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هكذا سقط سيناريو 
العدوان الصهيوني 

على لبنان
عندما يّدعي وزير احل���رب »الإ�رسائيلي« افغيدور 

ليربم���ان ملكية بلوك الغاز رقم 9 الواقع �ضمن النطاق 

البح���ري اللبن���اين، معن���ى ذل���ك اأن هن���اك �ضيناريو 

»اإ�رسائيلي���ًا« اأبع���د من جم���رد ادع���اء امللكية، وهو 

بالتاأكي���د �ضيناريو ع���دواين ي�ضتهدف لبن���ان؛ �ضعبًا 

و�ضيادة وثروات.

ت�رسيحات ليربمان مل تاأِت م���ن فراغ، فقد �ضبقتها 

مناورات اأجراها كيان الحتالل ال�ضهيوين حاكت اأهدافًا 

غري معَلنة، و�ضبقها اأي�ضًا عملية تفجري ا�ضتهدفت مدينة 

�ضيدا يف لبنان، وقد ثبت اأن »املو�ضاد« ال�ضهيوين هو 

من خّطط واأ�رسف عل���ى التنفيذ. وكما بدا وا�ضحًا، فاإن 

التوطئة »الإ�رسائيلية« للقيام بعمل عدواين ي�ضتهدف 

لبنان، مل تقت�رس على ما �ضبق ذكره، فلدى قوى واأجهزة 

لبناني���ة معطيات ومعلوم���ات ت�ضي ب���اأن ال�ضيناريو 

»الإ�رسائيلي« يلح���ظ جوانب وعنا�رس متعددة، لكنها 

ُربط���ت بالرهان على حدوث تطورات داخلية يف لبنان، 

ي�ضتغلها الع���دو لرتجمة ال�ضيناري���و العدواين اجلديد 

الذي يرى فيه حتقيقًا لأطماعه.

ما ه���و معل���وم اأّن العدو »ال�رسائيل���ي« ل يغفل 

يف ح�ضابات���ه اأي اأمر يرى فيه عام���اًل ممهداً وم�ضاعداً 

لالعتداء على لبن���ان، فهاج�س العدو ال�ضهيوين وقلقه 

الدائمني هو م���ن املقاومة يف لبن���ان التي اأحلقت به 

الهزائم منذ الع���ام 1982، اإىل التحرير يف العام 2000، 

و�ض���وًل اإىل حرب متوز 2006، الت���ي �ضّكلت واحدة من 

املحطات املف�ضلي���ة، لكونها قّو�ضت ثقة العدو بقدرته 

عل���ى �ضّن احلروب والفوز به���ا، وهذا ثبت على الأر�س، 

واأق���رّ ب���ه تقرير جلن���ة فينوغ���راد، ال���ذي اأظهر حجم 

الإخفاقات »الإ�رسائيلية« الكبرية.

لذا، فاإّن اإعالن وزير احلرب ال�ضهيوين ملكية البلوك 

البحري اللبناين رقم 9، مل يكن جمرد ت�رسيح عابر، بل 

اقرتن بجملة من اخلط���وات، منها ما بات معَلنًا ومنها 

ما هو غري معَلن، لكن املفاجاأة ال�ضادمة ل�»اإ�رسائيل« 

اأنها اكت�ضفت عجزها عن تنفيذ حلقات متهيدية للعدوان 

على لبنان، وف�ضلت يف رهاناتها على تطورات واأحداث 

داخلية يف لبنان.

اإن العام���ل الأب���رز والأ�ضا�ض���ي الذي اأج���رب العدو 

ال�ضهي���وين على الرتاج���ع عن تهدي���دات اأطلقها حتت 

عناوين واأطماع متعددة، هو عامل قدرات املقاومة يف 

لبنان، والتي مل تعد ت�ضّكل توازن رعب وح�ضب، بل هي 

متتلك من القدرات الكبرية ما ميّكنها من قتال العدو يف 

املي���دان الذي تقرره هي، وهذا م���ا يدركه العدو، ولهذا 

ال�ضب���ب راأينا كيف مّت تغلي���ف الرتاجع »الإ�رسائيلي« 

بحم���الت اإعالمية م���ن قَبل الإع���الم ال�ضهيوين نف�ضه، 

الذي جلاأ اإىل ال�ضتهزاء مبا اأعلنه ليربمان؛ يف حماولة 

للتقليل م���ن ماأزق ف�ض���ل ال�ضيناري���و »الإ�رسائيلي« 

العدواين.

معن حمية

االفتتاحية

الـنـاشر: شركة القلم لإلعالم واإلعالن ش.م.م
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المـديـر المســؤول: عـدنـان السـاحلـي

يشارك في التحرير:  أحمد زين الدين - سعيد عيتاني

المقاالت الواردة في الجريدة تعبر عن آراء كتابها
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ب���داأ م�ضل�ض���ل الرت�ضيح���ات لالنتخابات 

النيابية الثنني الفائ���ت، اخلام�س من �ضباط، 

على اأن ُتقفل اأبوابه يوم ال�ضاد�س من اآذار املقبل، 

لكن املخاوف على م�ض���ري هذا ال�ضتحقاق ما 

ت���زال ماثلة، اإذ اإن الطريق اإليه مايزال حمفوفًا 

�س  باملطبات والعوائ���ق املفتعلة، نتيجة توجُّ

ق���وى خارجي���ة وداخلية فاعلة م���ن النتائج 

النتخاب���ات، وتاأثريها على  عة له���ذه  املتوقَّ

التوازنات ال�ضيا�ضية القائمة يف لبنان.

هذه النتخابات الت���ي توؤكد كل القوى 

ال�ضيا�ضي���ة اإجراءه���ا يف موعده���ا، ي�ضدد 

اخلرباء عل���ى اأن قانونها اجلديد ُف�ّضل على 

قيا�س القوى الأ�ضا�ضي���ة يف كل دائرة، كما 

عت الدوائ���ر ح�ضب حاجات  ّيق���ت اأو ُو�ضِّ �ضُ

تلك الق���وى، لكن قوى فاعل���ة تتخوف من 

تاأث���ري ال�ضوت التف�ضيلي عل���ى ح�ضاباتها 

النتخابي���ة، اإ�ضافة اإىل ما ب���داأ املتابعون 

اأن ال�ض���وت التف�ضيلي  با�ضتنتاج���ه م���ن 

�ضيطل���ق �ضباقًا يف ����رساء الأ�ضوات لتاأمني 

الفوز، كما اأن بنود ال�رسف النتخابي، ابتداء 

من ال�ضقف امل�ضموح به للمر�ضح ثم لالئحة 

وت�رسيع ال�رسف لنق���ل الناخبني، مبا فيهم 

املغرتب���ني، مثلما حتفز مت�ضي���دي الفر�س 

لتلق���ي الر�ضاوى، تخيف الق���وى ال�ضيا�ضية 

التي اعتادت على �رساء ذمم املقرتعني، يف 

ظل تراجع �ضخ املال ال�ضيا�ضي الذي اعتادت 

النتخابات اللبنانية ح�ضوله، خ�ضو�ضًا من 

بع�س الدول النفطية اخلليجية.

يف جدول امُلهل النتخابية، �ضتكون الفرتة 

�ضة للرتاجع  من ال�ضاد�س حت���ى 21 اآذار خم�ضَّ

عن الرت�ضيح، على اأن يكون ال�ضاد�س والع�رسون 

من ال�ضهر نف�ضه �ضقف ت�ضكيل اللوائح، اأي قبل 

اأربعني يومًا من موع���د اإجراء النتخابات يف 

ال�ضاد�س من اأيار املقبل. 

اإل اأن هذه املواعيد قابلتها حمطات جرت 

فيها حماولت لفتعال اأح���داث ت�ضغط وتربر 

تعطيل العملية النتخابية وتاأجيلها.

اأبرز هذه املحطات كان���ت احتجاز رئي�س 

احلكومة اللبنانية �ضعد احلريري يف العا�ضمة 

ال�ضعودية الريا�س؛ يف م�ضعى �ضعودي مف�ضوح 

لإث���ارة فتن���ة ب���ني اللبناني���ني، وكان مقّدراً 

لالنتخاب���ات اأن تكون اإح���دى �ضحاياها، لكن 

وحدة اللبنانيني اأف�ضل���ت ذلك املخطط، وكان 

وا�ضحًا اأن هدف ذل���ك الت�ضعيد ال�ضعودي هو 

ا�ضتهداف املقاومة، من �ضمن املخطط الأمريكي 

املعَلن حل�ضار املقاومة و�رسب دورها اللبناين 

يف الت�ضدي للعدواني���ة »الإ�رسائيلية«، كذلك 

دورها الإقليم���ي الفاعل �ضمن حمور املقاومة 

الذي يت�ضدى بنج���اح مل�رسوع ال�رسق الأو�ضط 

اجلديد الذي تنّفذه الوليات املتحدة واأتباعها 

يف املنطقة، لتفتيت وتق�ضي���م الدول العربية، 

و�ضم���ان اأمن الكي���ان ال�ضهي���وين املغت�ضب 

لفل�ضطني ملئة عام مقبلة.

وهناك كالم كثري ووقائع عديدة عن م�ضاٍع 

يومية يبذلها ال�ضف���ريان الأمريكي وال�ضعودي، 

ومعهما �ضفري الإمارات، يف اجتاهني: اإما تعطيل 

النتخاب���ات، اأو ت�ضكيل حتالف���ات تخفف من 

خ�ضائر حلفاء ال�ضعودية فيها، ومتنع املقاومة 

وحلفائها من احل�ضول على متثيل نيابي يوازي 

وزنهم ال�ضعبي.

التوت���رات  ُت���درج  ال�ضي���اق،  ه���ذا  يف 

ال�ضيا�ضية املفتَعل���ة وتوترات  وال�ضج���الت 

ال�ضارع الناجتة عنها، �ضمن حمطات حماولة 

تاأجي���ل النتخابات، والت���ي �ضّوهت ال�ضورة 

امل�رسق���ة لوحدة اللبناني���ني التي جتلّت يف 

موقفهم من حجز حرية رئي�س حكومتهم، كما 

اأنه لي����س بريئًا فتح ملف التطبيع مع العدو 

���ل ال�ضيا�ضي لفر�س  »الإ�رسائيل���ي«، والتدخُّ

عر�س فيلم رف�ضت���ه جلنة الرقابة املخت�ضة، 

وكاأن يف الأم���ر ا�ضتفزازاً لل�ض���ارع ي�ضتدعي 

ردود فع���ل تربر تاأجيل النتخابات »لأ�ضباب 

اأمنية«.

وترى اأو�ضاط عدي���دة اأن التعبري عن عدم 

الر�ضا الأمريكي وال�ضع���ودي عن م�ضار احلرب 

ل الع�ضكري  يف �ضورية، ل يقت�رس عل���ى التدخُّ

الأمريك���ي يف �ضم���ال و����رسق �ضوري���ة، ب���ل 

بالتدخ���ل يف تفا�ضيل النتخاب���ات النيابية 

املقرر اإجراوؤها يف لبن���ان، وكذلك بن�رس قوات 

اأمريكية يف فل�ضطني املحتلة، حتت حجة اجراء 

مناورات م�ضرتكة مع جي�س العدو. من هنا تاأتي 

التهديدات ال�ض���ادرة عن وزراء الحتالل لتوؤكد 

نية افتع���ال اأمر ما يف لبنان واملنطقة، يحقق 

لة �ضعوديًا، ل�رسب اأي  الرغبات الأمريكية، املموَّ

حتدٍّ يواجه العدوانية »الإ�رسائيلية« والهيمنة 

الأمريكية.

وترى الأو�ضاط اأن كالم رئي�س وزراء العدو 

املرتاجع عن تهدي���دات وزرائه، ل تطمئن بقدر 

ما تك�ضف اخل���وف »الإ�رسائيل���ي« من حالة 

الردع التي ت�ضكله���ا املقاومة، بيد اأن الأطماع 

اللبناين، وحماولت  النفط  »الإ�رسائيلية« يف 

اإن�ضاء ج���دار عازل داخل الأرا�ض���ي اللبنانية، 

وتالقي امل�ضلح���ة »الإ�رسائيلية« والأمريكية 

والإقليمي،  اللبناين  ال�ضاأن���ني  وال�ضعودية يف 

تدعو للتنبُّه ملا يح�رّسه هذا التحالف ال�ضيطاين 

للبنان؛ قبل اإجراء النتخابات وبعدها.

فهل تعّو����س العدواني���ة »الإ�رسائيلية«، 

املحرَّ����س عليها اأمريكي���ًا و�ضعوديًا، عن ف�ضل 

املح���اولت الداخلي���ة لتعطي���ل النتخابات، 

وحتقق ه���دف اخلائفني منه���ا، بتاأجيلها اإىل 

موع���د يتنا�ضب م���ع حتالفاته���م واأجنداتهم 

ال�ضيا�ضية واملالية؟

عدنان ال�ساحلي

أحــداثأحــداث2

« المتوجسيَن من االنتخابات؟
ُ

هل تنقذ »إسرائيل

تهديدات وزراء الحتالل توحي بنية افتعال اأمر ما يف لبنان واملنطقة.. يحقق الرغبات الأمريكية وال�سعودية
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مساٍع يومية يبذلها سفراء أميركا 
والسعودية واإلمارات لتعطيل 

االنتخابات.. أو تشكيل تحالفات 
تمنع المقاومة وحلفاؤها من 

الحصول على األكثرية



همسات

الدفاعات اجلوية ال�ضورية يف اإجناز جديد

اأ�صيب��ت الدولة العربية بخيبة اأم��ل كبرية يف اعتدائها 

الأخ��ري على �صوري��ة، حيث تبني اأن الطائ��رات احلربية 

ال�صهيوني��ة اأطلقت ع��دة �صواريخ من داخ��ل الأرا�صي 

اللبنانية على مواق��ع للجي�ش ال�صوري يف ريف دم�صق، 

 اإ�صقاط معظمها بوا�صطة الدفاعات اجلوية ال�صورية، 
ّ
فتم

ويف املنا�صب��ة ُطرحت عدة ت�ص��اوؤلت لبنانية حول بلع 

»جماع��ة ال�صي��ادة وال�صتق��ال« الذي��ن ي�رّصحون ليل 

نه��ار �صد املقاوم��ة و�صاحها، األ�صنته��م وعدم �صدور 

موق��ف واحد حول هذا العدوان على �صورية من الأجواء 

اللبنانية.

 ال�ضعودية تدعم خ�ضوم احلريري
اأبدت اأو�ضاط حريري���ة العتب على جهات �ضعودية لأنها 

مل ت�ضتجب حتى ال�ضاعة لطلب الإمداد املايل النتخابي، 

رغم الوع���ود ملقربني باأن الدعم اقرتب، ليتبني اأن الدعم 

و�ض���ل اإىل خ�ضوم احلري���ري داخل »تي���ار امل�ضتقبل«، 

وكذلك جلهات مناف�ضة للحريري من الطينة نف�ضها

 در�ٌس قا�ٍس
رف���ش �صيا�صي خم�رصم دعوة وّجهته��ا له ال�صعودية كي 

يزورها، لأنها م�رصوط��ة بتمو�صع �صيا�صي مل يعد مقتنعًا 

ب��ه، ل�صيم��ا بعد التج��ارب العدي��دة، ف�صًا ع��ن خماوف 

تنتابه من احتم��ال ا�صتبقائه لفرتة طويلة قبل ا�صتقباله؛ 

بق�ص��د الإهانة، وقال يف جمل�ش خا�ش: لقد تعّلمنا در�صًا 

قا�صيًا من احتجاز احلريري.

 ال�رسّ غري العلن
قيادي ونائ���ب مييني �ض���اب، يتميز منذ ف���رتة ق�ضرية 

بخطاباته النارية وهجومه على ال�ضلطة والف�ضاد، ُيجري 

مروحة ات�ض���الت وا�ضعة م���ن اأجل �ضياغ���ة حتالفات 

انتخابي���ة مع رموز مم���ن يهاجمه���م يف كل عرا�ضاته 

ال�ضيا�ضية.

ح يوتر العالقات  تر�ضُّ
�رصب��ت لوث��ة التناف���ش عل مقع��د انتخابي رف��اق طريق 

م��ن الت�صعيني��ات، وو�ص��ل الأمر اإىل ح��د الع��داء، رغم اأن 

ال�صخ�صيتني ل يجزمان بالفوز باملقعد املعّقد.

 م�ضاٍع باءت بالف�ضل
ُعلم اأن رئي�س حزب �ضيا�ض���ي زار عا�ضمة اأوروبية للقاء 

ح لالنتخابات  مرجعية �ضيا�ضية �ضابقة، لإقناعه بالرت�ضُّ

النيابية، لكن م�ضاعيه باءت بالف�ضل.

 �رسف النظر
قي��ادي ب��ارز يف تي��ار �صيا�ص��ي مم��ا كان ي�صم��ى فري��ق 

»14 اآذار« م��ن مدين��ة جنوبية، �رصف النظ��ر عن الرت�صح 

لانتخابات النيابي��ة يف ال�صمال، بعد اأن مل�ش األ حظوظ 

ل��ه البت��ة يف الو�صول اإىل الن��دوة النيابية، ول يف حتقيق 

اأرقام كبرية على م�صتوى ال�صوت التف�صيلي.

 كيف وملاذا..؟
بداأ بع�س من ترّددت اأ�ضماهم ليكونوا على لئحة مرجعية 

�ضيا�ضي���ة يف انتخابات بريوت، مراجعة ح�ضاباتهم، بعد 

اأن تب���نّي اأن اله���دف من تر�ضيحهم ه���و األ ي�ضابقوا هذه 

املرجعية على ال�ضوت التف�ضيلي.

 حركة ت�ضامن
ُعل��م اأن عدداً كبرياً من كوادر وقيادات تيار �صيا�صي كبري، 

يتوا�صلون مع بع�صهم من اأجل القيام بحركة ت�صامن مع 

مرجعية �صيا�صي��ة كبرية، لكن لي�ش مع رئي�ش التيار الذي 

يختلفون معه يف كل مواقفه وت�رصفاته.

 مبالغة يف الأحجام
مل تنج���ح ق���وى �ضيا�ضية علماني���ة يف التفاق على 

دة خلو�س النتخابات،  ت�ضكيل لئحة انتخابي���ة موحَّ

بالرغ���م من امل�ضاعي احلثيث���ة لال�ضتفادة من فر�ضة 

الف���وز، واأعادت ق���وى م�ضاركة يف امل�ضاع���ي اأ�ضباب 

الف�ض���ل اإىل مبالغ���ة كل فري���ق يف م���دى تاأثريه يف 

اجلمهور؛ خالفًا للواقع.

ب�رسف النظر عن »الأخطاء 

الت���ي ُبنيت على خطاأ«، والتي 

و�ض���ف فيها فخام���ة الرئي�س 

عون م���ا ح�ضل من توترات يف 

ال�ض���ارع على خلفي���ة ت�رسيب 

فيدي���و للوزير ج���ربان با�ضيل، 

فاإننا نن���ّوه بوع���ي القيادات، 

ونتوّقف عن���د جرمية الت�رسيب 

الت���ي كان اله���دف منها �رسب 

ال�ضل���م الأهلي، وحماولة ن�ضف 

»الت�ضوية الرئا�ضية«، عرب طرح 

م�ضريها يف ال�ضارع من جماعة 

مفل�ضة تنتّظر هف���وًة انفعالية 

لتوّثقها ع���رب فيديو لإيقاد نار 

الفتنة واإيذاء العهد باأية طريقة 

ممكنة من اأج���ل مقاعد نيابية 

لن حت�ض���د منها م���ا حتلم به 

خالل انتخابات اأيار 2018. 

ق���َدر جربان با�ضي���ل، الذي 

ُع���رف عنه اأنه رجل التفاهمات 

�ضواء من خالل دوره يف »تفاهم 

مار خماي���ل« مع حزب اهلل، اأو 

من خالل جه���وده امل�ضنية يف 

التقارب مع »تيار امل�ضتقبل«، 

اأن هذا الرجل هو الأكرث ن�ضاطًا 

الوزراء، واأن مواقفه كوزير  بني 

ال�ضعب  الزم���ن  خارجي���ة يف 

هي الأجراأ والأ�رسح يف الدفاع 

عن لبن���ان املقاومة وال�ضيادة، 

لكن م�ضكل���ة با�ضيل اأنه يحمل 

الرتكة احلزبي���ة ملي�ضال عون، 

واأن متاعب���ه ب���داأت ي���وم قرر 

التيار الوطني احلر و�ضع كتاب 

»الإبراء امل�ضتحيل« على الرف، 

وب���داأ با�ضيل من���ذ ذلك احلني 

بدفع الأثم���ان، فاعرت�س بع�س 

على  التي���ار  يف  املنا�رسي���ن 

مبداأ »دف���ن« الأرقام والتخلّي 

عن حماربة الف�ضاد؛ متامًا كما 

با�ضيل  و�ض���ول  على  اعرت�ضوا 

التعيني،  التيار عرب  اإىل رئا�ضة 

حتى ج���اء الوقت ال���ذي وجد 

الرجل نف�ض���ه ملَزمًا بالإ�ضالح 

الف�ضاد،  ومكافح���ة  والتغي���ري 

وقط���ع الطريق عل���ى فا�ضدين 

كيديني يرفع���ون راية مكافحة 

الف�ضاد ملناكفة العهد واملزايدة 

على التي���ار يف �ضعاراته، وهم 

اأنف�ضه���م الذي���ن وقف���وا بوجه 

التي���ار ملنعهم  ن���واب ووزراء 

من حتقيق اإجنازات عرب عرقلة 

م�ضاريع قوانني تبداأ من ال�ضدود 

الكهرب���اء،  وخط���ط  املائي���ة 

وتنته���ي باأ�ضغر م�رسوع ج�رس 

اأو طريق يف املنت وك�رسوان. 

ي�ضتعجل  البع�س  كان  واإذا 

الإ�ض���الح  بوج���وب  العه���د 

فخام���ة  كان  واإذا  والتغي���ري، 

الرئي�س عون رفع �ضعار »�ضطف 

الدرج يبداأ من فوق«، فاإن مهلة 

ال�ّضنة الت���ي اأعطاها للحكومة 

عند اإقرار موازن���ة العام 2017 

بوجوب  اأ�ضه���ر،  ثالث���ة  من���ذ 

اإج���راء قطع ح�ض���اب لل�ضنوات 

املا�ضية، بهدف حماولة تبيان 

بع�س اأرق���ام الهدر التي وردت 

يف »الإب���راء امل�ضتحيل«، فاإن 

املهلة بقي منه���ا ت�ضعة اأ�ضهر، 

و�ضتكون بعهدة حكومة ما بعد 

النتخاب���ات النيابي���ة، اإ�ضافة 

اإىل اأن �رسكة التدقيق الفرن�ضية 

الت���ي ح����رست اإىل لبنان منذ 

اأ�ضابيع قليلة قد ح�رست اأبواب 

ال�رسق���ة والختال�ضات جلماعة 

باملبال���غ  ال���درج«  »ف���وق 

ومعه���ا  وذهب���ت  والأ�ضم���اء، 

بانتظار  اكت�ضف���ت،  م���ا  اأ�رسار 

»ويكيليك����س لبنانية« تف�ضح 

تعاقبت  حكومات  عن  امل�ضتور 

على حكم املزرع���ة منذ العام 

1990 وحتى اليوم. 
الف�ض���اد وال�رسقة والبتزاز 

ه���ي معا����سٍ ل يرتكبها فقط 

م���ن هم »فوق«، بل َمن هم يف 

و�ضط الدرج، وَمن هم يف اأ�ضفله، 

بل اإن بع�س جماعة الأ�ضفل هم 

الأكرث �ضفالة يف الأداء الوظيفي 

�ضمن اأجه���زة الدولة اللبنانية، 

ووقائ���ع حقيقية حت�ضل حاليًا 

يف لبنان تثبت �ضحة ما نرمي 

اإليه يف الإ�ضاءة على الف�ضاد؛ اأن 

معظ���م املواطنني باتوا مييلون 

اإىل ا�ضتخ���دام ����رسكات الربيد 

ال�رسيع لإجناز معامالتهم، كي 

يتحا�ضوا املراجعات ال�ضخ�ضية 

يف دوائ���ر الدول���ة والوق���وع 

يف ف���خ ال�ضما����رسة احلاكمني 

باأمره���م، لأنه���م يطعمون اأهل 

احل���ل والربط ويقفل���ون اأفواه 

روؤ�ضائهم عرب �رساكة النهب.

ولأن معظ���م الآراء اأجمعت 

»حكوم���ة  اإن�ض���اء  اأن  عل���ى 

اإلكرتونية« يه���دف اإىل ت�رسيع 

اخلدمات للمواطنني، واإن كانت 

ت�ضتوجب  املعام���الت  بع����س 

احل�ضور ال�ضخ�ض���ي، فاإن هكذا 

م�رسوع قد اآن اأوانه، ويبقى على 

احلكومة يف ظل هذا العهد، الذي 

اأخذ على عاتقه حماربة الف�ضاد، 

الإلكرتونية،  احلكوم���ة  تفعيل 

ومعه���ا الأجه���زة الرقابية، ل 

ب���ل ا�ضتعادة فك���رة »املكتب 

الث���اين«، وح����رس �ضالحياته 

يف التفتي�س الإداري، لأن دوائر 

ال���وزارات اخلدماتي���ة يع�ض�س 

فيها الف�ضاد، وبع�س من اجلهد 

»املخابراتي املدين« يف مراكز 

والدوائر  الجتماع���ي  ال�ضمان 

و�ضواها،  والعقاري���ة  املالي���ة 

ع���ن خملوقات يف  �ضيك�ض���ف 

اأحد ي�ضاألهم  »اأ�ضفل الدرج« ل 

»م���ن اأين لكم ه���ذا«؟ ومغاور 

ال�ضعب،  م���ن  النه���ب املبا�رس 

مواقعها »حت���ت »الدرج« يف 

كل دوائ���ر مغارة عل���ي بابا، 

وال�400 األف حرامي.

اأمني اأبو را�سد

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

حكومة إلكترونية لعهد »اإلبراء المستحيل«

العهد أخذ على عاتقه 
محاربة الفساد.. فلماذا 
ال يتّم تفعيل الحكومة 
اإللكترونية واألجهزة 

الرقابية؟

املواطنون بانتظار ويكيليك�س لبنانية تف�سح امل�ستور عن حكومات تعاقبت على احلكم منذ العام 1990 وحتى اليوم
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عودة إلى »الدجل الكيميائي«.. األميركيون وأدواتهم مستمرون بأكاذيبهم ضد سورية
جبل جليد املوؤامرة على �س���ورية 

بداأ بالذوبان �س���يئًا ف�س���يئًا، وها هي 

املزيد من الأوراق تنك�سف عن خمتلف 

الأدوار؛ م���ن دول عربي���ة اإىل الوليات 

املتح���دة والغ���رب م���روراً بالكي���ان 

ال�سهيوين، وقوى وجمموعات �سيا�سية 

واإرهابي���ة اتخ���ذت خمتل���ف الأ�سكال 

والألوان والأ�سماء.

قطر وال�سعودي����ة والبحرين �سار 

مطلبه����م وهّمه����م الأ�سا�س����ي حتقيق 

»الدميقراطي����ة« يف �سوري����ة، عل����ى 

الدميقراطية«  اأن »جتربته����م  اعتبار 

�سبقت الأول����ن والآخرين يف فرادتها 

وريادته����ا، يف ظل وع����د اأمريكي ملن 

يعنيهم الأمر من باع����ة الكاز اأُطلقت 

على ل�سان �سه����ر الرئي�س الأمريكي، 

ال�سهيوين جاريد، ب����اأن »الأمريكين 

�سي�سيئون ال�سم����وع على القبور يف 

طهران وبيونغ يانغ«، ما جعل حممد 

ب����ن �سلمان يعتق����د اأن ال�ساعة باتت 

جاه����زة ل�ستقبال ال�س����اه ابن ال�ساه 

حممد ر�سا بهلوي.

الوليات املتحدة الطالعة من رحم 

امل�ستعم���ر الأبي�س الذي اأب���اد �سكان 

اأم���ريكا الأ�سلين، مبختل���ف الو�سائل 

والأ�سالي���ب، مب���ا فيها ن����ر الأوبئة 

والأمرا����س اجلرثومية، من اجلدري اإىل 

)تابع���وا احلرب  والكولريا،  الطاع���ون 

على اليمن وانت�سار الكولريا واجلدري(، 

اأ�سهم���ت يف اإبادة ب�ري���ة وا�سعة يف 

العامل، حتت عناوين وباأ�سباب كاذبة، 

لي����س اآخرها غزوها للعراق عام 2003 

بذريعة اأ�سلحة الدمار ال�سامل، »وكاأن 

الدولة العربي���ة ل تتعامل اإل بالورود 

والزهور«.

وا�سنطن وقفت اإىل جانب الغرب، 

وعلى راأ�سه بريطانيا، التي كانت يف 

اأوج قوتها يف 1839 و1892 يف حربي 

الأفيون، حينما قررت ال�سن مكافحة 

ومنع زراعة وجتارة الأفيون، وبذريعة 

التجارة العاملية، واأمريكا هي  حرية 

نف�سها من ج����رّب الأ�سلحة الذرية يف 

هريو�سيما ونكازاك����ي يف عام 1945، 

يف نهاي����ة احلرب العاملي����ة الثانية، 

وب�سكل عام ثمة حروب كثرية عرفتها 

الب�رية على مر التاريخ مل يكن لها 

اأي م����ربر اأو م�سّوغ قانوين اأو �رعي.. 

ا�ستعمارية  اإنها ح�سابات وم�سال����ح 

بحتة، وللتذكري فق����ط، ن�سري اإىل تلك 

اجلرمية التي ح�سلت يف مطلع الربع 

الأول من القرن الع�رين، حن اأقدمت 

فرن�سا وبريطانيا على تربير دخولهما 

العرب����ي،  للم�����رق  وا�ستعمارهم����ا 

واإيجاد اتفاقية �سايك�س بيكو، وتفكيك 

الكي����ان  وزرع  الطبيعي����ة،  �سوري����ة 

ال�سهي����وين يف فل�سطن املحتلة عام 

.1947
ه���ا نحن الي���وم اأم���ام »فربكة« 

م���ن الكاذي���ب الأمريكي���ة يف توجيه 

التهامات واملزاعم �سد الدولة الوطنية 

ال�سوري���ة، بحي���ث اإنه م���ع كل تقدُّم 

وانت�سار للجي�س ال�سوري وحلفائه على 

املدعوم  التكفريي،  الإره���اب  جماميع 

م���ن وا�سنطن والدول���ة العربية وبائع 

الكاز اخلليج���ي، تطلع علينا الوليات 

»الكيميائ���ي«؛  باأكذوب���ة  املتح���دة 

يف حماول���ة منها لإطال���ة اأمد احلرب 

املفرو�س���ة عل���ى �سوري���ة، وتقدميها 

خمتل���ف اأن���واع الدع���م للمجموعات 

امل�سلحة الإرهابية.

ت�سف���ع  اخليب���ات  كان���ت  واإذا 

وا�سنط���ن يف ال�سيا�س���ة ويف امليدان 

جراء النت�سارات التي يحققها اجلي�س 

العربي ال�سوري مدعوم���ًا من حلفائه 

يف خمتل���ف اجلبه���ات، فق���د تك�سفت 

الكثري م���ن احلقائق عن ه���ذه احلرب 

الت���ي ُت�سته���دف فيها �سوري���ة، حتى 

اأن رئي����س احلكومة ووزي���ر اخلارجية 

القطري ال�سابق حمد بن جا�سم اعرتف 

»بعظم���ة ل�سان���ه« اأن قط���ر »قدمت 

الدعم للجماعات امل�سلحة يف �سورية 

ع���رب تركي���ا، بالتن�سيق م���ع القوات 

الأمريكي���ة واأطراف اأخ���رى«، ُمقراً باأن 

اأن »الدوحة  »ال�سيدة فلتت«، وموؤكداً 

اأم�سكت مبلف الأزمة ال�سورية بتفوي�س 

من ال�سعودية«.

واأو�س���ح ب���ن جا�س���م اأن الدع���م 

الع�سكري الذي قدمته بالده للجماعات 

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

تركيا بالتن�سيق مع الوليات املتحدة، 

وكل �سيء ُير�سل يتم توزيعه عن طريق 

القوات الأمريكية والأتراك وال�سعودين.

و�سواء اع���رتف بن جا�س���م اأو مل 

يعرتف، فاإن الثاب���ت وا�سح متامًا يف 

الأمريكي���ة يف ت�سنيع  الأجه���زة  دور 

الإرهاب، م���ن »جبهة الن����رة« اإىل 

»داع����س«، وا�ستخدامه بالتن�سيق مع 

بائعي الكاز العرب���ي، من اأجل تفكيك 

العراق، حيث ت�س���ري الوقائع اإىل نحو 

3 اآلف �سي���ارة مفخخة كان »داع�س« 
يفّجره���ا يف الع���راق كل �سن���ة، ويف 

تدمري �سورية، بحيث فاق ثمن الأ�سلحة 

املتطورة التي تدفقت على �سورية اأكرث 

من مئة مليار دولر، كانت كافية حتى 

ل تبق���ى جائعًا اأو اأمي���ًا اأو معوزاً يف 

العامل العربي.

وا�سح���ة الأم���ور يف ال�سته���داف 

الأمريكي الرجع���ي املتوا�سل ل�سورية، 

الدبلوما�سين  اأح���د  وقد ع���رّب عن���ه 

�سورية  »لتعق���د  بقوله:  الأمريكي���ن، 

معاهدة �سالم م���ع اإ�رائيل، و�سنجعل 

حمم���د ب���ن �سلم���ان وغ���ريه ياأتون 

بال�راوي���ل الدم�سقي���ة اإىل �سوري���ة، 

يطلبون وّدها وُي�سهمون يف اإعمارها«.

ثم���ة حقيقة اأعلنها اأك���رث م�سوؤول 

اأمريكي على مدى عقود من الزمن؛ باأن 

دم�سق هي ال�سخرة الذي تتحطم عليها 

الأحالم الأمريكية، وهي اجلدار ال�سلب 

الذي اإذا ما متكنا من هدمه، انتهت اأزمة 

ال�رق الأو�سط؛ ليكون كما ن�ساء.

مهم���ا يك���ن، فلنتاب���ع م�سل�س���ل 

ت�سفع  حي���ث  الأمريكي���ة،  اخليب���ات 

املي���دان  يف  وتوابعه���ا  وا�سنط���ن 

وال�سيا�سة.. والنتيجة احلتمية لل�سمود 

ال�سوري الأ�سطوري هو ل مفر من هزمية 

الوليات املتحدة واأدواتها.

اأحمد زين الدين

عذرًا فخامة المقاوم.. نهجك غير ُمجٍد في هذا المرحلة
مع اق���رتاب النتخاب���ات النيابي���ة، ويف حماأة 

»املن���اخ احلار« ال���ذي ي�سبق غالب���ًا كل اإ�ستحقاق 

برملاين، تتط���ور »احلمالت الدعائي���ة« ل�سد ع�سب 

الناخب���ن، كما ح���دث الأ�سبوع الفائ���ت، حيث كنا 

عل���ى م�سافة اأيام من الذك���رى الثانية ع�ر لتوقيع 

وثيق���ة التفاهم بن التي���ار الوطني احلر وحزب اهلل، 

تلك الوثيقة الت���ي اأ�سهمت يف تعزيز العي�س الواحد، 

والت�س���دي ملحاولت عزل اأي مك���ون لبناين، ل�سيما 

اإب���ان عدوان متوز 2006.. لكن م���رّ »القطوع« بف�سل 

حكمة الرئي����س العماد مي�سال ع���ون وال�سيد ح�سن 

ن����ر اهلل والرئي�س نبيه بري، الذي���ن اأبدوا احلر�س 

على حماية ال�سالم الأهل���ي، والتعايل عن الإ�ساءات 

ال�سخ�سية، يف �سبيل حت�سن ا�ستقرار البلد، وتوجيه 

البو�سل���ة اإىل العدو احلقيقي ال���ذي يرتب�س بلبنان، 

ويته���دده بالعت���داء على حق���ه يف ا�ستثمار ثروته 

النفطية والغازية، بالإ�سافة اىل بناء اجلدار الأ�سمنتي 

العازل على اأرا�سيه.

يف حم���اأة ه���ذه الأج���واء امل�سحون���ة، ل بد اأن 

ت�ستذكر �سفحات جميدة من تاريخ املقاومة والنهج 

املقاوم يف هذا البلد، الذي خّطه الرئي�س العماد اإميل 

حل���ود منذ توّليه قيادة اجلي�س، ه���ذا القائد املقاوم 

الذي مل يخ�سع لالإغراءات املالية، ول املعنوية، ومل 

ياأبه يوم���ًا لأي تهديد، حتى الذي طال من�سبه كقائد 

للجي����س يف العام 1993؛ عندما طلب���ت منه الإدارة 

ال�سيا�سي���ة اآنذاك �رب املقاوم���ة يف اجلنوب، فاآثر 

اختيار الذهاب اإىل منزل���ه والتقاعد، على املواجهة 

م���ع املقاومة، واأ�سقط بذلك موؤام���رًة كادت اأن ُتنهي 

م�روع املقاومة برّمته، وتاأخذ البالد اإىل اأتون فتنة 

مذهبية متزق ن�سيجه الجتماعي.

اأي�س���ًا واأي�س���ًا، عندم���ا ق�سد وزي���ر اخلارجية 

الأمريكي���ة كولن بول لبنان و�سوري���ة يف اأيار 1993، 

عق���ب الحت���الل الأمريكي للع���راق، مه���دداً الدولة 

اللبناني���ة ب�»الويل والثب���ور وعظائم الأمور« اإذا مل 

تتخل�س �ريعًا م���ن املقاومة، عندها بادره الرئي�س 

حل���ود بال�س���وؤال: »مل���اذا و�سعتم �س���ورة الرئي�س 

جورج وا�سنطن على ال���دولر«؟ فاأجاب الدبلوما�سي 

الأمريكي: »لأنه حرّر اأمريكا«، فقال الرئي�س اللبناين: 

»واملقاومة حرّرت لبنان اأي�سًا«.

كذلك مل يكرتث فخامة املقاوم لتهديدات رئي�سة 

الدبلوما�سي���ة الأمريكي���ة مادل���ن اأولرباي���ت، التي 

حاولت دفع لبنان بالوعيد اإىل العرتاف بالن�سحاب 

»الإ�رائيلي« م���ن اأرا�سيه، رغم اإبقائه على احتالل 

م�ساح���ة 20 مليون م���رت مربع منه���ا، وعندما علت 

تهديدات الوزيرة الأمريكي���ة للرئي�س اللبناين، اأغلق 

الهات���ف يف وجهها، م���ن دون اأي يقي���م اأي ح�ساب 

لنتائج هذا الت�رف، لأن الأمر يتعلق ب�سيادة لبنان.

ويف اأدائه ال�سيا�سي واملحلي، مل ينزلق الرئي�س 

املق���اوم يومًا اإىل اخلط���اب املذهبي، ب���ل ك�ر كل 

الأع���راف املذهبية خالل توليه اإدارة دفة احلكم، وبدا 

ذلك جليًا من خالل انتقائه املديرين العاّمن والقادة 

الأمنين يف عهده، فكان املعيار الأ�سا�سي هو الكفاءة.

املوؤ�سف اأن هذا ال�سجل امل�رّف ليوؤهل �ساحبه 

اإىل ال�ستمرار يف اللعبة ال�سيا�سية الراهنة، خ�سو�سًا 

خو�س غم���ار النتخابات النيابية، الت���ي ُي�ستخدم 

فيها �سالح املذهبية، وامل���ال ال�سيا�سي، والزبائنية، 

فه���ذا ال�سالح ل يتق���ن ا�ستعماله الرئي����س املقاوم 

ال�سرتاتيج���ي، ال���ذي اآم���ن بلبنان الدول���ة املدنية 

املقاومة املنفتحة على املحيط العربي.

األ ت�ستح���ق دارة اآل حل���ود العروبي���ة التفاتة 

نحوه���ا من فريق املقاوم���ة، ورّد اجلميل لهذا البيت 

العري���ق، الذي كان مبنزلة احل�سن احل�سن للمقاومة 

ونهجها؟ من خالل احلفاظ على ا�ستمراره يف احلياة 

ال�سيا�سية، ودخ���ول اأحد اأفراده الن���دوة الربملانية، 

بدعم الفري���ق املذكور، كما ح���دث �سابقًا على نحو 

مماث���ل؛ عندما فر�س هذا الفري���ق ابن البيت الوطني 

والعربي الكبري في�سل عمر كرامي وزيراً يف احلكومة 

امليقاتية الثانية، اأم اأن النهج اللحودي ال�سرتاتيجي 

، ول يوؤّهل �ساحبه الدخول  والالطائفي مل يعد جُمديًاٍ

يف ال�سيا�سية اللبناني���ة الراهنة؟ على اأمل اأن ُتثبت 

الأيام املقبلة العك�س.

عامر مالعب

دبلوماسي أميركي: لتعقد 
سورية معاهدة سالم مع 
»إسرائيل«.. وسنجعل ابن 

سلمان وغيره يأتون بالشراويل 
الدمشقية إلى سورية

اجلي�ش ال�سوري ي�ستعيد ال�سيطرة على 11 قرية وبلدة ريفي حماة وحلب ويقرتب من اإعالنهما خاليني من »داع�ش«
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¡ ال�سعودية تبتزّ الأردن
قال م�س���در يف وزارة اخلارجية الأردنية اإن بالده 

تتعر�س لبتزاز اقت�سادي من بع�س الدول )دون اأن 

ي�سميها( ب�سبب موقفها م���ن ق�سية القد�س، م�سرياً 

اإىل اأن ج���زءاً م���ن ال�سعوب���ات القت�سادية التي 

تواجهه���ا بالده يعود اإىل ال�سغ���ط املطبق عليها 

ب�سبب مواقفها ال�سيا�سي���ة، كا�سفًا اأن عّمان تلّقت 

ر�سال���ة من ويل العهد ال�سع���ودي الأمري حممد بن 

�سلم���ان مفادها: »ام�سوا معنا يف مو�سوع القد�س 

ونحن نخفف عنكم«. وكان الأردن قد اأعرب �سابقًا 

عن خماوفه ب�ساأن قرار وا�سنطن العرتاف بالقد�س 

عا�سم���ة ل�»اإ�رائيل«، وقال امللك عبد اهلل الثاين 

اإن القد�س يجب اأن تكون عا�سمًة لدولة فل�سطينية 

م�ستقبلي���ة، حم���ذراً م���ن اأن التح���رّك الأمريكي 

ن  »�سيغ���ذي الت�س���دد ويلهب التوت���ر يف العاملمَ

الإ�سالمي وامل�سيحي«.

¡ مطالبات حقوقية مبحا�سبة ال�سعودية
طالب املدعي العام الربيطاين ال�ضابق وع�ضو جمل�س 

حق��وق  وحمام��ي  ماكدونال��دز،  الل��ورد  الل��وردات؛ 

املتح��دة  الأمم  ديك�ض��ون،  رودين  ال��دويل؛  الإن�ض��ان 

بتعليق ع�ضوية ال�ضعودية يف جمل�س حقوق الإن�ضان، 

ب�ضب��ب اعتقالها اأكرث من �ضتني �ضخ�ض��ًا من الن�ضطاء 

ف��ي. 
ّ
يف املجاَل��ني ال�ضيا�ض��ي واحلقوق��ي ب�ض��كل تع�ض

وق��ام املحامي��ان املخ�رضمان باإع��داد تقرير بطلب 

من عائالت �ضحايا العتقال ال�ضيا�ضي يف ال�ضعودية، 

وتقدمي��ه ل��الأمم املتح��دة، بن��اء عل��ى �ضه��ادات من 

ذوي املعتقل��ني، ومب�ضاع��دة م��ن »املنظم��ة العربية 

حلق��وق الإن�ض��ان يف بريطاني��ا«. ويخل���س التقري��ر 

اإىل اأن العتق��الت الت��ي ُنفِّذت موؤخ��راً يف ال�ضعودية 

ه��ي اعتق��الت تع�ضفية، لأنها مّتت ب��دون تقدمي ُتَهم 

وا�ضحة، وبدون معرفة الكثري عن اأو�ضاع املعتقلني.

¡ ابن زايد ي�سعى لواأد اأية مبادرة لل�سلح
اأّكد م�سدر اإماراتي رفيع اأن ويل عهد اأبو ظبي حممد 

بن زايد )حاكم الإمارات الفعلي( هو اأكرث امل�ستفيدين 

من الأزم���ة اخلليجية التي يقتات عل���ى نار الفتنة 

املوق���دة حتته���ا، ويظهر ذلك جلي���ًا يف ت�ريحات 

امل�سوؤولن الإماراتين املقربن من ابن زايد، والذين 

ي�سّوه���ون ويهاجمون اأي���ة فكرة اأو مب���ادرة ُتلمح 

لل�سلح اأو �س���يء من هذا القبي���ل. واأو�سح امل�سدر 

اأنه بع���د مهاجمة كل من م�ست�سار ابن زايد؛ الدكتور 

عبد اخلالق عب���د اهلل، و�ساحي خلفان؛ نائب رئي�س 

�رطة دبي ال�سابق، للقمة الأمريكية اخلليجية التي 

تناولته���ا اأنباء تفيد باأنه���ا �سُتعقد يف اأيار املقبل، 

ومن املتوّقع اأن ت�س���ع حداً لالأزمة اخلليجية، خرج 

راأ�س احلرب���ة الإماراتي اأنور قرقا����س؛ وزير الدولة 

لل�سوؤون اخلارجية، لياأخذ دوره هو الآخر يف الهجوم 

على هذه املبادرة وواأدها يف مهدها.

¡ �سخ�سية فل�سطينية لعبت دوراً يف 
التح�سري ل�»�سفقة القرن«

ك�ض��ف دبلوما�ضي اأمريكي يف بريوت، خالل جل�ضة 

مع اأح��د ال�ضيا�ضيني اللبنانيني، اإن مبادرة الرئي�س 

الأمريكي دونالد ترامب امل�ضماة ب�»�ضفقة القرن«، 

والداعم��ة ل�»اإ�رضائي��ل« وخمططاته��ا، وت�ضته��دف 

ت�ضفي��ة الق�ضي��ة الفل�ضطينية، �ض��ارك يف اإعدادها 

ممثل��ون ع��ن اململك��ة العربي��ة ال�ضعودي��ة، ودولة 

الإم��ارات العربي��ة املتح��دة، ودول عربي��ة اأخرى، 

اإ�ضاف��ة اإىل �ضخ�ضية فل�ضطيني��ة مكثت اأ�ضابيع يف 

العا�ضم��ة الأمريكية. وقال امل�ض��در اإن ال�ضخ�ضية 

الفل�ضطيني��ة لعب��ت دوراً لي���س بالب�ضي��ط يف اإعداد 

ه��ذه »ال�ضفق��ة«، دون عل��م القي��ادة الفل�ضطيني��ة، 

وتقوم منذ فرتة بالرتويج لهذه املبادرة الت�ضفوية 

باأ�ضالي��ب عدة، دون اأن يف�ضح ع��ن دوره يف ذلك، 

وخت��م امل�ض��در لل�ضيا�ضي اللبناين اإن��ه ح�ضل على 

هذه املعلومات من دوائر اأمريكية واأردنية.

موضوع الغالف

مل تتوق���ع تل اأبي���ب اأن ُتلحق 

ال�سوري  الدف���اع اجل���وي  و�سائ���ط 

���زرة« بحّق معظ���م ال�سواريخ  »جممَ

الت���ي اأطلقته���ا حت���ت جن���ح فجر 

الأربع���اء  يف 7 اجل���اري من داخل 

الأرا�سي اللبنانية على ريف دم�سق، 

مت�سلّحة بالتهديدات الأمريكية ب�سّن 

�ربة ع�سكرية �سد �سورية، يف وقت 

دفعت واقعة اإ�سقاط الطائرة الرو�سية 

فوق اإدل���ب وقتل طياره���ا بوا�سطة 

�ساروخ ح���راري متطّور من منظومة 

دفاع ج���وي حممول���ة »�ستينغر«، 

اأمريكي ال�سن���ع، مرفقة مع حتركات 

اأمريكية خط���رية يف ال�رق ال�سوري 

امليدانية  الإجن���ازات  ن�س���ف  بهدف 

التي حققته���ا دم�س���ق وحلفاوؤه���ا 

و�س���وًل اإىل احل���دود ال�سوري���ة مع 

الع���راق، رباع���ي املح���ور امل�ساد 

لوا�سنط���ن )�سورية ورو�سي���ا واإيران 

والعراق( اإىل امل�سارعة بعقد اجتماع 

طارئ اأف�سى اإىل ق���رار ع�سكري غري 

ال�رق  م�سبوق �ست���ربز نتائجه يف 

وال�سم���ال ال�سوري���ن يف غ�س���ون 

املرحل���ة القريبة املقبل���ة، ح�سبما 

ك�سفت معلوم���ات �سحافية عراقية، 

وتزامن���ًا ذك���ر موق���ع »بريك���ول« 

الرو�سي، اأن ما بعد واقعة ا�ستهداف 

الطائرة الرو�سي���ة وقتل طيارها لن 

يكون كما قبله، مبّين���ًا اأن وا�سنطن 

املنظومة مل�سلّح���ي  ه���ذه  اأّمن���ت 

ب�س���كل مبا�ر،  الن�رة«  »جبه���ة 

اأو ع���رب اإيعازه���ا لأح���د حلفائه���ا 

الإقليمي���ن يف املنطق���ة، كا�سفًا اأن 

التغطية الرو�سي���ة للمعارك الدائرة 

عل���ى جبهات اإدلب ل���ن تقت�ر يف 

املرحلة املقبلة على اإدخال طائرات 

اجليل الراب���ع واخلام�س وح�سب، بل 

اإن »الُعهدة« الرو�سية التي و�سعها 

الرئي����س بوتن بن ي���دي الرئي�س 

الأ�سد خالل لقائهما يف حميميم يف 

11 كان���ون الأول املا�س���ي، �ستكون 
حديث العامل قريبًا.

بات وا�سحًا اأن وا�سنطن ت�سعى 

ب���كل ثقله���ا اإىل اإيق���اف عملي���ات 

ال�س���وري وحلفائ���ه على  اجلي����س 

اأب���واب �راقب ومنع حتري���ر اإدلب.. 

وزارة الدف���اع الرو�سية كانت اأعلنت 

اأن ق���وات اأمريكية خا�سة تعمل على 

ت�سكيل ف���رمَق م�سلّح���ة يف �سورية، 

اأنيط���ت مهمته���ا بتنفي���ذ عمليات 

تفجري اأعم���ال اإرهابي���ة يف دم�سق 

»ل�ستدراج  ال���زور،  ودي���ر  وحم�س 

القوات احلكومية م���ن اإدلب باجتاه 

تلك املناط���ق«.. وهنا حري التذكري 

مبا كان���ت نقلته �سحيفة »وا�سنطن 

بو�س���ت« عن امل�س���وؤول ال�سابق يف 

اخلارجية الأمريكية؛ فريديريك هوف، 

حيث ق���ال حرفيًا: »عل���ى وا�سنطن 

اأن ت�س���ارع اإىل تاأمن اأ�سلحة نوعية 

لثوار اإدلب، لت�سم���ل اأ�سلحة م�سادة 

للطائ���رات، مث���ل منظوم���ة الدفاع 

اجلوي املحمولة، حتى تفكر مو�سكو 

مرتن قبل بدئه���ا بعمليات الق�سف 

خالل انطالق املعركة يف اإدلب التي 

باتت و�سيكة«.

املنظوم���ة  ه���ذه  بات���ت  الآن، 

متوفرة بن اأي���دي م�سلحي »جبهة 

الن�رة«، و�سواريخ »تاو« امل�سادة 

للدباب���ات اأ�سبح���ت اأي�س���ًا باأيدي 

م�سلحي »وحدات احلماية الكردية«؛ 

ذراع الأمريكين الربية، وبذلك تكون 

وا�سنطن ق���د جّهزت »جيو�سها« يف 

�سورية بعدة ت�سليحية خطرية تهدف 

اإىل اإرباك عمليات الطائرات الرو�سية 

وال�سورية على حد �سواء، كما تهديد 

تق���دُّم الدبابات ال�سورية يف حال اأي 

النف�سالين  م���ع  مواجهة ع�سكرية 

الأك���راد ل�ستكمال حتري���ر املناطق 

التي تخ�سع ل�سيطرتهم واإعادتها اىل 

ح�س���ن الدولة ال�سورية، مبعنى اآخر: 

ته���دف وا�سنطن اإىل اإع���ادة عقارب 

املي���دان ال�س���وري اإىل الوراء، وخلط 

الأوراق امليداني���ة ب�س���كل ج���ذري.. 

���داً اأن تتم  وعلي���ه، لن يكون م�ستبعمَ

متثيلي���ة »كيميائي���ة« اأخ���رى يف 

ال�سوري���ة، حتديداً  املناط���ق  اإحدى 

يف ريف اإدل���ب اأو الغوطة ال�رقية، 

بعدم���ا اأخذت جماعاته���ا امل�سلحة 

�س���وءاً اأخ����ر منها، تك���ون ذريعة 

توجيه �رب���ة ع�سكرية ل�سورية يف 

توقيت اأمريك���ي خبيث بداأ فيه العد 

العك�س���ي لالنتخاب���ات الرئا�سي���ة 

الرو�سي���ة املق���رّرة ال�سه���ر املقبل، 

لإرب���اك الرئي����س فالدمي���ري بوتن، 

ون�س���ف حظوظ���ه املوؤك���دة بالفوز 

بولية جديدة، فوا�سنطن تعّول على 

اأن توجيه اأي �ربة ل�سورية يف هذا 

التوقيت بالذات، �سيكّبل يدي القي�ر 

يف الرّد على اأعتاب هذه النتخابات، 

لها الع�سكري �روريًا  كما ت���رى تدخُّ

اأي�سًا لاللتف���اف على اأي تقارب بن 

ذراعها الكردية ودم�سق بعد التقارير 

التي اأجمعت على ح�سول اجتماعات 

بن قادة الطرف���ن برعاية رو�سية، 

رّجح���ت التقارير اأنه���ا �سُتف�سي اإىل 

ت�سليم الرقة للجي�س ال�سوري، مقابل 

تاأمن دم�سق دعمًا وموؤازرة ع�سكرية 

لالأك���راد يف مع���ارك عفري���ن �س���د 

العدوان الرتكي، والأخطر اأن املخطط 

ع�سكرية  يق�س���ي مبواكبة  الأمريكي 

»اإ�رائيلي���ة« لل�ربات الأمريكية، 

تنح���و اإىل عملي���ة وا�سع���ة النطاق 

يف �سوري���ة، تف�س���ي اإىل اإزاحته عن 

امل�سهد ال�س���وري، وهو اأمر مل يغفله 

الناط���ق با�سم الكرملن يف بيان له 

موؤخراً.

لكن للرئي�س الأ�سد وحلفائه راأي 

اآخر..

�ريعًا رّدت دم�سق ببيان ناري 

غري م�سب���وق وّجهت���ه اإىل تل اأبيب 

بة يف  مفاده: »�سن�رب اأهدافًا منتخمَ

عمق اإ�رائي���ل اإذا �سّنت الأخرية اأي 

�ربات على اأه���داف يف �سورية«.. 

�سحيفة »معاريف« العربية ك�سفت 

اأن الرئي����س الأ�س���د وّج���ه تهديدات 

مبهاجمة مطار بن غوريون ب�سواريخ 

�سك���ود، مو�ّسحة اأنه اأج���رى ات�ساًل 

بالرّد  لإبالغ���ه  بوت���ن  بالرئي����س 

ال�س���وري فيما اإذا دخل���ت تل اأبيب 

على خط التهدي���دات الأمريكية.. اأمر 

ق���اد رئي�س ال���وزراء »الإ�رائيلي« 

على عج���ل اإىل مو�سكو للقاء بوتن، 

م�سطحب���ًا مع���ه رئي�س���ا املو�ساد 

الع�سكرية،  ال�ستخب���ارات  وجه���از 

�سيم���ا اأن التهدي���د ال�س���وري اأُرفق 

بتقارير تلّقفتها الدوائر ال�ستخبارية 

وحدة  ب���اأن  تفيد  »الإ�رائيلي���ة«، 

التحّك���م الكامل اخلا�س���ة باملظلة 

الرو�سي���ة يف �سورية  ال�ساروخي���ة 

»ا����س 300 » و»ا����س 400« جّهزت 

من�ساته���ا بالكام���ل؛ بانتظار �سارة 

ال�سورية..  الع�سكري���ة  القيادة  �سفر 

»منظومة دفاع جوي متكاملة باتت 

تغطي كل املراف���ق الرو�سية و�سماء 

العا�سم���ة دم�سق«، وف���ق ما اأعلن 

لحقًا النائ���ب ال�سابق لقائد القوات 

اجلوي���ة الرو�سية؛ ايت����س بيجيف.. 

بالتزامن، اأّكد خرباء ع�سكريون رو�س 

اأي�س���ًا �سواريخ  اأن دم�س���ق ن�سبت 

�سكود يف حلب، يتجاوز عدد من�ستها 

الثالثن، واأخرج م���ن خمابئه، قبل 

اأن ي�سك���ف اأحد ق���ادة حلفاء دم�سق 

عن ن�ر دفاع���ات جوية جديدة يف 

جبهات ريفي حل���ب واإدلب، وباتت 

تغطي املجال اجلوي ل�سمال �سورية.

هي ل �سك ر�سائ���ل �سورية غري 

م�سبوقة »لكل م���ن يعنيهم الأمر«؛ 

باجتاه اأنقرة التي باتت حت�سي اأعداد 

قتلى جنوده���ا يف عملية ا�ستنزاف 

يب���دو اأنه���ا طويل���ة م���ع الوحدات 

الكردي���ة يف م�ستنق���ع عفرين.. ويف 

حن ك�س���ف اندري���ه اونتيكوف يف 

�سحيف���ة »ازفي�ستيا« الرو�سية، عن 

مفاج���اأة و�سيكة ق���د ُتف�سي يف اأي 

حلظة اإىل دخول اجلي�س ال�سوري اإىل 

عفرين »م���ن دون ممانعة تركية«، 

رّج���ح امللحق الع�سك���ري الأمريكي 

ال�سابق يف �سورية؛ ري���ك فرانكونا، 

اأن يكون تدمري »جبهة الن�رة« يف 

اإدلب م�ساألة وقت فقط، فيما اأملحت 

معلوم���ات �سحفية رو�سية، نقاًل عن 

م�سدر مقرّب من الكرملن، اإىل حدث 

ع�سكري كبري يلّف اإحدى قوات الدول 

الغازية يف �سوري���ة، دون حتديدها، 

مرّجحة رداً �سوريًا غري متوقع يخرق 

املرحلة القريبة املقبلة، ميّثل هدفًا 

ذهبيًا يف �سباك »اإ�رائيل«!

 ماجدة احلاج

زه األسد
ّ

»ُعهدة« بوتين تستنفر تل أبيب.. أمٌر ما جه

وا�سنطن تخطط لإعادة عقارب امليدان ال�سوري اإىل الوراء.. وخلط الأوراق امليدانية ب�سكل جذري
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ال يفلّ مواقف 
ترامب إال مواقف 
فلسطينيـة أكثر 

قوة وصالبة
يف الأ�سب���وع الفائت األقى الرئي�س 

دونال���د ترام���ب خط���اب الحتاد 

الأمريكي. وبغ�ّس  الكونغر�س  اأمام 

النظ���ر عن موقفن���ا م���ن الإدارة 

العدوانية  الأمريكي���ة و�سيا�ساتها 

جتاه الق�سايا العربية والإ�سالمية، 

والق�سي���ة الفل�سطينية يف مقدمة 

تلك الق�ساي���ا، وبغ�س النظراأي�سًا 

عما جاء م���ن اأقوال كان قد �رصّح 

بها ال�سح���ايف واملحلل الأمريكي 

ال�سه���ري توما����س فريدمان ملوقع 

»وال���ال الإ�رصائيلي«، على هام�س 

م�ساركته يف موؤمت���ر »التقديرات 

ال�سرتاتيجي���ة لإ�رصائيل«، والذي 

الأمن  اأبح���اث  ينّظم���ه »معه���د 

القومي الإ�رصائيلي«، بحق رئي�سه 

ترام���ب، الذي و�سف���ه بال�سخ�س 

»ال�سيء والبغي�س«، اإل اأن خطاب 

العناوين  اإزاء  الأمريك���ي  الرئي�س 

املتعلق���ة بال�سيا�س���ة اخلارجية 

كان وا�سح���ًا و�س���وح ال�سم����س، 

خ�سو�سًا ما يتعلق منها مبو�سوع 

القد����س، وتاأكي���ده اأن الع���رتاف 

ل�»اإ�رصائيل«،  عا�سم���ة  بالقد�س 

ونقل ال�سف���ارة الأمريكي���ة اإليها، 

ه���و حق �سي���ادي اأمريكي ل يحق 

لأح���د العرتا�س علي���ه، مبا فيها 

الدول الت���ي �سّوتت �س���د القرار، 

�س���واء يف جمل�س الأم���ن، اأو يف 

املتحدة،  ل���الأمم  العامة  اجلمعية 

مطالبًا الكونغر����س باإعادة النظر 

يف امل�ساعدات التي متنحها اإدارته 

لتلك الدول بع���د موقفها الراف�س 

لق���رار نق���ل ال�سف���ارة والعرتاف 

بالقد�س عا�سمة ل�»اإ�رصائيل«.

موقف الرئي����س ترامب يف خطاب 

الحتاد كان بال���غ الو�سوح، وقد 

مّه���د ل���ه يف ت�رصيح���ات �سابقة 

العاملي  القت�سادي  املنتدى  اأمام 

يف دافو����س، يف الرابع والع�رصين 

من ال�سهر املا�سي، والتي تزامنت 

الأمريكي  املبعوث  ت�رصيحات  مع 

غرينبالت، الذي ق���ال اإن »�سفقة 

القرن بات���ت يف املرحلة الأخرية، 

وهي على الن���ار، ومل يتبّق �سوى 

اإ�سافة القليل من امللح والبهارات، 

والفل�سطيني���ون واإن كان���وا طرفًا 

لكنهم لي�سوا طرفًا مقرِّراً فيها، بل 

هي خط���ة لالإقليم«.. تلك املواقف 

ال�ساف���رة األ تفرت����س بن���ا نحن 

العرب، وعلى  قب���ل  الفل�سطينيني 

وجه التخ�سي����س رئا�سة ال�سلطة 

الفل�سطينية، اأن تكون مواقفنا اأكرث 

ح�سمًا وو�سوحًا وقوة، ول حتتمل 

التاأوي���ل اأو الجتهاد يف التطبيق؛ 

على غرار ما ج���رى يف اأذار 2016 

لقرار وق���ف التن�سيق الأمني الذي 

تبناه املجل�س املركزي يف حينه؟

رامز م�سطفى

اليوم  املتحدة  الولي���ات  ت�سيطر 

على ما يقارب 25 باملئة من الأرا�سي 

ال�سورية، عرب ما ي�سمى »قوات �سورية 

الدميقراطية«، الت���ي اأ�ّس�ستها ودّربتها 

و�سّهلت لها ال�سيطرة على كل امل�ساحة 

الفا�سل���ة بني نهر الفرات جنوبًا حتى 

احل���دود الرتكي���ة �سم���اًل، ومن منبج 

ال�سورية غربًا حت���ى احلدود العراقية 

ال�سوري���ة �رصق���ًا، وتنت����رص يف هذه 

املناطق ع�رص قواعد ع�سكرية اأمريكية 

م�سرتك���ة م���ع احللف���اء الربيطانيني 

ال�سيط���رة  لتاأم���ني  والفرن�سي���ني، 

واحلماية والإمداد.

وبالرغم من ذلك، واعتبار البع�س 

اأن ما حتقق هو دليل وا�سح على جناح 

ال�سرتاتيجية الأمريكية يف �سورية، واأن 

الأه���داف الأمريكية قد حتققت بتق�سيم 

�سورية ع���رب اقتطاع م�ساحة جغرافية 

كب���رية، متهي���داً لتاأ�سي����س كونت���ون 

انف�س���ال كردي فيها، ف���اإن ال�سيا�سات 

الأمريكية املتبع���ة ل ت�سي باطمئنان 

اأمريك���ي للنجاح الذي حتق���ق، بل قد 

تكون الأثمان املدفوعة كبرية بالن�سبة 

لنت�سار مل يثّبت بعد، ومن املفيد يف 

هذا الإطار، الإ�س���اءة على بع�س تلك 

ال�سيا�سات، واإب���داء بع�س املالحظات 

حول النت�سار املفرَت�س، واأهمها:

التي  الكب���رية  الأثمان  م���ن  اأوًل: 

دعمهم  مقاب���ل  الأمريكي���ون  دفعه���ا 

لالأك���راد، ه���ي خ�سارة ثق���ة احلليف 

الرتك���ي ال�سرتاتيج���ي، ولق���د اته���م 

املتحدة  الوليات  �رصاح���ة،  اأردوغان 

بالعمل �س���د م�سالح تركيا، من خالل 

دع���م »الإرهابيني« )وح���دات حماية 

الكردية( يف �سورية، وطالبهم  ال�سعب 

مبغ���ادرة منب���ج، وه���دد با�ستهداف 

القوات الأمريكية اإذا �ساركت يف القتال 

حتت �ستار قوات �سورية الدميقراطية.

واحت���واًء للتوتر، يعت���زم وزي���ر 

اخلارجية الأمريك���ي ريك�س تيلر�سون، 

وم�ست�س���ار الأم���ن القوم���ي هرب���رت 

ماكما�س���رت، زي���ارة تركي���ا، تاأكي���داً 

عل���ى ا�ستمرار العالق���ات بني البلدين 

احلليفني.

ثاني���ًا: بالرغم من ادع���اء باراك 

اأوبام���ا اأن رو�سيا دول���ة اإقليمية ول 

ت�س���كل تهديداً حقيقي���ًا على ال�سعيد 

العامل���ي، ثم وع���ود دونال���د ترامب 

النتخابية بالعم���ل على التفاهم مع 

رو�سي���ا يف كل م���ن ال����رصق الأو�سط 

واأوروبا ال�رصقية، اإل اأن اخل�سارة التي 

الأمريكية  لال�سرتاتيجة  رو�سيا  كبدتها 

يف �سورية مل مترّ مرور الكرام.

فق���د اأعلن���ت وا�سنط���ن موؤخ���راً 

ا�سرتاتيجي���ة نووية جدي���دة، بعنوان 

»مراجعة للو�س���ع النووي«، رًدا على 

تهديدات حمتملة من مو�سكو، وحتديثًا 

نووي���ة يعتربه���ا اخلرباء  لرت�سان���ة 

الأمريكي���ون قا����رصة اأم���ام الرت�سانة 

الرو�سي���ة، وعاجزة ع���ن ردع مو�سكو 

عن تهديد احللفاء، ولقد اعترب وا�سعو 

هذه ال�سرتاتيجية اأن هدفها ا�ستعمال 

ال�سالح النووي بقوة تدمريية منخف�سة 

ك�»م���الذ اأخري« للدفاع ع���ن النف�س 

وعن احللفاء �سد تهديد رو�سي.

ولعل ه���ذه ال�سرتاتيجية النووية 

اجلدي���دة، والت���ي تعي���د اإىل الأذهان 

�سباق الت�سلح الذي اأقلق العامل خالل 

احل���رب الباردة، توؤك���د اأن الأمريكيني 

ل يتعامل���ون بب�ساطة مع النت�سارات 

والتهدي���دات  �سوري���ة  يف  الرو�سي���ة 

اأن  علم���ًا  اأوكراني���ا،  يف  الرو�سي���ة 

الأمريكيون  الت���ي يواجهها  التحديات 

يف القرن احل���ادي والع�رصين هي من 

طبيع���ة خمتلفة ع���ن التحديات التي 

�س���ادت احلرب الب���اردة، وقد ل يكون 

الردع النووي هو احلل لتلك التحديات 

والتي تتمثل بثالث:

الإرهاب، وهو ميار�س منطًا غري 

تقليدي من احلرب، ول ينفع معه اأي 

ردع نووي اأو و�سائل قتال تقليدية.

ومناف�سته���ا  ال�س���ني،  �سع���ود 

للوليات املتحدة عامليًا عرب القت�ساد 

والتنمية، وحتت���اج مواجهته اإىل قرار 

اأمريكي بالتو�سع يف خطط التنمية من 

�سمن ا�سرتاتيجية التو�سع يف العامل، 

وهو م���ا افتقدت���ه ا�سرتاتيجية ترامب 

لالأمن القوم���ي التي ن�رصت يف كانون 

الأول 2017.

رو�سي���ا  يف  الرو�س���ي  النج���اح 

واأوكراني���ا، والذي مّت عرب و�سائل حرب 

تقليدية. وهنا تكمن امل�سكلة يف عدم 

بحّد  بامل�سكلة  الأمريكي���ني  اع���رتاف 

ذاته���ا، وهي الق���رار الأمريك���ي بعدم 

انخ���راط جنودهم ب�س���كل مبا�رص يف 

�ساحات القت���ال، ولي����س النق�س يف 

ال�سالح ال�سرتاتيجي.

امل�سكلة تكمن يف عدم العرتاف 

الأمريكي ب���اأن ف�سله���م يف �سورية 

يع���ود ب�سكل رئي�سي لعدم جناحهم، 

بالرغ���م م���ن املح���اولت العديدة 

املر�سودة، يف  الطائل���ة  والأم���وال 

�سوري«  »جي�س  وتدري���ب  تاأ�سي�س 

يقات���ل بالنيابة عنه���م يف �سورية، 

وا�سطرارهم لالعتم���اد على الأكراد، 

فا�سل���ة  بع���د حم���اولت عدي���دة 

لتاأ�سي����س ق���وات مقاتل���ة من غري 

الأكراد، هو ال�سب���ب الرئي�سي لف�سل 

ال�سابقة  الأمريكية  ال�سرتاتيجي���ات 

يف �سورية، وه���و الذي �سبب تباُعداً 

بينهم وب���ني احللي���ف الرتكي، مما 

ا�سط���ره للتماي���ز عنه���م، واإجناح 

ال�سرتايجيات الرو�سية عرب النخراط 

يف م�سار اأ�ستانة.

وهكذا، وبناء على ما �سبق، ميكن 

القول اإن الأمريكي���ني مل يطمئنوا بعد 

�سورية،  يف  ا�سرتاتيجيته���م  لنج���اح 

وهم يدرك���ون متام���ًا اأن حترير الرقة 

وباق���ي املناطق الت���ي ي�سيطر عليها 

الك���رد �سياأتي اأوانه، عاج���اًل اأم اآجاًل، 

ال�س���وري  اجلي����س  ينته���ي  بعدم���ا 

وحلفاوؤه م���ن التخل�س من »داع�س« 

و»الن�رصة« و�سواها، وهو ما يحّفزهم 

لدع���م املجموع���ات امل�سلح���ة التي 

تقات���ل اجلي�س ال�س���وري، وذلك بهدف 

تاأخ���ري القتال اإىل اأق�س���ى حد ممكن، 

فه���ل �سي�ستخ���دم الأمريكي���ون الردع 

الن���ووي ملنع الرو�س من النخراط يف 

ا�سرتاتيجي���ة حترير مناط���ق ال�سمال 

ال�رصقي ال�سوري؟

 د. ليلى نقول

الردع النووي لحماية الكونتون الكردي؟

الأمريكيون مل يطمئنوا بعد لنجاح ا�سرتاتيجيتهم يف �سورية

األميركيون يدركون أن تحرير الرقة وباقي المناطق آٍت أوانه.. 
ما يحّفزهم لدعم المسلحين الذين يقاتلون الجيش السوري
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على م�س����ارف ال�سنة الرابعة لبدء 

العدوان الإجرام����ي على اليمن، يتزايد 

التوح�س الدويل، وتتو�سع جرمية �سمت 

الراأي العام ع����ن جرائم احلرب، وهدم 

اليمني����ة وثرواته،  و�رصقة احل�س����ارة 

ويتجل����ى النفاق واخل����داع الدويل يف 

ال�ساروخ  لأنقا�����س  الأممي����ة  الزيارة 

الدفاعي اليمني عل����ى مطار الريا�س؛ 

يف حماول����ة وقح����ة للتعمي����ة على 

ع�رصات اآلف �سواريخ القنابل املحرمة 

اأ�سواق  دولي����ًا الت����ي تت�ساقط عل����ى 

ومدار�س وجمال�س الع����زاء يف اليمن، 

وتقتل اآلف املدنيني، بل وتغطي على 

جرمية الع�����رص باحل�سار الظامل وعدم 

م�ساعدة اليمني����ني بالأدوية ملعاجلة 

وب����اء الكول����ريا الذي اأ�س����اب اأكرث من 

مليون ميني حتى الآن.

لقد �ساع����ت ال�سعودية يف جبال 

و�سحارى اليم����ن، وانهزمت، وت�سدعت 

وع�سكريًا على  واقت�سادي����ًا  معنوي����ًا 

مدى ثالث �سنوات من ال�سرب وال�سمود 

اليمن����ي ال�ستثنائ����ي، وق����د اأنتج����ت 

ال�سجاعة اليمنية ما يلي:

فخرجت  العربي،  التحالف  ت�سدُّع 

قط����ر من املي����دان، وتناف�ست الإمارات 

مع ال�سعودية يف عدن واجلزر اليمنية، 

ال�سعودية يف  ور�ّسخت �رصاكتها م����ع 

امللف اليمني م����ن موقع القوة ولي�س 

من موقع ال�ستجداء.

ال�رصعي����ة  ي�سم����ى  م����ا  اإهان����ة 

وجتاوزه����ا م����ن جمي����ع املحتل����ني، 

له����ا اإىل »�ساه����د ال����زور«، مع  وحتوُّ

رعاتها  م����ن  �سيا�سيًا  »اغت�سابه����ا« 

و�سلبه����ا ال�سلط����ة والق����رار والكرامة، 

مة ب����ني الإمارات  ف�سارت ع����دن مق�سَّ

وال�سحارى بني  وال�سعودية، واجلنوب 

»داع�س« والع�سائر وُقّطاع الطرق، ومل 

يبَق من »ال�رصعية« اإل ا�سمها املفرَّغ 

م����ن كل قرار، ول متل����ك �سوى التوقيع 

على ما ُيكتب لها وما توؤمر به.

هيبته����ا  ال�سعودي����ة  خ�س����ارة 

اإىل  بالإ�سافة  املعنوي����ة،  و�سورته����ا 

حتوي����ل الداخل ال�سع����ودي اإىل �ساحة 

حرب، وه����ي امل����رة الأوىل منذ حرب 

اليمن يف �ستينيات القرن املا�سي.

اإن الغزو ال�سع����ودي - الإماراتي، 

بطلب اأمريك����ي، لل�سيطرة على النفط 

والعمال����ة اليمني����ة ب�سع����ر رخي�س، 

وال�سيط����رة »الإ�رصائيلية« على باب 

العاملية،  بالتج����ارة  م  للتحكُّ املندب 

ب����اوؤوا بالف�سل والهزمي����ة امل�ستدامة، 

مع كل التوح�س الع�سكري والالاإن�ساين 

وغ����ري الأخالقي، واملخال����ف ل�رصعة 

حق����وق الإن�سان والقوان����ني الدولية، 

وذلك بف�سل ت�سحيات ووطنية ال�سعب 

والق�سف  الذي حتّمل احل�سار  اليمني، 

خ�سو�سًا  الع����امل،  وتاآُم����ر  و�سم����ت 

الأ�سقاء الع����رب و امل�سلمني الذين ما 

التي  ن�رصوه و�سكت����وا عن املج����ازر 

ُترتكب بحقه.

على م�س����ارف ال�سنة الرابعة من 

الع����زة وال�سم����ود والت�سحيات التي 

قدمه����ا اآلف ال�سهداء واجلرحى، اأثبت 

اليمني����ون اأنه����م جدي����رون باحلياة 

الكرمية، واأنه����م اأحرار يف اختيار من 

يحكمهم ويقودهم، واأن منظومة �رصاء 

الذمم باملال والألقاب قد �سقطت، واأن 

ال�ستعان����ة باملرتزقة بداية ال�سقوط 

للملكة املعتدية والإرهابية.

اإن حت����ّول اليم����ن اإىل اأحد اأركان 

حمور املقاوم����ة، مع كل هذا احل�سار 

والقت����ل ال����ذي يتعر�����س ل����ه، اأفقد 

املعتدين عليه �سوابهم، وو�سلوا اإىل 

ماأزق حقيق����ي، فهم غري قادرين على 

الرتاجع، لأن ذلك اع����رتاف بالهزمية 

وبانت�س����ار اليم����ن احل����ر امل�ستقل.. 

وح����رب  بالع����دوان  وا�ستمراره����م 

ال�ستن����زاف �سي�سيبه����م باخل�س����ارة 

امل�ستدامة التي ل ي�ستطيعون حتّملها 

كما يتحملها ال�سعب اليمني املظلوم، 

ولذا فه����م يح�سدون الع����امل بقيادة 

اأمريكا ل�ستعرا�����س �سظايا ال�ساروخ 

اليمن����ي »اليتي����م« عل����ى الريا�س، 

الذين  ال�سعوديني  مظلومي����ة  لإظهار 

مايزال����ون من����ذ اأكرث من ال����ف يوم 

يحرقون اليمن وح�سارته وتراثه.

وال�سج���اع  املظل���وم  اليم���ن 

�سينت�رص كما انت�رص على كل الغزاة، 

و�سينه���زم الغزاة اجل���دد ال�سعفاء 

الذين يتو�سلون املرتزقة من ال�سودان 

وكل �س���ذاذ الأف���اق، بعدما انك�سفت 

عورة اجلي����س ال�سع���ودي والقوات 

امل�سلحة واجلبه���ة الداخلية اله�سة 

�سفقات  اأكذوبة  وظهرت  وال�سعيفة، 

ال�سالح الوهمية من���ذ عقود، وتبني 

اأنها اإما وهمية اختفت عرب منظومة 

الف�س���اد ال�سعودية التي اعرتفت بها 

العائل���ة املالك���ة و�ُسج���ن ب�سببها 

مئات الأم���راء ورجال الأعمال، اأو اأن 

ال�سالح بحاجة اإىل رجال يحملونه، 

وهذا ما تفتقده املنظومة الع�سكرية 

ال�سعودي���ة، التي تفتق���ر اإىل اخلربة 

والعدي���د والق�سية الت���ي تقاتل من 

اأجلها؛ بخ���الف اليمنيني ال�سجعان 

اأ�سح���اب ق�سية الدف���اع عن الوطن 

وال�سعب والكرامة.

التحية والدعاء بالن�رص لالإخوة 

اليمنيني.. وما الن�رص اإل �سرب �ساعة..

د. ن�سيب حطيط

¡ في�سل الداوود؛ الأم���ني العام حلركة الن�سال اللبناين العربي، دعا 
ع عن اخلطايا  لتكري����س التوافق وتعزيز الثقة بني اأركان احلكم، والرتفُّ

والأخطاء ل�سالح لبنان وا�ستق���راره و�سلمه الأهلي ووحدته الوطنية، 

يف ظ���ل تهديدات الع���دو »الإ�رصائيلي« للبنان ح���ول ملكيته لنفطه 

والتنقي���ب عنه وا�ستثماره، وهو ما تنّبه ل���ه اأركان احلكم، و�رّصع يف 

الت�سالت فيما بينهم، لأن اخلطر ال�سهيوين يجب اأن يواَجه باملوقف 

الوطني الواحد، والذي عرّبت عنه كل القوى ال�سيا�سية واحلزبية.

ه باللقاء الوطني ال��ذي ُعقد يف منطقة 
ّ
¡ جتم��ع العلم��اء امل�سلمني ن��و

احل��دث، وال��ذي اأّك��د اأن الإ�سكال الذي وق��ع يف البل��دة الكرمية مل يكن 

بتوجي��ه من حركة اأمل، وقد �سمح لتدخل طابور خام�س ليعبث بالأمن 

وال�ستق��رار وي�سم��ح بتوت��ر الأج��واء، معت��راً اأن اللق��اء ج��اء نتيجة 

اإح�سا���س اجلمي��ع من ح��زب اهلل وحركة اأمل والتيار الع��وين وفعاليات 

ال�ساحي��ة اجلنوبي��ة وال�سمالي��ة بخط��ورة الأزم��ة وتداعياتها. ودع��ا 

»التجم��ع« املخل�س��ني يف الوطن لوقف��ات وحدوية تخفف م��ن اأجواء 

الحتق��ان، متمني��ًا عل��ى الوزير ج��ران با�سيل باعتذار علن��ي ي�ساهم 

يف تخفي��ف الحتقان، مما يعطي انطباعًا باأن��ه �سخ�سية وطنية تقدم 

امل�سلحة الوطنية على امل�سائل ال�سخ�سية وامل�سالح احلزبية ال�سيقة.

¡ احلاج عمر غندور؛ رئي�س اللقاء الإ�سالمي الوحدوي، راأى اأن الت�سال 

الهاتفي بني بعبدا وعني التينة احتوى طفرة الحتقان يف ال�سارع، اإل 

اأن جذوة النار ما زالت حية حتت رماد »العلك ال�سيا�سي«، يف غياب 

احلل���ول التوافقية الناجعة، وبالتايل طموحات بع�س ال�سيا�سيني اإىل 

اإر�س���اء قواعد جديدة للتفاهات، على وقع م���ا يتعر�س له لبنان من 

�سغوط هائلة على امل�سارف، وعلى القت�ساد الوطني عامة.

¡ منفذي��ة ملب��ورن يف احل��زب ال�س��وري القوم��ي الجتماع��ي اأقامت 
احتفاله��ا الدوري يف مكتب املنفذية مبنطق��ة برنزويك، بح�سور منفذ 

عام ملبورن �سب��اح عب��د اهلل وهيئ��ة املنفذي��ة، واأع�ساء  من املجل�س 

القومي، وجمع من القوميني واملواطنني.

¡ ال�سيخ م�سطفى مل�س؛ رئي����س اللقاء الت�سامني الوطني، اعترب اأن 
ال�ستحقاق النيابي لنتخاب���ات 2018 هام جداً خلط اللقاء ال�سيا�سي 

الداعم ملحور املقاومة؛ حمليًا واإقليميًا، م�سرياً اإىل اأن هذه النتخابات 

فر�س���ة لك�رص اأحادية التمثيل لدى كل الطوائ���ف اللبنانية، ولل�سماح 

لكافة القوى بالتمثُّل يف الندوة الربملانية.

¡ لق��اء اجلمعي��ات وال�سخ�سي��ات الإ�سالمي��ة لفت اإىل اأن��ه مع اقرتاب 
ال�ستحق��اق النتخاب��ي، وفت��ح ب��اب الرت�سيح��ات، يفرت���س �سب��ط 

الإع��الم والإع��الن النتخابي��ني، اللذي��ن يتخ��ذان اأ�سكاًل متع��ددة، ل 

يخل��و بع�سها م��ن اخلطر، ب�سبب ما يحمل م��ن التحري�س وبث ال�سموم 

الطائفي��ة واملذهبية، بالإ�سافة اإىل مراقبة عمليات الإنفاق التي تتخذ 

اأ�س��كاًل وعناوي��ن خمتلفة ومتنوع��ة، داعيًا كل الق��وى احلري�سة على 

الب��الد وال�ستق��رار الوطن��ي، حماي��ة لبنان م��ن الأطم��اع ال�سهيونية 

وال�ستعماري��ة، واأ�سا���س ذلك يكون برت�سيخ الثال��وث الذهبي: »ال�سعب 

واجلي�س واملقاوم��ة«، وخو�س معركة ناجحة للحفاظ على قوة لبنان 

و�سالمته الأهلية ووحدته الوطنية.

¡ حزب الوفاء اللبناين نظم لق���اًء حا�سداً رف�سًا للتطبيع مع الكيان 
ال�سهي���وين، األقيت خالله كلم���ات لكل من ع�سو املكت���ب ال�سيا�سي 

يف ح���زب اهلل د. علي �ساهر، ومن�سق العالق���ات مع الأحزاب والقوى 

ال�سيا�سي���ة يف التيار الوطني احلر د. ب�س���ام الها�سم، وع�سو املكتب 

ال�سيا�س���ي يف احلزب ال�سوري القومي الجتماعي وهيب وهبة، واأمني 

����رص حركة فتح فتح���ي اأبو العردات، وع�سم���ت العري�سي األقى كلمة 

ح���زب التوحيد العربي، واأمني عام حركة الأمة ال�سيخ عبد اهلل حربي، 

ورئي����س حزب الوفاء اللبناين د. اأحم���د علوان. و�سددت الكلمات على 

رف����س قرار الرئي�س الأمريكي نقل ال�سفارة اإىل القد�س املحتلة، ورف�س 

حم���اولت التطبيع مع كيان العدو ال�سهيوين، والتاأكيد على اأن خيار 

املقاومة هو اخليار الوحيد ل�سرتجاع الأر�س واملقد�سات.

مع بداية السنة الرابعة على العدوان.. اليمن ضحية التوحش الدولي

عائلة مينية تقف مذهولة اأمام بيتها املدمر

ثالث سنوات من االعتداء 
على اليمن كشفت عورة 

الجيش السعودي وجبهته 
الداخلية الهشة.. وأكدت 
أن السالح بحاجة إلى رجال
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م���ع اإق���رار ال�سرتاتيجي���ة الأمريكية 

اجلدي���دة ب�سّقيه���ا؛ التعامل م���ع الدول 

ال�سديق���ة، والتعامل مع ال���دول امل�سنَّفة 

كاأع���داء، ل بد م���ن النظ���ر اإىل عمق تلك 

ال�سرتاتيجية املعَلن���ة دون مواربة على 

اأنها ا�سرتاتيجية ح���روب، وذلك بالتوازي 

م���ع املجاهرة بتطوي���ر الأ�سلحة النووية 

وزيادتها، ما يوؤ�ّش اإىل اإطالق �سباق ت�سلُّح 

جدي���د، وهي ب���ال اأدنى �س���ك تتعامل مع 

الدول امل�سنفة �سديق���ة على اأنها جمرد 

توابع لل�سيا�سة الأمريكية، وبالتايل عليها 

تنفيذ م���ا ترتئيه وا�سنطن م���ن م�سالح 

تخ�سها ح�شاً، دون الأخذ بالعتبار حتى 

اأدنى م�سال���ح الأ�سدقاء، ومن هنا بالذات 

ميكن فهم �سعار الرئي�س الأمريكي دونالد 

ترام���ب »اأمريكا اأوًل«، وعلى الأ�سدقاء اأن 

ي�ساهم���وا يف متويل الروؤى الأمريكية، ولو 

الوطنية؛  كانت تتعار�س م���ع م�ساحلهم 

باعتبار اأن وا�سنطن تقّدم لهم احلماية من 

الأعداء، وعلى راأ�س اأولئك رو�سيا وال�سني، 

وكذلك كوريا ال�سمالية.

وناكفت  اأملاني���ا،  انتف�ست  وعلي���ه، 

فرن�س���ا، ومل تتمكن اليابان، رغم املوقف 

الر�سم���ي املمالئ لوا�سنط���ن واإعالن اأن 

الياب���ان �ستوا�سل تعاونه���ا الوثيق مع 

الولي���ات املتح���دة يف التقدم نحو نزع 

ال�س���الح النووي ب�س���كل ملمو�س، من اأن 

تثري العقي���دة النووية الأمريكية اجلديدة 

ج���داًل يف الأو�س���اط اليابانية، وقد عّب 

عن ذلك احت���اد منظمات �سحايا الق�سف 

النووي على هريو�سيما وناكازاكي، مبّينًا 

القل���ق وال�ستي���اء يف اآن م���ن العقيدة 

النووي���ة الأمريكية اجلديدة التي ت�ستظل 

الن�س���اط الكوري ال�سم���ايل  الهادف اإىل 

الدف���اع مبواجهة التهدي���دات الأمريكية 

املتوا�سلة.

وي���رى الياباني���ون اأن �سعي الوليات 

املتح���دة الأمريكي���ة اإىل تو�سي���ع اإنتاج 

ال�سالح الن���ووي وحتديثه يق�سي على اأي 

اأمل يف اإزالة هذا ال�سالح من كوكب الأر�س.

النووي���ة  الأمريكي���ة  العقي���دة  اإن 

اجلديدة تركز على رو�سيا ب�سكل اأ�سا�سي، 

باعتب���ار اأن الأخرية تعم���ل على حتديث 

تر�سانتها النووية، وكذلك جممل اأنظمتها 

ال�سرتاتيجية، م�ستخل�سة اأن مو�سكو بذلك 

تعمل على الع���ودة اإىل جمابهة »القوى 

العظم���ى«، وه���ذا يعن���ي اأن الولي���ات 

املتحدة ت�ستعّد حل���رب مع رو�سيا، حتى 

عل���ى امل�ستوى الن���ووي، ول���و كان ذلك 

�سيدمر الكوكب الذي تعي�س عليه الب�شية، 

اإذا كان هن���اك من �سيح���اول الوقوف يف 

وج���ه ال�سيا�سة ال�ستعماري���ة الأمريكية، 

وقد قال وزير الدفاع الأمريكي بهذا ال�سدد 

اإن ال�سبب الذي دفع وا�سنطن للرتكيز على 

رو�سيا يف العقيدة اأن »هذا رد على تنمية 

القدرات الرو�سي���ة وطبيعة ا�سرتاتيجيتها 

وعقيدتها.. لقد عادت رو�سيا بالتاأكيد اإىل 

مناف�سة القوى العظمى«.

يف الواق���ع، بداأت الولي���ات املتحدة 

وجتلّ���ى  ال���دويل،  امل����شح  حت����شّ 

اإدراج  اللحظة يف  الت�سعيد الأكب حت���ى 

220 �سخ�سية رو�سية على قائمة العقوبات 
الكرملني«،  »قائم���ة  الأمريكية، و�سّمتها 

بينهم رئي�س الوزراء ووزير اخلارجية، وكل 

جمل�س الوزراء، وقادة ع�سكريون واأمنيون 

ومتمولون كب���ار، ومل ي�ستثَن عمليًا �سوى 

الرئي����س فالدميري بوتني، ال���ذي امتع�س 

من ع���دم اإدراج ا�سم���ه يف القائمة وقال: 

»ال���كالب تنب���ح والقافلة ت�س���ري.. وعلى 

رو�سيا الهتمام بالق�سايا الداخلية«.

اإن مترير القانون على عجل، دون ترك 

جم���ال اأو خمرج اآخر يعن���ي اأن وا�سنطن 

تريد ك����ش العالقات مع رو�سي���ا نهائيًا، 

اأو ترك الأمر ك�سيف ابت���زاز م�سلَّط، �سيما 

اأنه ياأت���ي ع�سية النتخاب���ات الرئا�سية 

الرو�سي���ة، وكذلك فاإن ال�ستهداف املبا�ش 

م���ن العقوبات يطال قطاع �سناعة النفط، 

لإيرادادات  الرئي�س���ي  امل���ورد  باعتبارها 

ال���ذي  والقطاع امل����شيف  اخلزين���ة، 

يعن���ي العالقة ب���ني القت�س���اد الرو�سي 

ال���ذي تراهن  الأمر  العاملي،  والقت�س���اد 

وا�سنطن باعتقاد واهم اأن ذلك �سيوؤدي اإىل 

ا�ستياء �سعبي قبيل النتخابات الرو�سية، 

اأي التاأثري على م�سار هذه النتخابات.

اإن رو�سي���ا الت���ي تعاملت م���ع الأمر 

ب�سخرية قالت على ل�سان م�ست�سار جمل�س 

الحتاد الرو�سي اندره بالتكرمنا: اإن اإدارة 

ترامب جتهل التاريخ، ول تفقه بال�سيا�سة، 

والقيادة الرو�سية تدر�س خمتلف اخليارات 

لل���رّد على العقوب���ات الت���ي لّوحت بها 

وا�سنطن �سد اأبرز رموز القيادة الرو�سية.

لك���ن هناك �سيء غريب حدث مبوازازة 

الت�سعيد التوتريي، اإذ اإن مدير املخابرات 

الرو�سي���ة �سريغ���ي ناري�سك���ني، املدَرج 

عل���ى قائم���ة العقوب���ات، كان يجري يف 

وا�سنطن مع وف���د ا�ستخبارتي حمادثات 

الأمريكية املركزية  مع مدير املخاب���رات 

ماي���ك بومبي���و، الأمر الذي اأث���ار حفيظة 

بومبي���و  دف���ع  م���ا  »الدميقراطي���ني«، 

لالإع���الن عن اأن اللقاء ال���ذي ك�سفت عنه 

مو�سكو عم���داً »هدفه احلف���اظ على اأمن 

الأمريكي���ني«، وه���ذا الأمر دف���ع البع�س 

للقول اإن »طيف الكي جي بي« يطوف يف 

اأروقة الكونغر�س. 

يون�س عودة

االستراتيجية األميركية: حروب بال انقطاع

اأمريك� ت�ستعّد حلرب نووية مع رو�سي�.. حتى لو ك�ن ذلك �سيدمر الكوكب ب�أكمله

»ق�م�ت الربد« يف ا�سطنبولمن اأعم�ل الفن�نة ب��سمة عطوي

العقيدة األميركية النووية 
الجديدة تركز على روسيا 

بشكل أساسي.. فموسكو 
تحّدث ترسانتها النووية 

وأنظمتها االستراتيجية

ثــقـــــافـــــة

�سارك���ت الفنانة الت�سكيلي���ة اللبنانية 

با�سم���ة عط���وي يف »معر����س ع�ستار« 

ع  للفن���ون الت�سكيلية، وال���ذي نّظمه »جتمُّ

ع�ست���ار للثقاف���ة والفن���ون« يف مدين���ة 

ل���ة لبنان يف هذا  ا�سطنب���ول الرتكية، ممثِّ

املعر�س الهام.

اللوح���ة الت���ي �ساركت فيه���ا الفنانة 

عطوي كان���ت حتت عن���وان: »قامات من 

البد«، وفيها اأجادت حتريك األوانها، لت�سري 

اإىل تعاق���ب الف�س���ول، ومواجه���ة احلياة 

ب�سعوباتها و�سهولتها.

»قامات البد« ا�ستحوذت على اإعجاب 

وتقدير م���ن زار املعر�س من فنانني وهواة 

ومتذوقني..

ب�سكل عام، فرحل���ة الفنانة عطوي مع 

الت�سكي���ل والألوان، ماأخ���وذة دائمًا  عامل 

باله���ّم الإن�س���اين والبيئ���ي والجتماعي 

واحل�ساري.

وبهذا كث���رياً ما نرى يف لوحات با�سمة 

عط���وي همومًا متنوع���ة وخمتلفة حتاكي 

الوجود اإن�سانًا وكائنات وطبيعة، فالإن�سان 

عندها اأعلى املخلوقات، ول بد من تكري�س 

هذه املكانة ليكون على ال�سورة التي اأراده 

اهلل بها معمراً وبانيًا، والطبيعة عندها هي 

اجلم���ال والبهاء والهدوء، وفيها نبحث عن 

بقعة �سكون وهدوء وراحة نف�سية.

وعليه، تتج�س���د يف لوحاتها املختلفة 

كاأن اللون ينب�س حياة وفرو�سية واخ�شاراً 

وجماًل ... ورمبا اأحيانًا دمًا.

با�سم���ة عطوي فنان���ة ت�سكيلية اأقامت 

اأك���ر من معر�س���ني �سخ�سي���ني لها، كما 

�ساركت يف العديد من املعار�س اجلماعية.

ت في اسطنبول
ّ
»قامات من البرد« لباسمة عطوي حط
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»يوم يف حي���اة امراأة بعلبكية« كتاب 

جديد �س���در عن »دار الفارب���ي« للزميل 

املهاجر اإىل لن���دن دياب القر�سيفي، الذي 

يوا�سل »العب���ث« يف اأر�سيف معلوماته 

و�سوره وذكرياته، وي�ستخرج منها نفائ�س 

بعلبكية ثمينة، م�ستعماًل على حد ما جاء 

يف املقدمة؛ »عدة الزمن العتيق..ومن هذه 

ال�سور مترّ اأعمارنا من الظالل على جدران 

احل���ارات القدمية، وال�سبابي���ك املفتوحة 

على �سباحات احلياة وم�ساءاتها«..

يف كتاب���ه يلفت دي���اب القر�سيفي اإىل 

�سور املراأة البعلبكي���ة متج�سدة بكل ما 

يحيط بها؛ فهي الأم مث���ل الأر�س، وكاأنه 

على حّد تعبريه »عودة م�سافر باآلة الزمن 

اإىل املا�سي اجلمي���ل، لتكون �ساهداً يروي 

اأحداثه مراقبًا ما يدور يف حميطه لري�سم 

�سورة جميل���ة ويراقب جمتمع���ًا، كانت 

ال�سداق���ة واملحبة فيه ه���ي التاج على 

روؤو�س العباد، والألفة �سعار مل يتخّل عنه، 

رغم املعاناة التي رافقت ذلك املا�سي«.

بن���ا  يذه���ب  القر�سيف���ي  كان  واإذا 

للو�س���ول اإىل ي���وم يف عط���اء ون�ساط 

»امراأة بعلبكية« اإل اأنه يعرّج ولو ب�سكل 

�شيع على تاريخ مدين���ة ال�سم�س منذ 

الأزمنة ال�سحيقة، فكانت مدينة التاريخ، 

واحل�س���ن والأناقة وال�س���الم واحلب، ما 

انعك�س عل���ى اأهلها، الذين �سنع اآباوؤهم 

البعلبكي���ة«،  »املعج���زة  واأجداده���م 

رغم كم »الرث���رات« عن بعلبك، والتي 

ل مت���ّت لأهله���ا الطيبني ب�سل���ة، ومن 

هنا يح�ش دور امل���راأة البعلبكية؛ الأم 

والأخت واحلبيب���ة، واملتعلمة واملثقفة 

والأكادميي���ة والفنانة، وت�سحياتهّن يف 

�ست���ى املواق���ف واملواق���ع، ف�سّكلن مع 

الرج���ل اأمنوذجًا جمتمعي���ًا هامًا اأغنى 

احلياة واأثراها.

ب�سكل ع���ام، املراأة البعلبكية، على حد 

تعبري القر�سيفي، »عملت جاهدة لتاأمني 

متطلبات احلي���اة، ومل تكن طلبات ُيعجز 

عن تنفيذها«.

املراأة البعلبكية عند املوؤلف تتج�ّسد يف 

الرتبية والتن�سئة الوطنية على مرّ الأجيال، 

وكاأن هّمه���ا الإن�س���ان والأر����س والوطن 

وحتريره، فكانت �سي���دة البيت، والعاملة 

والفالحة واملقاوم���ة واملربية والأ�ستاذة 

اجلامعية، والفنان���ة والطبيبة واملمر�سة 

واملهند�سة وال�ساع���رة وال�سحافية، وهلم 

جر، حيث برعت املراأة البعلبكية يف �ستى 

جمالت احلياة والكفاح والعلم والأدب.

وكم���ا يقول القر�سيفي: »يوم يف حياة 

ام���راأة بعلبكي���ة، هو ع���ودة م�سافر باآلة 

الزم���ن اإىل املا�سي اجلميل، ليكون �ساهداً 

يروي اأحداث���ه مراقبًا ما يدور يف حميطه 

لري�س���م �سورة جميل���ة، ويراقب جمتمعًا 

كان���ت ال�سداقة واملحبة في���ه هي التاج 

عل���ى روؤو�س العب���اد، والألف���ة �سعار مل 

يتخلوا عنه رغم املعاناة التي رافقت ذلك 

املا�سي«.

»يوم يف حياة ام���راأة بعلبكية«، على 

تعبري املوؤلف، قد »ي�ست�سيغ البع�س جزءاً 

ع  من ف�سوله، وي�ستمتع اآخرون يف الت�سكُّ

ب���ني �سطوره، وينتقد البع����س جزءاً منه، 

لكن امل���راأة يف كتابي هي اأم كل بعلبكي، 

واأخته وجدته، وجارته واأم اأ�سدقائه، هي 

الطيبة واحلنان واجله���اد يف احلياة، اإىل 

جانب الزوج واجلد والأعمام والأخوال«.

اأخرياً، يق���ع الكتاب يف 248 �سفحة من 

احلجم الو�سط.

يوم في حياة امرأة بعلبكية

ُتع���ّد اأفريقيا ثاين اأك���ب القارت يف 

الع���امل م���ن ناحي���ة امل�ساح���ة وعدد 

ال�سكان، ولديها ثروات طبيعية ومتنوعة، 

فف���ي الطاقة الكهربائي���ة ت�سم 12٪ من 

الطاقة العاملية، كم���ا اأن لديها اإمكانية 

لتغطية احلاجة العاملي���ة من الكهرباء 

م���ن الطاق���ة ال�سم�سية، بح�س���ب تقرير 

اأما عن احتياطها  منظمة »غريت�سيب«، 

النفط���ي فترتاوح ن�سبت���ه بني 7 اإىل ٪9 

من اإجمايل الحتياطي العاملي، و تتميز 

مب���ادة الأورانيوم للقطاع���ات النووية، 

الت���ي ت�سكل مان�سبت���ه 18٪ من الإنتاج 

العاملي.

ا�سُتعمرت هذه الق���ارة لفرتة طويلة 

من الزمن من قَب���ل فرن�سا واإنكلرتا، وقد 

تراج���ع النفوذ الإنكلي���زي فيها حل�ساب 

اأمريكا، التي راأت يف ه���ذه القارة �سوقًا 

ا�ستهالكي���ة هامة لها، وم�س���دراً رئي�سًا 

للروات املعدني���ة والنفطية على وجه 

اخل�سو����س، لأن النفط ما ي���زال ي�سّكل 

امل�س���در الأول للطاق���ة يف العامل، وهو 

ع�سب احلياة القت�سادية فيها.

دخل���ت اأم���ريكا اإىل اأفريقي���ا بق�سد 

ا�ستغ���الل ثرواته���ا، وو�س���ع يدها على 

نفطه���ا، وجعلها �سوق���ًا ا�ستهالكية لها، 

وتعاطت معه���ا بروحية امل�ستعمر، ومل 

تعطها اأي اهتمام مل�ساعدتها يف تطوير 

البنية التحتية وبناء املوؤ�س�سات وزيادة 

النم���و اأو التخفيف من البطالة، واأغرقت 

الأ�س���واق الأفريقية مبنتجاتها، ومل ترتك 

فر�س���ة لالإنت���اج املحلي فيه���ا، ما زاد 

من فقرها، كم���ا و�سعت اأمريكا ال�شوط 

القا�سي���ة عل���ى دول الق���ارة لإقرا�سها، 

كانغ���ول، الت���ي طلبت قر�س���ًا مبلياري 

دولر، فلم توافق عليه.

هذا التعاطي ال�ستعماري مع اأفريقيا 

فتح كوة يف اجل���دار، و�ساهم يف دخول 

ال�س���ني اإليه���ا، نظ���راً اإىل حاجتها اإىل 

نفطها )ال�سني ُتعتب ثاين اأكب دولة يف 

العامل ت�ستهل���ك النفط بعد اأمريكا( واإىل 

��سواقها ال�ستهالكي���ة لت�شيف الإنتاج 

ال�سخم، �سيما اأن ال�سعب الأفريقي �سعب 

ا�ستهالك���ي، لأن ال�ستعم���ار الغربي مل 

يفكر يومًا يف تطوير دوله.

كان���ت ال�س���ني وا�سح���ة يف عالقتها 

القت�سادي���ة م���ع اأفريقي���ا، فه���ي تريد 

ال�ستثمار يف اأفريقيا ودون �شوط م�سبقة، 

ودون تدخل يف �سوؤونها الداخلية، اأو العمل 

على تغيري الهوي���ة الأفريقية؛ كما فعلت 

فرن�سا ع���ن طريق التب�س���ري بامل�سيحية. 

�ساهمت ال�سني يف تطوير البنى التحتية 

وبناء املوؤ�س�سات والقرو�س واإيجاد فر�س 

العم���ل، وامل�ساحمة يف بع����س القرو�س، 

وهو ما عّب عن���ه رئي�س الحتاد الأفريقي 

قائاًل اإن »ال�سني مل تفر�س يومًا اإرادتها اأو 

ممار�سات غري متوازنة على دول اأخرى«.

و�سل���ت ال�سني اإىل مرحلة متقدمة يف 

العالقة القت�سادية م���ع اأفريقيا، وبلغت 

ال�شكات ال�سينية فيه���ا 10 اآلف �شكة، 

ويف »منتدى ال�سني.. اأفريقيا لال�ستثمار« 

الذي نظمته وزارة ال�سناعة وال�ستثمار يف 

املغرب، عدد »م���ولي حفيظ« جمموعة 

من الأرق���ام التي تتعلق بتط���ّور العالقة 

القت�سادية بني ال�سني واأفريقا، حيث اإنها 

اأ�سبحت يف ظرف �سنة ال�شيك القت�سادي 

الأول لأفريقي���ا، وناهز التب���ادل التجاري 

ال�190 مليار دولر يف العامل 2016، وتقوم 
ال�سني حاليًا ببناء خط �سكة حديد يربط 

بني جيبوت���ي والعا�سمة الأثيوبية اأدي�س 

اأباب���ا، ما يعت���به اخل���باء مبنزلة ربط 

ا�سرتاتيجي هام يف هذه املنطقة.

مل تع���د اأم���ريكا وحده���ا املم�سك���ة 

باقت�ساد العامل ونفطه، فال�سني اأ�سبحت 

مناف�سًا رئي�سًا لها، وموؤثراً على اقت�سادها 

يف مناط���ق نفوذها، ويف اأم���ريكا نف�سها 

التي تعاين م���ن عجز بحدود 20 تريليون 

دولر، وما عجزت عن حتقيقه عب هيمنتها 

باحلوكم���ة حاولت تعوي�س���ه باحلروب، 

ومنه���ا تق�سيم ال�س���ودان، بعد اأن اأخرجت 

ال�سني �شكاته���ا النفطية منها، وو�سعت 

اأمريكا يدها عل���ى نفط اجلنوب، واأ�سعلت 

الكثري من احلروب الأهلية يف افريقيا.

�سع���رت اأم���ريكا باخلط���ر الداهم مع 

تن�سي���ط ال�سني اقت�ساده���ا ودخولها اإىل 

مناط���ق نفوذها النفطي، وهي التي ربطت 

اقت�س���اد الع���امل بالب���رتو دولر، والذي 

يعود اإىل التفاق ال���ذي عقدته اأمريكا مع 

ال�سعودي���ة ببيع النفط بال���دولر ح�شاً 

،مقابل حماية ال�سعودي���ة والدفاع عنها، 

ف�سار لزامًا على من يريد اأن ي�سرتي النفط 

ان يح�سل على الدولر، وهذا اأعطى الدولر 

قيمة اقت�سادية عاملية.

ومع دخول اليوان البور�سة العاملية، 

وطرح هذه العمل���ة يف التبادل التجاري 

والنفطي، وتوقي���ع العديد من التفاقيات 

مع م�ش وال�سعودي���ة وغريها باليونان، 

ن�س���األ: هل �ست�ساهم هذه اخلطوة يف هدم 

النظام العاملي ال���ذي تاأ�س�س على البرتو 

دولر، ونك���ون اأم���ام معادل���ة برتويوان 

بديلة؟ فلننتظر ل���رى ما �سيحل باأمريكا 

التي تعاين م���ن اأزم���ات اقت�سادية، بعد 

دخول مناف�سني جدد على خط القت�ساد، 

كال�سني ورو�سي���ا واإيران، وبع���د ف�سلها 

يف م�ساريعه���ا ال�سيا�سي���ة والع�سكري���ة 

ل�ستع���ادة نفوذها، خ�سو�س���ًا ما يحدث 

يف ال�شق الأو�سط من اختالل يف موازين 

الق���وى مل�سلحة خ���ط املمانعة، وخوف 

»اإ�شائي���ل« على اأمنها ال�سرتاتيجي بعد 

النت�س���ارات التي حققته���ا املقاومة يف 

مواجهتها.

هاين قا�سم

بكني ب�تت خالل �سنة ال�سريك القت�س�دي الأول لإفريقي�

التنافس الصيني – األميركي نحو أفريقيا.. األهداف والغايات
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الصين بنت عالقتها 
االقتصادية مع أفريقيا 
دون شروط مسبقة.. 

ل في  ودون التدخُّ
شؤونها الداخلية



نشاطات 10

“رف�ض���ًا للتطبيع مع  حتت عن���وان 

لفل�ضط���ن  ودعم���ًا  ال�ضهي���وين  الع���دو 

واملقاوم���ة”، اأقام���ت حرك���ة الإ�ض���اح 

والوح���دة، وحركة الأم���ة، وجمعية قولنا 

والعمل، وحرك���ة التوحيد الإ�ضامي، لقاًء 

عًا يف مركز حركة الإ�ضاح  علمائي���ًا مو�ضَّ

يف برقايل – عكار.

بعد ت���اوة عطرة من الق���راآن الكرمي 

كانت كلمة رئي�س حركة الإ�ضاح والوحدة 

ال�ضي���خ ماهر عب���د الرزاق، ال���ذي اأّكد اأن 

عدو هذه الأم���ة هو ال�ضهيوين والأمريكي، 

الذين اعتدوا على مقد�ضاتن���ا واأعرا�ضنا، 

لذل���ك نحن يف حالة ح���رب دائمة معهم، 

ونرف����س �ضيا�ضة التطبي���ع معهم يف كل 

املج���الت، واإل فاإنها ُتع���ّد خيانة لاأمة 

واملقد�ضات والوطن، واإهانة لدماء ال�ضهداء 

يف فل�ضطن ولبن���ان. كما اأكد ال�ضيخ عبد 

ال���رزاق اأن �ضيا�ض���ة التجوي���ع والتهديد 

الفل�ضطيني،  ال�ضع���ب  ُتركع  الأمريكية لن 

مطالبًا بدعم املقاومة يف فل�ضطن باملال 

وال�ض���اح والإع���ام، واأن يتحمل اجلميع 

م�ضوؤولياته جتاه القد�س وفل�ضطن، وجتاه 

احل���روب التاآمرية عل���ى الأمة يف �ضورية 

واليم���ن والبحرين، والع���ودة اإىل م�رشوع 

الأمة الواحدة.

ثم كانت كلمة اأمن عام حركة الأمة؛ 

ال�ضي���خ عب���د اهلل جربي، ال���ذي لفت اإىل 

اأن �ضع���ب فل�ضطن يوؤكد يوم���ًا بعد اآخر 

اأنه �ضعب مقاوم يرف����س الذل واخلنوع، 

ويرف����س اأن يتاجر اأح���د بق�ضيته، لكن 

مع الأ�ضف وج���د هذا ال�ضعب بع�س قادة 

وحكام العرب يبيعون ق�ضيتهم، ويدعون 

اإىل التطبيع مع الع���دو ال�ضهيوين حتت 

م�ضميات عدي���دة، لكن هذا ال�ضعب ير�ضل 

لن���ا من الداخل ر�ضائ���ل مقاومة م�رشِّفة. 

ويف ما يتعلق بال�ض���اأن اللبناين، وحول 

ال�ضتحق���اق النياب���ي ومل���ف ا�ضتخراج 

النف���ط، اعترب ال�ضيخ اجل���ربي اأنه يجب 

اأن تكون الق���وى ال�ضيا�ضية متوّحدة على 

واملقاومة”  وال�ضع���ب  “اجلي�س  معادلة 

ال�ضعبة بنجاح،  لتخّطي هذه املرحل���ة 

موجهًا التحي���ة لرئي�س اجلمهورية الذي 

يدي���ر ه���ذه املرحلة احل�ضا�ض���ة بحنكة 

و�ضرب.

وكان���ت كلمة لرئي����س جمعية قولنا 

والعم���ل ال�ضيخ اأحمد القط���ان، قال فيها 

اإن لقاءن���ا الي���وم من اأج���ل اأ�ضمى ق�ضية 

لاأم���ة الإ�ضامية، وه���ي ق�ضية فل�ضطن.. 

هذا اليوم ي�ضادف ذك���رى انت�ضار الثورة 

الإ�ضامي���ة يف اإيران، والت���ي ا�ضتمّد فيها 

الإمام الراحل اخلميني قوة هذه الثورة من 

فل�ضطن، م�ضيفًا: نحن يف لبنان مع حزب 

اهلل مادام���ت فل�ضط���ن يف وجدانه، ولأن 

�ضماح���ة ال�ضيد ح�ضن ن����رش اهلل ل يفرّق 

بحّب���ه لرجال املقاوم���ة يف فل�ضطن عن 

رجال املقاومة يف لبنان. وعن ال�ضتحقاق 

النيابي رف����س ال�ضيخ القط���ان اخلطاب 

الفتن���وي التحري�ضي الذي يجرّ اإىل الدمار 

ويخ���دم اأعداء لبنان، واأ�ضاد بدور الروؤ�ضاء 

الثاث���ة ب���اإدارة الباد بحكم���ة وتعاون، 

كم���ا اأ�ضاد بدور الرئي�س بري رجل احلكمة 

واحلوار بقطع دابر الفتنة وحتّمل اجلميع.

وختام���ًا كان���ت كلم���ة لأم���ن عام 

حركة التوحي���د الإ�ضام���ي؛ ال�ضيخ بال 

�ضعبان، الذي ق���ال اإن ال�ضعب الفل�ضطيني 

ب�ضموده هو َمن حفظ عوا�ضمنا واأعرا�ضنا 

ومقد�ضاتن���ا، فله منا الوفاء يف هذا اليوم 

ونحن من طعناه بحروٍب فتنوية �رشذمت 

اآلف  الأم���ة ودمرته���ا واأرهقتها بدم���اء 

ال�ضه���داء ومليارات الأموال، وقال اإن هناك 

من يرفع �ضعار وخط���اب الفتنة والتفرقة 

للو�ض���ول اإىل مقعد نيابي مع اقرتاب هذا.. 

م�ضوؤوليتنا اليوم كعلماء دين اأن ن�ضرتجع 

دفة القي���ادة نحو م�رشوع اإ�ضاحي يحدد 

وحدة الأمة والوطن.

ا�ضتقبل اأمن عام حرك���ة الأمة؛ ال�ضيخ 

عبد اهلل ج���ربي، والإخوة اأع�ض���اء القيادة، 

وف���داً من ال�ضعبة العّمالي���ة حلركة اأمل يف 

برئا�ضة  الأمريكي���ة،  اجلامع���ة  م�ضت�ضف���ى 

امل�ض���وؤول التنظيمي اأمن ����رش نقابة عّمال 

حريري،  عبا����س  اجلامع���ة؛  وم�ضتخدم���ي 

باملركز الرئي�ضي للحركة يف بريوت، وعر�س 

معهم �ضوؤونًا حملية ومعي�ضية.

بدايًة رّحب ال�ضيخ جربي بالوفد العّمايل، 

منّوهًا بالدور الذي يوؤديه عّمال وم�ضتخدمي 

اجلامع���ة الأمريكي���ة يف ب���ريوت، ومطالبًا 

املعنين بتح�ضن ظ���روف العمل والعّمال، 

والطبابة،  ال�ضح���ي  بالو�ض���ع  والهتم���ام 

اأن احلكومة اللبنانية معنية مبراعاة  موؤكداً 

اأو�ض���اع العمال يف ظل الظ���روف املعي�ضية 

والقت�ضادية ال�ضعبة التي مترّ بها الباد.

وثّم���ن ال�ضيخ ج���ربي دور دولة الرئي�س 

نبيه ب���ري الفّع���ال يف الوق���وف اإىل جانب 

النقابات العمالية، موؤكداً اأن الرئي�س بري رمز 

من رموز الوطن، و�ضمانة العتدال وال�ضتقرار. 

ب���دوره اأثنى حري���ري با�ضم الوفد 

على اجلهود الوحدوية ل�ضماحة ال�ضيخ 

عبد النا�رش جربي )رحمه اهلل(، وبالدور 

الذي يقوم به الإخ���وة يف حركة الأمة 

بالوق���وف اإىل جان���ب ق�ضاي���ا النا�س 

وهمومهم.

لقاء علمائي موّسع رفضًا للتطبيع.. ودعمًا لفلسطين والمجاهدين 

وفد نقابي من حركة أمل زار حركة األمة
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ا�ضتقب���ل الأمن العام حلرك���ة الأمة؛ ال�ضي���خ عبد اهلل 

ج���ربي، ال�ضيخ د. خ�رش الكب�س، يف املركز الرئي�ضي للحركة 

- ب���ريوت، ومت التداول باآخر امل�ضتج���دات على ال�ضاحتن 

املحلي���ة والعربي���ة، م�ضددين على ����رشورة احلفاظ على 

الثوابت الإ�ضامية ملواجهة م�ضاريع الفنت التي يعمل عليها 

العدو ال�ضهيو-اأمريكي.

واأك���د املجتمعون على رف�ضهم الت���ام الإ�ضاءة اإىل دولة 

الرئي�س نبيه بري، الذي كان وما يزال حري�ضًا على ال�ضتقرار 

ووحدة لبن���ان واللبنانين، داعن الأط���راف ال�ضيا�ضة اإىل 

التحلي باحلكمة وامل�ضوؤولية لحتواء الأزمة.

و�ضدد املجتمعون على موا�ضل���ة الفعاليات املناه�ضة 

لقرار الرئي�س الأمريكي دونالد ترامب اعتبار القد�س عا�ضمة 

لكيان الحتال ال�ضهيوين، فالقد�س �ضتبقى عا�ضمة فل�ضطن 

الأبدي���ة، موؤكدين اأن ال�ضعب الفل�ضطين���ي املجاهد متم�ضك 

بخيار املقاومة كخيار وحيد ل�ضرتجاع الأر�س واملقد�ضات.

الشيخ الكبش زار حركة األمة:
لمواجهة مشاريع الفتن 
التي يعمل عليها العدو 

الصهيو- أميركي

ا�ضتقب����ل الأمن العام حلركة الأم����ة؛ ال�ضيخ عبد 

اهلل ج����ربي، واأع�ضاء القيادة، وف����داً قياديًا من حركة 

ال�ضعب برئا�ضة اإبراهيم احللبي، حيث كان ا�ضتعرا�س 

لاأو�ض����اع املحلي����ة، ل�ضيما الأو�ض����اع الجتماعية 

والقت�ضادي����ة والبيئي����ة، حيث ترتف����ع ن�ضبة الفقر 

وتتدهور حياة املواطنن الجتماعية واحلياتية، وهو 

اأمر مل يعد جائزاً ال�ضكوت عنه.

وبحث املجتمعون مو�ضوع ا�ضتحقاق النتخابات 

النيابية املقبلة، وكانت وجهات النظر متطابقة حول 

�رشورة تكاُتف كل القوى الوطنية من اأجل خو�س هذه 

املعرك����ة بربنامج اإ�ضاحي يعك�����س الهموم الوطنية 

واملعي�ضية ب�ضكل �ضحيح.

لقاء بين حركتي األمة والشعب: لتوحيد الجهود الوطنية ببرنامج انتخابي إصالحي
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اأقام جتم���ع العلم���اء امل�ضلمن يف 

لبنان احتفاًل تاأبيني���ًا مبنا�ضبة الذكرى 

ال�ضنوية الأوىل لرحيل رجل العلم والعمل 

�ضماحة الدكتور ال�ضيخ عبد النا�رش جربي 

)رحمه اهلل(، يف مرك���زه الكائن يف حارة 

حريك، ح����رشه: نائب اأمن عام حزب اهلل 

ال�ضي���خ نعيم قا�ضم، ممثل �ضف���ارة اإيران 

الأخ مرت�ضائي، ممث���ل �ضيخ العقل نعيم 

ح�ضن ال�ضيخ فا�ض���ل �ضليم، ممثل املدير 

العام لاأمن العام الرائ���د حيدر قبي�ضي، 

ممثل �ضفارة فل�ضط���ن، ممثل �ضيخ العقل 

نا�رش الدي���ن غريب يرافقه وف���د، ال�ضيد 

اإبراهيم فرحات مدير قناة املنار، عدد من 

ممثلي الف�ضائل الفل�ضطينية، ممثل �ضفارة 

الع���راق القن�ضل اجمد قا�ضم، ممثل �ضفارة 

اندوني�ضي���ا، الدكتور اأم���ن حطيط، ممثل 

جممع التقريب ب���ن املذاهب، اإ�ضافة اإىل 

�ضخ�ضي���ات دبلوما�ضية و�ضيا�ضية واأمنية 

واجتماعية، وح�ضد من علماء الدين.

بداي���ة األقى ال�ضيخ عب���د اهلل جربي 

)جنل الراحل( كلمة العائلة جاء فيها:

عام م�ض���ى على الغياب.. عام م�ضى 

ًا بالأ�ضواق.. عام م�ضى ونحُن نبحث  حممَّ

عنك يف زواي���ا املوؤ�ض�ضات التي اأن�ضاأَتها.. 

رحل���َت يا �ضيَخن���ا ت���اركًا وراَءك اأنفا�ضًا 

اأنَهَكَها ال�ضوُق واحلن���ُن لروؤيِتك، و�ضماِع 

�ِس رائحِت���ك، والتمتِع بعْذِب  �ضوِتك، وتنفُّ

حديِث���ك، والنظ���ِر اإىل وجِه���ك، والتفاوؤِل 

ب�ضاِلِح دعاِئك، والهتداِء بجميِل ُن�ضحك، 

والنهِل من في�ِس ِحكمِتك..

اأبن���اوؤك وطاُبك وحمّب���وك ما زالوا 

عل���ى العه���د؛ فِفَل�ضط���ُن ه���ي ق�ضيتنا 

الأ�ضا�ضي���ة، ولن ي�ضَغَلنا �ضاغٌل عن العمل 

لتحريِرها، وهم موقنون اأن ذلك لن يكون 

ِك  اإل باملحافظة على وحدة الأمة، والتم�ضُّ

الذي  الت�ضوُّف،  ب�ضاِح املجاهدين، ون�رِش 

لول التق�ضرُي يف تثبيِت دعائِمه ملا متّكن 

نا الإ�ضامي  املتطرفون من حتوي���ل عامَلِ

اإىل بحٍر من الدماء.

اأطلقنا  �ضيَخنا ومرّبينا وقدوَتنا، لقد 

على العاِم الأول من رحيلك: عاَم الوفاء.. 

فما راأينا حمبًة فاق���ت حمبَة الإخوِة يف 

اجلمهوريِة الإ�ضاميِة يف اإيران، ول تقديراً 

جله���وِدَك فاَق تقديَر الإخ���وِة يف �ضورية، 

ول توقرياً جله���اِدَك فاق توقرَي الإخوِة يف 

ح���زِب اهلل.. ف�ضكراً اإي���راَن الإ�ضاِم بقيادِة 

الإم���اِم ال�ضيد علي اخلامنئ���ي )ُمدَّ ظلُّه(، 

�ضكراً �ضورية ب�ضار الأ�ضد )�ضدد اهلل خطاه(، 

�ضكراً للمقاوم���ِة و�ضيِدنا ح�ضن ن�رش اهلل 

)حفظه اهلل(..

ومبا اأنني اأتكلّم عن الوفاء، فا�ضمحوا 

يل اأن اأتوّجه با�ضم عائلِة املجاهد املربي 

ال�ضي���خ عبد النا�رش جربي رحمه اهلل، اإىل 

�ضماحِة العمِّ احلبيِب ال�ضيخ د. ح�ضان عبد 

اهلل، الذي وّفى بعهده، وما زال، باملحافظة 

عل���ى املوؤ�ض�ض���اِت التي اأن�ضاأه���ا ال�ضيُخ 

رحمه اهلل، فله منا كلَّ احلبِّ والحرتام.

ث���م األقى رئي�س الهيئ���ة الإدارية يف 

جتمع العلم���اء امل�ضلمن ال�ضيخ الدكتور 

ح�ضان عبد اهلل كلمة التجمع حتت عنوان 

»الرحيل ل يعني الغياب« قائًا:

ها اأنَت اليوَم يف �رشاِدِقَك ترى القد�َس 

تتناهُبها الأمُم.. والعرُب من�ضغلوَن ب�رشاِء 

الذمِم.. وقتِل الأطفال يف اليمن.. لعلَك الآَن 

ولأوِل مرٍة تغ�ض���ُب حتى النخاع.. لو اأنَك 

تُ�ضعلُ فيهم ما قد خمدَ من �رشف.. وتربُق 

ا الإباء.. فينا ثريَّ

اأملُّ الكلم���اِت من الَغْي���ِب،  لو ت�ضمْع.. 

اأ�ض���دُّ دمي حن يهرُب نح���وَك،  لو ترجع.. 

َجنا الغرُب بقراٍر  وما كنَت ترانا كي���فَ  اأجَّ

اأيَق���َظ الكوَن من نوِم���ِه لي�ضلّي على اآخِر 

العا�ضقْن.. فل���ن تركَن ُنُذرنا، ولو و�ضعوا 

  ، بيننا جداراً،  �ضينهاُر من ظلَّك اليا�ضمينيِّ

ت���ُت م�ض���كًا علينا.. ج���داراً �ضنلَعُن  اإذ يتفَّ

ُه.. لن يكون عل���ى جثثنا حار�ضًا..  اأنقا�ضَ

ن���ا غابٌة تتفلَُّت م���ن اأَ�رْشِها كلَّ حنْ ..  لأنَّ

نقي���ٌم نحُن يف مقد�ضنا.. وَقْد جنُد الآَن اأّيًة 

اإِىل•  ْيَنا  َ ذاكرَتن���ا.. {َوَق�ضَ �ضاحرًة لرتممِّ

اِئي���َل يِف اْلِكَت���اِب َلُتْف�ِضُدنَّ يِف  َبِن���ي اإِ�رْشَ

َتْنِ َوَلَتْعُلنَّ ُعُلوًّا َكِبرًيا )4( َفاإَِذا  اْلأَْر�ِس َمرَّ

َنا  َجاَء َوْع���ُد اأُوَلُهَما َبَعْثَنا َعَلْيُكْم ِعَباًدا لَّ

اأُويِل َباأْ�ٍس �َضِدي���ٍد َفَجا�ُضوا ِخَاَل الدَِّياِر • 

ْفُعولً }.. َوَكاَن َوْعًدا مَّ

ويف اخلت���ام األق���ى كلم���ة حزب اهلل 

نائب الأم���ن العام ال�ضي���خ نعيم قا�ضم 

ومما جاء يف كلمته:

رح���م اهلل �ضماح���ة ال�ضي���خ الدكتور 

عبد النا�رش جربي، فقد كان عاملًا موؤمنًا 

ر�ضاليًا.. ه���ذا ال�ضي���خ العزيز  جماه���داً 

ا�ضتط���اع اأن ي���رتك ب�ضم���ة يف حياتنا، 

منّكه���ة بنكهته اخلا�ض���ة املن�ضجمة مع 

م�ضرية الإ�ضام. �ضماحة ال�ضيخ ر�ضايل يف 

اأهدافه واأدائه، وهو مل يرتك فر�ضة للدعوة 

هلل تعاىل اإل وقام به���ا، وهو وحدوي يف 

م�ض���اره وحركته، يدعو دائم���ًا للقاء بن 

نة وال�ضيعة،  امل�ضلمن، خ�ضو�ضًا بن ال�ضُّ

متج���اوزاً كل الإ�ضاءات الت���ي اآملت بهذا 

امللف، وهو فل�ضطيني يف طموحه لتحرير 

القد����س وفل�ضطن من رج����س ال�ضهاينة 

لأن���ه كان يعل���م اأن حت���ررت فل�ضط���ن 

حتررت الأمة، حمل ثاثي الإميان والعزة 

وال�رشف واآمن بثاثي���ة اجلي�س وال�ضعب 

واملقاومة ا�ضتط���اع اأن ي�ضجل تاأثرياً يف 

�ضاحة عمله ل زلنا نرى نتائجها واآثارها 

وا�ضتمراريته���ا، واإن �ضاء اهلل ت�ضتمر عمًا 

�ضاحلًا ي�ضجل يف �ضحيفة اأعماله.

�ضاه���م �ضماحة ال�ضي���خ عبد النا�رش 

يف تاأ�ضي����س جتمع العلم���اء امل�ضلمن، 

وهو التجمع البارز واملميز يف كل العامل 

نة  العرب���ي والإ�ضامي، لأنه يجم���ع ال�ضُّ

وال�ضيعة من خ���ال علمائه، هذا التفاعل 

وهذه العاقة وهذه املواقف امل�ضتقيمة.

لقد راأينا موؤمترات يف العامل بالوحدة 

الإ�ضامي���ة لكنها تعقد لي���وم ثم تنتهي، 

و�ضمعنا بانتخابات حتت عناوين الوحدة 

الإ�ضامية ولكنها كان���ت تنتهي عند اأول 

عا�ضفة لكن جتمع العلماء امل�ضلمن الذي 

�ضاهم فيه �ضماحة ال�ضيخ اجلربي واإخوانه 

من علماء ال�ضنة وال�ضيعة لقد بقي �رشحًا 

�ضام���داً من���ذ الع���ام 1982 ول زال يثبت 

نف�ضه بال�ضاحة.

واأ�ضاف �ضماحت���ه: �ضمعنا من وزير 

الأمن ال�ضهيوين ليربم���ان اأنه يدعي باأن 

البل���وك 9 النفط���ي يف املي���اه الإقليمية 

اللبنانية هو لإ�رشائيل الغا�ضبة املحتلة، 

وهو يعلم متامًا باأنه كاذب بامتياز، وكل 

الأدلة ل ت�ضاعد على ه���ذه املقولة التي 

قالها، ل ت�ضتغربوا، من ادعى اأن فل�ضطن 

لهم، وم���ن احتل فل�ضط���ن باأنها له من 

الطبيعي اأن يدعي باأن بلوك 9 له، ولبنان 

وفل�ضطن له والأردن ل���ه، من الفرات اإىل 

النيل.

اإن اإع���ان ليربمان وح���د بحمد اهلل 

تعاىل املوقف اللبناين يف ظل اأجواء كانت 

مربكة، ولك���ن هذا املوق���ف املوحد �ضد 

العدوان الإ�رشائيل���ي بالت�رشيح املعتدي 

على بلوك 9 يعت���رب اإ�ضاءة مهمة، وحتية 

للروؤو�ضاء الثاثة واإىل كل امل�ضوؤولن يف 

لبنان الذين كانوا مدافعن عن حق لبنان 

مبواجهة العدو الإ�رشائيلي يداً واحدة على 

الرغم من كل ال�ضعوبات والتحديات.

وتابع قائ���ًا: نحن يف ذكرى انت�ضار 

الث���ورة الإ�ضامية املبارك���ة يف اإيران 11 

�ضباط 1979 التي اأنتج���ت دولة اإ�ضامية 

مميزة واأن�ضاأت للجمهورية الإ�ضامية التي 

تتميز عن ال�رشق والغرب بكل اأ�ض�ضها، هذه 

اجلمهورية بقيادة الويل الفقيه ا�ضتطاعت 

اأن جتد لها مكانًا يف املنطقة مييزها على 

اأقرانها يف العامل، لقد انتقلت من ال�ضعف 

للق���وة ومن املنقل���ب »الإ�رشائيلي« اإىل 

املقل���ب الإ�ضامي املق���اوم، وانتقلت من 

التبعية اإىل ال�ضتقال، مل تقت�رش خرياتها 

على اإيران فعمت خرياتها املنطقة باأ�رشها، 

فكانت من ب���ركات اجلمهورية الإ�ضامية 

الإيراني���ة اأن ا�ضتمرت �ضعلة املقاومة يف 

اتقدت واأجنزت  ب���ل  مواجهة »اإ�رشائيل« 

وح�ضلت انت�ضارات �ضد العدو بن لبنان 

وفل�ضط���ن، وانعك�ض���ت عل���ى انت�ضارات 

ح�ضلت يف �ضورية والعراق.

نحن اليوم يف ذكرى التفاهم بن حزب 

اهلل والتيار الوطني احلر، هذا التفاهم هو 

الي���وم اأ�ضلب بكثري من الوقت الذي اأن�ضئ 

فيه، كان���ت هناك حماولت كثرية ل�رشب 

ه���ذا التفاهم واحلمد هلل تر�ضخ اأكرث فاأكرث 

واأق���ول لكم اليوم املراهنة على اأن ت�ضقط 

املراهنات هو واهن. هذه تفاهمات ونحن 

نلتزم بكل ما له عاقة بهذه التفاهمات.

تجمع العلماء المسلمين يحيي السنة األولى لوفاة الشيخ عبد الناصر جبري )رحمه الله(
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رئي�س الهيئة الإدارية يف التجمع ال�ضيخ د. ح�ضان عبداهللنائب اأمن عام حزب اهلل ال�ضيخ نعيم قا�ضم

ال�ضيخ قا�ضم متو�ضطًا جنلي ال�ضيخ جربي 

جانب من احل�ضور

.. وال�ضيخ حممد زغيب.. وال�ضيخ عبداهلل

ال�ضيخ عبداهلل جربي
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كاريكاتير

تقوم ال�رشطة يف مدينة روتردام الهولندية ببدء برنامج 

جتريبي جديد مثري للجدل يهدف اإىل احلد من اجلرمية، وهو 

الغالية  واملجوهرات  املالب�س  ُم�صادرة  من  �صُيمّكنها  الذي 

للغاية المتالكها،  فقراء  يبدون  كانوا  اإذا  ال�صباب  الثمن من 

واإذا مل يتمّكن هوؤالء االأ�صخا�س من اإثبات كيف مّت دفع ثمن 

تلك املالب�س اأو االإك�ص�صوارات الباهظة، ف�صتتّم م�صادرتها.

تتمثل الفكرة يف ردع االأعمال االإجرامية باإر�صال اإ�صارة 

اإىل اأن الرجال لن يكونوا قادرين على التم�صك مبكا�صبهم التي 

ح�صلوا عليها بطرق غري امل�رشوعة.

حمدودة،  لفرتة  هذا  للجدل  امُلثري  الربنامج  و�صي�صتمر 

اإدارة �رشطة روتردام مع  الختبار مدى فعاليته، و�صتتعاون 

النيابة العامة مل�صاعدتها على حتديد العنا�رش التي مُيكن 

ُم�صادرتها قانونًيّا.

ه��وؤالء  »اإن  ق��ال:  ب��او،  فرانك  روت���ردام؛  �رشطة  رئي�س 

الذين  ال�صباب  ال�صيوف  من  يكونون  ما  غالبًا  االأ�صخا�س 

يعتربون اأنف�صهم حُم�ّصنني.. �صنقوم بتجريدهم من مالب�صهم 

يف ال�صارع«.

امل�صتبه  من  رولك�س  �صاعة  بانتظام  ناأخذ  واأ�صاف: 

به، وال ناأخذ املالب�س اإال نادراً.. مي�صي بع�س ال�صباب االآن 

بينما يرتدون �صرتات ي�صل ثمنها اإىل 1800 يورو، رغم عدم 

امتالكهم اأي م�صدر دخل، لذا فاإن ال�صوؤال هو: كيف يح�صلون 

ال�صباب  االأحيان  من  كثري  يف  االأ�صياء؟  هذه  مثل  على 

امل�صتهدفون لي�س لديهم م�صدر دخل، وهم بالفعل مدينون 

يرتدون  لكنهم  ال�صابقة،  االإدان��ات  على  الغرامات  ب�صبب 

مالب�س باهظة الثمن.

يف  املظامل  اأمينة  زونيفيلد؛  ميكا  اآن  قالت  جهتها  من 

ال�صباط  اأن  اإثبات  قانونيًا  ال�صعب  من  �صيكون  املدينة: 

االأ�صخا�س يف منت�صف  كان لديهم مربّر الأخذ املعاطف من 

الطريق، اإ�صافة اإىل اأنه من غري الوا�صح يف كثري من االأحيان 

كيف ُدفع ثمن مثل هذه القطعة من املالب�س، ومدى ِقدمها.

كتاب »الظالن من جدران املوت« الذي مّت تاأليفه 

حيث  العامل،  يف  الكتب  اأخطر  من  هو   1863 عام 

يت�صبب باملوت مبا�رشة لكل من يحاول قراءته.

االإلكرتونية،  املواقع  اأحد  عنه  ك�صف  ما  وح�صب 

من  كل  قتل  يف  الكتاب  هذا  ت�صبب  وراء  ال�رش  فاإن 

يقروؤه، هو اأن موؤلفه و�صع كميات قاتلة من نوع من 

الكتاب  غالف  على  الزرنيخ  با�صم  املعروف  ال�صم 

و�صفحاته التي يبلغ عددها 86 �صفحة.

وبعد اكت�صاف هذا ال�رش الذي حرّي الباحثني، مّت 

االإجماع على اأنه ميكن قراءة ذلك الكتاب، لكن بعد 

وجهه،  على  واقيًا  وقناعًا  قفازات  القارئ  ي�صع  اأن 

بًا الأي خطر. جتنُّ

ُيذكر اأن هناك ن�صختني فقط من هذا الكتاب حول 

العامل، تتوفر اإحداهما يف الواليات املتحدة يف والية 

ميت�صيغان، حتديداً يف جامعة ميت�صيغان.

ما سّر »شرطة الموضة« في هولندا؟

سر أخطر كتاب في العالم.. يقتل كل من يقرؤه


