ُّ
حاولوا «التخلص» منه ..فلم يتمكنوا
ألمـــــــة واحـــــــدة
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مقربة من الرئي�س ف�ؤاد ال�سنيورة �أن زيارة
اعتربت م�صادر َّ
الرئي�س �سعد احلريري له يف منزله كانت نتاج الزيارة �إىل
ال�سعودية ،لكنها تخ ّوفت من �أن يكون التمنّي على ال�سنيورة
للرت�شُّ ح جمدداً يف �صيدا هو للتخلُّ�ص منه �سيا�سي ًا ،ال�سيما يف
�ضوء املعطيات عن فقدان املقعد ل�صالح �أحد الرموز الوطنية
ال�صيداوية.
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االفتتاحية

المقاومة بين أعداء الخارج
وحلفاء الداخل
نحن على �أبواب انتخابات نياب ّية ،وفيها ما يخجل
من حتالف���ات تعطي الأولو ّي���ة للم�صالح على ح�ساب
املبادئ .ولك���ن ،فلنقر أ� الأمور ب���ـ «ال�صورة الكبرية»
بعي���داً عن ح�ساب���ات الزواريب اللبنان ّي���ة التي تزداد
تع ّرج ًا يف زمن االنتخابات.
منذ االجتياح الأمريكي للعراق ،ث ّم ما �س ّمي «الربيع
العرب���ي» الذي زرع الفو�ضى عل���ى م�ساحة كبرية من
العامل العربي� ،شهدنا حمل ًة م�ستمرّة ب�أ�شكال وعناوين
خمتلف���ة عل���ى حم���ور املمانع���ة الثالث���ي الأطراف:
املقاومة يف لبنان� ،سوريا و�إيران .فم ّر ًة �شهدنا عدوان ًا
�إ�رسائيل ّي��� ًا على لبنان ،ومرّة حتريك ًا لل�شارع يف �إيران،
حرب على �سوريا ،وفيه���ا حتالف ما ي�س ّمى
ث��� ّم كانت ٌ
زوراً «االعت���دال العربي» مع الإرهاب التكفريي والعدو
الإ�رسائيلي ،باال�شرتاك مع بع�ض امل�ستفيدين ،تتق ّدمهم
تركيا.
كانت حم���اوالت �إ�رسائيل ّية ال�صنع ولكن مقنّعة ،ث ّم
بات���ت وا�ضحة ووقحة ،وهي الم�س���ت ،للأ�سف ،م�شاعر
البع�ض يف الداخل اللبناين ،فت�آمروا م ّرة وراهنوا م ّرات،
وخاب �أملهم دوم ًا.
ويجدر هنا التوقف عند احلرب امل�ستمرّة يف �سوريا،
حرب عامل ّية �سقط فيها �آالف ال�شهداء
والتي حت ّولت اىل ٍ
وا�ستخدمت فيها الأ�سلح���ة كلّها و�شهدت جمازر نادرة
بقباحتها يف تاري���خ احلروب ،ومع ذلك �صمدت الدولة
ال�سور ّية ،ب�صالبة قيادتها وت�ضحيات جي�شها و�شعبها،
ومب�ؤازرة من �ساعدها ،و�ستبقى �صامدة حتى االنت�صار
الذي بات ح�سمه جم ّرد وقتٍ ال �أكرث.
�أم���ا لبنان حيث تعاون اجلي����ش مع املقاومة على
دح���ر التنظيمات الإرهاب ّية ع���ن �أر�ضه ،ف�سقطت مقولة
«اخلا��ص�رة الرخوة» بفعل م�س���ار املقاومة الذي هزم
العدو الإ�رسائيل���ي و�أنتج توازن رعب معه� ،إال أ� ّن ن ّيات
هذا الع���دو مل تتغيرّ �أبداً وقد يط��� ّل يف � ّأي وقت ،حتت
عن���وان جديد ،خ�صو�ص��� ًا �أ ّن قان���ون االنتخاب احلايل
ٍ
وما ينتجه من ت�شنّ���ج واحتقان طائفي �شاهدنا بع�ض
مالحم���ه يف ال�شارع اللبناين منذ �أ�سابيع ،ي�شكّل �أر�ض ًا
خ�صبة لذلك.
ح�سا�سة
من هن���ا ،ف�إنّن���ا مقبلون عل���ى مرحل���ة ّ
ت�ستدعي وعي ًا �إ�ضاف ّي��� ًا من فريق املقاومة الذي نعترب
�أنف�سنا ج���زءاً منه ،خ�صو�ص ًا �أ ّن بع����ض احللفاء باتوا
يت�س���اوون مع اخل�صوم يف ال�س�ي�ر بتحالفات تتناق�ض
مع موقعهم ال�سيا�سي ،ما ي�ستدعي التن ّبه ورمبا �إعادة
النظر خ�صو�ص ًا أ� ّن تاريخ املقاومة ُبني على ت�ضحيات
�سيا�سي.
مك�سب
ومبادئ مل يتخ ّل عنها يوم ًا من �أجل
ٍ
ّ
فهل نبقى رهن موفد يبلّ���غ الر�سائل فتت ّم الزيارات
اخلارج ّي���ة على عجل؟ وهل يوا�ص���ل حزب اهلل �سيا�سة
ا�ستيعاب احللفاء ،مهما كرثت «نزواتهم»؟
حمى اهلل لبنان يف زمن ال�صوت التف�ضيلي واملجل�س
النيابي الذي �سينتج عنه...
�إميل �إميل حلود
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

سيناريو رحيل السنيورة :إخراج سعودي فاشل

احلريري وال�سنيورة� ..سيناريو الرحيل

خ�ل�ال زيارة الرئي�س احلريري منزل الرئي�س
ف�ؤاد ال�سنيورة ،ركَّزت بع�ض و�سائل الإعالم على
وقفة ال�شم���وخ الالفتة للحري���ري خالل �إدالئه
بت�رصيح���ه عند املُغ���ادرة ،ومل تلحظ �إنحناءة
التع���ب والي�أ�س يف وقفة ال�سني���ورة ،خ�صو�ص ًا
عندم���ا ق���ال �أن الرئي�س احلري���ري متنى عليه
الرت�شُّ ���ح عن مدينة �صي���دا ،و�أنه ا�ستمهل لليوم
الت���ايل لإع�ل�ان موقف���ه عرب م�ؤمت���ر �صحايف،
وبالفع���ل عقد ذلك امل�ؤمتر ظهر الإثنني املا�ضي
و�أعلن عزوفه عن الرت�شُّ ح للإنتخابات النيابية
القادمة.
طلب احلري���ري من ال�سني���ورة الرت�شُّ ح عن
�صيدا بال���ذات هو بي���ت الق�صي���د ،لأنه يعني
بالن�سبة اىل ال�سنيورة �أن احلريري قال له� :إرحل
عن احلياة ال�سيا�سية.
ونع���ود بالأر�شي���ف والذاك���رة اىل حزيران
من العام  ،2017وفور �إق���رار قانون الإنتخابات
الن�سب���ي ،بد�أت و�سائ���ل الإعالم بالت���داول� ،أن
القانون اجلديد �سي�سم���ح لأ�سامة �سعد باخلرق
يف �صي���دا ،و�أن �أحد املقاع���د ال�سنية حم�سوم
للنائ���ب بهي���ة احلري���ري �أو لنجله���ا �أحمد لو
قررت عدم الرت�شُّ ح �شخ�صي���اً ،وبد�أ تداول فكرة
تر�شي���ح الرئي�س ال�سنيورة لأح���د مقاعد دائرة
بريوت الثانية ،لأن���ه حتم ًا �سيخ�رس مقعده يف
�صيدا ال���ذي فاز به بالقانون الأكرثي ،و�سي�سقط
بالن�سبي قيا�س ًا للأ�صوات املُقدَّرة التي �سينالها
�أ�سامة �سعد.
لكن نق���ل ال�سني���ورة من مقع���د �صيدا اىل
�أحد مقاع���د ب�ي�روت ،نقطة �ضع���ف للحريري
يف املواجه���ة الإنتخابي���ة ،لأن �إثنني من �صيدا
يحمالن �صفة دولة الرئي�س �أ�ستفزاز للبيارتة من
جهة ،ولأن ال�سنيورة ال ميتلك الكاريزما ال�شعبية
التي جتذب البيارت���ة من جهة �أخرى ،ال بل �أنه
�سيكون املر�شَّ ���ح الأ�ضعف على الئحة احلريري

الذي يمُ كن خرقه عرب ال�صوت التف�ضيلي.
ولأن ال�سنيورة كان من الفريق املتمرِّد على
خيار الرئي�س احلري���ري يف الت�سوية الرئا�سية،
ولأنه جاهر برف�ضه �إنتخاب العماد مي�شال عون،
كان هناك ق���رار من احلريري ب�إحراق ورقته مع
�أوراق عمار حوري و�أحمد فتفت وعقاب �صقر ،اىل

عزوف السنيورة ال يشبه عزوف
الصفدي ..ألن األخير
ضمن التسوية السعودية

�أن جاءت �أزم���ة الإ�ستقالة/الإقالة يف الريا�ض،
والتي كان موق���ف ال�سنيورة منها وا�ضحاً ،لأنه
ومعه عقاب �صقر� ،أخذ طرف ًا اىل جانب اململكة
 ،لدرجة �أن بع����ض منا�رصي تيار امل�ستقبل يف
�صي���دا قرروا ت�شكيل م�س�ي�رة �سيارة اىل بريوت
دعم ًا للرئي�س احلريري ومطالبة بعودته ،وكان
ال�سنيورة غري متع���اون ،و�أوردت بع�ض و�سائل
الإعالم �أنه رف����ض امل�ساهمة مببلغ مليون لرية
مل�صاريف امل�سرية.
بعد ع���ودة الرئي�س احلري���ري و�إعالنه �أنه
�سوف «يب ّق البح�صة» عن الذي ح�صل معه يف
ال�سعودي���ة ،كان ال�سنيورة �ضمن هذه البح�صة،
وفع�ل�اً � ،أط ّل الإعالمي �س���امل زهران على �إحدى
املحطات وقال بلهجة التح���دِّي� :أنا �أعلمكم �أن

ف�ؤاد ال�سنيورة لن يرت�أ����س جل�سة واحدة لكتلة
تيار امل�ستقبل بعد اليوم على خلفية مواقفه من
�أزمة احلريري يف ال�سعودية ،وثبُتت �صحَّ ة �أقوال
زه���ران ،وباتت كل اجتماع���ات الكتلة برئا�سة
احلريري �شخ�صي ًا وال�سنيورة اىل ميينه.
باخلال�صة ،عزوف ال�سنيورة ال ي�شبه عزوف
ال�صفدي لأن الأخري �ضم���ن الت�سوية ال�سعودية
التي يعمل عليها املوف���د ال�سعودي نزار علوال
ب�إخالء ال�ساحة جزئي��� ًا للحريري يف طرابل�س،
عرب ان�سحاب ال�صف���دي و�إعالن دعمه ال�سيا�سي
واللوج�ستي لالئح���ة امل�ستقبل ،وال�صفدي الذي
يتمتَّ���ع ب�أف�ضل العالقات مع ال�سعودية �إن�سحب
م���ن ب���اب «املَونَة امللكي���ة» ،خ�صو�ص���اً �أنه
مط���روح �سعودي ًا كرقم واح���د لل�رساي يف حال
ا�ستبدال احلريري ،وه���و مقبول لبناني ًا كرئي�س
حكومة بالنظر اىل اعتدال مواقفه ،بينما عزوف
ال�سنيورة «الق�رسي» عن الرت�شًّ ح يعني خروجه
من احلياة ال�سيا�سية اللبنانية اىل الأبد.
نع���م ،م�رسحية م���ن �سيناري���و ال�سنيورة،
و�إخراج �سعودي فا�شل تمَ َ ثَّل بزيارة احلريري اىل
منزله ليعرِ�ض عليه م���ا �سوف يرف�ضه ،وي�ص ّح
ت�سمية هذه امل�رسحية بعنوان «الرحيل».
جاء رحيل ال�سنيورة هادئ���اً ،وا�ضع ًا نف�سه
بت�رصُّف الرئي�س احلري���ري «لإ�ستكمال م�سرية
الرئي����س ال�شهيد» ،وحفظ م���اء وجهه مطلوب
«دون �شو��ش�رة» ،لأنه كامت �أ��س�رار �آل احلريري
منذ �أكرث من � 35سنة ،ومدي���ر �أعمالهم ،ومُهرِّب
�أمواله���م وممتلكاتهم من ر�س���وم الإنتقال ،وهو
ال�شاه���د على ال�صفق���ات ال�سابقة وال�رشيك يف
ال�صفقات التى َتلَ���ت وما على اللبنانيني �سوى
ك�رس ج���رار الفخار خل���ف �أك�ث�ر �سيا�سي مُثري
للجدل يف تاريخ لبنان املعا�رص...

�أمني �أبورا�شد
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همسات

ّ
السعودية تجتر فشلها في لبنان
مل ي�صدق رئي�س احلكومة �سعد
احلريري و�صول دع���وة ال�سعودية
له للقاء ملكها وويل عهده ،فا�رسع
م�سابقا موف���د الديوان امللكي نزار
العلوال ،يف الو�ص���ول �إىل الريا�ض
وقب���ل مرور �أرب���ع وع�رشين �ساعة
على تلقيه الدعوة.
كان احلريري �أر�س���ل «لأولياء
الأمر» ن���داء الإ�ستغاثة واخل�ضوع،
يف خطاب���ه الأخ�ي�ر« :م���ا معي
م�صاري ،مني���ح» و«ما حنتحالف
مع ح���زب اهلل ،مني���ح» ،على �أمل
مقاي�ض���ة ال�سعودي���ة مبوقف �ضد
احلزب ،مقاب���ل حفنة م���ن املال،
تعينه يف تغطية تكاليف املعركة
االنتخابية املقررة يف ال�ساد�س من
�أيار املقبل ،متجاهال ما رافق زيارة
العل���وال من ر�سائ���ل و�إ�شارات ذات
مغزى كبري يف ال�سيا�سة اللبنانية.
ح�رض العلوال �إىل لبنان ليطوب
�سمري جعجع زعيما على ما تبقى
من ق���وى � 14آذار وحتديداً فلولها،
كفار����س �سعي���د و�أ��ش�رف ريف���ي
وغريهم���ا ،ممن و�صفه���م احلريري
بكتاب التقارير بحقه ،الذين حفروا
له كم�ي�ن الإحتج���از امل�شهور يف
مملكة النفط والرمل.
هنا من ال��ض�روري مالحظة �أن
احلريري مل يح���م كرامة احلكومة
الت���ي ير�أ�سه���ا؛ وال الدول���ة التي
ميثله���ا ،عندما تخط���ى ت�رصفات
العل���وال ،خ�صو�ص ًا متييزه جعجع،
حي���ث كان الع�ش���اء يف مع���راب

واجلل�س���ة املمت���دة الت���ي طاولت نبي���ه بري ينتظ���ر للي���وم التايل
كل ال�ش����ؤون اللبناني���ة ،مبا فيها ،ليقابله .يف املقابل ،التقى احلريري
بالطبع ،الإنتخابات.
امللك �سلمان يوم و�صوله الريا�ض،
كما �أن احلريري مل ينب�س ببنت لكن ويل العهد حمم���د بن �سلمان
�شف���ة عندما جتاهل العلوال النائب تركه بعدها يومان ينتظر ليلتقيه.
وليد جنب�ل�اط ،عقابا له ،لأنه كان
والأك�ث�ر �إثارة ،ما نق���ل عن �أن
�سباقا يف رف�ض الإنقالب ال�سعودي �سم�ي�ر جعجع ،خ�ل�ال ع�شائه مع
با�ستبدال �سع���د احلريري ب�شقيقه العل���وال�« ،أو�ص���ى» با�ستقب���ال
بهاء يف تزعم تيار امل�ستقبل» .ومل احلري���ري يف ال�سعودية «بحفاوة
يعرت�ض على ا�ستبعاد مدير مكتبه وحرارة».
نادر احلريري ع���ن اللقاء ،التخاذه
وفيما كانت �صورة «ال�سلفي»
موقف ًا مماث ًال ملوقف جنبالط.
التي تكرم �إبن �سلمان على احلريري
وكذلك تنا�سى احلريري ما جرى بالتقاطه���ا لهم���ا ،ك�أنه���ا الإجناز
الأ�سا�سي لزيارة الأخري �إىل اململكة،
جاءت حركة احلري���ري يف بريوت
وزيارته ،فور عودته ،منزل الرئي�س
ف����ؤاد ال�سني���ورة ،والتجه���م الذي
�إرت�سم عل���ى وجهه ،لتك�شف جانب ًا
السعودية تريد من
من الطلبات ال�سعودية من احلريري،
الحريري تجميع فلول«  14فاململكة تريد ،كما قال بن �سلمان
آذار» والتحالف معهم ل�صحيف���ة الـ«الوا�شنطن بو�ست»
الأمريكية« :نريد احلريري �أقوى يف
لبنان م���ن حزب اهلل ،بالتعاون مع
جعجع» .لذلك ،ب���د ًال من �أن يقوم
ال�سنيورة بزيارة احلريري لتهنئته
ب�سالمة الع���ودة ،ق�صد الأخري بيت
له يف الريا�ض منذ ثالثة �أ�شهر ومل ال�سني���ورة لإبالغه القرار ال�سعودي
يتخذ موق���ف «رد �أعتبار» لنف�سه ،بالرت�شح للإنتخابات املقبلة ،لكن
على غرار الذين �أدى ت�ضامنهم معه ال�سني���ورة «تغنج» و�أعطى نف�سه،
�إىل �إخراجه م���ن حجزه ال�سعودي ،مبا�رشة م���ن على �شا�شات التلفزة،
�إذ حدد رئي����س اجلمهورية العماد مهل���ة � 24ساع���ة للتفك�ي�ر والرد،
مي�شال عون ع�رش دقائق فقط للقاء عرب م�ؤمت���ر �صحايف عزف فيه عن
العل���وال ،يف حني جعل���ه الرئي�س الرت�شح لالنتخابات.

«�سيلفي» احلريري رمبا كان الإجناز الأهم يف زيارته لل�سعودية
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 بانتظار «فك الدكة» اخلليجية

ولي�س ��س�راً ما يري���ده حكام
اململكة ،ه���م يريدون من احلريري
�إع���ادة جتمي���ع فل���ول � 14آذار
والتحال���ف معه���م ،مب���ن فيه���م
الذين و�صفه���م احلريري بـ«كتاب
التقاري���ر» ،الذي���ن حر�ض���وا بن
�سلمان على �إحتج���ازه وحماولة
�إ�ستبدال���ه ب�شقيق���ه .و�سيا�س���ة
اململك���ة ،لي����س يف لبن���ان فقط،
ب���ل يف عم���وم املنطق���ة ،ترتكز
على �إطاع���ة الرغب���ات الأمريكية
والإ�رسائيلية ،التي تتمحور �أمريكي ًا
ح���ول «نفطن���ا و�إ�رسائيلنا» ،كما
قال رونالد ريغان يف حقبة �سابقة.
ويف لبنان تلتقي الرغبة الأمريكية
بالإ�رسائيلي���ة يف حماولة ح�صار
«ح���زب اهلل» و�صو ًال �إىل التخل�ص
من���ه وم���ن �سالح���ه ،م���ن �ضمن
املعرك���ة الأمريكية-الإ�رسائيلي���ة
�ض���د حم���ور املقاوم���ة .واململكة
تري���د من احلري���ري الإ�شتباك ولو
�سيا�سي��� ًا مع ح���زب اهلل ،بدل ربط
الن���زاع الذي يعتمده معه ،لكن هل
ي�ستطيع احلريري تلبية كل رغبات
ال�سعودية وهو يعلم �أنه ال ي�ستطيع
�أن يكون رئي�س حكومة ما مل يلتزم
بـ«ال�صفقة الرئا�سية» التي ق�ضت
بانتخاب الرئي�س ع���ون وت�شكيل
احلري���ري حكوم���ة ي�ش���ارك فيها
حزب اهلل بعد «ربط النزاع معه»،
ل�ضمان بق���اء احلكوم���ة وحفاظا
على الوحدة الوطني���ة والإ�ستقرار
الداخلي .وبعد الإكت�شافات النفطية
والغازي���ة يف لبن���ان ،بات الطلب
الأمريكي –الإ�رسائيلي -ال�سعودي
�أكرث �إحلاحاً ،لك���ن الآمر وامل�أمور
ي���دركان �أن الع���ودة �إىل ال���وراء
�شبه م�ستحيلة ،وه���ي فوق طاقة
احلريري وحلفائ���ه ال�سابقني ،فال
جمال لإعادة جتميع فلول � 14آذار.
والوقت مل يع���د ي�سمح بالتحالف
بني احلريري وجعج���ع ،لأن الأول
يعرف �أن م�صلحت���ه يف التحالف
مع تيار رئي����س اجلمهورية ولي�س
مع «ق���وات» جعجع .وبالتايل ،ال
جمال لأن يعود «امل�ستقبل» ر�أ�س
حربة ال�سعودية يف مواجهة حزب
اهلل وال ب�أن يقب���ل احلريري ال�سري
خلف «زعامة» جعجع .وال جمال
كذلك ،ب�أن يو�ض���ع لبنان الر�سمي
يف مواجه���ة املقاوم���ة .وحتى لو
�أ�صبح جعجع زعيم��� ًا للوهابيني
يف لبنان ،ف�إنه ل���ن يتمكن من �أن
يك���ون قائداً على غ�ي�ر «قواته»،
مهم���ا نال من ب���ركات ال�سعودية.
خ�صو�ص��� ًا �أن جعجع يريد مقاتلة
ح���زب اهلل بـ«امل�ستقبل» والإثنان
مل ين�سي���ا � 7أي���ار  .2008ويف كل
الأحوال يبدو �أن �إ�ستدعاء احلريري
�إىل ال�سعودي���ة ل���ن يتمخ�ض عن
�شيء جدير بالإعتب���ار ،با�ستثناء
�أن���ه �أ�سقط �صدقي���ة �شعار «الن�أي
بالنف�س» الذي يرفعه.

عدنان ال�ساحلي

توقّعت جهات خمت�ص��ة مبتابعة التحركات ال�سيا�سية،
�أن تظهر على ال�س��طح ت�ش��يكلة �سيا�س��ية جديدة ،نواتها
جمموعة �س��ابقة من «� 14آذار» املتفككة� ،إال �أن الإعالن
ينتظر «فك الدكة» اخلليجية.

 احل�ضن الدافئ

ا�ستبدل���ت الق���وى ال�سيا�سي���ة املتحرك���ة بالتحكم
اخلليجي عن ُبعد ،م�صطلح الو�صاية الذي كانت تطلقه
على �سورية ،مب�صطلح «احل�ضن ال�سعودي الدافئ» مع
الن�شاط ال�سعودي جتاه قوى �سيا�سية.

 حتري�ض

حر���ض وزير ونائب جمموعة م��ن �آل عيتاين للمطالبة
ّ
ب���أن يكون لهم عل��ى الأقل وزير ونائ��ب ،وب�شكل دائم،
م��ا ي�ؤكّد قناع��ة ال�سلط��ات بعروبة العائل��ة وانتمائها
الوطني ،بعدما حاولت جهات �سلطوية ت�شويه �سمعتها..

 النتائج قريب ًا

الحظ���ت جهات ر�سمية �أن الرئي�س �سعد احلريري تكتّم
على م�ضمون لقاءات���ه يف ال�سعودية ،ويحاول �إعطاء
انطباع ب����أن عملية احتجازه انته���ت مفاعيلها ،و�أن
النتائج �ستظهر قريب ًا.

 ل�سحب الق�ضية من التداول الإعالمي

ق��رر رئي���س اجلمهوري��ة العم��اد م�ش��ال ع��ون «قم��ع»
ّ
الأجهزة الأمنية؛ مبنعها من امل�ضي يف ت�صارعها على
خلفية ملف املمثل زياد عيتاين واملق ّدم يف قوى الأمن
الداخلي �س��وزان احلاج ،ووفق�� ًا للمعلومات ف�إن رئي�س
اجلمهوري��ة �أمر املديرية العامة لق��وى الأمن الداخلي،
واملديري��ة العام��ة لأم��ن الدول��ة ،ب�سح��ب املل��ف م��ن
التداول الإعالمي ،وا�ستكمال التحقيقات قبل �إحالة كل
امللفات �إىل الق�ضاء ليقول كلمته.

 999 مر�شح ًا ..بينهم � 111سيدة

م���ع �إقفال ب���اب الرت�شيح للإنتخاب���ات النيابية عند
منت�ص���ف لي���ل الثالث���اء – االربعاء ،تب�ي�ن �أن عدد
املر�شح�ي�ن بلغ  999مر�شح ًا بينه���م � 111سيدة ،وهو
رقم قيا�س���ي مل يحقق �سابق��� ًا يف تاريخ االنتخابات
النيابي���ة يف لبنان ،وكان اعلى رقم للمر�شحني �سجل
يف انتخاب���ات عام  ،2009وكان بح���دود  702مر�شح ًا،
�أم���ا ن�سائي ًا فقد �سجل رقم قيا�سي �إذ �أنه بعد �أن �سجل
يف انتخابات ع���ام  1953تر�شيح �أول �أمر�أة هي اميلي
فار�س ابراهيم يف زحلة ،بلغ الآن  111مر�شحة.

 النتهاء اخلدمة

فوجئ��ت �سيدة و�صلت �إىل ع��امل ال�سيا�سة ،وذاع �صيتها
ف�ترة لعالقاته��ا م��ع جه��ة تطاول��ت على رم��ز وطني
ح�صتها ،وباتت
بالن��ار� ،أن البيت الذي ت�سكنه لي�س من ّ
مطالَبة ب�إخالئه من �أحد �أن�سبائها.

 مر�شَّ ح بال َّدين

ترددت معلوم���ات �أن �أحد املر�شحني عن دائرة بريوت
الثاني���ة �سح���ب قر�ض��� ًا م�رصفي��� ًا لتموي���ل معركته
االنتخابية ،بعد �أن عجز عن تلقّي �أي دعم مادي.

 خيبة �أمل

اعت�برت م�ص��ادر �سيا�سي��ة �أن احل��راك ال�سع��ودي يف
لبن��ان ،وزي��ارة الرئي���س �سع��د احلري��ري �إىل الريا�ض،
�سج�لا نقط��ة ايجابي��ة ل�صال��ح احلريري قب��ل �شهرين
ّ
م��ن االنتخاب��ات ،خ�صو�ص�� ًا �أن ع��دداً م��ن مناف�سي��ه
ال�سيا�سي�ين عل��ى ال�ساح��ة الزرقاء كان��وا يعملون على
�سيناريوه��ات خمتلفة ،فج��اءت الوقائ��ع «ال�سعودية»
لتخيب �آمالهم.
بالن�سبة لهم ّ

 بانتظار الوعد

بنتظ���ر عدد من املر�شحني يف ع���كار قرار رئي�س تيار
امل�ستقب���ل على �أح ّر من اجلمر ،لأنه �سبق �أن تلقوا منه
وعوداً بتبني تر�شيحه���م ،وهو ما مل يح�صل بعد ،مما
�شكّل حالة �إرباك �شديدة.
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سورية تتجه لحسم بؤر اإلرهاب وطرد االحتالل األميركي والتركي
بعد االجن���ازات النوعي���ة التي كان
اجلي����ش العرب���ي ال�سوري وحلف���ا�ؤه قد
حققوها يف امليدان يف العديد من املواقع،
حدد الرئي�س ال�سوري ب�شار اال�سد اولوية
املرحل���ة اجلديدة بعد ه���ذه االنت�صارات
وملخ�صه���ا� ،سيط���رت الدول���ة الوطنية
ال�سوري���ة على كامل ترابه���ا الوطني،مما
يعن���ي �أن املرحلة اجلدي���دة هي مرحلة
ت�صفية الب�ؤر التي ي�سيطر عليها االرهاب
التكف�ي�ري ،وطرد ق���وات االحتالل الرتكي
واالمريكي من �سورية دون �أي قيد �أو �رشط.
هذا التطور املي���داين والنوعي الذي
ج���اء على �ضوئه موق���ف الرئي�س اال�سد،
يو�ض���ح معن���ى اال�ستنف���ار االمريكي –
اخلليجي – ال�صهيوين ،وحماوالت الرتكي
التم���دد نح���و عفري���ن ،وحماولة حلف
اعداء �سوري���ة ،نقل املعركة �إىل اخلا�رصة
الدم�شقية حيث ب���د أ� االرهابيون ميطرون

من الغوط���ة� ،شوارع واحي���اء العا�صمة
ال�سوري���ة بالقذائف وال�صواريخ ،يف نف�س
الوقت الذي عادت فيه وا�شنطن �إىل نغمة
ا�ستعم���ال «الكيميائي» من قبل اجلي�ش
العربي ال�سوري.
من هنا كان الق���رار بتحرير الغوطة
ال�رشقية من �سيطرة املجموعات االرهبية
امل�سلح���ة الت���ي ا�ستهلت بع���دة ر�سائل
�سورية وا�ضح���ة ،كان �أولها ردع الطريان
ال�صهي���وين با�سقاط الدفاع���ات اجلوية
طائ���رة «اف  »16ال�صهيونية  ،وبالتايل
حتذي���ر ت���ل ابي���ب م���ن اي دع���م جوي
للجماع���ات االرهابية ،مم���ا جعل �سالح
اجلو ال�سوري �سيد ال�ساحة.
وعل���ى ه���ذا كان الق���رار ال�سوري
الوطن���ي بتحرير الغوط���ة من جماميع
االرهاب ،حيث ا�ستطاع اجلي�ش ال�سوري
ب�رسعة حتقي���ق انت�ص���ارات مت�سارعة،

حاول���ت وا�شنطن وباعة ال���كاز العربي
جلم���ه ،م���ن خ�ل�ال الع���ودة �إىل نغمة
«الكيميائ���ي» ومن خالل جمل�س الأمن
الدويل ،عرب م��ش�روع كويتي – �سويدي،
لك���ن الرو����س كان���وا يف املر�صاد ،مما
فر�ض على القرار الدويل تعدي ًالجوهري ًا
قبلت به دم�ش���ق ،لأنه ي�ستثني الن�رصة
وداع�ش وحلفاءهما م���ن �أي هدنة ،كما
�أن الدعوة لإدخال امل����ؤن وامل�ساعدات
الغذائية �إىل االه���ايل املحا�رصين ،كان
دائم ًا م���ن �صلب اهتمام الدولة الوطنية
ال�سوري���ة ،وخ�صو�ص��� ًا �أن املواطن�ي�ن
يف الغوط���ة تواق���ون للخروج من حتت
�سيط���رة االرهابيني ،ولع���ودة جي�شهم
وقواته���م االمني���ة الوطني���ة ال�ستعادة
حياتهم الطبيعي���ة كما ح�صل يف كثري
من املناط���ق التي ب�سط اجلي�ش العربي
ال�سوري �سلطة الدولة عليها.

لق���د ح���اول االرهابي���ون ،بدعم من
باعة الكاز اخلليجي وبالطبع من �سيدهم
االمريكي مفاج�أة اجلي�ش العربي ال�سوري
و�أهايل و�سكان دم�ش���ق من خالل �إ�شعال
جبه���ة الغوطة لكنهم تلقوا الرد املنا�سب
والف���وري ،وب���د�أت خطة تطه�ي�ر الغوطة
ال�رشقية التي و�صل اجلي�ش �إىل منت�صفها.
ب�أي حال لي�ست ق�صة االرهابيني يف
الغوطة ال�رشقية جدي���دة لنعد قلي ًال �إىل
الوراء ونالحظ:
 لقد و�ضعوا �سيناريو اخرتاق خميمالريموك لتحويل���ه �إىل نقطة انطالق نحو
دم�شق.
 تطويق مدين���ة اليا�سمني بحلقاتمن نار وحول���وا بع�ض الب�سطاء �إىل قادة
ع�سكريني و�رشعيني ،فبائع �رشاب التوت
مث ًال �ص���ار مونتغمري ال�صح���راء ،وبائع
اخل�ضار حولوه �إىل «املفتي االكرب» ،ويف

اجلي�ش العربي ال�سوري ي�سرتد ع�شرات املناطق يف الغوطة

نف�س الوقت ال���ذي تناثرت فيه املليارات
اخل�رضاء على اال�سنان ال�صفراء والبلهاء.
يف كل احل���االت ،مل تخ�ض���ع دم�شق
و�أهلها لـ «نب�ؤة التلمود» ،فكانت ال�شام
عل���ى حد ق���ول املحلل ال�ساب���ق لوكالة
املخاب���رات املركزي���ة الأمريكية غراهام
فوللر «املدينة العجيب���ة» ،لأنه يعرف
متام ًا �أن انظم���ة املنطقة ،واالنظمة حول
�سورية متواطئون وجاهزون للإنق�ضا�ض
عليها ،وحت���ى لبنان ،هل تذكرون باخرة
لط���ف اهلل  ،2وانتظار ولي���د جنبالط عند
حاف���ة النه���ر ،وع���ودة �سع���د احلريري
�إىل ب�ي�روت عرب مط���ار دم�ش���ق الدويل،
و�شعار �سمري جعج���ع فليحكم «االخوان
امل�سلمون».
دم�ش���ق ،ه���ي مدينة عجيب���ة فع ًال،
فقوللر ال يعرف تاريخ احلا�رضة االن�سانية
االوىل يف التاريخ الب�رشي.
الآن ،نع���م الآن ،ا�ستيق���ظ ال�ضم�ي�ر
االمريك���ي والغربي وبائع الكاز اخلليجي
�أن هن���اك الآف املدني�ي�ن حما�رصون يف
الغوط���ة ،فحبذ ل���و �أن الذين «بال �ضمري
وال اخالق» يتذك���رون اح�صاءات النائب
ال�سابق ملدير اال�ستخبارات يف البنتاغون
الأمريكي دايفيد �شيلد� ،أن اكرث من �سبعني
باملئة من املوجودين يف الغوطة ال�رشقية
لي�سوا م���ن الغوطة ،فقد اتوا بهم بالأجرة
م���ن مناطق �أخرى  ،ومن اماكن بعيدة يف
العامل� ،أي انهم بب�ساطة «مرتزقة».
مهما يكن ومهم���ا كانت ال�ضعوطات
لأن تبقى ال�سكني يف اخلا�رصة الدم�شقية،
ف�إن الق���رار الوطن���ي ال�س���وري مدفوع ًا
بحلفائ���ه ق���د اتخ���ذ ،و�سوري���ة ت�ستعد
وتت�أهب ل�سيطرة �سيادتها الوطنية ،وكما
يف الغوط���ة� ،سيكون احلال يف �إدلب ويف
عفري���ن ،وكالم الرئي�س ب�ش���ار اال�سد عن
التكام���ل ب�ي�ن اجلي�ش العرب���ي ال�سوري
والق���وات ال�شعبي���ة انطالق ًا م���ن م�شهد
الدفاع عن عفري���ن يف الت�صدي للعدوان
الرتكي فيه �أك�ث�ر من ر�سالة ،واللبيب من
الإ�شارة يفهم.

�أحمد زين الدين

كتلة الحريري إلى ضمور ..وهذه هي الوقائع
بع����د عودة الرئي�س �سعد احلريري من زيارته
الأخرية لل�سعودي����ة ،وقبلها زيارة املوفد امللكي
نزار العلوال للبن����ان ،الذي �أجرى جولة �أفق على
الأو�ضاع االنتخابي����ة يف لبنان ،وحماولة مللمة
«فريق اململكة» فيه ،وحت�شيده �ضد املقاومة يف
اال�ستحقاق النيابي املقب����ل ،بد�أت تت�ضح معامل
حتالفات ه����ذا الفريق ،خ�صو�ص ًا مكونه الأ�سا�سي
(تيار امل�ستقبل) ،الذي ي�سعى �إىل �إي�صال �أكرب عدد
ممكن من �أع�ضائه وحلفائه �إىل الندوة الربملانية،
من خالل خو�ض املعركة االنتخابية وحيداً ،حيث
ي�ستطي����ع ولديه فر�ص كب��ي�رة يف الفوز ،حتديداً
ال�سني ،على �أن يخو�ض
يف املناطق ذات الثق����ل ُّ
حلفا�ؤه غم����ار اال�ستحقاق يف لوائ����ح رديفة قد
ت ؤ� ّمن و�صول �أكرب عدد ممكن من الفريق ال�سعودي
�إىل �سدة الربمل����ان ،ملواجهة فريق املقاومة مع ًا،
وحماول����ة منع ح�صوله عل����ى �أكرثية نيابية يف
املجل�س العتيد ،لتبقى اليد ال�سعودية الطوىل يف

لبنان ،وفق ًا حل�ساباتها وت�أمالت فريقها.
ومب����ا �أن حمافظتي ال�شم����ال وعكار ي�شكّالن
ال�سني يف لبنان ،يبذل «امل�ستقبل»
ثقل ال�صوت ُّ
ق�صارى جه����ده للحفاظ على حجم����ه التمثيلي
فيهما ،لك����ن مل تبقَ الظروف على ما كانت عليه
عند ا�ستحق����اق  2009الفائت ،فق����د جتري رياح
انتخاب����ات  ،2018مبا ال ت�شتهي����ه �سفن «التيار
الأزرق» لأ�سباب عدة� ،أبرزها:
�أو ًال :االن�شقاقات داخل �صفوف فريق احلريري،
خ�صو�ص ًا بعد خروج اللواء �أ�رشف ريفي والنائب
خال����د ال�ضاهر من حتت رئي�����س احلكومة ،كذلك
ي�ستع����د وزير الع����دل ال�ساب����ق �إىل ت�أليف لوائح
انتخابي����ة مناف�س����ة لـ»امل�ستقب����ل» يف دوائر
ال�شمال االنتخابي����ة ،و�سواها ،حتم ًا �سي�ؤدي ذلك
اىل زعزعة �صفوف الأخري.
ثاني���� ًا :انفراط عق����د التحالف����ات ال�سابقة،
توجه الرئي�س جني����ب ميقاتي نحو خو�ض
بع����د ُّ

االنتخابات بالئح����ة م�ستقلة عن احلريري ،حيث
اختل����ف امل�شهد عن الع����ام � .2009أ�ضف �إىل ذلك
ع����زوف النائب حممد ال�صفدي ع����ن الرت�شُّ ح �إىل
االنتخاب����ات ،و�إن يكن �أعلن نتيته دعم «الالئحة
الزرقاء» ،غري �أنه بدون �أدنى �شك الميكنه جتيري
�أ�صوات����ه بق����وة للأخ��ي�رة ،كما ل����و كان هو �أحد
�أع�ضائها.
ثالث ًا :اخلطاب املبت���� َذل :الريب �أن املواطنني
�سئموا «املعزوفة احلريري����ة» نف�سها�« :سورية،
�إي����ران ،حزب اهلل» ،الت����ي �أ�ضحت مبنزلة «الزمة
خط����اب» يرددها يف كل خطاب منذ العام ،2005
من دون �أن مير بتارخي  2010وذهابه �إىل دم�شق،
وا�ست�ضافة الرئي�س ب�ش����ار الأ�سد له ،و 2016يوم
دخول����ه يف ت�سوية وفق ًا ل���ش�روط حزب اهلل عاد
مبوجبها �إىل الق�رص احلكومي.
رابع ًا :امل����ال ال�سيا�سي ،لق����د اعتاد جمهور
«امل�ستقب����ل» على الر�شى االنتخابية ،كما حدث

يف اال�ستحقاقات الفائتة ،ورغم الر�ضى ال�سعودي
على رئي�س احلكوم����ة اللبنانية ،الذي جتلى من
خ��ل�ال ا�ستقبال الق����ادة ال�سعوديني له يف زيارة
الأخرية للمملكة ،لكن يبقى ال�س�ؤال :بعد انغما�س
اململكة يف خمتلف ح����روب املنطقة ،هل �ستعيد
كرة  2005و 2009وتبقي على الدعم املايل عينه
يف االنتخابات املقبلة؟
الري����ب �أن ه����ذه املعطي����ات ت�ش��ي�ر �إىل �أن
«الأزرق» م�����أزوم �شما ًال ،وه����و ي�ستخدم كل ما
�أوت����ي من قوة ونفوذ يف الدول����ة ،خ�صو�ص ًا لدى
الأمني��ي�ن التابع��ي�ن ل����ه؛ يف حماول����ة لتعزيز
ح�ضوره ال�شعب����ي ،والعمل على �إي�صال �أكرب عدد
من مر�شحي����ه اىل الربمل����ان ،و�إن يكن من خالل
ممار�سة ال�ضغوط عل����ى الناخبني ،رغم هجومه
الدائم على «النظام الأمني».

ح�سان احل�سن

www.athabat.net
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من هنا وهناك

حروب الطاقة في المتوسط ..رباعي الصراع

¡ �سيناريو جديد ملحاولة اقتحام دم�شق

تك�شّ فت بع����ض خيوط املخطَّ ط ال���ذي يحاك �ضد
العا�صم���ة دم�شق ،فف���ي الأ�شهر الأخ�ي�رة دخلت
وح���دات �سعودي���ة خا�ص���ة �إىل مناط���ق اجلنوب
ممرات
ال�س���وري و�ص���وب الغوطة ال�رشقي���ة ،عرب ّ
�أُع��� ّدت له���ذه املهم���ة ،لإ�سن���اد الإرهابي�ي�ن من
«الن��ص�رة» و»جي����ش الإ�س�ل�ام» وغريهما ،يف
املر�سلة من قطر
وقت تدفقت الأ�سلحة املتط���ورة َ
وال�سعودية �إىل امل�سلح�ي�ن عرب الأرا�ضي الأردنية،
�أما بريطانيا والوالي���ات املتحدة وفرن�سا فدفعت
مبزيد من الطواق���م اال�ستخبارية وخاليا االغتيال،
وقام���ت تركيا وقط���ر بتزويد امل�سلح�ي�ن باملواد
الكيماوي���ة ،ال�ستخدامها يف الغوطة �ضد املدنيني،
واتهام الدول���ة ال�سورية ب�أنها وراء ذلك� .أما العدو
«الإ�رسائيل���ي» في�ض���خ ال�سالح ويق��� ّدم التقارير
اال�ستخباري���ة للإرهابيني ،وينتظ���ر �ساعة ال�صفر
ل�ش ّن ع���دوان بربري على العا�صم���ة دم�شق ،مت ّهد
ل���ه املجموعات امل�سلحة ب�إط�ل�اق قذائف الهاون
وال�صواريخ على �أحياء دم�شق املختلفة ،ت�ساندها
وح���دات قوى الع���دوان ،ومب�شاركة من �سالح اجلو
«الإ�رسائيل���ي» بق�صف مواقع حيوي���ة وح�سا�سة
للدولة.

¡ ف�ضائح نفقات �أمراء �آل �سعود

غاز املتو�سط هو الأكرث تفجراً

اذا كان ال��ص�راع اللبناين-
«اال�رسائيل���ي» ،يقت�رص ح�سب
املعلن,على املنطق���ة البحرية
امل�سماة «بل���وك  ،»9وان االمر
ميك���ن ان ي����ؤدي اىل ح���رب،
الن لبن���ان لن يته���اون بنقطة
م���ن حقه �س���واء اكان���ت برية
ام بحري���ة ،ف����أن يف البح���ر
املتو�س���ط ،مع اكت�شاف الرثوات
الغائ���رة ،م�ش���كالت جدي���دة
ومتع���ددة االوجه م���ن ال�رصاع
على تل���ك الرثوات اكانت غازية
ام نفطية �سائلة.
ابرز اط���راف ال�رصاع اجلديد
تركي���ا من جهة ،وقرب�ص وم�رص
واليونان من جهة اخرى ،ف�ضال
عن العامل «اال�رسائيلي» الذي
ي�سعى الن يكون الكا�سب االكرب
م���ن ��ص�راع يفرت����ض اال يكون
حا��ض�را ،يف ظ���ل ال�رصاع���ات
الدولي���ة على النف���وذ يف هذه
املنطقة ،الت���ي ميكن ان يكون
لهيبها هذه املرة اكرث ا�ستعارا .
لق���د ا�ستفز ت�رصي���ح وزير
اخلارجي���ة الرتكي���ة مول���ود
جاوي�ش اوغلو م��ص�ر ،بت�أكيده
�أن بالده ال تع�ت�رف باالتفاقية
امل�رصي���ة  -القرب�صية املربمة
ع���ام  2013برت�سي���م احل���دود
البحري���ة ،وتقا�س���م مغ���اور
الهيدروكورب���ون لال�ستفادة من
امل�ص���ادر الطبيعية يف املنطقة
االقت�صادي���ة للبلدين يف �رشق
املتو�س���ط ،وهو عك����س ما تراه
م�رص ب����أن ال اح���د ،ينازع يف
قانونية تر�سيم احلدود البحرية
بني م��ص�ر وقرب����ص ،باعتبار

ان ذل���ك حماول���ة للم�سا�س او
االنتقا����ص م���ن حق���وق م�رص
ال�سيادي���ة ،وهي ب���كل االحوال
مودعة كاتفاقية دولية يف االمم
املتحدة .
واذا كانت م�رص التي تخلى
نظامها كليا عن جزيرتي تريان
وال�صنافريالواقعت�ي�ن يف نقطة
ا�سرتاتيجي���ة ،بالطريق���ة التي
حدثت�« ،شحطة قلم» ،فان تركيا
التي اجرت من���اورات ع�سكرية

وتغذيتها ،وه���ي ا�ستفادت من
اتفاقي���ة وقعتها م���ع م�رص ملد
االخ�ي�رة بالغ���از يف �صفق���ة
قيمتها  15مليار دوالر ،واعتربها
رئي�س الوزراء اال�رسائيلي بانها
تاريخي���ة ،رغ���م ان م�رص كانت
تبي���ع «ا�رسائيل» غازها ب�سعر
اقل مما تبيعه لل�شعب امل�رصي
نف�س���ه ،ورغم تو�سع اكت�شافات
م��ص�ر  الغازية ب�شكل مهول يف
البحرين املتو�سط واالحمر ،كما

شركات التنقيب األميركية
تريد الحصة الكبرى من ثروات المنطقة

متكررة يف املنطقة االقت�صادية
الت���ي تعتربه���ا حم���ل النزاع،
لرتويع القبار�صة  ،على اعتبار
ان املياه االقليمي���ة القرب�صية
حقا �سياديا لرتكيا ،وكان على
قرب�ص عدم ابرام االتفاقية حلني
ت�سوي���ة االزم���ة القرب�صية ،الن
للقبار�ص���ة االتراك اي�ضا حقوقا
يف املياه ،باال�ضافة اىل اخلالف
احلدودي البح���ري الرتك���ي -
اليوناين .
لي����س م���ن قبي���ل ال�صدفة
ان تك���ون «ا�رسائي���ل» قا�سم ًا
م�شرتك ًا �سلبي ًا يف هذه النزاعات

انه لي�س م���ن �سبيل ال�صدفة ان
تزك���ي «ا�رسائي���ل» الت�رسيع
يف تر�سيم احل���دود امل�رصية -
القرب�صية ،لي����س النها تقتن�ص
فر�ص���ة اح���كام قب�ضته���ا على
احوا����ض للغ���از ،باعتب���ار ان
العالمات احلدودية البحرية مبا
فيها املناط���ق االقت�صادية بني
قرب�ص و»ا�رسائي���ل»� ،سبق ان
مت االتف���اق عليه���ا ،وبالت���ايل
ي�صب���ح تر�سيم احلدود البحرية
«اال�رسائيلي���ة»  -امل�رصي���ة
ق���درا حمتوم���ا ،بع���د ان كان
النظام امل�رصي ال�سابق برئا�سة

ح�سني مبارك يدعو اىل الرتيث
حت���ى ت�سوية اخلالف الرتكي -
اليوناين ،ولعدم اعرتافه بحدود
املي���اه االقليمية الت���ي تدعي
«ا�رسائيل» �سيادتها عليها .
لق���د ا�ستغل���ت «ا�رسائيل»
اخلالفات الرتكي���ة  -امل�رصية
املتعاظمة ،والتباع���د الن�سبي
بينها وبني انق���رة على م�س�ألة
غزة والقد�س ،وق�ضايا �سيا�سية
متعددة لت�رضب �رضبتها� ،سيما
ان الرئي����س امل��ص�ري احل���ايل
عبد الفت���اح ال�سي�س���ي ال تقع
بني ح�سابات���ه ال�سلبية م�س�ألة
التعاون مع «ا�رسائيل».
بال �شك ف����إن العالقات
االمريكية  -الرتكية التي ت�شهد
فت���ورا يف ه���ذه املرحلة على
خلفية ال��ص�راع يف �سوريا ،وال
�سيم���ا ب�ش�أن الدع���م االمريكي
لالك���راد �سيزيد عام�ل�ا متفجرا
مللف الغاز البحري ،وباالخ�ص
الن ��ش�ركات التنقيب االمريكية
تري���د ح�صة اال�سد م���ن ثروات
املنطق���ة ،وه���ي اي الوالي���ات
املتحدة مل تك���ن لتثري القالقل
يف املنطق���ة ل���وال ال�ث�روات
املوجودة فيها .
ان ملف الغاز يف املتو�سط
ه���و اكرث تفج���را م���ن اي ملف
اخر وقد يك���ون عنوان احلروب
املقبلة مع و�ض���ع احلرب على
�سوريا اوزارها ،الن �سوريا اي�ضا
�رشيك كب�ي�ر يف مياه املتو�سط
وثرواته.

يون�س عودة

�رسي��ة املبال��غ الباهظ��ة الت��ي
ك�شف��ت وثيق��ة ّ
يتقا�ضاه��ا �أمراء �آل �سعود م��ن اخلزينة ال�سعودية،
�إ�ضاف��ة �إىل االمتي��ازات املهول��ة الت��ي يتمت��ع بها
�أع�ض��اء العائل��ة� .أح��د الدبلوما�سي�ين الأمريكي�ين
العامل�ين يف ال�سعودية قال � ّإن راتب �أبناء عائلة �آل
�سع��ود الذين مايزالون على قيد احلياة ،ما بني 200
�أل��ف و� 270أل��ف دوالر �شهري��اً ،وذل��ك ح�سب القرب
والبع��د من املل��ك امل�ؤ�س�س ،م�ضيف�� ًا �إن �إجمايل ما
مت �إنفاق��ه يف الت�سعينيات  -مث�ل ًا ُ -يق َّدر بحوايل
ّ
� 27أل��ف دوالر �شهري�� ًا للأحف��اد ،يف ح�ين يتل ّقى
�أبن��اء الأحف��اد ح��وايل � 13أل��ف دوالر ،ف�ض�ل ًا عن
� 8آالف دوالر لفائ��دة �أحف��اد الأحف��اد ،مو�ضح ًا � ّأن
الأمراء يحظ��ون ب�أموال �إ�ضافية ،وذل��ك تبع ًا لعدد
زوجاته��م والق�ص��ور الت��ي ميتلكونها ،كم��ا ُق ّدرت
نفق��ات العائل��ة احلاكم��ة يف ذل��ك الوق��ت بحوايل
ملي��اري دوالر �سنوي��اً ،وق��د بلغ��ت ه��ذه امليزانية
خ�لال هذه ال�سنة ح��وايل  40مليار دوالر .من جهة
�أخ��رى ،يعت�بر اجل��زء الأك�بر م��ن مداخي��ل النف��ط
املوجه��ة لعائلة �آل �سعود مبنزل��ة نفقات �سنوية ال
تدخ��ل �ضمن امليزانية املخ�ص�صة لهم ،وقد و�صلت
ه��ذه املداخيل �إىل حدود  10مليارات دوالر ،وكانت
خم�ص�ص��ة مل�صلح��ة جمموع��ة �صغ�يرة للغاية من
الأمراء.

¡ توجُّ ه النتخاب نائب لرئي�س «فتح»
خالل امل�ؤمتر العام

تن�شغ���ل بع�ض قي���ادات «فت���ح» مب�س�ألة تعيني
نائب لرئي�س «احلرك���ة» ،وان�شغاالت هذا البع�ض
يف مث���ل هذه امل�سائل ،ومن ح�ي�ن �إىل �آخر تك�شف
الكثري ع���ن امل�ضامني والنواي���ا ،وبو�صلة االجتاه،
وامت���دادت اخليوط واخلط���وط ،وقبل كل �شيء هي
ان�شغاالت �ألقي���ت «م�صائد» و«�رشاك» من جهات
ذات �أجن���دات م�شبوه���ة ،فتقع االخط���اء وحتدث
املنزلقات ،وتكون التداعيات قا�سية .م�س�ألة تعيني
نائب لرئي�س حركة «فتح» ت�شغل قيادات احلركة،
لأ�سباب وطنية و�أخ���رى �شخ�صية ،فهناك من يريد
انتخاب �صاحب املوقع من خالل اللجنة املركزية،
والبع����ض يريد ذل���ك عرب املجل�س الث���وري ،ولكل
هدفه ،ومبتغاه ،لك���ن احلري�صني يدفعون ب�أن يتم
اختيار نائب رئي�س احلركة من خالل امل�ؤمتر العام،
ويرون يف ذلك الطري���ق الأ�سلم والأ�صح ،بعيداً عن
التحالفات ال�ضيقة وال�شكلي���ة ،و�أي�ض ًا هذا الطريق
ُيغلق الأبواب يف وجوه �أنظمة الردة يف املنطقة.
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عربي-دولي

هرولة المطبعين
مقدمات لنتائج
االعتراف بالقدس
عاصمة الكيان
ال�ش���ك �أن الرئي����س الأمريكي
ترام���ب يف جتر�ؤه عل���ى خطوة
االع�ت�راف امل�ش����ؤوم بالقد����س
عا�صم���ة لـ«�إ�رسائي���ل» ،ونق���ل
ال�سفارة �إليه���ا  ،مل يكن ليح�صل
ل���و مل يكن يف النظ���ام الر�سمي
العرب���ي ،م���ن بارك  ترامب على
خطوته هذه  ،بل وتكفل بت�سهيل
خطوت���ه وال�س�ي�ر بها .ه���و الذي
�شك ّل املقدمات ال�رضورية خلطوة
االع�ت�راف الرتامب���ي امل�ش����ؤوم،
من خ�ل�ال الهرولة نح���و الكيان
«الإ�رسائيل���ي» عل���ى طري���ق
التطبي���ع و�ص���و ًال �إىل العالقات
الطبيعية .
ولي����س �أخر ه���ذه اخلطوات،
ه���ي م�شارك���ة فري���ق ريا�ض���ي
«�إ�رسائيل���ي» ،يف بطولة العامل
املدر�سية لكرة اليد يف دولة قطر،
وهي التي قال عنها وزير التعليم
ال�صهيوين «نفت���ايل بنيت» �إنه
«با�ستثناء الإجناز الريا�ضي ،ف�إن
جمرد امل�شاركة يف وفد �إ�رسائيلي،
هي جزء مهم م���ن جتميل �صورة
�إ�رسائيل يف الع���امل ب�شكل عام ،
وبدولة مثل قطر ب�شكل خا�ص».
وعلى الرغم من حماولة قطر
عل���ى امل�ست���وى الر�سمي جتاهل
احلديث عن تلك امل�شاركة� ،إالّ �أن
�صحيفة «الراية» القطرية ،نقلت
عن ل�سان �أمني ال�رس العام الحتاد
الريا�ض���ات املدر�سي���ة «عل���ي
الهتمي» قوله يف م�ؤمتر �صحايف
ع�شية البطولة« :ر�سالتنا مفادها
ب�أن قطر بخري وهي ت�ست�ضيف مثل
هذا احلدث الكب�ي�ر على م�ستوى
العامل» .وم�ضيف ًا �أ ّن «كل �ضيوف
الع���امل �سيح��ض�رون وي�شاهدون
ب�أنف�سه���م الأم���ن والأمان واخلري
الذي تعي�شه قطر».
�صحي���ح �أن م�شاركة الفريقني
«الإ�رسائيلي�ي�ن» يف البطول���ة
املدر�سية قد �أثارت انتقادات على
و�سائل التوا�صل االجتماعي ،حيث
دع���ا فيها املغ���ردون واملدونون
�إىل �سح���ب الأطف���ال القطري�ي�ن
امل�شارك�ي�ن يف تل���ك البطول���ة،
تفادي��� ًا مل���ا اعت�ب�روه تطبيع ًا
للعالق���ات م���ع الع���دو .موقف
مرحب به ويق���درون عليه ،ولكن
املطل���وب وب�شكل عاج���ل العمل
من �أجل ات�س���اع حركة املقاطعة
يف ال�ش���ارع القطري ،ب�شكل يدفع
احلكوم���ة القطرية ،وقب���ل منها
�أمريه���ا �إىل الرتاج���ع ع���ن تلك
اخلطوات التطبيعي���ة مع الكيان
ال�صهيوين .

رامز م�صطفى
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« التطبيع» مع العدو بأشكاله المتعددة:
المطلوب مواجهة هذا التحدي

م�سرية كامب دايفيد تتعدد ا�شكالها عند انظمة التطبيع

لعب����ت م���ص�ر دوراً هام���� ًا يف
املا�ضي ،ب�سبب احتا�ضنها للق�ضية
الفل�سطيني����ة والدف����اع عنها ،فقد
عار�ضت قرار االمم املتحدة تق�سيم
فل�سطني اىل دولتني يهودية وعربية
الذي �صدر يف الع����ام  ،1948وكانت
على ر�أ�س اجليو�����ش العربية التي
قاتلت الع�صابات اليهودية يف ذلك
العام وا�ستمرت حت����ى العام 1949
ولكنها مل تتمكن من هزميتها.
ج����اء الع����دوان الثالثي(فرن�سا
وبريطاني����ا وا�رسائي����ل) على م�رص
يف  29ت�رشي����ن اول  1956بعد ت�أميم
عبد النا�رص لقناة ال�سوي�س بذريعة
حماية القن����اة ،وبعده كانت حرب
ا�رسائيل يف �شهر حزيران من العام
 1967بع����د اعالن عبد النا�رص �إغالق
«م�ضائق تريان» قبالة البحر الأحمر
يف وجه املالحة الإ�رسائيلية ،وهو
ما اعتربت����ه �إ�رسائيل مبثابة �إعالن
ر�سمي للح����رب عليها فهزمت م�رص
واحتل����ت ا�رسائيل �سين����اء وال�ضفة
وغ����زة وه�ضبة اجل����والن ،ومن ثم
احل����رب الرابع����ة يف رم�ضان العام
 1973الت����ي �شنته����ا كل م����ن م�رص
و�سوريا على ا�رسائيل ولكن النتائج
ال�سيا�سي����ة كان����ت دون م�ست����وى
اخل�سارة الع�سكري����ة لـ«�إ�رسائيل»
ثم جاءت اتفاقية كامب دايفيد مع
م�رص ال�سادات.
مل تك����ن الق�ضي����ة الفل�سطينية
يف تل����ك الفرتة يف �سل����م اولويات
الدول العربية الت����ي كانت تكتفي
بالبيانات ال�سيا�سي����ة وامل�ؤمترات
ورفع ال�شكاوى اىل جمل�س االمن ،ما
خال بع�����ض املواقف الالفتة لبع�ض
الزعم����اء العرب م����ن �أمثال حافظ

اال�سد وجمال عبد النا�رص .ما جعل
م����ن ا�رسائيل الدول����ة التي ال تقهر
وجي�شها اجلي�ش الذي ال يهزم.
انت���ص�رت الث����ورة اال�سالمي����ة
االيراني����ة يف من����اخ الهزمي����ة
وا�ست�س��ل�ام الر�ؤ�ساء ،ورفعت �شعار
حترير فل�سط��ي�ن وازال����ة ا�رسائيل
ون�رصة الق�ضي����ة الفل�سطينية ،التي
مل يخ�ضع �شعبها للعدو ال�صهيوين
وهو الذي �أن�ش�أ املقاومة الفل�سطينية
يف الع����ام  1965وبعده����ا حركات
املقاومة يف فل�سطني ولبنان.
ج����اء الربي����ع العرب����ي ومت
االنقالب على الزعم����اء يف تون�س
وليبي����ا ومت ا�سقاط نظ����ام ح�سني
مب����ارك يف م�رص ،ولك����ن م�رص مل
الفقروالبطالة
تتع����اف م����ن ازم����ة
خطوات متعددة االتجاهات
والأم����ن والدي����ون ..وخ�صو�ص ًا �أن
الأيادي اخلارجي����ة تعبث بالداخل تسلكها واشنطن لتثبيت
صفقة االعتراف بـ«إسرائيل»
امل�رصي بطرق خمتلفة.
التكفريية
املجموعات
ا�ستغلت
والتطبيع معها
ال�رصاع الدائر بني االخوان امل�سلمني
والرئي�����س ال�سي�س����ي م����ا انعك�س
�سلب���� ًا على حرك����ة حما�س اجلناح
الع�سك����ري لالخوان قب����ل اعالنها
امليثاق اجلدي����د ،واتهامها من قبل
وافق���ت حما����س عل���ى عودة
النظام بانه����ا تدعم التكفرييني يف
�سيناء رغم نفيها الدائم لهذا االمر .ال�سلطة اىل غزة بو�ساطة م�رصية،
عمل����ت حما�����س عل����ى جتاوز ولعدم قدرته���ا على اال�ستمرار يف
ه����ذه االزم����ة م����ع النظ����ام الذي حتم���ل امل�س�ؤولي���ة االجتماعي���ة
جتاوب معها م����ن اجل عودة الدور واالقت�صادي���ة والبطال���ة يف ظل
امل���ص�ري لالم�ساك مبل����ف الق�ضية احل�صار املفرو�ض على غزة بحجة
الفل�سطيني����ة ،وليك����ون ل����ه القرار ا�ستيالء حما�س ال�سلطة يف غزة.
جاءت ه���ذه اخلطوة اي�ض ًا يف
يف الكث��ي�ر م����ن ق�ضاي����ا ال�شع����ب
الفل�سطيني وعل����ى را�سها الت�سوية �سياق مترير �صفقة القرن التي من
املزعومة .دخل����ت م�رص على خط �ضمن بنودها �ض���م امل�ستوطنات
امل�صاحل����ة بني ال�سلط����ة وحما�س يف ال�ضفة الغربية اىل «ا�رسائيل»
الت����ي وان مل ت�ص����ل اىل خواتي����م
�سعيدة ،رغم اخلطوات الهامة التي
قامت به����ا حما�س كحله����ا للجنة
االداري����ة يف غزة وع����ودة ال�سلطة
اليها وت�سلمه����ا للمعابر ،ومع ذلك
بقي����ت االموراالخ����رى عالق����ة فال
انتخابات رئا�سية وال برملانية وال
ادخال تعدي��ل�ات يف املنظمة حتى
اللحظ����ة ،ب�سبب اجلدلي����ة القائمة
حول ال�سالح هل يبقى مع الف�صائل
ام يكون بيد ال�سلطة ح�رصاً؟

الغا�صبة ،وا�ستبدالها ب�أرا�ض �أخرى
تتنازل م�رص عنه���ا ( 720كيلومرتاً
مربع ًا م���ن �أرا�ضي �سيناء) ل�صالح
الدولة الفل�سطينية املقرتحة ،ويف
املقابل حت�صل القاهرة على �أرا�ض
يف جن���وب غربي النق���ب (منطقة
وادي فريان) واالكتفاء بحكم ذاتي.
اين ه���و ال���دور العروبي يف
مواجه���ة «ا�رسائيل» ملحوها عن
خارطة فل�سطني؟
ا�رسائي���ل غ���دة �رسطاني���ة
وم���ا مل تقتل���ع من اجل���ذور فان
احل���روب �ست�ستم���ر يف املنطق���ة
وكذلك االزم���ات فيها .اين هو دور
م�رص العروبة الت���ي هزم جي�شها
«اجلي����ش الإ�رسائيلي» يف حرب
رم�ضان الع���ام  ،1973والتي كادت
ان ت�سرتد كل من م�رص و�سوريا ما
احتلته ا�رسائيل منهما لوال خيانة
ال�سادات لدماء ال�شه���داء بايقافه
احلرب والذهاب اىل توقيع اتفاقية
كامب دايفيد؟
هن���اك خط���وات متع���ددة
االجتاه���ات ت�سلكه���ا االدارة
االمريكي���ة لتثبيت ه���ذه ال�صفقة
واالع�ت�راف بـ«�إ�رسائي���ل» ومنها
التطبي���ع ،ال���ذي ت�سع���ى له مع
بع�ض ال���دول العربية ،وخ�صو�ص ًا
ال�سعودية واالم���ارات والذي قطع
ا�شواط ًا كب�ي�رة من خالل اللقاءات
العلني���ة وال�صفق���ات النفطي���ة
والتن�سيق االمن���ي ،ومع ذلك فان
موق���ف املقاوم���ة الفل�سطيني���ة
وحموراملقاومة كفيل بان يقف يف
مواجهة هذا التحدي.

هاين قا�سم

موضوع الغالف
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هل تحصل المعركة الكبرى بين الروس واألميركيين؟
يوم��� ًا بع���د ي���وم يتقل����ص هام�ش
امل�ساحة الت���ي ي�ستطيع فيه���ا الطرفان
الرو�سي والأمريك���ي القتال بالوا�سطة يف
�سورية ،فامل�ساحات الت���ي ت�سيطر عليها
املجموع���ات امل�سلح���ة بات���ت تتقل�ص
تدريجياً ،وما ه���ي �إال مراحل قليلة باتت
تف�صل اجلي�ش ال�سوري وحلفائه عن حلظة
حقيق���ة املواجه���ة املتوقَّع���ة يف �إحدى
اجلبهات الثالث :ال�شمال ال�رشقي ال�سوري،
�أي املواجه���ة م���ع الأمريكي�ي�ن ال�سرتداد
املناطق التي ي�سيطر عليها الأكراد (ق�سد)،
�أو املواجهة مع الأت���راك النتزاع الأرا�ضي
التي ي�سيطر امل�سلحون يف �إدلب ومناطق
«درع الفرات» ،وما �ست�أخذه تركيا اليوم
بعد عملية «غ�صن الزيتون»� ،أو املواجهة
م���ع امل�سلحني الذي���ن يحظ���ون بغطاء
«�إ�رسائيلي» و�أردين يف اجلنوب.
ويف خ�ض���م املع���ارك املحتدمة يف
الداخ���ل ال�س���وري ،يت�صاع���د التوتر بني
الأمريكيني والرو�س ،ويتطور لأول مرة منذ
نهاية احلرب الباردة لي�ص���ل �إىل التهديد
الن���ووي ،وا�ستعرا�ض القوة النووية ب�شكل
يفتح املجال ل�سباق ت�سلُّح جديد ،كان قد
�أقلق العامل خالل منت�صف القرن الع�رشين.
تقري���ر «احلالة النووي���ة» الأمريكي
يف �شب���اط املا�ض���ي� ،أكد عل���ى خماوف
وا�شنط���ن من «عودة مو�سكو احلا�سمة �إىل
التناف�س بني القوى الكربى» ،واعرتف ب�أن
وزارة الدف���اع الأمريكية الحظ���ت تفاوت ًا
ب�ي�ن الق���درات الرو�سية وتل���ك الأمريكية
ول���دى حلف �شم���ال االطل�س���ي ،و�أو�صى
الإدارة الأمريكية بدعم البنتاغون لتطوير
�أ�سلحة نووية ذات طاقة منخف�ضة ،وتطوير
عنا��ص�ر «الثال���وث الن���ووي» (�صواريخ
عابرة للقارات والغوا�صات اال�سرتاتيجية
وقاذفات القنابل).
يف املقابل ،مل يت�أخ���ر الرد الرو�سي
كثرياً ،فقد �أعلن الرئي�س الرو�سي فالدميري
بوت�ي�ن يف خطابه ال�سن���وي �إىل اجلمعية
االحتادية الرو�سي���ة ،عن �أنواع جديدة من
الأ�سلحة «ال ميلكها �أحد بعد» ،و�أن بالده

�إما �أن يتم �إر�ساء تفاهمات بني رو�سيا و�أمريكا درءاً للحرب� ..أو ي�ستمر القتال بالوا�سطة في�ستمر اال�ستنزاف ال�سوري

�ستعترب أ� ّي هج���وم بال�سالح النووي على
�أحد حلفائها هجوم��� ًا عليها ،و�أنها �سرت ّد
فوراً على هذا الهجوم ،م�ضيف ًا �أن «رو�سيا
ال تنوي مهاجم���ة �أ ّي دولة �أخرى» ،وقال
�إن الرو�س ا�ضط���روا لتطوير تلك اال�سلحة
رداً على ن�رش �أنظم���ة الدفاع ال�صاروخية
الأمريكية ،وان�سحاب «ال�رشكاء» (الواليات
املتحدة) من معاهدة احل���د من الأ�سلحة
النووية اال�سرتاتيجية.
والأه���م كان م���ا �أكده بوت�ي�ن من �أن
ا�ستعرا����ض القوة هذا وتطوي���ر الأ�سلحة
هدفهما «دف���ع ال��ش�ركاء الأمريكيني �إىل
�إجراء حوار» ،معلن ًا خيبة رو�سية وا�ضحة
من الت�رصف���ات الأمريكية بقوله «حينها،
مل يرد �أحد �أن يتحدث �إلينا ،ومل ي�صغ �أحد
�إلينا ..ا�سمعوا �إذًا الآن»!

¡ جتم���ع العلماء امل�سلمني ر�أى �أن �أمل امل�ست�ضعفني يف العامل يجب
�أن يك���ون مرتكزاً �إىل قواه���م الذاتية ،و�أال يعتم���دوا يف الو�صول �إىل
حريتهم والعي�ش الكرمي على �أي من الدول العظمى التي تتغري مواقفها
بتغري م�صاحله���ا ،من ِّوه ًا باملواقف الرو�سية الداعمة ملحور املقاومة،
وداعي��� ًا �إىل �أن يكون الأ�سا�س يف حتركن���ا هو الثقة بالنف�س واالتكال
عل���ى اهلل تعاىل ،مع اال�ستف���ادة من �أية م�ساع���دة ناجتة عن تقاطع
امل�صالح مع �أي من دول العامل دون الركون كلي ًا �إليها .من جهة ثانية،
ح ّذر «التجمع» من التدخل ال�سعودي يف ال�ش�أن االنتخابي ،م�ستغرب ًا
�سكون الق���وى التي ت�سمي نف�سها �سيادية ت�سكت عن ذلك ،بل تنخرط
فيه!
¡ احلزب ال�س���وري القومي االجتماعي و�أهايل بلدة كفرا وبنت
أحي���وا ذكرى مرور �أ�سبوع عل���ى وفاة املنا�ضل القومي
جبيلَ � 
نبيل �أحمد عز الدين ،وقد �ألقيت كلمات لفتت �إىل �أن ال�رشاكة يف
مقاومة االحتالل ال�صهيوين ،ال�رشاك���ة يف االنتخابات« ،التي
ن�أم���ل �أن حتدث يف موعدها الد�ست���وري والقانوين املحددين،
و�سنكون احللفاء يف لوائح واحدة ،وبالتايل من مل نتخل عنهم
يف احلرب ،ف�إننا لن نتخلى عنهم يف ال�سلم ،ومن خ�ضنا معهم
معرك���ة التحرير والدفاع ،ف�إننا �سنخو����ض معهم معركة بناء

�أمريكي���ة يف خماطب���ة الرو����س واحرتام
م�صاحله���م الأمنية والقومية يف حميطهم
الإقليمي ،فلقد حاول �أوباما دائم ًا �أن يثبت
�أن رو�سيا دولة �إقليمية فقط ولي�ست دولة
سباق التسلح الذي اُعلن
عاملية ،وها ه���و البنتاغ���ون والتحالف
عنه في خطابات موسكو
الدويل ي�ستفزون الرو�س يومي ًا يف �سورية،
وواشنطن النووية يؤشر إلى وال يتورعون عن قت���ل مواطنني رو�س يف
دير الزور ،ويزوّدون املجموعات امل�سلَّحة
مزيد من االنخراط العسكري ب�صواري���خ لإ�سقاط املقات�ل�ات الرو�سية
الروسي واألميركي في سورية وق�صف حميميم.
لقد حاولت مو�سك���و دائم ًا �أن تفر�ض
نف�سه���ا عل���ى الواليات املتح���دة كقطب
عامل���ي� ،إال �أن الأمريكيني حاولوا جتاهُ ل
امل�صالح الرو�سية ،ورف�ضوا التعامل معها
ه���و �شع���ور رو�س���ي ب���ـ»الإذالل» بندّي���ة� ،إىل �أن قام الرو�س بفر�ض ذلك عرب
واخليبة ،مم���ا يعتربه الرو�س «عنجهية» تكري�س �أنف�سهم املمر الإلزامي لأي ح ّل يف

الدول���ة واملجتمع يف لبنان ،لذلك نح���ن متحالفون ومعتزون
به���ذا التحالف ،لأنه �إ�شارة �إىل الوفاء الذي لطاملا و�سم موقفنا
و�سلوكنا معاً».
¡ احل���اج عمر غندور؛ رئي�س اللقاء الإ�سالمي الوحدوي� ،أكد �أن بريوت
كانت و�ستبقى عا�صم���ة العروبة ون�صرية فل�سطني وكافة املظلومني،
ومالذاً للمجاهدين ،وخمرية املقاومني منذ نكبة فل�سطني ،وي�شهد على
ذل���ك تاريخ رجالها و�شهدائها ،و�إذا كانت بريوت وغريها من العوا�صم
العربية تت�أرج���ح يف الوقت احلا�رض بني مع�سكر �أمريكا وال�صهيونية
والرجعي���ة العربية من جهة ،ومع�سكر املقاومة والكرامة ،ف�إن خلفية
بريوت يف �أعماق وعيها ونب�ضها وتاريخها ال ميكن �إال �أن تكون ن�صرية
لدينه���ا وف ّية لتاريخها ،وال ُيعقل �أن تكون يف �أي حلظة خمالفة لوعد
اهلل احلق.
¡ لق���اء اجلمعيات وال�شخ�صيات الإ�سالمي���ة يف لبنان ر�أى �أن لبنان
ا�ستطاع مواجه���ة التهديدات ال�صهيونية وال�ضغوط الأمريكية للتنازل
ع���ن بع�ض حقوقه يف ثروته النفطي���ة وحدوده الربية ،بحيث مل تجُ ْ ِد
نفع��� ًا كل �أ�شكال التهدي���د والوعيد ،بف�ضل املوق���ف احلا�سم لرئي�سي
اجلمهوري���ة وجمل�س الن���واب ،ا�ستن���اداً �إىل قوة لبن���ان يف ثالثيته

�سورية ،وبدا �أن النفوذ والهيبة الرو�سيتني
باتا يف �أعلى مرتب���ة منذ �سقوط االحتاد
ال�سوفييتي ولغاية اليوم.
الي���وم ،بالرغم م���ن امتالكها معظم
مقومات الق���وة ،وبالرغم م���ن �أن املوقع
اجلغرايف لرو�سي���ا يف ال�شمال ،ووجودها
يف و�س���ط ق���ارة �أورا�سيا الك�ب�رى ،والذي
مينحها جمال ر�ؤي���ة ب�إ�شعاع  360درجة؛
م���ن ال�ن�روج �إىل كوري���ا ال�شمالية ،ومن
مورمان�س���ك الواقعة يف �أق�ص���ى ال�شمال
الغرب���ي الرو�سي �إىل مومب���اي يف الهند،
وبالرغم من العالقات االقت�صادية الهامة
الت���ي تقيمها رو�سيا؛ عالق���ات اقت�صادية
هام���ة عل���ى �ضفت���ي �أورا�سي���ا الكربى
املرتامية الأطراف ،م���ع قطبني موجودَين
على طريف القارة الأورا�سية الكربى ،وهما:
االحت���اد االوروبي وال�ص�ي�ن ..بالرغم من
كل ذل���ك� ،إال �أن ا�ستعادة ال���دور العاملي
الرو�سي كانت دائم��� ًا دونه عقبات كثرية،
لي����س �أقلّه���ا الرف�ض الأمريك���ي لل�رشاكة
واالع�ت�راف برو�سيا كقطب عاملي يحق له
امل�ساهمة يف القرارات العاملية ،خ�صو�ص ًا
يف املناطق احليوية التي ترتبط به.
وهك���ذا ،ميكن القول �إن �سباق الت�سلح
والنف���وذ العامل���ي ال���ذي ّمت الإعالن عنه
بو�ضوح ،م���ن خالل اخلطاب���ات النووية
لكال البلدين ،ي�ؤ�رش �إىل مزيد من االنخراط
الع�سكري الرو�س���ي والأمريكي يف �سورية،
خ�صو�ص ًا يف الف�ت�رات التي تلي التخلُّ�ص
م���ن الب�ؤر الإرهابي���ة يف الداخل ال�سوري،
والتوجُّ ���ه �إىل احل���دود ال�شم���ال ال�رشقية
ل�سوري���ة ،وي�ؤ��ش�ر �إىل معركة كربى تلوح
يف الأفق غري البعيد ال�سرتجاع الرقة ودير
الزور و�آبار النفط ال�سورية ،وعندها نكون
�أم���ام خيارين� :إما �أن ت�أتي حلظة احلقيقة
فيت ّم �إر�س���اء تفاهمات بني الدولتني ،درءاً
حل���رب ال يريده���ا �أي منهم���ا� ،أو ي�ستمر
القتال بالوا�سطة ،مما ي�سهم يف اال�ستنزاف
ال�سوري �إىل فرتة �أطول.

ليلى نقوال

املا�سية «اجلي�ش وال�شعب واملقاومة» .واعترب «اللقاء» �أن املناورات
امل�شرتكة التي تق���وم بها قوات االحتالل ال�صهي���وين ،بالتن�سيق مع
قوات ع�سكرية �أمريكية بالقرب من احلدود مع فل�سطني املحتلة ،تعبرّ
عن عمق تطابق الأهداف الأمريكية  -ال�صهيونية يف نف�س الوقت الذي
ت�ؤ�رش عن عمق امل�آزق ال�صهيوني���ة ع�سكري ًا و�سيا�سي ًا ،وتك�شف �أي�ض ًا
النوايا العدوانية ال�صهيونية �ضد لبنان ،وبالتايل ف�إن هذه املناورات
العدواني���ة ت�ؤك���د �أن املقاومة حاجة وطنية ما�س���ة و�رضورة وطنية
حا�سم���ة� ،إىل جانب اجلي�ش اللبناين الذي يحر�ص على الأمن الوطني
لل�شع���ب اللبناين ،بك�سح جماح وغطر�سة العدو ،وردعه �إذا ف ّكر حلظة
يف القيام ب�أي مغامرة �ضد لبنان و�شعبه.
¡ ال�شي���خ �رشيف توتيو؛� أمني �رس جبه���ة العمل الإ�سالمي يف لبنان،
وع�ضو جمل�س قيادته���ا؛ ا�ستقبل رئي�س اجلمعي���ة العربية ملكافحة
املخ���درات الدكتور يو�س���ف قري�شي ،يرافقه املن�س���ق العام للجمعية
احلاج خالد ع�سكر ،وجرى احلدي���ث مطو ًال حول ق�ضية �آفة املخدرات
و�سبل معاجلتها .و�أكد ال�شيخ توتيو للوفد �أهمية عمل ودور اجلمعية،
ُ
وكذلك �أهمية ودور التوعية املناط بنا جمعي ًا ملحاربة ومعاجلة تلك
الآف���ة املعطلة التي تفتك يومي ًا بالعديد م���ن �شبابنا وفتياتنا .بعلم
ووعي �أو دون علم من خالل االيقاع بهم ب�شكل �أو ب�آخر.
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االستراتيجية الروسية ..التثبيت ثم التوسع
بع���د الق���رار الرو�س���ي الإ�سرتاتيجي
بالتدخل املحدود يف �سوريا يف نهايات
العام  2015فوج���ئ الأمريكيون والعامل
الغرب���ي باملوقف الرو�س���ي اجلديد الذي
يت�س���م باحل�س���م والق���وة بع���د �سبات
�أكرثم���ن عقدي���ن من الزم���ن والرتدد يف
العودة لل�ساحة الدولية كوريث لالحتاد
ال�سوفيات���ي القدمي ،حيث اعتادت امريكا
والغرب عل���ى التعامل مع رو�سيا كدولة
من دول العامل الثالث (وال زالت) فتفر�ض
عليه���ا احل�ص���ار او تتحر�ش به���ا امنيا
واقت�صادي���ا وحتى ع�سكري���ا كما جرى
م���ع �أوكرانيا وجورجي���ا وحيث �سارعت
رو�سيا للرد املح���دود الرمزي بال�سيطرة
على جزيرة القرم وا�ضاءة ال�ضوء الأحمر
للنات���و يف خمططه للتو�س���ع يف �أوروبا
لتطويق وتهديد رو�سيا .
ان املنعطف الإ�سرتاتيجي واملف�صلي
يف ال�سيا�سة الرو�سي���ة اخلارجية والذي
مل يك متوقعا كان التدخل املت�صاعد يف
�سوريا من التدخل اجلوي اىل البحري ثم
الربي برمزيته النف�سية عند الرو�س ،حيث
كان اول تدخل خارج���ي بعد الإن�سحاب
ال�سوفياتي من �أفغان�ستان بقيادة امريكا
وتنفيذ القاع���دة وما ي�سم���ى بالأفغان
الع���رب م�ضافا اىل املقاوم���ة الأفغانية،
واحتاج���ت عملي���ة التثبي���ت للموقف
الرو�س���ي يف �سوري���ا مع بع����ض الرتدد
بالن�سب���ة للبع�ض وبالتكتي���ك بالن�سبة
للقيادة الرو�سي���ة بع�ض الوقت كمرحلة
انتقالي���ة من مغ���ادرة دائ���رة الإنكفاء
والعزل���ة اىل �ساح���ة الفع���ل والت�صدي
خارج احلدود.
انتقلت رو�سيا من متفرج معزول اىل
�رشيك �سيا�سي خجول يف جنيف وبعدها
كان���ت القفزة الرو�سية الت���ي هي�أها لها
vامليدان ال�سوري وال���ذي انقلب ل�صالح
اجلي�ش ال�س���وري واحللف���اء حيث بد�أت
رو�سيا بالتعاون مع �سوريا وايران ب�شن

الطائرات الرو�سية :ال عودة �إىل الوراء

احلرب الدفاعي���ة املتالزمة على خطني
(�سيا�سي – ع�سكري) بعملية دعم متبادلة
وعك�سية بني ال�سا�سي والع�سكري  ،حيث
حتملت �سوريا واي���ران والقوات احلليفة
وزر وكلف���ة امليدان الع�سكري دون اغفال
للدور الرو�س���ي اجلوي الكب�ي�ر وتكفّلت
رو�سيا بامللف ال�سيا�سي يف جمل�س الأمن
ثم ا�ستانا ثم �سوت�شي وانتقلت رو�سيا من
موقع ال�رشي���ك الهام�شي اىل موقع الرائد
ال�سيا�سي املتحك���م باللعبة ومت اخراج
امريكا املهزومة يف امليدان الع�سكري يف
�سوريا والعراق والذي انعك�س على دورها
ال�سيا�سي يف امللف ال�سوري.

اإلعالن الروسي عن اسلحة
استراتيجية متطورة بمنزلة
كاسحة الغام سياسية
ونفسية للتحذير من
التصدي للتمدد الروسي

بعد جن����اح التحال����ف والتعاون
الإ�سرتاتيجي بني اي����ران ورو�سيا �أي
بني حمور املقاومة ورو�سيا وح�صاد
الفريقني اجلوائز املتعددة يف املنطقة
وتقاطع امل�صال����ح وحاجة الطرفني
لبع�ضهم����ا البع�ض عل����ى الأقل ملدة
عقدين من الزم����ن لتثبيت الإجنازات
الت����ي ك�سبه����ا الطرف����ان ولتثبي����ت
واقع اخل�سائ����ر الأمريكي����ة وادواتها
..يتجه الطرفان اىل املرحلة اجلديدة
من التع����اون على م�ست����وى الإقليم
واملنطقة وفق التايل :
 -مرحل���ة التثبي���ت للإجن���ازات

والإنت�ص���ارات يف �سوري���ة ،وخ�صو�ص��� ًا
واتخاذها منوذجا للتع���اون امل�ستقبلي
بني الطرفني (حمور املقاومة ممثال ب�إيران
وبني رو�سيا ) ول���ذا لن يكون �أي ت�ساهل
او تراجع يف �سوريا مهما كانت املخاطر
حتى ل���و �أدى للمواجهة الع�سكرية حيث
كان ا�سقاط الطائ���رة الإ�رسائيلية ر�سالة
وا�ضحة ومك�شوفة .
 مرحل���ة التو�س���ع يف التدخ���لوامل�شارك���ة يف املنطقة حي���ث �سيكون
«اليمن» الوجهة الثانية للتو�سع الرو�سي
للإم�ساك بنقاط القوة اجليو�سيا�سية يف
منطق���ة ال��ش�رق الأو�س���ط وال�رشاكة يف
الت�أثري على باب املن���دب والو�صول اىل
البحر الأحمر بعد تثبيت الأقدام الرو�سية
يف البحر الأبي����ض املتو�سط (طرطو�س)
وبالتايل حتقيق احلل���م الرو�سي القدمي
بالو�صول اىل املياه الدافئة .
�إن الإعالن الرو�سي عرب الرئي�س بوتني
عن الأ�سلح���ة الإ�سرتاتيجي���ة املتطورة
التي متلكه���ا رو�سيا والتهديد بالرد على
كل امل�ستوي���ات ه���ي مبثاب���ة ا�ستخدام
«كا�سح���ة الغ���ام �سيا�سي���ة» ونف�سية
ي�ستعملها الرو����س لتحذير الآخرين من
الت�ص���دي للتم���دد الرو�س���ي او التعامل
ب�إ�ستهزاء مع القدرات الع�سكرية الرو�سية
التي حتمي ال�سيا�سة اخلارجية اجلديدة
لرو�سيا –بوتني التي حتاول حمو �صورة
(رو�سيا – يلت�سني و رو�سيا غوربات�شيف)
ال�ضعيفة املفككة .
ان ع�رص ال�رشاك���ة الرو�سية او ع�رص
العام املتعدد الأقط���اب دوليا والأقطاب
الإقليميني قد ب���د�أ على �أنقا�ض الأحادية
العاملي���ة الأمريكي���ة (القط���ب الواحد )،
ولتثبيت ه���ذه املعادلة �ست�شهد املنطقة
ورمبا بع����ض املناطق الأخرى يف العامل
�سخونة وحربا باردة بطعم النار .

د .ن�سيب حطيط

جموح النظام األميركي يوسع عالم الجريمة الداخلية

النظام ال�سائد يف �أمريكا ي�شجع على ارتكاب اجلرمية ..لأن الدولة العظمى تبيح لنف�سها ا�ستباحة �أي مكان يف العامل

يكا ال مير ا�سبوع يف الواليات
املتحدة الأمريكي���ة �إ َّال ون�سمع �أو
نقر�أ �أو ن�شاهد ،حدث ًا �إجرامي ًا اودى
بحياة عدد من املواطنني ،مما يطرح
عالم���ات ا�ستفه���ام متعددة ،حول
طبيعة التكوي���ن ال�سو�سيولوجي
واالجتماعي للمجتمع الأمريكي.
ووفق تقرير اح�صائي عن معدل
اجلرائم يف الواليات املتحدة لعام
 ،2105فقد بل���غ  372,6جرمية لكل
مئة ال���ف �شخ����ص ،وو�صل معدل
جرائم القتل يف الواليات املتحدة
يف نف����س ذاك الع���ام �إىل  15الف ًا
و 696جرمية.وي�شري التقرير �إىل �أن
جرائم االغت�صاب واالعتداء ت�سجل
ن�سب��� ًا مرتفعة تتزاي���د عام ًا بعد
عام.
و�إذا كان تزاي����د ع����دد اجلرائم
يف الواليات املتح����دة ،يطرح �أمام

اخل��ب�راء الأمريكيني مهم����ة كيفية
الت�ص����دي لعامل اجلرمي����ة املتزايد،
بحي����ث يج����د اخل��ب�راء والعلماء
االجتماعي����ون املرتبط����ون مبراكز
القرار �أن اف�ضل الو�سائل يكون عن
طريق تو�سي����ع اخلدمات ال�رشطية،
وو�سائ����ل �أخرى بد ًال م����ن احلب�س
كعقاب جلرائم العنف ،ف�إن الرئي�س
الأمريكي دونال����د ترامب و�صل �إىل
«حل�-رصعة» للحد من االعتداءات
واجلرائ����م يف املدار�����س بدع����وة
املعلم��ي�ن �إىل حمل ال�سالح للدفاع
عن تالمذتهم ،وه����ذا بر�أي كثري من
الأمريكيني لي�����س ح ًال �إمنا تو�سيع ًا
لعامل اجلرمي����ة الذي يكاد �أن يكون
منظماً ،وخ�صو�ص���� ًا يف ظل �إباحة
انت�شار ال�سالح بني ايدي املواطنني.
خرباء يف عل���م االجتماع من
خمتل���ف انحاء العامل ،ي���رون �أن

www.athabat.net
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بوتين يعلن عن والدة روسيا الجديدة
من تابع امل�ؤمت���ر ال�صحفي للرئي�س
الرو�سي فالدمي�ي�ر بوتني الحظ دون �شك
�أن الرج���ل يتكلم مبنطق الواثق من قدرة
ب�ل�اده التكنولوجي���ة والع�سكري���ة و�أن
كالمه يحم���ل تهديدا مبا��ش�را لل�صديق
الل���دود الأمريكي وهو م���ا �أوحى بعودة
احلرب الب���اردة بني القطب�ي�ن البارزين
والتي كانت قد انتهت بعد انهيار االحتاد
ال�سوفياتي.
ومنط���ق التهدي���د الذي حت���دث به
الرئي�س بوتني مل يقت�رص على من يهاجم
رو�سي���ا فقط ولكنه �أعلنها �رصاحة بالفم
امللآن �أن �أي اعت���داء على حلفاء رو�سيا
�سيعترب هجوما على رو�سيا وحتى لو مل
يتم بوا�سطة �أ�سلح���ة نووية بل بوا�سطة
�أ�سلحة بال�ستية ،و�أردف ب�أن الرد الرو�سي
�سيكون فوريا و�سيكون موجعا.
هذا احلديث الرو�سي الذي نزل نزول
ال�صاعقة عل���ى الإدارة الأمريكية بعد �أن
ظن���ت �أنها �أنت�رصت يف احل���رب الباردة
و�أن رو�سيا الوحيدة دون منظومة �سكان
حت�ص���ن قوتها من خ�ل�ال انهيار االحتاد
ال�سوفيات���ي ال�سابق ،لن تكون لها القدرة
عل���ى ا�ستعادة دور الن���د على الأقل يف
م�ستقبل قريب.
لقد ظنت الإدارة الأمريكية �أن الو�ضع
بالن�سبة لها ب���ات حم�سوما و�أن رو�سيا
اجلدي���دة �ستك���ون منهكة و�س���وف تركز
جهودها على التنمي���ة الإقت�صادية التي
ت�ستن���زف الكثري م���ن مواردها ،بل كانت
طموح���ات الأمريكي �أك�ب�ر من ذلك بكثري
حيث كان���ت التوقعات �أن رو�سيا �ستلج�أ
لأم�ي�ركا من �أجل احلف���اظ على مكانتها
وهيبتنه���ا وخ�صو�ص ًا خ�ل�ال حماولتها
خطو �أوىل خطواته���ا �إىل اقت�صاد ال�سوق
بع���د �أن كان���ت ولوقت طوي���ل تخ�ضع
القت�صاد ا�شرتاكي.
تع���ززت ثق���ة الأمريك���ي ب�إنه���اك
االقت�ص���اد الرو�س���ي بع���د العقوب���ات

بوتني يعلن عودة احلرب الباردة بني �أمريكا ورو�سيا

االقت�صادي���ة الت���ي فر�ضته���ا الحق��� ًا
بالت�ش���ارك مع االحت���اد الأوروب���ي �إثر
�أزم���ة القرم ال�شهرية الت���ي مل ت�ؤثر على
رو�سي���ا ،بل على العك����س �شعر الرئي�س
الرو�سي ب����أن الأمريكي الذي يكافح على
عدة جبه���ات ويواجه عدة حتديات منها
ما هو يف �أم�ي�ركا الو�سطى ومنها ما هو
من خالل الأزمة الكورية ومنها ما هو يف
مواجهة منظومة الربيك�س ،فاختار بوتني
اللحظة املنا�سبة ليعلن عن والدة رو�سيا
اجلدي���دة تكنولوجيا وع�سكري���ا بعد �أن
كانت �سبقتها دعاية ت�أثريها التكنولوجي

كلمة بوتين تحتوى
العديد من النبرات
العسكرية الصارمة التي
تزخم الحرب الباردة

يف الإنتخابات الرئا�سية الأمريكية بغ�ض
النظ���ر عن �صحته���ا .مت�سلح���ا بحاجة
الأمريكني للرو�س من �أجل النزول عن كل
�شجرة ي�صعدون عليها.
�إذا كان بوتني ق���د �أعلن �أنه ال يهدد
�أحدا من خالل عر����ض القوة الذي �أجراه
و�أن الإج���راءات الرو�سية �ستكون دفاعية
بحت���ة �إال �أنه ب���دا وا�ضح���ا �أن كلماته
حتت���وي العديد من الن�ب�رات الع�سكرية
ال�صارم���ة التي ت�سخن احل���رب الباردة
الت���ي ب���دات تت�صاعد روي���دا رويدا بني
رو�سيا وامريكا ،ويبدو �أن الإدارة الرو�سية

ما تزال تتذكر جيدا قول وزيرة اخلارجية
الأمريكي���ة كونداليزا راي����س التي علقت
عل���ى تفرد ام�ي�ركا يف �ش����أن الأ�سلحة
النووية ب����أن اتفاقية احل���د من انت�شار
الأ�سلح���ة النووي���ة كانت م���ع االحتاد
ال�سوفيات���ي ،وهو مل يع���د موجودا الآن
مبا يوحي �أن الأمريكيني يف حل من هذا
االم���ر ،وهو ما اعتربه الرو����س ا�ستفزازا
و�أوجد حنينا قوميا وعاطفيا لدى القادة
الرو�س ال�سيا�سيني والع�سكريني للعودة
�إىل مرحلة الدولة العظمى ،ف�أعلن نائب
رئي�س ال���وزراء الرو�سي حينذاك �سريغي
�إيفان���وف ب�أن االتفاقية ه���ي �أحد بقايا
احل���رب الباردة وهي لن ت�ستمر �إىل الأبد
وهو م���ا يعني �أن ال���دب الرو�سي �أي�ضا
ينتظر الفر�صة من �أجل العودة بقوة �إىل
م��س�رح الأحداث عل���ى الرغم من ان كال
الدولتني الآن ت�ؤكدان احرتام واجباتهما
جتاه االتفاقية.
و�إن �صحت الإدعاءات الأمريكية ب�أن
بوت�ي�ن يتوجه جلمه���وره الداخلي ،فهذا
يعني ان اجلمهور الرو�سي �أي�ضا متعط�ش
لعودة العظمة الرو�سية وال يعني مطلقا
ب����أي حال من الأح���وال ان بوتني يواجه
م�شاكل على ال�صعيد الداخلي .خ�صو�ص ًا
بع���د الإجنازات الت���ي حتققت يف عهده،
ولكن م���ا رمى �إلي���ه الرئي����س الرو�سي
كان باجت���اه الأزمة ال�سوري���ة والتواجد
الأمريكي حيث هن���اك املعركة احلقيقية
واحللف���اء وهناك ولأول مرة تظهر طائرة
�سوخ���وي  57التي تعد مفخ���رة رو�سيا
ورادعها اجلوي القوي.
الأيام املقبلة وحدها كفيلة ب�إظهار
مدى و�صول الر�سالة الرو�سية �إىل وجهتها
ال�صحيحة حيث �ستبد أ� االت�صاالت ال�رسية
من اج���ل �إيجاد احللول ول���و بطريقة ال
غالب وال مغلوب.

خالد املعلم

وفد ألماني يزور سورية إلعادة النازحين إلى بالدهم
النظ���ام ال�سائد يف �أم�ي�ركا ي�شجع
عل���ى ارتكاب اجلرمي���ة لأن الدولة
العظم���ى تبيح لنف�سه���ا ودون �أي
م�سوغ قانوين �أو �رشعي ال�ستباحة
واحت�ل�ال �أي مكان من العامل ،حتى
و�إن كان حتت عناوين كاذبة ،كحال
احتالل العراق ع���ام  2003بذريعة
كاذبة ،وكحال تدخله���ا �سابق ًا يف
كوريا وفيتن���ام ويف �أكرث من مكان
من العامل.
كما �أن النظام القائم يف الواليات
املتحدة ي�ستند �إىل قوة اقت�صاديات
ال�رشكات العمالقة العابرة للقارات،
وخ�صو�ص ًا �رشكات ال�سالح والنفط
وال�صناعات الثقيل���ة ،ومما يجعل
الدولة يف خدمة التو�سع وال�سيطرة
على اال�سواق واحلروب الدائمة التي
متتد من الداخل �إىل اخلارج ،ناهيك
عن ما يعج فيه املجتمع الأمريكي

من متييز عن��ص�ري ،خ�صو�ص ًا �ضد
الزن���وج وامللونني ،وه���و مايجعل
من املجتمع الأمريك���ي ب�شكل عام
جمتمع��� ًا عدواني���اً ،تتناف����س فيه
ع�صابات ال�ش���وارع ب�شكل حاد ،يف
وق���ت ي�سجل فيه مي���ل متزايد من
ال�شباب ال�ساخطني على �أو�ضاعهم
يف الأحياء الفقرية لت�سوية خالفات
عادية بطرق عنيف���ة ،تتخذ ا�شكا ًال
خمتلفة م���ن ال�رصاع���ات الدموية
واعم���ال القتل التي تك���ون فردية
�أحيان���اً ،وجماعي���ة يف كث�ي�ر من
الأحي���ان ،وبع�ضها يك���ون �أحيانا
مغطى من ق���اداة �رشطة منغم�سني
يف �أعم���ال جرمية منظم���ة� ،أو يف
ع�صاب���ات مافياوية كم���ا نرى يف
بع�ض الأفالم الهوليودية.

�سعيد عيتاين

�إنها زيارة غري عادية يف ظروف غري عادية..
�سب���ع �شخ�صيات م���ن حزب «البدي���ل من �أجل
�أملانيا» اليميني ال�شعبوي موجودون حالي ًا يف
دم�شق ،والزيارة �ست�شمل حلب وحم�ص �أي�ضاً.
الوفد يتكون من �أع�ضاء يف الربملان الأملاين
(بوند�ستاغ) عن حزب «البديل من �أجل �أملانيا»
اليميني ال�شعبوي ،بالإ�ضافة �إىل �سا�سة يتبعون
نف�س احلزب يف والية �شم���ال الراين و�ستفاليا،
و�أكد الناطق الر�سمي با�سم «احلزب»؛ كري�ستيان
لوت ،ملرا�سل «الثبات» يف دم�شق� ،أن الهدف من
الزيارة هو «االطالع على الأو�ضاع يف �سورية»،
م�ش�ي�راً �إىل �أن هذه الزيارة متّ���ت بالتن�سيق مع
قي���ادة الكتل���ة الربملاني���ة للح���زب ورئي�سيه
(احلزب) �ألك�ساندر غاوالند ويورغ موينت.
وبرر احل���زب اليميني ال�شعبوي هذه الزيارة
يف بيان �صحفي بالقول« :ب�سبب كون التغطية
الإعالمي���ة يف �أملانيا ال ت�ش���كّل م�صدراً موثوق ًا
لتقيي���م الو�ضع عل���ى الأر����ض يف �سورية ،ف�إن
الهدف من الزيارة ه���و تفقُّد الأو�ضاع الإن�سانية

وجه���ود �إعادة البن���اء يف املناطق املحررة من
الإرهابيني».
وي���رى الوف���د �أن ه���ذه الزي���ارة �ستعطيه
معلومات تكف���ي لتقييم م���ا �إذا كان بالإمكان
ت�صنيف �سورية بلداً �آمن ًا �أم ال ،وذلك فيما يت�صل
بالنقا����ش الدائ���ر حول ترحي���ل طالبي اللجوء
املرفو�ضة طلباتهم.
وكان���ت الكتلة الربملانية للحزب قد بادرت،
بعد فوزه باالنتخابات ودخول البوند�ستاغ� ،إىل
اقرتاح م�رشوع قرار يطال���ب احلكومة الأملانية
بتوقيع اتفاق م���ع الرئي�س ال�سوري ب�شار الأ�سد
ب�ش����أن عودة الالجئ�ي�ن ال�سوري�ي�ن� ،إال �أن هذا
املقرتح رُف�ض يف الربملان ،بل وانتقدته النائبة
ع���ن حزب اخل��ض�ر املعار�ض لوي���زه �أمت�سربغ
بالقول« :بهذا املقرتح يت�رصف حزب البديل من
�أجل �أملانيا وك�أنه الناطق الر�سمي با�سم الأ�سد».
ي�شار �إىل �أن حزب «البديل من �أجل �أملانيا»
يتبنى برناجم ًا مناوئ ًا للهجرة ،ويطالب ب�إغالق
حدود �أملانيا فوراً يف وجه الالجئني.
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ّ
ً
حركة األمة ولقاء الجمعيات نظما لقاء تضامنيًا مع كنيسة القيامة:

ُ
لتحالف إسالمي مسيحي مشرقي لمواجهة الصهيونية العالمية
ا�ستنكاراً للتعرُّ����ض للمقد�سات
يف فل�سط�ي�ن املحتلة ،نظّمت حركة
الأمة ولقاء اجلمعيات وال�شخ�صيات
الإ�سالمية يف لبنان ،لقا ًء ت�ضامني ًا
مع كني�س���ة القيامة يف القد�س ،يف
املرك���ز الرئي�س���ي للحركة ببريوت،
بح�ضور ممثل���ي الأح���زاب والقوى
الوطني���ة اللبناني���ة والف�صائ���ل
الفل�سطيني���ة ،وممثل���ي �سف���راء
�سورية وفل�سط�ي�ن واجلمهوري���ة
الإ�سالمية الإيرانية ورو�سيا ،وعلماء
دين.
بداية اللقاء مع �آيات بينات من
القر�آن الكرمي لل�شيخ حممود القادري
وكلم���ة ترحيبية م���ن ال�شيخ وليد
العمري ،ال���ذي تال ر�سالة من مدير
عام املرا�س���م والعالقات العامة يف
يف رئا�سة اجلمهورية اللبنانية ،جاء
فيها :ي�شكر فخامة الرئي�س دعوتكم
الكرمي���ة ،وي�رسن���ا �أن ننق���ل �إليكم
حتية فخامته ،وتقديره جلهودكم يف
ن�رصة الق�ضايا املُحقة.
ثم كان���ت كلمة املطران كريل�س
�سليم ب�سرت����س؛ مرتوبوليت بريوت
وجب���ل وتوابعها لل���روم امللكيني

الكاثولي���ك� ،أك���د فيه���ا �أن ال�رشق
الأو�سط لن يعرف ال�سالم ما مل جتد
الق�ضية الفل�سطيني���ة احلل العادل،

معترباً �أن���ه �آن الأوان ليفهم اجلميع
�أن���ه ال ميك���ن �أن يحتك���ر �أي �أح���د
فل�سطني ،فهي مدينة مقدَّ�سة جلميع

الشيخ جبري استقبل المرشحة عن المقعد
اإلنجيلي في دائرة بيروت الثانية دالل الرحباني

ا�ستقبل �أم�ي�ن عام حركة الأمة ال�شيخ
عب���د اهلل ج�ب�ري ،يف املرك���ز الرئي�س���ي
للحرك���ة  -بريوت ،املر�شح���ة عن املقعد
الإجنيلي يف دائرة بريوت الثانية ال�سيدة
دالل حلي���م الرحب���اين ،بح�ض���ور �أع�ضاء
الهيئ���ة القيادية يف احلرك���ة؛ نادين رخا
ومنى خم���زوم ،والتي قدّم���ت ن�سخة من
برناجمه���ا االنتخاب���ي ،وا�ضع��� ًة هموم

املواطن املعي�شية واالجتماعية يف مقدمة
�أولوياتها.
من جانبه� ،أكد ال�شيخ جربي �أن مدينة
بريوت هي رم���ز العي�ش امل�ش�ت�رك ،الذي
يج�سّ د وحدة اللبنانيني ،داعي ًا �إىل تطوير
ال ُنّظُ م يف العا�صمة ،وحت�سني ظروف العي�ش
فيها ،وت�أمني فر�ص حيوية وخدمات مميزة
لأبنائها ،وكذلك كل املناطق املحرومة.

امل�ؤمنني باهلل.
م���ن جانبه� ،سماح���ة ال�شيخ د.
ح�سان عبد اهلل؛ رئي�س الهيئة الإدارية

يف جتم���ع العلم���اء امل�سلمني،قال
�إننا اليوم بحاجة ما�سة �إىل حتالف
�إ�سالمي م�سيح���ي م�رشقي ملواجهة
ال�صهيونية العاملي���ة ،ومنع فر�ض
قي���ام الدولة اليهودي���ة التي تعني
�إلغ���اء الديانات الأخ���رى وطردها
من �أر����ض فل�سطني ،وكما قام حمور
املقاوم���ة بالدفاع ع���ن م�سيحيي
ال��ش�رق يف �صيدناي���ا وغريها من
الأماكن املقدّ�سة ،نحن بحاجة اليوم
�إىل حتال���ف �أوث���ق ،لأن اخلطر داهم
وي�ستهدفنا جميعاً.
م���ن جهته� ،أم�ي�ن ع���ام حركة
الأم���ة؛ ال�شيخ عبد اهلل جربي ،اعترب
�أن الهدف من ق���رار فر�ض ال�رضائب
عل���ى دور العب���ادة ه���و �إجب���ار
امل�سيحيني عل���ى بي���ع الكنائ�س،
وتهويد الأر�ض والقد�س ،وقال :عندما
تهدَّد �أماك���ن العب���ادة امل�سيحية،
فهذا يعن���ي أ� ّن الأماك���ن الإ�سالمية
مهددة �أي�ض���اً ،والعك�س �صحيح ،لأن
االحت�ل�ال «الإ�رسائيليّ » ال مييّز يف
اعتداءاته بني املقد�سات ،ما يفر�ض
توحيد الكلم���ة والتم�سك باملقاومة
و�سالحها.

الشيخ حبلي استقبل رئيس حركة حماة الديار:
ٌ
تأكيد على هوية لبنان المقاوم

ا�ستقب���ل ال�شي���خ �صهيب حبل���ي يف منزله
ب�صيدا ،رئي�س حركة حم���اة الديار رالف ال�شمايل،
يرافقه م�س�ؤول جبل لبنان وع�ضو الهيئة التنفيذية
يف احلركة جوين �أ�سمر ،حيث قدما له واجب العزاء
بوفاة والده ال�شيخ الراحل عثمان حبلي.
وتناول اللقاء �آخ���ر امل�ستجدات على ال�ساحة
املحلي���ة ،ال �سيما الو�ض���ع ال�سيا�سي مع انطالق
التح�ض�ي�رات لالنتخابات النيابية يف �أيار املقبل،
وكان ت�أكي���د م�ش�ت�رك عل���ى �أهمية دع���م لوائح
املقاومة وحلفائها يف كاف���ة املناطق اللبنانية،
من �أج���ل تثبيت هوية لبنان املق���اوم كوطن حر
وم�ستقل بجي�ش���ه و�شعبه ومقاومت���ه ،خ�صو�ص ًا
يف ظل تهديدات الع���دو «الإ�رسائيلي» امل�ستمرة
ل�سيادة لبنان وثروته النفطية.
كذلك �أ�شاد رئي�س رئي����س حركة حماة الديار

مبواق���ف ال�شيخ حبلي الوطني���ة واملعتدلة ،ونوّه
مبوقفه الداعم للحركة �إبان احلملة التي ا�ستهدفتها
م���ن قبل بع�ض اجلهات امل�شبوهة ،م�ؤكداً �أن لبنان
�أحوج ما يك���ون �إىل �شخ�صيات دينية معتدلة من
�أمثال ال�شيخ حبلي ،ال���ذي �شكّل منوذج ًا للإ�سالم
املعت���دل مبواجه���ة �أ�صحاب اخلط���اب التكفريي
الإرهابي الذي يتهدد لبنان واملنطقة.
من جهته �شكر ال�شي���خ حبلي زيارة ال�شمايل
و�أ�سم���ر ،معرب ًا ع���ن تقديره حلركة حم���اة الديار
وال���دور الوطني اجلامع الذي تقوم بها على امتداد
م�ساحة لبنان ،م�ؤكداً ��ض�رورة العمل على متتني
�أوا�رص العالقة بني اللبنانيني ،بعيداً عن اخلطابات
الغرائزية واملذهبية الت���ي تهدم الوطن ،والتي ال
تخ���دم اال العدو «الإ�رسائيلي» ،الذي ي�سعى دائم ًا
�إىل التفرقة بني اللبنانيني.

www.athabat.net
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وفد من اللجنة النسائية في حركة األمة شارك بقافلة وعد التحرير التضامنية
حتت عنوان «دعم ًا لفل�سطني والقد�س
احلبيبة»� ،شارك وفد من اللجنة الن�سائية
يف حرك���ة الأم���ة بقافلة وع���د التحرير
الت�ضامني���ة ،الت���ي نظّمته���ا هيئة دعم
املقاومة الإ�سالمي���ة والأحزاب اللبنانية
وقافل���ة م���رمي ،والف�صائ���ل الفل�سطينية
واجلمعيات وفعالي���ات املجتمع املدين،
حيث ُن ِفّذت وقف���ة ت�ضامنية ن�سائية مع
القد����س والق�ضية الفل�سطنية �ضد املحتل
ال�صهي���وين الغا�صب يف �سه���ل اخليام،
تلتها وقفة يف مارون الرا�س ،حيث �ألقت
م�س�ؤولة اللجنة الن�سائية يف حركة الأمة
ال�سيدة حياة كتوعة كلمة جاء فيها:
فل�سط�ي�ن مهد نب���يّ اهلل عي�سى عليه
ال�سالم ،وم�رسى ر�س���ول اهلل حممد �صلى
اهلل عليه و�آله و�سلم� ،ستبقى دولة عربية
عا�صمته���ا القد�س ال�رشي���ف ،وال�صهاينة
وكيانه���م الغا�صب وقرارات ترامب و�إدارة
ال�رش الأمريكية �إىل زوال.
�إن قرار الرئي�س الأمريكي نقل �سفارة
ب�ل�اده �إىل القد�س باط���ل ومرفو�ض ،لكن
ميكننا اال�ستفادة منه يف توحيد الطاقات

وجتميع عنا�رص القوة من �أجل اال�ستمرار
يف اجلهاد لتحري���ر فل�سطني وعا�صمتها
الأبدية القد�س ال�رشيف.
حتي ًة �إىل ن�ساء هذه الأمة ،فكم منه ّن
جاهدْنَ وقاومن وعلّم���ن �أبناءهن �أ�صول
ومب���ادئ الدفاع عن فل�سط�ي�ن ،وكم من

الن�س���اء ر�سّ خ���ن يف �أذه���ان �أبنائهن �أ ّن
اجلهاد احلقيقي �إمنا هو يف فل�سطني �ضد
العدو ال�صهيوين.
التحية كل التحي���ة �إىل كل �أم علّمت
�أبناءه���ا �أن خيار املقاوم���ة واجلهاد هو
اخليار الوحيد لتحرير الأر�ض واملقد�سات.

ثــقـــــافـــــة

التحليل النفسي في مشاكل وحلول
«التحلي���ل النف�سي يف م�شاكل وحلول» كتاب
مو�سوع���ي للدكتور قا�سم ك��س�روان بالتعاون مع
الدكتور وائل ابو هندي.
يف هذا الكتاب يقدم الدكتور ك�رسوان ا�ست�شارات
وحل���ول للعديد من امل�سائ���ل وامل�شاكل النف�سية
وال�صحي���ة التي ترد �إليه ع�ب�ر الربيد االلكرتوين،
دون تردد �أو حتفظ ،مبافيها الر�سائل احلافلة بكل
غري���ب من امل�سائل وامل�شاكل :كما ورد يف مقدمة
الكتاب للدكتور «يحيى ال�شامي».
ثمة عدي���د من امل�شاكل واال�سئلة التي طرحت
عل���ى الدكتور ك��س�روان من مر�ض���ى من خمتلف
انحاء الع���امل ،تراوحت بني «القل���ق ،الو�سوا�س
القهري ،الهذيان ،فقدان الذاكرة ،العته �أو العدوانية،
العُ �ص���اب ،الف�ص���ام �أو الذهان ،الكب���ت ،االحباط،
الوهن الع�صبي ،الوهن النف�س���ي ،التوتر النف�سي،
البارانوي���ا ،وغريها من خمتلف ان���واع الأمرا�ض

الع�صبي���ة والنف�سي���ة ،وال�ش���ذوذ واالنحراف���ات
ال�سلوكية وهلم جرا من م�شاكل وامرا�ض حتفل بها
جمتمعاتنا.
كلها �أج���اب عنها الدكتور ك��س�روان ،فجاءت
الأجوب���ة كما يقول الدكت���ور ال�شامي يف مقدمته
«ج���اءت من�سجمة مع معطيات التحليل النف�سي،
هذا امل�صطلح احلديث العهد يف علم النف�س ،وهو
م�صطل���ح كان �أطلقه «فرويد» عل���ى �إحدى طرق
البح���ث والعالج يف علم النف�س املر�ضي ،ليطاول
جميع التقني���ات امل�ستعمل���ة يف درا�سة الأفعال
النف�سية ال�شعورية وغ�ي�ر ال�شعورية ،و�إن من �أهم
�أغرا�ضه �سرب ال �شعور املري�ض ،والك�شف عن عقده
الكامن���ة يف ال�شعور ،عق ُد ه���ي يف الغالب عبارة
ع���ن رغبات مكبوتة� ،أو ذكري���ات نف�سية� ،أو �أفكار
وم�شاع���ر �شتى مت�ضاربة ت�ؤثر يف النف�س واجل�سم
معاً.

م���ن هنا ي�أت���ي دور الطبيب املاه���ر ،والعامل
بالنف�س احلاذق القادر ،على �إ�شعار املري�ض بعقده
النف�سي���ة ،و�إخراجها �إما بوا�سطة �أ�سئلة تلقى على
املري�ض ،و�إما بت�أويل بع����ض �أقواله التلقائية� ،أو
حركاته الال�إرادية ،لكنّم���ا الدكتور قا�سم ،هو �أحد
احلاذق�ي�ن بهذا العل���م ،ا�ستخدم ف�ض�ل�اً عن ذلك
كله �أ�سلوب ًا �آخ���ر يف العالج النف�سي متمث ًال بحثّ
املري����ض املنح���رف �سلوكي ًا و�أخالقي���اً� ،أو ال�شاذ
جن�سي���اً ،على الإقالع ع���ن اال�ستمرار يف ما ابتلي
به ،وعلى اال�ستعانة بتالوة القر�آن ،واملواظبة على
ال�صلوات واالدعية واالذكار� ...أ�سلوب يف العالج مل
ي�ستخدمه «فرويد» ،من قبل ،لكن ا�ستخدمه قا�سم
ك�رسوان.»...
�أخرياً ،فالكتاب يقع يف � 752صفحة من القطع
الكبري ،وهو ي�شكل �إ�ضافة نوعية �إىل املكتبة الطبية
العربية عموم ًا واللبنانية على وجه اخل�صو�ص.

«بسمة فجر» جنوبية
«ب�سمة فجر» ديوان �شع���ر بالعامية �صدر
لل�شاع���ر الراحل جنيب عجين���ي ،ومن قام بهذا
املهمة على ح�سابه ونفقته هو ال�شاعر اجلنوبي
املع���روف علي جمع���ة «ابو ��ش�رف» ،تخليداً
وتكرمي ًا ل�صديقه الراحل.
ت�ضم���ن الدي���وان نح���و  103ق�صائد تنوعت
بني الوطنيات والعربيات والغزل والوجدانيات،
وبينه���ا العديد من الق�صائد عن اجلنوب املقاوم
واملكافح.
«�شعب لبنان ما عدلو جالدي
يتحمل النار اللي كوانا
الواجب نوقف بوجه االعادي
ولأجل بالدنا برتخ�ص دمانا

حق الوطن ينعم بال�سعادي
ون�رصخ كلنا بوجه الأجونا»
ويف الديوان م���كان لبل���دة ال�شاعر الراحل
«�شحور» التي خ�صها ببع�ض الق�صائد اجلميلة
م�ؤكداً مت�سكه برتابها وجمالهات وبالتايل مت�سكه
بجنوب���ه وبرتابه� ،إىل ذلك ،فق���د كان هناك يف
خامت���ة الكتاب �شهادات ل�شعراء بالراحل ابرزها
من علي جمعة «ابو �رشف ،خليل �سالمي ،ح�سني
الزين ،جنيب زبيب ،جهاد عا�صي ،بالإ�ضافة �إىل
قطعة حتت عنوان «ت�أم�ل�ات فكرية بال�شاعر»
كتبها كامل �شبلي.
فمن هو ال�شاعر؟ «جنيب عجيني»؟
من مواليد �شحور ع���ام 1935م ،كتب ال�شعر
منذ ريعان �شبابه ،وكان يف اخلام�سة ع�رشة من

عمره عندما �سافر �إىل العراق وعمل لفرتة ،وكتب
من هناك �إىل «جملة الأدب ال�شعبي» التي كانت
معروفة يف لبنان.
كما �سافر �إىل الكويت التي عا�ش فيها طويالً،
حيث عمل يف جم���ال املقاوالت ،لي�سافر بعدها
�إىل ال�سعودية.
يف �سف���ر ال�شاعر الراح���ل مل تفارقه كتابة
ال�شع���ر ،الذي ن��ش�ر بع�ضه يف «جمل���ة الأدب
ال�شعب���ي» ،كم���ا كان له �أكرث م���ن مقابلة مع
التلفزيون ال�سعودي عن ال�شعر باملحكي.
يف اوائل الت�سعيني���ات عاد نهائي ًا لي�ستقر
يف وطنه لبنان ،حي���ث كان له م�شاركات دائمة
يف كل منتديات اجلنوب الأ�سبوعية �إىل ان انتقل
�إىل جوار ربه.
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كاريكاتير

من الذي يجب أن يقوم بتنظيف المنزل ..الرجل أم المرأة؟
العالقات ب�صورة عامة هي عملية معقَّدة
ومت�شابكة ،ولكي تكون نتائجها كما هو من�شود،
يجب على كل من امل���ر�أة وال��رج��ل ب��ذل كل ما
بو�سعهما من �أجل ذلك.
احلديث هنا ال يقت�رص على الزوجني ،بل ي�شمل
جميع الذين يعي�شون حتت �سقف واحد ،وكما هو
�شائع ،تقوم املر�أة بتدبري �ش�ؤون املنزل ،كتنظيف
وغ�سيل املالب�س ،وطبخ الطعام ،وغ�سل ال�صحون،
وما �إىل ذلك من الأعمال املنزلية� ،أما الرجل فيبقى
يف معظم الأحيان متفرجاً ،لكن ماذا يقول العلم
ب�ش�أن هذا املو�ضوع؟
يقول العلم �إن على الرجل القيام بالأعمال
املنزلية؛ �إن مل يكن جميعها ،فمعظمها ،لأن الأعمال
املنزلية ت�ؤثّر يف رئتي املر�أة ولي�س الرجل ،وهذا
بح�سب نتائج درا�سة جديدة نُ�رشت  يف AMER I
CAN JOURNAL OF RESPIRATORY AND
.CRITICAL CARE MEDICINE

تو�صل الباحثون �إىل ه��ذا اال�ستنتاج بعد
َّ
حتليلهم نتائج درا�سات �سابقة مماثلة ،ومن متابعة
�أو�ضاع النا�س خالل � 20سنة م�ستمرة ،حيث ات�ضح
لهم �أن وظيفة الرئتني عند املر�أة (امل�س�ؤولة عن
نظافة البيت) انخف�ضت �أ�رسع مما عند الرجل الذي
يقوم بالعمل ذاته ،حتى عند ا�ستخدام منظفات
م�شابهة ،والأمر ذاته لوحظ لدى الرجال والن�ساء
الذين يعملون يف قطاع النظافة ،وقال الباحثون:
تـــ�صـــــدر عـــــــن
�شــركــة الـقـــلــم
للإعالم �ش.م.م.

الن�ساء ي�شاركن يف تنظيف املنزل �أكرث من الرجال،
لكن وجدنا �أن ت�أثري املنظفات على الرئتني ميكن
�أن ي�شكل خطراً كبرياً على وظائف اجلهاز التنف�سي
على املدى الطويل ،ومن ناحية �أخرى ،ر�أينا �أن هذا
ال يح�صل مع الرجال الذين يقومون بنف�س العمل
وحتت نف�س الظروف».
وح��دد الباحثون �أن الن�ساء اللواتي ينظفن
املنزل مرة واح��دة يف الأ�سبوع يفقدن حوايل 3
ملليلرتات من حجم الرئة ،واللواتي ينظفن املنزل
�أكرث يفقدن  7.1ملليلرت.
وقد قارن العلماء هذا الأم��ر مبا يح�صل يف
رئتي املدخنني ،ومع �أنه من ال�صعب اعتبار تنظيف
املنزل خطراً على ال�صحة� ،إال �أنه قد ي�ؤثر �سلبا –
كما التدخني – على الرئتني ،وهو �أمر يجب �أخذه
باالعتبار.
�أما رئي�سة فريق البحث فقالت :الت�أثري الق�صري
للمواد الكيميائية التي ن�ستخدمها �أ�صبح وا�ضح ًا
وموثقاً ،بيد �أنه تنق�صنا معطيات ت�أثريها على
املدى البعيد ..نحن نفرت�ض �أن املواد املكوّنة لهذه
املنظفات ميكنها �أن تعجّ ل من وترية انخفا�ض
وظائف الرئتني املرتبطة بالعمر ،لكن يجب
التحقق من هذا..
و�أ�ضافت :عملياً ،ل�سنا بحاجة ما�سة �إىل هذه
املنظفات لتنظيف البيت� ،إذ تكفي قطعة قما�ش �أو
ا�سفنجة مبللة باملاء لتحقيق �أهدافنا.

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 :

