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اعترب املراقبون �إقدام الرئي�س الأمريكي على �إلغاء االتفاق
النووي مع ايران ،الذي ترافق مع عدوان �صهيوين على �سورية،
مبنزلة �إعالن هزمية وكالئهم االرهابيني يف �سورية ،الذين قدم
لهم كل ا�شكال وانواع الدعم لكنهم عجزوا عن هزمية حمور
املقاومة ،وبالتايل ،ف�إن املرحلة املقبلة قد ت�شهد الأ�صيل
ينزل �إىل امليدان مبا�رشة.
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االفتتاحية

كلمة في النظام ..كي ال تخطفكم نشوة الكراسي

ثقـافـة الكـاز
غري����ب فع ًال �أمر بع�����ض الأ�ساتذة اجلامعي��ي�ن واملثقفني
و«االعالمي��ي�ن» واملنظرين الذين يعي�ش����ون يف طوابق عليا
بعيداً عن الأر�ض ،وحركة النا�س وواقعهم وحياتهم و�أحالمهم،
فال يثريهم �إالّ فوز مر�شحي املقاومة يف االنتخابات النيابية.
حتم ًا لو �أن ه�ؤالء عا�ش����وا يف جنوب اجلنوب� ،أو حتى لو
�أن �أح����داً من �أهلهم �أو اقربائه����م عا�ش يف تلك املنطقة ،لكان
عرف �شيئ ًا ولو ي�سرياً عن حياة النا�س هناك وكيف كان العدو
يعربد �ساعة ي�شاء ،حتى �أنه كان مينع نقطة املاء عن النا�س
«الغالبة» الذين كانوا يقطع����ون م�سافات من �أجل جرة ماء
ميل�ؤنه����ا من النبع البعيد ،فكان جنود العدو يقطعون احلدود
ويك�رسون هذه اجلرة ،دون �أن يردعهم رادع.
رمب����ا ب�سبب �سعة ثقافة و�إطالع ه�ؤالء ،مل يطلعوا على ما
قاله �أح����د ر�ؤ�ساء وزراء العدو ال�صهي����وين يوم ًا� ،أنه بامكانه
احتالل لبنان بوا�سطة فرقة مو�سيقى اجلي�ش العربي.
غري����ب �أمر ه�ؤالء ،ملاذ ال يقيمون وزن���� ًا لر�أي النا�س ،رغم
انا�شيد «الدميوقراطية» التي يع��ب�رون بها البحار والوديان
والقف����ار ،فيعتربون ف����وز مر�شحي املقاوم����ة يف االنتخابات
النيابية ،فوزاً لإيران ،و�أنها �ستذهب بالبلد �إىل جحيم عقولهم
وحتليالتهم.
ياه�ؤالء :تعالوا يف هذا ال�صيف �إىل «كزدورة» على ال�رشيط
احل����دودي م����ع فل�سطني املحتل����ة (باملنا�سب����ة �سنظل نقول
فل�سط��ي�ن رغم �أنوف كل حثاالت الثقاف����ة والوعي والتطبيع)،
و�سرتون كيف �أن هذا اجلندي ال�صهيوين ،الذي حاول ا�سيادكم
�أن ير�سخ����وا يف اذهان الأطفال �أنه «اليقهر» كيف ال يتجر�أ �أن
يرف����ع ر�أ�سه من خلف د�شمته ،خوف ًا من حجر طفل جنوبي قد
يفق�أ له عينه� ،أو يحطم �أنفه.
يا ه�ؤالء :انت����م و�صحفكم واعالمكم الغربي والعربي ،وكل
�سمومكم لن جتدي نفع ًا ،ورمبا هنا ي�صح فيكم قول الفرن�سي
الدكتور با�سكال يونيفا�س وهو حملل ا�سرتاتيجي« :ر�ؤو�سهم
مثل احذيتهم تتطاير يف الهواء».
ه����ل الحطتم يوم االربعاء بعد �إلغ����اء دونالد ترامب الذي
ي�صف����ه �شعبه بـ «الرئي�س املجن����ون» ،عناوين �صحف باعة
ال����كاز العربي ،وك�أنه����م حققوا انت�صاراً باه����راً يف �إلغاء هذا
االتف����اق ،وك�أن احل����رب واقعة غداً �أو بع����د �ساعة مع طهران،
وك�أنهم مل يتعلموا من �أي جتربة.
عل����ى الفور بعد هذا «االجناز الأمريكي» بد�أ �صهيل مواقف
وحتاليل هذه النخب املري�ضة :متى �سيلقى الدور لبنان؟
كيف �سيعم����ل الأمريك����ي املجنون على فر�����ض عقوبات
على جمهوري����ة لبن����ان؟ وا�ستح�رضوا بعد «فت����ح» دونالد
ترام����ب لالتفاق النووي ،تلك املظاهرة امل�شبوهة والغوغائية
والفو�ضوية للدراجات الناري����ة ذات ليل قريب ..وك�أنهم بذلك
يقدمون خدمة بـ «بال�ش» لكل �أعداء املقاومة ،بدءا ًمن ا�صغر
مت�س����ول ثقافة يف بريوت م����روراً مبحلل ال يعرف «كوعه من
بوعه» يف دولة الكاز العربي وانتهاء بالبنتاغون الأمريكي.
ي����ا ه�ؤالء ...ال تعذبوا انف�سكم باط��ل�اق النفري ..ثمة ر�ؤو�س
تتطاي����ر كالأحذية ..لكن دائم ًا واب����داً ثمة طفل جنوبي يحمل
حجراً على ال�رشي����ط احلدودي مع فل�سطني املحتلة ينتظر �أن
يرفع جندي �صهيوين ر�أ�سه من خلف د�شمته ليفق�أ عينه...

يتوهّم بع�ض الفرقاء ال�سيا�سيني� ،أن
الزيادة يف ع����دد الكرا�سي النيابية هي
بح ّد ذاتها انت�ص����ار تاريخي ،وبانتظار
�أن «ت����روح ال�سك����رة وت�أت����ي الفكرة»
وتخف ن�شوة الوهم عند البع�ض ،يهمّنا
�إي�ض����اح �أن طبيع����ة القان����ون الن�سبي
ت�ؤدي حُ كم���� ًا �إىل زي����ادة ح�ص�ص كتلة
معيَّنة على ح�ساب كتل كبرية ،وهذا ما
�سب����ق �أن �أكد عليه فخامة الرئي�س عون
و�سماحة ال�سيد ح�سن ن�رص اهلل ،ومعظم
القيادات التي وافقت على هذا القانون،
�إىل ح����دود الت�ضحي����ة امل�سبَقة بب�ضعة
مقاع����د ل�صالح فرق����اء ي�شعرون بغنب
التمثيل يف القوانني ال�سابقة ،وامل�س�ألة
ال ترتب����ط باملر�شح��ي�ن ،ب����ل �أي�ض ًا يف
القواع����د ال�شعبية الت����ي كانت مظلومة
يف القان����ون الأك��ث�ري ،بحي����ث فر�ضت
عليها «البو�سطات الإقطاعية» ممثلني
ترف�ضهم هذه القواعد ،ولعل �أقرب مثال
يف ه����ذا ال�ش�����أن ،هو يف فر�����ض نائب
مدعوم من النائ����ب جنبالط على مدى
ال�سن����وات املا�ضية على �أبن����اء البقاع
الغربي ،ليحل مكان قامة بقاعية وطنية
جامعة كدولة الرئي�س �إيلي الفرزيل.
هذه الأريحي����ة يف القانون الن�سبي
التي �صححت عدال����ة التمثيل ،وازدياد
ع����دد املقاع����د النيابي����ة ل����دى فريق
�سيا�س����ي ،كحزب «الق����وات اللبنانية»
على �سبيل املث����ال ،ال تعني �أن الن�رص
االنتخاب����ي �سيرتجَ م يف ال�سيا�سة ما مل
يقارب الفري����ق الفائز �رشيكه يف الوطن
ويتق����ارب من����ه يف الق�ضاي����ا الوطنية
الك��ب�رى ،لأن الدميقراطي����ة يف لبن����ان
لي�س����ت عددية ،بل هي توافقية بامتياز؛
احرتام���� ًا للحيثية ال�شعبية ولي�س لعدد
نواب الكتلة احلزبية النيابية ،بدليل �أن
عدد املقاع����د التي ح�صدتها «القوات»،
والبالغ����ة  14نائباً ،ال يخوّلها ا�ستخدام
هذا الرق����م ملقارعة كتلة املقاومة التي
لديه����ا  13نائباً ،لأنه ال جمال للمقارنة
عل����ى امل�ستويني ال�شعبي والوطني بني

الكتل����ة النيابية واحليثي����ة ال�شعبية،
وح�ص����ول «القوات» عل����ى ما يتخطى
�سق����ف الع�رشة ن����واب� ،إذا كان يخوّلها
تقدمي م�شاريع القوان��ي�ن �أو الطعن بها
�أمام املجل�س الد�ست����وري دون احلاجة
�إىل التحالف مع �أحد ،فهذا ال يعني �أنها
باتت بكتلته����ا الوازنة قادرة على قلب
الطاولة يف امل�سائ����ل الوطنية الكربى،
ومن �ضمنها املعادلة الثالثية «اجلي�ش
وال�شع����ب واملقاوم����ة» ،لأن النب�����ض
ال�شعب����ي يف هذه الأمور هو الذي يحكم

الحريري لن يصل إلى السراي
إذا تطرّ ف في معاداة «تيار
المقاومة» العابر للمناطق
والطوائف

القرار الذي يتوافق عليه القادة ،وجمل�س
الن����واب لو كان ق����ادراً عل����ى مناق�شة
اال�سرتاتيجي����ة الدفاعي����ة عل����ى �سبيل
املثال ،ملا ت�شكّلت طاوالت حوار وطني
لبحث ه����ذه امل�س�أل����ة الوطنية ،وتفوُّق
«القوات» على حزب اهلل يف عدد النواب
ال يعني �أن امل ّد اجلماهريي لـ»القوات»
بات ي�ضاه����ي جماهري املقاومة يف كل
املناطق ،ومن �سائر املكونات ال�شعبية.
�أخذنا «القوات» كمثال يف «االنت�صار
االنتخابي» ،لنتن����اول �س�ؤا ًال وجّ هه �أحد
الإعالمي��ي�ن للرئي�س �سع����د احلريري يف
م�ؤمتر �صحف����ي حول نتائج االنتخابات،
وفح����وى ال�س�����ؤال كان ح����ول �ضم����ور
كتل����ة احلريري لأن����ه مل ينتهج اخلطاب

االنتخاب����ي «ال�سيادي» ال����ذي اعتمدته
«الق����وات» يف خماطبة قواعدها وثبات
مواقفها يف الهج����وم على «ال�سالح غري
ال�رشع����ي» ،مم����ا حف����ز الناخبني على
الإدالء بكثافة واال�ستف����ادة من القانون
الن�سبي لزيادة عدد املقاعد النيابية عرب
�ش����د الع�صب ،ول����و �أن الرئي�س احلريري
اعتم����د هذا اخلط����اب «ال�سيادي» نف�سه
لكانت كتلة النيابية مبن�أى عن التقل�ص.
�س�ؤال ذاك الإعالم����ي مبقدار ما جاء
خائباً ،جاء جواب احلريري عليه خميِّب ًا
وقال :حاولنا انته����اج هذا اخلطاب يف
ال�سابق وف�شلنا!
نحن منتلك اجلواب ،من واقع �إدراكنا
لقوة املقاومة عل����ى امل�ستوى الوطني
ونقول :ال ي�ستطي����ع من يرغب �أن يكون
رئي�����س حكوم����ة كل لبن����ان� ،أن يعتمد
نف�س خطاب قائد حزب لديه خ�صومته
ال�سيا�سية مع فريق �أ�سا�سي من ال�شعب
اللبناين ،ال بل �إن احلريري لن ي�صل �إىل
ال�رساي �إذا ذه����ب يف التطرف �إىل درجة
معاداة «تيار املقاومة» العابر للمناطق
والطوائف ،ومن يعترب �أن نتائج ال�شمال
هي م�ؤ�رش النتخابات رئا�سة اجلمهورية
املقبلة فهو �أكرث اخلائبني يف ر�ؤيته ،لأن
زيادة «الق����وات» ملقاعدها امل�سيحية،
مل ي�أتِ على ح�ساب اخليار اال�سرتاتيحي
الوطني للتي����ار الوطني احلر يف البيئة
امل�سيحي����ة ،ومفتاح ق���ص�ر بعبدا لي�س
على طاولة كتلة نيابية م�سيحية نالت
ح�صتها العادل����ة يف التمثيل النيابي،
بل �إن مفتاح الق�رص هو بيد من ي�ؤمنون
مبعادل����ة اجلي�ش وال�شع����ب واملقاومة،
ون�أمل ممن زاد حجم كتلتهم النيابية �أن
تبقى �أرجله����م على الأر�ض ،و�أال ينت�شوا
م����ن �سكرة فوز انتخاب����ي ما مل يرتجم
ب�أداء وطني ير�ض����ي جماهري املقاومة
وحلفائه����ا يف جمل�س نيابي متتلك فيه
هذه املقاومة الثلث ال�ضامن.

�أحمد �شحادة
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

زيادة «القوات» ملقاعدها امل�سيحية مل ي�أتِ على ح�ساب اخليار اال�سرتاتيحي للتيار العوين يف البيئة امل�سيحية

�أمني �أبو را�شد
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همسات

أيار بين محورين ..األميركي والمقاوم

ما تكتبه املقاومة يف �أيار ميحو جزءاً كبرياً مما كتبه بع�ض العرب املت�آمرين على �صفحات تاريخنا املعا�صر

مي ّث����ل �شه����ر �أي����ار تاريخي ًا
�شه����ر ال���ص�راع ب��ي�ن املح����ور
اال�ستعماري القدمي (الربيطاين)
اال�ستعم����ار
واملعا���ص�ر
الأمريك����ي « -الإ�رسائيل����ي»،
وه����و الدائرة الزمني����ة للنك�سة
الفل�سطينية ب�إعط����اء فل�سطني
منحة بريطاني����ة بالتعاون مع
ال�صهيوني����ة العاملي����ة ل�صالح
اليه����ود امل�شتت��ي�ن يف العامل،
والذين لفظته����م ال�شعوب التي
عا�شوا بينها ،والتي مل ت�ستطع
حتمُّل �أنظمة و�سلوكيات الغيتو
اليهودي  -ال�صهيوين ،بالإ�ضافة
�إىل حاجة اال�ستعم����ار الغربي
لقاع����دة ع�سكري����ة ك��ب�رى يف
منطقة ال�رشق الأو�سط.
لقد ب����د�أت �سل�سل����ة الهزائم
واتفاقيات ال�سالم والتنازالت يف صفعة نتائج االنتخابات
� 15أي����ار  1948مبا عُ رف بـ«وعد اللبنانية أفلتت منها
بلف����ور» ،و�إعط����اء فل�سط�
�ي�ن بعض القوى اليمينية
لليه����ود املنت�رشي����ن يف العامل
تتحضر
بقرار بريط����اين ،وموافقة عربية المتطرّ فة التي ّ
وتواط�ؤ و�صم����ت ،بالإ�ضافة �إىل لحرب جديدة هدفها إلغاء
عدم نُ�رصة املقاومة يف فل�سطني
سالح المقاومة
وخذالنه����ا� ،إال بع�����ض املواقف
العربي����ة اخلجول����ة ،ومنه����ا
املقاوم����ة اللبنانية يف اجلليل،
ث����م مت تر�سيخ ه����ذه املنظومة
االنهزامي����ة يف لبن����ان بتوقيع
اتفاق � 17أيار  ،1983والذي يدع العميلة املعروفة با�سم «جي�ش
االحت��ل�ال «الإ�رسائيل����ي» يف حل����د» ،لت�سجي����ل �أول عملي����ة
اجلنوب نهائي����اً ،ويجعل لبنان حتري����ر لأر�����ض عربي����ة دون
يف القب�ض����ة «الإ�رسائيلي����ة» ،اتفاقيات �س��ل�ام وال مفاو�ضات
وذل����ك يف عه����د «الكتائ����ب وال ���ش�روط ،ب����ل وف����ق قاعدة
اللبناني����ة» عندم����ا كان �أمني «االن�سحاب حتت النار».
اجلم ّي����ل رئي�س ًا للجمهورية بعد
هذا عل����ى �صعي����د مقاومة
اغتيال �شقيقه ب�شري اجلميل.
اخلارج والع����دو «الإ�رسائيلي»،
لقد متكّنت املقاومة املدنية
وامل�سلَّحة من �إ�سقاط اتفاق 17
�أيار ،والذي �أقرّه املجل�س النيابي
واحلكومة اللبنانية ووافق عليه
كل الن����واب ماعدا بع�ض النواب
الوطني��ي�ن ،ومت �إلغ����ا�ؤه عملي ًا
وميداني ًا باملقاوم����ة امل�سلَّحة
من الق����وى الوطنية والإ�سالمية
مت تتوي����ج
اللبناني����ة ،حت����ى ّ
الت�ضحي����ات بالن���ص�ر الوا�ضح
يف � 20أيار ع����ام  ،2000و�إجبار
الع����دو «الإ�رسائيل����ي» عل����ى
الفرار واالن�سحاب مع ميل�شياته

�أما على �صعيد الداخل اللبناين،
فهناك حدث����ان مف�صليان الأول
متث����ل بيوم � 7أي����ار الذي قامت
ب����ه املقاوم����ة كر ّد فع����ل على
حماول����ة احلكوم����ة اللبنانية
برئا�سة الرئي�س ف�ؤاد ال�سنيورة
مبحاولة �إلغاء �شبكة االت�صاالت
للمقاوم����ة وما نت����ج عنه من
انتفا�ض����ة م�سلَّح����ة �أع����ادت
الأم����ور �إىل ن�صابه����ا ،و�أدّت �إىل
ت�سوي����ة الدوح����ة ،وانتخ����اب
رئي�����س للجمهوري����ة ،والثانية
هي الت����ي نعي�شها اليوم ،حيث
متكّنت قوى املقاومة املنت�رشة
ب��ي�ن الطوائ����ف واملناط����ق من
ن���ش�ر مظل����ة �سيا�سي����ة نيابية
وحكومية حلماية املقاومة بعد
الفوز باالنتخاب����ات النيبابية،
والإفالت من احل�صار والتحجيم
الذي قادت����ه ال�سعودية �إقليمياً،
وخطط����ت ل����ه �أم��ي�ركا دولياً،
ودعمته بقرارات احل�صار والقمع
وال�سيا�سي واالقت�ص����ادي ،لكن
ردة فعل �أه����ل املقاومة جاءت
عنيفة وفعّالة ،حيث ا�ستطاعت
حماي����ة املقاوم����ة �سيا�سي���� ًا
ومتثيلي����اً ،وتوجي����ه ال�صفعات
للمحور الأمريكي ،لكن ال�صفعة
كانت يف غري وجهتها ال�صحيحة
بالكام����ل ،بحي����ث �أفل����ت منها
بع�ض القوى اليمينية املتطرّفة،
والت����ي �أ�سّ �س����ت للعالق����ة مع
العدو «الإ�رسائيلي» ،وافتعلت
احلرب الأهلية اللبنانية بحجة
�س��ل�اح املقاوم����ة الفل�سطينية،
والآن حت��ّض ررّ� حل����رب جدي����دة
بعنوان «�إلغاء �سالح املقاومة
اللبنانية»!

�إن ما حققت����ه املقاومة يف
�أي����ار يحاول غ�س����ل بع�ض �آثار
النكبة الفل�سطينية ،وبع�ض �آثار
االجتي����اح «الإ�رسائيلي» عام
 ،1982لأن هذا االجتياح مل تنت ِه
مفاعيله و�آث����اره بعد ،بل جتدد
يف احلرب على لبنان عام ،2006
وجتدد باحلرب على �سورية عرب
مت
اجلماع����ات التكفريي����ة التي ّ
دحره����ا على احل����دو يف جرود
عر�سال ،وما زالت خالياها تن�رش
يف لبنان �سيا�سي ًا و�أمنياً ،ومع
ذل����ك ميكن الق����ول �إن ما تكتبه
املقاوم����ة يف �أيار قد حما جزءاً
كبرياً مم����ا كتب����ه الربيطانيون
وال�صهاينة والأمريكيون وبع�ض
العرب املت�آمرين على �صفحات
تاريخن����ا املعا���ص�ر الزاخ����ر
بالنك�سات والهزائ����م والكوارث
والغزو املتك����رر� ..إال من بع�ض
الوم�ض����ات التي ب����د�أت تتو�سع
وتنت���ش�ر يف �سوري����ة واليم����ن
والع����راق ولبن����ان يف مواجهة
امل���ش�روع الأمريك����ي امل�سمَّى
ال�رشق الأو�سط الكبري �أو اجلديد.
امل�شكلة �أنن����ا عندما نقرتب
من تطهري �شهر �أيار من النك�سات
ترانا نق����ف على �أعت����اب �شهر
حزيران �شه����ر النك�سة العربية
الأوىل عام  ،1967و�شهر النك�سة
الفل�سطينية  -اللبنانية الثانية
ع��ب�ر االجتي����اح «الإ�رسائيلي»
ع����ام � ..1982سنحتاج �إىل كثري
من ال�سنني وكثري من الت�ضحيات
لتطهري تاريخنا م����ن النك�سات
والعار ..واحلُكام اخلوَنة.

د .ن�سيب حطيط

 الأ�رشفية :ال قوات وال كتائب
الأ�رشفي���ة :ال ق���وات ،وال كتائب ..هذه ه���ي النتيجة
العملي���ة لالنتخابات� ،إذ �إن ن�سبة االقرتاع فيها بلغت
 33باملئ���ة فقط ،م���ا يعني ع���دم الت�أث�ي�ر الكتائبي
والقوات���ي على احل�ش���د يف الأ�رشفي���ة ،بالإ�ضافة �إىل
ف���وز مر�شحيهما كان بن�سبة �ضئيلة جداً� ،إذ �إن الفارق
بالأ�صوات التف�ضيلية بني ندمي اجلميل وبو�سي الأ�شقر
كان � 334صوت ًا فقط ،كم���ا �أن التيار الوطني احلر حل
يف املرتب���ة الأوىل بح�صول مر�شحه نقوال ال�صحناوي
على � 4788صوت ًا.
 خ�سارة مد ّوية
اعت�بر اخلرباء يف جم��ال االنتخاب��ات �أن خ�سارة تيار
امل�ستقب��ل كان��ت متو َّقعة ،لك��ن املفاج���أة بحجم هذه
اخل�سارة التي ُو�صفت بـ«االنهيار الكبري» ،رغم انه كان
هناك انحياز ر�سمي كامل للوائحه.
 احلريري ..والتوازنات اجلديدة
اعترب م�صدر دبلوما�سي عربي �أن الرئي�س �سعد احلريري
�أثبت بعد ظهور النتائج االنتخابية �أنه ما يزال الأقوى
ال�سنة
على ال�ساحة ُّ
ال�سنية ال�سيا�سي���ة ،لأن الأقطاب ُّ
الذي���ن فازوا جنحوا مبفردهم ،فالرئي�س جنيب ميقاتي
مل يفز معه �أي مر�شح ُ�سني من الئحته ،وف�ؤاد خمزومي
فاز وحيداً من الئحته ،بينما اللواء �أ�رشف ريفي نف�سه
مل يفز ،مما يعني انتهاء حياته ال�سيا�سية ..وحني �سئل
ه���ذا الدبلوما�سي لكن ع�رشة الن���واب ُ�سنة يعار�ضون
احلريري فازوا ،مل يجد ما يرد عليه!
 خيبة �أمل
ُعل��م �أن مر�شح ًا م�ستق ًال ا�ضطر ملتابعة نتائج الفرز يف
دائرته عرب املواق��ع الإخبارية احلزبية ،بعد �أن رف�ضت
ماكينة احلزب الذي خا���ض املعركة على الئحته ،م ّده
ب�أي معلومات.
 طعون باجلملة
يعكف العدي���د من املر�شح�ي�ن اخلا�رسي���ن بوا�سطة
حماميه���م ،عل���ى �إع���داد الوثائق واحلقائ���ق للطعن
باالنتخابات النيابي ،وب����إدارة هذه االنتخابات التي
يتهمونها بالإدارة ال�سيئة واملنحازة.
 فنون «احلرتقة»
�أك��دت م�صادر متابعة للتطورات بدق��ة �أن جهة حزبية
تعم��ل بال��سر لـ«حرتقة» عل��ى العه��د ،بوا�سطة جهات
تعم��ل حتت جناحيه��ا للتحرك يف هذا االجت��اه ،لتقوم
هذه اجلهة يف الوقت املنا�سب با�ستنكار هذا الأمر ،و�أن
ال عالقة لها باملو�ضوع.
� صلحة حمتملة
م�ساع
بد�أت بعد �أن و�ضعت احلرب االنتخابية �أو زارهاٍ ،
لإحياء التفاهم بني تيارين م�سيحيني كبريين والعودة
�إىل منطق احلوار والتالقي.
 ال�رس العجيب
و�ضع��ت مر�شح��ة يف دائ��رة ب�يروت الثاني��ة �أك�ثر من
م�شبهة ما
عالق��ة ا�ستفهام ح��ول النتائج االنتخابي��ةّ ،
ح�ص��ل يف �أي��ار  2018ب�أي��ار  ،1947ذل��ك لأن النتيج��ة
خرجت بعدم ح�صولها على �أي �صوت تف�ضيلي� ،أي �أنها
مل ت�ؤيد نف�سها.
 خرق واحد
تبينّ �أن الثنائي ال�شيعي فاز بجميع املقاعد ال�شيعية،
م���ا عدا مقعد جبيل الذي فاز ب���ه م�صطفى احل�سيني،
�شقيق رئي�س جمل�س النواب ال�سابق ح�سني احل�سيني،
لكن ما لف���ت االنتباه �أن الفائز ،بع���د �إعالن النتيجة
ر�سمي ًا ا�رسع نحو امل�صيلح والتقى الرئي�س نبيه بري،
وبقي وقت ًا طوي ًال جداً يف دارة رئي�س جمل�س النواب.
 ملاذا �إهمال امل�ست�شفيات احلكومية
تت�س��اءل هيئ��ات اجتماعي��ة ونقابي��ة عن ال��سر بعدم
دع��م امل�ست�شفيات احلكومية وتوف�ير رواتب موظفيها،
وعم��ا �إذا كان هن��اك ني��ة ر�سمية لإقفاله��ا ،خ�صو�ص ًا
بع��د اال�رضاب املفتوح يف  29م�ست�شفى ،احتجاج ًا على
عدم �إقرار �سل�سلة الرتب والرواتب اخلا�صة بهم ،وب�سبب
املماطلة يف بث ملفهم منذ ا�شهر عديدة.

4

( العدد  )457اجلمعة � 11 -أيار 2018 -

بيروت تنفض عنها غبار
بني سعود
تلقّ���ت اململك���ة العربي���ة ال�سعودي���ة
هزمية مدوّية يف لبنان ،حيث جاءت نتائج
االنتخابات الربملانية مب���ا ال ت�شتهي �سفن
النظام ال�سعودي.
ورغ���م «خب���ث» بع�ض بن���ود القانون
االنتخاب���ي� ،إال �أن املقاوم���ة ا�ستطاعت مع
حلفائه���ا �أن حت�صد �أكرث م���ن ن�صف املقاعد
الربملانية.
انتهت املعركة االنتخابية وبدت معامل
الربمل���ان اجلدي���د وا�ضحة جله���ة �أحجام
القوى ،ال �سيما الرئي�سة منها ،و�سط ازدحام
التكهنات ع���ن اال�صطفاف���ات اجلديدة التي
�سيفرزها الربملان اجلديد.
تلقّى «تيار امل�ستقب���ل» ورئي�سه �سعد
الدين احلريري؛ اخلا�رس الأكرب يف االنتخابات،
ال�رضب���ة املوجع���ة ،خ�صو�ص��� ًا يف ما كان
يعتربها «معقله»؛ بريوت ،بدائرتها الثانية،
بعد فوز الئحة «وح���دة بريوت» املدعومة
من حزب اهلل وحركة �أمل والأحبا�ش ب�أربعة
مقاع���د ،وف���وز رئي�س ح���زب احل���وار ف�ؤاد
خمزومي مبقعد �سُ ني ،على ح�ساب احلريري،
ليخ�رس الأخري مقعدين �سُ نّيني على الالئحة
التي يرت�أ�سها يف بريوت.
و�س���ط �ضجيج االنتخاب���ات� ،سواء فرح
املنت��ص�ر �أو خيب���ة املنه���زم ،تبقى ملدينة
بريوت كلمتها هذه امل���رة ،وترتجم ذلك يف
�صناديق االقرتاع ،خ�صو�ص ًا يف دائرة بريوت
الثانية.
كل ن�سب الت�صوي���ت �أوحت ب�أن بريوت
مل تتجاوب مع حمالت التجيي�ش واجلوالت
التي �أجراها الرئي�س �سعد احلريري لـ«جرّ»
النا�س �إىل �صناديق االقرتاع.
رئي�س احلكومة ،وب�أمر عمليات �سعودي،
رفع �شع���ار «الدفاع عن بريوت» و«احلفاظ
عل���ى عروبته���ا» و«ع���دم ت�سليمها حلزب
اهلل» ،ح�سب �إرها�صاته.
كل ه���ذه ال�شع���ارات ،ومعه���ا التذكري
بال�ساب���ع من �أي���ار  ،2008مل تدف���ع �أهايل
املدينة البيارت���ة الأ�صيل�ي�ن �إىل التجاوب
م���ع نداءات احلريري وخرزت���ه الزرقاء التي
حتوّل���ت �إىل ا�ستج���داءات يف منت�صف يوم
الأحد االنتخاب���ي ،لدرجة و�صف���ت م�صادر
احلري���ري ما ج���رى ب�أنه خذالن م���ن �أبناء
بريوت لتياره الأزرق.
عل���ى احلري���ري �أن يتعل���م الدر�س من
حما�سب���ة البيارت���ة له ،حينه���ا �سيدرك �أن
ال�سب���ب الأ�سا�س يكم���ن يف ر�ضوخه لبني
�سعود ،الذين ه���م �أول من �أ�س���اء �إليه �أمام
ال�شعب اللبن���اين ،وال�شعوب كلها ،خ�صو�ص ًا
حني احتجازه.
�أه���ايل ب�ي�روت وقف���وا يف وج���ه من
و�صفهم بـ«الأوبا�ش» وقالوا« :ال» مدوية..
ال ال�ستبعادنا م���ن الوظائف واعتبارنا غري
م�ؤهّل�ي�ن» (ح�س���ب كالم نه���اد امل�شنوق)..
ال للتعر����ض للم�سلَّم���ات الإ�سالمي���ة (يوم
اجلمع���ة ،والأح���وال ال�شخ�صي���ة ،واخلرزة
الزرق���اء ،والعَ ل َمنَ���ة) ..ال  ..ملخاطبة ال�شارع
البريوتي بطريق���ة «ال�سيلفي» الهزلية ،من
دون �إجنازات على الأر�ض تعالج م�شاكلهم..
ال ال�ستغالل املعمَّمني للت�سويق االنتخابي..
لق���د حا�س���ب �أهل بريوت م���ن ا�ستخفّ
بهم وبق�ضاياهم ،و�أثبتوا �أنهم �أحرار ولي�سوا
«غنماً» كما �أراد «امل�ستقبل» ومن لفّ لفّه
�أن ي�صورهم.

حممد دياب

لبنان والمقاومة ينتصران في االنتخابات

قوى «� 8آذار» حافظت على حتالفاتها وحققت تق ُدّماً يُعترب ر�سالة للداخل واخلارج

با�ستثن���اءات قليل���ة ،مل تخرج
نتائج االنتخابات النيابية اللبنانية
عما كان متوقَّع ًا له���ا قبل �إجرائها،
ف�أحجام القوى والأحزاب ال�سيا�سية
معروفة من���ذ ال���دورات االنتخابية
ال�سابق���ة ،واعتماد قان���ون الن�سبية
�أو�صل ر�سالة وا�ضح���ة للجميع؛ �أن
الأحج���ام املنتفحة بفع���ل القانون
الأكرثي ،املعمول به منذ العام ،1960
�ست�ضمر ،فيما �ستع���ود احلقوق �إىل
القوى التي كانت «حمادل» القانون
الأكرثي تظلمه���ا ،فتنال ح�صتها يف
التمثيل وفق �أحجامه���ا التمثيلية،
وه���و م���ا �شهدن���ا حتقيق���ه و�سط
غبار التعبئ���ة والتح�شيد وا�ستنفار
امل�ؤيدي���ن من قبَل خمتل���ف القوى
التي مل ترتك �سالح ًا �إال وا�ستعملته
للفوز ب�أكرب ع���دد ممكن من املقاعد
النيابية.
بع���د الع���ام  2005كان احلديث
بالأرق���ام عن �أن الأكرثي���ة النيابية
يف م���كان ،فيما الأكرثي���ة ال�شعبية
يف مكان �آخر ،وجاء القانون احلايل
لي�ضع الأم���ور يف ن�صابها ،وما عدا
ذلك «مطرحك ي���ا واقف» ،بالن�سبة
�إىل كل ال�سلبي���ات الت���ي اعتدن���ا
�أنه���ا ترافق االنتخاب���ات يف لبنان،
والتي ما ت���زال م�ستفحلة ،وهي من
ال�سلبيات التي ت�سجَّ ل على القانونى
احلايل.
ولو دققنا يف ماهية القوى التي
فت���ح قان���ون الن�سبية الب���اب �أمام
متثيلها النيابي ،جندها يف معظمها
من حلفاء املقاومة و�سورية ،والتي
كان «تي���ار امل�ستقب���ل» بالنظ���ام
الأك�ث�ري يحجب متثيله���ا ومينعها
من الو�صول �إىل الربملان ،ابتدا ًء من
�إ�سامة �سعد يف �صيدا ،وعبد الرحيم

م���راد يف البقاع الغرب���ي ،وفي�صل
كرام���ي يف طرابل����س ،وغريهم ،وقد
حققوا الفوز الذي �أرادوه ،بحيث نال
ال�ضمور كتلة الرئي�س �سعد احلريري
(امل�ستقبل) ،الت���ي انخف�ض عديدها
من  34نائب ًا �إىل  ،20يف حني تخطّى
عدي���د كتلة التي���ار الوطن���ي احلر
وحلفائه �إىل ثالثني.
ولو �أردنا حتدي���د اخلا�رس الأكرب
والفائز الأول يف ه���ذه االنتحابات،
لوجدنا �أن حتالف حزب اهلل وحركة
�أم���ل هو الفائ���ز الأول ،حيث حققت

فتقدم من كان حمافظ ًا على موقعه
النياب���ي مث���ل �سليم���ان فرجنية،
وا�ستع���اد موقعه م���ن كان مغبون ًا
بالقانون الأكرثي ،جن���د �أن قوى ما
كان ي�سمى «� 14آذار» خا�ضت حروب
�إلغ���اء ومعارك وج���ود �ضد بع�ضها
البع����ض ،غابت عل���ى �أثرها وجوه
�آذاري���ة معروفة عن الربملان احلايل،
مثل بطر�س ح���رب ومي�شال فرعون،
وكثري من الأ�سماء التي كانت ت�ضمّها
كتلة «امل�ستقب���ل» ،يف وقت حقق
حزب «القوات» تقدُّم ًا ملحوظ ًا على

«صفقة العصر» التي لن يكون لها مكان بعد االنتصار
اللبناني الذي يستكمل انتصارات محور المقاومة في كل
المنطقة

لوائحه يف دوائ���ر اجلنوب اجلنوب
الثاني���ة والثالثة والبق���اع الثالثة
جناح��� ًا مطلق���اً ،كما ف���از مر�شحو
التحالف يف البقاع الغربي وزحلة.
كذل���ك حق���ق حلف���اء املقاومة
جناح���ات يف كل املناط���ق الت���ي
قدّموا فيه���ا مر�شحني ،خ�صو�ص ًا مع
تبدُّل التحالفات الت���ي كانت تق�سّ م
اللبنانيني ب�ي�ن  8و� 14آذار؛ فبينما
حافظت ق���وى � 8آذار على حتالفاتها
وحققت تقدُّم ًا يُعترب ر�سالة للداخل
واخلارج؛ ب�أن املقاوم���ة كانت وما
تزال رقم��� ًا �صعب ًا يف كل املعادالت،

ح�س���اب حلفائه يف ب�ي�روت الأوىل
وزحلة والبرتون وغريها.
ولو �أردنا بلمحة �رسيعة اخت�صار
التوازن���ات يف الربمل���ان اللبن���اين
اجلديد ،لوجدنا �أن قوى � 8آذار باتت
م���ع التيار الوطني احل���ر متلك �أكرث
م���ن ن�صف عدد الن���واب ( 74نائباً)،
وم���ع بع����ض امل�ستقل�ي�ن القريبني
منها ب���ات ب�إمكانها الإم�ساك بثلثي
جمل�س النواب ،يف ح�ي�ن �أن «تيار
امل�ستقبل» و»القوات اللبنانية» ال
ميلك متثيلهما حتى الثلث املعطّل.
خ��س�ر «تي���ار امل�ستقب���ل» من

متثيله يف ب�ي�روت وطرابل�س و�صيدا
والبقاع الغرب���ي ،وحقق فوزاً يتيم ًا
يف دائرة ع���كار ،بع���د �أن ا�ستغنى
ع���ن مر�شحيه املعتادي���ن وحتالف
م���ع مر�شحي املرحل���ة ال�سورية� ،أو
�أبنائهم ،ليحقق ف���وزاً هزي ًال ال ي�رسّ
�أن�صاره وال ي�رض �أخ�صامه ،يف حني
ا�ستط���اع الأخ�صام انتزاع ت�سعة من
مقاع���د امل�سلم�ي�ن ال�سُّ ن���ة� ،سقطت
على �أثرها ح�رصي���ة متثيل «التيار
الأزرق» للطائف���ة ال�سُّ ني���ة ،كما مل
ت�شهد �صناديق االقرتاع �أي �أثر للمدير
العام ال�سابق لق���وى الأمن الداخلي
�أ�رشف ريفي ،الذي زايد على احلريري
وعلى «تي���ار امل�ستقبل» يف الوالء
للمملك���ة العربي���ة ال�سعودية ،ويف
ا�ستخ���دام لغة الع���داء بحق حزب
اهلل وحلفائ���ه ،وبحق �سورية و�إيران
وحم���ور املقاومة ،عل���ى الرغم من
التحركات الظاه���رة واملخفية التي
قامت بها �سف���ارة اململكة لدعم كل
م���ن يع���ادي املقاوم���ة وي�شكك يف
دورها ومتثيلها ال�شعبي.
من هنا ،وانطالق ًا من نتائج هذه
االنتخابات ،ميكن الق���ول �إن لبنان،
ولي�س املقاومة وحدها ،انت�رص على
ما كان يخطَّ ط من حروب تُ�شَ ّن على
املقاومة داخ���ل الأرا�ضي اللبنانية،
انتقام ًا منها على م�ساهمتها الفاعلة
يف �إ�سق���اط امل�شاري���ع الأمريكية -
«الإ�رسائيلي���ة» يف �سورية والعراق
واليم���ن وغريها ،وت�سهي�ل�اً لتمرير
«�صفقة الع�رص» التي لن يكون لها
مكان بعد االنت�ص���ار اللبناين الذي
ي�ستكمل انت�ص���ارات حمور املقاومة
يف كل املنطقة.

عدنان ال�ساحلي
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كتل ضمر حجمها وأخرى عززت حضورها وعددها والمستقلون بيضة «القبان»

المجلس النيابي الجديد ..بري رئيسًا له والفرزلي األوفر حظًا كنائب للرئيس
�أما وقد انتهت االنتخاب���ات النيابية،
مبا �أفرزته من توازنات ومعادالت جديدة،
ف�إن املهمة الآن �ستن�رصف �إىل ثالثة �أمور:
�أوالً ،بانتخ���اب رئي�س جمل�س النواب،
وه���ذا الأم���ر حم�س���وم ب�إع���ادة انتخاب
الرئي�س نبيه بري ،لتنح�رص املعركة على
نائب رئي�س املجل����س ،ويبدو �أن ح�صانه
الأبي����ض �سيك���ون النائب �إيل���ي الفرزيل،
الذي قد يلقى معار�ضة من نواب «القوات
اللبنانية» و«تيارامل�ستقبل» ،لكن ه�ؤالء
لن ي�ستطيعوا �أن يغيرّ وا يف هذا الأمر.
ثاني���اً ،م���ع ب���دء والي���ة جمل����س
الن���واب املنتخ���ب يف � 20أي���ار اجلاري،
تُعترباحلكومة احلريري���ة م�ستقيلة حتم ًا
ح�س���ب الد�ستور ،لتبد أ� م�ش���اورات ت�شكيل
احلكومة اجلدي���دة ،التي يبدو �أن احلريري
االبن �سيكلَّف بها ،لكن على بعد �أيام يبدو
كل االحتم���االت واردة ،لأن «امل�ستقب���ل»
�سح���ب الناخبون من���ه الوكالة احل�رصية
لتمثيل الطائفة الإ�سالمية ال�سُّ نية ،وهناك
ع�رشة نواب �سُ نة م���ن 27نائب ًا من خارج
الهيمن���ة امل�ستقبلية وهم :جنيب ميقاتي،
وفي�ص���ل كرام���ي ،وجهاد ال�صم���د ،وعبد
الرحيم م���راد ،وف�ؤاد خمزوم���ي ،وعدنان
الطرابل�س���ي ،و�أ�سامة �سعد ،وقا�سم ها�شم،
والولي���د �سكرية ،وبالل عب���داهلل� ،أي �أكرث
م���ن  37باملئة ،وقد �أمل���ح الرئي�س جنيب
ميقاتي �إىل هذا الواقع ب�إعالنه بعد ظهور
نتائج االنتخابات �أنه يعترب نف�سه مر�شح ًا
طبيعي ًا لرئا�سة احلكومة ،يف نف�س الوقت
الذي يوجد من ينتظ���ر دوراً بالدخول �إىل
نادي ر�ؤ�ساء احلكوم���ات ،كالنائب حممد
ال�صفدي ،الذي قطع كل عالقاته مع حليفه
ال�ساب���ق الرئي�س ميقاتي ،ووظّف ماكينته
االنتخابية يف خدم���ة املعركة احلريرية،
متنا�سي ًا الطعنات التي وُجِّ هت �إليه ،ومنها
�سحب الع�ضو الذي كان يُعترب من ح�صته
النيابية؛ قا�سم عبد العزيز.
يب���دو �أن ال�صفدي لديه وعد ما بدخول
الن���ادي الرئا�سي ،بحي���ث يطرح احلريري
نف�س���ه ا�سمه له���ذه املهمة ،كح��� ٍّل �إذا ما
اكت�شف �أن �أ�سهم �أحد النواب �أو ال�شخ�صيات

املجل�س النيابي اجلديد �سيكون منذ �أيامه الأوىل �أمام مهام تطوير قانون االنتخاب

تتقدم عليه يف هذه املهمة.
و�إذا ما حُ �سم �أمر ا�سم رئي�س احلكومة،
�سيك���ون البلد �أم���ام جدل ب�ش����أن توزيع
احلقائ���ب الوزاري���ة ،وعل���ى ر�أ�سها وزارة
املالية ،التي ي��ص�رّ رئي�س جمل�س النواب
نبي���ه ب���ري عل���ى ان تكون م���ن احل�صة
ال�شيعية ،لأنه���ا كانت �إحدى ثمرات اتفاق
الطائف ،والدليل عل���ى ذلك �أن احلكومات
الت���ي �شُ كِّلت بع���د �إجناز االتف���اق ،وهي
حكوم���ات الرئي�س �سليم احل�ص ،والرئي�س
الراح���ل عمر كرام���ي ،والرئي����س الراحل
ر�شي���د ال�صل���ح ،كان وزراء املال فيها من
الطائفة الإ�سالمي���ة ال�شيعية ،و�إذا ما قيل
�إن حكومات ما بعد  1992كان وزراء املال
من غري ال�شيعة ،فذلك كان نتيجة ت�سوية
ب����أن يحتلها الرئي�س رفيق احلريري ،الذي
ن�صّ ب ف�ؤاد ال�سني���ورة وزير دولة لل�ش�ؤون
املالية ..لكن يف كل احلاالت هذه الت�سوية
انتهى مفعوله���ا ،و�سنكون �أم���ام مرحلة

الحريري سيطرح اسم الصفدي
بديالً عنه لرئاسة الحكومة في
حال عدم القبول به رئيسًا لها

جديدة بهذا ال�ش�أن.
ثالثاً :من �أبرز املهام التي �ستكون �أمام
املجل�س اجلدي���د ،هي :قانون االنتخابات،
الذي �سيكون على م�رشحة البحث والنقا�ش،
ومن الأمور البديهية� ،أنه ال جمال للعودة
�إىل الوراء؛ بالعودة �إىل النظام الأكرثي ،بل
�أم���ام مهمة تطويره ،وهن���ا ثمة عدد كبري

م���ن الن���واب �سيطرح جعل لبن���ان دائرة
انتخابية واح���دة مع الن�سبية ،وهو ما قد
يالقي رف�ض ًا من عدد م���ن الكتل لنيابية،
منه���ا كتل احل���زب التقدم���ي اال�شرتاكي،
والقوات اللبنانية ،وغريها...
ولهذا قد تُطرح حل���ول و�سط؛ ب�إعادة
النظ���ر بالدوائر االنتخابي���ة ،التي قُ�سّ مت
ه���ذه املرة وفق قان���ون  ،1951الذي ق�سّ م
ال�شم���ال وجبل لبنان مبا ي�شب���ه الدوائر
احلالية ،وقانون  ،1960مع اعتماد الن�سبية
على �أ�سا�س احلا�صل االنتخابي.
اجل���دل يف هذا ال�ش�أن ق���د يطول ،وقد
يلتهم م���دة والية املجل����س اجلديد ،لكن
يف كل احل���االت �سيكون �أمر �إعادة ت�شكيل
الدوائر االنتخابية مع الن�سبية من بديهات
النقا����ش ال���ذي ن�أمل �أن ال يك���ون «جد ًال
بيزنطياً» يف املجل�س النيابي اجلديد.
ب�أي حال ،كتل عديدة ،بع�ضها ت�ضخّ م
عدده ،وبع�ضها تراجع العدد ،وهي �ستكون

َ
انتخابات « :2018الفيتو» السياسي بيد المقاومة وحلفائها
�أخرياً ،ت�سنّى للبنانيني ممار�سة حقهم الدميقراطي
يف عملي���ة اختي���ار ممثليهم يف الن���دوة الربملانية،
ومرّ قط���وع االنتخابات ب�سالم ،رغم بع�ض الإ�شكاالت
الأمني���ة التي رافقت���ه و�أعقبته ،والت���ي تعامل معها
اجلي����ش اللبناين والأجه���زة مبناقبي���ة وان�ضباطية
عالي���ة ،فنجح���وا يف تطويقها ،كم���ا �أ�سهمت نداءات
بع�ض امل�س�ؤولني ال�سيا�سيني يف التخفيف من احتقان
الأجواء امل�شحون���ة التي رافق���ت اال�ستحقاق وتلته،
رمب���ا لأنهم يدركون �أن الظ���روف الداخلية والإقليمية
والدولي���ة الراهنة غ�ي�ر م�ؤاتية الفتع���ال �أي مغامرة
�أمنية يف البالد ،كذل���ك ف�إن ال�شعب قال كلمته ومنح
ثقته لأغلبية برملانية جتمع على م�س�ألة ا�سرتاتيجية
هي حف���ظ املقاوم���ة ،يف �ضوء ا�ستم���رار التهديدات
«الإ�رسائيلية» والتكفريية للبنان واملنطقة.
ومع و�ص���ول هذه الغالبي���ة النيابي���ة �إىل �سدة
الربملان� ،سقطت بذلك املراهنات اخلارجية والداخلية

على حم���اوالت ا�ستهداف م���ن املقاوم���ة من داخل
بيئتها ،وال�سع���ي �إىل اخرتاقها يف �شارعها من خالل
�إبراز م���ا ي�سمى املجتمع املدين ،وتق���دمي كل �أ�شكال
الدع���م ملر�شحيه يف االنتخاب���ات الأخرية ،واملرحلة
الت���ي �سبقتها ،ال بل حدث���ت ردود �أفعال عك�سية يف
�شارع املقاوم���ة ،حيث �شهد �أعل���ى ن�سبة اقرتاع يف
لبنان �صبّت مل�صلحة لوائح «الوفاء والأمل».
كذل���ك مل جتد نفع ًا حماولة ال�ضغط على �أ�صحاب
ر�ؤو�س املتداولة �أو املحفوظة يف امل�صارف ،املقربني
من املقاوم���ة يف لبنان ،من خ�ل�ال التلويح ب�إتخاذ
عقوبات مالية يف حقهم ،بهدف ترهيبهم ،لثنيهم عن
مت�سكهم بخطهم ال�سيا�سي.
بع���د كل هذا ال�ضغط اخلارجي والداخلي ملحاولة
حتجي���م املقاوم���ة ،وجتويفها من بيئته���ا ال�شعبية،
جاءت النتائ���ج عك�سية ،وحقق ح���زب اهلل وحلفا�ؤه
اكت�ساح���ات يف املعرك���ة االنتخابي���ة ،بني خمتلف

املكونات املذهبي���ة للمجتمع اللبناين ،خ�صو�ص ًا يف
ال�شارع ال�سُّ ني ،حيث و�صل عدد النواب امل�ؤيدين خلط
املقاومة �إىل �أكرث من �سعبني.
�أمام هذا الواقع ،وبعد �إعادة التيارات والأحزاب �إىل
�أحجامه���ا احلقيقة ،خ�صو�ص ًا «تيار امل�ستقبل»� ،صار
لزام ًا على الرئي�س �سع���د احلريري ال�سري بني النقاط
للحفاظ على موقعه يف ال�رسايا الكبرية ،الأمر الذي مل
يع���د حمتوم ًا بعد بروز الت�شكيلة الربملانية اجلديدة،
التي �أعطت حلزب اهلل وحلفائه حق النق�ض «الفيتو»
ال�سيا�سي يف �إدارة البلد.
ولي����س بعي���داً �أن ين�ضوي النائ���ب وليد جنبالط
يف حلف �سيا�سي مع فري���ق املقاومة ،خ�صو�ص ًا بعد
التوت�ي�ر الذي �شهدته عالقته م���ع احلريري يف الآونة
الأخ�ي�رة ،الأمر الذي ي�ؤدي �إىل نهاية حلف «� 14آذار»
�إىل غري رجعة.
وع���ن التهديدات «الإ�رسائيلي���ة» الأخرية للبنان

على النحو الآتي:
 -1تكت���ل «لبن���ان الق���وي»� ،أي كتل���ة
الإ�صالح والتغيري التي كانت يف املجل�س
الذي �ستنتهي واليته  29نائباً.
« -2امل�ستقبل»  20نائباً.
« -3القوات اللبنانية»  14نائباً.
 -4تكتل حركة �أمل الذي قد يحتفظ با�سمه
تكتل «التنمية والتحرير» 15 :نائباً.
 -5كتلة الوفاء للمقاومة 13 :نائباً.
 -6كتل���ة احلزب التقدمي اال�شرتاكي ،التي
قد تع���ود �إىل ا�سمه���ا التاريخي يف زمن
الراحل كم���ال جنبالط «جبه���ة الن�ضال
الوطني» 9 :نواب.
 -7كتل���ة الرئي�س جنيب ميقاتي ،التي قد
تتخذ ا�سم «كتلة العزم» 4 :نواب.
 -8كتل���ة احل���زب ال�س���وري القوم���ي
االجتماع���ي التي قد تتخ���ذ ا�سم «الكتلة
القومية» 3 :نواب.
 -9كتلة «املردة» 3 :نواب.
 -10كتلة الكتائب 3 :نواب.
وهناك نواب م�ستقلون قد ي�ستمرون يف
حياتهم النيابية كنواب �أفراد� ،أو يحملون
�أ�سم���اء كممثل�ي�ن لأحزابه���م �أو لأ�سماء
اللوائ���ح التي تر�شحوا عل���ى متنها مثل:
«احلوار» ،و«كلنا وطن���ي» ،وهم خم�سة
نواب..
كما �أن هن���اك م�ستقل���ون �أقرب لـ«8
�آذار» وعددهم  8نواب وهم :في�صل كرامي،
وجهاد ال�صمد ،وجميل ال�سيد ،وعبد الرحيم
م���راد ،و�أ�سامة �سعد ،و�إبراهيم عازار ،وادي
دمرجيان ،وفريد هيكل اخلازن.
�إذاً ،فاملجل����س النيابي اجلديد �سيكون
�أمام مهام كثرية يف �أيامه الأوىل ،لكن �أمام
اللبنانيني �سيبقى ال�س�ؤال :هل �سي�ستطيع
املجل����س اجلدي���د �أن يعال���ج ويت�صدى
لق�ضاي���ا الف�س���اد واله���در واملح�سوبية،
والعم���ل من �أج���ل دولة الرعاي���ة ولي�س
الرعايا..؟
�إمن���ا «احلقيق���ة ت���دل عليه���م م���ن
�أعمالهم» ...فلننتظر �أعمالهم.

�سعيد عيتاين

وتعليق���ات العدو على نتائ���ج االنتخابات ،ت�ستبعد
م�ص���ادر �سيا�س���ة ودبلوما�سي���ة �إمكان �ش��� ّن عدوان
جديد على لبن���ان ،وتعترب �أنها ال تعدو �سوى تهويل،
ف�ل�ا م�صلحة للغرب بافتعال ح���ربٍ يف لبنان ،الذي
يحت�ضن نحو مليون نازح �س���وري ،خوف ًا من فرارهم
�إىل الدول الأوروبية.
بالإ�ضاف���ة �إىل عام���ل وجود النازح�ي�ن ،بات من
امل�ؤكد �أن فوز املقاومة يف االنتخابات الأخرية ،ي�سهم
يف ت�ضيي���ق الهام�ش ال�سيا�سي الذي قد ي�ستغله لعدو
ل�شن عدوان عليها� ،إىل جانب عن�رص قوتها الأ�سا�سي،
وه���و جهوزيته���ا احلربي���ة ،خ�صو�ص ًا بع���د قتالها
املجموع���ات التكفريية يف �سوري���ة على مدى �سبعة
�أعوام ،وتالزم جبهة جنوب الأخرية مع جنوب لبنان،
بعد �سقوط اتفاق «ف�ض اال�شتباك» بني دم�شق والعدو
يف العام .1974

ح�سان احل�سن
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عربي  -دولي

منظمة التحرير..
وفزاعة إيجاد البدائل
د�أب���ت بع����ض ال�شخ�صيات
م���ن داخل ال�سلط���ة وخارجها،
�إىل الرتوي���ج ع�ب�ر ت�رصيحات
�صحفية� ،أن هن���اك �سعي ًا لدى
املقاطعني للمجل����س الوطني،
على �إيجاد بدائ���ل للم�ؤ�س�سات
الوطني���ة ،ويف مقدّمتها منظمة
التحرير الفل�سطينية.
الرتوي���ج لأكذوب���ة �إيجاد
البدائ���ل ملنظم���ة التحري���ر
�إمن���ا ي�أتي يف �سي���اق قول �إن
املنظم���ة م�ستهدَف���ة م���ن قبَل
ه����ؤالء املقاطع�ي�ن ،للني���ل
من منظم���ة التحري���ر؛ املمثل
ال�رشعي لل�شع���ب الفل�سطيني.
ه���ذه االتهام���ات املفربَكة ما
هي �إالّ فزاعة املُراد منها القول
�أي�ض��� ًا إ� ّن هناك م���ن يريد ثقب
الوج���دان اجلمعي ل���دى معظم
�أبناء �شعبنا ،يف �أن املنظمة مل
تعد الرمزي���ة املالزمة مل�سرية
ن�ضالنا الوطني.
�إ ّن الأ�ص���وات التي انطلقت
باجت���اه ا�سته���داف �أي حت���رُّك
وطني معار����ض لعقد املجل�س
ال�سيا�سي���ة
وخمرجات���ه
والتنظيمية حت���ت ذرائع �إيجاد
البدائل ال متت للحقيقة ب�صلة،
لي�س من ب���اب التن�صل ،بل لأن
مو�ض���وع �إيجاد تل���ك البدائل
ق���د عفا عن���ه الزم���ن ،وجُ رِّب
قبل �أكرث من عقدي���ن ومل ت� ِؤت
التجرب���ة ثماره���ا ،يف وق���ت
�أو مرحل���ة كان���ت تختلف يف
ظروفه���ا جذري ًا ع���ن املرحلة
الراهنة ،وحت���ى جمرد التفكري
ب �إيجاد بديل للمنظمة ،تعرف
القوى والف�صائل وال�شخ�صيات
الوطني���ة �أن ال م���كان ل���ه من
الإعراب لديها ،وبالتايل منظمة
التحري���ر لي�س���ت حاك���ورة �أو
مزرعة ميتلكها �أح���د ،و�إن كان
هناك م���ن يدّعي امتالكها ،فهي
�أتت بحكم ال�سط���وة املعهودة
�أوالً ،وم���ن ثم افتق���ار الف�صائل
يف القدرة على املبادرة بهدف
�إعادة وا�ستعادة املنظمة ثانياً.
نع���م ،منظم���ة التحري���ر
الفل�سطيني���ة ه���ي الكي���ان
ال�سيا�س���ي والوطن���ي املعنوي
ل�شعبن���ا ،والتي م���ن الواجب
وحت���ى تبق���ى كذل���ك عليه���ا
�أن جتم���ع حتت مظلته���ا الكل
الفل�سطين���ي ،وه���ي اليوم مع
الأ�سف تفتقد له���ذا الدور ،لي�س
لعق���م فيها ،ب���ل لأن هناك من
يوزع الفتي���وات يف كل اجتاه،
بع���د �أن �أفل���ح يف تفريغها من
م�ضامينه���ا ،بع���د �أن �أ�سق���ط
موا ّد ميثاقها الوطن���ي ،تنفيذاً
ملخرجات اتفاقات �أو�سلو ،1993
ومل يُبقِ منها �إالّ اال�سم بهدف ذر
الرمال يف العيون.

رامز م�صطفى
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ّ
سر الحروب األميركية  -الصهيونية على سورية وبالد الشام
ي���روي الرئي����س �إمي���ل حلود يف
كتاب���ي «�إمي���ل حل���ود يتذك���ر»� ،أن
خماب���رات اجلي�ش �أعلمت���ه �أن مركب ًا
حربي��� ًا فرن�سي��� ًا موج���ود يف املياه
الإقليمي���ة اللبنانية خالف��� ًا للقوانني
الدولي���ة ،فا�ستدع���ى ال�سف�ي�ر الذي
ح�رضم���ع طاقم املرك���ب ،وعلى الت ّو
ط���رح على الطاولة خرائط ،م�شرياً �إىل
�أن قبطان املرك���ب �سي�رشح لك الأمر،
وهن���ا يقاطعه الرئي�س حل���ود �أ�س�ألك:
وب�أي ح���ق �أنتم يف مياهنا الإقليمية؟
فري ّد ال�سف�ي�ر �أن املركب يكت�شف قاع
البحر بغية معرف���ة اذا كان �سيح�صل
زل���زال ،وح�ي�ن عر����ض اخلرائط يجد
الرئي����س حل���ود عالمات ت���د ّل على
وج���ود غاز ،ف�س����أل ع���ن معنى هذه
العالمات :فه���ل يوجد غاز يف بحرنا؟
فكان اجلواب بالإيجاب ،ويتم الت�أكيد
�أن الكمي���ات املوجودة ه���ى بكميات
ك�ب�رى ،ويكت�شف �أن االم���ر مت االتفاق
علي���ه بال�رسّ ب�ي�ن الرئي����س الراحل
رفيق احلري���ري والرئي����س الفرن�سي
الأ�سبق جاك �ش�ي�راك ،دون العودة �إىل
جمل����س ال���وزراء ودون �أي ق���رار منه
لتحدث بعد هذه الواقعة كل التطورات
اخلطرية التي �شهدها لبنان من اغتيال
الرئي�س احلريري �إىل حرب متوز 2006
�إىل �سل�سل���ة احللقات م���ن امل�ؤامرات
اخلطرية التي م���ر بها لبنان ،وانت�رص
فيها البلد بف�ض���ل املقاومة والثالوث
الذهبي «جي�ش و�شعب ومقاومة».
ن�س���وّق هذه الواقعة لن�شري �إىل �أنه
ثمة �رصاع خفي بد�أت تطل مالحمه منذ
الع���ام 1966؛ حينم���ا اكت�شفت �سفينة
�أبح���اث بريطاني���ة حق���و ًال للغاز يف
البحر املتو�س���ط ،وما بني �أعوام 1977
و� 2003أكدت الواليات املتحدة ورو�سيا

عن وجود الغاز حت���ت مياه البحر يف
�رشقي املتو�سط م���ن �شواطئ الالذقية
�إىل �شمايل دمياط بنحو  180كلم.
ومن���ذ الع���ام  1997ب���د�أ الكيان
ال�صهيوين عمليات البحث؛ حينما ن�رش
جم�سات �إلكرتوني���ة بذريعة اكت�شاف
�أي هجوم �صاروخي �إيراين �ضد الدولة
العربي���ة ،ليتنب �أن هدف���ه البحث عن
الغاز والنفط.
ووف���ق درا�سات يف ه���ذا املجال،
فقد �أعل���ن يف � 17آب  ،2010بعد م�سح
جيولوجي ع�ب�ر ال�سفين���ة الأمريكية
نوتيل����س ،ومب�ساعدة تركية ،أ� ّن واحدة
من �أكرب حق���ول احتياط���ي الغاز يف
العامل تقع �رشقي املتو�سط ،وهو حقل
«لفيت���ان» العمالق للغاز ،باحتياطي
قدره  23ترليون قدم مكعب!
ورغم �أ ّن تل �أبيب �سطت على مياه
من لبن���ان وم�رص ،لكن بق���ي ن�صيب
�سورية ولبنان وم�رص �أكرب من ن�صيبها،
�أما تركي���ا فخرجت م���ن «املولد بال
حمّ�ص» ،لأن �شواطئها ومياهها خالية
من قطرة برتول �أو غاز واحدة.
هنا بد�أت تُر�سم الطرق �إىل �أكذوبة
«الربي���ع العرب���ي» ،ال���ذي خطوا له
بعناية فائقة ب�إ�رشاف الإدارة الأمريكية
عرب مب���د�أ «الفو�ض���ى اخلالقة» الذي
رفعت���ه كونداليزاراي����س ،و�إ�سقاط كل
املحرم���ات عن رجب طي���ب �أردوغان،
وتكري�س���ه زعيم��� ًا حل���زب «العدالة
والتنمية» ومن ثم فر�ضه رئي�س ًا مطلق
ال�صالحية عل���ى تركيا ،وتكليف باعة
ال���كاز العربي يف اخللي���ج ،خ�صو�ص ًا
ال�سعودي���ة وقطر والإم���ارات ،مبهمة
حتويل وتنظي���م كل �أ�ش���كال الإرهاب
حتت عناوين خمتلفة.
من���ذ نهاي���ة العق���د الأول للألفية

الثالث���ة بد�أ م��ش�روع ن��ش�ر الفو�ضى
اخلالق���ة ،وتنفي���ذ اخلط���ط اقت�صادي ًا
و�سيا�سي ًا وع�سكرياً.
ووفق التقرير ال���ذي ح�صلنا عليه
ف�إنه يف  3ت�رشي���ن الأول  ،2012وقّعت
ال�رشكة الأ�سرتالي���ة «وود �سايد» عقداً
بقيمة  696ملي���ون دوالر مع تل �أبيب،
ال�ستثم���ار  ٪30من الغ���از ال�سائل يف
حقل ليفياث���ان ،وط���وّرت «�إ�رسائيل»
درع ًا �صاروخي ًا �سمّت���ه «مقالع داوود
ال�صاروخي» ،ل�ص ّد �أي هجوم من حزب
اهلل حتدي���داً ،لأنها تق���وم يف احلقيقة
ب�رسقة غاز لبنان وغزة.
ووفق املعلومات يرتكـز االحتياطي
ال�سّ ـ���وري مـ���ن الغــ���از والبتــرول يف

رغم أنّ تل أبيب سطت على
مياه من لبنان ومصر لكن
يبقى نصيب سورية ولبنان
ومصر أكبر من نصيبها

الباديــة ال�ســوري���ة وال�سـاحل بواقـع
 ،٪83بينمــ���ا يوجــ���د يف اجلزيــ���رة
ال�ســوري���ة فقــط  ،٪12خالفـ ًا ملـا هــو
معــروف ومتــداول.
وح�س���ب الدرا�س���ات تبـ���د�أ �آبــار
اجلزيــرة ال�سوري���ة بالن�ضــوب اعتباراً
مـن عــام  ،2022بينمـا بـاقي احلقــول
يف الباديــ���ة وال�ساح���ل� ،إن بــ���د�أ

اال�ستغناء العاملي عن النفط اخلليجي بات �أمراً حمتماً

ا�سـتغاللها عام � ،2018ستبقى حتى عام
 2051على الأقل.
وكان ترتيب �سورية لعام  2008يف
احتياط���ي الغاز يف املرتبة  43عاملياً،
بواق���ع  240,700,000,000م�ت�ر مكعب،
ح�س ب list of countries by nat u
 .ral gas proven reservesبينم���ا
كانت باملرتبة  31باحتياطي البرتول.
بب�ساطة ف�إن اكت�شاف هذه الرثوات
الوطني���ة والقومية الك�ب�رى يف �سورية
ولبن���ان ،ناهي���ك ع���ن امتدادها نحو
الع���راق� ،سيجع���ل من ه���ذه املنطقة
التي تتميز بحيوية �شعوبها وطاقاتها
العلمي���ة و�إرثها احل�ض���اري قوة كربى،
وجتعل اال�ستغناء عن الفتات اخلليجي
�أمراً حمتوم���اً ،ناهيك ع���ن اال�ستغناء
عن �أنابيب غ���از قطرية متتد �إىل البحر
املتو�سط لت�صديرها �إىل �أوروبا ،يف ظل
الطاقات التجارية الكربى املتواترة يف
حو�ض بالد ال�شام.
وهنا كانت احل���روب الكربى حتت
�أ�سم���اء وم�سميات خمتلف���ة ،خ�صو�ص ًا
�إ�سالمية ،وغايتها احلقيقية تفتيت هذه
املنطقة وقلبها �سورية..
والآن ،وبع���د �أن بد�أت �سورية ،رغم
مرور � 7سنوات ونيف على هذه احلرب،
حتقق االنت�ص���ارات الكربى ،مُلحقة �أكرب
هزمية باملنظمات الإرهابية ،وحماتها،
فيدخل الأ�صيل مبا�رشة يف هذه احلرب،
فه���ا هو الع���دو «الإ�رسائيلي» ميار�س
علن��� ًا دعم���ه للجماع���ات الإرهابي���ة
التي تلفظ �أنفا�سه���ا ،وها هو الأمريكي
على نف�س اخل���ط الإرهابي الذي توجه
بالرتاجع عن االتفاق النووي...
وللبحث �صلة.

�أحمد زين الدين

موضوع الغالف

www.athabat.net
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من هنا وهناك

¡ قادة «جي�ش الإ�سالم» يحلقون حلاهم يف
تركيا

م���ع انتهاء مهمتهم وو�صوله���م �إىل تركيا ،أ�كّد قادة
تنظيم «جي�ش الإ�سالم» �أنهم �أزالم لأنظمة خارجية،
مي�ض �سوى �أيام قليل���ة على ف�ضيحة
يف وق���ت مل ِ
�رسقة مالية ق���ام بها �أبرز قادته���م� .آخر الوا�صلني
�إىل تركي���ا كان القا�ضي الأول يف «جي�ش الإ�سالم»؛
زي���ن الدين عابدين ،وقد تداول نا�شطون على مواقع
التوا�صل االجتماعي �صورة لعابدين وقد حلق ذقنه
بعد و�صوله �إىل تركيا ،عقب خروجه من مدينة دوما
مغردون الدفاع عن
بالغوطة ال�رشقية .وبينما حاول ّ
ت� ُّرصفه بالقول� :إن ال�رضورة الأمنية والزمنية حتّمت
عل���ى القا�ضي �أن يتق ّيد باملنه���ج املتَّبع يف البالد
التي ح ّل بها ،هاجمه �آخرون قائلني «�إن هذا الرجل
من الذين �أ�ص���دروا الأوامر ال�رشعية ،والحقوا النا�س
بالغوطة بخ�صو�ص الدخان وحالقة الذقن ودباديب
عيد احلب واحلجاب واالختالط ،والآن بب�ساطة يحلق
ذقنه وم�ستعد �أن يبيع �رشيعته» .و�أ�ضافوا ب�سخرية:
«ال ت�ستغرب���وا لو فتح غداً منظمة تدافع عن حقوق
املر�أة ،وطلب الدعم من الأوروبيني».

¡ «نيويورك تاميز» :قوات �أمريكية خا�صة
حتارب �رساً مع ال�سعودية يف اليمن

�أي ت�صعيد ع�سكري جتد �إيران نف�سها حمرجة بالرد عليه لن تبقى دائرته �ضمن الأر�ض ال�سورية بل �سيمتد �إىل جبهات �أخرى ت�ستطيع �إيران ال�ضغط فيها

كما كان متوقَّعاً ،ان�سحب ترامب
من االتفاق الن���ووي الإيراين ب�صورة
انفرادي���ة ،وهو قرار يُتوقَّع �أن يجلب
املزيد من التوتر �إىل ال�رشق الأو�سط،
بدلي���ل �أن «الإ�رسائيليني» حاولوا
البناء على ذلك بدف���ع املنطقة �إىل
حافة ح���رب �إقليمي���ة؛ با�ستهدافهم
مواقع ع�سكري���ة يف �سورية ،و�إعالن
اال�ستنف���ار يف اجل���والن املحت���ل
مبا�رشة بعد �إعالن ترامب ،مما ي�ؤ�رش
�إىل �أن ترام���ب ونتنياه���و يدفع���ان
الأمور �إىل الت�صعي���د ليُجربوا �إيران
على الردّ.
ويف خ�ضّ م هذا القلق املتنامي،
يتب���ادر �إىل الذهن �س�ؤاالن :ما الهدف
من خروج ترامب من االتفاق النووي؟
وه���ل �ستح�صل ح���رب ب�ي�ن �إيران
و»�إ�رسائيل»؟
بالن�سبة لل�س�ؤال الأول:
م���ن الطبيع���ي �أن ترام���ب
و�إدارت���ه م���ن ال�صق���ور بخروجهم
من االتفاق� ،سيعمل���ون على �إعادة
فر����ض العقوبات على �إيران ،وتهديد
ال�رشكات الت���ي ت�ستثمر يف ال�سوق
الإيراين بفر����ض عقوبات عليها ،مما
يدفعها �إىل اخل���روج من �إيران ،وهذا
يعني �أنه لو بقي���ت �أوروبا ورو�سيا
وال�ص�ي�ن يف االتف���اق ،ف����إن خوف
ال��ش�ركات م���ن العقوب���ات عليها
�سيجعل م���ن العقوب���ات الأمريكية
الآحادية �أكرث فعالية.
ويعتقد ترام���ب �أن �إعادة فر�ض
العقوب���ات �ستدفع �إىل �أح���د �أمرين:
�إما ال�ضغ���ط على النظ���ام الإيراين
وانهي���اره� ،أو �إجب���ار الإيراني�ي�ن
على �إعادة التفاو����ض على االتفاق
وبالت���ايل ي�ستطيع الغ���رب وحتت
وط����أة ال�ضغ���وط االقت�صادية ،دفع
�إي���ران �إىل القب���ول بالتفاو�ض على
برناجمه���ا لل�صواري���خ البالي�ستية

ونفوذها يف ال�رشق الأو�سط.
بالن�سب���ة للأمر االول� ،أي انهيار
النظ���ام الإي���راين من الداخ���ل ،ف�إن
التاريخ والتج���ارب يُنب�ؤون �أن هذه
الآم���ال ل���ن تتحق���ق ،فال�ضغوطات
االقت�صادي���ة ال�سابق���ة عل���ى �إيران
وما �سم���ي «الث���ورة اخل�رضاء» مل
ت�ستطع �إ�سق���اط النظام االيراين ،ثم
�إن �أي �ضغ���وط داخلي���ة على احلكم
يف �إي���ران كنتيجة ل�سق���وط االتفاق
النووي �ستقوّي قب�ضة «املحافظني»
الراف�ض�ي�ن �أ�سا�س ًا لالتف���اق ،والذين
يتحيّن���ون الفر�صة لالنق�ضا�ض على
روحاين وحكومته ،ما يعني خ�سارة
للغ���رب بع���ودة «املت�شددين» �إىل
ال�سلطة ،وهم الذي���ن مل يتوانوا عن
حتدي الع���امل باال�ستمرار بتخ�صيب
اليوراني���وم ،بالرغم م���ن العقوبات
الأممية ال�سابقة.
�أما اله���دف الث���اين� ،أي �إدخال
برنامج ال�صواريخ البالي�ستية ونفوذ
�إي���ران الإقليم���ي �ضم���ن التفاو�ض
الالحق للعودة �إىل العمل باالتفاق،
فهو م���ن اخلطوط احلم���راء التي ال
ميكن للإيراني�ي�ن امل�ساومة عليها،
خ�صو�ص��� ًا �أن �إيران حماطة بالعديد
م���ن الأع���داء ومعرَّ�ض���ة للتهديدات
«الإ�رسائيلي���ة» والأمريكي���ة ب�شكل
دائ���م ،وهو ما يجعله���ا جمرَّدة من
القوة وم�ستباح���ة ب�شكل كامل فيما
لو تخلّت عن �صواريخها البالي�ستية.
بالإ�ضافة �إىل �أن هذا الأمر ،وباعتباره
�ضمن الإطار الع�سكري اال�سرتاتيجي،
و�ضمن اال�سرتاتيجية الإقليمية التي
يتوالها احلر�س الثوري ،فقد ال يكون
مبقدور حكومة روحاين جمرد القبول
بالبحث فيه ،حتى لو �شاءت ذلك.
وهنا ي�أت���ي ال�س�ؤال الثاين الذي
يُقلق اجلميع يف ال�رشق الأو�سط :هل
�ستح�صل احلرب؟

االحتم���ال الأكرث رجوحاً ،هو �أن
ال حرب �إقليمي���ة مبا�رشة بني �إيران
و»�إ�رسائي���ل» ،ب���ل �ست�ستمر احلرب
بالوكال���ة عل���ى الأر����ض ال�سورية،
ول���ن تنج���ر �إي���ران �إىل اال�ستف���زاز
«الإ�رسائيل���ي» بالت�صعي���د ،فه���ي
اجلهة التي حتقق انت�صارات ميدانية
مع حلفائها يف كامل �أنحاء �سورية،
وبالتايل لي�ست ب���وارد �إعطاء هدية
جمانية لرتامب ونتنياهو للت�صويب
عل���ى دورها يف �سوري���ة وحماولة
�إخراجها من هناك عرب ال�ضغط الذي

االنسحاب األميركي
سيدفع اإليرانيين إلى
التوحُّ د خلف قيادتهم
والتمسك ببرنامجهم
ُّ
الصاروخي أكثر من أي
وقت مضى

�ستنخرط في���ه �أوروبا بالت�أكيد ،ولو
بطريقة غري مبا�رشة.
ثاني���اً� ،أي ت�صعيد ع�سكري جتد
�إيران نف�سها حمرجة بالرد عليه ،لن
تبقى دائرته �ضمن الأر�ض ال�سورية،
بل �سيمتد �إىل جبهات �أخرى ت�ستطيع
�إي���ران ال�ضغط فيه���ا ،بالإ�ضافة �إىل
قدرتها عل���ى القي���ام بعمليات يف
الداخ���ل «الإ�رسائيل���ي» عرب حلفاء
لها ،ناهيك عن قدرتها على ا�ستهداف
القواع���د الع�سكري���ة الأمريكية يف

اخللي���ج و�إغالق م�ضي���ق هرمز ،مما
يدف���ع �أ�سع���ار النف���ط العاملية �إىل
م�ستوي���ات غ�ي�ر م�سبوق���ة ،الأم���ر
ال���ذي �سيُ�رضّ باالقت�ص���اد العاملي،
ومنها اقت�صادي���ات الدول الأوروبية
والواليات املتحدة.
ه���ذا بالإ�ضاف���ة �إىل �أن احلرب
ال�شاملة التي �سيُعرَف كيف تبد�أ ولن
يُعرَف كيف تنتهي� ،ستدفع الإيرانيني
�إىل التوحُّ د خلف قيادتهم ،ما يعني
�أن �إمكانية �إ�سقاط النظام الإيراين من
الداخل  -كما يريد ترامب � -ستنتفي
ب�ش���كل ت���ام ،علم��� ًا �أن التهديدات
امل�ستمرة باحلرب �ستدفع الإيرانيني
�إىل التم�سُّ ���ك بربناجمهم ال�صاروخي
�أك�ث�ر من �أي وقت م�ض���ى ،فلي�س من
احلكمة التخلّي عن م�صادر القوة يف
وقت تتعر�ض الدولة و�أمنها القومي
�إىل التهديد امل�ستمر.
انطالق ًا مما �سب���ق ،ميكن القول
�إن خروج الوالي���ات املتحدة ب�شكل
انفرادي م���ن االتفاق النووي �سيكلّف
�إيران اقت�صادياً ،ولن يكون �سه ًال على
ال��ش�ركات العاملية غ�ي�ر الأمريكية
اال�ستثم���ار يف ال�س���وق الإي���راين،
مم���ا يعني عملي ًا الع���ودة �إىل نظام
العقوب���ات بالواقع ولي�س بالقانون،
لك���ن الإيراني�ي�ن �سي�صم���دون كما
�صمدوا يف وق���ت �سابق ،و�سيفاو�ض
روحاين وحكومته الأوروبيني بهدوء
(ولي�س حت���ت ال�ضغط كم���ا يعتقد
ترام���ب) ،مدركني �أن هن���اك خطوط ًا
�إيرانية داخلية حمراء ال ي�ستطيعون
تخطّيها ،ف�أ ّي حماولة تخ ٍّل عن القوة
(ال�صاروخي���ة �أو النف���وذ الإقليمي)
يف املفاو�ض���ات �سيعرّ����ض �إي���ران
خلطر كب�ي�ر� :أو هجوم من الأعداء� ،أو
الإطاحة بروحاين وحكومته.

د .ليلى نقوال

ن�رشت «نيويورك تاميز» تقري��راً يتناول بالتف�صيل
تاري��خ امل�س��اعدات التي ق ّدمته��ا الواليات املتحدة
الأمريكي��ة للتحال��ف ال��ذي تقوده اململك��ة العربية
ال�س��عودية يف حربه��ا عل��ى ال�ش��عب اليمن��ي ،وذكر
�أن اجلي���ش الأمريك��ي ح��اول منذ منذ ب��دء ال�رصاع
يف اليمن �أن ين�أى بنف�س��ه عن احلرب الوح�ش��ية يف
اليم��ن� ،إال �أنه يف �أواخ��ر العام املا�ضي و�صل فريق
ي�ض��م حوايل  12من القوات اخلا�ص��ة الأمريكية �إىل
احل��دود ال�سعودي��ة اليمني��ة ،للم�ساع��دة يف حتدي��د
مواق��ع ال�صواري��خ البالي�ستي��ة وتدم�ير خمابئه��ا،
ومواق��ع �إطالقه��ا الت��ي ي�ستخدمه��ا احلوثي��ون
ملهاجم��ة الريا���ض وامل��دن ال�سعودي��ة الأخ��رى.
ويذكر التقرير �أن املعلومات ب�ش�أن تفا�صيل العملية
تتناق�ض مع ت�رصيحات البنتاغون ب�أن امل�ساعدات
الأمريكي��ة للحملة التي تقودها ال�سعودية يف اليمن
تقت�رص على اللوج�ستيات وتزويد الطائرات بالوقود
وتب��ادل ع��ام للمعلوم��ات اال�ستخباراتي��ة .ويذك��ر
تقرير «نيويورك تاميز» �أنه مل يتم الإ�شارة �إىل عبور
الق��وات اخلا�صة الأمريكية احل��دود اليمنية يف تلك
العملي��ة ال�رسية ،بيد �أن �إر�س��ال قوات برية �أمريكية
�إىل احل��دود ُيع�� ّد ت�صعي��داً ملحوظ�� ًا للم�ساع��دات
الغربي��ة ال�ستهداف املقاتلني احلوثيني املتمركزين
يف عمق اليمن.

¡ الإعالم الأمريكي� :إيران �أقوى من«�إ�رسائيل»

�أفادت جمل����ة «بيزن�س ان�ساي����در» الأمريكية،
يف �سل�سلة تقاريرها ح����ول القدرات الع�سكرية
للق����وات امل�سلح����ة يف الع����امل� ،أن �إيران حتتل
الرتب����ة الثامنة عاملي���� ًا من حي����ث اجلاهزية
القتالية للق����وات امل�س َّلحة ،م�شرية �إىل �أن «هذا
البلد الذي يبل����غ �سكانه  82مليون���� ًا ،لديه 47
مليون �شخ�ص م����ن القوة الإن�سانية» ،مو�ضح ًا:
يبلغ جمموع الق����وات الع�سكرية يف �إيران 934
�ألف فرد ،وعدد الق����وات الع�سكرية الفاعلة 534
�ألف فرد ،و� 400ألف ق����وات احتياط ،فيما لديها
ملي����ون و� 400ألف فرد ُهم يف �س ّن منا�سب لأداء
اخلدمة الع�سكرية .الالف����ت يف هذا التقييم هو
�أف�ضلية الق����وات امل�س َّلحة الإيرانية على الكيان
ال�صهيوين ،ذاكراً �أن عدد طائرات النقل الع�سكري
يف �إيران تبلغ  505طائرات ،وعدد املقاتالت 150
مقاتلة ،وعدد الدبابات  1650دبابة ،وعدد القطع
البحرية  398قطعة بحرية،م�شرياً يف اخلتام �إىل
�أن حج����م امليزانية الدفاعية لإي����ران تبلغ 6.3
مليار دوالر.
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قرار المغرب قطع العالقات مع إيران ..واالنحياز للحلف السعودي
مل ي���� ِأت ق���رار اململك���ة املغربية
بقط���ع العالق���ات الدبلوما�سية مع
اجلمهوري���ة الإ�سالمي���ة يف �إي���ران،
باحلج���ج املقنع���ة� ،إمن���ا مبزاعم
وافرتاءات هدفه���ا �إر�ضاء ال�سعودية
وحلفها ،املنغم�س يف حروب املنطقة
الداخلي���ة ،التي ت�ص���بّ �أو ًال واخرياً
يف م�صلحة الع���دو «الإ�رسائيلي»
وال�سيد الأمريكي.
مزاعم املغرب لقط���ع عالقاتها مع
طهران و�إغ�ل�اق �سفارتها ،كما ادعى
وزي���ر اخلارجي���ة املغرب���ي نا�رص
بوريطة ،لدعمها اجلبه���ة ال�شعبية
لتحري���ر ال�ساقية احلم���راء ووادي
الذه���ب (البولي�ساريو) ،واتهام حزب
اهلل بتدري���ب عنا��ص�ر البولي�ساريو،
كان الوزي���ر نف�سه حني الإعالن عن
هذه اخلطوة ي���درك �أنه ال ي�سوّق �إال
مزاعم وافرتاءات ،حني ربط قرار قطع
العالق���ات الدبلوما�سية باخلالفات
الثنائية بني طه���ران والرباط ،و�أن
ال عالقة له بالتط���ورات يف ال�رشق
الأو�سط.
ولعل الو�صف الدقيق لتو�صيف واقع
احلال هو ما قدّمه �سفري البولي�ساريو
يف اجلزائر؛ عبد القادر الطالب ،لهذه
اخلطوة املغربي���ة ،ب�أنها «حماولة
لال�صطفاف م���ع فريق معني لك�سب
الدع���م واحلماية من �أي موقف قادم
يخ�ص ت�سوي���ة ال�صحراء الغربية»،
لأن احلكومة املغربية ت�سعى دائم ًا
لعرقل���ة �أي جه���د لتوف�ي�ر ت�سوية
�سيا�سية لهذه الق�ضية املزمنة.
ويف احلقيقة ،ف�إنه ال توجد �أي عالقة
ع�سكرية ب�ي�ن البولي�ساريو وطهران
�أو ح���زب اهلل ،كما �أنه لي�س هناك �أي
عالقة ال يف التدريب وال يف الت�سليح
بني البولي�ساريو و�إيران �أو حزب اهلل.
وف���وق هذا كل���ه ف����إن البولي�ساريو
الت���ي ت�شكّلت يف ع���ام  ،1973متلك
من اخلربات القتالية ما يجعلها هي

امللك املغربي حممد ال�ساد�س وال�سعودي �سلمان بن عبد العزيز

قادرة على تق���دمي اخلربات القتالية
والع�سكرية يف �إطار حرب الع�صابات،
وعمليات التحرير ال�شعبية.
افرتاءات كبري الدبلوما�سية املغربية
يدح�ضه���ا ويكذّبها �أي�ض��� ًا املوقف
املغرب���ي املتناق����ض ،فاملغ���رب
الذي طال���ب باالن�ضمام �إىل االحتاد
الأفريق���ي ،و�إع���ادة العالق���ات
الدبلوما�سية مع كوبا ،وهو يعلم �أن
هذه االطراف تقدم امل�ساندة والدعم
جلبه���ة البولي�ساري���و ،يق���دم على
خطوم���ة معاك�سة بقط���ع العالقات
الدبلوما�سي���ة مع �إيران ،مبزاعم غري
موجودة على الإطالق.
�إذاً ،مل���اذا يُقدم املغ���رب على هذه
اخلطوة امل�ستهجنة؟

¡ احلاج عمر غن���دور؛ رئي�س اللقاء الإ�سالمي
توجه باالمتنان �إىل الذين انتخبوه
الوحدويّ ،
والذين مل ينتخبوه� ،شاكراً الأ�صدقاء وامل�ؤيدين
واملنا�رصين ،معت�ب�راً �أن ن�رصة خط املقاومة
ال�رشيفة املدافعة عن ال�سيادة الوطنية والعزة
والكرامة حتقق بو�صول �إخوانه يف الالئحة �إىل
الندوة الربملانية يف بريوت وكل لبنان.
¡ ال�شي��خ ماهر حم��ود؛ رئي�س االحتاد العاملي
لعلماء املقاوم��ة ،ر�أى �أن االنتخابات النيابية
الت��ي �أجري��ت يف لبن��ان ه��ي عالم��ة حيوي��ة
و�إيجابي��ة ،ت�ساعد على من��و املجتمع ون�شاطه
وال�سع��ي الختي��ار الأف�ض��ل ،كم��ا ت�ساع��د على
ك�ش��ف الأ��سرار التي حت��اول الق��وى ال�سيا�سية
والتفرد
املختلفة �إخفاءها ،ومتنع الديكتاتورية
ُّ
وحماوالت �إلغ��اء الآخرين ،الفت�� ًا �إىل �أننا «لن
نحلم بتغيري جذري يف لبنان مادامت الظروف
الإقليمي��ة والدولي��ة ال تري��د ذل��ك ،ف�أو�ض��اع
لبن��ان متع ّلق��ة باخلارج �أكرث مما ه��ي متعلقة

من الوا�ض���ح متام ًا به���ذا الت�رصف
الدبلوما�سي املغرب���ي الغريب� ،أنه
يريد �أن ي�ؤك���د ا�صطفافه مع احللف
ال�سع���ودي ،لك�سب الدع���م والت�أييد
من �أي موق���ف يف امل�ستقبل يف ما

يخ�ص ق�ضي���ة ال�صح���راء الغربية،
خ�صو�ص��� ًا �أن ق���رار جمل����س الأمن
ال���دويل  2414دع���ا ط���ريف النزاع
املغرب والبولي�ساريو �إىل ا�ستئناف
املفاو�ض���ات وتقلي�ص م���دة �إجراء

المغرب طالب باالنضمام إلى االتحاد األفريقي وإعادة
العالقات مع كوبا ..رغم علمه بتقديمهما الدعم
للبوليساريو

بالداخ��ل� ،إال �إذا اتف��ق اجلميع ب�ص��ورة قاطعة
على �إ�صالح حقيقي واحلرب على الف�ساد ،وهذا
�شبه م�ستحيل».
توجه �إىل ال�شعب
¡ جتم���ع العلماء امل�سلمني ّ
اللبناين بالتهنئة على �إجنازه العر�س الوطني
الكب�ي�ر ،خ�صو�ص ًا على �صعي���د ت�أييده للنهج
الوطن���ي املتمثل بخيار املقاوم���ة ،معترباً �أن
نتائج االنتخابات ت�ؤكد �أن حمور املقاومة هو
خيار �شعبي �أيده �أغلبية ال�شعب اللبناين ،و�أن
املقاوم���ة الإ�سالمية هي ابنة بيئتها ،ومتب ّناة
منها ،وم�ؤك���داً �أن الواليات املتحدة الأمريكية
وال�صهاين���ة وبع����ض املتدخل�ي�ن العرب مل
ي�ستطعوا �إق�صاءها ع���ن مكانتها لدى ال�شعب
اللبناين.
¡ لق��اء اجلمعي��ات وال�شخ�صي��ات الإ�سالمي��ة
يف لبن��ان ر�أى �أن �سب��ب ع��دم ن�سب��ة الإقب��ال
عل��ى االنتخابات النيابية ،الت��ي كانت �أقل من

اال�ستفت���اء ب�ش�أن ال�صحراء �إىل مهلة
�ست���ة �أ�شهر بد ًال من �سنة ..وهو الأمر
الذي �أث���ار القيادة املغربية ،التي ال
تريد ب�أي �شكل م���ن الأ�شكال �إجراء
اال�ستفت���اء ،ليقرر �شع���ب ال�صحراء
م�صريه بنف�سه.
وعلي���ه ف����إن اخلط���وات املغربية
املقبلة �ستتج���ه نحو الت�صعيد �ضد
الق���رار الأممي ،الذي ق���د يتالزم مع
ت�صعيد ع�سكري �ض���د البولي�ساريو،
وبالت���ايل تري���د الرب���اط ان حت�شد
ت�أيي���داً لت�رصفاته���ا ،فكان���ت هذه
اخلطوة التي لقيت الت�أييد واحلما�س
من ال�سعودية و�أتباعها.
ب�أي حال ،اخلطوة املغربية العدائية
جتاه اجلمهورية الإ�سالمية يف �إيران
واملقاومة يف لبنان ،لي�ست جديدة،
فقد �سب���ق للرباط �أن �أظه���رت ك ّم ًا
كبرياً من العداء لطهران ،منذ انت�صار
ثورتها بقيادة الإمام اخلميني ،حيث
ا�ستقبل امللك املغربي �شاه �إيران مع
انت�صار الثورة الإ�سالمية يف خطوة
ا�ستفزازية غ�ي�ر مربَّرة ،لكن يف عام
� 1991أعيدت العالقات الدبلوما�سية
بني البلدين ،لتع���ود بعدها الرباط
�إىل قطع العالقات الدبلوما�سية مع
طه���ران مبزاعم كاذبة �أن �إيران تقوم
ب�أن�شط���ة «ت�شيي���ع» يف املغرب،
لتعود العالقات الدبلوما�سية بعدها
بني البلدين.
لك���ن القطيعة هذه امل���رة قد تكون
الأخط���ر ،لأنه���ا تعن���ي االنحي���از
املغربي العلني للحلف ال�سعودي -
الأمريكي  -ال�صهي���وين  ،مع ما قد
يعني ذلك من التزامات عدوانية قد
تتعدى ما يجري يف اليمن و�سورية
والعراق �إىل �أو�س���ع مدى ،خ�صو�ص ًا
جلهة ا�ستهداف اجلزائر الداعم الأول
للبولي�ساريو.

حممد �شهاب

خم�س�ين باملئ��ة يف لبنان ،هو حال��ة «القرف»
من قب��ل النا�س م��ن معظ��م الطبق��ة ال�سيا�سية
احلاكم��ة يف البل��د ،التي عجزت ع��ن حل �أب�سط
متطلب��ات العي���ش بكرام��ة ونظاف��ة؛ كم�شكل��ة
النفاي��ات عل��ى �سبي��ل املثال ال احل��صر ،فيما
الدين العام الذي يق�ترب من مئة مليار
ُ
تراك��م َّ
لا �سوى املزيد من
دوالر ،ال يج��د له احلكام ح� ً
اال�ستدان��ة ،وفر���ض املزيد م��ن ال�رضائب التي
ت�صي��ب ذوي الدخل املحدد .واعترب «اللقاء» �أن
جت�سد
وجه�� ًا �إيجابي ًا هام�� ًا لهذه االنتخاب��ات َّ
يف مت�س��ك النا�س بخيار املقاوم��ة ،وبالثالوث
الذهب��ي «�شع��ب وجي���ش ومقاوم��ة» ،ومعاداة
«�إ�رسائي��ل» ،الت��ي كانت �أول من ع�ّب رّ عن قلقه
وامتعا�ضه مما �أفرزته �صناديق االقرتاع.
¡ ال�شي���خ �صهيب حبلي متنى ل���و كانت دار
الفت���وى مرجعية دينية وممثل���ة جلميع �أهل
ال�سنة يف لبنان ،وبقي���ت على م�سافة واحدة
ُّ
من جمي���ع الفرقاء ال�سيا�سيني ،وحافظت على

دورها الوطني ،بحيث مل تكن مع طرف وفريق
�ض���د �آخر ،بل �صلة و�صل ب�ي�ن خمتلف القوى
ال�سيا�سي���ة ،وحا�ضن���ة للجمي���ع على تعدد
توجهاتهم ال�سيا�سية ،وبعيداً عن الإنحياز لهذا
الفريق �أو ذاك.
¡ ال�شيخ عبد اهلل جربي؛ �أمني عام حركة الأمة،
ر�أى �أن نتائ��ج االنتخاب��ات النيابي��ة ك�شف��ت
ع��ن توازن��ات �سيا�سية جديدة ،عل��ى �أهل احلل
والرب��ط يف لبن��ان �أن ي�أخذوها بعني االعتبار،
ويتعامل��وا معه��ا بالطريقة ال�صحيح��ة ،ولي�س
منبه ًا �إىل
على طريقة «دفن الر�أ�س يف الرمال»ِّ ،
�أن اللبناني�ين عبرّ وا يف نتائ��ج �أقالم االقرتاع
عن مت�سكهم بالثالوث الذهبي« :ال�شعب واجلي�ش
واملقاوم��ة» .و�أ�س��ف ف�ضيلته لأعم��ال الغوغاء
الت��ي �شهدتها بع���ض �ش��وارع العا�صمة ،والتي
ت�أتي كانعكا���س حلملة التجيي���ش والتحري�ض
التي �شهدتها احلمالت االنتخابية التي ا�ستعمل
فيها البع�ض �شتى املحرمات ال�سيا�سية.
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الحرب اإليرانية  -األميركية ..قريبة أم بعيدة؟
بعد ف�شل امل��ش�روع الأمريكي يف �سورية،
وانت�صار خط املمانعة فيها ،وعلى ر�أ�سه
�إي���ران ،والهج���وم الأخري عل���ى الغوطة
ال�رشقي���ة وا�ستعادتها بالكام���ل ،والتي
كانت ت�شكّل تهديداً لأمن العا�صمة دم�شق،
وبع���د �أن �أ�صب���ح الدور الإي���راين رئي�سي ًا
يف �سوري���ة ،ومعه ح���زب اهلل �إ�ضافة �إىل
رو�سيا ،تعمل �أم�ي�ركا على تعديل بع�ض
قواع���د «اللعبة» يف �سوري���ة ،وذلك عرب
رفع م�ستوى املواجهة ،من خالل ا�ستبدال
�رصاع الأدوات على الأرا�ضي ال�سورية� ،إىل
ال�رصاع املبا�رش مع الأ�صالء ،ومن مفردات
هذا التعدي���ل الهجوم النوع���ي واملركّز،
وق�صف املواقع الع�سكرية لإيران ،و�آخرها
الغارة عل���ى مطار «»T4؛ مركز الطائرات
امل�س�َّيرَرَّ ة ،والت���ي �أدت �إىل ا�ست�شه���اد 7
�إيراني�ي�ن ،والق�ص���ف «الإ�رسائيلي» الذي
ا�ستهدف قواعد ع�سكرية يف حلب وحماة
الأ�سبوع املا�ض���ي ،وت�سبّب با�ست�شهاد 16
�شخ�ص ًا وتدمري �أكرث من � 200صاروخ� ،إىل
�أن حدثت هزّة �أر�ضية من �شدة االنفجارات،
ح�س���ب ما ك�شفت���ه �صحيف���ة «نيويورك
تاميز» ،كم���ا ّمت ت�صعيد املواقف من قبَل
«�إ�رسائي���ل» بطريقة توح���ي بقرع طبول
احلرب �ضد �إيران ،فـ«�إ�رسائيل» تطلب من
�أم�ي�ركا دعمها لعملية �أو�س���ع �ضد �إيران،
والكني�س���ت «الإ�رسائيل���ي» فوّ�ض رئي�س
احلكومة ووزير احلرب قرار خو�ض احلرب.
املوق���ف الأمريك���ي تناغم م���ع املوقف
«الإ�رسائيل���ي» يف ت�أكي���د وزي���ر احلرب
الأمريكي ب�أن املواجهة «الإ�رسائيلية» -
الإيرانية يف �سورية بات���ت مرجَّ حة جداً،
ويتمنى ماتي�س على �إي���ران الرتاجع عن
احللبة ال�سورية.
وملزيد من ال�ضغط على �إيران ،لوّح الرئي�س
الأمريكي دونالد ترام���ب باالن�سحاب من
االتفاق الن���ووي ،وقد ن�سّ ق م���ع الرئي�س

الفرن�سي ماكرون مع ترامب للدخول على
خط الو�ساطة مع �إيران ،علّه يتو�صّ ل معها
�إىل اتفاق �إ�ضايف ملحق باالتفاق الأ�سا�س
الذي يتعلّق بالأ�سلحة البال�ستية والوجود
الإيراين يف املنطقة.
من جهتها ،حتاول ال�سعودية �إقناع ترامب
باحلرب على �إيران و�إلغاء االتفاق النووي،
لت�شديد احل�ص���ار عليها ،وتعلن ا�ستعداها
لدف���ع الأم���وال املطلوبة له���ذه احلرب،
وترامب يح���بّ ابت���زار الزعم���اء العرب
باملال ،ولي�س غريب��� ًا عنه هذا النمط من
التعاطي ،لطغيان الذهنية التجارية عليه.
وهنا ن�س�أل :كيف �ستتعاطى �إيران مع هذا
الت�صعي���د الع�سكري �ضده���ا يف �سورية؟
وه���ل �أ�صبحت احلرب ب�ي�ن �إيران و�أمريكا
قريبة ،ور�أ�س احلربة فيها «�إ�رسائيل»؟
وكيف �سيكون ال���ر ّد الإيراين على الق�صف
«الإ�رسائيلي» ملواقع���ه ،والذي ا�ست�شهد
فيه العديد من حر�س الثورة؟ وهل �سيكون
ال���رد يف الداخ���ل ال�س���وري يف مناط���ق
املعار�ضة� ،أم يف اجلوالن؛ كما �رصّح وزير
الدفاع الإيراين ،حيث قال �إن «على الكيان
ال�صهي���وين �أن يت�أك���د �أن مقاتل���ي جبهة

هل تورِّ ط «إسرائيل» أميركا
في حرب غير جاهزة لخوضها
في ظل مشاكلها الداخلية
وفشلها في العديد
من ملفات المنطقة؟

طهران ملحور ال�شر :ردّنا �سيكون مفاجئاً

املقاومة لن يرتددوا باالنتقام لدماء رفاق
دربهم؟ وهل �ست�ص���ل ال�صواريخ الإيرانية
�إىل مواقع اجلي�ش «الإ�رسائيلي» ومراكزه
الأمني���ة يف فل�سط�ي�ن املحتل���ة �أم �أنها
�ستقوم بعمليات �أمني���ة �ضد «�إ�رسائيل»
يف بع�ض دول العامل؟
ه���ل ال�رضب���ات الت���ي �ستوجّ هه���ا �إيران
لـ«�إ�رسائيل» هي لإح���داث توازن الرعب
معه���ا ،ول�صدّها عن التمادي يف �رضباتها
اجلوية �ض���د نقاط الوج���ود الإيراين يف
�سورية؟ وه���ل �ستعم���ل «�إ�رسائيل» من
خ�ل�ال ال�رضب���ات وال�رضب���ات امل�ضادة
ال�ست���دراج �إي���ران �إىل ح���رب مفتوح���ة،
رغم ت�أكيد رئي����س وزراء العدو بنيامني

نتانياهو ،يف حديث لقناة الـ«� ،»CNNأن
«�إ�رسائيل ال ت�سعى للح���رب مع �إيران»؟
وهل �ست�سمح �أم�ي�ركا (�صاحبة القرار يف
احلرب) �أن تورّطها «�إ�رسائيل» فيها؟ وهل
�أمريكا جاه���زة خلو�ض ه���ذه احلرب يف
ظل امل�ش���اكل الداخلية التي تعاين منها،
وف�شله���ا يف العديد م���ن ملفات املنطقة؟
وه���ل �أولوية �أمريكا احل���رب �ضد �إيران �أو
�صفقة القرن لت�سوية الق�ضية الفل�سطينية
كما تري���د «�إ�رسائيل»؛ ح�سب كالم حممد
بن �سلمان �أثناء لقائه مع الزعماء اليهود
يف �أمريكا؟
رف���ع من�س���وب التوتُّ���ر �ض���د �إي���ران يف
�سورية ق���د ال ي�ؤ�رش �إىل وقوع هذه احلرب

املفرتَ�ضة ،لكن يف الوقت نف�سه ال يلغيها،
و�إن كان���ت بعي���دة ،و�إيران �أعلن���ت �أنها
�أ�صبح���ت جاهزة للح���رب ،وهذا ال يعني
�أنها تريدها ،لكنها �أرادت �أن تر�سل ر�سالة
قوي���ة لأمريي���كا و«�إ�رسائي���ل» ومعهما
ال�سعودية �أنه���ا م�ستعدة لها ،ولن ت�سكت
ع���ن �أي �رضبة �ستوجَّ ���ه �إليها ،و�سرت ّد يف
امل���كان والزمان املنا�سبَ�ي�ن؛ ح�سب كالم
وزي���ر الدفاع الإيراين �أم�ي�ر حامتي ،الذي
ح���ذّر «�إ�رسائيل» وداعميه���ا من ا�ستمرار
ت�رصفاتهم اخلطرية م���ع �إيران ،م�شرياً �إىل
�أن «ردّنا �سيكون مفاجئاً».

هاين قا�سم

بريد القراء

مفــاتيــح الـنـجــــاح والـتـفـــوق

نت�ساءل كثرياً ونحن على �أبواب االمتحانات :كيف
ميكن لطالبنا �أن يتفوّقوا يف درا�ستهم؟
كل طال���ب يحلم بالنجاح والتف���وّق يف الدرا�سة
لكي يحقق �أحالمه ،فهناك مَ ن يحلم ب�أن ي�صبح طبيباً،
و�آخر يحلم �أن يكون مهند�ساً ،والبع�ض الآخر يحلم �أن
يكون معلماً.
قال املتنبي:
�إذا غامَ رْتَ يف �شرَ ٍَف مَ ـــــــــرُو ِم
فَال تَقنَعْ مبا دونَ النّجـــــــــو ِم
ويقول �أبو القا�سم ال�شابّي:
أعي�ش رَغْ َم الدَّا ِء والأَعْ ــــــــــدا ِء
�سَ � ُ
كال ِّن�سرْ فوقَ ال ِقمَّة ال�شَّ ــــــــــمَّا ِء
امل�ضيئّة هازِئــــ ًا
�أَرْنو �إِلىَ ال�شَّ م ِْ�س ِ
بال�سُّ حْ بِ  ،والأمطارِ ،والأَنــــوا ِء
ال يطفىء اللهبَ امل�ؤجَّ جَ يف دَمـــي
موجُ الأ�سى ،وعوا�صفُ الأرْزا ِء
(ال ُّر ْزءُ :امل ُِ�صي َب ُة واجلمع� :أَ ْرزَاء)
�أهم الن�صائح للتفوق يف الدرا�سة هي:
1ـ تهيئة النف�سيّة للدرا�سة.
2ـ تنظيم الوقت وتق�سي���م اليوم بحيث يخ�ص�ص
وقت للدرا�سة ،ووقت لتناول الطعام ،ووقت �آخر للنوم

والراحة ،فكلما كنت منظم ًا يف حياتك كلما كنت قادراً
على حتقيق النجاح ب�سهولة.
3ـ ع���دم اال�ست�سالم عند مواجه���ة �صعوبات يف
الدرا�سة.
4ـ ع���دم �إهمال الطع���ام حتى ال ي�شع���ر الطالب
بالتعب ،بل يج���ب احلر�ص على تناول الطعام ب�شكل
جيد ،خ�صو�ص ًا الفواكه واخل�ضار والع�صائر الطبيعية،
فهي تن�شّ ط اجل�سم.
5ـ و�ضع ج���دول لتق�سيم الدرو�س على مدار اليوم
والأ�سب���وع ومراجعته���ا �أو ًال ب����أول ،حت���ى ال ترتاكم
الدرو�س.
6ـ و�ض���ع هدف ،فعندما يك���ون لدى الطالب حلم
وطموح يرغ���ب يف الو�ص���ول �إلي���ه ،يتخطّى جميع
احلواج���ز وال�صعوبات التي تواجهه يف �سبيل حتقيق
هدفه.
7ـ الثق���ة بالنف����س ،وعدم ال�شع���ور بال�ضعف �أو
الإحب���اط �إذا واجهت الطالب م�ش���اكل يف الدرا�سة بل
املحاولة عدة مرات.
8ـ �إذا �أح����س الطالب بامللل م���ن الدرا�سة ميكنه
اللج���وء �إىل الدرا�سة م���ع الأ�صدقاء ،فذل���ك يزيد من
الن�شاط واحلما�سة يف الدرا�سة.

9ـ االبتعاد عن رفاق ال�سوء ،حتى ال يجروه معهم
�إىل طريق الف�شل ويجعل���وه ي�شعر بالي�أ�س واالحباط
وكره الدرا�سة.
�أما الن�صائح التي تتعلق مبكان الدرا�سة:
1ـ اخرت مكان ًا مريح ًا وذي �إ�ضاءة جيدة.
2ـ يف�ضَّ ���ل البدء يف الدرا�س���ة يف ال�صباح الباكر،
فهو �أف�ضل وقت للرتكيز والدرا�سة واحلفظ.
3ـ ال يف�ضَّ ���ل الدرا�سة يف وق���ت مت�أخر من الليل،
فكرثة ال�سهر ترهق العقل واجل�سم.
4ـ يف ليل���ة االختبار يف�ضَّ ل املذاكرة منذ ال�صباح
والنوم باكراً ،وتناول وجبة الفطور.
يُن�صح �أي�ض ًا بتناول ال�شوكوالتة قبل الذهاب �إىل
االختبار ،لأنها ت���زود اجل�سم بال�سكريات التي تعطي
الن�شاط واحليوية و�رسعة الرتكيز.

ن�صائح تتعلق باملراجعة
• عن���د مراجعة املوا�ضيع والكت���ب الأدبية التي
حتت���اج �إىل احلف���ظ ،يف�ضّ ل �أن يق���وم الطالب بتكرار
وقراءة الدر�س غري م���رة ،وبعد ذلك كتابته على ورق
خارجي ،حتى يعرف ما ا�ستطاع �أن يحفظه.

• و�إذا كان���ت املوا�ضيع علمية وريا�ضية وحتتاج
�إىل فهم ،تُقر�أ امل�سائل برتكيز وتحُ ل �أكرث من مرة حتى
يفهمها جيداً.
• التوكل على اهلل تعاىل دائماً.
• التف���ا�ؤل بالنج���اح والتوفي���ق ،واالبتعاد عن
الت�شا�ؤم وال�شعور بالف�شل والإحباط.
• املناف�سة يف الدرا�سة.
• اليقني الدائم ب�أن لكل جمتهد ن�صيب.
ه���ذه �أهم الن�صائ���ح التي ت�ساع���د يف التفوق
الدرا�سي والو�صول �إىل �أعلى الدرجات العلمية ب�إذن
اهلل تع���اىل ،فاحلياة مل تع���د كما يف ال�سابق ،حيث
كان النا����س يعتم���دون على الزراع���ة وال�صناعات
اخلفيف���ة للعي�ش ،لك���ن الآن �أ�صب���ح التعلُّم �شيء
�أ�سا�سي للجميع ،ومل تع���د الأمية هي �أمية القراءة
والكتابة فقط ،بل �أ�صبح���ت الأمية هي �أمية اجلهل
باحلا�سوب والتكنولوجي���ا ..وكلّما كنتَ متفوق ًا يف
الدرا�سة وناجحاً ،فُتحت �أمامك �أبواب كثرية لتحقيق
�أهدافك ونيل �أف�ضل ال�شهادات واملنا�صب يف حياتك
امل�ستقبلية.

�إبراهيم ح�سني املو�سى
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منتدى األرز الثقافي في أنصار ّ
يكرم كوكبة من شعراء الزجل الراحلين
ك���رّم رئي�س «منتدى الأرز الثقايف»
يف بل���دة �أن�ص���ار اجلنوبي���ة ال�ش���اعر
املعروف علي جمعة (�أبو �أ�رشف) �شعراء
زجل راحل�ي�ن ،كانوا عالم���ة مميزة يف
م�سرية الزجل اللبناين ،وتركوا ب�صماتهم
الت���ي متح���ى يف هذا النوع م���ن الأدب
والفن ال�شعري ،وهم :زين �شعيب ،وال�سيد
حممد م�صطفى عي�سى ،وخليل �شحرور،
و�أ�سعد �س���عيد ،وزغلول الدامور ،و�أحمد
ال�سيد.
ح��ض�ر االحتفال يف مق���ر املنتدى
ح�شد من كبار ال�شعراء اللبنانيني ،ومن
متذوق���ي ال�شعر الزجل���ي ،وجمهور من
الأدب���اء واملثقفني� ،صاق���ت به جنبات
منتدى الأرز الثقايف� ،إ�ضافة �إىل ممثلني
لدول عربية ،كما ح�رض �أي�ض ًا امل�ست�شار
الثقايف يف ال�سفار الإيرانية يف بريوت د.
حممد مهدي �رشيعتمدار.
قدّم ال�شعراء الذي���ن حتدثوا و�ألقوا
ق�صائد باملحتفى به���م ،رئي�س املنتدى
ال�شاع���ر علي جمعة ،الذي �أعطى للحفل
رونقه اجلمي���ل بح�ضوره و�شعره املميز
وبح�س���ن تنظيمه لالحتف���ال الذي كان
بح ّد ذاته �شهادة هامة بكوكبة ال�شعراء
الراحلني ..وبال�ضيوف �أي�ضاً.

وحت���دث ال�شعراء :النائ���ب ال�سابق
احل���اج �أحمد عجمي ،وانط���وان �سعادة،
وعلي فروخ ،وعماد زين �شعيب ،فقدموا
لوحات �شعري���ة باملحتفى بهم ،جعلت
احل�ض���ور احلا�ش���د يتفاع���ل معهم ،مما
�أ�ضف���ى عل���ى االحتفال قيم���ة معنوية

و�إن�ساني���ة وثقافي���ة� ،أك���دت �أن النا�س
ال تن�س���ى الغائبني الذين يرتك���ون �أثراً
ثقافي ًا و�أدبي ًا من جهة ،و�أنها تتفاعل مع
لوحات ال�شعراء حينما يقدمها من ير�سم
ب�ألوان الكلمات �أ�صدق الكالم و�أجمله من
جهة ثانية.

يف احتفال منتدى الأرز الثقايف
يف �أن�ص���ار ،وم�ؤ�س�سه ال�شاعر الكبري
عل���ي جمع���ة ،بكوكب���ة ال�شع���راء
الغائب�ي�ن ،ثمة حقيق���ة ت�أكدت؛ �أنه
�إذا كان ه����ؤالء الرم���وز ال يحظَ ���ون
بتكرمي ال يف �أثناء حياتهم ،وال بعد

رحيله���م ،رغم ب�صماته���م اجلميلة
الت���ي تركوه���ا للأجي���ال ،ف�إن يف
جمتمعنا من يحف���ظ الإرث ويخلد
�أ�صحاب���ه ...فتحي���ة ملنت���دى الأرز
الثقايف ومل�ؤ�س�سه.

«ذات الرداء األبيض» التي تجعل للورد همسًا
«هم����س ال���ورد» دي���وان لل�شاعرة
جمانة طاهر� ،ضمّنته العديد من الق�صائد
واخلواطر،على �أن م���ا يلفت فيه مقدمات
الديوان ،التي �شكلت حياة ل�سيدة امتهنت
العمل الإن�ساين ،من خ�ل�ال لب�سها الثوب
الأبي�ض ،لتكون مالك ًا ليخفف عن املر�ضى
واملت�أمل�ي�ن ،فوجدت يف مي���دان الكتابة،
ُعب عن الف���رح واحلزن
متنف�س��� ًا له���ا لت رِّ
والأمل والأمل ،وربيع احلي���اة ،و�أن هناك،
رغم كل م�ساحات الأ�سى ،مكان نلج�أ �إليه
لنعب عن مكنوناتنا الإن�سانية ،وهي بقدر
رِّ
ما جتد متعة يف عملها املهني ،تفرّغ على
�صفحات الورق همومها و�أحالمها ،فرحها
وحزنها.
ولأنها كم���ا تقول «�أع�ش���ق الكتاية
فعالً� ،أجد ابت�سامتي و�أنا �أقدّم كتاباً ،و�أنا
�أكت���ب حرفاً ،و�أنا �أن�سج حلم ًا على ورق»،
تو�ضّ ���ح جمانة طاهر �صورته���ا �أكرث عن

عالقتها بالقلم وال���ورق واحلياة ،فتقول:
«الكتابة كاحلياة؛ كلم���ا �أحببناها �أكرث،
ومنحناها �أكرث ،منحتنا �أكرث».
وتتاب���ع و�ص���ف عالقته���ا وهوايتها
وتعلُّقه���ا بالكتاب���ة ،ف�ت�رى �أن «الكتابة
كالغن���اء ،كر�سم على اجل���دران ،كالرق�ص
على مو�سيقى الأنغام»..
فالكتابة عن���د ال�شاع���رة «كالهواء
حتت���اج دائم��� ًا �أن نتنفَّ�سه���ا ،ونح�ضنها
ونعانقها..
نحت���اج �أن ن�رسقه���ا م���ن ال�صم���ت
وندوّنه���ا يف حلظة خا�صة وزاوية خا�صة
و�أمنية خا�صة»..
وتعب ع���ن حبّها �أو حاجتها للكتابة
رِّ
فتقول:
«كي نكتب
علينا �أن ننهزم بحق� ،أن ن�صدم بحق،
�أن نتوجع بحق..

علينا �أن ننك�رس ك�أغ�ص���ان ال�شجر...
و�أمواج البحر..
علين���ا �أن نتحط���م ك�أواين الزجاج...
وكقطع املرايا ال�صغرية»..
ه���ل يعني ذلك �أن ثم���ة انك�سارات �أو
�آالم يف حياة «ذات الرداء الأبي�ض» الذي
يوزّع الأمل على النا�س ،يف �ضيقهم واملهم
و�أوجاعهم..
ال ..يب���دو �أن ال�شاعرة تعرف متام ًا �أن
�أجمل الآمال تلك التي تولد من رحم الآالم،
ولذلك ف�إنها ترى« :كي نكتب
نحت���اج �أن جن���د ملهم��� ًا ن�ستمد من
خالله �أبجديتنا
نخرتع لأجله حروف ًا جديدة ..كلمات
جديدة..
منلأ لأجله الأوراق البي�ضاء
ن�رسق م���ن املحاب���ر مداده���ا ومن
ال�سطور فراغها ،ومن الكلمات نقاطها»..

�إذاً ،فجمان���ة طاهر ح���ددت بو�ضوح
ملاذا تكتب ،وملاذا تفرغ �شحنات خياالتها
و�أحالمه���ا و�آماله���ا ..وحت���ى �إحباطاتها
وحزنها ،عل���ى الورق ،لت�ؤك���د �أن احلياة
بتناق�ضاتها ،تولد دائم ًا اجلديد ،فال�سلبي
والإيجابي يولّدان الن���ور ..واحلياة رحلة

البروفيسور سهيل فرح يحصل على جائزة بريماكوف 8102
ح�ص���ل الباح���ث اللبن���اين،
ع�ضو �أكادميي���ة التعليم الرو�سية
الربوفي�س���ور؛ �سهيل ف���رح ،على
جائ���زة يفغين���ي برمياكوف لهذا
الع���ام ع���ن كتاب���ه« :احل�ضارة
الرو�سية ..املعنى وامل�صري».
وكان لكت���اب ف���رح ح���ول
احل�ضارة الرو�سي���ة ،وال�صادر عن
الدار العربية للعل���وم (نا�رشون)
يف ب�ي�روت ،عمي���ق الأث���ر على
جلنة التحكي���م املكونة من �أرفع
ال�شخ�صي���ات املرموقة من بلدان

ال��ش�رق والغ���رب ،ليح�صل على
جائزة هذا العام لدوره امللحوظ
يف التقارب ب�ي�ن ثقافات و�أديان
ال�شع���وب ،كم���ا ج���اء يف ن�ص
ال�شهادة املمنوحة له.
وي�شغ����ل الربوفي�س����ور
فرح من�صب رئي�����س اجلامعة
املفتوحة حل����وار احل�ضارات،
وع�ض����و جمل�����س الرئا�سة يف
املنت����دى العامل����ي للثقاف����ة،
ورئي�س حتري����ر الق�سم العربي
ملوقع املجموعة اال�سرتاتيجية:

رو�سيا ..العامل الإ�سالمي.
ونُ�رش للربوفي�سور فرح حتى
هذا الع���ام  21كتاباً ،يف �أكرث من
لغة بني الت�ألي���ف والإعداد ،تركّز
معظمها على ق�ضايا حوار و�رشاكة
احل�ض���ارات والأدي���ان والثقافات
املتنوع���ة ،حيث تالق���ي �أعماله
�صدى وا�سع��� ًا يف العامل العربي
ورو�سيا على حد �سواء.
وق���د اختري �سهي���ل فرح عام
 2001ك�شخ�صي���ة العام يف ميدان
العل���وم ،حي���ث قلّ���ده الرئي�س

الرو�سي �آنذاك؛ دميرتي مدفيديف،
و�س���ام بو�شك�ي�ن لل�صداق���ة بني
ال�شعوب.
يُذك���ر �أن جائ���زة برمياكوف
الدولي���ة ت�أ�سّ �س���ت ع���ام ،2016
تخليداً لذكرى الدبلوما�سي ووزير
اخلارجية ورئي�س الوزراء الرو�سي
الأ�سب���ق ،يفغين���ي برمياك���وف
( ،)1929-2015وتُخ�صَّ �ص اجلائزة
لدعم الطاقات املبدعة امل�شاركة
على نح���و فعال يف تعميق حوار
ال�سالم والتعاون بني احل�ضارات.

دائم���ة فيها املوت واخللق �أي�ضاً ،والتجدد
امل�ستمر ،ولهذا فعل الكتابة عندها كفعل
احل���ب ...ال ن�ستطي���ع �أن منار�س���ه �سوى
بحب».
وه���ي �إذا كانت تعت�ب�ر الكتابة بحد
ذاتها جميلة لكنه���ا �إذا مل يكن لها متلقٍ ،
فتبق���ى �أ�سرية ال���ورق وحبي�س���ة الكتاب
وم�ؤلفه ،ولهذا الأجمل عندها ،حينما يكون
هناك «م���ن ي�شعرون مبا نكت���ب� ،أو من
يفهمون م�شاعرنا على الورق ،ومن يروننا
من خلف ال�سطور».
ولهذا ،فجمان���ة طاهر على مدى �أكرث
من  90ق�صي���دة يف كتابها تنتقل بقارئها
�إىل �أمكنة خمتلفة تر�س���م له فيها �صورة
احلياة واجلمال ،وتخلق من الي�أ�س فر�صة
حياة جديدة ،ومن الأمل م�ساحة �أمل.
�أخ�ي�راً ،فـ«هم�س الورد» يقع يف 192
�صفحة من احلجم الكبري.

نشاطات
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تجمع العلماء المسلمين احتفل بالذكرى السابعة والثالثين لتأسيسه

الشيخ عبد الله :الصراع لم يكن يومًا مذهبيًا ..بل سياسي ُيستخدم لتحقيق مصالح ّ
ضيقة
�أقام جتمع العلم���اء امل�سلمني يف
لبنان احتفا ًال يف الذكرى  37لت�أ�سي�سه،
يف مرك���زه الكائ���ن يف ح���ارة حريك،
بح�ض���ور ح�شد كبري م���ن العلماء ،وقد
�ألقي���ت به���ذه املنا�سبة كلم���ة لرئي�س
جمل�س الأمناء؛ �سماحة القا�ضي ال�شيخ
�أحم���د الزين قال فيها� :أهنئكم بتهنئتني
الأوىل ذك���رى والدة الإمام املهدي عليه
ال�س�ل�ام ،والثانية ذك���رى والدة جتمع
العلماء امل�سلم�ي�ن يف لبنان� ،أ�سال اهلل
تبارك وتع���اىل �أن يجعل عملنا خال�ص ًا
لوجهه الكرمي ،يف هذه املنا�سبة الكرمية
�أذكرك���م باملبد�أ الذي ق���ام عليه جتمع
العلماء امل�سلمني.
نح����ن انطلقنا من طه����ران بعد �أن
دفعتن����ا «�إ�رسائي����ل» بعدوانها على
لبنان �سن����ة  ،1982وكن����ا يف طريقنا
�إىل امل�ؤمت����ر الإ�سالم����ي يف طه����ران،
وهن����اك قبل البدء باحلدي����ث والتكلم
يف موا�ضي����ع امل�ؤمت����ر ،بد�أن����ا برفع
الراية الأوىل راي����ة الإ�سالم التي ترفع
راي����ة الوح����دة الإ�سالمي����ة وترف�����ض
التفرقة بني امل�سلم��ي�ن ،هناك �أر�سلنا
�إىل �سماح����ة الإم����ام اخلمين����ي �سنة
االجتي����اح «الإ�رسائيل����ي» للبن����ان،
ن�ست�أذن����ه بت�أ�سي�����س جتم����ع العلماء
امل�سلمني يف لبنان من �أجل رفع راية
الإ�سالم ومواجهة العدو «الإ�رسائيلي»
ال����ذي اجت����اح الأر�����ض اللبناني����ة،
والإم����ام اخلميني يومه����ا الذي حمل
الر�سال����ة �سيدنا �سماحة ال�سيد عي�سى
الطباطبائ����ي الذي ذه����ب �إىل �سماحة
الإمام اخلميني وعر�ض عليه ما اجتمع
عليه علم����اء لبنان من دع����وة لقيام
جتم����ع العلماء امل�سلم��ي�ن يف لبنان،
فاخلط����وة الأوىل والقرار الأول كان من
الإمام اخلميني (قده) مبباركة ت�أ�سي�س
جتم����ع العلماء امل�سلم��ي�ن يف لبنان،
وانطلقن����ا م����ن هن����اك �إىل لبنان ،من
بريوت �إىل اجلن����وب �إىل �سائر الأنحاء
اللبنانية ،نواجه العدو الإ�رسائيلي هذا
يف البداي����ة .وانتقل معكم �إىل �أننا يف
جتمع العلم����اء امل�سلمني �أتينا علماء
من ال�سُّ نة وال�شيعة لرنفع راية الوحدة
الإ�سالمي����ة ليكون عملن����ا ال�سيا�سي
يف لبنان مبواجه����ة العدو حتت راية
الوحدة الإ�سالمي����ة ،هذه الوحدة التي
لن ن�أتي بها نحن ،بل جاء بها �إ�سالمنا
احلنيف م����ن خالل كت����اب اهلل تبارك
وتعاىل و�سيا�سة �سيدنا وموالنا ر�سول
اهلل حممد �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم.
�أما رئي����س الهيئة الإدارية؛ �سماحة
ال�شي���خ د .ح�سان عب���د اهلل قال :عندما
ن�ستذك���ر ه���ذه امل�سرية ن�ستذك���ر �آالم ًا
و�أفراحاً ،ن�ستذكر جهاداً يف وجه حمتل �أو
طاغية ظامل �أو فتنة متمادية وحمطات
ن�رص �أن�ستن���ا كل �أحزاننا وتعبنا .نحن
يف ال�سنة ال�سابع���ة والثالثني من عمر
جتمع العلماء امل�سلمني يهمنا �أن ن�ؤكد
على النقاط الآتية:
�أوالً� :إننا م�رصون على اال�ستمرار يف
الدعوة �إىل الوح���دة الإ�سالمية حتى لو
بقينا وحدن���ا الذين يدعون لذلك ومهما

ال�شيخ د .ح�سان العبداهلل

ك�ث�رت ال�صع���اب وغل���ت الت�ضحيات،
فم�س�ألة الوحدة م�س�ألة دين ومعتقد قبل
�أن تكون خياراً �سيا�سي ًا وهي ما �سنلقى
اهلل عليها.
ثاني���اً :ن�ؤك���د بعد جترب���ة طويلة
ومري���رة �أن ال��ص�راع مل يك���ن يف يوم
مذهبياً ،بل كان دائم ًا �سيا�سي ًا ي�ستخدم
املذهبية لتحقيق م�صالح دولة �أو حزب
�أو فئ���ة ،واملذهب ف�ض ًال عن الدين بريء
من هذه الفتنة.
ثالثاً :ن�ؤك���د وكما ورد يف ميثاقنا
�أن املقاوم���ة واجب وح���ق ،ويجب �أال
يُغمد �سيفها حتى التحرير الكامل لكل
الرتاب اللبن���اين والفل�سطيني و�سنبقى
املدافع�ي�ن عنها وع���ن �سالحها وعن
�شبابه���ا وقيادييه���ا حت���ى ت�صل �إىل
حتقيق �أهداف �أمتنا يف التحرير ،ونعترب

القاضي الزين :وحدة أمتنا
أمرَ نا بها إسالمنا الحنيف
وموالنا رسول اهلل محمد
صلى اهلل عليه وآله وسلم

�أن القيادة الواعية للمقاومة الإ�سالمية
يف لبن���ان واجهت وما زالت تواجه كل
حماوالت �رضبه���ا من �أع���وان الكيان
ال�صهي���وين ،حتى لو كان���وا يتكلمون
لغتنا �أو ينتمون ظاهراً مللّتنا ،ويف هذا
ال�سياق نعلن �أن قيام الرئي�س الأمريكي
دونال���د ترامب بتحوي���ل �سفارة بالده
من الكيان الغا�ص���ب �إىل القد�س ت�شكل
�صفعة قوي���ة لعرب ال���ردة ال�سيا�سية
الذين يت�آمرون عل���ى الق�ضية و�رشكاء
يف �صفقة القرن.
رابعاً :يجب �أن تبقى يد املقاومة
يف فل�سط��ي�ن عل����ى الزن����اد و�أن ال

القا�ضي ال�شيخ �أحمد الزين

جانب من احل�ضور

ي�رصفه����ا عن ذل����ك �أي �ص����ارف و�أن
ال تدخ����ل يف ب����ازارات امل�ساوم����ات
ال�سيا�سي����ة الت����ي مل تك����ن يوم ًا ولن
تكون �إال يف خدمة الكيان ال�صهيوين.
ويف ه����ذا املج����ال ن�ستنكر حماوالت
التف����رد بالقرار الوطن����ي الفل�سطيني
وندعو �إىل طاولة ح����وار بني الأفرقاء
كافة واعتم����اد املقاومة كخيار وحيد
لتحرير فل�سطني.
خام�ساً� :إن ظاهرة التكفري امل�ستجدة
يف الأم���ة والت���ي تقف ورائه���ا جهات
ا�ستكبارية ودول �إقليمية باتت معروفة
ال متت للدين ف�ض ًال عن الإن�سانية ب�صلة،
وتنفذ من خالل جمازرها خمطط ًا يهدف
�إىل ت�شوي���ه �صورة الإ�س�ل�ام .ما يفر�ض
علينا نحن العلماء من ال�سنة وال�شيعة
�أن نبني ف�س���اد هذه اجلماعة وخروجها
ع���ن مفاهي���م ال�رشيع���ة ،وندع���و �إىل
ا�ستئ�صالها �أو �أن تعود عن غيّها .وجناح
العملية الع�سكرية يرتب علينا م�س�ؤولية
مواجهة الآث���ار الفكرية لهذه اجلماعات
التي خلفتها ورائها يف املجتمعات التي
وقعت حتت �سيطرتها.
�ساد�س���اً :نعترب �أن امل�ؤامرة الكونية
عل���ى �سوريا بات���ت يف نهايته���ا و�أن
اجلي����ش وال�شعب ال�س���وري لقن الأعداء
من خ�ل�ال االنت�ص���ارات الت���ي حتققت

در�س ًا ل���ن ين�س���وه ،و�أن م�رشوع �رضب
حمور املقاومة ب��ض�رب وا�سطة عقدها
قد ف�شل مرة �أخرى و�ستعود �سوريا ب�إذن
اهلل تع���اىل وبقيادتها احلكيمة وجي�شها
املقدام و�شعبها ال�صاب���ر لتكون �شوكة
يف عني ال�صهاين���ة وداعميهم الغربيني
والأعراب.
�سابع���اً :ننوه باالنت�ص���ار الكبري
للوائح تيار املقاومة يف لبنان ونعترب
�أن ذل���ك ي�شكل دلي ًال على �أن هذا اخليار
هو خيار �شعب���ي و�أن الثالثية املا�سية
اجلي�ش وال�شع���ب واملقاومة هي خيار
اللبناني�ي�ن ،ونعت�ب�ر �أن م���ا ح�صل يف
بريوت بالأم�س هو ت�رصف غوغائي غري
مقبول وندعو ال�سلطات الر�سمية التخاذ
الإج���راءات الكفيلة باحلفاظ على حياة
املواطنني وننوه برفع القيادات الوطنية
كافة الغطاء عن املخل�ي�ن بالأمن ،كما
�أنن���ا نعترب �أن ت�ضخيم الأمر لي�س بريئ ًا
و�إن كنا ندين هكذا �أعمال.
ن�ؤكد على �أن مهام املجل�س النيابي
القادم يجب �أن تركز على حماية الوطن
م���ن الأطم���اع ال�صهيوني���ة وااللتفات
لإ�صالح الو�ضع االجتماعي واالقت�صادي
ونعترب �إن �أي عملي���ة �إ�صالح اقت�صادي
يج���ب �أن ال تك���ون على ح�س���اب ذوي
الدخ���ل املحدود والفق���راء ،بل يجب �أن

تطال الأغنياء ح��ص�راً واملواد الكمالية
وال يجوز امل�سا�س بلقمة عي�ش املواطن.
ثامناً:نعت�ب�ر �أن املوق���ف ال���ذي
�سيتخ���ذه دونال���د ترام���ب بخ�صو�ص
االتفاق النووي لن ي�ؤثر على تقدم �إيران
ب���ل يعطيها احل���ق �أن ترف�ض اال�ستمرار
يف االتفاق وليتحمل هو م�س�ؤولية قراره
الأرعن ،ونعلن ت�أييدنا للقيادة احلكيمة
يف اجلمهوري���ة الإ�سالمي���ة الإيراني���ة
املتمثلة ب�سماحة ال�سي���د القائد الإمام
�آي���ة اهلل العظمى ال�سيد علي اخلامنائي
ورئي�س اجلمهورية ال�شيخ ح�سن روحاين
يف كل القرارات التي �سيتخذونها.
تا�سع���اً :ن�ستنكر ا�ستم���رار العدوان
على اليمن ونطال���ب العامل بو�ضع حد
للمج���ازر التي ترتكب بح���ق املدنيني
ونعت�ب�ر �أن ا�ستمرار احل���رب �سيزيد من
�أزمة الدول املعتدي���ة ولن يثني �شعب
اليمن عن الو�صول �إىل حقوقه �أي عدوان
�أو �إجرام مهما عظم.
عا�رشاً :ننا�شد الر�أي العام العاملي �أن
يتخذ الإجراءات الكفيلة برفع الظلم عن
ال�شعب البحريني و�إنهاء حاالت الإعدام
اجلائر مبحاكمات �صورية ،وكذلك حجز
احلريات واالعتق���ال ال�سيا�سي و�سحب
اجلن�سيات وفر�ض الإقامة اجلربية على
قائد ال�شعب البحرين���ي �آية اهلل ال�شيخ
عي�س���ى �أحم���د قا�سم ،ونق���ول حلكومة
البحرين الفر�صة متاحة �أمامكم للرتاجع
واجللو�س مع �شعبكم لو�ضع حلول تكفل
العي�ش الك���رمي وحرية العمل ال�سيا�سي
وامل�شارك���ة يف �صنع الق���رار من خالل
انتخابات ح���رة لأن التم���ادي يف هذا
الو�ضع �سي�ؤدي �إىل تدمري البالد وهذا ما
ال يريده املخل�صون من �أهل البحرين وال
حمبي هذا البلد العزيز على قلوبنا.
�أخرياً� ...أ�شكر لكم م�شاركتنا فرحتنا
بهذه الذكرى الطيب���ة و�إن كانت متلئها
غ�صة مل���ا يح�صل يف اليم���ن و�سوريا
وفل�سط�ي�ن� ،إال �إن اهلل وعدن���ا بالن�رص..
واحلمد هلل رب العاملني.
ويف نهاي���ة احلف���ل مت توزي���ع
ميداليات على العلم���اء الذين جتاوزت
ع�ضويتهم للتجمع خم�س ًا وع�رشين �سنة
تكرمي ًا لعطاءاتهم.
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كاريكاتير

قبل لقاء كيم  -ترامب 6 ..عادات عجيبة لـ«الزعيم» كيم في السفر
يقرتب موعد انعقاد القمة املرتقَبة بني زعيم كوريا ال�شمالية
كيم جونغ �أون ،ورئي�س الواليات املتحدة دونالد ترامب .وو�سط
هذا الرتقب� ،أ�شارت بع�ض املواقع الإلكرتونية الإخبارية �إىل
�أغرب عادات الزعيم الكوري ال�شمايل عند ال�سفر.
وقد �أظهر ظهور جونغ �أون لل�ساحة العاملية م�ؤخراً بع�ض
العادات الغريبة التي �أثارت الف�ضول ،هنا �أبرزها:
 املوكب الب�رشي :خالل لقائه مع رئي�س كوريا اجلنوبية مونجاي �إن م�ؤخراً ،انت�رشت لقطة غريبة� ،أظهرت الزعيم الكوري
ال�شمايل داخل �سيارة تنقله ،وحوله عدد من احلرا�س يحيطون
بال�سيارة على الأقدام ،ويالحقون م�سريتها رك�ضاً.
 «املوكب الب�رشي» ظهر ب�شكل م�ضحك على و�سائل الإعالمحول العامل ،حني حافظ  12حار�س ًا على ت�شكيلتهم �أثناء
م�سريتهم مع �سيارة الزعيم على طول اخلط.
 القطار البطيء :ي�سافر �أغلب قادة العامل بالطائرة� ،إال �أنالزعيم املثري للجدل يف�ضّ ل ال�سفر داخل قطار خا�ص م�ضاد
للر�صا�ص ،وب�رسعة ال تزيد عن  60كلم يف ال�ساعة.
 كيم ا�ستخدم هذا القطار ،بالإ�ضافة �إىل قطار مرافق للحر�سوالأمتعة ،عند ال�سفر �إىل ال�صني ال�شهر املا�ضي.
 احلمام اخلا�ص� :أكد �أحد عنا�رص احلر�س اخلا�ص يف كورياال�شمالية� ،أن كيم ال ي�ستخدم احلمامات العامة ،لي�س لأغرا�ض
النظافة ،بل لأن ف�ضالت الزعيم قد «حتمل �أ�رساراً عن �صحته ال
ميكن الك�شف عنها» ..وي�ستخدم كيم مرحا�ض ًا متنق ًال يُح�رضه
عنا�رص احلماية معهم �أينما ارحتل.
 جهاز «النودلز» :عند لقائه رئي�س كوريا اجلنوبية ،قدّم كيمللرئي�س مون جي �إن ،طبق «ناينغميون» املكوَّن من «النودلز»
تـــ�صـــــدر عـــــــن
�شــركــة الـقـــلــم
للإعالم �ش.م.م.

الباردة ،وهو طبق معروف يف كوريا ال�شمالية ،با�ستخدام جهاز
خا�ص ل�صناعة «النودلز»� ،أح�رضه معه عند ال�سفر.
 �رسية االجتماعات :لقاء كيم مع رئي�س ال�صني� ،شي جينبينغ،يف �آذار /مار�س املا�ضي ،كان �أول رحلة دولية للزعيم الكوري
ال�شمايل ،ومل يعلن عنها �إال بعد انتهائها .ال�رسية التامة تُع ّد
من �سمات رحالت كيم.
 املهابط اخلا�صة :كيم ال يكون بعيداً �أبداً من �أحد مهابطالطريان اخلا�صة التي �أن�ش�أها حول ق�رصه الرئا�سي اخلا�ص.
الزعيم الكوري ال�شمايل ميتلك  5مهابط طريان خا�صة ،ب�إمكانه
ال�سفر والعودة من خاللها.
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