كان يف ا�ستقبالهم رئي�س الهيئة االإدارية ال�سيخ الدكتور 

ح�سان عبد اهلل، واأع�ساء الهيئة االإدارية، وكان اللقاء منا�سبة 

للحديث حول اأو�ساع االأمة االإ�سالمية ب�سكل عام، واملو�سوع 

الفكري والثقايف ب�سكل خا�س، حيث اإن للحوزة العلمية، كما 

لتجمع  العلماء امل�سلمني دوراً كبرياً يف ن�رض االإ�سالم املحمدي 

االأ�سيل يف مواجهة التحريف���ات التي اأدخلت على هذا الدين 

من قبل اإما اجلهلة اأو وعاظ ال�سالطني اأو علماء منحرفون، كل 

ذلك من اأجل ت�سوير الدين االإ�سالمي على اأنه دين قتل واإبادة 

ولي�س كما اأراده اهلل عز وجل دين حمبة ورحمة.

وق���ال �سماحة اآي���ة اهلل ال�سيد مري عم���اد اإن �سماحة ويل 

اأم���ر امل�سلمني االإم���ام القائ���د ال�سيد عل���ي اخلامنائي )مد 

ظله ال���وارف( يوؤكد يف كل لقاءاتنا به عل���ى م�ساألة الوحدة 

االإ�سالمي���ة، وحر�سه على اأن ال ي�سم���ح للتيار التكفريي عند 

ال�سيعة اأو ال�سنة باأن يعبث بال�ساحة االإ�سالمية وين�رض الفتنة 

يف اأرجائها.

من جهته اأكد رئي�س الهيئة االإدارية ال�سيخ ح�سان عبد اهلل  

على اأهمية هذا الدور الذي توؤدي���ه جامعة االأديان وا�ستعداد 

جتم���ع العلماء امل�سلمني على التعاون معها يف �سبيل تبادل 

اخلرات والتجارب ملا فيه م�سلحة االإ�سالم العليا.

تجمع العلماء المسلمين يستقبل وفدًا علمائيًا من محافظة لورستان في إيران



ثقافة 10

»وثائ���ق نا�رص« كت���اب جديد يف 

طبعته الثاني���ة و�ضعه حفي���د الزعيم 

التاريخي الرئي�س جم���ال عبد النا�رص، 

جمال خال���د عبد النا����رص، يف الذكرى 

املئوي���ة ملي���اد القائد الراح���ل، وهو 

يت�ضمن بني دفتي���ه يوميات جمال عبد 

النا�رص ال�ضخ�ضي���ة يف حرب فل�ضطني، 

وفل�ضفة الث���ورة، وامليث���اق، وبيان 30 

مار�س.

الغاية م���ن هذا الكت���اب، كما جاء 

يف مقدمة الكتاب التي و�ضعها املوؤلف: 

»جتربة جمال عب���د النا�رص من وجهة 

نظري هي جترب���ة �ضابة، قررت اأن اأن�رص 

جمموعة من الوثائق الفكرية التي كتبها 

الرئي�س نا�رص خال الفرتة ما بني عامي 

1948 و1968، وه���ي: يومياته ال�ضخ�ضية 
يف ح���رب فل�ضطني ع���ام 1948، فل�ضفة 

الثورة، امليثاق، وبيان 30 مار�س«.

يف »يومي���ات جمال عب���د النا�رص 

ال�ضخ�ضي���ة يف ح���رب فل�ضطني 1948«، 

نقراأ كلمات �ضابط �ضاب حما�رص يف اأتون 

معركة �ضعب���ة، يك�ضف عن خبايا نف�ضه 

وم�ضاع���ره مبنتهى ال�ض���دق والعفوية، 

ونلمح من بني كلماته جذور الثورة على 

النظام امللكي الذي قاده ورفاقه اإىل تلك 

املحنة، واليوميات، تر�ضم �ضورة �ضديدة 

الو�ضوح ل�ضخ�ضي���ة جمال عبد النا�رص 

قبل الثورة وقبل ال�ضلطة والزعامة.

يف كت���اب »فل�ضفة الث���ورة« حدد 

»جمال عب���د النا�رص« اأه���داف الثورة 

ال�ضيا�ضي���ة واالجتماعي���ة، و�ضدد على 

بالثورة  االجتماعي���ة  الث���ورة  اق���رتان 

ال�ضيا�ضية، موؤك���داً اأن الثورة ال�ضيا�ضية 

ي�ضتحيل اأن تنجح بدون ثورة اجتماعية 

حتق���ق عدال���ة التوزي���ع ل���كل طبقات 

املجتمع وتق�ضي على التفاوت الطبقي، 

وق���ال: عب���د النا����رص اإن �ضع���ب م�رص 

مر بتجرب���ة �ضخمة وه���ي اأن يخو�س 

الثورتان معًا يف نف�س الوقت.

اإن قراءة كت����اب »فل�ضفة الثورة« 

ال����ذي كتبه جمال عب����د النا�رص عقب 

جن����اح الثورة يك�ضف لن����ا مدى عمق 

اف����كار ال�ضابط ال�ض����اب، فحدد »عبد 

النا�رص« يف »فل�ضفة الثورة« الدوائر 

الثاث����ة التي يج����ب اأن تتحرك فيها 

ال�ضيا�ضة امل�رصي����ة، لت�ضمن مكانتها 

اإقليمية عظم����ى وموؤثرة، وهي:  كقوة 

الدوائر  العربي����ة حتيطه����ا  الدوائ����ر 

االأفريقية ثم حتيط بالدائرتني الدوائر 

االإ�ضامية.

كما اأكد عبد النا�رص عرب �ضطوره 

على عبقري���ة موقع م�رص اجلغرايف 

وم���ا فر�ضه هذا املوق���ع عليها من 

اأدوار تاريخية.

النا�رص  ويف امليث���اق ق���ام عب���د 

بتحديد النهج االقت�ض���ادي للدولة، كما 

�ضاغ روؤيته لنظام احلكم ولتاريخ م�رص 

احلديث.

و�ض����ع عبد النا�����رص يف امليثاق 

الدميقراطي����ة  م����ن  ل����كل  تعريف����ه 

واال�ضرتاكي����ة، فذك����ر اأن االأوىل ه����ي 

احلرية ال�ضيا�ضية، والثانية يف احلرية 

االجتماعي����ة، و�ضدد عل����ى ا�ضتحالة 

الف�ض����ل بينهم����ا لكونهم����ا جناحي 

احلرية احلقيقية، واأكد اأن الوطن الذي 

يعاين من اال�ضتغال، وال يح�ضل على 

ن�ضيبه العادل من ثروات باده �ضيظل 

قلقًا على اختيار ممثليه ال�ضيا�ضيني، 

التمت����ع باحلري����ة  ول����ن ي�ضتطي����ع 

ال�ضيا�ضية.

ويف بيان 30 مار�س 1968 الذي �ضدر 

يف ظ���روف حرجة عقب هزمي���ة 1967 

ومظاهرات ال�ضباب، ا�ضتجاب جمال عبد 

النا����رص ملطالب ال�ضع���ب، وقرر جتديد 

نظام حكمه.

و�ضع جمال عب���د النا�رص يف بيان 

30 مار����س اخلطوط الرئي�ضي���ة لروؤيته 
مل�ضتقب���ل م����رص عرب حتدي���ده لع�رصة 

مبادئ يجب اأن يت�ضمنها الد�ضتور الدائم 

للدولة امل�رصية وال���ذي يحقق االنتقال 

م���ن ال�رصعي���ة الثوري���ة اإىل ال�رصعية 

الد�ضتورية.

تلك الوثائ���ق الفكرية متثل خا�ضة 

ال���رتاث ال�ضيا�ضي للرئي����س جمال عبد 

النا����رص، وه���و ت���راث ي�ضتح���ق اإعادة 

الق���راءة واملراجعة م���ن جديد، الأنه من 

وجهة نظري يحمل اإجابات عديدة على 

مع�ضات احلا����رص، وا�ضتخا�س مبادئ 

واأف���كار منه���ا قادرة على ح���ل م�ضاكل 

احلا�رص.

و�ض���دق جمال عب���د النا�رص عندما 

ق���ال: اإن هذه االأمة العربية  قادرة، وهي 

اأق���وى من كل العوار����س الطارئة، وهي 

اأبقى من كل هذه العوار�س، ولها الن�رص 

عزيزاً حا�ضماً اأكيداً باإذن اهلل وعونه.

�ض���در الع���دد اجلديد م���ن املجلة 

الثقافي���ة الف�ضلية املحكم���ة »املنافذ 

الثقافي���ة«، وهو يحم���ل الرقم 22 ربيع 

2018، ويت�ضمن �ضل�ضل���ة من املوا�ضيع 
واالأبحاث الهامة اأبرزها:

كوني���ة اخلالق وتع�ّض���ب املخلوق 

لرئي����س حتريرها عمر �ضبلي، »جتليات 

قناع امل�ضيح يف اإ�ضعار حممود دروي�س 

ونزار قباين« للدكتورة زهراء �ضليماين، 

»ال�ضيا�ض���ة العثماني���ة جت���اه العامل 

ال�ضاد����س ع�رص«  الق���رن  العرب���ي يف 

للدكت���ور ن����رص قرح���اين، »املقا�ض���د 

االإ�ضامية«  ال�رصيع���ة  يف  ال�رصوري���ة 

لل�ضي���خ اأحم���د �ضيف الدي���ن، »التلوث 

مقارب���ات« لفاطمة �ضوبره،  والبيئة – 

»عبد الغني العربي�ضي )1891 – 1916( 

تنبي���ه مبكر م���ن اخلط���ر ال�ضهيوين« 

للدكتور ح�ضام حميي الدين.

كم���ا ت�ضم���ن الع���دد اجلدي���د من 

»منافذ ثقافية« موا�ضيع حول، »عمالة 

االأطفال« و»اأدب االأطفال«، و»املقامات 

البقاع  االأندل�س«، و»م�ضغ���رة قلب  يف 

واملرجت���ى«،  الواق���ع  ب���ني  الغرب���ي 

و»ال�ضعلك���ة يف �ضع���ر حمم���د زين���و 

�ضوم���ان«، و»الف�ضح���ى والعامي���ة«، 

باالإ�ضاف���ة اإىل مقال���ة تاريخي���ة ع���ن 

م�ضلح،  لناهد  اجلنباطي���ة«  »العائلة 

وغريه���ا م���ن املوا�ضي���ع واالأبح���اث 

واملقاالت الهامة الت���ي ت�ضّكل مرجعية 

للمهتمني.

ثقافي���ة«  »مناف���ذ  يف  والاف���ت 

كان���ت زاوية هامة حتت عنوان »ف�ضحة 

ثقافي���ة«، مل يرد ا�ض���م كاتبها، واإن كنا 

قد علمنا اأنها لل�ضاعرة والكاتبة حكمت 

ح�ضن، قدمت من خاله���ا عر�ضًا �ضامًا 

للع���دد ال�ضابق من املجل���ة »عدد 21« 

بطريقة �ضهلة ومب�ضطة جتعل من يطلع 

عليه، كاأنه �ضار يعرف حمتويات العدد، 

واإعتق���د اإذا ا�ضتم���رت ه���ذه الزاوية يف 

املجل���ة، بحيث اإن���ه يف كل عدد جديد 

ي�ض���در يقدم فيه مثل ه���ذا العر�س عن 

العدد الذي �ضبق���ه، �ضابقة هامة، تغني 

القارئ وت�ضه���م يف توا�ضل االعداد التي 

ت�ضدر تباعاً بالن�ضبة للقارئ..

�ض���ارك وف���د من حرك���ة االأمة 

برئا�ض���ة اأمينه���ا الع���ام ال�ضي���خ 

عب���داهلل ج���ربي، يف لق���اء فك���ري 

بعن���وان: »اخلط���اب الدين���ي بني 

االأ�ضال���ة والتجديد«، وال���ذي اأقيم 

بدعوة من »لق���اء الفكر العاملي«، 

يف مكتبة ال�ضي���د ف�ضل اهلل العامة 

الدي���ن  – �ضور، بح�ض���ور علم���اء 
وفعاليات بلدية واختيارية وثقافية 

وتربوية واجتماعية.

االأم���ة؛  حرك���ة  ع���ام  اأم���ني 

ال�ضيخ عب���د اهلل ج���ربي، اأ�ضار اإىل 

اأن م���ن اأه���ّم االأدوات الت���ي توظف 

يف معرك���ة م�رصوعي���ة التجدي���د، 

ح�ضب م���ا كان ي���رى ال�ضيد حممد 

اهلل(،  )رحم���ه  اهلل  ف�ض���ل  ح�ض���ني 

ه���و ما ت�ضه���ده ال�ّضاح���ة العلمّية 

الراهنة من ترا�ضقات يدور  الثقافّية 

مدارها ح���ول »الهوي���ة«، ال�ضيما 

يف ظ���ل طغي���ان عقلّي���ة املوؤامرة 

يف خط���اب املعار�ض���ني لعملي���ة 

التجدي���د، واعتباره���م اأّن هذا االأمر 

ي�ضّكل خطورًة عل���ى اأ�ضالة الهوية 

االإ�ضامي���ة لاأمة، بل اعتبار اأّن هذه 

امل�ضاريع هي اأبواب تنفذ من خالها 

امل�ضاريع اال�ضتعمارية. اأما معوقات 

التجديد ف���كان يراه���ا )رحمه اهلل( 

عديدة، اأبرزه���ا، الف�ضاء الذي يتوّلد 

فيه ويتحرك، فاحلري���ة يف انفتاح 

التجديد يف مبانيه العلمّية ورموزه 

الفاعل���ة على التي���ارات امل�ضتغلة 

بال�ّضاأن الّدينّي كاّفة، اأ�ضا�س هام يف 

اإثبات م�رصوعية امل�رصوع التجديدي، 

وحرّي���ة الّتعب���ري يف ف�ضاء ميار�س 

الّتعتيم والّتدلي�س، من اأهم امل�ضاهد 

احلافلة يف تاريخنا االإ�ضامي ب�ضكل 

عام. اأي�ضًا، هاج����س الهوية هو من 

اأهم املعوقات التي تواجه م�ضاريع 

اإحالة امل�رصوع الّتجديدي التنظريي 

اإىل م�رصوع حياة، فاخلوف من االآخر 

الغربّية،  باحل�ضارة  املتمّثل  القوّي، 

يبق���ى هاج�ضًا ومن اأه���م املربّرات 

الّدف���اع امل�ضتميت  الت���ي ت�ضح���ذ 

لدعاة �ضيان���ة الهوّية يف مواجهة 

الربام���ج التجديدّية التطبيقّية التي 

جتتهد يف تقدمي الن�ضو�س املتوافقة 

واحتياج���ات االإن�ضان امل�ضلم، الذي 

اأ�ضحى واقعه امتداداً معرباً و�ضارخًا 

للتلب�س مبعطيات احل�ضارة الغربية، 

وقد تاأ�ض�س هذا الهاج�س على �ضوؤال 

واجه عق���وداً من الزمن، ردود الفعل 

املختلفة، وهو: هل تخلف امل�ضلمون 

من���ذ اأن اأ�ض���اوؤوا فهم الّدي���ن، اأم اأّن 

فهمهم للّدين �ضاء منذ اأن تخلفوا؟

وختم ف�ضيلته بالقول: لقد كان 

اآية اهلل ال�ضيد حمم���د ح�ضني ف�ضل 

اهلل )رحمه اهلل(، ي���رى اأن ا�ضتهداف 

االإن�ض���ان كاأولوي���ة يف اأي م�رصوع 

جتديدي، يفر����س توفري قاعدة احلد 

االأدنى م���ن العقلية الق���ادرة على 

التعاطي مع معطيات هذا امل�رصوع، 

اّل���ذي �ضيواج���ه اأرباب���ه الكثري من 

القيود املعيقة حلركتهم، الأن االإميان 

القائ���م على التحقي���ق واليقني يف 

جمتمعاتنا غاية يف ال�ضعوبة، على 

عك�س ما يناله التدّين التقليدي من 

الي����رص وال�ضهولة، الأن الّتحقيق بني 

املقلدين عقبة كوؤود.

وثائق ناصر

المنافذ الثقافية تصدر عددها 22

وفد من حركة األمة شارك في اللقاء الفكري بدعوة من »لقاء الفكر العاملي« في صور
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ُعقدت يف مدين���ة يالطا بجمهورية 

اأعم���ال املنتدى  القرم، ومل���دة يومني، 

ال���دويل الرابع لل�ضحافي���ني امل�ضلمني 

حتت عنوان »�ضحافيو الدول االإ�ضامية.. 

من اأجل �رصاكة احل�ضارات«، الذي نّظمته 

جمموعة الروؤية اال�ضرتاتيجية »رو�ضيا.. 

العامل االإ�ضامي«.

�ضريغ���ي  املوؤمت���ر  يف  و�ض���ارك 

اأك�ضيون���وف؛ رئي����س جمهوري���ة القرم، 

ور�ضت���م نور علي مينيخان���وف؛ رئي�س 

جمهورية تتار�ضتان، ونائب مفتي القرم؛ 

اأ�ض���د اهلل بريوف، بح�ض���ور اأكرث من 50 

�ضحافي���ًا من 22 دولة، من بينها رو�ضيا 

وم����رص واالإم���ارات العربي���ة املتحدة، 

ولبنان وتركيا واملغرب، واإيران والعراق 

والبحري���ن  وتون����س  وكازاخ�ضت���ان، 

والكوي���ت واأوزبك�ضت���ان، واإندوني�ضي���ا 

واجلزائر واليمن واالأردن.

والعامل  »رو�ضيا  رئي�س جمموع���ة 

االإ�ضام���ي؛ ال�ضف���ري بنيام���ني بوبوف، 

لفت اإىل االآلي���ات الكفيلة بن�رص ال�ضورة 

احلقيقية للدين االإ�ضامي، وف�ضلها عما 

ت�ضه���ده دول عدي���دة من نتائ���ج الفكر 

املتط���رف واالإرهاب، داعي���ًا االإعاميني 

العرب وامل�ضلم���ني اإىل العمل على ن�رص 

و�ضطية الدين ال�ضمح.

وفيما اأك���د ال�ضفري بوب���وف اأهمية 

الدور الرو�ضي يف احلوار بني احل�ضارات، 

خ�ضو�ضًا اأن رو�ضيا ت�ضّم اأعراّقا وديانات 

وثقاف���ات خمتلف���ة تتعاي����س ب�ض���كل 

اإيجابي ومرتابط، �ض���دد على رف�س كل 

�ضور التطرف الذي حتمل فكره جماعات 

تدعي اأنها متّثل االإ�ضام.

اأم���ا ر�ض���ان بالبي���ك؛ النائ���ب 

بالربملان الرو�ض���ي »الدوما« فقال: 

ي�ضم���ح هذا املنت���دى للم�ضلمني يف 

العامل اأجم���ع، عن طريق احلوار بني 

احل�ض���ارات، اأن ي�ضتمع���وا لبع�ضهم 

البع����س، م�ضرياً اإىل اأن���ه يعي�س يف 

رو�ضيا اأك���رث من 20 ملي���ون م�ضلم، 

ومن�ضات هذا امللتق���ى تفتح ف�ضاء 

اإعامًيا موحًدا لتباُدل االآراء.

الربوف�ض���ور ن�ضي���ب حطيط قال: 

ما ي�ضه���ده النا�س م���ن اأعمال قتل، 

الطوائ���ف واملذاهب  ب���ني  ومتيي���ز 

واالأديان، لي�س اإ�ضاًما قراآنًيا، بل هو 

اإ�ضام ب����رصي م�ضتحَدث، واإن الدفاع 

عن االإ�ض���ام واأهل���ه، والدفاع حتى 

عن الع���امل من م�ضلمني وم�ضيحيني، 

ال يك���ون بالر�ضا�س، لك���ن االأهم اأن 

التحريف  ندافع بالكلم���ة، لتو�ضيح 

وامل�ضائل املختلقة با�ضم اأمري هناك 

اأو �ضي���خ هنا، لنوؤك���د للنا�س اأن ما 

ت�ضمعونه لي�س االإ�ض���ام الذي اأراده 

اهلل ور�ضوله.

م���ن جهت���ه رئي�س حتري���ر جريدة 

»الثب���ات«؛ عبد اهلل ج���ربي، اعترب اأن 

مهمة االإع���ام يف الع���امل هي حتقيق 

التوا�ض���ل ب���ني النا�س، به���دف تبادل 

احل�ضارات بني ال�ضعوب والثقافات، على 

اأن يق���وم القيمون عل���ى و�ضائل االإعام 

بو�ضع ن�ضب اأعينهم خلق عامل اإن�ضايٍن 

جدير بتطلعات الب�رص نحو حياة اأف�ضل، 

و�ضام �ضامل للب�رصية.

وراأى جربي اأن���ه ال يكفي اأن نطلب 

التحل���ي بامل�ضوعية ونقل  االإعام  من 

اخلرب ال�ضحيح والوقائ���ع كما هي، بل 

عليه اأن ي�ضع هدفًا للر�ضالة االإعامية، 

وه���ي العمل م���ن اأجل بن���اء االإن�ضان، 

ال�ضام واخلري للب�رصية  وتكري�س ثقافة 

جمعاء، وبدون هذا الهدف، اأي امل�ضاهمة 

يف �ضن���ع ال�ضام وح�ضارة التاقي بني 

جمي���ع الب�رص، يتحّول االإعام اإىل جمرد 

وظيف���ة ته���دف اإىل رب���ح، وتنفي عن 

االإعام الدور والر�ضالة التي جتعله اأكرب 

من ناقل للخرب مقابل بدل.

كم���ا اأ�ض���اد ج���ربي بال���دور الهام 

ز الذي يوؤديه ال�ضفري فوق العادة  واملميَّ

بنيامني بوب���وف، خ�ضو�ضًا على �ضعيد 

التعاون ب���ني رو�ضيا التي تعترب نف�ضها 

جزءاً من الع���امل االإ�ضامي، وبني باقي 

دول العامل االإ�ضامي.

وجرى خ���ال املوؤمتر منح الباحث 

�ضهيل فرح جائزة »يفغيني برمياكوف 

الدولية« عن م�ضاهمته يف كتابة كتاب 

ا�ضتعر�س  »ح�ض���ارة رو�ضي���ا«، كم���ا 

املنظم���ون الن�ضخ���ة العربي���ة للموقع 

االإلك���رتوين للمجموع���ة، موؤكدي���ن اأنه 

ي�ضع���ى للربط بني احل�ض���ارة الرو�ضية 

واحل�ض���ارة العربي���ة امل�رصقي���ة، واأنه 

يتبنى ر�ضال���ة تنويرية تثقيفية رو�ضية 

نحو العامل العربي.

مؤتمر »صحافيو الدول اإلسالمية.. من أجل شراكة الحضارات« ينعقد في القرم

»النا�رصي���ني  حرك���ة  اأقام���ت 

امل�ضتقلني-املرابط���ون« حفل اإفطار يف  

ب���ريوت  مبنا�ضبة  عي���د العمال ، ح�رصه 

ح�ضد م���ن اأهايل واأبناء بريوت  العروبة ، 

و�ضخ�ضيات �ضيا�ضية واجتماعية �ضمت 

النائ���ب ال�ضابق االأ�ضت���اذ  جناح واكيم 

، ورئي�س االحت���اد اال�ضرتاكي العربي - 

التنظيم النا����رصي منري ال�ضياد، واأمني 

عام  حركة االأم���ة  ال�ضيخ  عبداهلل جربي 

، ورئي�س  حركة ال�ضعب  االأ�ضتاذ  اإبراهيم 

احللب���ي ، واأمني ع���ام »جبه���ة  البناء  

اللبن���اين«  زه���ري اخلطي���ب ، واحلركة 

الوطني���ة للتغيري ريا����س �ضوما، ووفد 

من حزب االحت���اد، واملحامي فوؤاد مطر 

ممثًا املوؤمتر ال�ضعبي اللبناين، ورئي�س 

العربي ع�ضام طنانة،  اللبناين  التجمع 

واملر�ضح نبيل ال�ضبعلي.

ال�ضيا�ضية  لل�ضوؤون  امل�ضاعد  االأمني 

يف » حرك���ة النا�رصي���ني امل�ضتقل���ني 

املرابطون « ؛ الدكت���ور يو�ضف الطب�س، 

ال���ذي قال اأنه���م »يتحفونن���ا كل يوم 

يف احلم���ات االنتخابي���ة يف ب���ريوت 

بت�ضاريح نارية مليئة بتجيي�س مذهبي 

فاأ�ضبحت  فتنوية،  وت�ضاري���ح  وطائفي 

بريوت عب���ارة عن جمموعة زواريب من 

الكونتونات املذهبية زرعوا من خالها 

يف عقول اللبنانيني اخلوف من بع�ضهم 

البع�س، فبات اللبناين يخاف من اأخيه 

اللبناين«، وق���ال الطب�س: لق���د ر�ضموا 

قانون انتخاب عل���ى قيا�ضهم، وق�ّضموا 

الدوائ���ر مب���ا يتنا�ضب م���ع م�ضاحلهم، 

ورّكبوا اللوائ���ح بح�ضب هذه امل�ضلحة، 

فا خاف جوهري بينهم، لكنهم يغرقون 

املواطنني اللبناني���ني بخافات وهمية 

مذهبية للحفاظ عل���ى م�ضاحلهم، لكن 

الوط���ن �ضيحميه اأهل���ه وجي�ضه وقواه 

االأمني���ة ومقاومت���ه، وال يحميه هوؤالء 

الذي ي�ضرتون ويبيعون فيه.

مت حفل فطور بمناسبة عيد العمال
ّ
»المرابطون« نظ
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نظمت اللجن���ة الن�ضائي���ة يف حركة االأمة 

ن���دوة ديني���ة األقاه���ا اإم���ام م�ضج���د الوحدة 

االإ�ضامي���ة – االأوزاعي؛ وع�ض���و الهيئة االإدارية 

يف لق���اء اجلمعي���ات  ال�ضخ�ضي���ات االإ�ضامية 

يف لبنان ف�ضيل���ة ال�ضيخ ح�ض���ام رحال، حتت 

عن���وان: »الن�ضف من �ضعبان ليلة الربكة والنور 

والغفران«.

م�ضوؤول���ة اللجنة الن�ضائي���ة؛ ال�ضيدة حياة 

كتوعة، اأ�ض���ارت اإىل اأن لليلة الّن�ضف من �ضعبان 

اأهمّي���ة تفوق بها باقي ليايل ال�ّضهر، وقد ورد يف 

ف�ضلها واأهمّيتها العديد م���ن االأحاديث النبوّية 

الت���ي ُت�ض���ري اإىل ا�ضتحباب قي���ام ليلها و�ضيام 

نهاره���ا، واملداومة فيها عل���ى االأوراد واالأذكار، 

وقراءة القراآن الكرمي، والقيام باالأعمال احل�ضنة، 

مث���ل: ال�ّضدق���ة، واالأمر باملع���روف، والّنهي عن 

امُلنَكر، وغري ذلك من االأمور.

من جهت���ه قال ال�ضيخ رح���ال اإن رم�ضان 

مو�ضم من موا�ضم العب���ادة ومو�ضم من موا�ضم 

الذكر واالأعمال ال�ضاحلة، فينبغي على االإن�ضان 

اأال تك���ون حاله م���ع اهلل يف هذا املو�ضم ب�ضكل 

اعتي���ادي، بل البد اأن يجهد نف�ضه ليفوز بق�ضب 

ال�ضبق، والب���د لذلك من ف���رتة جتريبية، ومن 

ا�ضتعداد، ويبق���ى على ذل���ك اإىل اأن ياأتي اأول 

رم�ضان، فاجل�ضم والنف�س ال ت�ضتطيعان اأن ُتقلعا 

اإقاع���ًا مبا�رصاً يف اأول يوم م���ن اأيام رم�ضان، 

لذلك اإذا انتبه االإن�ضان اإىل قرب قدوم هذا ال�ضهر 

الكرمي يف �ضهر �ضعبان، وفرّغ نف�ضه من بع�س 

امل�ضاغل، وا�ضتعّد للق���اء اهلل عز وجل يف هذا 

ال�ضهر الك���رمي، لقاء االت�ضال، ولقاء اال�ضتغفار، 

ولقاء املحبة، ولقاء ال�ضوق، رمبا و�ضل اإىل اأول 

رم�ضان وهو يف و�ضع جيد، وانطلق يف ال�ضهر 

الكرمي يف �ضيام، وقيام، وذكر، وعبادة، وتاوة، 

وتدبر، وعمل طيب، ير�ضي اهلل عز وجل . 

اللجنة النسائية في حركة األمة تنظم ندوة بعنوان:
»النصف من شعبان ليلة البركة والنور والغفران«
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كاريكاتير

وجاء  تقريبًا،  فيها  دخلت  �صناعة  كل  التكنولوجيا  ت  غّيّي�رّ

الدور الآن على املالب�س التي نرتديها، ولك اأن تتخيل ارتداء جهاز 

كمبيوتر على هيئة مالب�س، كاأن يكون �صرتة مثاًل..

�صرتاو�س«  »ليفي  �رشكة  متكرّنت  فقد  ممكنًا،  هذا  اأ�صبح  الآن، 

امل�صنِّعة للمالب�س، بال�رشاكة مع �رشكة »غوغل«، ابتكار ما ي�صمى 

التحكم فيه  التي تعمل بحا�صوب �صغ� ميكن  الذكية«،  »ال�صرتة 

من خالل القما�س املحيط باملع�صم.

»الذكية«  املالب�س  م�رشوع  يراأ�س  الذي  بوب�يف،  اإيفان  وقال 

لدى �رشكة »غوغل«: »عندما يت�صل بك �صخ�س ما، �صتهتز �صرتتك 

وتعطيك اأ�صواء، حينها �صتعرف اأن �صخ�صا ما يت�صل بك«.

معرفة  على  مرتديها  ت�صاعدها  اأن  »الذكية«  لل�صرتة  وميكن 

الجتاهات، خ�صو�صًا اأن كان يقود دراجة هوائية، فمن خالل �صغطة 

الطريق  على  �صتدلك  املع�صم  حول  اللم�س  لوحة  على  واحّيّيدة 

ال�صحيح.

وذلك  املو�صيقى،  ت�صغيل  من  اأن متكرّنك  اأي�صًا  ال�صرتة  ومبقدور 

مبجررّد و�صلها مع الهاتف حممول و�صماعات �صغ�ة، والطريف اأن 

هذه مهياأة لتكون قابلة للغ�صل بدون اأن يتعطل عملها.

وقال بول ديلينجر، من �رشكة »ليفي �صرتاو�س« للمالب�س، اإن 

»هذه التقنية متكن م�صتخدميها من احل�صول على مميزات الهاتف 

كلها من دون اأن تغم�س عينيك عن الطريق«، وميكن �رشاء ال�صرتة 

»الذكية« عرب الإنرتنت مقابل 350 دولرا اأم�كيًا.

اأخرى من  اأنواع  وتخطط »غوغل« ل�صتخدام التكنولوجيا يف 

املالب�س، وتعكف حاليًا مع �رشكات مالب�س عدة للم�صاعدة يف دمج 

التكنولوجيا يف منتجاتها.

التكنولوجيا ستغّير المالبس.. السترة »الذكية« نموذجًا

ك�صفت بريجيت ماكرون؛ زوجة الرئي�س الفرن�صي اإميانويل ماكرون، اأن نظ�تها الأم�كية ميالنيا ترامب تعي�س مقيرّدة يف بيتها، ول 

ميكنها اخلروج.

وكانت ال�صيدة الفرن�صية الأوىل حتدثت ل�صحيفة »لو موند« عن لقائها بزوجة الرئي�س الأم�كي ميالنيا ترامب، وقالت بريجيت: ميالنيا 

كانت مرحة.. لدينا نف�س ح�س الفكاهة.. �صحكنا معًا كث�اً.. واأ�صافت: »ميالنيا ل ميكنها فعل �صيء، ل ميكنها حتى فتح نوافذ البيت 

دة اأكرث مني بكث�.. اأنا اأخرج يف باري�س كل يوم، واألتقي مع النا�س، واأ�صرتي بع�س اأغرا�صي بنف�صي..«. الأبي�س اأو اخلروج منه.. اإنها مقيَّ

وتابعت زوجة ماكرون التي تكربه بّي25 عامًا: »كانت جميلة وذكية و�رشيحة، وذهول امللك والأمراء ال�صعوديني بها خ� دليل على 

ذكائها«.

ونفت بريجيت اأن تكون ميالنيا »متجهرّمة« كما تبدو اأحيانا اأمام و�صائل الإعالم، واأو�صحت: »كل �صيء يتم تاأويله.. اإن �صخ�صيتها 

قوية لكنها تعمل بجد لإخفائها.. اإنها ت�صحك ب�صهولة �صديدة، وعلى اأي �صيء، لكنها ل تُظهر ذلك مثلي«.

زوجة ماكرون: ميالنيا ترامب تعيش مقّيدة في بيتها 


