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ماذا تريد السعودية من لبنان؟

هل يفهم »سيزيف« السعودي 
الرسائل السورية واليمنية والخليجية؟

هل يخرج أردوغان من حلف »الناتو«؟

حلم البرزاني.. هل يتحقق 
باالنفصال عن العراق؟

اإلقطاعيون.. 
حجارة رحى على ظهور »الفالحين«
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املــرة  يف  الــنــواب  جمل�س  اقـــرار  مــع  التي ارتفعت  اال�شعار  اأن  لوحظ 
االأوىل لقانون متويل �شل�شلة الرتب والرواتب، مل ي�شجل اأي انخفا�س 
اال�شعار  عــادت  وقــد  الــد�ــشــتــوري،  املجل�س  قبل  مــن  تطبيقه  جتميد  مــع 

للإرتفاع مرة جديدة مع عودة جمل�س النواب الإقراره من جديد.
ووفق اخلرباء، فاإن االأ�شعار مر�شحة اإىل مزيد من االإرتفاع يف املرحلة 
االإجـــراءات  اتخاذ  املعنية  واالأجــهــزة  احلكومة  على  يفر�س  مما  املقبلة، 

احلا�شمة، للحوؤول دون اللعب بلقمة عي�س وحياة النا�س.

ألمـــــــة واحـــــــدة
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جنون األسعار

إيران وتركيا: تعاون الضرورة

روسيا - أميركا..
والحرب العالمية الثالثة
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ـزت صـواريخهـا.. 
ّ

طهـران جه
قـرار »غير مسبـوق« 

للقّوات الّروسّية في سورية
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معيار المواطنة.. طريق 
االنتصار

ل���ة االنت�صار  مت���رُّ االأمة مبرحل���ة �صعبة، م�صجِّ

ب والتطرف  تلو االنت�صار على ق���وى ال�رش والتع�صُّ

والتكف���ر واالإره���اب، وما زال اخلط���ر جاثمًا على 

اأر�صن���ا العربي���ة م���ن تنفيذ خمطط���ات التفتيت 

والتق�صي���م، وعليه ال بد اأن نبن���ي االإن�صان العربي 

انطالق���ًا من القَيم امل�صرتكة ب���ن االأديان؛ على اأن 

ُيحرتم التنوُّع الديني وتبّني �صالم االأديان.

نظراً اإىل ما �صاهدناه من نزعة االحتواء ال�صيا�صي 

للمذاهب الدينية وا�صتغالل الدين وطوائفه ومذاهبه 

يف النزاع���ات ال�صيا�صية، فاإن���ه على القوى احلية 

يف اأمتن���ا اأن تعمل على جتيي����ش االإن�صان العربي 

لرف�ش هذا ال�صلوك رف�صًا قاطعًا، وتعمل على قيام 

دولة املواطنة اجلامعة، دولة القانون واملوؤ�ص�صات 

والقي���م االإن�صانية، وهذا لن يت���م اإال بجمع الكلمة، 

واخل���روج من االأناني���ة احلزبي���ة وال�صخ�صية اإىل 

وحدة املوقف والعمل.

ال بد اأي�ص���ًا للمراقب والعام���ل مل�صلحة وطنه 

واأمته اأن يالح���ظ ويعمل بكل قواه �صد ما تعك�صه 

ممار�ص���ات االإ�ص���اءة والكراهي���ة الت���ي تفر�صها 

ال�صيا�صات الظامل���ة، خ�صو�صًا الدول الكربى جتاه 

ال�صعوب واملتحي���زة للعدو ال�صهي���وين الغا�صب 

الأر�ش فل�صطن وحقوق �صعبها، والتي تعزز منطق 

التط���رف الديني مبا يهدد بن����رش مزيد من عواقب 

التطرف والتطرف امل�صاد بن ال�صعوب واجلماعات 

واالأفراد.

اإن م���ا يقوم ب���ه االأزهر ال�رشي���ف، ودار الفتوى 

يف اجلمهوري���ة اللبنانية، بقي���ادة �صماحة مفتي 

اجلمهوري���ة اللبنانية ال�صيخ عب���د اللطيف دريان، 

واملراجع االإ�صالمية جميعه���ا، وكذلك املرجعيات 

الدينية امل�صيحية، و�صماح���ة العالمة ال�صيد علي 

ف�صل اهلل؛ رئي����ش ملتقى االأدي���ان والثقافات، من 

و�صع روؤي���ة لتطوي���ر اخلطاب الدين���ي يف �صوء 

املقا�صد االأخالقية ال�صامية، ومن ترتيب الأولوياتها، 

وعمله���م الدائم ملواجهة اأي م�رشوع اأو حترُّك يقوم 

على ا�صتخ���دام االإرهاب والعنف، وت�صاُمن وتكاُتف 

مع هذا املوقف قوى متعددة دينية وعلمانية عليها 

واجب تنفيذ كل املقررات التي ت�صدر من املوؤمترات 

املتعاقب���ة والوثائق ال�ص���ادرة باخل�صو�ش، ويف 

املقدم���ة من هذه القوى املن�صقي���ة العامة ل�صبكة 

االآمان ولل�صلم االأهلي يف لبنان، والتي ت�صّم مئات 

املوؤ�ص�ص���ات واملنظم���ات واجلمعيات من املجتمع 

املدين، والت���ي اأ�صدرت يف الع���ام املا�صي وثيقًة 

لل�صلم االأهلي تعمل من خاللها.

ندعو اأن ترتافق هذه الروؤى جنبًا اإىل جنب، عماًل 

بتعزي���ز املواطنة وثقافة املقاوم���ة والوقوف مع 

رجالها، فهذا براأينا هو طريق االنت�صار.

 

املح��ام�ي عم�ر زي��ن

االأمن العام ال�صابق الحتاد املحامن العرب

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

الغالبية العظمى من اللبنانين لي�صت 

معني����ة ب�»ال�صلحة« بن الرئي�ش احلريري 

والنائ����ب جنب����الط، وما اأ�صف����ر عنه ع�صاء 

كليمن�ص����و م�صاء االأحد املا�صي من احتمال 

التحال����ف االنتخابي، الأن الياأ�ش الذي بلغه 

ال�صعب اللبناين �صُيرتجم يف حجم امل�صاركة 

االنتخابية، واملجل�����ش النيابي املقبل، هو 

�صورة طب����ق االأ�صل عن احل����ايل، و�صيكون 

متدي����داً للطبق����ة ذاتها م����ن االإقطاعين، اأو 

الأبنائه����م من فئ����ة »ال����دم االأزرق«، على 

ظهور طبقة »الفالح����ن« التي ت�صم كافة 

�رشائ����ح ال�صعب اللبن����اين امل�صحوقة حتت 

حج����ارة رحى لن يرفعها ع����ن ظهورهم اأي 

قانون انتخاب مهما كان نوعه وتق�صيماته، 

ونكتف����ي بامل�صهدي����ات االنتخابي����ة التي 

ح�صل����ت وحت�ص����ل وتعك�����ش خيبتن����ا يف 

انتخابات نيابية ليتها ال حت�صل.

ي���وم زار املر�ص���ح ط���وين �صليم���ان 

فرجنية عكار، كان عناق مع النائب هادي 

حبي�ش، وترا�صفت فئة »الفالحن« على 

طريقة اأبناء االأرياف املحرومة - واأنا يل 

�رشف االنتماء اإىل هذه الفئة من ال�رشفاء 

- لي�صتمع���وا اإىل الزائر الزغرتاوي، يغدق 

عليهم وعود اإمناء عكار، التي عجز ع�صام 

فار�ش بكل م���ا اأغدق م���ن ماله اخلا�ش 

لتعوي�ش الغنب الالحق بها، نتيجة اإهمال 

الدولة، وع���ال الت�صفيق للقادم من زغرتا 

على طبقة من الزفت االنتخابي.

يف املنت، وب����رشف النظر عن خليفة 

النائب مي�صال املر يف حال قرر العزوف، 

برت�صيح ابنه اأو ابنت���ه، ن�صعد اإىل بكفيا 

حيث معقل اإقط���اع اآل اجلميل، والهجوم 

غ���ر امل�صبوق الذي �صّن���ه النائب �صامي 

اجلميل عل���ى »الق���وات« وتفاهمها مع 

التي���ار الوطني احل���ر، ويف نف�ش الوقت 

يطال���ب اجلميل باإع���ادة اإحياء »اجلبهة 

اللبنانية«، ليعيد جمد جده بيار اجلميل، 

اللبنانية«  اأن خ����رشت »الكتائ���ب  بعد 

معظم �صارعها االنتخابي ل�صالح االأحزاب 

امل�صيحية االأخرى.

املوت���ى  اإحي���اء  طريق���ة  وبنف����ش 

من قبوره���م، ع���رب ا�صتع���ادة »اجلبهة 

اللبنانية«، اق���رتح النائب وليد جنبالط 

اإحي���اء »احلركة الوطنية« بقيادة احلزب 

التقدم���ي اال�صرتاكي، لتعزي���ز اإرث جنله 

تيمور، ولن ندخ���ل طبعًا يف االأدوار التي 

تناوب عليه���ا النائب جنبالط يف احلياة 

ال�صيا�صي���ة اللبناني���ة واحلركة الوطنية، 

�صيما اأنه يعتق���د اأن »التحاف« الكوفية 

الفل�صطينية ب�صبب اأو بدون �صبب واإلبا�صها 

لنجل���ه تيمور �صيجعل منه وريث �صلطان 

با�صا االأطر�ش، علمًا اأن الزيارات املتباَدلة 

بن م�صايخ عق���ل الطائف���ة الدرزية يف 

�صوري���ة والوزير ال�صاب���ق وئام وهاب قد 

�صحبت نهائيًا الب�صاط االإقليمي من حتت 

اأقدام الزعامة اجلنبالطية.

وننزل باجت���اه زحلة، حي���ث عّرت 

مريام �صكاف رجل االأعمال مي�صال �صاهر 

باأنه »�صان���ع اأكيا�ش �صيب�ش«، وتنا�صت 

اأن زوجه���ا املرح���وم اإيلي �ص���كاف كان 

يفاخر باأنه ُم���زارع بطاطا، وبهذا انتقلت 

عدوى االإقطاع من االآباء اإىل االأبناء، ومن 

ثم اىل »الكنة« الغريبة عن زحلة، والتي 

»تكثلك���ت« خالل يوم���ن لوراثة زعامة 

انكف���اأت ع���ن منزل والدها ج���ربان طوق 

يف ب�رشي، وحت���اول تعوي�صها يف زحلة 

بفوقية »املقاطعجيي« مع االأحزاب ومع 

اأبناء زحل���ة الذين ال ي���رون اأنها موؤهلة 

لوراثة »البيك«.

مع  ال�رشيعة  امل�صهدي���ات  ونختت���م 

اإطاللة اأحمد كام���ل االأ�صعد منذ اأيام، يف 

حديث���ه ال�صحفي عندما ق���ال: حزب اهلل 

موج���ود، وهو االأقوى عل���ى االأر�ش، و»ال 

يعتقد اأحد اأن حزب اهلل موجود الأن النا�ش 

مقتنعة ب���ه، فلتنزعوا ال�صالح واملال من 

حزب اهلل ولرتوا �صعبيته على حقيقتها«.. 

وهنا ن�ص���األ وريث االإقطاع ع���ن البدائل 

التي ميتلكه���ا الأبناء اجلن���وب، ونو�صح 

ل���ه اأن �صالح حزب اهلل هو واجب الوجود، 

وهو مطلب لبناين عام منذ التحرير االأول 

وحت���ى التحرير الث���اين، واأن املوؤ�ص�صات 

الرعائي���ة التي اأن�صاأها ح���زب اهلل �صمن 

بيئته، تغني اأبناء اجلنوب عن العودة اإىل 

زمن االإقطاع العائلي يوم كان اجلنوبيون 

يتو�صل���ون بناء مدر�ص���ة ويجيبهم اأحمد 

االأ�صعد؛ جد اأحمد احلايل: »ل�صتم بحاجة 

اإىل مدار�ش، الأين اأعلّم لكم كامل«.

جولة �رشيعة من ع���كار اإىل اجلنوب 

كافي���ة لق���راءة واقع م���وؤمل ينتظر طبقة 

»الفالح���ن« م���ن �رشف���اء لبن���ان يف 

ويف  املقبل���ة،  النيابي���ة  االنتخاب���ات 

غي���اب اأحزاب حتم���ل برام���ج انتخابية 

ذات م�صداقي���ة، قدر بع����ش اأبناء �صعبنا 

اللبن���اين اأن يحمل���وا عل���ى ظهوره���م 

النا�ش  يتوارث���ون  اإقطاعين،  جمموع���ة 

كما يرثون االأر�ش وم�صادر الت�صبيح، ويا 

انتخاب���ات الع����ام 2018، بئ�ش جمل��ش 

نياب���ي غ�الب��ي���ة اأع�صائه م���ن جماعة 

»الدم االأزرق«، ي�صلون اإىل جمل�ش النواب 

على َعَرقن���ا ودمائنا كما النوائب، ونحن 

غارق���ون يف نوبات االنه���زام اإىل ما �صاء 

اهلل.. وال�صالم.

اأمني اأبو را�شد

أحــداثأحــداث2

اإلقطاعيون.. حجارة رحى على ظهور »الفالحين«

اليأس الذي بلغه الشعب 
اللبناني سُيترجم في حجم 
المشاركة االنتخابية.. مما 

سيوّلد تمديدًا للطبقة ذاتها 
من اإلقطاعيين

الرئي�س بري متو�صطاً الرئي�س احلريري والنائب جنبالط يف كليمن�صو
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همسات

 بانتظار االت�صال
قال نائ���ب معروف باأن���ه من اأوائ���ل الداعن اإىل 

التطبيع مع »اإ�رشائيل«، وان�صم مبّكراً اإىل جمموعة 

كوبنهاغ���ن التطبيعية عندما كان يف فرن�صا: »اإننا 

نرف�ش التطبيع مع �صورية«، فبادره اأحد امل�صتمعن 

يف جمل�صه بال�صوؤال: »اأمل يت�صل بك اأحد حتى االآن 

من الذين كنت تخدمهم م���ن ال�صورين«؟ فاأجاب: 

»حتى االآن.. ال«، فرّد عليه: »اإذن لن يت�صلوا«.

�ش اأمني  توجُّ
توّج�صت م�ص���ادر تتابع الو�ص���ع االأمني عن كثب 

�رشاً من اال�صتدعاءات ال�صعودية اإىل جمعية اأدعياء 

ال�صيادة واال�صتقالل واحلرية، اإ�صافة اإىل عبث رجل 

املخابرات ال�صع���ودي ثامر ال�صبه���ان، دون االأخذ 

بعن االعتبار و�صع الرئي�ش �صعد احلريري. 

 امتعا�ش من النائبة
اأب���دى جتار يف �صي���دا امتعا�صهم م���ن حماوالت 

النائبة بهية احلريري موا�صلة دعم االإرهابي اأحمد 

االأ�صر الأ�صباب انتخابية، بالرغم مما عانته املدينة 

من نتائج اأفعال االأ�صر عندما كان طليقًا، وت�صببه 

ب�رشر كبر القت�صاد �صيدا.

 حيث مُينع التفكر
ُمن���ع نائب من »تيار امل�صتقب���ل« من دخول بيت 

احلريري يف وادي اأبو جميل، ب�صبب مواقف اعتربّتها 

ال�صعودية انفتاحية على قوى لبنانية لها عالقات 

طيبة مع �صورية، فعلّ���ق النائب قائاًل: كيف لنا اأن 

نتفاعل على امل�صتوى الوطني، اإذا منعوا عّنا حرية 

التفكر على االأقل.

 نعرات امل�صلّة
اأثار حتذي���ر البطري���رك الراعي وه���و متوّجه اإىل 

روم���ا، من ا�صتغالل النازحن ال�صورين �صيا�صيًا اأو 

مذهبيًا، حفيظة جه���ات م�صتفيدة بهذا املعنى وال 

تريد عودة ال�صورين اإىل بالدهم، وهي جهات تّدعي 

الالمذهبي���ة، اإال اأن م�صادر بكرك���ي التي و�صلتها 

االأ�صداء ال�صلبية قالت: »كل واحد حتت باطو م�صلّة 

بتنعرو«.

 جنومية ال�صا�صات
الحظ متابعون للحرك���ة االنتخابية يف لبنان، اأن 

ن�صب���ة كبرة من االإعالمي���ن �صيعلنون تر�صيحهم 

يف خمتل���ف الدوائر االنتخابي���ة، و�صتبداأ ال�صورة 

بالو�صوح اأكرث مع تبلور �صورة التحالفات، ويعترب 

كثر م���ن االإعالمين املر�صحن اأن جنوميتهم على 

ال�صا�صات ال�صغرة، تعطيهم ح�صوراً موؤثراً وهو ما 

ال يحظى به الكثر من ال�صيا�صين.

 مفاهيم اآذارية عجيبة
اعت���رب �صيا�صي لبناين خم����رشم، اأن لقوى 14 اآذار 

مفاهيم عجيبة »لل�صيادة واال�صتقالل«، فهي مثاًل 

ت�صتنف���ر كل طاقاتها يف ال����رشاخ والبكاء واملدح 

والهجاء للرد على اأمن عام حزب اهلل ال�صيد ح�صن 

ن����رشاهلل، الأنه ذك���ر وزير الدولة ل�ص���وؤون اخلليج 

ثامر ال�صبهان، ال�صفر املط���رود من العراق ب�صبب 

حتري�صه املذهبي، مع اأن ه���ذا االأخر هو من بادر 

اإىل �ص���ن الهجوم على حزب اهلل وو�صل به االأمر اإىل 

الدع���وة والتحري�ش لت�صكيل حتالف دويل ملحاربة 

احل���زب وبالتايل هي دعوة �رشيح���ة ل�صن عدوان 

على لبنان وتدمره.

 اخل�صائر ترتاكم
عل���م اأن االأو�صاع يف �رشكة �صوليدي���ر ت�صوء اأكرث 

فاأك���رث، حيث ترتاكم اخل�صائر، ووفق بع�ش اخلرباء، 

ف���اإن خ�صائر ال�رشكة بلغت نح���و 19 مليون دوالر 

يف الن�صف االأول من ع���ام 2017، وعزيت االأ�صباب 

اإىل انع���دام مبيعاتها وارتفاع تكاليفه���ا االإدارية 

والوظيفية.

اململكة  ا�صتنكف���ت  ه���ل 

ع���ن  ال�صعودي���ة  العربي���ة 

يف  »حلفائه���ا«  ا�صتدع���اء 

لبنان، بع���د ردود الفعل التي 

اأحدثها هذا اال�صتدعاء، اأم اأنها 

ما�صية يف طل���ب من حت�صبه 

حليفًا، اأو قابال للتعامل معها، 

للق���دوم اإليها، يف هذا اخل�صم 

املتالطم الذي ت�صهده املنطقة، 

خ�صو�ص���ًا اأن م���ا ت�رشّب عن 

الئحة طويل���ة من ال�صيا�صين 

اللبناني���ن الذي���ن �صيزورون 

مل  قيادتها،  للق���اء  اململك���ة 

يتحق���ق، تزامنًا م���ع العودة 

ال�صامت���ة للدفع���ة االأوىل من 

زائ���ري ال�صعودية، التي �صّمت 

كال من رئي�ش »حزب القوات« 

�صم���ر جعجع ورئي�ش »حزب 

الكتائب« �صامي اجلمّيل؟

له���ذا  ا�صتغرابه���ا  بع���د 

التوقيت ال�صعودي يف ا�صتدعاء 

بع����ش »احللف���اء« ولي����ش 

اأو�ص���اط �صيا�صية  جلّهم، ترى 

متابعة اأن ما تنوي ال�صعودية 

القيام به يف لبنان، والربنامج 

ال���ذي �صتطل���ب م���ن زوارها 

الذي �صيحدد عدد  تنفيذه، هو 

ونوعية الزوار، وبالتايل فاإننا 

�صرنى جعجعة كثرة ولن نرى 

طحينُا يف مكيال الريا�ش.

اأن  االأو�ص���اط  ت�صي���ف   

ق، حتى  اململكة الت���ي مل توفَّ

اليوم، يف الن���زول عن �صجرة 

واملجرم  الهمج���ي  الع���دوان 

بحق جاره���ا ال�صعب اليمني، 

الذي مل حتقق منه غر تاأكيد 

ف�صله���ا يف اإدارة عالقاتها مع 

بالتوازي  واالأ�صق���اء،  اجل���وار 

م���ع عجزه���ا عن حتق���ق اأي 

ن�رش، ولو معنوي، يف �صورية 

والعراق، يتيح لها اخلروج من 

وحولهم���ا ببع�ش ماء الوجه، 

ال ميكن لها اأن ت���وّرط نف�صها 

يف م�صكل���ة مبا�رشة مع طرف 

اأو اأط���راف لبنانية وازنة، ويف 

هذا الوقت بالذات، على عك�ش 

ما توحي���ه ت�رشيحات الوزير 

ال�صعودي ثامر ال�صبهان.

تفعل���ه  م���ا  اإن  تتاب���ع، 

اململك���ة حالي���ًا ه���و تعبر 

عن ارتب���اك اخلا�رش واخلائب 

يف كل املنطق���ة، مب���ا فيه���ا 

لبن���ان، فامل����رشوع االأمركي 

)واالإ�رشائيل���ي  ال�صع���ودي   -

�صمنًا( خ�رش ويخ�رش بالنقاط 

واليمن،  والع���راق  �صورية  يف 

بعدما خ�رش يف لبنان وا�صطر 

اإىل عقد تفاهمات عدة، اأبرزها 

الرئي�ش  قبوله مرغمًا بو�صول 

مي�صال ع���ون اإىل �صدة رئا�صة 

اجلمهوري���ة، وت�صكيل الرئي�ش 

احلري���ري حكومة ميلك  �صعد 

وحلفاوؤه  اهلل«  »ح���زب  فيها 

حي���ث  الوزاري���ة،  االأكرثي���ة 

القدمية،  ال�صيغ���ة  انعك�ص���ت 

وحلف���اوؤه  احلري���ري  وب���ات 

بعدما  املعطل،  الثلث  ميلكون 

الوزاري���ة  االأكرثي���ة  كان���ت 

معقودة ل���ه يف كل حكوماته 

ال�صابقة.

وترى االأو�صاط املذكورة اأن 

اململكة وحلفاءها، اأي ما تبّقى 

مما كان ي�صم���ى قوى 14 اآذار، 

اأمام خيارين كالهما مرّ: االأول، 

هو ت�صعي���د املواقف الداخلية 

يف وجه حمور املقاومة، الذي 

متتابعة يف  انت�صارات  يحقق 

املنطق���ة، وه���ذا يعني ح�صد 

املزيد م���ن اخليبات والهزائم، 

�صل�صلة  خ�صو�صًا بعد تنظيف 

وكذالك  ال�رشقية،  لبنان  جبال 

الداخ���ل اللبناين، م���ن القوى 

دعمته���ا  الت���ي  االإرهابي���ة 

اآذار،  وراهنت عليها ق���وى 14 

الإمالة ميزان القوى ل�صاحلها، 

لكنها خ�رشت الرهان، والثاين 

مفاعيل  عل���ى  االإبق���اء  ه���و 

التفاهمات التي اأنتجت رئا�صة 

وحكوم���ة وتهدئة، يف حن اأن 

انتخابات  عل���ى  مقبل  لبنان 

من�صوب  رفع  ي�صتلزم خو�صها 

التوت���ر ال�صيا�صي والتحري�ش 

جرّ جمهور  ل���زوم  الع�صبوي؛ 

لها،  للت�صوي���ت  الق���وى  تلك 

فيما ه���ي تقف عاري���ة اأمام 

هذا اجلمهور واأمام اللبنانين 

عموم���ًا، بع���د اأن �صقطت كل 

وخابت  ال�صيا�صية  رهاناته���ا 

وعوده���ا، ومل تثمر حتالفاتها 

امل�صتج���دة يف تغير ما بات 

مكتوبًا على جبينها من الف�صل 

واخل�رشان.

 وتعترب االآو�صاط اأن اللقاء 

الثالثي ال���ذي جمع الرئي�صن 

احلريري  و�صع���د  ب���ري  نبيه 

جنب���الط  ولي���د  والنائ���ب 

موؤخراً، ي�ص���كل نفيًا ملا يقال 

اإع���ادة جتميع  عن حماول���ة 

ق���وى 14 اآذار، فهذه املحاولة 

طبخة بح�ش كانت وما تزال، 

والهزائم التي يتلقاها املحور 

َتفاقم  ال�صع���ودي  االأمركي - 

يف وه���ن القوى الت���ي ت�صر 

يف ركاب���ه، ومل���ك ال�صعودية 

�صلمان بن عب���د العزيز ق�صد 

الطاع���ة مبا  رو�صي���ا وق���ّدم 

االأ�صا�ص���ي  ُيغ�ص���ب حليف���ه 

ال�صاك���ن يف البي���ت االأبي�ش، 

الذي ال ميك���ن اأن يروقه �رشاء 

الرو�صي،  لل�ص���الح  ال�صعودية 

مقاب���ل اأن ت�صاعده���ا مو�صكو 

يف اخل���روج م���ن ماآزقها يف 

�صورية  املنطقة، خ�صو�صًا يف 

واليمن، فهل من عاقل يظن اأن 

جهة ما يف لبنان �صتذهب اإىل 

حرب �صد »حزب اهلل« وحمور 

املقاوم���ة، يقوده���ا �صبه���ان 

القوى  معظم  فيما  ال�صعودية، 

تبحث  االإقلي���م  الفاعل���ة يف 

للخروج  الط���رق  اأف�ص���ل  عن 

وّرطها  الت���ي  احل���روب  م���ن 

لتابعه  خدم���ة  االأمركي  بها 

ال�صهي���وين ول�رشكات ال�صالح 

والنفط التي ال

دماء ال�صعوب املظلومة؟

هو ره���ان ال ُي�صتهان به، 

خ�صو�ص���ًا اأن �صي���د املقاومة 

اإن »اليد  قالها ب�صوت وا�صح 

لبنان  عل���ى  �صتمت���د  الت���ي 

ال�صعودي  وامل���ال  �صُتقطع«، 

مهما اأثار من اأطماع ال ميكن اأن 

يعّو�ش عن االأيادي والرقاب!

عدنان ال�شاحلي
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ماذا تريد السعودية من لبنان؟

مهما أثار المال 
السعودي من أطماع لكن 

ال يمكنه التعويض عن 
األيادي والرقاب التي 
حّذرها السيد نصر اهلل

ال�صبهان والبخاري يف جولة اأمام �صاحة جمل�س النواب و�صط بريوت
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هل يفهم »سيزيف« السعودي الرسائل السورية واليمنية والخليجية؟
مل ت�أِت »تغري���دة« الوزير ال�سعودي 

ث�مر ال�سبه�ن �سد حزب اهلل من هب�ء، رغم 

رخ����ص قيمته� و�سخ�ف���ة غ�يته�.. ولعل 

ال�س���وؤال اله����م هن�: هو ه���ل ج�ءت هذه 

»التغريدة« م���ن بن�ت اأفك�ر وزير البالط 

ال�سعودي بتوجيه�ت من جه�ت علي�؟

يبدو اأن هذا ال�سبه�ن مل ولن ي�ستفيد 

من جت�رب���ه ال�س�بقة، التي اأظهرت كم هو 

عدمي الدبلوم��سي���ة، اإذ عندم� ك�ن �سفرياً 

لويل اأمره يف ع��سمة الر�سيد بغداد، اأطلق 

مواق���ف تنّم عن عدم وع���ي وفهم لعمله؛ 

حينم� ح�ول اأن يوؤّجج الن�ر املذهبية يف 

بالد الرافدين، فك�ن اأن طلبت بغداد �سحبه، 

فع����د اإىل الري��ص لريّق���ى اإىل رتبة وزير 

دولة ل�سوؤون اخلليج، لتظل فلت�ت ل�س�نه 

ة على وقع التطورات يف املنطقة  املربمجَ

اللب�ق�ت  خ����رج  وت�رصف�ته  متوا�سل���ة، 

الدبلوم��سي���ة م�ستمرة، وهو على م� يبدو 

مكلَّف بنقل الر�س�ئل اإىل خ�رج »اخلليج«، 

ولهذا نكت�سف يف لبن�ن مواهبه يف خدمة 

ويل اأمره، وهو الذي ك�ن قد تردد اأن هن�ك 

نية العتم�ده �سفرياً يف لبن�ن، فج�ءن� قبل 

اأ�س�بيع ح�ماًل ر�س�ئل���ه ودعواته، والتقى 

ب�»ربعه« زارف�ت ووحدان�، دون اأن يكلّف 

نف�سه عن�ء لق�ء رئي�ص البالد.

حرب  مع����رك  ال�سبه����ن  ويوا�س���ل 

»الب�سو�ص« و»داح����ص والغرباء«، ورمب� 

الأنن� دخلن� مرحل���ة احلداثة حمل �سيفه 

ملواجهة طواح���ن الهواء، وله���ذا ترتفع 

كمي���ة احلق���د ال�سعودي ب�سب���ب خيب�ت 

الري�����ص املتالحق���ة يف كل اجت�ه، فهي 

تلقى الهزائ���م يف �سورية، حتى اأن بع�ص 

جم�ع�ته� يلتحق ب�أخ�س�م ال�سعودية، فه� 

هو م�سوؤول الهيئة ال�سي��سية يف م� ي�سمى 

»جي����ص االإ�سالم« حمم���د علو�ص، والذي 

مّولته ال�سعودية ووّفرت له كل االإمك�ني�ت 

امل�دي���ة والع�سكرية، يق���رر التح�لف مع 

تركي���� ويلتحق مب� ي�سمى »درع الفرات« 

املدعوم���ة تركيً� ، يف وقت ي�سيق اخلن�ق 

اأكرث ف�كرث على »داع�ص«، التي �س�رت يف 

االأمت�ر االأخرية من عمره�.

اأم���� يف اليمن، حي���ث تفعل اململكة 

الذهبية العج�ئب، فيخلط طريان حت�لفه� 

اليمني���ن بحليبهم )ب�الأذن  االأطف�ل  حلم 

من ن�ئبن� العق�ب( ب���رك�م من�زلهم، لكن 

معركته���م يبدو اأنه���� �ستك���ون كمعركة 

»�سيزيف«؛ ح�سب امليثولوجي� االإغريقية، 

حي���ث اإن »�سيزي���ف« - وه���و ابن امللك 

ايولو�ص ملك تي�س�لي� واين�ريت - ي�ستطيع 

اأن يخدع »اإله املوت ت�تو�ص«، مم� اأغ�سب 

»كبري االآلهة زيو����ص، فع�قبه على فعلته 

ب�أن يحم���ل �سخرة كبرية من اأ�سفل اجلبل 

اإىل اعاله، ف����إذا و�سل اإىل القمة تدحرجت 

اإىل الوادي، فيعود اإىل قعر الوادي ليحمله� 

من جديد اإىل القم���ة، وب�لت�يل يظل هكذا 

اإىل االأبد، ف�أ�سبح رمز العذاب االأبدي«..

رمب� هن���� يتجلى لن���� ذاك التخبُّط 

ال�سعودي يف كل االجت�ه�ت؛ هزمية �سنع�ء 

يف �سورية، م�آ�ٍص دموية يف اليمن، تخبُّط 

و�سي�ع يف البحرين، حيث اأهله� االأ�سالء 

ي�سنعون معجزات ال�سمود ب�للحم احلي، 

يف وق���ت يقهق���ه متيم بن حم���د يف قطر 

عل���ى خيبة امللك ال�سع���ودي وويل عهده 

وحلفهم� يف احل�س����رات الثكلى لالإم�رة 

ال�سغرية والغنية.

هل يع���ي »الزعط���وط« اأن م�سكالت 

اأولي����ء اأمره وخيب�تهم ال حت�سى، وه�هي 

تطرق دواخلهم وتبداأ من الق�سور امللكية 

واالأمريية، ومتتد �رصاعً� ع�ئليً� واجتم�عيً� 

واقت�س�دي���ً� يف كل االجت�ه�ت، وب�لت�يل 

مل يب���قجَ له���م اإال »�س�يل���وك« االأمريكي، 

اأنف�سهم ي�سبهونه  االأمريكي���ون  الذي ب�ت 

بدونكي�سوت بيونغ ي�نغ وطهران؟

هل تتوقف الري��ص عن اللعب اخلطري 

واملدّمر عل���ى م�س�حة املنطقة، خ�سو�سً� 

اأم�م �رصاع املوت اأو احلي�ة على العر�ص، 

ال���ذي ي�ستد ال�رصاع علي���ه داخل الع�ئلة 

احل�كمة، بحيث اإن اأي تراجع يهدد م�سري 

الفرع احل�كم؟

ثم���ة حقيقة هن����، وه���ي اأن امللك 

ال�سع���ودي وويل عه���ده يفت�س����ن ع���ن 

اأي انت�س����ر، �س���واء يف الداخ���ل، حيث 

الر�س�ئل ال�سليم�ني���ة للخ�رج ب�ل�سم�ح 

للمراأة بقي�دة ال�سي����رة، ليوؤكد انفت�حه 

االجتم�ع���ي، واخلط���ة املجهول���ة لويل 

العه���د لع�م 2030، والتي يعد فيه� ببيع 

كل �س���يء متلكه الدول���ة، اأو يف اخل�رج، 

وهن� ك�نت الر�س�ئل ال�سبه�نية اللبن�نية 

بت�سّول ح�سد دويل �سد لبن�ن ومق�ومته، 

فك�ن رّد �سي���د املق�ومة الوا�سح والقوي 

بقطع يد من ت�سول له نف�سه االمتداد اإىل 

لبن�ن.

يف رحلت���ه املو�سكوبية، ح�ول امللك 

ال�سع���ودي الت�أثري عل���ى القي�رص الرو�سي 

ب�ست���ى املغري����ت، لك���ن ك�ن اجل���واب 

وا�سحً�: »�سورية هي خ���ط الدف�ع االأول 

ع���ن رو�سي����«، يف وقت ك�ن���ت الر�س�ئل 

االإيراني���ة وا�سحة، برّده���� بحزم وثب�ت 

على تهدي���دات الرئي����ص االأمريكي، التي 

ت�ستجيب للتحري����ص ال�سهيوين املدعوم 

برغب�ت �سعودي���ة م�سحونة ب�سخ�ء م�يل 

قل نظريه، وجع���ل اخلزينة ال�سعودية يف 

ح�ل���ة عجز، كم� جعله� مق�رّصة عن �رصاء 

الذمم وال�سم�ئر، خ�سو�سً� عندن� يف لبن�ن 

الني�بية،  اأبواب االنتخ�ب����ت  ونحن على 

وعليه� الوف�ء ب�لتزام�ت حي�له� اأتب�عه�، 

لكن يب���دو حت���ى االآن اأن »العن ب�سرية 

واليد ق�سرية«.

ال بد اأخرياً من ن�سيحة: اإن املغ�مرات 

�سد  وال�سعودية  وال�سهيوني���ة  االأمريكية 

حم���ور املق�ومة اإذا ب���داأت �ستكون مكلفة 

ج���داً، الن منظوم���ة املق�وم���ة االإقليمية 

�س����رت تربطه� �سبك���ة م�س�لح وعالق�ت 

ا�سرتاتيجية اقت�س�ديً� وع�سكريً� واإن�س�نيً�، 

�ستجعل احلرب �س�ملة من حو�ص املتو�سط 

اإىل اخلليج، ولن يبقى مك�ن ُيرفع فيه علم 

اأمريكي خ�رج اال�ستهداف؛ براً وبحراً وجواً 

و�س�روخيً�، و�ستمث���ل حتمً� تهديداً لبق�ء 

الكي�ن ال�سهيوين، والأنظمة ت�بعة وعميلة.

اأحمد زين الدين

الحلم الكردي في سورية بعيد المنال
توؤكد م�س�در �سي��سية �سورية وا�سعة االإطالع، 

اأن ج���ل م� ميك���ن اأن يحققه االأك���راد، هو التف�هم 

على تطبي���ق نظ�م في���درايل يف من�طق نفوذهم، 

ويتطل���ب ذلك موافقة اأمريكي���ة – رو�سية، ح�رصاً، 

هذا يف ح�ل ن�له� االأكراد، على حد تعبري امل�س�در 

،  واي�س� اذا ا�ستط�عت الوالي�ت املتحدة االمريكية 

عزل مع�ر�سة االتراك العنيفة الي �سكل من ا�سك�ل 

اال�ستقالل الكردي يف �سوري�  ولو بطريقة جزئية.

هذا لن�حية النظرة الر�سمية ال�سورية مل� ميكن 

ان يذهب االكراد يف حراكهم الع�سكري وال�سي��سي 

الوا�س���ع يف �سم�ل �رصق �سوري����،  ولكن الوق�ئع 

امليداني���ة ت�س���ري اإىل اأن الق���وات الكردي���ة تعمل 

وبدعم اأمريكي مب�����رٍص على منع اجلي�ص ال�سوري 

م���ن التقدم نحو احل�سكة، اذ انه���م يتمددون نحو 

حقول رمي���الن النفطية يف ال�سم�ل - ال�رصقي من 

احل�سك���ة، حيث توجد ق�عدة جوية اأمريكية، ك�نت 

يف ال�س�ب���ق مط����راً زراعيً�، وه���ذا احلقل احليوي 

واال�سرتاتيج���ي �سيكون بنظره���م �رصوري� لت�أمن 

مورد اإقت�س����دي مل�رصوعهم »الفدرايل« املفرت�ص 

يف ال����رصق ال�سوري، اإذا ت�سنى ل���ه النج�ح، على 

غرار م� حدث يف كرد�ست�ن العراق، م� مينكهم من 

احل�س���ول على قرار اإقت�س����دي م�ستقل عن الدولة 

املركزية ال�سورية، بح�سب راأي امل�س�در .

من ن�حية اخرى، ورغ���م االإجن�زات امليدانية 

الت���ي يحققه� اجلي�ص ال�س���وري يف حم�فظة دير 

الزور الواقعة على �سف�ف نهر الفرات، واإ�ستكم�ل 

عملية تطويق الدير، ملح��رصة تنظيم »داع�ص«، 

وب�لرغ���م اأي�سً� م���ن تقدم وح���دات اجلي�ص نحو 

����رصق النه���ر، غري اأنه���� توقفت عل���ى بعد نحو 

خم�سة كيلوم���رتات يف منطقة ال�سم����ل الغربي 

للمح�فظ���ة املذكورة، ك���ي ال ت�سطدم مع »قوات 

�سورية الدميوقراطية« الكردية، املدعومة مب��رصة 

من الوالي�ت املتح���دة، التي توفر بدوره� الغط�ء 

اجل���وي لتمدد القوات الكردي���ة �رصق الفرات على 

ح�س����ب �سمور »دولة داع�ص«، م���� يوؤ�رص اإىل اأن 

فر�سي���ة اإمك�ن »الكونتون الكردي« �رصق الفرات، 

مل ت�سق���ط يف �س���كٍل نه�ئي، قبل متك���ن القوات 

ال�سورية م���ن الو�سول اىل حم�فظة احل�سكة، قلب 

املنطقة ال�رصقية يف اجلمهورية العربية ال�سورية 

الواقع���ة م� بن �رصق »النهر« واحلدود العراقية، 

والت���ي ك�نت دائم� ت�سكل عرب الت�ريخ خط �رصاع 

م���� بن ال�رصق والغرب، وب���ن العرب والروم يف 

زمن الفتوح�ت العربية .

بن�ء عل���ى ذلك، يبدو اأن ه���ذا احللم الكردي 

بعيد املن����ل،  اأواًل يف �سوء وجود رف�ص اإقليمي، 

حتديداً من العراق و�سورية وتركي� وايران، لن�سوء 

اأي كي����ن كردي على االأرا�س���ي ال�سورية، الذي ال 

يحظ���ى اإال بت�أييد م���ن »الكي����ن االإ�رصائيلي«،  

الذي يعترب ان م�سلحت���ه يف املنطقة  تت�أمن يف 

ذلك، والذي ه���و يف احلقيقة فقط مل�سلحة العدو 

اال�رصائيل���ي، وث�ني� النه يف ح�ل ال�سغط ب�جت�ه 

ح�سوله، فلن يكون اأك���راد �سورية اأف�سل ح�اًل من 

اأكراد الع���راق، الذين ي�سع���ون اىل اإنف�س�ل اإقليم 

كرد�ست�ن، بدعٍم م���ن الوالي�ت املتحدة ومبب�ركة 

»اإ�رصائيلي���ة«، االمر الذي تراجعت وا�سنطن عنه، 

اقله لكي تتو�س���ح االمور لن�حية حم�ربة داع�ص 

يف �سم����ل و����رصق �سوري�، حيث ت�س���كل وحدات 

»�سوري���� الدميقراطية« راأ�ص احلرب���ة االمريكية 

يف هذه املواجهة، و ق���د ك�ن املبعوث االأمريكي 

اخل��ص للتح�لف ال���دويل بريت مكغورك قد حذر 

ق����دة االإقليم من املعني يف ا�ستفت����ء 25 ايلول 

امل��سي الأنه �سيكون حترك� »حمفوف� ب�ملخ�طر« 

لالإقليم و�سك�نه، الأن���ه ال يحظى ب�رصعية دولية، 

ج�زمً� من اأن التح�لف ال���دويل، بقي�دة الوالي�ت 

املتحدة، »ال يدع���م« اال�ستفت�ء.. فهل ي�ستخل�ص 

االأكراد ال�سوريون العرب؟

ح�س�ن احل�سن

المغامرات األميركية - 
الصهيونية - السعودية ضد 

محور المقاومة ستكون مكلفة 
جدًا.. اقتصاديًا وعسكريًا وبشريًا

حلف اأعداء دم�شق بداأ ي�شعر مب�شنقة الهزمية تلتف حول عنقه
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¡ ال�سعودية بداأت ب�إ�سع�ل الفتنة
ق�لت م�س����در اأمني���ة مطلعة، نقاًل ع���ن تق�رير 

اإن الوالي����ت املتح���دة االأمريكية  ا�ستخب�ري���ة، 

تنقل فل���ول املجموع�ت االإره�بي���ة من االأرا�سي 

ال�سوري���ة والعراقية، اإىل كرد�ست�ن العراق وليبي�، 

واإىل احل���دود اللبن�ني���ة ال�سورية م���ع فل�سطن 

املحتلة، الإ�سع�ل حروب مرتقبة جديدة، بعد ف�سل 

املوؤام���رات االإره�بية. وك�سف���ت امل�س�در، ح�سب 

م���� نقلته عن تق�ري���ر ا�ستخب�ري���ة، اأن وا�سنطن 

و»اإ�رصائي���ل« معنيت�ن ب�إ�سن�د قوي للمجموع�ت 

االإره�بي���ة يف �سين�ء، وا�ستخدام فلول االإره�بين 

بة ت�سّنه���� »اإ�رصائيل« على لبن�ن  يف حرب مرتقجَ

�س���د ح���زب اهلل، ولل�سعودية واالإم����رات دور يف 

ذلك، وهن�ك مع�سكرات لالإره�بين واملرتزقة على 

اأرا�سي كرد�ست�ن العراق، ي�رصف عليه� خرباء من 

»اإ�رصائي���ل« ودول اأوروبية، تهديداً لال�ستقرار يف 

اإيران وغريه� من الدول املحيطة. وختمت امل�س�در 

ب�لت�أكيد على اأن اململكة العربية ال�سعودية بداأت 

عملي���ً� تنفيذ امله����م املوكلة اإليه����؛ مبح�والت 

اإ�سع�ل الفتنة يف ال�س�حة اللبن�نية.

¡ .. واحلرب على االأبواب
تق�طع���ت تق�رير عربية وغربية ح���ول اأن الفرتة 

املقبل���ة �ست�سه���د تطورات كب���رية، ال�سيم� جلهة 

العالق����ت العربية - »االإ�رصائيلي���ة« والتطبيع 

على اأو�س���ع اأبوابه، واإ�سه�ر ه���ذه العالق�ت التي 

و�سل���ت اإىل مرحلة متقدمة، خ�سو�سً� يف امليدان 

االأمني، و�سواًل اإىل عقد اتف�قي�ت وحت�لف�ت، مقّدمة 

حل���روب ت�س�رك فيه� دول اخللي���ج و«اإ�رصائيل« 

ت�ستهدف �س�ح�ت عربية. التق�رير ذاته� ت�سري اإىل 

اأن االإدارة االأمريكي���ة، ويف ظل ال�سي��سة املتهورة 

لرتام���ب، تخط���ط ل�سن حرب على اإي���ران، وخلق 

ح�الت من ع���دم اال�ستقرار يف �س�ح����ت اأف�سلت 

�سي��س����ت وا�سنط���ن يف اال�ستف���راد بحزب اهلل، 

مب�س�ركة مب��رصة وا�سع���ة من ال�سعودية وغريه� 

من الدول العربية.

¡ العالق�ت »االإ�رصائيلية« – االإم�راتية 
الت�سليحية متجذرة

اأّكدت �سحيفة »مع�ريف« على العالق�ت االأمنية 

بن »اإ�رصائي���ل« واالإم�رات العربية املتحدة منذ 

ع���دة �سنوات، والت���ي تخ�سع الإج���راءات خ��ّسة 

ل الرق�ب���ة الع�سكرية، اإذ مُين���ع ك�سف اأّي  م���ن قبجَ

من تف��سيله���� اإىل العلن، االأمر ال���ذي من �س�أنه 

حم�ي���ة �س����درات »اإ�رصائيل« االأمني���ة اإىل هذه 

الدولة اخلليجية. »هكذا تخفي اإ�رصائيل جت�رته� 

الع�سكرية واالأمنية«، هو عنوان تقرير »مع�ريف«، 

ال���ذي اأع�د الت�أكيد على وج���ود عالق�ت ع�سكرية 

واأمنية مع عدد من ال���دول االآ�سيوية، ومن بينه� 

دول عربية ال تقيم عالق�ت دبلوم��سية معه�.

¡ هل تنجح امل�س�حلة هذه املرة؟
يق���ول مت�بعون اإن يف ال�س�حة الفل�سطينية ترقبً� 

كب���رياً مل� قد ت�سف���ر عنه نت�ئج احل���وارات التي 

�سرتع�ه���� الق�ه���رة بن وف���دي حركتي »فتح« 

و»حم�����ص« يف الع��سم���ة امل�رصي���ة االأ�سبوع 

املقب���ل، وهن�ك اهتم�م ب�لغ به���ذا احلدث تبديه 

الدوائر ال�سي��سية يف عوا�س���م عديدة، اأم� الدول 

واجله����ت »الغ��سب���ة« فهي تتمن���ى الف�سل يف 

جه���ود امل�س�حلة، لكنه� ال ُتظه���ر ذلك اأو ت�رصّح 

به امتث����اًل لتعليم�ت من رف���ع الفيتو عن اإنه�ء 

االنق�س����م، لكنه� ُتطل���ق الت�رصيب�ت من حن اإىل 

ر االإيج�بي اجلديد،  اآخر للت�سوي����ص على التط���وُّ

وهن����ك و�س�ئل اإعالمية مّت جتنيده� لهذا الغر�ص. 

واأو�سح املت�بع���ون اأن يف الق�ه���رة اأي�سً� حذراً 

كبرياً و�سديداً، واإ�رصاراً على جت�ُوز العقب�ت، وعدم 

الرتاجع اأو الف�سل.

موضوع الغالف

بن  االإ�ستخب�رّية  احلرب  ت�ستعر 

وا�سنطن ومو�سكو على جبه�ت ال�رّصق 

ال�سوري- رحى املن�زلة ال�رّص�سة بن 

الّطرف���ن- على وقع تق���ّدم اجلي�ص 

ال�سوري وحلف�ئه ب�جت�ه و�سط مدينة 

االأمريكّية  العراقيل  املي�دين رغم كّل 

ملنع هذا التقّدم، والتي ُتّوجت برع�ية 

ودعم اأمريكّين للهجوم ال�ّسخم الذي 

�سّن���ه تنظيم »داع�ص« منذ ا�سبوعن 

�سّد مواقع اجلي�ص واحللف�ء، ولُتعلن 

وزارة الّدف����ع الرّو�سّي���ة، عن عملّية 

كربى يف املدين���ة، بر�س�لة مب��رصة 

»اىل م���ن يعني���ه االأم���ر«، ومبث�بة 

رّد على ت�رصيح ن�ئ���ب الق�ئد الع�م 

�سومي،  روبرت  وا�سنط���ن  لتح�لف 

ال���ذي اعلن من���ذ اّي����م اّن املعركة 

اآجاًل-  الكربى-االآتية ع�ج���اًل ولي�ص 

�ستكون يف منت�سف نهر الفرات على 

احلدود ال�سورّية- العراقّية، يف موؤ�رّص 

ُيدّلل اىل االإ�ستعداد االأمريكي للدخول 

املب��رص على خّط العملّي�ت املقبلة، 

خ�سو�س���� معرك���ة البوكم����ل التي 

تعتربه� وا�سنطن« معركته� الكربى«.

ويف وق���ت توات���رت معلوم�ت 

�سح�فّي���ة رو�سّي���ة، ك�سف���ت ع���ن 

اأوام���ر م�سّددة ُعّممت عل���ى القّوات 

الرّو�سي���ة يف دير ال���زّور واملي�دين، 

الق���ّوات اخل��ّسة  ب��ستهداف  تق�سي 

االأمريكي���ة ب�س���كل مب�����رص اذا م���� 

تعرّ�س���ت الأّي هجم����ت م�سلّحة يف 

املع����رك اجل�رية، واأم�ط���ت اّللث�م 

ع���ن مقت���ل �سّب����ط ا�ستخب�رّي���ن 

ك�نوا  امل�ستوى«  رفيعي  اأمريكين« 

يعقدون اجتم�ع���ً� مع متزّعم جبهة 

»الّن�رصة« ابو حممد اجلوالين وكب�ر 

ق����دة اجلبه���ة، يوم 27 م���ن ال�سهر 

امل��س���ي يف مك�ن ����رصّي يف ريف 

ادلب، ح���ن ب�غتتهم غ�رات رو�سّية، 

واأ����رص اثنن من قّوة امريكية خ��ّسة 

ك�نت توؤّم���ن حرا�سة االإجتم�ع، بعد 

فرارهم� غداة االإ�ستهداف، ووقوعهم� 

يف اي���دي �سّب����ط ات���راك يف نقطة 

وليتّم  الرتكي���ة،  للح���دود  حم�ذية 

ت�سليمهم� اىل قّوة رو�سّية.

 هي لي�ست »الّتمريرة« الرّتكّية 

االأوىل اىل مو�سك���و يف ظ���ّل التوّت���ر 

احت���دم  ال���ذي  الرتكي-االأمريك���ي 

موؤّخ���را على نحو غري م�سبوق، �سّيم� 

بع���د املعلوم�ت الت���ي مرّره� جه�ز 

االإ�ستخب����رات الرّو�س���ي اىل انق���رة 

يف منت�س���ف ال�سهر اجل����ري، والتي 

تك�سف عن خلّية �سب�ط اتراك ترتبط 

ب�لقن�سلّي���ة االمريكية يف ا�سطنبول، 

ك�نت ُتزمع تنفي���ذ انقالب جديد يف 

تركي� - ح�سبم���� ا�س�رت املعلوم�ت 

الرّو�سّية - ولع���ّل هذا االأمر هو الذي 

دفع الرئي����ص الرتك���ي اردوغ�ن اىل 

�سّن هجومه على وا�سنطن، على منت 

»حرب الت�أ�سريات« املتب�دلة، مّتهم� 

اي�ه� ب�سكل مبّطن ب�»د�ّص جوا�سي�سه� 

بطرد  وملّوح�  القن�سلّي���ة«،  داخ���ل 

ال�سف���ري االأمريكي م���ن انقرة.. وتلفت 

املعلوم����ت اىل اّن االإجه����ز اجلّوي 

الرّو�س���ي على االإجتم����ع ال�رّصي يف 

ري���ف ادلب يوم 27 ايل���ول املن�رصم، 

والذي ت�سّبب ب»مقتلة« يف �سفوف 

كب�ر الق����دة يف جبه���ة »الّن�رصة« 

ودخ���ول اجل���والين يف غيبوبة جرّاء 

ا�س�بته بج���راح ب�لغة، قت���ل اي�س� 

االأمريكية  االإ�ستخب����رات  �سّب�ط� يف 

ك�نوا يح�رصون االإجتم����ع، الذي مّت 

حتديد مك�نه ال�رّصي وتوقيته وحتى 

اكتم�ل عق���ده، عرب متري���ر معلومة 

ا�ستخب�رّي���ة تركّية اىل الرّو�ص- وفق 

اأّك���د اي�س���ً� الك�ت���ب وال�ّسحفي  م� 

الرّو�س���ي اندريه اونتيك���وف، والذي 

ك�س���ف اّن االإجتم�ع  ك�ن ي�سّم اربعة 

م���ن ممّثلي االإ�ستخب����رات االأمريكية 

اأّمنت حرا�ستهم  امل�ستوى«،  »رفيعي 

قّوة امريكية خ��ّس���ة، وُقتلوا جميع� 

ب�لغ�رات الرّو�سّي���ة، ب��ستثن�ء اثنن 

من قّوة احلم�ية اُ�سيب� بجراح.

اآخرعل���ى  رّد رو�س���ّي  اذن ه���و 

الرّد، بع���د »مقتل���ة« الع�رصات من 

ق�دة »داع�ص« بينه���م ثالثة �سّب�ط 

عملّي�ت  ُين�ّسق���ون  ك�ن���وا  اأمريكين 

التنظي���م �سم����ل دير ال���زّور، عندم� 

انق�ّست عليهم حينه���� ق�ذف�ت »تو 

95 ام ا����ص« الرو�سية.. مو�سكو ب�تت 
متيّقن���ة اّن وا�سنطن ُتدي���ر عملّي�ت 

التنظيمن االإره�بّين على حّد �سواء.. 

وعلي���ه، ف�إّن رّده� ل���ن يقف عند هذا 

احلّد!

 ال ُيغف���ل اونتيكوف االإ�س�رة اىل 

اّن القي�دة الع�سكرّية الرّو�سية، وب�أمر 

�سخ�سي من الرئي�ص بوتن، عّممت – 

عقب اغتي�ل اجلرنال ف�لريي ا�س�بوف 

- اوامر م�س���ّددة اىل القوات الرّو�سية 

عن�����رص  ب��سته���داف  �سوري���ة،  يف 

اخل��ّس���ة  والق���ّوات  االإ�ستخب����رات 

االأمريكية ب�سكل مب��رص، »واملعروفون 

اأم�كن تواجدهم  ب�الأ�سم�ء لدين�، كم� 

ب�لتحديد على االأر�ص ال�سورية، اإذا م� 

تعرّ�ست قّواتن� والقوات ال�سورية مرّة 

اأخرى الأّي هجم�ت م�سلّحة يف خ�سّم 

املع�رك التي نخو�سه� يف دير الزّور 

واملي�دين، و�س���وال اىل البوكم�ل«- 

وفق تعبريه.

وعلى ال�سّفة االأخرى، ويف حم�أة 

املن�زل���ة الرو�سي���ة - االأمريكية يف 

رحى ال�رصق ال�س���وري، دخلت طهران 

اإر�س����ل تهديدات  بق���ّوة على خ���ّط 

مب�����رصة اىل وا�سنطن ال تقّل �سخونة 

عن نظريته� الرو�سّية، لعّل اق�س�ه� تلك 

التي عربت عل���ى ل�س�ن ق�ئد احلر�ص 

الّثوري االإيراين اللواء جعفري، والذي 

ن�سح االأمريكين بنقل مع�سكراتهم ل 

2000 كلم عن احلدود االإيرانّية، اذا م� 
اأدرجت وا�سنطن احلر�ص الثوري على 

ب�لتع�مل  متوّعدا  االإره�بّية،  الالئحة 

م���ع اجلي�ص االأمريكي يف ك�ّفة اأنح�ء 

الع�مل، »خ��ّس���ة يف ال�رصق االأو�سط 

مت�م� كم���� نتع�مل م���ع »داع�ص«.. 

كالم يوؤ����رصّ اىل مرحل���ة جديدة من 

القواعد  »اأّن  خ�سو�س���ً�  املواجه���ة، 

الع�سكرية االأمريكية يف �سورية لي�ست 

بعي���دة من متن����ول الي���د القت�لّية 

االإيراني���ة هن�ك -ح�سبم� لفت م�سدر 

مق���رّب من احلر�ص الّث���وري-، اكتفى 

ب�الإ�س����رة اىل »مف�ج�آت غري �س�ّرة« 

االأمريكي���ن يف مع�رك دير  ب�نتظ�ر 

الزور واملي�دي���ن، والبوكم�ل حتديداً، 

والّتلميح اىل جتّهز �سواريخ ب�ل�ستّية 

»الإطالقه� اإىل اأهدافه�« - عند حتديد 

�س�عة ال�ّسفر.

اإنه���� من�زل���ة دي���ر ال���زّور وم� 

بعده����، وبعب����رة اأو�س���ح »معركة 

الفوز بحقول نفطه� وغ�زه�«، والتي 

ابرزت هذا ال�ّسب�ق االأمريكي املحموم 

اىل هذه املدين���ة منذ انطالق معركة 

حتريره����.. وت���ويل وا�سنط���ن اأهّمية 

ا�ستثن�ئّية ملعرك���ة حترير البوكم�ل 

انت�س�ر  �سيعن���ي  والتي  امُلنتظ���رة، 

دم�س���ق وحلف�ئه� فيه����، تزامن� مع 

توّجه ق���وات احل�سد ال�سعبي العراقي 

امُلق�بلتن للحدود،  راوة والق�ئم  اىل 

للم�رصوع  الق��سية  ال�رّصب���ة  مبث�بة 

االأمريكي-االإ�رصائيل���ي حي�ل �سورية 

والعراق مع�، ولتوؤول النتيجة »فتح� 

ُمبين� ملحور املق�ومة من طهران اىل 

بريوت«.. وتك�سف معلوم�ت �سح�فّية 

فرن�سّية ا�ستندت اىل م�س�در يف موقع 

»انتيليج�ن�ص اونالين« االإ�ستخب�ري 

الفرن�س���ي، ع���ن حتذي���رات اقليمّية 

و�سل���ت اىل تل ابيب، م���ن مغّبة �سّن 

اّي ح���رب ب�جت�ه �سوري���ة او لبن�ن 

ربط� بنت�ئج مع�رك ال�رصق ال�سوري، 

ون�سحت ق�دته� ب�أخذ تهديدات ال�سّيد 

ح�سن ن����رصاهلل »بجّدي���ة ق�سوى«، 

ات عديدة تدّل على  �سّيم� اأّن موؤ����رصّ

اّن االإدارة االأمريكي���ة �ست�سهد انقالب� 

خطريا على خلفّية حدث غري م�سبوق 

يتعلّق مب�سري الرئي�ص ترامب، والذي 

�سُي�ستتب���ع بفو�س���ى ع�رمة يف عدد 

كبري من الوالي�ت االأمريكية – ح�سب 

اإ�س�رة املعلوم�ت.

م�جدة احل�ج

زت صواريخها.. قرار »غير مسبوق«
ّ

طهران جه
للقّوات الّروسّية في سورية

القوات ال�شورية يف معارك دير الزور.. معركة ربع ال�شاعة االخرية
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المصالحة.. 
والعقبات 

الواجب تذليلها
م�صاحلة »حما�س« و»فتح«، 

واإن كانت تبعث عل���ى التفاوؤل، 

لكن من حقن���ا اأن »ن�صع اأيدينا 

على قلوبنا«، واإليكم مربراتنا:

وج���ود مت�رضري���ن قادري���ن 

على التعطي���ل، وحتى التخريب، 

ال�صيم���ا اأن االتفاق���ات ال�صابقة 

اأثبت���ت �صح���ة ذلك، حي���ث كنا 

جن���د اأن عقارب اإنه���اء االنق�صام 

تعود للدوران بفعل هوؤالء، ليبداأ 

ال�صيا�ص���ي واالإعالمي  الرتا�ص���ق 

واالتهامات املتباَدلة من جديد.

�ص���الح املقاومة كان ومايزال 

هدف���َا ا�صرتاتيجي���ًا لكث���ر من 

االأط���راف، مب���ن فيه���ا ال�صلطة، 

قرار  بح�رضي���ة  تطال���ب  الت���ي 

ّثل  احلرب وال�صل���م بيدها، وقد تمُ

ت�رضيح���ات مو�صى اأب���و مرزوق 

تطمين���ًا الأب���و مازن ح���ن قال: 

لتقا�ص���م  م�صتع���دة  »احلرك���ة 

امل�صوؤولية عن �صنع قرار احلرب 

اإيجاب���ي مع  وال�ص���الم ب�ص���كل 

القيادة، وحما�س م�صتعدة اللتزام 

امل�صوؤوليات الوطنية«.

م���ا ه���و م�ص���ر تفاهم���ات 

حمم���د  والنائ���ب  »حما����س« 

دحالن؟ فمحمد دحالن ومن معه 

مف�صول���ون من حرك���ة »فتح«، 

وال اإمكانية لعودتهم اإىل �صفوف 

»احلرك���ة« الألف �صب���ب و�صبب، 

كون دح���الن ميثل خط���راً جديًا 

على الرم���وز »الفتحاوية«، مبا 

فيها رئي�س ال�صلطة.

مل���ف املوظف���ن ال���ذي مّثل 

خ���الل كل احل���وارات ال�صابق���ة 

العقب���ة التي ال ميك���ن جتاوزها 

ب�صهول���ة، وه���ذا ما اأك���ده وزير 

مالية ال�صلطة �صكري ب�صارة حن 

ق���ال: »اإن موازنة ال�صلطة تعاين 

م���ن عجز كبر، كم���ا اأن ال�صلطة 

تع���اين من ت�صخ���م وظيفي، وال 

ميكن ا�صتيعات 40 األف اأو 50 األف 

موظف جديد م���ن الذين وّظفتهم 

حركة حما�س يف قطاع غزة«.

االأجه���زة االأمني���ة اإ�صكالي���ة 

حقيقية يف طريق امل�صاحلة، على 

اعتبار اأن االأجهزة االأمنية بروؤيتها 

ووظيفتها قد �صاغتها »حما�س«، 

ومن �ص���اأن ذلك اأن ي�صّكل لل�صلطة 

و»فتح« خماوف جدية يف اإحكام 

ال�صيطرة على تلك االأجهزة.

ما �صلف ذكره حقيقة يجعلنا 

على الدوام متوّج�صن من �صقوط 

الفر�ص���ة االأخرة لتلك امل�صاحلة، 

���دّور الزوايا«  وعلي���ه: م���ن »�صيمُ

لالآخر؛ »حما����س« اأم »فتح«، اأو 

كالهم���ا بفعل الع�ص���ا ال�صحرية 

اإىل  امل�رضي���ة، التي قد تتح���ول 

عّطل لتلك  ع�ص���ا يف مواجه���ة املمُ

امل�صاحلة؟

رامز م�صطفى

تاأزم���ت العالقات االأمركية - الرتكية 

عل���ى خلفية قيام ال�صفارة االأمركية فى 

تركي���ا بتعليق اإ�صدار التاأ�صرات لالأتراك 

غ���ر املهاجرين اإىل الوالي���ات املتحدة 

االأمركي���ة، بع���د اعتق���ال موظف تركي 

يف القن�صلي���ة االأمركية التهامه اأنه من 

اأن�صار فتح اهلل غولن، فرّد االأتراك باملثل 

وقاموا بتعليق اإ�صدار التاأ�صرات الرتكية 

لالأمركين.

اأعرب  البنتاغون بيانًا  اأ�صدر  و�صابقًا، 

فيه ع���ن قلقه م���ن رغبة تركي���ا �رضاء 

�صواري���خ اأ����س400- من رو�صي���ا، وكان 

وا�صح���ًا اأن االتفاقي���ات الت���ي وّقعه���ا 

الرئي�س بوتن يف تركيا قد �صببت الكثر 

من الغيظ االأمرك���ي، باعتبار اأن اأهداف 

الرئي�س بوت���ن االقت�صادية من التقارب 

مع تركيا قد حتققت، واأهمها م�رضوع خط 

اأنابيب الطاقة )ال�صي���ل الرتكي(، وهدفه 

حتوي���ل اأنابي���ب الطاق���ة الرو�صية عن 

الغاز  اإمداد  اأوكرانيا، وا�صتمرار احت���كار 

اإىل اأوروبا، وقطع الطري���ق على اأنابيب 

اأخ���رى كان االأوروبي���ون واالأمركي���ون 

يوّدون ا�صتخدامها الإم���دادت الطاقة من 

اآ�صيا الو�صطى.

واجلدير بالذكر اأن العالقات االأمركية 

- الرتكية كان���ت قد بداأت بالتوتر خالل 

احلرب عل���ى �صورية ودع���م االأمركين 

لالأكراد، ثم تزايدت بعد حماولة االنقالب 

باأردوغان. ويف وقت  الفا�صل لالإطاح���ة 

�صاب���ق، عان���ت العالق���ات االوروبية - 

الرتكي���ة من ماآزق عّدة على خلفية ملف 

الهج���رة اجلماعية لالجئ���ن اإىل اأوروبا 

ع���رب تركي���ا، ث���م ازدادت بعدم���ا عّنف 

االأوروبين واتهمهم  اأردوغان امل�صوؤولن 

بدعم االإرهاب )الكردي(.

ولع���ل ا�صتطالعات ال���راأي يف الداخل 

الرتكي، والت���ي قامت بها مراكز درا�صات 

حمرتم���ة، ت�ص���ي بتغّر ه���ام يف نظرة 

االأت���راك اإىل االأخطار التي تتهدد بالدهم، 

واإىل نظرتهم اإىل االحتاد االأوروبي، وهي 

على ال�صكل االآتي:

1- الواليات املتحدة ه���ي اخلطر االأكرب 
66.5٪، وتاأت���ي »اإ�رضائي���ل« بالدرج���ة 
الثاني���ة 37.4٪، واأوروب���ا يف الدرج���ة 
الثالث���ة 24٪ )كان���ت 10.4٪ �صنة 2016(، 

بينما تناق�صت ن�صبة اخلطر الرو�صي من 

34.9٪ �صنة 2016، اإىل 18.5٪ هذه ال�صنة.
2- بالن�صب���ة للموق���ف م���ن احلرب يف 
�صورية: ح���واىل 50٪ اعت���ربوا اأن تركيا 

يج���ب اأن تكون حماي���دة وال تتدخل يف 

الق�صية ال�صوري���ة، وتقريبًا 55٪ اعتربوا 

اأنه���م غر را�صن ع���ن �صيا�صة ا�صتقبال 

الالجئن ال�صورين.

وهكذا يب���دو اأن اأردوغ���ان يعاين من 

اأزم���ة ثقة، وتوتر م���ع حلفائه يف حلف 

�صم���ايل االأطل�صي، فهل يدفع���ه هذا اىل 

التخلي عن احللف ل�صالح االن�صمام اإىل 

حلف املقاومة؟

االأكي���د اأن هناك م�صال���ح اإيرانية - 

تركي���ة م�صرتك���ة، واأن زي���ارة اأردوغان 

الإيران كانت تاريخية وا�صتثنائية بكافة 

املقايي����س، خ�صو�ص���ًا يف ظ���ل اخلطر 

الذي ي�صت�صع���ره الطرفان حيال انف�صال 

كرد�صتان العراق، واالأكيد اأي�صًا اأن هناك 

م�صالح اقت�صادية هامة تربط بن اإيران 

وتركيا، وبن رو�صيا وتركيا.

لك���ن، بالرغم من ذلك، ف���اإن اأردوغان 

م���ا زال يحاول ممار�ص���ة �صيا�صة حافة 

الهاوية مع حلفائه مع حلف »الناتو«، 

واإم�ص���اك الع�صا من الو�ص���ط مع حلف 

املقاومة، فه���و يعتمد تاأني���ب حلفائه 

وا�صتعم���ال اللغة التهديدية، بينما يقوم 

باالتف���اق م���ع كل م���ن اإي���ران ورو�صيا 

اقت�صادي���ًا وي�صايرهم لفظي���ًا، ثم يقوم 

مبواجهتهم يف كل من �صورية )خطابات 

�صد ب�ص���ار االأ�صد(، واأوكراني���ا التي اأثار 

خطاب اأردوغان فيها حول القرم ا�صتياًء 

رو�صيًا كبراً.

قيم���ة بالده  اأردوغان جي���داً  ي���درك 

اال�صرتاتيجية، واأنه مهم���ا فعل فاإن كاًل 

من احللفن يريد خط���ب وّده، فبالن�صبة 

حلل���ف »الناتو« ال ح���رب يف املنطقة 

ب���دون اأردوغان، وبالن�صب���ة للرو�س مع 

حلف املقاومة، ال �ص���الم وال ت�صوية يف 

�صورية من دونه.

وي���درك كلٌّ من اإي���ران ورو�صيا اأهمية 

اإبعاد تركي���ا عن اأن تك���ون راأ�س حربة 

يف ال�صيا�ص���ات االأمركي���ة يف كل م���ن 

منطقة ال�رضق االأو�ص���ط واآ�صيا الو�صطى، 

مل���ا لها م���ن نف���وذ يف كال املنطقتن، 

واملجموعات  امل�صلمن«  »االإخوان  عرب 

التي تدعمها يف ال����رضق االأو�صط، وعرب 

ال�صع���وب الناطقة باللغ���ة الرتكية يف 

اآ�صيا الو�صطى. 

والنتيج���ة، اإن املراهنة عل���ى التزام 

مطل���ق الأردوغ���ان مع اأي م���ن الطرفن 

تبدو مراهنة �صطحي���ة، الأن اأردوغان لن 

يتخلى عن حل���ف »الناتو« الذي يوؤّمن 

له دعمًا ا�صرتاتيجيًا وع�صكريًا كبراً، ولن 

يتخلى عن مو�صكو وطهران اللتن تربطه 

بهما عالق���ات اقت�صادية هامة حتتاجها 

بالده يف ظل اأزماته���ا االقت�صادية، كما 

اأن م�صاحل���ه �ص���د االأك���راد تتقاطع مع 

طه���ران التي �صتدعمه يف اإجها�س احللم 

الكردي باال�صتقالل، وهذا ما لن يقّدمه له 

االأمركيون اأو حلفاوؤه يف حلف »الناتو«، 

واالأه���م اأال يت�ص���ور ال�صوريون اأن دخول 

االأتراك اإىل اإدل���ب الذي يبدو مل�صلحتهم 

اليوم، اأنه قد يكون مل�صلحتهم يف الغد.

د. ليلى نقوال

هل يخرج أردوغان من حلف »الناتو«؟

¡ جتمع العلماء امل�صلمن اأكد اأن العامل امل�صتكرب هالته 
االنت�صارات الرائعة ملح���ور املقاومة، ما جعله ي�صتنفر 

خرج م���ن جعبته خططًا وموؤام���رات جديدة  طاقات���ه ويمُ

تتمثل بدعوات االنف�صال يف الع���راق، وحماولة ال�صغط 

عل���ى املقاومة يف فل�صطن يف طرح نزع �صالحها، اإىل ما 

هنالك من حماوالت للطعن يف ظهر املقاومة.

¡ جبه��ة �لعم��ل �ال�س��امي يف لبنان لفت��ت �إىل �أّن حمور 
�ل�سيا�س��ات يف �ملنطق��ة ينبغ��ي �أن ُيبن��ى وي�س��اغ عل��ى 

�أ�سا�س �أولوي��ة فل�سطني وق�سيتها �ملحّق��ة، فهي �لبو�سلة 

�حلقيقية و�لنهائية. و�أ�س��ارت �جلبهة �إىل �أّن �إدر�ج �الأمني 

�لعام حلركة �جلهاد �ال�س��امي �لدكتور رم�س��ان عبد �هلل 

عل��ى الئح��ة �ملطلوب��ني جم��دد�ً ال ُيق��دم وال يوؤخ��ر، و�أّنه 

وحركته ما�س��يان باجلهاد و�ملقاوم��ة، و�أّن هذ� �الإدر�ج 

�سيبقى حرب�ً �أ�سود رخي�سًا على ورق زهيد ولن يوؤثر بتاتًا 

على نهج وخيار �ملقاومة.

¡ اجلامع���ة العاملي���ة اأقامت حفل تخري���ج طالبها 
العا����رض للع���ام 2017، يف �رضح اجلامع���ة يف دوحة 

احل����س، وح����رضه نائب رئي����س جمعي���ة امل�صاريع 

اخلري���ة االإ�صالمي���ة ال�صيخ د. عب���د الرحمن عما�س، 

ورئي�س اجلامعة العاملية الدكت���ور عدنان طرابل�صي، 

ونائب رئي�س اجلامعة لل�صوؤون االأكادميية الدكتور بدر 

الطب�س، وعمداء وروؤ�صاء االأق�صام واالأ�صاتذة واالإداريون 

يف اجلامعة، ومديرون ومعلمون من مدار�س اجلمعية، 

وح�صد كبر من اأهايل واأ�صدقاء اخلريجن واخلريجات. 

واألقى الدكت���ور طرابل�صي كلمة رئي����س جمل�س اأمناء 

اجلامعة العاملية؛ �صماح���ة ال�صيخ د. ح�صام قراقره، 

ق���ال فيه���ا اإن اجلامعة العاملية اآلت عل���ى نف�صها اأن 

تك���ون من النا�س واإىل النا����س، موؤ�ص�صة تن�رض الوعي، 

وتثقف االإن�صان، وتغني املجتمع، وترفع مداميك �رضح 

الوطن«. 

¡ �ل�س��يخ ماه��ر حمود؛ رئي�س �الحت��اد �لعاملي لعلماء 
�ملقاومة، ��س��تقبل وف��د�ً من حركة »حما�س«، برئا�س��ة 

�إ�س��ماعيل ر�س��و�ن؛ وزير �الأوقاف �ل�س��ابق، وع�س��وية 

ممثل �حلركة يف لبنان علي بركة، و�مل�س��وؤول �ل�سيا�سي 

للحرك��ة �أحم��د عبد �له��ادي، وخالد طه وزياد �حل�س��ن، 

�مل�س��احلة  �أهمي��ة  عل��ى  للتاأكي��د  منا�س��بة  وكان��ت 

�لفل�سطينية �لتي جرت برعاية م�رصية.

¡ ال�صي���خ ماهر عب���د الرزاق؛ رئي����س حركة االإ�صالح 
والوح���دة، طال���ب الدول���ة اللبنانية بالب���دء باإعادة 

التني�ص���ق الكام���ل مع �صوري���ة يف م���ا يخ�س ملف 

النازح���ن، والبح���ث يف كافة امللف���ات، الأن م�صلحة 

اللبنانين تتطلب هذا التن�صيق، والأن حدودنا م�صرتكة 

م���ع �صوري���ة، والأن حربن���ا عل���ى االإره���اب م�صرتكة 

وانت�صاراتن���ا م�صرتكة، وقطع العالقات مع �صورية هي 

مل�صلحة اأعداء لبنان.

اأمني عام الناتو والرئي�سان الأمريكي والرتكي خالل اأحد اجتماعات الناتو
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منطقة  انف�ص���ال  م����رضوع 

كرد�صت���ان ع���ن الع���راق ه���و 

م�رضوع ق���دمي، وهو حلم رئي�س 

الذي  ال���ربزاين،  م�صعود  االإقليم 

مربراً  لتحقيقه،  ي�صعى جاه���داً 

املركزية  ال�صلطة  باإهم���ال  ذلك 

لالأك���راد، وعدم االهتم���ام بهم، 

وع���دم �رضف املوازن���ة املالية 

املقرَّرة لهم، و�صعورهم بالتمييز 

الفر�ص���ة  ن���ًا  متحيِّ املذهب���ي، 

املنا�صبة الإع���الن االنف�صال عن 

دة، والتي  الدولة العراقية املوحَّ

كما ذاتيًا  اأكراد العراق حمُ منحت 

�صمن دولة احتادية يف الد�صتور 

اأمُقرّ ع���ام 2005،  العراقي ال���ذي 

وال���ذي اأ�صبح مبوجب���ه رئي�صًا 

لالإقليم.

احت���الل »داع����س«  بع���د 

ملنطقة االأنب���ار يف العام 2014، 

تعززت فك���رة االنق�صام املذهبي 

والذي  وال�صيع���ة،  ن���ة  ال�صُّ بن 

اأ�ص�صت له اأم���ركا و»اإ�رضائيل« 

تق�صيم  اأج���ل  من  وال�صعودي���ة 

الع���راق كم���ا يف �صورية، حتت 

عنوان مواجه���ة النفوذ االإيراين 

ا�صب���ح  وال���ذي  املنطق���ة،  يف 

قوة اإقليمي���ة ي�صعب جتاوزها، 

واأ�صح���ت ت�ص���ّكل خط���راً على 

اأم���ركا وعمالئه���ا يف املنطقة، 

بعد ك����رض �صوك���ة »اإ�رضائيل« 

وهزميته���ا يف لبن���ان، وتهديد 

اأمنه���ا اال�صرتاتيج���ي االآيل اإىل 

ال�صق���وط، لك���ن »داع����س« مل 

اأوكلت  التي  ينجح يف املهم���ة 

اإليه لتق�صيم املنطقة.

باجتاه  »داع����س«  تقدمت 

عليه���ا،  و�صيط���رت  كرك���وك 

بف�صل  الب�صمركة  وا�صتعادته���ا 

بال�صالح  له���ا  االإي���راين  الدعم 

ال���ربزاين  فا�صتغ���ّل  وامل���ال، 

الفر�ص���ة وو�ص���ع ي���ده عل���ى 

كرك���وك التي كان���ت حمل نزاع 

بين���ه وبن ال�صلط���ة املركزية، 

وا�صتغل ثرواته���ا النفطية التي 

ت�صكل ثلث���ي االإنتاج من النفط 

يف ال�صم���ال، وحج���ب عائدات 

النفط من الت�صدي���ر عن الدولة 

املركزي���ة، والتي تق���دَّر بحدود 

املليار دوالر �صهريًا، بحجة عدم 

دفع املوازنة املقرَّرة له.

بع���د هزمي���ة »داع�س« يف 

�صوري���ة والع���راق، وبعد الف�صل 

االأمرك���ي - »االإ�رضائيلي« يف 

تق�صيم البلدي���ن، انتقلت اأمركا 

اإىل اخلطة »ب« لتق�صيم املنطقة 

انف�صال  م���ن بواب���ة م����رضوع 

النظر  فغ�ّصت  العراق،  كرد�صتان 

عن دعوة الربزاين اإىل اال�صتفتاء 

حول ا�صتق���الل كرد�صتان يف 25 

اأيلول م���ن هذا الع���ام، وكانت 

نتيجته 95٪ مع االنف�صال.

على اأثر ه���ذه الدعوة ثارت 

نة يف منطقة االأنبار،  حما�صة ال�صُّ

وب���داأوا يطالب���ون بالدعوة اإىل 

نة عن العراق، عدا  ا�صتق���الل ال�صُّ

خي  التي �صرتمُ عن امل�صاعف���ات 

اإيران  بظاللها على االأك���راد يف 

و�صورية وتركيا، والتي قد تاأخذ 

املنطقة اإىل حروب جديدة.

ا�صتق���الل  م����رضوع  اإن 

كرد�صتان هو م�رضوع خيانة، كما 

عرّب عن���ه االإمام اخلامنئي، واإنه 

جديدة  ل�»اإ�رضائيل«  تاأ�صي����س 

يف املنطق���ة، وخطوة اال�صتفتاء 

اأمركي - »اإ�رضائيلي«  م�رضوع 

بامتي���از، ولوال لذل���ك ملا جترّاأ 

عليها،  االإق���دام  عل���ى  الربزاين 

والتي ت�صّب يف املجهول. 

الدعم  اأن  اأال يعرف الربزاين 

االأمركي - »االإ�رضائيلي« وحده 

ال يكف���ي الإجناح ه���ذه اخلطوة 

الت���ي �صتتم حما�رضتها من قَبل 

اإيران والعراق، وتركيا التي بداأت 

بجملة من القرارات، منها اإغالق 

احلدود م���ن ناحية اإيران، ووقف 

التعامل م���ع البن���وك االأربعة، 

والتحوي���الت، ووق���ف املالحة، 

ووقف التعامل النفطي مع اأربيل؛ 

اأحياها  ال�رضيان احلي���وي الذي 

واأنع�صها اقت�صاديًا، وحما�رضتها 

اقت�صاديًا براً وبحراً وجواً؟

ال���دول  واق���ع  يدر����س  اأمل 

ال�صتقالل  والراف�صة  به،  املحيطة 

اجل�صيمة عليها  واالأ�رضار  االأكراد، 

من جراء اال�صتق���الل؟ اأال يدرك اأن 

هذا اخليار �رضب من اجلنون؟

اأمل ياأخذ بعن االعتبار خيار 

احلرب من قبل ال���دول املت�رضرة 

من هذا االنف�صال، الذي يحمل يف 

املنطقة،  تق�صيم  م����رضوع  طياته 

واإيج���اد »اإ�رضائي���ل« ثانية يف 

املنطقة، والذي دّق نفره الربملان 

العراقي بتفوي�س رئي�س احلكومة 

باتخ���اذ م���ا يلزم م���ن اإجراءات 

للحفاظ على وحدة العراق، وكذلك 

ال�صيد اخلامنئي؛  كالم م�صت�ص���ار 

اجلرنال �صفوي، الذي قال اإن اإجراء 

تغير يف احل���دود اجلغرافية يف 

املنطقة يعني اندالع حرب طويلة 

بن 4 دول واإقليم كرد�صتان؟

الع�صكري  اخليار  اأن  �صحيح 

هو من �صمن اخليارات املطروحة، 

جمموعة  وهن���اك  بعي���د،  لكنه 

االأولوية  اأخرى من اخليارات لها 

عل���ى خي���ار احل���رب يف ه���ذه 

املرحل���ة، منها املالية والنفطية 

واحلدود واجلو وما �صابه، والتي 

�صتجعل اأك���راد العراق يف و�صع 

ماأ�صاوي. 

وهنا ن�صاأل: ماذا يريد الربزاين 

من هذه اخلطوة االنتحارية، التي 

ل���ن تاأخذ كرد�صت���ان اإىل �صاطئ 

االأم���ان اأو اإىل اال�صتق���الل، ب���ل 

اإىل �صائقة مالية  �صتاأخذ �صعبه 

واإىل احلروب؟ وهل �صيبقى على 

ت�صميمه نحو اال�صتقالل املزعوم، 

اأم اأنه �صيكتفي بخطوة اال�صتفتاء 

هذه لتك���ون نقط���ة البداية يف 

املدى  يف  اال�صتق���الل  م����رضوع 

البعيد، ومن هن���ا جاءت دعوته 

دولة الع���راق للحوار الذي ربطه 

العبادي  رئي�س احلكومة حي���در 

باإلغاء اال�صتفتاء غر الد�صتوري؟ 

وهل يظن الربزاين اأنه قادر على 

م مب�ص���ار االأمور، وهو اأداة  التحكُّ

اأمركي���ة - »اإ�رضائيلة« يف هذا 

امل�رضوع؟

خطوة ال���ربزاين ال تعرّب عن 

ح�س وطني اأو حر�س على ال�صعب 

الكردي، الذي ق���د يتعر�س حلرب 

اإب���ادة، بل ه���ي خيان���ة لالأكراد 

ولالأمة العربية واالإ�صالمية، وعلى 

ال�صعب الك���ردي اأن يعي ما الذي 

يجري حوله وم���ا يح�رضَّ له يف 

واأن يق���ف يف مواجهة  اخلف���اء، 

امل����رضوع التق�صيم���ي قبل فوات 

االأوان.

هاين قا�صم

حلم البرزاني.. هل يتحقق باالنفصال عن العراق؟

على ال�سعب الكردي مواجهة امل�سروع التق�سيمي قبل فوات الأوان

استقالل كردستان 
تأسيس لـ»إسرائيل« 
جديدة في المنطقة.. 
وخيانة لألكراد وباقي 

مكونات األمة اإلسالمية
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قانون االنتخاب الجديد: 
العجلة لن تعود إلى الوراء

انتخاب���ات، ال انتخابات.. تدي���د، ال تديد.. بطاقة 

ممغنط���ة، ال بطاقة ممغنطة.. هوي���ة بيومرتية، ال هوية 

بيومرتي���ة.. ت�صجي���ل م�صبق، ال ت�صجي���ل م�صبق.. كلها 

عب���ارات اعت���اد املواطن اللبن���اين �صماعه���ا عند كل 

نقا�س انتخابي وا�صتحق���اق، علمًا اأن معظم املواطنن 

اللبنانين ال تهمهم هذه التفا�صيل، وقد ال يفقهون الكثر 

منه���ا، بل كل م���ا يريدونه هو اإجراء ه���ذه االنتخابات 

بطريق���ة ت�صمن تثيلهم ال�صحي���ح، ال�صيما بعد تديد 

والية املجل�س النيابي ثالث م���رات، واإقرار احلكومة - 

نادم���ة - قانون االنتخاب اجلديد، الذي يعتمد يف جزء 

من���ه  - الأول مرة يف لبنان - مبداأ الن�صبية، واإن كانت 

م�صوَّهة وال تث���ل الطموح واملرجتى، لك���ن هذا املبداأ 

بح���ّد ذاته قد يكون النقطة االإيجابي���ة االأبرز الأول مرة 

يف قوان���ن االنتخابات يف تاريخ لبن���ان، ما يعني اأن 

�صع عل���ى ال�صكة ال�صحيحة ل�صحة التمثيل  لبنان قد ومُ

يف جمم���ل العملية الدميقراطي���ة م�صتقباًل، ولي�س فقط 

بخ�صو����س االنتخابات املقبل���ة، الأنه من املفيد تطوير 

وتعميم فكرة الن�صبي���ة يف االنتخابات على كل مناذج 

االنتخابات التي ق���د حت�صل يف لبنان، والأن املطالبن 

بالن�صبية لن ير�صوا اأبدا بالعودة اإىل الوراء.

هت لهذا القانون،  جِّ ورغم االنتق���ادات الكثرة التي ومُ

جلهة �صغر الدوائ���ر االنتخابية، وع���دم اعتماد لبنان 

دائرة واحدة او بخ�صو�س ع���دم اعتماد معاير واحدة 

يف خمتلف الدوائر، جلهة ع���دد املقاعد، اأو جلهة اأعداد 

املقرتعن، و�صواًل اإىل م�صاأل���ة ال�صوت التف�صيلي على 

اأ�صا����س الق�صاء ال الدائ���رة، وغرها م���ن املالحظات، 

عترب اإجنازاً على �صعي���د القوانن االنتخابية  اإال اأن���ه يمُ

التي كانت حت���ى االأم�س القريب تعتمد النظام االأكرثي، 

وبرغم هذا التفاوؤل الن�صبي اإال اأنه يبدو جليًا اأن تف�صيل 

قيا�س الدوائر االنتخابية ج���اء بح�صب مقا�س االأطراف 

ال�صيا�صية، وخمالفته الد�صتور جلهة عدم امل�صاواة بن 

املواطنن اللبنانين يف انتخاب اأع�صاء املجل�س، االأمر 

الذي يعود لل�صبغ���ة الطائفية واملذهبية التي ي�صطبغ 

بها منتجو القانون، الذين ي�ص���ّح فيهم مقولة ال�صاعر: 

فيك اخل�صام واأنت اخل�صم واحلكم..

لكن بالرغم من علل هذا القانون، اإال اأنه ح�صب تعبر 

الرئي�س بري اأف�صل امل�صتطاع، الأنه ينقل البلد اإىل ما هو 

جدي���د، ويعطي االأمل للبنانين للتاأ�صي�س لبناء مرحلة 

جديدة ق���د توجز منها خيفة من���ذ االآن بع�س االأطراف 

الت���ي وافقت على امل�رضوع، ف�صارع���وا اإىل ا�صتطالعات 

ال���راأي التي بّينت له���م ه�صا�صة موقفه���م يف القانون 

اجلديد، فبداأوا يف »و�صع الع�صي يف دواليب« م�صرته، 

وبداأوا بو�صع حجر االأ�صا�س للتمديد الرابع، على الرغم 

من ات�ص���اح �صفقة املحا�ص�ص���ة الطائفية بو�صوع يف 

ه���ذا القانون؛ بتق�صيم ب���روت اإىل دائرتن ت�صتح�رضان 

ذاكرة احلرب من خالل بروت ال�رضقية وبروت الغربية، 

فاأ�صقط���وا بذلك م���ن ح�صابات االنتخاب���ات عن �صبق 

االإ����رضار والرت�ص���د اأ�صوات االآالف م���ن اأهل بروت يف 

منطقة االأ�رضفية واملدور، وهذا االأمر بالتاأكيد �صينعك�س 

عزوفًا عن امل�صاركة الأهايل هاتن املنطقتن العزيزتن.

يف حال اإج���راء االتنخابات النيابية يف اأيار املقبل 

وفق القان���ون اجلديد، فاإن ما بعد االنتخابات لن يكون 

كم���ا قبلها، والعجل���ة التي بداأت بال���دوران اإىل االأمام 

لن تعود اإىل اخللف، وعنده���ا �صتتكّون كرة الثلج التي 

لطامل���ا �صعت قوى التغير يف لبنان اإىل دحرجتها منذ 

زمن، قد ب���داأت بالتدحرج، وب���داأت يف اكت�صاب احلجم 

من اأجل قان���ون انتخاب يوّح���د اللبنانين ويعرّب عن 

تطلعاتهم، ويكون اأك���رث عدالة وحتقيقًا ل�صحة التمثيل 

لكل اللبناني���ن هو القانون الذي يعتم���د لبنان دائرة 

انتخابية واح���دة على اأ�صا�س النظ���ام الن�صبي، والتي 

ناأمل اأن تقودن���ا اخلطوة احلالية اإىل الو�صول ملثل هذا 

القانون يف مراحل الحقة.

خالد املعلم
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ثــقـــــافـــــة

تتاأرج���ح العالق���ات الإيرانية - 

الرتكية، والت���ي مل تنقطع حتى يف 

ذروة احل���رب على �سوري���ة، والدور 

ال�سلب���ي ال���ذي لعبت���ه تركيا �سد 

بني  ال�س���وري،  وال�سع���ب  النظ���ام 

الإيجابية وال�سلبية، حيث بقي خط 

التع���اون القت�سادي ب���ني البلدين 

قائمًا للم�سلحة امل�سرتكة، مع اأنهما 

ل ينتمي���ان اإىل ذات املح���ور، ب���ل 

يتخندق���ان يف حمورين متناق�سني 

ومت�سادمني هم���ا املحور الأمريكي 

وحمور املقاومة.

لكن اإي���ران التي متّث���ل الإ�سالم 

ال�سيا�سي )ال�سيع���ي(، والتي ترغب 

كل م���ن ال�سعودية وتركي���ا ب�سكل 

م  خا�ص مقابلتها الندية، عرب التحكُّ

ني(،  )ال�سُّ ال�سيا�سي  الإ�سالم  بزعامة 

وم�رصي  باك�ست���اين  انكف���اء  م���ع 

بالبلدين، ونتيجة  تتعل���ق  لظروف 

امل�سال���ح امل�سرتك���ة واجلغرافي���ا 

املحيطة، والتي توؤثر يف تداعياتها 

�سلب���ًا اأم اإيجاب���ًا عل���ى البلدي���ن، 

دفع���ت تركيا واإي���ران اىل الت�سامح 

بينهم���ا، اأو جتاُوز بع����ص امل�ساكل 

واملواقف، ب�سبب تعرُّ�سهما لالأخطار 

امل�سرتكة على امل�ستوى القت�سادي 

»اخلطر  خ�سو�س���ًا  والدميغ���رايف، 

الكردي« الذي يه���ّدد الدول الأربعة 

)�سوري���ة والعراق وتركي���ا واإيران( 

واخلا�رص الأكرب م���ن قيام كرد�ستان 

الكربى هي تركي���ا، ل�سيما مع عدم 

نفي ت�رصر الدول الثالث الأخرى.

»اخلطر الكردي« الذي بداأ باإجراء 

النف�سال يف �سمال  ال�ستفتاء على 

وا�ستقالل  لالنف�سال  مقدمة  العراق، 

دول���ة كرد�ستان يف الع���راق، �رصّع 

التالق���ي الإيراين - الرتكي ملواجهة 

ه���ذه اخلطوة التق�سيمي���ة مبا�رصة، 

ومل�ساعدة الع���راق يف ح�سار هذه 

اخلطوة النف�سالية، وميكن اأن ي�سّكل 

»اخلط���ر الك���ردي« نقط���ة توا�سل 

م�سرتكة ب���ني ال���دول الأربعة التي 

ي�سكنها الأكراد، وي�ساعد على اإعادة 

تقييم املواقف يف �سورية خ�سو�سًا، 

ال�سلبي  الرتك���ي  ال���دور  وتراج���ع 

�س���د النظام والرئي����ص الأ�سد لي�ص 

دعمًا له، بل ب�سب���ب ح�سار التمدد 

الكردي الذي ترع���اه اأمريكا، كبديل 

ع���ن م�رصوع »داع����ص« يف �سورية 

اأن تقبل  والع���راق، وميكن لرتكي���ا 

باأي �س���يء تقوم ب���ه »داع�ص« اأو 

»الن�رصة«، لكنها ل تقبل اأن يتعرّ�ص 

اأمنها القومي ووحدة الكيان الرتكي 

لأي خطر، خ�سو�س���ًا اأن هذا اخلطر 

ينح�رص يف اجلغرافيا الكردية، حيث 

اإن »الن�رصة« و«داع�ص« وغريهما، 

واللت���ني تعاونت تركي���ا معهما، ل 

ت�س���كالن تهديداً لالأم���ن الرتكي، بل 

اأدوات ي�ستغله���ا الأتراك يف �سورية 

والعراق.

اإن الثنائي���ة الرتكية - الإيرانية 

ت�س���ع يف اأولوياته���ا من���ع قي���ام 

كرد�ست���ان الك���ربى لع���دة اأ�سباب؛ 

اأحادية وم�سرتكة، منها:

كرد�ستان  ا�ستقالل  املوافقة على 

وتق�سيم الع���راق يعني اأن امل�رصوع 

الأمريكي قد ب���داأ يحقق اأهدافه، واإن 

اأن  تغرّيت جغرافيا النف�سال، فبدل 

تب���داأ يف �سورية، ب���داأت يف العراق، 

الأمريكي���ة  اجلعب���ة  وي�سب���ح يف 

دولتان جديدت���ان )جنوب ال�سودان 

يهيِّئ  الع���راق(، مم���ا  وكرد�ست���ان 

الأر�سية لإكمال امل�رصوع التق�سيمي، 

والذي ميك���ن اأن ينتق���ل اإىل ليبيا، 

واملناطق  القبائل  وف���ق  وتق�سيمها 

اجلهوية.

ا�ستقالل كرد�ستان العراق �سيهدد 

الأرا�سي الرتكية،  ال�سيادة ووح���دة 

وي�سجع اأكراد تركيا على النف�سال، 

مما ي�ستدعي حت���ركًا من العلويني 

لإعالن احلكم الذات���ي اأو ال�ستقالل، 

دة،  مما يعن���ي نهاية تركي���ا املوحَّ

حي���ث ي�س���ّكل الأك���راد والعلويون 

حواىل ن�سف �سكان تركيا.

قي���ام كرد�ستان الع���راق �سيهدد 

الأمن وال�ستقرار يف اإيران، وي�سعها 

مبواجهة م���ع العدو »الإ�رصائيلي«، 

الذي بادر لدعم قيام كرد�ستان، حيث 

�ستمتد »اإ�رصائيل« من فل�سطني اإىل 

حدود اإي���ران، وتقط���ع الطريق بني 

املقاومة، بعدما عجزت  دول حمور 

»داع�ص« واحلرب ال�سورية عن ذلك.

الإي���راين   - الرتك���ي  التع���اون 

�ستك���ون له نتائج���ه الإيجابية يف 

املي���دان ال�سوري حلل عق���دة اإدلب 

)الن�رصة( وعق���دة الأكراد يف الرقة، 

وغريه���ا، و�ستكون ل���ه نتائجه يف 

الع���راق، والأكرث من ذل���ك �سيكون 

ل���ه تاأث���ري عل���ى دور تركي���ا يف 

ني(،  زعامة الإ�س���الم ال�سيا�سي )ال�سُّ

حي���ث متثل تركيا الراع���ي الذهبي 

ل�»الإخ���وان امل�سلمني« يف العامل 

العرب���ي خ�سو�سًا، والذين ما يزالوا 

ميثلون قوة �سعبية وتنظيمية كربى، 

مما يوؤدي اإىل عزل ال�سعودية وتقزمي 

دوره���ا الإقليم���ي ب���ل والإ�سالمي، 

واإع���الن تركي���ا ك�رصي���ك �سيا�سي 

واقت�س���ادي لإي���ران عل���ى م�ستوى 

املنطقة والإقليم.

تعاون ال�رصورة بني اإيران وتركيا 

هو حلفظ امل�سالح وتقليل اخل�سائر 

ومنع التق�سيم.

د. ن�سيب حطيط

إيــران وتـركيــا: تعــاون الـضــرورة

الرئي�سان االإيراين ال�سيخ ح�سن روحاين والرتكي رجب طيب اأردوغان خالل مرا�سم اال�ستقبال يف طهران

التعاون المصلحي بين إيران 
وتركيا هو لحفظ المصالح وتقليل 

الخسائر.. ومنع التقسيم

»حياة �سخ�ص عادي« رواية للكاتب الت�سيكي 

كارل ت�ساب���ك، كتبها بني عام���ي 1932 و1934، 

وترجمه���ا اإىل العربي���ة ع�سام الدي���ن رم�سان، 

وفيه���ا ي�ستدل على قدرات الكاتب على التحليل 

الفل�سفي وروؤيت���ه اإىل اأعماق الإن�سان، بالإ�سافة 

اإىل امل�ستوى الأدبي الراقي الذي يقدمه.

يف هذا الكت���اب يقدم ت�ساب���ك و�سفًا حلياة 

النا�ص العادية يف فرتة زمنية حمددة، وهي تلك 

التي عا�سه���ا )1890 – 1938(.. وكاأننا مع عامل 

منجم ينقب يف دهالي���ز الأنفاق، لي�ستخرج لنا 

كل ما يربق ويلمع من م�ساعر اإن�سانية داخلية.

ورمبا عرب الكاتب الت�سيكي عن روايته يف ما 

جاء فيها �سفحة 212، بقوله: »يف احلقيقة كنت 

اأق�س���د كتابة دفاع عن حي���اة عادية مررت بها 

مقلّداً بذلك العظماء وغ���ري العاديني من النا�ص 

حني يكتبون مذكراته���م، والتي متثل الالعادية 

والأحداث الرائعة يف قدرهم«.

ي�سيف: »ميكنني القول اإنهم يزينون مذكراتهم 

وتاريخ حياتهم مبا اأحّب����وه ليجعلوا منها قطعة 

واحدة متنا�سقة وممكنة«.

رواي����ة »حياة �سخ�ص عادي« ال�سادرة عن دار 

نل�سن، بتمويل من وزارة الثفاقة الت�سكية، تعرّفنا 

اإىل كات����ب و�سح����ايف و�ساعر واأدي����ب، كان معاٍد 

للح����رب وويالتها، وهو يف ه����ذا املجال له ق�سة 

حتت عنوان »كرا كاتيت«، حتمل روؤية م�ستقبلية 

ملاآ�سي احل����روب وج�سع م�سبب����ي احلروب، حيث 

يتح����دث عن اخرتاع مادة كيميائية تدمر كل �سيء 

على نطاق وا�سع، م�سرياً يف هذا الق�سة الهامة اإىل 

تطلع بع�ص الأ�سخا�ص اإىل حكم العامل عن طريق 

الأ�سلحة املدمرة، بحيث يبدو ما طرحه ت�سابك يف 

هذه الق�سة، من املو�سوعات املثرية يف ع�رصنا.

كلم���ة اأخرية هن���ا قد تك���ون �رصورية، وهو 

توجيه حتية اإىل ال�ساعرة والزميلة حكمت ح�سن 

التي عرّفتنا اإىل املرتجم وعلى الرواية، وبالتايل 

عل���ى كاتب ت�سيكي مل نعرف���ه كثرياً يف عاملنا 

العرب���ي، مع اأنه رغم عم���ره الق�سري ُيعترب اأحد 

اأهم الكتاب الت�سيك، وترجمت اأعماله اإىل العديد 

من اللغات العاملية.

اأحمد

»حياة شخص عادي« يحذر من أطماع البعض لتدمير العالم
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يقف العامل اليوم اأمام م�سهد مت�سابك، 

�سيما مع الإرباك الذي ي�ستمر �سائداً يف 

الإدارة الأمريكي���ة من���ذ و�س���ول دونالد 

ترام���ب اإىل البيت البي�ص، واأكرث ما يثري 

املخاوف ل���دى الأمريكيني اأنف�سهم، قيام 

ترام���ب بخطاأ ما يوؤدي اإىل حرب عاملية 

ثالثة، وه���و ما عرّب عنه ال�سيناتور بوب 

كوركر، الذي اعترب اأن الرئي�ص الأمريكي ل 

يهتم للقومية الأمريكية.

مل يجد ترامب بداً م���ن ت�سكيل اإدارة 

ع�سكري���ة، اأبرز رموزها جون كيلي، الذي 

ت�سلّ���م اإدارة البي���ت الأبي����ص، وميار�ص 

طقو�سًا ع�سكرية �سارمة حتى على اأقرب 

مقرَّبي الرئي�ص، وهي ابنته وم�ست�سارته 

يف اآن، بع���د الف�سل املتك���رر يف ت�سكيل 

فريق من�سجم، جراء ال�ستقالت املتتالية 

من الذين يعينه���م ترامب، وهو الطموح 

جداً لقيادة العامل.

اإ�ساف���ة اإىل ت�سكيل فريق ع�سكري يف 

الإدارة، وه���و املع���روف باأنه لي�ص على 

عالقة طيبة م���ع الع�سكر ول املخابرات 

ول الإعالم، اجتمع مع القيادة الع�سكرية 

بالتزام���ن مع اقتحام ال�سط���ات الأمنية 

مقرّ القن�سلية الرو�سي���ة، ليقول اأمامهم 

اإن اجلي�ص الأمريك���ي هو الأف�سل والأكرث 

حَرفية يف الع���امل، واإن القيادة ك�سباط 

هم الأمه���ر، ورفد امليزاني���ة الع�سكرية 

مبوازنة اأعلى، وه���و الذي كان يدعو اإىل 

تقلي�سها.

بال �س���ك، تراقب رو�سيا كل حركة يف 

الولي���ات املتحدة الأمريكي���ة، وهي مل 

تراهن يومًا على ال���كالم املع�سول الذي 

كان يطلقه ترامب نحوه���ا اإبان احلملة 

النتخابي���ة وبعد ذلك بقلي���ل، وكانت 

مو�سكو، وعلى ل�سان كب���ار امل�سوؤولني، 

وعلى راأ�سه���م فالدميري بوتني، تدعو اإىل 

الأفع���ال، وعدم  ث بانتظ���ار روؤية  الرتيُّ

الكتف���اء بالأقوال، �سيم���ا مع �سخ�سية 

منطلقها جتاري، تعتمد يف بناء عالقاتها 

على امل�سلحة واملنفعة.

املل���ف الك���وري لي����ص بعي���داً عن 

الحتدام الأمريك���ي - الرو�سي، ومل يكن 

الرئي����ص كيم جون���غ اون بهذا القدر من 

التحّدي للوليات املتح���دة، لول يقينه 

اأن الرو�سي لن يرتك���ه، وكذلك ال�سيني، 

املتمثلة  الأمريكية  لالإمربيالي���ة  حتديًا 

باأب�س���ع وجوهها دونال���د ترامب، الذي 

اأعل���ن اأن »ال�سيا�س���ة الأمريكي���ة كانت 

خاطئة على مدى ال�سنوات ال�25 املا�سية 

مع كوريا ال�سمالية، وقد دفعنا مليارات 

الدولرات ومل نك�س���ب �سيئًا«، وبالتايل 

اأملح اإىل احتمال القي���ام بعمل ع�سكري 

)عدوان( على كوريا الدميقراطية، وهذا ما 

ل���ن ت�سمح به رو�سيا، انطالقًا من مفهوم 

را�سخ قوامه منع ا�ستف���راد دولة اأو قوة 

ما على طريق ال�سدام الأهم والأكرب، وهو 

حتمًا مع رو�سيا، التي ماتزال العدو رقم 

واح���د حللف �سمال الأطل�س���ي، وهو اأمر 

معَلن.

الأم����ر نف�سه ينطب����ق على احتدام 

العالقات الإيراني����ة - الأمريكية، وما 

اإع����الن احلر�����ص الث����وري واخلارجية 

وعنيف����ًا  �ساحق����ًا  رداً  اأن  الإيراني����ة 

اإذا �سّنفت  �ستتلقاه الوليات املتحدة 

احلر�����ص الثوري من �سم����ن الف�سائل 

الأمريكية،  القائم����ة  عل����ى  الإرهابية 

واأنه����ا �سيتعامل مع القوات الأمريكية 

كما يتعامل م����ع »داع�ص« الإرهابي، 

واإنذار القوات الأمريكية بالبتعاد األفي 

كلم عن الأرا�س����ي الإيرانية، اإل يقينًا 

بالثقة بالنف�ص والقدرات اأي�سًا، وكذلك 

على التحالف ال�سرتاتيجي مع رو�سيا 

الت����ي لن ترتك اإي����ران وحدها اإذا وقع 

املحظور التاريخي.

ه����ذه العنا�����رص التي تدف����ع اإىل 

التعار�ص مع رو�سي����ا لي�ست وحدها 

من العوام����ل التي قد توؤدي اإىل �سدام 

رو�سي - اأمريكي كادت اأن ت�سهد �سورية 

اأوىل جولته مع اكت�ساف رو�سيا الدعم 

الأمريك����ي ل�«داع�ص«، وو�سف قاعدة 

التنف التي يتمو�سع فيها الأمريكيون 

باأنه����ا الثق����ب الأ�س����ود ال����ذي يوؤخر 

مكافحة الإرهاب، فرو�سيا تدرك الهدف 

الأبع����د للوليات املتحدة، التي انهزم 

م�رصوعها مع »اإ�رصائيل« وال�سعودية 

يف �سورية والع����راق ولبنان واليمن، 

ويف كل ذلك م�ساهمات رو�سية قّيمة، 

وكذلك من����ع وا�سنطن م����ن ا�ستكمال 

�رصبتها يف اأوكرانيا، رغم التعقيدات، 

وحماول����ة وا�سنطن زعزع����ة الف�ساء 

الأورا�س����ي لتق�سيمه، كما حاولت وما 

تزال يف العامل العربي، كلّها خطوات 

توؤ�رص اإىل اجلموح الع�سكري للوليات 

املتح����دة، التي ماتزال رو�سيا تتعامل 

معها بعقلية الحتواء والنَف�ص الطويل، 

دون اإغف����ال اإبراز »الع����ني احلمراء« 

حيث ترى ذلك منا�سبًا.

الرو�سية على  الأجوب����ة  الأهم هو 

ن�����رص 44 قاع����دة لإط����الق ال�سواريخ 

وكاليفورنيا  األ�س����كا  يف  العرتا�سية 

نهاي����ة العام اجلاري، وه����ذه القواعد 

ت�ساف اإىل نحو 750 قاعدة حول العامل 

ماتزال تعمل، وق����د اأُن�سئت يف الأ�سل 

لتطويق رو�سيا منذ العهد ال�سوفياتي، 

وه����ي على تزاي����د مع الق����رتاب من 

رو�سيا، �سواء يف اأوروب����ا ال�رصقية اأو 

يف األ�س����كا، اأو يف اأفغان�ستان، اأو يف 

دول اخلليج، اإ�سافة اإىل م�رص والأردن 

وجيبوت����ي، وكذل����ك يف العراق حيث 

الع�سكرية  القواع����د  ع�����رصات  تنت�رص 

زة  الأمريكية، ف�ساًل عن 35 �سفينة جمهَّ

باأنظمة »ايجي�ص«.

م���ن الوا�س���ح اأن رو�سيا حت���اول اأن 

الأمريكية  الت�سعيدية  ال�سيا�س���ة  تقابل 

مبزي���د من ح���ّل الأزم���ات، لك���ن على 

العني بالعني  ف���اإن  الع�سكري  امل�ستوى 

وال�س���ن بال�سن، ولذلك نرى طفرة رو�سية 

يف عامل الط���ريان احلربي، واملنظومات 

ال�ساروخية، مع الثقة بالنف�ص بك�سب اأي 

ح���رب فيما لو غامرت الوليات املتحدة 

بها.

يون�س عودة

روسيا تحاول مقابلة السياسة 
التصعيدية األميركية بمزيد من 

حّل األزمات.. لكن دون أي مساومة 
على المستوى العسكري

روسيا - أميركا.. والحرب العالمية الثالثة

 »غمرات الروح«.. كتاب للدكتور حممود 

هزمية، �سادر ع���ن »دار القماطي للطباعة 

والن�رص«، ت�سّمن بني دّفتيه نفحات وجدانية؛ 

�سع���راً ونرثاً، تناولت �ستى موا�سيع احلياة، 

فمرّة يبحر بنا يف بحر الذاكرة ويتلو علينا 

تالوي���ن من اأزمنة جميل���ة، واأخرى ياأخذنا 

اإىل تالل جبل عامل الأ�سل احلقيقي لوطنه، 

ولذلك جتده يوجه ر�سائل متنوعة، لالأر�ص 

والإن�سان والوج���دان، وثالثة ي�رصد مزامريه 

للحب واحلبيبة، باإح�سا�ص عايل من ال�سجن 

وحب احلياة الكرمية واحلرة.

اأفكار خمتلفة ومتنوعة وملّونة بخ�سب 

احلي���اة الت���ي اكت�سفه���ا من ج���راء عمله 

واخت�سا�سه بزقزقة ع�سف���ور وثغاء حمل، 

وخرير نهر الليطاين، ولهذا جاءت »غمرات 

ال���روح« حتمل ذكري���ات واآم���اًل واأحالمًا 

ومتنيات، بوطن حر مقاوم ومنت�رص.

»دعوين اأعي�ص حراً طليقًا مع الأ�سعار

 ل �سم ن�سائم ال�سوق من نوافذ الأفكار«

هكذا يع���رّب حممود هزمي���ة يف اأ�سباب 

كتابته وحياته، لأن على الإن�سان »اأن يحلّق 

يف �سماء الفكر والثقافة وال�سعر والإبداع«، 

واأن يتفاع���ل وينفعل مع ما يحيط به �سواء 

عل���ى م�ستوى الف���رد اأو املجتمع اأو العامل، 

ففي عامل »تتكالب فيه قوى ال�رص والعدوان 

على �سلب ال�سعوب حقها يف احلياة الكرمية، 

ل ب���د من مقاوم���ة: كلمة، تربي���ة، تعليمًا، 

�سعراً، نرثاً، ودائمًا واأبداً بندقية مقد�سة لأنها 

حق لالإن�سان املظل���وم وامل�سطهد وامل�رصّد 

ليقاتل من اأج���ل حقه يف حياة حرة كرمية 

ويف وطنه امل�سلوب منه قهراً وعدوانًا.

اأخ���رياً يقع الكت���اب يف 176 �سفحة من 

احلجم الو�سط.

محمود هزيمة.. وغمرات الروح

رو�سيا ما زالت تتعاطى مع اجلموح الع�سكري االأمريكي يف املنطقة بعقلية االحتواء والنف�س الطويل
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نشاطات 10

تجمع العلماء المسلمين يحيي عاشوراء بندوة فكرية

ملنا�سب���ة ذكرى 

الهجرية  ال�سنة  راأ�س 

احلرام،  حمرم  و�سهر 

اللجن���ة  نّظم���ت 

الن�سائي���ة يف حركة 

الأم���ة ن���دوة فكرية 

حتت عن���وان »راأ�س 

ال�سنة الهجرية و�سهر 

حمرم احل���رام.. �سرب 

وثبات  الب���اء  على 

ال�سدائ���د«،  عل���ى 

حتدث فيها اأمني ع���ام حركة التوحيد الإ�سامي؛ 

�سماح���ة ال�سيخ ب���ال �سعيد �سعب���ان، بح�سور 

ممثلي الهيئات الن�سائية واجلمعيات، وح�سد من 

احل�سور.

بداأت الن���دوة باآيات بينات من القراآن الكرمي 

تاها ال�سيخ اأن�س املغرب���ي، بعدها األقى الأمني 

الع���ام حلركة الأمة ال�سي���خ عبد اهلل جربي كلمة 

ترحيبية بارك فيها للجميع ببداية العام الهجري 

اجلديد، لفتًا اإىل اأن النبي عليه ال�ساة وال�سام، 

واأه���ل بيت���ه و�سحابت���ه، ثبتوا عل���ى مواقفهم، 

و�سحوا وقدموا الكثري من اأجل دينهم، ومن اأجلنا 

اأي�سًا، �سائًا: فم���اذا نقّدم نحن لديننا ولأجيالنا 

املقبلة؟

م�سوؤول���ة اللجنة الن�سائي���ة يف »احلركة«؛ 

حي���اة كتوع���ة، رّحبت باحل�س���ور، واأك���دت اأن 

ا�ست�سه���اد �سيدنا احل�سني �رضب���ٌة موجعة لأمة 

 الإ�سام، وهو �سهيد الأمة باأ�رضها.

من جهت���ه لفت ال�سي���خ بال �سعب���ان اإىل 

����رضورة القت���داء بالنبي �سل���ى اهلل عليه واآله 

و�سل���م، باملوؤاخ���اة 

ب���ني اأبن���اء الأم���ة، 

�سورت���ي  عار�س���ًا 

التي  املكرم���ة  مكة 

خرج منه���ا م�سطراً، 

املن���ورة  واملدين���ة 

اأهله���ا  كان  حي���ث 

ل�ستقباله،  يت�سوقون 

م�سرياً اإىل اأن الهجرة 

كانت م���ن اأجل ن�رض 

لأن  الإ�سامي،  الدين 

الإ�سام اأغلى من الأوطان والإن�سان.

وق���ال �سماحت���ه اإن الإمام احل�س���ني اأيقظ 

ال�سمري الإن�ساين واأّثر في���ه باجتاه القيم احلقة، 

والنت�س���ار له���ا، وحتقيقها على اأر����س الواقع، 

كونها مل حتّدد بدي���ن اأو مذهب اأو قومية معّينة، 

بل كانت لاإن�سانية جمع���اء، موؤكداً على اأهمية 

طريق احلرية وعدم الن�سياق وراء احلاكم الظامل 

مهما كانت الأ�سباب، بل دعا ر�سي اهلل عنه اإىل اأن 

يكون النا�س اأحراراً يف دنياهم، مذكراً باأن دعواته 

ر�سي اهلل عنه كانت لإيجاد اأر�سية لإحقاق احلق 

مقاب���ل الباطل، ومن هنا ثورت���ه جاءت من اأجل 

حرية النا�س و�سيانة كرامتهم.

واعترب ف�سيلته اأن الإم���ام احل�سني ا�ست�سهد 

اأربع م���رات، الأوىل على يد القتلة، والثانية على 

يد اأعدائ���ه الذين �سّوهوا �سمعته واأ�ساءوا ملقامه، 

والثالثة عندما ا�ست�سهدت اأهدافه على يد البع�س 

م���ن اأه���ل املنرب احل�سين���ي، والرابع���ة اإمنا هي 

نة وال�سيعة، موؤكداً اأن ق�سية الإمام  بخافات ال�سُّ

احل�سني عاملية، فيجب األ جنعلها فئوية.

الشيخ شعبان محاضرًا خالل ندوة بمناسبة 
رأس السنة الهجرية وشهر محرم الحرام

اأق���ام جتمع العلم���اء امل�سلمني يف 

مرك���زه يف ح���ارة حريك، ن���دوة فكرية 

مبنا�سب���ة ذك���رى عا�س���وراء بعن���وان: 

»احل�سني )علي���ه ال�سام( �سيداً واإمامًا«، 

ح�رضها ح�س���د من العلم���اء، وعدد من 

ال�سخ�سيات.

اأدار الن���دوة اأمني �رض جمل�س الأمناء 

يف التجمع �سماح���ة ال�سيخ علي خازم 

فق���ال: يف �ستين���ات و�سبعين���ات القرن 

املا�سي حترّكت النخ���ب الثقافية لدعم 

ال�ستقايل  ال�سيا�س���ي  الإ�س���اح  م�سار 

والجتماعي يف حتقي���ق الكرامة والعزة 

والعدل وامل�ساواة، ويف اأيامنا هذه ت�ستد 

احلاجة اإىل مثل هذه املنارات، فمع بقاء 

التحرر منقو�س���ًا ببقاء فل�سطني  عنوان 

مغت�سب���ة وبق���اء الظل���م والف�س���اد يف 

حكوماتنا ودولنا لي�س لنا، ومع انبعاث 

اجلماعات التي عبث���ت بالدين وجعلته 

ُغُلّوا يف العتق���اد ويف العمل وت�سويقًا 

للحكام الظلمة الف�سقة والفجرة، لي�س لنا 

اإل الهتداء مب�سباح الهدى واللتجاء اإىل 

�سفين���ة النجاة، ومن مثل الإمام احل�سني 

بن علي عليهما ال�سام ملثل هذا املقام؟

واألقى ال�سيخ اإبراهيم بريدي ق�سيدة 

من وحي عا�سوراء.

ث���م حا�رض املدي���ر الع���ام ال�سابق 

لاأوقاف الإ�سامية، العامة ال�سيخ ه�سام 

ال�سام(  خليفة بعنوان: »احل�سني )عليه 

�سبط النبي )�سلى اهلل عليه واآله و�سلم( 

واأحد �سيدي �سباب اأهل اجلنة«، لفت فيها 

اإىل اأن من كان ميلك عق���ًا كعقله وقلبًا 

كقلبه وحكمًة كحكمته، لبد اأن تكون له 

غاي���ة مهمة وهدفًا عظيمًا وحكمًة بالغة 

ملا ق���ام به وفعله يف عا�سوراء وكرباء. 

وقال: لق���د كان الإمام احل�سني كامًا يف 

اأو�ساف���ه، راقي���ًا يف مقاماته، �ساميًا يف 

قيمه، م���دركًا لت�رضفاته، وكيف ل يكون 

كذلك وهو ب�سعة م���ن الكل الكامل، قال 

جده ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه واآله و�سلم: 

»ح�سني مني واأنا م���ن ح�سني«، وتابع 

قائًا: »اأحب اهلل من اأحب ح�سينا«، فكان 

احل�سني بذلك جالبًا ملحبة اهلل ملن اأحبه.

وخت���م بالق���ول: نح���ن امل�سلمني، 

خ�سو�س���ًا يف لبن���ان، باأم����س احلاجة 

اإىل اإرادة الوح���دة والإ�س���اح التي عمل 

من اأجله���ا و�سحى يف �سبيله���ا الإمام 

احل�س���ني، واأن ن�ست�سع���ر جميع���ًا البعد 

الإمي���اين حلركت���ه، ون�ستله���م من هذه 

احلركة العظيمة مناه�ست���ه للظلم، واأن 

نعمل على م���د ج�سور التعاون والتاآخي 

والتاآلف فيما بيننا جميعًا.

ثم ق���ّدم نائ���ب رئي����س املجل�س 

العامة  الأعل���ى؛  ال�سيعي  الإ�سام���ي 

حما�رضته  اخلطي���ب،  عل���ي  ال�سي���خ 

بعن���وان: »اإمام���ة احل�س���ني )علي���ه 

ال�سام(.. ومعيارية احلكم«، ومما جاء 

فيها: يحاول البع�س الدخول من خال 

عا�س���وراء ل�ستخدامها لغ���ري اأهدافها، 

بق�سد زيادة الت�رضذم، واإحياء املذهبية 

والع�سبية، يف وقت متر اأمتنا العربية 

والإ�سامية باأخطر مرحلة مرت بها.

اأن اأخطار امل�سلمني  واأكد �سماحته 

واحدة؛ الأخطار على العقيدة، الأخطار 

عل���ى امل�سالح، على وحدتن���ا، ال�سنة 

م���ن دون ال�سيع���ة اجتم���اع ناق����س، 

ال�سيعة م���ن دون ال�سن���ة يعني كاأمة 

تط���ري بجناح واحد. اأنا اأق���ول اأن اأمام 

الت���ي تتهددنا، فل�سطني  الأخطار  هذه 

�ساعت، امل�ساريع الوحدوية انتهت اإىل 

الف�س���ل، امل�ساريع الفئوي���ة انتهت اإىل 

اخل����رضان، و�سلن���ا اإىل اأن فل�سطني، اأن 

الذي اأ�سبح يف يد »الإ�رضائيليني« اأكرث 

من فل�سطني. 

ويف خت���ام الن���دوة ق���دم رئي�س 

جمل�س الأمناء القا�س���ي ال�سيخ احمد 

الزي���ن ورئي�س الهيئ���ة الإدارية ال�سيخ 

الدكتور ح�سان عبد اهلل دروعًا تكرميية 

للم�ساركني.

) العدد 442(  اجلمعة - 13 ت1 - 2017

اأقامت حركة الأمة ولقاء اجلمعيات وال�سخ�سيات 

الإ�سامي���ة يف لبن���ان، ن���دوة بعن���وان: »عا�سوراء.. 

ور�سالة وحدة الأمة«، حتدث خالها اأمني �رض جمل�س 

الأمن���اء يف جتمع العلماء  امل�سلمني؛ �سماحة ال�سيخ 

علي خازم، ورئي�س الهيئ���ة ال�سنية لن�رضة املقاومة؛ 

�سماحة ال�سي���خ ماهر مزه���ر، واأدار الندوة اأمني عام 

حركة الأمة؛ ال�سيخ عبد اهلل جربي.

املتحدثون �سددوا على اأن ث���ورة الإمام احل�سني 

)ر�س���ي اهلل عن���ه( هي ث���ورة املظلوم عل���ى الظامل، 

وانتفا�س���ة احلق على الباط���ل، واملحروم على �سبب 

احلرم���ان، واأنها ثورة الأحرار يف كل اآن ومكان. واأكدوا 

اأن انتفا�س���ة ابن بنت ر�سول اهلل )�سلى اهلل عليه واآله 

و�سلم( ه���ي انت�سار للدين احلني���ف، وللعدالة، وحق 

النا����س يف احلياة احلرة والكرمي���ة، ولهذا فهي ثورة 

حا�رضة يف وجدان النا�س اأجمعني على مر الأزمنة.

ودع���ت الكلمات اإىل قراءة �س���رية الإمام احل�سنَي 

كم�سل���ٍح كبرٍي لاأم���ة، كلِّ الأمة، ولي����س متحيزاً يف 

حركته الر�ساليِة لطائفٍة ما، بل يجُب تو�سيع اخلطاب 

احل�سيني وجعله عنوانًا للَوحدِة، لي�سمل الأمَة جمعاء، 

ويعانَق تطلع���اِت اأبنائها، فاأكرث امل�سائِل التي اأثاَرها 

احل�س���نُي تتجُه نح���َو الإن�ساني���ة، وتخاطُب ال�سمرَي 

، فهو حت���ّدَث ع���ِن الإن�سان، وع���ن النف�س  الإن�س���اينَّ

املحرَتمة، وعِن احلق والكرام���ة، وي�ستطيع اأن يفهمه 

الإن�ساُن بو�سفه اإن�سانًا يف كل ع�رض ويف كل جيل.

ولف���ت املتحدثون اإىل اأن امل�سوؤولي���َة الإ�ساميَة 

تقت�س���ي من���ا اح���رتام ه���ذه املنا�سبة، م���ن خاِل 

احرتامن���ا وحمبتنا لاإم���ام احل�س���ني، وال�سخ�سياِت 

الت���ي ا�ست�سهدت ب���ني يديه، وذلك من خ���ال اإحياء 

عا�سوراَء اإ�ساميًا، بعي���داً عن كل العناويِن املذهبية، 

واأل ن�ستح����رَض التاري���َخ الإ�سام���يَّ يف اإجنازاته اأو 

اإخفاقاته على الطريقِة الع�سائرية، بل اأن نقراأَُه قراءًة 

�سحيح���ًة وواعي���ة، ومتوازنًة وحكيم���ة، تر�سده من 

خاِل القاعدِة القراآنية: {لق���د كان يف ق�س�سه عربٌة 

لأوليالألباب}، لناأخ���ذ العربَة من كرباء، فنكوَن مَع 

خطِّ الإ�س���اِح يف الواقِع الإ�سامي �س���دَّ خط الظلم، 

كائنًا من كان امل�سلحون، واأيًا كان الظاملون.

ويف خت���ام الندوة اأقيم���ت ماأدبة طعام عن روح 

الإمام احل�سني )ر�سي اهلل عنه(.

ما ندوة بعنوان:
ّ
حركة األمة ولقاء الجمعيات والشخصيات نظ

عاشوراء.. ورسالة وحدة األمة
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ا�ستقب���ل ممثل »حرك���ة اجلهاد الإ�سام���ي«؛ اإح�سان 

عطايا اأبو ح�سام، اأمني عام »حركة الأمة«؛ ف�سيلة ال�سيخ 

عبد اهلل عب���د النا�رض جربي، على راأ����س وفد من احلركة، 

بح�س���ور م�سوؤول العاقات يف حرك���ة اجلهاد يف بريوت؛ 

حمفوظ منور.

وقّدم ال�سيخ جربي التهنئ���ة حلركة اجلهاد الإ�سامي 

يف ذكرى انطاقتها الثاثني، وندد بالقرار الأمريكي بو�سع 

اأمينها العام، الدكت���ور رم�سان عبد اهلل �سلح، على قائمة 

وكالة التحقيقات الفيدرالية لاإرهاب.

واعت���رب ف�سيلته اأن ما قامت ب���ه »FBI« هو و�سام 

�رضف لاأمني العام، ودليل على �سوابية نهج حركة اجلهاد 

الإ�سامي وثبات قادتها على مواقفهم.

كما ق���دم التهنئة لعطاي���ا مبنا�سب���ة ت�سلمه مهامه 

كممثل حلركة اجلهاد يف لبنان، متمنيًا له التوفيق.

ب���دوره، اأك���د عطايا عل���ى اأهمية الدور ال���ذي يلعبه 

العلم���اء يف ا�ستنها�س الأمة، وتوعي���ة اجليل واللت�ساق 

بق�سية فل�سط���ني، كق�سية مركزية لاأم���ة، �ساكرا لل�سيخ 

جربي مواقفه املوؤيدة لق�سية فل�سطني و�سعبها.

حركة الجهاد اإلسالمي تستقبل وفدًا من حركة األمة

وفد من الحزب العربي االشتراكي زار حركة األمة:
لمواجهة الفساد.. والكف عن فرض الضرائب على اللبنانيين
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ا�ستقبل اأم���ني عام حركة الأمة؛ ال�سيخ عبد اهلل جربي، 

واأع�ساء من »احلركة«، وفداً من »احلزب العربي ال�سرتاكي« 

يف لبن���ان، برئا�سة ع�سو القي���ادة املركزية الأ�ستاذ مهدي 

حرقو����س، وامل�سوؤول التنظيمي د. غ�س���ان حمدان، وع�سو 

نقابة حم���رري ال�سحافة اللبنانية الأ�ست���اذ حممد خليل 

ال�سباعي، يف مرك���ز »احلركة« الرئي�سي ببريوت، حيث مّت 

عر�س اآخر التطورات على ال�ساحتني املحلية والإقليمية.

 واأك���د املجتمعون على �رضورة مواجه���ة الف�ساد وما 

تلوح بوادره يف بع�س املناط���ق من فرز �سكاين طائفي ل 

يخ���دم امل�سلحة والوحدة الوطني���ة، مطالبني احلكومة اأن 

تكّف ع���ن حماولة فر�س ال�رضائب عل���ى ال�سعب اللبناين، 

كونه���ا �ستطال الفق���راء وذوي الدخل املح���دود، واأن تاأخذ 

حقوقها من �ساغلي الأماك البحرية والنهرية وامل�ساعات، 

واأن تفر�س �رضائب على الريوع العقارية والفوائد امل�رضفية 

ل الأعباء بُحكم  العالية، فاملواطن مل يعد ق���ادراً على حتمُّ

الغاء امل�ستفحل والحتكار ال�ستبدادي.

 وا�ستنكر املجتمعون التفج���ري الإرهابي املزدوج يف 

العا�سم���ة ال�سورية دم�سق، وال���ذي راح �سحيته الع�رضات 

م���ن املواطنني ال�سوريني، موؤكدين اأن ال�سعب واحلكومة يف 

�سورية �سُيحبط���ان املوؤامرات ال�ساعي���ة للنيل من �سيادة 

�سورية واإر�ساخها بغية تنفي���ذ خمططات العدو ال�سهيو- 

اأمريكي.

زار اأمني عام حركة الأمة؛ ال�سيخ عبد اهلل جربي، برفقة وفد علمائي اإيراين من 

حوزات مدينة قم الدينية، برئا�سة ال�سيد حممد املو�سوي، بلدة اجلاهلية ال�سوفية، 

وكان يف ا�ستقباله عدد من علماء و�سيوخ طائفة امل�سلمني املوحدين »الدروز« 

م���ن »موؤ�س�س���ة الفكر التوحيدي املعا����رض للحوار والبح���اث«، وهيئة العمل 

 التوحيدي، وجتمع العلماء املوحدين، واأع�ساء من املجل�س البلدي لبلدة اجلاهلية.

وا�ستم���ع احل�س���ور اإىل حما����رضة يف الثقاف���ه التوحيدي���ة األقاه���ا ف�سيل���ة 

ال�سي���خ د. غ�س���ان اأبو ذي���اب، �رضح فيها مب���ادئ مذهب التوحي���د يف اجلذور 

والن�س���اأة، مفن���داً امل�س���رتكات والختاف���ات الفقهي���ة والعقائدي���ة بني اأهل 

 التوحي���د واإخوانه���م م���ن اأه���ل ال�سن���ة واجلماعة، وم���ن ال�سيع���ة الإمامية.

كم���ا رّح���ب املحا����رض بال�سي���خ ج���ربي والوف���د العلمائي يف اجلب���ل، الذي 

يتمّي���ز ب���روح الأخ���وة والعي����س امل�س���رتك، م�سي���داً بالعاق���ات التاريخية 

الت���ي ترب���ط املوّحدي���ن باجلمهوري���ة الإ�سامي���ة يف اإي���ران، وم�س���دداً على 

����رضورة ا�ستم���رار التوا�س���ل والعم���ل والتع���اون يف مواجه���ة التحدي���ات 

 الت���ي تع�س���ف باأمتن���ا الإ�سامي���ة، ويف �سبي���ل وح���دة ومنعة ه���ذه الأمة.

كما زار الوفد دارة املرجع الروحي �سماحة ال�سيخ اأبو علي �سليمان اأبو ذياب يف 

اجلاهلية، مطمئنًا اإىل �سحة �سماحته.

الشيخ جبري ووفد علمائي إيراني 
يجول على مشايخ الطائفة الدرزية

زار اأمني عام حركة الأمة؛ ال�سيخ عبد اهلل جربي، برفقة 

وفد علمائي اإيراين من حوزات مدينة قم الدينية، برئا�سة 

ال�سي���د حممد املو�سوي، كني�سة م���ار اليا�س بطينا، حيث 

 ا�ستقبله���م املتقدم يف الكهن���ة الأب جرا�سيمو�س عطايا.

واأكد املجتمع���ون اأن امل�سلمني وامل�سيحيني هم رئتا هذا 

الع���امل امل�رضقي امل�س���رتك، واأن العاقات ب���ني الإ�سام 

وامل�سيحية قام���ت على اأ�سا�س احل���وار، وكل ما يح�سل 

من اأخط���اء ل يتحملها الإ�س���ام وامل�سيحية، اإمنا بع�س 

معتنق���ي الديانت���ني، مطالب���ني بعدم موؤاخ���ذة الأديان 

واملذاهب مبا يقوم به بع�س املتطرفني والغاة، ولفتني 

اإىل اأن الإرهابيني عم���دوا اإىل الت�سرت بالأديان لت�سويهها، 

اإل اأن جمي���ع الن�سو�س الدينية بريئة م���ن تلك الأفعال 

الإجرامية.

زار اأم���ني عام حرك���ة الأمة؛ ال�سي���خ عبد اهلل جربي، 

برفقة وفد علمائي اإيراين من ح���وزات مدينة قم الدينية، 

برئا�س���ة ال�سيد حممد املو�سوي، مط���ران بريوت لل�رضيان 

 الأرثوذوك����س؛ دانيال كورية، يف مق���ر املطرانية ببريوت.

وكان تاأكي���د خال اللقاء على اأن م���ا يجري يف منطقتنا 

العربي���ة والإ�سامية اليوم، وكذلك م���ا ن�سهده يف العامل 

من انت�سار ظواهر معادي���ة للدين عمومًا، وممار�سة القتل 

و�سف���ك الدماء با�سم الدين، بات ي�س���يء اإىل �سورة الدين 

نف�سه، ويثري القلق على وح���دة املجتمعات وا�ستقرارها، 

ل�سيما م���ا ن�سهده من طموحات ورهان���ات دولية تعمل 

على توظيف الظواهر املعادية لاأديان يف حروب طائفية 

ومذهبية وعرقية من اأجل التق�سيم والتفتيت والهيمنة.

الشيخ جبري ووفد علمائي إيراني زاروا كنيسة مار الياس 

المطران كورية استقبل الشيخ جبري ووفدًا علمائيًا إيرانيًا
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كاريكاتير

املقرّر  ال�شتاء، من  ف�شل  اقرتاب  مع 

نع املواقد التي تعمل على احلطب  اأن تمُ

يف ظّل اإجراءات وقوانني مت�شّددة.

فقد اأفادت اإحدى ال�شحف الربيطانّية، 

اإىل  ي�شعى  خان  �شادق  لندن  عمدة  اأّن 

خ�شو�شًا  املدينة،  يف  التلوُّث  تخفيف 

بعدما بات هذا النوع من املدافئ مطلوبًا 

الطبقات  منازل  ويف  الفنادق،  يف  جًدا 

وزير  اىل  بر�شالة  بعث  وقد  املتو�شطة، 

البيئة بانتظار حظر هذه املواقد.

خالل  اأن��ه  اإىل  ال�شحيفة  ولفتت 

ال�شنوات الأخرية، تزايد ا�شتخدام النا�س 

منهم  ظًنا  احلطب،  حترق  التي  للمدافئ 

كن  يمُ اخل�شب  لكّن  للبيئة،  اأف�شل  اأّنها 

ال�شاّمة  اجلزيئيات  مليارات  يبعث  اأن 

ال�شغرية وامللوثة.

اأّن  اإىل  اإحدى الدرا�شات  وقد خل�شت 

املحروق  احلطب  من  املنبعث  الدخان 

وهو  »الفورمالديهايد«،  على  يحتوي 

غاز عدمي اللون، يت�شبب بال�رسطان.

جديدة  درا�شة  يف  العلماء  ح��اول 

حتليق  تربير  منجل«،  »اأبو  طيور  على 

 ،»v« رقم  �شكل  على  املهاجرة  الطيور 

لي�شتنتجوا اأّن هذه الطيور ذات الأجنحة 

خالل  معّينة  موا�شع  ت��اأخ��ذ  الكبرية 

الهوائي  التيار  ت�شتغل  بحيث  الطريان، 

يف  الطيور  اأجنحة  خفقان  من  املتولد 

املقدمة.

اآخرين:  �شببني  اإىل  تو�شلوا  كما 

القائد  تتبع  الطيور  هذه  تكون  اأن  الأول 

وال�شبب  الرحلة،  يف املقدمة خالل هذه 

الآخر هو اأن الطريان بهذه الطريقة يجعل 

الرحلة اأ�شهل.

يف  تتمو�شع  الطيور  اأّن  وت��ب��نّي 

ت�شكيالت متنا�شقة للح�شول على حركة 

الطيور  حركة  طريق  عن  اإ�شافية،  دفع 

يتقدم  حيث  املقدمة،  يف  حتلّق  التي 

اإىل  جناحيه  حمركًا  الأم��ام  اإىل  الطري 

الأ�شفل، مما ينجم عنه حتريك الهواء من 

الهوائي  التيار  وهذا  الأعلى،  اإىل  الأ�شفل 

ي�شاعد على رفع الطيور يف بقية الن�شق 

بدون بذل جهد اإ�شايف.

اأما املثري لال�شتغراب فهو اأن الطيور 

حترك اأجنحتها بتوقيت حمدد مل�شاعدة 

خالل  من  الطاقة  توفري  على  بع�شها 

ال�شتفادة من حركة الهواء املتولدة من 

حتريك الطيور لأجنحتها من الأ�شفل اىل 

الأعلى وبالعك�س.

أوقفوا مدافئ الخشب: تصيب بالسرطان

ق الطيور المهاجرة على شكل »V«؟
ّ
لماذا تحل

مدة استخدام أحزمة 
األمان على متن الطائرات 

ستتضاعف.. لماذا؟
نّبهت درا�شة حديثة اإىل اأن رحالت 

من  مزيداً  �شت�شهد  التجارية  الطائرات 

املطّبات الهوائية خالل العقود املقبلة، 

ورّجحت اأن ترتفع بواقع 3 مرات، جراء 

التغريُّ املناخي، وذلك تفاديًا لالإ�شابة 

اأثناء الطريان.

رتقب اأن تزيد املطبات الهوائية  ويمُ

يف الرحالت العابرة للمحيط الأطل�شي 

ب�180 يف املئة، بينما �شتزيد يف اأوروبا 

ب�160 يف املئة.
من  �شابق  وقت  يف  علماء  وح��ّذر 

زيادة املطبات الهوائية وتاأثريها على 

اجلديدة  الدرا�شة  لكن  الطريان،  رحالت 

نّبهت من تفاقم الو�شع م�شتقباًل.

ع��دد  �شيقفز   ،2050 وب��ح��ل��ول 

اجلوية  الرحالت  منت  على  امل�شابني 

بواقع 3 مرات، وهو ما ي�شتوجب اإمداد 

تعني  باآليات  م�شتقبال  الطائرة  طاقم 

على التعامل مع الو�شع لإبقاء الركاب 

م�شدودين اإىل اأحزمتهم.

الذي  احلراري  الحتبا�س  ويوؤدي 

عدم  اإىل  الأر���س،  كوكب  منه  يعاين 

ا�شتقرار الرياح يف املرتفعات العليا، 

حمدقًا  خطراً  املطبات  ت�شّكل  ول 

ت�شبب  قد  لكنها  الطائرة،  ب�شالمة 

اإ�شابات للركاب.


