جنون األسعار
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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لوحظ �أن اال�سعار التي ارتفعت م��ع اق���رار جمل�س ال��ن��واب يف امل��رة
الأوىل لقانون متويل �سل�سلة الرتب والرواتب ،مل ي�سجل �أي انخفا�ض
م��ع جتميد تطبيقه م��ن قبل املجل�س ال��د���س��ت��وري ،وق��د ع��ادت اال�سعار
للإرتفاع مرة جديدة مع عودة جمل�س النواب لإقراره من جديد.
ووفق اخلرباء ،ف�إن الأ�سعار مر�شحة �إىل مزيد من الإرتفاع يف املرحلة
املقبلة ،مما يفر�ض على احلكومة والأج��ه��زة املعنية اتخاذ الإج���راءات
احلا�سمة ،للح�ؤول دون اللعب بلقمة عي�ش وحياة النا�س.
السنة العاشرة  -الجمعة  23 -محرم 1439هـ  13 /ت 2017 1م.
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حجارة رحى على ظهور «الفالحين»
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حلم البرزاني ..هل يتحقق
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االفتتاحية

معيار المواطنة ..طريق
االنتصار
م�سجل���ة االنت�صار
مت���ر الأمة مبرحل���ة �صعبةِّ ،
ُّ
والتع�صب والتطرف
تلو االنت�صار على ق���وى ال�رش
ُّ
والتكف�ي�ر والإره���اب ،وما زال اخلط���ر جاثم ًا على
�أر�ضن���ا العربي���ة م���ن تنفيذ خمطط���ات التفتيت
والتق�سي���م ،وعليه ال بد �أن نبن���ي الإن�سان العربي
انطالق��� ًا من الق َيم امل�شرتكة ب�ي�ن الأديان؛ على �أن
ُيحرتم التن ُّوع الديني وتب ّني �سالم الأديان.
نظراً �إىل ما �شاهدناه من نزعة االحتواء ال�سيا�سي
للمذاهب الدينية وا�ستغالل الدين وطوائفه ومذاهبه
يف النزاع���ات ال�سيا�سية ،ف�إن���ه على القوى احلية
يف �أمتن���ا �أن تعمل على جتيي����ش الإن�سان العربي
لرف�ض هذا ال�سلوك رف�ض ًا قاطع ًا ،وتعمل على قيام
دولة املواطنة اجلامعة ،دولة القانون وامل�ؤ�س�سات
والقي���م الإن�سانية ،وهذا لن يت���م �إال بجمع الكلمة،
واخل���روج من الأناني���ة احلزبي���ة وال�شخ�صية �إىل
وحدة املوقف والعمل.
ال بد �أي�ض��� ًا للمراقب والعام���ل مل�صلحة وطنه
و�أمته �أن يالح���ظ ويعمل بكل قواه �ضد ما تعك�سه
ممار�س���ات الإ�س���اءة والكراهي���ة الت���ي تفر�ضها
ال�سيا�سات الظامل���ة ،خ�صو�ص ًا الدول الكربى جتاه
ال�شعوب واملتحي���زة للعدو ال�صهي���وين الغا�صب
لأر�ض فل�سطني وحقوق �شعبها ،والتي تعزز منطق
التط���رف الديني مبا يهدد بن��ش�ر مزيد من عواقب
التطرف والتطرف امل�ضاد بني ال�شعوب واجلماعات
والأفراد.
�إن م���ا يقوم ب���ه الأزهر ال�رشي���ف ،ودار الفتوى
يف اجلمهوري���ة اللبنانية ،بقي���ادة �سماحة مفتي
اجلمهوري���ة اللبنانية ال�شيخ عب���د اللطيف دريان،
واملراجع الإ�سالمية جميعه���ا ،وكذلك املرجعيات
الدينية امل�سيحية ،و�سماح���ة العالمة ال�سيد علي
ف�ضل اهلل؛ رئي����س ملتقى الأدي���ان والثقافات ،من
و�ضع ر�ؤي���ة لتطوي���ر اخلطاب الدين���ي يف �ضوء
املقا�صد الأخالقية ال�سامية ،ومن ترتيب لأولوياتها،
حترك يقوم
وعمله���م الدائم ملواجهة �أي م�رشوع �أو ُّ
وت�ضامن وتكا ُتف
على ا�ستخ���دام الإرهاب والعنف،
ُ
مع هذا املوقف قوى متعددة دينية وعلمانية عليها
واجب تنفيذ كل املقررات التي ت�صدر من امل�ؤمترات
املتعاقب���ة والوثائق ال�ص���ادرة باخل�صو�ص ،ويف
املقدم���ة من هذه القوى املن�سقي���ة العامة ل�شبكة
ت�ضم مئات
الآمان ولل�سلم الأهلي يف لبنان ،والتي ّ
امل�ؤ�س�س���ات واملنظم���ات واجلمعيات من املجتمع
املدين ،والت���ي �أ�صدرت يف الع���ام املا�ضي وثيق ًة
لل�سلم الأهلي تعمل من خاللها.
ندعو �أن ترتافق هذه الر�ؤى جنب ًا �إىل جنب ،عم ًال
بتعزي���ز املواطنة وثقافة املقاوم���ة والوقوف مع
رجالها ،فهذا بر�أينا هو طريق االنت�صار.

املحــامـي عمـر زيــن

الأمني العام ال�سابق الحتاد املحامني العرب
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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

اإلقطاعيون ..حجارة رحى على ظهور «الفالحين»

الرئي�س بري متو�سطاً الرئي�س احلريري والنائب جنبالط يف كليمن�صو

الغالبية العظمى من اللبنانيني لي�ست
معني����ة بـ«ال�صلحة» بني الرئي�س احلريري
والنائ����ب جنب��ل�اط ،وما �أ�سف����ر عنه ع�شاء
كليمن�ص����و م�ساء الأحد املا�ضي من احتمال
التحال����ف االنتخابي ،لأن الي�أ�س الذي بلغه
ال�شعب اللبناين �سيُرتجم يف حجم امل�شاركة
االنتخابية ،واملجل�����س النيابي املقبل ،هو
�صورة طب����ق الأ�صل عن احل����ايل ،و�سيكون
متدي����داً للطبق����ة ذاتها م����ن الإقطاعيني� ،أو
لأبنائه����م من فئ����ة «ال����دم الأزرق» ،على
ظهور طبقة «الفالح��ي�ن» التي ت�ضم كافة
�رشائ����ح ال�شعب اللبن����اين امل�سحوقة حتت
حج����ارة رحى لن يرفعها ع����ن ظهورهم �أي
قانون انتخاب مهما كان نوعه وتق�سيماته،
ونكتف����ي بامل�شهدي����ات االنتخابي����ة التي
ح�صل����ت وحت�ص����ل وتعك�����س خيبتن����ا يف
انتخابات نيابية ليتها ال حت�صل.
ي���وم زار املر�ش���ح ط���وين �سليم���ان
فرجنية عكار ،كان عناق مع النائب هادي
حبي�ش ،وترا�صفت فئة «الفالحني» على
طريقة �أبناء الأرياف املحرومة  -و�أنا يل
�رشف االنتماء �إىل هذه الفئة من ال�رشفاء
 لي�ستمع���وا �إىل الزائر الزغرتاوي ،يغدقعليهم وعود �إمناء عكار ،التي عجز ع�صام
فار�س بكل م���ا �أغدق م���ن ماله اخلا�ص
لتعوي�ض الغنب الالحق بها ،نتيجة �إهمال
الدولة ،وع�ل�ا الت�صفيق للقادم من زغرتا
على طبقة من الزفت االنتخابي.
يف املنت ،وب��ص�رف النظر عن خليفة
النائب مي�شال املر يف حال قرر العزوف،
برت�شيح ابنه �أو ابنت���ه ،ن�صعد �إىل بكفيا
حيث معقل �إقط���اع �آل اجلميل ،والهجوم
غ�ي�ر امل�سبوق الذي �شنّ���ه النائب �سامي
اجلميل عل���ى «الق���وات» وتفاهمها مع
التي���ار الوطني احل���ر ،ويف نف�س الوقت
يطال���ب اجلميل ب�إع���ادة �إحياء «اجلبهة
اللبنانية» ،ليعيد جمد جده بيار اجلميل،
بعد �أن خ��س�رت «الكتائ���ب اللبنانية»
معظم �شارعها االنتخابي ل�صالح الأحزاب
امل�سيحية الأخرى.

وبنف����س طريق���ة �إحي���اء املوت���ى
من قبوره���م ،ع�ب�ر ا�ستع���ادة «اجلبهة
اللبنانية» ،اق�ت�رح النائب وليد جنبالط
�إحي���اء «احلركة الوطنية» بقيادة احلزب
التقدم���ي اال�شرتاكي ،لتعزي���ز �إرث جنله
تيمور ،ولن ندخ���ل طبع ًا يف الأدوار التي
تناوب عليه���ا النائب جنبالط يف احلياة
ال�سيا�سي���ة اللبناني���ة واحلركة الوطنية،
�سيما �أنه يعتق���د �أن «التحاف» الكوفية
الفل�سطينية ب�سبب �أو بدون �سبب و�إلبا�سها
لنجل���ه تيمور �سيجعل منه وريث �سلطان
با�شا الأطر�ش ،علم ًا �أن الزيارات املتبادَلة
بني م�شايخ عق���ل الطائف���ة الدرزية يف
�سوري���ة والوزير ال�ساب���ق وئام وهاب قد

اليأس الذي بلغه الشعب
اللبناني سيُ ترجم في حجم
المشاركة االنتخابية ..مما
سيولّ د تمديدًا للطبقة ذاتها
من اإلقطاعيين

�سحبت نهائي ًا الب�ساط الإقليمي من حتت
�أقدام الزعامة اجلنبالطية.
وننزل باجت���اه زحلة ،حي���ث عيرّ ت
مرييام �سكاف رجل الأعمال مي�شال �ضاهر
ب�أنه «�صان���ع �أكيا�س �شيب�س» ،وتنا�ست
�أن زوجه���ا املرح���وم �إيلي �س���كاف كان
يفاخر ب�أنه مُ ���زارع بطاطا ،وبهذا انتقلت
عدوى الإقطاع من الآباء �إىل الأبناء ،ومن
ثم اىل «الكنة» الغريبة عن زحلة ،والتي
«تكثلك���ت» خالل يوم�ي�ن لوراثة زعامة

انكف����أت ع���ن منزل والدها ج�ب�ران طوق
يف ب�رشي ،وحت���اول تعوي�ضها يف زحلة
بفوقية «املقاطعجيي» مع الأحزاب ومع
�أبناء زحل���ة الذين ال ي���رون �أنها م�ؤهلة
لوراثة «البيك».
ونختت���م امل�شهدي���ات ال�رسيعة مع
�إطاللة �أحمد كام���ل الأ�سعد منذ �أيام ،يف
حديث���ه ال�صحفي عندما ق���ال :حزب اهلل
موج���ود ،وهو الأقوى عل���ى الأر�ض ،و«ال
يعتقد �أحد �أن حزب اهلل موجود لأن النا�س
مقتنعة ب���ه ،فلتنزعوا ال�سالح واملال من
حزب اهلل ولرتوا �شعبيته على حقيقتها»..
وهنا ن�س����أل وريث الإقطاع ع���ن البدائل
التي ميتلكه���ا لأبناء اجلن���وب ،ونو�ضح
ل���ه �أن �سالح حزب اهلل هو واجب الوجود،
وهو مطلب لبناين عام منذ التحرير الأول
وحت���ى التحرير الث���اين ،و�أن امل�ؤ�س�سات
الرعائي���ة التي �أن�ش�أها ح���زب اهلل �ضمن
بيئته ،تغني �أبناء اجلنوب عن العودة �إىل
زمن الإقطاع العائلي يوم كان اجلنوبيون
يتو�سل���ون بناء مدر�س���ة ويجيبهم �أحمد
الأ�سعد؛ جد �أحمد احلايل« :ل�ستم بحاجة
�إىل مدار�س ،لأين �أعلّم لكم كامل».
جولة �رسيعة من ع���كار �إىل اجلنوب
كافي���ة لق���راءة واقع م����ؤمل ينتظر طبقة
«الفالح�ي�ن» م���ن �رشف���اء لبن���ان يف
االنتخاب���ات النيابي���ة املقبل���ة ،ويف
غي���اب �أحزاب حتم���ل برام���ج انتخابية
ذات م�صداقي���ة ،قدر بع����ض �أبناء �شعبنا
اللبن���اين �أن يحمل���وا عل���ى ظهوره���م
جمموع���ة �إقطاعيني ،يتوارث���ون النا�س
كما يرثون الأر�ض وم�صادر الت�شبيح ،ويا
انتخاب���ات العـ���ام  ،2018بئ�س جملـ�س
نياب���ي غـالبــي���ة �أع�ضائه م���ن جماعة
«الدم الأزرق» ،ي�صلون �إىل جمل�س النواب
على عَ رَقن���ا ودمائنا كما النوائب ،ونحن
غارق���ون يف نوبات االنه���زام �إىل ما �شاء
اهلل ..وال�سالم.

�أمني �أبو را�شد
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همسات

ماذا تريد السعودية من لبنان؟
ه���ل ا�ستنكف���ت اململكة
العربي���ة ال�سعودي���ة ع���ن
ا�ستدع���اء «حلفائه���ا» يف
لبنان ،بع���د ردود الفعل التي
�أحدثها هذا اال�ستدعاء� ،أم �أنها
ما�ضية يف طل���ب من حت�سبه
حليفاً� ،أو قابال للتعامل معها،
للق���دوم �إليها ،يف هذا اخل�ضم
املتالطم الذي ت�شهده املنطقة،
خ�صو�ص��� ًا �أن م���ا ت�رسّب عن
الئحة طويل���ة من ال�سيا�سيني
اللبناني�ي�ن الذي���ن �سيزورون
اململك���ة للق���اء قيادتها ،مل
يتحق���ق ،تزامن ًا م���ع العودة
ال�صامت���ة للدفع���ة الأوىل من
زائ���ري ال�سعودية ،التي �ضمّت
كال من رئي�س «حزب القوات»
�سم�ي�ر جعجع ورئي�س «حزب
الكتائب» �سامي اجلميّل؟
بع���د ا�ستغرابه���ا له���ذا
التوقيت ال�سعودي يف ا�ستدعاء
بع����ض «احللف���اء» ولي����س
جلّهم ،ترى �أو�س���اط �سيا�سية
متابعة �أن ما تنوي ال�سعودية
القيام به يف لبنان ،والربنامج
ال���ذي �ستطل���ب م���ن زوارها
تنفيذه ،هو الذي �سيحدد عدد
ونوعية الزوار ،وبالتايل ف�إننا
�سرنى جعجعة كثرية ولن نرى
طحين ُا يف مكيال الريا�ض.
ت�ضي���ف الأو�س���اط �أن
اململكة الت���ي مل توفَّق ،حتى
اليوم ،يف الن���زول عن �شجرة
الع���دوان الهمج���ي واملجرم
بحق جاره���ا ال�شعب اليمني،
الذي مل حتقق منه غري ت�أكيد
ف�شله���ا يف �إدارة عالقاتها مع
اجل���وار والأ�شق���اء ،بالتوازي
م���ع عجزه���ا عن حتق���ق �أي
ن�رص ،ولو معنوي ،يف �سورية

والعراق ،يتيح لها اخلروج من انعك�س���ت ال�صيغ���ة القدمية،
وحولهم���ا ببع�ض ماء الوجه ،وب���ات احلري���ري وحلف���ا�ؤه
ال ميكن لها �أن ت���ورّط نف�سها ميلكون الثلث املعطل ،بعدما
يف م�شكل���ة مبا�رشة مع طرف كان���ت الأكرثي���ة الوزاري���ة
�أو �أط���راف لبنانية وازنة ،ويف معقودة ل���ه يف كل حكوماته
هذا الوقت بالذات ،على عك�س ال�سابقة.
ما توحي���ه ت�رصيحات الوزير
وترى الأو�ساط املذكورة �أن
ال�سعودي ثامر ال�سبهان.
اململكة وحلفاءها� ،أي ما تبقّى
تتاب���ع� ،إن م���ا تفعل���ه مما كان ي�سم���ى قوى � 14آذار،
اململك���ة حالي��� ًا ه���و تعبري �أمام خيارين كالهما مرّ :الأول،
عن ارتب���اك اخلا�رس واخلائب هو ت�صعي���د املواقف الداخلية
يف وجه حمور املقاومة ،الذي
يحقق انت�صارات متتابعة يف
املنطق���ة ،وه���ذا يعني ح�صد
املزيد م���ن اخليبات والهزائم،
خ�صو�ص ًا بعد تنظيف �سل�سلة
مهما أثار المال
جبال لبنان ال�رشقية ،وكذالك
السعودي من أطماع لكن الداخ���ل اللبناين ،م���ن القوى
ال يمكنه التعويض عن الإرهابي���ة الت���ي دعمته���ا
وراهنت عليها ق���وى � 14آذار،
األيادي والرقاب التي لإمالة ميزان القوى ل�صاحلها،
حذرها السيد نصر اهلل لكنها خ�رست الرهان ،والثاين
ّ
ه���و الإبق���اء عل���ى مفاعيل
التفاهمات التي �أنتجت رئا�سة
وحكوم���ة وتهدئة ،يف حني �أن
لبنان مقبل عل���ى انتخابات
ي�ستلزم خو�ضها رفع من�سوب
يف كل املنطق���ة ،مب���ا فيه���ا التوت���ر ال�سيا�سي والتحري�ض
لبن���ان ،فامل��ش�روع الأمريكي الع�صبوي؛ ل���زوم جرّ جمهور
 ال�سع���ودي (والإ�رسائيل���ي تلك الق���وى للت�صوي���ت لها،�ضمناً) خ�رس ويخ�رس بالنقاط فيما ه���ي تقف عاري���ة �أمام
يف �سورية والع���راق واليمن ،هذا اجلمهور و�أمام اللبنانيني
بعدما خ�رس يف لبنان وا�ضطر عموم���اً ،بع���د �أن �سقطت كل
�إىل عقد تفاهمات عدة� ،أبرزها رهاناته���ا ال�سيا�سية وخابت
قبوله مرغم ًا بو�صول الرئي�س وعوده���ا ،ومل تثمر حتالفاتها
مي�شال ع���ون �إىل �سدة رئا�سة امل�ستج���دة يف تغيري ما بات
اجلمهوري���ة ،وت�شكيل الرئي�س مكتوب ًا على جبينها من الف�شل
�سعد احلري���ري حكومة ميلك واخل�رسان.
فيها «ح���زب اهلل» وحلفا�ؤه
وتعترب الآو�ساط �أن اللقاء
الأكرثي���ة الوزاري���ة ،حي���ث الثالثي ال���ذي جمع الرئي�سني

 بانتظار االت�صال

نبيه ب���ري و�سع���د احلريري
والنائ���ب ولي���د جنب�ل�اط
م�ؤخراً ،ي�ش���كل نفي ًا ملا يقال
عن حماول���ة �إع���ادة جتميع
ق���وى � 14آذار ،فهذه املحاولة
طبخة بح�ص كانت وما تزال،
والهزائم التي يتلقاها املحور
الأمريكي  -ال�سع���ودي تَفاقم
يف وه���ن القوى الت���ي ت�سري
يف ركاب���ه ،ومل���ك ال�سعودية
�سلمان بن عب���د العزيز ق�صد
رو�سي���ا وق���دّم الطاع���ة مبا
يُغ�ض���ب حليف���ه الأ�سا�س���ي
ال�ساك���ن يف البي���ت الأبي�ض،
الذي ال ميك���ن �أن يروقه �رشاء
ال�سعودية لل�س�ل�اح الرو�سي،
مقاب���ل �أن ت�ساعده���ا مو�سكو
يف اخل���روج م���ن م�آزقها يف
املنطقة ،خ�صو�ص ًا يف �سورية
واليمن ،فهل من عاقل يظن �أن
جهة ما يف لبنان �ستذهب �إىل
حرب �ضد «حزب اهلل» وحمور
املقاوم���ة ،يقوده���ا �سبه���ان
ال�سعودية ،فيما معظم القوى
الفاعل���ة يف الإقلي���م تبحث
عن �أف�ض���ل الط���رق للخروج
م���ن احل���روب الت���ي ورّطها
بها الأمريكي خدم���ة لتابعه
ال�صهي���وين ول�رشكات ال�سالح
والنفط التي ل
دماء ال�شعوب املظلومة؟
هو ره���ان ال يُ�ستهان به،
خ�صو�ص��� ًا �أن �سي���د املقاومة
قالها ب�صوت وا�ضح �إن «اليد
الت���ي �ستمت���د عل���ى لبنان
�ستُقطع» ،وامل���ال ال�سعودي
مهما �أثار من �أطماع ال ميكن �أن
يعوّ�ض عن الأيادي والرقاب!

عدنان ال�ساحلي

قال نائ���ب معروف ب�أن���ه من �أوائ���ل الداعني �إىل
التطبيع مع «�إ�رسائيل» ،وان�ضم مب ّكراً �إىل جمموعة
كوبنهاغ���ن التطبيعية عندما كان يف فرن�سا�« :إننا
نرف�ض التطبيع مع �سورية» ،فبادره �أحد امل�ستمعني
يف جمل�سه بال�س�ؤال�« :أمل يت�صل بك �أحد حتى الآن
من الذين كنت تخدمهم م���ن ال�سوريني»؟ ف�أجاب:
«حتى الآن ..ال» ،فر ّد عليه�« :إذن لن يت�صلوا».

توج�س �أمني
ُّ 

توج�ست م�ص���ادر تتابع الو�ض���ع الأمني عن كثب
ّ
�رشاً من اال�ستدعاءات ال�سعودية �إىل جمعية �أدعياء
ال�سيادة واال�ستقالل واحلرية� ،إ�ضافة �إىل عبث رجل
املخابرات ال�سع���ودي ثامر ال�سبه���ان ،دون الأخذ
بعني االعتبار و�ضع الرئي�س �سعد احلريري.

 امتعا�ض من النائبة

�أب���دى جتار يف �صي���دا امتعا�ضهم م���ن حماوالت
النائبة بهية احلريري موا�صلة دعم الإرهابي �أحمد
الأ�سري لأ�سباب انتخابية ،بالرغم مما عانته املدينة
من نتائج �أفعال الأ�سري عندما كان طليق ًا ،وت�سببه
ب�رضر كبري القت�صاد �صيدا.

 حيث يمُ نع التفكري

ُمن���ع نائب من «تيار امل�ستقب���ل» من دخول بيت
احلريري يف وادي �أبو جميل ،ب�سبب مواقف اعتربّتها
ال�سعودية انفتاحية على قوى لبنانية لها عالقات
طيبة مع �سورية ،فعلّ���ق النائب قائالً :كيف لنا �أن
نتفاعل على امل�ستوى الوطني� ،إذا منعوا ع ّنا حرية
التفكري على الأقل.

 نعرات امل�سلّة

متوجه �إىل
�أثار حتذي���ر البطري���رك الراعي وه���و
ّ
روم���ا ،من ا�ستغالل النازحني ال�سوريني �سيا�سي ًا �أو
مذهبي ًا ،حفيظة جه���ات م�ستفيدة بهذا املعنى وال
تريد عودة ال�سوريني �إىل بالدهم ،وهي جهات ت ّدعي
الالمذهبي���ة� ،إال �أن م�صادر بكرك���ي التي و�صلتها
الأ�صداء ال�سلبية قالت« :كل واحد حتت باطو م�سلّة
بتنعرو».

 جنومية ال�شا�شات

الحظ متابعون للحرك���ة االنتخابية يف لبنان� ،أن
ن�سب���ة كبرية من الإعالمي�ي�ن �سيعلنون تر�شيحهم
يف خمتل���ف الدوائر االنتخابي���ة ،و�ستبد�أ ال�صورة
بالو�ضوح �أكرث مع تبلور �صورة التحالفات ،ويعترب
كثري م���ن الإعالميني املر�شحني �أن جنوميتهم على
ال�شا�شات ال�صغرية ،تعطيهم ح�ضوراً م�ؤثراً وهو ما
ال يحظى به الكثري من ال�سيا�سيني.

 مفاهيم �آذارية عجيبة

اعت�ب�ر �سيا�سي لبناين خم��ض�رم� ،أن لقوى � 14آذار
مفاهيم عجيبة «لل�سيادة واال�ستقالل» ،فهي مث ًال
ت�ستنف���ر كل طاقاتها يف ال��ص�راخ والبكاء واملدح
والهجاء للرد على �أمني عام حزب اهلل ال�سيد ح�سن
ن��ص�راهلل ،لأنه ذك���ر وزير الدولة ل�ش����ؤون اخلليج
ثامر ال�سبهان ،ال�سفري املط���رود من العراق ب�سبب
حتري�ضه املذهبي ،مع �أن ه���ذا الأخري هو من بادر
�إىل �ش���ن الهجوم على حزب اهلل وو�صل به الأمر �إىل
الدع���وة والتحري�ض لت�شكيل حتالف دويل ملحاربة
احل���زب وبالتايل هي دعوة �رصيح���ة ل�شن عدوان
على لبنان وتدمريه.

 اخل�سائر ترتاكم

ال�سبهان والبخاري يف جولة �أمام �ساحة جمل�س النواب و�سط بريوت

عل���م �أن الأو�ضاع يف �رشكة �سوليدي���ر ت�سوء �أكرث
ف�أك�ث�ر ،حيث ترتاكم اخل�سائر ،ووفق بع�ض اخلرباء،
ف����إن خ�سائر ال�رشكة بلغت نح���و  19مليون دوالر
يف الن�صف الأول من ع���ام  ،2017وعزيت الأ�سباب
�إىل انع���دام مبيعاتها وارتفاع تكاليفه���ا الإدارية
والوظيفية.
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هل يفهم «سيزيف» السعودي الرسائل السورية واليمنية والخليجية؟
مل ت�أتِ «تغري���دة» الوزير ال�سعودي
ثامر ال�سبهان �ضد حزب اهلل من هباء ،رغم
رخ����ص قيمتها و�سخاف���ة غايتها ..ولعل
ال�س����ؤال اله���ام هنا :هو ه���ل جاءت هذه
«التغريدة» م���ن بنات �أفكار وزير البالط
ال�سعودي بتوجيهات من جهات عليا؟
يبدو �أن هذا ال�سبهان مل ولن ي�ستفيد
من جتارب���ه ال�سابقة ،التي �أظهرت كم هو
عدمي الدبلوما�سي���ة� ،إذ عندما كان �سفرياً
لويل �أمره يف عا�صمة الر�شيد بغداد� ،أطلق
مواق���ف تن ّم عن عدم وع���ي وفهم لعمله؛
حينما حاول �أن ي�ؤجّ ج النار املذهبية يف
بالد الرافدين ،فكان �أن طلبت بغداد �سحبه،
فع���اد �إىل الريا�ض لريقّ���ى �إىل رتبة وزير
دولة ل�ش�ؤون اخلليج ،لتظل فلتات ل�سانه
املربمة على وقع التطورات يف املنطقة
جَ
متوا�صل���ة ،وت�رصفاته خ���ارج اللباقات
الدبلوما�سي���ة م�ستمرة ،وهو على ما يبدو
مكلَّف بنقل الر�سائل �إىل خارج «اخلليج»،
ولهذا نكت�شف يف لبنان مواهبه يف خدمة
ويل �أمره ،وهو الذي كان قد تردد �أن هناك
نية العتماده �سفرياً يف لبنان ،فجاءنا قبل
�أ�سابيع حام ًال ر�سائل���ه ودعواته ،والتقى
بـ«ربعه» زارفات ووحدانا ،دون �أن يكلّف
نف�سه عناء لقاء رئي�س البالد.
ويوا�ص���ل ال�سبه���ان مع���ارك حرب
«الب�سو�س» و«داح����س والغرباء» ،ورمبا
لأننا دخلنا مرحل���ة احلداثة حمل �سيفه
ملواجهة طواح�ي�ن الهواء ،وله���ذا ترتفع
كمي���ة احلق���د ال�سعودي ب�سب���ب خيبات
الريا����ض املتالحق���ة يف كل اجتاه ،فهي
تلقى الهزائ���م يف �سورية ،حتى �أن بع�ض
جماعاتها يلتحق ب�أخ�صام ال�سعودية ،فها
هو م�س�ؤول الهيئة ال�سيا�سية يف ما ي�سمى
«جي����ش الإ�سالم» حمم���د علو�ش ،والذي
موّلته ال�سعودية ووفّرت له كل الإمكانيات
املادي���ة والع�سكرية ،يق���رر التحالف مع
تركي���ا ويلتحق مبا ي�سمى «درع الفرات»
املدعوم���ة تركي ًا  ،يف وقت ي�ضيق اخلناق
�أكرث فاكرث على «داع�ش» ،التي �صارت يف
الأمتار الأخرية من عمرها.
�أم���ا يف اليمن ،حي���ث تفعل اململكة

حلف �أعداء دم�شق بد أ� ي�شعر مب�شنقة الهزمية تلتف حول عنقه

الذهبية العجائب ،فيخلط طريان حتالفها
حلم الأطفال اليمني�ي�ن بحليبهم (بالأذن
من نائبنا العقاب) ب���ركام منازلهم ،لكن
معركته���م يبدو �أنه���ا �ستك���ون كمعركة
«�سيزيف»؛ ح�سب امليثولوجيا الإغريقية،
حي���ث �إن «�سيزي���ف»  -وه���و ابن امللك
ايولو�س ملك تي�ساليا وايناريت  -ي�ستطيع
�أن يخدع «�إله املوت تاتو�س» ،مما �أغ�ضب
«كبري الآلهة زيو����س ،فعاقبه على فعلته
ب�أن يحم���ل �صخرة كبرية من �أ�سفل اجلبل
�إىل اعاله ،ف����إذا و�صل �إىل القمة تدحرجت
�إىل الوادي ،فيعود �إىل قعر الوادي ليحملها
من جديد �إىل القم���ة ،وبالتايل يظل هكذا
�إىل الأبد ،ف�أ�صبح رمز العذاب الأبدي»..
رمبا هن���ا يتجلى لن���ا ذاك التخبُّط
ال�سعودي يف كل االجتاهات؛ هزمية �شنعاء
يف �سورية ،م� ٍآ�س دموية يف اليمن ،تخبُّط

و�ضياع يف البحرين ،حيث �أهلها الأ�صالء عل���ى خيبة امللك ال�سع���ودي وويل عهده
ي�صنعون معجزات ال�صمود باللحم احلي ،وحلفهما يف احل�ص���ارات الثكلى للإمارة
يف وق���ت يقهق���ه متيم بن حم���د يف قطر ال�صغرية والغنية.
هل يع���ي «الزعط���وط» �أن م�شكالت
�أولي���اء �أمره وخيباتهم ال حت�صى ،وهاهي
تطرق دواخلهم وتبد أ� من الق�صور امللكية
والأمريية ،ومتتد �رصاع ًا عائلي ًا واجتماعي ًا
واقت�صادي��� ًا يف كل االجتاهات ،وبالتايل
مل يب���قَ له���م �إال «�شايل���وك» الأمريكي،
المغامرات األميركية -
الذي بات الأمريكي���ون �أنف�سهم ي�شبهونه
الصهيونية  -السعودية ضد بدونكي�شوت بيونغ يانغ وطهران؟
هل تتوقف الريا�ض عن اللعب اخلطري
محور المقاومة ستكون مكلفة
واملدمّر عل���ى م�ساحة املنطقة ،خ�صو� ًصا
جدًا ..اقتصاديًا وعسكريًا وبشريًا �أمام �رصاع املوت �أو احلياة على العر�ش،
ال���ذي ي�شتد ال�رصاع علي���ه داخل العائلة
احلاكمة ،بحيث �إن �أي تراجع يهدد م�صري
الفرع احلاكم؟

ثم���ة حقيقة هن���ا ،وه���ي �أن امللك
ال�سع���ودي وويل عه���ده يفت�ش���ان ع���ن
�أي انت�ص���ار� ،س���واء يف الداخ���ل ،حيث
الر�سائل ال�سليماني���ة للخارج بال�سماح
للمر�أة بقيادة ال�سي���ارة ،لي�ؤكد انفتاحه
االجتماع���ي ،واخلط���ة املجهول���ة لويل
العه���د لعام  ،2030والتي يعد فيها ببيع
كل �ش���يء متلكه الدول���ة� ،أو يف اخلارج،
وهنا كانت الر�سائل ال�سبهانية اللبنانية
بت�سوّل ح�شد دويل �ضد لبنان ومقاومته،
فكان ر ّد �سي���د املقاومة الوا�ضح والقوي
بقطع يد من ت�سول له نف�سه االمتداد �إىل
لبنان.
يف رحلت���ه املو�سكوبية ،حاول امللك
ال�سع���ودي الت�أثري عل���ى القي�رص الرو�سي
ب�شت���ى املغري���ات ،لك���ن كان اجل���واب
وا�ضحاً�« :سورية هي خ���ط الدفاع الأول
ع���ن رو�سي���ا» ،يف وقت كان���ت الر�سائل
الإيراني���ة وا�ضحة ،بردّه���ا بحزم وثبات
على تهدي���دات الرئي����س الأمريكي ،التي
ت�ستجيب للتحري����ض ال�صهيوين املدعوم
برغبات �سعودي���ة م�شحونة ب�سخاء مايل
قل نظريه ،وجع���ل اخلزينة ال�سعودية يف
حال���ة عجز ،كما جعلها مق�صرّ ة عن �رشاء
الذمم وال�ضمائر ،خ�صو� ًصا عندنا يف لبنان
ونحن على �أبواب االنتخاب���ات النيابية،
وعليها الوفاء بالتزامات حيالها �أتباعها،
لكن يب���دو حت���ى الآن �أن «العني ب�صرية
واليد ق�صرية».
ال بد �أخرياً من ن�صيحة� :إن املغامرات
الأمريكية وال�صهيوني���ة وال�سعودية �ضد
حم���ور املقاومة �إذا ب���د�أت �ستكون مكلفة
ج���داً ،الن منظوم���ة املقاوم���ة الإقليمية
�ص���ارت تربطها �شبك���ة م�صالح وعالقات
ا�سرتاتيجية اقت�صادي ًا وع�سكري ًا و�إن�سانياً،
�ستجعل احلرب �شاملة من حو�ض املتو�سط
�إىل اخلليج ،ولن يبقى مكان يُرفع فيه علم
�أمريكي خارج اال�ستهداف؛ براً وبحراً وجواً
و�صاروخياً ،و�ستمث���ل حتم ًا تهديداً لبقاء
الكيان ال�صهيوين ،ولأنظمة تابعة وعميلة.

�أحمد زين الدين

الحلم الكردي في سورية بعيد المنال
ت�ؤكد م�صادر �سيا�سية �سورية وا�سعة الإطالع،
�أن ج���ل ما ميك���ن �أن يحققه الأك���راد ،هو التفاهم
على تطبي���ق نظام في���درايل يف مناطق نفوذهم،
ويتطل���ب ذلك موافقة �أمريكي���ة – رو�سية ،ح�رصاً،
هذا يف حال نالها الأكراد ،على حد تعبري امل�صادر
 ،واي�ضا اذا ا�ستطاعت الواليات املتحدة االمريكية
عزل معار�ضة االتراك العنيفة الي �شكل من ا�شكال
اال�ستقالل الكردي يف �سوريا ولو بطريقة جزئية.
هذا لناحية النظرة الر�سمية ال�سورية ملا ميكن
ان يذهب االكراد يف حراكهم الع�سكري وال�سيا�سي
الوا�س���ع يف �شمال �رشق �سوري���ا ،ولكن الوقائع
امليداني���ة ت�ش�ي�ر �إىل �أن الق���وات الكردي���ة تعمل
وبدعم �أمريكي مبا��ش�رٍ على منع اجلي�ش ال�سوري
م���ن التقدم نحو احل�سكة ،اذ انه���م يتمددون نحو
حقول رمي�ل�ان النفطية يف ال�شمال  -ال�رشقي من
احل�سك���ة ،حيث توجد قاعدة جوية �أمريكية ،كانت
يف ال�ساب���ق مط���اراً زراعياً ،وه���ذا احلقل احليوي

واال�سرتاتيج���ي �سيكون بنظره���م �رضوريا لت�أمني
مورد �إقت�ص���ادي مل�رشوعهم «الفدرايل» املفرت�ض
يف ال��ش�رق ال�سوري� ،إذا ت�سنى ل���ه النجاح ،على
غرار ما حدث يف كرد�ستان العراق ،ما مينكهم من
احل�ص���ول على قرار �إقت�ص���ادي م�ستقل عن الدولة
املركزية ال�سورية ،بح�سب ر�أي امل�صادر .
من ناحية اخرى ،ورغ���م الإجنازات امليدانية
الت���ي يحققها اجلي�ش ال�س���وري يف حمافظة دير
الزور الواقعة على �ضفاف نهر الفرات ،و�إ�ستكمال
عملية تطويق الدير ،ملحا�رصة تنظيم «داع�ش»،
وبالرغ���م �أي� ًضا م���ن تقدم وح���دات اجلي�ش نحو
��ش�رق النه���ر ،غري �أنه���ا توقفت عل���ى بعد نحو
خم�سة كيلوم�ت�رات يف منطقة ال�شم���ال الغربي
للمحافظ���ة املذكورة ،ك���ي ال ت�صطدم مع «قوات
�سورية الدميوقراطية» الكردية ،املدعومة مبا�رشة
من الواليات املتح���دة ،التي توفر بدورها الغطاء
اجل���وي لتمدد القوات الكردي���ة �رشق الفرات على

ح�س���اب �ضمور «دولة داع�ش» ،م���ا ي�ؤ�رش �إىل �أن
فر�ضي���ة �إمكان «الكونتون الكردي» �رشق الفرات،
مل ت�سق���ط يف �ش���كلٍ نهائي ،قبل متك���ن القوات
ال�سورية م���ن الو�صول اىل حمافظة احل�سكة ،قلب
املنطقة ال�رشقية يف اجلمهورية العربية ال�سورية
الواقع���ة ما بني �رشق «النهر» واحلدود العراقية،
والت���ي كانت دائما ت�شكل عرب التاريخ خط �رصاع
م���ا بني ال�رشق والغرب ،وب�ي�ن العرب والروم يف
زمن الفتوحات العربية .
بناء عل���ى ذلك ،يبدو �أن ه���ذا احللم الكردي
بعيد املن���ال� ،أو ًال يف �ضوء وجود رف�ض �إقليمي،
حتديداً من العراق و�سورية وتركيا وايران ،لن�شوء
�أي كي���ان كردي على الأرا�ض���ي ال�سورية ،الذي ال
يحظ���ى �إال بت�أييد م���ن «الكي���ان الإ�رسائيلي»،
الذي يعترب ان م�صلحت���ه يف املنطقة تت�أمن يف
ذلك ،والذي ه���و يف احلقيقة فقط مل�صلحة العدو
اال�رسائيل���ي ،وثانيا النه يف حال ال�ضغط باجتاه

ح�صوله ،فلن يكون �أك���راد �سورية �أف�ضل حا ًال من
�أكراد الع���راق ،الذين ي�سع���ون اىل �إنف�صال �إقليم
كرد�ستان ،بدعمٍ م���ن الواليات املتحدة ومبباركة
«�إ�رسائيلي���ة» ،االمر الذي تراجعت وا�شنطن عنه،
اقله لكي تتو�ض���ح االمور لناحية حماربة داع�ش
يف �شم���ال و��ش�رق �سوريا ،حيث ت�ش���كل وحدات
«�سوري���ا الدميقراطية» ر�أ�س احلرب���ة االمريكية
يف هذه املواجهة ،و ق���د كان املبعوث الأمريكي
اخلا�ص للتحالف ال���دويل بريت مكغورك قد حذر
ق���ادة الإقليم من املعني يف ا�ستفت���اء  25ايلول
املا�ضي لأنه �سيكون حتركا «حمفوفا باملخاطر»
للإقليم و�سكانه ،لأن���ه ال يحظى ب�رشعية دولية،
جازم ًا من �أن التحالف ال���دويل ،بقيادة الواليات
املتحدة« ،ال يدع���م» اال�ستفتاء ..فهل ي�ستخل�ص
الأكراد ال�سوريون العرب؟
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من هنا وهناك

¡ ال�سعودية بد�أت ب�إ�شعال الفتنة

قالت م�ص���ادر �أمني���ة مطلعة ،نق ًال ع���ن تقارير
ا�ستخباري���ة� ،إن الوالي���ات املتح���دة الأمريكية
تنقل فل���ول املجموعات الإرهابي���ة من الأرا�ضي
ال�سوري���ة والعراقية� ،إىل كرد�ستان العراق وليبيا،
و�إىل احل���دود اللبناني���ة ال�سورية م���ع فل�سطني
املحتلة ،لإ�شعال حروب مرتقبة جديدة ،بعد ف�شل
امل�ؤام���رات الإرهابية .وك�شف���ت امل�صادر ،ح�سب
م���ا نقلته عن تقاري���ر ا�ستخباري���ة� ،أن وا�شنطن
و«�إ�رسائي���ل» معنيتان ب�إ�سناد قوي للمجموعات
الإرهابي���ة يف �سيناء ،وا�ستخدام فلول الإرهابيني
يف حرب مرتقَبة ت�شنّه���ا «�إ�رسائيل» على لبنان
�ض���د ح���زب اهلل ،ولل�سعودية والإم���ارات دور يف
ذلك ،وهناك مع�سكرات للإرهابيني واملرتزقة على
�أرا�ضي كرد�ستان العراق ،ي�رشف عليها خرباء من
«�إ�رسائي���ل» ودول �أوروبية ،تهديداً لال�ستقرار يف
�إيران وغريها من الدول املحيطة .وختمت امل�صادر
بالت�أكيد على �أن اململكة العربية ال�سعودية بد�أت
عملي��� ًا تنفيذ امله���ام املوكلة �إليه���ا؛ مبحاوالت
�إ�شعال الفتنة يف ال�ساحة اللبنانية.

¡  ..واحلرب على الأبواب

القوات ال�سورية يف معارك دير الزور ..معركة ربع ال�ساعة االخرية

ت�ستعر احلرب الإ�ستخبار ّية بني
وا�شنطن ومو�سكو على جبهات ال�شرّ ق
ال�سوري -رحى املنازلة ال�شرّ �سة بني
الطّرف�ي�ن -على وقع تق��� ّدم اجلي�ش
ال�سوري وحلفائه باجتاه و�سط مدينة
امليادين رغم ك ّل العراقيل الأمريك ّية
ملنع هذا التق ّدم ،والتي ُت ّوجت برعاية
ودعم �أمريك ّيني للهجوم ال�ضّ خم الذي
�شنّ���ه تنظيم «داع�ش» منذ ا�سبوعني
�ض ّد مواقع اجلي�ش واحللفاء ،ولتُعلن
وزارة ال ّدف���اع الرّو�س ّي���ة ،عن عمل ّية
كربى يف املدين���ة ،بر�سالة مبا�رشة
«اىل م���ن يعني���ه الأم���ر» ،ومبثابة
ر ّد على ت�رصيح نائ���ب القائد العام
لتحالف وا�شنط���ن روبرت �سوجمي،
ال���ذي اعلن من���ذ ا ّي���ام ا ّن املعركة
ً
عاج�ل�ا ولي�س �آج ًال-
الكربى-الآتية
�ستكون يف منت�صف نهر الفرات على
احلدود ال�سور ّية -العراق ّية ،يف م�ؤ�شرّ
ُيدلّل اىل الإ�ستعداد الأمريكي للدخول
املبا�رش على خطّ العمل ّيات املقبلة،
خ�صو�ص���ا معرك���ة البوكم���ال التي
تعتربها وا�شنطن» معركتها الكربى».
ويف وق���ت توات���رت معلومات
�صحاف ّي���ة رو�س ّي���ة ،ك�شف���ت ع���ن
�أوام���ر م�ش ّددة ُع ّممت عل���ى الق ّوات
الرّو�سي���ة يف دير ال���زّور وامليادين،
اخلا�صة
تق�ضي با�ستهداف الق��� ّوات
ّ
الأمريكي���ة ب�ش���كل مبا��ش�ر اذا م���ا
تع ّر�ض���ت ل ّأي هجم���ات م�سلّحة يف
املع���ارك اجلارية ،و�أماط���ت الّلثام
ع���ن مقت���ل �ض ّب���اط ا�ستخبار ّي�ي�ن
�أمريكيني» رفيعي امل�ستوى» كانوا
يعقدون اجتماع��� ًا مع متز ّعم جبهة
«النّ�رصة» ابو حممد اجلوالين وكبار
ق���ادة اجلبه���ة ،يوم  27م���ن ال�شهر
املا�ض���ي يف مكان
��س�ري يف ريف
ّ
ادلب ،ح�ي�ن باغتتهم غارات رو�س ّية،
خا�صة
و�أ��س�ر اثنني من ق ّوة امريكية ّ
كانت ت�ؤ ّم���ن حرا�سة الإجتماع ،بعد
فرارهما غداة الإ�ستهداف ،ووقوعهما
يف اي���دي �ض ّب���اط ات���راك يف نقطة

حماذية للح���دود الرتكي���ة ،وليت ّم
ت�سليمهما اىل ق ّوة رو�س ّية.
هي لي�ست «التّمريرة» الترّ ك ّية
الأوىل اىل مو�سك���و يف ظ��� ّل التوتّ���ر
الرتكي-الأمريك���ي ال���ذي احت���دم
م�ؤخّ ���را على نحو غري م�سبوق� ،س ّيما
بع���د املعلومات الت���ي م ّررها جهاز
الإ�ستخب���ارات ال ّرو�س���ي اىل انق���رة
يف منت�ص���ف ال�شهر اجل���اري ،والتي
تك�شف عن خل ّية �ضباط اتراك ترتبط
بالقن�صل ّي���ة االمريكية يف ا�سطنبول،
كانت تُزمع تنفي���ذ انقالب جديد يف
تركيا  -ح�سبم���ا ا�شارت املعلومات
ال ّرو�س ّية  -ولع��� ّل هذا الأمر هو الذي
دفع الرئي����س الرتك���ي اردوغان اىل
�ش ّن هجومه على وا�شنطن ،على منت
«حرب الت�أ�شريات» املتبادلة ،متّهما
بـ«د�س جوا�سي�سها
اياها ب�شكل مبطّن
ّ
داخ���ل القن�صل ّي���ة» ،ومل ّوحا بطرد
ال�سف�ي�ر الأمريكي م���ن انقرة ..وتلفت
املعلوم���ات اىل ا ّن الإجه���از اجل ّوي
ال ّرو�س���ي على الإجتم���اع ال�سرّ ي يف
ري���ف ادلب يوم  27ايل���ول املن�رصم،
والذي ت�س ّبب ب«مقتلة» يف �صفوف
كبار الق���ادة يف جبه���ة «النّ�رصة»
ودخ���ول اجل���والين يف غيبوبة ج ّراء
ا�صابته بج���راح بالغة ،قت���ل اي�ضا
�ض ّباطا يف الإ�ستخب���ارات الأمريكية
كانوا يح�رضون الإجتم���اع ،الذي ّمت
حتديد مكانه ال�سرّ ي وتوقيته وحتى
اكتمال عق���ده ،عرب متري���ر معلومة
ا�ستخبار ّي���ة ترك ّية اىل ال ّرو�س -وفق
وال�صحفي
ما �أكّ���د اي�ض��� ًا الكات���ب ّ
ال ّرو�س���ي اندريه اونتيك���وف ،والذي
ك�ش���ف ا ّن الإجتماع كان ي�ض ّم اربعة
م���ن مم ّثلي الإ�ستخب���ارات الأمريكية
«رفيعي امل�ستوى»� ،أ ّمنت حرا�ستهم
خا�ص���ة ،وقُتلوا جميعا
ق ّوة امريكية ّ
بالغارات ال ّرو�س ّي���ة ،با�ستثناء اثنني
من ق ّوة احلماية اُ�صيبا بجراح.
اذن ه���و ر ّد
رو�س���ي �آخرعل���ى
ّ
ال ّرد ،بع���د «مقتل���ة» الع�رشات من

قادة «داع�ش» بينه���م ثالثة �ض ّباط
ن�سق���ون عمل ّيات
�أمريكيني كان���وا ُي ّ
التنظي���م �شم���ال دير ال���زّور ،عندما
انق�ضّ ت عليهم حينه���ا قاذفات «تو
 95ام ا����س» الرو�سية ..مو�سكو باتت
متيقّن���ة ا ّن وا�شنطن تُدي���ر عمل ّيات
التنظيمني الإرهاب ّيني على ح ّد �سواء..
وعلي���ه ،ف�إ ّن ر ّدها ل���ن يقف عند هذا
احل ّد!
ال ُيغف���ل اونتيكوف الإ�شارة اىل
ا ّن القيادة الع�سكر ّية الرّو�سية ،وب�أمر
�شخ�صي من الرئي�س بوتني ،ع ّممت –
عقب اغتيال اجلرنال فالريي ا�سابوف
 اوامر م�ش��� ّددة اىل القوات ال ّرو�سيةيف �سوري���ة ،با�سته���داف عنا��ص�ر
اخلا�ص���ة
الإ�ستخب���ارات والق��� ّوات
ّ
الأمريكية ب�شكل مبا�رش« ،واملعروفون
بالأ�سماء لدينا ،كما �أماكن تواجدهم
بالتحديد على الأر�ض ال�سورية� ،إذا ما
تعرّ�ضت ق ّواتنا والقوات ال�سورية مرّة
�أخرى ل ّأي هجمات م�سلّحة يف خ�ض ّم
املعارك التي نخو�ضها يف دير الزّور
وامليادين ،و�ص���وال اىل البوكمال»-
وفق تعبريه.
وعلى ال�ض ّفة الأخرى ،ويف حم�أة
املنازل���ة الرو�سي���ة  -الأمريكية يف
رحى ال�رشق ال�س���وري ،دخلت طهران
بق��� ّوة على خ���طّ �إر�س���ال تهديدات
مبا��ش�رة اىل وا�شنطن ال تق ّل �سخونة
عن نظريتها الرو�س ّية ،لع ّل اق�ساها تلك
التي عربت عل���ى ل�سان قائد احلر�س
ال ّثوري الإيراين اللواء جعفري ،والذي
ن�صح الأمريكيني بنقل مع�سكراتهم ل
 2000كلم عن احلدود الإيران ّية ،اذا ما
�أدرجت وا�شنطن احلر�س الثوري على
الالئحة الإرهاب ّية ،متو ّعدا بالتعامل
م���ع اجلي�ش الأمريكي يف كا ّفة �أنحاء
«خا�ص���ة يف ال�رشق الأو�سط
العامل،
ّ
متاما كم���ا نتعامل م���ع «داع�ش»..
كالم ي�ؤ��ّشررّ� اىل مرحل���ة جديدة من
املواجه���ة ،خ�صو�ص��� ًا «�أ ّن القواعد
الع�سكرية الأمريكية يف �سورية لي�ست

بعي���دة من متن���اول الي���د القتال ّية
الإيراني���ة هناك -ح�سبما لفت م�صدر
مق���رّب من احلر�س ال ّث���وري ،-اكتفى
بالإ�ش���ارة اىل «مفاج�آت غري �سا ّرة»
بانتظار الأمريكي�ي�ن يف معارك دير
الزور وامليادي���ن ،والبوكمال حتديداً،
والتّلميح اىل جت ّهز �صواريخ بال�ست ّية
«لإطالقها �إىل �أهدافها»  -عند حتديد
ال�صفر.
�ساعة ّ
�إنه���ا منازل���ة دي���ر ال���زّور وما
بعده���ا ،وبعب���ارة �أو�ض���ح «معركة
الفوز بحقول نفطها وغازها» ،والتي
ال�سباق الأمريكي املحموم
ابرزت هذا ّ
اىل هذه املدين���ة منذ انطالق معركة
حتريره���ا ..وت���ويل وا�شنط���ن �أه ّمية
ا�ستثنائ ّية ملعرك���ة حترير البوكمال
ا ُملنتظ���رة ،والتي �سيعن���ي انت�صار
دم�ش���ق وحلفائها فيه���ا ،تزامنا مع
توجه ق���وات احل�شد ال�شعبي العراقي
ّ
اىل راوة والقائم ا ُملقابلتني للحدود،
مبثابة ال�ضرّ ب���ة القا�ضية للم�رشوع
الأمريكي-الإ�رسائيل���ي حيال �سورية
والعراق معا ،ولت�ؤول النتيجة «فتحا
ُمبينا ملحور املقاومة من طهران اىل
بريوت» ..وتك�شف معلومات �صحاف ّية
فرن�س ّية ا�ستندت اىل م�صادر يف موقع
«انتيليجان�س اونالين» الإ�ستخباري
الفرن�س���ي ،ع���ن حتذي���رات اقليم ّية
و�صل���ت اىل تل ابيب ،م���ن مغ ّبة �ش ّن
ّاي ح���رب باجتاه �سوري���ة او لبنان
ربطا بنتائج معارك ال�رشق ال�سوري،
ون�صحت قادتها ب�أخذ تهديدات ال�س ّيد
ح�سن ن��ص�راهلل «بج ّدي���ة ق�صوى»،
�س ّيما �أ ّن م�ؤ��ّشترّ ات عديدة تد ّل على
ا ّن الإدارة الأمريكي���ة �ست�شهد انقالبا
خطريا على خلف ّية حدث غري م�سبوق
يتعلّق مب�صري الرئي�س ترامب ،والذي
�س ُي�ستتب���ع بفو�ض���ى عارمة يف عدد
كبري من الواليات الأمريكية – ح�سب
�إ�شارة املعلومات.

ماجدة احلاج

تقاطع���ت تقارير عربية وغربية ح���ول �أن الفرتة
املقبل���ة �ست�شه���د تطورات كب�ي�رة ،ال�سيما جلهة
العالق���ات العربية « -الإ�رسائيلي���ة» والتطبيع
على �أو�س���ع �أبوابه ،و�إ�شهار ه���ذه العالقات التي
و�صل���ت �إىل مرحلة متقدمة ،خ�صو� ًصا يف امليدان
الأمني ،و�صو ًال �إىل عقد اتفاقيات وحتالفات ،مق ّدمة
حل���روب ت�شارك فيها دول اخللي���ج و»�إ�رسائيل»
ت�ستهدف �ساحات عربية .التقارير ذاتها ت�شري �إىل
�أن الإدارة الأمريكي���ة ،ويف ظل ال�سيا�سة املتهورة
لرتام���ب ،تخط���ط ل�شن حرب على �إي���ران ،وخلق
حاالت من ع���دم اال�ستقرار يف �ساح���ات �أف�شلت
�سيا�س���ات وا�شنط���ن يف اال�ستف���راد بحزب اهلل،
مب�شاركة مبا�رشة وا�سع���ة من ال�سعودية وغريها
من الدول العربية.

¡ العالقات «الإ�رسائيلية» – الإماراتية
الت�سليحية متجذرة

أ�كّدت �صحيفة «معاريف» على العالقات الأمنية
بني «�إ�رسائي���ل» والإمارات العربية املتحدة منذ
خا�صة
ع���دة �سنوات ،والت���ي تخ�ضع لإج���راءات ّ
م���ن ق َبل الرقاب���ة الع�سكرية� ،إذ يمُ ن���ع ك�شف � ّأي
من تفا�صيله���ا �إىل العلن ،الأمر ال���ذي من �ش�أنه
حماي���ة �ص���ادرات «�إ�رسائيل» الأمني���ة �إىل هذه
الدولة اخلليجية« .هكذا تخفي �إ�رسائيل جتارتها
الع�سكرية والأمنية» ،هو عنوان تقرير «معاريف»،
ال���ذي �أعاد الت�أكيد على وج���ود عالقات ع�سكرية
و�أمنية مع عدد من ال���دول الآ�سيوية ،ومن بينها
دول عربية ال تقيم عالقات دبلوما�سية معها.

¡ هل تنجح امل�صاحلة هذه املرة؟

يق���ول متابعون �إن يف ال�ساحة الفل�سطينية ترقب ًا
كب�ي�راً ملا قد ت�سف���ر عنه نتائج احل���وارات التي
�سرتعاه���ا القاه���رة بني وف���دي حركتي «فتح»
و«حما����س» يف العا�صم���ة امل�رصي���ة الأ�سبوع
املقب���ل ،وهناك اهتمام بالغ به���ذا احلدث تبديه
الدوائر ال�سيا�سية يف عوا�ص���م عديدة� ،أما الدول
واجله���ات «الغا�ضب���ة» فهي تتمن���ى الف�شل يف
جه���ود امل�صاحلة ،لكنها ال تُظه���ر ذلك �أو ت�رصّح
به امتث���ا ًال لتعليمات من رف���ع الفيتو عن �إنهاء
االنق�س���ام ،لكنها تُطل���ق الت�رسيبات من حني �إىل
�آخر للت�شوي����ش على التط��� ُّور الإيجابي اجلديد،
وهن���اك و�سائل �إعالمية ّمت جتنيدها لهذا الغر�ض.
و�أو�ضح املتابع���ون �أن يف القاه���رة �أي� ًضا حذراً
كبرياً و�شديداً ،و�إ�رصاراً على جتا ُوز العقبات ،وعدم
الرتاجع �أو الف�شل.
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المصالحة..
والعقبات
الواجب تذليلها
م�صاحلة «حما�س» و«فتح»،
و�إن كانت تبعث عل���ى التفا�ؤل،
لكن من حقن���ا �أن «ن�ضع �أيدينا
على قلوبنا» ،و�إليكم مربراتنا:
وج���ود مت�رضري���ن قادري���ن
على التعطي���ل ،وحتى التخريب،
ال�سيم���ا �أن االتفاق���ات ال�سابقة
�أثبت���ت �صح���ة ذلك ،حي���ث كنا
جن���د �أن عقارب �إنه���اء االنق�سام
تعود للدوران بفعل ه�ؤالء ،ليبد�أ
الرتا�ش���ق ال�سيا�س���ي والإعالمي
واالتهامات املتبادَلة من جديد.
�س�ل�اح املقاومة كان ومايزال
هدف��� َا ا�سرتاتيجي��� ًا لكث�ي�ر من
الأط���راف ،مب���ن فيه���ا ال�سلطة،
الت���ي تطال���ب بح�رصي���ة قرار
احلرب وال�سل���م بيدها ،وقد مُتثّل
ت�رصيح���ات مو�سى �أب���و مرزوق
تطمين��� ًا لأب���و مازن ح�ي�ن قال:
«احلرك���ة م�ستع���دة لتقا�س���م
امل�س�ؤولية عن �صنع قرار احلرب
وال�س�ل�ام ب�ش���كل �إيجاب���ي مع
القيادة ،وحما�س م�ستعدة اللتزام
امل�س�ؤوليات الوطنية».
م���ا ه���و م�ص�ي�ر تفاهم���ات
«حما����س» والنائ���ب حمم���د
دحالن؟ فمحمد دحالن ومن معه
مف�صول���ون من حرك���ة «فتح»،
وال �إمكانية لعودتهم �إىل �صفوف
«احلرك���ة» لألف �سب���ب و�سبب،
كون دح�ل�ان ميثل خط���راً جدي ًا
على الرم���وز «الفتحاوية» ،مبا
فيها رئي�س ال�سلطة.
مل���ف املوظف�ي�ن ال���ذي مثّل
خ�ل�ال كل احل���وارات ال�سابق���ة
العقب���ة التي ال ميك���ن جتاوزها
ب�سهول���ة ،وه���ذا ما �أك���ده وزير
مالية ال�سلطة �شكري ب�شارة حني
ق���ال�« :إن موازنة ال�سلطة تعاين
م���ن عجز كبري ،كم���ا �أن ال�سلطة
تع���اين من ت�ضخ���م وظيفي ،وال
ميكن ا�ستيعات � 40ألف �أو � 50ألف
موظف جديد م���ن الذين وظّ فتهم
حركة حما�س يف قطاع غزة».
الأجه���زة الأمني���ة �إ�شكالي���ة
حقيقية يف طريق امل�صاحلة ،على
اعتبار �أن الأجهزة الأمنية بر�ؤيتها
ووظيفتها قد �صاغتها «حما�س»،
ومن �ش����أن ذلك �أن ي�شكّل لل�سلطة
و«فتح» خماوف جدية يف �إحكام
ال�سيطرة على تلك الأجهزة.
ما �سلف ذكره حقيقة يجعلنا
على الدوام متوجّ �سني من �سقوط
الفر�ص���ة الأخرية لتلك امل�صاحلة،
وعلي���ه :م���ن «�سيُ���دوّر الزوايا»
للآخر؛ «حما����س» �أم «فتح»� ،أو
كالهم���ا بفعل الع�ص���ا ال�سحرية
امل�رصي���ة ،التي قد تتح���ول �إىل
ع�ص���ا يف مواجه���ة املُعطّل لتلك
امل�صاحلة؟

رامز م�صطفى
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هل يخرج أردوغان من حلف «الناتو»؟
ت�أزم���ت العالقات الأمريكية  -الرتكية
عل���ى خلفية قيام ال�سفارة الأمريكية فى
تركي���ا بتعليق �إ�صدار الت�أ�شريات للأتراك
غ�ي�ر املهاجرين �إىل الوالي���ات املتحدة
الأمريكي���ة ،بع���د اعتق���ال موظف تركي
يف القن�صلي���ة الأمريكية التهامه �أنه من
�أن�صار فتح اهلل غولن ،فر ّد الأتراك باملثل
وقاموا بتعليق �إ�صدار الت�أ�شريات الرتكية
للأمريكيني.
و�سابقاً� ،أ�صدر البنتاغون بيان ًا �أعرب
فيه ع���ن قلقه م���ن رغبة تركي���ا �رشاء
�صواري���خ �أ����س -400من رو�سي���ا ،وكان
وا�ضح��� ًا �أن االتفاقي���ات الت���ي وقّعه���ا
الرئي�س بوتني يف تركيا قد �سببت الكثري
من الغيظ الأمريك���ي ،باعتبار �أن �أهداف
الرئي�س بوت�ي�ن االقت�صادية من التقارب
مع تركيا قد حتققت ،و�أهمها م�رشوع خط
�أنابيب الطاقة (ال�سي���ل الرتكي) ،وهدفه
حتوي���ل �أنابي���ب الطاق���ة الرو�سية عن
�أوكرانيا ،وا�ستمرار احت���كار �إمداد الغاز
�إىل �أوروبا ،وقطع الطري���ق على �أنابيب
�أخ���رى كان الأوروبي���ون والأمريكي���ون
يودّون ا�ستخدامها لإم���دادت الطاقة من
�آ�سيا الو�سطى.
واجلدير بالذكر �أن العالقات الأمريكية
 الرتكية كان���ت قد بد�أت بالتوتر خاللاحلرب عل���ى �سورية ودع���م الأمريكيني
للأكراد ،ثم تزايدت بعد حماولة االنقالب
الفا�شل للإطاح���ة ب�أردوغان .ويف وقت
�ساب���ق ،عان���ت العالق���ات االوروبية -
الرتكي���ة من م�آزق عدّة على خلفية ملف
الهج���رة اجلماعية لالجئ�ي�ن �إىل �أوروبا
ع�ب�ر تركي���ا ،ث���م ازدادت بعدم���ا عنّف
�أردوغان امل�س�ؤولني الأوروبيني واتهمهم
بدعم الإرهاب (الكردي).
ولع���ل ا�ستطالعات ال���ر�أي يف الداخل
الرتكي ،والت���ي قامت بها مراكز درا�سات
حمرتم���ة ،ت�ش���ي بتغيرّ ه���ام يف نظرة
الأت���راك �إىل الأخطار التي تتهدد بالدهم،
و�إىل نظرتهم �إىل االحتاد الأوروبي ،وهي
على ال�شكل الآتي:
 -1الواليات املتحدة ه���ي اخلطر الأكرب
 ،٪66.5وت�أت���ي «�إ�رسائي���ل» بالدرج���ة
الثاني���ة  ،٪37.4و�أوروب���ا يف الدرج���ة
الثالث���ة ( ٪24كان���ت � ٪10.4سنة ،)2016

�أمني عام الناتو والرئي�سان الأمريكي والرتكي خالل �أحد اجتماعات الناتو

بينما تناق�صت ن�سبة اخلطر الرو�سي من
� ٪34.9سنة � ،2016إىل  ٪18.5هذه ال�سنة.
 -2بالن�سب���ة للموق���ف م���ن احلرب يف
�سورية :ح���واىل  ٪50اعت�ب�روا �أن تركيا
يج���ب �أن تكون حماي���دة وال تتدخل يف
الق�ضية ال�سوري���ة ،وتقريب ًا  ٪55اعتربوا
�أنه���م غري را�ضني ع���ن �سيا�سة ا�ستقبال
الالجئني ال�سوريني.
وهكذا يب���دو �أن �أردوغ���ان يعاين من
�أزم���ة ثقة ،وتوتر م���ع حلفائه يف حلف
�شم���ايل الأطل�سي ،فهل يدفع���ه هذا اىل
التخلي عن احللف ل�صالح االن�ضمام �إىل
حلف املقاومة؟
الأكي���د �أن هناك م�صال���ح �إيرانية -
تركي���ة م�شرتك���ة ،و�أن زي���ارة �أردوغان
لإيران كانت تاريخية وا�ستثنائية بكافة
املقايي����س ،خ�صو�ص��� ًا يف ظ���ل اخلطر
الذي ي�ست�شع���ره الطرفان حيال انف�صال
كرد�ستان العراق ،والأكيد �أي�ض ًا �أن هناك
م�صالح اقت�صادية هامة تربط بني �إيران
وتركيا ،وبني رو�سيا وتركيا.
لك���ن ،بالرغم من ذلك ،ف����إن �أردوغان

¡ جتمع العلماء امل�سلمني �أكد �أن العامل امل�ستكرب هالته
االنت�صارات الرائعة ملح���ور املقاومة ،ما جعله ي�ستنفر
طاقات���ه و ُيخرج م���ن جعبته خطط ًا وم�ؤام���رات جديدة
تتمثل بدعوات االنف�صال يف الع���راق ،وحماولة ال�ضغط
عل���ى املقاومة يف فل�سطني يف طرح نزع �سالحها� ،إىل ما
هنالك من حماوالت للطعن يف ظهر املقاومة.
¡ جبه��ة العم��ل اال�س�لامي يف لبنان لفت��ت �إىل � ّأن حمور
ال�سيا�س��ات يف املنطق��ة ينبغ��ي �أن ُيبن��ى وي�ص��اغ عل��ى
�أ�سا�س �أولوي��ة فل�سطني وق�ضيتها املح ّق��ة ،فهي البو�صلة
احلقيقية والنهائية .و�أ�ش��ارت اجلبهة �إىل � ّأن �إدراج الأمني
العام حلركة اجلهاد اال�س�لامي الدكتور رم�ض��ان عبد اهلل
عل��ى الئح��ة املطلوب�ين جم��دداً ال ُيق��دم وال ي�ؤخ��ر ،و�أ ّنه
وحركته ما�ض��يان باجلهاد واملقاوم��ة ،و� ّأن هذا الإدراج
�سيبقى حرباً �أ�سود رخي�ص ًا على ورق زهيد ولن ي�ؤثر بتات ًا
على نهج وخيار املقاومة.

م���ا زال يحاول ممار�س���ة �سيا�سة حافة
الهاوية مع حلفائه مع حلف «الناتو»،
و�إم�س���اك الع�صا من الو�س���ط مع حلف
املقاومة ،فه���و يعتمد ت�أني���ب حلفائه
وا�ستعم���ال اللغة التهديدية ،بينما يقوم
باالتف���اق م���ع كل م���ن �إي���ران ورو�سيا
اقت�صادي��� ًا وي�سايرهم لفظي���اً ،ثم يقوم
مبواجهتهم يف كل من �سورية (خطابات
�ضد ب�ش���ار الأ�سد) ،و�أوكراني���ا التي �أثار
خطاب �أردوغان فيها حول القرم ا�ستيا ًء
رو�سي ًا كبرياً.
ي���درك �أردوغان جي���داً قيم���ة بالده
اال�سرتاتيجية ،و�أنه مهم���ا فعل ف�إن ك ًال
من احللفني يريد خط���ب ودّه ،فبالن�سبة
حلل���ف «الناتو» ال ح���رب يف املنطقة
ب���دون �أردوغان ،وبالن�سب���ة للرو�س مع
حلف املقاومة ،ال �س�ل�ام وال ت�سوية يف
�سورية من دونه.
وي���درك ك ٌّل من �إي���ران ورو�سيا �أهمية
�إبعاد تركي���ا عن �أن تك���ون ر�أ�س حربة
يف ال�سيا�س���ات الأمريكي���ة يف كل م���ن
منطقة ال�رشق الأو�س���ط و�آ�سيا الو�سطى،

¡ اجلامع���ة العاملي���ة �أقامت حفل تخري���ج طالبها
العا��ش�ر للع���ام  ،2017يف �رصح اجلامع���ة يف دوحة
احل����ص ،وح��ض�ره نائب رئي����س جمعي���ة امل�شاريع
اخلريي���ة الإ�سالمي���ة ال�شيخ د .عب���د الرحمن عما�ش،
ورئي�س اجلامعة العاملية الدكت���ور عدنان طرابل�سي،
ونائب رئي�س اجلامعة لل�ش�ؤون الأكادميية الدكتور بدر
الطب�ش ،وعمداء ور�ؤ�ساء الأق�سام والأ�ساتذة والإداريون
يف اجلامعة ،ومديرون ومعلمون من مدار�س اجلمعية،
وح�شد كبري من �أهايل و�أ�صدقاء اخلريجني واخلريجات.
و�ألقى الدكت���ور طرابل�سي كلمة رئي����س جمل�س �أمناء
اجلامعة العاملية؛ �سماح���ة ال�شيخ د .ح�سام قراقريه،
ق���ال فيه���ا �إن اجلامعة العاملية �آلت عل���ى نف�سها �أن
تك���ون من النا�س و�إىل النا����س ،م�ؤ�س�سة تن�رش الوعي،
وتثقف الإن�سان ،وتغني املجتمع ،وترفع مداميك �رصح
الوطن».

مل���ا لها م���ن نف���وذ يف كال املنطقتني،
عرب «الإخوان امل�سلمني» واملجموعات
التي تدعمها يف ال��ش�رق الأو�سط ،وعرب
ال�شع���وب الناطقة باللغ���ة الرتكية يف
�آ�سيا الو�سطى.
والنتيج���ة� ،إن املراهنة عل���ى التزام
مطل���ق لأردوغ���ان مع �أي م���ن الطرفني
تبدو مراهنة �سطحي���ة ،لأن �أردوغان لن
يتخلى عن حل���ف «الناتو» الذي ي ؤ�مّن
له دعم ًا ا�سرتاتيجي ًا وع�سكري ًا كبرياً ،ولن
يتخلى عن مو�سكو وطهران اللتني تربطه
بهما عالق���ات اقت�صادية هامة حتتاجها
بالده يف ظل �أزماته���ا االقت�صادية ،كما
�أن م�صاحل���ه �ض���د الأك���راد تتقاطع مع
طه���ران التي �ستدعمه يف �إجها�ض احللم
الكردي باال�ستقالل ،وهذا ما لن يقدّمه له
الأمريكيون �أو حلفا�ؤه يف حلف «الناتو»،
والأه���م �أال يت�ص���ور ال�سوريون �أن دخول
الأتراك �إىل �إدل���ب الذي يبدو مل�صلحتهم
اليوم� ،أنه قد يكون مل�صلحتهم يف الغد.

د .ليلى نقوال

¡ ال�ش��يخ ماه��ر حمود؛ رئي�س االحت��اد العاملي لعلماء
املقاومة ،ا�س��تقبل وف��داً من حركة «حما�س» ،برئا�س��ة
�إ�س��ماعيل ر�ض��وان؛ وزير الأوقاف ال�س��ابق ،وع�ض��وية
ممثل احلركة يف لبنان علي بركة ،وامل�س���ؤول ال�سيا�سي
للحرك��ة �أحم��د عبد اله��ادي ،وخالد طه وزياد احل�س��ن،
وكان��ت منا�س��بة للت�أكي��د عل��ى �أهمي��ة امل�ص��احلة
الفل�سطينية التي جرت برعاية م�رصية.
¡ ال�شي���خ ماهر عب���د الرزاق؛ رئي����س حركة الإ�صالح
والوح���دة ،طال���ب الدول���ة اللبنانية بالب���دء ب�إعادة
التني�س���ق الكام���ل مع �سوري���ة يف م���ا يخ�ص ملف
النازح�ي�ن ،والبح���ث يف كافة امللف���ات ،لأن م�صلحة
اللبنانيني تتطلب هذا التن�سيق ،ولأن حدودنا م�شرتكة
م���ع �سوري���ة ،ولأن حربن���ا عل���ى الإره���اب م�شرتكة
وانت�صاراتن���ا م�شرتكة ،وقطع العالقات مع �سورية هي
مل�صلحة �أعداء لبنان.

www.athabat.net

حلم البرزاني ..هل يتحقق باالنفصال عن العراق؟

م��ش�روع انف�ص���ال منطقة
كرد�ست���ان ع���ن الع���راق ه���و
م�رشوع ق���دمي ،وهو حلم رئي�س
الإقليم م�سعود ال�ب�رزاين ،الذي
ي�سعى جاه���داً لتحقيقه ،مربراً
ذلك ب�إهم���ال ال�سلطة املركزية
للأك���راد ،وعدم االهتم���ام بهم،
وع���دم �رصف املوازن���ة املالية
املقرَّرة لهم ،و�شعورهم بالتمييز
املذهب���ي ،متحيِّن��� ًا الفر�ص���ة
املنا�سبة لإع�ل�ان االنف�صال عن
الدولة العراقية املوحَّ دة ،والتي
منحت �أكراد العراق حُ كما ذاتي ًا
�ضمن دولة احتادية يف الد�ستور
العراقي ال���ذي �أُقرّ ع���ام ،2005
وال���ذي �أ�صبح مبوجب���ه رئي�س ًا
للإقليم.
بع���د احت�ل�ال «داع����ش»
ملنطقة الأنب���ار يف العام ،2014
تعززت فك���رة االنق�سام املذهبي
بني ال�سُّ ن���ة وال�شيع���ة ،والذي
�أ�س�ست له �أم�ي�ركا و«�إ�رسائيل»
وال�سعودي���ة من �أج���ل تق�سيم
الع���راق كم���ا يف �سورية ،حتت
عنوان مواجه���ة النفوذ الإيراين
يف املنطق���ة ،وال���ذي ا�صب���ح
قوة �إقليمي���ة ي�صعب جتاوزها،
و�أ�ضح���ت ت�ش���كّل خط���راً على
�أم�ي�ركا وعمالئه���ا يف املنطقة،
بعد ك��س�ر �شوك���ة «�إ�رسائيل»
وهزميته���ا يف لبن���ان ،وتهديد
�أمنه���ا اال�سرتاتيج���ي الآيل �إىل
ال�سق���وط ،لك���ن «داع����ش» مل
ينجح يف املهم���ة التي �أوكلت
�إليه لتق�سيم املنطقة.
تقدمت «داع����ش» باجتاه
كرك���وك و�سيط���رت عليه���ا،
وا�ستعادته���ا الب�شمركة بف�ضل
الدعم الإي���راين له���ا بال�سالح
وامل���ال ،فا�ستغ��� ّل ال�ب�رزاين
الفر�ص���ة وو�ض���ع ي���ده عل���ى
كرك���وك التي كان���ت حمل نزاع

قانون االنتخاب الجديد:
العجلة لن تعود إلى الوراء

تغيري يف احل���دود اجلغرافية يف
املنطقة يعني اندالع حرب طويلة
بني  4دول و�إقليم كرد�ستان؟
�صحيح �أن اخليار الع�سكري
هو من �ضمن اخليارات املطروحة،
لكنه بعي���د ،وهن���اك جمموعة
�أخرى من اخليارات لها الأولوية
عل���ى خي���ار احل���رب يف ه���ذه
املرحل���ة ،منها املالية والنفطية
واحلدود واجلو وما �شابه ،والتي
�ستجعل �أك���راد العراق يف و�ضع
م�أ�ساوي.
وهنا ن�س�أل :ماذا يريد الربزاين
من هذه اخلطوة االنتحارية ،التي
ل���ن ت�أخذ كرد�ست���ان �إىل �شاطئ
الأم���ان �أو �إىل اال�ستق�ل�ال ،ب���ل
�ست�أخذ �شعبه �إىل �ضائقة مالية
و�إىل احلروب؟ وهل �سيبقى على
ت�صميمه نحو اال�ستقالل املزعوم،
�أم �أنه �سيكتفي بخطوة اال�ستفتاء
هذه لتك���ون نقط���ة البداية يف
م��ش�روع اال�ستق�ل�ال يف املدى
البعيد ،ومن هن���ا جاءت دعوته
دولة الع���راق للحوار الذي ربطه
رئي�س احلكومة حي���در العبادي
ب�إلغاء اال�ستفتاء غري الد�ستوري؟
وهل يظن الربزاين �أنه قادر على
التحكُّم مب�س���ار الأمور ،وهو �أداة
�أمريكي���ة �« -إ�رسائيلة» يف هذا
امل�رشوع؟
خطوة ال�ب�رزاين ال تعبرّ عن
ح�س وطني �أو حر�ص على ال�شعب
الكردي ،الذي ق���د يتعر�ض حلرب
�إب���ادة ،بل ه���ي خيان���ة للأكراد
وللأمة العربية والإ�سالمية ،وعلى
ال�شعب الك���ردي �أن يعي ما الذي
يجري حوله وم���ا يح�ضرَّ له يف
اخلف���اء ،و�أن يق���ف يف مواجهة
امل��ش�روع التق�سيم���ي قبل فوات
الأوان.

انتخاب���ات ،ال انتخابات ..متدي���د ،ال متديد ..بطاقة
ممغنط���ة ،ال بطاقة ممغنطة ..هوي���ة بيومرتية ،ال هوية
بيومرتي���ة ..ت�سجي���ل م�سبق ،ال ت�سجي���ل م�سبق ..كلها
عب���ارات اعت���اد املواطن اللبن���اين �سماعه���ا عند كل
نقا�ش انتخابي وا�ستحق���اق ،علم ًا �أن معظم املواطنني
اللبنانيني ال تهمهم هذه التفا�صيل ،وقد ال يفقهون الكثري
منه���ا ،بل كل م���ا يريدونه هو �إجراء ه���ذه االنتخابات
بطريق���ة ت�ضمن متثيلهم ال�صحي���ح ،ال�سيما بعد متديد
والية املجل�س النيابي ثالث م���رات ،و�إقرار احلكومة -
نادم���ة  -قانون االنتخاب اجلديد ،الذي يعتمد يف جزء
من���ه  -لأول مرة يف لبنان  -مبد�أ الن�سبية ،و�إن كانت
م�شوَّهة وال متث���ل الطموح واملرجتى ،لك���ن هذا املبد�أ
بح��� ّد ذاته قد يكون النقطة الإيجابي���ة الأبرز لأول مرة
يف قوان�ي�ن االنتخابات يف تاريخ لبن���ان ،ما يعني �أن
لبنان قد وُ�ضع عل���ى ال�سكة ال�صحيحة ل�صحة التمثيل
يف جمم���ل العملية الدميقراطي���ة م�ستقبالً ،ولي�س فقط
بخ�صو����ص االنتخابات املقبل���ة ،لأنه من املفيد تطوير
وتعميم فكرة الن�سبي���ة يف االنتخابات على كل مناذج
االنتخابات التي ق���د حت�صل يف لبنان ،ولأن املطالبني
بالن�سبية لن ير�ضوا �أبدا بالعودة �إىل الوراء.
ورغم االنتق���ادات الكثرية التي وُجِّ هت لهذا القانون،
جلهة �صغر الدوائ���ر االنتخابية ،وع���دم اعتماد لبنان
دائرة واحدة او بخ�صو�ص ع���دم اعتماد معايري واحدة
يف خمتلف الدوائر ،جلهة ع���دد املقاعد� ،أو جلهة �أعداد
املقرتعني ،و�صو ًال �إىل م�س�أل���ة ال�صوت التف�ضيلي على
�أ�سا����س الق�ضاء ال الدائ���رة ،وغريها م���ن املالحظات،
�إال �أن���ه يُعترب �إجنازاً على �صعي���د القوانني االنتخابية
التي كانت حت���ى الأم�س القريب تعتمد النظام الأكرثي،
وبرغم هذا التفا�ؤل الن�سبي �إال �أنه يبدو جلي ًا �أن تف�صيل
قيا�س الدوائر االنتخابية ج���اء بح�سب مقا�س الأطراف
ال�سيا�سية ،وخمالفته الد�ستور جلهة عدم امل�ساواة بني
املواطنني اللبنانيني يف انتخاب �أع�ضاء املجل�س ،الأمر
الذي يعود لل�صبغ���ة الطائفية واملذهبية التي ي�صطبغ
بها منتجو القانون ،الذين ي�ص��� ّح فيهم مقولة ال�شاعر:
فيك اخل�صام و�أنت اخل�صم واحلكم..
لكن بالرغم من علل هذا القانون� ،إال �أنه ح�سب تعبري
الرئي�س بري �أف�ضل امل�ستطاع ،لأنه ينقل البلد �إىل ما هو
جدي���د ،ويعطي الأمل للبنانيني للت�أ�سي�س لبناء مرحلة
جديدة ق���د توجز منها خيفة من���ذ الآن بع�ض الأطراف
الت���ي وافقت على امل�رشوع ،ف�سارع���وا �إىل ا�ستطالعات
ال���ر�أي التي بيّنت له���م ه�شا�شة موقفه���م يف القانون
اجلديد ،فبد�أوا يف «و�ضع الع�صي يف دواليب» م�سريته،
وبد�أوا بو�ضع حجر الأ�سا�س للتمديد الرابع ،على الرغم
من ات�ض���اح �صفقة املحا�ص�ص���ة الطائفية بو�ضوع يف
ه���ذا القانون؛ بتق�سيم ب�ي�روت �إىل دائرتني ت�ستح�رضان
ذاكرة احلرب من خالل بريوت ال�رشقية وبريوت الغربية،
ف�أ�سقط���وا بذلك م���ن ح�سابات االنتخاب���ات عن �سبق
الإ��ص�رار والرت�ص���د �أ�صوات الآالف م���ن �أهل بريوت يف
منطقة الأ�رشفية واملدور ،وهذا الأمر بالت�أكيد �سينعك�س
عزوف ًا عن امل�شاركة لأهايل هاتني املنطقتني العزيزتني.
يف حال �إج���راء االتنخابات النيابية يف �أيار املقبل
وفق القان���ون اجلديد ،ف�إن ما بعد االنتخابات لن يكون
كم���ا قبلها ،والعجل���ة التي بد�أت بال���دوران �إىل الأمام
لن تعود �إىل اخللف ،وعنده���ا �ستتكوّن كرة الثلج التي
لطامل���ا �سعت قوى التغيري يف لبنان �إىل دحرجتها منذ
زمن ،قد ب���د�أت بالتدحرج ،وب���د�أت يف اكت�ساب احلجم
من �أجل قان���ون انتخاب يوحّ ���د اللبنانيني ويعبرّ عن
تطلعاتهم ،ويكون �أك�ث�ر عدالة وحتقيق ًا ل�صحة التمثيل
لكل اللبناني�ي�ن هو القانون الذي يعتم���د لبنان دائرة
انتخابية واح���دة على �أ�سا�س النظ���ام الن�سبي ،والتي
ن�أمل �أن تقودن���ا اخلطوة احلالية �إىل الو�صول ملثل هذا
القانون يف مراحل الحقة.

هاين قا�سم

خالد املعلم

على ال�شعب الكردي مواجهة امل�شروع التق�سيمي قبل فوات الأوان

بين���ه وبني ال�سلط���ة املركزية ،عن امل�ضاعف���ات التي �سترُ خي
وا�ستغل ثرواته���ا النفطية التي بظاللها على الأك���راد يف �إيران
ت�شكل ثلث���ي الإنتاج من النفط و�سورية وتركيا ،والتي قد ت�أخذ
يف ال�شم���ال ،وحج���ب عائدات املنطقة �إىل حروب جديدة.
النفط من الت�صدي���ر عن الدولة
�إن م��ش�روع ا�ستق�ل�ال
املركزي���ة ،والتي تق���دَّر بحدود كرد�ستان هو م�رشوع خيانة ،كما
املليار دوالر �شهرياً ،بحجة عدم عبرّ عن���ه الإمام اخلامنئي ،و�إنه
دفع املوازنة املقرَّرة له.
ت�أ�سي����س لـ«�إ�رسائيل» جديدة
بع���د هزمي���ة «داع�ش» يف يف املنطق���ة ،وخطوة اال�ستفتاء
�سوري���ة والع���راق ،وبعد الف�شل م�رشوع �أمريكي �« -إ�رسائيلي»
الأمريك���ي « -الإ�رسائيلي» يف بامتي���از ،ولوال لذل���ك ملا جترّ أ�
تق�سيم البلدي���ن ،انتقلت �أمريكا الربزاين عل���ى الإق���دام عليها،
�إىل اخلطة «ب» لتق�سيم املنطقة والتي ت�صبّ يف املجهول.
م���ن بواب���ة م��ش�روع انف�صال
�أال يعرف الربزاين �أن الدعم
كرد�ستان العراق ،فغ�ضّ ت النظر الأمريكي « -الإ�رسائيلي» وحده
ال يكف���ي لإجناح ه���ذه اخلطوة
الت���ي �ستتم حما�رصتها من قبَل
�إيران والعراق ،وتركيا التي بد�أت
بجملة من القرارات ،منها �إغالق
احلدود م���ن ناحية �إيران ،ووقف
التعامل م���ع البن���وك الأربعة،
استقالل كردستان
والتحوي�ل�ات ،ووق���ف املالحة،
تأسيس لـ«إسرائيل» ووقف التعامل النفطي مع �أربيل؛
ال�رشيان احلي���وي الذي �أحياها
جديدة في المنطقة ..و�أنع�شها اقت�صادياً ،وحما�رصتها
وخيانة لألكراد وباقي اقت�صادي ًا براً وبحراً وجواً؟
�أمل يدر����س واق���ع ال���دول
مكونات األمة اإلسالمية املحيطة به ،والراف�ضة ال�ستقالل
الأكراد ،والأ�رضار اجل�سيمة عليها
من جراء اال�ستق�ل�ال؟ �أال يدرك �أن
هذا اخليار �رضب من اجلنون؟
�أمل ي�أخذ بعني االعتبار خيار
احلرب من قبل ال���دول املت�رضرة
من هذا االنف�صال ،الذي يحمل يف
عن دعوة الربزاين �إىل اال�ستفتاء طياته م��ش�روع تق�سيم املنطقة،
حول ا�ستق�ل�ال كرد�ستان يف  25و�إيج���اد «�إ�رسائي���ل» ثانية يف
�أيلول م���ن هذا الع���ام ،وكانت املنطقة ،والذي د ّق نفريه الربملان
العراقي بتفوي�ض رئي�س احلكومة
نتيجته  ٪95مع االنف�صال.
على �أثر ه���ذه الدعوة ثارت باتخ���اذ م���ا يلزم م���ن �إجراءات
حما�سة ال�سُّ نة يف منطقة الأنبار ،للحفاظ على وحدة العراق ،وكذلك
وب���د�أوا يطالب���ون بالدعوة �إىل كالم م�ست�ش���ار ال�سيد اخلامنئي؛
ا�ستق�ل�ال ال�سُّ نة عن العراق ،عدا اجلرنال �صفوي ،الذي قال �إن �إجراء
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إيــران وتـركيــا :تعــاون الـضــرورة
تت�أرج���ح العالق���ات الإيرانية -
الرتكية ،والت���ي مل تنقطع حتى يف
ذروة احل���رب على �سوري���ة ،والدور
ال�سلب���ي ال���ذي لعبت���ه تركيا �ضد
النظ���ام وال�شع���ب ال�س���وري ،بني
الإيجابية وال�سلبية ،حيث بقي خط
التع���اون االقت�صادي ب�ي�ن البلدين
قائم ًا للم�صلحة امل�شرتكة ،مع �أنهما
ال ينتمي���ان �إىل ذات املح���ور ،ب���ل
يتخندق���ان يف حمورين متناق�ضني
ومت�صادمني هم���ا املحور الأمريكي
وحمور املقاومة.
لكن �إي���ران التي متثّ���ل الإ�سالم
ال�سيا�سي (ال�شيع���ي) ،والتي ترغب
كل م���ن ال�سعودية وتركي���ا ب�شكل
خا�ص مقابلتها الندية ،عرب التحكُّم
بزعامة الإ�سالم ال�سيا�سي (ال�سُّ ني)،
م���ع انكف���اء باك�ست���اين وم�رصي
لظروف تتعل���ق بالبلدين ،ونتيجة
امل�صال���ح امل�شرتك���ة واجلغرافي���ا
املحيطة ،والتي ت�ؤثر يف تداعياتها
�سلب��� ًا �أم �إيجاب��� ًا عل���ى البلدي���ن،
دفع���ت تركيا و�إي���ران اىل الت�سامح
بينهم���ا� ،أو جتاوُز بع����ض امل�شاكل
واملواقف ،ب�سبب تعرُّ�ضهما للأخطار
امل�شرتكة على امل�ستوى االقت�صادي
والدميغ���رايف ،خ�صو�ص��� ًا «اخلطر
الكردي» الذي يه���دّد الدول الأربعة
(�سوري���ة والعراق وتركي���ا و�إيران)
واخلا�رس الأكرب م���ن قيام كرد�ستان
الكربى هي تركي���ا ،ال�سيما مع عدم
نفي ت�رضر الدول الثالث الأخرى.
«اخلطر الكردي» الذي بد أ� ب�إجراء
اال�ستفتاء على االنف�صال يف �شمال
العراق ،مقدمة لالنف�صال وا�ستقالل
دول���ة كرد�ستان يف الع���راق� ،رسّع
التالق���ي الإيراين  -الرتكي ملواجهة
ه���ذه اخلطوة التق�سيمي���ة مبا�رشة،
ومل�ساعدة الع���راق يف ح�صار هذه
اخلطوة االنف�صالية ،وميكن �أن ي�شكّل
«اخلط���ر الك���ردي» نقط���ة توا�صل
م�شرتكة ب�ي�ن ال���دول الأربعة التي
ي�سكنها الأكراد ،وي�ساعد على �إعادة

الرئي�سان الإيراين ال�شيخ ح�سن روحاين والرتكي رجب طيب �أردوغان خالل مرا�سم اال�ستقبال يف طهران

تقييم املواقف يف �سورية خ�صو�صاً،
وتراج���ع ال���دور الرتك���ي ال�سلبي
�ض���د النظام والرئي����س الأ�سد لي�س
دعم ًا له ،بل ب�سب���ب ح�صار التمدد
الكردي الذي ترع���اه �أمريكا ،كبديل
ع���ن م�رشوع «داع����ش» يف �سورية
والع���راق ،وميكن لرتكي���ا �أن تقبل
ب�أي �ش���يء تقوم ب���ه «داع�ش» �أو
«الن�رصة» ،لكنها ال تقبل �أن يتعرّ�ض
�أمنها القومي ووحدة الكيان الرتكي
لأي خطر ،خ�صو�ص��� ًا �أن هذا اخلطر
ينح�رص يف اجلغرافيا الكردية ،حيث
�إن «الن�رصة» و»داع�ش» وغريهما،

واللت�ي�ن تعاونت تركي���ا معهما ،ال �أدوات ي�ستغله���ا الأتراك يف �سورية
ت�ش���كالن تهديداً للأم���ن الرتكي ،بل والعراق.
�إن الثنائي���ة الرتكية  -الإيرانية
ت�ض���ع يف �أولوياته���ا من���ع قي���ام
كرد�ست���ان الك�ب�رى لع���دة �أ�سباب؛
�أحادية وم�شرتكة ،منها:
املوافقة على ا�ستقالل كرد�ستان
التعاون المصلحي بين إيران
وتق�سيم الع���راق يعني �أن امل�رشوع
وتركيا هو لحفظ المصالح وتقليل الأمريكي قد ب���د أ� يحقق �أهدافه ،و�إن
تغيرّ ت جغرافيا االنف�صال ،فبدل �أن
الخسائر ..ومنع التقسيم
تب���د�أ يف �سورية ،ب���د�أت يف العراق،
وي�صب���ح يف اجلعب���ة الأمريكي���ة
دولتان جديدت���ان (جنوب ال�سودان

وكرد�ست���ان الع���راق) ،مم���ا يهيِّئ
الأر�ضية لإكمال امل�رشوع التق�سيمي،
والذي ميك���ن �أن ينتق���ل �إىل ليبيا،
وتق�سيمها وف���ق القبائل واملناطق
اجلهوية.
ا�ستقالل كرد�ستان العراق �سيهدد
ال�سيادة ووح���دة الأرا�ضي الرتكية،
وي�شجع �أكراد تركيا على االنف�صال،
مما ي�ستدعي حت���رك ًا من العلويني
لإعالن احلكم الذات���ي �أو اال�ستقالل،
مما يعن���ي نهاية تركي���ا املوحَّ دة،
حي���ث ي�ش���كّل الأك���راد والعلويون
حواىل ن�صف �سكان تركيا.
قي���ام كرد�ستان الع���راق �سيهدد
الأمن واال�ستقرار يف �إيران ،وي�ضعها
مبواجهة م���ع العدو «الإ�رسائيلي»،
الذي بادر لدعم قيام كرد�ستان ،حيث
�ستمتد «�إ�رسائيل» من فل�سطني �إىل
حدود �إي���ران ،وتقط���ع الطريق بني
دول حمور املقاومة ،بعدما عجزت
«داع�ش» واحلرب ال�سورية عن ذلك.
التع���اون الرتك���ي  -الإي���راين
�ستك���ون له نتائج���ه الإيجابية يف
املي���دان ال�سوري حلل عق���دة �إدلب
(الن�رصة) وعق���دة الأكراد يف الرقة،
وغريه���ا ،و�ستكون ل���ه نتائجه يف
الع���راق ،والأكرث من ذل���ك �سيكون
ل���ه ت�أث�ي�ر عل���ى دور تركي���ا يف
زعامة الإ�س�ل�ام ال�سيا�سي (ال�سُّ ني)،
حي���ث متثل تركيا الراع���ي الذهبي
لـ«الإخ���وان امل�سلمني» يف العامل
العرب���ي خ�صو�صاً ،والذين ما يزالوا
ميثلون قوة �شعبية وتنظيمية كربى،
مما ي�ؤدي �إىل عزل ال�سعودية وتقزمي
دوره���ا الإقليم���ي ب���ل والإ�سالمي،
و�إع�ل�ان تركي���ا ك�رشي���ك �سيا�سي
واقت�ص���ادي لإي���ران عل���ى م�ستوى
املنطقة والإقليم.
تعاون ال�رضورة بني �إيران وتركيا
هو حلفظ امل�صالح وتقليل اخل�سائر
ومنع التق�سيم.

د .ن�سيب حطيط

ثــقـــــافـــــة

«حياة شخص عادي» يحذر من أطماع البعض لتدمير العالم
«حياة �شخ�ص عادي» رواية للكاتب الت�شيكي
كارل ت�شاب���ك ،كتبها بني عام���ي  1932و،1934
وترجمه���ا �إىل العربي���ة ع�صام الدي���ن رم�ضان،
وفيه���ا ي�ستدل على قدرات الكاتب على التحليل
الفل�سفي ور�ؤيت���ه �إىل �أعماق الإن�سان ،بالإ�ضافة
�إىل امل�ستوى الأدبي الراقي الذي يقدمه.
يف هذا الكت���اب يقدم ت�شاب���ك و�صف ًا حلياة
النا�س العادية يف فرتة زمنية حمددة ،وهي تلك
التي عا�شه���ا ( ..)1938 – 1890وك�أننا مع عامل
منجم ينقب يف دهالي���ز الأنفاق ،لي�ستخرج لنا
كل ما يربق ويلمع من م�شاعر �إن�سانية داخلية.
ورمبا عرب الكاتب الت�شيكي عن روايته يف ما
جاء فيها �صفحة  ،212بقوله« :يف احلقيقة كنت

�أق�ص���د كتابة دفاع عن حي���اة عادية مررت بها
مقلّداً بذلك العظماء وغ�ي�ر العاديني من النا�س
حني يكتبون مذكراته���م ،والتي متثل الالعادية
والأحداث الرائعة يف قدرهم».
ي�ضيف« :ميكنني القول �إنهم يزينون مذكراتهم
وتاريخ حياتهم مبا �أح ّب����وه ليجعلوا منها قطعة
واحدة متنا�سقة وممكنة».
رواي����ة «حياة �شخ�ص عادي» ال�صادرة عن دار
نل�سن ،بتمويل من وزارة الثفاقة الت�شكية ،تعرّفنا
�إىل كات����ب و�صح����ايف و�شاعر و�أدي����ب ،كان معا ٍد
للح����رب وويالتها ،وهو يف ه����ذا املجال له ق�صة
حتت عنوان «كرا كاتيت» ،حتمل ر�ؤية م�ستقبلية
مل�آ�سي احل����روب وج�شع م�سبب����ي احلروب ،حيث

يتح����دث عن اخرتاع مادة كيميائية تدمر كل �شيء
على نطاق وا�سع ،م�شرياً يف هذا الق�صة الهامة �إىل
تطلع بع�ض الأ�شخا�ص �إىل حكم العامل عن طريق
الأ�سلحة املدمرة ،بحيث يبدو ما طرحه ت�شابك يف
هذه الق�صة ،من املو�ضوعات املثرية يف ع�رصنا.
كلم���ة �أخرية هن���ا قد تك���ون �رضورية ،وهو
توجيه حتية �إىل ال�شاعرة والزميلة حكمت ح�سن
التي عرّفتنا �إىل املرتجم وعلى الرواية ،وبالتايل
عل���ى كاتب ت�شيكي مل نعرف���ه كثرياً يف عاملنا
العرب���ي ،مع �أنه رغم عم���ره الق�صري يُعترب �أحد
�أهم الكتاب الت�شيك ،وترجمت �أعماله �إىل العديد
من اللغات العاملية.
�أحمد
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روسيا  -أميركا ..والحرب العالمية الثالثة
يقف العامل اليوم �أمام م�شهد مت�شابك،
�سيما مع الإرباك الذي ي�ستمر �سائداً يف
الإدارة الأمريكي���ة من���ذ و�ص���ول دونالد
ترام���ب �إىل البيت االبي�ض ،و�أكرث ما يثري
املخاوف ل���دى الأمريكيني �أنف�سهم ،قيام
ترام���ب بخط�أ ما ي�ؤدي �إىل حرب عاملية
ثالثة ،وه���و ما عبرّ عنه ال�سيناتور بوب
كوركر ،الذي اعترب �أن الرئي�س الأمريكي ال
يهتم للقومية الأمريكية.
مل يجد ترامب بداً م���ن ت�شكيل �إدارة
ع�سكري���ة� ،أبرز رموزها جون كيلي ،الذي
ت�سلّ���م �إدارة البي���ت الأبي����ض ،وميار�س
طقو�س ًا ع�سكرية �صارمة حتى على �أقرب
مقرَّبي الرئي�س ،وهي ابنته وم�ست�شارته
يف �آن ،بع���د الف�شل املتك���رر يف ت�شكيل
فريق من�سجم ،جراء اال�ستقاالت املتتالية
من الذين يعينه���م ترامب ،وهو الطموح
جداً لقيادة العامل.
�إ�ضاف���ة �إىل ت�شكيل فريق ع�سكري يف
الإدارة ،وه���و املع���روف ب�أنه لي�س على
عالقة طيبة م���ع الع�سكر وال املخابرات
وال الإعالم ،اجتمع مع القيادة الع�سكرية
بالتزام���ن مع اقتحام ال�سط���ات الأمنية
مقرّ القن�صلية الرو�سي���ة ،ليقول �أمامهم
�إن اجلي�ش الأمريك���ي هو الأف�ضل والأكرث
حرَفية يف الع���امل ،و�إن القيادة ك�ضباط
هم الأمه���ر ،ورفد امليزاني���ة الع�سكرية
مبوازنة �أعلى ،وه���و الذي كان يدعو �إىل
تقلي�صها.
بال �ش���ك ،تراقب رو�سيا كل حركة يف
الوالي���ات املتحدة الأمريكي���ة ،وهي مل
تراهن يوم ًا على ال���كالم املع�سول الذي
كان يطلقه ترامب نحوه���ا �إبان احلملة
االنتخابي���ة وبعد ذلك بقلي���ل ،وكانت
مو�سكو ،وعلى ل�سان كب���ار امل�س�ؤولني،
وعلى ر�أ�سه���م فالدميري بوتني ،تدعو �إىل
الرتيُّث بانتظ���ار ر�ؤية الأفع���ال ،وعدم
االكتف���اء بالأقوال� ،سيم���ا مع �شخ�صية
منطلقها جتاري ،تعتمد يف بناء عالقاتها
على امل�صلحة واملنفعة.
املل���ف الك���وري لي����س بعي���داً عن
االحتدام الأمريك���ي  -الرو�سي ،ومل يكن
الرئي����س كيم جون���غ اون بهذا القدر من

رو�سيا ما زالت تتعاطى مع اجلموح الع�سكري الأمريكي يف املنطقة بعقلية االحتواء والنف�س الطويل

التحدّي للواليات املتح���دة ،لوال يقينه
�أن الرو�سي لن يرتك���ه ،وكذلك ال�صيني،
حتدي ًا للإمربيالي���ة الأمريكية املتمثلة
ب�أب�ش���ع وجوهها دونال���د ترامب ،الذي
�أعل���ن �أن «ال�سيا�س���ة الأمريكي���ة كانت
خاطئة على مدى ال�سنوات الـ 25املا�ضية
مع كوريا ال�شمالية ،وقد دفعنا مليارات
الدوالرات ومل نك�س���ب �شيئاً» ،وبالتايل
�أملح �إىل احتمال القي���ام بعمل ع�سكري
(عدوان) على كوريا الدميقراطية ،وهذا ما
ل���ن ت�سمح به رو�سيا ،انطالق ًا من مفهوم
را�سخ قوامه منع ا�ستف���راد دولة �أو قوة
ما على طريق ال�صدام الأهم والأكرب ،وهو
حتم ًا مع رو�سيا ،التي ماتزال العدو رقم
واح���د حللف �شمال الأطل�س���ي ،وهو �أمر
معلَن.
الأم����ر نف�سه ينطب����ق على احتدام

�ستتلقاه الواليات املتحدة �إذا �صنّفت
احلر�����س الثوري من �ضم����ن الف�صائل
الإرهابية عل����ى القائم����ة الأمريكية،
روسيا تحاول مقابلة السياسة و�أنه����ا �سيتعامل مع القوات الأمريكية
كما يتعامل م����ع «داع�ش» الإرهابي،
التصعيدية األميركية بمزيد من و�إنذار القوات الأمريكية باالبتعاد �ألفي
حل األزمات ..لكن دون أي مساومة كلم عن الأرا�ض����ي الإيرانية� ،إال يقين ًا
ّ
بالثقة بالنف�س والقدرات �أي�ضاً ،وكذلك
على المستوى العسكري
على التحالف اال�سرتاتيجي مع رو�سيا
الت����ي لن ترتك �إي����ران وحدها �إذا وقع
املحظور التاريخي.
ه����ذه العنا���ص�ر التي تدف����ع �إىل
التعار�ض مع رو�سي����ا لي�ست وحدها
من العوام����ل التي قد ت�ؤدي �إىل �صدام
العالقات الإيراني����ة  -الأمريكية ،وما رو�سي � -أمريكي كادت �أن ت�شهد �سورية
�إع��ل�ان احلر�����س الث����وري واخلارجية �أوىل جوالته مع اكت�شاف رو�سيا الدعم
الإيراني����ة �أن رداً �ساحق���� ًا وعنيف���� ًا الأمريك����ي لـ»داع�ش» ،وو�صف قاعدة

التنف التي يتمو�ضع فيها الأمريكيون
ب�أنه����ا الثق����ب الأ�س����ود ال����ذي ي�ؤخر
مكافحة الإرهاب ،فرو�سيا تدرك الهدف
الأبع����د للواليات املتحدة ،التي انهزم
م�رشوعها مع «�إ�رسائيل» وال�سعودية
يف �سورية والع����راق ولبنان واليمن،
ويف كل ذلك م�ساهمات رو�سية قيّمة،
وكذلك من����ع وا�شنطن م����ن ا�ستكمال
�رضبتها يف �أوكرانيا ،رغم التعقيدات،
وحماول����ة وا�شنطن زعزع����ة الف�ضاء
الأورا�س����ي لتق�سيمه ،كما حاولت وما
تزال يف العامل العربي ،كلّها خطوات
ت�ؤ�رش �إىل اجلموح الع�سكري للواليات
املتح����دة ،التي ماتزال رو�سيا تتعامل
معها بعقلية االحتواء والنفَ�س الطويل،
دون �إغف����ال �إبراز «الع��ي�ن احلمراء»
حيث ترى ذلك منا�سباً.
الأهم هو الأجوب����ة الرو�سية على
ن���ش�ر  44قاع����دة لإط��ل�اق ال�صواريخ
االعرتا�ضية يف �أال�س����كا وكاليفورنيا
نهاي����ة العام اجلاري ،وه����ذه القواعد
ت�ضاف �إىل نحو  750قاعدة حول العامل
ماتزال تعمل ،وق����د �أُن�شئت يف الأ�صل
لتطويق رو�سيا منذ العهد ال�سوفياتي،
وه����ي على تزاي����د مع االق��ت�راب من
رو�سيا� ،سواء يف �أوروب����ا ال�رشقية �أو
يف �أال�س����كا� ،أو يف �أفغان�ستان� ،أو يف
دول اخلليج� ،إ�ضافة �إىل م�رص والأردن
وجيبوت����ي ،وكذل����ك يف العراق حيث
تنت�رش ع���ش�رات القواع����د الع�سكرية
الأمريكية ،ف�ض ًال عن � 35سفينة جمهَّزة
ب�أنظمة «ايجي�س».
م���ن الوا�ض���ح �أن رو�سيا حت���اول �أن
تقابل ال�سيا�س���ة الت�صعيدية الأمريكية
مبزي���د من ح��� ّل الأزم���ات ،لك���ن على
امل�ستوى الع�سكري ف����إن العني بالعني
وال�س���ن بال�سن ،ولذلك نرى طفرة رو�سية
يف عامل الط�ي�ران احلربي ،واملنظومات
ال�صاروخية ،مع الثقة بالنف�س بك�سب �أي
ح���رب فيما لو غامرت الواليات املتحدة
بها.

يون�س عودة

محمود هزيمة ..وغمرات الروح
«غمرات الروح» ..كتاب للدكتور حممود
هزمية� ،صادر ع���ن «دار القماطي للطباعة
والن�رش» ،ت�ضمّن بني دفّتيه نفحات وجدانية؛
�شع���راً ونرثاً ،تناولت �شتى موا�ضيع احلياة،
فمرّة يبحر بنا يف بحر الذاكرة ويتلو علينا
تالوي���ن من �أزمنة جميل���ة ،و�أخرى ي�أخذنا
�إىل تالل جبل عامل الأ�صل احلقيقي لوطنه،
ولذلك جتده يوجه ر�سائل متنوعة ،للأر�ض
والإن�سان والوج���دان ،وثالثة ي�رسد مزامريه
للحب واحلبيبة ،ب�إح�سا�س عايل من ال�شجن
وحب احلياة الكرمية واحلرة.
�أفكار خمتلفة ومتنوعة وملوّنة بخ�صب

احلي���اة الت���ي اكت�شفه���ا من ج���راء عمله
واخت�صا�صه بزقزقة ع�صف���ور وثغاء حمل،
وخرير نهر الليطاين ،ولهذا جاءت «غمرات
ال���روح» حتمل ذكري���ات و�آم���ا ًال و�أحالم ًا
ومتنيات ،بوطن حر مقاوم ومنت�رص.
«دعوين �أعي�ش حراً طليق ًا مع الأ�شعار
ال �شم ن�سائم ال�شوق من نوافذ الأفكار»
هكذا يع�ّب�رّ حممود هزمي���ة يف �أ�سباب
كتابته وحياته ،لأن على الإن�سان «�أن يحلّق
يف �سماء الفكر والثقافة وال�شعر والإبداع»،

و�أن يتفاع���ل وينفعل مع ما يحيط به �سواء
عل���ى م�ستوى الف���رد �أو املجتمع �أو العامل،
ففي عامل «تتكالب فيه قوى ال�رش والعدوان
على �سلب ال�شعوب حقها يف احلياة الكرمية،
ال ب���د من مقاوم���ة :كلمة ،تربي���ة ،تعليماً،
�شعراً ،نرثاً ،ودائم ًا و�أبداً بندقية مقد�سة لأنها
حق للإن�سان املظل���وم وامل�ضطهد وامل�رشّد
ليقاتل من �أج���ل حقه يف حياة حرة كرمية
ويف وطنه امل�سلوب منه قهراً وعدواناً.
�أخ�ي�راً يقع الكت���اب يف � 176صفحة من
احلجم الو�سط.

10

نشاطات

( العدد  )442اجلمعة  13 -ت2017 - 1

تجمع العلماء المسلمين يحيي عاشوراء بندوة فكرية
�أق���ام جتمع العلم���اء امل�سلمني يف
مرك���زه يف ح���ارة حريك ،ن���دوة فكرية
مبنا�سب���ة ذك���رى عا�ش���وراء بعن���وان:
«احل�سني (علي���ه ال�سالم) �سيداً و�إماماً»،
ح�رضها ح�ش���د من العلم���اء ،وعدد من
ال�شخ�صيات.
�أدار الن���دوة �أمني �رس جمل�س الأمناء
يف التجمع �سماح���ة ال�شيخ علي خازم
فق���ال :يف �ستين���ات و�سبعين���ات القرن
املا�ضي حترّكت النخ���ب الثقافية لدعم
م�سار الإ�ص�ل�اح ال�سيا�س���ي اال�ستقاليل
واالجتماعي يف حتقي���ق الكرامة والعزة
والعدل وامل�ساواة ،ويف �أيامنا هذه ت�شتد
احلاجة �إىل مثل هذه املنارات ،فمع بقاء
عنوان التحرر منقو�ص��� ًا ببقاء فل�سطني
مغت�صب���ة وبق���اء الظل���م والف�س���اد يف
حكوماتنا ودولنا لي�س لنا ،ومع انبعاث
اجلماعات التي عبث���ت بالدين وجعلته
غُ ُلوّا يف االعتق���اد ويف العمل وت�سويق ًا
للحكام الظلمة الف�سقة والفجرة ،لي�س لنا
�إال االهتداء مب�صباح الهدى وااللتجاء �إىل
�سفين���ة النجاة ،ومن مثل الإمام احل�سني
بن علي عليهما ال�سالم ملثل هذا املقام؟
و�ألقى ال�شيخ �إبراهيم بريدي ق�صيدة
من وحي عا�شوراء.
ث���م حا�رض املدي���ر الع���ام ال�سابق
للأوقاف الإ�سالمية ،العالمة ال�شيخ ه�شام

خليفة بعنوان« :احل�سني (عليه ال�سالم)
�سبط النبي (�صلى اهلل عليه و�آله و�سلم)
و�أحد �سيدي �شباب �أهل اجلنة» ،لفت فيها
�إىل �أن من كان ميلك عق�ل�اً كعقله وقلب ًا
كقلبه وحكم ًة كحكمته ،البد �أن تكون له
غاي���ة مهمة وهدف ًا عظيم ًا وحكم ًة بالغة
ملا ق���ام به وفعله يف عا�شوراء وكربالء.
وقال :لق���د كان الإمام احل�سني كام ًال يف

�أو�صاف���ه ،راقي��� ًا يف مقاماته� ،سامي ًا يف
قيمه ،م���درك ًا لت�رصفاته ،وكيف ال يكون
كذلك وهو ب�ضعة م���ن الكل الكامل ،قال
جده ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم:
«ح�سني مني و�أنا م���ن ح�سني» ،وتابع
قائالً�« :أحب اهلل من �أحب ح�سينا» ،فكان
احل�سني بذلك جالب ًا ملحبة اهلل ملن �أحبه.
وخت���م بالق���ول :نح���ن امل�سلمني،

الشيخ شعبان محاضرًا خالل ندوة بمناسبة
رأس السنة الهجرية وشهر محرم الحرام
ملنا�سب���ة ذكرى
ر�أ�س ال�سنة الهجرية
و�شهر حمرم احلرام،
نظّم���ت اللجن���ة
الن�سائي���ة يف حركة
الأم���ة ن���دوة فكرية
حتت عن���وان «ر�أ�س
ال�سنة الهجرية و�شهر
حمرم احل���رام� ..صرب
على الب�ل�اء وثبات
عل���ى ال�شدائ���د»،
حتدث فيها �أمني ع���ام حركة التوحيد الإ�سالمي؛
�سماح���ة ال�شيخ ب�ل�ال �سعيد �شعب���ان ،بح�ضور
ممثلي الهيئات الن�سائية واجلمعيات ،وح�شد من
احل�ضور.
بد�أت الن���دوة ب�آيات بينات من القر�آن الكرمي
تالها ال�شيخ �أن�س املغرب���ي ،بعدها �ألقى الأمني
الع���ام حلركة الأمة ال�شي���خ عبد اهلل جربي كلمة
ترحيبية بارك فيها للجميع ببداية العام الهجري
اجلديد ،الفت ًا �إىل �أن النبي عليه ال�صالة وال�سالم،
و�أه���ل بيت���ه و�صحابت���ه ،ثبتوا عل���ى مواقفهم،
و�ضحوا وقدموا الكثري من �أجل دينهم ،ومن �أجلنا
�أي�ضاً� ،سائالً :فم���اذا نقدّم نحن لديننا ولأجيالنا
املقبلة؟
م�س�ؤول���ة اللجنة الن�سائي���ة يف «احلركة»؛
حي���اة كتوع���ة ،رحّ بت باحل�ض���ور ،و�أك���دت �أن
ا�ست�شه���اد �سيدنا احل�سني �رضب��� ٌة موجعة لأمة
الإ�سالم ،وهو �شهيد الأمة ب�أ�رسها.
من جهت���ه لفت ال�شي���خ بالل �شعب���ان �إىل
��ض�رورة االقت���داء بالنبي �صل���ى اهلل عليه و�آله

و�سل���م ،بامل�ؤاخ���اة
ب�ي�ن �أبن���اء الأم���ة،
عار�ض��� ًا �صورت���ي
مكة املكرم���ة التي
خرج منه���ا م�ضطراً،
واملدين���ة املن���ورة
حي���ث كان �أهله���ا
يت�شوقون ال�ستقباله،
م�شرياً �إىل �أن الهجرة
كانت م���ن �أجل ن�رش
الدين الإ�سالمي ،لأن
الإ�سالم �أغلى من الأوطان والإن�سان.
وق���ال �سماحت���ه �إن الإمام احل�س�ي�ن �أيقظ
ال�ضمري الإن�ساين و�أثّر في���ه باجتاه القيم احلقة،
واالنت�ص���ار له���ا ،وحتقيقها على �أر����ض الواقع،
كونها مل حتدّد بدي���ن �أو مذهب �أو قومية معيّنة،
بل كانت للإن�سانية جمع���اء ،م�ؤكداً على �أهمية
طريق احلرية وعدم االن�سياق وراء احلاكم الظامل
مهما كانت الأ�سباب ،بل دعا ر�ضي اهلل عنه �إىل �أن
يكون النا�س �أحراراً يف دنياهم ،مذكراً ب�أن دعواته
ر�ضي اهلل عنه كانت لإيجاد �أر�ضية لإحقاق احلق
مقاب���ل الباطل ،ومن هنا ثورت���ه جاءت من �أجل
حرية النا�س و�صيانة كرامتهم.
واعترب ف�ضيلته �أن الإم���ام احل�سني ا�ست�شهد
�أربع م���رات ،الأوىل على يد القتلة ،والثانية على
يد �أعدائ���ه الذين �شوّهوا �سمعته و�أ�ساءوا ملقامه،
والثالثة عندما ا�ست�شهدت �أهدافه على يد البع�ض
م���ن �أه���ل املنرب احل�سين���ي ،والرابع���ة �إمنا هي
بخالفات ال�سُّ نة وال�شيعة ،م�ؤكداً �أن ق�ضية الإمام
احل�سني عاملية ،فيجب �أال جنعلها فئوية.

خ�صو�ص��� ًا يف لبن���ان ،ب�أم����س احلاجة
�إىل �إرادة الوح���دة والإ�ص�ل�اح التي عمل
من �أجله���ا و�ضحى يف �سبيله���ا الإمام
احل�س�ي�ن ،و�أن ن�ست�شع���ر جميع��� ًا البعد
الإمي���اين حلركت���ه ،ون�ستله���م من هذه
احلركة العظيمة مناه�ضت���ه للظلم ،و�أن
نعمل على م���د ج�سور التعاون والت�آخي
والت�آلف فيما بيننا جميعاً.

ثم ق���دّم نائ���ب رئي����س املجل�س
الإ�سالم���ي ال�شيعي الأعل���ى؛ العالمة
ال�شي���خ عل���ي اخلطي���ب ،حما�رضته
بعن���وان�« :إمام���ة احل�س�ي�ن (علي���ه
ال�سالم) ..ومعيارية احلكم» ،ومما جاء
فيها :يحاول البع�ض الدخول من خالل
عا�ش���وراء ال�ستخدامها لغ�ي�ر �أهدافها،
بق�صد زيادة الت�رشذم ،و�إحياء املذهبية
والع�صبية ،يف وقت متر �أمتنا العربية
والإ�سالمية ب�أخطر مرحلة مرت بها.
و�أكد �سماحته �أن �أخطار امل�سلمني
واحدة؛ الأخطار على العقيدة ،الأخطار
عل���ى امل�صالح ،على وحدتن���ا ،ال�سنة
م���ن دون ال�شيع���ة اجتم���اع ناق����ص،
ال�شيعة م���ن دون ال�سن���ة يعني ك�أمة
تط�ي�ر بجناح واحد� .أنا �أق���ول �أن �أمام
هذه الأخطار الت���ي تتهددنا ،فل�سطني
�ضاعت ،امل�شاريع الوحدوية انتهت �إىل
الف�ش���ل ،امل�شاريع الفئوي���ة انتهت �إىل
اخل��س�ران ،و�صلن���ا �إىل �أن فل�سطني� ،أن
الذي �أ�صبح يف يد «الإ�رسائيليني» �أكرث
من فل�سطني.
ويف خت���ام الن���دوة ق���دم رئي�س
جمل�س الأمناء القا�ض���ي ال�شيخ احمد
الزي���ن ورئي�س الهيئ���ة الإدارية ال�شيخ
الدكتور ح�سان عبد اهلل دروع ًا تكرميية
للم�شاركني.

ّ
حركة األمة ولقاء الجمعيات والشخصيات نظما ندوة بعنوان:

عاشوراء ..ورسالة وحدة األمة

�أقامت حركة الأمة ولقاء اجلمعيات وال�شخ�صيات
الإ�سالمي���ة يف لبن���ان ،ن���دوة بعن���وان« :عا�شوراء..
ور�سالة وحدة الأمة» ،حتدث خاللها �أمني �رس جمل�س
الأمن���اء يف جتمع العلماء  امل�سلمني؛ �سماحة ال�شيخ
علي خازم ،ورئي�س الهيئ���ة ال�سنية لن�رصة املقاومة؛
�سماحة ال�شي���خ ماهر مزه���ر ،و�أدار الندوة �أمني عام
حركة الأمة؛ ال�شيخ عبد اهلل جربي.
املتحدثون �شددوا على �أن ث���ورة الإمام احل�سني
(ر�ض���ي اهلل عن���ه) هي ث���ورة املظلوم عل���ى الظامل،
وانتفا�ض���ة احلق على الباط���ل ،واملحروم على �سبب
احلرم���ان ،و�أنها ثورة الأحرار يف كل �آن ومكان .و�أكدوا
�أن انتفا�ض���ة ابن بنت ر�سول اهلل (�صلى اهلل عليه و�آله
و�سلم) ه���ي انت�صار للدين احلني���ف ،وللعدالة ،وحق
النا����س يف احلياة احلرة والكرمي���ة ،ولهذا فهي ثورة
حا�رضة يف وجدان النا�س �أجمعني على مر الأزمنة.
ودع���ت الكلمات �إىل قراءة �س�ي�رة الإمام احل�س َني
كم�صل���حٍ كب ٍري للأم���ة ،ك ِّل الأمة ،ولي����س متحيزاً يف
حركته الر�سالي ِة لطائف ٍة ما ،بل يجبُ تو�سيع اخلطاب
احل�سيني وجعله عنوان ًا للوَحدةِ ،لي�شمل الأم َة جمعاء،

ويعانقَ تطلع���اتِ �أبنائها ،ف�أكرث امل�سائ ِل التي �أثارَها
احل�س�ي�ن تتج ُه نح��� َو الإن�ساني���ة ،وتخاطبُ ال�ضم َري
ُ
الإن�س���اينَّ ،فهو حت���دّثَ ع���نِ الإن�سان ،وع���ن النف�س
املحرتَمة ،وعنِ احلق والكرام���ة ،وي�ستطيع �أن يفهمه
الإن�سانُ بو�صفه �إن�سان ًا يف كل ع�رص ويف كل جيل.
ولف���ت املتحدثون �إىل �أن امل�س�ؤولي��� َة الإ�سالمي َة
تقت�ض���ي من���ا اح�ت�رام ه���ذه املنا�سبة ،م���ن خاللِ
احرتامن���ا وحمبتنا للإم���ام احل�س�ي�ن ،وال�شخ�صياتِ
الت���ي ا�ست�شهدت ب�ي�ن يديه ،وذلك من خ�ل�ال �إحياء
عا�شورا َء �إ�سالمياً ،بعي���داً عن كل العناوينِ املذهبية،
و�أال ن�ستح��ض�رَ التاري���خَ الإ�سالم���يَّ يف �إجنازاته �أو
�إخفاقاته على الطريق ِة الع�شائرية ،بل �أن نقر�أَ ُه قراء ًة
�صحيح��� ًة وواعي���ة ،ومتوازن ًة وحكيم���ة ،تر�صده من
خاللِ القاعد ِة القر�آنية} :لق���د كان يف ق�ص�صه عرب ٌة
لأوليالألباب{ ،لن�أخ���ذ العرب َة من كربالء ،فنكونَ م َع
خطِّ الإ�ص�ل�احِ يف الواقعِ الإ�سالمي �ض��� َّد خط الظلم،
كائن ًا من كان امل�صلحون ،و�أي ًا كان الظاملون.
ويف خت���ام الندوة �أقيم���ت م�أدبة طعام عن روح
الإمام احل�سني (ر�ضي اهلل عنه).
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حركة الجهاد اإلسالمي تستقبل وفدًا من حركة األمة
ا�ستقب���ل ممثل «حرك���ة اجلهاد الإ�سالم���ي»؛ �إح�سان
عطايا �أبو ح�سام� ،أمني عام «حركة الأمة»؛ ف�ضيلة ال�شيخ
عبد اهلل عب���د النا�رص جربي ،على ر�أ����س وفد من احلركة،
بح�ض���ور م�س�ؤول العالقات يف حرك���ة اجلهاد يف بريوت؛
حمفوظ منور.
وقدّم ال�شيخ جربي التهنئ���ة حلركة اجلهاد الإ�سالمي
يف ذكرى انطالقتها الثالثني ،وندد بالقرار الأمريكي بو�ضع
�أمينها العام ،الدكت���ور رم�ضان عبد اهلل �شلح ،على قائمة
وكالة التحقيقات الفيدرالية للإرهاب.

واعت�ب�ر ف�ضيلته �أن ما قامت ب���ه « »FBIهو و�سام
�رشف للأمني العام ،ودليل على �صوابية نهج حركة اجلهاد
الإ�سالمي وثبات قادتها على مواقفهم.
كما ق���دم التهنئة لعطاي���ا مبنا�سب���ة ت�سلمه مهامه
كممثل حلركة اجلهاد يف لبنان ،متمني ًا له التوفيق.
ب���دوره� ،أك���د عطايا عل���ى �أهمية الدور ال���ذي يلعبه
العلم���اء يف ا�ستنها�ض الأمة ،وتوعي���ة اجليل وااللت�صاق
بق�ضية فل�سط�ي�ن ،كق�ضية مركزية للأم���ة� ،شاكرا لل�شيخ
جربي مواقفه امل�ؤيدة لق�ضية فل�سطني و�شعبها.

وفد من الحزب العربي االشتراكي زار حركة األمة:
لمواجهة الفساد ..والكف عن فرض الضرائب على اللبنانيين
ا�ستقبل �أم�ي�ن عام حركة الأمة؛ ال�شيخ عبد اهلل جربي،
و�أع�ضاء من «احلركة» ،وفداً من «احلزب العربي اال�شرتاكي»
يف لبن���ان ،برئا�سة ع�ضو القي���ادة املركزية الأ�ستاذ مهدي
حرقو����ص ،وامل�س�ؤول التنظيمي د .غ�س���ان حمدان ،وع�ضو
نقابة حم���رري ال�صحافة اللبنانية الأ�ست���اذ حممد خليل
ال�سباعي ،يف مرك���ز «احلركة» الرئي�سي ببريوت ،حيث ّمت
عر�ض �آخر التطورات على ال�ساحتني املحلية والإقليمية.
و�أك���د املجتمعون على �رضورة مواجه���ة الف�ساد وما
تلوح بوادره يف بع�ض املناط���ق من فرز �سكاين طائفي ال
يخ���دم امل�صلحة والوحدة الوطني���ة ،مطالبني احلكومة �أن
تكفّ ع���ن حماولة فر�ض ال�رضائب عل���ى ال�شعب اللبناين،

الشيخ جبري ووفد علمائي إيراني
يجول على مشايخ الطائفة الدرزية

زار �أمني عام حركة الأمة؛ ال�شيخ عبد اهلل جربي ،برفقة وفد علمائي �إيراين من
حوزات مدينة قم الدينية ،برئا�سة ال�سيد حممد املو�سوي ،بلدة اجلاهلية ال�شوفية،
وكان يف ا�ستقباله عدد من علماء و�شيوخ طائفة امل�سلمني املوحدين «الدروز»
م���ن «م�ؤ�س�س���ة الفكر التوحيدي املعا��ص�ر للحوار واالبح���اث» ،وهيئة العمل
التوحيدي ،وجتمع العلماء املوحدين ،و�أع�ضاء من املجل�س البلدي لبلدة اجلاهلية.
وا�ستم���ع احل�ض���ور �إىل حما��ض�رة يف الثقاف���ه التوحيدي���ة �ألقاه���ا ف�ضيل���ة
ال�شي���خ د .غ�س���ان �أبو ذي���اب� ،رشح فيها مب���ادئ مذهب التوحي���د يف اجلذور
والن�ش����أة ،مفن���داً امل�ش�ت�ركات واالختالف���ات الفقهي���ة والعقائدي���ة بني �أهل
التوحي���د و�إخوانه���م م���ن �أه���ل ال�سن���ة واجلماعة ،وم���ن ال�شيع���ة الإمامية.
كم���ا رحّ ���ب املحا��ض�ر بال�شي���خ ج�ب�ري والوف���د العلمائي يف اجلب���ل ،الذي
يتميّ���ز ب���روح الأخ���وة والعي����ش امل�ش�ت�رك ،م�شي���داً بالعالق���ات التاريخية
الت���ي ترب���ط املوحّ دي���ن باجلمهوري���ة الإ�سالمي���ة يف �إي���ران ،وم�ش���دداً على
��ض�رورة ا�ستم���رار التوا�ص���ل والعم���ل والتع���اون يف مواجه���ة التحدي���ات
الت���ي تع�ص���ف ب�أمتن���ا الإ�سالمي���ة ،ويف �سبي���ل وح���دة ومنعة ه���ذه الأمة.
كما زار الوفد دارة املرجع الروحي �سماحة ال�شيخ �أبو علي �سليمان �أبو ذياب يف
اجلاهلية ،مطمئن ًا �إىل �صحة �سماحته.

كونه���ا �ستطال الفق���راء وذوي الدخل املح���دود ،و�أن ت�أخذ
حقوقها من �شاغلي الأمالك البحرية والنهرية وامل�شاعات،
و�أن تفر�ض �رضائب على الريوع العقارية والفوائد امل�رصفية
العالية ،فاملواطن مل يعد ق���ادراً على حتمُّل الأعباء بحُ كم
الغالء امل�ستفحل واالحتكار اال�ستبدادي.
وا�ستنكر املجتمعون التفج�ي�ر الإرهابي املزدوج يف
العا�صم���ة ال�سورية دم�شق ،وال���ذي راح �ضحيته الع�رشات
م���ن املواطنني ال�سوريني ،م�ؤكدين �أن ال�شعب واحلكومة يف
�سورية �سيُحبط���ان امل�ؤامرات ال�ساعي���ة للنيل من �سيادة
�سورية و�إر�ضاخها بغية تنفي���ذ خمططات العدو ال�صهيو-
�أمريكي.

الشيخ جبري ووفد علمائي إيراني زاروا كنيسة مار الياس
زار �أمني عام حركة الأمة؛ ال�شيخ عبد اهلل جربي ،برفقة
وفد علمائي �إيراين من حوزات مدينة قم الدينية ،برئا�سة
ال�سي���د حممد املو�سوي ،كني�سة م���ار اليا�س بطينا ،حيث
ا�ستقبله���م املتقدم يف الكهن���ة الأب جرا�سيمو�س عطايا.
و�أكد املجتمع���ون �أن امل�سلمني وامل�سيحيني هم رئتا هذا
الع���امل امل�رشقي امل�ش�ت�رك ،و�أن العالقات ب�ي�ن الإ�سالم
وامل�سيحية قام���ت على �أ�سا�س احل���وار ،وكل ما يح�صل
من �أخط���اء ال يتحملها الإ�س�ل�ام وامل�سيحية� ،إمنا بع�ض
معتنق���ي الديانت�ي�ن ،مطالب�ي�ن بعدم م�ؤاخ���ذة الأديان
واملذاهب مبا يقوم به بع�ض املتطرفني والغالة ،والفتني
�إىل �أن الإرهابيني عم���دوا �إىل الت�سرت بالأديان لت�شويهها،
�إال �أن جمي���ع الن�صو�ص الدينية بريئة م���ن تلك الأفعال
الإجرامية.

المطران كورية استقبل الشيخ جبري ووفدًا علمائيًا إيرانيًا
زار �أم�ي�ن عام حرك���ة الأمة؛ ال�شي���خ عبد اهلل جربي،
برفقة وفد علمائي �إيراين من ح���وزات مدينة قم الدينية،
برئا�س���ة ال�سيد حممد املو�سوي ،مط���ران بريوت لل�رسيان
الأرثوذوك����س؛ دانيال كورية ،يف مق���ر املطرانية ببريوت.
وكان ت�أكي���د خالل اللقاء على �أن م���ا يجري يف منطقتنا
العربي���ة والإ�سالمية اليوم ،وكذلك م���ا ن�شهده يف العامل
من انت�شار ظواهر معادي���ة للدين عموماً ،وممار�سة القتل
و�سف���ك الدماء با�سم الدين ،بات ي�س���يء �إىل �صورة الدين
نف�سه ،ويثري القلق على وح���دة املجتمعات وا�ستقرارها،
ال�سيما م���ا ن�شهده من طموحات ورهان���ات دولية تعمل
على توظيف الظواهر املعادية للأديان يف حروب طائفية
ومذهبية وعرقية من �أجل التق�سيم والتفتيت والهيمنة.
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كاريكاتير

أوقفوا مدافئ الخشب :تصيب بالسرطان
مع اقرتاب ف�صل ال�شتاء ،من املقرّر
�أن مُتنع املواقد التي تعمل على احلطب
يف ظ ّل �إجراءات وقوانني مت�شدّدة.
فقد �أفادت �إحدى ال�صحف الربيطانيّة،
�أ ّن عمدة لندن �صادق خان ي�سعى �إىل
تخفيف التلوُّث يف املدينة ،خ�صو�ص ًا
بعدما بات هذا النوع من املدافئ مطلوب ًا
جدًا يف الفنادق ،ويف منازل الطبقات
املتو�سطة ،وقد بعث بر�سالة اىل وزير
البيئة بانتظار حظر هذه املواقد.

ولفتت ال�صحيفة �إىل �أن��ه خالل
ال�سنوات الأخرية ،تزايد ا�ستخدام النا�س
للمدافئ التي حترق احلطب ،ظنًا منهم
�أنّها �أف�ضل للبيئة ،لك ّن اخل�شب مُيكن
�أن يبعث مليارات اجلزيئيات ال�سامّة
ال�صغرية وامللوثة.
وقد خل�صت �إحدى الدرا�سات �إىل �أ ّن
الدخان املنبعث من احلطب املحروق
يحتوي على «الفورمالديهايد» ،وهو
غاز عدمي اللون ،يت�سبب بال�رسطان.

ح��اول العلماء يف درا�سة جديدة
على طيور «�أبو منجل» ،تربير حتليق
الطيور املهاجرة على �شكل رقم «،»v
لي�ستنتجوا �أ ّن هذه الطيور ذات الأجنحة
الكبرية ت��أخ��ذ موا�ضع معيّنة خالل
الطريان ،بحيث ت�ستغل التيار الهوائي
املتولد من خفقان �أجنحة الطيور يف
املقدمة.
كما تو�صلوا �إىل �سببني �آخرين:
الأول �أن تكون هذه الطيور تتبع القائد
يف املقدمة خالل هذه الرحلة ،وال�سبب
الآخر هو �أن الطريان بهذه الطريقة يجعل
الرحلة �أ�سهل.
وت��ب�ّي�نّ �أ ّن الطيور تتمو�ضع يف

ت�شكيالت متنا�سقة للح�صول على حركة
دفع �إ�ضافية ،عن طريق حركة الطيور
التي حتلّق يف املقدمة ،حيث يتقدم
الطري �إىل الأم��ام حمرك ًا جناحيه �إىل
الأ�سفل ،مما ينجم عنه حتريك الهواء من
الأ�سفل �إىل الأعلى ،وهذا التيار الهوائي
ي�ساعد على رفع الطيور يف بقية الن�سق
بدون بذل جهد �إ�ضايف.
�أما املثري لال�ستغراب فهو �أن الطيور
حترك �أجنحتها بتوقيت حمدد مل�ساعدة
بع�ضها على توفري الطاقة من خالل
اال�ستفادة من حركة الهواء املتولدة من
حتريك الطيور لأجنحتها من الأ�سفل اىل
الأعلى وبالعك�س.

ّ
لماذا تحلق الطيور المهاجرة على شكل «»V؟

تـــ�صـــــدر عـــــــن
�شــركــة الـقـــلــم
للإعالم �ش.م.م.

مدة استخدام أحزمة
األمان على متن الطائرات
ستتضاعف ..لماذا؟

نبّهت درا�سة حديثة �إىل �أن رحالت
الطائرات التجارية �ست�شهد مزيداً من
املطبّات الهوائية خالل العقود املقبلة،
ورجّ حت �أن ترتفع بواقع  3مرات ،جراء
التغيرُّ املناخي ،وذلك تفادي ًا للإ�صابة
�أثناء الطريان.
ويُرتقب �أن تزيد املطبات الهوائية
يف الرحالت العابرة للمحيط الأطل�سي
بـ 180يف املئة ،بينما �ستزيد يف �أوروبا
بـ 160يف املئة.
وح �ذّر علماء يف وقت �سابق من
زيادة املطبات الهوائية وت�أثريها على
رحالت الطريان ،لكن الدرا�سة اجلديدة
نبّهت من تفاقم الو�ضع م�ستقبالً.
وب��ح��ل��ول � ،2050سيقفز ع��دد
امل�صابني على منت الرحالت اجلوية
بواقع  3مرات ،وهو ما ي�ستوجب �إمداد
طاقم الطائرة م�ستقبال ب�آليات تعني
على التعامل مع الو�ضع لإبقاء الركاب
م�شدودين �إىل �أحزمتهم.
وي�ؤدي االحتبا�س احلراري الذي
يعاين منه كوكب الأر���ض� ،إىل عدم
ا�ستقرار الرياح يف املرتفعات العليا،
وال ت�شكّل املطبات خطراً حمدق ًا
ب�سالمة الطائرة ،لكنها قد ت�سبب
�إ�صابات للركاب.
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