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االفتتاحية

لبنان ..مجموعة «روبوت» سعودية للبيع؟

عنصرية األغبياء
ال �ش���ك �أن النزوح واللج���وء �إىل لبنان ي�ش ّكالن
مع�ضل���ة كب�ي�رة لبلد �صغري امل�ساح���ة ،لكن حني
يغرد ،ي�صري يف
يطل���ق الغراب نعيقه معتقداً �أن���ه ّ
الأمر ا�شتباه ًا.
من���ذ بدايات النزوح ال�س���وري قبل �ست �سنوات
وني���ف ،طلعت �أ�صوات وطني���ة تطالب بتنظيم هذا
ّ
النزوح ،و�ضبطه ،حتى ال تقوم املخيمات الع�شوائية
التي جتعل النازح رهينة «ع�ش�ش» بائ�سة ،تتحول
�إىل قنابل موقوته ته���دد اال�ستقرار الداخلي والأمن
هبت من كل حدب
االجتماعي ،لكن �أ�صوات الن�شاز ّ
و�ص���وب تدافع عن هذا االنت�شار الع�شوائي ،و�أقاموا
اجلمعيات املختلفة واملتنوعة ،حتت ا�سماء «اخلري
والرب والتنمية والعون،»..
وهلم جرا من �أ�سماء ،مل
ّ
«املعت» �إال «�أُ ُذن جمل».
ي�صل منها �إىل النازح
رّ
كان���وا وما زالوا يريدون النازح بارودة وخنجراً
يف خا�رصة املقاوم���ة� ..أرادوه قتي ًال يف اندفاعتهم
التي ك�شفوا عنها �إب���ان حرب متوز  ،2006وقالوها
بالفم امللآن يف غداء ال�سندويت�شات يف ال�سفارة مع
�سيدتهم كونادليزا راي�س ،ويف م�رشوعهم اجلهنمي
يف � 5أيار .2008
ه���ذا لي����س ا�ستنتاج��� ًا ،وال �أحادي���ث حتاليل
وتكهنات ،فاملراجع املعنية تعلم علم اليقني كيف
�أن �أجه���زة ا�ستخبارات متع���ددة ومتنوعة حاولت
اخرتاق خم ّيمات النزوح اجلديدة ،وخميمات اللجوء
الفل�سطيني العتيقة.
خارطة ق���وى يف لبنان� ،أرادت وم���ا زالت تريد
قلب املعادالت وتغيريها بالتن�سيق مع املخيمات
ال�سوري���ة والفل�سطينية ،لكن ح�ي�ن انقلب ال�سحر
حتولت الأ�صوات الن�شاز �إىل عن�رصية
على ال�ساحرّ ،
وبغ�ضاء وحقد وكراهية للنازح والالجئ ،و�صار يف
قامو�سهم ومفرداته���م �أن النازح والالجئ ي�رسقان
اللقمة من فم اللبناين.
هم �أنف�سهم الذين ولغ���وا بالدم الفل�سطيني يف
زم���ن قدمي يف خميمات تل الزع�ت�ر و�ضبية و�صربا
و�شاتيال ،حني وجدوا �أن الربابرة يف اجلرود قد لقوا
وتك�شف ما تك�شف يف خميم وادي حميد
هزميتهم،
ّ
وغريه ،و�صاروا يهتم���ون بالعمالة الوطنية ،وامتد
دعمه���م �إىل البعيد ،كحال �رصخ���ة ال�سبهان الذي
«غرّد» مهدداً اللبنانيني ليعلنوا موقف ًا من «حزب
ال�شيطان»  -كما زعطط  -و�إال؟!
ما معن���ى هذه الـ«�إال»؟ تابعوا �سمفونية عادل
اجلبري الأخرية.
ثم���ة حقيق���ة ،وه���ي �أن العن�رصي�ي�ن حينما
يف�شلون يف ا�ستغالل الفق���راء حل�سابهم وغاياتهم
وعن�رصيته���م ،وحينما يعج���زون �أن يحولوهم �إىل
بي���ادق لتحقيق �أحالمه���م ،يتحول���ون �إىل �أعداء،
وي�صريون يلعبون يف م��س�رح الالمعقول ،وليتهم
يعلمون �أن ذلك �أكرب بكثري ،وال ميكن حتديد حجمه
من العبي الرت�سو.

�سعيد عيتاين
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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

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

علّ���ق �أح���د املحلل�ي�ن الظرف���اء على
من���ح اجلن�سي���ة ال�سعودي���ة لـ»روب���وت»
بالقول :وه���ل هناك من يج���ر�ؤ على دخول
ال�سعودية دون �أن يك���ون «روبوتاً» جاهزاً
للربجم���ة ،حت���ت طائل���ة اجلل���د والرج���م
وت�صحي���ح �أي «خلل» لديه داخل الق�ضبان؟
و�إذا كان لبنان ميتلك �أكرب جمموعة «روبوت»
�سعودي���ة ،ف����إن التناف����س بني �أف���راد هذه
املجموعة ي�سخن وي�شتد عند كل ا�ستحقاق،
بحي���ث �إن مَ ن هو �سع���ودي �أكرث ينزل ا�سمه
يف املزاد ،لك���ن امل�شكلة الكب�ي�رة �أن هناك
�ساحة تت�سع لتناف�س حمدود ،و�ساحة �أخرى
مفتوحة ال�ستخ���دام كافة �أن���واع الأ�سلحة،
ولعل الري���ال ال�سع���ودي �أو «املدولر» هو
�أقوى هذه الأ�سلح���ة ،خ�صو�ص ًا �أننا قادمون
على انتخابات نيابي���ة معنية بها اململكة
كما دائم���اً ،و�رصاع «املت�سعودين» حم�صور
يف ع���كار وطرابل����س ،لأن لب�ي�روت و�صيدا
والبقاع الغربي �أو�ضاعها اخلا�صة.
ال �ش���يء وا�ضح بالن�سب���ة للرت�شيحات
الفردي���ة واحلزبي���ة يف خمتل���ف املناطق،
لكن ح���رب «الأقط���اب» بد�أت مبك���رة ،بل
ه���ي م�ستدامة ،وعند ا�شتداده���ا على فريق،
«يخط���ف رجل���ه» �إىل اململك���ة ،لدرجة �أن
امل�س�ؤولني ال�سعوديني يواجهون احلرج ،لأن
الت�ضحية ب�شخ�ص مث���ل �أ�رشف ريفي �سهلة
مت التخلي عن���ه �إكرام ًا
قيا�س ًا بالباق�ي�ن ،و ّ
للرئي����س احلريري ،فه���رول �إىل بيت كرامي
للتحال���ف؛ يف تقارب عجي���ب غريب ي�شبه
تقارب فرجنية  -جعجع.
ومنذ نحو �أ�سبوع�ي�ن ،ومبنا�سبة تد�شني
«ج���ادة امللك �سلم���ان» يف طرابل�س ،قطف
النائب حمم���د ال�صفدي الزف���ت االنتخابي،
لك���ن النائ���ب ال�صفدي يقطف جم���رد مقعد
نياب���ي ،وال��ص�راع الأعظم يبق���ى حم�صوراً
يف طرابل����س بني احلري���ري وامليقاتي ،و�إذا
ح�صل تفاهم ،ف�إن الرياالت �سيكون من�سوبها
عالي��� ًا ملواجهة �أي خرق م���ن ريفي وكرامي
و�سواهم���ا ،لكن الرياالت مطلوبة لعكار �أكرث،
لأن جتربته���ا م���ع وعود الرئي����س احلريري
مريرة ،خ�صو�ص ًا �أن �آخ���ر لقاء �شعبي طلبه

�أحمد احلري���ري يف ال�شم���ال ،ح�شد له 500
كر�سي ،وح�رض خم�سون.
وباالنتقال �إىل ب�ي�روت ،ف�إن كلمة �أحمد
احلري���ري للبيارتة «�أنت���م ال ت�ساوون �شيئ ًا
بدون �سعد احلري���ري» ،كانت لها ارتداداتها
ال�سلبي���ة على «تيار امل�ستقب���ل» ،وامتلأت
مواق���ع التوا�صل ب�أقذع التعابري من البيارتة
بحق هذا القادم من �صيدا «ليم�سح الأر�ض»
ب�أبن���اء بريوت ،املدينة الت���ي احت�ضنت كل
لبنان على ح�ساب �أبنائها الذين ارحتلوا �إىل
الأطراف ،ثم �إن بريوت �ستكون معركة الرئي�س
احلريري فيها مع �أن�صار «بريوت مدينتي»،
الذين كادوا يظفرون بالبلدية عام  2016رغم
حداثة وجودهم عل���ى ال�ساحة ،و�سيخرقون
نيابياً ،مهما فعل احلريري.

الحريري المخروق على كافة
الجبهات مضطر لـ«السعودة»..
لكنه قد يخسر الثقل النيابي
ورئاسة الحكومة مستقبالً

يف البقاع الغربي� ،سيخرق عبد الرحيم
م����راد �أح����د املقعدين ال�سُّ ن َّي��ي�ن ،ويف �صيدا
يُحتم����ل �أن يخ����رق �أ�سامة �سع����د ،و�إذا كان
الرئي�����س �سعد احلريري خم����روق على كافة
اجلبه����ات ،ف�����إن املطلوب من����ه املزيد من
«ال�سع����ودة» ،والفر�صة متاح����ة �أن يك�سب
الر�ض����ا ال�سع����ودي ،لكنه قد يخ���س�ر الثقل
النياب����ي ورئا�س����ة احلكوم����ة م�ستقب ًال لو
انزل����ق بزلة ل�سان تتج����اوب مع «زعوطة»
ثام����ر ال�سبه����ان ،ال����ذي يطال����ب مبوق����ف

حكوم����ي و�شعب����ي لبناين من ح����زب اهلل.
ه����ذا ال�سبه����ان يف �آخر تغريدة ل����ه ت�ساءل
ع����ن ردود الفعل الت����ي ال تتج����اوب معه،
وبدا وك�أنه يه����دد كل من يعتربه «روبوت»
�سعودي يعتا�ش م����ن مكرمات اململكة ،و�إذا
كانت ال�سلطة ال�سعودية �ستعترب �أن الهجوم
على حزب اهلل مطل����وب لبناني ًا يف ان�سجام
مع «عقوبات ترامب» ،ف�إن الكرة يف ملعب
فريق «الروبوت» ال�سعودي ،وهي �أي�ض ًا يف
ملعب الغالبية ال�ساحقة من اللبنانيني ،ومن
خمتل����ف الطوائف ،التي يج����ب �أن ال ت�سكت
طوي ًال عل����ى هذا التطاول م����ن «زعطوط»،
تُ���ض�رب مملكت����ه يف اليم����ن ،وتنكفىء يف
�سوري����ة والع����راق ،و»يزع����وط» يف لبنان
زعوطة فارغة عل����ى مقاومة اعتادت زعيق
ال�صغ����ار ،ولن ت�رسي �س����وى على جمموعة
«الروبوت» املعرو�ض����ة للبيع على مداخل
الديوان امللكي ال�سعودي.
كن����ا نعتقد �سابق ًا �أن هذا ال�سبهان يُغرِّد
على ح�سابه ،وال عالق����ة ر�سمية له بامللف
اللبناين ،كونه وزير دول����ة ل�ش�ؤون اخلليج،
لكن بعد �إطاللته التلفزيونية الأخرية و�إعالنه
�أنه ُيعبرِّ عن ر�أي اململكة العربية ال�سعودية،
و�أن الق�صد لي�س تطيري احلكومة اللبنانية بل
تطي��ي�ر حزب اهلل ،و�أن ال�سعودية مع احللفاء
�ستبد�أ قريب ًا حربها على احلزب ،وبناء على
ا�ستدعاء حممد بن �سلمان للرئي�س احلريري
�إىل الريا�����ض ،والإطالل����ة الإعالمية لفخامة
الرئي�����س عون ،الذي مل ي�سم����ح للإعالميني
مقارب����ة �سالح حزب اهلل ،لأن����ه بات مرتبط ًا
بالأزمة الإقليمي����ة ،وال ت�أثري �سلبي ًا له على
ال�ساحة الداخلية ،نقول لل�سبهان :كلنا حزب
اهلل ..نح����ن الغالبية ال�ساحق����ة من ال�شعب
اللبناين ،و�أية حماقة ترتكبها مملكتك بحق
احلزب ،لن تُبقي منطقة �سعودية �آمنة واليد
على الزناد يف �إيران وال�صواريخ البالي�ستية
تنتظ����ر �إ�ش����ارة االنطالق ،ولي����ت جمموعة
الروبوت ال�سعودية يف لبنان تفهم �أنها �أول
مَن �سيدفع الثمن من ال�شعب اللبناين.

�أمني �أبو را�شد
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االنتخابات النيابية تصارع عقد التأجيل
يرتق���ب اللبنانيون ،بكثري من
ال�شك وع���دم الت�صدي���ق ،ح�صول
االنتخاب���ات النيابية يف موعدها
املح���دَّد قانون��� َا يف �شه���ر �أي���ار
املقبل ،خ�صو�ص��� ًا �أن �إقرار قانون
جديد لالنتخابات بد ًال من القانون
القدمي املعمول به منذ عام ،1960
ا�ستل���زم خما�ض��� ًا امت��� ّد �سنوات ًا
وعه���وداً ع���دة ،وكان حجة واهية
للمجل�س النيابي احلايل ،املنتخب
عام  ،2009ك���ي يجّ دد لنف�سه ،من
دون وجه حق ،ثالث مرات ،جعلت
واليته م�ضاعف���ة يف �سنوات ،هذا
�إذا مل ي�رضب املجل����س بالقانون
وا ُملهَ���ل الد�ستورية عر�ض احلائط
من جديد ويجدد لنف�سه مرة رابعة.
�إذاً ،عل���ى الرغ���م م���ن كل
الت�أكيدات الر�سمية ب�أن االنتخابات
النيابي���ة �ستج���ري يف موعده���ا
املحدد ،يبق���ى ال�شك وعدم اليقني
قائمَ�ي�ن ،فاللبنانيون ي���رون �أن
�أالعيب ال�سيا�سيني والأزمات التي
يفتعلونها والعُ قَد التي يحبكونها،
كفيل���ة� ،إذا توافرت معه���ا النوايا
ال�سيئ���ة ،بتعطي���ل االنتخاب���ات
وت�أجيله���ا �إىل وق���ت �آخر ،جتده
جهات �سيا�سية فاعلة منا�سب ًا لها
لأكرث م���ن �سب���ب �سيا�سي ومايل،
حملي و�إقليمي.
كذل���ك تتلم����س الق���وى
ال�سيا�سية ،خ�صو�ص ًا تلك املم�سكة
مبفا�ص���ل �أ�سا�سي���ة يف احلك���م
وال�سلط���ة ،خطورة م���ا يواجهها
من حتديات من الي���وم حتى �أيار
املقبل ،فالتفاهم���ات والتحالفات
ال�سيا�سي���ة القائمة ب�ي�ن �أكرث من
جهة وكتل���ة نيابية ،اهتزت ب�شدة
خالل الفرتة الق�ص�ي�رة التي مرّت

منذ �إقرار قان���ون االنتخاب ،وهذه
القوى مل تعد قادرة على التعاون
االنتخابي فيما بينها ،وفق احلالة
ال�سائ���دة ،لأن �إقرار بن���د ال�صوت
التف�ضيل���ي يف قان���ون االنتخاب
جعل كل طرف م�ضط���راً للت�رصف
مبنطق «ي���ا روح ما بعدك روح»،
في�صب���ح ال�شاط���ر ب�شطارته ،وال
يبق���ى م���كان ال لـ»انتب���ه على
خيّ���ك» ،وال «�ساع���د حليف���ك �أو
�صديقك».

المشاغبة على قانون
االنتخاب ال تقتصر على
الجوانب القانونية
بل تمتد إلى الجوانب
اإلجرائية ..مما يهدد
حصولها

من هنا ن�شهد حالياً ،جتاّذب ًا
ب�ي�ن الق���وى ال�سيا�سي���ة و�سعي ًا
م���ن قبل بع�ضه���ا لتعديل قانون
االنتخ���اب الذي مل يج���رَّب بعد،
جلعل ال�صوت التف�ضيلي �صوتني،
لآن الق���وى ال�سيا�سي���ة اعتادت
على تف�صيل القوانني على قيا�س
م�صاحله���ا وحتالفاتها ،ويف حال
توافقها عل���ى هذا التعديل ،ف�إنها
ت�رشع بذل���ك لتعدي�ل�ات �أخرى،
وبالتايل للرتاجع عن الإيجابيات

الب�سيطة التي حملها هذا القانون،
وتعيد البالد بذلك �إىل ما هو �أ�سو�أ
من «قانون ال�ستني».
وال تقت��ص�ر امل�شاغب���ة على
قان���ون االنتخاب عل���ى اجلوانب
القانوني���ة ،بل متت���د �إىل اجلوانب
الإجرائي���ة ،مثل اعتماد �أو ا�ستبعاد
ا�ستعمال البطاق���ة البيومرتية يف
عملية االقرتاع ،خ�صو�ص ًا �أن �إعالن
وزارة الداخلية �أن مرور �شهر ت�رشين
الأول املن��ص�رم من دون ح�سم هذه
امل�س�ألة ،ال يبقي جما ًال زمني ًا كافي ًا
لطبعها ،م���ن دون جتاهل اخلالف
حول كلفة الطبع ،وهل يت ّم التلزمي
بالرتا�ضي �أو مبناق�صة..
كذل���ك ،مل ينت���ه اخلالف �إىل
نتيج���ة حول الت�سجي���ل امل�سبَق
لأ�سم���اء املواطنني الذين يريدون
االق�ت�راع يف �أماكن �سكنهم� ،أو يف
�أماكن قيدهم ،وكل من امل�شكلتني:
البطاقة والت�سجيل امل�سبق ،قابل
للتو�سُّ ع والتحوُّل �إىل خالف ميكن
التحجُّ ج ب���ه لتطيري االنتخابات،
يف ظ���ل كالم ع���ن �أن الت�سجيل
امل�سبَ���ق يتي���ح �إمكانية ال�ضغط
عل���ى املواطن�ي�ن ،يف ح�ي�ن �أن
ع���دم الت�سجيل يتيح التزوير عرب
االق�ت�راع مرتني؛ م���رة يف مكان
ال�سكن و�أخرى يف مكان القيد ،كما
�أن تلزمي طبع الهويات البيومرتية
ميك���ن �أن يكون جزئي��� ًا ب�أقل من
مئة مليون لرية ،مما يتيح التلزمي
بالرتا�ض���ي� ،أو يكون تلزمي ًا كام ًال
فيت ّم اللجوء �إىل املناق�صة ،وهذه
النق���اط اخلالفية م���ن امل�ؤكد �أ ّن
�إثارته���ا والتو�سُّ ���ع فيها هدفهما
ت�شتيت اهتم���ام النا�س ودفعهم
نحو الق���رف والإحباط ،مبا يتيح
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همسات

 الفاتيكان ُيف�صح

لأ�صحاب الغايات حتقيق مرادهم.
الأخط���ر يف هذا اجلانب ،كان
حماولة افتعال ��ص�راع �سيا�سي
ميكن ل���ه �أن يهدِّد الب�ل�اد بفتنة،
ويك���ون حج���ة دامغ���ة لتعطيل
امل�ساع���ي الرامي���ة �إىل �إج���راء
االنتخابات النيابية ..هذا االفتعال
جاء عرب فت���ح ملف اغتيال ب�شري
اجلميل ،حي���ث انق�سم لبنان بني
م���ن ي���رى اجلميل متعام�ل�اً مع
الع���دو «الإ�رسائيل���ي» ،و�ساعده
على احت�ل�ال لبن���ان ،لي�ساعده
االحتالل ب���دوره يف الو�صول �إىل
رئا�س���ة اجلمهوري���ة اللبناني���ة،
وبالت���ايل يك���ون قاتل���ه حبيب
ال�رشتوين بط ًال ومقاوم ًا يف وجه
االحت�ل�ال وعمالئ���ه ،يف مقابل
لبنانيني �آخرين يعتربون اجلميل
رئي�س ًا وقائ���داً وال�رشتوين قاتالً،
مما يعني �إدان���ة كل عمل مقاوم،
وت�شجيع االحت�ل�ال واملتعاملني
مع���ه ،وهذا م���ا ق�ص���ده رئي�س
«ح���زب الق���وات» �سمري جعجع
عندما اعت�ب�ر �أن �إدانة ال�رشتوين
هي �إدانة لكل قوى الثامن من �آذار
(املقاومة وحلفائها).
�إذاً ،هما �سجال وكبا�ش دائران
ح���ول كيفية �إج���راء االنتخابات،
�أو االحتي���ال يف ت�أجيله���ا ،يف
ح�ي�ن �أن للبنانيني خربة وا�سعة
ب�سا�سته���م ،ت�شبه خربة ذلك الذي
يخ���اف من الل�ب�ن ،لأن���ه ل�سعه
عندما كان حليب��� ًا مغلياً ،ولذلك
ل�سان حال الواعني من اللبنانيني
يق���ول« :ال تقول فول حتى ي�صري
يف املكيول».

عدنان ال�ساحلي

ك�شفت م�صادر ر�سمية �أن الفاتيكان �أبلغ عرب قنوات متعددة،
�أن ال�سف�ي�ر اللبناين املر�شَّ ح ل�شغ���ل ال�سفارة اللبنانية يف
الكر�سي الر�سويل من الأف�ضل تغيريه ،لأن انتماءه �إىل �إحدى
املنظم���ات الدولية الأكرث خطورة على امل�سيحية ال يتالءم
مع وجوده يف الفاتيكان.

 ف�ضّ ل «الكا�ش» على الت�سليح

ذكرت �شخ�صية رافقت الوفد احلكومي برئا�سة الرئي�س �سعد
بخفّي حنني ،ب�س��بب
احلري��ري �إىل مو�س��كو� ،أن الأخ�ير عاد ُ
الطرح الذي ق ّدمه للقيادة الرو�س��ية ،وفحواه احل�ص��ول على
�أم��وال نقدية كم�س��اعدات ،مع �أن اله��دف املعلَن كان العمل
على م�س��اعدة مو�سكو يف ت�س��ليح اجلي�ش ،وقالت ال�شخ�صية
�إن الرو�س �أبدوا ده�شتهم من الطرح ،بعد �أن قالوا للحريري:
أ�رص
«حدد الأ�س��لحة لرنى م��اذا بالإم��كان امل�س��اعدة» ..ف� ّ
دولته على احل�ص��ول على �أموال نقدي��ة ،والحق ًا يح َّدد نوع
الأ�سلحة ..فانتهى اللقاء على عدم و ّد.

 تخ ُّوف

ت�ساءل قطب �سيا�سي :ماذا يري���د ثامر ال�سبهان من لبنان
حتى ُيطلق ل�سانه لي���ل نهار �ضد لبنان وحزب اهلل؟ مبدي ًا
خ�شيت���ه من ه���ذه الت�رصيح���ات الرعن���اء ،ومتخ ّوف ًا من
نتائجه���ا �أمام الهزائ���م ال�سعودية يف خمتل���ف امليادين
واالرتباك ال�سيا�سي ،الذي يجع���ل الريا�ض تبحث عن ب�ؤر
تو ُّتر �أو ا�ستحداثها ،لت�ؤكد �أنها ما زالت قادرة على زعزعط
اال�ستقرار ،مبدي ًا تخوف���ه من ا�ستدعاءات بع�ض اللبنانيني
لتبليغهم �أوامر ويل الأمر.

« اخلري» قادم قريب ًا

�أغرى �صاحب م�ؤ�س�سة معروف بنزقه ،املوظفني ب�أن ي�صربوا
قلي�ل ًا على عدم ت�س��لُّم رواتبهم ،لأن «اخلري» �س��يبد�أ بالتدفُّق
قريب�� ًا م��ن دولة خليجية ،م��ع العمل على �إن�ش��اء �إطار جديد
على ركام «� 14آذار» ،يكون �أكرث جذرية وتنظيم ًا وفعالية..

 مفاج�أة

قا�ض بر ّد وزير حني �س�أله عن ر�سالة مكتوبة اتهم
فوج���ئ ٍ
فيه���ا موظف ًا كبرياً بتبذير املال الع���ام ،بقوله �إنه «يبالغ
يف اتهاماته لو�ضع �ضغوط على املوظف لتح�سني �أدائه»،
علم��� ًا �أن كل ال�شكوى هي م���ن الوزير الذي يريد تخ�صي�ص
الإدارة التي ير�أ�سها املوظف املذكور.

 بازار انتخابي

ر�أت �أو�س��اط �سيا�سي��ة �أن هن��اك ت�ضخيم ًا ملل��ف النازحني
ال�سوري�ين ،بهدف ا�ستخدامه يف الب��ازار االنتخابي؛ مزايدة
مرجحة بدء معاجلة م�شكلة النزوح مع بدء العام
وحتري�ضاًِّ ،
.2018

 ا�ستعرا�ضات

ر�أى م�ص���در �سيا�سي �أن التهديدات «القواتية» باالن�سحاب
من احلكومة ،جمرد ا�ستعرا�ضات واعرتا�ضات على ح�ص�ص
مل ينالوها يف التعيينات التي متّت م�ؤخراً.

 لبنان لل�صيف فقط؟

ر�أى مهند�س معروف �أن طوفان ال�شوارع يف بريوت والعديد
م��ن املناط��ق اللبنانية خالل هطول الأمط��ار بداية املو�سم
ه��ذا العام ،ي�ؤكد �أن لبن��ان بلد ي�صلح لل�صي��ف فقط ،قائالً:
«اهلل يعني اللبنانيني يف ف�صل ال�شتاء».

� إعفاءات

ُعلم �أن �إعفاءات �ستتقرر عل���ى الغرامات ،و�ستكون بن�سبة
 90باملئة على امليكانيك و�أمور بلدية و�إدارية ومالية ،بعد
�إق���رار املوازنة للع���ام  ،2017و�سيت�ستفيد منها كل مواطن
ت�أخّ ر يف الدفع وخ�ضع لغرامات.

 خالف ًا للتقاليد

خربة اللبنانيني العميقة ب�سا�ستهم تزرع ال�شك يف �صدقية ما يدعونه

توقّ��ع مراقب��ون �أن يق��ام حف��ل تن�صي��ب الأم�ير حممد بن
�سلم��ان ملك ًا عل��ى ال�سعودية نهاية الع��ام احلايل ،بح�ضور
زعم��اء داعمني لت�سلمه امللك خلف�� ًا لوالده ،على غري التقليد
تداول
امل َّتب��ع يف اململك��ة من��ذ �سوات طويل��ة ،حيث انتق��ل ُ
ا ُ
حلكم بني الأ�شقاء �إىل الأبناء.

4

( العدد  )443اجلمعة  3 -ت2017 - 2

الحرب األميركية الناعمة ضد محور المقاومة ..األهداف والغايات
بعد هزمية امل��ش�روع الأمريكي
ميداني ًا ،نتيج���ة ت�ضحيات و�صمود
وت�صح���ر النفوذ
حمور املقاوم���ة،
ُّ
الأمريك���ي يف املنطق���ة ،وانك�س���ار
الهيب���ة الأمريكية ،وقل���ة الثقة بها
من حلفائه���ا بالقدرة على ن�رصتهم
وحمايتهم� ،أو حت���ى عدم مقاي�ضة
م�صاحله���ا بالتخلي عنه���م ،بد�أت
الإدارة الأمريكي���ة ب�ش ّن هجوم جديد
عل���ى حم���ور املقاوم���ة عل���ى كل
اجلبه���ات ،لكن بو�سائل ناعمة مت ّهد
ل�رضبات خ�شنة وحارة ..وتتمثل تلك
«النعومة» باحل�ص���ار االقت�صادي،
وتو�صي���ف الكيان���ات والأف���راد
وال�شخ�صي���ات والأح���زاب ب�صف���ة
«الإرهاب» ،وحماول���ة بث التفرقة
والفنت املذهبي���ة والقومية ،و�صو ًال
�إىل العب���ث داخل املذاهب ،بل حتى
داخل الأح���زاب ،وحماول���ة �إحداث
نزاع بني ح���ركات املقاومة والبيئة
احلا�ضنة والولاّ دة للمقاومني.
مل ت�ستثن���ي �أم�ي�ركا �أحداً من
حم���ور املقاوم���ة ،حت���ى احلليف
اجلدي���د للمقاوم���ة (رو�سي���ا) من
العقوب���ات االقت�صادي���ة� ،أو العبث
بالأمن عرب اجلماع���ات التكفريية،
�أو �إحل���اق الإهان���ة بالبعث���ات
الدبلوما�سي���ة الرو�سي���ة يف
�أمريكا ،وتو ّزع���ت احلرب الأمريكية
اجلديدة �ض���د �إيران بتهديد الرئي�س
الأمريك���ي دونالد ترام���ب ب�إلغاء
االتف���اق النووي ،م���ع ت�أكيد وكالة
الطاقة الذرية الت���زام �إيران اجلدي
واملث���ايل باالتفاق ،ث���م حما�رصة
احلر�س الثوري اقت�صادياً ،والتهديد
بت�صفيته �إرهابي���اً ،ثم االنتقال �إىل
ال�ساحة العراقية وحماولة م�شاغلة
الدولة العراقي���ة واحل�شد ال�شعبي
واجلي�ش مب�شكلة انف�صال كرد�ستان
كبديل ع���ن هزمي���ة «داع�ش» يف
العراق ،ثم ت�صنيف �أبرز قادة احل�شد
ال�شعبي (�أبو مهدي املهند�س) ب�أنه
�إرهابي ،مع الإبقاء على فتيل الفتنة
ال�سن���ة وال�شيعة،
املذهبي���ة ب�ي�ن ُّ
و�إ�رصاره���ا يف اليمن على موا�صلة

املخطط الأمريكي ال�صهيوين ي�سعى لزعزعة الثقة بني املقاومة وجمهورها

الع���دوان �ض���د الأبري���اء ،وحت�شيد
«القاع���دة» واجلماعات التكفريية
لتفتيت اليمن و�إ�سقاطه ،و�صو ًال �إىل
�سوري���ة وحماية «داع�ش» وتوزيع
عنا�رصها عل���ى قوات «ق�سد» بني
الأك���راد والعرب ،وكذل���ك «جبهة
النُّ�رصة».
لكن �أمريكا تر ّك���ز ب�شكل �أ�سا�س
حتمل���ه وزر
على ه���دف رئي�س���ي ّ
وم�س�ؤولية الهزمي���ة الأمريكية منذ
اجتياح العام  ،1982وترحيل القوات
املتع���ددة اجلن�سي���ات ،خ�صو�ص��� ًا
«املارين���ز» الأمريك���ي واملظليني
الفرن�سي�ي�ن بعد التفج�ي�رات التي
تعر�ضت لهما قواعدهما يف بريوت،
حتم���ل �أم�ي�ركا املقاوم���ة
حي���ث ّ

واندح���ار الع���دو «الإ�رسائيل���ي»،
وحتري���ر الأرا�ض���ي اللبنانية بدون
��ش�روط ،وذلك يف �سابق���ة خطرية
على م�ست���وى ال��ص�راع العربي -
خالصة الموقف األميركي :لكي «الإ�رسائيلي».
هزمي���ة امل��ش�روع الأمريكي يف
تنتصر على إيران ..ال بد من
�إ�سق���اط �سوري���ة ،نتيج���ة التدخُّ ل
هزيمة حزب اهلل
الع�سك���ري يف �سوري���ة منذ بدايات
احلرب العاملي���ة (ع�سكري��� ًا) على
�سوري���ة من���ذ الع���ام  ،2013والذي
�ساهم يف دع���م اجلي����ش ال�سوري،
بانتظار و�صول بقية حلفاء �سورية
والقوات الرديفة.
الت���ي يقودها ح���زب اهلل يف لبنان
�إغ�ل�اق احل���دود اللبناني���ة -
امل�س�ؤولية عما يلي:
ال�سورية �أم���ام املعار�ضة امل�س َّلحة
هزمي���ة امل��ش�روع ال�صهي���وين ال�سورية ،وع���دم ا�ستعمال ال�ساحة

اللبناني���ة اجلاه���زة �سيا�سي��� ًا يف
معظمها لإطالق الن���ار على النظام
والدولة ال�سورية� ،سواء باملجاهرة
والدعم� ،أو التزام ال�صمت واحلياد.
دع���م احل�ش���د ال�شعب���ي يف
الع���راق و»�أن�ص���ار اهلل» يف اليمن
بامل�ست�شاري���ن والك���وادر ،ونق���ل
اخل�ب�رات الع�سكري���ة املرتاكم���ة،
والت���ي كان لها دور م�ؤثّر ،خ�صو�ص ًا
يف بداي���ات املواجه���ة والت�ص���دي
للجماع���ات التكفريي���ة (داع����ش)
وعدوان التحالف العربي على اليمن.
الب���دء بتجهيز جبه���ة اجلوالن
وتو�سعة جبهة املواجهة مع العدو
«الإ�رسائيل���ي» عرب وحدة اجلبهات
(لبن���ان و�سوري���ة) يف �أي مواجهة
مقبلة ،مع توفُّ���ر الدعم الب�رشي من
املقاتلني واملجاهدين من بقية دول
حمور املقاومة ،والذي���ن �سيمثّلون
�إحتياطي��� ًا ب�رشي��� ًا كب�ي�راً ميتل���ك
اخلربات الع�سكرية الالزمة والعتاد.
وال�صهاين���ة
الأمريكي���ون
يعتق���دون �أن لبن���ان �ش��� ّكل من���ذ
انت�ص���ار الث���ورة الإ�سالمية النافذة
الإعالمية والع�سكري���ة والعقائدية
للثورة ،وللع���ب دور �أنبوب التهوئة
املحا�صة
والأوك�سيج�ي�ن للث���ورة
رَ
حت���ول �إىل الذراع
وامل�ستن َزف���ة ،ثم
ّ
«العربي���ة» للث���ورة يف املنطق���ة
العربي���ة ،والتي �أقلق���ت ال�صهاينة
واخلليجيني ،ورفعت عن �إيران عبء
املواجهة املبا�رشة م���ع ال�سعودية
وبع����ض دول اخللي���ج ،بالإ�ضاف���ة
�إىل التوازن ال���ذي فر�ضته املقاومة
عن الع���دو «الإ�رسائيل���ي» ،والأمن
الإي���راين ،وحماية املل���ف النووي
ب�شكل غ�ي�ر مبا�رش ،ولذلك �ست�ستغل
�أم�ي�ركا كل الو�سائ���ل امل�رشوع���ة
وغري امل�رشوع���ة ملحا�رصة وهزمية
املقاومة يف لبنان.
وخال�صة املوقف الأمريكي :لكي
تنت��ص�ر على �إيران ..ال بد من هزمية
حزب اهلل.

د .ن�سيب حطيط

سورية ..تحرير الحسكة وإدلب عقب الميادين
تكمن الأهمية الأ�سا�سية والفعلية للعملية
الأخرية التي قام بها اجلي�ش ال�سوري وحلفا�ؤه،
يف ف ّك الطوق عن مدينة دير الزور الذي فر�ضه
تنظيم «داع�ش» الإرهابي عليها على مدى نحو
ونيف .عملي��� ًا ،هي لي�ست جمرد
ثالث���ة �أعوام ّ
ك�رس احل�صار عن �إحدى امل���دن اال�سرتاتيجية
ال�سورية وح�سب ،بل ا�ستكمال لإ�سقاط احل�صار
املفرو����ض على كامل حدود البالد ،بعد جناح
القوات ال�سورية يف تطهري احلدود اللبنانية -
وامل�ضي بال�سيطرة على احلدود مع
ال�سورية،
ّ
الأردن والعراق.
فق���د �أثبتت ه���ذه العملية طاق���ة اجلي�ش
التح���رك يف اجلهات
ال�س���وري وقدرت���ه على
ُّ
الأربع���ة من البالد ،ما ي�ؤ�رش �إىل �أنه قادر على
ا�ستعادة باق���ي املحافظ���ات اخلارجة راهن ًا

على �سلطة الدول���ة يف التوقيت املنا�سب من
الناحيتني امليدانية وال�سيا�سية.
والريب �أن العملي���ة املذكورة �أ�سهمت يف
التمهيد مل�رشوع تق�سيم �سورية ،خ�صو�ص ًا �أنها
تهدد ب�شكل مبا�رش �إقامة «الكونتون الكردي»،
�أ�ضف �إىل ذلك تطويق اجلي�ش ملحافظة الرقة،
رغم �سيطرة «ق���وات �سوري���ة الدميقراطية»
(ق�س���د) ذات الغالبية الكردي���ة عليها ،لكنها
بات���ت خالي���ة من ال�س���كان ،وبالت���ايل قطع
الطري���ق على التم ُّدد الك���ردي خارج حمافظة
احل�سكة ،حيث ماتزال مظاهر الدولة موجودة
فيها حتى ال�ساعة ،من خالل بقاء مراكز الأمن
ال�سوري وال�رشطة عاملة فيها.
وتعقيب��� ًا على ذل���ك ،تعت�ب�ر م�صادر يف
املعار�ض���ة ال�سوري���ة �أن عملية ف���ك احل�صار

عن الدي���ر ال متنع وحدها تق�سي���م البالد� ،إال
�إذا ا�ستكملت الق���وات ال�سورية تق ُّدمها باجتاه
احل�سكة الواقعة منت�صف منطقة اجلزيرة �رشق
�سوري���ة ،وبذلك ُتنهي حلم �إقامة دويلة كردية
يف ال�رشق ال�س���وري ،كذلك يتطلب �إ�سقاط هذا
«احللم» قراراً دوليا �سيا�سي ًا لي�س متوافراً يف
الوقت الراهن.
وت�ستبعد امل�صادر ن�ش���وء كيان كردي يف
�سورية ،يف �ضوء رف�ض م�شدد من تركيا و�إيران
والعراق ودم�شق لقيام هذا الكيان .ويف ال�سياق
عينه ،ت�ؤكد م�صادر ميدانية وا�سعة االطالع �أنه
لي����س للأكراد عمق ا�سرتاتيجي ،رغم كل الدعم
الأمريكي لهم ،وتعترب �أن امللي�شيات الكردية قد
تتداعى وتنهار �أم���ام �أي هجوم ينفذه اجلي�ش
ال�س���وري وحلفا�ؤه ،ب�سبب ع���دم وجود قاعدة

ا�سرتاتيجي���ة لهم ،بدليل م���ا ح�صل يف مدينة
كركوك املج���اورة ،والت���ي ا�ستعادها اجلي�ش
العراقي بع���د ف�شل اال�ستفتاء ال���ذي دعا �إليه
رئي�س �إقليم كرد�ستان العراق م�سعود الربزاين.
ويف الوق���ت عينه ،ترى امل�ص���ادر �أن من
املب ّك���ر احلديث ع���ن �إمكانية قي���ام القوات
ال�سورية بهجوم على احل�سكة �أو �إدلب ،م�شرية
حت���رك هذه القوات املقبلة على
�إىل �أن وجهة
ُّ
الأرجح �ستك���ون مدينة امليادي���ن ،ا�ستكما ًال
لتحرير البادية ،وااللتقاء مع القوات العراقية
يف ال�شط���ر الث���اين من احل���دود ،لإعادة ربط
دول حم���ور املقاومة ،وفك العزلة التي حاول
فر�ضها املحور املعادي على املقاومة.

ح�سان احل�سن
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َ
مفاجآت مرتقبة في الرقة« ..كنوز» في قبضة الجيش السوري
�إىل البوكم���ال ،تنطل���ق املعركة
الأ�صعب والأه���م بالن�سبة لوا�شنطن،
على وقع حت�شيد ع�سكري غري م�سبوق
للجي�ش ال�س���وري وحلفائه للو�صول
�إليه���ا ،بعد �إجنازه���م ال�سيطرة على
حمط���ة « ،»T2والت���ي تُعترب رافعة
للتق���دم نحو املدين���ة احلدودية عرب
البادي���ة .بالتزام���ن ،انطلقت معركة
حتري���ر القائم العراقي���ة يف اجلانب
الآخ���ر من احل���دود ،والت���ي ت�ستعد
الق���وات العراقي���ة ومقاتل���و احل�شد
ال�شعب���ي القتحامه���ا يف �أي حلظة،
بعدما و�صل���وا �إىل م�شارفه���ا ..على
جانبي احل���دود ال�سورية  -العراقية،
تق���ود وا�شنطن معرك���ة �سباق دم�شق
وحلفائه���ا �إىل البوكمال ،عرب ذراعها
الكردي���ة ،وه���ي ح�ش���دت للمعركة
الفا�صل���ة كل طاقاته���ا اللوج�ستي���ة
واال�ستخبارية ملن���ع ح�سمها ل�صالح
حمور املقاومة ،يف وقت ك�شف �ضابط
ً
�سابق يف البحرية الأمريكية ،ا�ستنادا
متطوعون بريطانيون مع «قوات �سورية الدميقراطية» يف الرقة
�إىل تقاري���ر ا�ستخبارية� ،أن قائد فيلق
القد����س يف احلر�س الث���وري الإيراين
اللواء قا�سم �سليم���اين ،ج ّهز مفاج�أة تتويج ًا لرزمة �رضبات �سددها حمور الأم���ر» .الأمور مل تقف عند هذا احلد؛ الدعم الذي يتماهى مع �سيا�سة «مد
وجهها اجلي�ش ال�سوري اجل�سور الإ�رسائيلي���ة» باجتاه �أكراد
«م���ن العي���ار الثقي���ل» للميلي�شيا املقاومة يف مرمى وا�شنطن وحلفها �رضبة �أخ���رى ّ
االنف�صالية الكردية يف �سورية ،م�شرياً م�ؤخ���راً ،أُ�حيط بع�ضها بتك ُّتم ر�سمي للأمريكي و«الإ�رسائيلي» ،عرب �إطباقه �سورية ،بعد ن�س���ف حلم �إقامة دولة
حري التو ُّقف على تر�سان���ة ع�سكرية خلّفها تنظيم كردية يف الع���راق ،ت�سمح لتل �أبيب
�إىل �أن الرقة بانتظ���ار حدث ع�سكري �أمريكي �« -إ�رسائيلي» ّ
كبري بع���د انتهاء اجلي�ش�ي�ن ال�سوري عندها:
«داع����ش» وراءه خالل ف���رار قادته بتد�شني �أنبوب ل�رسقة النفط ال�سوري
والعراق���ي وحلفائهم���ا م���ن معارك
�رضب���ة ا�ستعادة كركوك العراقية ومقاتليه م���ن مدينة امليادين عندما من مناطق النفوذ الكردي ،ونقله �إىل
حترير البوكمال والقائم وربط احلدود بعملية نظيفة فاج����أت وا�شنطن وتل دخلها اجلي�ش ،خمزَّنة يف م�ستودعات «�إ�رسائي���ل» ع�ب�ر الأردن ..على وقع
ال�سورية  -العراقية.
حم�صن���ة و�صعبة االخرتاق ،املبا�رشة بـ«تطوير» قواعد ع�سكرية
�أبيب ،بعد �ساعات عل���ى ُّ
توجه قائد ومقرات َّ
قا�سم���ة
�رضب���ة
ه���ي بالطب���ع
الثوري
احلر����س
يف
القد����س
فيل���ق
إ�رسائيلية»،
�
و«
أمريكية
�
أ�سلحة
�
ت�ضم
�أمريكية وفرن�سية يف الرقة وحميطها،
وا�شنطن
إىل
�
توجهها دم�شق
وحلفائها
ّ
الإيراين الل���واء قا�س���م �سليماين �إىل وو�سائ���ل ات�صال وا�ستط�ل�اع ،ليمثل فر�ضت عالم���ة ا�ستفهام كربى حول
ّ
�صحت الع���راق ،لتن�سف �أحالمهم���ا ب�إقامة عر����ض تلك الغنائم عل���ى امللأ وهي جدية املعلومات التي ك�شفت عن نية
وذراعه���ا الكردي���ة فيما ل���و ّ
معلوم���ات ك�ي�ن اوكيفي���ه؛ ال�ضابط الدول���ة الكردية املزعوم���ة ،ولتُجرب بقب�ض���ة الق���وات ال�سوري���ة� ،رضبة ا�ستغناء حل���ف «الناتو» يف املدى
ال�ساب���ق يف البحرية الأمريكية ،الذي من ظ ّن نف�سه قبل �أ�سابيع قليلة فقط م�شابهة لتل���ك الت���ي �سددتها خالل القريب ع���ن قاعدة اجنرليك الرتكية،
رج���ح بقوة انتزاع الرقة من وا�شنطن« ،بطل» ه���ذه الدولة م�سعود الربزاين معرك���ة حترير حلب؛ ح�ي�ن ا�ستولت وعليه ،يكم���ن «غباء» االنف�صاليني
ّ
عرب خط���ة ذكية أُ�جنزت تفا�صيلها يف عل���ى التنحي ،بعد �أن �أعلن حينها �أن وحدات اجلي����ش ال�سوري حينها على الأكراد يف �سورية ،بعدم تل ُّقف ر�سالة
دم�شق ،بح�ض���ور رئي�س �أركان القوات كركوك هي «قد�س كرد�ستان».
كميات �ضخمة من الأ�سلحة الأمريكية «�رضبة ا�ستعادة كركوك» على �أنها
امل�سلَّحة الإيرانية اللواء حممد باقري،
وا�شنطن
«جبهة
م�سلحي
إىل
�
أر�سلتها
�
الن�سخة الأوىل من «ت�أديب» �أقرانهم
ُّ
الذي ح���طّ يف العا�صمة ال�سورية منذ
«الن��ص�رة» ،والذي���ن ف���رّوا وقتذاك يف كرد�ستان العراق ،على �أن الن�سخة
�أ�سبوع�ي�ن عل���ى ر�أ�س وف���د ع�سكري
من املدين���ة حتت �رضب���ات اجلي�ش «الت�أديبي���ة» الثانية باتت جاهزة،
�إي���راين رفيع امل�ست���وى� ،أجنز خاللها
وحلفائه.
وبانتظارهم ..ي�ؤكد اخلبري الع�سكري
عل���ى �أن الإجن���از اال�ستخب���اري الرو�سي �سلوبدان مريت�شكوف ملوقع
�أي�ض��� ًا مع نظريه ال�سوري خطة حترير دمشق تتابع بدقة التحركات
البوكم���ال وربط احل���دود ال�سورية
ال�س���وري البارز مت ّث���ل بالقب�ض على «بريك���ول» الرو�س���ي� ،أن معرك���ة
أمريكيون -السعودية لتقوية نفوذ
العراقي���ة ،حي���ث ح�ش���د ال
طاقم ا�ستخباري بريطاين يف �سورية «ا�ستئ�صال» نف���وذ انف�صاليي �أكراد
ثق ًال ع�سكري��� ًا كبرياً ،بعد ت�أمني عبور االنفصاليين األكراد شمال عمل هناك طيل���ة ال�سنوات املا�ضية� ،سورية قادمة ال حمال���ة ..هذا عطفاً
�أنيطت مهمته بعمليات اغتيال عديدة عل���ى تقاري���ر �أكده���ا �أي�ض��� ًا مركز
�أعداد كبرية من مقاتلي «داع�ش» يف شرق سورية ..لمحاولة
الرق���ة ،مدعومني بح�ش���د من مقاتلي
طال���ت كف���اءات علمي���ة وع�سكرية «فرييل» الأملاين للدرا�سات ،مفادها
البالد
تقسيم
الع�شائرّ ،مت توجيهه���م �إىل البوكمال
�سورية ،ل ُيلحق ه���ذا الإجناز بت�صفية �أن املعرك���ة املقبل���ة م���ع ميلي�شيا
بهدف ت�شكيل قوة ع�سكرية �ضاربة مت
عمي���ل بريطاين يف الرق���ة يعمل مع «ق�سد» �ستبد أ� من احل�سكة ،و�ستكون
تذخريها ب�صنوف ت�سليحية وو�سائل
ميلي�شي���ا «ق�س���د» يدع���ى غري����س قا�سية يف الرق���ة� ..إال �أن املعلومات
ات�ص���ال �أمريكي���ة متط���ورة ،تكف���ي
هاري����سّ ،مت تربي���ر مقتل���ه بانفجار الأب���رز هي تل���ك الت���ي ر�شحت عن
ملواجهة اجلي�ش ال�س���وري وحلفائه،
قنبل���ة� ،إال �أن تقاري���ر غربية ك�شفت م�صدر ع�سكري رو�سي ك�شف �أنه بعد
ً
يف
و�إع���ادة خل���ط الأوراق امليدانية
�صواري���خ
مالحق���ة
يوم
�سورية
ا
ؤخ���ر
ال�سوري
اجلي����ش
عي���ون
أن
�
�
م
االنتهاء من مع���ارك البوكمال �سيبد أ�
أهم
�
جبهات ال�رشق ال�سوري ،عرب ك�سب
لطائ���رة
املا�ض���ي،
ال�شه���ر
م���ن
16
الرقة.
داخل
«بقوة»
مزروعة
ال�سيناري���و الأه���م يف تاريخ احلرب
معاركه على الإطالق.
«�إ�رسائيلية» ،و�إ�صابتها ب�شكل مبا�رش
ت���درك دم�ش���ق م���دى اهتم���ام ال�سورية ،وال���ذي �س ُي�ستتبع  -ب�شكل
م�صدر
يكتفي
املقابل،
�إال �أنه يف
فوق احل���دود مع لبنان ،نفتها و�سائل وا�شنط���ن ،كم���ا دول حل���ف الناتو ،متالح���ق  -ب�إع���ادة فت���ح �سفارات
م�ب�ررة �إ�صابتها �إ�ضافة �إىل «�إ�رسائي���ل» ،بالتع�سكر غربي���ة يف دم�شق م���ع حلول العام
مق���رب من غرف���ة عملي���ات حلفاء الإع�ل�ام العربي���ةّ ،
َّ
اجلي�ش ال�سوري ،بالإ�شارة �إىل �أن كل بـ«خل���ل فن���ي» تعر�ضت ل���ه جراء يف ه���ذه املدينة ،وحي���ث ات�ضح �أن اجلديد ،تت َّوج بزي���ارة غري م�سبوقة
التح�شيد الأمريكي ملنازلة البوكمال ا�صطدامه���ا بطري ..والالف���ت �أن حت ُّرك الريا����ض دخل���ت بقوة �أي�ض��� ًا على لرئي����س دول���ة �إقليمي���ة غربية �إىل
ملنع حتقي���ق و�صل احلدود ال�سورية الدف���اع اجل���وي ال�س���وري تزامن مع خط تقوية نفوذ االنف�صاليني الأكراد العا�صم���ة ال�سورية للق���اء الرئي�س
يقارن مب���ا ج ّهزته زيارة وزير الدف���اع الرو�سي �سريغي �شمال ��ش�رق �سورية ،وما زيارة وزير ب�شار الأ�سد.
 العراقي���ة ،ال َدم�ش���ق وحلفا�ؤها له���ذه املعركة� ،شويغ���و لفل�سطني املحتل���ة ،ليم ّثل الدولة ال�سع���ودي ثامر ال�سبهان منذ
حي���ث �سيك���ون انت�صاره���م فيه���ا ر�سالة رو�سي���ة هامة «�إىل من يعنيه �أ�سبوعني للرقة �سوى دليل على هذا
ماجدة احلاج
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من هنا وهناك

¡ مدى ال�صواريخ الإيرانية كافٍ مبدئياً

�أكد م�ص���در ع�سك���ري �إي���راين رفي���ع ،ل�صحيفة
«الثب���ات»� ،أن مدى �صواريخ �إيران ٍ
كاف بالن�سبة
لها ،لأن غالبية م�صالح وقوات الواليات املتحدة
تقع حتت هذا امل���دى ،قائ ًال�« :إن مدى �صواريخنا
البال���غ �ألفي كيلومرت قابل للزيادة بالت�أكيد ،لكن
نعترب قدرة ومدى ه���ذه ال�صواريخ كاف بالن�سبة
لإي���ران» ،و�أ�ض���اف امل�ص���در لـ«الثب���ات» �أنه
عندما ت���رى وا�شنطن النظام الإيراين وهو يوا�صل
م�سريت���ه ال�سابقة ،رغم احلظ���ر وال�ضغوط ،ف�إنها
ت�سع���ى لفر�ض حظر اقت�صادي جديد ،حتت ذريعة
فر�ض حظر على الق���درة الدفاعية وال�صاروخية،
مو�ضح ًا �أن ممار�سة ال�ضغوط الأمريكية جل ّر �إيران
�إىل طاولة املفاو�ض���ات �أو �إرغام الإيرانيني على
امل�ساومة لن تجُ دي نفع ًا.

¡ طواقم بريطانية لالغتياالت يف �سورية
والعراق

تقاطع���ت م�صادر وا�سعة االطالع ،نق ًال عن تقارير
ا�ستخبارية ،ودوائ���ر ذات اطالع متابعة للأحداث
يف �سورية والع���راق� ،أن هناك طواقم ا�ستخبارية
بريطانية تنت�رش على الأرا�ضي ال�سورية والعراقية،
لها غرفة عمليات يف الأردن ،تقوم بتنفيذ عمليات
اغتي���ال للكف���اءات يف ميادين خمتلف���ة ،ور�صد
لتح��� ّركات جي�شَ ي الدولت�ي�ن ،وتقدمي املعلومات
اال�ستخباري���ة للمجموع���ات الإرهابي���ة .وقالت
امل�ص���ادر �إن �أجهزة الأم���ن ال�سورية �ألقت القب�ض
م�ؤخ���راً على �أف���راد طاقم ا�ستخب���اري بريطاين،
اعرتفوا مبعلومات خطرية عن اخلطط التي �أوكلت
لطاقمه���م ،وما ارتكب���وه من جرائ���م ،و�أين تقيم
قيادتهم امليدانية.

¡ املتطرفون الفرن�سيون بد�ؤوا بالعودة من
�سورية

�أكدت �أجهزة الأم���ن الفرن�سية �أنها الحقت م�ؤخراً
مئة وخم�سني �شخ�ص ًا يف منطقة احلدود ال�سورية
 العراقية ،بع�ضهم قُتل والآخرون اعتُقلوا� ،أو �أنهممفقودون حتت الأنقا�ض� ،أما الذين عادوا �إىل فرن�سا
قبل ا�ستعادة املو�صل والرق���ة فمن بينهم �أطفا ٌل
قات َل ُ
املدينتي .وك�شفت �صحيفة «لو
بع�ضهم يف
نْ
فيغارو» �أن ع�رشين يف املئ���ة من الذين غادروا
فرن�سا للقتال يف �سورية كانوا يتلقّون م�ساعدات
اجتماعية �شهري���ة ُيق ّدر جمموعها مبليونيَ يورو،
ما يعني �أن دافع ال�رضائب الفرن�سي كان مي ّول دون
�أن يدري �أ�شخا�ص ًا خططوا ونفذوا �أحيان ًا هجمات
داخ���ل فرن�سا .وبد أ� املتابعون يف فرن�سا ي�س�ألون:
م���اذا �سيفعل الذين مل ُيحك���م عليهم بامل�ؤبد من
بني امل�سجون�ي�ن يف فرن�سا بعد خروجهم؟ وماذا
�سيفع���ل الأطفال �إذا ك�ُبارُ وا؟ م�ؤكدين �أن فرن�سا ال
متلك ح ًال لكل ذلك.

¡ بن �سلمان قلِق

يق���ول مراقب���ون �إن الأمري حممد ب���ن �سلمان يف
عجلة من �أمره ،فهو يريد الإم�ساك مبقاليد الأمور
يف حي���اة والده ،حت���ى ال ي�ص ّعد �أم���راء العائلة
من اعرتا�ضهم على ه���ذه اخلطوة ،ال�سيما �أن ذلك
يفتح الباب �أمام خالد بن �سلمان؛ ال�سفري املعينَّ
يف وا�شنطن ،ليك���ون ويل العهد بعد تويل �شقيقه
احلُك���م .وي�ضيف املراقب���ون �أن حممد بن �سلمان
�أنه���ى خط���وات االرتب���اط االقت�ص���ادي للمملكة
ب�أطراف ع���دة ،و�أنهى �أي�ض ًا مع م�ست�شاريه برامج
احلكم ،لك���ن ما يقلق���ه املعار�ض���ة ال�شديدة له
يف �صف���وف العائلة املالك���ة ،و�إن مل ت�أخذ هذه
املعار�ض���ة �أ�شكا ًال م���ن العنف ،رمب���ا ي�صار �إىل
ا�ستخدامه���ا يف حال وف���اة امللك احلايل ،ي�ضاف
�إليها ارتداد �إرهابي حتذّر منه العديد من التقارير
اال�ستخبارية.
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عربي

في مئوية وعد
بلفور المشؤوم
قب����ل  100عام �أ�ص����در وزير
خارجية بريطانيا �آرثر جيم�س
بلف����ور ت�رصيح����ه امل�ش�����ؤوم..
والت�رصيح  -م����ن باب �إنعا�ش
�أ�صح����اب الذاك����رة املثقوبة -
كما وجّ هه بلفور لروت�شيلد هو:
«�إن حكوم����ة �صاحب اجلاللة
تنظر بعني العطف �إىل ت�أ�سي�س
وطن قومي لل�شعب اليهودي يف
فل�سطني ،و�ستبذل غاية جهدها
لت�سهي����ل حتقيق ه����ذه الغاية،
عل����ى �أن يك����ون مفهوم ًا ب�شكل
وا�ض����ح �أن����ه لن ي�ؤت����ى بعمل
من �ش�أن����ه �أن ينتق�ص احلقوق
املدنية والديني����ة التي تتمتع
به����ا الطوائف غ��ي�ر اليهودية
املقيم����ة الآن يف فل�سطني ،وال
احلق����وق �أو الو�ض����ع ال�سيا�سي
الذي يتمتع ب����ه اليهود يف بلد
�آخر».
الي����وم ،ويف مئوي����ة ه����ذا
الوع����د امل�ش�����ؤوم ،مطلوب منا
نح����ن الفل�سطيني��ي�ن ومن ثم
العرب وامل�سلم��ي�ن� ،أال نتوقف
عن����د ه����ذا الت�رصي����ح ب�شكله
املجرّد ،بل علين����ا �أن نُدرك �أن
وعداً ق����د زوَّر تاريخ وجغرافيا
لي�����س فل�سط��ي�ن وح�س����ب ،بل
فتح الباب �أم����ام تزوير منطقة
ب�أكملها ،وم����ا يجري اليوم من
�أح����داث وح����روب خط��ي�رة يف
املنطق����ة� ،إال ت�أكي����د عل����ى �أن
بلف����ور والت�سليم به �سيقود �إىل
الت�سلي����م بتق�سيم املنطقة؛ يف
�إنتاج جديد التفاقات �سايك�س
بيك����و ،ومبوج����ب ه����ذا الوعد
امل�ش�ؤوم اقتُلع �شعب من �أر�ضه
من دون حق �أو �سند قانوين �أو
�أخالقي ،ليُ�ستجلَب �شعب قد مت
اخرتاعه برواية ُزيِّفت مبعنييها
التاريخ����ي والديني ،يف تطبيق
ملقولة «وع����د من ال ميلك ملن
ال ي�ستح����ق» ،وه����ذا م����ا دفع
امل�ؤرّخ الكب��ي�ر ارنولد توينبي
�إىل �إدان����ة ب��ل�اده عل����ى تقدمي
وعد بلفور للحركة ال�صهيونية،
معلن ًا �أن����ه ك�إنكلي����زي ي�شعر
باخلجل والندم ال�شديدين على
ازدواجية املعاي��ي�ر الأخالقية
التي حكم����ت �سل����وك حكومة
ب��ل�اده يف الإق����دام عل����ى هذه
الفعلة املنك����رة ..وعلينا �أي�ض ًا
تتبع ال�سي����اق التاريخي الذي
�أو�صل �إىل تبنّي حكومة جاللة
امللكة يف بريطانيا ،منذ ما قبل
�أن تقوم بريطانيا اال�ستعمارية،
بو�ض����ع فل�سطني حت����ت �سلطة
انتدابها �أو و�صايتها ،الذي ومن
امل�ؤكد �أنه ج����اء بهدف ت�سهيل
�سيط����رة احلرك����ة ال�صهيونية
وقطعان املهاجرين اليهود على
فل�سطني.

رامز م�صطفى
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ُ
سقوط مشروع البرزاني ..هل يفشل التقسيم في سورية؟

�أكراد �سورية ..واحللم امل�ستحيل

فر�ض���ت التط���ورات يف ال�شم���ال
ال�سوري نف�سها عل���ى كل التحاليل
ال�سيا�سي���ة والأكادميي���ة ،وتخوّف
البع�ض من �أن تكون الرتتيبات التي
ح�صل���ت وم�سار الت�سوية يف �آ�ستانة
�ست�ؤدي �إىل التق�سيم يف �سورية .لعل
هواج�س التق�سيم تتبدى يف الهجوم
ال���ذي �شنّه الأكراد �ص���وب دير الزور
م�سابقني اجلي����ش ال�سوري للو�صول
�إىل احلدود العراقية  -ال�سورية ،كما
الرتتيبات والت�سوي���ة التي عقدوها
مع «داع�ش» لل�سيط���رة على حقل
عمر النفطي ،وهو م���ن �أكرب احلقول
النفطية يف �سوري���ة ،بالإ�ضافة �إىل
حتري���ر الرق���ة و�إطالق ا�س���م كردي
عليها؛ «مدينة اوجالن» .كما ي�شار
�إىل التق�سيم باعتباره واقع ًا انطالق ًا
من دخ���ول اجلي�ش الرتكي �إىل �إدلب،
وحماول���ة تو�سيع مناطق نفوذه �إىل
�أق�صى حد ممكن.
بالت�أكيد ،ميك���ن ا�ست�شعار اخلطر
على وح���دة �سوري���ة و�أرا�ضيها من
التو�سُّ ���ع الك���ردي والرتكي واحتالل
الأرا�ض���ي ال�سوري���ة ،بالإ�ضافة �إىل
الدع���م ال���ذي يتلق���اه الأك���راد من
الأمريكي�ي�ن ،خ�صو�ص��� ًا القواع���د
الع�سكري���ة الأمريكي���ة التي تنت�رش
يف مناط���ق الأكراد ،لك���ن التطورات
التي ح�صلت يف العراق بعد ح�صول
اال�ستفتاء ومبالغة �أكراد العراق يف
وهم فائ�ض الق���وة لتحدي احلكومة
املركزي���ة يف بغ���داد ،يف ظل نظام
�إقليمي مع���ادٍ � ،ستدفع �أكراد �سورية
�إىل االتعاظ من جتربة �إخوانهم �أكراد
العراق.
لع���ل و�ضع الأكراد يف العراق كان

الأف�ضل على الإطالق يف املنطقة� ،إذ
�إنهم يتمتعون باحلك���م الذاتي منذ
ع���ام  ،1991وقد حظوا بحماية �أممية
من خالل ق���رار جمل�س الأمن الدويل
رقم  ،688وال���ذي حظّر على الطريان
العراقي (خالل عه���د �صدام ح�سني)
التحلي���ق فوقها ،كم���ا ّ
مت حتديد ما

الخطورة تكمن في نوايا
أردوغان في الشمال
السوري ..فتجربة
االسكندرون ما زالت ماثلة

�سمي «اخل���ط الأزرق» على احلدود
بني كرد�ستان واملناط���ق العراقية،
وقد مُ نع اجلي�ش العراقي من جتاوزه،
وبعد احتالل الأمريكيني للعراق عام
 ،2003ب���د�أ الأك���راد بق�ض���م املناطق
العراقية ،وكانت اللحظ���ة امل�ؤاتية
لهم هي انخراطه���م يف احلرب على
«داع����ش» ،فتو�سّ ع���وا و�سيط���روا
عل���ى حمافظ���ات نين���وى وكركوك
و�ص�ل�اح الدين ودي���اىل ،بالإ�ضافة
�إىل �سيطرته���م على احلدود واملنافذ
الدولية ،كاملطارات واملعابر الربية

مع تركيا و�إيران ،وقاموا ببيع النفط
العراق���ي واال�ستف���ادة املادي���ة من
ت�صديره ب���دون العودة �إىل احلكومة
املركزية يف بغداد.
وم�ؤخ���راً ،م���ع ب���دء العملي���ات
الع�سكرية العراقية �ضد الأكراد ،كر ٍّد
على اال�ستفت���اء الذي �أجراه م�سعود
ال�ب�رزاين ب���دون موافق���ة ال�سلطة
املركزي���ة العراقية ،ب���د�أت تتهاوى
مكا�س���ب الأك���راد الت���ي ح�صلّوها
على م���دى  14عام���اً� ،أي منذ قدوم
الأمريكيني يف الع���ام  2003ولغاية
اليوم؛ فقد طردت الق���وات العراقية
الب�شمرك���ة م���ن معظ���م املناط���ق
املتنازع عليها ،خ�صو�ص ًا من كركوك
الغني���ة بالنفط ،والت���ي ت�شكّل ما
يق���ارب  ٪85من الطاق���ة الإنتاجية
النفطية يف �إقليم كرد�ستان العراق،
كما �سيطرت الق���وات العراقية على
املعابر التي تربط الإقليم باخلارج،
ومنه���ا معرب في�شخاب���ور (�سيمالكا
من اجله���ة ال�سوري���ة) ،والذي يقع
على مثلث هام بني العراق و�سورية
وتركيا ،وهو املعرب الذي يربط �أكراد
العراق ب�أكراد �سورية ،واملمر الوحيد
لأكراد �سورية �إىل اخلارج (من خالله
كان يت���م تزويده���م بال�سالح منذ
.)2011
�إذًا ،بالرغ���م من كل الق���وة التي
متتع بها �أكراد العراق ،مل ي�ستطيعوا
ال�صمود يف وج���ه ال�سلطة املركزية
يف بغ���داد ،خ�صو�ص��� ًا يف ظل خط
�أحمر �إيراين  -تركي مينع ت�شجيع �أي
نزع���ة انف�صالية كردية يف املنطقة،
فكيف ب�أكراد �سورية الذين ي�سيطرون
أرا�ض عربية �سورية ،ويطالبون
على � ٍ

بدولة يف ال�شمال ال�سوري (ي�سمونها
كرد�ست���ان الغربية) ،والتي لي�س لها
�أي ذكر يف م�ستندات ووثائق القومية
الكردية.
ثم من املع���روف �أن الربزاين كان
حليفًا لرجب طيب �أردوغان ،وبالرغم
من ذلك وقف الأتراك �سداً منيع ًا �أمام
اال�ستق�ل�ال الك���ردي العراقي ،فكيف
بالأكراد ال�سوريني املوالني لأوجالن،
والذين يُعتربون من الأجنحة الكردية
املعادية للدولة الرتكية ،ناهيك عن
�أن الك���رد ال�سوريني ال ميلكون ر�ؤية
�سيا�سية واحدة ،فمنهم من هو حليف
النظام ومنهم م���ن ي�ؤيد املعار�ضة،
ومبعظمهم ي�سريون يف اال�سرتاتيجية
الأمريكي���ة يف املنطق���ة ،والتي لن
ت�ضح���ي بحليفها الرتك���ي لتعزيز
حلم دويلة كردية غري قابلة للحياة
�أ�صالً ،النها دول���ة داخلية وحماطة
ب�أعداء من كل حدب و�صوب.
يف النتيج���ة ،لن يكون �أمام الكرد
ال�سوريني �س���وى املطالبة بنوع من
الالمركزية �ضم���ن �سورية املوحَّ دة،
وهو احلل ال���ذي يدعمه الرو�س ،لكن
اخلط���ورة تبقى يف نواي���ا �أردوغان
يف ال�شم���ال ال�سوري ،والتي ال تب�شرّ
باخلري انطالق ًا م���ن تاريخ �أردوغان
نف�س���ه ،وم���ن تاري���خ الأت���راك مع
�سورية ،فتجربة اال�سكندرون ما زالت
ماثلة للعي���ان ،واخلوف كل اخلوف
�أن تتح���ول املناط���ق الت���ي �سيطر
عليه���ا اجلي�ش الرتكي يف اجلغرافيا
ال�سوري���ة �إىل ج���زء م���ن اجلغرافيا
الرتكية بحكم الأمر الواقع.

د .ليلى نقوال
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حين يعترف حمد بن جاسم بحقيقة الحرب على سورية
اعرتاف رئي�س احلكومة ووزير اخلارجية
القطرية ال�سابق حم���د بن جا�سم ،بتقدمي
بالده الدعم للجماعات الإرهابية للحرب
عل���ى �سورية ،ال جديد فيه ،و�إن ك�شف عن
�أدوار خطرية لل�سعودية وتركيا والواليات
املتحدة ،و�إن الدوحة �أم�سكت مبلف احلرب
على �سورية بتفوي����ض كامل من الريا�ض
ووا�شنطن.
اجلدي���د يف اعرتاف امل�س����ؤول القطري
ال�ساب���ق ه���و ما كان���ت «الثب���ات» قد
�أ�ش���ارت �إليه مع بداي���ات احلرب الكونية
وامل�ؤامرة على الدول���ة الوطنية ال�سورية
قبل �ست �سنوات وني���ف؛ ب�أن خيوط هذه
امل�ؤامرة بد�أت حياكتها فور االنت�صار الذي
حققت���ه املقاومة يف لبن���ان على العدو
«الإ�رسائيلي» يف حرب متوز � -آب ،2006
وحمد ب���ن جا�سم �آل ج�ب�ر يلفت هنا �إىل
�أن �سوري���ة «فلتت من فخ كان يخطَّ ط له
منذ عام � ،2007أي بعد هزمية �إ�رسائيل يف
حربها على لبنان عام .»2006
و�إذا كان حمد ب���ن جا�سم قد بينّ كيف
�أن «دوحت���ه» قدّمت املال الوفري والدعم
الكبري للجماعات الإرهابية امل�سلّحة ،فهو
اعرتف �أن هذا الدع���م كان ميرّ عرب تركيا
بالتن�سيق م���ع العم �س���ام وال�سعوديني
والأتراك ،وكانت غرف���ة عمليات م�شرتَكة
تق���وم يف قاعدة اجنرلي���ك الأمريكية يف
تركي���ا ،وت�ضم �ضباط خماب���رات وميدان
�أمريكيني و�سعوديني وقطريني وخليجيني
ومغاربة و�أردني�ي�ن ،و�صهاينة وفرن�سيني
وبريطاني�ي�ن ،لتن�سي���ق و�إدارة العمليات
الع�سكري���ة والإرهابي���ة ،كم���ا خ�ص�صت
وا�شنط���ن �ستة �أقم���ار ا�صطناعية ال عمل
لها �إال فوق �سورية ،كانت مت ّد هذه الغرفة
ال�سوداء على مدار الثواين والدقائق ب�أدق
التفا�صيل وال�ص���وَر من �أجل قيادة احلرب
على الدولة الوطنية ال�سورية يف ال�شمال
ال�سوري ،معرتف ًا �أي�ض ًا بغرفة عمليات �إىل
اجلن���وب من �سورية ،وحتدي���داً يف قاعدة
احل�سني اجلوي���ة يف مدينة �إرب���د �شمال
�سورية ،تتكون من �ضب���اط خمابرات من
نف�س دول غرفة عمليات اجنرليك ..معرتف ًا
�أن ما دُف���ع للحرب عل���ى �سورية جتاوز
الـ 150ملي���ار دوالر ،ا�ستف���اد منها �أمراء

اجلي�ش ال�سوري يدعو �أهايل بلدات يف ريف الرقة للعودة �إليها

الإرهاب الذي �أ�صبحوا من �أ�صحاب ماليني
الدوالرات.
حمد بن جا�سم اع�ت�رف مببالغ مذهلة
ل�رشاء النا����س واجلنود وال�ضباط ،ومتويل
التظاهرات املفربَكة ،وبينّ �أن �سعر ريا�ض
ججاب كان خم�سني مليون دوالر ،مع �أنه
ال ي�ساوي ثمن دجاجة ا�صطناعية.
وكن���ا يف «الثبات» قد �أ�رشنا �إىل ذلك،
و�إىل امليدي���ا ،و�إىل حتوي���ل م�ساحات يف
�أكرث م���ن منطقة يف ال�صح���راء املرتامية
ملج�سمات لل�ساح���ات ال�سورية اخل�رضاء،
ومقرات ر�سمية وحكومية ،لفربكة �أحداث،
على نحو ما ج���رى يف بغداد حني الغزو
الأمريك���ي � ،2003أو م���ا ح�ص���ل يف ليبيا
و�إ�سقاط طرابل�س الغرب.
وعندنا يف لبنان ،م���ع الأ�سف ال�شديد،
طلع علينا �سا�سة «جهابذة» يف املعرفة
والوع���ي �ص���ار حلمه���م �أن يدخلوا ق�رص
املهاجري���ن فاحتني ،مع �أنهم �أعجز من �أن
يروا «ال�سيوف كبارق ثغر عبلة املتب�سم»،
(بالإذن من عنرتة بن �شداد) ،وظن البع�ض
نف�س���ه ج�سا����س يف مواجه���ة كليب رغم

¡ جمعية امل�شاري����ع اخلريية الإ�سالمية ،وحت����ت �شعار «منارات
العلم واملعرفة» ،وبرعاية رئي�سها ال�شيخ الدكتور ح�سام قراقريه،
ن ّظمت حفل تكرمي وت�سلي����م اجلوائز لطالب «دورة املحدث ال�شيخ
عبد اهلل الهرري يف حفظ القر�آن الكرمي واحلديث ال�رشيف» ،و«دورة
ال�شهي����د ال�شيخ نزار حلبي يف حفظ املت����ون ال�رشعية» ،بح�ضور
نائب رئي�����س اجلمعية ال�شيخ الدكتور عب����د الرحمن عما�ش ،الذي
�ألقى كلم����ة �شدد خاللها على «�أهمية حفظ العلم يف ال�صدور ،كي
يعم اخلري وتنت���ش�ر الف�ضيلة وي�ضمحل ال�رش» ،م����ع الت�أكيد على
�أهمي����ة حفظ الق����ر�آن الكرمي واملتون ال�رشعية مل����ا فيها من حفظ
للدي����ن وتربية للن�ش ِء اجلديد على الرق����ي يف التعامل مع النا�س
وبناء الأوطان».
¡ جتمع العلماء امل�سلمني لفت �إىل �أن قراراً �أمريكي ًا قد اتُّخذ بت�صعيد
احلملة على حم����ور املقاومة ب�شكل ع����ام ،واجلمهورية الإ�سالمية
الإيراني����ة وحزب اهلل ب�شكل خا�ص ،وق����د ت�ش ّكل لهذه الغاية حمور
تقوده �أمريكا ،وي�ضم ك ًال من الكيان ال�صهيوين وال�سعودية والإمارات

صندوق جاسم األسود:
لعبنا دورًا كبيرًا في تدمير
مصر وليبيا وسورية
واليمن ..وجميعها كانت
بأوامر أميركية

�أميت���ه يف معرفة ق�صة «الزي���ر �سامل»..
فاندفع عندنا �سا�س���ة ورجال دين ودنيا،
لي�شاركوا ميداني ًا وعمالني ًا يف احلرب على
�سوري���ة ،و�صار كل منه���م يحلم بحظوته
ال�سورية ،وهناك م���ن قرر عدم العودة �إىل
لبنان �إال عرب مطار دم�شق ،وهناك من وزّع
احلفا�ض���ات ،و�أحد ال�سا�س���ة «امليامني»

باحلديث بال�سيادة واال�ستقالل بد�أ بو�ضع
الئح���ة باملدعوي���ن للع�ش���اء يف ق��ص�ر
املهاجرين ،حني االحتفال بالفتح املبني،
كما يقول زميلنا نبيه الربجي.
ال نن�س���ى ذاك املو�سوع���ي بالنظريات
ال���ذي اكت�شف احلكم���ة ال�صينية ،وما زال
ينتظر عند حافة النه���ر ..ترى ما �سيقول
كل ه���ذا اخللي���ط العجيب حينم���ا ت�أخذ
عائالت ت�س�أل ع���ن �أبنائها الذين حُ رِّ�ضوا
لالنخراط باحلرب والإرهاب على �سورية..؟
باملنا�سبة :ماذا ب�ش�أن م�صري باخرة لطف
اهلل 2 -؟
ه�ؤالء «اجلهابذة» الذين عندنا ،والذين
نكت�ش���ف جهله���م بكيفية قي���ام لبنان،
و�رس ا�ستم���راره ،ي�ستمرون يف �سباتهم �أو
�رصاخهم ،وحبذا ل���و �أن �سيا�سيّي ال�شمال
على �سبيل املثال ال احل�رص ،يعرفون كيف
وم���ن ر�سم العلم اللبن���اين ،و�سوف نق�ص
عليهم احلكاية الحق ًا �إن �شاء اهلل.
حم���د ب���ن جا�س���م اع�ت�رف بتفا�صيل
�إجرامية كان باعة الكاز يف �صميمها ،بناء
على رغبة �سيدهم البعيد..

والبحرين ،ويعمل هذا املحور على الت�ضييق مالي ًا واقت�صادي ًا على
حمور املقاومة ،وا�ست�ص����دار قرارات دولية داخلية وحملية ُت�ساهم
يف تطويق����ه واحلد من فاعليته .كما ا�ستنكر «التجمع» ما تناوله
ثام����ر ال�سبه����ان يف تغريدته التي ا�ستغرب فيه����ا �صمت احلكومة
وال�شعب ،وك�أنه يدعو بكالمه هذا �إىل حرب �أهلية جديدة.
¡ النائ����ب ال�سابق في�ص����ل الداوود؛ الأمني الع����ام حلركة الن�ضال
اللبناين العربي ،ر�أى �أن لبنان لي�س له غنى عن احلوار مع ال�سلطات
ال�سورية« ،حتى الذين يعادون النظام ال�سوري باتوا ي�سلّمون بذلك،
و�إال فما هو موقف النائب وليد جنبالط من حترير املواطنني الدروز
املختطفني ،لوال التوا�صل الأمني مع القيادة ال�سورية»� ،سائالً�« :أال
يفر�����ض عليه ذلك وعلى �أمثاله من الذين يرف�ضون احلوار معها� ،أن
يرتاجع����وا عن مواقفهم اخلاطئة ،وح�ساباتهم الفا�شلة ،وي�سلّموا �أن
رهاناتهم �سقطت»؟
¡ ال�شي����خ ماهر حمود؛ رئي�س االحت����اد العاملي لعلماء املقاومة،
حلكم الذي �صدر عل����ى حبيب ال�رشتوين ،ك�شف كثرياً
�أ�ش����ار �إىل �أن ا ُ

هل تذكرون ذاك الذي �أطلق يوم ًا �شعاره
«فلينت�رص الإخوان يف �سورية»؟
يف حديث «ال�صن���دوق الأ�سود» ،روى
حمد بن جا�سم وقائع كثرية عن �سا�ستنا
املُغرم�ي�ن بح���روب الب�سو����س وداح�س
والغرباء ،و��ص�راع ج�سا�س وكليب ،ورمبا
كثري منهم معجب بيهوذا اال�سخريوطي..
ت���رى �أي �أدوار لعبه���ا ويلعبها مَ ن جعل
مكتب��� ًا له يف غ���ازي عنت���اب يديره له
نائبه؟ ت�شري املعلومات �أنه �أحد الأ�سباب
الرئي�سي���ة لإفال�س���ه ..وم���اذا ع���ن ذاك
ال�سيا�س���ي الطويل بالقامة واملدد ومدير
�رشطته ،ويطبق عليه مثل من رمي حجراً
يف بئر؟ قد يكون هنا �رضوري ًا �شكر حمد
بن جا�سم لأنه اعرتف «بعظمة ل�سانه»:
«لق���د لعبنا دوراً كب�ي�راً يف تدمري م�رص
وليبيا و�سورية واليمن ،وجميعها كانت
ب�أوامر �أمريكي���ة» ،ورمبا �أي�ض��� ًا تنفيذاً
لأوامر تلمودية تريد خراب دم�شق ودمار
م�رص وحرق بابل.

�أحمد زين الدين

من املخاطر التي تهدد هذا الوطن ال�صغري ،خ�صو�ص ًا �أنه ترافق مع
مظاهر احتفالية ظهرت وك�أنها تب ُّدل كبري يف التحالفات ال�سيا�سية
الت����ي �ساهمت يف �إخراجنا م����ن الأزمات االخ��ي�رة ،ال�سيما الفراغ
الرئا�سي.
¡ احلاج عمر غندور ،رئي�س اللق���اء الإ�سالمي الوحدوي ،اعترب ما ك�شفه
رئي�س الوزراء ووزير اخلارجية القطري ال�سابق حممد بن جا�سم ،عن الدور
ال���ذي لعبته قطر يف دعمها للجماع���ات امل�سلحة يف �سورية عرب تركيا،
بالتن�سيق مع القوات الأمريكية وال�سعودية والأردن والإمارات ،و�أطراف يف
لبنان ،ي�ؤكد امل�ؤكد ،وم���ا ُ�س ِّمي بالثورة ال�سورية كان جمرد قناع يغطي
الت�آمر الدويل على �سورية ،باعتبارها �إحدى دول املمانعة على خط النار.
¡ لق���اء اجلمعيات وال�شخ�صي���ات الإ�سالمية يف لبن���ان ن ّبه «اللقاء»
م���ن بع�ض الت�رصفات املحلية التي حت���اول اال�ستقواء باخلارج ،يف ظل
االنت�صارات الت���ي حتققت على «الدواع����ش» والتكفرييني ،لأن املرحلة
املقبلة هي مرحلة ح�صد االنت�صارات ،ومرحلة الي�أ�س للذين راهنوا على
ا�ستنزاف املقاومة يف �سورية.
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العراق ينتصر على الجبهتين
مل يع���د من �شك �أن م�سعود الربزاين
�سيدفع الثمن الأغل���ى �سيا�سياً ،ب�سبب
مغام���رة اال�ستفتاء الت���ي ارتكبها عن
�ساب���ق �إ�رصار للو�ص���ول �إىل االنف�صال
الكام���ل ،رغ���م الدع���وات والتحذيرات
الإقليمية والدولي���ة ب�أن ما يقدم عليه
خطري للغاية ،يف ظل ال�رصاع املحتدم
يف املنطقة ،ال�سيما �أن املعركة لإنهاء
�إرهاب «داع����ش» وتوابعها على �أر�ض
العراق و�سورية يف ذروتها.
عب الربزاين عن هزمية م�رشوعه
لقد رّ
االنف�ص���ايل ب�إعالنه �أنه لن يرت�شح مرة
جديدة لرئا�سة الإقليم ،حماو ًال ا�ستدرار
عطف الأك���راد الذين ورّطهم يف �أحالمه
ال�شخ�صي���ة ب�إن�ش���اء دول���ة على غرار
الكي���ان ال�صهي���وين يف املنطقة ،دون
الأخذ بعني االعتبار الدول القريبة منها
والبعيدة ،ودون التقدير ال�سليم مل�آرب
الدول التي وعدته بالوقوف �إىل جانبه
يف االنف�صال ،وعل���ى ر�أ�سهم الواليات
املتح���دة الأمريكي���ة ،وكذل���ك الكيان
ال�صهي���وين ال���ذي �أعلن دعم��� ًا مطلق ًا
لالنف�صال ،وهو ما ع�ّب�رّ عنه بنيامني
نتنياه���و و�سائر القي���ادات ال�سيا�سية
والأمني���ة «الإ�رسائيلية» ،والتي كانت
تدير عملي ًا خطوة خطوة كل ما يتعلق
ب�أخطر عملية لتفتيت العراق.
�أي�ضاً ،الربزاين الرئي�س غري ال�رشعي
للإقليم منذ �أك�ث�ر من �سنتني ،باعتبار
�أن واليت���ه انتهت ومل ميدد له الربملان
ومل جت��� ِر انتخابات� ،أب���دى خيبته من
الواليات املتحدة الت���ي تركته «يقلع
�شوكه بيديه» ،رغم �أنها كانت املحرّ�ض
الأول للخط���وة االنف�صالية التي تخدم
«�إ�رسائي���ل» �أكرث من غريه���ا ،باعتبار
�أن تك���ون ت���ل �أبيب ال�رشي���ك النفطي
الأول مع كرد�ست���ان امل�أمولة من جهة
االقت�ص���اد ،وكذلك تك���ون «�إ�رسائيل»
ال�رشيك الع�سكري والأمني االول ،بحيث
ت�صبح على ح���دود �إيران ،وبذلك تكون

معار�ضون مل�سعود الربزاين يزيلون �صوره من �شوارع �إربيل

وجّ هت �رضب���ة �صاعق���ة  -لو جنحت
 ملحور املقاوم���ة ككل ،وهو املحورالذي يكاد يعلن االنت�صار النهائي على
«داع�ش» يف كل م���ن العراق و�سورية،
بعد التخلّ�ص م���ن الإرهاب ب�شكل عام
يف لبنان.
بال �شك ،املغام���رة القاتلة �سيا�سي ًا
للربزاين �أفقدت���ه �صوابه؛ بعد تيقّنه �أن
م���ن كان ي�ستند �إليه���م ،ويف املقدمة
وا�شنطن ،تركوه و�سط «املعمعة» مع
�إقدام احلكوم���ة العراقية غري امللتب�س
ب�أن ال حوار �إال ب�إلغاء نتائج اال�ستفتاء،
وت�سلي���م املعابر احلدودي���ة كافة بعد
حتري���ر كركوك و�آب���ار النف���ط من يد

أصحاب المشروع التفتيتي
للمنطقة لم يستسلموا
بعد الضربة العراقية القاسية..
ما يوحي بأن المرحلة األصعب
ماتزال في بدايتها

الب�شمركة ،و�سط ر�سائل ع�سكرية متثّلت
با�شتباكات م���ع الب�شمركة ،مع �إ�رصار
على اجتي���اح كل املواق���ع �إن مل يت ّم
الت�سليم �أو االن�سح���اب ،وكذلك الإقرار
بوحدة العراق.
لقد جن���ح الوحدوي���ون يف العراق
يف ك�رس امل��ش�روع االنف�صايل ،ما دفع
ال�ب�رزاين لإعالن التنحّ ���ي عرب خطاب
اتهم فيه الأكراد الذي���ن رف�ضوا تق�سيم
الع���راق واالنف�ص���ال ب�أنه���م ارتكب���وا
اخليان���ة العظم���ى ،وه���و م���ا ميكن
اال�ستخال����ص منه ب�أنه �إق���رار بانتهاء
امل�رشوع التق�سيم���ي ،كورقة كادت �أن
متزّق العراق وت�ش���كّل ن�رصاً للم�رشوع

الأمريكي « -الإ�رسائيلي»  -اخلليجي.
رمبا ل���ن ي�سلّم �أ�صح���اب امل�رشوع
التفتيتي للمنطقة بال�رضبة التي كانت
قا�سية� ،سيما �أنه���ا تتزامن مع اندفاع
القوات العراقية واحل�شد ال�شعبي بقوة
متنامي���ة لتخلي�ص الع���راق من براثن
الإرهاب ال���ذي يرعاه الثالث���ي الآنف
الذك���ر ،لذلك ف����إن املرحل���ة الأ�صعب
مات���زال يف بدايتها مع �إ��ص�رار بغداد
عل���ى عودة الأمور �إىل م���ا كانت عليه
ع�شية االحت�ل�ال الأمريكي للعراق عام
.2003

يون�س عودة

ثــقـــــافـــــة

«مسمار» حكمت حسن :من األلم ينبع األمل
«م�سمار» ديوان جديد لل�شاعرة حكمت
ح�سن �صدر ع���ن «دار نل�سن» ،فيه تبحر
بقارئها بني واحات ممل�ؤة باملتناق�ضات،
لكنه���ا دائم ًا تُنتج جدي���داً ،فيه كثري من
احلياة والفرح ،رغم امل���رارات املختلفة،
فهل يولد النور ل���وال ال�سلبي والإيجابي،
وبيادر القمح واخلري؟ ه���ل كانت دون �أن
ترم���ي حبوب احلنطة يف ال�سهول ،فتذوب
وتتال�ش���ى يف أ�مّنا الأر����ض وتتحوّل ،ثم
لتع���ود وتنبت رويداً روي���داً ،وتتحول �إىل
حقول من البه���اء ،فت�صري خ�رضاء ت�سبح
اخلالق بجمال قيامته���ا ،فيع�شقها النظر
وي�ألفها الف�ؤاد ،وت�أخذ باالمتالء فت�صري كل
حبة �سنبلة فيها ع�رشات احلبوب ،وت�صري
ال�سهول تتماوج على وقع حتولها الذهبي
ال���ذي ينحني ب�سبب توا�ضع���ه وامتالئه،
لأنه �سيكون خرياً وبراً للب�رش؟

يف «م�سماره���ا» ،قد ت�شعر �أن حكمت
ح�س���ن تنزف �أمل��� ًا ومرارة ،لك���ن ما بني
ق�صي���دة و�أخته���ا� ،أو ب�ش���كل �أدق ما بني
�سطر و�سطر ،ثمة حلم يطل� ،أو ن�سمة فرح
تظهر ،فعليك �أن تقر أ� بعمق لرتى احلكمة،
لتتلم����س الأم���ل ،ولتع���رف �أن للحي���اة
قيمة ومعن���ى �إن عرفنا عمق هذه القيمة
وحمتوى املعنى:
«�إىل احلرية نبت�سم
ومن الف�ضاء نقتب�س احلرية
حلقت
كنت معي
ارتفعت
وكنت معك
ليت للب�رش �أن يفهموا حب ًا مكتم ًال
ال يحتمل تعريفاً»..
ف�ضاءات ال�شاعرة حكمت ح�سن ت�أخذك

لأن تعي مكامن نف�سك ،و�أن ت�سبح يف عبق
الأمل املتوهج و�إن كان يولد من الأمل.
رمب���ا �أرادت حكم���ت �أن تتح���دث يف
«م�سمار» ع���ن وجع ،وعن موت ،لكن يف
عمق معناها هي تتجدد على نحو �سنبلة
القمح ،لأنه���ا يف كينونتها تدفع �إىل غد،
وتتحدث عن خلود:
«وجودان احتال زمانني
�أطم�أنا
لبداية خالدة»..
ثمة جتدد دائ���م رمبا تعل���م بذلك �أو
ال تعل���م ،لأن جدي���داً يولد م���ن «�رصاع
الأ�ضداد» عند حكمت البهاء:
«من يتو�سّ ط النور
يتخفف
وي�ستحيل �صهر الأ�ضداد
حيث اخليار لكل منا واحد»..

مع «م�سمار» حكمت جتول يف �أعماق
باردة و�صقيع حي لينب�ض فينا ،لكن رويداً،
فالوقت تلملمه وفوقه الكثري من الق�صائد،
و�إذا �أح�ست �أن بحراً ال مد له� ،ستكون هي
مدّه على منت ق�صيدة �أو حكمة بد�أتها يف
ديوانها «خامت» ،وك�شفت عن كنوزها يف
«م�سمار» ،و�سرن�صد حركة املد يف ديوان
جديد.
«م�سمار» تدقّه حكمت ح�سن لتُ�شعرنا
بلذة �أمل ،من �أجل �أمل و�أحالم وخلود..
حكم���ت ..نعم ثمة �أمل ،فـ«ليت للب�رش
�أن يفهموا حب ًا مكتمالً..
ال يحتمل تعريفاً»..
�أخرياً ..كما انهيت التعريف عن نف�سك..
«�أكتب �أحياناً� ،أكتب دائماً» ،و�أقول يا
جنمة� :أكتبي دائماً.

�أحمد
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هل تنجح أميركا في عزل العراق عن إيران؟
تطوّرت الأحداث يف منطقة ال�رشق
الأو�سط مل�صلحة خط املمانعة وحمور
املقاوم����ة الذي انت�رص عل����ى املحور
الأمريكي « -الإ�رسائيلي» ومعه دول
اخلليج ،وعلى ر�أ�سها اململكة العربية
ال�سعودية ،بعد ف�شل �أمريكا يف تق�سيم
�سورية و�إ�سق����اط الرئي�س ب�شار الأ�سد،
وا�ستعادة اجلي�����ش ال�سوري بالتعاون
م����ع حلفائ����ه الرو�����س والإيراني��ي�ن
وف�صائل املقاومة العراقية واللبنانية
معظ����م الأرا�ض����ي ال�سوري����ة ،وهزمية
الإرهاب التكفريي «داع�ش» و�أخواتها؛
الأدوات الرئي�س����ة لأمريكا وال�سعودية
وتركيا لإ�سقاط النظام يف �سورية.
احتل����ت �أمريكا الع����راق يف العام
 2003بذريعة امتالك����ه �أ�سلحة الدمار
ال�شامل ،وعملت عل����ى �إثارة النعرات
الطائفية فيه ،لكنه����ا ف�شلت وخرجت
منه ذليلة.
حاولت �أمريكا الع����ودة �إىل العراق
من خالل �صنيعته����ا «داع�ش» ،التي
�أعلن����ت دولتها يف �سوري����ة والعراق،
وانت�رشت على م�ساح����ات وا�سعة يف
العراق ،واحتلت منطقة الأنبار للعودة
�إىل تق�سيم العراق ،لكنها ف�شلت وهاهي
تلفظ �أنفا�سها الأخ��ي�رة ،وذلك بف�ضل
ال�سيا�سة احلكيمة للحكومة العراقية،
وت�شكي����ل احل�شد ال�شعب����ي الذي ي�ضم
�أطياف املجتمع العراقي ،والذي �أ�صبح
عديده ما يقارب الـ� 90ألف ع�سكري.
�أم����ام م�شه����د اندح����ار الإره����اب
التكفريي يف �سورية والعراق ،و�سقوط
ه����ذه الورق����ة  -الأداة من ي����د �أمريكا
وال�سعودي����ة ،باعرتاف وزير اخلارجية
القطري ال�ساب����ق حمد بن جا�سم الذي
ق����ال �إن «الدوحة �أم�سكت مبلف الأزمة
ال�سوري����ة بتفوي�ض م����ن ال�سعودية»،
م�شدداً على �أن بالده لديها «�أدلة كاملة
على اال�ستالم» ،ومو�ضح���� ًا �أن الدعم
الع�سكري الذي قدمته بالده للجماعات

ال رئي�س الوزراء العراقي حيدر العبادي
مر�شد الثورة الإ�سالمية ال�سيد علي اخلامنئي م�ستقب ً

امل�سلح����ة يف �سوري����ة كان يذهب �إىل
تركيا بالتن�سيق مع الواليات املتحدة،
م�ضيفاً« :بعد ذلك كان هناك تغيري يف
ال�سيا�سة ،وال�سعودية مل تخربنا ب�أنها
تريدنا يف املقعد اخللفي ،وانتهى الأمر
بتناف�س بيننا وكان الأمر غري �صحي».
�أم����ام الف�ش����ل الذري����ع لأمريكا يف
�سوري����ة والع����راق وغريهم����ا ،عملت
كعادتها على حتريك م�رشوع انف�صال
�إقليم كرد�ستان عن العراق ،والذي ف�شل
�أي�ض����اً ،فذهبت ومعه����ا ال�سعودية �إىل
خطة جديدة ترم����ي �إىل �إبعاد العراق
ع����ن �إي����ران ،واحتوائه �ضم����ن الفلك
الأمريكي بالكامل ،مركِّزة على ما يلي:

السياسة األميركية  -السعودية
بزرع الفتنة بين الشيعة عِرْ قيًا لن
تنجح ..وال فصل إيران عن العراق
وسوية ولبنان

حمارب����ة �إي����ران باعتبارها «ر�أ�س
الإرهاب ،وتتدخل يف ال�ش�ؤون الداخلية

لل����دول املحيط����ة به����ا ،و�إن����زال ا�شد
العقوبات عليها».
طل����ب وزي����ر اخلرجي����ة الأمريكي
تيلري�سون من رئي�س احلكومة العراقية
حي����در العب����ادي ط����رد الإيرانيني من
العراق ،وكذلك احل�شد ال�شعبي.
�إع����ادة العالق����ات ال�سعودي����ة -
العراقي����ة �إىل طبيعته����ا بعد القطيعة
الثاني����ة يف العام  2016ب�سبب هجوم
املتظاهرين العراقي��ي�ن على ال�سفارة
ال�سعودي����ة يف العراق حت����ت عنوان
تدخّ ����ل ال�سف��ي�ر �سبه����ان يف �ش�����ؤون
العراقية الداخلي����ة ،وتدهور العالقات
ب��ي�ن البلدين بع����د �إع����دام ال�سعودية

دينا خياط ..هكذا أنت
«هك���ذا �أن���ا» ،دي���وان جديد
لل�شاعرة والزميل���ة دينا خياط،
�صدر عن دار امل�ؤلف ،حيث ترحل
بنا عرب �أربع و�أربعني ق�صيدة يف
جزر الدفء والليونة ،ولت�ؤكد لنا
�أن الأمل قد ال يكون �شقاء وح�سب،
لأن منه قد يولد �آمال و�أحالم ،رغم
�أنه���ا ت�شري �إىل «�أحت���اج �إىل �ألف
عام من البكاء».
تبح���ر دينا بن���ا يف كثري من
املواجع وكثري م���ن الأمل ،لكنها
دائم ًا تبق���ى كـ«ع�صفورة احلب»
التي تهدهد عيوننا و�أحالمنا مثل
«�أرجوحة الزمن».
«هكذا �أنا ،»..تقولها دينا لي�س
م���ن م�صدر �أنانية مطلقاً ،بل �إنها،
و�إن مل تعلن ذلك ،تريد ت�أكيد �أنها

�صفحة بي�ض���اء ،ال تعرف التلوُّن،
رغم ع�شقها للألوان والر�سم والفن.
و�إذا كان���ت �شاعرتنا قد لوّنت
ديوانه���ا اجلديد بق�صائد متنوعة،
تع�ّبن ع���ن
رّ
�إال �أنه���ا �أب���ت �إال �أن
واقع �أم���ل وطني تعي�شه ،فختمت
ديوانها بق�صيدتني وطنيتني�« :أنا
ال�شهيد» و«هن���ا باقون» ،فكان
ختام م�سك.
ب�ش���كل ع���ام« :هك���ذا �أنا»،
حقيقة ت�ؤكدها الزميلة وال�صديقة
العزيزة دينا خياط
ك�أنها ت�ؤجج وجه ال�شم�س
بزمن احللم املر�سوم الآتي
ترف�ض �أن ي�صري ال�صبح جم ًال
ت�أب���ى �أن يكون احلب «�صخرة
�سيزيف»

وترف�ض �أفعال الإطراء اخلاوية..
لكنه���ا ت�ستعذب الكل���م اجلميل
الهادف وعميق املعنى
دينا ..قد ال تكفي هذه الكلمات
لك ،فمن ال ينف���رد ابداع ًا يف لغة
ال يكت���ب ،ومن مل يت�س���ام يوماً،
فلي�صم���ت ..احل���ب وف���اء ،املوت
وفاء ،الثورة وفاء ،والع�شق وفاء،
فليت�آخى كل العامل وكل الدنيا
ق���د ي�ؤج���ج �أو ينطف���ئ وجه
ال�شم�س
يغري خارط���ة حلم بقلم ير�سم
بالكلمات لوحة
دينا� ..أخ�رض لون قلمك
لأن حربك �أخ�رض
ولأنك تخط�ي�ن للحاملني �آفاق
زمن وردي ..هكذا �أنت..

لل�شيخ من����ر النمر يف كان����ون الثاين
.2016
ويف ه����ذا ال�سياق ج����اءت مبادرة
وزير اخلارجية ال�سعودية عادل اجلبري
لزي����ارة العراق يف الع����ام  ،2017ومن
ث����م اللقاءات اجلانبية ب��ي�ن الدولتني
عل����ى هام�ش القمة العربي����ة ،وزيارة
رئي�س احلكومة العراقي حيدر العبادي
اىل ال�سعودي����ة واالتفاق على ت�أ�سي�س
جمل�س تن�سيقي بينهما لتطوير عالقة
البلدي����ن وزيارت����ه الثانية يف ت�رشين
الأول للم�شارك����ة يف اعم����ال املجل�س
التن�سيق����ي يف الريا�����ض ،وح�ض����ور
تيلري�س����ون افتتاح �أعم����ال املجل�س
الذي قال في����ه �إن بالده ال تعمل على
�إلغاء جمي����ع العالقات ب��ي�ن العراق
و�إي����ران ،لكنه �أ�ض����اف �أن على بغداد
تطوي����ر قدراتها الذاتي����ة« ،العراقيون
ع����رب ،ولي�سوا فر�س����اً� ،س����واء �أكانوا
�سُ ن����ة �أو �شيعة ،و�أعتقد �أن ال�سعوديني
راغبون يف ا�ستئناف عالقاتهم جمددا
م����ع (العراقيني) الذين يرتبطون معهم
ب�أخوة قبلية قدمية» ،ويف ت�رصيح له
قال� :إن «املقاتلني ال�شيعة املدعومني
من �إيران عليهم مغادرة العراق» بعد
هزمية «داع�ش».
هذه ال�سيا�سة الأمريكية  -ال�سعودية
الحتواء الع����راق و�إبعاد �شيعة العراق
(العرب) ع����ن �شيعة �إي����ران (الفر�س)،
بح�سب تعبري تيلر�سون ،لن تنجح ،وال
ف�صل �إيران عن العراق و�سوية ولبنان،
خ�صو�ص ًا بعد ف�شل امل�رشوع الأمريكي
يف ال�سيط����رة على معرب التنف و�صو ًال
�إىل البو كمال ،لأن����ه وبح�سب القراءة
الأمريكية ف�����إن �أي معركة جديدة مع
«�إ�رسائيل» �أو غريها �ستكون م�شاركة
املقاتل��ي�ن فيها م����ن �إي����ران والعراق
و�سورية واليم����ن ولبنان �سهالً ،وكالم
حيدر العب����ادي وا�ضح يف هذا املجال
حيث قال�« :إن مقاتلي احل�شد ال�شعبي
هم مقاتلون عراقي����ون قاتلوا الإرهاب
ودافعوا عن بلدهم وقدموا الت�ضحيات
الت����ي �ساهم����ت يف حتقي����ق الن���ص�ر
على داع�ش» ،وكذل����ك تن�سيقه الدائم
م����ع �إي����ران وزيارته الأخ��ي�رة للإمام
اخلامنئي ،الذي دعم �إجراءات احلكومة
العراقي����ة يف الدفاع عن وحدة العراق
و�سيادته.
التقارب بني الع����راق وال�سعودية
�أمر مفيد ل����كال البلدين ،وي�ساهم يف
ا�ستقرار العراق ،وهذا ما تعمل لأجله
�إي����ران ،وقد ي�ساعد ه����ذا التقارب يف
جعل الع����راق و�سيط ًا بني ال�سعودية
و�إيران ،التي ت�سع����ى جاهدة العادة
العالق����ات �إىل طبيعته����ا ،ففي هذه
العودة م�صلحة كبرية ،لأنها �ست�ساهم
يف رف����ع االلتبا�س����ات والتخفي����ف
من االحتق����ان املذهب����ي وال�سيا�سي
والع�سك����ري ،ال�سيما �أن املنطقة �أمام
مرحلة جدي����دة بعد هزمية امل�رشوع
الأمريك����ي ،وق����د يك����ون احلديث عن
ت�سوي����ة �سيا�سية ل�سوري����ة منطلق ًا
لعالج الأزمات يف دول املنطقة.

هاين قا�سم
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مؤتمر االتحاد العالمي لعلماء المقاومة :تأكيد على خياري الوحدة والمقاومة لتحرير فلسطين
�أكد نائ���ب الأمني الع���ام حلزب اهلل؛
ال�شيخ نعي���م قا�سم� ،أننا «ق���وم تعلّمنا
م���ن الإمام احل�س�ي�ن (عليه ال�س�ل�ام) �أن
نقول هيهات منا الذل���ة ،ولذلك لن يكون
خيارنا �إال املقاومة ،وقد وعَ دَنا اهلل تعاىل
بالن�رص».
كالم ال�شيخ قا�سم جاء خالل افتتاح
امل�ؤمتر الدويل الث���اين الذي ينظّمه احتاد
علم���اء املقاوم���ة حتت عن���وان« :الوعد
احل���ق ..فل�سطني بني وع���د بلفور والوعد
الإلهي ..مع ًا نقاوم مع���ا ننت�رص» ،حيث
�أ�ش���ار �إىل �أن �أي تثبي���ت لالحت�ل�ال ه���و
مقدمة طبيعية الحتالالت تق�سم املنطقة،
وحترير فل�سطني ه���و حترير لكل املنطقة
دون ا�ستثن���اء ،وه���و حتري���ر خلي���ارات
�شعوب املنطقة ،لأن فل�سطني هي الأ�سا�س
والنقطة املركزية.
و�أ�شار ال�شي���خ قا�سم �إىل �أن «ال�شعب
الفل�سطيني �أثب���ت مقاومته الفاعلة التي
مل ترتاجع مع م���رور الزمن ،بل منت �أكرث
يف جيل ال�شباب ،ويجب �أن تبقى املقاومة
متقدة معطاءة».
و�أكد ال�شيخ قا�سم �أن «لنا كل الفخر
�أن تكون �إيران الإ�سالم ر�أ�س حربة املقاومة،
ودعم �إيران لنا هو مفخرة ولي�س تهمة»،
وقال« :لن تثنينا العقوبات وال التهديدات
الإ�رسائيلية �أو غريها عن ا�ستمراريتنا يف
املقاومة».
م���ن جانب���ه ،لف���ت رئي����س االحتاد
العامل���ي لعلماء املقاوم���ة ال�شيخ ماهر
حم���ود �إىل �أن الأم���ة فق���دت الكث�ي�ر من
املناع���ة ،و�أ�صبح���ت امل�ؤامرات حتاك يف
كل م���كان ،م�شدداً يف الوقت عينه على �أن
فل�سطني �ستبق���ى وجهتنا وقبلة جهادنا،

و�أن االنت�صار عل���ى «�إ�رسائيل» قرار وارد
ولي�س ق�ضية عدد �أو عدّة .ولفت �سماحته
�إىل �أن «املقاومة حرف ال يُك�رس ،وورقة ال
ميكن �أن تُ�سحب من �أيدينا ،ولن تتغري هذه
املقاومة بت�صاري���ح �أو م�ؤامرات �سخيفة
تري���د �أن توقع ب�ي�ن اللبنانيني ،و�ستهزم
كل امل�ؤامرات م���ن الريا�ض �أتت �أم من تل
�أبيب».
م���ن جهته ،ت�ل�ا �أمني ع���ام املجمع
العامل���ي للتقريب ب�ي�ن املذاهب؛ �آية اهلل
ال�شيخ حم�س���ن الآراكي ،ر�سال���ة �آية اهلل
العظم���ى الإم���ام ال�سيد عل���ي اخلامنئي
لرئي�س االحتاد العاملي لعلماء املقاومة
ال�شي���خ ماهر حم���ود ،وج���اء يف ن�صّ ها:
«ب�سم اهلل الرحمن الرحيم ،ال�سالم عليكم
وعلى جمي���ع احل�ضور املحرتمني يف هذا

امل�ؤمت���ر ،وبعد ،ف����إ ّن م�س�ؤولية فل�سطني
اجل�سيمة التي ال تقبل الن�سيان تقع على
عاتق كل العامل الإ�سالمي ،وال �شك يف �أن
النخ���ب العلمية ،وعلم���اء الدين ،ورجال
ال�سيا�س���ة ،وم�س�ؤويل البل���دان الإ�سالمية
يتحمّلون اجلزء الأه ّم من هذه امل�س�ؤولية..
�إنه كف���اح مقدّ�س وحَ �سِ ن العاقبة ،والوعد
الإلهي هو الن�رص الأكي���د يف هذا الكفاح،
و�إن م�ؤمتركم اليوم جانبٌ من هذه احلركة
ال�شاملة العظيمة.
�أ�س����أل اهلل تع���ايل التوفيق جلمعكم،
و�أو�ص���ي كل الذي���ن ي�شع���رون به���ذه
امل�س�ؤولية الكربى مبوا�صلة الكفاح ،على
تنوّعه� ،ضد الكيان ال�صهيوين املعتدي».
وقال ال�شيخ الآراكي �إن «امل�ؤمتر يعبرّ
عن مرحل���ة جديدة تنته���ي فيها مرحلة

الهيمن���ة الأمريكية على مق���درات العامل
ومنطقتن���ا» ،معت�ب�راً �أن «منطقتنا بد�أت
تتحرر من براثن امل�ؤام���رات التي حيكت
لها وق���د �سقطت م�ؤامرة التكفري» ،مبارك ًا
«للمقاومة الفل�سطينية عودتها �إىل وحدة
ال�صف».
كلمة وزير الأوقاف ال�سوري حممد عبد
ال�ستار ال�سي���د �ألقاها رئي�س احتاد علماء
ب�ل�اد ال�شام ال�شيخ توفي���ق حممد �سعيد
رم�ضان البوطي ،ال���ذي �أكد �أن «فل�سطني
وما حولها �أر�ض لأهلها ومقد�سات الأمة ال
ميكن ملخل�صني من �أمّتنا �أن يفرّطوا ب�شرب
منها» ،ور�أى �أن «�صحوة هذه الأمة متثلت
يف وعيها ملعاناتها حتى ت�سقط الرهانات
التي راهن عليها �أعدا�ؤها وجت�سّ دت بقرار
منطقي يتمثل مبحور املقاومة» ،الفت ًا �إىل

وفد من حركة األمة
التقى السفير اإليراني

لقاء علمائي يرحب بالمصالحة الفلسطينية:
حقوق الالجئين والعودة ال مساومة عليها

التقى �أمني عام حركة الأمة؛ ال�شيخ عبد اهلل جربي،
مع وفد م���ن «احلركة»� ،سفري اجلمهوري���ة الإ�سالمية
الإيراني���ة يف لبن���ان؛ حمم���د فتحعل���ي ،وكان عر�ض
للأو�ض���اع والتط���ورات الإقليمية ،مت خالل���ه ت�أكيد �أن
االنت�ص���ارات التي يحققها حل���ف املقاومة هي هزمية
حقيقية للم��ش�روع الأمريكي – ال�صهيوين – التكفريي،
ال���ذي يريد �أن يط���وع املنطقة ويفتته���ا ليكون العدو
ال�صهيوين هو القوة الأ�سا�سية املهيمنة على املنطقة.

عُقد يف مقر الإفتاء الفل�سطيني يف لبنان
وال�شت���ات ،لقاء علمائي مو�سّ ع� ،ض ّم وفداً من
الهيئة ال�سُّ نية لن�رصة املقاومة ،وحركة الأمة،
بح�ض���ور قائم مقام مفتي فل�سطني يف لبنان
وال�شتات؛ ال�شيخ د .حممود اللبابيدي.
و�ش���دد املجتمعون عل���ى �أن امل�صاحلة
الفل�سطيني���ة – الفل�سطيني���ة ه���ي اخلطوة
ال�صحيحة يف امل�سار الفل�سطيني ،لأن وحدة
ال�شع���ب الفل�سطيني �أ�سا�س موا�صلة املعركة
من �أجل �أر�ض م��س�رى الر�سول الأكرم (�صلى
اهلل عليه و�آله و�سلم) وهي الأ�سا�س للمحافظة
على �أمانة و�صون دماء ال�شهداء الذين �ضحوا
ب�أغلى م���ا ميلكون من �أجل اله���دف النبيل،
وبالتايل يفرت�ض بهذه امل�صاحلة املباركة �أن
تكون �أ�سا�س ًا يف حفظ �أمانة ال�شهداء امليامني
على الدرب الطويل.
ونبّ���ه العلماء م���ن �أي تفريط باحلقوق
الأ�سا�سي���ة لل�شعب الفل�سطين���ي ،خ�صو�ص ًا
جله���ة الت�أكيد عل���ى حق الع���ودة ،وت�أمني
احلقوق املدنية لالجئني الفل�سطينيني ،وحق
املقاوم���ة يف �سالحها ون�ضاله���ا وجهادها،
لأنه بهذا ال�سالح ميكن �أن نحقق االنت�صارات
العظيم���ة ،كما �أك���دت كل احلقائق والوقائع

والتج���ارب ع�ب�ر تاريخ ال�رصاع م���ع العدو
ال�صهيوين.
و�إذ ندد اللقاء بالق���رار الأمريكي بو�ضع
�أ�سماء بع����ض جماهدي املقاومة على الئحة
ال « ،»FBIاعترب ذلك عم ًال عدوانياً ،وخ�ضوع ًا
مل�شيئة الإرهاب ال�صهيوين والتكفريي ،م�شدداً
على �أن هذا القرار هو و�سام �رشف على �صدور

�أن «طريقن���ا �إىل حتقيق الن�رص يبد�أ بنبذ
�أ�سباب الفرقة».
بدوره ،اقرتح رئي����س «حزب الأمة»
يف ال�سودان ال�صادق املهدي ،على امل�ؤمتر،
اخلروج مبيثاق يجمع الكلمة حول معاين
موحّ دة ،م�ش���دداً على �رضورة التمييز بني
الإرهاب وحركات التحرير.
رئي�س ديوان الوقف ال�سني يف العراق؛
ال�شيخ عبد اللطيف الهميم ،قال�« :رضبتنا
فتن���ة عمياء و�إرهاب موظ���ف وم�أجور»،
م�ش�ي�راً �إىل �أن «الأم���ة احلي���ة ال ت�ت�رك
م�صاحلها لل�صدفة وتر�سم �سيا�ساتها على
عامل احل�ضور وال�شهادة» ،وم�شدداً على �أن
«فل�سطني رمز �أكرب من �أية مدينة».
ويف كلم���ة م�سجّ لة� ،أكد املطران عطا
اهلل حنا من فل�سطني املحتلة �أن فل�سطني
�ستبق���ى ق�ضيتن���ا الأوىل ،ول���ن نتخلى
عنه���ا مهما ت�آم���ر عليها البع����ض ،و�إننا
كفل�سطينيني مت�شبث���ون بفل�سطني �أر�ض ًا
وق�ضي���ة وتاريخ ًا وتراثاً ،ولن يتمكن وعد
بلف���ور �أو �أي وعد �آخر من تغيري قناعاتنا
ومبادئنا التي كانت و�ستبقى ثابتة.
ولفت �إىل �أن مدين���ة القد�س تتعر�ض
مل�ؤامرة غري م�سبوقة يف تاريخها ،م�شدداً
على «�أننا لن ن�ست�سل���م للمت�آمرين على
القد����س و�أولئك الذي���ن ي�سعون للنيل من
عروبته���ا وهويتها الديني���ة والروحية».
وختم بالدع���وة �إىل �أن «نكون معا ج�سداً
واح���داً وعائلة واحدة تداف���ع عن القد�س
وفل�سطني فوحدتنا قوة لنا».
كما كانت كلم���ات لكل من �أمني عام
هيئ���ة كبار علماء امل�سلم�ي�ن يف �أوغندا؛
�أن����س عبد الن���ور كالي�س���ا ،وال�شيخ عبد
الغني �شم�س الدين.

املجاهدين ،ودليل على ثباتهم على مواقفهم
وعدم تبديلها ،وعل���ى و�ضوح و�صحة النهج
املقاوم ال���ذي ي�سلكونه ،والذي لن يح�صد �إال
االنت�ص���ارات النوعية ب����إذن اهلل على العدو،
وهو ما ير�ضي اهلل �سبحانه وتعاىل ور�سوله،
ويغ�ضب الع���دو االمريكي – ال�صهيوين ،وكل
امتداداته يف املنطقة.

www.athabat.net

يف ح�رضة ال�شهيد ال�شقاقي

علماء دين ّكرموا الشيخ حسان عبد الله:

رائد الوحدة اإلسالمية ..ومجاهد في سبيل نصرة قضايا األمة

ال�سنية لن�رصة
كرّم علم���اء دين من «الهيئ���ة ُ ّ
املقاومة» ،و»حركة الأم���ة» ،والإفتاء الفل�سطيني
رئي����س الهيئ���ة الإدارية يف
َ
يف لبن���ان وال�شتات،
جتمع العلماء امل�سلمني؛ �سماح���ة ال�شيخ الدكتور
ح�سان عبد اهلل ،تقديراً لعطائه الالحمدود يف �سبيل
تكري����س وحدة العلم���اء امل�سلمني ،مل���ا فيه خري
الأمة و�صالحها ووحدتها ،ونب���ذ كل �أ�شكال الفرقة
والتع�صُّ ب والتطرُّف.

االحتف���ال الذي عُ قد يف مقرّ الإفتاء الفل�سطيني
�أُلقيت خالله عدة كلم���ات أ�كّدت على الدور املم َيّز
الذي �أدّاه ومازال �سماح���ة ال�شيخ عبد اهلل من �أجل
وح���دة امل�سلمني من جهة ،وتعزيز الوحدة الوطنية
من جهة ثانية ،ونُ�رصة ق�ضايا الأمة من جهة ثالثة.
و�شددت الكلمات على الدور الرائد ل�سماحته يف
دعم املقاومة من �أجل حتري���ر الأر�ض واملقدّ�سات،
والذي �شكّل يف كل املفا�صل الهامة رافعة عظيمة يف

دعم املجاهدين� ،س���واء خالل املواجهات مع العدو
ال�صهي���وين� ،أو يف مواجهة الوج���ه الآخر للإرهاب
ال�صهيوين املتمثل يف الإرهاب التكفريي ،والذي كان
له ت�أثري كب�ي�ر يف االنت�صارات الكربى التي حتققت
يف �شتى املواجهات مع �أعداء اهلل والإن�سانية.
ويف اخلت���ام قدّم العلم���اء ال���درع التكرميية
ل�سماحة ال�شيخ عبد اهلل ،وف���ا ًء لعطاءاته الكبرية،
وجهده املتوا�صل والد�ؤوب.

الشيخ ماهر حمود يستقبل وفدًا من حركة األمة
ا�ستقب���ل رئي�س االحت���اد العاملي لعلماء
املقاومة؛ ال�شي���خ ماهر حمود ،يف مكتبه يف
�صيدا ،وفداً مو�سَّ ع��� ًا من حركة الأمة ،برئا�سة
�أمينه���ا الع���ام ال�شيخ عب���د اهلل جربي ،ومت
احلديث عن الأو�ضاع الراهنة ،و�أهمية املقاومة
يف �إ�ص�ل�اح اخللل ال�سيا�سي ،خ�صو�ص ًا عندما
يقدَّم العمالء يف ال�سيا�س���ة وك�أنهم وطنيون
�أو ر�ؤ�ساء جمهوريات ،وعن �أهمية احلوار بني
املذاه���ب الإ�سالمية ،لت�أكي���د �أهمية الق�ضية
الفل�سطينية و�أولوية املقاومة.

رأي

 ..إلــى اإلخــوة األكـــراد
انحدرت الأمة الإ�سالمي���ة بعد �أن ابتعدت عن
دينه���ا �شيئ ًا ف�شيئ���اً ،و�أخذ �أع���داء الإ�سالم الذين
كانوا يرتب�صون به���ا الدوائر ،يُحيكون املخططات
اجلهنمية لتمزيقها ودفنها �إىل الأبد.
ومن الأ�ساليب التي اعتمدوها� :سيا�سة فرّق
ت�سد ،وتق�سيم الأمة �إىل قوميات متباغ�ضة (تركية
وعربية وكردي����ة و�أمازيغية ،)..ومن ثم تق�سيمها
�إىل دول قُطري����ة متنافرة (لبنان و�سورية وم�رص،
وال�سودان وتركيا والعراق ،واملغرب واجلزائر،)..
بل تعدّى الأمر �إىل تق�سيمات داخل البلد الواحد
(�أحزاب وجماعات ،وفرَق ومذاهب.)...
�إن الإ�س��ل�ام ه����و دين عاملي ،يق����ول تعاىل:
}يَا أَ� ُّيهَا النَّا�� ُ���س إِ�نَّا خَ َل ْقنَاكُم ِ ّم����ن ذَكَ ٍر َو�أُنثَى
وَجَ عَ ْلنَا ُك ْم �شُ عُ وبًا َو َقبَا ِئ���� َل ِلتَعَ ا َرفُوا �إِنَّ أ�َكْ رَمَ ُك ْم
عِ ن َد اللَّـ ِه أَ� ْتقَا ُك ْم �إِنَّ اللَّـ َه عَ لِي ٌم خَ ِبريٌ{ ،والعرب
ال وزن لهم وال قيمة ب��ل�ا �إ�سالم ،ولن يكون لهم

�ش�أن ،ول����ن يجتمع �شمله����م �إال بالإ�سالم ،يقول
اهلل تع����اىلَ } :و َ�أ َّل����فَ بَينْ َ ُقلُو ِب ِه ْم َل���� ْو �أَن َفقْتَ مَ ا
الرْ�� ِ���ض جَ مِيعً ا مَّ ا أَ� َّلفْتَ َب��ْيَنْ َ ُقلُو ِب ِه ْم َولَـ ِك َّن
فيِ ْ أَ
اللَّـ َه أَ�لَّفَ َب ْي َن ُه ْم �إِ َّن ُه عَ زِيزٌ حَ كِيمٌ{} ،وَاعْ ت َِ�صمُوا
بِحَ بْلِ اللَّـ���� ِه جَ مِيعً ا و اََل َت َف َّر ُق����وا وَا ْذ ُكرُوا نِعْ مَتَ
اللَّـ ِه عَ َل ْي ُك���� ْم �إِ ْذ كُن ُت ْم أ�َعْ دَا ًء َف�أَ َّل����فَ بَينْ َ ُقلُو ِب ُك ْم
َف�أ َْ�صبَحْ تُم ِبنِعْ َم ِت ِه �إِخْ وَانًا َوكُن ُت ْم عَ لَى �شَ فَا حُ ْفرَةٍ
َي اللهَّ ُ َل ُك ْم آ�يَا ِت ِه
ِمّنَ النَّا ِر َف أ�َن َق َذكُم ِ ّم ْنهَا كَ َذلِكَ ُيب ِ نّ ُ
لَعَ َّل ُك ْم َت ْه َتدُونَ {.
لق����د ازداد انق�س����ام امل�سلمني بع����د �أن متّت
�إعادة �إحي����اء القوميات الفا�س����دة ،لأنها قبَلية
وعاطفية وغري �إن�سانية ،وت�سبِّب اخل�صومات بني
الب�رش .القومية مذهب عن�رصي غري �إن�ساين ،بيد
�أن الإ�سالم دين عاملي يحارب العن�رصية ،ويقدّم
دعوة مفتوحة للجميع ،وال ي�ضطهد من يخالفه
يف االعتقاد ،بل يعامل����ه معاملة �إن�سانية ،وقد
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�آخ����ى الإ�سالم ب��ي�ن �أبي بكر العرب����ي و�صهيب
الرومي وبالل احلب�شي و�سلمان الفار�سي (ر�ضي
اهلل عنهم) ،وفرّق بينهم وبني �أبي جهل و�أبي لهب
والولي����د بن املغرية ،وهم م����ن العرب الأقحاح،
وقال ر�سول اهلل علي����ه ال�صالة وال�سالم»:يا �أيها
النا�����س� ،أال �إن ربكم واح����د ،و�إن �أباكم واحد� ،أال
ال ف�ض����ل لعربي على �أعجم����ي وال لعجمي على
عربي وال لأحمر على �أ�سود وال لأ�سود على �أحمر
�إال بالتقوى» ،وقال �أي�ض ًا عليه ال�صالة وال�سالم:
«لي�س منا من دع����ا �إىل ع�صبية ،ولي�س منا من
قاتل عل����ى ع�صبية ،ولي�س من����ا من مات على
ع�صبية».

ع�صام عبد القادر غندور

رئي�س الهيئة ال�رشعية
يف اللقاء الإ�سالمي الوحدوي

ملنا�سبة ذكرى ا�ست�شهادك قبل 22
عاماً� ،أحاول �أن �أكتب لك ر�سالة �أخت�رص
فيه���ا �ش�ؤونن���ا و�شجونن���ا وهمومنا
اليومي���ة ،وما �أكرثها ،وي�شرتك فيها كل
من �أحبَّ���ك و�سار مع���ك ،وعلى نهجك،
و�أنت القائ���ل« :فل�سطني عقيدة جتمع
اجلميع» ،و«فل�سطني هي احلل لأزمات
املنطقة».
ح��ض�رة الأخ «�أب���و �إبراهيم» ،ما
كان من �أزمات املنطقة قبل ا�ست�شهادك
ال ت�س���اوي �شيئ��� ًا اليوم ،فقب���ل �سبع
�سنوات� ،أطلقوا علينا ما �سُ مِّي «الربيع
العربي» ،ف�أزهر دم ًا ودماراً وخراباً؛ من
تون�س اخل��ض�راء �إىل �أر�ض الكنانة يف
�سيناء� ،إىل ليبي���ا ،حيث �سالت الدماء
لتملأ �شاطئ �رست� ،إىل اليمن الال�سعيد؛
بعدوان العرب عليه منذ ثالث �سنوات،
ا�ستخدموا فيه املليارات من الدوالرات
ل�رشاء �أحدث الأ�سلح���ة لقتل الأبرياء..
�إىل بالد ال�شام احلبيبة ،حيث ترقد منذ
ا�ست�شهادك يف  26ت�رشين الأول .1995
ح�رضة الأخ عبد العزيز ،يف ذكرى
ا�ست�شهادك حاولتُ مراراً وتكراراً الت�سلل
لزي���ارة �رضيح���ك يف رو�ض���ة �شهداء
فل�سطني يف خمي���م الريموك ،تارة من
�شارع لوبيا ،وطوراً من �شارع فل�سطني،
ومراراً من حي املغاربة ،لكنني ف�شلت،
هل تعلم ملاذا؟ لأن هناك فرقة ظالمية
حاقدة علي���ك وعلى نهجك الفل�سطيني
عاثت ف�ساداً يف بالد ال�شام ،ويف خميم
الريموك ال���ذي �أحببت ،بعد �إبعادك عن
فل�سطني املحتلة يف العام .1988
ح��ض�رة الأخ ع���ز الدي���ن ،امتدت
يد الغدر ال�صهي���وين لقتلك يف مالطا،
حيث املحط���ة الإلزامي���ة لعودتك من
ليبي���ا �إىل �سورية ،وهن���اك قُتلت غدراً
بعدة ر�صا�صات �أمام �أحد الفنادق� ،أما
اليوم ،فال�شع���ب الفل�سطيني ومن معه
من الأح���رار وال�رشف���اء يُقتلون ب�آالف
الر�صا�صات الغادرة املدفوعة الثمن من
نفط العرب حلماية الكيان ال�صهيوين،
بعد اعتداءات���ه الفا�شلة على املقاومة
يف لبن���ان وفل�سطني ،حيث كنتَ الجئ ًا
يف قطاع غزة بعد احتالل مدينتك يافا
يف العام .1948
ح�رضة الدكت���ور الفار�س� ،أخربتَنا
عن جل�سات النقا�ش الطويلة مع الكثري
من اال�سماء البارزة يف العامل الإ�سالمي،
لتع���زز فينا حُ ���ب فل�سط�ي�ن ،ور�سمتَ
لنا معامل طريق جدي���دة مل تعجبهم،
وبد�أوا بثّ الأكاذي���ب لينالوا منك ومن
بو�صلتك الت���ي دائم ًا ت�شري نحو حترير
فل�سطني من البح���ر �إىل النهر وف�شلوا،
وذهبوا بعيداً للقت���ال يف �أفغان�ستان،
�إال �أن غرابيبهم ال�سود مدّوا �أياديهم �إىل
ق�ب�رك ونب�شوه كُره ًا وحقداً على نهجك
وعلى من معك ،و�أن���ت القائل« :ال�سُّ نة
وال�شيع���ة �ضج���ة مُ فتعل���ة ..والوحدة
اال�سالمية مفتاح العودة».
ح�رضة الدكت���ور املجاهد ال�شهيد
فتحي ال�شقاقي :دما�ؤك �أثمرت ع�رشات
ال بل املئات ال بل الآالف من املجاهدين
ال�سائرين على نهجك يف �سبيل حترير
فل�سطني.
يرونه بعيداً ..ونراه قريباً..

جعفر �سليم

ع�ضو احتاد كتاب و�صحافيي فل�سطني
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كاريكاتير

كيف تتحكم بأحالمك أثناء النوم؟
من منا ال يحلم ب�أ�شياء و�أحداث غريبة �أثناء النوم،
لكن هل �سبق وفكّرتَ ب�إمكانية الدخول �إىل الأحالم
والتحكُّم بها؟
يبدو �أن درا�سة جديدة تو�صلت �إىل طريقة مكوَّنة من
 3حيل لل�سيطرة على الأحالم ،حيث وجدت عرب اجلمع
بني التقنيات املختلفة �أن امل�شاركني متكّنوا من ذلك،
دون وجود �أي �آثار �سلبية على نوعية النوم.
و�شمل البحث  47م�شارك ًا قاموا باختبار  3تقنيات
وا�ضحة ،وتت�ضمن التجارب اختبار الواقع ،حيث يقوم
احلامل بفح�ص بيئته عدة مرات يف اليوم ،ومنط النوم
املتقطع ،وكذلك حتري�ض الأحالم ال�صافية (وهي التي
يدرك �صاحبها حقيقة �أنها حلم ( ،)MILDالذي يت�ضمن
اال�ستيقاظ بعد � 5ساعات من النوم ،وتذكري نف�سك �أنك
حتلم قبل العودة �إىل النوم.
وطلب الباحثون من امل�شاركني �أن يتخيلوا �أنف�سهم
يف حلم �صاف كجزء من خدعة ( ،)MILDوتكرير

عبارة« :يف املرة القادمة �س�أتذكّر �أنني �أحلم».
و ُكرِّرت احليَل على مدى �أ�سبوع كامل ،ثم مرّ �أ�سبوع
دون ممار�سة هذه احليَل على الإطالق ،وك�شفت النتائج
�أن ا�ستخدام مزيج من احليَل الثالث� ،أدى �إىل ارتفاع
معدالت النجاح يف الو�صول �إىل احللم ال�صايف.
وحقق امل�شاركون عموما ن�سبة جناح بلغت .17%
وبالن�سبة لأولئك الذين كانوا قادرين على النوم خالل
اخلم�س دقائق الأوىل من ا�ستخدام تقنية (،)MILD
وجدت الدرا�سة �أن معدل النجاح كان �أعلى من ذلك.
وق��ال امل�رشف على الدرا�سة �إن «تقنية MILD
تعمل على ما ن�سميه (الذاكرة املحتمَلة)� ،أي قدرتك
على تذكر فعل �أ�شياء يف امل�ستقبل».
وذك��ر الباحثون �أن للأمر �آث���اراً �إيجابية على
جمموعة من الأ�ساليب العالجية ،وما زالت الدرا�سة
م�ستمرّة ،حيث ت�سعى �إىل �إ��شراك �أ�شخا�ص جدد من
جميع �أنحاء العامل.

َ
ّقبعة الطباخ عالية ..إليك السبب
كثرية هي الأمور التي نراها ونحت ّك بها ب�شكل متوا�صل،
لكن ال نعرف الهدف من ورائها� ،أو من وراء ت�صميمها بال�شكل
التي هي عليه .هل �س�ألتم يوم ًا ما ال�رسّ وراء ارتداء الطباخ
قبعة عالية حتديداً ،ولي�س قبعة عادية كالتي يرتديها النا�س
الذين ميتهنون املهن الأخرى؟
مل يت ّم ت�صميم قبعة الطهاة بال�صدفة ومن دون �سبب
وجيه يدعو �إىل ذل��ك ،فالقبعة العالية التي تغطي ر�أ�س
الطباخ باتت �أ�سا�سية يف زيّه؛ �إذ �إ ّن قبعة الطهي الطويلة
تـــ�صـــــدر عـــــــن
�شــركــة الـقـــلــم
للإعالم �ش.م.م.

واملنتفخة من الأعلى حتمي الر�أ�س من حرارة املطبخ ،وت�سهّل
مرور الهواء �إىل داخل القبعة ،مما يقلل �أثر حرارة املطبخ على
الطهاة ،في�ستطيعون �إكمال عملهم ب�شكل طبيعي.
جتدر الإ�شارة �إىل �أن تقليد ارتداء الطهاة للقبعة يعود
�إىل العام 1727؛ عندما �أثارت �شعرة عرث عليها ملك �إنكلرتا
حينها يف ح�سائه ،غ�ضبه وا�شمئزازه ،مما دفعه �إىل معاقبة
كل الطهاة بحلق �شعر ر�ؤو�سهم ب�شكل كامل ،وفر�ض على
بع�ض منهم ارتداء القبعة ب�شكل �إجباري.
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