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النازحون السوريون متاريس 

ألصحاب الرهانات الخاسرة
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الصراع السعودي - القطري.. بداية التفك

الحريري يدفع ثمن
»حق العودة« إلى السراي
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ُعلم اأّن جزءاً من هّم املبعوث االممي اإىل �شورية؛ �شتيفان دي 
االأخــرية من حمادثات جنيف، متّثل يف  مي�شتورا، خالل اجلولة 
اإجراء جوالت م�شاحلة بني من�شات املعار�شات ال�شورية املختلفة 
بني  ال�شيا�شية  للمفاو�شات  الــالزم  االهتمام  ُيعِط  واملتنّوعة، ومل 
املعار�شات  واأطــــراف  الــ�ــشــوريــة مــن جــهــة،  الوطنية  الــدولــة  وفــد 

املتنوعة من جهة اأخرى.

ألمـــــــة واحـــــــدة
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هموم أممية في غير محل

ش؟ تحرير الموصل.. هل انتهت وظيفة التوحُّ

روسيا - أميركا.. واالختبار السريع

اتحاد اإلذاعات والتلفزيونات اإلسالمية 
عقد مؤتمره التاسع في مدينة مشهد
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ال تلعبوا بالنار.. حزب الله
داخل المطارات »اإلسرائيلية«
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القدس عروس عروبتنا
 

زمن عربي �صعب؛ ت���كاد الأمم كلها اأن تتداعى على العرب كما 

تتداع���ى الأَكَلة اإىل ق�صعته���ا، وتتوارى في���ه الق�صايا الكربى عن 

الأنظار والأف���كار، وتغيب فيه الق�صية العربية الأوىل والق�صية الأم 

فل�صطني عن كل اهتمام، وكاأنها جمرد جزء من املا�صي اأهيل عليه 

التجاه���ل والن�صيان، ل�صالح كيانات ذاتية ت�صيق باأهلها فرتة بعد 

ف���رتة، مف�صحة يف املجال اأم���ام اإثنيات ل ح�رص له���ا، ولي�س لها 

اأف���ق، جتعل اجل�صم العربي املنهك يف حالة �صبات كاملة وغيبوبة 

�صاملة، الأمر ال���ذي اأتاح الفر�صة للكيان ال�صهيوين اأن ي�صبح �صبه 

مهيم���ن على فل�صطني كلها، واأن ي�صاعف برامج ا�صتيطانه لأر�صها، 

ويزيد يوميًا من م�صادرة حقوق مواطنيها، ويعمل مبنهجية وا�صحة 

ومك�صوف���ة على تهويدها، ويتخذ يوميًا اإجراءات قا�صية بحق اأهلنا 

فيها، ليجعلهم يف حالة ياأ�س م���ن جمرد العي�س فيها، حماوًل اأن 

يفر�س عليهم ا�صتمرار التهجري والنزوح واللجوء، لكنهم يفاجئونه 

يف كل مرة بنوع جديد من املقاومة، بدءاً من ثورة اأطفال احلجارة، 

ولي�س انتهاء مبعركة الأمعاء اخلاوية، مقدمني مناذج ا�صتثنائية يف 

ال�صمود وال�صتب�صال وانت�صار ال���دم على ال�صيف، وهذا ما يجعلنا 

نزداد مت�صكًا باخليار الوحي���د لتحريرها، وهو خيار املقاومة، واأن 

ما اأُخذ بالقوة ل ولن ُي�صرتّد بغريها، واأنها لي�صت املرة الأوىل التي 

تتعر�س فيها فل�صطني لال�صتيالء وال�صتعمار وال�صتيطان، فهي قبل 

الإ�رصاء واملعراج وقبل الوثيقة العمرية، مطمع للغرب، حتت م�صميات 

متع���ددة، ولي�س امل�رصوع ال�صهيوين اإلَّ اأحدث هذه امل�صميات، لكن 

�صتبق���ى فل�صطني هي فل�صطني؛ لي�صت مو�ص���وع م�صاومة، ول هي 

بر�صم اأي حلول جمت���زاأة، ولن يعيق حتريرها اتفاقيات مّت اإبرامها، 

ول اتفاقيات يت���م التح�صري لها، كحّل الدولتني، لأنه لي�س من حق 

اأحد اأن ي�صادر حقوق الأجيال القادمة بتحريرها، مهما بلغ ال�صعف 

ج املطبعون لنظرياته���م الواهية، ولأنها  العربي الع���ام، ومهما روَّ

اأر�س ولَّدة للرجال واملقاوم���ني، ولأنها ق�صية عربية بقدر ما هي 

فل�صطينية، بل هي اأم الق�صايا لن تتقدم عليها ق�صية عربية اأخرى، 

مهم���ا بلغت اأهميتها، ولي�س م�صلم���ًا �صحيح الإ�صالم، ول م�صيحيًا 

�صحيح امل�صيحية، ول عربيًا �صحي���ح العروبة، ول �صحيح الدين 

والعقي���دة والنتماء، ول وطنيًا �صحي���ح الوطنية، كل من ل يوؤمن 

بذلك، ونح���ن على يقني باأن الأبواب املو�صدة حاليًا اأمام عروبتها 

�صتتحط���م اأمام خيار املقاومة العام وال�صامل، فالعروبة هي بداية 

الطري���ق، وهي وحدها القادرة على مللمة اجل���راح، والتعايل على 

الكيان���ات والثنيات، وهي املفتاح حلل امل�ص���اكل والأزمات، وهي 

البوابة اإىل القد�س والأق�صى وقبة ال�صخرة، وهي احلا�صنة احلقيقية 

ملقاوم���ة فاعلة ودائمة، خ�صو�صًا حني تتبلور يف م�رصوع نه�صوي 

حديث و�صع مالحمه واأ�ص�صه جمال عبد النا�رص.

زمن عربي �صعب، لكن اخلروج منه لي�س بامل�صتحيل، وم�رصوع 

�صهيوين غربي ن�صيط، لكنه ه�ّس وبال جذور، واملقاومة له باملر�صاد، 

وقد ذاق عل���ى يديها الهزمية مرتني يف لبن���ان، واأكرث من مرة يف 

فل�صط���ني نف�صها، و�صياأتي عليه يوم يت���اآكل فيه من داخله بف�صل 

هذه املقاومة وقوة تاأثريه���ا، والأمر يحتاج اإىل جمالدة وم�صابرة 

ومثابرة، وكما قال الأب عطا اهلل حنا مطران القد�س: »ل�صنا جماعة 

اأوت���ي بها من هنا اأو من هناك، نح���ن اأبناء فل�صطني اأر�س القدا�صة 

والقيامة«، لذلك �صيظل قلق الوجود يالحق ال�صتيطان حتى يق�صي 

علي���ه، و�صيبقى ن�ص���غ املقاومة �صانعًا دائم���ًا لأجيال املقاومني 

و�صتبقى فل�صطني دائمًا على طريق الن�رص والتحرير.

عبد الرحيم مراد

االفتتاحية

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

www.athabat.net

يدرك الرئي�س احلريري اأن عودته اإىل ال�رصاي 

ح�صلت بربكة »مار خمايل«، واأن احلد الأدنى 

من التع���اون مع رئي����س اجلمهورية مطلوب 

من���ه حكمًا، وه���و اأظهر كل النواي���ا احل�صنة 

خالل اأ�صه���ر من عمر حكومت���ه، و�صّحى من 

»ح�صته« اأك���رث من الآخرين يف اإجناز قانون 

النتخاب، وه���و مرت���اح اإىل و�صعه كرئي�س 

حكوم���ة، ولو اأنه ي�صعر بقل���ق نيابي مما قد 

يحمل���ه امل�صتقبل له ول�»تي���ار امل�صتقبل« 

يف �صنادي���ق الق���رتاع نتيجة تب���دُّل املزاج 

ال�صعبي، لذلك تبدو خطواته حذرة يف مقاربة 

الأمور الك���ربى، واأهمها العالقة مع حزب اهلل، 

ني  من منطل���ق اأن احلريري ما زال القطب ال�صُّ

الأبرز، وعالقته م���ع �صورية ب�صفته الر�صمية 

كرئي�س حكومة كل لبنان.

ويف »العالقت���ني« يجد احلري���ري نف�صه 

حمرجًا، لأنه مل���َزم با�صتمرار الت�صويب على 

»ال�صالح غ���ري ال�رصعي«، به���دف ا�صرت�صاء 

�ص���ارع ا�صتقطب���ه �صواه م���ن املزايدين على 

»�صّنيت���ه« خالل غيابه �صن���وات يف كبواته 

الإقليمي���ة ورهاناته اخلاطئة، وهو اأي�صًا يجد 

نف�صه ملَزم���ًا باإطالق الن���ار ال�صيا�صية على 

النظ���ام ال�ص���وري، اأي�صًا ل�صرت�ص���اء ال�صارع 

نف�صه، لدرجة تخليه ع���ن بع�س �صالحياته، 

ل���ه م���ن معاجلة مل���ف النازحني، لأن  وتن�صُّ

فريق���ه »لن يتعامل مع نظ���ام جمرم«؛ كما 

�رصّح الوزير م���روان حمادة بعد خروجه من 

اآخر جل�صة ملجل�س الوزراء.

الالفت يف و�صع الرئي�س احلريري انتخابيًا، 

اأن »الطري���ق اجلدي���دة« التي ه���ي معقله 

الأك���رب، كانت اأكرث املناطق ا�صتياًء من و�صول 

الرئي�س مي�ص���ال عون اإىل بعب���دا، وا�صتاءت 

اأي�صًا من عودة احلري���ري اإىل ال�رصاي يف ظل 

»حكم ع���ون«، فوجد نف�صه يع���ود اإىل عزف 

لغة الإمناء على طريق���ة والده، لكن »العني 

ب�صرية واليد ق�ص���رية«، و�رصاء ر�صا ومغفرة 

ال�صارع النتخابي، �صواء عرب امل�صاريع اأوعرب 

نة، لأن البن لي�س  »الكا�س«، اأمواله غري موؤمَّ

مبقدرة اأبيه، وال�صعودية يبدو اأنها غري مهتّمة 

بدفق خريه���ا على لبنان حالي���ًا، لأن كائنًا 

من كان من الدائري���ن يف فلكها، لو فاز على 

الآخ���ر، فاإنه �صيبقى حتت العباءة ال�صعودية، 

خ�صو�صًا يف عكار وطرابل�س وبريوت و�صيدا.

م�صكل���ة الرئي����س احلريري، اأن���ه كرئي�س 

حكوم���ة، لي�س ُح���راً يف خيارات���ه كما كان 

حال متام �ص���الم، لأن احلريري قطب �صيا�صي 

يحت���اج اإىل هال���ة برملاني���ة للحفاظ على 

وهجه، وه���و بحاجة اإىل ال�ص���ارع ال�صعبي، 

باحلف���اظ على احلليف وا�صرت�ص���اء اخل�صم، 

ول���و كان مت���ام �صالم يف ال����رصاي ملا كانت 

لديه م�صكل���ة يف ت�صكيل جلنة متابعة مللف 

النازحني ال�صوريني، لك���ن لو فعلها احلريري 

الآن، ووافق على التوا�صل مع �صورية، ولو عرب 

جلنة، لقامت قيامة اأ�رصف ريفي يف طرابل�س 

وقطفه���ا انتخابيًا، وكذل���ك فعل كل من خالد 

ال�صاهر ومعني املرعب���ي يف عكار، ويقطفها 

اأي�ص���ًا اأ�صامة �صعد يف �صي���دا، وعبد الرحيم 

مراد يف البقاع الغربي، من منطلق »�صوابية 

روؤيتهما« الت���ي وجد احلريري نف�صه يتبناها 

اأخرياً، واع���رتاف باأنه كان عل���ى خطاأ طيلة 

خم�س �صنوات.

اإذاً، »حق الع���ودة« للرئي�س احلريري اإىل 

ال����رصاي كان �صمن ت�صوية و�ص���ول الرئي�س 

عون اإىل بعب���دا، واحلريري يعترب اأن من حّقه 

ا�صتع���ادة جماهريه، ومع انقرا����س موؤ�ص�صة 

�صيا�صي���ة ا�صمها »14 اآذار« بات عليه البحث 

عن بقاياها لتحالفات انتخابية غري م�صمونة 

النتائ���ج يف ظل القان���ون اجلديد وتق�صيمات 

الدوائ���ر من جهة، وم���ن جهة اأخ���رى عليه 

تنظيف »بيت الو�ص���ط« من الذين نقلهم مع 

تركة والده من قريطم، والذين هم اأ�صل بالئه، 

منذ ارت�صى اأن يكون���وا م�صت�صاريه اأو اأبواقه 

اأو نوابًا حت���ت جناحه، وو�صعه احلايل دقيق 

ج���داً، لأن ا�صتعا�ص���ة الرئي�س عون عنه وعن 

دور حكومت���ه يف بحث مل���ف النازحني مع 

اجلانب ال�صوري؛ بتعيني اللواء عبا�س اإبراهيم 

موف���داً رئا�صيًا ملتابعة ه���ذا امللف - مع ما 

للواء اإبراهيم من ُقُدرات - هو هزمية مبا�رصة 

للرئي�س احلري���ري، وكي يحّد من هزائمه قبل 

الواقع���ة الك���ربى يف النتخاب���ات النيابية 

املقبل���ة، عليه عل���ى الأقل اإ�ص���كات الأبواق 

احلاقدة املح�صوبة علي���ه، وهو بغنى حاليًا 

عن كل من ي�صّب الزيت على النار يف عالقته 

مع �صوري���ة وعالقته مع حزب اهلل، �صواء كان 

الوزير حمادة اأو النائب )الفاحت على ح�صابه( 

عقاب �صق���ر، لأن ال�صتحقاقات الداهمة يبدو 

اأنها تت�صارع، وحتديداً يف منطقة عر�صال، هذه 

البلدة التي ت�صتخدمه���ا »جماعة احلريري« 

قمي�س عثمان.

ُح�ِصم اأمر عر�صال خالل لقاء احلريري بقائد 

�صح اأن العماد جوزيف عون  اجلي�س، وكم���ا اتَّ

ق���ال: »الأم���ر يل« يف عر�صال، ون���ال تاأييد 

احلري���ري يف كل ما يدعم عملي���ات اجلي�س، 

وب���دوره قال احلري���ري للمح�صوب���ني عليه: 

»الأمر يل«، ولن ُيغرِّد اأحد خارج ال�رصب بعد 

الي���وم؛ يف اإ�صارة اىل الأب���واق التي حتاملت 

على اجلي�س موؤخراً.

ي���ة، عرب اإطاللة  ثم كان���ت املفاجاأة املدوِّ

ال�صيد ح�صن ن����رص اهلل م�صاء الثالثاء، عندما 

ق���ال �صماحت���ه وللم���رة الأوىل: »اإنها املرة 

الأخرية التي اأحت���دَّث فيها عن �رصورة ح�صم 

مو�صوع جرود عر�صال من قَبل احلكومة«؛ يف 

اإ�ص���ارة اإىل ت�صاعف خماطر ت�صلل الإرهابيني 

اإىل بل���دات اجلوار، والعرقل���ة التي تقوم بها 

»جبهة الن�رصة« لإعادة نازحني من عر�صال 

اإىل الأرا�صي ال�صورية، كونها ت�صتخدمهم دروعًا 

ب�رصي���ة، ويبدو اأن قراراً ب�رصورة حترير جرود 

عر�صال قد اتُّخذ، مما ُيحتِّم دخول اجلي�س اإىل 

عر�ص���ال البلدة، واملقاوم���ة اإىل اجلرود، ومع 

اإمكاني���ة بدء العملي���ات الهجومية الو�صيكة 

�صتع���ود اأبواق »الغي���ارى« على عر�صال يف 

الهجوم على اجلي�س واملقاومة بوترية عالية 

تخدمهم انتخابيًا، وما على احلريري �صوى اأن 

يختار بني من�صبه وم�صوؤوليته كرئي�س حكومة 

ويبارك ما �صيح�صل من عمليات حترير ويقف 

على الأق���ل خلف اجلي����س، اأو اأن »يعتكف« 

�صكليًا عن تاأييد معركة احل�صم للحفاظ على 

�صارع انتخاب���ي �ُصّني، ويف احلالتني �صيكون 

خا�رصاً، وعليه اأن يدفع الأثمان.

اأمني اأبورا�شد

أحــداثأحــداث2

الحريري يدفع ثمن »حق العودة« إلى السراي

على الحريري أن يختار بين منصبه 
ومباركة تحرير عرسال.. 

أو »يعتكف« شكليًا للحفاظ 
على شارع انتخابي ُسّني

تطورات املنطقة واأ�سلحة املواجهة فيها باتت اأكرب من اجلميع
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همسات

¡ ال�صعودية تتحرك
جزمت م�صادر دبلوما�صية اأن ال�صعودية حرّكت اأدوات الدفاع 

ع من  ع���ن الإرهاب؛ متامًا مثلما ح�صل عندم���ا زار وفد مو�صَّ

قوى »14 اآذار« بلدة عر�صال وقالوا اإنه ل توجد يف املنطقة 

اأي عنا����رص اإرهابية؛ ل »قاع���دة« ول غريها، وكان اجلميع 

يعلم بالواقع وحقيقة الأمور.

¡ دعم مطلق
لفصصت االنتبصصاه مرافقة وزيصصر الدفصصاع يعقوب ال�صصراف لقائد 

اجلي�س العماد جوزف عون اأثناء زيارة االأخري لرئي�س احلكومة 

�صصصعد احلريري يف ال�راي احلكومي، وو�صصصفت امل�صادر هذه 

اخلطوة باأنها تاأكيد على الدعم ال�صيا�صي املطلق الذي يحظى 

به اجلي�س اللبناين يف معركته مع االإرهاب، ويف مواجهة من 

ي�صّن حمالت ال�صتهداف املوؤ�ص�صة الوطنية الكربى.

¡ يف دائرة التهام
ُتطرح املزي���د من الأ�صئلة وعالمات ال�صتفهام حول ما تردد 

اأن وزراء حالوا دون الو�صول اإىل خامتة �صعيدة ب�صاأن عودة 

دفع���ة من النازحني اإىل داخل احلدود ال�صورية، لأنه تبني اأن 

لهوؤلء اأجندات دولية وعربية معّينة.

¡ 25 مليون دولر.. اأموال ميتة
منح م�صوؤول يدير موؤ�ص�صة ر�صمية كربى على امل�صتوى املايل، 

قرو�صصصًا يرجصصح اأن تتحّول »اأموااًل ميتصصة« ملوؤ�ص�صتني تتجاوز 

قيمتهمصصا الص25 مليون دوالر، حتت بنصصد امل�صاهمة يف االإنتاج 

الفكري، وللموؤ�ص�صتني �صطوة معنوية يف ال�صارع اللبناين.

 ¡ بال دبلوما�صية

عر�س اإعالميون لبنانيون اأقالمهم على دبلوما�صي خليجي، 

بعدما حتّدثوا عن انزعاجهم من قط���ر، واأنهم على ا�صتعداد 

للم�صارك���ة يف احلملة عل���ى الدوحة والأمري متي���م، اإل اأّن 

الدبلوما�صي، ودون دبلوما�صية قال: نحن نعمل الآن باجلملة، 

وجتربتنا مع املفرق مل تنجح، فالدفع هو للموؤ�ص�صات التي 

تعملون فيها.

¡ »الزقاقي«
غ�صب �صاحب مطبوعات نقابي عندما ن�صحه موظفون لديه 

ب�صصرورة اأن يكون مو�صوعيصصًا، ويبتعد عن »الزقاقية« يف ما 

يكتبصصه، الأنه ال يرقصصى اإىل �صفة مقصصاالت، �صيمصصا اأن غالبيتها 

تفتقر للم�صداقية، وقال: »اللي م�س عاجبو يفل«.

¡ املحَبط
يردد اأحد املر�صحني ملن�صب اإداري هام، اأنه م�صاب بالإحباط 

ج���راء تاأجيل التعيينات، واأ�رصّ اإىل زمالء حزبيني احتمال اأن 

تك���ون اجلهة التي ر�صحته تخلّت عنه، ب�صبب ح�صول �صفقة 

حتت الطاولة.

¡ ت�رصيحات م�صتفزَّة
اعتصصرب قيادي غصصري �صيا�صصصي اأن النائب عقاب �صقصصر مل يتعّلم 

مصصن در�س البطانيات وحليب وحفا�صات االأطفال، واأن اجلهة 

امل�صّغلصصة اأرادت من ت�ريحاته الت�صويهيصصة ا�صتفزاز املوؤ�ص�صة 

الع�صكرية لغايات دفينة.

¡ اللعب بالأع�صاب
وزير ورئي����س حزب فاعل يلعب باأع�ص���اب تياره بت�رصيبه 

اأن���ه يتجه اإىل تغيري ثالث���ة وزراء، وهو اأمر ل ميكن ح�صوله 

بال�صهول���ة التي يت�صّورها، لأنه د�صتوريًا ل ميكن ذلك، اإل اإذا 

اأقدم الوزراء على ال�صتقال���ة من تلقاء اأنف�صهم، ليتّم تعيني 

بدلء عنهم.

¡ ملاذا؟
دوا اأو  تصصردد اأن عصصدداً مصصن منا�صلي تيصصار �صيا�صي فاعصصل، ُجمِّ

ُف�صلصصوا مصصن تنظيمهصصم، اأنهصصم ينصصوون االنخصصراط يف املعركة 

االنتخابيصصة املقبلصصة، واأن عصصدداً منهصصم بداأ ات�صاالتصصه لت�صكيل 

لوائح انتخابية، وتكتالت �صيا�صية.

¡ بلغوا �صن التقاعد
لوح���ظ اأن ع���دداً م���ن الن���واب احلاليني اأخ���ذوا ي�رصحون 

ويتخذون مواقف �صيا�صية خارج �رصب تكتالتهم النيابية اأو 

احلزبية، مما اعتربه البع����س اأن قرارات اتُّخذت بال�صتغناء 

عن خدماتهم يف معركة النتخابات املقبلة.

اأعادت العملية الع�صكرية التي 

نّفذها اجلي�س اللبناين موؤخراً يف 

ج���رود عر�صال، التذك���ري بوجود 

ق���وى �صيا�صية لبناني���ة حا�صنة 

للق���وى والعنا�رص الإرهابية، ويف 

مقّدمها »داع�س« و»الن�رصة«، اإذ 

كاد طرح هذه امل�صاألة بتداعياتها 

يف جمل�س الوزراء اأن يفّجره، بعد 

اأن اعت���رب رئي����س احلكومة �صعد 

احلري���ري اأن قي���ام اجلي�س بطرد 

امل�صلحني من خميمات النازحني 

ال�صوري���ني م�صاأل���ة »خمتَل���ف« 

امل�صائ���ل  اإىل  ت�ص���اف  عليه���ا، 

اتف���ق على جتنُّب  اخلالفية التي 

انتخاب  اإثارتها، من �صمن �صفقة 

وت�صكي���ل  للجمهوري���ة  رئي����س 

احلكومة احلالية. 

يبدو  احلريري  العرتا����س  هذا 

يف  الظاه���ر  الوحي���د  ال�صب���ب 

التي  الع�صكرية  العملي���ة  تاأجيل 

اللبن���اين واملقاومة  كان اجلي�س 

ان له���ا لتنظي���ف جرود  يح����رصّ

عر�ص���ال م���ن تل���ك الع�صاب���ات 

بالنازحني  التي حتتمي  العميلة، 

م�صاح���ات  وحتت���ل  ال�صوري���ني 

م���ن الأر�س اللبناني���ة املتاخمة 

للحدود مع �صورية.

لك���ن خط���ورة امل�صاأل���ة لي�س 

فقط يف اأنه���ا م�صكلة خالفية، بل 

اإن بع�س الأ�ص���وات اخلارجة عن 

اإىل ترك  العق���ل واملنطق تدع���و 

ملف النازحني ال�صوريني بَيد الأمم 

ال�صعارات  كل  ُم�صقط���ة  املتحدة، 

الت���ي �صبق ل�»تي���ار امل�صتقبل« 

وحلفائ���ه اأن ادع���وا رفعها؛ حول 

تبّني م����رصوع العبور اإىل الدولة، 

وال�صي���ادة  احلري���ة  وحكاي���ات 

فاإذا به���م يتخلّون  وال�صتق���الل، 

ع���ن هذا كل���ه عن���د كل منعطف، 

وم���ع كل حمطة يخ����رصون فيها 

واح���داً م���ن م�صل�ص���ل رهاناتهم 

املرتبط���ة بال�صيا�صة الأمريكية - 

»الإ�رصائيلي���ة« ومب���ن ي�صري يف 

ركابها، مث���ل ال�صعودية وتوابعها 

من دويالت اخلليج.

كما اأن ه���ذه الأ�صوات تتجاهل 

اأن وج���ود النازحني ال�صوريني يف 

لبنان ي�صغ���ط ب�صدة على البنية 

التحتية، وعل���ى �صوق العمل يف 

لبنان، ويذك���ر اللبنانيني ب�رصقة 

خزينة الدولة بحجة جتديد البنية 

التحتية املنهارة اأ�صاًل قبل نزوح 

ال�صوريني، فكيف حالها مع وجود 

حواىل مليوين �صخ�س اإ�صايف؟

الالف���ت اأن ه���وؤلء يربطون هذا 

الوطن���ي يف �صعاراتهم،  التخل���ي 

مب���ا يتوهمونه من ع���دم اعرتافهم 

بالنظام ال�صوري، وكاأّن لراأيهم وزنًا 

اأو قيم���ة يف حتديد �رصعية �صورية 

دول���ة ونظام���ًا وقي���ادة، وهو ما 

توّهم���وه فعاًل عندما قرروا »الناأي 

بالنف����س«، �ص���كاًل، عما يجري يف 

�صورية، بع���د اأن ا�صتمال���وا اإليهم 

الرئي�س ال�صاب���ق مي�صال �صليمان، 

لكنه���م �صمن���ًا اأعلن���وا يف ذل���ك 

الق���رار انحيازهم لأط���راف احلرب 

املعلن���ة �صد �صوري���ة، اإذ اإن الناأي 

بالنف����س كان جتاه���اًل من جهتهم 

الت���ي  واملعاه���دات  لالتفاقي���ات 

ترب���ط �صوري���ة بلبن���ان، كما كان 

اإحجامًا عن م���د امل�صاعدة للدولة 

لتدخالت  تعر�صها  خالل  ال�صورية، 

وهجم���ات خارجي���ة، يف حني اأن 

البلدين جتمعهما اتفاقية للتعاون 

والتن�صي���ق، والن���اأي بالنف�س كان 

خيانة لهذه التفاقية.

كان املق�ص���ود يف ذل���ك الوقت 

حتويل لبن���ان اإىل من�ّصة للهجوم 

عل���ى �صوري���ة، مثلما ج���رى على 

احلدود الرتكية والأردنية، واأن يكون 

لبن���ان قاعدة خلفي���ة للم�صلحني 

املتقاطري���ن من كل بق���اع العامل 

لذلك  وتدمريها،  �صوري���ة  لتخريب 

وحلفاوؤه  امل�صتقب���ل«  »تيار  فتح 

احلدود اأم���ام مئات اآلف النازحني 

من  �صالحًا  ل�صتعمالهم  ال�صوريني، 

اأ�صلحة اإ�صق���اط النظام يف �صورية، 

ظنًا منهم، من جهة، اأنهم �صي�صّوهون 

وج���ه الدولة ال�صوري���ة كلما ازداد 

ع���دد النازحني م���ن �صورية، ومن 

جهة ثانية اعتقدوا اأنهم بتجميعهم 

ي�ص�صتطيع���ون من نازحني  كل ما 

�صوريني يف لبن���ان، �صيزيدون من 

عوام���ل قوته���م ليدخل���وا دم�صق 

»فاحتني«.

لك���ن �صم���ود اجلي����س العربي 

ال�صوري ووقوف���ه مع املقاومة يف 

التي  املوؤام���رة والنت�صارات  وجه 

حققاه���ا، واإقفالهما معظم مناطق 

احلدود، با�صتثناء ج���رود عر�صال، 

جعل رهان جماعة اأمريكا يف لبنان 

ين�صّب على النازح���ني ال�صوريني، 

املنت�رصي���ن  اأولئ���ك  خ�صو�ص���ًا 

يف ج���رود عر�ص���ال، باعتباره���م 

في���ه م�صلحو  اآخر م���كان يختبئ 

وما  الن�رصة«،  و»جبهة  »داع�س« 

يقوم ب���ه اجلي�س ه���و الف�صل بني 

النازح���ني والإرهابي���ني، وتنظيف 

خميمات النازح���ني ال�صوريني من 

امل�صلحني، مما يوقف ا�صتثمار ورقة 

النازح���ني، وي�صع ح���داً للمتاجرة 

به���ا، وهو م���ا �صيوا�ص���ل اجلي�س 

واملقاومة القيام به لقطع دابر هذه 

الع�صابات امل�صلحة، خ�صو�صًا بعد 

اأ�صابتها  الت���ي  املتالحقة  الهزائم 

وبعد اختالف مموليها اخلليجيني، 

الأمريك���ي  �صيده���م  وا�صط���رار 

للتخفي���ف م���ن غلوائ���ه لأ�صباب 

عديدة، ولذل���ك �صهدنا رفع ال�صوت 

من قبل بع�س اأب���واق ما تبّقى من 

قوى »14 اآذار«، التي تهّجمت على 

اجلي�س، وتباكت على »الدواع�س«، 

وعل���ى جماعة فرع »القاعدة« يف 

�صورية ولبنان.

والأب���رز يف ارتباك جماعة جون 

بولت���ون وجيفري فيلتم���ان، اأنهم 

ال�صيا�صية  اأن العالق���ات  يتنا�صون 

مل تنقطع يومًا بني لبنان و�صورية، 

واأن التوا�ص���ل دائم ب���ني البلدين؛ 

مبوج���ب التفاقيات التي تربطهما، 

ف�صوري���ة ت���زّود لبنان وم���ا تزال 

الع�صكري  والتتن�صي���ق  بالكهرباء، 

والأمني م�صتمر بينهما يف كل وقت، 

وف�صيح���ة القوى املعادية ل�صورية 

اأنه���ا تري���د عالق���ات اقت�صادي���ة 

ومتّني  �صوري���ة،  مع  واإجتماعي���ة 

نف�صه���ا بامل�صارك���ة يف اإعمارها، 

لكنه���ا ل تريد عالق���ات �صيا�صية 

معها، يف ح���ني اأن ل�صورية �صفارة 

و�صفري يف ب���ريوت، وللبنان �صفارة 

و�صف���ري يف دم�ص���ق، ف���اأي هزمية 

تريد اأن تت�صرت عليه���ا هذه القوى 

املنهارة؟

عدنان ال�شاحلي

w w w . a t h a b a t . n e t3

النازحون السوريون متاريس ألصحاب الرهانات الخاسرة

سذاجة بعض السياسيين 
اللبنانيين ُتمّني 

نفوسهم بعالقات 
اقتصادية واجتماعية 
وإعمارية مع سورية.. 

لكنهم يرفضون العالقات 
السياسية معها

البع�ض تق�سد جلب النازحني ال�سوريني اإىل لبنان ال�ستعمالهم �سالحاً من اأ�سلحة اإ�سقاط النظام يف �سورية
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السيد نصرالله وضع ِملحًا على جرح الحقيقة
أزمة النزوح السوري.. حقائق ووقائع

م���ع ا�ستفحال اأزمة الن���زوح ال�سوري 

اإىل لبن���ان، بداأت اأ�س���وات تعلو ب�رضورة 

معاجلة ه���ذه االأزم���ة االجتماعية، التي 

ترمي بثقلها على الواق���ع اللبناين جراء 

انت�س���ار خميم���ات الن���زوح يف اأكرث من 

منطقة، من جهة، وعدم ح�سول اأي تن�سيق 

ر�سم���ي لبناين - �سوري م���ن جهة ثانية، 

ملعاجلة هذه امل�سكلة، وحتت عنوان كاذب 

»الناأي بلبن���ان عن االأزمة ال�سورية«، يف 

ل والتعبئة  وقت كانت تتعدد اأ�سكال التدخُّ

والتحري�ض �سد الدولة الوطنية ال�سورية، 

اإذ ما يزال اللبناني���ون يتذّكرون عمليات 

»احلج« الت���ي نّفذتها »جماعة 14 اآذار« 

اإىل عر�س���ال، وبع�سه���م مل ت�س���ل اأقدامه 

يومًا اإىل مدينة بعلبك، ملمار�سة عمليات 

حتري����ض البل���دة على حميطه���ا، بحيث 

و�سل االأمر برئي�ض بلدية عر�سال ال�سابق 

امللق���ب ب�»اأبي عجينة« اإىل اإطالق �سعار 

»جمهورية عر�سال«.

وحتت عن���وان دعم ما �سمي »الثورة 

ل والتاآمر  ال�سورية«، كانت اأ�س���كال التدخُّ

على �سورية تتعدد وتتخذ اأ�سكااًل خمتلفة؛ 

من اإقامة املن�س���ات االإعالمية، اإىل اإن�ساء 

اجلمعيات »اخلريية« مل�ساعدة ال�سوريني 

والنازح���ني، وهن���ا يذك���ر اجلميع حملة 

»حليب وحفا�س���ات االأطفال واحلرامات« 

التي حتدث عنها النائب »املفوَّه« عقاب 

�سقر، على �سبيل املثال ال احل�رض.

وزراء ونواب ورجال دين من خمتلف 

جمموع���ات »14 اآذار« ومن ل���ّف لفهم، 

انخرط���وا منذ بداي���ة االأزم���ة ال�سورية 

قبل �سبع �سن���وات، وما زال الكثري منهم 

يكاب���ر، راف�س���ًا اأي ات�س���ال مع اجلهات 

الر�سمي���ة ال�سوري���ة ملعاجل���ة اإفرازات 

هذه احل���رب اال�ستعمارية التي ت�ستهدف 

لي����ض �سورية وح�سب، ب���ل جممل بالد 

ال�سام، وبالد الرافدين، امتداداً حتى بالد 

الفراعنة، وبالد �سباأ، اأي طريق احل�سارات 

االإن�ساني���ة التي عرفتها الب�رضية منذ ما 

قبل امليالد.

ب�س���كل عام، فاإن �سبع �سنوات عجاف 

م���رّت على �سورية، �سّكل���ت موا�سم اأرباح 

لبنانيون، حتت  خيالية جناها متورطون 

رعاي���ة اأمريكية - �سعودي���ة - قطرية - 

تركي���ة، يف تقدمي خمتل���ف اأ�سكال الدعم 

لع�سابات االإرهاب والتكفري، وللتذكري فقط 

ن�ساأل عن باخرة »لطف اهلل- 2« وما كان 

فيها م���ن اأ�سلحة لنقلها اإىل �سورية، فماذا 

ب�ساأنها؟ ومن كان وراءها؟

ثم���ة انخ���راط اإعالم���ي وخمابراتي 

ومادي قام���ت به جه���ات لبنانية، وهي 

نف�سها التي منعت ترتيب وتنظيم النزوح 

ال�سوري اإىل لبنان، وهاجمت العماد مي�سال 

ع���ون، حينما ُطرح �سعار ����رضورة اإقامة 

خميم���ات حتت اإ�رضاف الدول���ة وجهاتها 

االأمنية ويف اأماكن حتددها الدولة، فكانت 

هذه املخيم���ات الع�سوائية املنت�رضة يف 

ع���دة اأمكنة، بع�سها ال ت�ستطيع الدولة اأن 

تدخلها، خ�سو�سًا يف حميط بلدة عر�سال، 

ف�سارت هذه املخيمات تعاين من االإرهاب 

التكفريي الذي يعمل ليحّول النازحني اإىل 

متاري�ض ملجرميه.

مهما يك���ن، فاإن فل���ول »جماعة 14 

اآذار« ال ت�ستطيع الي���وم اأن تنكر اأدوارها 

اخلطرية، �سواء على م�ستوى اأزمة النزوح 

ال�س���وري، اأو على م�ستوى الدعم االإعالمي 

واللوج�ستي واخلدماتي والت�سليحي الذي 

قّدمته ملا زعمته »الثورة ال�سورية« التي 

متّخ�ض منها الوح�ض التكفريي واالإرهابي 

املتعدد االأ�سكال واالأل���وان، واأبرزه التواأم 

»داع�ض« و»جبهة الن�رضة«.

ثم���ة ع�رضات اإن مل تك���ن املئات من 

العائالت اللبنانية ت�س���األ عن اأفراد منها 

مقطوعة اأخبارهم متام���ًا منذ زمن بعيد، 

يتب���ني اأنه���م بحك���م عملي���ات التعبئة 

والتحري�ض واالإغ���واء مّت جتنيدهم للقتال 

اإىل جانب الع�سابات االإرهابية التكفريية 

يف �سوري���ة، فانقطعت اأخباره���م، وتوؤكد 

بع�ض املعلومات اأن هناك فعاًل من ال يريد 

هزمي���ة االإرهاب يف �سوري���ة والعراق، وال 

عودة بع����ض املنخرطني يف هذه احلروب 

القذرة، حتى ال ينف�سح دورهم يف توريط 

وتعبئة ه���وؤالء ال�سباب، وتخريب حياتهم 

وم�ستقبله���م، وما جناه ه���وؤالء من اأموال 

طائلة.

ثمة حقيقة اإ�سافية اأي�سًا هي اأن �سعار 

»الن���اأي بالنف�ض عن االأزم���ة ال�سورية« 

مل يكن �سوى تربير الإيج���اد القطيعة مع 

الدولة الوطنية ال�سورية، ومنع وعرقلة اأي 

ات�سال لبناين - �س���وري تفر�سه الوقائع 

التاريخية واجلغرافية وال�رضورات القاهرة 

يف جماالت عدة.

اأن حقيق���ة تط���ورات االأزم���ة  بي���د 

واحل���رب اال�ستعماري���ة - الرجعية على 

�سوري���ة خ�سو�سًا، وبالد ال�س���ام عمومًا، 

فر�ست التوا�س���ل العملي مع �سورية منذ 

اأول االأحداث بُحك���م وحدة املعركة والهّم 

الوجودي �س���د التهدي���د ال�سهيوين؛ اأحد 

املنخرط���ني يف احلرب ال�سوري���ة، ويقّدم 

كل اأ�سكال الدع���م للمجموعات التكفريية 

التي مل تقت�رض عل���ى معاجلة االإرهابيني 

يف امل�ست�سفي���ات ال�سهيوني���ة، ب���ل يف 

الدع���م اال�ستخباراتي واللوج�ستي  تقدمي 

واالنخراط يف اأحيان كثرية يف العمليات 

الع�سكري���ة، فكان هذا الت���الزم ال�سهيوين 

- التكف���ريي �سبب���ًا اأ�سا�سي���ًا يف وحدة 

املواجهة والتن�سيق الذي حمى لبنان من 

متدد االإرهاب اإليه؛ من �سورية اإىل عر�سال 

نحو الهرمل وال�سمال للو�سول اإىل �ساطئ 

البحر املتو�س���ط.. ورمبا من هنا نفهم �رضّ 

�ض االإرهابي �سد جي�سنا البا�سل. التوحُّ

باأي حال، فاإن اأزمة النزوح ال�سوري ال 

بد من حلها بالتن�سيق مع الدولة الوطنية 

ال�سوري���ة، مهما كاب���ر اخلا�سعون للنفوذ 

واالأمريكي،  والرتك���ي  والقطري  ال�سعودي 

وق���د عرّب عن ذل���ك اأمني ع���ام حزب اهلل 

�سماحة ال�سيد ح�سن ن�رض اهلل؛ بتاأكيده اأن 

»البع�ض قال اأن ات�سال احلكومة اللبنانية 

يعني اإعطاء �رضعية للنظام ال�سوري، هذا 

غري �سحيح، فاحلكومة ال�سورية لها �سفراء 

يف كل ال���دول اإال دول قليل���ة، وبع�سه���م 

يتفاو�ض معها يف ال����رّض ويف العلن.. اإذا 

احلكومة احلالي���ة تتفاو�ض مع احلكومة 

ال�سورية ال يعني اإعطاءهم ال�رضعية الأنهم 

لي�سوا بحاج���ة اإليها«، م�سيف���ًا: »قالوا 

نح���ن ال نري���د اأن جن���رب النازحني على 

الع���ودة، ال اأحد يف احلكوم���ة اأو خارجها 

تطرق اىل اجبار النازح���ني على العودة، 

بل نتكلم ع���ن الع���ودة الطوعية وتقدمي 

�سمانات وت�سهيالت للنازحني، الذين عدد 

كب���ري منهم يريد الع���ودة«، الفتا اإىل اأنه 

»من عجيب ما قيل يف هذا املو�سوع اإننا 

ال نريد للحكومة اأن تتفاو�ض مع �سورية، 

الأن هذا ي�سكل مك�سبًا �سيا�سيًا حلزب اهلل، 

هنا نق���ول اإذا مل تتفاو�س���وا �ستعطوننا 

دوراً �سيا�سيًا، ونح���ن نقّدمه لكم وخارج 

املو�س���وع، واإذا ال تريدونن���ا اأن ن�ساعد، 

توفرون علينا، الأنه لدينا عمل كثري«.

واأم���ل ن����رض اهلل اأن »ال يك���ون تيار 

امل�ستقبل يفك���ر باأن ال�سم���اح با�ستمرار 

ماأ�س���اة النازح���ني ال�سوري���ني ومعه���م 

اللبنانيني ب�سبب احل�سول على امل�ساعدات 

اخلارجية«، داعيًا اإىل »مناق�سة هذا االأمر 

والتفاو�ض م���ع احلكومة ال�سورية، وهناك 

�سمانات وت�سهي���الت ومناطق كثرية يف 

�سوري���ة اآمن���ة وم�ستقرة، وميك���ن اإعادة 

النازحني اإليها«.

اأحمد زين الدين

عبة« والصفدي »فلوكلوري«
ّ
»المستقبل« في أسوأ حاالته شمااًل.. ميقاتي خارج »الل

نظ���راً اإىل الظ���روف التي مترّ فيه���ا املنطقة، 

وب�سب���ب التعقيدات يف الو�س���ع االإقليمي، تعاين 

مدينة طرابل�ض من خل���ل يف التوازن يف املرحلة 

الراهنة، نتيجة تخلي االإدارة اخلارجية، خ�سو�سًا 

االأمريكي���ة وال�سعودي���ة، ع���ن بع����ض التي���ارات 

ال�سيا�سي���ة الطرابل�سي���ة التي ت���دور يف فلكهما، 

الن�سغالهم���ا بالتط���ورات االن�سيابي���ة يف العراق 

و�سوري���ة، ال�سيما ال�رضبات الت���ي يتلقاها تنظيم 

»داع�ض« واأخواته على يد حمور املقاومة، اآخرها 

كان حتري���ر املو�س���ل، والتق���دُّم الكب���ري للجي�ض 

ال�س���وري يف البادية ال�سورية، باالإ�سافة اإىل جناح 

اجلي�ض اللبناين بتوجيه ال�رضبات النوعية لروؤو�ض 

االإرهاب يف عر�سال موؤخراً.

ويب���دو اأن الثابت الوحيد ل���دى الدول املوؤثرة 

يف الو�س���ع الداخل���ي اللبناين، ه���و احلفاظ على 

اال�ستق���رار، من دون التدخ���ل يف كل تفا�سيل هذا 

الو�س���ع، بالت���ايل احلد م���ن الرعاي���ة املبا�رضة 

واحلثيث���ة لبع�ض التي���ارات اللبناني���ة، نظراً اإىل 

االأ�سباب املذكورة، ونتيجة هذا اخللل ينطبق على 

الواقع الطرابل�س���ي القول ال�سعبي: »كل مني فاحت 

على ح�سابو«.

وبح�سب م�سادر طرابل�سي���ة عليمة، فاإن اأكرث 

املت�رضرين من ه���ذا الواقع هو »تيار امل�ستقبل«، 

فه���و مير باأ�س���واأ حاالته، ب�سب���ب االنق�سامات يف 

�سفوف���ه، وخ�سارة مراهنته االإقليمية، حتديداً على 

�سقوط الدولة ال�سورية.

�س���اأن حال الوزي���ر ال�سابق اأ����رضف ريفي لي�ض 

اأف�سل بكثري من »التيار االأزرق«، فقد ا�ستنفد اخلطاب 

ال�سيا�س���ي وال�سع���ارات املعادية ملح���ور املقاومة 

ودم�سق، ومل ياأِت ب���اأي جديد، يف وقت تخلّت الدول 

الكربى، ويف طليعتها الواليات املتحدة وفرن�سا، عن 

����رضط تنّحي الرئي�ض االأ�سد ع���ن احلكم، بالتايل فاإن 

تك���رار خطاب ريف���ي منذ بداية االأزم���ة ال�سورية يف 

العام 2011 حتى الوق���ت الراهن �سار ُماًل، ومل يُعْد 

يجدي نفعا، براأي امل�سادر.

وعن »احلالة الو�سطية« الت���ي ميثلها الرئي�ض 

جنيب ميقاتي فقد اأ�سبحت خارج اللعبة ال�سيا�سية، 

ويقت�رض دوره انتخابي���ًا وخدماتيًا يف م�سقط راأ�سه، 

بع���د الت�سوية الت���ي اأّدت اإىل تروؤّ����ض الرئي�ض �سعد 

احلري���ري حكومة العهد االأوىل، فم���ا دامت الت�سوية 

باقية، فاحلريري باٍق يف �سدة الرئا�سة الثانية.

وعن دور النائ���ب حممد ال�سف���دي الراهن، فقد 

اقت�رض عل���ى تنظيم بع�ض الن�ساط���ات الفلوكلورية؛ 

تارًة معر����ض امليالد، وطوراً لي���ايل رم�سان، باإدراة 

زوجت���ه، اأ�سف اإىل ذلك فقد اأدى لقاء ال�سفدي برئي�ض 

»الق���وات اللبنانية« �سمري جعج���ع يف معراب يف 

منت�سف اأيار الفائ���ت، وقول االأخري اإنه »على عالقة 

تاريخية م���ع النائ���ب الطرابل�س���ي«، خ�سو�سًا اأن 

جعج���ع مدان بجرمي���ة قتل الرئي����ض ال�سهيد ر�سيد 

كرامي ابن الفيحاء، اإىل ا�ستياء �سمايل وا�سع.

اأم���ا »ال�سلفيون« فق���د اأ�سحوا خ���ارج قواعد 

اال�ستخدام االإقليمي والدويل بعد هزمية »م�رضوعهم« 

يف املنطق���ة، فه���م اليوم يف حالة �سي���اع، بح�سب 

م�سادر اإ�سالمية وا�سعة االطالع.

باالنتقال اإىل ال�سف���ة االأخرى، اأي مكونات فريق 

الثام���ن من اآذار ال�سابق، فه���ي اأف�سل حااًل ما كانت 

عليه يف االأعوام الفائتة، خ�سو�سًا بعد �سبط الو�سع 

االأمني يف عا�سمة ال�سمال، االأمر الذي اأتاح لها تنظيم 

بع�ض الن�ساطات، كذلك بداأ ي�سعر هذا الفريق بن�سوة 

االنت�س���ار يف املنطقة، لكنه ال ميل���ك روؤية م�سرتكة، 

حتى ال�ساعة، لُيحدثوا اخرتاقًا حقيقيًا على ال�ساحة 

الطرابل�سية.

ح�سان احل�سن

الجئون �سوريون عند احلدود اللبنانية - ال�سورية
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¡ »داع�ض«.. من العراق اإىل ليبيا واليمن 
وال�سومال

اأكد م�سوؤول اأمني عربي ا�ستمرار عمليات »داع�ض« 

االإرهابي���ة يف الكثري من ال�ساح���ات، قائاًل: هناك 

خاليا اإرهابية نائم���ة تابعة له تنتظر االأوامر من 

قياداته���ا املرتبطة بوا�سنطن وموليه، لذلك نحذر 

من عمليات اإرهابية يف اأك���رث من �ساحة، بع�سها 

ق���ّدم االإ�سناد له���ذا التنظيم االإرهاب���ي«. وح�سب 

تقارير ا�ستخبارية، فاإن بع�ض هذه اخلاليا اأ�سبحت 

»منفلتة ومنف���ردة«؛ اأي اأنها قد ت�سع هي خططًا 

ما �ستنفذها، للف���ت االأنظار عن الهزائم املتالحقة 

الت���ي يتكبده���ا تنظي���م »داع����ض« وغ���ريه من 

املجموعات االإجرامي���ة. يف ال�سياق نف�سه، ك�سفت 

دوائر مطلعة اأن اأعداداً من تنظيم »داع�ض« نقلتهم 

القوات االأمريكية من ميدان املعارك يف العراق اإىل 

�ساحات اأخرى، من بينها ال�سومال وليبيا واليمن، 

لتنفيذ مهمات جديدة.

¡ .. واإىل م�رض اأي�سًا
ك�سف��ت م�س��ادر خا�س��ة ل�»الثب��ات« اأن الأ�سابي��ع 

الأخ��رة �سهدت تدفق عنا���ر اإرهابية اإىل �سيناء، 

ُنقل��ت من �سورية والع��راق، برعاية ومتويل واإ�سناد 

ترك��ي - قطري، بهدف ���رب املوؤ�س�سة الع�سكرية 

امل�ري��ة. وقال��ت امل�س��ادر اإن النظ��ام القط��ري 

�س��ّخ مالي��ن ال��دولرات يف الآونة الأخ��رة دعمًا 

للمجموع��ات الإرهابية التي حت��اول ال�سيطرة على 

منطقة �سين��اء، وهناك �سناديق مالية يف اأكرث من 

دول��ة حتت ت�سميات عدة، واأقنعة من العمل اخلري 

لالتف��اق عل��ى �س��خ املرتزق��ة اإىل �سين��اء، وتوفر 

م�س��ارات الت�سل��ل وتكدي���س الأ�سلح��ة يف ال�ساح��ة 

امل�رية.

¡ الع�سريي يلتقي العدو يف فل�سطني املحتلة
تتوا�س���ل االت�ساالت ب���ني الع���دو »االإ�رضائيلي« 

واململك���ة العربي���ة ال�سعودي���ة ب�س���كل مكث���ف 

اأعل���ى امل�ستوي���ات، وتتناول  ومت�س���ارع، وعلى 

كاف���ة امليادين، ما يوؤ����رض اإىل اقرتاب موعد اإ�سهار 

العالقات بني ت���ل اأبيب والريا����ض، وارتباط هذا 

املوعد باالنتهاء من و�س���ع ال�سيناريو واإخراجه، 

والتربيرات التي �سُتطرح. يف هذا ال�سياق، وا�ستناداً 

اإىل م�سادر خا�س���ة ل�»الثبات«، رفيعة امل�ستوى، 

اأنهى وفد �سعودي برئا�س���ة اأحمد الع�سريي؛ نائب 

مدي���ر املخاب���رات ال�سعودي���ة، نهاي���ة االأ�سبوع 

املا�س���ي زيارة لفل�سطني املحتل���ة، اأجرى خاللها 

حمادثات مع قي���ادات اأمنية وع�سكرية �سهيونية، 

حيث العالق���ات يف هذا امليدان متطورة ومتقدمة، 

وهناك مواق���ف م�سرتكة تتخذ من ملفات املنطقة، 

وتعاون ا�ستخباري حتقق منه تل اأبيب فوائد جّمة، 

ال�سيما بعد اأن قبلت الريا�ض على نف�سها اأن تقوم 

مبهمة »مقّدم اخلدمات«، خ�سو�سًا ما يتعلق منها 

بال�ساحات العربية.

¡ �سعدات والربغوثي اإىل احلرية.. قريبًا
اأك��دت م�س��ادر رفيع��ة امل�ست��وى ل�»الثب��ات«، اأن 

و�سط��اء �سفقة تبادل الأ�رى بن حركة »حما�س« 

و»اإ�رائي��ل« جنحوا يف تذليل غالبية العقبات التي 

تعرت���س الإع��الن عنه��ا وتنفي��ذ بنوده��ا. وقالت 

امل�س��ادر اإن عقب��ة وحيدة ما زال��ت تخ�سع للبحث 

والنقا���س للتغلب عليها، وهي اإط��الق �راح الذين 

اأعيد اعتقاله��م بعد اأن مّت الإفراج عنهم يف ال�سفقة 

اأن  عل��ى  »اإ�رائي��ل«  وافق��ت  ح��ن  يف  ال�سابق��ة، 

يك��ون القياديان م��روان الربغوث��ي واأحمد �سعدات 

يف قائم��ة اأ�سم��اء املعتقل��ن ال��ذي �سُيف��رج عنهم. 

واأ�س��ارت امل�س��ادر اإىل اأن و�سط��اء ج��دداً التحق��وا 

بجه��ود الو�ساط��ة لإجن��اح �سفقة تب��ادل الأ�رى، 

وكان لها تاأثر اإيجابي كبر على الت�سالت التي 

تكّثفت ون�سطت يف الأ�سابيع الأخرة.

موضوع الغالف

حتررت املو�سل، »وقريبًا الرقة 

بُعهدة اجلي�ض ال�سوري ولي�ض باأيدي 

اأي ميلي�سي���ا انف�سالي���ة«، ح�سبما 

يوؤكد م�س���در ع�سكري �س���وري. ها 

هي ورقة تنظيم »داع�ض« الدموية 

التي رعتها وغذته���ا اال�ستخبارات 

نظرياته���ا  مبعّي���ة  االأمريكي���ة 

الربيطانية و»االإ�رضائيلية« تتهاوى 

اأم���ام اأعينها يف �سوري���ة والعراق، 

لُيطرح ال�سوؤال: ه���ل �ستقف اأمريكا 

االأيدي  ال�سوداء مكتوف���ة  وُغرفه���ا 

اأداته���ا »االأمثل« يف  انهي���ار  اإزاء 

تدم���ري دول املنطق���ة، ل�سمان اأمن 

»اإ�رضائيل«؟ وهل �ست�سلّم بانت�سار 

حمور املقاوم���ة؟ بالطبع ال.. وجب 

احلذر االآن ملا ُتعّده تلك الغرف ملا 

بعد انهي���ار »داع�ض«، والذي بانت 

موؤ�رضاته ع���رب امل�سارعة االأمريكية 

اإىل تبّن���ي حتري���ر تلعف���ر، ال�سيما 

اأن تقاري���ر �سحافي���ة اأجمعت على 

اأن جمموع���ات فارة م���ن املو�سل 

يتلّقفه���ا �سباط اأمريكي���ون الإعادة 

تنظيمها حت���ت م�سّمى اآخر، مدرجة 

ر�سّو 7 طائ���رات اأمريكية يف منطقة 
احلويجة العراقي���ة - التي مازالت 

حتت �سيطرة التنظي���م - ل�ساعات 

قبيل اأيام م���ن حترير املو�سل. كما 

نّبه���ت من حم���اوالت نق���ل اأعداد 

احل���دود  اإىل  اأُخ���رى  »داع�سي���ة« 

ال�رضقي���ة اللبناني���ة - ال�سوري���ة، 

حم���ّذرة من ح���راك اأمريكي م�سبوه 

داخل ال�ساحة اللبنانية.

وفيما ت�س���ري تقديرات ع�سكرية 

اجلي����ض  قي���ادة  اأن  اإىل  لبناني���ة 

اللبناين ح���ّددت �ساعة �سفر للبدء 

مبعركة حترير عر�س���ال وجرودها، 

بعدم���ا اأف�س���ى التن�سي���ق مع اأمن 

املقاوم���ة اإىل االإطباق على غالبية 

اخلاليا »الداع�سية« وروؤو�سها عرب 

عملي���ات نوعية ا�ستباقي���ة، رّجح 

للدرا�سات،  االأملاين  »فرييل«  مركز 

انت�سار اأكرث من 400 جندي و�سابط 

وم�ست�سار ع�سكري اأمريكي يف بع�ض 

املطارات الع�سكرية اللبنانية، منها 

مط���ار ري���اق، حتت حج���ة »دعم 

اجلي����ض اللبناين«، وي�س���األ: ماذا 

يوؤ����رضّ هذا احلراك يف لبنان، والذي 

ب���داأ منذ ني�س���ان املا�س���ي؟ و�سد 

َمن؟ �سيم���ا اأنه يتزام���ن مع ورود 

معلومات �سحافي���ة عربية ك�سفت 

ع���ن اجتماعات اأمني���ة �سعودية - 

»اإ�رضائيلي���ة« مكّثفة، تقاطعت مع 

رّجحت  وبلغارية،  فرن�سي���ة  اأخرى 

اأنها حت�س���ري ل�رضبة »اإ�رضائيلية« 

كان���ت مزَمَعة �سد ح���زب اهلل قبل 

نهاية ال�سيف، اإال اأن »حدثًا اأمنيًا« 

يف تل اأبيب خرق ليل 3 متوز الفائت، 

فرمل اجلموح »االإ�رضائيلي«، وبعرث 

خمطط ال�رضبة.

وربطًا باالأمر، رّجحت �سخ�سية 

ع�سكري���ة بلغارية - كانت �ساعدت 

يف الك�س���ف ع���ن بواخ���ر اأ�سلحة 

اأمريكي���ة عربت م���ن موانئ بالدها 

لت�س���ل اإىل امل�سلح���ني املتطرفني 

يف �سورية - اأن تت���وج مفاجاأتان 

مدّويتان رّد حزب اهلل على اأي عدوان 

»اإ�رضائيل���ي« حمتَم���ل، يف وق���ت 

مل ي�ستبع���د موق���ع »انتيليجان�ض 

اأونالين« الفرن�سي، نقاًل عن �سابط 

�سابق يف اال�ستخب���ارات الفرن�سية 

- اأن يخ���رق احل���رب املقبلة بني 

اجلانب���ني ظه���ور مقاتل���ي احلزب 

يف اأح���د اأهم املواق���ع اأو املطارات 

الع�سكري���ة يف »اإ�رضائيل«، بعدما 

ا�ستط���اع ت�سجيل خ���رق اأمني هام 

ا�ستخباراتها  منظوم���ة  ج���دار  يف 

منذ 10 اأي���ام، هزّ مطار بن غوريون 
واأروقة تل اأبيب اأكرث من 3 �ساعات، 

واأجرب �س���الح اجل���و ووزارة االأمن 

اإىل توجيه  »االإ�رضائيليني« �رضيعًا 

اأمر طارئ »باإغالق املجال اجلوي«، 

واأحاط���ت الرقاب���ة »االإ�رضائيلية« 

ما اكتف���ت بت�سميته »حدثًا اأمنيًا« 

بكتمان اإعالم���ي مطبق، حظرت من 

خالله ن�رض اأي تفا�سيل عنه.

باجت���اه  الر�سال���ة  تق���ف  مل 

»اإ�رضائي���ل« عند ه���ذا احلد، ففي 

جاءتها  مبا����رضة  الت���ايل  الي���وم 

الر�سالة الثانية على منت الدفاعات 

اجلوي���ة ال�سوري���ة الت���ي اأ�سقطت 

طائ���رة »اإ�رضائيلي���ة« م���ن بدون 

طي���ار يف القنيط���رة. االأم���ر لي�ض 

االأول م���ن نوع���ه، اإمنا مّث���ل حدثًا 

ع�سكريًا غ���ري معهود؛ جلهة مبادرة 

تلك الدفاع���ات اإىل ا�سطيادها فور 

اخرتاقها لالأج���واء ال�سورية.. فهمت 

تل اأبي���ب ر�سالة دم�سق التي حتمل 

اأي�سًا ب�سم���ات رو�سية، فاإ�سقاط اأي 

طائ���رة »اإ�رضائيلي���ة« مل يعد اأمراً 

مربكًا ل�سورية ال ت�ستطيع حتقيقه، 

بعدم���ا ع���ززت مو�سك���و دفاعاتها 

االأمريكية  ال�رضب���ة  عق���ب  اجلوية 

ملطار ال�سع���ريات، واأردفتها مبدافع 

اإلكرتونية مبيزة الت�سوي�ض على اأي 

طائرة معادية، ما ي�سهل اإ�سقاطها.

ال�سغ���ط  ب���داأ  �رضيع���ًا 

مو�سك���و  عل���ى  »االإ�رضائيل���ي« 

ووا�سنطن الإر�ساء وقف الإطالق النار 

يف اجلنوب ال�سوري، ومت هذا االتفاق 

اإث���ر لقاء بوت���ني - ترامب يف قمة 

الع�رضين، بدفع م���ن االأخري، مقابل 

ل اأمريكي  حتذي���ر رو�سي من اأي تدخُّ

يف معارك اجلي�ض ال�سوري وحلفائه، 

يف ال�رضق ال�سوري حتديداً، واإال فاإن 

اأدراج  هذا االتف���اق �سيذهب ف���وراً 

الرياح، لتبداأ حملة ع�سكرية كبرية 

للجي�ض ال�سوري وحلفائه االإيرانيني 

ومقاتلي حزب اهلل، �ستكون »مقلقة 

جداً« ل�»اإ�رضائي���ل«، ح�سبما لفت 

م�سدر �سحايف مقرَّب من الكرملني، 

و�س���ف االتف���اق ب�»�رضبة معلم« 

ل�سال���ح دم�س���ق وحلفائها، ولي�ض 

كما ت�سيع وا�سنط���ن وتل ابيب اأنه 

اإجن���از ل���كال الطرفني حلف���ظ ماء 

الوج���ه، اإذ منذ حلظ���ة دخول هذا 

االتفاق حّيز التنفيذ، �سريّكز اجلي�ض 

ال�س���وري وحلفاوؤه عل���ى عمليات 

املرحلة الثانية من »معركة الفجر 

وتريتها  �ست���زداد  الت���ي  الكربى«، 

ب�سكل غري م�سبوق، لت�سّكل مفاجاآت 

على اأبواب ال�سخنة والبوكمال، وفق 

اإ�سارة امل�سدر.

وعليه، باتت دم�سق وحلفاوؤها 

يف املوقع االأقوى على االإطالق منذ 

ان���دالع املخطط املع���ادي لتفتيت 

املنطق���ة حت���ت م�سم���ى »الربيع 

العرب���ي«، متج���اوزة كل اخلطوط 

احلمر »االإ�رضائيلي���ة« واالأمريكية، 

وب���ات عل���ى »اإ�رضائي���ل« حتديداً 

اأن تقلق م���ن االآن و�ساعداً.. م�سدر 

�سح���ايف رو�س���ي توّق���ع اأن تعّج 

ال�سهور املتبقي���ة من العام احلايل 

يف  »ا�سرتاتيجي���ة«  باإجن���ازات 

�سورية، ق���د يت���وَّج اأحدها باجتاه 

ت���ل اأبيب، ويكون خ���ارج توّقع كل 

التقديرات الع�سكرية.

ماجدة احلاج

ال تلعبوا بالنار.. حزب الله داخل المطارات »اإلسرائيلية«

أكثر من 400 جندي وضابط 
ومستشار عسكري أميركي 

يتمركزون في بعض المطارات 
العسكرية اللبنانية.. منها 

مطار رياق

اأمني عام حزب اهلل ال�سيد ح�سن ن�سر اهلل
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فلسطين بين 
مفارقتين

اأب���رزت اجتماعات منظمة 

»اليون�سكو« للرتبية والعلوم 

والثقاف���ة يف قمتها ال�سنوية 

رق���م 41، والت���ي انعقدت يف 
بولن���دا  يف  كاركاو  مدين���ة 

الأ�سب���وع املا�سي، مفارقتني، 

اأجدهما طبيعيتني يف ظل ما 

ت�سه���ده منطقتنا من تطورات 

الأوىل: ت�س���ّدي  خط���رة، 

مندوبة كوبا ال�سيدة دولت�سي 

�سجاعة،  وب���كل  رودريغي���ز، 

ملن���دوب الكي���ان ال�سهيوين 

الوقحة  مطالبته  على خلفية 

من مندوب���ي الدول امل�ساركة 

الوقوف دقيقة �سمت على ما 

�سماه �سحايا »الهولوك�ست«، 

مطالبة بالوقوف دقيقة �سمت 

ت�سامنًا م���ع �سحايا ال�سعب 

الفل�سطيني، ومهاجمة اجلرائم 

»اإ�رسائيل«  ترتكبه���ا  الت���ي 

بحقهم، وكان له���ا ما اأرادت، 

حيث طلب رئي�س اجلل�سة من 

الأع�ساء الوقوف دقيقة �سمت 

على اأرواح الفل�سطينيني.

ف  امل����رسِّ املوق���ف  ه���ذا 

لي�س مب�ستغ���َرب على الثورة 

الكوبية التي نا�رست الق�سية 

الفل�سطيني���ة يف كل املحافل 

الدولي���ة، وهي الت���ي جاءت 

متطابقة م���ع املوقف احلازم 

ال���ذي تتبن���اه كوب���ا الثورة 

من���ذ انت�ساره���ا وحتى الآن، 

لكّن امل�ستغ���َرب يف املفارقة 

ما ن�رسته �سحيفة  الثاني���ة 

العربي���ة  »يديع���وت« 

ل�سورة م���ن الهاتف املحمول 

»الإ�رسائيل���ي«؛  للمن���دوب 

هكوهني، وقد تلقى فيها ر�سالة 

من مندوب عربي يف الني�سكو 

يعتذر فيها عن الت�سويت �سد 

هكوهني  وبدوره  »اإ�رسائيل«، 

رّد عليه بر�سال���ة ن�سية قال 

له فيها: »ل تهتّم، نحن نعترب 

اأنك �سّوتت جلانبنا«!

م�سهدان متناق�سان جذريًا، 

الأول: كوب���ي ينت�رس لل�سعب 

يف  وت�سحياته  الفل�سطين���ي 

مواجهة ال�سيا�سات الإجرامية 

الع���دو  ينتهجه���ا  الت���ي 

لكوبا  فتحي���ة  ال�سهي���وين.. 

وقيادتها الثورية وهي تعاند 

امل�سيئ���ة ال�سهي���و اأمريكية، 

والثاين عرب���ي يتو�سل قبول 

نه من  اعت���ذاره عن ع���دم متكُّ

الت�سويت �سد قرار اعترب فيه 

مدينة اخلليل جزءاً من الرتاث 

العاملي؛ مين���ع الحتالل من 

وهذا  معامله���ا،  يف  العب���ث 

املوق���ف ياأت���ي من�سجمًا مع 

للر�سميات  التهاف���ت  حال���ة 

اخلليجية للتطبيع مع الكيان 

»الإ�رسائيلي«.

رامز م�سطفى

»تق�سي����م الع����امل العربي« هو 

ال�سعار ال����ذي رفعته اأمركا بعنوان 

»ال�رسق الأو�سط اجلديد«، وافتعلت 

من اأجله حرب متوز عام 2006، التي 

اأف�سلت اأهدافه����ا املقاومة، وعاودت 

الَك����رّة ع����رب م����ا ي�سم����ى »الربيع 

العرب����ي«، الذي �سّخ����رت من اأجله 

كل اإمكانياته����ا وخداعه����ا واأدواتها 

التكفري����ة؛ اخلليجية وال�سهيونية، 

و�سّنت حرب����ًا عاملية باملفرّق على 

�سورية والع����راق خ�سو�سًا، وحمور 

املقاومة عمومًا، لكنها ف�سلت اأي�سًا 

وانه����زم م�رسوعها، م����ع كل الأثمان 

الباهظة والكبرة من الب�رس واحلجر، 

والأخالقي����ة  الديني����ة  واملفاهي����م 

والإن�ساني����ة الت����ي دفعه����ا العرب 

وامل�سلمون.

الع����دو  اأم����ركا  كلّف����ت  لق����د 

»الإ�رسائيل����ي« بح����رب متوز على 

املقاومة باإ�سناد عربي، ويف »الربيع 

العربي« مّت تكليف قطر وال�سعودية 

»اإ�رسائيل����ي«  باإ�سن����اد  وتركي����ا 

وغرب����ي على م����دى اأك����ر من �ست 

اأمركا  وفوجئت  ومازال����ت،  �سنوات 

على ثالث جبه����ات مل تكن حت�سب 

اأو هزميته����ا يف امليادين  �سمودها 

ال�سوري����ة والعراقي����ة واليمنية، ما 

اأدواته����ا وتتدخل  ت����وؤّدب  جعله����ا 

ميدانيًا يف �سورية والعراق للتقاط 

اأنفا�سه����ا، وقام����ت ب�»النقالب����ات 

اأنظم����ة حلفائها  داخل  الناعم����ة« 

يف قط����ر وال�سعودية وتركيا وم�رس، 

اأدواتها  علّها تعيد تنظيم �سف����وف 

�سك بزمام املبادرة، لكنها ف�سلت  ومتمُ

اأي�سًا، وتراكم����ت اخل�سائر الأمركية 

ر الأمركي  وتو�ّسعت رقع����ة الت�سحُّ

حل�ساب رو�سي����ا واملقاومة، فعادت 

اأم����ركا اإىل اخلط����ة )ب( الطارئ����ة 

وتق�سي����م حلفائها، واإع����ادة اإدخال 

قطر يف دائ����رة احلوار وال�سداقة مع 

حمور املقاومة؛ يف تكرار لدور قطر 

يف حرب مت����وز 2006، والتي تفردت 

خاللها قطر عن املوقف ال�سعودي - 

العربي، واأظه����رت دعمها للمقاومة، 

وتّوجت  و�سيا�سيًا،  مالي����ًا  وتربّعت 

عملها باتفاق الدوحة اللبناين.

اأ�سعلت اأم���ركا ال�رساع اخلليجي 

- اخلليجي م���ن البوابتني ال�سعودية 

الوهابية  ت�س���ادم  وعرب  والقطري���ة، 

ال�سعودي���ة م���ع الوهابي���ة القطرية 

البتزاز  ب�»الإخوان«، بهدف  امللقحة 

املايل اأوًل، وله���دف ا�سرتاتيجي اآخر 

اأكر اأهمية، يتمّث���ل يف تاأمني ت�سلل 

الوج���ود الع�سكري الرتك���ي للخليج، 

كبديل عن الوج���ود الأمركي حلماية 

امل�سال���ح الأمركية من النفط والغاز 

بعد ظهور املارد العراقي كعامل موؤثر 

الإقليمية،  ال�ساح���ة  وم�ستجّد عل���ى 

وولدة احل�سد ال�سعبي العراقي كقوة 

�سعبي���ة م�سلَّح���ة ل ت�ستطيع اأمركا 

كبح جماحه���ا اأو ال�سيطرة عليها اأو 

توظيفها خلدمة م�ساحلها يف املنطقة.

اإن من نتائج ال�رساع ال�سعودي - 

القطري ما يلي:

1- الف�سائ���ح املتباَدل���ة يف دور 
ال�سعودية وقطر وبع�س دول اخلليج 

يف دعم الإره���اب وتغذية اجلماعات 

التكفري���ة، واإ�سعال ن���ران »الربيع 

العربي«.

2- الوجود الرتك���ي الع�سكري يف 
اخلليج، ولأول مرة منذ انهيار اخلالفة 

العثماني���ة وظه���ور »الوهابية« يف 

جند واحلجاز.

3- تقدمي منوذج �سيئ لل�سيا�سات 
والت�رسف���ات لبع�س اخلليجيني فيما 

بينهم، مما ي�س���ّكل تنبيهًا للمراهنني 

عليهم من القوى ال�سيا�سية يف لبنان 

والعامل العربي.

4- البدء باإع���ادة ر�سم الكيانات 
اخلليجية، �س���واء بالدم���ج اأو ال�سم 

اجلزئ���ي، اأو التفتي���ت، والأهم انفراط 

عقد جمل�س التعاون اخلليجي، �سواء 

ر�سمي���ًا اأو عمليًا ع���رب بقائه كعنوان 

دون تاأثر فعلي، و�سيلحق باجلامعة 

العربية ويدخل دائرة التهمي�س.

ا�ستدراج دول اخلليج لل�سباق   -5
يف جتني�س الأجانب، لتكوين جيو�س 

وقوى ع�سكري���ة للدفاع عن �سيادتها 

وا�ستمراري���ة العائ���الت املالكة اأمام 

اأو اخلارجية، مما  التهديدات الثنائية 

يغرقها يف التجني�س اخلارجي ويذيب 

هويتها الوطني���ة، و�سوًل اإىل حتويل 

اإىل »خليجيني  الأ�سليني  اخلليجيني 

ر  ممُ ���ر« كما ح�سل م���ع الهنود احلمُ ممُ حمُ

يف اأمركا، وميكن اأن تلعب املنظمات 

الدولية وحق���وق الإن�سان دوراً خبيثًا 

واأ�سا�سيًا يف تنفيذ هذا امل�رسوع.

6- ال����رساع القطري ال�سعودي هو 
باأوامر اأمركي���ة، وهو مثال اآخر على 

اأن الأمركي���ني ل يعباأون ول يهتمون 

باأدواته���م اأو حلفائه���م، وميك���ن اأن 

ي�سّحوا بهم من اأجل حماية م�ساحلهم 

والأمثل���ة كثرة؛ من �س���اه اإيران اإىل 

�س���دام ح�سني اإىل زي���ن العابدين بن 

علي، اإىل القذايف اإىل ح�سني مبارك اإىل 

حممد مر�سي، اإىل حمد بن خليفة اإىل 

حمد بن جا�س���م اإىل اأنطوان حلد اإىل.. 

والالئحة تطول، وامل�سكلة اأن كثرين 

م���ا يزالون عل���ى رهاناتهم اخلاطئة 

واخلا�رسة، ول يريدون الإ�ستيقاظ من 

اأ�سغاث اأوهامهم.

د. ن�سيب حطيط

ك
ُّ

الصراع السعودي - القطري.. بداية التفك

اأمريكا قّررت االنتقال اإىل اخلطة )ب( و�شرذمة حلفائها بعد ف�شلهم يف حتقيق اأهداف »الربيع العربي«

تجنيس األجانب في 
الخليج سيذيب هوّيتهم 
ويحّولهم إلى »خليجيين 

ُحُمر«.. كما كان حال 
»الهنود الُحُمر« في أميركا
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¡ النائ����ب ال�سابق في�س����ل الداوود؛ الأمني الع����ام حلركة الن�سال 
مة عل����ى اجلي�س، بذريعة  اللبناين العرب����ي، راأى اأن احلملة املنظَّ

حادث����ة ح�سلت يج����ري التحقيق فيه����ا، اإمنا ه����ي لإ�سعافه بعد 

الإجنازات التي حققه����ا يف ت�سديه لل�سبكات الإرهابية، وهو يقوم 

بهذه املهام دفاعًا عن نف�س����ه، وحماية للمواطنني وا�ستقرار واأمن 

لبن����ان، ف�»احلملة على اجلي�س هي ملنعه م����ن ا�ستكمال معركته 

ال�ستباقي����ة على الإرهاب، بع����د اأن ظهر اأن يف خميمات النازحني 

اإرهابي����ني ياأخذونهم دروعًا ب�رسية، ليوؤخروا املعركة التي يطلبها 

اأهايل عر�سال قبل غرهم«.

¡ جبه����ة العمل الإ�سالم����ي يف لبنان ا�ستنكرت الهجوم الإرهابي 
الذي ا�ستهدف موقعًا وحاجزاً للجي�س العربي امل�رسي �سمال �سيناء 

واأّدى اإىل �سق����وط ع�رسات ال�سحايا بني قتيل وجريح، معتربة اأنها 

ت�سّب يف م�سلحة العدو ال�سهيوين الغا�سم. من ناحية اأخرى اأ�سارت 

اجلبهة اإىل اأّن ق����رار منظمة »اليوني�سكو« اعتب����ار مدنية اخلليل 

واحل����رم البراهيمي ال�رسيف من اأماكن ال����رتاث العاملي املعرّ�س 

للخطر هو انت�سار جزئي للحق العربي وال�سالمي، واعرتاف بحق 

العرب وامل�سلمني، وهو اتهام لدويل����ة الكيان الغا�سب والحتالل 

ال�سهيوين الذي ي�سعى اإىل تهويد مدينة اخلليل واحلرم البراهيمي.

¡ ال�سيخ �سهيب حبل���ي اعترب اأن »الأولويات التي ينبغي العمل عليها 
لإنق���اذ ال�سباب من �سالل الوهابية، هو ن����رس الفكر الإ�سالمي ال�سحيح، 

والرتكيز على دح�س الآيات والأحاديث التي ت�ستند عليها داع�س وغرها 

من اجلماعات التكفرية لقت���ل الأبرياء، حمذراً من اأنه بعد الق�ساء على 

داع�س �سياأتي غرها با�سم اآخر؛ كما كانت القاعدة وطالبان وبوكوحرام 

وغره���ا، لأن الأعداء يخططون للنيل من الأمة وت�سويه �سورتها عرب هذه 

الفرق التكفرية.

¡ ال�سي���خ ماه���ر حمود؛ رئي����س الحت���اد العاملي لعلم���اء املقاومة، 
ا�ستقب���ل وفداً م���ن »حما�س« برئا�س���ة اأحمد عبد اله���ادي، حيث جرى 

احلدي���ث عن اأو�س���اع املخيم���ات، خ�سو�سًا خميم ع���ني احللوة، على 

�س���وء عملية ت�سلي���م خالد �سعد امللق���ب ب�»ال�سي���د«، والتي اعتمُربت 

مرحل���ة جديدة حتمل كثراً م���ن الإيجابيات على �سعيد �سبط الأمن يف 

املخيم���ات وتوطيد العالقة اللبنانية الفل�سطيني���ة على قاعدة الثوابت 

 املتف���ق عليه���ا، ل�سيما مواجهة الإره���اب الدموي ال���ذي يهدد اجلميع.

¡ ال�سيخ ح�سام العي���الين راأى اأن زيارة طالب الكلية احلربية اإىل معلم 
مليتا ال�سياحي يف اجلنوب تاأتي يف اإطار الثالثية الذهبية »جي�س �سعب 

مقاومة«، داعي���ًا بع�س من تبّقى م���ن »14 اآذار« املعرت�سني على هذه 

الزيارة اإىل الكف عن حملتهم، لأن لبنان �سيبقى قويًا بهذه الثالثية التي 

ل يجوز التفريط بها.

¡ لقاء اجلمعي���ات وال�سخ�سيات الإ�سالمية يف لبنان لفت اإىل اأننا على 
اأب���واب الذكرى احلادي���ة ع�رسة حلرب متوز، التي حقق���ت فيها املقاومة 

البا�سل���ة ن�رساً غر م�سبوق يف تاريخ ال�رساع العربي – »الإ�رسائيلي«، 

معت���رباً اأن مقاومتن���ا البا�سلة وال�رسيفة ما تزال عل���ى اأكمل جهوزيتها 

وا�ستعدادها بالتزام تكليفها الوطني يف احلفاظ على لبنان ودرء املخاطر 

التي تنبعث يف كل حلظة، من العدو ال�سهيوين والإرهاب التكفري. واأبدى 

»اللق���اء« ا�ستغرابه من بع����س الأ�سوات التي تنتق���د اجلي�س اللبناين 

وعمليته اجلريئة يف خميمات عر�س���ال، متنا�سني اأن خم�سة انتحاريني 

بني النازحني فج���روا انف�سهم بعنا�رس اجلي�س، حمييًا الدور الكبر الذي 

يقوم به اجلي�س يف حفظ الأمن وال�ستقرار، اإ�سافة اإىل حتقيقه الإجنازات 

يف خمتلف امليادين.

يوؤ�����رس انت�س����ار العراقي����ني على 

اإىل  املو�س����ل  وحتري����ر  »داع�����س« 

بداي����ة نهاية التنظي����م الإرهابي يف 

�ستكون  والت����ي  امل�رسقية،  ن�سخت����ه 

لل�سوريني لالنتهاء من ظاهرة  حافزاً 

اأن  علم����ًا  �سوري����ة،  يف  »داع�����س« 

ال�سباق لوراثة الأرا�سي التي يحتلّها 

»داع�����س« الي����وم يف �سورية وملء 

الفراغ الذي �سيخلّفه انتهاء »داع�س« 

ي�س����ّكل املعرك����ة اجلّدي����ة للمحاور 

املت�سارعة.

بعد نهاي���ة »داع�س« يف امل�رسق، 

م���ا هو م�سر هذا التنظي���م الإرهابي؟ 

وهل �سيتّم ا�ستخدامه يف مناطق اأخرى 

كما مّت ا�ستخدامه يف العراق و�سورية؟

بداي���ة، يجب الإ�س���ارة اإىل اأنه من 

اأن »داع����س« و�س���واه من  الوا�س���ح 

و�سيلة  مازالت  الإرهابية،  املجموعات 

ممتازة لال�ستخدام يف تقوي�س ا�ستقرار 

الدول، بهدف اخ�ساعه���ا وتفتيتها، اأو 

به���دف اإغراق اجليو����س واملجتمعات 

يف مع���ارك ل طائل له���ا ت�ستنزف كل 

والنف�سية،  واملادي���ة  الب�رسية  طاقتها 

لذا لن تكون نهاية »داع�س« هي نهاية 

الإرهاب العاملي، بل اإن انتهاء وظيفة 

»داع����س« يف �ساحة م���ن ال�ساحات 

�ستوؤدي اإىل اإع���ادة ت�سدير الإرهابيني 

اإىل اأماكن اأخرى لوظائف ومهام اأخرى.

وميكن الق���ول اإن ن�س���اط التنظيم 

الإرهابي قد يتحّول اإىل �سمال اأفريقيا، 

لدعم »بوكو حرام«، خ�سو�سًا املنطقة 

احلدودي���ة ب���ني الكام���رون وت�س���اد 

ونيجري���ا واآ�سيا الو�سطى، ل�سيما يف 

اأفغان�ست���ان، حيث ين�سط التنظيم منذ 

2014 با�س���م ولية خرا�س���ان، وجنوب 
الفليب���ني، حيث تعم���ل جماعة »اأبو 

�سّياف«.

ويف كل م���ن املناط���ق املذك���ورة 

اأعاله، ميك���ن اأن ت�ستفيد الدول الكربى 

من وج���ود »داع�س« وحماربته، لكننا 

�سرنّكز يف ما يلي على اأهمية ووظيفة 

حتّول »داع�س« اإىل اأفغان�ستان:

 يعمد »داع����س« - اأفغان�ستان، اأو 

ما ي�سمى »ولية خرا�سان«، منذ فرتة 

اإىل �س���ّن هجمات اإرهابية متكررة على 

العديد م���ن املناط���ق، خ�سو�سًا على 

املراكز الدينية ال�سيعية، بالإ�سافة اإىل 

ت�سعيد خطابه �سد احلكومة، وحماولة 

تو�سيع نفوذه على ح�ساب »طالبان«، 

واتهامها بالكفر.

ولعل وج���ود »داع�س« ومتّدده يف 

ما ي�سمى ولية خرا�سان، يحقق اأهداًفا 

عّدة، منها:

اأوًل: حماول���ة تقوي����س ال�ستقرار 

والأم���ن يف اإيران، وذلك ع���رب تغلغل 

البلو����س  مناط���ق  يف  »داع����س« 

)بلو�س�ست���ان(، والتي تتوزع اليوم بني 

ث���الث دول: باك�ست���ان واأفغان�ست���ان 

واإي���ران. وت�س���ر التقاري���ر املختلفة 

اإىل اأن���ه ومنذ مطلع الق���رن الع�رسين 

البلو�سية حتاول  القومي���ة  واحلركات 

اأن توؤ�س����س دول���ة م�ستقل���ة له���ا يف 

بلو�س�ست���ان، واتخ���ذ ال����رساع طابعًا 

مذهبيًا بع���د انت�سار الثورة الإ�سالمية 

يف ايران عام 1979، ويتغلغل »داع�س« 

الإرهابية يف تلك  وبع�س املجموعات 

والفقر  املناط���ق، م�ستغلني احلاج���ة 

والدِّي���ن لتجنيد املقاتل���ني، خ�سو�سًا 

�سد اإيران.

ولعل ما يزيد اأهمية الأمر، اكت�ساف 

حقول نفطي���ة حتتوي عل���ى خمزون 

هائ���ل من الغاز الطبيع���ي يف منطقة 

بلو�س�ستان، ووقوعها على طول امل�سار 

ال�سالم«،  »اأنابي���ب  املق���رتح خل���ط 

م لنقل الغاز الطبيعي من اإيران  وامل�سمَّ

اإىل الهند عرب باك�ستان، وهو ما يغري 

»داع�س« لل�سيط���رة عليها كما �سيطر 

على حق���ول النفط يف �سورية والعراق 

وليبيا يف وقت �سابق.

ثانيًا: ميكن لولية خرا�سان )داع�س 

مّت  كم���ا  �ستخ���دم  تمُ اأن  اأفغان�ست���ان( 

ا�ستخدامها يف العراق؛ لزيادة الوجود 

املنطق���ة،  يف  الأمرك���ي  الع�سك���ري 

وبالتايل اإعادة ن�رس قوات اأمركية يف 

ذلك البلد، ملا لتلك املنطقة من اأهمية 

حيوي���ة يف ال����رساع اجليو�سيا�س���ي؛ 

الأمرك���ي - الرو�س���ي والأمرك���ي - 

ال�سيني.

ثالث���ًا: ميك���ن لتم���دد »داع����س« 

)خرا�س���ان( يف دول اآ�سي���ا الو�سط���ى، 

والت���ي تعاين من م�س���اكل عديدة منذ 

الت�سعينات بعد بروز حركات »الإ�سالم 

ال�سيا�س���ي« الراديكايل، خ�سو�سًا بعد 

�سق���وط الحت���اد ال�سوفيات���ي واإعالن 

ال�ستقالل، اأن يوؤث���ر �سلبًا على طريق 

احلري���ر اجلدي���د، الذي تق���وم ال�سني 

باإن�سائه لتطوي���ر التجارة بني ال�سني 

واأوروب���ا، م�ستخدم���ة التنمي���ة كاأداة 

اقت�سادية  جيو�سيا�سية  هيمنة  لفر�س 

يف تلك املنطقة.

خرا�س���ان  ولي���ة  توؤّم���ن  ثالث���ًا: 

امل�سلمني  لاليغور  ا�سرتاتيجي���ًا  عمقًا 

مقاطعة  يقطن���ون  الذين  ال�سيني���ني، 

�سيني���ة تتمتع بنظ���ام اإداري خا�س، 

تقع يف اأق�سى �سمال غرب البالد، ومترّ 

فيها طري���ق احلرير اجلدي���د، علمًا اأن 

التقاري���ر اأ�سارت يف وقت �سابق اإىل اأن 

5000 من اليغور ال�سينيني قد التحقوا 
ب�»داع����س« يف �سوري���ة يف ال�سنوات 

ال�سابقة.

رابع���ًا: م���ن �س���اأن ازدي���اد نفوذ 

»داع�س« يف اآ�سي���ا الو�سطى اأن يهدد 

الأمن القومي الرو�س���ي، وذلك لأن اأمن 

رو�سي���ا مرتب���ط اإىل حّد بعي���د باأمن 

جمهوريات الحتاد ال�سوفياتي ال�سابق، 

ولأن اإغ���راء التط���رُّف الديني قد ميتد 

اآ�سيا  كالن���ار يف جميع جمهوري���ات 

الو�سطى والقوقاز. 

اإذاً، انته���ت وظيف���ة »داع�س« يف 

العراق، وعاج���اًل �ستنتهي وظيفته يف 

�سوري���ة، و�سيتح���ّول اإىل مناطق اأخرى 

ي���زرع فيها الرعب وميار����س التوح�س 

ويقّو�س ا�ستقرار ال���دول، خ�سو�سًا يف 

املناطق ال�سرتاتيجية والنفطية.

د. ليلى نقول

ش؟ تحرير الموصل.. هل انتهت وظيفة التوحُّ

انتهاء وظيفة »داع�ش« يف �شاحة من ال�شاحات �شيوؤدي اإىل اإعادة ت�شدير االإرهابيني اإىل اأماكن اأخرى لوظائف ومهام جديدة

»داعش« تغلغل في مناطق 
بلوشستان.. السيما بعد 

اكتشاف حقول نفطية تحتوي 
على مخزون هائل من الغاز 

الطبيعي
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ال يخف���ى عل���ى اأح���د اأن احلال���ة 

العراقية متّث���ل حتديًا وا�ضح���ًا، لي�س 

للع���راق وح���ده، اإمنا ملجم���ل البيئة 

ال�ضيا�ضي���ة املحيط���ة به، ب���ل وللأمة 

العربية.

 فبع���د االن�ضح���اب االأمريكي يبدو 

وا�ضح���ًا اأن العراق يق���ف على مفرتق 

ط���رق، اإما باجت���اه ع���راق جديد زاخر 

وواعد، اأو باجتاه عراق ت�ضوده الفو�ضى 

الت���ي �ضُتغرق���ه يف مزيد م���ن ظلمات 

�ضتطول كثرياً وتتمدد اإىل اأكرث من مكان.

عندم���ا �ضقط���ت بغ���داد واحت���ل 

االأمريكي���ون الع���راق، َوَج���دت فئة من 

ال�ضع���ب العراقي كان قد اأ�ضيء التعامل 

معها اإبان حكم الرئي�س العراقي الراحل 

�ض���دام ح�ض���ن، اأن الفر�ض���ة متاح���ة 

للو�ض���ول اإىل احُلك���م واالنتق���ام م���ن 

املرحلة ال�ضابقة، دون التفكري اجلدي يف 

بناء دولة القان���ون واملوؤ�ض�ضات، ودون 

االأخذ بعن االعتبار اأن �ضيا�ضة االنتقام 

�ضتوؤدي حتم���ًا اإىل �ضدامات طائفية ال 

حُتمد عقباها، وبناء عليه ا�ضتمرّ الغرق 

يف اأتون املذهبية والعرقية واملناطقية، 

وهيمنة فئ���ة على فئات اأخ���رى، دون 

االأخذ بعن االعتبار اأن هذا االأمر �ضيقود 

الع���راق اإىل مرحلة اأخ���رى من التقاتل، 

ل���ن يكون اأحد رابح���ًا فيها، بل �ضتكون 

مرحلة ما بع���د االحتلل االأمريكي اأ�ضد 

وطاأة من املراحل التي �ضبقت.

اأن الع���راق يواجه  اجلميع ي���درك 

حتدي���ات داخلية كث���رية، ال تقل ق�ضوة 

عن اخلارجية، منها: الو�ضع االأمني غري 

امل�ضتقر، واالأزمات الطائفية واملذهبية، 

املكونات  واأي�ضًا  والعرقية،  واملناطقية 

ونتيجة  واالجتماعي���ة..  االقت�ضادي���ة 

التخبُّط م���ن الوا�ضح اأن هن���اك عجزاً 

عراقيًا وا�ضح���ًا مل�ضك امللفات االأمنية، 

يف ظ���ل بيئ���ة ع�ضكرية اأمني���ة وطنية 

معدومة  لوج�ضتية  واإمكان���ات  َكة،  مفكَّ

ن�ضبيًا.

االأخطر،  ال�ضيا�ض���ي  التح���دي  اأما 

فيكمن يف ا�ضتيعاب حالة املحا�ض�ضة 

التي  الفدرالية،   � الطائفية واملناطقية 

تهدد بتق�ضي���م البلد، واختلل العلقة 

بن احلكوم���ة املركزية واالأقاليم التي 

تنحو باجت���اه اال�ضتقللية يف جميع 

واالأم���ن  واالقت�ض���اد  االإدارة  م�ضائ���ل 

واملح�ضن  املعزز  العامة،  وال�ضيا�ضات 

بقان���ون االأقالي���م ال���ذي مّت اإق���راره، 

وال���ذي يعطي للأقاليم اليد الطوىل يف 

مواجه���ة املركز، وال���ذي يفتح الباب 

وا�ضع���ًا اأمام تق�ضيم العراق، فتبدو اأهم 

العوام���ل اخلارجي���ة تاآُمر قوى عظمى 

القتط���اع اأج���زاء من الع���راق ل�ضالح 

الدولة الكردية، وهو ما الحت تبا�ضريه 

من خلل اال�ضتفت���اء املزَمع عقده يف 

اجلزء الك���ردي، حيث اأعطي االن�ضحاب 

للعب���ن  قوي���ة  فر�ض���ة  االأمريك���ي 

االإقليمي���ن االآخري���ن يف العراق الأخذ 

مواقع اأكرث ح�ضا�ضية، ويعزز هذا االجتاه 

جمموعة امل�ضال���ح املتقاربة للعديد 

من الكيان���ات ال�ضيا�ضية الداخلية مع 

م�ضالح ال���دول االأخرى، فيت���ّم تبادل 

املناف���ع وامل�ضالح اال�ضرتاتيجية، كما 

التكتيكية.

اإ�ضافة اإىل ما �ضبق، يكمن التحدي 

اإمكانية  اأي�ض���ًا يف  ال�ضيا�ض���ي الكبري 

�ضياغة �ضيا�ضة خارجية حتكم وت�ضبط 

العلق���ات العراقية م���ع دول اجلوار، 

الدقيقة  العراقين  فاإن قراءة  وبالتايل 

مل�ضتقبل علقاتهم العربية واالإقليمية 

هي �رضورة والزم���ة لبناء عراق قوي، 

يعيد دوره الفاع���ل يف و�ضطه العربي 

واالإقليمي.

اختبار حقيقي  اأمام  اليوم  العراق 

كان من املمك���ن اأن يكون خطوة اأوىل 

نحو ا�ضتعادة العراق ل�ضيادته الكاملة 

واالإقليمي، عرب تعا�ضد  العربي  ودوره 

يف  جميع���ًا  وتعاونه���م  العراقي���ن 

تقري���ر م�ضتقبل بلدهم، من خلل حوار 

وتوافق وطني ه���ادف، ونبذ الطائفية 

العراق املرتكز على  واملذهبية، وبناء 

قواعد واأ�ض����س الدميقراطية واملواطنة 

التي ت�ض���اوي بن جمي���ع العراقين، 

ب����رضف النظر ع���ن التن���وُّع والتعدد 

واللغوي..  والعرقي  والديني  ال�ضيا�ضي 

لكن ما ح�ضل ه���و ا�ضتمرار الغرق يف 

اأتون املذهبي���ة والعرقية واملناطقية، 

وهيمن���ة فئة على فئ���ات اأخرى، االأمر 

الذي ق���اد العراق اإىل مرحلة اأخرى من 

التقات���ل، لن يكون اأحد رابحًا فيها، بل 

كانت مرحلة ما بع���د االن�ضحاب اأ�ضد 

وط���اأة من املراحل الت���ي �ضبقت، ولن 

تعاَل���ج الطائفية بطائفية م�ضادة، وال 

املذهبية مبذهبي���ة م�ضادة، ومن دون 

حل �ضيك���ون العراقيون وق���وداً لفتنة 

ك���ربى، بعيداً عن امتلك روؤية مل�رضوع 

وطني للدولة املدنية احلديثة، اإ�ضافة 

اإىل الكم الهائل م���ن اخل�ضائر املادية 

والب�رضي���ة التي �ضتلحق به، والتي مع 

االأ�ض���ف فاقت التقدي���رات والتوقعات، 

�ضيا�ضي���ة  بتبع���ات  ته���دد  وبات���ت 

واجتماعية.

حتى اليوم مايزال العنف امل�ضتفحل 

والتوتر ب���ن االإثني���ات العراقية يهدد 

ا�ضتقرار البلد ودميقراطيته اله�ضة، والتي 

فر�ضها املحتل االأمريكي؛ كما احلال يف 

لبن���ان، وقد ف�ضلت النخب���ة ال�ضيا�ضية 

العراقي���ة يف تطوير نظام للحكم �ضامل 

للجميع، وتعززت االنق�ضامات الداخلية 

ب�ضب���ب تداعيات ما ي�ضم���ى ب�»الربيع 

العربي«.

لقد رّكزت مقارب���ة بناء الدولة يف 

العراق عل���ى اإيجاد ممثل���ن طائفين 

اأكرث م���ن تركيزها عل���ى التغلب على 

واأ�ضبح���ت  الطائفي���ة،  االنق�ضام���ات 

القواع���د  يف  م�ضتحكم���ة  الطائفي���ة 

بالبنية  اخلا�ضة  واملمار�ضات  ال�ضعبية 

ال�ضيا�ضية، يف حن اأ�ضبحت املوؤ�ض�ضات 

اإقطاعي���ات للأح���زاب املت�ضارعة التي 

ن  تتناف�س عل���ى ال�ضلطة واملوارد، ومتكَّ

روؤ�ض���اء ال���وزراء من تعزي���ز �ضلطتهم 

و�ضلط���ة طائفتهم، وه���ذا االأمر اأدى اإىل 

اأن ي�ضعر فريق م���ن اأهل البلد باأنه يتم 

تهمي�ضهم، ما ق���ّوى التيارات املتطرفة 

بينهم، ومنح اجلماعات املتطرفة بيئة 

مثالية للتعبئة والعمل.

ا�ضتم���رار االنق�ض���ام يف العراق هو 

الب���دء بعمليات  نتيج���ة للف�ض���ل يف 

ناجح���ة لبن���اء الدول���ة ولل�ضيا�ض���ة 

االإق�ضائي���ة التي ميزت التاريخ احلديث 

للب���لد، فمعاجلة م�ضاع���ر الُغنب لدى 

فئة م���ن العراقين اأمر بال���غ االأهمية 

لتحقي���ق مزي���د من ال�رضعي���ة للنظام 

واال�ضتقرار للب���لد، ويحتاج العراق اإىل 

اتخاذ خطوات تّت�ض���م بال�ضدقية لبناء 

الثقة وطماأن���ة الطوائف املختلفة حول 

مكانته���ا يف الدولة، م���ن خلل خطة 

جدية للم�ضاحلة، فاملعاجلات اجلزئية 

اأو االنتقائي���ة، وال�ضيما تلك التي تهدف 

اإىل حتقيق م�ضالح على املدى الق�ضري، 

لن حتقق هذه امل�ضاحلة.

لقد جنحت احلكوم���ة العراقية يف 

ر�ضم خ���ّط وا�ضح بن عمليات مكافحة 

االإره���اب واحل�ضاب���ات ال�ضيا�ضية، لكن 

عليه���ا اأي�ضًا اأن ت���درك اأن االنت�ضار يف 

احلرب �ضد تنظيم »داع�س« واجلماعات 

املتطرفة يتطلب القي���ام بُجهد حقيقي 

لك�ضب اجلمي���ع ل�ضالح دول���ة العراق 

دة. املوحَّ

خالد املعلم

العراق.. والتحديات الطائفية

تتويج �لنت�سار على �لإرهابيني يتطلب �سعياً جاد�ً لإعادة �لنازحني �لعر�قيني �إىل ديارهم

هزيمة »داعش« تتطلب 
ُجهدًا حقيقيًا لكسب 

الجميع لصالح دولة العراق 
دة.. محاَفَظًة على  الموحَّ

االنتصار
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العراق ينتصر على 
المشروع األميركي 

- »الداعشي«
الداع�ض���ي«  »الغ���زو  زاد 

االأو�ض���اع يف ال���دول العربي���ة 

تعقي���داً، ال�ضيما اأن���ه يعمل على 

الطائفي واملذهبي،  التفتيت  زرع 

وما يج���ري الي���وم يف املنطقة 

العربية ال ميكن ف�ضله عن مرحلة 

تاريخية بداأت مع �ضايك�س بيكو 

ع���ام 1916، التي حاكت املوؤامرة 

�ض���د املنطقة العربي���ة املمتدة 

من جنوب اجلزي���رة العربية اإىل 

االأنا�ضول، وهي كانت اأول موؤامرة 

ب���داأت �ضد قيام اأي وحدة عربية، 

ملنع اإيجاد دولة قوية.

 وبعد مرور مئ���ة �ضنة، ياأتي 

الذي ي�ض���دم »اإ�رضائيل«  الواقع 

التي  ال���دول  والغرب ب���اأن هذه 

اأن�ضئ���ت بفع���ل �ضايك�س بيكو قد 

وتط���ورت، ومنها  كربت ومتّددت 

العراق، الذي مل يكن ي�ضل تعداده 

اإىل اأربعة ملي���ن ن�ضمة، اأ�ضبح 

تع���داده اليوم اأكرث من 34 مليون 

ن�ضمة، مع اإمكاني���ات هائلة من 

النفط والعل���م والرثوات، فاأ�ضبح 

بذلك ومثيلته من الدول العربية 

»اإ�رضائيل«  عل���ى  تهديداً  ي�ضّكل 

ووجوده���ا واأمنها، لذل���ك، لي�س 

غريب���ًا اأن ن�ضم���ع �ضن���ة 1957 

دايفي���د ب���ن غوريون يق���ول اإنه 

الإ�رضائيل  العي����س  ي�ضتكن  »لن 

اإال عندما جت���د 3 جيو�س عربية 

مة، هي جي�س م�رض وجي�س  حمطَّ

�ضورية وجي�س العراق«.

الع���راق دولة عربي���ة ت�ضّكل 

ق���وة يف اجل�ضم العرب���ي، و�ضهد 

املتمث���ل  االأمريك���ي  االإره���اب 

بداًل  �ض���ن  ال���ذي  ب�»داع����س«، 

عنه حربه على ال���دول العربية، 

وجعلها  وتفتيته���ا  لتق�ضيمه���ا 

غري قادرة عل���ى مواجهة الغرب 

املنطق���ة، ال�ضيما  وم�رضوعه يف 

اأن امل����رضوع االأمريكي يقوم على 

العربي���ة وجعل  ال���دول  تق�ضيم 

ليح�ضد  داخلي���ًا  فيه���ا  التقاتل 

هو النتائ���ج االأ�ضا�ضية بالن�ضبة 

له، وهي حماي���ة يهودية الدولة 

»االإ�رضائيلي���ة«، وال�ضيطرة على 

ث���روات العرب، من م���اء ونفط، 

ق�ضيتهم  ع���ن  الع���رب  واإله���اء 

املركزية فل�ضطن املحتلة.

»داع�س« لي�ض���ت اإال اأداة من 

اأدوات االأمريكي لتنفيذ خمططاته، 

وهي اليوم خرج���ت خا�رضة من 

العراق  اأهل  اإرادة  املو�ضل بف�ضل 

كهم  ومت�ضُّ للإره���اب،  ورف�ضه���م 

بوح���دة اأر�ضه���م و�ضعبهم، وهذا 

الن����رض �ضيمت���ّد للق�ض���اء على 

»داع����س« يف باق���ي املناط���ق 

�ضتنت�رض  الت���ي  العربية  والدول 

بفعل اإرادة ال�ضمود واملقاومة.

مي�سم حمزة
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رغ���م العلق���ات املتوت���رة بن 

رو�ضيا والواليات املتحدة االأمريكية، 

يبدو اأن هناك حماولة لفتح كوة اأمل 

النتظام العلق���ة، ولو باحلد االأدنى، 

بعدما ب���داأ الرئي�س االأمريكي دونالد 

ترام���ب يتمو�ضع تدريجيًا يف مكانه 

عل���ى راأ�س االإدارة الت���ي ماتزال يف 

ح���ال االإرباك من���ذ و�ضوله اإىل �ضدة 

الرئا�ض���ة، وفقدانه���ا اأي خطة على 

م�ضتوى العامل.

اأزمتن  تلك الك���وة تقوم عل���ى 

هما �ضورية واأوكراني���ا، وفق الروؤية 

االأمريكية، ربطًا بالعقوبات االأمريكية 

عل���ى رو�ضيا، وهو م���ا اأعلنه ترامب 

مبا�رضة عرب تغريدة له، لفقدانه الثقة 

باالإعلم االأمريكي، الذي �ضّنفه رئي�س 

الواليات املتح���دة على اأنه اأكرث من 

خ�ضم، بل رمبا عدو متغطر�س، ولذلك 

يلج���اأ لتبيان موقفه ع���رب تغردات، 

اآخره���ا: »لن نفع���ل �ضيئ���ًا حيال 

العقوب���ات - اأي �ضتبقى - ما دامت 

م�ضكلَتي �ضورية واأوكرانيا قائمتن«.

كان���ت  املقيا����س  ه���ذا  عل���ى 

البلدين  وزي���ري خارجية  مناق�ضات 

�ضريغي الف���روف وريك�س تيلر�ضون، 

وجرى االتفاق على اإقامة قناة ات�ضال 

اأمل���ت رو�ضيا اأن حتّقق تقدمًا، ب�ضبب 

الثقة املنعدم���ة يف االأداء االأمريكي، 

وامل�ضداقية املفقودة يف القدرة على 

الثبات يف املوقف.

حت���اول وا�ضنطن اإلقاء بذرة ثقة، 

من خلل م�ضارعتها اإىل تعين موفد 

خا�س للملف االأوكراين، هو مندوبها 

ال�ضابق يف احلل���ف االأطل�ضي كورت 

فولكر، الذي ن�ضبت االأزمة االأوكرانية 

اأثن���اء توّلي���ه من�ضب���ه يف احللف 

العدواين على رو�ضيا والعامل.

واإذا كانت الدبلوما�ضية الرو�ضية 

تقت�ضي منح الفر�س لتجربة جديدة، 

وعرّبت عن ذلك باأن ي�ضل فولكر اإىل 

�رضوري  االت�ضال  باعتب���ار  مو�ضكو، 

من اأجل امل�ضي يف اإيجاد حل للأزمة 

االأوكراني���ة عل���ى اأ�ضا����س اتفاقات 

التي طاملا عرقلت تنفيذها  مين�ضك، 

تقّدمت  كلم���ا  املتح���دة  الوالي���ات 

املحادث���ات، منذ الع���ام 2015، فاإن 

مو�ضكو تراه���ن على اأمل اأن االت�ضال 

قد يعود بالفائدة، اإذا قبلت وا�ضنطن 

تطبيق اتفاقات مين�ضك ودعم جهود 

رباعية النورماندي )رو�ضيا واأوكرانيا 

وفرن�ضا واأملانيا(.

الرهان الرو�ض���ي و�ضع الواليات 

املتحدة حتت االختبار ال�رضيع؛ بعد 

تعين فولكر، وطلبت مو�ضكو حتركًا 

�رضيع���ًا اإذا كانت وا�ضنطن جاّدة، من 

دون اأن ُت�ضقط من ح�ضاباتها املراوغة 

املحتَملة، جراء الكثري من التجارب، 

وم���ع اإدارة ترام���ب حتدي���داً، �ضيما 

م���ع ما جرى يف �ضوري���ة، خ�ضو�ضًا 

التوهيم االأمريكي با�ضتخدام ال�ضلح 

الكيمياوي، الذي تبّن اأن ترامب اتخذ 

قراراً عدواني���ًا، رغم اأن خمابراته مل 

جتزم تقاريرها ب�ضحة ما ا�ضتند اإليه 

املتطرف���ون يف اإقناع ترامب باتخاذ 

قرار العدوان على مطار ال�ضعريات.

لذلك، اأ�رضع تيلر�ضون اإىل كييف، 

م�ضطحبًا مع���ه فولك���ر، كما و�ضل 

اأمن ع���ام االأمم املتح���دة انطونيو 

غوترييت����س، ال���ذي بحث م���ع وزير 

اخلارجية االأوك���راين �ُضُبل الت�ضوية، 

والو�ضع االإن�ض���اين يف جنوب �رضق 

اأوكرانيا، اأي يف اجلمهوريتن اللتن 

ا�ضتقلّت���ا ع���ن اأوكراني���ا: الدونبا�س 

ودونيت�ضك، ومل تعرتف بهما رو�ضيا، 

مع ت�ضديده���ا على حّقها يف حماية 

املواطنن الرو����س هناك.. كما بحث 

تاأهي���ل الُبنى التحتي���ة، االأمر الذي 

اعُترب موؤ�رضاً عل���ى نوايا جّدية حلل 

االأزمة.

اجتم���اع  ه���و  اللف���ت  اأن  اإال 

تيلر�ض���ون بوفد كبري م���ن معار�ضي 

احُلكم اليميني املتطرف يف اأوكرانيا، 

الذي���ن يطالب���ون املجموع���ة التي 

ا�ضتولت على احلكم، بدعم اأمريكي - 

اأوروبي، باالإ�ضلحات يف بلد تنه�ضه 

عمليات الف�ضاد من راأ�س ال�ضلطة اإىل 

كّل دوائره���ا، واللفت اأكرث هو جواب 

تيلر�ض���ون للمطالبن باالإ�ضلح باأن 

على اأوكرانيا اأن تقطع اأ�ضواطًا طويلة 

وكثرية قب���ل اأن ُتنج���ز االإ�ضلحات 

املطلوبة، وهذا يعني تلويح للحكم 

باأن رقبت���ه على املق�ضل���ة، وعليه 

اخل�ض���وع للتعليم���ات، اأو �ضيك���ون 

م�ضريه الطرد من احلكم.

ب���ل اأدنى �ضك، هدف���ت وا�ضنطن 

من اإب���داء النية بت�رضي���ع العملية، 

اإىل اإبع���اد االأوروبين عن احلل، يف 

�ض���وء اخللف���ات املت�ضاع���دة مع 

اأملاني���ا وداخ���ل البي���ت االأوروبي، 

واالأوروبييون الذين كانت خ�ضائرهم 

اأ�ضع���اف اخل�ضائر الرو�ضية من جراء 

ان�ضياعه���م للرغب���ات االأمريكية يف 

رو�ضيا،  بالعقوب���ات على  امل�ضاركة 

والرو�س يريدون من االأمريكين دعم 

اتفاقات مين�ضك و�ضيغة النورماندي 

التي مل متن���ح وا�ضنط���ن امل�ضاركة 

فيها، ولذلك فاإن االأمر يبقى مفتوحًا 

على الرتاجع متام���ًا كما هو مفتوح 

على التقدُّم، �ضيما اأن احللف االأطل�ضي 

يب���داأ من���اورات يف اأوكرانيا ت�ضارك 

فيها ع����رضون دولة، وكان���ت القوة 

االأمريكية - كو�ضّي - اأول الوا�ضلن 

اإىل اأودي�ضا؛ جنوب اأوكرانيا، ما يعني 

اأن االحتماالت ماتزال مفتوحة.

يون�س عودة

روسيا - أميركا.. واالختبار السريع

واشنطن تتعّمد إبعاد 
األوروبيين عن ُسبل الحلول 
بينها وموسكو.. في ضوء 

الخالفات المتصاعدة مع 
ألمانيا والبيت األوروبي
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ثــقـــــافـــــة

يحّمله  كتاب  املكتوبة«،  »الذاكرة 

موؤلفه ح�ضن �ضالح كركي بن دفتيه 

رحلة عمر طويلة ق�ضاها �ضطرها االأكرب 

يف �ضل����ك التعليم اخلا�����س والر�ضمي 

فتخرج����ت من حتت يدي����ه اأجيال من 

املتعلم����ن، ويف تعاوني����ة موظف����ي 

الدول����ة التي تنقل يف فرعها يف �ضيدا 

بن الدوائر املتنوع����ة، كما �ضارك يف 

اإن�ضاء ف����رع للتعاوني����ة يف النبطية، 

ليعم����ل بعده����ا م�ض����وؤواًل للنفق����ات 

ومراقبًا، لل�ضت�ضف����اء يف م�ضت�ضفيات 

اجلنوب، ليحال بعدها اإىل املعا�س.

يف رحلت����ه الوظيفي����ة الطويل����ة، 

عاي�����س ح�ض����ن كركي خمتل����ف اأنواع 

الب�رض، وم����رّ بتجارب عديدة، لكنه يف 

كل احلاالت ظل ذلك االإن�ضان امل�ضتقيم 

ال����ذي وجد يف الوظيف����ة خدمة عامة 

ل�ضال����ح االن�ض����ان واالإن�ضانية، فكان 

كال�����رضاط امل�ضتقي����م؛ ال يجيد م�ضح 

الغبار عن اأثواب االأباطرة والقيا�رضة، 

ومل يت�ضّكع على بلطه����م، الأن العمل 

عن����ده »نظام حي����اة و�رضيعة وجود 

وا�ضتقام����ة، واالإرادة مفت����اح النجاح، 

تتم ال�ضعادة ب����ه«، وبب�ضاطة فاحلب 

عند اال�ضتاذ ح�ض����ن »اأ�ضا�س املجتمع 

االإخل�س بعمله،  �ض����واء يف  ورقيه«، 

اأو يف املراأة الت����ي جت�ّضد م�ضاعر هذا 

احلب.

على م����دى 580 �ضفحة من احلجم 

الكب����ري، يتنّق����ل بنا املوؤل����ف عار�ضًا 

مذكراته يف �ضتى املوا�ضيع والتجارب 

َها، فيقّدم بذلك �ضفراً  التي مرّ بها وَخربرِ

اأن املوظ����ف واالإن�ضان  لقارئه يوؤك����د 

ال�ضالح ميكنه اأن ي�ضل اإىل املكان الذي 

ينا�ضب قدرته وكفاءته وخربته وعلمه، 

متوخي����ًا فيها »الو�ض����وح وال�رضاحة 

والب�ضاط����ة«، حمافظًا عل����ى »الدقة 

والرتكي����ز يف نقل م����ا يف ال�ضدر اإىل 

ال�ضطر«، معتمداً على اأ�ضلوب خمتلف 

مميز ي�ض����كل بعداً ح�ضاري����ًا يف �رضد 

�ضرية عملقة »ُتظهر الطابع االأدبي يف 

ديباحة فنية ومعنى جلي«.

ويت�ضاع����د بنا املوؤلف يف »ترتيب 

م����ًا مراح����ل حياته  ت�ضاع����دي«، منظِّ

يف حمطات فيه����ا اأمل واأمل وبحر من 

التجارب، وب�ضكل ع����ام يذهب بنا يف 

�رضد جميل، باأ�ضلوب �ضيق يجعل قارئه 

ال مي����ل، رغم اأنه يتح����دث عن جتارب 

وع����رب واأ�ضلوب عمل وحي����اة تخ�ضه، 

لكنه يقّدمها مادة �ضهلة للمتلقي.

ورغم اأن املوؤلف يقول »اإن حديثي 

اقت�رض مع����ك اأيها القارئ العزيز، على 

حياتي العملي����ة وحدها، وما تخللها 

من اأحداث اأمّلت، وكانت حجز الزاوية 

يف بن����اء �ضخ�ضيت����ي وتثبيته����ا يف 

ع����امل النجاح ال����ذي ر�ضيت به وعنه 

وفرح����ت«، اإال اأن����ه كم����ا وجدت من 

التعرف على م�ضريت����ه، يقدم ع�ضارة 

جتربة ثرية من خلل يوميات جديرة 

اأن تك����ون دليًل مل�ض����رية اأي اإن�ضان ال 

ي�ضع����ى اإالَّ اإىل مر�ض����اة ربه و�ضمريه 

ووجدانه.

وبه����ذا فح�ض����ن �ضال����ح كركي يف 

مذكرات����ه م����ن ال�ض����در اإىل ال�ضطر اإىل 

الكت����اب املو�ضوع����ي يقّدم لن����ا �ضفراً 

كدليل لل�ضرية العطرة والنجاح.

حتية لك االأ�ضت����اذ كركي، واأمّد اهلل 

يف عم����رك واأعطاك املزي����د من القوة 

والنج����اح لتقدم املزي����د من اخلربات 

والعطاء ل�ضرية اإن�ضان وموظف �ضالح 

ي�ضتحق التقدير واالح����رتام، ليوؤكد اأن 

»الدنيا لو خليت خل�ضفت«.

الذاكرة المكتوبة.. من الصدر إلى السطر

�لرئي�سان �لأمريكي دونالد تر�مب و�لرو�سي فالدميري بوتني خالل لقائهما على هام�ش قمة �لـ20



نشاطات 10

عقد احتاد الإذاعات والتلفزيونات 

الإ�سالمية موؤمتره ال�سنوي التا�سع يف 

مدين����ة م�سهد الإيرانية، مب�ساركة اأكرث 

من 600 �سيف، و230 قناة، من 36 بلداً، 

يف اأجواءاإع����الن مدينة م�سهد عا�سمة 

للثقافة الإ�سالمية لعام 2017.

قائ����د الثورة الإ�سالمي����ة اآية اهلل 

ال�سيد علي خامنئي، اأ�ساد يف ر�سالة 

والتلفزيون����ات  الإذاع����ات  باحت����اد 

الإ�سالمي����ة، ودعا اإىل املحافظة عليه، 

قائاًل: اأنتم تقف����ون يف اخلط الأمامي 

ل�ساحات اجلهاد.

من جانبه اعت����ر اأمني املجل�س 

الأعل����ى لالأمن القوم����ي الإيراين علي 

�سمخاين، اأن ال�سبب الرئي�سي الذي يقف 

وراء تواج����د امل�ست�سارين الع�سكريني 

الإيرانيني يف الع����راق و�سورية يعود 

اإىل كون هذه الدول ت�سّكل حلقات يف 

حمور املقاومة للدفاع عن فل�سطني.

مبا يتطابق م����ع الفكر يف اإيران 

بعد الث����ورة الإ�سالمية ملعاجلة الأمل 

الأ�سا�س يف ج�سد العامل الأ�سا�سي، اأي 

فل�سطني.

ودعا اأمني املجل�س الأعلى لالأمن 

القومي اإىل ب����ذل مزيد من اجلهود يف 

الع����امل الإ�سالمي ملواجه����ة التيارات 

التكفريية والعلماني����ة، واأعطى مثاًل 

عن العراق و�سورية، حيث ي�سارك اأهل 

نة يف الدفاع ع����ن بالدهم، وقال:  ال�سُّ

»اإي����ران تعي�س هذه احلال����ة منذ 37 

�سنة ب�سكل ناجح يف تدمري املعتقدات 

الهّدامة للمجتمعات.«

م����ن جهته اأك����د اإ�سماعيل هنية؛ 

ال�سيا�س����ي حلركة  املكت����ب  رئي�����س 

»حما�����س«، اأن املوؤمت����ر الذي يقيمه 

والتلفزيون����ات  الإذاع����ات  احت����اد 

الإ�سالمي����ة يكت�س����ب اأهمي����ة خا�سة 

بالنظ����ر اإىل التوقيت الذي ينعقد فيه، 

حي����ث اإن املرحلة ح�سا�س����ة ودقيقة، 

م�س����دداً على اأن ق�ساي����ا الأمة، وعلى 

يف  الفل�سطيني����ة،  الق�سي����ة  راأ�سه����ا 

حمل ا�سته����داف، ويف حماولة يائ�سة 

لت�سفية هذه الق�سية. 

واأو�سح هنية اأن »هذه امللتقيات 

املتغريات  بع����د  اأهميته����ا  تكت�س����ب 

املت�سارع����ة الت����ي متر به����ا الق�سية 

العربي����ة وق�سية فل�سط����ني وما مير 

عل����ى القد�س، ومن هنا نتطلع اإىل هذا 

املوؤمت����ر لي�سكل رافع����ة جديدة لهذه 

الأمة ولإعالمها احلر امُلعر عن تاريخ 

وح�سارة هذه الأمة وم�ستقبلها، ومن 

هنا نحّيي جميع من ح�رض والقائمني 

على املوؤمتر، ومن خمتلف دول الأمة 

العربية والإ�سالمي����ة«، داعيا الإعالم 

على  لاللت����زام  الإ�سالم����ي  العرب����ي 

ال�سوابط الآتية:

اأوًل: الرتكي����ز عل����ى مفهوم الأمة 

ب����كل طوائفه����ا واأعراقه����ا، لأن وحدة 

الأمة باتت م�ستهَدفة، وهناك مكّونات 

خارجية تريد �رضب ومتزيق هذه الأمة 

خدمة للم�رضوع الأمريكي وال�سهاينة، 

واإعطائهم املجال لال�ستفراد بالق�سية 

الفل�سطينية والقد�����س والأق�سى، ومن 

ع عن  هن����ا نح����ن بحاج����ة اإىل الرتفُّ

كل اخلالفات واجل����راح، واأن نرّكز يف 

خطابن����ا الإعالمي عل����ى م�سطلحات 

الأمة، قائاًل:  ومفاهيم واأدبيات ه����ذه 

»الي����وم من اخلطورة مب����كان اأن يظل 

ال�����رضاع داخ����ل الأمة، ب����ل يجب اأن 

ينتقل ال�رضاع اإىل العدو املركزي، وهو 

ال�سهيوين«.

اإىل الرتكيز على  ثانيًا: »ندع����و 

اإع����الم املقاوم����ة واإع����الم املمانعة 

خا�سة يف ظل الرياح التي تهب على 

الغربية عن وعي  منطقتنا والأدبيات 

اأجي����ال هذه الأم����ة، يف ظل حماولت 

اخلل����ط ب����ني املقاوم����ة والإره����اب، 

وحم����اولت التيئي�����س ون�����رض ثقافة 

الهزمية، والإ�س����اءة لظاهرة املقاومة 

البا�سل����ة املبارك����ة الت����ي واجه����ت 

اإ�رضائي����ل يف فل�سط����ني ولبنان، وكل 

مكان توجد فيه«.

واأك����د رئي�����س املجل�����س الأعلى 

الإ�سالم����ي العراق����ي؛ ال�سي����د عم����ار 

احلكيم، على �رضورة اأن يت�سم الإعالم 

الإ�سالمي اأو الإعالم الر�سايل باملبدئية 

والوحدوية وامل�سداقي����ة، واأن يراعي 

الأولوية واملهنية وال�سمولية، والثبات 

وال�ستقامة.

وبارك ال�سيد عمار احلكيم لإيران 

ولقائد الث����ورة الإ�سالمي����ة يف اإيران 

ال�سيد عل����ي خامنئي اإقامة الجتماع 

التا�سع لإحتاد الإذاعات والتلفزيونات 

الإ�سالمية، وق����ال اإن الإعالم الر�سايل 

ينبغ����ي اأن يحمل ر�سال����ة دينية، واأل 

يك����ون اإع����الم اإث����ارة، واأن ُي�سهم يف 

�سناع����ة جمتم����ع متكام����ل، م�سدداً 

الإع����الم  اأن يك����ون  عل����ى �����رضورة 

اإعالمًا وحدوي����ًا؛ يوّحد بني ال�سعوب 

الإ�سالمي����ة ول يفرّق بينها، وكذلك اأن 

يتمّيز بامل�سداقية، واأن ينقل احلقائق 

دون مبالغ����ات، ول يختلق الأكاذيب، 

واأن يراعي الأولوي����ات ول ينجرّ وراء 

النفعال وا�ستدراجات الأعداء.

بالتحدي����ات  م����ا يتعل����ق  ويف 

الت����ي يواجهه����ا الإع����الم الإ�سالمي، 

ق����ال ال�سيد عمار احلكي����م اإن الإعالم 

الإ�سالمي ينبغ����ي اأن يعتر امل�ساكل 

الت����ي يواجهه����ا باأنه����ا فر�س ميكن 

ال�ستفادة منه����ا يف امل�ستقبل، م�سرياً 

اإىل اأن التحدي ال����ذي يواجهه الإعالم 

الإ�سالم����ي يف الع����راق يف ما يتعلق 

بتنظيم »داع�س« الإرهابي حتّول اإىل 

فر�سة ا�ستفاد منها هذا الإعالم، وذلك 

بالعتماد على دم����اء ال�سهداء، ودعم 

املرجعيات الدينية والأ�سدقاء، وعلى 

راأ�سهم اجلمهورية الإ�سالمية يف اإيران.

واأ�س����ار �سماحت����ه اإىل اأن الإعالم 

الإ�سالمي يواجه اأي�سًا الإعالم امل�ساد، 

معتراً اأن الإعالم امل�ساد هو حتدٍّ كبري 

على م�ستوى املجتمع الإ�سالمي.

الإعالم امل�ساد  اإن  واأ�ساف قائاًل 

اليوم اأوجد عدواً وهميًا هو اجلمهورية 

الإ�سالمية، فيم����ا اأوجد �سديقًا وهميًا 

هو الكي����ان ال�سهيوين، م�س����دداً على 

�رضورة مواجهة هذا التحدي اخلطري.

ويف مو�سوع اآخ����ر و�سف ال�سيد 

احلكي����م النت�سار الذي حققته القوات 

العراقي����ة يف املو�سل باأن����ه انت�سار 

جلميع اأطياف وفئات ال�سعب العراقي، 

م�س����رياً اإىل اأن جميع ه����ذه الأطياف 

�ساركت يف مواجهة تنظيم »داع�س«.

م����ن جانب����ه اأكد ع�س����و املكتب 

ال�سيا�س����ي ل�«حرك����ة اأن�س����ار اهلل« 

اليمنية؛ اإبراهيم الديلمي، اأن ال�سهاينة 

والأم����ريكان ي�سع����ون لل�سيطرة على 

العامل، ونحن ن�سعى للمقاومة.

ا�سرتاتيجية  اإىل  الديلم����ي  ودعا 

اإعالمي����ة ملواجه����ة اإمراطورية ال�رض 

ومواكب����ة التط����ورات واملعركة التي 

يخو�سها ال�سعب اليمني.

واأ�سار الديلمي اإىل �رضورة البحث 

عن �ُسُبل تع����زز دومًا من الوحدة بني 

الأمة الإ�سالمية، داعيًا و�سائل الإعالم 

اإىل اأن تكون �سيفًا قاطعًا يتم ت�سخريه 

يف �سبيل احلق.

ولف����ت ع�سو املكت����ب ال�سيا�سي 

ل�»اأن�س����ار اهلل« اإىل وج����ود �����رضاع 

ح�ساري بني ال�سع����ب اليمني واأعداء 

اليم����ن، موؤكداً اأن ق�سي����ة اليمن اليوم 

واح����دة م����ن املخطط����ات امل�سوؤومة 

لأمريكا وال�سهاينة.

ب����دوره و�سف اأمني ع����ام احتاد 

الإذاع����ات والتلفزيون����ات الإ�سالمية؛ 

ال�سي����خ علي كرميي����ان، مدينة م�سهد 

والب�سرية  واملعرفة  العلم  ب�»منطلق 

وال�سم����و الإن�ساين، وه����ي يف النهاية 

حمور الوحدة واحل�سارة الإ�سالمية«، 

اأن هذه املدين����ة هي منوذج  موؤك����داً 

لوح����دة الأديان واملذاه����ب والأعراق 

واللغات وال�سعوب املختلفة.

ون����ّوه كرمييان باأن مدينة م�سهد 

التي متّث����ل عا�سم����ة الثقافة للعامل 

الإ�سالمي عام 2017، هي ملجاأ جميع 

امل�سلمني، بل الب�رضية جمعاء، معتراً 

اأن هذه املدين����ة املقد�سة هي منطلق 

للمعنوية والتعب����د والإيثار والرحمة 

واملودة والطاعة.

اأن  واأكد �سماحته عل����ى �رضورة 

يقوم الإعالم بنبذ الطائفية والع�سبية 

يف الع����امل الإ�سالم����ي، ويرك����ز على 

املهني����ة، واأن يك����ون منتجًا للخر ل 

م�ستورداً له.

ُيذكر اأن �سعار املوؤمتر لهذا العام 

كان »م�سهد الر�سا )ع( من�ساأ الوحدة 

الإ�سالمي����ة«، وكان �سمن  واحل�سارة 

فعالياته اختيار اأف�سل �سبكة اإعالمية 

اإ�سالمي����ة، وتكرمي عائ����الت ال�سهداء، 

واختيار اأف�س����ل املخرجني يف العامل 

الإ�سالمي، وعر�س اأفالم وثائقية حول 

العراق و�سورية واليمن.

لالأف����الم  معر�����س  ����م  ُنظِّ كم����ا 

للتجهي����زات  ومعر�����س  الإ�سالمي����ة، 

واجتم����اع  الإعالمي����ة،  والتقني����ات 

للنا�سط����ني يف الع����امل الفرتا�س����ي، 

ومهرج����ان لالحت����اد، وكل واحدة من 

ه����ذه الفعالي����ات كان����ت ج����زءاً من 

الرنامج الأ�سا�سي لالجتماع.

اتحاد اإلذاعات والتلفزيونات اإلسالمية عقد مؤتمره التاسع في مدينة مشهد
الشيخ كريميان: اإلعالم اإلسالمي يجب أن يكون منتجًا للخبر.. ال مستوردًا له
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الستراتيجية إعالمية تواجه 
إمبراطورية الشر األميركية.. 
وتواكب التطورات والمعركة 

التي تخوضها الشعوب 
المستضَعفة

الرئي�س اإ�سماعيل هنية يلقي كلمته خالل جل�سة الفتتاحاأمني عام احتاد الإذاعات والتلفزيونات الإ�سالمية ال�سيخ علي كرمييان يلقي كلمته
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اأنه���ى اأمني عام حركة الأمة؛ �سماحة ال�سيخ عبد اهلل جري، 

زيارت���ه اإىل مدينة م�سهد يف اجلمهوري���ة الإ�سالمية يف اإيران، 

حيث �س���ارك يف فعاليات »م�سهد عا�سمة الثقافة الإ�سالمية« 

للعام ٢٠١٧.

وكان ال�سيخ جري �سارك يف املوؤمتر التا�سع لحتاد الإذاعات 

وي«،  والتلفزيون���ات الإ�سالمي���ة، الذي ُعقد يف »احل���َرم الر�سَ

واألق���ى مداخلة اعت���ر فيها اأن اأهم ما ح�س���ل يف هذه الفرتة، 

وال���ذي اأف�سل امل����رضوع الأمريكي املرحلي، ه���و التقاء كل من 

القوات العراقية واجلي�س ال�سوري على احلدود بني البلدين، ما 

يعني اأن ا�سرتاتيجي���ة الأمريكيني بال�سيطرة على معر التنف، 

ل���ن توؤدي اإىل قطع التوا�سل اجلغ���رايف بني البلدين، اأي اأنه مّت 

اإفراغها من م�سمونها احلقيقي.

وق���ال ف�سيلته: يبقى الأهم يف هذه اللحظة بالذات، اإ�سقاط 

م�رضوع التق�سيم، ملا له من تداعيات لي�س على �سورية وح�سب، 

بل على بلدان املنطقة ككل، وهنا تكون امل�سوؤولية على القيادة 

ال�سورية وحلفائها من الذي���ن يفاو�سون على احلل ال�سيا�سي، 

كما على ال�سعب ال�س���وري، الذي تقع على كاهله مهام ج�سام، 

وهو اأثبت اأنه �سعب قادر على حتمّل ال�سعاب.

ن اإلسالمي« مشاركًا في مؤتمر »مشهد مدينة الوحدة والتمدُّ
الشيخ جبري: التقسيم ستكون تداعياته السلبية على الجميع دون استثناء

اأعلن���ت جلن���ة الإر�ساد 

الأمة،  والتوجيه يف حركة 

عن افتتاح »دورة العالمة 

ال�سي���خ عبد النا�رض جري 

)رحم���ه اهلل( لتعليم القراآن 

الك���رمي«، وذلك يف م�سجد 

ال�سيخ اأحمد كفتارو )رحمه 

اهلل(، يف بريوت.

ال���دورة تهت���م بتعليم 

النا�سئة من عمر 6 �سنوات 

اإىل 14 �سن���ة تالوة وحفظ 

وت�ستمر  الك���رمي،  الق���راآن 

حتى اأواخر �سهر اآب املقبل.

ُيذكر اأن���ه �سيتم توزيع 

جوائز قيمة على املتفوقني 

بال���دورة القراآني���ة الت���ي 

تتخللها ن�ساطات ترفيهية.

افتتاح دورة العالمة الشيخ عبد الناصر جبري لتعليم القرآن الكريم
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ال�سيخ عبداهلل جري مرتئ�سًا اإحدى جل�سات املوؤمتر

ال�سيخ جري م�ستقباًل وفداً دينيًا ي�سم علماء �سنة و�سيعة من حمافظة خرا�سان ال�سمالية يف اإيران

الأمة؛  اأم���ني عام حرك���ة  ا�ستقبل 

ال�سيخ عبد اهلل ج���ري، وفداً علمائيًا 

م���ن اجلمهورية الإ�سالمي���ة يف اإيران، 

ال�سي���خ قنر علي  برئا�س���ة �سماحة 

الإعالم  خادمي؛ مدي���ر عام منظم���ة 

خرا�س���ان  حمافظ���ة  يف  الإ�سالم���ي 

ال�سمالية.

الوف���د اأثنى على اجلهود الوحدوية 

التي كرّ�س لها حياته �سماحة ال�سيخ 

عبد النا�رض جري )رحمه اهلل(، معتراً 

اأن خط���ر التق�سيم الذي مت���رّ به الأمة 

ي�ستدع���ي من اجلميع الت�سدي له، لأن 

تداعياته ال�سلبية لن ت�ستثني اأحداً.

من جانبه اأك���د ال�سيخ جري على 

اأهمية تر�سيخ التعاون بني امل�سلمني، 

ونبذ التع�سب والعنف ملواجهة الفكر 

التكفريي الذي يهدد تاريخنا وحا�رضنا 

وم�ستقبلن���ا، قائاًل: »علينا اأن نحارب 

التطرف بالعلم واحلوار والوحدة«.

ولفت �سماحت���ه اإىل اأنه يجب عدم 

الطمئنان اإىل وعود الرئي�س الأمريكي 

دونالد ترامب بوق���ف اإطالق النار يف 

ل�سيما  ال�سورية،  املحافظ���ات  بع�س 

بع���د التقاء الق���وات العراقية وجنود 

اجلي�س العربي ال�س���وري عند احلدود 

امل�سرتكة، حمذراً من مغامرة اأمريكية 

- »اإ�رضائيلية« - عربية يف اجلولن 

املحتل.

الشيخ جبري مستقباًل وفدًا دينيًا إيرانيًا:
لمواجهة الفكر التكفيري الذي يهدد تاريخنا وحاضرنا ومستقبلنا
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كاريكاتير

ميتلك  ال�����ص��ن��اع��ي��ة،  ال�����دول  يف 

املالب�س،  من  هائلة  كميات  الأ�صخا�س 

وتكون خزانات املالب�س خا�صتهم ممتلئة 

اأنهم  اإل  هذا،  يعلمون  وهم  اآخرها،  عن 

يطلبون املزيد من املالب�س عرب الإنرتنت. 

كيف تفعل متاجر التجزئة ذلك يا ُترى؟

والإدارة  التجزئة  خ��رباء  يو�صح 

وراء  النف�صية  والأ�صاليب  احلَيل  بع�س 

بيع املالب�س عرب الإنرتنت، والتي نعر�س 

اأهمها من باب احلذر منها:

فرتة �صماح طويلة لإرجاع املالب�س: 

بعد  ال�رسوال  هذا  اإع��ادة  باإمكاين  هل 

عرب  البيع  ���رسك��ات  ت��غ��ري  ي��وم��ًا؟   98
اإرج��اع  فرتة  بعر�س  الزبائن  الإنرتنت 

ارتدائها،  يتم  مل  التي  للمالب�س  طويلة 

بع�س  خجل  على  للتغلب  طريقة  وهذه 

الأ�صخا�س ب�صاأن ال�رساء الإلكرتوين.

املقا�س  على  العثور  يف  امل�صاعدة 

الإلكرتوين  ال�رساء  عيوب  اأحد  ال�صحيح: 

هو اأن امل�صتهلك ل ميكنه جتربة اأي �صيء 

امل�صرتون  �صيطلب  وبالتايل  الفور،  على 

غري  القطع  لُيعيدوا  مقا�صات،  ع��دة 

املنا�صبة، وهي ممار�صة مكلفة بالن�صبة 

اأن  حاليًا  ال�رسكات  فتحاول  للبائع، 

تو�صي باملقا�س ال�صحيح من البداية.

يف  خ�صو�صًا  اخلا�صة:  العرو�س 

فا�صنا�صت؛  مارتن  يقول  الأ�صبوع.  نهاية 

خبري جتارة الب�صائع، اإن باعة التجزئة 

متى  اأنف�صهم:  ي�صاألون  الإن��رتن��ت  عرب 

فراغ؟  اأوق��ات  لديهم  الأ�صخا�س  يكون 

ويف  امل�����ص��اء،  يف  اأوًل  ه��ي:  الإج��اب��ة 

من  الكثري  نق�صي  الأ�صبوع، حيث  نهاية 

والهواتف  اللوحية  اأجهزتنا  على  الوقت 

الذكية. ويقول �صتال اإن الباعة »يلعبون 

يختلف  ل  ال�صدد  هذا  ويف  بعقولنا«، 

البيع الإلكرتوين عن املحالت الفعلية.

جمياًل  ���ص��وت��ًا  متتلك  ت��ك��ون  ق��د 

امل�صتغرب  من  لي�س  اأّن��ه  اإل  ومالئكيًا، 

عندما  اأ�صواتهم  يكرهون  النا�س  اأّن 

ي�صتمعون اإليها م�صّجلة مرة اأخرى. لكن 

ملاذا يحدث هذا؟

وفقًا للخرباء من جامعة لندن، فاإن 

ب�صكل  اأخرى  مرّة  �صوته  ي�صمع  الإن�صان 

الآخرين  الأ�صخا�س  عن  متامًا  خمتلف 

ت�صتمع  فعندما  اإليه،  ي�صتمعون  الذين 

املوجات  ف���اإّن  يتحدثون،  لأ�صخا�س 

لتدخل  اجلو  طريق  عن  تنتقل  ال�صوتية 

وتنتقل  لأذن،  طبلة  فتهتز  اأذنيك،  يف 

يقوم  الذي  الدماغ  اإىل  الهتزازات  هذه 

بتحويلها اإىل �صوت.

عندما  الأخ��رى،  الناحية  من  بينما 

ف���اإّن احلبال  امل��ت��ح��ّدث،  اأن���ت  ت��ك��ون 

املحيطة  الهوائية  والفراغات  ال�صوتية 

اأّنك تتلقى ال�صوت  بك تهتز، وهذا يعني 

التي  ال�صوتية  املوجات  م�صدرين:  من 

تنتقل اإىل اأذنيك عند �صماع �صوتك نف�صه، 

اإ�صافة اإىل اهتزازات احلبال ال�صوتية.

اأ�صتاذ  بري�صال؛  مارتن  وي�رسح 

هذا  ال�صوت(  )علم  الالرينجولوجي 

ي�صبه  فاإّنه  نتكلم،  عندما  قائاًل:  الأمر 

متامًا �صماع اجلميع لل�صوت من خالل 

احلقيقة  يف  لكّننا  ال�صوت،  مكربات 

ن�صمعه من خالل كهوف معّقدة موجودة 

حول  يتحرك  فال�صوت  روؤو�صنا،  داخل 

اجليوب، ويف جميع امل�صاحات الفارغة 

اآذاننا،  يف روؤو�صنا واجلزء الأو�صط من 

التي  الطريقة  تغيري  اإىل  ي���وؤّدي  ما 

ن�صمع بها الأ�صوات مقارنة مبا ي�صمعه 

الآخرون.

ق اإللكتروني احذروا أفخاخ التسوُّ

لهذا السبب نكره سماع أصواتنا المسّجلة


