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دمشق آمنة.. وواشنطن ستبتز
النكبة.. والنضال الفلسطينيباعة الكاز حتى آخر نقطة نفط

أميركا - كوريا الشمالية.. »كباش« 
ما قبل القمة المترنحة

انسحاب أميركا من االتفاق النووي.. 
التداعيات واألهداف

 االنتخابات العراقية: االنتصار 
لمحور المقاومة

التسوية الرئاسية تجاوزت النفق األول 
بخدوش ميثاقية
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اللبناين  اجلي�ض  وّجهها  التي  ال�صتباقية  ال�رشبات  بعد 

مكان  من  اأكرث  يف  الإرهابية  اخلاليا  اإىل  الأمنية  والأجهزة 

للجي�ض  الهاّمة  امليدانية  النت�صارات  وبعد  لبنان،  من 

�صّيق،  �رشيط  �صمن  الإرهابية  املجموعات  وح�رش  ال�صوري، 

وك�صفهم،  الإرهابيني  ر�صد  اللبنانية  الأمنية  الأجهزة  تتابع 

حيث تبني اأن هناك نحو 150 اإرهابيًا لبنانيًا ما يزالون يف 

ت�صري  وكما  اأ�صمائهم،  من  د  التاأكُّ الأجهزة  هذه  اإدلب، حتاول 

املعلومات فاإنها اأي�صًا متلك معلومات عن معظمهم.

ألمـــــــة واحـــــــدة

AT H A B AT 458

العين الساهرة تالحق اإلرهابيين خارج لبنان

مآل الضغوط على إيران.. انفجار أو تسويات صعبة؟
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ما خفي عن صواريخ 
الجوالن.. آالف 

المقاتلين بانتظار 
ساعة الصفر



إنه فجر المقاومة والتحرير
بقلم: �لرئي�س �إميل حلود

ثماني���ة ع�رش عامًا ميرّون على �أول �نت�ص���ار نوعي بارز 

يف تاريخ �ص���عبنا، حيث ��ص���تطاع لبنان بف�ص���ل مقاومته 

وجي�ص���ه و�صعبه �أن يفر�س على �لعدو �الن�صحاب من معظم 

�أر��ص���ينا �ملحتلة دون قبد �أو �رشط، و�أن يوؤكد �أن �ل�ص���عوب 

�حلّي���ة ال ميوت حّقها، م���ا د�مت تنب����س عنفو�نًا ومقاومة 

، و�إذ� كان هذ� 
رُ

وكفاح���ًا وكر�مة، مهم���ا طال �لوقت �أو ق����رش

�لن�رش �ملبني يتحقق للمرة �الأوىل يف تاريخ �ل�رش�ع �لعربي 

- »�الإ�رش�ئيل���ي«، دون �أي مفاو�ص���ات ودون �أي تنازل عن 

حّقنا، ولو ب�ص���ر من �أر�ص���نا، فاإن مقاومتنا �لتي �صّكلت مع 

�جلي�س �لوطني ومع �ص���عبها ثالوثًا ذهبيًا عظيمًا، مل تطلب 

َمّنًا وال �ص���كور�ً من �أحد، ومل ت�ص���َع  �إىل فر�س �أو حتى طلب 

�أي �رشط خا�س لها، وهو �أمر �أي�ص���ًا يحدث للمرة �الأوىل يف 

تاريخ �ملقاومات يف �لعامل، ال بل �إن قائدها و�ص���ّيدها �أهدى 

هذ� �لن�رش �إىل كل �للبنانيني.

�ص���تكمل الأنه ماز�لت  و�إذ� كان هذ� �لن�رش �لعظيم مل يرُ

لنا �أر�س حمتلة تتمثل يف مز�رع �صبعا �خل�صبة و�لغنية 

ذهل هو حماوالت  باملياه، وتالل كفر �ص���وبا، �إالَّ �أن ما يرُ

�لبع����س من لبناني���ني وعرب و�متد�د�ً حتى و��ص���نطن، 

��صتهد�ف �ملقاومة، وبد�أو� حملة ال�صتهد�ف �أ�رشف ظاهرة 

�أنتجه���ا تاريخنا و�لوطني و�لعربي، ناهيك عن �أن �لعدو 

مل يخ���ف وال مرّة نو�ياه �لعدو�نية، و�أطماعه يف لبنان.. 

با�رشو� ب�ص���تى �الأ�صكال و�لو�ص���ائل و�الأ�صاليب النتز�ع 

�ص���الح �ملقاومة، و»تقليم �أظافرها«، وو�ص���ل �الأمر الأن 

يكونو� جزء�ً ال يتجزء من عدو�ن متوز 2006، ومل ي�صتحو� 

من �إ�صهار مو�قفهم حتى من د�خل جمل�س �لوزر�ء.

لق���د ر�هن ه���وؤالء يف تل���ك �حلرب عل���ى هزمية 

�ملقاومة، و�إعادة عقارب �ل�ص���اعة �إىل �لور�ء، وو�صل 

�الأمر ببع�ص���هم حّد طلب ��ص���تمر�ر �لعدو�ن، رغم �أن 

�لعدو بد� و��ص���حًا �أنه عاجز عن حتقيق �أي مك�ص���ب 

ميد�ين، و�صار هو من يريد وقف �حلرب، لكن و��صنطن 

وبع�س �لد�خ���ل �للبناين، ومعهم طبعًا بع�س �لعرب، 

كانو� ي�رشّون على ��ص���تمر�ر �لعدو�ن �لذي �نتهى بعد 

33 يومًا بتجديد �لن�رش على �لعدو.
�ملوؤ�مرة بب�صاطة ماتز�ل م�صتمرّة، وهي تتخذ �أ�صكااًل 

�صمى »�لربيع �لعربي«، �لذي ي�صتمر  خمتلفة، �أبرزها ما يرُ

على مدى �ص���بع �ص���نو�ت ونيف بهدف ��ص���تهد�ف قلب 

�صّكل خط  �لعروبة �لناب�س؛ �صورية، �لتي كانت وماز�لت ترُ

�لدفاع �الأول عن �ملقاومة، وكانت �رشيكًا يف �نت�ص���ار�ت 

�ملقاوم���ة يف خمتلف �ملر�حل ولي����س فقط يف �لتحرير 

عام 2000 ويف �نت�صار متوز 2006.

�أنا على يقني، كما كنت منذ �ليوم �الأول للموؤ�مرة �لتي 

ت�صتهدف �صورية، �أن دم�صق بقيادتها وجي�صها ومقاومتها 

و�صعبها �ص���تنت�رش على هذه �ملوؤ�مرة �ملتعددة �الأطر�ف 

و�الأهد�ف، وبالتايل فاإن ب�ص���ائر �لن�رش �لذي تطل علينا 

بهزمية �الإره���اب �لتكفريي ورعاته وحمات���ه، تعني �أن 

حم���ور �ملقاومة هو �ملنت�رش، و�أن وجه���ًا جديد�ً م�رشقًا 

�ص���يطل على �لعرب و�ص���ورية ولبنان، و�أن فجر�ً جديد�ً 

�رشق بف�صل �ص���مود وت�ص���حيات وعطاء�ت حمور  �ص���يرُ

�ملقاومة.. وما �لن�رش �إالَّ �صر �صاعة.

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

لي����س �نتخاب �لرئي�س ب���ري هو �لنفق 

�لذي جتاوزته �لت�صوية �لرئا�صية ب�صال�صة، 

بل �لنفق كان يف طريق���ة �الإخر�ج ملوقف 

�لرئي�س  �لتكتل �ملح�ص���وب على فخام���ة 

عون يف �ال�صتمهال بالقر�ر لتحديد �خليار، 

�إىل �أن �أعلن رئي����س كتلة »لبنان �لقوي«؛ 

�لنائ���ب �ملنتَخ���ب ج���ر�ن با�ص���يل عند 

�ل�صاعة �خلام�صة و�لثلث من يوم �لثالثاء، 

وبالت�صل�صل، ت�صمية �لرئي�س �صعد �حلريري 

�لرئي�س  لرئا�صة �حلكومة، وت�ص���مية دولة 

�إيل���ي �لف���رزيل لنياب���ة رئا�ص���ة �ملجل�س 

�لنياب���ي، و�لنائب �آالن ع���ون الأمانة �ل�رش، 

و�لنائ���ب �آغوب بقر�دونيان ع�ص���و�ً لهيئة 

�ل�ص���يناريو  �إىل  مكتب �ملجل����س، لينتهي 

�خلا�س بانتخ���اب �لرئي�س بري لرئا�ص���ة 

�ملجل����س، و�أعلن عن �جلرح �مليثاقي �لذي 

ت�ص���بب به �لرئي����س بري بع���دم �نتخاب 

�لرئي����س عون، و�نتهى به �الأمر �إىل �لتطرُّق 

للورقة �لقو�تية �لبي�ص���اء �لتي �أعلن عنها 

قائد �لقو�ت �ص���مري جعج���ع، و�أخري�ً »بق 

�لبح�ص���ة« وترك �حلرية الأع�ص���اء �لتكتل 

بالت�صويت عر �لورقة �لبي�صاء �أو �القرت�ع 

للرئي�س بري، وبذلك جاء �الإخر�ج فا�ص���اًل 

وغري مقبول ميثاقيًا. �ل�صيد ح�صن ن�رش�هلل 

�أّكد منذ ما قبل �لرت�صيحات �لنيابية و�أعاد 

�لتكر�ر م���ر�ر�ً �أن �لرئي�س بري هو مر�ّص���ح 

ح���زب �هلل، وبالتايل هو مر�ّص���ح �لثنائي 

�ل�ص���يعي، و�نطلق �ص���ماحته من �مليثاق، 

و�ص���اوى فريق���ه باالآخر؛ متام���ًا كما فعل 

من �أج���ل �ل�رشيك �مل�ص���يحي عندما و�جه 

�لقوى �لدولي���ة و�الإقليمية وبع�س �لد�خل 

على مدى عامني ون�صف لي�صل �أقوى رجل 

م�رشقي �إىل �لرئا�صة �الأوىل؛ كتطبيق �صادق 

للميث���اق. وب����رشف �لنظر عن �ص���جاالت 

مرحل���ة �النتخاب���ات بني �لتي���ار �لوطني 

�حل���ر وحركة �أم���ل، وب�رشف �لنظر �أي�ص���ًا 

عن بدعة »و�حدة بو�ح���دة« �لتي جرفت 

»�لتيار« �إىل �لتمثُّل بالقو�ت، وباأن و�جب 

�لرد عل���ى �لرئي�س ب���ري - بعدم �نتخاب 

كتلته للرئي�س عون - يقت�ص���ي عدم تاأييد 

�نتخابه ع���ر تخيري �أع�ص���اء �لتكتل بني 

�لورقة �لبي�صاء �أو �القرت�ع له، فهذه م�صاألة 

ال ت�ص���تلزم �لوقوف عندها الأربعة �أ�صباب 

رئي�صية:

�أواًل، �لرئي�����س ب����ري جاه����ر بع����دم 

�لت�ص����ويت للرئي�����س عون، لكن����ه �أبدى 

��ص����تعد�ده �مل�ص����َبق لكل تعاون، وكان 

هناك تناغم بني �لرئا�ص����تني مب�ص����توى 

جيد، ال بل �إن �لرئي�س عون ��صتخدم كامل 

�ص����الحياته و»نب�س« مو�د د�صتورية مل 

ي�ص����بقه �إليها �أي رئي�س منذ �ال�صتقالل، 

مبا فيها تعليق �أعمال �ملجل�س �لنيابي، 

و�ح����رتم �لرئي�����س ب����ري ح����ق رئي�س 

�جلمهورية دون »تكّدر«، وخّيب رهانات 

�مل�صطادين بكل ما هو عكر.

ثانيًا، تلكوؤ نو�ب �لتيار �ص���من »كتلة 

�لعهد« عن �الإقر�ر �لتلقائي بحق �نتخاب من 

هو »حت�صيل حا�صل« هو لزوم ما ال يلزم، 

و�لثنائي �ل�ص���يعي �ل���ذي يعتر يف لبنان 

�لوحدة �ل�صيا�صية �لوحيدة �ملتما�صكة، لن 

يتقبل من »�حلليف �مل�ص���يحي للمقاومة« 

�لطعن بحقه �مليثاقي، خ�صو�ص���ًا �أن حزب 

�هلل �صلَّف �لتيار �لوطني �حلر جميل خو�صه 

معركة ميثاقية من �أجل �لرئي�س �مل�صيحي 

�لقوي.

ثالث���ًا: مقابل ثالثية �جلي�س و�ل�ص���عب 

و�ملقاومة، هناك ثالثية �صيا�ص���ية تو�فقية 

الإد�رة �الخت���الف، قو�مها حاليًا �لروؤ�ص���اء 

ع���ون وب���ري و�حلريري، وال بدي���ل عن �أي 

من �الأركان �لثالث���ة للوقوف بوجه �حلملة 

�ل�صيا�صية �لدولية و�الإقليمية �لتي �عترت 

�لن����رش �النتخابي حل���زب �هلل هزمية لها، 

و�ص���فعًة على وجوه �ل�ص���هاينة و�لعربان 

�أذيال  و�أذن���اب �لعمال���ة، �لذين يج���رّون 

خيبتهم �ليوم يف �جلو�ر �لدم�صقي.

ر�بع���ًا: وهو �الأه���م، يرتبط بت�ص���مية 

نائب رئي����س �ملجل�س، مبو�جه���ة �لنائب 

�أني�س ن�ص���ار �لذي قرّرت �لقو�ت �للبنانية 

�أن ت�صتعر�س به ع�ص���التها يف وجه دولة 

�لرئي����س �لف���رزيل، �لذي هو رم���ز وطني، 

و�لوحي���د �الأوحد من �لرموز �الأرثوذك�ص���ية 

�لذي �ألغى باأد�ئه �لعايل »رمزية �ملن�صب« 

�ملجرد من �ل�صالحيات - كما نيابة رئا�صة 

�حلكومة - لكن �لفرزيل فعل هذ� �ملن�ص���ب 

من خالل ممار�صته �ل�ص���ابقة ملهام نيابة 

رئا�ص���ة �ملجل�س، بف�ص���ل �لكفاءة �لعالية 

�لت���ي ميتلكها يف �لت�رشيع، ت�ص���اف �إليها 

�لثقة �لتي كان يولي���ه �إياها �لرئي�س بري 

يف �الإ�رش�ف �ملبا�رش عل���ى �أعمال �للجان 

�لنيابية، مما كان يوجب على �لتيار �لوطني 

�حلر تزكيته دون ت���ردد، الأن �إيلي �لفرزيل 

�بن �لن�ص���يج �للبناين �ملختلط �لقادم من 

�ص���هل �لعي�س �لو�حد �حلقيقي، و�لذي ترّبع 

على عر����س حمبة �لنا����س وعر�س �حرت�م 

�أهل �ل�صيا�صة، هو �أوىل و�أجدر من �صو�ه �أن 

يرتبع على كر�صي �لرئا�صة �لر�بعة، ويرفع 

من قيمة �لكر�صي �لذي يعتليه.

ختامًا، ومع جتاوز �لت�ص���وية �لرئا�صية 

�لنفق �الأول مبيثاقية مه�صمة، يبقى تكليف 

�لرئي����س �ص���عد �حلريري جمرد �ص���كليات 

بروتوكولية، على �أمل �أال ت�ص���تعر�س �لكتل 

�لنيابية كتل ع�صالتها يف مطالب �لتوزير، 

الأن �لعهد بحاجة �إىل �إعالن �إ�ص���ارة �نطالق 

بن���اء �لدول���ة، و�إذ� كان قان���ون �النتخاب 

قد �أعط���ى ما لقي�رش لقي����رش من �لتمثيل 

�لنياب���ي، تبقى �حليثية �ل�ص���عبية لهوؤالء 

�لن���و�ب، وال جتوز �ملقارن���ة بني كتلة فاز 

نو�به���ا بع�رش�ت �آالف �الأ�ص���و�ت مع نائب 

فاز بب�صع مئات �أو ب�ص���ع ع�رش�ت، وعلى 

�لكتل �لتي ي�صبه ت�صكيلها »زو�ج �ملتعة« 

�أن تتعاىل عن �لق�صور يف �لروؤية عند عبور 

نفق �لت�ص���كيل كي يحلم �ل�ص���عب �للبناين 

بروؤية دولة على �أر�س �لو�قع و�ل�صالم.

اأمني اأبو را�شد

أحــداثأحــداث2

التسوية الرئاسية تجاوزت النفق األول بخدوش ميثاقية

املَخرج الذي جلاأت اإليه »كتلة لبنان القوي« غري مقبول ميثاقياً

السيد نصر اهلل واجه القوى 
الدولية ليصل أقوى رجل 

مشرقي إلى الرئاسة األولى.. 
مما كان يستدعي رّد الجميل 

دون أي مواربة

) �لعدد 458(  �جلمعة - 25 �أيار - 2018



همسات

 �لتطهري »�مل�صتقبلي«
ذكر قيادي يف »تيار �مل�صتقبل« �أن حملة تطهري 

جديدة �صيخ�ص���ع له���ا »�لتيار« بعد ت�ص���كيل 

�حلكوم���ة، الأن �لرتكي���ز �ليوم عل���ى �حلكومة، 

و»�لتيار« يجتاحه �الإرباك يف �لتوزير، ال �صيما 

يف بريوت و�ل�صمال.

 »زعل« �صعودي
ا�صتغرب دبلوما�صي �صعودي عدم تلبية �صخ�صيات 

ر�صمية وغيير ر�صمية دعوة الإفطار، دون اعتذار، 

واعترب اأنها ر�صاليية قا�صية اإىل اململكة، و�صيكون 

الرّد عليها بعييد ت�صكيل القوة العربية التي ت�صعى 

ال�صعودية لها بكل ما اأوتيت لالنت�صار يف �صورية.

 �رشط ل�رشف م�صاعدة كبرية
تبلّغ���ت جه���ات روحية من دول���ة خليجية �أن 

عليه���ا �الختيار بني �ل�ص���عودية وقطر، كي يتم 

�رشف م�صاعدة كبرية من �أجل بناء معابد تعود 

للطائفة.

 ��صتياء
يييدور هم�س عيياٍل يف اأروقة موؤ�ص�صيية هامة، عن 

تعيينات خالفًا للمعاير التي مل تغادر املوؤ�ص�صة 

يف اأق�صييى الظروف، حتى اأن موظفني كباراً باتوا 

يجاهرون با�صتيائهم.

 �أوقف يف �ملطار
�أوقف يف مطار ب���ريوت �للبناين - �لكندي وهو 

يعمل �ملدير �لعام للمنظمة �لفل�صطينية حلقوق 

�الإن�صان »حقوق«؛ غ�صان عبد �هلل، بعد �أن تبني 

على جو�ز �ص���فره ع�رش�ت تاأ�صري�ت �لدخول �إىل 

�لكيان �ل�ص���هيوين، وتبنّي �أن بحق عبد �هلل عدد 

كبري م���ن �ملخالفات و�لغر�م���ات يف لبنان مل 

لم �أن���ه قد مت �إطالق  يدفع م�ص���تحقاتها. كما عرُ

غ�صان عبد �هلل لت�صوية �أو�صاعه حمليًا، على �أن 

يتقرر بعدها ما �صيوؤول �إليه و�صعه.

 باز�ر حكومي
بداأت عرو�س التوزييير ُتطرح يف كل الجتاهات، 

قبييل اأن تبييداأ ولييية املجل�ييس املنتَخييب، فيمييا 

بع�ييس ال�صخ�صيات من غر النييواب تلقوا وعوداً 

بالتوزير.

 عجائب 
فنانة تطلّقت منذ عدة �أ�ص���هر، �ت�صل بها طليقها 

ليل���ة �النتخاب���ات و�أعلمها �أن ��ص���مها ما يز�ل 

موج���ود�ً على لو�ئح �ل�ص���طب يف بلدته، طالبًا 

منها �حل�صور لالقرت�ع ملر�صحه، علمًا �أن �لرجل 

ال يدفع نفقة �بنته وال ي�ص���األ عنهما، لكنه كان 

مهتمًا كثري�ً باأمر مر�صحه!

 مفاجاأة
توّقييع م�صييدر يف تيييار املردة اأن تكييون له كتلة 

نيابييية تتجيياوز النييواب الثالثة منييه، لتكون له 

كتلة قد تتجاوز �صبعة نواب.

 �رشيك م�صارب
حزب �صيا�ص���ي كرَّ كتلته �لنيابية يف �لرملان 

�جلديد ب�ص���م نو�ب مل يكونو� يومًا يف عد�ده �أو 

منا�رشين له، وقد و�صف �أحد �لنو�ب �ملنتخبني، 

ه���ذ� �حلزب ب�»�رشيك م�ص���ارب«، الفتًا �إىل �أنه 

�ص���بق له يف �لرملان �ملنتهي���ة واليته �أن فاز 

بعدد من �لنو�ب مبنحة من فريق �صيا�صي كبري، 

وف���ر له �لفوز يف مقاعد وغ�س �لنظر عن �ص���م 

جمموع���ة من ن���و�ب د�ئرة بقاعي���ة �إىل كتلته 

مبو�فقة حليفه.

 �فتحو� بيوتكم
رئي�ييس حييزب رد على �صكاوى بع�ييس النواب من 

الأ�صييوات املتدنييية التييي ح�صلييوا عليهييا، فييرّد 

عليهم: »اخلطيياأ لي�س يف احلييزب، افتحوا بيوتكم 

من الآن و�صاعداً«.. وتوا�صعوا اأمام النا�س.

قد يكون �أمام �ملجل�س �لنيابي 

�جلديد �ملهمة �الأبرز، وهي تطوير 

�أكرث  قان���ون �النتخابات ليك���ون 

متثي���اًل وعد�ل���ة وم�ص���او�ة بني 

�ملو�طنني - �لناخبني.

ولع���ل م���ن �أب���رز �ملالحظات 

�أنتج جمل�س  �ل���ذي  على �لقانون 

عد�لته،  ع���دم  �حل���ايل،  �لن���و�ب 

و�إنتاج���ه »نائب بزيت« و»نائب 

ب�ص���منة« �إذ� ج���از �لتعبري، ومّيز 

بني �ملو�طنني �لذين كان لبع�صهم 

نائب���ًا،   13 �نتخ���اب  �حل���ق يف 

ولبع�صهم �الآخر 5 نو�ب، وبع�صهم 

�لثال���ث ع�رشة ن���و�ب، وهلمَّ جر�، 

كما متّيز هذ� �لقانون بالتفاوت يف 

�أعد�د �لناخبني بني د�ئرة و�أخرى، 

�أعد�د  ن يف  ويت�ص���ح ذلك بالتمعُّ

�لناخبني يف كل د�ئرة:

ناخبًا،   134355 �الأوىل:  بريوت 

بريوت �لثانية: 353164 ناخبًا.

�الأوىل  لبن���ان  جب���ل  د�ئ���رة 

)ك�رشو�ن - جبيل(: 176818 ناخبًا، 

د�ئرة جب���ل لبنان �لثانية )�ملنت(: 

179789 ناخب���ًا، د�ئرة جبل لبنان 
ناخبًا،   166157 )بعب���د�(:  �لثالثة 

د�ئرة جبل لبن���ان �لر�بعة )عالية 

- �ل�صوف(: 329595 ناخبًا.

)عكار(:  �الأوىل  �ل�ص���مال  د�ئرة 

238691 ناخب���ًا، د�ئ���رة �ل�ص���مال 
�لثاني���ة )طر�بل����س - �ملني���ة - 

�ل�ص���نية(: 350147 ناخب���ًا، د�ئرة 

�ل�صمال �لثالثة )زغرتا - ب�رشي - 

�لكورة - �لبرتون(: 249454 ناخبًا.

د�ئ���رة �جلن���وب �الأوىل )جزين 

- �ص���يد�(: 122382 ناخب���ًا، د�ئرة 

�جلنوب �لثانية )�لزهر�ين - �صور(: 

د�ئ���رة �جلنوب  ناخب���ًا،   304217
�لثالث���ة )�لنبطية - بنت جبيل - 

 460491 مرجعيون - حا�ص���بيا(: 

ناخبًا.

د�ئ���رة �لبق���اع �الأوىل )زحلة(: 

174944 ناخب���ًا، د�ئ���رة �لبق���اع 
�لغربي(:  �لبقاع  )ر��صيا -  �لثانية 

143637 ناخب���ًا، د�ئ���رة �لبق���اع 
�لهرم���ل(:   - بعلب���ك   ( �لثالث���ة 

315404 ناخبًا.
ه���ذ� �لتق�ص���يم غ���ري �ملتو�زن 

للدو�ئر �النتخابي���ة �نعك�س على 

نتائ���ج �ملجل����س �جلدي���د، ففي 

حني ف���از )عل���ى �ص���بيل �ملثال 

ال �حل����رش( نائب باأق���ل من مئة 

�صوت تف�ص���يلي، فاز نائب باأكرث 

من ع�رشين �ألفًا، وح�ص���لت بع�س 

�لكت���ل عل���ى جمموعة ن���و�ب ال 

ي�ص���اوي جمموعها من كل �لدو�ئر 

ما ح�ص���لت عليه كتل���ة »�لوفاء 

و�الأمل« يف د�ئرة و�حدة.

ومنه���ا عل���ى �ص���بيل �ملثال 

�لتي  �للبنانية«،  »�لق���و�ت  كتلة 

ب�15 ناخبًا وكان جمموع  حظيت 

ما نالت���ه يف كل �لدو�ئر 120 �ألفًا 

و556 ناخبًا، ي�صاف �إليهم جمموع 

مر�ص���َحنينْ خ�رش� �النتخابات وهو 

12216 �صوتًا، في�صبح جمموع ما 
ناله مر�صحو �لقو�ت مع حلفائهم 

132 �ألفًا و772 �صوتًا، بينما نالت 
د�ئرة  الئحة »�الأمل و�لوفاء« يف 

�جلنوب �لثانية وحدها وعددهم 7 

نو�ب فقط 134068 �صوتًا.

وجمم���وع م���ا نال���ه ثمانية 

فائزي���ن وخا�رشي���ن يف الئح���ة 

»�لوف���اء و�الأم���ل« يف بعلبك - 

�لهرمل 140 �ألفًا و747 �صوتًا.

ن�صوق هذه �الأمثلة للداللة على 

�أن���ه ال عد�لة يف تق�ص���يم �لدو�ئر 

�النتخابية وال يف م�ص���او�تها بني 

�ملو�طن���ني - �لناخبني، وبالتايل 

فيها خلل د�ص���توري بعدم م�صاو�ة 

�ملو�طنني باحلقوق و�لو�جبات.

باأي حال، فقافلة �ملوؤ�ص�صات 

�أقلعت  �لد�ص���تورية و�حلكومية 

يف ظ���ل �نتخاب رئي�س جمل�س 

لرئا�ص���ة  نبي���ه بري  �لن���و�ب 

�ل�ص���لطة �لت�رشيعي���ة لوالي���ة 

جديدة، و�ال�صت�صار�ت �حلكومية 

لت�ص���كيل �حلكوم���ة �جلدي���دة 

حقوق  �ص���تكون  فهل  �أقلع���ت، 

�ملو�طن���ني م���ن �أوىل مهم���ات 

�حلكوم���ة و�لعه���د، و�لتي تبد�أ 

م���ن حقه يف �حلي���اة �لكرمية، 

وال تنتهي يف مكافحة �لر�صوى 

�لتي  و�ملح�ص���وبية  و�لف�ص���اد 

ر�كمت عل���ى �لبل���د نحو مئة 

مليار دوالر دينًا؟

هن���ا، وهي  ثم���ة حقيق���ة 

�أن هن���اك �أمو�اًل عام���ة طائلة 

دفاتر  �ص���تفتح  منهوب���ة، فهل 

�حل�ص���ابات ال�صرتد�د �لكثري من 

�ملليار�ت �ملنهوبة، ولي�س �أقلها 

11 مليار دوالر ف���رق مو�زنات 
من عام 2006 حتى عام 2016؟

هل فعاًل �ص���نكون �أم���ام نهج 

بتطوير  يب���د�أ  حقيقي  �إ�ص���الحي 

لبنان  يجع���ل  �النتخاب  قان���ون 

على  و�ح���دة  �نتخابي���ة  د�ئ���رة 

�أ�ص���ا�س �لن�ص���بية، �أو عل���ى �الأقل 

�لع���ودة �إىل �ملحافظ���ات �خلم�س 

�لن�ص���بية خارج  مع  �لتاريخي���ة 

ح�ص���ابات �حلو��صل، بحيث يكون 

لكل الئحة جتمع ع�رشة باملئة من 

�أ�صو�ت �لناخبني حق �لتمثيل يف 

�ل�ص���لطة �لت�رشيعية، وبذلك نكون 

نخطو �خلطوة �الأوىل نحو �لعد�لة 

�الجتماعية و�ل�صيا�صية؟

�شعيد عيتاين

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

بعد انطالق السلطة التشريعية الجديدة.. 
هل يشهد لبنان قانون انتخاب يطّور الحياة السياسية؟

اللبنانيون ينتظرون فتح دفاتر احل�سابات ال�سرتداد املليارات املنهوبة

هل ستكون حقوق المواطنين من أولى مهمات 
الحكومة والمجلس النيابي الجديَدين؟ وهل سنكون 

فعالً أمام نهج إصالحي حقيقي؟
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 باعة الكاز حتى آخر نقطة نفط
ّ
دمشق آمنة.. وواشنطن ستبتز

كما كانت جريدة »الثبات« قد توّقعت 

بعد معركة حتري���ر الغوطة ال�رشقية قبل 

نحو �شبعة اأ�ش���ابيع؛ باأن دم�شق الفيحاء 

تتجه لأن تكون اآمنة ب�شكل كامل من غدر 

املجموع���ات الإرهابية امل�ش���لّحة، لتبقى 

اأحياء �ش���غرية قرب دم�ش���ق، مثل: خميم 

الريم���وك والقَدم �ش���يتم حتريرها �رشيعًا، 

وبالتايل ف���اإن الإجنازات امليدانية الهامة 

التي ح�شلت من القلمون والريف الدم�شقي 

وحميط دم�ش���ق، �ش���يكون لها تاأثر كبري 

وخطري على الكيان ال�ش���هيوين، الذي ميّد 

الإرهابيني التكفرييني بكل اأ�ش���كال الدعم، 

لأن اأعداداً هامة من اجلي�ش العربي ال�شوري 

�ش���ارت متتلك خربات ميدانية كربى قد ل 

اأق���وى جيو�ش العامل، �ش���تنتقل  ميتلكها 

اإىل ميادي���ن اأخرى لتحري���ر ما تبقى من 

الأر�ش ال�ش���ورية من �شيطرة قوى الإرهاب 

واملرتزقة.. ه���ل يعني ذل���ك اأن املوؤامرة 

الأمريكية - ال�ش���هيونية - الرجعية على 

�شورية �شارت يف ف�شلها الأخري؟

لي�ش بهذه ال�شهولة اأن يرمي الأمريكي 

اأوراقه اأو ي�شلّم بخيبته، فاحلرب الكونية 

القذرة التي �ُش���نَّت على �شوربة بب�شاطة 

لي�ش���ت ث���ورة، ول حق���وق اإن�ش���ان، ول 

دميقراطية، واأمريكا منذ قيامها مل حتارب 

يف مكان م���ن اأج���ل الأطفال والن�ش���اء 

والعدالة واحلرية، اإمنا من اأجل ال�شيطرة 

وال�ش���تعباد ونه���ب خريات ال�ش���عوب.. 

الولي���ات املتحدة كانت دائمًا ت�ش���تثمر 

بالإره���اب من الداخ���ل الأمريكي اإىل كل 

اأنحاء الدنيا، فهل ميكن للتاريخ اأن يلغي 

من �ش���فحاته الأدوار القذرة لع�ش���ابات 

و»الكون���را«،  كالن«،  »الكوكل����ش 

واأجالف فيتن���ام اجلنوبية، و»القاعدة«، 

م���ن خمتلف  و�ش���قيقاتها  و»داع����ش« 

الت�ش���ميات، فهل ميكن اأن تن�شى ال�شعوب 

اأّن وا�ش���نطن كانت تطلق على الع�شابات 

التي متوِّلها: »مقاتلون من اأجل احلرية«؟ 

هكذا كانت �ش���فة مرتزق���ة »الكونرا«، 

وهكذا اأطلقت على الإرهابيني »القاعدة« 

يف زمن الحتاد ال�شوفياتي.

وعلى ه���ذا النح���و، ت�ش���عر عداءها 

بوجه الدول والأنظمة التقدمية، وحركات 

املقاومة �شواء يف فل�ش���طني املحتلة اأو 

يف لبن���ان اأو يف مواجهة غطر�ش���تها يف 

�شورية والعراق.

واإذا كانت احلرب ال�شتعمارية انطلقت 

دائمًا حتت ت�ش���ميات احلرية، خ�شو�ش���ًا 

حري���ة التجارة »العاملي���ة«، فاإنها منذ 

ت�شعينات القرن املا�ش���ي انطلقت حتت 

ا�ش���م »ن����رش الدميقراطي���ة«، وكلها يف 

حقيقتها هدفها مّد خمالبها مل�ّش خريات 

ال�ش���عوب، وبالتايل كما كنا قد بداأنا يف 

العدد ال�ش���ابق من »الثبات« عن ك�شف 

الوجه احلقيق���ي للحرب على �ش���ورية؛ 

باأنها ب�ش���بب اأنابيب النفط والغاز، وما 

تختزنه �ش���ورية يف بحره���ا وبرّها من 

خريات �ش���يجعلها اأحد اأهم دول املنطقة 

يف التقدم العلمي والبحثي والجتماعي 

والقت�شادي، ولهذا ا�شتثمرت وا�شنطن يف 

الإره���اب، وهي �شت�ش���تمر يف هذا النهج 

حتى اآخر نقطة كاز خليجية وعربية، كما 

�شهدنا يف عهد جورج بو�ش البن وباراك 

اأوبام���ا، والي���وم تعت���زم اإدارة الرئي�ش 

املجنون دونال���د ترامب زي���ادة دعمها 

للمرتزقة الإرهابيني، خ�شو�شًا يف اأق�شى 

ال�شمال ال�رشقي ال�شوري، لنهب املزيد من 

اآبار النفط والغاز يف املنطقة.

الك���ربى لالإرهاب  وا�ش���نطن املموِّلة 

»الداع�ش���ي« و»القاعدي« يف �ش���ورية 

والعراق، �شارت بعد النت�شارات النوعية 

الت���ي حققه���ا اجلي�ش العربي ال�ش���وري 

وحلف���اوؤه تتعاطى بتخبُّط وا�ش���ح مع 

اأدواتها الإرهابية على الأرا�شي ال�شورية 

مع انح�ش���ار وجود التنظيمات الإرهابية 

يف م�شاحات اأ�شغر، ولهذا تقول وا�شنطن 

تارة اإنها �شت�ش���حب قواته���ا )املوجودة 

ب�ش���كل غري �رشعي( يف �ش���ورية، وطوراً 

تطلب من باعة الكاز اخلليجيني التابعني 

ل نفقات وجود قواتها يف �شورية. لها حتمُّ

»الغول« الأمريكي يعرف اأن �ش���ورية 

متتل���ك كمي���ات هائل���ة م���ن احتياطي 

الغ���از يف منطقة تدمر، وقارة، و�ش���احل 

طرطو�ش، وبانيا�ش، هو الأكرب بني الدول 

املنتجة للغاز، وهذا يجعل �ش���ورية، اإن 

مّت ا�شتخراج هذا الغاز »ثالث بلد م�شّدر 

للغاز يف العامل«، وبهذا �شتحتل �شورية 

مركز قطر، بعد رو�شيا واإيران، ويقّدر مركز 

فرييل للدرا�شات احتياطي الغاز ال�شوري 

ب�28 ترليون و500 مليار مر مكعب، واإّن 

ثالثة حقول غاز متو�ش���طة احلجم �شمال 

تدمر تكفي لتزويد �شورية كاملة بالطاقة 

الكهربائية، 24 �ش���اعة يومي���ًا، ملدة 19 

�شنة!

كم���ا اأن احلقائ���ق ُتب���نّي اأن اإ����رشار 

مو�ش���كو على الدفاع عن �ش���ورية لي�ش 

فقط لتاأم���ني منفذ لها على املتو�ش���ط، 

والبرول، فاإن�ش���اء  الغاز  الأهم ه���و  بل 

قاعدة بحرية دائمة يف طرطو�ش �ش���ببه 

بح���ر الغاز هناك، ونوؤكد هنا اأّن رو�ش���يا 

م�ش���تعّدة خلو�ش حرب عاملية من اأجل 

ذلك، فاملعار�شة ال�شورية ل توؤمتن حتى 

لو تعّهدت ملو�ش���كو، فل���ن تعمل اإل وفق 

اأوامر اأمريكية، وهذا ما اأكدته كل التجارب 

الرو�ش���ية، وله���ذا ف���اإن دعم وا�ش���نطن 

لع�ش���ابات املرتزق���ة الإرهابيني هو يف 

حقيقته تطلُّع اإىل ثروات �شورية.

وبحك���م التطورات فق���د انتهى احللم 

القط���ري ومات مب���رور خ���ط الغاز عرب 

الأرا�شي ال�شورية.

النتيجة مما �شبق تفيد باأن اأي هدوء 

اأو انته���اء للحرب يف �ش���ورية يعني اأّن 

موازي���ن الق���وى انقلبت فجاأة ل�ش���الح 

دم�شق ع�شكريًا واقت�شاديًا، ولهذا لن ترك 

وا�شنطن موؤامراتها ب�شهولة، وبعد اأن ف�شل 

الوكالء من باعة الكاز واملرتزقة، قد ترى 

الرئي����ش »املجنون«  وا�ش���نطن بقيادة 

اأنها م�ش���طرة للدخ���ول املبا�رش، وعلى 

باعة الكاز اأن ي�شتعدوا لدفع تريليونات 

ال���دولرات، ورمب���ا كام���ل ثرواتهم، من 

اأجل اإر�شاء �ش���يدهم وحاميهم.. ويف كل 

احل���الت تدرك �ش���ورية وقيادته���ا »اأن 

الن�رش هو �شرب �شاعة«.

اأحمد زين الدين

سورية مهيأة لتكون ثالث 
بلد مصّدر للغاز في العالم.. 

وبهذا ستحتّل مكان قطر 
بعد روسيا وإيران

التطورات امليدانية الأخرية توؤكد انتهاء احللم القطري مبرور خط الغاز عرب الأرا�سي ال�سورية

) �لعدد 458(  �جلمعة - 25 �أيار - 2018

ل يختلف اثنان اأن اأداء الرئي�ش �شعد احلريري 

يف مرحلة ما بعد احتجازه يف ال�ش����عودية يف 

ت�رشين الث����اين الفائت، لي�ش كم����ا كان قبلها، 

خ�شو�ش����ًا بعدما التم�ش وج����ود موؤامرة عليه 

م����ن بع�ش املزايدين يف املواقف العدائية جتاه 

حمور املقاومة، فقد اأق�ش����ى احلريري ما ي�شمى 

ب�«�شقور امل�ش����تقبل« عن النتخابات النيابية 

الأخ����رية، كالرئي�ش ف����وؤاد ال�ش����نيورة، والنواب 

خالد ال�ش����اهر واأحمد فتف����ت ومعني املرعبي، 

وا�شتمر زعيم »امل�شتقبل« بتبني تر�شيح الوزير 

والنائب حممد كبارة ع����ن دائرة طرابل�ش، رغم 

اأن����ه حاول اأن يخرج عن ق����رار احلريري؛ عندما 

ر�ّشح جنله كرمي لال�ش����تحقاق الربملاين، ثم مت 

�ش����حب تر�شيحه، ومعلوم اأن كبارة لديه حيثية 

�ش����عبية خا�ش����ة به، وهذا ما اأظهرته �شناديق 

القراع موؤخراً.

هذه احلالة دفعت كب����ارة لأن يكون متمايزاً 

بع�����ش ال�ش����يء يف اإدائه ع����ن زمالئه يف كتلة 

»امل�شتقبل«، لذا حاول فر�ش بع�ش الأمور على 

رئي�شه، كر�ش����يح ابنه كما ورد اآنفًا، فا�شتوعبه 

الأول على م�ش�ش، ومل يت�شادم معه قبل اإجراء 

النتخابات، لأنه كان يدرك جيداً تراجع �شعبية 

»الأزرق« يف ال�ش����ارع الطرابل�ش����ي وال�شمايل، 

بدليل اأن لئحته مل حت�شد �شوى خم�شة مقاعد 

من اأ�ش����ل اأحد ع�رش يف دائرة طرابل�ش - املنية 

- ال�ش����نية، بعدما كان يحتكر تثميلها تقريبًا، 

وجاءت النتيجة خميِّبة لآمال رئي�ش احلكومة، 

الذي �ش����عى بكل قدارته و�ش����لطته وجولته يف 

خمتلف مناطها ل�ش����تنها�ش ال�ش����ارع املذكور، 

لكن مل تاأِت خواتيم الأمور كما كان ي�شتهي.

اإثر �ش����دور هذه النتائج على م�شتوى لبنان، 

اأق�ش����ى زعيم »التيار الأزرق« ع����دداً كبرياً من 

امل�ش����وؤولني يف املاكينة النتخابية، وم�شوؤويل 

التوا�ش����ل مع الأحزاب، بتهمة اإ�ش����اءة الأمانة 

والتق�شري بواجباتهم.

ل �ش����ك اأّن ما اأقدم علي����ه الرئي�ش احلريري 

يوؤ�رش اإىل اأنه ما�ٍش يف عملية تعزيز �ش����لطته، 

ال����ذي بداأ ب����ه قب����ل النتخابات؛ عندم����ا اأبعد 

»ال�ش����قور« عنها، كذلك �ش����د اأزر تياره، بعدما 

ني  ح�شد معار�ش����وه اأكرث من ثلث التمثيل ال�شُّ

يف الربملان العتيد.

من البديهي اأن اأداء رئي�ش احلكومة يف مرحلة 

ما بعد ال�ش����تحقاق النيابي لن يكون كما كان 

قبله، بدليل اأنه يحا�شب الذين ارتكبوا اإخفاقات 

خالل املرحلة النتخابي����ة، اأو حاولوا اخلروج 

عن �ش����لطته، كالنائب كبارة، فلم يعد ي�ش����مح 

الأول ب�»تعدُّد الروؤو�ش« يف بيته الداخلي.

وجاءت ح����وادث طرابل�ش يف الأيام الفائتة، 

حي����ث تعرّ�ش اجلي�ش اللبن����اين لإطالق نار من 

جماعات م�ش����لَّحة بينم����ا كان يقوم مبداهمات 

بحث����ًا عن مطلوبني، و�ش����ط اتهام����ات حملية 

مل�ش����لحني حم�ش����وبني على كب����ارة، الذي نفى 

ب����دوره توفري الغطاء لكل م����ن يطلق النار على 

اجلي�����ش، موؤكداً اأن اأحداً من هوؤلء ل يختبئ يف 

مكتبه، بينما كانت تدور املواجهة قربه، و�ش����ط 

معلومات اأن اإطالق النار طاول املكتب عينه، ما 

يوؤكد وجود �شوء اأخ�رش �شيا�شي بذلك. 

فهل �ش����ّكلت احل����وادث املذكورة منا�ش����بة 

لتوجيه ر�ش����الة م����ن رئي�ش ال�ش����لطة الثالثة 

والتنفيذي����ة الفعلية اإىل كبارة، باأن اخلروج عن 

طاعة »الزعيم« دونه اأثمان مكلفة؟ فاحذر اأيها 

النائب الطرابل�شي.

ح�شان احل�شن

حوادث طرابلس.. رسالة من الحريري إلى كبارة؟
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¡ »احنا م�ش جعانني«..حملة مقد�شية �شد 
وجبات الإفطار الإماراتية

اأطلق نا�شطون مقد�شيون حملة عرب مواقع التوا�شل 

الجتماعي با�ش���م »احنا م�ش جعانني«، للتعبري 

عن رف�ش���هم لوجب���ات الإفطار الرم�ش���انية التي 

قررت دولة الإم���ارات العربية املتحدة تقدميها هذا 

العام خالل �ش���هر رم�ش���ان، لرّواد امل�شجد الأق�شى 

من ال�شائمني. وبرّر النا�ش���طون رف�شهم قبول هذه 

الوجبات احتجاج���ًا على التطبيع الذي متار�ش���ه 

الإمارات م���ع الحتالل »الإ�رشائيلي«، خ�شو�ش���ًا 

امل�ش���اركة الأخرية لفريقها للدراج���ات اإىل جانب 

البحرين يف طواف الدراجات الذي نظمته �ش���لطات 

الع���دو موؤخ���را يف القد����ش املحتل���ة يف الذكرى 

ال�شبعني للنكبة. وقال بع�ش النا�شطني على مواقع 

التوا�ش���ل الجتماعي: اإن ما قام به حممد بن زايد 

خمٍز، والتاري���خ علّمنا اأن اأ�ش���ماء املتواطئني مع 

العدو ال�ش���هيوين لن متحى اأ�ش���ماوؤهم من قائمة 

اخلونة ال�شوداء، مهما طال الزمن.

¡ ابن زايد ي�شكل جلنة لال�شتيالء على 
ثروات الإماراتيني

ك�س��ف م�س��در م�س���ؤول يف دولة الإم��ارات العربية 

املتح��دة، عن خطة اأعّده��ا ويل عهد اأب�ظبي؛ حممد 

ب��ن زايد اآل نهيان، ل��س��ع يده على جزء من ثروات 

رجال الأعمال وامل�ستثمرين الإماراتيني، اأُ�س�ة مبا 

فعل��ه ويل العهد ال�سع�دي حممد بن �سلمان مع عدد 

رج��ال الأعم��ال ال�سع�دي��ني حتت م�سم��ى مكافحة 

الف�س��اد. واأو�سح امل�سدر اأن »اب��ن زايد اأمر بت�سكيل 

جلن��ة علي��ا م��ن امل���رف املرك��زي وجه��از اأمن 

الدولة يف الإمارات، حل���ر جميع ح�سابات رجال 

الأعمال واأ�سحاب الرثوات، وجلنة اأخرى حتدد لهم 

ن�سبة الت��رع املايل ل�سندوق الدول��ة للدفع بالق�ة 

ومن��ع حت�ي��ل اأم�الهم للخارج«. واأك��د امل�س�ؤول اأن 

ويل عه��د اأب� ظبي قام مبخاطب��ة ال�سع�دية حل�ر 

اأم�ال الإماراتيني لديهم، واأ�سدر قراراً مبنع حت�يل 

اأك��رث من 5 ملي�ن درهم خارج الإمارات اإل مب�افقة 

امل�رف املركزي.

¡ ابن �شلمان مينع ابن نايف من ال�شالة 
جماعةً يف رم�شان

تداول نا�شطون مبواقع التوا�شل الجتماعي �شورة 

حديثة لويل العهد ال�ش���عودي ال�شابق الأمري حممد 

بن نايف، وهو ي�ش���لي يف ق�رشه بعد و�شعه حتت 

الإقامة اجلربية واإخ�ش���اعه ملراقبة �شديدة. وُتظهر 

ال�ش���ورة املتداَولة على نطاق وا�شع، ابَن نايف مع 

حفيده الأمري عبد اهلل بن �شعود بن فهد، ويتقدمهم 

بال�ش���الة زوج ابنته الأمري نايف بن تركي بن عبد 

اهلل، واأ�شار البع�ش اإىل اأنه �شار من ال�شعب عليهم 

ال�ش���الة جماعة يف امل�ش���جد حتى يف رم�ش���ان، 

فلجاأوا لل�شالة يف البيت.

¡ ال�شعودية تهدد الفل�شطينيني
لإجب��ار  �سغ�طات��ه  ال�سع���دي  النظ��ام  ي�ا�س��ل 

الفل�سطيني��ني على القب���ل ب�»�سفقة القرن«. وذكرت 

تقاري��ر دبل�ما�سي��ة اأن التحذي��رات مل تق��ف عند حد 

»�سفق��ة القرن«، بل جت��اوزت ذلك حني دخلت دائرة 

التهدي��د يف حال مل ي�ستجب الفل�سطيني�ن لإمالءاتها 

»الإ�رائيلي��ني«  م��ع  عليه��ا  املتَف��ق  وخمططاته��ا 

والأمريكي��ني. يف ال�سياق نف�سه، اأفادت هذه التقارير 

باأن ال�سع�دية نقلت ر�سالة اإىل قيادة »حما�س«، عر 

م�ر، فح�اها اأن النظام ال�سع�دي لن ُيقدم اأي �سكل 

م��ن اأ�سكال امل�ساع��دات للفل�سطيني��ني يف ظل النهج 

املتَب��ع لرف�س التعاطي مع اطروح��ات حل الق�سية، 

ويف مقدمتها خطة ترامب. وك�سفت التقارير اأن مدير 

املخاب��رات امل�رية عبا���س كامل طلب م��ن قيادة 

»حما�س« عدم ذكر ا�سم ال�سع�دية وطبيعة اجتماعات 

م�س�ؤول��ني �سع�دي��ني مب�س�ؤول��ني »اإ�رائيلي��ني«، اأو 

امل�قف ال�سع�دي املعار�س مل�سريات الع�دة.

موضوع الغالف

تزامنًا مع الإجناز ال�ش���راتيجي 

ال�ش���وري عرب  الذي �ش���ّجله اجلي�ش 

طي �ش���فحة تاأمني العا�شمة دم�شق 

وريفه���ا نهائي���ًا بع���د النتهاء من 

معارك تطهري خميم الريموك واحلجر 

الأ�ش���ود م���ن الإرهابي���ني، توّجهت 

الأنظار �رشيعًا اإىل اجلبهة اجلنوبية، 

على وقع احل�شود الع�شكرية ال�شورية 

باجت���اه جبه���ات درع���ا وحميطها، 

ما ين���ذر باقراب معرك���ة لن تكون 

�ش���هلة بالطبع، نظراً اإىل ارتباطاتها 

وق���وف  خ�شو�ش���ًا  الإقليمي���ة، 

»اإ�رشائيل« ووا�شنطن �شداً منيعًا يف 

وج���ه اأي تقدُّم للجي�ش ال�ش���وري اإىل 

رحى ه���ذه اجلبهة التي تتقا�ش���مها 

ميلي�شيات م�ش���لَّحة مدعومة ب�شكل 

واأمريكيًا، و�شط  مبا�رش »اإ�رشائيليًا« 

معلوم���ات �ش���حافية ر�ّش���حت من 

مو�شكو ك�شفت عن تبلُّغ امللك الأردين 

ورئي�ش وزراء العدو بنيامني نتنياهو 

خالل زيارتهما موؤخراً لرو�ش���يا، عن 

قرار �شوري حا�ش���م بتطهري املنطقة 

اجلنوبية عرب عملية ع�ش���كرية اأجنز 

جتهيزه���ا اإذا مل تب���ادر اجلماع���ات 

امل�ش���لَّحة هناك اإىل ت�شليم �شالحها، 

اأملانية  يف وق���ت ك�ش���فت تقاري���ر 

ع���ن عمليات نق���ل اأمريكية ممنهجة 

لأعداد كب���رية من عنا�رش وقادة تلك 

امليلي�شيات املتمر�شني اإىل العراق!

املوؤكد اأن اله���دف من هذا احلراك 

الأمريك���ي ه���و مقارع���ة اإي���ران عرب 

احل���دود مبا����رشة، وهو ل ينف�ش���ل 

بطبيعة احلال عن ال�ش���غوط القا�شية 

الت���ي تتعر�ش لها م���ذ اأعلن الرئي�ش 

الأمريكي ان�شحابه من التفاق النووي 

م���ع طهران، خ�شو�ش���ًا بع���د البيان 

الناري الذي طل���ع اأول من اأم�ش على 

ل�ش���ان وزير اخلارجية الأمريكي مايك 

تعجيزية  �رشوطا  مت�ش���منًا  مومبيو، 

ت�ش���ل اإىل حد تغيري النظام يف اإيران، 

م���ا اعُت���رب »اإعالن ح���رب« �رشيحًا 

عليها من جان���ب اإدارة دونالد ترامب 

و�ش���قور فريقه.. الالف���ت اأن ال�رشوط 

جميعها »اإ�رشائيلية« بامتياز ُفر�شت 

عل���ى طهران بل�ش���ان اأمريك���ي، بعد 

اأقل من اأ�ش���بوعني على واقعة الليلة 

ال�شاروخية غري امل�شبوقة بني �شورية 

ال�شواريخ  و«اإ�رشائيل«، حيث �شددت 

ال�ش���ورية �رشب���ات مل تتوقعه���ا تل 

اأبي���ب، طال���ت 10 اأهداف ع�ش���كرية 

وحيوي���ة للجي����ش »الإ�رشائيل���ي«، 

وت�شببت مبقتل �ش���ابط »اإ�رشائيلي« 

رفيع امل�ش���توى تكّتم العدو عن ك�شف 

ا�ش���مه، و3 جنود، اإ�ش���افة اإىل اإ�شابة 

اأكرث من 25 جندي���ًا بجروح، بينهم 6 

بحال اخلطر، ح�شبما اأكد اأحد ال�شباط 

اإىل  ا�ش���تناداً  ال�ش���ابقني،  الأمريكيني 

تقاري���ر و�ش���فها ب�»املوثوق���ة« من 

اأكدوا  �ش���هود عيان »اإ�رشائيلي���ني«، 

اأي�ش���ًا اأن �شيارات الإ�ش���عاف مل تهداأ 

طيلة تلك الليلة بنقل امل�ش���ابني اإىل 

امل�شت�شفيات.

الليل���ة  جمري���ات  اأحيط���ت 

ال�ش���اروخية فجر العا�رش من اجلاري 

كالعادة بتكت���م اإعالمي»اإ�رشائيلي« 

مطبق، وبدت �شاعاتها ثقيلة جداً على 

مئات امل�ش���توطنني يف امل�شتعمرات 

احلدودية، الذين اأجربتهم ال�ش���واريخ 

ال�ش���ورية على اله���رع اإىل املالجئ، 

فيما كان اآلف ال�ش���وريني ي�شاهدون 

ه  م���ن عل���ى اأ�ش���طح منازله���م توجُّ

�ش���واريخ دفاع���ات بالده���م لت���دّك 

الأهداف املعادية.. وّجهت »اإ�رشائيل« 

اأ�ش���ابع اتهامها مبا����رشة اإىل طهران 

بالوق���وف وراءها، موحي���ة باأنها رّد 

على �رشبة التيفور، اإل اأن اإيران نفت 

اأي عالقة لها بهذا الرد، واأكدت �رشيعًا 

على ل�ش���ان نائب رئي�ش جلنة الأمن 

القومي الإيراين؛ اأبو الف�ش���ل ح�ش���ن 

بيعي، اأن اجلي�ش ال�شوري هو من قام 

بالق�شف ال�شاروخي، ويف هذا التاأكيد 

باأن احل�ش���اب  ل�»اإ�رشائيل«  تذك���ري 

معها مل ي�شدَّد بعد، وعليها ال�شتمرار 

يف كابو����ش انتظارها »امل���ر« للرّد 

الإيراين.

يف  ح���ارت  الت���ي  »اإ�رشائي���ل« 

التاأك���د من اأي جهة حتدي���داً اأتى الرد 

ال�ش���اروخي على مراكزها الع�شكرية 

واحليوية الع����رش يف اجلولن، اأو اأنه 

كان رداً جماعي���ًا م���ن جمي���ع اأركان 

حم���ور املقاوم���ة، اإل اأنه���ا تلّقف���ت 

بالطبع الر�ش���الة جيداً.. فرغم ازدياد 

احتمال وقوع احلرب اأكرث من اأي وقت 

م�شى، ربطًا بجنوح بنيامني نتنياهو 

للهروب اإىل الأمام عرب حرب خارجية 

ُتنقذه من ف�شائحه الداخلية املتعلقة 

بالف�شاد، »اإل اأن ما ل يدركه جيداً اأن 

احلرب التي يتوق اإليها �شتكون خارج 

توقعاته«، ح�شب اإ�شارة �شحيفة »ال 

مونيتور« الأمريكية، والتي بّينت اأنه 

�شيكون على »اإ�رشائيل« اإذا ما انزلقت 

اأوحد  باجتاهها، اأن تواجه لي�ش عدواً 

لها هو حزب اهلل، بل �ش���ورية واإيران 

وح���زب اهلل، م�ش���افًا اإليه���م مقاتلو 

احل�شد ال�شعبي العراقي وكتائب حزب 

الإ�ش���المية  التنظيمات  و�ش���ائر  اهلل، 

التي تقاتل اإىل جانب اجلي�ش ال�شوري 

جمتمعني.

ال�ش���حايف  وربط���ًا بالأمر، رّجح 

نيكول����ش بالتف���ورد اأن تكم���ن اأبرز 

املفاجاآت عند انطالق احلرب املرتَقبة، 

مبب���ادرة ح���زب اهلل اإىل منع انطالق 

»الإ�رشائيلية«  احلربي���ة  الطائ���رات 

من املط���ارات الع�ش���كرية عرب �رشب 

مدارجه���ا، م���ن دون اإغف���ال اإمكانية 

جن���اح و�ش���ول مقاتلي���ه اإىل اأهداف 

م�ش���تعمرات حدودية  داخل  ع�شكرية 

حددها م�شبقًا.

لعل اأب���رز من و�ش���ف طبيعة ما 

�ش���تتعر�ش له »اإ�رشائيل« يف مرحلة 

ما بعد ان�ش���حاب دونال���د ترامب من 

التفاق النووي م���ع طهران، هو وزير 

اخلارجي���ة الأمريك���ي الأ�ش���بق جون 

كريي، ال���ذي اعترب اأن ترامب و�ش���ع 

»اإ�رشائي���ل« امام خطر كب���ري.. كالم 

يعود بنا اإىل جملة لفتة قالها الأمني 

العام حلزب اهلل ال�شيد ح�شن ن�رش اهلل 

موؤخراً: »قد نبداأ بقتال الأ�شيل قريبًا«، 

والتي ا�ش���تبقت يف اإح���دى خطاباته 

الع���ام الفائت ب���كالم »م���ن العيار 

الثقيل« باجت���اه »اإ�رشائيل«؛ عندما 

اأعلن اأنه »يف احلرب املقبلة �شُتفتح 

الأجواء ملئ���ات اآلف املقاتلني العرب 

لالن�ش���مام اإليها«، ُم�ش���ديًا ن�شيحة 

للم�ش���توطنني مبغ���ادرة فل�ش���طني.. 

كالم مل يطلق���ه ن����رش اهلل عبثًا، وهو 

امل�ش���هود له بدقة ما يعنيه و�ش���دق 

وعوده.. تكتفي �شخ�ش���ية �ش���حافية 

لبنانية، نقاًل عن م�شوؤول اإيراين رفيع 

امل�شتوى، بالإ�ش���ارة اإىل اأن اجلهوزية 

تلك اكتملت، وب���ات الآلف من هوؤلء 

املقاتلني بانتظار �شاعة ال�شفر.

ُنقلت  الأبرز يكم���ن يف ت�رشيبات 

لبنان  زار  ع���ن دبلوما�ش���ي غرب���ي 

موؤخراً، ر�ش���د خيوط تطورات اإقليمية 

»�ش���ادمة« بدءاً من منت�ش���ف �شهر 

حزيران املقبل يف بع�ش دول اخلليج، 

واآث���ر اإب���الغ امل�ش���وؤولني اللبنانيني 

به���ا.. واإذ رّج���ح حدثًا كب���رياً يطّوق 

الرئي�ش دونالد ترام���ب، ويظهر على 

اإثره نائبه مايك بين�ش ب�شكل مفاجئ 

يف واجهة البيت الأبي�ش، ك�ش���ف عن 

حدث �ش���وري كبري اأملح الدبلوما�شي 

اإىل اأن���ه اطلع على بع�ش تفا�ش���يله، 

قد يقود رئي�ش دول���ة اإقليمية لزيارة 

دم�ش���ق ولقاء الرئي�ش ب�ش���ار الأ�شد، 

ت�ش���ّكل ن�رشاً دبلوما�شيًا غري م�شبوق 

للقيادة ال�شورية.

ماجدة احلاج

ما خفي عن صواريخ الجوالن..
آالف المقاتلين بانتظار ساعة الصفر

مبجّرد بدء احلرب املرتَقبة �سيعمد حمور املقاومة اإىل ا�ستهداف مدارج املطارات الع�سكرية »الإ�سرائيلية«
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النظام السعودي يصف 
المقاومة باإلرهاب.. هزلت

قب����ل �أي����ام، وباأم����ر عملي����ات �أمريكي، 

و�ضعت »مملكة �لرمال« رموز�ً من �ملقاومة، 

على ر�أ�ض����هم �ضماحة �لأمني �لعام حلزب �هلل 

�ل�ضيد ح�ضن ن�رص �هلل، على قائمة �لإرهاب.

�ل�ض����عودية هذ� يجعلن����ا نقول:  �إعالن 

ما �أف�ض����ح �لنظام �ل�ض����عودي حني يحا�رص 

بالعفة!

قب����ل �أن نخو�����ض يف تفا�ض����يل مملكة 

�لإرهاب �لوهابي، ل بد من تذكري هذ� �لنظام 

�خلان����ع لو��ض����نطن، �أننا يف لبن����ان يكفينا 

�رصفًا �أن بيننا �ل�ض����يد ح�ضن ن�رص �هلل؛ ر�فع 

لو�ء �حلق ور�ية �ملقاومة خفاقة �ضد �لعدو 

�ل�ضهيوين و�لعدو �لتكفريي.

عندما نطرح ق�ضية �لإرهاب يف �لعامل، 

ل ميك����ن �لتغافل ع����ن �ل�ض����عودية ودورها 

�ملتجّذر يف �إن�ض����اء �جلماع����ات �لتكفريية، 

ك�»�لقاعدة«، وبقي����ة �لتنظيمات �لإرهابية 

�لت����ي �جتاحت �ض����ورية و�لع����ر�ق وليبيا، 

ناهي����ك عن �لعدو�ن �ل�ض����عودي - �لأمريكي 

�مل�ضتمر على �ل�ضعب �ليمني �ملظلوم، وهنا 

بيت �لق�ض����يد يف �لعالقة »�خل�ضي�ضة« بني 

�لريا�ض وو��ض����نطن، و�لت����ي عنو�نها عالقة 

�لعبد مع �ل�ض����يد، وهي �مل�ض����ّدر �لأ�ض����ا�ض 

لالإرهاب يف �ل�رصق �لأو�ضط.

ولأن �ململكة حتا�رص ب�»�لعّفة« دومًا، 

�عت����ادت توجي����ه �لتُّهم بالإره����اب ملحور 

�ملقاوم����ة �ل����ذي يعرّيها حتى م����ن عباءة 

�لعروبة �لف�ضفا�ض����ة �لتي تتم�ضح بها وهي 

منها بر�ء.

يكاد ل ي�ض����در تقري����ر للمنظمات �لتي 

تكافح �لإرهاب وحتمي حقوق �لإن�ض����ان من 

�لنتهاك �إل ويت�ض����در ��ضم �ل�ض����عودية �أبرز 

عناوينه، وهذ� ما �أكده �لأمريكيون �أنف�ض����هم، 

ومل يعد خافيًا على �أحد �أن نظام بني �ضعود 

هو �مل�ض����ّدر �لأول لالإرهاب يف �ضتى �أرجاء 

�لعامل، و�أن �أيديولوجية �ل�ض����عودية ت�ض����به 

متامًا �أيديوجلية »د�ع�ض« �لتكفريية.

�ل�ض����عودية هذه وبع�ض دويالت �خلليج 

ين�ض����طون يف باك�ض����تان و�لهند، وي�ضخون 

فت عل����ى فقر�ء �ل�ض����عودية  �أم����و�ًل لو �رصرُ

لغتنو�، ولو �أرُنفقت على معدمي �ل�ض����ومال 

و�أفريقيا لأ�ض����ابتهم �لتخمة، بر�ميل �لنفط 

ر�ق فيها فت�ضبغ �ملنطقة بال�ضو�د و�لظالم  ترُ

�لتكفريي.

ويف �ل�ض����ياق، نذكر �أن �لإعالم �لأمريكي 

�نتق����د زي����ارة �لرئي�����ض �لأمريك����ي دونالد 

تر�مب لل�ض����عودية، وو�ض����ف �ململكة باأنها 

�إمرب�طورية �ل�رص �مل�ضوؤولة عن �لكثري من �آفة 

�لإرهاب يف �لعامل. فموقع »كاونرت باون�ض« 

�لأمريك����ي مث����اًل، ويف مق����ال للكاتب جون 

وي����ت، �أكد �أن �لنظام �حلاكم يف �ل�ض����عودية 

ت�ض����يطر عليه ثلة من ل�ض����و�ض �لع�ض����ور 

�لو�ض����طى، وقال �لكاتب يف مقاله: لقد حان 

�لوقت لإجر�ء بحث مو�ضوعي و�ضادق حول 

�لوهابية، وحتديد�ً �جل����زء �لذي تلعبه هذه 

�لأيديولوجية بو�ض����اطة �ضعودية يف تطرُّف 

�ل�ض����باب �مل�ضلمني على حد �ضو�ء يف جميع 

�أنحاء �لعامل �لعربي و�لإ�ضالمي، ويف �لغرب 

على وجه �خل�ضو�ض.

بعد كل هذ�، �لنظام �ل�ضعودي �لإرهابي 

ي�ضف �ملقاومة �لتي حرّرت �لأر�ض و�ضانت 

�لعر�ض بالإرهاب.. حقًا هزلت.

حممد دياب

مآل الضغوط على إيران.. انفجار أو تسويات صعبة؟

يوم���ًا بعد �آخ���ر تزد�د �ل�ض���غوط 

�لأمريكي���ة على �إي���ر�ن، وتكرث �ل�رصوط 

و�ملطالب و�لتهديد�ت �لأمريكية، معلنة 

نّيتها تغي���ري �لنظام يف �إي���ر�ن، وذلك 

ع���رب فر�ض عقوبات »غري م�ض���بوقة«، 

وت�ض���جيع �ملجتم���ع �لإي���ر�ين عل���ى 

�ملطالب���ة بالتغيري، و«حقه يف �ختيار 

نظام �حلكم �لذي يريده«.

عمليًا، يدرك �لأمريكيون عدم قدرة 

�ملجتمع �لإير�ين على �لتغيري من خالل 

�لقيام بث���ورة »ملونة« كان قد جرّبها 

يف وقت �ضابق، كما يعلمون �أن �لتغيري 

�ملن�ض���ود يف �إير�ن قد ل يكون مل�ضلحة 

�لغ���رب، �إذ �إن �ل�ض���غط �ملف���رط على 

�لنظام من خالل �لعقوبات �لقت�ضادية، 

قد يوؤدي �ىل �لإطاحة بحكومة روحاين 

�لإ�ض���الحية، من خالل قوى مت�ض���ددة 

تعيد عالق���ة �إير�ن مع �لع���امل �إىل ما 

ي�ضبه عهد �أحمدي جناد.

�لتي  �لإثنت���ي ع�رصة  �أما �ملطالب 

�أعلنها وزير �خلارجية �لأمريكي، و�لتي 

تتلخ����ض يف حزمة ����رصوط تعجيزية، 

فيمكن و�ضعها يف �ضالت �أربع:

- �ل�ض���لة �لوىل: حرمان �إير�ن من 

�أي قدرة على �لتخ�ض���يب �لنووي، حتى 

لال�ضتخد�مات �ل�ضلمية.

- �ل�ض���لة �لثانية: �إيقاف �لربنامج 

�إير�ن من  �ل�ضاروخي �لإير�ين، وحرمان 

قدرتها �لردعية، وعجزها عن جتّنب �أي 

�رصبة ع�ضكرية م�ضتقبلية.

�لثالث���ة: »�جتث���اث«  �ل�ض���لة   -

�لنف���وذ �لإي���ر�ين يف �ل�رصق �لأو�ض���ط، 

و�ض���حب قو�تها م���ن �ض���ورية، ووقف 

دعم ح���ركات �ملقاومة، و�ملو�فقة على 

�لتي تدعمها يف  حّل »�مليلي�ض���يات« 

�ملنطقة.

- �ل�ض���لة �لر�بعة تتعلق بال�رص�ع 

طلب  �لفل�ض���طيني - »�لإ�رص�ئيلي«، ويرُ

�إير�ن مهادن���ة »�إ�رص�ئيل«، ووقف  من 

دعمها للفل�ضطينيني.

هي مطالب ي���درك تر�مب و�إد�رته 

عدم قدرة �إير�ن عل���ى تلبيتها، ويدرك 

�أنها لي�ض���ت �رصوطًا للتفاو�ض، بل هي 

�أقرب �إىل توقيع �ضّك ��ضت�ضالم لن تقوم 

�إير�ن بتلبيته، وهو غري منطقي �أ�ض���اًل: 

كيف ميكن لإير�ن �أن تتخلى عن قدرتها 

�لردعي���ة، يف وق���ت تتعر�ض ب�ض���كل 

�لتهديد ب�رصبات ع�ض���كرية  �إىل  يومي 

»�إ�رص�ئيلي���ة« و�أمريكية؟ وكيف لها �أن 

تتخلى ع���ن حّقها يف �ملعرفة �لنووية 

�ل�ض���لمية وق���د �متكلتها بعد �ض���نني 

عجاف من �لعقوبات �لدولية و�حل�ضار 

�لقت�ض���ادي؟ وكيف لها �أن تتخلى عما 

�متكلته من نفوذ يف �ل�رصق �لأو�ض���ط، 

وهو ما جعلها تتحّول من دولة عادية 

�إىل دولة �إقليمية كربى؟

بالتاأكيد، ي���درك تر�مب و�إد�رته �أن 

�إير�ن ل ت�ضتطيع �أن تلّبي هذه �ل�رصوط، 

وهو ل يبدو �أنه يطلبها بعينها، بل يبدو 

�لأمريكي، و�ملفاو�ض  �لتاجر  �أن عقلية 

على �ل�ض���فقات �لكربى، يعرف �أن دفع 

�جلان���ب �لإير�ين �إىل �إع���ادة �لتفاو�ض 

ع مع �لدول  على �لتف���اق �لنووي �ملوقَّ

�ل�ض���ت، يجب �أن يقرتن باأمرين: تهديد 

)خ�ضو�ضًا  كربى  �قت�ض���ادية  بعقوبات 

�أن �خليار �لع�ضكري غري متاح يف هذه 

�لق�ض���ية(، و�ض���قف �رصوط عالية جد�ً، 

بحي���ث �إن �أي �تفاق جديد على ما دون 

هذ� �ل�ض���قف �ضتعتربه �إير�ن جناحًا لها 

وملفاو�ضيها.

وهك���ذ�، ومن جملة �لتطور�ت �لتي 

ح�ضلت يف �لأ�ض���ابيع �لتي تلت �إعالن 

تر�مب �ن�ض���حابه م���ن �لتفاق �لنووي، 

جند �أنه قد يكون هناك تق�ض���يم لالأدو�ر 

بني كل م���ن �لوليات �ملتحدة و�أوروبا 

�لتنازلت  �إير�ن لتقدمي  ورو�ضيا، حل�رص 

�لأ�ضا�ض���ية، ك�رصط  �مللفات  يف بع�ض 

ل�ضتمر�ر �لعمل بالتفاق �لنووي، وعدم 

�نهيار �لقت�ضاد �لإير�ين، وذلك كما يلي:

ت�ض���غط �لولي���ات �ملتحدة على 

�لإي���ر�ين ب�ض���ّدة، وته���دد  �لقت�ض���اد 

بعقوبات غري م�ض���بوقة على �ل�رصكات 

�لعاملي���ة �لعامل���ة و�مل�ض���تثمرة يف 

�ل�ض���وق �لإي���ر�ين، ما يجعل ��ض���تمر�ر 

�أوروبا و�لع���امل يف �لتفاق حرب�ً على 

ورق.

ولقد بد�أت تربز موؤ�رص�ت هذ� �ل�ضغط 

يف �نهيار �ضعر �لعملة �لإير�نية، و�لقلق 

�لقت�ض���ادي �لذي تر�فق مع �لتهديد�ت 

�جلديدة بالعقوبات. وير�هن �لأمريكيون 

على �أن يوؤدي هذ� �إىل ت�ضجيع �لقطاعات 

�ملختلفة على �لتظاهر، مدفوعة ب�ضبح 

�لأزمات �لقت�ض���ادية �لت���ي ما �نفكت 

تعاين منها منذ عقود.

�لحت���اد  ظه���ر  يرُ �ملقاب���ل،  - يف 

���كًا بالتفاق �لنووي، مع  �لأوروبي مت�ضُّ

مطالبات �أوروبية - فرن�ض���ية خ�ضو�ضًا 

- لتاأمني مزيد من �ل�ضمانات �لإير�نية 

و�لتن���ازلت يف مو�ض���وع �لتخ�ض���يب 

�أمرين:  �لنووي، وح�رص �لإير�ني���ني بني 

�إما �نهي���ار �لتفاق كليًا، �أو تقدمي مزيد 

من �لتنازلت.

- متار�ض �لدول �ض���غوطًا مبا�رصة، 

وعرب وكالء، لتحجيم دور �إير�ن �ملتز�يد 

�إقليميًا، وفيها نفهم �ملطالبات �لرو�ضية 

بان�ض���حاب �لإير�نيني وح���زب �هلل من 

�ضورية، بالتو�زي مع �لن�ضحاب �لرتكي 

و�لأمريك���ي، وندرك �لعودة �مل�ض���تجّدة 

�آذ�ر«،  لل�ضعوديني لرتميم حتالف »14 

يف مو�جهة �لنت�ضار �لذي حققه حزب 

�هلل وحلفاوؤه يف �لنتخابات �للبنانية، 

�ل�ض���عودي  �لأمريكي بالدور  و�لرتحيب 

�لعائد �إىل لبنان بقوة، كما ندرك �أهمية 

خل���ط �لأور�ق �لتي �أفرزتها �لنتخابات 

�لعر�قية على �ضعيد �لكتل و�لتحالفات، 

بالإ�ض���افة �إىل �لتقدُّم - ولو �ملحدود - 

�لذي حترزه ق���و�ت �لتحالف �لدويل يف 

بع�ض �أنحاء �ليمن.

م���ن خالل ما �ض���بق، تبدو حكومة 

�ضد عليه،  روحاين �ليوم يف و�ضع ل حترُ

و�ل�ض���غوط ت�ض���تد يف كل م���كان، فهل 

�ضيوؤدي هذ� �ل�ض���غط �إىل �نفجار د�خل 

�إير�ن، �أو يف �لإقليم، �أو تتجه �لأمور �إىل 

ظهر  ت�ضويات �ضعبة؟ �لأ�ضهر �ملقبلة �ضترُ

كل �ضيء.

د. ليلى نقول

محللون يرون تقسيمًا 
لألدوار بين الواليات المتحدة 

وأوروبا وروسيا.. لـ»حشر« 
إيران لتقديم التنازالت في 

ملفات أساسية

كيف ميكن الإيران اأن تتخلى عن حّقها يف املعرفة النووية ال�صلمية وقد امتكلتها بعد �صنني عجاف من العقوبات الدولية واحل�صار االقت�صادي؟
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�إير�ن  �لن���ووي بني  �أرُبرم �لتفاق 

�لع�ضوية يف  �لد�ئمة  و�لدول �خلم�ض 

جمل�ض �لأمن )�أمريكا و�ل�ضني ورو�ضيا 

وفرن�ض���ا وبريطانيا( بالإ�ض���افة �إىل 

�أملانيا يف متوز 2015، بعد مفاو�ضات 

د�م���ت 12 عامًا، ملنع �إير�ن من �إنتاج 

قنبل���ة نووي���ة، ك���ي ل ت�ض���بح يف 

م�ض���اف �لدول �لنووية فت�ضكل خطر�ً 

كبري�ً عليه���ا، ولعدم فتح �لباب �أمام 

دول �أخرى لل�ض���ري عل���ى خطى �إير�ن 

ل�ضناعة �لقنبلة �لنووية.

�لتزم���ت �إير�ن بتطبي���ق �لتفاق 

�لنووي، ب�ض���هادة �لوكال���ة �لعاملية 

للطاقة �لذرية، لكن �لرئي�ض �لأمريكي 

دونال���د تر�مب �ن�ض���حب من �لتفاق، 

وذريعته �أن �إير�ن كانت »خمادعة«، 

لأنه���ا �أخفت بع����ض �ملعطيات �لتي 

توؤكد ��ضتمر�رها يف برناجمها �لنووي، 

عر�ض���ها  �لتي  بالوثائق  و��ضت�ض���هد 

نتنياهو، و�لتي تزعم �أن »�إير�ن كذبت 

ب�ض���اأن برناجمه���ا �لن���ووي، ولدينا 

ثبت ذل���ك«، مدعيًا �أّن  5500 وثيقة ترُ
»�إي���ر�ن تخفي مو�ق���ع نووية جنوب 

�لعا�ض���مة طهر�ن«، وق���د رّد �لرئي�ض 

�ل�ضابق للمو�ضاد؛ د�ين ياتوم، �إن تلك 

�لدعات »ل ت�ضري �إىل �أي خرق �إير�ين 

لالتف���اق �لنووي«، �أم���ا تر�مب فقال 

�إن »�لتفاقي���ة كارثي���ة لأنها منحت 

�لنظ���ام مليار�ت �ل���دولر�ت، وبع�ض 

هذه �مللي���ار�ت كان عبارة عن �أمو�ل 

�ض���ائلة«، و�إن �لتف���اق �لن���ووى مل 

يحقق �ل�ض���تقر�ر فى �ل�رصق �لأو�ضط، 

لأن ميز�ني���ة �إير�ن �لع�ض���كرية منت 

بنحو 40٪، بينما �لقت�ضاد يعاين من 

م�ضكالت كبرية«.

�أم���ام هذ� �لو�قع ن�ض���األ: ما هي 

�أمريكا من �لتفاق  تد�عيات �ن�ضحاب 

�إي���ر�ن و�أوروبا و�أمريكا  �لنووي على 

نف�ضها؟

�أم���ر طبيع���ي �أن يك���ون له���ذ� 

�لن�ضحاب تاأثري �ضلبي على �لقت�ضاد 

�لإي���ر�ين، ب�ض���بب ع���ودة �لعقوبات 

�لقت�ضادية �لتي مّت رفعها، ومنها:

- وقف ت�ضدير و��ضتري�د �لأ�ضلحة.

- منع ��ض���تري�د قطع غيار للطائر�ت 

�أ�ض���طولها �جلوي  و�ل�ض���فن لتحديث 

و�لبحري.

- �إيقاف �ل�ضفقات �لتجارية �خلارجية 

�ل�ضخمة.

- منع ت�ض���دير �لنفط �لإير�ين، �لذي 

ي�ضّكل م�ضدر�ً هامًا للدخل �لقومي.

- منع �ل�رصكات �لأجنبية من تطوير 

حقول �لنفط من �أجل زيادة �إنتاجها.

�ل�ض���تثمار�ت  ج���ذب  �ض���عوبة   -

�لأجنبية.

- جتميد �لأمو�ل �لإير�نية يف �خلارج، 

خ�ضو�ضًا يف �أمريكا.

�ملمنوح���ة  �لرت�خي����ض  �إيق���اف   -

ل�رصكت���ي »بوينغ« و»�إيربا�ض« من 

�أج���ل بي���ع طائ���ر�ت ركاب �إىل �إير�ن 

)و�لتي تت�ضمن 200 طائرة ركاب، من 

بينه���ا 100 طائرة م���ن �إيربا�ض و80 
من بوينغ، �إىل جان���ب 20 طائرة من 

�رصكة �إيه تي �آر �لفرن�ضية(، ح�ضب ما 

�أعلن وزير �خلز�نة �لأمريكي �ض���تيفن 

منوت�ضني.

- وقف �لتعامل �مل�رصيف مع �إير�ن.

خي هذ� �لن�ض���حاب  كم���ا �ض���ريرُ

بظالل���ه على �ل���دول �لأوروبية �لتي 

تعي�ض حالة من �لركود �لقت�ض���ادي، 

و�لتي ��ض���تفادت من �لتف���اق ورفع 

�لعقوبات على �إير�ن، فذهبت �ل�رصكات 

�لوروبية و�أبرمت �لعقود �ل�ضتثمارية 

�ملج���ال  يف  �ل���دولر�ت  مبلي���ار�ت 

�لنفطي، ويف غريه من �ل�ض���تثمار�ت، 

وم���ن �أهمه���ا �ض���فقتا »�لإيربا�ض« 

�أن �لحتاد  و«�لبويينغ«، ولذلك جند 

�لأوروب���ي مل يتخلَّ حتى �للحظة عن 

�لتفاق، و�أكد ��ضتمر�ه فيه، �آخذ�ً بعني 

�لعتبار م�ض���احله �لقت�ض���ادية يف 

�إير�ن، وخوفه من �لهيمنة �لقت�ضادية 

�لأمريكية.

�أم���ام �أوروبا �أ�ض���ابيع لتح�ض���م 

خيار�تها ب�ض���كل و��ضح، لأن �إير�ن لن 

تقب���ل بالإبقاء على ه���ذ� �لتفاق من 

دون تقدمي �ل�ض���مانات؛ كما ��ض���رتط 

�لقائ���د �خلامنئي، ويف ه���ذه �حلالة 

�ض���األ عن م���دى ق���درة �أوروبا على  يرُ

���ل �لعقوبات �لتي قد تفر�ض���ها  حتمُّ

عليها �أمريكا لو ��ض���تمرت بالتفاق؟ 

وه���ل �للت���ز�م �لأوروب���ي بالتفاق 

�لن���ووي �إذ� ما ��ض���تمر هو مناورة مّت 

تن�ضيقها مع تر�مب لك�ضب �لوقت، علَّ 

�إي���ر�ن تقتنع ب����رصورة �لتباحث من 

جديد حول �لعديد من ملفات �ملنطقة 

و�ل�ض���الح �لبالي�ضتي لإ�ض���افتها �إىل 

�لتفاق �لأ�ض���ا�ض؟ وهل �ضتنجح هذه 

�خلطوة �لتي �أ�ضارت �إليها �مل�ضت�ضارة 

�لأملانية �أجنيال مريكل، رغم �لو�ضوح 

�لإير�ين باأن ل �إ�ض���افات جديدة على 

�لتفاق، �أم �أن �أوروبا �ضرت�ضخ لالبتز�ز 

�لأمريكي جمدد�ً، وتكون رهينة له يف 

�قت�ض���ادها ويف �ضيا�ضتها ما يفقدها 

قيمتها �لدولية، �إ�ض���افة �إىل �لأخطار 

�لتي �ض���تتعر�ض لها �ملنطقة، بح�ضب 

تقديرها بعد �لن�ض���حاب من �لتفاق 

�لنووي؟

�ن�ض���حاب تر�مب من هذ� �لتفاق 

ياأتي يف �ض���ياق �حلرب �ملعَلنة على 

�إي���ر�ن بعناوينها �ملتعددة، و�أخطرها 

�حل���رب �لقت�ض���ادية، ومنه���ا عودة 

�لعقوبات، و�لتي �ض���تزيد من ن�ض���بة 

�ض���هم يف خف�ض �لقيمة  �لبطالة، و�ضترُ

ويف  �لإي���ر�ين،  للري���ال  �ل�رص�ئي���ة 

�لنكما�ض �لقت�ض���ادي، لإيجاد حالة 

عامة من �لغ�ضب �ل�ضعبي وحتري�ضه 

للنزول �إىل �ل�ض���ارع و�إعالن �لع�ضيان 

�مل���دين، و�لعتد�ء على �ملوؤ�ض�ض���ات، 

و�إيج���اد حال���ة م���ن �ل�ض���غب، �إما 

لالنق���الب على �لنظ���ام؛ كما حاولت 

�أمريكا �ضابقًا ولكنها مل تنجح، وخرج 

�ملاليني �إىل �ل�ضارع و�ضعارهم »نريد 

�لإ�ض���الح ول نريد �إ�ض���قاط �لنظام«، 

�أو لل�ض���غط عل���ى �إي���ر�ن م���ن �أجل 

�لتنازلت يف �ض���ورية و�ليمن  تقدمي 

فلح يف  وفل�ض���طني.. لكن �أمريكا لن ترُ

م�رصوعها �ل�رصق �أو�ضطي، ولن ت�ضرتّد 

بال�ضغط �لقت�ض���ادي و�ل�ضيا�ضي ما 

عجزت عن���ه يف �ض���احة �حلرب يف 

�ضورية و�لعر�ق و�ليمن ولبنان..

هاين قا�ضم

¡ جتمع �لعلماء �مل�ض����لمني دعا �أبناء �لأمة �لإ�ض����المية �إىل �أو�ضع 
حترك جماهريي دعمًا لل�ض����عب �لفل�ضطيني، وتنظيم حملة تربعات 

و��ض����عة مل�ضاعدته يف �ضموده �أمام �آلة �لقتل �ل�ضهيونية، كما دعا 

�لف�ضائل �لفل�ضطينية لت�ضعيد �لكفاح �مل�ضلّح �ضد �لعدو �ل�ضهيوين 

على كام����ل �لرت�ب �لفل�ض����طيني �ملحتل، كي يفهم ه����ذ� �لعدو �أن 

جذوة �لنتفا�ض����ة ل ميكن �أن تطَفاأ، و�أن وقوف بع�ض حكام �لعرب 

�إىل جانب����ه ل يعني �أن �لق�ض����ية قد �نتهت، بل يعني �أن �ل�ض����عب 

�لفل�ضطيني �ضي�ضتمر يف جهاده و�ضموده حتى حترير �آخر �ضرب من 

�أر�ض فل�ضطني طال �لزمان �أم ق�رص.

¡ ال�شيخ ماهر حمود؛ رئي�س االحتاد العاملي لعلماء املقاومة، لفت 
اإىل اأن بطوالت فل�ش��طني وفتيانها و�ش��عبها الي��وم يقابلها املواقف 

املخزية من اخلليج وبقية الدول العربية، والتي دائمًا تكون مرتبطة 

ارتباطًا مبا�رشاً باملوقف االأمريكي وال�شهيوين، موؤكداً اأننا »�شنبقى 

متم�شكني باخلري الذي يف هذه االأمة حتى ينت�رش اخلري على ال�رش«.

¡ جمعية »�ض����باب �مل�ض����اريع« يف �ل�ضمال، و�ض����من ن�ضاطاتها 
�لرم�ض����انية، �أقام����ت حو�جز حمبة يف عدد من �ض����و�رع طر�بل�ض، 

حيث وّزع �ملئات من �ضباب �جلمعية ثالثني �ألف ح�ضة من �لتمور 

و�ملياه على �ل�ض����يار�ت، حتت �ضعار »�مل�ض����اريع« �لرم�ضاين هذ� 

�لعام »رم�ضان �ضكون و�طمئنان«. 

¡ ال�شي��خ �شهيب حبلي راأى اأن ال قيمة للعقوبات االأمريكية التي 
ا�شتهدف��ت اأم��ني عام ح��زب اهلل ال�شي��د ح�شن ن�رشاهلل وع��دداً من 

ق��ادة وكوادر املقاومة، وهي تعب��ري وا�شح عن مدى غ�شب اإدارة 

ترام��ب من االإجن��ازات التي يحققه��ا حمور املقاوم��ة يف �شورية 

والق�ش��اء على االإرهاب، ما دف��ع بالواليات املتحدة - بتحري�س 

»اإ�رشائيل��ي« - للجوء اإىل خي��ار العقوبات، التي لن تقدم اأو توؤخر 

يف طبيع��ة عمل وم�شرية املقاومة، التي حققت خالل االنتخابات 

النيابي��ة يف لبن��ان انت�ش��اراً �شيا�شي��ًا اأقلق كيان الع��دو، فاعتقد 

اأن��ه بالعقوب��ات ق��ادر على حتجي��م املقاومة اأو احل��د من دورها 

ال�شيا�شي والع�شكري.

¡ لقاء �جلمعيات و�ل�ضخ�ض����يات �لإ�ض����المية حّيا �لنتفا�ض����ة 
�ملتج����ددة يف وج����ه �لعدو وحمات����ه، رغم كل �لو�ق����ع �لعربي 

�ملرير �لذي يقدم �أكرب خدمة للعدو �ل�ض����هيوين، جر�ء ��ض����تمر�ر 

حلق����ات �ملوؤ�مرة على قلب �لعروبة �لناب�ض يف �ض����ورية، وعلى 

روح �لأم����ة لبن����ان، »حيث جند �أو�ض����ح جتلياته����ا يف �ندفاع 

بع�����ض �لأنظمة �خلليجية وحما�ض����ها لتاأييد �خلطو�ت �لأمريكية 

بالعقوب����ات على �إير�ن �أو على قادة �ملقاومة«. وملنا�ض����بة بدء 

ولية �ملجل�ض �لنيابي �جلديد، دعا �للقاء �ل�ضلطة �لت�رصيعية �إىل 

�لقيام بو�جباتها جتاه �لنا�ض �لذين ميّثلونهم، و�لت�ض����دي لآّفات 

�لف�ضاد و�لر�ضوة و�ملح�ضوبية، و�لعمل على �ضّن قانون �نتخابات 

جديد يقوم على جعل لبنان د�ئرة �نتخابية و�حدة على �أ�ض����ا�ض 

�لن�ضبية.

¡ جبهة العمل االإ�شالم��ي �شجبت جرمية قت��ل االأ�شري الفل�شطيني 
ال�شهيد عزيز عوي�شات نتيج��ة ال���رشب والتعذي��ب يف اأحد �شجون 

الع��دو »االإ�رشائيل��ي« يف القد�س املحتل��ة، معت��رة اأن ا�شت�شهاده 

ٍز، وت�شاءلت:  به��ذه الطريقة الوح�شية والهمجية هو اأمر مهني ومخُ

قت��ل يوميًا على اأر�شه ودون اأي اعتبار 
خُ
مل��اذا ال�شعب الفل�شطيني ي

حلّقه اأو الإن�شانيته وكرامته؟ وملاذا �شكوت املجتمع الدويل وهيئة 

االأمم وجمل���س االأم��ن وحمافل حق��وق االإن�ش��ان العاملية عن تلك 

اجلرائم التي يرتكبها العدو اأمام اأعينهم؟

انسحاب أميركا من االتفاق النووي.. التداعيات واألهداف

االإمام اخلامنئي منح اأوروبا اأ�صابيع لتح�صم خياراتها ب�صكل وا�صح.. فاإيران لن تقبل باالإبقاء على االتفاق من دون تقدمي ال�صمانات
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العقوبات بحق حزب 
الله لن تجدي نفعًا

 - الأمريكي����ة  العقوب����ات 

اخلليجية التي مّت فر�ض����ها على 

قيادة ح����زب اهلل، ويف مقدمتهم 

�ض����ماحة الأم����ن العام ال�ض����يد 

ح�ض����ن ن�رص اهلل، ج����اءت لفتة 

للنظر، لأنها امل����رة الأوىل التي 

تاأت����ي بال�رصاك����ة ب����ن الإدارة 

اخلليجية،  وال����دول  الأمريكي����ة 

ويف توقيتها املتزامن مع جملة 

تطورات بالغة اخلطورة ت�ضهدها 

املنطقة.

العقوب����ات اأتت يف �ض����ياق 

امُل�َض����ّنة على  الناعمة  احل����رب 

حزب اهلل، بعد اأن ف�ض����لت احلرب 

يف  اخل�ض����نة  »الإ�رصائيلي����ة« 

الق�ضاء عليه، وعدوان متوز 2006 

�ض����اهد على هزمية »اإ�رصائيل«. 

م����ن  م����ع جمل����ة  وبالتزام����ن 

التطورات التي ت�ضهدها املنطقة:

الع�ض����كري  امليدان  اأوله����ا: 

ال�ض����وري، والذي ي�ض����ري بخطى 

حثيثة ل�ض����الح الدولة ال�ضورية 

املجموع����ات  مواجه����ة  يف 

امل�ض����لَّحة املدعوم����ة من تركيا 

عقوباتها  فر�ض����ت  التي  والدول 

على حزب اهلل.

الرئي�����س  اإع����ان  ثانيه����ا: 

الأمريكي دونالد ترامب ان�ضحاب 

باده م����ن التف����اق النووي مع 

اإيران.

اأف�ضت  التي  النتائج  ثالثها: 

الربملانية يف  النتخابات  اإليها 

جاءت مبح�ضلتها  والتي  لبنان، 

فوزاً �ضاحقًا للمقاومة وحلفائها، 

وبالتايل حماول����ة للتاأثري على 

اللبناني����ة  احلكوم����ة  ت�ض����كيل 

املقبلة.

ال�ض����فارة  نق����ل  رابعه����ا: 

اأبيب  الأمريكية من مغت�ضبة تل 

اإىل القد�����س املحتل����ة، بالتزامن 

م����ع الذك����رى ال�ض����بعن لنكبة 

ال�ضعب الفل�ض����طيني يف 15 اأيار 

1948، حي����ث ج����اءت احتفالية 
نقل ال�ض����فارة على وقع املجزرة 

الدامي����ة الت����ي ارتكبته����ا قوات 

بحّق  »الإ�رصائيلي«  الحت����ال 

اأبناء �ضعبنا يف قطاع غزة.

اأن ه����ذه العقوبات  يقين����ًا، 

لن يك����ون لها كب����ري الأثر على 

حزب اهلل وقيادته، فهي لي�ض����ت 

امل����رة الأوىل التي ُتفر�س عليه، 

فاأم����ريكا اأدرجت »احلزب« على 

لوائح الإرهاب من����ذ زمن بعيد، 

و�ضبحة العقوبات كرّت يف العام 

1995 والع����ام 2012، ويف العام 
2016، حيث �ضّنفت دول جمل�س 
اخلليجي واجلامع����ة  التع����اون 

العربي����ة ح����زب اهلل اإرهابي����ُا.. 

ويقينًا اأي�ض����ًا اأن تلك العقوبات 

لن ُتدي اأ�ضحابها نفعًا يف احلّد 

من ق����درات ح����زب اهلل وحيوية 

ح�ض����وره الذي تاوز اجلغرافيا 

اجلغرافي����ا  اإىل  اللبناني����ة 

الإقليمي����ة؛ باأبعادها وتاأثرياتها 

الدولية.

رامز م�صطفى

النكب���ة الفل�ض���طينية حا����رصة يف 

تاريخنا الفل�ض���طيني والعربي منذ عام 

1948؛ عندما متّكنت اجليو�س ال�ضهيونية 
مدعومة من قوى الأر����س الكربى )فاق 

عدده���ا 80 األ���ف مقاتل مدّرب اأح�ض���ن 

د باأحدث الأ�ض���لحة( من  تدريب، وم���زوَّ

الع�ضكرية  باملجموعات  الهزمية  اإحلاق 

العربية التي مل يتج���اوز عددها اآنذاك 

23 األف جندي.
كانت الع�ضابات ال�ضهيونية مبنزلة 

يت ع�ضابات يف  جيو�س حديثة، وقد �ُضمِّ

حن كانت اجليو�س العربية كناية عن 

�رصايا وكتائ���ب واألوية ل يربطها رابط، 

ول تقودها قيادة ميدانية موجودة، ومع 

يت جيو�ضًا. ذلك �ُضمِّ

وعلى وقع ال�ض���تيطان ال�ض���هيوين 

وتهجري الفل�ض���طينين الق�رصي، وتواطوؤ 

بريطاني���ا واملجتمع الدويل، و�ض���دور 

القرار الأممي بالتق�ضيم، وقعت املعركة 

بن الطرفن، فكانت �ضارية ومك�ضوفة، 

واملتطوع���ون  اجلن���ود  فيه���ا  اأبل���ى 

الفل�ض���طينيون والعرب الباء احل�ض���ن، 

واأبدوا بطولت على اأر�س املعركة مازالت 

�ض���َورها مزروعة يف الذاكرة اجلماعية 

الأنظمة  لك���ن  الفل�ض���طيني،  لل�ض���عب 

العربية واخلا�ض���عة لاإم���اء الأجنبي 

مل تك���ن قادرة اأو راغب���ة يف املواجهة، 

فانعك�س ذلك ح�ضاراً على املجموعات 

الع�ض���كرية العربية الت���ي كانت تفتقر، 

خافًا للجيو�س ال�ض���هيونية، لاأ�ضلحة 

واملوا�ضات،  الت�ضال  واأجهزة  احلديثة 

ف�ضًا عن املدرعات والطائرات احلربية، 

با�ض���تثناء الفرقة امل�رصية التي عانت 

بدورها من ف�ضاد ال�ضاح وغياب القرار.

عندما نظر ال�ض���عب الفل�ضطيني اإىل 

م���ا حّل به بن ليلة و�ض���حاها - وهو 

ال�ضعب املثقف واملنتج واملتمتع باأعلى 

درج���ات التق���دُّم بن ال���دول العربية، 

واملتكافئ علميًا و�ضناعيًا وثقافيًا مع 

التي  الأوروبية  اليهودي���ة  املجموعات 

اخرتق���ت كيانه – مل يجد �ض���وى كلمة 

نكبة للتعبري عن واقع احلال الذي و�ضل 

اإليه. ومن املفارق���ات اأن كلمة نكبة مت 

ا�ض���تخدامها بعد ذل���ك يف كل الأدبيات 

الفل�ض���طينية، كما يف كل الأدبيات عن 

الق�ضية الفل�ضطينية، حتى اأ�ضحت كلمة 

عاملية دخلت معظم قوامي�س العامل.

لقد اأّدت النكبة التي ماتزال حا�رصة 

باأثاراها احلية ومفاعيلها املتحركة، اإىل 

نتائج كارثية على الوطن الفل�ض���طيني 

وموؤ�ض�ض���اته ومعامله، كم���ا على اأهل 

فل�ض���طن والأمة العربية جمعاء، التي 

ت���درك موق���ع فل�ض���طن داخ���ل املدى 

العربي، وتدرك اأي�ض���ًا �ض���بب اختيارها 

من قَبل بريطانيا وال�ض���تعمار العاملي 

والوكال���ة اليهودي���ة للت�ض���لط عليها 

الناحية  واقتاع �ضعبها باعتبارها من 

ال�ضرتاتيجية اأر�ض���ًا ت�ضّكل قلب العامل 

اغت�ض���ابها يقطع  اإن  العربي، وحي���ث 

اأو�ض���ال الأمة، وي�ض���عفها ومينعها من 

دة ح�ضينة يف املنطقة  ت�ضكيل قوة موحَّ

حتافظ عل���ى حرية و�ض���يادة وثروات 

الأمة.

ويف ظ���ل النكب���ة، ينربي ال�ض���باب 

الفل�ض���طيني حلْمل كرة النار والت�ضدي 

للكيان وجيو�ض���ه اجل���رارة، غري عابئ 

باختال ميزان القوى وبط�س الع�ضكري 

»الإ�رصائيلي«، الذي جرّدته قياداته من 

كل ح�س اجتماعي اأو اإن�ض���اين وحّولته 

اإىل قات���ل حمرتف ل يرّف ل���ه جفن؛ اإذ 

يردي بر�ضا�ض���ه الطفل كما ال�ضابة كما 

ال�ضاب.

ال���ذي  الأ�ض���طوري  ال�ض���مود  ه���ذا 

ي�ض���ّجله ال�ضعب الفل�ضطيني اليوم على 

اأر�س النار واملواجه���ة اإمنا يحتاج اإىل 

وقفة �ضمريية �ض���ادقة من اأبناء الأمة، 

واملبادرة اإىل توف���ري دعم حقيقي لهذا 

الع���رب والعامل،  اأح���رار  ال�ض���عب من 

لرتجمة حّق العودة، وا�ض���تعادة الوطن 

ال�ضليب.

الأرا�ض����ي  ال�����رصاع يف  كان  ل����و 

املقد�ض����ة يقت�رص على الفل�ض����طينين 

والكيان الغا�ضب لتكّفل الفل�ضطينيون 

بالأم����ر؛ كما فعلوا يف ث����ورة الرباق، 

عندم����ا  1936؛  ث����ورة  يف  وبعده����ا 

�ض����ارفوا حدود الن�رص قبل اأن تتدخل 

العربية وتطل����ب منهم وقف  النظمة 

القت����ال مقاب����ل وع����ود بريطانية مل 

الكيان  الإمرباطورية بها، لك����ن  ت����ِف 

ال�ض����هيوين اليوم كما بالأم�س ملتحم 

راأ�ض����ها  العاملية، وعلى  بالإمربيالية 

التي  الأمريكي����ة،  املتحدة  الولي����ات 

تعترب الكيان ال�ض����هيوين امتداداً لها، 

وراأ�س حربة جليو�ضها واأ�ضاطيلها، مما 

يزيد من اأعباء املعركة و�ضعوبتها.

الفل�ضطيني ي�ض���ارع عدواً عن�رصيًا 

باأ�رصه���ا،  ج���ًا يه���دد املنطق���ة  مدجَّ

ويح�ض���ل عل���ى دعم خارج���ي هائل، 

لذلك من حق هذا الفل�ض���طيني الذي مل 

يرتك امليدان قط اأن يح�ض���ل على دعم 

حقيقي من الدول العربية والإ�ض���امية 

واأحرار العامل، مبا ميّكنه من املقاومة 

ومتابع���ة الكفاح واإنه���اك هذا الكيان 

الذي تزداد اأزماته الداخلية والع�ضوية 

يومًا بعد اآخر.

عندما نتحدث عن ن�ض���ال ال�ضعب 

الفل�ض���طيني يف ظل النكب���ة فينبغي 

التنويه بن�ضال املراأة الفل�ضطينية، التي 

اأ�ضهمت ب�ضكل بارز يف حركة املواجهة 

�ض���موداً واإعداداً وت�ضديًا، وحتّملت مع 

املنا�ض���ل الفل�ض���طيني قمع الحتال 

وعن�رصيت���ه، مثاِبرة عل���ى نهجها يف 

تربية الأجيال وزرع حمبة الق�ضية يف 

املنا�ضلن  عزائم  وت�ض���ديد  �ضدورهم، 

وحماربة اجلادين يف ال�ضوارع وداخل 

ال�ضجون، حيث ت�ض���مد وراء الق�ضبان 

مئات الن�ض���اء والفتيات املنا�ض���ات، 

ويف مقدمهم عهد التميمي، التي اأعطت 

لرفيقاتها �ضورة نا�ضعة ح�ضارية عن 

امللتزمة  قفة  املثَّ الفل�ض���طينية  الفتاة 

الراف�ضة لاحتال بكل اأ�ضكاله واأدواته.

»النكبة«،  عن  احلديث  ومبنا�ض���بة 

فمن غري اجلائز ال�ضكوت على الأو�ضاع 

الاج���ئ  يتحّمله���ا  الت���ي  املزري���ة 

اأو  �ض���واء يف املخيمات  الفل�ض���طيني، 

خارجه���ا كما يح���دث يف بع�س الدول 

اإن ه���ذه املعاملة  العربية امل�ض���يفة. 

ال�ض���يئة تخالف مبادئ حقوق الإن�ضان، 

وت���وؤدي اإىل الحتق���ان والتوت���ر، وهذا 

لي�س من م�ض���لحة اأحد، لذلك من واجب 

املعنين، �ض���واء يف الدول اأو املنظمات 

الدولي���ة، اإعادة النظر يف ممار�ض���اتها، 

وال�ض���عي اإىل حت�ضن او�ضاع الاجئن، 

فمن ح���ق هوؤلء ال���ذي يعانون اأ�ض���د 

املعاناة على �ض���عيد ال�ض���كن والعمل 

والتعليم والغربة اأن يعي�ض���وا ويعملوا 

وينا�ض���لوا بكرامة اإىل حن العودة اإىل 

باده���م؛ باد اخل���ريات واأر����س اللنب 

والع�ضل.

م���ع مرور مئة عام عل���ى الحتال، 

و�ض���بعن عامًا عل���ى النكب���ة، مُيعن 

الحت���ال ال�ض���هيوين يف غّي���ه ه���و 

الظاملة  اخلط���وات  واآخ���ر  وحلف���اوؤه، 

بحق ال�ضعب الفل�ض���طيني قرار الرئي�س 

الأمريك���ي نق���ل �ض���فارته اإىل القد�س، 

الدينية؛  املقام���ات  عل���ى  والعت���داء 

الإ�ض���امية وامل�ض���يحية، يف القد����س 

و�ض���واها، وال�ض���تياء على الأرا�ض���ي، 

وم�ضادرة الأرا�ض���ي واملنازل، وتو�ضيع 

يف  الآلف  وزّج  ال�ض���تيطان،  حرك���ة 

ال�ض���جون، وكل ذلك على مراأى وم�ضمع 

من العامل والدول العربية.

رغم كل هذا الظلم القهر فاإن ال�ضعب 

الفل�ضطيني، كما �ضهدنا ون�ضهد من خال 

م�ض���ريات العودة و�ض���واها من الوقفات 

الن�ضالية، مي�ض���ي يف مواجهته للتّنن 

وال�ض���اح »الإ�رصائيل���ي« املوزَّع على 

كل م�ض���توطن وجندي وطالب وطالبة، 

غري عابئ بقوة العدو وا�ض���طهاده، واإن 

كان متاأملًا اأ�ضد الأمل من بع�س اجلهات 

العربية التي تهرول نحو التطبيع، وما 

بعد التطبيع، وكاأن العدو قد حتّول فجاأة 

اإىل ماك مظلوم فيم���ا هو يعد اخلطط 

وي�ضحذ ال�ضكاكن لتو�ضيع بحر الفو�ضى 

يف املنطق���ة، وال�ض���طو عليه���ا بالنار، 

وك�رص اإرادته���ا باخلداع، ونهب خرياتها 

بوا�ض���طة التطبيع و«حري���ة التجارة« 

وال�ضغوط الع�ضكرية وال�ضيا�ضية.

الوزير ال�صابق ب�صارة مرهج

النكبة.. والنضال الفلسطيني

ال�شعب الفل�شطيني ينربي حلمل كرة النار والت�شدي للكيان وجيو�شه اجلرارة.. غري عابئ باختالل ميزان القوى

من غير الجائز السكوت على 
األوضاع المزرية التي يتحّملها 

الالجئ الفلسطيني وتؤدي 
إلى االحتقان والتوتر.. وهذا 

ليس من مصلحة أحد
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ثــقـــــافـــــة

مت

نيابية بع����د هزمي����ة »داع�س« من 

ال�ضعبي«  جهة، وتاأ�ض����ي�س »احل�ضد 

من جهة اأخرى، حيث اكتمل امل�ض����هد 

ال�ضيا�ضي ل�»احل�ضد« كحركة مقاومة 

ا�ض����تثنائية عن غريه����ا، فهي ترتبط 

موؤ�ض�ض����اتها  اأحد  وُتعترب  باحلكومة، 

اإىل جانب اجلي�س والقوى  الع�ضكرية 

الأمنية الأخرى، لكنها تتمتع بُحرية 

حركة ميدانية اأكرث من اجلي�س، وكان 

ل تاأم����ن متثيل نيابي وحكومي لها 

والر�ضمي  ال�ضيا�ض����ي  الغطاء  لتوفري 

والإداري الثاب����ت دون اإعارة اأو متثيل 

بالوكالة.

اإن من العامات ال�ضتثنائية لهذه 

النتخابات، والت����ي حرّيت املراقبن 

الإقليمين والدولين، هو فوز الكتلة 

التي يدعمها ال�ض����يد مقتدى ال�ض����در 

تقريبًا  ت�ض����اويها  الأوىل،  باملرتب����ة 

كتلة »الفتح« املمثلة لقوى احل�ض����د 

ال�ضعبي، والأ�ضئلة املطروحة للنقا�س 

ترتك����ز حول معرف����ة اأ�ض����باب تقدم 

»�ض����ائرون« التابعة للتيار ال�ضدري 

عل����ى غريها، خ�ضو�ض����ًا اأن ال�ض����يد 

ال�ض����در قد قام بحل كتلته النيابية 

�ض����ابقًا ثم اأعلن عدم تر�ضيحه لكتلة 

مرتبطة ع�ض����ويًا به، ب����ل قال بدعم 

من يعلن وقوفه �ض����د الف�ضاد ودعمًا 

لاإ�ض����اح، بعدما اأنزل منا�رصيه اإىل 

ال�ض����ارع يف اعت�ض����امات وتظاهرات 

�ضد ال�ضلطة والزعماء.

بالإ�ض����افة اإىل ذل����ك، فقد متادى 

البع�س يف حتليل نتائج النتخابات، 

حيث و�ض����فوها باأنها �رصبة لإيران 

ونفوذها يف العراق، و»مترُّد لل�ضيعة 

العراقي����ن الع����رب« عل����ى اإي����ران، 

وانت�ضار لل�ضوت ال�ضعودي يف العراق، 

ال�ض����عودية  للدبلوما�ض����ية  تتويجًا 

الناعم����ة باتاه الع����راق، والنفتاح 

عليه بعد تفجريه مبئات النتحارين 

ال�ض����عودين، ومتادى البع�س اأي�ض����ًا 

ليج����زم اأن الن�����رص الع�ض����كري على 

اخلارجين  بعنا�رصه����ا  »داع�����س« 

اأو ممثليه����ا وعنا�رصها العراقين مل 

ُيرتجم �ضيا�ضيًا، واأن التفكك وال�رصاع 

�ضي�ضيب الكتلة ال�ضعبية، واأن املق�ّس 

الأمريكي - ال�ض����عودي ا�ض����تطاع اأن 

يب�ض����ع اجل�ض����د املقاوم يف العراق، 

واأن الفتن����ة ال�ض����يعية - ال�ض����يعية 

قاب قو�ض����ن اأو اأدنى من ال�ضتعال، 

وهذا ما �ضي�ض����يب اإيران يف املقتل، 

ويعيد خلط احل�ض����ابات يف �ضورية، 

ويعيد الفو�ض����ى اإىل احلدود العراقية 

- ال�ضورية، ويوؤّمن ل�»داع�س« مكانًا 

اآمنًا برعاية اأمريكية ملنطقة فا�ض����لة 

بن �ض����ورية والع����راق لقطع طريق 

طهران - بغداد - دم�ضق - بريوت.

ُبنيت على  كل هذه ال�ضتنتاجات 

اأ�ضا�س الرغبات والأمنيات والتخطيط 

الأمريكي - اخلليجي.. وال�ض����وؤال: هل 

هذه الفر�ضيات والتحاليل واقعية، اأم 

اأنها اأ�ضغاث اأحام؟

جواب����ًا على هذه ال�ض����تنتاجات 

اخلاطئة ل بد من التو�ضيحات الآتية:

اأوًل: التيار ال�ض����دري لي�س دخيًا 

ال�ض����يعي،  ال�ضيا�ض����ي  التمثيل  على 

ولي�س »ح�ض����ان طروادة« لاآخرين، 

فه����و �ض����احب متثيل نيابي �ض����ابق 

ووازن، وكذلك يف احلكومات ال�ضابقة، 

وه����و من القوى الت����ي قاتلت اأمريكا 

الأمريكي،  لاحتال  رف�ض����ها  وتعلن 

وكذلك قاوم الوجود التكفريي )داع�س( 

يف العراق، واذا كانت للتيار ال�ضدري 

بع�����س الآراء اجلزئي����ة يف التعامل 

م����ع املحيط الإقليمي به����دف اإطفاء 

الفتنة ال�ضنية - ال�ضيعية من وجهة 

نظ����ره، فذلك ل يعن����ي تبعيته لهذه 

ال����دول، واإذا كان يتمايز يف راأيه عن 

املوقف الإيراين تاه بع�س الق�ضايا 

الإقليمي����ة وغريه����ا فه����ذا ل يعني 

معادات����ه لإي����ران، ول يجعله خارج 

الإطار ال�ضيا�ضي ال�ضيعي الذي حتدده 

املرجعية الدينية والراأي العام الذي 

ل ين�ض����ى موقف اإيران و�ضهداءها يف 

الدفاع عن العراق �ضد »داع�س«.

املمثِّلة  »الفت����ح«  كتل����ة  ثانيًا: 

ل�»احل�ض����د ال�ض����عبي« تدخ����ل لأول 

م����رة يف الربملان العراق����ي، وبعده 

اإىل احلكوم����ة املقبلة، وه����ذا يعني 

اأن م�ضتقبل »احل�ض����د« لي�س رهينة 

�ضغوط خارجية �ضعودية اأو اأمريكية، 

ول مو�ض����ع م�ضاومات داخلية، حيث 

اأ�ض����بح »احل�ض����د ال�ض����عبي« ق����وة 

ع�ضكرية و�ضيا�ضية وجزءاً من الن�ضيج 

العراقي، وهذا  والدين����ي  الجتماعي 

املو�ضوع  العراق  مل�ض����تقبل  �ضمانة 

حتت املجهر والأطم����اع الأمريكية - 

اخلليجية. 

����فعت اأم����ريكا وممثلوها  كم����ا �ضُ

اخلليجيون يف النتخابات اللبنانية، 

و�ض����قط م�رصوع ك�����رص املقاومة يف 

لبنان، فقد �ض����قط امل�رصوع الأمريكي 

يف النتخاب����ات العراقي����ة، وتكامل 

انت�ض����ار احل�ض����د ال�ض����عبي ميدانيًا 

مع انت�ض����اره �ضيا�ض����يًا يف الربملان 

واحلكومة.

ن�صيب حطيط

االنتخابات العراقية: االنتصار لمحور المقاومة

سقط المشروع األميركي في 
االنتخابات العراقية.. وتكامل 

انتصار الحشد الشعبي 
ميدانيًا مع انتصاره سياسيًا 

في البرلمان والحكومة

نتائج االنتخابات العراقية اأكدت اأن م�شتقبل احل�شد ال�شعبي لي�س رهينة �شغوط خارجية �شعودية اأو اأمريكية.. وال مو�شع م�شاومات داخلية
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لغادة  ديوان  الكناري«  »هم�ضات 

حمي����ي الدين، غ����رّدت فيه يف عوامل 

خمتلف����ة من اجلم����ال، عل����ى اأنغام 

احلياة، فانتقل����ت بقارئها اإىل عوامل 

من الده�ضة.

غ����ادة التي تلملم ال����ورد يف كل 

الأمكنة، �ضاءت يف هم�ضات كنارها اأن 

تفتح كتابها ب�ضيدة العو�ضم، فكانت 

اأوىل ق�ض����ائدها التي جاءت كفاحتة 

للكتاب »�ضميتك بريوت« لأنه:

»لبحرك تهفو ا�رصعتي

يقتلني الربد؟ ف�ضميني

بريوت احلرف لغنيتي

بريوت احلرب لغنيتي

عزف تن�ضدها امنيني«

ومت�ض����ي غادة حمي����ي الدين يف 

هم�ضاتها لأن:

»حياتي �ضوف اأكملها

برغم الغدر ياظامل

فا تعنيني يف �ضيئ

وحلمي مل يزل حامل«

ال�ض����اعرة فتلتقي على  وتتنق����ل 

�ض����فحاتها بالمكنة والنا�س قبل اأن 

تلتقي معهم، وبهذا كان »حبك رع�ضة 

يف القلب«، »حتاكي تافيف الهيام«، 

ف�»بغداد... يا مدينة الأحام.. خذيني 

معك، ومللميني بذراعيك«..

ل����دى غادة  القل����ب«  »خفق����ات 

»حتاكيها« فترتجمها حروفًا:

»فاإن ال�ضوق يكتفي

وحريف قام بالواجب«

وبن الغرب����ة والوطن، مل تغرتب 

غ����ادة حمي الدين ع����ن بلد طفولتها 

واأهله����ا، ومل يجعله����ا جليد الغربة 

تتجمد عواطفها واأ�ضواقها، لهذا كانت 

لها حمطة ع����ودة دائم����ة اإىل بلدها 

وربوع �ضباها..

»جئتكم من غربتي

جئتكم �ضوقي كبري

اإن يف لبنان اأهلي

ولهم جدَّ امل�ضري

اأحمل الأ�ضواق جمراً

اإن جمري كال�ضعري«

وتعرّب عن �ضوقها لبلدها فتقول:

»فهل اأروى؟ فهل اأروى 

ف�ضوقي مل يعد يروى

ومن برلن اأر�ضله   

وفيه احلب وال�ضكوى

وبريوت �ضتعرفها   

اإذا هم�ضت لك النجوى  

وجنواي م�ضمخة   

بعطر الع�ضق والن�ضوى«  

ومت�ضي غادة يف �ض����فرها تتنقل 

من م����كان اإىل م����كان كاأنه����ا توّزع 

ر�ض����ات العطر يف هاتف يدعوها، اأو 

هم�س، اأو يف نداءات قلب، لأنها حتب 

كال�ضو�ض����نة، كفرا�ضة ل تقتلها غربة، 

لأنها م�ض����دودة اإىل بريوت واجلنوب، 

ومطارح ال�ضبا.

»يا بريوت كم اأهدى  

و�ضوقي دائمًا يروى

فكم بندائها حبي  

يغني با�ضم من يهوى«

تقّدمها  عط����رة«  »نفح����ات  ثمة 

غ����ادة، وتط����ال باأريجها ع����وامل من 

اجلمال وابحاراً يف العيون اإىل اأمكنة 

اجلمال والبهاء.

اأحمد

»همسات الكناري«.. لغادة محيي الدين
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عل���ى وق���ع حم���اوالت ال�ض���غط 

ال�ض���مالية  االأمريكي لكوريا  واالبت���زاز 

ع�ض���ية القمة املق���ررة يف 12 حزيران 

املقب���ل، تبدو لعبة اخلداع هي ال�ض���مة 

التي تطب���ع االأداء االأمريكي، وهي لعبة 

مترُّ�س، اأو باالحرى متمر�س يف خيوطها 

الكوريون ال�ض���ماليون، بحي���ث ماتزال 

ن�ض���ب اأعينهم احلرب التي قاتلوا فيها 

االأمريكيني اإىل جان���ب الطرف اجلنوبي 

الذي كانت تديره وا�ض���نطن يف ما ُعرف 

بحرب الكورّيتني، وكادت اأن تتحّول اإىل 

حرب عاملية.بع���د اأن ُقتل اآالف اجلنود 

وال�ض���باط االأمريكيني، ووقع يف االأ�رس 

منهم مئات الطيارين.

ال����رساع الدائر الي���وم قبيل القمة 

املرتقبة ب���ني الرئي�س االأمريكي دونالد 

ترام���ب ونظريه الكوري ال�ض���مايل كيم 

جون���غ اون، يك�ض���ف خب���ث النواي���ا 

االأمريكية، بعدما مت�ّضكت كوريا مبواقفها 

املبدئية، وبحقها يف امتالك قوة حتفظ 

�ض���يادتها واأمنها، وه���ي قمة ما كانت 

ليجري االتفاق عليها لوال تيقُّن اجلانب 

االأمريك���ي باأن بيونغ يانغ باتت متتلك 

ال�ض���الح النووي القادر عل���ى اأن يطال 

االأرا�ضي االأمريكية، ويف البداية جزيرة 

غوام؛ كاأكرب قاعدة اأمريكية يف العامل.

لقد ق���ام اجلانب الك���وري، بعدما 

والرو�ض���ي،  ال�ض���يني  احلليفان  اأقنعه 

مبّد اليد للتنازل عن االأ�ض���لحة النووية 

مقابل �ضمانات وا�ضحة من االأمريكيني، 

واأال يثق باالأمريكي يف عملية التفاو�س، 

�ضيما اأن املنطقة و�ضلت اإىل �ضفري حرب 

نووية بعد اخلطابات العنيفة من جانب 

ترامب، وكيم جونغ اون، ومتّكنت بيونغ 

يانغ يف ذروة الت�ض���عيد اأن متّد ج�ضوراً 

مع كوري���ا اجلنوبية، برزت يف االألعاب 

الريا�ضية يف �ضيوؤول، �ضبقتها وتبعتها 

م�ض���تويات  على  �ضيا�ض���ية  حمادثات 

رفيعة، و�ضواًل اإىل لقاء زعيمي البلدين 

للم���رة االأوىل، ومل�ض���ت خاللها كوريا 

اجلنوبية النوايا االأخوية من ال�ض���مال، 

واأن االمريكيني هم الذين كانوا يخرّبون 

يف كل مرة التقارب بني ال�ضقيقتني.

تدحُرج كرة الثلج بني �ضطري كوريا 

اأغ�ضب االأمريكيني، فا�ضتداروا اإىل خطاب 

مرن، وو�ض���ل وزي���ر خارجيتهم اجلديد 

املتع�ّضب مايك بومبيو اإىل بيونغ يانغ 

ال���ذي منحه  والتقى الزعي���م الكوري، 

هدية هي عبارة عن ثالثة جوا�ض���ي�س 

اأمريكيني اعتقلهم االأمن الكوري وكانوا 

مي�ض���ون اأحكامهم يف كوري���ا، كبادرة 

ُح�ض���ن نية، وا�ض���طحبهم معه بومبيو 

يف عودته، مع وع���د بتجميد التجارب 

البالي�ضتية  ال�ضواريخ  واإطالق  النووية، 

الت���ي كانت ق���د اأرعبت وا�ض���نطن كما 

�ض���يوؤول، اللتني مل تكون���ا على يقني 

باأن الدولة الفقرية و�ض���لت اإىل ال�ضالح 

املرعب، والقادرة عربه على الدفاع عن 

نف�ضها.

لك���ن االأمريكي���ني واإدارتهم، وعلى 

راأ�ضهم ترامب، مل يفهموا حقيقة النوايا 

الكورية باأن اله���دف نزع التوترات من 

اجلزيرة الكورية وما حولها مع ا�ضتداد 

املتحدة  الوالي���ات  فاأقدمت  ال����رساع، 

على االإعالن عن مناورات م�ض���ركة مع 

كوريا اجلنوبية، وهي مب�ضمونها تعني 

العودة اإىل رفع من�ض���وب العداء، �ضيما 

اأن اأه���داف املناورات امل�ض���ركة طاملا 

كان���ت كيفية �رسب كوريا ال�ض���مالية، 

وهي نف�ضها املناورات التي كانت دوما 

بالن�ضبة لبيونغ يانغ عدوانية، و�رسط 

اإلغاءها،  ي�ضتوجب  الدبلوما�ضي  التقدم 

ولذلك بادرت كوريا ال�ضمالية اإىل وقف 

مفاو�ض���ات م���ع اجلن���وب الأنه »حتت 

وطاأة الو�ض���ع ال�ضيا�ضي الوح�ضي الذي 

جترى فيه بروفة الهجوم على ال�ض���مال 

واملواجهة«، م�ض���رية اإىل اأن اإلغاء هذه 

املفاو�ض���ات يوجب على »االأمريكيني 

التفكري مليًا بخ�ض���و�س م�ضري القمة«، 

باعتبار اأن املناورات ا�ض���تفزاز، وبنف�س 

الوقت ميّثل حتديًا العالن »بامننغوم« 

)االتفاق يف املحادثات ال�ض���ابقة(، كما 

يتناق�س مع التطور ال�ضيا�ضي االإيجابي 

احلا�ضل يف اجلزيرة االأمريكية.

لقد ظ���ن االأمريكيون ج���راء ثقافة 

التع���ايل والقوة، اأن كوريا ال�ض���مالية 

م���ا كانت لتقب���ل باملفاو�ض���ات لوال 

الو�ضع ال�ض���يئ الذي تعي�ض���ه البالد، 

وه���ي مرغمة على القب���ول مبا تريده 

وا�ض���نطن، دون اأن يخطر ببال التاجر 

االأمريكي اأن الكوريني لديهم فائ�س من 

الكرامة اأعلى بكثري من الفائ�س املايل 

والع�ضكري االأمريكي، ولذلك جلاأوا بعد 

اأن مل�ض���وا جدية بيونغ يانع بن�ض���ف 

القمة الت���ي يحتاجها ترامب ع�ض���ية 

االنتخاب���ات الن�ض���فية للكونغر����س، 

 »52 »ب  طائ���رات  اأن  اإع���الن  اإىل 

اال�ضراتيجية لن ت�ضارك يف املناورات، 

وهذا مل ت�ضت�ض���غه كوريا، التي اأعلنت 

اأن التخلّي عن ال�ض���الح النووي مقابل 

وعود با�ض���تثمارات اقت�ضادية اأمر غري 

مقبول، ويجب على وا�ض���نطن االإعالن 

ع���ن خط���وات مقابلة على امل�ض���توى 

نف�ضه، بل اإن اخلارجية الكورية اأعلنت 

�رساحة اأنه »اإذا ُطلب منا التخلي عن 

النووي ب�ض���ورة اأحادية �ضنجد اأنف�ضنا 

م�ض���طرين الإعادة النظر يف ما اإذا كنا 

�ضنقبل اللقاء مع ترامب«.

اأدركت االإدارة االأمريكية  بال �ض���ك، 

اأخ���رياً م���ع م���ن تتعاطى، لذل���ك قال 

االأبي�س  البيت  االأ�ضا�ضي يف  امل�ضت�ضار 

اإنه ال ميك���ن اأن يكون ترامب متاأكداً اأن 

كيم جونغ اون »ال يخدعه، و�ض���يبقى 

ترامب متيقظًا ول���ن يقع يف الفخ كما 

حدث للروؤو�ضاء ال�ضابقني«.

هذه املعركة النف�ضية ع�ضية القمة 

تزامنت مع ت�رسيبات باأن م�ضري كوريا 

�ضيكون كم�ضري ليبيا اإذا مل توافق على 

ال�رسوط االأمريكية، حتى اأن ترامب نف�ضه 

انخرط يف اللعبة عرب تغريدة جوهرها 

اأن الزعيم الكوري �ضيلقى م�ضري القذايف 

اإذا ف�ضلت الدبلوما�ضية، وقابلها  نف�ضه 

الكوري���ون ب���اأن القذايف �ض���لّم كل ما 

ميتلك عن م�رسوعه النووي، وحدث ما 

حدث على اأيدي الغرب بعد 8 �ض���نوات، 

اأي »اأننا لن نكون ق�ض���ار النظر ون�ضلّم 

رقابنا مقابل وعد مبعونات اقت�ضادية 

وا�ض���تثمارات، �ض���يما اأن اأمامنا اأي�ضًا 

االتفاق النووي مع اإيران، والذي ان�ضحب 

منه ترام���ب دون اأن يطّبق االأمريكيون 

وحدهم م�ض���امينه، خ�ضو�ض���ًا اأال اأحد 

اأي�ض���ًا يعرف ما هي البدائل التي ميكن 

اأن يطرحها االأمريكيون«.

�ض���حيحة املعلومات  كان���ت  اإذا 

ل���ن تقت�رس  االأمريكي���ني  اإن  القائل���ة 

�رسوطهم على تفكي���ك النووي الكوري، 

اإمنا اإر�ضال مكوناته اإىل املركز االأمريكي 

لالأبحاث، وتدمري بيونغ يانغ البيانات 

النووية،  باالأ�ض���لحة  املتعلقة  التقنية 

وترحي���ل ع�رسة اآالف ع���امل نووي اإىل 

اخل���ارج، دون حتديد اأي خ���ارج، وقد 

تكون الواليات املتحدة نف�ضها هي ذاك 

اخلارج، فهي لي�ض���ت مفاو�ض���ات بني 

نّدين، اإمنا فر�س ا�ضت�ضالم ي�ضتحيل اأن 

يقبله الكوريون، حتى لو ا�ضتعلت حرب 

نووية، ولي�س فقط الق�ضاء على القمة.

يون�س عودة

أميركا - كوريا الشمالية.. »كباش« ما قبل القمة المترنحة

احلليفان الرو�ضي وال�ضيني اأقنعا الكوري ال�ضمايل باأال يثق باالأمريكي يف عملية التفاو�س.. خ�ضو�ضًا اأن املنطقة و�ضلت اإىل �ضفري حرب نووية
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بريد القراء

التي  البعيدة  الهائمة  الروح  تلك  هو  الوطن 

ت�ضكننا يف كل املنايف، تعانقنا يف كل الدروب، 

نحمل  كنا  ما  حيث  عنا  ترحل  وال  فينا  ت�ضكن 

وال  ع�ضق  ال  الغايل،  الوطن  تراب  ون�ضيم  عبري 

البعيدة؛  االأر�س  للفوؤاد غري تلك  هوى وال موئل 

م�ضكن الروح واجل�ضد، وموطن احلب والعا�ضقني، 

املغرب يف كل بقعة على االأر�س يرقب الوطن 

احلذر  بني  خليط  داخله  ويف  زاوي��ة،  كل  من 

واخلوف واالأمل، لكن هناك ثابت اأزيّل هو الوفاء 

لهذه االأر�س.

قال بع�س االأعراب:

ذكرُت بالدْي فا�ضتهلَّْت َمَداِم�����عي 

با املتقاِدِم ب�ضوقي اإىل َعْهِد ال�ضِّ   

َحَنْنُت اإىل اأر�ٍس بها اخ�رسّ �ضاِربي 

ع عني َقبل عقِد الّتمائِم وُقطِّ   

اأن  امل��وت..  قبل  موت  هو  واالغ��راب  الوطن  تْرك 

تعي�س عمرك كاماًل با�ضتياق دائم لبيتك واأ�رستك هذا 

هو املوت نف�ضه.. اأن حتّن اإىل مالعب الطفولة، واأر�س 

ال�ضبا، هو موت بطيء ال يعرفه اإال من يعانيه.

الهجرة  ����رساب  ارت�ضف  م��ن  النا�س  م��ن  كثري 

 وال��غ��رب��ة يف ك���وؤو����س م��ن احل��ن��ني واالأ����ض���واق.

وكم من مغرب قال بلوعٍة بيت الطائي:

كْم منزٍل يف االأر�ِس َياأْلفُه الفَتى

وحنينُه اأبداً الأّوِل َمنزِل 

وكم من مهاجٍر يتغنى �ضباَح م�ضاء:

بالدْي واإْن جاَرْت عليَّ عزيزٌة

واأهِلي واإْن �ضنُّوا عليَّ ِكراُم

ومثله لفوزي معلوف:

مهَما َيُجْر وَطني عليَّ واأهُله 

فاالأْهُل اأهِلي والبالُد بالِدي 

و�ضلم  واآله  عليه  اهلل  �ضلى  الر�ضول  هو  وها 

يعرّب عن حبه ملكة و�ضوقه اإليها، فقد روى االإمام 

اأحمد والرمذي والن�ضائي وابن ماجه عن عبد اهلل 

بن عدي بن حمراء ر�ضي اهلل عنه، واالإمام اأحمد 

اأن  عنهم(،  اهلل  )ر�ضي  هريرة  اأبي  عن  والن�ضائي 

واآله و�ضلم وقف على  ر�ضول اهلل �ضلى اهلل عليه 

واأحب  اهلل  اأر�س  اإنك خلري  فقال: »واهلل  ��ْزَوَرِة  احْلَ

، ولوال اأن اأهلك اأخرجوين منك ما خرجت  اأر�ٍس اإيلَّ

منك«.

نعم.. ال يوجد مكان يف احلياِة بالنِّ�ضبِة الأي اإن�ضان 

فيه  ُولد  الذي  املكان  من  واأرقى  واأروع  واأبهى  اأجمل 

وِن�ضاأ وترعرع فيه، وتفياأَ ظالَله وارتوى من فراِت ماِئِه 

حكاِت  و�ضَ با،  ال�ضِّ مَلراِتع  رٌ  تذكُّ هو  فاملكاُن  العذب، 

االإن�ضاِن، فمهما  الربَيئِة، وهو جزء من كياِن  ُفولِة  الطُّ

اأطالُل  تبقى  اأن  بد  فال  ال��داُر،  به  و�ضّطت  عنه،  ابتعد 

الوفاِء  ِمَن  َي�ضريٌ  ُجْزٌء  ّيلِته، وهذا  ُمَ ثنايا  بالدِه يف 

لهذه االأر�ِس التي حملت هذا االإن�ضان على ظْهرها وهو 

يحبو، ثم وهو يخطو، ثم وهو مي�ضي، ثم بعد انتهاء 

االأجل يدفن فيها. فما اأجمل هذه االأر�س وما اأراأفها..

لكن ماهي اأ�ضباب ترك الديار والغربة عنها؟

عندما ُي�ضطهد االإن�ضان يف بيئته االجتماعّية يف 

االأبعاد املختلفة: �ضواء اأكانت اجتماعية، اأو �ضيا�ضية، 

اأوثقافّية اأواقت�ضادّية، ويعاين منها، فالبّد له اأن يبحث 

عن بيئة جديدة متّكن له عي�ضة كرمية مطلوبة يح�ّس 

واال�ضطهاد  الفقر  من  تخلّ�ضًا  والرّاحة،  باالأمن  فيها 

مغادرة  اإالّ  منفذاً  اأمامه  يجد  ال  ذلك  فعند  وال�ّضغط، 

الكرة  زواي��ا  من  اأخ��رى  زاوي��ة  اإىل  والهجرة  الوطن 

االأر�ضية للو�ضول اإىل ُمراده.

اإبراهيم ح�ضني املو�ضى

الغربة.. آالم وأوجاع
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ا�ض���تقبل رئي�س الهيئ���ة االإدارية يف 

جتمع العلماء امل�ضلمني؛ ال�ضيخ د. ح�ضان 

عًا من  عبد اهلل، يف حارة حريك، وفداً مو�ضَّ

حركة االأمة ولقاء اجلمعيات وال�ضخ�ضيات 

االإ�ض���المية يف لبنان، برئا�ضة ال�ضيخ عبد 

اهلل جربي.

يف البداي���ة قال ال�ض���يخ ج���ربي اإن 

هذه الزي���ارة تاأتي للتهنئة بقدوم �ض���هر 

رم�ض���ان املبارك، واأي�ضًا بذكرى املقاومة 

والتحرير يف اخلام�س والع�رسين من اأيار، 

ولنوؤكد وقوفنا الدائم اإىل جانب املقاومة، 

باعتبارها اخليار الوحي���د لتحرير بلدنا 

من االحتالل، واإعادة فل�ض���طني اإىل ح�ضن 

االأمة االإ�ض���المية والعربية، وكذلك لنعلن 

كنا بالوحدة االإ�ضالمية كطريق وحيد  مت�ضُّ

الإعادة االأمة اإىل مكانتها وحتقيق �ضيادتها 

وعزتها وكرامتها.

واأك���د ال�ض���يخ جربي عل���ى �رسورة 

العمل ليك���ون يوم القد����س العاملي هذا 

العام منا�ض���بة لتح�ض���يد طاق���ات االأمة 

ه نحو فل�ض���طني، وم�ضاعدة �ضعبها  للتوجُّ

على ال�ض���مود اأم���ام اآلة القت���ل والدمار 

اأن خيار  ال�ض���هيونية، وللتاأكي���د عل���ى 

املقاومة ه���و الوحيد الذي يو�ض���لنا اإىل 

حقوقنا، واأن احلكام الع���رب الذين ركبوا 

مرك���ب التحالف م���ع العدو ال�ض���هيوين 

�رسّاً اأو علنًا �ض���يكون م�ض���ريهم اخلذالن، 

ولن ي�ض���تطيعوا ثني املقاومة عن التقدُّم 

و�ضواًل لتحقيق اأهدافها.

من جهته رحب �ض���ماحة ال�ض���يخ د. 

ح�ضان عبد اهلل بالوفد، منوِّهًا بالن�ضاطات 

التي يقومون بها جلهة تاأكيد اأن ال�ض���احة 

���نية تتبنى خيار املقاومة،  االإ�ضالمية ال�ضُّ

وهو لي����س غريبًا عنها، بل هم اأ�ضا�ض���ها 

واأوائل من دعا اإليها، وللتاأكيد اأي�ضًا على 

تبّني هذه ال�ض���احة للوحدة االإ�ض���المية 

والوطني���ة، واأن اخلطاب���ات الت���ي دعت 

للع�ض���بية املذهبية مل جتد لها اأثراً لدى 

ال�ضعب، بل رّد ال�ضعب عليها بتبّنيه نهج 

وخيار املقاومة.

كما اأكد �ض���ماحته للوفد اأن ال�رساع 

م���ع الع���دو ال�ض���هيوين وحم���ور ال�رس 

واأن كل  نهايت���ه،  ب���ات يف  االأمريك���ي 

االأمريكية  املتح���دة  الواليات  حماوالت 

والكيان ال�ض���هيوين لل�ضغط على حمور 

املقاومة واجلمهورية االإ�ضالمية االإيرانية 

�ض���تبوء بالف�ضل، ولن متنع من تقدُّم هذا 

املح���ور نحو حتقي���ق اأهدافه امل�رسوعة 

بتح�ضيل حقوق االأمة بتحرير فل�ضطني.

وقال ال�ض���يخ الدكتور ح�ضان عبد اهلل 

للوفد اإن االنت�ض���ارات االأخ���رية للجي�س 

العربي ال�ضوري يف احلجر االأ�ضود وميم 

الريموك توؤكد انهيار م�رسوع تدمري �ضورية، 

واأن الدول���ة ق���ادرة على اإع���ادة بناء ما 

ته���ّدم، واأنها خرجت اأقوى مما كانت عليه 

قبل احلرب الكونية التي �ض���ّنت عليها، ما 

يوؤهلها لتكون ج���زءاً من معركة التحرير 

الكربى لفل�ضطني.

ولفت ال�ض���يخ الدكتور عبد اهلل للوفد 

اأن نتائ���ج االنتخاب���ات النيابية االأخرية 

كانت ل�ضالح حمور املقاومة، واأن ال�ضعب 

اأثبت اأنه مع خيار املقاومة، ولن ي�ضتطيع 

اأحد اأن يطرح بعد اليوم اأي اإ�ض���كال حول 

املقاومة و�ض���الحها، فهي خيار �ض���عبي 

اأثبتت���ه االنتخابات النيابي���ة، وناأمل اأن 

تاأت���ي احلكوم���ة املقبلة ترجم���ة عملية 

خليار ال�ضعب يف االنتخابات االأخرية.

استقبل وفدًا من حركة األمة ولقاء الجمعيات والشخصيات اإلسالمية
الشيخ عبد الله: محاوالت أميركا والصهاينة الضغط على محور المقاومة وإيران ستبوء بالفشل
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ا�ض���تقبل الرئي�س د. �ضليم احل�س يف مكتبه اأمني 

عام حركة االأمة؛ ف�ض���يلة ال�ضيخ عبد اهلل جربي، الذي 

قّدم للرئي�س احل�س املباركة والتهنئة مبنا�ض���بة 25 

اأي���ار؛ ذكرى حتري���ر االأر�س اللبنانية م���ن االحتالل 

»االإ�رسائيلي«.

ال�ض���يخ جربي ثّمن الدور الكب���ري والريادي الذي 

اأّداه الرئي�س �ضليم احل�س؛ رئي�س حكومة التحرير يف 

العام 2000، والذي اأ�ض���هم ب�ضكل فعال، كونه �ضاحب 

الدعم االأكرب يف دعم وانت�ض���ار لبنان واملقاومة على 

العدو »االإ�رسائيلي«، م���ا اأدى اإىل حترير االأ�رسى من 

معتقالت العدو ال�ض���هيوين، وحترير اجلنوب اللبناين 

من االحتالل »االإ�رسائيلي«.

الرئي�س الدكتور �ضليم احل�س بدوره �ضكر ال�ضيخ 

جربي على مبادرته الطّيبة، م�ض���يفًا اأن ما اأقدم عليه 

نابع م���ن واجبه و�ض���مريه الوطن���ي، والتزامه مبداأ 

مواجه���ة العدو املحت���ل حتى حترير كام���ل الراب 

اللبناين من املحتل الغا�ض���ب، اأّيًا تكن هويته؛ متامًا 

كم���ا يتوجب على كل فرد من���ا التزام منا�رسة ودعم 

الق�ضية الفل�ض���طينية العربيه حتى حترير فل�ضطني؛ 

كامل فل�ضطني، من البحر اإىل النهر، وعا�ضمتها االأبدية 

القد�س العربية.

الشيخ جبري زار الرئيس الحص مهنئًا 
بعيد المقاومة والتحرير

ملنا�ض���بة يوم املقاوم���ة والتحرير، 

وا�ض���تنكاراً لنقل ال�ض���فارة االأمريكية اإىل 

القد�س ال�رسيف، وللمجازر الوح�ضية التي 

ُترتكب يف غزة، نّظم علماء دين من الهيئة 

���نية لن�رسة املقاوم���ة، وجمعية نور  ال�ضُّ

الفل�ضطينية،  االإ�ض���المية  والهيئة  اليقني، 

وحرك���ة االأمة، يف مق���رّ االأخرية ببريوت، 

لقاًء ا�ضُتهّل باآيات من الذكر احلكيم.

كلمة حركة اجلهاد االإ�ضالمي يف لبنان 

األقاها ممثلها اأبو ح�ضام عطايا، الذي لفت 

اإىل اأنه منذ ا�ض���تالم ترامب رئا�ض���ة بالده 

وهو ينتهك كل القيم واملعايري االإن�ضانية، 

�ض���اربًا بعر����س احلائ���ط كل االتفاقيات 

الدولية وق���رارات االأمم املتح���دة، معلًنا 

عداءه لفل�ضطني واإيران و�ضورية وحزب اهلل 

واليمن، ولكل من ال ي�ض���ري يف ركب اأمريكا 

والكيان ال�ضهيوين.

األق���ى كلمة  ال�ض���يخ جمال حمم���د 

جمعية ن���ور اليقني، فاعت���رب اأن ما ميّيز 

مقاومة االحتالل الي���وم، ويجعلها عالمة 

فارقة يف جوهر ال�رساع مع املحتل، اأنها 

تاأت���ي يف حلظ���ة حرجة تعي�ض���ها االأمة، 

التي ت�ض���هد اأحداثًا �ضتولد معها منطقتنا 

من جديد، و�ض���يكون ملحور املقاومة فيها 

الكلمة الف�ضل.

واألقى ال�ض���يخ بالل �ض���حيمي كلمة 

���نية لن�رسة املقاومة، فاأكد اأال  الهيئة ال�ضُّ

�ض���بيل للن�رس اإال باملقاوم���ة، معترباً ما 

ح�ضل يف غزة من جمازر هي مفاخر ترفع 

من �ض���اأن االأمة، خ�ضو�ضًا يف زمن ال�ضمت 

واخلنوع العربي.

ث���م كانت كلم���ة الهيئة االإ�ض���المية 

�ض���عيد  ال�ض���يخ  األقاه���ا  الفل�ض���طينية، 

قا�ض���م، الذي اأ�ض���ار اإىل اأننا نرث تاريخًا 

كل���ه معاناة؛ من احتالل فل�ض���طني وقتل 

ال�ضعب الفل�ضطيني، اإىل قرار نقل ال�ضفارة 

االأمريكي���ة اإىل القد����س ال�رسي���ف، موؤكداً 

اأن اهلل اخت���ار لفل�ض���طني رج���ااًل واأبطااًل 

ي�ض���ّجلون بطوالت �ضتحقق الن�رس القريب 

وتعيد كرامة ال�ضعب الفل�ضطيني واالأمة.

من جهته، اعترب اأمني عام حركة االأمة؛ 

ال�ض���يخ عبد اهلل جربي، اأن املقاومة اليوم 

جتاوزت االآف���اق ال�ضيا�ض���ّية واجلغرافّية 

والكيانّية، و�ضنعْت واقعًا �ضيا�ضّيًا جديداً 

اأ�ضياًل يف كيان االأّمة، موؤكداً على �رسورة 

االأمريكية  ال�ضيا�ضة  ال�ضغط �ضعبيًا �ض���ّد 

وحلفائها الذين ميتثل���ون الأوامر الرئي�س 

االأمريك���ي دونالد ترامب بنقل �ض���فارتهم 

اإىل القد�س املحتلة. و�ض���دد ال�ضيخ جربي 

على اأن نْقل �ضفارات العامل كلّه لن يعطي 

اأّي �رسعي���ة ل�«اإ�رسائي���ل«، ولن يغرّي من 

واقع مدينة القد����س، كونها مدينًة عربيًة 

م�ضيحيًة اإ�ضالمية، عا�ضمة دولة فل�ضطني 

االأبدية.

لقاء علمائي في حركة األمة إحياًء ليوم المقاومة والتحرير.. واستنكارًا لنقل السفارة األميركية إلى القدس

زار وفد من حركة االأمة ولقاء اجلمعيات 

وال�ضخ�ضيات االإ�ض���المية يف لبنان، �رسيح 

ال�ضهيد ال�ضيد م�ضطفى بدر الدين، يف رو�ضة 

ال�ض���هيدين - بريوت، حيث و�ضع اإكلياًل من 

الزهر على ال�رسيح، وقراأ �ضورة الفاحتة.

وقد األقى ف�ض���يلة ال�ضيخ وليد العمري 

كلمة با�ضم الوفد جاء فيها:

نتق���ّدم اإليكم باأ�ض���مى اآي���ات املباركة 

والتهنئة يف ذكرى ا�ضت�ضهاد القائد اجلهادي 

ال�ضهيد ال�ضيد م�ضطفى  بدر الدين - ال�ضيد 

ذو الفقار.

وق���ال ف�ض���يلته: يومًا بعد اآخ���ر توؤكد 

االأحداث اأنه بف�ض���ل دماء ال�ض���هداء، واآالم 

اجلرحى، �ض���قطت م�ض���اريع التق�ض���يم يف 

املنطق���ة، كما اأننا، وبربكة دماء ال�ض���هداء، 

حققن���ا يف االنتخاب���ات النيابي���ة موؤخراً 

انت�ضارات  يكّمل  �ضيا�ض���يًا كبرياً  انت�ض���اراً 

املجاهدي���ن املرابط���ني عل���ى اجلبه���ات، 

وم�ض���اريعهم  مططاته���م  كل  واأف�ض���لنا 

الهادفة اإىل اإ�ض���عاف املقاومة وحتجيمها، 

فاللبنانيون ج�ض���دوا يف ه���ذه االنتخابات 

مت�ضكهم بخيار املقاومة، وبالثالوث الذهبي 

»�ضعب وجي�س ومقاومة«.

وفد من حركة األمة ولقاء الجمعيات
زار ضريح الشهيد بدر الدين

ال�ضيخ د. ح�ضان عبداهلل م�ضتقباًل الوفد يف مقر جتمع العلماء امل�ضلمني
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كاريكاتير

يعاين بع�ض ال�صائمني خالل �صهر رم�صان من عدة عوار�ض �صحية، 

نتيجة النقطاع عن الأكل وال�رشب �صاعات طويلة ومتوا�صلة، منها 

ال�صداع وقلة النوم واجلفاف وحمو�صة املعدة.. وقد يكون ال�صداع 

على  ي�صيطر  لأنه  رم�صان،  �صهر  خالل  ال�صائم  به  ميرّ  ما  اأ�صعب 

حالته اجل�صدية والنف�صية، ويعيقه عن اأداء اأعماله وموا�صلة حياته 

بانتظام.

ال�صداع  اإىل حدوث  توؤدي  التي  الأ�صباب  ا�صتعرا�ض  اأوًل، ل بد من 

خالل ال�صهر الف�صيل، ومنها:

1 - نق�ض املاء.
2 - نق�ض ال�صكر يف الدم.

3 - انخفا�ض ال�صغط.
4 - نق�ض عن�رش الزنك ب�صبب التعرّق.

5 - الأنيميا التي قد تظهر عند البع�ض مع طول فرتة ال�صيام.
6 - قلة النوم عند البع�ض.

7 - ال�صهر فرتات طويلة.
على  اجل�صم  اعتياد  ب�صبب  املدخنني،  لدى  التدخني  نق�ض   -  8

النيكوتني.

9 - تغيريمواعيد وجبات الطعام
التي  والن�صكافيه(  والقهوة  )ال�صاي  الكافيني  كمية  نق�ض   -  10
الأيام  يف  العادة  غري  على  ال�صيام؛  ب�صبب  ال�صخ�ض  يتناولها 

الخرى.

ويو�صح الخت�صا�صيون وخرباء التغذية اأنه ل بّد من معاجلة هذه 

الأ�صباب ب�صورة طبيعية، وحتى بتناول بع�ض الأدوية، ملنع حدوث 

ويكون  للمزمنة،  الب�صيطة  بني  تتفاوت  قد  التي  ال�صداع  نوبات 

العالج بالطرق الآتية:

1- التاأكد من �رشب املاء كل ن�صف �صاعة بني الإفطار وال�صحور، مع 
حماولة �رشب ما ل يقل عن ليرتين خالل هذه الفرتة.

2- النتظام يف مواعيد النوم، والتقليل ما اأمكن من ال�صهر الطويل.
وال�صحور، يف حال  الإفطار  َلطة بني وجبتي  ال�صَّ تناول وجبة   -3

كان �صبب ال�صداع ب�صبب الأنيميا.

4- تناول ملعقتي ع�صل يف وجبة ال�صحور.
اللن  تناول  ُيف�ّصل  الزنك،  نق�ض  ب�صبب  ال�صداع  كان  حال  5- يف 
الرائب مع املك�رّشات بني وجبتي الإفطار وال�صحور، وكذلك تناول 

�صوربة اخل�صار واملاأكولت البحرية، لأنها غنية بالزنك.

يجب التخلي عن عادة ال�صد الع�صبي و»الرنفزة« والتوتر، خ�صو�صًا 

يف �صاعات النهار، فقد توؤدي اإىل ما هو اأ�صد من نوبة ال�صداع.

الرقبة  وع�صالت  الراأ�ض  ع�صالت  وتدليك  ال�صرتخاء،  يجب   -6
امل�صدوده.

7- اإذا كنت تعاين من م�صاكل يف الأ�صنان اأو الأنف اأو العيون، اأو 
كان لديك �صداع مزمن اأو �صداع ن�صفي، فال بد من اأن تراجع الطبيب 

باأ�رشع وقت ممكن.

8- احر�ض على توزيع وجبة الإفطار على ثالث مراحل: مع الأذان 
الع�صاء  �صالة  وبعد  املغرب،  �صالة  وبعد  املغرب،  �صالة  قبل 

والرتاويح.

9- الأكل الكثري ي�صبب تخمة و�صغط على احلجاب احلاجز، في�صبب 
�صيق تنف�ض وتعب وخمول ونوبات �صداع.

ي�صيبك،  ال��ذي  ال�صداع  نوبات  ل  حتمُّ ت�صتطيع  ل  كنت  اإذا   -10
نوبة  من  لك  وقائيه  لتكون  وعالج  م�صكنات  تناول  فبالإمكان 

ال�صداع.. ا�صت�رش طبيبك.

حمانا ال

الصداع في رمضان.. األسباب وطرق العالج


