شروط أميركية حملها تيلرسون
ألمـــــــة واحـــــــدة

يف زيارته اللبنانية ،حاول ناظر اخلارجية الأمريكية «تيلر�سون»
�أن يفر�ض ثالثة �رشوط على لبنان ُعلم �أنها تركزت حول :حما�رصة
حزب اهلل يف الداخل ،من خالل االقت�صاد وحرمانه من �أي تعامل مع
امل�صارف اللبنانية ومن �أي تعامالت مالية ،و�ضبط احلدود ال�رشقية
اجلنوبية والبحرية ومنع املقاومة من �أي حترك ،وعدم التحالف مع
حزب اهلل يف االنتخابات النيابية املقبلة.
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أحــداث

االفتتاحية

مذبحة اإلرث الحضاري
التك
قبل عدة �أيام وردت �أخب����ار عن قيام ال َه َمج رُّ
بق�ص����ف موقع قور�ش الذي يبع����د  70كيلومرتاً �شمال
غرب حلب يف منطقة عفرين ،وتدمري معامل كثرية فيه،
ومنها مقام «النبي هوري» ،الذي ورث ا�سم املدينة.
قور����ش �أو النبي هوري من «املدن امليتة» التي
ُبني���ت خالل الفرتة ال�سوقية وازدهرت يف الع�رصين
الروماين والبيزنطي ،و�أ�سقفها ال�شهري تيودوريط�س
ه���و من َد ّلنا عل���ى مار م���ارون يف كتابه «تاريخ
التك
دمر انك�شاريو رُّ
�أ�صفي���اء اهلل» ،وقبلها ب�أ�سبوع ّ
موقع «ع�ي�ن دارة» الذي يع���ود �إىل الفرتة احلثية
بتماثيله الغرانيتية ال�ضخمة ،والتي ُتع ّد جزءاً من
الرتاث الإن�ساين.
نعم� ،إن تدمري الإرث الثق���ايف للب�رشية على يد
الرتكي و�أوبا�ش���ه املحليني عمل ممنهج ،وعلى قدر
اخل�س���ة ،فقبل ذلك ��س�رق ل�صو�ص الآثار
كب�ي�ر من ّ
الأت���راك املتجلببون بـ«الن��ص�رة» و�أخواتها� ،آثار
متح���ف �إدلب ،وبالتحديد رقيمات �إيبال (تل مرديخ)
التي ُتثبت ب�أهميته���ا �أ�سبقيتها على التوراة ،وهي
حتمل �أ�سماء م���ن الألف الثالثة قبل امليالد ،نقلتها
التك مع املو�ساد
الت���وراة حرفي ًا ،وقبل ذلك تعاون رُّ
والل�صو�ص املحليني على التنقيب ،ثم فالحة مدينة
دورا �أوروب�س على الفرات ،بحث ًا عن كني�س يهودي،
فدم���روا �أول بيت/كني�سة يف العامل تعود �إىل الثلث
الأول من القرن الثالث امليالدي.
وهكذا ُد ِّمر معبد بعل �شمني ومقابر وادي امللوك
يف تدم���ر ،وكنائ�س حلب وجامعها الأموي ،و�سرُ قت
املخطوط���ات والكت���ب وبات���ت ُتعر����ض علن ًا يف
ا�سطنبول ،حيث �أُح�صي هناك �أكرث من � 19ألف قطعة
�أثرية �سوري���ة م�رسوقة ومعرو�ضة للبيع� ،أ�ضف �إىل
ذلك م���ا يح�ص���ل يف �أفاميا و�رسق���ة متحف قلعة
امل�ضيق ومتحف معرة النعمان ،وما ح�صل يف دير
الزور والرقة وغريها.
الأمر الالفت �أنه ومنذ دخول جوبر يف حمى �أوبا�ش
التكفري ،تعاون ه�ؤالء م���ع املو�ساد «الإ�رسائيلي»
و�أدخلوه �إىل �أقدم كني����س يف العامل ،وقب�ضوا ثمن ًا
بخ�س ًا لأقدم لفائف التوراة واملحتويات الأخرى ،ما
يذ ّكر ب�رسقة متحف بغ���داد واال�ستيالء على كل ما
يتعلّق بالرتاث الإبراهيمي فيه.
�إنها جمزرة ب�شعة بحق الإرث احل�ضاري امل�رشقي،
تنفّذه���ا تركيا و«�إ�رسائيل» وق���وى التكفري ،الهدف
منها �إلغاء الذاكرة اجلماعية لأهل هذه البالد ،وكي
ي�ستفيقوا بعد انتهاء احلرب فال يجدون �إرث ًا يتكئون
علي���ه وال موقع ًا يزورونه ،وبذل���ك ت�صبح الأجيال
الالحقة مثقوبة الذاكرة احل�ضارية ،ويف الوقت عينه
تق��ّص�ررّ ال�سلطات املحلية وو�سائل الإعالم واجلهات
الدولية املعنية بهذا ال�ت�راث يف الدفاع عنه ،ويف
توجيه االتهام واللوم �إىل قتلة احل�ضارات .
�إنهم يذبحون التاريخ ..والعامل �صامت.

غ�سان ال�شامي
www.athabat.net
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لبنان يكسب جولة على «إسرائيل»

الإجنازات اللبنانية امليدانية �شكلت مظلة للبنان ..وحمت �سيادته على �أر�ضه ومنعت العدوان على ثرواته ونفطه

كانت توقع���ات املراقب�ي�ن �أن ال�صدام
واق���ع ال حمالة بني لبنان  -الدولة والعدو
«الإ�رسائيلي»؛ على خلفية ق�ضيتني بالغتي
الأهمي���ة ،تكفي واحدة منهما لإ�شعال حرب
على حدودنا مع فل�سطني املحتلة.
الأوىل ه����ي �أطماع الع����دو يف ثروة
النفط والغاز املكت�شَ ف����ة يف مياه لبنان
البحرية ،ابت����داء من املنطق����ة التا�سعة
البحرية و�صو ًال �إىل املنطقة الثامنة وكل
ما ميكن �أن تطاله ي����د العدوان والتو�سّ ع
«الإ�رسائيلي��ي�ن» ،حيث تدع����ي �سلطات
االحت��ل�ال �أن املنطق����ة التا�سعة لها ،يف
ح��ي�ن �أن لبن����ان يراه����ا �ضم����ن حقوقه
البحرية ،كما يتحفظ على اعتبار مناطق
بحرية �أخ����رى «�إ�رسائيلية» ويعترب �أنها
من �ضمن مياهه الإقليمية.
الثاني����ة ه����ي �إ���ص�رار الع����دو
«الإ�رسائيل����ي» على ا�ستخ����دام الأرا�ضي
احلدودي����ة ،يف ثالث ع�رشة نقطة متحفظ
عليه����ا لبناني����اً ،لبن����اء ج����دار ع����ازل،
أرا�ض لبنانية مل تن�سحب منها
باعتبارها � ٍ
قوات االحتالل عام � ،2000إذ يعترب لبنان
�أن ال�رشيط الفا�ص����ل حالي ًا مع فل�سطني
املحتل����ة هو خط ان�سح����اب ولي�س خط
احلدود الدولية.
ولي�س����ت م�صادف����ة ،بل ام����راً مدبَّراً،
�أن الق�ضيت��ي�ن �أثريت����ا يف وقت واحد من
قبَل امل�س�ؤول��ي�ن «الإ�رسائيليني» ،حيث
توال����ت ت�رصيح����ات وزراء يف احلكوم����ة
«الإ�رسائيلية» ب�أن البلوك ت�سعة النفطي
هو ملك لكيانهم؛ يف م�سعى منهم لتعطيل
توقي����ع العقود ب��ي�ن لبن����ان وال�رشكات
املعني����ة لبدء احلفر وا�ستخ����راج النفط،
وترافق ذلك مع بدء �أ�شغال «�إ�رسائيلية»
يف منطقة ر�أ�س الناق����ورة ،لإقامة اجلدار
املذكور بني لبنان وفل�سطني املحتلة ،يف
املناطق املتحفَّظ عليها.
لك����ن املوق����ف الر�سم����ي اللبن����اين
املتما�س����ك ،والراف�����ض لأي تن����ازالت يف
الق�ضيتني ،مدعوم ًا ب�إعالن عايل النربة من

حزب اهلل ب�أنه يقف خلف الدولة ملواجهة
الأطماع «الإ�رسائيلي����ة»� ،أدى �إىل تراجع
جي�ش االحتالل ،ولو م�ؤقتاً ،عن بناء اجلدار
داخ����ل مناطق التحفُّظ ،خ�صو�ص ًا �أن قوات
«اليونيفيل» نقلت ر�سالة لبنانية لقوات
العدو با�ستعداد اجلي�ش اللبناين للت�صدي
لأي �أ�شغال داخل الأرا�ضي املتحفَّظ عليها،
كما جرى التوقيع على العقود بني لبنان
وال�رشكات ،م����ن دون �أن تفلح التهديدات
«الإ�رسائيلية» يف وقفها ،بل على العك�س؛
تراف����ق الرتاجُ ����ع «الإ�رسائيلي» مع طلب
منه لو�ساطة �أمريكية حلل هذا اخلالف.

األميركي والسعودي لن يسكتا
على انتصار محور المقاومة..
ما يستدعي توجيه االنتباه إلى
تبقى من « 14آذار»
نبرة ما ّ
لمعرفة ماهية الرد

�إذاً ،رب���ح لبن���ان جولة يف مواجهة
الأطم���اع «الإ�رسائيلي���ة» ،وم���ن دون
�إ�شتباك بالنار ،وهو �أمر نادر يف عالقة
هذا الع���دو مع البل���دان العربية ،التي
اعت���ادت على الر�ضوخ �أم���ام تهديدات
و�إم�ل�اءات ق���ادة االحت�ل�ال ،وكان���ت
توقع���ات املراقب�ي�ن �أن «�إ�رسائيل» لن
ت�سك���ت عن هذا الأمر ،و�أنها حت�ضرّ  ،منذ
مدة ،لعدوان �ضد لبنان ومقاومته ،وقد
ت�ستغ���ل ان�شغال لبن���ان باالنتخابات
النيابية ونتائجها ،لت�ش ّن ذلك العدوان

املنتظَ ���ر ،الذي يقابل���ه ا�ستعداد معلَن
من جانب املقاوم���ة ،ملواجهته وردعه
و�إف�شال مراميه.
لكن تط����ورات املي����دان يف الإقليم ،بعد
الت�صدي ال�سوري لالعتداءات «الإ�رسائيلية»،
و�إ�سق����اط طائ����رة «�إف  »16له����ا ،وهي من
الأنواع احلديثة املتط����ورة ،ب�صاروخ �أر�ض-
ج����و �سوري مطوَّر قدمي الط����راز� ،شكّل ر�سالة
لـ«الإ�رسائيل����ي» ب�أن قواع����د اال�شتباك يف
املنطق����ة تغ��ّي�رّ ت ،وحتدي����داً عل����ى جبهته
مع لبن����ان و�سورية ،وب����ات م�رشوع احلرب
«الإ�رسائيل����ي» م�ؤجَّ الً ،ول����و �إىل حني ،لأن
عامل الردع لديه تعرّ�ض ل�رضبة م�ؤملة ،وهو
م����ن دون التفوّق اجل����وي �سيخ�رس �أي حرب
ي�شنها ،بل ق����د ال يكون ق����ادراً على الدفاع
ع����ن احتالله واغت�صاب����ه للأرا�ضي العربية،
وبذلك يكون لبنان و�سورية وحمور املقاومة
ق����د �سجّ لوا نقاط ًا جديدة ت�ض����اف �إىل نقاط
تراكم القوة التي جتمعها املقاومة من جهة؛
وت�ستعي����د به����ا �سورية قوته����ا ودورها يف
الت�صدي للعرب����دة «الإ�رسائيلية» امل�ستمرة
يف املنطقة منذ عقود� ،إذ �إن الإعالم ال�صهيوين
يع��ت�رف ب�أن �إ�سقاط الطائ����رة هو حدث غري
م�سبوق من  36عام����اً� ،أي منذ �إ�سقاط طائرة
«امل��ي�راج» املعادية يف �أج����واء ال�ضاحية
اجلنوبية؛ عندما كانت تغري على خميم برج
الرباجنة يف بداية عهد �أمني اجلميل.
�إذاً ،هي �إجنازات ميدانية وع�رص عربي
مقاوم متج���دد ي�شكل مظلة للبنان ،حتمي
�سيادته على �أر�ض���ه ،ومتنع العدوان على
ثروات���ه ونفط���ه ،وحت�صّ ن �سلم���ه الأهلي،
لك���ن ذلك ال يعني �أن «الإ�رسائيلي» ومعه
حليفي���ه الأمريكي وال�سع���ودي �سي�سكتان
على ذلك� ،أو لن يُعدموا و�سيلة للرد ،ورمبا
علين���ا �أن نوجّ ���ه انتباهنا نح���و الوجود
الأمريك���ي يف �شمال و�رشق �سورية ،وكذلك
�إىل ن�ب�رة ما تبقّى من قوى � 14آذار لنعرف
ماهية هذا الرد.

عدنان ال�ساحلي

www.athabat.net
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التحالفات االنتخابية ..بين الواقعية واألمر الواقع

 انتخابيات

ك�شفت االت�ص���االت اجلارية ب�ش����أن االنتخابات النيابية
وحتالفاته���ا� ،أن هناك �إمكاني���ة كبرية لتحالف حزب اهلل
وجمعي���ة امل�شاريع يف دائرة ب�ي�روت الثانية يف الئحة
واحدة ،مع احتم���ال �أن يكون هناك مر�شّ ح للم�شاريع يف
دائرة بعلبك – الهرمل على الئحة حزب اهلل ،التي يحتمل
�أن ت�ض���م مر�شح��� ًا ُ�سني ًا من عر�سال م���ن �آل عز الدين �أو
بريدي.
ويف جمال االنتخابات �أي�ض ًا ت�شري املعطيات �إىل �إمكانيات
كبرية بفوز النائب ال�سابق جهاد ال�صمد يف دائرة طرابل�س
– ال�ضني���ة ،ووليد وجيه البعريني يف عكار ،كما �أن هناك
�أرجحية كب�ي�رة لفوز النائب ال�سابق عب���د الرحيم مراد،
ونائب رئي�س املجل����س النيابي الأ�سبق �إيلي الفرزيل يف
البقاع الغربي.
ً
ً
كما �أن هناك حتالفا حمت َمال بني حزب اهلل والنائب نقوال
فتو�ش يف زحلة.

 ع ْز ٌل هادئ

مت عزل م�ست�شار مرجع كبري من من�صبه ب�صمت،
لوحظ �أنه ّ
بع��د جت��اوزه احل��دود املهني��ة والتنظيمية �أك�ثر من مرة،
والتط��اول عل��ى م�ست�ش��ارين �آخري��ن و�شخ�ص��يات موالية
للمرجع نف�س��ه ،وقد فوجئ امل�ست�ش��ار املعزول ب�أن الإطار
احلامي مل يق ّدم له �سوى التعازي.

� شفافية مز َّورة

ت���دور يف �أروقة دائرة ر�سمي���ة �أحاديث حول جمع �إحدى
ال�شخ�صيات االعتبارية ما ًال عل���ى ا�سم م�س�ؤول كبري مبا
ال ميكن ت�صديقه ،رغم رفعها �شعار ال�شفافية واملحا�سبة.

 40 مليون دوالر مقابل �إذن التنقيب
حت�ضريات الأحزاب اللبنانية لالنتخابات النيابية املقبلة تبدو �أ�شبه بالتح�ضري لالنتخابات البلدية

هي مقتطف���ات عن حتالفات
حمتمَلة �أردناه���ا �أمثلة واقعية
وطبيعية ع���ن حتالفات �سيا�سية
وانتخابية واجبة الوجود ،و�أخرى
يفر�ضها الأمر الواقع للقوى التي
تلملم ما متلك من �أ�صوات لبلوغ
فردو�س املجل�س النيابي.
م���ن الواقع���ي والطبيع���ي
وال�ص���دق ال�سيا�س���ي �أن يك���ون
دول���ة الرئي����س �إيل���ي الفرزيل
حليف��� ًا للتي���ار الوطني احلر يف
البق���اع الغرب���ي  -را�شيا ،ال بل
�إن الف���رزيل كقامة وطنية كبرية،
و�صاحب �أو�سع �شعبية ،خ�صو�ص ًا
يف هذه الدائرة ،دون احلاجة لأن
يدخ���ل يف حتالف م���ع �أحد ،هو
الذي �أ�سقطت���ه �سابق ًا التحالفات
االنتخابي���ة ذات التواف���ق الآين،
وال���ذي يحمل كذب��� ًا على النا�س
�أكرث مما يحمل �صدقية حتالفات
�سيا�سية وبرام���ج عملية� ،سيما
�أن���ه ،با�ستثناء النائ���ب وائل بو
فاع���ور و�إجنازاته الوزارية ،مل ن َر
خالل ال�سنوات الثماين املا�ضية،
احل���د الأدنى م���ن الأداء املقبول
لنواب البق���اع الغربي  -را�شيا،
�س���وى بع�ض جمه���ود ت�رشيعي
من النائب روبري غامن ،الذي كان
ي�ضع «رِج ًال يف البور ورِج ًال يف
الفالحة» ،لأن عينه كانت لفرتة
على رئا�سة اجلمهورية.
وما ين�سحب عل���ى الرئي�س
الف���رزيل م���ن تو�صي���ف لثبات
�سيا�ست���ه الوطني���ة وال�شعبي���ة
وخطابه املتّ���زن ،ين�سحب �أي�ض ًا
على الوزير ال�سابق زياد بارود يف

دائرة ك�رسوان  -جبيل ،وواقعية يف ك��س�روان  -جبي���ل لت�شكيل
النظ���رة الوطني���ة وال�سيا�سي���ة الئح���ة لـ«الق���وات» م���ع زياد
للوزي���ر بارود متقارب���ة جداً مع ح���واط ،مقابل الئح���ة لـ«تيار
فكر العمي���د �شامل روك���ز ،لكن الوطن���ي احل���ر» ،نواته���ا روكز
احلديث عن التحالف مع ال�شيخ وب���ارود ،والئح���ة للم�ستقل�ي�ن،
من�صور البون يعني �أن الربنامج يكون من �ضمنها نعمت افرام.
ال�سيا�س���ي للتي���ار الوطني احلر
ولأن املعرك���ة �ستك���ون غري
مل يع���د كافي ًا لإقن���اع الناخب م�سبوقة يف �رضاوتها ،فال عجب
�أن تك���ون غالبي���ة التحالف���ات
ب�ي�ن الأ�ضداد من قبي���ل ال�سالح
االنتخاب���ي ،وعندم���ا يُحكى عن
حتال���ف يف عكار ب�ي�ن « التيار
الوطن���ي احل���ر» و«امل�ستقبل»
أكثر المتحررين من
مقابل الئحة لـ«القوات» واللواء
التحالفات هو الحريري� ..أ�رشف ريف���ي ،ويف طرابل�س بني
الرئي�س جنيب ميقاتي مع «تيار
رغم النتائج المتواضعة املردة» مقاب���ل حتالف لـ«تيار
التي سيحصل عليها في امل�ستقب���ل» مع النائب ال�صفدي،
معارك عكار وطرابلس ف�إن كل هذه الرتكيبات العجيبة
ت�أتي �ضمن �سياق «هات �أ�صواتك
مع �أ�صواتي» لن�ضمن الفوز ،و�ألف
�سالم على التفاهمات ال�سيا�سية
والربام���ج االنتخابي���ة الت���ي ال
ت�صل���ح �س���وى �أوراق تً�ستخ���دم
الك�رسواين ،و�أن الروافد العائلية لـ«لفلف���ة» امللوخي���ة واخل�س
العريقة بات���ت مطلوبة ل�ضمان يف �سوق اخل�ضار ..ولأن املعركة
جناح الالئح���ة ،لكن احلديث عن االنتخابي���ة «لي�س���ت رمانة بل
�إمكانية حتالف مع رجل الأعمال قلوب مليانة» ،م���ن العهد ومن
نعمت افرام ،الذي خا�ض ب�رشا�سة الوزير جربان با�سيل حتديداً ،ف�إن
معركة بلدي���ة جونية �ضد التيار حتالف «تيار املردة» مع وليام
ع���ام  ،2016يعن���ي �أن «التيار» ط���وق يف ب�رشي ه���و ا�ستنها�ض
و�سواه م���ن الق���وى احلزبية قد للعرق العائل���ي ،مع رمادية يف
خ�ضع���وا للأمر الواق���ع ،ودخلوا القرار لدى مي�شال معو�ض� ،إن كان
لعبة التحالف االنتخابي ،بالرغم �سيكون يف الئحة مع «القوات»
من التباعد ال�سيا�سي.
�أو «الوطني احلر» �أو «املردة»،
يف املقاب���ل ،حت�صل حوارات ف����إن املعركة �ست�أخذ طابع الث�أر

ال�شخ�ص���ي من جه���ة ،ومتو�ضع
للإقط���اع ،حيث ي���رى التحالف
دميوم ًة له من جهة �أخرى.
�أك�ث�ر املتحرري���ن م���ن
التحالف���ات ه���و الرئي����س �سعد
احلري���ري ،ورغ���م النتائ���ج
املتوا�ضعة التي �سيح�صل عليها
يف معارك ع���كار وطرابل�س ،فهو
الأق���وى يف معقله �ضم���ن دائرة
ب�ي�روت الثانية ،وهو القادر على
ا�ستبع���اد كل من ع�ص���ى �أوامره
يف الت�سوي���ة الرئا�سية من نوابه
احلاليني ،ومن مل يك���ن وفي ًا له
خالل حمنته يف ال�سعودية ،لكن
ما ين�سحب على بريوت الثانية ال
ين�سحب على �صيدا ،لأن القانون
الن�سبي ق���د ق�ضى على �آخر حلم
للرئي����س ال�سني���ورة مبواجه���ة
�أ�سامة �سعد.
زحل���ة ه���ي �أم املع���ارك،
وتختل���ط فيه���ا �أي�ض��� ًا م�صالح
الأحزاب مع م�صلح���ة «الإقطاع
ال�سكايف» امل���وروث ،وكذلك يف
اجلبل بني الأح���زاب و«الإقطاع
اجلنبالط���ي» ،وتبق���ى الآم���ال
معلقة على اخل���رق الذي ت�ؤمّنه
الن�سبي���ة ،و«املعج���زات» التي
قد يحققها ال�ص���وت التف�ضيلي،
يف معركة انتخابية غري واقعية
�سيا�سي���اً ،و�سيخ�ضع املر�شحون
خاللها للأم���ر الواق���ع ،وتغيب
عنه���ا الربام���ج االنتخابية التي
ال ت�صل���ح �س���وى �أوراق بالكيلو
لتو�ضيب امللوخية واخل�س.

�أمني �أبو را�شد

ك�شفت معلومات موثقة �أن وزيراً ونائب ًا �سابق ًا كان ينتمي
�إىل جه��ة �سيا�س��ية وبات الي��وم على خ�لاف عميق معها،
«قب���ض» من �رشكة �أمريكية مبل��غ  40مليون دوالر مقابل
منحها �إذن ًا بالتنقيب عن النفط عندما كان ي�ش��غل من�صب
الوزير يف الوزارة املعنية.

 ا�ستغراب

ا�ستغربت �أو�ساط قانونية ود�ستورية من ت� ُّرصف ومواقف
الن���واب املعرت�ضني على قانون االنتخابات ،وعدم الطعن
ب���ه ،مع �أنه يحمل يف م���واده كل �أ�سباب الطعن ،و�أبرزها
عدم امل�ساواة بني الناخبني؛ �إذ فيما مواطن ينتخب الئحة
من خم�سة نواب ،ينتخب �آخ���ر الئحة من  13نائب ًا وهلم
جرا ،كما �أن القان���ون يخرق امل�ساواة بني املر�شحني من
خالل احلا�صل االنتخاب���ي �إذ �أنه يلزمه يف دائرة بحدود
ع�رشة �آالف �ص���وت ويف �أخرى بحدود ع�رشين �ألف ًا ،ورمبا
خم�سني �ألف ًا.

 النائب الفا�شل

مل يفلح نائب يف «تيار امل�س��تقبل» يف �إعادة ت�سويق نف�سه
للرت�شُّ ��ح ل��دى �أ�ص��حاب القرار ،ب�س��بب ف�ش��له يف ت�س��ويق
�سيا�س��ة «التيار» لدى ال�رشيحة املولَج بها يف العا�ص��مة،
�إ�ض��افة �إىل ال�تردد ال��ذي �أ�ص��ابه �أثن��اء احتج��از رئي���س
احلكومة يف ال�سعودية.

 رهانات خاطئة

اعرتف���ت �أو�س���اط �سيا�سي���ة �أن رهاناته���ا كانت خاطئة
ب�إمكاني���ة الرد ال�سوري عل���ى الع���دوان «الإ�رسائيلي»
و�إ�سق���اط طائ���رة ال���ـ«اف  ،»16ولذلك ترج���ح مراجعة
داخلية يف �ضوء العوامل التي طر�أت على ال�رصاع يف ظل
«الكارت الأحمر» املرفوع من حم���ور املقاومة ،وانتهاء
زمن البيانات.

 الدواع�ش �إىل ال�صومال و�أفغان�ستان

ُعلم �أن الأمريكيني با�رشوا بنقل «الدواع�ش» من �سورية �إىل
ال�صومال ،لال�ستقرار هناك وبدء عمليات تخريب و�إرهاب
وا�س��عة يف الق��رن الإفريق��ي .كما مت نقل �أع��داد �أخرى من
«الدواع���ش» �إىل افغان�س��تان ،لتك��ون جم��رد حمط��ة له��م
متهي��داً لنقلهم �إىل �أمكنة �أخرى؛ ح�س��ب احلاجة الأمريكية
وال�صهيونية.
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ّ
ضربة مزدوجة سددها بوتين ..مفاجأة عسكرية على أبواب دمشق
ب�رضبة واحدة ،وبث�أر مزدوج ،انتقمت
مو�سكو لواقعة �إ�سقاط طائرتها فوق �إدلب
على �أيدي مرتزقة وا�شنطن ،وث�أرت دم�شق
�رسيع ًا ال�ست�شهاد �أكرث من  100مقاتل من
القوات الرديفة بغارات التحالف الأمريكي
يف دي���ر الزور ي���وم الثامن م���ن اجلاري،
يف ذروة اال�ستف���زازات والتهدي���دات التي
�ساقته���ا وا�شنطن �ضد دم�ش���ق ومو�سكو،
والتي م ّه���دت القرتاب �ش��� ّن �رضبات �ضد
�أهداف �سورية ب�صواريخ توماهوك ،ح�سبما
ك�شفت تقارير �صحافي���ة �أمريكية ،لتبادر
دم�ش���ق يف توقيت وم���كان منا�سبني �إىل
الر ّد على غ���ارات و�صواريخ «�إ�رسائيلية»
باغتت فجر العا�رش من اجلاري ،بت�سديدة
«ذهبي���ة» يف املرم���ى «الإ�رسائيل���ي»
فاج�أت املراقبني الدوليني ،لي�س فقط عرب
�إ�سقاط �إحدى «درة تاج» طريانها احلربي
اجلوي «�أف� ،»16إمن���ا �أي� ًضا عرب اعرتا�ض
ال�صواريخ االعرتا�ضية ال�سورية ل�صواريخ
�أر����ض � -أر����ض «الإ�رسائيلية» ،وبالتايل
ف�ش���ل منظومة قبته���ا احلديدية ،التي مل
ت�ستطع ردع و�ص���ول ال�صواريخ ال�سورية
�إىل و�س���ط فل�سطني املحتلة ،ما �أجرب �أكرث

من ملي���ون «�إ�رسائيلي» على الهروع �إىل
املالج���ئ و�إغالق مطار بن غوريون ،و�سط
�إطالق �صافرات الإنذار يف كل امل�ستوطنات
احلدودية مع لبنان و�سورية ،والتي حدت
به���روب الآالف م���ن م�ستوطنيه���ا ب�شكل
جماعي.
ال�رضب���ات ال�سوري���ة املوجع���ة
الت���ي ُت ِّوجت ي���وم العا�رش م���ن اجلاري
ومازال���ت ارتداداتها ته���ز الأروقة الأمنية
والإ�ستخباري���ة «الإ�رسائيلية» حتى الآن،
والتي م ّثلت ر�سالة نارية غري م�سبوقة من
حمور املقاوم���ة «�إىل من يعنيهم الأمر»،
�أت���ت بعد �أق���ل من يومني عل���ى ال�رضبة
الأمريكي���ة التي قتلت م���ا ال يقل عن 100
مقاتل من القوات الرديفة للجي�ش ال�سوري
يف دير الزور ،بحجة مهاجمتها حللفائها
االنف�صاليني الأكراد ��ش�رق الفرات ،والتي
�أب���رزت �أوىل م�ؤ��ش�رات املخطط الأمريكي
لتق�سي���م �سورية ،عرب �إن�شاء كانتون كردي
«كامل املوا�صفات» يف ال�شمال ال�سوري،
م���ع التذك�ي�ر بـ«جي�ش» الثالث�ي�ن �ألف
مرت���زق الذي �أعلن عن���ه حتالف وا�شنطن
ال�شه���ر املا�ضي بقي���ادة «ق�سد» ،وحيث

تزامن���ت تل���ك ال�رضبة مع توات���ر تقارير
غربي���ة كان �آخره���ا لوكال���ة «�أ�سو�شيتد
بر����س» الأمريكية ،ك�شفت في���ه �أن وزارة
الدفاع الأمريكية ت�ستع ّد ل�شن �رضبات �ضد
�أه���داف �سورية ،ع�ب�ر �صواريخ توماهوك..
�أرادت دم�ش���ق من خالل ر ّدها الناري على
«�إ�رسائيل» يوم العا�رش من اجلاري� ،إبالغ
وا�شنط���ن وتل �أبي���ب �أن التهديد الأمريكي
للجي����ش ال�سوري �سيقابل���ه تهديد لكامل
«�إ�رسائي���ل»� ..أمر �أكّدت���ه �رسيع ًا �صحيفة
«وا�شنطن بو�ست» الأمريكية� ،إذ ك�شفت �أن
«اجلي�ش ال�س���وري �سري ّد على �أي �رضبات
�أمريكية �ضد �سورية ،ب�رضب عمق �إ�رسائيل
ب�صواريخ �سكود عابرة للحدود».
تن�ص���ل مو�سكو م���ن تدخُّ ل
ورغ���م ُّ
دفاعاتها اجلوية يف واقعة �إ�سقاط طائرة
ال���ـ«�أف  »16الإ�رسائيلية� ،إال �أنه ال ميكن
ف�صلها عن واقعة �إ�سق���اط طائرة الـ«�سو
 »25الرو�سية فوق �إدلب على �أيدي مقاتلي
«جبهة الن�رصة» ب�ص���اروخ «�ستينغر»
تو�صلت م�صادر يف وزارة
الإمريكي ،حيث ّ
الدفاع الرو�سي���ة �إىل �أن �صاروخ ًا متطوراً
م�ضاداً للطائرات �سلّمت���ه وا�شنطن �أو تل

مو�سكو� :إ�سقاط طائرة رو�سية ب�صاروخ �أمريكي يقابله �إ�سقاط طائرة �أمريكية ب�صاروخ رو�سي

¡ الرئي�س العماد �إميل حل���ود �أكد �أن �إ�سقاط الطائرة
املقاتل���ة «الإ�رسائيلي���ة» الأح���دث يف �سالح اجلو
«الإ�رسائيل���ي» فوق اجلوالن املحت���ل من املقاومات
الأر�ضي���ة ال�سورية ،يثبت مرة جديدة لي�س فقط توازن
الردع والرع���ب بني الع���دو «الإ�رسائيلي» ومنظومة
املقاومة من دول و�شع���وب ،ولي�س فقط �أي� ًضا �أن ثمة
�سالح ًا نوعي ًا ي�ضاه���ي �سالح العدوان «الإ�رسائيلي»
فعالي���ة ،بل �أي� ًضا و�أي�ض��� ًا �أن العدو «الإ�رسائيلي» ال
يفهم �إال لغة النار عندم���ا تتحكم به غرائز الغطر�سة
والعدوان.
جتم��ع العلم��اء امل�سلم�ين ر�أى �أن الت�صدي للعدوان
¡ ّ
ال�صهيوين و�إ�سق��اط طائرته؛ فخر ال�صناعة الأمريكية،
ير�س��م عن��وان مرحلة مقبل��ة ،ر�سم بداياته��ا قائد نهج
املقاوم��ة �سماح��ة ال�سي��د ح�سن ن��صر اهلل عندما قال:

«وىل زم��ن الهزائ��م وجاء زم��ن االنت�ص��ارات» ،داعي ًا
قب��ل جيو���ش حمور
للبق��اء عل��ى جهوزي��ة تام��ة م��ن َ
قب��ل املقاوم��ة الإ�س�لامية والوطنية
املقاوم��ة ،وم��ن َ
للت�ص��دي لأي��ة مغام��رة �ص��هيونية ،و�أنظم��ة ال��دول
العربي��ة املتهالك��ة واملدعوم��ة م��ن العدو ال�ص��هيوين
والأمريك��ي �إىل اغتنام الفر�ص��ة الأخ�يرة والعودة �إىل
خيارات ال�شعوب التي هي املقاومة ،و�إال ف�إن عرو�شهم
�ستزول مع زوال الكيان ال�صهيوين.
¡ مع���ن حم ّي���ة؛ عميد الإعالم يف احل���زب ال�سوري
القوم���ي االجتماع���ي ،دان با�سم احل���زب الغارات
اجلوية «اال�رسائيلية» املتكررة على �سورية ،والتي
ت�ش ّكل عدوان ًا �ساف���راً ودعم ًا للمجموعات الإرهابية
الت���ي متار�س الإره���اب والقت���ل والتدمري مل�صلحة
كيان العدو ال�صهيوين والواليات املتحدة الأمريكية،

�أبي���ب �إىل «جبهة الن��ص�رة» املدعوم���ة
«�إ�رسائيلي ًا» ب�ش���كل كبري� ،أ�سقط الطائرة
الرو�سية ..وعليه ،حت ّينت مو�سكو الفر�صة
لالنتق���ام م���ن الطرفني على ح���د �سواء،
ف���كان ال بد من «ت�أدي���ب» تل �أبيب على
خلفية ا�ستفزازاته���ا اخلطرية واملتوا�صلة
الت���ي تهدد �إجن���ازات رو�سي���ا الع�سكرية
ب�أكملها يف �سورية ،خ�صو� ًصا �أن الغارات
«الإ�رسائيلية» الأخ�ي�رة ا�ستهدفت مطار
«تيفور  »T4يف تدمر بحجة انطالق طائرة
م�سية من قاعدته���ا يف املطار
�إيراني���ة رَّ
املذكور ،رغم علم ت���ل �أبيب بوجود قوات
رو�سية بقربها ،كم���ا �أن الرئي�س فالدميري
بوتني ك ّرر على م�سم���ع بنيامني نتياهو؛
رئي����س ال���وزراء «الإ�رسائيل���ي» ،خالل
لقائهم���ا الأخري يف مو�سك���و� ،أن الغارات
«الإ�رسائيلي���ة» �ض���د اجلي����ش ال�سوري
تهدد مو�سك���و ،نظراً �إىل وجود م�ست�شارين
ع�سكريني رو�س �إىل جانب القوات ال�سورية
يف كثري من النق���اط الع�سكرية ،خ�صو� ًصا
بطاري���ات الدفاع اجلوي ال�سوري ..ولي�أتي
االنتقام الرو�سي من وا�شنطن ،عرب حتطيم
«هيبة» طائ���رة ال���ـ«�أف  »16وتف ّوقها
اجل���وي ،و�س���ط جن���وح بع����ض اخلرباء
«الإ�رسائيلي�ي�ن» �إىل ترجي���ح �أن يك���ون
�صاروخ «�أ�س  »300هو من تك ّفل ب�إ�سقاط
الطائرة «الإ�رسائيلية».
وجهت �إىل
وهكذا تك���ون رو�سيا ق���د ّ
غرميها الأمريكي ر�سالة مفادها�« :إ�سقاط
طائرة رو�سية ب�ص���اروخ �أمريكي ،مقابله
�إ�سقاط طائرة �أمريكي���ة ب�صاروخ رو�سي..
ونقطة على ال�سطر».
بن���اء عل���ى م���ا تق��� ّدم� ،أ�صبح���ت
«�إ�رسائي���ل» مبواجهة مع�ضل���ة حقيقية
هي الأوىل من نوعه���ا ،فهي م�ضطرة منذ
الآن و�صاع���داً �أن حت�سب �ألف ح�ساب قبل
املغامرة مرة �أخرى ب�شن �رضبات �ضد �أي
هدف ع�سكري �سوري ،فقد تنحو الأمور �إىل
تدحرج خط�ي�ر يف الرد امل�ضاد قد تف�ضي
نتائج���ه حينئذ �إىل تهدي���د وجودي لهذا
الكي���ان ،ربط ًا بحتمية ال���رد اجلماعي �أي
من كافة �أ�ضلع حم���ور املقاومة ،وهذا ما
فهمته «�إ�رسائيل» جيداً ،ويف نف�س الوقت
لن «تبلع» تل �أبي���ب الت�شويه الذي هدد
«�سمعة وكرام���ة» تف ُّوقه���ا اجلوي الذي
تعر�ض للذل على �أيدي دم�شق وحلفائها..

م�ؤكداً �أن ر�صد الدفاعات اجلوية ال�سورية للطائرات
«الإ�رسائيلية» املعادية و�إ�صابة و�إ�سقاط عدد منها،
�ش ّكل ر�سالة قوي���ة للكيان ال�صهيوين الغا�صب ومن
يق���ف خلف هذا العدو؛ مفادها �أن لدى �سورية قدرات
كبرية وحا�سمة ،وه���ي مو�ضوعة قيد اال�ستخدام يف
مواجهة العدوان.
¡ حرك��ة الأم��ة �أ�ش��ادت بالت�ص��دي البط��ويل
قبل اجلي���ش العربي ال�س��وري للعدوان
واجل��ريء من َ
ال�ص��هيوين ،لي�ؤذن ب�س��قوط زمن الغطر�س��ة والعربدة
«الإ�رسائيلي��ة»« ،وه��و ما الحظن��اه يف تراجع لهجة
تهدي��دات الع��دو بع��د �س��اعات م��ن الع��دوان ،ج��راء
املوقف الوا�ضح ل�سورية وحلف املقاومة باال�ستعداد
ملواجهة �أي عدوان و�إحباطه ،وحتى نقل املعركة �إىل
حي��ث ال يحت�سب العدو وحمات��ه و�أتباعه وعمال�ؤه»،

ولذا ق���د تلج����أ �إىل �إعالء وت�ي�رة تهديد
العا�صمة دم�ش���ق لزي���ادة ال�ضغط على
الرئي�س ب�شار الأ�سد ،عرب حتريك اجلماعات
الإرهابي���ة يف الغوطة ال�رشقية ،والتي مل
يكن ا�ستهدافها لأحياء العا�صمة يف الأيام
الأخرية ،والذي ح�صد ع�رشات ال�شهداء من
قاطنيها ،بريئ��� ًا يف «توقيت» التهديدات
الأمريكية ل�سورية.
وهن���ا ال ميك���ن �إغف���ال ال���دور
«الإ�رسائيل���ي» التقن���ي يف حتديد اجتاه
الأنفاق التي حفرها امل�سلحون يف الغوطة
ال�رشقي���ة بتمويل �سع���ودي -قطري منذ
بداية الأحداث ال�سورية ،وجتنيد ما يقارب
� 25ألف مرتزق يف معاقلها املح�صنة.
تدرك القي���ادة الع�سكرية ال�سورية �أن
عملية حتري���ر الغوطة ال�رشقي���ة لي�ست
يتح�صن فيها
�سهلة ،نظراً للأنفاق الت���ي
ّ
الإرهابي���ون ،والتي ي�صل عم���ق بع�ضها
�إىل  15م�ت�راً؛ كما يف جوب���ر وحدها ،كما
�أن اال�ستعان���ة بالقناب���ل الذكية الرو�سية
الق���ادرة عل���ى تدم�ي�ر تلك الأنف���اق ،قد
تعر����ض حياة �آالف املدنيني للخطر ..رغم
ذلك ،تتحدث تقارير �صحفية ،ا�ستناداً �إىل
ت�أكيد م�ص���در يف غرفة عملي���ات حلفاء
اجلي�ش ال�س���وري ،عن مفاج����أة ع�سكرية
ج ّهزتها دم�شق لتطه�ي�ر الغوطة ال�رشقية
«ب�أقل اخل�سائر الب�رشية»� ،أحلقت بتقرير
لوكالة ال�صحافة الفرن�سية ،ك�شفت فيه �أن
«العملية باتت و�شيكة».
امل�ستبع���د بروز
وعلي���ه ،لي�س م���ن
َ
مفاج�آت ع�سكرية �سورية و�إقليمية مقبلة
ت�ص���ب يف م�صلحة دم�ش���ق� ،إحداها على
ّ
جبه���ة عفري���ن ،فثمة معطي���ات رجحت
�رضبات خط�ي�رة �ض���د الق���وات الرتكية
ب�صواريخ �أمريكية تفوق �أهميتها �صواريخ
«هي���ل فاير» الت���ي ز ّوده���ا الأمريكيون
حللفائهم الأك���راد ،يدفع �أنقرة �إىل ر ّد غري
متوقَّع باجت���اه وا�شنطن ،على وقع حدث
�سعودي «غري م�سبوق» قد يخرق املرحلة
املقبلة ،يهزّ عر����ش ويل العهد ال�سعودي
حمم���د ب���ن �سلم���ان ،ح�سبما نق���ل �أحد
حم���رري �صحيفة «نيوي���ورك تاميز» عن
م�ص���در و�صفه بـ«املوثوق» يف العا�صمة
ال�سعودية.

ماجدة احلاج

م��ا ي�ؤك��د �أن �سورية �ستبق��ى قلب العروب��ة الناب�ض،
ولن ت�ستطيع قوى اال�ستعمار وال�صهيونية والرجعية
النيل من العزمية ال�سورية ومعها حلفها املقاوم.
¡ ح���زب االحتاد ح ّي���ا الت�صدي البط���ويل للدفاعات
اجلوي���ة ال�سورية للطائ���رات املعادي���ة ال�صهيونية،
معترباً �أن���ه مينع الدولة املعادية م���ن مد يد العون
للمجموعات الإرهابية امل�سلّحة التي تعمل ب�أجندات
�صهيونية و�أمريكية للنيل من �سورية ووحدتها.
¡ احلاج عمر غندور؛ رئي�س اللقاء الإ�سالمي الوحدوي،
ا�ستنك��ر موا�صل��ة بع���ض الإع�لام اللبن��اين التحري�ض
والنف��خ يف �أب��واق الغوغائي��ة ،و�إث��ارة الغرائ��ز ،وك�أن
املطلوب �إع��ادة الأو�ضاع امل�أزوم��ة �إىل نقطة ال�صفر،
وتغليب اجلهل على العقل.

موضوع الغالف

www.athabat.net
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من هنا وهناك

¡ احلرب م�ستبعَ دة

ا�ستبعد م�صدر �أمني عرب����ي رفيع لـ«الثبات»
ن�شوب حرب بني لبنان والعدو «الإ�رسائيلي»،
نظ����راً �إىل جهوزية لبن����ان للمواجهة دفاع ًا عن
حقوق����ه ،و أل ّن «�إ�رسائيل» غ��ي�ر جاهزة حلرب
غام�ضة ،م�شرياً �إىل الر�سالة التي نقلها املبعوث
الأمريك����ي من العدو �إىل لبنان ب�أن «�إ�رسائيل ال
تريد ت�صعيد املوقف» .ور�أى امل�صدر الأمني �أن
واحداً من الأ�سب����اب التي تردع «�إ�رسائيل» يف
التفك��ي�ر يف خو�ض حرب جدي����دة يف املنطقة
هو تنام����ي ا�سرتاتيجية وفكرة توحيد اجلبهات
لدى حم����ور املقاومة ،وقال�« :إ�رسائيل» تعتمد
يف حروبها على ا�سرتاتيجي����ة َف ِ ّرق ت َُ�س ْد ،وهي
ال ت�ستطي����ع �أن ت�شاغ����ل جبه����ات متعددة يف
�آن واح����د ،كم����ا �أن حمور املقاوم����ة لن ي�سمح
لـ«�إ�رسائي����ل» باال�ستف����راد يف �أي جبهة على
حدة ،ف�إذا ما فتحت حرب���� ًا يف ال�شمال� ،ستجد
من يردعها يف اجلنوب ،و�إذا ما فتحت حرب ًا يف
اجلنوب� ،ستجد من يردعها يف ال�شمال.

¡ حمور املقاومة غيرّ قواعد اال�شتباك

�إ�سقاط الطائرة «الإ�سرائيلية» ال ميكن النظر �إليه من زاوية العدد �أو اخل�سارة املادية� ..إمنا من زاوية رمزيته

عل���ى م�ش���ارف ال�سن���ة
الثامن���ة من احل���رب الأمريكية
 «الإ�رسائيلي���ة» على �سورية،�أذاع���ت دم�ش���ق با�س���م حمور
املقاومة بالغ��� ًا ع�سكري ًا  -رقم
موجه
واح���د ُ -كتب ب�ص���اروخ َّ
�أ�سق���ط طائ���رة «�إ�رسائيلي���ة»
مقاتل���ة اعتدت عل���ى ال�سيادة
ال�سورية ،لتعلن ع�ب�ره �إ�سقاط
امل��ش�روع الأمريك���ي ال���ذي
ا�ستهدفه���ا منذ �سب���ع �سنوات
لإخراجها من حم���ور املقاومة
ونقلها �إىل حمور الدول العربية
امل�ست�سلمة عرب اتفاقيات ال�سالم
�أو التعاون غري املع َلن �أو املع َلن
دون حياء.
ال�صاروخ ال�س���وري املقاوم
ج���اء بالت�ل�ازم م���ع احل���رب
الأمريكي���ة اجلديدة التي تتوزع
عل���ى ث�ل�اث جبه���ات بقيادة
ووجود �أمريكي وفق الآتي:
 -1الغزو الرتكي يف ال�شمال
بحج���ة ��ض�رب الأك���راد ،لكنه
يف احلقيقة حلماي���ة امل�صالح
الرتكي���ة ودع���م اجلماع���ات
امل�س َّلحة الت���ي ترعاها تركيا،
والت���ي َتبينَّ ع���دم قدرتها على
ال�صم���ود �أمام التق��� ُّدم للجي�ش
ال�س���وري وحلفائ���ه من حمور
املقاوم���ة ،وبدعم م���ن الطريان
الرو�سي.
 -2التدخُّ ���ل «الإ�رسائيلي»
يف اجلن���وب ،وب�ش���كل مبا�رش،
�س���واء ع�ب�ر الط�ي�ران �أو دعم
وت�سليح اجلماع���ات التكفريية
على حدود اجل���والن �أو اجلبهة

اجلنوبية و�ص���و ًال حتى احلدود العربي» مل����ا فُتح����ت الأبواب
�أمام رو�سي����ا ب�شكل خا�ص على
الأردنية.
 -3اجلبه���ة الثالث���ة التي امل�شهد الإقليمي وامل�شهد الدويل
تنت�رش يف اجلغرافي���ا ال�سورية بعد �سب����ات دام �أكرث من عقدين،
التي تت���وزع عل���ى اجلماعات ومل����ا انك�شفت ع����ورات حلفاء
التكفريي���ة؛ م���ن «داع����ش» و�أدوات �أمريكا يف املنطقة ،وملا
و«الن��ص�رة» و«اجلي�ش احلر» ،ات�سعت جغرافيا حمور املقاومة،
وكل الأدوات الت���ي ا�صطنعته���ا والت����ي و�صلت طه����ران ببغداد
�أمريكا وحلفا�ؤها لتق�سيم �سورية ودم�شق و�ص����و ًال �إىل بريوت عرب
طري����ق �آمن تز ّين����ه جنمة اليمن
املقاوم ،ال����ذي ا�ستنزف اململكة
العربي����ة ال�سعودية و�أنزلها عن
عر�شه����ا الإ�سالم����ي واخلليجي
ال����ذي تر ّبعت عليه عق����وداً من
الزم����ن ،فانف�ضح����ت وتقل�����ص
دورها ،و�أخذت تفت�ش عن ب�ضعة
«اإلسرائيلي» يدرك أن
من أعطى األوامر إلسقاط مليارات يف جيوب �أمراء العائلة
املالك����ة املتهم����ة بالف�ساد من
الطائرة كان يحسب إمكانية نف�سه����ا ،وبل�سانه����ا ،وحت ّول����ت
خوض حرب ..وهو مستعدّ لها فنادقها �إىل �سجون خم�س جنوم
من جنوم الظهر.
منظومة احلل ال�سيا�سي يف
�سورية ب���د�أت ،وحت ّولت قيادتها
م���ن الي���د الأمريكي���ة والأمم
املتح���دة التي ت�سيط���ر عليها
�أمريكا لتنتقل للقيادة الرو�سية
�أو اال�ستي�ل�اء عليها و�إخ�ضاعها بال�رشاكة مع �إيران ،وبالتن�سيق
والت�شاور م���ع الدولة ال�سورية،
للإدارة الأمريكية.
�إن ت�س����ارع وحت�شيد التدخل وب���د�أت قواف���ل املعار�ض�ي�ن
الأمريكي يف �سورية يعود ل�شعور
امل�سيين من ال�سعودية وغريها،
رَّ
الأمريكيني واحللف����اء والأدوات بالإ�ضافة �إىل ممثلي اجلماعات
ب�����أن املعرك����ة قد انته����ت �ضد التكفريية امل�سلحة بالنزول من
�سورية ،و�أن نتائجها لن تكون يف «قط���ار» احل���ل ال�سيا�سي؛ �إما
م�صلحته����م ،و�شعورهم باخليبة ب�ضغ���ط �أحمق م���ن رعاتهم� ،أو
والندم على �إ�شعالها ،فلو بقيت ب�سبب خ�سارتهم ميداني ًا وعدم
الأمور كما كان����ت قبل «الربيع �سيطرته���م عل���ى �أي جغرافيا

�سوري���ة للمقاي�ض���ة عليه���ا،
و�إن ا�ستمرت وت�ي�رة العمليات
امليداني���ة ل�صال���ح �سوري���ة
وحلفائها فل���ن تربح �أمريكا �أي
ممثل لها يف العملية ال�سيا�سية
املقبل���ة يف �سوري���ة ،و�ستكون
خارج احلل وال�رشاكة ال�سيا�سية.
�إن �إ�سق���اط الطائ���رة
«الإ�رسائيلي���ة» ال ميك���ن
النظ���ر �إلي���ه من زاوي���ة العدد
�أو اخل�س���ارة املادي���ة� ،إمنا من
زاوية رمزيت���ه ومعانيه ،حيث
يع���رف «الإ�رسائيل���ي» �أن من
�أعطى الأوام���ر ب�إ�سقاط الطائرة
«الإ�رسائيلي���ة» كان يح�س���ب
�ضمن ًا �إمكانية االنزالق يف حرب
�شامل���ة �أو حم���دودة ،وبالتايل
فهو م�ستعد لها وقادر عليها ،لذا
اختار الزمان املنا�سب لي�رضب
�رضبته املف�صلية والرمزية التي
�أربك���ت العدو وراعيت���ه الأوىل
�أمريكا ،وحاول اجتناب الت�صعيد
وال�صمت على ال�صفعة..
�إ�سقاط الطائرة نقطة حت ُّول
يف امل�شه���د الإقليم���ي ولي����س
ال�سوري فق���ط� ..إنه بداية انتهاء
«الربيع العربي» وبدء «ربيع
حمور املقاومة» ،وبداية كتابة
ع�رص جدي���د للمنطقة� ،سيطوي
�صفحة النكبة التي زرعت الغدة
ال�رسطانية «�إ�رسائيل» يف قلب
الأم���ة ،وبداية م�س�ي�رة حترير
القد�س ب�أيدي امل�ؤمنني ال�رشفاء
املقاومني غري املقاولني.

د .ن�سيب حطيط

ر�أت دوائ��ر �سيا�سي��ة �صهيوني��ة �أن حم��ور
املقاوم��ة يف ال�ساحة ال�سورية متكّ��ن ب�إ�سقاطه
الطائ��رة «الإ�رسائيلية» من تغي�ير قواعد اللعبة
الت��ي حتدث عنها نتنياهو ،وهذا النجاح �سيجرب
«�إ�رسائي��ل» عل��ى اع��ادة تقديراته��ا ومراجع��ة
ح�ساباته��ا ،معت�برة �أن احلدي��ث ع��ن �إمكاني��ة
تو�سي��ع املواجهة م�ستقب ًال �أم��ر وارد ،وقد يكون
حادث الطائرة �أحد الأ�سب��اب �أو الذرائع ،ويدفع
�إىل مواجه��ة جدي��دة عل��ى اجلبه��ة ال�شمالي��ة
لفل�سطنيُ ،تخرج نتنياهو م��ن �أزمته الق�ضائية،
وم��ن ملفات الف�س��اد التي حتا��صره ،الفتة �إىل
�أن الإع�لام «الإ�رسائيلي» الذي �أبدى ارتباك ًا يف
تناول��ه حدث �إ�سقاط الطائرة احلديثة املتطورة،
تجُ م��ع و�سائل��ة ب���أن «�إ�رسائيل» �أم��ام م�أزق قد
يعر�ضه��ا خلطر االنزالق نحو احلرب ال�شاملة� ،أو
االنكفاء الذي �سيفقدها الهيبة والردع.

¡ �أ�سئلة «�إ�رسائيلية» م�رشوعة

ت�ساءل����ت م�ص����ادر �صهيوني����ة متابع����ة :هل
التعزيزات الع�سكري����ة ال�ضخمة التي تقوم بها
«�إ�رسائي����ل» ،من حيث الت�شكي��ل�ات الع�سكرية
واملع����دات احلربي����ة ،ونق����ل العت����اد ،ون�صب
بطاري����ات ال�صواريخ وتوفري امل����واد الأ�سا�سية
وجتهيز املالجىء ،ت�ستهدف حق ًا �إ�شعال حرب،
�أم امت�صا�����ص غ�ضب ال�ش����ارع «الإ�رسائيلي»،
وامت�صا�ص �رضب الطائرة� ،أم �أن رئي�س الوزراء
بنيام��ي�ن نتنياهو يرى يف التط����ور الع�سكري
الأخري فر�ص����ة لتو�سيع املواجهة� ،إنقاذاً لنف�سه
م����ن االتهامات ،ه����ذا �إذا مل ي�أخذ يف احل�سبان
دع����وات دول الت�أثري يف ال�ساحت��ي�ن الإقليمية
والدولية ل�ضبط النف�س انطالق ًا من �أن �صدامات
وا�سع����ة بني الأط����راف املت�صارع����ة لي�ست يف
�صالح جميعها؟

¡ بني ابن �سلمان وابن ح�سني

أعد «مرك��ز وا�شنطن لدرا�سات ال��شرق الأو�سط»
� ّ
تقري��راً ر�أى في��ه �أن ال�صع��ود ال�سيا�سي ال�رسيع
للأمري حممد بن �سلمان يذكّ ر بال�صعود ال�سيا�سي
قبل الرئي�س مبارك لنجله
والدعم الالحمدود من َ
جمال ،وت�سخ�ير كل �إمكانات الدولة يف خدمته
وخدمة طموحاته ال�سيا�سية ،حيث �أ�صبح جمال
مب��ارك خ�لال ب�ض��ع �سن��وات الرج��ل الأول يف
م�رص ،تت�سابق كل الدوائ��ر لإر�ضائه وال�سري يف
كنفه ،حم��ذراً من �أن ت�س�ير ال�سعودية على درب
م��صر دون �أن تنتب��ه �أو تك�ترث لف�ش��ل جم��ال
مبارك «�سيد كل �شيء» يف م�رص.
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إسقاط الطائرة
«اإلسرائيلية» ..وتأثيرها
على المشهد الفلسطيني
نتيج���ة لأح���داث املنطقة منذ
�سبع �سن���وات ،جُ علت ملفاتها �سلة
واح���دة ،وملف ال��ص�راع والق�ضية
الفل�سطينية يحتل بني تلك امللفات
الأولوية يف املنطقة التي �أ�شعلوها
حروب��� ًا كرمى عي���ون «�إ�رسائيل»،
لتكون دولة طبيعي���ة يف املنطقة،
لي����س هذا وح�سب ،ب���ل ومقرّرة يف
�ش�ؤونها.
من هنا� ،أية �أح���داث �أو تطورات
ت�شهده���ا املنطق���ة ،م���ن �ش�أنها �أن
ت�ؤثّ���ر على جمم���ل تل���ك امللفات؛
�سلب��� ًا �أو �إيجاب���اً ،و�إ�سقاط الطائرة
«الإ�رسائيلي���ة» من قبَ���ل دفاعات
اجلي�ش العربي ال�سوري �سترتك �آثارها
وانعكا�ساته���ا يف �أك�ث�ر من اجتاه،
وعلى �أك�ث�ر من �صعي���د ،والق�ضية
الفل�سطيني���ة وما ت�شه���ده الأرا�ضي
الفل�سطيني���ة املحتل���ة يف املقدمة
منها ،مادامت �أنه���ا كانت ومازالت
متثّل بالن�سبة �إىل الواليات املتحدة
والكيان الهدف اال�سرتاتيجي من �أجل
ت�صفيتها ،وهذا م���ا ك�شفته «�صفقة
القرن» ،واالعرتاف الرتامبي بالقد�س
عا�صم���ة للكي���ان «الإ�رسائيلي»،
خ�صو�ص ًا �أن الأرا�ض���ي الفل�سطينية
املحتلة ،والقد����س يف قلبها ،ت�شهد
حال���ة احتقان غ�ي�ر م�سبوق ب�سبب
ال�سيا�س���ات الإجرامي���ة املتمادية
للع���دو ال�صهي���وين ،والأفق املحكم
الإغالق للت�سوي���ة �إالّ وفق ال�رشوط
الأمريكية « -الإ�رسائيلية».
�أوىل ه���ذه الت�أث�ي�رات
واالنعكا�س���ات ،تل���ك املواقف التي
�أعلنتها الف�صائل الفل�سطينية جلهة
التنديد بالع���دوان «الإ�رسائيلي»،
واعتبار �أية ح���رب �سي�شنّها العدو
على �سوري���ة �أو لبن���ان هي حرب
عليها ،وبالتايل ت�أييد الرد ال�سوري
ب�إ�سقاط طائرة ال���ـ« ،»F16و�إعالن
الكتائب امل�سلحة لق���وى املقاومة
الفل�سطينية اال�ستنفار العام حت�سب ًا
لأية تطورات ع�سكرية.
م���ن جهة ثاني���ة ،فال �ش���ك �أن
جم���وع ال�شع���ب الفل�سطين���ي يف
عموم فل�سطني املحتلة ،وخ�صو�ص ًا
يف ال�ضف���ة والقد����س� ،سي�ش���كّل
�إ�سقاط تل���ك الطائرة بالن�سبة �إليها
ق���وة دفع نح���و املزيد م���ن �أعمال
االنتفا�ض���ة واملقاوم���ة �ضد العدو
وقطعان م�ستوطنيه ،وهذا ما ح�صل
ع���ام 1987؛ عندما نف���ذت اجلبه���ة
ال�شعبية لتحريرفل�سطني  -القيادة
العامة عملي���ة الطائرات ال�رشاعية،
ف�ألهبت ال�شارع الفل�سطيني ،فكانت
االنتفا�ض���ة الفل�سطيني���ة الأوىل،
ليتكرر امل�شه���د عام  2000بانت�صار
املقاومة الوطني���ة والإ�سالمية يف
لبنان ،ودحر املحتل «الإ�رسائيلي»
ع���ن �أر����ض اجلن���وب ،فاندلع���ت
االنتفا�ضة الثانية.

رامز م�صطفى
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سورية تكسر قواعد االشتباك ..ومحور المقاومة في كامل جهوزيته
ال���رد ال�س���وري ال�صاع���ق على
الغ���ارة ال�صهيوني���ة الأخ�ي�رة ،بعد
الإجناز ال�س���وري النوعي قبل ع�رشة
�أي���ام بالت�صدي لهج���وم �صاروخي
�صهيوين من فوق الأرا�ضي اللبنانية،
و�إ�سقاط معظ���م ال�صواريخ العربية،
�ش���كّل ر�سالة يُفرت����ض التمعن فيها
بعمق.
�إىل ذل���ك ،فقب���ل �أ�شه���ر كان���ت
الدفاعات اجلوية ال�سورية ت�صدت �إىل
غارة �صهيونية ،فت��� ّم �إ�سقاط طائرة،
ومل ي��ش�ر �أحد �إىل ذل���ك يف �سورية،
فيما ت���ل �أبيب مل تتح���دث عن ذلك
مطلقاً.
يف معظم الغ���ارات ال�صهيونية
قبل الغارتني الأخريت�ي�ن كانت تتم
من ف���وق اجل���والن املحت���ل ،وكان
الطرف���ان املعني���ان �أي ال�س���وري
وال�صهي���وين يتعامالن مع الأمر وفق
مفهوم «الغمو����ض البنّاء»� ،إن جاز
التعبري ،فالكي���ان ال�صهيوين مل يكن
يعلن عن نقط���ة ا�ستهدافه ،و�سورية
مل تكن تعلن الرد وكيف ح�صل ،علم ًا
�أن االعت���داءات ال�صهيونية كانت تتم
على مناطق قريبة من احلدود� ،سواء
كان ه���ذا العدوان يح�ص���ل من فوق
اجلوالن �أو من الأجواء اللبنانية.
وم���ن الوا�ض���ح قبل الع���دوان
اجل���وي الأخري على �سوري���ة� ،أن تل
ابيب كانت قد و�ضعت لنف�سها قواعد
ا�شتباك وفق ه���ذا «الغمو�ض» ،لكن
الرد ال�سوري ال�صاعق واملفاجئ هذه
املرة كان ك�رساً له���ذه القواعد ،لأنه
للمرة الأوىل يعلَن عن كيفية الت�صدي
ال�س���وري ،وعن ا�سقاط طائرة «اف –
 »16من �أحدث املقاتالت احلربية يف
الع���امل ،و�إ�صابة طائرة �أخرى هبطت
يف الأرا�ضي الفل�سطينية املحتلة ،مل
تعلن عنها الدولة العربية.
تل �أبيب هذه امل���رة مل ت�ستطع
�أن تخف���ي �صدمته���ا ،خ�صو�ص ًا بعد
�أن���ه وقع جزء من الطائ���رة العربية
ال�ساقط���ة ،يف الأردن ،وبالت���ايل مل
ت�ستطع �أن تخفي خ�سارتها الكبرية.
ويالح���ظ هن���ا �أن الغ���ارة
«الإ�رسائيلي���ة» عل���ى �سورية كان

الرادارات ال�سورية ك�شفت الطائرات ال�صهيونية منذ انطالقها من قواعدها يف فل�سطني املحتلة

يراد من خالله���ا توجيه عدة و�سائل
�أبرزها:
� -1أنها ترافقت مع زيارة م�ساعد
وزير اخلارجية الأمريكي ل�ش�ؤون ال�رشق
االو�سط دايفيد �ساترفيلد للبنان ،وما
حمله م���ن ر�سائل وتهدي���دات مبطَّ نة
للبنان ،وقد تلقى رداً وا�ضح ًا وحا�سم ًا
م���ن رئي�س���ي اجلمهوري���ة واملجل�س
النيابي ،وهي جاءت على �أبواب زيارة
�إىل املنطقة لوزير اخلارجية الأمريكية
تيلر�سون� ،سيزور خاللها لبنان (و�صل
�أم�س اخلمي�س).
 -2ه���ذه الغ���ارة وقبلها هجوم
ال�صواري���خ م���ن الأج���واء اللبنانية،
يك�شف���ان حقيق���ة �أه���داف م��ش�روع
الو�صاية الأمريكي���ة – ال�سعودية –
الغربية ،وحتدي���داً الفرن�سية ،التي ال
تنح�رص فقط يف هدفهم املعلن بتقييد
حري���ة املقاومة البا�سل���ة يف لبنان
وحما�رصتها ،بل هي �أي�ض ًا تهدف �إىل
منع �أي تن�سيق دفاعي و�أمني لبناين
 �سوري ،مبا يوف���ر حماية للعربدةوالغطر�سة ال�صهيونية.
بالت�أكيد �سيلقي املوقف الأمريكي

ال���رد الوا�ضح م���ن املقاوم���ة اليوم
(اجلمعة) ،من خ�ل�ال كلمة �أمني عام
حزب اهلل ال�سي���د ح�سن ن�رص اهلل يف
يوم القادة ال�شه���داء ،وهو الذي �سبق
ل���ه �أن �أعلن �أن حم���ور املقاومة لن
يكون مكت���وف اليدين �أمام �أي عدوان
�أو حرب ت�شنّها الدولة العربية.
ب����أي ح���ال ،وبع���د �أن ك�شف���ت
احلقائ���ق امليداني���ة يف الع���دوان
ال�صهيوين اجلديد على �سورية� ،أخذت
القي���ادة ال�صهيوني���ة يف ت���ل �أبيب
حت���اول �أن حت��ص�ر خ�سائره���ا ،بعد
كثري م���ن العنجهية ،وب�أنها �ست�ستمر
يف �أعماله���ا العدواني���ة �ضد �سورية
واملقاومة ،فبا�رشت االت�صال بالقيادة
الرو�س���ة ،وب�أكرث من ط���ريف عاملي،
ب�أنه���ا ال تريد تغيري قواعد اال�شتباك،
وال تريد تو�سيع �أعمالها العدوانية.
وب���ر�أي قي���ادات ع�سكري���ة
ا�سرتاتيجية ،ف�إن ال�صهاينة اكت�شفوا �أن
الرد ال�سوري لي�س �سوى بداية �صغرية،
وم���ا خفي �أعظم ،وبالت���ايل ف�إن الرد
ال�سوري �ش���كّل تطوراً نوعي ًا كبرياً يف
مواجهة �سالح اجل���و «الإ�رسائيلي»،

ف����إذا كان �صاروخ «�س���ام  »5 -قد
فعل هذا الفعل ب�أحدث طائرة حربية،
فكي���ف �إذا مت ا�ستعم���ال بطاري���ات
ال�صواريخ املتطورة «»SS300؟
بب�ساطة ،الإجناز امليداين ال�سوري
يف مواجه���ة الع���دو “الإ�رسائيلي”،
رغم كل االن�شغ���ال مبواجهة حتالف
العدوان عل���ى �سورية ،ي�ش���كّل قفزة
هامة� ،سي�أخذه من يعنيهم الأمر بعني
احل�سبان ،لي�س فقط من حيث ت�صدي
الدفاعات اجلوي���ة ال�سورية وح�سب،
�إمنا �أي�ض ًا من حيث طبيعة املواجهة
املحتمل���ة� ،إذ تب�ي�ن �أن ال���رادارات
ال�سورية ك�شفت الطائرات ال�صهيونية
منذ انطالقها من قواعدها يف فل�سطني
املحتلة.
يف اخلال�ص���ة ،اجلدي���د هو ك�رس
حال���ة معيّنة كان���ت �سائدة يف فرتة
�سابق���ة ..وثم���ة �إع�ل�ان �رصي���ح �أن
اجلهوزية كامل���ة ملواجهة امل�رشوع
ال�صهيوين  -الأمريكي  -الرجعي يف
املنطقة.

�أحمد زين الدين

الــقــدس ..ومــواســم الـثــرثـــــرة
 الأردن  -بالل ح�سن التل
من الظواهر املر�ضية التي �أ�صابت جمتمعنا
و�أمتنا� ،أننا �أ�صبحن���ا قوم ًا جنيد تفريغ الأ�شياء
من م�ضامينها بق���درة ال يفوقها �إال قدرتنا على
تتفي���ة الق�ضاي���ا الكربى وحتويله���ا �إىل موا�سم
للرثث���رة الفارغة م���ن امل�ضم���ون ،وذلك عندما
ن�ست�سهل احلديث حول ه���ذه الق�ضايا بغري علم
�أو دراية ،وعندما نتعام���ل معها بدون �إح�سا�س
بامل�س�ؤولية م���ن جهة ،وبدون معرفة وتخ�ص�ص
مبو�ض���وع الق�ضية حمل احلديث من جهة ثانية،
م���ا ي����ؤدي �إىل �ضي���اع بو�صلتن���ا ،و�إىل حتويل

ق�ضايانا الكربى �إىل موا�سم للرثثرة التي ال ت�ؤدي
�إىل نتيجة.
كث�ي�رة ه���ي ح���االت �ضي���اع بو�صلتنا يف
الق�ضاي���ا الكربى جراء ع���دم جديتنا يف التعامل
معه���ا ،وهي اجلدية التي �أدى غيابها �إىل ت�شجيع
الكثريي���ن عل���ى التعامل م���ع الق�ضاي���ا الكربى
ب�أ�سلوب الرثث���رة ،وبغري اخت�صا����ص ،بل وبغري
الدرج���ة الدني���ا م���ن املعرفة ،ما جع���ل �صوت
وجهد �أ�صحاب االخت�صا����ص ي�ضيع و�سط �صخب
املتطاولني ،الذين ي�سعون �إىل تعوي�ض �سطحيتهم
وفقره���م املعريف بال�صوت الع���ايل ،وباحلركات
اال�ستعرا�ضية ،وبالإكثار م���ن الرثثرة التي تفتقر

�إىل امل�ضم���ون ،وهي ثرث���رة يختلط معها احلابل
بالنابل ،ما يولّد لدى امل�ستمع ملالً ،فيُعر�ض عن
اال�ستماع �إعرا�ض ًا ي�ضيع معه احلق.
منا�سبة هذا احلديث هو تداعيات قرار الرئي�س
الأمريكي دونالد ترامب نقل �سفارة بالده �إىل القد�س،
واالع�ت�راف بها عا�صم���ة لـ«�إ�رسائي���ل»؛ فكما هو
متوقَّع فقد حدثت ردة فعل عنيفة يف كل مكان من
�أر����ض الأمة �ضد القرار ،وهي ردة الفعل التي �أعادت
القد�س �إىل �ص���دارة االهتمام ،ون�سفت كل حماوالت
تغي���ب ق�ضيتها عن امل�شهد ،وه���ذا �أمر �صحي لوال
�سقوطنا مرة �أخرى يف مر�ض الق�ضايا الكربى ،وعدم
االعرتاف ب�أهمية االخت�صا����ص ،ومن ثم العمل بال
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رقعة الحرب السورية« ..جيوبوليتيك» النفط والمياه
يقوم وزير اخلارجي����ة الأمريكي؛
ريك�س تيلر�سون ،بزيارة لرتكيا ت�ستمر
يوم��ي�ن ،يف وق����ت تع����اين العالقات
الرتكية الأمريكية توتراً غري م�سبوق،
وقد ال يكون مبالَغ ًا به و�صف العالقة
الرتكي����ة الأمريكية الي����وم ب�أنها يف
�أ�سو�أ و�ضع لها منذ عام � ،1974أي منذ
الأزم����ة القرب�صية ،خ�صو�ص ًا �أنه يبدو
�أن الأمريكي��ي�ن لي�سوا ب�صدد الرتاجع
عما يقومون ب����ه يف �سورية الحتواء
الغ�ضب الرتكي؛ يف ظل ت�صعيد لفظي
�أردوغاين يومي ،وتهديدات با�ستهداف
القوات الأمريكية الداعمة للأكراد يف
�سورية.
والالف����ت �أن الوالي����ات املتحدة
اليوم ،وبعدم����ا حاولت �إف�شال م�ؤمتر
�سوت�شي حول �سورية ب�شتى الو�سائل،
انتقل����ت �إىل الت�صعي����د امليداين على
الأر�����ض ،لفر�ض خط����وط حمراء على
جمي����ع الالعبني؛ يف م�ؤ���ش�ر وا�ضح
�إىل �أن عه����د «القي����ادة من اخللف»
التي �أعلنته����ا �إدارة �أوباما قد انتهت.
ففي وق����ت مت�سارع وق�ص��ي�ر زمنياً،
�ش ّن التحال����ف الدويل غ����ارات على
قوات حليف����ة للجي�����ش ال�سوري من
الع�شائ����ر العربي����ة ،بعدم����ا اتهمها
الأمريكي����ون مبحاول����ة التق����دم �إىل
مناط����ق ت�سيطر عليها جمموعات من
«قوات �سوري����ة الدميقراطية» ،و�ش ّن
اجلي�ش «الإ�رسائيلي» �رضبات جوية
على �أهداف يف �سورية ،قامت بعدها
الدفاع����ات ال�سوري����ة ب�إ�سقاط طائرة
«�أف  ،»16منهي����ة عهد ال�سكوت على
العدوان «الإ�رسائيلي» امل�ستمر على
ال�سيادة ال�سورية.
ولع����ل ال�سياق ال����ذي جتري فيه
العملي����ات الع�سكري����ة الأمريكية يف
�سورية ،ت�شري �إىل خماطر كبرية على
وح����دة الأرا�ضي ال�سورية يف �أكرث من
بقعة جغرافي����ة ،و�أهمها يف ال�شمال
واجلنوب ،والهدف :النفط واملياه.
يف ال�شم����ال :جتري حماولة عزل
اجلغرافي����ا ال�سوري����ة الواقع����ة على
�شم����ال و�رشق نهر الف����رات عن باقي
اجلغرافيا ال�سورية كلي����اً ،وتفريغها
من املكوّن العربي� ،أو على الأقل عدم

ادعاء �أردوغان عودة ال�سكان الأ�صليني �إىل املناطق ال�سورية التي يحتلها قد ال يعني املواطنني ال�سوريني

ال�سماح للع����رب ال�سوريني النازحني
بالع����ودة ،مم����ا يعط����ي الأرجحي����ة
للمكون الك����ردي ،وق����د كان وا�ضح ًا
وجود خط����ة تهجريية متعمَدة تهدف
�إىل تغيري دميغ����رايف ،و�إفراغ الأر�ض
من خالل قيام التحالف بتدمري جميع
اجل�سور على نهر الفرات بحجة قتال
«داع�����ش» ،ثم �إغ����راق اجل�رس العائم
ال����ذي �أقام����ه الرو�س ،وال����ذي �سمح
بعودة �رسيع����ة للنازح��ي�ن �إىل دير
الزور ،وانتقال امل�ساعدات الإن�سانية
ع��ب�ره ،وق����د اتهم����ت وزارة الدف����اع
الرو�سية الأمريكي��ي�ن ب�إغراق اجل�رس،
�إذ ارتفع����ت مياه نهر الف����رات ب�شكل

خط���ة حمددة ووا�ضحة ،لذلك ظل معظم ما �سمعناه
عن القد�س جمرد ثرثرة وف�ض جمال�س ،وهي حقيقة
ت�صب يف م�صلحة رهان عدونا على الوقت ،ومعرفته
�أن ردود �أفعالن���ا �آنية �رسعان م���ا تتال�شى �أو تغرق
يف حميط���ات الرثثرة والكالم املمج���وج� ،أو �إطالق
ال�شعارات دون االلتزام مب�ضامينها من قبَل مطلقيها.
باخت�صار �شديد :لقد حوّلنا ردة الفعل الغا�ضبة
جلماه�ي�ر الأمة �ضد ق���رار ترام���ب �إىل مو�سم ثرثرة
حول القد�س ،وذلك ب�سب���ب غياب امل�ؤ�س�سات اجلادة
والرا�سخ���ة التي متتلك ر�ؤي���ة ا�سرتاتيجية للق�ضايا
الت���ي تت�صدى ملعاجلته���ا ،وكذلك غي���اب القيادات
الر�صين���ة التي متتل���ك م�رشوع ًا لتعبئ���ة اجلماهري

رغم انتصارات الجيش
السوري الميدانية إال أن
ثروات سورية الطبيعية
مازالت تحت خطر سيطرة
وتحكُّ م المشاريع الدولية

وح�ش���د قواها من �أج���ل الق�ضايا املركزي���ة ،وهكذا
�أ�ص���اب ق�ضية القد�س يف الأ�سابيع الأخرية ما �أ�صاب
ق�ضية حماربة التطرف والإرهاب وغريها من الق�ضايا
الكربى من عورات ،فقد �صارت ق�ضية القد�س منا�سبة
للكثري من اجله���ات لتنظيم �أن�شط���ة ال هدف لها �إال
ت�سجيل احل�ض���ور الإعالمي لهذه اجله���ات ،و�إ�ضافة
فق���رة �إىل تقريرها ال�سن���وي ،وكفى اهلل امل�ؤمنني �رش
القتال ،فقد غابت املتابعة مثلما غابت قبلها الر�ؤيا
ملا يجب �أن يكون عليه العمل من �أجل القد�س.
ومثلما �صارت القد�س فقرة �إعالمية على �أجندة
بع�ض اجلهات ،فق���د �صارت فر�صة لبع�ض ال�سيا�سني
لتلمي���ع �صورهم ،وا�ستع���ادة ح�ضورهم ،عرب كلمات

حاد يف � 6شباط  ،2018على الرغم من
عدم وجود �أمطار غزيرة يف املنطقة،
وارتفع من�سوب املياه على طول النهر
فج�����أة �إىل عدة �أمت����ار ،وزادت �رسعة
جريان مياه النه����ر مبقدار ال�ضعفني،
ويف اليوم التايل �أنهار اجل�رس املركّب،
وه����ذا يخدم بالأ�سا�س خطة ال�سيطرة
على حق����ول النف����ط الك��ب�رى ،فيت ّم
تبادل املنافع بني الكرد والأمريكيني؛
�إعالن دويلة وحماية ع�سكرية مقابل
�سيطرة نفطي����ة وحتكّم مبياه الفرات،
وذلك لأن املنطق����ة حتتوي على �أهم
م�ص����ادر الغ����از والنف����ط ال�سوريني،
بالإ�ضافة �إىل �أك��ب�ر ال�سدود ال�سورية

�إن�شائية ممجوج���ة عن القد�س ،تفتقر �إىل التخ�ص�ص،
و�إىل العم���ق ،وتفتقر �إىل كل م���ا حتتاج �إليه القد�س،
فالقد�س ال حتت���اج �إىل مو�سم للرثثرة ،لكنها حتتاج
�إىل موا�س���م لبناء الوعي حولها ،بعد �أن جرت عملية
تغي���ب ممنهجة للقد����س من وعي الأم���ة ،خ�صو�ص ًا
الأجيال ال�شابة من �أبن���اء الأمة لكي تن�سى مدينتها
املقد�سة.
القد�س حتتاج �إىل تعبئة جهود الأمة و�إمكانياتها
حلماية القد�س ،حتى من م�ؤامرات بع�ض املنتمني �إىل
هذه الأمة ،بع���د �أن تبعرثت جهود الأمة و�إمكانياتها
�شذر مذر ،وبعد �أن �صار تخذيل عزائم �أبناء الأمة عن
القد����س �سيا�سية لدى بع�ض الأنظمة التي ت�شعر ك�أن

(�سد الطبق����ة) ،والذي ي�ؤ ّم����ن الطاقة
الكهربائية للعديد من املناطق.
ويف ال�شم����ال �أي�ضاً ،ف�إن الأرا�ضي
الت����ي ي�سيط����ر عليها الأت����راك ،وتلك
الت����ي يع����دون بـ«حتريره����ا م����ن
املجموع����ات الكردي����ة لإعادتها �إىل
�سكانه����ا الأ�صلي��ي�ن» ،يُخ�ش����ى �أن
تتعر�ض لـ«الترتي����ك» ،خ�صو�ص ًا �أن
عبارة «ال�سكان الأ�صليني» بالن�سبة
لأردوغان قد ال تعن����ي ال�سوريني ،بل
الأتراك العثمانيني ،وذلك انطالق ًا من
�إميانه �أن كل الب��ل�اد العربية ،و�صو ًال
أرا�ض خ�رستها
�إىل اليمن وليبيا ،هي � ٍ
تركيا منذ مئة ع����ام فقط ،ولعل رفع
العلم الرتكي على امل�ؤ�س�سات الر�سمية
يف تل����ك املناط����ق ،وتعلي����م اللغة
الرتكية ،ي�ؤ���ش�ران �إىل نوايا �أردوغان
احلقيقية يف ال�شمال ال�سوري.
�أما يف اجلن���وب ،فيكمن اخلطر
يف الطمع «الإ�رسائيلي» يف حو�ض
الريم���وك م���ن �ضمن طمع���ه الدائم
باملي���اه العذبة ،فبعدما تعذّر ق�ضم
املناطق اللبناني���ة حتى الليطاين،
تطمح «�إ�رسائيل» با�ستغالل وجود
«داع�ش» يف تلك املنطقة ،لل�سيطرة
على احلو�ض ،وذلك من �ضمن اخلطط
«الإ�رسائيلي���ة» لتحقي���ق الأم���ن
املائ���ي ،والذي يُعترب جز ًء�أ ال يتجز�أ
من الأمن القومي «الإ�رسائيلي».
وهكذا ،ن�ستنتج �أن����ه بالرغم من
التق����دُّم امليداين الوا�س����ع الذي حققه
اجلي�ش ال�سوري وحلفا�ؤه� ،إال �أن ثروات
�سورية الطبيعي����ة مازالت حتت خطر
امل�شاريع الدولية لل�سيطرة والتحكم،
باعتبار �أن من يتحكم مب�صادر الطاقة
واملياه �سيمتلّك �أرجحية تفاو�ضية يف
�أي مفاو�ضات ح����ول م�ستقبل �سورية،
وقد تك����ون اخلطة ال�سوري����ة احلالية
ه����ي االنتهاء م����ن تهدي����د العا�صمة
وامل����دن الرئي�سية ،وترك تلك املناطق
ملرحلة الحقة ،خ�صو�ص ًا �أن التجارب
التاريخي����ة ت�ش��ي�ر �إىل ع����دم ت�شبّث
الأمريكيني يف �أي �أر�ض ت�شهد مقاومة
�ضد وجودهم.

د .ليلى نقوال

القد�س وق�ضيتها �صارت عبئ ًا عليها وعلى حتالفاتها.
القد�س حتتاج �إىل حتري�ض الأجيال على التم�سك
بهوي���ة القد�س احل�ضارية كمدين���ة للتنوع ،يف زمن
�ص���ار تذويب الهوية احل�ضارية للأمة ال�شغل ال�شاغل
للكثري ،حتى من الناطقني بلغتها ،و�صار �إق�صاء الآخر
عقيدة عند بع�ض املح�سوبني على الأمة.
القد�س حتت���اج �إىل تعظيم املخ���زون املعريف
عنها وبها ،بعد �أن جرى تغيبها من ف�ضاءات التعليم
وف�ضاءات الثقافة واملعرفة يف بالدنا.
القد�س حتتاج �إىل ذلك كل���ه ،وحتتاج قبله �إىل
�إخراجها من موا�سم الرثثرة �إىل ف�ضاءات العمل اجلاد
من �أجل ا�ستعادتها.
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تحالف العدوان على اليمن في المأزق ..ولندن ترفض استقبال ابن سلمان
ثالث �سنوات �إ َّال ثالثني يوم ًا هي
مدة الع���دوان ال�سعودي – الأمريكي
امل�ستم���ر على اليم���ن ،الذي انطلق
حتت عنوان «عا�صفة احلزم» التي
�أطلقها املل���ك ال�سعودي �سلمان بن
عب���د العزيز ،معتقداً �أن���ه �سي�سيطر
خ�ل�ال خم�س�ي�ن يوم ًا عل���ى �أر�ض
بلقي�س و�أروى بنت �أحمد ،وي�ضيفها
�إىل ممتلكات���ه؛ كجي���زان وجن���ران
وع�سري ،وكاف���ة الأرا�ضي اجلنوبية
لل�سعودية ،والت���ي كانت جزءاً من
اليمن ال�سعي���د و�أخذها عبد العزيز
باحليلة مدة عقود من الزمن ،انتهت
امل���دة ،وتربّع به���ا الرئي�س الراحل
علي عبد اهلل �صالح برت�سيم احلدود
يف الن�صف الثاين م���ن ت�سعينيات
القرن املا�ضي.
ثالث �سنوات من ال�صمود اليمني
الأ�سط���وري يف مواجهة �أعتى حلف
ميل���ك الق���درات املالي���ة املذهلة
والإمكاني���ات الع�سكري���ة الكب�ي�رة
وفائق���ة التطور ،ي�ضاف �إليها رئي�س
مين���ي هو عبد رب���ه من�صور هادي،
كان الرئي�س الراح���ل علي عبد اهلل
�صالح ق���د اختاره نائب��� ًا له ،بعد
�سقوط �رشاكته مع احلزب اال�شرتاكي
اليمني ،لأنه �شخ�صي���ة �ضعيفة؛ ال
ل���ون له وال طعم وال حتى �أدنى حد
من الكاريزما القيادية.
و�أم���ام التط���ورات اليمني���ة ،مل
يعرف ه���ادي ماذا يفع���ل وال كيف
يت��ص�رف ،ف�آثر اال�ستقالة ،ثم ف َّر من
مكان �إقامته متخفي��� ًا بثياب امر�أة
لتتلقف���ه ال�سعودي���ة وتعي���د �إليه
احلياة كرئي�س لليمن.
�ش���كّل عب���د ربه من�ص���ور هادي
غطاء ل���كل االرتكاب���ات ال�سعودية
– الأمريكي���ة �ض���د اليم���ن ،وحوّل
التحال���ف ال�سع���ودي – الأمريكي
ومعه���م الكي���ان ال�صهي���وين �أر�ض
منبت العروبة �إىل حقل جتارب لكل

بريطانيا تتعاطى بازدواجية مع الإجرام ال�سعودي يف اليمن

الأ�سلح���ة الأمريكي���ة احلديثة؛ من
قذائف تدمريية بالأطنان� ،إىل قذائف
جرثومية و�أ�سلحة دمار �شامل.
جرائم فظيعة ارتُكبت من العدوان
ال�سعودي ،فق�صفت طائراته الأ�سواق
ال�شعبية واملدار����س وامل�ست�شفيات
واجلامع���ات والأماك���ن التاريخية
والأثري���ة وبع�ضه���ا م�صنَّف ح�سب
اليون�سكو م���ن الرتاث العاملي الذي
يجب احلفاظ عليه..
وبالطب���ع ،فال�شع���ب اليمني مل
ي�ست�سل���م ،وهو ال���ذي مل ميرّ عليه
ا�ستعم���ار �إال وك��س�ر هيبته ،حتى
�أن نهاي���ة الإمرباطوري���ة العثمانية
احلقيقي���ة كانت يف �أر����ض اليمن؛
حينما �أر�سلت � 75ألف جندي الحتالله
يف مطلع الق���رن املا�ضي ،فما �سلم
منهم �إ َّال خم�س���ة �آالف جندي ،ثالثة

�آالف منهم رف�ضوا العودة وا�ستوطنوا
يف اليمن.
العدوان ال�سع���ودي  -الأمريكي،
وعل���ى طريق���ة الأوروب���ي الأبي�ض
حينم���ا غزا الق���ارة الأمريكية ،ن�رش
الأوبئة والأمرا����ض اجلرثومية لدى
�شعب القارة اجلديدة الأ�صلي �أو ما
يطلَق عليه «الهنود احلمر» ،فمن مل

ُي َب ْد بالر�صا�ص �أُبيد بن�رش الطاعون
واملالريا والكولريا والتيفوئيد..
هك���ذا يف اليم���ن ،كم���ا ي���روي
العديد م���ن اليمنيني� ،أن���ه �أحيان ًا
كان���ت طائرات الع���دوان ال�سعودي
تغري دون ق�ص���ف متفجرات وقنابل
الدمار ،لكن ثمة دخان وغبار كانت
تطلقه بكثافة ،وبعدها بد�أت تنت�رش

السعودية تنشر األوبئة واألمراض الجرثومية
بين اليمنيين ..فمن لم يُ بَ ْد بالرصاص يُ باد بنشر
الطاعون والمالريا والكوليرا والتيفوئيد

الكولريا لتح�صد ع�رشات ورمبا مئات
�آالف الب�رش.
قنابل نيوترونية ق�صف بها جبل
نقم الذي ي�رشف على �صنعاء ،ذخائر
وقذائ���ف جديدة ذات ق���وة تدمريية
جرّبها حتالف العدوان ،لكن ال�شعب
الفقري وحايف القدمني مل ي�ست�سلم،
وها هي �صواريخ���ه تطال الريا�ض،
و�أق���دام الأبطال احلف���اة ت�صل �إىل
جيزان وجنران ،وهناك من بد�أ يفكر
ب�إن�شاء مقاوم���ة ال�ستعادة الأر�ض
اليمني���ة املحتلة من���ذ ثالثينيات
القرن املا�ضي.
ب����أي ح���ال ،فجرائ���م العدوان
ال�سعودي مل يع���د العامل يتحمّلها،
وب���د�أت ح���ركات حق���وق الإن�سان
والعدالة تتح���رك ملكافحة مرتكي
جرائ���م احلرب يف اليم���ن ،و�آخرها
كان الطل���ب من حممد ب���ن �سلمان
عدم زي���ارة عا�صمة ال�ضباب؛ لندن،
بالإ�ضاف���ة �إىل املظاهرات ال�صاخبة
التي كانت �ستواجهه.
ثم���ة مطالب���ات وا�سع���ة �أخذت
تنت�رش يف الع���امل تطالب املجتمع
الدويل والهيئ���ات الدولية التابعة
ل�ل��أمم املتح���دة التخ���اذ القرارت
العاجل���ة لإيق���اف ح���رب الإبادة
لتحال���ف الع���دوان الأمريك���ي –
ال�سعودي وف���ك احل�صار عن جميع
املنافذ اجلوية والبحرية يف اليمن.
ثمة �أ�ص���وات ب���د�أت ترتفع �ضد
ال�صم���ت املقي���ت للمجتمع الدويل،
وحتمُّل حتال���ف العدوان امل�س�ؤولية
القانونية واجلزائي���ة على اجلرائم
التي ترتكب بحق الأطفال واملدنيني
يف اليمن.
االمتناع عن زيارة بن �سلمان �إىل
بريطانيا هي البداية ،الطوق �سي�شتد
على عنق جمرمي احلرب ..فلنتابع.

عمر الطب�ش

سبع سنوات على انتفاضة

م�سرية يف بلدة الدراز مناه�ضة لنظام احلكم البحريني

�سب���ع �سنوات عل���ى انتفا�ضة
ال�شعب البحريني مطالب ًا بالعدالة
االجتماعي���ة ،وب�أب�س���ط حق���وق
املواطنية ،فيقابَل من قبل �سلطات
�آل خليف���ة مدعوم��� ًا بال�سعودية
وم���ا ي�سمى ق���وات درع اجلزيرة
ب�أو�سع عمليات التنكيل واالعتقال
واالنته���اكات وقم���ع احلري���ات
الدميقراطية ،بحي���ث �شهد ال�شهر
الأخ�ي�ر فق���ط نح���و  995انتهاك ًا
توزع���وا بني االعتق���ال التع�سفي
وتقييد احلري���ات ،مبا فيها تقييد
حرية التنق���ل ،ومنع �إقامة �صالة
اجلمع���ة ،ي�ضاف �إليه���ا ا�ستمرار
�إعالم ال�سلطة و�إعالم مملكة الكاز
الكربى ب���ثّ املواد املحر�ضة على
الكراهية والفتنة والعن�رصية.

وي�ضاف �إىل ذلك ا�ستمرار �سلطة
�آل خليفة بانته���اك �أب�سط حقوق
املواطني���ة ،من خ�ل�ال عمليات
التجني�س الوا�سعة التي تقوم بها؛
مبنح اجلن�سية البحرينية لكل من
ه���بّ ودبّ ؛ يف �أفظع عملية تغيري
دميغرايف يف البالد.
كل االنته���اكات والقمع التي
متار�سه���ا �سلط���ات �آل خليف���ة
بدع���م مبا��ش�ر من ق���وات «درع
اجلزي���رة» ال�سعودي���ة� ،إ�ضاف���ة
�إىل اعتق���ال كبار علم���اء الدين
والعلماء والن�شط���اء ال�سا�سيني،
وعل���ى ر�أ�سه���م �آي���ة اهلل ال�شيخ
عي�س���ى قا�سم ،وح��� ّل اجلمعيات
االجتماعية وال�سيا�سية ،مل ترهب
ال�شعب البحريني الذي ي�ستمر يف
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دول المغرب العربي ..بين سندان االقتصاد ومطرقة اإلرهاب
تُ�ش���كّل دول املغ���رب العربي (ت�ضم
ك ًال م���ن املغ���رب وتون����س واجلزائ���ر
وموريتانيا وليبي���ا) ما ن�سبته  ٪42من
م�ساح���ة الوطن العرب���ي ،و�سكانها ربع
�سكان املنطقة العربية ،ويدين غالبيتهم
بالدين الإ�سالمي ،وقد �أن�ش�أوا االحتاد يف
� 17شباط العام .1989
دخل «الربيع العرب���ي» �إىل تون�س
و�أ�سقط حك���م زين العابدي���ن بن علي،
ورئي�سها احلاىل الباجي القائد ال�سب�سي،
و�إىل ليبيا ف�أ�سق���ط معمر القذايف ،الذي
قُت���ل على ي���د املجموع���ات امل�سلحة،
ومات���زال غارق���ة يف احلرب ب�ي�ن �أبناء
ال�شعب الواحد� ،أم���ا الو�ضع يف اجلزائر
فبقي على حاله؛ يف ظ���ل بقاء الرئي�س
اجلزائ���ري عب���د العزي���ز بوتفليقه يف
ال�سلط���ة ،وكذل���ك الأم���ر بالن�سب���ة �إىل
املغ���رب التي ال ماي���زال يحكمها امللك
حممد ال�ساد�س.
�أمل���ت �شعوب ه���ذه ال���دول بتح�سُّ ن
الظ���روف االقت�صادية فيها ،لكنها مل ت�صل
�إىل مبتغاه���ا ،ومات���زال تتخبط وتعي�ش
حال���ة م���ن ال�ت�ردي االقت�ص���ادي والفقر
والبطالة والت�ضخم امل���ايل ،ومن �أ�سباب
هذا الرتدي:
 -1عدم قدرة الر�ؤ�س���اء على متابعة
�ش����ؤون الب�ل�اد ،ب�سبب ت���ردي �أو�ضاعهم
ال�صحية ،وهو ما �أ�شار �إليه تقرير برملاين
فرن�س���ي ب�أنه «�ساه���م يف حالة الرتدي
االقت�ص���ادي وحالة البطال���ة التي ت�سود
البالد» ،وخري �شاهد على ذلك ما تعرّ�ض
له الرئي����س بوتفليقة م���ن التهاب رئوي
حاد ،وا�ضطراره �إىل الغاء الزيارة املقررة
للم�ست�شارة الأملانية اجنيال مريكل.
� -2ضع���ف التن�سي���ق االقت�صادي بني
دول االحتاد ،فلكل م���ن املغرب واجلزائر
وتون�س عالقات اقت�صادي���ة منف�صلة مع
الدول الأوروبية.
 -3االنكما�ش االقت�ص���ادي يف �أوروبا،
وت�أثريه على حجم التب���ادالت التجارية
مع دول املغرب.

ال�شعوب املغاربية �أملت بتح�سن الظروف االقت�صادية ..لكنها ماتزال تتخبط وتعي�ش حالة من الرتدي االقت�صادي والفقر والبطالة

 -4ال�ب�رودة يف العالق���ات ال�سيا�سية
اجلزائري���ة  -املغربية نتيج���ة امل�شكلة
القدمي���ة حول �صح���راء البولي�ساريو بعد
ان�سحاب القوات الإ�سبانية منها يف العام
 ،1975وبع���د وقف �إط�ل�اق النار يف العام
 1991بني اجلبهة واجلي�ش املغربي ،والتي
مل تحُ ّل حتى هذه اللحظة.
ه���ذه امل�شاكل االقت�صادية ما مل ت�أخذ
طريقه���ا �إىل احلل وي�شع���ر النا�س ب�إرادة
احلل عند الدولة ،ف����إن االمن االجتماعي
للنا����س يف خطر �شدي���د ،و�سيفتح فر�صة
للحركات التكفريي���ة �أن ت�ستقطب النا�س
وجتنّده���م؛ كم���ا ح�صل يف تون����س ،فقد
جنّدت احل���ركات «ال�سلفي���ة اجلهادية»
الآالف من �أبن���اء امل�سلمني و�أر�سلتهم �إىل

�سورية للقتال ،عدا عن الأعمال الإرهابية
التي يقومون بها يف دولهم.
قد يتف���اوت الو�ض���ع الأمني يف هذه
الدول كم���ا يتفاوت الو�ض���ع االقت�صادي
فيه���ا ،حي���ث �سجّ ل تقري���ر «غالون» �أن
اجلزائ���ر ت�أت���ي يف املرتب���ة الأوىل على
امل�ستوى الأفريق���ي ،وال�سابعة عاملي ًا من
حي���ث الدول الأكرث �أمن��� ًا يف العام ،2017
�أم���ا املغرب فت�أتي يف املرتبة  43عاملياً،
وتون�س يف املرتبة الـ.71
ويف ا�ستعرا�ض للعملي���ات الإرهابية
يف دول املغرب ،جند �أن تون�س هي الأكرث
تعر�ض ًا للعمليات الإرهابية ،و�أهمها:
هج���وم متحف ب���اردو ،وه���و هجوم
�إرهاب���ي مت خالل���ه احتجاز ح���واىل 200

�سائ���ح كرهائن ،وق���د وق���ع يف � 18آذار
 ،2015وخلّف الهجوم  22قتيالً� ،إ�ضافة �إىل
امل�سلحني ،و 45جريحاً.
حادثة �إطالق النار يف ثكنة بو�شو�شة
ع���ام  ،2015وهو حادث �إط�ل�اق نار وقتل
جماعي ،وق���ع يف � 25أيار  2015يف ثكنة
بو�شو�ش���ة الع�سكرية يف تون�س العا�صمة،
�أثناء ت�أدي���ة اجلنود حتية العل���م ،فقُتل
 8جن���ود وجُ ���رح  9من اجلي����ش الوطني
التون�سي.
هجوم �سو�س���ة ع���ام  :2015قُتل فيه
� 38سائح���اً ،وجُ رح � 39آخرين� ،أغلبهم من
ال�سياح ،وذلك بع���د �أن هاجم م�سلح �أحد
الفن���ادق يف �شواط���ئ املنتجع ال�سياحي
مر�سى القنطاوي يف مدينة �سو�سة.

تفجري تون�س ع���ام  :2015قُتل فيه
 12فرداً من الأم���ن الرئا�سي التون�سي،
عندما فجّ ر م�سل���ح نف�سه يف احلافلة
الت���ي تقله���م ،وذل���ك و�س���ط تون�س
العا�صمة؛ يف �شارع حممد اخلام�س.
هجوم بنقردان عام  :2016بلغ عدد
القتل���ى  66قتيلاً  ،منهم  46م�سلحاً ،و7
مدنيني ،و 7من احلر�س الوطني ،و 3من
ال�رشطة ،و 2من اجلي�ش ،و 1من الديوانة
(اجلمارك) ،فيما جُ ���رح � 18شخ�ص ًا من
القوات الأمنية والع�سكرية واملدنيني.
�أما العمليات يف اجلزائر فهي قليلة،
و�أبرزها تفج�ي�را اجلزائر يف  11كانون
الأول  ،2007وهما تفجريان انتحاريان
�أديا �إىل �سقوط ما ال يقل عن  50قتيالً.
هذا التف���اوت الأمني يعزز خماوف
اخلط���ر الداه���م يف هذه ال���دول التي
تع���اين م���ن ال�ضائق���ة االقت�صادي���ة
والظروف املعي�شي���ة ال�صعبة� ،إ�ضافة
�إىل �أمر �أ�سا�س وه���و عودة التكفرييني
م���ن �سورية �إىل دوله���م بعد هزميتهم
فيها ،ما يدعو هذه الدول �إىل اال�ستنفار
العام ملواجه���ة «ال�سلفية اجلهادية»
التي يحاول م�شاي���خ «ال�سلفية» يف
اجلزائر جتمي���ل �صورتها يف بيان لهم
رداً على ما �سمّ���وه ت�شويها ،مع ت�أكيد
املتخ�ص�صني يف احلركات «ال�سلفية»
�أن «ال�سلفي���ة» احلا��ض�رة ت�ستم���د
مرجعيتها من «املجاهدين الأفغان»،
وتعتمد على الكفاح امل�سلّح.
من ال��ض�روري ترتي���ب الأولويات
على امل�ستويات كافة ،وجعل فل�سطني
الق�ضي���ة املركزي���ة للأم���ة العربي���ة
والإ�سالمي���ة ،واله���م الأ�سا����س يف
ال�رصاع ،لت�صويب البو�صلة يف االجتاه
ال�صحيح ،ولعدم جر ال�رصاع �إىل القتل
والإجرام حتت عناوين ظاهرها الإ�سالم
وباطنها النف���اق والفرقة بني �شعوب
الأمة.

هاين قا�سم

الشعب البحريني من أجل حقه بالكرامة
حراكه من �أج���ل حقوقه يف احلياة
والكرامة والعدالة االجتماعية.
� 14شب���اط /فرباي���ر 14 – 2011
�شباط /فرياي���ر � ..2018سبع �سنوات
و�شعب البحري���ن مي�ضي يف حراكه
ال�سلم���ي ،يف مواجه���ة �آلة التنكيل
والقم���ع والقت���ل البحريني���ة -
ال�سعودي���ة ،ودون �أن يرفّ جفن ملا
ي�سم���ى املجتمع الدويل الذي يغ�ض
الط���رف عن قم���ع �شع���ب ب�أكمله،
ال بل �أك�ث�ر من ذلك ،يلق���ى النظام
القبلي املتوح�ش دعم ًا غري حمدود
من منظومة خليجي���ة ،على ر�أ�سها
اململك���ة العربي���ة ال�سعودية ،ومن
الواليات املتحدة الأمريكية والكيان
ال�صهي���وين ،بحي���ث �أ�صب���ح �إعالن
ال�سلط���ات البحريني���ة ع���ن �إقامة

�أو�سع العالقات و�أمتنها مع تل ابيب
�أم���راً عادياً ،يف ظل زيارات متبادَلة
مل�س�ؤولني �صهاينة وبحرينيني.
ويف ظل عمليات التنكيل والقمع
الوا�سعة �ضد �شعب البحرين ،ي�ستمر
النظ���ام بتعزي���ز عالقات���ه بالدول
الغربية ،وعل���ى ر�أ�سه���ا وا�شنطن،
وه���ذه الأخرية ت�ستم���ر يف نهجها
و�سلوكه���ا ب�أو�س���ع عمليات ال�سلب
للقدرات االقت�صادية للبلدان التابعة
لها ،خ�صو�ص��� ًا يف اخلليج ،و�أخرها
جت�سّ د يف زي���ارة ويل عهد البحرين
�سلمان بن حمد �إىل وا�شنطن يف �شهر
ت�رشي���ن الثاين املا�ض���ي ،وتوقيعه
اتفاقية مع ال�سي���د الأمريكي بقيمة
 10مليار دوالر.
ال جديد يف املواجهات امل�ستمرة

انتهاكات وقمع سلطات
آل خليفة لم ترهب الشعب
البحريني المُ طالب بالعدالة
االجتماعية والسياسية

بني �شعب �أعزل يواجه باللحم احلي
واملظاه���رة� ،سلطة قم���ع مدجَّ جة
بالأ�سلحة ومدعومة بقوات �سعودية
وغط���اء �أمريك���ي – �صهي���وين –

غربي ال يعرتف بحق���وق مواطنيه،
ويندف���ع �أك�ث�ر ف�أكرث نح���و �أو�سع
عالقات دبلوما�سي���ة وا�ستخبارتية
واقت�صادي���ة و�أمني���ة م���ع الع���دو
ال�صهيوين.
اجلدي���د فق���ط يف جم���رى هذه
املواجه���ة ،ه���و ا�ستم���رار اندفاع
ال�سلط���ات البحريني���ة وحماته���ا
يف ت�صعيد احلمل���ة الإعالمية �ضد
ال�شع���ب البحرين���ي ،وت�شويه �صور
املعار�ضة الوطني���ة� ،إذ �إنه بعد �أن
كانت «امليديا» تُ�صوِّرها �أنها تابعة
لإيران� ،أ�ضافت �إليها هذا العام ،قطر،
التي اتهمها قائد ما ي�سمى قوة دفاع
البحرين (اجلي�ش البحريني) خليفة
بن حم���د �آل خليفة ،ب�أنه���ا «تنفّذ
�أجن���دة التنظيم���ات الإرهابي���ة»،

معترباً �أن م�شيخته «ما تزال تعاين
من جرائم النظام القطري» ،على حد
و�صفه.
�سبع �سن���وات م�ضت على حترك
وانتفا�ض���ة ال�شع���ب البحرين���ي
ال�سلمي���ة م���ن �أجل حق���ه باحلياة
الكرمية والعدالة االجتماعية ،مقابل
�صم���ت ما يطل���ق علي���ه املجتمع
ال���دويل ،الذي يبدو �أن���ه بات �ضمن
الآلية الأمريكية لتغطية كل اجلرائم
الت���ي تُرتك���ب بح���ق ال�شعوب يف
�شتى �أنحاء الع���امل ،ولعل ال�شعب
الفل�سطيني �أكرب دليل وبرهان على
الإجرام الأمريك���ي – ال�صهيوين –
الرجعي.

حممد �شهاب
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ً
الشيخ جبري مستقبال المطران كورية :القدس ستبقى عاصمة الدولة الفلسطينية
ا�س���تقبل �أمني ع���ام حركة
الأمة؛ ال�ش���يخ عبد اهلل جربي،
والإخ���وة �أع�ض���اء القي���ادة،
مرتوبوليت ب�ي�روت وتوابعها
لل�رسي���ان الأرثوذك�س؛ املطران
داني���ال كورية ،يرافق���ه الأب
�رشبل بحيّ  ،باملركز الرئي�سي
مت عر�ض
للحركة يف بريوت ،و ّ
الأو�ضاع الراهنة.
املطران دانيال كورية تقدّم
ب�أحرّ التع���ازي من الإخوة يف
حركة الأمة يف ذكرى مرور �سنة
على رحي���ل العالمة املجاهد

عبد النا�رص جربي (رحمه اهلل).
و�أ�شاد املجتمعون بت�صدي
اجلي����ش العرب���ي ال�س���وري
للطائرات احلربية ال�صهيونية،
معتربي���ن ذلك بداي���ة ملرحلة
جدي���دة يف املواجه���ة م���ع
الغطر�س���ة ال�صهيونية ،والقوى
الإرهابية والتكفريية وداعميهم.
ونوّه املجتمعون بال�شعب
الفل�سطني املنا�ضل؛ مب�سيحييه
وم�سلمي���ه ،برف�ضه���م الق���رار
الأمريك���ي نق���ل ال�سف���ارة �إىل
القد�س ال�رشيف ،م�شددين على

�أن القد����س �ستبق���ى عا�صمة
الدولة الفل�سطينية ،مهما كان
حجم امل�ؤامرات التي حتاك �ضد
الق�ضية الفل�سطينية.
و�أكد املجتمعون على وحدة
العراق ووح���دة �سورية وليبيا
واليمن ،ووح���دة جميع البالد
يف العامل العرب���ي ،خ�صو�ص ًا
�أن املنطقة تتعر����ض مل�ؤامرة
التق�سيم والتفتيت بدعم مبا�رش
من الع���دو ال�صهي���وين و�إدارة
ال�رشّ الأمريكية.

وفد من المرابطون زار حركة األمة :االعتداء الصهيوني على جمرايا
هو رد على االنتصارات التي يحققها الجيش العربي السوري وحلفاؤه
ا�ستقبل �أمني عام حركة الأمة؛ ال�شيخ عبد
اهلل جربي ،و�أع�ض���اء يف القيادة ،وفداً قيادي ًا
من حركة النا�رصيني امل�ستقلني – املرابطون،
برئا�سة �أمني الهيئة القيادية العميد م�صطفى
حمدان ،باملركز الرئي�سي للحركة يف بريوت،
وتباحث املجتمع���ون يف �آخر التطورات على
ال�ساحتني اللبنانية والإقليمية.
ودعا املجتمعون جميع القوى ال�سيا�سية
�إىل التحلي بامل�س�ؤولي���ة الوطنية ،واالبتعاد
عن اخلطاب ال�سيا�سي املت�شنج ،خ�صو�ص ًا �أننا
على �أبواب االنتخابات النيابية.
و�أكد املجتمعون عل���ى �رضورة ح�شد كل

الشيخ جبري يستقبل وفدًا من رابطة تحرير األقصى (أندونيسيا):

الطاق���ات يف مواجه���ة املخطط���ات الهادفة
�إىل ت�صفي���ة الق�ضية الفل�سطيني���ة ،م�شيدين
بالعملي���ات البطولية �ض���د العدو ال�صهيوين
ال���ذي مل ي�ستطع ك��س�ر �إرادة و�صمود ال�شعب
الفل�سطيني املتم�سك بخيار املقاومة.
و�أ�ش���ار املجتمع���ون �إىل �أن االعت���داء
ال�صهي���وين على بلدة جمرايا يف ريف دم�شق
هو ر ٌّد على االنت�صارات التي يحققها اجلي�ش
العربي ال�س���وري وحلف���ا�ؤه ،م�ؤكدين �أن دم
ال�شه���داء الذي���ن �شارك���وا يف الت�صدي لهذه
الهجمة الكربى على �أمتن���ا� ،أ�سقط امل�شاريع
التدمريية التق�سمية.

للتمسك بالجهاد والمقاومة كخيار وحيد لتحرير األرض والمقدسات

ا�ستقبل �أمني ع���ام حركة الأمة؛ ال�شيخ عبد
اهلل ج�ب�ري ،وفداً من رابطة حتري���ر الأق�صى يف
�أندوني�سي���ا ،برئا�سة الرئي����س الأعلى للرابطة؛
�سماح���ة ال�شي���خ يخ�شى اهلل من�ص���ور ،واملدير
الع���ام للرابطة احل���اج �أغو����س �سودارماجى،
وامل�رشف على بناء امل�ست�شفى الأندوني�سي يف
غ���زة؛ املهند�س �آدى وحي���ودي ،وم�س�ؤول امللف
ال�صح���ي للإخ���وة الفل�سطيني�ي�ن املقيمني يف
�أندوني�سيا؛ د .جوكو وييونو ،وتطرق البحث �إىل
الو�ضع يف فل�سطني املحتلة بعد القرار الأمريكي
اعتبار القد�س عا�صمة للكيان ال�صهيوين.
و�أك���د املجتمع���ون على ��ض�رورة توحيد
اجلهود دعم ًا ل�صمود القد�س و�أهلها يف مواجهة

الع���دو «الإ�رسائيلي» وممار�سات���ه العن�رصية،
م�شيدين ب�أبنائها الذين يواجهون قوات االحتالل
ب�إرادتهم ال�صلبة و�شجاعتهم العالية.
ودع���ا املجتمع���ون ال�شع���وب العربي���ة
والإ�سالمي���ة �إىل اتخ���اذ املواق���ف امل�ؤي���دة
والداعم���ة لل�شع���ب الفل�سطين���ي وانتفا�ضته،
وتقدمي كاف���ة �أ�شكال الدعم ،و�إىل التم�سك بخيار
اجلهاد واملقاومة كخي���ار وحيد لتحرير الأر�ض
واملقد�سات.
وكان �سماحة ال�شيخ يخ�شى اهلل من�صور قد
زار والوفد املرافق �رضيح العالمة املجاهد عبد
النا��ص�ر جربي (رحمه اهلل) ،حي���ث قر�ؤوا �سورة
الفاحتة على روحه.

www.athabat.net
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لقاء تضامني مع سورية
ت�ضامن ًا م���ع اجلمهورية العربية
ال�سوري���ة ،يف مواجه���ة الع���دو
«الإ�رسائيل���ي» ،التقى ق���ادة و�أمناء
الأحزاب والقوى وال�شخ�صيات الوطنية
والف�صائ���ل الفل�سطينية م���ع ال�سفري
ال�سوري يف لبنان؛ د .علي عبد الكرمي
علي يف مقر ال�سفارة يف الريزة.
ال�سف�ي�ر عل���ي �أكد �أن ال���رد على
االنته���اكات «الإ�رسائيلية» ل�سورية
لي����س الأول ،فجمي���ع االنته���اكات
ال�سابق���ة كان يُر ّد عليه���ا ،و�أُ�سقطت
م�س�َّي�ة للعدو،
رَّ
فيه���ا عدة طائ���رات
م�ش�ي�راً �إىل �أن حت���ى ال�صواريخ التي

�أطلقها اجلي�ش العرب���ي ال�سوري ومل
ت�صل �إىل �أهدافها هو مبنزلة ردّ ،الفت ًا
�إىل �أن �صم���ود اجلمهوري���ة العربية
ال�سوري���ة �أف�ش���ل كل خمططات العدو
ال�صهيوين يف ا�ستثمار الإرهابيني؛ من
«جبهة الن��ص�رة» و«داع�ش»� ،سواء
كان يف اجلنوب املح���اذي لفل�سطني
املحتل���ة� ،أو يف غريه���ا من املناطق
ال�سورية ،م�شدداً على ان هذا ال�صمود
هو انت�صار ،ما دف���ع «�إ�رسائيل» �إىل
القي���ام بهذه احلمل���ة املكثفة ،والتي
ا�ستُخدم فيها ه���ذا الك ّم من الطائرات
وال�صواريخ.

وفد من «رابطة الشغيلة» بحث
مع «القومي» في االستحقاق االنتخابي
زار وفد م���ن قيادة رابط���ة ال�شغيلة� ،ض ّم
ح�سن عبا����س ،ح�سن ح���ردان ،وجودي عمار،
مركز احلزب ال�سوري القومي االجتماعي ،وكان
يف �إ�ستقب���ال الوفد رئي����س املكتب ال�سيا�سي
املرك���زي د .كمال النابل�س���ي ،وعميد الإعالم
معن حمي���ة ،ونامو�س عم���دة الإعالم يو�سف
ال�صايغ.
اللقاء تناول �آخ���ر امل�ستجدات ال�سيا�سية،
والتهديدات التي يواجهها لبنان من قبَل العدو

ال�صهي���وين ،وكان ت�أكي���د عل���ى �أهمية وحدة
املوق���ف يف مواجه���ة التهدي���دات العدوانية،
والتي عبرّ عنها م�ؤخراً وزير احلرب ال�صهيوين
يف �أفيغدور ليربمان.
كم���ا بح���ث املجتمع���ون يف اال�ستحقاق
االنتخاب���ي املقب���ل يف لبن���ان ،والتحالفات
ال�سيا�سية التي يت ّم العمل على ترجمتها ،وكان
ت�أكيد م�شرتك عل���ى �أهمية التعاون والتن�سيق
يف هذا اجلانب ،وعلى كل امل�ستويات.

ثــقـــــافـــــة

يشـدني المكــان ..يكســرنـي الـمـطــر
«ي�شدين املكان ..يك�رسين املطر» ديوان لل�شاعرة
الدكتورة جميلة عبد الر�ضا� ،صادر عن «دار النه�ضة
العربية» ،فيه تتنق���ل ال�شاعرة عرب نحو  75ق�صيدة
ترتاوح بني �شعر الوم�ضة والق�صيدة الطويلة ن�سبياً،
يف مطارح خمتلفة وك�أنها تلملم اكمام الورد لت�شكل
عقوداً من خيال وجمال ،فرتوح بقارئها بني «غرقى
العيون» و»مزاج الرنني» ،مما يجعل ال�س�ؤال حقاً:
«كم جنمة ت�صطادين ببهائك
تطاردين الأحالم الوعرة
حتدقني وحتلقني قبل الكبوة»
يف �شع���ر جميلة عبد الر�ض���ا ،م�ساحات من اجلمال
واحلياة واحلب واحلنني ،واالبت�سامة ك�أنها الطبيبة،
«وهي فع�ل�اً كذلك» ،التي تريد حلام���ل ديوانها �أن
يرمي ع���ن كاهله ثقل التعب والإره���اق ،و�أن يرتاح
على منت �سطورها ،ويتنقل بني جزر الليونة والفرح

«�إذهب ما �شئت
يف حذافري الغيب
حتى اكمل جنحة ق�صيدة»
لي�ست ابداً جنحة ،هي حقل ورد تت�ساءل فيه الطبيبة
 ال�شاعرة:«من يوقظ بنات النهر
ومي�سح بعمق عينيه على وح�شتي
ويهدئ ورطة الغائب يف دمي»
ثمة �ص���ور ولوحات تقدمها �شاعرتن���ا ،وت�أخذنا �إىل
«غابات يف الق�صائد» ،فـ«الكل يهبط نحو االعلى».
«نحن القادمون من جنوب العيون
ي�سكننا البحر ونلدغ الرحيل
بوجوه �سمر
ويلدغنا احلنني
ب�سبع جهات»

«فوق بيادر اهلل» ،في�صي للجمال بهاء احلياة
فـ «البعيدات يخطفن ب�أنا�شيدهن املبحوحة
مرياث اجلزر
يجمعن لأقا�صيك رموز التيه
وجروح الكتابة
البعيدات
يدل عليهن امل�شم�ش املكنون
ظالل االراجيح
و�أ�شجار الكينا
الوحيدات طيور زرقاء
فوق بيادر اهلل»
الدكت���ورة جميل���ة عب���د الر�ضا تنقلن���ا بب�سمة
ديوانها �إىل مطارح اجلمال ،فتحية لها ،علم ًا �أن ديوان
«ي�شدين املكان» ي�أتي بعد ديوانني هما�« :أجدل نهراً
كي ال �أغرق» و»�سبع مرايا ل�سماء واحدة».

«عـبق الـورود» ..لـيــوســـــف كــــرنيب
«عبق الورود» ،ديوان جديد بالعامية لل�شاعر يو�سف
كرني���ب «�أبو يحي���ى» ،يتميز ب�شفافية العب���ارة وطراوة
اللغة ،و�أ�سلوب �سهل.
«�أبو يحيى» ال�شاعر ال�شعبي الذي يحول جمل�سه �إىل
�ساحة فرح ج���راء ق�صائده و�أغانيه الت���ي ال يخد�ش فيها
وزناً ،فين�س���اب �إىل �أذن امل�ستمع ،كما الن�سيم حينما يلفح
الوجه يف يوم حار.
«قلتلها الزهرة اللي فيها من احلياة
روح العبري وطعمة العي�ش الهني
�إن كان يف ب�شلو�شها عزم وثبات
مع كل هبة من الن�سيم بتنحني»

�صورة جميلة يقدمه���ا يو�سف كرنيب فيح�سن ال�صنع،
ويحاكي اخلي���ال والعقل ب�أ�سلوب���ه ال�شعري الذي يجعلك
كلم���ا ر�أيته يف جمل����س �أن تطلب منه� ،شيئ��� ًا من �صوره
وجماليته ال�شعرية.
«عبق ال���ورود» قدّم له عدد من ال�شع���راء هم :خليل
�سالمي ،ود .جنيب زبيب ،وال�شاعر الكبري علي جمعة «�أبو
�أ�رشف» ،وت�ضمّنت ع�رشات الق�صائد وكثري من العتابا ،مما
يجع���ل من يت�سنى له قراءة الدي���وان �أن يتابعه حتى �آخر
نقطة عطر فيه ،ب�سبب ما ي�ضمه بني دفتيه من �صور جميلة
�أجاد ال�شاعر ال�سبعيني (�أطال اهلل يف عمره) يف نقلها �إلينا
عرب �صفحاته اجلميلة..

فتحية �إىل �أبو يحيى الذي ي�ستحق الكثري ،وهو كما قال
على الغالف الأخري لـ»عبق الورد»:
«�شعر مرق بالكائنة مرقة حزين
ا�ستلهم من الأفكار نفحة طيبة
وحلق بجو ال�شعر بجناحو الطليق
وعا�ش املحبة وعالوفا قلبو ربي
و�صاغ الغزل من بحر �أفكارو العميق
و�صنع روائع بالعطور مطيّبة
تات�ضل نفحة عطر كلما يا �صديق
�سمّيتها تعي�ش املحبة والوفا
وتك�سب ثوابك بال�صالة على النبي»
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كاريكاتير

أسباب مفاجئة تقف وراء طالء الطائرات باللون األبيض
هل ت�ساءلتَ يوم ًا ملاذا تكون �أكرثية الطائرات
مطلية باللون الأبي�ض؟ ال�سبب لي�س ع�شوائي ًا كما
تظن� ،إذ تبني �أن هناك العديد من العوامل التي حتّمت
على ال�رشكات امل�صنِّعة للطائرات التجارية ا�ستخدام
هذا اللون بالتحديد دون �سواه:
عامل احلرارة :هل تعلم �أن اللون الأبي�ض ،وعلى
عك�س �أكرثية الألوان ،يعك�س ال�ضوء دون امت�صا�صه؟
وبالتايل ،يُع ّد اخليار الأمثل لتفادي ارتفاع درجة
احلرارة يف هيكل الطائرة ،كونها حتلّق حتت �أ�شعة
ال�شم�س �أوقات طويلة.
حتديد ال�شقوق واخلدو�ش :كذلك ،من املعروف �أن
اللون الأبي�ض ي�سهّل على متفح�صي الطائرة حتديد
وجود �أي خدو�ش �أو �شقوق ،مهما كانت �صغرية،
كونها تظهر عاد ًة بدرجة �أدكن .كذلك ،ي�سهل ر�صد �أي
ت�رسّبات للزيوت وعالمات الت�آكل بف�ضل درجة الطالء
املعتمد.

�سهولة الر�صد يف احلاالت الطارئة� :إىل جانب
العوامل املذكورة �أعاله ،يُع ّد اللون الأبي�ض من بني
التدرجات التي ميكن ر�صدها ب�سهولة يف حاالت
الطوارئ ،كال�سقوط يف املاء �أو التعر�ض حلادثة
حتطم.
رغم �أن الأ�سباب املذكورة �أعاله هي �أقرب �إىل
العلمية ،جند العديد من العوامل الأخ��رى «غري
الر�سمية» التي تدفع �رشكات الت�صنيع �إىل التم�سك
باللون الأبي�ض ب�شكل �أكرب؛ �إذ تبني على �سبيل املثال
�أن الطالء الأبي�ض للطائرات هو الأوف��ر من ناحية
التكلفة املادية ،كما �أنه ال يحتاج �إىل الكثري من
الطبقات ،ما يوفر بع�ض الوزن عن هيكل الطائرة
�أي�ضاً .كذلك ،لن ت�ضطر �رشكات الطريان �إىل �إعادة
طليها ب�شكل مكثف ،نظراً �إىل كون اللون الأبي�ض
ال يبهت بفعل حرارة ال�شم�س ،على عك�س الألوان
الأخرى.

موظف يخفي عن مديره  15عامًا أنه أعمى
َف َق َد «�ساليا كاهوات» ب�رصه �أثناء درا�سته ،وتعثرّ
بذلك حلمه يف �أن ي�صبح عام ًال يف مطعم ،لكنه �أ�رصّ
على حتقيق هدفه حتى ح�صل على عمل يف �أحد
الفنادق املرموقة ،لكنه مل يخرب �صاحب العمل �أنه
يرى فقط بن�سبة  .٪5وعن �سبب �إخفائه م�شكلته يقول
«�ساليا» �إن �أ�صحاب العمل ال يرحبون بتوظيف
النا�س ذوي االحتياجات اخلا�صة ،لأنه ي�صعب يف
تـــ�صـــــدر عـــــــن
�شــركــة الـقـــلــم
للإعالم �ش.م.م.

ما بعد طردهم من العمل يف حال تق�صريهم فيه.
ورغم الإعاقة الب�رصية ،ارتقى «�ساليا» يف م�سريته
املهنية ،لكن اخلوف من ك�شف حقيقته ظلت ت�شغل
باله ،ما ت�سبب له باالكتئاب ،وبعد تغلُّبه على هذه
الأزمة ،قرر ت�أليف كتاب عن م�سريته املهنية بعنوان:
«موعد �أعمى مع احلياة» ،واليوم ي�شغل من�صب
م�رشف �إداري يف مدينة هامبورغ الأملانية.

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:

هاتف01/666314 :

