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�أكد م�س�ؤولون �أمريكيون �أن مدير املخابرات املركزية
الأمريكية؛ مارك بومبيو ،واملر�شح لتويل وزارة اخلارجية،
زار كوريا ال�شمالية �رساً خالل فرتة «عيد القيامة» ،والتقى
زعيمها كيم جونغ �أون ،لبحث قمة مرت َقبة مع الرئي�س
الأمريكي دونالد ترامب.
وعلم �أن بومبيو �أخرب ترامب بعد هذه الزيارة �إمكانية
ُ
امل�ضي يف عقد قمة مع الزعيم الكوري ال�شمايل.

السنة الحادية عشرة  -الجمعة  4 -شعبان 1439هـ  20 /نيسان  2018م.

FRIDAY 20 APRIL - 2018

بعد إذالل «التوماهوك» ..دمشق تنصح «اإلسرائيليين» بمغادرة فلسطين
يـومـيــة �سيــا�سـيــة م�ستـقـلـة  -تـ�صـدر م�ؤقتـ ًا �أ�سـبـوعـيـ ًا  -تـ�أ�سـ�سـت عام  1908ال�سعر 1000 :ل.ل 15 - .ل�.س.

هل ينسحب األميركيون
من سورية؟
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القمة العربية «النازحة»
من الرياض إلى الدمام
هل يبدأ الشباب حراكه العنيف ضد
الديمقراطية االستعمارية العالمية؟

2

أحــداث

( العدد  )455اجلمعة  20 -ني�سان 2018 -

االفتتاحية

كاليغوال األميركي
ل�س����نا بحاج����ة لأن ن�ؤك����د بالتواريخ والوثائق م����دى االنحطاط
الأخالقي للغرب اال�س����تعماري والأمريكي الإمربيايل املتغطر�س ..هذا
اال�س����تعمار الذي ا�ستعمل كل و�سائل الكذب يف حروبه ل�سلب خريات
ال�شعوب ،وا�ستعمل فيها �أي�ض ًا �أخطر و�أفتك و�سائل الإبادة الب�رشية.
لن نع����دد �إجرام هذا اال�ستعمار الوح�شي؛ من حروب الأفيون التي
�شنّها �ضد ال�صني التي منعت زراعة وجتارة وتعاطي الأفيون ،ف�شنّت
بريطانيا وفرن�سا وحتالفت معها �أم��ي�ركا ودول �أوروبية �أخرى حرب ًا
�رضو�س ًا �ضد ال�صني بذريعة �إعاق����ة حركة وحرية التجارة العاملية،
فهزموا ال�صني و�أباحوا جتارة الأفيون.
هل نذكر اال�ستعمار الربيط����اين للهند واملنطقة العربية مبا فيها
فل�سط��ي�ن ،وفظائعه؟ وماذا عن اال�ستعمار الفرن�سي للجزائر وحتويله
ال�صحراء اجلزائرية �إىل مقربة للنفايات النووية واجلرثومية ،و�إجرامه
بحق ال�سكان؟ وماذا وماذا..
�أما الأمريكي فح ّدث عنه وال حرج من �إبادة �سكان القارة الأ�صليني،
�إىل قنبلتني ذريتني على هريو�شيما ونكازاكي� ،إىل النابامل يف فيتنام
وكمبوديا..
طويلة قائمة الإجرام الأمريكي والغربي ..دون �أن نن�سى فل�سطني..
ه����ل تذكرون كذب كولن باول و�سيده ج����ورج بو�ش االبن عن �أ�سلحة
الدمار ال�شامل العراقية ،وك�أن «�إ�رسائيل» ال متلك �إال «طيور احلمام»،
ومل ت�ستعمل القنابل الفراغية يف لبنان عام  ،1982ومل تق�صف لبنان
وغزة بقذائف اليورانيوم املن�ضب والفو�سفور الأبي�ض.
بب�ساطة ،هذا هو الغرب الأمريك����ي الذي ينبطح �أمامه بائع الكاز
العربي..
الأع����راب بدو تائه����ون يف ال�صح����راء ،ميتلكون الق�ص����ور والدور
واليخوت ،واجلواري ..م����ا زالوا على نف�س النمط الهمجي� ..أمل ميثلوا
باحلالج ،وقطّع����وا ابن املقنع وهو حي �إرب ًا �إرب���� ًا ورموه يف التنور،
وحرقوا كتب ابن ر�شد؟
ه�����ؤالء الأعراب ه����م الذين يري����دون قتل دم�شق ،كم����ا قتلوا مع
الفرن�سي��ي�ن يو�س����ف العظمة ،لكنها كم����ا كانت ع��ب�ر التاريخ روح
احل�ضارة الإن�سانية ومدينة اليا�سمني ..و�ستبقى.
ه�ؤالء الأع����راب الذين ت�آمروا على فل�سط��ي�ن وعلى ثورة اجلزائر
وق�سم����وا ال�سودان وقتلوا ال�صومال
وعل����ى عبد النا�رص ،وقتلوا ليبيا ّ
ويقتلون اليمن ،يريدون �أي�ض ًا �أن يقتلوا م�رص� ،سواء عرف ال�سي�سي �أم
مل يعرف ،ويريدون عودة العراق �إىل الهباء..
ه�ؤالء الذين ارت�ضوا �أن يكون����وا خدم ًا لكاليغوال الأمريكي اليوم..
ل�سيدهم دونالد ترامب ،الذي �أبلغوه ا�ستعدادهم لدفع ثمن �صواريخه
وتو�سلوا ذاك الآت����ي من بنوك روت�شيل����د مانويل ماكرون
بالذه����بّ ،
ووعدوه بدفع �أي مبلغ يريده ل�صفقاته ،و�أبدوا كل التوا�ضع �أمام تلك
الأنثى الربيطانية..
يا ه�ؤالء� ..أنتم �أع�ضاء يف جمل�س �شيوخ الإمرباطور كاليغوال ،الذي
عينّ ح�صانه ع�ضواً فيه ،ور�ضيت����م �أن ت�أكلوا التنب يف حفل ع�ضوية
ح�صانه الذي �أقيم باملنا�سبة.
وللتذكري ،ف�إن كاليغوال (�أ�شهر طاغية يف التاريخ الإن�ساين) يرتبط
ب�صل����ة قرابة من ناحية «الأم» بالطاغية الآخ����ر نريون الذي �أحرق
روما.
فج����ر العدوان الثالثي على �سورية ك�ش����ف كم �أن دم�شق هي بالد
اليا�سم��ي�ن والروح واحلي����اة ،وك�شف كم �أنتم ع����راة حتى من ورقة
«القات» ولي�س من ورقة التني.
يا ه�ؤالء الذين ت�ص ّدقون م�سيلم����ات الع�رص يف كيميائي �سورية،
وتهللون فرح ًا لكروز وتوماهوك «كاليغوال»� ،ستبقون عراة ،ودم�شق
كما كانت عرب التاريخ تنت�رص دائم ًا ...وانتم �ستهزمون عاج ًال �أم �آج ًال..
هكذا حدثني اليا�سمني.
�أحمد زين الدين

الصوت التفضيلي للفضيل ..والالئحة وسيلة توصيل
املتابع���ة اليومية ملواق���ع الت�صويت
االفرتا�ض���ي تُظهر �أن بور�ص���ة اخلرق بني
اللوائح املتناف�سة ترتفع وتهبط على مدار
ال�ساعة ،وارتف���اع ر�صيد مر�شح من الئحة
معيَّنة يطيح ب�آمال مر�شح �آخر� ،سواء كان
خ�صم ًا �أو حليف ًا على نف�س الالئحة� ،سيما
�أن قواع���د الت�صويت تعتم���د على ال�صوت
التف�ضيل���ي ،وه���ذا ما �سيح�ص���ل يف واقع
ال�صناديق ،متى يغدو االفرتا�ضي واقع ًا يف
� 6أيار.
م���ع وف���رة املر�شح�ي�ن واللوائ���ح،
والتحالفات الغريبة العجيبة بني الأحزاب
�أنف�سه���ا� ،أو بينها وب�ي�ن �أخ�صام �سابقني
دفع���ت الناخبني يف بع����ض املناطق �إىل
الترب�ؤ حت���ى من االلتزام احلزبي انتخابياً،
يربز تناف����س الأقارب ،حيث الأب وابنه يف
دائرة عكار (البعرين���ي) ،والعم و�إبن �أخيه
يف جبي���ل (ح���واط) ،واالبن عل���ى الئحة
وال�صهر بالئحة �أخ���رى يف املنت (اجلميل
ومكت���ف) ،والقريب �ضد قريب���ه يف زحلة
(فتو����ش) ،وال���زوج مع زوجت���ه يف الئحة
واح���دة (�أحمد اال�سعد) ،ت�ضاف �إىل عجائب
التحالفات مما يجعل هذه االنتخابات ،ويف
ظل القانون الن�سبي ،كما «جاط الفتو�ش»،
خ�صو�ص ًا �أن الالئحة لي�ست �أكرث من و�سيلة
نقل وتو�صيل فر�ضه���ا القانون على ركاب
�ساحة النجمة.
الثاب���ت لغاي���ة الآن �أن الئح���ة «تيار
امل�ستقب���ل»� ،سواء يف ع���كار �أو طرابل�س،
�أ�ضعف اللوائ���ح ،و�إذا كان���ت بور�صة فوز
�أ�رشف ريفي ثابتة ،فلأن ال�صوت التف�ضيلي
له ومل يبق لأع�ضاء الئحته حتى الف�ضالت،
يف الوق���ت الذي ترتفع �أ�سهم ميقاتي بعزم
دون �س���واه م���ن الئحة «الع���زم» ،وكذلك
بالن�سب���ة لفي�ص���ل كرام���ي ،و�سطوع جنم
م�صباح الأحدب و�آخرين.
يف زغرتا املعركة حامية بني «املردة»
واملتمرد عليه���م �سليم كرم ،نتيجة توزيع
ال�صوت التف�ضيلي على فرجنية والدويهي،
ويدفع ك���رم ثمن احتمال اخ�ت�راق مي�شال
معوّ����ض لـ«املردة» ،ويف ب��ش�ري ترتفع
وتهبط حظوظ �سرتيدا طوق جعجع لدرجة
�أن «الطوق�ي�ن» الآخري���ن ملح���م و�سعيد

يتقدمان عليها ثم ترتاجع حظوظ �أحدهما
ل�صاحلها دون املر�شح «القواتي» الآخر.
وم���ع ثبات بور�صة ج�ب�ران با�سيل يف
البرتون ،تت�أرجح احلظوظ بني بطر�س حرب
واملر�شح «القواتي» ،فيم���ا �سامر �سعادة
العائد �إىل «عرين���ه» من طرابل�س �سيكون
�أكرث املر�شحني الكتائبي�ي�ن هزمية ،لأن ال
ف�ضل له على �أح���د خدماتي ًا خالل الدورة
املا�ضية ،ال على الطرابل�سيني وال على �أهل
البيت لتتم مكاف�أت���ه بال�صوت التف�ضيلي،

حتى اآلن لم يبرز ضمن
التصويت االفتراضي سوى
اسم الحريري والمشنوق
على الئحة «المستقبل»
في بيروت

بينم���ا زياد حواط يف جبي���ل ،و�إن كان ال
ي�ش���كل خطراً على �سيم���ون �أبي رميا ،لكن
حظوظ���ه �أعلى من املناف����س الثاين وليد
خ���وري و�أي�ض ًا بف�ضل ال�ص���وت التف�ضيلي
الن���اجت عن من ل���ه �أف�ض���ال عليهم كرجل
�أعمال بارز.
وين�سحب الثبات على ك�رسوان بالن�سبة
لنعم���ت اف���رام و�شامل روك���ز ،المتالكهما
�أعلى �أ�صوات تف�ضيلية ،يليهما زياد بارود
وروجيه عازار وفريد هيكل اخلازن ،واختفاء
البون وزوين وخليل عن بور�صة ترجيحات
الفوز نهائي ًا �أ�س���و ًة بباقي املر�شحني غري
املحظي�ي�ن بال�صوت التف�ضيل���ي ،و�إذا كان
الوجود النيابي يف ك�رسوان  -جبيل للتيار
قد انح��س�ر ،لكنه رغم ذلك �سيبقى �صاحب
�أكرب كتلة برملانية يف املجل�س املقبل.
عندما ن�ص���ل �إىل املنت ،جند �أن ماكينة

«العمارة» مبتهجة ب�أن النائب املر ي�ضمن
احلا�صل االنتخابي الذي ي�سمح له بالفوز،
ون�شعر بوقع املرارة على قلوب من تربعوا
عل���ى قلوب النا����س و�صدوره���م يف زمن
القانون الأكرثي ،و�أن من كان ي�شكل الئحة
يف املنت بات بال���كاد يتمكن من الت�شكيل
وبال���كاد يخ���رق ،و�أن كل لوائ���ح امل�ت�ن
با�ستثن���اء التيار الوطن���ي احلر لن تخرق
�سوى بال�ص���وت التف�ضيلي لزعيم الالئحة
�سواء كان املر �أو اجلميل.
م���ن ب�ي�روت الثاني���ة حي���ث يواجه
«امل�ستقب���ل» يف عرينه �أق�س���ى املعارك،
ترتف���ع حظ���وظ عم���اد احل���وت وعدنان
طرابل�سي وف����ؤاد خمزوم���ي وعمر غندور
باخلرق� ،إ�ضافة �إىل القوة الناخبة للثنائي
ال�شيع���ي خلف مر�شحي���ه ،وال يربز �ضمن
الت�صوي���ت االفرتا�ضي �س���وى ا�سم الرئي�س
احلري���ري والوزي���ر امل�شنوق حت���ى الآن،
وتن�سحب هزمية امل�ستقبل على �صيدا ،حيث
يربز �أ�سامة �سعد وعبد الرحمن البزري �أكرث
من ال�سيدة بهية احلريري نف�سها.
وباملرور على زحلة حيث املعارك بني
مزيج العائالت والأح���زاب ،والكل ي�شتغل
على ال�صوت التف�ضيلي لينفذ بري�شه ،مبن
فيهم مريي���ام �سكاف ،التي ق���د ال تخرق،
وننته���ي يف البقاع الغرب���ي مع النموذج
�إيلي الفرزيل ك�صاحب �أعلى مر�شح �أ�صوات
تف�ضيلية يف لبنان ،ونعتربه النموذج ،لأن
ال مال لدى �إيلي الفرزيل ل�رشاء �أ�صوات وال
لل��ص�رف على املاكين���ات االنتخابية ،وال
حتى لطباعة ال�صور ،علم ًا �أنه ال يحتاجها،
و�إذا اعتربن���اه «عري����س املجل�س القادم»
لأنه ه���و الذي ن�سف القان���ون الأكرثي من
�أ�سا�ساته عرب اقرتاح القانون الأرثوذوك�سي
وم���ا تاله من قوانني �أو�صل���ت �إىل القانون
الن�سبي� ،إ�ضافة اىل عبد الرحيم مراد ،الذي
تزداد �أ�سهمه ب�شكل الفت.
ب�أي حال م���ن �سيحالفهم احلظ وتنهمر
عليهم الأ�صوات التف�ضيلية امللتزمة حزبي ًا
كائن ًا م���ا كان القانون ،ه���م فقط مر�شحو
حزب اهلل وحركة �أمل دون �سواهم.

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

مر�شحو حزب اهلل وحركة �أمل الوحيدون الذين �ستنهمر عليهم الأ�صوات التف�ضيلية ..كائناً ما كان القانون

�أمني �أبو را�شد
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همسات

 من نام يف «التخت»؟

النأي بالنفس ..قناع االنحياز

قال �أحد م�س�ؤويل املاكينة االنتخابية للرئي�س جنيب
ميقاتي ،رداً على خطباء مهرجان «تيار امل�ستقبل»
يف طرابل����س :ل�سنا من ن���ام يف «التخت» ال�سوري
بعد اته���ام �سورية باغتيال احلريري ،ول�سنا ال�صبي
الطارئ الذي كان ال «يتع���زّل» من البوريفاج لنيل
ت�رصي���ح مرور على اخلط الع�سكري ل�سورية ل�سيارة
املر�سيد�س ال�سوداء .500

� إي�صال قب�ض م�شبوه

عر�ض موظف يف وزارة ميزانيتها �ضخمة ،ملف ًا على
وتك�سب ًا غري م�رشوع
�صحايف يت�ضمن «هدراً» مالياًّ ،
لوزير �سابق ،مقابل مبلغ مايل ،فطلب منه ال�صحايف
�إمهاله ثم ات�ص��ل بالوزير املعني ،فا�ش�تراه ل�ص��الح
الوزير ،مع �إي�صال قب�ض.

 تخ ُّوف

�أقطاب حزبي���ون يخ�شون من حتالفاتهم االنتخابية
مع عدد من امل�ستقلني الذين تُبني الوقائع العملية
�أنهم قد ينجحون على ح�ساب احلزبيني ،قالوا �إنهم
يح�ضرّ ون ملفاج�أة �ستكون من العيار الثقيل.

 معرك���ة كاثوليكي���ة ب�أ�ص���وات �أرمني���ة
و�أرثوذك�سية

�أهايل بريوت ي�ستغربون �سكوت امل�شنوق عن اعتداءات «تيار امل�ستقبل» على املر�شحني املناف�سني

يفر�ض التجيي�ش لالنتخابات على الت��ص�رف بانحياز يف الأمور �أن اليم���ن املحا��ررََص� وامله���دد
النيابية املقرَّرة يف ال�ساد�س من املختلف عليها ،خ�صو�ص ًا الق�ضايا بالتق�سي���م واالحت�ل�ال ،هو الذي
ال�شهر املقب���ل� ،إيقاعه و�رشوطه الوطني���ة الكربى ،وه���ل هناك من يعتدي عل���ى ال�سعودي���ة؛ على
ومتطلباته عل���ى خمتلف القوى ق�ضية �أك�ب�ر من م�س�أل���ة مقاومة جاري العق���ل ال�صهي���وين الذي
ال�سيا�سي���ة ،و�أهم هذه املتطلبات ومواجه���ة الغ���زوة ال�صهيوني���ة يعت�ب�ر الفل�سطينيني واملقاومات
«حتمية» ال�ش���ارع حتى يندفع للمنطقة ،املدعومة من قوى الغرب العربي���ة هي الت���ي تعتدي على
بوع���ي �أو من دون���ه ،للت�صويت اال�ستعم���اري ،بالتواط�ؤ مع �أنظمة «�إ�رسائيل».
ويف امل���كان نف�سه ،ولأن قمّة
وفق انتم���اءات ع�صبوية؛ طائفية «عربية» مل يكن لها �أن تكون لوال
�أو مناطقي���ة� ،أو حت���ى م�صلحية هذا التواط�ؤ املر�س���وم لها كظهري ال�سعودي���ة ف�شل���ت يف التمهيد
مادية ،مبا ي�ضمن لقوى التجيي�ش حملي لال�ستيط���ان ال�صهيوين يف ال�ل�ازم لتبني «�صفق���ة القرن»،
الف���وز ب�أك�ب�ر ح�ص���ة ممكنة من فل�سط�ي�ن ،الذي يحم���ل م�رشوع ًا التي هي يف حقيقتها عملية بيع
املقاعد النيابي���ة ،تتيح للزعيم للتمدد ما بني نهري الفرات والنيل ،للق�ضي���ة الفل�سطيني���ة باجلملة،
اال�ستمرار يف زعامته ،ول�صاحب وه���ي ح���دود الكي���ان ال�صهيوين بعدم���ا جرى بيعه���ا يف ال�سابق
ال�سلطة البق���اء يف �سلطته .ويف ح�سب تخطيط م�ؤ�س�سي هذا الكيان باملفرق« ،ن����أت» القمّة عن هذه
اخليان���ة املو�صوف���ة ،وادعت �أن
ه���ذه املعمع���ة ي�سق���ط �شعار ال�رسطاين الغريب.
«الن����أي بالنف�س» ال���ذي رفعه
ا�سمها «قمة القد�س» تربع فيها
رئي�س احلكوم���ة اللبنانية �سعد
مل���ك ال�سعودي���ة للفل�سطينيني،
احلريري� ،ضحي���ة هذا التجيي�ش،
مببل���غ ال ي�ستحق �أن يكون غباراً
خ�صو�ص��� ًا �إذا كان رف���ع �سقوف
ملئ���ات امللي���ارات الت���ي قدمها
اخلطاب���ات ال�سيا�سي���ة مطلب��� ًا
احلكم ال�سعودي للرئي�س الأمريكي
وحاج���ة �إقليمي���ة ،ت�ستدعيه���ا
دونالد ترامب.
ظروف القو ى اخلارجية الداعمة كما قلبت «قمة السعودية»
ومبا �أن ال�شيء بال�شيء يذكر،
لقوى يف الداخل اللبناين.
الحقائق والوقائع ..يستمر ولأن رئي����س حكوم���ة لبن���ان ال
لذل���ك ،يب���دو �شع���ار الن�أي
يتحمل فكرة اخل���روج عن اخلط
بالنف�س ،خ�صو�ص ًا لدى �أ�صحابه «المستقبل» في التدليس ال�سع���ودي ،وال ع���ن الرغب���ات
ورافعيه ،جمرد خدعة «حربية» إلثارة العصبيات والتحريض ال�سعودية ،حت���ى بعد احتجازه
�أو �سيا�سية لي����س �إال ،ت�س�ستكمل
و�إهانت���ه يف الريا�ض م���ن قبَل
بعدها املواجه���ة يف ظرف �أكرث
حُ كامها ،ف�إن الن�أي بالنف�س لديه
مالءمة لهم.
هو ن�سخة �سعودي���ة بامتياز� ،إذ
هكذا يت��ص�رف �صاحب ال�شعار
�إنه رف���ع �شعار الن����أي بالنف�س
رئي����س احلكوم���ة؛ رئي����س «تيار
بعد تراجع رهانات���ه ال�سيا�سية،
امل�ستقبل» �سعد احلريري ،الذي ال
�أج�ب�رت �صواريخ فقراء اليمن ،وحتدي���داً رهانه مع ق���وى «14
ين����أى يف ت�رصيحاته وخطبه عن اململك��� َة العربية ال�سعودية على �آذار» ،على جناح �إرهابيي القوى
�إطالق مواقف االختالف والت�صادم «الن����أي» بقمته���ا «العربية» ،التكفريية الذين جتمعوا يف جرود
م���ع �أخ�صامه ،ويالقي���ه يف ذلك فف���رت به���ا م���ن الريا����ض �إىل ال�سل�سل���ة ال�رشقي���ة ،يف التغلب
حليفه «الل���دود» �سمري جعجع ،الظهران ،خوف ًا من ا�ستهدافها من عل���ى املقاومة وخ���رق الن�سيج
ال���ذي يف�رس يف قامو�س���ه «الن�أي قبَ���ل املقتول�ي�ن واملظلومني يف اللبناين و�إقام���ة �إمارات تكفريية
بالنف�س» ب�أنه «الن�أي بالنف�س»! اليم���ن ،لكن القم���ة التي �أجنزت فيه ،على غرار تل���ك املت�ساقطة
لكن النتيجة تبق���ى نف�سها ،وهي �أعمالها يف ن�صف يوم ،على غري الواحدة تل���ة الأخرى يف �سورية
الر�ؤي���ة بع�ي�ن واح���دة والإ�رصار العادة ،قلب���ت احلقائق واعتربت والعراق ،وكذلك ف�ش���ل رهاناته،

الواح���د تلو الآخر ،عل���ى �إ�سقاط
الدول���ة ال�سورية ،مب���ا يتيح له
وللحل���ف ال���دويل الواقف خلفه
الإم�ساك مبفا�صل احلكم يف لبنان
وقلب معادالته.
ومثلم���ا قلب���ت «قم���ة
ال�سعودية» احلقائ���ق والوقائع،
جند «الن����أي بالنف�س» لدى تيار
امل�ستقب���ل ا�ستم���راراً يف �إث���ارة
الع�صبي���ات والتحري����ض عليها،
حي���ث يعل���و خط���اب الرئي�س
احلري���ري و»امل�ستقبلي�ي�ن» يف
التهج���م عل���ى �سوري���ة و�إيران
واملقاوم���ة ،يف ح�ي�ن «ين�أى»
رئي�س احلكومة بنف�سه فعلي ًا عن
التط���رق للخ���رق «الإ�رسائيلي»
اليوم���ي لل�سي���ادة اللبنانية براً
وبحراً وجواً ،حت���ى �أنه يتجاهل
ا�ستعم���ال «الإ�رسائيلي�ي�ن»
والتحالف الغرب���ي �أجواء لبنان
لالعتداء عل���ى �سورية؛ يف ت�أكيد
فا�ضح عل���ى �أن �شع���ار «الن�أي
بالنف����س» بالن�سب���ة للحريري
وغ�ي�ره م���ن جماع���ة احلل���ف
الأمريك���ي – «الإ�رسائيل���ي»
 ال�سع���ودي ،م���ا ه���و �إال قناعلالنحي���از ل�صال���ح م�شغليه���م،
ولعل �آخ���ر دالئ���ل ه�شا�شة هذا
ال�شع���ار وعدم �صدقي���ة تطبيقه،
م���ا ت�شه���ده �ش���وارع العا�صمة
بريوت من «ن����أي» وزير داخلية
احلريري؛ نه���اد امل�شنوق ،بنف�سه
ع���ن التعدي���ات واال�ستف���زازات
التي يق���وم بها عنا��ص�ر «تيار
امل�ستقبل» بحق مر�شحي اللوائح
االنتخابي���ة املواجه���ة لهم؛ يف
ت�رصُّف «دميوقراط���ي» ي�ستحق
التمعُّن واملتابعة.

عدنان ال�ساحلي

اعت�بر خ�براء ومراقب��ون للعملي��ات االنتخابي��ة،
�أن دائ��رة ب�يروت الأوىل ت�ش��هد مفارق��ة غربي��ة يف
معركتها االنتخابية ،لأنها ت�ش��هد معركة بني قطبني
كاثوليكي�ين هم��ا :الوزي��ر والنائب مي�ش��ال فرعون،
ونائ��ب رئي���س التي��ار الوطني احل��ر الوزير ال�س��ابق
نق��وال �ص��حناوي .وب��ر�أي ه���ؤالء اخلرباء ف���إن هذه
املعرك��ة تدور ب�أ�ص��وات �أرمني��ة و�أرثوذك�س��ية ،لأن
هن��اك �أكرثية �أرمنية ناخبة تق��در ب�أكرث من � 40ألف
ناخب ،وي�أتي بعدها الناخبون الأرثوذك�س.

� شكاوي اغرتابية

�سجلوا �أ�سماءهم
ي�شتكي عدد من املغرتب�ي�ن الذين ّ
يف ال�سفارات والقن�صلي���ات اللبنانية� ،أنهم يتلقون
م���ن تيار �سيا�س���ي ات�صاالت حت ّثه���م على انتخاب
مر�شحيه .ويت�س���اءل ه�ؤالء املغرتب���ون عن كيفية
معرف���ة �أرقامهم من دون موافقته���م ،ومن قام بهذا
العمل؟

 الدفع �سلف ًا

مت الت��داول بوا�س��طة و�س��ائل التوا�ص��ل االجتماع��ي
بت�س��جيل �ص��وتي فيه تهديد من عدة عائ�لات لتيار
�سيا�س��ي �إذا مل يب��ادر �إىل دف��ع مبل��غ  150دوالراً
للمندوب�ين �إىل �ص��ناديق االقرتاع يوم ال�س��اد�س من
�آيار ،مع �إبداء اال�ستعداد الكامل لالنتقال والعمل مع
الئحة �أخرى مناف�سة.
 جمر حتت الرماد
و�صف م�صدر �سيا�سي التوت���ر ال�سيا�سي بني «تيار
امل�ستقبل» واحلزب التقدم���ي اال�شرتاكي بـ«اجلمر
حت���ت الرماد» ،خ�صو�ص��� ًا بعد �أزمة دائ���رة البقاع
الغرب���ي  -را�شيا وا�ستبعاد املر�ش���ح انطوان �سعد،
وبعد زيارة احلريري �إىل حا�صبيا برفقة الوزير طالل
�أر�سالن ،ومن ثم مهرجان برجا يف ال�شوف.
 مفتاح يف االعتقال
ت��ر ّدد �أن اح��د ال��وزراء املر�ش��حني لالنتخاب��ات يف
دائرة ت�ش��هد حماوة انتخابية ،ات�صل مبرجع للإفراج
عن �ش��خ�ص ُيعت�بر مفتاح ًا انتخابي ًا هام ًا بالن�س��بة
وعلم
�إليه ،ب�س��بب قدرته على ت�أمني �أ�ص��وات كثريةُ ،
�أن املرجع وعده خرياً.

 ابن �سلمان م ّول االعتداء على �سورية

�أكدت معلومات �صحافي���ة� ،أن ويل العهد ال�سعودي
حممد بن �سلمان دف���ع  500مليون دوالر لوا�شنطن،
وهي عبارة عن دفعة �أوىل لتغطية م�صاريف ال�رضبة
الع�سكرية على �سورية .وتوقعت هذه املعلومات �أن
يكون الر ّد على ال�سعودي���ة قا�سي ًا؛ ب�شكل قد يجعل
الأ�شهر املقبلة �صعبة على الريا�ض.
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بعد إذالل «التوماهوك» ..دمشق تنصح «اإلسرائيليين» بمغادرة فلسطين
مل مت����ض � 72ساع���ة عل���ى العدوان
املعادي �ضد �سورية فجر ال�سبت املا�ضي
حتى �صدحت �أنب���اء عن هجوم ل�صواريخ
معادي���ة «جمهولة» على مطارَي ال�ضمري
وال�شع�ي�رات يف ريف���ي دم�ش���ق وحم�ص
ليل الإثنني  -الثالث���اء ،قوبلت مب�سارعة
الدفاعات اجلوية ال�سورية �إىل الت�صدي لها
و�إ�سقاطه���ا جميعه���ا ،وردّت وزارة احلرب
الأمريكي���ة بنفي �أي م�س�ؤولي���ة لوا�شنطن
خلف ه���ذه ال�صواريخ ..ما هي �إال �ساعات
حتى مت تكذيب خرب الهج���وم ،ليتبينّ �أن
�إن���ذاراً خاطئ��� ًا ت�سبّب ب�إط�ل�اق �صواريخ
الدفاعات اجلوية ال�سورية �أثناء الليل ،و�أن
�سبب الإن���ذارات مردّه �إىل هجوم �إلكرتوين
«�إ�رسائيل���ي» � -أمريكي م�شرتَك ا�ستهدف
نظام الرادارات ال�سوري.
الالف���ت �أن هذا الهجوم ح�صل بعد �أقل
م���ن � 3أيام على واقع���ة ت�صدي الدفاعات
اجلوية ال�سورية للع���دوان �شبه اجلماعي
ال���ذي قادت���ه �أم�ي�ركا مبعي���ة بريطانيا
وفرن�سا �صباح ال�سب���ت الفائت  -بت�أييد
ومتوي���ل دول خليجي���ة  -عل���ى �أهداف
�سوري���ة �صنّفتها وزارة الدف���اع الرو�سية
ب�أنه���ا «مدمَّ���رة �أ�ص�ل�اً » ،وحي���ث �شكّل
�إ�سقاط ه���ذه الدفاعات لنحو � 71صاروخ ًا
معادي��� ًا �صدمة يف �أروق���ة وا�شنطن وتل
�أبي���ب الإ�ستخبارية .فرغ���م تكتُّم الإعالم
الغربي و«الإ�رسائيلي» عليها ،وادعاءات
منف���ذي الهج���وم بنجاح���ه يف حتقي���ق
�أهدافه «دومنا �أي اعرتا����ض»� ،إال �أن الرد
الدفاع���ي ال�سوري �شكّل فعلي��� ًا «كميناً»
غري متوقَّع لأح���دث ال�صواريخ الأمريكية
ونظرياتها ،ح�س���ب تو�صيف �ضابط �سابق
يف جهاز اال�ستخب���ارات الربيطاين حتفّظ
على ذكر ا�سم���ه لوكالة �أنب���اء نروجية،
حيث �أك���د ا�ستن���اداً �إىل معطيات و�صفها
بـ«الدقيق���ة»� ،أن دم�ش���ق الت���ي حددت
م�سبَق ًا الأهداف املزمَ ع ق�صفها بالتن�سيق
م���ع مو�سك���و ،مل ت�ستخ���دم املنظومات
الدفاعية اجلوية املتطورة التي ت�سلّمتها
من مو�سكو يف الف�ت�رة الأخرية العرتا�ض
ال�صواري���خ املعادي���ة ،بل اكتف���ت بالرد
عرب �صواريخ منظوماته���ا «املتوا�ضعة»
الت���ي حدّثته���ا مبعية خ�ب�راء ع�سكريني
م���ن كوريا ال�شمالية ،والت���ي �سمحت لها

العدوان الثالثي على �سورية �أظهر العجز عن �إيقاف ر�شقات الدفاعات اجلوية ال�سورية

مب�سح «هيب���ة» و�أ�سطورة «التوماهوك»
الأمريكية.
بالتزامن ،ذكرت �صحيفة «هافنغتون
بو�س���ت» �أن نتيجة الهج���وم ال�صاروخي
الثالثي على �سورية مل تقت�رص على ف�شل
ترام���ب يف تدمري �أي مواق���ع ع�سكرية �أو
مدنية �سورية هامة ،ب���ل ف�شله �أي�ض ًا يف
�إيق���اف ر�شقات الدفاعات اجلوية ال�سورية
باجتاه «�أ�سطورة» �صواريخ بالده و�إ�سقاط
معظمها� ..إال �أن �أك�ث�ر من ُ�صدم بالنتيجة
هي ت���ل �أبيب .وعليه ،وما �أن انق�شع غبار
الهجوم حتى ات�ضحت ال�صورة القامتة يف
«�إ�رسائيل»؛ �أك�ث�ر الأطراف الدولية تهلي ًال
وترقُّب ًا لبدء الهجوم على �سورية.
«اخليبة كبرية هنا ..والأ�سد �سيتفاخر
غدا بانت�صاراته اجلديدة على �أعدائه» ،وفق
تو�صيف املحلل الع�سكري «الإ�رسائيلي»
رون ب���ن ي�شاي يف «يديعوت احرونوت»،
وليتمنى نائب رئي����س جهاز «املو�ساد»
عمريام ليفني «لو مل يح�صل هذا الهجوم
من الأ�سا�س ،لأنه خدم ب�شكل رئي�سي ب�شار
الأ�سد والرو�س والإيرانيني» ،ولتتتوَّج هذه
اخليبة �رسيع ًا ب�صدمة �أكرث وقع ًا �سددتها
مو�سكو يف مرمى تل �أبيب :رو�سيا �ستبا�رش

بتزويد اجلي�ش ال�سوري منظومات دفاعية
جوية ت�شمل �صواريخ «�أ �س.»300 -
هي ر�سالة قا�سية بالطبع تلقّفتها تل
�أبيب بحنق وامتعا����ض �شديدَين ،معتربة
�إياها جتاوُزاً للخ���ط الأحمر املر�سوم مع
مو�سك���و ،ربط ًا بالنقل���ة النوعية الكبرية
جداً التي �سيُحدثها ان�ضمام هذه املنظومة
�إىل الدفاع���ات اجلوي���ة ال�سوري���ة�« ،أراد
الرئي����س بوتني من خاللها �إفهام تل �أبيب
ووا�شنطن �أنه ب���ات با�ستطاعة دم�شق من
الآن و�صاعداً ال���رد ب�شكل �صاعق على �أي
هجم���ات �أمريكي���ة �أو �إ�رسائيلية مقبلة»،
ح�سبما علّق املحل���ل ال�سيا�سي الرو�سي
الك�سندر نازاروف� ،سائالً« :هل هناك �أجمل
من هذه الهدية التي كان يتمناها الرئي�س
الأ�سد من ترامب»؟
الهدي���ة الرو�سية القيم���ة لدم�شق يف
خ�ضم التهديدات الأمريكية و«الإ�رسائيلية»
ل�سورية يف هذا التوقي���ت احل�سا�س الذي
تتجه في���ه �إىل ط ّي �صفح���ة حربها على
الإرهاب بخط���ى ميدانية غ�ي�ر م�سبوقة،
للتفرُّغ ملواجهة الأ�صيل اخلارجي� ،أبرزت
احلن���ق الرو�سي من اال�ستف���زازات اجلوية
«الإ�رسائيلية» املتوا�صلة لرو�سيا ،والتي

و�صلت �إىل ذروتها يوم ق�صف مطار تيفور
الع�سك���ري ،والذي �أودى ب����أرواح عدد من
اجلنود الرو�س� ،إ�ضاف���ة �إىل امل�ست�شارين
الع�سكري�ي�ن الإيراني�ي�ن ،ح�سبم���ا �أكدت
وكاالت �أنب���اء رو�سية� ،أ�ضاف���ت �أي�ض ًا �أن
الق�صف «الإ�رسائيلي» عل���ى املطار �أدى
�إىل تدم�ي�ر عدد من الطواف���ات والطائرات
احلربية الرو�سية.
مو�سك���و الت���ي �آثرت الت���زام ال�صمت
حينها ،ب���ادرت �رسيعاً ،وب�ش���كل متعمَّد،
للإعالن ع�ب�ر وزارة الدف���اع الرو�سية �أن
الطائ���رات «الإ�رسائيلية» هي من ق�صفت
مطار تيفور ،ما �شكّل �سابقة رو�سية جتاه
تل �أبي���ب ،التي لطاملا اعتم���دت �سيا�سة
ال�صم���ت وعدم تبنّ���ي م�س�ؤولية �أي غارة
تنفذه���ا نحو �أي هدف مع���ا ٍد لها ..م�صدر
�صحايف مق���رب من الكرمل�ي�ن ك�شف �أن
القي���ادة الرو�سي���ة �أبلغ���ت امل�س�ؤول�ي�ن
«الإ�رسائيلي�ي�ن» �أن مكان���ة رو�سي���ا
الإقليمي���ة فوق كل اعتب���ار ،وهي ترى �أن
«�إ�رسائي���ل» باتت خط���راً جدي ًا يهدد كل
الإجن���ازات اال�سرتاتيجية الت���ي حققتها
رو�سيا يف �سوري���ة ،ولذا �ستدافع ب�رشا�سة
عن م�صاحله���ا وقواعدها وجنودها هناك

َ
إفشال متبادل بين ميقاتي و«المستقبل» للمهرجانات االنتخابية
الريب �أن القان���ون االنتخابي الراهن يحقق
�شيئ ًا م���ن العدالة يف التمثيل ،كذلك يُ�سهم يف
احل���د من «املحادل االنتخابية» ،ومن تهمي�ش
�رشائح كبرية م���ن املواطنني ،من خالل تغييب
ممثليه���ا عن املجل�س النياب���ي ،بفعل القانون
الأكرثي ال�سيئ الذي حتكّم يف احلياة ال�سيا�سية
اللبنانية منذ ن�ش�أة هذه الدولة يف ع�رشينيات
الق���رن الفائ���ت ،وكان جمحف ًا عل���ى ال�صعيد
التمثيلي لقوى �سيا�سية عدة ،ال �سيما �صاحبة
اخلط���اب الوطني الع���ام� .إال �أن له���ذا القانون
م�س���اوئ عدي���دة ،وخط���رة �أي�ض���اً� ،أبرزها� :أن
تق�سيم الدوائ���ر االنتخابية على �أ�س�س مذهبية
وطائفي���ة ،ما ي�ؤدي �إىل �إنت���اج جمل�س نيابي
طائفي بامتي���از ،وبالتايل تهديد الأمن القومي
اللبناين ،يف �ضوء النزاع���ات وال�رصاعات ذات

الأبعاد املذهبية التي يدور رحاها يف املنطقة،
واخل���وف م���ن �أن ي�صل لظاه���ا �إىل لبنان؛ يف
حماولة ال�سته���داف املقاومة ،بعد االنت�صارات
التي يحققها حمورها يف �سورية والعراق.
ومن �أحد �أبرز امل�س����اوئ �أي�ضاً� ،أن حزب اهلل
يج����د نف�سه و�سط هذه الأجواء املذهبية ،جمبرَ اً
عل����ى التحالف مع فري����ق �سيا�س����ي ي�ش ّن كل
معارك����ه ال�سيا�سية ويج����ري غالبية تعييناته
الإداري����ة عل����ى �أ�س�س مذهب����ي ،وي�ضطر احلزب
مل�ساندة حليفه يف معاركه ،حفاظ ًا على وجوده
ال�سيا�س����ي يف البلد ،في�صب����ح يف هذه احلالة
�رشيك ًا م����ع الفريق املذكور ،وتتعرث بذلك فر�ص
الإ�صالح املرجتَ ى� ،إذا مل نقل �إنها �ستنعدم.
حماوالت ل�ش���د ع�صب الناخبني ،يقيم
ٍ
ويف
املر�شح���ون «حف�ل�ات زج���ل» يف املزايدات

مذهبي���اً ،ويُطلق���ون االتهام���ات ويتبادلونها؛
كما حدث م�ؤخراً ب�ي�ن الرئي�س جنيب ميقاتي
والنائ���ب حممد ال�صفدي ،ال���ذي بالغ �أي�ض ًا يف
ال���كالم املذهبي �إر�ضا ًء لتي���ار امل�ستقبل ،علّه
ي�سم���ي النائ���ب الطرابل�سي رئي�س��� ًا حلكومة
انتقالي���ة �إذا �ش���اءت الظروف ،عل���ى حد قول
م�صادر �سيا�سي���ة طرابل�سية� ،أكدت �أن املاكينة
االنتخابي���ة التابع���ة لل�صف���دي ت�صدّعت بعد
عزوفه عن الرت�شح.
بلغ���ت املع���ارك االنتخابي���ة ذروتها بني
ميقاتي والتيار الأزرق ،حيث تدور رحاها على
ال�ساح���ة الطرابل�سية ،وال�س�ل�اح الأم�ضى الذي
ي�ستخدم���ه م�ؤخراً ،حماول���ة كل منهما تف�شيل
املهرجانات االنتخابي���ة لبع�ضهما ،من خالل
تقدمي الر�شى للمفاتي���ح االنتخابية ،و�سُ جِّ لت

�ضد �أي معتدٍ ،مهما كل���ف الأمر ..من دون
�إغف���ال ح�ساب طهران ال���ذي مل يُقفل بعد
م���ع «�إ�رسائي���ل»؛ امل�س�ؤول���ة ع���ن قتل
امل�ست�شاري���ن الع�سكري�ي�ن الإيراني�ي�ن
ال�سبعة يف ق�صف مط���ار تيفور« ..وحيث
�سيك���ون ال���رد الإيراين م�ؤمل��� ًا جداً وغري
متوقَّع» ،ح�سب �إ�ش���ارة امل�صدر .ال�رضبة
املعادي���ة الفا�شلة على �سوري���ة �ستزيد
حتم��� ًا من انهيار �شعبي���ة دونالد ترامب،
م�ضاف ًا �إليه���ا الف�ضائ���ح املرتاكمة التي
و�ضع���ت م�صري رئا�ست���ه يف مهب الريح،
خ�صو�ص��� ًا بع���د الإطباق عل���ى حماميه
ال�شخ�صي وكامت �أ�رساره مايكل كوهني ،ما
قد يحفزه للهروب م���رة �أخرى �إىل الأمام
عرب التخطيط ل�ش ّن ع���دوان خارجي �أكرب
يُنقذه من م�آزقه الداخلية ،وبالتايل لي�س
م�ستبعَ ���داً �أن يتم الإيع���از مل�سلحني يف
�سوري���ة بتدبري هج���وم كيميائي �آخريف
�إح���دى املناطق ال�سورية م���ن املرجَّ ح �أن
تكون �ساحته درع���ا �أو حميطها ،وهو �أمر
�سب���ق وحذّرت منه وزارة الدفاع الرو�سية،
ا�ستباق��� ًا لأي هج���وم قد ي�شنّ���ه اجلي�ش
ال�سوري وحلف���ا�ؤه يف املنطقة اجلنوبية
ال�ستعادتها �إىل ح�ض���ن الدولة ال�سورية..
ثمة ر�سالة خرقت اال�ستعدادات الع�سكرية
«الإ�رسائيلي���ة» التي رفع���ت جهوزيتها
على احلدود اللبناني���ة وال�سورية حت�ضرُّ اً
للر ّد على مقت���ل امل�ست�شارين الع�سكريني
الإيرانيني يف مطار تيفور.
تنق���ل معلوم���ات �صحافي���ة �أملانية
ع���ن م�س����ؤول �ساب���ق يف وزارة الدف���اع
الفرن�سية� ،إ�شارت���ه �إىل حتذير �سوري غري
م�سبوق و�ص���ل �إىل تل �أبيب ،من �أي تدخُّ ل
مبا�رش على خط عمليات اجلي�ش ال�سوري
وحلفائ���ه املقبل���ة يف درع���ا واملناطق
اجلنوبية لن�رصة امل�سلحني هناك ،كا�شف ًا
�أن الر�سالة أ�ُحلق���ت بـ«ن�صيحة» ت�رسيع
خطة �إجالء مئ���ات �آالف «الإ�رسائيليني»
م���ن فل�سط�ي�ن املحتلة ،حلظ���ة تطور �أي
ح���دث ع�سكري مرتقَب �إىل مواجهة �شاملة
بني املحوري���ن« ،لأن الرد �سي�صوب على
«�إ�رسائيل» ،و�سيكلّفه���ا ثمن ًا باهظ ًا هذه
املرة ،ح�سب �إ�شارته.

ماجدة احلاج

للفريقيني املذكورين بع�ض النجاحات يف ذلك،
حيث متكّن «تي���ار العزم» من �إف�شال مهرجان
لأحم���د احلريري يف منطقة �أب���ي �سمراء� ،أطلق
عليه «مهرجان حا�ش���د للكرا�سي البال�ستيكية
الفارغة» ،كذلك �أف�شل «التيار الأزرق» مهرجان ًا
للميقاتي �أم���ام م�سجد الب�شري يف حملة القبة،
فلم ي�شارك �س���وى الع�رشات ،ح�س���ب ما ت�ؤكد
م�صادر طرابل�سية.
الأ�س���و أ� م���ن كل م���ا ذُكر �أن بع����ض القوى
الفاعل���ة تعاطت يف االنتخاب���ات ال�سابقة مع
املواطن وفق ًا ملنطق الزبائنية ،م�ستغلة فقرهم
وعوزهم ،فتحولت بع�ض املراكز االنتخابية �إىل
ما ي�شبه مقاراً للت�سوّل.

ح�سان احل�سن
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من هنا وهناك

¡ هذا ما مت العثور عليه يف منزل قائد
«جي�ش الإ�سالم» بدوما

مت
�أكد م�ص���در ع�سكري �سوري لـ«الثب���ات» �أنه ّ
العثور يف منزل قائد «جي�ش الإ�سالم» يف دوما
بالغوط���ة ال�رشقية على جمموع���ة من الوثائق،
�إحداها تُثب���ت �إجراء عملي���ات لت�صنيع ال�سالح
الكيميائ���ي يف تلك املنطق���ة عندما كانت حتت
�سيطرة املجموعات امل�سلَّحة .وك�شف امل�صدر �أن
من كان م�س�ؤو ًال ع���ن ملف الكيميائي والت�صنيع
احلربي عند الإرهابي�ي�ن يف دوما هما املدع ّوان
يو�س���ف قاقي����ش و�أن�س قا�شوع املكنَّ���ى بـ«�أبي
ماه���ر» .كما تطرق���ت الوثائق الت���ي مت العثور
عليها على وجود تقاتل بني عنا�رص املجموعات
امل�سلح���ة يف الغوطة ال�رشقي���ة ،ب�سبب حوادث
ال�رسقة والنهب يف املدينة.

¡ �أمريكا تدر�س �إمكانية ا�ستبدال قواتها يف
�سورية ب�أخرى عربية

وجود القوات الأمريكية يعقّد ال�صراع على النفوذ يف �سورية

تت�س���ارع الأح���داث ال�سوري���ة
والدولية من���ذ العدوان الثالثي على
�سورية وال�رضب���ة ال�صاروخية التي
وجّ هتها بريطانيا وفرن�سا والواليات
املتحدة �إىل مواق���ع بحثية �سورية،
رداً عل���ى هجوم كيمياوي مزعوم يف
دوما ،وانت�صاراً لـ»�رشف» املجتمع
الدويل؛ كما �أعل���ن الرئي�س الفرن�سي
�إميانويل ماكرون.
وبالرغم من ال�رضبة ،ف�إن الرئي�س
الأمريكي دونالد ترامب ما زال مُ�رصاً
عل���ى �سحب اجلن���ود الأمريكيني من
�سوري���ة ،ودع���ا ال���دول احلليفة �إىل
احللول مكان الدول القوات الأمريكية
لت�أمني الأمن واال�ستقرار يف املنطقة
الت���ي �سين�سحب منه���ا الأمريكيون.
دعوة ت�ص���دّى لها وزي���ر اخلارجية
ال�سع���ودي و�أعل���ن �أن «التحال���ف
الإ�سالم���ي» م�ستع��� ّد لإر�س���ال هذه
القوات..
يف الع���دوان والإع�ل�ان ع���ن
االن�سح���اب تناق����ض كب�ي�ر ،فف���ي
الأول مزيد م���ن االنخراط يف احلرب
ال�سورية ،ويف الثاين ان�سحاب منها،
فكي���ف �سيك���ون امل�شه���د يف الفرتة
املقبلة؟
واقعي���اً ،ت�شب���ه الدع���وة �إىل
احللفاء لت�أمني جنود للحلول مكان
الأمريكي�ي�ن ،الدع���وة الت���ي وجّ هها
�أوباما �إىل احللف���اء لتدريب «جي�ش
�س���وري» لكي ي ؤ�مّ���ن الأرا�ضي التي
يت���م ال�سيطرة عليه���ا ،فتنطّحت كل
من ال�سعودي���ة وتركيا لهذه املهمة.
عج���زت ال�سعودي���ة ،فقام���ت تركيا
با�ست�ضافة مع�سكرات تدريب �أمريكية
ملعار�ض���ة «معتدل���ة» �رسع���ان
م���ا ا�ست�سل���م عنا�رصه���ا لـ«جبهة
الن��ص�رة» و�سلّموه���ا �أ�سلحته���م
الأمريكي���ة ،وانته���ت الفك���رة بدفع
املاليني م���ن ال���دوالرات من جيوب

الأمريكيني من بدون نتيجة ميدانية
على الأر�ض.
�إن تنطُّح ال�سعودية ملهمة �إر�سال
قوات ع�سكري���ة �إىل �سورية ال يعني
�أن ب�إمكانها فعل ذلك ،وحتى �إن دول
التحالف الإ�سالمي التي حتدث عنها
اجلبري ال تبدو ق���ادرة عملياً ،فم�رص
غارقة يف م�شاكلها الأمنية الداخلية
والإرهاب املمارَ�س �ضد القوى الأمنية
والأقباط هناك ،بالإ�ضافة �إىل اخلطر
املت�أتي من جهات عدّة و�أهمها �سيناء
وليبيا ،واحلدود املتفلتة التي حتتاج
�إىل جه���ود اجلي�ش امل�رصي ل�ضبطها
ومنع انفالت احلدود مبا ي�شكّل خطراً
على الأمن القومي امل�رصي.
�أما ال�سعودي���ة فاملرتزقة الذين
ا�ستقدمتهم م���ن دول �إ�سالمية فقرية،
وجي�شها وقوتها الع�سكرية واملادية
م�ستنزَف���ة يف احل���رب اليمنية التي
ال ت�ش���ي بنهاية قريب���ة ،بالإ�ضافة
�إىل االخ�ت�راق اليمن���ي للح���دود
وال�صواريخ البالي�ستية التي ت�صيب
عم���ق الأرا�ضي ال�سعودية و�صو ًال �إىل
الريا�ض.
وتبقى قطر الت���ي ال متلك جي�ش ًا
كبرياً ،وهي تعي�ش قلق ًا �أمني ًا يتجلى
بتهديد دول احل�صار الدائم لها ،ولوال
احلماية الرتكي���ة والتدخُّ ل الأمريكي
ملا ا�ستطاعت قطر �أن تفلت من تدخُّ ل
ع�سكري خليج���ي يف �إقليمها يطيح
بالعائل���ة احلاكم���ة وين�صّ ب حاكم ًا
�آخر مكان متيم بن حمد بن خليفة.
�أما تركيا فهي الطرف الأقدر على
لتوا�صلها
القي���ام باملهم���ة ،وذل���ك ُ
اجلغ���رايف واحل���دود امل�شرتكة التي
ترب���ط الأرا�ض���ي الرتكي���ة باجلزء
الذي ي�سيطر عليه���ا الأمريكيون يف
�سورية ،بالإ�ضافة �إىل قدرات اجلي�ش
الرتكي الكبرية ،والنفوذ الرتكي على
جمموعات كب�ي�رة من امل�سلحني يف

الداخل ال�سوري ،والذي يجعلها ت�سلّم
مهمة الأمن يف الأر�ضي التي احتلتها
ع�ب�ر درع الف���رات وعملي���ة غ�صن
الزيت���ون �إىل قوات حملي���ة �سورية،
و�إبق���اء جي�شها بعي���داً عن املناطق
ال�سورية امل�أهولة ،لكن دون م�شاركة
تركيا يف هذه املهمة عوائق� ،أبرزها
�أن املك���وّن الكردي الذي يقوم مبهمة
الأم���ن الداخلي يف مناط���ق �سيطرة
الأمريكي�ي�ن ،ل���ن يقب���ل �أن تت�سلّم
تركيا القواع���د الع�سكرية الأمريكية
وت�سيط���ر على الإقلي���م التابع لهم،
بالإ�ضافة �إىل �أن دعوة تركيا لت�أمني
الأم���ن واال�ستقرار يف منطقة ال�شمال

االنسحاب األميركي من
سورية وتسليم المنطقة
إلى أحد الحلفاء يبدو
صعبًا ومتعذرًا حاليًا

ال�رشقي ال�س���وري تبدو وك�أنها دعوة
الذئب حلرا�سة القطيع ،ويعني ب�شكل
�أكي���د �أن الأمريكيني ق���د تخلوا مرة
�أخرى عن حلفائه���م ،وتركوا الأكراد
مل�صريهم يف منطق���ة مغلقة يحيط
بهم دول راف�ضة لأي فكرة ا�ستقاللية
�أو انف�صالية.
انطالق��� ًا مما �سب���ق ،ميكن القول
�إن م�س�أل���ة االن�سح���اب الأمريك���ي
م���ن �سوري���ة وت�سلي���م املنطقة �إىل
�أحد احللفاء تب���دو �صعبة ومتعذرة
واقعي���اً ،وهنا يكون �أمام الأمريكيني
خيارات عدّة مل�س�ألة ان�سحابهم فيما

لو �أ�رصّ عليها الرئي�س ترامب:
اخلي���ار الأول :التخلي عن الأكراد
وت�سليم املواق���ع لرتكيا ،مع ما يف
ذلك من خلط موازين القوى ،وتقوية
�أردوغان �إىل ح ٍّد ال يرغبه الأمريكيون
والأوروبيون ،لكن قد يُ�ضطرون لذلك.
اخليار الثاين :التفاهم مع رو�سيا،
وت�سلي���م املنطقة للجي����ش ال�سوري
باعتب���اره �صاح���ب ال�سي���ادة على
الأر����ض ،ويف هذا تراج���ع وخ�سارة
معنوي���ة كب�ي�رة لق���وى التحال���ف
الدويل الت���ي طاملا �رصّحت برغبتها
بـ«التخلُّ�ص» م���ن الرئي�س ال�سوري
ب�شار الأ�سد.
اخلي���ار الثالث� :سح���ب القوات
الأمريكي���ة ،عل���ى �أن تق���وم ق���وى
التحالف الغربي بت�أمني النق�ص يف
اجلنود ،ويبقى الو�ضع كما هو عليه،
وهو �أمر �صع���ب �أن يقبله الغربيون
ب�سهولة.
اخلي���ار الراب���ع� :إبق���اء القوات
الأمريكية و�إبقاء احلال كما هو �إىل �أن
يحني �أوان احل���ل ال�سيا�سي ال�سوري،
فيكون الوجود الع�سك���ري الأمريكي
ورقة �ضغط على طاولة املفاو�ضات
ت�ضم���ن لهم حتقي���ق م�صاحلهم يف
�سورية ،وجت�ب�ر الق���وى املتحاورة
والدول ال�ضامنة يف �أ�ستانة على �أخذ
امل�صالح الأمريكية بعني االعتبار يف
�أي حل �سيا�سي �سوري م�ستقبلي.
ال ميكن التكه���ن باخليار املتبع،
فالرئي����س ترام���ب ي�رصّ عل���ى �إبراز
�صورة ع���ن نف�سه «الرج���ل الذي ال
ميكن التنب�ؤ بت�رصفاته» ،والتناق�ض
ال���ذي �شهده ال�سل���وك الأمريكي بني
الدع���وة �إىل االن�سح���اب من �سورية،
والقي���ام ب�رضب���ة ع�سكرية يف نف�س
الوقت ،هو خري دليل على ذلك.

د .ليلى نقوال

ذك��رت �ص��حيفة «وول �س�تريت جورن��ال» ع��ن
م�س�ؤولني �أمريكيني �إن �إدارة دونالد ترامب ت�سعى
ال�س��تبدال قواتها يف �س��ورية بقوات عربية ،وذلك
خ�ش��ية حدوث �أي فراغ .وقالت ال�صحيفة �إن جون
بولتون ات�صل برئي�س املخابرات امل�رصية عبا�س
كام��ل لبح��ث حج��م الق��وة الت��ي ب�إم��كان م�رص
توجهت الإدارة الأمريكية �إىل كل من
ن�رشها ،كما ّ
قطر والإمارات وال�سعودية لتتحمل الكلفة املالية
لتل��ك اخلط��ة .وبح�س��ب «وول �س�تريت جورنال»،
ف�إن��ه نظراً �إىل انخ��راط ال�س��عودية والإمارات يف
العدوان على اليمن ،فقد ا�س�� ُتثنيتا من امل�ش��اركة
الب�رشية يف هذه القوات.

¡ رعب «�إ�رسائيلي» من � 15أيار

�أف���ادت م�صادر فل�سطينية ب����أن حكومة بنيامني
نتانياه���و فتح���ت مل���ف تب���ادل الأ��س�رى مع
«حما����س» ،مو�ضحة �أن العدو ق��� ّدم عر�ض ًا �إىل
املخابرات امل�رصية ي�ستند �إىل وقف التظاهر على
احلدود مع غزة خالل م�سريات العودة يف � 15أيار
املقب���ل ،مقابل فك احل�صار ع���ن القطاع ،والبدء
الفوري مبفاو�ضات تبادل الأ�رسى .من جهتها ر ّدت
«حما�س» على العر����ض «الإ�رسائيلي» ب�رشط
�إطالق حمرري �صفقة وفاء الأحرار (�شاليت) ،الذين
أُ�عيد اعتقالهم مبا يخالف بنود ال�صفقة ،كمقدمة
لأي مفاو�ضات ب�ش�أن �صفقة تبادل ثانية.

¡ ال�سجون الإماراتية ال�رسية تهدد ال�سلم
االجتماعي اليمني

�أك��د مبعوث��و الأمم املتح��دة �إىل �ص��نعاء �أن دولة
الإمارات ترتكب جرائم �ض��د الإن�سانية يف اليمن،
كا�ش��فني �أن هن��اك �س��جون ًا �إماراتي��ة �رسي��ة يف
اليمن و�ص��فوها بـ«غوانتانامو» الن�س��خة العربية
يف ال��شرق االو�س��ط ،معتربي��ن �أن «م��ا يج��ري
م��ن انتهاكات ج�س��يمة حلق��وق الإن�س��ان يخالف
القانون الدويل ،ويوجب امل�س��اءلة واملحا�س��بة».
ودع��ت البعثة الدولية �إىل تفكيك �ش��بكة ال�س��جون
ال�رسي��ة باليم��ن ،و��ضرورة ا�ض��طالع املحكم��ة
اجلنائية الدولية مب�س�ؤولياتها وفتح حتقيق حول
االنته��اكات املرتكب��ة ،والت��ي ترق��ى �إىل جرائ��م
حرب وجرائم �ض��د الإن�سانية .كما ر�أى املبعوثون
الدولي��ون �أن ال�س��جون ال�رسي��ة وما يج��ري فيها
م��ن انته��اكات تغ��ذي روح الإره��اب وعزمي��ة
االنتق��ام يف اليمن ،ك��ون االنته��اكات والتعذيب
املمنهج��ان يدفع��ان ال�س��جناء ال�س��ابقني �إىل
التطرف ،م�ست�ش��هدين بنموذج ال�سجناء ال�سابقني
حتول��وا �إىل �ص��فوف تنظي��م
يف الع��راق ،والذي��ن ّ
«داع���ش» انتقام�� ًا لالنته��اكات والتعذي��ب ال��ذي
تعر�ض��وا له ،داع�ين �إىل م�س��اءلة الإم��ارات �أمام
املجتمع الدويل حول احتجازها � 11ألف �سجني.
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العدوان الثالثي ..من
عبد الناصر إلى األسد
كم���ا كان قدَر م�رص يف �صد العدوان
الثالثي ع���ام  ،1956حني قالت �سورية:
هنا القاهرة من دم�شق ،كان قدَر �سورية
قلب العروبة الناب����ض اليوم؛ �أن تكون
مقربة الغزاة.
الع���دوان الثالث���ي الأمريك���ي -
الربيط���اين  -الفرن�سي على اجلمهورية
العربية ال�سورية يذكّرن���ا بعدوان ذات
القوى اال�ستعمارية على جمهورية م�رص
العربي���ة؛ ع���دوان يدخل �ضم���ن الت�ٱمر
الإمربيايل ال�صهيوين على �أمتنا ،والذي
عوّدتن���ا عليه ق���وى الغطر�س���ة وال�رش
العاملي و«نواطري الكاز» يف املنطقة.
من���ذ الي���وم الأول لإط�ل�اق معركة
حتري���ر الغوط���ة يف ريف دم�ش���ق ،بد�أ
حمور ال��ش�ر يفقد �صواب���ه؛ متام ًا كما
فقده حني فر�ضت م��ص�ر �سيادتها على
قن���اة ال�سوي����س ..ع���ام  1956فعادت
قن���اة ال�سوي�س �إىل ال�سي���ادة امل�رصية،
وع���ام  2018ع���ادت الغوط���ة ال�رشقية
�إىل ال�سيادة ال�سوري���ة ،وكان القرار من
القيادتني :ن�رص من اهلل وفتح قريب.
ال ي�سع ه���ذه الأمة ،وعل���ى امتداد
�سنوات العدوان الثالثي الأول والثاين �إال
�أن تنظر �إىل ع�ب�ر املا�ضي الذي يتجلى
مب�شهدية اليوم ،نعم ،كما حتدى الرئي�س
عبد النا�رص الدول العظمى حفاظ ًا لي�س
فقط عل���ى كرامة م�رص وا�ستقاللها� ،إمنا
�أي�ض ًا عل���ى كرامة ال�شع���وب العربية،
فَعَ لها الرئي�س الأ�سد ،ورمبا ب�صورة �أكرب
و�أ�شد.
حا�رضنا ون�رصن���ا اليوم هو �صدى
له���ذا املا�ض���ي امل��ش�رق يف زمن عبد
النا�رص ،والذي ي�شع من دم�شق العروبة،
حي���ث التفّ ال�شعب حول القيادة ليقول
�إنه مع زعيمه يف ال�رساء وال�رضاء ،لأنه
رمز كرامته وعنفوانه.
�أ�سقط العدوان الثالث���ي �آخر �أوراق
الت���وت التي اختب����أت وراءها الواليات
املتحدة الأمريكي���ة وفرن�سا وبريطانيا
حت���ت عناوي���ن براقة؛ ح���ول «حقوق
الإن�س���ان» و«الدميقراطي���ة» الزائف���ة
التي يحاول���ون ت�سويقها من خالل �ش ّن
احلروب ون��ش�ر اخلراب والدمار وانتهاك
�سيادة ال�شعوب والدول وا�ستقاللها.
ورغ���م �أن الع���دوان الثالث���ي على
�سوري���ة �سب���ق انعقاد القم���ة العربية
يف الظه���ران بنح���و � 24ساع���ة ،ف�إن
القادة الع���رب مل يناق�ش���وا ال�رضبات
الت���ي تعرّ�ضت لها �سوري���ة يف قمتهم
الـ ،29وذل���ك ب�أمر عمليات �أمريكي عرب
الف�صيل ال�سعودي ،لأن من موّل العدوان
من علوج اخلليج ل���ن ي�سمح مبناق�شة
�رشهم.
يف الوق���ت الذي ن�شجب ونندد بهذا
الع���دوان ،ن�ؤك���د لقوى ال��ش�ر العاملية
و�أذيالهم من العرب���ان �أن جذوة ن�ضال
�أمتنا العربية والإ�سالمية �ستظل م�شتعلة
حتى حترق قوى ال�رش واملت�ٱمرين معها،
لأن �أمتنا موعودة باالنت�صار ولن تخنع،
و�سيتجدد ن�ضالها جي ًال بعد جيل.

حممد دياب

( العدد  )455اجلمعة  20 -ني�سان 2018 -

ّ
صيد ثمين في الغوطة الشرقية سرع العدوان
الثالثي الفاشل على سورية
مل تكن �شعوب العامل ،خ�صو�ص ًا
العربي���ة منه���ا ،بحاج���ة �إىل دليل
على املدى ال���ذي و�صل �إليه االنحدار
االمريك���ي والغرب���ي اال�ستعم���اري
اخالقي��� ًا وان�ساني���اً ،وال بحاجة �إىل
بره���ان عن املدى ال���ذي و�صلت اليه
دول الرجعي���ة العربي���ة وخ�صو�ص ًا
باع���ة ال���كاز العربي ،م���ن التبعية
والتواط����ؤ م���ع الع���دو ال�صهي���وين،
و�سيدهم االمريكي.
ه����ؤالء االع���راب هلل���وا كث�ي�راً
للع���دوان الثالث���ي االمريك���ي –
الفرن�سي -الربيطاين على �سورية ،ال
بل مولوا ه���ذا العدوان ووفروا له كل
ا�سباب الدعم املادي واملايل.
وكعادت���ه االمريك���ي والغرب���ي
لتربي���ر عدوانه وحروب���ه الهمجية،
يختل���ق �شت���ى االكاذي���ب والذرائع
لتربي���ر عدوانه ..بي���د �أن هذه املرة،
يف عدوانه الذي اخفق يف حتقيق �أي
نتيجة ،كان يحاول �أن ينقذ جماميع
االرهابيني يف ظ���ل االنت�صارات التي
حققه���ا اجلي�ش العرب���ي ال�سوري يف
الغوطة والتي انتهت بتحريرها ب�شكل
كامل وجعل من دم�شق امنة متاماً.
و�إذا كان ه���ذا الع���دوان الغربي
مدعوم خليجي ًا مبلي���ارات الدوالرات
حتت ذريعة «الكيميائ���ي» الكاذبة،
لكن وفق ًا ملعلومات دقيقة ،ف�إن اجلي�ش
العربي ال�سوري متكن من حتقيق �صيد
ثمني ،و�صفه خرباء ع�سكريون ب�أنه ال
يقدر بثمن ،و�ضع���ت القيادة ال�سورية
حلفاءها ،خ�صو�ص ًا الرو�سي والإيراين
بحقيقة هذا «ال�صيد الثمني» ،والذي
هو �سق���وط قتلى وا��س�رى �أمريكيني
وبريطاني�ي�ن وخليجي�ي�ن و�صهاينة
برتب عالي���ة ع�سكري���ة ويف �أجهزة
املخابرات كانوا ي�رشفون ويعملون مع
املجموعات االرهابية ،وهو ما جعلهم
يج���ن جنونه���م ،ويه���ددون بالويل
والثب���ور وعظائم االم���ور ،لكن برودة
االع�صاب ال�سورية ،واملوقفني االيراين
والرو�س���ي ال�شديدي���ن ،ومعرفتهم���ا
بالوقائع واحلقائ���ق امليدانية ،افلتت
من يد االمريكيني واتباعهم ،و�صار كل
همهم الآن العودة با�رساهم وبتوابيت
قتالهم ،وهو االمر الذي يجعل االرتباك
ل���دى حلف العدوان عل���ى �سورية يف
ت�صاع���د ،يف ظل معلوم���ات ت�ؤكد ان
النقمة الداخلية تتزاي���د على التهور
ال�سعودي ال���ذي �أ�صبح يخبط يف كل
اجتاه دون �أن يحقق �إ�صابة �أي هدف.
ه���ذا الواق���ع بات يط���رح ا�سئلة
ملحة:
ماذا جتني دولة الكاز الكربى مع
اتباعه���ا ،من احل���روب املدمرة التي
تغذيها مبليارات الدوالرات ال�ستهداف
وا�سقاط احل�ضارات االن�سانية الكربى
الت���ي مر عربها طري���ق احلرير منذ 3
االف ع���ام قبل امليالد والتي متتد من
م���ا قبل بالد فار�س (اي���ران) ومتر يف

التكتيك الع�سكري ال�سوري �أذهل الغرب

بالد ما بني النهري���ن (العراق) وبالد
ال�ش���ام (�سوري���ة الطبيعي���ة) ،وبالد
الفراعنة (م�رص).
دول���ة الكاز الك�ب�رى �سبق لها ان
مولت وامدت �صدام ح�سني ل�شن حربه
العبثية على ايران بعد جناح ثورتها
بقي���ادة �آية اهلل املو�س���وي اخلميني،
وبعدها للتخل�ص م���ن �صدام ح�سني،
دفع���ت مملكة الذهب الأ�سود كما تفيد
الوثائق نحو  54مليار دوالر ال�سقاطه
فكان الغ���زو االمريكي لبالد الرافدين،
لت�ص�ي�ر هذه الب�ل�اد حليف���ة اليران،
بف�ضل دعم الأخرية للمقاومني للغزو
االمريكي.
وو�سع���ت دولة ال���كاز وحلفا�ؤها
عداءه���ا نحو اجلمهوري���ة اال�سالمية،
وكل حلي���ف �أو �صديق له���ا ،فدفعت
مليارات الدوالرات لهزمية املقاومة يف
لبنان ،فكان االنت�صار املدوي �أو ًال يف
�شهر اي���ار  ،2000الذي دحر فيه العدو
ال�صهيوين عن معظم اجلنوب اللبناين
دون قيد �أو �رشط ،وزادت التمويل لهذه
املهمة ،فكانت حرب متوز  ،2006التي
اعلنت بائعة ال���كاز الكربى انحيازها
�ض���د من و�صفتهم ب���ـ «املغامرين»،
فكان االنت�صار العظيم الذي قهر جي�ش
العدو ال���ذي كان يو�صف بـ «اجلي�ش
الذي ال يقهر».
وحينم���ا وج���دت �أن انت�صارات
و�صم���ود املقاومة يف لبن���ان وغزة،
�ص���ارت ملهم��� ًا لل�شع���وب العربية
للدف���اع ع���ن ا�سقالله���ا الوطن���ي
وحريته���ا ،اجتهت مملك���ة �آل �سعود
واتباعها وحلفائها ،بالطبع مع ال�سيد
االمريكي نح���و الدول���ة التي تعترب

القلب الذي ي�ض���خ القوة والإرادة يف
�رشايني املقاومة ،وعنينا بها �سورية،
ودفعت ما يفوق  150مليار دوالر ،من
اج���ل هزمية �سوري���ة ،وتفكيكها وفك
حلفها الوثيق م���ع ايران واملقاومات
العربية ،وهي ما ت���زال تدفع وتدفع
من �أح���ل املهمة التي تتحطم يف ظل
ال�صمود اال�سط���وري للجي�ش العربي
ال�س���وري ،وحلفائ���ه ..ال ب���ل �صارت
العالقة ع�ضوي���ة بني حلف املقاومة

قرار إيران تحويل معامالتها
المالية إلى اليورو مؤشر
على استعدادها لمواجهة
أميركا

واملمانع���ة الذي ي�سج���ل انت�صارات
باهرة على حلف العدوان اال�ستعماري
– ال�صهيوين – الرجعي.
ويف ظ���ل التناف����س املدمر الذي
تخو�ضه مملك���ة �آل �سع���ود لزعامة
املنطق���ة والعامل اال�سالم���ي ،دفعت
ع�رشات مليارات ال���دوالرات ال�سقاط
اردوغان ،الذي مل يجد بداً من الوقوع
يف احل�ض���ن االي���راين والرو�سي ،كما
دفع���ت مليارات ال���دوالرات ملحاربة
متي���م بن حمد يف قط���ر ،مما ا�ضطرة

الدوحة ملد اليد �إىل ايران.
ودفعت ال�سعودية وما تزال تدفع
املليارات م���ن ال���دوالرات ال�سقاط
اليمن ،وجعله ج���زءاً من م�رشوعها
وطموحاتها ،ف���كان �أن �صمد وقاوم
وواجه ،وه���ا هي ال�صواريخ اليمنية
تت�ساقط يف الريا�ض ،لدرجة �أن �شدة
اخلوف جعلتها تنقل القمة العربية
من عا�صمتها اىل الظهران.
ودفع���ت ال�سعودي���ة وباع���ة
ال���كاز مئات ملي���ارات ال���دوالرات
ل���ـ «�شايلوك» االمريك���ي من اجل
ا�سق���اط «االتفاقي���ة النووية» مع
ايران ،لكن رف�ض ال���دول االوروبية،
لهذا االمر ،جعله���ا تطلب ،ود ايران
وحتذر االمريكي من االقدام على هذه
اخلطوة ،ب�شكل �سارع فيه امل�س�ؤولون
االوروبي���ون نح���و طه���ران لت�أكيد
رف�ضه���م لأي خطوة �أمريكية يف هذا
االجتاه ،وحولت طه���ران تعامالتها
املالية الدولية �إىل اليورو.
وب�ش���كل ع���ام ،فالع���رب الذين
ي�شكل���ون نح���و خم�س���ة باملئة من
�سكان العامل ،ي�شرتون بف�ضل اجلنون
اخلليج���ي اكرث من خم�س�ي�ن باملئة
م���ن �سالح الع���امل ،يف وقت ال يوجد
فيه مركز �أبحاث علمية جدير بالثقة
العلمي���ة ،يف نف�س الوقت الذي ت�شري
في���ه االح�صائي���ات �أن اك�ث�ر من 60
باملئة من الالجئ�ي�ن يف العامل ،هم
من العرب ،فم���اذا ل���و �أ�ضفنا اليهم
الالجئون من دول ا�سالمية غري عربية
كالباك�ستان وافغان�ستان وغريهما..

�أحمد زين الدين
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روسيا والصين ..والعدوان الثالثي
مل يعد احلديث ع���ن حرب عاملية
ثالث���ة معق���وداً فقط عل���ى التكهنات،
ف�أط���راف ال�رصاع ال���دويل املركزية يف
كل الع���امل ت�ستع���د وتبن���ي قدراتها؛
قيا�س ًا� إىل النواي���ا الأكرث �رشاً للواليات
املتحدة ،يف زمن اجلنون الأمريكي ،لأن
القيّمني عل���ى ال�سيا�سة الأمريكية باتوا
متيقّن�ي�ن �أن الهيمنة بالق���وة الغا�شمة
عل���ى كل امل�ستوي���ات يف طريقها �إىل
التدهور ال�رسيع ،وبالتايل بات ال�سا�سة
الأمريكي���ون يفق���دون �أب�س���ط قواع���د
االن�ضباط العقلي.
يف ه���ذا ال�سياق ين���درج العدوان
الثالثي على �سورية من جانب ثالث دول
�أع�ضاء دائمني يف جمل�س الأمن الدويل؛
الواليات املتح���دة الأمريكية وبريطانيا
وفرن�سا ،والعدوان بح ّد ذاته اعتداء على
املواثيق والقوانني التي حتكم املجل�س
نف�سه ،وهن���ا اخلطورة التي يركز عليها
اجلانب الرو�سي مب����ؤزارة ال�صني ،وهما
ع�ضوان دائم���ان �أي�ض ًا يف جمل�س الأمن
املكوَّن من خم�س دول دائمة الع�ضوية،
ولذل���ك ميكن تف�س�ي�ر املواجهة ب�شقني:
ع�سكري من جهة ،و�سيا�سي � -إعالمي -
اقت�صادي من جهة �أخرى.
وعليه ،فاملواجهة ال�سيا�سية كانت
�إحدى و�سائ���ل الت�صدّي للعدوان ،بحيث
ت��ص�رّ مو�سك���و وبك�ي�ن عل���ى االلتزام
بالقوانني الدولية التي تتعمّد الواليات
املتحدة ،على وجه اخل�صو�ص ،تخطّيها،
ال ب���ل �أن ت�رضبه���ا بعر����ض احلائ���ط
بالركون �إىل عنجهية غري م�سبوقة ،مع
التغيريات احل���ادة التي تطبع ال�سيا�سة
الغربية عموم ًا والأمريكي���ة خ�صو�صاً،
وه���ذا جتلى ب�صورة وقح���ة منذ نهاية
العام .2017
م���ن هنا تكونت قناع���ة رو�سية ب�أن
احلمالت الدعائي���ة الأمريكية امل�ستلهَمة
م���ن وا�ض���ع نظري���ة الك���ذب يف احلرب
النف�سية وزي���ر الدعاية الهتلرية؛ جوزف
غوبل���ز ،ب�أنه���ا انتهاج وا�ض���ح ،وهدفها
االن�سحاب م���ن قواعد العالقات املعرتَف
به���ا دولي���اً ،وفتح العامل �أم���ام �رشيعة
الغ���اب� ،أو عامل ب�ل�ا �رشائ���ع ،ال مكان
للإن�سانية فيه.
�إن ممار�سة العدوان (ولي�س بال�رضورة
فقط على امل�ست���وى العدواين الع�سكري،

�إمنا �أي�ض ًا على امل�ستوى االقت�صادي) الذي
تنوء حتته العديد م���ن الدول عرب البنك
وال�صندوق الدوليَّ�ي�ن ،والتهديد امل�ستمر
بالعقوبات ،واللج����ؤ �إليها �ضد كل دولة
تخال���ف الهيمنة الأمريكي���ة ،مكون �آخَ ر
من مكون���ات العدوان ،وكذل���ك العدوان
الإعالمي الدعائ���ي ،مثل ا�ستظالل ق�ضية
مفربكة عل���ى غرار «كيمي���اوي دوما»،
الذي �أثبتت الوقائ���ع بال�صوت وال�صورة
م���ع ال�شخ�ص�ي�ن اللذين �ص���ورا «الفيلم
الذريعة» ،متهيداً ل�شن العدوان م�صحوب ًا
بحملة �إعالمية  -نف�سي���ة قادها ترامب
وجمموعته من البي���ت الأبي�ض ،و�أتباعه
الغربيني من بريطاني���ا �إىل فرن�سا ،دون
�أن ىي�ستمع���وا ل�صوت العقالء يف القارة
العجوز�« :أن �أظهروا �أدلّتكم» قبل اللجوء
�إىل العدوان.
رو�سي���ا وال�ص�ي�ن كانت���ا تعمالن
على فكفك���ة حلف الع���دوان من خالل
�إظه���ار الأ�ضاليل الت���ي يتمرت�س خلفها
الأمريكي���ون ليورطوا معه���م الغربيني
جميع���اً ،وال�سبب اجلوه���ري يعود �إىل
تعاظ���م ال�شع���ور لدى الغ���رب ،بقيادة
وا�شنط���ن� ،أن رو�سي���ا ع���ادت بقوة �إىل
ال�ساح���ة الدولي���ة ،ومل يع���د ب�إمكان
امل�ستعمرين كب���ح م�سارها ،وكذلك ف�إن
ال�صني للواليات املتحدة� :إننا مع رو�سيا يف املواجهة
ال�ص�ي�ن ب���د�أت تخرج م���ن �أ�سوارها �إىل
الف�ضاء العاملي بعد متكُّنها االقت�صادي
حتطّم���ت �صواريخها يف اجل���و لإعالن �أن
الهائل ،وبناء عالقات جديدة مع العامل،
الهدف يقت�رص فقط عل���ى تقوي�ض القدرة
م���ع ت�رسيع بناء ق���وة ع�سكرية خميفة
الكيمياوية للقوات ال�سورية ،وهي تعلم �أن
بد�أ الغرب يتحدث ع���ن خماطرها على
طموحات���ه وخطط���ه اال�ستعمارية� ،إىل قوات الدفاع الجوي السورية �سورية مل تع���د متتلك منه �شيئاً ،ب�شهادة
اللجنة الدولية التي �أ�رشفت على التخلُّ�ص
جانب تعاظ���م خوفه من القوة الرو�سية
التي �أفرج الرئي����س فالدميري بوتني عن لم تكن بحاجة إلى أية مؤازرة منه ،وبالت���ايل تريد هذه الدول �أن ت�سجل
بع�ض ما يوجد يف الرت�سانة ،بحراً وجواً من موسكو وبكين ..وأدارت �أنه���ا حققت هدف��� ًا ولو وهمي���اً ،لإر�ضاء
كربيائه���ا املحطِّم على �صخ���رة اجلي�ش
و�صاروخيا ،وكان���ت �إ�شارة لن ي�سقطها
المعركة بكفاءة عالية
ال�سوري وحده دون �سواه.
الغرب من ح�سابات���ه عندما �أعلن وزير
مل تكن ق���وات الدفاع اجلوي ال�سورية
الدف���اع ال�صيني يف �أول زي���ارة له �إىل
بحاجة لأية م�ؤازرة ،وقد �أبلت ب�شكل رائع
اخلارج� :أردنا من املجيء �إىل مو�سكو �أن
من خالل �إ�سقاط معظم ال�صواريخ ،وحرفت
«نُظهر للعامل امل�ست���وى العايل لتطور
العديد عن �أهدافها ،و�أدارت املعركة بكفاءة
عالقاتن���ا ،وعزم قواتن���ا امل�سلحة على
تعزيز التعاون اال�سرتاتيجي» ،واخت�صار يف �ص��� ّد الع���دوان ،لكن ال بد م���ن النظر عالي���ة ب�صواريخ تُعترب م���ن النوع الأقل
الر�سال���ة للواليات املتح���دة�« :إننا مع �إىل بع�ض اجلوانب الهام���ة ،مع العلم �أن تطوراً مما ه���و موجود لديه���ا ،لأن �إدارة
الهدف غري املبا�رش كان �إ�ضافة �إىل �سورية ،العمليات ق�ض���ت ب�أن ال�صواريخ املتطورة
رو�سيا يف املواجهة».
بغ�ض النظر ع���ن الرهانات التي كان ك ًال من �إي���ران ورو�سيا وف�صائل املقاومة ،مل يحن �أوان ا�ستخدامها مع املوجة الأوىل
ّ
البع�ض مينّي النف�س به���ا ،ورمبا ال�شعور ويف مقدمته���ا ح���زب اهلل ،وق���د �سارعت م���ن العدوان ،وكان���ت يف جهوزية عالية
باال�ستي���اء ،ب�سبب ع���دم م�شاركة رو�سيا الدول املعتدية منذ اللحظة الأوىل بعدما لتدمري املوجات الأخرى من العدوان فيما

¡ احل���اج عمر غندور؛ رئي�س اللقاء الإ�سالمي الوحدوي ،ر�أى �أن القمة
العربي���ة يف الظهران قفزت فوق العج���ز العربي و�أطلقت على نف�سها
ا�سم «قمة القد�س» تغطي ًة ومتويه ًا ،وجاء البيان اخلتامي ليك�شف �أن
الغاية املوجبة لعقد قمة مطالبة �إيران بالكف عن تدخُّ لها يف ال�ش�ؤون
العربية ،ودعم حرب ال�سعودية على اليمن ،متجاهلة االنخراط العربي
الر�سمي يف التطبيع مع «�إ�رسائيل» لت�صفية الق�ضية الفل�سطينية.
¡ جمعي��ة امل�ش��اريع اخلريي��ة الإ�س�لامية يف بريوت احتفل��ت بذكرى
الإ�رساء واملعراج ،بح�ض��ور رئي�س اجلمعية ال�ش��يخ د .ح�س��ام قراقريه،
ومر�ش��حها د .عدن��ان طرابل�س��ي ،ولفيف م��ن العلماء و�أه��ايل بريوت،
وح�ش��ود م��ن خمتلف مناطق بريوت .الطرابل�س��ي �ألق��ى كلمة قال فيها
�إن «امل�ش��اريع» حافظ��ت على بريوت ،ودافعت ع��ن بريوت كما دافعت
وحتمل��ت االفرتاء والكذب
ع��ن لبنان كله ،و�ص�برت على الأذى طويالًّ ،

طويالً ،وهي حري�صة على الوطن و�أهله ،وبريوت و�أهلها.
¡ ال�شي���خ ماهر عبدالرزاق؛ رئي�س حرك���ة الإ�صالح والوحدة ،ا�ستقبل
ال�شي���خ ح�سن حام���د؛ ع�ضو الهيئة ال�رشعي���ة يف املجل�س الإ�سالمي
العل���وي على ر�أ�س وفد ،ومت الت�أكيد عل���ى �أن الأمة لها عد ّو واحد هو
العدو ال�صهيوين الأمريكي ،داع�ي�ن ال�سيا�سيني يف لبنان �إىل حت�صني
البلد باحلوار والتالقي.
¡ ال�ش��يخ �ص��هيب حبل��ي �أكد �أن �أي حت��رك يف وجه العدو ال�ص��هيوين،
ال �س��يما يف الداخل الفل�س��طيني ،هي خطوة على درب حترير فل�سطني،
وت�ؤ�س�س لرتاكم احلالة ال�شعبية املقاومة الراف�ضة للر�ضوخ لهذا العدو،
وبالت��ايل �أي عمل مق��اوم ومناه�ض لالحتالل مبارك ،وي�ش��كل بارقة
�أمل على درب فل�سطني.

ل���و ح�صلت ،وبالتايل ال داعي للك�شف عن
�سالح املفاج�آت م���ع بداية املعركة ،على
اعتبار �أن احلرب ق���د تتدحرج ،ويجب �أال
تُلق���ي ب���ك ّل الأوراق منذ اللحظ���ة الأوىل،
ولع���ل العدو يح���اول اال�ستط�ل�اع بالنار
متهيداً لرمايات �أ�شمل و�أو�سع.
لق���د كان���ت ال�صواري���خ والغوا�صات
والطائرات الرو�سية يف �أعلى جهوزية من
البحر املتو�سط �إىل البحر الأ�سود ،ومل جتد
�رضورة للتدخُّ ل لأن القوات ال�سورية كانت
كفيلة ب�إحب���اط العدوان ،وهو ما �أ�شاد به
الع�سكريون الرو�س الذي���ن كانوا يتمنّون
املواجهة م���ع ع�سكريي الواليات املتحدة
وملحقاتهم.
مل يطلب اجلي����ش العربي ال�سوري �أي
م����ؤزارة ،واعتربها معرك���ة حت ٍّد مع ثالث
دول عظم���ى متكّ���ن من حتطي���م غرورها
وكربيائها ،وه���ذا بح ّد ذات���ه �أظهر تطوراً
هائ ًال يف الأداء الع�سكري وال�سيا�سي.
خال�صة �رسيعة لنتائج العدوان على
امل�ستويني ال�سيا�سي والع�سكري ميكن �أن
تكون كاالتي:
اجلي�ش ال�س���وري ق���ادر على حتدي
جيو�ش دول عظم���ى ،وب�إمكانه ا�ستيعاب
التقني���ات املتطورة مهم���ا كانت ،ولذلك
�ستقوم رو�سيا بتزوي���ده مبنظومات �أكرث
حداثة وتطوُّراً.
�أثبت ال�سالح الرو�س���ي ،حتى القدمي
منه ،تفوُّق���ه على منظومات غربية تُعبرت
فخر �إنتاج م�صانع القتل ،وتدمريها.
�سيا�سياً� ،سارعت وا�شنطن ،على ل�سان
مندوبته���ا يف الأمم املتحدة ،يف الإعالن
عن ا�ستعداد �أمريكا للحوار مع �سورية �إذا
ك�شفت عما متتلكه م���ن �سالح كيمياوي،
وهي ت���درك عدم وج���وده �أ�ص�ل�اً  ،ولهذا
�ستكون تداعيات على ال�سطوة الأمريكية.
ال�سط���وة الأمريكية عرب �إرهاب الدول
�سترتاج���ع ،لأن الكث�ي�ر م���ن م���ن الدول
�سيغزوه���ا �شع���ور التحرر م���ن القب�ضة
الأمريكية ،وميكن �أن جتد يف رو�سيا مالذاً
ترتاح فيه ومعه.
�سقوط الدعاي���ة الت�ضليلية للغرب،
رغم قدرات���ه غري املحدودة على الرتويج،
�أمام حقيقة �شم�س حمور املقاومة ،مع �أن
�إمكاناته غري مت�ساوية.

يون�س عودة

¡ لق���اء اجلمعيات وال�شخ�صي���ات الإ�سالمية لفت �إىل �أن بيان
القمة العربية يف ال�سعودية حاول �أن يحرف احلقائق الدامغة
عن العدو احلقيقي للعرب ،والذي هو الكيان ال�صهيوين وحماته،
فكان���ت �إيران واحلوثيون هما ال�شغ���ل ال�شاغل ،مما بني الأمور
بو�ضوح �أن املطلوب حللف الرجعية العربية هو االكتفاء باحلد
الأدن���ى من الت�ضامن م���ع الفل�سطينيني يف العل���ن ،وتكري�س
التطبي���ع مع ال�صهاينة يف ال�رس والعل���ن ،وحماولة ح�شد كل
اجلهود بالرتغيب والرتهيب �ضد �إيران.
¡ جبهة العمل اال�س�لامي ر�أت �أن معركتنا مع العدو ال�صهيوين
الغا�صب هي معركة مفتوحة ال تنتهي �إال بتحرير فل�سطني وكافة
الأرا�ضي العربية املحتلة ،وعودة احلق �إىل �أهله ال�رشعيني.
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عربي

أميركا ..واستغالل
الكذب
بعد م���ا �سُ م���ي حماول���ة اغتيال
العمي���ل الرو�س���ي امل���زدوج �سريجي
�سكريب���ال وابنت���ه ،تبادل���ت اململكة
الربيطانية واالحت���اد الرو�سي اتهامات
وحتذيرات و�صلت �إىل حد طرد الع�رشات
من الدبلوما�سيني من الطرفني ،ودخلت
الواليات املتحدة على خط الأزمة لـ«كبّ
الزيت على الن���ار» كعادتها ،و�أ�صدرت
ال�رشطة الربيطاني���ة ب�شكل ر�سمي بعد
�إجراء التحقيقات والفحو�صات الالزمة،
ع�ب�ر خ�ب�راء كيميائيني م�شه���ود لهم
باخلربة ،تقري���راً �أكدت في���ه ا�ستخدام
غاز الأع�صاب ،كما �أ�صدرت منظمة حظر
الأ�سلح���ة الكيميائية تقريراً �أ�شارت فيه
�إىل �أن العمي���ل الرو�سي املزدوج وابنته
تعرّ�ض���ا للت�سميم بغ���از الأع�صاب يف
منزلهما مبدين���ة �سالزب���وري ،و�أ�صيبا
بالإغماء ونُقال �إىل �أحد امل�ست�شفيات.
من جهتها قالت ترييزا ماي؛ رئي�سة
ال���وزراء الربيطاني���ة� ،إن مو�سكو على
الأغلب تق���ف وراء ت�سمي���م اجلا�سو�س
الرو�س���ي ال�ساب���ق با�ستخ���دام عن�رص
كيم���اوي ي�سته���دف الأع�صاب ،يف وقت
نف���ت رو�سيا نفي ًا قاطع��� ًا �أي عالقه لها
باحلادث.
ل�سنا خرباء يف املواد ال�سامة ،لكن
بالنظر �إىل ال�صور الت���ي نُ�رشت عاملي ًا
حول م�رسحية «كيماوي دوما» ،وال�صور
التي ن�رشته���ا ال�رشطة الربيطانية ،فيها
ما يكفي من احل���ذر ال�شديد �أثناء �إجراء
التحقيق يف م��س�رح العملية والأجهزة
امل�ستخدَمة ،ابتداء م���ن الثياب و�صو ًال
�إىل اللبا�س امل�ض���اد للمواد الكيميائية،
منع��� ًا ال�ستن�ش���اق �أي غب���ار متبقية،
وحر�ص ًا على �سالمة اخلرباء والتحقيق.
يف املقابل ،ولي����س دفاع ًا عن �أحد،
فال�صور كفيلة بتبيان زوايا من احلقيقة
التي ج���رت يف م�رسحية دوما ال�سورية،
فهناك اجلميع ي�شارك يف �صب املياه على
ال�ضحايا املزعوم�ي�ن وحماولة �إنقاذهم
ع�ب�ر بخاخة ي�ستخدمه���ا مَ ن يعاين من
الرب���و وغريه م���ن الأمرا����ض ال�صدرية،
بالإ�ضافة �إىل �أخذ ال�صور «�سيلفي» مع
ال�صواريخ يف بع�ض منازل دوما.
بالأم����س القري���ب �أج���رت «وكالة
رويرت» حتقيق ًا يف دوم���ا� ،أبرز ما جاء
فيه مقابالت مع بع�ض الأطباء العاملني
يف م�ست�شفى دوما ،قالوا فيه �إن احلاالت
الت���ي متّ���ت معاجلتها كان���ت نتيجة
االختناق م���ن غبار الق�صف ،ومل يعالَج
�أي �شخ����ص تعرّ�ض لأي ن���وع من الغاز
ال�سام.
ما جرى م�ؤخ���راً يف �سورية ا�ستُغل
�أب�ش���ع ا�ستغ�ل�ال م���ن قبَ���ل الواليات
املتحدة ،وهذا لي�س جدي���داً ،والعدوان
ال�سدا�سي اال�ستعرا�ضي على عدة �أماكن
يف �سوري���ة يذكّرنا مبا ح�صل يف ليبيا،
وقبلها يف العراق ،حيث خرج بعد عدة
�سنوات وزير اخلارجية الأمريكي اال�سبق
كولن ب���اول يف ما يق���ال عنها �شهادة
معرتف ًا �أن ال كيميائي يف العراق ،و�سبقه
�إىل ذل���ك قبل احلرب على العراق رئي�س
جلنة التحقيق الأممي���ة نافي ًا وجود �أي
�سالح كيميائي ،ما �أدى �إىل عزله.

جعفر �سليم
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القمة العربية «النازحة» من الرياض إلى الدمام

القمة العربية يف الظهران مل تذكر املقاومة يف لبنان �سلباً وال �إيجاباً ..فما ال�سر؟

انعقدت القمة العربية النازحة
م���ن الريا����ض �إىل الدم���ام خوف ًا
م���ن الق�صف اليمني ال���ذي تنكره
ال�سعودي���ة وتعرتف به يف عملية
�إعالمي���ة غري ذكي���ة خ�رست فيها
معنوي ًا وع�سكرياً ،فمن ال ي�ستطيع
حماية القمة العربية يف الريا�ض
ال ي�ستطيع �أن يُ�سقط اليمن.
«قمة القد����س» التي مل تعلن
موقفها من نقل ال�سفارة الأمريكية
�إىل القد����س ال�رشقي���ة ،وكان���ت
قم���ة الـ 50ملي���ون دوالر للأونروا
(الالجئني) مقابل  500مليار دوالر
لرتامب..
قم���ة عربي���ة مل تلحظ جمازر
«�إ�رسائيل» �ض���د م�سريات العودة
على حدود غزة ،بل انهمكت بت�أييد
الع���دوان الثالث���ي عل���ى �سورية،
وحماي���ة اجلماع���ات التكفريي���ة
وم�رسحياتها الكيماوية ال�سخيفة
يف الغوطة.
قمة عربية مل ت�ستطع �أن جتمع
�شمل الع���رب ..وال تق���ف لتُ�صلح
م���ا دمره «الربي���ع» اخلليجي -
الأمريكي يف الأمة العربية..
قم���ة عربي���ة ال ت���رى تهديداً
للأمة املتهالك���ة واملمزقة ،والتي
تق���ف عل���ى م�ش���ارف االنقرا�ض
ال�سيا�س���ي ،وبعده���ا الت�صحُّ ���ر
االقت�ص���ادي� ..إال �إي���ران ،وتتذك���ر
اجلزرالإماراتي���ة «املباعة» ل�شاه
�إيران ،وتطالب با�ستعادتها ،لكنها
تن�سى القد�س وفل�سطني واجلوالن
و�شبعا ،وتعرتف للمحتل الغا�صب
بحق الوجود ،وتقاط���ع امل�صالح

والتحال���ف �ضد اليم���ن و�سورية
و�إيران.
م���ع كل ه���ذا الأ�س���وَد العربي
الق���امت ،هن���اك ب�صي����ص �ض���وء،
خ�صو�ص��� ًا �أن ه���ذه القمة مل تذكر
املقاوم���ة يف لبن���ان ،ال �سلب ًا وال
�إيجاباً ،وهذا �شيء �إيجابي ،بعدما
�صنّفت املقاومة بالإرهاب ،ودعت
�إىل حُ �س���ن اجل���وار ،فا�ستب�رشن���ا
خ�ي�راً النها تفتح الأب���واب حلوار
مع اجلمهوري���ة الإ�سالمية ،لكننا

وتاري���خ االنعقاد ،ويبق���ى الف�شل
والت�شتت عنوان القمة العربية.
لق���د �ألغ���ى الع���رب بقي���ادة
«اخللي���ج» �أنف�سه���م ،وظه���روا
ك�أثري���اء �سُ ذّج يوزع���ون �أموالهم
على �أم�ي�ركا والغرب ،مقابل وعود
بحفظ عرو�شهم و�أنظمتهم ،ودفعوا
معظم م���ا ينهب���ون م���ن ثروات
�شعوبهم ،و�سيدفعون ب�شكل يومي
حتى تفرغ خزائنه���م ،ثم يتخلى
عنهم �أ�سيادهم.

قمة الرياض استنسخت القمم السابقة..
مع تغيير في بعض أسماء المشاركين وتاريخ
ال

فوجئن���ا بالبنود الت���ي ناق�ضت
التو�صي���ات ،ف�أعادت حتميل �إيران
كل ه���ذا الدمار العرب���ي  -خالف ًا
للواق���ع  -فيب���دو �أن الدعوة هي
للعدو «الإ�رسائيلي» ،وهو املعنيّ
«بدول اجلوار» ولي�ست �إيران !
ا�ست�ضاف���ت اململك���ة العربية
ال�سعودي���ة «القم���ة العربي���ة»
التي ال ب���د �أن تنعقد وفق القانون
بال�شكل ،لكنها يف امل�ضمون كانت
ت�ستنخ م���ا ُقرّر يف قم���م �سابقة،
م���ع تغيري يف �أ�سم���اء امل�شاركني

�س�ؤالن���ا للقادة الع���رب :ماذا
ل���و اجتمعتم حلف���ظ الأمة وحفظ
مقد�ساته���ا وا�سرتج���اع القد����س
وفل�سطني؟
ماذا لو وظّ فتم مئات املليارات
الت���ي تدفعونه���ا نق���داً �أو مقابل
�صفقات �س�ل�اح �أو حماية وهمية،
والت���ي مل متن���ع «نزوحكم» من
الريا����ض �إىل الدم���ام ،لتوف���روا
العي����ش الك���رمي ل�شعوبك���م ،ثم
ت�ساعدون �إخوتك���م امل�سلمني يف
�أفريقيا والدول العربية التي تنوء

حتت عبء الفقر واجلوع؟
ماذا لو تفرّغت���م جلمع ال�شمل
وتطه�ي�ر الإ�سالم م���ن التكفري بدل
�أن تن��ش�روا الوهابي���ة وجماعات
التكف�ي�ر ،بطلب �أمريكي ،كما �رصح
ويل العهد ال�سعودي؟
م���اذا لو �أنفقتم عل���ى التعليم
وال�صح���ة والإمناء م���ا ت�رصفونه
لإ�شعال احلروب �سعي ًا وراء زعامة
وهمية ،فب���دل �أن تتو�س���ع دائرة
الزعامة لكم ت�صحّ رت وانفرط عقد
جمل�س التعاون اخلليجي ومنظمة
التعاون الإ�سالمي وجامعة عربية
جتتم���ع لتذك�ي�ر الع���امل ب�أنه���ا
مازال���ت على قي���د احلي���اة ،و�إذا
اجتمعت ل�ساع���ات معدودة ف�إنها
توقّع على اغت�صاب ليبيا وق�صف
�سورية وح�صار �إيران والتنازل عن
فل�سطني وتدمري العراق بناء لطلب
�أمريكي �« -إ�رسائيلي»؟
هل �سي�ستيقظ احل���كام العرب
قب���ل �أن تنف���د �أمواله���م ويرميهم
ترام���ب كما يرم���ي العجائز ممن
يعمل���ون يف مملكة جتارته بعدما
يخ�رسن جمالهن ويكربن وال ميكن
جني الأرباح من ورائهن؟
ما يزال هن���اك ف�سحة من �أمل
ليعود البع�ض �إىل ر�شده ،ومن يظن
�أن النار لن ت�ص���ل �إليه فهو واهم،
والدلي���ل �أن �أول الغي���ث �صواريخ
الريا�ض التي �إن تو�سعت فلن تكون
هناك مدين���ة يف اخلليج ت�ستقبل
القمم العربية النازحة.

د .ن�سيب حطيط

www.athabat.net

( العدد  )455اجلمعة  20 -ني�سان 2018 -

هل يبدأ الشباب حراكهم العنيف ضد الديمقراطية االستعمارية العالمية؟
بد�أت يف كثري من دول العامل تُطرح
يف الأو�س���اط ال�شبابي���ة والطالبي���ة،
�أ�سئل���ة عميق���ة وعديدة ح���ول معنى
ومفه���وم الدميقراطي���ة عل���ى الطريقة
الغربي���ة ،يف ظ���ل �سيط���رة الليربالية
املتوح�ش���ة على مراك���ز القرار يف دول
الع���امل الت���ي ت�سمى متقدم���ة ،حيث
تقي�س مفاهي���م الدميوقراطية يف دول
الع���امل الثالث والبلدان غري الدائرة يف
الفلك اال�ستعم���اري ،مبقايي�س متعددة
وخمتلفة ،منها «دميوقراطية بزيت» �إذا
كانت تنا�س���ب امل�صلحة اال�ستعمارية،
وهن���اك بـ«�سمن���ة» �إذا كان���ت توافق
امل���زاج الغربي ..وهنالك تكون بـ«زيت
حم���روق» �إذا ج���اءت النتائج تخ�ضع
للم�صلحة الوطني���ة لهذا الدولة �أو ذاك
ال�شعب.
ومن ه���ذه الأ�سئلة الهامة ،املقارنة
بني النه���ج اال�ستعماري القدمي والنهج
احلدي���ث ،ففي ال�ساب���ق كان �إذا جاءت
�صنادي���ق االق�ت�راع ال تواف���ق املزاج
الإمربيايل ،يح�ص���ل التدخل الع�سكري
املبا��ش�ر� ،أو ينفذون انقالب��� ًا ع�سكري ًا
دموياً� ،أو ميوّلون ع�صابات ومرتزقة من
�أجل الإطاح���ة بقائد وطني �ألهم �شعبه
�إىل طريق احلرية واخلال�ص الوطني.
وم���ن الأمثل���ة على ذل���ك ،و�صول
املنا�ضل الوطن���ي الإفريقي ذي امليول
اال�شرتاكية باتري�س لومومبا �إىل رئا�سة
احلكوم���ة يف الكونغ���و ،لي�صب���ح �أول
رئي�س يف تاريخ الكونغو ي�صل بوا�سطة
االنتخ���اب يف �أول �أي���ام اال�ستقالل عن
االحت�ل�ال البلجيك���ي يف �أي���ار ،1960
ف���كان �أن حترّك اال�ستعم���ار البلجيكي
والفرن�س���ي والأمريكي �ضد بطل احلرية
يف �أفريقيا ،الذي لق���ي دعم ًا هائ ًال من
الرئي����س جم���ال عبد النا��ص�ر ،ليقوم
امل�ستعم���رون وعمال�ؤه���م بت�صفي���ة

الثورة الكونغولية الدميقراطية و�إعدام
لومومبا مع الآالف من املواطنني.
ح�صل مث���ل ذلك يف ت�شيلي؛ حينما
فاز الطبيب والزعيم الي�ساري �سلفادور
اللن���دي يف االنتخابات الرئا�سية ،وبد�أ
بو�ضع خريات ب�ل�اده يف خدمة �شعبه
ووطنه ،فنظم���ت الـ« »CIAبعد �ضغط
وح�ص���ار اقت�صادي�ي�ن عل���ى الت�شيلي
انقالب ًا دموي ًا يف الع���ام  ،1973قاومه
اللندي حتى الرم���ق الأخري ،وفيه قتل
الع�سكر �أكرث من مئة �ألف مواطن ت�شيلي.
ويف نيكاراغ���وا �أن�ش����أت الواليات
املتح���دة ع�صابات الكون�ت�را ،ملقاتلة
الثوار ال�سانديني الثوريني الذين و�صلوا
�إىل احلك���م ،وزوّدت ه���ذه الع�صاب���ات
ب���كل �أ�شكال الدعم امل���ادي والع�سكري
والت�سليحي ،مبا فيه الذخائر املحرَّمة
دولياً.
تعددت �أ�شكال التدخُّ ل اال�ستعماري
�ضد �إجن���ازات ال�شع���وب يف العمليات
الدميقراطية عل���ى م�ستوى العامل ،مبا
فيها دول �أوروبا الغربية نف�سها ،والآن
تتج���دد �أ�ساليب التدخ���ل اال�ستعماري
يف ال���دول التي ت�أت���ي نتائج العملية
الدميوقراطي���ة يف غري م���ا يتوافق مع
امل�صالح اال�ستعمارية.
فهي على �سبي���ل ال احل�رص اعتربت
يف الع���ام  ،2004التمديد للرئي�س �إميل
حلود غ�ي�ر دميقراطي وغ�ي�ر د�ستوري،
لكنه���ا جت���د يف الرئي����س امل�ستقي���ل
الفار من ب�ل�اده عبد ربه من�صور هادي
رئي�س ًا �رشعياً ،وما تزال تعترب الرئي�س
الفل�سطيني حممود عبا�س الذي انتهت
واليته الرئا�سية منذ زمن طويل الرئي�س
ال�رشع���ي ،وغريها م���ن الأمثلة التي ال
تُع ّد وال حت�صى.
ه���ذا بالإ�ضاف���ة �إىل التدخ�ل�ات
الأمريكي���ة والغربي���ة يف العملي���ات

االنتخابي���ة يف �أك�ث�ر م���ن م���كان من
الع���امل ب�شت���ى الو�سائل ،وق���د يكون
�أبرزها الإنفاق امل���ايل على مر�شّ حيها
وزبانيتها ،ويكفي �أن ن�شري �إىل االعرتاف
الأمريك���ي الوا�ضح بتموي���ل عام 1957
ملر�شحيه���ا يف لبنان مببال���غ طائلة،
وباعرتاف جيف���ري فيلتمان عام 2005؛
بدف���ع وا�شنط���ن ن�صف ملي���ار دوالر
ملحاربة حزب اهلل وتامني فوز مر�شحي
«� 14آذار» ،وبرم���ي ال�سعودي���ة لنف�س
الغاي���ة عام  2009نح���و ملياري دوالر
لت�أمني الأكرثية لفريقها.

التدخُّ ل االستعماري ضد
إنجازات الشعوب في
العمليات الديمقراطية
يجدد أساليبه بما يستفزّ
ّ
المثقف
َّ
الشباب

يف ال�ص���ورة اجلدي���دة للتدخُّ ���ل
اال�ستعم���اري �ض���د ح���ق ال�شعوب يف
االختيار احل���ر وتداول ال�سلطة ،يتجلى
النه���ج اال�ستعم���اري بامل�ؤام���رات
والتدخالت الأمريكي���ة يف دول �أمريكا
اجلنوبي���ة والالتينية ،فتدعم ع�صابات
اليمني واملرتزقة �ض���د احلكم التقدمي
الذي و�صل �إىل ال�سلطة باالنتخابات يف
فنزويال ،وال ترتك و�سيل���ة �إال وتنفذها
حل�ص���ار فنزويال وبوليفي���ا ،وال�ضغط

�أحد التحركات الطالبية ال�شبابية الوطنية

االقت�صادي عليهما.
وم���ن الأمثل���ة احليّ���ة ،دع���م زُمر
اليمني يف الربازيل للإطاحة بالرئي�سة
الربازيلي���ة ال�سابق���ة ديلم���ا رو�سيف،
والعمل بكل الو�سائل �ضد تر�شيح الزعيم
العم���ايل؛ ل���وال دي �سيلفا ،ال���ذي �أنقذ
الربازيل يف واليتيه الرئا�سيتني ،وجعل
الربازي���ل �أحد عمالق���ة دول الربيك�س،
فو�ص���ل الأم���ر بالعم�ل�اء الأمريكيني
االنقالبي�ي�ن برئا�سة ثامر  -ذي الأ�صل
اللبناين – �إىل فربكة االتهامات ومنعه
من الرت�شح لالنتخابات ب�سبب �شعبيته
الطاغية.
التدخل ال�سافر واال�ستعماري الأمريكي
يطال �أي�ض��� ًا حت���ى دول �أوروبا الغربية
العريقة دميقراطي���اً� ،إن جاز التعبري ،فها
هي تفربك التهم يف فرن�سا بحق مر�شحني
للرئا�سة؛ كم���ا حدث مع �آالن جوبيه ،من
�أج���ل مر�شح مغمور جاء م���ن م�ؤ�س�سات
روت�شيل���د لي�صبح رئ�س��� ًا لفرن�سا ،كحال
الرئي�س احل���ايل مانويل ماك���رون ،كما
تعم���ل خمابراتها ب�شت���ى الو�سائل �ضد
الزعي���م العمايل يف بريطاني���ا ،ل�صالح
ال�شخ�صي���ة املهتزة يف حزب املحافظني
تريزا ماي ..وغريها من التدخالت.
�أمام ه���ذا الواقع املر ،بد�أت حركات
�شبابي���ة وجمموع���ات �ض���د العوملة
يف �أوروبا تتح���د ب�أ�شكال خمتلفة من
�أجل التحرك �ض���د اال�ستالب الر�أ�سمايل
واليميني الفا�ش���ي ،وثمة حديث وا�سع
ع���ن احتم���ال ن�ش���وء ح���ركات ثورية
قد تلج��� أ� �إىل ما ت�سمي���ه �أعلى �أ�شكال
الن�ضال والنه���ب واال�ستالب الر�أ�سمايل
واال�ستعم���اري عل���ى نحو م���ا �شهده
العامل يف �ستينيات و�سبعينيات القرن
املا�ضي.

حممد �شهاب
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آن أوان تشكيل
جبهة مواجهة
عريضة
العدوان الثالثي على �سورية،
وبغ�ض النظر عن ف�شله يف حتقيق
�أهداف���ه� ،إال �أن���ه �أظهر مرة جديدة
ما و�صل���ت �إليه احل���ال العربية
وف �سحيق من
من االنحدار �إىل جَ ٍ
اخلذالن والتبعية.
لي����س املق�صود هن���ا النظام
الر�سم���ي املغ�س���ول اليدين منه
وح�س���ب ،ب���ل تلك النخ���ب التي
تربّع���ت يف تربير الع���دوان ،من
خلفي���ة عدائه���ا ل���كل م���ا ميتّ
للعروب���ة واملقاوم���ة ب�صلة ،بعد
�أن ا�ستبدلت جلده���ا مبا ين�سجم
وم�صاحله���ا النفعي���ة ،من خالل
خطبه���ا و ّد ذاك النظ���ام البائ�س،
بل وذهب���ت �إىل �أبعد من ذلك ،ملا
متتلكه من ت�أثري اقت�صادي وثقايف
وفك���ري و�إعالم���ي ،جاعل���ة من
نف�سه���ا �أدوات لتجميل �صورة تلك
الدول الت���ي تهيمن على اجلامعة
العربي���ة ،ومنابر لرتويج م�شاريع
�أقل ما يُقال فيها �إنها على ح�ساب
الأم���ن القوم���ي العرب���ي ،ليقف
التطبيع مع الكيان ال�صهيوين يف
�أولويات تلك امل�شاريع.
يك�ش���ف الع���دوان الث�ل�اين
الغا�ش���م عل���ى �سوري���ة ،احلاجة
املُلحّ ة من �أجل التح�شيد لت�شكيل
جبهة مواجه���ة عري�ضة من نخب
اقت�صادي���ة وثقافي���ة وفكري���ة
و�إعالمية متت ّد يف الوطن العربي،
به���دف �ش ّن هج���وم معاك�س على
تلك النخ���ب وعل���ى امل�ستويات
كاف���ة ،م�ستفيدين يف �أن جزءاً من
تلك النخب ،وبع���د �أن فقد اتزانه
خمدوع ًا بـ»الربيع العربي» ،بد أ�
مراجعة نقدي���ة ملواقفه ،من �أجل
التمو�ض���ع جمدداً �إىل جانب نُخب
لطاملا مت�سّ ك���ت بثوابت خياراتها
يف مواجه���ة م�شاري���ع التطويع
والإحلاق ال�صهيو�أمريكي.
اليوم ،وكم���ا �أ�سقطت دفاعات
اجلي�ش العرب���ي ال�سوري �صواريخ
الع���دوان الثالثي بقيادة الواليات
املتح���دة الأمريكي���ة ،و�أف�شل���ت
�أهدافه ،املطل���وب العمل من �أجل
مواجهة تلك الأفكار ،و�إ�سقاطها يف
كافة امليادين واملنتدبات ،والتي
متكّنت من الت�سل���ل والت�أثري على
�شعوب �أمتنا.
و�إذا ا�ستطاع���ت تل���ك النخب
امل�شبوه���ة �أن توظّ ف م���ا �شهدته
املنطقة م���ن �أح���داث مدمِّرة يف
ت�سويق �أفكارها ور�ؤيتها الهدامة،
فنحن علين���ا �أن نوظّ ف ما �أنتجه
هذا العدوان م���ن حالة التعاطف
والت�ضامن الوا�سع���ة التي جاءت
رف�ض��� ًا للع���دوان عل���ى �سورية،
وما �سبقه من �إجن���ازات ع�سكرية
ميداني���ة على الأر����ض ال�سورية،
ولي�س �آخرها يف الغوطة ال�رشقية،
لرن ّد �سكاكني حقدهم �إىل �صدورهم.

رامز م�صطفى
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ملتقى األلوان الفني ..ابداع ثقافي نوعي
ي�ب�رز يف لبن���ان «ملتق���ى الأل���وان
الفني» ،الذي ي�ضم جمموعة من ال�شعراء
والفنان�ي�ن الت�شكيليني ال�شب���اب ،الذين
ين�شطون ب�ش���كل مده�ش يف �إغناء احلياة
الثقافية اللبنانية ،ف�صار كثري من جنومه
حمط اهتمام الأقنية التلفزيونية واملواقع
الإعالمية الذين يتابعون عملهم و�إبداعهم.
�شع���راء �شب���اب ،على ر�أ�سه���م رئي�س
ه���ذا امللتق���ى ال�شاع���ر حمم���د علو�ش،
يُده�ش���ون امل�ستمع �أو الق���ارئ ل�شعرهم
وق�صيده���م ،وميزته���م �أنه���م ال يعتربون
انف�سه���م من كوكب فريد ،ب���ل هم توا�صل
وا�ستمرار مع �شع���راء الأجيال املختلفة،
و�إن كان���وا ينظمون ال�شعر ب���كل �أ�شكاله
و�أنواع���ه ،ما جع���ل لهم ح�ض���وراً هام ًا
عل���ى ال�ساحة العربي���ة ،وجتلى يف �أحد
ا�شكال���ه م�ؤخراً بتنظي���م مهرجان لل�شعر
العربي برعاية بلدية برج الرباجنة حتت
عن���وان «موطن���ي»� ،شارك في���ه �شعراء
من لبن���ان و�سورية وفل�سط�ي�ن وتون�س،
وعلى ج���دول «امللتق���ى» الآن كثري من
الن�شاط���ات املماثلة والدعوات للم�شاركة
يف مهرجانات ولقاءات عربية ،بالإ�ضافة
طبع��� ًا �إىل ح�ض���ور �شع���راء امللتقى يف
جمي���ع الن�شاطات النوعية على امل�ستوى
اللبناين.

�أم���ا على م�ستوى الف���ن الت�شكيلي،
في�ض���م امللتق���ى جمموع���ة هامة من
الفنان�ي�ن الت�شكيلي�ي�ن اللبنانيني من
�شت���ى الأعمار ،يعملون عل���ى تكري�س
ثقافة الل���ون واالندماج م���ع الطبيعة
اللبناني���ة اخلالب���ة ،و�إحي���اء الرتاث
اللبناين ب�شت���ى �أ�شكاله و�أنواعه ،ولهذا
ال يتوقف حم�ت�رف امللتقى عن تنظيم
دورات يف الر�سم والنح���ت والت�شكيل،
لكل الأعمار.
ولأنهم يعت�ب�رون �أن الفنون تتكامل
م���ع احلياة وت�سه���م يف تهذيب النف�س،

ثمة حمط���ات لبنانية دائمة يف رزنامة
امللتقى ،فيجمع���ون الفنانني وال�شعراء
لر�س���م خمتل���ف املناط���ق اللبنانية،
و�آخره���ا ر�سم طبيع���ة بلدتي جرجوع
وحبو�ش الرائعت�ي�ن ،بعد زيارة متحف
الفنان اللبناين املعروف منري ك�رسواين،
يف بل���دة العي�شية ،علم��� ًا �أن «ملتقى
الأل���وان» نظّ���م «�سمبوزيوم» يف كثري
من القرى والبلدات اللبنانية ،بالإ�ضافة
�إىل معر�ضه���م �شبه الدائم الذي يتنقلون
ب���ه يف كل املناطق «من زمان» ،والذي
يعر�ض لوح���ات و�ص���ور تراثية نفذها

فنانون وم�صورون لبنانيون ،بالإ�ضافة
�إىل جداري���ات يقومون بر�سمها يف عدة
�أمكنة؛ كما ح���دث يف حارة حريك بعد
التفج�ي�رات الإرهابي���ة يف ال�ضاحي���ة
اجلنوبي���ة ،كم���ا ر�سم���وا جداريات يف
املريج���ة ،ناهي���ك ع���ن م�شاركاته���م
الرتبوية الفنية يف العديد من املدار�س
والن�شاطات الرتبوية.
ه���ذا الن�ش���اط النوع���ي لـ«ملتق���ى
الأل���وان» الفني جعله حم���ل اهتمام من
اخلارج ،حيث ت�ش���ارك �أمينة �رسّ امللتقى
الفنانة الت�شكيلي���ة والأ�ستاذة اجلامعية

با�س���كال م�سعود يف ن�ش���اط فني عربي
وا�س���ع يف مدينة ذه���ب امل�رصية ،كما �أن
كثرياً من الدعوات �أمام امللتقى للم�شاركة
يف ن�شاط���ات فني���ة و�أدبي���ة يف تون�س
والعراق و�إيطاليا و�إيران.
ثم���ة حقيقة �أخرياً ،وه���ي �أن امللتقى
يرى تكام�ل�اً ب�ي�ن الفن���ون واملو�سيقى
والآداب عل���ى �أنواعها ،ولهذا ميكن اعتبار
�أن امللتق���ى ي�ضم جمموعة م���ن ال�شباب
املتنورين الذي���ن يزرعون اللون والب�سمة
وال�ض���وء والكلمة الطيبة ليك���ون لبنان
�أجمل.

حت���ى ي�ستعيدها العق���ل حقائق وعِ رَباً
تدعوك للت�سا�ؤل والتفك���ر واال�ستعادة،
وك�أنك �رشيك يف الكتاب���ة ،تلك املهمة
ال�صعبة التي ي�سك���ب فيها امل�ؤلف من
روحه و�أع�صابه ،وي�سهر الليايل م�سلط ًا
عقله وعين���ه على الواق���ع كيما ي�أتي
بكتاب يعتزّ به وينتفع به القارئ.
مراجعة الكتب من �أ�صعب املهمات
الأدبي���ة ،فقبل اال�ستنت���اج �أو اال�ستقراء
عليك �أن تقب���ل على الكتاب تقر أ� �أفكاره
يف ال�سطور ،وبينها و�أحيان ًا ت�سعى �إىل
احتالل مقعد الكاتب لتتلم�س رغبته �أو
ق�صده ،وهيه���ات �أن ت�صل �إىل ما ترمي
�إليه ،لك���ن مع عبد الهادي حمي�سن �أنت
تقر�أ يف كتاب مفت���وح؛ كلماته وا�ضحة

وعباراته قاطعة تندرج كلها يف �أ�سلوب
�شي���ق مبا��ش�ر ،فهو ال يكتف���ي بال�رسد
وتقدمي �صور متالحق���ة يف غري ميدان،
�إمنا ين���زع �أي�ض��� ًا �إىل ا�ستعادة اللوحة
اجلامعة وما تزخر به من �ألوان و�أحالم
و�أ�شكال معطوفة عل���ى ق�ص�ص �صغرية
تتن���اول رحالت م�ألوف���ة وتتقلب على
�أ�ش���واق م�ستبدة تلتهب فج����أة وتخمد
فج����أة ،لكن دائم ًا تبق���ى مفتوحة على
�أ�رسار تنك�شف على حني غرة ،ومرتبطة
بر�سائل يلفها االلتبا�س ومكتنزة مب�آثر
وف�ضائ���ل و�شمائل م�ستق���رة يف بيوت
كرمية تزين مدن املنطقة؛ من بغداد �إىل
دم�شق �إىل بريوت �إىل اخلليل والنا�رصة
والقد�س.

ّ
عبد الهادي المحيسن يوقع كتابه «نوستالجيا الحنين»

نظم جمل�س �أمن���اء املركز الثقايف
اال�سالمي ندوة حول كتاب ع�ضو الهيئة
الإدارية �أمني املال عبد الهادي املحي�سن
بعنوان« :نو�ستاجليا احلنني» ،بح�ضور
رئي�س املرك���ز؛ الدكتور عم���ر م�سيكة،
والوزير ال�سابق ب�ش���ارة مرهج ،ونائب
رئي����س املركز وجيه فانو����س ،وقدّمها
القا�ض���ي ال�شيخ يحي���ى الرافعي؛ �أمني
ال�ش�ؤون الثقافي���ة يف املركز ،وعدد من
ال�شخ�صيات االجتماعية والثقافية.
الكت���اب واحد من كتب عدّة �سطّرها
امل�ؤلف يف املرحلة املا�ضية ،وزرع فيها
�أفكاره وم�شاهداته وتفاعالته مع الواقع
واملجتمع والتاريخ.
و�إذ تن�ش��� ّد �إىل الكت���اب جتد نف�سك

الكاتب عبد الهادي املحي�سن يوقّع كتابه

متكئ��� ًا �إىل املا�ض���ي بخي���وط احلنني
واالعتزاز بالرتاث ،حيث تتداخل الأزمان

وتتقاطع الأجيال وحتتدم الق�ص�ص التي
م���ا �أن تتوارى �أحداثها يف ثنايا الذاكرة

قرية الزيب الفلسطينية ..تبقى في الوجدان كما كل فلسطين
«قرى فل�سطينية زالت من الوجود –
قرية الزِّيب كما عرفتها» ،كتاب �صادر عن
«دار نل�س���ن» ،يف طبعة جديدة ومنقَّحة
مل�ؤلف���ه �أحم���د �سليم ع���ودة ،الذي ترك
قريت���ه الفل�سطينية وله م���ن العمر اثني
ع�رش عاماً ،وذلك حينما نزح عنها اهلها
ع���ام  ،1948بعد �أن دمّره���ا امل�ستعمرون
ال�صهاين���ة يف � 14آذار م���ن ذات الع���ام،
وت��ش�رّ د �أهلها ،وبالت���ايل مل يعد لأهلها
جمتمع قروي �أو �سكّاين واحد ،حيث انت�رش
�أبناء هذه القرية ،كما كل املدن والبلدات
والقرى الفل�سطينية الذين هُ جِّ روا �آنئذ يف
رياح الأر�ض الأربع���ة ،ف�أقاموا يف بلدان
عربية على حدود القلب الفل�سطيني ،ومن
ثم توزع���وا �إىل الأمكنة البعيدة يف بلدان
�أوروبية ،ويف ا�سرتالي���ا وكندا والواليات

املتحدة الأمريكية ودول الأمريكيتني.
هذا الن���زوح والتهج�ي�ر الق�رسي �ألغى
الذاك���رة اجلمعية لأهايل امل���دن والبلدات
الفل�سطيني���ة ،ومل يبقَ م���ن ذكريات �سوى
مع النا�س الذين عا�شوا فرتة ما قبل ،1948
والذين يتناق�صون كل عام ب�سبب الوفاة.
لكن هل حقق ذلك «نب����ؤة» ال�شمطاء
ال�صهيونية غولدا مائ�ي�ر« :الكبار ميوتون
وال�صغار ين�سون»؟
�إذا كن���ا نعرف الكثري من احلكايات عن
تر�سيخ فل�سط�ي�ن يف وجدان الفل�سطينيني،
على م���ر الأي���ام والتاريخ حي���ث الأحفاد
و�أوالد الأحفاد الذين انت�رشوا يف كل الدنيا،
ما زالوا ير�سمون بلداتهم كما عرفها �أهلهم
و�أجداده���م ،رغ���م �أن كثرياً منه���ا حماها
اال�ستيطان والتوح�ش ال�صهيوين من خارطة

الوج���ود ،ومفاتيح البيوت التي تال�شت يف
الأر����ض املعذَّبة ما ت���زال معلَّقة يف رقاب
الأه���ل �أو حمفوظة يف قلوبه���م وخزائنهم
ومكتباته���م ،وبالتايل تنم���و فل�سطني يف
القلب والوج���دان الفل�سطيني ،عند ال�صغار
متام ًا كما الكبار؛ الراحلني منهم والأحياء.
�أحم���د �سليم ع���ودة ي�ؤك���د يف كتابه
الوثائقي هذه احلقيقة ،حيث عمل من �أجل
توثي���ق كل ما يعرفه عن قريته ،من �أجل �أن
يحفظها الأبن���اء والأحفاد يف الذاكرة على
م ِّر الزمن والوجود.
يقدم الكاتب حياته وطفولته يف قرية
الزي���ب وواق���ع القرية والنا����س ،بطرقاتها
ودروبه���ا وبيوتها ،وحرك���ة النا�س واالهل،
ويتذكر الف���رن ومع�رصة الزيتون والزيتونة
وامل�سجد والب�ساتني واملدر�سة..

ويعت�ب�ر عودة �أن تاريخ الزيب احلديث
توقف الزم���ن عن �صياغته من���ذ �أن دمرت
القرية منظم���ات �إرهابي���ة م�سلَّحة جاءت
م���ن كل الدنيا ،و�أب���ادت كل �أ�شكال احلياة
االجتماعية فيها.
�إذا كان كث�ي�ر م���ن الفل�سطيني�ي�ن قد
كتبوا ع���ن مدنه���م وبلدانه���م وحياتهم
الفل�سطيني���ة ،ف�إن كتاب �أحمد �سليم عودة
ي�شكّل �إ�ضاف���ة ومادة نوعية وهامة حلفظ
الذاكرة الفل�سطينية ،ولبناء ذاكرة جمعية
وجماعي���ة فل�سطيني���ة ،ورمب���ا �إذا زرن���ا
املخيم���ات الفل�سطينية و�س�ألن���ا �أطفالها
عن فل�سطني وعن بلدات �أهلهم و�أجدادهم،
�سنت�أك���د �أن احمد �سليم ع���ودة يف كتابه
يوا�ص���ل الطري���ق ال�صحيح���ة م���ن �أجل
فل�سطني احلبيبة.

نشاطات
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تجمع العلماء المسلمين يفتتح مصلى الوحدة اإلسالمية في منطقة األوزاعي
ملنا�سبة ذكرى الإ�رساء واملعراج ،وبرعاية
جتم���ع العلم���اء امل�سلمني ،وح�ض���ور علماء
دين و�شخ�صي���ات �سيا�سية واجتماعية ،افتُتح
م�سجد وم�صل���ى الوحدة الإ�سالمية يف منطقة
الأوزاعي.
م�س�ؤول العالقات العامة يف جتمع العلماء
امل�سلمني؛ ال�شيخ ح�سني غربي�س ،قال :عندما
نفتتح م�سجداً ،يجب �أن تكون ال�صالة جامعة
للنا�س من كل مكان ،ليفك���روا بق�ضايا الأمة؛
�صغريها وكبريها ،بفل�سطني احلبيبة ،بالقد�س،
بالدم���اء التي ت�سفك حرام ًا هنا وهناك ،ليقول
النا����س من بي���وت اهلل :كفى ا�ستهت���اراً كفى
ا�ستخفاف ًا بالدين ،كفى تزويراً للحقائق ،قدّموا
�إ�سالم حممد �صل���ى اهلل عليه و�آله و�سلم لكل
النا�س ،وانبذوا الأحقاد وابتعدوا عن الطائفية

واملذهبية ،وعلّموا النا�س علوم القر�آن الكرمي،
وعلوم ال�سلف ال�صالح ،والأئمة والأ�صحاب.
�أم���ا ال�شيخ ه�شام خليف���ة؛ �إمام وخطيب
م�سجد ومق���ام الإمام الأوزاعي ر�ضي اهلل عنه،
واملدير العام ال�سابق للأوقاف الإ�سالمية ،فقال:
نري���د من م�ساجدنا �أن تبن���ي الرجال ،وتعلم
الأخ�ل�اق ،وتعلم الدين احلقيق���ي ،فاملتطرف
ال���ذي �ش ّذ وذهب �إىل الإره���اب يقول �أنا �أتعلم
دين و�أعل���م الدين ،لكن ما يطرحه لي�س الدين
الذي ارت�ضاه اهلل تعاىل لعباده ،و�أ�ضاف :نريد
من م�ساجدنا �أن ت�سمو بالإن�سان ،ولذلك قدّرتُ
جداً اال�سم الذي اخت�ي�ر لهذا امل�سجد «م�سجد
الوحدة الإ�سالمية» ،فم���ن �أهم �أدوار امل�ساجد
�أن ي�ؤلف بني النا�س ،و�أن ينزع اخل�صومات �إن
وُجدت ،والعداوات �إن وقعت.

الشيخ جبري استقبل رئيس «التجمع اللبناني العربي» والمرشح بعاصيري:

بيروت عاصمة المقاومة ..والحاضنة لكل القضايا العربية والوطنية

ا�ستقب���ل �أمني عام حركة الأمة؛ ال�شيخ عب���د اهلل جربي ،يف املركز
الرئي�س���ي لـ«احلركة» بب�ي�روت ،رئي�س «التجمع اللبن���اين العربي»؛
ع�صام طنان���ة ،بح�ضور ع�ضو الهيئة القياديّ���ة يف احلركة حممد زين،
وكان عر�ض للتطورات الراهنة حملي ًا و�إقليمياً ،مت خالله رف�ض اخلطاب
االنتخابي املذهبي الفتنوي ،الذي ال يخدم امل�صلحة الوطنية اللبنانية،
والت�أكيد على �أن املقاومة حاج���ة ا�سرتاتيجية للبنان ،وهي ت�شكّل مع
ثنائيته���ا «اجلي�ش وال�شعب» ثالوث ًا ذهبي��� ًا يحمي لبنان من الأطماع
ال�صهيونية.

كم���ا ا�ستقب���ل ال�شيخ جربي املر�ش���ح عن املقعد ال�سن���ي يف دائرة
بريوت الثانية؛ د .حممد بعا�صريي ،ومت خالل اللقاء ا�ستعرا�ض التطورات
االنتخابي���ة ،حيث كانت وجهات النظر متوافقة على �رضورة االبتعاد عن
اخلطاب الفتن���وي الذي ي�رضّ بامل�صلحة الوطني���ة العليا ،وعلى �رضورة
حمل ق�ضايا النا�س وحاجاتهم ب�شكل �صحيح يف الندوة الربملانية.
ومت الت�أكي���د على �أن بريوت حتت���اج �إىل املزيد من الإمناء واالهتمام
بق�ضاي���ا �أهلها ،فهي عا�صمة املقاومة واحلا�ضن���ة لكل الق�ضايا العربية
والوطنية.

الشيخ جبري ّ
قدم التعازي
للسفير الجزائري بضحايا الطائرة
العسكرية المنكوبة

زار �أم�ي�ن عام حرك���ة الأمة؛ ال�شيخ عب���د اهلل جربي،
�سف�ي�ر دول���ةاجلزائر �أحمد ب���و زيان يف مق���ر ال�سفارة -
بئر ح�سن ،حيث تق���دّم بخال�ص الع���زاء واملوا�ساة لدولة
اجلزائر  ال�شقيق���ة؛ قيادة وحكومة و�شعب���اً ،ولأهايل و�أ�رس
�ضحايا الطائرة الع�سكرية املنكوبة ،داعي ًا املوىل عز وجل
�أن يتغمّد ال�ضحايا بوا�سع رحمته ،و�أن يلهم �أهلهم وذويهم
ال�صرب وال�سلوان.

تـربيــة

ظاهرة ُّ
التسرب المدرسي
ظاهرة الت�رسب من املدر�سة من �أكرث ال�صعوبات
التي تواجه العامل عموم ًا والوطن العربي خ�صو�صاً،
ملا لها من ت�أثري بالغ على املجتمع ،حيث تقف �سداً
منيع ًا يف تطوُّر الأمة وتقدُّمها.
تُعرف ظاهرة الت�رسب املدر�سي على �أنها انقطاع
الطال����ب ع����ن الدرا�سة وعدم �إمتام����ه لها ،وهي من
الظواه����ر اخلطرية املنت�رشة ب�شكل كبري يف خمتلف
املجتمعات ،حيث �إنها ت�ؤثر يف الطفل �سلب ًا وتعيق
من����و املجتمع وتطوره ،وتقدّمه يف خمتلف جماالت
احلي����اة ،وحتدث هذه الظاهرة للعديد الأ�سباب التي
ينبغي ت�سليط ال�ض����وء عليها ملعاجلتها ،وبالتايل
ح ّل هذه امل�شكلة وهذا ما �سنعر�ضه يف مقالنا هذا.

�أ�سباب الت�رسب املدر�سي

تع����ود �أ�سباب الت���س�رب املدر�س����ي �إىل �أ�سباب
�أهمها:
 -1وج����ود م�شاكل لدى الأ���س�رة ،وتظهر من خالل
الأمور الآتية:
 -2وفاة �أح����د الوالدَين ،خ�صو�ص���� ًا الأم ،ما يدفع
بع�ض الفتيات لرتك املدر�سة حتى تكون مبنزلة الأم

للأخوة ال�صغار.
 -3حاالت الط��ل�اق واالنف�صال ،حي����ث تقل درجة
االهتمام والإ�رشاف على الأبناء من قبَل الأهل.
 -4ع����دم اهتمام الأ�رسة بظاه����رة التعليم ،ويعود
ذلك �إىل عادات وتقاليد العديد من البلدان.
 -5جلوء الطال����ب �إىل العمل �أثن����اء هذه املرحلة
ب�سبب فقر الأ�رسة �أو تدين دخلها.
 -6ع����دم ت�شجيع الأه����ل للطالب عل����ى الدرا�سة
وم�ساعدته على تخطي م�شاكل التعليم.
 -7وجود م�شاكل يف البيئة املدر�سية ،وهذا يت�ضح
من خالل جمموعة �أمور منها:
 رفقاء ال�سوء عدم ا�ستيعاب الطالب للمواد التي يدر�سها. وجود م�شاكل لدى الطالب ت����دين م�ست����وى التح�صي����ل الدرا�س����ي ،ووجود�صعوبات يف التعلم.
 نفور الطالب من املدر�سة وعدم ال�شعور بانتمائهلها.
 -تعر�ض الطالب للعقاب املعنوي ،والبدين من قبل

املعلمني.
 �شع����ور الطال����ب بالتمييز بني الط��ل�اب من قبلاملعلمني.
 ع����دم توفر مدار�س مهني����ة يف خمتلف املناطق،بالرغم من �أنّها ذات ت�أثري وا�ضح يف احل ّد من ت�رسب
الطلبة.
 ع����دم توف����ر �أ�شخا�����ص مقربني م����ن الطالب يفاملدر�سة ،فال يجد من ي�ساعده على تخطّي امل�شاكل
التي يواجهها.
 الأ�ساليب التقليدية اململة املتّبعة من قبل بع�ضاملعلمني يف عملية التدري�س.
 وجود م�شاكل يف البيئة الرتبوية طبيعة املناهج الرتبوية ،وتركيزها على اجلانبالنظ����ري ،و�إهم����ال اجلان����ب التطبيق����ي يف بع�ض
الأحيان.
 �ضعف ارتباط املناهج بالبيئة املحيطة بالطالب. �أ�سل����وب املعل����م وطريقة تدري�س����ه قد ال جتذبالطالب �إىل االنتباه للمادة الدرا�سية.
وماه����ي الو�سائ����ل املتبع����ة للحد م����ن خطر هذه
الظاهرة؟

للحد من هذه امل�شكلة يجب اتباع الأمور الآتية:
 احل����د من عمالة الأطفال ع����ن طريق توفري الدعمللأ�رس الفقرية.
 توفري بيئة تعليمية �صحية وممتعة للطفل. التو�سي����ع يف انت�شار مراك����ز التكوين املهني يفاملناطق جميعها ،ويف الدوائر احلكومية واخلا�صة،
وتق����دمي كافة الت�سهيالت ،واملكاف�����آت التي ت�شجع
الطلبة امللتحقني بها.
 التنوي����ع يف برام����ج التكوين املهن����ي ملواكبةحاجات �سوق العمل.
 و�ض����ع قوانني وت�رشيع����ات حتدد احل����د الأدنىللأج����ور ،وو�ضع �آليات للرقاب����ة والتنفيذ للحد من
ا�ستغالل الأيدي العاملة .
 ت�شجيع القطاع اخلا�ص الذي يدير مراكز للتكويناملتخ�ص�ص على تنويع برامج ملواكبة �سوق العمل،
مع الإ�رشاف عليها يف الت�أهيل ومتابعة خريجيها.
 ن���ش�ر مراك����ز ملح����و الأمي����ة للمت�رسب��ي�نوتوف��ي�ر تعلي����م مهن����ي يتنا�س����ب م����ع قدراتهم .

�إبراهيم املو�سى
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ّ
ً
حركة األمة ولقاء الجمعيات والشخصيات اإلسالمية ينظمان لقاء تضامنيًا:

المخطط األميركي الصهيوني استباح المقدسات في فلسطين..
وتمادى بإجرامه في سورية
دعم ًا لل�شعب الفل�سطيني ،وا�ستنكاراً للعدوان الثالثي على
�سورية ،نظّمت حركة الأمة ولقاء اجلمعيات وال�شخ�صيات الإ�سالمية
يف لبنان لقا ًء حتت عنوان «قد�س الإ��س�راء ..عا�صمة الأر���ض
وال�سماء» ،يف املركز الرئي�سي للحركة ببريوت ،بح�ضور ممثلي
�أحزاب وقوى وطنية لبنانية وف�صائل فل�سطينية ،وعلماء دين.
بداية اللقاء كانت مع �آيات بيّنات ،فكلمة ترحيبية من ال�شيخ
ح�سام رحال ،ثم كلمة ممثل حركة اجلهاد الإ�سالمي يف لبنان؛
�إح�سان عطايا ،الذي قال �إن الق�ضية الفل�سطينية على مذبح الت�صفية،
ومعظم الأنظمة العربية واخلليجية �سلّمت زمام �أمرها لرتامب ،ومن
وتت�شد
يتمنعْ من العرب فتُحاك �ضده التهم ،ويُجيَّ�ش العامل �ضدَّه ،حَ
القوى احلليفة ل�رضبه وحماول ِة الق�ضاء عليه ،فرناهم يت�آمرون على
�إيران ،ويعاقبون اليمن على ت�أييده للق�ضية الفل�سطينية ،ويعملون
ويطرون �سورية
على بثّ الفنت املذهبية والطائفية يف لبنان ،مُ
بوابل من ال�صواريخ «الذكية» .و�أ�ضاف عطايا :ثالث دول ا�شرتكت
يف الق�صف ،واجتمعت لالنتقام من �سورية ال�صامدة بوجه امل�ؤامرة
الب�شعة ،لتمزيقها وتدمري بنيتها الع�سكرية واالقت�صادية ،عقابًا لها
على وقوفها مع ال�شعب الفل�سطيني ،ودعمها للمقاومة بوجه العدو
ال�صهيوين.
من جهته قال امل�ست�شار الثقايف يف �سفارة اجلمهورية
الإ�سالمية الإيرانية؛ د .حممد مهدي �رشيعتمدار :يف ذكرى املبعث
واملعراج جنتمع دعم ًا لأهلنا يف فل�سطني املحتلة ،وا�ستنكاراً
للجرائم ال�صهيونية ،وللعدوان اال�ستكباري على �سورية ،لن�ؤكد
مقولة الإمام اخلميني (ر�ضوان اهلل تعاىل عليه) ب�رضورة ا�ستئ�صال
تـــ�صـــــدر عـــــــن
�شــركــة الـقـــلــم
للإعالم �ش.م.م.

هذه الغدة ال�رسطانية ،ونكرر ما قاله الإمام اخلامنئي �إن عودة
الأمة اال�سالمية اليوم �إىل العزة والقوة ال تتحقق �إال بالثبات بوجه
اال�ستكبار وخمططاته اخلبيثة ،وق�ضية فل�سطني تقع على ر�أ�س
جميع الق�ضايا الإ�سالمية والدولية يف مواجهة اال�ستكبار.
�أما� أمني عام حركة الأمة؛ ال�شيخ عبد اهلل جربي ،ف�أ�شار �إىل
�أن املخطط الأمريكي ال�صهيوين مل تك ِف ِه ا�ستباحة املقد�سات يف
فل�سطني ،فتمادى ب�إجرامه �إىل �سورية ،معترباً �أن العدوان الثالثي
على �سورية جاء لرفع معنويات التنظيمات الإجرامية التي تتواىل
هزائمها �أمام �رضبات اجلي�ش العربي ال�سوري ،وم�ؤكداً �أن �سورية
القوية بقائدها الدكتور ب�شار الأ�سد ،و�شعبها وجي�شها ،وحِ لْفها
املقاوم ،املمت ّد من فل�سطني �إىل �إيران� ،إىل العراق فلبنان ورو�سيا،
�سورية تلك هي �أقوى من ك ِّل امل�ؤامرات ،بل �سجَّ لت انت�صارات على
�أعدائها ،ودحرت الإرهاب التكفريي عن �أر�ضها ،و�أف�شلت امل�رشوعَ
الأمريكي  -ال�صهيوين يف تق�سيمها و�إغراقها يف الفو�ضى واخلراب..

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 �إلكرتوينathabat@hotmail.com :
ت ـ ـ ـ ـ ــوزي ـ ـ ـ ـ ــع الأوائـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل

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