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ُ
ق ُدرات اليمنيين تكسر العنجهية السعودية
المعارضة السعودية ّ
تتوحد
لمواجهة نظام االستبداد

2

أحــداث

االفتتاحية

االستقرار ُّ
أهم
من أي شيء آخر
التباين يف الر�أي حول مر�س���وم
ما زال
ُ
�أقدمية ال�ض���باط بني الرئا�س���تني الأوىل
والثاني���ةُ ،يقلق بال اللبنانيني ،لكرثة ما
يخافون على �أمنهم وا�ستقرارهم ،بالرغم
م���ن �أن ه���ذا التباين بقي م�س���احة بني
تزل
وبذلت جهود ومل ْ
ر�أيني وتف�س�ي�رينُ ،
ُتب���ذل للتقريب بني وجه���ات النظر ،ومل
ين�سحب هذا التباين على عمل احلكومة،
وال على عمل امل�ؤ�س�سات ،وال على حتمية
التوا�صل بني امل�س�ؤولني ،وجاء االجتماع
اجلي���د واملثم���ر بني وزي���ر املالية علي
ح�سن خليل ورئي�س جلنة املال واملوازنة
النيابي���ة �إبراهيم كنعان ح���ول عناوين
املوازن���ة لع���ام  ،2018لي�ؤك���د الأولوية
الوطنية على ما عداه���ا من تباينات مل
تتوقف ،و�أثبت العه���د برموزه الثالثة �أن
نعمة اال�ستقرار خط �أحمر ،بدليل احتواء
ا�س���تقالة الرئي����س �س���عد احلريري من
الريا�ض ،وتداعياتها ،وما �أريد منها ،كما
يتم احتواء مر�س���وم �أقدمية ال�ضباط من
قبل الرئا�س���تني قبل غريهما ،بدليل قول
َ
فخامة الرئي�س خالل ا�س���تقباله ال�س���لك
الدبلوما�س���ي الأ�سبوع املا�ضي« :يحاول
الإعالم �أن
تعث مو�ضوع مر�سوم
ي�ص���ور رُّ
ّ
�أقدمية ال�ض���باط بامل�شتعل ،بينما الواقع
غري ذل���ك» .كما �أن الرئي�س نبيه بري يف
الوقت نف�سه يحر�ص �أي�ض ًا على �إنهاء هذا
املو�ضوع بالقانون والتفاهم .
هين ًا �أن ينعم لبنان بالأمن والأمان
لي�س ّ
و�س���ط بحر هائج لوال حكمة امل�س�ؤولني
ووع���ي اللبنانيني ،وت�ض���حيات اجلي�ش
والقوى الأمنية واملقاومة لطرد الإرهابيني
من اجلرود اللبناني���ة ،يف الوقت الذي ال
يتوانى العدو «الإ�رسائيلي» عن الرت ُّب�ص
بلبنان بحراً وجواً ،و�آخر جرائمه التفجري
الإرهابي الأخري يف �صيدا ،والذي ا�ستهدف
�أحد قادة حركة «حما�س» ،كذلك االعتداء
على النقاط املتنا َزع عليها على حدودنا
مع فل�سطني املحتلة ،ما ي�ستدعي اليقظة
والتنبه والتما�سك والتكامل الوطني على
امل�ستويني الر�سمي وال�شعبي.
َّ
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وسطية الحريري نقطة ضعف «بيت الوسط»
لو ُقدِّر للرئي�س �سعد احلريري االختيار
بني من�ص���ب رئي�س حكومة ورئي�س �أكرب
كتلة برملاني���ة يف االنتخابات املقبلة،
�سيختار رئا�س���ة احلكومة ،لأن الأكرثية
النيابي���ة التي كان يرت�أ�س���ها منذ العام
 ،2005غري قادرة عل���ى احلل والربط يف
�سيا�س���ة التوافقات املعتمَدة يف لبنان،
و�سبَقَ لل�سيد ح�سن ن�رص اهلل �أن قالها يف
�إحدى �إطالالته منذ نحو �سنتني خماطب ًا
احلريري :ماذا فعلت لكم هذه الأكرثية؟
و�إذا كان���ت الأكرثي���ة ه���ي الت���ي
ت�ض���من عودة احلريري �إىل ال�رساي بعد
االنتخاب���ات ،ف�إن �إم�س���اك �س���يد «بيت
الو�سط» بالع�صا من الو�سط يف ال�شارع
االنتخابي ال�سُّ ���ني ،لن ي�ضمن له نتائج
�إنتخابي���ة كا�س���حة ،وبالت���ايل العودة
�إىل ال�رساي ،رغم �أنه ال�شخ�ص���ية الأوحد
حالي ًا املقبولة من العهد ،ومن حزب اهلل
وحلفاء املقاومة بعد انهيار «� 14آذار»،
وت��ش�رذم احللفاء من حول احلريري بعد
الطعنات التي تلقّاها خالل اال�ستقالة -
الإقالة التي ح�صلت يف ال�سعودية.
و�إذا كان قان���ون االنتخاب وتق�س���يم
الدوائر �سيكلّف الرئي�س احلريري خ�سائر
طفيفة يف بريوت و�ص���يدا والبقاع ،ف�إن
اخل�سارة اجل�س���يمة �س���تكون يف دوائر

عكار وال�ش���مال ،ما مل «يف���ك ال�رصة»
و»ير�رش�ش» امل�س���اعدات املبا�رشة ،لأن
الوق���ت �ض���يق لتنفيذ م�ش���اريع جاذبة
للأ�صوات االنتخابية ،ال�سيما �أن ال�شارع
يغلي مذهبي���اً ،و�أحزم���ة الفقر جتذبها
ال�ش���عارات م���ا مل يت���م «�إطع���ام الفم
لت�س���تحي الع�ي�ن» ،ولي�س���ت للحريري
القدرة املادية الكبرية على �رشاء �أ�صوات
عكارية وطرابل�س���ية ملواجهة التجيي�ش
الذي بد�أ �ض���ده خالل غياب���ه عن لبنان
وا�ستمر بعد عودته ،نتيجة عجزه املادي

هل تقرر السعودية ترشيح
بهاء الحريري لتوجد قابيل
«صنع في
جديدين ..وما ُ
وهابيل َ
السعودية» ينتهي في لبنان؟

عمر عبد القادر غندور
رئي�س اللقاء الإ�سالمي الوحدوي

www.athabat.net

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

�أ�شرف ريفي هو �أداة بهاء احلريري يف منازلة الإخوة خالل االنتخابات املقبلة

عن تلبية احلاجات املطلبية ،وكثري من
النا�س متى �سمعوا با�سم عائلة احلريري
ي�س���يل لعابهم طلب ًا للمنفع���ة ،ومبا �أن
بهاء الدين احلري���ري دخل طرابل�س عرب
�أ�رشف ريفي خ�ل�ال االنتخابات البلدية
ع���ام  ،2016وم�س���تمر الآن يف منازل���ة
�ش���قيقه ودعم ريفي بامل���ال االنتخابي،
خ�صو�ص��� ًا بعد نزع عباءة املبايعة عنه
خالل احتجاز �س���عد ،فهي فر�صة لريفي
�أن يكون من جهة «خرطو�ش فرد» بهاء،
ومن جهة �أخرى� ،سيف اململكة الغا�ضبة
م���ن مترّد �س���عد على الأوام���ر امللكية/
الأمريية.
�أ�رشف ريفي حامل لواء احلفاظ على
�إرث «الوال���د» ،هو �أداة به���اء احلريري
يف منازل���ة «الأخوة» خالل االنتخابات
املقبلة ،التي ينوي بعدها ت�أ�سي�س حزب
عابر للطوائف ،ح�س���ب قوله يف م�ؤمتره
ال�ص���حفي الأخري ،وريفي املمنوع عليه
�ش���عبي ًا ووطني��� ًا العبور بع���د حلويات
احل�ل�اب يف طرابل����س� ،س���يكون جمرد
واجهة متثيلي���ة حلزب يروّج لإرث رفيق
احلري���ري ب�أموال من به���اء يف مواجهة
�سعد� ،إ�ضافة �إىل معزوفة حماربة «حزب
الدويل���ة» الت���ي يحمل ريف���ي لواءها،
خ�صو�ص��� ًا �أنه برتبة لواء يف التحري�ض
املذهبي وا�ستغالل ب�ؤر الفقر واجلهل بني
القواعد ال�شعبية.
وبالتزامن مع �إطالل���ة ريفي ،جاءت
�إطالل���ة رئي�س هيئة العلماء امل�س���لمني
�س���امل الرافعي الأحد املا�ضي؛ يف جتمّع
ب�ساحة ريا�ض ال�صلح ،للمطالبة بالعفو
العام الذي ي�شمل املوقوفني الإ�سالميني،
ما يعني �أن الرئي�س احلريري الذي �أعطى
وعداً �س���ابق ًا بالعمل على ه���ذا امللف،
مطالَب  -انتخابي ًا  -وب�شكل فوري البتّ
ب���ه ،وهو ما يبدو م�س���تحي ًال بالنظر �إىل
�ش���مول امللف �آالف املرتكبني للجنايات
واجلُنح ،ومن �س���ائر املناطق اللبنانية،
وال�س�ي�ر بهكذا عفو عام �رضبة للق�ض���اء
وللحكوم���ة والعهد ،وبالتايل �سي�س���تمر
ا�س���تغالل ملف الإ�س�ل�اميني من خ�صوم
احلريري يف طرابل�س ،و�س�ل�اح ًا ب�أيديهم
يف طرابل����س وع���كار للتقوي����ص عليه
«عكارياً» يف ال�شمال.
تبقى النقطة الأخطر على امل�س���تقبل
النياب���ي لزعيم امل�س���تقبل كرئي�س �أكرب
كتلة برملانية ،لو قررت ال�س���عودية �ش ّن
حرب �شاملة عليه يف �سائر الدوائر ،فلن
يكون لديها م�شكلة يف ا�ستحداث خ�صوم
له يف كل دائرة انتخابية ،خ�صو�ص��� ًا �إذا
كانت ترى يف �ش���قيقه بهاء البديل الذي
ال بديل عنه ،و�إذا كان من ال�س���هل �إيجاد
ن�سخ «مت�سعودة» من �أمثال �أ�رشف ريفي
لإحلاق اخل�س���ائر ب�س���عد احلريري ،ف�إن
امل�صيبة الأعظم هي يف بهاء احلريري لو
�سوّلت له نف�سه الرت�شح �شخ�صي ًا ملقعد
نيابي متهيداً لدخول احلياة ال�سيا�س���ية
من قاعدة �ش���عبية ناخبة ،عندها تكون
ال�س���عودية قد �رضبت �رضبتها يف قلب
«البي���ت احلريري» ،و�أوج���دت «قابيل
«�ص���نع يف ال�سعودية»
وهابيل» ،وما ُ
ينتهي يف لبنان.

�أمني �أبو را�شد

www.athabat.net
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همسات

التحضيرات االنتخابية بدأت..
والعيون على سقف اإلنفاق االنتخابي

 ت�رسيب غري م َّربر

فوجئ معنيون بت�رسيب �أ�سماء ال�شبكة التي ن ّفذت حماولة
اغتيال الكادر يف حركة «حما�س» حممد حمدان� ،س���يما
�أن حر�صا كبرياً رافق التحقيق من �أجل �رسية املعلومات،
كي ُيلقى القب�ض على جميع املتورطني.

 هل يرتاجع ال�سنيورة؟

قالت ا�ستطالع��ات ر�أي �أُجريت يف دائرة �صيدا� ،إن رئي�س
التنظي��م ال�ش��عبي النا�رصي �أ�س��امة �س��عد �سيح�ص��ل على
�أك�بر كتلة مقرتعني يف االنتخاب��ات املقبلة ،و�أن حظوظ
الرئي�س ف�ؤاد ال�س��نيورة تراجعت كثرياً ،لذلك يفكر يف عدم
الرت�شُّ ح ،بعدما و�ص��لته �أ�صداء اال�ستطالعات ،وحتقق من
دقتها.

 حتري�ض انتخابي

لوحظ �أن �إعالمي ًا �س���ابق ًا من بقايا «� 14آذار» ،مر�ش���ح
لالنتخابات النيابية ،ي�ش���ن حمالت على العميد �ش���امل
روكز ،م�س���تح�رضاً فيها كل ال�ش���عارات التي �أثريت �إبان
احلرب الأهلية القذرة ،و�شعارات انعزالية من تلك الفرتة،
ظن��� ًا منه �أنها ت�ؤثر على ال���ر�أي العام يف دائرة ك�رسوان
– جبيل.

 حتالفات «التذاكي»

يح��اول بع���ض ُ�صن��اع اللوائح ،خ�صو�ص ًا مم��ن كانوا يف
«� 14آذار» ن�س��ج حتالفات متع��ددة ،تبع ًا للموقع اجلغرايف
تنبه من
والدميغ��رايف لكل دائرة ،ما جعل بع�ض امل�صادر ّ
ت�ص��ب يف النهاية يف غري
�سيا�س��ة التذاك��ي هذه ،والت��ي
ّ
امل�صلحة الوطنية.

 املطلوب هو الت�شدد

الأ�سبوع املقبل �سي�شهد �إعالن �أ�سماء املر�شحني ..لتبد�أ احلماوة رويداً رويداً يف �شرايني االنتخابات النيابية

واح����د م����ن ه����واة �أو
اخت�صا�ص����يي اال�س����تطالعات،
�أعط����ى خ��ل�ال �أ�س����بوع واحد
توقّع��ي�ن خمتلفني ع����ن واقع
معرك����ة االنتخاب����ات يف
مطلع �أي����ار املقبل يف مكانني
متناق�ضني؛ عقائدي ًا و�سيا�سياً،
ونال الر�ض����ا واال�ستح�سان من
املكانني ،لأنه بب�ساطة يتعامل
مع الأمور وفق ًا ملبد�أ ميكافيلي:
«الغاية تربر الو�سيلة» ،ورمبا
الطرفان ناال من «اخلبري» ما
ي�رسّ خاطر كل واحد منهما.
وب�أي ح����ال ،ف�أم����ام بدء
احلم����اوة روي����داً روي����داً يف
�رشاي��ي�ن االنتخابات النيابية،
ويف مفا�ص����ل القوى والأطراف
التي �س����تخو�ض هذه املعركة،
يبد�أ الأ�س����بوع املقبل الإعالن
عن �أ�سماء املر�شحني ،و�سيكون
رئي�����س احل����زب التقدم����ي
اال�شرتكي النائب وليد جنبالط
�أول م����ن يعل����ن عن �أ�س����ماء
مر�ش����حيه يف م�ؤمت����ره الذي
�سيعقده يف ق�رص الأمري الأمني
يف بيت الدين ،وفيه �س����يعلن
عزوفه عن الرت�ش����يح ل�صالح
جنل����ه تيمور ..لتبق����ى بعدها
�ص����ياغة حتالفاته االنتخابية
التي يحاول �أن تكون مروحتها
وا�سعة على م�س����احة الدوائر
االنتخابية التي �سيخو�ض بها
معركته االنتخابية ،لي�ض����من
كتلة نيابية ال يقل �أع�ض����ا�ؤها
عن ع����دد كتلت����ه يف املجل�س
النيابي احلايل.

و�أمام ب����دء اجلميع حتمية واملالي��ي�ن �أي�ض���� ًا يف ه����ذه
«ماكيناته����م» االنتخابي����ة ،املعركة.
ف�إن االهتمام����ات ترتكز حول
بي����د �أن ما يُط����رح يف هذا
حج����م الإغ����داق امل����ايل الذي ال�ش�أن هو كيفية �ضبط الإعالم
�س����يُنفق على ه����ذه املعركة ،والإع��ل�ان االنتخابيني ،حيث
ودور القوى الإقليمية والدولية يُ�رصف يف هذا ال�ش�أن من قبَل
يف ه����ذا ال�ش�����أن ،فال�س����فري املر�ش����حني الذين �أُنعم عليهم
الأمريك����ي الأ�س����بق يف لبنان بال��ث�روات امللي����ارت من �أجل
جيفري فيلتم����ان اعرتف بعد تظه��ي�ر �ص����ورهم ودعاياتهم
انتخاب����ات  2005ب���ص�رف االنتخابية ،حيث �أخذت و�سائل
الإع��ل�ام و���ش�ركات الإع��ل�ان،
وحت����ى املواق����ع الإلكرتونية،
جتهّز نف�س����ها لهذا «املو�س����م
الد�س����م» ،لتقتط����ع لنف�س����ها
ح�ص����ة كب��ي�رة ،وه����ي حتم ًا
خبراء اقتصاديون :المال �ستكون الأكرب ،ويتوقع اخلرباء
االنتخابي المتوقَّ ع توزيعه االقت�ص����اديون �أن تتج����اوز
املليار ون�ص����ف ملي����ار دوالر،
سيرفع النمو االقتصادي ناهيك ع����ن حم����اوالت �رشاء
في لبنان بين نصف وواحد الأ�صوات والذمم التي قد تقارب
ه����ذا املبل����غ ،وي����رى اخلرباء
ونصف بالمئة
االقت�صاديون �أنه بحُ كم النظام
الن�س����بي املعت َم����د لأول مرة
يف لبنان ،ونتيجته لتق�س����يم
االدوائ����ر االنتخابي����ة ،ف�����إن
احلمالت الإعالنية والإعالمية
وا�ش����نطن  500ملي����ون دوالر �سترتكز على وجهني:
يف ه����ذه االنتخاب����ات وحدها
الأول :ت�أم��ي�ن �أكرب قدر من
ل�ص����الح لوائ����ح «� 14آذار» ،الناخبني لالئحة.
وك�ش����فت وثائق وكيليك�س �أن
الثاين� :أن كل مر�ش����ح على
جمموع م����ا دفعت����ه اململكة م�س����توى الئحة م����ن اللوائح
العربية ال�س����عودية ل�ص����الح �سين�ش����ط �أكرث و�أك��ث�ر ،لتكون
ه����ذا الفري����ق يف انتخاب����ات له ح�ص����ة هامة وكبرية على
 2009جت����اوز مليار دوالر ،عدا م�س����توى ال�ص����وت التف�ضيلي،
مليارات الدوالرات التي دفعها لي�ؤمن فوزه.
املتموّلون و�أ�صحاب املليارات
ه����ذا الواقع ب����ر�أي اخلرباء

�س����يزيد م����ن حج����م االنفاق
االنتخابي ومن تعدد و�س����ائله
و�أ�ساليبه.
وهن����ا ي����رى اخل��ب�راء
االقت�ص����اديون �أن ه����ذا الواقع
�س��ي�رفع النمو االقت�صادي يف
البالد بني ن�صف وواحد ون�صف
باملئة.
و�إذا كان قانون االنتخابات
اجلديد ال�صادر يف  17حزيران
 2017ح����دد يف املادة  61منه،
�س����قف االنفاق االنتخابي لكل
مر�شح مببلغ  150مليون لرية
للمر�شح �ضمن الالئحة ،ومبلغ
متحرك يبلغ نحو خم�سة �آالف
لرية ع����ن كل ناخب م�س����جل
يف الدوائ����رة االنتخابية ،ف�إن
كثرياً من املر�شحني لن يُعدموا
و�س����يلة لتجاوُز هذه املبالغ
ب�أ�ش����كال و�أبواب خمتلفة ،وقد
علّمتنا التجارب ال�سابقة ذلك،
رغ����م �أن القانون حدّد �س����قف
الإنفاق االنتخاب����ي ،ورغم �أن
الكثري م����ن اجلمعيات املحلية
والأجنبي����ة �س��ت�راقب ه����ذه
االنتخاب����ات ،وهي حتدثت يف
انتخابات  2005و 2009عن هذا
الواق����ع املري����ر ..لكن على من
تقر�أ مزامريك يا داوود؟!
ب�أي ح����ال ،ميكن القول �إن
املعرك����ة االنتخابي����ة بد�أت،
والأي����ام والأ�س����ابيع املقبلة
�س����تحمل املزيد من تو�ض����يح
ال�صورة والتفا�صيل االنتخابية.

�سعيد عيتاين

�شهد جمل�س م�س�ؤول نقا�ش��� ًا وا�سع ًا حول �رضورة العفو
العام عن املوقوفني الإ�س�ل�اميني وغري الإ�سالميني ،لكن
اجل���واب كان �أن املطلوب بعد تنامي اجلرمية يف لبنان،
هو الت�شدد يف معاقبة املجرمني ،و�إنزال �أق�صى العقوبات
بحقهم ،لأنه مل يعد جائزاً العفو وال�س���ماح عن مرتكبي
اجلرائم على �أنواعها.

 تقييم

ُيج��ري تي��ار �سيا�سي عدة تقييم��ات ملر�شحي��ه� ،سيما �أن
بع�ضه��م بات ي�ش��كل ا�ستف��زازاً للبيئة املر�ش��ح عنها ،وقد
تبلّغ��ت قي��ادة التي��ار �أن تر�شيحه��م هدف��ه �س��وق النا�س
كالغنم ،وهذا مل يعد وارداً.

 النفايات واالنتخابات

�أمام ف�ض���يحة النفايات التي حملتها �سيول الأمطار �إىل
�شواطئ املنت ال�ش���مايل وك�رسوان ،وال�ضجة التي �أثريت
حوله���ا ،ر�أى متابع���ون �أن معرك���ة االنتخاب���ات بد�أت
بالزبالة والنفايات.

 ال تهاون مع التطبيع

مع عر�ض فيلم « ،»the postيبدو �أن حماوالت البع�ض
للتطبيع مع العدو متوا�صلة حتت عناوين الثقافة ،وحرية
الر�أي ،الأمر الذي �سيدعو مثقفيني و�إعالميني ُ
وكتاب ًا لأن
يت�صدوا له بكل ما ميلكون ،ولن يتهاونوا معه بتات ًا.

� أ�ساتذة «اللبنانية» نحو الت�صعيد

يتجه �أ�س���اتذة اجلامعة اللبنانية املتعاقدون لت�ص���عيد
حتركاتهم م���ن �أجل حقّه���م بالتفرغ ،وم���ن �أجل اتباع
الأ�صول الأكادميية يف هذا ال�ش�أن ،حتى ال ي�ضيع حق من
تتوافر فيه كل املوا�ص���فات والأ�صول الأكادميية ل�صالح
املح�سوبيات و�أ�صحاب احلظوظ من الذين ال تتوافر فيهم
الأ�صول.

 خالف عربي ب�سبب امر�أة

ذكر دبلوما�سي �أن اخلالف القطري  -الإماراتي لن تكون
ل��ه �أي تداعي��ات يف لبن��ان� ،أو عل��ى لبن��ان ،لأن �أ�سا���س
اخل�لاف ام��ر�أة �إماراتية طلب ويل عهد �أب��و ظبي ت�سليمها
لأنها زوجة معار���ض ،رغم �أنها مل تخرق قوانني الإقامة
يف الدوحة.
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حينما سقط بعض الكرد السوريين بالغواية األميركية
وقع���ت ما ت�س���مى ق���وات �س���ورية
الدميقراطية «ق�س���د» بالغواية الأمريكية،
وك�أنه���ا مل ت�س���تفد من التج���ارب التي
مرت على الأقل يف ال�س���نتني الأخريتني،
فانخرطت يف �أكذوب���ة كونفدرالية كردية،
وبحماية �أمريكية م�ش ِّكلة قوة من املرتزقة
من � 30ألف عن�رص ،جاهزة لأن متيل حيث
الريح متيل.
جمموعة قوات «ق�س���د» التي �سقطت
يف الغواي���ة الأمريكي���ة� ،رضب���ت بعر�ض
احلائط التاريخ الوطني ملنا�ض���لني كورد
�ض���حوا من �أجل وطنهم �س���ورية ،فخانوا
ّ
ال�ش���هيد الكبري يو�س���ف العظمة و�إبراهيم
هنان���و ،وال�ش���يخ اجلليل �أحم���د كفتارو،
وال�ش���يخ ال�ش���هيد حممد �س���عيد رم�ضان
البوطي.
وللتذكري هنا �أي�ض��� ًا ،ف�إن حممد على
العابد ،وهو كردي كان �أول رئي�س جمهورية
يف �سورية ( ،)1932-1936وح�سني الزعيم
الذي عمل رئي�س��� ًا للجمهورية ال�س���ورية

بانقالب �أمريكي عام  ،1949مد�ش���ن ًا بذلك
عهد االنقالبات يف �س���ورية ،وكذلك احلال
م���ع �أديب ال�شي�ش���كليي ،وخلف���ه الكردي
فوزي �سلو بانقالب عام .1951
ب����أي ح���ال� ،إذا كان املنخرطون يف
«ق�س���د» يف امل�رشوع الأمريكي ب�سورية،
اعتق���دوا ولو حلظ���ة ،كما بع����ض حلفاء
�س���ورية� ،أن تركي���ا خ���ارج �إرادة الإدارة
الأمريكي���ة ،ف ُهم عل���ى ق ْدر م���ن الغباء،
خ�صو�ص ًا يف ظل حماوالت وا�شنطن �إر�ضاء
الطرفني الكردي والرتك���ي� ،إذ فيما �أعلنت
الواليات املتحدة �أنها ال ت�ؤيد عملية الغزو
الرتكي لعفرين� ،أوعزت �إىل حلف «الناتو»
الذي ال يقطع �شعرة �إال �إذا �أرادت وا�شنطن
التي ت�سيطر على كل م�ؤ�س�ساته ،لأن ي�صدر
بيان ًا يعلن فيه وقوفه �إىل جانب تركيا.
هن���ا ،دعون���ا نتحدث ع���ن العملية
الرتكية يف عفرين ،بب�س���اطة �سيا�س���ية،
فتمة حرب كونية ت�شن على �سورية ،كان
وما زال هدفها �إلغاء دور �سورية التاريخي

واملحوري يف ال�رشق الأو�س���ط منذ �سبع
�سنوات �إال �شهر ون�صف ال�شهر ،لكن الدولة
الوطنية ال�س���ورية بقيادة الرئي�س ب�ش���ار
الأ�سد بد�أت حتقق انت�صارات نوعية كربى،
ت�ؤكد على �أن م�ؤ�رش هذه احلرب العدوانية
بد أ� ميي���ل �إىل نهايته رغم الكلفة الباهظة
والعالية.

أميركا التي أعلنت رفضها
الغزو التركي لعفرين أوعزت
لـ«الناتو» أن يعلن وقوفه إلى
جانب تركيا

بب�س���اطة ،املحور الأمريكي املهزوم
يف هذه احلرب لن ُيلقي �سالحه وي�ست�سلم
بهذه ال�س���هولة ،وبالتايل فهو �سيتم�س���ك
ب����أي ق�ش���ة و�أي �أمل لينق���ذ م�رشوعه من
الغرق واالنهيار ،وهنا قام الكرد ب�سذاجة
�سيا�س���ية ق ّل نظريها ،وارمتوا يف احل�ضن
الأمريك���ي ،دون �أن يتعلم���وا من التجربة
البارازاني���ة يف الع���راق ،حي���ث ذهب���ت
الغطر�سة وجنون العظمة مب�سعود الربزاين
�أنه قادر على �ص���نع امل�ستحيل ،فكان �أن
�أ�صبح الآن تائه ًا م� َّرشداً ي�ستعطي العطف
والإح�سان.
«ق�س���د» ووح���دات حماية ال�ش���عب
الك���ردي �أو معظمها رم���ت كل مياهها يف
ال�س���لة الأمريكية ،فما حفظت هذه ال�سلة
نقطة مي���اه واح���دة ،وكان عليها حينما
بد�أت التهدي���دات الأردوغاني���ة� ،أن جتهر
بانتمائه���ا �إىل الرتاب الوطني ال�س���وري
والدول���ة الوطنية ال�س���ورية ،وتتم�س���ك
بالورقة ال�س���ورية ،كما �أغلبية ال�ش���عب

«ق�سد» �ضربت بعر�ض احلائط التاريخ الوطني ملنا�ضلني �أكراد �ضحوا من �أجل وطنهم �سورية

ال�س���وري ،بدل تلك التنظ�ي�رات والرتويج
لكونفدرالي���ة �س���ورية ،فكان���وا بذل���ك
«كامل�ستجري من الرم�ضاء بالنار».
رف���ع «املظلومية» عن الكُ���رد و�أي
مك ّون من مك ّونات ال�ش���عب ال�س���وري ،ال
تتوفر ل���ه �إمكانية النج���اح �إال بالعودة
واالنتم���اء �إىل الدولة الوطنية ال�س���ورية،
ومبد أ� االنتهازية الذي يقوم على «اقتنا�ص
الفر�ص» ال ميكن �أن ُيكتب له النجاح يف
م�س�ألة وطنية وقومية وم�صريية.
اجلدي���ر بالذكر هن���ا� ،أن الكُرد كانوا
قد تلقوا عر�ض��� ًا م���ن اجلانب الرو�س���ي
لتوفري حل لهم ،يق�ض���ي بو�ضع مناطقهم
التي ي�س���يطرون عليها حتت �إدارة الدولة
الوطنية ال�س���ورية ،حتى يت�سنى ملو�سكو
�س���حب فتيل الع���دوان الأردوغ���اين ،لكن
«الغواي���ة» الأمريكية كانت �أ�ش���د وقع ًا..
وه���ا ه���ي وا�ش���نطن ت��ض�رب �أردوغان
املهوو�س بعظمة ال�س���لطة ال�س���لجوقية،
والذي ما يزال يرى نف�سه �أنه رجل �أمريكا
والقادر على �أن يكون �أحد فكي الكما�ش���ة
مع الع���دوان «الإ�رسائيلي» حول املنطقة
بالكرد الذين �س��� ّولت لهم وا�ش���نطن �أنهم
�س���يحكمون مناطق �س���ورية وا�سعة على
احلدود ال�شمالية.
ب�أي حال ،الرد على الغطر�سة الرتكية
وعلى النفوذ الكردي انتظروا �أحد ف�صوله
باالنت�ص���ارات الت���ي �س���يحققها اجلي�ش
العربي ال�س���وري يف �إدل���ب ،حيث هناك
املجموعات الإرهابية التكفريية املدعومة
من �أنقرة ،وهناك �س���يطرح ال�س�ؤال الكبري
على ال�س���لجوقي رجب طيب �أردوغان :هل
�ستتحرر من وهم ال�س���يطرة على مناطق
وا�سعة من �شمال �سورية..؟
حتى مبجرد ذلك ي�ؤكد �أن حوافر جياد
�س���لطان احلرملك قد تك��ّس�ررّ ت وتراجعت
من حلم الو�ص���ول �إىل امل�سجد الأموي� ،إىل
حلم الإ�رشاف على عفري���ن ..لكن توقعوا
له املزيد من اخل�س���ائر ،لي�ص�ي�ر احل�صان
الأطل�سي الأعرج.

�أحمد زين الدين

ضربة «النصرة» في إدلب واقعة ال محالة ..لكن متى؟
تتابع «جبهة حترير ال�شام» ومن يدور يف فلكها
من جمموع���ات �إرهابية حماوالتها اليائ�س���ة لإحراز
�أي تقدم مي���داين مبواجهة اجلي�ش العربي ال�س���وري
وحلفائ���ه يف حمور املقاومة ،وكانت �ش���نّت يف هذا
الإط���ار هجوم ًا الفت ًا يف توقيت���ه ومكانه على مواقع
اجلي�ش ال�س���وري يف ال�ش���مال ال�رشق���ي لريف حماه،
وكالعادة باء بالف�ش���ل ،بعدم���ا متكّن اجلي�ش العربي
ال�سوري وحلفا�ؤه من �صده ،وقد ا�شرتكت مع �إرهابيي
«الن��ص�رة» يف الهج���وم جمموع���ة م���ن انتحاريي
وانغما�س���يي احلزب الرتك�س���تاين ،الذين دائم ًا كانوا
ي ؤ� ّمنون دعم ًا قوي ًا لـ«الن��ص�رة» يف �أغلب معاركها
احل�سا�س���ة يف ال�ش���مال ال�س���وري ،وحاول تطبيق ما
ُيعرف «با�س�ت�راتيجية الدفاع يف العمق» ملنع تق ُّدم
اجلي�ش ال�س���وري باجتاه ريف �إدلب اجلنوبي ،غري �أنه
تقدم من حموري �شمال اللطامنة وخنا�رص ،ومتكّن من
فر�ض طوق على امل�سلحني و�ش ّل قدرتهم على �أخذ �أي
مبادرة على الأر�ض يف املنطقة املذكورة ،ح�س���ب ما
ت�ؤكد م�صادر ميدانية.

من الناحية ال�سيا�س����ية ،ي�أت����ي هذا الهجوم
���اري فيينا و�سوت�ش����ي ،يف حماولة
رداً على م�س� َ
لتفر�ض «الن�رصة» نف�سها كالعب �أ�سا�سي يف �أي
عملية تفاو�ض �سيا�سية حلل الأزمة الراهنة �أي�ض ًا،
خ�صو�ص���� ًا �أن «الن���ص�رة» م�ص����نَّفة على الئحة
الإرهاب ال����دويل ،بالتايل هي تفتق����د لل�رشعية،
ولن تكون ج����زءاً من احلل املرجتي ،لذا تلج أ� �إىل
الت�ص����عيد الع�س����كري ،علّها تفر�ض نف�سها على
طاولة التفاو�ض.
�أم����ا م����ن الناحي����ة امليدانية ،فق����د حاولت
و�صل
املجموعات امل�س����لحة عرب الهجوم الأخريْ ،
ريف حماه ال�شمايل ال�رشقي بريف �إدلب اجلنوبي،
لكن دون جدوى ،على �أثر املقاومة العنيفة التي
�أبدتها القوات ال�س����ورية يف الدفاع عن مواقعها
يف املنطقة املذكورة ،وتكبد امل�س����لحون خ�سائر
كبرية يف الأرواح والعتاد .
�إىل ذلك ،يحقق حمور املقاومة تق ُّدم ًا �رسيع ًا،
خ�صو�ص ًا يف ريفي حلب و�إدلب اجلنوبيني ،وريف

حماه ال�ش����مايل ،وكان �أبرز ه����ذه الإجنازات الذي
حققها ه����ذا املحور ،هي الو�ص����ول �إىل مطار �أبو
الظهور اال�سرتاتيجي يف ريف �إدلب اجلنوبي ،الذي
ي�شكّل نقطة ارتكاز لتق ُّدمه نحو مدينة �إدلب.
وهنا ت�ؤكد م�صادر معار�ضة �أن قرار احل�سم يف
�إدلب تقرره القيادة الرو�سية مع احللفاء ،خ�صو�ص ًا
�أن القوات الرو�س���ية العاملة يف �س���ورية مل تعد
ق���وات ردع وح�س���ب� ،أي كان يف ال�س���ابق دورها
يقت�رص على اال�س���تعالم عن مواقع امل�سلحني ،ثم
ا�ستهدافها بالطائرات �أو ال�صواريخ� ،أما يف الوقت
الراهن ،فهي موجودة عملي ًا ب�شكل كامل .
جتدر الإ�ش����ارة �إىل �أن القوات الرو�سية تدخل
�إىل �أي منطق����ة ي�س����تعيدها اجلي�����ش ال�س����وري
للتن�س����يق واملراقبة� ،أما ب�ش�����أن ا�ستقدام مو�سكو
ملقاتالت ميغ  29املتط����ورة �إىل قاعدة حميميم،
فرتى امل�صادر �أن م�رسح العمليات مايزال وا�سعا
�أم����ام اجلي�ش العربي ال�س����وري ،الذي يحتاج �إىل
الدعم اللوج�س����تي ،كا�ش����ف ًا �أن الرو�����س ي�ؤمنون

العتاد الالزم لأي معركة قبل اندالعها ،بالت�شاور
مع خمتل����ف مكونات املحور املع����روف مبحور
املقاومة .
ويختم امل�ص����در املعار�ض بالقول« :ال�رضبة
لإدلب واقعة ال حمال» ..فهل تقدم تركيا على هذه
اخلط����وة� ،أو تذهب �إىل حل «الن�رصة» وتفكيكها،
كون �أنقرة تريد �أن تقدم اعتمادات ملو�سكو مقابل
عدم دع����م الرو�س لأي م�رشوع كردي انف�ص����ايل،
ال�سيما بعد دخول الف�ص����ائل ال�سورية املدعومة
من �أنقرة �إىل مدينة عفرين ذات الغالبية الكردية؟
وهل ثم���ة حماولة تركية للع���ب يف الوقت قبل
انعق���اد م�ؤمتر �سوت�ش���ي �أواخر اجل���اري ،واالحتفاظ
ب�أوراق قوة تعزز ح�ض���ورها يف امل�ؤمتر املذكور ،قبل
�أن تفقد املبادرة على الأر�ض ،على �أثر هزمية الف�صائل
امل�س���لحة املدعومة منها ،خ�صو�ص ًا بعد تق ُّدم القوات
ال�سورية نحو �إدلب؟

ح�سان احل�سن
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عفرين« ..خيانة» روسية أو تخل أميركي؟

من هنا وهناك

¡ جمابهة لبنانية � -سعودية

�أكد م�ص���در �س���عودي معار�ض لـ«الثبات»� ،أن
م�ؤمت���ر القمة العربية املقبل الذي �س��� ُيعقد يف
�ش���هر �آذار يف مدينة جدة ال�س���عودية� ،سي�شهد
جمابهة لبنانية � -س���عودية تتمثل باخلطاب
الهجومي ال�س���عودي على لبنان ،واتهام حزب
اهلل ب�أن���ه حزب �إرهابي ي�س���يطر عل���ى الدولة
اللبنانية ،وي�ض���ع لبنان حتت النفوذ الإيراين.
يف املقابل ف�إن موقف رئي�س اجلمهورية العماد
مي�ش���ال عون �سي�رشح �أهمية املقاومة ،وحاجة
لبنان ل�س�ل�اح املقاومة كي يدافع عن نف�س���ه،
وعن دور و�إ�شرتاك حزب اهلل كحزب �سيا�سي يف
احلكومة اللبناني���ة ،لأن ذلك ي�ؤدي �إىل الوحدة
الوطني���ة اللبنانية ،و�إىل اال�س���تقرار يف لبنان.
ومل ُيعرف حتى الآن ما �إذا كان الرئي�س �س���عد
احلريري �سي�شارك يف القمة العربية املقبلة يف
ال�س���عودية ،يف ظل حقد ويل العهد ال�س���عودي
حممد بن �س���لمان على الرئي�س �سعد احلريري.
وي�ش�ي�ر امل�ص���در ال�س���عودي املعار�ض �إىل �أن
الإمارات �ست�س���اند ال�س���عودية �إىل حد ما ،لكن
البحرين �س���تكون كلي ًا مع ال�سعودية ،و�ستقوم
كل من فل�س���طني والعراق وقط���ر بدعم موقف
لبنان ،كذلك م�رص �س���تكون �ضمني ًا مع املوقف
اللبناين ،لكن دون �أن تعلن موقف ًا علني ًا.

ما ح�صل يف عفرين ي�ؤكد �أن الأمريكي ال يتوانى عن التخلي عن حليفه لتحقيق امل�صالح الأمريكية

مبا�رشة بع���د الهجوم الرتكي
عل���ى عفرين ،كان الفت��� ًا �أن يقوم
الأكراد باته���ام الرو�س باخليانة،
وذلك عل���ى ل�س���ان متحدثني من
الإدارة الذاتي���ة التي �أن�ش���ئت يف
عفرين ،والذي���ن اعتربوا �أن الرو�س
ق���د خذلوه���م و�س���اوموا عل���ى
وبر�ؤوا �ساحة
الأكراد مل�ص���لحتهمّ ،
الأمريكي�ي�ن م���ن تهم���ة اخليانة،
علم��� ًا �أن املراقب�ي�ن لتط���ورات
امل�شهد ال�س���وري يعرفون جيداً �أن
الأمريكيني مل يكلفوا �أنف�سهم و�ضع
خطط ُح ُمر على هج���وم �أردوغان
عل���ى عفرين ،بل �أعلن���وا تف ّهمهم
لهواج�س �أردوغان الأمنية ،وك�شف
م�س����ؤولون �أمريكي���ون �أنهم طلبوا
من «قوات �سورية الدميوقراطية»
املوج���ودة يف ال�ش���مال ال�رشقي
ال�سوري عدم التحرك غرب الفرات
للقتال �ض���د الأتراك و�ص��� ّد هجوم
ِ
يكت���ف الأمريكي���ون
عفري���ن ،ومل
بذل���ك ،ب���ل وعد وزي���ر اخلارجية
الأمريكي تيلر�سون اجلانب الرتكي
بالعم���ل عل���ى حتقي���ق منطق���ة
�آمنة يف ال�ش���مال الغربي ال�سوري
حتتاجها تركيا حلماية نف�سها من
«الإرهاب» ،ح�س���ب تعبري الوزير
الأمريكي.
كل م���ا �س���بق يعن���ي �أن
الأمريكيني الذين � ّأججوا الغ�ض���ب
الرتكي و�أعط���وا ال��ش�رارة الأوىل
للهج���وم الرتك���ي عل���ى عفرين،
ب�إعالنهم �إن�ش���اء قوة حر�س حدود
كردية ،عادوا و�أذعن���وا لتهديدات
الأت���راك ،وتخلوا ع���ن الأكراد يف
عفرين ،لإر�ضاء احلليف التاريخي
الرتكي ،والذين يحر�صون على عدم
انحيازه ب�شكل تام للرو�س.
ه���ذا الت��ص�رف الأمريك���ي يف
عفري���ن ي�ؤك���د واحدة م���ن الأمور

التي ي�س��� ّوقها حلف���اء الأمريكيني
يف املنطق���ة ،وهي �أنهم ال يتوانون
ع���ن التخلي عن حلي���ف لتحقيق
امل�ص���الح الأمريكي���ة ،وقد برز هذا
ال�ش���عور لدى ه�ؤالء احللفاء ب�شكل
وا�ضح بعد موجة ما �سمي «الربيع
العربي» ،فقد �ش���عر حلفاء �أمريكا
الع���رب ،وعل���ى ر�أ�س���هم اململكة
العربي���ة ال�س���عودية ،باخل���ذالن
من املواق���ف الأمريكي���ة ،واتهموا
�أوباما بال�ض���عف والرتدد ،ما دفع
الرو�س �إىل ا�س���تغالل ه���ذه النقمة
والفراغ اال�س�ت�راتيجي الذي خلّفته
ال�سيا�س���ة الأمريكي���ة ،فانخرط���وا
بقوة يف النظام الإقليمي ،و�س��� ّوقوا
�أنف�س���هم باعتباره���م «احللي���ف
الدويل املوثوق»؛ كنقي�ض للحليف
الأمريكي الذي يغدر ويخذل حلفاءه.

يف احل���رب ،وتفت�ش ع���ن مقاتلني
تقات���ل بهم بالوا�س���طة ،انخرطت
مو�سكو ع�سكري ًا ،وبقوة ،مل�ساعدة
حلفائها ،ومنهم الرئي�س ال�س���وري
ب�شار الأ�سد.
هك���ذا ،ومب���ا �أن مو�س���كو
لي�س���ت االحتاد ال�س���وفيتي ،وال
متار����س ال�سيا�س���ة اخلارجي���ة
عرب ايديولوجية ا�ش�ت�راكية تريد
فر�ض���ها على الدول احلليفة ،وال
تقوم بتخيري الدول� :إما نحن �أو
الواليات املتحدة� ،سعت رو�سيا
لتعر����ض نف�س���ها باعتباره���ا
الو�س���يط النزيه ،و�أنها قد تكون
طوق النجاة لل���دول التي تريد
التملُّ�ص من ال�رشوط الأمريكية،
وه���ذا م���ا جعل ك ًال م���ن تركيا
وم��ص�ر وال�س���عودية و�إي���ران

االستراتيجية األميركية بالمنطقة في عهد ترامب
ال تختلف كثيرًا عن سياسة أوباما ..ما يدفع لالعتقاد
بأن البنتاغون هو من يحدد السياسة

من هذا الت�ص��� ُّور عن ال�سيا�سة
الأمريكية يف املنطقة ،نفهم �إعالن
بوتني� :إن رو�س���يا م�ستعدة لتكون
احلليف النزيه للعامل الإ�سالمي ،و�إن
دول العامل الإ�سالمي با�ستطاعتها
دائم ًا االعتماد على رو�سيا ،وهكذا،
ويف مقاب���ل وا�ش���نطن التي ترتدد
يف تقدمي الدعم الع�سكري املبا�رش
�أو االنخ���راط املبا��ش�ر جلنودها

و«�إ�رسائيل» م�س���تعدة لتطوير
دائم لعالقاتها مع مو�سكو.
كل م���ا �س���بق يدف���ع �إىل
اال�س���تغراب حول االدعاء الكردي
بـ«اخليانة» الرو�س���ية ،مع العلم
�أن �س���لوك الأكراد يف الفرتة التي
�س���بقت الهج���وم الرتك���ي كانت
�إعالن���ات انت�ص���ار بال�سيا�س���ة
الأمريكية يف ال�ش���مال ال�س���وري،
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وترحيب ًا ببقاء اجلنود الأمريكيني،
واعتب���اره مق ّدمة لت�أ�س���ي�س كيان
ك���ردي انف�ص���ايل تدعم���ه القوات
الأمريكي���ة بالقوة ،ولعل ما يقوله
الأك���راد اليوم ه���و للتعمية على
رف�ض���هم  -بناء على طلب �أمريكي
 عر�ض ًا رو�سي ًا ب�أن يقوم اجلي�شال�س���وري بت�أم�ي�ن ح���دود منطقة
عفرين ملنع هجوم الأتراك عليها،
واعتقادهم ب�أنهم بوا�س���طة الدعم
الأمريكي ي�ش���كّلون قوة �أ�سا�س���ية
ال ميك���ن لأحد اال�س���تهانة بها �أو
التخلي عنها يف ال�شمال ال�سوري،
و�إن حت ّوله���م �إىل ق���وة الأمريكيني
الع�س���كرية الوحي���دة يف املنطقة
�سيجنّبهم الهجوم الرتكي.
يف النتيج���ة ،يب���دو �أن
اال�سرتاتيجية الأمريكية يف ال�رشق
الأو�س���ط يف عهد ترامب ال تختلف
كثرياً عن �سيا�س���ة �أوباما ،وهو ما
يدفع �إىل االعتقاد �أن البنتاغون يف
كل احلاالت هو من يحدد ال�سيا�سة،
بالرغ���م م���ن ت�أث�ي�ر الرئي�س�ي�ن،
ف�أوباما �سار يف دعم م�رشوع حكم
«الإخ���وان امل�س���لمني» للمنطقة،
ف�أغ�ض���ب حلفاءه العرب ،وترامب
بعد زيارته لل�سعودية �أعطى �ضوءاً
�أخ�رض حل�ص���ار قطر و«ت�أديبها»
باملفهوم اخلليجي ،ويف احلالتني
عادت ال�سيا�سة الأمريكية اىل �إقامة
التوازن بني احللفاء بعد �إ�ضعافهم،
وهن���ا يح�رضن���ا ق���ول ينقل عن
الرئي�س الباك�ستاين الراحل حممد
�ض���ياء احلق يف و�ص���ف العالقة
مع الأمريكيني ،حني قال�« :إن من
يتعامل م���ع �أمريكا كم���ن يتاجر
بالفحم ،لن ينال���ه يف النهاية �إالّ
�سواد الوجه واليدين».

ليلى نقوال

¡ بين�س يتلقى اقرتاحات م�رصية -
�أردنية ..دون �أن ير ّد

قال م�ص��در مرافق ملايك بين���س؛ نائب الرئي�س
الأمريك��ي ،خالل جولته يف م��صر والأردن� ،إن
مهند���س الق��رار الأمريك��ي االع�تراف بالقد���س
عا�صم��ة لـ«�إ�رسائي��ل» ،ا�ستم��ع خ�لال زيارت��ه
وعم��ان �إىل اقرتاح��ات ق��د تخفّف من
للقاه��رة ّ
وط���أة الق��رار الأمريك��ي امل�ش���ؤوم ،وت�ساعد يف
�إع��ادة �إط�لاق عملي��ة ال�س�لام ،وم��ن ب�ين هذه
االقرتاح��ات� ،إع��ادة تفعي��ل دور ال�سعودي��ة يف
املب��ادرة العربي��ة لل�س�لام� ،إىل جان��ب م��صر،
حتى ميكن حتقيق «انفراجة» يف عملية ال�سالم،
مبعن��ى �أن تك��ون املب��ادرة املذك��ورة �أ�سا�س�� ًا
للتفاو���ض� ،أي ا�ستئن��اف املفاو�ض��ات عل��ى
�أ�سا�سه��ا .امل�صدر �أف��اد ب�أن ماي��ك بن�س ا�ستمع
لالقرتاحات الأردني��ة  -امل�رصية ،لكنه مل يعط
�أجوب��ة ،قائ� ً
لا (امل�ص��در) �إن عنا��صر املبادرة
الت��ي تعمل عليه��ا �إدارة الرئي���س دونالد ترامب
مل ُت�ستكم��ل بع��د ،لكن الفل�سطيني�ين «لن يكونوا
جزءاً منها» ،على حد قول امل�صدر الدبلوما�سي،
وهم املقاطع��ون لأمريكا وحتركاته��ا� ،أي �أنها
�ستعط��ى ل��دول عربي��ة لتق��وم ه��ي بتمريره��ا
وتنفيذه��ا ،با�ستخدام ما يحلو له��ا من �أ�ساليب
وو�سائ��ل �ضاغط��ة ،وه��ذا م��ا تعهد ب��ه النظام
ال�سعودي.

¡ ال�سعودية تعبث بال�ساحة الفل�سطينية

ك�شف م�ص���در �س���عودي معار�ض لـ«الثبات»
عن ات�ص���االت �رسّية يجريها ويل عهد اململكة
العربية ال�س���عودية؛ الأمري حممد بن �س���لمان،
مع عدد من ال�شخ�ص���يات الفل�سطينية ،للت�أثري
على القيادة الفل�س���طينية ،والوقوف يف وجهها
وثنيها عن معار�ض���ة ما تخط���ط له الواليات
املتحدة الأمريكي���ة .وقال امل�ص���در �إن قيادي ًا
فل�س���طيني ًا يق���وم مبهمة ح�ش���د عنا�رص لدعم
املوقف ال�س���عودي ،والتح�ضري لزيارة للريا�ض،
غري م�س���تبعدة �أن يلتقي الوفد املزمع ت�شكيله
يف الريا�ض مع �آخرين يعملون منذ فرتة ل�صالح
النظام يف �أبوظبي .وي�ض���يف امل�صدر �أن النظام
ال�سعودي ي�أمل من الفل�سطينيني الذي يتوا�صل
معهم ،وبع�ض���هم من القد�س� ،أن ي�س���اعدوه يف
الإ�رشاف على املقد�س���ات يف املدينة؛ مزاحمة
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عربي

«صفقة القرن»
في تقرير عريقات
أمام المركزي
الفلسطيني
ف�ص����ول اخلط����ة الأمريكي����ة ،والت����ي
باتت ت�س����مى بـ«�ص����فقة القرن» ،ما
زالت تتك�ش����ف ف�ص����والً ،ولي�س �آخرها
ما ت�ض����منه تقرير �أمني ���س�ر اللجنة
التنفيذي����ة ملنظمة التحرير �ص����ائب
عريق����ات ،والذي قدّم����ه �أمام املجل�س
املركزي يف دورت����ه  28بتاريخ  15من
�شهر كانون الثاين اجلاري.
يك�ش���ف التقرير ما مار�س���ته الإدارة
الأمريكية ورئي�سها دونالد ترامب من
�ضغوط على قيادة ال�سلطة ورئي�سها،
بهدف �إرغامها ودفعها للت�سليم بالأمر
الواقع الذي تعم���ل عليه تلك الإدارة
بالتن�سيق مع حكومة نتنياهو ،بهدف
القبول باحللول الإمالئية املفرو�ضة،
ومن �أجل ذلك تبنّت الإدارة الأمريكية
العديد من اخلطوات ،والتي متثّلت بـ:
 -1اعتبار منظمة التحرير الفل�سطينية
منظم����ة �إرهابي����ة ،عم��ل� ًا بقان����ون
الكونغر�س عام � ،1987ض����اربة عر�ض
احلائ����ط مطالب����ات ال�س����لطة ب�إلغاء
القانون ،والتي كان �آخرها الر�س����الة
التي بع����ث بها �ص����ائب عريقات يف
الثالثني من ت�رشي����ن الثاين � ،2017إىل
ج��ي�راد كو�ش����نري؛ م�ست�ش����ار الرئي�س
ترامب ،والعقل املدبّر ل�سيا�ساته.
� -2إغ��ل�اق مكت����ب منظم����ة التحرير
الفل�س����طينية يف العا�صمة الأمريكية
وا�ش����نطن ،ورف�����ض التمدي����د من �أجل
�إبقائ����ه مفتوح ًا بر�س����الة خطية من
اخلارجية الأمريكية يف ال�س����ابع ع�رش
من ت�رشين الثاين .2017
 -3قطع امل�ساعدات عن الفل�سطينيني،
عم ًال مب���ش�روع تايل����ور– فور�س يف
ت�رشين الأول .2017
 -4اعتبار ح����ل الدولتني على حدود
الراب����ع م����ن حزي����ران  1967ح ًال غري
مقدّ�س.
 -5عدم �إدانة اال�س����تيطان �أواملطالبة
بوقفه �أو حتى جتميده.
 -6والأخط����ر كان االع��ت�راف بالقد�س
عا�ص����مة للكيان «الإ�رسائيلي» ،ونقل
ال�سفارة من مغت�صبة «تل �أبيب» �إىل
القد�س.
 -7العم����ل على فر�����ض منطقة «�أبو
ادي�س» عا�ص����مة للفل�س����طينيني بدل
القد�����س ،وهذا ما �أك����ده م�ؤخراً رئي�س
ال�س����لطة حممود عبا�س خالل كلمته
�أمام املجل�س املركزي ملنظمة التحرير
يف رام اهلل املحتلة.
وت�ض����مّن تقري����ر �ص����ائب عريق����ات
تفا�صيل خطرية للآليات العملية التي
�س����تتبعها الإدارة الأمريكية يف تنفيذ
خطة ت�ص����فيتها للق�ضية الفل�سطينية،
يف اغتيال متعمد للأماين والتطلعات
الفل�س����طينية يف تقري����ر م�ص��ي�ره
وا�س����تقالله الوطني على كامل تراب
�أر�ضه الفل�سطينية.

رامز م�صطفى
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االنتفاضة التي لم تولد بعد

ح�صر التظاهرات امليدانية بيوم اجلمعة تبدو وك�أنها رفعاً للعتب �أكرث منها انتفا�ضة �شعبية متم�سكة بحقها بالقد�س

بعد �أكرث من �أربعني يوم ًا على
ق���رار الرئي�س الأمريك���ي دونالد
ترام���ب نقل ال�س���فارة الأمريكية
�إىل القد�س ،واالعرتاف بها كاملة
عا�ص���مة للكيان «الإ�رسائيلي»؛
مبا عُ رف بـ«�ص���فقة الع�رص» �أو
«�رسقة الع�رص»  ،مازلنا بانتظار
االنتفا�ضة ال�شعبية الفل�سطينية
ال�س���لمية �أو الع�س���كرية ،والتي
يبدو �أنها �ستكون �صعبة املخا�ض
�أو الوالدة؛ كما تن ّب�أ ترامب ،وفق
التطمين���ات وال�ض���مانات التي
�أخذها من بع�ض الدول العربية،
ويف مقدمتها اململك���ة العربية
ال�سعودية ،التي حتى ال نظلمها
مل تتفرد بالبي���ع �أو التنازل عن
القد�س وحدها ،بل �شاركها معظم
العرب وامل�سلمني ،وجزء كبري من
الفل�سطينيني� ،سواء بالرتغيب �أو التحركات والمسيرات التي رافقت «الربيع العربي» كانت
الرتهيب ،لكن النتيجة م�
ؤ�س���فة أكثر حشدًا وتغطي ًة إعالمية من تحركات رفض قرار ترامب
وخطرية� :ضياع القد�س ،والذي �إن
حتقق برمزيته الدينية واملقد�سة
فل���ن يك���ون هن���اك �أي عائق �أو
ا�س���تباحة لأي �شيء يف فل�سطني
مت ال�س���كوت
وغريها ،مادام �أنه ّ
عن بيت املقد�س� ،س���واء بالبيع ويف مقدمت���ه اململك���ة العربية فل�س���طينية كان���ت �أق���ل ع���دداً
�أو املقاي�ضة �أو التواط�ؤ �أو العجز .ال�سعودية ،ب�صفتها ممثلة للإ�سالم وح�ض���وراً من م�سريات �سارت يف
يتحمّل م�س����ؤولية �ض���ياع ال�سيا�سي يف العامل العربي على مدن عاملي���ة ،حتى �أن احتفاالت
القد�س ثالثة �أطراف وفق الآتي  :الأقل ،مدعومة من تركيا؛ احلليف فل�س���طينية بذك���رى ت�أ�س���ي�س
 -1الطرف الفل�س���طيني الذي اال�س�ت�راتيجي لـ«�إ�رسائي���ل» ،املنظمات واحل���ركات كانت �أكرث
ان�شغلت بع�ض �أطرافه ومنظماته وع�ضو حلف «الناتو» ،تعاونهما ح�شداً وتغطية �إعالمية ..التهديد
وقياداته بـ«الربي���ع العربي» ،م�رص والأردن وبع�ض دول اخلليج والوعي���د والتحذي���ر للكي���ان
وجنحوا خلندق املحور الأمريكي التي فتحت �أبوابها لل�ص���هاينة ال�ص���هيوين كان كالم ًا ال يُ�سمع
التكف�ي�ري لأ�س���باب مذهبي���ة ع�ب�ر التطبي���ع والتحالف ،حيث �ص���داه يف الأر�ض الفل�س���طينية
وطموحات �شخ�ص���ية وعطاءات ا�س���تطاعت هذه املنظومة �إظهار �إال بع����ض املب���ادرات الفردي���ة
مالي���ة ،فرتكوا �س���احات اجلهاد نف�س���ها ب�أنه���ا الو�ص���ي عل���ى االنفعالية والرمزية ل�سرت العورة،
يف فل�س���طني وع�ب�روا احلواجز «الفل�سطيني القا�رص» ،وميكنها ف�سلطة ال�ضفة تجُ اهر وتُعلن �أنها
«الإ�رسائيلية» ب�سهولة وت�سهيل الت�رصُّف بحقوق���ه والتنازل عن �ضد املقاومة امل�سلحة ،وت�صفها
ليفجّ روا �أنف�س���هم يف �س���احات
�سورية والعراق ولبنان ..بالإ�ضافة
�إىل االنق�س���ام املزم���ن واخلطري
الذي ما عرف الفل�سطينيون كيف
يوحدون م�ش���اريعهم على الأقل
�ضد ال�صهاينة ،وهم الذين وقّعوا
عدة اتفاقات وب�شرّ وا جماهريهم
بالوح���دة لكنها مل تثمر �ش���يئاً،
و�ص���ارت ال�س���لطة ال�ض���عيفة
واملحا�رصة �سلطتني ت�ستجديان
امل�س���اعدات؛ واح���دة يف غ���زة،
و�أخرى يف ال�ضفة.
 -2الطرف العربي والإ�سالمي،

القد�س وعودة الالجئني� ،أو �إقامة
الوطن البديل يف الأردن.
 -3الط���رف الأمريك���ي –
ال�ص���هيوين ال���ذي وبحك���م �أنه
حمتل وغا�ص���ب ومُ �صادر حلقوق
الآخري���ن ،ف�إنه ي�س���تغل الفر�ص
املتاح���ة لرت�س���يخ احتالل���ه
وتو�سعته و�إ�ضعاف �أعدائه .
�إن فعالي���ات الرف����ض لقرار
ترامب مازال���ت خجولة ومهينة
و�ض���عيفة ،خ�صو�ص ًا على �صعيد
الداخ���ل واخلارج الفل�س���طيني،
وما جرى من حتركات وم�سريات

بالعنف والإرهاب ،وال�س���لطة يف
غزة منق�س���مة على نف�س���ها بني
تي���ار يريد البقاء م���ع احلركات
التكفريي���ة يف «الربيع العربي»
ومقاتلة حم���ور املقاومة ،وتيار
يريد ا�س���تعادة البو�صلة باجتاه
فل�س���طني ،واجلمي���ع ب�ل�ا حراك
مي���داين �إال كل ي���وم جمعة بعد
ال�ص�ل�اة؛ يف حركة ب���اردة تبدو
وك�أنه���ا وظيفية ورفع��� ًا للعتب
�أكرث منها عملية مقاومة �شعبية
�ضمن منظومة رف�ض التنازل عن
القد�س.
لقد ت�ص���دّى حمور املقاومة
بقي���ادة �إي���ران وتن�س���يق حزب
اهلل يف لبن���ان جلم���ع ال�ش���مل
وتوحي���د اجلهود الت���ي مل تثمر
بال�ش���كل املطلوب حتى اللحظة،
م���ع اخلوف من �أن يب���ادر العدو
«الإ�رسائيل���ي» �إىل حتمي���ل
املقاوم���ة يف لبنان م�س����ؤولية
�أي عملي���ة ع�س���كرية يف الداخل
الفل�س���طيني بع���د ت�رصيح���ات
�أمني عام حزب اهلل ال�س���يد ح�سن
ن��ص�راهلل ع���ن اجتماعات���ه مع
املنظمات الفل�س���طينية ،فيبادر
الع���دو «الإ�رسائيل���ي» للقيام
بعملي���ات �أمني���ة ع�ب�ر بع�ض
العنا��ص�ر التكفريي���ة املرتبطة
ببع����ض �أجه���زة املخاب���رات
العربية ،وذل���ك لتثبيت معادلة
جدي���دة :الأم���ن يف لبنان مقابل
الأمن يف فل�سطني!
القد����س على حافة ال�ض���ياع،
ب�إنتظار االنتفا�ضة التي مل تولد
بعد.

د .ن�سيب حطيط

www.athabat.net
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االنتخابات العراقية ..ومحاوالت استعادة النفوذ
يُ�س���جَّ ل لالنتخاب���ات الربملاني���ة يف
العراق �أنها حم ّل اهتمام الأطراف الإقليمية
والدولية ،خ�صو�ص��� ًا �أمريكا وال�س���عودية،
ومعهما «�إ�رسائيل» ،بعدما هزمتهم �إيران
وحمور املمانعة ،علّهم ي�ستطيعون العودة
�إىل العراق م���ن باب الن���دوة الربملانية،
وذلك للتعوي�ض عن هزميتهم الع�س���كرية
فيه ،وقد قال اجلرنال هاربرت ماكما�س�ت�ر؛
م�ست�شار الأمن القومي يف البيت الأبي�ض،
�إن الرئي�س الأمريكي دونالد ترامب «يريد
�أن يرى عراق ًا م�س���تقراً ،لكن يجب �أال يدور
يف حمور �إيران» ،م�ؤكدا �أن «ال�س���عودية
ت�س���تطيع �أن تلعب دوراً حموري ًا يف هذه
اال�س�ت�راتيجية» ،وهذا ما يف�سرّ حما�س���ة
�أم�ي�ركا لالنتخابات ،وت�ش���ديدها على �أن
جت���ري االنتخاب���ات يف وقته���ا املبدئي
بتاري���خ � 12أي���ار  ،2018وا�س���تعدادها
للم�ساعدة عرب الوكالة الأمريكية للتنمية
الدولي���ة يف تدري���ب جمموعات املجتمع
املدين.
وي�أت���ي التدخ���ل ال�س���عودي يف هذا
ال�س���ياق من خالل �س���عي ثامر ال�سبهان
لت�ش���كيل ائتالف �سيا�س���ي ي�ض���م التيار
ال�صدري (لإبرازه كتيار �شيعي يف مواجهة
التيارات ال�ش���يعية الأخرى ،لإذكاء الفتنة
داخ���ل املذهب الواحد) ،والق���رار العراقي
الذي ير�أ�س���ه �أ�س���امة النجيف���ي؛ املدان
بت�س���ليم منطقة الأنبار لـ»داع�ش» وتيار
�إي���اد ع�ل�اوي ،خلو�ض االنتخاب���ات بهذا
االئتالف ال�س���عودي الأمريك���ي ،لكن يف
الوقت نف�س���ه ف����إن الغالبية العظمى من
الأح���زاب ال�سيا�س���ية ترغ���ب يف �إجراء
االنتخابات يف موعده���ا ،بعد التطورات
التي حدثت يف الع���راق ،و�آخرها حتريره
من «داع�ش».
االنتخابات هي احلدث الأبرز يف العراق،
فق���د حدت املفو�ض���ية العليا امل�س���تقلة
لالنتخابات �أعداد االحزاب امل�ش���اركة يف
االنتخابات مبئتني وخم�س���ة ،و�ص���ادقت
عل���ى  27حتالف��� ًا انتخابي��� ًا يف خمتلف
املحافظات ،و�أهمها:
حتالف «الن�رص» ،والذي ير�أ�س���ه رئي�س
احلكوم���ة حيدر العبادي ،وي�ض���م العديد

الربملان العراقي �أو�صد الباب �أمام ت�أجيل االنتخابات

من الأحزاب ،ومنها« :م�س���تقلون» ح�سني
ال�شهر�س���تاين ،و»تيار الإ�صالح» �إبراهيم
اجلعفري ،و»حزب الف�ض���يلة الإ�سالمي»
عبد احل�سني عزيز املو�سوي ،و»كتلة عراق
النه�ضة وال�سالم» نواف اجلربا ،و»جتمع
تنمية» عادل ال�صميدعي.
حتالف «دولة القانون» الذي ير�أ�س���ه
ن���وري املالكي ،وي�ض���م بع����ض التيارات
احلزبية والثقافية ،ومنها« :تيار الو�سط»
موف���ق الربيع���ي ،و»حرك���ة الب�ش���ائر
ال�ش���بابية» يا��س�ر عبد �ص���خيل ،وكتلة
«مع ًا للقانون» حممد عبد ال�سادة جعاز،
و»احلزب املدين» حمد املو�سوي.
حتال���ف «الفتح» االنتخاب���ي اجلديد
برئا�س���ة �أم�ي�ن ع���ام منظمة ب���در هادي
العامري ،الذي ي�ضم «ع�صائب �أهل احلق»

¡ جتمع العلماء امل�س���لمني ا�ستنكر التدخُّ ل ال�س���افر للواليات املتحدة
الأمريكية يف ال�ش����أن اللبناين الداخلي ،من خالل ت�ش���كيل وحدة خا�صة
ملراقب���ة القطاع امل�رصيف يف لبنان ،معترباً زيارة م�س���اعد وزير اخلزنة
الأمريكية ل�ش����ؤون مكافحة متويل الإرهاب للبنان؛ مار�شال بيلينغ�سلي،
مرفو�ض���ة ،وم�ؤكداً �أن حزب اهلل هو �أن�ص���ع ظاهرة لي�س يف تاريخ لبنان
وح�س���ب ،ب���ل يف تاريخ الأمة ب�أ�رسه���ا ،وال ميكن �أن ينزل �إىل م�س���توى
حمرمة �رشع ًا.
ع�صابات تهريب املخدرات التي هي بالن�سبة �إليه َّ
¡ النائ��ب ال�ساب��ق في�صل ال��داوود؛ الأمني العام حلرك��ة الن�ضال اللبناين
الت�ساهل يف مو�ض��وع التطبيع مع الع��دو «الإ�رسائيلي»،
العرب��ي� ،أك��د �أن
ُ
�س��واء عرب �أف�لام �سينمائية� ،أو �إيج��اد �أجواء �سيا�سية ت�برر الغزو الثقايف
ال�صهي��وين ،حتت م��ا ي�سمى احلرية ،وفت��ح �أبواب �أمام الكي��ان ال�صهيوين
لإحداث خرق بد�أه يف ما �سمي اتفاقات مع �أنظمة عربية و�سلطة فل�سطينية
وطبعت معه �سيا�سي ًا و�أمني ًا وثقافياً ،هو خيانة للأمة.
ا�ست�سلمت �أمامهّ ،
أحر التعازي �إىل الأمني العام حلزب اهلل ال�س���يد
¡ حرك���ة الأمة تق ّدمت ب� ّ
ح�سن ن�رص اهلل وعائلته الكرمية بوفاة والد زوجته احلاج م�صطفى يا�سني،
�س���ائلة املوىل عز وجل �أن يتغمده بوا�سع رحمته ،و�أن ُيلهم �أهله ال�صرب

النسبية ستعطي كل حزب
عراقي حصته ولو تعددت
لوائحه ..لكن األهمية تكمن
في االئتالف األكبر الذي
سيكون منه رئيس الحكومة

بزعام���ة قي�س اخلزعلي ،واملجل�س الأعلى
برئا�س���ة همام حم���ودي ،وف�ص���ائل من

«احل�شد ال�ش���عبي» ،و�أحزاب ًا �أخرى ،منها:
«املجل�س الأعلى الإ�سالمي» ،وال�سيا�سي
�إبراهيم بحر العلوم ،و»حزب اهلل العراق»
�سامل البهاديل.
حتالف «ائت�ل�اف الوطنية» برئا�س���ة
نائب رئي�س اجلمهورية �إياد عالوي ،وي�ضم
التجمع املدين للإ�ص�ل�اح �سليم اجلبوري،
وح���زب الوف���اق الوطن���ي �إي���اد عالوي
وامل�رشوع الوطني العراقي جمال ال�ضاري
واجلبهة العراقية للحوار الوطني �ص���الح
املطلك.
حتالف الت�ضامن العراقي� ،شكّله حمافظ
نينوى ال�سابق �أثيل النجيفي ورئ�سه �أخوه
�أ�س���امة النجيفي ؛نائب رئي�س اجلمهورية،
وي�ضم التحالف  11كيان ًا �سيا�سياً.
كتلة اال�س���تقامة :يقودها ال�سيد مقتدى

وال�س���لوان .وكان وفد من اللجنة الن�سائية يف «احلركة» ،تقدمته �أرملة
العالمة الراحل ال�ش���يخ عبد النا�رص جربي (رحم���ه اهلل) احلاجة �أم عبد
اهلل ،ق ّدم التعازي لعائلة الراحل يف جممع الإمام الع�س���كري بال�ضاحية
اجلنوبية.
¡ حن��ا النا�ش��ف؛ رئي���س احل��زب ال�س��وري القوم��ي االجتماع��ي ،ورئي�س
و�أع�ض��اء املجل���س الأعل��ى و�أع�ض��اء قيادة احل��زب ،نعوا الرئي���س الأ�سبق
للح��زب حممود عبد اخلال��ق ،الفتني �إىل �أنه �شكّل حمط��ة بارزة من ذاكرة
احل��زب الن�ضالي��ة وتاريخ��ه املق��اوم ،وكان ركن�� ًا م��ن �أركان القي��ادات
املميزة يف مراحل حرجة؛ يوم كانت امل�ؤامرات ت�شت ّد على احلزب والأمة.
¡ ال�ش���يخ ماهر عبد الرزاق؛ رئي�س حركة الإ�صالح والوحدة ،طالب بدعم
االنتفا�ضة الفل�سطينية باملال وال�سالح والإعالم ،وقطع كل العالقات مع
ال�صهاينة ،م�شرياً �إىل �أن �أي تعامل مع ال�صهاينة هو خيانة للأمة والقد�س.
¡ احل��اج عم��ر غن��دور؛ رئي���س اللقاء الإ�سالم��ي الوح��دوي ،اعترب �أن
احلمل��ة الإعالمي��ة عل��ى الواليات املتح��دة الأمريكية ب�سب��ب تقلي�ص
م�ساعدته��ا ملنظم��ة الأون��روا لالجئ�ين الفل�سطينيني ه��ي «ت�أديبية»
باملقام الأول� ،سائالً :ما قيمة هذه امل�ساعدات �أو ال�صدقات الأمريكية

ال�ص���در ال���ذي �أعلن خو����ض االنتخابات
الربملانية بقائمة منفردة.
قائمة ال�سالم الكرد�ستانية برئا�سة خالد
�شواين وي�ضم االحتاد الوطني الكرد�ستاين
واحلزب الدميقراطي الكرد�س���تاين م�سعود
بارزاين واحلزب ال�ش���يوعي الكرد�س���تاين
كاوه حممد.
احت���اد الق���وى والأحزاب املعار�ض���ة
القائم���ة الوطني���ة الكردي���ة ،و�س���تكون
املناف�س���ة عل���ى �أ�ش���دها ب�ي�ن ائت�ل�اف
العب���ادي وائتالف املالك���ي ،وكالهما يف
ح���زب الدعوة الذي �أ�ص���در بيان ًا قال فيه:
عقدت الدعوة اجتماع ًا بح�ض���ور املالكي
والعب���ادي مت االتف���اق في���ه على خو�ض
الدعوة لالنتخابات النيابية حتت ائتالف
دولة القانون والن�رص واال�ص�ل�اح ،وتركت
اخلي���ار ملحازبي���ه يف اختي���ار �أي م���ن
التحالفني ،وا�ضافة اىل التناف�س مع التيار
ال�صدري وتيار الفتح.
هذا التناف�س ال�سيا�س���ي يف ال�س���احة
العراقية بني �أحزاب �سيا�س���ية حتمل ذات
التوجه���ات العقائدية وال�سيا�س���ية داخل
احل���زب الواحد ه���و �أمر م�س���تغرب ،لكن
االختالف على بع�ض التفا�ص���يل ،بل على
من يت�ص���دى يف مقاب���ل الآخرين� ،رشذم
بع�ض اللوائح والأحزاب ،ومبا �أن الن�سبية
هي احلاكمة يف االنتخابات ،ف�إن ح�ص���ة
كل حزب �سيح�ص���ل عليه���ا ،ولو تعددت
لوائح���ه ،والعربة يف االئتالف الأكرب الذي
�سيكون منه رئي�س احلكومة.
�إن التح���دي كبري وامل�س����ؤولية تتطلب
من ه���ذه االحزاب ال�سيا�س���ية ان تتجاوز
خالفاتها وم�ص���احلها احلزبية و لتتوحد
حت���ت �ش���عار املحفاظة على االنت�ص���ار،
والوقوف �س���داً منيع ًا �أمام حماولة �أمريكا
وال�س���عودية ا�س���تعادة النف���وذ من �أجل
التدخّ ل يف �ش���و�ؤن العراق ،الوطن العزير
الذي جتاوز حمنة التق�س���يم ،والذي �أ�صبح
جزءاً من م��ش�روع املقاومة الذي يبد�أ من
�إي���ران وميرّ عرب العراق و�س���ورية ولبنان
لتحرير فل�سطني.

هاين قا�سم

يف �ضوء ما ت�رصفه الأنظمة العربية على �رشاء ال�سالح باملليارات؟
¡ ع�ص���ام طنانه؛ رئي�س التجمع اللبناين العربي ،ر�أى �أن حماولة بع�ض
القوى مترير التطبيع مع العدو ال�ص���هيوين وال���كالم املذهبي والطائفي
لي�س �إال حماوالت فا�ش���لة للعودة �إىل الزمن ال�صهيوين يف لبنان ،والذي
دفعنا فيه �آالف ال�ش���هداء واجلرحى ،وهزمهم اللبنانيون ،م�ؤكداً �أن دماء
�سناء وبالل ولوال و�أحمد وهادي وجهاد لن تثمر �إال االنت�صارات للأمة.
¡ جبه��ة العمل الإ�سالمي ن�� ّددت بالعميلة الع�سكري��ة الرتكية يف منطقة
«عفري��ن» داخ��ل الأرا�ض��ي العربي��ة ال�سوري��ة ،معت�برة ذلك عدوان�� ًا على
ال�سي��ادة ال�سورية ،واحت ً
الال مبا�رشاً لأرا�ضيه��ا ،خ�صو�ص ًا �أنها ت�أتي دون
عل��م و�إذن م��ن احلكومة ال�سورية التي نفت علمها بتل��ك العملية الع�سكرية
داح�ضة بذلك ادعاءات احلكومة الرتكية.
¡ لقاء اجلمعيات وال�شخ�ص���يات الإ�س�ل�امية يف لبنان ن ّبه من الأ�صوات
الت���ي بد�أت تدافع علن ًا عن حماوالت التطبيع مع العدو ،حتت عنوان حق
ال ي���رد منه �إالّ باطل ،كمثل حرية التعب�ي�ر والر�أي ،بينما هو يف احلقيقة
ا�ست�س�ل�ام واعرتاف بالعدو ،حمذراً من هذه املح���اوالت املتمادية ،لأنه
ي�صب يف خدمة العدو و�أهدافه.

عربي
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قدرات اليمنيين تكسر العنجهية السعودية
م���ع حل���ول ال�س���نة الثالثة من
العدوان غري امل�س���بوق يف التاريخ
العربي ،وحت���ى يف بني �أطراف من
�أمة واح���دة ،ودين واح���د ،يتمادى
التحالف الع���دواين على اليمن يف
ارت���كاب املجازر يومي���اً ،ويُتحدث
عن انت�صارات وهمية ،خال�صتها �أن
ال�ض���حايا  -الأهداف ه���م مقاتلون
حوثي���ون ،بينم���ا الوقائ���ع خالف
ذل���ك متاماً ،وب�ش���هادة الذين طاملا
غطّوا دول الع���دوان يف ارتكاباتها،
مبن فيه���م الربيطاني���ون والأملان،
و�ستطول الالئحة كلما طالت احلرب
العدوانية.
يف الأيام الأخرية� ،ش���هد امليدان
اليمني  -ال�س���عودي تطورات هامة
م���ع دخ���ول �س�ل�احني م���ن �إبداع
اليمني�ي�ن ،فر�ض���ت تطورهما حالة
احل�ص���ار املطبق ،وهواحل�صار الذي
مل تفعل حياله الأمم املتحدة �سوى
ب�ض���ع كلمات مهرَّبة ،بينما وكيلها
يتبنى بالكامل وجهة نظر املعتدين.
�أما ال�س�ل�احان فهما ال�ص���واريخ
البال�س���تية ،ومنظوم���ة دفاع جوي
مل تعرف قوى العدوان ،التي تتمتع
ب���كل التقنيات من معرف���ة ،ماهية
هذه املنطومة التي �أ�س���قطت طائرة
تورنيدو متطورة ،وهي فخر ال�صناعة
الع�سكرية الربيطانية ،وكذلك طائرة
ال�صنع.
«اف  ،»15الأمريكية ُّ
و�إذا كان �صاروخ بالي�ستي واحد
�سقط يف �أهم قاعدة جوية �سعودية،
حق���ق الأمل املطلوب يف ال�ص���ميم،
ف�إن احلملة الدولية امل�ض���للة التي
مولتها ال�س���عودية ،ونقلت الق�ضية
�إىل جمل�س الأمن ،وتبنّتها الواليات
املتح���دة باتهام �إيران بان النموذج
امل�س���تخدم �ص���ناعة �إيرانية ،ف�إن
كل الوقائع مع اخل�ب�راء جتزم ب�أن
ال�ص���اروخ هو «�سكود  »7من بقايا
تر�سانة كانت ا�ش�ت�راها نظام علي
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قوى العدوان مل تعرف لغاية الآن ماهية منظومة دفاع ال�شعب اليمني اجلوي التي �أ�سقطت طائرة تورنيدو متطورة

عب���د اهلل �ص���الح ،ومت تطويره ب�أي ٍد
وعقول مينية ،لأن احلاجة فر�ض���ت
الت�صدي.
ويف هذا ال�س���ياق ،ك�ش���ف تقرير
ملنظم���ة هيوم���ن رايت����س ووت�ش،
الت���ي مل تع���د ق���ادرة عل���ى غ�ض
الطرف وجتاهل الكارثة الإن�س���انية،
�أن الوالي���ات املتح���دة وبريطانيا
وفرن�س���ا ،وهي ثالث دول من خم�س
حتوز عل���ى الع�ض���وية الدائمة يف
جمل�س االم���ن« ،يخاطرن بالتواط�ؤ
يف ال�رضبات اجلوية غري القانونية،
م���ن خ�ل�ال اال�س���تمرار يف تق���دمي
الأ�س���لحة لل�س���عودية ،والتورط يف
�أ�سو أ� جرمية �إن�سانية».
لي�س هذا فح�س���ب ،ب���ل �إن دول
الع���دوان ت�س���تخدم قنابل حمرمة

دولي ًا م���ن �إنتاج ال���دول املذكورة،
وت�س���تهدف مناط���ق مدني���ة �أودت
بحي���اة الآالف ،دون �أن يح���رّك من
ي�س���مي نف�سه العامل احلر �ساكناً ،ال

وفد عسكري سعودي زار
فلسطين المحتلة لشراء
منظومة القبة الحديدية..
ودبابات ذات صناعة
«إسرائيلية»

بل �أ�صبح �رشيك ًا كامل الأو�صاف يف
العدوان ،لي�س فقط كجهة ت�سليحية،
وكذلك تبني وجه���ة نظر املعتدين
وت�س���ويقها� ،أي �إن املعت���دي يدافع
عن �أمنه ،بل ير�س���ل طيارين مقابل
ال�سخاء املايل ال�سعودي الذي يقرتب
من الن�ضوب.
لي�س هذا الأ�س���و أ� �أي�ض���اً ،بل �إن
دول العدوان ،ال�س���يما ال�س���عودية،
ذهبت �إىل �أبعد من ذلك ،بعد ف�ش���ل
منظوم���ة الباتري���وت الأمريكية يف
�إ�س���قاط ال�ص���واريخ اليمنية ،فقام
وفد ع�س���كري  -ح�س���ب ال�صحافة
الربيطاني���ة  -بزي���ارة اىل الكيان
ال�ص���هيوين لبحث ��ش�راء منظومة
القبة احلديدية ،و�أي�ض��� ًا دبابات من
�صناعة «�إ�رسائيلية» ،بعد اخل�سائر

الكبرية يف هذا ال�سالح يف امليدان،
لك���ن امل�ؤ�رش الأخطر �ض���من ًا هو �أن
هن���اك �إ�رصاراً من دول العدوان على
اال�ستمرار يف احلرب �إىل ما ال نهاية،
وجتاهل �أي دعوة للكارثة املتمادية
بفعل العدوان ،والتي �سمّتها تقارير
الأمم املتحدة نف�سها �أ�سو�أ كارثة يف
الع�رص احلديث.
�أما م���ر ّد هذا التو�ص���يف فيعود
لأ�س���باب متعددة ،لي�س �آخرها ن�رش
وباء الكولريا ،الذي تبني �أنه نتيجة
جتارب بيولوجية ،وقد ح�ص���د حتى
الآن �آالف ال�ضحايا ،ف�ض ًال عن مليون
�إن�سان م�صابني بالوباء.
مل يعد وب���اء الكول�ي�را حمتكر
البالء ،فقد �شاطرته املالريا الهجوم،
وكذلك الدفترييا ،وقد �أ�صيب بهذين
الأخريي���ن الآالف؛ ح�س���ب منظم���ة
«�أطباء ب�ل�ا حدود» ،و�س���ط نظام
�صحي �ض���عيف ،بحيث ال �إمكانات
يف املراك���ز الطبية الت���ي مل تدمر
بالغارات كمثيالتها ،ف�ض ًال عن منع
و�صول الأدوية للطواقم الطبية التي
تعمل على مدار ال�ساعة ،وبال رواتب،
ب�س���بب العدوان واحل�صار املفرو�ض
على املوان���ئ واحل���دود وتعطي���ل
املطارات.
وت�ؤك���د منظم���ة «هيومن راي�س
ووت����ش» �أن دول الع���دوان متن���ع
دخ���ول الب�ض���ائع �إىل املوان���ئ،
و�أغلقت الهامة منها ،ودمّرت البنى
الأ�سا�س���ية ،وقيّد و�ص���ول العاملني
يف املج���ال الإن�س���اين ،وبالت���ايل
ف�إن امل�أ�س���اة �إىل تزايُد مع ا�ستمرار
احلرب مع «العم���ى» و«الطر�ش»
الدوليني ،بينما اليمنيون واثقون من
�أن الن�رص �سيكون حليفهم ،و�أن على
ايديهم �س���تتداعى �أنظمة طاملا كان
اال�ستبداد والقتل ديدنها.

يون�س عودة

ّ
المركز االستشاري للدراسات نظم مؤتمر «العرب وإيران ..نحو مستقبل مشترك»
حتت عنوان «العرب و�إيران ..نحو م�ستقبل
م�شرتك  -الأمن واال�ستقرار والتعاون» ،افتتح
«املركز اال�ست�ش���اري للدرا�س���ات والتوثيق»
م�ؤمتره الثاين ،بح�ض���ور �شخ�صيات �سيا�سية
ودبلوما�س���ية وعلمائي���ة و�إعالمية وثقافية،
عربية و�إقليمية ودولية.
د .عبد احلليم ف�ضل اهلل؛ رئي�س املركز اال�ست�شاري
للدرا�سات والتوثيق� ،أ�ش���ار �إىل �أن هذا امل�ؤمتر ي�أتي
مرتافق��� ًا مع تبدل يف الظ���روف و�إجنازات يف الإقليم
وحتوالت يف العامل ،داعي ًا �إىل تكري�س احلوار ،بو�صفه
بدي ًال لل�صدام والت�سابق على النفوذ ،و�إىل التفكري يف
البناء ال�سيا�سي واجليو�سيا�سي املطلوب واملنا�سب،
وتفكيك العوامل امل�سببة للأزمات املحلية والإقليمية،
وحتدي���د النقاط والأماكن التي ينبغي البدء منها يف

رحلة البحث عن الت�س���ويات التي ت�ؤ�س�س مل�ستقبل
�إقليمي �أف�ضل.
وقال ف�ض���ل اهلل �إن الوقائ���ع والتطورات الأخرية
يف املنطقة تقدّم عيّنة عما ميكن �أن يحققه التعاون
الإقليمي ،مو�ض���ح ًا �أن ذلك برز على نحو خا�ص يف
مواجهة خطرين رئي�س���يني :خط���ر العنف التكفريي،
ال���ذي مثّل���ت «داع�ش» �أح���د �أكرث ف�ص���وله دموية
وانحطاطاً ،وخطر تق�سيم املنطقة على �أ�س�س عرقية،
ويف احلالتني كان للتع���اون العربي  -الإيراين دور
�أ�س���ا�س وحا�س���م ،ور�أى �أنه ال ميكن الت�صدي ل�صفقة
القرن امل�ش����ؤومة ،و�ص���فقة تهوي���د القد�س من دون
�رشاكة م�صريية وا�سرتاتيجية مماثلة.
م���ن جهت���ه� ،ألق���ى م�ست�ش���ار املر�ش���د الأعلى
للجمهورية الإ�س�ل�امية الإيرانية الإمام ال�س���يد علي
اخلامنئ���ي؛ الدكتور كم���ال خرازي ،كلمة ا�س���تهلها
باحلدي���ث عن اجلذور التاريخي���ة للعالقات العربية

www.athabat.net
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ّ
المعارضة السعودية تتوحد لمواجهة نظام االستبداد

بن �سلمان بد�أ يخرتع �أ�ساليب وهمية عن �أعمال �إرهابية من �أجل تو�سيع القمع والقتل والإعدامات

الإيراني���ة ،و�أ�ش���ار �إىل �أن �إيران قدم���ت خدمات كثرية
للعرب �أ�س���همت يف تطوير العلوم العربية ،ونقلها �إىل
مناطق �أخرى يف العامل .ور�أى �أنه «لو �س���قطت �سورية
والعراق ب�أيدي التكفرييني ،لكانت �إ�رسائيل هي الرابح
الأكرب ،كونها تخ�ش���ى وجود دول كربى متما�س���كة �إىل
جوارها ،م�س���تنكراً التواط�ؤ ب�ي�ن «�إ�رسائيل» وبع�ض

بعد �أن تو�سّ ���عت مروح���ة العدوان
ال�س���عودي من الداخل ال�سعودي ،حيث
متارَ�س �أب�شع عمليات القمع وم�صادرة
الر�أي التي مل ت�ستثنِ حداً ،وو�صلت �إىل
حد اعتق���ال وتعذيب �أمراء من العائلة
احلاكم���ة ،بالإ�ض���افة �إىل رجال �أعمال
وم�ستثمرين �س���عوديني ،ورجال �أعمال
عرب يحملون اجلن�س���ية ال�س���عودية،
كحال ن�ش����أت امل�رصي والرئي�س �سعد
احلري���ري� ،إىل اخل���ارج القريب حيث
توجّ ه �سلطة حممد بن �سلمان تهديدات
علنية ومقنَّعة �إىل دول جمل�س التعاون
اخلليجي ،حتى ال تنفك عن �س���طوتها،
يف نف�س الوقت الذي تقوم مبمار�س���ة
�أب�ش���ع عدوان على «�شعب البحرين»،
م���ن خ�ل�ال «ق���وات درع اجلزيرة»،
والقوات النظامية لآل خليفة� ،إىل املدى
الأبعد ،حيث ت�ش���ن احل���رب ال�رضو�س
واحل�صار ال�شديد على �أحد �أكرث البلدان
العربية فقراً ،وهو اليمن.
لق���د حوّل���ت ال�س���عودية وحلفها
العدواين ،اليمن �إىل ب�ؤرة للأمرا�ض التي
انقر�ضت منذ �سنوات بعيدة ،كالكولريا
والطاعون واملالري���ا ،كما جعلت هذه
البالد حق ًال لتجارب الأ�سلحة والذخائر
الأمريكي���ة وال�ص���هيونية ،ناهيك عن
التدم�ي�ر الفظي���ع للبن���ى التحتي���ة
اليمني���ة ،واملدار����س وامل�ست�ش���فيات
واالث���ارات ،بحيث �أن الع���امل ،مل يعد
ي�س���تطيع ال�س���كوت عن هذاه اجلرائم،
وبد�أت الأ�ص���وات تتع���اىل لوقف هذه
احلرب الإجرامي���ة التي كان حممد بن
�س���لمان يعتقد �أنها �ستنتهي خالل 50
يوماً ،فها نحن على م�ش���ارق ال�س���نة
الرابعة وال�صواريخ اليمنية تنهمر على
الريا�ض.
ي�ض���اف �إىل كل ذلك� ،س���قوط هيبة
ال�س���عودية وم�رشوعه���ا يف �س���ورية،
والعراق ،ولبنان ،يف الوقت الذي �أخذت
تع���اين من عج���ز كب�ي�ر يف املوازنة
العام���ة للدول���ة ،ما جعله���ا تفر�ض

زعماء الدول العربية �ضد ال�شعب الفل�سطيني املظلوم،
وم�ش���دداً على �أن التحالف بني العرب و�إيران �رضوري
ملواجهة هذه امل�ؤامرة.
ور�أى د .خ���رازي �أن بريوت ب�إمكانها �أن تكون حلقة
و�ص���ل بني العرب والإيرانيني ،لأنها كانت دائما مكان ًا
للتالق���ي ،كما �أنه���ا تتمتع مبجتمع حي���وي ،ومتتلك

ال�رضائ���ب عل���ى املواطن�ي�ن ،وترفع
الأ�سعار ب�ش���كل جنوين ،بالإ�ضافة �إىل
جلوئها �إىل االقرتا�ض ،وهي التي تنتج
�أكرث من  11ملون برميل نفط يومياً.
هذا الواقع و�سّ ���ع املعار�ضات مللك
الظل حمم���د بن �س���لمان و�أبيه ،وهي
متتد من داخ���ل الأ��س�رة احلاكمة �إىل
القوات امل�سلحة� ،إىل املواطنني ،لدرجة
�أن ب���ن �س���لمان �أخذ يخرتع و�س���ائل
و�أ�س���اليب وهمية عن �أعمال تخريبية
و�إرهابية ،من �أجل تو�سيع �أعمال القمع
والقت���ل والإعدامات ،كما يح�ص���ل يف
العوامية والقطيف ،ويف �أكرث من مكان
يف الداخل ال�سعودي.
�أمام ه���ذا الواق���ع املرير ،وُ�ض���ع
على نار حامية م��ش�روع توحيد قوى
املعار�ض���ة ال�س���عودية يف الداخ���ل

من مشروع قوى المعارضة
السعودية :تكوين
مجلس نيابي منتخَ ب من
الشعب ومراقبة المال
العام وتحقيق العدالة
االجتماعية
واخلارج ،وهي متتد �إىل قوى �إ�س�ل�امية
من كل املذاهب ،وقوى �شعبية وعروبية
وقومية.
وعُ لم يف هذا املجال �أن اجتماعات
ع���دة عق���دت ومت بنتيجته���ا و�ض���ع
برنامج وخطة لتوحيد هذه القوى بكل
اجتاهاتها ومرجعياتها االيديولوجية

الأر�ضية الالزمة النطالق حوار ا�سرتاتيجي كهذا.
كلم���ة حزب اهلل �ألقاها وزير ال�ش���باب والريا�ض���ة
حممد فني�ش ،فر�أى �أن هذا امل�ؤمتر ي�سعى للتو�صل �إىل
ال�سبل الناجحة حلل النزاعات املحتدمة يف املنطقة.
واعترب �أ ّن �إ�رصار البع�ض على ال�سيا�س���ات
الأمريكي���ة ،واالرته���ان لها ،وحتوي���ل وجهة
ال�رصاع مع العدو الأ�سا�س للعرب وامل�سلمني،
ال يخدم �إال م�صلحة الكيان ال�صهيوين وال ينتج
�إال ت�ضييع ًا للحق وتدني�س ًا للمقد�سات.
و�أ�ش���ار فني�ش �إىل �أن فهم احلقائق وا�ستعداد �إيران
للح���وار والتعاون ،ا�س���تناداً �إىل �أولوي���ة �رصاعها مع
ال�س���يطرة وال�سيا�س���ة الأمريكية يف املنطقة ،ينبغي
�أن يدف���ع بع�ض ال���دول العربية �أن تدرك م�ص���لحتها،
ومالقاة هذا اال�ستعداد ووقف حروبها العبثية والتفكري
با�س���تقرارها ووحدتها ووحدة الدول العربية ،واعتماد
منهج جديد يق���وم على �أولوية ال��ص�راع مع املحتل
ال�ص���هيوين ،واحرتام �إرادة ال�ش���عوب واعتماد احلوار
واحللول ال�سيا�سية للأزمات.
من ناحيته� ،أعرب رئي�س مركز الدرا�سات ال�سيا�سية
والدولية؛ �سعيد خطيب زاده ،عن �أمله يف �أن ي�ؤدي هذا

وال�سيا�س���ية ،دون �أن يعن���ي ذل���ك
اندماجها يف كيان واحد ،لأن االختالط
والعمل امل�ش�ت�رك ال يلغ���ي �أي طرف،
وتبق���ى كل قوة معار�ض���ة م�س���تقلة
بكيانها وقيادتها وقواعدها واجتاهاتها
الفكري���ة وااليديولوجي���ة ،وتق���رر �أن
يجتمع كل الأفرقاء من قوى وتنظيمات
�سيا�س���ية ودينية و�شخ�صيات م�ستقلة
حتت ا�س���م «اجلبهة املوحَّ ���دة لقوى
املعار�ض���ة ال�س���عودية» ،و�أن يك���ون
عملها م�ص���لحة ال�ش���عب ال�س���عودي
وتقدُّمه ،واحرتام حري���ة الر�أي وحرية
تكوين الأحزاب ال�سيا�سية.
ومن م��ش�روع ق���وى املعار�ض���ة
ال�سعودية :تكوين جمل�س نيابي منتخَ ب
من ال�شعب ،وتنبثق عنه حكومة متثّل
الواقع ال�شعبي الوطني ،ومراقبة املال
العام ،وحما�سبة امل�س�ؤولني ،مهما كان
م�س���تواهم ومكانتهم ،وحتقيق العدالة
االجتماعي���ة ،واحرتام كرام���ة النا�س
وامل�س���اواة بينه���م ،و�إجراء ا�س���تفتاء
�ش���عبي لتمديد �ش���كل الدول���ة ونظام
احلكم.
وقد حُ دِّد ال�ش���كل اجلبه���وي لهذه
اجلبهة املعار�ض���ة ،بحي���ث يكون لكل
تنظيم ع�ض���و يف الهيئة العليا لإدارة
اجلبه���ة املوح���دة لقوى املعار�ض���ة
ال�سعودية ،ويتم اتخاذ القرارات بطريقة
دميقراطي���ة ،دون �أن يكون هناك رئي�س
للهيئة العليا.
وما تنبه له القياديون ال�سعوديون
املعار�ض���ون ،هو احتمال ح�ص���ول �أي
خرق ا�س���تخباري لأي قوى معار�ض���ة،
وبهذا �سيكون لكل قوى معار�ضة كيانها
امل�س���تقل ،وغري ملزمة بتات��� ًا بتقدمي
�أي معلومة عن كتلتها املعار�ض���ة ،لأن
رئي�س كل كتلة �س���يكون ممث ًال لف�صيله
يف اجلبهة املوحدة لقوى املعار�ض���ة
ال�سعودية.

حممود �شهاب

امل�ؤمتر دوراً مهم ًا يف تقريب الر�ؤى بني �إيران والعرب،
موجه ًا ال�ش���كر للبنان بلد املقاوم���ة على دعمه لهذا
اللقاء ،وهو الذي طاملا لعب دور املن�صة الثقافية التي
تقرب بني املتحاورين.
و�ش���دد رئي�س مركز �أندي�ش���ه �س���ازان نور �س���عد
اهلل زارع���ي عل���ى وجوب �إزال���ة كل ج���دران العداوة
واالختالفات التي بناها الأعداء بيننا ،داعي ًا �إىل قبول
التنوع الثقايف املوجود بني امل�س���لمني ،واال�س���تفادة
منه يف �إغناء ح�ضارة الأمة.
و�ألق���ى رئي�س حزب م�رص القوي���ة عبد املنعم �أبو
الفت���وح كلمة نق���ل فيها حتي���ات ال�ش���عب امل�رصي
للم�ؤمتري���ن ،منتقداً من �س���مّاهم «ال�ص���هاينة العرب
الذين يعملون من �أجل امل�رشوع ال�صهيوين.
وحتدث امل�ست�ش���ار العراقي فال���ح الفيا�ض عن
العالق���ة املميزة بني بغ���داد وطه���ران ،حيث كان
للعراق عالقة مميزة و�رشاكة خا�صة مع اجلمهورية
الإ�س�ل�امية يف حماربة الإره���اب ،داعي ًا �إىل الرتكيز
على مواجهة «�إ�رسائيل» ،لأنها متثل حتدي ًا وجودي ًا
للع���رب ،م�ش���دداً على �أن �إي���ران وتركي���ا حليفان
طبيعيان للعرب يف هذه املواجهة.
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وقفة كشفية تضامنية مع فلسطين
عم�ل�اً بالبن���د الث���اين م���ن قانون
الك�شاف« :الك�شاف خمل�ص هلل ولوطنه»،
جتمّعت �أكرث من ع�رشين جمعية ك�ش���فية
لبنانية وفل�س���طينية �أمام مبنى اال�سكوا
و�سط بريوت ،رافعني الأعالم الفل�سطينية
واللبنانية ،و�صور وجم�سمات عن القد�س
وامل�سجد الأق�صى.
الكلمة التعريفية بالوقفة كانت للقائد
حمم���د اللبابيدي؛ مدير عام وكالة الأنباء
الك�شفية (كون) ،والتي �أكد فيها �أن القد�س
�أكرب من �أن تنال منها ع�صابة من م�رشّدي
التاريخ ،و�أن «القد�س قبل �أن تكونوا �أنتم
كانت ،وخمطئ من يظن �أن القد�س �ستُهزم،
فمن قدمي الأزل حتمّلت وتتحمل و�ستتحمل
كل الغزاة والطغ���اة» ،مذكراً ب�أبرز القادة
الفل�س���طينني واللبناني�ي�ن والعرب الذين
�ض���حّ وا ونزفوا على تراب فل�س���طني ،ويف
�سبيلها.
�إحدى ع�رشة جمعية ك�ش���فية تتالت
على املنرب احلر املت�ض���امن م���ع القد�س
ال�رشيف وم�س���جدها وكني�س���تها ،ك�شافة
لبن���ان امل�س���تقبل وجمعي���ة الك�ش���افة
الفل�س���طينية وك�ش���افة املهدي وجمعية
الك�ش���اف العرب���ي يف لبنان ،وك�ش���افة
الإ�رساء وجمعية ك�شافة املربات والك�شاف
الوطني اللبناين ،وك�ش���افة بيت املقد�س
وك�ش���افة الر�س���الة الإ�س�ل�امية وجمعية

ال�ش���فاء للخدم���ات الطبي���ة وجمموعة
القاد�سية الك�شفية.
وتخلل���ت الكلمات فقرات مو�س���يقية
فل�سطينية تراثية قدّمتها الفرقة املو�سيقية
التابع���ة ملجموعة الكرامة الك�ش���فية من
جمعية الك�شافة الفل�سطينية.
البيان اخلتامي للجمعيات امل�شاركة
يف الوقفة الت�ض���امنية تاله القائد ح�سني
قري���اين؛ مفو�ض عام ك�ش���افة الر�س���الة
الإ�س�ل�امية ،ال���ذي �أكد فيه عل���ى �أهمية
القد����س ودوره���ا التاريخ���ي يف �أمتن���ا
العربية والإ�س�ل�امية ،مذكراً امل�ش���اركني

باملزايا اخلا�ص���ة مبدينة القد�س ،وداعي ًا
اجلمعية الك�ش���فية العربية �أن تقيم مثل
هذه التجمعات والوقفات الت�ض���امنية مع
القد����س ملا لها دور مميز وتاثري مهم على
�إخواننا يف الداخل الفل�سطيني ،خ�صو�ص ًا
الك�ش���افيني منه���م ،كم���ا دع���ا املنظمة
الك�ش���فية العربية ،وهي يف طور حتديث
املناهج الك�ش���فية ،الأخ���ذ بعني االعتبار
و�ض���ع فقرات كاملة وبارزة ع���ن القد�س
وتاريخها وق�ض���يتها لتنق���ل �إىل �أجيالنا
وك�شافني ب�شكل �سليم وم�ضمون.
ويف اخلتام ردّد اجلميع ق�سم فل�سطني.

ثـقــافــة

االجتماع البعلبكي من خالل العمل البلدي
«االجتم����اع البعلبكي من خ��ل�ال العمل البلدي
1958م 1970 -م» ،كتاب جديد �صدر عن «دار الفاربي»،
مل�ؤلفه جمال عرفات ،الذي يتحدث عن حقبة هامة يف
تاريخ املدينة و�أهلها ،لأنه يرى �أن االجتماع البعلبكي
مبختلف مكوناته لعب �أدواراً م�ؤثرة وفاعلة يف ر�س����م
م�شهدية نا�ص����عة ونقية للتفاعل الإيجابي والتالقي
املثمر يف مدينة �أ�ص����يلة ،ن�ش���� أ� �أبنا�ؤها على املحبة
والتعاي�����ش يف بوتقة بعلبكية واحدة ،يتطلعون نحو
م�س����تقبل واعد ،ويحلمون مع ًا يف وطن حر و�س����عيد،
واملجل�س البلدي ما هو �إال مر�آة تعك�س ذلك التعاي�ش،
حيث ال�رصاع بني مكونات �أبناء املدينة مل يكن �رصاع ًا
طائفي ًا �أو مذهبي ًا مقيتاً ،بل كان �سيا�س����ي ًا وت�س����ابق ًا
م�رشوع ًا من �أجل املدينة املحرومة على مر الأجيال.

كتاب االجتماع البعلبكي يعك�س «�صورة التالقي
يف االجتم����اع البعلبك����ي م����ن خالل العم����ل البلدي
لف��ت�رات طويلة من القرن الع�رشي����ن ،لكنه يركز على
الف��ت�رة املمتدة بني عام����ي 1958م 1970 -م ،متناو ًال
حي����اة البعلبكيني و�س����لوكهم االجتماع����ي والثقايف
واالقت�صادي ،وت أ�ثّرهم بالتطورات ال�سيا�سية املحلية
والإقليمية ،و�أدوارهم املختلفة يف ر�سم خريطة الوطن
واحللم».
يحاول جمال عرفات يف كتابه �أن يقدّم معلومات
ومع����اين لق�ض����ية التنمية ،و�إن كان ق����د ح�رصها يف
مدين����ة بعلبك ،وهي التي �أحبه����ا وعا�ش يف احيائها
وتن�س����م هواءه����ا ،فمدينة ال�ش����م�س لي�س����ت تاريخ ًا
وح�س����ب ،ولي�س����ت جمرد مدينة عمرها �آالف ال�سنني،

بل هي �أي�ض���� ًا مدينة العلم واملعرفة واملقاومة ،رغم
احلرم����ان ،وحماوالت ت�ص����ويرها ب�����أدوار وت�رصفات
لي�ست من طبائع �أهلها وال تاريخها.
بب�س����اطة ،فجمال عرفات يحاول ت�سليط ال�ضوء
على جوانب هامة من تاريخ مدينة هي مدينة ال�شم�س
واحللم بغد م�رشق.
يذك����ر �أن الكتب الت����ي تناولت تاري����خ و�أو واقع
مدين����ة بعلبك هي قليلة جداً ،خ�صو�ص���� ًا جلهة واقع
املدينة االقت�ص����ادي واالجتماعي والإمنائي ،وي�سجَّ ل
هنا للدكتورة عيدا زين الدي����ن �أنها كانت قد تناولت
يف �أطروحتها املاج�س����تري قبل �س����نوات هذه امل�س�ألة
ون�رشت����ه يف كتابه����ا «تاري����خ بعلبك االقت�ص����ادي
واالجتماعي 1920م – 1943م».

 33صالة في جوف الحوت
«� 33ص�ل�اة يف جوف احل���وت» ..ن�ص م�رسحي
ملحمي ،للكاتب واملخرج يو�سف رقة� ،صدر عن «دار
امل�ؤلف» ،وهو م�س���توحى من حرب متوز  ،2006حيث
ينق���ل ،بواقعية وبُعد ملحمي ،بع����ض الأحداث التي
ج���رت يف هذه احلرب التي ا�س���تطاعت املقاومة يف
لبنان على مدى  33يوم ًا من املواجهات البطولية �أن
حتقق ن�رصاً غري م�س���بوق يف تاريخ ال�رصاع العربي
 «الإ�رسائيلي».«� 33ص�ل�اة يف جوف احلوت» جتربة هامة على
م�ستوى العمل امل�رسحي ،تطرح حتدّي ًا هام ًا �أمام كل
املتعاطني يف هذا ال�ش����أن الإبداعي ،وهو كيف تنقل
حدث��� ًا كبرياً �أثر يف حي���اة النا�س وال�ش���عب والأمة

بطريقة درامية حتمل هدف ًا ور�س���الة وجتربة ،بعيداً
عن منط الأداء املبا�رش ،واحلركة املفتعَ لَة.
ي�سجَّ ل ليو�س���ف رقة هنا �أنه تفاعل ب�شكل خالق
م���ع حدث �ص���نعه لبنانيون يف مواجه���ة عدو كان
ليبي فيه �أن �ش���عب ًا
يطلَ���ق عليه يوم��� ًا «ال يقهر» ،نِّ
يرف�ض البكاء ،و�شعاره الفداء ،وم�ستع ّد لتحمُّل �أفدح
اخل�سائر ،يعرف كيف ي�صمد ويتحمل وي�صرب ويحقق
الن�رص.
ويف ن�صه امل�رسحي يتحدث يو�سف رقه عن امر�أة
حو�رصت خالل حرب متوز  2006على احلد الفا�ص���ل
بني لبنان وفل�س���طني املحتل���ة ،فعملت بكل جد لأن
ته���رب ابنه���ا �إىل حيث الأمان ،لكن م���ا �أن تفلح يف

خطوتها ،جتده قد عاد راف�ض��� ًا �أن يخلي بيته و�أر�ضه
للعدو.
ومن خالل هذه الق�ص���ة احلقيقية التي م�رسحها
يو�س���ف الرق���ة ،يقدّم  48لوحة ت�أخ���ذك �إىل كثري من
الده�شة� ،س���واء على م�ستوى الن�ص �أو على امل�ستوى
امل�شهدي ،لو ت�سنى لنا ح�ضورها على خ�شبة امل�رسح.
«الأر�ض لنا ..الأر�ض لنا ،نف�ض���ل �أن نعي�ش داخل
�ش���جرة البلوط� ..أو حتت �أ�ش���جار الزيت���ون على �أن
ن�ص���بح من النازحني املن�س���يني يف بقاع الأر�ض»،
هو م�س���ك ختام «� 33صالة يف جوف احلوت» ،ورمبا
هذا امل�شهد الأخري مبحتواه ومعناه يعطي الكثري من
تف�صيل هذا العمل ..فتحِيّة للمخرج يو�سف رقة.
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وفد من حركة األمة شارك
في لقاء تضامني مع القدس في بدنايل ..وزار «قولنا والعمل»
بدعوة من «احلملة الأهلية لن�رصة
فل�سطني وق�ضايا الأمة» ،وبالتعاون مع
بلدية بدنايل ،ن ُِظّم لقاء ت�ض���امني مع
القد�س ال�رشيف والأق�ص���ى املبارك ،يف
بلدة بدنايل� ،ش���ارك فيه ممثلو الأحزاب
والقوى الوطنية والف�ص���ائل الفل�سطينة،
ووفد من حركة الأمة تقدمه الأمني العام
ال�شيخ عبد اهلل جربي.
افتُتحت الكلمات بات�صال للمطران
عط���اهلل حنا م���ن فل�س���طني املحتلة،
الذى �أعرب عن اعتزازه مبواقف ال�ش���عب
اللبناين املنا�رص لفل�س���طني ،ثم �ألقيت
كلمات لكل من� :إمام بلدة بدنايل ال�شيخ
�أديب حيدر ،ورئي�س بلديتها علي جواد
�س���ليمان ،واليا�س مطران كلمة املنتدى
القومي العربي ،وامل�س����ؤول الثقايف يف
حزب اهلل ال�سيد في�صل �شكر ،وامل�س�ؤول
الثق���ايف يف حركة �أمل ال�ش���يخ عبا�س
�رشي���ف ،وع�ض���و املجل����س الثوري يف
حركة فتح رفعت �شناعة.
كما �ألق���ى �أمني عام حرك���ة الأمة
ال�ش���يخ عبداهلل جربي كلمة �ش���دد فيها
عل���ى ��ض�رورة موا�ص���لة الفعالي���ات
املناه�ضة لقرار الرئي�س الأمريكي ترامب

اعتبار القد�س عا�ص���مة لكيان االحتالل
ال�ص���هيوين ،فالقد�س �س���تبقى عا�صمة
فل�س���طني الأبدي���ة ،م�ؤكداً �أن ال�ش���عب
الفل�س���طيني املجاهد متم�س���ك بخيار
املقاومة يف مواجهة العدو ال�صهيوين،
وم���ا اال�ش���تباك البط���ويل يف جن�ي�ن

�ش���مايل ال�ض���فة الغربية إ�الّ دليل على
�أن االنتفا�ض���ة �ست�ستمر وتت�صاعد ،رغم
ال�صمت الر�سمي العربي.
كذل����ك زار وفد حرك����ة الأمة مقر
جمعي����ة قولن����ا والعم����ل يف بلدة
بر اليا�����س ،حيث ا�س����تقبلهم رئي�س

اجلمعية ال�شيخ �أحمد القطان ،وكان
عر�ض للتط����ورات الراهنة ،ال�س����يما
رف�ض قرار الرئي�����س الأمريكي ترامب
املتعلق بالقد�����س ،م�ؤكدين على �أن
القد�س �س����تبقى العا�ص����مة الأبدية
لفل�سطني.

بعدها زار ال�شيخ جربي والوفد
املراف���ق دارة احل���اج حمم���د علي
من�ص���ور يف بلدة غ���زة البقاعية،
حيث �أقيم غ���داء تكرميي يف دارته،
بح�ضور عدد من فاعليات املنطقة.

الشيخ جبري استقبل أمين عام المؤتمر القومي العربي
ا�س���تقبل �أمني عام حركة الأمة؛ ال�شيخ عبد
اهلل جربي ،الأمني العام للم�ؤمتر القومي العربي؛
خالد ال�س���فياين ،بح�ضور م�س�ؤول العالقات يف
«احلركة»؛ حممد زي���ن ،ومت خالل اللقاء بحث
تط���ورات الأو�ض���اع العربية الراهن���ة ،وكيفية
مواجهة التحديات التى تعي�شها الأمة ،خ�صو�ص ًا
من قبَ���ل الإدارة الأمريكية وال�ص���هاينة ،والتي
تهدف �إىل تفتيتها �إىل �ش���يَع وف���رَق ودويالت،
ليبقى العدو ال�ص���هيوين قوي ًا وم�س���يطراً على
خريات الأمة.
وكان ت�أكي���د على �أن قرار الرئي�س الأمريكي

دونالد ترام���ب اعتبارالقد�س عا�ص���مة لكيان
االحتالل ال�صهيوين ،ونقل �سفارته �إليها ،مبنزلة
وع���د بلف���و ر جديد ،منا�ش���دين جمي���ع القوى
مل ال�ش���مل وتوحيد الكلمة،
احليّة يف الأمة �إىل ّ
والت�ص���دي له���ذا القرار الذي ي�س���تهدف القد�س
وامل�سجد الأق�صى وكني�سة القيامة ،وكل ثوابت
�أمتنا العربية والإ�س�ل�امية ،فالقد�س كانت وما
تزال و�ستبقى العا�صمة الأبدية لفل�سطني.
وكان ال�س���فياين ق���د زار �رضي���ح ال�ش���يخ
املجاه���د عبد النا�رص جربي ،حيث قر أ� �س���ورة
الفاحتة عن روحه.

وفد من حركة االنتفاضة الفلسطينية زار حركة األمة:

الرتقاء العمل اإلسالمي والقومي إلى مستوى تضحيات الشعب الفلسطيني
ا�س���تقبل �أمني ع���ام حركة الأمة؛ ال�ش���يخ عبد
اهلل جربي ،و�أع�ض���اء القي���ادة يف «احلركة» ،وفداً
من حركة االنتفا�ض���ة الفل�س���طينية ،برئا�سة �أمني
��س�رّ الهيئة القيادي���ة �إقليم لبنان؛ ح�س���ن زيدان،
وم�س����ؤول العالق���ات؛ �أبو جمال وهب���ة ،يف املركز
مت عر�ض �آخر
الرئي�سي لـ»احلركة» ببريوت ،حيث ّ
امل�ستجدات على ال�ساحة الفل�سطينية ،ال�سيما بعد
قرار الرئي����س الأمريكي دونالد ترامب اعتبار مدينة
القد�س عا�صمة لالحتالل ال�صهيوين ،ونقل ال�سفارة
الأمريكية �إليها.
و�أ�ش���اد املجتمع���ون باال�ش���تباك البطويل مع

العدو ال�ص���هيوين يف جنني؛ �شمايل ال�ضفة الغربية
املحتلة ،م�شريين �إىل �أن ال�شعب الفل�سطيني املجاهد
متم�س���ك بخيار املقاومة يف مواجهة العدو املحتل
وامل�ؤامرات التي حتاك �ضد الق�ضية الفل�سطينية.
و�أكد املجتمعون على �رضورة توفري كل �أ�سباب
و�أنواع الدعم لالنتفا�ض���ة الفل�سطينية املباركة يف
فل�س���طني املحتلة ،و�رضورة ارتق���اء العمل القومي
�إىل م�ستوى ت�ضحيات ال�شعب الفل�سطيني ،وت�ضافر
جهود خمتلف القوى والف�ص���ائل الفل�س���طينية يف
العمل املقاوم ،الذي ي�ش���كّل الدافع لدعم االنتفا�ضة
الفل�سطينية.
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هل يمكن للجثث البشرية العودة إلى الحياة القرن المقبل؟
ر�أى خبري يف عمليات جتميد الب�رش �أن �أوىل اجلثث
الب�رشية املجمدة ميكن �أن تعود �إىل احلياة خالل العقد
املقبل ،كا�شف ًا �أن نحو � 350شخ�ص ًا يف كل �أنحاء العامل
احتفظوا بجثثهم يف درجات حرارة منخف�ضة ،وذلك مبا�رشة
بعد الوفاة ،على �أمل �إعادة �إحيائها يف امل�ستقبل.
و�رصح رئي�س املعهد الذي يدير عملية جتميد الب�رش،
ومقرّه مي�شيغان ،ب�أن العلماء ي�ستطيعون �إعادة احلياة �إىل
هذه اجلثث خالل ال�سنوات الع�رش املقبلة ،قائالً� :إذا �أخذنا
على �سبيل املثال عملية �إنعا�ش القلب والرئتني (،)CPR
كان من املمكن �أن تبدو �أمراً ال ي�صدَّق قبل � 100سنة ،والآن
�أ�صبحت موثوقية تلك التكنولوجيا �أمراً مفروغ ًا منه.
و�أو�ضح �أن «عملية �إعادة �شخ�ص ما �إىل احلياة يجب �أن
تكون قابلة للتنفيذ خالل � 100سنة ،لكن ميكن تقريب املوعد
لعقد من الزمن» ،مو�ضح ًا �أن �إعادة احلياة للجثث تعتمد
على معدل تطور الطب احلديث ،ومدى تقدم التكنولوجيا مثل
اخلاليا اجلذعية ،ويُعرف العالج بالتربيد �أو حفظ اخلاليا

احلية بالتربيد ،ب�أنه ف ّن جتميد اجل�سم امليت �أو �أجزاء منه
من �أجل احلفاظ عليها.
يُذكر �أن نحو � 2000شخ�ص وقّع على وثائق جتميدهم
بعد امل��وت يف املعهد ال��ذي يدير عملية جتميد الب�رش،
ومتتلك ال�رشكة  160مري�ض ًا جممَّداً يف خزانات خم�ص�صة من
النيرتوجني ال�سائل يف مقرها الرئي�س.
ويف الوقت احلايل ،من غري القانوين جتميد �شخ�ص ما �إال
بعد �إعالن وفاته .ويجب �أن تتم عملية التجميد مبجرد وفاة
املري�ض من �أجل منع تلف الدماغ ،وذلك يف املرافق املتاحة
حالي ًا يف رو�سيا والواليات املتحدة والربتغال ،يقوم اخلرباء
با�ستنزاف الدم وا�ستبداله ب�سائل م�ضاد للتجمد ،لوقف
بلورات اجلليد ال�ضارة التي تت�شكل يف اجل�سم.
يف �سياق مت�صل ،عُ لم �أنه يف كانون االول املا�ضي ،دفع
�أحدهم � 140ألف دوالر لتجميد �أ�رسته ب�أكملها ،حتى يتم
�إعادة �إحياء اجلثث جمدداً بعد الوفاة ،مما قد مينح الأ�رسة
فر�صة ثانية يف احلياة.

اإليصاالت تسبب العقم
ك�شف بحث جديد �أن �أك�ثر من  ٪90من الإي�صاالت
والفواتري حتوي م��وا ّد كيميائية ترتبط بالعقم والتوحُّ د،
ومر�ض ال�سكري من النوع .2
ووج��دت الدرا�سة �أن املركب الع�ضوي «بي�سفينول
�أ» ( ،)BPAوبديله ال�صحي ( ،)BPSيُ�ضافان �إىل  ٪93من
الإي�صاالت يف املتاجر ،مع وجود  ٪2منها فقط بدون طالء
كيميائي على الإطالق.
ويقول الباحثون �إن املوظفني الذين يتعاملون مع
تـــ�صـــــدر عـــــــن
�شــركــة الـقـــلــم
للإعالم �ش.م.م.

الإي�صاالت ،معر�ضون ب�شكل خا�ص لت�أثريات املواد الكيميائية.
وتك�شف البحوث ال�سابقة �أن موظفي احل�سابات يتعاملون
مع �أكرث من � 30إي�صاال يف ال�ساعة ،ما يزيد م�ستويات BPA
و BPSيف الدم والبول اخلا�ص بهم.
وتو�ضح الأبحاث �أن ت��داول الإي�صاالت لفرتة وجيزة
ي�ؤدي �إىل امت�صا�ص كمية كبرية من  BPAو BPSيف اجل�سم،
كما تزداد هذه احلالة مبعدل  10مرات لدى الأ�شخا�ص ذوي
الأ�صابع الدهنية �أو الرطبة.

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

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