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من يضبط الخطاب االنتخابي الفتنوي؟

هل بات مصير الكونتون
الكردي محسومًا؟

سورية.. سبع سنوات صمود اسطوري 
بوجه كل غزاة العالم

الوجود العسكري األميركي..
وتأثيره على التسوية في سورية

انتخابات 2018.. الصوت التفضيلي 
هو صاحب الفضل
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ك�سفت معلوم�ت اأن عني العدو »الإ�رشائيلي« يف الواقع هي 

على »بلوك« رقم 8، لأن فيه كمّي�ت كربى من النفط، بينم� يف 

»بلوك« 9 يتوفر الغ�ز فقط، والدولة العربية ب�ت عنده� م� يكفي 

من هذه امل�دة.

اأم�نً�،  اأكرث  8 ب�لن�سبة للعدو هو  اإىل ذلك، ف�إن »بلوك«  اإ�س�فة 

العدو  ف�إن  املعلوم�ت  هذه  ووفق  ال�س�طئ،  عن  ن�سبيً�  بعيد  لأنه 

يتحدث عن »البلوك« 9 للتعمية عن هدفه احلقيقي ب�»البلوك« 8.

ألمـــــــة واحـــــــدة

AT H A B AT 450

عين العدو على »بلوك 8«

الغوطة.. المسمار األميركي في دمشق

من سُيشعل حروب النفط والغاز؟
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رسالة روسية هامة بَيد ال
األسـد.. هـدف »ذهبي« 

في الغوطة الشرقية



إرهابيو الغوطة آخر 
المدافعين عن أميركا

اأعتقد اأن الأمريكي���ن ي�ضتعر�ضون ع�ضالتهم 

يف كل من��ضب���ة، فال ُي�ضتبعد اأن يلج�أوا من الآن 

و�ض����عداً، مثل »الإ�رسائيلين«، اإىل �ضّن غ�رات 

على �ضورية، واملب�درة اإىل ق�ضف �ض�روخي حتت 

ذرائ���ع واهية.. لكن مهم� يك���ن، وب�لرغم من اأن 

احلرب على �ضورية من املحتَمل اأن ت�ضهد بع�ض 

 م���ن املواجهة والإعداد 
ّ
مظ�ه���ر احلمى، فال مفر

ب�لتوعية والتح�ضيد.. وم� جرى يف جمل�ض الأمن 

)القرار 2401( اأعتقد اأنه اأف�ضل م� ميكن.
اأف�ضل م� ميكن احل�ضول عليه يف جمل�ض الأمن 

لأن معرك���ة الغوطة حيث يوج���د، كم� تن�قلت 

زين اأح�ضن  و�ض�ئل الإعالم 40 األف م�ض���لَّح جمهَّ

جتهيز، ول يقل عن جتهيز جي�ض ر�ضمي، تك�ضف 

للمرة الألف اأن امل�ض����ألة لي�ضت �ضورية اإمن� هي 

دولي���ة، يوؤكد ذلك احلملة الإعالمية امل�ض���عورة 

يف الغ���رب اإىل حد اأنهم ي���رددون يوميً� اأن 90 

ب�مل�ئة م���ن جمموع قتلى احلرب يف �ض���ورية 

طيلة ال�ضنوات ال�ضبع، اإمن� قتلهم اجلي�ض العربي 

ال�ضوري.

اإذاً، الغرب يقف خلف الإره�ب الإ�ضالمي وهذا 

م� قلن�ه منذ البدء..

ينبن���ي علي���ه اأن احل���رب الدف�عي���ة التي 

يخو�ض���ه� اجلي�ض العرب���ي ال�ض���وري ل تط�ل 

يف الواق���ع دول الغرب، الق����دة الفعلّين لهذه 

احل���رب ب�لوك�لة، لكن الإره�ب الإ�ض���المي الذي 

لن يتوق���ف اإل اإذا جّف���ت م�ض����در تغذيته، اأي 

 الأموال اخلليجية، والدعم اللوج�ض���تي الغربي..

اإذاً، يج���ب األ ُي�ض���تدَرج املق�ومون اإىل حرب مع 

الإره�بين الإ�ضالمين حتى الق�ض�ء عليهم..

فهوؤلء يتطلبون مع�جلة تربوية و�ضي��ض���ية 

ووطنية؛ يعني مع�جلة طويلة الأمد..

هذا يعن���ي اأن هذه احلرب يج���ب اأن تخ��ض 

على عدة جبه�ت؛ �ضي��ض���يً� وثق�فيً� واقت�ض�ديً� 

وع�ضكريً�..

ب����ت معلوم���ً� اأن م���ن اأهداف ه���ذه احلرب 

فر�ض نظ���م حكم يف �ض���ورية ولبن����ن بحيث 

ميكن ا�ض���تغالل املخزون النفط���ي الذي يعتقد 

اأنه موج���ود يف املي�ه الإقليمية لهذين البلدين، 

ب����رسوط مم�ثلة لتل���ك التي قبلته���� احلكومة 

امل�رسية احل�لية والع�ئالت احل�كمة يف البلدان 

اخلليجية. »اٍل�رسائيليون« ي�ض���تخرجون النفط 

والغ�ز يف املي�ه الإقليمية الفل�ضطينية، ولبن�ن 

و�ض���ورية ممنوع�ن من ذل���ك، ول يجروؤان على 

ذل���ك.. كل تن�زل عن حق من احلقوق ي�ض���تتبعه 

تن�زل اآخر، وهكذا دواليك و�ض���وًل اإىل خيمة يف 

املنفى.

ثريا عا�صي

االفتتاحية
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منذ اأ�ض���بوع كن���ت يف واجب عزاء 

ابن  الق���رى املْتني���ة، واأخربين  ب�إحدى 

الفقي���دة اأن مر�ض���حً� متني���ً� ل معرفة 

للع�ئلة به، �ض����رك يف مرا�ض���م الدفن، 

وح�رس اأي�ضً� خالل يومي العزاء، وخالل 

مغ�درته يف اليوم الث�لث ع�نق الأبن�ء 

الأربعة مكرراً اجلملة نف�ضه� اأربع مرات: 

»برحم���ة والدتكم ل تن�ض���وا ال�ض���وت 

التف�ضيلي«! 

اأوردُت ه���ذه الواقع���ة عن ال�ض���وت 

التف�ض���يلي، لأن الواقع النتخ�بي على 

الأر�ض �ض���يكون اأق�ض���ى واأ�رس�ض من كل 

التقديرات، واإذا ك�ن اأحد اخلرباء يف ال�ض�أن 

النتخ�ب���ي يتوقع اأن يكون يف املجل�ض 

الني�بي املقب���ل اأكرث من 40 مليونرياً - 

اأي ثلثه - فنحن على م�ض����رف مع�رك 

مف��ض���لة بن الكتل احلزبي���ة ولوائح 

ت�ضم م�ض���تقلن قد يخت�ره� الن�خبون 

»ع���داً ونق���داً« كرمى لعي���ون مليونري 

ي�ضرتي اأ�ضواتً� لي�ض لالئحة التي ينتمي 

اإليه�، بل لي�ضمن احل�ضول على ال�ضوت 

التف�ضيلي الذي يوؤّهله �ضخ�ضيً� للخرق، 

ل ك�مل م�ض�ريف  ول م�نع لديه من حتمُّ

املعركة، مب� فيه� ر�ض���وم الرت�ضيح عن 

�رسك�ئه يف املعركة، ت�ض�ف اإليه� كلفة 

�رساء الأ�ض���وات، بحي���ث يعتقد البع�ض 

اأن ثمن �رساء ال�ض���وت التف�ضيلي قبيل 

�ض����عتن من اإقف�ل �ض���ن�ديق القرتاع 

قد يتج�وز مئ����ت الدولرات يف منطقة، 

واآلف يف منطقة اأخرى. 

التف�ضيلي  لل�ضوت  املواجهة  �ض�حة 

لي�ض���ت يف مع�ق���ل الأح���زاب القوية، 

والتعدي���الت - ول���و الطفيف���ة - التي 

اأجراه� كل من حزب اهلل وحركة اأمل على 

اأ�ضم�ء املر�ض���حن، ت�أتي نتيجة درا�ضة 

ميداني���ة عل���ى الأر�ض لواق���ع النب�ض 

ال�ض���عبي، وذلك به���دف مواجهة لوائح 

مع�ر�ضة ت�ضمح له� اآلية ق�نون النتخ�ب 

اجلديد ب�خلرق عرب ال�ض���وت التف�ضيلي، 

رغم م���� ل�»احل���زب« و»احلركة« من 

دين�مية ع�لية يف امل�كينة النتخ�بية 

لتح�لفهم�، لكن م� ينطبق على �ض����حة 

الأحزاب القوية ذات ال�ض���عبية الوا�ضعة، 

ل ينطب���ق عل���ى اأحزاب اأخرى ي�ض���هل 

خرقه� ب�ضوت تف�ضيلي من لئحة اأخرى، 

خ�ضو�ض���ً� متى ك�ن املر�ض���حون على 

الالئحة احلزبية غري مر�ضي عن بع�ضهم 

من الق�عدة ال�ضعبية.

���ح �ض���تبلغ  واحلم��ض���ة يف الرت�ضُّ

ذروته� خ���الل اليوم���ن الأخريين من 

املهلة املحددة لإقف�ل ب�ب الرت�ضيح�ت 

يف ال�ض����د�ض م���ن اآذار، م���� يعني اأن 

وفرة اللوائح �ض���تتبلور على �ضوء عدد 

املر�ض���حن غ���ري احلزبين، ومب���� اأن 

املواجهة مع الالئحة احلزبية ق��ض���ية، 

اللوائح املع�ر�ضة �ضتعمل  ف�إن غ�لبية 

من اأجل اخلرق ب�ل�ض���وت التف�ض���يلي، 

ومن ميتل���ك امل�ل من امل�ض���تقلن هو 

َمن �ض���يتحّمل كلفة و�ض���وله، والب�قون 

يف لئحت���ه »كم�لة ع���دد« ل�رسورات 

املعركة. 

املع�رك الكربى يف هذه النتخ�ب�ت 

ه���ي التي �ض���تلي نه�ية مهل���ة تقدمي 

الرت�ضيح�ت، �ضواء يف ن�ضج التح�لف�ت 

اأو لإغراء مر�ضحن ل�ضحب تر�ضيح�تهم، 

مع م� ي�ض���تلزم ذلك من ����رسف اأموال 

ل ت�ض���بطه� جميعه� الهيئ�ت الرق�بية، 

�ض���واء ك�نت ر�ض���مية اأم م���ن منظم�ت 

املجتم���ع امل���دين، وعندم���� ترت�ض���م 

التح�لف�ت وتكتمل اللوائح، يبداأ العمل 

على الأر�ض يف ����رسف الأموال و�رساء 

الن�خب���ن، اإن مل يك���ن للوائ���ح ك�ملة 

فلمع�رك خرق ولو مبر�ض���ح واحد عرب 

ال�ضوت التف�ضيلي. 

التف�ضيلي  �ضتح�ضل مع�رك ال�ضوت 

يف ب���ريوت الث�ني���ة، يف املواجهة بن 

لوائ���ح ثالث على الأقل: الرئي�ض �ض���عد 

احلريري وفوؤاد خمزومي ولئحة حت�لف 

حزب اهلل - اأمل، كذلك يف بريوت الأوىل، 

خ�ضو�ض���ً� للمر�ضح م�ضعود الأ�ضقر، �ضد 

�ضت�ض���تبعده عن حت�لف  التي  الالئحة 

الق���وات والكت�ئب، اإن ح�ض���ل، علمً� اأن 

حت�ل���ف التي�ر الوطني احل���ر مع تي�ر 

امل�ض���تقبل يف بريوت الأوىل قد ي�ضعل 

املعرك���ة ب����رساوة يف مواجهة حلف�ء 

الأم�ض للرئي�ض احلريري. 

ووفرة املر�ضحن، �ضواء يف كل دوائر 

ال�ض���م�ل، اأو يف جبل لبن�ن، خ�ضو�ض���ً� 

وال�ض���وف - ع�لي���ه، وك�رسوان  املنت، 

– جبي���ل، كذل���ك يف زحل���ة، توؤكد اأن 
ت�ضكيل اللوائح لن ُير�ضي اأكرث من ٪25 

من املر�ض���حن، ولأن اللوائح �ض���تكون 

غ�لبيته���� ائتالف�ت حزبي���ة انتخ�بية، 

ف�إن امل�ض���تبَعدين عن التزكية احلزبية، 

اإ�ض����فة اىل امل�ض���تقلن، �ضيذهبون اىل 

ائتالف لوائ���ح »ك�رس عظم« عرب امل�ل 

اأن الربامج النتخ�بية  النتخ�بي، ومب� 

هي ح���رب على ورق، ف����إن ورق العملة 

اخل����رساء هو الن�خب الأك���رب، من اأجل 

للوائح  التف�ض���يلي »اخل�رق«  ال�ضوت 

يف انتخ�ب�ت مل ولن ي�ض���هد لبن�ن له� 

مثي���اًل يف الكلفة الب�هظة ملقعد ني�بي 

يخ���رق �ض����حبه لئح���ة حزبية عرب 

ال�ضوت التف�ضيلي.

اأمني اأبو را�صد

أحــداثأحــداث2

انتخابات 2018.. الصوت التفضيلي هو صاحب الفضل

كرثة �ملر�ضحني �ضتوؤدي �إىل ت�ضكيل لو�ئح لن تر�ضي �أكرث من 25٪ منهم
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بما أن البرامج االنتخابية حبر 
على ورق.. فإن العملة الخضراء 

هي الناخب األكبر



همسات

 ت�رسيب�ت مق�ضودة
لوحظ اأن ت�رسيب�ت �ضعودية �رست، تنفي اأن تكون الري��ض 

تنوي دعم من�ف�ض���ي الرئي�ض �ض���عد احلريري، ومنهم اللواء 

اأ�رسف ريفي، يف النتخ�ب�ت. واأوحت هذه الت�رسيب�ت التي 

�ضدرت قبل �ض�ع�ت من و�ضول املوفد ال�ضعودي اإىل بريوت، 

ب�أنه� لي�ضت يف وارد احلرب على رئي�ض احلكومة.

 ت�ض�وؤلت
بداأت العديد من الت�س��ا�ؤالت ُتطرح حول انتخاب املغرتبني، 

�منه��ا: ماذا لو انتخ��ب اللبنانيون العاملون يف ال�س��عودية 

�س��د م�س��يئة اململك��ة؟ �م��اذا ع��ن انتخ��اب اللبنانيني يف 

الواليات املتحدة االأمريكية مل�سلحة مر�سحي املقا�مة؟

 تهديد ب�لتخلي عن ال�ضعودية

و�ضل تقرير اإىل ال�ضف�رة ال�ضعودية من اأحد اأرك�ن »14 اآذار« 

يك�ضف اأن �ضخ�ضي�ت �ضتتخلى عن ال�ضي��ضة ال�ضعودية وعن 

ترويجه� يف لبن�ن، اإذا مل تنل وعداً مبن�ضب حكومي يف ح�ل 

مل تتج�وز النتخ�ب�ت الني�بية بنج�ح، لأنه� رهنت نف�ض���ه� 

لل�ض�ضي��ضة ال�ضعودية خالل 13 ع�مً�.

من�ف�ضة على جلد الدب
���رب ال�سق��اق ح��زب الكتائب بع��د اأن ر�ّس��ح رئي�س احلزب 

�سام��ي اجلم��ل م�ست�ساره �س��ارل �ساب��ا يف دائ��رة زحلة، ما 

اأث��ار النائب اإيلي مار�ين، ال��ذي يعترب املقعد من حقه، �اأنه 

االأ�ف��ى الآل اجلمّيل يف الظ��ر�ف ال�سعبة، �قال عاملون يف 

ال�ساأن الزحال�ي اإن »التقاتل على جلد الدب« قبل ا�سطياده 

لن ياأتي للكتائب باأي مقعد.

 �ضو�ضة التن�ف�ض
يعمل حزب له تقدير على اجلغرافية اللبن�نية، على مللمة 

اأو�ض����عه الداخلية، بعدم� فتكت »�ضو�ضة« التن�ف�ض على 

ح لالنتخ�ب�ت بغ�لبية كوادره، وبينه� قي�دات تبّواأت  الرت�ضُّ

يف ال�ض�بق من��ضب ر�ضمية.

 حرية »زرق�ء«
قال��ت قي��ادات يف »تي��ار امل�ستقب��ل« اإن ح�س��م الرت�سيحات 

االنتخابي��ة، الت��ي تتب��دل كل �ساع��ة، ال �سيم��ا يف ب��ري�ت 

�طرابل���س، لن تنجلي على حقيقته��ا اإال بعد ح�سم ال�سعودية 

االأم��ر باجت��اه بع�س املر�سح��ني املتطا�لني، اأم��ا يف دائرة 

�سي��دا فاإن القناع��ة را�سخة بخر�ج الرئي�س ف��وؤاد ال�سنيورة 

م��ن املعادلة، فيما ت�سعى بهية احلري��ري على �سبك حتالف 

مع حركة اأمل �حزب اهلل.

 خيبة اأمل
قي����دي من »التي�ر الزرق« اأكد يف الإعالم اأنه يخ�ض���ع لأي 

قرار تتخذه القي�دة، ويدعمه وي�ض���ري به، لكنه يف جم�ل�ض���ه 

اخل��ض���ة يعرّب عن خيبة اأمله وعدم احرتام هذه القي�دة له، 

خ�ضو�ضً� بعد اأن ارت�ت عدم تر�ضيحه لالنتخ�ب�ت الني�بية.

 م�ضكلة
بداأت م�سكلة كوتا القر��س االإ�سكانية املدعومة من م�رف 

لبنان بالظهور �التفاقم، الأنها تطال املواطن طالب القر�س، 

�املقا�لني �املطورين العقاريني، �قطاع البناء ب�سكل عام.

 ده�ضة
اأعرب م�ض���در دبلوم��ض���ي عن ده�ض���ته مم� يح�ض���ل ب�ض�أن 

التح�لف����ت يف النتخ�ب����ت الني�بي���ة، اإذ راأى اأن بع�ض���ه� 

غ���ري منطق���ي، م�ض���تدركً� اأن يف لبن�ن كل �ض���يء يقرتب من 

»املعجزة«.

 م�ذا يق�ضد الأحمد؟
ت�س��ا�ؤالت ع��دة ُطرح��ت اأم��ام م��ا �سدر ع��ن ع�س��و اللجنة 

املركزي��ة حلركة فتح ع��زام االأحمد؛ حني نّبه م��ن اأن القرار 

االأمريك��ي بتقلي�س خدم��ات االأنر�ا يه��دد ال�سلم االأهلي يف 

لبن��ان، جراء انهي��ار االأ��ساع االإن�ساني��ة داخل املخيمات. 

�اأ�س��ارت هذه الت�س��ا�ؤالت اإىل �ر�رة مناق�سة هذا االأمر مع 

اأعل��ى املراج��ع يف ال�سلط��ة الفل�سطينية، �منظم��ة التحرير، 

��ر هذا الت�ريح �الغاية منه، �ما اإذا كان االحتجاج على 

الواليات املتحدة معناه الغط�س يف م�ر�عها.

ب��ض���تثن�ء م� عر�ض���ه اأمن 

حزب اهلل ال�ض���يد ح�ضن ن�رس اهلل، 

وم���� طرحه الرئي����ض نبيه بري، 

يف ال�ض�أن النتخ�بي اأثن�ء اإعالن 

مر�ضِحيهم� لالنتخ�ب�ت الني�بية، 

ب�ل���ك�د نرى طرفً� �ضي��ض���يً� من 

تتح�رّس  التي  ال�ضي��ض���ية  القوى 

النتخ�ب����ت  غم����ر  خلو����ض 

الني�بية قّدم برن�جمً� �ضي��ض���يً�، 

يف حن نرى مر�ضحن ي�ضتغلون 

حتري�ض  و�ض����ئل  وي�ض���تعملون 

اأقل م� يق�ل فيه� رخي�ض���ة، كذاك 

الذي  الك����رسواين  »الإعالم���ي« 

ا�ض���تح�رس »القم�ض����ن ال�ضود« 

و«ولي���ة الفقيه« من اأجل �ض���د 

ع�ض���بية مذهبية معّين���ة، وذاك 

الذي  �ض����بقً�،  املرم���وق  الأمني 

اأدبي�ت وو�ض����ئل  ي�ض���تعمل كل 

التحري����ض »ال�ض���به�نية« بعد 

ف���وزه ب�لنتخ�ب����ت البلدية يف 

مدينت���ه ال�ض���م�لية ع����م 2016 

بن�ضبة 65٪ من الأع�ض�ء، نتيجة 

للمعركة،  اأخ�ض����مه  قي�دة  �ضوء 

وعلى نحو م� زع���م ذاك الن�ئب 

جبي���ل  املر�ض���ح يف  ال�ض����بق، 

ومر�ضح يف بريوت يدعي اخلربة 

والوعي الإ�ض���المي ب�أن���ه قد مّت 

منعهم���� من اأعل���ى املراجع من 

عقد كل منهم� موؤمتراً.. »وقد لقي� 

على كل ح�ل الرد املن��ضب على 

مم�  ادع�ءاتهم�«،  اأو  مزاعمهم���� 

جعلهم� يخر�ض����ن دون اأن يلقي� 

اأي ت�أييد حتى من اأقرب املقربين 

اإليهم�.

ب����أي ح����ل، جمم���ل القوى 

ال�ضي��ض���ية تق���رتب م���ن موعد 

ال�ض���تحق�ق، لكن حت���ى الآن مل 

ن���َر خط���ة نوعي���ة اأو برن�جمً� 

اإنق�ذيً� اأو وع���وداً لإخراج لبن�ن 

من عرثاته امل�لية والقت�ض����دية 

اأم�م حلظة  وك�أنن�  والجتم�عية، 

احلقيق���ة الع�رية، حيث ن�ض���هد 

انتخ�بية مثرية و�ض�خبة؛  غرائز 

�ض���عد احلريري يزاي���د على من 

خ�نه، ومن منَّ ومن حرّ�ض �ضده، 

ومن طعنه يف الظهر، ويف ال�ضدر: 

»األ تع����ون انتخ�بي مع حزب 

اهلل«.

متّه���ل ي� رج���ل.. اأي���ن ث�مر 

ال�ض���به�ن وجمموعته اللبن�نية؟ 

م�آثرته  املعروفة  ال�ض���به�ن  هذا 

يف �ض���ورية.. تذكروا اأنه زار وهو 

يف موقعه الر�ضمي الرقة ملالق�ة 

وتذّكروا حتري�ض���ه  داع�ض،  ق�دة 

�ض���د الع���راق ي���وم ك�ن يحتل 

من�ضب �ضفري بالده يف بغداد.

ذلك  تع���رف  واأنت  لعلم���ك، 

جيداً، ف����إن هذا الرجل ومب� ميثل 

وبتواطوؤ  ل�ض���ين�ريو،  ُيع���ّد  ك�ن 

�ضخ�ضي�ت لبن�نية تعرفه� جيداً، 

وبع�ض���ه� ك�ن من اأقرب املقربن 

اإليك، ك�ن ُيعّد اأمراً خطرياً لزعزعة 

البلد، ول�ض���ّق الطريق اأم�م العدو 

»الإ�رسائيلي«.

املهم اأن املخطط ال�ض���به�ين 

مب� ميثل �ض���قط وانتهى، لكن هل 

توقف م�رسوع م�ضوؤوليه يف دولة 

الك�ز الكربى؟

انتخ�ب���ي  ا�ض���تطالع  ثم���ة 

�ض���عودي جديد ق�ده موفد ملكي، 

لك���ن هذا ال�ض���تطالع يقوم على 

مبداأ اأن الري��ض اخت�رت املواجهة 

م���ع كل دول الإقليم، خ�ضو�ض���ً� 

وايران  واليمن،  و�ضورية،  العراق، 

وهلم جرا، وب�لت�يل ف�ضي��ض���تهم 

ل ت�ض���تقيم مع �ضي��ضة الرئي�ض 

احلريري التي ترّكز على ال�ضتقرار 

ومه�دنة حزب اهلل.

اخل��ض���ة  اللق�ءات  فلنت�بع 

للموف���د امللك���ي م���ع قي����دات 

�ضي��ض���ية خ�رج الإط�ر الر�ضمي، 

�ض����عتئذ  جهين���ة  »فعن���د 

اخلرباليقن«.

النتخ�ب����ت  اإىل  ع���ودة 

الني�بي���ة؛ املف�و�ض����ت الثن�ئية 

اأو الثالثي���ة للتح�لف����ت تق���وم 

هن� وهن�ك، لكن كل �ض���يء على 

الربح واخل�ض����رة، وكم  اأ�ض�����ض 

»ن�ئب لزيد ون�ئب لعبيد«، م�ذا 

الربامج وم����ذا عن مع�جلة  عن 

الزم�ت القت�ض�دية والجتم�عية، 

اإ�ضالح  وعن  الف�ض����د،  ومك�فحة 

بنى الدولة وموؤ�ض�ض�ته� والعدالة 

وامل�ض����واة وتك�فوؤ الفر�ض.. فهذا 

اآخر هموم الدني�؟

الدَّين الع�م  م�ذا عن اقرتاب 

من مئة ملي�����ر دولر؟ وم�ذا عن 

�رسف اأكرث من مئتي ملي�ر دولر 

منذ ع�م 1992 حتى اليوم؟ واأين 

فت؟ فت؟ وكيف �رسُ ُوظِّ

اأي�ض����ً� ع����ن قط����ع  وم�����ذا 

ح�ض�����ب�ت املوازن�ت الع�مة منذ 

ع�����م 2005 حتى ع�م 2017؟ وم� 

هو م�ض����ري ال�11 ملي�����ر دولر؟ 

وم�ذا عن �ضتة ملي�ر دولر هب�ت 

من ح����رب متوز 2006، ومل تدخل 

اخلزينة؟

وم����ذا عن مع�جلة م�ض���كلة 

النف�ي�ت، واملط�مر الع�ض���وائية، 

واملط�مر البحرية التي متّهد لطمر 

البحر على طريقة النوم�ندي؟

اأ�ض���ئلة كث���رية ُتط���رح يف 

املو�ضم النتخ�بي، الذي �ضيوؤ�ض�ض 

ملرحلة جديدة بع���ده، وب�لت�يل 

من ح���ق اللبن�ني���ن اأن يعرفوا، 

لأنه »طفح الكيل« فعاًل.

اأخطر م����يف بع�ض اخلط�ب 

ذاك اخلط����ب  النتخ�ب���ي ه���و 

لمتدادات مراحل 17 اأي�ر و14 اآذار 

وال�ضهود الزور، الذي يتط�بق مع 

الع���دو »الإ�رسائيلي« يف العداء 

لكل م���� ميّت ب�ض���لة للمق�ومة، 

ف�ض����ر برن�جمهم قم�ض����ن �ضود 

يلفون ب���ه خط�ب�تهم، ووجوههم 

اأي�ضً�.

للتذك���ري هن���� فق���ط، فقدد 

اعرتف ال�ض���فري الأمريكي الأ�ضبق 

يف بريوت؛ جيف���ري فيلتم�ن، اأن 

وا�ض���نطن دفع���ت يف انتخ�ب�ت 

2005 ن�ض���ف ملي�ر دولر لإ�ضق�ط 
وث�ئ���ق  وك�ض���فت  اهلل،  ح���زب 

ر�ضت  ال�ض���عودية  اأن  ويكيليك�ض 

اأكرث   2009 انتخ�ب����ت  اأمواًل يف 

من ملي�ري دولر لنف�ض الغ�ية.

وقدمي���ً� يف انتخ�ب�ت 1957 

الأمريكية  املخ�ب���رات  اعرتف���ت 

ب�أنه� دفعت اأمواًل ط�ئلة من اأجل 

ت�أمن الفوز ملر�ض���حيه�، اإ�ض�فة 

اإىل تزوي���ر عهد كميل �ض���معون 

اأجل امل�ض���لحة  لالنتخ�ب�ت من 

الأمريكي���ة الت���ي ك�ن���ت تتمثل 

مب�رسوع ايزنه�ور.

�صعيد عيتاين

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

من يضبط الخطاب االنتخابي الفتنوي؟

أخطر مافي بعض 
الخطاب االنتخابي هو 

ذاك الخطاب المتدادات 
مراحل 17 أيار و14 آذار 

والشهود الزور

حت�ضري�ت �لأحز�ب �للبنانية لالنتخابات �لنيابية تبدو �أ�ضبه بالتح�ضري لالنتخابات �لبلدية
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سورية.. سبع سنوات صمود اسطوري بوجه كل غزاة العالم
كالعادة مع كل تق����دم اأو انت�صار 

يحقق����ه اجلي�����ش العرب����ي ال�ص����وري 

الكيميائي،  اكذوب����ة  وحلفاوؤه، حت�رض 

ويبداأ التهدي����د بالويل النبور وعظائم 

االمور.

ورغ����م اأن ه����ذه امل�رضحية، باتت 

مف�صوح����ة ومك�صوفة وه����ي ال تخرج 

الت����ي تفربكها  االأكاذيب  عن �صل�ص����ة 

وا�صنط����ن يف اأي م����كان من العامل من 

اأجل تربير عدوانها على ال�صعوب، ففي 

غزو الناتو للعراق ع����ام 2003، كانت 

اكذوب����ة ا�صلحة الدم����ار ال�صامل، التي 

اعرتف وزي����ر اخلارجية االأمريكية، يف 

حينه »كولن ب����اول«، اأنها كانت غري 

اأجل  �صحيحة ومفربك����ة بالكامل من 

تربير العدوان والغزو.

الإيران،  االأمريك����ي  احل�ص����ار  ويف 

بذريع����ة برنامج الن����ووي ال�صلمي، ال 

تنفك وا�صنطن مع ا�رضائيل وال�صعودية، 

عن التهدي����د والوعي����د، وكاأن الدولة 

العربي����ة ال ترم����ي الفل�صطيني����ن اإال 

بالزه����ور، وال متل����ك مئ����ات الروؤو�ش 

النووي����ة، وكاأن ال�صعودية ال ت�صتعمل 

القذائف اجلرثومي����ة يف اليمن نا�رضة 

االمرا�ش واالوبئة.

وا�صنط����ن الت����ي ال تتحم����ل دولة 

تن�ص����د ال�صي����ادة الوطني����ة، �صجله����ا 

حافل باالج����رام، منذ غ����زو االأوروبي 

االأبي�ش للقارة اجلديدة، ف�صكلت دولة 

وجمتمعًا يق����وم على ا�صا�ش القر�صنة 

وا�صتعب����اد النا�ش، هكذا ابادت ما كان 

ي�صمى الهنود احلمر، وع�صاباتها كانت 

االأفريقية  ال�صواطئ  النا�ش من  ت�صرتق 

جلعلهم عبيداً لل�صيد االبي�ش.

ال جمال هنا ل�رضد وقائع االإجرام 

االأمريكي على مرّ تاريخ قيام الواليات 

املتح����دة، فقط نذكر بع�����ش اجلرائم، 

كالقنبل����ة الذري����ة الت����ي القي����ت يف 

نهاي����ة احلرب العاملي����ة الثانية على 

هريو�صيم����ا ونكازاكي، حي����ث ال تزال 

الوالدات امل�صوهة فيها حتى االآن.

هل نذكر باالإنق����اب الدموي الذي 

»هرني  ال�صهي����وين  العج����وز  ق����اده 

ك�صينج����ر« ال����ذي كان يحت����ل وزارة 

 ،1973 ع����ام  االأمريكي����ة  اخلارجي����ة 

وكيف ق����اد عملية االإنق����اب الدموي 

�صد الرئي�ش »�صلف����ادور اللندي« يف 

ت�صيلي، الأنه ق����رر اأن ال�صعب الت�صيلي 

هو �صيد خرياته الوطنية، فكان االإنقاب 

االأمريكي االإجرامي الذي ح�صد اأكرث من 

مئة الف ت�صيلي.

ب����اأي حال، ق����د نفهم ه����ذا النهج 

وال�صلوك االمربيايل للواليات املتحدة، 

الأنه����ا هذه طبيعتها الت����ي تقوم على 

الغزو واالإحت����ال وا�صتعمار ال�صعوب، 

لك����ن م����ا ال ميك����ن ت�صوره، ه����و ذاك 

اتباع  الذي يطلق����ه  والعويل  الب����كاء 

وا�صنطن م����ن دول  و�صخ�صيات وقوى 

�صيا�صية، �صارت ج����زءاً ال يتجزاء من 

اأن  م�رضوع الهيمن����ة االأمريكية، ورغم 

ال�صي����د االأمريكي ال يقي����م وزنًا لهوؤالء 

االتباع، اإالّ اأنه يعرف كيف ي�صتعملهم 

ال�صيطاين، فها  ويوظفهم يف م�رضوعه 

الطموح  ب����ويل عهدها  ال�صعودية  هي 

واجلموح يق����دم كل �صيئ، حبذا لو اأن 

هذا الرجل يع����رف، اأن وا�صنطن تخلت 

ع����ن  فتاه����ا االأول حممد ب����ن نايف، 

وقبله تخلت عن عمه امللك �صعود رغم 

اأنه كان يف اأواخ����ر خم�صينيات القرن 

املا�صي اأحد ابرز البيادق االأمريكية يف 

م�رضوع ايزنهاور.

اإال انه����ا اأث����رت علي����ه ويل عهده 

في�صل ب����ن عبد العزي����ز، ودعمته يف 

االإنقاب على اأخيه عام 1964.

�صورين  م����ن  لوا�صنطن  االتب����اع 

�ص����واء كان����وا اخوان����ًا اأو �صلفين، اأو 

اال�صكال  ومتعددة  متنوعة  معار�صات 

اأح�ص����ن حظًا مما  واالل����وان، لي�ص����وا 

ذكرنا، وخ�صو�صًا اأن االأمريكي معروف 

بتخليه ع����ن عميله عند اأول كف، لهذا 

لن ينفعه����م عويلهم، ول����ن ي�صتطيع 

املغي����ث االأمريك����ي اأن ينجده����م، الأن 

وقيادتها  الوطني����ة  بدولتها  �صوري����ة 

وجي�صها، من����ذ البداي����ة كان وا�صحًا 

عندها حج����م املوؤامرة وات�صاعها التي 

تتعر�ش لها، والتي بداأت فعًا منذ عام 

2003 باالنذار الذي نقله »كولن باول« 
الرئي�ش »ب�صاراالأ�صد« لا�صت�صام  اإىل 

بع����د اأن �ص����ارت اأمريكا عل����ى حدود 

�صورية ال�صمالية.

بع����د �صبع �صن����وات م����ن احلرب 

االمربيالي����ة ال�صهيونية الرجعية، ها 

هي �صورية بوا�صط����ة جي�صها وبقوته 

ال�صعبي  الوع����ي  وبنهو�ش  وارادت����ه، 

الوطن����ي والعودة ايل ح�ص����ن الدولة 

الوطني����ة يف حال����ة رد �صام����ل م����ع 

حلفائها.

ثم����ة حقيق����ة �ص����ارت وا�صح����ة 

للجمي����ع وهي اأن �صورية حتمل عنوان 

الكرام����ة القومي����ة وارادة اال�صتق����ال 

الوطني وال�صيادة احلقيقة �صد ا�صكال 

الهيمن����ة والغ����زو واالإحت����ال فيم����ا 

اعداوؤها يجرج����رون اخليبة واخلذالن، 

لدرج����ة اأن »ايفانكا« ابن����ة الرئي�ش 

ا�صتطاعت  ترامب«  »دونالد  االمريكي 

ان تبت����ز ال�صعودية وتعود بعدة مئات 

املاين من الدوالرات، طبعًا دون الذي 

فر�ص����ه ابوها خ����وة عليهم، الأنه حن 

حملته االنتخابي����ة، كان وا�صحًا اأمام 

باعة ال����كاز العربي »احميكم.. عليكم 

دفع ثمن هذه احلماية«.

ويب����دو اأن وا�صنطن نحو مزيد من 

نهب باع����ة الكاز العرب����ي، ويف اخر 

التعهدات االمريكي����ة انها تعتزم بناء 

مفاع����ل نووي لل�صعودي����ة، وبهذا راأى 

معار�ش �صعودي، ان وا�صنطن يف طور 

افا�ش اخلزين����ة ال�صعودية نهائيًا، يف 

ظ����ل عزم امريكا عل����ى توقيع اتفاقية 

الريا�����ش �صتكلف اخلزينة  نووية مع 

الواقع����ة يف عج����ز يف����وق 100 مليار 

دوالر، االف مليارات الدوالرات.

ال�صفقة  ان  واو�صح هذا املعار�ش 

غ����ري وا�صحة املع����امل، لك����ن االكيد 

اأن اخل����رباء االمريكي����ون ه����م الذي����ن 

�صي�صغلون هذا املفاعل وي�رضفون عليه 

وما على ال�صعودية �صوى الدفع.

ت�صتم����ر  ف�صوري����ة  ح����ال،  ب����اأي 

باملواجه����ة وال�صم����ود واالنت�صار مع 

حلفائها لك����ن �صتبق����ى ت�صتعاد بن 

الفين����ة واالخرة ق�ص����ة الكيميائي من 

اأجل ا�صتمرار �صيناريو احلرائق اىل اكرب 

م�صاحة زمنية.

اأحمد زين الدين

هجوم الغوطة الشرقية.. األهداف والنتائج؟
تت�صاب���ق املع���ارك يف املي���دان ال�صوري من 

الت�صويات  جهة، وخطوط املفاو�ص���ات وم�صاريع 

م���ن جهة اأخرى، تل���ك املعارك يب���دو اأن اجلي�ش 

العربي ال�صوري، مدعومًا من حلفائه، وعلى راأ�صهم 

الرو�ش، ب���داأ يح�صمها بالكامل، لدرجة اأن االأطراف 

االأخرى اقتنعت وقبلت مبا كانت ترف�صه باالأم�ش، 

خ�صو�ص���ًا لناحية ����رضوط التفاو�ش والت�صويات، 

حي���ث غاب كليًا املطلب ال���ذي مت�ّصكت به �صابقًا 

اأغل���ب اأطراف ال����رضاع يف احلرب عل���ى �صورية؛ 

اخلارجي���ن واملحلين، والذي هو »ال حل بوجود 

الرئي�ش ب�صار االأ�صد«، فهذه االأطراف اليوم حتاول 

احل�ص���ول على احلد االأدنى مم���ا كانت ال تقبل به 

اأبداً يف ال�صابق.

من هنا، جنح اتفاف »وقف االأعمال القتالية« 

يف �صوري���ة، وال���ذي فر�صت���ه رو�صي���ا، يف �رضب 

املجموع���ات امل�صلحة ببع�صها، وتعميق االنق�صام 

بينها، كون هذا االتف���اق ال ي�صمل كل من تنظيمي 

»جبهة الن�رضة«؛ ف���رع »تنظيم القاعدة يف باد 

ال�صام« و»داع�ش« االإرهابيَّن، والف�صائل امل�صلحة 

الت���ي ت���دور يف فلكهما، ومبوجبه مين���ع على اأي 

ل اأو م���وؤازرة املجموعات  ف�صي���ل »معتدل« التدخُّ

االإرهابي���ة عندم���ا ي�صتهدفها اجلي����ش ال�صوري اأو 

الطريان احلربي التاب���ع لرو�صيا اأو قوات التحالف 

الدويل، واأدى هذا االتفاق كذلك اإىل تداُخل اجلبهات 

على �صاح���ة االقتت���ال بن خمتل���ف التنظيمات 

امل�صلَّحة يف جنوب دم�صق، ال�صيما بن »داع�ش« 

و«الن�رضة« م���ن جهة، وبن �صواه���ا ممن يلتزم 

االتفاق املذكور اأعاه.

ويعمل اجلي�ش ال�صوري وحلفاوؤه على تو�صيع 

نط���اق »درع العا�صمة« دم�ص���ق باجتاه اجلنوب، 

وللغاية �صّن هجوم���ًا وا�صعًا على حمور حزرما - 

الن�صابي���ة، وقبلها يف االأ�صه���ر الفائتة على حمور 

ع���ن ترما - جوبر، وذلك لف�صل جوبر عن حر�صتا، 

وحي���ث ت�صّكل االأوىل اأبرز معاقل »فيلق الرحمن«، 

املدعوم من قطر، فقد �صب���ق ذلك ا�صتعادة منطقة 

القاب���ون املحاذية لدم�صق، به���دف تاأمن حماية 

اأمن العا�صمة دم�صق من اجلهة ال�صمالية ال�رضقية، 

خ�صو�ص���ًا من اجتاه الغوط���ة ال�رضقية، ح�صب ما 

توؤك���د م�صادر ميدانية متابعة ت�صري اإىل اأن اجلي�ش 

ال�صوري يعمل االآن على تثيبت نقاطه ومواقعة يف 

القطاع اجلنوبي للغوطة، لك���ي يتمكن من التقدم 

باجتاه القطاع ال�صم���ايل، اأي نحو دوما وحر�صتا، 

يف حال اأراد ذلك، علمًا اأن هاتن املنطقتن تخ�صع 

االإ�صام«، وي�صملهما  بغالبيتهما ل�صيطرة »جي�ش 

اتفاق »خف�ش التوتر.«

ويبقى حجر االأ�صا����ش يف خطط اجلي�ش العربي 

ال�صوري هو حت�صريه للقيام بهجوم كبري، حتت غطاء 

ج���وي رو�صي، على املنطقة املمتدة من دير الزور يف 

ال�رضق و�ص���واًل اإىل الغوطة ال�رضقية يف الو�صط، بعد 

جناح���ه يف ا�صتعادة القلمون ال�رضقي، وذلك الإ�صقاط 

»م����رضوع تق�صيم �صورية« ب�ص���كل نهائي، واالإجهاز 

على خمطط اإن�صاء كونتون غرب الفرات حتت النفوذ 

الرو�صي، واآخر �رضق الفرات حتت النفوذ االأمريكي، الأن 

هذا االأمر يهدد خرائط املنطقة باأ�رضها.

ح�صان احل�صن

سورية تحمل عنوان الكرامة 
القومية وارادة االستقالل 

الوطني والسيادة الحقيقة 
ضد اشكال الهيمنة والغزو 

واإلحتالل

اجلي�ش العربي ال�سوري.. وال�سمود اال�سطوري
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¡ اأمريكا تنقل »اأمراء داع�ش« من ريف 
احل�صكة

اأفاد مرا�صل »الثب����ات« يف �صورية باأن االإنزال 

اجلوي ال����ذي نفذته مروحي����ات اأمريكية االأحد 

املا�صي يف منطقة خالية مبحيط قرية تومين؛ 

جنوب �رضق مدينة ال�صدادي بريف احل�صكة، مّت 

خاله اإخاء عدد من عنا�رض تنظيم »داع�ش«. 

واأ�ص����اف مرا�صل »الثب����ات« اأن م�صادر مطلعة 

اأك����دت له اأن »هوؤالء االإرهابي����ن مت نقلهم اإىل 

مرك����ز حبوب �صباح اخل����ري امل�صتخَدم من قَبل 

وا�صنط����ن لتدري����ب عنا�رض حر�����ش احلدود«. 

وتزامنت عملي����ات االإنزال التي نّفذها التحالف 

ال����دويل يف مناط����ق �صيطرة »داع�����ش« بريف 

احل�صكة اجلنوبي مع اختف����اء اأمراء يف تنظيم 

»داع�ش«، ُعرف منهم »اأب����و قا�صم العراقي«، 

وزوجت����ه واأح����د مرافقيه، وبحوزت����ه مبلغ من 

املال.

¡ االإمارات تنفق 16 مليار دوالر �صنويًا على 
حرب اليمن

ك�ش��ف تقرير �أعّدته وز�رة �حل��رب �لإمار�تية �أن 

�أبوظب��ي تنف��ق قر�ب��ة 1.3 ملي��ار دولر �ش��هريًا 

)عل��ى �أقل تقدير( يف �ليمن، يف �لعمليات �لربية 

و�جلوية �ش��من �لتحالف �لذي تقوده �ل�شعودية، 

ما ي�شل �إىل 16 مليار دولر �شنويًا، يف ما يخ�ص 

تكاليف �لعدو�ن وحدها. ولفت �لتقرير �إىل وجود 

1500 جندي و�شابط �إمار�تي يف �ليمن، لهم دور 
مبا�رش يف �لقت��ال وتدريب وتوجيه �مليلي�شيات 

�ملحلية. وعن �لقو�ت �ليمنية �لتابعة للإمار�ت، 

ب��اط �إمار�تيني قولهم �إنهم  فنقل �لتقرير عن �شُ

�إىل وجود  �ألف مقاتل، م�شري�ً  بو� �أكرث من 35 
ّ
در

1800 مقات��ل من قوة حر�ص �لرئا�شة �لإمار�تية 
يعمل��ون يف �ليم��ن، وج��ّل هوؤلء م��ن �ملرتزقة، 

وه��م مقاتل��ون �شابقون يف بلد�نه��م؛ كولومبيا 

وبنم��ا و�شلف��ادور و�شيلي، �إ�شاف��ة �إىل 400 من 

�لق��و�ت �لإرتريي��ة، يتلقون رو�تب ت��ر�وح بني 

2000$ �إىل 3000$ �شهريًا.
¡ حتركات م�صبوهة البن زايد يف تون�ش

ك�صف����ت م�ص����ادر اأمنية جزائري����ة عن حتركات 

اإماراتية م�صبوهة ت�صتهدف تون�ش، �صملت زرع 

جوا�صي�ش ودعم موؤ�ص�ص����ات واأ�صخا�ش بعينهم 

لزع����زة ا�صتقرار الب����اد، وتنفي����ذ انقاب على 

نظام احلكم احلايل. واأو�صحت امل�صادر االأمنية 

اجلزائري����ة اأن اأبوظبي �صعت، ع����رب حمادثات 

م����ع رئي�ش احلكوم����ة االأ�صبق امله����دي جمعة، 

اإىل تو�صي����ع دائرة نفوذه����ا يف تون�ش )مرزوق 

وجمعة( �صد حتالف االأكرثي����ة احلاكمة، حيث 

حاولت االإم����ارات من خال مرك����ز ا�صت�صارات 

بلجيكي، دعم رجاالته����ا يف تون�ش، ومتويلهم 

بط����رق م�صبوهة، وحتفيزه����م لاإطاحة باحُلكم 

احلايل.

¡ قريبًا.. لقاء هام يف عّمان
 هام��ًا �شُيعق��د بد�ية 

ً
علم��ت »�لثب��ات« �أن لق��اء

�لأ�شب��وع �ملقب��ل ب��ني �لرئي���ص حمم��ود عبا�ص 

و�ملل��ك �لأردين عب��د �هلل �لث��اين يف �لعا�شم��ة 

ان. وقال م�شدر مّطلع ل�»�لثبات« �إن 
ّ
�لأردنية عم

وفد�ً رفيع �مل�شتوى �شري�فق �لرئي�ص �لفل�شطيني 

يف زيارت��ه �لر�شمي��ة �ملرتَقب��ة ل��لأردن. وكان 

�لرئي���ص حممود عبا�ص قد �أجرى �ت�شاًل هاتفيًا 

م��ع �مللك �لأردين، تبادل خلله �لآر�ء حول �آخر 

�لتط��ور�ت و�لعلق��ات �لثنائي��ة. وياأت��ي �للقاء 

�ملرتَقب بني �لزعيم��ني، بعد �لكلمة �لهامة �لتي 

�ألقاه��ا �لرئي���ص �لفل�شطين��ي يف جمل���ص �لأمن 

�ل��دويل، وط��رح خللها مب��ادرة فل�شطينية حلل 

�ل�رش�ع �لعربي -  »�لإ�رش�ئيلي«.

موضوع الغالف

يف توقيت بدا حا�صمًا والتفافًا 

عل���ى خمط���ط اأمريكي خط���ري كان 

ال�صورية  العا�صم���ة  جت���اه  مزمعًا 

من بواب���ة غوطتها ال�رضقية، اأطلقت 

دم�صق �ص���ارة ب���دء »اأم معاركها« 

 - االأمريك���ي  احلل���ف  وج���ه  يف 

»االإ�رضائيل���ي« وملحقات���ه ال���ذي 

ح�ّصن دفاعات ميلي�صياته امل�صلّحة 

يف تلك املنطق���ة املا�صقة لدم�صق 

عل���ى م���دى اأرب���ع �صن���وات، �صيما 

بعدما ر�صدت اال�صتخبارات واالأقمار 

حواىل  الرو�صي���ة جتهيز  ال�صناعية 

5 اآالف م�صلّ���ح يف منطق���ة التن���ف 
االأمريك���ي،  لاحت���ال  اخلا�صع���ة 

���ه �ص���وب اأري���اف دم�ص���ق  للتوجُّ

والدخ���ول اإىل الغوط���ة ال�رضقي���ة، 

ف���ة من طريان  بتغطي���ة جوية مكثَّ

التحالف االأمريكي، تدُخل على اإثرها 

�صد  »اإ�رضائيلي���ة«  جوي���ة  غارات 

مواقع اجلي�ش ال�صوري بريف دم�صق، 

تك���ون متهيداً لهج���وم عنيف ي�صّنه 

م�صلحو »جي����ش االإ�صام« املدعوم 

الن�صابية  �صعوديًا من مواقع���ه يف 

واأوتايا باجتاه القلمون ال�رضقي.

اأن اجلي�ش ال�صوري وحلفاءه  اإال 

�صارع���وا لالتف���اف عل���ى هج���وم 

م�صلّح���ي ال�صعودي���ة يف الن�صابية، 

وخال ب�ص���ع �صاعات تل���ت اإعان 

جمل�ش االأم���ن الدويل ق���رار الهدنة 

يف �صوري���ة، كان اجلي�ش ال�صوري قد 

اأ�صق���ط البلدة من اأي���دي امل�صلحن، 

وب�صع نقاط هام���ة حميطة، متوِّجًا 

عملياته بعملية نوعية �صتتت غرفة 

يديرها  موؤخ���راً  ا�صُتحدثت  عمليات 

�صباط غربي���ون وعرب، حيث ك�صف 

نقًا  الربيطاني���ن،  املحلل���ن  اأحد 

ع���ن م�صدر يف جه���از اال�صتخبارات 

اأ����رض �صابط���ن  الربيط���اين، ع���ن 

�صعودي���ن واآخ���ر بريط���اين خال 

عملي���ة نوعية نّفذته���ا قوة خا�صة 

�صورية ومن حزب اهلل، ليل 24 – 25 

الفائ���ت، دون التط���رُّق اإىل تفا�صيل 

العملية التي اأنيطت بكتمان اإعامي 

مطبق، ح�صب معلومات اأحد حمللي 

اك�صرب����ش«  »�صن���داي  �صحيف���ة 

الربيطانية.

ك�صف���ت �صحيف���ة  ويف ح���ن 

»لو�ش اأجنلو����ش تاميز« االأمريكية، 

اأن وا�صنطن طلبت م���ن »اإ�رضائيل« 

توجيه غارات �ص���د اجلي�ش ال�صوري 

ح���ول الغوطة ال�رضقي���ة، ملنعه من 

اقتحامها، مبّينة اأن الرئي�ش الرو�صي 

فادمي���ري بوتن ب���ادر اإىل االت�صال 

»االإ�رضائيل���ي«  ال���وزراء  برئي����ش 

بنيام���ن نتنياهو، حم���ذراً اإياه من 

اأي »مغامرة« جديدة باجتاه اأهداف 

ع�صكري���ة �صوري���ة اأو حليف���ة، الأن 

»الرد لن يقت�رض حينئذ على اإ�صقاط 

طائ���رة اأف 16 اإ�رضائيلي���ة«، �صيما 

بعدما اأّمن���ت مو�صكو لدم�صق موؤخراً 

حًا  منظوم���ات دفاعية جدي���دة، ملمِّ

اإىل ع���دم ا�صتبع���اد اأن ت�صم���ل تلك 

املنظومات »اأ����ش 400«، اأقرّ م�صدر 

معار�ش على ل�صان رئي�ش ما ي�صمى 

»ال�صبكة ال�صورية حلقوق االإن�صان«؛ 

اأحمد خازم، باأن ع�صكرين اأمريكين 

يقومون بح�ص���د م�صلحن الإ�رضاكهم 

يف القت���ال �ص���د الق���وات ال�صورية 

يف الغوط���ة ال�رضقي���ة، مو�صحًا اأن 

االأمريكي���ن ي�صحب���ون اأع���داداً من 

العنا�رض امل�صلَّحة من اإدلب ومناطق 

اأخرى اإىل التن���ف ومنها اإىل الغوطة 

ال�رضقية، فيما اأكدت م�صادر ع�صكرية 

�صوري���ة اأن اله���دف االأمريكي »غري 

املعَل���ن« يق�ص���ي باإن�ص���اء قاعدة 

ع�صكرية اأمريكية على تخوم دم�صق، 

العا�صمة  دائ���م على  الإر�صاء تهديد 

والقي���ادة ال�صوري���ة، وم���ن ورائها 

حلفائه���ا اإيران وحزب اهلل، عرب قطع 

الطريق الوا�ص���ل اإىل بريوت.. واالأهم 

ملواجه���ة »اأك���رث م���ن ندي���ة« مع 

مو�صكو من بوابة دم�صق.

ال �صك اأن جبهة الغوطة ال�رضقية 

لدم�صق هي م���ن اأكرث اجلبهات التي 

اأوالها املح���ور املعادي اأهمية، نظراً 

ولذلك  بالعا�صم���ة،  الت�صاقه���ا  اإىل 

���رت له���ا وا�صنطن وت���ل اأبيب  �صخَّ

وال�صعودية وقطر وفرن�صا وبريطانيا 

كل االإمكان���ات اللوج�صتية واملالية 

واال�صتخبارية جلعلها بوؤرة م�صلَّحة 

ن���ن  ت�ص���م اآالف املرتزق���ة املح�صَّ

بع�رضات االأنفاق..

الي���وم اأ�صحت معرك���ة الغوطة 

ال�رضقي���ة حربًا اإقليمية بامتياز بن 

املحوَرين املتقابَلن.. تريد وا�صنطن 

����رضب اأك���رث م���ن ع�صف���ور بطلقة 

واحدة، بينها الت�صويب على غرميها 

الرو�ص���ي فادمي���ري بوت���ن يف هذا 

التوقيت حتديداً، الذي تراه »منا�صبًا 

جداً«، حيث بداأ في���ه العد العك�صي 

الرو�صية،  الرئا�صي���ة  لانتخاب���ات 

عرب »�رضبة ذهبي���ة« ت�صتطيع من 

خالها »قل���ب الطاولة على روؤو�ش 

خ�صومه���ا« من البواب���ة ال�صورية.. 

غري اأن مو�صك���و التي تلّقفت �رضيعًا 

املخطط االأمريكي، رّدت باإر�صال نخبة 

تر�صانتها اجلوية اإىل �صورية؛ طائرات 

من اجلي���ل اخلام�ش باتت يف قاعدة 

»�صو  بطائ���رات  متوَّجة  حميمي���م، 

57«؛ العدو االأخطر الأحدث الطائرات 
االأمريكي���ة »اأف 35«، وبن���اء عليه 

�صُتخ���رج االإدارة االأمريكي���ة والدول 

امللحقة بها ما بقي يف جعبتها من 

اأوراق لعدم حترير الغوطة ال�رضقية، 

ك���ي ال تخ�رض اأهم ورق���ة مُت�صك بها 

عنق دم�صق، م�صافًا اإليها اخلوف من 

اعتق���ال �صباطهم - عرب واأجانب - 

امل�صلحن  عملي���ات  ي�صرّيون  الذين 

ويوؤّمن���ون لهم كافة و�صائل االت�صال 

املعادية،  اال�صتخب���ارات  باأجه���زة 

ولذلك ب���ادرت وا�صنط���ن وتل اأبيب 

اإىل االإيعاز مليلي�صياتهم  منذ يومن 

باإ�صدار بيان���ات ُتوافق على خروج 

م�صلح���ي »داع�ش« و»الن�رضة« من 

الغوطة ال�رضقية؛ يف حماولة الإجاء 

�صب���اط اأمريكي���ن و»اإ�رضائيلين« 

وبريطاني���ن من �صم���ن امل�صلحن 

اخلارج���ن، �صيما بع���د تاأّكد جهاز 

اأ�رض  م���ن  الربيطاين  اال�صتخب���ارات 

�صاب���ط بريط���اين اإىل جانب اآخرين 

�صعودين.

�صحيف���ة  اأو�صح���ت  وفيم���ا 

اأن الرد على  »ريبورتيور« الرو�صية 

اأي �رضب���ة ع�صكري���ة اأمريكية جتاه 

�صوري���ة �صتتكفل به طائ���رات »�صو 

57«، اأف���اد م�صدر ع�صك���ري رو�صي 
لوكال���ة »�صبوتني���ك«، اأن معرك���ة 

�صت�صهد مفاجاآت  ال�رضقي���ة  الغوطة 

»مدّوية« يف غ�ص���ون ما تبّقى من 

هدنة ال�صه���ر االأممية »اإذا مل تخرج 

كافة جماميع امل�صلحن«.

ويف خ�ص���م ال�صب���اق االإقليمي 

ال�رضقية،  الغوط���ة  معرك���ة  لك�صب 

يك�صف م�ص���در يف غرف���ة عمليات 

حلف���اء اجلي����ش ال�ص���وري، اأن قرار 

ال�صورية حترير  الع�صكري���ة  القيادة 

الغوط���ة ال�رضقية »قريب���ًا«، بدعم 

ز، ال رجعة عنه، من  جوي رو�صي مركَّ

دون نفي املعلوم���ات التي حتدثت 

ز ف���رق نخبوي���ة لتطهري  ع���ن جتهُّ

االأنفاق، كما اإدخ���ال نخبة االأ�صلحة 

الرو�صية الربية على خط معاركها.

���ف اأم���ام  اإال اأن���ه ح���رّي التوقُّ

الر�صالة الرو�صية االأكرث وقعًا باجتاه 

»من يهمه االأمر«، والتي متّثلت يف 

حتليق طائرة »�ص���و 57« الأول مرة 

يف االأج���واء ال�صوري���ة، تزامن���ًا مع 

اإىل  الرئي����ش بوتن  و�صول مبعوث 

دم�صق قبل اأيام، لنقل ر�صالة عاجلة 

اإىل الرئي����ش ب�صار االأ�ص���د.. الر�صالة 

اأحيطت بكتمان �صديد، اإال اأن م�صدراً 

ع�صكري���ًا رو�صيًا اكتفى برتجيح اأنها 

حملت تاأييد بوتن لقرارع�صكري غري 

م�صبوق اقرتحه االأ�صد، �صيمّثل �رضبة 

قا�صمة يف �صب���اك املحور املعادي، 

»وعلى غفلة من اجلميع«.

ماجدة احلاج

رسالة روسية هامة لألسد.. هدف »ذهبي« في الغوطة الشرقية

قرار القيادة الع�سكرية ال�سورية حترير الغوطة ال�سرقية ال رجعة عنه
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عزام األحمد..
اتِق الله في شعبك

اللجنة  ت�رصيح���ان لع�ض���و 

املركزية حلركة فتح عزام الأحمد 

ف اأمامهما، الأول  ي�ضرتعيان التوقُّ

تعليق���ًا على العملي���ة اجلريئة 

التي نّفذتها املقاومة يف منطقة 

خانيون����س، حيث انفجرت عبوة 

نا�ض���فة بدورية لقوات الحتالل 

اأثناء تفكيكها، و�ضقط  ال�ضهيوين 

جرح���ى يف �ض���فوف الدوري���ة، 

وت�رصيح الأحم���د جاء لربنامج 

»هن���ا القاه���رة«، ق���ال فيه اإن 

»�ض���الح الف�ض���ائل على احلدود 

ال�رصقي���ة يهدد ال�ض���تقرار، وما 

جرى عبٌث م�ض���دره �ض���الح غري 

�رصعي يجب �ضحبه«.

الت�رصي���ح ي�ض���ّكل �ض���ابقة 

خط���رية، اأوًل لأن���ه كَم���ن يربر 

»الإ�رصائيلي«  الط���ريان  غارات 

على القط���اع رداً على العملية، 

معتًدى  الحت���الل  كاأن  وثاني���ًا 

علي���ه من قَبل �ض���الح العابثني 

الذين يهددون ال�ض���تقرار الأمني 

لي�س على حدود القطاع وح�ضب، 

بل يف عم���وم غزة، وحان الوقت 

ل�ض���حب هذا ال�ضالح، لأنه �ضالح 

اإرهاب ل عالقة له باملقاومة.

والت�رصي���ح الث���اين جاء يف 

مقابلة مع »�ض���وت فل�ضطني«، 

حي���ث اأكد الأحم���د اأن العقوبات 

الت���ي فر�ض���ها رئي�س ال�ض���لطة 

على اأهايل قطاع غزة �ضت�ض���تمر، 

لأن يف ذلك م�ض���لحة وطنية يف 

احلفاظ عل���ى امل�رصوع الوطني، 

وع���دم ال�ض���ماح لأح���د بالتفرُّد 

وبالتايل هدفها  الوطني،  بالقرار 

اإنهاء النق�ض���ام واإعادة الوطنية، 

العقوبات  باأن  �ضعبنا  »مب�رصاً« 

باقية ما مل يتّم التمكني الكامل 

للحكومة، ووحدة ال�ض���الح، ومن 

ثم ب�ضط ال�ض���يطرة الأمنية فوق 

بها  واملق�ض���ود  الأر�س وحتتها، 

الأنفاق.

الت�رصي���ح مب���ا احت���واه ل 

�ض���ابقه، فهو  عن  يبتعد كث���رياً 

تربير ل�ض���تمرار العدوان، ودعوة 

ح�ض���ارها  لإبقاء  ل�»اإ�رصائيل« 

عل���ى قطاع غ���زة، والإمعان يف 

معاناة �ضعبنا واإذلله.

وهن���ا نت�ض���اءل: م���ا ه���ي 

امل�ض���لحة الوطني���ة يف اإبق���اء 

الراب���ط بني  العقوب���ات؟ وم���ا 

امل�رصوع الوطني وتلك العقوبات؟ 

وبالتايل هل ثم���ة عالقة جتمع 

بالقرار  والتف���رد  العقوبات  بني 

الوطن���ي؟ وهل متك���ني احلكومة 

ل يك���ون اإًل بو�ض���ع الي���د على 

ال�ض���الح، وفر�س ال�ضيطرة حتت 

الأر�س؛ حيث الأنفاق التي يجهد 

الحتالل من اأجل تدمريها؟

اأخرياً، عزام الأحمد اأدعوك اأن 

تتقي اهلل يف �ضعبك.

رامز م�ضطفى

منذ �ضبع �ضنوات دّقت اأمريكا 

م�ض���ماراً يف قلب دم�ض���ق يدعى 

الغوط���ة وخميم الريم���وك، علّها 

القا�ضية  بال�رصبة  النظام  ُت�ضقط 

وترتاح من خو����س حرب طويلة 

ال�ضورية،  على م�ضاحة اجلغرافيا 

وتخت�رص الوقت لغتيال �ض���ورية 

ال�رصيعة  الث���ورات  منظومة  وفق 

)fast revolutions( كما حدث يف 

م����رص وتون�س وليبي���ا، حيث اإن 

الثورات داخل العوا�ض���م اأ�ضقطت 

الأنظمة ب�ض���كل �رصيع مبا ي�ضمى 

جراحة املنظار. 

مل ينجح الأمريكيون وحلفاوؤهم 

باإ�ضعال الثورة داخل العا�ضمة، بل 

كان العك�����س؛ حيث ب����ادر النظام 

اإىل حماي����ة �ض����ورية والعا�ض����مة 

املوؤيدة،  ال�ض����عبية  باملظاه����رات 

ما دف����ع الأمريكيني بالتحالف مع 

تركيا ودول اخلليج لتكليف بع�س 

الف�ضائل يف خميم الريموك وبقية 

املخيم����ات لتك����ون نق����اط اإمداد 

ل�»الثورة املفرَت�ض����ة« بال�ض����الح 

وقيادتها ميدانيًا، وال�ض����يطرة على 

الغوط����ة من كل اجلهات، حل�ض����ار 

العا�ضمة وعزلها عن لبنان والأردن 

ال�ض����وري، وفتح احلدود  وال�ضاحل 

مع الع����دو »الإ�رصائيلي« باجتاه 

اجلنوب، حيث ت�ض����بح احلدود مع 

العدو لي�س يف اجلولن املحتل، بل 

يف برزة وجوبر والريموك.

وحلفاوؤها  دم�ض���ق  اأ�ض���قطت 

وبع�س  والإيرانيون  اللبناني���ون 

الإخوة العراقيني موؤامرة اإ�ض���قاط 

دم�ض���ق، ووقفوا وفاء مع �ضورية، 

و�ضمدوا حتى التحق بهم الرو�س 

بداية، لتقاُطع امل�ضالح، وا�ضتباقًا 

لنقل التكفرييني اإىل رو�ض���يا بعد 

دم�ضق  و�ض���مدت  �ضورية،  �ضقوط 

لتبقى القلعة التي حتمي �ضورية 

كلها، ومن دم�ض���ق مّت النت�ض���ار 

على احل���رب الأمريكية العاملية، 

وبداأ تطهري �ضورية. 

مل يتبقَّ بيد الأمريكي �ض���وى 

الأوراق الثالث الآتية:

1- الورقة الكردية.
2- الورقة »الإ�رصائيلية«.

3- ورقة الغوطة. 

الوجود  الكردية حمت  الورقة 

الأمريكي يف الرقة وغرب الفرات، 

»داع�س«  اإعادة جتمي���ع  واأّمنت 

عن���وان »ق�ض���د« وغريها،  حتت 

حي���ث مت توزيعهم على »اجلي�س 

احل���ر« وعل���ى »ق�ض���د«، وهذه 

الورقة قد �ضقطت، ب�ضبب ت�ضاربها 

مع امل�ض���لحة والأم���ن الرتكيَّني، 

واملخاوف الرتكية من قيام دولة 

كردية على حدودها؛ مقدِّمة لقيام 

دولة كردية يف تركيا. 

اأم���ا الورق���ة »الإ�رصائيلية« 

ف�ض���قطت اأي�ضًا بعد اإ�ضقاط طائرة 

»اف 16«، وبع���د تق���دُّم اجلي�س 

ال�ضوري واحللفاء باجتاه القنيطرة، 

وحما�رصة اجلماع���ات التكفريية 

والق�ضاء على  يف جيب �ض���غري، 

احلل���م »الإ�رصائيل���ي« باإقام���ة 

�رصيط حدودي حمتل. 

وبالن�ض���بة لورق���ة ال�ض���غط 

املتمثل���ة بالغوطة، ف���اإن اأمريكا 

حتاول اأن تعّو�س بوا�ض���طتها عن 

كل اخل�ض���ائر الت���ي ُمني���ت بها، 

والعودة اإىل املرّبع الأول؛ اإ�ضقاط 

العا�ض���مة، ف���اإن مل تنجح فعلى 

الأق���ل امل�ض���اومة املبا�رصة عرب 

م���ا تبّقى من جماع���ات تكفريية 

م�ض���لَّحة بعد هزمي���ة »داع�س« 

»الن�رصة« يف  ���ب هزمي���ة  وترقُّ

اإدلب.

توؤّم���ن  اأن  اأم���ريكا  حت���اول 

ع���رب جمل�س  الدولية،  احلماي���ة 

الأمن، مل�ضلّحي الغوطة، بعناوين 

اإن�ضانية، وتاأجيل احل�ضم الع�ضكري 

ال���ذي اتخذته القيادة ال�ض���ورية 

لف�ضح املجال اأمام اأمريكا لتغيري 

ل  للتدخُّ املعادلة وفتح املج���ال 

الع�ضكري الدويل بقرار من جمل�س، 

بعد م�رصحيات مفرَبكة، ل�ضتخدام 

الغازات ال�ض���امة �ض���د املدنيني، 

لأن اأمريكا ل ت�ض���تطيع الفوز يف 

�ض���ورية اإل عرب التدخل الع�ضكري 

بتحال���ف دويل لإ�ض���قاط النظام، 

ن اجلماعات  بعد الياأ�س م���ن متكُّ

امل�ض���لَّحة م���ن ذلك، م���ع اأن هذا 

م�ض���مون  الأمريكي غري  اخلي���ار 

النتائ���ج، ب�ض���بب قدرة �ض���ورية 

الرد وال�ض���مود  وحلفائه���ا على 

واملواجه���ة املبا�رصة مع الرو�س، 

لأن �ض���قوط �ض���ورية هو املقدمة 

لنقل احلرب اإىل رو�ضيا واإ�ضقاطها 

من الداخ���ل دون اأن تدفع اأمريكا 

قر�ض���ًا واح���داً اأو تخ����رص جنديًا 

اأفغان�ضتان  واحداً؛ كما ح�ضل يف 

اإبان الحتاد ال�ضوفياتي.

لقد جنحت �ضورية وحلفاوؤها 

يف جمل����س الأمن ع���رب املوقف 

الرو�ض���ي ال���ذي اأجه�س امل�رصوع 

الأمريكي، ووافقت �ضورية ورو�ضيا 

على هدنة الثالثني يومًا، على اأن 

ل ت�ض���مل »داع�س« و»الن�رصة« 

امليدان  اأن  ومب���ا  وملحقاتهم���ا، 

لي����س له ح���دود مر�ض���ومة بني 

هوؤلء، اأكملت �ضورية معركتها يف 

الغوطة، ومل تنتظر الثالثني يومًا، 

لكن ال�ض���وؤال: هل �ضت�ضمت اأمريكا 

وتبتل���ع هزميته���ا، اأم �ض���تعمل 

على م�رصحي���ة الكيماوي وبع�س 

ورو�ض���يا  لبنان  التفج���ريات يف 

واإي���ران، اأو تتجه ملخاطرة �رصب 

لربح  مبا�رصة  ال�ض���ورية  القيادة 

احلرب بال�رصبة القا�ضية؟

د. ن�ضيب حطيط

الغوطة.. المسمار األميركي في دمشق

موافقة سورية وروسيا على هدنة ال تشمل »داعش« 
قة للقضاء على  و»النصرة« وملحقاتهما خطوة موفَّ

إرهابيي الغوطة

�أمريكا حتاول تاأمني حماية دولية مل�سلحي �لغوطة بعناوين �إن�سانية
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تكري�ض����ًا خلطوط حم����راء تعك�س 

رغب����ة الوليات املتحدة يف تق�ض����يم 

�ض����ورية، واقتطاع جزء من اجلغرافيا 

يف ال�ضمال ال�رصقي ال�ضوري لتاأ�ضي�س 

كونتون كردي منف�ض����ل ع����ن الدولة 

ال�ض����ورية، يحقق لها م����ا تريده من 

م�ض����الح يف تل����ك املنطقة، ي�ض����تمرّ 

التحالف الدويل بق�ضف قوات موالية 

للجي�س ال�ضوري يف مناطق دير الزور، 

والتي مل توّف����ر متعاقدين رو�س؛ يف 

ر�ضالة وا�ض����حة لكل من يعنيه الأمر 

اأن الأمريكيني لن يتخلوا ب�ضهولة عن 

تلك املنطقة.

ويف وق����ت �ض����ابق كان����ت وزارة 

الدف����اع الأمريكي����ة ق����د اأعلن����ت يف 

موازنتها لعام 2019، اأنها خ�ّض�ضت 300 

مليون دولر لتدريب ودعم ملي�ض����يا 

»قوات �ض����ورية الدميقراطية« )ق�ضد(، 

بالإ�ضافة اإىل 250 مليون دولر للقوة 

الأمني����ة احلدودية التي �ضتوؤ�ض�ض����ها 

�ضمال  النف�ض����ايل  الكونتون  حلماية 

�رصق �ضورية.

والتطمينات  الوعود  وبالرغم من 

التي اأغدقها الأمريكيون على اأردوغان، 

ووعده����م لالأت����راك بتذوي����ب املكّون 

الكردي يف قوات �ضورية الدميقراطية 

ل�ضالح املكّون العربي، اإل اأن الوقائع 

على الأر�س ت�ضري اإىل اأن ال�ضرتاتيجية 

الأمريكي����ة باإبقاء ال�ض����يطرة والنفوذ 

على تل����ك البقعة اجلغرافية قد تدفع 

اإىل التوّتر بني احلليفني يف النهاية.

الأمريكية يف  امل�ض����الح  وتتعدد 

تلك املنطقة، وميكن تلخي�ض����ها مبا 

يلي:

النفط  ال�ض����يطرة على حقول   -1
والغ����از يف تل����ك املنطق����ة، واإعطاء 

احلق  والأوروبية  الأمريكية  ال�رصكات 

احل�رصي با�ضتثمار تلك احلقول.

2- اإبق����اء القواع����د الع�ض����كرية 
الأمريكي����ة يف تلك املنطق����ة، بهدف 

ال�ض����غط على اأردوغان والتملُّ�س من 

البت����زاز الرتك����ي بخ�ض����و�س قاعدة 

اجنرلي����ك، التي م����ا فت����ئ اأردوغان 

يعتربها اأداة للتاآمر عليه.

الإي����راين  النف����وذ  احت����واء   -3
املتعاظم يف املنطقة، بالإ�ض����افة اإىل 

قط����ع اأي اإمكانية ملد اأنب����وب الغاز 

الإيراين اإىل �ضواطئ املتو�ضط؛ تنفيذاً 

لالتفاقية بني الرئي�س ال�ضوري ب�ضار 

2010، والذي  الأ�ض����د والإيرانيني عام 

ميتّد ع����رب العراق ومناط����ق اجلزيرة 

ال�ضورية لي�ض����ل اإىل البحر املتو�ضط، 

وبوا�ضطته ي�ضتطيع الإيرانيون ت�ضدير 

الغاز اإىل الحتاد الأوروبي ب�ضهولة.

النف����وذ  ومواجه����ة  4-احت����واء 
الع�ضكري الرو�ض����ي يف �ضورية، ففي 

ظل وجود قوة ع�ضكرية رو�ضية ت�ضيطر 

على ال�ض����ماء ال�ضورية، بالإ�ضافة اإىل 

فاإن  وطرطو�����س،  حميميم  قاعدت����ي 

ع يف  ����ح للتو�ضُّ النفوذ الرو�ض����ي مر�ضَّ

ال�رصق الأو�ض����ط، لذا ل بد لالأمريكيني 

من اأن يتواجدوا ع�ض����كريًا، وب�ض����كل 

مكث����ف، يف الإقليم، لحت����واء الرو�س 

ومنعهم من التمدد.

اإىل اأي مدى ي�ض����تطيع الأمريكيون 

حتقيق تلك الأهداف؟

ل �ض����ك اأن الأمريكي����ني، ولغاية 

الآن، ما زالوا م�رصّين على اإعالن نهر 

الفرات مبنزلة خط احلدود الفا�ض����ل 

بني الإقلي����م الذي ي�ض����يطرون عليه 

وب����ني ال�ض����يادة ال�ض����ورية، وهذا ما 

يوؤكده ا�ض����تمرار العتداء على اأي قوة 

حتاول التقدُّم اإىل تلك املناطق، لكن:

- م����اذا ل����و ت�ض����ّكلت مقاوم����ة 

حملية �ض����ورية �ض����د الأمريكيني يف 

تلك املناطق، فه����ل يبقى الأمريكيون 

للدفاع ع����ن تلك املناط����ق يف حال 

�ضقط لهم �ضحايا؟

- ماذا ل����و ارتفعت التوترات بني 

الأك����راد والعرب الذي����ن يعتربون اأن 

بوا�ضطة  ال�ض����يطرة  يحاولون  الأكراد 

الدعم الأمريكي عل����ى حقوق واأرا�ٍس 

و�ضلطة لي�ضت لهم، ول ميلكون اأكرثية 

يف املناطق التي ي�ض����يطرون عليها؟ 

وماذا لو جتدد ال�ضيناريو العراقي يف 

تلك البقعة اجلغرافية ال�ضورية؟

- م����اذا عن قدرة الدول الإقليمية 

على اإ�ضعال فتيل حرب داخلية كردية 

- كردية، خ�ضو�ض����ًا اأن الأكراد ُعرفوا 

بالنق�ض����ام ال�ض����ديد طيلة تاريخهم 

يف املنطقة، وولءاتهم املتعددة بني 

املحاور؟

الإجابة على الأ�ض����ئلة املطروحة 

تقودنا اإىل ا�ض����تنتاج اأن الأمريكيني، 

وبالرغم من رغبتهم الوا�ضحة بتق�ضيم 

�ض����ورية، اإل اأنهم لن يثبتوا يف اأر�س 

تت�ض����كل فيها مقاومة وطنية �ضدهم، 

ولن ي�ض����تطعوا الوقوف ع�ضكريًا مع 

الأك����راد �ض����ّد املكّون العرب����ي الذي 

اأكرثي����ة يف املناط����ق التي  ي�ض����ّكل 

ي�ض����يطرون عليه����ا، ول ميكنهم منع 

الأكراد من القتتال اأو النق�ض����ام.. لذا 

ف����اإن بقاءه����م وقتالهم �ض����يكون يف 

النهاية من اأجل ال�ض����غط على م�ضار 

الت�ضوية ال�ضيا�ض����ية ال�ضورية لتاأخذ 

بع����ني العتبار امل�ض����الح الأمريكية 

اأوراق قوة  يف �ض����ورية، ولتح�ض����يل 

تفاو�ض����ية ي�ض����تطيعون عربه����ا اأن 

ياأخ����ذوا جزءاً مم����ا مل ي�ض����تطيعوا 

حتقيقه بامليدان.

د. ليلى نقول

¡ ال�ضيخ د. ح�ضام قراقريه؛ رئي�س جمعية امل�ضاريع اخلريية الإ�ضالمية، 
افتتح ق�ضم الإدارة اجلديد يف ثانوية الثقافة الإ�ضالمية، يف بلدة املرج 

البقاعية، بح�ض���ور مدير فرع البقاع ال�ضيخ اأ�ض���امة ال�ضيد، واأع�ضاء 

الهيئتني الإدارية والتعليمية. وقد اأثنى �ضماحته على جهود العاملني 

يف القطاع الرتبوي، معترباً اأنه بالرتبية ال�ضليمة نبني الوطن ون�ضون 

الأجيال من اجلهل والتطرف، ودعا اإىل بذل مزيد من اجلهود يف �ض���تى 

املجالت التي تقدم اخلري للنا�س واملجتمع والوطن.

¡ جتمع العلماء امل�ض���لمني ا�ض���تنكر قرار �ض���لطات الحتالل فر�س 
�رصائ���ب على كني�ض���ة القيامة، ودع���ا العامل احل���ر للوقوف بوجه 

الإجراءات الظاملة للكيان ال�ضهيوين. كما متنى »التجمع« اأن تنجح 

الهدنة يف �ضورية، واإي�ض���ال امل�ضاعدات اإىل املواطنني، حمذراً من اأن 

تكون �ض���ببًا ملنع الدولة ال�ض���ورية عن حترير الأرا�ضي ال�ضورية من 

فة اإرهابية ك�»داع�س« و»الن�رصة«. كذلك ا�ضتنكر  اجلماعات امل�ض���نَّ

»التجمع« ت�ض���ديق النظام يف البحرين حكم الإعدام بحق ال�ض���اب 

ح�ض���ني املرزوق، معترباً اأن القرار يفتقد اإىل اأدنى املعايري الأخالقية 

والإن�ضانية والقانونية، ويجعل من الدولة هناك عدواً لل�ضعب، وُيعطي 

له حق النتفا�س بوجهها حتى حتقيق العدالة واحلرية وامل�ضاواة.

¡ لقاء اجلمعيات وال�ضخ�ض����يات الإ�ض����المية يف لبنان ا�ض����تنكر 
قرار بلدية القد�س التابعة ل�ض����لطات الحتالل ال�ض����هيونية فر�س 

�رصائب على اأمالك الكنائ�س امل�ضيحية يف القد�س املحتلة، م�ضدداً 

عل����ى اأن فر�س �رصائب عل����ى الكنائ�س يف مدينة القد�س هو خرق 

لكافة التفاقيات القائمة واللتزامات الدولية التي ت�ض����من حقوق 

الكنائ�����س وامتيازاته����ا، ومعترباً ذلك حماولة لإ�ض����عاف الوجود 

امل�ض����يحي يف املدينة. من جهة ثانية، حّيا »اللقاء« امل�ضوؤولني 

اللبنانيني على اإ�رصارهم على التم�ضك بكامل حق لبنان يف مياهه 

الإقليمي����ة وحدوده الربي����ة اجلنوبية الدولية، لأن لبنان بف�ض����ل 

مقاومته وجي�ض����ه و�ض����عبه مل ولن يوّقع �ض����المًا مع العدو، ولن 

ي�ضعى كبع�س الدول العربية لتبادل ال�ضفارات، ولن ي�ضكت عن اأي 

اعتداء على ثرواته النفطية وحقوقه الوطنية.

¡ ال�ضيخ �رصيف توتيو؛ ع�ضو قيادة جبهة العمل الإ�ضالمي، اأكد اأّن 
قرار اإدارة ال�رص الأمريكية نقل �ضفارتها وفتحها يف القد�س املحتلة 

يف ذكرى اغت�ض����اب فل�ض����طني واحتاللها ال�70، هو مبنزلة عدوان 

جديد �ض����ارخ ي�ضتهدف ال�ض����عب الفل�ض����طيني ووجوده وق�ضيته 

املحقة.

¡ ال�ض����يخ �ض����هيب حبلي لفت اإىل اأن معروف �ض����عد كان يتقدم 
الفقراء ويفديهم بتعبه ووجعه و�ض����هره، وبعائلته وبروحه، وعلى 

دربه م�ضت عائلته الكرمية. وكان ال�ضيخ حبلي ا�ضتقبل يف دارته 

ب�ض����يدا، رئي�س تي����ار �رصخة وطن جهاد ذبي����ان، ووفداً من رجال 

الدين يف طائفة املوحدين الدروز، حيث قّدم ذبيان والوفد التعازي 

لل�ضيخ حبلي بوفاة والده العالمة الراحل ال�ضيخ عثمان حبلي.

¡ احلاج عمر غندور؛ رئي�س اللقاء الإ�ض����المي الوحدوي، اعترب اأن 
قرار ترامب كان »�ض����ائبًا« عندما قرر نقل ال�ضفارة اإىل القد�س يف 

كانون الأول املا�ض����ي، لعدم جدوى العرتا�س العربي وال�ضالمي 

وامل�ض����يحي على الق����رار، لفتًا اإىل اأن بع�س البل����دان التي عرّبت 

عن رف�ض����ها للقرار الأمريكي، كان تعبريها خجوًل، ومن باب رفع 

العتب، وهو ما توقعه ترامب من ردة الفعل العربية والإ�ضالمية.

¡ زار وف���د من احلزب ال�ض���وري القومي الجتماعي، راعي اأبر�ض���ية 
ا�ض���رتاليا ونيوزلندا والفلبني لكني�ضة اإنطاكية و�ضائر امل�رصق للروم 

الأورثوذوك�س املطران با�ض���يليو�س، مهنئًا اإياه برتقيته لرتبة مطران 

الرعية، ومتنى له دوام العطاء من اأجل ر�ضالة احلق واخلري واجلمال.

هل بات مصير الكونتون الكردي محسومًا؟

�لبنتاغون �أعلن يف مو�زنته لعام 2019 تخ�سي�ص 300 مليون دوالر لتدريب ودعم »قو�ت �سورية �لدميقر�طية«

دعم األميركيين لألكراد غايته 
الضغط على مسار التسوية 

السياسية السورية.. وتحصيل 
ما لم يستطيعوا تحقيقه 

بالميدان
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الأمريكي����ة  ال�سيا�س����ة  تتغ����ري  مل 

يف التعاط����ي ال�س����اغط م����ع الأزمة 

ال�س����ورية يف عهدي الرئي�س ال�س����ابق 

باراك اأوبام����ا والرئي�س احلايل دونالد 

ترامب، نظ����راً اإىل اأهميتها من الناحية 

ال�سرتاتيجية، كونها متّثل نقطة ارتكاز 

يف الق�س����ية الفل�سطينية، ورافعة لواء 

ن�رصتها، فهي التي ح�س����نت ف�س����ائل 

املقاومة الفل�س����طينية، وعلى راأ�س����ها 

حركتا »حما�س« واجلهاد الإ�س����امي، 

اإرهابيت����ن،  امل�س����نفتان كحركت����ن 

ووقفت اإىل جانب حزب اهلل �سد العتداء 

»الإ�رصائيلي« عليه يف حرب متوز من 

العام 2006، ودعمت مقاومته باأ�سلحة 

متط����ورة �س����اهمت يف ن�رص حزب اهلل 

وهزمي����ة »اإ�رصائي����ل«، وكذلك ملوقع 

�س����ورية من الناحية اجليو�سيا�س����ية، 

وهي همزة الو�س����ل بن العراق الذي 

اأ�سبح يف حمور املمانعة، بعد اإرغام 

الن�سحاب منه  الأمريكي على  اجلي�س 

يف الع����ام 2011 وهزمي����ة »داع�س« 

يف الع����ام 2017، وبن لبنان املقاوم، 

وتوا�س����ل هذا املحور مع اإيران رافعة 

�س����عار املوت لأمري����كا و«اإ�رصائيل« 

غدة �رصطانية يج����ب اأن تزول، وكذلك 

لرثوتها النفطية.

ف�س���لت اأمريكا يف تق�سيم �سورية 

بذريعة »الربي���ع العربي« وانطاق 

الثورة ال�سورية التي رفعت �سعارات 

»احلري���ة« واملطال���ب الجتماعية، 

ومن ث���ّم حّولت وجهته���ا بن ليلة 

اإ�س���قاط  �س���عارت  اإىل  و�س���حاها 

النظ���ام، وحتول���ت اإىل جمموع���ات 

م�س���لحة وتكفريي���ة راهن���ت عليها 

لإ�س���قاط النظام يف مهلة اق�س���اها 

اأ�س���هر )ح�س���ب وع���ود كل من قطر 

وال�س���عودية(، لكنها ف�س���لت بف�سل 

و�سمود  البا�سل  جي�س���ها  ت�سحيات 

�سعبها وقوة و�سجاعة رئي�سها ب�سار 

الأ�سد، ودخول حزب اهلل على معادلة 

احلرب يف �س���ورية، وكذلك دور اإيران 

يف ن�رصة �س���ورية، وهذا ما مل يكن 

يف ح�ساب اأمريكا ول الدول العربية، 

وكذل���ك دخول الرو����س يف املعركة، 

وهو ما مل تكن تتوّقعه اأمريكا، لنكون 

اأم���ام معادلة الثال���وث الذهبي يف 

�سورية »املقاومة واجلي�س واحللفاء 

)رو�سيا واإيران(« الذي اأ�سقط م�رصوع 

تق�س���يمها وهزم تنظي���م »داع�س« 

معظم  وا�س���تعاد  فيها،  والتكفريين 

الأرا�سي ال�س���ورية التي كانت حتت 

�سيطرة املحور املعادي ل�سورية.

ا�س����تطاعت اأمريكا ال�س����يطرة على 

الرقة من خال دعمها لقوات �س����ورية 

الدميقراطية )ق�س����د(، التي ت�سّم اأطرافًا 

متنوعة، وعلى راأ�س����ها حماية ال�سعب 

الك����ردي، التي ت�س����ّكل الأغلبية فيها، 

والت����ي اتفق النظام معها على حماية 

مناطقها من »داع�����س« و»الن�رصة«، 

لتقول اأمريكا لرو�س����يا واإيران و�سورية 

اإنها لي�ست جاهزة يف الوقت احلا�رص 

لأية ت�سوية.

اأك����دت اأمريكا اأنها �س����تحافظ على 

وجودها الع�س����كري يف �س����ورية، على 

خلفي����ة م����ا قال����ه وزي����ر خارجيتها 

تيلر�س����ون يف كلمة األقاها يف جامعة 

باده  »ا�س����رتاتيجية  �ستانفورد حول 

مل�ساعدة �سورية لإنهاء احلرب الدائرة 

فيها منذ �س����بع �س����نوات«، واأن مهمة 

اجلي�����س الأمريك����ي هي دح����ر تنظيم 

الدولة ومنع عودته م����رة اأخرى، واأن 

»بق����اء اجلي�س الأمريكي يف �س����ورية 

مينح ا�س����تقراراً كافيًا ميكن ال�سورين 

من الإطاحة بالأ�سد من من�سبه ورف�س 

النفوذ الإي����راين«، ويقدَّر عدد جنودها 

حاليًا بحدود 2000 جندي، اأما قواعدها 

الع�سكرية فهي تزيد عن ال�سبعة:

1- قاع����دة »مط����ار رميان« يف 
مدينة �رصق القام�سلي احلدودية.

2- القاع����دة يف قرية »املربوكة« 
يف غرب مدينة القام�سلي.

3- القاع����دة بالق����رب م����ن قرية 
»خ����راب ع�س����ق« غ����رب مدينة عن 

عي�س����ى، حي����ث يتم فيها بن����اء مركز 

لتدريب املقاتل����ن ومكان اخر لهبوط 

طائرات الهليكوبرت.

4- قاعدة عن عي�س����ى والتي تعد 
من كربى قواع����د اجلي�س الأمريكي يف 

�سمال �سورية.

5- قاعدة كوباين يف �سمال �سورية، 
والتي يتواجد فيها اأكرث من 300 جندي 

اأمريكي.

6- قاع����دة »تل بيدر« يف �س����مال 
حمافظة احل�س����كة والقام�س����لي، وهي 

م����درج لهبوط  بلدة حدودي����ة وفيها 

املروحي����ات الع�س����كرية، حي����ث يتم 

تدريب القوات غري الع�س����كرية يف هذه 

املنطقة، ف�سًا عن جتهيز اأماكن اأخرى 

لبناء قواعد للمروحيات الأمريكية.

7-  قاع����دة تل ابي�س والتي تعترب 
من اأكرب القواعد الأمريكية يف ال�سمال 

ال�سوري.

حاولت اأمريكا اأن جترب خ�س����ارتها 

يف ف�س����ل م�رصوعها يف اإعادة ر�س����م 

معامل �س����ورية اجلديدة واملطبعة مع 

الكيان ال�سهيوين، واأن تثبت ح�سورها 

الع�سكري، ولو متاخراً، بعد اأن �سبقتها 

رو�س����يا بدخولها الع�س����كري املبا�رص، 

وبغطاء �رصعي من النظام، واأ�س����بحت 

لعبًا رئي�سًا ي�سعب جتاوزه يف الأزمة 

ال�سورية.

نح����ن اأم����ام اأزم����ة �س����ارفت على 

نهايته����ا، واأم����ريكا حت����اول عرقل����ة 

الت�س����وية فيها، والتي قد ت�ستمر اأكرث 

من عام، و�سيكون الرابح الرئي�س فيها 

هو الرئي�س ب�س����ار الأ�سد، الذي ما زال 

رئي�سًا ل�سورية ومفاو�سًا رئي�سيًا عنها.

هاين قا�سم

الوجود العسكري األميركي.. وتأثيره على التسوية في سورية

دم�سق: م�سممون على اإنهاء الوجود الأمريكي يف �سورية

دبلوما�سي اأمريكي: جنون ابن �سلمان �سريتد عليه.. فما يهم وا�سنطن مليارات ال�سعودية وتعوي�ض ورقة الإرهاب

حلفاء سورية أمام أزمة 
شارفت على نهايتها.. 

بالرغم من أن أميركا 
تحاول عرقلة التسوية

ما الذي يجري يف ال�سعودية؟

�سوؤال ُطرح بقوة يف الآونة الأخرية، وجتلى 

ب�سدور �سل�س���لة من »الأوامر امللكية« بتغيري 

القيادات الع�س���كرية، واإجراء �سل�سلة تعيينات 

يف عدد من املناطق، وا�ستبدال اأمراء باآخرين.

الافت يف تغيري القيادات الع�س���كرية اأنها 

جاءت بع���د موافقة َمَلكية عل���ى وثيقة اأُطلق 

عليها »وثيق���ة لتط���ور وزارة الدفاع«، وهي 

ت�ستمل على:

النموذج الت�سغيلي امل�ستهَدف للتطوير.

الهيكل التنظيمي واحلوكمة.

متطلبات املوارد الب�رصية.

ووفق���ًا لهذه الوثيقة، فاإن���ه كما جاء فيها: 

اأُعدَّت على �سوء »ا�سرتاتيجية الدفاع الوطني«.

ات ل ميكن  من الوا�س���ح اأن ه���ذه التغ���ريرُّ

ف�س���لها عن التطورات امليدانية التي ت�سهدها 

ح���رب ال�س���عودية م���ع حلفائها عل���ى البلد 

الفقري اليمن، والتخبرُّط ال�س���عودي يف الوحول 

اليمنية، بعد ثاث �سنوات من حرب ا�سُتعملت 

فيها كل اأنواع اأ�س���لحة الفتك والإبادة الب�رصية 

والتدمري الفظيع، فتب���دو الريا�س عاجزة كليًا 

عن ح�س���م هذه احل���رب التي اأخ���ذت تنعك�س 

على الداخ���ل ال�س���عودي اأزمات ك���ربى على 

امل�ستوَين القت�س���ادي والجتماعي، ما جعل 

»اململك���ة الذهبي���ة« توقف معظم م�س���اريع 

الدعم الجتماعي الداخلي، وتزيد عجز املوازنة 

العامة لل�سعودية.

اإذاً، يف جان����ب م����ن ه����ذه التغي����ريات 

الوا�سعة على م�س����توى القيادات الع�سكرية 

العلي����ا، يبدو اأنه جراء الف�س����ل الع�س����كري 

الذريع يف احلرب الوا�س����عة عل����ى اليمن، 

اأما يف جوانب اأخرى فهي ت�س����ّب يف خدمة 

م�رصوع ويل العهد حممد بن �س����لمان، الذي 

ا�ستوىل اأي�س����ًا على وزارة الدفاع، ويريد اأن 

إبن سلمان يطيح بقياداته العسكرية..            ويحاول استرضاء أبناء عمومته
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مل يع���د م���ن �س���ك اأن منطقة حو�س 

املتو�س���ط مقبل���ة عل���ى نزاع���ات من 

نوع جدي���د، بعد الكت�س���افات املتتالية 

م�س���ادر  وغالبيها  الدفين���ة،  لل���رثوات 

للطاقة )نفط وغاز(، حتديداً يف قعر البحر 

الأبي�س املتو�سط، وكذلك يف الربّ اللبناين 

الرب من اجلولن  وال�س���وري، خ�سو�س���ًا 

اإىل �رصق الفرات، وق���د حتّولت مثل هذه 

الرثوات يف بع�س جوانبها عامًا اأ�سا�سيًا 

يف �رصب ا�س���تقرار بلدانها، جراء مطامع 

دول ما وراء البحار، ل�س���يما املتغولن 

ال�رصهن، وعلى راأ�سهم الوليات املتحدة 

الأمريكية، وع�س���اها الأغلظ يف املنطقة؛ 

األ وه���ي دول���ة الحت���ال عل���ى اأر�س 

فل�سطن ومياهها.

با �س���ك اإن ميتلك النف���ط والغاز اأو 

اأحدهما �س���تكون اأمامه لي�س فقط فر�س 

التنمية القت�س���ادية والرفاهية لل�سعب 

�س���احب احلق الطبيعي لنطاقه الوطني، 

اإمنا اأي�سًا يف التاأثري ال�سيا�سي يف حميطه 

على وجه اخل�س���و�س، وعلى امل�س���توى 

العاملي اأي�س���ًا، مهما �سغرت م�س���احته 

وحجمه الب�رصي.

يف ه���ذا املجال تب���دو املنطقة حتى 

الآن اأمام وجهن لل����رصاع يرتبطان يف 

اأمكنة وينف�س���ان يف اأخرى، لكن اإذا اأي 

طرف م���ن الأطراف املعنية بهذه الرثوات 

ارتكب خط���اأ يف التقدير ميكن اأن تلتهب 

املنطقة كلها يف حروب م�ستدامة.

الوجه الأول هو ال����رصاع اللبناين - 

»الإ�رصائيل���ي«، والذي ميك���ن اأن تكون 

قرب����س يف اإحدى جزئياته، فاملوؤ�س�س���ة 

الأمنية والع�سكرية ال�سهيونية، بالعتماد 

على �سطوة الوليات املتحدة الأمريكية، 

حتاول ال�ستياء على ق�سم هام من الرثوة 

اللبناني���ة، اأو ما ب���ات ُيعرف ب�«البلوك 

9«، وهو ما حاول فر�سه وزير اخلارجية 
الأمريكية ريك�س تيلر�س���ون خال زيارته 

اخلاطفة اإىل لبنان، عرب امل�س���اومة باأن 

توق���ف »اإ�رصائيل« العت���داء على خط 

الن�س���حاب املعروف ب�«اخلط الأزرق«، 

مع حماولة زرع ال�س���قاق عرب التحري�س 

عل���ى املقاوم���ة )حزب اهلل(، ف�س���ًا عن 

حماول���ة دف���ع لبن���ان اىل التفاو����س 

املبا�رص مع الع���دو »الإ�رصائيلي«، وهو 

م���ا رّكز عليه مهند�س الغباء ال�سيا�س���ي 

الأمريكي تيلر�سون، معتمداً على املوظف 

يف اخلارجي���ة، وال���ذي كان �س���فرياً يف 

لبنان و�س���احب �سمعة �سيئة جداً؛ ديفيد 

�س���اترفيلد، باعتب���ار اأن الأخري �س���ليع 

يف ال�س���يكولوجية اللبنانية وبال�سا�سة 

اأولئك الذين  اأو  اللبناني���ن اخلانع���ن، 

يخطبون وّد الوليات املتحدة، وعلى ما 

يبدو اأن وا�سنطن حتاول ال�ستفادة من خطاأ 

ارتكبه الرئي�س ال�س���ابق فوؤاد ال�سنيورة؛ 

عندما ت���وّرط بع���دم ممانعة، بناء على 

ا�س���تغال »اإ�رصائيل«  اأمريكية،  ن�سيحة 

م�س���احة بحري���ة لبناني���ة، انطاقًا من 

وهم اأنه من امل�س���تحيل اكت�س���اف الأمر 

يف البح���ر، م���ا دام الداخ���ل اإليه مفقود 

واخلارج منه مول���ود، واأن ل اأحد ميكنه 

مكا�رصة »اإ�رصائيل«، اإل اأن الأمر املذكور 

ل ميكن اأن يلغي تر�سيم احلدود البحرية 

بن لبنان وفل�سطن، وبعد اإن�ساء الكيان 

ال�س���هيوين، والوثائق موجودة يف عهدة 

لة يف وثائقها،  الأمم املتح���دة، وم�س���جَّ

د عليها بعد عدوان حزيران 1967. وموؤكَّ

د  املوحَّ امل�سوؤولن اللبنانين  جواب 

بعدم التفري���ط بقطرة مي���اه من البحر 

اللبناين، اأي احل�سول على كل الرثوة يف 

العمق البحري، اأظهرت لاأمريكي اإمكانية 

الوق���وف يف وج���ه اأي قوة، ول���و كانت 

بعجرفة الوليات املتح���دة، وتهديداتها 

بعقوبات، وحتى بحرب، وقد جاء موقف 

وزي���ر احل���رب »الإ�رصائيل���ي« افيغدور 

ليربمان باأن امل�س���األة ميكن اأن حُتّل بن 

لبن���ان و»اإ�رصائيل« باحل���وار؛ حماكيًا 

���ق  متام���ًا للموق���ف الأمريكي، لأنه من�سَّ

�س���لفًا، لكن الظنون خاب���ت، فتّم تكليف 

�س���اترفيلد مبوا�س���لة العمل على اخلط 

اللبن���اين - »الإ�رصائيل���ي«، وبالتاأكيد 

لن ينتج �س���يء ما دام املوقف اللبناين 

داً. موحَّ

لق���د ج���اء اأي�س���ًا املوقف الوا�س���ح 

لاأمن العام حلزب اهلل ال�س���يد ح�س���ن 

ن����رصاهلل با�س���تعداد املقاوم���ة لإيقاف 

العمل باملن�س���ات »الإ�رصائيلية« خال 

�س���اعات يف بح���ر املتو�س���ط اإذا اتخذ 

املجل����س الأعل���ى للدفاع ق���راراً بذلك، 

َها  ليح�ّس���ن املوقف اللباين بق���وة خربرِ

ويع���رف جديتها متامًا،  »الإ�رصائيلي«، 

وق���د جاء اأي�س���ًا كعامل ق���وة، ما اأبلغه 

اللبناين خال الجتماع الثاثي  اجلي�س 

�سمن جلنة الهدنة يف الناقورة، بح�سور 

قائد قوات الأمم املتحدة؛ اجلرنال مايكل 

بريي، باأن لبنان متم�س���ك ب�سيادته على 

اأر�سه ومياهه البحرية وثرواته النفطية، 

مع التاأكي���د على املوق���ف احلازم على 

مواجه���ة اأي اعت���داء »اإ�رصائيلي« على 

ه���ذه احلقوق مبنزل���ة اإطاق ر�سا�س���ة 

على امل�رصوع الأمريكي –»الإ�رصائيلي« 

بال�س���تياء على اأي �س���يء مهما �سغر 

من لبنان، وهذا حتمًا �س���يغيظ اأ�سحاب 

امل�رصوع الذي ُتنا�رصه ال�س���عودية، التي 

يغيظها اأي�سًا حتورُّل لبنان اإىل بلد منتج 

للغ���از اأو النفط، لي�س فقط خل�س���ارتها 

�س���وقًا، اإمنا لأنها �ستفقد �سطوة �سيا�سية 

اإذا حترر لبنان من الأعباء القت�س���ادية، 

ومن وديعتها املالية.

اأما يف الوجه الآخر واملتعلق برتكيا 

وقرب����س وم�رص، ف���اإن ال����رصاع الرتكي 

- امل����رصي يغل���ي اأكرث فاأك���رث، وهو ما 

ا�ستفادت منه »اإ�رصائيل«؛ بقن�س �سفقة 

مع م�رص قيمته���ا 15 مليار دولر مقابل 

الغاز م���ن حقلي ناتان ومت���ار، وهو ما 

اعتربه بنيامن نتنياه���و فخر تاريخي 

لدولته، بعد اأن كانت م�رص ت�س���ّدر الغاز 

ل�»اإ�رصائيل« باأ�سعار بخ�سة.

باأي حال، هناك من يعتقد اأن الوليات 

املتحدة و»اإ�رصائيل« وال�سعودية تعي�س 

اأخاقي���ة، فالرئي����س الأمريكي  اأزم���ات 

دونال���د ترامب مايزال اأ�س���ري التهامات 

على خمتلف الأ�سعدة؛ من كيفية الو�سول 

اإىل البيت الأبي�س، اإىل تنامي العن�رصية، 

»الإ�رصائيلي«  ال�س���ارع  ب���داأ  ونتنياهو 

يطل���ب من���ه الرحي���ل ب�س���بب ملفات 

الف�ساد املتزايدة، والتي خ�سع مبوجبها 

لتحقيقات ماتزال م�س���تمرة، وال�سعودية 

غارقة يف حروبها عل���ى العرب الأقرباء 

منها يف جمل�س التعاون واليمن، وكذلك 

التنافر احلا�س���ل ب���ن العائلة احلاكمة 

ب�س���بب العتقالت املدفوعة، ما قد يدفع 

ه���ذا الثاثي اإىل الهروب من تلك الأزمات 

ب�س���ّن حرب لطّي الأزمات، ول���و موؤقتًا، 

بزعم التهديدات اخلارجية.

يون�س عودة

ارتكاب اأي طرف معني بالرثوات النفطية خطاأ يف التقدير ميكن اأن يلهب املنطقة كلها يف حروب م�ستعرة

من سُيشعل حروب النفط والغاز؟

يقلّم فيها اأظافر اأبناء عمه ويل العهد 

الراحل �س����لطان بن عبد العزيز، الذي 

ت�س����لم هذه الوزارة من����ذ عام 1962 

حتى تاريخ وفات����ه يف اأواخر العام 

2011، وجع����ل فيه����ا خمال����ب حادة 
لأبنائه، وكان ابنه خالد نائبًا لوزير 

الدفاع.

وبه����ذا، ف����اإن معظ����م القي����ادات 

العه����د  ويل  يعتربه����ا  الع�س����كرية 

ال�سعودي احلايل، موالية لأبناء عمه 

�س����لطان بدرج����ات خمتلف����ة، وبهذا 

جاءت التغيريات الوا�سعة، ومنها:

1- اإحال����ة الل����واء الرك����ن عب����د 
الرحم����ن البني����ان اإىل التقاع����د من 

رئا�سة الأركان، وتعين الفريق الركن 

فيا�س بن حامد الرويتي مكانه، بعد 

ترقيته اإىل فريق اأول ركن.

2- اإقالة قائد قوات الدفاع اجلوي.
اإعف����اء الفري����ق الرك����ن فهد   -3
ب����ن تركي بن عب����د العزيز من قيادة 

القوات الربية.

كما مت تغيري قيادة قوة ال�سواريخ 

ال�سرتاتيجية، التي اأُ�سندت اإىل اللواء 

الرك����ن جار اهلل بن حمم����د العلوبي، 

بعد ترقيته اإىل رتبة فريق ركن.

ويف جم����ال تعيين����ات وتبديات 

اأمراء املناط����ق، فقد حاول حممد بن 

�سلمان مّد نوع من اجل�سور مع اأبناء 

عمومته بتعين بع�س����هم اأمراء على 

ع����دة حمافظات، فع����اد اإىل بندر بن 

�س����لطان، لكن لي�س يف من�سب اأمني، 

اأم����رياً ملنطقة اجلوف  بل بتعيين����ه 

مبرتبة وزير.

كما عّن في�سل بن تركي بن عبد 

العزيز م�ست�س����اراً يف الديوان امللكي 

برتبة وزير.

تعي����ن تركي بن ط����ال بن عبد 

العزيز؛ �سقيق الأمري الوليد بن طال، 

نائبًا لأمري منطقة ع�سري مبرتبة وزير.

تعين في�س����ل بن فه����د بن عبد 

العزيز نائبًا لأمري منطقة حائل.

تعين الأمري �س����لطان ب����ن اأحمد 

بن عبد العزيز م�ست�س����اراً يف الديوان 

امللكي.

التعيينات  ه����ذه  واملاح����ظ يف 

املدنية، اأن معظم الأمراء هم اأكرب �سنًا 

من ويل العهد حممد بن �سلمان، وكان 

امللك �سلمان قد تخطى كل اأحفاد عبد 

العزيز حن جعل اأ�س����غر اأبنائه وليًا 

لعهده، ما اأثار نقمة وا�سعة يف حينه، 

رّد عليها حممد بن �سلمان مبا اأطلق 

عليه حمل����ة مكافحة الف�س����اد التي 

اعتق����ل فيها ع�رصات الأم����راء ووزراء 

ورجال اأعمال.

للتط����ورات  املتابع����ن  ب����راأي 

امللكية  الأوام����ر  ف����اإن  ال�س����عودية، 

الع�س����كرية  بالتغي����ريات  اجلدي����دة 

والتعيين����ات املدنية تاأتي كمحاولة 

من قَبل ويل العهد ال�س����عودي حممد 

ب����ن �س����لمان لمت�س����ا�س الغ�س����ب 

املت�س����اعد عل����ى �سيا�س����اته داخل 

الأ�رصة احلاكمة، وحماولة لك�سب وّد 

اأجنحة ل تدعم »اجلناح ال�سلماين«، 

حي����ث كان يتوقع اأن يتن����ازل امللك 

ع����ن العر�س لبن����ه يف نهاية العام 

الفائت، لكن الغ�سب املت�ساعد داخل 

الأ�رصة احلاكمة وات�س����اع املعار�سة 

لويل عه����ده، جعاه يرتاجع عن هذه 

اخلطوة م����ن اأجل املزي����د من تهيئة 

اأجواء النتقتال.

حممد �سهاب

هل يعود بندر بن سلطان 
إلى الواجهة بعد تعيينه 

أميرًا لمنطقة الجوف 
بمرتبة وزير؟
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برعاي���ة وح�ض���ور نائب الأمني 

العام حلزب اهلل؛ �ض���ماحة ال�ض���يخ 

نعيم قا�ض���م، اأقام جتم���ع العلماء 

امل�ض���لمني حف���ل توقي���ع كت���اب: 

»الط���اق ب���ني الف���راق والوفاق«، 

للعامة ال�ض���يخ يو�ض���ف ح�ض���ني 

ال�ضبيتي العاملي، يف مركزه الكائن 

يف حارة حريك، بح�ض���ور ح�ضد من 

العلماء وال�ضيا�ض���يني، و�ضخ�ضيات 

اجتماعية ومثقفني.

بداي���ة تكل���م رئي����س الهيئ���ة 

الإدارية يف جتمع العلماء امل�ضلمني 

ال�ض���يخ الدكت���ور ح�ض���ان عبد اهلل 

فق���ال: اإننا مع����َر العلماِء بحاجٍة 

اإىل اأقاٍم تخطُّ ما عاي�َض���ه �ضاحُبها 

العلم  التجربِة والوج���دان.. من  من 

واملعرف���ِة.. يف الفق���ِه وال�ضيا�ض���ِة 

واملعامات..  الأ�ض���ول  يف  والدين.. 

الأدِب  واحل���زِن.. يف  ال�ض���عادِة  يف 

والثقاف���ة الع�ري���ة.. يف هجم���ة 

الحلاد التي تغزو جمتمعاتنا .. يف 

احل���رب الناعمة التي ت�ض���كل خطراً 

على اأجيالنا.. يف و�ض���ائل التوا�ضل 

اأننا باأم�سِّ  اأرى  الجتماعي.. وهن���ا 

احلاج���ِة اإىل تناول هذا املو�ض���وِع 

ب�ض���كٍل يحاكي �ضبابنا اليوم، كي ل 

ينجرفوا باجتاِه ال�ضلبيِة، يف الوقت 

الذي نحتاج فيه اإىل ال�ض���تفادة من 

العامل  اإىل  الو�ضائل للو�ض���ول  هذه 

كلِّه بثقافتنا الواعدة.. ولنن�ر قيمنا 

النا�ُس  يتلّقُفه  باأ�ض���لوٍب  الإ�ضامية 

ويكون متداوًل بينهم.

ثم تكلم العامة ال�ض���يخ يو�ضف 

ال�ض���بيتي قائًا: اأما اأوًل فهذا الكتاب 

اإ�ضتدللية  عبارة عن تعليقة علمية 

فقهية واأ�ض���ولية ملا يف منت كتاب 

حترير الو�ضيلة لل�ضيد الإمام اخلميني 

)رحمه اهلل(، وتوخيت من ذلك ك�ضف 

اللثام عن اجلانب العلمي واملرجعي 

العايل لل�ض���يد الإم���ام، بعد اأن غلب 

عليه اإعامًيا عند النا�س كونه قائًدا 

�ضيا�ض���ًيا كبرًيا ومر�ضًدا للجمهورية 

الإ�ض���امية املباركة، ولكن يف واقع 

احلال هو من اأه���م الأركان العلمية 

احلوزوية يف ع�رنا احلا�ر، وبحق 

ُيعّد من اأ�ضاطني الفقاهة والجتهاد، 

وميكن معرفة ذل���ك باأدنى تاأمل من 

اأهل العلم واخل���رة يف املقام ممن 

تدّب���ر يف كت���اب البيع م���ن بحوثه 

اخلارج، ومنه يعرف مدى طول باعه 

وانب�ض���اطه العلمي املرموق، والذي 

يتفوق على اأقرانه ومن عا�ر، ل اأقل 

من اجلانب املعاماتي.

ويف نهاي���ة احلف���ل تكلم نائب 

الأمني العام؛ ال�ض���يخ نعيم قا�ض���م، 

ومم���ا ج���اء يف كلمت���ه: جمتمعنا 

بحاج���ة اإىل تثقي���ف ح���ول اأحكام 

اإ�ض���كالت  الط���اق، ب�ض���بب وقوع 

�رعية كثرية م�ضدرها اجلهل، وهذا 

ما نلم�ض���ه جميعًا من خال بع�س 

احل���الت الت���ي تراجعن���ا، فيتبني 

اأن ع���دم وجود ح���د اأدنى من ثقافة 

الطاق عند النا�س يوقعها يف زواج 

باطل اأو يف حمرمات �رعية، فنحن 

معنيون اأن نو�ضح ونعلم النا�س.

ع كتابه في تجمع العلماء المسلمين
ّ

العالمة سبيتي يوق

»ولذ املاء بالغرق«.. ديوان لل�ضاعرة التون�ضية جهاد 

املثناين، �ض���ادر عن »دار املبدعني للن�ر والتوزيع«، يف 

تون�س، فعر نحو �ضت واأربعني ق�ضيدة ُتبحر بنا ال�ضاعرة 

املثناين اإىل لوحات وحي���وات متنوعة ومتعددة، ترتاوح 

بني الوطنيات والوجدانيات والغزليات..

املثناين التي تعرتف ب� »اإثم الق�ضيدة« اجلميل:

»يف املجازات وحيدة

اقتني اإثم الق�ضيدة

رحلة بيني وبيني

يف احتمالتي العديدة«

ُت�ضهر ال�«توبة« لأننا »بني م�ضمارين نحيا«:

»بني م�ضمارين نحيا

والغ�ضن يدق ابواب امراأة مورقة

يتعبها الوقوف على خ�ضب

يبا�ضه يحيا مبوتنا

وتلك ال�ضجرة تطل

يف غفلتنا

يف غفوتنا

ت�ضنيها الريح العاتية«

ال�ض���اعرة جهاد املثناين تتاب���ع يف ديوانها التنقُّل 

بنا يف اأفيائها ال�ض���عرية اجلميلة، بني ال�ض���عر املوزون 

والتفعيلة والنرث، وحتّط يف مطارح اجلمال املتنوعة

»قد جّن عقلي بعد طول تريُّث حتى غدا فيك اجلنون 

�ضوابا«

دون اأن تن�ض���ى مدينتها العريقة القريوان حيث تقول 

يف اإهداء اإىل بيت ال�ضعر القريواين 

يف البيت اأحام الن�ضيد »للبيت عز القريوان   

للبوح ي�ضتاق العديد تاهلل هذا حلمنا   

تهدي الق�ضيد للق�ضيد جاءت كاأحام ال�ضبا  

نحيا بل نعيد رامت تقول اإننا بال�ضعر  

بالبيت يزدان الق�ضيد« ياقريوان جمدك   

ُيذكر اأن ال�ض���اعرة التون�ض���ية جه���اد املثناين كانت 

قد حّطت يف لبنان مل�ض���اركة ملتقى الأل���وان الفني، يف 

م حتت رعاية بلدية برج  مهرجان ال�ض���عر العربي الذي ُنظِّ

الراجنة، بعنوان »موطني«، واألقت خاله بع�س ق�ضيدها 

اجلدي���د والقدمي، حيث ا�ض���ُتقبلت من اجلمهور بحما�ض���ة 

وت�ضفيق �ضديَدين.

اإىل ذلك، فلل�ض���اعرة املثناين ديوان اآخر حتت عنوان: 

»ليل با ذاكرة«.

»مراآة الروح«.. رواية جديدة للروائية »لونا ق�ض���ري«، 

�ض���درت عن »موؤ�ض�ضة �ضاعر الفيحاء �ضابا زريق الثقافية«، 

وفيها ُتوا�ض���ل الكاتبة والأدبية ال�ض���فر بن���ا يف عوامل من 

الده�ض���ة، والرومان�ض���ية، فتتنقل بن���ا يف خمتلف املطارح، 

معيدة اإىل اأدب الرحات الذي افتقدناه منذ زمن بعيد، رونقه 

وجماليته، بحيث نرى لونا ق�ضري تاأخذنا ما بني لبنان وعدة 

دول ومدن، دون اأن تنف�ض���ل عن اأ�ضل روايتها التي تاأتي يف 

�ضياق متكامل من الأ�ضلوب الر�ضيق، والن�س الروائي املتكامل، 

يف نف�س الوقت الذي تعيدنا اإىل احللم والأجواء الرومان�ضية 

التي بتنا نفتقدها يف زمن العوملة وثورة الت�ضالت، معيدة 

للعاقات الإن�ضانية املبا�رة ح�ض���ورها واإ�راقها، دون اأن 

يعني ذلك بتاتًا اأنها �ض���د التطور والتقدم، والتوا�ضل، لكنها 

جتعل لكل ذلك وجهًا اإن�ضانيًا رائعًا وجميًا.

لونا ق�ض���ري يف »مراآة الروح« تطرح ت�ضاوؤًل هامًا اأمام 

ون؟ ون اأم خمريرَّ قارئها: هل نحن م�ضريرَّ

حت���ى جتد اجل���واب، عليك ال�ض���فر على م���نت روايتها 

اجلديدة، فعندما حتلق الروح، حي���ث املحبة تغمر القلوب، 

واملائكة ترفرف من حولها، تاحقها كمن يرك�س حتت قو�س 

قزح، لأنه حمظوظ من ا�ضتطاع اأن مير حتته:

ه���ي اأ�ض���اطري وحكايات ل نفهمها يف بع����س الأحيان، 

لكنها موجودة

بوحنا لأنف�ضنا ل ي�ضبه اأي بوح، يرقد يف خفايا قلوبنا، 

اأو يق�ض���ي علينا بهدوء، اأو ير�ض���م ب�ض���مات على وجوهنا، 

فت�رق احلياة من جديد كاأننا خلقنا الآن..

وتكرّ الت�ض���اوؤلت عند لونا: فهل ال�راع مع النف�س هو 

من اأ�ضعب ال�راعات التي تاأخذنا تارة كتيار بحري، يبلعنا 

اإىل اأعماقه، وطوراً اإىل �ضاطئ الأمان؟

امل�ض���اعر الإن�ض���انية يف رواي���ة لونا ق�ض���ري تتحرك، 

وتتفاعل، وتعي�س، وتتناق�س �ض���من ال�ض���ريورة املتكاملة 

للحياة، اإذ لول ال�ضلبي والإيجابي هل كان قد ُولد النور؟

يف »مراآة الروح« تقّدم الروائية املبدعة دراما رومان�ضية 

راقية، مليئة بامل�ضاعر الإن�ضانية، وتعيد اإىل قلوب الع�ضاق، 

احلنان والقلب والعقل من خال �ضخ�ضيات اختارت اأ�ضماءهم 

واأدوارهم وحركاتهم بدقة، حتى تكاد واأنت تقراأ كاأنك ت�ضاهد 

فيلمًا مكتوبًا على الورق، مما يوؤهل هذه الرواية، كما روايتها 

ال�ض���ابقة »فرا�ض���ة التوت« الآن تكون على ال�ضا�ضة الف�ضية 

م�ضل�ضًا دراميًا جميًا.

 وهنا ُيطرح ال�ض���وؤال اأمام املنتجني واملخرجني وُكّتاب 

ال�ض���يناريو الذين كثرياً ما ي�ضتكون من عدم وجود الن�س يف 

هذا الزمن الذي يحثهم ويلهمهم لعمل فيلم اأو م�ضل�ضل..

 لون ق�ض���ري: فعلتها ب�»فرا�ضة التوت«، وها هي رواية 

»مراآة الروح« حت�ر ب�ضا�ض���تها، واأدوار اأبطالها، وبحبكتها 

وفل�ض���فتها.. وحكمتها، فهل هناك من هو م�ضتعد لأن يعالج 

م�ض���األة تتحدث عن �راع بني الذات والرغبات والواجبات 

واللتزامات، وتطلعات احلياة، والواقع مبره وحلوه واآفاقه..؟

»مرآة الروح«.. لونا قصير تتابع السير في عوالم الدهشة

الشاعرة التونسية جهاد المثناني تجعل الماء يلوذ بالغرق
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التقى اأمني عام حركة الأمة؛ ال�ض���يخ عبد اهلل جري، حمافظ مدينة 

اأربيل؛ املهند�س نوزاد هادي، بح�ض���ور �ضماحة ال�ضيخ ر�ضيد البهرزجني، 

وجرى خال اللقاء التداول ب�ض���اأن اأو�ض���اع العراق واإقليم كورد�ض���تان، 

والتاأكيد على نبذ العن�رية والتفرقة بني اأبناء ال�ضعب العراقي، واحلث 

على التعاي�س ال�ضلمي بني جميع املكونات العراقية.

كما زار ال�ض���يخ جري رئي�س احتاد علماء اإقليم كرد�ضتان؛ الدكتور 

ال�ضيخ عبد اهلل وي�ضي، يف مقر الحتاد يف اأربيل، ومّت التاأكيد على اأهمية 

التن�ض���يق والتوا�ضل امل�ضتمر بني املوؤ�ض�ضات الدينية يف العراق ولبنان. 

واأ�ضار ال�ضيخ جري اإىل اأن اعتداءات املجموعات التكفريية الإجرامية ل 

ت�ضتهدف مكونًا عراقيًا واحداً بعينه، بل ت�ضتهدف كل املكونات العراقية، 

فم�ض���كلة التطرف تواجه ال�ضعوب كافة ول ميكن معاجلتها من الناحية 

الع�ض���كرية فقط بل باملعاجلة الفكرية، والت�ض���دي امل�ض���تمر للفتاوى 

ال�ضالة والأقوال الباطلة التي ي�ضتند عليها الفكر التكفريي.

كذلك زار ال�ض���يخ جري �ضماحة ال�ضيخ ح�ضني لولن؛ �ضيخ الطريقة 

النق�ضبندية يف اأربيل، و�ضماحة ال�ضيخ ح�ضني بري خ�ري؛ �ضيخ الطريقة 

النق�ضبندية يف ال�ض���ليمانية ودربندي خان، و�ضماحة ال�ضيخ كامل عبد 

القادر الكياين؛ �ض���يخ الطريقة القادرية يف ال�ض���ليمانية، م�ض���يداً بدور 

العلم���اء واملراجع الديني���ة يف العراق الذين قاموا بتعزيز م�ض���رتكات 

التعاي�س وتوطيد العاقات بني اأبناء البلد الواحد، واأف�ضلوا كل املحاولت 

واملخططات التي ت�ضعى لتفكيك وحدة ال�ضف وتق�ضيم الباد.

بدعوة من جلن���ة الأوقاف الرملانية يف 

جمل����س الن���واب العراقي، �ض���ارك اأمني عام 

حركة الأمة؛ ال�ضيخ عبد اهلل جري، يف انطاق 

اأعمال املوؤمتر التاأ�ضي�ض���ي للمجمع العراقي 

للوحدة الإ�ض���امية، الذي ُعقد يف العا�ضمة 

بغداد، مب�ض���اركة مفت���ي اجلمهورية العربية 

ال�ضورية �ض���ماحة ال�ض���يخ اأحمد بدر الدين 

ح�ض���ون، وم�ضت�ض���ار قائد الثورة ال�ضامية 

يف اإي���ران د. علي اأكر وليت���ي، ونخبة من 

العراق،  الدينية وال�ضيا�ضية من  ال�ضخ�ضياِت 

وعدد من الدول العربية والإ�ضامية.

وعلى هام�س املوؤمتر اأدىل ال�ض���يخ جري 

بت�ريح���ات لع���دد من القن���وات الإعامية 

اأ�ض���ار خالها اإىل اأن ه���ذا املوؤمتر ياأتي بعد 

ظروف ع�ض���يبة مرّت فيه���ا الأمة، فنحن يف 

ه���ذه الأيام نحتاج اإىل لقاء العلماء، �ض���واء 

يف طهران اأو يف لبنان اأو يف م�ر اأو يف اأي 

بلد من البلدان الإ�ضامية والعربية، للوقوف 

يف وج���ه املخططات واملوؤام���رات، ولتعزيز 

الوحدة ال�ض���امية، م�ض���يداً بوحدة ال�ضعب 

العراقي وال�ضوري ووقوفهم بوجه املخططات 

ال�ضهيو-اأمريكية الهادفة اإىل تق�ضيم بلداننا.

الشيخ جبري عاد من السليمانية:
لمحاربة التطرف.. وتعميق التعايش السلمي بين المكونات الدينية والقومية

الشيخ جبري مشاركًا في المؤتمر التأسيسي للمجمع العراقي للوحدة اإلسالمية ببغداد:
وحدة الشعبين العراقي والسوري أحبطت مخططات التقسيم
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ملنا�ضبة الذكرى ال�ضنوية لل�ضهداء القادة، زار وفد من حركة الأمة 

ولقاء اجلمعيات وال�ضخ�ضيات الإ�ض���امية يف لبنان �ريح ال�ضهيد 

القائد احلاج عماد مغنية يف رو�ضة ال�ضهيدين - بريوت، حيث و�ضع 

اإكليًا من الزهر على ال�ريح، وقراأ �ضورة الفاحتة.

وقد األقى ف�ضيلة ال�ضيخ وليد العمري كلمة با�ضم الوفد جاء فيها:

يف ذكرى القادِة ال�ض���هداء، نتوجُه بالتحية اإىل عوائل ال�ض���هداء، 

واإىل عوائِل القادِة ال�ض���هداء؛ اإىل عائلِة ال�ض���هيِد القائِد ال�ضيد عبا�س 

املو�ضوي، وال�ض���هيِد القائِد ال�ض���يخ راغب حرب، واإىل عائلِة ال�ضهيِد 

القائِد احلاج عماد مغنية، وجنّدد العهَد للقادِة ال�ض���هداِء باأن نحفَظ 

الو�ض���يَة واأن نكوَن ملتزم���نَي بالنهِج اجلهادي، ومتم�ض���كنَي بخياِر 

اجلهاِد واملقاومة.

هوؤلِء القادُة ر�ضموا لنا درَب النت�ضاراِت؛ من حتريِر معظِم الأرا�ضي 

اللبنانيِة مَن العدوِّ ال�ض���هيوين، واإقامِة قوٍة رادعٍة حلمايِة الباِد من 

الإعتداءاِت والأطماِع ال�ض���هيونيِة يف ثرواتن���ا النفطيِة واملائية، اإىل 

النت�ضاراِت يف �ضوريا والعراِق واليمِن، اإىل فل�ضطنَي باإذن اهلل.

يف هذه الذكرى جندُد العهَد على وجوِب مواجهِة م�ض���اريِع الفنِت 

والفرقِة م���ن قَبِل اإدارِة ال����رِّ الأمريكية والعدوِّ ال�ض���هيوين، وعلى 

�رورِة توجيِه البو�ض���لِة باجتاِه القد�ِس ال�ريِف؛ العا�ضمِة الأبديِة 

لفل�ضطني.

وفد من حركة األمة ولقاء الجمعيات زار ضريح الشهيد مغنية:
لتوجيه البوصلة باتجاه القدس الشريِف العاصمة األبدية لفلسطين

ا�ض���تقبل اأمني عام حركة الأمة؛ ال�ضيخ عبد اهلل جري، 

والإخوة اأع�ض���اء القيادة، اإمام م�ض���جد الغفران يف �ض���يدا 

ف�ضيلة ال�ضيخ ح�ض���ام العياين، باملركز الرئي�ضي للحركة 

يف بريوت، مقّدمًا التع���ازي اإىل الإخوة يف حركة الأمة يف 

ذكرى مرور �ض���نة على رحيل العامة املجاهد عبد النا�ر 

جري )رحم���ه اهلل(، ومت التداول يف الأو�ض���اع العامة يف 

الباد.

و�ض���دد املجتمعون خ���ال اللقاء عل���ى وجوب وحدة 

ال�ض���ف الإ�ضامي والوطني يف مواجهة التحديات التي متر 

بها املنطقة العربية والإ�ضامية.

كم���ا مّت التط���رق اإىل الو�ض���ع يف �ض���يدا، فاأكدوا على 

�رورة العمل على حماية عا�ضمة اجلنوب، واحلفاظ على 

وحدة اأبنائها، ف�ضيدا عا�ضمة املقاومة وبوابتها، م�ضددين 

على �رورة التم�ض���ك مبعادلة اجلي�س وال�ضعب واملقاومة، 

خ�ضو�ضًا يف ظل ت�ض���اعد الأطماع ال�ضهيونية يف ثرواتنا 

الطبيعية.

الشيخ جبري مستقباًل الشيخ العيالني: 
للتمسك بمعادلة الجيش والشعب والمقاومة لردع األطماع الصهيونية
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كاريكاتير

ب�أجر  يوميً�  �س�ع�ت  ل�سّت  العمل  اأن  يبدو 

ب�لن�سبة  لكن  الن��س،  معظم  به  يحلم  حلم  ك�مل 

وممر�سًة  ممر�سً�   70 من  تتكّون  جمموعة  اإىل 

مدار  على  يعي�سونه  واقعً�  هذا  ك�ن  �سويديني 

تهدف  جتربة  �سمن  ك�نوا  اإذ  امل��سيني،  الع�مني 

اإىل اختب�ر مزاي� العمل لوقت اأقل، الأمر الذي جذب 

امل�س�ركون  �سعر  اإذ  الع�مل،  حول  كبرياً  انتب�هً� 

ب�سحة اأف�سل، وك�نوا اأكرث �سع�دة، كم� ك�ن لديهم 

اأخذ  كم�  اإنت�جية،  اأكرث  وك�نوا  الط�قة،  من  املزيد 

املمر�سون واملمر�س�ت الذين يعملون �س�ع�ت اأقل 

ي�سعرون  ك�نوا  اإنهم  وق�لوا  اأقل،  مر�سية  اإج�زات 

ب�سع�دة اأكرث بن�سبة %20 يف املتو�سط، كم� ك�نوا 

يتمتعون ب�ملزيد من الط�قة يف العمل ويف اأوق�ت 

لهم  �سمح  ذلك  اأن  اإىل  الدرا�سة  وتو�سلت  فراغهم، 

امُل�سّنني  النزلء  مع  البدنية  ب�لأن�سطة  ب�لقي�م 

بن�سبة اأكرب ت�سل اإىل 85%.

يف  ع�دت  والتي  املمر�س�ت،  اإح��دى  واأخ��ربت 

اأنه�  �س�ع�ت،   8 بنظ�م  العمل  اإىل  احل�يل  الوقت 

ك�نت  مم�  اأكرث  التعب  من  ب�ملزيد  لت�سعر  ع�دت 

عليه قبل ذلك، ق�ئلة: اأثن�ء التجربة ك�ن الع�ملون 

جميعً� ي�سعرون بط�قة اأكرث.. كم� اأ�ستطيع اأن اأقول 

ب�أن اجلميع ك�نوا ي�سعرون ب�ل�سع�دة..

اأوب�س�ل؛  مدينة  يف  ال�سويدية  ال�رشطة  اأوقفت 

يف  جت�ري  مركز  قرب  مت�سّوًل  ا�ستوكهومل،  �سم�ل 

املدينة، بعدم� ا�ستكى الن��س من طريقته العنيفة 

�سرتته  اأن  املف�ج�أة  وك�نت  امل�س�عدة،  طلب  يف 

بداأت تتدفق منه� اأوراق م�لية و�سلت اإىل 6 ماليني 

كرونة )العملة ال�سويدية(.

اإحدى ال�سحف املحلية عن  وبح�سب م� نقلت 

ا�ستوقف  الذي  بولي�ريفو�س،  ي�يل  ال�رشطة  �س�بط 

لأجل  رجليه  على  نوقفه  كن�  »حني  اأنه  الرجل، 

�سرتته  ومن  منه  تنهمر  النقود  رزم  بداأت  توقيفه 

ال�ستوية«.

املن�طق  من  عدد  يف  الت�سول  ع���دة  وتنت�رش 

ال�سويدية، وي�س�رك فيه� بكرثة روم�نيون مي�ر�سون 

هذه املهنة يف عدد من الدول الإ�سكندن�فية، وهم 

م�ستعطفني  اأيديهم  �س�مني  ركبهم  على  يجل�سون 

امل�رة، فيم� اآخرون يالحقون امل�س�ة ب�إحل�ح �سديد، 

وهم يحملون اأكواب� بال�ستيكية فيه� بع�س النقود 

النقود  اإعط�ئهم  لأج��ل  الن��س  لإح��راج  الورقية، 

امل�س�بهة.

وب�لن�سبة لهذا »املت�سول املليونري«، ف�إنه على 

العدوانية  طريقته  اأو  الع�ثر،  حظه  ق�ده  يبدو  م� 

يف الت�سول، اإىل الوقوع ب�أيدي ال�رشطة، التي متنع 

»غ�سل  التهمة  لت�سبح  »املهنة«،  هذه  ب�لأ�سل 

اأموال«.

السويد حاولت تقليل ساعات العمل إلى 6 فقط.. فماذا حدث؟

شفت فضيحة المتسّول المليونير
ُ
هكذا اكت




