هل تطيح «المذهبية» بمجلس الشيوخ؟
ألمـــــــة واحـــــــدة

يـومـيــة �سيــا�سـيــة م�ستـقـلـة  -تـ�صـدر م�ؤقتـاً �أ�سـبـوعـيـاً  -تـ�أ�سـ�سـت عام  1908ال�سعر 1000 :ل.ل 15 - .ل�.س.
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ر�أت م�صادر قانونية ود�ستورية �أن «الكبا�ش» احلا�صل حول مذهب
رئي�س جمل�س ال�شيوخ ،وحماوالت البع�ض احلديث عن مذهب بع�ض
امل�ؤ�س�سات الهامة يف البلد ،يعيد �إىل الذاكرة واقع جمل�س ال�شيوخ يف
ثالثينيات القرن املا�ضي ،و�صدامه الدائم مع جمل�س النواب ،مما
فر�ض على �سلطات االن��ت��داب �آنئذ حلّه و�ضمه �إىل جمل�س النواب،
معتربة �أن �إن�شاء مثل ه��ذا املجل�س م�ستحيل قبل �إل��غ��اء الطائفية
ال�سيا�سية ب�شكل كامل من احلياة ال�سيا�سية اللبنانية.
السنة العاشرة  -الجمعة  18 -جمادى اآلخرة 1438هـ  17 /آذار  2017م.
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«استانة  ..»3أردوغان يلعب على بوتين؟

«المارينز» في الشمال
السوري :المواجهة حتمية!
التعيينات األمنية ..والمعايير
الوطنية للعهد الجديد
الفراغ خير من «الستين»
والتمديد غير الشرعي
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 6سنوات من «الخريف العربي»..
الهدف :دمار األمة
ّ
 أميركا تغـزو الرقة
 التحالف العربي « -اإلسرائيلي» في مواجهة إيران وخط الممانعة
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زيارة نتنياهو لروسيا:
تعد القوة
«إسرائيل» لم ُ
التي ُيخشى بطشها
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االفتتاحية

استراتيجية مكافحة
اإلرهاب أولوية وطنية
ث ّبت����ت حكومة الرئي�س �سع����د احلريري احلالية يف
بيانها ال����وزاري مطلب ًا ُمزمن ًا عمره م����ن عمر �سنوات
الأزم����ة ال�سورية ال�س����ت ،وهو توحي����د اال�سرتاتيجية
الوطنية ملكافح����ة الإرهاب ،والت����ي مل تُب�رص �آلياتها
التنفيذية بعد ،ومل ت�ش َّكل اللجنة الوزارية لو�ضع �أ�س�س
هذه اال�سرتاتيجية وبنودها ومنطلقاتها الأ�سا�سية .رمبا
تك����ون �أولويات ال�سلطة ال�سيا�سي����ة عموم ًا ،واحلكومة
خ�صو�ص ًا ،من�ص ّبة على التعيينات الأمنية والع�سكرية
والق�ضائية والإعالمية والق�ضائية ،والحق ًا الت�شكيالت
الدبلوما�سية ،وكذلك مناق�شة املوازنة العامة والق�ضايا
املطلبية ،ك�سل�سلة الرتب والرواتب� ،إىل قانون االنتخاب
اجلديد ،و�إجراء اال�ستحقاق النيابي يف موعده ،لكن ذلك
ال يعفيها من م�س�ؤولية �أن يكون الإرهاب التكفريي يف
�أولوي����ة اهتماماتها ،ال بل يف �صدارتها ..وهنا ال بد من
ت�أكيد �أن تعريفنا للإرهاب التكفريي ينطلق من �أن هذا
الإرهاب ،وما ميثله عل����ى امل�ستوى الأمني والع�سكري
وال�سيا�سي ،ي�ش ّكل تهديدا لال�ستقرار اللبناين ،وللوحدة
ال�سوري����ة ،وهو خط����ر داهم على كل ال����دول والأقطار
الأخرى ،و ُي�سهم يف ت�أجيج نار الفتنة ،ويغ ّذي احلروب
بكل و�سائل القتل والإلغاء وتكفري الآخر ،وهو بالن�سبة
لن����ا �سيان؛ �سواء انطلق من لبن����ان باجتاه �سورية� ،أم
عاد من �سورية للتخريب يف لبنان.
ال يج����وز �أن نبقى يف موقع االنفع����ال بدل الفعل،
وتل ّق����ي احلدث بدل �صناعته ،وه����و �أمر يحتّم على كل
املخل�ص��ي�ن االرتقاء �إىل م�ستوى اال�سرتاتيجية الفاعلة
على امل�ستوى الديني لتحقيق ما يلي:
موحد لكل املرجعيات
�أو ًال� :صياغة خطاب دين����ي ّ
والتوح�ش
القتل
���ات
الديني����ة ،ي�شجب ويدين كل عملي�
ّ
�ضد الأبرياء ،ويف�ض����ح كل تواط�ؤ مع التكفرييني ،وكل
خط����اب و�آراء باطلة تغتال الدين ،وتغتال العقل با�سم
اهلل.
ثاني���� ًا :تعميم الأفكار املتن���� ّورة التي تك�رس القيود
املذهبية والطائفي����ة ،وتن ّمي العق����ل الديني ،وتُطلق
حركة االجتهاد يف الدين ال داخل املذهب ،مع االعرتاف
بالآخر وحق االختالف معه.
ثالث���� ًا :على امل�ستوى ال�سيا�س����ي والوطني :لإطالق
حملة وطنية جتنّد فيه����ا الدولة كل �أجهزتها للت�صدي
للإره����اب ،لي�����س فقط يف ُبع����ده ال�سيا�س����ي والأمني
والع�سك����ري ،ب����ل يف مكافحة كل ظواه����ر الف�ساد يف
البنية االجتماعية واالقت�صادية ،ورفع الغنب واحلرمان
والتهمي�ش عن كل مناطق لبنان ،لإزالة كل ذريعة تقول
�إن ب�ؤر التطرف تن�ش�أ يف مناطق الب�ؤ�س واحلرمان.
و�أخ��ي�راً :مواجه����ة كل ظواه����ر الفلت����ان الإعالمي
والأخالقي ،ومنع بث �أي �أفكار حتث على التطرف وبث
م�شاعر التفرقة بني اللبنانيني.

ال�سيد علي عبد اللطيف ف�ضل اهلل
رئي�س لقاء الفكر العاملي
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الـنـاشر :شركة القلم لإلعالم واإلعالن ش.م.م
رئــيس الـتـحـــريــــر :عـبــداهلل جــبــــري
المـديـر المســؤول :عـدنـان السـاحلـي
يشارك في التحرير :أحمد زين الدين  -سعيد عيتاني
المقاالت الواردة في الجريدة تعبر عن آراء كتابها

التعيينات األمنية ..والمعايير الوطنية للعهد الجديد
علّ���ق بع����ض وزراء «� 14آذار» خالل
جل�سة التعيين���ات الأمنية وبعدها ،ب�أن
ال م�شكل���ة لديه���م يف الأ�سم���اء ،بل يف
الآلية الت���ي اعتُمدت ،و�أن���ه كان الأجدر
توزيع «ال�سرية الذاتية« لكل من الأ�سماء
املقرتَحة قب���ل �أيام من اجلل�سة ،ليت�سنّى
لهم درا�ستها ..لكن ه����ؤالء الوزراء �أغفلوا
�أو تغافل���وا �أن املراكز الأمنية الكبرية يف
مث���ل هذه الظروف لي�ست خا�ضعة  -كما
الوظائف العليا  -لروتني م�شابه ملجل�س
اخلدم���ة املدنية ،وال لنظ���ام  6و 6مكرر،
و�أن التوافق ال�سيا�سي الذي �أتى بالرئي�س
العماد مي�شال ع���ون �إىل بعبدا ،واقت�ضى
عودة الرئي�س احلري���ري �إىل ال�رساي ،هو
نف�س���ه ما زال �ساري���اً ،وال ت�ستطيع «14
�آذار» يف الو�ض���ع الذي ه���ي فيه� ،إمالء
�رشوطها على عهد حاربت وناه�ضت مدة
�سنت�ي�ن ون�صف ملنع و�ص���ول �سيده �إىل
ق�رص بعبدا.
ب��ص�رف النظر ع���ن التوافق���ات التي
�أجن���زت �سل���ة التعيينات الأمني���ة ،ف�إن
ال�سرية الذاتي���ة التي �أتت ببع�ض القادة،
لي�س���ت يف تاري���خ ال���والدة والو�ض���ع
العائلي وال���دورات التي تلقّاها واملراكز
العادية التي �شغله���ا كل منهم ،بقدر ما
هي �سرية م�س�ي�رة وطني���ة و�أداء مثايل
جعلت من بع�ض ه�ؤالء �سرية نظيفة نقية
عل���ى ل�سان كل مواطن لبناين؛ من �أق�صى
ال�شم���ال �إىل �أقا�صي اجلنوب ،وباتت هذه
ال�س�ي�رة �أكرب من �أن ينظ���ر فيها ويقيّمها
وزير من هن���ا و�آخر من هن���اك لأ�سباب
�سيا�سية �ضيقة ،حتمل يف طياتها كيدية
امله���زوم� ،سواء على م�ست���وى الداخل �أم
على م�ستوى الإقليم.
و�إذا كان ال ب ّد من ا�ستعرا�ض منوذجي
لل�سري الذاتية ،فق���د ارت�أينا �رسد ال�سرية
الذاتي���ة ملدير ع���ام الأمن الع���ام اللواء
عبا�س ابراهي���م ،وتلك العائ���دة للقائد
اجلديد للجي�ش؛ العماد جوزف عون.
و�إذا كان الل���واء ابراهي���م ،ب�صفت���ه
ال�ضابط ال�شيعي  -وعذراً على الت�صنيف
املذهبي  -قد ت���وىل يف بدايات م�سريته
الع�سكري���ة م�س�ؤولية الأم���ن ال�شخ�صي
للرئي�س امل���اروين اليا����س الهراوي فور
انتخابه ،و�أمرة �رسية املواكبة يف ال�رسية
الثاني���ة للحر����س اجلمه���وري ،ورئي�س ًا
للفرعني الثاين والثالث ،وم�س�ؤولية الأمن
ال�شخ�ص���ي لرئي�س احلكوم���ة «ال�سُّ ني»
الراح���ل رفي���ق احلري���ري بع���د تر�ؤ�سه
حكومته الأوىل ،ف�إن ال�سرية الذاتية للواء
ابراهي���م كانت بداياته���ا لبنانية وطنية
بامتي���از لقائد ق���دوة نال ثق���ة قيادات
�سيا�سية من ال�ص���ف الأول ،و�أُ�سندت �إليه
مهام حماية وزارة الدفاع وقيادة اجلي�ش،
لي�ستح ّق موقعه بني كب���ار الع�سكريني،
لينتقل بعدها �إىل نيل الثقة ال�شعبية لدى
اللبنانيني على امت���داد م�ساحة الوطن،
لي�س لكون���ه مديراً عام��� ًا للأمن العام،
بل لأنه رج���ل املهام ال�صعبة يف �أ�صعب
املراحل التي مرّ بها لبنان ،ومايزال.
�إجنازات اللواء �إبراهيم لي�ست مقت�رصة
عل���ى امله���ام الأمني���ة واملخابراتي���ة،
فه���و ال���ذي كان مقدام��� ًا يف التفاو�ض
ب�ش�أن �إطالق راهب���ات معلوال ،وحتركاته
املكوكي���ة الداخلية واخلارجي���ة ب�ش�أن

العماد جوزيف عون

اللواء عبا�س �إبراهيم

م�س�ألة املطران�ي�ن املختطَ فني لن تُن�سى،
وال على �إجن���ازه الكبري يف �إطالق �رساح
الع�سكري�ي�ن املختطف�ي�ن ل���دى «جبهة
الن��ص�رة» ،وم�ساعيه احلالي���ة من �أجل
الع�سكريني الأ�رسى لدى «داع�ش» ،بل �إن
املهام غري املنظورة لل���واء ابراهيم هي
التي ت�صنّف هذا الرجل م���ن �أبرز القادة
الذين عرفهم تاريخ لبنان املعا�رص:
اللواء �إبراهيم عمل على خط الرابية -
بن�شعي للتوفيق بني زعيمني مارونيني،
ويعم���ل على خط بعب���دا  -بن�شعي بعد
انتخ���اب فخامة الرئي�س ع���ون ،ويعمل
على �إجن���از ورقة التفاهم ب�ي�ن «التيار
الوطن���ي احلر» و«حرك���ة �أمل» ،ويعمل
على �أم���ور حياتية ته ّم املواطن اللبناين
الفقري ..وب�صم���ت ..وال حاجة للمزيد من
��س�رد م�آثر هذا الرجل ال���ذي ا�ستقال من
ال�سلك الع�سكري ليع���ود �إىل قيادة الأمن
العام مدني���اً ،ول�سنوات مقبل���ة �إن �شاء
اهلل ،والتمدي���د له به���ذه الطريقة م�س�ألة

جبهة عر�سال واملواجه���ات اليومية مع
الإرهاب ،ولع���ل �أول «�أمر يومي» وجّ هه
�إىل الع�سكري�ي�ن يخت��ص�ر كل �سريت���ه
الذاتي���ة� ،إن من ناحية وجوب التيقظ �إىل
تهدي���دات العدو ال�صهي���وين� ،أو لناحية
احلرب عل���ى الإرهاب حتى الق�ضاء عليه
نهائياً ،و�أداء العم���اد جان قهوجي كان
�ضمن �إط���ار هذه الثواب���ت ،رغم الو�ضع
ال�سيا�سي ال�ضاغط وال�شلل على م�ستوى
املنا�ص���ب الر�سمية ال���ذي انعك�س �سلب ًا
م���ن الناحية املعنوي���ة عليه ،لكنه بقي
متما�سك ًا يف القي���ام بالواجب الع�سكري
كقائد للجي�ش ،بانتظار توافق على خَ لَف
يحم���ل ال�سرية الذاتية امل�رشِّفة التي �أتت
بالقائد جوزف ع���ون ،خ�صو�ص ًا �أن عون
ق���ام مبهم���ات ح�سا�سة ترتب���ط بحفظ
الأمن واال�ستق���رار يف اجلنوب ،والتن�سيق
مع ق���وات الأمم املتحدة ،وانتقل ،ب�صفته
قائداً للواء التا�سع ،مع وحدات هذا اللواء
�إىل منطقة عر�س���ال يف ت�رشين الأول من
العام  ،2016وبتوجيهات و�إ�رشاف مبا�رش
منه �أقام���ت القوى الأمني���ة �سل�سلة من
املراك���ز الع�سكرية املتقدم���ة مع �أبراج
مراقب���ة للجرود وللداخل ال�سوري ،و�أظهر
كف���اءات ال�ضاب���ط املتمرّ����س واخلب�ي�ر
باملهام العمالنية على الأر�ض ،ومناقبية
م�ؤ�س�ساتي���ة �سط���رت �آخر م�آث���ر �سريته
الذاتي���ة قبل ا�ستدعائه من �أر�ض املعارك
يف عر�سال �إىل القيادة يف الريزة.
�إن النموذج�ي�ن املذكورين ،عن كل من
الل���واء عبا�س �إبراهي���م والعماد جوزف
ع���ون ،هما خ�ي�ر النماذج ع���ن املرحلة
املقبلة لتوجّ هات العه���د ،ودر�س وطني
للتمدي���د ال�رشعي والقان���وين والوطني
لكل من ت�شب���ه �سريته �سرية حياة اللواء
ابراهي���م ،والتعي�ي�ن مبعايري وطنية ملن
ه���و �شبيه بالعم���اد جوزف ع���ون ،مع
كل االح�ت�رام للقادة الآخري���ن الذين مت
تعيينهم ،و�أي متديد دون �أي م�سوّغ وطني
وحاجة �سيادية هو باطل� ،سواء ملجل�س
نياب���ي معطَّ ل عاطل عن العم���ل� ،أو لأي
قانون انتخابي ينف�ض عنه الغبار ليعيد
الطبقة ال�سيا�سي���ة الفا�شلة التي لفظها
ال�شعب وهلك من وجودها الوطن.

السيرة الذاتية التي أتت ببعض
القادة األمنيين أكبر من أن
تقيّ مها بقايا « 14آذار»

م�شكورة وحمم���ودة ،لأن �سريته الذاتية
متددت على م�ستوى خارطة الوطن ،ويف
�ضمائر النا�س ،ومن كافة �رشائح ال�شعب
اللبناين.
�أم���ا ال�س�ي�رة الذاتية لقائ���د اجلي�ش
العماد جوزف عون ،ف����إن التوافق عليه
لي����س عبثي ًا بعد متدي���د التمديد للقائد
ال�ساب���ق العم���اد جان قهوج���ي ،بل لأن
العم���اد جوزف ع���ون لي�س فق���ط قادم
من بل���دة العي�شي���ة اجلنوبي���ة ،بل من

�أمني �أبو را�شد
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همسات

¡ ملاذا؟

الفراغ خير من «الستين» والتمديد غير الشرعي

ت�ساءل���ت م�ص���ادر �سيا�سي���ة وطنية ع���ن �أ�سباب
املب���ادرات االنتخابي���ة املتع���ددة الت���ي يطرحها
رئي�س حزب ي�شغل من�صب��� ًا وزاري ًا هام ًا ،لأنه يف ّرغ
«الن�سبية» من م�ضمونها ،يف وقت ُي�رصّ فيه رئي�س
اجلمهورية على الن�سبية الكاملة التي ال تلغي �أحداً.

¡اعرتاف ..ووعد

نُقل عن ل�سان الرئي�س �سع���د احلريري اعرتافه ب�أن
«� 14آذار» م���ن زاوي���ة بناء م��ش�روع الدولة تلقّت
هزمية ال ميكن �إنكارها ،لكنه وعد من ينظر من زاوية
العدال���ة �أنه �سريى انت�صاراً كبرياً �آتي ًا �إلينا من ُحكم
املحكمة الدولية العام املقبل.

¡ «�سعودي �أوجيه» ..واملحا�سبة الأممية

ك�شف خبري دويل �أن جمع ًا كبرياً من العاملني الذين
متّت ت�صفية خدماته���م يف «�سعودي� أوجيه» ومل
تُعطَ حقوقهم �سيتقدمون بدعاوى عرب الأمم املتحدة
ال�ستعادة احلقوق ،بعد اكت�شاف قوانني ت�سمح بذلك،
وقدرة املنظم���ة الدولية على �إلزام �أ�صحاب ال�رشكة
بت�سدي���د املتوجبات ،و�إال ف�س ُتتّخذ �إجراءات عقابية،
بينها طرح الأمالك ال�شخ�صية للبيع العلني.

¡ توريث ..وفا ًء لـ«املعلّم»

يعمل احلزب التقدمي اال�شرتاكي بكل ما �أوتي لإعالن
التوري���ث التاريخي ال�سيا�س���ي والعائلي الإقطاعي
لتيم���ور جنبالط من والده النائب وليد ،حتت �شعار
«الوفاء للقائد املعلّم كمال جنبالط»!

¡ «�شيطنة» �سعودية

الرئي�س مي�شال عون متو�سطاً الرئي�سني نبيه بري و�سعد احلريري يف ق�صر بعبدا

ال ي�ستطيع الرئي����س مي�شال
ع���ون خ�س���ارة معرك���ة جتديد
وحتدي���ث احلي���اة النيابية ،لأن
خ�سارته���ا تعن���ي �إ�سق���اط كل
ال�شعارات التي رفعها و�أيّده فيها
معظ���م اللبنانيني ،فيما الو�صول
�إىل قان���ون انتخاب جديد يحقق
�صح���ة التمثيل وعدالت���ه ،بداية
م�س�ي�رة �أيّ �إ�ص�ل�اح �سيا�سي يف
لبنان.
والعه���د الرئا�س���ي اجلدي���د
يخاطر بكل ال�صدقية التي حققها
خالل م�سريته ال�سيا�سية الطويلة
وامل�ضحّ ي���ة ،يف حال تراجع عما
وعد ب���ه يف خط���اب الق�سم وما
تاله من خُ طب الت���زم بها ب�إقرار
قان���ون انتخاب حدي���ث يعتمد
قاعدة الن�سبية ،التي باتت �أ�شبه
بالرتي���اق لأمرا�ض ه���ذا النظام
الفا�س���د والبائ����س والقابع على
�صدور اللبنانيني.
وعه���د الرئي�س ع���ون واجه،
منذ �أيام���ه الأوىل ،جمموعة عقد
وحتدي���ات ك�ب�رى وقف���ت عائق ًا
�أم���ام �أي عم���ل �إ�صالحي ممكن،
كان �أبرزها قط���ع �أحالم البع�ض
بالإبقاء عل���ى «قانون ال�ستني»
ال�سي���ئ الذكر ،ال���ذي يرف�ضه كل
اللبنانيني ،وال يجر�ؤ املتم�سكون
به على �إ�شهار هذا التم�سك ..ولأن
ع���ون قطع على نف�س���ه مواجهة
م�ش���اكل الب�ل�اد امل�ستع�صي���ة،
بد ًال م���ن جتاهله���ا� ،أو التواط�ؤ
لال�ستفادة منها؛ مثلما فعل غريه،
بد�أ م�س�ي�رة املواجه���ة ب�إ�صدار
تعيين���ات �رضورية ت�أخّ رت كثرياً
عن موعده���ا ،وبالإ��ص�رار على
�إ�ص���دار احلكوم���ة موازنة عامة،

بعد جتميد �إ�صداره���ا منذ العام التمثيل النيابي ،خ�صو�ص ًا �أولئك
 ،2005وكان ال�سب���ب الأك�ب�ر لهذا الذين يتوارثون النيابة والزعامة
التجمي���د ،عدم معرفة م�صري �أحد ومعه���ا ال�شع���ب ،ويورثونه���م
ع�رش مليون دوالر �رصفها رئي�س بدوره���م لأبنائه���م و�أحفاده���م
احلكومة الأ�سب���ق ووزير املالية وك�أنهم عقارات و�أمالك خا�صة� ،أو
ف����ؤاد ال�سني���ورة ،وكذل���ك جرى قطعان من املوا�شي ت�ؤول ملكيتها
التوجُّ ���ه لإق���رار �سل�سل���ة الرتب من الأب �إىل االبن ثم احلفيد ..وهم
والروات���ب ،امل�ؤجَّ لة منذ �سنوات ،لذلك �سريف�ض���ون كل املقرتحات
ول���و �أنه���ا مل تلب���ي املطال���ب والتنازالت الت���ي و�صلت �إىل حد
واحلق���وق ..وبقي تغي�ي�ر قانون القب���ول بن�ص���ف �أك�ث�ري ون�صف
ن�سبي ،بد ًال من الن�سبية الكاملة،
لأن طريق الن�سبية يبد أ� بالن�صف
لي�ص���ل �إىل الن�سبي���ة الكامل���ة
والدوائر الكربى م�ستقبالً ،فيخ�رس
حمتك���رو التمثي���ل ال�سيا�س���ي
هل ينجح العهد الجديد احتكارهم الأكرب.
لك���ن م���ا جرى م���ن «�صرب»
في إقرار قانون انتخابي
ومثابرة على �صعيد االنتخابات
جديد كما نجح في
الرئا�سية �أو�صل الرئي�س عون �إىل
التعيينات العسكرية ق�رص بعبدا ،ي�ؤكد ،ح�سب املطالبني
باعتماد الن�سبية� ،أن املكابرين ال
واألمنية؟
بد �أن ير�ضخ���وا للحق ،خ�صو�ص ًا
�أن الإ�ص�ل�اح املطلوب ال يلغيهم،
بل يح��� ّد من ت�سلطه���م ومتددهم
على ح�س���اب «ب�ساط» الآخرين،
عرب «املحادل االنتخابية» التي
برع���وا خ�ل�ال العق���ود ال�سابقة
االنتخ���اب ،ال���ذي الت���زم رئي�س يف �صناعته���ا وتوجيهها ل�سحق
اجلمهورية ب�ل�اءات جتاهه« :ال �أخ�صامهم و�إلغائهم.
وي���رى م�ؤي���دو الن�سبي���ة �أن
لقانون ال�ستني» ،و«ال للتمديد»،
ولو و�صل الأم���ر �إىل الفراغ ،لكن الالف���ت يف ه���ذه املعرك���ة �ضد
هذا التهديد مل يحقق غايته حتى «الإلغائي�ي�ن» يف لبن���ان� ،أنها
الي���وم ،ومل يت���م التواف���ق على ك�شفت عن �أن التحالفات ال�سابقة
النتخاب���ات الرئا�سة ،باقية على
قانون انتخاب جديد.
يعرف معار�ضو الن�سبية �أنها حالها ،والذي���ن «قاتلوا» حتى
بداي���ة طريق الإ�ص�ل�اح احلقيقي الرم���ق الأخري لتعطي���ل انتخاب
يف لبن���ان ،و�أنها �س�ل�اح ال�شعب عون رئي�ساً ،هم �أنف�سهم ي�شكّلون
اللبن���اين يف وج���ه حمتك���ري حل���ف معار�ض���ة الن�سبي���ة ،لأن

�صحة وعدالة التمثيل �ست�ضعان
ح���داً للتغ���وّل ال���ذي ميار�سونه
على الق���وى ال�سيا�سية املناوئة
لهم ،وهو ما �سيخ�رسهم بالتايل
الأكرثي���ة النيابية التي يتمتعون
به���ا حالياً ،لكن ل���و جنح ه�ؤالء
يف من���ع و�ص���ول الرئي�س عون
�إىل بعب���دا ،يعن���ي تناق�ض ًا مع
م���ا ت�شه���ده املنطق���ة والإقليم،
من هزمية للم��ش�روع الغربي -
«الإ�رسائيلي»  -التكفريي ،فكان
�أمراً طبيعي��� ًا �أن يقبلوا �صاغرين
برئا�سة ع���ون ،ف����إن خ�سارتهم
معركة احتكار التمثيل ال�سيا�سي
والهيمن���ة على الق���رار الوطني،
�آتي���ة ال حمال���ة ،وال ميكن لهم
الفوز فيه���ا ،خ�صو�صا �أن �أ�صوات
اللبنانيني ترتفع بقوة يف ال�شكوى
من ه���ذا الواقع النياب���ي ،الذي
ميثل حتالف الإقط���اع ال�سيا�سي
و�أ�صحاب ر�ؤو�س الأموال �أكرث مما
ميث���ل �رشائح ال�شع���ب اللبناين،
والتغيري بات �أمراً ال منا�ص منه،
مبوازات رف����ض مطلق لأي متديد
للمجل�س النياب���ي ،لأنه �سيكون
اعت���دا ًء جدي���داً عل���ى الد�ستور
و�إرادة ال�شعب ،الذي فوّ�ض النواب
متثيل���ه لأربع �سن���وات فقط ،وال
يحق لهم االعتداء على �صالحية
ال�شع���ب ومتديد واليته���م ،لأنها
�ستك���ون خط���وة غ�ي�ر �رشعية،
والتغي�ي�ر �إم���ا �أن يح���دث بقوة
الدميقراطية و�صن���دوق االقرتاع،
و�إما �أن يفر�ضه ال�شارع ب�أ�ساليبه
و�أن�شطت���ه االعرتا�ضي���ة ،مع ما
يرافقها من �أثمان و�آالم.

عدنان ال�ساحلي

ك�شفت م�ص���ادر دبلوما�سية �أن اخلارجية ال�سعودية
كلّفت جمموع���ة �أ�شخا�ص با�سم «خ�ب�راء» لتنفيذ
درا�س���ة هدفها «�شيطنة» احلر����س الثوري الإيراين،
مقابل مبل���غ خيالية ،وقد وافق���ت رابطة �أوروربية
عل���ى تغطية اخلرباء ،وهي عبارة عن مركز درا�سات
�أن�ش�أته خمابرات غربية لها �صلة بالو�ضع العراقي.

¡ من �أين لك هذا؟

حتدى مرجع �سابق �أن يكون لدى �أي م�س�ؤول �أو نائب
معجل مكرر «من �أين
اجل���ر�أة ليطرح م�رشوع قانون ّ
لك ه���ذا»؟ على �أن يطال امل��ش�روع �أي�ض ًا الزوجات
والأبناء والفروع ،م�ؤكداً �أنه �إذا طُ ِّبق مثل هذا القانون
قد يطفىء لبنان �أكرث من ن�صف ال َّدين العام.

¡ «� 14آذار» ..و�أ�ضغاث الأحالم

مع مرور ال�سنة الثانية ع�رشة على قيام «حركة 14
�آذار» ،تهكّم قيادي فيها على واقع حالها ،بعد �إعالن
جمموع���ة منها نوع ًا من االن�شق���اق �أُعلن يف مركز
«حزب الوطنيني الأح���رار» ،وعلّق �ساخراً« :فرحنا
بان�سح���اب �أقل من � 15ألف جندي �سوري يف ني�سان
 ،2005هو جمموع م���ا كان قد بقي يف لبنان ..والآن
لدينا نحو مليوين �سوري نازح».

¡ نحو تفنيد مواقف جنبالط عن الن�سبية

يعك���ف «ا�شرتاكي���ون» قدامى على تفني���د مزاعم
النائ���ب وليد جنبالط عن الن�سبي���ة ،وهم يجمعون
مواق���ف والده الزعي���م الراحل كم���ال جنبالط من
قوان�ي�ن االنتخاب ور�ؤيته له���ا ودفاعه عن النظام
الن�سب���ي ،الت���ي مل يت�ض ّمنها الربنام���ج املرحلي
للحركة الوطنية وح�سب ،بل يف الكثري من املواقف
والأطروحات ،وبينها املثل الذي �أعطاه عن احل�ص�ص
يف ال�شوف �إذا اعتُمدت الن�سبية.
¡ �إعجاب
قي���ادي «ي�ساري» �سابق حت���دث يف جمل�س خا�ص
جداً عن قُطب �سيا�س���ي حايل ،و�رسّ �إعجابه بجفري
فيلتمان ،معي���داً �إىل الذاكرة �إعج���اب والده الكبري
باملبع���وث الأمريكي عام  1976 – 1975دين براون،
ال���ذي و ّرطه يف مواقف خطرية ،م���ن بينها معاداته
لدم�شق.
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 6سنوات من «الخريف العربي» ..الهدف :دمار األمة
تب���د�أ ال�سن���ة ال�سابعة م���ن �أكذوبة
«الربي���ع العربي» ،وه���ي حتمل معها
مزيداً م���ن ال�ضحايا والدم���اء العربية،
واخلراب والدمار للأوطان ،وتعمل ملدّها
�إىل بلدان �أخ���رى ،خ�صو�ص ًا يف املغرب
العرب���ي ،بحيث ي���كاد ال ميرّ ي���وم �إال
ون�سمع عن ك�شف خلية �إرهابية تكفريية
�أو �إحباط عملي���ة �إرهابية يف تون�س �أو
اجلزائر �أو املغرب.
بيد �أن���ه ال بد من التذك�ي�ر �أن هذا
اخلري���ف العربي الب�ش���ع مل يبد�أ قبل
�س���ت �سن���وات ،فالكارثة الت���ي حلّت
با�س���م «الربي���ع العربي» ب���د�أت مع
الع���دوان الأمريك���ي  -الربيطاين على
العراق وغ���زوه يف ني�سان عام ،2003
فهذا الغزو مل يُن ِه �أو يدمر نظام �صدام
ح�سني وح�سب ،بل دمّر العراق كدولة،
ويحاول �أن ينهيها ككيان واحد م�ستقل،
ور�سائل الغزو هذا �أُبلغت �إىل الرئي�سني
ال�س���وري ب�شار الأ�س���د واللبناين �إميل
حل���ود ،بوا�سط���ة ناظ���ر اخلارجي���ة
الأمريكية الأ�سبق كول���ن باول ،والتي
و�صل���ت �إىل التهديد ب����أن قوات الغزو
االمريكي �صارت على ح���دود �سورية،
وما عليهما �سوى االنخراط بامل�رشوع
الأمريك���ي  -ال�صهي���وين ،ويف طليعة
مهام���ه حما�رصة املقاوم���ة و�رضبها،
لكنهما رف�ضا �رشوطه جملة وتف�صيال..
فكانت يف البداي���ة احلرب على لبنان
�س���واء يف عملية اغتيال الرئي�س رفيق
احلري���ري يف � 14شب���اط  ،2005ثم يف
احلرب ال�صهيونية على لبنان يف متوز
 �آب  ،2006متهي���داً للو�صول �إىل قلبالعروبة الناب�ض؛ �سورية.
لقد �أوجدت ظ���روف غزو العراق عام
 ،2003الأج���واء املالئمة لوالدة احلركات
الإرهابية التكفريية� ،سواء على م�ستوى
تنظيم «القاع���دة» وظاهرة �أبو م�صعب
الزرق���اوي �سابق���اً� ،أو عل���ى م�ست���وى
التنظيمات الإرهابية التكفريية الأخرى،
كـ«داع�ش» و«جبهة الن�رصة» و�أمثالهما
م���ن التنظيم���ات الإرهابي���ة التكفريية،
بالإ�ضاف���ة طبع��� ًا �إىل ا�ستغالل جماعة
«الإخ���وان امل�سلم�ي�ن» ،اجلاه���زة منذ

عنا�صر من اجلي�ش ال�سوري ي�صدون هجوماً لــ«داع�ش» على حماور اجلهة ال�شرقية ملدينة دير الزور

ن�شوئه���ا يف كل �آن وحني لتكون ح�صان
طراودة �ض���د الأمة وفق �أجندة ت�أ�سي�سها
من قبَل املخابرات الربيطانية عام ،1928
ولعل �شهادة غولدا مائري يف هذا ال�صدد
ما يغني ،حيث تق���ول« :يجب م�ساعدة
ما ي�سمى الإ�سالم ال�سيا�سي حتى نق�ضي
على القومي���ة العربية وتنت�رش الفو�ضى
واالنق�سامات واحلروب الطائفية».
ب����أي ح���ال ،فق���د يك���ون �رضوري ًا
اال�ستفادة من معلومات توفرها و�سائل
�إعالم �أمريكي���ة وغربية عن هذا اخلريف
املقيت� ،إذ �أ�ص���درت �صحيفة «نيويورك
تاميز» ع���دداً خا�ص ًا مبو�ضوع واحد هو
الكارثة التي حلّت بالعامل العربي منذ
مت تقدمي ح�صيلة بالأرقام
 14عاماً ،حيث ّ
املوثِّقة للخ�سائر الب�رشية واملالية التي
�سبّبه���ا العدوان الأمريك���ي على العراق
بحج���ة كاذبة ،فقد قُتل م���ن العراقيني
ملي���ون و� 455ألف��� ًا و� 590شخ�صاً ،ومن
الع�سكري�ي�ن الأمريكي�ي�ن  4801جندي

الوط����ن العرب����ي بلغ����ت  830مليار
ضال ع����ن الدمار احلا�صل يف
دوالر  ،ف� ً
تون�����س وليبيا وم�رص واليمن والعراق
و�سورية.
هن���اك مرحلة من التاري���خ العربي
اإلرهابيون يشنون حربهم على
وُ�صفت بع�رص االنحطاط ،لكن االنحطاط
اإلنسانية باسم اإلسالم ..لكن الذي ي�شهده الوط���ن العربي اليوم غري
 %70من ضحاياهم مسلمون م�سبوق يف التاريخ ،خ�صو�ص ًا �أنه يحدث
يف ع�رص تحُ رز في���ه ال�شعوب مزيداً من
التقدّم واالرتقاء.
ثمة ك�ش���ف للحقيقة ا ُملرّة ُقدِّمت يف
هذا التحقي���ق ،وهي �أن العرب يحاربون
العرب يف اليمن ويدمرون البالد ،والعرب
يحارب���ون الع���رب يف �سورية ويدمرون
و�ضابط  ،وم���ن حلفاء العدوان الآخرين �سوري���ة ،والعرب يحارب���ون العرب يف
 3487ع�سكرياً ،وي�ضيف املوقع �أن الكلفة ليبيا ويدمرون ليبيا ،والعرب يحاربون
املالية للح���رب على الغالب واملغلوب الع���رب يف الع���راق ويدم���رون العراق،
بلغت تريلي���ون و 705ملي���ارات و 856ومع �أن الإرهابيني ي�شنون حربهم على
الإن�سانية با�س���م الإ�سالم ،ف�إن  ٪70من
مليون دوالر.
وتق����دّر م�صادر دولي����ة �أن خ�سائر �ضحاياهم م�سلمون.

ال توجد �أي���ة م�ؤ�رشات على �أن هناك
م�ستقب ًال عربي��� ًا �أف�ضل ،فمعظم اجلروح
العربية نازفة وملتهبة وت�ستع�صي على
ال�شف���اء ،و�أي م�ستقب���ل ملجتمعات مل
تع���د تعترب نف�سها جمتمعات وطنية بل
مكون���ات اجتماعية ،تنق�سم على �أ�سا�س
الدين �أو املذهب �أو الطائفة �أو العرق.
باخت�ص���ار ،الع���دو «الإ�رسائيلي»
مرتاح لنتائج ه���ذه الأكذوبة الربيعية
الكربى ،لأن فيها تدمري ممنهج للطاقات
وامل���وارد العربية ،وللإن�س���ان العربي،
يف وق���ت يزحف �أعراب الكاز نحو العدو
ويطبّعون مع���ه ويت�صاحلون وين�سقّون
مع���ه �ش�ؤونه���م الأمني���ة ،وال�سيا�سية
واالقت�صادي���ة ،حموّلني كل عدائهم نحو
اجلمهوري���ة الإ�سالمية الإيرانية ،التي ال
ترى عدواً �س���وى العدو ال�صهيوين ،الذي
يحتل ويدنّ�س الأر�ض التي باركنا حولها.

�أحمد زين الدين

هل من نتائج مأمولة من «جوالت األستانة»؟
يف ه���ذه الأيام عني على املي���دان ال�سوري
وم���ا ي�شهده من خلط �أوراق ،وعني على اجلولة
الثالث���ة من حمادث���ات الأ�ستانة وم���ا ت�شهده
م���ن مفاو�ضات وم�ش���اورات ،لكن يف ظل غياب
بع�ض �أطراف املعار�ضة ع���ن �أ�ستانة ،ويف ظل
احل�سابات الدولية ،هل م���ن نتائج م�أمولة من
هذه اجلولة؟
م�ص���ادر يف املعار�ضة ال�سوري���ة ال تتوقع
نتائج هامة للجولة املذك���ورة ،بانتظار جالء
املوقف الأمريكي احلقيقي من العملية ال�سيا�سية
يف �سوري���ة ،الفت���ة �إىل �أن ل�ل��إدارة الأمريكية
�أولوي���ات داخلي���ة يف الوقت الراه���ن ،وتركت
مهمة تنظيم العملية ال�سيا�سية لرو�سيا والدول
الإقليمي���ة الفاعلة يف الأزمة ال�سورية ،وترى �أن
ج��� ّل ما ميكن �أن تحُ قق هذه اجلولة ،هو التفاهم
على و�ض���ع �آلية لوقف الن���ار ،وتتهم امل�صادر

املجموعات التابعة للمملكة العربية ال�سعودية
بتعطيل العملي���ة ال�سيا�سي���ة ،واملراهنة على
موقف وا�شنط���ن� ،أو �إحداث تغي�ي�ر يف موزاين
القوى على الأر�ض ،وه���ذا مل يحدث حتى الآن،
فهجوم درعا ،على �سبيل املثال ،لن يغري �شيئاً،
وا�صفة �سلوكها بالغريب.
وعن �إ�رصار «جماع����ة الريا�ض» على رف�ض
وجود الرئي�س ب�شار الأ�سد يف املرحلة االنتقالية،
جت����زم امل�صادر �أن هذا ال����كالم مل يعد واردا يف
جمل�����س الأم����ن يف املرحل����ة الرهن����ة ،م�ؤكدة
�أن «اململك����ة» ت�سع����ى �إىل �إطالة �أم����د الأزمة،
والواليات املتح����دة غري معنية يف هذه اللحظة
ب�إنهاء ال�رصاع ،بينما الرو�س يريدون العك�س.
وعن التقارب الرو�سي  -الرتكي ،ترى امل�صادر
�أنه �أبعد من الأزمة ال�سورية ،وهو لرتتيب املنطقة
ككل ،لذلك جمعوا الأتراك والإيرانيني على طاولة

واح����دة ،وبالتايل هم يحاول����ون �إيجاد الظروف
املنا�سبة لذلك.
يف ال�ش����ق املي����داين ،تعترب امل�ص����ادر �أنه ال
ميكن ح�سم م�صري مدينة الباب يف ريف حلب �إال
بعد انعقاد جولة جني����ف اخلام�سة ،مرجّ حة �أن
يتم ت�سلميها للق����وات ال�سورية على �أن ت�ؤازرها
الف�صائل امل�سلح����ة التي تدور يف الفلك الرتكي،
�إال �أن ذلك ال يعن����ي �أن الإجراءات وا�ضحة متام ًا
ب��ي�ن دم�شق و�أنقرة ،لكن الأمور متجهة �إىل بداية
تذويب اجلليد بني البلدين.
وترى امل�صادر �أن تركيا املعروفة تاريخي ًا كقاعدة
�إ�سناد حللف «الناتو» تبدّل���ت راهناً ،خ�صو�ص ًا مع
بداية ظهور كيان ك���ردي يف ال�شمال ال�سوري ،فلدى
الأتراك خماوف دفعته���م �إىل اللعب على التوازنات
الدولية التي يجيدونها ب�إتقان ،لكن �إىل الآن من غري
الوا�ضح �أين �سيكون موقعهم امل�ستقبلي.

وعن امل�س�ألة الكردي���ة ،تعترب امل�صادر �أن
الأكراد �أقرب �إىل رو�سيا من الواليات املتحدة،
وحتم ًا �سي�ص���ار �إىل �إيجاد حل لهذه امل�س�ألة،
من دون �أن ت�ستبعد نيل املناطق الكردية نوع ًا
م���ن الالمركزية الإدارة� ،إال �أنه���ا ت�س�أل« :هل
تتحول اىل المركزية �سيا�سية»؟ وت�ؤكد �أن هذا
الأمرغري مقبول لدى دم�ش���ق وطهران و�أنقرة،
الفتة االنتب���اه �إىل �أن الدول الكربى ت�ستخدم
امل�س�ألة الكردية لل�ضغط على خمتلف الأطراف
الإقليميني.
وت�ستنت����ج امل�صادر �أن �إنه����اء الأزمة مرتبط
بالتوازن����ات الدولية يف املنطق����ة ،ولي�س فقط
باحل�س����م امليداين ،على الرغ����م من ت�أثريه املهم
يف �أي عملية �سيا�سية.

ح�سان احل�سن

موضوع الغالف
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من هنا وهناك

¡ قريباً ..لقاء عربي �« -إ�رسائيلي»

�أ�ش���ار م�صدر دبلوما�سي عرب���ي �إىل �أن لقا ًء عربي ًا
 «�إ�رسائيلي ًا» �س ُيعق���د يف الثلث الأول من �شهرني�س���ان املقب���ل يف العا�صم���ة الأردني���ة� ،أو يف
العا�صمة امل�رصية ،مب�شاركة �أمريكية� ،ضمن حلقة
مو�سعة� ،أم ًال يف الو�صول �إىل ح ّل لل�رصاع
تفاو�ضية َّ
العرب���ي « -الإ�رسائيل���ي» ،و�ستُط���رح يف اللقاء
امل�سائل اخلالفية؛ كح ّل الدولتني ،ويهودية الدولة
والو�ضع النهائي ملدينة القد�س .وقالت امل�صادر �إن
جي�سون غرينبالت؛ م�ست�شار الرئي�س ترامب ،طم�أن
اجلانب الفل�سطيني بـ«جتميد» قرار نقل ال�سفارة
الأمريكي���ة من ت���ل �أبيب �إىل القد����س ،انتظاراً ملا
�ستُ�سفر عنه اجل���والت التفاو�ضية املقبلة ،برعاية
�أمريكية ،وبدور م�رصي وا�ضح.

¡ ال�صني ت�ستعد ملحاربة الإرهاب يف
�سورية

كم من �صندوق خ�شبي �سيحمل «املارينز» من م�ستنقع �سورية �إىل بلدهم؟

م���ع الدخ���ول الع�سك���ري
الأمريك���ي املبا��ش�ر �إىل ال�شم���ال
ال�س���وري ،واحل�ش���ود الع�سكري���ة
الرتكية املتوا�صلة �إىل احلدود مع
�سورية ،و�إناط���ة مقاتلي «�سورية
الدميقراطية» مبهم���ة التوجُّ ه �إىل
الرقة بدعم �أمريك���ي مبا�رش ،على
وقع معلومات �أكّدها «مركز فرييل
الأملاين» للدرا�سات تفيد بو�صول
املئ���ات م���ن «م�ش���اة» اجلي�ش
ال�سع���ودي �إىل قاعدة «اجنرليك»
الرتكي���ة يف الثالث م���ن اجلاري،
للم�شارك���ة �أي�ض��� ًا بتحرير معقل
«داع�ش» ،ب���ات ال�سباق حمتدم ًا
�إىل الرقة .لأول م���رة يدخل جنود
�أمريكيون ب�ش���كل علني ليتمركزوا
يف حميط منب���ج  -تلك املنطقة
التي �أ�ضحت �أر�ض منازلة �إقليمية
بامتي���از  -بعد �إن�ش���اء �أكرث من 5
قواعد ع�سكرية �أمريكية يف ال�شمال
ال�س���وري ..كل املعطيات ت�شري �إىل
«م�رسحي���ة» �أمريكي���ة بعن���وان
«حترير الرق���ة من داع�ش» ،لتنفّذ
من خالله���ا الإدارة الأمريكية �إىل
تثبي���ت تلك القواع���د على الأر�ض
ال�سورية لأجَ ل طويل الأمد ،وهو ما
ي�ؤكده ت�رصيح قائد القوات املركزية
الأمريكية الو�سطى جوزيف فوتيل،
عرب �إعالن���ه �أن «القوات الأمريكية
�ستبق���ى يف �سوري���ة طويالً ،حتى
بعد الق�ضاء على داع�ش» ،وليُلحَ ق
بتقري���ر ك�شف عنه موقع «بيزن�س
ان�ساي���در»� ،أم���اط اللث���ام ع���ن
م�رسحية حترير الرقة ،عرب �إ�شارته
�إىل �أن �أع���داداً كب�ي�رة م���ن قادة
«داع�ش» وجمموعاتهم وعائالتهم
يف الرقة باتوا خارج املدينة الآن،
و�أنه عندما ت�صل القوات الأمريكية
والكردية �إىل الرقة� ،سيكون مقاتلو
التنظيم قد غادروها.
وبو�صول �أك��ث�ر من  100جندي

�إ�ضايف من ق����وات «املارينز» �إىل
قاعدة رمي��ل�ان يف احل�سكة ،حتت
عنوان «دعم القوى احلليفة التي
�ستبا�رش يف حتري����ر الرقة» ،يربز
بو�ضوح حج����م املخطط الأمريكي
اخلبيث جت����اه حم����ور املقاومة،
�إذ ت�ؤكد التقاري����ر �أن تلك القاعدة
حتديداً �ستب����د�أ التح�ضرّ على وقع
معارك حترير املو�ص����ل النهائية،
لإدارة عملي����ات ع�سكري����ة تُعنى
ب�شكل خا�ص مبناطق �شمال وغرب
العراق ،و���ش�رق �سوري����ة ،تنتهي
بفر�����ض «ح����زام �سُ ن����ي» ين�سف
حلقة الو�صل بني �سورية والعراق،
وحتم���� ًا عزل �إيران ع����ن حلفائها،
وتثبيت مقاتلي «داع�ش» الفارين
من الرق����ة واملو�ص����ل يف منطقة
الأنب����ار العراقي����ة ،ودي����ر الزور
ال�سورية ..ولكن!
ت���درك القيادت���ان ال�سوري���ة
والعراقية ،كما طهران وقيادة حزب
اهلل ،ما يح���اك يف الغرف ال�سوداء
املعادي���ة ..ت�رسيب���ات �صحافية
عراقي���ة لفت���ت �إىل �أن التن�سي���ق
الأمني واال�ستخباري بني الرباعي،
�إ�ضاف���ة �إىل قي���ادات «احل�ش���د
ال�شعبي» و«النجباء» العراقيني،
يج���ري بزخ���م غ�ي�ر م�سبوق يف
غرفة عمليات م�شرتكة ،تزامن ًا مع
ع���دم نفي م�ص���در ع�سكري عراقي
للمعلوم���ات التي ك�شفت عن قرب
التحام القوات ال�سورية والعراقية،
وم�شارك���ة �آالف املقاتل�ي�ن م���ن
«احل�ش���د» والق���وات الرديف���ة
العراقي���ة� ،إىل جان���ب اجلي����ش
ال�سوري ،يف معارك ال�رشق ال�سوري
املقبل���ة ،و�صو ًال �إىل تطهري احلدود
ال�سوري���ة  -العراقية ،حتت غطاء
ناري مكثف لغ���ارات م�شرتَكة بني
�سالحي اجلو العراقي وال�سوري.
وم���ا ب�ي�ن �إر�س���ال املزيد من

قوات «املارين���ز» الأمريكيني �إىل
ال�شمال ال�سوري ،واحل�شود الرتكية
املتوا�صل���ة بزخ���م عل���ى احلدود
ال�سوري���ة ،للم�شارك���ة يف ح�صة
«غنيم���ة» الإطباق عل���ى الرقة،
�رضب �صاح���ب الأر����ض؛ اجلي�ش
ال�س���وري ،مب����ؤازرة حلفائه ،بقوة
يف ري���ف حلب ال�رشق���ي .عمليات
مت�سارع���ة ومباغت���ة ح���رر م���ن
خالله���ا ع�رشات البل���دات ب�رسعة
قيا�سي���ة ،ولي�ص���ل للم���رة الأوىل
من���ذ �سن���وات �إىل ال�ضفة ال�رشقية
للفرات ،عقب حترير تدمر وا�ستمرار
تطهري حميطه���ا بخطى مت�سارعة،
ليربز قرار حا�س���م اتخذته القيادة
الع�سكري���ة ال�سورية :قطع الطريق
على �أنق���رة وميلي�شياتها بالتقدم
�إىل الرقة.
يف املقاب���ل ،وفيم���ا نق���ل �أحد
م�ساع���دي ع�ضو جمل����س ال�شيوخ
الأمريكي عن والي���ة فرجينيا؛ ديك
ب�ل�اك ،عن الأخ�ي�ر �إ�شارت���ه �إىل �أن
الدخول الع�سكري الأمريكي املبا�رش
�إىل ال�شم���ال ال�س���وري حتت عنوان
«حترير الرقة من داع�ش» لن يخلو
من خماطر جم���ة �ستكون مبواجهة
ق���وات «املارينز»� ،سائ�ل�اً  :كم من
�صن���دوق خ�شبي �سيحم���ل جنودنا
من م�ستنق���ع �سوري���ة �إىل بلدهم؟
اعترب حمرر ال�ش����ؤون الدفاعية يف
�صحيفة «اندبتدن���ت» الربيطانية؛
كيم �سنغابوتا� ،أن دم�شق وحلفاءها
باتوا ميتلكون �أك�ب�ر ح�شد ع�سكري
لالنط�ل�اق �ص���وب الرق���ة ،مقارنة
بعديد «قوات �سورية الدميقراطية»،
والتي مل تتج���اوز حتى الآن 2600
عن��ص�ر ،رغ���م ت�ضخي���م �أعدادهم،
وكل الإمكانيات الت���ي ت ؤ�مّنها لهم
وا�شنطن.
و�إذ �أ�شار �إىل �أن الدخول الع�سكري
الأمريك���ي املبا��ش�ر �إىل ال�شم���ال

ال�سوري �سيكون مبواجهة «براعة»
التن�سي���ق الأمن���ي واال�ستخباري
ب�ي�ن �أذرع دم�شق طه���ران  -حزب
اهلل يف ر�صد وت�صفية كبار ر�ؤو�س
التنظيم���ات «اجلهادي���ة» عل���ى
الأر�ض ال�سورية التي تعمل ل�صالح
اال�ستخبارات الأمريكية ونظرياتها،
توقف املحل���ل الع�سكري عند عدد
من ال��ش�ركات الأمني���ة الأمريكية
على �شاكلة «ب�ل�اك ووتر» ،التي
د�أبت من���ذ بدء احل���رب ال�سورية،
على تدريب «جهاديني» ملقارعة
اجلي����ش ال�س���وري ،وحيث الحقت
اال�ستخبارات ال�سورية �أبرز ر�ؤو�س
تلك ال�رشكات ومتّت ت�صفيتها ،كما
تتبعت �أع�ضاء �رشكة �أمنية مماثلة
ت�سمى «ملحمة» تن�شط �أي�ض ًا يف
ال�صني مبهم���ة تدريب عنا�رص من
الإيغور وجلبهم �إىل �سورية ،لت�صل
بعد عملية ر�صد دقيق �إىل ا�ستهداف
متزعّمه���ا ،عرب غارة جوية �سورية
�أردته يف �إدلب ال�شهر املا�ضي.
وعليه ،ورغ���م التعقيدات التي
باتت تطب���ع امل�شه���د امليداين يف
ال�شم���ال ال�س���وري ،يج���زم املحلل
اال�سرتاتيج���ي كري�ست���وف بوتان،
�أن �شاغ���ل البيت الأبي����ض اجلديد
�سي��س�رع بن��ص�ر �سوري���ة دون �أن
يدري ..كالم يتطابق و�إ�شارة الأمني
العام حل���زب اهلل ال�سيد ح�سن ن�رص
اهلل يف �إح���دى اطالالت���ه املتلفزة
الأخ�ي�رة ،عندما قال�« :إن �أحمق يف
البيت الأبي�ض هو بداية فرَج لنا»..
�سيم���ا �أن ن��ص�راً مفاجئ��� ًا ومدوي ًا
للجي�ش ال�س���وري ،وعلى غفلة من
اجلميع ،بات يل���وح يف �أفق �إحدى
�أق�سى اجلبهات ال�شمالية ال�سورية،
وفق ما �سرُ ِّب عن دبلوما�سي رو�سي
يف برلني.

ماجدة احلاج

ق��ال م�س�ؤول رفي��ع يف وزارة الدف��اع ال�صينية� ،إن
الأح��داث الدموي��ة اجلاري��ة يف ال�ساح��ة ال�سورية،
ك�ش��فت ع��ن حجم امل�ؤامرة التي ت�س��تهدف ال�ص�ين
ورو�س��يا و�إي��ران ،معت�براً �أن الوالي��ات املتح��دة
يدرب��ون الإرهابي�ين م��ن جن�س��يات
و«�إ�رسائي��ل» ّ
ل�ضخه��م بعد جن��اح اله��دف الأمريكي -
خمتلف��ة ّ
«الإ�رسائيل��ي» �إىل ال��دول التي ج��اءوا منها ،وقال:
«بكّ�ين ك�شفت �أبع��اد ما يجري ،ال�سيم��ا بعد ت�أكيد
التقاري��ر وج��ود �أكرث م��ن خم�س��ة �آالف �صيني من
االيغ��ور يف �صف��وف الع�صاب��ات الإرهابي��ة ،لذلك
نح��ن ن�ستع��د للتح��رك �رسيع�� ًا نح��و امل�شاركة يف
احل��رب عل��ى الإره��اب جنب�� ًا �إىل جن��ب م��ع �إيران
ورو�سيا والدول ال�سورية».

¡ ا�ستدارة �أردنية «حذرة» نحو �إيران

دعا تقرير �أمني �أردين �إىل �إعادة العالقات مع �إيران،
كون املع���ادالت قد تغ�ي�رت ،فالتفكري الأردين يف
اخلروج من الأزمة االقت�صادية وحت�سني العالقة مع
العراق ،كم���ا �أ ّن بقاء النظام ال�سوري ونهاية دولة
«داع�ش» يف العراق ،والنفوذ الإيراين املتنامي يف
املنطقة ،كل ذلك يفر�ض على الأردن �إعادة التفكري
يف «معادلة» العالقة مع طهران .و�أكد التقرير �أ ّن
الأردن يف املقابل ال ي�ستطيع االنفكاك عن عالقاته
وحتالفاته العربية ،خ�صو�ص��� ًا مع ال�سعودية ،ما
يجعل م���ن «جت�سري احلوار» ب�ي�ن العرب و�إيران،
�أح���د املفاهيم التي ميكن �أن تخ���دم «اال�ستدارة»
الأردنية املطلوبة بهدوء وبذكاء جتاه العالقات مع
�إيران ،عرب فتح قن���وات خلفية �أو علنية ،ملحاولة
ا�ستك�شاف الأر����ض امل�شرتكة وامل�صالح املتداخلة
بني الطرفني ،و�إمكانية ف�ض اال�شتباك بني الأبعاد
الطائفية وال�سيا�سية يف احلالة الإقليمية.

¡ عتب على تعاطي ال�سلطة الفل�سطينية مع
ال�شعب

ر�أت م�ص��ادر فل�سطيني��ة م�س�ؤول��ة �أن هن��اك ه��وة
بني ال�ش��ارع الفل�سطين��ي والأجه��زة الأمنية ،و«ما
يث�ير القلق �أن تت�س��ع هذه الهوة و�ص�� ً
وال �إىل درجة
صرف بع���ض هذه
الع��داء ،خ�صو�ص�� ًا يف �ض��وء ت�� ُّ
الأجه��زة ب�ش��كل انتقام��ي» ،مم��ا يفر���ض عل��ى
اجله��ات امل�س�ؤولة ،واملالكة حلق التوجيه والن�صح
والتدريب� ،شطب ه��ذا االنتقام من عقول وخميالت
بع���ض الأف��راد الذي��ن بات��وا ي�ست�أن�س��ون بها ،مما
مينح اخل�ص��وم وغريهم فر�ص��ة للت�شهري والرتويج
والإ�س��اءة والطع��ن .وقال��ت امل�ص��ادرُ « :يفرت���ض
من اجله��ات املخت�ص��ة �سم��اع ال�ش��كاوى والتع ُّهد
ال�ص��ادق بحلّها بالعدل بعيداً عن االنحياز املقيت؛
بفع��ل حم�سوبي��ة ومنافع ذاتي��ة� ،أو �إغ��راء مايل �أو
�إيع��از من موقع وظيفي ،ورتب��ة عالية م�ؤثرة ..و�إال
�ست�ضي��ع احلق��وق ،ويلج���أ املواطن��ون �إىل التظاهر
واالحتجاج مبظاهر خمتلفة.
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األب المقاوم مانويل
مسلم :لك تُ رفع
القبّ عات
الأب مانوي���ل م�سلم؛ راع���ي
الكني�سة الالتيني���ة وع�ضو الهيئة
الإ�سالمي���ة  -امل�سيحي���ة لن�رصة
املقد�س���ات ،عق���ب نب����أ ا�ست�شهاد
املق���اوم املثقّ���ف با�س���ل الأعرج،
وعلى جر�أته املعهودة �رصّح قائالً:
«يجب على جمي���ع الفل�سطينيني
�إما �أن ميوتوا كرم���اء �رشفاء ،و�إما
�أن ي�صبحوا عبيداً لإ�رسائيل ..با�سل
الأعرج ،هذا �سقط �شهيداً وهو يطلق
ر�صا�ص���ه على اجلي�ش الإ�رسائيلي..
م���ن ال���ذي كان يج���ب �أن يحميه؟
ومن الذي كان يج���ب �أن يُخفيه»؟
وتابع كالمه بالق���ول« :يا �إخوتنا
يف ال�سلطة الوطني���ة الفل�سطينية،
نح���ن نرف�ض التن�سي���ق الأمني من
ج���ذوره ،والتعام�ل�ات الأمنية مع
الإ�رسائيليني» ،موجّ ه ًا ندا ًء دعا فيه
لـ«البدء ف���وراً بالع�صيان املدين،
فال�شعب يج���ب �أن ي�أخذ بيده قرار
الثورة ،و�إن مل يكن هو القوة فنحن
�سنذهب هبا ًء يف وجه الريح».
كالم الأب مانويل يتجاوز املوقف
�إىل توجي���ه الر�سائل وقرع ناقو�س 
اخلطر ،كيف ال وال�شعب الفل�سطيني
�سئ���م االنق�س���ام ،مل���ا يرتك���ه من
تداعيات عل���ى الق�ضية وعناوينها
الوطنية ،كما رفع ال�صوت ومايزال
مطالب ًا بوقف التن�سيق الأمني الذي
يجد فيه االحتالل �ضالته املن�شودة
يف قم���ع االنتفا�ض���ة واغتي���ال
واعتق���ال ن�شطائه���ا ،والتنكي���ل
بعائالته���م و�أ�رسهم ..وم���ا دعوة
الأب م�سلم �إىل الع�صيان املدين �إالّ
تعبري عن حالة ال�سخط التي و�صل
�إليها اجلمه���ور الفل�سطيني ونخبه
م���ن جرائ���م اال�ستيط���ان ،وجترُّئه
عل���ى الفل�سطيني�ي�ن  ومقد�ساتهم
وممتلكاتهم و�أر�ضهم وحقوقهم ،يف
الوقت ال���ذي تقف ال�سلطة ب�أدواتها
عاج���زة عن مغ���ادرة حالة الرتدد
والتخبط وعدم القدرة على حماية
�شعبنا وحقوقه.
املواق���ف الوطني���ة ل�ل��أب
م�سل���م نابع���ة من �إح�سا����س عالٍ
بامل�س�ؤولية ،ملا ي�ضطّلع به من دور
متميز يف الدفاع العنيد عن حقوق
�شعبن���ا التاريخي���ة غ�ي�ر القابلة
للتفري���ط ،ويف رده على انتقادات
مي�شيل �صباح؛ بطري���رك الكني�سة
الكاثوليكية الالتينية� ،إمنا يدعو �إىل
عدم احليادية يف الق�ضايا الوطنية؛
حني ر ّد قائالً�« :إن مل يتحرّك رجال
الدين امل�سيح���ي �أمثالنا واملطران
عط���ا اهلل حن���ا م���ع امل�سيحيني،
ف�سيظ ّن الغري �أننا حق ًا فئة دينية ال 
وطن لنا ..ف�أمام الإجرام الواقع على
�شعب���ي �أنا فقدت ح���ق ال�صمت»..
للأب املقاوم مانوي���ل م�سلم تُرفع
القبّعات.

رامز م�صطفى
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«استانة  ..»3أردوغان يلعب على بوتين؟

ال الرئي�س الرتكي رجب طيب �أردوغان يف مو�سكو
الرئي�س الرو�سي فالدميري بوتن م�ستقب ً

تتكدّ����س الأزم���ات وترتاك���م عل���ى
ال�سلطة يف تركيا ،بحيث ت�شعر �أن الوقت
ال���ذي مترّ فيه تركيا منذ �سقوط م�رشوع
«الإخوان امل�سلمني» حت���وّل �إىل م�سار
من التناق�ضات واخليبات والكبوات التي
مل ت�ستطع � -أقلّه لغاية الآن � -أن تُ�سقط
غرور ال�سلط���ة الأردوغانية وتدفعها �إىل
�إعادة النظر يف ما تقوم به.
فف���ي موازاة قي���ام الرئي�س الرتكي
بزي���ارة ر�سمي���ة ملو�سك���و ،تغي���ب
املعار�ض���ة امل�سلح���ة ال�سوري���ة عن
مباحثات «ا�ستانة  ،»3عازية الأمر �إىل
تزايُد العن���ف ،وق�صف اجلي�ش ال�سوري
حل���ي الوع���ر يف حم�ص ،وع���دم قيام
الرو�س مبنع اجلي�ش ال�سوري من القيام
بالعنف ،لكن املرجح �أن يكون �أردوغان
قد �أوعز �إىل املجموعات امل�سلّحة بعدم
امل�شاركة ،وذلك ل�سبيني :الأول لأن هدف
ه���ذه املباحثات هو حتدي���د اخلرائط
التي تف�صل بني املجموعات امل�سلحة
واملجموع���ات الإرهابي���ة ،وهو ثمن ال 
يريد �أن يقدّمه �أردوغان يف هذه الوقت،
والثاين ب�سبب احلنق الرتكي من التقدّم
الع�سكري ال�سوري يف ال�شمال ال�سوري،
ومنع القوات الرتكية التي حتت ّل مدينة
الباب من التقدّم باجتاه منبج �أو الرقة.
�إن قي���ام اجلي�ش ال�س���وري بالتقدم
امليداين وال�سيط���رة على كامل املنطقة
املمت���دة من مطار كوير�س لغاية ال�ضفة
الغربي���ة لنهر الف���رات ،وت�شكيله عائقًا
�أمام القوات الرتكي���ة التي حتتل الباب،
ال�ستكمال تقدمها نحو الرقة ،بالإ�ضافة
�إىل االتف���اق مع «ق�س���د» ،والذي قامت
مبوجبه «ق�سد» بت�سليم اجلي�ش مناطق
يف منبج ،مما �ش���كّل عائقًا �أمام القوات

الرتكية املتمركزة يف الباب من التو�سع
�رشق ًا �إىل منبج ،يك���ون قد �أفرغ احتالل
مدينة الباب من قبَل الأتراك من �أهميتها
اال�سرتاتيجية ،ومن���ع الأتراك من التقدّم
املي���داين للتو�سّ ع يف ال�شم���ال ال�سوري
متهيداً لإن�ش���اء املناطق الآمنة ،وهو من
الأ�سباب التي جتعل �أردوغان يُحجم عن
جلب املعار�ض���ة امل�سلحة �إىل «ا�ستانة
.»3

«اليمين» األوروبي وأردوغان
مستفيدان من الصراع ..لكن
الخاسر األكبر هي الحكومات
األوروبية

ولعل غي���اب املعار�ض���ة ي�شري �إىل
حجم امل�أزق الذي يواجهه �أردوغان على
م�ستويات عدّة:
على ال�صعي���د الأمريك���ي :قد يكون
اجلموح ازداد بعد و�صول الرئي�س دونالد
ترامب �إىل احلك���م ،بحيث �شعر �أردوغان
�أن �أحالمه التي ا�ستع�صت على التحقّق
يف �سورية قد حان �أوانها ،و�أنه ي�ستطيع
�أن يُقن���ع الإدارة الأمريكي���ة اجلدي���دة
بالوقوف �إىل جانبه ،عار�ض ًا خدماته يف
ت�أم�ي�ن احتالل جزء من ال�شمال ال�سوري

بذريع���ة املناطق الآمنة الت���ي يريدها
ترامب حتت �ستار «الإن�سانية».
واقعي���اً ،مل تُب��� ِد الإدارة الأمريكية
رغب���ة ب��ش�راء ما يعر�ض���ه الرتكي يف
بازار احل���رب ال�سوري���ة ،فرتامب الآتي
من ع���امل الأعمال ،مل يتخ َّل عن الورقة
الكردية الت���ي ت�ؤمّن ح�ض���وراً �أمريكي ًا
ع�سكري��� ًا فاع ًال يف املي���دان ال�سوري،
وميك���ن ا�ستخدامه���ا لك�س���ب مكا�سب
�أمريكية �صافية ،مقاب���ل تقا�سم �أرباح
غري م�ضمون���ة مع الرتك���ي ،وقد �أدرك
�أردوغان بعد �أزمة منبح� ،أن الأمريكيني
م�ستع���دون لعق���د تفاهم���ات ميدانية
جزئية مع الرو�س���ي على ح�سابه ،وقد
يك���ون الق�ص���ف الرتكي عل���ى القوات
ال�سورية يف منب���ح دلي ًال وا�ضح ًا على
كمية الغ�ض���ب التي حتتقن لدى القادة
الأتراك.
على ال�صعيد الأوروبي :ك�شفت الأزمة
الأخرية التي ن�شبت بني الأتراك وهولندا،
عمق الأزمة وعدم الثقة بني االثنني ،و�إن
كان �أح���د يعتق���د �أن الأوروبيني ين�سون
لأردوغ���ان وخمابرات���ه م�ساهمتهم يف
فتح باب اللجوء وت�أمني تدفقات اللجوء
اجلارف���ة �إىل االحت���اد الأوروب���ي يكون
واهماً.
ب�ش���كل �أ�سا�سي ،تخ�ش���ى احلكومات
الأوروبي���ة م���ن تنام���ي «اليمني» يف
بالدهم ،وي�أتي �أردوغان اليوم ب�شتائمه
و�رصاخ���ه ليزيد احلنق ال�شعبي ويعطي
ا�ستف���ادة لـ»اليم�ي�ن» يف االنتخابات
املقبلة ،وعليه ،ي�ستفيد �أردوغان داخلي ًا
من هذا ال�رصاع ،وي�ستفيد منه «اليمني»
الأوروب���ي �أي�ض���اً ،واخلا��س�ر الأكرب هي
احلكوم���ات الأوروبي���ة الت���ي خ�ضعت

لالبت���زاز الأردوغ���اين و�أغدق���ت عليه
الأموال �ضمن �إطار �سيا�سة «وقف زحف
الالجئني» �إىل �أوروبا.
عل���ى �صعي���د العالقة م���ع الرو�س:
يدرك الرو�س جيداً �أن �أردوغان �شخ�ص ال 
ي ؤ�متَن له ،لذا يقومون ب�إعطائه املكا�سب
نقطة نقطة ،وت�سليم���ه «مكاف�أة» كلما
�أثبت ح�س���ن �سلوك���ه ،وبالرغم من كل
الأح�ل�ام الأردوغاني���ة ب�صفقات �أ�سلحة
وطائرات وامتالك �صورايخ «�أ�س ،»400
يعده الرو�س بدر�س املو�ضوع ،ويكتفون
بف ّك احلظر على ا�سترياد الب�صل والزهور
والقرنبيط.
يريد الرو�س م���ن �أردوغان �أن يوافق
على م��ش�روع «ال�سيل الرتك���ي» الذي
يعط���ي الرو����س �أرجحي���ة اقت�صادي���ة
وا�سرتاتيجي���ة يف �أي ��ص�راع م�ستقبلي
عل���ى �إمداد الغاز �إىل �أوروبا ،لذا يغ�ضّ ون
النظر عن الكثري من تقلباته يف �سورية،
ويف املقابل يدرك �أردوغان �أن اللعب مع
الرو����س لي�س بالأمر ال�سه���ل ،لذا يحاذر
اللعب عل���ى املك�شوف ،ويب���دي حر�ص ًا
م�ضاعَ ف��� ًا باعتبار �أن العالقة مع الرو�س 
تبدو كمن ي�س�ي�ر يف حقل �ألغام؛ يخ�شى
يف �أي حلظة �أن ينفجر به لغم فيطيح به.
ومن �أكرب جتليات الغرور والوهم �أن
ي�ؤمن �أردوغ���ان بتفوق ذكائه على ذكاء
الرئي�س بوت�ي�ن ،فيعطّل م�ؤمتر «�أ�ستانة
 ،»3ومين���ع املعار�ض���ة امل�سلّح���ة من
امل�شاركة فيه ،يف الوق���ت نف�سه يذهب
�إىل مو�سك���و م�صافح��� ًا الرئي�س بوتني،
وفاحت��� ًا �أب���واب التع���اون االقت�صادي
واال�سرتاتيجي.

د .ليلى نقوال

www.athabat.net
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ّ
أميركا تغـزو الرقة
بعدم���ا ف�شل امل��ش�روع الأمريكي يف
العراق و�سورية عرب اجلماعات التكفريية
مب���ا ي�سم���ى «الربيع العرب���ي» وغزوة
«داع�ش» للعراق ،وحماولة �أمريكية للح ّد
من اخل�سائ���ر ،انقلب���ت الإدارة الأمريكية
على �شعارات الرئي����س الأمريكي ال�سابق
باراك �أوباما ،والت���ي ارتكزت على �إعادة
اجلنود الأمريكي�ي�ن �إىل الداخل ،والتخلّي
عن الغ���زو اخلارجي ،لك���ن �صمود حمور
املقاوم���ة انطالق��� ًا من �سوري���ة ،و�ضعف
الأدوات الأمريكي���ة؛ الرتكي���ة واخلليجية
و»الإ�رسائيلي���ة» ،فر�ض���ا عل���ى �أمريكا
االنزالق للتدخُّ ���ل اخلارجي الرمزي بداية،
واحلقيقي الآن ،واملر�شح لالزدياد والغرق
يف �أوحال ورمال الرقة واملو�صل واليمن..
لقد انقلب���ت الإدارة الأمريكية اجلديدة
بقي���ادة الرئي����س ترام���ب و�أطاحت بكل
خطط الرئي�س �أوباما يف الداخل واخلارج،
ف�أر�سل���ت جنوده���ا �إىل اليم���ن مل�ساعدة
ال�سعودية والإم���ارات ،و�إىل �شمال �سورية
لتام�ي�ن الغط���اء ال�سيا�س���ي والع�سكري
للأك���راد وا�ستغالله���م ،والب���دء بتق�سيم
�سورية عرب م��ش�روع احلُكم الذاتي لأكراد
الع���راق ،بعدم���ا جنح���ت يف ا�ستثمارها
مل��ش�روع الكيان الكردي يف العراق ،وبعد
الإرباك الرتكي ،وخوف ًا من ت�صادُم حتالف
�أدوات �أم�ي�ركا يف ال�شم���ال ال�س���وري من
«املعار�ضة وداع�ش وتركيا والأكراد ،وقطر
وال�سعودية و�إ�رسائي���ل» ،ا�ضطرت �أمريكا
للتدخُّ ل ل�ضب���ط الأمور والتن�سيق ميداني ًا
بني ه�ؤالء املرتزقة ،حتى ال ي�أكل بع�ضهم
بع�ض ًا يف �إدلب والرقة وغريهما ،يف حلظة
مف�صلي���ة ح�سا�سة على م�ش���ارف نهاية
احل���رب والب���دء باحل���ل ال�سيا�سي ،حتى
ال تخ��س�ر �أمريكا ما تبقّى له���ا من �أوراق
ميدانية ت�ستطي���ع مقاي�ضتها على طاولة
املفاو�ضات املقبلة عاج ًال �أم �آجالً.
�إن التدخّ ل الأمريكي يف الرقة يتكامل

توقعات ب�أن ت�شهد املنطقة �أحداثاً �أمنية و�سيا�سية خطرية ..لإعادة خلط الأوراق من جديد

تسريب أخبار عن انقالبات
داخل «داعش» هو تمهيد
إلعالن وفاتها وإشهار
المولود التكفيري الجديد

م���ع تدخُّ ل���ه يف املو�صل بع���د هزمية
مول���وده التكفريي «داع�ش» ،والتي �أدّت
�إىل نتائج عك�سي���ة ،فبدل �أن يت ّم تفكيك
العراق وتق�سيمه ،و�إ�ضعاف قوى املقاومة
يف العراق ،فق���د وُلد «احل�شد ال�شعبي»
العراقي ،مما �أفق���د الأمريكيني �صوابهم،
ف�ساعدوا «داع�ش» باجلو والإدارة لإطالة
�صموده���ا والق�ضاء على احل�شد ال�شعبي
وا�ستنها�ض بع����ض ال�شخ�صيات ال�سُّ نية
والكردية للمطالبة بتق�سيم العراق ،لكن
ح�سابات احلقل الأمريكي مل تتطابق مع
ح�سابات «احل�شد ال�شعبي» ،الذي يقف

على م�شارف �إحلاق الهزمية بـ«داع�ش»
وطرده���ا من العراق �إىل الرقة ،بالتعاون
م���ع اجلي�ش العراقي وحم���ور املقاومة،
مم���ا ا�ستدعى حال���ة ط���وارئ �أمريكية
للو�صول �إىل الرقة قبل اجلي�شني ال�سوري
والعراقي ،وذلك لت�أمني احت�ضان مقاتلي
وقيادات «داع�ش» الهاربني من العراق،
و�إع���ادة جتميعه���م لت�أ�سي����س منظمة
�أخرى ب���د ًال عن «داع����ش»؛ كما ح�صل
مع «القاعدة» �سابقاً ،وقد بد�أ �سيناريو
تبدي���ل الأفعى ،عرب ت�رسي���ب �أخبار عن
انق�ل�اب �أو انقالب���ات داخلية يف تنظيم

«داع�ش» ،متهيداً لإعالن وفاتها و�إ�شهار
املولود التكفريي اجلديد.
�إن اله���دف الرئي�س لغ���زوة املو�صل
«الداع�شية» ،وقبلها احلرب على �سورية،
هو تفجري حمور املقاومة على اجلغرافيا
ال�سوري���ة ،وقط���ع الطري���ق الوا�صل بني
طهران ولبنان م���روراً بالعراق ،لكن بعد
انت�ص���ار العراقيني عل���ى «داع�ش» يف
املو�صل �سارعت �أمريكا للتدخُّ ل املبا�رش،
لقطع الطريق وف�صل ال�ساحتني العراقية
وال�سورية عن بع�ضهم���ا البع�ض ،و�إقامة
قاع���دة ع�سكرية كربى يف الو�سط الكردي
و«الداع�شي» ،بانتظار اللحظة املنا�سبة
لالنق�ضا�ض على حمور املقاومة جمدداً،
لتنفي���ذ م�رشوع ال��ش�رق الأو�سط اجلديد
والكبري الذي حاولت �أم�ي�ركا تنفيذه من
لبنان يف حرب متوز عام .2006
املرحل���ة املقبلة تت�س���م باخلطورة
والدق���ة� ،إ�ضاف���ة �إىل �إمكاني���ة املواجهة
املبا�رشة مع اجلي�ش الأمريكي يف �سورية،
�أو القبول بالأمر الواقع عرب تر�سيم منطقة
�آمن���ة ك�ب�رى يف �شمال �سوري���ة بحماية
�أمريكي���ة مبا��ش�رة بديلة ع���ن احلماية
الرتكية ،ومب�ساحة جغرافية �أكرب واو�سع،
بالتزامن م���ع �أحداث �أمنية و�سيا�سية يف
املنطقة� ،سواء يف لبنان و�إيران واخلليج،
لإعادة خل���ط الأوراق ،وجت���اوز الهزمية
والف�شل اللذين �أ�صابا امل�رشوع الأمريكي
 ال�صهيوين يف حمنة «الربيع العربي».لقد دخل���ت املنطقة مرحل���ة جديدة
وخطرية� ،ستُ�ستعمل فيه���ا كل الأ�ساليب
غ�ي�ر  امل�رشوع���ة ،خ�صو�ص��� ًا الأمني���ة
واالقت�صادي���ة ،مما ي�ستوج���ب ح�شد كل
الطاقات ،وحت�صني جمتمع املقاومة حتى
نحفظ ما �أجنزه ال�شهداء واملقاومون ..وما
الن�رص �إال �صرب �ساعة.

د .ن�سيب حطيط

التحالف العربي « -اإلسرائيلي» في مواجهة إيران وخط الممانعة
كثرُ احلديث يف الآون���ة الأخرية عن
«الإرهاب الإيراين» ،وما ي�شكّل من خطر
لي�س على «�إ�رسائيل» وح�سب ،بل على
العامل كله ،ح�س���ب كالم نتنياهو ،الذي
تزام���ن حديثه مع الت�صعي���د ال�سيا�سي
من قبَل الرئي�س الأمريكي دونالد ترامب،
الذي توعّد �إيران واتهمها بالإرهاب ،ووعد
ب�إلغاء االتفاق النووي معها ،ومواجهتها،
وكذلك ال���كالم العربي عن «تدخُّ ل �إيران
يف املنطقة ،و«دعمها للإرهاب ال�شيعي
املتمثل بحزب اهلل والنظام ال�سوري»..
ويف اجتم���اع جامعة الدول العربية
حتفّظت ال�سعودي���ة والإمارات على بند
دع���م اجلمهوري���ة اللبناني���ة ،ملعاقبة
لبن���ان عل���ى كالم رئي����س اجلمهورية
العم���اد مي�شال ع���ون ،ال���ذي أ �كّد على
دور املقاوم���ة ،و�أهميتها يف الدفاع عن
الأر����ض ،لأن اجلي����ش ال ي�ستطع وحده
القيام به���ذه املهمة ..ون�سيت ال�سعودية
�أنه بف�ضل «الثال���وث الذهبي» اجلي�ش
وال�شع���ب املقاومة ان�سحب جي�ش العدو

«الإ�رسائيل���ي» م���ن جن���وب لبنان يف
العام  2000ما عدا م���زارع �شبعا وتالل
كفر�شوبا ،وانت�رصت املقاومة على العدو
«الإ�رسائيلي» يف حرب متوز عام .2006
عملت �أم�ي�ركا ومعه���ا «�إ�رسائيل»
عل���ى متزيق الأمة ،و�إع���ادة ر�سم معامل
املنطقة من جديد ،وا�ستفادت من الرتدّي
العربي الر�سم���ي ،و�أ�سهمت «�إ�رسائيل»
يف جع���ل الزعم���اء الع���رب يتنا�سون
الق�ضي���ة الفل�سطيني���ة ،وا�ستطاعت �أن
تب���دّل �أولوياتهم لتتقاطع م���ع �أولوية
«�إ�رسائي���ل» يف مواجه���ة �إي���ران وخط
املمانع���ة الذي �أع���اد للأم���ة كرامتها
بع���د عقود من الزمن كان���ت فيها ذليلة
لـ«�إ�رسائيل».
لقد و�صل الأمر ببع�ض الدول العربية
�إىل التناغم الكب�ي�ر مع «�إ�رسائيل»� ،إىل
درجة �إ�ش���ادة الوزير �أفيغ���دور ليربمان
بال�سعودية خ�ل�ال م�ؤمتر ميونخ الأمني
االخري ،والذي هاجم فيه �إيران ،ومل ي�ؤتَ
على ذك���ر الق�ضي���ة الفل�سطينية ،حيث

كانت ال�سعودية ممثَّلة بوزير خارجيتها
عادل اجلب�ي�ر ،ال���ذي كان حري�ص ًا على
ح�ض���ور جل�س���ة املناق�ش���ة الكامل���ة
لليربم���ان يف امل�ؤمتر ،فيم���ا الأخري مل
ي�ستم���ع �إىل مناق�شة اجلبري ،بينما متايز
املوقف الإي���راين عنه ب�أن���ه مل ي�شارك
يف �أي حلقة نقا����ش ح�رضها ال�صهاينة
يف امل�ؤمت���ر (ح�س���ب كالم الناطق با�سم
اخلارجية االيرانية بهرام قا�سمي).
متكّنت «�إ�رسائيل» من زيادة ال�رشخ
بني الأمة العربي���ة والإ�سالمية؛ بتنمية
احلقد املذهبي بني امل�سلمني ،واال�ستفادة
من كره �أمراء اخلليج وال�سعودية لإيران
وعدائه���م لها ،لتقول له���م نحن و�إياكم
يف خن���دق واحد �ضد الفر����س والإرهاب
ال�شيع���ي ،لأنهم ي�شكل���ون اخلطر الأكرب
عليك���م وعلى «�إ�رسائي���ل» ،و�سعت �إىل
ان�شاء التحالف العربي « -الإ�رسائيلي»
ملواجهة اجلمهوري���ة الإ�سالمية ،والذي
يعم���ل الرئي�س ترامب عل���ى ت�شجيعه،
وهو م���ا ك�شفت���ه �صحيف���ة «التاميز»

الربيطاني���ة ،و�أك���ده وزير �أم���ن العدو
ليربمان؛ ب�أنه حان الوقت لت�شكيل احتاد
من ال���دول كافة ،و�شدد عل���ى �أن الدول
العربي���ة «املعتدلة» كال�سعودية ودول
اخلليج تبقى يف حاجة �إىل «�إ�رسائيل»
بقدر �أكرب من حاج���ة «�إ�رسائيل» �إليها،
وا�ستطاع���ت «�إ�رسائي���ل» الو�صول �إىل
التطبيع العرب���ي « -الإ�رسائيلي» على
امل�ست���وى ال�سيا�سي والأمني والع�سكري
واالقت�ص���ادي م���ن دون �أن مت���رّ ببوابة
ال�سالم العربي « -الإ�رسائيلي» ،والتي
كان يُفرتَ�ض �أن تكون املعرب الرئي�س لهذا
التطبيع.
حاول���ت «�إ�رسائي���ل» �أن ت�ستفي���د
م���ن املناخ العربي واملوق���ف الأمريكي
املعادي لإيران وحزب اهلل ،وحتدثت عن
«اخلطر الإي���راين» يف �سورية ،واخلوف
على جبهة اجلوالن ،ومن و�صول �أ�سلحة
ا�سرتاتيجي���ة من �سوري���ة �إىل حزب اهلل،
ف�أعلنت النفري العام وقرعت طبول احلرب،
وقامت بجمل���ة من الإجراءات الع�سكرية

على احلدود اللبناني���ة  -الفل�سطينية،
و�أوحت بح���رب «�إ�رسائيلية» � -أمريكية
قريبة تخو�ضها «�إ�رسائيل» انطالق ًا من
ال�ساحة اللبنانية ،من �أجل الق�ضاء على
حزب اهلل.
يف ظل هذا اجل���و الإقليمي والدويل،
خ���رج �أمني عام ح���زب اهلل ال�سيد ح�سن
ن�رص اهلل ليق���ول لـ«�إ�رسائيل» و�أمريكا
�إنه عل���ى الرغم من وجودنا يف ال�ساحة
الإقليمية ،ف�إن لدين���ا اجلهوزية الكاملة
ملحارب���ة «�إ�رسائيل» ،ولدينا الكثري من
املفاج����آت غري الأمونيا ومفاعل دميونا،
والتي �ستهزم «�إ�رسائي���ل» ،رغم قناعة
حزب اهلل واملراقبني لل�ساحة الفل�سطينبة
و«الإ�رسائيلية» ب�أن العدو لي�س م�ستعداً
لهذه احلرب� ،سيم���ا �أن �أمريكا بعد تويل
ترامب الرئا�سة م���ا تزال مرتبكة ،ولي�س 
لديه���ا و�ضوح جت���اه ال�سيا�س���ات التي
�ستتخذها يف املنطقة.
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زيارة نتنياهو لروسيا« :إسرائيل» لم تعد القوة التي يخشى بطشها
ات�سم���ت زيارة رئي����س وزراء العدو
ال�صهيوين بنيام�ي�ن نتنياهو �إىل مو�سكو
بالف�ش���ل الذري���ع ،رغ���م �أن نتنياهو كان
يعتق���د �أن���ه �أ�صبح ج���زءاً م���ن «البيت
الرو�سي» ،بعدما تك���ررت الزيارات حتى
و�صلت �إىل �أرب���ع يف � 18شهراً� ،أي يف كل
ف�صل زيارة حتمل ف�ص���و ًال من التحري�ض
على م���ن تعتربه���م «�إ�رسائي���ل» العدو
احلقيقي لها  -وهو واقع احلال � -أي �إيران
وقوى املقاومة ،ويف املقدمة حزب اهلل.
زي���ارة نتنياه���و ملو�سك���و تزامنت
مع انهي���ارات للتنظيم���ات الإرهابية يف
�سوري���ة عل���ى جبهات خمتلف���ة ،وكذلك
م���ع اال�ستدارة الت���ي انطلقت يف اجلانب
الأردين ،بعدما اكتوى الأردن بنار الإرهاب،
ومل�س���ت ال�سلط���ات �أن كل الوعود ب�ش�أن
الأم���ن الأردين وامل�ساع���دات املوع���ودة
لـ«�شد�ش���دة» االقت�صاد �شب���ه املتهالك،
ذهبت �أدراج الرياح.
يف احلقيقة ،ق���ادة االحتالل ،وعلى
ر�أ�سه���م فري���ق نتنياهو ،ك�شف���وا �أهداف
الزي���ارة قبي���ل بدئها ،العتق���اد واهم �أن
لديه���م قدرة الت�أثري عل���ى القرار الرو�سي
ب�سهولة ،وبالتايل ميكن لنتنياهو حتقيق
مبتغاه���م دون عن���اء كب�ي�ر� ،سيم���ا �أن
الإيحاءات ال�سابقة للزيارة واملرافقة لها
جزم���ت ب�إيجابية التعاط���ي الرو�سي مع
املطالب ،التي تخت�رص بالآتي:
املوافق���ة الرو�سي���ة عل���ى عمليات
«�إ�رسائيلية» �ضد املقاومة (حزب اهلل) من
داخل الأجواء ال�سورية ،ال�سيما يف املنطقة
املحاذي���ة للجوالن املحت���ل ،حيث تقدّم
«�إ�رسائيل» كاف���ة �أ�شكال الدعم ملنظمات
�إرهابية يف املنطق���ة اجلنوبية ال�سورية.
ويف هذا ال�سياق ا�ستب���ق وزير ا�ستيعاب
امل�ستوطنني؛ زئيف الكني ،زيارة نتنياهو
بتوقّع���ات مفاده���ا �أن رو�سي���ا �ست�سمح

الرئي�س الرو�سي فالدميري بوتني م�ستقب ًال رئي�س وزراء العدو بنيامني نتنياهو

للطائرات «الإ�رسائيلي���ة» بالتحليق يف
الأج���واء ال�سورية بحُ ريّ���ة تامة ،ملتابعة
ن�شاط���ات ح���زب اهلل� ،أي ب���دون حتريك
املنظومات ال�صاروخية ،وقد واكب الإعالم
اخلليجي الإعالن «الإ�رسائيلي» بالتبني
الكامل ،مع ت�رسيب معلومة غري �صحيحة؛
ب�أن ال�سماح الرو�س���ي مُدرج على جدول
الأعمال ،نتيجة بحث �سابق� ،إال �أن مو�سكو
وقبيل دخول نتنياهو للقاء بوتني �أعلنت
من الكرملني ،وعل���ى ل�سان الناطق با�سم
الرئا�سة دميرتي بي�سكوف ،ب�أن «ال مكان
لهذه املزاعم على الإطالق ،واملو�ضوع مل
يُطرح يف �سياق االت�ص���االت الإ�رسائيلية

¡ ال�شيخ بالل �سعيد �شعبان؛ الأمني العام حلركة التوحيد
الإ�سالم���ي ،اعت�ب�ر �أن الت�رصيحات الأخ�ي�رة للكاردينال
ب�شارة الراعي ،وحتميل���ه الفل�سطينيني م�س�ؤولية اندالع
احل���رب الأهلية ،ودعوته لهم للرحيل عن لبنان ،ال تخدم
القي���م الإن�سانية التي من املفرت����ض �أن يحملها غبطته
من وح���ي الر�سالة ال�سمحة لل�سيد امل�سيح عليه ال�سالم،
وبالتايل ف�إن هناك جمانبة للحقيقة وو�ضع ًا للأمور يف
غري ن�صابها.
¡ جبه���ة العمل الإ�سالم���ي يف لبنان ا�ستغربت ما �صدر
م�ؤخراً عن الكاردينال الراعي ،مطالبة من كل املرجعيات
الديني���ة ،وحتى ال�سيا�سية ،ع���دم اخلو�ض يف كل ما من
�ش�أنه � ْأن ي�ؤدي �إىل ت�أزمي الأمور من جديد ونب�ش املا�ضي
الأليم.
¡ ال�شي���خ ماه���ر عبد ال���رزاق؛ رئي�س حرك���ة الإ�صالح
والوحدة ،زار على ر�أ�س وفد من علماء وقيادات «احلركة»،
املنفذية العام للحزب ال�س���وري القومي االجتماعي يف
ع���كار ،وتباحثوا يف ملفات الوح���دة الوطنية والأو�ضاع
الداخلية واخلارجية للمنطقة.
¡ طالل الالدقي؛ نائب رئي�س اللقاء الإ�سالمي الوحدوي،

الصحافة «اإلسرائيلية»:
رئيس الوزراء بنيامين
نتنياهو عاد من موسكو
بـ«ركلة على قفاه»

اعترب �أن ت�سمية قائد اجلي�ش الرابع ع�رش؛ العماد جوزيف
عون ،على ر�أ�س امل�ؤ�س�سة الع�سكرية ،اختيار موفَّق لقائد
مقات���ل متمر�س ،وواحد من خ�ي�رة ال�ضباط يف �ساحات
الوغ���ى ،و�آخرها جبهة عر�سال اجلردي���ة ،حيث الإرهاب
ال�رش�س.
¡ النائ���ب ال�سابق في�صل ال���داوود؛ الأمني العام حلركة
الن�ضال اللبناين العرب���ي ،ا�ستقبل النائب ال�سابق جناح
واكي���م ،وا�ستعر�ضا الو�ض���ع اللبن���اين ،ال �سيما قانون
االنتخ���اب ،الذي مت الت�أكيد عل���ى �أنه خارج �إطار النظام
الن�سبي ،ول���ن يحدث �إ�صالح ًا يف النظ���ام ال�سيا�سي� ،أو
تبدي ًال يف ال�سلطة القائمة التي ت�سببت بالأزمات املالية
واالقت�صادية واالجتماعية ،وع ّممت الف�ساد وقوننت الهدر
للمال العام.
¡ لق���اء اجلمعي���ات وال�شخ�صي���ات الإ�سالمي���ة �أكد� أن
التفج�ي�ر الإجرام���ي الذي وقع يف حاف�ل�ات كانت تقوم
بزيارة العتبات الدينية يف دم�شق ،هدفها ت�أجيج الفتنة،
م�ستغرب��� ًا ال�صمت العربي والغرب���ي على هذه اجلرمية
ال�شنعاء ،مت�سائ ًال :كيف تعل���و الأ�صوات ا�ستنكاراً لعمل
�إرهابي يف الغرب ،وت�صمت عن جرمية تكفريية �أ�ش ّد هو ًال
يف دم�شق �أو بغداد �أو �صنعاء؟

 الرو�سي���ة ،وه���و �أ�ص ًال غ�ي�ر وارد علىالإطالق».
اجتهد نتنياه���و يف التحري�ض على
�إيران ،من خالل حادثة قبل �إن�شاء الكيان
ال�صهي���وين على �أر����ض فل�سطني ب�سبعة
قرون ،م���ع الرتكي���ز على ��ض�رورة منع
�إيران م���ن �أي دور يف �سورية ،حتت �شعار
�أن انت�صار �إي���ران على الإرهاب ،وال �سيما
«داع�ش» و«الن�رصة»� ،سيجعل دورها يف
�سورية �أكرب� ،أي مبعنى �آخر �أن «�إ�رسائيل»
تف�ضّ ���ل بق���اء «داع����ش» وم�شتق���ات
«القاعدة» الأخ���رى ،على االنت�صار على
الإره���اب ،وربط نتنياهو بع���د مدح دور

رو�سيا يف مكافحة الإرهاب ،الدور الإيراين
املقبل مبقولة �إن �إيران وريثة فار�س التي
تق���ول الأ�ساطري اليهودية �إن جمزرة نزلت
باليهود يف الق���رن اخلام�س قبل امليالد،
تُوا�صل �سعيها لتدم�ي�ر «�إ�رسائيل» ،ومل
يتوق���ع نتنياهو �أن يك���ون بوتني حا�رضاً
ملثل اجل���واب ال�صاعق« :ذل���ك كان قبل
ميالد ال�سي���د امل�سيح بخم�س���ة قرون»..
وطبع��� ًا يف هذا داللة عل���ى �صلب ال�سيد
امل�سي���ح ،وتاب���ع بوتني» :نح���ن نعي�ش
اليوم يف عامل خمتلف«.
من امل�ؤكد �أن زيارة نتياهو ملو�سكو
مل حتق���ق غاياته���ا ،وه���و م���ا عك�سته
ال�صحافة «الإ�رسائيلي���ة» التي قالت �إن
»رئي����س الوزراء عاد م���ن مو�سكو بركلة
على قفاه« ..لعل ه���ذه اجلملة تفيد ب�أن
«�إ�رسائي���ل» مل تعد الق���وة التي يُخ�شى
بط�شُ ه���ا ،حتى لو كانت الواليات املتحدة
الراع���ي الأول لها ،ولو كان���ت اللوبيات
اليهودي���ة وال�صهيونية العاملة يف خدمة
«�إ�رسائي���ل» منت��ش�رة كال�رسطانات يف
العامل.
خال�ص���ة القول :موق���ف رو�سيا كان
قد �أُعلن على ل�سان مهند�س الدبلوما�سية
الرو�سي���ة �سريغي الف���روف ،حيث قال �إن
حزب اهلل و�إي���ران هما �رشيكان يف احلرب
على الإره���اب؛ �س���واء كان «داع�ش» �أو
«الن�رصة» �أو غريهم���ا ،ولذا ف�إن مو�سكو
مل تغيرّ موقفها من الق�ضايا العربية �أي�ض ًا
حتى بعد زوال االحت���اد ال�سوفياتي ،وقد
باتت املقاومة املتمثلة بحزب اهلل و�إيران،
��ش�ركاء يف مكافحة الإره���اب العاملي،
ومهما ع�ل�ا ال�ضجي���ج «الإ�رسائيلي» -
ال�سعودي  -الأمريكي ف�أ�صوات الن�شاز لن
ت�صل �إىل م�سامع مو�سكو.

يون�س عودة

رندلى جبور نقيبًا جديدًا للعاملين
في المرئي والمسموع

بعد اكتم���ال عقد �أع�ض���اء جمل�س
نقاب���ة العامل�ي�ن يف الإع�ل�ام املرئي
وامل�سم���وع ،امل�ؤلَّف م���ن الزمالء :رندىل
جبور ،ومال���ك ال�رشي���ف ،ورواد �ضاهر،
وبه���اء النابل�سي ،وخ��ض�ر ر�سالن ،وهال
ح���داد ،وهتاف دهام ،وفاطم���ة عوا�ضة،
والديكو ايليا ،وفاديا بزي ،ورامي �ضاهر،
وف�ؤاد كيايل،
ا�ستهل جمل�س النقابة جل�سته بالوقوف
دقيقة �صمت لذكرى النقيب ال�سابق املرحوم
ر�ض���وان حم���زة ،وبعد ذلك ج���رى التوافق
ب�إجماع احلا�رضين على انتخاب:

رندىل جبور :نقيب ًا
بهاء النابل�سي :نائب ًا للنقيب
خ�رض ر�سالن� :أمين ًا لل�رس 
رامي �ضاهر� :أمينا لل�صندوق
هال حداد :م�س�ؤولة العالقات العامة
املجل����س �أكد عل���ى ��ض�رورة تفعيل
ح�ضورالنقاب���ة ،والعمل على كافة الأ�صعدة
من �أجل رفع �ش�أن العاملني يف قطاع املرئي
وامل�سموع.
ويف هذا الإطار �سيقوم �أع�ضاء جمل�س
النقابة ب�إجراء االت�ص���االت الالزمة لت�أمني
اللقاء مع الر�ؤ�ساء الثالثة ووزير الإعالم.

ثقافة
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 3كتب مرجعية لعيدا زين الدين
ثالث���ة كتب �صدرت دفع���ة واحدة
للباحثة الدكت���ورة عيدا زين الدين ،عن
«دار العلوم العربية».
الأول« :البح���ث يف التاري���خ»،
وفيه تقدّم الباحثة – املجتهدة منهج ًا
لكل م���ن يري���د �أن ينق���ب يف التاريخ
الذي رغم �أن���ه ي�شارك العلوم الإن�سانية
واالجتماعي���ة باملادة الإن�سانية� ،إال �أنه
يتميز عنها بالنظرة �إىل الزمن ،ومعرفة
املا�ضي ،وتوجيه امل�ستقبل.
ت�شري الدكتورة زي���ن الدين �إىل �أن
تو�ضحت مع تزايد الإقبال
هذه النظ���رة ّ
على درا�س���ة التاريخ ،وبرزت حاجة كل
م�شتغ���ل بالبح���وث �إىل معرفة الأ�صول
والقواعد املتعارَف عليه���ا يف �إجرائه،
والتي تُعترب حاجة مُ لحّ ة يف يومنا هذا،
وهي �أه ّم ما يلزم للبحث العلمي.
يف كت���اب الباحثة اجلدي���د ،ثمة
منهج وخط���ة طريق� ،إن ج���از التعبري،
للط�ل�اب واملهتمني الذي���ن ينقّبون يف
عمق املا�ضي ،لأن الغاية يف البحث يف
التاري���خ �أن يدرك الباحث وهو ي�ستقرئ
امل�ص���ادر واملراج���ع التاريخية ،ويقوم
بتحليلها ،م���دى اخلط�أ وال�صواب يف ما
يقر�أ ،و�أن يف���رّق بني التاريخ واحلكاية،
ولذل���ك ب���ر�أي د .عيدا زي���ن الدين ال بد

من االهتمام بتحلي���ل الوقائع ودرا�سة
الأ�سباب و�صو ًال �إىل النتائج ،لأن امل�ؤرخ
الذي ال يعني بذلك يتحول �إىل جمرد راو
للأحداث.
الكتاب الث���اين بعنوان« :التاريخ..
وعالقت���ه بالعل���وم الإن�ساني���ة
واالجتماعي���ة» ،وفيه حت���اول الباحثة
واال�ست���اذة اجلامعي���ة د .زي���ن الدين

الإجاب���ة عل���ى جمم���ل الت�س���ا�ؤالت
املطروح���ة ،من خالل املنه���ج العلمي
الذي يعت�ب�ر �أن �صناع���ة التاريخ تقوم
على البحث والتق�صّ ي والتحليل ،و�إثبات
احلقائق والت�ألي���ف بينها ،وعلى تعليل
الأ�سب���اب وا�ستنب���اط النتائج ،وحتتاج
�إىل معرف���ة ودراي���ة عقلي���ة ومعارف
غزيرة ،و�إمل���ام متزايد ملختلف �رضوب

الثقافة الإن�سانية ،بهدف ك�شف احلقائق
التي لها ت�أث�ي�ر حا�سم يف تطور تاريخ
الإن�سانية ،وو�ضعها يف الإطار ال�صحيح.
�أما الكتاب الثالث فهو حتت عنوان
«الأو�ضاع االجتماعية واالقت�صادية يف
مدينة القد�س بني  1914و 1918من خالل
يوميات الفل�سطينيني ومذكراتهم».
تتناول الباحث���ة يف كتابها الذي

ِّ
«المتلصصة» ..لزينب فياض

صرخة امرأة شرقية

رواية «املتل�صِّ �صة» هي باكورة �إنتاج الكاتبة
ال�شاب���ة زينب فيا����ض ،وفيها ت�أخذن���ا �إىل �إحدى
احلارات ال�شعبية ،حي���ث تقدّم و�صف ًا دقيق ًا للواقع
يف تلك احلارة العتيقة «امل�سكونة ب�ضجيج �أزقتها
ال�ضيق���ة» و�شوارعها «امللتوية كج�س���د �أفعى»..
وحرك���ة �ساكنيها واملارة ،حيث الرطوبة وت�شققات
اجلدران ،لأن القاطنني فيه���ا كان «همّهم �أن يكون
هناك �سقف يقيهم القر واحلر».
بيد �أن يف هذه احل���ارة� ،أو على مقربة منها،
ثم���ة «عامل �آخ���ر ي�سكن فيه املرفه���ون و�أ�صحاب
ال�شقق الوا�سعة والأبنية النظيفة الأنيقة».
�إذن ،ثمة حقيقة تقدمها زينب فيا�ض اجلميلة
يف تل�صّ �صه���ا ،عن تفاوت اجتماع���ي وطبقي بني
فقراء و�أغنياء ،ك�شفته �صبية �صغرية ا�سمها رحيل،
من خ�ل�ال «ح�رشيّتها» �أو توقها ملعرفة ما يحيط
بها وما يدور حولها.
�أما طريقة هذا االكت�شاف ،فهو من خالل كوة �أو
فجوة يف منزلها يف الطبقة اخلام�سة ،وهو املبنى
الأعل���ى يف احلارة العتيقة ،ف�ص���ار عندها «ن�شوة
التل�صّ ����ص» لرت�صد كل حركة وكل ما يحدث ،وبهذا
تق���دّم لنا �صورة حي���ة عن الفقر وحي���اة الفقراء،
والغنى والرثوة ،وحياة الرثاء..
مل تكت���ف «املتل�صّ �صة» بو�صيف حارتها ،بل
تذه���ب بنا �إىل مدر�ستها وجامعته���ا ،وتقدم �سرية
جميلة ،ت�صف فيها الواقع الذي يعي�ش فيه التالميذ
والطالب يف بيوتهم وواقعهم االجتماعي من خالل
�أحاديث���م وعالقاته���م و�سريهم ب�أ�ش���كال خمتلفة
وحمببة ،كما ال تن�سى �أن تتحدث عن ال�شوارع التي
متر بها وت�صف حركتها ،خ�صو�ص ًا باعة الكتب.
بع�ض من الده�شة تقدّمه «املتل�صّ �صة» حينما
ت�صف الطرقات التي تعربها« :رائحة الكتب بع�ضها
ي�شبه املدن ،والقليل منها يوازي احلقول ب�شذاها»..
فهل الحظتم كيف تقوّم زين���ب فيا�ض الكتب التي

«�رصخة امر�أة �رشقية» ..كتاب جديد
للكاتب يو�س���ف ك��س�رواين« ،املتفاعل
بكلّيته يف مو�ضوع حق���وق املر�أة ،الذي
احتل م�ساحة وا�سعة من فكره وخميلته،
وكانت �أف���كاره مبنزلة طاقة م�شعة على
ه���ذا احلق القانوين» ،كم���ا ترى الفنانة
الت�شكيلي���ة ال�شاع���رة فاطم���ة غدار يف
مقدمتها للكتاب.
ثم���ة �رصخة �أطلقها الكاتب من �أجل
�أن يكون لن�صف املجتمع دور فاعل وبناء
يف عملية البن���اء والتنمي���ة ،يف نف�س
الوقت الذي دعا لأن تكون املر�أة على قدر
امل�س�ؤولي���ة يف دفاعها ع���ن حقها ،ويف
بناء دوره���ا ،لأن «احلقيقة لي�س كل ما
ت���راه جميالً� ،أحيان ًا تكون �أ�شعة ال�شم�س
حارقة ،وبرودة الليل قاتلة ،وحدة ال�سيف
ظاملة ،وكفة امليزان باحلق مائلة» ،ولذا
فعلى امل���ر�أة �أن تك���ون حقيقة اجلمال،
وحقيقة العمل وحقيقة البناء ،لأن دورها
يف التنمية والبناء �أ�سا�سي متى �أح�س�سنا
وعرفنا قيم���ة دورها الأخالقي اجتماعي ًا
و�أ�رسي ًا و�إن�ساني ًا وعملياً..
وب���ر�أي الربوفي�س���ور يحيى ال�شامي
يف تقوميه لـ»�رصخة امر�أة �رشقية»� ،أن
«هذا البح���ث يتفوق على ما كتبه قا�سم
�أمني يف كتابه املو�سوم بتحرير املر�أة يف
مطلع الق���رن الع�رشين» ،لأنه بحث رائع
م�ضمون��� ًا و�أ�سلوب ًا و�إبداع���اً ،فيه ي�سلّط
ال�ضوء على واقع املر�أة التي هي يف هذا
ال�رشق تعاين ما تعاين من ظلم وا�ضطهاد
وافتئات على حقوقها التي �رشع اهلل».
ثم���ة خال�ص���ة هامة ينته���ي �إليها
الكاتب يف كتاب���ه ،حينما يقول« :كلمة

تطال���ع عناوينها يف طرقاته���ا ،وفيها تعرج حتى
على بائع الكتب وك�أنها «تتل�ص�ص» عليه؟ «بائع
كت���ب تده�شه الروائح اكرث من احل���روف ،هو بائع
بائ�س تعي�س وحيد كوح�ش���ة ال�سطور اخلاوية من
ب�صمات قارئيها».
�صور وجت���ارب حياة تقدمها زينب فيا�ض من
خياله���ا اجلميل واخل�صب ،وتذكّرنا بطفولتنا حيث
يف كل واح���د منا �شيء م���ن «التل�صّ �ص» ملعرفة
م���ا يدور حول و�أبعد منه ،وا�ستدراك ما قد يفاجئه،
و�ش���يء م���ن معرفة ال�شب���اب وعامله���م وحيوات
متنوع���ة وخمتلفة ..لنتابع مع��� ًا العيون اجلميلة
لهذه «املتل�ص�صة».

يُع��� ّد حدث ًا هام ًا للتعريف بواقع وحياة
املدينة املقد�س���ة ،والتطورات احلا�صلة
يف تلك احلقبة ،من خالل يوميات �أربعة
فل�سطينيني كتبوا يومياتهم ،رغم �صغر
�سنّه���م يف تل���ك املرحلة ،وه���م �إذا مل
يكونوا من ُ�صنّاع الق���رار �إال �أنهم كانوا
�شه���وداً تناول���وا ما عرف���وه و�شاهدوه
ومل�سوه.
ب�ش���كل عام ،ف����إن الدرا�س���ة التي
ت�ضمّنها كتاب الدكتورة زين الدين حتاول
فهم م�س�ألة العالق���ة التي تربط مدينة
القد�س مبنطقتها وبالداخل الفل�سطيني،
ما ي�سهم ب�شكل كبري يف تو�ضيح جوانب
من تاريخ املدين���ة املقد�سة بني عامي
 1914و ،1918وتعط���ي �صورة للتعريف
بها ،كما تقدّم حتلي ًال اجتماعي ًا منهجي ًا
ي�ساه���م يف تعزيز الدرا�س���ات العلمية
حول واق���ع املدينة العربية ب�شكل عام،
ومدينة القد�س ب�شكل خا�ص ،يف مرحلة
زمني���ة بالغة الأهمية ،كما حتر�ص على
منطق حتري الوقائ���ع ،مبا يكفل تقدمي
بحث علمي ي�سلط ال�ضوء على موا�ضيع
ته���دف �إىل انتاج املعرفة املحفزّة التي
ت�ساه���م يف م�س�ي�رة التق���دم العلمي،
وتقوم عل���ى البحث والتق�صي واملراقبة
والتحليل وا�ستخدام الفر�ضيات.

�أخرية جاثمة فوق �صدري ال بد �أن �أقولها
لك �أيته���ا املر�أة� ،سواء كن���ت �رشقية �أم
غربية ،ح�رضي���ة �أم بدوية ،ليتك تدركني
عظيم ق���درك� ..أنت كنز من كنوز اهلل على
الأر����ض مت�شني ،فاحفظ���ي نف�سك ،لي�س
هن���اك من �شيء يقف �أمام���ك طاملا �أنت
حتملني العق���ل والفك���ر ،وبا�ستطاعتك
�أن تخو�ض���ي كل م�ضام�ي�ر احلي���اة
ومعرتكاته���ا ..وكل ما عليك هو تختاري
جادة الطريق ومت�شني لتخرجي من داخل
الدائ���رة ،حينها تكونني ق���د و�صلت �إىل
حتقيق حلم���ك وامنياتك لتغمر ال�سعادة
حميطك» واملجتمع.
�أخرياً فـ«�رصخة امر�أة �رشقية» يقع
يف � 152صفحة من احلجم الكبري ،وجملد
جتليداً فنياً �أنيقاً.
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تجمع العلماء المسلمين يكرم الشيخ حمود
�أقام جتمع العلماء امل�سلمني حف ًال
تكرميي ًا لرئي�س االحتاد العاملي لعلماء
املقاومة ال�شي���خ ماهر حمود ،بح�ضور
�شخ�صي���ات علمائي���ة ودبلوما�سي���ة
وحزبية وف�صائل لبنانية وفل�سطينية.
وق����د �ألقي����ت كلمات �أك����دت على
وجوب «التق����اء العلم����اء على مبد�أ
الوح����دة فيما بينن����ا ،ملتزمني بقول
اهلل �سبحان����ه }و�إنَّ هَ ���� ِذ ِه �أُمَّ ُت ُك ْم �أُمَّ ًة
َاح َد ًة َو�أَنَا َر ُّب ُك ْم فَاعْ ُبدُونِ { ،راف�ضني
و ِ
كل دع���وة للتفرق���ة ب�ي�ن امل�سلم�ي�ن،
خ�صو�ص ًا بني ال�سن���ة وال�شيعة ،رافعني
راية املقاومة عالية خفاقة ،ذاكرين �صدق
و�إخال�ص �سماح���ة ال�سيد ح�سن ن�رص اهلل،
وم�ؤكدي���ن التزامنا بالقي���ادة الإ�سالمية
املتمثلة بالقائد ال�سي���د علي اخلامنائي،

والتزامنا بق�ضية املقاومة وق�ضية فل�سطني
نحن مع�رش العلم���اء ،خ�صو�ص ًا من ال�سنة
وال�شيعة ،و�صو ًال �إىل امل�سجد الأق�صى».
و�أثنت الكلمات على مواقف ال�شيخ
حم���ود ،كونها مواق���ف �إ�سالمية �أ�صيلة
تراع���ي املوازي���ن ال�رشعي���ة ،بغ����ض
النظر عن امل�صال���ح ،فكثري من مواقفه
ال�سيا�سية �ضد اجلو الطاغي يف حميطه،
«لأنه مل ُيرِد �أن يكون من �أهل الع�صبية
املقيت���ة ،ب���ل �أراد �أن يك���ون داعي���ة
للح���ق مهما كلفه ذلك م���ن �أثمان على
ال�صعيد ال�شخ�صي ،ومل يلتفت �إىل كرثة
املعار�ضني».
ويف نهاية احلفل ق���دّم «التجمّع»
درع��� ًا تكرميي���ة لل�شيخ ماه���ر حمود..
عربون وفاء وحمبة.

رئيس لقاء الفكر العاملي زار أمين عام حركة األمة

فضل الله وجبري :لتكريس الوحدة اإلسالمية ..وتحصين الوطن بالحوار
�أك���د رئي����س «لق���اء الفك���ر
العاملي» ال�سيد علي عبد اللطيف
ف�ض���ل اهلل� ،أن «الوحدة اللبنانية
عموماً ،والإ�سالمي���ة  -الإ�سالمية
خ�صو�ص���اً ،كفيلة بتح�صني وطننا
من �رشور الفتن���ة والإرهاب ،وكل
ما يح���اك من م�ؤام���رات لت�صفية
الق�ضي���ة الفل�سطيني���ة ،ول���زرع
االن�شقاقات بني ال�شعبني اللبناين
والفل�سطيني».
كالم ال�سي���د ف�ض���ل اهلل ج���اء
خالل زيارت���ه الأمني العام حلركة
الأمة ال�شيخ عبداهلل جربي ،يرافقه
امل�س����ؤول الإعالم���ي لـ«اللقاء»؛
الإعالمي علي �ضاحي.
و�شدد ف�ضل اهلل على «�رضورة
التنب���ه م���ن حم���اوالت �شيطن���ة
املقاومة اللبناني���ة والفل�سطينية
وما تهدف اليه من نيات �صهيونية
مبطنة ل�ش���ن ع���دوان جديد على
لبن���ان وعل���ى غ���زة ،يف ظ���ل

املمار�س���ات ال�صهيونية الوا�ضحة
لتهويد فل�سطني و�إنهاء حق العودة
وت�صفية الق�ضية بكاملها»،

ور�أى �أن «م���ا يجري يف العامل
العرب���ي من حروب وف�ت�ن ،يحوّل
االنظ���ار عما يج���ري يف الأرا�ضي

املحتلة ،ويح���رف بو�صلة ال�رصاع
مع العدو».
و�أ�شاد ال�سيد ف�ضل اهلل بـ«مزايا
العالمة الراحل ال�شيخ عبد النا�رص
جربي ،الذي ق�ض���ى حياته مدافع ًا
ع���ن الوح���دة الإ�سالمي���ة ،وع���ن
املقاوم���ة يف لبن���ان وفل�سط�ي�ن،
وكرّ����س وقت���ه لن��ص�رة الق�ضية
الفل�سطيني���ة ورفع ق�ضيتها يف كل
املحافل وامل�ؤمت���رات التي �شارك
فيها» ،كما عر�ض ال�سيد ف�ضل اهلل
التع���اون امل�شرتك ب�ي�ن «اللقاء»
و«احلركة» على امل�ستويات كافة.
بدوره �أك���د ال�شيخ ج�ب�ري �أن
«الوح���دة الإ�سالمي���ة كفيلة بدرء
حماوالت �إيق���اع الفتنة بني ال�سُّ نة
وال�شيعة ،والت���ي يُعمل اليها منذ
فرتة طويلة ،فبع���د �أن عجز العدو
وحلفا�ؤه يف املنطق���ة عن �إحداث
ه���ذه الفتنة� ،إذا به���م ينتقلون �إىل
املرحلة اجلديدة؛ ع�ب�ر بث الفتنة

هيئة تكريم المناضلين والشهداء العرب زارت حركة األمة:

المقاومة نستطيع مواجهة التحديات والفتن
بوحدة القوى
ِ

ا�ستقبل �أمني عام حركة الأمة ال�شيخ
عبد اهلل جربي ،والإخوة الأع�ضاء ،وفداً
من هيئة تك���رمي املنا�ضلني وال�شهداء
العرب ،برئا�س���ة د .با�سم �سنان ،حيث
جرى عر����ض التط���ورات العامة التي
ت�شهده���ا املنطقة العربي���ة ،والهجمة
اال�ستعماري���ة ال�صهيونية  -التكفريية
ال�رش�س���ة الت���ي ته���دف �إىل متزيقه���ا
وتفتيتها مل�صلحة الع���دو ال�صهيوين،
ليكون القوة مطلق اليد.
ال�شيخ جربي رحّ ���ب بالوفد ،مثني ًا
على جهوده الطيّب���ة ،معترباً �أن وحدة
القوى املقاومة واملمانعة هي ال�صخرة
ال�صلبة التي ت�ستطيع بها الأمة مواجهة

التحديات التي تُ�شَ ّن عليها من كل قوى
اال�ستعمار والتخلف والإرهاب التكفريي
وال�صهيوين.
من جهت���ه� ،أكد الدكت���ور �سنان �أن
ال ح ّل ملواجهة ه���ذه الهجمة اخلطرية
�إال بالتم�س���ك بخيار املقاوم���ة ،الذي
يبقى اخليار الوحيد ملواجهة امل�ؤامرة
الكربى.
ونبّ���ه املجتمعون م���ن التطورات
الأمنية اخلطرية التي �شهدها خميم عني
احلل���وة ،ودعوا الف�صائ���ل الفل�سطينية
للتنبه من هذه امل�ؤامرة التي ت�ستهدف
�أو ًال و�أخرياً ال�شعب العربي الفل�سطيني
وق�ضيته املقد�سة.

بني الأحزاب والعائالت والإخوة يف
البيت الواح���د ،وبني اجلار وجاره
من الدين نف�سه واملذهب نف�سه».
و�ش���دد جربي عل���ى «التم�سك
بنه���ج والده الراح���ل وباملبادىء
الوطني���ة القائم���ة عل���ى احلوار
واالنفتاح ،و�إبق���اء ق�ضية فل�سطني
يف ر�أ����س �أولوي���ات حرك���ة الأمة،
والدف���اع عن املقاوم���ة اللبنانية
والفل�سطيني���ة ،ون�رصتهم���ا ب���كل
الو�سائل املتاحة».
كم���ا �أ�ش���اد ال�شي���خ ج�ب�ري
بـ«م�س�ي�رة املرج���ع ال�سيد حممد
ح�س�ي�ن ف�ض���ل اهلل (رحم���ه اهلل)،
وبنهجه التنويري واالنفتاحي على
كل املذاه���ب والطوائ���ف والأديان،
وعلى تكري�س الوح���دة الإ�سالمية
والوطني���ة يف كل م���ا ق���ام به»،
م�شرياً �إىل «�أهمي���ة ا�ستمرار خطه
املحبَّ���ب واملرحَّ ب ب���ه يف لبنان
والعامل العربي والإ�سالمي».

www.athabat.net
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«دار الندوة» تشهد حفل تكريم وتأبين للشهيد باسل األعرج
يف ذكرى �أ�سبوع ال�شهيد البطل با�سل ا�ﻷ عرج،
وبدعوة من منت���دى التوا�صل الفك���ري ال�شبابي
العرب���ي ،واحلمل���ة ا�ﻷ هلي���ة لن��ص�رة فل�سطنب
وق�ضايا ا�ﻷ م���ة ،واملنتدى العربي الدويل من �أجل
فل�سط�ي�ن� ،شهدت «دار الن���دوة» يف بريوت حفل
ت�أب�ي�ن لل�شهيد ،بح�ضور قيادات �سيا�سية لبنانية
وفل�سطيني���ة ،ونخب ثقافية ،وق���ادة عمل نقابي
وحقوقي ،وم�ؤ�س�سات جمتمع �أهلي.
وقد �ألقيت كلمات حتدث���ت عن مزايا ال�شهيد
ني
ووطنيت���ه ال�صادقة ،وانتمائ���ه العميق لفل�سط َ
التي �سكنتْ���ه ،ومتيّزه بح�سِّ ِه و�ص�ب�رِ ه ،ون�شاطِ ه
املنقطِ عِ النظ�ي�ر ،و�إميا ِن ِه القاطعِ بحتمية الن�رص،
أر�ض الآبا ِء والأجداد.
وباحل ِّق املقدّ�س يف � ِ
كما كان���ت كلمة لأم�ي�ن عام حرك���ة الأمة،
ال�شيخ عبد اهلل جربي ،قال فيها �إنه يف حني بد�أتِ
العدي ُد م��� َن الدولِ الأوروبي��� ِة والغربي ِة بخطوات
عزل العدو «الإ�رسائيل���ي» ،وحما�سبته�« ،إذ بنا
ن�سمع كالم��� ًا من هنا وهناك ،يح���اول ا�ستهداف
ال�شعب الفل�سطين���ي وق�ضيته ..ملاذا؟ وما هو � ُّرس
التوقيت؟ لأن املقاوم َة يف العامل العربي ،والعامل
الإ�سالمي ،ويف فل�سطني ،ويف لبنان ،ت�شكّل تهديداً

يف منظور ه�ؤالء ،تهديداً وطني ًا وطائفي ًا ومذهبياً،
وقومي ًا وا�سرتاتيجي���اً ..يريدون �إخراج اللبنانيني
م���ن م�رشوع املقاومة يف املنطق���ة ،يريدون زرع
احلقد والع���داوة بني امل�سلم�ي�ن وامل�سيحيني»،
م�ؤكداً �أن «االنق�سا َم لي����س لبناني ًا �أو فل�سطينياً،
ولي����س طائفياً ،وال مذهبياً ،وال قومياً ،وال عرقياً،
�إمنا هو انق�سام ب�ي�ن م�رشوعِ املقاومة ،وم�رشوع
�ض��� َّد املقاومة ..يريدون و�ضع معايري �أخرى زائفة
لهذا ال�رصاع ،لكننا نق���ول ،ونحن م�ؤمنون وعلى
يق�ي�ن :لي�س هن���اك م�سيحية م���ن دون فِل�سطني
ومقاومتها و�سالحها ،كم���ا �أنه لي�س هناك �إ�سالم
م���ن دون فل�سطني وجماهديه���ا و�سالحها ،لي�س
هن���اك �أمة عربي���ة دون م�سيحييه���ا وم�سلميها..
لي����س هناك �أمة م���ن دون االرت���كاز �إىل التاريخ
العريق بني جميع طوائفها و�أبنائها ،والتطلع �إىل
امل�ستقبل امل�رشِّف يُخت��ص�ر بجملة واحدة :ال ب ّد
من زوال �إ�رسائيل ..هذه حتمية لن ينقذها �صديق
عظيم �أو ويف� ،أو �أيُّ تراجعٍ هنا �أو هناك ..و�إن كان
من مالحظات على الأداء ،فباملراجعة والن�صيحة
والت�شاو ِر ميكن �إعادة الأمور �إىل ن�صابها ،وتر�شيد
امل�سرية ،فالعدو مرتاح خلِالفاتنا واقتتالنا ،و�إن

كان اليوم يحاول منع الأذان ،فغداً �سيحاول منع
�أجرا�س الكنائ�س من �أن تُقرَع».
وختم ف�ضيلته بالق���ول :ر�سالة ال�رشف التي
�أر�سله���ا �شهيدن���ا البا�سل ،للجمي���ع؛ يف الداخل

واخل���ارج ،تدع���و �إىل وقف اخلالف���ات واالقتتال
واحلروب العبثية بني �أمتنا ،والتوجُّ ه جميع ًا نح َو
ق�ضية فل�سطني ،وت�ؤكّ���د �أن املقاوم َة يف فل�سطني
بخري ،لكن :هل حالنا نحنُ بخري؟

وفد من حركة األمة ولقاء الجمعيات والشخصيات اإلسالمية يزور تجمع العلماء المسلمين
ق���ام وف���د م���ن حرك���ة الأم���ة ولقاء
اجلمعيات وال�شخ�صيات الإ�سالمية ،برئا�سة
�أمينه الع���ام ال�شيخ عبد اهلل جربي ،بزيارة
رئي����س الهيئة الإداري���ة يف جتمع العلماء
امل�سلمني ال�شيخ د .ح�سان عبد اهلل ،لإطالعه
على �آخر امل�ستجدات على �صعيد «احلركة»
و»اللق���اء» بع���د وفاة �سماح���ة ال�شيخ د.
عبد النا��ص�ر جربي (رحم���ه اهلل) ،ول�شكره
عل���ى الوقفة النبيل���ة ل�سماحته �إىل جانب
«احلركة» و»اللقاء» وعائلة املرحوم.
وكان اللق���اء منا�سب���ة للبح���ث ب�أمور
�سيا�سي���ة تخ����ص ال�ساح���ة الإ�سالمية يف
لبنان واملنطقة ،حي���ث �أكد �سماحة ال�شيخ
عب���د اهلل على �أهمية اال�ستم���رار يف النهج
الذي اعتمده املغفور له ،والذي يرتكز �إىل �أن
الق�ضية الفل�سطيني���ة هي الق�ضية املركزية
للأم���ة ،و�أن الوحدة الإ�سالمي���ة والوطنية
ه���ي ال�سبيل لتحريرها م���ن دن�س االحتالل
ال�صهيوين ،و�أن الإ�سالم الذي جاء به حممد
(�صلى اهلل عليه و�آله و�سلم) هو دين الرحمة

والألفة واملحبة ،و�أن الدعوات التكفريية �إمنا
هي �صناعة خمابراتية بريطانية � -أمريكية
 �صهيوني���ة هدفها ت�شويه الإ�سالم وتفرقةالأمة و�إيقاع االقتتال بني �أبنائها كي ي�سلم
الع���دو ال�صهيوين ويطول �أمد بقائه ويت�أخر
حتقيق الوعد الإلهي بتحرير فل�سطني.
من جهته ،أ�كّد �سماح���ة ال�شيخ ح�سان
للوف���د وقوف���ه وجتمع العلم���اء امل�سلمني
�إىل جانب «احلرك���ة» و»اللقاء» لتحقيق
الأه���داف عل���ى �أن يعتمد �أ�سل���وب الرتبية
لل�شب���اب عل���ى مفاهي���م الدي���ن احلنيف،
ومواجهة احلرب الناعمة التي تُخا�ض اليوم
حلرف ال�شباب عن جادة ال�صواب ،ما ي�ؤدي
�إىل انح���راف املجتمع ووقوعه حتت هيمنة
الغرائز الت���ي تغذيها و�سائل التوا�صل التي
تبث ق�ضايا منحرفة يف املجتمع.
ويف نهاية اللقاء قدّم الوفد هدية رمزية
ل�سماحة ال�شيخ عبد اهلل ،عربون وفاء وتقدير
منه مل���ا يقدمه لـ»احلركة» و»اللقاء» من
دعم وت�أييد وم�ساندة.

وفد حركة األمة زار جمعية اإلرشاد واإلصالح الخيرية اإلسالمية:

للتعاون والتنسيق بين المؤسسات اإلسالمية
بما يخدم المصلحة العامة للبالد
قام وفد من حركة الأمة برئا�سة الأمني العام
ال�شيخ عبد اهلل ج�ب�ري ،بزيارة جمعية الإر�شاد
والإ�صالح اخلريي���ة الإ�سالمية مبركزها الرئي�س
يف ب�ي�روت ،حي���ث ا�ستقبله رئي����س اجلمعية
املهند�س جم���ال حميو ،ورئي�س دائرة التوا�صل
ال�سيد جميل قاطرجي.
الوفد �شك���ر اجلمعية لتعزيته���م ب�سماحة
العالمة املجاهد ال�شي���خ د.عبد النا�رص جربي
(رحم���ه اهلل) ،م�شرياً �إىل املبادئ الأ�سا�سية التي

عمل عليها �سماحته ،وهي وحدة الأمة ،واجلهاد،
وحتري���ر فل�سطني ،الفت ًا �إىل �أن امل�ؤ�س�سات التي
�أ�س�سها �سماحته باقية على النهج نف�سه.
كما ه ّن�أ وفد “احلركة” �أع�ضاء “اجلمعية”
بانتخابات الهيئة الإدارية اجلديدة ،متمني ًا لهم
التوفيق وال�سداد.
و�أك���د املجتمعون عل���ى �أهمي���ة التعاون
والتن�سيق بني امل�ؤ�س�سات الإ�سالمية مبا يخدم
امل�صلحة العامة للبالد.

الشيخ جبري زائرًا د .طرابلسي:

ُلرفض أي ضريبة جديدة
تفرض على المواطن اللبناني

زار الأم�ي�ن الع���ام حلرك���ة الأم���ة ال�شي���خ عب���د اهلل ج�ب�ري ،النائب
ال�ساب���ق د .عدنان طرابل�س���ي ،وتناول البحث التط���ورات العامة يف البالد.
و�أك���د الطرف���ان رف�ضهم���ا �أي �رضيب���ة جدي���دة تُفر����ض عل���ى
مت����س عي�ش���ه وا�ستق���راره ،فالأو�ض���اع االقت�صادي���ة
ّ
املواط���ن
�صعب���ة ،وحلّه���ا ال ميك���ن �أن يك���ون عل���ى ح�س���اب النا����س.
و�أ�شار الطرف���ان �إىل �أن احلل الوحيد لتطوير النظام ال�سيا�سي يف البلد� ،إمنا
يكون ب�إقرار قانون انتخاب ع��ص�ري وحديث يقوم على اعتماد الن�سبية ،ما
يتيح لكل القوى والفئ���ات ال�سيا�سية واالجتماعي���ة اللبنانية الو�صول �إىل
الندوة الربملانية.
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كاريكاتير

إضافة ألف كلمة جديدة إلى اللغة اإلنجليزية ..إليكم أبرزها:
�أ�ضاف قامو�س «مريام ويب�سرت»
للغة الإجنليزية �أكرث من  1000كلمة
جديدة �إىل اللغة الأك�ثر انت�شاراً
يف العامل ،ويتحدث بها �أك�ثر من
 1.5مليار ن�سمة حول العامل كلغة
توا�صل.
وقالت ال�رشكة التي ي�صدر عنها
�أحد �أ�شهر قوامي�س اللغة الإجنليزية،
�إن��ه��ا �أدرج���ت كلمات ج��دي��دة �إىل
التغيات يف
رّ
القامو�س متا�شي ًا مع
الثقافة والعلوم.
وعلّق فريق العمل على �إدراج
الكلمات اجل��دي��دة ب�أنه «�إ�ضافة
هامة �إىل اللغة ،ما يعك�س ات�ساع
مفرداتها ،و�رسعة احل�صول على
املعلومات ،ومبا �أن اللغة الإجنليزية
يف منو م�ستمر ،ف�إن القامو�س ينمو
�أي�ضاً».

وحتوي الكلمات اجلديدة التي
�أُدرج��ت يف القامو�س ،م�صطلحات
طبية ،وعلمية ،وكلمات م�ستورَدة
م��ن ل��غ��ات �أخ����رى ،وم�صطلحات
�شعبية ،و�أخرى ريا�ضية� ،إىل جانب
ت�صنيفات �أخ��رى ،وحازت الكلمات
املتعلقة بالتكنولوجيا على القدر
الأك�ب�ر؛ متا�شي ًا م��ع االكت�شافات
والتقدم العلمي ،والتي قال مُ عدّو
القامو�س �إنها حتتاج �إىل م�صطلحات
جديدة� ،أو تعريفات جديدة على
�ضوء االكت�شافات العلمية احلديثة.
و�أ����ش���ارت ال����شرك��ة �إىل �أن كل
ال��ك��ل��م��ات اجل���دي���دة ّمت ر���ص��ده��ا
وجتميعها وحتليلها ،ومت تزويد ال ُقرّاء
ب�أمثلة لتو�ضيح معانيها وكيفية
ا�ستخدامها ،و�أو���ض��ح��ت �أن بع�ض
الكلمات بقيت حتت املراقبة ل�سنوات

ُ
ماذا يحدث إن فتح باب الطائرة في الجو؟

يُعترب �سيناريو �سقوط الطائرة ،الهاج�س الذي يخ�شاه
الكثري من امل�سافرين ،لكن هل �سبق �أن ت�ساءلتَ ما الذي
�سيحدث �إن فُتح باب الطائرة يف اجلو �أثناء التحليق على
ارتفاعات عالية؟ بالطبع� ،ستفقد الطائرة ال�ضغط ،الأمر
الذي �سي�ؤدي �إىل كارثة م�أ�ساوية.
عند فقدان ال�ضغط داخل الطائرة ،يتم اال�ستعانة
ب�أقنعة الأوك�سجني ،التي ت�ستمر عدة دقائق ملواجهة
تـــ�صـــــدر عـــــــن
�شــركــة الـقـــلــم
للإعالم �ش.م.م.

قبل �أن يتم �إ�ضافتها �إىل القامو�س،
يف حني �أن كلمات �أخ��رى �صعدت
�رسيع ًا وا�ستُخدمت ب�شكل كبري ،وجدت
طريقها �إىل �صفحات القامو�س ب�رسعة.
وج��اءت �أب��رز الكلمات امل�ضافة
على النحو الآتي:
التكنولوجياabandonware / :
botnet / binge–watch / ph r
tobomb / ghost / nsfw / net
.neutrality
الريا�ضةairball / up–fake / :
.five–hole
الطب والأدوي��ة supercentena r :
ian / epipen / urgent care /
.phytoremediation
الطعام وال�رشابarancini / evoo :
/ macaron / santoku / chef’s
.knife
ع��امل ال�سيا�سةtown hall / :
.truther / scotus / flotus

نق�ص الأوك�سجني ،الذي ي���ؤدي �إىل ت�شوّ�ش يف التفكري
والر�ؤية ،وفقدان الوعي ،ومن ثم الوفاة.
�أي�ضاً ،بعد فقدان ال�ضغط ،تنخف�ض درجات احلرارة
ب�شكل كبري ،لدرجة التجمّد وال�صقيع ،وقد تبد�أ الطائرة
نف�سها بالتفكك .لكن يقول خرباء الطريان� ،إن فتح باب
الطائرة �أثناء حتليقها �أمر م�ستحيل ،ويتطلّب قوة خارقة،
ب�سبب ال�ضغط ال�شديد املطبق عليها.
هاتف01/666314 :

الـمــديــر ال ـف ـنـي :م ــالك مـح ـ ـفــوظ
بريوت امل�صيطبة � -شارع عثمان بن عفان  -بناية العرت  -ط - 1هاتف - 01/360807 :فاك�س - 01/368256 :بريد �إلكرتوينinfo@athabat.net :
ت ـ ـ ـ ـ ــوزي ـ ـ ـ ـ ــع الأوائـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل

ع ــند وجـ ــود مـ�شـك ـلــة فـي التوزيع الرجاء االت�صال:

