إصرار ُمريب
لفت انتباه املراقبني خالل م�ؤمتر روما لدعم القوى امل�سلحة
اللبنانية� ،أنه بالإ�ضافة �إىل معزوفتي «الن�أي بالنف�س»
و«اال�سرتاتيجية الدفاعية» ،كان هناك �إ�رصار �أمريكي  -غربي
مطاري رياق يف البقاع ،والقليعات يف ال�شمال،
على ت�أهيل
َ
وهما مطاران ع�سكريان ،يف الوقت الذي مل تلحظ امل�ساعدات
التي مت التداول بها جتهيز لبنان ب�أ�سـراب مقاتالت جوية ،مبا
فيها املروحيات ،ما طرح عالمات ا�ستفهام كربى حول الغاية
من ذلك ،ووجهة ا�ستعمالها.
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المال االنتخابي :شراء سمك في البحر

حرام ..لبنان
تابعت مداخالت الن����واب وخُ طَ َبهم يف جل�س����ة مناق�شة املوازنة
ُ
العام����ة ،قبل �أربعني يوم ًا تقريب ًا من موعد االنتخابات التي �ستحمل
لناّ  -على ما يتوقّع املراقبون واملواكبون  -جمل�س ًا قد يكون خمتلف ًا
بع�ض ال�شيء بال�شكل ،لكنه من حيث امل�ضمون �سيكون ن�سخة منقَّحة
عن �سابقه.
تو�سل منرب «�ساحة
البع�ض
مبره..
الكالم
حلو
فيها
متازج
مداخالت
َّ
النجمة» لي ِّربئ �ساحته من �إثم م�س�ؤوليته عن تر ّدي الأو�ضاع املالية،
فيما البع�ض الآخر عاب على احلكومات املتعاقبة امتناعها عن وقف
الف�س����اد والهدر ،وكان هو يف عدادها �أو ممث ًال فيها بقوة� .إنها «�سوق
عكاظ» ،لكن «ر ّوادها» مل يتبادلوا الأ�شعار ،بل النعي ،ولطم اخلدود
و«حل�ش ال�شعر» و�شق الثوبُ ،حزن ًا و�أ�سف ًا على اقت�صاد دولة لبنان
وماليت����ه ،متنا�سني �أن غيابهم عن �أداء ال����دور املنوط بهم ،هو الذي
�أو�صل احلياة الت�رشيعية اىل الدرك الذي و�صلت �إليه.
تباك����ى النواب عل����ى اخلزانة العام����ة ،وخافوا عل����ى البالد من
الإفال�س ،ومن بلوغها قعراً ي�صعب اخلروج منه ،وتبينّ بعد اال�ستماع
جي����داً �إىل كلمات النواب �أن ال�شعب اللبناين هو �سبب امل�شكالت التي
حلّت بوطنه ،وهو املذنب الذي ي�ستحق العقاب مبفعول رجعي ،والذي
يجب ا�ستغفار ه�ؤالء وطلب ال�سماح منهم..
«�آخ يا وطني» ن�ستعيدها مع �شو�شو بعد عقود من الزمن ،ولأنني
ال �أ�ستطيع الوقوف حمايداً ولبنان يتل ّوى �أمل ًا ،ويغو�ص �أكرث ف�أكرث يف
أم�سكت قلمي �أخطّ به خاطرة �أمالها وجعي املقيم
الرمال املتحركةُ � ،
عل����ى وطن يقف على مفرتق التحوالت ،فال يجد من يقيه �سوى رحمة
ربه ذي اجلالل والإكرام ،و�إليكم ما فا�ضت به يراعتي:
�أمل يح����ن الأوان لنتح ّول من دولة جباي����ة �إىل دولة رعاية؟ ومن
دولة الوا�سط����ة و«اخلاطر�شن» �إىل دولة اجلدارة؟ ومن دولة املواكب
واملواكب����ات� ،إىل الدول����ة الطبيعية الت����ي يت�ساوى فيه����ا املواطن
وامل�س�ؤول بالتوا�ضع؟ ومن دولة ت�سح ّق الإن�سان الذي يفتقر �إىل ظهري،
�إىل دولة حترتم الإن�سان ،كل �إن�سان ،وكل الإن�سان ،وتكون �سيف ًا يف يد
املواطن ال �سيف ًا عليه؟
نام����ت نواطري لبن����ان عن ثعالب����ه ،و�أف�سح �أح����راره النتهازييه،
وتبعرثت منظوم����ة القيم ،ف�أ�صبح الفاجر معل ّم���� ًا ي�ستحق التبجيل،
واملحتال ذكي���� ًا و»حربوق���� ًا» ،وال�سارق «�شاط����راً» ،والقاتل بط ًال،
والظ����امل ع����اد ًال ،والكافر قدي�س���� ًا «ير�شح « زيت���� ًا ،و�صاحب الرثوة
امل�شبوهة واملجهولة امل�ص����در فاعل خري ،واملتل ّون كاحلرباء طالع ًا
وم�ست�رشف���� ًا ،والببغائي خطيب ًا� ..إنن����ا يف جمهورية اختلط حابلها
بنابله����ا ،وتبلبل����ت �أل�سنة �أبنائها :كل يغني عل����ى لياله ،ولي�س من
يغني على ليلى لبنان.
بئ�����س وطن يهدي �أدمغ����ة �أبنائه و�شبابه خل����ارج يتلقّفهم تل ُّقف
العطا�����ش لقطرات املاء ،فيما نبت به����م �أر�ضهم لأن ذويهم ال يقبلون
�أيادي املتنفذين ،وال يتم�سحون على �أعتابهم.
�أحب����ك يا لبنان رغم الف�ؤو�س الهاوية على غاباتك ،ورغم الأل�سنة
الرمادية املمتدة �ساخ����رة من هبة اخلالق على طول �شواطئك ،ورغم
الذي يئ����د ال�سواقي يف وديانك ،ورغم النفاي����ات التي تزنّرك �ساح ًال
وجب��ل� ًا ..أُ�ح ّبك رغم كل حماوالت ج ِّرن����ا للكُفر بك ،متهيداً حلذفك من
ذاكرة احل�ضارة الإن�سانية ،وكنت �أنت من�شئها منذ فجر التاريخ.
�ستبق����ى يا وطني زه����رة الأوطان ،اقله يف قلب����ي ووجداين ،ولن
تُفل����ح �أعا�صري اجلحيم يف اقتالعها من حو�ض �ضمريي ،و�سي�أتي يوم
ينح����در فيه ج��ل�ادوك �إىل الظلمة الربانية ،حي����ث ال ندامة تنفع ،وال
�شفاعة ت�شفع.
حماك اهلل يا لبنان..
جوزف الق�صيفي

نتائ����ج الت�صوي����ت االفرتا�ضي على
بع�����ض املواقع الإلكرتوني����ة يف لبنان،
ق����د ال تعك�س بال�رضورة واق����ع الأر�ض،
لكنها مت����ى تتقاطع مع حتليالت بع�ض
اخلرباء يف ال�ش�أن االنتخابي ،فهي ن�سبي ًا
تعطي �ص����ورة عن نب�ض ال�شارع يف ظل
القانون الن�سبي� ،سيم����ا �أن �ضحايا هذا
القانون بلغوا �أكرث م����ن  40نائب ًا عزفوا
�أو ا�ستُبع����دوا ع����ن الرت�شيح ،ومع حفظ
الألقاب واالحرتام لأ�شخا�ص املر�شحني،
ن�أخذ عينات من امل�شهد االنتخابي قبل
نحو �شهر من موع����د «�رشاء ال�سمك يف
البحر».
من النتائج حتى الآن� ،أن مي�شال املر
«قد يخرق» لأن����ه يبقى الزعيم املتني
«مف�ضلْ» عليهم،
ِّ
املف�ضل لدى من ه����و
َّ
ومرييام �سكاف قد ال تخرق لأن الئحتها
ال حتمل �أ�سماء المعة ،وكان من الأف�ضل
له����ا التخلّي ع����ن عناده����ا واالن�ضواء
منف����ردة ،وب��ل�ا ���ش�روط� ،ضم����ن الئحة
�أحزاب ،ك����ي ال يح�صل لها ما ح�صل يف
االنتخابات البلدية عام .2016
وم����ن النتائ����ج امل�سبَقة �أي�ض����اً� ،أن
الثنائي ال�شيعي قد �أح�سن بتحالفه مع
�إيلي الف����رزيل يف البقاع الغربي را�شيا،
لأن الرجل ،وف����ق ا�ستطالعات الر�أي ،هو
�صاح����ب �أعل����ى حا�ص����ل انتخابي دون
احلاج����ة �إىل التحالف مع �أحد ،وبالتايل
ف�إن �إيل����ي الفرزيل حتدي����داً هو منوذج
واقع����ي عن «اال�سم اجل����اذب» الذي قد
يخت����اره الناخبون بهدف منحه ال�صوت
التف�ضيل����ي ،ويك����ون القيم����ة امل�ضافة
لالئحته.
و�إذا كان م����ن املتو َّق����ع �أن يكون يف
املجل�س املقبل نحو ثلث النواب من غري
احلزبيني ،فهذا الرقم طبيعي ،ولكن لي�س
هناك كثريون من ب��ي�ن املخ�رضَمني من
يحمل �إرث خدمات مثل مي�شال املر ،وال
«كاريزما �شعبية» مثل �إيلي الفرزيل ،ما
يعني �أن هناك قادمني جدداً من �أ�صحاب
املليارات قد يدخلون الندوة الربملانية
عرب املال االنتخاب����ي ،وبالتايل مل تعد

تهمة ���ش�راء الأ�صوات حم�ص����ورة ببيت
احلريري وامل����ال ال�سعودي ،لكن العقدة
ه����ي يف كيفية ال���ش�راء و�ضمان و�صول
«الب�ضائع» املدفوع ثمنه����ا عداً ونقداً
�إىل �صناديق االقرتاع.
نعود ون�ؤك����د �أن املال االنتخابي لن
يبذَّر على �أ�شخا�����ص رماديني ال ي�ؤمتن
لهم خلف ال�ستارة ،لأن اخليانة من طرف
الناخب �سهلة بوجود اللوائح على ورقة
واحدة خلف ال�ستارة ،وال ي�ستغرق الأمر
منه �أكرث من �إ�ش����ارة على الالئحة التي
حتمل �صوته التف�ضيلي ،مبعزل عن باقي
�أف����راد الالئحة� ،سواء كانوا من احلزبيني
�أو من امل�ستقلني من فئة «كمالة عدد».

«المستقبل» و«الكتائب»
أول الخاسرين لضعف األداء
خالل السنوات السابقة..
والمال االنتخابي جاهز لشراء
نقاط الضعف

املال االنتخاب����ي كان يُ�رصف �سابق ًا
ل���ش�راء الذمم ع��ب�ر «تعلي����م» الالئحة
وف����ق ترتيب املر�شحني ل����كل جمموعة
من الناخبني �ضمان���� ًا مل�صداقيتهم ،مع
مرافقة ل�صيق����ة من املاكينة االنتخابية
حتى �أبواب قل����م االقرتاع ،ملنع �رشائهم
عل����ى الطريق من ال����ذي يدفع �أكرث ،لكن
�آلي����ة االنتخاب����ات املقبلة ل����ن ت�ضمن
الناخ����ب مبجرد دخوله خل����ف ال�ستارة
و�أل����وان اللوائح �أمام عينيه ،وعينه فقط
على �صورة وا�سم املر�شح �صاحب احلظ
يف �صوته التف�ضيل����ي ،لذلك ف�إن �رصف

امل����ال االنتخابي لن يك����ون �سوى على
املنا�رصين الأوفياء امل�ضمونة �أ�صواتهم،
لتحفيزهم عل����ى امل�شاركة يف االقرتاع
الإيجاب����ي ،وكذلك على م����ن �سي�أخذهم
�أفراد املاكين����ة االنتخابية على عاتقهم
وكفالته����م ،وم����ا كان يُ�ش��ت�رى �سابق ًا
باجلمل����ة �سيت����م ���ش�را�ؤه بـ«املفرّق»،
وامل�س�ؤولي����ة عل����ى �أف����راد املاكين����ة
االنتخابية كبرية جداً.
ومقاب����ل ���ص�رف امل����ال االنتخابي
عل����ى جماع����ة «االق��ت�راع الإيجابي»،
ف�����إن «االق��ت�راع ال�سلب����ي» �سيك����ون
ظاه����رة االنتخابات املقبل����ة ،وما �أكرث
الناخبني املحبَطني املرتددين يف حتمُّل
تبعات االنتق����ال واالنتظار يف الطوابري
للم�شاركة ،وينتظ����رون رمبا من ي�شرتي
بقاءه����م يف املنزل مقاب����ل املال ،وهذا
�سيك����ون من خي����ارات املتناف�سني ،عرب
الهجوم على اخل�صم يف عقر دار ناخبيه
و�رشائه����م للبقاء يف دارهم؛ يف حماولة
لتخفي�ض حجم م�شاركة �أن�صار اخل�صم،
وبالت����ايل ع���ص�ر �أ�صوات����ه التف�ضيلية
ومنعه من بلوغ احلا�صل االنتخابي.
�أم����وال �ستُن َف����ق ب�سخ����اء مدرو�س،
من ملياردي����رات قادم��ي�ن �إىل املجل�س
النياب����ي ،و�إذا كان من ال�سخافة �أن يقدم
�أ�رشف ريف����ي على تر�شي����ح الئحة من
مغمورين يف ب��ي�روت ال حظوظ لأي من
�أفرادها باخلرق ،ف�إن اللوائح التي �أي�ض ًا
ت�ضم مغمورين مث����ل «لبنان حرزان»،
التي يعتليه����ا ف�ؤاد خمزوم����ي تعطيه
الأمل باخل����رق وحيداً ،علم���� ًا �أن لوائح
الأحزاب البارزة لن ت�شهد مفاج�آت ،وعدد
النواب احلزبيني م�ضمون ن�سبي ًا كما هو
عليه بالن�سبة للثنائي ال�شيعي والتيار
الوطني احلر ،لكن تيار امل�ستقبل وحزب
الكتائب �سيكون����ان �أول اخلا�رسين ،لأن
الأمر يرتبط ب�ضعف الأداء خالل ال�سنوات
ال�سابقة ،واملال االنتخابي جاهز ل�رشاء
نقاط ال�ضعف �أينما وُجدت..
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املال االنتخابي لن يبذَّر على �أ�شخا�ص «رماديني» ال ي�ؤمن لهم خلف ال�ستارة

�أمني �أبو را�شد
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همسات

«المستقبل» ..هزائم انتخابية وانتصارات وهمية

 وعود مل يتجر�أ ترامب عليها

علّ���ق م�س����ؤول كبري خالل لقاء جمع���ه يف منزل �صديق
م�شرتك مع الرئي�س �سعد احلريري� ،أن التناف�س االنتخابي
ي�سمح باال�ستقطاب ال�شعبي عاطفي ًا ،لكن ال يجوز �أن تعد
النا����س ب�أمور خيالية مثل ت�أم�ي�ن � 900ألف فر�صة عمل،
وهو رقم مل يعد به حتى دونالد ترامب.

 خزان االنتخابات!

ال�س��نة يف دائرة
�أع��رب العدي��د م��ن الناخب�ين امل�س��لمني ُّ
ب�يروت الأوىل ع��ن غ�ضبهم من الألق��اب والت�سميات التي
ُتطل��ق عليه��م ،ومنه��ا« :خ��زان االنتخاب��ات» ،و»رافع��ة
ال�ضعف��اء» ،و«�أ�ص��وات التع��ومي» ،وغريها م��ن ال�صفات،
وقد �أبدى عدد من املر�ش��حني الذين ي�أملون بتق ُّدمهم عرب
هذه الأ�ص��وات عن خ�شيتهم من عدم الإقبال ،علم ًا �أن عدد
الناخبني امل�سلمني يف هذه الدائرة نحو � 13ألف �صوت.

 خليط قد ال ينتج �ألوان ًا

�أحد م�س�ؤويل ماكينة انتخابية لالئحة تك ّونت من خليط
م���ن �أحزاب وتيارات لها ثقله���ا يف �أكرث من منطقة� ،أبدى
تخ ُّوفه م���ن تعاطي املر�شحني اجلدد بطريق���ة �أ�سو أ� من
الإقط���اع القدمي ،وك�أنه���م �أقدر من امل�ستحي���ل ،علم ًا �أن
حظوظ الغالبية ال ت�صل �إىل  50باملئة.

 يخاف من اخليانة

يتخ��وف مر�ش��ح من طائف��ة �أقلي��ة يف دائرة �ش��مالية من
ّ
خيان��ة رئي�س الالئحة له ،وذلك من خالل جتيري �أ�ص��وات
تف�ض��يلية ملر�ش��ح �آخر عل��ى ح�س��ابه ،مما قد ي�ترك �آثاراً
�سلبية بني الرجلني يف حال ف�شله يف االنتخابات.

 حرب ال�صور

بيت الق�صيد لدى «تيار امل�ستقبل» هو تهيئة الأجواء ملا بعد االنتخابات

يد�أب «تيار امل�ستقبل» على
ا�ستخ����دام «بروباغندا» بائ�سة،
يدّعي من خاللها الن�رص �أمام كل
ف�شل يواجهه .فـ»ث����ورة الأرز»
املندثرة هي بعُ رف����ه «انت�صار
�شعب» ،واملحكمة الدولية التي
ا�ستعانت ب�شه����ود الزور وزادت
يف دي����ون لبن����ان�« ،إجن����از»،
وك�رس الع����دوان «الإ�رسائيلي»
عام  2006كان هزمية للمقاومة،
و�صفع����ة ال�سابع م����ن �أيار عام
 2008كان����ت جناح���� ًا ملخط����ط
«التيار الأزرق» ،و�رضب القوى
التكفريية التي ا�ستهدفت لبنان
واملنطق����ة ي�سجَّ ����ل على حمور
املقاومة ،ال يف ح�سابه ،واعتقال
�سعوديني يف لبنان ب ُتهَم ترتاوح
بني الإرهاب �أو تهريب املخدرات،
يجعله����ا «مملكة اخل��ي�ر»� ،أما
احتج����از «ال�شي����خ �سعد» يف
اململكة ال�سعودية ،فكان م�س�ألة
ب�سيطة ال ت�ستحق منه �أن «يبق
البح�ص����ة» ،حت����ى �أن انتخاب
مر�شّ ح حزب اهلل؛ العماد مي�شال
عون رئي�س ًا للجمهورية ،اعتربه
«امل�ستقبلي����ون» قم����ة جناح
م�رشوع «احلريرية ال�سيا�سية»،
وعل����ى هذا املن����وال ووفق هذه
النمطي����ة اجلدلي����ة التي تنتهك
عقول النا�س وذاكراتهم ،يتعاطى
رئي�س احلكوم����ة �سعد احلريري
ورئي�����س «تي����اره» اب����ن عمته
�أحم����د احلري����ري ومواليهم ،مع
م�ستجدات اال�ستحقاق االنتخابي
الذي ال يتف����ق اللبنانيون على
�ش����يء بق����در اتفاقه����م على �أن
اخلا�رس الأكرب فيه هو «احلريرية
ال�سيا�سية».
م���ن �ضم���ن كل الدوائ���ر
االنتخابية اخلم����س ع�رشة التي

ت�ؤكد كل احل�سابات الرقمية ت�آكل كان يربح فيها «تيار امل�ستقبل»
التمثي���ل احلريري فيه���ا ،نتيجة باالنتخ���اب الأك�ث�ري �سيرتاجع
قان���ون الن�سبي���ة اجلدي���د ،الذي متثيل���ه ،وهذا الأم���ر �سيطال كل
�أ�سقط �أ�سلوب «املحادل» ،يعترب القوى ال�سيا�سية من دون ا�ستثناء،
احلريري���ون �أن حت�صي���ل مقع���د لأن �أي ق���وة مهم���ا بل���غ حجم
نياب���ي واحد يف منطقة بعلبك  -متثيلها ال تدع���ي وال متلك كامل
الهرمل يوازي الـ 127مقعدا نيابياً ،التمثيل ال�شعبي يف الدوائر التي
هي جمم���وع املقاع���د امل�شكلة تق���دم مر�شحني فيها ،لكن ال�رضر
للربملان اللبناين ،با�ستثناء ذلك الذي �سيطال متثيل «امل�ستقبل»
الذي ت�ضع احلريرية عينها عليه .وف���ق التمثي���ل الن�سب���ي ،يفوق
ين�س���ى م�س�ؤول���و «تي���ار حجم �أي ��ض�رر �سيط���ال القوى
امل�ستقب���ل» �أن االنتخاب���ات الأخ���رى ،نتيج���ة حج���م كتلة
املقبل���ة ،وف���ق توزي���ع الق���وى «امل�ستقب���ل» ال���ذي �أ�ستفاد من
وحجم القوة التجيريية لكل جهة القان���ون الأكرثي «ليتورم» على
�سيا�سي���ة� ،ستخ�رسه���م مقاعدة ح�ساب الآخرين ،خ�صو�ص ًا ممثلي
الطوائف امل�سيحية ،خارج كتلهم
ال�سكانية الكربى.
لي����س ه���ذا فح�سب ،ب���ل �أن
«تي���ار امل�ستقب���ل» يف ه���ذه
«الربوباغندا» يريد �إبعاد �أنظار
السعودية تسعى ألجواء النا�س عن عجزه عن احلفاظ على
انتخابية تحريضية طائفيًا مقعديه ال�سنيني يف مدينة �صيدا،
عا�صم���ة اجلنوب ،الت���ي ينتمي
ومذهبيًا ..تعيد من خاللها التي �إليه���ا �آل احلري���ري ،فكان
ع���زوف رئي�س كتلته���م النيابية
دورها المتراجع نتيجة
ف����ؤاد ال�سني���ورة ع���ن الرت�شح
سياساتها الفاشلة
لالنتخاب���ات ،اعرتاف ًا م�سبق ًا منه
وارتكاباتها المتعددة
ومنه���م ،ب�أن مقع���ده �سي�ؤول �إىل
رئي�س التنظيم ال�شعبي النا�رصي
الدكتور �أ�سامة معروف �سعد.
لكن «تيار امل�ستقبل» يفتعل
معرك���ة وهمي���ة يف بعلب���ك -
عدة يف بريوت ،بدائرتيها الأوىل الهرم���ل لأ�سباب �أخ���رى ،ترتبط
والثانية ،ول�صالح �أكرث من الئحة ،مبا بعد االنتخاب���ات ،فـ»التيار
ويتجاهل���ون م���ا يواجهه���م يف الأزرق» يع���رف ،كم���ا كل القوى
طرابل����س وعكار ،حي���ث �سيتقزّم يف ه���ذه املنطقة الت���ي حتوّلت
التمثيل النيابي احلريري ،ل�صالح �إىل حمافظة م�ؤخ���راً� ،أن املنطقة
لوائ���ح يرت�أ�سها في�ص���ل كرامي لي�س���ت �أحادية املك���ون ،ال على
وجنيب ميقات���ي وغريهما ،ويف ال�صعيد ال�سيا�س���ي وال الطائفي
البقاع الغربي وبقية الدوائر التي �أو املذهبي ،ومتثل بع�رشة نواب،

�ستة من ال�شيعة واثنني من ال�سُّ نة
وم���اروين وكاثوليك���ي ،كم���ا �أن
التمثيل ال�سيا�سي متنوع تاريخي ًا
فيها� ،صحيح �أن القوة التجيريية
الأك�ب�ر ه���ي حل���زب اهلل وحركة
«�أمل»� ،شيعي���اً ،لكن هناك قوى
�شيعي���ة خارج ه���ذا اال�صطفاف،
منه���ا احلزبي العقائ���دي ،ومنها
الع�شائ���ري �أو ذل���ك الذي مل يزل
يتبع ق���وى تنتم���ي �إىل الإقطاع
ال�سيا�س���ي وحت���ى �إىل الإقطاع
القدمي ،والأمر نف�سه ين�سحب على
باقي الطوائف ،وبالتايل ف�إن �إقرار
قانون الن�سبي���ة جعل كل القوى
تدرك وتقرّ ب�أن فوز حتالف احلزب
واحلركة ومن معهم���ا ،باملقاعد
الع�رشة ،لن يكون ممكناً� ،أو �سه ًال
يف �أح�سن الأحوال ،على الرغم من
وجود احلزب امل�ؤثر يف الطوائف
الأخرى.
لذلك ،ف�إن بي���ت الق�صيد لدى
«تي���ار امل�ستقبل» ،وف���ق ت�أكيد
جهات عدة ،هو تهيئة الأجواء ملا
بعد االنتخابات ،بغ�ض النظر عن
نتيجته���ا ،لأن حمركي «التيار»
يف اململكة العربي���ة ال�سعودية
يريدونه���ا �أجواء حتري�ض طائفي
ومذهب���ي ،تُبتز فيها �أموال النفط
لبنان واللبنانيني ،بهدف تر�سيخ
وتو�سي���ع ال���دور ال�سع���ودي يف
لبنان ،الذي �شهد �ضموراً وتراجع ًا
كبريي���ن ،نتيج���ة ال�سيا�س���ات
ال�سعودية الفا�شل���ة وارتكاباتها
املتعددة يف لبن���ان ،ولأجل ذلك
بالتحدي���د جاءت زي���ارة القائم
بالأعمال ال�سع���ودي ومعه �سفري
الإمارات ،الأ�سب���وع املا�ضي� ،إىل
مدينة بعلبك.

عدنان ال�ساحلي

يبدو �أن حرب ًا انتخابية من نوع �آخر تندلع بني املر�شحني
واللوائح ،ترتك���ز على تعليق ال�صور ومتزيقها ،والتمزيق
ال يط���ال املر�شحني وح�سب� ،إمنا اللوائ���ح �أي�ض ًا ،وحتى
يطال مر�شحني �ضمن الالئحة الواحدة ،يف ما ُو�صف ب�أنه
معركة على ال�صوت التف�ضيلي.

 حماوالت مف�ضوحة

تعتق��د �أو�س��اط متابعة للعملي��ات االنتخابي��ة �أن الرتكيز
م��ن ق َبل بع�ض الدول اخلليجي��ة وحلفائها من اللبنانيني،
عل��ى خرق الئح��ة «الوف��اء والأمل» يف بعلب��ك  -الهرمل
هو ج ّدي ،لكن من �أهدافه �أي�ض�� ًا ت�شتيت نظر حزب اهلل عن
الدوائ��ر الأخرى ،حيث يعملون بج��د حثيث خلرق لوائحه،
عرب �إغراءات متعددة الأ�ش��كال والأن��واع ،لي�س �أقلها �رشاء
الذمم ،كما الأ�صوات ،مببالغ خيالية.

 تدخالت لإ�صالح ذات البني

ت�شهد دائرة انتخابي���ة بقاعية تدخّ الت �إقليمية وحملية
وا�سع���ة لإ�صالح ذات البني بني قط�ب�ن �آذاريني حليفني،
بعد �أن مت ا�ستبعاد نائب مر�شح عن الالئحة� ،سبق له �أن
ترك تكتّله النيابي مع �آخرين رف�ض ًا ملوقف رئي�س تكتّله
م���ن �أزمة حكومية ،لكنه مع زمالئ���ه املن�شقني ما لبثوا
وعلم �أن هناك خ�شية يف هذه
�أن ع���ادوا �إىل تكتلهم الأمُ ،
الالئحة من تبا ُدل اخلناجر بالظهر.

 حذر �شديد

ثم��ة ح��ذر ب��د�أ ب�ين خمتل��ف الق��وى م��ن �إح�ص��ائيات
اال�س��تطالعيني ال ُكرث يف لبنان ،بع��د �أن تبني �أنهم يعطون
يف نف���س الدائرة نتائج وردية لكل من كلّفهم با�س��تطالع،
وقد علق �أحد ال�سيا�س��يني بالقول� :إذا كانت اال�س��تطالعات
مل ُت ِ
عط �أُ ُكلها يف �أمريكا و�أوروبا ،فكيف �سيكون حالها يف
لبنان؟

 خوف يف مكانه

بد أ� معظ���م �أع�ضاء الئحة �شمالي���ة يتخوفون من ت�رصف
قياداتهم برت�شيح ع�ضوين فيها من غري الدائرة االنتخابية،
بعد �أن تبينّ لهم �أن ذلك قد يخ�رسهم الآالف من الناخبني.

 ا�ستغراب

ا�س��تغرب دبلوما�س��ي �أوروب��ي �إطال��ة زي��ارة ويل العه��د
ال�س��عودي حمم��د ب��ن �س��لمان للوالي��ات املتح��دة ،وقال:
�أمتنى �أال يكون هناك احتجاز ب�ش��كل ما� ،أو منع من ال�سفر
بطريقة غري مبا�رشة حتى ينفِّذ املطلوب منه مالياً.
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رسائل نارية لسورية وحلفائها في مختلفة االتجاهات ..واألميركي يدفع السعودي الثمن
م����ع دخ����ول احل����رب الكوني����ة
اال�ستعمارية  -ال�صهيونية  -الرجعية
العربي����ة على �سوري����ة عامها الثامن،
تتك�شف الكثري من الوقائع والتفا�صيل
عن التخطيط والتح�ضري لهذه احلرب،
�إذ مل يعد �رساً ما ك�شفه وزير خارجية
فرن�سا الأ�سب����ق روالن دوما قبل �أيام؛
ب�أن «فك����رة» احلرب على �سورية هي
وليدة حلف �شمال الأطل�سي «الناتو»
يف �سي����اق حرب تاريخية على رو�سيا
وعلى حلفاء رو�سيا ،م�شرياً �إىل �أنه كان
يف لندن نهاية ع����ام « ،2010ودعاين
�أ�شخا�ص ال �أعرفه����م يقومون بالإعداد
لت�شكيل جي�����ش لتحرير �سورية ،وبعد
ثالثة �أ�شهر من هذا اللقاء انطلقت فع ًال
احلرب على �سورية».
ووجّ ����ه دوم����ا ر�سالة ل����كل الذين
يقام����رون على ثب����ات �سورية وموقف
رو�سيا ب�أنهم �سيخ�رسون ،ولن يتخلى
ال�سوري����ون عن �أر�ضه����م ،ولن يتخلى
الرو�س عن مواقفهم.

ه����ذه ال�شهادة من رجل خبري وكان
�أحد �أبرز الوزراء الذين مرّوا على الـ«دي
كور�سي����ه» ت�ؤكد الآن �أن �صمود الدولة
الوطنية ال�سورية يف هذه احلرب التي
ا�ستعمل����ت فيها �أح����دث و�سائل القتل
والدمار ،م����ع �إمكانيات مالية وقدرات
�إعالمية غري م�سبوقة ،فر�ضت حت ُّو ًال يف
ميزان القوى الع�سكرية ،حيث ا�ستطاع
اجلي�ش العربي ال�س����وري مع حلفائه
حتطي����م �أذرع هذه احل����رب بالوكالة،
فحطّم �أ�سطورة «داع�ش» و«القاعدة»
وكل ق����وى التكفري والإرهاب املتعددة
الأ�شكال وامل�سمي����ات ،وبالتايل بات
احل�ضور املبا�رش ل����دول العدوان �أمراً
مُ لحّ ����اً ،لأن انت�صار �سورية وحلفاءها
يعن����ي انتق����ال الأزم����ات واحل����روب
والإره����اب �إليه����ا ب�أ�ش����كال خمتلفة،
وبالت����ايل كان التدخُّ ����ل الرتك����ي
والأمريكي و«الإ�رسائيل����ي» ب�أ�شكال
م�سترتة تارة ،وعلني����ة طوراً ،كما هو
احلال اليوم.

الدول����ة الوطني����ة ال�سوري����ة بد�أت
حتقق االنت�ص����ارات املتتالية ،وهاهي
على �أبواب الن���ص�ر النهائي واحلا�سم
يف الغوطة ال�رشقية ،التي كانت ت�شكل
�سكّين ًا يف اخلا�رصة الدم�شقية.
الوقائع امليداني����ة التي ت�شري �إىل
االنت�صارات النوعي����ة للدولة الوطنية
ال�سوري����ة حرّكت حلف �أع����داء دم�شق،
فرتكيا حترّكت عرب جي�شها واملرتزقة
م����ن فلول ما ي�سم����ى «اجلي�ش احلر»
والع�صابات التكفريية نحو عفرين ،يف
وقت تُطرح ع�رشات عالمات اال�ستفهام
حول �إدارة املعركة مما ي�سمى «قوات
�سوري����ة الدميقراطية» الكردية ،وحول
كيفي����ة االن�سحاب �أمام التوغُّ ل الرتكي
الذي ا�ستمرّ نحو �شهرين.
الالف����ت �أم����ام هذه التط����ورات ما
ك�شفته م�صادر �أوروبية عن زيارة �صهر
الرئي�����س الأمريكي وكب��ي�ر م�ست�شاريه
كو�شن��ي�ر �أكرث م����ن م����رة �إىل املنطقة
ب�ش����كل ���س�رّي ،ودون الإع��ل�ان عن �أي

زي����ارة ،وثم����ة معلوم����ات �أوروبي����ة،
وحتدي����داً فرن�سية ،حتدثت عن �أن قراراً
�أمريكي ًا كان قد اتُّخ����ذ ل�رضب دم�شق،
وحدّد له �ساع����ة ال�صفر ،بالتزامن مع
رم����ي العا�صم����ة ال�سوري����ة بوابل من
القذائ����ف ال�صاروخي����ة واملدفعية من
قبل اجلماع����ات الإرهابية املتح�صنة
يف منطقة الغوطة.
ووفق ًا لهذه املعلومات ف�إن الرئي�س
الأمريك����ي دونال����د ترام����ب �أبلغ هذا
الأمر �إىل عدد م����ن �أتباعه من احلكام
الع����رب ،وبد�أ التح�ضري له ب�إقالة وزير
خارجيته تيلر�سون ،وتعيني �أحد �أكره
�صق����ور امل�سيحية – ال�صهيونية بدي ًال
ل����ه ،و�أحلقها �أي�ض ًا ب�إقال����ة م�ست�شاره
للأم����ن القوم����ي ،وتعي��ي�ن العن�رصي
وال�صهيوين جون بولتون مكانه.
ورغم التح�ض��ي�ر الأمريكي للأجواء
ال�سيا�سي����ة للت���ص�رف الأرع����ن� ،إ َّال �أن
التهدي����دات االمريكي����ة مل حت�ص����ل،
لأن اال�ستخب����ارات الع�سكري����ة يف
البنتاغ����ون و�صلت �إليه����ا املعلومات
امل�ؤكدة ب�����أن �سوري����ة وحلفاءها من
دم�ش����ق �إىل طه����ران �إىل مو�سك����و �إىل
لبنان ل����ن يقفوا مكتويف اليدين ،فثمة
لغة حم����راء وحمراء ج����داً ا�ستعملها
احللف����اء ب�أ�شكال خمتلفة؛ باال�ستعداد
لكل االحتماالت ،فالن����ار بالنار تُطف�أ،
وقواعد الأمريك����ي املنت�رشة يف بلدان
الكاز العربي والأ�ساطيل االمريكية يف
البحرين املتو�س����ط والأحمر لن تنجو
من النريان القوية وال�صاعقة ،وبالتايل
مل يتجاوب كبار ع�سكريي البنتاغون،
و�أوله����م وزي����ر الدفاع ،م����ع الدعوات
املجنون����ة ،يف وق����ت وا�ص����ل اجلي�ش
العربي ال�س����وري عملياته يف الغوطة
ال�رشقية وب����ات م�سيطراً على �أكرث من
 ٪80من م�ساحته����ا ،فيما ما بقي من
�إرهابيني يف امل�ساحة املتبقية �أخذوا
يفاو�ضون ب�أ�شكال خمتلفة على كيفية
ا�ست�سالمه����م وخروجه����م �إىل �إدل����ب،
لاللتح����اق مبن �سبقه����م من م�سلحني
و�إرهابيني.

ّ
يحض الحريري لزيارتها؟
أوفد المشنوق إلى دمشق ..فهل ر
م�سلحون يف الغوطة ال�شرقية يلوذون بالفرار على �أثر �ضربات اجلي�ش العربي ال�سوري

زار الرئي�س �سعد احلريري منطقة ال�شمال هابط ًا
�إليها من ال�سم���اء ،م�ستق ًال مروحية حربية لنتقله
�إىل عكار وطرابل�س ،عابراً الأجواء ال�شمالية ب�صحبة
الوزير القواتي ملح���م ريا�شي ،ليفي�ض على �أهايل
املنطقة بـ«مواق���ف وطنية» ،ومينح «ال�شهادات»
فيها ،وليحرّ����ض املواطنني على مكوّن رئي�سي من
مكونات البلد ،و�رشيك له يف احلكومة التي ير�أ�سها.
هذه «ال�سيمفونية» اعتاد اللبنانيون �سماعها
قبل كل ا�ستحق���اق برملاين� ،أو جتمُّع �شعبي ينوي
«تيار امل�ستقبل» تنظيمه.
مل يحمل رئي�س احلكومة جديداً ،واملواقف التي
أ�ُطلقت قبيل انتخاب���ات العام  ،2009تتكرر اليوم،
في�ستعر�ض نف�سه �أمام ال�شماليني على �أنه «ال�سد
املني���ع» يف وجه �أي تدخُّ ل خارج���ي �أو و�صاية
خارجية على البلد ،وهو من أ�ُجرب على اال�ستقالة
من رئا�س���ة ال���وزراء يف ت�رشين الث���اين الفائت،

ب�ضغط خارجي ،والأنكى م���ن ذلك �أنه �أعلنها من
اخلارج؛ يف �سابق���ة مل ت�شهدها احلياة ال�سيا�سية
اللبنانية.
�أهكذا ت�صان ال�سيادة اللبنانية؟
 13عام���� ًا م�ضوا على انط��ل�اق «ثورة الأرز»،
وم����ازال احلريري يتنكّر لكل ف�شل يرتكبه �أو �أزمة
يواجهها �أو م�أزق يقع في����ه �أو تراجع ل�شعبيته،
فيعود �إىل �إن�ش����اد معزوفة «التدخُّ ل ال�سوري يف
ال�ش�ؤون اللبنانية» ،والبيت الق�صيد الذي �أن�شده
م�ؤخراً يف ال�شمال حمل هذه الكلمات�« :أحذّر من
لوائح الأ�سد يف االنتخابات النيابية».
كالم احلريري هذا ي�ؤ�رش �إىل �أن �سورية خرجت
من �أزمتها وتفرّغت بكل �أجهزتها للفوز يف مقعد
نيابي يف عكار و�آخر يف طرابل�س!
التناق�����ض الكب��ي�ر ال����ذي وقع في����ه رئي�س
احلكوم����ة� ،أنه ح�سم �أم����ره �سابق ًا ب�����أن الدولة

ال�سوري����ة �ست�سقط يف غ�ضون �أ�شه����ر قليلة من
تاريخ بدء احلرب العاملية على �سورية يف العام
 ،2011و�سيعود �إىل بريوت من منفاه «الطوعي»
عرب مطار دم�شق الدويل ..لكنه مل يعد �إىل لبنان
�إال بع����د دخوله يف ت�سوية مع حزب اهلل؛ احلليف
الأبرز ل�سورية الأ�سد ،وع����ن طريق مطار بريوت،
وهو من قال مراراً�« :إن الرئي�س ال�سوري بات يف
حكم املنتهي» ،ومعن����ى ذلك �أن احلريري �أ�سقط
كل ادعاءات����ه ال�سابقة ،و�أثب����ت �أن الأ�سد مرتاح
جداً �إىل حد ترك �ش�ؤون ب��ل�اده ،و�إعطاء ال�ش�ؤون
اللبناني����ة حيّزاً كبرياً من وقته ،ودخوله يف �أدق
تفا�صيل احلي����اة ال�سيا�سية يف لبنان ،من خالل
�إ�سهام����ه يف ت�أليف القوائ����م االنتخابية ،ودائم ًا
وفق ًا مل����ا جاء يف خطاب احلري����ري �أمام �أهايل
ال�شمال.
هذا اخلطاب التعب���وي لزعيم «التيار الأزرق»،

ووفق ه����ذه املعلوم����ات ،ف�إن ويل
العهد ال�سعودي حممد بن �سلمان توجّ ه
�إىل وا�شنط����ن ليكون �رشي����ك ًا م�ضارب ًا
يف «ن�رص مزع����وم» ،وهو �أمر اكت�شف
�أنه بعيد عن املن����ال ،ال بل �إن زيارته
الأمريكية ترافقت مع تطور ميني نوعي
ومي����داين بامطار الريا�����ض وعدد من
املناطق ال�سعودية؛ ب�صواريخ اجلي�ش
واللج����ان ال�شعبي����ة اليمني����ة ،ولأن
الأمريكي يجيد اللعب بر�ؤو�س �أتباعه،
ولأن����ه يع����رف �أن ال�ضي����ف ال�سعودي
لي�س لديه احل�سا�سي����ة اال�سرتاتيجية
وال يعرف قراءة الأم����ور بر�ؤية بعيدة
النظر ،ف�إن الدوائر االمريكية ا�ستقبلت
قب����ل زيارة بن �سلمان وخاللها �رساً �أو
علناً ،عدداً من �أمراء العائلة احلاكمة،
وقد ر�ض����خ بن �سلمان ل����كل ال�رشوط
االمريكي����ة ،ومنه����ا «�أن ال�سعودي����ة
دولة ثري����ة وعليها �أن تدف����ع لل�سيد
الأمريك����ي» ،و�إن كان ترامب قد �أبلغه
حلفظ ماء وجه «ال�ضيف الكبري» عن
اال�ستعداد لتقوي�ض االتفاق النووي مع
اجلمهورية الإ�سالمي����ة يف �إيران ،لكن
ذلك مقابل ���ش�روط مالية وا�ستثمارية
�أبرزها:
و�ضع �أ�سه����م «�أرامكو» يف بور�صة
نيويورك ،وبي����ع ال�سعودية مفاعالت
نووي����ة ،و�إقام����ة �أو �إن�ش����اء «ال�����س
فيغا�����س» يف ال�سعودي����ة ..مع مزيد
من �ضخ املال ال�سع����ودي يف الأوردة
الأمريكي����ة ،وهو ما �سي�ض����ع اخلزينة
ال�سعودي����ة يف حال����ة عج����ز خطري،
وحينها «الت �ساعة مندم».
بب�ساط����ة� ،أمام اخلط����ة الأمريكية
التي �أ�رشنا �إليها للعدوان على �سورية،
كان الرد احلا�سم من حلفاء دم�شق �أن
الرد على العدوان �سيكون مزلزالً ،فهم
الأمريكي جيداً فحوى ه����ذه الر�سالة،
لك����ن بائع ال����كاز العرب����ي الكبري مل
ي�ستوعب ،فقرر و�ضع كل زيته يف �سلة
ترامب ...وعلى الباغي تدور الدوائر.

�أحمد زين الدين

يعيد اللبناني�ي�ن عموم ًا وال�شمالي�ي�ن خ�صو�صاً،
بالذاك���رة �إىل املرحل���ة التي �سبق���ت االنتخابات
النيابي���ة الفائت���ة؛ عندما ركّز احلري���ري وفريقه
يف حملته���م االنتخابية �ض���د �سورية ،وبعد �إجراء
االنتخابات ب�أيام قليلة عدة �أوفد �إىل دم�شق النائب
نه���اد امل�شنوق (وزي���ر الداخلية الي���وم) ،لتعبيد
الطريق �أمام ذهاب زعيمه الراغب يف زيارتها ولقاء
الأ�سد ،وكان له ما �أراد ،فزار �سورية والتقى رئي�سها،
وحل يف �ضيافته ،بعدما اتهم ال�شهود الزور ب�أنهم
�ضللوه يف �ش�أن «تورُّط» دم�شق يف جرمية اغتيال
والده ..والي���وم ،وقبيل انتخابات  ،2018هل يعتمد
احلري���ري اخلطاب عينه الذي جل����أ �إليه يف العام
 2009قبي���ل زيارته دم�شق ،متهيداً لزيارتها جمدداً،
وهو الطامح للم�شاركة يف �إعادة �إعمار �سورية؟

ح�سان احل�سن

www.athabat.net
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من هنا وهناك

¡ �ضباط من جن�سيات خمتلفة يف قب�ضة
اجلي�ش ال�سوري

ذك���رت م�ص���ادر ع�سكرية خا�ص���ة لـ«الثبات»� ،أن
اجلي�ش ال�سوري �ألق���ى القب�ض يف الغوطة ال�رشقية
على  23من الوحدات اخلا�صة ال�سعودية والربيطانية
والفرن�سية ،واثنني من �ضباط اال�ستخبارات الرتكية،
وثالث���ة قطريني .وقال���ت امل�صادر �إن ه����ؤالء �أدلوا
باعرتافات خطرية بع���د التحقيق معهم من �أجهزة
الأم���ن ال�سورية ،م�شرية �إىل �أن هن���اك دو ًال تدخّ لت
و�أجرت ات�صاالت مع اجله���ات املخت�صة يف الدول
ال�سورية لإط�ل�اق �رساحهم .و�أ�ضاف���ت امل�صادر �أن
القوات ال�سورية عرثت على خم���ازن من الأ�سلحة،
ومنها متطورة م���ن �صنع «�إ�رسائيل���ي» و�أمريكي
وبريط���اين وفرن�سي ،وم���واد تُ�ستخ���دم يف �إعداد
مر�سلة من تركي���ا وقطر ،و�صناديق
غازات �سام���ة َ
عت���اد وذخرية و�أدوية دفعت به���ا اململكة العربية
ال�سعودية �إىل املجموعات امل�سلحة.

¡ العدو يتوقع تدهوراً �أمني ًا على اجلبهات

انتقائية �أردوغان تعترب الأكراد يف غرب الفرات تهديداً للأمن القومي الرتكي� ..أما �شرق الفرات املحاذون حلدود بالده فال

توغَّ ���ل الأت���راك ع�سكري��� ًا يف
عفري���ن ،وب���ات اجلي����ش الرتكي
ي�سيط���ر �سيط���رة مبا��ش�رة على
مناط���ق �سوريّ���ة متتد م���ن حدود
منب���ج �رشق ًا وتتو�س���ع لت�شمل كل
املناطق التي �سيطر عليها الأتراك
مبوج���ب عملي���ة «درع الفرات»،
بالإ�ضاف���ة �إىل عفري���ن واملناطق
التي �سيطر عليها الأتراك يف �إدلب
مبوجب اتفاق مناطق خف�ض التوتر
يف ا�ستانة.
الدول���ة ال�سوري���ة طالب���ت
باالن�سحاب الفوري وغري امل�رشوط
مل���ا �سمّت���ه «ق���وات االحت�ل�ال
الرتك���ي من الأرا�ض���ي ال�سورية»،
وطالبت املجتم���ع الدويل بتحمّل
م�س�ؤوليات���ه ،علم��� ًا �أن الأت���راك
كانوا قد تذرّعوا مبكافحة الإرهاب
والدفاع ع���ن النف����س لقوننة ما
يقومون ب���ه من توغّل ع�سكري يف
الأرا�ض���ي ال�سوري���ة ..فكيف ميكن
تقييم التدخُّ ل الرتكي يف الأرا�ضي
ال�سورية من منظار القانون الدويل؟
يُعترب مبد أ� «عدم التدخل» من
املبادئ الناظمة للعالقات الدولية،
وال���ذي ينطل���ق من مب���د�أ احرتام
�سيادة الدولة ،وع���دم التدخُّ ل يف
�ش�ؤونها الداخلي���ة ،كما عدم جواز
ا�ستعمال الق���وة يف عالقات الدول
بني بع�ضها البع�ض.
ومع �إن�شاء الأمم املتحدة ،كان
االجتاه ال�سائد لدى فقهاء القانون
ال���دويل �أن مبد�أ «ع���دم التدخُّ ل»
هو مبد�أ ملزم لل���دول ،لكنهم �أقرّوا
يف الوقت نف�س���ه �أن تطبيق قاعدة
عدم التدخل تطبيق ًا مطلق ًا �سي�ؤدي
�إىل التع�سُّ ���ف يف ا�ستعم���ال حق
اال�ستق�ل�ال عل���ى نحو ق���د يجعل
بع����ض ال���دول تخال���ف القانون،
بحجة ا�ستقاللي���ة قراراتها ،فكان

ال بد من �إج���ازة التدخُّ ل يف بع�ض
احل���االت اال�ستثنائي���ة ،ك�رضورة
قانونية.
وعلى الأر����ض ال�سورية اليوم،
تختل���ف ذرائع التدخُّ ���ل الأمريكي
والرو�سي ع���ن التدخل الرتكي يف
�سوري���ة ،وميكن الق���ول �إن الذرائع
الت���ي ي�سوقه���ا الأت���راك لتربي���ر
تدخلهم الع�سكري يف �أرا�ضي دولة
�سيّدة تبدو ه�شّ ة.
بالن�سبة للأمريكيني والتحالف
ال���دويل ،تندرج تربي���رات التدخل

أردوغان تمكّ ن من اللعب
على وتر المصالح الروسية
لغض
واألوروبية مع تركيا ّ
النظر عن تدخُّ له العسكري
غير القانوني في سورية

الع�سكري ال���ذي يقوم به التحالف
ال���دويل يف الأرا�ض���ي ال�سورية من
قرارات جمل�س الأم���ن التي تُعني
مبكافح���ة الإرهاب بكاف���ة ال�سبل
املتاح���ة ،خ�صو�ص��� ًا الق���رارات
املتعلّق���ة بتنظيم���ي «داع����ش»
و«الن��ص�رة» يف �سورية والعراق،
وعليه ف�إن احلملة الع�سكرية التي
ي�شنّها التحالف الدويل يف �سورية
جتد مربراته���ا القانونية يف �إطار
«ال�رشعية الدولي���ة» ،حتت �ستار
«مكافحة الإرهاب».

�أم���ا بالن�سبة لتدخُّ ���ل كل من
�إيران ورو�سي���ا ،فالتدخُّ ل ي�أتي يف
�سي���اق �أحد �أبرز ا�ستثن���اءات مبد أ�
عدم الدخ���ل وه���و «التدخُّ ل بناء
لطلب ال�سلطات املحلية».
وميكن ر�ؤية ه���ذه امل�س�ألة من
خالل حاالت عدة:
الأوىل� :إذا كان���ت احلكوم���ة
طالبة التدخل ،متار�س �صالحياتها
كحكوم���ة �رشعي���ة وف���ق القواعد
الد�ستوري���ة للدول���ة ،فالتدخل يف
هذه احلالة هو «عمل �رشعي» جاء
بناء لطلب احلكومة ال�رشعية.
الثاني���ة :هي تدخُّ ���ل دولة �إىل
جانب دولة ثانية مبوجب معاهدة
دفاع م�شرتك ،عل���ى �سبيل املثال،
تن�ص على حق الدفاع اجلماعي عن
النف�س ،وهو ح���ق تكفله املواثيق
الدولية وميثاق الأمم املتحدة.
الثالثة :حالة احل���رب الأهلية:
لقد دافعت الدول دائم ًا عن حقّها يف
التدخل مل�ساع���دة �سلطات �صديقة
خالل حرب �أهلية ما ،واعتمدت يف
هذا القول على �أن احلكومات متثّل
ال���دول ال�سي���دة ،وبالتايل من حق
احلكومة �أن ت�ستدعي قوات �أجنبية
�إىل داخ���ل �أرا�ضيها ،مل�ساعدتها يف
�إ�شاعة اال�ستق���رار ،مهما كان ت�أثري
هذا التدخُّ ل على الو�ضع ال�سيا�سي
امل�ستقبلي للدولة.
ون�أت���ي �إىل التدخُّ ���ل الرتك���ي
لنناق����ش مبد أ� الدف���اع عن النف�س
الذي تعتمده تركيا لتربير تدخُّ لها،
و�أحيانً���ا تتذرع مبب���د�أ «مكافحة
الإرهاب»:
�أوالً� :إن العنا��ص�ر الكردي���ة
الت���ي تتهمه���ا تركي���ا بالإرهاب،
هي لي�س���ت على الئح���ة الإرهاب
الدولية ،ومل ي�صنّفها جمل�س الأمن
كمنظم���ة �إرهابية كم���ا هو احلال

مع «داع����ش» و«الن��ص�رة» ،لذا
ف�إن حماول���ة تركيا قوننة تدخُّ لها
بغط���اء مكافح���ة الإره���اب يبدو
�أن���ه غري منا�سب كحج���ة قانونية
للتدخُّ ل الع�سكري يف �سورية.
�أما مبد�أ الدف����اع عن النف�س،
وال����ذي يكفله القان����ون الدويل،
وتكفل����ه املادة  51م����ن ميثاق
الأمم املتح����دة ،فال ينطبق على
الو�ضع الكردي يف عفرين� ،إذ مل
ي�شكّل الأكراد ال�سوريون يف تلك
املنطقة �أي تهديد جدي وحقيقي
لرتكي����ا ،واملفارق����ة �أن �أردوغان
يج����د تهدي����داً للأم����ن القومي
الرتكي يف الأكراد املوجودين يف
غرب الف����رات ،بينما امل�ساحات
ال�شا�سعة الت����ي ي�سيطر عليها
الأكراد والواقعة ���ش�رق الفرات،
واملحاذية للح����دود الرتكية ،ال
يج����د فيها �أردوغ����ان �أي تهديد،
وه����ذا �إن د ّل على �ش����يء ،فيدل
على انتف����اء قانوني����ة التربير
الرتكي حول �رشعية الدفاع عن
النف�س يف الأرا�ضي ال�سورية.
يف النتيج���ة ،لق���د ا�ستط���اع
�أردوغان اللعب على وتر امل�صالح
الرو�سي���ة والأوروبية م���ع تركيا،
لغ�ض النظر ع���ن تدخُّ له الع�سكري
ّ
غري القانوين يف �سورية ،والأ�سئلة
اجلوهرية املطروح���ة اليوم :كيف
�ستتعام���ل الدول���ة ال�سوري���ة مع
هذا الواقع �ضم���ن �أرا�ضيها؟ وكيف
�ستعي���د وحدة الأرا�ض���ي ال�سورية
�ضم���ن �سيادته���ا؟ يبدو ه���ذا هو
التحدي احلقيق���ي ملرحلة ما بعد
االنته���اء م���ن الب����ؤر اجلغرافية
اخلارجة ع���ن �سي���ادة الدولة يف
الداخل ال�سوري.

د .ليلى نقوال

قال��ت دوائر �أمني��ة «�إ�رسائيلي��ة» �إن املنطقة مقبلة
عل��ى �أحداث وتط��ورات هامة �ستق��ود نحو حتديات
�أمنية خطرية ،والأ�سابيع املقبلة حتمل معها العديد
من الأح��داث واملحطات التي قد ت���ؤدي �إىل تدهور
الأو�ضاع الأمنية ،و�صو ًال �إىل اندالع مواجهات بني
«�إ�رسائي��ل» و�أعدائها على ع��دة جبهات ،ال�سيما يف
ظ��ل الدعوات الت��ي ُتطلقها التنظيم��ات الفل�سطينية
املختلف��ة لتنظي��م م�س�يرة �ضخم��ة حت��ت عن��وان
«م�س�يرة الع��ودة» ،والت��ي من املفرت���ض �أن تنطلق
باجت��اه املنطقة احلدودية بني قط��اع غزة والعدو،
حيث تخ�شى اجلهات الأمني��ة «الإ�رسائيلية» من �أن
جر املنطق��ة اجلنوبية �إىل
تت�سب��ب هذه امل�سرية يف ّ
ت�صعيد خطري .وتبدي الدوائر الأمنية «الإ�رسائيلية»
حمتملة على اجلبهة
تخوفه��ا �أي�ض ًا من م�ستج��دات َ
ّ
ال�شمالي��ة مع لبنان و�سوري��ة ،بالتزامن مع قرارات
ر�أت �أنه��ا خطرية للإدارة الأمريكي��ة ب�ش�أن االتفاق
الن��ووي م��ع اي��ران ،يف ظ��ل الإق��االت والتعيينات
الأخ�يرة يف احللق��ة ال�ضيق��ة املحيط��ة بالرئي���س
ترام��بُ ،ت�ض��اف �إىل ذل��ك االحتف��االت الأمريكي��ة
 «الإ�رسائيلي��ة» بنق��ل ال�سف��ارة �إىل ت��ل �أبي��ب يف�شه��ر �أي��ار املقب��ل ،وق��د يت�سب��ب ه��ذا احل��دث يف
تده��ور الو�ضع الأمن��ي .وقالت الدوائ��ر الأمنية �إن
اجلي���ش «الإ�رسائيل��ي» و�ضع خطط�� ًا ملواجهة هذه
املحتملة ،وق��ام بتعزيز قواته على
ال�سيناريوه��ات
َ
اجلبه��ات املر�شَّ حة لالنفج��ار ،واملناورات الأخرية
الت��ي ق��ام به��ا اجلي���ش ت�ص��ب يف رف��ع اجلهوزية
«الإ�رسائيلي��ة» ،حتدي��داً عل��ى م�ست��وى اجلبه��ة
الداخلية.

¡ ترامب وبولتون يح�ضرّ ان ل�رضب �إيران

قال م�س�ؤول رفي���ع يف وزارة اخلارجية الأمريكية،
�إن���ه ويف �ضوء التقارير ال���واردة ،وا�ستناداً �إىل ما
ت�شهده املنطقة من من���اورات ولقاءات وحت ّركات،
وما ي�رشف عليه الرئي����س دونالد ترامب �شخ�صي ًا
من ا�صطفاف جديد ،م���ن �أنظمة «مق َّيدة» �أمريكي ًا،
وخزائ���ن �أموال النفط يف اخلليج املفتوحة �أبوابها
ليغ���رف منها م���ا ي�شاء ،كل ذلك هدف���ه ا�ستهداف
�إي���ران .ور�أى امل�س����ؤول الأمريك���ي �أن تعيني جون
لر�ص ال�صفوف
بولتون م�ست�شاراً للأمن القومي ،هو ّ
ل�ش��� ّن عدوان عل���ى �إيران ،فهو م���ن �أ�شد املعادين
للجمهورية الإ�سالمية الإيراني���ة ،ويعار�ض ب�شدة
االتفاق النووي االيراين .وك�شفت امل�س�ؤول �أن هناك
حت���ركات مكثفة لت�شكيل حتالف ت�شارك فيه الدول
العربية ،لتخو�ض احل���رب �إىل جانب وا�شنطن �ضد
طهران ،و�أن امللف الفل�سطيني �سيتم ت�أجيله ،حيث
مل يعد من �أولوي���ات الإدارة الأمريكية ،وما يجري
الآن هو التح�ض�ي�ر ل�ش ّن عدوان عل���ى �إيران حتت
ذرائع واهية عديدة.
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موقفان في ظالل
مسيرة العودة الكبرى

اجتماعات أنقرة ..حصاد االنتصار في الغوطة؟

موقفان واكبا م�شهد الطوفان
الفل�سطيني الذي خرج من قطاع
غ���زة يف الذك���رى ال���ـ 42ليوم
الأر�ض ،باجتاه �أرا�ضينا املحتلة
الع���ام  ،1948م���ن �أج���ل �إعالن
التم�سُّ ���ك بح���ق الع���ودة ،حيث
ال��ص�راع يحتدم ب�ي�ن روايتني؛
رواي���ة �شعبن���ا الت���ي جتذّرت
عميق ًا يف �أر�ضنا ،ورواية اليهود
ال�صهاين���ة امل�ستجلب�ي�ن م���ن
�أ�صقاع الأر�ض بال �سند �أو تاريخ
حاولوا اختالقه.
املوق���ف الأول :الر�سال���ة
املتلفزة لرئي����س ال�سلطة ال�سيد
حممود عبا�س ،والتي جاءت على
وق���ع املج���زرة «الإ�رسائيلية»
بحق �أبناء �شعبن���ا يف القطاع.
الر�سال���ة �إيجابي���ة ،خ�صو�ص��� ًا
�إذا كان هناك م���ن يراهن �أن �أبو
مازن �سيلوذ بال�صمت ،وال يحرك
�ساكناً ،لك���ن مع الإيجابية التي
ن�سجّ له���ا� ،إالّ �أنه���ا مل تبل�س���م
ج���راح الغزي�ي�ن الذي���ن �سفك
العدو ال�صهيوين الكثري من دماء
�أبنائهم ملجرد �أنهم �أرادوا الت�أكيد
عل���ى �أن الأر����ض كل الأر�ض هي
ملكنا دون �سوان���ا .تلك اجلراح
التي كان مطل���وب بل�سمتها يف
ر�سال���ة �أبو مازن ،تتمثل يف رفع
العقوبات اجلائرة التي فر�ضتها
�سلطته م���ن دون حق على �أبناء
القطاع الذي �شي ّع �أبنائه ال�شهداء
الذي���ن �سقطوا كرم���ى عيون �أن
تبقى الأر�ض فل�سطينية.
�أم���ا املوقف الث���اين ،فهو ما
�أعلنه ع�ضو املكتب ال�سيا�سي يف
حركة «حما�س» �صالح الربدويل
يف لق���اء �صحفي ع���ن ا�ستعداد
«حما�س» لفتح حوار مع الإدارة
الأمريكية ،به���دف حتقيق حقوق
ومطالب ال�شعب الفل�سطيني يف
�إقامة دولت���ه ،ورفع احل�صار عن
قط���اع غزة ،قائ�ل�اً �إن �أي �صوت
يرفع عن���ا احل�ص���ار وي�ساعدنا
على ا�س�ت�رداد حقوقنا ،فال مانع
من اجللو�س معه� ،رشط �أالّ يكون
مدخ ًال للتنازل عن حقوقنا.
�صحي���ح �أن الربدويل و�ضع
�رشط��� ًا لفتح احل���وار ،لكنه يف
املقل���ب الآخ���ر يعل���م �أن �إدارة
الرئي����س ترامب تب���ذل ق�صارى
جهدها من �أجل ت�صفية ق�ضيتنا
الوطنية ،وهي الت���ي رف�ضت �أن
ي�ص���در بيان عن جمل����س الأمن
يدين ما ارتكبته «�إ�رسائيل» من
جم���زرة بحق �أبن���اء �شعبنا يف
القط���اع ،وعليه ،فما اجلدوى من
هكذا ت�رصيح���ات قد ت�ساهم يف
تتويه �شعبنا؟
الوالي���ات املتح���دة كان���ت
و�ستبق���ى ه���ي ع���دوة �شعبنا
وق�ضيتنا.

بع���د االجتماع���ات ب�ي�ن بوتني
و�أردوغان ،والتي غل���ب عليها الطابع
االقت�ص���ادي وتطوي���ر التع���اون يف
جماالت الطاقة واالقت�ص���اد والت�سلُّح
بني مو�سكو و�أنقرة ،يجتمع ر�ؤ�ساء كل
من رو�سي���ا وتركيا و�إي���ران يف �أنقرة،
لبحث ت�سوي���ة الأزمة ال�سورية ،وم�سار
احل���ل ال�سيا�سي الذي ي�ؤكد على وحدة
الأرا�ضي ال�سوري���ة ،وحماربة الإرهاب،
ويف هذا ت�أكيد على �أن الدول ال�ضامنة
لأ�ستانة هي م���ن �ستحدد وجهة احلل
ال�سيا�س���ي امل�ستقبل���ي ،بالتعاون مع
الدول���ة ال�سورية ،و�إن كان���ت �ست�أخذ
بعني االعتب���ار م�صال���ح الأمريكيني،
وهذا �أكيد.
وت�أت���ي القم���م املتتالي���ة ب�ي�ن
الر�ؤ�ساء عل���ى وقع انت�صارات متتالية
للجي�ش ال�سوري ،خ�صو�ص ًا يف الغوطة
ال�رشقية ،التي ا�ستفاد منها املجتمعون
يف �أنق���رة ،و�أك���دوا �أن التن�سيق بينهم
الذي انطلق من �أ�ستانة قد �أفادهم كما
�أف���اد الدولة ال�سوري���ة التي تتجه �إىل
حترير تدريجي للأرا�ضي ال�سورية التي
كان ي�سيطر عليها الإرهابيون.
ومع احل�س���م يف الغوطة ،وم�سار
املفاو�ضات الت���ي �أخرجت امل�سلحني
من هناك ،جن���د �أنه مل تكن دم�شق هي
امل�ستفيد الوحيد من حترير الغوطة ،بل
هناك رابحون وخا��س�رون ،و�إن بن�سبٍ
متفاوتة ،وذلك عل ال�شكل الآتي:
�أوالً :اخلا�رسون:
�أ -تب���دو اخلا��س�ر الأك�ب�ر ه���ي
ال�سعودي���ة ،فم���ع الت�سوي���ة الت���ي
ح�صلت يف دوما ،واالجتاه �إىل ت�سوية
مماثلة يف القلم���ون ال�رشقي ،تخ�رس
ال�سعودية �أوراق ق���وة كانت متتلكها
للت�أث�ي�ر على م�سار احل���ل ال�سيا�سي
يف �سورية .خ���رج «جي�ش الإ�سالم»
املدعوم م���ن ال�سعودية من دوما �إىل
عباءة الأتراك ،الذي���ن قرروا و�ضعهم
يف جرابل�س وذل���ك لأ�سباب عدة ،قد
يكون �أبرزها :عدم وجود بيئة حا�ضنة
له�ؤالء ،ب�سبب وجود �أكرثية تركمانية
يف تلك املنطق���ة ،وقربهم من احلدود
الرتكية ،مما يجع���ل ال�سيطرة عليهم
�أ�سهل يف حال قرروا التمرُّد ،بالإ�ضافة
�إىل زجّ ه���م يف معركة منبج يف حال

رامز م�صطفى

الرئي�سان الرتكي والرو�سي رجب طيب �أردوغان وفالدميري بوتني

قرر الأت���راك ال�سيط���رة عليها وطرد
الأكراد منها.
اخل�س���ارة ال�سعودي���ة ع�ّب�ررّ عنها
ويل العهد ال�سعودي حممد بن �سلمان
باعرتافه ب�أن الأ�س���د باقٍ يف ال�سلطة،
لكن���ه يتمنى �أال ي�سق���ط كلي ًا يف اليد
الإيرانية.
ب -ق���وى التحالف ال���دويل التي
كانت حتاول من���ع احل�سم يف الغوطة
ب����أي ثم���ن ،ل���ذا �شهدن���ا حم���اوالت
متك���ررة لتلفيق �أدلة ا�ستعمال ال�سالح
الكيم���اوي ،بالإ�ضافة �إىل تهديد �سفرية
الوالي���ات املتح���دة يف الأمم املتحدة
نيك���ي هايلي ،با�ستخ���دام القوة ملنع
اجلي�ش ال�سوري من حترير الغوطة يف
حال مل يقم جمل�س الأمن بذلك ،والذي
قابله ر ٌّد رو�سي عنيف هدّد با�ستعمال
القوة يف حال تنفيذ التهديد.
لقد خ��س�ر التحالف الدويل حليف ًا
قوي��� ًا يف الداخل ال�س���وري� ،إذ لطاملا
�أدّى وج���ود امل�سلحني يف الغوطة �إىل
تهديد دم�ش���ق ب�شكل دائ���م ،وقد متّت

حماوالت ع���دّة للو�ص���ول �إىل دم�شق
و�إ�سقاطه���ا ع�سكري��� ًا ع�ب�ر ا�ستخدام
اجلبه���ة اجلنوبي���ة ،لكنه���ا جميعها
باءت بالف�شل ،وم�ؤخراً كان امل�سلحون
يعوّلون على دعم ي�أتي من التنف التي
ي�سيطر عليه���ا الأمريكيون ،لكن الدعم
مل ي�أتِ  ،واحل�شود الع�سكرية وال�رضبات
اجلوية الأمريكية التي هوّل الإعالم بها
مل حت�صل.
ثانياً� :أما الرابحون فيمكن الإ�شارة
�إىل:
�أ -تركيا التي ا�ستفادت من ان�شغال
اجلي�ش ال�س���وري وحلفائه يف معارك
الغوط���ة لت�سيطر عل���ى عفرين ،وهي
التي �سهّلت ح�صول االتفاقيات مع كل
من «�أحرار ال�شام» و«فيلق الرحمن»،
مت نقلهم �إىل �إدلب ،كما تخلّ�ص
الذي���ن ّ
الأت���راك من مناف�س���ة ال�سعودية على
رعاية امل�سلحني يف الداخل ال�سوري.
وهكذا ،وبعد ف�شل اجلبهة اجلنوبية
مراراً يف حتقيق اخرتاق ع�سكري يقلب
موازي���ن الق���وى ل�صاحله���م ،مل يبقَ

للأمريكي�ي�ن �س���وى الأت���راك والأكراد،
لتحقيق م�صاحله���م يف �سورية ،وبات
من الأ�سه���ل لأردوغ���ان ال�ضغط على
حلفائ���ه يف حل���ف �شم���ال الأطل�سي
للتخلي عن الورقة الكردية ل�صاحله.
ب� -أما الراب���ح الأكرب فهو الدولة
ال�سورية وال�شعب ال�س���وري ،فبتحرير
الغوط���ة تتح���رر دم�شق م���ن التهديد
املبا�رش والقذائ���ف اليومية ،بالإ�ضافة
�إىل �أن در����س الغوطة �سيك���ون ماث ًال
�أم���ام امل�سلح�ي�ن يف �أنح���اء �سورية
كاف���ة ،خ�صو�ص ًا �أولئ���ك املحا صرَ� ين
يف الداخ���ل؛ �أي يف القلم���ون ال�رشقي
وال�ضم�ي�ر و�أري���اف حم����ص وغريها،
ناهيك عن �أن انهيار جبهات امل�سلحني
الواحدة تل���و الأخرى �سي�سمح للجي�ش
ال�س���وري وحلفائه بالتف���رُّغ للمعارك
الأكرب؛ �أي املعارك احلدودية مع الأردن
ومع تركيا ،والت���ي �سيبد أ� معها م�سار
احلل ال�سيا�سي الفعلي للأزمة ال�سورية.

ليلى نقوال

ّ
منظمات دوليـة تهتم لسقـوط  7صواريـخ على الريــاض ..وال تــرى حـ

اهتمّت بع�ض م�ؤ�س�س���ات «حقوق الإن�سان»
الدولية كثرياً ب�سقوط �سبعة �صواريخ مينية على
العا�صمة ال�سعودي���ة الريا�ض ،و�أ�سفرت عن مقتل
�شخ�ص وجرح �آخرين ،معتربة �أن «هذه ال�صواريخ
انتهكت قوان�ي�ن احلرب» ،و�أحد �أغ���رب البيانات
يف ه���ذا املج���ال كان ملنظمة «هيوم���ن رايت�س
ووتت����ش» ،التي اعتربت �أن «الذي���ن قد يكونون
�أم���روا مبثل هذه الهجم���ات م�س�ؤولني عن جرائم
احلرب».
بع���د ثالثة �سن���وات ونيّف من ه���ذه احلرب
املجنون���ة والإجرامي���ة عل���ى ال�شع���ب اليمني
الفق�ي�ر ،والتي ا�ستعمل فيه���ا التحالف ال�سعودي
 -الأمريكي �أب�شع و�سائل الإبادة الب�رشية ،و�أفظع

�أدوات تدمري احل�ضارة الإن�سانية والبُنى التحتية،
بحي���ث مل توفّ���ر امل�ست�شفيات وريا����ض الأطفال
والأ�س���واق ال�شعبي���ة ،وحفالت الزف���اف وامل�أمت،
وهلم جرا ،والتي قتلت و�أبادت مئات �آالف الأطفال
وال�شيوخ والن�س���اء وال�شباب اليمنيني ،ا�ستعملت
خالله���ا القذائف اجلرثومي���ة ،وجعلت من اليمن
ال�سعي���د حقل جت���ارب لأ�سلحة الدم���ار ال�شامل،
والأ�سلحة امل�صنَّعة حديث���اً ،من �رشكات ال�سالح
واملوت الأمريكية وال�صهيونية� ،إ�ضافة �إىل تهريب
ع�رشات �آالف الإرهابيني التكفرييني من «القاعدة»
و�أ�رضابها �إىل جنوب اليمن ،بعد كل هذا تطلع مثل
هذه الأ�صوات واملواقف التي تتهم املجني عليه،
والتي حتاول �أن تربئ املجرم ،جتعل لكالم الأديب

اللبن���اين الراح���ل �سعيد تقي الدي���ن يوم ًا قيمة
كربى ،حينما قال« :الر�أي العام بغل كبري» ،فكيف
�إذا كانت بع�ض م�ؤ�س�ساته الدولية جزءاً من الآلية
الأمريكي���ة التي متار�س احلروب والعدوان �ضد كل
من ال يخ�ضع لإرادته���ا ،ب�أ�سباب واهية �أو كاذبة،
كما ح�صل يف العراق عام 2003؟
يف احل���رب الهمجي���ة املجنونة عل���ى اليمن،
والت���ي يقوده���ا التحالف ال�سع���ودي  -الأمريكي،
يبدو ك�أن الغاي���ة هي ت�أكيد امليثولوجيا اليهودية
الأ�سطورية �أن «املخل�ص يف �آخر الزمان مي�شي فوق
اجلماجم» ،هل ت�أكدمت من ذلك يف امل�آل الذي و�صلت
�إلي���ه ليبيا؟ ( �ساركوزي ،اليه���ودي املجري الأ�صل،
نح���و ال�سجن بع���د �أن بات مف�ضوح ًا ب����أن العقيد
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سورية ..انتصارات الجيش تفرض على أعدائها االعتراف بانتصار األسد
تتجه دم�شق الفيحاء لأن تكون
�آمنة ب�شكل كامل من غدر املجموعات
الإرهابي���ة امل�سلحة ،يف ظل الإجناز
امليداين الكبري يف الغوطة ال�رشقية،
بعد �أن بد أ� �إخالء ع�صابات ما يدعى
«جي�ش الإ�س�ل�ام» ،الذي ينتقل من
دوم���ا �إىل جرابل����س عل���ى احلدود
الرتكية ،ما يعن���ي �أنه نقل بارودته
م���ن الكت���ف ال�سع���ودي �إىل الكتف
الرتكي ،لتبق���ى �أحياء �صغرية قرب
دم�شق ،مثل خمي���م الريموك والقدم
واحلجر الأ�سود..
بالن�سبة ملخيم الريموك ،فريجَّ ح
�أن ي�شهد يف الأي���ام القليلة املقبلة
معركة حا�سمة و�رسيعة ،قد ت�شارك
فيها الف�صائ���ل الفل�سطينية لهزمية
«داع����ش» وطرد عنا�رصه���ا الذين
�سيكون���ون �أمام خياري���ن :القتل �أو
اال�ست�س�ل�ام ،ما ب�ش�أن القدم واحلجر
الأ�س���ود ،فيُنتظر �أن يُقدم امل�سلحون
ب�رسعة على االن�سحاب نحو �إدلب.
ووفق��� ًا للوقائ���ع امليداني���ة
اجلدي���دة ،فقد عاد احلديث بقوة عن
بع�ض اجلي���وب الإرهابية املوجودة
يف القلمون ،حيث �أخذ االهايل هناك
جرعة معنويات ،فقام وفد من وجهاء
جن���وب دم�شق ،وهي قرى :يلدا ،بيت
�سحم ،بيبال ،و�سيدي مقداد ،مبقابلة
وزير امل�صاحلة الوطنية علي حيدر،
و�أك���دوا مت�سُّ كهم مب�رشوع امل�صاحلة
ال���ذي كان قد وقع يف ع���ام ،2014
و�أن �أح���د �أكرب العراقي���ل ال�ستكمال
هذا امل�رشوع ه���و تعنُّت امل�سلحني
نتيجة ارتباطه���م مبواقف خارجية
معادية للدولة الوطنية ال�سورية.
�إىل ذل���ك ،فق���د عُ ل���م �أن مهلة
� 48ساع���ة ق���د �أعطي���ت للم�سلحني
لال�ست�س�ل�ام �أو ملغ���ادرة منطق���ة
القلم���ون ال�رشق���ي ،و�إذا م���ا كانت
املفاو�ض���ات اجلاري���ة �إيجابية فقد
جتدد هذه املهلة لـ� 48ساعة �إ�ضافية
تنتهي «اليوم اجلمعة» ،و�إال �سيكون
ل���كل ح���ادث حديث ب�ش���كل �رسيع
وحا�س���م ..وبعدها �ستك���ون دم�شق
وحميطه���ا �آمنة ب�ش���كل تام وحتت
�سيطرة اجلي����ش العرب���ي ال�سوري
ب�شكل كامل.

امل�سلحون وعائالتهم ي�ستعدون لل�صعود �إىل البا�صات اخل�ضر

ب�شكل عام ،فقد كان النت�صارات
اجلي�ش ال�سوري يف الغوطة ال�رشقية
ال�رسيعة واملتالحقة ت�أثري كبري على
معنويات االرهابي�ي�ن ،حيث �أخذت
االنهي���ارات تتالحق يف جماميعهم،
م���ا �أدى �إىل ارتخ���اء قب�ضتهم التي
روّعت ال�س���كان وحولتهم �إىل دروع
ب�رشية يحتمون بها.
و�سيك���ون له���ذه االنت�ص���ارات
النوعية ت�أثريها الكبري على م�ساحة
املي���دان ال�سوري ،بحي���ث �إن قوات
ع�سكري���ة ك�ب�رى و�أ�سا�سي���ة كانت
ترابط يف دم�ش���ق وحولها� ،ستكون
جاهزة لالنتق���ال �إىل جبهات �أخرى
لرتفد القوى املقاتلة بقواها الب�رشية
والنارية ،وبالتايل حتقيق انت�صارات
ميدانية جديدة يف �إطار ب�سط �سلطة

ال�سوري كان �أبع���د مدى وو�صل �إىل
الإقليم والعامل ،مما جعل ويل العهد
ال�سع���ودي حممد بن �سلمان يعرتف
استعادة الغوطة الشرقية بن�رص الرئي�س ال�سوري ب�شار الأ�سد،
م�ؤك���داً ملجل���ة «ت���امي» �أن الأ�سد
أحرجت السعوديين ..فباتوا ب���اق يف ال�سلط���ة ،وكان الفت��� ًا �أن
يخشون من انعكاس إرادة هذا هذا املوق���ف تزامن مع قرار مفاجئ
للرئي����س دونالد ترامب عرب فيه عن
االنتصار عليهم في الداخل �سحب الق���وات الأمريكية من �سورية
قريب ًا ج���داً ،و�أبلغ بذلك م�ست�شاريه،
مما يعزز جدية هذا القرار.
بب�ساطة هنا ،ف����إن قيادة دولة
الكاز الكربى �أخ���ذت تدرك ا�ستحالة
هزمية �سورية بعد �سبع �سنوات ونيف
الدولة الوطنية ال�سورية على كامل من احل���رب الأمريكية – ال�صهيونية
الرتاب ال�سوري.
– التكفريية  -اخلليجية ،على قلب
العربي
اجلي�ش
انت�ص���ارات
دوي
العروبة الناب�ض..

�أم���ام دوي االنت�ص���ار ال�سوري
يج���د جتار الكاز العربي �أنف�سهم يف
ح���رج ،ويخ�ش���ون �أن تنعك�س �إرادة
ه���ذا االنت�ص���ار يف داخ���ل دولهم..
ولهذ يب���دو وا�ضح ًا �أن موقف حممد
ب���ن �سلمان و�أتباع���ه رغم اعرتافهم
بانت�صار الأ�س���د� ،أنهم م�ستمرون يف
حروبه���م العبثية املدمرة ،وبالتايل
�سيم�ض���ون قدم��� ًا يف م�رشوعه���م
ملواجهة اجلمهوري���ة اال�سالمية يف
�إي���ران ،ولهذا ج���اءت الت�رصيحات
العلنية الودية لويل العهد ال�سعودي
باجتاه الكيان ال�صهيوين.
التقدم الوا�سع للجي�ش ال�سوري
وحلفائه يف حتري���ر مناطق وا�سعة
من �سيطرة الإرهاب التكفريي ف�ضح
دج���ل و�أكاذي���ب الأمريكيني والقوى
الغربي���ة والرجعي�ي�ن الع���رب �ضد
الدول���ة الوطنية ال�سوري���ة ،وقواها
امل�سلحة وحلفائها ،و�أ�سقط التهويل
والتهديدات التي �أُطلقت �ضد دم�شق،
ومنح الق���وات امل�سلح���ة ال�سورية
والرديف���ة ،واملواطنني جرعة هائلة
ا�ستم���دت م���ن املوق���ف ال�شج���اع
للرئي����س ب�ش���ار الأ�س���د يف جولته
املميزة بجر�أة نادرة ملواقع اجلي�ش
يف الغوط���ة ،مع كلمات���ه احلازمة
واحلا�سمة بتحري���ر الرتاب ال�سوري
من كل �أ�ش���كال التكفري واالحتالالت
املقنع���ة �س���واء كان���ت �أمريكية �أو
تركية �أو خليجية.
ب�أي ح���ال ،فاملرحل���ة املقبلة
يتحدث عنها حمللون غربيون ،ب�أن
حترير الغوطة واجلي���وب الإرهابية
قرب دم�شق �سيكون ل���ه ت�أثري كبري
وخط�ي�ر عل���ى اجلبهة م���ع الكيان
ال�صهيوين ،الذي كان ميد الإرهابيني
بكل �أ�شكال الدعم ،وقد عرث على كثري
من هذا الدعم «الإ�رسائيلي» يف ما
خلفه الإرهابيون الفارون.
بب�ساط���ة ،الدول���ة الوطني���ة
ال�سورية تتعايف ،و�سيندم الرجعيون
العرب على �أفعالهم اخلريفية بحق
حلف ال�صمود واملقاومة واملمانعة
و�ساعتئذ ..الت �ساعة مندم.

�أحمد زين الدين

ــرب اإلبــادة على اليـمـن
معمر القذايف موّل معركته الرئا�سية ،وجعله رئي�س ًا
لفرن�سا ملدة خم�س �سنوات ،انقلب خاللها على ويل
نعمت���ه ،وقاد الناتو لدمار ليبي���ا) ،وماذا �أي�ض ًا يف
احلرب على الع���راق و�سوري���ة ،وووالدة «داع�ش»
و«الن��ص�رة» وكل مرتزقة الإره���اب التكفريي؟ �إىل
�أي���ن مي�ض���ي الأمري حممد ب���ن �سلم���ان؟ رمبا هذا
الرج���ل و�صلته �أن �أ�سطورة قدمية جداً عن احل�ضارة
االزتيكي���ة املك�سيكي���ة عن «خمل����ص :ب�شخ�صية
وح�شي���ة فائقة ،له وجه منتف���خ و�شعر �أحمر»� ..أال
تنطبق هذه املوا�صفات على دونالد ترامب؟
احلرب املجنونة عل���ى اليمن مل يعد يتحملها
حتى الرئي�س امل�ستقيل والهارب من بالده؛ عبد ربه
من�ص���ور هادي ،الذي ال يري فيه اليمنيون حداً �أدنى

م���ن �سمات القيادة ،وكان عل���ي عبد اهلل �صالح قد
جعله نائب ًا له لأن «ال لون له وال طعم وال رائحة»،
فو�ضعته ال�سعودي���ة يف الإقامة اجلربية ،وهو الآن
�أ�سريها ،على حد تعب�ي�ر �أحد كبار معاوين الرئي�س
الفار.
حممد ب���ن �سلمان ب���ات يع���رف �أن م�ستقبله
مرتب���ط مب�صريه يف حرب اليمن ،فه���و رمبا �أخربه
وال���ده بو�صية جده لأبنائه« :خريك���م و�رشّكم من
اليمن ،فال جتعلوا ه���ذه البلد ت�سرتيح» ،ولهذا فهو
يحاول �أن يدمرها ،وو�سيلته هي املال ،وهو �سالحه
الوحيد ،ومن �أجله كان �سجن �أبناء عمومته ،ورجال
�أعم���ال يف فندق «�سبعة جنوم» ،حيث انتزع منهم
ملي���ارات الدوالرات ،وعلي���ه �أال يتخلى عن �أحالمه

الإمرباطوري���ة� ،سواء بالتطلُّع خ���ارج مملكة جده،
�أو ببناء واقتناء الق�ص���ور يف كل العامل ،واليخوت
والطائرات واللوح���ات ،مهما كانت باهظة الأ�سعار،
ودائم��� ًا دائم ًا �أن يحق���ق طلبات ال�سي���د الأمريكي
دونالد ترامب ،الذي ق���ال ل�ضيفه ال�سعودي م�ؤخراً:
«�أنتم دولة ثرية ،وعليك���م �أن تقدموا لنا جزءاً من
هذه الرثوة».
الأمري بن �سلم���ان رمبا تيقّن من م�ست�شاريه �أن
عدوانيته على �سوري���ة والعراق لن تجُ دي نفع ًا يف
ظ���ل االنت�صارات التي حتققت عل���ى حلف العدوان
والإرهاب ،ف�أكد �أن الأ�سد باقٍ  ،وكان طموحه �أن يزور
العراق ،لكن و�صلته �أنباء الرف�ض ال�شعبي له ،فنفى
هذه الزيارة.

مل يبقَ �أمام حممد ب���ن �سلمان �سوى �أن يحقق
�أي ن�رص على احلفاة اليمنيني ،لكن رمبا ال يدري �أن
اليمن ،وحتديداً ال�شطر ال�شمايل فيه ،مل ي�ستطيع �أي
ا�ستعمار �أن يحتله ،ولأن ال�سعودي يحاول �أن يفتح
�صفح���ة جديدة مع ال�سلجوق���ي الرتكي ،يحاول �أن
يطل���ع على الوثائق العثمانية ،حيث �إن �آخر هزمية
للإمرباطوري���ة املرتامية الأط���راف كانت يف اليمن،
حيث �ش ّن جي�ش من � 75ألف جندي هجوم ًا الحتالل
اليمن ،مل ي�سل���م منه �سوى خم�سة �آالف فقط ،ثالثة
�آالف منهم يق���ال �إنهم رف�ضوا مغ���ادرة البلد الذي
�أذلهم.

حممد �شهاب
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روسيا – أميركا ..والعالقة ُ
المرةّ
تتعقد العالقات الغربية  -الرو�سية،
ال�سيما يف جانبه���ا الأمريكي ،ما ي�ؤ�رش
�إىل �أن اال�ستق���رار الدويل بات فع ًال على
«كف عفريت».
م���ن الوا�ض���ح �أن الغ���رب عموم���اً،
والوالي���ات املتحدة خ�صو�ص���اً ،باقون
�أ��س�رى  -عن �سابق ت�ص���وُّر وت�صميم -
منهج وزي���ر الدعاي���ة الهتلرية جوزف
غوبل���ز ،بحيث �إن بن���اء الذرائع يعتمد
على الأكاذيب ،واط�ل�اق �شعارات براقة
موجَّ هة �إىل غري القادرين على التحقق من
�صدقيتها ،ومن ث���م اعتمادها كمعطيات
حقيقية على قاع���دة تنفيذ املخططات،
والتي هي يف جوهرها ا�ستعمارية.
مل تك���ن ق�ضي���ة ت�سميم اجلا�سو�س
املزدوج �سريغي �سكريبال �إال واحدة من
الأمثلة الكثرية ،ويف ال���دول العربية ال
تُع ّد وال حت�صى من هذه الأمثة ،فربيطانيا
جيّ�شت �أوروبا عرب تهمة مل تقدِّم ب�ش�أنها
�أي دليل ،وال وقائع ت�شري حتى �إىل كيفية
و�صول الغاز ال�سام �إىل حقيبة �سكريبال
�إىل منطقة �سالزبوري ،حيث يوجد م�صنع
بريطاين لغاز الأع�صاب يف املنطقة ،وال
حتى �إىل دافع واحد ت�ستفيد منه رو�سيا
من قتل ال�ضحية.
لقد ب���ات وا�ضح ًا �أكرث م���ع ا�شتداد
حمل���ة احل���رب الدبلوما�سي���ة كذريعة
غربية (ط���رد ع��ش�رات الدبلوما�سي�ي�ن
الرو����س م���ن دول �أوربي���ة ،ردّت عليها
مو�سكو باملثل والعدد) ،مل تكن �إال حرب ًا
ممنهجة ذات ت�أث�ي�رات نف�سية ل�شيطنة
رو�سيا ،وه���و ما ك�شفت عن���ه النم�سا؛
�أن �ضغوط��� ًا بريطاني���ة هائلة مور�ست
عليها للنزول عند الرغبة الغربية بطرد
دبلوما�سيني ،لكنها مل ت�ستجب ،وهناك
دول طالب���ت ب�أدلة للوقوف مع املزاعم
الربيطاني���ة� ،إال �أن تل���ك املطالبات مل
جتد �آذان ًا �صاغي���ة ،لي�س لعدم الرغبة،
�إمنا لفق���دان الأدلة ،ويف ه���ذا ال�سياق
ترف�ض بريطانيا �إطالع رو�سيا ،كمتهَمة

على الأقل ،على التحقيقات ذات ال�صلة،
وهو ما يخالف القوانني الدولية الراعية
ملثل هذه احلاالت ،ولذلك تكوّنت قناعة
رو�سي���ة ب�أن الواليات املتحدة هي التي

تدير امللف برمت���ه ،و�أوروبا ،وبريطانيا
يف املقدمة لي�س���ت� إال �أجهزة تنفيذية،
ولذل���ك كان هناك مترُّد من بع�ض الدول
الأوروبي���ة عل���ى ال�ضغ���ط ،و�إال ملاذا

من الأهداف الهام���ة �أي�ض ًا للواليات
املتحدة ،حماولة �إ�ضع���اف رو�سيا بعد
نفاذ الورقة الأوكرانية ،من خالل� إن�شاء
حتالف جدي���د  -قدمي يف �ض���وء ترنُّح

ال�س����ؤال الذي ب���ات يُط���رح ب�إحلاح
يف �أو�س���اط �أمريكي���ة وا�سع���ة� :إىل �أي���ن
يق���ود دونال���د ترامب الوالي���ات املتحدة
الأمريكية؟ لقد و�صل ب���ه ال�صلف والغرور
�إىل ح���د اتهام الر�ؤ�س���اء الأمريكيني الذين
�سبق���وه باحلمق ،ب�سب���ب العجز التجاري
الأمريك���ي الذي و�صل ع���ام � 2017إىل 800
ملي���ار دوالر ،فاعترب ال�سب���ب يف ذلك هو
«حماقة الر�ؤ�س���اء الأمريكيني ال�سابقني»
الذين انتهج���وا �سيا�سيات جتارية خاطئة
مع العديد من بل���دان العامل ،بينها بلدان
االحتاد الأوروبي.
ترامب بد�أ حرب���ه التجارية مع �أوروبا
وال�ص�ي�ن ،حيث وقّ���ع يف ال�شهر املا�ضي
قراراً يفر�ض ر�سوم��� ًا جمركية و�صلت �إىل
 25باملئ���ة على ال�صُّ ل���ب ،وع�رشة باملئة
على الأملينوم ،واعداً دول االحتاد الأوربي
ب�رضيبة كب�ي�رة على ب�ضائعها امل�ستوردة
�إىل الواليات املتحدة.
�أول رد فعل على حرب ترامب التجارية

كان �أن فر�ض���ت ال�صني الت���ي يبلغ تعداد
�سكانه���ا مليار و 387ملي���ون و � 890ألف
ب�رشي ،ر�سوم ًا عل���ى  128منتج ًا �أمريكياً،
كان���ت يف ال�ساب���ق تتميز ب�أنه���ا ر�سوم
منخف�ضة ،وقد تراوحت زيادة الر�سوم بني
 15و 25باملئة.
م���ن جهته���ا ،دول االحت���اد الأوروبي
ح���ذّرت من ه���ذه اخلط���وة «الرتامبية»،
و�أعلن رئي�س املفو�ضية الأوربية جان كلود
يونكر ،رداً على توجهات الرئي�س الأمريكي:
«لن جنل�س ب�ل�ا حراك بينم���ا �صناعتنا
تتعر�ض لإجراءات غري عادلة تعرّ�ض �آالف
الوظائف الأوروبي���ة للرتاجع� ،سندافع يف
االحتاد الأوروبي بحزم عن م�صاحلنا».
ه���ذه التط���ورات فر�ض���ت حمادثات
�صعب���ة جرت يف بروك�سل بني املفاو�ضني
الأوروبي�ي�ن وممث���ل التج���ارة اخلارجية
الأمريكي���ة روبرت اليتاي���زر؛ يف حماولة
لتهدئ���ة الأو�ضاع ،و�سط خم���اوف كربى
م���ن �إمكاني���ة حتوُّلها �إىل ح���رب جتارية

�شاملة ،قد تُف�ضي �إىل مناف�سات اقت�صادية
وال�سعي لل�سيطرة على �أ�سواق عاملية ،مما
يه���دد بالو�صول �إىل ك�ساد عاملي ال تُعرف
نتيجته.
وبذلك م�ضى االحتاد الأوروبي �إىل �أبعد
م���دى يف ردّه على الإج���راءات الأمريكية
اجلديدة ،حي���ث �أعلن قائمة من منتوجات
�أمريكية �ستواجه �إجراءات م�ضادة ،وخالل
ه���ذا الإعالن �سخّ ���ر يونكر م���ن تهديدات
و�إعالن ترامب قائالً� :إن «االحتاد الأوروبي
قد يقابل الغباء بالغباء».
خ�ص
الالف���ت يف املوقف الأمريكي �أنه ّ
�إح���دى الق�ل�اع ال�صناعية الك�ب�رى ،وهي
�أملانيا ،بالهجوم ،وهو ما حدا بربلني للر ّد
متهمة وا�شنطن ب�إدخال مبد�أ «احلمائية»،
وا�صفة الر�سوم الأمريكي���ة اجلديدة ب�أنها
«�إهانة ل�رشكائها املقربني».
�إذاً ،ثم���ة حرب جتارية ك�ب�رى يبد�أها
الرئي����س الأمريك���ي �ض���د �رشكائ���ه يف
االحت���اد الأوروبي ،ومعظمه���م �أع�ضاء يف

حل���ف «الناتو» ال���ذي تق���وده الواليات
املتح���دة ،بالإ�ضاف���ة طبع��� ًا �إىل ال�صني،
وتقدر املفو�ضية الأوروبي���ة ،وهي الذراع
التنفي���ذي لالحتاد الأوروب���ي ،ب�أن ر�سوم
ترام���ب اجلدي���دة قد تكلّ���ف االحتاد نحو
ملياري���ن و 800مليون يورو �سنوياً ،وذهب
التحدي الأمريك���ي لأوروبا مداه حيث �أكد
الرئي����س ترامب بعد املنت���دى االقت�صادي
العاملي الأخري يف دافو����س� ،أن بريطانيا
(الت���ي اقرتب موعد خروجه���ا من االحتاد
الأوروبي) �ست�صبح ال�رشيك التجاري الكبري
للواليات املتحدة �إثر خروجها من االحتاد،
وهو ما تلقّفته رئي�سة احلكومة الربيطانية؛
يف حماول���ة منها لتعزي���ز مكانة حزبها
«املحافظون» ال�سيا�سية.
وب�شكل عام ،ف�إن املفو�ضية الأوروبية
�أع���دّت ر�سوم��� ًا كبرية على ال���واردات من
الواليات املتح���دة ،ال تقت�رص على الفوالذ
والأملني���وم ،وه���ي �ست�شم���ل �إج���راءات
انتقامية متع���ددة �ستطال �رساويل اجلينز

جتاوز عدد الدبلوما�سيني الرو�س الذين
�أعلنت وا�شنط���ن عن طردهم العدد الذي
�أُبعد م���ن كل الدول الغربي���ة احلاقدة،
و�ضمن ًا احللف الأطل�سي ،وهو � 3أ�ضعاف
من طردتهم بريطانيا؟
م���ن املعتق���د �أن الأه���داف الغربية،
ال�سيما الأمريكية ،باتت معلَنة ،فالواليات
املتح���دة �أقفل���ت القن�صلي���ة الرو�سية،
ح�س���ب �إعالنها ،لوجوده���ا قرب مر�سى
الغوا�ص���ات الأمريكي���ة ،وبالت���ايل ف�إن
احلرب املفتوحة على رو�سيا منذ �إعالن
الرئي�س الرو�سي ع���ن الأ�سلحة الرو�سية
املتفوقة ،عاظمت املخاوف الغربية من
ق���وة رو�سيا ،خ�صو�ص ًا بعد ك�سب رو�سيا
ثقة �شعوب الع���امل ،وكذلك �أنظمة تدور
حت���ى بالفلك الأمريك���ي ،ل�شعورها �أنها
�ضحية ال�سيا�س���ات الأمريكية خ�صو�صاً،
والغربية عموماً.

التوتّ ر بين موسكو
وواشنطن تجاوز الحرب
الباردة ..واألداء الغربي
عمومًا يدفع إلى عدم تعزيز
االستقرار االستراتيجي
م�ست�شارو البيت الأبي�ض :الرئي�س ترامب لي�س �إال �صدى للنافذين يف �أمريكا

العالقات الأمريكي���ة  -الأوروبية� ،أي�ض ًا
حماولة تهمي�ش رو�سيا يف �سوق الطاقة
الأوروبي���ة ،وا�ستبدال الغ���از الطبيعي
بالغ���از الأمريك���ي امل�ضغ���وط� ،ضمن
ال�رصاع على الأ�سواق من جهة ،و�إ�ضعاف
االقت�ص���اد الرو�س���ي من جه���ة ثانية،
وبالتايل احلد من بن���اء القوة الرو�سية
ال�ضامنة للم�صالح الرو�سية حول العامل.
بال �شك ،الأداء الغربي يدفع �إىل عدم
تعزيز اال�ستق���رار اال�سرتاتيجي ،وهو ما
الحظه �أمني عام الأمم املتحدة انطونيو
غوترييت�س ،ال���ذي حذّر من عودة احلرب
الباردة ب�ي�ن رو�سيا والواليات املتحدة،
بينم���ا احلقيقة �أن الو�ض���ع جتاوز فع ًال
احلرب الب���اردة ،لأن «ال�رضب بات حتت
الزنار» ،والغرب جل����أ �إىل �أقذر �أ�سلحته
يف تدمري املفاهيم الدولية.
وم���ن ال�ص���ور الأك�ث�ر و�ضوح���اً� ،أن
الرئي����س الأمريكي دونال���د ترامب لي�س
�إال �ص���دى للنافذين يف �أم�ي�ركا ،بحيث
ما �أن �أعلن عن نيت���ه لقاء بوتني خالل
تهنئت���ه للأخري بالف���وز يف االنتخابات
الرئا�سية ،والأمل ببحث الأمن واال�ستقرار
اال�سرتاتيجيَّ�ي�ن ،حتى اندلع���ت الأزمة،
مبا يقط���ع الطريق على ج���دول �أعمال
البحث ،وذلك بالت���وازي مع �إعالن وزير
اجلي�ش الأمريكي م���ارك ا�سرب �أن اجلي�ش
الأمريك���ي �سيكون ق���ادراً على الفوز يف
�أية ح���رب ،ويف �أي م���كان ،ويف �رصاع
متعدد املجاالت ع���ام  ،2028م�شرياً �إىل
العمل عل���ى �أ�سلحة حديثة مع تغيريات
يف العقيدة القتالية يف �إدارة العمليات..
هذا الإعالن اعتربه اخل�ب�راء الرو�س �أنه
جمرد «فخفخة» وتفاخر ،و�أن الواليات
املتح���دة بات���ت تع�ت�رف ب����أن رو�سيا
متفوقة عليه���ا يف العديد من املجاالت
الت�سليحية ،و�أن الهدف من �إعالن الوزير
الأمريكي هو «تهدئة بال الأمريكيني».

ّ
ّ
ترامب يشن حربًا تجارية كونية ..فهل يتجه العالم إلى الكساد الكبير؟

يون�س عودة

وامل�رشوبات الكحولية والدراجات النارية
والهوائية وغريها..
ب�أي ح���ال ،الإجراءات امل�ضادة ملواقف
دونالد ترامب العدائية جتاري ًا �ضد حلفائه
يف االحتاد الأوروبي و�ضد ال�صني ،وقبلها
عدائيته نح���و رو�سيا و�إي���ران ،قد تفر�ض
حرب��� ًا جتاري���ة ال هوادة فيه���ا ،قد تنتج
حتالفات دولية جدي���دة ،و�أ�سواق جتارية
تبادلية جديدة ،متت ّد من النفط والغاز �إىل
ال�صُّ لب والأملينوم ،وال�سيارات والطائرات..
وال �إىل �أ�صغر
وحت���ى �إىل ال�س�ل�اح ،و�ص��� ً
املواد ،كالبال�ستيك ولعب الأطفال.
�إىل �أي���ن �ست�ص���ل الأم���ور :املعلومات
تفي���د �أن املفو�ضية الأوروبية ،ورمبا معها
ال�صني ،قد يتقدم���ون ب�شكوى م�شرتكة �إىل
منظمة التجارة العاملي���ة ،وهو �إجراء قد
ي�ستغرق نحو �سنت�ي�ن ،وخالل هذه املدة
�ستك���ون الأج���واء مفتوح���ة عل���ى �شتى
االحتماالت والتطورات.

�سعيد عيتاين
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إبراهيم الحلبي :ال مقايضة بمواقفنا السياسية ..و 6أيار بداية المعارضة الحقيقية
النياب����ة هدفها خدم����ة النا�س
ال التدجيل عليه����م بوعود كاذبة،
النياب����ة هدفها م�صارح����ة النا�س
باحلقائق لت�صويب م�سار متبع منذ
عام ..1992
«م����ن امل�س�����ؤول �إن كان تي����ار
امل�ستقبل غري م�س�ؤول عن �سيا�سات
الدول����ة املالي����ة واالقت�صادي����ة
الكارثي����ة»؟ �س�����ؤال يطرحه بقوة
رئي�س «حركة ال�شع����ب» �إبراهيم
احللبي ،راف�ض���� ًا تن�صُّ ل «احلريرية
ال�سيا�سي����ة» م����ن تبع����ات نهجه
االقت�ص����ادي وامل����ايل ال�سيئ ،ويف
لقائ����ه مع جري����دة «الثبات» يف
مكت����ب مكنت����ه االنتخابي����ة يف
بريوت ،ال����ذي ي�ض ّج بالزائرين كما
املتطوعني ،يك�شف عن بوادر جبهة
�سيا�سية لتفعيل املعار�ضة:
اقتح���ام الن���دوة الربملانية من قبَل
ق���وى �سيا�سية وطني���ة متحالفة ،بر�أي
مر�ش���ح «حرك���ة ال�شع���ب» �إبراهي���م
احللبي ،هدف���ه �إ�سماع �صوت النا�س يف
بريوت الدائرة الثانية عالياً ،يقول :نريد
ممار�س���ة املعار�ض���ة الفعلية من داخل
جمل�س النواب ،و�سبق لنا كحركة ال�شعب
�أن مار�سناه ب�شكل فعال وقوي ،فكان لنا
�صوالت وجوالت يف م�س�ألة تنوير الر�أي
العام حول مكامن ف�ساد معينة .ي�ضيف
احللبي :الكل يتذكر �صوت النائب جناح
واكيم ،و�آخري���ن كالنائب زاهر اخلطيب،
وقدرتهم���ا يف �إيق���اف م�شاريع عديدة
تطفو منها رائحة ف�ساد.
احللب���ي ي�سند ظهره عل���ى تاريخ
يعطي���ه �أف�ضلي���ة على غ�ي�ره ،ويقول:
نحن متمر�س���ون بخو�ض اال�ستحقاقات
النيابي���ة والبلدية ،وبالتايل حماربتنا
للف�س���اد لي�ست مو�سمي���ة ،فنحن ل�سنا
منغم�س�ي�ن مب�شاريع �سلطوي���ة ،وهذا
الأم���ر ي�ضفي علين���ا م�صداقية وحمبة
ل���دى النا����س ن�ستطي���ع م���ن خاللها
مواجه���ة «املال ال�سيا�س���ي» ،واليوم
بت�شابك الأي���دي املخل�صة والوفية يف
الئحة «�صوت النا�س» نحث املواطنني
م�ؤازرتن���ا بالت�صويت لالئحة وممار�سة

حقهم الدميقراط���ي ،والتحالف املتني
الذي يجمعنا ب«املرابطون» وجمعية
«ن���وروز» الثقافي���ة واالجتماعي���ة،
و«بدنا نحا�س���ب» ،وبع�ض امل�ستقلني
ينطلق م���ن مبادئ وا�ضح���ة �سيا�سية
واقت�صادية.
ب���ر�أي احللبي ،موق���ف الالئحة جتاه
الق�ضايا ال�سيا�سي���ة املحلية والإقليمية
حم�سوم :نحن منحازون �إىل جانب الق�ضية
الفل�سطينية ،وال�شعوب العربية ،وحماية
املقاومة ودعمها� ،أما بخ�صو�ص الق�ضايا
املحلي���ة ،فم�رشوعن���ا ال�سيا�سي يعترب
�أن عل���ة هذا البلد هو النظ���ام ال�سيا�سي،
وبر�أينا �إلغ���اء الطائفية ال�سيا�سية ت�شكل
مدخ ًال �أ�سا�سي ًا لإع���ادة بناء دولة لبنان
احلديث واملتط���ور ،كما لل�سري ب�سيا�سات
جديدة على امل�ستوى املايل.

وحدة املعار�ضة
يقر �إبراهيم احللبي �أن دميومة النظام
ال�سيا�س���ي يف لبن���ان رغ���م عالته ،من
م�س�ؤولية املعار�ضة التي ال توحّ د نف�سها
ح���ول م��ش�روع وا�ضح ،ويق���ول :لتحقيق
النتيجة املطلوبة ،يتطلب �صرباً وتوا�ضع ًا
وذكاء ،ف�أخ�صامن���ا ال�سيا�سيون مي�سكون
مبق���درات الب�ل�اد ،وق���ادرون على جتديد

الحلبي :ندعو البيارتة
الختيار من يصارحهم
بالحقائق ..ال من يكذب
عليهم

ال�سب���ب نحن ندع���و �أهلن���ا يف بريوت،
للتعبري عن كلمتهم بق���وة مادام القانون
الن�سب���ي ي�سمح بالتمثي���ل وفق الأحجام
الفعلية .وي�ضيف :مواجهتنا قوى ال�سلطة،
حتتم علين���ا بطبيع���ة احل���ال مواجهة
«تي���ار امل�ستقبل» يف الطليعة� ،سيما �أنه
يتحكم برقاب العا�صمة ،وهم عملي ًا �سبب
م�صائبنا وبلوتنا االقت�صادية وال�سيا�سية،
هم من كانوا يهيمنون على كافة �سلطات
الدول���ة منذ ع���ام  1992وحت���ى يومنا،
وعدونا بامل���ن وال�سلوى ،فكانت وعودهم
فقراً وعوزاً وهجرة ل�شبابنا.
وي�أ�سف احللبي لرفع «تيار امل�ستقبل»
�شع���ار« :الو�ضع االقت�صادي منهار حولنا،
ولريتن���ا الوطني���ة ثابتة» ،يق���ول :كفى
خديعة لل���ر�أي الع���ام ،منذ �أي���ام حتدث
البطريرك الراع���ي عن وجود حركة �إفال�س
يف البلد ،ناق ًال حتذيرات رئي�س اجلمهورية
بهذا ال�ص���دد ..يقول� :شع���ارات امل�ستقبل
املرفوع���ة منذ ع���ام  ،1992بات���ت فارغة
م���ن �أي م�ضم���ون� .سيا�ساتهم مل ت����ؤ ِّد �إال
ملزيد م���ن االنهيارات املالية واالقت�صادية
واالجتماعية ..لهذا ال�سبب ندعو البريوتيني
تبديل خياراتهم واختي���ار من ي�صارحهم
باحلقائق ،ال الكذب عليهم ،نحن يف الئحة
«�صوت النا�س» منلك خيارات بديلة لوقف
االنحدار ،وهذا االنحدار م�س�ؤول عنه «تيار
امل�ستقب���ل»؛ احلاكم الفعلي ،ولإيقاف هذا
املنحى االنحداري يج���ب ا�ستبدال النواب
احلاليني ب�آخرين.

ال�صدق
�أنف�سه���م ب�أوج���ه خداعة جدي���دة براقة..
وبالت���ايل الف�ساد الذي نعاين منه جميع ًا
ع���دا عن �أنه «�ض���ارب طنابو» ،واجلميع
يتحدث عن���ه ،هو متمرت�س جي���داً خلف
الطوائف ،وهذا م���ا يعيق عملية الإ�صالح
الفعلي ،فرغ���م امتحانات جمل�س اخلدمة
املدنية ،املحا�ص�ص���ات الطائفية حتد من
منطقي اجلدارة والكفاءة.
ال يدع���ي �إبراهيم احللب���ي م�سعاهم
حتقيق انق�ل�اب �ض���د النظ���ام اللبناين،
يقرون ب�رضورة التح���ول التدريجي ،وهذا
ما يتطلب �إحلاح ًا ومثابرة ،يقول :حتديث
البل���د يفر�ض تعري���ة النظ���ام الطائفي،
ومواجه���ة فعلية ملكام���ن الف�ساد ،ولهذا

ن�س�أل���ه عن ع���دم توحي���د القوى
املعار�ض���ة لـ«احلريري���ة ال�سيا�سية»
يف الئح���ة واح���دة ،لتوحي���د اجلهود،
واحلد من الت�رشذم ،يردّ :طبيعة القانون
تف�سح املج���ال لأي �شخ�صية �سيا�سية
بالرت�شح ،وهذا احلق الدميقراطي مقدّ�س،
يف النهاي���ة الئحتنا ال تت�سع لأكرث من
 11مر�شحاً ،ما العمل بوجود مر�شحني
كرث يريدون خو�ض غم���ار اال�ستحقاق
النياب���ي� ،صحي���ح �أن تع���دد اللوائح
وكرثته���ا يف ب�ي�روت الدائ���رة الثانية
ي�شت���ت الق���وى املعرت�ض���ة للحريرية
ال�سيا�سية ،لكن���ه �أي�ض ًا �سيك�شف حجم
كل الفرق���اء ال�سيا�سي�ي�ن ،مب���ن فيهم
ال�شخ�صيات العاملون يف احلقل العام،

لأنه وفق القان���ون الن�سبي ا ُمل َقرّ (على
ت�شوهاته) �سيُك�ش���ف لنا جميع ًا حجم
كل طرف �سيا�سي.
يعت�ب�ر احللب���ي �أن اال�ستحق���اق
االنتخابي «حمطة لرت�سيخ التحول يف
ب�ي�روت ،النا�س م�ستم���رة يف � 7أيار يف
ممار�ستها العمل ال�سيا�سي ،بغ�ض النظر
ع���ن النتائج ،هذه الق���وى ال�سيا�سية مل
جتتمع فيما بينها من �أجل مقعد نيابي،
همّنا الأ�سا�س���ي ت�شكيل جبهة معار�ضة
مقبل���ة ..نحن نطرج �أنف�سن���ا كجزء من
املعار�ضة ،لأننا على يقني �أن املجموعة
احلاكم���ة �ستعي���د نف����س ال�سيا�س���ات
واخليارات املالي���ة ،م�شاكلنا ال تقت�رص
فقط عل���ى االقت�ص���اد ،فهن���اك م�سائل
�سيا�سية ينبغ���ي معرفتها بخ�صو�ص ما
يح�صل يف �سورية والع���راق وفل�سطني،
ومن ال��ص�راع العربي « -الإ�رسائيلي»..
تل���ك امل�سائل ل���ن ن�ضعها عل���ى الرف
بذريعة امللفات الداخلية ال�ضاغطة ،نحن
نف�صل بني امل�سارين املحلي والإقليمي،
وبالت���ايل �أي خالف مع �أح���د مكوّنات
� 8آذار ل���ن يجعلن���ا نف���رّط بامل�سلمات
الوطنية واملقاومة.
ي�ش���دد احللبي على �أن حركة ال�شعب
م���ع حلفائه���ا يخو�ض���ون اال�ستحقاق
النياب���ي من منطلق ثوابته���م الوطنية،
يق���ول :احلدي���ث ع���ن �ش����ؤون و�شجون
النا����س لن يثنينا عن رف����ض ما يُحكى
ع���ن ت�أ�سي�س لل�رشق الأو�س���ط� ،سيما �أن
الأنظمة العربية بد�أت ب�سيا�سات التطبيع
مع «�إ�رسائيل» ،وما تبقّى لهم هو الإطار
القان���وين ،من هنا ي�أت���ي دور املقاومة
يف حماي���ة ق�ضية فل�سط�ي�ن املف�صلية،
لأن جميع العرب ،رغ���م الندوبات التي
ح�صلت فيما بينهم ،ي�ستطيعون التجمُّع
من جديد حتت لواء فل�سطني ،وق�ضيتها،
وبر�أيي ،ا�سته���داف لبنان ومقاومته بعد
اال�ستحقاق النياب���ي �سيتجدد ،لإ�سكات
هذا «ال�صوت املزع���ج» لأي تطبيع مع
الكيان ال�صهيوين.
يُنهي احللبي حديثه بالقول :من�صب
النيابة ال يُغري حرك���ة ال�شعب ،فنحن
ن���رى �أن اال�ستحق���اق النياب���ي حمطة
لرت�سيخ الن�ض���االت لي�س �إال ،ون�أمل من
النا�س ح�سن االختيار.

�أجرى احلوار :بول با�سيل

مرشحون لبنانيون بأمر عمليات سعودي
قالوا قدمي���اً« :داب الثلج وبان املرج» ،يا ليته
كان مرج ًا كما ج���اء يف الأمثال ..بل هو غدر ورج�س
لعمل���ة واحدة لطامل���ا حذّرنا منها؛ عمل���ة عنوانها
«ال�صهيوهابية».
�سق���ط القن���اع عن الوج���وه الغ���ادرة ،وحقيقة
ال�شيط���ان بانت �سافرة ،و�أ�ضح���ى النظام ال�سعودي،
ب�أوام���ر �أمريكي���ة ،يف خندق واحد مع كي���ان العدو
ال�صهيوين .التقارب والتودد ال�سعودي «الإ�رسائيلي»
ب���ات علن ًا و»على عينك يا تاجر» ،والإ�شارة �إىل ابن
�سلمان� :إن �أردت �أن تكون ملك ًا �أطع وال ت�س�أل.
�أظهرت زي���ارة حممد بن �سلمان يف هذا التوقيت
�إىل �أمريكا مدى انغما�سه يف وحول الأوامر الأمريكية،
�إىل درجة الت�سليم لقرار ترامب بالعدوان على القد�س

والأمة الإ�سالمية ،وت�صفي���ة الق�ضية الفل�سطينية من
خالل «�صفقة القرن» ال�شيطانية.
ال�سعودي���ة �سلّمت كل ما لديه���ا لأمريكا ،حتى
باتت ت�ش���كل خطراً حقيقي ًا على الأم���ة ،لكنها وبعد
خ�سارته���ا للرهان���ات يف �سورية واليم���ن والعراق،
توجّ هت للتعوي�ض يف االنتخابات النيابية يف لبنان،
لذل���ك كان �أمر ا�ستدعاء عل���ى عجل لرئي�س احلكومة
اللبن���اين �سعد الدي���ن احلريري (خا�ص���ة بعد �أزمة
االعتقال الأخرية) ،وزودته بخطة االنتخابات النيابية
املوجَّ هة �ضد املقاومة.
مع اقرتاب موع���د االنتخابات النيابية اللبنانية
املقبلة ،تت�سارع خطوات بع����ض الدول ال�ساعية �إىل
�إيجاد ثغ���رة للتدخُّ ل يف ال�ش����ؤون الداخلية للبنان،

وي�أتي عل���ى ر�أ�سه���ا ال�سعودية ،الت���ي تن�شط على
خط زديادة وت�ي�رة التحري�ض والإ�س���اءة للمقاومة،
لذلك جند بع����ض البائ�سني املدعومني من ال�سعودية
ي�ستقوون بالتحري�ض الطائفي واملذهبي ،وما ذلك �إال
نتيجة �إفال�سهم ال�سيا�سي ،ما �سينعك�س �سلب ًا ووبا ًال
عليه���م يف �صناديق االقرتاع ،خ�صو�ص ًا �أن اللبنانيني
باتوا يدركون من ه���و ال�رشيف ومن هو املرتزق لدى
�آل �سعود.
ال�سعودية ميكن لها �أن ت�شرتي مر�شحني  ،وتزرع
الفتنة يف لبنان ،من خالل املال «الوهابي» احلا�رض
وب�سخاء ال�ستهداف املقاومة والتحري�ض عليها ،وهذا
ديدنه���ا منذ �سنوات ،لكنها مل حت�صد �إال اخليبة ،وهذا
كله كرمة لعيون «�إ�رسائيل» ،التي باتت امتداداً لها.

امل���ال ال�سع���ودي ال���ذي يُغ���دَق يف املاكينات
االنتخابية ه���و �أداة ال�ضغط لبلورة حتالفات ولوائح
�أولويتها مواجهة املقاوم���ة ،ول�ضمان وجوه نيابية
تلتزم بالأوامر الأمريكية  -ال�سعودية.
احل�ض���ور ال�سع���ودي يف زم���ن االنتخابات بات
وا�ضح��� ًا يف كل خطاب���ات الل���ون الأزرق وغريه من
الألوان التي تعي�ش على فتات النظام ال�سعودي.
ال�سعودية من خ�ل�ال «خرزتها الزرقاء» وبع�ض
الأذرع التي تعمل لديها ،ت�ستطيع �أن ت�شرتي مر�شحني،
لكنها ال ت�ستطيع �أن ت�شرتي لبنان املقاوم الذي �أعاد
للأمة كرامتها.
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«توبة» محمد الشيخ ..عالم فن روحي رفيع
«توب���ة»� ..ألب���وم �أ�ص���دره الفنان
ال�ش���اب حممد ال�شي���خ ،ويت�ضمن عدداً
من الأنا�شي���د واملقطوع���ات الروحية،
م���ن خ�ل�ال ق�صائ���د �شعري���ة و�أحلان
مو�سيقي���ة ،ت�ضفي عل���ى امل�ستمع جواً
من الت�أل���ق واالن�سجام مع بهاء ي�أخذك
بعي���داً يف التفاعل واالنتقال مع الفنان
الرائع حمم���د ال�شيخ ،ال���ذي يرى فيه:
«تلك احلالة الإن�شادي���ة اخلا�صة التي
تالم�س ال���روح وتكون اختالجات النغم
والق�صائ���د معاً ،يف حال���ة من الع�شق
والول���ه والت�أج���ج يف �إن�سانية بحتة،
�إن�ساني���ة �أع��� ّم من ال�رشق���ي والغربي
والديني اخلا����ص والديني العام ،و�أبعد
من ت�صوف و�أعمق من عرفان».
حممد ال�شي���خ ،ورغم فتوته� ،إ َّال �أنه
تعم���ق ثقافة ووعي��� ًا يف حركية الدين
الإ�سالم���ي احلني���ف ،ويف واقع وتطور

وح���ال احلرك���ة الإميانية ب�ش���كل عام،
خ�صو�ص��� ًا �أن���ه جنل الع���امل املرموق،
نائب �أمني عام احتاد الكتاب اللبنانيني
ال�شي���خ ف�ض���ل خم���در ،ال���ذي يتمي���ز
بانفتاح���ه الوا�سع على الآخ���ر ،خُ لُقاً،
ودين ًا و�شعراً و�أدب ًا وثقافة ،وي�شكّل عند
اجلميع نقطة التقاء رائعة ،وبهذا الواقع
ومعناه يق���ول�« :إن الف���ن الروحي هو
فن �إن�ساين يلتزم اخللق الراقي لينه�ض
ب�صف���اء القلب وال���روح ،فيكون الع�شق
فيه ميزان امل�شرتكات الإن�سانية ،واحلب
فيه �سبيل التوا�صل الب�رشي بال �ضغائن،
وباب ولوجنا �إىل �سماء املعرفة».
يف �إن�شاده ال���ذي يُدخل �إىل ذواتنا
ويالم����س وجداننا وقلوبن���ا ،ويجعلنا
نتفاعل معه بطريقة خالبة ،اعتمد حممد
ال�شي���خ ،ال�شعر واملو�سيق���ى وال�صوت
القوي بطبقات���ه املختلفة ،وح�سب ر�أيه

ف����إن �أدواته يف هذا العمل هي« :ال�شعر
عل���ى �أنواعه ،ونغ���م الآالت املو�سيقية
املتنوعة يف �أداء يتميز بطرق خا�صة»،

وه���ي كذلك فع�ل�اً � ،إذ �إن �أكرث من �ساعة
ق�ضيناها معه يف حفل �إطالق �ألبومه يف
ق�رص الأوني�سكو ،جعلتْنا نحلق معه يف

�أج���واء من البهاء الروحي ،وكان يفر�ض
على اجلمي���ع االنتقال يف عوامل احلياة
واحلب والده�شة ،واالقرتاب من اهلل.
�أخرياً ،فق���د ت�ضمن االلبوم عدداً من
االنا�شيد الروحي���ة ال�ساحرة من خالل
ق�صائد �أبرزها:
توبة �شعر ال�شيخ ف�ضل خمدر ،ليايل
بع�ض الظاغنني لأب���ي الطيب املتنبي،
ببابك لفاروق �شويخ ،قل للمليحة لأحمد
بخيت ،يا ن�سيم الروح لل�سهروري� ،أال يا
�ساقي ًا جلالل الدين الرومي.
فتحي���ة لك حممد ال�شي���خ ،ت�أخذنا
على م���دى ال�ص���وت ال�شج���ي والنغم
العذب �إىل جزر الدفء والليونة واجلمال
والبه���اء ،لنح�سّ مع��� ًا اننا يف فردو�س
ونعيم �إمي���ان خال�ص قربة هلل �سبحانه
وتعاىل.
�أحمد

حسن يتيم ..وقالت إن اسمها سلمى
«قال���ت �إن ا�سمها �سلمى» ..ديوان
جديد �صدر عن «دار الفاربي» ،للفنان
الت�شكيل���ي ح�س���ن يتيم ،ال���ذي يُبحر
بنا على منت �سب���ع ع�رشة ق�صيدة �إىل
�أمكنة ومط���ارح خمتلفة ،يق���دّم فيها
�صوراً متنوعة ،ت�ؤكد �أن الفنان والر�سام
وامل�ص���ور ي�سكن���ون في���ه ،حت���ى يف
كتاباته ،فح�سن يتيم الباحث يف حقول
الفن الت�شكيل���ي واملحا�رض يف تاريخ
الفن ،تكاد ترى لوح���ة يف كل ق�صيدة
م���ن ق�صائده ،لدرجة تعتق���د �أنه �أثناء
�إط�ل�اق ديوانه يف جمعي���ة الفنانني،
الذي تالزم مع معر�ض للوحاته� ،أنهما
يتكامالن.
فـ«على �صهوة كتاب» يقول:
«�أتخيلك م�رسعة
تقفني جوار الباب

و�أنا
قادم �إليك على �صهوة كتاب
بقلب مدمى
يرمي فوق ح�ضنك
ي�ضع ق�صائد �صغرية
لتختاري منها عقداً جليدك
قبل �أن يخطفني العمر
الهارب �صوب الهاوية
لأين يف الأ�شهر القادمة
�س�أبلغ ال�سبعني من عمري
هكذا تقول �أوراقي الثبوتية»
هذه ال�صورة التي يقدمها الر�سام -
ال�شاعر ،ك�أنك ت���رى جوابها يف ق�صيدة
�أخرى احتلت عن���وان الكتاب «قالت �إن
ا�سمها �سلم���ى» ،وهناك «يف املقهى»
يرتجم ال�شاعر ق�صيده:
«حول الطاولة يف املقهى الليلكي

جل�ست خمطوف ًا بني يديك
�أجثم على ركبتي منهك اللحظات
ترتاءى لنا نتف م���ن ليال الق�سوة
الطويلة
هنا بانتظارك ..حتت مظلة
يت�ساقط �ضوء النهار «حبة حبة»
لأنه يف �أبحاره يتلو يف «ال�شقيقة»:
«�ضوءاً يجيء
ظ ًال يجيء
�سي ًال يجيء
ليبد أ� الوجع ال�ضنني»
«كي متطر ال�سماء» لأن:
«روحي ت�شهق باجتاه الغيم
حتت م�صباح �ضو ٍء خافت
�أ�شبه بقنديل القرية
كل ال يرانا �أحد».
ال�شاعر -الفن���ان ح�سن يتيم يقدم

يف �شع���ره �صوراً متع���ددة «حتى �أخر
قطرت�ي�ن» ،دون «اعت���ذار» لأنه «على
ال�شاط���ئ» حي���ث ال ح���دود بني غيمة

ومط���ر ،فالزمن يرك�ض وق���ت ان�شغاله،
ولهذا رمبا:
«�س�ألني الليل
ملاذا الورد
ي�ضئ خالل املوت
وملاذا تتكئ االحزان
على ظلي..
فما �أجبت»
لأن ال�صي���اد وق���ف �أم���ام احمرار
ال�شم�س يف غروبه���ا الأخري على �أطالل
ت�رشين.
ح�س���ن يتيم يف« :قال���ت �إن ا�سمها
�سلمي» بعد «ادخ���ل ال�شجرة عارياً»
هل �أنت كما جتيد حركة الألوان ودجمها
وفل�سفتها يف لوحاتك ،هل انك حق ًا تلون
بالكلمات ق�صائد عمر وحياة وجمال...
�أعتقد �أنك حق ًا كذلك.

بريد القراء

ُّ
ظاهرة تشرد األطفال ..األسباب والنتائج والحلول

الأطفال هم بهج���ة احلياة الدنيا
وزينته���ا ،وهم عم���اد امل�ستقبل الذي
ترتك���ز علي���ه ك ّل ح�ض���ارات الدول،
ف�أ�سا�س ازدهار ال���دول وتقدُّمها يكون
يف �إعداد �أطفالها ليكونوا قاد ًة يحملون
لواء العلم واملعرفة والثقافة والتقدم،
لذل���ك يجب �أن يك���ون االهتمام الأكرب
يف جميع الدول م���ن ن�صيب الأطفال،
ويج���ب �أن يحظوا بجمي���ع االهتمام
من ك ّل فئات املجتمع ،وبك ّل الو�سائل
املتاحة.
ظاهرة ت�رشّد الأطفال تربز كظاهرة
خطرية جداً ،تُل���وّث امل�شهد احل�ضاري،
وتقلب كل موازي���ن الإن�ساني���ة ر�أ�س ًا
على عق���ب ،وه���ذا امل�شه���د البائ�س
يتمث���ل يف ر�ؤية الأطف���ال املت�رشدين
الذين يجوبون ال�شوارع دون �أي معني
�أو كفي���ل ،ويفتق���دون لأج���واء الأ�رسة
واالهتم���ام والرعاية ،فظاه���رة ت�رشّد
الأطفال تعترب م���ن الظواهر املنت�رشة

يف الوق���ت احلا�رض ،خ�صو�ص ًا يف دول
الع���امل الثالث ،حيث الفق���ر واجلوع
واحلروب.
�أنواع امل�رشَّدين
� -1أُ��س�رٌ كاملة ،نتيج���ة احلروب �أو
الكوارث الطبيعيّة.
� -2أطف���ا ٌل ومراهقون نتيجة عدد من
العوامل االجتماعيّة.
 -3ن�س���اء وفتيات ،و�أي�ض��� ًا نتيجة
عوام���ل اجتماعيّ���ة �أو ح���روب �أو كوارث
طبيعيّة.
 -4م�سنّ���ون ،لنف����س �أ�سب���اب ت�رشّد
الن�ساء والفتيات.
 -5معاقون عقل ّي ًا �أو ذهن ّياً.
الأ�سباب
 -1التفكّك الأ�رس ّي ب�أ�شكاله املتعددة،
وت�شم���ل الهجر والط�ل�اق �أو وف���اة �أحد
الوالدين �أو �سفره.

 -2الأو�ض���اع املعي�شيّ���ة ال�سيّئ���ة
وارتفاع ن�سب���ة البطالة� ،إذ توجد عائالت
كامل���ة تعي�ش ب���دون معيل ،مم���ا ي�ؤدّي
�إىل دفعهم ب�أطفاله���م لل�شوارع للعمل �أو
الت�سوّل �أو غري ذلك ،بالإ�ضافة �إىل الت� ُرسّب
من التعليم واملدار�س.
 -3انت�شار التجمعات الع�شوائية التي
تفتقر للظ���روف املعي�شيّ���ة اجليدة التي
متثّل الب�ؤر امل�ستقبلية لأطفال ال�شوارع.
 -4انت�ش���ار الثقاف���ة الغربي���ة بني
املجتمعات واحلريّة ال�شخ�صيّة ،ممّا ي�ؤدّي
ذل���ك �إىل خروج الطفل حلي���اة خا�صة ال
يعي نتائجها.
� -5س���وء معاملة الآب���اء والأمهات
لأطفاله���م ،ممّا ي����ؤدّي ذل���ك �إىل هروبهم
وخروجهم لل�شارع.
النتائج
ت��ش�رد الأطفال هو
ُّ
� -1أك�ب�ر نتائج
التح��� ُوّل للجرمية ،فم���ن �أخطر النتائج

هو ا�ستقطاب املنظمات الإجرامية عدداً
كبرياً من ه�ؤالء الأطفال وجلبهم للعمل
معهم ،واختالط الأطفال بذوي ال�سوابق
الإجرامي���ة ،مث���ل :مدمن���ي املخدرات،
وال�سارقني ،والقتلة.
 -2جل���وء العديد م���ن الأطفال �إىل
القبول بظروف عم���ل �سيئة �صعبة جداً
للح�صول على ق���وت يومهم ،وقد يلج أ�
البع����ض الآخ���ر �إىل الطريق���ة الأ�سهل
للك�س���ب وه���ي ال�رسق���ة �أو العمل لدى
املنظمات الإجراميّة.
 -3ظهور جيل من الأطفال يعاين من
ا�ضطرابات نف�سية و�أمرا�ض ف�سيولوجية
عدي���دة ،حي���ث � َ ّإن ت� ُرشّده���م يف �س��� ّن
املراهقة الذي يُع ُ ّد �سن تط ُوّر �شخ�صيتهم
ي�ساعد يف تكوين �شخ�صية م�ضطربة.
� -4إ�صاب���ة الأطف���ال بالأمرا����ض
املزمن���ة مث���ل التيفوئي���د والأمرا�ض
اجلن�سيّ���ة واجللدي���ة مب���ا فيها اجلرب
وغريها.

احللول
� -1إن�شاء م�ؤ�س�سات تربوية وت�أهيلية
خا�صة بالأطفال امل�رشدين.
� -2إيج���اد قوانني �رسيع���ة خا�صة
بظاهرة الت�رسب من املدار�س التي تعترب
خطوة مهمة يف م�شكلة ت�رشد الأطفال.
� -3إيج���اد الهيئ���ات الت���ي تُعن���ى
بامل�شاكل الأ�رسي���ة واالجتماعيّة للتقليل
من �أعداد العائالت املنف�صلة.
 -4تفعي���ل دور م�ؤ�س�س���ة ال�ضم���ان
االجتماع ّي مل�ساعدة الأ�رس الفقرية واحلد
من ظاه���رة �إخراج الأطف���ال من املدار�س
للعمل يف ظ���روف معي�شيّة �صعبة بهدف
�إعالة عائالتهم.
 -5و�ضع الأطفال املدمنني للمخدرات
يف م�صح���ات نف�سية ودور رعاية خا�صّ ة،
وت�أهيله���م لي�صبحوا عنا��ص�ر فعّالة يف
املجتمع.

�إبراهيم املو�سى

نشاطات
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تجمع العلماء المسلمين يستقبل وفدًا علمائيًا من تايالند
ق���ام وف���د علمائ���ي م���ن تايالند،
ي�ض���م رئي�س ق�سم العل���وم الإ�سالمية يف
اجلامعة الر�سمية بانكوك؛ ال�شيخ �رشيف
ه���ادي ،وال�شيخ ح�سني �سنكوميان بزيارة
جتمع العلماء امل�سلم�ي�ن ،حيث كان يف
ا�ستقبالهم رئي����س الهيئة الإدارية ال�شيخ
د .ح�س���ان عبد اهلل ،و�أع�ض���اء من الهيئة
الإدارية.
اللقاء كان منا�سب���ة لعر�ض �أو�ضاع
امل�سلم�ي�ن يف تايالن���د ،وحاجاتهم على
�صعيد الدرا�سة الإ�سالمي���ة ،وكذا �أو�ضاع
الأم���ة الإ�سالمية ،وما تعاين منه يف هذه
الأيام التي ت�شتد فيها الهجمة على الدين؛
يف حماولة لت�شوي���ه مفاهيمه والإ�ساءة
�إليه.
وق���د �أبلغ ال�شيخ ه���ادي «التجمعَ»

�أنه���م يف تايالند ب�صدد �إن�ش���اء جمعية
ت�ضم علماء من ال�سُّ نة وال�شيعة ،وقد زاروا
«التجمع» لالطالع عل���ى �أجوائه؛ ن�ش�أة
و�سرية و�أهداف ًا وتطلع���ات ،ليُكوِّنوا فكرة
ي�ستفيدون منها يف العمل ولتكون جتربة
التجمع �أمنوذج ًا ي�ستفاد منها يف تايالند.
م���ن جهته �أب���دى ال�شي���خ عبد اهلل
�إعجابه بالتجربة الإ�سالمية يف تايالند،
م�شجع ًا على �إطالق فكرة جتمع وحدوي
�إ�سالمي هناك ،ما ي�ؤدي �إىل ن�رش املحبة
والألفة ب�ي�ن امل�سلم�ي�ن �أنف�سهم وبقية
الأدي���ان ،وقد �رشح �سماحته للوفد ن�ش�أة
التجم���ع واملراحل التي م���رّ بها ،وكيف
ا�ستط���اع مواجهة الف�ت�ن التي مرّت يف
لبن���ان والأم���ة ،وخرج منه���ا �أقوى من
ال�ساب���ق ،ومل ت����ؤ ِّد �إىل �إ�ضعافه بل ازداد

قو ًة وانت�شاراً ،داعي ًا للتحذير من الدعوات
التكفريية التي عمل الغرب على �إطالقها

يف جمتمعاتن���ا لت�شويه �صورة الإ�سالم،
حفاظ��� ًا على الكيان ال�صهي���وين ومنع ًا

للمقاومة من �أخذ دورها يف التحرير.
كما �أ�شار �سماحته �أن عليهم �أن يدعو
لن��ص�رة ق�ضايا امل�ست�ضعفني يف العامل،
وعل���ى ر�أ�سها ق�ضية ال�شعب الفل�سطيني،
الذي يعاين م���ن االحت�ل�ال ال�صهيوين،
و�سط �صمت عاملي متواطئ.
ونقل �سماحته للوفد جتربة املقاومة
الإ�سالمية يف لبن���ان ،ودور العلماء يف
دعمها ورفدها وت�أييدها باعتبارها �أنبل
ظاه���رة يف التاريخ ،والت���ي ا�ستطاعت
�أن حتق���ق �أول ن��ص�ر كبري عل���ى العدو
ال�صهي���وين وحت���رر لبن���ان يف معظ���م
الأرا�ضي الت���ي احتلها العدو ال�صهيوين،
مع بق���اء تالل كفر�شوبا وم���زارع �شبعا
حمتل���ة ،و�ستعمل املقاوم���ة بكل قوتها
لتحريرها.

وفد من حركة األمة زار السفير الفلسطيني
التقى وفد م���ن حركة الأم���ة ،برئا�س���ة �أمينها العام
ال�شيخ عبداهلل جربي� ،سفري دولة فل�سطني �أ�رشف دبور ،يف
مقر ال�سفارة بب�ي�روت ،حيث كان عر�ض للتطورات العربية
عموماً ،والفل�سطينية على وجه اخل�صو�ص.
وفد حركة الأمة ثمّن الت�ضحيات الفل�سطينية التي �أبقت
ق�ضية العرب وامل�سلم�ي�ن الأ�سا�سية يف ال�ضمري والوجدان
العربي ،والبو�صلة احلقيقية للأمة.
وكان ت�أكيد على �أن الق�ضي���ة الفل�سطينية �ستبقى حيّة

دائمة يف الن�ض���ال العربي ،و�أن القد�س �ستبقى قبلة الأحرار
والعا�صمة الأبدية لفل�سطني ،ولن ي�ستطيع �أي قرار� ،سواء من
ترامب �أو غريه� ،أن يبدّل هذه احلقيقة الأبدية.
من جهت���ه �أطلع ال�سف�ي�ر دبور وف���د «احلركة» على
االعت���داءات «الإ�رسائيلي���ة» امل�ستم���رة �ض���د ال�شع���ب
الفل�سطين���ي ومقد�سات���ه ،واجلهود الت���ي يقودها الرئي�س
حممود عبا����س والقيادة الفل�سطيني���ة ملواجهة امل�رشوع
الأمريكي « -الإ�رسائيلي» لت�صفية الق�ضية الفل�سطينية.

مشاركًا في لقاء التحية لشهداء مسيرة العودة

الشيخ جبري :شعوب أمتنا ترفض كل أشكال التطبيع مع العدو الصهيوني
�أ�ش���ار �أمني عام حركة الأمة؛ ال�شيخ عب���داهلل جربي� ،إىل �أن
امل�شه���د العظيم الذي جتلى يف ي���وم الأر�ض �أعطى عدة �إ�شارات
وعدة ر�سائ���ل� ،أثبت من خاللها ال�شع���ب الفل�سطيني املجاهد،
با�سم الأم���ة كلها� ،أنه �شعب ح ّي يرف����ض اال�ستكانة واخل�ضوع
للمحتلّ.
ور�أى ال�شيخ جربي يف الكلمة التي �ألقاها يف «لقاء التحية
ل�شهداء م�سرية العودة الكربى يف فل�سطني» ،والذي �أقيم يف «دار
الندوة» بدعوة من «احلملة الأهلي���ة لن�رصة فل�سطني وق�ضايا

¡ �إميل عب����ود مر�شح احلزب ال�س����وري القومي
الإجتماع����ي يف عكار �أك����د �أ ّن اجليل اجلديد هم
نقط����ة ارتكاز يف العم����ل الوطني والقومي ،وهم
الق����وة الفاعلة التي تنه�����ض باملجتمع ،م�شدداً
عل����ى �أن الأولوي����ة يف الن�ض����ال ال�سيا�سي بناء
دولة املواطن����ة والعدالة ،والتي هي حكم ًا دولة
قوية وق����ادرة ،والأولوية يف الن�ضال االجتماعي
حتقيق الأمن االجتماعي ،ورفع احليف عن �أبناء
�شعبن����ا ،و�صو ًال �إىل معاجلة الأزمات وامل�شكالت
االقت�صادي����ة واملعي�شي����ة املتفاقم����ة ،و�إننا ال
ن����رى �سبي ًال للخ����روج من هذه االزم����ات �إال من
خالل العمل من �أج����ل التنمية امل�ستدامة وعلى
امل�ستويات كافة.
¡ جتمع العلماء امل�سلمني لفت �إىل �أن املعركة
ب��ي�ن حمور املقاومة وحمور ال�رش الأمريكي ،و�إن
حقق����ت �إجنازات كبرية� ،إال �إنها مل تنت ِه ،وما زال
هن����اك مهام ال بد من تنفيذه����ا� ،إن جلهة حترير

الأمة»� ،أن �صفقة القرن فا�شلة بكل املعايري ،و�أن هذا ال�شعب لن
ير�ضى بتمريرها ،وحتى �إذا مت متريرها بالقوة ف�إنها �صفقة غري
مربحة ،ال�سيما لتاجر مثل الرئي�س دونالد ترامب.
وق���ال ف�ضيلت���ه :البع����ض يزعم �أن عالق���ة الأمة م���ع العدو
«اال�رسائيلي» هي عالقة ا�سرتاتيجية ،لكن امل�شهد الذي ر�أيناه يوم
اجلمع���ة املا�ضي �أثبت �أن �شباب الأمة يرف�ض رف�ض ًا قاطع ًا �أن تكون
ل���ه �أي عالقة ا�سرتاتيجية �أو حتى تكتيكي���ة �أو �أي �شكل من �أ�شكال
التطبيع مع هذا العدو املغت�صب.

كامل ال��ت�راب ال�س����وري من الوج����ود التكفريي
واالحت��ل�ال الأمريك����ي والرتك����ي� ،أو جلهة �إنهاء
االحت��ل�االت الأجنبي����ة يف منطقتن����ا ،متوجه ًا
بالتحي����ة للمقاومة ال�شعبي����ة يف مدينة الرقة،
التي �أعلن����ت عن عملية ع�سكري����ة على القوات
الأمريكية ،وداعي ًا لت�شكيل جمموعات مقاومة يف
كل مناطق االحتالل الأجنبي للأرا�ضي ال�سورية.
¡ ال�شيخ ماهر حم����ود؛ رئي�س االحتاد العاملي
لعلم����اء املقاوم����ة ،لف����ت �إىل �أن هن����اك بع�ض
املر�شحني �أفقدتهم احلم����ى االنتخابية ر�شدهم،
فيهاجمون املقاومة ب�أب�شع الكلمات وال�صفات،
وين�سون ف�ضله����ا عليهم وعلى الوطن ،داعي ًا �إىل
�أالّ تفقدنا االنتخابات ر�شدنا وعقولنا ،و�أن ينتبه
اجلميع �إىل �ألفاظه����م ونظرتهم للوطن ،فـ»نحن
توحدنا ق�ضي����ة الوطن
يف لبن����ان ينبغ����ي �أن ّ
الكربى :املقاومة وحماربة الف�ساد»..
¡ املن�سقية العامة ل�شبكة الأمان وال�سلم الأهلي

�س�ألت :من يحا�سب م����ن؟ ومن يدافع عن حقوق
الوط����ن واملواطن؟ �إننا نتطل����ع �إىل حكم وطني
�صالح ينهي زمن الف�ساد ال�سيا�سي ،و�إىل اقت�صاد
ع����ادل ونزيه ينهي زمن الف�ساد املايل ،و�إىل قيم
روحية و�أخالقية تنه����ي �إىل الأبد ظواهر الف�ساد
االجتماعي.
حيا دم����اء ال�شهداء
¡ ال�شي����خ �صهيب حبل����ي ّ
واجلرح����ى الفل�سطينيني التي �سالت يف الذكرى
الثانية والأربعني ليوم الأر�ض« ،ما ي�شكل ت�أكيداً
عل����ى التم�سك بكامل ت����راب فل�سطني من البحر
�إىل النه����ر ،وعلى عدم التخل����ي عن حق العودة
�إىل فل�سطني ،مهما كلف ذل����ك من دماء و�شهداء
وت�ضحيات ،لأن ال�شعب الفل�سطيني �أثبت مت�سكه
ب�أر�ض����ه مهما غل����ت الت�ضحي����ات ،ورف�ضه لكل
م�شاري����ع ت�صفي����ة الق�ضي����ة الفل�سطينية حتت
عناوين مفاو�ضات ال�سالم املزعوم».
¡ لق����اء اجلمعي����ات وال�شخ�صي����ات الإ�سالمية

يف لبن����ان اعت��ب�ر �أن التخاذل العرب����ي والغزل
�شجعا على قرار
ال�سعودي مع الكيان ال�صهيوين ّ
دونال����د ترامب نقل �سفارة الواليات املتحدة �إىل
القد�����س املحتلة ،والعدو عل����ى ارتكاب جرائمه
بحق ال�شع����ب الفل�سطيني ،م�ؤكداً �أن هذا االجرام
يواجه ب�أعلى قدر م����ن التما�سك لكل
يج����ب �أن َ
ق����وى التقدم والتحري����ر يف الع����امل ،ويف رفع
ال�صوت رف�ض ًا للممار�سات ال�صهيونية الوح�شية،
وت�صعيد املقاومة �ضد العدو ،الذي �أكدت الوقائع
والتج����ارب �أن االنتفا�ض����ة يف الداخل وت�صعيد
املقاومة هي وحدها التي تهزم العدو ال�صهيوين.
¡ املديري����ة العامة للدفاع امل����دين يف الهيئة
ال�صحي����ة الإ�سالمي����ة ،مديرية اجلن����وب الأوىل،
�سلّمت ع����دداً م����ن املطافئ اليدوي����ة لعدد من
امل�ؤ�س�س����ات التعليمية يف مدين����ة بنت جبيل،
وذلك �ضمن م�رشوع ت�أهيل الأفراد لإدارة «خلية
�أزمة».

( العدد  )454اجلمعة  8 -ني�سان 2018 -

كاريكاتير

سرق  120جهاز تلفزيون من الفنادق بخدعة غريبة
قامت ال�رشطة الهندية ب�إلقاء القب�ض على رجل �أقدم على
�رسقة  120جهاز تلفزيون من الفنادق على مدار �أربعة �أ�شهر.
و�أو�ضحت التحقيقات �أن فا�سوديف نانيا كان يقوم باحلجز يف
فنادق رخي�صة يف واليات عدة جنوب الهند ،وكان يحمل معه
حقائب �ضخمة لو�ضع �أجهزة التلفزيون امل�رسوقة بداخلها عند
املغادرة ،ويف حال كانت احلقيبة التي يح�رضها معه ال تت�سع

جلهاز التلفزيون املوجود يف الغرفة ،ف�إنه يبحث يف �أقرب
�سوق عن حقيبة �أكرب تفي بالغر�ض.
اجلدير بالذكر �أن موظفي الفندق مل ي�شتبهوا يف ذلك الرجل،
�إذ �إنه كان «ح�سن ال�سلوك» ،وكان يقوم بدفع مبلغ �صغري
مقدَّماً ،ويُخرب العاملني �أنه �سيمكث يف الفندق عدة �أيام� ،إال
�أنه كان يغادر مبكراً.

سبب غريب ُيجبر أميركا على حظر شوكوال «كندر»
�أعلنت وكالة ال���دواء وال��غ��ذاء يف
الواليات املتحدة الأمريكية �أن �شوكوال
«كندر �سريبرايز» ،التي ت�صنِّعها �رشكة
فرييرو الإيطالية ،حتتوي على مكون غري
غذائي ي�رضّ ب�صحة الأطفال ،وي�ؤدي �إىل
اختناقهم ،لذلك ّمت حظر تداولها.
ويتم تداول �شوكوال «كندر �سريبرايز»

يف �شكل بي�ضة حت��ت��وي على لعبة
بداخلها ،والتي ا�ستحوذت لذلك على
اهتمام الكثري من الأطفال حول العامل،
وكان هذا هو �سبب احلظر؛ �إذ �إن اللعبة
املرفقة ميكن للأطفال ابتالعها ومن ثم
قد تتوقف يف حلق الطفل وت�سبب له
اختناقاً.

واعتمدت الواليات املتحدة الأمريكية
يف حظرها ���ش��وك��وال «ك��ن��در» على
قانون �صدر عام  ،1938ومبوجبه يتم
حظر الألعاب ال�صغرية داخل احللويات
بذريعة �إمكانية بلعها وتوقفها يف حلق
الطفل ،مما ي�سبب له االختناق.

كتب اسم زوجته على «غوغل» بدافع الفضول ..فاكتشف مفاجأة ّ
مروعة

يف واقعة ال تُ�صدَّق ،قرر زوج �أ�سرتايل البحث عن ا�سم زوجته
�أمريكية اجلن�سية عرب « googleجوجل» ،بدافع الف�ضول� ،إال
�أنه اكت�شف مفاج�أة كارثية مل يكن يتوقعها �إطالقاً ،وكانت
هذه املفاج�أة هي �أن زوجته «قاتلة مهوو�سة» .وجاء يف
تقارير �إخبارية تداولتها مواقع عاملية عدة �أن الزوج «�أندرو
موراي» ،والذي يعمل كطباخ يف بلدة «كاتومبا» الأ�سرتالية،
تعرف على «بروك لني كروز» عرب الإنرتنت ،واتفقا على
تـــ�صـــــدر عـــــــن
�شــركــة الـقـــلــم
للإعالم �ش.م.م.

الزواج ،وانتقلت هي �إىل �أ�سرتاليا يف عام .2018
لكنه انتبه �إىل �أنها مهوو�سة بعلم اجلرمية وق�ص�ص القتلة
املت�سل�سلني ،ف�ض ًال عن �أن ت�رصفاتها كانت غريبة ،مما �أدى
�إىل انتهاء عالقتهما� .إال �أنه بعد �أن غادرت هي �إىل الواليات
املتحدة الأمريكية ،اكت�شف ارتباطها بعدة جرائم ،وما كان
منه �إال �أن �سارع ب�إبالغ ال�سلطات الأ�سرتالية والأمريكية عنها،
ب�سبب قيامها بتزوير �أوراقها الثبوتية.
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