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ك�شفت معلومات �أن عني العدو «الإ�رسائيلي» يف الواقع هي
على «بلوك» رقم  ،8لأن فيه كم ّيات كربى من النفط ،بينما يف
«بلوك»  9يتوفر الغاز فقط ،والدولة العربية بات عندها ما يكفي
من هذه املادة.
�إ�ضافة �إىل ذلك ،ف�إن «بلوك»  8بالن�سبة للعدو هو �أكرث �أمان ًا،
لأنه بعيد ن�سبي ًا عن ال�شاطئ ،ووفق هذه املعلومات ف�إن العدو
يتحدث عن «البلوك»  9للتعمية عن هدفه احلقيقي بـ«البلوك» .8
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االفتتاحية

إرهابيو الغوطة آخر
المدافعين عن أميركا
�أعتقد �أن الأمريكي�ي�ن ي�ستعر�ضون ع�ضالتهم
يف كل منا�سب���ة ،فال ُي�ستبعد �أن يلج�أوا من الآن
و�ص���اعداً ،مثل «الإ�رسائيليني»� ،إىل �ش ّن غارات
على �سورية ،واملبادرة �إىل ق�صف �صاروخي حتت
ذرائ���ع واهية ..لكن مهما يك���ن ،وبالرغم من �أن
املحتمل �أن ت�شهد بع�ض
احلرب على �سورية من
َ
مفر م���ن املواجهة والإعداد
مظاه���ر احلمى ،فال ّ
بالتوعية والتح�شيد ..وما جرى يف جمل�س الأمن
(القرار � )2401أعتقد �أنه �أف�ضل ما ميكن.
�أف�ضل ما ميكن احل�صول عليه يف جمل�س الأمن
لأن معرك���ة الغوطة حيث يوج���د ،كما تناقلت
و�سائل الإعالم � 40ألف م�س��� َّلح جم َّهزين �أح�سن
جتهيز ،وال يقل عن جتهيز جي�ش ر�سمي ،تك�شف
للمرة الألف �أن امل�س����ألة لي�ست �سورية �إمنا هي
دولي���ة ،ي�ؤكد ذلك احلملة الإعالمية امل�س���عورة
يف الغ���رب �إىل حد �أنهم ي���رددون يومي ًا �أن 90
باملائة م���ن جمموع قتلى احلرب يف �س���ورية
طيلة ال�سنوات ال�سبع� ،إمنا قتلهم اجلي�ش العربي
ال�سوري.
�إذاً ،الغرب يقف خلف الإرهاب الإ�سالمي وهذا
ما قلناه منذ البدء..
ينبن���ي علي���ه �أن احل���رب الدفاعي���ة التي
يخو�ض���ها اجلي�ش العرب���ي ال�س���وري ال تطال
الفعليني لهذه
يف الواق���ع دول الغرب ،الق���ادة
ّ
احل���رب بالوكالة ،لكن الإرهاب الإ�س�ل�امي الذي
لن يتوق���ف �إال �إذا جفّ���ت م�ص���ادر تغذيته� ،أي
الأموال اخلليجية ،والدعم اللوج�س���تي الغربي..
�س���تدرج املقاومون �إىل حرب مع
�إذاً ،يج���ب �أال ُي
َ
الإرهابيني الإ�سالميني حتى الق�ضاء عليهم..
فه�ؤالء يتطلبون معاجلة تربوية و�سيا�س���ية
ووطنية؛ يعني معاجلة طويلة الأمد..
هذا يعن���ي �أن هذه احلرب يج���ب �أن تخا�ض
على عدة جبهات؛ �سيا�س���ي ًا وثقافي ًا واقت�صادي ًا
وع�سكري ًا..
ب���ات معلوم��� ًا �أن م���ن �أهداف ه���ذه احلرب
فر�ض نظ���م حكم يف �س���ورية ولبن���ان بحيث
ميكن ا�س���تغالل املخزون النفط���ي الذي يعتقد
�أنه موج���ود يف املياه الإقليمية لهذين البلدين،
ب��ش�روط مماثلة لتل���ك التي قبلته���ا احلكومة
امل�رصية احلالية والعائالت احلاكمة يف البلدان
اخلليجية« .ا ٍال�رسائيليون» ي�س���تخرجون النفط
والغاز يف املياه الإقليمية الفل�سطينية ،ولبنان
و�س���ورية ممنوعان من ذل���ك ،وال يجر�ؤان على
ذل���ك ..كل تنازل عن حق من احلقوق ي�س���تتبعه
تنازل �آخر ،وهكذا دواليك و�ص���و ًال �إىل خيمة يف
املنفى.
ثريا عا�صي
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

انتخابات  ..2018الصوت التفضيلي هو صاحب الفضل

كرثة املر�شحني �ست�ؤدي �إىل ت�شكيل لوائح لن تر�ضي �أكرث من  ٪25منهم

منذ �أ�س���بوع كن���ت يف واجب عزاء
ب�إحدى الق���رى املتْني���ة ،و�أخربين ابن
الفقي���دة �أن مر�ش���ح ًا متني��� ًا ال معرفة
للعائلة به� ،ش���ارك يف مرا�س���م الدفن،
وح�رض �أي�ض ًا خالل يومي العزاء ،وخالل
مغادرته يف اليوم الثالث عانق الأبناء
الأربعة مكرراً اجلملة نف�سها �أربع مرات:
«برحم���ة والدتكم ال تن�س���وا ال�ص���وت
التف�ضيلي»!
�أوردتُ ه���ذه الواقع���ة عن ال�ص���وت
التف�ض���يلي ،لأن الواقع االنتخابي على
الأر�ض �س���يكون �أق�س���ى و�أ�رش�س من كل
التقديرات ،و�إذا كان �أحد اخلرباء يف ال�ش�أن
االنتخاب���ي يتوقع �أن يكون يف املجل�س
النيابي املقب���ل �أكرث من  40مليونرياً -
�أي ثلثه  -فنحن على م�ش���ارف معارك
مفا�ض���لة بني الكتل احلزبي���ة ولوائح
ت�ضم م�س���تقلني قد يختارها الناخبون
«ع���داً ونق���داً» كرمى لعي���ون مليونري
ي�شرتي �أ�صوات ًا لي�س لالئحة التي ينتمي
�إليها ،بل لي�ضمن احل�صول على ال�صوت
التف�ضيلي الذي ي�ؤهّله �شخ�صي ًا للخرق،
وال مانع لديه من حتمُّل كامل م�صاريف
املعركة ،مبا فيها ر�س���وم الرت�شيح عن
�رشكائه يف املعركة ،ت�ضاف �إليها كلفة
�رشاء الأ�ص���وات ،بحي���ث يعتقد البع�ض
�أن ثمن �رشاء ال�ص���وت التف�ضيلي قبيل
�س���اعتني من �إقفال �ص���ناديق االقرتاع
قد يتجاوز مئ���ات الدوالرات يف منطقة،
و�آالف يف منطقة �أخرى.
�ساحة املواجهة لل�صوت التف�ضيلي
لي�س���ت يف معاق���ل الأح���زاب القوية،
والتعدي�ل�ات  -ول���و الطفيف���ة  -التي
�أجراها كل من حزب اهلل وحركة �أمل على
�أ�سماء املر�ش���حني ،ت�أتي نتيجة درا�سة
ميداني���ة عل���ى الأر�ض لواق���ع النب�ض
ال�ش���عبي ،وذلك به���دف مواجهة لوائح
معار�ضة ت�سمح لها �آلية قانون االنتخاب
اجلديد باخلرق عرب ال�ص���وت التف�ضيلي،
رغم م���ا لـ«احل���زب» و«احلركة» من

دينامية عالية يف املاكينة االنتخابية
لتحالفهما ،لكن ما ينطبق على �س���احة
الأحزاب القوية ذات ال�ش���عبية الوا�سعة،
ال ينطب���ق عل���ى �أحزاب �أخرى ي�س���هل
خرقها ب�صوت تف�ضيلي من الئحة �أخرى،
خ�صو�ص��� ًا متى كان املر�ش���حون على
الالئحة احلزبية غري مر�ضي عن بع�ضهم
من القاعدة ال�شعبية.
واحلما�س���ة يف الرت�شُّ ���ح �س���تبلغ
ذروتها خ�ل�ال اليوم�ي�ن الأخريين من
املهلة املحددة لإقفال باب الرت�شيحات
يف ال�س���اد�س م���ن �آذار ،م���ا يعني �أن
وفرة اللوائح �س���تتبلور على �ضوء عدد
املر�ش���حني غ�ي�ر احلزبيني ،ومب���ا �أن

بما أن البرامج االنتخابية حبر
على ورق ..فإن العملة الخضراء
هي الناخب األكبر

املواجهة مع الالئحة احلزبية قا�س���ية،
ف�إن غالبية اللوائح املعار�ضة �ستعمل
من �أجل اخلرق بال�ص���وت التف�ض���يلي،
ومن ميتل���ك املال من امل�س���تقلني هو
مَ ن �س���يتحمّل كلفة و�ص���وله ،والباقون
يف الئحت���ه «كمالة ع���دد» ل�رضورات
املعركة.
املعارك الكربى يف هذه االنتخابات
ه���ي التي �س���تلي نهاية مهل���ة تقدمي
الرت�شيحات� ،سواء يف ن�سج التحالفات
�أو لإغراء مر�شحني ل�سحب تر�شيحاتهم،
مع ما ي�س���تلزم ذلك من ��ص�رف �أموال

ال ت�ض���بطها جميعها الهيئات الرقابية،
�س���واء كانت ر�س���مية �أم م���ن منظمات
املجتم���ع امل���دين ،وعندم���ا ترت�س���م
التحالفات وتكتمل اللوائح ،يبد�أ العمل
على الأر�ض يف ��ص�رف الأموال و�رشاء
الناخب�ي�ن� ،إن مل يك���ن للوائ���ح كاملة
فلمعارك خرق ولو مبر�ش���ح واحد عرب
ال�صوت التف�ضيلي.
�ستح�صل معارك ال�صوت التف�ضيلي
يف ب�ي�روت الثاني���ة ،يف املواجهة بني
لوائ���ح ثالث على الأقل :الرئي�س �س���عد
احلريري وف�ؤاد خمزومي والئحة حتالف
حزب اهلل � -أمل ،كذلك يف بريوت الأوىل،
خ�صو�ص��� ًا للمر�شح م�سعود الأ�شقر� ،ضد
الالئحة التي �ست�س���تبعده عن حتالف
الق���وات والكتائب� ،إن ح�ص���ل ،علم ًا �أن
حتال���ف التيار الوطني احل���ر مع تيار
امل�س���تقبل يف بريوت الأوىل قد ي�شعل
املعرك���ة ب��ض�راوة يف مواجهة حلفاء
الأم�س للرئي�س احلريري.
ووفرة املر�شحني� ،سواء يف كل دوائر
ال�ش���مال� ،أو يف جبل لبنان ،خ�صو�ص��� ًا
املنت ،وال�ش���وف  -عالي���ه ،وك�رسوان
– جبي���ل ،كذل���ك يف زحل���ة ،ت�ؤكد �أن
ت�شكيل اللوائح لن يُر�ضي �أكرث من ٪25
من املر�ش���حني ،ولأن اللوائح �س���تكون
غالبيته���ا ائتالفات حزبي���ة انتخابية،
ف�إن امل�س���تبعَ دين عن التزكية احلزبية،
�إ�ض���افة اىل امل�س���تقلني� ،سيذهبون اىل
ائتالف لوائ���ح «ك�رس عظم» عرب املال
االنتخابي ،ومبا �أن الربامج االنتخابية
هي ح�ب�ر على ورق ،ف����إن ورق العملة
اخل��ض�راء هو الناخب الأك�ب�ر ،من �أجل
ال�صوت التف�ض���يلي «اخلارق» للوائح
يف انتخابات مل ولن ي�ش���هد لبنان لها
مثي�ل�اً يف الكلفة الباهظة ملقعد نيابي
يخ���رق �ص���احبه الئح���ة حزبية عرب
ال�صوت التف�ضيلي.

�أمني �أبو را�شد
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همسات

من يضبط الخطاب االنتخابي الفتنوي؟

 ت�رسيبات مق�صودة

لوحظ �أن ت�رسيبات �سعودية �رست ،تنفي �أن تكون الريا�ض
تنوي دعم مناف�س���ي الرئي�س �س���عد احلريري ،ومنهم اللواء
�أ�رشف ريفي ،يف االنتخابات .و�أوحت هذه الت�رسيبات التي
�صدرت قبل �ساعات من و�صول املوفد ال�سعودي �إىل بريوت،
ب�أنها لي�ست يف وارد احلرب على رئي�س احلكومة.

 ت�سا�ؤالت

بد�أت العديد من الت�س��ا�ؤالت ُتطرح حول انتخاب املغرتبني،
ومنه��ا :ماذا لو انتخ��ب اللبنانيون العاملون يف ال�س��عودية
�ض��د م�ش��يئة اململك��ة؟ وم��اذا ع��ن انتخ��اب اللبنانيني يف
الواليات املتحدة الأمريكية مل�صلحة مر�شحي املقاومة؟

 تهديد بالتخلي عن ال�سعودية
و�صل تقرير �إىل ال�سفارة ال�سعودية من �أحد �أركان «� 14آذار»
يك�شف �أن �شخ�صيات �ستتخلى عن ال�سيا�سة ال�سعودية وعن
ترويجها يف لبنان� ،إذا مل تنل وعداً مبن�صب حكومي يف حال
مل تتجاوز االنتخابات النيابية بنجاح ،لأنها رهنت نف�س���ها
لل�س�سيا�سة ال�سعودية خالل  13عام ًا.

مناف�سة على جلد الدب

ر�ش��ح رئي�س احلزب
��ضرب ال�شق��اق ح��زب الكتائب بع��د �أن ّ
�سام��ي اجلم��ل م�ست�شاره �ش��ارل �ساب��ا يف دائ��رة زحلة ،ما
�أث��ار النائب �إيلي ماروين ،ال��ذي يعترب املقعد من حقه ،و�أنه
اجلميل يف الظ��روف ال�صعبة ،وقال عاملون يف
الأوف��ى لآل ّ
ال�ش�أن الزحالوي �إن «التقاتل على جلد الدب» قبل ا�صطياده
لن ي�أتي للكتائب ب�أي مقعد.

حت�ضريات الأحزاب اللبنانية لالنتخابات النيابية تبدو �أ�شبه بالتح�ضري لالنتخابات البلدية

با�س���تثناء ما عر�ض���ه �أمني
حزب اهلل ال�س���يد ح�سن ن�رص اهلل،
وم���ا طرحه الرئي����س نبيه بري،
يف ال�ش�أن االنتخابي �أثناء �إعالن
مر�شحِ يهما لالنتخابات النيابية،
بال���كاد نرى طرف ًا �سيا�س���ي ًا من
القوى ال�سيا�س���ية التي تتح�ضرّ
خلو����ض غم���ار االنتخاب���ات
النيابية قدّم برناجم ًا �سيا�س���ياً،
يف حني نرى مر�شحني ي�ستغلون
وي�س���تعملون و�س���ائل حتري�ض
�أقل ما يقال فيها رخي�ص���ة ،كذاك
«الإعالم���ي» الك��س�رواين الذي
ا�س���تح�رض «القم�ص���ان ال�سود»
و»والي���ة الفقيه» من �أجل �ش���د
ع�ص���بية مذهبية معيّن���ة ،وذاك
الأمني املرم���وق �س���ابقاً ،الذي
ي�س���تعمل كل �أدبيات وو�س���ائل
التحري����ض «ال�س���بهانية» بعد
ف���وزه باالنتخاب���ات البلدية يف
مدينت���ه ال�ش���مالية ع���ام 2016
بن�سبة  ٪65من الأع�ضاء ،نتيجة
�سوء قيادة �أخ�ص���امه للمعركة،
وعلى نحو ما زع���م ذاك النائب
ال�س���ابق ،املر�ش���ح يف جبي���ل
ومر�شح يف بريوت يدعي اخلربة
مت
والوعي الإ�س�ل�امي ب�أن���ه قد ّ
منعهم���ا من �أعل���ى املراجع من
عقد كل منهما م�ؤمتراً« ..وقد لقيا
على كل حال الرد املنا�سب على
مزاعمهم���ا �أو ادعاءاتهما» ،مما
جعلهما يخر�س���ان دون �أن يلقيا
�أي ت�أييد حتى من �أقرب املقربيني
�إليهما.
ب����أي ح���ال ،جمم���ل القوى
ال�سيا�س���ية تق�ت�رب م���ن موعد
اال�س���تحقاق ،لكن حت���ى الآن مل
ن��� َر خط���ة نوعي���ة �أو برناجم ًا
�إنقاذي ًا �أو وع���وداً لإخراج لبنان
من عرثاته املالية واالقت�ص���ادية

واالجتماعية ،وك�أننا �أمام حلظة
املهم �أن املخطط ال�س���بهاين
احلقيق���ة العارية ،حيث ن�ش���هد مبا ميثل �س���قط وانتهى ،لكن هل
غرائز انتخابية مثرية و�صاخبة؛ توقف م�رشوع م�س�ؤوليه يف دولة
�س���عد احلريري يزاي���د على من الكاز الكربى؟
خانه ،ومن َّمن ومن حرّ�ض �ضده،
ثم���ة ا�س���تطالع انتخاب���ي
ومن طعنه يف الظهر ،ويف ال�صدر� :س���عودي جديد قاده موفد ملكي،
«�أال تع���اون انتخابي مع حزب لك���ن هذا اال�س���تطالع يقوم على
اهلل».
مبد أ� �أن الريا�ض اختارت املواجهة
متهّ���ل يا رج���ل� ..أي���ن ثامر م���ع كل دول الإقليم ،خ�صو�ص��� ًا
ال�س���بهان وجمموعته اللبنانية؟ العراق ،و�سورية ،واليمن ،وايران
هذا ال�س���بهان املعروفة م�آثرته وهلم جرا ،وبالتايل ف�سيا�س���تهم
يف �س���ورية ..تذكروا �أنه زار وهو ال ت�س���تقيم مع �سيا�سة الرئي�س
احلريري التي تركّز على اال�ستقرار
ومهادنة حزب اهلل.
فلنتابع اللقاءات اخلا�ص���ة
للموف���د امللك���ي م���ع قي���ادات
�سيا�س���ية خارج الإطار الر�سمي،
أخطر مافي بعض
«فعن���د جهين���ة �س���اعتئذ
الخطاب االنتخابي هو اخلرباليقني».
ع���ودة �إىل االنتخاب���ات
ذاك الخطاب المتدادات
النيابي���ة؛ املفاو�ض���ات الثنائية
مراحل  17أيار و 14آذار �أو الثالثي���ة للتحالف���ات تق���وم
هنا وهناك ،لكن كل �ش���يء على
والشهود الزور
�أ�س���ا�س الربح واخل�س���ارة ،وكم
«نائب لزيد ونائب لعبيد» ،ماذا
عن الربامج وم���اذا عن معاجلة
االزمات االقت�صادية واالجتماعية،
ومكافحة الف�س���اد ،وعن �إ�صالح
يف موقعه الر�سمي الرقة ملالقاة بنى الدولة وم�ؤ�س�ساتها والعدالة
قادة داع�ش ،وتذكّروا حتري�ض���ه وامل�س���اواة وتكاف ؤ� الفر�ص ..فهذا
�ض���د الع���راق ي���وم كان يحتل �آخر هموم الدنيا؟
ماذا عن اقرتاب الدَّين العام
من�صب �سفري بالده يف بغداد.
لعلم���ك ،و�أنت تع���رف ذلك من مئة ملي����ار دوالر؟ وماذا عن
جيداً ،ف����إن هذا الرجل ومبا ميثل �رصف �أكرث من مئتي مليار دوالر
كان يُع��� ّد ل�س���يناريو ،وبتواط ؤ� منذ عام  1992حتى اليوم؟ و�أين
�شخ�صيات لبنانية تعرفها جيداً ،وُظِّ فت؟ وكيف �صرُ فت؟
وم����اذا �أي�ض���� ًا ع����ن قط����ع
وبع�ض���ها كان من �أقرب املقربني
�إليك ،كان يُع ّد �أمراً خطرياً لزعزعة ح�س����ابات املوازنات العامة منذ
البلد ،ول�ش��� ّق الطريق �أمام العدو ع����ام  2005حتى عام 2017؟ وما
هو م�ص��ي�ر الـ 11ملي����ار دوالر؟
«الإ�رسائيلي».

وماذا عن �ستة مليار دوالر هبات
من ح����رب متوز  ،2006ومل تدخل
اخلزينة؟
وم���اذا عن معاجلة م�ش���كلة
النفايات ،واملطامر الع�ش���وائية،
واملطامر البحرية التي متهّد لطمر
البحر على طريقة النوماندي؟
�أ�س���ئلة كث�ي�رة تُط���رح يف
املو�سم االنتخابي ،الذي �سي�ؤ�س�س
ملرحلة جديدة بع���ده ،وبالتايل
من ح���ق اللبناني�ي�ن �أن يعرفوا،
لأنه «طفح الكيل» فعالً.
�أخطر م���ايف بع�ض اخلطاب
االنتخاب���ي ه���و ذاك اخلط���اب
المتدادات مراحل � 17أيار و� 14آذار
وال�شهود الزور ،الذي يتطابق مع
الع���دو «الإ�رسائيلي» يف العداء
لكل م���ا ميتّ ب�ص���لة للمقاومة،
ف�ص���ار برناجمهم قم�ص���ان �سود
يلفون ب���ه خطاباتهم ،ووجوههم
�أي�ضاً.
للتذك�ي�ر هن���ا فق���ط ،فقدد
اعرتف ال�س���فري الأمريكي الأ�سبق
يف بريوت؛ جيف���ري فيلتمان� ،أن
وا�ش���نطن دفع���ت يف انتخابات
 2005ن�ص���ف مليار دوالر لإ�سقاط
ح���زب اهلل ،وك�ش���فت وثائ���ق
ويكيليك�س �أن ال�س���عودية ر�شت
�أموا ًال يف انتخاب���ات � 2009أكرث
من ملياري دوالر لنف�س الغاية.
وقدمي��� ًا يف انتخابات 1957
اعرتف���ت املخاب���رات الأمريكية
ب�أنها دفعت �أموا ًال طائلة من �أجل
ت�أمني الفوز ملر�ش���حيها� ،إ�ضافة
�إىل تزوي���ر عهد كميل �ش���معون
لالنتخابات من �أجل امل�ص���لحة
الأمريكي���ة الت���ي كان���ت تتمثل
مب�رشوع ايزنهاور.

�سعيد عيتاين

� سو�سة التناف�س

يعمل حزب له تقدير على اجلغرافية اللبنانية ،على مللمة
�أو�ض���اعه الداخلية ،بعدما فتكت «�سو�سة» التناف�س على
ُّ
الرت�شح لالنتخابات بغالبية كوادره ،وبينها قيادات تب ّو�أت
يف ال�سابق منا�صب ر�سمية.

 حرية «زرقاء»

قال��ت قي��ادات يف «تي��ار امل�ستقب��ل» �إن ح�س��م الرت�شيحات
االنتخابي��ة ،الت��ي تتب��دل كل �ساع��ة ،ال �سيم��ا يف ب�يروت
وطرابل���س ،لن تنجلي على حقيقته��ا �إال بعد ح�سم ال�سعودية
الأم��ر باجت��اه بع�ض املر�شح�ين املتطاولني� ،أم��ا يف دائرة
�صي��دا ف�إن القناع��ة را�سخة بخروج الرئي�س ف���ؤاد ال�سنيورة
م��ن املعادلة ،فيما ت�سعى بهية احلري��ري على �شبك حتالف
مع حركة �أمل وحزب اهلل.

 خيبة �أمل

قي���ادي من «التيار االزرق» �أكد يف الإعالم �أنه يخ�ض���ع لأي
قرار تتخذه القيادة ،ويدعمه وي�س�ي�ر به ،لكنه يف جمال�س���ه
اخلا�ص���ة يعبرّ عن خيبة �أمله وعدم احرتام هذه القيادة له،
خ�صو� ًصا بعد �أن ارتات عدم تر�شيحه لالنتخابات النيابية.

 م�شكلة

بد�أت م�شكلة كوتا القرو�ض الإ�سكانية املدعومة من م�رصف
لبنان بالظهور والتفاقم ،لأنها تطال املواطن طالب القر�ض،
واملقاولني واملطورين العقاريني ،وقطاع البناء ب�شكل عام.

 ده�شة

�أعرب م�ص���در دبلوما�س���ي عن ده�ش���ته مما يح�ص���ل ب�ش�أن
التحالف���ات يف االنتخاب���ات النيابي���ة� ،إذ ر�أى �أن بع�ض���ها
غ�ي�ر منطق���ي ،م�س���تدرك ًا �أن يف لبنان كل �ش���يء يقرتب من
«املعجزة».

 ماذا يق�صد الأحمد؟

ت�س��ا�ؤالت ع��دة طُ رح��ت �أم��ام م��ا �صدر ع��ن ع�ض��و اللجنة
املركزي��ة حلركة فتح ع��زام الأحمد؛ حني ّنبه م��ن �أن القرار
الأمريك��ي بتقلي�ص خدم��ات الأنروا يه��دد ال�سلم الأهلي يف
لبن��ان ،جراء انهي��ار الأو�ضاع الإن�ساني��ة داخل املخيمات.
و�أ�ش��ارت هذه الت�س��ا�ؤالت �إىل �رضورة مناق�شة هذا الأمر مع
�أعل��ى املراج��ع يف ال�سلط��ة الفل�سطينية ،ومنظم��ة التحرير،
و�رس هذا الت�رصيح والغاية منه ،وما �إذا كان االحتجاج على
الواليات املتحدة معناه الغط�س يف م�رشوعها.
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سورية ..سبع سنوات صمود اسطوري بوجه كل غزاة العالم
كالعادة مع كل تق����دم �أو انت�صار
يحقق����ه اجلي�����ش العرب����ي ال�س����وري
وحلفا�ؤه ،حت�رض اكذوب����ة الكيميائي،
ويبد أ� التهدي����د بالويل النبور وعظائم
االمور.
ورغ����م �أن ه����ذه امل�رسحية ،باتت
مف�ضوح����ة ومك�شوفة وه����ي ال تخرج
عن �سل�س����ة الأكاذيب الت����ي تفربكها
وا�شنط����ن يف �أي م����كان من العامل من
�أجل تربير عدوانها على ال�شعوب ،ففي
غزو الناتو للعراق ع����ام  ،2003كانت
اكذوب����ة ا�سلحة الدم����ار ال�شامل ،التي
اعرتف وزي����ر اخلارجية الأمريكية ،يف
حينه «كولن ب����اول»� ،أنها كانت غري
�صحيحة ومفربك����ة بالكامل من �أجل
تربير العدوان والغزو.
ويف احل�ص����ار الأمريك����ي لإيران،
بذريع����ة برنامج الن����ووي ال�سلمي ،ال
تنفك وا�شنطن مع ا�رسائيل وال�سعودية،
عن التهدي����د والوعي����د ،وك�أن الدولة

العربي����ة ال ترم����ي الفل�سطيني��ي�ن �إال
بالزه����ور ،وال متل����ك مئ����ات الر�ؤو�س
النووي����ة ،وك�أن ال�سعودية ال ت�ستعمل
القذائف اجلرثومي����ة يف اليمن نا�رشة
االمرا�ض واالوبئة.
وا�شنط����ن الت����ي ال تتحم����ل دولة
تن�ش����د ال�سي����ادة الوطني����ة� ،سجله����ا
حافل باالج����رام ،منذ غ����زو الأوروبي
الأبي�ض للقارة اجلديدة ،ف�شكلت دولة
وجمتمع ًا يق����وم على ا�سا�س القر�صنة
وا�ستعب����اد النا�س ،هكذا ابادت ما كان
ي�سمى الهنود احلمر ،وع�صاباتها كانت
ت�سرتق النا�س من ال�شواطئ الأفريقية
جلعلهم عبيداً لل�سيد االبي�ض.
ال جمال هنا ل�رسد وقائع الإجرام
مر تاريخ قيام الواليات
الأمريكي على ّ
املتح����دة ،فقط نذكر بع�����ض اجلرائم،
كالقنبل����ة الذري����ة الت����ي القي����ت يف
نهاي����ة احلرب العاملي����ة الثانية على
هريو�شيم����ا ونكازاكي ،حي����ث ال تزال

الوالدات امل�شوهة فيها حتى الآن.
هل نذكر بالإنق��ل�اب الدموي الذي
ق����اده العج����وز ال�صهي����وين «هرني
ك�سينج����ر» ال����ذي كان يحت����ل وزارة
اخلارجي����ة الأمريكي����ة ع����ام ،1973
وكيف ق����اد عملية الإنق��ل�اب الدموي
�ضد الرئي�س «�سلف����ادور اللندي» يف
ت�شيلي ،لأنه ق����رر �أن ال�شعب الت�شيلي
هو �سيد خرياته الوطنية ،فكان الإنقالب
الأمريكي الإجرامي الذي ح�صد �أكرث من
مئة الف ت�شيلي.
ب�����أي حال ،ق����د نفهم ه����ذا النهج
وال�سلوك االمربيايل للواليات املتحدة،
لأنه����ا هذه طبيعتها الت����ي تقوم على
الغزو والإحت��ل�ال وا�ستعمار ال�شعوب،
لك����ن م����ا ال ميك����ن ت�صوره ،ه����و ذاك
الب����كاء والعويل الذي يطلق����ه اتباع
وا�شنطن م����ن دول و�شخ�صيات وقوى
�سيا�سية� ،صارت ج����زءاً ال يتجزاء من
م�رشوع الهيمن����ة الأمريكية ،ورغم �أن

ال�سي����د الأمريكي ال يقي����م وزن ًا له�ؤالء
االتباع ،إ�الّ �أنه يعرف كيف ي�ستعملهم
ويوظفهم يف م�رشوعه ال�شيطاين ،فها
هي ال�سعودية ب����ويل عهدها الطموح
واجلموح يق����دم كل �شيئ ،حبذا لو �أن
هذا الرجل يع����رف� ،أن وا�شنطن تخلت
ع����ن فتاه����ا الأول حممد ب����ن نايف،
وقبله تخلت عن عمه امللك �سعود رغم
�أنه كان يف �أواخ����ر خم�سينيات القرن
املا�ضي �أحد ابرز البيادق الأمريكية يف
م�رشوع ايزنهاور.
�إال انه����ا �أث����رت علي����ه ويل عهده
في�صل ب����ن عبد العزي����ز ،ودعمته يف
الإنقالب على �أخيه عام .1964
االتب����اع لوا�شنطن م����ن �سوريني
�س����واء كان����وا اخوان���� ًا �أو �سلفيني� ،أو
معار�ضات متنوعة ومتعددة اال�شكال
واالل����وان ،لي�س����وا �أح�س����ن حظ ًا مما
ذكرنا ،وخ�صو�ص ًا �أن الأمريكي معروف
بتخليه ع����ن عميله عند �أول كف ،لهذا

سورية تحمل عنوان الكرامة
القومية وارادة االستقالل
الوطني والسيادة الحقيقة
ضد اشكال الهيمنة والغزو
واإلحتالل

اجلي�ش العربي ال�سوري ..وال�صمود اال�سطوري

لن ينفعه����م عويلهم ،ول����ن ي�ستطيع
املغي����ث الأمريك����ي �أن ينجده����م ،لأن
�سوري����ة بدولتها الوطني����ة وقيادتها
وجي�شها ،من����ذ البداي����ة كان وا�ضح ًا
عندها حج����م امل�ؤامرة وات�ساعها التي
تتعر�ض لها ،والتي بد�أت فع ًال منذ عام
 2003باالنذار الذي نقله «كولن باول»
�إىل الرئي�س «ب�شارالأ�سد» لال�ست�سالم

بع����د �أن �ص����ارت �أمريكا عل����ى حدود
�سورية ال�شمالية.
بع����د �سبع �سن����وات م����ن احلرب
االمربيالي����ة ال�صهيونية الرجعية ،ها
هي �سورية بوا�سط����ة جي�شها وبقوته
وارادت����ه ،وبنهو�ض الوع����ي ال�شعبي
الوطن����ي والعودة ايل ح�ض����ن الدولة
الوطني����ة يف حال����ة رد �شام����ل م����ع
حلفائها.
ثم����ة حقيق����ة �ص����ارت وا�ضح����ة
للجمي����ع وهي �أن �سورية حتمل عنوان
الكرام����ة القومي����ة وارادة اال�ستق��ل�ال
الوطني وال�سيادة احلقيقة �ضد ا�شكال
الهيمن����ة والغ����زو والإحت��ل�ال فيم����ا
اعدا�ؤها يجرج����رون اخليبة واخلذالن،
لدرج����ة �أن «ايفانكا» ابن����ة الرئي�س
االمريكي «دونالد ترامب» ا�ستطاعت
ان تبت����ز ال�سعودية وتعود بعدة مئات
املاليني من الدوالرات ،طبع ًا دون الذي
فر�ض����ه ابوها خ����وة عليهم ،لأنه حني
حملته االنتخابي����ة ،كان وا�ضح ًا �أمام
باعة ال����كاز العربي «احميكم ..عليكم
دفع ثمن هذه احلماية».
ويب����دو �أن وا�شنطن نحو مزيد من
نهب باع����ة الكاز العرب����ي ،ويف اخر
التعهدات االمريكي����ة انها تعتزم بناء
مفاع����ل نووي لل�سعودي����ة ،وبهذا ر�أى
معار�ض �سعودي ،ان وا�شنطن يف طور
افال�س اخلزين����ة ال�سعودية نهائي ًا ،يف
ظ����ل عزم امريكا عل����ى توقيع اتفاقية
نووية مع الريا�����ض �ستكلف اخلزينة
الواقع����ة يف عج����ز يف����وق  100مليار
دوالر ،االف مليارات الدوالرات.
واو�ضح هذا املعار�ض ان ال�صفقة
غ��ي�ر وا�ضحة املع����امل ،لك����ن االكيد
�أن اخل��ب�راء االمريكي����ون ه����م الذي����ن
�سي�شغلون هذا املفاعل وي�رشفون عليه
وما على ال�سعودية �سوى الدفع.
ب�����أي ح����ال ،ف�سوري����ة ت�ستم����ر
باملواجه����ة وال�صم����ود واالنت�صار مع
حلفائها لك����ن �ستبق����ى ت�ستعاد بني
الفين����ة واالخرة ق�ص����ة الكيميائي من
�أجل ا�ستمرار �سيناريو احلرائق اىل اكرب
م�ساحة زمنية.

�أحمد زين الدين

هجوم الغوطة الشرقية ..األهداف والنتائج؟
تت�ساب���ق املع���ارك يف املي���دان ال�سوري من
جهة ،وخطوط املفاو�ض���ات وم�شاريع الت�سويات
م���ن جهة �أخرى ،تل���ك املعارك يب���دو �أن اجلي�ش
العربي ال�سوري ،مدعوم ًا من حلفائه ،وعلى ر�أ�سهم
الرو�س ،ب���د�أ يح�سمها بالكامل ،لدرجة �أن الأطراف
الأخرى اقتنعت وقبلت مبا كانت ترف�ضه بالأم�س،
خ�صو�ص��� ًا لناحية ��ش�روط التفاو�ض والت�سويات،
مت�سكت به �سابق ًا
حي���ث غاب كلي ًا املطلب ال���ذي ّ
�أغل���ب �أطراف ال��ص�راع يف احلرب عل���ى �سورية؛
اخلارجي�ي�ن واملحليني ،والذي هو «ال حل بوجود
الرئي�س ب�شار الأ�سد» ،فهذه الأطراف اليوم حتاول
احل�ص���ول على احلد الأدنى مم���ا كانت ال تقبل به
�أبداً يف ال�سابق.
من هنا ،جنح اتفاف «وقف الأعمال القتالية»

يف �سوري���ة ،وال���ذي فر�ضت���ه رو�سي���ا ،يف �رضب
املجموع���ات امل�سلحة ببع�ضها ،وتعميق االنق�سام
بينها ،كون هذا االتف���اق ال ي�شمل كل من تنظيمي
«جبهة الن�رصة»؛ ف���رع «تنظيم القاعدة يف بالد
ال�شام» و«داع�ش» الإرهاب َّيني ،والف�صائل امل�سلحة
الت���ي ت���دور يف فلكهما ،ومبوجبه مين���ع على �أي
ف�صي���ل «معتدل» التدخُّ ل �أو م����ؤازرة املجموعات
الإرهابي���ة عندم���ا ي�ستهدفها اجلي����ش ال�سوري �أو
الطريان احلربي التاب���ع لرو�سيا �أو قوات التحالف
الدويل ،و�أدى هذا االتفاق كذلك �إىل تداخُ ل اجلبهات
على �ساح���ة االقتت���ال بني خمتل���ف التنظيمات
امل�سلَّحة يف جنوب دم�شق ،ال�سيما بني «داع�ش»
و»الن�رصة» م���ن جهة ،وبني �سواه���ا ممن يلتزم
االتفاق املذكور �أعاله.

ويعمل اجلي�ش ال�سوري وحلفا�ؤه على تو�سيع
نط���اق «درع العا�صمة» دم�ش���ق باجتاه اجلنوب،
وللغاية �ش ّن هجوم��� ًا وا�سع ًا على حمور حزرما -
الن�شابي���ة ،وقبلها يف الأ�شه���ر الفائتة على حمور
ع�ي�ن ترما  -جوبر ،وذلك لف�صل جوبر عن حر�ستا،
وحي���ث ت�شكّل الأوىل �أبرز معاقل «فيلق الرحمن»،
املدعوم من قطر ،فقد �سب���ق ذلك ا�ستعادة منطقة
القاب���ون املحاذية لدم�شق ،به���دف ت�أمني حماية
�أمن العا�صمة دم�شق من اجلهة ال�شمالية ال�رشقية،
خ�صو�ص��� ًا من اجتاه الغوط���ة ال�رشقية ،ح�سب ما
ت�ؤك���د م�صادر ميدانية متابعة ت�شري �إىل �أن اجلي�ش
ال�سوري يعمل الآن على تثيبت نقاطه ومواقعة يف
القطاع اجلنوبي للغوطة ،لك���ي يتمكن من التقدم
باجتاه القطاع ال�شم���ايل� ،أي نحو دوما وحر�ستا،

يف حال �أراد ذلك ،علم ًا �أن هاتني املنطقتني تخ�ضع
بغالبيتهما ل�سيطرة «جي�ش الإ�سالم» ،وي�شملهما
اتفاق «خف�ض التوتر».
ويبقى حجر الأ�سا����س يف خطط اجلي�ش العربي
ال�سوري هو حت�ضريه للقيام بهجوم كبري ،حتت غطاء
ج���وي رو�سي ،على املنطقة املمتدة من دير الزور يف
ال�رشق و�ص���و ًال �إىل الغوطة ال�رشقية يف الو�سط ،بعد
جناح���ه يف ا�ستعادة القلمون ال�رشقي ،وذلك لإ�سقاط
«م��ش�روع تق�سيم �سورية» ب�ش���كل نهائي ،والإجهاز
على خمطط �إن�شاء كونتون غرب الفرات حتت النفوذ
الرو�سي ،و�آخر �رشق الفرات حتت النفوذ الأمريكي ،لأن
هذا الأمر يهدد خرائط املنطقة ب�أ�رسها.

ح�سان احل�سن
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من هنا وهناك

¡ �أمريكا تنقل «�أمراء داع�ش» من ريف
احل�سكة

�أفاد مرا�سل «الثب����ات» يف �سورية ب�أن الإنزال
اجلوي ال����ذي نفذته مروحي����ات �أمريكية الأحد
املا�ضي يف منطقة خالية مبحيط قرية توميني؛
مت
جنوب �رشق مدينة ال�شدادي بريف احل�سكةّ ،
خالله �إخالء عدد من عنا�رص تنظيم «داع�ش».
و�أ�ض����اف مرا�سل «الثب����ات» �أن م�صادر مطلعة
�أك����دت له �أن «ه�ؤالء الإرهابي��ي�ن مت نقلهم �إىل
مرك����ز حبوب �صباح اخل��ي�ر امل�ستخ َدم من ق َبل
وا�شنط����ن لتدري����ب عنا�رص حر�����س احلدود».
وتزامنت عملي����ات الإنزال التي نفّذها التحالف
ال����دويل يف مناط����ق �سيطرة «داع�����ش» بريف
احل�سكة اجلنوبي مع اختف����اء �أمراء يف تنظيم
«داع�ش»ُ ،عرف منهم «�أب����و قا�سم العراقي»،
وزوجت����ه و�أح����د مرافقيه ،وبحوزت����ه مبلغ من
املال.

¡ الإمارات تنفق  16مليار دوالر �سنوي ًا على
حرب اليمن

قرار القيادة الع�سكرية ال�سورية حترير الغوطة ال�شرقية ال رجعة عنه

يف توقيت بدا حا�سم ًا والتفاف ًا
عل���ى خمط���ط �أمريكي خط�ي�ر كان
مزمع ًا جت���اه العا�صم���ة ال�سورية
من بواب���ة غوطتها ال�رشقية� ،أطلقت
دم�شق �ش���ارة ب���دء «�أم معاركها»
يف وج���ه احلل���ف الأمريك���ي -
«الإ�رسائيل���ي» وملحقات���ه ال���ذي
ح�صن دفاعات ميلي�شياته امل�سلّحة
ّ
يف تلك املنطق���ة املال�صقة لدم�شق
عل���ى م���دى �أرب���ع �سن���وات� ،سيما
بعدما ر�صدت اال�ستخبارات والأقمار
ال�صناعية الرو�سي���ة جتهيز حواىل
� 5آالف م�سلّ���ح يف منطق���ة التن���ف
اخلا�ضع���ة لالحت�ل�ال الأمريك���ي،
للتوج���ه �ص���وب �أري���اف دم�ش���ق
ُّ
والدخ���ول �إىل الغوط���ة ال�رشقي���ة،
بتغطي���ة جوية مك َّثف���ة من طريان
التحالف الأمريكي ،تدخُ ل على �إثرها
غارات جوي���ة «�إ�رسائيلي���ة» �ضد
مواقع اجلي�ش ال�سوري بريف دم�شق،
تك���ون متهيداً لهج���وم عنيف ي�شنّه
م�سلحو «جي����ش الإ�سالم» املدعوم
�سعودي ًا من مواقع���ه يف الن�شابية
و�أوتايا باجتاه القلمون ال�رشقي.
�إال �أن اجلي�ش ال�سوري وحلفاءه
�سارع���وا لاللتف���اف عل���ى هج���وم
م�سلّح���ي ال�سعودي���ة يف الن�شابية،
وخالل ب�ض���ع �ساعات تل���ت �إعالن
جمل�س الأم���ن الدويل ق���رار الهدنة
يف �سوري���ة ،كان اجلي�ش ال�سوري قد
�أ�سق���ط البلدة من �أي���دي امل�سلحني،
وب�ضع نقاط هام���ة حميطة ،مت ِّوج ًا
عملياته بعملية نوعية �شتتت غرفة
عمليات ا�ستُحدثت م�ؤخ���راً يديرها
�ضباط غربي���ون وعرب ،حيث ك�شف
�أحد املحلل�ي�ن الربيطاني�ي�ن ،نق ًال
ع���ن م�صدر يف جه���از اال�ستخبارات
الربيط���اين ،ع���ن �أ��س�ر �ضابط�ي�ن
�سعودي�ي�ن و�آخ���ر بريط���اين خالل
عملي���ة نوعية ن ّفذته���ا قوة خا�صة
�سورية ومن حزب اهلل ،ليل 25 – 24
الفائ���ت ،دون التط��� ُّرق �إىل تفا�صيل

العملية التي �أنيطت بكتمان �إعالمي
مطبق ،ح�سب معلومات �أحد حمللي
�صحيف���ة «�صن���داي اك�سرب����س»
الربيطانية.
ويف ح�ي�ن ك�شف���ت �صحيف���ة
«لو�س �أجنلو����س تاميز» الأمريكية،
�أن وا�شنطن طلبت م���ن «�إ�رسائيل»
توجيه غارات �ض���د اجلي�ش ال�سوري
ح���ول الغوطة ال�رشقي���ة ،ملنعه من
اقتحامها ،مب ّينة �أن الرئي�س الرو�سي
فالدمي�ي�ر بوتني ب���ادر �إىل االت�صال
برئي����س ال���وزراء «الإ�رسائيل���ي»
بنيام�ي�ن نتنياهو ،حم���ذراً �إياه من
�أي «مغامرة» جديدة باجتاه �أهداف
ع�سكري���ة �سوري���ة �أو حليف���ة ،لأن
«الرد لن يقت�رص حينئذ على �إ�سقاط
طائ���رة �أف � 16إ�رسائيلي���ة»� ،سيما
بعدما �أ ّمن���ت مو�سكو لدم�شق م�ؤخراً
منظوم���ات دفاعية جدي���دة ،مل ِّمح ًا
�إىل ع���دم ا�ستبع���اد �أن ت�شم���ل تلك
املنظومات «�أ����س � ،»400أقرّ م�صدر
معار�ض على ل�سان رئي�س ما ي�سمى
«ال�شبكة ال�سورية حلقوق الإن�سان»؛
�أحمد خازم ،ب�أن ع�سكريني �أمريكيني
يقومون بح�ش���د م�سلحني لإ�رشاكهم
يف القت���ال �ض���د الق���وات ال�سورية
يف الغوط���ة ال�رشقي���ة ،مو�ضح ًا �أن
الأمريكي�ي�ن ي�سحب���ون �أع���داداً من
العنا�رص امل�سلَّحة من �إدلب ومناطق
�أخرى �إىل التن���ف ومنها �إىل الغوطة
ال�رشقية ،فيما �أكدت م�صادر ع�سكرية
�سوري���ة �أن اله���دف الأمريكي «غري
املعلَ���ن» يق�ض���ي ب�إن�ش���اء قاعدة
ع�سكرية �أمريكية على تخوم دم�شق،
لإر�ساء تهديد دائ���م على العا�صمة
والقي���ادة ال�سوري���ة ،وم���ن ورائها
حلفائه���ا �إيران وحزب اهلل ،عرب قطع
الطريق الوا�ص���ل �إىل بريوت ..والأهم
ملواجه���ة «�أك�ث�ر م���ن ندي���ة» مع
مو�سكو من بوابة دم�شق.
ال �شك �أن جبهة الغوطة ال�رشقية
لدم�شق هي م���ن �أكرث اجلبهات التي

�أوالها املح���ور املعادي �أهمية ،نظراً
�إىل الت�صاقه���ا بالعا�صم���ة ،ولذلك
�سخَّ ���رت له���ا وا�شنطن وت���ل �أبيب
وال�سعودية وقطر وفرن�سا وبريطانيا
كل الإمكان���ات اللوج�ستية واملالية
واال�ستخبارية جلعلها ب�ؤرة م�سلَّحة
املح�صن�ي�ن
ت�ض���م �آالف املرتزق���ة
َّ
بع�رشات الأنفاق..
الي���وم �أ�ضحت معرك���ة الغوطة
ال�رشقي���ة حرب ًا �إقليمية بامتياز بني
املحو َرين املتقابلَني ..تريد وا�شنطن
��ض�رب �أك�ث�ر م���ن ع�صف���ور بطلقة
واحدة ،بينها الت�صويب على غرميها
الرو�س���ي فالدمي�ي�ر بوت�ي�ن يف هذا
التوقيت حتديداً ،الذي تراه «منا�سب ًا
جداً» ،حيث بد أ� في���ه العد العك�سي
لالنتخاب���ات الرئا�سي���ة الرو�سية،
عرب «�رضبة ذهبي���ة» ت�ستطيع من
خاللها «قل���ب الطاولة على ر�ؤو�س
خ�صومه���ا» من البواب���ة ال�سورية..
غري �أن مو�سك���و التي تلقّفت �رسيع ًا
املخطط الأمريكي ،ر ّدت ب�إر�سال نخبة
تر�سانتها اجلوية �إىل �سورية؛ طائرات
من اجلي���ل اخلام�س باتت يف قاعدة
حميمي���م ،مت َّوجة بطائ���رات «�سو
»57؛ العدو الأخطر لأحدث الطائرات
الأمريكي���ة «�أف  ،»35وبن���اء عليه
�ستُخ���رج الإدارة الأمريكي���ة والدول
امللحقة بها ما بقي يف جعبتها من
�أوراق لعدم حترير الغوطة ال�رشقية،
ك���ي ال تخ�رس �أهم ورق���ة تمُ �سك بها
عنق دم�شق ،م�ضاف ًا �إليها اخلوف من
اعتق���ال �ضباطهم  -عرب و�أجانب -
الذين ي�سيرّ ون عملي���ات امل�سلحني
وي�ؤ ّمن���ون لهم كافة و�سائل االت�صال
ب�أجه���زة اال�ستخب���ارات املعادية،
ولذلك ب���ادرت وا�شنط���ن وتل �أبيب
منذ يومني �إىل الإيعاز مليلي�شياتهم
ب�إ�صدار بيان���ات تُوافق على خروج
م�سلح���ي «داع�ش» و«الن�رصة» من
الغوطة ال�رشقية؛ يف حماولة لإجالء
�ضب���اط �أمريكي�ي�ن و«�إ�رسائيليني»

وبريطاني�ي�ن من �ضم���ن امل�سلحني
اخلارج�ي�ن� ،سيما بع���د ت�أكّد جهاز
اال�ستخب���ارات الربيطاين م���ن �أ�رس
�ضاب���ط بريط���اين �إىل جانب �آخرين
�سعوديني.
وفيم���ا �أو�ضح���ت �صحيف���ة
«ريبورتيور» الرو�سية �أن الرد على
�أي �رضب���ة ع�سكري���ة �أمريكية جتاه
�سوري���ة �ستتكفل به طائ���رات «�سو
� ،»57أف���اد م�صدر ع�سك���ري رو�سي
لوكال���ة «�سبوتني���ك»� ،أن معرك���ة
الغوطة ال�رشقي���ة �ست�شهد مفاج�آت
«مد ّوية» يف غ�ض���ون ما تبقّى من
هدنة ال�شه���ر الأممية «�إذا مل تخرج
كافة جماميع امل�سلحني».
ويف خ�ض���م ال�سب���اق الإقليمي
لك�سب معرك���ة الغوط���ة ال�رشقية،
يك�شف م�ص���در يف غرف���ة عمليات
حلف���اء اجلي����ش ال�س���وري� ،أن قرار
القيادة الع�سكري���ة ال�سورية حترير
الغوط���ة ال�رشقية «قريب��� ًا» ،بدعم
جوي رو�سي مركَّز ،ال رجعة عنه ،من
دون نفي املعلوم���ات التي حتدثت
ع���ن جت ُّهز ف���رق نخبوي���ة لتطهري
الأنفاق ،كما �إدخ���ال نخبة الأ�سلحة
الرو�سية الربية على خط معاركها.
ح���ري التو ُّق���ف �أم���ام
�إال �أن���ه
ّ
ً
الر�سالة الرو�سية الأكرث وقعا باجتاه
«من يهمه الأمر» ،والتي مت ّثلت يف
حتليق طائرة «�س���و  »57لأول مرة
يف الأج���واء ال�سوري���ة ،تزامن��� ًا مع
و�صول مبعوث الرئي����س بوتني �إىل
دم�شق قبل �أيام ،لنقل ر�سالة عاجلة
�إىل الرئي����س ب�شار الأ�س���د ..الر�سالة
�أحيطت بكتمان �شديد� ،إال �أن م�صدراً
ع�سكري��� ًا رو�سي ًا اكتفى برتجيح �أنها
حملت ت�أييد بوتني لقرارع�سكري غري
م�سبوق اقرتحه الأ�سد� ،سيم ّثل �رضبة
قا�سمة يف �شب���اك املحور املعادي،
«وعلى غفلة من اجلميع».

ماجدة احلاج

أعدته وزارة احل��رب الإماراتية �أن
ك�ش��ف تقرير � ّ
�أبوظب��ي تنف��ق قراب��ة  1.3ملي��ار دوالر �ش��هري ًا
(عل��ى �أقل تقدير) يف اليمن ،يف العمليات الربية
واجلوية �ض��من التحالف الذي تقوده ال�سعودية،
ما ي�صل �إىل  16مليار دوالر �سنوياً ،يف ما يخ�ص
تكاليف العدوان وحدها .ولفت التقرير �إىل وجود
 1500جندي و�ضابط �إماراتي يف اليمن ،لهم دور
مبا�رش يف القت��ال وتدريب وتوجيه امليلي�شيات
املحلية .وعن القوات اليمنية التابعة للإمارات،
فنقل التقرير عن ُ�ضب��اط �إماراتيني قولهم �إنهم
دربوا �أكرث من � 35ألف مقاتل ،م�شرياً �إىل وجود
ّ
 1800مقات��ل من قوة حر�س الرئا�سة الإماراتية
يعمل��ون يف اليم��ن ،وج�� ّل ه�ؤالء م��ن املرتزقة،
وه��م مقاتل��ون �سابقون يف بلدانه��م؛ كولومبيا
وبنم��ا و�سلف��ادور و�شيلي� ،إ�ضاف��ة �إىل  400من
الق��وات الإرتريي��ة ،يتلقون رواتب ت�تراوح بني
� $2000إىل � $3000شهرياً.

¡ حتركات م�شبوهة البن زايد يف تون�س

ك�شف����ت م�ص����ادر �أمنية جزائري����ة عن حتركات
�إماراتية م�شبوهة ت�ستهدف تون�س� ،شملت زرع
جوا�سي�س ودعم م�ؤ�س�س����ات و�أ�شخا�ص بعينهم
لزع����زة ا�ستقرار الب��ل�اد ،وتنفي����ذ انقالب على
نظام احلكم احلايل .و�أو�ضحت امل�صادر الأمنية
اجلزائري����ة �أن �أبوظبي �سعت ،ع��ب�ر حمادثات
م����ع رئي�س احلكوم����ة الأ�سبق امله����دي جمعة،
�إىل تو�سي����ع دائرة نفوذه����ا يف تون�س (مرزوق
وجمعة) �ضد حتالف الأكرثي����ة احلاكمة ،حيث
حاولت الإم����ارات من خالل مرك����ز ا�ست�شارات
بلجيكي ،دعم رجاالته����ا يف تون�س ،ومتويلهم
بط����رق م�شبوهة ،وحتفيزه����م للإطاحة باحلُكم
احلايل.

¡ قريباً ..لقاء هام يف عمّان

�سيعق��د بداية
لق��اء هام�� ًا ُ
علم��ت «الثب��ات» �أن ً
الأ�سب��وع املقب��ل ب�ين الرئي���س حمم��ود عبا�س
واملل��ك الأردين عب��د اهلل الث��اين يف العا�صم��ة
عمان .وقال م�صدر مطّ لع لـ«الثبات» �إن
الأردنية ّ
وفداً رفيع امل�ستوى �سريافق الرئي�س الفل�سطيني
يف زيارت��ه الر�سمي��ة املرت َقب��ة ل�ل�أردن .وكان
الرئي���س حممود عبا�س قد �أجرى ات�صا ًال هاتفي ًا
م��ع امللك الأردين ،تبادال خالله الآراء حول �آخر
التط��ورات والعالق��ات الثنائي��ة .وي�أت��ي اللقاء
املرت َقب بني الزعيم�ين ،بعد الكلمة الهامة التي
�ألقاه��ا الرئي���س الفل�سطين��ي يف جمل���س الأمن
ال��دويل ،وط��رح خاللها مب��ادرة فل�سطينية حلل
ال�رصاع العربي « -الإ�رسائيلي».
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عزام األحمد..
اتق الله في شعبك
ِ
ت�رصيح���ان لع�ض���و اللجنة
املركزية حلركة فتح عزام الأحمد
ي�سرتعيان التوقُّف �أمامهما ،الأول
تعليق��� ًا على العملي���ة اجلريئة
التي نفّذتها املقاومة يف منطقة
خانيون����س ،حيث انفجرت عبوة
نا�س���فة بدورية لقوات االحتالل
ال�صهيوين �أثناء تفكيكها ،و�سقط
جرح���ى يف �ص���فوف الدوري���ة،
وت�رصيح الأحم���د جاء لربنامج
«هن���ا القاه���رة» ،ق���ال فيه �إن
«�س�ل�اح الف�ص���ائل على احلدود
ال�رشقي���ة يهدد اال�س���تقرار ،وما
جرى عبثٌ م�ص���دره �س�ل�اح غري
�رشعي يجب �سحبه».
الت�رصي���ح ي�ش���كّل �س���ابقة
خط�ي�رة� ،أو ًال لأن���ه كمَ���ن يربر
غارات الط�ي�ران «الإ�رسائيلي»
على القط���اع رداً على العملية،
وثاني��� ًا ك�أن االحت�ل�ال معتدًى
علي���ه من قبَل �س�ل�اح العابثني
الذين يهددون اال�س���تقرار الأمني
لي�س على حدود القطاع وح�سب،
بل يف عم���وم غزة ،وحان الوقت
ل�س���حب هذا ال�سالح ،لأنه �سالح
�إرهاب ال عالقة له باملقاومة.
والت�رصي���ح الث���اين جاء يف
مقابلة مع «�ص���وت فل�سطني»،
حي���ث �أكد الأحم���د �أن العقوبات
الت���ي فر�ض���ها رئي�س ال�س���لطة
على �أهايل قطاع غزة �ست�س���تمر،
لأن يف ذلك م�ص���لحة وطنية يف
احلفاظ عل���ى امل�رشوع الوطني،
وع���دم ال�س���ماح لأح���د بالتفرُّد
بالقرار الوطني ،وبالتايل هدفها
�إنهاء االنق�س���ام و�إعادة الوطنية،
«مب�رشاً» �شعبنا ب�أن العقوبات
باقية ما مل يت ّم التمكني الكامل
للحكومة ،ووحدة ال�س�ل�اح ،ومن
ثم ب�سط ال�س���يطرة الأمنية فوق
الأر�ض وحتتها ،واملق�ص���ود بها
الأنفاق.
الت�رصي���ح مب���ا احت���واه ال
يبتعد كث�ي�راً عن �س���ابقه ،فهو
تربير ال�س���تمرار العدوان ،ودعوة
لـ«�إ�رسائيل» لإبقاء ح�ص���ارها
عل���ى قطاع غ���زة ،والإمعان يف
معاناة �شعبنا و�إذالله.
وهن���ا نت�س���اءل :م���ا ه���ي
امل�ص���لحة الوطني���ة يف �إبق���اء
العقوب���ات؟ وم���ا الراب���ط بني
امل�رشوع الوطني وتلك العقوبات؟
وبالتايل هل ثم���ة عالقة جتمع
بني العقوبات والتف���رد بالقرار
الوطن���ي؟ وهل متك�ي�ن احلكومة
ال يك���ون �إ ًال بو�ض���ع الي���د على
ال�س�ل�اح ،وفر�ض ال�سيطرة حتت
الأر�ض؛ حيث الأنفاق التي يجهد
االحتالل من �أجل تدمريها؟
�أخرياً ،عزام الأحمد �أدعوك �أن
تتقي اهلل يف �شعبك.

رامز م�صطفى
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الغوطة ..المسمار األميركي في دمشق

�أمريكا حتاول ت�أمني حماية دولية مل�سلحي الغوطة بعناوين �إن�سانية

منذ �سبع �سنوات دقّت �أمريكا
م�س���ماراً يف قلب دم�ش���ق يدعى
الغوط���ة وخميم الريم���وك ،علّها
تُ�سقط النظام بال�رضبة القا�ضية
وترتاح من خو����ض حرب طويلة
على م�ساحة اجلغرافيا ال�سورية،
وتخت�رص الوقت الغتيال �س���ورية
وفق منظومة الث���ورات ال�رسيعة
( )fast revolutionsكما حدث يف
م��ص�ر وتون�س وليبي���ا ،حيث �إن
الثورات داخل العوا�ص���م �أ�سقطت
الأنظمة ب�ش���كل �رسيع مبا ي�سمى
جراحة املنظار.
مل ينجح الأمريكيون وحلفا�ؤهم
ب�إ�شعال الثورة داخل العا�صمة ،بل
كان العك�����س؛ حيث ب����ادر النظام
�إىل حماي����ة �س����ورية والعا�ص����مة
باملظاه����رات ال�ش����عبية امل�ؤيدة،
ما دف����ع الأمريكيني بالتحالف مع
تركيا ودول اخلليج لتكليف بع�ض
الف�صائل يف خميم الريموك وبقية
املخيم����ات لتك����ون نق����اط �إمداد
لـ«الثورة املفرتَ�ض����ة» بال�س��ل�اح
وقيادتها ميدانياً ،وال�س����يطرة على
الغوط����ة من كل اجلهات ،حل�ص����ار
العا�صمة وعزلها عن لبنان والأردن
وال�ساحل ال�س����وري ،وفتح احلدود
مع الع����دو «الإ�رسائيلي» باجتاه
اجلنوب ،حيث ت�ص����بح احلدود مع
العدو لي�س يف اجلوالن املحتل ،بل
يف برزة وجوبر والريموك.
�أ�س���قطت دم�ش���ق وحلفا�ؤها
اللبناني���ون والإيرانيون وبع�ض
الإخوة العراقيني م�ؤامرة �إ�س���قاط
دم�ش���ق ،ووقفوا وفاء مع �سورية،
و�صمدوا حتى التحق بهم الرو�س
بداية ،لتقاطُ ع امل�صالح ،وا�ستباق ًا

لنقل التكفرييني �إىل رو�س���يا بعد
�سقوط �سورية ،و�ص���مدت دم�شق
لتبقى القلعة التي حتمي �سورية
مت االنت�ص���ار
كلها ،ومن دم�ش���ق ّ
على احل���رب الأمريكية العاملية،
وبد أ� تطهري �سورية.
مل يتبقَّ بيد الأمريكي �س���وى
الأوراق الثالث الآتية:
 -1الورقة الكردية.
 -2الورقة «الإ�رسائيلية».
 -3ورقة الغوطة.

«اف  ،»16وبع���د تق���دُّم اجلي�ش
ال�سوري واحللفاء باجتاه القنيطرة،
وحما�رصة اجلماع���ات التكفريية
يف جيب �ص���غري ،والق�ضاء على
احلل���م «الإ�رسائيل���ي» ب�إقام���ة
�رشيط حدودي حمتل.
وبالن�س���بة لورق���ة ال�ض���غط
املتمثل���ة بالغوطة ،ف����إن �أمريكا
حتاول �أن تعوّ�ض بوا�س���طتها عن
كل اخل�س���ائر الت���ي مُ ني���ت بها،
والعودة �إىل املربّع الأول؛ �إ�سقاط

موافقة سورية وروسيا على هدنة ال تشمل «داعش»
و«النصرة» وملحقاتهما خطوة موفَّ قة للقضاء على
إرهابيي الغوطة

الورقة الكردية حمت الوجود
الأمريكي يف الرقة وغرب الفرات،
و�أمّنت �إعادة جتمي���ع «داع�ش»
حتت عن���وان «ق�س���د» وغريها،
حي���ث مت توزيعهم على «اجلي�ش
احل���ر» وعل���ى «ق�س���د» ،وهذه
الورقة قد �سقطت ،ب�سبب ت�ضاربها
مع امل�ص���لحة والأم���ن الرتكيَّني،
واملخاوف الرتكية من قيام دولة
كردية على حدودها؛ مقدِّمة لقيام
دولة كردية يف تركيا.
�أم���ا الورق���ة «الإ�رسائيلية»
ف�س���قطت �أي�ض ًا بعد �إ�سقاط طائرة

العا�ص���مة ،ف����إن مل تنجح فعلى
الأق���ل امل�س���اومة املبا�رشة عرب
م���ا تبقّى من جماع���ات تكفريية
م�س���لَّحة بعد هزمي���ة «داع�ش»
وترقُّ���ب هزمي���ة «الن�رصة» يف
�إدلب.
حت���اول �أم�ي�ركا �أن ت ؤ�مّ���ن
احلماي���ة الدولية ،ع�ب�ر جمل�س
الأمن ،مل�سلّحي الغوطة ،بعناوين
�إن�سانية ،وت�أجيل احل�سم الع�سكري
ال���ذي اتخذته القيادة ال�س���ورية
لف�سح املجال �أمام �أمريكا لتغيري
املعادلة وفتح املج���ال للتدخُّ ل

الع�سكري الدويل بقرار من جمل�س،
بعد م�رسحيات مفربَكة ،ال�ستخدام
الغازات ال�س���امة �ض���د املدنيني،
لأن �أمريكا ال ت�س���تطيع الفوز يف
�س���ورية �إال عرب التدخل الع�سكري
بتحال���ف دويل لإ�س���قاط النظام،
بعد الي�أ�س م���ن متكُّن اجلماعات
امل�س���لَّحة م���ن ذلك ،م���ع �أن هذا
اخلي���ار الأمريكي غري م�ض���مون
النتائ���ج ،ب�س���بب قدرة �س���ورية
وحلفائه���ا على الرد وال�ص���مود
واملواجه���ة املبا�رشة مع الرو�س،
لأن �س���قوط �س���ورية هو املقدمة
لنقل احلرب �إىل رو�سيا و�إ�سقاطها
من الداخ���ل دون �أن تدفع �أمريكا
قر�ش��� ًا واح���داً �أو تخ��س�ر جندي ًا
واحداً؛ كما ح�صل يف �أفغان�ستان
�إبان االحتاد ال�سوفياتي.
لقد جنحت �سورية وحلفا�ؤها
يف جمل����س الأمن ع�ب�ر املوقف
الرو�س���ي ال���ذي �أجه�ض امل�رشوع
الأمريكي ،ووافقت �سورية ورو�سيا
على هدنة الثالثني يوماً ،على �أن
ال ت�ش���مل «داع�ش» و«الن�رصة»
وملحقاتهم���ا ،ومب���ا �أن امليدان
لي����س له ح���دود مر�س���ومة بني
ه�ؤالء� ،أكملت �سورية معركتها يف
الغوطة ،ومل تنتظر الثالثني يوماً،
لكن ال�س����ؤال :هل �ست�صمت �أمريكا
وتبتل���ع هزميته���ا� ،أم �س���تعمل
على م�رسحي���ة الكيماوي وبع�ض
التفج�ي�رات يف لبنان ورو�س���يا
و�إي���ران� ،أو تتجه ملخاطرة �رضب
القيادة ال�س���ورية مبا�رشة لربح
احلرب بال�رضبة القا�ضية؟

د .ن�سيب حطيط
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هل بات مصير الكونتون الكردي محسومًا؟
تكري�س���� ًا خلطوط حم����راء تعك�س
رغب����ة الواليات املتحدة يف تق�س����يم
�س����ورية ،واقتطاع جزء من اجلغرافيا
يف ال�شمال ال�رشقي ال�سوري لت�أ�سي�س
كونتون كردي منف�ص����ل ع����ن الدولة
ال�س����ورية ،يحقق لها م����ا تريده من
م�ص����الح يف تل����ك املنطقة ،ي�س����تمرّ
التحالف الدويل بق�صف قوات موالية
للجي�ش ال�سوري يف مناطق دير الزور،
والتي مل تو ّف����ر متعاقدين رو�س؛ يف
ر�سالة وا�ض����حة لكل من يعنيه الأمر
�أن الأمريكيني لن يتخلوا ب�سهولة عن
تلك املنطقة.
ويف وق����ت �س����ابق كان����ت وزارة
الدف����اع الأمريكي����ة ق����د �أعلن����ت يف
موازنتها لعام � ،2019أنها خ�صّ �صت 300
مليون دوالر لتدريب ودعم ملي�ش����يا
«قوات �س����ورية الدميقراطية» (ق�سد)،
بالإ�ضافة �إىل  250مليون دوالر للقوة
الأمني����ة احلدودية التي �ست�ؤ�س�س����ها
حلماية الكونتون االنف�ص����ايل �شمال
�رشق �سورية.
وبالرغم من الوعود والتطمينات
التي �أغدقها الأمريكيون على �أردوغان،
ووعده����م للأت����راك بتذوي����ب املكوّن
الكردي يف قوات �سورية الدميقراطية
ل�صالح املكوّن العربي� ،إال �أن الوقائع
على الأر�ض ت�شري �إىل �أن اال�سرتاتيجية
الأمريكي����ة ب�إبقاء ال�س����يطرة والنفوذ
على تل����ك البقعة اجلغرافية قد تدفع
�إىل التوتّر بني احلليفني يف النهاية.
وتتعدد امل�ص����الح الأمريكية يف
تلك املنطقة ،وميكن تلخي�ص����ها مبا
يلي:
 -1ال�س����يطرة على حقول النفط
والغ����از يف تل����ك املنطق����ة ،و�إعطاء
ال�رشكات الأمريكية والأوروبية احلق
احل�رصي با�ستثمار تلك احلقول.
� -2إبق����اء القواع����د الع�س����كرية
الأمريكي����ة يف تلك املنطق����ة ،بهدف
ال�ض����غط على �أردوغان والتملُّ�ص من

البنتاغون �أعلن يف موازنته لعام  2019تخ�صي�ص  300مليون دوالر لتدريب ودعم «قوات �سورية الدميقراطية»

االبت����زاز الرتك����ي بخ�ص����و�ص قاعدة
اجنرلي����ك ،التي م����ا فت����ئ �أردوغان
يعتربها �أداة للت�آمر عليه.
 -3احت����واء النف����وذ الإي����راين
املتعاظم يف املنطقة ،بالإ�ض����افة �إىل
قط����ع �أي �إمكانية ملد �أنب����وب الغاز
الإيراين �إىل �شواطئ املتو�سط؛ تنفيذاً
لالتفاقية بني الرئي�س ال�سوري ب�شار
الأ�س����د والإيرانيني عام  ،2010والذي
ميت ّد ع��ب�ر العراق ومناط����ق اجلزيرة
ال�سورية لي�ص����ل �إىل البحر املتو�سط،
وبوا�سطته ي�ستطيع الإيرانيون ت�صدير
الغاز �إىل االحتاد الأوروبي ب�سهولة.
-4احت����واء ومواجه����ة النف����وذ
الع�سكري الرو�س����ي يف �سورية ،ففي

¡ ال�شيخ د .ح�سام قراقريه؛ رئي�س جمعية امل�شاريع اخلريية الإ�سالمية،
افتتح ق�سم الإدارة اجلديد يف ثانوية الثقافة الإ�سالمية ،يف بلدة املرج
البقاعية ،بح�ض���ور مدير فرع البقاع ال�شيخ �أ�س���امة ال�سيد ،و�أع�ضاء
الهيئتني الإدارية والتعليمية .وقد �أثنى �سماحته على جهود العاملني
يف القطاع الرتبوي ،معترباً �أنه بالرتبية ال�سليمة نبني الوطن ون�صون
الأجيال من اجلهل والتطرف ،ودعا �إىل بذل مزيد من اجلهود يف �ش���تى
املجاالت التي تقدم اخلري للنا�س واملجتمع والوطن.
¡ جتمع العلماء امل�س���لمني ا�س���تنكر قرار �س���لطات االحتالل فر�ض
�رضائ���ب على كني�س���ة القيامة ،ودع���ا العامل احل���ر للوقوف بوجه
الإجراءات الظاملة للكيان ال�صهيوين .كما متنى «التجمع» �أن تنجح
الهدنة يف �سورية ،و�إي�ص���ال امل�ساعدات �إىل املواطنني ،حمذراً من �أن
تكون �س���بب ًا ملنع الدولة ال�س���ورية عن حترير الأرا�ضي ال�سورية من
اجلماعات امل�ص���نَّفة �إرهابية كـ«داع�ش» و«الن�رصة» .كذلك ا�ستنكر
«التجمع» ت�ص���ديق النظام يف البحرين حكم الإعدام بحق ال�ش���اب
ح�س�ي�ن املرزوق ،معترباً �أن القرار يفتقد �إىل �أدنى املعايري الأخالقية
والإن�سانية والقانونية ،ويجعل من الدولة هناك عدواً لل�شعب ،و ُيعطي
له حق االنتفا�ض بوجهها حتى حتقيق العدالة واحلرية وامل�ساواة.

ظل وجود قوة ع�سكرية رو�سية ت�سيطر
على ال�س����ماء ال�سورية ،بالإ�ضافة �إىل
قاعدت����ي حميميم وطرطو�����س ،ف�إن
النفوذ الرو�س����ي مر�شَّ ����ح للتو�سُّ ع يف
دعم األميركيين لألكراد غايته ال�رشق الأو�س����ط ،لذا ال بد للأمريكيني
من �أن يتواجدوا ع�س����كرياً ،وب�ش����كل
الضغط على مسار التسوية مكث����ف ،يف الإقليم ،الحت����واء الرو�س
السياسية السورية ..وتحصيل ومنعهم من التمدد.
�إىل �أي مدى ي�س����تطيع الأمريكيون
ما لم يستطيعوا تحقيقه
حتقيق تلك الأهداف؟
بالميدان
ال �ش����ك �أن الأمريكي��ي�ن ،ولغاية
الآن ،ما زالوا م�رصّين على �إعالن نهر
الفرات مبنزلة خط احلدود الفا�ص����ل
بني الإقلي����م الذي ي�س����يطرون عليه
وب��ي�ن ال�س����يادة ال�س����ورية ،وهذا ما

¡ لقاء اجلمعيات وال�شخ�ص����يات الإ�س��ل�امية يف لبنان ا�س����تنكر
قرار بلدية القد�س التابعة ل�س����لطات االحتالل ال�ص����هيونية فر�ض
�رضائب على �أمالك الكنائ�س امل�سيحية يف القد�س املحتلة ،م�شدداً
عل����ى �أن فر�ض �رضائب عل����ى الكنائ�س يف مدينة القد�س هو خرق
لكافة االتفاقيات القائمة وااللتزامات الدولية التي ت�ض����من حقوق
الكنائ�����س وامتيازاته����ا ،ومعترباً ذلك حماولة لإ�ض����عاف الوجود
حيا «اللقاء» امل�س�ؤولني
امل�س����يحي يف املدينة .من جهة ثانيةّ ،
اللبنانيني على �إ�رصارهم على التم�سك بكامل حق لبنان يف مياهه
الإقليمي����ة وحدوده الربي����ة اجلنوبية الدولية ،لأن لبنان بف�ض����ل
مقاومته وجي�ش����ه و�ش����عبه مل ولن يو ّقع �س��ل�ام ًا مع العدو ،ولن
ي�سعى كبع�ض الدول العربية لتبادل ال�سفارات ،ولن ي�سكت عن �أي
اعتداء على ثرواته النفطية وحقوقه الوطنية.
¡ ال�شيخ �رشيف توتيو؛ ع�ضو قيادة جبهة العمل الإ�سالمي� ،أكد أ� ّن
قرار �إدارة ال�رش الأمريكية نقل �سفارتها وفتحها يف القد�س املحتلة
يف ذكرى اغت�ص����اب فل�س����طني واحتاللها الـ ،70هو مبنزلة عدوان
جديد �ص����ارخ ي�ستهدف ال�ش����عب الفل�س����طيني ووجوده وق�ضيته
املحقة.

ي�ؤكده ا�س����تمرار االعتداء على �أي قوة
حتاول التقدُّم �إىل تلك املناطق ،لكن:
 م����اذا ل����و ت�ش����كّلت مقاوم����ةحملية �س����ورية �ض����د الأمريكيني يف
تلك املناطق ،فه����ل يبقى الأمريكيون
للدفاع ع����ن تلك املناط����ق يف حال
�سقط لهم �ضحايا؟
 ماذا ل����و ارتفعت التوترات بنيالأك����راد والعرب الذي����ن يعتربون �أن
الأكراد يحاولون ال�س����يطرة بوا�سطة
أرا�ض
الدعم الأمريكي عل����ى حقوق و� ٍ
و�سلطة لي�ست لهم ،وال ميلكون �أكرثية
يف املناطق التي ي�س����يطرون عليها؟
وماذا لو جتدد ال�سيناريو العراقي يف
تلك البقعة اجلغرافية ال�سورية؟
 م����اذا عن قدرة الدول الإقليميةعلى �إ�شعال فتيل حرب داخلية كردية
 كردية ،خ�صو�ص���� ًا �أن الأكراد عُ رفواباالنق�س����ام ال�ش����ديد طيلة تاريخهم
يف املنطقة ،ووالءاتهم املتعددة بني
املحاور؟
الإجابة على الأ�س����ئلة املطروحة
تقودنا �إىل ا�س����تنتاج �أن الأمريكيني،
وبالرغم من رغبتهم الوا�ضحة بتق�سيم
�س����ورية� ،إال �أنهم لن يثبتوا يف �أر�ض
تت�ش����كل فيها مقاومة وطنية �ضدهم،
ولن ي�س����تطعوا الوقوف ع�سكري ًا مع
الأك����راد �ض���� ّد املكوّن العرب����ي الذي
ي�ش����كّل �أكرثي����ة يف املناط����ق التي
ي�س����يطرون عليه����ا ،وال ميكنهم منع
الأكراد من االقتتال �أو االنق�س����ام ..لذا
ف�����إن بقاءه����م وقتالهم �س����يكون يف
النهاية من �أجل ال�ض����غط على م�سار
الت�سوية ال�سيا�س����ية ال�سورية لت�أخذ
بع��ي�ن االعتبار امل�ص����الح الأمريكية
يف �س����ورية ،ولتح�ص����يل �أوراق قوة
تفاو�ض����ية ي�س����تطيعون عربه����ا �أن
ي�أخ����ذوا جزءاً مم����ا مل ي�س����تطيعوا
حتقيقه بامليدان.

د .ليلى نقوال

¡ ال�ش����يخ �ص����هيب حبلي لفت �إىل �أن معروف �س����عد كان يتقدم
الفقراء ويفديهم بتعبه ووجعه و�س����هره ،وبعائلته وبروحه ،وعلى
دربه م�ضت عائلته الكرمية .وكان ال�شيخ حبلي ا�ستقبل يف دارته
ب�ص����يدا ،رئي�س تي����ار �رصخة وطن جهاد ذبي����ان ،ووفداً من رجال
الدين يف طائفة املوحدين الدروز ،حيث ق ّدم ذبيان والوفد التعازي
لل�شيخ حبلي بوفاة والده العالمة الراحل ال�شيخ عثمان حبلي.
¡ احلاج عمر غندور؛ رئي�س اللقاء الإ�س��ل�امي الوحدوي ،اعترب �أن
قرار ترامب كان «�ص����ائب ًا» عندما قرر نقل ال�سفارة �إىل القد�س يف
كانون الأول املا�ض����ي ،لعدم جدوى االعرتا�ض العربي واال�سالمي
وامل�س����يحي على الق����رار ،الفت ًا �إىل �أن بع�ض البل����دان التي عبرّ ت
عن رف�ض����ها للقرار الأمريكي ،كان تعبريها خجو ًال ،ومن باب رفع
العتب ،وهو ما توقعه ترامب من ردة الفعل العربية والإ�سالمية.
¡ زار وف���د من احلزب ال�س���وري القومي االجتماعي ،راعي �أبر�ش���ية
ا�س�ت�راليا ونيوزلندا والفلبني لكني�سة �إنطاكية و�سائر امل�رشق للروم
الأورثوذوك�س املطران با�س���يليو�س ،مهنئ ًا �إياه برتقيته لرتبة مطران
الرعية ،ومتنى له دوام العطاء من �أجل ر�سالة احلق واخلري واجلمال.
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الوجود العسكري األميركي ..وتأثيره على التسوية في سورية
مل تتغ��ي�ر ال�سيا�س����ة الأمريكي����ة
يف التعاط����ي ال�ض����اغط م����ع الأزمة
ال�س����ورية يف عهدي الرئي�س ال�س����ابق
باراك �أوبام����ا والرئي�س احلايل دونالد
ترامب ،نظ����راً �إىل �أهميتها من الناحية
اال�سرتاتيجية ،كونها متثّل نقطة ارتكاز
يف الق�ض����ية الفل�سطينية ،ورافعة لواء
ن�رصتها ،فهي التي ح�ض����نت ف�ص����ائل
املقاومة الفل�س����طينية ،وعلى ر�أ�س����ها
حركتا «حما�س» واجلهاد الإ�س��ل�امي،
امل�ص����نفتان كحركت��ي�ن �إرهابيت��ي�ن،
ووقفت �إىل جانب حزب اهلل �ضد االعتداء
«الإ�رسائيلي» عليه يف حرب متوز من
العام  ،2006ودعمت مقاومته ب�أ�سلحة
متط����ورة �س����اهمت يف ن�رص حزب اهلل
وهزمي����ة «�إ�رسائي����ل» ،وكذلك ملوقع
�س����ورية من الناحية اجليو�سيا�س����ية،
وهي همزة الو�ص����ل بني العراق الذي
�أ�صبح يف حمور املمانعة ،بعد �إرغام
اجلي�ش الأمريكي على االن�سحاب منه
يف الع����ام  2011وهزمي����ة «داع�ش»
يف الع����ام  ،2017وبني لبنان املقاوم،
وتوا�ص����ل هذا املحور مع �إيران رافعة
�ش����عار املوت لأمري����كا و»�إ�رسائيل»
غدة �رسطانية يج����ب �أن تزول ،وكذلك
لرثوتها النفطية.
ف�ش���لت �أمريكا يف تق�سيم �سورية
بذريعة «الربي���ع العربي» وانطالق
الثورة ال�سورية التي رفعت �شعارات
«احلري���ة» واملطال���ب االجتماعية،
ومن ث��� ّم حوّلت وجهته���ا بني ليلة
و�ض���حاها �إىل �ش���عارت �إ�س���قاط
النظ���ام ،وحتول���ت �إىل جمموع���ات
م�س���لحة وتكفريي���ة راهن���ت عليها
لإ�س���قاط النظام يف مهلة اق�ص���اها
�أ�ش���هر (ح�س���ب وع���ود كل من قطر
وال�س���عودية) ،لكنها ف�ش���لت بف�ضل
ت�ضحيات جي�ش���ها البا�سل و�صمود
�شعبها وقوة و�شجاعة رئي�سها ب�شار
الأ�سد ،ودخول حزب اهلل على معادلة

دم�شق :م�صممون على �إنهاء الوجود الأمريكي يف �سورية

احلرب يف �س���ورية ،وكذلك دور �إيران
يف ن�رصة �س���ورية ،وهذا ما مل يكن
يف ح�ساب �أمريكا وال الدول العربية،
وكذل���ك دخول الرو����س يف املعركة،
وهو ما مل تكن تتوقّعه �أمريكا ،لنكون
�أم���ام معادلة الثال���وث الذهبي يف
�سورية «املقاومة واجلي�ش واحللفاء
(رو�سيا و�إيران)» الذي �أ�سقط م�رشوع
تق�س���يمها وهزم تنظي���م «داع�ش»
والتكفرييني فيها ،وا�س���تعاد معظم
الأرا�ضي ال�س���ورية التي كانت حتت
�سيطرة املحور املعادي ل�سورية.
ا�س����تطاعت �أمريكا ال�س����يطرة على
الرقة من خالل دعمها لقوات �س����ورية
الدميقراطية (ق�س����د) ،التي ت�ض ّم �أطراف ًا
متنوعة ،وعلى ر�أ�س����ها حماية ال�شعب
الك����ردي ،التي ت�ش����كّل الأغلبية فيها،

والت����ي اتفق النظام معها على حماية
مناطقها من «داع�����ش» و«الن�رصة»،
لتقول �أمريكا لرو�س����يا و�إيران و�سورية
�إنها لي�ست جاهزة يف الوقت احلا�رض
لأية ت�سوية.

حلفاء سورية أمام أزمة
شارفت على نهايتها..
بالرغم من أن أميركا
تحاول عرقلة التسوية

�أك����دت �أمريكا �أنها �س����تحافظ على
وجودها الع�س����كري يف �س����ورية ،على
خلفي����ة م����ا قال����ه وزي����ر خارجيتها
تيلر�س����ون يف كلمة �ألقاها يف جامعة
�ستانفورد حول «ا�س��ت�راتيجية بالده
مل�ساعدة �سورية لإنهاء احلرب الدائرة
فيها منذ �س����بع �س����نوات» ،و�أن مهمة
اجلي�����ش الأمريك����ي هي دح����ر تنظيم
الدولة ومنع عودته م����رة �أخرى ،و�أن
«بق����اء اجلي�ش الأمريكي يف �س����ورية
مينح ا�س����تقراراً كافي ًا ميكن ال�سوريني
من الإطاحة بالأ�سد من من�صبه ورف�ض
النفوذ الإي����راين» ،ويقدَّر عدد جنودها
حالي ًا بحدود  2000جندي� ،أما قواعدها
الع�سكرية فهي تزيد عن ال�سبعة:
 -1قاع����دة «مط����ار رميالن» يف
مدينة �رشق القام�شلي احلدودية.

 -2القاع����دة يف قرية «املربوكة»
يف غرب مدينة القام�شلي.
 -3القاع����دة بالق����رب م����ن قرية
«خ����راب ع�ش����ق» غ����رب مدينة عني
عي�س����ى ،حي����ث يتم فيها بن����اء مركز
لتدريب املقاتل��ي�ن ومكان اخر لهبوط
طائرات الهليكوبرت.
 -4قاعدة عني عي�س����ى والتي تعد
من كربى قواع����د اجلي�ش الأمريكي يف
�شمال �سورية.
 -5قاعدة كوباين يف �شمال �سورية،
والتي يتواجد فيها �أكرث من  300جندي
�أمريكي.
 -6قاع����دة «تل بيدر» يف �ش����مال
حمافظة احل�س����كة والقام�ش����لي ،وهي
بلدة حدودي����ة وفيها م����درج لهبوط
املروحي����ات الع�س����كرية ،حي����ث يتم
تدريب القوات غري الع�س����كرية يف هذه
ضال عن جتهيز �أماكن �أخرى
املنطقة ،ف� ً
لبناء قواعد للمروحيات الأمريكية.
 -7قاع����دة تل ابي�ض والتي تعترب
من �أكرب القواعد الأمريكية يف ال�شمال
ال�سوري.
حاولت �أمريكا �أن جترب خ�س����ارتها
يف ف�ش����ل م�رشوعها يف �إعادة ر�س����م
معامل �س����ورية اجلديدة واملطبعة مع
الكيان ال�صهيوين ،و�أن تثبت ح�ضورها
الع�سكري ،ولو متاخراً ،بعد �أن �سبقتها
رو�س����يا بدخولها الع�س����كري املبا�رش،
وبغطاء �رشعي من النظام ،و�أ�ص����بحت
العب ًا رئي�س ًا ي�صعب جتاوزه يف الأزمة
ال�سورية.
نح����ن �أم����ام �أزم����ة �ش����ارفت على
نهايته����ا ،و�أم��ي�ركا حت����اول عرقل����ة
الت�س����وية فيها ،والتي قد ت�ستمر �أكرث
من عام ،و�سيكون الرابح الرئي�س فيها
هو الرئي�س ب�ش����ار الأ�سد ،الذي ما زال
رئي�س ًا ل�سورية ومفاو�ض ًا رئي�سي ًا عنها.

هاين قا�سم

إبن سلمان يطيح بقياداته العسكرية..

دبلوما�سي �أمريكي :جنون ابن �سلمان �سريتد عليه ..فما يهم وا�شنطن مليارات ال�سعودية وتعوي�ض ورقة الإرهاب

ما الذي يجري يف ال�سعودية؟
�س�ؤال طُ رح بقوة يف الآونة الأخرية ،وجتلى
ب�صدور �سل�س���لة من «الأوامر امللكية» بتغيري
القيادات الع�س���كرية ،و�إجراء �سل�سلة تعيينات
يف عدد من املناطق ،وا�ستبدال �أمراء ب�آخرين.
الالفت يف تغيري القيادات الع�س���كرية �أنها
جاءت بع���د موافقة مَ لَكية عل���ى وثيقة �أُطلق
عليها «وثيق���ة لتط���ور وزارة الدفاع» ،وهي
ت�شتمل على:
النموذج الت�شغيلي امل�ستهدَف للتطوير.
الهيكل التنظيمي واحلوكمة.
متطلبات املوارد الب�رشية.
ووفق��� ًا لهذه الوثيقة ،ف�إن���ه كما جاء فيها:
�أُعدَّت على �ضوء «ا�سرتاتيجية الدفاع الوطني».
التغ�ُّيرُات ال ميكن
رُّ
من الوا�ض���ح �أن ه���ذه
ف�ص���لها عن التطورات امليدانية التي ت�شهدها
ح���رب ال�س���عودية م���ع حلفائها عل���ى البلد

الفقري اليمن ،والتخبُّط ال�س���عودي يف الوحول
اليمنية ،بعد ثالث �سنوات من حرب ا�ستُعملت
فيها كل �أنواع �أ�س���لحة الفتك والإبادة الب�رشية
والتدمري الفظيع ،فتب���دو الريا�ض عاجزة كلي ًا
عن ح�س���م هذه احل���رب التي �أخ���ذت تنعك�س
على الداخ���ل ال�س���عودي �أزمات ك�ب�رى على
امل�ستويَني االقت�ص���ادي واالجتماعي ،ما جعل
«اململك���ة الذهبي���ة» توقف معظم م�ش���اريع
الدعم االجتماعي الداخلي ،وتزيد عجز املوازنة
العامة لل�سعودية.
�إذاً ،يف جان����ب م����ن ه����ذه التغي��ي�رات
الوا�سعة على م�س����توى القيادات الع�سكرية
العلي����ا ،يبدو �أنه جراء الف�ش����ل الع�س����كري
الذريع يف احلرب الوا�س����عة عل����ى اليمن،
�أما يف جوانب �أخرى فهي ت�ص����بّ يف خدمة
م�رشوع ويل العهد حممد بن �س����لمان ،الذي
ا�ستوىل �أي�ض���� ًا على وزارة الدفاع ،ويريد �أن
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ُ
من سيشعل حروب النفط والغاز؟
مل يع���د م���ن �ش���ك �أن منطقة حو�ض
املتو�س���ط مقبل���ة عل���ى نزاع���ات من
نوع جدي���د ،بعد االكت�ش���افات املتتالية
لل�ث�روات الدفين���ة ،وغالبيها م�ص���ادر
للطاقة (نفط وغاز) ،حتديداً يف قعر البحر
الأبي�ض املتو�سط ،وكذلك يف الربّ اللبناين
وال�س���وري ،خ�صو�ص��� ًا الرب من اجلوالن
�إىل �رشق الفرات ،وق���د حتوّلت مثل هذه
الرثوات يف بع�ض جوانبها عام ًال �أ�سا�سي ًا
يف �رضب ا�س���تقرار بلدانها ،جراء مطامع
دول ما وراء البحار ،ال�س���يما املتغولني
ال�رشهني ،وعلى ر�أ�سهم الواليات املتحدة
الأمريكية ،وع�ص���اها الأغلظ يف املنطقة؛
�أال وه���ي دول���ة االحت�ل�ال عل���ى �أر�ض
فل�سطني ومياهها.
بال �ش���ك �إن ميتلك النف���ط والغاز �أو
�أحدهما �س���تكون �أمامه لي�س فقط فر�ص
التنمية االقت�ص���ادية والرفاهية لل�شعب
�ص���احب احلق الطبيعي لنطاقه الوطني،
�إمنا �أي�ض ًا يف الت�أثري ال�سيا�سي يف حميطه
على وجه اخل�ص���و�ص ،وعلى امل�س���توى
العاملي �أي�ض���اً ،مهما �صغرت م�س���احته
وحجمه الب�رشي.
يف ه���ذا املجال تب���دو املنطقة حتى
الآن �أمام وجهني لل��ص�راع يرتبطان يف
�أمكنة وينف�ص�ل�ان يف �أخرى ،لكن �إذا �أي
طرف م���ن الأطراف املعنية بهذه الرثوات
ارتكب خط����أ يف التقدير ميكن �أن تلتهب
املنطقة كلها يف حروب م�ستدامة.
الوجه الأول هو ال��ص�راع اللبناين -
«الإ�رسائيل���ي» ،والذي ميك���ن �أن تكون
قرب����ص يف �إحدى جزئياته ،فامل�ؤ�س�س���ة
الأمنية والع�سكرية ال�صهيونية ،باالعتماد
على �سطوة الواليات املتحدة الأمريكية،
حتاول اال�ستيالء على ق�سم هام من الرثوة
اللبناني���ة� ،أو ما ب���ات يُعرف بـ»البلوك
 ،»9وهو ما حاول فر�ضه وزير اخلارجية
الأمريكية ريك�س تيلر�س���ون خالل زيارته
اخلاطفة �إىل لبنان ،عرب امل�س���اومة ب�أن
توق���ف «�إ�رسائيل» االعت���داء على خط

ارتكاب �أي طرف معني بالرثوات النفطية خط أ� يف التقدير ميكن �أن يلهب املنطقة كلها يف حروب م�ستعرة

االن�س���حاب املعروف بـ»اخلط الأزرق»،
مع حماولة زرع ال�ش���قاق عرب التحري�ض
عل���ى املقاوم���ة (حزب اهلل) ،ف�ض�ل�اً عن
حماول���ة دف���ع لبن���ان اىل التفاو����ض
املبا�رش مع الع���دو «الإ�رسائيلي» ،وهو
م���ا ركّز عليه مهند�س الغباء ال�سيا�س���ي
الأمريكي تيلر�سون ،معتمداً على املوظف
يف اخلارجي���ة ،وال���ذي كان �س���فرياً يف
لبنان و�ص���احب �سمعة �سيئة جداً؛ ديفيد
�س���اترفيلد ،باعتب���ار �أن الأخري �ض���ليع
يف ال�س���يكولوجية اللبنانية وبال�سا�سة
اللبناني�ي�ن اخلانع�ي�ن� ،أو �أولئك الذين
يخطبون و ّد الواليات املتحدة ،وعلى ما
يبدو �أن وا�شنطن حتاول اال�ستفادة من خط�أ
ارتكبه الرئي�س ال�س���ابق ف�ؤاد ال�سنيورة؛
عندما ت���ورّط بع���دم ممانعة ،بناء على
ن�صيحة �أمريكية ،ا�س���تغالل «�إ�رسائيل»
م�س���احة بحري���ة لبناني���ة ،انطالق ًا من
وهم �أنه من امل�س���تحيل اكت�ش���اف الأمر

يف البح���ر ،م���ا دام الداخ���ل �إليه مفقود
واخلارج منه مول���ود ،و�أن ال �أحد ميكنه
مكا�رسة «�إ�رسائيل»� ،إال �أن الأمر املذكور
ال ميكن �أن يلغي تر�سيم احلدود البحرية
بني لبنان وفل�سطني ،وبعد �إن�شاء الكيان
ال�ص���هيوين ،والوثائق موجودة يف عهدة
الأمم املتح���دة ،وم�س���جَّ لة يف وثائقها،
وم�ؤكَّد عليها بعد عدوان حزيران .1967
جواب امل�س�ؤولني اللبنانيني املوحَّ د
بعدم التفري���ط بقطرة مي���اه من البحر
اللبناين� ،أي احل�صول على كل الرثوة يف
العمق البحري� ،أظهرت للأمريكي �إمكانية
الوق���وف يف وج���ه �أي قوة ،ول���و كانت
بعجرفة الواليات املتح���دة ،وتهديداتها
بعقوبات ،وحتى بحرب ،وقد جاء موقف
وزي���ر احل���رب «الإ�رسائيل���ي» افيغدور
ليربمان ب�أن امل�س����ألة ميكن �أن تحُ ّل بني
لبن���ان و«�إ�رسائيل» باحل���وار؛ حماكي ًا
متام��� ًا للموق���ف الأمريكي ،لأنه من�سَّ ���ق

�س���لفاً ،لكن الظنون خاب���ت ،فت ّم تكليف
�س���اترفيلد مبوا�ص���لة العمل على اخلط
اللبن���اين « -الإ�رسائيل���ي» ،وبالت�أكيد
لن ينتج �ش���يء ما دام املوقف اللبناين
موحَّ داً.
لق���د ج���اء �أي�ض��� ًا املوقف الوا�ض���ح
للأمني العام حلزب اهلل ال�س���يد ح�س���ن
ن��ص�راهلل با�س���تعداد املقاوم���ة لإيقاف
العمل باملن�ص���ات «الإ�رسائيلية» خالل
�س���اعات يف بح���ر املتو�س���ط �إذا اتخذ
املجل����س الأعل���ى للدفاع ق���راراً بذلك،
خبَها
ليح�صّ ���ن املوقف اللباين بق���وة رِ
«الإ�رسائيلي» ،ويع���رف جديتها متاماً،
وق���د جاء �أي�ض��� ًا كعامل ق���وة ،ما �أبلغه
اجلي�ش اللبناين خالل االجتماع الثالثي
�ضمن جلنة الهدنة يف الناقورة ،بح�ضور
قائد قوات الأمم املتحدة؛ اجلرنال مايكل
بريي ،ب�أن لبنان متم�س���ك ب�سيادته على
�أر�ضه ومياهه البحرية وثرواته النفطية،

مع الت�أكي���د على املوق���ف احلازم على
مواجه���ة �أي اعت���داء «�إ�رسائيلي» على
ه���ذه احلقوق مبنزل���ة �إطالق ر�صا�ص���ة
على امل�رشوع الأمريكي –«الإ�رسائيلي»
باال�س���تيالء على �أي �ش���يء مهما �صغر
من لبنان ،وهذا حتم ًا �س���يغيظ �أ�صحاب
امل�رشوع الذي تُنا�رصه ال�س���عودية ،التي
يغيظها �أي�ض ًا حتوُّل لبنان �إىل بلد منتج
للغ���از �أو النفط ،لي�س فقط خل�س���ارتها
�س���وقاً� ،إمنا لأنها �ستفقد �سطوة �سيا�سية
�إذا حترر لبنان من الأعباء االقت�ص���ادية،
ومن وديعتها املالية.
�أما يف الوجه الآخر واملتعلق برتكيا
وقرب����ص وم�رص ،ف����إن ال��ص�راع الرتكي
 امل��ص�ري يغل���ي �أكرث ف�أك�ث�ر ،وهو ماا�ستفادت منه «�إ�رسائيل»؛ بقن�ص �صفقة
مع م�رص قيمته���ا  15مليار دوالر مقابل
الغاز م���ن حقلي ناتان ومت���ار ،وهو ما
اعتربه بنيامني نتنياه���و فخر تاريخي
لدولته ،بعد �أن كانت م�رص ت�ص���دّر الغاز
لـ«�إ�رسائيل» ب�أ�سعار بخ�سة.
ب�أي حال ،هناك من يعتقد �أن الواليات
املتحدة و«�إ�رسائيل» وال�سعودية تعي�ش
�أزم���ات �أخالقي���ة ،فالرئي����س الأمريكي
دونال���د ترامب مايزال �أ�س�ي�ر االتهامات
على خمتلف الأ�صعدة؛ من كيفية الو�صول
�إىل البيت الأبي�ض� ،إىل تنامي العن�رصية،
ونتنياهو ب���د أ� ال�ش���ارع «الإ�رسائيلي»
يطل���ب من���ه الرحي���ل ب�س���بب ملفات
الف�ساد املتزايدة ،والتي خ�ضع مبوجبها
لتحقيقات ماتزال م�س���تمرة ،وال�سعودية
غارقة يف حروبها عل���ى العرب الأقرباء
منها يف جمل�س التعاون واليمن ،وكذلك
التنافر احلا�ص���ل ب�ي�ن العائلة احلاكمة
ب�س���بب االعتقاالت املدفوعة ،ما قد يدفع
ه���ذا الثالثي �إىل الهروب من تلك الأزمات
ب�ش��� ّن حرب لط ّي الأزمات ،ول���و م�ؤقتاً،
بزعم التهديدات اخلارجية.

يون�س عودة

ويحاول استرضاء أبناء عمومته
يقلّم فيها �أظافر �أبناء عمه ويل العهد
الراحل �س����لطان بن عبد العزيز ،الذي
ت�س����لم هذه الوزارة من����ذ عام 1962
حتى تاريخ وفات����ه يف �أواخر العام
 ،2011وجع����ل فيه����ا خمال����ب حادة
لأبنائه ،وكان ابنه خالد نائب ًا لوزير
الدفاع.
وبه����ذا ،ف�����إن معظ����م القي����ادات
الع�س����كرية يعتربه����ا ويل العه����د
ال�سعودي احلايل ،موالية لأبناء عمه
�س����لطان بدرج����ات خمتلف����ة ،وبهذا
جاءت التغيريات الوا�سعة ،ومنها:
� -1إحال����ة الل����واء الرك����ن عب����د
الرحم����ن البني����ان �إىل التقاع����د من
رئا�سة الأركان ،وتعيني الفريق الركن
فيا�ض بن حامد الرويتي مكانه ،بعد
ترقيته �إىل فريق �أول ركن.

� -2إقالة قائد قوات الدفاع اجلوي.
� -3إعف����اء الفري����ق الرك����ن فهد
ب����ن تركي بن عب����د العزيز من قيادة
القوات الربية.
كما مت تغيري قيادة قوة ال�صواريخ
اال�سرتاتيجية ،التي �أُ�سندت �إىل اللواء
الرك����ن جار اهلل بن حمم����د العلوبي،
بعد ترقيته �إىل رتبة فريق ركن.
ويف جم����ال تعيين����ات وتبديالت
�أمراء املناط����ق ،فقد حاول حممد بن
�سلمان م ّد نوع من اجل�سور مع �أبناء
عمومته بتعيني بع�ض����هم �أمراء على
ع����دة حمافظات ،فع����اد �إىل بندر بن
�س����لطان ،لكن لي�س يف من�صب �أمني،
بل بتعيين����ه �أم��ي�راً ملنطقة اجلوف
مبرتبة وزير.
كما عينّ في�صل بن تركي بن عبد

هل يعود بندر بن سلطان
إلى الواجهة بعد تعيينه
أميرًا لمنطقة الجوف
بمرتبة وزير؟

العزيز م�ست�ش����اراً يف الديوان امللكي
برتبة وزير.
تعي��ي�ن تركي بن ط��ل�ال بن عبد
العزيز؛ �شقيق الأمري الوليد بن طالل،

نائب ًا لأمري منطقة ع�سري مبرتبة وزير.
تعيني في�ص����ل بن فه����د بن عبد
العزيز نائب ًا لأمري منطقة حائل.
تعيني الأمري �س����لطان ب����ن �أحمد
بن عبد العزيز م�ست�ش����اراً يف الديوان
امللكي.
واملالح����ظ يف ه����ذه التعيينات
املدنية� ،أن معظم الأمراء هم �أكرب �سن ًا
من ويل العهد حممد بن �سلمان ،وكان
امللك �سلمان قد تخطى كل �أحفاد عبد
العزيز حني جعل �أ�ص����غر �أبنائه ولي ًا
لعهده ،ما �أثار نقمة وا�سعة يف حينه،
ر ّد عليها حممد بن �سلمان مبا �أطلق
عليه حمل����ة مكافحة الف�س����اد التي
اعتق����ل فيها ع�رشات الأم����راء ووزراء
ورجال �أعمال.
ب����ر�أي املتابع��ي�ن للتط����ورات

ال�س����عودية ،ف�����إن الأوام����ر امللكية
اجلدي����دة بالتغي��ي�رات الع�س����كرية
والتعيين����ات املدنية ت�أتي كمحاولة
من قبَل ويل العهد ال�س����عودي حممد
ب����ن �س����لمان المت�ص����ا�ص الغ�ض����ب
املت�ص����اعد عل����ى �سيا�س����اته داخل
الأ�رسة احلاكمة ،وحماولة لك�سب و ّد
�أجنحة ال تدعم «اجلناح ال�سلماين»،
حي����ث كان يتوقع �أن يتن����ازل امللك
ع����ن العر�ش البن����ه يف نهاية العام
الفائت ،لكن الغ�ضب املت�صاعد داخل
الأ�رسة احلاكمة وات�س����اع املعار�ضة
لويل عه����ده ،جعاله يرتاجع عن هذه
اخلطوة م����ن �أجل املزي����د من تهيئة
�أجواء االنتقتال.

حممد �شهاب

10

ثقافة

( العدد  )450اجلمعة � 2 -آذار 2018 -

ّ
العالمة سبيتي يوقع كتابه في تجمع العلماء المسلمين
برعاي���ة وح�ض���ور نائب الأمني
العام حلزب اهلل؛ �س���ماحة ال�ش���يخ
نعيم قا�س���م� ،أقام جتم���ع العلماء
امل�س���لمني حف���ل توقي���ع كت���اب:
«الط�ل�اق ب�ي�ن الف���راق والوفاق»،
للعالمة ال�ش���يخ يو�س���ف ح�س�ي�ن
ال�سبيتي العاملي ،يف مركزه الكائن
يف حارة حريك ،بح�ض���ور ح�شد من
العلماء وال�سيا�س���يني ،و�شخ�صيات
اجتماعية ومثقفني.
بداي���ة تكل���م رئي����س الهيئ���ة
الإدارية يف جتمع العلماء امل�سلمني
ال�ش���يخ الدكت���ور ح�س���ان عبد اهلل
فق���ال� :إننا مع��ش�رَ العلما ِء بحاجةٍ
�إىل �أقالمٍ تخطُّ ما عاي�شَ ���ه �صاحبُها
من التجرب ِة والوج���دان ..من العلم
واملعرف���ةِ ..يف الفق��� ِه وال�سيا�س��� ِة
والدين ..يف الأ�ص���ول واملعامالت..
أدب
يف ال�س���عاد ِة واحل���زنِ  ..يف ال ِ
والثقاف���ة الع�رصي���ة ..يف هجم���ة
االحلاد التي تغزو جمتمعاتنا  ..يف
احل���رب الناعمة التي ت�ش���كل خطراً
على �أجيالنا ..يف و�س���ائل التوا�صل
أم�س
االجتماعي ..وهن���ا �أرى �أننا ب� ِّ
احلاج��� ِة �إىل تناول هذا املو�ض���وعِ

ال�شيخ قا�سم متو�سط ًا العلماء �سبيتي والزين وعبداهلل

ب�ش���كلٍ يحاكي �شبابنا اليوم ،كي ال
ينجرفوا باجتا ِه ال�سلبيةِ ،يف الوقت
الذي نحتاج فيه �إىل اال�س���تفادة من
هذه الو�سائل للو�ص���ول �إىل العامل
كلِّه بثقافتنا الواعدة ..ولنن�رش قيمنا

النا�س
ُ
أ�س���لوب يتل ّقفُه
ٍ
الإ�سالمية ب�
ويكون متداو ًال بينهم.
ثم تكلم العالمة ال�ش���يخ يو�سف
أول فهذا الكتاب
ال�س���بيتي قائالً� :أما � اً
عبارة عن تعليقة علمية �إ�ستداللية

فقهية و�أ�ص���ولية ملا يف منت كتاب
حترير الو�سيلة لل�سيد الإمام اخلميني
(رحمه اهلل) ،وتوخيت من ذلك ك�شف
اللثام عن اجلانب العلمي واملرجعي
العايل لل�س���يد الإم���ام ،بعد �أن غلب

عليه �إعالميًا عند النا�س كونه قائدًا
�سيا�س���يًا كبريًا ومر�شدًا للجمهورية
الإ�س�ل�امية املباركة ،ولكن يف واقع
احلال هو من �أه���م الأركان العلمية
احلوزوية يف ع�رصنا احلا�رض ،وبحق
يُع ّد من �أ�ساطني الفقاهة واالجتهاد،
وميكن معرفة ذل���ك ب�أدنى ت�أمل من
�أهل العلم واخل�ب�رة يف املقام ممن
تدبّ���ر يف كت���اب البيع م���ن بحوثه
اخلارج ،ومنه يعرف مدى طول باعه
وانب�س���اطه العلمي املرموق ،والذي
يتفوق على �أقرانه ومن عا�رص ،ال �أقل
من اجلانب املعامالتي.
ويف نهاي���ة احلف���ل تكلم نائب
الأمني العام؛ ال�ش���يخ نعيم قا�س���م،
ومم���ا ج���اء يف كلمت���ه :جمتمعنا
بحاج���ة �إىل تثقي���ف ح���ول �أحكام
الط�ل�اق ،ب�س���بب وقوع �إ�ش���كاالت
�رشعية كثرية م�صدرها اجلهل ،وهذا
ما نلم�س���ه جميع ًا من خالل بع�ض
احل���االت الت���ي تراجعن���ا ،فيتبني
�أن ع���دم وجود ح���د �أدنى من ثقافة
الطالق عند النا�س يوقعها يف زواج
باطل �أو يف حمرمات �رشعية ،فنحن
معنيون �أن نو�ضح ونعلم النا�س.

«مرآة الروح» ..لونا قصير تتابع السير في عوالم الدهشة
«مر�آة الروح» ..رواية جديدة للروائية «لونا ق�ص�ي�ر»،
�ص���درت عن «م�ؤ�س�سة �شاعر الفيحاء �سابا زريق الثقافية»،
وفيها تُوا�ص���ل الكاتبة والأدبية ال�س���فر بن���ا يف عوامل من
الده�ش���ة ،والرومان�س���ية ،فتتنقل بن���ا يف خمتلف املطارح،
معيدة �إىل �أدب الرحالت الذي افتقدناه منذ زمن بعيد ،رونقه
وجماليته ،بحيث نرى لونا ق�صري ت�أخذنا ما بني لبنان وعدة
دول ومدن ،دون �أن تنف�ص���ل عن �أ�صل روايتها التي ت�أتي يف
�سياق متكامل من الأ�سلوب الر�شيق ،والن�ص الروائي املتكامل،
يف نف�س الوقت الذي تعيدنا �إىل احللم والأجواء الرومان�سية
التي بتنا نفتقدها يف زمن العوملة وثورة االت�صاالت ،معيدة
للعالقات الإن�سانية املبا�رشة ح�ض���ورها و�إ�رشاقها ،دون �أن
يعني ذلك بتات ًا �أنها �ض���د التطور والتقدم ،والتوا�صل ،لكنها
جتعل لكل ذلك وجه ًا �إن�ساني ًا رائع ًا وجميالً.
لونا ق�ص�ي�ر يف «مر�آة الروح» تطرح ت�سا�ؤ ًال هام ًا �أمام
خميون؟
م�سيون �أم رَّ
قارئها :هل نحن رَّ

حت���ى جتد اجل���واب ،عليك ال�س���فر على م�ت�ن روايتها
اجلديدة ،فعندما حتلق الروح ،حي���ث املحبة تغمر القلوب،
واملالئكة ترفرف من حولها ،تالحقها كمن يرك�ض حتت قو�س
قزح ،لأنه حمظوظ من ا�ستطاع �أن مير حتته:
ه���ي �أ�س���اطري وحكايات ال نفهمها يف بع����ض الأحيان،
لكنها موجودة
بوحنا لأنف�سنا ال ي�شبه �أي بوح ،يرقد يف خفايا قلوبنا،
�أو يق�ض���ي علينا بهدوء� ،أو ير�س���م ب�س���مات على وجوهنا،
فت�رشق احلياة من جديد ك�أننا خلقنا الآن..
وتكرّ الت�س���ا�ؤالت عند لونا :فهل ال�رصاع مع النف�س هو
من �أ�صعب ال�رصاعات التي ت�أخذنا تارة كتيار بحري ،يبلعنا
�إىل �أعماقه ،وطوراً �إىل �شاطئ الأمان؟
امل�ش���اعر الإن�س���انية يف رواي���ة لونا ق�ص�ي�ر تتحرك،
وتتفاعل ،وتعي�ش ،وتتناق�ض �ض���من ال�ص�ي�رورة املتكاملة
للحياة� ،إذ لوال ال�سلبي والإيجابي هل كان قد وُلد النور؟

يف «مر�آة الروح» تقدّم الروائية املبدعة دراما رومان�سية
راقية ،مليئة بامل�شاعر الإن�سانية ،وتعيد �إىل قلوب الع�شاق،
احلنان والقلب والعقل من خالل �شخ�صيات اختارت �أ�سماءهم
و�أدوارهم وحركاتهم بدقة ،حتى تكاد و�أنت تقر�أ ك�أنك ت�شاهد
فيلم ًا مكتوب ًا على الورق ،مما ي�ؤهل هذه الرواية ،كما روايتها
ال�س���ابقة «فرا�ش���ة التوت» الآن تكون على ال�شا�شة الف�ضية
سال درامي ًا جميالً.
م�سل� ً
وهنا يُطرح ال�س����ؤال �أمام املنتجني واملخرجني و ُكتّاب
ال�س���يناريو الذين كثرياً ما ي�شتكون من عدم وجود الن�ص يف
هذا الزمن الذي يحثهم ويلهمهم لعمل فيلم �أو م�سل�سل..
لون ق�ص�ي�ر :فعلتها بـ«فرا�شة التوت» ،وها هي رواية
«مر�آة الروح» حت�رض ب�سال�س���تها ،و�أدوار �أبطالها ،وبحبكتها
وفل�س���فتها ..وحكمتها ،فهل هناك من هو م�ستعد لأن يعالج
م�س����ألة تتحدث عن �رصاع بني الذات والرغبات والواجبات
وااللتزامات ،وتطلعات احلياة ،والواقع مبره وحلوه و�آفاقه..؟

الشاعرة التونسية جهاد المثناني تجعل الماء يلوذ بالغرق
«والذ املاء بالغرق» ..ديوان لل�شاعرة التون�سية جهاد
املثناين� ،ص���ادر عن «دار املبدعني للن�رش والتوزيع» ،يف
تون�س ،فعرب نحو �ست و�أربعني ق�صيدة تُبحر بنا ال�شاعرة
املثناين �إىل لوحات وحي���وات متنوعة ومتعددة ،ترتاوح
بني الوطنيات والوجدانيات والغزليات..
املثناين التي تعرتف بـ «�إثم الق�صيدة» اجلميل:
«يف املجازات وحيدة
اقتني �إثم الق�صيدة
رحلة بيني وبيني
يف احتماالتي العديدة»
تُ�شهر الـ»توبة» لأننا «بني م�سمارين نحيا»:
«بني م�سمارين نحيا
والغ�صن يدق ابواب امر�أة مورقة

يتعبها الوقوف على خ�شب
يبا�سه يحيا مبوتنا
وتلك ال�شجرة تطل
يف غفلتنا
يف غفوتنا
ت�ضنيها الريح العاتية»
ال�ش���اعرة جهاد املثناين تتاب���ع يف ديوانها التنقُّل
بنا يف �أفيائها ال�ش���عرية اجلميلة ،بني ال�ش���عر املوزون
والتفعيلة والنرث ،وحتطّ يف مطارح اجلمال املتنوعة
«قد ج ّن عقلي بعد طول تريُّث حتى غدا فيك اجلنون
�صوابا»
دون �أن تن�س���ى مدينتها العريقة القريوان حيث تقول
يف �إهداء �إىل بيت ال�شعر القريواين

يف البيت �أحالم الن�شيد
		
«للبيت عز القريوان
للبوح ي�شتاق العديد
		
تاهلل هذا حلمنا
جاءت ك�أحالم ال�صبا
تهدي الق�صيد للق�صيد
نحيا بل نعيد
رامت تقول �إننا بال�شعر
بالبيت يزدان الق�صيد»
		
ياقريوان جمدك
يُذكر �أن ال�ش���اعرة التون�س���ية جه���اد املثناين كانت
قد حطّت يف لبنان مل�ش���اركة ملتقى الأل���وان الفني ،يف
مهرجان ال�ش���عر العربي الذي ُنظِّم حتت رعاية بلدية برج
الرباجنة ،بعنوان «موطني» ،و�ألقت خالله بع�ض ق�صيدها
اجلدي���د والقدمي ،حيث ا�س���تُقبلت من اجلمهور بحما�س���ة
وت�صفيق �شديدَين.
�إىل ذلك ،فلل�ش���اعرة املثناين ديوان �آخر حتت عنوان:
«ليل بال ذاكرة».

www.athabat.net
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الشيخ جبري مشاركًا في المؤتمر التأسيسي للمجمع العراقي للوحدة اإلسالمية ببغداد:

وحدة الشعبين العراقي والسوري أحبطت مخططات التقسيم
بدعوة من جلن���ة الأوقاف الربملانیة يف
جمل����س الن���واب العراقي� ،ش���ارك �أمني عام
حركة الأمة؛ ال�شيخ عبد اهلل جربي ،يف انطالق
�أعمال امل�ؤمتر الت�أ�سي�س���ي للمجمع العراقي
للوحدة الإ�س�ل�امية ،الذي عُ قد يف العا�صمة
بغداد ،مب�ش���اركة مفت���ي اجلمهورية العربية
ال�سورية �س���ماحة ال�ش���يخ �أحمد بدر الدين
ح�س���ون ،وم�ست�ش���ار قائد الثورة اال�سالمية
يف �إي���ران د .علي �أكرب واليت���ي ،ونخبة من
ال�شخ�صيات الدينية وال�سيا�سية من العراق،
ِ
وعدد من الدول العربية والإ�سالمية.

وعلى هام�ش امل�ؤمتر �أدىل ال�ش���يخ جربي
بت�رصيح���ات لع���دد من القن���وات الإعالمية
�أ�ش���ار خاللها �إىل �أن ه���ذا امل�ؤمتر ي�أتي بعد
ظروف ع�ص���يبة مرّت فيه���ا الأمة ،فنحن يف
ه���ذه الأيام نحتاج �إىل لقاء العلماء� ،س���واء
يف طهران� أو يف لبنان �أو يف م�رص �أو يف �أي
بلد من البلدان الإ�سالمية والعربية ،للوقوف
يف وج���ه املخططات وامل�ؤام���رات ،ولتعزيز
الوحدة اال�س�ل�امية ،م�ش���يداً بوحدة ال�شعب
العراقي وال�سوري ووقوفهم بوجه املخططات
ال�صهيو�-أمريكية الهادفة �إىل تق�سيم بلداننا.

الشيخ جبري عاد من السليمانية:

لمحاربة التطرف ..وتعميق التعايش السلمي بين المكونات الدينية والقومية
التقى �أمني عام حركة الأمة؛ ال�ش���يخ عبد اهلل جربي ،حمافظ مدينة
�أربيل؛ املهند�س نوزاد هادي ،بح�ض���ور �سماحة ال�شيخ ر�شيد البهرزجني،
وجرى خالل اللقاء التداول ب�ش����أن �أو�ض���اع العراق و�إقليم كورد�س���تان،
والت�أكيد على نبذ العن�رصية والتفرقة بني �أبناء ال�شعب العراقي ،واحلث
على التعاي�ش ال�سلمي بني جميع املكونات العراقية.
كما زار ال�ش���يخ جربي رئي�س احتاد علماء �إقليم كرد�ستان؛ الدكتور
ال�شيخ عبد اهلل وي�سي ،يف مقر االحتاد يف �أربيل ،و ّمت الت�أكيد على �أهمية
التن�س���يق والتوا�صل امل�ستمر بني امل�ؤ�س�سات الدينية يف العراق ولبنان.
و�أ�شار ال�شيخ جربي �إىل �أن اعتداءات املجموعات التكفريية الإجرامية ال
ت�ستهدف مكون ًا عراقي ًا واحداً بعينه ،بل ت�ستهدف كل املكونات العراقية،

فم�ش���كلة التطرف تواجه ال�شعوب كافة وال ميكن معاجلتها من الناحية
الع�س���كرية فقط بل باملعاجلة الفكرية ،والت�ص���دي امل�س���تمر للفتاوى
ال�ضالة والأقوال الباطلة التي ي�ستند عليها الفكر التكفريي.
كذلك زار ال�ش���يخ جربي �سماحة ال�شيخ ح�سني لوالن؛ �شيخ الطريقة
النق�شبندية يف �أربيل ،و�سماحة ال�شيخ ح�سني بري خ�رضي؛ �شيخ الطريقة
النق�شبندية يف ال�س���ليمانية ودربندي خان ،و�سماحة ال�شيخ كامل عبد
القادر الكيالين؛ �ش���يخ الطريقة القادرية يف ال�س���ليمانية ،م�ش���يداً بدور
العلم���اء واملراجع الديني���ة يف العراق الذين قاموا بتعزيز م�ش�ت�ركات
التعاي�ش وتوطيد العالقات بني �أبناء البلد الواحد ،و�أف�شلوا كل املحاوالت
واملخططات التي ت�سعى لتفكيك وحدة ال�صف وتق�سيم البالد.

وفد من حركة األمة ولقاء الجمعيات زار ضريح الشهيد مغنية:
الشريف العاصمة األبدية لفلسطين
لتوجيه البوصلة باتجاه القدس
ِ
ملنا�سبة الذكرى ال�سنوية لل�شهداء القادة ،زار وفد من حركة الأمة
ولقاء اجلمعيات وال�شخ�صيات الإ�س�ل�امية يف لبنان �رضيح ال�شهيد
القائد احلاج عماد مغنية يف رو�ضة ال�شهيدين  -بريوت ،حيث و�ضع
�إكلي ًال من الزهر على ال�رضيح ،وقر�أ �سورة الفاحتة.
وقد �ألقى ف�ضيلة ال�شيخ وليد العمري كلمة با�سم الوفد جاء فيها:
يف ذكرى القاد ِة ال�ش���هداء ،نتوج ُه بالتحية �إىل عوائل ال�ش���هداء،
و�إىل عوائ ِل القاد ِة ال�ش���هداء؛ �إىل عائل ِة ال�ش���هي ِد القائ ِد ال�سيد عبا�س
املو�سوي ،وال�ش���هي ِد القائ ِد ال�ش���يخ راغب حرب ،و�إىل عائل ِة ال�شهي ِد
القائ ِد احلاج عماد مغنية ،وجندّد العه َد للقاد ِة ال�ش���هدا ِء ب�أن نحفظَ
ملتزم�ي�ن بالنهجِ اجلهادي ،ومتم�س���ك َني بخيا ِر
َ
الو�ص���ي َة و�أن نكونَ

اجلها ِد واملقاومة.
ه�ؤال ِء القاد ُة ر�سموا لنا دربَ االنت�صاراتِ ؛ من حتري ِر معظ ِم الأرا�ضي
اللبناني ِة م َن العد ِّو ال�ص���هيوين ،و�إقام ِة قو ٍة رادع ٍة حلماي ِة البال ِد من
الإعتداءاتِ والأطماعِ ال�ص���هيوني ِة يف ثرواتن���ا النفطي ِة واملائية� ،إىل
االنت�صاراتِ يف �سوريا والعراقِ واليمنِ � ،إىل فل�سط َني ب�إذن اهلل.
يف هذه الذكرى جند ُد العه َد على وجوبِ مواجه ِة م�ش���اريعِ الف ِنت
والفرق ِة م���ن ق َب ِل �إدار ِة ال��ش�رِّ الأمريكية والعد ِّو ال�ص���هيوين ،وعلى
القد�س ال�رشيفِ ؛ العا�صم ِة الأبدي ِة
�رضور ِة توجي ِه البو�ص���ل ِة باجتا ِه ِ
لفل�سطني.

ً
الشيخ جبري مستقبال الشيخ العيالني:
للتمسك بمعادلة الجيش والشعب والمقاومة لردع األطماع الصهيونية
ا�س���تقبل �أمني عام حركة الأمة؛ ال�شيخ عبد اهلل جربي،
والإخوة �أع�ض���اء القيادة� ،إمام م�س���جد الغفران يف �ص���يدا
ف�ضيلة ال�شيخ ح�س���ام العيالين ،باملركز الرئي�سي للحركة
يف بريوت ،مقدّم ًا التع���ازي �إىل الإخوة يف حركة الأمة يف
ذكرى مرور �س���نة على رحيل العالمة املجاهد عبد النا�رص
جربي (رحم���ه اهلل) ،ومت التداول يف الأو�ض���اع العامة يف
البالد.
و�ش���دد املجتمعون خ�ل�ال اللقاء عل���ى وجوب وحدة

ال�ص���ف الإ�سالمي والوطني يف مواجهة التحديات التي متر
بها املنطقة العربية والإ�سالمية.
مت التط���رق �إىل الو�ض���ع يف �ص���يدا ،ف�أكدوا على
كم���ا ّ
�رضورة العمل على حماية عا�صمة اجلنوب ،واحلفاظ على
وحدة �أبنائها ،ف�صيدا عا�صمة املقاومة وبوابتها ،م�شددين
على �رضورة التم�س���ك مبعادلة اجلي�ش وال�شعب واملقاومة،
خ�صو�ص ًا يف ظل ت�ص���اعد الأطماع ال�صهيونية يف ثرواتنا
الطبيعية.
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كاريكاتير

السويد حاولت تقليل ساعات العمل إلى  6فقط ..فماذا حدث؟
يبدو �أن العمل ل�ستّ �ساعات يومي ًا ب�أجر
كامل حلم يحلم به معظم النا�س ،لكن بالن�سبة
�إىل جمموعة تتكوّن من  70ممر� ًضا وممر�ض ًة
�سويديني كان هذا واقع ًا يعي�شونه على مدار
العامني املا�ضيني� ،إذ كانوا �ضمن جتربة تهدف
�إىل اختبار مزايا العمل لوقت �أقل ،الأمر الذي جذب
انتباه ًا كبرياً حول العامل� ،إذ �شعر امل�شاركون
ب�صحة �أف�ضل ،وكانوا �أكرث �سعادة ،كما كان لديهم
املزيد من الطاقة ،وكانوا �أكرث �إنتاجية ،كما �أخذ
املمر�ضون واملمر�ضات الذين يعملون �ساعات �أقل
�إجازات مر�ضية �أقل ،وقالوا �إنهم كانوا ي�شعرون

ب�سعادة �أكرث بن�سبة  20%يف املتو�سط ،كما كانوا
يتمتعون باملزيد من الطاقة يف العمل ويف �أوقات
فراغهم ،وتو�صلت الدرا�سة �إىل �أن ذلك �سمح لهم
بالقيام بالأن�شطة البدنية مع النزالء املُ�سنّني
بن�سبة �أكرب ت�صل �إىل .85%
و�أخ�برت �إح��دى املمر�ضات ،والتي عادت يف
الوقت احلايل �إىل العمل بنظام � 8ساعات� ،أنها
عادت لت�شعر باملزيد من التعب �أكرث مما كانت
عليه قبل ذلك ،قائلة� :أثناء التجربة كان العاملون
جميع ًا ي�شعرون بطاقة �أكرث ..كما �أ�ستطيع �أن �أقول
ب�أن اجلميع كانوا ي�شعرون بال�سعادة..

ُ
ّ
هكذا اكتشفت فضيحة المتسول المليونير
�أوقفت ال�رشطة ال�سويدية يف مدينة �أوب�ساال؛
�شمال ا�ستوكهومل ،مت�س ّو ًال قرب مركز جتاري يف
املدينة ،بعدما ا�شتكى النا�س من طريقته العنيفة
يف طلب امل�ساعدة ،وكانت املفاج�أة �أن �سرتته
بد�أت تتدفق منها �أوراق مالية و�صلت �إىل  6ماليني
كرونة (العملة ال�سويدية).
وبح�سب ما نقلت �إحدى ال�صحف املحلية عن
�ضابط ال�رشطة يايل بولياريفو�س ،الذي ا�ستوقف
الرجل� ،أنه «حني كنا نوقفه على رجليه لأجل
توقيفه بد�أت رزم النقود تنهمر منه ومن �سرتته
ال�شتوية».
وتنت�رش ع��ادة الت�سول يف عدد من املناطق
تـــ�صـــــدر عـــــــن
�شــركــة الـقـــلــم
للإعالم �ش.م.م.

ال�سويدية ،وي�شارك فيها بكرثة رومانيون ميار�سون
هذه املهنة يف عدد من الدول الإ�سكندنافية ،وهم
يجل�سون على ركبهم �ضامني �أيديهم م�ستعطفني
املارة ،فيما �آخرون يالحقون امل�شاة ب�إحلاح �شديد،
وهم يحملون �أكوابا بال�ستيكية فيها بع�ض النقود
الورقية ،لإح��راج النا�س لأج��ل �إعطائهم النقود
امل�شابهة.
وبالن�سبة لهذا «املت�سول املليونري» ،ف�إنه على
ما يبدو قاده حظه العاثر� ،أو طريقته العدوانية
يف الت�سول� ،إىل الوقوع ب�أيدي ال�رشطة ،التي متنع
بالأ�صل هذه «املهنة» ،لت�صبح التهمة «غ�سل
�أموال».
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