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الحريرية نصيرة االنعزالية

قمة الرياض 2017 هل تستنسخ
»شرم الشيخ« 1996.. حلف المقاومة أشد قوة

قمم النكسة والنكبة... والوهم

»مملكة المكرمات«
أخرجت عون وأحرجت الحريري
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اأكرث من  بلغت  ال�شعودية  االأمريكية مع  ال�شفقة  اإذا كانت قيمة 
ال�شخ�شية  ال�شعودية  واملكرمات  الهدايا  قيمة  اإال  دوالر،  مليار   450
الرقم،  هــذا  نف�س  بحدود  بلغت  وابنته  وزوجــتــه  االأمــريكــي  للرئي�س 
وبع�شهم قدر كامل »املكرمات« بنحو تريليون دوالر، منها مئة مليون 

دوالر البنة ترامب قدمتها الريا�س واالإمارات »لتمكني املراأة«.

ألمـــــــة واحـــــــدة

AT H A B AT 437

تريليون دوالر

األسد َيِعد بتطّورات »صادمة«: ِفَرق ُنخبوّية مفاجئة الى البادية!

ترامب يدفع العالقات 
الدولية إلى التوتر الشديد

مفتي روسيا كرغانوف: األعداء يحاولون
تدمير االسالم بمزاعم ال عالقة لها بالدين
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هل يكون »أمن الخليج« 
ا لترامب من العزل؟
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17 عامًا من النصر المبين
�لرئي�س �إميل حلود

�سبع���ة ع����ر عامًا م���رّو� على �لن����ر غري �مل�سب���وق يف تاريخ 

�ل�ر�ع �لعربي - »�لإ�ر�ئيلي«، حيث ُفر�س للمرِة �لأوىل على �لعدو 

�لن�سحاب ق�ر�ً من �أر�س �حتله���ا دون قيد �أو �رط، بف�سل ت�سحيات 

�ملقاومة �لتي قّدمت �لغ���ايل و�لنفي�س من �أجل حترير �لأر�س، وجي�س 

وطني عرف �لعدّو من �ل�سديق، فحمى ظهرها، ووّفر �لأمن �لوطني لكل 

�للبنانيني، و�سع���ب �سّكل بحرها، و�سياجها، فا�ستطاعت �أن تنطلق يف 

مهامها، وحترز �لنت�سار�ت تلو �لنت�سار�ت، وتك�ّر ن�سال �لعدو، رغم 

�ر��سة عدو�نيته وهمجيته و�تباعه �سيا�سة �لأر�س �ملحروقة.

وبف�س���ل معادلة »�سعب وجي�س ومقاوم���ة« �لتي ولدت من رحم 

�لتجرب���ة و�ملعاناة و�لو�قع، مل ي�ستطع �لعدو �أن يحقق مك�سبًا، فكانت 

�عتد�ء�ته �لغا�سمة تتحول وباًل عليه.

هكذ� �س���ار عدو�نه على مرّ �ل�سنو�ت، ثقي���ل �لوطاأة وباهظ �لثمن 

���ى يومًا »�جلي�س �لذي ل ُيقه���ر«، وعلى �ملجتمع  عل���ى من كان ي�سمَّ

�ل�سهي���وين �لذي مل يع���د يحتمل تو�بيت جن���وده �لتي حتمل مقتولة 

من �أر�سن���ا �ملقد�سة.. وكان �أمامه �حلل �لوحي���د: �لندحار عن �أر�سنا، 

لتبقى تالل كفر�سوبا ومز�رع �سبعا، �لتي لن تتحرر �إل بالفعل �ملقاوم، 

وب�»�لثال���وث �لذهبي« �ل���ذي تكرّ�س باجلهد و�لعط���اء و�لت�سحيات 

و�ل�سهد�ء.

و�إذ� كان �لعدو وُحماته وُرعاته وعمالوؤه مل ي�ستطيعو� �أن يتحملو� 

ه���ذ� �لن�ر �لعظي���م، فاإنهم مل ولن يرتكو� و�سيلة م���ن �أجل »�لثاأر«، 

ف���كان �أن تعر�س �لبلد ل�ستى �أنو�ع �ملوؤ�م���ر�ت و�ل�سغائن، ُتوِّجت يف 

14 �سب���اط 2005 باغتيال �لرئي�س �لر�حل رفيق �حلريري، بهدف زعزعة 
�ل�ستق���ر�ر �لد�خلي، وخلق ف���ن ت�ستهدف �ملقاوم���ة، وعليه تنّوعت 

قة ب�ساأن ه���ذ� �لغتيال، وهي مّلا  وتبّدل���ت �لتهامات و�لفربكات �مللفَّ

ل���ت ب�سكل خمالف للد�ستور �للبناين،  تنتِه، يف ظل حمكمة دولية �ُسكِّ

و�إد�رة دولية ي�سرّيها �لأمريكي، ومل تكن حيادية �أبد�ً.

وبلغت قمة �لع���دو�ن و��ستهد�ف لبنان يف حرب متوز – �آب 2006، 

�لتي ��ستطاعت فيها �ملقاومة بف�سل »�لثالوث �لذهبي« �أن حتقق ن�ر�ً 

ر�ً غري م�سبوق، وقد تبني لنا �أن بع����س �لد�خل �للبناين و�لعربي  م���وؤزَّ

كان متورطًا مع هذ� �لعدو�ن �أو متو�طئًا معه.. لكن ن�ر لبنان جتدد..

وهنا كنا �أمام مرحلة جديدة من �لعدو�ن باإطالق ما ُي�سّمى »�لربيع 

�لعرب���ي«، و�لذي هو يف حقيقته تطبي���ق لل�سعار �لأمريكي »�لفو�سى 

�خلالقة« �أو »�ل�رق �لأو�س���ط �جلديد«، ولو�سعه مو�سع �لتنفيذ كان 

�لوج���ه �لآخر لل�سهيونية، �أي �لإرهاب �لتكف���ريي، �لذي ُح�سدت له كل 

مرتزق���ة �لأر�س من �أجل حتطيم �سخرة �ملمانعة �لعربية �ملتمثلة يف 

�لدول���ة �لوطنية �ل�سورية، �لتي ها ه���ي بعد �ست �سنو�ت ونّيف ت�سمد 

وتو�جه وتقاتل، وحتقق �لنت�سار�ت، وها هم كثري من قادة �لعدو�ن يف 

�لع���امل يت�ساقطون؛ من �سري�ك �إىل هولن���د يف فرن�سا، ومن �أوباما �إىل 

كلينت���ون �إىل كريي يف �لوليات �ملتحدة، ومن طوين بلري �إىل كامريون 

�لإنكلي���زي، و�لقافل���ة تطول ومترّ على بلد�ن عربي���ة؛ من رعاة وقادة 

�لعدو�ن على حمور �ملقاومة و�ملمانعة.

ثمة حقيقة يف ه���ذه �ملنا�سبة �لعظيمة، وهي �أنني متاأكد 

من �لنت�سار على �لإرهاب �لتكفريي وحموره �لد�عم، وهذ� ما 

يجب �أن نرتجمه �سيا�سيًا يف لبنان بتطوير �لنظام �ل�سيا�سي، 

وعنو�نه �لأ�سا�سي تطوير قانون �لنتخاب على �أ�س�س وطنية، 

وذلك بجعل لبنان د�ئرة �نتخابية و�حدة على �أ�سا�س �لن�سبية.

وكل عام و�سعبنا وجي�سنا ومقاومتنا بخري

االفتتاحية
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ة �لثالثية  ل لزوم للدخ���ول بتفا�سيل �لِقمَّ

�لأبع���اد �لتي ُعِقدت عل���ى مر�حل ثالث يف 

�لريا����س، خليجي���ة – �أمريكي���ة، عربية – 

�أمريكية، و�إ�سالمية– �أمريكية، ويكفي للمتابع 

ما �أجمع���ت عليه �ل�سحف �لأملانية قبل يوٍم 

���ة، و�َسِخَرت من  و�حد من �نعق���اد هذه �لِقمَّ

�لآمال �لتي ُيعلِّقه���ا �ل�سعوديون على زيارة 

�لرئي�س دونالد تر�م���ب، لدرجة �أنهم و�سعو� 

لوحات �إلكرتونية عمالقة حتمل موؤ�ر�ت عّد 

تنازيل ملوعد �للحظ���ة �لتاريخية لو�سوله، 

وذهب���ت بع�س هذه �ل�سحف �ىل ما هو �أبعد، 

دت �أن ثمن قبول تر�مب مبد�أ زيارة �ململكة  و�أكَّ

بلغ 100 مليار دولر كدفعة �أوىل، �سدَّدها ويل 

ويل �لعه���د حممد بن �سلمان خ���الل زيارته 

�لأخرية لو��سنط���ن، و��سٌتكملت �ل�سفقة على  

ة لتبلغ ما يق���ارب 450 مليار�ً،  هام����س �لِقمَّ

�أي م���ا ي���و�زي �ملو�زنة �ل�سنوي���ة للمملكة، 

بينها 120ملي���ار�ً للت�سليح و�لعتاد �حلربي، 

و»�لعدو« جاهز، وهي �إير�ن وحلفاوؤها.

ولأن �إي���ر�ن يج���ب �أن تك���ون �لهدف، يف 

�لتكتي���ك �لأمريك���ي لإبتز�ز �ململك���ة، �لتي 

�عتربها تر�مب بق���رة حلوب ويجب �أن تدفع 

ثم���ن حماية �أم���ريكا لها، �قت�س���ى �سيناريو 

�لدع���و�ت، �إ�ستثناء من ه���م على �سد�قة مع 

�إير�ن، و�إ�ستبعاد �لرئي�س �لعماد مي�سال عون 

عن �لِقّم���ة، ودعوة �لرئي����س �سعد �حلريري 

لتمثيل لبنان فيه���ا، ب�رف �لنظر عن خرق 

قو�ع���د �لربوتوكول �لت���ي يُدو�سها �ل�سعودي 

ب� »ُحكم �لق���وي«، وتفرَّع���ت �سيناريوهات 

�إعالمي���ة عديدة ع���ن �سب���ب ��ستبعاد عون، 

تر�فق���ت مع تو�سيح���ات ر�قية م���ن �لق�ر 

ور�قية �أي�س���اٌ من �لرئي�س �حلريري، لكن �أكرث 

هذه �ل�سيناريوه���ات هزلية و�لتي �خرتعتها 

���ة �إ�سالمية  بع����س و�سائل �لإع���الم، �أن �لِقمَّ

– �أمريكي���ة و�لرئي�س ع���ون م�سيحي، وعلَّق 
�لظرفاء على �لأمر وت�ساءلو� : »هل �أن تر�مب 

حفي���د �ل�سحاب���ة؟!«، ويب���دو �أن �ل�سيناريو 

�لأق���رب �ىل �ملنط���ق ه���و �أن تر�م���ب طلب 

��ستبعاد �لرئي�س عون نتيجة عالقته باإير�ن 

وحتالفه مع حزب �هلل، و�ساعت م�سوؤولية من 

َخَرق قو�عد �لربوتوكول، ول عتب يف كل حال 

ل على �لأمريكي ول على �ل�سعودي، لأن عدم 

ة هو �رف. �مل�ساركة بهكذ� ِقمَّ

ومل تقت����ر هذه �لعدو�ني���ة جتاه لبنان 

�إ�ستثنائ���ي �َسَحق  با�ستثن���اء رئي�س وط���ن 

�إ�ر�ئيل وي�سحق �لإره���اب دون �حلاجة �ىل 

قمم، �إذ قب���ل و�س���ول دور �لرئي�س �حلريري 

لإلق���اء كلمة لبن���ان، �أمر �ملل���ك �ل�سعودي 

�أُلِقيت،  برفع �جلل�سة و�كتفى بالكلمات �لتي 

ودع���ا �حلا�رين �ىل �فتتاح مركز »�إعتد�ل« 

ملكافح���ة �لتط���رُّف!.....، فكان���ت يف �لو�قع 

�ل�سدم���ة �لثاني���ة للرئي�س �حلري���ري، بعد 

�ل�سدم���ة �لأوىل �لتي تلقاه���ا برف�س تر�مب 

لق���اءه و�أحاله �ىل وزير خارجيته، مما يعني 

�أن �لرئي�س �حلري���ري �لذي ذهب لإلقاء كلمة 

لبنان ولقاء تر�مب، كان كما �سو�ه من ممثلّي 

دول �لفئة �لثانية، �ساهد�ً على  ��ستعر��سات 

�لكاوب���وي، ورق�سة �لعر�س���ة �لذليلة، وكان 

د -  �ساهد  دوره يف �لريا����س - دون �أن يق�سِ

ة ظاهره���ا مكافحة �لإرهاب من  زور على ِقمَّ

�ساِنِعي �لإره���اب ومموِّليه �أنف�سهم، وباطنها 

�سفقة »ر�عي بقر« من �رع بقرة حلوب.

ويف ��ستبع���اد عون ما هو �أو�سح، لأن هذ� 

�لرئي����س �لقامة، خطابه و�ح���د، ويغرِّد على 

�ملنابر خ���ارج �رب �لزعم���اء �لأدو�ت، وقد 

�سب���ق له �أن ز�ر �جلامعة �لعربية يف �لقاهرة 

و�ألقى فيها كلمة موؤثرة عن فل�سطني و�حلقوق 

ان،  ة عمَّ �لعربية �مُلنتهكة، وكذلك فعل يف ِقمَّ

، ولأنه  ولأن ثو�بته ثو�ب���ت، ومو�قفه لتتغريَّ

ره  �لرئي����س �ملوؤمتن على �أ����رف تاريخ �سطَّ

لبنان بدماء �سهد�ء جي�سه ومقاومته و�سعبه 

��ستبعدوه، ونال �رف ع���دم جمال�سة هكذ� 

قياد�ت عربي���ة ي�سوقها ر�ع���ي »كاوبوي« 

ة تعترب  �أمريكي بال�س���وط، لأن �مل�ساركة بقمَّ

�ملقاوم���ة �إرهاب���ًا وُرعاة �لإره���اب حمائم 

���د لأخطر فتنة دموي���ة باإعالن  �س���الم، ومُتهِّ

�حلرب باإ�س���م �ل�سنَّة على �إي���ر�ن و�ل�سيعة، 

هي �ل�سابقة �لأخط���ر يف �لتاريخ �ملعا�ر، 

ولي�س من م�سلحة لبنان �لذي ُتعترب �لطائفة 

ن���ًا �أ�سا�سيًا كرميًا فيه �أن يورِّط  �ل�سيعية مكوِّ

ة �لعار هذه.  نف�سه مبقرر�ت ِقمَّ

و�إذ� كان وزير �خلارجية جرب�ن با�سيل قد 

غرَّد من �لطائرة خ���الل رحلة �لعودة، �أنه ل 

هو ول �لرئي�س �حلريري كانا يدريان ب�سدور 

ة، ول فك���رة لديهما عن  بيان عن ه���ذه �لِقمَّ

م�سمونه، و�أكد على �لثو�بت �للبنانية يف هذ� 

�لإطار، فاإن للرئي�س �حلريري و�سعه �خلا�س، 

وجتاهل �لإ�ساءة ل�سخ�س���ه وللبنان، وو�سع 

�سورة جتمعه مع ويل �لعهد وويل ويل �لعهد 

حممد بن نايف وحممد بن �سلمان موؤكد�ً على 

عم���ق �لعالقة مع »مملكة �ملكرمات«، وبقي 

يف �ل�سعودية حل�سور حفل تخرُّج جنله �لذي 

يدر�س هناك، لكن �لرئي�س �حلريري ومن معه 

من طبقة رجال �لأعمال يف لبنان �ملرتبطني 

مب�سالح م���ع �ل�سعودية، ق���د تعوِّمهم �ُسنِّيًا 

ة لأنها على  م�ساركة �حلريري يف ه���ذه �لِقمَّ

�أر�س �ململكة لكنها دون �سك حترقهم لبنانيًا!

ل���ة، ل �لرئي����س ع���ون كان  ويف �ملح�سِّ

ف مبا ح�س���ل يف ه���ذه �لِقّمة، ول  �سيت����رَّ

ه كممثِّل عن دولة  �لرئي�س �حلريري ن���ال حقَّ

لبن���ان فيه���ا، ول �ل�سعب �للبن���اين معنيٌّ 

بروؤية رئي�س �أمريكي ي�سارك برق�سة �لعر�سة 

���ة منتهكة �لأر�س  �ل�سعودي���ة، على �أر�س �أمَّ

و�لِعر����س، و�إذ� كان تر�م���ب قد خرج من هذ� 

ة وهو منت�ر مبا قطفه من �أمو�ل عربان  �لقمَّ

�لنفط، فاإن فخامة مي�سال عون كان �ملنت�ر 

�لأعظم بعدم تلوي���ث تاريخه بهكذ� م�ساركة 

و�ل�سالم ...

اأمني اأبورا�شد
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»مملكة المكرمات« أخرجت عون وأحرجت الحريري

عون كان المنتصر بعدم تلويث 
تاريخه بالمشاركة بقمة 

»المكرمات«

اأثناء و�شول الرئي�ض احلريري اإىل ال�شعودية للم�شاركة يف قمة الريا�ض
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همسات

¡ �أ�سغاث �أحالم
يجتم����ع بع�س »عو�طلية« 14 �ذ�ر �ملنحلة يف 

من����زل نائب �سابق �قنعهم ب����ان �لظروف �سوف 

تتغري، وعلين����ا �ل�ستعد�د لالم�س����اك بال�سلطة 

ويجب �ن ن�ستثمر » �للحظة �لوطنية و�لقليمية 

و�لدولية �ملنا�سبة.«

¡ فرو�سية فرجنية
الت��ي  الفرو�سي��ة  ان  �سمالي��ة  م�س��ادر  جت��زم 

يتمت��ع به��ا �سليم��ان فرجني��ة، ميك��ن ان تكون 

النم��وذج االوحد يف لبنان ال �سيما يف العالقات 

ال�سيا�سي��ة، ان كان على م�ست��وى احللفاء او بني 

القوى املت�سارعة.

¡ تخوف
تتخوف جه����ات متابعة من جل����وء �لرهابيني 

�لذين تغذيهم �ل�سعودي����ة يف لبنان �ىل �لقيام 

ببع�س �لغتي����الت يف �سوء �لقر�ر�ت �ملعادية 

�لتي �تخذته����ا مملكة �ل �سع����ود بحق قياد�ت 

مقاومة، باعتبار ه����ذه �خلطوة هي �ملوؤ�ر ملا 

تذهب �ليه �ل�سعودية.

¡ �أكرث عدو�نية    
الحظ مراقبون �سعودي��ون ان بع�ض االعالميني 

اللبناني��ني والفل�سطيني��ني، كانوا اك��ر عدوانية  

من زمالئهم الغربيني جتاه املقاومة يف لبنان، 

وق��ال احدهم  وىل زمن اح��الم  الرياالت، واالن 

العمل بالقطعة،  ويج��ب ان تكون بعلم امل�سوؤول 

االمني يف �سفارة خليجية ببريوت.

¡ �حلريري مل يلق كلمته
لوح����ظ �أن����ه حينما ج����اء دور �لرئي�����س �سعد 

�حلريري �إلقاء كلمت����ه يف »قمة �لريا�س« رفع 

�مللك �سلمان بن عبد �لعزيز، �أعمال �لقمة..

¡ حني يغ�س �لنهر بال�ساقية
اأم��ام املكرم��ات والهداي��ا ال�سعودي��ة للرئي���ض 

االأمريك��ي وزوجته وابنته، ت�ساءل م�سدر لبناين 

ع��ن م�س��ري هب��ة ثالث��ة ملي��ار دوالر للجي���ض 

اللبناين وكيف اأن النهر غ�ض ب�ساقية �سغرية.

¡ »�ساهد ما �سف�س حاجة«
علق رئي�س تيار �ملردة �لنائب �سليمان فرجنية 

عل����ى كالم رئي�س �لتي����ار �لوطن����ي �حلر وزير 

�خلارجية ج����رب�ن با�سيل وتن�سل����ه من �إعالن 

قم����ة �لريا�س بالق����ول على و�سائ����ل �لت�سال 

�لجتماعي »�ساهد ما �سف�س حاجة«.

¡ �إرهابي يحمل هاتف����ا يف رومية ويحرك 
�ل�سجناء!

نقل موق��ع »ليبان��ون فايلز« االلك��روين عن م�سدر 

�سيا�س��ي رفيع انه من املعي��ب ان يكون موقوف مثل 

االإرهابي خالد حبل�ض �سارك يف قتال وقتل عنا�رص 

من اجلي���ض اللبناين يف بحن��ني – املنية والتح�سري 

الأعمال اإرهابية والتوا�سل مع االإرهابيني يف �سوريا، 

وهرب ال�سهر ومت توقيفه وهو غري مالحمه، اأن يكون 

يحم��ل هاتفا وكل و�سائ��ل التوا�سل يف �سجن رومية 

وير�س��ل الت�سجي��الت اىل خارج��ه ع��ر »وات�س��اب«، 

وان يعي���ض ح��را ويتوا�س��ل م��ع كل �ل�سجناء ويعقد 

�جتماعات لتن�سيق �لتحركات مبا خ�س �لعفو �لعام 

من د�خل �لزنز�نات، �سائ���ال: »كيف ميكن �ن يحرك 

�إرهابي موق���وف كل لبنان من زنز�نته، فاأين يعي�س 

يف �سجن �و يف فندق 5 جنوم؟«.

¡ 70 م�روع قانون
علم �أن ع����دد م�ساريع �لقو�نني �لنتخابية �لتي 

مت و�سعها منذ بدء عمليات �لتفاو�س يف �لعام 

2009 عل����ى قانون �لنتخاب جت����اوز �ل�سبعني 
م�روع قانون مل يت����م �لتو�سل �إىل �تفاق على 

�أي قانون منها.

�ل�سيا�سيني حال  ي�سب���ه بع����س 

لبن���ان �ملاأزوم طائفيا ه���ذه �لأيام، 

بحال���ه قبيل ��ستعال �حلرب �لأهلية 

�ل�س���ود�ء عام 1975، جله���ة �رتفاع 

م�ستوى �خلطاب �لطائفي و�ملذهبي؛ 

لبنان  �دخ���ال  و�إ�ستع���ار حماولت 

يف حل���ف عربي �سكاًل، »�إ�ر�ئيلي« 

م�سمونًا. وهو ما جرى �لتعبري عنه 

موؤخ���ر�ً يف قمة �لريا�س مع �لرئي�س 

�لأمريكي دونالد تر�مب. 

يف ذل���ك �لوقت غ���ري �لبعيد عن 

ذ�كرة �للبناني���ني، قرر حزب طائفي 

لبناين هو ح���زب �لكتائب، �أن دوره 

رئا�س���ة  �إىل  قيادت���ه  �ي�س���ال  يف 

�جلمهوري���ة �للبنانية قد حان، مهما 

كان �لثم���ن. ف���كان �سع���ار »حترير 

لبنان م���ن �لفل�سطينيني« �أد�ة ب�سري 

�جلميل لف���رز �للبنانيني �أىل ق�سمني: 

ق�سم »لبناين« يقف خلفه ملحاربة 

�لأول �سوريا.  �لفل�سطينيني ود�عمهم 

و�أطلق حينها �ل�سعار �ل�سهري »على 

كل لبن���اين �أن يقت���ل فل�سطينيًا �أو 

�سوري���ًا«؛ وق�سم »عمي���ل« ل�سوريا 

و�لفل�سطينيني، يرف�س حكم �لكتائب 

ويتم�س���ك  �ل�سيا�س���ي  وم�روعه���ا 

بالعالق���ة �لطبيعي���ة م���ع �سوريا؛ 

مبا  �أخطائه���ا(،  )رغم  وباملقاوم���ة 

تعنيه م���ن حتمل ملتطلبات �لق�سية 

�لق�سي���ة  وه���ي  �لأوىل  �لقومي���ة 

�لفل�سطينية. 

هكذ� �سنع ب�سري �جلميل و�سيلته 

ملنع مناف�سي���ه عن �لرت�سح لرئا�سة 

�جلمهوري���ة. وكان متتني حتالفه مع 

�لثالثي: �لوليات �ملتحدة �لأمريكية 

�ل�سعودية،  و�ململك���ة  و«�إ�ر�ئيل« 

غط���اءه �ل���دويل و�لقليمي لتحقيق 

�لدبابات  وق���وف  وج���اء  م�روعه. 

�ل�ر�ئيلي���ة عل���ى �أب���و�ب ثكن���ة 

�نتخابه  �لفيا�سية حلر��س���ة عملية 

خالل عدو�ن ع���ام 1982، دلياًل على 

�مل�سارك���ة �لفعلي���ة لذل���ك �حللف، 

يف �إي�سال���ه �إىل ق����ر بعبد�؛ ومن 

ثم لعقد �تفاقي���ة 17 �يار مع �لعدو 

»�لإ�ر�ئيلي«، �لتي مل يت�سن �لوقت 

لب�سري لقر�رها، فحاول �سقيقه �أمني 

فر�سها من بع���ده، لكن حلف �لقوى 

�لوطني���ة �للبنانية مع �سوريا �أ�سقط 

تل���ك �لإتفاقي���ة يف مهده���ا. وكان 

�ل�سوت �مل�سيحي �لوطني و�لعروبي 

قويا وفاعال حينه���ا، يتحرك ر�ف�سا 

�مل�روع �لتق�سيمي �لكتائبي مرتكز� 

على ح���د �أدنى هو �لإنفتاح و�لهوية 

�لعربية؛ و�سقف يرى �لعلمنة خمرجا 

للوطن من �أنفاق �لطائفية ومن �لفن 

�ملفتعل���ة دوم���ا با�سمه���ا؛ وطريقا 

لعب���ور لبنان �إىل رح���اب �ملو�طنة 

و�لتقدم وروح �لع����ر �لبعيدة عن 

م�ساريع �لفن �لأمريكية.  

كان �لنخر�ط �لكتائبي يف م�روع 

ت�سعري �ل����ر�ع �لطائفي يف لبنان، 

ر�أ����س حرب���ة �مل����روع �لأمريكي - 

م�ساري���ع  �إطالق���ه  �لإ�ر�ئيل���ي يف 

�لتي  �لتفتيت و�لتق�سيم يف �ملنطقة، 

ن�سه���د �أهم مر�حله���ا حاليًا ونح�سد 

ثمارها �ملرّة. �إ�سعافًا للعرب وحماية 

للم�ساع���ي  و�رب���ا  »لإ�ر�ئي���ل« 

و�لي�ساري���ة  و�لقومي���ة  �لوطني���ة 

ملو�جهة �مل�ساريع �لغربية �ملتطابقة 

مع �مل����روع »�لإ�ر�ئيل���ي«، �لذي 

كان وم���ا ز�ل ينال تو�ط���وؤ �لأنظمة 

�لعربي���ة �ل�سائ���رة يف فل���ك �لغرب 

وم�ساريعه. و�سدرت حتذير�ت عديدة 

يف ذلك �لوقت، باأن ما ت�سهده �ل�ساحة 

�مل�سيحي���ة �ستك���ون ل���ه �إرت���د�د�ت 

م�سابهة على �سعيد �لطو�ئف �لأخرى. 

وه���و م���ا ح�س���ل وكان خمططا له. 

�أمام  فرت�جع �خلطاب �لوطني عموما 

�سم���وم �لطائفية �لت���ي �أطلقها جتار 

�أ�سو�ق  �لأدي���ان يف  �ل�سيا�سة وباعة 

�لوقت  هذ�  يف  �مل�سالح �خلا�سة. 

�ل�سيا�سية  بالذ�ت، جاءت �حلريري���ة 

�إىل لبنان، لتحقق  بخطابها �ملذهبي 

ما عجز �ليم���ني �مل�سيحي �ملتطرف 

ع���ن حتقيق���ه. وهي جنح���ت بحرف 

�ريح���ة و��سعة م���ن �للبنانيني عن 

خط �لع���د�ء لم���ريكا و«��ر�ئيل«، 

باجت���اه �لقبول بكل م���ا يفتي به �آل 

�سع���ود، حتى ل���و كان �لتحالف مع 

»�إ�ر�ئي���ل«. و��ستطاع���ت �حلريرية 

بقوة �مل���ال �ل�سعودي، �قفال بيوتات 

�سيا�سية يف �أكرث من منطقة ومدينة. 

و�نح���ازت �إىل �حلال���ة »�لنعز�لية« 

�لتي كان »�حللف �لثالثي« �ملعروف 

معرب� عنها )�جلميل- �سمعون- �إده(، 

�لذي عرب يف زمانه عن حالة �ل�سد�م 

�مل�روع  م���ع  �لأمريكي-�ل�سع���ودي 

�لنا�ري �لتقدمي. مما كان له �لتاأثري 

�ملوؤذي بح���ق �مل�سيحيني �لعروبيني 

و�لوطني���ني و�لي�ساريني، �لذين كانو� 

�لوطنية  للقي���اد�ت  طبيعيني  حلفاء 

و�لعروبية �ل�سالمي���ة �لتي حاربتها 

�مل�سيحيي���ون  فوج���د  �حلريري���ة، 

�لوطني���ون �أنف�سه���م )لي����س تخوينا 

لحد، ب���ل للتمييز بني �ساحب �لفكر 

�لوطني و�ساح���ب �لتفكري �لطائفي(، 

�أمام و�قع �أن م���ن كان يفرت�س باأنه 

حليفهم يف وجه �لتحالف �لنعز�يل، 

بات حليفا لالنعز�لية و�ساحب �لقر�ر 

باطالق �ر�ح �مل�س���وؤول عن ذبحهم 

وقتله���م م���ن �سجنه، قائ���د �جلناح 

�لع�سك���ري �ملن�سق عن حزب �لكتائب 

�سمري جعجع. وه���و �لأمر �لذي حدث 

مثل���ه �إبان ح���رب �جلب���ل، حيث مل 

يفرق م�سلحو ولي���د جنبالط، حليف 

�حلريري���ة وجعجع، ب���ني �مل�سيحي 

�لوطني و�لنعز�يل، بل كان ��ستهد�فهم 

للوطني���ني �أق�سى، لآن جماعة �لقو�ت 

ر�فقوها يف �ن�سحابه���ا. بينما �نتظر 

�لوطنيون و�سول �ملحررين، فاذ� بهم 

ذباحني على طريقة »د�ع�س«.

 وهكذ� بتنا ن�سمع �أ�سو�تا طاملا 

كان���ت عروبية وعلماني���ة ووطنية 

تن�س���اق ور�ء �خلطاب �لطائفي، بدًل 

من حمارب���ة تاأث���ريه �ل�سلبي، لن 

دفع �لبالد نح���و �آفاق �مل�ساو�ة يف 

�ملو�طنة يقطع �لطريق على حتويل 

�لتنوع �للبناين من �إغناء �إىل �إفناء. 

�أم���ام مفارقة تتمث���ل باأن  لكنن���ا 

�حلريرية يف �إحدى جتليات �لتبا�س 

�لتيار  نا�سبت  �ل�سيا�سي،  م�روعها 

�لعوين �أ�سد �لعد�ء عندما كان يرفع 

�سعار �لعلمن���ة و�لنفتاح و�حلد�ثة. 

وهي، بعدم���ا ��ستبدل �لتيار خطابه 

�لبع����س، حيث  �لوطني كم���ا يرى 

تنبطح �أمام���ه ب�سكل ��ستفز كثريين 

ولي����س فقط �لرئي�س جنيب ميقاتي. 

يف ح���ني �أن لبنان ب���ل كل �ملنطقة 

�لعربية، بحاجة �أىل خطاب خمتلف 

�ل�ر�عات  نف���ق  م���ن  يخرجهم���ا 

��سعلها  �لتي  و�ملذهبي���ة  �لطائفية 

�لأمريك���ي و�تباعه، خدمة للم�روع 

�لكي���ان  وحلماي���ة  �ل�سهي���وين 

»�لإ�ر�ئيل���ي«، باجت���اه �سي���ادة 

حق���وق �ملو�طنة و�مل�س���او�ة لأن ل 

ف�سل لأحدهم عل���ى �لآخر �إل مبدى 

خدمته لوطنه.

عدنان ال�شاحلي

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

الحريرية نصيرة االنعزالية

المساواة في المواطنة 
يقطع الطريق على تحويل 
التنوع اللبناني من إغناء 

إلى إفناء

لن تنجح حماوالت ادخال لبنان يف حمور العداء ل�شورية
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قمة الرياض 2017 هل تستنسخ »شرم الشيخ« 1996.. حلف المقاومة أشد قوة
على م���دى ثالثة �أي���ام �شهدت 

�لريا����ض ثالث قمم وثالثة م�ؤمتر�ت 

�شحافي���ة حفل���ت باأك���ر م���ن 42 

ت�رشيحًا بثتها نح� ع�رشين ف�شائية 

على مد�ر بث بلغ���ت مدته �أكر من 

460 �شاع���ة، وردت فيها كلمة �إير�ن 
�شلب���ًا 3750 مرة، بينما وردت كلمة 
»د�ع�ض« 134 م���رة فقط، و�لقاعدة 

13 م���رة، وطالبان 8 مر�ت، بينما مل 
ي����ؤت على �شرية �لع���دو �ل�شهي�ين 

�ش����ى ث���الث م���ر�ت.. لتنتهي قمة 

بائعة �لكاز �لكربى بح�ش�ل �شيفها 

»�ملميز« دونال���د تر�مب على �أكر 

من 450 مليار دوالر ك�شفقات �شالح، 

وعلى مث���ل �أو �أقل م���ن هذ� �ملبلغ 

بقليل هد�يا ملكية لرت�مب وزوجته 

و�بنته، من بينها على �شبيل �ملثال 

ال �حل�رش »يخت ملكي« قيمته 800 

ملي����ن دوالر، �أي �أن »�ملكرم���ات« 

�ل�شع�دية لل�شي���د �الأمريكي �قرتبت 

من تريلي����ن دوالر و�إذ� كان �شعار 

م�ؤمت���ر�ت �لريا�ض تل���ك قد عقدت 

حتت عن��ن »حماربة �الإرهاب«، �إال 

�أن نتائجها جتلت يف �أعمال �إرهابية 

متعددة �الأ�شكال و�ل�ج�ه �أبرزها:

�لهج�م �ل�ح�شي للق�ى �الأمنية 

�لبحرينية �ملدع�م���ة بق��ت »درع 

�جلزي���رة« �ل�شع�دي���ة على منطقة 

�ل���در�ز و�قتحامه���ا من���زل �آية �هلل 

�ل�شي���خ عي�ش���ى قا�ش���م، و�رتكابها 

�الإن�شانية،  جمازرة يندى لها جبني 

�لعدي���د م���ن �مل��طنني  و�عتق���ال 

بطريقة وح�شية.

تر�فقت هذه �لقم���م وما بعدها 

�الأمنية  �لق����ى  عملي���ات  بت���شل 

�ل�شع�دي���ة �ش���د �أه���ايل �لع��مية 

يف مملك���ة �لرمال، حي���ث م�ر�شت 

�لبط�ض  عملي���ات  �أ�ش�����ء  ومتار�ض 

�أهل هذه  و�الإرهاب و�لتدمري بح���ق 

�ملنطقة.

ت��شي����ع عمليات �لع����دو�ن على 

�ليم����ن و��شتم����ر�ر عملي����ات �الإبادة 

�جلماعية �لتي متار�شها ق�ى �لعدو�ن 

�لت����ي تق�دها �ل�شع�دي����ة مع �زدياد 

وخ�ش��شًا  و�الأمر��ض  �الأوبئة  �نت�شار 

بع�ض  �أ�ش����ارت  �لت����ي  »�لك�ل����ري�« 

�لتقاري����ر �أنها قد تك�����ن نتيجة رمي 

جرث�مية،  مل��د  �ل�شع�دية  �لطائر�ت 

حيث �أ�شارت معل�مات مينية �أنه قبل 

�أيام من �الإعالن عن �نت�شار »�لك�لري�« 

يف �شنعاء �ش�ه����دت طائر�ت حربية 

�شع�دية حتلق يف �الأج������ء دون �أن 

تنفذ �ي غار�ت �أو �عتد�ء�ت، وه� �أمر 

مل يعت����ده �ليمني�ن عل����ى مدى �أكر 

من �شنتني من �حل����رب �لظاملة على 

�لبلد �لفقري، معتقدين �أنها ر�شت م��د 

حتمل جرث�مة »�لك�لري�«.

ول�حظ �أنه بع���د ي�م و�حد من 

زيارة تر�مب �إىل �ل�شع�دية، وبذريعة 

�لق��ت  مهاجم���ة »�لقاعدة �شن���ت 

�الأمريكية �شل�شلة غار�ت على �رشق 

�ليمن وجن�ب���ه، لكنها يف �حلقيقة 

مل ت�شتهدف �ش����ى منازل �ليمنيني 

�لع���زل، م���ا �أدى �إىل �شق�ط ع�رش�ت 

�ل�شهد�ء و�جلرح���ى بينهم مقتل 12 

�شخ�شًا من ��رشة و�حدة.

بع���د �لقم���ة مبا����رشة ح�ش���ل 

مدينة  عل���ى  �الإرهاب���ي  �الإعت���د�ء 

مان�ش�ش���رت �لربيطاني���ة �ل���ذي ر�ح 

�شحيت���ه �أكر من 22 قتياًل وع�رش�ت 

�جلرحى، وقد تبن���ى »د�ع�ض« هذ� 

�لعمل �الإرهابي.

�لتي ح�شدت  �ل�شع�دي���ة  �لقمة 

نح���� 52 دول���ة عربي���ة و�إ�شالمية 

بح�رشة »�لكاوب�ي« �الأمريكي، تبني 

�أن بيانها مع���د �شلفًا، حيث ف�جئ 

�مل�ؤمترون بعد �ن�رش�فهم من �إعالنه 

دون �أن يتلى عليه���م، علمًا �أن عدة 

دول ترف�ض �لع���د�ء ل�ش�رية و�إير�ن 

لبنان،  ومنهم:  �للبنانية،  و�ملقاومة 

�لعر�ق، �جلز�ئر، م����رش، م�ريتانيا، 

وعمان، وغريها، وحتى قطر حتاول 

�أن ال تربز �أي عد�ء لطهر�ن.

رمب���ا �حلقيقة من ه���ذه �لقمة 

ك�شف���ه �شيدها �حلقيق���ي �لكاوب�ي 

�إىل فل�شطني  �الأمريكي حني و�ش�له 

�ملحتل���ة مبا����رشة م���ن �لريا����ض 

بنتنياه�  �جتماع���ه  باأعالنه خالل 

و�لرئي����ض �ل�شهي�ين روؤوين ريفلني 

�أن ق���ادة �لدول �لذي���ن �لتقاهم يف 

�ل�شع�دي���ة �عرب�� ع���ن ��شتعد�دهم 

م���ن »�إ�رش�ئي���ل« وتط�ير  للتقرب 

�لعالقات معها.

وطبق���ًا مل���ا تناولت���ه و�شائل 

�الإع���الم �ل�شهي�ني���ة ف���اإن تر�مب 

�لقادم من �ل�شع�دية تناول مع قادة 

�لعدو »ق�شية �ش�رية و�إير�ن وحزب 

�الإير�ين يف  �لع�شكري  و�ل�ج�د  �هلل، 

�ش�رية«.

ول�ح���ظ �أن كل ه���ذه �لتط�ر�ت 

تر�فق���ت مع م��قف لع���دد من كبار 

�مليد�ني���ني  �ل�شهاين���ة  �ل�شب���اط 

يف �ملنطق���ة �ل�شمالي���ة و�شب���اط 

��شتخبار�ت م���ع جملة »ب�ليتك�« 

�أعرب����� فيها عن خ�شية حقيقية من 

�جله����د �ملبذولة ملقاتلة »د�ع�ض« 

يف �ش�ري���ة و�لع���ر�ق، حمذرين من 

�مل�شي قدم���ًا يف هزمي���ة �لتنظيم 

�الإرهاب���ي، معتربي���ن �أن و��شنط���ن 

�إذ� ما حارب���ت »د�ع�ض«  �شتن���دم 

�أو �حلق���ت �لهزمي���ة به���ذ� �لتنظيم 

�الإرهابي.

�خل���رب�ء  بع����ض  ر�أى  �أخ���ري�ً، 

�لع�شكريني �أن قمة �لريا�ض يف هذه 

�لظ���روف، ت�شبه �إىل ح���د بعيد قمة 

����رشم �ل�شيخ �لتي عقده���ا �لرئي�ض 

�مل�رشي �ملعزول ح�شني مبارك يف 

�لع���ام 1996 قبل �أيام من عدو�ن ما 

�طلق عليه �لع���دو يف �شهر ني�شان 

»عناقي���د �لغ�شب«، �لتي �شنت فيه 

تل �بيب حرب���ًا و��شعة ومدمرة �شد 

�ملقاومة، لكن هذه �حلرب �لعدو�نية 

و�نت�ش���ار  �لع���دو،  ف�ش���ل  �إىل  �أدت 

�ملقاومة وباعرت�ف دويل باملقاومة 

جتلى يف تفاهم ني�شان.

فهل تكرر قم���ة �شلمان بن عبد 

�لعزيز �لتجربة مرة جديدة؟

يف �ل�قائع، ف���اإن هذ� �الحتمال 

�إذ� كان و�رد�ً، ل���دى باع���ة �ل���كاز 

�لعرب���ي و�شيدهم �الأمريكي و�تباعه 

�لغربني فاإن عام 2017 يختلف كثري�ً 

عن عام 1996، فاملقاومة �أق�ى و�أ�شد 

�أكر  و�أ�شلب و�أكر جه�زية وحلفها 

�إت�شاعًا، ففي �لعام 1996 كان �لدمية 

يلت�شني حاكم���ًا يف رو�شيا، وكانت 

�ل�ش���ني حمايدة، وم����رش جزء�ً من 

�لعدو�ن، و�لع���ر�ق متعباً، و�إير�ن مل 

تكن بالق�ة �لتي هي عليها �الآن...

�الآن �لظ���روف خمتلف���ة متامًا، 

فحل���ف �ملقاوم���ة و�ملمانع���ة يف 

معركة حا�شم���ة مع �أعد�ئه، ويحقق 

�نت�شار�ت بارزة رغم �شن��ت �حلرب 

�لعجاف عل���ى �ش�رية، و�إير�ن �أق�ى 

و�أمنت و�أ�ش���د باأ�ش���ًا، ورو�شيا جزء 

من معادلة �لق�ة �ملمانعة و�ل�شني 

ترتبط بعالقات هامة مع طهر�ن.

ك�ري���ا  زعي���م  �أن  تن�ش�����  وال 

�ل�شمالية يه���دد ب�ش��ريخه �لعابرة 

للقار�ت قلب دولة ر�عي �لبقر.. ثمة 

عامل يتغري.. ونح� �الأف�شل.

�أحمد زين �لدين

ماذا بعد جنوب »الغوطة« وشرقها؟
لقد جنح �إتفاف »وقف �الأعمال �لقتالية« 

يف �ش�ري���ة �لذي فر�شت���ه رو�شيا، يف �رشب 

�مل�شلح���ة يف بع�شها، وتعميق  �ملجم�عات 

�الإنق�ش���ام بينها، ك�ن هذ� �التف���اق ال ي�شمل 

كل م���ن تنظم���ي »جبه���ة �لن����رشة- فرع 

تنظيم �لقاعدة يف ب���الد �ل�شام« و«د�ع�ض« 

�الإرهابي���ني، و�لف�شائل �مل�شلح���ة �لتي تدور 

يف فلكهم���ا. ومب�جبه مينع عل���ى �أي ف�شيل 

�أو م����ؤ�زرة �ملجم�عات  »معتدل« �لتدخ���ل 

�الإرهابية، عندم���ا ي�شتهدفها �جلي�ض �ل�ش�ري 

�أو �لط���ري�ن �حلربي �لتاب���ع لرو�شيا �أو ق��ت 

�لتحالف �ل���دويل، فحتمًا �شي�ؤدي هذ� �التفاق 

�ىل �الإقتتال بني خمتلف �لتنظيمات �مل�شلحة، 

ال�شيما بني »د�ع�ض« و »�لن�رشة« من جهة، 

وبني �ش��ها ممن يلتزم �التفاق �ملذك�ر �أعاله.

وهذ� ما حدث فع���اًل، يف بع�ض مناطق 

حمافظة حلب، و�لغ�ط���ة �ل�رشقية لدم�شق، 

�الإ�ش���الم« فر�ض  حي���ث ح���اول »جي����ض 

�التف���اق على »فيلق �لرحم���ن« �لقريب من 

»�لن�رشة«،  بالتايل عدم تقدميه �أي �شكل من 

�أ�شكال �لدعم لالأخرية، خ�ش��شًا يف �ملناطق 

حيث �ل�ج�د �ملتد�خل للتنظيمات �ملذك�رة، 

حتديد�ً يف »�لغ�طة«، غري �أن بع�ض وحد�ت 

»�لفيلق« رف����ض �الإذعان »جلي�ض عل��ض«، 

و��شتمرت يف م����ؤ�أزرة »�جلبه���ة«، ما دفع 

»جي�ض �الإ�ش���الم« �ىل مهاجمة بع�ض مقار 

ه���ذه �ل�ح���د�ت يف عدٍد م���ن مناطق وقرى 

»�لغ�طة« �ملحاذية لدوم���ا معقل »جي�ض 

�ال�ش���الم«، حيث د�رت مع���ارك �شارية بني 

هذه �لف�شائ���ل يف �ال�شابيع �لفائتة، بح�شب 

م�شادر ميد�نية متابعة.

يف �ل�قت عينه، يعم���ل �جلي�ض �ل�ش�ري 

وحلفاوؤه على ت��شيع نطاق »درع �لعا�شمة« 

دم�شق يف �إجتاه �جلن����ب، فا�شتغلت �لق��ت 

�ل�ش�ري���ة �القتت���ال �لد�ئر ب���ني �مل�شلحني، 

و�شنت هج�مًا و��شع���ًا على �لقطاع �جلن�بي 

م���ن »�لغ�ط���ة«، و�شيطرت علي���ه بالكامل، 

باال�شاف���ة �ىل ��شتع���ادة منطق���ة �لغاب����ن 

�ملحاذية لدم�شق،  وح�شنت بذلك حماية �أمن 

مطار دم�شق �لدويل، و�لطري���ق �مل�ؤدية �إليه، 

يف وق���ت يعمل فيه �جلي�ض �ل�ش�ري �الآن على 

تثيبت نقاطه وم��قع���ة يف �لقطاع �ملذك�ر، 

لك���ي يتّمكن م���ن �لتقدم يف �إجت���اه �لقطاع 

�ل�شمايل، �أي نح� دوما وحر�شتا، يف حال �أر�د 

ذلك، ود�ئمًا بر�أي �مل�شادر.

باالنتق���ال �ىل �لبادي���ة، مل يعباأ �جلي�ض 

�لعرب���ي �ل�ش����ري باحل�ش����د �لت���ي جهزها 

»�لتحالف �ل���دويل« �لذي تق����ده و��شنطن، 

ف���شل تقدمه يف منطقة �لبادية بريف حم�ض 

�ل�رشق���ي، و�شط �أنباء عن عب�ر ق��ت نروجية 

و�أمريكي���ة من �لع���ر�ق �إىل منطقة �لتنف يف 

�ش�رية لدعم �مليلي�شيات �مل�شلحة.

�لتحلي���الت  ك���رت  �ل�شي���اق،  ويف 

و�ملعل�م���ات �ل�شحافية، �لت���ي تتحدث عن 

�إمكان مهاجمة »ق��ت �ش�رية �لدمي�قر�طية«، 

�لتابعة حل���زب �لعمال �لكرد�شتاين، حمافظة 

�ش�ري���ة،  »د�ع����ض« يف  عا�شم���ة  �لرق���ة، 

بالتن�شيق مع و��شنط���ن، رغم معار�شة �أنقرة 

للعملية، خ�فًا من ن�ش�ء ك�نت�ن كردي �رشق 

نهر �لفر�ت ميتد �ىل �مل��شل، وترجح �مل�شادر 

�شحة هذه �ملعل�م���ات، بتن�شيٍق حمدوٍد مع 

�لرو����ض، لتفادي وق�ع �أي �ش���د�م مع �لق��ت 

�ل�ش�رية،.

وال ت�شتبع���د �مل�ش���ادر قي���ام �جلي����ض 

�ل�ش�ري بهج�ٍم كبري، حتت غطاء ج�ي رو�شي، 

على �ملنطقة �ملمتدة من دير �لزور يف �ل�رشق 

و�ش�اًل �ىل �لغاب �ل�رشقي يف �ل��شط. 

�ملعل�م���ات  ه���ذه  عل���ى  وتعقيب���ًا 

و�لتحلي���الت، تب���دي م�ش���ادر يف �ملعار�شة 

ريبته���ا من م����رشوع تق�شيم ل�ش�ري���ة، وفقًا 

خلريطة قدمية، و�إع���ادة �إن�شاء كانت�ن غرب 

�لف���ر�ت حتت �لنف����ذ �لرو�ش���ي، و�آخر �رشق 

�لف���ر�ت حتت �لنف�ذ �الأمريك���ي، م�ؤكد�ً �أن هذ� 

�الأمر يتهدد خر�ئط �ملنطقة باأ�رشها.

ح�شان �حل�شن  
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¡ تركيا جتّند مقاتلني ل�ش�رية وم�رش 
وليبيا و�ل�ش�د�ن

ك�شف���ت م�ش���ادر �أوروبية ل�»�لثب���ات«، �أن عدة 

�شبكات ��شتخبارية تركية تتحرك يف دول �الإقليم 

ويف �ل�شاح���ة �الأوروبية لتجني���د �ملرتزقة ومن 

ثم نقلهم �إىل تركيا للتدري���ب، وبعدها �إىل د�خل 

�الأر��ش���ي �ل�ش�ري���ة. و�أكدت �مل�ش���ادر �أن �لنظام 

�لرتك���ي ما يز�ل يفتح حدوده ل�شخ �ملرتزقة، ومل 

يت�قف عن ذلك، رغم �دعاء�ته مبكافحة �الإرهاب، 

م�شيف���ة �أن جمم�عات من ه����ؤالء �ملرتزقة يدفع 

بها �لنظام �لرتك���ي �إىل د�خل �الأر��شي �ل�ش�د�نية 

و�لليبية �أي�شًا، وي�ّفر لها �لتم�يل �لالزم للت�شلل 

باجت���اه �الأر��شي �مل�رشية، وذل���ك بالتعاون مع 

قطر.

¡ �بن حمد يتعر�ض ملحاولة �غتيال
�أك��د م�ص��در يف �لدي��و�ن �لأم��ري، �أن �أم��ر قط��ر 

�ل�صي��خ متيم بن حم��د ��صتبع��د �لأ�صب��وع �ملا�صي 

ع��دد�ً من �لعامل��ن يف ديو�نه، و�عتقل��ت �أجهزته 

�لأمني��ة عدد�ً �آخر، وفر�صت �إجر�ء�ت �أمنية م�صدَّدة 

عل��ى �لأماكن �لتي يرتاده��ا �لأمر متيم بن حمد، 

بع��د �أن �كت�صف �جله��از �لأمني �خلا�ص بابن حمد 

حماول��ة تفج��ر عب��وة نا�صف��ة يف �لرك��ن �لغربي 

لدي��و�ن �حلاكم �ملذكور، ما دفع �إىل �صّن �عتقالت 

�لأم��ري،  �لدي��و�ن  يف  �لعامل��ن  �صف��وف  يف 

وع��زل عدد �آخ��ر من كبار �مل�صوؤول��ن يف �لديو�ن، 

وو�صعهم حتت �لإقامة �جلربية، �إىل حن �لنتهاء 

م��ن �لتحقيقات �لتي بد�أت عل��ى �لفور. كما �أفادت 

�مل�ص��ادر نف�صه��ا �أن عملية �إطالق ن��ار وقعت قبل 

�أيام من هذ� �حلادث بالقرب من ق�رص رئي�ص جهاز 

�ل�صتخبار�ت �لقطري، �لأكرث ُقربًا من �لأمر متيم، 

وقي��ل �إن �لفاعلن هم من عائلة متيم �ملعار�صن 

لنظام حكم��ه، ومنهم من يخ�صع لالإقامة �جلربية 

د�خل ق�صورهم.

¡ �ملنظمات �الإن�شانية حتذر من �خلطر يف 
�ليمن

�أب���دت �أكر من منظم���ة �إن�شاني���ة دولية خ�فها 

�ل�شديد من تز�ُيد �الأرق���ام �ل��ردة من �ليمن ح�ل 

وباء �لك�ل���ري�، و�رشعة �نت�ش���اره ب�شكل خميف، 

ومن �أعد�د �ملهدَّدين باالإ�شابة به، من دون �لقدرة 

حاليًا �أو يف �مل�شتقبل �ملنظ�ر على �لتحرُّك ل�قف 

هذ� �خلطر �ملنت�رش، �أو �حل���د من �إمكانية �نتقاله 

ع���رب �الأ�شخا�ض، يف ظ���ل �لع���دو�ن �ل�شع�دي - 

�الأمريكي على �ليمن، و�حل�شار �لذي تفر�شه ق�ى 

�لع���دو�ن على �لبالد بر�ً وبح���ر�ً وج��ً، ما ت�شبب 

بنق�ض كبري يف �مل��د �لطبية �لالزمة و�ل�رشورية 

لل�قاية من �الأمر��ض �ملختلف���ة، �أو �لعالج منها 

يف حال وق�عها.

¡ هل يخّيب �ل�شعب �لفل�شطيني �الآمال 
�خلليجية؟

�أكد م�صدر فل�صطيني رفيع، �أن �أية حلول خليجية - 

�أمركية للق�صية �لفل�صطينية لن ُيكتب لها �لنجاح، 

و�صت�صطدم ب��ردود فعل قا�صية م��ن جانب �ل�صعب 

�لفل�صطيني، �لذي �صيخ��رج عن �صمته باأ�صكال من 

�ملو�جهة �ل�صعبة و�لنوعية، تقلب �لطاولة وتخلط 

�لأور�ق، معت��رب�ً �أن ردة �لفع��ل �ل�صعبي��ة ه��ي م��ا 

تخ�صاه �لقيادة �لفل�صطيني��ة، �لتي تتحرك وتت�صل 

بًا للعو�ق��ب يف حال مل  وتلتق��ي بحذر �صدي��د حت�صُّ

يح��َظ ما ه��و مر�صوم من حل��ول مبو�فق��ة �ل�صارع 

�لفل�صطيني. و�أفاد �مل�ص��در �أن كل �لتحركات �لتي 

ن�صهده��ا هذه �لأيام و�للقاء�ت �ملتعددة �ملتتالية، 

حتت �أية ت�صمي��ات، هدفها يف �لدرجة �لأوىل �إز�لة 

�لعقب��ة �لت��ي تعرت���ص �إقام��ة �أح��الف م�صبوه��ة، 

ومتن��ع دول �خللي��ج م��ن �إ�صه��ار عالقاته��ا م��ع 

»�إ�رص�ئيل«، وهذه �لعقبة هي �لق�صية �لفل�صطينية.

ال ن�ش�ة عارم���ة ُت��زي تلك �لتي 

�لعربّية  �ل���دول  �شعر به���ا زعم���اء 

و�الإ�شالمّي���ة ي�م �الأح���د �ملا�شي يف 

ح����رشة �لرّ�ع���ي �الأمريك���ّي دونالد 

تر�مب، وروؤيته ُي�شهر�شيفه من من�ّشة 

�لرّيا�ض ُم�شّ�با �ّي���اه باجتاه �ير�ن، 

لدرجة �ّن ق���ادة ميلي�شيات م�شلّحة 

�ش�رّية �أجمع����� على �إثر هذ� �مل�شهد 

�الإ�شتعر��شي، عل���ى تاأكيد ُقرب �أف�ل 

حم����ر دم�ش���ق وحلفائه���ا، ل�شالح 

�مُلعادي بقي���ادة تر�مب.. �ال  �ملح�ر 

�ّن �ل���رّد عل���ى كّل ه���ذ� �حل�شد وهذ� 

�لته�ي���ل بد� مفاجئ���ا للجميع على 

فاجلي�ض  �ل�ش�رّية.  »�ملنازلة«  �ر�ض 

�ل�ش����ري وحلف���اوؤه رفع����� وت���رية 

عملّياته���م �لع�شكري���ة �ىل ح���ّد غري 

م�شب�ق ويف كّل �الإجتاهات، على وقع 

ك�شفت  �ير�نّية،  ت�رشيبات �شحافي���ة 

�ّن ق���ّ��ت ُنخب�ّية »حليفة« �لتحقت 

الأّول م���رّة باأرتال �جلي����ض �ل�ش�ري 

�ل�ش�رّية، بينها  �لبادية  و�حللفاء يف 

ِفَرق متخ�ّش�شة بعملّيات �لك�ماندوز، 

بعدما بات���ت �مل�شافة �لفا�شلة لتلك 
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كلم عقب �شيطرتها على مفرق كبد.

وفيما ت����ؤذن �حل�ش����د �ل�ش�رية 

و�ملعادي���ة �ملتقابلة يف �شباقها �ىل 

�حلدود �ل�ش�ري���ة- �لعر�قية باقرت�ب 

مع���ارك »ك����رش ع�ش���م« �شتنعك�ض 

نتائجه���ا عل���ى �ملنطق���ة باأ�رشها، 

�أم���اط تقري���ر للمحلّ���ل �لع�شك���ري 

ل�كا�ض م���رييف، �ّللثام عّم���ا �أ�شماه 

�ت ق�ّي���ة ل�ش���د�م ع�شكري  »م�ؤ����رشّ

ب���ني �لقّ��ت �لرتكّي���ة و�الأمريكية يف 

�ل�شمال �ل�ش�ري، ج���رّ�ء �رشبة ُيجّهز 

�لرئي����ض �لرتكي رج���ب طّيب  له���ا 

تتمّثل  و��شنط���ن،  باجت���اه  �ردوغان 

بغار�ت تركّية بُحّجة ��شتهد�ف م��قع 

�ل�ح���د�ت �لكردّية، بعدما هّياأ �الأخري 

�أر�شّية ه���ذ� �الإ�شتهد�ف خالل زيارته 

�لفا�شل���ة �ىل و��شنطن، ع���رب ت�جّهه 

�ىل نظ���ريه �الأمريكي خ���الل �مل�ؤمتر 

�ل�شحفي �مل�شرتك بالق�ل« �إّن تركيا 

�شتت�رشّف حيال �ل�حد�ت �لكردّية يف 

�ش�رية، دون �لرج�ع �ىل �أحد«!

ه� لي����ض �لتهديد �لرتكي �ملبّطن 

�الأول �ىل و��شنط���ن، فه� ��شُتبق باآخر 

على ل�ش���ان كبري م�شت�شاري �ردوغان 

منذ ��شابيع خلت وكان �أكر و�ش�حا 

»على و��شنط���ن �اّل تتفاجاأ �ذ� طالت 

�الأمريكيني  �جلن�د  �لرّتكية  �ل�رشبات 

عند ��شتهد�فها لل�ح���د�ت �لكردّية«! 

هذ� �لتهدي���د �لّن���اري �ملقّنع مل ميرّ 

م���رور �لكر�م يف �الأروق���ة �الأمريكية. 

ب�لي�شي«  »ف�ري���ن  فنقلت �شحيفة 

ع���ن �شخ�شّية ب���ارزة يف �لك�نغر�ض 

�إ�شارته���ا، �ىل �ّن و��شنط���ن تلّقف���ت 

بجّدية تهديد�ت �ملخ���ادع »�لذي ال 

ل���ه جانب«-ح�شب ت��شيفها  ي�ؤمن 

�ّن ع�رش�ت �جلن�د  الأردوغان-، �شّيما 

�الأمريكي���ني مل يك�ن����� بعيدين عن 

��شتهد�فهم،  �الأكر�د حلظ���ة  �ملقاتلني 

وتعرّ�ش����� للخطر عندم���ا باغتتهم 

�لغار�ت �لرتكية �لعنيفة. 

وعل���ى �ل�ّشف���ة �الأخ���رى، تر�قب 

دم�ش���ق وحلفاوؤه���ا ما يج���ري على 

�شّفة �أنق���رة- و��شنطن، وما �شيرتّتب 

من نتائ���ج للت�ّتر غري �مل�شب�ق بني 

�جلّيدة  ربطا مبعرفته���ا  �جلانب���ني، 

بعقلّية �ردوغ���ان �ملتهّ�رة وجم�حه 

�ل���ذي ال �حد ي�شم���ن �ىل �ين يق�ده، 

�الأمريكية  يف وقت تتحرّك �حل�ش����د 

و�أتباعه���ا من منطق���ة �لتنف �ش�ب 

�لبادي���ة، تز�منا م���ع مت��شع 2000 

جندي �مريك���ي يف قاعدة عني �الأ�شد 

يف �الأنبار �لعر�قية، بهدف �لت�ّجه �ىل 

منطقة �لقائم عل���ى �حلدود �ل�ش�رية 

- �لعر�قّية، عل���ى وقع �عالن �حللف 

�ملعادي �طالق عملية ع�شكرية حتت 

عن��ن« ب���ركان �لبادية«، مبا ي�ؤ�رّش 

�ىل نّية رفع وت���رية �الإندفاع باجتاه 

منطقة �لب�كم���ال - معركة و��شنطن 

�لك���ربى-، دون �إغف���ال تعّهد زعماء 

�ل���دول �لذي���ن ح�شده���م تر�مب يف 

�ل�شع�دية حت���ت ر�يته، بفرز 34 �لف 

جندي من ُدولهم للت�ّجه �ىل �ش�رية 

و�لع���ر�ق بحّجة مقارع���ة »د�ع�ض« 

»عندم���ا تدع� �حلاج���ة«!.. بالطبع 

ح�شد هذ� �لكّم م���ن �لقّ��ت لن يك�ن 

ملحارب���ة �لتنظيم –�ل���ذي مل تنته 

�شالحّي���ة ورقة ��شتخد�م���ه �مريكيا 

�إّنا  �للحظ���ة-..  حت���ى  وخليجّي���ا 

مل��جهة حم�ر �ملقاومة، على �ن يتّم 

�لتف���اف هذه �لق���ّ��ت على �جلي�شني 

�ل�ش����ري و�لعر�ق���ي وق�����ت �حل�شد 

�ل�شعبي، ومنع �لتحامهم على �حلدود 

بني �لبلدين.. ولكن!

باملقابل، ورغم �لتحذير �الأمريكي 

�لّن���اري لدم�ش���ق بفرمل���ة قّ��ته���ا 

و�لق��ت �حلليفة باجتاه معرب �لتنف 

عرب ��شته���د�ف رتل �لق�����ت �لرّديفة 

للجي����ض �ل�ش�ري، بالق���رب من تلك 

�ملنطق���ة، �ال �ّن �ل���رّد ب���د� مفاجئا 

للجمي���ع عربعملّي���ات �أك���ر زخما. 

�جلي����ض �ل�ش�ري وحلف���اوؤه  تقّدم�� 

ب�شكل مت�ش���ارع يف بادية �ل�ش�يد�ء، 

تز�منا م���ع �شيطرتهم عل���ى منطقة 

�لبح�ث �لعلمّية مبح�ر مثلّث تدمر- 

دم�شق- بغ���د�د، �أحلق�ه بهج�م كبري 

�ش���ّد »د�ع�ض« على ط����ل �ملنطقة 

�ملمت���ّدة من �لقلم����ن �ل�رشقي حتى 

جن����ب مدينة تدم���ر، يف وقت كانت 

قّ��تهم تطّهر كامل ريف حلب �ل�رشقي 

لت�ش���ل �ىل م�ش���ارف بل���دة م�شكنة 

�الإ�شرت�تيجّي���ة.. �الأهم، �قرت�ب �جلي�ض 

و�حللفاء من �حل���دود �الإد�رّية للرّقة، 

على وق���ع تقارير �شحافي���ة رو�شّية 

ك�شفت �ّن �لرئي�شن ب�تني و�الأ�شد، �أعّد� 

مفاج���اأة مدّوية ل���شنطن يف �ملعقل 

�الأب���رز ل »د�ع����ض« �ل���ذي ُي�شارع 

�الأمريكي ب�رش�وة لل��ش�ل �ليه.

�لّتقارير �لت���ي لفتت �ىل �نخر�ط  

ق���ّ��ت رو�شّي���ة �ىل جان���ب �جلي�ض 

�ل�ش�ري لتدعي���م نقاطه و�شري ق��ّته 

يف �جلن�ب �ل�ش����ري على مقربة من 

�حلدود م���ع �الأردّن، ��شارت �ىل ت�ّجه 

قّ��ت رو�شّية مدّرع���ة �ىل حمافظتي 

درعا و�ل�ش�ي���د�ء، يف ر�شالة رو�شّية 

نارّي���ة �ىل �لنظام �الأردين، مفادها �ّن 

�ملنطقة �جلن�بّية خّط �حمر بالن�شبة 

ِفَرق  �ي�ش���ا، فيما كان���ت  مل��شك���� 

»ُنخب�ّية« حليف���ة تت�ّجه – للمرّة 

�الأوىل- �ىل �لبادي���ة مل�ؤ�زرة �جلي�ض 

�ل�ش�ري وحلفائه، �شّنفتها �ملعل�مات 

عالية  قتالّية  ب«�مل�جلة مبه���ار�ت 

من �شمنها عملّيات ك�ماندوز و�رشعة 

�لتحرّك خلف خط�ط �لعدّو.

�لل�ج�شت���ي  �لتن�شي���ق  ووف���ق 

و�ال�شتخباري �ل�ش�ري عايل �مل�شت�ى 

مع عملّيات �جلي����ض �لعر�قي وق��ت 

�حل�ش���د �ل�شعبي عل���ى �لطرف �الآخر 

من �حلدود، ترّج���ح م�شادر ع�شكرية 

عر�قية، �قرت�ب �لتحام تلك �لق��ت مع 

�حل�ش�د �لع�شكرية �ل�ش�رية و�حلليفة، 

بعدم���ا �أنهى مقاتل� �حل�ش���د �إجناز� 

��شرت�تيجّي���ا باإ�شقاط مدينة �لقريو�ن 

ع�شكريا، وبات���ت عملّياتهم منذ �الآن 

ترتّكز عل���ى �لتح�رّش ل�ش���ّق �لطريق 

و�لبادي-�ملحطة  �لبع���اج  باجت���اه 

�الأخرية لل��ش�ل �ىل �حلدود �ل�ش�رية.

وحلفاوؤها  دم�ش���ق  ُتدرك  وعليه، 

�ّن �ل�شيطرة �الأمريكية على دير �لزور 

ومنه���ا �ىل �لب�كم���ال، ت�شّكل هزمية 

ملح����ر �ملقاوم���ة- �ل���ذي �شي��شع 

حينه���ا عل���ى �مل�رشح���ة �الأمريكية 

�أو�شاله- لذلك ت�ؤّكد م�شادر  لتقطيع 

جيد�«  »�الإع���د�د  �ش�رية  ع�شكري���ة 

مل��جه���ة �ملخطط �ملعادي، �شّيما �ّن 

�شخ�شّي���ة �شحافّي���ة لبنانية بارزة، 

نقلت م�ؤخر� عن �لرئي�ض �الأ�شد، وعده 

ب«تط���ّ�ر�ت �شادم���ة«.. يف خ���الل 

�الأ�شابيع.

ماجدة �حلاج

األسد َيِعد بتطّورات »صادمة«: 
خبوّية مفاجئة الى البادية!

ُ
ِفَرق ن

اجلي�ش ال�سوري وحلفاوؤه..مفاجاآت مدوية
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موضوع الغالف6

ليس كل ما يتمناه 
المرء يدركه.. المؤتمر 

القومي العربي  نموذجًا   
املوؤمتر القوم���ي العربي ومنذ ما �سمي 

ب»الربي���ع العربي«، ب���داأت تع�سف بني 

اأع�سائه اخلالفات والتباينات من هوؤالء، من 

وجد يف هذا »الربيع« بداية خال�ص االأمة 

و�سعوبها من اأنظمة ا�ستبدادية ديكتاتورية، 

خ�سو�سًا بعد �سقوط نظامي زين العابدين 

يف تون�ص، ومبارك يف م�رص. واأعلنوا مواقف 

ُطبع���ت غالبيتها بالعواطف، ويف البدايات 

كنا منهم. م���ن دون االنتباه اأو التدقيق اأن 

هوؤالء قد و�سع���وا اجلميع يف �سلة واحدة، 

ومل يكلفوا اأنف�سهم اأن يطرحوا �سوؤااًل واحداً 

على اأنف�سه���م، اإذا كانت اأحزاب ونخب هذه 

االأمة يف معظمه���ا غائب عن امل�سهد، فمن 

وقف خلف هذه التحركات؟ 

وق���د اعت���ر البع�ص من تل���ك االأحزاب 

والنخب اأن���ه غري معن���ي، والبع�ص االآخر 

التح���ق بال�س���ارع حتى يحجز ل���ه مقعداً 

بعدم���ا اأيق���ن اأن ثمة جناح���ات تتحقق. 

وهن���اك البع�ص الي�سري من تل���ك االأحزاب 

ن���زل لل�س���وارع وا�سع���ًا يف ح�ساباته اأن 

اإ�سقاط نظم���ه ال�سيا�سية ال يعني االنفتاح 

على الغ���رب والواليات املتح���دة وت�سليم 

مقدرات دولهم لتلك القوى الدولية واأدواتها 

الوظيفية يف الواقع االإقليمي، وهي النموذج 

االأ�س���واأ ب���ني كل النظم العربي���ة، ويف كل 

العناوين ال�سيا�سية واحلريات الدميقراطية 

االقت�سادية ونظ���م حكمها، ويف  والرامج 

تبديده���ا ملقدرات دوله���ا، وتع�سكرها اإىل 

جانب م�رصوع اأمريكي يهدف اإىل اال�ستمرار 

يف نه���ب ثرواتنا، ويعم���ل باأعلى طاقاته 

واإمكانيات���ه لتك���ون »اإ�رصائي���ل« الدولة 

الطبيعية والنافذة ب���ني دول االإقليم على 

ح�ساب الق�سية الفل�سطينية.

ه���ذه اخلالف���ات مو�سوعي���ًا يجب اأن 

تتال�س���ى مع و�س���وح اأه���داف ذاك الربيع 

الذي اأنتج حروبًا طاحنة بني اأبناء الوطن 

الواحد، وا�ستجلب اإليه���ا �سذاذ االآفاق من 

اإرهابيني وقتلة مهم���ا تعددت م�سمياتهم، 

و�سخ���ت مئ���ات امللي���ارات عل���ى تدمري 

تل���ك ال���دول، وقتل وت�رصي���د املاليني من 

اأبنائها، وحطمت مقدراته���ا كرمى لعيون 

»اإ�رصائيل« الت���ي اأ�سبحت قاب قو�سني اأو 

اأدنى جزءاً اأ�سي���اًل من حياتنا وتفا�سيلها 

اليومية والدقيق���ة. واملوؤ�سف بعد ات�ساح 

امل�سه���د هناك من هو ُم����رص على م�ساواة 

ال�سقي���ق واحللي���ف بالع���دو، وميعن يف 

اإ�رصاره على و�سعهم يف �سلة واحدة. وهذا 

ال ي���رر للبع�ص الت�سوي���ب على املوؤمتر 

بطريقة فيه���ا من الظلم واالإجحاف الكثري، 

م���ع اإقرارنا اأن هن���اك مالحظات اأو اأخطاء 

ولك���ن عالجه���ا ال يت���م اإالّ بفت���ح نقا�ص 

جريء يتناول املوؤمتر القومي العربي بكل 

تفا�سيله مبا يعي���د اإليه زخمه وح�سوره، 

ال���ذي واإن �ساب دورت���ه االأخرية �سيء من 

املالحظات والعيوب، اإالّ اأن جمرد انعقاده 

يف هذه الظروف الدقيقة واحل�سا�سة ي�سجل 

له على اأنه جن���اح، من دون اأن نغفل عدم 

ر�س���ا الكثريين عن النتائج التي خرج بها 

املوؤمتر، وهذا اأم���ر طبيعي ب�سبب الظروف 

التي يعي�سها املوؤمتر.

رامز م�سطفى

كان من ح�سن حظ اال�سالحيني 

يف ايران ان زي���ارة ترامب اىل كل 

من ال�سعودي���ة وا�رصائيل اأتت بعد 

االنتخابات االيرانية ولي�ص قبلها، 

فل���و ح�سلت قبلها ل���كان ا�ستفاد 

املحافظون من تلك اخلطب النارية 

الت���ي اأطلقها دونالد ترامب يف كل 

ال�سعودية وا�رصائيل وتوجيهه  من 

االته���ام الي���ران بدع���م االرهاب 

ودعوته ملحاربتها، ولكانوا ركزوا 

عل���ى اخلط���ر اخلارج���ي لتحفيز 

الناخبني للت�سويت ل�ساحلهم.

يف الواقع لقد اثبتت االنتخابات 

االيرانية اأن م�سار ايران الدويل قد 

اتخ���ذ حالة م���ن ال�سعب الرجوع 

عنه���ا، فلقد حققت طه���ران الكثري 

باتفاقه���ا م���ع ال���دول ال�ست وال 

يب���دو اأن كاًل م���ن ال�سعب االيراين 

اأو »الدول���ة العميق���ة« االيرانية 

م�ستعدة للتنازل عما حققته لغاية 

االآن، بل ه���ي تريد اأن تدفع االأمور 

قدًم���ا نحو االم���ام اىل املزيد من 

التح�سن ورفع العقوبات وا�ستخدام 

اللغ���ة الدبلوما�سي���ة الهادئة مع 

املجتمع الدويل.

وبالرغم من الدعم الذي ا�ستطاع 

مبلي���ارات  ����رصاءه  ال�سعودي���ون 

ال���دوالرات من الرئي����ص االأمريكي 

الذي  الت�سويق  دونالد ترامب، فاإن 

ا�ستبق زيارة ترامب حول تاأ�سي�ص 

حلف ناتو عرب���ي ملواجهة ايران 

اقت�رص عل���ى بع�ص الدعم الكالمي 

بدعم  اليران  واتهام���ات  واللفظي 

االرهاب من قب���ل ترامب، وتاأكيده 

على اأن �سفقات الت�سليح االأمريكي 

لل�سعودي���ة والذي كلّ���ف مليارات 

ال���دوالرات �س���وف ت�ساعد اجلي�ص 

ال�سع���ودي عل���ى لع���ب دور يف 

املنطق���ة، اي اأن���ه تن�ّسل من فكرة 

تاأ�سي�ص حتال���ف ع�سكري ي�سطلع 

بتنفي���ذ االأجن���دة ال�سعودية  يف 

حتقيق احت���واء االيراني���ني و�سّن 

حرب عل���ى كل من يناوئ اململكة 

ال�سعودي���ة يف حربه���ا املعلن���ة 

الك���رة اىل ملعب  �سدهم، ودف���ع 

باملهم���ة  ليقوم���وا  ال�سعودي���ني 

باأنف�سهم بوا�سطة جي�سهم.

واقعًي���ا، لق���د ا�ستف���اد ترامب 

الطامع باملال اخلليجي من الو�سع 

الذي يعي�س���ه اخلليج اليوم والذي 

االأمني،  امل���اأزق  بو�سعية  يتجلى 

وه���ي نظرية يف العالقات الدولية 

ي�سار اليه���ا بالدوامة. ويعني هذا 

املاأزق و�سع اقليمي اأو دويل يت�سم 

بالفو�سوية وال�رصاع حيث حتاول 

كل دولة اأن تزيد من اأمنها الن�سبي 

فتقوم بزي���ادة قدراتها الع�سكرية، 

وزي���ادة الت�سلي���ح وعقد االحالف 

الع�سكري���ة لت�سعر بتفوقها االأمني 

على جريانه���ا، مما يدف���ع الدول 

االأخ���رى يف النظ���ام االقليمي اىل 

الرد باملثل فتع���ود الدولة االوىل 

اىل نقطة ال�سف���ر اأي عدم ال�سعور 

باالمن، وهكذا دواليك اىل اأن تندلع 

ح���رب اقليمية وحت���ى لو مل يكن 

اأحد يريدها اأو يتمناها.

وانطالًقا م���ن املخاوف االأمنية 

الت���ي تطب���ع اخللي���ج ب�سفتي���ه 

العربي���ة والفار�سية،  يعمد اأطراف 

النزاع اىل زيادة قوتهم االأمنية عر 

حماوالت زيادة الق���وة الع�سكرية 

وتو�سي���ع النف���وذ االقليمي وعقد 

حاول���ت  م���ا  وه���و  االح���الف، 

االأمريكيني  ال�سعودية ����رصاءه من 

اغراء ترام���ب باملال وعقود  ومن 

اأما على ال�سفة االيرانية،  ال�سالح. 

فتدي���ر الدولة العميق���ة االيرانية 

بعدما  ب���ذكاء، خ�سو�س���ًا  االأمور 

واجه���ت العدي���د م���ن ال�سن���وات 

العج���اف اقت�سادًيا بعد العقوبات 

الدولية التي فر�ست على االقت�ساد 

االيراين ب�سب���ب الرنامج النووي. 

واليوم، بعد االنتخابات، وا�ستمراًرا 

لل�سيا�س���ة املمت���دة من���ذ ما بعد 

انتهاء عهد اأحم���دي جناد ولغاية 

التيار اال�سالحي  اليوم، ي�سطل���ع 

االيراين مبهمة مد اجل�سور وحتقيق 

االزده���ار االقت�س���ادي، يف وق���ت 

يلعب فيه احلر�ص الثوري االيراين 

مهم���ة حماية الف�س���اء الطبيعي 

االيراين وتاأمني ف�ساء مكت�سب يف 

كل اأنحاء ال�رصق االأو�سط يحقق له 

مكا�سب اأمنية ونفوًذا اقليمًيا بات 

من ال�سعب ازاحته.

عملًيا، ويف تقييم نتائج الربح 

واخل�سارة يف جولة ترامب ال�رصق 

ال�سعودية  اأو�سطي���ة اىل كل م���ن 

اأن ترامب يحاول  ن���رى  وا�رصائيل 

تعومي نف�س���ه داخلًي���ا عر جلب 

ل����رصكات  وال�سفق���ات  االم���وال 

ال�س���الح الكرى الإر�س���اء املجمع 

ال�سناعي الع�سك���ري، دون اأن يعد 

بتدخ���ل ع�سكري مبا����رص او تورط 

للجي����ص االأمريك���ي يف احل���روب 

الدائرة يف املنطقة اأو حتويله اىل 

ال�سعوديني،  القتال بالنيابة ع���ن 

كم���ا ح���اول ا�سرت�س���اء اللوب���ي 

اليهودي يف اأمريكا بقيامه بزيارة 

حائط املبك���ى وخطاباته النارية 

يف ا�رصائيل، فهل �سيمنع عنه هذا 

اج���راءات العزل الت���ي يعدها له 

اأع���داوؤه يف الداخل؟ م���ن ال�سعب 

التكهن بذلك يف ظل ال�رصاع الكبري 

للموؤ�س�س���ات احلاكمة واالعالم يف 

الواليات املتحدة.

د. ليلى نقوال

ا لترامب من العزل؟
ً
هل يكون »أمن الخليج« منقذ

ترامب يحاول تعومي نف�سه بالأموال اخلليجية و�سفقات ال�سالح

السعودية حاولت شراء حلف 
اقليمي من ترامب باإلغراء 

المالي وعقود السالح
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بعد ثالثني عامًا على نك�سة حزيران 

1967 وبعد 69 عامًا على النكبة، عقدت 
قمة الكارث����ة العربية واالإ�سالمية يف 

الريا�ص للتنازل النهائي عن فل�سطني 

واإع����الن الع����دو االإ�رصائيل����ي �سديقًا 

وحليفًا �سد امل�سلمني خ�سو�سًا اإيران.

اإن ما �سمي قمة العرب وامل�سلمني 

هي قم����ة الروؤ�ساء واملل����وك واالأمراء 

الذين باع����وا ثروات �سعوبهم وقرارات 

دوله����م وكياناتهم لل�سي����د االأمريكي 

مقابل اوهام باحلماية لهم ولعرو�سهم 

من �سعوبهم وم����ن االأحرار املقاومني 

يف هذا العامل...

 ولكن ال�سوؤال هل نتعاطى مع هذه 

القمم ال�سحراوية بالالمباالة او بجدية 

للت�سدي للمتهورين واملقامرين منهم؟

اإن ه����ذه القم����م ت�س����كل منعطفًا 

مف�سليًا يف تاري����خ املنطقة العربية 

والدولية عمومًا حي����ث اعلنت اإن�ساء 

حل����ف دويل جدي����د بقي����ادة اأمريكا 

مبواجهة حمور املقاومة بداية وحماية 

االأهم  االإ�رصائيلي ثاني����ًا ولكن  العدو 

منه هو بداي����ة املعركة غري املبا�رصة 

مع رو�سيا وال�سني عر ال�سيطرة على 

منابع النفط والغاز واإدارتها مبا�رصة 

من قبل االأمريك����ي لقطع الطريق امام 

)طريق  االإقت�سادي  ال�سين����ي  التو�سع 

احلرير( والتو�س����ع الرو�سي الع�سكري 

امل�ستجد.

اإن القم����م الت����ي تراأ�سه����ا ترامب 

عل����ى امل�ستويات الثالث )ال�سعودي - 

العربي- االإ�سالم����ي( تظهر اأن حربها 

»ال�سيعة«  عل����ى  املبا�رص  بال�س����كل 

لكنه����ا يف احلقيق����ة �س����د امل�سلمني 

جميعًا لتحقيق اهداف ثالثة:

اأولهم����ا الدف����ع باإجت����اه الفتن����ة 

عل����ى  )ال�سيعة-ال�سن����ة(  املذهبي����ة 

م�ست����وى جغرافيا الع����امل االإ�سالمي 

جميعًا.

نهائيًا  االإ�رصائيل���ي  الع���دو  حماية 

م���ن العامل االإ�سالم���ي )ال�سني( و�سحب 

املقاومة  م���ن  الفل�سطيني���ة  الق�سي���ة 

»وعربيا«وهم  »�سنيًا  �ساأنًا  باعتبارها 

اح���رار يف التن���ازل عنه���ا طامل���ا ان 

ال�سع���ب الفل�سطيني يباي���ع ال�سعودية 

وتركيا وقطر ودول اإتفاقيات ال�سالم مع 

اإ�رصائيل.

اإقام���ة �سد )اإ�سالم���ي( بوجه رو�سيا 

يف منطق���ة ال�رصق االأو�س���ط واالإنتقال 

اىل اإث���ارة امل�سلم���ني يف اجلمهوريات 

االإ�سالمي���ة يف االإحت���اد الرو�س���ي كما 

ح�سل يف ال�سي�س���ان �سابقًا وكذلك يف 

اأفغان�ست���ان حيث تق���وم االإ�سرتاتيجية 

االأمريكية اجلديدة على القتال بوا�سطة 

التكفريي���ني  وخ�سو�س���ًا  )االآخري���ن( 

امل�سلم���ني الذين ياأمت���رون بالوهابية 

ال�سعودية بعد النجاحات التي حققتها 

اأفغان�ستان والعراق و�سوريا  اأمريكا يف 

وليبي���ا وما �ستحقق���ه يف م�رص وبقية 

الدول العربية واالإ�سالمية.

اإن القم���م االأمريكي���ة يف ال�سعودية 

حت���اول اإنقاذ عنا����رص داع�ص والن�رصة 

يف �سوري���ا والعراق واإع���ادة تنظيمهم 

من جدي���د ع���ر تطويعهم مب���ا �سمي 

»النات���و العرب���ي« وال���ذي مت حتديد 

عديده بح���وايل 34 األفًا مبا ي�ساوي عدد 

امل�سلح���ني االأجانب يف �سوريا والعراق 

وبدل اإعادتهم اىل دولهم �سيتم جتنيدهم 

يف األوي���ة »النات���و العرب���ي« بعدما 

خدموا با�س���م »املارينز التكفريي« منذ 

�سبعينات القرن املا�سي يف اأفغان�ستان 

حتى االآن.

لكن ال داع���ي للخ���وف والهلع فقد 

عقدت عام 1996 قمة �رصم ال�سيخ وتالها 

عدوان ني�سان يف لبنان )عناقيد الغ�سب( 

وبقيت املقاومة وكانت امريكا وحلفاوؤها 

اقوى وكانت املقاومة اأقل قوة وانت�ساراً 

،اأم���ا اليوم فاأم���ريكا وحلفاوؤها اأ�سعف 

مما كانوا وحم���ور املقاومة اأقوى واأكرث 

اإت�ساع���ًا وقد ا�ستط���اع توحيد اجلبهات 

املقاومة من لبن���ان اإىل �سوريا واليمن 

والع���راق وال جم���ال الإ�ستف���راد اأي من 

للباطل جبهته  عنا�رصه وركائزه، وكما 

يف الريا�ص، فجبهة احلق واملقاومة اأكرث 

متان���ة ،حيث تربطه���ا العقيدة ووحدة 

الهدف ويف نطاقه���ا االأو�سع مع رو�سيا 

وال�س���ني وغريها م���ن ال���دول يربطها 

تقاط���ع امل�سالح والعدو امل�سرتك وهذه 

اجلبهة متتلك من العديد الب�رصي والقوى 

الع�سكري���ة واملواق���ع اجليو�سيا�سي���ة 

وامل���وارد الطبيعي���ة مبا يف���وق قدرات 

وق���وى املح���ور امل�س���اد، واثبتت �ست 

�سنوات من احلرب على الكيانات والدول 

يف الربي���ع العرب���ي ف�س���ل امل����رصوع 

االأمريكي واإنت�س���ار حمور املقاومة مع 

كل االأثم���ان الكب���رية والعالية ال خوف 

من التهديد والوعيد... �سحيح ان االأ�سهر 

القادم���ة �ساخنة لكن �سيهزمون اإن �ساء 

اهلل، وخ�سو�سًا انن���ا �سنعي�ص املرحلة 

ما قبل االأخرية من احلرب �سد املقاومة 

و�سيج���رب االأمريكي���ون الورقة االأخرية 

وعندم���ا يف�سل���ون �سيع���ودون لطاولة 

املفاو�سات لتعميم احلل ال�سيا�سي ولن 

يكون على ح�س���اب املقاومة وال�سعوب 

املقهورة باإذن اهلل �سبحانه.

د. ن�سيب حطيط

بعد اع���الن الرئي����ص االأمريكي 

دونالد ترامب عن نيته اقامة مناطق 

اآمن���ة يف �سوري���ا، به���دف حماية 

العنف  م���ن  الفاري���ن  االأ�سخا����ص 

دون ان يحدد ه���ذه االماكن املزمع 

ان�ساوؤه���ا، ومن���ع تدف���ق الالجئني 

ال�سوريني اىل الغ���رب، عاد احلديث 

جمددا عن م����رصوع امريكا لتق�سيم 

�سوري���ا، بتوقيع م���ن دول اخلليج 

الت���ي �ستمول ه���ذا امل�رصوع ح�سب 

كالم ترام���ب، مع العل���م باأن اعالن 

النوايا ه���ذا مل ياأت يف �سياق خطة 

وا�سحة املعامل وكجزء من �سيا�سته 

ال�سورية،  اخلارجية يف ملف االزمة 

امنا االعالن كان عب���ارة عن �سعار 

انتخابي اراد ترامب من خالله جذب 

ا�سوات الناخب���ني االأمرييكيني الأنه 

يتما�س���ى مع خماوفه���م من تدفق 

الالجئ���ني اىل ام���ريكا ودول الغرب 

ومن خماطر االعمال االرهابية.

 ام���ا رو�سي���ا فقد ح���ذرت من 

عواقب املناط���ق االآمنة يف �سوريا، 

ودعا املتح���دث با�سم الكرملني اىل 

القرار، م�سرياً  التفكري بعواقب ه���ذا 

اإىل ان ترامب مل يت�ساور مع رو�سيا 

يف هذا املو�سوع.

ادركت رو�سيا بان فكرة املناطق 

االمن���ة ال تخل���و من خماط���ر وقد 

تتح���ول اىل مناطق عازل���ة، كانت 

تركي���ا قد �سع���ت اإليها من���ذ بداية 

االأح���داث يف �سوريا مع مربع امني 

امل�سلحة  للمعار�س���ات  وع�سك���ري 

وحتديداً  املختلف���ة  انواعه���ا  على 

التكفريية منه���ا، ما قد ي�سكل خطراً 

عل���ى االجن���ازات الع�سكري���ة التي 

حققها اجلي�ص ال�سوري بالتعاون مع 

رو�سيا واإيران وحلفائها، ويوؤثر على 

م����رصوع رو�سيا ملحارب���ة »داع�ص 

والن�رصة« عل���ى االرا�سي ال�سورية 

كاف���ة وحتى يف املناط���ق التى مت 

االتفاق على وقف اطالق النار فيها.

ان ه���ذا امل����رصوع وغ���ريه من 

م�ساريع االمم املتحدة �سوف يعيق 

م����رصوع الت�سوي���ة ال�سيا�سية الذي 

تري���ده رو�سيا وحت���اول ال�سعودية 

ومعه���ا ام���ريكا ابقاءه م���ع حالة 

اال�ستنزاف حتى ي�سقط النظام.

لق���د �سع���ت رو�سيا م���ن خالل 

لق���اءات املعار�س���ة والنظ���ام يف 

اآ�ستان���ة 1و2 و3 للتعجيل يف احلل 
انطالق���ا م���ن تثبيت وق���ف اطالق 

الن���ار وذل���ك اف�ساح���ًا يف املجال 

للم�ساحل���ات وللتاأ�سي����ص لد�ستور 

جديد، واخريا اآ�ستان���ة 4 الذي جاء 

كبديل عن االع���الن االمريكي ف�سدر 

قرار مناطق خف�ص الت�سعيد يف اأربع 

مناطق اآمنة )حمافظة اإدلب ال�سورية، 

واأج���زاء م���ن حمافظ���ات الالذقية 

وحلب وحم���اة املجاورة يف �سمال 

حم�ص، وح���ي الغوطة ال�رصقية يف 

دم�س���ق، واأجزاء من حمافظتي درعا 

والقنيط���رة اجلنوبيت���ني( و�سدرت 

مذك���رة وقعتها اجله���ات ال�سامنة 

)رو�سيا، تركيا واإيران( وتناولت بنود 

املذكرة:

1- وقف اال�ستب���اكات والق�سف 

اجلوي يف 4 مناطق �سورية.

2- دخ���ول التنفيذ من منت�سف 
ليل ال�6 من مايو اجلاري.

3- حتديد املناطق ب�سكل دقيق 
يف 4 يونيو املقبل.

4-  ي�ستمر العمل باملذكرة ملدة 
6 اأ�سهر مع امكانية التمديد.

5- متكني امل�ساعدات االإن�سانية.
6- عودة النازحني ب�سكل اآمن.

ال�سامن���ة  ال���دول  تلت���زم   -7
مبوا�سلة قتال داع�ص وجبهة الن�رصة 

داخل مناطق التهدئة وخارجها.

8- ال تقوم املعار�سة بعمليات 
ع�سكرية يف تلك املناطق.

9- ال يهاج���م اجلي����ص ال�سوري 
تلك املناطق.

هذه  على  االأمرييكي���ة  املوافقة 

املذك���رة ج���اءت بعد لق���اء وزير 

خارجي���ة رو�سيا الف���روف الرئي�ص 

ترام���ب، ويف ظل خم���اوف الرئي�ص 

ب�س���ار االأ�س���د يف بداي���ة االمر من 

م����رصوع مناطق خف����ص الت�سعيد، 

لك���ن رو�سيا طماأن���ت االأ�سد بح�سب 

م�سادر مطلعة. 

�سحي���ح ان تق�سي���م �سوريا هو 

االمريكي  امل����رصوع  احتماالت  اأحد 

لتغيري معامل منطقة ال�رصق االو�سط 

وال�سيط���رة على ثرواته���ا النفطية، 

لك���ن م���ن املبك���ر الق���ول ان هذا 

ف�سورية  للتطبي���ق،  قابل  االحتمال 

ال تزال �سام���دة يف مواجهة امريكا 

هامة  انت�سارات  وحققت  وحلفائها، 

عل���ى اجلبهات وا�ستع���ادت العديد 

م���ن املناطق واهمه���ا مدينة حلب، 

مواجهاته���ا  يف  م�ستم���رة  وه���ي 

امليداني���ة واآخرها التقدم من بادية 

العراق.  ال�سام باجتاه احل���دود مع 

وعلينا ان ال نن�سى املوقف الرو�سي 

واالإيراين الراف����ص للتق�سيم، وكذلك 

تركيا الراف�س���ة للدولة الكردية يف 

�سوريا النها �سوف ت�سكل خطراً على 

امنها القومي.

هاين قا�سم

قمم النكسة والنكبة... والوهم

»القمة العربية - الإ�سالمية - الأمريكية«

األميركيون سيجربون ورقتهم 
األخيرة وسيفشلون والحل لن 
يكون على حساب المقاومة 

والشعوب المقهورة

هل من فرص لنجاح المشروع االميركي لتقسيم سوريا؟
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ان  يعتق���دون  الكث���رون  كاد 

العالق���ات الرو�سي���ة - االمركي���ة 

�سوف تنتظ���م  وتكون على خر ما 

ي���رام بعد ت�سل���م الرئي�س االمركي 

دونالد ترامب مقاليد البيت االبي�س 

ا�ستن���ادا اىل ما كان يعلنه �سخ�سيا 

م���ن تو�سيف مل�س���كالت كثرة وال 

�سيما املوقف من االرهاب و�رضورة 

التعاون مع رو�سي���ا حلل م�سكالت 

الع���امل. اال ان رو�سيا وحدها و بكل 

قياداتها كانت ترتيث يف االعالن عن 

موقف وتوؤكد اأنها بانتظار االفعال .

االفع���ال الت���ي راهن���ت عليها 

رو�سي���ا من اج���ل تق���دم العالقات 

وحل امل�س���كالت الدولية واالبتعاد 

ع���ن �سيا�س���ة التع���ايل االمركية 

يف التعاط���ي وح���ق ال�سع���وب يف 

تقري���ر م�سره���ا  مل يك���ن لديها 

وهم ب���ان وا�سنطن �سوف ت�ستجيب، 

الن ا�ستجابته���ا للعدال���ة واحلقوق 

يعني بكل ب�ساط���ة انتهاء الوظيفة 

اال�ستعمارية التي اختارتها وا�سنطن 

القتل  او  الغ���زوات املبا����رضة  عرب 

االقت�سادي، لذا ف���ان خطاب ترامب 

يف االنتخاب���ات الرئا�سي���ة مل يكن 

اف�س���ل من خطاب مر�سح لبلدية يف 

ا�سغر د�سكرة يف اي مكان من العامل، 

لتعود الق�سايا اإىل دورتها العادية، 

مبعنى ا�ستالب عقل اجلمهور باحلك 

على جربه واطعامه جوزا فارغا .

وعليه بقيت مناط���ق اال�ستباك 

يف الع���امل بني رو�سي���ا والواليات 

املتح���دة كم���ا ه���ي، م���ن �سوريا 

حي���ث ا�ستاأنف التحال���ف العدواين 

بقي���ادة الواليات املتحدة ا�ستهداف 

اجلي����س ال�سوري كلما �ساق اخلناق 

عل���ى االرهابيني وكلم���ا ا�سقط بيد 

املتفاو�س���ني ع���ن املنظم���ات يف 

ا�ستان���ا وغرها، م���ع ارتباكات يف 

ترامب  وا�سنط���ن وباالخ�س  مواقف 

حول املوقف م���ن الرئي�س ال�سوري 

ب�س���ار اال�س���د حتى يات���ت مواقف 

ترامب ا�سبه مبن ي�ستدرج مزادا على 

ب�ساع���ة مل تع���د موثوقة، مع متدد 

عل���ى االر�س به���دف ال�سيطرة على 

مواق���ع يحتمل اأن ت���وؤدي الحقا اىل 

ا�ستباك مع الرو�س، اىل العراق حيث 

تعمد الوالي���ات املتحدة اىل تاأخر 

عملي���ة حترير املو�س���ل منذ ا�سهر 

ف�سال ع���ن اعادة دف���ع جي�سها اىل 

الع���راق بحيث و�سل العدد اىل نحو 

ع����رضة االف جن���دي اأمركي و�سط 

تغطية ر�سمية غر مفهومة �سيما ان 

االمركي���ني ي�سرتطون عدم م�ساركة 

احل�س���د ال�سعبي يف اقتالع االرهاب 

، ودف���ع بع�س الق���وى اىل الت�سكل 

ل�سمان ا�ستم���رار النزاع يف العراق، 

اىل الق�سي���ة الفل�سطينية التي تريد 

رو�سيا حال عادال و�سمان حق تقرير 

امل�سر، فيما ادارة ترامب باتت اكرث 

مغ���االة م���ن كل االدارات ال�سابقة 

وتغطي���ة جلرائم حكوم���ة بنيامني 

نتنياهو يف كل املجاالت و�سوال اىل 

اعتزامها نقل ال�سفارة االمركية اىل 

ا�ستف���زاز، ف�سال عن  القد�س.. كاأكرب 

اخلالفات ب�ساأن امللف الليبي وكذلك 

امل�رضي وامنا االه���م هو التعار�س 

ب�ساأن امللف النووي مع ايران بحيث 

تعم���ل ادارة ترامب عل���ى التن�سل 

منه، ورفع ح���دة اخلطاب مع ايران، 

وغرها كثر م���ن الق�سايا الدولية 

وال �سيما ن�رض اجليو�س االمركية يف 

حدائق رو�سيا االوروبية ال�رضقية . 

كل تل����ك االمور دفع����ت القيادة 

الرو�سي����ة لالعالن غر م����رة، عن ان 

الرو�سي����ة  االمركي����ة -  العالق����ات 

ا�سبحت ا�سواأ مم����ا كانت عليه ابان 

فرتة احلرب الباردة.

رمبا قلة الحظت ما اطلقه الرئي�س 

الرو�سي خالل احتفاالت الن�رض على 

الفا�سية والنازية بان ا�ستعال احلرب 

العاملية الثانية يعود اىل عدم وجود 

تواف����ق لدى الدول الرائ����دة، ما اتاح 

فر�سة للنازيني المت����الك حق تقرير 

امل�سر لل�سع����وب و�سن حرب �سعواء 

لال�ستيالء على البلدان االوروبية. 

الذي يخطه  ان امل�س����ار  ووا�سح 

االمركي����ون هدفه اال�سا�����س تطويق 

رو�سي����ا، لذا ق����ال بوت����ني ان رو�سيا 

ق����ادرة على مواجه����ة اي عدوان اإىل 

جان����ب �سعيها لل�سالم مع من يختار 

يرف�س  وم����ن  املتكافئ����ة  ال�رضاك����ة 

احل����رب كظاه����رة مناه�س����ة حلياة 

االن�سان وطبيعته. وهذا على ما يبدو 

غ����ر متوافر ال�رضوط ل����دى الواليات 

املتحدة االمركية.

يون�س عودة

عاد االأمني العام حلرك����ة االأمة �سماحة ال�سيخ عبد اهلل جربي، 

وال�سي����خ بالل جربي، من جمهورية العراق، بعد اأن �ساركا باملوؤمتر 

التاأ�سي�س����ي االأول للمجمع االأعلى للت�سوف يف العراق، والذي عقد 

حتت �سع����ار »الت�سوف يبني ال�سلم املجتمع����ي«، بجامع ومرقد 

ال�سيخ مع����روف الكرخ����ي يف العا�سمة العراقية بغ����داد، برعاية 

وح�س����ور رئي�س ديوان الوق����ف ال�سني يف الع����راق واالأمني العام 

جلماع����ة علماء العراق، وح�س����ور لفيف من علم����اء الت�سوف من 

خمتلف الدول العربية واالإ�سالمية.

واألقى ال�سيخ جربي كلم����ة �سّدد فيها على اإعادة التوا�سل بني 

امل�سلمني على اختالف مذاهبهم، »فنحن اأمة واحدة، واالإ�سالم جاء 

لين�رض املحبة ال الكراهية والبغ�ساء، وجاء بالوحدة ال بالفرقة«.

واأ�ساف ف�سيلته اأن اإدارة ال�رّض االأمريكي ومن ورائها اال�ستعمار 

الغربي وال�سهيوين يحاولون تق�سي����م اأمتنا على خلفيات طائفية 

ومذهبي����ة وعرقية، وم����ا املجموع����ات التكفري����ة اإالّ اأدوات لهذا 

امل�����رضوع وكل ذلك ل�سمان اأمن الكيان ال�سهيوين الغا�سب و�رضقة 

ثرواتنا، موؤك����داً اأن »الت�سوُّف هو ال�سبيل الوحيد الإخراج اأمتنا من 

النفق املظلم، ومن بحر الدماء الذي باتت ت�سبح به«.

وكان ال�سيخ جربي التقى على هام�س املوؤمتر عدداً من العلماء 

والفاعليات العراقية، منهم �سماح����ة مفتي العراق ال�سيخ الدكتور 

مهدي ال�سميدع����ي، ورئي�س املجمع الفقه����ي يف العراق ال�سيخ د. 

اأحم����د ح�سن الط����ه، ومدير التعليم ال�رضعي يف الع����راق ال�سيخ د. 

ح�سن علّو.

ترامب يدفع العالقات الدولية إلى التوتر الشديد

بوتني يوؤكد على مواجهة العدوان

المسار األميركي هدفه 
تطويق روسيا وبوتين يؤكد 

على مواجهة أي عدوان
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ثم���ة اأر����س عربي���ة كبرة 

ووا�سع���ة ت�سه���د فتن���ة كربى، 

حي���ث ال يوج���د وجهة موحدة 

حلل امل�س���اكل، فم�سكلة العامل 

حت���ت  كان  اأن���ه  االإ�سالم���ي 

االحتالل، وه���و مل يخل�س من 

موروثات االحت���الل، لي�ستطيع 

التحدي���ات ب�سبب  اأن يواج���ه 

االأمور  اخلارجية يف  التدخالت 

التدخالت  ه���ذه  الأن  الداخلية، 

االإ�سالم  على  الت�سوي�س  حتاول 

ال�سمح.

هذا، ما ا�ستهل به مفتي اجلمعية 

الدينية مل�سلمي رو�سيا وع�سو غرفة 

االجتم����اع لرو�سيا االحتادية �سماحة 

ال�سي����خ البر كرغان����وف حديثه اإىل 

»الثبات«، م�س����راً اإىل اأنه »اإذا اأردنا 

النظر اإىل اخلارطة ال�سيا�سية وحتليل 

الو�س����ع يف الدول العربية، جند نوعًا 

من الكذب على امل�سلمني، حينما قالوا 

اأنها حتررت م����ن اال�ستعمار، لكن هذا 

التحرر كان خروجًا ماديًا فقط، لتبقى 

با�سكال خمتلفة،  ال�سلبي����ة  تاأثراته 

ت�ستح�رض حينما تدعو احلاجة«.

وراأى املفت����ى كرغان����وف اأنه من 

اأج����ل النهو�����س بالع����امل اال�سالمي 

عموم����ًا، والعربي خ�سو�س����ًا، علينا 

العمل على التهدئ����ة واإحالل ال�سالم، 

امل�سرتك����ة  القوا�س����م  تاأكي����د  ع����رب 

ال�سباب  تربي����ة  وعلينا  واملوح����دة، 

االإ�سالم����ي ب�سكل �سحيح على مفهوم 

اال�س����الم احلنيف باأنه دي����ن املحبة 

والتاآخي وال�سالم والتنوير واالإ�رضاق، 

م�سراً اإىل اأنه علين����ا اأي�سًا اأن نعمل 

عل����ى تنمية الع����امل العربي والعامل 

االإ�سالم����ي بتو�سي����ع وتطوير عملية 

التعلي����م وبالتنمي����ة التكنولوجي����ة 

واالقت�سادية وال�سناعية.

ما يواجه االإ�س����الم من حتديات، 

هو ه����وؤالء اخل����وارج، يق����ول املفتي 

كرغان����وف، فعلى الع����امل االإ�سالمي 

معاجل����ة اأزم����ة اخل����وارج واحلركات 

ت�سطنع  التي  والتكفري����ة  االإرهابية 

لبو�س اال�سالم، لتق�سيم االأمة وتفتيتها 

و�رضذمتها.

واعترب اأن الع����امل العربي يواجه 

قوى عاملي����ة تدعم االإرهاب والتكفر، 

وه����و ما يجب مواجهته ب�ستى الطرق 

والو�سائ����ل، واالأعداء ال يوفرون �سبياًل 

من اأج����ل تو�سيع اخلالف����ات وتدمر 

كيان����ات ال����دول الوطنية، م����ن اأجل 

تو�سيع الهيمن����ة وال�سيطرة وا�ستالب 

اخلرات وامل����وارد الوطنية من جهة، 

وفر�س التاأث����رات واالأمناط املعادية 

لروح اال�سالم ال�سمح من جهة ثانية.

واأكد �سماحة ال�سيخ كرغانوف، اأن 

رو�سيا االحتادية، تواجه خطة �رضيرة، 

فاأعداوؤها من ق����وى ودول ا�ستعمارية 

اأن تواجه  وت�سلطية وتابعة حت����اول 

وحتارب رو�سيا ب����كل الو�سائل، �سواء 

من حي����ث احل�سار وفر�����س مقاطعة 

اقت�سادي����ة وجتاري����ة، اأو م����ن حيث 

الهجوم االإعالم����ي املغر�س واخلبيث 

يف حماولة الإبراز ال�سور ال�سلبية عن 

رو�سيا ودورها، كدولة كربى فاعلة يف 

�سنع ال�سالم والتقدم العامليني.

يتابع: م����ع االأ�س����ف ال�سديد فاإن 

بع�����س و�سائل االإعالم العربية تن�سخ 

ع����ن الغرب ه����ذه احلمل����ة املغر�سة 

رو�سي����ا  ا�سته����داف  يف  وال�رضي����رة 

الإدخالها بعقول بع�س العرب.

واإذ ال ينف����ي مفت����ي رو�سي����ا، اأن 

هناك نح����و 9 اآالف اإرهابي وتكفري 

يقاتلون اأو قاتل����وا يف �سورية، اإال اأن 

ذلك ال يعن����ي اأن املاليني من الرو�س 

امل�سلمني هم مع هذا النهج االإرهابي 

التحريف����ي وامل�سل����ل، الأن امل�سلمني 

يف رو�سيا االحتادي����ة هم مع ال�سالم 

واالإ�س����الم احلقيقي ال����ذي يقوم على 

االإخ����اء واملحب����ة والتع����اون والرب 

والتقوى.

ويرى املفتي كرغانوف ان االعالم 

الغرب����ي يحاول دائم����ًا اأن ي�سوه دور 

مو�سك����و يف حفظ ال�س����الم والتوازن 

العامل����ي، وي�سل����ط ال�س����وء اأحيانًا 

على اكاذي����ب وفربكات م�سللة، كتلك 

الت�رضيب����ات التي ح�سل����ت يف لقاء 

ترامب – الفروف يف وا�سنطن وهو اأمر 

مل يح�سل بتات����ًا، فاالإعالم االأمركي 

والغربي با�سم »الدميقراطية« يحاول 

اأن ي�سوه دور رو�سيا، الأنهم ال يجدون 

م����ا ميار�سونه م����ن اأ�ساليل واكاذيب 

ال�سعوب،  عل����ى  اعتداءاتهم  لتربي����ر 

وينطبق عليهم القول: »الكلب عندما 

ال يجد ما يع�سه، يع�س ذيله«.

االإ�سالمية  ال�سخ�سي����ة  وتع����رب 

اإن  الرو�سية املرموقة ع����ن اعتقادها 

هناك خطة ال�ستهداف رو�سيا مت�سائاًل 

عن معنى احداث اوكرانيا على �سبيل 

املث����ال ال احل�رض، حيث تدخل الغرب 

ووا�سنطن والناتو، الإحداث فتنة كربى 

تله����ي مو�سكو عن دورها العاملي يف 

حفظ ال�سالم الدويل من جهة، وت�سهم 

يف الفرق����ة ومتزيق الفن����اء الرو�سي 

الوا�سع من جهة ثانية.

ي�سي���ف املفتي كرغان���وف. اأن 

بع����س املحلل���ني يتخوف���ون بعد 

الق�س���اء على تنظيم���ي »داع�س« 

و»الن����رضة« االإرهابيني يف �سورية 

والعراق م���ن ار�ساله���م اإىل رو�سيا 

خللق االإ�سطراب���ات وامل�ساكل، وقد 

االإرهابيني  قطع���ان  اإر�س���ال  يكون 

وعناوين  اأ�سم���اء  والتكفيرن حتت 

جديدة.

فف���ي ال�ساب���ق كان يطلق على 

هوؤالء مثاًل ا�سم »القاعدة« و�ساروا 

االآن حتت اإ�سم »داع�س«، وقد يطلق 

عليه���م فيما بعد ا�سم���اء وعناوين 

اخ���رى، لكن يف كل احلاالت فرو�سيا 

دول���ة كربى تع���رف كي���ف حتطم 

املوؤام���رات عليه���ا، وت���رد ال�ساع 

�ساعني.

ويوؤكد مفت���ي اجلمعية الدينية 

مل�سلم���ي رو�سي���ا وع�س���و غرف���ة 

اأنه  لرو�سي���ا االحتادية  االجتم���اع 

ال�سن���وات  رو�سي���ا يف  ج���رت يف 

االأخرة عملية تربية وتعليم هامة 

عل���ى م�ستوى امل�سلم���ني حيث مت 

اإن�س���اء �سبع كلي���ات ا�سالمية، ومت 

مب�ساع���دة الرئي�س بوت���ني ودعمه 

اإن�ساء موؤ�س�س���ة جامعية كربى يف 

مدينة »فولغ���ار«، الفتًا اإىل اأنه يف 

واجهنا  املا�سي���ة  �سنة  الع�رضي���ن 

الينا  م�ساكل ك���ربى، حينما ج���اء 

هوؤالء املنحرفون ليعلمونا االإ�سالم، 

فجاءوا بالتطرف والتكفر والعقلية 

اخلوارجي���ة، لك���ن �رضع���ان ما مت 

ك�سفهم وف�سحهم، الأن رو�سيا تدعم 

واملناهج  والت�سامح  االعتدال  دائمًا 

املعتدل���ة، معربًا ع���ن اعتقاده اأن 

الغاية من هذه الهجمة »اال�سالمية 

امل�سبوه���ة« كان هدفه���ا الداخ���ل 

االإ�سالمي  الدين  الرو�سي، وت�سوي���ه 

احلنيف.

و�س���دد املفت���ي كرغان���وف، اأن 

م�سلمي رو�سيا مع ال�سعوب العربية 

ومعاجل���ة  العادل���ة،  وق�ساياه���ا 

جراحها الك���ربى التي انتجها اعداء 

االأم���ة االإ�سالمية، الذي���ن يحاولون 

ان يدم���روا الدين احلني���ف مبزاعم 

ا�سالمية ال متت اإىل الدين واحلقيقة 

ا�ستهداف  يحاولون  فاالأعداء  ب�سلة، 

ال�سماحة واالعتدال، لكن قوة االإ�سالم 

تتمثل يف عمقه وروحه وتطلعه اإىل 

خر الب�رض واالإن�سانية، فدين الر�سول 

االأكرم )����س( هو املحبة والت�سامح، 

واالأعداء يريدون حتويله اإىل التطرف 

واالإرهاب وتكفر االآخر.

ي�سيف: م���ع االأ�سف فاإن و�سائل 

االإع���الم �ساهمت يف ذلك، باالإ�سافة 

اإىل الع���امل االفرتا�س���ي املتوفر يف 

و�سائل االت�س���ال االجتماعي، حيث 

�سن علين���ا االأع���داء يف هذا احلقل 

حملة �سع���واء وحربًا، با�ستخدامهم 

الدي���ن ب�سكل م�س���وه ومغر�س، الأن 

هدفه���م الدخول اإىل عق���ل االإن�سان 

وحتوي���ل اف���كاره نح���و االإره���اب 

والتطرف والغل���و.. وهذا ما ال ميكن 

اأن يت���م بالقوة، موؤك���داً اأن ال�سالح 

االأم�س���ى هو �س���الح املحبة العقل، 

مت�سائ���اًل: كيف ميكن للم�سلمني يف 

الهجمة  اأن يواجهوا  العربي،  العامل 

التي ت�ستهدفه���م دون قوة ووحدة، 

وكيف �سيواجهون هذا العدو؟

فامل�سلم���ون لديه���م كم���ا يرى 

املفت���ي كرغانوف اأق���وى �سالح، ال 

ي�ستطي���ع اأحد �سحب���ه منهم، وهو 

�سالح الر�سال���ة املحمدية واملحبة 

والت�سامح.

 ويختم املفتي كرغانوف حواره 

مع »الثبات« باحلديث عن زيارته 

انه���ا كانت زيارة  اللبنانية، موؤكداً 

رائع���ة، وجتربة جميل���ة باأن »ارى 

امل�سلم���ني يف هذا البل���د متطورين 

»تتكرر  اأن  متمني���ًا  وع�رضي���ني«، 

ه���ذه الزيارة، ومعربًا ع���ن اأمله اأن 

يتمكن هذا البل���د اجلميل من اإبعاد 

تاأث���ر »احل���رب يف �سورية« عنه، 

وخ�سو�س���ًا اأنه يتحم���ل الكثر من 

نتائجه���ا، �سواء عرب النزوح الوا�سع 

اأو عرب ف�سوله���ا ال�سلبية«، اآماًل اأن 

تع���ود �سورية اإىل �ساب���ق عهد يف 

اال�ستقرار والتطور والتقدم. 

اأحمد زين الدين

مؤكدًا أن زيارته إلى لبنان كانت رائعة وجميلة

مفتي روسيا كرغانوف: األعداء يحاولون تدمير االسالم بمزاعم ال عالقة لها بالدين

املفتي كرغانوف والزميل اأحمد زين الديناملفتي كرغانوف

األعداء هدفهم الدخول
إلى العقل وتحويل األفكار 

نحو اإلرهاب

هناك خطة 
الستهداف روسيا 

واحداث أوكرانيا مثال
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نّظم علماُء دين؛ م���ن حركِة التوحيِد 

ني���ِة لُن����رِة  الإ�سالم���ي، والهيئ���ِة ال�سُّ

املقاوم���ة، وحرك���ِة الإ�س���الِح والَوحدة، 

وحركِة الأّمة، لق���اًء ت�سامنيًا مَع الأ�رى 

املعتَقلنَي يف �سجوِن العدو ال�سهيوين، يف 

مقرِّ حركِة الأمِة ببريوت.

وخَل����صَ املجتمعوَن اإىل جمموعٍة مَن 

التو�سياِت والنتائِج الآتية:

املجتمعوَن  اإىل  العلم���اُء  1-   يدعو 
الوق���وِف �سف���ًا واحداً مل�سان���دِة الأ�رى 

»الأمع���اِء  معرك���ِة  يف  الفل�سطيني���نَي 

ُتربُك الع���دوَّ ال�سهيوين،  اخلاوية«، التي 

وت�سّكُل نقطًة م�سيئ���ًة يف تاريِخ الن�ساِل 

الفل�سطيني.

بي���ِت  الن���ازَف يف  اجُل���رَح  2-   اإن 
املقد����صِ واأكناِف بي���ِت املقد�ِص من اأر�ِص 

ِفل�سط���نَي يوجُب عل���ى امل�سلمنَي حيثما 

كانوا اأن ي�ستنفروا اأ�سحاَب ال�سمائِر احلّيِة 

يف العامِل للوق���وِف �سفًا واحداً ل�ستنكاِر 

جرائ���ِم الِكياِن ال�سهيوين بح���قِّ الإن�ساِن 

الِفَل�سطيني.

اخلاوية«  »الأمع���اِء  معركَة  3-   اإّن 

متّثُل واح���دًة من اأبلِغ اأن���واِع جهاِد هذِه 

الأم���ة، ومن الواجِب عل���ى كلِّ فرٍد مّنا اأن 

يقّدَم لهم م���ا ي�ستطيُع من دعم؛ بالل�ساِن 

والقلِم والنْف�ِص واملال، وامل�ساركِة القويِة 

يف الفعالي���اِت الراف�سِة جل���روِت العدوِّ 

وتعّدياِته..

املجتمعوَن على  العلم���اُء  4-   ي�سدُّ 

اأي���دي املقاوم���ِة الفل�سطيني���ِة بجمي���ِع 

َكها بالثواب���ِت الإ�سالميِة  ف�سائِله���ا، مت�سُّ

والوطنّيِة يف ال�ساأِن الفل�سطيني، ويدعوَنها 

اإىل الثب���اِت على موقِف اجلهاِد واملقاومِة 

حتى يتحّقَق الن�ُر والتحريُر باإذِن اهلل.

املجتمع���وَن  العلم���اُء  5-   ح���ذر 
م���ن خط���ورِة الأو�س���اِع الت���ي يعي�ُسها 

الأ����رى والأ�سريات يف �سج���وِن الحتالل 

»ال�سهيوين«، موؤكديَن اأن جممَل الظروِف 

املفرو�س���ة الت���ي يواجهوَنها، ب���دءاً من 

اأو اختطاِفه���م، مروراً  حلظات اعتقاِله���م 

ب�سنواِت العتق���اِل والحتجاِز الالقانوين، 

ي�س���ّكل انتهاكًا ج�سيمًا حلق���وق الإن�سان 

والتفاقاِت واملواثيِق الدوليِة ذاِت ال�سلة، 

وهو يعّرُ عن اإرادٍة �سيا�سيٍة »�سهيونية« 

حماول���ُة  منه���ا  اله���دُف  متعاقب���ة، 

اإخ�س���اِع ال�سعِب الِفَل�سطين���ي، وتركيِعِه 

وتقوي�ِص اآماِلِه يف التح���رُِّر مَن الحتالِل 

»ال�سهيوين« وحقِّ تقريِر امل�سري.

6-   يتاب���ُع العلم���اُء بقل���ٍق بال���ٍغ 
ها �سلطاُت  الأو�ساَع املاأ�ساويَة التي تفر�سُ

الحت���الِل »ال�سهيوين« عل���ى الأ�سرياِت 

الفل�سطيني���ات، مب���ن فيه���ّن ال�ساب���اُت 

القا����رات، وكذلك الأمهاُت الالتي يقبعن 

يف الزنازي���ن، ويوؤك���دوَن عل���ى �رورِة 

���ِل م���ن قَب���ِل املنظماِت  و�رع���ِة التدخُّ

البط�ِص  الأ�س���رياِت من  الإن�سانيِة حلمايِة 

والت�رف���اِت الالاأخالقي���ِة وامُلهين���ِة يف 

ُهّن. �سجوِن الحتالِل »ال�سهيوين« �سدَّ

7-   يدعو العلماء املجتمعون جميع 
الدول العربية والإ�سالمية التي تقيم عالقة 

م���ع العدو ال�سهيوين اإىل قطعها فوراً، لإن 

با�ستمرار عالقتها مع هذا الكيان الغا�سب 

ت�سجعه على الإ�ستمرار يف طغيانه، على 

ح�س���اب ق�سية الأمة فل�سط���ني، واأبنائها 

الأ�رى.

لقاء علمائي تضامني مع األسرى في سجون العدو الصهيوني

ا�ستقبل الأمني الع���ام حلركة الأمة �سماحة ال�سيخ 

عبد اهلل جري، والإخ���وة الأع�ساء، رئي�ص حزب الحتاد 

الوزير والنائب ال�سابق عبد الرحيم مراد، على راأ�ص وفد 

م���ن قيادة احلزب �سّم طالل خانكان، وجميل جراب، يف 

مركز الأمانة العامة حلركة الأمة الرئي�سي - بريوت، ومت 

البحث يف اآخر التط���ورات ال�سيا�سية الراهنة يف لبنان 

واملنطقة. 

و�سّدد املجتمعون على �رورة و�سع قانون انتخاب 

ع����ري وحديث وع���ادل؛ يحف���ظ �سحة متثي���ل جميع 

اللبناني���ني، ويطّور احلياة ال�سيا�سي���ة اللبنانية، وذلك ل 

يق���وم اإل على قاعدة التمثي���ل الن�سبي على اأ�سا�ص لبنان 

عة. دائرة انتخابية واحدة اأو دوائر مو�سَّ

ولفت املجتمعون اإىل التهديدات التي تواجه املنطقة، 

ل�سيما احل�سود الع�سكرية الغربية، حمذرين من اأي اعتداء 

مي�ّص اأمن اأي بلد عربي. 

ويف ال�ساأن الفل�سطيني، حّي���ا املجتمعون انتفا�سة 

»الأمعاء اخلاوي���ة« يف �سجون العدو ال�سهيوين، منادين 

باأو�س���ع حملة ت�سام���ن وتاأييد من اأبن���اء الأمة من اأجل 

ا�ستم���رار وجناح هذه املعركة حت���ى الو�سول اإىل حتقيق 

مطالبهم وفكّ اأ�رهم.

وفد من حزب االتحاد زار حركة األمة: لوضع قانون انتخاب عصري وحديث وعادل

ا�ستقب���ل الأمني العام حلركة الأم���ة �سماحة ال�سيخ 

عبد اهلل ج���ري، والإخ���وة الأع�ساء، وف���داً من التيار 

الوطن���ي احلر برئا�سة م�س���وؤول العالقات مع الأحزاب 

والق���وى الوطنية والف�سائل الفل�سطينية الدكتور ب�سام 

الها�سم، يرافقه الأ�ستاذ املحامي رمزي د�سوم والأ�ستاذ 

األفري���د عب���دو، يف مركز الأمانة العام���ة حلركة الأمة 

الرئي�سي - بريوت، حيث مّت عر�ص اآخر التطورات على 

ال�ساحتني املحلية والإقليمية.

وطال���ب املجتمعون ب�رورة اإجن���از ال�ستحقاقات 

الد�ستوري���ة يف مواعيده���ا، خ�سو�س���ًا جله���ة اإجناز 

املوازن���ة العامة للدولة، لأن���ه ل يجوز ا�ستمرار البالد 

من���ذ 12 عامًا بال موازنة، وب����رورة عدم تدفيع ذوي 
الدخل املح���دود تكاليف العجز العام وفوائد املدونية 

العامة. 

كما اأكد املجتمعون على اأهمية اإجناز قانون انتخابي 

عادل وع�ري يطّور احلياة ال�سيا�سية الوطنية.

وحّي���ا املجتمعون الأ�رى الأبط���ال امل�ربني عن 

الطع���ام يف �سجون العدو ال�سهي���وين، مطالبني اأحرار 

الع���امل بالت�سام���ن مع الأ����رى يف �سج���ون العدو 

ال�سهي���وين، والذين يواجهون الع���دو مبعركة الأمعاء 

اخلاوي���ة، داعني اإىل اأو�سع حملة ت�سامن مع ق�سيتهم، 

يف ظل ال�سمت العربي والدويل املريب.

ا�ستقب���ل الأم���ني العام حلرك���ة الأمة 

ال�سي���خ عب���د اهلل اجل���ري، رئي�ص حزب 

الوفاق الوطن���ي الأ�ستاذ بالل تقي الدين، 

ومت الت���داول يف اآخ���ر امل�ستج���دات على 

ال�ساحتني الداخلية والإقليمية.

و�سدد اجلانبان على �رورة اإقرار قانون 

انتخابي ن�سب���ي ع�ري يخرج لبنان من 

الطائفي���ة واملح�سوبيات ويعطي املواطن 

الفر�س���ة احلقيقي���ة لختي���ار ممثليه ما 

�سيوؤدي اىل انت���اج طبقة �سيا�سية جديدة 

تعمل مل�سلحة البلد واملواطن.

وفد من التيار الوطني الحر زار حركة األمة:

لضرورة إنجاز االستحقاقات الدستورية في مواعيدها
الشيخ جبري استقبل رئيس حزب الوفاق الوطني:

إلقرار قانون انتخاب عصري



w w w . a t h a b a t . n e t11 ) �لعدد 437(  �جلمعة - ـ 26 �أيار - 2017

ثــقـــــافـــــة

زار مفتي مو�سك���و؛ �سماحة ال�سيخ 

األب���ري قرغانوف، على راأ����ص وفد رو�سي، 

م�سجد وجمّمع كلية الدع���وة الإ�سالمية 

يف ب���ريوت، حي���ث كان���ت يف ا�ستقباله 

عائل���ة الراح���ل ال�سيخ د. عب���د النا�ر 

جري )رحم���ه اهلل(، وُثلّة من طالب كلية 

الدعوة الإ�سالمية.

بداية الزيارة كان���ت بقراءة القراآن 

الكرمي عند �ري���ح ال�سيخ الراحل رحمه 

اهلل، حيث حتّدث �سماحة ال�سيخ قرغانوف 

ع���ن املوؤ�س�سات الدعوي���ة والجتماعية 

والإعالمية وال�سيا�سية التي تركها ال�سيخ 

ج���ري رحم���ه اهلل، وع���ن دوره الفاعل 

يف جم���ع كلم���ة الأمة، لتجني���ب البالد 

التق�سيم واخلالفات، ولتتمّكن من مواجهة 

خمططات الغرب ال�ستعمارية.

ثم ج���رى البح���ث ب���ني �سماحته 

واأمني عام حرك���ة الأمة؛ ال�سيخ عبد اهلل 

ج���ري، يف اآخر امل�ستجدات، فاأكد ال�سيخ 

ج���ري عل���ى دور رو�سي���ا املتعاظم يف 

ك����ر الأحادية القطبية الت���ي ا�ستفردت 

من خاللها الولي���ات املتحدة الأمريكية 

بال�سيا�س���ة العاملية عق���وداً من الزمن، 

لفت���ًا اإىل اأن وق���وف رو�سي���ا اإىل جانب 

�سورية واجلمهوري���ة الإ�سالمية يف اإيران 

وح���زب اهلل اأع���اد اإىل رو�سي���ا مكانتها 

الطبيعية يف منطقتن���ا، والتي اأحَوج ما 

تك���ون اإليها ال���دول العربية يف مواجهة 

الغطر�سة الأمريكية.

ب���دوره اأك���د ال�سيخ قرغان���وف اأن 

الإرهاب والتطرُّف اللذين ي�سهدهما العامل 

العرب���ي والإ�سالمي لي�سا من الإ�سالم يف 

�سيء، فالآيات القراآنية الكرمي والأحاديث 

النبوية ال�ريف���ة وا�سحة و�ريحة باأن 

الإ�سالم هو دين الرحمة والعدالة وحمبة 

الآخرين. ولفت �سماحته اإىل �رورة تكاُتف 

اجله���ود العلمي���ة والفكري���ة والثقافية، 

وحت���ى الع�سكرية، ملواجه���ة خطر الفكر 

التكفريي، منبهًا اإىل اأن انح�ساره فرتة من 

الزمن، خ�سو�س���ًا بعد ف�سل امل�روع يف 

�سورية، ل يعني اأبداً اأفول الفكر التكفريي 

وخطره، بل �سيخرجون م�ستقباًل باأ�سماء 

اأخرى؛ كما ح�سل بتغيري ا�سم »القاعدة« 

و«طالبان« اإىل »داع�ص«.

ثم اأدى �سماحة مفتي مو�سكو �سالة 

اجلمعة يف م�سجد كلية الدعوة الإ�سالمية، 

حي���ث كانت له كلمة عق���ب ال�سالة، قال 

فيها اإن املنطقة مقبلة على مرحلة تت�سم 

بال�ستق���رار، واأكرث هدوءاً مما كانت عليه 

خ���الل ال�سنوات ال�ست املا�سية، لكن ذلك 

ل يعن���ي اأبداً الطمئنان الكامل، بل يجب 

اأن نكون حذرين مما قد ياأتي، واأن نح�ّسن 

اأي  عائالتنا وجمتمعاتن���ا واأوطاننا من 

خطر داهم.

ا�ستقبل العالم���ة ال�سيد علي ف�سل 

اهلل  وفداً م���ن حركة الأّم���ة، برئا�سة 

اأمينها الع���ام �سماحة ال�سيخ عبد اهلل 

جري، وبح���ث معه عدداً من الق�سايا 

ة واأو�ساع املنطقة. الإ�سالميَّ

وق���د ثّم���ن ال�سيخ ج���ري مواقف 

العالمة ف�سل اهلل الوحدوّية، وم�ساعيه 

الدوؤوبة يف العمل على توحيد �سفوف 

ه���ذه الأمة، يف ظلِّ ما تتعرَّ�ص له من 

فنت وانق�سامات، داعيًا اإىل العمل على 

اإقام���ة ن�ساطات م�سرتك���ة تعّمق هذه 

الوحدة بني اأبنائها.

ب �سماحته بالوفد،  من جهت���ه، رحَّ

داعيًا اإىل ت�سافر جهود كّل املخل�سني 

اأجل  والوحدوي���ني، �سمن خط���ة من 

التخفيف من كّل ه���ذه الآثار ال�سلبية 

التي يعانيها واقعنا، ب�سبب ما ت�سهده 

املنطقة من �راعات �سيا�سية يحاول 

طائفية  اأبع���اداً  اإعطاءه���ا  البع����ص 

ومذهبية وعرقية.

كّل  ا�ستح�س���ار  ����رورة  واأّك���د 

مرَّت  التي  الوحدوي���ة  خ�سي���ات  ال�سَّ

عل���ى هذه الأمة، بدًل ع���ن ا�ستح�سار 

�سفحات م���ن التاريخ املوؤمل، والعمل 

عل���ى اإ�سقاطه على الواق���ع، من اأجل 

الت����رذم والنق�سام���ات و�سّد  زيادة 

الع�سبيات.

مفتي موسكو يزور مجّمع كلية الدعوة اإلسالمية: 
ف الجهود العلمية والفكرية والعسكرية لمواجهة الخطر التكفيري

ُ
لتكات

السيد فضل الله استقبل الشيخ جبري

»هو����ص اجلمهوري���ة«، كت���اب 

للمحام���ي جهاد مط���ر، �سادر عن 

»دار العم���وري« للطباع���ة والن�ر 

والتوزي���ع، يوّجه���ه املوؤلف اإىل كل 

لبن���اين موؤم���ن بلبن���ان الر�سال���ة 

والقي���م، فري�س���د ويحل���ل الواق���ع 

اللبناين، ويفكك بع�ص اأبرز املفاهيم 

املهيمنة ويكمن فيها موطن اخللل، 

كما يق���ّدم خطوط���ًا عري�سة لروؤية 

اإ�سالحي���ة حتت���اج اإىل مزي���د من 

البلورة والتطوي���ر، ويقع يف اأربعة 

الأول:  الف�سل  ف�سول، فيتن���اول يف 

هو�ص ال�سيا�س���ة، ويتحدث فيه عن 

الكائن القان���وين، الإن�سان اللبناين 

كائن �سيا�س���ي، الكائنات املوؤدجلة، 

اأبط���ال احل���رب – ابط���ال ال�سالم، 

الثورة.. ما هي وكيف تكون، وغريها 

من املوا�سيع.

اأما يف الف�س���ل الثاين فيتحدث 

ع���ن الدِّين عند الغرب���ي، ومفهومنا 

نحن للدِّين، وغريهما من املوا�سيع 

املرتبطة بهما.

هو����ص  يتن���اول  الثال���ث  ويف 

املادي���ة، ويف الراب���ع يع���رج على 

الإعالم«، ويتحدث فيه عن  »هو�ص 

الإعالم وال�سيا�سة، ومواقع التوا�سل 

الجتماعي والإعالم، واإعادة ت�سكيل 

الأحالم واملفاهيم والإعالم، وتنميط 

اإىل  بالإ�سافة  والإع���الم،  الإن�س���ان 

متفرقات متنوعة.

اجلمهورية«  »هو����ص  بب�ساطة، 

كتاب مرجعي ه���ام باأ�سلوب �سل�ص 

و�سّي���ق، يوؤكد في���ه املحامي جهاد 

مطر، كم���ا ج���اء يف مقدمت���ه: اأن 

لبن���ان »يعاين من ازم���ات عديدة، 

�سيا�سي���ة واقت�سادي���ة واجتماعية، 

تف�سل الطبق���ة احلاكمة يف معاجلة 

اأي من هذه ال�ساكل اأو التخفيف من 

حدته���ا، بل اإن هذه الطبقة العاجزة 

والالمبالي���ة اأ�سح���ت ت�س���ّكل اأزمة 

بذاتها، وه���ي تتغذى على جمموعة 

م���ن املفاهيم امللتب�س���ة عند اأغلب 

النا�ص«.

ويرى املوؤل���ف اأن ما �ساهم يف 

التبا�سه���ا هو »ع���دة عوامل، منها 

اللبنانية، وطبيعة  الأهلي���ة  احلرب 

اللبناين املرّكب  ال�سيا�س���ي  النظام 

على العتبار الطائف���ي، اإ�سافة اإىل 

التغرّي والتب���دُّل يف منظومة القيم، 

يف ظل عامل مفتوح على كل الفكار 

واملعلومات واخلدمات وال�سلع«..

»هو����ص اجلمهوري���ة«، »كتاب 

الواق���ع  ير�س���د ويحل���ل ويف����ر 

اللبناين، ويفكك بع�ص اأبرز املفاهيم 

املهيمنة في���ه، والت���ي يكمن فيها 

موطن اخللل، ويقدم خطوطًا عري�سة 

لروؤية اإ�سالحية حتتاج اإىل مزيد من 

البل���ورة والتطوير« على حد تعبري 

املحامي ال�ساب جهاد مطر، ال�ساعي 

لإنتاج وتقدمي روؤية لوطن يحلم به 

كما كل ال�سباب يف لبنان.

»األ���ف بي���ت وبي���ت عتابا وعت���ب«، كت���اب جديد 

لل�ساع���ر غ���ازي عي�سى، �سادر ع���ن »دار غوايات«، فيه 

ياأخذنا ال�ساع���ر اإىل جوانب هامة من ال���رتاث ال�سعبي، 

لأن »امليجان���ا« والعتابا كما ج���اء يف متهيد الكتاب، 

»مرافقان لل�سم���ر واملاآمت، ُتغّنى العتاب���ا اأوقات الفرح 

وال����رور، كما تقال يف املاآمت، وتدع���ى يف هذه احلالة 

)فراقيات(، لأنها تعّر عن الفراق واحل�رة واحلزن، وتقال 

العتاب���ا اأي�سًا يف الغ���زل والفخر واملدي���ح ويف اخليل 

وال�سي���ف والقرطا�ص والقلم، ويف الل���وم والعتاب والفقر 

والغن���ى واحلكمة والت�سحية، وغريها من �سج���ون احلياة و�سوؤونه���ا، )والعتبجي( كان الل�سان 

الناط���ق اأحيانًا با�سم قريت���ه، يف الأفراح والأتراح، ويعتر البع����ص اأن كلمة عتابا ماأخوذة من 

العت���ب، وهن���اك اآراء كثرية حول ا�سم العتابا، اأما امليجانا فريّدها البع�ص اإىل عبارة يا ما جانا، 

اأي اأك���رث ما اأ�سابنا وجاءنا، اأو يا من جنى والبع�ص الآخ���ر يردها اإىل عبارة يا ماجنة اأي اأيتها 

العابث���ة امل�ستهرتة، وامليجانا مرافقة للعتابا ومالزمة لها وتبداأ عادة قبل العتابا.. ميجانا ويا 

ميجانا ويا ميجانا )هاتي عيونك تا نكهرب بع�سنا(«.

يف »األ���ف بيت وبيت عتابا وعت���ب«، ياأخذنا ال�ساعر غازي عي�س���ى اإىل حدائق من اجلمال 

واخليال والبهاء، فتاأخذك الب�سم���ة والده�سة، وتظن نف�سك اأنك يف »وليمة حب فاخرة«، فيحلّق 

بنا اإىل عوامل من الفرح واجلمال.

غازي عي�سى يف ديوانه اأو كتابه اجلديد، يوا�سل �سريه يف زرع الأزهار والورود والرياحني، من 

خالل غو�سه عميقًا يف الرتاث ال�سعبي الذي يختار منه الأجمل، ليتيح لنا التنقل بني اأحالم بهية 

وواق���ع ينبع يف حلظات ال�سفر على م���نت �سفحات كتابه اإىل هذا الكم الكبري من اجلمال واخلري.. 

كيف ل و�سعاره يف عمله دائمًا: البت�سامة هو راأ�سمال الن�سان الأبقى والأغنى.

ألف بيت..»هوس الجمهورية«.. لجهاد مطر
وبيت عتابا وعتب
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كاريكاتير

يف  القيادية  الهيئة  اأميين  كييرّم 

حركة النا�رصين امل�ستقلن املرابطون 

الهيئة  حمدان رئي�س  العميد م�سطفى 

امل�سلمن  العلماء  لتجمع  الإداريييية 

مطعم  يف  اهلل،  عبد  ح�سان  ال�سيخ 

الريف  مبنطقة ب�رصي اجلنوبية.

بوفد  حمدان  رحب  له  كلمة   ويف 

اأن  معترباً  امل�سلمن،  العلماء  جتمع 

العلماء  من  والطليعة  النخبة  »هذه 

جميع  لوحدة  دعيياة  لي�سوا  الأجييياء 

جميع  لوحدة  دعيياة  بل  ل  امل�سلمن 

اللبنانين«.

»اأفعال  اأن  اإىل  حمدان  ولفت 

جتمع العلماء امل�سلمن من الناحية 

والقومية،  والجتماعية  الوطنية 

جتميع  اإىل  الييدائييم  �سعيهم  تييوؤكييد 

اأجل احلفاظ على  القوة من  عنا�رص 

وطننا لبنان، وحتقيق اأهدافنا الكربى 

خا�سة هدفنا الأ�سا�سي يف ظل هذه 

الغيمة ال�سوداء التي مرّت على اأمتنا 

فل�سطن  حترير  وهييو  األ  العربية، 

نهرها  اإىل  بحرها  من  فل�سطن  كل 

ال�رصيف«، موؤكداً  القد�س  وعا�سمتها 

نكرّم  عبداهلل  ال�سيخ  بتكرمينا   : اأنه 

ولعل  واملقاومة،  باجلهاد  تاريخًا 

يف  التكرمي  مكان  لرمزية  اختيارنا 

كانت  التي  اجلنوبية  ب�رصي  منطقة 

الذين  املقاومن  هوؤلء  لأقدام  ممراً 

كانوا يدخلون اإىل ال�رصيط احلدودي 

لينّفذوا علميات املقاومة �سد يهود 

اإىل  جهادهم  اأّدى  والييذي  التلمود، 

الحتال  رج�س  من  الأر�ييس  حترير 

اليوم  واحتفالنا  التلمودي  اليهودي 

اأيار   25 التحرير يف  املقاومة  بعيد 

عام 2000«.

ح�سان  ال�سيخ  لفت  جهته،  من 

العلماء  جتمع  يف  اأننا  اىل  عبداهلل 

ال�سباب  امل�سلمن نعمل على حتفيز 

اإىل العمل يف �سبيل املقاومة واجلهاد 

عدّو  ل  الييذي  ال�سهيوين  العدو  �سد 

�سد  دائمًا  نقف  لذلك  �سواه،  لدينا 

داخل  العبثية  احلروب  احلروب  هذه 

ال�ستات  يف  الفل�سطينية  خميمات 

م�سّدداً  اأنواعها،  على  الفنت  و�سد 

على اأن خا�سنا لن يكون اإل بتحرير 

فل�سطن واأن كل ما يح�سل يف الأمة 

هو لإبعادنا عن هذا الهدف الذي يجب 

اأن يعود اإىل طبيعته يف �رصاعنا مع 

العدو ال�سهيوين.

اأنا اعترب باأن هذا التكرمي هو تكرمي 

جتمع العلماء امل�سلمن وللجهد الذي 

بذله طوال 35 عامًا واإن �ساء اهلل اإىل 

الأمام واأن ياأتي هذا التكرمي من حركة 

العميد  ومن  امل�ستقلن  النا�رصين 

املجاهد والقائد م�سطفى حمدان فهذا 

عليَّ  وعزيز  جييداً  وكبري  كبري  �سيء 

اإخواين لأن  وعلى قلبي وعلى قلوب 

اأثبتت  امل�ستقلن  النا�رصين  حركة 

طوال م�سريتها على اأنها حتتفظ بنهج 

الداخلية ول  ثابت ل تغريه الظروف 

بالأ�سا�س  تعرف  هي  لفنت،  تنجر 

عن  اإبييعييادهييا  هييو  منها  الييهييدف  اأن 

الق�سية  التي هي  امل�سريية  ق�سيتها 

الفل�سطينية. 

ويف اخلتام، قّدم العميد م�سطفى 

�سماحة  اإىل  املرابطون  درع  حمدان 

ال�سيخ ح�سان عبداهلل، تكرميًا لن�ساله 

الوطني والقومي يف �سبيل  وجهاده 

ق�سية الأمة واحلفاظ على وحدة بن 

امل�سلمن خا�سة واللبنانين عامة.

أمين الهيئة القيادية في حركة الناصريين المستقلين المرابطون العميد مصطفى حمدان
كرم رئيس الهيئة اإلدارية لتجمع العلماء المسلمين الشيخ حسان عبد الله


