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مؤتمر االتحاد العالمي لعلماء المقاومة: 
تأكيد على خياري الوحدة والمقاومة لتحرير فلسطين

الحرب األميركية الناعمة ضد محور المقاومة.. األهداف والغايات

هل تنجح أميركا في عزل 
العراق عن إيران؟
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عنصرية األغبياء
ال �ش���ك �أن �لنزوح و�للج���وء �إىل لبنان ي�شّكالن 

مع�شل���ة كب���رية لبلد �شغري �مل�شاح���ة، لكن حني 

يطل���ق �لغر�ب نعيقه معتقد�ً �أن���ه يغرّد، ي�شري يف 

�الأمر ��شتباهًا.

من���ذ بد�يات �لنزوح �ل�ش���وري قبل �شت �شنو�ت 

ونّي���ف، طلعت �أ�شو�ت وطني���ة تطالب بتنظيم هذ� 

�لنزوح، و�شبطه، حتى ال تقوم �ملخيمات �لع�شو�ئية 

�لتي جتعل �لنازح رهينة »ع�ش�ش« بائ�شة، تتحول 

�إىل قنابل موقوته ته���دد �ال�شتقر�ر �لد�خلي و�الأمن 

�الجتماعي، لكن �أ�شو�ت �لن�شاز هّبت من كل حدب 

و�ش���وب تد�فع عن هذ� �النت�شار �لع�شو�ئي، و�أقامو� 

�جلمعيات �ملختلفة و�ملتنوعة، حتت ��شماء »�خلري 

و�لرب و�لتنمية و�لعون..«، وهلّم جر� من �أ�شماء، مل 

ي�شل منها �إىل �لنازح »�ملعّت« �إال »�أُُذن جمل«.

كان���و� وما ز�لو� يريدون �لنازح بارودة وخنجر�ً 

يف خا�رصة �ملقاوم���ة.. �أر�دوه قتياًل يف �ندفاعتهم 

�لتي ك�شفو� عنها �إب���ان حرب متوز 2006، وقالوها 

بالفم �ملالآن يف غد�ء �ل�شندويت�شات يف �ل�شفارة مع 

�شيدتهم كونادليز� ر�ي�ش، ويف م�رصوعهم �جلهنمي 

يف 5 �أيار 2008.

ه���ذ� لي����ش ��شتنتاج���ًا، وال �أحادي���ث حتاليل 

وتكهنات، فاملر�جع �ملعنية تعلم علم �ليقني كيف 

�أن �أجه���زة ��شتخبار�ت متع���ددة ومتنوعة حاولت 

�خت�ق خمّيمات �لنزوح �جلديدة، وخميمات �للجوء 

�لفل�شطيني �لعتيقة.

خارطة ق���وى يف لبنان، �أر�دت وم���ا ز�لت تريد 

قلب �ملعادالت وتغيريها بالتن�شيق مع �ملخيمات 

�ل�شوري���ة و�لفل�شطينية، لكن ح���ني �نقلب �ل�شحر 

على �ل�شاحر، حتّولت �الأ�شو�ت �لن�شاز �إىل عن�رصية 

وبغ�شاء وحقد وكر�هية للنازح و�لالجئ، و�شار يف 

قامو�شهم ومفرد�ته���م �أن �لنازح و�لالجئ ي�رصقان 

�للقمة من فم �للبناين.

هم �أنف�شهم �لذين ولغ���و� بالدم �لفل�شطيني يف 

زم���ن قدمي يف خميمات تل �لزع���ت و�شبية و�شرب� 

و�شاتيال، حني وجدو� �أن �لرب�برة يف �جلرود قد لقو� 

هزميتهم، وتك�ّشف ما تك�شف يف خميم و�دي حميد 

وغريه، و�شارو� يهتم���ون بالعمالة �لوطنية، و�متد 

دعمه���م �إىل �لبعيد، كحال �رصخ���ة �ل�شبهان �لذي 

»غرّد« مهدد�ً �للبنانيني ليعلنو� موقفًا من »حزب 

�ل�شيطان« - كما زعطط - و�إال؟!

ما معن���ى هذه �ل�»�إال«؟ تابعو� �شمفونية عادل 

�جلبري �الأخرية.

ثم���ة حقيق���ة، وه���ي �أن �لعن�رصي���ني حينما 

يف�شلون يف ��شتغالل �لفق���ر�ء حل�شابهم وغاياتهم 

وعن�رصيته���م، وحينما يعج���زون �أن يحولوهم �إىل 

بي���ادق لتحقيق �أحالمه���م، يتحول���ون �إىل �أعد�ء، 

وي�شريون يلعبون يف م����رصح �لالمعقول، وليتهم 

يعلمون �أن ذلك �أكرب بكثري، وال ميكن حتديد حجمه 

من العبي �لت�شو.

�سعيد عيتاين

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

علّ���ق �أح���د �ملحلل���ني �لظرف���اء على 

من���ح �جلن�شي���ة �ل�شعودي���ة ل�«روب���وت« 

بالقول: وه���ل هناك من يج���روؤ على دخول 

�ل�شعودية دون �أن يك���ون »روبوتًا« جاهز�ً 

للربجم���ة، حت���ت طائل���ة �جلل���د و�لرج���م 

 وت�شحي���ح �أي »خلل« لديه د�خل �لق�شبان؟

و�إذ� كان لبنان ميتلك �أكرب جمموعة »روبوت« 

�شعودي���ة، ف���اإن �لتناف����ش بني �أف���ر�د هذه 

�ملجموعة ي�شخن وي�شتد عند كل ��شتحقاق، 

بحي���ث �إن َمن هو �شع���ودي �أكرث ينزل ��شمه 

يف �ملز�د، لك���ن �مل�شكلة �لكب���رية �أن هناك 

�شاحة تت�شع لتناف�ش حمدود، و�شاحة �أخرى 

�أن���و�ع �الأ�شلحة،  مفتوحة ال�شتخ���د�م كافة 

ولعل �لري���ال �ل�شع���ودي �أو »�ملدولر« هو 

�أقوى هذه �الأ�شلح���ة، خ�شو�شًا �أننا قادمون 

على �نتخابات نيابي���ة معنية بها �ململكة 

كما د�ئم���ًا، و�رص�ع »�ملت�شعودين« حم�شور 

يف ع���كار وطر�بل����ش، الأن لب���ريوت و�شيد� 

و�لبقاع �لغربي �أو�شاعها �خلا�شة.

ال �ش���يء و��شح بالن�شب���ة للت�شيحات 

�لفردي���ة و�حلزبي���ة يف خمتل���ف �ملناطق، 

لكن ح���رب »�الأقط���اب« بد�أت مبك���رة، بل 

ه���ي م�شتد�مة، وعند ��شتد�ده���ا على فريق، 

»يخط���ف رجل���ه« �إىل �ململك���ة، لدرجة �أن 

�مل�شوؤولني �ل�شعوديني يو�جهون �حلرج، الأن 

�لت�شحية ب�شخ�ش مث���ل �أ�رصف ريفي �شهلة 

قيا�شًا بالباق���ني، ومّت �لتخلي عن���ه �إكر�مًا 

للرئي����ش �حلريري، فه���رول �إىل بيت كر�مي 

للتحال���ف؛ يف تقارب عجي���ب غريب ي�شبه 

تقارب فرجنية - جعجع.

ومنذ نحو �أ�شبوع���ني، ومبنا�شبة تد�شني 

»ج���ادة �مللك �شلم���ان« يف طر�بل�ش، قطف 

�لنائب حمم���د �ل�شفدي �لزف���ت �النتخابي، 

لك���ن �لنائ���ب �ل�شفدي يقطف جم���رد مقعد 

نياب���ي، و�ل����رص�ع �الأعظم يبق���ى حم�شور�ً 

يف طر�بل����ش بني �حلري���ري و�مليقاتي، و�إذ� 

ح�شل تفاهم، فاإن �لرياالت �شيكون من�شوبها 

عالي���ًا ملو�جهة �أي خرق م���ن ريفي وكر�مي 

و�شو�هم���ا، لكن �لرياالت مطلوبة لعكار �أكرث، 

الأن جتربته���ا م���ع وعود �لرئي����ش �حلريري 

مريرة، خ�شو�شًا �أن �آخ���ر لقاء �شعبي طلبه 

�أحمد �حلري���ري يف �ل�شم���ال، ح�شد له 500 

كر�شي، وح�رص خم�شون.

وباالنتقال �إىل ب���ريوت، فاإن كلمة �أحمد 

�حلري���ري للبيارتة »�أنت���م ال ت�شاوون �شيئًا 

بدون �شعد �حلري���ري«، كانت لها �رتد�د�تها 

�ل�شلبي���ة على »تيار �مل�شتقب���ل«، و�متالأت 

مو�ق���ع �لتو��شل باأقذع �لتعابري من �لبيارتة 

بحق هذ� �لقادم من �شيد� »ليم�شح �الأر�ش« 

باأبن���اء بريوت، �ملدينة �لت���ي �حت�شنت كل 

لبنان على ح�شاب �أبنائها �لذين �رحتلو� �إىل 

�الأطر�ف، ثم �إن بريوت �شتكون معركة �لرئي�ش 

�حلريري فيها مع �أن�شار »بريوت مدينتي«، 

�لذين كادو� يظفرون بالبلدية عام 2016 رغم 

حد�ثة وجودهم عل���ى �ل�شاحة، و�شيخرقون 

نيابيًا، مهما فعل �حلريري.

يف �لبقاع �لغربي، �شيخرق عبد �لرحيم 

����ني، ويف �شيد�  نيَّ م����ر�د �أح����د �ملقعدين �ل�شُّ

ُيحتم����ل �أن يخ����رق �أ�شامة �شع����د، و�إذ� كان 

�لرئي�����ش �شعد �حلريري خم����روق على كافة 

�جلبه����ات، ف����اإن �ملطلوب من����ه �ملزيد من 

»�ل�شع����ودة«، و�لفر�شة متاح����ة �أن يك�شب 

�لر�ش����ا �ل�شع����ودي، لكنه قد يخ�����رص �لثقل 

�لنياب����ي ورئا�ش����ة �حلكوم����ة م�شتقباًل لو 

�نزل����ق بزلة ل�شان تتج����اوب مع »زعوطة« 

ثام����ر �ل�شبه����ان، �ل����ذي يطال����ب مبوق����ف 

 حكوم����ي و�شعب����ي لبناين من ح����زب �هلل.

ه����ذ� �ل�شبه����ان يف �آخر تغريدة ل����ه ت�شاءل 

ع����ن ردود �لفعل �لت����ي ال تتج����اوب معه، 

وبد� وكاأنه يه����دد كل من يعتربه »روبوت« 

�شعودي يعتا�ش م����ن مكرمات �ململكة، و�إذ� 

كانت �ل�شلطة �ل�شعودية �شتعترب �أن �لهجوم 

على حزب �هلل مطل����وب لبنانيًا يف �ن�شجام 

مع »عقوبات تر�مب«، فاإن �لكرة يف ملعب 

فريق »�لروبوت« �ل�شعودي، وهي �أي�شًا يف 

ملعب �لغالبية �ل�شاحقة من �للبنانيني، ومن 

خمتل����ف �لطو�ئف، �لتي يج����ب �أن ال ت�شكت 

طوياًل عل����ى هذ� �لتطاول م����ن »زعطوط«، 

ُت�����رصب مملكت����ه يف �ليم����ن، وتنكفىء يف 

�شوري����ة و�لع����ر�ق، و«يزع����وط« يف لبنان 

زعوطة فارغة عل����ى مقاومة �عتادت زعيق 

�ل�شغ����ار، ولن ت�رصي �ش����وى على جمموعة 

»�لروبوت« �ملعرو�ش����ة للبيع على مد�خل 

�لديو�ن �مللكي �ل�شعودي.

كن����ا نعتقد �شابقًا �أن هذ� �ل�شبهان ُيغرِّد 

على ح�شابه، وال عالق����ة ر�شمية له بامللف 

�للبناين، كونه وزير دول����ة ل�شوؤون �خلليج، 

لكن بعد �إطاللته �لتلفزيونية �الأخرية و�إعالنه 

�أنه ُيعربِّ عن ر�أي �ململكة �لعربية �ل�شعودية، 

و�أن �لق�شد لي�ش تطيري �حلكومة �للبنانية بل 

تطي����ري حزب �هلل، و�أن �ل�شعودية مع �حللفاء 

�شتبد�أ قريبًا حربها على �حلزب، وبناء على 

��شتدعاء حممد بن �شلمان للرئي�ش �حلريري 

�إىل �لريا�����ش، و�الإطالل����ة �الإعالمية لفخامة 

�لرئي�����ش عون، �لذي مل ي�شم����ح لالإعالميني 

مقارب����ة �شالح حزب �هلل، الأن����ه بات مرتبطًا 

باالأزمة �الإقليمي����ة، وال تاأثري �شلبيًا له على 

�ل�شاحة �لد�خلية، نقول لل�شبهان: كلنا حزب 

�هلل.. نح����ن �لغالبية �ل�شاحق����ة من �ل�شعب 

�للبناين، و�أية حماقة ترتكبها مملكتك بحق 

�حلزب، لن ُتبقي منطقة �شعودية �آمنة و�ليد 

على �لزناد يف �إير�ن و�ل�شو�ريخ �لبالي�شتية 

تنتظ����ر �إ�ش����ارة �النطالق، ولي����ت جمموعة 

�لروبوت �ل�شعودية يف لبنان تفهم �أنها �أول 

مَن �شيدفع �لثمن من �ل�شعب �للبناين.

اأمني اأبو را�سد

أحــداثأحــداث2

لبنان.. مجموعة »روبوت« سعودية للبيع؟

الحريري المخروق على كافة 
الجبهات مضطر لـ»السعودة«.. 

لكنه قد يخسر الثقل النيابي 
ورئاسة الحكومة مستقبالً

الأمري حممد بن �سلمان طلب من الرئي�س �سعد احلريري التحرك.. فهل ي�ستجيب له؟
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همسات

 �لفاتيكان ُيف�شح
ك�شفت م�شادر ر�شمية �أن �لفاتيكان �أبلغ عرب قنو�ت متعددة، 

ح ل�شغ���ل �ل�شفارة �للبنانية يف  �أن �ل�شف���ري �للبناين �ملر�شَّ

�لكر�شي �لر�شويل من �الأف�شل تغيريه، الأن �نتماءه �إىل �إحدى 

�ملنظم���ات �لدولية �الأكرث خطورة على �مل�شيحية ال يتالءم 

مع وجوده يف �لفاتيكان.

 ف�ّشل »�لكا�ش« على �لت�شليح
ذكرت �سخ�سية رافقت الوفد احلكومي برئا�سة الرئي�س �سعد 

احلري��ري اإىل مو�س��كو، اأن الأخ��ر عاد بُخّفي حنني، ب�س��بب 

الطرح الذي قّدمه للقيادة الرو�س��ية، وفحواه احل�س��ول على 

اأم��وال نقدية كم�س��اعدات، مع اأن اله��دف املعَلن كان العمل 

على م�س��اعدة مو�سكو يف ت�س��ليح اجلي�س، وقالت ال�سخ�سية 

اإن الرو�س اأبدوا ده�ستهم من الطرح، بعد اأن قالوا للحريري: 

»حدد الأ�س��لحة لرنى م��اذا بالإم��كان امل�س��اعدة«.. فاأ�رّص 

دولته على احل�س��ول على اأموال نقدي��ة، ولحقًا يحدَّد نوع 

الأ�سلحة.. فانتهى اللقاء على عدم وّد.

 تخوُّف
ت�شاءل قطب �شيا�شي: ماذ� يري���د ثامر �ل�شبهان من لبنان 

حتى ُيطلق ل�شانه لي���ل نهار �شد لبنان وحزب �هلل؟ مبديًا 

خ�شيت���ه من ه���ذه �لت�رصيح���ات �لرعن���اء، ومتخّوفًا من 

نتائجه���ا �أمام �لهز�ئ���م �ل�شعودية يف خمتل���ف �مليادين 

و�الرتباك �ل�شيا�شي، �لذي يجع���ل �لريا�ش تبحث عن بوؤر 

ر �أو ��شتحد�ثها، لتوؤكد �أنها ما ز�لت قادرة على زعزعط  توتُّ

�ال�شتقر�ر، مبديًا تخوف���ه من ��شتدعاء�ت بع�ش �للبنانيني 

لتبليغهم �أو�مر ويل �الأمر.

 »�خلري« قادم قريبًا
اأغرى �ساحب موؤ�س�سة معروف بنزقه، املوظفني باأن ي�سربوا 

ق  قلي��ًا على عدم ت�س��لُّم رواتبهم، لأن »اخلر« �س��يبداأ بالتدفُّ

قريب��ًا م��ن دولة خليجية، م��ع العمل على اإن�س��اء اإطار جديد 

على ركام »14 اآذار«، يكون اأكرث جذرية وتنظيمًا وفعالية.. 

 مفاجاأة
فوج���ئ قا�ٍش برّد وزير حني �شاأله عن ر�شالة مكتوبة �تهم 

فيه���ا موظفًا كبري�ً بتبذير �ملال �لع���ام، بقوله �إنه »يبالغ 

يف �تهاماته لو�شع �شغوط على �ملوظف لتح�شني �أد�ئه«، 

علم���ًا �أن كل �ل�شكوى هي م���ن �لوزير �لذي يريد تخ�شي�ش 

�الإد�رة �لتي ير�أ�شها �ملوظف �ملذكور.

 باز�ر �نتخابي 
راأت اأو�س��اط �سيا�سي��ة اأن هن��اك ت�سخيمًا ملل��ف النازحني 

ال�سوري��ني، بهدف ا�ستخدامه يف الب��ازار النتخابي؛ مزايدة 

حة بدء معاجلة م�سكلة النزوح مع بدء العام  وحتري�سًا، مرجِّ

.2018
 ��شتعر��شات

ر�أى م�ش���در �شيا�شي �أن �لتهديد�ت »�لقو�تية« باالن�شحاب 

من �حلكومة، جمرد ��شتعر��شات و�عت��شات على ح�ش�ش 

مل ينالوها يف �لتعيينات �لتي مّتت موؤخر�ً.

 لبنان لل�شيف فقط؟
راأى مهند�س معروف اأن طوفان ال�سوارع يف بروت والعديد 

م��ن املناط��ق اللبنانية خال هطول الأمط��ار بداية املو�سم 

ه��ذا العام، يوؤكد اأن لبن��ان بلد ي�سلح لل�سي��ف فقط، قائًا: 

»اهلل يعني اللبنانيني يف ف�سل ال�ستاء«.

 �إعفاء�ت
ُعلم �أن �إعفاء�ت �شتتقرر عل���ى �لغر�مات، و�شتكون بن�شبة 

90 باملئة على �مليكانيك و�أمور بلدية و�إد�رية ومالية، بعد 
�إق���ر�ر �ملو�زنة للع���ام 2017، و�شيت�شتفيد منها كل مو�طن 

تاأّخر يف �لدفع وخ�شع لغر�مات.

 خالفًا للتقاليد
توّق��ع مراقب��ون اأن يق��ام حف��ل تن�سي��ب الأم��ر حممد بن 

�سلم��ان ملكًا عل��ى ال�سعودية نهاية الع��ام احلايل، بح�سور 

زعم��اء داعمني لت�سلمه امللك خلف��ًا لوالده، على غر التقليد 

املتَّب��ع يف اململك��ة من��ذ �سوات طويل��ة، حيث انتق��ل تداُول 

احُلكم بني الأ�سقاء اإىل الأبناء.

يتق���ب �للبنانيون، بكثري من 

�لت�شدي���ق، ح�شول  �ل�شك وع���دم 

�النتخاب���ات �لنيابية يف موعدها 

�ملح���دَّد قانون���َا يف �شه���ر �أي���ار 

�ملقبل، خ�شو�ش���ًا �أن �إقر�ر قانون 

جديد لالنتخابات بداًل من �لقانون 

�لقدمي �ملعمول به منذ عام 1960، 

��شتل���زم خما�ش���ًا �مت���ّد �شنو�تًا 

وعه���ود�ً ع���دة، وكان حجة و�هية 

للمجل�ش �لنيابي �حلايل، �ملنتخب 

عام 2009، ك���ي يّجدد لنف�شه، من 

دون وجه حق، ثالث مر�ت، جعلت 

واليته م�شاعف���ة يف �شنو�ت، هذ� 

�إذ� مل ي�رصب �ملجل����ش بالقانون 

و�مُلَه���ل �لد�شتورية عر�ش �حلائط 

من جديد ويجدد لنف�شه مرة ر�بعة.

كل  م���ن  �لرغ���م  عل���ى  �إذ�ً، 

�لتاأكيد�ت �لر�شمية باأن �النتخابات 

�لنيابي���ة �شتج���ري يف موعده���ا 

�ملحدد، يبق���ى �ل�شك وعدم �ليقني 

�أن  ي���رون  فاللبنانيون  قائَم���ني، 

�أالعيب �ل�شيا�شيني و�الأزمات �لتي 

يفتعلونها و�لُعَقد �لتي يحبكونها، 

كفيل���ة، �إذ� تو�فرت معه���ا �لنو�يا 

�ل�شيئ���ة، بتعطي���ل �النتخاب���ات 

�آخر، جتده  �إىل وق���ت  وتاأجيله���ا 

جهات �شيا�شية فاعلة منا�شبًا لها 

الأكرث م���ن �شب���ب �شيا�شي ومايل، 

حملي و�إقليمي.

�لق���وى  تتلم����ش  كذل���ك 

�ل�شيا�شية، خ�شو�شًا تلك �ملم�شكة 

�حلك���م  يف  �أ�شا�شي���ة  مبفا�ش���ل 

يو�جهها  م���ا  و�ل�شلط���ة، خطورة 

من حتديات من �لي���وم حتى �أيار 

�ملقبل، فالتفاهم���ات و�لتحالفات 

�ل�شيا�شي���ة �لقائمة ب���ني �أكرث من 

جهة وكتل���ة نيابية، �هتزت ب�شدة 

خالل �لفتة �لق�ش���رية �لتي مرّت 

منذ �إقر�ر قان���ون �النتخاب، وهذه 

�لقوى مل تعد قادرة على �لتعاون 

�النتخابي فيما بينها، وفق �حلالة 

�ل�شائ���دة، الأن �إقر�ر بن���د �ل�شوت 

�لتف�شيل���ي يف قان���ون �النتخاب 

جعل كل طرف م�شط���ر�ً للت�رصف 

مبنطق »ي���ا روح ما بعدك روح«، 

ب�شطارته، وال  �ل�شاط���ر  في�شب���ح 

يبق���ى م���كان ال ل�«�نتب���ه على 

خّي���ك«، وال »�شاع���د حليف���ك �أو 

�شديقك«. 

من هنا ن�شهد حاليًا، جتاّذبًا 

ب���ني �لق���وى �ل�شيا�شي���ة و�شعيًا 

م���ن قبل بع�شه���ا لتعديل قانون 

�النتخ���اب �لذي مل يج���رَّب بعد، 

جلعل �ل�شوت �لتف�شيلي �شوتني، 

�عتادت  �ل�شيا�شي���ة  �لق���وى  الآن 

على تف�شيل �لقو�نني على قيا�ش 

م�شاحله���ا وحتالفاتها، ويف حال 

تو�فقها عل���ى هذ� �لتعديل، فاإنها 

�أخرى،  لتعدي���الت  بذل���ك  ت�رصع 

وبالتايل للت�جع عن �الإيجابيات 

�لب�شيطة �لتي حملها هذ� �لقانون، 

وتعيد �لبالد بذلك �إىل ما هو �أ�شو�أ 

من »قانون �ل�شتني«. 

�مل�شاغب���ة على  تقت����رص  وال 

�جلو�نب  عل���ى  �النتخاب  قان���ون 

�لقانوني���ة، بل متت���د �إىل �جلو�نب 

�الإجر�ئي���ة، مثل �عتماد �أو ��شتبعاد 

�لبيومتية يف  �لبطاق���ة  ��شتعمال 

عملية �القت�ع، خ�شو�شًا �أن �إعالن 

وز�رة �لد�خلية �أن مرور �شهر ت�رصين 

�الأول �ملن����رصم من دون ح�شم هذه 

�مل�شاألة، ال يبقي جمااًل زمنيًا كافيًا 

لطبعها، م���ن دون جتاهل �خلالف 

حول كلفة �لطبع، وهل يتّم �لتلزمي 

بالت��شي �أو مبناق�شة..

كذل���ك، مل ينت���ه �خلالف �إىل 

نتيج���ة حول �لت�شجي���ل �مل�شَبق 

الأ�شم���اء �ملو�طنني �لذين يريدون 

�الق���ت�ع يف �أماكن �شكنهم، �أو يف 

�أماكن قيدهم، وكل من �مل�شكلتني: 

�لبطاقة و�لت�شجيل �مل�شبق، قابل 

ع و�لتحوُّل �إىل خالف ميكن  للتو�شُّ

ج ب���ه لتطيري �النتخابات،  �لتحجُّ

يف ظ���ل كالم ع���ن �أن �لت�شجيل 

�مل�شَب���ق يتي���ح �إمكانية �ل�شغط 

عل���ى �ملو�طن���ني، يف ح���ني �أن 

ع���دم �لت�شجيل يتيح �لتزوير عرب 

�الق���ت�ع مرتني؛ م���رة يف مكان 

�ل�شكن و�أخرى يف مكان �لقيد، كما 

�أن تلزمي طبع �لهويات �لبيومتية 

ميك���ن �أن يكون جزئي���ًا باأقل من 

مئة مليون لرية، مما يتيح �لتلزمي 

بالت��ش���ي، �أو يكون تلزميًا كاماًل 

فيتّم �للجوء �إىل �ملناق�شة، وهذه 

�لنق���اط �خلالفية م���ن �ملوؤكد �أّن 

���ع فيها هدفهما  �إثارته���ا و�لتو�شُّ

ودفعهم  �لنا�ش  �هتم���ام  ت�شتيت 

نحو �لق���رف و�الإحباط، مبا يتيح 

الأ�شحاب �لغايات حتقيق مر�دهم.

�الأخط���ر يف هذ� �جلانب، كان 

�شيا�شي  ����رص�ع  �فتعال  حماولة 

ميكن ل���ه �أن يهدِّد �لب���الد بفتنة، 

ويك���ون حج���ة د�مغ���ة لتعطيل 

�إج���ر�ء  �إىل  �لر�مي���ة  �مل�شاع���ي 

�النتخابات �لنيابية.. هذ� �الفتعال 

جاء عرب فت���ح ملف �غتيال ب�شري 

�جلميل، حي���ث �نق�شم لبنان بني 

م���ن ي���رى �جلميل متعام���اًل مع 

�لع���دو »�الإ�رص�ئيل���ي«، و�شاعده 

لي�شاعده  لبن���ان،  �حت���الل  على 

�الحتالل ب���دوره يف �لو�شول �إىل 

رئا�ش���ة �جلمهوري���ة �للبناني���ة، 

وبالت���ايل يك���ون قاتل���ه حبيب 

�ل�رصتوين بطاًل ومقاومًا يف وجه 

مقابل  يف  وعمالئ���ه،  �الحت���الل 

لبنانيني �آخرين يعتربون �جلميل 

و�ل�رصتوين قاتاًل،  رئي�شًا وقائ���د�ً 

مما يعني �إد�ن���ة كل عمل مقاوم، 

وت�شجيع �الحت���الل و�ملتعاملني 

مع���ه، وهذ� م���ا ق�ش���ده رئي�ش 

»ح���زب �لق���و�ت« �شمري جعجع 

عندما �عت���رب �أن �إد�نة �ل�رصتوين 

هي �إد�نة لكل قوى �لثامن من �آذ�ر 

)�ملقاومة وحلفائها(.

�إذ�ً، هما �شجال وكبا�ش د�ئر�ن 

ح���ول كيفية �إج���ر�ء �النتخابات، 

تاأجيله���ا، يف  �الحتي���ال يف  �أو 

ح���ني �أن للبنانيني خربة و��شعة 

ب�شا�شته���م، ت�شبه خربة ذلك �لذي 

يخ���اف من �لل���ن، الأن���ه ل�شعه 

عندما كان حليب���ًا مغليًا، ولذلك 

ل�شان حال �لو�عني من �للبنانيني 

يق���ول: »ال تقول فول حتى ي�شري 

يف �ملكيول«.

عدنان ال�ساحلي
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المشاغبة على قانون 
االنتخاب ال تقتصر على 

الجوانب القانونية 
بل تمتد إلى الجوانب 
اإلجرائية.. مما يهدد 

حصولها 
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الحرب األميركية الناعمة ضد محور المقاومة.. األهداف والغايات
بعد هزمية امل����روع الأمريكي 

ميدانيًا، نتيج���ة ت�صحيات و�صمود 

النفوذ  ���ر  وت�صحُّ املقاوم���ة،  حمور 

الأمريك���ي يف املنطق���ة، وانك�ص���ار 

الهيب���ة الأمريكية، وقل���ة الثقة بها 

من حلفائه���ا بالقدرة على ن�رتهم 

اأو حت���ى عدم مقاي�صة  وحمايتهم، 

بداأت  بالتخلي عنه���م،  م�صاحله���ا 

الإدارة الأمريكي���ة ب�صّن هجوم جديد 

عل���ى حم���ور املقاوم���ة عل���ى كل 

اجلبه���ات، لكن بو�صائل ناعمة متّهد 

ل�ربات خ�صنة وحارة.. وتتمثل تلك 

القت�صادي،  باحل�ص���ار  »النعومة« 

والأف���راد  الكيان���ات  وتو�صي���ف 

والأح���زاب ب�صف���ة  وال�صخ�صي���ات 

»الإرهاب«، وحماول���ة بث التفرقة 

والفنت املذهبي���ة والقومية، و�صوًل 

اإىل العب���ث داخل املذاهب، بل حتى 

داخل الأح���زاب، وحماول���ة اإحداث 

نزاع بني ح���ركات املقاومة والبيئة 

احلا�صنة والوّلدة للمقاومني.

مل ت�صتثن���ي اأم���ريكا اأحداً من 

حم���ور املقاوم���ة، حت���ى احلليف 

اجلدي���د للمقاوم���ة )رو�صي���ا( من 

العقوب���ات القت�صادي���ة، اأو العبث 

التكفريية،  اجلماع���ات  بالأمن عرب 

بالبعث���ات  الإهان���ة  اإحل���اق  اأو 

يف  الرو�صي���ة  الدبلوما�صي���ة 

اأمريكا، وتوّزع���ت احلرب الأمريكية 

اجلديدة �ص���د اإيران بتهديد الرئي�س 

باإلغاء  ترام���ب  دونالد  الأمريك���ي 

التف���اق النووي، م���ع تاأكيد وكالة 

الطاقة الذرية الت���زام اإيران اجلدي 

واملث���ايل بالتفاق، ث���م حما�رة 

احلر�س الثوري اقت�صاديًا، والتهديد 

بت�صفيته اإرهابي���ًا، ثم النتقال اإىل 

ال�صاحة العراقية وحماولة م�صاغلة 

ال�صعبي  العراقي���ة واحل�صد  الدولة 

واجلي�س مب�صكلة انف�صال كرد�صتان 

كبديل ع���ن هزمي���ة »داع�س« يف 

العراق، ثم ت�صنيف اأبرز قادة احل�صد 

ال�صعبي )اأبو مهدي املهند�س( باأنه 

اإرهابي، مع الإبقاء على فتيل الفتنة 

ن���ة وال�صيعة،  املذهبي���ة ب���ني ال�صُّ

واإ�راره���ا يف اليمن على موا�صلة 

الع���دوان �ص���د الأبري���اء، وحت�صيد 

»القاع���دة« واجلماعات التكفريية 

لتفتيت اليمن واإ�صقاطه، و�صوًل اإىل 

�صوري���ة وحماية »داع�س« وتوزيع 

عنا�رها عل���ى قوات »ق�صد« بني 

وكذل���ك »جبهة  والعرب،  الأك���راد 

النُّ�رة«.

لكن اأمريكا ترّك���ز ب�صكل اأ�صا�س 

على ه���دف رئي�ص���ي حتّمل���ه وزر 

منذ  الأمريكية  الهزمي���ة  وم�صوؤولية 

اجتياح العام 1982، وترحيل القوات 

املتع���ددة اجلن�صي���ات، خ�صو�ص���ًا 

واملظليني  الأمريك���ي  »املارين���ز« 

التي  التفج���ريات  بعد  الفرن�صي���ني 

تعر�صت لهما قواعدهما يف بريوت، 

اأم���ريكا املقاوم���ة  حي���ث حتّم���ل 

الت���ي يقودها ح���زب اهلل يف لبنان 

امل�صوؤولية عما يلي:

هزمي���ة امل����روع ال�صهي���وين 

واندح���ار الع���دو »الإ�رائيل���ي«، 

وحتري���ر الأرا�ص���ي اللبنانية بدون 

����روط، وذلك يف �صابق���ة خطرية 

على م�صت���وى ال����راع العربي - 

»الإ�رائيلي«.

هزمي���ة امل����روع الأمريكي يف 

ل  اإ�صق���اط �صوري���ة، نتيج���ة التدخُّ

الع�صك���ري يف �صوري���ة منذ بدايات 

على  )ع�صكري���ًا(  العاملي���ة  احلرب 

�صوري���ة من���ذ الع���ام 2013، والذي 

�صاهم يف دع���م اجلي����س ال�صوري، 

بانتظار و�صول بقية حلفاء �صورية 

والقوات الرديفة.

اللبناني���ة -  احل���دود  اإغ���اق 

ال�صورية اأم���ام املعار�صة امل�صلَّحة 

ال�صاحة  ا�صتعمال  ال�صورية، وع���دم 

اللبناني���ة اجلاه���زة �صيا�صي���ًا يف 

معظمها لإطاق الن���ار على النظام 

باملجاهرة  �صواء  ال�صورية،  والدولة 

والدعم، اأو التزام ال�صمت واحلياد.

يف  ال�صعب���ي  احل�ص���د  دع���م 

الع���راق و«اأن�ص���ار اهلل« يف اليمن 

ونق���ل  والك���وادر،  بامل�صت�صاري���ن 

املرتاكم���ة،  الع�صكري���ة  اخل���ربات 

والت���ي كان لها دور موؤّثر، خ�صو�صًا 

يف بداي���ات املواجه���ة والت�ص���دي 

)داع����س(  التكفريي���ة  للجماع���ات 

وعدوان التحالف العربي على اليمن.

الب���دء بتجهيز جبه���ة اجلولن 

العدو  وتو�صعة جبهة املواجهة مع 

»الإ�رائيل���ي« عرب وحدة اجلبهات 

)لبن���ان و�صوري���ة( يف اأي مواجهة 

���ر الدعم الب�ري من  مقبلة، مع توفُّ

املقاتلني واملجاهدين من بقية دول 

�صيمّثلون  والذي���ن  املقاومة،  حمور 

اإحتياطي���ًا ب�ري���ًا كب���رياً ميتل���ك 

اخلربات الع�صكرية الازمة والعتاد.

وال�صهاين���ة  الأمريكي���ون 

يعتق���دون اأن لبن���ان �ص���ّكل من���ذ 

انت�ص���ار الث���ورة الإ�صامية النافذة 

والعقائدية  والع�صكري���ة  الإعامية 

للثورة، وللع���ب دور اأنبوب التهوئة 

ة  والأوك�صيج���ني للث���ورة املحا�ررَ

ف���ة، ثم حت���ّول اإىل الذراع  وامل�صتنزرَ

»العربي���ة« للث���ورة يف املنطق���ة 

العربي���ة، والتي اأقلق���ت ال�صهاينة 

واخلليجيني، ورفعت عن اإيران عبء 

ال�صعودية  املواجهة املبا�رة م���ع 

وبع����س دول اخللي���ج، بالإ�صاف���ة 

اإىل التوازن ال���ذي فر�صته املقاومة 

عن الع���دو »الإ�رائيل���ي«، والأمن 

النووي  املل���ف  وحماية  الإي���راين، 

ب�صكل غ���ري مبا�ر، ولذلك �صت�صتغل 

الو�صائ���ل امل�روع���ة  اأم���ريكا كل 

وغري امل�روع���ة ملحا�رة وهزمية 

املقاومة يف لبنان.

وخا�صة املوقف الأمريكي: لكي 

تنت����ر على اإيران.. ل بد من هزمية 

حزب اهلل.

د. ن�صيب حطيط

سورية.. تحرير الحسكة وإدلب عقب الميادين
تكمن الأهمية الأ�صا�صية والفعلية للعملية 

الأخرية التي قام بها اجلي�س ال�صوري وحلفاوؤه، 

يف فّك الطوق عن مدينة دير الزور الذي فر�صه 

تنظيم »داع�س« الإرهابي عليها على مدى نحو 

ثاث���ة اأعوام ونّيف. عملي���ًا، هي لي�صت جمرد 

ك�ر احل�صار عن اإحدى امل���دن ال�صرتاتيجية 

ال�صورية وح�صب، بل ا�صتكمال لإ�صقاط احل�صار 

املفرو����س على كامل حدود الباد، بعد جناح 

القوات ال�صورية يف تطهري احلدود اللبنانية - 

 بال�صيطرة على احلدود مع 
ّ
ال�صورية، وامل�صي

الأردن والعراق.

فق���د اأثبتت ه���ذه العملية طاق���ة اجلي�س 

ال�ص���وري وقدرت���ه على التح���رُّك يف اجلهات 

الأربع���ة من الباد، ما يوؤ�ر اإىل اأنه قادر على 

ا�صتعادة باق���ي املحافظ���ات اخلارجة راهنًا 

على �صلطة الدول���ة يف التوقيت املنا�صب من 

الناحيتني امليدانية وال�صيا�صية.

ولريب اأن العملي���ة املذكورة اأ�صهمت يف 

التمهيد مل�روع تق�صيم �صورية، خ�صو�صًا اأنها 

تهدد ب�صكل مبا�ر اإقامة »الكونتون الكردي«، 

اأ�صف اإىل ذلك تطويق اجلي�س ملحافظة الرقة، 

الدميقراطية«  رغم �صيطرة »ق���وات �صوري���ة 

)ق�ص���د( ذات الغالبية الكردي���ة عليها، لكنها 

بات���ت خالي���ة من ال�ص���كان، وبالت���ايل قطع 

الطري���ق على التمدُّد الك���ردي خارج حمافظة 

احل�صكة، حيث ماتزال مظاهر الدولة موجودة 

فيها حتى ال�صاعة، من خال بقاء مراكز الأمن 

ال�صوري وال�رطة عاملة فيها. 

وتعقيب���ًا على ذل���ك، تعت���رب م�صادر يف 

املعار�ص���ة ال�صوري���ة اأن عملية ف���ك احل�صار 

عن الدي���ر ل متنع وحدها تق�صي���م الباد، اإل 

اإذا ا�صتكملت الق���وات ال�صورية تقدُّمها باجتاه 

احل�صكة الواقعة منت�صف منطقة اجلزيرة �رق 

�صوري���ة، وبذلك ُتنهي حلم اإقامة دويلة كردية 

يف ال�رق ال�ص���وري، كذلك يتطلب اإ�صقاط هذا 

»احللم« قراراً دوليا �صيا�صيًا لي�س متوافراً يف 

الوقت الراهن.

وت�صتبعد امل�صادر ن�ص���وء كيان كردي يف 

�صورية، يف �صوء رف�س م�صدد من تركيا واإيران 

والعراق ودم�صق لقيام هذا الكيان. ويف ال�صياق 

عينه، توؤكد م�صادر ميدانية وا�صعة الطاع اأنه 

لي����س لاأكراد عمق ا�صرتاتيجي، رغم كل الدعم 

الأمريكي لهم، وتعترب اأن امللي�صيات الكردية قد 

تتداعى وتنهار اأم���ام اأي هجوم ينفذه اجلي�س 

ال�ص���وري وحلفاوؤه، ب�صبب ع���دم وجود قاعدة 

ا�صرتاتيجي���ة لهم، بدليل م���ا ح�صل يف مدينة 

كركوك املج���اورة، والت���ي ا�صتعادها اجلي�س 

العراقي بع���د ف�صل ال�صتفتاء ال���ذي دعا اإليه 

رئي�س اإقليم كرد�صتان العراق م�صعود الربزاين.

ويف الوق���ت عينه، ترى امل�ص���ادر اأن من 

املبّك���ر احلديث ع���ن اإمكانية قي���ام القوات 

ال�صورية بهجوم على احل�صكة اأو اإدلب، م�صرية 

اإىل اأن وجهة حت���رُّك هذه القوات املقبلة على 

الأرجح �صتك���ون مدينة امليادي���ن، ا�صتكماًل 

لتحرير البادية، واللتقاء مع القوات العراقية 

يف ال�صط���ر الث���اين من احل���دود، لإعادة ربط 

دول حم���ور املقاومة، وفك العزلة التي حاول 

فر�صها املحور املعادي على املقاومة.

ح�صان احل�صن

خالصة الموقف األميركي: لكي 
تنتصر على إيران.. ال بد من 

هزيمة حزب اهلل

املخطط الأمريكي ال�سهيوين ي�سعى لزعزعة الثقة بني املقاومة وجمهورها
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¡ مدى ال�صواريخ الإيرانية كافٍ مبدئياً 
اأكد م�ص���در ع�صك���ري اإي���راين رفي���ع، ل�صحيفة 

»الثب���ات«، اأن مدى �صواريخ اإيران كاٍف بالن�صبة 

لها، لأن غالبية م�صالح وقوات الوليات املتحدة 

تقع حتت هذا امل���دى، قائًا: »اإن مدى �صواريخنا 

البال���غ األفي كيلومرت قابل للزيادة بالتاأكيد، لكن 

نعترب قدرة ومدى ه���ذه ال�صواريخ كاف بالن�صبة 

لإي���ران«، واأ�ص���اف امل�ص���در ل�»الثب���ات« اأنه 

عندما ت���رى وا�صنطن النظام الإيراين وهو يوا�صل 

م�صريت���ه ال�صابقة، رغم احلظ���ر وال�صغوط، فاإنها 

ت�صع���ى لفر�س حظر اقت�صادي جديد، حتت ذريعة 

فر�س حظر على الق���درة الدفاعية وال�صاروخية، 

مو�صحًا اأن ممار�صة ال�صغوط الأمريكية جلرّ اإيران 

اإىل طاولة املفاو�ص���ات اأو اإرغام الإيرانيني على 

امل�صاومة لن جُتدي نفعًا.

¡ طواقم بريطانية لاغتيالت يف �صورية 
والعراق

تقاطع���ت م�صادر وا�صعة الطاع، نقًا عن تقارير 

ا�صتخبارية، ودوائ���ر ذات اطاع متابعة لاأحداث 

يف �صورية والع���راق، اأن هناك طواقم ا�صتخبارية 

بريطانية تنت�ر على الأرا�صي ال�صورية والعراقية، 

لها غرفة عمليات يف الأردن، تقوم بتنفيذ عمليات 

اغتي���ال للكف���اءات يف ميادين خمتلف���ة، ور�صد 

ي الدولت���ني، وتقدمي املعلومات  لتح���رّكات جي�صرَ

ال�صتخباري���ة للمجموع���ات الإرهابي���ة. وقالت 

امل�ص���ادر اإن اأجهزة الأم���ن ال�صورية األقت القب�س 

موؤخ���راً على اأف���راد طاقم ا�صتخب���اري بريطاين، 

اعرتفوا مبعلومات خطرية عن اخلطط التي اأوكلت 

لطاقمه���م، وما ارتكب���وه من جرائ���م، واأين تقيم 

قيادتهم امليدانية.

¡ املتطرفون الفرن�صيون بدوؤوا بالعودة من 
�صورية

اأكدت اأجهزة الأم���ن الفرن�صية اأنها لحقت موؤخراً 

مئة وخم�صني �صخ�صًا يف منطقة احلدود ال�صورية 

- العراقية، بع�صهم ُقتل والآخرون اعُتقلوا، اأو اأنهم 

مفقودون حتت الأنقا�س، اأما الذين عادوا اإىل فرن�صا 

قبل ا�صتعادة املو�صل والرق���ة فمن بينهم اأطفاٌل 

. وك�صفت �صحيفة »لو  هم يف املدينتنينْ قاتلرَ بع�صُ

فيغارو« اأن ع�رين يف املئ���ة من الذين غادروا 

فرن�صا للقتال يف �صورية كانوا يتلّقون م�صاعدات 

اجتماعية �صهري���ة ُيقّدر جمموعها مبليوينرَ يورو، 

ما يعني اأن دافع ال�رائب الفرن�صي كان ميّول دون 

اأن يدري اأ�صخا�صًا خططوا ونفذوا اأحيانًا هجمات 

داخ���ل فرن�صا. وبداأ املتابعون يف فرن�صا ي�صاألون: 

م���اذا �صيفعل الذين مل ُيحك���م عليهم باملوؤبد من 

بني امل�صجون���ني يف فرن�صا بعد خروجهم؟ وماذا 

�صيفع���ل الأطفال اإذا ك���رُبوا؟ موؤكدين اأن فرن�صا ل 

متلك حًا لكل ذلك.

¡ بن �صلمان قِلق
يق���ول مراقب���ون اإن الأمري حممد ب���ن �صلمان يف 

عجلة من اأمره، فهو يريد الإم�صاك مبقاليد الأمور 

يف حي���اة والده، حت���ى ل ي�صّعد اأم���راء العائلة 

من اعرتا�صهم على ه���ذه اخلطوة، ل�صيما اأن ذلك 

يفتح الباب اأمام خالد بن �صلمان؛ ال�صفري املعنيَّ 

يف وا�صنطن، ليك���ون ويل العهد بعد تويل �صقيقه 

احُلك���م. وي�صيف املراقب���ون اأن حممد بن �صلمان 

اأنه���ى خط���وات الرتب���اط القت�ص���ادي للمملكة 

باأطراف ع���دة، واأنهى اأي�صًا مع م�صت�صاريه برامج 

احلكم، لك���ن ما يقلق���ه املعار�ص���ة ال�صديدة له 

يف �صف���وف العائلة املالك���ة، واإن مل تاأخذ هذه 

املعار�ص���ة اأ�صكاًل م���ن العنف، رمب���ا ي�صار اإىل 

ا�صتخدامه���ا يف حال وف���اة امللك احلايل، ي�صاف 

اإليها ارتداد اإرهابي حتّذر منه العديد من التقارير 

ال�صتخبارية.

موضوع الغالف

اإىل البوكم���ال، تنطل���ق املعركة 

الأ�صعب والأه���م بالن�صبة لوا�صنطن، 

على وقع حت�صيد ع�صكري غري م�صبوق 

للو�صول  وحلفائه  ال�ص���وري  للجي�س 

اإليه���ا، بعد اإجنازه���م ال�صيطرة على 

حمط���ة »T2«، والت���ي ُتعترب رافعة 

للتق���دم نحو املدين���ة احلدودية عرب 

البادي���ة. بالتزام���ن، انطلقت معركة 

حتري���ر القائم العراقي���ة يف اجلانب 

الآخ���ر من احل���دود، والت���ي ت�صتعد 

الق���وات العراقي���ة ومقاتل���و احل�صد 

اأي حلظة،  ال�صعب���ي لقتحامه���ا يف 

اإىل م�صارفه���ا.. على  بعدما و�صل���وا 

جانبي احل���دود ال�صورية - العراقية، 

تق���ود وا�صنطن معرك���ة �صباق دم�صق 

وحلفائه���ا اإىل البوكمال، عرب ذراعها 

للمعركة  ح�ص���دت  وه���ي  الكردي���ة، 

الفا�صل���ة كل طاقاته���ا اللوج�صتي���ة 

وال�صتخبارية ملن���ع ح�صمها ل�صالح 

حمور املقاومة، يف وقت ك�صف �صابط 

�صابق يف البحرية الأمريكية، ا�صتناداً 

اإىل تقاري���ر ا�صتخبارية، اأن قائد فيلق 

القد����س يف احلر�س الث���وري الإيراين 

اللواء قا�صم �صليم���اين، جّهز مفاجاأة 

»م���ن العي���ار الثقي���ل« للميلي�صيا 

النف�صالية الكردية يف �صورية، م�صرياً 

اإىل اأن الرقة بانتظ���ار حدث ع�صكري 

كبري بع���د انتهاء اجلي�ص���ني ال�صوري 

والعراق���ي وحلفائهم���ا م���ن معارك 

حترير البوكمال والقائم وربط احلدود 

ال�صورية - العراقية.

ه���ي بالطب���ع �رب���ة قا�صم���ة 

توّجهها دم�صق وحلفائها اإىل وا�صنطن 

وذراعه���ا الكردي���ة فيما ل���و �صّحت 

معلوم���ات ك���ني اوكيفي���ه؛ ال�صابط 

ال�صاب���ق يف البحرية الأمريكية، الذي 

رّج���ح بقوة انتزاع الرقة من وا�صنطن، 

عرب خط���ة ذكية اأُجنزت تفا�صيلها يف 

دم�صق، بح�ص���ور رئي�س اأركان القوات 

امل�صلَّحة الإيرانية اللواء حممد باقري، 

الذي ح���ّط يف العا�صمة ال�صورية منذ 

اأ�صبوع���ني عل���ى راأ�س وف���د ع�صكري 

اإي���راين رفيع امل�صت���وى، اأجنز خالها 

اأي�ص���ًا مع نظريه ال�صوري خطة حترير 

البوكم���ال وربط احل���دود ال�صورية - 

العراقي���ة، حي���ث ح�ص���د الأمريكيون 

ثقًا ع�صكري���ًا كبرياً، بعد تاأمني عبور 

اأعداد كبرية من مقاتلي »داع�س« يف 

الرق���ة، مدعومني بح�ص���د من مقاتلي 

الع�صائر، مّت توجيهه���م اإىل البوكمال 

بهدف ت�صكيل قوة ع�صكرية �صاربة مت 

وو�صائل  ت�صليحية  ب�صنوف  تذخريها 

ات�ص���ال اأمريكي���ة متط���ورة، تكف���ي 

وحلفائه،  ال�ص���وري  اجلي�س  ملواجهة 

واإع���ادة خل���ط الأوراق امليدانية يف 

جبهات ال�رق ال�صوري، عرب ك�صب اأهم 

معاركه على الإطاق.

اإل اأنه يف املقابل، يكتفي م�صدر 

مق���رَّب من غرف���ة عملي���ات حلفاء 

اجلي�س ال�صوري، بالإ�صارة اإىل اأن كل 

التح�صيد الأمريكي ملنازلة البوكمال 

ملنع حتقي���ق و�صل احلدود ال�صورية 

ن مب���ا جّهزته  - العراقي���ة، ل يقاررَ

له���ذه املعركة،  دم�ص���ق وحلفاوؤها 

حي���ث �صيك���ون انت�صاره���م فيه���ا 

تتويجًا لرزمة �ربات �صددها حمور 

املقاومة يف مرمى وا�صنطن وحلفها 

موؤخ���راً، اأُحيط بع�صها بتكتُّم ر�صمي 

ف  اأمريكي - »اإ�رائيلي« حرّي التوقُّ

عندها:

�رب���ة ا�صتعادة كركوك العراقية 

بعملية نظيفة فاج���اأت وا�صنطن وتل 

ه قائد  اأبيب، بعد �صاعات عل���ى توجُّ

فيل���ق القد����س يف احلر����س الثوري 

الإيراين الل���واء قا�ص���م �صليماين اإىل 

باإقامة  اأحامهم���ا  لتن�صف  الع���راق، 

الدول���ة الكردية املزعوم���ة، ولُتجرب 

من ظّن نف�صه قبل اأ�صابيع قليلة فقط 

»بطل« ه���ذه الدولة م�صعود الربزاين 

عل���ى التنحي، بعد اأن اأعلن حينها اأن 

كركوك هي »قد�س كرد�صتان«.

ماحق���ة �صواري���خ �صورية يوم 

16 م���ن ال�صه���ر املا�ص���ي، لطائ���رة 
»اإ�رائيلية«، واإ�صابتها ب�صكل مبا�ر 

فوق احل���دود مع لبنان، نفتها و�صائل 

اإ�صابتها  الإع���ام العربي���ة، م���رّبرة 

ب�»خل���ل فن���ي« تعر�صت ل���ه جراء 

ا�صطدامه���ا بطري.. والاف���ت اأن حترُّك 

الدف���اع اجل���وي ال�ص���وري تزامن مع 

الرو�صي �صريغي  الدف���اع  زيارة وزير 

ليمّثل  لفل�صطني املحتل���ة،  �صويغ���و 

ر�صالة رو�صي���ة هامة »اإىل من يعنيه 

الأم���ر«. الأمور مل تقف عند هذا احلد؛ 

�ربة اأخ���رى وّجهها اجلي�س ال�صوري 

لاأمريكي و»الإ�رائيلي«، عرب اإطباقه 

على تر�صان���ة ع�صكرية خلّفها تنظيم 

»داع����س« وراءه خال ف���رار قادته 

ومقاتليه م���ن مدينة امليادين عندما 

دخلها اجلي�س، خمزَّنة يف م�صتودعات 

الخرتاق،  و�صعبة  ن���ة  ومقرات حم�صَّ

اأمريكية و»اإ�رائيلية«،  اأ�صلحة  ت�صم 

وو�صائ���ل ات�صال وا�صتط���اع، ليمّثل 

عر����س تلك الغنائم عل���ى املاأ وهي 

�ربة  ال�صوري���ة،  الق���وات  بقب�ص���ة 

م�صابهة لتل���ك الت���ي �صددتها خال 

معرك���ة حترير حلب؛ ح���ني ا�صتولت 

وحدات اجلي����س ال�صوري حينها على 

كميات �صخمة من الأ�صلحة الأمريكية 

اأر�صلتها وا�صنطن اإىل م�صلحي »جبهة 

»النُّ����رة«، والذي���ن ف���رّوا وقتذاك 

من املدين���ة حتت �رب���ات اجلي�س 

وحلفائه.

عل���ى اأن الإجن���از ال�صتخب���اري 

ال�ص���وري البارز متّث���ل بالقب�س على 

ا�صتخباري بريطاين يف �صورية  طاقم 

عمل هناك طيل���ة ال�صنوات املا�صية، 

اأنيطت مهمته بعمليات اغتيال عديدة 

وع�صكرية  علمي���ة  كف���اءات  طال���ت 

�صورية، لُيلحق ه���ذا الإجناز بت�صفية 

عمي���ل بريطاين يف الرق���ة يعمل مع 

ميلي�صي���ا »ق�ص���د« يدع���ى غري����س 

هاري����س، مّت تربي���ر مقتل���ه بانفجار 

قنبل���ة، اإل اأن تقاري���ر غربية ك�صفت 

موؤخ���راً اأن عي���ون اجلي����س ال�صوري 

مزروعة »بقوة« داخل الرقة.

ت���درك دم�ص���ق م���دى اهتم���ام 

وا�صنط���ن، كم���ا دول حل���ف الناتو، 

بالتع�صكر  »اإ�رائي���ل«،  اإىل  اإ�صافة 

يف ه���ذه املدينة، وحي���ث ات�صح اأن 

الريا����س دخل���ت بقوة اأي�ص���ًا على 

خط تقوية نفوذ النف�صاليني الأكراد 

�صمال ����رق �صورية، وما زيارة وزير 

الدولة ال�صع���ودي ثامر ال�صبهان منذ 

اأ�صبوعني للرقة �صوى دليل على هذا 

الدعم الذي يتماهى مع �صيا�صة »مد 

اجل�صور الإ�رائيلي���ة« باجتاه اأكراد 

�صورية، بعد ن�ص���ف حلم اإقامة دولة 

كردية يف الع���راق، ت�صمح لتل اأبيب 

بتد�صني اأنبوب ل�رقة النفط ال�صوري 

من مناطق النفوذ الكردي، ونقله اإىل 

»اإ�رائي���ل« ع���رب الأردن.. على وقع 

املبا�رة ب�»تطوير« قواعد ع�صكرية 

اأمريكية وفرن�صية يف الرقة وحميطها، 

فر�صت  عام���ة ا�صتفهام كربى حول 

جدية املعلومات التي ك�صفت عن نية 

ا�صتغناء حل���ف »الناتو« يف املدى 

القريب ع���ن قاعدة اجنرليك الرتكية، 

وعليه، يكم���ن »غباء« النف�صاليني 

الأكراد يف �صورية، بعدم تلقُّف ر�صالة 

»�ربة ا�صتعادة كركوك« على اأنها 

الن�صخة الأوىل من »تاأديب« اأقرانهم 

يف كرد�صتان العراق، على اأن الن�صخة 

»التاأديبي���ة« الثانية باتت جاهزة، 

الع�صكري  اخلبري  يوؤكد  وبانتظارهم.. 

�صلوبدان مريت�صكوف ملوقع  الرو�صي 

اأن معرك���ة  الرو�ص���ي،  »بريك���ول« 

»ا�صتئ�صال« نف���وذ انف�صاليي اأكراد 

�صورية قادمة ل حمال���ة.. هذا عطفًا 

عل���ى تقاري���ر اأكده���ا اأي�ص���ًا مركز 

»فرييل« الأملاين للدرا�صات، مفادها 

اأن املعرك���ة املقبل���ة م���ع ميلي�صيا 

»ق�صد« �صتبداأ من احل�صكة، و�صتكون 

قا�صية يف الرق���ة.. اإل اأن املعلومات 

الأب���رز هي تل���ك الت���ي ر�صحت عن 

م�صدر ع�صكري رو�صي ك�صف اأنه بعد 

النتهاء من مع���ارك البوكمال �صيبداأ 

ال�صيناري���و الأه���م يف تاريخ احلرب 

ال�صورية، وال���ذي �صُي�صتتبع - ب�صكل 

متاح���ق - باإع���ادة فت���ح �صفارات 

غربي���ة يف دم�صق م���ع حلول العام 

اجلديد، تتوَّج بزي���ارة غري م�صبوقة 

لرئي����س دول���ة اإقليمي���ة غربية اإىل 

العا�صم���ة ال�صورية للق���اء الرئي�س 

ب�صار الأ�صد.

ماجدة احلاج

بة في الرقة.. »كنوز« في قبضة الجيش السوري
َ

مفاجآت مرتق

دمشق تتابع بدقة التحركات 
السعودية لتقوية نفوذ 

االنفصاليين األكراد شمال 
شرق سورية.. لمحاولة 

تقسيم البالد

متطوعون بريطانيون مع »قوات �سورية الدميقراطية« يف الرقة
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في مئوية وعد 
بلفور المشؤوم

قب����ل 100 عام �أ�ص����در وزير 

�آرثر جيم�س  خارجية بريطانيا 

بلف�����ر ت�رصيح����ه �مل�ص�����ؤوم.. 

و�لت�رصيح - م����ن باب �إنعا�س 

�أ�صح����اب �لذ�ك����رة �ملثق�بة - 

كما وّجهه بلف�ر لروت�صيلد ه�: 

�جلاللة  �صاحب  حك�م����ة  »�إن 

تنظر بعني �لعطف �إىل تاأ�صي�س 

وطن ق�مي لل�صعب �ليه�دي يف 

فل�صطني، و�صتبذل غاية جهدها 

لت�صهي����ل حتقيق ه����ذه �لغاية، 

عل����ى �أن يك�����ن مفه�مًا ب�صكل 

و��ص����ح �أن����ه لن ي�ؤت����ى بعمل 

�أن ينتق�س �حلق�ق  من �صاأن����ه 

�ملدنية و�لديني����ة �لتي تتمتع 

�ليه�دية  غ����ر  �لط��ئف  به����ا 

�ملقيم����ة �الآن يف فل�صطني، وال 

�حلق�����ق �أو �ل��ص����ع �ل�صيا�صي 

�لذي يتمتع ب����ه �ليه�د يف بلد 

�آخر«. 

�لي�����م، ويف مئ�ي����ة ه����ذ� 

�ل�ع����د �مل�ص�����ؤوم، مطل�ب منا 

ثم  �لفل�صطيني����ني ومن  نح����ن 

�أال نت�قف  �لعرب و�مل�صلم����ني، 

عن����د ه����ذ� �لت�رصي����ح ب�صكله 

�ملجرّد، بل علين����ا �أن ُندرك �أن 

ر تاريخ وجغر�فيا  وعد�ً ق����د زوَّ

لي�����س فل�صط����ني وح�ص����ب، بل 

فتح �لباب �أم����ام تزوير منطقة 

باأكملها، وم����ا يجري �لي�م من 

�أح����د�ث وح����روب خط����رة يف 

�ملنطق����ة، �إال تاأكي����د عل����ى �أن 

بلف�����ر و�لت�صليم به �صيق�د �إىل 

�لت�صلي����م بتق�صيم �ملنطقة؛ يف 

�صايك�س  التفاقات  جديد  �إنتاج 

بيك�����، ومب�ج����ب ه����ذ� �ل�عد 

�مل�ص�ؤوم �قُتلع �صعب من �أر�صه 

من دون حق �أو �صند قان�ين �أو 

�أخالقي، لُي�صتجَلب �صعب قد مت 

فت مبعنييها  �خرت�عه برو�ية ُزيِّ

�لتاريخ����ي و�لديني، يف تطبيق 

ملق�لة »وع����د من ال ميلك ملن 

ال ي�صتح����ق«، وه����ذ� م����ا دفع 

�رن�لد ت�ينبي  �لكب����ر  �مل�ؤّرخ 

�إىل �إد�ن����ة ب����الده عل����ى تقدمي 

وعد بلف�ر للحركة �ل�صهي�نية، 

ي�صعر  كاإنكلي����زي  �أن����ه  معلنًا 

باخلجل و�لندم �ل�صديدين على 

�الأخالقية  �ملعاي����ر  �زدو�جية 

�صل�����ك حك�مة  �لتي حكم����ت 

ب����الده يف �الإق����د�م عل����ى هذه 

�لفعلة �ملنك����رة.. وعلينا �أي�صًا 

�لذي  �لتاريخي  �ل�صي����اق  تتبع 

�إىل تبّني حك�مة جاللة  �أو�صل 

�مللكة يف بريطانيا، منذ ما قبل 

�أن تق�م بريطانيا �ال�صتعمارية، 

ب��ص����ع فل�صطني حت����ت �صلطة 

�نتد�بها �أو و�صايتها، �لذي ومن 

�مل�ؤكد �أنه ج����اء بهدف ت�صهيل 

�ل�صهي�نية  �حلرك����ة  �صيط����رة 

وقطعان �ملهاجرين �ليه�د على 

فل�صطني. 

ر�مز م�صطفى

فر�ص���ت �لتط����ر�ت يف �ل�صم���ال 

�لتحاليل  �ل�ص�ري نف�صها عل���ى كل 

وتخّ�ف  و�الأكادميي���ة،  �ل�صيا�صي���ة 

�لبع�س من �أن تك�ن �لرتتيبات �لتي 

ح�صل���ت وم�صار �لت�ص�ية يف �آ�صتانة 

�صت�ؤدي �إىل �لتق�صيم يف �ص�رية. لعل 

ه��ج�س �لتق�صيم تتبدى يف �لهج�م 

�ل���ذي �صّنه �الأكر�د �ص����ب دير �لزور 

م�صابقني �جلي����س �ل�ص�ري لل��ص�ل 

�إىل �حلدود �لعر�قية - �ل�ص�رية، كما 

�لتي عقدوها  �لرتتيبات و�لت�ص�ي���ة 

مع »د�ع�س« لل�صيط���رة على حقل 

عمر �لنفطي، وه� م���ن �أكرب �حلق�ل 

�إىل  �لنفطية يف �ص�ري���ة، باالإ�صافة 

حتري���ر �لرق���ة و�إطالق ��ص���م كردي 

عليها؛ »مدينة �وجالن«. كما ي�صار 

�إىل �لتق�صيم باعتباره و�قعًا �نطالقًا 

من دخ����ل �جلي�س �لرتكي �إىل �إدلب، 

وحماول���ة ت��صيع مناطق نف�ذه �إىل 

�أق�صى حد ممكن.

بالتاأكيد، ميك���ن ��صت�صعار �خلطر 

على وح���دة �ص�ري���ة و�أر��صيها من 

���ع �لك���ردي و�لرتكي و�حتالل  �لت��صُّ

�إىل  باالإ�صافة  �ل�ص�ري���ة،  �الأر��ص���ي 

�لدع���م �ل���ذي يتلق���اه �الأك���ر�د من 

�لق��ع���د  خ�ص��ص���ًا  �الأمركي���ني، 

�لع�صكري���ة �الأمركي���ة �لتي تنت�رص 

يف مناط���ق �الأكر�د، لك���ن �لتط�ر�ت 

�لتي ح�صلت يف �لعر�ق بعد ح�ص�ل 

�لعر�ق يف  �أكر�د  �ال�صتفتاء ومبالغة 

وهم فائ�س �لق����ة لتحدي �حلك�مة 

�ملركزي���ة يف بغ���د�د، يف ظل نظام 

�إقليمي مع���اٍد، �صتدفع �أكر�د �ص�رية 

�إىل �التعاظ من جتربة �إخ��نهم �أكر�د 

�لعر�ق.

لع���ل و�صع �الأكر�د يف �لعر�ق كان 

�الأف�صل على �الإطالق يف �ملنطقة، �إذ 

�لذ�تي منذ  �إنهم يتمتع�ن باحلك���م 

ع���ام 1991، وقد حظ�� بحماية �أممية 

من خالل ق���ر�ر جمل�س �الأمن �لدويل 

رقم 688، و�ل���ذي حّظر على �لطر�ن 
�لعر�قي )خالل عه���د �صد�م ح�صني( 

�لتحلي���ق ف�قها، كم���ا مّت حتديد ما 

�صمي »�خل���ط �الأزرق« على �حلدود 

�لعر�قية،  و�ملناط���ق  كرد�صتان  بني 

وقد ُمنع �جلي�س �لعر�قي من جتاوزه، 

وبعد �حتالل �الأمركيني للعر�ق عام 

2003، ب���د�أ �الأك���ر�د بق�ص���م �ملناطق 
�مل�ؤ�تية  �للحظ���ة  وكانت  �لعر�قية، 

لهم هي �نخر�طه���م يف �حلرب على 

و�صيط���رو�  فت��ّصع�����  »د�ع����س«، 

عل���ى حمافظ���ات نين����ى وكرك�ك 

و�ص���الح �لدين ودي���اىل، باالإ�صافة 

�إىل �صيطرته���م على �حلدود و�ملنافذ 

�لربية  و�ملعابر  كاملطار�ت  �لدولية، 

مع تركيا و�إير�ن، وقام�� ببيع �لنفط 

�لعر�ق���ي و�ال�صتف���ادة �ملادي���ة من 

ت�صديره ب���دون �لع�دة �إىل �حلك�مة 

�ملركزية يف بغد�د.

وم�ؤخ���ر�ً، م���ع ب���دء �لعملي���ات 

�لع�صكرية �لعر�قية �صد �الأكر�د، كردٍّ 

على �ال�صتفت���اء �لذي �أجر�ه م�صع�د 

�ل�صلطة  م��فق���ة  ب���دون  �ل���ربز�ين 

�ملركزي���ة �لعر�قية، ب���د�أت تتهاوى 

مكا�ص���ب �الأك���ر�د �لت���ي ح�صلّ�ها 

على م���دى 14 عام���ًا، �أي منذ قدوم 

�الأمركيني يف �لع���ام 2003 ولغاية 

�لي�م؛ فقد طردت �لق�����ت �لعر�قية 

�لب�صمرك���ة م���ن معظ���م �ملناط���ق 

�ملتنازع عليها، خ�ص��صًا من كرك�ك 

�لغني���ة بالنفط، و�لت���ي ت�صّكل ما 

يق���ارب 85٪ من �لطاق���ة �الإنتاجية 

�إقليم كرد�صتان �لعر�ق،  �لنفطية يف 

كما �صيطرت �لق�����ت �لعر�قية على 

�ملعابر �لتي تربط �الإقليم باخلارج، 

ومنه���ا معرب في�صخاب����ر )�صيمالكا 

�ل�ص�ري���ة(، و�لذي يقع  من �جله���ة 

على مثلث هام بني �لعر�ق و�ص�رية 

وتركيا، وه� �ملعرب �لذي يربط �أكر�د 

�لعر�ق باأكر�د �ص�رية، و�ملمر �ل�حيد 

الأكر�د �ص�رية �إىل �خلارج )من خالله 

كان يت���م تزويده���م بال�صالح منذ 

.)2011
�إًذ�، بالرغ���م من كل �لق����ة �لتي 

متتع بها �أكر�د �لعر�ق، مل ي�صتطيع�� 

�ل�صم�د يف وج���ه �ل�صلطة �ملركزية 

يف بغ���د�د، خ�ص��ص���ًا يف ظل خط 

�أحمر �إير�ين - تركي مينع ت�صجيع �أي 

نزع���ة �نف�صالية كردية يف �ملنطقة، 

فكيف باأكر�د �ص�رية �لذين ي�صيطرون 

على �أر��ٍس عربية �ص�رية، ويطالب�ن 

بدولة يف �ل�صمال �ل�ص�ري )ي�صم�نها 

كرد�صت���ان �لغربية(، و�لتي لي�س لها 

�أي ذكر يف م�صتند�ت ووثائق �لق�مية 

�لكردية.

ثم من �ملع���روف �أن �لربز�ين كان 

حليًفا لرجب طيب �أردوغان، وبالرغم 

من ذلك وقف �الأتر�ك �صد�ً منيعًا �أمام 

�ال�صتق���الل �لك���ردي �لعر�قي، فكيف 

باالأكر�د �ل�ص�ريني �مل��لني الأوجالن، 

و�لذين ُيعتربون من �الأجنحة �لكردية 

�ملعادية للدولة �لرتكية، ناهيك عن 

�أن �لك���رد �ل�ص�ريني ال ميلك�ن روؤية 

�صيا�صية و�حدة، فمنهم من ه� حليف 

�لنظام ومنهم م���ن ي�ؤيد �ملعار�صة، 

ومبعظمهم ي�صرون يف �ال�صرت�تيجية 

�الأمركي���ة يف �ملنطق���ة، و�لتي لن 

لتعزيز  �لرتك���ي  بحليفها  ت�صح���ي 

حلم دويلة كردية غر قابلة للحياة 

�أ�صاًل، النها دول���ة د�خلية وحماطة 

باأعد�ء من كل حدب و�ص�ب.

يف �لنتيج���ة، لن يك�ن �أمام �لكرد 

�ل�ص�ريني �ص����ى �ملطالبة بن�ع من 

دة،  �لالمركزية �صم���ن �ص�رية �مل�حَّ

وه� �حلل �ل���ذي يدعمه �لرو�س، لكن 

�خلط����رة تبقى يف ن��ي���ا �أردوغان 

يف �ل�صم���ال �ل�ص�ري، و�لتي ال تب�رّص 

باخلر �نطالقًا م���ن تاريخ �أردوغان 

نف�ص���ه، وم���ن تاري���خ �الأت���ر�ك مع 

�ص�رية، فتجربة �ال�صكندرون ما ز�لت 

ماثلة للعي���ان، و�خل�ف كل �خل�ف 

�أن تتح����ل �ملناط���ق �لت���ي �صيطر 

عليه���ا �جلي�س �لرتكي يف �جلغر�فيا 

�ل�ص�ري���ة �إىل ج���زء م���ن �جلغر�فيا 

�لرتكية بحكم �الأمر �ل��قع.

د. ليلى نق�ال

سقوط مشروع البرزاني.. هل ُيفشل التقسيم في سورية؟

اأكراد �سورية.. واحللم امل�ستحيل

الخطورة تكمن في نوايا 
أردوغان في الشمال 

السوري.. فتجربة 
االسكندرون ما زالت ماثلة

) العدد 443(  اجلمعة - 3 ت2 - 2017



w w w . a t h a b a t . n e t7

�عرت�ف رئي�س �حلك�مة ووزير �خلارجية 

�لقطرية �ل�صابق حم���د بن جا�صم، بتقدمي 

بالده �لدعم للجماعات �الإرهابية للحرب 

عل���ى �ص�رية، ال جديد فيه، و�إن ك�صف عن 

�أدو�ر خطرة لل�صع�دية وتركيا و�ل�اليات 

�ملتحدة، و�إن �لدوحة �أم�صكت مبلف �حلرب 

على �ص�رية بتف�ي����س كامل من �لريا�س 

وو��صنطن.

�جلدي���د يف �عرت�ف �مل�ص����ؤول �لقطري 

�ل�صاب���ق ه���� ما كان���ت »�لثب���ات« قد 

�أ�ص���ارت �إليه مع بد�ي���ات �حلرب �لك�نية 

و�مل�ؤ�مرة على �لدول���ة �ل�طنية �ل�ص�رية 

قبل �صت �صن��ت وني���ف؛ باأن خي�ط هذه 

�مل�ؤ�مرة بد�أت حياكتها ف�ر �النت�صار �لذي 

حققت���ه �ملقاومة يف لبن���ان على �لعدو 

»�الإ�رص�ئيلي« يف حرب مت�ز - �آب 2006، 

وحمد ب���ن جا�صم �آل ج���رب يلفت هنا �إىل 

ط له  �أن �ص�ري���ة »فلتت من فخ كان يخطَّ

منذ عام 2007، �أي بعد هزمية �إ�رص�ئيل يف 

حربها على لبنان عام 2006«.

و�إذ� كان حمد ب���ن جا�صم قد بنّي كيف 

�أن »دوحت���ه« قّدمت �ملال �ل�فر و�لدعم 

�لكبر للجماعات �الإرهابية �مل�صلّحة، فه� 

�عرتف �أن هذ� �لدع���م كان ميرّ عرب تركيا 

بالتن�صيق م���ع �لعم �ص���ام و�ل�صع�ديني 

و�الأتر�ك، وكانت غرف���ة عمليات م�صرَتكة 

تق����م يف قاعدة �جنرلي���ك �الأمركية يف 

تركي���ا، وت�صم �صباط خماب���ر�ت وميد�ن 

�أمركيني و�صع�ديني وقطريني وخليجيني 

ومغاربة و�أردني���ني، و�صهاينة وفرن�صيني 

وبريطاني���ني، لتن�صي���ق و�إد�رة �لعمليات 

�لع�صكري���ة و�الإرهابي���ة، كم���ا خ�ص�صت 

و��صنط���ن �صتة �أقم���ار ��صطناعية ال عمل 

لها �إال ف�ق �ص�رية، كانت متّد هذه �لغرفة 

�ل�ص�د�ء على مد�ر �لث��ين و�لدقائق باأدق 

�لتفا�صيل و�ل�ص���َ�ر من �أجل قيادة �حلرب 

على �لدولة �ل�طنية �ل�ص�رية يف �ل�صمال 

�ل�ص�ري، معرتفًا �أي�صًا بغرفة عمليات �إىل 

�جلن����ب من �ص�رية، وحتدي���د�ً يف قاعدة 

�حل�صني �جل�ي���ة يف مدينة �إرب���د �صمال 

�ص�رية، تتك�ن من �صب���اط خمابر�ت من 

نف�س دول غرفة عمليات �جنرليك.. معرتفًا 

�أن ما ُدف���ع للحرب عل���ى �ص�رية جتاوز 

�ل�150 ملي���ار دوالر، ��صتف���اد منها �أمر�ء 

�الإرهاب �لذي �أ�صبح�� من �أ�صحاب ماليني 

�لدوالر�ت.

حمد بن جا�صم �ع���رتف مببالغ مذهلة 

ل�رص�ء �لنا����س و�جلن�د و�ل�صباط، ومت�يل 

�لتظاهر�ت �ملفرَبكة، وبنّي �أن �صعر ريا�س 

ججاب كان خم�صني ملي�ن دوالر، مع �أنه 

ال ي�صاوي ثمن دجاجة ��صطناعية.

وكن���ا يف »�لثبات« قد �أ�رصنا �إىل ذلك، 

و�إىل �مليدي���ا، و�إىل حت�ي���ل م�صاحات يف 

�أكرث م���ن منطقة يف �ل�صح���ر�ء �ملرت�مية 

ملج�صمات لل�صاح���ات �ل�ص�رية �خل�رص�ء، 

ومقر�ت ر�صمية وحك�مية، لفربكة �أحد�ث، 

على نح� ما ج���رى يف بغد�د حني �لغزو 

�الأمرك���ي 2003، �أو م���ا ح�ص���ل يف ليبيا 

و�إ�صقاط طر�بل�س �لغرب.

وعندنا يف لبنان، م���ع �الأ�صف �ل�صديد، 

طلع علينا �صا�صة »جهابذة« يف �ملعرفة 

و�ل�ع���ي �ص���ار حلمه���م �أن يدخل�� ق�رص 

�ملهاجري���ن فاحتني، مع �أنهم �أعجز من �أن 

يرو� »�ل�صي�ف كبارق ثغر عبلة �ملتب�صم«، 

)باالإذن من عنرتة بن �صد�د(، وظن �لبع�س 

نف�ص���ه ج�صا����س يف م��جه���ة كليب رغم 

�أميت���ه يف معرفة ق�صة »�لزي���ر �صامل«.. 

فاندفع عندنا �صا�ص���ة ورجال دين ودنيا، 

لي�صارك�� ميد�نيًا وعمالنيًا يف �حلرب على 

�ص�ري���ة، و�صار كل منه���م يحلم بحظ�ته 

�ل�ص�رية، وهناك م���ن قرر عدم �لع�دة �إىل 

لبنان �إال عرب مطار دم�صق، وهناك من وّزع 

�حلفا�ص���ات، و�أحد �ل�صا�ص���ة »�مليامني« 

باحلديث بال�صيادة و�ال�صتقالل بد�أ ب��صع 

الئح���ة باملدع�ي���ن للع�ص���اء يف ق����رص 

�ملهاجرين، حني �الحتفال بالفتح �ملبني، 

كما يق�ل زميلنا نبيه �لربجي.

ال نن�ص���ى ذ�ك �مل��ص�ع���ي بالنظريات 

�ل���ذي �كت�صف �حلكم���ة �ل�صينية، وما ز�ل 

ينتظر عند حافة �لنه���ر.. ترى ما �صيق�ل 

كل ه���ذ� �خللي���ط �لعجيب حينم���ا تاأخذ 

عائالت ت�صاأل ع���ن �أبنائها �لذين ُحرِّ�ص�� 

لالنخر�ط باحلرب و�الإرهاب على �ص�رية..؟ 

باملنا�صبة: ماذ� ب�صاأن م�صر باخرة لطف 

�هلل - 2؟

ه�ؤالء »�جلهابذة« �لذين عندنا، و�لذين 

نكت�ص���ف جهله���م بكيفية قي���ام لبنان، 

و�رص ��صتم���ر�ره، ي�صتمرون يف �صباتهم �أو 

�رص�خهم، وحبذ� ل���� �أن �صيا�صّيي �ل�صمال 

على �صبيل �ملثال ال �حل�رص، يعرف�ن كيف 

وم���ن ر�صم �لعلم �للبن���اين، و�ص�ف نق�س 

عليهم �حلكاية الحقًا �إن �صاء �هلل.

حم���د ب���ن جا�ص���م �ع���رتف بتفا�صيل 

�إجر�مية كان باعة �لكاز يف �صميمها، بناء 

على رغبة �صيدهم �لبعيد..

هل تذكرون ذ�ك �لذي �أطلق ي�مًا �صعاره 

»فلينت�رص �الإخ��ن يف �ص�رية«؟

يف حديث »�ل�صن���دوق �الأ�ص�د«، روى 

حمد بن جا�صم وقائع كثرة عن �صا�صتنا 

�مُلغرم���ني بح���روب �لب�ص�����س ود�ح�س 

و�لغرب�ء، و����رص�ع ج�صا�س وكليب، ورمبا 

كثر منهم معجب بيه�ذ� �ال�صخري�طي.. 

ت���رى �أي �أدو�ر لعبه���ا ويلعبها َمن جعل 

مكتب���ًا له يف غ���ازي عنت���اب يديره له 

نائبه؟ ت�صر �ملعل�مات �أنه �أحد �الأ�صباب 

�لرئي�صي���ة الإفال�ص���ه.. وم���اذ� ع���ن ذ�ك 

�ل�صيا�ص���ي �لط�يل بالقامة و�ملدد ومدير 

�رصطته، ويطبق عليه مثل من رمي حجر�ً 

يف بئر؟ قد يك�ن هنا �رصوريًا �صكر حمد 

بن جا�صم الأنه �عرتف »بعظمة ل�صانه«: 

»لق���د لعبنا دور�ً كب���ر�ً يف تدمر م�رص 

و�ليمن، وجميعها كانت  وليبيا و�ص�رية 

�أي�ص���ًا تنفيذ�ً  �أمركي���ة«، ورمبا  باأو�مر 

الأو�مر تلم�دية تريد خر�ب دم�صق ودمار 

م�رص وحرق بابل.

�أحمد زين �لدين

¡ جمعية �مل�صاري����ع �خلرية �الإ�صالمية، وحت����ت �صعار »منار�ت 
�لعلم و�ملعرفة«، وبرعاية رئي�صها �ل�صيخ �لدكت�ر ح�صام قر�قره، 

نّظمت حفل تكرمي وت�صلي����م �جل��ئز لطالب »دورة �ملحدث �ل�صيخ 

عبد �هلل �لهرري يف حفظ �لقر�آن �لكرمي و�حلديث �ل�رصيف«، و»دورة 

�ل�صهي����د �ل�صيخ نز�ر حلبي يف حفظ �ملت�����ن �ل�رصعية«، بح�ص�ر 

نائب رئي�����س �جلمعية �ل�صيخ �لدكت�ر عب����د �لرحمن عما�س، �لذي 

�ألقى كلم����ة �صدد خاللها على »�أهمية حفظ �لعلم يف �ل�صدور، كي 

يعم �خلر وتنت�����رص �لف�صيلة وي�صمحل �ل�رص«، م����ع �لتاأكيد على 

�أهمي����ة حفظ �لق����ر�آن �لكرمي و�ملت�ن �ل�رصعية مل����ا فيها من حفظ 

للدي����ن وتربية للن�سِء �جلديد على �لرق����ي يف �لتعامل مع �لنا�س 

وبناء �الأوطان«.

¡ جتمع �لعلماء �مل�صلمني لفت �إىل �أن قر�ر�ً �أمركيًا قد �تُّخذ بت�صعيد 
�حلملة على حم�����ر �ملقاومة ب�صكل ع����ام، و�جلمه�رية �الإ�صالمية 

�الإير�ني����ة وحزب �هلل ب�صكل خا�س، وق����د ت�صّكل لهذه �لغاية حم�ر 

تق�ده �أمركا، وي�صم كاًل من �لكيان �ل�صهي�ين و�ل�صع�دية و�الإمار�ت 

و�لبحرين، ويعمل هذ� �ملح�ر على �لت�صييق ماليًا و�قت�صاديًا على 

حم�ر �ملقاومة، و��صت�ص����د�ر قر�ر�ت دولية د�خلية وحملية ُت�صاهم 

يف تط�يق����ه و�حلد من فاعليته. كما ��صتنكر »�لتجمع« ما تناوله 

ثام����ر �ل�صبه����ان يف تغريدته �لتي ��صتغرب فيه����ا �صمت �حلك�مة 

و�ل�صعب، وكاأنه يدع� بكالمه هذ� �إىل حرب �أهلية جديدة.

¡ �لنائ����ب �ل�صابق في�ص����ل �لد�وود؛ �الأمني �لع����ام حلركة �لن�صال 
�للبناين �لعربي، ر�أى �أن لبنان لي�س له غنى عن �حل��ر مع �ل�صلطات 

�ل�ص�رية، »حتى �لذين يعادون �لنظام �ل�ص�ري بات�� ي�صلّم�ن بذلك، 

و�إال فما ه� م�قف �لنائب وليد جنبالط من حترير �مل��طنني �لدروز 

�ملختطفني، ل�ال �لت���صل �الأمني مع �لقيادة �ل�ص�رية«، �صائاًل: »�أال 

يفر�����س عليه ذلك وعلى �أمثاله من �لذين يرف�ص�ن �حل��ر معها، �أن 

يرت�جع������ عن م��قفهم �خلاطئة، وح�صاباتهم �لفا�صلة، وي�صلّم�� �أن 

رهاناتهم �صقطت«؟

¡ �ل�صي����خ ماهر حم�د؛ رئي�س �الحت����اد �لعاملي لعلماء �ملقاومة، 
�أ�ص����ار �إىل �أن �حُلكم �لذي �صدر عل����ى حبيب �ل�رصت�ين، ك�صف كثر�ً 

من �ملخاطر �لتي تهدد هذ� �ل�طن �ل�صغر، خ�ص��صًا �أنه تر�فق مع 

مظاهر �حتفالية ظهرت وكاأنها تبدُّل كبر يف �لتحالفات �ل�صيا�صية 

�لت����ي �صاهمت يف �إخر�جنا م����ن �الأزمات �الخ����رة، ال�صيما �لفر�غ 

�لرئا�صي. 

¡ �حلاج عمر غندور، رئي�س �للق���اء �الإ�صالمي �ل�حدوي، �عترب ما ك�صفه 
رئي�س �ل�زر�ء ووزير �خلارجية �لقطري �ل�صابق حممد بن جا�صم، عن �لدور 

�ل���ذي لعبته قطر يف دعمها للجماع���ات �مل�صلحة يف �ص�رية عرب تركيا، 

بالتن�صيق مع �لق��ت �الأمركية و�ل�صع�دية و�الأردن و�الإمار�ت، و�أطر�ف يف 

ي بالث�رة �ل�ص�رية كان جمرد قناع يغطي  لبنان، ي�ؤكد �مل�ؤكد، وم���ا �ُصمِّ

�لتاآمر �لدويل على �ص�رية، باعتبارها �إحدى دول �ملمانعة على خط �لنار.

¡ لق���اء �جلمعيات و�ل�صخ�صي���ات �الإ�صالمية يف لبن���ان نّبه »�للقاء« 
م���ن بع�س �لت�رصفات �ملحلية �لتي حت���اول �ال�صتق��ء باخلارج، يف ظل 

�النت�صار�ت �لت���ي حتققت على »�لدو�ع����س« و�لتكفريني، الأن �ملرحلة 

�ملقبلة هي مرحلة ح�صد �النت�صار�ت، ومرحلة �لياأ�س للذين ر�هن�� على 

��صتنز�ف �ملقاومة يف �ص�رية.

حين يعترف حمد بن جاسم بحقيقة الحرب على سورية

اجلي�ش ال�سوري يدعو اأهايل بلدات يف ريف الرقة للعودة اإليها

صندوق جاسم األسود: 
لعبنا دورًا كبيرًا في تدمير 

مصر وليبيا وسورية 
واليمن.. وجميعها كانت 

بأوامر أميركية
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ثــقـــــافـــــة

مل يع���د من �سك اأن م�سعود الربزاين 

�سيدفع الثمن الأغل���ى �سيا�سيًا، ب�سبب 

مغام���رة ال�ستفتاء الت���ي ارتكبها عن 

�ساب���ق اإ�رصار للو�س���ول اإىل النف�سال 

الكام���ل، رغ���م الدع���وات والتحذيرات 

الإقليمية والدولي���ة باأن ما يقدم عليه 

خطري للغاية، يف ظل ال�رصاع املحتدم 

يف املنطقة، ل�سيما اأن املعركة لإنهاء 

اإرهاب »داع����ض« وتوابعها على اأر�ض 

العراق و�سورية يف ذروتها.

لقد عربرّ الربزاين عن هزمية م�رصوعه 

النف�س���ايل باإعالنه اأنه لن يرت�سح مرة 

جديدة لرئا�سة الإقليم، حماوًل ا�ستدرار 

عطف الأك���راد الذين وررّطهم يف اأحالمه 

ال�سخ�سي���ة باإن�س���اء دول���ة على غرار 

الكي���ان ال�سهي���وين يف املنطقة، دون 

الأخذ بعني العتبار الدول القريبة منها 

والبعيدة، ودون التقدير ال�سليم ملاآرب 

الدول التي وعدته بالوقوف اإىل جانبه 

راأ�سهم الوليات  يف النف�سال، وعل���ى 

املتح���دة الأمريكي���ة، وكذل���ك الكيان 

ال�سهي���وين ال���ذي اأعلن دعم���ًا مطلقًا 

لالنف�سال، وهو ما ع���ربرّ عنه بنيامني 

نتنياه���و و�سائر القي���ادات ال�سيا�سية 

والأمني���ة »الإ�رصائيلية«، والتي كانت 

تدير عمليًا خطوة خطوة كل ما يتعلق 

باأخطر عملية لتفتيت العراق.

اأي�سًا، الربزاين الرئي�ض غري ال�رصعي 

لالإقليم منذ اأك���ر من �سنتني، باعتبار 

اأن وليت���ه انتهت ومل ميدد له الربملان 

ومل جت���ِر انتخابات، اأب���دى خيبته من 

الوليات املتحدة الت���ي تركته »يقلع 

�سوكه بيديه«، رغم اأنها كانت املحررّ�ض 

الأول للخط���وة النف�سالية التي تخدم 

»اإ�رصائي���ل« اأكر من غريه���ا، باعتبار 

اأن تك���ون ت���ل اأبيب ال�رصي���ك النفطي 

الأول مع كرد�ست���ان املاأمولة من جهة 

القت�س���اد، وكذلك تك���ون »اإ�رصائيل« 

ال�رصيك الع�سكري والأمني الول، بحيث 

ت�سبح على ح���دود اإيران، وبذلك تكون 

هت �رصب���ة �ساعق���ة - لو جنحت  وجرّ

- ملحور املقاوم���ة ككل، وهو املحور 

الذي يكاد يعلن النت�سار النهائي على 

»داع�ض« يف كل م���ن العراق و�سورية، 

بعد التخلرّ�ض م���ن الإرهاب ب�سكل عام 

يف لبنان.

بال �سك، املغام���رة القاتلة �سيا�سيًا 

للربزاين اأفقدت���ه �سوابه؛ بعد تيقرّنه اأن 

م���ن كان ي�ستند اإليه���م، ويف املقدمة 

وا�سنطن، تركوه و�سط »املعمعة« مع 

اإقدام احلكوم���ة العراقية غري امللتب�ض 

باأن ل حوار اإل باإلغاء نتائج ال�ستفتاء، 

وت�سلي���م املعابر احلدودي���ة كافة بعد 

حتري���ر كركوك واآب���ار النف���ط من يد 

الب�سمركة، و�سط ر�سائل ع�سكرية متثرّلت 

با�ستباكات م���ع الب�سمركة، مع اإ�رصار 

على اجتي���اح كل املواق���ع اإن مل يتمرّ 

الإقرار  اأو الن�سح���اب، وكذلك  الت�سليم 

بوحدة العراق.

لقد جن���ح الوحدوي���ون يف العراق 

يف ك�رص امل����رصوع النف�سايل، ما دفع 

���ي عرب خطاب  ال���ربزاين لإعالن التنحرّ

اتهم فيه الأكراد الذي���ن رف�سوا تق�سيم 

الع���راق والنف�س���ال باأنه���م ارتكب���وا 

اخليان���ة العظم���ى، وه���و م���ا ميكن 

ال�ستخال����ض منه باأنه اإق���رار بانتهاء 

اأن  التق�سيم���ي، كورقة كادت  امل�رصوع 

متزرّق العراق وت�س���كرّل ن�رصاً للم�رصوع 

الأمريكي - »الإ�رصائيلي« - اخلليجي. 

رمبا ل���ن ي�سلرّم اأ�سح���اب امل�رصوع 

التفتيتي للمنطقة بال�رصبة التي كانت 

قا�سية، �سيما اأنه���ا تتزامن مع اندفاع 

القوات العراقية واحل�سد ال�سعبي بقوة 

متنامي���ة لتخلي�ض الع���راق من براثن 

الآنف  الثالث���ي  ال���ذي يرعاه  الإرهاب 

الذك���ر، لذلك ف���اإن املرحل���ة الأ�سعب 

مات���زال يف بدايتها مع اإ����رصار بغداد 

عل���ى عودة الأمور اإىل م���ا كانت عليه 

ع�سية الحت���الل الأمريكي للعراق عام 

.2003

يون�س عودة

العراق ينتصر على الجبهتين

معار�شون مل�شعود �لربز�ين يزيلون �شوره من �شو�رع �إربيل

أصحاب المشروع التفتيتي 
للمنطقة لم يستسلموا

بعد الضربة العراقية القاسية.. 
ما يوحي بأن المرحلة األصعب 

ماتزال في بدايتها

»م�سمار« ديوان جديد لل�ساعرة حكمت 

ح�سن �سدر ع���ن »دار نل�سن«، فيه تبحر 

بقارئها بني واحات مملوؤة باملتناق�سات، 

لكنه���ا دائمًا ُتنتج جدي���داً، فيه كثري من 

احلياة والفرح، رغم امل���رارات املختلفة، 

فهل يولد النور ل���ول ال�سلبي والإيجابي، 

وبيادر القمح واخلري؟ ه���ل كانت دون اأن 

ترم���ي حبوب احلنطة يف ال�سهول، فتذوب 

نا الأر����ض وتتحورّل، ثم  وتتال�س���ى يف اأمرّ

لتع���ود وتنبت رويداً روي���داً، وتتحول اإىل 

حقول من البه���اء، فت�سري خ�رصاء ت�سبح 

اخلالق بجمال قيامته���ا، فيع�سقها النظر 

وياألفها الفوؤاد، وتاأخذ بالمتالء فت�سري كل 

حبة �سنبلة فيها ع�رصات احلبوب، وت�سري 

ال�سهول تتماوج على وقع حتولها الذهبي 

ال���ذي ينحني ب�سبب توا�سع���ه وامتالئه، 

لأنه �سيكون خرياً وبراً للب�رص؟

يف »م�سماره���ا«، قد ت�سعر اأن حكمت 

ح�س���ن تنزف اأمل���ًا ومرارة، لك���ن ما بني 

ق�سي���دة واأخته���ا، اأو ب�س���كل اأدق ما بني 

�سطر و�سطر، ثمة حلم يطل، اأو ن�سمة فرح 

تظهر، فعليك اأن تقراأ بعمق لرتى احلكمة، 

لتتلم����ض الأم���ل، ولتع���رف اأن للحي���اة 

قيمة ومعن���ى اإن عرفنا عمق هذه القيمة 

وحمتوى املعنى:

»اإىل احلرية نبت�سم 

ومن الف�ساء نقتب�ض احلرية

حلقت

كنت معي

ارتفعت

وكنت معك 

ليت للب�رص اأن يفهموا حبًا مكتماًل 

ل يحتمل تعريفًا«..

ف�ساءات ال�ساعرة حكمت ح�سن تاأخذك 

لأن تعي مكامن نف�سك، واأن ت�سبح يف عبق 

الأمل املتوهج واإن كان يولد من الأمل.

رمب���ا اأرادت حكم���ت اأن تتح���دث يف 

»م�سمار« ع���ن وجع، وعن موت، لكن يف 

عمق معناها هي تتجدد على نحو �سنبلة 

القمح، لأنه���ا يف كينونتها تدفع اإىل غد، 

وتتحدث عن خلود:

»وجودان احتال زمانني

اأطماأنا

لبداية خالدة«..

ثمة جتدد دائ���م رمبا تعل���م بذلك اأو 

ل تعل���م، لأن جدي���داً يولد م���ن »�رصاع 

الأ�سداد« عند حكمت البهاء:

ط النور »من يتو�سرّ

يتخفف

وي�ستحيل �سهر الأ�سداد

حيث اخليار لكل منا واحد«..

مع »م�سمار« حكمت جتول يف اأعماق 

باردة و�سقيع حي لينب�ض فينا، لكن رويداً، 

فالوقت تلملمه وفوقه الكثري من الق�سائد، 

واإذا اأح�ست اأن بحراً ل مد له، �ستكون هي 

مدرّه على منت ق�سيدة اأو حكمة بداأتها يف 

ديوانها »خامت«، وك�سفت عن كنوزها يف 

»م�سمار«، و�سرن�سد حركة املد يف ديوان 

جديد.

»م�سمار« تدقرّه حكمت ح�سن لُت�سعرنا 

بلذة اأمل، من اأجل اأمل واأحالم وخلود..

حكم���ت.. نعم ثمة اأمل، ف�»ليت للب�رص 

اأن يفهموا حبًا مكتماًل..

 ل يحتمل تعريفًا«..

اأخرياً.. كما انهيت التعريف عن نف�سك..

»اأكتب اأحيانًا، اأكتب دائمًا«، واأقول يا 

جنمة: اأكتبي دائمًا.

�أحمد

»مسمار« حكمت حسن: من األلم ينبع األمل
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الأحداث يف منطقة ال�رصق  تطورّرت 

الأو�سط مل�سلحة خط املمانعة وحمور 

املقاوم����ة الذي انت�رص عل����ى املحور 

الأمريكي - »الإ�رصائيلي« ومعه دول 

اخلليج، وعلى راأ�سها اململكة العربية 

ال�سعودية، بعد ف�سل اأمريكا يف تق�سيم 

�سورية واإ�سق����اط الرئي�ض ب�سار الأ�سد، 

وا�ستعادة اجلي�����ض ال�سوري بالتعاون 

م����ع حلفائ����ه الرو�����ض والإيراني����ني 

وف�سائل املقاومة العراقية واللبنانية 

معظ����م الأرا�س����ي ال�سوري����ة، وهزمية 

الإرهاب التكفريي »داع�ض« واأخواتها؛ 

الأدوات الرئي�س����ة لأمريكا وال�سعودية 

وتركيا لإ�سقاط النظام يف �سورية.

احتل����ت اأمريكا الع����راق يف العام 

2003 بذريعة امتالك����ه اأ�سلحة الدمار 
اإثارة النعرات  ال�سامل، وعملت عل����ى 

الطائفية فيه، لكنه����ا ف�سلت وخرجت 

منه ذليلة. 

حاولت اأمريكا الع����ودة اإىل العراق 

من خالل �سنيعته����ا »داع�ض«، التي 

اأعلن����ت دولتها يف �سوري����ة والعراق، 

وانت�رصت على م�ساح����ات وا�سعة يف 

العراق، واحتلت منطقة الأنبار للعودة 

اإىل تق�سيم العراق، لكنها ف�سلت وهاهي 

الأخ����رية، وذلك بف�سل  اأنفا�سها  تلفظ 

العراقية،  للحكومة  ال�سيا�سة احلكيمة 

وت�سكي����ل احل�سد ال�سعب����ي الذي ي�سم 

اأطياف املجتمع العراقي، والذي اأ�سبح 

عديده ما يقارب ال�90 األف ع�سكري.

اأم����ام م�سه����د اندح����ار الإره����اب 

التكفريي يف �سورية والعراق، و�سقوط 

ه����ذه الورق����ة - الأداة من ي����د اأمريكا 

وال�سعودي����ة، باعرتاف وزير اخلارجية 

القطري ال�ساب����ق حمد بن جا�سم الذي 

ق����ال اإن »الدوحة اأم�سكت مبلف الأزمة 

ال�سوري����ة بتفوي�ض م����ن ال�سعودية«، 

م�سدداً على اأن بالده لديها »اأدلة كاملة 

الدعم  اأن  على ال�ستالم«، ومو�سح����ًا 

الع�سكري الذي قدمته بالده للجماعات 

امل�سلح����ة يف �سوري����ة كان يذهب اإىل 

تركيا بالتن�سيق مع الوليات املتحدة، 

م�سيفًا: »بعد ذلك كان هناك تغيري يف 

ال�سيا�سة، وال�سعودية مل تخربنا باأنها 

تريدنا يف املقعد اخللفي، وانتهى الأمر 

بتناف�ض بيننا وكان الأمر غري �سحي«.

اأم����ام الف�س����ل الذري����ع لأمريكا يف 

�سوري����ة والع����راق وغريهم����ا، عملت 

كعادتها على حتريك م�رصوع انف�سال 

اإقليم كرد�ستان عن العراق، والذي ف�سل 

اأي�س����ًا، فذهبت ومعه����ا ال�سعودية اإىل 

خطة جديدة ترم����ي اإىل اإبعاد العراق 

اإي����ران، واحتوائه �سم����ن الفلك  ع����ن 

زة على ما يلي: الأمريكي بالكامل، مركِّ

حمارب����ة اإي����ران باعتبارها »راأ�ض 

الإرهاب، وتتدخل يف ال�سوؤون الداخلية 

لل����دول املحيط����ة به����ا، واإن����زال ا�سد 

العقوبات عليها«. 

طل����ب وزي����ر اخلرجي����ة الأمريكي 

تيلري�سون من رئي�ض احلكومة العراقية 

حي����در العب����ادي ط����رد الإيرانيني من 

العراق، وكذلك احل�سد ال�سعبي.

 - ال�سعودي����ة  العالق����ات  اإع����ادة 

العراقي����ة اإىل طبيعته����ا بعد القطيعة 

الثاني����ة يف العام 2016 ب�سبب هجوم 

ال�سفارة  املتظاهرين العراقي����ني على 

العراق حت����ت عنوان  ال�سعودي����ة يف 

����ل ال�سف����ري �سبه����ان يف �س����وؤون  تدخرّ

العراقية الداخلي����ة، وتدهور العالقات 

ب����ني البلدين بع����د اإع����دام ال�سعودية 

لل�سيخ من����ر النمر يف كان����ون الثاين 

.2016
ويف ه����ذا ال�سياق ج����اءت مبادرة 

وزير اخلارجية ال�سعودية عادل اجلبري 

لزي����ارة العراق يف الع����ام 2017، ومن 

ث����م اللقاءات اجلانبية ب����ني الدولتني 

عل����ى هام�ض القمة العربي����ة، وزيارة 

رئي�ض احلكومة العراقي حيدر العبادي 

اىل ال�سعودي����ة والتفاق على تاأ�سي�ض 

جمل�ض تن�سيقي بينهما لتطوير عالقة 

البلدي����ن وزيارت����ه الثانية يف ت�رصين 

الأول للم�سارك����ة يف اعم����ال املجل�ض 

وح�س����ور  الريا�����ض،  يف  التن�سيق����ي 

املجل�ض  اأعم����ال  افتتاح  تيلري�س����ون 

الذي قال في����ه اإن بالده ل تعمل على 

اإلغاء جمي����ع العالقات ب����ني العراق 

واإي����ران، لكنه اأ�س����اف اأن على بغداد 

تطوي����ر قدراتها الذاتي����ة، »العراقيون 

ع����رب، ولي�سوا فر�س����ًا، �س����واء اأكانوا 

�ُسن����ة اأو �سيعة، واأعتقد اأن ال�سعوديني 

راغبون يف ا�ستئناف عالقاتهم جمددا 

م����ع )العراقيني( الذين يرتبطون معهم 

باأخوة قبلية قدمية«، ويف ت�رصيح له 

قال: اإن »املقاتلني ال�سيعة املدعومني 

من اإيران عليهم مغادرة العراق« بعد 

هزمية »داع�ض«.

هذه ال�سيا�سة الأمريكية - ال�سعودية 

لحتواء الع����راق واإبعاد �سيعة العراق 

)العرب( ع����ن �سيعة اإي����ران )الفر�ض(، 

بح�سب تعبري تيلر�سون، لن تنجح، ول 

ف�سل اإيران عن العراق و�سوية ولبنان، 

خ�سو�سًا بعد ف�سل امل�رصوع الأمريكي 

يف ال�سيط����رة على معرب التنف و�سوًل 

اإىل البو كمال، لأن����ه وبح�سب القراءة 

الأمريكية ف����اإن اأي معركة جديدة مع 

»اإ�رصائيل« اأو غريها �ستكون م�ساركة 

املقاتل����ني فيها م����ن اإي����ران والعراق 

و�سورية واليم����ن ولبنان �سهاًل، وكالم 

حيدر العب����ادي وا�سح يف هذا املجال 

حيث قال: »اإن مقاتلي احل�سد ال�سعبي 

هم مقاتلون عراقي����ون قاتلوا الإرهاب 

ودافعوا عن بلدهم وقدموا الت�سحيات 

الت����ي �ساهم����ت يف حتقي����ق الن�����رص 

على داع�ض«، وكذل����ك تن�سيقه الدائم 

م����ع اإي����ران وزيارته الأخ����رية لالإمام 

اخلامنئي، الذي دعم اإجراءات احلكومة 

العراقي����ة يف الدفاع عن وحدة العراق 

و�سيادته.

التقارب بني الع����راق وال�سعودية 

اأمر مفيد ل����كال البلدين، وي�ساهم يف 

ا�ستقرار العراق، وهذا ما تعمل لأجله 

اإي����ران، وقد ي�ساعد ه����ذا التقارب يف 

جعل الع����راق و�سيطًا بني ال�سعودية 

واإيران، التي ت�سع����ى جاهدة لعادة 

اإىل طبيعته����ا، ففي هذه  العالق����ات 

العودة م�سلحة كبرية، لأنها �ست�ساهم 

والتخفي����ف  اللتبا�س����ات  رف����ع  يف 

من الحتق����ان املذهب����ي وال�سيا�سي 

والع�سك����ري، ل�سيما اأن املنطقة اأمام 

مرحلة جدي����دة بعد هزمية امل�رصوع 

الأمريك����ي، وق����د يك����ون احلديث عن 

منطلقًا  ل�سوري����ة  �سيا�سية  ت�سوي����ة 

لعالج الأزمات يف دول املنطقة.

هاين قا�سم

السياسة األميركية - السعودية 
بزرع الفتنة بين الشيعة ِعْرقيًا لن 

تنجح.. وال فصل إيران عن العراق 
وسوية ولبنان

مر�شد �لثورة �لإ�شالمية �ل�شيد علي �خلامنئي م�شتقباًل رئي�س �لوزر�ء �لعر�قي حيدر �لعبادي
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هل تنجح أميركا في عزل العراق عن إيران؟

»هك���ذا اأن���ا«، دي���وان جديد 

خياط،  دينا  والزميل���ة  لل�ساعرة 

�سدر عن دار املوؤلف، حيث ترحل 

بنا عرب اأربع واأربعني ق�سيدة يف 

الدفء والليونة، ولتوؤكد لنا  جزر 

اأن الأمل قد ل يكون �سقاء وح�سب، 

لأن منه قد يولد اآمال واأحالم، رغم 

اأنه���ا ت�سري اإىل »اأحت���اج اإىل األف 

عام من البكاء«.

تبح���ر دينا بن���ا يف كثري من 

املواجع وكثري م���ن الأمل، لكنها 

دائمًا تبق���ى ك�»ع�سفورة احلب« 

التي تهدهد عيوننا واأحالمنا مثل 

»اأرجوحة الزمن«.

»هكذا اأنا..«، تقولها دينا لي�ض 

م���ن م�سدر اأنانية مطلقًا، بل اإنها، 

واإن مل تعلن ذلك، تريد تاأكيد اأنها 

�سفحة بي�س���اء، ل تعرف التلوُّن، 

رغم ع�سقها لالألوان والر�سم والفن.

واإذا كان���ت �ساعرتنا قد لورّنت 

ديوانه���ا اجلديد بق�سائد متنوعة، 

اإل اأنه���ا اأب���ت اإل اأن تع���ربرّ ع���ن 

واقع اأم���ل وطني تعي�سه، فختمت 

ديوانها بق�سيدتني وطنيتني: »اأنا 

فكان  باقون«،  ال�سهيد« و»هن���ا 

ختام م�سك.

اأنا«،  »هك���ذا  ع���ام:  ب�س���كل 

حقيقة توؤكدها الزميلة وال�سديقة 

العزيزة دينا خياط

كاأنها توؤجج وجه ال�سم�ض 

بزمن احللم املر�سوم الآتي

ترف�ض اأن ي�سري ال�سبح جماًل

تاأب���ى اأن يكون احلب »�سخرة 

�سيزيف«

وترف�ض اأفعال الإطراء اخلاوية.. 

اجلميل  الكل���م  ت�ستعذب  لكنه���ا 

الهادف وعميق املعنى

دينا.. قد ل تكفي هذه الكلمات 

لك، فمن ل ينف���رد ابداعًا يف لغة 

ل يكت���ب، ومن مل يت�س���ام يومًا، 

فلي�سم���ت.. احل���ب وف���اء، املوت 

وفاء، الثورة وفاء، والع�سق وفاء، 

فليتاآخى كل العامل وكل الدنيا 

ق���د يوؤج���ج اأو ينطف���ئ وجه 

ال�سم�ض

يغري خارط���ة حلم بقلم ير�سم 

بالكلمات لوحة

دينا.. اأخ�رص لون قلمك

لأن حربك اأخ�رص

ولأنك تخط���ني للحاملني اآفاق 

زمن وردي.. هكذا اأنت..

دينا خياط.. هكذا أنت
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عُقد يف مقر الإفتاء الفل�سطيني يف لبنان 

وال�ست���ات، لقاء علمائي مو�ّسع، �سّم وفداً من 

نية لن�رصة املقاومة، وحركة الأمة،  الهيئة ال�سُّ

بح�س���ور قائم مقام مفتي فل�سطني يف لبنان 

وال�ستات؛ ال�سيخ د. حممود اللبابيدي.

و�س���دد املجتمعون عل���ى اأن امل�ساحلة 

الفل�سطيني���ة – الفل�سطيني���ة ه���ي اخلطوة 

ال�سحيحة يف امل�سار الفل�سطيني، لأن وحدة 

ال�سع���ب الفل�سطيني اأ�سا�س موا�سلة املعركة 

من اأجل اأر�س م����رصى الر�سول الأكرم )�سلى 

اهلل عليه واآله و�سلم( وهي الأ�سا�س للمحافظة 

على اأمانة و�سون دماء ال�سهداء الذين �سحوا 

باأغلى م���ا ميلكون من اأجل اله���دف النبيل، 

وبالتايل يفرت�س بهذه امل�ساحلة املباركة اأن 

تكون اأ�سا�سًا يف حفظ اأمانة ال�سهداء امليامني 

على الدرب الطويل. 

ونّب���ه العلماء م���ن اأي تفريط باحلقوق 

خ�سو�سًا  الفل�سطين���ي،  لل�سعب  الأ�سا�سي���ة 

جله���ة التاأكيد عل���ى حق الع���ودة، وتاأمني 

احلقوق املدنية لالجئني الفل�سطينيني، وحق 

املقاوم���ة يف �سالحها ون�ساله���ا وجهادها، 

لأنه بهذا ال�سالح ميكن اأن نحقق النت�سارات 

العظيم���ة، كما اأك���دت كل احلقائق والوقائع 

والتج���ارب ع���ر تاريخ ال�رصاع م���ع العدو 

ال�سهيوين. 

واإذ ندد اللقاء بالق���رار الأمريكي بو�سع 

اأ�سماء بع����س جماهدي املقاومة على لئحة 

ال »FBI«، اعتر ذلك عماًل عدوانيًا، وخ�سوعًا 

مل�سيئة الإرهاب ال�سهيوين والتكفريي، م�سدداً 

على اأن هذا القرار هو و�سام �رصف على �سدور 

املجاهدين، ودليل على ثباتهم على مواقفهم 

وعدم تبديلها، وعل���ى و�سوح و�سحة النهج 

املقاوم ال���ذي ي�سلكونه، والذي لن يح�سد اإل 

النت�س���ارات النوعية ب���اإذن اهلل على العدو، 

وهو ما ير�سي اهلل �سبحانه وتعاىل ور�سوله، 

ويغ�سب الع���دو المريكي – ال�سهيوين، وكل 

امتداداته يف املنطقة.

نشاطات 10

مؤتمر االتحاد العالمي لعلماء المقاومة: تأكيد على خياري الوحدة والمقاومة لتحرير فلسطين

التقى اأمني عام حركة الأمة؛ ال�سيخ عبد اهلل جري، 

مع وفد م���ن »احلركة«، �سفري اجلمهوري���ة الإ�سالمية 

الإيراني���ة يف لبن���ان؛ حمم���د فتحعل���ي، وكان عر�س 

لالأو�س���اع والتط���ورات الإقليمية، مت خالل���ه تاأكيد اأن 

النت�س���ارات التي يحققها حل���ف املقاومة هي هزمية 

حقيقية للم����رصوع الأمريكي – ال�سهيوين – التكفريي، 

ال���ذي يريد اأن يط���وع املنطقة ويفتته���ا ليكون العدو 

ال�سهيوين هو القوة الأ�سا�سية املهيمنة على املنطقة.

وفد من حركة األمة 
التقى السفير اإليراني

اأكد نائ���ب الأمني الع���ام حلزب اهلل؛ 

ال�سيخ نعي���م قا�سم، اأننا »ق���وم تعلّمنا 

م���ن الإمام احل�س���ني )عليه ال�س���الم( اأن 

نقول هيهات منا الذل���ة، ولذلك لن يكون 

خيارنا اإل املقاومة، وقد وَعَدنا اهلل تعاىل 

بالن�رص«.

كالم ال�سيخ قا�سم جاء خالل افتتاح 

املوؤمتر الدويل الث���اين الذي ينّظمه احتاد 

علم���اء املقاوم���ة حتت عن���وان: »الوعد 

احل���ق.. فل�سطني بني وع���د بلفور والوعد 

الإلهي.. معًا نقاوم مع���ا ننت�رص«، حيث 

اأ�س���ار اإىل اأن اأي تثبي���ت لالحت���الل ه���و 

مقدمة طبيعية لحتاللت تق�سم املنطقة، 

وحترير فل�سطني ه���و حترير لكل املنطقة 

دون ا�ستثن���اء، وه���و حتري���ر خلي���ارات 

�سعوب املنطقة، لأن فل�سطني هي الأ�سا�س 

والنقطة املركزية.

واأ�سار ال�سي���خ قا�سم اإىل اأن »ال�سعب 

الفل�سطيني اأثب���ت مقاومته الفاعلة التي 

مل ترتاجع مع م���رور الزمن، بل منت اأكرث 

يف جيل ال�سباب، ويجب اأن تبقى املقاومة 

متقدة معطاءة«.

واأكد ال�سيخ قا�سم اأن »لنا كل الفخر 

اأن تكون اإيران الإ�سالم راأ�س حربة املقاومة، 

ودعم اإيران لنا هو مفخرة ولي�س تهمة«، 

وقال: »لن تثنينا العقوبات ول التهديدات 

الإ�رصائيلية اأو غريها عن ا�ستمراريتنا يف 

املقاومة«.

م���ن جانب���ه، لف���ت رئي����س الحتاد 

العامل���ي لعلماء املقاوم���ة ال�سيخ ماهر 

حم���ود اإىل اأن الأم���ة فق���دت الكث���ري من 

املناع���ة، واأ�سبح���ت املوؤامرات حتاك يف 

كل م���كان، م�سدداً يف الوقت عينه على اأن 

فل�سطني �ستبق���ى وجهتنا وقبلة جهادنا، 

واأن النت�سار عل���ى »اإ�رصائيل« قرار وارد 

ولي�س ق�سية عدد اأو عّدة. ولفت �سماحته 

اإىل اأن »املقاومة حرف ل ُيك�رص، وورقة ل 

ميكن اأن ُت�سحب من اأيدينا، ولن تتغري هذه 

اأو موؤامرات �سخيفة  املقاومة بت�ساري���ح 

تري���د اأن توقع ب���ني اللبنانيني، و�ستهزم 

كل املوؤامرات م���ن الريا�س اأتت اأم من تل 

اأبيب«.

م���ن جهته، ت���ال اأمني ع���ام املجمع 

العامل���ي للتقريب ب���ني املذاهب؛ اآية اهلل 

ال�سيخ حم�س���ن الآراكي، ر�سال���ة اآية اهلل 

العظم���ى الإم���ام ال�سيد عل���ي اخلامنئي 

العاملي لعلماء املقاومة  لرئي�س الحتاد 

ال�سي���خ ماهر حم���ود، وج���اء يف ن�ّسها: 

»ب�سم اهلل الرحمن الرحيم، ال�سالم عليكم 

وعلى جمي���ع احل�سور املحرتمني يف هذا 

املوؤمت���ر، وبعد، ف���اإّن م�سوؤولية فل�سطني 

اجل�سيمة التي ل تقبل الن�سيان تقع على 

عاتق كل العامل الإ�سالمي، ول �سك يف اأن 

النخ���ب العلمية، وعلم���اء الدين، ورجال 

ال�سيا�س���ة، وم�سوؤويل البل���دان الإ�سالمية 

يتحّملون اجلزء الأهّم من هذه امل�سوؤولية.. 

اإنه كف���اح مقّد�س وَح�ِسن العاقبة، والوعد 

الإلهي هو الن�رص الأكي���د يف هذا الكفاح، 

واإن موؤمتركم اليوم جانٌب من هذه احلركة 

ال�ساملة العظيمة.

اأ�س���األ اهلل تع���ايل التوفيق جلمعكم، 

به���ذه  ي�سع���رون  الذي���ن  كل  واأو�س���ي 

امل�سوؤولية الكرى مبوا�سلة الكفاح، على 

تنّوعه، �سد الكيان ال�سهيوين املعتدي«.

وقال ال�سيخ الآراكي اإن »املوؤمتر يعّر 

عن مرحل���ة جديدة تنته���ي فيها مرحلة 

الهيمن���ة الأمريكية على مق���درات العامل 

ومنطقتن���ا«، معت���راً اأن »منطقتنا بداأت 

تتحرر من براثن املوؤام���رات التي حيكت 

لها وق���د �سقطت موؤامرة التكفري«، مباركًا 

»للمقاومة الفل�سطينية عودتها اإىل وحدة 

ال�سف«.

كلمة وزير الأوقاف ال�سوري حممد عبد 

ال�ستار ال�سي���د األقاها رئي�س احتاد علماء 

ب���الد ال�سام ال�سيخ توفي���ق حممد �سعيد 

رم�سان البوطي، ال���ذي اأكد اأن »فل�سطني 

وما حولها اأر�س لأهلها ومقد�سات الأمة ل 

ميكن ملخل�سني من اأّمتنا اأن يفرّطوا ب�سر 

منها«، وراأى اأن »�سحوة هذه الأمة متثلت 

يف وعيها ملعاناتها حتى ت�سقط الرهانات 

التي راهن عليها اأعداوؤها وجت�ّسدت بقرار 

منطقي يتمثل مبحور املقاومة«، لفتًا اإىل 

اأن »طريقن���ا اإىل حتقيق الن�رص يبداأ بنبذ 

اأ�سباب الفرقة«.

بدوره، اقرتح رئي����س »حزب الأمة« 

يف ال�سودان ال�سادق املهدي، على املوؤمتر، 

اخلروج مبيثاق يجمع الكلمة حول معاين 

موّحدة، م�س���دداً على �رصورة التمييز بني 

الإرهاب وحركات التحرير.

رئي�س ديوان الوقف ال�سني يف العراق؛ 

ال�سيخ عبد اللطيف الهميم، قال: »�رصبتنا 

فتن���ة عمياء واإرهاب موظ���ف وماأجور«، 

م�س���رياً اإىل اأن »الأم���ة احلي���ة ل ت���رتك 

م�ساحلها لل�سدفة وتر�سم �سيا�ساتها على 

عامل احل�سور وال�سهادة«، وم�سدداً على اأن 

»فل�سطني رمز اأكر من اأية مدينة«.

ويف كلم���ة م�سّجلة، اأكد املطران عطا 

اهلل حنا من فل�سطني املحتلة اأن فل�سطني 

�ستبق���ى ق�سيتن���ا الأوىل، ول���ن نتخلى 

عنه���ا مهما تاآم���ر عليها البع����س، واإننا 

اأر�سًا  بفل�سطني  مت�سبث���ون  كفل�سطينيني 

وق�سي���ة وتاريخًا وتراثًا، ولن يتمكن وعد 

بلف���ور اأو اأي وعد اآخر من تغيري قناعاتنا 

ومبادئنا التي كانت و�ستبقى ثابتة.

ولفت اإىل اأن مدين���ة القد�س تتعر�س 

ملوؤامرة غري م�سبوقة يف تاريخها، م�سدداً 

على »اأننا لن ن�ست�سل���م للمتاآمرين على 

القد����س واأولئك الذي���ن ي�سعون للنيل من 

عروبته���ا وهويتها الديني���ة والروحية«. 

وختم بالدع���وة اإىل اأن »نكون معا ج�سداً 

واح���داً وعائلة واحدة تداف���ع عن القد�س 

وفل�سطني فوحدتنا قوة لنا«.

كما كانت كلم���ات لكل من اأمني عام 

هيئ���ة كبار علماء امل�سلم���ني يف اأوغندا؛ 

اأن����س عبد الن���ور كالي�س���ا، وال�سيخ عبد 

الغني �سم�س الدين.
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انحدرت الأمة الإ�سالمي���ة بعد اأن ابتعدت عن 

دينه���ا �سيئًا ف�سيئ���ًا، واأخذ اأع���داء الإ�سالم الذين 

كانوا يرتب�سون به���ا الدوائر، ُيحيكون املخططات 

اجلهنمية لتمزيقها ودفنها اإىل الأبد.

ومن الأ�ساليب التي اعتمدوها: �سيا�سة فرّق 

ت�سد، وتق�سيم الأمة اإىل قوميات متباغ�سة )تركية 

وعربية وكردي����ة واأمازيغية..(، ومن ثم تق�سيمها 

اإىل دول ُقطري����ة متنافرة )لبنان و�سورية وم�رص، 

وال�سودان وتركيا والعراق، واملغرب واجلزائر..(، 

بل تعّدى الأمر اإىل تق�سيمات داخل البلد الواحد 

)اأحزاب وجماعات، وفَرق ومذاهب...(. 

اإن الإ�س����الم ه����و دين عاملي، يق����ول تعاىل: 

نَثى  ����ن َذَكٍر َواأُ ا َخَلْقَناُكم ِمّ ا�����سُ اإِنَّ َها النَّ {َيا اأَيُّ

َوَجَعْلَناُكْم �ُسُعوًبا َوَقَباِئ����َل ِلَتَعاَرُفوا اإِنَّ اأَْكَرَمُكْم 

�َه َعِليٌم َخِبريٌ}، والعرب  �ِه اأَْتَقاُكْم اإِنَّ اللَّ ِعنَد اللَّ

ل وزن لهم ول قيمة ب����ال اإ�سالم، ولن يكون لهم 

�ساأن، ول����ن يجتمع �سمله����م اإل بالإ�سالم، يقول 

نَفْقَت َما  ����َف َبنْيَ ُقُلوِبِهْم َل����ْو اأَ لَّ اهلل تع����اىل: {َواأَ

ْفَت َب����نْيَ ُقُلوِبِهْم َوَل�ِكنَّ  لَّ ا اأَ يِف اْلأَْر�����سِ َجِميًعا مَّ

ُموا  ُه َعِزيزٌ َحِكيٌم}، {َواْعَت�سِ َف َبْيَنُهْم اإِنَّ �َه اأَلَّ اللَّ

ُق����وا َواْذُكُروا ِنْعَمَت  �����ِه َجِميًعا َوَل َتَفرَّ ِبَحْبِل اللَّ

����َف َبنْيَ ُقُلوِبُكْم  ْعَداًء َفاأَلَّ �ِه َعَلْيُك����ْم اإِْذ ُكنُتْم اأَ اللَّ

ْخَواًنا َوُكنُتْم َعَلى �َسَفا ُحْفَرٍة  َبْحُتم ِبِنْعَمِتِه اإِ َفاأَ�سْ

ُ َلُكْم اآَياِتِه  ُ اهللَّ ْنَها َكَذِلَك ُيَبنِيّ اِر َفاأَنَقَذُكم ِمّ َن النَّ ِمّ

ُكْم َتْهَتُدوَن}. َلَعلَّ

لق����د ازداد انق�س����ام امل�سلمني بع����د اأن مّتت 

اإعادة اإحي����اء القوميات الفا�س����دة، لأنها قَبلية 

وعاطفية وغري اإن�سانية، وت�سبِّب اخل�سومات بني 

الب�رص. القومية مذهب عن�رصي غري اإن�ساين، بيد 

اأن الإ�سالم دين عاملي يحارب العن�رصية، ويقّدم 

دعوة مفتوحة للجميع، ول ي�سطهد من يخالفه 

يف العتقاد، بل يعامل����ه معاملة اإن�سانية، وقد 

اآخ����ى الإ�سالم ب����ني اأبي بكر العرب����ي و�سهيب 

الرومي وبالل احلب�سي و�سلمان الفار�سي )ر�سي 

اهلل عنهم(، وفرّق بينهم وبني اأبي جهل واأبي لهب 

والولي����د بن املغرية، وهم م����ن العرب الأقحاح، 

وقال ر�سول اهلل علي����ه ال�سالة وال�سالم:«يا اأيها 

النا�����س، األ اإن ربكم واح����د، واإن اأباكم واحد، األ 

ل ف�س����ل لعربي على اأعجم����ي ول لعجمي على 

عربي ول لأحمر على اأ�سود ول لأ�سود على اأحمر 

اإل بالتقوى«، وقال اأي�سًا عليه ال�سالة وال�سالم: 

»لي�س منا من دع����ا اإىل ع�سبية، ولي�س منا من 

قاتل عل����ى ع�سبية، ولي�س من����ا من مات على 

ع�سبية«.

ع�سام عبد القادر غندور

رئي�س الهيئة ال�رصعية

يف اللقاء الإ�سالمي الوحدوي

نية لن�رصة  كرّم علم���اء دين من »الهيئ���ة ال�ُسّ

املقاومة«، و«حركة الأم���ة«، والإفتاء الفل�سطيني 

يف لبن���ان وال�ستات، رئي����سَ الهيئ���ة الإدارية يف 

جتمع العلماء امل�سلمني؛ �سماح���ة ال�سيخ الدكتور 

ح�سان عبد اهلل، تقديراً لعطائه الالحمدود يف �سبيل 

تكري����س وحدة العلم���اء امل�سلمني، مل���ا فيه خري 

الأمة و�سالحها ووحدتها، ونب���ذ كل اأ�سكال الفرقة 

ب والتطرُّف. والتع�سُّ

الحتف���ال الذي ُعقد يف مقرّ الإفتاء الفل�سطيني 

اأُلقيت خالله عدة  كلم���ات اأّكدت على الدور املمَيّز 

الذي اأّداه ومازال �سماح���ة ال�سيخ عبد اهلل من اأجل 

وح���دة امل�سلمني من جهة، وتعزيز الوحدة الوطنية 

من جهة ثانية، وُن�رصة ق�سايا الأمة من جهة ثالثة.

و�سددت الكلمات على الدور الرائد ل�سماحته يف 

دعم املقاومة من اأجل حتري���ر الأر�س واملقّد�سات، 

والذي �سّكل يف كل املفا�سل الهامة رافعة عظيمة يف 

دعم املجاهدين، �س���واء خالل املواجهات مع العدو 

ال�سهي���وين، اأو يف مواجهة الوج���ه الآخر لالإرهاب 

ال�سهيوين املتمثل يف الإرهاب التكفريي، والذي كان 

له تاأثري كب���ري يف النت�سارات الكرى التي حتققت 

يف �ستى املواجهات مع اأعداء اهلل والإن�سانية.

ويف اخلت���ام قّدم العلم���اء ال���درع التكرميية 

ل�سماحة ال�سيخ عبد اهلل، وف���اًء لعطاءاته الكبرية، 

وجهده املتوا�سل والدوؤوب.

ا�ستقب���ل رئي�س الحت���اد العاملي لعلماء 

املقاومة؛ ال�سي���خ ماهر حمود، يف مكتبه يف 

ع���ًا من حركة الأمة، برئا�سة  �سيدا، وفداً مو�سَّ

اأمينه���ا الع���ام ال�سيخ عب���د اهلل جري، ومت 

احلديث عن الأو�ساع الراهنة، واأهمية املقاومة 

يف اإ�س���الح اخللل ال�سيا�سي، خ�سو�سًا عندما 

يقدَّم العمالء يف ال�سيا�س���ة وكاأنهم وطنيون 

اأو روؤ�ساء جمهوريات، وعن اأهمية احلوار بني 

املذاه���ب الإ�سالمية، لتاأكي���د اأهمية الق�سية 

الفل�سطينية واأولوية املقاومة.

.. إلــى اإلخــوة األكـــراد

علماء دين كّرموا الشيخ حسان عبد الله:
رائد الوحدة اإلسالمية.. ومجاهد في سبيل نصرة قضايا األمة

الشيخ ماهر حمود يستقبل وفدًا من حركة األمة

) العدد 443(  اجلمعة - 3 ت2 - 2017

يف ح�رصة ال�سهيد ال�سقاقي

ملنا�سبة ذكرى ا�ست�سهادك قبل 22 

عامًا، اأحاول اأن اأكتب لك ر�سالة اأخت�رص 

فيه���ا �سوؤونن���ا و�سجونن���ا وهمومنا 

اليومي���ة، وما اأكرثها، وي�سرتك فيها كل 

���ك و�سار مع���ك، وعلى نهجك،  من اأحبَّ

واأنت القائ���ل: »فل�سطني عقيدة جتمع 

اجلميع«، و»فل�سطني هي احلل لأزمات 

املنطقة«. 

ح����رصة الأخ »اأب���و اإبراهيم«، ما 

كان من اأزمات املنطقة قبل ا�ست�سهادك 

ل ت�س���اوي �سيئ���ًا اليوم، فقب���ل �سبع 

ي »الربيع  �سنوات، اأطلقوا علينا ما �ُسمِّ

العربي«، فاأزهر دمًا ودماراً وخرابًا؛ من 

تون�س اخل����رصاء اإىل اأر�س الكنانة يف 

�سيناء، اإىل ليبي���ا، حيث �سالت الدماء 

لتمالأ �ساطئ �رصت، اإىل اليمن الال�سعيد؛ 

بعدوان العرب عليه منذ ثالث �سنوات، 

ا�ستخدموا فيه املليارات من الدولرات 

ل�رصاء اأحدث الأ�سلح���ة لقتل الأبرياء.. 

اإىل بالد ال�سام احلبيبة، حيث ترقد منذ 

ا�ست�سهادك يف 26 ت�رصين الأول 1995.

ح�رصة الأخ عبد العزيز، يف ذكرى 

ا�ست�سهادك حاولُت مراراً وتكراراً الت�سلل 

لزي���ارة �رصيح���ك يف رو�س���ة �سهداء 

فل�سطني يف خمي���م الريموك، تارة من 

�سارع لوبيا، وطوراً من �سارع فل�سطني، 

ومراراً من حي املغاربة، لكنني ف�سلت، 

هل تعلم ملاذا؟ لأن هناك فرقة ظالمية 

حاقدة علي���ك وعلى نهجك الفل�سطيني 

عاثت ف�ساداً يف بالد ال�سام، ويف خميم 

الريموك ال���ذي اأحببت، بعد اإبعادك عن 

فل�سطني املحتلة يف العام 1988.

ح����رصة الأخ ع���ز الدي���ن، امتدت 

يد الغدر ال�سهي���وين لقتلك يف مالطا، 

حيث املحط���ة الإلزامي���ة لعودتك من 

ليبي���ا اإىل �سورية، وهن���اك ُقتلت غدراً 

بعدة ر�سا�سات اأمام اأحد الفنادق، اأما 

اليوم، فال�سع���ب الفل�سطيني ومن معه 

من الأح���رار وال�رصف���اء ُيقتلون باآلف 

الر�سا�سات الغادرة املدفوعة الثمن من 

ال�سهيوين،  الكيان  العرب حلماية  نفط 

بعد اعتداءات���ه الفا�سلة على املقاومة 

يف لبن���ان وفل�سطني، حيث كنَت لجئًا 

يف قطاع غزة بعد احتالل مدينتك يافا 

يف العام 1948.

ح�رصة الدكت���ور الفار�س، اأخرَتنا 

عن جل�سات النقا�س الطويلة مع الكثري 

من ال�سماء البارزة يف العامل الإ�سالمي، 

لتع���زز فينا ُح���ب فل�سط���ني، ور�سمَت 

لنا معامل طريق جدي���دة مل تعجبهم، 

وبداأوا بّث الأكاذي���ب لينالوا منك ومن 

بو�سلتك الت���ي دائمًا ت�سري نحو حترير 

فل�سطني من البح���ر اإىل النهر وف�سلوا، 

وذهبوا بعيداً للقت���ال يف اأفغان�ستان، 

اإل اأن غرابيبهم ال�سود مّدوا اأياديهم اإىل 

ق���رك ونب�سوه ُكرهًا وحقداً على نهجك 

نة  وعلى من معك، واأن���ت القائل: »ال�سُّ

وال�سيع���ة �سج���ة ُمفتعل���ة.. والوحدة 

ال�سالمية مفتاح العودة«.

ال�سهيد  املجاهد  الدكت���ور  ح�رصة 

اأثمرت ع�رصات  فتحي ال�سقاقي: دماوؤك 

ل بل املئات ل بل الآلف من املجاهدين 

ال�سائرين على نهجك يف �سبيل حترير 

فل�سطني.

يرونه بعيداً.. ونراه قريبًا..

جعفر �سليم
ع�سو احتاد كتاب و�سحافيي فل�سطني
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كاريكاتير

من منا ال يحلم باأ�شياء واأحداث غريبة اأثناء النوم، 

االأحالم  اإىل  الدخول  باإمكانية  وفّكرَت  �شبق  هل  لكن 

م بها؟ والتحكُّ

نة من  يبدو اأن درا�شة جديدة تو�شلت اإىل طريقة مكوَّ

3 حيل لل�شيطرة على االأحالم، حيث وجدت عرب اجلمع 
بني التقنيات املختلفة اأن امل�شاركني متّكنوا من ذلك، 

دون وجود اأي اآثار �شلبية على نوعية النوم.

و�شمل البحث 47 م�شاركًا قاموا باختبار 3 تقنيات 

وا�شحة، وتت�شمن التجارب اختبار الواقع، حيث يقوم 

احلامل بفح�ص بيئته عدة مرات يف اليوم، ومنط النوم 

املتقطع، وكذلك حتري�ص االأحالم ال�شافية )وهي التي 

يدرك �شاحبها حقيقة اأنها حلم )MILD(، الذي يت�شمن 

اال�شتيقاظ بعد 5 �شاعات من النوم، وتذكري نف�شك اأنك 

حتلم قبل العودة اإىل النوم.

وطلب الباحثون من امل�شاركني اأن يتخيلوا اأنف�شهم 

وتكرير   ،)MILD( خدعة  من  كجزء  �شاف  حلم  يف 

عبارة: »يف املرة القادمة �شاأتذّكر اأنني اأحلم«.

وُكرِّرت احلَيل على مدى اأ�شبوع كامل، ثم مرّ اأ�شبوع 

دون ممار�شة هذه احلَيل على االإطالق، وك�شفت النتائج 

ارتفاع  اإىل  اأدى  الثالث،  احلَيل  من  مزيج  ا�شتخدام  اأن 

معدالت النجاح يف الو�شول اإىل احللم ال�شايف.

وحقق امل�شاركون عموما ن�شبة جناح بلغت 17%. 

وبالن�شبة الأولئك الذين كانوا قادرين على النوم خالل 

 ،)MILD( تقنية  ا�شتخدام  من  االأوىل  دقائق  اخلم�ص 

وجدت الدرا�شة اأن معدل النجاح كان اأعلى من ذلك.

 MILD »تقنية  اإن  الدرا�شة  على  امل�رشف  وق��ال 

قدرتك  اأي  املحتَملة(،  )الذاكرة  ن�شميه  ما  على  تعمل 

على تذكر فعل اأ�شياء يف امل�شتقبل«.

على  اإيجابية  اآث���اراً  لالأمر  اأن  الباحثون  وذك��ر 

الدرا�شة  زالت  وما  العالجية،  االأ�شاليب  من  جمموعة 

من  جدد  اأ�شخا�ص  اإ���رشاك  اإىل  ت�شعى  حيث  م�شتمرّة، 

جميع اأنحاء العامل.

كثرية هي االأمور التي نراها ونحتّك بها ب�شكل متوا�شل، 

لكن ال نعرف الهدف من ورائها، اأو من وراء ت�شميمها بال�شكل 

التي هي عليه. هل �شاألتم يومًا ما ال�رشّ وراء ارتداء الطباخ 

قبعة عالية حتديداً، ولي�ص قبعة عادية كالتي يرتديها النا�ص 

الذين ميتهنون املهن االأخرى؟

�شبب  دون  ومن  بال�شدفة  الطهاة  قبعة  ت�شميم  يتّم  مل 

راأ�ص  تغطي  التي  العالية  فالقبعة  ذل��ك،  اإىل  يدعو  وجيه 

الطويلة  الطهي  قبعة  اإّن  اإذ  زّيه؛  يف  اأ�شا�شية  باتت  الطباخ 

واملنتفخة من االأعلى حتمي الراأ�ص من حرارة املطبخ، وت�شّهل 

مرور الهواء اإىل داخل القبعة، مما يقلل اأثر حرارة املطبخ على 

الطهاة، في�شتطيعون اإكمال عملهم ب�شكل طبيعي.

يعود  للقبعة  الطهاة  ارتداء  تقليد  اأن  اإىل  االإ�شارة  جتدر 

اإنكلرتا  اأثارت �شعرة عرث عليها ملك  1727؛ عندما  اإىل العام 

حينها يف ح�شائه، غ�شبه وا�شمئزازه، مما دفعه اإىل معاقبة 

على  وفر�ص  كامل،  ب�شكل  روؤو�شهم  �شعر  بحلق  الطهاة  كل 

بع�ص منهم ارتداء القبعة ب�شكل اإجباري.

كيف تتحكم بأحالمك أثناء النوم؟

قّبعة الطباخ عالية.. إليَك السبب


