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ك�شف وزير اخلارجية الأمريكي ال�سابق جون كريي �أن الدولة العربية،
وال�سعودية وم�صر ،ح ّثوا الواليات املتحدة الأمريكية على ق�صف ومهاجمة
التو�صل �إىل االتفاق النووي عام ،2015
اجلمهورية الإ�سالمية يف �إيران قبيل ُّ
كا�شفاً �أن��ه حني ك��ان رئي�ساً للجنة العالقات اخلارجية يف جمل�س ال�شيوخ
الأم�ي�رك���ي ب�ين ع��ام��ي  2009و ،2013اج��ت��م��ع م��ع ك ٌّ���ل م��ن امل��ل��ك ال�سعودي
الراحل عبد اهلل بن عبد العزيز ،والرئي�س امل�صري املخلوع ح�سني مبارك،
ورئي�س وزراء العدو «الإ�سرائيلي» بنيامني نتنياهو ،حيث �ضغط اجلميع على
وا�شنطن ل�شنّ عدوان ع�سكري على طهران.
السنة العاشرة  -الجمعة  13 -ربيع أول 1439هـ  1 /كانون األول  2017م.
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االفتتاحية

السعودية و «السعودة» ..و«رقصة السعادين»

ُر َّب ضارة نافعة
ظلّل���ت لبنان على مدى �أ�سبوعني غيم���ة �سوداء نتج عنها
مناخ �سيا�س���ي متوتر ،ينذر بخطر م�ستط�ي�ر كاد �أن ي�ؤدي �إىل
انفج���ار الو�ضع يف لبنان ،و�إدخال���ه يف فو�ضى عارمه يطيح
بالت�سوية القائمة بني الق���وى ال�سيا�سية ،جراء �إعالن الرئي�س
�سع���د احلريري ا�ستقالت���ه املفاجئة من العا�صم���ة ال�سعودية
عجل.
الريا�ض ،بعد �أن ا�ستُدعي �إليها على َ
انق�سم لبن���ان �رسيع ًا بني من �ألقى بالالئمة على حزب اهلل
ودوره يف لبن���ان والإقلي���م ،داعي ًا يف الوق���ت عينه �إىل قبول
اال�ستقال���ة والإ�رساع يف الب���دء با�ست�شارات نيابي���ة لت�أليف
حكوم���ة جدي���دة ،من خالل ت�سوي���ة جديدة تن�س���ف الت�سوية
ال�سابقة الت���ي كانت قائمة ،بيد �أن البع����ض من م�ؤيدي قبول
اال�ستقالة ا�ستند �إىل مزاعم كاذبة ،مثل «�سيطرة حزب اهلل على
ق���رار احلكومة اللبنانية» ،مدعي��� ًا �أن اال�ستقالة كان يجب �أن
حت�صل منذ زمن بعيد.
�أم���ا الفريق الآخر فاعترب �أن اال�ستقال���ة ي�شوبها الكثري من
الغمو����ض وااللتبا�س بال�شكل وامل�ضمونِّ ،
مف�ض ًال الرتيث وعدم
قبول اال�ستقالة ،واعتباره���ا غري نافذة �إال عند و�صول الرئي�س
�سعد احلريري ،واالطالع منه �شخ�صي��� ًا على خلفيات و�أ�سباب
اال�ستقالة احلقيقية ،م�ستوعب ًا مفاعي���ل ال�صدمة التي خلّفتها
اال�ستقالة على لبن���ان واللبنانيني؛ �أمني��� ًا واقت�صادي ًا ،مدرك ًا
يف الوق���ت عينه �أن الرئي�س احلري���ري مل يكن يف حال تدعوه
لال�ستقاله ،و�إن يف الأمر �شيئ ًا مريب ًا.
بعد م���رور �ساعات قليله ت�أكّد الأمر املري���ب ،و�أن الرئي�س
احلريري لي����س بو�ضع مريح ،و�أنه مق ّيد احلركة ،خ�صو�ص ًا بعد
فقدان االت�صال به ،ما ي�ؤكد �أن احلريري بات قيد االعتقال ،و�أنه
�أق���دم على �إعالن ا�ستقالته مرغَ م ًا من ق َبل بع�ض املتنفذين يف
ال�سعودي���ة ،و�رسعان ما تبينّ �صحة ه���ذا التقدير للموقف� .أما
الفريق امل�ؤيد لال�ستقاله فكان ي�رصّ على �أن احلريري �أقدم على
ا�ستقالت���ه مبلء �إرادته ،و�أنه حر احلركة ،حيث هو يف الريا�ض،
وبع���د �أخذ ور ّد بني هذا الفريق امل�ستوعب والراف�ض لال�ستقالة
والفري���ق امل�ؤيد لها تظ ّهرت ال�ص���ورة للجميع ،وبو�ضوح تام،
خ�صو�ص ًا بعد دخول فرن�سا وم�رص ودول �أخرى على خط الأزمة.
ال�سعودية �أرغمت احلريري عل���ى اال�ستقالة بهدف ممار�سة
ابتزاز ح���زب اهلل و�إيران ،من خ�ل�ال ال�ساح���ة اللبنانية ،لكن
الدبلوما�سي���ة اللبنانية جنحت يف ال�ضغ���ط على ال�سعودية،
ويف جتيري املوقف الأوروبي ل�صالح لبنان ،و�صارت ال�سعودية
�أ�ضعف من �أن متار�س االبتزاز وال�ضغط على لبنان.
أُ�فرج عن الرئي�س احلريري ،وعاد عن ا�ستقالته بعد انك�شاف
دور َك َت َبة التقارير املزورة يف لبنان ،لكنها لي�ست نهاية الق�صة،
بل �إن املطالبة بفتح حتقيق جدي للك�شف عن مالب�سات اعتقال
رئي�س وزراء لبنان يف ال�سعودية واجب وطني.
�أما بعد ،فن�س�أل :هل تو�ضحت ال�صورة عند الرئي�س احلريري،
وتبني ال���دور الوطني والنبي���ل حلزب اهلل؛ الداع���م للحريري،
وتك�شَّ ف له ال���دور ال�سيئ والغدر املتع َّم���د من بع�ض حلفائه
املت�أبطني به �رشاً؟
ُ���رة حتتّم عليه
مل
ا
التجربة
هذه
براثن
م���ن
جناة احلريري
ّ
التب�ص و�أخذ ِ
العرب ،و�إجراء مراجعة �شامله تُ�سهم يف مزيد من
رُّ
الن�ضج ال�سيا�سي لتو�ضيح امل�شهد..
ف�إذا فعل ،عندها فقط ن�سطيع القولُ :ر َّب �ضارة نافعة..

ب��ص�رف النظر عما �آل���ت �إليه الأمور يف
اجلل�سات احلواري���ة التي �أجراه���ا الرئي�س
مي�شال عون ،فهي عل���ى الأقل ح�صلت فوق
الطاول���ة ،و�أدىل كل فري���ق بدل���وه ،وبقيت
حقائق م���ا ح�صل للرئي�س �سع���د احلريري
خالل الأ�سبوعني املا�ضيني حتت الطاولة يف
ال�سعودية رهين���ة الت�رسيبات واالجتهادات،
خ�صو�ص ًا �أن احلريري ويف مقابلة مع �إحدى
و�سائل الإعالم الفرن�سية قال�« :أريد �أن �أحتفظ
مبا ح�صل يف ال�سعودي���ة لنف�سي» ،ولو �أن
النا�شط ال�سع���ودي «جمتهد» اخت�رصها يف
�آخر تغريداته؛ ب�أن حمم���د بن �سلمان دخل
يف لعبة مع لبنان وانقلبت عليه ،و�أن قدرات
الرئي����س ماكرون �أقوى م���ن مكر بن �سلمان،
�سيما �أن الرئي�س عون جيّ�ش كل لبنان ،وكان
على ا�ستعداد لـ«ن�رش غ�سيل» اململكة على
�سطوح بريوت.
ما يلفت خالل حمنة الرئي�س احلريري يف
«املعتقل» ،هذه املزايدات يف «ال�سعودة»؛
بني �أبن���اء البيت الواح���د يف لبنان ،والتي
رافقتها مزايدات بع�ض من كانوا حلفاء ..و�إذا
كانت النائب بهية احلريري ا�ستطاعت �ضبط
�إيقاع «البيت احلريري» ومنعت  -بالتفاهم
والتناغ���م مع ال�سيدة نازك  -ا�ستخدام بهاء
لن�سف �شقيق���ه �سعد ،ف�إن «بي���ت الو�سط»
قد ت�شظى ،وط���ار و�سيطري من���ه بع�ض من
كانوا على «املعل���ف» منذ زمن «قريطم»،
وكذلك بع�ض احللفاء الذي���ن زايدوا بالوالء
لل�سعودية �أكرث من الرئي�س احلريري� ،إ�ضافة

�إىل الل���واء �أ�رشف ريفي ،الذي اعتربها فر�صة
العمر ليكون «الرجل الأول» عن ميني بهاء،
الذي �أريد له وراثة �أخيه وهو حيّ.
ال �رضورة للعودة بالتفا�صيل �إىل ظروف
احتجاز الرئي����س احلريري ،لكن م�شكلته �أنه
ج���اء حام ًال لواء «الن����أي بالنف�س» ك�رشط
لتجمي���د ا�ستقالت���ه ،يف وق���ت بات���ت فيه
ه���ذه املقولة من قبي���ل التح�صيل احلا�صل
بع���د انت�ص���ار املقاومة عل���ى الإرهاب ،يف
الأمكن���ة التي كان من واجبه���ا القيام بذلك
لتح�ص�ي�ن حميط لبنان ،وم���ا قاله �سماحة
كاف يف ه���ذا الإطار ،لكن
ال�سيد ن��ص�ر اهلل ٍ
امل�ضحك يف املو�ضوع �أن احلديث يف لبنان
 م���ن اللبنانيني املهزوم�ي�ن يف �سورية -عن الن����أي بالنف�س ،تزامن���ت مطالبهم مع

الحريري جاء محمَّ الً لواء «النأي
بالنفس» ..في وقت باتت هذه
المقولة تحصيل الحاصل بعد
انتصار المقاومة على اإلرهاب

رفعت بدوي
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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

مهما كانت �صيغة الت�سوية ..فلن تكون على ح�ساب «خرطو�شة» واحدة من �سالح املقاومة

م�ؤمتر دعت �إلي���ه ال�سعودية لتحالف الدول
الإ�سالمية ملكافح���ة الإرهاب ،بعد �أن زهقت
روح ه���ذا الإرهاب يف الع���راق ،وتكاد تزهق
يف �سورية ،وهو الآن يف بادية الأنبار يطرق
�أب���واب اململك���ة .ن�أى احلري���ري بنف�سه عن
م�صافحة ال�سف�ي�ر ال�سوري لل�سن���ة الثانية
على التوايل ،لكن مب�صافحته �أو بدونها ف�إن
العالق���ات �شبه طبيعية بني البلدين ،ويجب
�أن تكون كذلك ،واحلري���ري الذي كان يواجه
يف ال�سعودية �شت���ى االتهامات؛ من عالقته
بالفريق االنقالبي� ،إىل التورُّط بال�صفقات ،ما
زال يعاند يف عدم «م�صافحة» �سورية ،رغم
كل التقاري���ر التي تداولته���ا وكاالت الأنباء
العاملية عن تورُّط اململك���ة ال�سعودية مع
«�إ�رسائيل» ب���كل اجلرائم؛ منذ اغتيال والده
وحتى حماولة اغتي���ال عمّته بهية ،و�صو ًال
�إىل ما �أف�ضى به املته���م زياد �أحمد عيتاين
يف �سرية عمالت���ه لـ«�إ�رسائيل» ،و�إذا كانت
«�إ�رسائيل» تعترب �أية معلومات عن قياديني
يف ح���زب اهلل ثمين���ة بالن�سب���ة �إليها ،ف�إن
حياك���ة خمطط قتل النائ���ب بهية احلريري
ومعها الوزير نهاد امل�شنوق والوزير الأ�سبق
عبد الرحيم مراد ،جميعها مطلوبة �سعودياً،
لأن كل م���ن يتمرد عل���ى �أوامر «ويل الأمر»
يج���ب �أن تتم ت�صفيته ،وكف���ى رمي احلرام
مادامت هناك حمكمة دولية يدفع لها لبنان
املاليني �سنوي���اً ،و�إذا كان من حق احلريري
الظ���ن ب�سوري���ة ،فلماذا ممن���وع عليه الظن
بال�سعودي���ة؟ خ�صو�ص ًا بعد ال���ذي �أدىل به
ال�سيناتور الأمريكي البارز ت�شاك غرا�سلي يف
اتهامه ال�رصيح للمملكة ال�سعودية باغتيال
رئي�س حكومة لبنان الأ�سبق رفيق احلريري،
وملاذا ال يطالب �سعد احلريري تلك املحكمة
الدولية ب�ضم بع�ض الوثائق التي مت احل�صول
عليها حديثاً ،و�أظهرت �أن «�إ�رسائيل» نفّذت
عملية اغتيال والده مب�ساعدة من ال�سعودية،
والتي �أك���د على وجوده���ا «غرا�سلي» يف
مقابلته مع جملة «بوليتيكو»؟
يب���دو وك�أنه ال يراد للرئي�س احلريري �أن
يك���ون و�سطي ًا يف �شيء ،وهو ملزم ب�أن يبقى
«مت�سع���وداً» مهما كانت الظروف ،وبانتظار
�أن يف�صل متاعب���ه وم�صاحله ال�شخ�صية مع
ال�سعودية ،ويقتنع �أن الت�سوية الرئا�سية يف
لبنان ال ت�شبه ت�سوية و�ضع «�سعودي �أوجيه»
وباق���ي التفا�صيل املتورط بها �سعودياً ،ف�إن
الت�سوية لي�ست على ح�ساب خرطو�شة واحدة
من �سالح املقاومة ،وما على احلريري �سوى
�أن ين����أى بنف�سه عن العالق���ة مع �سورية �إذا
�شاء ،لأن ال�شع���ور متب���ادَل بالقطيعة ،و�أن
يرمم �شارع���ه متهيداً لالنتخاب���ات النيابية
الت���ي لن تكون ل�صاحل���ه يف ال�شارع ال�سُّ ني
املت�سع���ود ،وعليه الرد عل���ى املزايدات يف
طاع���ة «ويل الأمر» ،وعل���ى الراق�صني على
م��س�رح «ال�سعادين املت�سعودي���ن» ،و�إنزال
بع����ض الراق�صني عنه ،الذي���ن رق�صوا �سابق ًا
عل���ى �رضي���ح وال���ده ،و�أرادوا الرق�ص على
�رضيح حيات���ه ال�سيا�سية ،ولرياجع عالقاته
وليُعِ ْد ن�سجها دون حلفاء مزيَّفني غدروا به،
و�أن ين����أى بنف�سه عن �س�ل�اح املقاومة وعن
ال�سخفاء الذين يطالبون بت�سليمه �إىل الدولة،
مادامت هن���اك �أر�ض لبنانية حمتلة ،و�سالح
غ�ي�ر لبن���اين يف املخيمات ينتظ���ر قرارات
دولية ب�ش�أن حق العودة.

�أمني �أبو را�شد
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همسات

لبنان ضحية الخيارات السعودية من جديد

 لن يتعظ

قال���ت �شخ�صية تُعترب م���ن الفري���ق الأقل تط ُّرف��� ًا يف «تيار
امل�ستقب���ل»� ،إن عل���ى الرئي����س احلري���ري �أن «ينظّف البيت
الداخلي» من «الأ�رشار» الذين طاملا ن�صحناه ب�إبعادهم ،لكنه
رف�ض �أن ي�سم���ع حتى ُلدِغ ،ومع ذلك مل ُيظه���ر �أنه �س ُيبعدهم
عن اجلُحر.

 العقالنية مفقودة

�أبدى دبلوما�سي غربي افتتانه بالأداء الر�سمي وال�شعبي اللبناين
�أثناء احتج��از الرئي�س �سعد احلري��ري يف ال�سعودية� ،إ�ضافة �إىل
ف�شل فري��ق التربير لل�سعودي��ة فعلتها ،وق��ال الدبلوما�سي �أمام
زواره �إن ال��دول الك�برى كان��ت تعتق��د �أن �إدارة لبن��ان للق�ضية
ّ
التخب��ط واالنفع��ال ،لك��ن اجلمي��ع جن��ح يف
�ستك��ون يف غاي��ة ّ
جت��اوز الكمني ،الأمر الذي ي�ستدعي عقالنية مفقودة من الفريق
ال�سعودي.

 بني الغدر والفري�سة

اتفق���ت م�ص���ادر يف «القوات اللبنانية» م���ع �أخرى يف «تيار
امل�ستقب���ل» على �أن ال�رضورات تبيح التئام اجلرح بينهما ،ولو
و�صلت الأم���ور باملعنى ال�سيا�س���ي �إىل «اخليانة» ،بالتزامن
مع حماولة «القوات» حتمي���ل م�س�ؤولية التباعد بينهما على
«امل�ستقبل» ،بذريعة �أن «القوات» كانت فري�سة غ�ش من �أولئك.

 عامل العمالة

أ��سرت جهة خمت�صة ب�أن املوقوف بتهم��ة العمالة زياد عيتاين
� ّ
املكلّ��ف بجم��ع املعلومات ،والرتوي��ج للتطبيع لي���س �أكرث �ش�أن ًا
م��ن �إعالميني وحمط��ات �إذاعي��ة وتلفزيونية وبع���ض العاملني
يف ال�ش���أن العام �سبقوا املتهم ب�أ�ش��واط ،وهم معروفون ،ويجب
اال�ستماع �إليهم.

� أحزاب اعتادت اال�ستعطاء

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

ل���وال املوقف ال�صل���ب الذي
اتخذه رئي����س اجلمهورية العماد
مي�شال عون ،والق���اه فيه رئي�س
جمل����س الن���واب نبي���ه بري يف
الدفاع عن حري���ة رئي�س حكومة
لبنان �سعد احلري���ري ،ورف�ضهما
قبول اال�ستقالة الهوائية املر�سَ لة
م���ن الريا�ض عرب �إحدى حمطاتها
التلفزيوني���ة ،ولوال خطاب العقل
ال���ذي �ص���در  -كالع���ادة  -عن
الأم�ي�ن العام حل���زب اهلل ال�سيد
ح�س���ن ن�رص اهلل ،ول���وال رف�ض �آل
احلري���ري و»تي���ار امل�ستقب���ل»
قبول نقل «دميقراطية» املبايعة
ال�سعودية �إىل لبنان ،لكان الرئي�س
�سعد احلري���ري ما يزال قابع ًا يف
�إقامته اجلربية التي و�ضعه فيها
ويل العه���د ال�سع���ودي حممد بن
�سلمان ،با�ست�شارة من وزيره ثامر
ال�سبهان ،فاملواقف �أعاله هي التي
�أحرج���ت الأمريكيني والأوروبيني،
وجعلت �أ�صواتهم ترتفع يف وجه
الأ�سلوب ال�سعودي املتخلّف ،مما
�أدى �إىل الإفراج عن احلريري.
كان ميك���ن له���ذا الت��ص�رف
ال�سعودي الهمجي وغري امل�سبوق
يف عالقات الدول� ،أن ينتهي عند
ه���ذه احل���دود ،ل���وال �أن الرئي�س
احلري���ري ،حمكوم��� ًا مب�صاحل���ه
املالي���ة وبوج���ود �أبنائ���ه يف
الريا�ض ،ع���اد �إىل تكرار اخلطاب
ال�سع���ودي جت���اه «ح���زب اهلل»
واجلمهوري���ة الإ�سالمية يف �إيران،
مم���ا يفت���ح جمي���ع امللفات يف
لبن���ان ،وهذا لي����س يف �صاحله
وال يف �صال���ح اململكة ،خ�صو�ص ًا
�أن اال�ستهداف���ات ال�سعودي���ة من
احتج���از احلري���ري وم���ن بيان

اال�ستقال���ة كان���ت كفيلة بتفجري درجة التحالف ،مع ما يعنيه ذلك
الأو�ضاع اللبناني���ة برمّتها ،مما م���ن تخ ٍّل عن فل�سط�ي�ن و�شعبها
يذكّرنا ب�إح���راق لبنان عام  1975وق�ضيتها.
بق���رار �أمريكي ومتوي���ل �سعودي،
كان ميكن الق���ول �إن ت�سوية
للتغطي���ة عل���ى زي���ارة �أن���ور عودة احلري���ري �إىل لبنان هبطت
ال�س���ادات �إىل القد�س املحتلة� ،إذ يف ب�ي�روت قبل هب���وط طائرته
بات وا�ضح��� ًا �أن حاكم ال�سعودية فيه���ا ،ل���وال الئح���ة ال��ش�روط
يرمي من �إ�شع���ال �أزمة يف لبنان ال�سعودي���ة املطلوب���ة من لبنان
والإم�ساك بالقرار اللبناين ،حتقيق على ل�س���ان ويل عهدها ،وبتكرار
جملة �أه���داف ،من بينها التغطية من احلري���ري ،خ�صو�ص ًا �أن زيارة
على انق�ضا�ضه على معار�ضيه يف احلري���ري �إىل م�رص وقرب�ص ،عقب
الإف���راج عن���ه يف الريا�ض وهو
يف طري���ق عودت���ه �إىل لبنان من
فرن�سا ،حملت معانٍ خمتلفة ،ف�إذا
كانت زيارته �إىل القاهرة هي نوع
تعطيل مراسيم تلزيم من ر ّد االعتب���ار له بعد الت�رصُّف
ال�سع���ودي جتاهه ،ف����إن قرب�ص
استخراج النفط أحد
�رشيك���ة للبنان يف مل���ف النفط،
أسباب األزمة الحريرية ..والبع�ض اعترب �أن �أحد �أبرز �أ�سباب
مما يخدم «إسرائيل» الأزمة الت���ي افتعلتها ال�سعودية
يف لبن���ان ،بتوجي���ه �أمريك���ي،
التي تسرق النفط
كان منع احلكوم���ة اللبنانية من
اللبناني
توقيع تل���زمي العقود مع �رشكات
ا�ستخ���راج النف���ط والغ���از م���ن
ال�ساحل اللبناين ،خ�صو�ص ًا �أن هذا
الأمر ح���دث �سابق ًا عندما ا�ستقال
رئي����س احلكوم���ة ال�سابق جنيب
الداخل ،و�إل���زام احلريري بت�سليم ميقات���ي ،فتعطّل توقي���ع العقود
جزء م���ن ث���روة عائلت���ه ،على وما زال جممَّ���داً حتى اليوم؛ مبا
غرار ما يج���ري مع �أمراء العائلة يخدم امل�صلح���ة «الإ�رسائيلية»
املالكة ،و�صو ًال �إىل ا�ستخدام لبنان التي تقوم ب�رسقة النفط اللبناين
�ساحة هجوم للمح���ور الأمريكي م���ن احلقول امل�شرتك���ة من جهة،
 «الإ�رسائيل���ي» عل���ى حم���ور وم���ن جهة ثانية يو�ص���ل ر�سالةاملقاوم���ة ،مبا مين���ع حما�رصة ب�أن الأمريكي يريد ح�صة من تلك
ومواجه���ة الق���رار ال�سعودي يف العقود؛ يف مقاي�ضة يريدها ،حيث
االندف���اع بالعالق���ات اخلليجية ي�ؤول النف���ط ال�سوري �إىل �رشكات
 «الإ�رسائيلي���ة» ،وال�سعودي���ة رو�سي���ة ،فيم���ا النف���ط اللبناين« -الإ�رسائيلي���ة» حتدي���داً� ،إىل تريده وا�شنطن ل�رشكاتها.

يطلق الرئي�س احلريري يف
خ�ضوعه للإمالءات ال�سعودية
خطاب ًا متهافتاً ،ف�شعار «لبنان
�أوالً» مطلب كل اللبنانيني ،لكن
ه���ل ي�ستطيع احلريري تطبيقه
عل���ى �شخ�ص���ه ،ع�ب�ر تخليه
ع���ن جن�سيتَي���ه الأجنبيتَني:
ال�سعودي���ة والفرن�سية؟ وكيف
ميك���ن لرئي����س احلكوم���ة �أن
يحفظ م�صلحة لبنان جتاه �أي
تبايُن يف وجه���ات النظر بني
لبنان والبل���دان الأخرى التي
يحمل جن�سيته���ا؟ �أما م�س�ألة
الن�أي بالنف����س ،فهل املطلوب
كتم �أ�ص���وات املعرت�ضني على
زيارات امل�س�ؤولني ال�سعوديني
للكيان ال�صهي���وين املغت�صب
لفل�سط�ي�ن� ،أو ال�سك���وت على
جرائ���م ال�سعودي���ة يف اليمن،
�أم املطل���وب م���ن املقاومة �أال
ت�ش���ارك يف الت�ص���دي للوجود
الأمريك���ي يف �شم���ال ��ش�رق
�سوري���ة� ،إذا ق���رر الأمريكيون
اال�ستمرار يف تو�سيع قواعدهم
وزيادة عديد جنودهم فيها ،لأن
هدفها الأ�سا�س قطع طريق دعم
املقاومة م���ن �إيران �إىل العراق
ف�سوري���ة ولبن���ان؟ ه���ل يريد
احلريري ومن خلفه ال�سعودية
و�أمريكا جعل لبنان م�ستعمرة
�سعودية – �أمريكي���ة ،وب�شكل
�أو�ض���ح «�إ�رسائيلي���ة» ،فمن
الوا�ض���ح �أن �س�ل�اح املقاومة
لي�س هو امل�شكلة بحد ذاته ،بل
وجه���ة ا�ستعماله ،وهذا مطلب
«�إ�رسائيلي»؟

عدنان ال�ساحلي

ا�ستغ���رب دبلوما�سي���ون يف �سفارة كربى كي���ف �أن العديد من
الأح���زاب اللبنانية التي يتوا�صلون معها يطلبون مبالغ مالية
كب�ي�رة ،مقابل وعود ورقي���ة ،ويعلمون � ً
أ�ص�ل�ا� أن تلك ال�سفارة
لي�ست �ضمن �سيا�ستها تقدمي الأموال للأحزاب.

 ال�سعودية والهزمية

تخوفت م�صادر �سيا�سية من �أن تلج�أ ال�سعودية ،بوا�سطة �أدواتها
اللبناني��ة� ،إىل توتري الأجواء ال�سيا�سية يف البلد ،لأنها مل ت�ستطع
حتمل الإدارة الفذة لرئي�سي اجلمهورية واملجل�س النيابي لأزمة
ُّ
ا�ستقالة رئي�س احلكومة امل�ص َّنعة �سعودي ًا ،خ�صو�ص ًا �أن النتيجة
مدوية ،الأم��ر الذي ال
العملي��ة للخط��ة ال�سعودي��ة كانت هزمي��ة ّ
حتمله وهو على �أبواب اعتالء
ي�ستطيع احلاكم الفعلي لل�سعودية ُّ
العر�ش مكان والده.

� أين ال�سبهان؟

لوح���ظ �أن الوزير ال�سعودي ثامر ال�سبه���ان اختفى عن ال�سمع
والب��ص�ر والتغريد منذ عودة الرئي�س �سعد احلريري �إىل بريوت،
وت�ساءل مرجع لبناين عن �رس اختفائه ،وهو الذي هدد ب�إ�شعال
لبنان ،الفت��� ًا �إىل �أن ال�سبه���ان خر�س ،لك���ن «�شياطينه» من
اللبنانيني مل يربطوا �أل�سنتهم بعد.

� إىل مربط اخليل

ذك��ر �أحد املواق��ع الإلكرتوني��ة �أن رئي�س احلكوم��ة �سعد احلرير
�سج��ل �أوالده يف �إح��دى مدار���س باري���س الت��ي تعلّ��م اللغ��ة
ّ
الإنكليزي��ة ،ما يعني �أنه قرر نقل �إقامته �إىل العا�صمة الفرن�سية
بد ًال من الريا�ض.

 عون ..وماكرون

نق���ل دبلوما�سيون غربيون عن الإليزي���ه� ،أن الرئي�س الفرن�سي
اميانوي���ل ماكرون معجب ب����إدارة رئي����س اجلمهورية العماد
مي�شال عون مللف �أزمة ا�ستقال���ة الرئي�س احلريري ال�سعودية،
حي���ث ا�ستطاع الرئي�س اللبناين �أن يحرّك هذا امللف مبا يحفظ
كرامة وطنه و�سيادته ،وكرامة رئي�س حكومته.

 من امل�س�ؤول؟

ك�شف��ت منظمة ال�صحة العاملية �أن نحو « 11باملئة» من الأدوية
املباع��ة يف الدول النامية مغ�شو�شة ،و�أن ه��ذه الأدوية م�س�ؤولة
عن وفاة �أعداد كبرية من الأطفال �سنوي ًا يف خمتلف دول العامل
النامية.
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ّ
التسوية السورية ..هل يسلم األميركيون لثالثي أستانة؟
تق�ت�رب نهاي���ة «داع����ش» يف
�سورية والعراق ،وباتت املعركة على
الكيلومرتات املتبقي���ة من م�ساحة
اجلغرافي���ة ال�سوري���ة والعراقي���ة،
خ�صو�ص ًا يف املناطق املمت ّدة على
احل���دود املوازي���ة للمنطق���ة التي
ي�سيطر عليها الأكراد.
وت�ش���ي التقاري���ر م���ن ال�شمال
ال�رشق���ي ال�سوري �أن ق���وات �سورية
الدميقراطية «ق�سد» تق ّدمت ب�رسعة
نحو احلدود العراقية  -ال�سورية قرب
البوكم���ال ،و�ش ّكلت نوع ًا من احلزام
الع�سكري الذي يقط���ع بني اجلي�ش
ال�س���وري و»داع����ش» يف ال�صحراء
املمتدة قرب احلدود العراقية ،يف ما
يبدو �أنه نتيج���ة تفاهمات أ� ّدت �إىل
ان�سحاب «داع�ش» وت�سليم مناطقها
للقوات الكردية.
وبعد انتهاء «داع�ش» ،هل فع ًال
�ست�سلك الت�سوية م�سارها الطبيعي
يف �سوري���ة؟ وه���ل �سي�ستطيع لقاء
القم���ة يف �سوت�ش���ي (رو�سيا و�إيران
وتركي���ا) فر�ض ت�ص ُّورهم للحل على
الواليات املتحدة؟
يبدو �أن الواليات املتحدة لي�ست
بوارد الت�سلي���م ب�سهولة يف �سورية،
ب���ل يبدو م���ن م�سار املع���ارك يف
البوكمال والت�شوي�ش الأمريكي على
ات�صاالت اجلي�ش وال�سوري وحلفائه
املقاتلة على جبه���ة البوكمال �ضد
«داع�ش» ،كما التح�شيد الذي يقوم
ب���ه الأمريكيون وتو�سي���ع قواعدهم
الع�سكري���ة م�ؤخ���راً يف ال�شم���ال
ال�س���وري ،وزي���ادة �أع���داد اجلنود
الأمريكي�ي�ن يف املناطق ال�سورية ..
كل ذلك ي�ش�ي�ر �إىل �أن اال�سرتاتيجية
الأمريكي���ة امل�ستقبلي���ة يف �سورية
�ستكون �سيا�سة و�ضع خطوط حمراء
�أمام تق ُّدم اجلي����ش ال�سوري لتحرير
املناطق التي ت�سيط���ر عليها قوات
�سورية الدميقراطية.
من���ذ بداي���ة الهج���وم ال�سوري
حت�س�ست
والزحف نحو البوكم���ال،
ّ
الواليات املتحدة الأمريكية خطورة

�إبقاء جزء من اجلغرافية ال�سورية بيد الأمريكيني �سيعطيهم قوة تفاو�ضية للم�شاركة يف ر�سم م�ستقبل املنطقة

�إعادة فتح معرب القائم  -البوكمال
على ا�سرتاتيجتها الحتواء نفوذ �إيران
الإقليمي ،وقطع التوا�صل اجلغرايف
وتتابع ًا قطع
بني الع���راق و�سورية،
ُ
اخلط الذي ي�صل طهران ببريوت.
وفعلي ًا ت�سيطر الواليات املتحدة
الأمريكية وحلفا�ؤه���ا على احل�صة
الأكرب من معابر احلدود بني �سورية
والعراق؛ فمع�ب�ر اليعربية (�سورية)
 الربيع���ة (الع���راق) ي�سيطر عليهاملقاتلون الأكراد ،كذلك معرب �سيملكا
 في�شخاب���ور اال�سرتاتيجي ،والذييقع على مثلّث بني �سورية والعراق
وتركيا ،وقد حاولت القوات العراقية
ال�سيط���رة علي���ه بع���د اال�ستفتاء
الكردي وا�سرتداده���ا للمناطق التي
كان الأك���راد ق���د ا�ستغل���وا انفالت
الو�ضع الأمني للتو�س���ع فيها ،لك ّن
الأمريكي�ي�ن دعموا موقف الأكراد يف
منع القوات العراقي���ة من ا�ستعادة
ال�سيطرة عليه ،وهذا ما ح�صل ،فبقي

الأكراد ي�سيط���رون على هذا املعرب اجلي����ش ال�سوري هو مع�ب�ر القائم
من اجلهتني العراقية وال�سورية.
مت حتريره من
 البوكم���ال ال���ذي ّ«داع�ش» م�ؤخراً.
وهكذا ،يبدو �أن الأمريكيني لي�سوا
ب���وارد االن�سح���اب ،بل ه���م ب�صدد
التح�ض�ي�ر للقت���ال ومن���ع اجلي�ش
ال�س���وري وحلفائ���ه م���ن االقرتاب
وحتقيق مزيد من املكا�سب امليدانية،
االستراتيجية األميركية تضع وقد يتجلى الهدف الأمريكي يف �أحد
�أمرين� :إما �إبق���اء الوجود الع�سكري
تقدم
خطوطًا حمراء أمام ُّ
الجيش السوري لتحرير المناطق الأمريكي �إىل ما ال نهاية يف �سورية،
�أو ا�ستعمال املناطق الكردية كورقة
من قوات سورية الديمقراطية تفاو�ضي���ة ت�ستطي���ع م���ن خاللها
الوالي���ات املتح���دة فر����ض م�سار
ت�سوي���ة �سيا�سية �سوري���ة تر�ضيها
وحتقق لها م�صاحلها على املدنيني
املتو�سط والطويل.
كم���ا ي�سيط���ر الأمريكيون على
لتحقيق اله���دف الأول ،يحتاج
مع�ب�ر التن���ف  -الولي���د ،ويقيمون الأمريكي���ون �إىل �إبق���اء ج���زء م���ن
قاعدة ع�سكرية هامة ،ويبقى املعرب اجلغرافية ال�سورية خ���ارج �سيادة
الر�سمي الوحي���د الذي ي�سيطر عليه الدولة ال�سوري���ة �أي �إن�شاء كونتون

كردي م�ستقل يو ّق���ع معهم اتفاقية
ع�سكري���ة ت�سم���ح ببق���اء قواته���م
وقواعده���م فيه ،وه���ذا �أمر ي�صعب
حتقيقه ،خ�صو�ص��� ًا يف ظل الرف�ض
الرتكي والإيراين والعراقي وال�سوري
له���ذا اخلي���ار ،وع���دم ا�ستع���داد
الأمريكي�ي�ن للت�ضحي���ة باحللي���ف
الرتكي ودفع���ه �إىل �أح�ضان رو�سيا،
مل���ا يف ذلك م���ن �إ��ض�رار مب�صالح
الواليات املتحدة يف كل من ال�رشق
الأو�سط و�آ�سيا الو�سطى.
ويبق����ى اله����دف الث����اين الأقرب
للواقع� ،إذ ميك����ن للأمريكيني منع �أي
جهة ع�سكرية من االقرتاب من احلدود
التي ي�سيطر عليها حلفا�ؤها ،من خالل
التهدي����د با�ستعمال الق����وة ،وحتقيق
الردع من خ��ل�ال ا�ستعرا�����ض يومي
للقوة ،خ�صو�ص ًا بعدما كان الإيرانيون
قد �أعلن����وا �أن املعرك����ة املقبلة بعد
التوجه
االنتهاء من «داع�ش» �ستكون
ُّ
لتحرير الرق����ة ،وهكذا ف�إن �إبقاء جزء
من اجلغرافية ال�سورية بيد الأمريكيني
 �أقلّه يف الوق����ت الراهن � -سيعرقلقدرة الدول الراعي����ة لأ�ستانة (رو�سيا
وتركيا و�إيران) م����ن االنفراد ب�صياغة
احلل ال�سيا�سي ،و�سيعطي الأمريكيني
ق����وة تفاو�ضية هام����ة للم�شاركة يف
ر�سم م�ستقبل �سورية واملنطقة.
وم���ا يع���زز اخليار الث���اين� ،أن
الأك���راد ال�سوري�ي�ن ُيدرك���ون �أنهم
حمكومون باجلغرافي���ا؛ متام ًا كما
�أكراد العراق ،الذين دفعوا غالي ًا ثمن
اال�ستفت���اء وحماولة االنف�صال ،كما
هم حمكوم���ون بعدم قدرة الواليات
املتح���دة عل���ى �إغ�ض���اب احلليف
الرتك���ي ،ما يعني عدم قدرتهم على
ا�ستعداء الرو����س� ،إذ ج ّل ما ميكنهم
الو�صول له بعد انب�ل�اج الأزمة يف
�سورية ه���و احل�صول عل���ى بع�ض
اال�ستقاللية ع�ب�ر املركزية الإدارية
املو�سعة الت���ي يطرحها الرو�س يف
َّ
الد�ستور ال�سوري اجلديد.

د .ليلى نقوال

أربعة أهداف من التصعيد األخير في لبنان ..فما هي؟
ي�شه���د لبن���ان ت�صعي���داً �سيا�سي ًا نتيج���ة �ضغط
�سعودي� -أمريكي�« -إ�رسائيلي» على حمور املقاومة
يف املنطق���ة ،خ�صو�ص ًا على �إي���ران ،كون هذا املحور
�أ�سه���م ب�شكل فعال يف �إف�شال م�رشوع تفتيت املنطقة،
�إ�ضاف���ة �إىل �أن �إي���ران تق ّدم الدع���م للف�صائل اليمنية
املناوئة للمملكة.
فبعد التق ّدم املي���داين للجي�شني ال�سوري والعراقي،
واقرتابهما من الإجهاز ع�سكري ًا على تنظيم «داع�ش»،
ذه���ب الفريق الثالثي �إىل خي���ار الت�صعيد ال�سيا�سي؛
يف حماول���ة لإرباك حزب اهلل يف الداخل اللبناين ،من
خالل �إث���ارة الفو�ضى ،وحماولة ت�ألي���ب الر�أي العام
�ض���ده ،وقد �سبق ذلك �إجبار رئي�س احلكومة اللبنانية
�سع���د احلريري على اال�ستقالة م���ن الريا�ض ،بذريعة
�أن دور «احلزب» يف املنطقة يتهدد ب�رضب العالقات
اللبنانية  -العربية ،وي�سهم يف تعزيز دور �إيران على

ح�س���اب ال���دول العربية ،ح�سب ما تزع���م ال�سعودية
وحلفا�ؤها ،ما ي�ؤ�رش اىل �أن املنطقة �آيلة �إىل مزيد من
الأجواء الت�صعيدية بني املحورين.
كما يعترب مرجع ا�سرتاتيج���ي �أن الت�صعيد املذكور
قد ي�سبق القمة العربية املزمع عقدها يف �آذار املقبل
يف الريا����ض ،والتي قد تخ���رج مب�صاحلة «عربية -
�إ�رسائيلي���ة» ،ويلف���ت �إىل �أن ا�ستبدال م���كان انعقاد
القمة من دولة الإمارات العربية �إىل ال�سعودية �سببه
�إع�ل�ان هذه امل�صاحلة املرتقبة من �إحدى كربى الدول
العربية.
ويحذر املرجع م���ن �إثارة الفو�ض���ى يف البلد ،وقد
تتوىل ذلك بع�ض اجلهات اللبنانية املرتبطة باململكة،
ويالقيه���ا يف منت�صف الطريق بع����ض املتطرفني من
النازحني ال�سوري�ي�ن والالجئني الفل�سطنيني ،لإ�شغال
اجلي����ش ،وثنيه عن التن�سيق م���ع املقاومة ،وي�سعى

املحور ال�سعودي  -الأمريكي م���ن وراء ذلك لتحقيق
�أربع���ة �أهداف يف �آن واحد :حماولة عزل حزب اهلل يف
الداخل اللبناين ،وال�ضغط عليه ل�سحب جزء من قواته
من �سورية و�إبعاده عن ميادينها ،بطلب �أمريكي ،كذلك
ا�ستهداف عه���د الرئي�س العماد مي�ش���ال عون حليف
املقاوم���ة ،والتمهيد ل�ش ّن ع���دوان «�إ�رسائيلي» على
لبنان ،و�سط �أجواء من الفو�ضى.
«ما يدفعنا اىل هذا التحليل» ،يتابع املرجع« ،قيام
بع����ض الأطراف اللبنانيني املن�ضوين يف حلف الرابع
ع�رش من �آذار بتربير �أ�سباب احتجاز ال�سعودية لرئي�س
احلكوم���ة املقال �سعودي ًا» �سع���د احلريري ،و�إجباره
عل���ى اال�ستقالة يف الريا�ض ،واالنق�ل�اب والتحري�ض
علي���ه ،كـ«القوات اللبنانية» واللواء �أ�رشف ريفي� ،أي
�إن «الأو�ضاع يف لبنان واملنطقة �آيلة نحو الت�صعيد».
يف الوق���ت عينه ،يقلل املرجع م���ن احتمال �رضبة

«�إ�رسائيلي���ة» للبنان يف املدى املنظور� ،أو االنخراط
يف مغامرة �سعودية ت�سته���دف لبنان ،خ�صو�ص ًا بعد
�إخفاقها يف التعاطي يف امللف اللبناين ،رّ
وتعثها يف
اليم���ن و�سورية والعراق ،ما دف���ع «الإ�رسائيلي» �إىل
ال�شك بقدرتها.
ويختم امل�صدر بالقول« :ال يع َّول على دور �إيجابي
�سعودي يف املنطقة و�سط ه���ذه الأجواء الت�صعيدية،
واالتفاق���ات الدولية ،خ�صو�ص ًا االتف���اق الأمريكي -
الرو�سي خ�ل�ال قمة �أبيك يف فيتن���ام بني الرئي�سني
ترام���ب وبوتني حل���ل الأزمة ال�سوري���ة ،وهذا االتفاق
يتطلب وقت��� ًا لرتجمته على �أر�ض الوق���ع� ،إذ يحاول
كل طرف �رشيك يف الأزمة تعزيز ح�ضوره» يف الوقت
الراهن ،قبل ن�ضوج الت�سوية املرج َّوة.

ح�سان احل�سن
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السعودية تحشد ..وبوتين يحذر تل أبيب:
صواريخ سورية ستالحق طائراتكم
على وقع ترددات «الزلزال»
الذي �أحدثه فوز دم�شق وحلفائها
مبعرك���ة ال�سب���اق �إىل احلدود،
والإم�ساك بـ»املفتاح الذهبي»
الذي يفت���ح طري���ق العبور من
طه���ران مروراً ببغ���داد ودم�شق،
و�صو ًال �إىل ب�ي�روت ،والذي دفع
وا�شنط���ن وحلفاءه���ا �رسيع��� ًا
للتوجه �صوب االنتقام من �إيران
ُّ
تق�صد
وح���زب اهلل� ،سيما بع���د ُّ
ظه���ور قائ���د فيل���ق القد�س يف
احلر�س الثوري الإي���راين؛ اللواء
قا�سم �سليم���اين ،من �أر�ض رحى
املُنازل���ة (البوكمال) على �أ�شالء
هزمية م�رشوعه���م ،وبعد ن�سف
خطة احلرب �ض���د حزب اهلل يف
مت التمهيد لها
لبن���ان ،والت���ي ّ
ع�ب�ر �إجب���ار رئي����س احلكومة
�سع���د احلري���ري عل���ى تق���دمي
ا�ستقالته م���ن الريا�ض ،ومن ثم
احتجازه� ،سارع���ت الأخرية �إىل
�صواريخ بالي�ستية بانتظار حتديد �إ�شارة انطالقها من اليمن باجتاه �أهداف �سعودية ح�سا�سة يف قلب الريا�ض
�إن���زال خطة بديل���ة ،بانت �أوىل
خيوطه���ا عرب �إعادة ح�شد الدول
الأربعني وراءها� ،ضمن ما ي�سمى فل�سط�ي�ن املحتل���ة ..لكن حلزب فرق كاملة من «احل�شد» وحركة حيث �شكك���ت التقارير بالرواية
«التحالف الإ�سالمي الع�سكري» ،اهلل ر�أي �آخر.
«النجباء» وكتائب «حزب اهلل «الإ�رسائيلي���ة» ،مدرج���ة �إياه
حتت عنوان «حماربة الإرهاب»،
تدرك ت���ل �أبيب ان االنخراط العراق» للتدخُّ ل فيما لو ارتكبت بـ«�أح���د املواق���ع احل�سا����س»
واملق�ص���ود بنظر كل هذا احل�شد:
مبنزلة
ه���و
املخط���ط
ه���ذا
يف
«التحالف
ي�سمى
ما
أو
�
أبيب
�
تل
تعر�ض خلرق �أمني ال يقل
ال���ذي
ّ
ح���زب اهلل ..ويتم االجتماع على
الكيان
كل
وتعري����ض
انتح���ار،
بقيادة
الع�سك���ري»
إ�سالم���ي
ل
ا
خطورة عن اخل���رق املماثل يف
وقع و�صول �أ�رساب من الطائرات
وجودي،
خلط���ر
إ�رسائيلي»
ل
«ا
ال�سعودي���ة �أي حماقة �ضد حزب مطار ب���ن غوريون من���ذ �شهور
ً
احلربية ال�سعودي���ة والإماراتية خ�صو�ص���ا �أن حزب اهلل لن يكون اهلل.
خلت» ،وفق �إ�شارته.
�إىل قاعدة موفق ال�سلطي اجلوية وح���ده هذه امل���رة على خطوط
دم�شق بدورها كانت �س ّددت
جمل���ة �أح���داث قادمة «لن
يف الأردن ،ح�سبم���ا ك�شف���ت املواجهة كم���ا كان احلال �إبان رداً حتذيري ًا غري م�سبوق يوم  16تك���ون عادي���ة» يف املنطق���ة،
معلومات �صحفية �أملانية.
حرب مت���وز 2006؛ ربط��� ًا بقرار من �شه���ر ت�رشين الأول املا�ضي ،ح�س���ب تو�صيف خب�ي�ر ع�سكري
ووف���ق املعلومات التي عاد توحيد اجلبهات يف كل املنطقة حني �آث���رت توجيه ر�سالة نارية رو�سي �أ�شار �إىل جتهيز �صواريخ
و�أكده���ا «مركز فرييل» الأملاين الذي �سب���ق و�أعلنه الأمني العام ا�ستباقية �إىل ت���ل �أبيب ،وكانت بالي�ستية بانتظار حتديد �إ�شارة
للدرا�سات ،ف�إن اخلطوة الالحقة للحزب ال�سي���د ح�سن ن�رص اهلل ،هامة ج���داً يف مدلوالتها ،عربت انطالقه���ا م���ن اليم���ن باجتاه
من وراء �إع���ادة «�إحياء عظام» �سيم���ا �أن مقاتلي���ه يف �سورية ،على منت �ص���اروخ �أر�ض  -جو �أهداف �سعودي���ة ح�سا�سة لأول
ه���ذا التحال���ف جم���دداً ،تكمن
�أطلقه اجلي�ش ال�سوري من موقع مرة يف قل���ب الريا�ض ،رداً على
يف انتظار «ال�ض���وء الأخ�رض»
�رشق���ي دم�شق باجت���اه طائرات ت�صعي���د �سع���ودي خط�ي�ر يف
الأمريك���ي لتوجي���ه �رضب���ات
«�إ�رسائيلية» كان���ت حتلّق يف غ�ضون املرحلة القريبة املقبلة،
باجت���اه مواقع حل���زب اهلل يف
الأج���واء اللبنانية ،حينها �أكدت مقابل ن�رص ع�سكري كبري يحققه
�سوري���ة ولبن���ان ،م���ع ترجيح
معلومات �صحفي���ة فرن�سية �أن اجلي�ش ال�س���وري يف �أحد �أخطر
ا�ستهداف «�إ�رسائيلي» بالتزامن
ال�ص���اروخ
السعودية
الحربية
الطائرات
الح���ق الطائرات �إىل املعاق���ل امل�سلح���ة يف غوطة
َ
�ضد بطاريات دفاع جوي �سوري،
�
و
أج���واء،
ل
ا
تل���ك
داخ���ل
أ�صاب
ً
دم�شق ،كا�شف���ا عن �إبالغ رئي�س
األردن
في
واإلماراتية
دون حتديد مواق���ع اال�ستهداف،
�إحداها ب�شكل مبا�رش .هذا احلدث اال�ستخبارات الرو�سية الذي حط
األميركية
األوامر
بانتظار
وتك�ش���ف �أن من ب�ي�ن الطائرات
ّ
«غ�ي�ر املتو َّقع» ال���ذي ا�ستنفر يف تل �أبي���ب اخلمي�س املا�ضي،
التي ح ّط���ت يف القاعدة اجلوية
حينها كل امل�ؤ�س�س���ات الأمنية موفَداً من الرئي�س فالدميري بوتني،
الستهداف حزب اهلل
الأردني���ة ،طائرات من نوع «�أف
واال�ستخباري���ة يف «�إ�رسائيل» ،رئي�س احلكوم���ة «الإ�رسائيلية»
 »16متع���ددة امله���ام� ،أر�سلتها
ح�سب �إ�شارة املعلومات ،عرب �إىل بنيامني نتنياه���و ،عن جهوزية
الإمارات بقيادة العقيد الإماراتي
تل �أبيب مبنزلة ر�سالة حتذيرية ع�سكرية «غ�ي�ر م�سبوقة» على
�سعيد ح�سن ،ورجحت املعلومات
تفي���د ب����أن الأج���واء اللبنانية طول احلدود اللبنانية  -ال�سورية
ارتباط «احلراك الن�شط» يف تلك
وعليه
واحدة،
بات���ت
وال�سورية
ً
م���ع «�إ�رسائيل» ،حمذرا �إياه من
القاعدة الت���ي أُ�خ�ضعت حلرا�سة
احللفاء
وباقي
ال�سوري،
واجلي�ش
تنقل وكالة نروجية عن املحلل �أن ر ّد دم�شق �سيكون «�صادم ًا»
تو�صيفها،
�أمني���ة م�شددة ،ح�سب
يف حمور املقاوم���ة ،باتوا �أكرث الع�سكري يف �صحيفة «فرانكورتر حي���ال �أي �رضبات �ضد بطاريات
بخط���ة توجيه �رضب���ات جوية ا�ستعداداً الآن ملواجهة �أي حرب الغيماني���ه» الأملانية ،ترجيحه دفاعها اجل���وي« ،وحيث عممت
ملواق���ع ح���زب اهلل يف اجلنوب «�إ�رسائيلي���ة» �أو حليف���ة له���ا و�ص���ول تقارير �أمني���ة �أملانية الأوامرالع�سكري���ة باملب���ادرة
اللبن���اين واجل���والن ال�س���وريُ ،تفر�ض عل���ى �أي �ضلع من �أ�ضلع مل�س�ؤولني يف القيادة الع�سكرية ف���وراً �إىل مالحق���ة الطائ���رات
بحيث ت�سلك الطائرات املعادية ،هذا املحور بعد �إجنازالعمليات «الإ�رسائيلية» ،حملت حتذيرات «الإ�رسائيلي���ة» وا�ستهدافه���ا
وحتا�شي ًا ل���ر ّد الدفاعات اجلوية الع�سكرية الك�ب�رى ،والأهم على جديدة م���ن مغب���ة
«التورط» خارج الأجواء ال�سورية» ،ح�سب
ُّ
ع�سكرية
ملواقع
ال�سورية ،خط��� ًا جوي ًا �إىل غربي الأر�ض ال�سوري���ة ،كما العراقية ،ب�أي ا�سته���داف
�إ�شارته.
الأردن ،لتدخل «�إ�رسائيل» على حيث يك�ش���ف �أحد قادة «احل�شد �سوري���ة �أو حلزب اهلل� ،سيما بعد
خط ت�سدي���د �رضباتها من فوق ال�شعب���ي» العراقي عن جهوزية حادث تفج�ي�ر املبنى يف حيفا،
ماجدة احلاج
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من هنا وهناك

¡ �سورية بد�أت تُ�صدر قرارات �إعادة الإعمار

�أقر جمل�س ال�شعب ال�سوري القانون املتعلّق ب�إعفاء
مالك���ي العقارات املت��ض�ررة يف الأزمة ال�سورية
من ر�سوم ورخَ �ص البناء والر�سوم امل�ضافة �إليها
عند قيامه���م ب�إ�صالح �أو ترميم عقاراتهم .ويعفي
القرار مالكي العقارات املت�رضرة عام ًا واحداً منذ
�صدوره ،من �أجل القي���ام ب�إ�صالح �أو ترميم كامل
�أو جزئ���ي .و�أ�ش���ار عدد من �أع�ض���اء املجل�س �إىل
�أهمية القانون الذي ي�س ّهل الإجراءات الإدارية على
�أ�صحاب العقارات املت�رضرة ،وي�ساعدهم يف �إعادة
ترميم وبناء عقاراتهم املت�رضرة ب�شكل جزئي �أو
كلي ،م�ؤكدي���ن �أن �إقرار القانون ي�سهم يف امل�ضي
قدما مبرحلة �إعادة الإعمار والبناء.

¡ ابن �سلمان يتعلم من �أ�ساليب العاديل
القمعية

لفت��ت م�ص��ادر �سعودي��ة �إىل �أن ا�ستق��دام ويل
العه��د ال�سعودي حممد بن �سلم��ان لوزير الداخلية
امل��صري يف عهد الرئي�س املخل��وع حممد ح�سني
مب��ارك؛ حبي��ب الع��اديل ،للإ��شراف عل��ى جه��از
�أم��ن الدول��ة ال�سع��ودي ،جعل اب��ن �سلم��ان يتعلم
ث�لاث و�سائل قمعية عل��ى الأقل ،ه��ي� :أو ًال :املنع
م��ن ال�سفر لأهايل َمن ّمت اعتقاله��م ،وهي الو�سيلة
الت��ي مل ُت�ستخ��دم عل��ى م��دار ال�سن��وات املا�ضي��ة
يف ال�سعودي��ة .ثاني�� ًا :ت�شوي��ه �سمع��ة ا ُملناف�سني،
ك�إ�شاع��ة �أن حمم��د بن ناي��ف مدم��ن ،ومتعب بن
مرت�ش� ،إ�ضاف��ة �إىل �إطالق ُته��م �أخالقية
عب��د اهلل ٍ
وجنائي��ة حياله��م ،و ُتعد هذه الو�سيل��ة واحدة من
ف�ضلة للأجهزة الأمنية التي كانت حتت
الط��رق ا ُمل َّ
قي��ادة حبيب العاديل .ثالث ًا :الكتائب الإلكرتونية؛
تروج
ع�بر �إن�ش��اء ح�ساب��ات وهمي��ة عل��ى توي�تر ِّ
ل��ويل العهد ،من �أج��ل ح�شد جمهور م��ن امل�ؤيدين
ل�سيا�سته.

¡ حماوالت لإيقاف اجلرائم يف اليمن

تقدمت �أك�ث�ر من منظمة غ�ي�ر حكومية ب�شكاوى
�إىل املحكمة اجلنائية الدولية �ضد دولة الإمارات
العربية املتح���دة ،بتهمة «ارتكاب جرائم حرب»
يف اليم���ن .وقال حمامو بع�ض املنظمات العربية
حلقوق الإن�سان� ،إن ال�شكاوى تتعلق «با�ستخدام
�أ�سلح���ة حمظ���ورة» ،و«هجم���ات ع�شوائية �ضد
مدني�ي�ن» ،و«�أعمال تعذيب يف ال�سجون اليمنية
يرتكبه���ا مرتزق���ة توظّفهم الإم���ارات» ،علم ًا �أن
احلرب ت�سببت حت���ى الآن يف مقتل وجرح قرابة
� 50أل���ف �شخ�ص ،وت�رشيد نحو  3ماليني ،وبات 21
ملي���ون ميني� ،أي حوايل  80يف املئة من ال�سكان،
بحاجة �إىل م�ساعدات ،وفق الأمم املتحدة.

¡ القيادة الفل�سطينية م�ستبعَ دة عن
«�صفقة القرن»

قال��ت م�ص��ادر يف وزارة اخلارجي��ة الأمريكي��ة،
�إن احلدي��ث ع��ن «�صفق��ة الق��رن» حل��ل ال��صراع
الفل�سطين��ي « -الإ�رسائيلي» ال �صحة لها ،وجمرد
ه��راء ،و�إن الدوائ��ر الأمريكي��ة ت��رى �أن القي��ادة
الفل�سطينية احلالي��ة «غري نا�ضجة» للحديث معها
ع��ن حل لل�رصاع ،والعي��ون الأمريكية تتجه اليوم
نح��و �إنه��اء اخلالف��ات ب�ين «�إ�رسائي��ل» والع��امل
العربي ،ولي�س بني «�إ�رسائيل» والفل�سطينيني ،وما
ب��د�أت به اخلارجي��ة الأمريكي��ة من تلوي��ح ب�ش�أن
مكت��ب منظمة التحري��ر الفل�سطيني��ة يف وا�شنطن،
وفر���ض قي��ود عل��ى �إع��ادة ت�شغيل��ه ،م��ا ه��و �إال
مرحلة �أوىل لرتوي���ض الفل�سطينيني ،ولهذا ال�سبب
يجد اجلان��ب «الإ�رسائيلي» نف�سه متح��رراً من �أية
�ضغوط وقيود ب�ش�أن اال�ستيط��ان وموا�صلة البناء
اال�ستيط��اين ،فال حديث يف وا�شنطن وتل �أبيب عن
�إخالء امل�ستوطنات ،وما يجري التحرك ب�ش�أنه هو
�صياغة تفاهمات بني العامل العربي و«�إ�رسائيل».
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ّ
محور المقاومة يوجه ضربة كبرى لمشروع «إسرائيل الكبرى»
بع���د الغزو الأمريكي للعراق عام ،2003
كان ثمة �س�ؤال :ما هو الدور ال�صهيوين يف
هذا الغزو؟
يف تلك الف�ت�رة ،كانت قد ب���د�أت على
�ضفاف نه���ر الفرات عملي���ة �أطلق عليها
«وح����ش البح�ي�رة» ،حي���ث �أخ���ذ جتار
أرا����ض بني منطقتي تلعفر
يهود ي�شرتون � ٍ
واملو�صل ،وبه���ذا فر�ض الكيان ال�صهيوين
لنف�سه مم���راً هام ًا �شم���ايل العراق ،ميثل
عرب طريق تاريخي ميتد من املو�صل حتى
احلدود ال�سورية عرب تلعفر ،التي تقع على
بع���د  80كيلومرتاً من احل���دود مع تركيا،
ومئة كيلو مرت من احلدود مع �سورية.
مع الغزو الأمريكي للعراق� ،أخذ اجلي�ش
الأمريك���ي ميار�س �ضغوط��� ًا هائلة على
العائالت العراقية الفقرية لبيع �أرا�ضيهم،
بذريع���ة بن���اء م�صانع كب�ي�رة ،و�إقامة
ّي�ن �أن ملكية
م�رشوع���ات زراعي���ة ،ليتب� نّ
هذه الأرا�ضي كانت ت�ؤول يف النهاية �إىل
اليهود يف الدول���ة العربية ،و�رسعان ما
�أخذ العراقي���ون يلحظون و�صول عائالت
يهودي���ة «�إ�رسائيلية» ،بل���غ عددها يف
البداية  150عائلة ،بينهم يهود من �أ�صول
ليتب�ّي� الحق��� ًا �أن هناك خطة
نّ
عراقي���ة،
تق�ضي لي�صل الع���دد �إىل � 150ألف يهودي
ي�ستوطن���ون تل���ك املنطق���ة ال�شا�سعة،
نّ
وتب�ّي� �أي�ضاً ،كما ك�شف عن�رص يف ()CIA
حتوّل بعد �إنه���اء خدماته اال�ستخبارتية
�إىل العم���ل ال�صح���ايف ،معلومات �رسية
عن خمطط يق�ضي بنق���ل يهود �أكراد من
فل�سطني �إىل املو�ص���ل وحمافظة نينوى
�شمايل العراق ،حتت عنوان زيارات دينية
للم���زارات اليهودية القدمي���ة ،خ�صو�ص ًا
�أ�رضحة الأنبياء ناحوم ويون�س ودانيال
وحزقيال وعذرا وغريهم.
بعد نحو ع�رش �سنوات من هذه الوقائع،
�أُقرّ ر�سمي ًا بفتح مع�ب�ر « اوفاكوي» بني
الع���راق وتركيا ،وه���ذا يعن���ي �أن �أق�رص
الطرق التجارية بني تركي���ا وبغداد بات
أرا�ض
مي���ر مل�ساف���ة  50كيل���و م�ت�راً يف � ٍ
ي�سيطر عليها اليه���ود� ،أي �أن �أحد �رشايني
التجارية العراقية بات حتت رحمة العدو
«الإ�رسائيل���ي» ،و�إن كان ذلك غري معلن،
وتبي الحق ًا �أن هذه الأرا�ضي التي ا�شرتاها
نّ

اجلي�ش ال�سوري ب�إ�سناد �سالح اجلو يدمر حت�صينات لتنظيم «داع�ش»

اليهود ت�شكل حدود اخلريطة التي يطالب
بها الأكراد القامة «دولة كرد�ستان» ،مع
العل���م �أن «الزعماء الأكراد» الذين ر�سموا
حدود دولته���م مع الغزو الأمريكي ،لت�صل
�إىل جن���وب دهوك؛ مب�ساف���ة ع�رشة كيلو
م�ت�رات فقط ،بينما �رشاء الأرا�ضي من قبَل
اليهود جتاوز الطم���وح الكردي لي�صل �إىل
جنوب دهوك ب�أكرث من خم�سني كيلومرتاً؛
لي�شم���ل منطقة تلعفر ،م���ا يعني �أن هذه
املنطق���ة باتت منطقة نزاع���ات م�سلحة،
مما يجرب ال���دول الإقليمية على االنخراط
يف هذه ال�رصاعات وت�شغل املنطقة كلها،
لتتبعه���ا فو�ضى وا�شتب���اكات تندلع بني
�أك���راد �شمايل العراق من جه���ة ،و�سورية
و�إيران من جهة ثانية ،ما يعطي للأمريكي
والغرب مربراً ليهاجموا البلدين الحقاً.
وف���ق ال�شع���ار ال�صهي���وين املعروف
«حدود �إ�رسائيل من الف���رات �إىل النيل»،

¡ جتمع العلم����اء امل�سلمني اعترب �أن الأم����ور يف مملكة البحرين
و�صلت �إىل حافة الهاوية ،ومل يعد جائزاً ال�سكوت عما يتعر�ض له
ال�شعب البحريني عرب ممثلي����ه ال�رشعيني املوجودين يف ال�سجون
وحمل «التج ُّمع» احلكومة البحرينية امل�س�ؤولية عن
ب ُتهم باطلةّ .
�سالمة �آية اهلل ال�شيخ عي�سى قا�سم ،داعي ًا �إىل توفري العالج املالئم
له ،و«يف حال بقاء الو�ضع على ما هو عليه ف�إن ذلك يعني تعمد
�إيذاء �سماحتهى» .من جه����ة �أخرى ،أ� ّكد «التجمع» �أن اجلهة التي
قامت بالتفجري الإرهابي يف م�سجد الرو�ضة يف �سيناء ال عالقة لها
بالإ�سالم ،وال بالإن�سانية ،معترباً �أن هذه اجلرمية تريد �إدخال م�رص
تدمر بال�شكل الذي ُد ِّمرت
يف �آت����ون معارك دامية ،لأنها �إىل الآن مل َّ
فيه �سوري����ة والعراق ،ومن املعروف �أن امل�ؤام����رة ال�صهيو�أمريكية
ت�ستهدف �رضب اجلي�ش امل�رصي كم����ا ا�ستهدفت اجلي�شني ال�سوري
والعراقي.
¡ ال�شي���خ بالل �سعي���د �شعب���ان؛ �أمني عام حرك���ة التوحيد
الإ�سالم���ي ،لف���ت �إىل �أنه الي���وم ،وبعد الكثري م���ن ال�صفقات،

حتت �سيطرة ال�صهاينة من جهة ،ويجعل
ال�شعب العراقي من الب�رصى حتى كربالء
جنوب العراق حما�رصين ا�سرتاتيجي ًا من
جهة ثانية ،لأنهم يعانون �أ�ص ًال من نق�ص
بعد هزيمة «داعش» في سورية حاد يف املياه.
�أهداف الكي���ان ال�صهيوين مل تنته عند
والعراق حلف أعداء فلسطين
يستنفر ما بقي بين يديه من هذه احلدود ،فثمة م���ا هو �أعظم من ذلك،
فق���د تبني �أنه منذ عق���ود عرث على النفط
أوراق دفعةً واحدة
بكمي���ات �ضخمة يف كرك���وك ،ومنذ بداية
الن�ص���ف الث���اين من الق���رن املا�ضي نفذ
خط �أنابيب النفط من كركوك �إىل بانيا�س
لنق���ل النفط �إىل دول املتو�سط ،عرب ميناء
بانيا����س ،ومنذ عام � 1982أوقف العمل يف
لن يك���ون الت�أثري عل���ى الطريق التجاري مرف����أ بانيا�س؛ �أثناء احل���رب العراقية -
املذك���ور وفق احلدود الكردي���ة ،وال يعود الإيرانية ،وعندها اق�ت�رح �إ�سحاق �شامري
اله���دف من ��ش�راء �أرا�ض���ي تعربها ثروة عل���ى �ص���دام ح�سني �إع���ادة ت�شغيل خط
مائية حيث مير نهر دجلة �شمال املو�صل النف���ط بني كرك���وك وحيفا ،لك���ن الأخري
مبا��ش�رة� ،أي م���ن الأرا�ضي الت���ي باتت رف�ض هذا امل�رشوع.

يتحدث البع�ض عن �صفقة القرن ،التي ي�صطلح فيها «�أبو جهل
العربي» مع �صهاينة الع�رص؛ �صفقة ُتباع فيها الأر�ض وي�ضيع
وتطبع
فيه���ا حق العودة ،وت�صبح فيه القد����س عربية الهوية،
َّ
فيها العالقات بني تل �أبيب وبع�ض عوا�صم الذل العربي ،قائالً:
�سنحول �صفقة القرن �إىل
«مل تع���د �أوراق الت�سوية بني �أيديكم،
ّ
حتول الزم���ن ،ومل يعد قرار ت�صفية الق�ضية
�صفعة القرن ،فقد ّ
بي���د عوا�صم الع���ار ،فقرار التحري���ر واالنت�صار
الفل�سطيني���ة َ
ب���ات بيد املجاهدين والثوار ،وم���ا ترونه بعيداً نراه �أقرب مما
تت�صورون».
¡ حنا النا�ش���ف؛ رئي�س احلزب ال�س���وري القومي االجتماعي،
اعترب �أن امل�شاورات الت���ي يجريها رئي�س اجلمهورية اللبنانية
العم���اد مي�شال ع���ون مع خمتل���ف الأحزاب والق���وى ،ت�ش ّكل
خطوة دميقراطية مهمة يف امل�سار ال�صحي���ح� ،آم ًال �أن ت�ؤ�سّ �س
التوجه العام ال���ذي ي�صب يف م�صلحة لبنان
�أر�ضي���ة لتحديد ّ
واللبناني�ي�ن ،الفت ًا �إىل �أن «الن����أي بالنف�س» ال جتوز مقاربته

مل يتوق���ف امل��ش�روع ال�صهيوين عنده،
بل ظل م�ستم���راً ،وكانت بداياته قبل ت�سع
�سنوات تقريباً؛ حينم���ا قُ�سِّ م ال�سودان �إىل
دولت�ي�ن ،ليبد�أ تنفيذ «وح����ش البحرية»
على �ضفاف النيل م���ن خالل �سد النه�ضة
الأثيوبي.
هل �ستُكت���ب لهذا «الوح����ش» احلياة؟
مع �إ��ص�رار رجل الدول���ة العربية م�سعود
الب���ارزاين عل���ى اال�ستفت���اء النف�ص���ال
كرد�ستان ،كان وا�ضح ًا �أن هذا «امل�رشوع»
م�ستعج���ل اخلط���وات ،لأن قي���ام «احل�شد
ال�شعبي» يف العراق بعد ا�ستيالء «داع�ش»
عل���ى �أق�سام وا�سعة من الع���راق و�سورية،
وبدء توجي���ه �رضبات حا�سم���ة للإرهاب
التكف�ي�ري ،كان وا�ضح ًا �أن ه���ذا امل�رشوع
�سيكون �أمام �صعوب���ات بالغة ،فا�ستعجل
ال�ب�رزاين مدعوم��� ًا من الكي���ان ال�صهيوين
لتنفيذ امل�رشوع اجلهنمي ،مما دفع العراق
لأن يوج���ه �رضبة حا�سم���ة لهذا امل�رشوع،
ولي�ستكمل معركة تطهري بالد الرافدين من
فل���ول «داع�ش» ،يف نف�س الوقت الذي كان
اجلي�ش العربي ال�سوري وحلفا�ؤه يف حمور
املقاوم���ة يوجّ هون �رضبات قوية وحا�سمة
للإره���اب التكفريي يف العديد من املناطق
ال�سورية ،خ�صو�ص ًا يف دير الزور.
حلف �أع���داء فل�سطني مل يتوقف ،ويبدو
�أنه حاول ا�ستنف���ار كل �أوراقه� ،أو ما بقي
بني يديه من �أوراق دفع ًة واحدة ،و�أبرزها:
 الت�صعي���د ال�سع���ودي �ض���د لبن���انو�سورية ،وحماولة �إثارة الفتنة يف لبنان.
 الت�صعيد يف اليمن وقتل الأطفال. عملي���ات �إرهابي���ة يف �سيناء ،وقتلامل�صلني؛ يف عمل تكفريي.
 �إعالن الدولة العربية �أن احلل هو يفتوطني الفل�سطينيني يف �صحراء �سيناء.
وفوق هذا كله ،انخ���راط ال�سعودية يف
مواجهة م�رص ،عرب تغطيتها ل�سد النه�ضة،
ويف حتري�ضها ال�سودان ،رغم كل حماوالت
الريا�ض �إبراز �صورة عن نواياها ال�صادقة
نحو القاهرة..
لننتظ���ر مزي���داً من الته���ور ال�سعودي
واالنفتاح على العدو ال�صهيوين.

�أحمد زين الدين

على نح���و ع�شوائي ي�ؤدي �إىل ا�ستعداء لهذه الدولة وا�سرت�ضاء
لتلك� ،أو �أن يوقعنا يف الفراغ الد�ستوري القاتل ،فنن�أى بالنف�س
ع���ن الآخرين ونغرق يف بحر الفو�ض���ى والفتنة ،كما �أنه لي�س
مقبو ًال �أن يف��ّس رّ «الن�أي بالنف�س» بالتوقف عن املقاومة بكل
م�سمياتها� ،ضد عدونا «الإ�رسائيلي» ،و�ضد الإرهاب املح�ضون
منه واملتفرع عنه.
¡ ال�شيخ زهري اجلعيد؛ من�سق عام جبهة العمل الإ�سالمي يف لبنان،
مت
ا�ستقب����ل رئي�س حزب الرفاه املوريتاين؛ النائب حممد ولدفال ،و ّ
عر�ض الأو�ضاع العربية والإقليمية يف املنطقة ،خ�صو�ص ًا تطورات
الأمور فل�سطني املحتلة بعد امل�صاحلة الفل�سطينية ،وا�ستمرار العدو
ال�صهيوين يف ت�صعيده املمنه����ج لتهويد مدينة القد�س .وا�ستهجن
ولد فال الهرولة (بال خجل) من قبل بع�ض الأنظمة واحلكام وامللوك
والأمراء ،للتطبيع مع الع����دو ال�صهيوين الغا�صب ،م�ؤكداً على دور
ال�شعوب والأحزاب الأ�صيلة ال�صادقة يف رف�ض هذه امل�شاريع وتلك
امل�ؤامرات احلاقدة ،و�إف�شال كافة خمططات العدو.
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لقاءات القاهرة...
واللبيب من اإلشارة
يفهم

هل ينجح ترامب في تمرير «صفقة القرن»؟
بع���د ف�ش���ل امل��ش�روع الأمريكي -
«الإ�رسائيلي» يف �إعادة ر�سم املنطقة
من جدي���د بعد هزمي���ه «داع�ش» يف
كل م���ن �سورية والع���راق ،مل ت�ستوعب
ال�سعودية ال�صدمة من خ�سارتها لكامل
الأوراق فيهما ،فبادر الرئي�س الأمريكي
دونال���د ترامب للحديث ع���ن «�صفقة
الق���رن» ب�ي�ن ال�سلط���ة الفل�سطينية
و«�إ�رسائيل» ،وعمل���ت ال�سعودية على
ت�سويق ه���ذه الت�سوية ،و�إن كانت على
ح�ساب ال�شعب الفل�سطيني ،وللتخلُّ�ص
من امل�شكلة الفل�سطنية التي �أحرجتها
و�أحرج���ت الزعماء الع���رب ،والتي مل
حت���رك �ساكن��� ًا ملواجه���ة «�إ�رسائيل»
يف اعتداءاته���ا اليومي���ة على ال�شعب
الفل�سطيني ،من �أجل �أن تتفرغ بالكامل
ملواجهة �إيران وخط املمانعة ،و�إ�سقاط
ذريعة تدخُّ لها يف املنطقة حتت عنوان
ن�رصة الق�ضي���ة الفل�سط�سني���ة و�إزالة
«�إ�رسائيل».
ترافق احلما����س الأمريكي لـ«�صفقة
الق���رن» ه���ذه م���ع تط���ور العالقات
«الإ�رسائيلي���ة»  -العربي���ة على نحو
الفت ،والتي ب���د�أت بلقاءات �رسّية ومن
ثم تط���ورت �إىل تن�سيق ع�سكري و�أمني
�رسي ،وهو ما �أكده املدير العام لوزارة
اخلارجي���ة «الإ�رسائيلية» دوري غولد،
وا�صف��� ًا �إياها بـ«�سيول مياه دافئة من
حتت اجلليد» ،وك�شفت���ه الوثائق التي
�أفرجت عنها �أم�ي�ركا م�ؤخراً ،لتقديرها
�أن الإع�ل�ان عنها مل يعد ي����ؤذي الدول
العربي���ة وي�ضعها يف خان���ة اخليانة
للق�ضي���ة الفل�سطيني���ة ،و�أن الظ���روف
�أ�صبحت �أكرث مالءمة لتطبيع العالقات
ب�ي�ن «�إ�رسائيل» والدول العربية ،وهذا
ما دفع الكي���ان الغا�ص���ب �إىل تعديل
�سيا�سات���ه العام���ة يف التعاط���ي مع
امل�شكلة الفل�سطينية ،و�إعطاء الأولوية
للتطبيع مع الدول العربية على ح�ساب
حل الق�ضي���ة الفل�سطيني���ة� ،إىل درجة
�أ�صبحت فيها امل�صالح بني «�إ�رسائيل»
وغالبية الدول العربية م�شرتكة ،والعدو
م�شرتك ،وه���و �إيران وخ���ط املمانعة،
ولي����س هناك ما ه���و �أبل���غ من كالم
وزير احلرب ال�ساب���ق يعلون؛ ب�أن «ما
يقوله وزير خارجي���ة ال�سعودية جبري
بالعربية هو ما نقوله بالعربية».
ترامب طلب من ال�سعودية امل�ساعدة
يف �إقناع الرئي����س الفل�سطيني حممود
عبا�س بقبول اخلطة التي �ستُق َدّم ر�سمي ًا
يف �أوائل ع���ام  ،2018ف�أر�سل م�ست�شاره
غاريد كو�شرن �إىل ال�سعودية م�ؤخراً لهذا
الغر����ض ،و�أطلع ويل العه���د ال�سعودي
حممد ب���ن �سلمان عل���ى اخلطة ،وقال
الدبلوما�س���ي املقرب م���ن كو�شنري �إن
«حممد بن �سلمان متحمّ�س جداً للخطة،
وحري�ص على التو�صل �إىل اتفاقٍ �سلمي
ب�ي�ن الفل�سطينيني و�إ�رسائي���ل �أوالً ،ثم
بني �إ�رسائي���ل والدول العربي���ة ثانياً،
وذلك كخطوة �أوىل لت�شكيل ائتالف بني
ال�سعودي���ة و�إ�رسائيل ملواجهة التهديد
الإيراين».
�أما ال�صفقة الت���ي ي�سعى ترامب �إىل
ت�سويقها فتت�ضمن الآتي:
�إقام���ة دول���ة فل�سطيني���ة ت�شم���ل

عن جزء من �أرا�ضي �سيناء مبوازاة حدود
غزة و�سيناء ،و�ستح�صل من «�إ�رسائيل»
يف املقابل عل���ى م�ساحة م�ساوية من
وادي فريان؛ جنوب �صحراء النقب.
هذه ال�صفقة  -امل�ؤامرة لن يُكتب لها
النجاح ،لأن ال�ساحة الفل�سطينية مل تعد
�أ�س�ي�رة لل�سلطة وال لغريها ،وحما�رصة
حركات املقاومة لي�ست بهذه الب�ساطة،
والظ���روف الإقليمي���ة والدولية تغيرّ ت
مل�صلحة حركات املقاومة ،التي مل تعد
وحدها يف �ساحة ال�رصاع ،ف�إيران اليوم
هي الداع���م الأ�سا�س حلركات املقاومة
يف فل�سط�ي�ن ،وا�سرتاتيجتها تقوم على
�إزالة «�إ�رسائيل» ،خ�صو�ص ًا بعد هزمية
امل�رشوع الأمريكي يف املنطقة ،وبعد �أن
�أ�صبح للمقاومة امتداد �إقليمي ،و�ساحة
املواجهة �ضد «�إ�رسائيل» مل تعد ح�رصاً
يف فل�سطني املحتلة ولبنان ،و�أية حرب
جديدة �ض���د «�إ�رسائيل» �سي�شارك فيها
ع�رشات الآالف م���ن املقاومني الأبطال
من خمتل���ف البلدان يف اليمن والعراق
و�سورية و�أفغان�سان ..و�سي�سجّ ل التاريخ
الهزمية الكربى لـ«�إ�رسائيل» فيها.

ما من �ش ّك �أن الف�صائل التي ذهبت
�إىل القاه����رة يف  21من ال�شهر اجلاري،
للحوار فيما بينها على عناوين كانت
حركتا «حما�س» و»فتح» قد وقّعتا
عليها يف القاهرة يف منت�صف ت�رشين
�أول املن�رصم ،تلك الف�صائل قادرة �أن
تفر�ض ر�ؤيتها عل����ى الطاولة ،وت�ضع
�آليات زمني����ة لالتفاقات ال�سابقة منذ
�آذار  2005يف القاهرة وحتى �أيار 2011
يف القاهرة �أي�ضاً.
املتتبّع للت�رصيحات التي �أطلقتها
قي����ادات «فتحاوي����ة» قب����ل لقاءات
القاه����رة الأخ��ي�رة ،حول ع����دم رفع
العقوبات عن قطاع غزة ،والبحث يف
�أية ق�ضايا تتعلق باتفاقات امل�صاحلة
ال�سابق����ة ،ما مل يت����م متكني حكومة
الوف����اق الوطني من الإم�س����اك فعلي ًا
بالوزارات املوج����ودة يف قطاع غزة،
ت�ضاف �إليها زيارة اللواء ماجد فرج؛
مدير خمابرات ال�سلطة� ،إىل قطاع غزة،
واجتماع����ه مع قي����ادات «حما�س»،
ويف مقدمته����م قائدها يف غزة يحيى
ال�سنوار ،وما ت�رسّب منه �أن اللواء فرج
حاول �إقناع «حما�س» باملوافقة على
ت�أجيل اجتماعات القاهرة ،وعدم طرح
الق�ضايا املدرج����ة على جدول �أعمال
احلوار ب��ي�ن وفود الف�صائ����ل ،متمني ًا
على حركة «حما�س» ت�أجيل مناق�شة
ملفات امل�صاحلة ،و�أن تتم املباحثات
بني حركة «فت����ح» و«حما�س» دون
الو�ساطة امل�رصي����ة ،على �أن «فتح»
ت�ستطي����ع م����ع «حما�����س» الو�صول
التف����اق دون و�ساط����ة خارجي����ة،
وحت����ى دون ح�ضور باق����ي الف�صائل
الفل�سطيني����ة ،لأنه����ا ت�شوّ�����ش وتزيد
م����ن تعميق امل�ش����اكل .وتزيد م�صادر
«حما�س» �أن اللواء فرج قد �صارحهم
ب�أن «ال�سلط����ة تتعر�ض ل�ضغوط من
الإدارة الأمريكي����ة ،والإ�رسائيلي����ون
يهددون بقطع �أموال ال�رضائب عنا �إذا
م�ضينا يف طريق امل�صاحلة ،ونحن ال
ن�ستطيع �أن نواجه».
وبغ�ض النظ����ر عن النقا�شات التي
دارت يف لقاءات القاهرة ،وما طرحته
الف�صائ����ل� ،إال �أن البي����ان اخلتام����ي
ي�شري �إىل �أنه جاء من خارج توقعات
الكثريي����ن ،ونح����ن ل�سن����ا منهم ،من
خلفية �أن الف�صائ����ل حمكومة بعامل
الوقت ،وه����و عملي ًا �أقل من � 48ساعة
لتل����ك اللقاءات ،وللعل����م هي حمددة
�سلف ًا من قبل اجلهة امل�رصية الراعية
لتلك اللق����اءات ،وبالت����ايل ال�ضغوط
التي من اجلائز ق����د مور�ست من قبل
اجلهة الراعية ،وتعنّت وفد حركة فتح
التي �إذا م����ا �صدقت ما نقلته حما�س
عل����ى ل�سان الل����واء ماجد ف����رج� ،أن
ال�سلطة وحزبها يتعر�ضون لل�ضغوط
لع����دم ال�س��ي�ر بامل�صاحل����ة ،وهم ال
ي�ستطيعون �أن يواجهوا ،و«اللبيب من
الإ�شارة يفهم».

هاين قا�سم

رامز م�صطفى

احلما�س الأمريكي لـ«ـ�صفقة القرن» يزداد كلما تطورت العالقات العربية «الإ�سرائيلية»

لن يُ كتب النجاح لـ«صفقة
القرن» ..فالظروف
اإلقليمية والدولية
تغيّ رت لمصلحة المقاومة
التي لم تعد وحيدة

حدودها قطاع غ���زة ،واملناطق «،»A
و« ،»Bو�أج���زاء م���ن املنطقة « »Cيف
ال�ضفة الغربية.
�أن توفر ال���دول املانحة  10مليارات
دوالر لإقام���ة الدولة وبنيتها التحتية،
مبا يف ذلك املط���ار ،وامليناء البحري
يف غزة ،واملناطق الإ�سكانية والزراعية
وال�صناعية ،واملدن اجلديدة.
ت�أجيل البتّ يف و�ضع القد�س وق�ضية
الالجئ�ي�ن العائدين حت���ى مفاو�ضاتٍ

الحق���ة ،و�إقام���ة مفاو�ض���ات نهائية
ت�شم���ل حمادثات ال�سالم الإقليمية بني
«�إ�رسائي���ل» وال���دول العربية ،بقيادة
ال�سعودية.
وتنطل���ق املفاو�ض���ات يف مرحلتها
الأوىل برعاي���ة �أمريكي���ة ،م���ع التزام
كام���ل مببد أ� ح���ل الدولت�ي�ن ،والإقرار
لـ«�إ�رسائيل» بح���دود جدارها كخطوة
�أوىل ،و�أن تع���اد قراءة احلدود وم�رشوع
تبادل الأرا�ضي وفق خريطة باراك (،)٪1.9
�أو �أومل���رت (� ،)٪6.5أو خريط���ة جديدة
ق���د ت�صل �إىل  ،٪12ويقاب���ل ذلك التزام
«�إ�رسائيلي» بوق���ف اال�ستيطان خارج
«الكت���ل اال�ستيطاني���ة» ،و�أن ت�ستمر
ال�سلط���ة يف منع ما ي�سم���ى «العنف
والتحري�ض» ،وي�ستمر التن�سيق الأمني
ب�إ�رشاف طرف ثالث (�أمريكا) ،وال�سماح
للجي����ش «الإ�رسائيل���ي» بالعمل يف
ال�ضفة الغربية.
ويف املرحل���ة الثاني���ة من «�صفقة
الق���رن» ،هناك اجتاه نح���و م�رشوعَ يْ
«يو�شع» و«�آيالند» ،اللتني تقوم على
تن���ازل الفل�سطينيني عن م�ساحة متفق
عليها من ال�ضف���ة (الكتل اال�ستيطانية)
وجزء من غور االردن ،كما تتنازل م�رص
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من ينقذ السعودية من مآزقها؟
اعتم���دت ال�سعودي���ة خ�ل�ال العقود
املا�ضي���ة �سيا�س���ة ال�سلحف���اة البطيئة
والهادئة والناعم���ة ،ور�سّ خت يف الإعالم
�صورة مملكة اخلري واملكرمات والعطاءات،
حت���ى كادت ه���ذه امل�صطلح���ات خا�صة
وحمتك���رة من قبَ���ل اململك���ة ،وانتهجت
�سيا�سة احلرب بامل���ال لفر�ض �سيا�ساتها
وقراراته���ا على اجلميع ب���دون ا�ستثناء،
حتى على بع�ض الدول الغربية ،وخالفت
بع�ض قوانني هذه الدول ،وفر�ضت ر�ؤيتها
االجتماعي���ة ،وخ�ضع البع����ض لها طمع ًا
مباله���ا و�صفق���ات الأ�سلح���ة ،وجتاوزوا
بع����ض املرات م���ا ي�سمى «ال���ر�أي العام
املدين» عندهم ،وال���ذي قام باالحتجاج
عل���ى الت�رصف���ات ال�سعودي���ة خ�صو�صاً،
واخلليجية عموماً.
انتقل���ت اململك���ة فيما بع���د خلو�ض
احلروب بالوا�سطة  -با�ستدراج �أمريكي -
ملقاتلة ال�سوفيات يف �أفغان�ستان ،وكانت
الو�سيل���ة والأداة ما عُ ���رف بـ«القاعدة»
و«الأفغان العرب» ،ث���م بالتزامن دعمت
الرئي�س العراق���ي �صدام ح�سني يف حربه
�ض���د �إيران م���دة ع�رش �سن���وات ،ثم بد�أت
تتدخل ب�شكل مبا�رش م���ع بداية «الربيع
العرب���ي» امل�ش����ؤوم ،ع�ب�ر اجلماع���ات
التكفريية املتع���ددة اجلن�سيات والأ�سماء،
ومل تثب���ت على موقف موحَّ د ،فوقفت �ضد
�إ�سق���اط الأنظم���ة احلليفة له���ا ،وحرّمت
املظاه���رات؛ كما ح�صل يف م�رص وتون�س،
لكنها دعمت احل���راك امل�سلَّح يف �سورية
لإ�سقاط النظام ،وح�شدت الفتاوى وال�سالح
واملال وكل ما ت�ستطيع ،وانتقلت اململكة
�إىل املرحلة اخلط�ي�رة ودائرة النار ،حيث
خلعت اململكة العب���اءة والعقال وارتدت
الب���زة الع�سكري���ة ،وغزت اليم���ن لتقاتل
مبا�رشة وتقلّد الآخري���ن ،خ�صو�ص ًا �إيران
وتركيا ،اللت�ي�ن تعتربهما مناف�سني على
م�ستوى الإقليم ..وكانت الكارثة ال�سعودية
وامل�أزق الذي مل ينت ِه بعد.
تراكم���ت الهزائم ال�سعودي���ة والف�شل
واخليبة من احللفاء والأدوات ،فال احللفاء
دفعوا بجنوده���م وجيو�شه���م �إىل اليمن
عرب «التحالف الإ�سالم���ي» الذي �أعلنته،
وال «التحالف العرب���ي» املزعوم ا�ستمر
على قيد احلي���اة ،واقت�رص على التحالف
اخلليج���ي الذي انفرط عق���ده ،فان�سحبت
قطر ،وتناف�ست الإم���ارات مع اململكة يف
ب�سط ال�سيطرة على جن���وب اليمن وجزر
اليمن ..والكارثة الكربى هو تفجُّ ر العائلة
املالكة التي حافظت على وحدتها ظاهري ًا
على الأقل مدة قرنني من الزمن.
ويف �إح�صائية للهزائم ال�سعودية حتى
الآن ،والتي من املرجَّ ���ح ان تتزايد وتكرب
وتتو�سع:
 خ�س���ارة مقع���د زعام���ة الع���املالإ�سالمي والعربي.
 خ�س���ارة جمل�س التعاون اخلليجي،بعد انق�سامه وت�شتته.
 خ�س���ارة التحال���ف القط���ري -ال�سعودي ،وال���ذي �شكّل الرافعة الأ�سا�سية
حل���ركات التكف�ي�ر والربي���ع الدموي يف
العامل العربي.
 خ�س���ارة الع���راق ،واخل���روج منه،وحماوالت اال�سرت�ض���اء امللكية للحكومة
والأطراف العراقية.

 اخلروج من دائرة الت�أثري يف �سورية،بالرغم م���ن �أنها مُت�سك ببع�ض املعار�ضة
امل�شتت���ة وامل�ست�أج���رة امل�سماة «من�صة
الريا�ض».
 تفجري املن�صة ال�سيا�سية ال�سعوديةيف لبن���ان بعملي���ة انتحاري���ة قادته���ا
ال�سعودية ،وق�سّ م���ت حلفاءها يف لبنان،
وحا�رصت و�أخرجت نف�سها بدل �أن حتا�رص
وتُخرج املقاومة.
 تناحر العائل���ة املالكة مع نف�سها،فاعتقل���ت �أمراءه���ا ورج���ال �أعماله���ا
و�إعالمها ،و�أظهرت نف�سها مرتبكة وخائفة
وغري م�ستقرة.
�أعلن���ت نف�سه���ا بل�س���ان ويل عهدها
و�أجهزتها �أنها مملك���ة تعوم على الف�ساد
و�رسقة �أموال ال�شعب وثرواته الوطنية بيَد
الأمراء وبع����ض البطانة واملحظيني طوال
عقود ،و�أنها اعتقل���ت �أبناءها ال�سرتجاع

السعودية على أبواب مرحلة
انتقالية ومخاض والدة الدولة
الجديدة على أنقاض المملكة
المهترئة

امل�رسوق���ات ،ما يعني �أنه���ا قب�ضت على
ل�صو�ص ي�رسقون �أم���وال ال�شعب ،وهذا مل
يتجر�أ �أحد يف الداخل ال�سعودي �أو خارجه
�أن يقول �أو ميار����س هذا الفعل املو�صوف
باجلر�أة �إىل حد االنتحار.

الف�ساد والف�شل والهزائم ال�سعودية �أركان اململكة الأ�سا�سية التي تتوارثها الأجيال

لق����د خ�رست ال�سعودي����ة «وجهها
املع����ادي» للكيان ال�صهي����وين ،بعد
لق����اءات م�س�ؤولني و�أم����راء متقاعدين
�أو مازالوا يف اخلدم����ة ،مع م�س�ؤولني
«�إ�رسائيلي��ي�ن» ،وال يتوق����ف الوزراء
وامل�س�ؤول����ون ال�صهاينة ع����ن ت�أكيد
عالقتهم وتقاط����ع م�صاحلهم ووحدة
الأهداف م����ع اململكة ،دون �أي نفي او
ا�ستتنكار �سعودي لهذه الت�رصيحات.
اململك����ة تتخب����ط عل����ى �أب����واب

مرحل����ة انتقالي����ة وخما�����ض والدة
الدول����ة ال�سعودي����ة اجلدي����دة عل����ى
�أنقا�ض اململكة القدمية؛ بال�سلوكيات
واالقت�ص����اد والفت����اوى واحلي����اة
االجتماعي����ة والتحالفات ..وال بد من
م�ساعدة اململكة من م�آزقها ،خ�صو�ص ًا
يف اليمن املظلوم وال�شهيد ،و�إنقاذها
م����ن التحالف وامل�ساكن����ة مع العدو
ال�صهي����وين ،لأن �إنق����اذ اململكة فيه
اخلري لأهلها من الأ�شقاء ال�سعوديني،

وفيه اخلري للأم����ة املنهَكة ،وتعطيل
للفتن����ة املذهبي����ة ،وفي����ه اخلري عرب
�إغالق النوافذ �أمام ال�صهاينة الخرتاق
�ساحاتن����ا بالعم��ل�اء بالوا�سط����ة
واملذهبية ،وتعطيل م�رشوعهم بالفنت
واحل����روب الأهلية الت����ي امتدت على
مدى �سبع �سن����وات ،وا�ستنزفت الأمة
وثرواتها ،و�أ�صابت دينها و�أخالقها..

د .ن�سيب حطيط

ثــقـــــافـــــة

ميسم حمزة توقع كتابها «نسوة في مهب الريح»
برعاية وح�ضور رئي�س حزب االحتاد؛
الوزير ال�ساب���ق عبد الرحيم مراد ،وقّعت
الكاتب���ة مي�سم حمزة كتابها «ن�سوة يف
مهبّ الريح» ،يف «دار الندوة» ببريوت،
بح�ض���ور رئي�س احتاد الكتاب اللبنانيني
وجي���ه فانو����س ،وممثل���ي ع���ن بع�ض
الوزارات ،وال�سفارات ،والأحزاب اللبنانية
والفل�سطيني���ة ،والبلدي���ات ،ونخب���ة
م���ن الفعالي���ات ال�سيا�سي���ة والثقافية
واالجتماعية والإعالمية .
الوزير مراد �شكر حمزة ،م�شرياً �إىل �أن
عن���وان كتاب «ن�س���وة يف مهب الريح»
يحيلنا �إىل واقع �أليم ،وهو معاناة املر�أة
يف جمتمعن���ا العرب���ي؛ م���ن التهمي�ش
والإق�صاء والتقالي���د املتوارثة�« ،إال �أننا
جند اليوم يف ع�رصنا احلديث �إىل جانب
الأ�سماء الالمعة يف الفنون الأدبية ،كمي
زيادة ،والعل���وم ،كعاملة الذرة امل�رصية

�سمرية مو�س���ى» ..وختم قائالً� :آن الأوان
لندخ���ل الع�رص احلديث ،و�أن تدخل معنا
املر�أة جميع جماالته.
�أما رئي�س احت���اد ال ُكتّاب اللبنانيني
وجي���ه فانو�س فق���دّم درا�س���ة �صغرية
ح���ول الكتاب ،ولفت �إىل م���ا يحمله من
نوع جديد وب�سي���ط يف الكتابة ،كما لو
�أن���ه يعك����س واقع املر�أة وم���ا نراه يف
جمتمعاتن���ا و�أيامن���ا ب���كل مو�ضوعية
وجترّد.
ث���م قدّم���ت االخت�صا�صي���ة يف علم
النف����س االجتماعي؛ ن�رسي���ن جنم ،عدداً
من الن�صائح للمر�أة واملجتمع ،واعتربت
�أن حم���زة ا�ستطاعت �أن ت�ضع وردة على
كل جرح غائر لينب���ت �أملاً بفجر جديد،
وب�إ�رشاقة مليئة بالطموح والتحدي.
�أما الإعالمي د� .سمري �أحمد ف�أ�شار �إىل
�أن الكاتبة بح�سّ ه���ا املرهف والت�صاقها

ببيئتها ومعاي�شته���ا مل�شكالت املجتمع
ا�ستطاعت التقاط امل�شاكل املوجودة يف
كل بيت وحارة و�شارع ،وهي التي تعي�ش
هموم الوطن والإن�سان واالنتماء والهوية،
واعت�ب�ر �أن الكاتبة وبنات و�شباب جيلها
ت�ستح���ق كل �أ�شكال الرعاي���ة من وزارة
الثقاف���ة والإخ���وة يف احت���اد ال ُكتّ���اب
اللبنانيني.

بدورها ،لفتت الكاتب���ة مي�سم حمزة
�إىل �أنها لطاملا �آمنت ب�أن �أي جتربة يحمل
فيها الإن�س���ان قلمه ليكت���ب ،فغالب ًا ما
يكون هدف���ه �إي�صال ر�سالة �إىل املجتمع،
وهذا م���ا �أرادته من الكت���اب ،ال�سيما �أن
احلكايات املوجودة فيه هي حكايات من
واقع احلياة ،جمعته���ا علّها تكون عربة
لأخريات ،كي يبحثن عن انطالقة جديدة.
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سورية  -تركيا ..والدور الروسي
يجه���د البع�ض ل�سرب �أغ���وار ال���دور الرو�سي غري
املعلَ���ن بخ�صو�ص الأزمة ال�سوري���ة ،رغم و�ضوح هذا
الدور عل���ى خمتلف امل�ستوي���ات� ،إال �أن القطبة التي
يركز عليها البع�ض هي تلك املتعلقة يف التعامل مع
تركي���ا يف ظل ا�ستم���را ر �أنقرة كع�ضو فاعل يف حلف
�شمال الأطل�سي ،الذي ال يوفّر فر�صة �إال ويجهر بعدائه
املطلق لرو�سيا ،مع العمل على حماوالت تطويق هذا
البل���د من «حدائقه اخللفية» كاف���ة ،وكذلك موا�صلة
تركي���ا �إظهار العداء ل�سوري���ة عموماً ،وحلكم الرئي�س
ب�شار الأ�سد على وجه التحديد.
من يتابع الأحداث من���ذ �إ�سقاط الطائرة الرو�سية
من جانب الط�ي�ران الرتكي قبل عام�ي�ن تقريباً� ،إىل
�أح���داث حماول���ة االنق�ل�اب على حُ ك���م رجب طيب
�أردوغ���ان ،و�ص���و ًال �إىل ح�سم غالبي���ة املعارك على
الأر����ض ال�سورية ،و�صو ًال �إىل كيفية التعاطي الرو�سي
م���ع الأك���راد يف �سورية ،وغالبيته���م كم�سلحني يف
احل�ض���ن الأمريك���ي ،و�إىل م�ؤمت���ر القم���ة الأخري يف
«�سوت�ش���ي» ،بني رو�سيا و�إي���ران وتركيا ،يدرك فع ًال
�أبعاد اخلطوات الرو�سية.
ب���ات من امل�ؤكد �أن رو�سيا تعمل على نزع الألغام
من احلقل الأخ�ي�ر بني تركيا و�سوري���ة ،ولعل الكالم
الأخ�ي�ر من امل�س�ؤول�ي�ن الأتراك بع���دم املمانعة من
التوا�ص���ل مع الرئي����س الأ�سد ،يعك�س مزاج��� ًا تركي ًا
جديداً �صنعَ ���ه ال�صرب الرو�سي ،والتفهُّم الإيراين للأداء
وغ�ض الطرف �إىل حد ما من اجلانب ال�سوري،
الرو�سيّ ،
م���ع ت�أكيد �أن �أي قوة موج���ودة على الأر�ض ال�سورية
من دون التن�سيق مع احلكومة �ستُعامل كقوة احتالل.
يف الواقع ،ف����إن مو�سكو ت�ساب���ق الوقت من �أجل
�إنه���اء ال�ش���ق الع�سكري من الأزمة قب���ل حلول العام
اجلديد ،وهو العام الذي ميكن �أن ي�شهد التحوُّل باجتاه
الت�سوية ،وهذا الأمر انعك�س ت�صعيداً يف الغارات التي
تنفّذها الطائ���رات اال�سرتاتيجي���ة الرو�سية من جهة،
وحماولة دفع تركيا للتخل����ص من �أعباء التنظيمات
الت���ي دعمته���ا ،كـ«الن��ص�رة» وبع����ض التنظيمات
الهام�شي���ة ،ويب���دو �أن هناك جناحات ،ول���و �أقل من
امل�أمول ،وذلك ن���اجت عن اخل�شية الرتكي���ة �أن تكون
�أنقرة خارج اللعبة �إذا تخلّت عن خمالبها على الأر�ض
ال�سورية ،ولذلك تركّ���ز على امل�س�ألة الكردية يف هذه
املرحل���ة ،بانتظار ما ميك���ن �أن يتبلور عن حمادثاث

الرئي�س الرو�سي فالدميري بوتني متو�سطاً الرئي�سني الإيراين ال�شيخ ح�سن روحاين والرتكي رجب طيب �أردوغان

«�سوت�شي» ،التي �ست�شارك فيها الأطراف كافة بدعوة
م���ن رو�سيا ،التي تعمد �إىل تفكي���ك ما بقي من �ألغام
لي�أت���ي م�ؤمتر جنيف لإعالن اخلواتي���م التي ر�سمتها
رو�سيا بالتوافق مع �سورية خالل قمة بوتني  -الأ�سد

االستدارة التركية غير موثوقة سوريًا
وروسيًا وإيرانيًا ..في ظل اهتزاز العالقة
بين واشنطن وأنقرة

التي �سبقت القمة الثالثية يف «�سوت�شي» �أي�ضاً.
ضال
اللقاءات الت���ي جتري على الأر�ض الرو�سية ،ف� ً
ع���ن مروح���ة االت�صاالت الت���ي �أجراه���ا بوتني؛ من
الرئي�س الأمريك���ي� ،إىل امللك ال�سع���ودي� ،إىل العديد
م���ن ر�ؤ�ساء العامل ،هي نتاج االتفاق الثالتي امل�ستند
�إىل املحادث���ات ب�ي�ن الرئي�سني الرو�س���ي وال�سوري،
وامل�ستتبَع بلقاء الأ�سد مع القادة الع�سكريني الرو�س،
بح�ضور بوتني ،وهي �سابقة تاريخية ح�ضور مثل هذا
االجتماع الذي ميكن تف�سريه ب�أن رو�سيا و�سورية على
امل�ستوى الدفاعي باتا ج�سم ًا واحداً.
�إن الركيزة الأ�سا�سية الت���ي تعمل عليها مو�سكو،
قاعدته���ا حتييد ما ميكن حتيي���ده ،واحتواء ما يجب
م���ن �أج���ل حقن ما ميكن م���ن الدماء ،وه���و ما متثل
بامل�صاحل���ات ،ومبناطق خف�ض التوت���ر ،وتركيا من
ال�ضامنني �إىل جانب �إيران ورو�سيا يف ذلك.

اخلال�صة التي و�صلت �إليه���ا القيادة الرو�سية
بع���د � 7سنوات م���ن احلرب ،ه���ي �أن املعار�ضات
ال�سورية �أهزل من �أن تفر�ض �رشوطها ،فالأ�سد بات
يف و�ضع ي�ستحيل على �أح���د �إجباره على تقدمي
تنازالت ،مع االعرتاف ب�أن ملو�سكو ت�أثرياً حمدوداً،
و�أنه حتى لو رف����ض الأ�سد االلتزام بعناوين �سبق
و�أعلنها ،ف����إن مو�سكو لن تتخلى عن تقدمي الدعم
له.
هناك ا�ستدارة تركية ،ولو بطيئة ،وغري موثوقة
�سوري ًا ورو�سي ًا و�إيرانياً ،لكن بال �شك ف�إن العالقات
الرتكية  -الأمريكية لي�ست يف حالة مُ ر�ضية لهما،
وهن���ا يظهر الدور الرو�سي يف ك�شف احلقائق �أمام
تركيا ،التي عليها �أن تقرر �أين �سرتبط خيلها.

يون�س عودة

ضحى عبد الرؤوف المل في «زند الحجر» ..مضطر لمتابعتها حتى السطر األخير
«زند احلجر» ،رواي���ة جديدة للزميلة �ضحى عبد
الر�ؤوف امل���ل� ،صدرت ع���ن «دار الفاربي» ،وفيها
ت�أخذنا يف الزم���ن �إىل م�ساحات وا�سعة من القرن
املا�ضي ،و�إىل �أمكن���ة متتد على م�ساحات �شمالية
وا�سع���ة من عكار واحلدود ال�سوري���ة� ،إىل طرابل�س
والكورة.
يف «زن���د احلج���ر» ال تكتف���ي �ضح���ى ب�رسد
روايته���ا ،بل تدخل يف و�ص���ف الأمكنة ،ويف عمق
وتفا�صيل احلياة االجتماعية ،وتر�صد حركة النا�س
يف احلارات والأحياء والأزقة ،فتن�سج لنا حكايات
وتفا�صي���ل تعتقد �أنها حقيقي���ة وواقعية؛ ح�صلت
يف م���كان وتاريح حم َّددَين ،رغم ت�أكيد امل�ؤلّفة يف
فاحتة روايته���ا �أنها «عمل خي���ايل ،و�أن الأ�سماء
وال�شخ�صيات والأماكن الواردة فيها هي من خميّلة
الكاتب���ة� ،أو ج���رى ا�ستخدامه���ا يف الن�ص ب�شكل
خيايل».
الزميل���ة املل يف روايتها «زند احلجر» توا�صل
م�سريته���ا الت�صاعدية يف �سلوكه���ا طريق الرواية،

�إذ �إنه���ا كانت �أ�صدرت يف العام الفائت جمموعتها
الق�ص�صي���ة «يف قب�ضة الري���ح» ،التي جاءت بعد
�سل�سل���ة من امل�ؤلفات« :ال���وردة العا�شقة» ،2007
و«�أما�سي الغرام»  ،2007و«بحور ال�شوق» ،2012
و«�أ�رسار القلوب» .2015
ت�أخذن���ا �ضح���ى امل���ل �إىل �أزمن���ة و�أمكنة يف
جمموعتها الق�ص�صي���ة «يف قب�ضة الريح» ،تنتقل
فين���ا امل�ؤلّفة املت�ألّقة يف مطارح و�أماكن خمتلفة،
وت�ستخرج م���ن يومياتها خواطر وحكايات تقدّمها
ب�أ�سلوب �شيّق ،وح�سّ فني راقٍ ورفيع.
ويف جتربته���ا اجلديدة ،ت�أخذنا �ضحى املل �إىل
�أزمنة و�أمكنة خمتلفة ،فتجد ر�سم الأحياء والبيئات
املختلف���ة ،والأبط���ال ،وتعرف كي���ف تنتقل بهم
لتجعل قارئها مرتبط ًا بالن�ص حتى احلرف الأخري،
وا�صف��� ًة احلِ رَفيّني واملهنيّ�ي�ن والباعة املتجولني،
فط���رق احلديد ت���كاد ت�شعر �أن���ه مو�سيقى معينة،
وعازفة الكمان ت�سحرك مبو�سيقاها ،وطرْق فناجني
بائع القهوة له وقع خمتلف يجعل الكل يف ال�سوق

بانتظاره ،للتمتُّع بقهوت���ه� ،أو لال�ستماع �إىل غزله
الطريف للح�سناوات� ،أو لطرائفه مع زبائنه ..حياة
متنوعة تطرقه���ا �ضحى عبدالر�ؤوف املل يف «زند
احلجر» ،مبا فيها «حتى لغز امر�أة يف مدينة»..
لتت�ساءل :هل من جمتم���ع يُبنى دون �أن يكون
متنوعاً؟

ثم���ة تغريبة جميلة تقدّمه���ا �ضحى يف «زند
احلج���ر» ،كما ي�ؤكد ال�شاعر حمم���د زينو �شومان
يف مقدمت���ه للرواية ب�شكل دقي���ق ،فيقول« :تدور
ح���وادث زند احلج���ر يف طرابل����س ،حيث تتعقب
امل���ل خط���ى �شخو�صها بعني املراق���ب ،وترت�صد
حركتها خطوة خطوة ،متوغّلة و�إياهم يف �أحيائها
ال�شعبي���ة وحاراتها القدمي���ة؛ ب�أزقّتها و�شوارعها
ال�ضيقة ،وبيوته���ا املت�شابكة التي تفتخ نوافذها
بع�ضها على بع�ض ،كا�شف���ة عما يقع خلفها من
نفو�س معذَّبة و�أحالم حمبط���ة تختنق يف ظلمة
تلك الزواريب».
�ضح���ى التي تُع ّد من �أب���رز قارئي ونقاد الفن
الت�شكيل���ي ،وبالإ�ضاف���ة �إىل اهتماماتها الأدبية
والثقافي���ة ،تر�سم يف �أ�سلوبه���ا الروائي لوحات
جتعلنا نتابعها حتى �سطورها الأخرية.
فتَحيّة �إىل الروائية التي �ستوقّع «زند احلجر» يف
 7كان���ون الأول املقبل يف جن���اح «دار الفاربي» يف
معر�ض الكتاب يف البيال.
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احتفال بالمولد النبوي الشريف في حركة األمة:

فرحتنا تكتمل عندما نحتفل في ساحات األقصى وكنيسة القيامة
ملنا�سب���ة املولد النب���وي ال�رشيف،
نظّمت «الهيئة ال�سُّ نية لنُ�رصة املقاومة»،
و«لق���اء الفك���ر العامل���ي» ،و«حركة
الأم���ة» ،احتف���ا ًال يف مق���ر «احلركة»
بب�ي�روت ،ح�رضت���ه �شخ�صي���ات دينية
ودبلوما�سية و�سيا�سية واجتماعية.
ال�سيد عل���ي عبد اللطيف ف�ضل اهلل؛
رئي�س «لقاء الفك���ر العاملي» ،ر�أى �أن
ال�رضورة باتت مُ لحّ ���ة لنقارب الق�ضايا
التي توحّ دنا يف ا ُملثُل والقيَم املحمدية،
لنكون النموذج احل�ضاري ،فر�سالة النبي
�صلى اهلل عليه و�آله و�سلم هدفها �أن يكون
الإن�سان جم�سِّ ���داً لقيَم اهلل تعاىل ،معرباً
ع���ن ر�ساالت اهلل والفعالي���ة احل�ضارية
لي���زرع الأر�ض عدال���ة و�إن�سانية وخُ لُق ًا
وتوا�ضع���اً ،م�شدداً على �أن املقاومة هي
�أي�ض ًا حمتوى ثقايف وفكري وحواري من
�أجل خ�ي�ر اجلميع ،وم�ؤكداً على احلاجة
�إىل التم�سُّ ك بنهج و�سلوك �سماحة ال�سيد
حممد ح�س�ي�ن ف�ض���ل اهلل وال�شيخ عبد
النا�رص جربي (رحمهما اهلل).
وحتدث كاه���ن منطق���ة بن���ت
جبيل لل���روم الكاثولي���ك؛ الأب ويليام
نخلة ،فقال« :جئنا من جنوب القدا�سة
واملقاومة ،ومن جوار فل�سطني ،لنحيّيكم
يف هذه املنا�سب���ة العطرة» ،معترباً �أن
م���ا يجمعنا ه���و الإميان ،فنح���ن �أبناء

الإميان الواحد ،و�أنبيا�ؤنا الكرام �أعطونا
الهداية والإميان باهلل جل جالله ،وم�ؤكداً
�أنن���ا يف لبنان �سنبق���ى نقاوم من �أجل
احل���ق وفل�سطني ،من �أجل كل �إن�سان يف
خريه و�سعادته وتقدمه.
كلم���ة «الهيئ���ة ال�سُّ ني���ة لن�رصة
املقاوم���ة» �ألقاها رئي�سها ال�شيخ ماهر
مزهر ،الذي �أكّد �أن م���ن يفجّ ر الكنائ�س
وامل�ساجد لي�س م�سلم���اً ،فالنبي عليه

ال�ص�ل�اة وال�س�ل�ام حثّنا عل���ى املحبة
والوحدة .ونبّه �سماحت���ه �إىل �أن العدو
حينما دخل �إلين���ا عام  1982دخل بعد
تفرّقنا ،لكنه عج���ز عن ذلك عام ،2006
فانت�رصنا ،ونح���ن الآن مبرحلة يحاول
الأمريكي والعدو �أن ين�شئوا لنا الإ�سالم
ال���ذي ينا�سبهم ،لذلك نحذر ممن يحاول
�أن يطبّع مع العدو ال�صهيوين وي�سري يف
ركبه.

«حركة األمة» استقبلت «اللقاء العاملي»ُّ :
للتمسك بالثوابت
اإلسالمية  -العربية ..وحماية القضية الفلسطينية

ا�ستقب���ل �أمني ع���ام حركة الأم���ة؛ ال�شيخ
عب���د اهلل ج�ب�ري ،و�أع�ض���اء م���ن «احلركة»،
رئي����س «لقاء الفكر العاملي» ال�سيد علي عبد
َ
اللطي���ف ف�ضل اهلل ،يرافق���ه امل�س�ؤول الإعالمي
للقاء؛ ال�صحايف عل���ي �ضاحي ،وع�ضوا اللقاء
ال�شيخ���ان خلي���ل ال�شاوي وعب���د ال�ستار عبد
العظيم ،وكان ت�أكيد على �أن الوحدة الإ�سالمية
 الإ�سالمي���ة ،والوحدة الإ�سالمية  -امل�سيحيةال تك���ون بالقول وال�شعارات ،بل يجب �أن تكون
واقع ًا ملمو�س ًا ويتم تكري�سها على الأر�ض عرب
ن�شاطات م�شرتك���ة ،وبتوجهات وحدوية تخدم
ق�ضايا الأمة اجلوهرية.
و�ش���دد الطرفان على �أن ما جرى يف لبنان
خالل الأيام املا�ضية ي�ؤكد �أن الوحدة الوطنية

والتكات���ف ال�شعبي وال�سيا�س���ي كفيالن مبنع
�أي تدخُّ ���ل خارج���ي يف لبن���ان ،وب�إحباط �أي
خمطط لإجها�ض اال�ستقرار ،م�شيدَين با�ستعادة
رئي�س احلكومة حريته وتراجعه عن اال�ستقالة
القهري���ة ،ما �سيوف���ر عودة عم���ل امل�ؤ�س�سات
وانتظ���ام �ش�ؤون الدول���ة ،وداعيَني �إىل التم�سك
باملقاوم���ة وخياره���ا ك�سبي���ل ناجع حلماية
لبنان ووحدة �أر�ضه.
كما رحّ ب املجتمعون باحلوار بني مكوّنات
الوطن؛ مبا يخدم ا�ستق���رار لبنان ،واعتربوا �أن
اال�ستق�ل�ال احلقيق���ي ال يك���ون �إال بتحرير كل
الأرا�ض���ي اللبنانية من االحت�ل�ال ال�صهيوين،
م�شددين عل���ى التم�سُّ ك بالثواب���ت الإ�سالمية
والعربية ،وحماية الق�ضية الفل�سطينية.

كلمة اخلتام �ألقاها �أمني عام حركة
الأم���ة ال�شيخ عبد اهلل جربي ،حيث لفت
�إىل �أننا نُحْ يي اليوم ذكرى مولد الر�سول
�صل���ى اهلل علي���ه و�آله و�سل���م بعيون
دامعة ،وقلوب جريحة ،و�أجنحة ك�سرية،
حمطّمة� ،سائالً :كيف يطيب لنا �أن
و�آمال َ
نحتفل ونفرح ودما�ؤنا تنزف ،وحقوقنا
تُنتهك ،والأخطار بن���ا حمدقة ،وقِبلتنا
مغت�صبة ،و�أمورنا ب�أيدي �أعدائنا؟
َ
الأوىل

وخت���م ال�شي���خ ج�ب�ري بالق���ول:
النبوي ال�رشيف تكتمل
ِّ
فرحتنا باملولد
عندم���ا نحتف���ل يف �ساح���ات امل�سجد
الأق�صى املب���اركِ  ،وكني�سة القيامةِ ،بعد
حتريرهما ..فرحتُنا تكتمل عندما تدو�س
الأمة على احل���دود وال�سدود التي متزّق
بالدنا ،وت�شتّ���ت �شملنا ،وتف ِرّق وحدتنا
وكَياننا �إىل دويالت..

مفتي روسيا زار مجمع كلية الدعوة اإلسالمية:
اإلسالم هو دين الرحمة والعدالة

زار مفتي رو�سي���ا ال�شيخ حممد رحيموف ،مع وفد
رو�س���ي ،م�سجد وجممّ���ع كلية الدع���وة الإ�سالمية يف
بريوت ،حيث كان يف ا�ستقبال���ه عميد الكلية و�أع�ضاء
من الهيئة الإدارية.
بداي���ة الزيارة كانت بق���راءة الفاحتة عند �رضيح
ال�شيخ الراحل عبد النا�رص جربي (رحمه اهلل).
�أمني عام حركة الأمة؛ ال�شيخ عبد اهلل جربي ،رحّ ب
ب�سماح���ة املفتي والوف���د املرافق ،م�ؤك���داً �أن الإرهاب
والتط���رُّف اللذين ي�شهدهم���ا العامل الي���وم لي�سا من
الإ�سالم يف �شيء ،فالآي���ات القر�آنية الكرمي والأحاديث
النبوية ال�رشيفة وا�ضحة و�رصيحة ب�أن الإ�سالم هو دين
الرحمة والعدالة.
ثم حت���دّث �سماحة املفتي عن امل�ؤ�س�سات الدعوية
واالجتماعية والإعالمية وال�سيا�سية التي تركها ال�شيخ

الراحل ،وعن دوره الفاعل يف جمع كلمة الأمة ،لتجنيب
البالد التق�سيم واخلالفات.
كما جرى البحث يف دور رو�سيا املتعاظم يف ك�رس
الأحادية القطبية التي ا�ستفردت من خاللها �إدارة ال�رشّ
الأمريكية بال�سيا�سة العاملية عقوداً من الزمن.
ومتّت الإ�ش���ارة �إىل �رضورة تكاتُف اجلهود العلمية
والفكرية والثقافية ،وحت���ى الع�سكرية ،ملواجهة خطر
الفكر االرهابي ،منبهني �إىل �أن انح�ساره فرتة من الزمن،
خ�صو�ص ًا بعد ف�ش���ل امل�رشوع يف �سورية ،ال يعني �أبداً
�أفول الفكر وخطره.
ثم ج���ال الوفد الرو�سي يف �أرج���اء الكلية ،و�أبدى
�إعجاب���ه وتقدي���ره للدور اله���ام الذي تقوم ب���ه �إدارة
الكلية  لن�رش الثقافة الإ�سالمية وتعليم الدين الإ�سالمي
احلنيف.

www.athabat.net
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«المشاريع» تحيي المولد النبوي بأمسيات إنشادية
حت���ت �شع���ار «معً ���ا يف حُ بِّ
حممد»� ،أقام���ت جمعية امل�شاريع
اخلريية الإ�سالمية يف بريوت �أم�سية
�إن�شادي���ة ،ح�رضها �إىل جانب نائب
رئي����س اجلمعي���ة ال�شي���خ د .عبد
الرحمن عما�ش ،د .عدنان طرابل�سي،
ود .ب���در الطب����ش ،ود� .أحمد دباغ،
ومدير ف���رع اجلمعي���ة يف بريوت
عبد اهلل عمريي ،ولفيف من العلماء
وال�شخ�صيات البريوتية.
ال�شيخ عما����ش �ألقى كلمة دعا
فيه���ا �إىل «اال�ستف���ادة من معاين
ودرو����س ه���ذه الذك���رى املباركة،
والعم���ل مبقت�ض���ى الأخ���وة ب�ي�ن
امل�ؤمنني ،والتعاون ملا فيه م�صلحة
الوط���ن وحماي���ة الأمة م���ن لهيب
التطرف و�إرهابه» ،كما ا�ستنكر «ما
تعرّ�ضت له م�رص م���ن قتل و�إجرام
و�سفك لدم���اء امل�صلني الأبرياء يف
بيت من بيوت اهلل».
كم���ا نظّ���م ف���رع اجلمعية يف
اجلن���وب احتفا ًال حا�ش���داً يف مركز

الشيخ َّجبري استقبل
السيد النواب:
نبذ ُّ
التعصب أساسي
لمواجهة التكفيريين

ا�ستقب���ل الأمني الع���ام حلركة الأمة؛
رئي����س جامعة
َ
ال�شيخ عب���د اهلل جربي،
الأدي���ان واملذاهب يف مدين���ة قم؛ ال�سيد
د� .أبو احل�سن النواب ،وجرى خالل اللقاء
البحث يف تطورات العامل الإ�سالمي.
وكان ت�أكي���د عل���ى �أهمي���ة تر�سيخ
التع���اون بني امل�سلم�ي�ن ،ونبذ التع�صب
والعن���ف ،ملواجهة الفك���ر التكفريي الذي
يهدد تاريخن���ا وحا�رضن���ا وم�ستقبلنا،
فبالوح���دة نواج���ه الإره���اب ،ونحارب
الفك���ر املتطرف البعيد كل البعد عن دين
الإ�سالم.
وكان ال�سيد د� .أبو احل�سن النواب قر�أ
الفاحتة عند �رضي���ح ال�شيخ عبد النا�رص
ج�ب�ري (رحم���ه اهلل) ،و�أكد �أنن���ا ب�أم�سّ
احلاجة �إىل املنه���ج الوحدوي الذي كان
يدعو �إليه (رحمه اهلل) ،ال�سيما يف الفرتة
ال�صعبة التي مير بها عاملنا الإ�سالمي.

اجلمعي���ة مبركز الإمام علي بن �أبي
طالب عليه ال�سالم يف برج ال�شمايل
يف �ص���ور ،ح��ض�ره ممث���ل مفت���ي
�ص���ور ومنطقته���ا ،ورئي����س بلدية
ب���رج ال�شمايل علي دي���ب ،وممثلو
�أحزاب لبنانية وف�صائل فل�سطينية

وجمعي���ات وهيئ���ات �إ�سالمي���ة
واجتماعي���ة ونقابي���ة ،ولفيف من
العلماء ،وح�شد من املواطنني.
ال�شيخ ب�سام �أبو �شقري حتدث عن
ق�صة املول���د ال�رشيف وجواز وبركة
االحتفال ب���ه والدع���وة �إىل النهج

الق���ومي الذي جاء به الر�سول حممد
�صلى اهلل عليه و�آله و�سلم ،وتناول
ذكرى اال�ستقالل وم���ا مر به لبنان
م�ؤخرا من ظروف حرجة وح�سا�سة،
داعي��� ًا �إىل �إحباط الف�ت�ن وحتقيق
امل�صالح الكربى ،كما تطرّق �إىل وعد

«اإلصالح والوحدة» تنظم ندوة
بمناسبة ذكرى المولد
عقدت حركة الإ�صالح والوحدة
ن���دوة ملنا�سب���ة ذك���رى املولد
النبوي ال�رشيف و�أ�سبوع الوحدة
الإ�سالمي���ة ،حتدث فيه���ا رئي�س
احلركة ال�شي���خ ماهر عبدالرزاق،
قائالً :ت�أت���ي ذكرى والدة الر�سول
حمم���د (�صل���ى اهلل علي���ه و�آله
و�سلم) لتذكّرنا ب�أخالقه ورحمته
وت�ساحم���ه ،وت�ضحياته وثباته..
ت�أتي هذه الذك���رى اليوم والأمة
تعي�ش ذروة اخل�ل�اف واالنق�سام،
والتقاتل والتفرق.

ودع���ا ف�ضيلت���ه يف ذك���رى
والدة الر�س���ول حممد (�صلى اهلل
عليه و�آل���ه و�سل���م) �إىل �إعتماد
احل���وار والتالق���ي وامل�صاحل���ة
وامل�ساحمة م���ع كل �أبناء الأمة،
و�إىل ر����ص ال�صف���وف وتوحي���د
الكلمة ،و�إع���ادة املكانة والعزة
لهذه الأمة ،م�ؤكداً �أن قوة الأمة يف
وحدتها ومتا�سكها ،خ�صو�ص ًا �أننا
مازلنا نح���ارب العدو ال�صهيوين
والتكف�ي�ري ،الذي ��ض�رب وحدة
الأمة ،وزرع اخلالفات داخلها.

رابطة أبناء بيروت ..في راشيا
�أقام���ت رابطة �أبناء بريوت احتفا ًال �شعبي ًا وطني ًا حا�شداً مبنا�سبة
عيد اال�ستق�ل�ال ،بعنوان «رايد اال�ستق�ل�ال الأول» ،انطلق من �ساحة
وال �إىل �ساحة را�شي���ا ،مب�شاركة كوكبة من
ال�شه���داء – بريوت و�ص��� ً
الف���رق املنت�سبة للنادي اللبناين للدراجات النارية ،وبح�ضور ر�ؤ�ساء
اجلمعيات والروابط اللبنانية.
احلاج حممد الفيل؛ رئي�س رابطة �أبناء بريوت ،وجّ ه معايدة وطنية
لرئي�س بلدية را�شيا ،ونوّه بجه���وده حلفاظ هذه البلدية النموذجية
على القيَم الأثرية ملرحلتها التاريخية يف �سجل ا�ستقالل لبنان.
كا نوّه مبواقف العماد قائد اجلي�ش جوزيف عون ،لدوره يف حماية
ال�سلم الأهلي ونب���ذ الطائفية واملذهبية ،م�ؤكداً �أن «اجلي�ش اللبناين
والق���وى الأمنية هي �صمام �أمان عزتنا وكرامتنا وجمدنا ،ونحن �أبنا
بريوت خ�صو�صاً ،و�أبناء لبنان عموماً ،نفتخر بامل�ؤ�س�سة الع�سكرية..
واملجد ل�شهداء اجلي�ش الأبطال الذين �ضحّ وا ب�أرواحهم حلماية الوطن
لبنان من املجرمني و�شبكات الإرهاب والتكفرييني».

بلفور باعتب���اره وعداً م�ش�ؤوم ًا �أدى
�إىل اغت�صاب فل�سطني وت�رشيد �أهلها
و�إ�ضاعة احلق���وق ،و�إحداث م�شكلة
�إن�سانية كبرية ما زالت قائمة حتى
الآن.
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كاريكاتير

عالم فيزياء يؤكد إمكانية السفر عبر الزمن
ذك��رت ال�صحف الربيطانية عن عامل الفيزياء
الفلكي �إيثان �سيغيل ،ت�أكيده �إمكانية ال�سفر عرب
الزمن ،لكن يف اجتاه واحد فقط.
ووفق ًا ل�سيغيل ف�إن الكون م ؤ�لَّف من جزيئات م�شحونة
�إيجابياً ،ولها وزن �إيجابي� ،أو بال وزن ،وبالتايل ف�إن
وجود جزيئات ذات وزن �سلبي وطاقة يُع ّد �أمراً معقوالً،
وبالتايل �إذا وجدنا و�سيلة لربط اجلزيئات الإيجابية
وال�سلبية ،ف�إن هذا �سي�ؤدي �إىل ظهور ما ي�سميه العامل
�سيغيل بـ«الثقب الدودي» الذي يخرتق الزمان.

و�أ�ضاف �سيغيل قائالً :ميكن بناء الثقب بحيث
ميتلك نهاية تظل بال حراك ،و�أخرى تتحرك ب�رسعة
ال�ضوء تقريباً ،وبهذا ميكن نظري ًا ال�سفر عرب الزمن.
وتابع� :سيكون هذا املجال نفق ًا زمني ًا ميكن
جلانبه الآخر نقل ال�شخ�ص  40عاماً ،يف الوقت الذي
مترّ فيه �سنة واحدة فقط على اجلانب الآخر.
بيد �أن العامل يعرتف ب�أن الب�رشية ال متتلك بعد
التكنولوجيا التي ت�سمح لها بالتنقل عرب الزمن.

ّ
العلماء ينجحون في زراعة رأس للجثة البشرية

بعد حت ٍّد طبي كبري ،جنح علماء يف �إجراء عملية
زراعة ر�أ�س على جثة ،م�ؤكدين ا�ستعدادهم لإجراء
العملية على �شخ�ص حي.
وقال الطبيب �سريجيو كانافريو ،وهو مدير هيئة
طبية �إيطالية لتعديل العمليات الع�صبية املتقدمة،
�إن العملية �أجريت بنجاح ،م�ؤكداً �أن «عملية الزراعة
ُبي �أن تقنياتها اجلديدة
الناجحة على اجلثة ت نّ
طوّرتها لإع��ادة ربط العمود الفقري والأع�صاب،
والأوعية الدموية فعالة وقابلة للعمل».
وتعهد كانافريو ب�أن يُجري العملية اجلراحية
بني �شخ�صني على قيد احلياة ،من خالل قطع الر�أ�س
و�سحب النخاع ال�شوكي للراغب يف �إجراء العملية،
ونقلهما �إىل ج�سد تويف حديثاً ،ثم حتفيزهما فيه عن
طريق النب�ضات الكهربائية بعد �شهر من الغيبوبة.
تـــ�صـــــدر عـــــــن
�شــركــة الـقـــلــم
للإعالم �ش.م.م.

وتربع �شاب رو�سي يف احلادية والثالثني من
عمره ،يعاين من مر�ض جيني نادر وقاتل ،بر�أ�سه،
بالرغم من معار�ضة �أهله ال�شديدة للفكرة.
ويريد املتربع الرو�سي نقل ر�أ�سه �إىل ج�سم �آخر،
لأنه �سئم و�ضعه احلايل ،وحاجته الدائمة �إىل من
يعتني به ،ب�سبب تنقله على كر�سي متحرك ،لكن
تقارير �أ�شارت �إىل �أن املتربع عدل عن الفكرة.
وكان الطبيب كانافريو قال �إن «الوقت املقرتَح
لتنفيذ العملية اجلراحية هو فرتة �أعياد امليالد يف
العام احلايل».
وبح�سب اجلراح الإيطايل ،ف�إن «حظوظ جناح
العملية ت�صل �إىل  90يف املئة» ،مو�ضح ًا �أنها
«ت�ستلزم م�شاركة  80جراحاً ،كما �ستكلّف  10ماليني
دوالر».
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