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االفتتاحية

انتخابات  :2018هزيمة «الفريق السعودي»

بين حق العمال..
وحق الناس
ثمة مناط���ق لبنانية عا�شت مطلع ال�سنة لأيام
عدة م���ن دون كهرباء ،و�أم�ضى نا�سه���ا نهاراتهم
واللي���ايل حتت رحمة �أ�صح���اب املولدات ..ال�سبب
كان �إ��ض�راب موظفي وعمال ومياوم���ي م�ؤ�س�سة
كهرباء لبنان� ،إم ًا احتجاج ًا من البع�ض على عدم
�إحلاقهم ب�سل�سل���ة الرتب والرواتب� ،أو لعدم قب�ض
البع�ض الآخر رواتبهم منذ ثالثة �أ�شهر.
بني ح���ق العمال واملوظفني وحق النا�س ،يبدو
يحار املراقب
يف بع�ض الأحيان تعار�ض م�صالح،
ُ
�إىل �أي جهة مييل يف هذا املجال.
من حق العام���ل �أن يعي�ش بكرامة ،و�أن يح�صل
عل���ى �أجره الذي ي� ّؤم���ن معي�شته وعياله ،كما من
حق���ه �أن ي�سع���ى �إىل حت�سني ظروف���ه املعي�شية
واالجتماعية ..وعندما يق�صرّ رب العمل يف الوفاء
بالتزاماته حي���ال العامل ،ي�صبح من حق العامل
االحتجاج ب�شتى الو�سائل امل�رشوعة ،كالتوقُّف عن
العم���ل ،واالعت�صام ،وغري ذل���ك ،لكن هذه الأفعال
غالب��� ًا ما ُتلحق ال�رضر بالنا����س وحياتهم ،متام ًا
كما ح�صل يف مو�ضوع الكهرباء.
حق العامل يف النتيجة يجب �أال ُيلغي �أو ي�ؤثر
على ح���ق النا�س يف حياة كرمية وخدمات موفرة
يف �شتى املجاالت ،مادام املواطن يفي بالتزاماته
للدولة وامل���ال العام ..وامل�شكلة هن���ا �أن العمال
واملوظف�ي�ن هم جزء ال يتجز أ� م���ن النا�س؛ لهم ما
له���م ،وعليهم ما عليهم ،وال�رضر والفائدة يلحقان
بالطرفني على ال�سواء ،فما هو احلل لهذه امل�شكلة،
ومن هو الطرف الثالث الذي ُين�صف الطرفني؟
ال يحت���اج الأم���ر �إىل كثري عن���اء ،وال هو بلغز
�أو �أحجية ..الدولة ه���ي احلل ،وهي امل�س�ؤولة عن
ت�أمني حق العمال وحق النا�س� ..صحيح �أن للدولة
حق ًا عل���ى النا�س والعمال ،لك���ن عليها واجبات
جتاه الطرفني ،ومادامت ت�ستويف حقوقها ،فعليها
�أن ت����ؤدي واجبها جت���اه الآخرين ،لكن كيف يكون
ذلك؟
العب:
يف الأمثال ال�شعبية عادة خري رَ
ق���ال الأول للث���اين :رحم اهلل وال���دي الذي كان
يعالج كل م�شكلة تقع.
ر ّد الث���اين :رح���م اهلل والدي ال���ذي كان يعالج
امل�شكلة قبل �أن تقع.
بالت�أكيد ،الدول���ة ُيفرت�ض �أن تكون والد الثاين،
يف ح�ي�ن �أن الدول���ة يف لبنان هي وال���د الأول،
ومادامت هي كذلك فامل�شكلة قائمة ،و�سيظل حق
العمال ُيرهق النا�س ،فيما الظلم الحق بالطرفني.

كالم وزي����ر اخلارجي����ة ال�سع����ودي
عادل اجلبري عن فر�����ض قانون االنتخاب
عل����ى الرئي�س �سع����د احلريري ،ه����و ردّة
فع����ل طبيعية على ال�صفع����ة التي تلقتها
اململكة يف لبنان بعد «حترير» احلريري
من قب�ضة نظامها و«ن���ش�ر غ�سيلها على
�سطوح بريوت» ومنها �إىل عوا�صم العامل،
بف�ضل الدبلوما�سي����ة اللبنانية النا�شطة،
ومن البديه����ي وجود تخ����وُّف �سعودي -
�أمريك����ي من نتائج االنتخاب����ات النيابية
املرتقَبة يف �أي����ار  ،2018ما �سيمكّن حزب
اهلل مع حلفائ����ه  -بتقديرات ال�سعودية -
من ح�ص����د الأكرثية النيابية ،وي�ؤمّن مظلة
�سيا�سي����ة �شعبي����ة حول �سالح����ه ،ويعزز
و�ضعه يف لبنان واملنطقة ،ويحقق ن�رصاً
�إيراني ًا جديداً.
املخاوف ال�سعودية ،ومعها الأمريكية،
من نتائ���ج االنتخابات النيابية يف لبنان،
لي�س���ت فقط ب�سبب الق���وة ال�شعبية لفريق
املقاومة ،ب���ل ال�ضعف املتم���ادي للفريق
املوايل لل�سعودية نتيجة خفايا «البح�صة»
الت���ي ح���اول الرئي�س احلري���ري ابتالعها
بن�صيحة م���ن البطريرك الراعي� ،أو تفتيتها
بن�صيح���ة من الرئي�س ب���ري� ،إىل �أن جاءت
حمط���ة «اجلديد» لتك�شف ع�ب�ر «بح�صة
ليك�س» ،بع�ض �أ��س�رار الغرف ال�سوداء يف
ال�سفارات ،والتي �سبق���ت وواكبت احتجاز
احلريري ،ومل ت�أتِ «اجلديد» مبا هو جديد
على م�ست���وى �أ�سماء الأربع���ة املتورّطني
يف ورط���ة احلريري :ال�سني���ورة ،وجعجع،
مت طبخه
واجلميل ،وريفي ،ب���ل ك�شفت ما ّ
للرجل من وا�شنطن �إىل الريا�ض؛ وفق وثائق
ت�رسّبت من مكتب ال�سفري الأردين يف بريوت.
و�أم���ام ت��ش�رذم «الفريق ال�سع���ودي» �إىل
فرقاء،
لي�س هناك من �سيكون و�سط امللعب
وم���ن �سيكون عل���ى مقاع���د االحتياط،

والأم���وال ال�سعودية الت���ي �ستُنفَق على
ه���ذه االنتخابات لن تب���ذَّر على «خط
الو�س���ط» ،لأن الرتكي���ز ه���و على خط
الهج���وم عل���ى املقاوم���ة ،واملطل���وب
�أ�شخا����ص راديكاليون يف «�سعودتهم»،
ويف حقده���م على املقاوم���ة ،من �أمثال
معني املرعبي وخال���د ال�ضاهر و�أ�رشف
ريف���ي ،لأن و�سطية �سع���د احلريري يف
نظر ال�سعودية هي التي �سحبت الب�ساط
من حت���ت �أقدامها يف لبن���ان مبواجهة
�إيران ،خ�صو�ص��� ًا �أن هذا الب�ساط مل يعد
«�أحمدي���اً» له���ا ،ال يف �سوري���ا وال يف
العراق ،وال حتى يف اليمن.
ولأن الطرفني ،ال�سُّ ني وامل�سيحي ،يف
«الفريق ال�سعودي» و�ضعهما غري مرتاح

األموال السعودية التي
نفق على االنتخابات
ستُ َ
تبذر على «خط
المقبلة لن َّ
الوسط» ..فالتركيز هو على خط
الهجوم على المقاومة

نهائياً ،نتيجة انهي���ار ثقة الكل بالكل،
واحلدي���ث عن حتالفات انتخابية ما زال
�ضمن خان���ة الهلو�سات غ�ي�ر الواقعية،
خ�صو�ص ًا يف ال�شمال ،على مثال حتالف
«امل���ردة  -القوات» ،ملواجه���ة التيار

وا�صف عوا�ضة
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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

املطلوب �أ�شخا�ص راديكاليون يف �سعودتهم ..ويف حقدهم على املقاومة

الوطني احلر ،من ك��س�روان  -جبيل �إىل
�أقا�صي عكار ،ف�إن فريق املقاومة والعهد
يج���ب �أال ينام على حري���ر ،لأن الأموال
ال�سعودية التي �ستُنفَق يف هذه املعركة
 احلرب �ستكون غري م�سبوقة ،وت�ستلزم �إن مل يك���ن هن���اك حتال���ف انتخابي عدم ال�سم���اح ب�أي اخ�ت�راق �سيا�سيللخ�ص���وم يخلق هوة كب�ي�رة ال جمال
لردمها ،خ�صو�ص ًا بني «�أمل» و«التيار»،
على خلفية مر�سوم ترقية ال�ضباط الذي
كان م���ن الأف�ضل ل���و مت ت�أجيله حفاظ ًا
على الت�ضامن الوطني.
وم����ن امل�ؤ�س����ف �أن ي�ستجلب مر�سوم
ال�ضباط ،اخلالفات القدمية  -اجلديدة حول
الطائ����ف ،وبات مادة يومي����ة لل�سجاالت
من �أهل االخت�صا�����ص ومن �سواهم ،حنى
و�صل����ت الأمور �إىل �أن يتن����اول البطريرك
الراعي تف�سري م����وا ّد الد�ستور يف معر�ض
دفاع����ه عن موق����ع رئا�س����ة اجلمهورية،
وامل�س�أل����ة ال ت�ستح����ق كل ما يح�صل من
كافة الأط����راف ،لأن حلها يف النهاية هو
يف وج����وب تعديل ه����ذا املر�سوم ،ودمج
الأقدمية مع الرتقية ،وبالتايل العودة �إىل
توقيع وزير املالية.
لي�س����ت امل�س�ألة يف العن����اد والعناد
امل�ض����اد ،لأن وجه����ة نظ����ر الرئي�س بري
منطقي����ة ،و�سن����ة الأقدمية الت����ي �ستُمنح
له�ؤالء ال�ضب����اط ،و�إن كانت ال ترتّب �أعبا ًء
مالي����ة حالية ،لكن هناك �أبواب حما�سبية
يف كل موازن����ات امل�ؤ�س�س����ات العام����ة
واخلا�صة ،تلحظ بن����د «ا�ستدراك احلقوق
املكت�سَ بة» للم�ستخدم��ي�ن ،والذي يرتاكم
فيه احلق املكت�سَ ب ال����ذي �سي�ستحق لهم
م�ستقبالً ،وبالتايل ف�����إن مر�سوم الأقدمية
مو�ض����وع اجلدل احلايل ب��ي�ن بعبدا وعني
التين����ة كان يج����ب توقيع����ه م����ن وزير
املالي����ة ،لأن����ه ير ّت����ب �أعب����اء م�ستقبلية
يج����ب �أن تلحظه����ا �أي����ة موازن����ة مقبلة.
�إنهاء ملف مبحدودية ملف ال�ضباط واجب
وطن����ي ،لأن الت�ضامن بني �أط����راف فريق
املقاومة مطلوب فوراً ،كي ال يجد حزب اهلل
نف�سه حمرَج���� ًا يف الوقوف مكتوف الأيدي
بني حليف����ه اال�سرتاتيج����ي الرئي�س عون
وحليفه الثابت الرئي�س ب����ري ،و�إذا كانت
ال�ساح����ة االنتخابية لتحال����ف حزب اهلل
 �أمل لن تبدّل م����ن نتائجها احلالية كل�أموال ال�سعودي����ة واخلليج ،ف�إن املواجهة
هي على جبهات التيار الوطني احلر ،الذي
�ستُن�سَ ج �ضده �أ�رش�س التحالفات املدعومة
باملال ال�سعودي؛ من ع����كار �إىل طرابل�س
وزغرتا والكورة ،ومن جبيل وك�رسوان �إىل
املنت وب��ي�روت وال�شوف وزحل����ة والبقاع
الغربي و�صو ًال �إىل جزين ،ولهذا ال�سبب ف�إن
ت�رشذم «الفري����ق ال�سعودي» احلاقد على
الرئي�س ع����ون واملقاومة �سيتم التعوي�ض
عنه باملال االنتخابي ،عرب ماكينات �رشاء
ال����ذمم طازجة ،من الزواري����ب حتى بلوغ
�أبواب �أق��ل�ام االقرتاع ،ولذل����ك يجب على
فريق املقاومة ع����دم «النوم يف الع�سل»،
وامل�سارعة �إىل ترمي����م العالقة بني بعبدا
وعني التينة و�إعادتها اىل «�شهر الع�سل»،
ل�ضم����ان هزمية م����ن ال���ض�روري �أن تكون
ماحقة للفريق ال�سعودي.

�أمني �أبو را�شد
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همسات

أقل من خمسة أشهر على االنتخابات النيابية..
ُ
فهل ينتج اللبنانيون سياسيين وطنيين؟

 املر�سوم �إىل «الثالجة»

توقّعت م�صادر �سيا�سي���ة يف فريق الثامن من
�آذار �أن يدخ���ل مر�س���وم �أقدمي���ة ال�ضابط �إىل
«الثالج���ة» ،خ�صو�ص ًا �أن الرئي����س نبيه بري
غ���ادر �إىل العا�صم���ة الإيرانية طه���ران ،ومنها
�سيعود مبا��ش�رة �إىل دارته يف امل�صيلح ،ليبد أ�
التح�ض�ي�ر لالنتخابات النيابية .بيد �أن م�صادر
يف التي���ار الوطني احلر اعت�ب�رت �أن املر�سوم
�أ�صبح وراءنا ،ومن يريد �أن يبقيه على الطاولة
ملا بعد االنتخابات فهذا �ش�أنه.

 ماذا بعد الفربكة؟

بع���د الف�ضيح���ة الت���ي �أثريت ح���ول تهديدات
تلقّاها مرافق ل�شخ�صية �أمنية ووزارية �سابقة،
وتب�ّي�نّ �أنها مفربَ كة من �ألفها �إىل يائها ،طُ رحت
ت�س���ا�ؤالت حول ا�ستمرار �سجن �شخ�صية نيابية
ووزارية �سابقة كانت حت�ضرّ لتفجريات مل ين َّفذ
منه���ا �شيء ،وكان بطل العملية الذي �أف�شى عن
هذه التح�ضريات ،على �صلة بال�شخ�صية الأمنية
ال�سابقة.

 م�شاركة «م�ستقبلية» مع �سعد

لوح���ظ يف االعت�صام���ات واالحتجاجات التي
�شهدته���ا مدينة �صي���دا ،بدعوة م���ن التنظيم
ال�شعب���ي النا�رصي� ،ضد ق�ضي���ة �أزمة النفايات
والت�شغيل ال�سيئ ملعم���ل الفرز ،انخراط وا�سع
لأ�شخا�ص حم�سوبني على «تي���ار امل�ستقبل»
يف ه���ذه االعت�صامات ،ما دع���ا رئي�س التنظيم
النائب ال�سابق �أ�سام���ة �سعد لأن يقول يف �أحد
االعت�صام���ات�« :أح ّي���ي كل احلا�رضي���ن الذين
ينتخبوننا ،والذين ال ينتخبوننا».

 النفايات ..واالنتخابات

اللبنانيون بحاجة �إىل �سيا�سيني تهمهم م�صلحة النا�س ..ب�صرف النظر عن الطائفية �أو املذهبية

ك�أن����ه كُتب����ت عل����ى بلدن����ا
الأزمات الدائمة واحلروب الباردة
وال�ساخنة با�ستمرار ..هكذا يلخّ �ص
�شخ�صية بارزة احلياة ال�سيا�سية
يف لبنان ،ولي�ؤكد �أن حياة �شبابنا
و�أهلنا مرهونة لنزق نظام �سيا�سي
يو ّل����د كل  15عام ًا �أزم����ة وحرب ًا
ولعنة ،يف ظل «طبقات» �سيا�سية
تتوالد� ،أو تتج����دد بنف�س العقلية،
والنه����م للمال وال�سلط����ة ،دون �أن
تعري �أي �أهتمام للواقع وامل�ستقبل.
وي�شري الرج���ل �إىل �أن معظم
�سيا�سيين���ا يتمي���زون ب�رسع���ة
تغي�ي�ر الأقنعة عن وجوههم ،فقد
يكون �سيا�سي م���ا مع زمبابوي،
ويف نف����س الوقت «ف���احت خط ًا
عل���ى املاو م���او» ،وهن���ا يقدم
وثيقة هامة عن م���ا يذهب �إليه،
في�شري �إىل �أنه يف مذكرات اجلرنال
الفرن�سي دانتيز احلاكم الع�سكري
�أي���ام احلرب العاملية الثانية يف
لبن���ان يق���ول« :لقد كن���تُ �أمثّل
حكومة في�ش���ي يف لبنان ،وكنت
عل���ى توا�ص���ل م���ع املخابرات
الأملانية ..ولكنني يف ال�رس كنت
�أخ���دم حت���ت قي���ادة ديغول من
�أجل �أن �أحرر فرن�سا من االحتالل
الأملاين ..ولكن م���ا كان يذهلني
هو الطبق���ة ال�سيا�سية يف لبنان،
حيث كانوا يتوافدون �إىل مكتبي
لإعالن الوف���اء والت�أييد حلكومة
في�شي وللأملان ،وكانت تقاريرهم
ت�صل �إىل مكتب���ي جمملها يركّز
على اته���ام بع�ضه���م بالعمالة

لربيطانيا وديغول ..ويف املقابل
عندما كان ي�أتيني الربيد ال�رسي
م���ن ديغ���ول� ،أتفاج����أ �أن نف�س
الأ�شخا����ص يرا�سل���ون ديغ���ول
لإعالن ال���والء والوف���اء لفرن�سا
احل���رة ولديغ���ول ..ويبيعون كل
�ش���يء ...وعندم���ا ن�س�أله���م عن
مطالبه���م يكون جوابه���م :نريد
لبنان �سيداً ح���راً م�ستقالً ..وهنا

اإلصالح السياسي بات
ضروريًا ..والحل يكون
تتوج
برزمة إصالحات َّ
بطبقة سياسية جديدة

�أ�س����أل نف�س���ي� :إذا رحلنا عنهم
فلمن �سيبيع���ون ب�ضاعتهم لكي
يقب�ضوا ،»..ماذا تغري بني الأم�س
واليوم؟ بر�أيه :ال جديد.
هم كانوا �أيام الوجود ال�سوري
يف لبن����ان عل����ى ه����ذا النح����و،
ومعظمه����م كان يطل����ب «غ��ب�رة
ر�ضا» �أي �ضاب����ط خمابرات ،لكن
م����ا �أن ح�صلت التطورات بعد عام
 ،2005حت����ى ر�أينا الكث��ي�ر منهم
يتحوّل وي�صري «منا�ضالً» ومقات ًال

للوجود ال�سوري ول�سورية ،والأنكى
من ذلك بر�أيه �أن �سيا�سي ًا ما يكون
�إذا تطلبت م�صلحته ال�سيا�سية �أن
يك����ون وطنياً ،فال ي�ش����ق له غبار،
لكنه وتبع ًا له����ذه امل�صلحة تراه
يتحوّل �إىل مذهبي خطري ،ما همّه
�إالّ �أبناء جلدته ومذهبه ،وكل ذلك
حت����ت عنوان امليثاقي����ة والتوازن
وهلم جرا.
حتى مع العدو «الإ�رسائيلي»،
كان كثري مع����ه ،ويذكّر مبعتقلني
كانوا عند طرف �سيا�سي يزايد الآن
بال�سيادة واال�ستقالل ،خرجوا من
الأ�رس «الإ�رسائيلي» ،فكيف و�صلوا
�إىل فل�سط��ي�ن املحتل����ة؟ يت�ساءل
ومكتفي���� ًا بهذا الق����در بحديثه عن
الواقع ال�سيا�سي.
ويرى هذا ال�سيا�سي املخ�رضم
�أن الإ�ص��ل�اح ال�سيا�س����ي بات �أمراً
هام ًا و�رضوري����اً ،ولنبد�أ به ب�أمور
ب�سيط����ة جداً موج����ودة يف معظم
دول الع����امل ،ومنها مثالً :ال يجوز
ازدواج اجلن�سية ملن يت�سلم مركز
مدير عام �أو يُنتخب نائب ًا �أو ُيعينَّ
وزيراً �أو ي�صبح رئي�س ًا للجمهورية
�أو احلكوم����ة ..كما ال يجوز ملقاول
�أو ميلك �رشك����ة �أو م�ساهم ًا بها �أن
يلتزم هو �أو �أحد فروعه �أو �أ�صوله
�أي عمل يف البالد ،م����ادام ي�شغل
مرك����زاً عام ًا وحكومي����اً ،حتى ال
يختل����ط حابل امل�صلح����ة العامة
بنابل امل�صلح����ة اخلا�صة ،معيداً
التذكري بكيفي����ة �إدخال امل�رشوع
الهاتف اخلل����وي �إىل البالد ،وكيف

�أن �رشكت��ي�ن ل�شخ�صني جنيا على
مدى ع�رش �سنوات �أكرث من ع�رشين
مليار دوالر ،بينما مل تبلغ ح�صة
اخلزينة العامة خالل تلك الفرتة 3
مليار دوالر ..منبّه ًا من التحا�ص�ص
يف الرثوة النفطية ،التي يعترب �أن
الت�أخُّ ر يف اال�ستف����ادة من الرثوة
الكربى هو ب�سبب ذلك.
ويختت����م :احلل يك����ون برزمة
م����ن الإ�صالح����ات الب�سيطة التي
يفرت�ض �أن تتوَّج بقانون وانتخاب
دميقراطي ليعك�����س حقيقة وواقع
لبن����ان واللبناني��ي�ن ووحدته����م
الوطني����ة ،وذل����ك ال يت�أمّن �إالّ عرب
قان����ون يعم����ل خلط����ة عجيبة،
ويوحّ ����د اللبناني��ي�ن عل����ى �أ�س�س
وطني����ة �صلبة ،ويلغي دور النائب
معق����ب املعامالت ومقدّم التعازي
يف الأتراح والته����اين يف الأفراح،
ويجعل����ه م�رشوع���� ًا حقيقي ًا تهمّه
م�صلحة النا�����س �أجمعني ،ب�رصف
النظر ع����ن الطائفي����ة واملذهبية
البغي�ض����ة ،وهذا م����ا ال يت�أمّن �إالّ
عرب جعل لبنان دائ����رة انتخابية
واحدة عل����ى �أ�سا�س الن�سبية� ،آم ًال
�أن يك����ون القانون ال����ذي �ستجري
االنتخابات عل����ى �أ�سا�سه بعد �أقل
من خم�سة �أ�شه����ر ،مدخ ًال حقيقي ًا
لقان����ون انتخابي وطني وع�رصي،
يف ّع����ل وحدة اللبناني��ي�ن ،ويكون
بتفا�صيله قادراً على احلد من نفوذ
املال ال�سيا�سي ،والوباء املذهبي.

�سعيد عيتاين

لوح���ظ �أن النفايات �أ�صبحت م���ادة انتخابية
للمر�شحني لالنتخابات النيابية ،وال مكان لهم
يف «اللوائح املحظية» ،و�صار �شعارهم :من ال
ي�ستطيع �أن يحل م�شكلة الزبالة ومطامرها لن
يكون قادراً على بناء دولة ووطن.

 نحو �إنهاء اخلدمة

ب���د أ� عدد كبري من الن���واب احلاليني يعي�ش يف
�أج���واء اال�ستغن���اء عن خدماتهم ل���دى زعماء
كتله���م الذي���ن يج���دون انف�سه���م م�ضطري���ن
لت�شكيل لوائح ت�ض���م مر�شحني لهم اعتباراتهم
وح�ضورهم ال�سيا�سي الذي يعطي قيمة �إ�ضافية
على م�ستوى الالئحة ،وعل���ى م�ستوى ال�صوت
التف�ضيلي.

« عجقة» ا�ستطالعات

ت�سا�ؤالت عديدة بد�أت تُطرح حول الن�شاط الذي
با�رشه خ�ب�راء و�رشكات اال�ستطالع حول ال�ش�أن
االنتخابي والنتائج املتوقَّعة ،حيث �إن بع�ضها
يعطي نتائج �إيجابية مل���ن ُي�ستطلع حل�سابه،
وعلّ���ق بع����ض ال�سيا�سيني على ه���ذا الن�شاط
الذي يتوقع ل���ه �أن ترتفع وتريته يف الأ�سابيع
املقبلة� ،أن نتائج الدورات االنتخابية ال�سابقة،
ب ّينت عدم «دقة» هذه اال�ستطالعات.

 ا�ستهجان

دبلوما�س���ي عرب���ي �سابق ومرم���وق ا�ستهجن
ت�رصف بع�ض الدول العربية التي تتنطح لأدوار
مل تُخل���ق لها منذ قيامه���ا ،و�إن كانت الرثوات
النفطي���ة قد جعلته���ا بقرة حل���وب مل�صالح
الغرب ،خ�صو�ص ًا لوا�شنطن ،مت�سائ ًال عما ميكن
�أن جتني���ه ال�سعودي���ة من حروبه���ا املفتوحة
يف كل االجتاهات �سيا�سي��� ًا واقت�صادي ًا ومالي ًا
وع�سكري��� ًا ،مم���ا جعلها يف حال���ة عجز وتر ٍّد
اقت�صادي �ستكون ل���ه انعكا�سات خطرية حول
موحدة.
احتمال بقاء هذه الدولة واحدة َّ
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سورية تعزز انتصاراتها ..وتسقط أقنعة حلف أعدائها
على مدى �سبع �سنوات من احلرب
اال�ستعماري����ة الإرهابي����ة التكفريية
الرجعي����ة عل����ى �سوري����ة ،انخرطت
فيها ،ح�سب اعرتاف وزيرة اخلارجية
الأمريكية ال�سابق����ة هيالري كلنتون،
نحو  80دول����ة ،وا�ستُجلب لها حتى
الآن نحو ن�صف مليون مرتزق �أجنبي
و�سخِّ ����رت لها
وعرب����ي وخليج����يُ ،
�إمكانيات مالية هائلة ،و�صلت ب�أمري
قطر ال�سابق حمد ب����ن خليفة وحده
لأن يعلن يف بداية هذه احلرب القذرة
عن ا�ستع����داده لتوظي����ف مئة مليار
دوالر من �أجل هزمي����ة الرئي�س ب�شار
الأ�سد.
املبالغ املذهلة التي وظّ فها بائع
ال���كاز العرب���ي ،والأمريك���ي ،من �أجل
تدمري �سورية وحده���ا ،كان ب�إمكانها
�أال تُبق���ي فق�ي�راً �أو جائع��� ًا �أو عاط ًال
ع���ن العمل يف الع���امل العربي ،وكان
ب�إمكانها لو ا�ستُغلّت يف جمال البحث
العلم���ي وت�أ�سي�س مراكز بحوث علمية
على غرار ال���دول التي تن�ش���د التقدم
والتط���ور� ،أن تنقل الع���رب �إىل مراحل
متقدمة علمي ًا.
وي�ض���اف �إىل ذل���ك ،الإمكاني���ات
الإعالمية الكربى التي ُ�سخِّ رت من �أجل
فربكة و�ضخ الأكاذيب عن �سورية ،وهي
التي كان���ت جم َّهزة ب�أح���دث و�سائل
االت�صال والتطور التكنولوجي من �أجل
الت�أثري على الر�أي العام ،حتى �أن �أفالم
التوح�ش التي كان���ت تبثها «داع�ش»
ّ
وغريها من التنظيمات الإرهابية كانت
تتمي���ز بدقة ت�صوير عالية ،وامكانيات
�إخراجي���ة كب�ي�رة ،ما ي���دل على مدى
توظيف الإمكاني���ات التقنية املده�شة
يف خدم���ة م�رشوع ا�سته���داف الدولة
الوطنية ال�سورية ،ولو �أن جزءاً ب�سيط ًا
�سخ���ره بائع الكاز م���ن �أجل فل�سطني
ّ
و�أوىل القبلت�ي�ن وثالث احلرمني ،لكان
ال�صهاينة وفال�شته���م قد عادوا هروب ًا
من حيث �أتوا.
ً
بب�ساط���ة �إذا ،يف ه���ذه احل���رب
ال�رضو�س ،كانت �سورية بقيادة الرئي�س

دبابات اجلي�ش العربي ال�سوري تدك �أوكار امل�سلحني يف ريف �إدلب

ب�شار الأ�س���د تخو�ض حرب ًا �ضد عدوان
مو�ص���وف تق���وده الوالي���ات املتحدة
وتركي���ا وحلف النات���و و«�إ�رسائيل»،
وبتموي���ل وم�ساهم���ة �أ�سا�سي���ة م���ن
حكومات عربي���ة عميلة ،خ�صو�ص ًا من
ال�سعودي���ة وقطر ،وذلك به���دف �إزالة
قلعة ال�صمود العرب���ي وقلب العروبة
الناب����ض ،م���ن �أج���ل �صفق���ة التنازل
واال�ست�سالم ال�شامل للعدو ال�صهيوين،
و�إنهاء الق�ضية الفل�سطينية و�إلغاء حق
العودة ،ومع ه�ؤالء كانت قوى وتيارات
خمتلف���ة �سيا�سية وديني���ة وعلمانية
وتي���ارات وهابية ،وقوى كانت ي�سارية
ف�ص���ارت م���ن جماع���ة الدميقراطية
الأمريكية.
بع���د ال�صمود الأ�سط���وري للدولة
الوطني���ة ال�سورية ،وا�ستيعاب الهجمة

املذهل���ة عل���ى خمتل���ف ميادي���ن
املواجهات.
�أمام حالة التقدم والتمدد امليداين
المواقف والتصريحات األميركية واالنت�صارات النوعية للجي�ش العربي
مت خاللها
األخيرة تشي باستمرار العدوان ال�س���وري وحلفائه ،والت���ي ّ
حترير م�ساح���ات �شا�سعة من الأرا�ضي
والحرب على الدولة الوطنية كانت حتت �سيطرة الق���وى التكفريية،
ودحره���ا� ،أمك���ن للجي����ش ال�س���وري
السورية
جتميع قوات���ه املقاتلة التي كانت يف
حالة انت�ش���ار جغرافية وا�سعة ،و�صار
االهتمام مركَّزاً عل���ى ت�صفية اجليوب
الإرهابي���ة ،وا�ستكم���ال وتعزيز ب�سط
اال�ستعماري���ة ال�صهيونية  -اخلليجية �سلطة الدول���ة الوطنية عل���ى الرتاب
 الرتكي���ة ومعهم حل���ف «الناتو» ،الوطني ال�سوري.�أمام هذا الواقع ،بد�أ حلف العدوان
ومب�ساع���دة ودعم حلفاء �سورية ،متكّن
اجلي�ش العربي ال�س���وري من االنتقال يعم���ل ب�شت���ى الو�سائ���ل لعرقلة هذا
�إىل هجوم �شام���ل ،حمقق ًا االنت�صارات االنت�صار ،ف�أعلنت وا�شنطن �إن�شاء قوة

ع�سكرية من املرتزق���ة قوامها � 30ألف
مرتزق ،لتح���ارب �إىل جانب ما يدعى
بـ«ق���وات �سوري���ة الدميقراطية» ،يف
نف�س الوقت ال���ذي غ�ض النظر من ق َبل
وا�شنطن وحلف «الناتو» عن حماوالت
التق ُّدم الرتكي داخل الأرا�ضي ال�سورية
على احل���دود ال�شمالي���ة بذريعة منع
قيام كانتون ك���ردي ،وهو يف حقيقته
يهدف �إىل عرقل���ة االنت�صارات الباهرة
للجي����ش العربي ال�سوري وحلفائه من
جهة ،وحماولة جدي���دة من الأمريكي
لإعادة احلي���اة �إىل م�رشوعه املتهاوي
بفعل االنت�ص���ارات يف تق�سيم �سورية
و�إن�شاء كانتونات متعددة اثنية وقبلية
وطائفية.
وب�أي حال ،فاملواقف والت�رصيحات
الأمريكية املتوا�صلة ع���ن متديد بقاء
قوات االحت�ل�ال الأمريك���ي يف بع�ض
املناط���ق ال�سورية ،و�إن�ش���اء قوات من
املرتزقة ومواق���ف باعة الكاز العربي،
وانقالب �أردوغان على تفاهمات ا�ستانة،
ال تقب���ل �أي تف�س�ي�ر �أو ت�أويل ،ومعناه
الوحيد هو ا�ستم���رار العدوان واحلرب
عل���ى الدولة الوطني���ة ال�سورية ،التي
ا�ستطاعت بف�ض���ل �صمودها الأ�سطوري
توج���ه �رضب���ة ك�ب�رى للم��ش�روع
�أن ّ
الأمريك���ي – ال�صهي���وين امل�سم���ى
«ال�رشق الأو�س���ط اجلديد» ،و�ستعرف
�سورية بقي���ادة الرئي�س ب�ش���ار الأ�سد
وحلفا�ؤه���ا كيف يت�ص���دون للم�ؤامرة
اجلدي���دة ،وهم كما �أحبط���وا و�أ�سقطوا
كل احللق���ات ال�سابق���ة� ،سيعرف���ون
كيف يحطم���ون احللقة اجلديدة ،لأنهم
مدركون متام ًا مل�صاحلهم اال�سرتاتيجة
واحليوية ،وطبيعة التوازنات اجلديدة
الدولية والإقليمة ،التي �ستولد مفاعيل
جدي���دة قادرة على طرد الغزاة و�سحق
الإرهابيني ..ولعله م���ن املفيد جداً �أن
يق���ر أ� اجلميع ر�سائل بوتني النارية �إىل
م���ن كل وا�شنطن وتركي���ا وال�سعودية
و«الناتو» ،و�إن غداً لناظره قريب.

�أحمد زين الدين

هل يدخل بري على خط المعركة االنتخابية في طرابلس ..وما هو هدفه؟
الريب �أن �إجراء االنتخابات النيابية املرتقَبة على
�أ�سا����س القانون الن�سبي� ،ألغى املح���ادل االنتخابية،
و�أ�سه���م يف احلد من �أن تك���ون «الوكاالت احل�رصية»
يف متثي���ل املكون���ات اللبنانية يف الربمل���ان العتيد
ب َيد جهات �سيا�سي���ة معينة ،ال يتجاوز عددها �أ�صباع
ال�سنية ،حيث
الي���د الواح���دة ،خ�صو�ص ًا يف ال�ساح���ة ُّ
�أ ّدت احل���وادث الأمنية والتطورات ال�سيا�سية يف لبنان
ال�سني لدى «تيار
واملنطقة� ،إىل �شبه ح��ص�ر التمثيل ُّ
امل�ستقبل» وحلفائه يف انتخابات عامي  2005و.2009
كذل���ك �أف�ضى �إق���رار القانون املذك���ور �إىل خلل
�ضمن «البيت امل�ستقبلي» الواحد ،الذي ميثل ثالثة
اجتاهات« :تيار امل�ستقب���ل» والوزير حممد كبارة،
والنائب حمم���د ال�صفدي واللواء �أ��ش�رف ريفي ،ما
�سي�ؤدي �إىل مناف�سة بني ه����ؤالء الأفرقاء ،يبد�أ رمبا
ب�رصاع خفي ،ث���م قد يتطور �إىل علن���ي كلما ا�شتد
وطي�س املعركة االنتخابية.

وب���د�أت انعكا�سات ه���ذا اخلل���ل ال�سلبي على
�أبن���اء «البيت الواحد» تظه���ر �إىل العلن من خالل
ال�رصاع بني الرئي�س �سع���د احلريري واللواء �أ�رشف
ريفي ،والذي تطور �إىل �شن حمالت �إعالمية متبا َدلة،
وافتعال ح���وادث �أمنية مر�شَّ ح���ة للتفاقم ،بح�سب
م�صادر حزبي���ة طرابل�سية مطلع���ة ،ويحاول ريفي
من خالل هذه احلوادث ت�صوير نف�سه �أمام املجتمع
الطرابل�سي �أنه يتعر�ض ملظلمة ،ال�ستمالة عواطفهم،
وك�سب �أ�صواتهم.
ترج���ح امل�ص���ادر �أن ي�ص ّعد وزي���ر العدل
كما ّ
ال�سابق م���ن حمالته الإعالمية �ضد حمور املقاومة،
للتماي���ز عن «التي���ار الأزرق» ،ومواقفه ومتو�ضعه
ال�سيا�سي الراه���ن ،وذلك للغاية املذك���ور� ،أي نيل
«عطف» الطرابل�سيني.
�أم���ا احلريري فيب���ذل ق�صارى جه���ده جلوجلة
الأ�سماء الذي �سيعتمدها يف خو�ض املعركة النيابية،

حتديداً يف ال�شمال ،للتفرغ لها ،وحت�شيد �أكرب عدد من
الناخبني مل�صلحته ،ولهذه الغاية قد يتخلى رئي�س
احلكومة ع���ن تر�شيح النائب كاظم اخلري يف منطقة
املني���ة مل�صلحة �أحد املر�شحني م���ن �آل علم الدين،
كونها العائلة الأكرث عدداً يف املنطقة املذكورة.
توج���ه الرئي����س جني���ب ميقاتي
ويف �ش����أن ُّ
االنتخابي ،فمنطيق��� ًا ،ال م�صلحة له بالتحالف مع
«التي���ار الأزرق» ،ومن امل�ؤكد �أنه لن يقبل �أن يكون
جم���رد مر�شح على الئحة احلريري ،وهو �أي�ض ًا لي�س
يف �ص���دد التقارب مع ريفي ،و�أقرب �إىل فريق � 8آذار،
ومتناغم مع الوزي���ر ال�سابق في�صل كرامي والنائب
ال�سابق جه���اد ال�صمد ،ناهيك ع���ن اجلانب التقني
الذي يتعلق باحت�ساب عدد املقرتعني مل�صلحة كل
الئحة ،وتوزي���ع املقاعد على اللوائ���ح ،و�أي�ض ًا من
يك���ون �أول الرابحني ،ما يحفز ميقاتي �أكرث �إىل عدم
التحالف مع «امل�ستقبل».

وح�سب امل�ص���ادر ف�إن رئي�س جمل����س النواب
ي�سعى لإقامة حتالف نيابي ي�ؤازه يف اال�ستحقاقات
املقبلة ،كانتخابات رئا�سة الربملان ،وت�سمية رئي�س
حكومة ما بعد االنتخاب���ات ،و�سواها ،كذلك ي�سعى
من خالله �إىل ت�أمني ت���وازن �سيا�سي مع الرئي�سني
العماد مي�شال ع���ون و�سعد احلريري ،وهذا ال يزعج
ح���زب اهلل ،بر�أي امل�صادر ،كونه ال مي�س ا�سرتاتيجي ًا
احلزب.
يف اخلال�صة ،قد ت�شهد دائرة طرابل�س  -ال�ضنية
 املني���ة معركة انتخابية بني �أربع لوائح تتناف�سعلى �أح���د ع�رش مقع���داً نيابي ًا ،تت���وزع على هذه
اللوائ���ح كل منها ح�سب احلا�ص���ل االنتخابي الذي
يحققه� ،إ�ضافة �إىل مرعاة م�س�ألة ال�صوت التف�ضيلي
الذي يح�صل عليه املر�شحون.

ح�سان احل�سن
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الهدف الروسي
في سوتشي

شخصية تركية تفاجئ دمشق..
قرار عسكري كبير يخرق جبهات إدلب!

ملواجهة الأمريكي ال���ذي يريد �إدخال
رجب طيب �أردوغان مبعركة ا�ستنزاف
طويلة م���ع االنف�صالي�ي�ن الأكراد يف
امل�ستنقع ال�س���وري� ،سيما �أن مو�سكو
تو ّع���دت بـ«ال���ر ّد املنا�س���ب» على
ال�سيناري���و الأمريك���ي اخلطري «الذي
يناه�ض الوجود الرو�سي يف �سورية»،
م�سبوق��� ًا بكالم الفت �صدر على ل�سان
�أحد كبار الباحث�ي�ن الرو�س يف مركز
الدرا�س���ات العربية؛ بوري�س دولغوف،
مل ي�ستبعد في���ه �أن ت�ستمر الهجمات
الإرهابية على قاعدة حميميم ب�شكل
ت�صاعدي ،وب�أ�ساليب �أمريكية خطرية..
ثمة معلوم���ات �صحافية �أملانية
�أملحت �إىل ترجي���ح �أن ت�سدد مو�سكو
�رضب���ة �أولي���ة باجت���اه وا�شنطن يف
�سورية ،ع�ب�ر القب�ض عل���ى «كنزها
الثم�ي�ن» �أب���و بكر البغ���دادي؛ زعيم
«داع����ش» الذي ر�صدته اال�ستخبارات
الرو�سية وال�سوري���ة موجوداً يف �آلية
ع�سكري���ة «داع�شي���ة» ��ش�رق بلدة
اخلابور؛ بع���د البوكم���ال« ،بحماية
�أمنية م�شددة».
املعلوم���ات الت���ي �أك���دت �أي�ض ًا
طل���ب �شخ�صية �أمني���ة تركية رفيعة
امل�ستوى الإثنني الفائت لقاء «هام ًا»
مع م�س�ؤول�ي�ن �أمنيني �سوريني «لأمر
طارىء» يه ّم م�صلحة البلدين ،ك�شفت
عن قرار ع�سكري �س���وري  -رو�سي -
�إيراين كبري ،قد تنخرط فيه �أنقرة ،رداً
على ال�سيناري���و الأمريكي ،على وقع
حدث ع�سكري تركي «مباغت» يخرق
معارك �إدل���ب ،وتزامنت م���ع تقارير
رو�سية ا�ستن���دت �إىل م�صدر بال�سفارة
الرو�سي���ة يف دم�شق ،اكتفت بالإ�شارة
�إىل «مفاج����أة» ع�سكرية «من العيار
الثقي���ل»� ،أودعه���ا الرئي�س فالدميري
بوت�ي�ن يف �سوري���ة� ،ست�ش���كّل حدث ًا
«غري م�سبوق» هذا العام يف �سورية
واملنطقة.

يف خ�ض��� ّم الأزم���ة ال�سوري���ة ،وعلى حافة
الت�أزُّم احلا�ص���ل بني �أفرقاء ال�رصاع يف املنطقة،
ُ�ضي ُق ُدم��� ًا �إىل �سوت�شي،
ت ّ
ُ��ص�ر رو�سيا عل���ى امل ّ
لتثبيت خطى احلل ال�سيا�سي يف �سورية.
وبالرغم م���ن �أن الدم الرو�س���ي الذي �سال
يف حميمي���م كان م�ؤمل ًا جداً له���ا ،وبالرغم من
االخرتاق الأمني لهذه القاعدة ،بوا�سطة الطائرات
امل�س�َّيرَرَّ ة ،وما يعني ذلك للرو�س من خطر وغيظ
وا�ستف���زاز� ،إال �أن ر ّد الفعل الرو�سي كان ذا �شقّني،
الأول� :سيا�سي ،والثاين :ع�سكري.
ففي ال�سيا�سة� ،أكدت رو�سيا �أنها تعرف من
الذي �أ�س�س لهذه العمليات ،ومن اتخذ القرار فيها
و َد َع َمها وح ّدد �ساعة ال�صفر لها ،دون �أن ت�سميه،
بهدف عدم �إعطاء فر�صة للت�صعيد املبا�رش الذي
ممك���ن �أن ُيخ���رج الأطراف عن قواع���د اال�شتباك
املعمول به���ا ،وبالتايل يهدد عملية املفاو�ضات
ال�سلمي���ة ،ويعرّ�ضه���ا خلطر الف�ش���ل ،خ�صو�ص ًا
الإجنازات يف ا�ستانة و�سوت�شي.
ب���ر�أت رو�سي���ا بو�ض���وح اجلانب
وكذل���ك ّ
الرتكي من ه���ذه العملية ،بالرغم م���ن الإ�شارة
�إىل م�س�ؤوليتها؛ ل�ضمان وقف الت�صعيد يف �إدلب
عموم��� ًا ،ويف هذا �أي�ض ًا �إ�سقاط لأحد �أهم الأهداف
يف عملي���ة ق�صف حميميم ،والرام���ي �إىل توتري
العالق���ات الرو�سية  -الرتكي���ة يف مرحلة هامة
من تظه�ي�ر نتائج ا�سرتاتيجي���ة لعملية ال�سالم
واملفاو�ضات املزمعة يف �سوت�شي.
نعم ،تركيا ت�شعر بت�أزُّم وا�ضح من االندفاعة
ال�رسيعة للجي�ش العربي ال�سوري يف ريف حلب
اجلنوبي ال�رشق���ي ،ويف ريف �إدلب ،لأن ذلك يتم
ب�ش���كل مل يكن متوقَّع ًا م���ن جانبها �أو ًال ،وال من
اجلانب الأمريكي  -اخلليجي ثاني ًا ،مما ُيفقدهم
�أهم �أوراق القوة املتبقية.
الرتكي���ز الرو�سي على الوج���ود الع�سكري
الأمريكي غري ال�رشع���ي يف �سورية عموم ًا ،ويف
الرقة خ�صو�ص ًا� ،إ�ضافة �إىل اتهام �أمريكا مبا�رشة
مبح���اوالت �إف�شال مفاو�ض���ات �سوت�شيُ ،ي ِ
وميان
ب�ش���كل وا�ضح ب����أن العني الرو�سي���ة غري غافلة
عن هذه التح���ركات ،و�أنها حتتفظ ب�أخذ املوقف
املنا�سب يف حينه �أي�ض ًا.
كما �أن ال�صمت الإيراين ُيربز معامل االرتياح
ملا يجري ،واملوافقة والدعم للإجراءات الرو�سية،
مما يدل على ُح�سن توزيع املواقف تبع ًا للظروف
املحيطة.
بينما «�إ�رسائيل» حتاول ب�رضبات متقطعة
بال�صواريخ والطائرات ملواقع حمددة يف �سورية،
�أن تُ�ب�رز غ�ضبه���ا و دعمها اليائ����س للمجاميع
الإرهابي���ة الآيل���ة لل�سقوط تدريجي��� ًا ،وبعجلة
مت�سارعة �أكرثمما هو متوقَّع منها.
�أما يف الرد الع�سكري ،فلم ُيرتك الأمر دون ر ّد
فوري ومبا�رش ،بل حددت اال�ستخبارات الرو�سية
ب�رسع���ة مذهلة م���كان املجموع���ات الإرهابية
التي خزّنت الطائرات امل�سيرَّ ة ،وخطّطت ون ّفذت،
وا�ستطاعت الق���وات اخلا�صة الرو�سية يف عملية
نوعية رائدة �أن ت�رضبهم ،م�شرية بذلك �إىل �أن �أي
مير مرور الك���رام ،و�أنها تتحكّم
ا�ستف���زاز لها لن ّ
بقواعد اال�شتباك متاماً.
كل ه���ذه امل�شهدية ت�شري بو�ض���وح �إىل �أن
الرو�سي ما زال يقب����ض بامتياز على زمام �إدارة
العملية ال�سيا�سية يف �سورية ،و�أن جممل اخليوط
ما زالت معلَّقة بيدها ومل تفلت �أي منها ،وبالتايل
ف����إن الوجهة القريبة �إىل �سوت�شي باتت على نار
حامية ،والنقلة النوعية هذه املرة باجتاه احلل
�ستكون هي ال�سمة الأبرز لهذا االجتماع.

ماجدة احلاج

املهند�س حكمت �شحرور

مفاج�أة ع�سكرية من العيار الثقيل �أودعها الرئي�س فالدميري بوتني يف �سورية� ..ست�شكل حدثاً غري م�سبوق

مل تت�أخر رو�سيا بالث�أر من تركيا
رداً عل���ى تو ُّرطها بواقع���ة الهجمات
امل�سلحة الت���ي ا�ستهدف���ت قاعدتها
الع�سكرية يف حميمي���م .فرغم تربئة
الرئي�س فالدمي�ي�ر بوتني العلنية لها
من الت���و ُّرط بتلك الهجم���ات� ،إال �أنه
�سدد ودم�ش���ق �رضبتني قا�سمتني لها،
جتاوزتا توقعات �أنقرة .اال�ستخبارات
الرو�سية الت���ي ر�صدت منطقة انطالق
الهجم���ات ،والت���ي تبعد ع���ن حدود
لواء ا�سكن���درون  14كلم فقط ،تخ�ضع
بالكام���ل مل�سلحي «احلزب الإ�سالمي
الرتك�ستاين»؛ التاب���ع لال�ستخبارات
الرتكية� ،آثرت الر ّد الأويل على ر�سالة
�أنقرة بغارات عنيفة �شنّتها املقاتالت
الرو�سي���ة عل���ى تلك املنطق���ة ،التي
عمل���ت تركيا عل���ى ت�سخريها ح�رصاً
للم�سلح�ي�ن الرتك�ست���ان وقادته���م
وعائالته���م ،وم�ؤازرتهم بدعم مبا�رش
من �ضباطها على مدى �سنوات احلرب
ال�سوري���ة ،م���ا ت�سب���ب بـ«مقتلة»
جماعي���ة يف �صفوفه���م ،بينهم قادة
ميدانيون� ،إ�ضافة �إىل عدد من ال�ضباط
الأتراك� ،أحلق���ت بتدمري مكان جتميع
الطائرات امل�س�َّيرَرَّ ة بالكامل ،ح�سبما
�أك���دت معلوم���ات مرك���ز «فرييل»
الأملاين للدرا�سات.
عل���ى �أن ال�رضب���ة الأخرى التي
�سبقته���ا ونالتها �أنق���رة مل تكن �أقل
ق�ساوة ،فاجلي�ش ال�س���وري مل يكتفِ
ب�صد الهجوم امل�سلّح العنيف باجتاه
مواقع���ه  -والذي ات���ك�أت فيه تركيا
عل���ى مقاتل���ي «احل���زب الإ�سالمي
الرتك�ست���اين» �أي�ض ًا ونخب���ة قادته
لدعم هجوم «الن�رصة»  -وا�ستعادة
اجلي�ش زمام املبادرة �رسيع ًا ليح�سم
املعركة بوقت قيا�سي ،بل ر ّد ال�صاع
�صاعني ،من خالل قتل عدد من القادة
امليداني�ي�ن الرتك�ستان ،ومن «جبهة
الن��ص�رة» ،بينه���م القائ���د امليداين
البارز �إبراهيم كحل���ول عليان ،الذي
لطاملا اعتمدت علي���ه اال�ستخبارات

الرتكية يف قيادة الهجمات امل�سلّحة
ال�ضخمة.
�إال �أن �أك�ث�ر ما �أث���ار َحنَقَ �أنقرة
وجاء خالف��� ًا ل���كل توقعاتها ،مت ّثل
باخلرق اال�ستخب���اري ال�سوري جلدار
التنظيمات امل�سلّحة الدائرة يف الفلك
الرتكي حتدي���داً ،عرب عر�ض �صور من
داخل بلدة �سنجار قبل حتريرها ،وقد
كُتب عل���ى جدرانه���ا «�سنجار قاب
قو�سني �أو �أدن���ى ..وما خفي �أعظم»،
قب���ل �أن تع���ود ال�صفح���ة اخلا�صة
بالعملي���ات الع�سكري���ة لـ«ق���وات
النمر» ،وتن�رش يوم اخلمي�س املا�ضي
�ص���ور عنا��ص�ر يف اال�ستخب���ارات
ال�سورية من داخل بلدة عنجارة هذه
املرة ،وهي م���ن �أكرب معاقل «حركة
ن���ور الدين الزنك���ي» يف ريف حلب
الغربي ،وليليها الإثنني املا�ضي ن�رش
�صور تناقلتها مواقع معار�ضة ،وتُظهر
م���ن ُيفرت�ض �أنه �أحد ق���ادة «جبهة
الن�رصة» ي�سري جنب��� ًا �إىل جنب مع
عنا�رص اجلي�ش ال�س���وري يف منطقة
جبل احل����ص خالل حتريره���ا ..هي
ر�سائل ع�سكري���ة �سورية «�صادمة»
�إىل من يه ّمه الأمر ،مفادها «عيوننا
مزروعة داخل معاقلكم»!
وعلى وق���ع موا�صلة �أنقرة تعزيز
قواته���ا يف والية هات���اي احلدودية،
متهي���داً للبدء بعملي���ة ع�سكرية �ضد
االنف�صاليني الأك���راد يف عفرين ،برز
�إعالن ناري من حتالف وا�شنطن يق�ضي
بت�شكيل قوة �أمنية �سيت ّم ن�رشها على
حدود تركي���ا والع���راق ،وعلى طول
الف���رات ،قوامها ثالث���ون �ألف مرتزق،
ونواة قيادته���ا ميلي�شي���ا «ق�سد»..
هو �سيناري���و ال ينف�صل عن املخطط
الأمريكي « -الإ�رسائيلي» �ضد �سورية
و�إي���ران وحزب اهلل ،ومبعن���ى �أو�ضح،
تري���د الإدارة الأمريكي���ة «ت�سييج»
حدود الدولة الكردي���ة املزعومة يف
ال�شم���ال ال�سوري ،و�إع���ادة �سيطرتها
على الطريق الوا�ص���ل من طهران �إىل

ب�ي�روت ،وهي با�رشت بالتح�ضري لهذا
املخط���ط فعلي ًا من���ذ ت�رشين الثاين
الفائت ،ع�ب�ر �إر�سال �شحن���ات َح َوت
مئ���ات الأطنان م���ن الأ�سلحة الثقيلة
�إىل ميلي�شيا «ق�سد» ،بهدف حتويلها
�إىل م���ا ي�شب���ه «جي�ش��� ًا نظامي ًا»،
ي�ؤ ّهله���ا بالتح��ض�ر ملواجهة �رش�سة
مع اجلي�ش ال�سوري والقوات الرتكية،
ح�سب معلومات �سبق وك�شفها موقع
«غلوب���ال ري�سري����ش» الكن���دي منذ
�شهرين ون ّيف.
املوق���ع ال���ذي �أم���اط اللثام يف
الثالث من ت�رشي���ن الثاين املن�رصم،
ع ّما �س ّم���اه «خمطط �أمريك���ي ل�ش ّن
ح���رب مدمرة مرة �أخرى يف �سورية»،
انطالق��� ًا من ال�شمال ال�س���وري ،ونواة
تنفيذه االنف�صاليون الأكراد ،مب ّين ًا �أن
كميات �ضخمة من قاذفات ال�صواريخ
امل�ض���ادة للدباب���ات ،وال�صواري���خ
احلراري���ة ،ا�شتملت عليه���ا �شحنات
رجح �أن
الأ�سلحة الأمريكية لـ«ق�سد»ّ ،
تكون عفرين وجهة العملية الع�سكرية
الرتكي���ة الأوىل ،عل���ى �أن تتجاوزها
�أنقرة باجت���اه املناطق الكردية داخل
ح���دود ال�سيناريو الأمريك���ي اجلديد
للدول���ة الكردي���ة املزعوم���ة ،وه���و
ما �أمل���ح �إليه �أردوغان ي���وم الإثنني
املا�ضي ،متوعداً الق�ضاء على اجلي�ش
الذي ت�شكله �أمريكا قبل �أن يولد ،قائ ًال
�إن «العملي���ة الع�سكرية الرتكية يف
عفرين ق���د تبد�أ يف �أي حلظة ،ومن ثم
�سنتوجه �إىل مناطق �أخرى» ..يف نف�س
الوقت ،ك�شفت تقارير �صحفية فرن�سية
�أن اال�ستخب���ارات الرتكي���ة �أوكل���ت
مهم���ة �سترتجم يف ال�شم���ال ال�سوري
يف غ�ضون املرحل���ة القريبة املقبلة،
�ستم ّث���ل حدث ًا ع�سكري��� ًا غري متوقع،
ربط ًا بـ«التنات�ش» احلا�صل بني �أنقرة
ووا�شنط���ن .وعليه ،ب���ات التق ُّرب من
دم�شق ،واالنخ���راط الفعلي يف قطار
رو�سيا و�إيران دون �أي مناورات ولعب
عل���ى احلبال ،م�صلحة ك�ب�رى لأنقرة
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تطهير إدلب ..نهاية الحرب
تت�س����ارع عمليات تطه��ي�ر �إدلب من
نفاياتها التكفريي����ة واملرتزقة ،بعدما
مت ّك����ن اجلي�ش ال�س����وري وحلفا�ؤه من
جتمي����ع التكفرييني يف «مطمر» �إدلب
للتكفريي��ي�ن بو�سيلت��ي�ن :العملي����ات
الع�سكري����ة ،وتراج����ع التكفرييني عن
مواقعه����م ،وامل�صاحلات الناعمة التي
�أر�سل����ت التكفرييني �إىل مطم����ر �إدلب
التكفريي (حوايل  30.000م�سلح) ،والذي
�سيك����ون مطم����راً للم���ش�روع واحلرب
الأمريكية على �سورية واملقاومة.
لقد بُني����ت احل����رب الأمريكية على
ركيزت��ي�ن �أ�سا�سيتني هم����ا «داع�ش»
و«جبه����ة الن���ص�رة» ،م����ع بع�����ض
«املق ّب��ل�ات» الإقليمي����ة وال�سوري����ة
املتنوعة م����ن التنظيم����ات امل�سلحة
الهام�شية ،والتي متثّل دو ًال �أو تنظيمات
«�إ�سالمية» �إقليمي����ة وعاملية ،وبعد
هزمية «داع�ش» وحترير معظم املدن
ال�سورية الرئي�سية (ما عدا الرقة م�ؤقتاً)
ف�إن الدولة ال�سورية واحللفاء يتجهون
حل�سم معركة �إدل����ب وحتريرها ك�آخر
�ساح����ة �أو نافذة تف�سح املجال لرتكيا
و�أم��ي�ركا وبع�����ض الإقلي����م با�ستمرار
الطع����ن يف اجل�سد ال�س����وري ،ولإقفال
مل����ف «جبه����ة الن���ص�رة»؛ التنظيم
املخ�ص�ص لتحرير بالد ال�شام (�سورية
َّ
ولبن����ان ،)..وط ّي �آخر �صفحة من كتاب
اجلماعات التكفريية امل�سلحة الكربى،
وبرت الق����دم الأمريكية الثانية بعد برت
القدم الأوىل امل�سماة «داع�ش».
�إن حتري����ر �إدل����ب �سيثم����ر النتائج
التالية:
 -1الق�ضاء على «الن�رصة» كعمود
فقري للجماعات التكفريية يف احلرب
على �سورية.
 -2تق����زمي الدور الرتك����ي �إىل �أدنى
م�ستوي����ات الت�أث��ي�ر ،وتخفي�ض �أوراق
الق����وة الرتكي����ة يف املفاو�ض����ات
ال�سيا�سية.
 -3ا�ستع����ادة الدول����ة ال�سوري����ة
للجغرافيا املفيدة والرئي�سة ،والتفرُّغ
لتطهري اجليوب اجلغرافية الباقية.

حترير �إدلب �سريبك الرتكي الذي ال ي�ستطيع �إيقافه ..ولن يتقبل النتائج التي �ستطيح ب�أحالمه وخمططاته

� -4إزال����ة التهدي����د واخلطر لكل من
حماة وحلب والالذقية ،و�إقفال البوابة
الرتكية الكربى على �سورية.
 -5ا�ستعادة ال��ث�روة الزراعية (ثلث
الإنتاج الزراعي ال�سوري).
 -6تدمري �أهداف و�أحالم املعار�ضة
بالو�ص����ول اىل البح����ر املتو�س����ط،
خ�صو�ص ًا املعار�ضة الكردية.
معرك����ة حترير �إدل����ب ت�شكّل بداية
نهاية احلرب الك��ب�رى املقنَّعة بقناع
الث����ورة واملعار�ض����ة الداخلية على
�سوري����ة ،والب����دء ب�إر�س����اء مداميك
احل����ل ال�سيا�س����ي ال����ذي �ستخو�ضه
�سورية واحللف����اء على قاعدة الن�رص
املي����داين ،واح��ت�راق �أوراق ال�ضغ����ط

الت�سويات وامل�صاحلات حلفظ �أمنهم،
وجتريد ف�صائ����ل املعار�ضة ال�سورية
من خمالبه����ا امليداني����ة ،واخت�صار
�أعداده����ا وممثليه����ا يف املفاو�ضات،
بعض فصول معركة تحرير إدلب مما ي�سهّل احل����ل ال�سيا�سي بالتزامن
سيكون لعبًا بالنار على حافة مع اختف����اء الوجوه الت����ي �شاركت
يف القت����ل والتدمري اخلارجي ل�صالح
الهاوية بين أميركا وروسيا �شخ�صيات من ال����ر�أي العام ال�سوري،
الذي ال ميتلك احليثي����ات ال�سيا�سية
�أو ال�شعبي����ة امل�سلح����ة وامل�ؤث����رة،
مما يتي����ح �إدخال معار�ض����ة مدنية
لل�رشاك����ة يف ال�سلط����ة ،وه����ذا ما ال
اخلارجية بجميع م�سمياتها� ،إ�ضافة ترف�ضه الدول����ة ال�سورية التي تفتح
�إىل الهزمي����ة النف�سية واملعنوية لكل �أبوابها لل�سوريني ..لكن �ستغلقها �أمام
املعار�ضني الذين �سيبادرون �إىل طرح ال�سوريني الذين ميثلون دول اخلارج

الذين �شاركوا يف �سفك الدم ال�سوري،
وحاول����وا تق�سيم �سوري����ة وال�سيطرة
على �شتاتها املتفلت؛ كما هوا احلال
يف ليبيا.
حتري����ر �إدل����ب �سيع����زز حماوالت
الدولة ال�سورية ال�سرتجاع النازحني
قبل االنتخابات ال�سورية ،بعد تو�سُّ ع
اجلغرافيا الآمنة حتت �سلطة النظام،
مم����ا مين����ع الأط����راف اخلارجية من
ا�ستخدام النازحني كرهائن انتخابية
وم�ص����ادرة �أ�صواتهم الت����ي ت�ؤثّر يف
االنتخاب����ات (ح����وايل مليون ون�صف
املليون �صوت) ،مم����ا يتيح للخارج
�أخذ بع�ض املكت�سبات ال�سيا�سية التي
ف�شل يف ربحها ط����وال �سبع �سنوات
من احل����رب املدمرة واملتوح�شة على
�سورية.
معرك����ة حترير �إدل����ب �ستكون من
�أ�رش�����س املع����ارك و�أق�ساه����ا ،لأنها
احل�صن الأخري للم���ش�روع الأمريكي،
ولذا جل�����أت �أم��ي�ركا لت�أ�سي�س جي�ش
جديد ي�ستوع����ب عنا�رص «الن�رصة»،
ودجمه����م م����ع الأكراد عل����ى احلدود
الرتكي����ة  -ال�سوري����ة ،وعل����ى نهر
الف����رات ،و�ستك����ون بع�����ض ف�صولها
اللعب بالنار على حافة الهاوية بني
�أمريكا ورو�سيا؛ كما ح�صل باالعتداء
عل����ى قاع����دة حميمي����م بالطائرات
امل�سيرَّ ة واملفخخة ،و�ستُحرج وتربك
الرتك����ي ال����ذي ال ي�ستطي����ع منعها،
وال يتقب����ل نتائجها الت����ي �ستطيح
ب�أحالم����ه وخمططاته ،و�ستعزز الثقة
بالنف�س والقدرات ملح����ور املقاومة
وحليفته رو�سيا ،والذي �سيبني على
نتائج املعرك����ة ح�ساباته ال�سيا�سية
للعقدَي����ن املقبلَني ،حي����ث �سي�شعر
بالقدرة على حتجيم الدور الأمريكي
و�إلغ����اء القطب الواح����د يف املنطقة،
و�صو ًال لإلغاء منظومة القطب الواحد
عاملياً ،لي�����س على م�ستوى النظرية،
بل على م�ستوى الواقع وامليدان.

د .ن�سيب حطيط

من هنا وهناك
¡ التطورات ال�سورية الأخرية تخيف ال�صهاينة
اعت�ب�رت �صحيفة «�إندبندن���ت» الربيطانية �أن الغ���ارات «الإ�رسائيلية»
الأخرية على �سورية و�سيلة لك���ي تظهر «�إ�رسائيل» ع�ضالتها ،وت ؤ�كّد �أ ّن
له���ا ت�أثري يف جمرى الأحداث« ،ال�سيما مع اقرتاب الرئي�س ال�سوري ب�شار
الأ�س���د من االنت�صار يف احلرب الدائرة يف بالده ،مما �سيغيرّ ميزان القوى
ال�سيا�سي والع�سكري يف املنطقة ،ويعزّز قوة حزب اهلل واجلي�ش ال�سوري»،
م�شرية �إىل �أن جناح حتالف حزب اهلل � -إيران � -سورية  -القوات العراقية،
يعن���ي �أ ّن ميزان الق���وى يف املنطقة يتمايل �ض���د «�إ�رسائيل» .وختمت
ال�صحيفة بالقول« :لي�س بال��ض�رورة �أن تكون الغارات الإ�رسائيلية نذير
ح���رب ع�سكرية وا�سعة ،لكنّها تد ّل على �أ ّن �إ�رسائيل ال تريد �أن تبقى على
الهام�ش يف احلرب ال�سورية ،وتريد �أن تلعب دوراً قيادي ًا يف املنطقة».

¡ ال�سعودية ت�ستخدم �أ�سلحة «�إ�رسائيلية» بوجه اليمنيني

ذكرت ال�ص��حيفة ال�سوي�رسيةBasler Zeitung»» �أن احلكومة ال�سعودية
�أعرب��ت ع��ن رغبته��ا يف ��شراء منظوم��ة القب��ة احلديدي��ة «الإ�رسائيلية»
امل�ض��ادة لل�صواريخ ال�ستخدامها يف حربها �ض��د ال�شعب اليمني ،كا�شفة

�أن ال�سعودي��ة تدر�س �رشاء مع�� ّدات ع�سكرية �إ�ضافية م��ن «�إ�رسائيل» ،مبا
يف ذل��ك منظومة الدف��اع امل�ضادة للدبابات «ت��رويف» ( )Trophyالتي
�ص ّنعته��ا ��شركات «�إ�رسائيلي��ة» ،وهن��اك خ�براء ع�سكري��ون �سعودي��ون
فح�صوا تلك التكنولوجي��ا الع�سكرية «الإ�رسائيلية» يف �أبو ظبيُ .يذكر �أنه
وفق�� ًا لتقرير ال�صحيف��ة ال�سوي�رسية ،اجتمعت يف ت�رشي��ن الأول املا�ضي
جه��ات ا�ستخباراتي��ة م��ن ال�سعودية و�صهاين��ة ،لتعزيز التع��اون بينها،
وناق�ش��ت �إمكانية عقد اجتم��اع �آخر بني ر�ؤ�ساء الهيئ��ات اال�ستخباراتية
يف كال البلدين.

¡ عبا�س ي�شرتط مثول دحالن للمحاكمة

ُعل���م �أنه خالل لق���اء الرئي�س حممود عبا�س مبحمد ب���ن �سلمان ،عر�ض
الأخري على عبا�س الو�ساطة مل�صاحلة فل�سطينية � -إماراتية ،ومل يعار�ض
الرئي����س الفل�سطين���ي� ،رشيطة عدم تدخُّ ���ل الإمارات بال�ش����أن الداخلي
الفل�سطين���ي ،ووقف ت�آمرها على ال�شعب الفل�سطيني وق�ضيته� .إال �أن الر ّد
الإمارات���ي كان با�شرتاط العفو عن حممد دح�ل�ان لإجناز امل�صاحلة بني
اجلانب�ي�ن الفل�سطيني والإماراتي ،فكان جواب الرئي�س عبا�س ب�أنه يجب
�أن يخ�ضع «املقاول الإمارات���ي» للق�ضاء ،ملواجهة تُهم الف�ساد وال�رسقة

وجرائ���م القتل ،و�إذا كان نظام امل�شيخ���ة الإماراتي حري�ص ًا على ال�شعب
الفل�سطين���ي ،فعليه �أن يوقف عبثه وتدخُّ له يف ال�ساحة الفل�سطينية ،عرب
ين�سق ب�ش�أنها مع
مقاولي���ه ،م�ستخدم ًا املال لتحقيق �أغرا����ض م�شبوهة ّ
العدو «الإ�رسائيلي».

م�ساع �أوروبية للوقوف مع �إيران �ضد ترامب
¡ ٍ

ك�شف��ت م�صادر �أوروبية �أن االحت��اد الأوروبي ُيجري مفاو�ضات مك َّثفة
م��ن �أج��ل التعام��ل مع �إع�لان ترام��ب الأخري اخلا���ص ب�إي��ران ،والذي
طال��ب فيه ال��دول الأوروبية ب�س ّد الثغرات يف االتف��اق النووي .وبح�سب
التلفزيون ال�سوي�رسي ،ف�إن الدول الأوروبية قلقة من قرار ترامب الأخري،
والذي هدد فيه ب�أن بالده مت ّدد التزامها باالتفاق النووي الإيراين للمرة
املفو�ضة العلي��ا لل�سيا�سة اخلارجية
الأخ�يرة ما مل يت��م تعديله .وكانت ّ
باالحت��اد؛ فيدريكا موجريني� ،أ�ش��ارت �إىل �أن االحتاد يعمل على �إجراء
تقيي��م م�ش�ترك لقرار ترام��ب ودرا�سة �آث��اره .ووفق ًا للموقع ف���إن الدول
الأوروبية ترى �رضورة املحافظة على االتفاق النووي ،وتطبيقه ب�شكل
كامل وم�ستمر ،ال�سيما �أنه ي�شكل �ضمانة لإبقاء الأن�شطة النووية لإيران
حتت املراقبة.
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َّ
الشمال السوري ..حان وقت المعارك المؤجلة؟

اجلي����ش ال�سوري لإط�ل�اق مرحلتها
التالية ،والت���ي �ستعيد حترير كامل
امل�ساح���ة املمتدة حت���ى اتو�سرتاد
دم�شق  -حلب ،كمرحلة ثانية.
وانطالق ًا من ف�ش���ل اال�سرتاتيجية
الأمريكية ال�ستنزاف القوى املتقاتلة
يف �سوري���ة ،وك�شف��� ًا حلقيقة كانت
غام�ضة ،ب���دا �أن الأمريكيني يريدون
�إن�ش���اء «حر�س احل���دود» لينت�رش

اختلط���ت الأوراق جم���دداً بع���د
�إعالن التحالف الدويل نيّته ت�شكيل
وتدريب قوة �أمنية حدودية �سورية
جديدة بالتعاون مع «قوات �سورية
الدميقراطي���ة» ،ت�سم���ى «حر����س
احلدود» ،عل���ى �أن يكون قوامها 30
�ألفًا .ومبا�رشة بعد ذلك� ،رصّح م�صدر
كردي ر�سمي قائ ًال �إن «ت�شكيل قوة
ع�سكرية حدودي���ة بدعم من قوات
التحالف ال���دويل يف �شمال �سورية،
ف�ض�ل�اً ع���ن �إر�س���ال دبلوما�سيني
�أمريكيني� ،سيلي���ه خطوة االعرتاف
ب��ش�رق الف���رات وفيديراليته التي
قررته���ا مكونات ه���ذه املنطقة من
أردوغان يبدو اليوم
الأكراد والع���رب وغريهم» ..و�أكد �أن
يف
«قوات التحالف الدويل
�ستبقىحاجة في أسوأ مراحل تدخُّ له
�سوري���ة ،لأن وجودها ي�شكل
حملي���ة و�إقليمي���ة ودولية حلماية في سورية ..والقوات
مكون���ات �سورية م���ن الإرهاب من الكردية ستُ ترك لمصيرها
جهة ،ومنع هيمن���ة دول مثل �إيران
في عفرين
وتركي���ا عل���ى �سوري���ة م���ن جهة
�أخرى».
قد تكون هذه الأخبار متوقَّعة� ،أي
�أن الأمريكي�ي�ن ا�ضط���روا �أن يك�شفوا
عن خططهم املقبلة بتق�سيم �سورية،
خ�صو�ص��� ًا �أنه���م كان���وا يتوقعون
�إطال���ة �أم���د احلرب م���ع «داع�ش» عل���ى كام���ل الأر�ض الت���ي ي�سيطر
و«جبه���ة الن�رصة» يف �إدلب ،لكنهم عليها الأكراد ،والتي توجد يف قواعد
مل ي�ستطيع���وا ت�أخ�ي�ر احل�سم الذي ع�سكري���ة �أمريكية حتميه���ا ،وبهذا
قام ب���ه اجلي�ش ال�س���وري وحلفا�ؤه تكون عل���ى حدود الكونتون الكردي،
يف �إنه���اء املع���ارك عل���ى احلدود �أي عل���ى ط���ول احل���دود ال�سوري���ة
ال�سوري���ة العراقي���ة ،ومل ي�ستطيعوا الرتكية ،واحل���دود العراقية باجتاه
ت�أخري احلملة الع�سكرية على �إدلب ،اجلنوب ال�رشق���ي ،وعلى طول وادي
والت���ي �سارت ب�رسع���ة غري متوقَّعة نهر الف���رات الذي و�ضعه الأمريكيون
يف مرحلته���ا الأوىل ،والتي ي�ستع ّد يف وق���ت �سابق كخ���ط فا�صل بني

ما الضمانة في
تنفيذ قرارات
المجلس المركزي؟

ال�س���وري ،وه���ا هو يتج���ه خل�سارة
�إدلب ،وي�شهد على حماولة ت�أ�سي�س
كونتون كردي انف�صايل على حدوده
اجلنوبية.
�أما �إي���ران و�سورية فهما يرف�ضون
الإج���راء الأمريك���ي بالت�أكيد ،لكنهم
ي�أجّ لون العمل الع�سكري �ضد الأكراد
�إىل مرحل���ة الحقة ،كون حترير �إدلب
يبدو الي���وم �أكرث �أهمي���ة ،خ�صو�ص ًا
بعدما كان �أحد امل�س�ؤولني الإيرانيني
ق���د اعترب يف وق���ت �سابق �أن حترير
الرقة �سيكون اخلط���وة التالية بعد
االنتهاء من «داع����ش» ،لكن تراجع
�أردوغ���ان عن الوع���ود التي قطعها
ب�إنهاء «جبهة الن�رصة» ،وا�ستغالل
الأتراك فر�صة االنخ���راط يف ت�أمني
مناطق خف�ض التوتر للتوغُّ ل ع�سكري ًا
يف �سورية ،فر�ض على احللفاء تغيري
اخلطة واالجتاه �إىل �إدلب بدل الرقة.
�إذاً ،تب���دو الأي���ام املقبلة مليئة
بالتط���ورات يف ال�شم���ال ال�سوري،
ويبدو التهديد الرتكي لعفرين جدي ًا
هذه املرة ،وت�شري كل التطورات �إىل �أن
القوات الكردية �ستُرتك مل�صريها يف
عفري���ن ،ولن يدافع عنها الأمريكيون
ول���ن يحميها الرو����س ،وهكذا يكون
�أمام الأكراد حل من �إثنني� :إما القتال
حت���ى النهاية يف منطق���ة يطوّقها
الأتراك م���ن جهات ثالث� ،أو التو�سُّ ط
لدى الرو�س لت�أم�ي�ن دخول اجلي�ش
ال�س���وري �إىل املنطق���ة وا�ستالمها،
و�إبعاد �شب���ح التدخل الرتكي عنها،
وهو اخليار الأقل كلفة والأكرث ربحاً.

تفاهم����ات كان ق����د اتُّف����ق عليها
بني ال�سلط����ة الفل�سطيني����ة والإدارة
الأمريكي����ة� ،أط����اح به����ا الرئي�����س
دونالد ترامب بع����د اعرتافه بالقد�س
عا�صمة للكي����ان «الإ�رسائيلي» .هذا
ما ك�شف����ه ع�ضو اللجن����ة التنفيذية
ملنظم����ة التحري����ر �أحم����د جمدالين
ل�صحيفة «احلياة اللندنية» .يف تلك
التفاهمات قدّمت ال�سلطة من جانبها
تعهدات ثالثة هي:
 -1موا�صلة التن�سيق الأمني.
 -2عدم �إحالة �أي ملف �ضد «�إ�رسائيل»
�إىل املحكمة اجلنائية الدولية.
 -3ع����دم االن�ضم����ام �إىل  22منظم����ة
دولية.
فيما ق����دّم الأمريكي����ون التزامات
خم�سة هي:
 -1اعتبار الأرا�ضي الفل�سطينية داخل
حدود العام 1967م �أرا�ضيَ حمتلة ،مبا
فيها القد�س ال�رشقية.
 -2معار�ضة اال�ستيطان يف الأرا�ضي
املحتلة داخل حدود العام 1967م.
 -3عدم نقل ال�سف����ارة الأمريكية �إىل
القد�س.
 -4ا�ستمرار الدعم املايل لل�سلطة.
 -5موا�صلة رعاية العملية ال�سيا�سية،
و�صو ًال �إىل حل �سلمي على �أ�سا�س حل
الدولتني.
و�إن كان الك�شف عن تلك التفاهمات
ي�أت����ي بالتزامن مع عق����د اجتماعات
املجل�س املركزي ملنظمة التحرير� ،إالّ
�أن ذل����ك ي�ؤكد ما ذهبت �إليه الف�صائل
الت����ي �أعلنت ع����ن مقاطعته����ا لتلك
االجتماعات من خماوف هي:
 �أن رئي�����س ال�سلط����ة وفريق����هيعمل����ون م����ن خ����ارج امل�ؤ�س�س����ات
الفل�سطينية.
 �أ ّن اال�ستم����رار بالتن�سيق الأمنيم����ع ال�صهاين����ة �إمن����ا مي ّث����ل �رضب ًا
للم�ؤ�س�سات وقراراتها عر�ض احلائط،
و�آخ����ر ف�ضائحه ما ���ص�رّح به اللواء
�أكرم الرجوب؛ حماف����ظ نابل�س ،بعد
العملية البطولية قائ ًال �إ ّن «الأجهزة
الأمنية الفل�سطينية يف نابل�س قامت
بكل ما عليها ،بع����د ورود معلومات
حول ني����ة بع�ض الأ�شخا�����ص تنفيذ
عملية يف الأيام املقبلة ،لكن التق�صري
كان من اجلانب الإ�رسائيلي ،الذي مل
يتح����رك وفق ما قدمنا من معلومات،
و�إن الأجه����زة الأمني����ة ملتزمة مببد�أ
التن�سيق الأمني».
 �أن ال �ضمان����ة الي����وم ،وعل����ى�ض����وء التج����ارب ال�سابق����ة ،للتنفيذ
الأم��ي�ن للتو�صي����ات �أو الق����رارات
الت����ي �سيتخذها املجل�����س املركزي،
والتي و�صفته����ا ال�سلطة بالتاريخية
واال�سرتاتيجي����ة ،لل����ر ّد على خطوة
الرئي�س ترام����ب ،و�سيا�سات وقرارات
الكني�ست «الإ�رسائيلي».

ليلى نقوال

رامز م�صطفى

«قوات �سورية الدميقراطية» �أمام حلني� :إما مقاتلة الأتراك حتى النهاية� ..أو التو�سط لدى الرو�س لت�أمني ا�ستالم اجلي�ش ال�سوري املنطقة

«ق���وات �سوري���ة الدميقراطي���ة»
واجلي�ش ال�سوري وحلفائه.
�إذاً ،تو�ضح���ت اخلط���ة الأمريكية
اجلدي���دة بتق�سيم �سوري���ة واقتطاع
ج���زء ك���ردي يف ال�شم���ال ال�سوري،
يعرتفون با�ستقالله ،وي�ؤمّن �رشعية
لوجوده���م الع�سك���ري يف �سورية،
فكي���ف �ستك���ون مواق���ف الأطراف
الأخرى؟
ل���ن تقبل كل من تركي���ا و�سورية
و�إيران ورو�سيا بالرتتيبات الأمريكية
اجلديدة ،و�إن كان الرو�س  -باملبد�أ -
يرتكون الب���اب مفتوح ًا للمفاو�ضات
وتكري����س �أنف�سه���م كو�سي���ط ب�ي�ن
الأطراف املتقاتلة ،لكن الدول الثالث
الأخرى لن تقبل مطلق ًا بهذا الأمر.
بالن�سبة لرتكي���ا ،يدرك الأتراك �أن
الأمريكيني ،وم���ن خالل هذا الإعالن،
ق���د اخت���اروا دعم احللي���ف الكردي
على ح�ساب احللي���ف الرتكي ،ولهذا
ف����إن الت�صعي���د الرتك���ي اليوم �ضد
عفري���ن ال ي�أتي من ب���اب الت�صعيد
الكالم���ي فقط ،ب���ل �إن الأتراك باتوا
ملزمني ب�إجراء ع�سكري �ضد الأكراد،
للق�ضاء على �أي �أوه���ام انف�صالية،
ولتوجيه ر�سالة حا�سمة �إىل حلفائه
الأمريكيني يردعهم عن ال�سري بخيار
التق�سيم.
لع���ل �أردوغ���ان الي���وم يبدو يف
�أ�س���و�أ مراحل تدخُّ ل���ه يف �سورية� ،إذ
مل ي�ستط���ع منع اجلي�ش ال�سوري من
التوجُّ ه لتحرير �إدلب ،بالرغم من كل
ما قام به م���ن ت�رصيحات وتوجيه
املجموع���ات املوالية له للقتال �إىل
جانب «جبهة الن�رصة» �ضد اجلي�ش
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اليمن ..من الصمود إلى الردع
تتك�ش���ف يوم ًا بع���د �آخر حقيقة
غايات العدوان الأمريكي  -ال�سعودي
عل���ى اليم���ن ،من خالل م���ا تفعله
دويلة الإم���ارات يف جزيرة �سقطرة،
وما تق���وم ب���ه اململك���ة العربية
ال�سعودي���ة يف املحافظات اليمنية
اجلنوبي���ة ،حي���ث حت���وّل الإمارات
�سقط���رة �إىل قاع���دة ع�سكرية لها،
متخطي���ة ال�سيادة اليمني���ة و�إرادة
اليمنيني يف حكم بالدهم ،يف حني
مُتعن ال�سعودي���ة يف ن�رش التطرُّف
الوهاب���ي يف اجلن���وب اليمني ،مبا
يف ذلك حمافظ���ة املهرة املحاذية
ل�سلطنة عُ مان ،مبا ي�شكّل خطراً على
الأخرية من جه���ة ،ويكذّب ادعاءات
احلُكم ال�سلماين مبحاربته للتطرُّف
والوهابي���ة ،وانفتاحه على احلداثة
التي تر�سمها ل���ه الواليات املتحدة
الأمريكية.
يف ه���ذا الوقت ،ي�سجّ ���ل ال�شعب
اليمني يومي��� ًا �أ�ساطري من ال�صمود
والت�ضحية ووقف���ات العز والكرامة
يف وجه هذا العدوان الذي ينفَّذ حتت
�ستار ما ي�سمى «التحالف العربي»،
هذا التحالف الذي ي�ستهدف ب�أحدث
�أنواع الأ�سلحة منذ �أكرث من �ألف يوم،
�أفقر �شعب عربي ،لكنه الأكرث �صالبة،
وهو ال���ذي متكّن ا�ستثن���اء عن كل
البلدان العربية ،من منع �أي ا�ستعمار
كان ،على م���دى الق���رون والأزمنة
من احت�ل�ال «اله�ضبة اليمنية»� ،أو
اال�ستق���رار فيها ،حتى قيل �إن اليمن
هو «مقربة الأنا�ضول»؛ للداللة على
حج���م وكلفة املح���اوالت الفا�شلة
للعثمانيني الأتراك احتالل اليمن.
عندما ب���د�أت اململك���ة العربية
ال�سعودي���ة وحلفا�ؤها عدوانهم على
اليمن ،كان اعتقاده���م املعلَن �أنهم
�سيح�سم���ون احلرب خالل �أ�سبوعني،
و�أن م���ن ي�سمّونه���م «االنقالبيني»
ل���ن ي�ستطيع���وا ال�صم���ود �أم���ام
طائرات ال���ـ»�إف  »16و»الأبات�شي»
و«التورنيدو» ،و�أمام �أحدث الأ�سلحة

�إ�سقاط ال�شعب اليمني طائرات العدوان تطور ي�شري �إىل �إمكانية حتييد التفوق اجلوي للتحالف

الربي���ة الت���ي دفع���ت ال�سعودي���ة
وحلفا�ؤها مئات مليارات الدوالرات
ل�سيّده���م الأمريكي ثمن��� ًا لها ،لكن
م���رور قرابة الثالث �سنوات على هذا
العدوان ب�ّي�نّ �أن دمي���ة ال�سعودية
الرئي�س امل�ؤقت املنتهية واليته عبد
ربه من�صور ،ال حول له وال قوة ،فهو
من جهة عجز عن البقاء يف العا�صمة
�صنعاء� ،أو حتى يف عا�صمة اجلنوب
ع���دن ،ومي�ض���ي وقت���ه يف فنادق
العا�صمة ال�سعودي���ة الريا�ض ،ومن
جهة ثانية ال ر�أي له وال م�شورة يف
كل ما يجري يف اليمن ،حيث يقت�رص
دوره عل���ى �شتم �شعبه و�إر�ضاء ملك
ال�سعودي���ة وويل عهده ،خ�صو�ص ًا �أن

¡ جتم����ع العلماء امل�سلم��ي�ن اعترب �أن التفجري
الإرهابي الذي ط����ال املجاهد حممد حمدان يف
�صيدا يق����ف وراءه العدو ال�صهيوين ،وهو تعبري
ع����ن حالة الغ�ض����ب من الواق����ع اجلديد حلركة
حما�����س .كما  ا�ستنك����ر «التجم����ع» التفجري
الإرهابي يف �ساحة املطار يف بغداد« ،ما ي�ؤكد
�أن الق�ضاء على دولة داع�ش يف العراق ال يعني
نهاية التنظيم ،و�أن الطابع امل�ستقبلي لأعماله
�ستكون من خالل تفجريات �أمنية واغتياالت ،ما
يفر�ض على الدولة �إعداد خطط مواجهة تتنا�سب
مع طبيعة املرحلة املقبلة .و�أكد «التجمع» �أن
الواليات املتحدة الأمريكية يف �سورية هي قوات
احتالل ،وللدولة وال�شعب ال�سوري مدعومني من
حلفائه����م يف حم����ور املقاومة ح����ق قتال هذه
القوات حتى �إخراجها من �سورية يف الوقت الذي
يراه املحور منا�سباً.

السعودية تنشر التطرُّ ف
«الوهابي» في الجنوب
اليمني المحاذي لعُ مان..
ما يشكّل خطرًا كبيرًا
كل الأح�ل�ام الأمريكي���ة وال�سعودية
تبخّ ���رت �أمام م�سل�س���ل الف�شل الذي
يواجهون���ه يف اليم���ن ،ال���ذي طوّر

¡ النائ��ب ال�سابق في�صل ال��داوود؛ الأمني العام
حلرك��ة الن�ضال اللبناين العربي ،ر�أى �أن التفجري
الإرهاب��ي ال��ذي ا�سته��دف املق��اوم حم��دان يف
�صيدا ،يدخ��ل يف �إطار توتري الأجواء الأمنية يف
لبنان� ،إال �أن خمطط �صهيوين كهذا بات مك�شوف ًا،
وال��رد علي��ه مت ّث��ل بالوع��ي الوطن��ي اللبن��اين
والفل�سطين��ي ،لأن الهدف منه حتييد الأنظار عن
االنتفا�ضة ال�شعبية الفل�سطينية �ضد �سلب القد�س
بق��رار �أمريك��ي ال �رشعي ،وحتوي��ل ال�رصاع من
�أر�ض فل�سطني �إىل �أر�ض لبنان.
¡ لق����اء اجلمعي����ات وال�شخ�صي����ات الإ�سالمية
يف لبن����ان ر�أى �أن حماولة ا�سته����داف ال�ساحة
اللبنانية ،ثم الع����راق من خالل ا�ستهداف و�سط
العا�صم����ة العراقية بتفجري انتح����اري �إرهابي
ح�صد الأبرياء ،مع امل�رشوع الأمريكي يف �سورية
ب�إن�شاء ق����وة م�سلحة يف �سوري����ة من ع�رشات

�شعبه وق���واه املقاتلة ،ويف مقدمها
«�أن�صار اهلل» (احلوثي���ون) ،قتالهم
و�أ�ساليبه من ال�صمود واملواجهة� ،إىل
الردع وتهدي���د عوا�صم دول العدوان
وحدودهم املحازية لليمن.
انتق���ل اليمني���ون يف قتاله���م
و�صموده���م النادر ،يف وجه ال�سالح
والق�صف الإجرام���ي الذي ينتقم من
املدنيني ومن البنية التحتية لليمن،
مبا فيه���ا امل�ست�شفي���ات واملدار�س
وم�ص���ادر املي���اه وبي���وت و�أ�سواق
الآمنني ،بل كذلك يف وجه التجويع
الناج���م ع���ن احل�ص���ار امل�رضوب
عل���ى كل املعابر اجلوي���ة والربية
والبحرية لليمن ،انتقلوا من ال�صمود

�إىل مط���اردة اجلي����ش ال�سعودي يف
مواقع���ه داخل حمافظت���ي جيزان
وجنران ،اليمنيتني �أ�ص�ل�اً  ،واللتني
احتلتهم���ا ال�سعودية عن���وة ،وهذا
الدخ���ول اليمني ي�ؤك���د �أن اجلي�ش
اليمني واللجان ال�شعبية هم �أ�سياد
امليدان يف الرب يف هذه احلرب.
وكم���ا يف الرب� ،سجّ ���ل اليمنيون
�رضبات موجعة لكل بارجة حربية
�سعودي���ة �أو �إماراتي���ة حاول���ت
االقرتاب من �سواحلهم ،وم�ؤخراً هدد
رئي����س املجل����س ال�سيا�سي الأعلى
يف �صنعاء �صال���ح ال�صماد ،بقطع
املالحة يف البحر االحمر ،وقال «هم
ميرّون� ،أي ال�سعودية ودول اخلليج،
من مياهنا ببواخرهم و�شعبنا ميوت
جوع���اً» ،وهي ر�سال���ة تعرف دول
العدوان معناها.
اجلدي���د الأكرث �أهمية يف ال�صمود
اليمني ،كان عل���ى �صعيدين ،الأول
انك�ش���اف ت���ورط الرئي����س ال�سابق
عل���ي عب���د اهلل �صال���ح يف �صفقة
م���ع الإماراتيني خل���رق �صف القوى
املقاوم���ة ،ويف مقدمه���ا اجلي����ش
و»�أن�صار اهلل» ،كان من نتيجتها �أن
خ�رس العدوان �أحد رهاناته البارزة،
�أي �صالح ،الذي قُت���ل بعدما افتعل
ا�شتبال���كات م���ع «احلوثيني» ،يف
ح�ي�ن كان ابنه �أحم���د ،الذي يعي�ش
يف الإمارات ،ين�سّ ق له تلك ال�صفقة،
والأمر الثاين ه���و �إ�سقاط اليمنيني
طائرتني للعدوان ،الأوىل «تورنيدو»
والثاني���ة «�إف� »16سعوديت���ان،
يف تطور ي�ش�ي�ر �إىل �إمكانية حتييد
التفوُّق اجلوي لتحالف العدوان ،مما
يعطي ال�سي���ادة املطلقة للمقاتلني
اليمني�ي�ن الأ�شداء ،الذي���ن يقاتلون
وه���م حفاة ويط���وّرون �أحدث �أنواع
الأ�سلحة دفاع��� ًا عن ا�ستقالل اليمن
وح���ق �شعب���ه يف �إدارة بالده وفق
م�صاحله ال�سيا�سية واالقت�صادية.

عدنان ال�ساحلي

�آالف امل�سلحني ،معظمه����م من فلول اجلماعات
الإرهابية امل�سلحة التي لقيت هزمية �شنعاء يف
�سورية والعراق ولبنان ،هدفه ا�ستمرار احلروب
والأزمات .كما اعترب «اللقاء» �أن �إعالن وا�شنطن
ت�شكيل قوة ع�سكرية يف �شمال �رشق �سورية هو
اعتداء �صارخ على �سي����ادة �سورية وا�ستقاللها
الوطني ،وخرق فا�ضح للقانون الدويل.

الفل�سطينية يف املخيمات لوعي خطورة امل�آمرة،
وتوحي��د ال�صفوف ملواجهة الع��دوان ال�صهيوين
يف لبن��ان وفل�سطني .كما دعا املجتمعون القوى
ال�سيا�سي��ة يف لبنان �إىل اعتماد احلوار والتالقي
حلل اخلالفات ،مهنئ�ين اجلي�ش العربي ال�سوري
واملقاوم��ة بانت�صاراته��م عل��ى الإره��اب يف
�سورية.

¡ ال�شي��خ ماه��ر عب��د ال��رزاق؛ رئي���س حرك��ة
الإ�ص�لاح والوح��دة ،ا�ستقب��ل رئي���س احلرك��ة
ال�شعبي��ة اللبناني��ة؛ النائ��ب ال�ساب��ق �أبوعل��ي
م�صطف��ى ،وج��رى التباح��ث يف الأو�ض��اع
الداخلي��ة واخلارجية للمنطقة ،وبع��د اللقاء دان
املجتمعون التفجري الذي ا�ستهدف حممد حمدان
يف �صي��دا ،معتربين �أن الع��دو ال�صهيوين هو من
يقف خلف هذا العدوان ،وهو يعمل دائم ًا ل�رضب
�أمنن��ا وا�ستقرارن��ا يف لبنان ،داع�ين كل القوى

���ددت بجرمية
¡ جبه����ة العم����ل الإ�سالم����ي ن� ّ
التفجري التي ا�ستهدف����ت حممد عمر حمدان يف
�صيدا ،متهم����ة املو�ساد «الإ�رسائيلي» وعمالءه
يف الداخ����ل بهذه العملي����ة الإرهابية ،ومعتربة
بد من
�أ ّن ه����ذا اال�سته����داف الإجرامي خط��ي�ر ال ّ
�أخ����ذه باحل�سب����ان ،خ�صو�ص ًا بعدم����ا مت ك�شف
العدي����د من ال�شبكات واخلالي����ا العميلة للعدو
ال�صهيوين ،والتي كان����ت تهدف الغتيال العديد
من ال�شخ�صيات وامل�س�ؤولني.

www.athabat.net
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أميركا وتغيير النظام في إيران ..واقع أم أوهام؟
ط���رح الرئي�س الإي���راين ال�شيخ
ح�س���ن روح���اين ال�شع���ارات التي
حتاكي هم���وم النا����س وم�شاكلهم
وق�ضاياهم احلياتية ،والتي ركّز فيها
على النم���و االقت�ص���ادي ،وتقلي�ص
حج���م البطالة ،وخل���ق ا�ستثمارات
جدي���دة يف �إيران ،وذل���ك من خالل
دخول ��ش�ركات �أوروبية ت�ستثمر يف
العدي���د من املج���االت ،حتديداً يف
املج���ال النفطي ،وكان���ت رافعة له
للفوز ملرة ثانية.
ره���ان الرئي�س روح���اين يف ما
يتعل���ق بالنم���و االقت�ص���ادي كان
مبني ًا عل���ى بنود االتف���اق النووي
ال���ذي مت توقيعه يف  14متوز ،2015
وال���ذي ت�ضمن يف �أح���د بنوده رفع
العقوب���ات عن �إيران ،وف���ك العزلة
االقت�صادي���ة عنها ،م���ا يفتح الباب
وا�سع ًا �أم���ام اال�ستثمارات الأجنبية،
وعودة ال�صادرات النفطية �إىل �سابق
عهدها� ،إ�ضاف���ة �إىل ا�سرتداد الأموال
املحجوزة يف اخل���ارج ،والتي تقدَّر
ب�أكرث من  120مليار دوالر.
مل ت���� ِأت ح�ساب���ات الرئي����س
الإيراين كما كان يت�صوّر ،لأن �أمريكا
خمادعة ،وهي كاذبة كما قال الإمام
اخلامنئي ،فهي مل تلت���زم بتطبيق
االتف���اق الن���ووي ،ومل تُف���رج عن
الأم���وال املحتجَ زة لديها ،ومل ترفع
العقوبات االقت�صادية ،وحجتها يف
ذلك �أن �إيران �أخلّت باالتفاق النووي
م���ن خالل اال�ستم���رار يف ت�صنيعها
للأ�سلح���ة البالي�ستية ،التي مل ترد
�أ�ص ًال يف ن�ص االتفاق.
مل جتد وع���ود الرئي�س روحاين
طريقه���ا الكام���ل �إىل التنفيذ ،الأمر
الذي انعك����س �سلب ًا عل���ى الو�ضع
االقت�صادي يف الداخل الإيراين ،حيث

�أعداء �إيران �أرادوها م�سريات �شغب وفو�ضى ..لكنها كانت تظاهرات جتديد البيعة

الت�ضخُّ م وزي���ادة البطالة ،وارتفاع
الأ�سع���ار ،وق���رار وق���ف املعونات
املالية البالغ���ة �أربعني دوالراً لكل
عائل���ة ،وم�ضاعفة �سع���ر البنـزين،
ورف���ع الدعم عن امل���واد الأ�سا�سية،
الأم���ر الذي �صدم ال�شع���ب الإيراين،
ال���ذي �أمل بتح�سُّ ن الو�ضع املعي�شي
واالنف���راج االقت�صادي وزيادة فر�ص
العم���ل ،وعندم���ا خرج���ت بع�ض
املجموع���ات للمطالب���ة بحقوقهم،
خ�صو�ص��� ًا من امل�ؤ�س�س���ات املالية،
والذي���ن مل تعُ ���د �إليه���م �أمواله���م،
وتظاهروا يف مناط���ق عدة ،ا�ستغل
�أم�ي�ركا و«�إ�رسائي���ل» وال�سعودية

اإليرانيون بأطيافهم المتنوعة
أثبتوا أنهم يد واحدة في
مواجهة المخاطر التي
تستهدف الدولة وكيانها

ومنافقي خلق تل���ك التحركات ،بل
تبني �أن متويل بع�ض التظاهرات قد

خُ طِّ ط له ،ومت حتويل ال�شعارات من
مطلبية �إىل انقالبية ،وجرت حماولة
لل�سيطرة عل���ى امل�ؤ�س�سات العامة
والإخ�ل�ال بالأم���ن والت�ص���ادم مع
القوى الع�سكرية.
الرئي����س الإيراين �أك���د �أن بالده
حقق���ت من���واً اقت�صادي��� ًا يف الربع
الأول م���ن الع���ام  ،2017بن�سب���ة 7
باملئة من دون النفط ،و 6.5باملئة،
م���ع احت�س���اب العوائ���د النفطي���ة
قيا�س��� ًا بالف�ت�رة املا�ضي���ة لع���ام
 ،2016و�أو�ض���ح �أن حكومته اتخذت
خطوات جیدة ،وتطمح لتحقيق منو
اقت�صادي �سنوي یف���وق الـ 5باملئة

حتى انتهاء والیتها الد�ستوریة عام
 ،2021وتوقّع رفد �سوق العمل بنحو
� 840ألف �شخ�ص يف العام .2018
وت�سع���ى احلكومة ،وبتوجيه من
الإم���ام اخلامنئ���ي ،ملعاجلة الأزمة
باعتماد االقت�صاد املقاوم ملواجهة
احل�ص���ار والعقوب���ات االقت�صادية
الت���ي �ست�ستمر على �إي���ران ب�سبب
تبنّيه���ا ملح���ور املقاومة وحماربة
«�إ�رسائي���ل» ،ولأن طه���ران �أف�شلت
امل�رشوع الأمريكي لتق�سيم املنطقة،
وهزمت���ه بالتع���اون م���ع احللفاء،
وتظ���ن �أمريكا �أنه���ا مبحاربة �إيران
اقت�صادي ًا �ستُنه���ك ال�شعب الإيراين
وحت���رّك ال���ر�أي العام �ض���د النظام
متهيداً لتغيريه ،وه���ذا ما لن يُكتب
له النج���اح ،لأن املت�آمرين عليها ال
يدركون �أن ال�شعب الإيراين بطبيعته
محُ بّ لأر�ض���ه ،وهو �شعب له تاريخ
وح�ض���ارة يفتخ���ر بهم���ا ،وعنده
�إح�سا�س���ه باخلطر الداهم الذي يهدد
�أمن البالد وا�ستقراره ،و�سيقف ك�س ٍّد
منيع مت�صدي ًا لأي عمل ت�آمري ،كما �أن
املراهنة الأمريكية « -الإ�رسائيلية»
على االختالف ب�ي�ن «املحافظني»
و«الإ�صالحي�ي�ن» و«املعتدل�ي�ن»
يف غ�ي�ر حملها ،لأنهم جميعهم و�إن
اختلف���وا يف الر�ؤية حول العديد من
امل�سائل االقت�صادي���ة وال�سيا�سية،
�إال �أنه���م يجتمعون على الدفاع عن
�إي���ران ،وي�ضع���ون خالفاتهم جانب ًا
ملواجهة املخاطر التي تتعر�ض لها
الدولة ،وهذا م���ا مل�سناه من خالل
م�شاركتهم يف التظاهرات املليونية،
والت���ي كان �شعارها الوحيد« :نريد
الإ�صالح لكننا �ضد تغيري النظام».

هاين قا�سم

السعودية وحروبها :مزيد من الدم والخسائر
ماذا يف مملكة الكاز الكربى العربية ،حيث
عداءها للآخر ،خ�صو�ص ًا للعرب ،بال حدود؟ هي
ت�شهر �سيفه���ا يف كل االجتاهات ،من الداخل
ال�سع���ودي �إىل كل الأمكن���ة ،وو�صل بها الرتف
املايل واعتق���اد �أن فائ�ض قوة لديها ملعاداة
الدول املنتجة للنفط� ،إىل التوهُّ م ب�أنه ميكنها
مواجهة رو�سيا و�إيران وفنزويال والربازيل ،فكان
�أن بد�أت لعبته���ا املجنونة قبل �أكرث من ثالثة
�أع���وام ب�ضخ �أكرث من مليون برميل نفط يومي ًا
خارج اتفاقيات «�أوبك» ،مما �أ�سفر عن تدهور
مريع يف الأ�سعار ،بحيث تراجع �سعر الربميل
الواحد نحو مئة دوالر ،ظانة �أنها بذلك �ست�ؤثر
على تلك الدول ،وتلجمها عن مواجهة الهيمنة
الأمريكية ،وبالتايل تتح���ول مملكة الكاز ،مع
العدوال�صهيوين� ،إىل حمدد الجتاهات املنطقة.
الغرور ال�سعودي هن����ا انطبق عليه «طابخ
ال�سم �أكله» ،بحيث كانت هي من �أكرب املت�رضرين
من لعبته����ا املجنونة ،كونها تتنتج يومي ًا �أكرث
م����ن  11مليون برمي����ل نف����ط� ،أي �أن خ�سارتها
اليومية تفوق مليار ومئة ملون دوالر ،مما �أدى
�إىل تراجع اقت�صادي مريع ،كانت نتائجه تراجع

التنمية وامل�ساع����دات االجتماعية ،ما ا�ضطرها
�إىل رف����ع ا�سع����ار املحروق����ات ،ووق����ف برامج
امل�ساع����دات ،وفر�����ض �رضائب جدي����دة ،وعجز
متفاقم يف املوازنة العامة.
ومما فاقم يف تدهور الأو�ضاع االقت�صادية،
االنخ���راط ال�سع���ودي يف مزي���د م���ن حروب
املنطق���ة ،التي تكلّف خزين���ة الريا�ض يومي ًا
مليارات الدوالرات ،وهن���ا كان �أمام امللك من
وراء ال�ستارة� ،أحد احللول التي �أ�شار عليه بها
م�ست�ش���اروه من �أمريكي�ي�ن و�صهاينة ،بفر�ض
اخل���وات عل���ى �أبن���اء عمومته وكب���ار رجال
الأعمال ،فكان���ت «ليلة القب�ض على الأمراء»،
الت���ي بدوره���ا انعك�س���ت �سلب ًا عل���ى الواقع
االقت�صادي ال�سعودي ،ب�سبب الهلع الذي �أ�صاب
ال�رشكات الك�ب�رى ورجال الأعم���ال العاملني
يف ال�سعودي���ة ،وب���د�أت عملي���ات وا�سعة من
تهريب الأم���وال ،واالن�سحاب من �سوق الأعمال
واال�ستثمارات.
ه���ذه الأزمات الداخلي���ة مل تردع امللك من
خلف ال�ستارة؛ حممد ب���ن �سلمان ،فلم يلتقط
الأنفا�س ،بل ا�ستمر يف تو�سيع حروبه املكلفة،

فهو �إ�ضافة �إىل تهديداته لدول اخلليج العربي،
خ�صو�ص��� ًا الكوي���ت وعم���ان ،كان حلفه �ضد
م�شيخة قطر وح�صارها ،م���ع �أنها �رشيكة يف
ح���روب «قذارة ما ي�سم���ى بالربيع العربي»،
وبقي مندفع��� ًا يف حربه اليمني���ة ،التي كان
يح�سب �أنه���ا �ستنتهي خالل  50يوماً ،وت�صبح
اليمن ال�سعي���د جزءاً من ممتلكات���ه ،فها هي
ال�سن���ة الثالثة مت�ض���ي ،و�صواري���خ اجلي�ش
واللجان ال�شعبي���ة اليمنية ت�صل �إىل الريا�ض،
رغ���م كل �أ�ساليب امل���وت امل�ستعملة �ضد هذا
البل���د الفق�ي�ر ،بحيث ت�شري تقري���رات اخلرباء
الدوليني �إىل �أن ما القته ال�سعودية على اليمن
م���ن ذخائر يفوق مفعول  18قنبلة ذرية �ألقيت
على هريو�شيما ،يف نف����س الوقت الذي �أف�سح
يف املجال للأمريكيني وال�صهاينة ب�أن يجربوا
�أ�سلحتهم يف هذا البلد..
اجلدير بالذكر هن���ا� ،أن الأمريكيني والدولة
العربي���ة ا�ستغلوا احل���روب التكفريية يف كل
من �سوري���ة والعراق وليبيا ،وتواط ؤ� ال�سعودي
والقط���ري لأن يجرّبوا كل �أ�سلحتهم وذخائرهم
احلديثة ال�صنع يف هذه البلدان� ،أي �أنهم جعلوا

من العرب فئران ًا ب�رشية لتجاربهم الإجرامية.
بب�ساط���ة ،حممد بن �سلم���ان يطفو عر�شه
على اجلماج���م العربي���ة ،فهذا ال���ذي ي�صور
ل���ه م�ست�شاروه م���ن �صهاين���ة و�أمريكيني �أنه
�سيكون الإ�سكندر املق���دوين ،يَخرتع �أو يُخرتع
ل���ه �أعداء ،فهو �ضد �إيران لأن���ه ال ي�ستطيع �أن
يتحمّل ال���ردات اجلنائزية ،و�ضد الأتراك خوف ًا
من �صهيل خيولهم العثمانية ،لكنه �أبداً ال يهتز
�شع���ره من ر�أ�سه �أو ذقن���ه لقتل العرب ،ولي�س
عنده حمرمات �أن تقت���ل طفلة فل�سطينية يف
الأر����ض املحتلة ،وال يف اليم���ن �أو �سورية �أو
الع���راق �أو ليبيا ،لأن القت���ل بب�ساطة مبالهم..
و�سيوفهم �أي�ضاً.
ماذا يف م�ستقبل ال�سرية ال�سليمانية؟
وا�ضح �أن حممد بن �سلم���ان يخ�رس �أوراقه
اجليو�سيا�سي���ة يف الأقلي���م واملنطقة ،و�صار
ي�شبه �أغنية «�أنا ��ض�راب ال�سيوف» ،فلننتظر
�إىل �أين �سيقوده «جنون العظمة» الذي تزينه
له «بالك ووتر»...

�أحمد �شحادة
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مصطفى حمدان« :المرابطون» ستخوض معركة االنتخابات في كل لبنان
انت�صار لبنان على الإرهاب
والتهدئة ال�سيا�سية الوا�ضحة
في���ه معرَّ�ض���ان الخرتاق���ات
ب�أية حلظ���ة لتح�سني ال�رشوط
الأمريكية يف املنطقة ..ال ترف
ميلكه الق���ادة ال�سيا�سيون يف
لبن���ان ،لكن عليه���م النهو�ض
بالبل���د ومعاجل���ة ق�ضاياه..
حركة النا�رصيني امل�ستقلني -
املرابط���ون �ستخو�ض املعركة
االنتخابي���ة مع حلفائها بقوة
يف كل املناط���ق بثوابته���ا
الوطنية..
جريدة «الثبات» التقت العميد
م�صطفى حمدان يف مكتبه ،و�إليكم
احلوار:
يرف����ض العميد حم���دان ال�سري
مبنطق التهليل بف���وز حمور على
�آخ���ر يف املنطق���ة� ،أو حت���ى يف
لبنان ،ورداً على �س�ؤال عن انت�صار
املحور الذي في���ه نا�ضل ،وعما �إذا
كان مر�شح ًا لالنتخابات النيابية،
يقول :من املُبك���ر جداً احلديث عن
انت�صار خطنا ،م���ا زلنا يف خ�ضم
املعركة ،فرغم وجود �إجنازات هامة
جداً ح�صلت على ال�ساحة ال�سورية،
ورغ���م �أن لبن���ان لي����س «دول���ة
فيجي» باملحيط الهندي ،وطبيعي
ج���داً �أن يتفاعل م���ع حميطه ،فما
حدث يف �سورية ويحدث من تقدم
مل�رشوع �رضب الإرهابيني مبختلف
م�سميات���ه ،و�إن انعك�س حتم ًا على
لبن���ان ،ال �أ�ؤيد عب���ارة «الن�رص»
ملحورنا ،رغم الإجن���ازات الهامة،
فالن�رص النهائي مل يكتمل بعد.
ي�ضيف حمدان :نح���ن ما نزال
يف خ�ض��� ّم املعركة التي نخو�ضها
على ال�صعي���د القومي العربي يف
�سورية ،وبع����ض املوا�ضيع اليوم
�شائكة �أكرث مما يجري يف القد�س..
ويف الداخ���ل اللبن���اين �أي�ض��� ًا مل
نُحق���ق االنت�صار عل���ى امل�رشوع
الذي بد�أ منذ عام  2005مع اغتيال
الرئي�س رفيق احلريري ،وا�ستخدام
دمائه يف �سوق النخا�سة الدولية،
ل�رضب املقاومة وحتجيم قدراتها،
وهذا ما مل ينج���زوه ،كون مقدرات
املقاومة تعاظمت..
ن�س�أل���ه ع���ن موقع���ه داخ���ل
التحوالت الت���ي �شهدتها ال�ساحة
ال�سُّ ني���ة ،ي�شدد حم���دان على �أمر
وا�ض���ح� :صحي���ح �أن بيئتنا الأكرب
احلا�ضنة لنا ه���ي الواقع ال�سُّ ني،
لك���ن ال ننطلق ب�أي عمل وطني من
منطلق مذهب���ي ،ويف االنتخابات
املقبلة �سنخو����ض املعركة كوننا
ل�سن���ا ك�شاف���ة ،وال دف���اع مدين،
فنح���ن حركة �سيا�سي���ة منا�ضلة،
ولدينا تاريخ و�إرث لن نفرط بهما،

املنا�صفة ،لك���ن مع عدم �إقرار تلك
املبادئ ،بع�ض الأح���زاب الوطنية
�أرادت خو����ض املعركة من منطلق
«الواقعية ال�سيا�سية» ،وهذا ما ال
ن�ؤيده ،ك���ون كل التجارب ال�سابقة
مل ت�ؤ ِّد مُ بتغاها..

ال للرتف

و�سنخو�ض االنتخابات ا�ستناداً �إىل
هذا القان���ون ،بالتحالف مع قوى
وطنية �أخرى لي�ست مبذهبية.

الواقع ال�سُّ ني
بر�أيه ،الدولة املُديرة يف لبنان
يف مرحلة ما بعد عام  2005كانت
اململكة العربية ال�سعودية ،واليوم
تعي����ش هذه الدول���ة حالة ارتباك
وا�ضطراب على �صعيد من �سيتوىل
احلكم فيها ..فه���ل �سي�ستلم حممد
بن �سلمان احلكم �أو ال؟
يتابع حم���دان مقاربته للواقع
ال�سُّ ني :هذا الواق���ع ينعك�س بقوة
على رئي�س احلكومة �سعد احلريري،
�سيما �أن ما ج���رى له من احتجاز
يف ال�سعودي���ة �أثر عليه كثرياً ،لأن
م�شه���دَي الغدر واخليان���ة اللذين
نفذهما رئي����س «القوات» ،واللواء
ريف���ي؛ املن�شق م���ن �أ�ضلع عائلة
احلري���ري ،كان بالغَ �ي�ن بال�س���وء
والت�أثري ال�سلب���ي ،ونراه اليوم مع
الأ�سف يتطاول عليه حتت م�سميات
كثرية ..يعق���ب حمدان على كالمه:
ل�ستُ م���ن م�ؤيدي بي���ت احلريري،
وتاريخي ي�شهد عل���ى ذلك ،لكننا
يف الوق���ت عينه نح���زن النعدام
الأخالقية ال�سيا�سية يف بلدنا..
يعترب حم���دان �أن ما حدث مع
عائل���ة احلري���ري �أع���اد االلتفاف
ال�شعب���ي ح���ول الرئي����س �سع���د
احلريري ،لأنه يف العموم اللبناين
ال�سُّ ني كم���ا اللبن���اين امل�سيحي
وال�شيع���ي وال���درزي وخمتل���ف

�أطياف���ه ،لديهم كرامته���م ،ومتى
مُ �سّ ت من الطبيعي �أن ينتف�ضوا لها
ويقوم���وا بردات فع���ل ،وما ح�صل
مع احلري���ري من احتجاز و�إهانات
يف فن���دق «الريتز» �أعادوا العطف
�إىل �شخ�صه ،ونحن كـ«مرابطون»
من الطبيعي �أن ن�ؤي���د عودته �إىل
لبنان ،كونه رئي�س حكومة لبنان،

يُ�شدد حم���دان على �أن لبنان ال
ميلك ترف��� ًا يف تبديد حالة التهدئة
الت���ي ينعم بها لبنان ،يقول :ثباتنا
على �رضورة جميء الرئي�س مي�شال
ع���ون �إىل �سدة الرئا�سة الأوىل يعود
العتبار �أن هذا ال�شخ�ص ،كما تياره،
�أثبت���ا بالتجرب���ة العملي���ة �أنهما
بالر�ؤي���ة اال�سرتاتيجي���ة يف املكان
والزم���ان ال�صحيح�ي�ن ،وبالت���ايل
�شخ�صي���ة مبق���ام الرئي�س عون يف
الق�رص اجلمه���وري  -بر�أينا  -ثروة
وطني���ة �أوالً ،وثروة عل���ى ال�صعيد
امل�سيح���ي امل�رشقي ثانياً ،لكن هذا
الإنت�ص���ار مرحلي م�ؤق���ت ،والدليل
على ذلك �صب التهجمات عليه وعلى
التيار منذ اليوم الأول ،فال�شخ�ص ال
ميلك ع�صا �سحرية ،ونحن نعرف �أنه
من يهاجمه م���ن مناف�سي تر�شحه،
هذه قدراتهم ،ونحن هنا ال نريد فتح
باب ال�سجاالت.
بر�أي حمدان ،الت�سوية الرئا�سية
مبا ت�ضمنت���ه تدل على عدم وجود
فوز لفري���ق على �آخ���ر ،وبالتايل
املرحلة ما زال���ت دقيقة وخطرة،
«ومثلما نرى اال�شتباك حا�صل بني

حمدان :لبنان معرّ ض في أية لحظة ليكون مجددًا
ضمن أجندات تحسين شروط الواليات المتحدة
األميركية في المنطقة

وبر�أين���ا ه���ذا االلتف���اف الوطني
�شكّل نوع ًا م���ن التما�سك الوطني،
وموقفن���ا هذا لي����س عملية تغيري
باحل�سابات والقناعات ،فنحن على
الدوام متم�سكون بثوابتنا الوطنية
القومية العروبية النا�رصية.
ن�س�أل���ه عم���ا �إذا كان مر�شّ ح ًا
�شخ�صي ًا با�س���م «احلركة» ،يقول:
عَ مِ لنا م���ع هيئة التن�سيق لتطبيق
القان���ون االنتخابي عل���ى �صعيد
الدائرة الوطنية الواحدة ،من خارج
القيد الطائف���ي ،ا�ستناداً �إىل املادة
 95من الد�ستور ،مع املحافظة على

ر�ؤية عون التي نثق بها والعرقالت
وا�ضحة ،فال هو قادر على تطبيقها،
كم���ا �أن الآخري���ن ال ي�ستطيع���ون
العم���ل وفق �أهوائه���م ،لذلك حالة
ال�ستاتيكو تتقدم ببطء باجتاه ما
يحكي عنه الرئي�س عون».
وي�شري حمدان �إىل حالة الو�ضع
الأمني امللته���ب يف املنطقة منذ
�سن���وات ،ليق���ول �إن متري���ر تلك
الأح���داث يج���ب �أن يك���ون ب�أقل
اخل�سائ���ر املمكنة ،رغ���م احتالل
مناط���ق حدودية م���ن جمموعات
م�سلح���ة ،وتفج�ي�رات �إرهابي���ة

مبناطق خمتلفة ،مع ما رافقها من
تدخل «�إ�رسائيلي» خفي ومنظور..
فالي���وم بر�أي���ه رغ���م االنت�ص���ار
الرو�سي – الإيراين – ال�سوري على
جبهة اال�ستق���رار ووحدة الأرا�ضي
ال�سوري���ة ،جمئ الرئي����س ترامب
�إىل الواليات املتح���دة الأمرييكية
تك�شف �أنه «بِرداية» للقوى اخلفية
املحركة ،والتي تك ّن العداء جلميع
ال�شع���وب يف املنطق���ة ،وبالتايل
نحن ل�سن���ا متوجه�ي�ن �إىل �إجراء
�صفق���ة يف املنطق���ة ،رغ���م القرار
الرو�س���ي النهائ���ي �أن���ه ال تراجع
ع���ن املكت�سب���ات يف دم�شق ،لأنه
برتاجعهم يف دم�شق وعن هيكلية
النظام احلكم يف �سورية �ستكون له
انعكا�سات خطرية يف مو�سكو قبل
املنطقة.

امل�شهد الإقليمي
يعت�ب�ر حم���دان �أن �ضبابي���ة
امل�شه���د ،ال�سيم���ا يف ال�سعودي���ة
على م�ستوى احلكم ،وحتريك ملف
القد����س لتحري���ك �أكرث م���ن ملف
عربي ،هدفه تخفيف �رشوط الهزائم
التي مُ نيت به���ا الواليات املتحدة
الأمريكية باملنطقة و�سورية ،يقول:
م���ع اندحار خمططه���م بخ�صو�ص
�أكراد �سوري���ة ،وتراجع نفوذ زعيم
«الإخ���وان امل�سلم�ي�ن» �أردوغان
يف تركي���ا ،وع���ودة الالجئني �إىل
�سورية لوق���ف عمليات ا�ستغاللهم
ال�سيا�س���ي ،ي�سجَّ ���ل انت�صار كبري
ل�سورية و�شعبه���ا ..ومن هنا ي�أتي
متني حمدان للقادة اللبنانيني عدم
الأخذ مبقولة «خل�صنا – زمطنا»،
يج���ب الع���ودة �إىل حال���ة احلذر
ال�شديد ،لأنه يمُ كن خربطة الو�ضع
برمته من حادث �صغري ليتحوّل اىل
م�شكل كب�ي�ر باملنطقة ،ويف حينه
�سيُدخل���ون لبن���ان جم���دداً �ضمن
�أجندات حت�سني ��ش�روط الواليات
املتح���دة الأمريكي���ة يف الإقليم،
و«ليُفهم ما �أقوله جيداً؛ خذوا دولة
�إي���ران مبا متلكه م���ن فائ�ض قوة
مثالً� ،أمل ي�ستطيع الفريق املعادي
من �أمريك���ي و«�إ�رسائيلي» تنفيذ
عملية اخرتاق بال�شغب..؟
ورداً عل���ى �س�ؤال ع���ن الأزمات
الت���ي ال تنتهي يف لبن���ان ،يقول
حم���دان منهي ًا حديث���ه :مادام كل
واح���د يُف�سرّ الد�ست���ور على هواه،
ويف ظل وجود ثغرات وا�ضحة يف
اتف���اق الطائف ،وكل م���ادة يمُ كن
قراءتها بعدة �أوجه (حمّالة �أوجه)،
بر�أيي ب���ات الو�ضع يتحمل م�س�ألة
تعديله ،ولنعمل �سوي ًا على جتاوز
�أزماتنا.

�أجرى احلوار :بول با�سيل

نشاطات
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المجلس العالمي للغة العربية نظم ندوة بعنوان «الشيخ عبد الناصر جبري في القلب والوجدان»:

ُ
ّ
ْ
جمعاألمة ووحدتها أخذا حيزًا كبيرًا من حياة الراحل (رحمه الله)

ملنا�سب���ة م���رور ع���ام على
رحي���ل م�ؤ�س�س ورئي����س املجل�س
العامل���ي للغة العربي���ة؛ ال�شيخ
د .عبد النا�رص ج�ب�ري (رحمه اهلل
تع���اىل)� ،أقيم���ت يف قاعة جممّع
كلي���ة الدع���وة الإ�سالمي���ة ندوة
حتت عن���وان�« :ستبقى يف القلب
والوجدان» ،حتدث���ت فيها رئي�سة
املجل�س العاملي للغة العربية؛ د.
ليلى ال�سبع���ان ،من دولة الكويت،
ف�أ�ش���ارت �إىل �صاح���ب الذك���رى،
م�ؤك���دة �أنه (رحمه اهلل تعاىل) باقٍ
يف القل���وب والأذه���ان ،خ�صو�ص ًا
الزمالء �أع�ضاء الهيئة الإدارية.
وقال���ت :كان رحمه اهلل ع�ضواً
فاع ًال وم�ؤ�س�س ًا يف �أكرث من خم�س
ع�رشة م�ؤ�س�س���ة ثقافية و�إعالمية،
وكان ل���ه دوره الإيجاب���ي يف
التقريب بني الأديان واملذاهب.
و�أ�ضاف���ت ال�سبعان :كثرية هي
م�آث���ر رئي�سنا الراح���ل (رحمه اهلل
تعاىل) ،حتى �أننا نحتار كيف نبد�أ،
ومن �أين..
وحت���دث رئي�س جلنة م�ؤمترات
املجل�س العاملي للغ���ة العربية؛
د .رفيق عطوي فق���ال� :أيها العزيز
الراح���ل ،كان همك ب�ي�روت و�أهل
بريوت ،لكن بريوت �ستبقى مدينة
احلياة ورواي���ة الأي���ام ،ف�صولها
مر�سومة يف ذاكرة الزمن ،و�أحالمها
مغ�سولة ب�ضوء القم���ر ،وكلماتها
خُ طَّ ت مبداد احلق يف قواعد الأيام.
ور�أى �أمني �رس املجل�س العاملي
للغة العربي���ة؛ د .جوزيف اليا�س،
�أن �أهم انطباع يُر�سم يف ذهن املرء
�أو ذاكرت���ه عن �شخ����ص ما يرجع
عادة �إىل اللقاء الأول ،و�أنا ما زلتُ
�أذك���ر اللقاء الأول ع���ام  2003مع
فقيدنا الراحل ال�شيخ عبد النا�رص
جربي (رحمه اهلل) ،واالنطباع الذي
تركه يف نف�سي ،فما �أن نطق حتى

ر�أيت الود ي�سي���ل دررًا من ل�سانه،
�أم���ا �أمارات وجه���ه فكانت تنطق
بال�صدق والب�ساطة وال�رصاحة ،و�إذا
ت�أملت ال�شيخ مليًّ���ا ،ر�أيته يبادر
جلي�سه �أو حمدّثه الود خال�صاً.
ث����م كانت كلم����ة عمي����د كلية

الدع����وة اجلامعية الدكت����ور �أحمد
كنع����ان فق����ال :رح����م اهلل �شيخنا
و�أ�ستاذنا ال�شيخ عبد النا�رص جربي،
فقد كان من العلم����اء العاملني يف
الدع����وة الإ�سالمي����ة ،ورب����ى جي ًال
ب����ل �أجيا ًال م����ن الدعاة م����ن لبنان

وخارجه ،وكان م����ن النا�شطني يف
العمل الإ�سالم����ي ،ي�شهد اجلميع له
بهمته العالية ،رغم �أعتى ال�صعاب
و�أثقل الهموم التي مرت على لبنان
�أمني ًا واقت�صادياً ،فقد كان دوم ًا يبث
الطم�أنين����ة بني �أحبائ����ه ومريديه،

وكان يب����ث فيهم ال�شع����ور بالراحة
وبالثقة باهلل تع����اىل ،ابت�سامته ما
فارقت حمياه ،ن����ذر حياته وجهده
للعلم و�أهل العلم وطالب العلم ،و�إن
هذا ال�رصح ال����ذي ت�ضمُّنها جنباته
خلري �شاهد على ما �أقول.
و�ألق���ى كلمة رئي�س وقف مركز
التنمي���ة احل���اج ع�ص���ام غندور
فقال :عندما ب���د�أت اللغة العربية
تنتقل من الف�صح���ى �إىل العامية،
�شعر ال�شيخ عب���د النا�رص (رحمه
اهلل) �رسيع��� ًا �أنها انقط���اع بيننا
وب�ي�ن �إ�سالمن���ا املتمث���ل بكتاب
اهلل و�سنة ر�سول���ه ،وفقه العلماء
واجتهاد املجتهدين ،وقطع ال�صلة
�أي�ض ًا برتاث �أمتنا الفكري والأدبي
واللغوي ،وتنبّه خلطورة هذا الأمر.
كلمة اخلت���ام كان���ت لعائلة
ال�شي���خ الراحل (رحم���ه اهلل) ،وقد
�ألقاها جنل���ه؛ ال�شيخ عبد اهلل عبد
النا�رص جربي ،الذي قال �إن ال�سبب
الأ�سم���ى ال���ذي دع���ا ال�شيخ عبد
النا�رص (رحم���ه اهلل) �إىل ت�أ�سي�س
املجل����س العاملي للغ���ة العربية
هو وحدة الأمة ،حيث اعترب (رحمه
اهلل) �أن اللغ���ة العربي���ة جتم���ع
العرب بكل طوائفه���م ،كونها لغة
ل�سانهم ،كما �أنها جتمع امل�سلمني
ب���كل �أعراقهم ،كونه���ا لغة كتاب
ربهم ،فقد كان (رحمه اهلل) يرى �أن
الأمة طائ���ر ال يحلّق �إال بجناحيه
الأعجمي والعرب���ي� ..إال بجناحيه
امل�سيحي وامل�سل���م ..فجمْع الأمة
ووحدتها كانا هم ًا كبرياً �أخذ حيّزاً
وا�سع��� ًا من حي���اة �سماحة الوالد
ال�شيخ عب���د النا�رص جربي (رحمه
اهلل).
وتخلل االحتف���ال عر�ض فيلم
و�صور وثائقية عن م�سرية �سماحة
الراحل ال�شيخ الدكتور عبد النا�رص
جربي (رحمه اهلل تعاىل).

ثـقــافــة

الشاعرة زينب رمال ترسم بالكلمات
«�أحالم على �أغ�صان مائلة» هو عنوان
الديوان الذي ت�ستع����د ال�شاعر زينب رمال
لإ�صداره قريباً..
ال�شاعرة رم����ال التي تعزف على �أوتار
احلياة ق�صائ����د باملئات ،تت����وزع بك يف
كل الأمكن����ة واملطارح ،فتذهب من ال�شجن
والغ����زل �إىل الطبيع����ة و�سمائها و�شم�سها
وجنومها ،والبحر والأنهار واجلداول ،وتراب
الأر�ض ال����ذي تتن�شقه م����ع �أول زخة مطر
وخري ..وجلنوبها الذي �صنع عزاً وفخراً.
زينب رمال مت�ضي يف �شعرها املحبوك
ب�أريج ال����كالم نح����و ال�رشي����ان املتدفق
�ألق ًا وبهاء ..ورمبا دم����اء �أي�ضاً ،على نحو

ق�صيدته����ا «القد�����س» ،الت����ي �ألقتها ذات
م�س����اء ،وفر�ضت عل����ى احل�ض����ور دموع ًا
وحما�س ًا وت�صفيق ًا كبرياً وتفاعالً.
وا�ضح����ة ابن����ة اجلن����وب يف �شِ عرها،
فالكلم عندها ين�ساب بني الوردة وال�شوكة،
ب��ي�ن الأمل والأمل ،وبني الغفوة وال�صحوة،
دائم ًا هناك م�ساحات التفا�ؤل.
وال�صباح يخفي �رسه
يف قب�ضة ال�رشوق
يتكون على �شفتيك نغم ًا
هارب ًا من حناجر الليل
بعد �أن خان لونه ورحل
فاغدو كنحلة

ت�رشب وجه ال�صباح
ثمة فجر و�صب����ح يف ارحتال ال�شاعرة
على منت ق�صائدها التي تتناثر �أم ًال ومطراً
وربيع���� ًا وحياة ،ودائم���� ًا جلنوبها احلبيب
م�ساحات و�ضاءة يف �سفر �شعرها.
حيث تقول�« :أيها اجلنوب متهّل
فالأر�ض ال تدور �إال �إليك
زوابع من ال�شوق تقذفني خارج امل�سار
و�أرجوحة الروح
يف م�صبّ ال�شجرة اخلالدة
عروقها يف دمي
و�أوراقها يف يديك»
زينب رمال الت����ي متت�شق اللغة وتزيّن

حروفه����ا ،هي �أي�ض ًا تكتب �شعراً بالعامية،
فرت�سم لوحات ملون����ة بالكلمات ،وك�أنها
تدور بنا يف جزر اجلمال والغابات البكر.
بعيون حلمي بق�شعك حدي
وال�شوق ير�سم مواويل متقدي
�ضللي معي ياجنمة الليالت
وا�شعار ع �شباك القمر ودي
�ضللي وفيكي ب�سكب العتمات
كا�سات حب وقول بعد بدي
باخت�ص����ار ،ال�شاعرة زينب رمال تر�سم
�أبهى ال�صور و�أجملها بالكلمات ،وتكاد كل
ق�صيدة حت�سبها لوحة بحاجة �إىل يد فنان
ير�سمها بري�شة �ألوان حب وجمال وحياة.
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كاريكاتير

ما هو ّ
سر الثقب الصغير في غطاء قلم « »BICالشهير؟
من منا مل ي�ستخدم �أثناء �سنوات الدرا�سة �أقالم «بك»
ال�شهرية ،ذات الأغطية الزرقاء؟
ما ال يعرفه كثريون� ،أن �رشكة «بك» طرحت ت�صميم ًا
جديداً لأغطية الأق�لام عام  ،1991ومل يالحظ غالبية
النا�س الفرق بني الت�صميم القدمي واجلديد ،وما مت تغيريه
مت تزويد غطاء القلم بثقب
بالفعل هو �أمر ب�سيط� ،إذ ّ
�صغري من الأعلى ،مل يعلم �أحد يف ذلك الوقت �سبب
�إ�ضافة الثقب هذا.
مل يفكر م�ستخدمو هذه الأقالم بالثقب كثرياً ،ومل
مينحوا �أي �أهمية للتغيري ،لكن دفع هذا التغيري �إىل احلفاظ
على حياة كثري من الأطفال؛ �أكرث من مئة طفل على الأقل،

ٌ
ّ
دراسة تقطع الشك باليقين..
من يقود أفضل النساء أم الرجال؟
�أعلن املر�صد الوطني امل�شرتك بني �إدارات ال�سالمة
على الطرق� ،أ ّن الرجال يتعرّ�ضون حلوادث �سري مميتة
�أكرث من ال�سيّدات .وك�شف تقرير الفرن�سي �أ ّن ن�سبة
املخالفات التي ينالها الرجال تقدّر بحوايل ،٪64.7
بينما خمالفات الن�ساء ُقدّرت بحوايل  ،٪35.3مو�ضح ًا
�أ ّن  ٪91.6من الأ�شخا�ص الذين يقودون من دون �أوراق
هم رجال.
و�أ�شار التقرير �إىل �أ ّن  ٪95من حوادث ال�سري القاتلة
يقوم بها الرجال ،يف وقت  ٪71.8من احلوادث التي
يتخلّف عنها �إ�صابات بالغة ،هي �أي�ض ًا ناجتة عن
الرجال.
تـــ�صـــــدر عـــــــن
�شــركــة الـقـــلــم
للإعالم �ش.م.م.

ون�سبة �أقل من البالغني �أي�ض ًا كل عام ،وذلك لأن الأطفال
يحبون التعرف على طعم الأقالم التي يحملونها ،حتى
امل�ستخدمني الكبار يقومون مب�ضغ الغطاء عند الرتكيز
يف �أمر ما� ،أو عند ال�شعور بالتوتر والغ�ضب ،وبالتايل
قد يبتلع ال�شخ�ص الغطاء دون ق�صد ،وميكن �أن ي�سبب
الغطاء باختناق ال�شخ�ص اذا ا�ستقر يف الق�صبة الهوائية،
ويف هذه احلاالت ،ي�ساعد هذا الثقب ال�صغري ال�شخ�ص يف
احل�صول على الهواء ،ريثما ت�صل �سيارة الإ�سعاف.
بعد تطوير الغطاء من قبل �رشكة «بك» ،قامت �أغلب
ال�رشكات باتباع الت�صميم نف�سه ،لتوفري حماية �أكرب
للم�ستهلكني.

كفى تعنيفًا لألطفال
�أعلن باحثون اخت�صا�صيون �أن معاقبة
الأط��ف��ال يف �سن مبكرة ،ت����ؤدي �إىل �ضغط
نف�سي ي�سهم يف تطوّر �أمرا�ض كثرية لديهم يف
امل�ستقبل .و�أكد العلماء �أن العقوبات املتكررة
للأطفال جترّ وراءه��ا �أمرا�ض القلب والأوعية
الدموية وت���ؤدي للنوبات القلبية ،فالت�أثري
ال�سلبي يف عمل اجلهاز الع�صبي �أكرث خطورة
على �صحة القلب والأوعية الدموية من مر�ض
ت�صلُّب ال�رشايني �أو �أمرا�ض القلب اخللقية.
وبح�سب العلماء ف�إن العامل احلا�سم يف هذه
امل�س�ألة هو �شدة العقوبة اجل�سدية ،وم�ستوى
ال�ضغط البدين والنف�سي الذي يعاين منه الطفل
�أثناء وبعد العقوبة.
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