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التحالفات االنتخابية.. 
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يف زيارته اللبنانية، حاول ناظر اخلارجية الأمريكية »تيلر�سون« 

اأن يفر�س ثالثة �رشوط على لبنان ُعلم اأنها تركزت حول: حما�رشة 

حزب اهلل يف الداخل، من خالل القت�ساد وحرمانه من اأي تعامل مع 

امل�سارف اللبنانية ومن اأي تعامالت مالية، و�سبط احلدود ال�رشقية 

اجلنوبية والبحرية ومنع املقاومة من اأي حترك، وعدم التحالف مع 

حزب اهلل يف النتخابات النيابية املقبلة.

ألمـــــــة واحـــــــدة

AT H A B AT 449

شروط أميركية حملها تيلرسون

ضربة مزدوجة سّددها بوتين.. مفاجأة عسكرية على أبواب دمشق

دول المغرب العربي.. بين سندان 
االقتصاد ومطرقة اإلرهاب
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إسقاط الطائرة ال
»اإلسرائيلية«.. 

المعاني والدالالت
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مذبحة اإلرث الحضاري
ك  قبل عدة اأيام وردت اأخب����ار عن قيام الَهَمج الترُّ

بق�ش����ف موقع قور�ش الذي يبع����د 70 كيلومتاً �شمال 

غرب حلب يف منطقة عفرين، وتدمري معامل كثرية فيه، 

ومنها مقام »النبي هوري«، الذي ورث ا�شم املدينة.

قور����ش اأو النبي هوري من »املدن امليتة« التي 

ُبني���ت خالل الفتة ال�شوقية وازدهرت يف الع�رصين 

الروماين والبيزنطي، واأ�شقفها ال�شهري تيودوريط�ش 

ه���و من َدّلنا عل���ى مار م���ارون يف كتابه »تاريخ 

ك  اأ�شفي���اء اهلل«، وقبلها باأ�شبوع دّمر انك�شاريو الترُّ

موقع »ع���ن دارة« الذي يع���ود اإىل الفتة احلثية 

بتماثيله الغرانيتية ال�شخمة، والتي ُتعّد جزءاً من 

التاث الإن�شاين.

نعم، اإن تدمري الإرث الثق���ايف للب�رصية على يد 

التكي واأوبا�ش���ه املحلين عمل ممنهج، وعلى قدر 

كب���ري من اخل�ّش���ة، فقبل ذلك ����رصق ل�شو�ش الآثار 

الأت���راك املتجلببون ب�»الن����رصة« واأخواتها، اآثار 

متح���ف اإدلب، وبالتحديد رقيمات اإيبال )تل مرديخ( 

التي ُتثبت باأهميته���ا اأ�شبقيتها على التوراة، وهي 

حتمل اأ�شماء م���ن الألف الثالثة قبل امليالد، نقلتها 

ك مع املو�شاد  الت���وراة حرفيًا، وقبل ذلك تعاون الترُّ

والل�شو�ش املحلين على التنقيب، ثم فالحة مدينة 

دورا اأوروب�ش على الفرات، بحثًا عن كني�ش يهودي، 

فدم���روا اأول بيت/كني�شة يف العامل تعود اإىل الثلث 

الأول من القرن الثالث امليالدي.

ر معبد بعل �شمن ومقابر وادي امللوك  وهكذا ُدمِّ

يف تدم���ر، وكنائ�ش حلب وجامعها الأموي، و�رُصقت 

املخطوط���ات والكت���ب وبات���ت ُتعر����ش علنًا يف 

ا�شطنبول، حيث اأُح�شي هناك اأكرث من 19 األف قطعة 

اأثرية �شوري���ة م�رصوقة ومعرو�شة للبيع، اأ�شف اإىل 

ذلك م���ا يح�ش���ل يف اأفاميا و�رصق���ة متحف قلعة 

امل�شيق ومتحف معرة النعمان، وما ح�شل يف دير 

الزور والرقة وغريها.

الأمر الالفت اأنه ومنذ دخول جوبر يف حمى اأوبا�ش 

التكفري، تعاون هوؤلء م���ع املو�شاد »الإ�رصائيلي« 

واأدخلوه اإىل اأقدم كني����ش يف العامل، وقب�شوا ثمنًا 

بخ�شًا لأقدم لفائف التوراة واملحتويات الأخرى، ما 

يذّكر ب�رصقة متحف بغ���داد وال�شتيالء على كل ما 

يتعلّق بالتاث الإبراهيمي فيه.

اإنها جمزرة ب�شعة بحق الإرث احل�شاري امل�رصقي، 

تنّفذه���ا تركيا و»اإ�رصائيل« وق���وى التكفري، الهدف 

منها اإلغاء الذاكرة اجلماعية لأهل هذه البالد، وكي 

ي�شتفيقوا بعد انتهاء احلرب فال يجدون اإرثًا يتكئون 

علي���ه ول موقعًا يزورونه، وبذل���ك ت�شبح الأجيال 

الالحقة مثقوبة الذاكرة احل�شارية، ويف الوقت عينه 

 ال�شلطات املحلية وو�شائل الإعالم واجلهات 
ّ

تق����رص

الدولية املعنية بهذا ال���تاث يف الدفاع عنه، ويف 

توجيه التهام واللوم اإىل قتلة احل�شارات .

اإنهم يذبحون التاريخ.. والعامل �شامت.

غ�شان ال�شامي

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

كانت توقع���ات املراقب���ن اأن ال�شدام 

واق���ع ل حمالة بن لبنان - الدولة والعدو 

»الإ�رصائيلي«؛ على خلفية ق�شيتن بالغتي 

الأهمي���ة، تكفي واحدة منهما لإ�شعال حرب 

على حدودنا مع فل�شطن املحتلة.

الأوىل ه����ي اأطماع الع����دو يف ثروة 

النفط والغاز املكت�َشف����ة يف مياه لبنان 

البحرية، ابت����داء من املنطق����ة التا�شعة 

البحرية و�شوًل اإىل املنطقة الثامنة وكل 

ما ميكن اأن تطاله ي����د العدوان والتو�ّشع 

»الإ�رصائيلي����ن«، حيث تدع����ي �شلطات 

الحت����الل اأن املنطق����ة التا�شعة لها، يف 

ح����ن اأن لبن����ان يراه����ا �شم����ن حقوقه 

البحرية، كما يتحفظ على اعتبار مناطق 

بحرية اأخ����رى »اإ�رصائيلية« ويعترب اأنها 

من �شمن مياهه الإقليمية.

الع����دو  اإ�����رصار  ه����ي  الثاني����ة 

»الإ�رصائيل����ي« على ا�شتخ����دام الأرا�شي 

احلدودي����ة، يف ثالث ع�رصة نقطة متحفظ 

عليه����ا لبناني����ًا، لبن����اء ج����دار ع����ازل، 

باعتبارها اأرا�ٍش لبنانية مل تن�شحب منها 

قوات الحتالل عام 2000، اإذ يعترب لبنان 

اأن ال�رصيط الفا�ش����ل حاليًا مع فل�شطن 

املحتل����ة هو خط ان�شح����اب ولي�ش خط 

احلدود الدولية.

راً،  ولي�ش����ت م�شادف����ة، بل ام����راً مدبَّ

اأن الق�شيت����ن اأثريت����ا يف وقت واحد من 

امل�شوؤول����ن »الإ�رصائيلين«، حيث  قَبل 

توال����ت ت�رصيح����ات وزراء يف احلكوم����ة 

»الإ�رصائيلية« باأن البلوك ت�شعة النفطي 

هو ملك لكيانهم؛ يف م�شعى منهم لتعطيل 

توقي����ع العقود ب����ن لبن����ان وال�رصكات 

املعني����ة لبدء احلفر وا�شتخ����راج النفط، 

وترافق ذلك مع بدء اأ�شغال »اإ�رصائيلية« 

يف منطقة راأ�ش الناق����ورة، لإقامة اجلدار 

املذكور بن لبنان وفل�شطن املحتلة، يف 

املناطق املتحفَّظ عليها.

اللبن����اين  الر�شم����ي  املوق����ف  لك����ن 

املتما�ش����ك، والراف�����ش لأي تن����ازلت يف 

الق�شيتن، مدعومًا باإعالن عايل النربة من 

حزب اهلل باأنه يقف خلف الدولة ملواجهة 

الأطماع »الإ�رصائيلي����ة«، اأدى اإىل تراجع 

جي�ش الحتالل، ولو موؤقتًا، عن بناء اجلدار 

داخ����ل مناطق التحفرُّظ، خ�شو�شًا اأن قوات 

»اليونيفيل« نقلت ر�شالة لبنانية لقوات 

العدو با�شتعداد اجلي�ش اللبناين للت�شدي 

لأي اأ�شغال داخل الأرا�شي املتحفَّظ عليها، 

كما جرى التوقيع على العقود بن لبنان 

وال�رصكات، م����ن دون اأن تفلح التهديدات 

»الإ�رصائيلية« يف وقفها، بل على العك�ش؛ 

تراف����ق التاُج����ع »الإ�رصائيلي« مع طلب 

منه لو�شاطة اأمريكية حلل هذا اخلالف.

اإذاً، رب���ح لبن���ان جولة يف مواجهة 

الأطم���اع »الإ�رصائيلي���ة«، وم���ن دون 

اإ�شتباك بالنار، وهو اأمر نادر يف عالقة 

هذا الع���دو مع البل���دان العربية، التي 

اعت���ادت على الر�شوخ اأم���ام تهديدات 

واإم���الءات ق���ادة الحت���الل، وكان���ت 

توقع���ات املراقب���ن اأن »اإ�رصائيل« لن 

ت�شك���ت عن هذا الأمر، واأنها حت�رّص، منذ 

مدة، لعدوان �شد لبنان ومقاومته، وقد 

ت�شتغ���ل ان�شغال لبن���ان بالنتخابات 

النيابية ونتائجها، لت�شّن ذلك العدوان 

املنتَظ���ر، الذي يقابل���ه ا�شتعداد معَلن 

من جانب املقاوم���ة، ملواجهته وردعه 

واإف�شال مراميه.

لكن تط����ورات املي����دان يف الإقليم، بعد 

الت�شدي ال�شوري لالعتداءات »الإ�رصائيلية«، 

واإ�شق����اط طائ����رة »اإف 16« له����ا، وهي من 

الأنواع احلديثة املتط����ورة، ب�شاروخ اأر�ش- 

ر قدمي الط����راز، �شّكل ر�شالة  ج����و �شوري مطوَّ

ل�»الإ�رصائيل����ي« باأن قواع����د ال�شتباك يف 

املنطق����ة تغ����رّيت، وحتدي����داً عل����ى جبهته 

مع لبن����ان و�شورية، وب����ات م�رصوع احلرب 

اًل، ول����و اإىل حن، لأن  »الإ�رصائيل����ي« موؤجَّ

عامل الردع لديه تعرّ�ش ل�رصبة موؤملة، وهو 

م����ن دون التفّوق اجل����وي �شيخ�رص اأي حرب 

ي�شنها، بل ق����د ل يكون ق����ادراً على الدفاع 

ع����ن احتالله واغت�شاب����ه لالأرا�شي العربية، 

وبذلك يكون لبنان و�شورية وحمور املقاومة 

ق����د �شّجلوا نقاطًا جديدة ت�ش����اف اإىل نقاط 

تراكم القوة التي جتمعها املقاومة من جهة؛ 

وت�شتعي����د به����ا �شورية قوته����ا ودورها يف 

الت�شدي للعرب����دة »الإ�رصائيلية« امل�شتمرة 

يف املنطقة منذ عقود، اإذ اإن الإعالم ال�شهيوين 

يع����تف باأن اإ�شقاط الطائ����رة هو حدث غري 

م�شبوق من 36 عام����ًا، اأي منذ اإ�شقاط طائرة 

»امل����رياج« املعادية يف اأج����واء ال�شاحية 

اجلنوبية؛ عندما كانت تغري على خميم برج 

الرباجنة يف بداية عهد اأمن اجلميل.

اإذاً، هي اإجنازات ميدانية وع�رص عربي 

مقاوم متج���دد ي�شكل مظلة للبنان، حتمي 

�شيادته على اأر�ش���ه، ومتنع العدوان على 

ثروات���ه ونفط���ه، وحت�ّشن �شلم���ه الأهلي، 

لك���ن ذلك ل يعني اأن »الإ�رصائيلي« ومعه 

حليفي���ه الأمريكي وال�شع���ودي �شي�شكتان 

على ذلك، اأو لن ُيعدموا و�شيلة للرد، ورمبا 

علين���ا اأن نوّج���ه انتباهنا نح���و الوجود 

الأمريك���ي يف �شمال و�رصق �شورية، وكذلك 

اإىل ن���ربة ما تبّقى من قوى 14 اآذار لنعرف 

ماهية هذا الرد.

عدنان ال�شاحلي

أحــداثأحــداث2

لبنان يكسب جولة على »إسرائيل«

الإجنازات اللبنانية امليدانية �ضكلت مظلة للبنان.. وحمت �ضيادته على اأر�ضه ومنعت العدوان على ثرواته ونفطه
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األميركي والسعودي لن يسكتا 
على انتصار محور المقاومة.. 

ما يستدعي توجيه االنتباه إلى 
نبرة ما تبّقى من »14 آذار« 

لمعرفة ماهية الرد



همسات

 انتخابيات
ك�شفت الت�ش���الت اجلارية ب�ش���اأن النتخابات النيابية 

وحتالفاته���ا، اأن هناك اإمكاني���ة كبرية لتحالف حزب اهلل 

وجمعي���ة امل�شاريع يف دائرة ب���ريوت الثانية يف لئحة 

واحدة، مع احتم���ال اأن يكون هناك مر�ّشح للم�شاريع يف 

دائرة بعلبك – الهرمل على لئحة حزب اهلل، التي يحتمل 

اأن ت�ش���م مر�شح���ًا �ُشنيًا من عر�شال م���ن اآل عز الدين اأو 

بريدي.

ويف جمال النتخابات اأي�شًا ت�شري املعطيات اإىل اإمكانيات 

كبرية بفوز النائب ال�شابق جهاد ال�شمد يف دائرة طرابل�ش 

– ال�شني���ة، ووليد وجيه البعريني يف عكار، كما اأن هناك 
اأرجحية كب���رية لفوز النائب ال�شابق عب���د الرحيم مراد، 

ونائب رئي�ش املجل����ش النيابي الأ�شبق اإيلي الفرزيل يف 

البقاع الغربي.

كما اأن هناك حتالفًا حمتَماًل بن حزب اهلل والنائب نقول 

فتو�ش يف زحلة.

 عْزٌل هادئ
لوحظ �أنه مّت عزل م�صت�صار مرجع كبري من من�صبه ب�صمت، 

بعثثد جتثثاوزه �حلثثدود �ملهنيثثة و�لتنظيمية �أكثثر من مرة، 

و�لتطثثاول علثثى م�صت�صثثارين �آخريثثن و�صخ�صثثيات مو�لية 

للمرجع نف�صثثه، وقد فوجئ �مل�صت�صثثار �ملعزول باأن �لإطار 

�حلامي مل يقّدم له �صوى �لتعازي.

رة  �شفافية مزوَّ
ت���دور يف اأروقة دائرة ر�شمي���ة اأحاديث حول جمع اإحدى 

ال�شخ�شيات العتبارية ماًل عل���ى ا�شم م�شوؤول كبري مبا 

ل ميكن ت�شديقه، رغم رفعها �شعار ال�شفافية واملحا�شبة.

 40 مليون دولر مقابل اإذن التنقيب
ك�صفت معلومات موثقة �أن وزير�ً ونائبًا �صابقًا كان ينتمي 

�إىل جهثثة �صيا�صثثية وبات �ليثثوم على خثثاف عميق معها، 

»قب�ثثض« من �رشكة �أمريكية مبلثثغ 40 مليون دولر مقابل 

منحها �إذنًا بالتنقيب عن �لنفط عندما كان ي�صثثغل من�صب 

�لوزير يف �لوز�رة �ملعنية.

 ا�شتغراب
ا�شتغربت اأو�شاط قانونية ود�شتورية من ت�رصرُّف ومواقف 

الن���واب املعت�شن على قانون النتخابات، وعدم الطعن 

ب���ه، مع اأنه يحمل يف م���واده كل اأ�شباب الطعن، واأبرزها 

عدم امل�شاواة بن الناخبن؛ اإذ فيما مواطن ينتخب لئحة 

من خم�شة نواب، ينتخب اآخ���ر لئحة من 13 نائبًا وهلم 

جرا، كما اأن القان���ون يخرق امل�شاواة بن املر�شحن من 

خالل احلا�شل النتخاب���ي اإذ اأنه يلزمه يف دائرة بحدود 

ع�رصة اآلف �ش���وت ويف اأخرى بحدود ع�رصين األفًا، ورمبا 

خم�شن األفًا.

 النائب الفا�شل
مل يفلح نائب يف »تيار �مل�صثثتقبل« يف �إعادة ت�صويق نف�صه 

ثثح لثثدى �أ�صثثحاب �لقر�ر، ب�صثثبب ف�صثثله يف ت�صثثويق  للرت�صُّ

�صيا�صثثة »�لتيار« لدى �ل�رشيحة �ملوَلج بها يف �لعا�صثثمة، 

�إ�صثثافة �إىل �لثثرتدد �لثثذي �أ�صثثابه �أثنثثاء �حتجثثاز رئي�ثثض 

�حلكومة يف �ل�صعودية.

 رهانات خاطئة
اعتف���ت اأو�ش���اط �شيا�شي���ة اأن رهاناته���ا كانت خاطئة 

باإمكاني���ة الرد ال�شوري عل���ى الع���دوان »الإ�رصائيلي« 

واإ�شق���اط طائ���رة ال����»اف 16«، ولذلك ترج���ح مراجعة 

داخلية يف �شوء العوامل التي طراأت على ال�رصاع يف ظل 

»الكارت الأحمر« املرفوع من حم���ور املقاومة، وانتهاء 

زمن البيانات.

 الدواع�ش اإىل ال�شومال واأفغان�شتان
ُعلم �أن �لأمريكيني با�رشو� بنقل »�لدو�ع�ض« من �صورية �إىل 

�ل�صومال، لا�صتقر�ر هناك وبدء عمليات تخريب و�إرهاب 

و��صثثعة يف �لقثثرن �لإفريقثثي. كما مت نقل �أعثثد�د �أخرى من 

»�لدو�ع�ثثض« �إىل �فغان�صثثتان، لتكثثون جمثثرد حمطثثة لهثثم 

متهيثثد�ً لنقلهم �إىل �أمكنة �أخرى؛ ح�صثثب �حلاجة �لأمريكية 

و�ل�صهيونية.

هي مقتطف���ات عن حتالفات 

واقعية  اأمثلة  اأردناه���ا  حمتَملة 

وطبيعية ع���ن حتالفات �شيا�شية 

وانتخابية واجبة الوجود، واأخرى 

يفر�شها الأمر الواقع للقوى التي 

تلملم ما متلك من اأ�شوات لبلوغ 

فردو�ش املجل�ش النيابي. 

والطبيع���ي  الواقع���ي  م���ن 

وال�ش���دق ال�شيا�ش���ي اأن يك���ون 

الفرزيل  اإيل���ي  الرئي����ش  دول���ة 

حليف���ًا للتي���ار الوطني احلر يف 

البق���اع الغرب���ي - را�شيا، ل بل 

اإن الف���رزيل كقامة وطنية كبرية، 

و�شاحب اأو�شع �شعبية، خ�شو�شًا 

يف هذه الدائرة، دون احلاجة لأن 

يدخ���ل يف حتالف م���ع اأحد، هو 

الذي اأ�شقطت���ه �شابقًا التحالفات 

النتخابي���ة ذات التواف���ق الآين، 

وال���ذي يحمل كذب���ًا على النا�ش 

اأكرث مما يحمل �شدقية حتالفات 

�شيما  وبرام���ج عملية،  �شيا�شية 

اأن���ه، با�شتثناء النائ���ب وائل بو 

فاع���ور واإجنازاته الوزارية، مل نَر 

خالل ال�شنوات الثماين املا�شية، 

احل���د الأدنى م���ن الأداء املقبول 

لنواب البق���اع الغربي - را�شيا، 

�ش���وى بع�ش جمه���ود ت�رصيعي 

من النائب روبري غامن، الذي كان 

ي�شع »ِرجاًل يف البور وِرجاًل يف 

الفالحة«، لأن عينه كانت لفتة 

على رئا�شة اجلمهورية. 

الرئي�ش  عل���ى  ين�شحب  وما 

الف���رزيل م���ن تو�شي���ف لثبات 

�شيا�شت���ه الوطني���ة وال�شعبي���ة 

وخطابه املّت���زن، ين�شحب اأي�شًا 

على الوزير ال�شابق زياد بارود يف 

دائرة ك�رصوان - جبيل، وواقعية 

النظ���رة الوطني���ة وال�شيا�شي���ة 

للوزي���ر بارود متقارب���ة جداً مع 

فكر العمي���د �شامل روك���ز، لكن 

ال�شيخ  التحالف مع  احلديث عن 

من�شور البون يعني اأن الربنامج 

ال�شيا�ش���ي للتي���ار الوطني احلر 

مل يع���د كافيًا لإقن���اع الناخب 

العائلية  الروافد  واأن  الك�رصواين، 

ل�شمان  مطلوبة  بات���ت  العريقة 

جناح الالئح���ة، لكن احلديث عن 

اإمكانية حتالف مع رجل الأعمال 

نعمت افرام، الذي خا�ش ب�رصا�شة 

معركة بلدي���ة جونية �شد التيار 

ع���ام 2016، يعن���ي اأن »التيار« 

و�شواه م���ن الق���وى احلزبية قد 

خ�شع���وا لالأمر الواق���ع، ودخلوا 

لعبة التحالف النتخابي، بالرغم 

من التباعد ال�شيا�شي. 

يف املقاب���ل، حت�شل حوارات 

يف ك����رصوان - جبي���ل لت�شكيل 

لئح���ة ل�»الق���وات« م���ع زياد 

ل�»تيار  لئح���ة  مقابل  ح���واط، 

الوطن���ي احل���ر«، نواته���ا روكز 

وب���ارود، ولئح���ة للم�شتقل���ن، 

يكون من �شمنها نعمت افرام. 

ولأن املعرك���ة �شتك���ون غري 

م�شبوقة يف �رصاوتها، فال عجب 

اأن تك���ون غالبي���ة التحالف���ات 

ب���ن الأ�شداد من قبي���ل ال�شالح 

النتخاب���ي، وعندم���ا ُيحكى عن 

حتال���ف يف عكار ب���ن » التيار 

الوطن���ي احل���ر« و»امل�شتقبل« 

مقابل لئحة ل�»القوات« واللواء 

اأ�رصف ريف���ي، ويف طرابل�ش بن 

الرئي�ش جنيب ميقاتي مع »تيار 

املردة« مقاب���ل حتالف ل�»تيار 

امل�شتقب���ل« مع النائب ال�شفدي، 

فاإن كل هذه التكيبات العجيبة 

تاأتي �شمن �شياق »هات اأ�شواتك 

مع اأ�شواتي« لن�شمن الفوز، واألف 

ال�شيا�شية  التفاهمات  �شالم على 

والربام���ج النتخابي���ة الت���ي ل 

ت�شل���ح �ش���وى اأوراق ًت�شتخ���دم 

واخل�ش  امللوخي���ة  ل�»لفلف���ة« 

يف �شوق اخل�شار.. ولأن املعركة 

النتخابي���ة »لي�ش���ت رمانة بل 

قلوب مليانة«، م���ن العهد ومن 

الوزير جربان با�شيل حتديداً، فاإن 

حتالف »تيار املردة« مع وليام 

ط���وق يف ب�رصي ه���و ا�شتنها�ش 

للعرق العائل���ي، مع رمادية يف 

القرار لدى مي�شال معو�ش، اإن كان 

�شيكون يف لئحة مع »القوات« 

اأو »الوطني احلر« اأو »املردة«، 

ف���اإن املعركة �شتاأخذ طابع الثاأر 

ال�شخ�ش���ي من جه���ة، ومتو�شع 

لالإقط���اع، حيث ي���رى التحالف 

دميومًة له من جهة اأخرى. 

م���ن  املتحرري���ن  اأك���رث 

التحالف���ات ه���و الرئي����ش �شعد 

النتائ���ج  ورغ���م  احلري���ري، 

املتوا�شعة التي �شيح�شل عليها 

يف معارك ع���كار وطرابل�ش، فهو 

الأق���وى يف معقله �شم���ن دائرة 

ب���ريوت الثانية، وهو القادر على 

ا�شتبع���اد كل من ع�ش���ى اأوامره 

يف الت�شوي���ة الرئا�شية من نوابه 

احلالين، ومن مل يك���ن وفيًا له 

خالل حمنته يف ال�شعودية، لكن 

ما ين�شحب على بريوت الثانية ل 

ين�شحب على �شيدا، لأن القانون 

الن�شبي ق���د ق�شى على اآخر حلم 

للرئي����ش ال�شني���ورة مبواجه���ة 

اأ�شامة �شعد. 

املع���ارك،  اأم  ه���ي  زحل���ة 

وتختل���ط فيه���ا اأي�ش���ًا م�شالح 

الأحزاب مع م�شلح���ة »الإقطاع 

ال�شكايف« امل���وروث، وكذلك يف 

و»الإقطاع  الأح���زاب  بن  اجلبل 

الآم���ال  وتبق���ى  اجلنبالط���ي«، 

معلقة على اخل���رق الذي توؤّمنه 

الن�شبي���ة، و»املعج���زات« التي 

التف�شيلي،  ال�ش���وت  يحققها  قد 

يف معركة انتخابية غري واقعية 

�شيا�شي���ًا، و�شيخ�شع املر�شحون 

وتغيب  الواق���ع،  لالأم���ر  خاللها 

عنه���ا الربام���ج النتخابية التي 

ل ت�شل���ح �ش���وى اأوراق بالكيلو 

لتو�شيب امللوخية واخل�ش.

اأمني اأبو را�شد

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

التحالفات االنتخابية.. بين الواقعية واألمر الواقع

أكثر المتحررين من 
التحالفات هو الحريري.. 
رغم النتائج المتواضعة 

التي سيحصل عليها في 
معارك عكار وطرابلس

حت�ضريات الأحزاب اللبنانية لالنتخابات النيابية املقبلة تبدو اأ�ضبه بالتح�ضري لالنتخابات البلدية
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ضربة مزدوجة سّددها بوتين.. مفاجأة عسكرية على أبواب دمشق
ب�رضبة واحدة، وبث�أر مزدوج، انتقمت 

مو�سكو لواقعة اإ�سق�ط ط�ئرته� فوق اإدلب 

على اأيدي مرتزقة وا�سنطن، وث�أرت دم�سق 

�رضيعً� ال�ست�سه�د اأكرث من 100 مق�تل من 

القوات الرديفة بغ�رات التح�لف االأمريكي 

يف دي���ر الزور ي���وم الث�من م���ن اجل�ري، 

يف ذروة اال�ستف���زازات والتهدي���دات التي 

�س�قته���� وا�سنطن �سد دم�س���ق ومو�سكو، 

والتي مّه���دت القرتاب �س���ّن �رضب�ت �سد 

اأهداف �سورية ب�سواريخ توم�هوك، ح�سبم� 

ك�سفت تق�رير �سح�في���ة اأمريكية، لتب�در 

دم�س���ق يف توقيت وم���ك�ن من��سبني اإىل 

الرّد على غ����رات و�سواريخ »اإ�رضائيلية« 

ب�غتت فجر الع��رض من اجل�ري، بت�سديدة 

»ذهبي���ة« يف املرم���ى »االإ�رضائيل���ي« 

ف�ج�أت املراقبني الدوليني، لي�س فقط عرب 

اإ�سق�ط اإحدى »درة ت�ج« طريانه� احلربي 

اجلوي »اأف16«، اإمن���� اأي�سً� عرب اعرتا�س 

ل�سواريخ  ال�سورية  االعرتا�سية  ال�سواريخ 

اأر����س - اأر����س »االإ�رضائيلية«، وب�لت�يل 

ف�س���ل منظومة قبته���� احلديدية، التي مل 

ت�ستطع ردع و�س���ول ال�سواريخ ال�سورية 

اإىل و�س���ط فل�سطني املحتلة، م� اأجرب اأكرث 

من ملي���ون »اإ�رضائيلي« على الهروع اإىل 

املالج���ئ واإغالق مط�ر بن غوريون، و�سط 

اإطالق �س�فرات االإنذار يف كل امل�ستوطن�ت 

احلدودية مع لبن�ن و�سورية، والتي حدت 

به���روب االآالف م���ن م�ستوطنيه���� ب�سكل 

جم�عي.

املوجع���ة  ال�سوري���ة  ال�رضب����ت 

الت���ي ُتوِّجت ي���وم الع��رض م���ن اجل�ري 

وم�زال���ت ارتداداته� ته���ز االأروقة االأمنية 

واالإ�ستخب�ري���ة »االإ�رضائيلية« حتى االآن، 

والتي مّثلت ر�س�لة ن�رية غري م�سبوقة من 

حمور املق�وم���ة »اإىل من يعنيهم االأمر«، 

اأت���ت بعد اأق���ل من يومني عل���ى ال�رضبة 

االأمريكي���ة التي قتلت م���� ال يقل عن 100 

مق�تل من القوات الرديفة للجي�س ال�سوري 

يف دير الزور، بحجة مه�جمته� حللف�ئه� 

االنف�س�ليني االأكراد ����رضق الفرات، والتي 

اأب���رزت اأوىل موؤ����رضات املخطط االأمريكي 

لتق�سي���م �سورية، عرب اإن�س�ء ك�نتون كردي 

»ك�مل املوا�سف�ت« يف ال�سم�ل ال�سوري، 

م���ع التذك���ري ب�»جي�س« الثالث���ني األف 

مرت���زق الذي اأعلن عن���ه حت�لف وا�سنطن 

ال�سه���ر امل��سي بقي����دة »ق�سد«، وحيث 

تزامن���ت تل���ك ال�رضبة مع توات���ر تق�رير 

غربي���ة ك�ن اآخره���� لوك�ل���ة »اأ�سو�سيتد 

بر����س« االأمريكية، ك�سفت في���ه اأن وزارة 

الدف�ع االأمريكية ت�ستعّد ل�سن �رضب�ت �سد 

اأه���داف �سورية، ع���رب �سواريخ توم�هوك.. 

اأرادت دم�س���ق من خالل رّده� الن�ري على 

»اإ�رضائيل« يوم الع��رض من اجل�ري، اإبالغ 

وا�سنط���ن وتل اأبي���ب اأن التهديد االأمريكي 

للجي����س ال�سوري �سيق�بل���ه تهديد لك�مل 

»اإ�رضائي���ل«.. اأمر اأّكدت���ه �رضيعً� �سحيفة 

»وا�سنطن بو�ست« االأمريكية، اإذ ك�سفت اأن 

»اجلي�س ال�س���وري �سريّد على اأي �رضب�ت 

اأمريكية �سد �سورية، ب�رضب عمق اإ�رضائيل 

ب�سواريخ �سكود ع�برة للحدود«.

ل  ���ل مو�سكو م���ن تدخُّ  ورغ���م تن�سُّ

دف�ع�ته� اجلوية يف واقعة اإ�سق�ط ط�ئرة 

ال����»اأف 16« االإ�رضائيلية، اإال اأنه ال ميكن 

ف�سله� عن واقعة اإ�سق����ط ط�ئرة ال�»�سو 

25« الرو�سية فوق اإدلب على اأيدي مق�تلي 
»�ستينغر«  ب�س����روخ  الن�رضة«  »جبهة 

االإمريكي، حيث تو�ّسلت م�س�در يف وزارة 

الدف�ع الرو�سي���ة اإىل اأن �س�روخً� متطوراً 

م�س�داً للط�ئرات �سلّمت���ه وا�سنطن اأو تل 

اأبي���ب اإىل »جبهة الن����رضة« املدعوم���ة 

»اإ�رضائيليً�« ب�س���كل كبري، اأ�سقط الط�ئرة 

الرو�سية.. وعليه، حتّينت مو�سكو الفر�سة 

لالنتق����م م���ن الطرفني على ح���د �سواء، 

ف���ك�ن ال بد من »ت�أدي���ب« تل اأبيب على 

خلفية ا�ستفزازاته���� اخلطرية واملتوا�سلة 

الت���ي تهدد اإجن����زات رو�سي���� الع�سكرية 

ب�أكمله� يف �سورية، خ�سو�سً� اأن الغ�رات 

مط�ر  ا�ستهدفت  االأخ���رية  »االإ�رضائيلية« 

»تيفور T4« يف تدمر بحجة انطالق ط�ئرة 
ة من ق�عدته���� يف املط�ر  اإيراني���ة م�سريرَّ

املذكور، رغم علم ت���ل اأبيب بوجود قوات 

رو�سية بقربه�، كم���� اأن الرئي�س فالدميري 

بوتني كرّر على م�سم���ع بني�مني نتي�هو؛ 

»االإ�رضائيل���ي«، خالل  ال���وزراء  رئي����س 

لق�ئهم���� االأخري يف مو�سك���و، اأن الغ�رات 

ال�سوري  »االإ�رضائيلي���ة« �س���د اجلي����س 

تهدد مو�سك���و، نظراً اإىل وجود م�ست�س�رين 

ع�سكريني رو�س اإىل ج�نب القوات ال�سورية 

يف كثري من النق����ط الع�سكرية، خ�سو�سً� 

بط�ري����ت الدف�ع اجلوي ال�سوري.. ولي�أتي 

االنتق�م الرو�سي من وا�سنطن، عرب حتطيم 

16« وتفّوقه�  ال����»اأف  »هيبة« ط�ئ���رة 

اجل���وي، و�س���ط جن���وح بع����س اخلرباء 

»االإ�رضائيلي���ني« اإىل ترجي���ح اأن يك���ون 

�س�روخ »اأ�س 300« هو من تكّفل ب�إ�سق�ط 

الط�ئرة »االإ�رضائيلية«.

وهكذا تك���ون رو�سي� ق���د وّجهت اإىل 

غرميه� االأمريكي ر�س�لة مف�ده�: »اإ�سق�ط 

اأمريكي، مق�بله  ط�ئرة رو�سية ب�س����روخ 

اإ�سق�ط ط�ئرة اأمريكي���ة ب�س�روخ رو�سي.. 

ونقطة على ال�سطر«.

بن����ء عل���ى م���� تق���ّدم، اأ�سبح���ت 

»اإ�رضائي���ل« مبواجهة مع�سل���ة حقيقية 

هي االأوىل من نوعه����، فهي م�سطرة منذ 

االآن و�س�ع���داً اأن حت�سب األف ح�س�ب قبل 

املغ�مرة مرة اأخرى ب�سن �رضب�ت �سد اأي 

هدف ع�سكري �سوري، فقد تنحو االأمور اإىل 

تدحرج خط���ري يف الرد امل�س�د قد تف�سي 

نت�ئج���ه حينئذ اإىل تهدي���د وجودي لهذا 

الكي����ن، ربطً� بحتمية ال���رد اجلم�عي اأي 

من ك�فة اأ�سلع حم���ور املق�ومة، وهذا م� 

فهمته »اإ�رضائيل« جيداً، ويف نف�س الوقت 

لن »تبلع« تل اأبي���ب الت�سويه الذي هدد 

»�سمعة وكرام���ة« تفوُّقه���� اجلوي الذي 

تعر�س للذل على اأيدي دم�سق وحلف�ئه�.. 

ولذا ق���د تلج����أ اإىل اإعالء وت���رية تهديد 

ال�سغط على  لزي����دة  الع��سمة دم�س���ق 

الرئي�س ب�س�ر االأ�سد، عرب حتريك اجلم�ع�ت 

االإره�بي���ة يف الغوطة ال�رضقية، والتي مل 

يكن ا�ستهدافه� الأحي�ء الع��سمة يف االأي�م 

االأخرية، والذي ح�سد ع�رضات ال�سهداء من 

ق�طنيه�، بريئ���ً� يف »توقيت« التهديدات 

االأمريكية ل�سورية. 

ال���دور  اإغف����ل  ميك���ن  ال  وهن���� 

»االإ�رضائيل���ي« التقن���ي يف حتديد اجت�ه 

االأنف�ق التي حفره� امل�سلحون يف الغوطة 

ال�رضقي���ة بتمويل �سع���ودي- قطري منذ 

بداية االأحداث ال�سورية، وجتنيد م� يق�رب 

25 األف مرتزق يف مع�قله� املح�سنة.
تدرك القي����دة الع�سكرية ال�سورية اأن 

ال�رضقي���ة لي�ست  الغوطة  عملية حتري���ر 

�سهلة، نظراً لالأنف�ق الت���ي يتح�ّسن فيه� 

االإره�بي���ون، والتي ي�سل عم���ق بع�سه� 

اإىل 15 م���رتاً؛ كم� يف جوب���ر وحده�، كم� 

اأن اال�ستع�ن���ة ب�لقن�ب���ل الذكية الرو�سية 

الق����درة عل���ى تدم���ري تلك االأنف����ق، قد 

تعر����س حي�ة اآالف املدنيني للخطر.. رغم 

اإىل  ذلك، تتحدث تق�رير �سحفية، ا�ستن�داً 

ت�أكيد م�س���در يف غرفة عملي����ت حلف�ء 

اجلي�س ال�س���وري، عن مف�ج����أة ع�سكرية 

جّهزته� دم�سق لتطه���ري الغوطة ال�رضقية 

»ب�أقل اخل�س�ئر الب�رضية«، اأحلقت بتقرير 

لوك�لة ال�سح�فة الفرن�سية، ك�سفت فيه اأن 

»العملية ب�تت و�سيكة«.

وعلي���ه، لي�س م���ن امل�ستبَع���د بروز 

مف�ج�آت ع�سكرية �سورية واإقليمية مقبلة 

ت�س���ّب يف م�سلحة دم�س���ق، اإحداه� على 

جبه���ة عفري���ن، فثمة معطي����ت رجحت 

الرتكية  الق���وات  �رضب�ت خط���رية �س���د 

ب�سواريخ اأمريكية تفوق اأهميته� �سواريخ 

»هي���ل ف�ير« الت���ي زّوده���� االأمريكيون 

حللف�ئهم االأك���راد، يدفع اأنقرة اإىل رّد غري 

ع ب�جت����ه وا�سنطن، على وقع حدث  متوقرَّ

�سعودي »غري م�سبوق« قد يخرق املرحلة 

املقبلة، يهزّ عر����س ويل العهد ال�سعودي 

حمم���د ب���ن �سلم����ن، ح�سبم� نق���ل اأحد 

حم���رري �سحيفة »نيوي���ورك ت�ميز« عن 

م�س���در و�سفه ب�»املوثوق« يف الع��سمة 

ال�سعودية.
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¡ الرئي�س العم�د اإميل حل���ود اأكد اأن اإ�سق�ط الط�ئرة 
املق�تل���ة »االإ�رضائيلي���ة« االأح���دث يف �سالح اجلو 

»االإ�رضائيل���ي« فوق اجلوالن املحت���ل من املق�وم�ت 

االأر�سي���ة ال�سورية، يثبت مرة جديدة لي�س فقط توازن 

الردع والرع���ب بني الع���دو »االإ�رضائيلي« ومنظومة 

املق�ومة من دول و�سع���وب، ولي�س فقط اأي�سً� اأن ثمة 

�سالحً� نوعيً� ي�س�ه���ي �سالح العدوان »االإ�رضائيلي« 

فع�لي���ة، بل اأي�سً� واأي�س���ً� اأن العدو »االإ�رضائيلي« ال 

يفهم اإال لغة الن�ر عندم���� تتحكم به غرائز الغطر�سة 

والعدوان.

ييع العلميياء امل�صلميين راأى اأن الت�صدي للعدوان 
ّ
¡ جتم

ال�صهيوين واإ�صقيياط طائرته؛ فخر ال�صناعة الأمريكية، 

ير�صييم عنييوان مرحلة مقبليية، ر�صم بداياتهييا قائد نهج 

املقاوميية �صماحيية ال�صيييد ح�صن ن�يير اهلل عندما قال: 

»وىل زميين الهزائييم وجاء زميين النت�صييارات«، داعيًا 

للبقيياء علييى جهوزييية تاميية ميين قَبييل جيو�ييش حمور 

املقاوميية، وميين قَبييل املقاوميية الإ�صييامية والوطنية 

للت�صييدي لأييية مغامييرة �صييهيونية، واأنظميية الييدول 

العربييية املتهالكيية واملدعوميية ميين العدو ال�صييهيوين 

والأمريكييي اإىل اغتنام الفر�صيية الأخييرية والعودة اإىل 

خيارات ال�صعوب التي هي املقاومة، واإل فاإن عرو�صهم 

�صتزول مع زوال الكيان ال�صهيوين.

¡ مع���ن حمّي���ة؛ عميد االإعالم يف احل���زب ال�سوري 
القوم���ي االجتم�ع���ي، دان ب��سم احل���زب الغ�رات 

اجلوية »اال�رضائيلية« املتكررة على �سورية، والتي 

ت�سّكل عدوانً� �س�ف���راً ودعمً� للمجموع�ت االإره�بية 

الت���ي مت�ر�س االإره����ب والقت���ل والتدمري مل�سلحة 

كي�ن العدو ال�سهيوين والوالي�ت املتحدة االأمريكية، 

موؤكداً اأن ر�سد الدف�ع�ت اجلوية ال�سورية للط�ئرات 

»االإ�رضائيلية« املع�دية واإ�س�بة واإ�سق�ط عدد منه�، 

�سّكل ر�س�لة قوي���ة للكي�ن ال�سهيوين الغ��سب ومن 

يق���ف خلف هذا العدو؛ مف�ده� اأن لدى �سورية قدرات 

كبرية وح��سمة، وه���ي مو�سوعة قيد اال�ستخدام يف 

مواجهة العدوان.

البطييويل  بالت�صييدي  اأ�صييادت  الأميية  حركيية   ¡
واجلييريء من قَبل اجلي�ييش العربي ال�صييوري للعدوان 

ال�صييهيوين، ليوؤذن ب�صييقوط زمن الغطر�صيية والعربدة 

»الإ�رائيلييية«، »وهييو ما لحظنيياه يف تراجع لهجة 

تهديييدات العييدو بعييد �صيياعات ميين العييدوان، جييراء 

املوقف الوا�صح ل�صورية وحلف املقاومة بال�صتعداد 

ملواجهة اأي عدوان واإحباطه، وحتى نقل املعركة اإىل 

حيييث ل يحت�صب العدو وحماتييه واأتباعه وعماوؤه«، 

مييا يوؤكييد اأن �صورية �صتبقييى قلب العروبيية الناب�ش، 

ولن ت�صتطيع قوى ال�صتعمار وال�صهيونية والرجعية 

النيل من العزمية ال�صورية ومعها حلفها املقاوم.

¡ ح���زب االحت�د حّي���� الت�سدي البط���ويل للدف�ع�ت 
اجلوي���ة ال�سورية للط�ئ���رات املع�دي���ة ال�سهيونية، 

معترباً اأن���ه مينع الدولة املع�دية م���ن مد يد العون 

للمجموع�ت االإره�بية امل�سلّحة التي تعمل ب�أجندات 

�سهيونية واأمريكية للنيل من �سورية ووحدته�. 

¡ احلاج عمر غندور؛ رئي�ش اللقاء الإ�صامي الوحدوي، 
ا�صتنكيير موا�صليية بع�ييش الإعييام اللبنيياين التحري�ش 

والنفييخ يف اأبييواق الغوغائييية، واإثييارة الغرائييز، وكاأن 

املطلوب اإعييادة الأو�صاع املاأزوميية اإىل نقطة ال�صفر، 

وتغليب اجلهل على العقل.
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¡ احلرب م�ستبَعدة 
ا�ستبعد م�سدر اأمني عرب����ي رفيع ل�»الثب�ت« 

ن�سوب حرب بني لبن�ن والعدو »االإ�رضائيلي«، 

نظ����راً اإىل جهوزية لبن�����ن للمواجهة دف�عً� عن 

حقوق����ه، والأّن »اإ�رضائيل« غ����ري ج�هزة حلرب 

غ�م�سة، م�سرياً اإىل الر�س�لة التي نقله� املبعوث 

االأمريك����ي من العدو اإىل لبن�ن ب�أن »اإ�رضائيل ال 

تريد ت�سعيد املوقف«. وراأى امل�سدر االأمني اأن 

واحداً من االأ�سب�����ب التي تردع »اإ�رضائيل« يف 

التفك����ري يف خو�س حرب جدي����دة يف املنطقة 

هو تن�م����ي ا�سرتاتيجية وفكرة توحيد اجلبه�ت 

لدى حم����ور املق�ومة، وق�ل: »اإ�رضائيل« تعتمد 

يف حروبه� على ا�سرتاتيجي����ة َفِرّق َت�ُسْد، وهي 

ال ت�ستطي����ع اأن ت�س�غ����ل جبه�����ت متعددة يف 

اآن واح����د، كم����� اأن حمور املق�وم����ة لن ي�سمح 

ل�»اإ�رضائي����ل« ب�ال�ستف����راد يف اأي جبهة على 

حدة، ف�إذا م� فتحت حرب����ً� يف ال�سم�ل، �ستجد 

من يردعه� يف اجلنوب، واإذا م� فتحت حربً� يف 

اجلنوب، �ستجد من يردعه� يف ال�سم�ل.

¡ حمور املق�ومة غرّي قواعد اال�ستب�ك
حمييور  اأن  �صهيونييية  �صيا�صييية  دوائيير  راأت 

املقاوميية يف ال�صاحة ال�صورية متّكيين باإ�صقاطه 

الطائييرة »الإ�رائيلية« من تغيييري قواعد اللعبة 

التييي حتدث عنها نتنياهو، وهذا النجاح �صيجرب 

»اإ�رائيييل« علييى اعييادة تقديراتهييا ومراجعيية 

ح�صاباتهييا، معتييربة اأن احلديييث عيين اإمكانييية 

تو�صيييع املواجهة م�صتقبًا اأميير وارد، وقد يكون 

حادث الطائرة اأحد الأ�صبيياب اأو الذرائع، ويدفع 

ال�صمالييية  اجلبهيية  علييى  مواجهيية جديييدة  اإىل 

لفل�صطن، ُتخرج نتنياهو ميين اأزمته الق�صائية، 

وميين ملفات الف�صيياد التي حتا�ييره، لفتة اإىل 

اأن الإعييام »الإ�رائيلي« الذي اأبدى ارتباكًا يف 

تناولييه حدث اإ�صقاط الطائرة احلديثة املتطورة، 

جُتمييع و�صائليية بيياأن »اإ�رائيل« اأمييام ماأزق قد 

يعر�صهييا خلطر النزلق نحو احلرب ال�صاملة، اأو 

النكفاء الذي �صيفقدها الهيبة والردع.

¡ اأ�سئلة »اإ�رضائيلية« م�رضوعة
ت�س�ءل����ت م�س�����در �سهيوني����ة مت�بع����ة: هل 

التعزيزات الع�سكري����ة ال�سخمة التي تقوم به� 

»اإ�رضائي����ل«، من حيث الت�سكي����الت الع�سكرية 

واملع����دات احلربي����ة، ونق����ل العت�����د، ون�سب 

بط�ري�����ت ال�سواريخ وتوفري امل����واد االأ�س��سية 

وجتهيز املالجىء، ت�ستهدف حقً� اإ�سع�ل حرب، 

اأم امت�س������س غ�سب ال�س�����رع »االإ�رضائيلي«، 

وامت�س��س �رضب الط�ئرة، اأم اأن رئي�س الوزراء 

بني�م����ني نتني�هو يرى يف التط����ور الع�سكري 

االأخري فر�س����ة لتو�سيع املواجهة، اإنق�ذاً لنف�سه 

م����ن االته�م�ت، ه����ذا اإذا مل ي�أخذ يف احل�سب�ن 

دع����وات دول الت�أثري يف ال�س�حت����ني االإقليمية 

والدولية ل�سبط النف�س انطالقً� من اأن �سدام�ت 

وا�سع����ة بني االأط����راف املت�س�رع����ة لي�ست يف 

�س�لح جميعه�؟

¡ بني ابن �سلم�ن وابن ح�سني
اأعّد »مركييز وا�صنطن لدرا�صات ال�ييرق الأو�صط« 

تقريييراً راأى فيييه اأن ال�صعييود ال�صيا�صي ال�ريع 

لاأمري حممد بن �صلمان يذّكر بال�صعود ال�صيا�صي 

والدعم الاحمدود من قبَل الرئي�ش مبارك لنجله 

جمال، وت�صخييري كل اإمكانات الدولة يف خدمته 

وخدمة طموحاته ال�صيا�صية، حيث اأ�صبح جمال 

مبييارك خييال ب�صييع �صنييوات الرجييل الأول يف 

م�ر، تت�صابق كل الدوائيير لإر�صائه وال�صري يف 

كنفه، حمييذراً من اأن ت�صييري ال�صعودية على درب 

م�يير دون اأن تنتبييه اأو تكييرث لف�صييل جمييال 

مبارك »�صيد كل �صيء« يف م�ر.

موضوع الغالف

ال�سن���ة  م�س����رف  عل���ى 

الث�من���ة من احل���رب االأمريكية 

- »االإ�رضائيلي���ة« على �سورية، 

اأذاع���ت دم�س���ق ب��س���م حمور 

املق�ومة بالغ���ً� ع�سكريً� - رقم 

ه  واح���د - ُكتب ب�س����روخ موجرَّ

اأ�سق���ط ط�ئ���رة »اإ�رضائيلي���ة« 

مق�تل���ة اعتدت عل���ى ال�سي�دة 

اإ�سق�ط  ع���ربه  لتعلن  ال�سورية، 

ال���ذي  االأمريك���ي  امل����رضوع 

�سنوات  �سب���ع  منذ  ا�ستهدفه���� 

املق�ومة  من حم���ور  الإخراجه� 

ونقله� اإىل حمور الدول العربية 

امل�ست�سلمة عرب اتف�قي�ت ال�سالم 

اأو التع�ون غري املعَلن اأو املعَلن 

دون حي�ء.

ال�س���وري املق�وم  ال�س�روخ 

ج����ء ب�لت���الزم م���ع احل���رب 

االأمريكي���ة اجلديدة التي تتوزع 

عل���ى ث���الث جبه����ت بقي�دة 

ووجود اأمريكي وفق االآتي:

1- الغزو الرتكي يف ال�سم�ل 
بحج���ة ����رضب االأك���راد، لكنه 

امل�س�لح  احلقيقة حلم�ي���ة  يف 

اجلم�ع����ت  ودع���م  الرتكي���ة 

تركي�،  ترع�ه�  الت���ي  امل�سلرَّحة 

والت���ي َتبنيرَّ ع���دم قدرته� على 

ال�سم���ود اأم�م التق���دُّم للجي�س 

ال�س���وري وحلف�ئ���ه من حمور 

املق�وم���ة، وبدعم م���ن الطريان 

الرو�سي.

���ل »االإ�رضائيلي«  2- التدخُّ
يف اجلن���وب، وب�س���كل مب��رض، 

اأو دعم  الط���ريان  �س���واء ع���رب 

التكفريية  اجلم�ع����ت  وت�سليح 

على حدود اجل���والن اأو اجلبهة 

اجلنوبية و�س���واًل حتى احلدود 

االأردنية.

3- اجلبه���ة الث�لث���ة التي 
ال�سورية  تنت�رض يف اجلغرافي���� 

التي تت���وزع عل���ى اجلم�ع�ت 

»داع����س«  م���ن  التكفريي���ة؛ 

و»الن����رضة« و»اجلي�س احلر«، 

وكل االأدوات الت���ي ا�سطنعته���� 

اأمريك� وحلف�وؤه� لتق�سيم �سورية 

اأو اال�ستي���الء عليه� واإخ�س�عه� 

لالإدارة االأمريكية.

اإن ت�س�����رع وحت�سيد التدخل 

االأمريكي يف �سورية يعود ل�سعور 

واالأدوات  واحللف�����ء  االأمريكيني 

ب�����أن املعرك����ة قد انته����ت �سد 

�سورية، واأن نت�ئجه� لن تكون يف 

م�سلحته����م، و�سعورهم ب�خليبة 

اإ�سع�له�، فلو بقيت  والندم على 

االأمور كم� ك�ن����ت قبل »الربيع 

االأبواب  ُفتح����ت  مل�����  العربي« 

اأم�م رو�سي����� ب�سكل خ��س على 

امل�سهد االإقليمي وامل�سهد الدويل 

بعد �سب�����ت دام اأكرث من عقدين، 

حلف�ء  ع����ورات  انك�سفت  ومل����� 

واأدوات اأمريك� يف املنطقة، ومل� 

ات�سعت جغرافي� حمور املق�ومة، 

والت����ي و�سلت طه����ران ببغداد 

ودم�سق و�س����واًل اإىل بريوت عرب 

طري����ق اآمن تزّين����ه جنمة اليمن 

املق�وم، ال����ذي ا�ستنزف اململكة 

العربي����ة ال�سعودية واأنزله� عن 

واخلليجي  االإ�سالم����ي  عر�سه����� 

ال����ذي ترّبعت عليه عق����وداً من 

وتقل�����س  ف�نف�سح����ت  الزم����ن، 

دوره�، واأخذت تفت�س عن ب�سعة 

ملي�رات يف جيوب اأمراء الع�ئلة 

امل�لك����ة املتهم����ة ب�لف�س�د من 

نف�سه�����، وبل�س�نه�����، وحتّول����ت 

فن�دقه� اإىل �سجون خم�س جنوم 

من جنوم الظهر.

ال�سي��سي يف  منظومة احلل 

�سورية ب���داأت، وحتّولت قي�دته� 

واالأمم  االأمريكي���ة  الي���د  م���ن 

املتح���دة التي ت�سيط���ر عليه� 

الرو�سية  للقي�دة  لتنتقل  اأمريك� 

ب�ل�رضاكة مع اإيران، وب�لتن�سيق 

والت�س�ور م���ع الدولة ال�سورية، 

املع�ر�س���ني  قواف���ل  وب���داأت 

ين من ال�سعودية وغريه�،  امل�سريرَّ

اجلم�ع�ت  اإىل ممثلي  ب�الإ�س�فة 

التكفريية امل�سلحة ب�لنزول من 

»قط����ر« احل���ل ال�سي��سي؛ اإم� 

ب�سغ���ط اأحمق م���ن رع�تهم، اأو 

وعدم  ميدانيً�  خ�س�رتهم  ب�سبب 

جغرافي�  اأي  عل���ى  �سيطرته���م 

عليه����،  للمق�ي�س���ة  �سوري���ة 

العملي�ت  وت���رية  ا�ستمرت  واإن 

�سوري���ة  ل�س�ل���ح  امليداني���ة 

وحلف�ئه� فل���ن تربح اأمريك� اأي 

ممثل له� يف العملية ال�سي��سية 

املقبل���ة يف �سوري���ة، و�ستكون 

خ�رج احلل وال�رضاكة ال�سي��سية.

الط�ئ���رة  اإن اإ�سق����ط 

ميك���ن  ال  »االإ�رضائيلي���ة« 

النظ���ر اإلي���ه من زاوي���ة العدد 

اأو اخل�س����رة امل�دي���ة، اإمن� من 

ومع�نيه، حيث  رمزيت���ه  زاوية 

يع���رف »االإ�رضائيل���ي« اأن من 

اأعطى االأوام���ر ب�إ�سق�ط الط�ئرة 

يح�س���ب  ك�ن  »االإ�رضائيلي���ة« 

�سمنً� اإمك�نية االنزالق يف حرب 

�س�مل���ة اأو حم���دودة، وب�لت�يل 

فهو م�ستعد له� وق�در عليه�، لذا 

لي�رضب  املن��سب  الزم�ن  اخت�ر 

�رضبته املف�سلية والرمزية التي 

اأربك���ت العدو وراعيت���ه االأوىل 

اأمريك�، وح�ول اجتن�ب الت�سعيد 

وال�سمت على ال�سفعة..

الط�ئرة نقطة حتوُّل  اإ�سق�ط 

يف امل�سه���د االإقليم���ي ولي����س 

ال�سوري فق���ط.. اإنه بداية انته�ء 

»ربيع  وبدء  العربي«  »الربيع 

حمور املق�ومة«، وبداية كت�بة 

ع�رض جدي���د للمنطقة، �سيطوي 

�سفحة النكبة التي زرعت الغدة 

ال�رضط�نية »اإ�رضائيل« يف قلب 

م�س���رية حترير  وبداية  االأم���ة، 

القد�س ب�أيدي املوؤمنني ال�رضف�ء 

املق�ومني غري املق�ولني. 

د. ن�سيب حطيط

إسقاط الطائرة »اإلسرائيلية«.. المعاني والدالالت

»اإلسرائيلي« يدرك أن 
من أعطى األوامر إلسقاط 

الطائرة كان يحسب إمكانية 
خوض حرب.. وهو مستعّد لها

�إ�سقاط �لطائرة »�الإ�سر�ئيلية« ال ميكن �لنظر �إليه من ز�وية �لعدد �أو �خل�سارة �ملادية.. �إمنا من ز�وية رمزيته
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إسقاط الطائرة
»اإلسرائيلية«.. وتأثيرها

على المشهد الفلسطيني
نتيج���ة لأح���داث املنطقة منذ 

�سبع �سن���وات، ُجعلت ملفاتها �سلة 

ال����راع والق�سية  واح���دة، وملف 

الفل�سطينية يحتل بني تلك امللفات 

الأولوية يف املنطقة التي اأ�سعلوها 

حروب���ًا كرمى عي���ون »اإ�رائيل«، 

لتكون دولة طبيعي���ة يف املنطقة، 

لي����س هذا وح�سب، ب���ل ومقرّرة يف 

�سوؤونها.

من هنا، اأية اأح���داث اأو تطورات 

ت�سهده���ا املنطق���ة، م���ن �ساأنها اأن 

توؤّث���ر على جمم���ل تل���ك امللفات؛ 

�سلب���ًا اأو اإيجاب���ًا، واإ�سقاط الطائرة 

»الإ�رائيلي���ة« من قَب���ل دفاعات 

اجلي�س العربي ال�سوري �سترتك اآثارها 

وانعكا�ساته���ا يف اأك���ر من اجتاه، 

اأك���ر من �سعي���د، والق�سية  وعلى 

الفل�سطيني���ة وما ت�سه���ده الأرا�سي 

الفل�سطيني���ة املحتل���ة يف املقدمة 

اأنه���ا كانت ومازالت  منها، مادامت 

متّثل بالن�سبة اإىل الوليات املتحدة 

والكيان الهدف ال�سرتاتيجي من اأجل 

ت�سفيتها، وهذا م���ا ك�سفته »�سفقة 

القرن«، والعرتاف الرتامبي بالقد�س 

»الإ�رائيلي«،  للكي���ان  عا�سم���ة 

اأن الأرا�س���ي الفل�سطينية  خ�سو�سًا 

املحتلة، والقد����س يف قلبها، ت�سهد 

حال���ة احتقان غ���ر م�سبوق ب�سبب 

املتمادية  الإجرامي���ة  ال�سيا�س���ات 

للع���دو ال�سهي���وين، والأفق املحكم 

الإغالق للت�سوي���ة اإلّ وفق ال�روط 

الأمركية - »الإ�رائيلية«.

التاأث���رات  ه���ذه  اأوىل 

والنعكا�س���ات، تل���ك املواقف التي 

اأعلنتها الف�سائل الفل�سطينية جلهة 

»الإ�رائيلي«،  بالع���دوان  التنديد 

العدو  اأية ح���رب �سي�سّنها  واعتبار 

على �سوري���ة اأو لبن���ان هي حرب 

عليها، وبالتايل تاأييد الرد ال�سوري 

باإ�سقاط طائرة ال����»F16«، واإعالن 

املقاومة  لق���وى  امل�سلحة  الكتائب 

الفل�سطينية ال�ستنفار العام حت�سبًا 

لأية تطورات ع�سكرية. 

م���ن جهة ثاني���ة، فال �س���ك اأن 

جم���وع ال�سع���ب الفل�سطين���ي يف 

عموم فل�سطني املحتلة، وخ�سو�سًا 

�سي�س���ّكل  والقد����س،  ال�سف���ة  يف 

اإ�سقاط تل���ك الطائرة بالن�سبة اإليها 

ق���وة دفع نح���و املزيد م���ن اأعمال 

النتفا�س���ة واملقاوم���ة �سد العدو 

وقطعان م�ستوطنيه، وهذا ما ح�سل 

ع���ام 1987؛ عندما نف���ذت اجلبه���ة 

ال�سعبية لتحريرفل�سطني - القيادة 

العامة عملي���ة الطائرات ال�راعية، 

فاألهبت ال�سارع الفل�سطيني، فكانت 

الأوىل،  الفل�سطيني���ة  النتفا�س���ة 

ليتكرر امل�سه���د عام 2000 بانت�سار 

والإ�سالمية يف  الوطني���ة  املقاومة 

لبنان، ودحر املحتل »الإ�رائيلي« 

اأر����س اجلن���وب، فاندلع���ت  ع���ن 

النتفا�سة الثانية. 

رامز م�سطفى

ال���رد ال�س���وري ال�ساع���ق على 

الغ���ارة ال�سهيوني���ة الأخ���رة، بعد 

الإجناز ال�س���وري النوعي قبل ع�رة 

�ساروخي  لهج���وم  بالت�سدي  اأي���ام 

�سهيوين من فوق الأرا�سي اللبنانية، 

العربية،  ال�سواريخ  معظ���م  واإ�سقاط 

�س���ّكل ر�سالة ُيفرت����س التمعن فيها 

بعمق.

اإىل ذل���ك، فقب���ل اأ�سه���ر كان���ت 

الدفاعات اجلوية ال�سورية ت�سدت اإىل 

غارة �سهيونية، فت���ّم اإ�سقاط طائرة، 

ومل ي����ر اأحد اإىل ذل���ك يف �سورية، 

فيما ت���ل اأبيب مل تتح���دث عن ذلك 

مطلقًا.

ال�سهيونية  الغ���ارات  يف معظم 

الغارتني الأخرت���ني كانت تتم  قبل 

من ف���وق اجل���ولن املحت���ل، وكان 

ال�س���وري  اأي  املعني���ان  الطرف���ان 

وال�سهي���وين يتعامالن مع الأمر وفق 

مفهوم »الغمو����س البّناء«، اإن جاز 

التعبر، فالكي���ان ال�سهيوين مل يكن 

يعلن عن نقط���ة ا�ستهدافه، و�سورية 

مل تكن تعلن الرد وكيف ح�سل، علمًا 

اأن العت���داءات ال�سهيونية كانت تتم 

على مناطق قريبة من احلدود، �سواء 

كان ه���ذا العدوان يح�س���ل من فوق 

اجلولن اأو من الأجواء اللبنانية.

الع���دوان  قبل  الوا�س���ح  وم���ن 

اجل���وي الأخر على �سوري���ة، اأن تل 

ابيب كانت قد و�سعت لنف�سها قواعد 

ا�ستباك وفق ه���ذا »الغمو�س«، لكن 

الرد ال�سوري ال�ساعق واملفاجئ هذه 

املرة كان ك�راً له���ذه القواعد، لأنه 

للمرة الأوىل يعَلن عن كيفية الت�سدي 

ال�س���وري، وعن ا�سقاط طائرة »اف – 

16« من اأحدث املقاتالت احلربية يف 
الع���امل، واإ�سابة طائرة اأخرى هبطت 

يف الأرا�سي الفل�سطينية املحتلة، مل 

تعلن عنها الدولة العربية.

تل اأبيب هذه امل���رة مل ت�ستطع 

اأن تخف���ي �سدمته���ا، خ�سو�سًا بعد 

اأن���ه وقع جزء من الطائ���رة العربية 

ال�ساقط���ة، يف الأردن، وبالت���ايل مل 

ت�ستطع اأن تخفي خ�سارتها الكبرة.

الغ���ارة  اأن  هن���ا  ويالح���ظ 

كان  �سورية  عل���ى  »الإ�رائيلي���ة« 

يراد من خالله���ا توجيه عدة و�سائل 

اأبرزها: 

1- اأنها ترافقت مع زيارة م�ساعد 
وزير اخلارجية الأمركي ل�سوؤون ال�رق 

الو�سط دايفيد �ساترفيلد للبنان، وما 

نة  حمله م���ن ر�سائل وتهدي���دات مبطَّ

للبنان، وقد تلقى رداً وا�سحًا وحا�سمًا 

م���ن رئي�س���ي اجلمهوري���ة واملجل�س 

النيابي، وهي جاءت على اأبواب زيارة 

اإىل املنطقة لوزير اخلارجية الأمركية 

تيلر�سون، �سيزور خاللها لبنان )و�سل 

اأم�س اخلمي�س(.

2- ه���ذه الغ���ارة وقبلها هجوم 
ال�سواري���خ م���ن الأج���واء اللبنانية، 

يك�سف���ان حقيق���ة اأه���داف م����روع 

ال�سعودية –  الو�ساية الأمركي���ة – 

الغربية، وحتدي���داً الفرن�سية، التي ل 

تنح�ر فقط يف هدفهم املعلن بتقييد 

حري���ة املقاومة البا�سل���ة يف لبنان 

وحما�رتها، بل هي اأي�سًا تهدف اإىل 

منع اأي تن�سيق دفاعي واأمني لبناين 

- �سوري، مبا يوف���ر حماية للعربدة 

والغطر�سة ال�سهيونية.

بالتاأكيد �سيلقي املوقف الأمركي 

ال���رد الوا�سح م���ن املقاوم���ة اليوم 

)اجلمعة(، من خ���الل كلمة اأمني عام 

حزب اهلل ال�سي���د ح�سن ن�ر اهلل يف 

يوم القادة ال�سه���داء، وهو الذي �سبق 

ل���ه اأن اأعلن اأن حم���ور املقاومة لن 

يكون مكت���وف اليدين اأمام اأي عدوان 

اأو حرب ت�سّنها الدولة العربية.

ب���اأي ح���ال، وبع���د اأن ك�سف���ت 

الع���دوان  يف  امليداني���ة  احلقائ���ق 

ال�سهيوين اجلديد على �سورية، اأخذت 

القي���ادة ال�سهيوني���ة يف ت���ل اأبيب 

حت���اول اأن حت����ر خ�سائره���ا، بعد 

كثر م���ن العنجهية، وباأنها �ست�ستمر 

يف اأعماله���ا العدواني���ة �سد �سورية 

واملقاومة، فبا�رت الت�سال بالقيادة 

الرو�س���ة، وباأكر من ط���ريف عاملي، 

باأنه���ا ل تريد تغير قواعد ال�ستباك، 

ول تريد تو�سيع اأعمالها العدوانية.

ع�سكري���ة  قي���ادات  وب���راأي 

ا�سرتاتيجية، فاإن ال�سهاينة اكت�سفوا اأن 

الرد ال�سوري لي�س �سوى بداية �سغرة، 

وم���ا خفي اأعظم، وبالت���ايل فاإن الرد 

ال�سوري �س���ّكل تطوراً نوعيًا كبراً يف 

مواجهة �سالح اجل���و »الإ�رائيلي«، 

ف���اإذا كان �ساروخ »�س���ام - 5« قد 

فعل هذا الفعل باأحدث طائرة حربية، 

فكي���ف اإذا مت ا�ستعم���ال بطاري���ات 

ال�سواريخ املتطورة »SS300«؟

بب�ساطة، الإجناز امليداين ال�سوري 

“الإ�رائيلي”،  الع���دو  مواجه���ة  يف 

رغم كل الن�سغ���ال مبواجهة حتالف 

العدوان عل���ى �سورية، ي�س���ّكل قفزة 

هامة، �سياأخذه من يعنيهم الأمر بعني 

احل�سبان، لي�س فقط من حيث ت�سدي 

ال�سورية وح�سب،  اجلوي���ة  الدفاعات 

اإمنا اأي�سًا من حيث طبيعة املواجهة 

ال���رادارات  اأن  تب���ني  اإذ  املحتمل���ة، 

ال�سورية ك�سفت الطائرات ال�سهيونية 

منذ انطالقها من قواعدها يف فل�سطني 

املحتلة.

يف اخلال�س���ة، اجلدي���د هو ك�ر 

حال���ة معّينة كان���ت �سائدة يف فرتة 

�سابق���ة.. وثم���ة اإع���الن �ري���ح اأن 

امل�روع  كامل���ة ملواجهة  اجلهوزية 

ال�سهيوين - الأمركي - الرجعي يف 

املنطقة.

اأحمد زين الدين

سورية تكسر قواعد االشتباك.. ومحور المقاومة في كامل جهوزيته

الرادارات ال�سورية ك�سفت الطائرات ال�سهيونية منذ انطالقها من قواعدها يف فل�سطني املحتلة
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 الأردن - بالل ح�سن التل

من الظواهر املر�سية التي اأ�سابت جمتمعنا 

واأمتنا، اأننا اأ�سبحن���ا قومًا جنيد تفريغ الأ�سياء 

من م�سامينها بق���درة ل يفوقها اإل قدرتنا على 

تتفي���ة الق�ساي���ا الكربى وحتويله���ا اإىل موا�سم 

للرث���رة الفارغة م���ن امل�سم���ون، وذلك عندما 

ن�ست�سهل احلديث حول ه���ذه الق�سايا بغر علم 

اأو دراية، وعندما نتعام���ل معها بدون اإح�سا�س 

بامل�سوؤولية م���ن جهة، وبدون معرفة وتخ�س�س 

مبو�س���وع الق�سية حمل احلديث من جهة ثانية، 

م���ا ي���وؤدي اإىل �سي���اع بو�سلتن���ا، واإىل حتويل 

ق�سايانا الكربى اإىل موا�سم للرثرة التي ل توؤدي 

اإىل نتيجة.

 كث���رة ه���ي ح���الت �سي���اع بو�سلتنا يف 

الق�ساي���ا الكربى جراء ع���دم جديتنا يف التعامل 

معه���ا، وهي اجلدية التي اأدى غيابها اإىل ت�سجيع 

الكثري���ن عل���ى التعامل م���ع الق�ساي���ا الكربى 

باأ�سلوب الرث���رة، وبغر اخت�سا����س، بل وبغر 

الدرج���ة الدني���ا م���ن املعرفة، ما جع���ل �سوت 

وجهد اأ�سحاب الخت�سا����س ي�سيع و�سط �سخب 

املتطاولني، الذين ي�سعون اإىل تعوي�س �سطحيتهم 

وفقره���م املعريف بال�سوت الع���ايل، وباحلركات 

ال�ستعرا�سية، وبالإكثار م���ن الرثرة التي تفتقر 

اإىل امل�سم���ون، وهي ثرث���رة يختلط معها احلابل 

بالنابل، ما يوّلد لدى امل�ستمع ملاًل، فُيعر�س عن 

ال�ستماع اإعرا�سًا ي�سيع معه احلق.

 منا�سبة هذا احلديث هو تداعيات قرار الرئي�س 

الأمركي دونالد ترامب نقل �سفارة بالده اإىل القد�س، 

والع���رتاف بها عا�سم���ة ل�»اإ�رائي���ل«؛ فكما هو 

ع فقد حدثت ردة فعل عنيفة يف كل مكان من  متوقَّ

اأر����س الأمة �سد القرار، وهي ردة الفعل التي اأعادت 

القد�س اإىل �س���دارة الهتمام، ون�سفت كل حماولت 

تغي���ب ق�سيتها عن امل�سهد، وه���ذا اأمر �سحي لول 

�سقوطنا مرة اأخرى يف مر�س الق�سايا الكربى، وعدم 

العرتاف باأهمية الخت�سا����س، ومن ثم العمل بال 

الــقــدس.. ومــواســم الـثــرثـــــرة
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الأمركي؛  يقوم وزير اخلارجي����ة 

ريك�س تيلر�سون، بزيارة لرتكيا ت�ستمر 

يوم����ني، يف وق����ت تع����اين العالقات 

الرتكية الأمركية توتراً غر م�سبوق، 

وقد ل يكون مباَلغًا به و�سف العالقة 

الرتكي����ة الأمركية الي����وم باأنها يف 

اأ�سواأ و�سع لها منذ عام 1974، اأي منذ 

الأزم����ة القرب�سية، خ�سو�سًا اأنه يبدو 

اأن الأمركي����ني لي�سوا ب�سدد الرتاجع 

عما يقومون ب����ه يف �سورية لحتواء 

الغ�سب الرتكي؛ يف ظل ت�سعيد لفظي 

اأردوغاين يومي، وتهديدات با�ستهداف 

الداعمة لالأكراد يف  الأمركية  القوات 

�سورية.

اأن الولي����ات املتحدة  والالف����ت 

اليوم، وبعدم����ا حاولت اإف�سال موؤمتر 

�سوت�سي حول �سورية ب�ستى الو�سائل، 

انتقل����ت اإىل الت�سعي����د امليداين على 

الأر�����س، لفر�س خط����وط حمراء على 

جمي����ع الالعبني؛ يف موؤ�����ر وا�سح 

اإىل اأن عه����د »القي����ادة من اخللف« 

التي اأعلنته����ا اإدارة اأوباما قد انتهت. 

ففي وق����ت مت�سارع وق�س����ر زمنيًا، 

الدويل غ����ارات على  التحال����ف  �سّن 

قوات حليف����ة للجي�����س ال�سوري من 

الع�سائ����ر العربي����ة، بعدم����ا اتهمها 

الأمركي����ون مبحاول����ة التق����دم اإىل 

مناط����ق ت�سيطر عليها جمموعات من 

»قوات �سوري����ة الدميقراطية«، و�سّن 

اجلي�س »الإ�رائيلي« �ربات جوية 

على اأهداف يف �سورية، قامت بعدها 

الدفاع����ات ال�سوري����ة باإ�سقاط طائرة 

»اأف 16«، منهي����ة عهد ال�سكوت على 

العدوان »الإ�رائيلي« امل�ستمر على 

ال�سيادة ال�سورية.

ولع����ل ال�سياق ال����ذي جتري فيه 

العملي����ات الع�سكري����ة الأمركية يف 

�سورية، ت�سر اإىل خماطر كبرة على 

وح����دة الأرا�سي ال�سورية يف اأكر من 

بقعة جغرافي����ة، واأهمها يف ال�سمال 

واجلنوب، والهدف: النفط واملياه.

يف ال�سم����ال: جتري حماولة عزل 

اجلغرافي����ا ال�سوري����ة الواقع����ة على 

�سم����ال و�رق نهر الف����رات عن باقي 

وتفريغها  كلي����ًا،  ال�سورية  اجلغرافيا 

من املكّون العربي، اأو على الأقل عدم 

ال�سماح للع����رب ال�سوريني النازحني 

بالع����ودة، مم����ا يعط����ي الأرجحي����ة 

للمكون الك����ردي، وق����د كان وا�سحًا 

وجود خط����ة تهجرية متعَمدة تهدف 

اإىل تغير دميغ����رايف، واإفراغ الأر�س 

من خالل قيام التحالف بتدمر جميع 

اجل�سور على نهر الفرات بحجة قتال 

»داع�����س«، ثم اإغ����راق اجل�ر العائم 

ال����ذي اأقام����ه الرو�س، وال����ذي �سمح 

اإىل دير  بعودة �ريع����ة للنازح����ني 

الإن�سانية  امل�ساعدات  وانتقال  الزور، 

ع����ربه، وق����د اتهم����ت وزارة الدف����اع 

الرو�سية الأمركي����ني باإغراق اجل�ر، 

اإذ ارتفع����ت مياه نهر الف����رات ب�سكل 

حاد يف 6 �سباط 2018، على الرغم من 

عدم وجود اأمطار غزيرة يف املنطقة، 

وارتفع من�سوب املياه على طول النهر 

فج����اأة اإىل عدة اأمت����ار، وزادت �رعة 

جريان مياه النه����ر مبقدار ال�سعفني، 

ويف اليوم التايل اأنهار اجل�ر املرّكب، 

وه����ذا يخدم بالأ�سا�س خطة ال�سيطرة 

على حق����ول النف����ط الك����ربى، فيتّم 

تبادل املنافع بني الكرد والأمركيني؛ 

اإعالن دويلة وحماية ع�سكرية مقابل 

�سيطرة نفطي����ة وحتّكم مبياه الفرات، 

وذلك لأن املنطق����ة حتتوي على اأهم 

م�س����ادر الغ����از والنف����ط ال�سوريني، 

بالإ�سافة اإىل اأك����رب ال�سدود ال�سورية 

)�سد الطبق����ة(، والذي يوؤّم����ن الطاقة 

الكهربائية للعديد من املناطق.

ويف ال�سم����ال اأي�سًا، فاإن الأرا�سي 

الت����ي ي�سيط����ر عليها الأت����راك، وتلك 

م����ن  ب�»حتريره����ا  يع����دون  الت����ي 

اإىل  الكردي����ة لإعادتها  املجموع����ات 

اأن  ُيخ�س����ى  الأ�سلي����ني«،  �سكانه����ا 

اأن  ل�»الترتي����ك«، خ�سو�سًا  تتعر�س 

بالن�سبة  الأ�سليني«  عبارة »ال�سكان 

لأردوغان قد ل تعن����ي ال�سوريني، بل 

العثمانيني، وذلك انطالقًا من  الأتراك 

اإميانه اأن كل الب����الد العربية، و�سوًل 

اإىل اليمن وليبيا، هي اأرا�ٍس خ�رتها 

تركيا منذ مئة ع����ام فقط، ولعل رفع 

العلم الرتكي على املوؤ�س�سات الر�سمية 

يف تل����ك املناط����ق، وتعلي����م اللغة 

اأردوغان  الرتكية، يوؤ�����ران اإىل نوايا 

احلقيقية يف ال�سمال ال�سوري.

اأما يف اجلن���وب، فيكمن اخلطر 

يف الطمع »الإ�رائيلي« يف حو�س 

الرم���وك م���ن �سمن طمع���ه الدائم 

باملي���اه العذبة، فبعدما تعّذر ق�سم 

املناطق اللبناني���ة حتى الليطاين، 

با�ستغالل وجود  »اإ�رائيل«  تطمح 

»داع�س« يف تلك املنطقة، لل�سيطرة 

على احلو�س، وذلك من �سمن اخلطط 

الأم���ن  لتحقي���ق  »الإ�رائيلي���ة« 

املائ���ي، والذي ُيعترب جزًءاأ ل يتجزاأ 

من الأمن القومي »الإ�رائيلي«.

اأن����ه بالرغم من  وهكذا، ن�ستنتج 

التق����دُّم امليداين الوا�س����ع الذي حققه 

اجلي�س ال�سوري وحلفاوؤه، اإل اأن ثروات 

�سورية الطبيعي����ة مازالت حتت خطر 

امل�ساريع الدولية لل�سيطرة والتحكم، 

باعتبار اأن من يتحكم مب�سادر الطاقة 

واملياه �سيمتلّك اأرجحية تفاو�سية يف 

اأي مفاو�سات ح����ول م�ستقبل �سورية، 

وقد تك����ون اخلطة ال�سوري����ة احلالية 

ه����ي النتهاء م����ن تهدي����د العا�سمة 

وامل����دن الرئي�سية، وترك تلك املناطق 

ملرحلة لحقة، خ�سو�سًا اأن التجارب 

التاريخي����ة ت�س����ر اإىل ع����دم ت�سّبث 

الأمركيني يف اأي اأر�س ت�سهد مقاومة 

�سد وجودهم.

د. ليلى نقول

رقعة الحرب السورية.. »جيوبوليتيك« النفط والمياه

ادعاء اأردوغان عودة ال�سكان االأ�سليني اإىل املناطق ال�سورية التي يحتلها قد ال يعني املواطنني ال�سوريني

رغم انتصارات الجيش 
السوري الميدانية إال أن 
ثروات سورية الطبيعية 

مازالت تحت خطر سيطرة 
م المشاريع الدولية وتحكُّ
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خط���ة حمددة ووا�سحة، لذلك ظل معظم ما �سمعناه 

عن القد�س جمرد ثرثرة وف�س جمال�س، وهي حقيقة 

ت�سب يف م�سلحة رهان عدونا على الوقت، ومعرفته 

اأن ردود اأفعالن���ا اآنية �رعان م���ا تتال�سى اأو تغرق 

يف حميط���ات الرثرة والكالم املمج���وج، اأو اإطالق 

ال�سعارات دون اللتزام مب�سامينها من قَبل مطلقيها.

باخت�سار �سديد: لقد حّولنا ردة الفعل الغا�سبة 

جلماه���ر الأمة �سد ق���رار ترام���ب اإىل مو�سم ثرثرة 

حول القد�س، وذلك ب�سب���ب غياب املوؤ�س�سات اجلادة 

والرا�سخ���ة التي متتلك روؤي���ة ا�سرتاتيجية للق�سايا 

الت���ي تت�سدى ملعاجلته���ا، وكذلك غي���اب القيادات 

الر�سين���ة التي متتل���ك م�روعًا لتعبئ���ة اجلماهر 

وح�س���د قواها من اأج���ل الق�سايا املركزي���ة، وهكذا 

اأ�س���اب ق�سية القد�س يف الأ�سابيع الأخرة ما اأ�ساب 

ق�سية حماربة التطرف والإرهاب وغرها من الق�سايا 

الكربى من عورات، فقد �سارت ق�سية القد�س منا�سبة 

للكثر من اجله���ات لتنظيم اأن�سط���ة ل هدف لها اإل 

ت�سجيل احل�س���ور الإعالمي لهذه اجله���ات، واإ�سافة 

فق���رة اإىل تقريرها ال�سن���وي، وكفى اهلل املوؤمنني �ر 

القتال، فقد غابت املتابعة مثلما غابت قبلها الروؤيا 

ملا يجب اأن يكون عليه العمل من اأجل القد�س.

 ومثلما �سارت القد�س فقرة اإعالمية على اأجندة 

بع�س اجلهات، فق���د �سارت فر�سة لبع�س ال�سيا�سني 

لتلمي���ع �سورهم، وا�ستع���ادة ح�سورهم، عرب كلمات 

اإن�سائية ممجوج���ة عن القد�س، تفتقر اإىل التخ�س�س، 

واإىل العم���ق، وتفتقر اإىل كل م���ا حتتاج اإليه القد�س، 

فالقد�س ل حتت���اج اإىل مو�سم للرثرة، لكنها حتتاج 

اإىل موا�س���م لبناء الوعي حولها، بعد اأن جرت عملية 

تغي���ب ممنهجة للقد����س من وعي الأم���ة، خ�سو�سًا 

الأجيال ال�سابة من اأبن���اء الأمة لكي تن�سى مدينتها 

املقد�سة.

 القد�س حتتاج اإىل تعبئة جهود الأمة واإمكانياتها 

حلماية القد�س، حتى من موؤامرات بع�س املنتمني اإىل 

هذه الأمة، بع���د اأن تبعرت جهود الأمة واإمكانياتها 

�سذر مذر، وبعد اأن �سار تخذيل عزائم اأبناء الأمة عن 

القد����س �سيا�سية لدى بع�س الأنظمة التي ت�سعر كاأن 

القد�س وق�سيتها �سارت عبئًا عليها وعلى حتالفاتها.

القد�س حتتاج اإىل حتري�س الأجيال على التم�سك 

بهوي���ة القد�س احل�سارية كمدين���ة للتنوع، يف زمن 

�س���ار تذويب الهوية احل�سارية لالأمة ال�سغل ال�ساغل 

للكثر، حتى من الناطقني بلغتها، و�سار اإق�ساء الآخر 

عقيدة عند بع�س املح�سوبني على الأمة.

القد�س حتت���اج اإىل تعظيم املخ���زون املعريف 

عنها وبها، بعد اأن جرى تغيبها من ف�ساءات التعليم 

وف�ساءات الثقافة واملعرفة يف بالدنا.

القد�س حتتاج اإىل ذلك كل���ه، وحتتاج قبله اإىل 

اإخراجها من موا�سم الرثرة اإىل ف�ساءات العمل اجلاد 

من اأجل ا�ستعادتها.
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ثالث �سنو�ت �إالَّ ثالثني يومًا هي 

مدة �لع���دو�ن �ل�سعودي – �الأمريكي 

�مل�ستم���ر على �ليم���ن، �لذي �نطلق 

حتت عنو�ن »عا�سفة �حلزم« �لتي 

�أطلقها �ملل���ك �ل�سعودي �سلمان بن 

عب���د �لعزيز، معتقد�ً �أن���ه �سي�سيطر 

خ���الل خم�س���ني يومًا عل���ى �أر�ض 

بلقي�ض و�أروى بنت �أحمد، وي�سيفها 

�إىل ممتلكات���ه؛ كجي���ز�ن وجن���ر�ن 

�جلنوبية  �الأر��سي  وكاف���ة  وع�سري، 

من  لل�سعودية، و�لت���ي كانت جزء�ً 

�ليمن �ل�سعي���د و�أخذها عبد �لعزيز 

باحليلة مدة عقود من �لزمن، �نتهت 

�مل���دة، وتربّع به���ا �لرئي�ض �لر�حل 

علي عبد �هلل �سالح برت�سيم �حلدود 

�لثاين م���ن ت�سعينيات  �لن�سف  يف 

�لقرن �ملا�سي.

ثالث �سنو�ت من �ل�سمود �ليمني 

�الأ�سط���وري يف مو�جهة �أعتى حلف 

�ملذهلة  �ملالي���ة  �لق���در�ت  ميل���ك 

و�الإمكاني���ات �لع�سكري���ة �لكب���رية 

وفائق���ة �لتطور، ي�ساف �إليها رئي�ض 

مين���ي هو عبد رب���ه من�سور هادي، 

كان �لرئي�ض �لر�ح���ل علي عبد �هلل 

�سالح ق���د �ختاره نائب���ًا له، بعد 

�سقوط �رش�كته مع �حلزب �ال�سرت�كي 

�ليمني، الأنه �سخ�سي���ة �سعيفة؛ ال 

ل���ون له وال طعم وال حتى �أدنى حد 

من �لكاريزما �لقيادية.

و�أم���ام �لتط���ور�ت �ليمني���ة، مل 

يعرف ه���ادي ماذ� يفع���ل وال كيف 

يت����رشف، فاآثر �ال�ستقالة، ثم فرَّ من 

مكان �إقامته متخفي���ًا بثياب �مر�أة 

لتتلقف���ه �ل�سعودي���ة وتعي���د �إليه 

�حلياة كرئي�ض لليمن.

�س���ّكل عب���د ربه من�س���ور هادي 

غطاء ل���كل �الرتكاب���ات �ل�سعودية 

– �الأمريكي���ة �س���د �ليم���ن، وحّول  
�الأمريكي   – �ل�سع���ودي  �لتحال���ف 

ومعه���م �لكي���ان �ل�سهي���وين �أر�ض 

منبت �لعروبة �إىل حقل جتارب لكل 

�الأمريكي���ة �حلديثة؛ من  �الأ�سلح���ة 

قذ�ئف تدمريية باالأطنان، �إىل قذ�ئف 

جرثومية و�أ�سلحة دمار �سامل.

جر�ئم فظيعة �رُتكبت من �لعدو�ن 

�ل�سعودي، فق�سفت طائر�ته �الأ�سو�ق 

�ل�سعبية و�ملد�ر����ض و�مل�ست�سفيات 

�لتاريخية  و�الأماك���ن  و�جلامع���ات 

و�الأثري���ة وبع�سه���ا م�سنَّف ح�سب 

�ليون�سكو م���ن �لرت�ث �لعاملي �لذي 

يجب �حلفاظ عليه..

وبالطب���ع، فال�سع���ب �ليمني مل 

ي�ست�سل���م، وهو �ل���ذي مل ميرّ عليه 

�إال وك����رش هيبته، حتى  ��ستعم���ار 

�أن نهاي���ة �الإمرب�طوري���ة �لعثمانية 

�أر����ض �ليمن؛  �حلقيقي���ة كانت يف 

حينما �أر�سلت 75 �ألف جندي الحتالله 

يف مطلع �لق���رن �ملا�سي، فما �سلم 

منهم �إالَّ خم�س���ة �آالف جندي، ثالثة 

�آالف منهم رف�سو� �لعودة و��ستوطنو� 

يف �ليمن.

�لعدو�ن �ل�سع���ودي - �الأمريكي، 

وعل���ى طريق���ة �الأوروب���ي �الأبي�ض 

حينم���ا غز� �لق���ارة �الأمريكية، ن�رش 

�الأوبئة و�الأمر�����ض �جلرثومية لدى 

�سعب �لقارة �جلديدة �الأ�سلي �أو ما 

يطَلق عليه »�لهنود �حلمر«، فمن مل 

�لطاعون  �أُبيد بن�رش  ُيَبْد بالر�سا�ض 

و�ملالريا و�لكولري� و�لتيفوئيد..

هك���ذ� يف �ليم���ن، كم���ا ي���روي 

�لعديد م���ن �ليمنيني، �أن���ه �أحيانًا 

كان���ت طائر�ت �لع���دو�ن �ل�سعودي 

تغري دون ق�س���ف متفجر�ت وقنابل 

�لدمار، لكن ثمة دخان وغبار كانت 

تطلقه بكثافة، وبعدها بد�أت تنت�رش 

�لكولري� لتح�سد ع�رش�ت ورمبا مئات 

�آالف �لب�رش.

قنابل نيوترونية ق�سف بها جبل 

نقم �لذي ي�رشف على �سنعاء، ذخائر 

وقذ�ئ���ف جديدة ذ�ت ق���وة تدمريية 

جرّبها حتالف �لعدو�ن، لكن �ل�سعب 

�لقدمني مل ي�ست�سلم،  �لفقري وحايف 

وها هي �سو�ريخ���ه تطال �لريا�ض، 

�إىل  �الأبطال �حلف���اة ت�سل  و�أق���د�م 

جيز�ن وجنر�ن، وهناك من بد�أ يفكر 

�الأر�ض  ال�ستعادة  مقاوم���ة  باإن�ساء 

�ليمني���ة �ملحتلة من���ذ ثالثينيات 

�لقرن �ملا�سي.

�لعدو�ن  فجر�ئ���م  ح���ال،  ب���اأي 

�ل�سعودي مل يع���د �لعامل يتحّملها، 

وب���د�أت ح���ركات حق���وق �الإن�سان 

مرتكي  ملكافحة  تتح���رك  و�لعد�لة 

جر�ئ���م �حلرب يف �ليم���ن، و�آخرها 

كان �لطل���ب من حممد ب���ن �سلمان 

عدم زي���ارة عا�سمة �ل�سباب؛ لندن، 

باالإ�ساف���ة �إىل �ملظاهر�ت �ل�ساخبة 

�لتي كانت �ستو�جهه.

ثم���ة مطالب���ات و��سع���ة �أخذت 

تنت�رش يف �لع���امل تطالب �ملجتمع 

�لتابعة  �لدولية  و�لهيئ���ات  �لدويل 

ل���الأمم �ملتح���دة التخ���اذ �لقر�رت 

�الإبادة  الإيق���اف ح���رب  �لعاجل���ة 

 – �الأمريك���ي  �لع���دو�ن  لتحال���ف 

�ل�سعودي وف���ك �حل�سار عن جميع 

�ملنافذ �جلوية و�لبحرية يف �ليمن.

ثمة �أ�س���و�ت ب���د�أت ترتفع �سد 

�ل�سم���ت �ملقي���ت للمجتمع �لدويل، 

ل حتال���ف �لعدو�ن �مل�سوؤولية  وحتمُّ

�جلر�ئم  و�جلز�ئي���ة على  �لقانونية 

�لتي ترتكب بحق �الأطفال و�ملدنيني 

يف �ليمن.

�المتناع عن زيارة بن �سلمان �إىل 

بريطانيا هي �لبد�ية، �لطوق �سي�ستد 

على عنق جمرمي �حلرب.. فلنتابع.

عمر الطب�ش

تحالف العدوان على اليمن في المأزق.. ولندن ترفض استقبال ابن سلمان

بريطانيا تتعاطى بازدواجية مع الإجرام ال�سعودي يف اليمن

م�سرية يف بلدة الدراز مناه�سة لنظام احلكم البحريني

السعودية تنشر األوبئة واألمراض الجرثومية 
بين اليمنيين.. فمن لم ُيَبْد بالرصاص ُيباد بنشر 

الطاعون والمالريا والكوليرا والتيفوئيد

�سب���ع �سنو�ت عل���ى �نتفا�سة 

�ل�سعب �لبحريني مطالبًا بالعد�لة 

�الجتماعي���ة، وباأب�س���ط حق���وق 

�ملو�طنية، فيقاَبل من قبل �سلطات 

�آل خليف���ة مدعوم���ًا بال�سعودية 

وم���ا ي�سمى ق���و�ت درع �جلزيرة 

باأو�سع عمليات �لتنكيل و�العتقال 

�حلري���ات  وقم���ع  و�النته���اكات 

�ل�سهر  �لدميقر�طية، بحي���ث �سهد 

�الأخ���ري فق���ط نح���و 995 �نتهاكًا 

توزع���و� بني �العتق���ال �لتع�سفي 

وتقييد �حلري���ات، مبا فيها تقييد 

حرية �لتنق���ل، ومنع �إقامة �سالة 

�جلمع���ة، ي�ساف �إليه���ا ��ستمر�ر 

�إعالم �ل�سلطة و�إعالم مملكة �لكاز 

�لكربى ب���ّث �ملو�د �ملحر�سة على 

�لكر�هية و�لفتنة و�لعن�رشية.

وي�ساف �إىل ذلك ��ستمر�ر �سلطة 

�آل خليفة بانته���اك �أب�سط حقوق 

عمليات  خ���الل  من  �ملو�طني���ة، 

�لتجني�ض �لو��سعة �لتي تقوم بها؛ 

مبنح �جلن�سية �لبحرينية لكل من 

ه���ّب ودّب؛ يف �أفظع عملية تغيري 

دميغر�يف يف �لبالد.

�لتي  و�لقمع  �النته���اكات  كل 

خليف���ة  �آل  �سلط���ات  متار�سه���ا 

بدع���م مبا����رش من ق���و�ت »درع 

�جلزي���رة« �ل�سعودي���ة، �إ�ساف���ة 

�لدين  �إىل �عتق���ال كبار علم���اء 

�ل�سا�سيني،  و�لن�سط���اء  و�لعلماء 

وعل���ى ر�أ�سه���م �آي���ة �هلل �ل�سيخ 

عي�س���ى قا�سم، وح���ّل �جلمعيات 

�الجتماعية و�ل�سيا�سية، مل ترهب 

�ل�سعب �لبحريني �لذي ي�ستمر يف 

سبع سنوات على انتفاضة           الشعب البحريني من أجل حقه بالكرامة
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ُت�س���ّكل دول �ملغ���رب �لعربي )ت�سم 

كاًل م���ن �ملغ���رب وتون����ض و�جلز�ئ���ر 

وموريتانيا وليبي���ا( ما ن�سبته 42٪ من 

م�ساح���ة �لوطن �لعرب���ي، و�سكانها ربع 

�سكان �ملنطقة �لعربية، ويدين غالبيتهم 

بالدين �الإ�سالمي، وقد �أن�ساأو� �الحتاد يف 

17 �سباط �لعام 1989.
�إىل تون�ض  �لعرب���ي«  دخل »�لربيع 

و�أ�سقط حك���م زين �لعابدي���ن بن علي، 

ورئي�سها �حلاىل �لباجي �لقائد �ل�سب�سي، 

و�إىل ليبيا فاأ�سق���ط معمر �لقذ�يف، �لذي 

ُقت���ل على ي���د �ملجموع���ات �مل�سلحة، 

ومات���ز�ل غارق���ة يف �حلرب ب���ني �أبناء 

�ل�سعب �لو�حد، �أم���ا �لو�سع يف �جلز�ئر 

فبقي على حاله؛ يف ظ���ل بقاء �لرئي�ض 

�جلز�ئ���ري عب���د �لعزي���ز بوتفليقه يف 

�ل�سلط���ة، وكذل���ك �الأم���ر بالن�سب���ة �إىل 

�ملغ���رب �لتي ال ماي���ز�ل يحكمها �مللك 

حممد �ل�ساد�ض.

ن  �أمل���ت �سعوب ه���ذه �ل���دول بتح�سُّ

�لظ���روف �القت�سادية فيها، لكنها مل ت�سل 

�إىل مبتغاه���ا، ومات���ز�ل تتخبط وتعي�ض 

حال���ة م���ن �ل���رتدي �القت�س���ادي و�لفقر 

�أ�سباب  و�لبطالة و�لت�سخم �مل���ايل، ومن 

هذ� �لرتدي:

1- عدم قدرة �لروؤ�س���اء على متابعة 
�س���وؤون �لب���الد، ب�سبب ت���ردي �أو�ساعهم 

�ل�سحية، وهو ما �أ�سار �إليه تقرير برملاين 

فرن�س���ي باأنه »�ساه���م يف حالة �لرتدي 

�القت�س���ادي وحالة �لبطال���ة �لتي ت�سود 

�لبالد«، وخري �ساهد على ذلك ما تعرّ�ض 

له �لرئي����ض بوتفليقة م���ن �لتهاب رئوي 

حاد، و��سطر�ره �إىل �لغاء �لزيارة �ملقررة 

للم�ست�سارة �الأملانية �جنيال مريكل.

2- �سع���ف �لتن�سي���ق �القت�سادي بني 
دول �الحتاد، فلكل م���ن �ملغرب و�جلز�ئر 

�قت�سادي���ة منف�سلة مع  وتون�ض عالقات 

�لدول �الأوروبية.

3- �النكما�ض �القت�س���ادي يف �أوروبا، 
�لتجارية  �لتب���ادالت  وتاأثريه على حجم 

مع دول �ملغرب.

4- �ل���ربودة يف �لعالق���ات �ل�سيا�سية 
�جلز�ئري���ة - �ملغربية نتيج���ة �مل�سكلة 

�لقدمي���ة حول �سح���ر�ء �لبولي�ساريو بعد 

�ن�سحاب �لقو�ت �الإ�سبانية منها يف �لعام 

1975، وبع���د وقف �إط���الق �لنار يف �لعام 
1991 بني �جلبهة و�جلي�ض �ملغربي، و�لتي 

مل حُتّل حتى هذه �للحظة.

ه���ذه �مل�ساكل �القت�سادية ما مل تاأخذ 

طريقه���ا �إىل �حلل وي�سع���ر �لنا�ض باإر�دة 

�حلل عند �لدولة، ف���اإن �المن �الجتماعي 

للنا����ض يف خطر �سدي���د، و�سيفتح فر�سة 

للحركات �لتكفريي���ة �أن ت�ستقطب �لنا�ض 

وجتّنده���م؛ كم���ا ح�سل يف تون����ض، فقد 

جّندت �حل���ركات »�ل�سلفي���ة �جلهادية« 

�الآالف من �أبن���اء �مل�سلمني و�أر�سلتهم �إىل 

�سورية للقتال، عد� عن �الأعمال �الإرهابية 

�لتي يقومون بها يف دولهم.

قد يتف���اوت �لو�س���ع �الأمني يف هذه 

�لدول كم���ا يتفاوت �لو�س���ع �القت�سادي 

فيه���ا، حي���ث �سّجل تقري���ر »غالون« �أن 

�جلز�ئ���ر تاأت���ي يف �ملرتب���ة �الأوىل على 

�مل�ستوى �الأفريق���ي، و�ل�سابعة عامليًا من 

حي���ث �لدول �الأكرث �أمن���ًا يف �لعام 2017، 

�أم���ا �ملغرب فتاأتي يف �ملرتبة 43 عامليًا، 

وتون�ض يف �ملرتبة �ل�71.

�الإرهابية  ��ستعر��ض للعملي���ات  ويف 

يف دول �ملغرب، جند �أن تون�ض هي �الأكرث 

تعر�سًا للعمليات �الإرهابية، و�أهمها:

هج���وم متحف ب���اردو، وه���و هجوم 

�إرهاب���ي مت خالل���ه �حتجاز ح���و�ىل 200 

�سائ���ح كرهائن، وق���د وق���ع يف 18 �آذ�ر 

2015، وخلّف �لهجوم 22 قتياًل، �إ�سافة �إىل 
�مل�سلحني، و45 جريحًا.

حادثة �إطالق �لنار يف ثكنة بو�سو�سة 

ع���ام 2015، وهو حادث �إط���الق نار وقتل 

جماعي، وق���ع يف 25 �أيار 2015 يف ثكنة 

بو�سو�س���ة �لع�سكرية يف تون�ض �لعا�سمة، 

�أثناء تاأدي���ة �جلنود حتية �لعل���م، فُقتل 

8 جن���ود وُج���رح 9 من �جلي����ض �لوطني 
�لتون�سي.

هجوم �سو�س���ة ع���ام 2015: ُقتل فيه 

38 �سائح���ًا، وُجرح 39 �آخرين، �أغلبهم من 
�ل�سياح، وذلك بع���د �أن هاجم م�سلح �أحد 

�لفن���ادق يف �سو�ط���ئ �ملنتجع �ل�سياحي 

مر�سى �لقنطاوي يف مدينة �سو�سة.

تفجري تون�ض ع���ام 2015: ُقتل فيه 

12 فرد�ً من �الأم���ن �لرئا�سي �لتون�سي، 
عندما فّجر م�سل���ح نف�سه يف �حلافلة 

�لت���ي تقله���م، وذل���ك و�س���ط تون�ض 

�لعا�سمة؛ يف �سارع حممد �خلام�ض.

هجوم بنقرد�ن عام 2016: بلغ عدد 

�لقتل���ى 66 قتياًل، منهم 46 م�سلحًا، و7 

مدنيني، و7 من �حلر�ض �لوطني، و3 من 

�ل�رشطة، و2 من �جلي�ض، و1 من �لديو�نة 

)�جلمارك(، فيما ُج���رح 18 �سخ�سًا من 

�لقو�ت �الأمنية و�لع�سكرية و�ملدنيني.

�أما �لعمليات يف �جلز�ئر فهي قليلة، 

و�أبرزها تفج���ري� �جلز�ئر يف 11 كانون 

�نتحاريان  2007، وهما تفجري�ن  �الأول 

�أديا �إىل �سقوط ما ال يقل عن 50 قتياًل.

هذ� �لتف���اوت �الأمني يعزز خماوف 

�خلط���ر �لد�ه���م يف هذه �ل���دول �لتي 

تع���اين م���ن �ل�سائق���ة �القت�سادي���ة 

�إ�سافة  �ل�سعبة،  و�لظروف �ملعي�سي���ة 

�إىل �أمر �أ�سا�ض وه���و عودة �لتكفرييني 

م���ن �سورية �إىل دوله���م بعد هزميتهم 

فيها، ما يدعو هذه �لدول �إىل �ال�ستنفار 

�لعام ملو�جه���ة »�ل�سلفية �جلهادية« 

�لتي يحاول م�ساي���خ »�ل�سلفية« يف 

�جلز�ئر جتمي���ل �سورتها يف بيان لهم 

رد�ً على ما �سّم���وه ت�سويها، مع تاأكيد 

�ملتخ�س�سني يف �حلركات »�ل�سلفية« 

ت�ستم���د  �حلا����رشة  »�ل�سلفي���ة«  �أن 

�الأفغان«،  مرجعيتها من »�ملجاهدين 

وتعتمد على �لكفاح �مل�سلّح.

�الأولويات  ترتي���ب  �ل����رشوري  من 

على �مل�ستويات كافة، وجعل فل�سطني 

�لق�سي���ة �ملركزي���ة لالأم���ة �لعربي���ة 

يف  �الأ�سا����ض  و�له���م  و�الإ�سالمي���ة، 

�ل�رش�ع، لت�سويب �لبو�سلة يف �الجتاه 

�ل�سحيح، ولعدم جر �ل�رش�ع �إىل �لقتل 

و�الإجر�م حتت عناوين ظاهرها �الإ�سالم 

�لنف���اق و�لفرقة بني �سعوب  وباطنها 

�الأمة.

هاين قا�سم

ال�سعوب املغاربية اأملت بتح�سن الظروف القت�سادية.. لكنها ماتزال تتخبط وتعي�ش حالة من الرتدي القت�سادي والفقر والبطالة

دول المغرب العربي.. بين سندان االقتصاد ومطرقة اإلرهاب
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حر�كه من �أج���ل حقوقه يف �حلياة 

و�لكر�مة و�لعد�لة �الجتماعية.

14 �سب���اط/ فرب�ي���ر 2011 – 14 
�سباط/ فري�ي���ر 2018.. �سبع �سنو�ت 

و�سعب �لبحري���ن مي�سي يف حر�كه 

�ل�سلم���ي، يف مو�جه���ة �آلة �لتنكيل 

 - �لبحريني���ة  و�لقت���ل  و�لقم���ع 

�ل�سعودي���ة، ودون �أن يرّف جفن ملا 

ي�سم���ى �ملجتمع �لدويل �لذي يغ�ض 

�لط���رف عن قم���ع �سع���ب باأكمله، 

ال بل �أك���رث من ذلك، يلق���ى �لنظام 

�لقبلي �ملتوح�ض دعمًا غري حمدود 

من منظومة خليجي���ة، على ر�أ�سها 

�ململك���ة �لعربي���ة �ل�سعودية، ومن 

�لواليات �ملتحدة �الأمريكية و�لكيان 

�ل�سهي���وين، بحي���ث �أ�سب���ح �إعالن 

�ل�سلط���ات �لبحريني���ة ع���ن �إقامة 

�أو�سع �لعالقات و�أمتنها مع تل �بيب 

�أم���ر�ً عاديًا، يف ظل زيار�ت متباَدلة 

مل�سوؤولني �سهاينة وبحرينيني.

ويف ظل عمليات �لتنكيل و�لقمع 

�لو��سعة �سد �سعب �لبحرين، ي�ستمر 

�لنظ���ام بتعزي���ز عالقات���ه بالدول 

و��سنطن،  ر�أ�سه���ا  وعل���ى  �لغربية، 

وه���ذه �الأخرية ت�ستم���ر يف نهجها 

و�سلوكه���ا باأو�س���ع عمليات �ل�سلب 

للقدر�ت �القت�سادية للبلد�ن �لتابعة 

لها، خ�سو�س���ًا يف �خلليج، و�أخرها 

جت�ّسد يف زي���ارة ويل عهد �لبحرين 

�سلمان بن حمد �إىل و��سنطن يف �سهر 

ت�رشي���ن �لثاين �ملا�س���ي، وتوقيعه 

�تفاقية مع �ل�سي���د �الأمريكي بقيمة 

10 مليار دوالر.
ال جديد يف �ملو�جهات �مل�ستمرة 

بني �سعب �أعزل يو�جه باللحم �حلي 

جة  مدجَّ قم���ع  �سلطة  و�ملظاه���رة، 

باالأ�سلحة ومدعومة بقو�ت �سعودية 

�سهي���وين –  �أمريك���ي –  وغط���اء 

غربي ال يعرتف بحق���وق مو�طنيه، 

ويندف���ع �أك���رث فاأكرث نح���و �أو�سع 

عالقات دبلوما�سي���ة و��ستخبارتية 

و�قت�سادي���ة و�أمني���ة م���ع �لع���دو 

�ل�سهيوين.

�جلدي���د فق���ط يف جم���رى هذه 

�ندفاع  ��ستم���ر�ر  ه���و  �ملو�جه���ة، 

وحماته���ا  �لبحريني���ة  �ل�سلط���ات 

يف ت�سعيد �حلمل���ة �الإعالمية �سد 

�ل�سع���ب �لبحرين���ي، وت�سويه �سور 

�ملعار�سة �لوطني���ة، �إذ �إنه بعد �أن 

كانت »�مليديا« ُت�سوِّرها �أنها تابعة 

الإير�ن، �أ�سافت �إليها هذ� �لعام، قطر، 

�لتي �تهمها قائد ما ي�سمى قوة دفاع 

�لبحرين )�جلي�ض �لبحريني( خليفة 

بن حم���د �آل خليفة، باأنه���ا »تنّفذ 

�أجن���دة �لتنظيم���ات �الإرهابي���ة«، 

معترب�ً �أن م�سيخته »ما تز�ل تعاين 

من جر�ئم �لنظام �لقطري«، على حد 

و�سفه.

�سبع �سن���و�ت م�ست على حترك 

�لبحرين���ي  �ل�سع���ب  و�نتفا�س���ة 

�ل�سلمي���ة م���ن �أجل حق���ه باحلياة 

�لكرمية و�لعد�لة �الجتماعية، مقابل 

�سم���ت ما يطل���ق علي���ه �ملجتمع 

�ل���دويل، �لذي يبدو �أن���ه بات �سمن 

�الآلية �الأمريكية لتغطية كل �جلر�ئم 

�لت���ي ُترتك���ب بح���ق �ل�سعوب يف 

�أنحاء �لع���امل، ولعل �ل�سعب  �ستى 

�أكرب دليل وبرهان على  �لفل�سطيني 

 – �ل�سهيوين   – �الأمريك���ي  �الإجر�م 

�لرجعي.

حممد �سهاب

انتهاكات وقمع سلطات 
آل خليفة لم ترهب الشعب 
البحريني الُمطالب بالعدالة 

االجتماعية والسياسية
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��س���تقبل �أمني ع���ام حركة 

�لأمة؛ �ل�س���يخ عبد �هلل جربي، 

�لقي���ادة،  �أع�س���اء  و�لإخ���وة 

وتو�بعها  ب���روت  مرتوبوليت 

لل�رسي���ان �لأرثوذك�س؛ �ملطر�ن 

�لأب  ير�فق���ه  كورية،  د�ني���ال 

�لرئي�سي  باملركز  بحّي،  �رسبل 

للحركة يف بروت، ومّت عر�س 

�لأو�ساع �لر�هنة. 

�ملطر�ن د�نيال كورية تقّدم 

باأحرّ �لتع���ازي من �لإخوة يف 

حركة �لأمة يف ذكرى مرور �سنة 

�لعالمة �ملجاهد  على رحي���ل 

عبد �لنا�رس جربي )رحمه �هلل(. 

بت�سدي  �ملجتمعون  و�أ�ساد 

�ل�س���وري  �لعرب���ي  �جلي����س 

�ل�سهيونية،  �حلربية  للطائر�ت 

معتربي���ن ذلك بد�ي���ة ملرحلة 

م���ع  �ملو�جه���ة  يف  جدي���دة 

�لغطر�س���ة �ل�سهيونية، و�لقوى 

�لإرهابية و�لتكفرية ود�عميهم.

بال�سعب  �ملجتمعون  ونّوه 

�لفل�سطني �ملنا�سل؛ مب�سيحييه 

وم�سلمي���ه، برف�سه���م �لق���ر�ر 

�لأمرك���ي نق���ل �ل�سف���ارة �إىل 

�لقد�س �ل�رسيف، م�سددين على 

عا�سمة  �ستبق���ى  �لقد����س  �أن 

كان  مهما  �لفل�سطينية،  �لدولة 

حجم �ملوؤ�مر�ت �لتي حتاك �سد 

�لق�سية �لفل�سطينية.

و�أكد �ملجتمعون على وحدة 

�لعر�ق ووح���دة �سورية وليبيا 

و�ليمن، ووح���دة جميع �لبالد 

يف �لعامل �لعرب���ي، خ�سو�سًا 

ملوؤ�مرة  تتعر����س  �ملنطقة  �أن 

�لتق�سيم و�لتفتيت بدعم مبا�رس 

من �لع���دو �ل�سهي���وين و�إد�رة 

�ل�رسّ �لأمركية.

الشيخ جبري مستقباًل المطران كورية: القدس ستبقى عاصمة الدولة الفلسطينية 

��ستقبل �أمني عام حركة �لأمة؛ �ل�سيخ عبد 

�هلل جربي، و�أع�س���اء يف �لقيادة، وفد�ً قياديًا 

من حركة �لنا�رسيني �مل�ستقلني – �ملر�بطون، 

برئا�سة �أمني �لهيئة �لقيادية �لعميد م�سطفى 

حمد�ن، باملركز �لرئي�سي للحركة يف بروت، 

وتباحث �ملجتمع���ون يف �آخر �لتطور�ت على 

�ل�ساحتني �للبنانية و�لإقليمية.

ودعا �ملجتمعون جميع �لقوى �ل�سيا�سية 

�إىل �لتحلي بامل�سوؤولي���ة �لوطنية، و�لبتعاد 

عن �خلطاب �ل�سيا�سي �ملت�سنج، خ�سو�سًا �أننا 

على �أبو�ب �لنتخابات �لنيابية. 

و�أكد �ملجتمعون عل���ى �رسورة ح�سد كل 

�لطاق���ات يف مو�جه���ة �ملخطط���ات �لهادفة 

�إىل ت�سفي���ة �لق�سية �لفل�سطيني���ة، م�سيدين 

بالعملي���ات �لبطولية �س���د �لعدو �ل�سهيوين 

�ل���ذي مل ي�ستطع ك����رس �إر�دة و�سمود �ل�سعب 

�لفل�سطيني �ملتم�سك بخيار �ملقاومة.

�لعت���د�ء  �أن  �إىل  �ملجتمع���ون  و�أ�س���ار 

�ل�سهي���وين على بلدة جمر�يا يف ريف دم�سق 

هو ردٌّ على �لنت�سار�ت �لتي يحققها �جلي�س 

�لعربي �ل�س���وري وحلف���اوؤه، موؤكدين �أن دم 

�ل�سه���د�ء �لذي���ن �سارك���و� يف �لت�سدي لهذه 

�لهجمة �لكربى على �أمتن���ا، �أ�سقط �مل�ساريع 

�لتدمرية �لتق�سمية.
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وفد من المرابطون زار حركة األمة: االعتداء الصهيوني على جمرايا 
هو رد على االنتصارات التي يحققها الجيش العربي السوري وحلفاؤه

��ستقبل �أمني ع���ام حركة �لأمة؛ �ل�سيخ عبد 

�هلل ج���ربي، وفد�ً من ر�بطة حتري���ر �لأق�سى يف 

�أندوني�سي���ا، برئا�سة �لرئي����س �لأعلى للر�بطة؛ 

�سماح���ة �ل�سي���خ يخ�سى �هلل من�س���ور، و�ملدير 

�أغو����س �سود�رماجى،  �لع���ام للر�بطة �حل���اج 

و�مل�رسف على بناء �مل�ست�سفى �لأندوني�سي يف 

غ���زة؛ �ملهند�س �آدى وحي���ودي، وم�سوؤول �مللف 

�ل�سح���ي لالإخ���وة �لفل�سطيني���ني �ملقيمني يف 

�أندوني�سيا؛ د. جوكو وييونو، وتطرق �لبحث �إىل 

�لو�سع يف فل�سطني �ملحتلة بعد �لقر�ر �لأمركي 

�عتبار �لقد�س عا�سمة للكيان �ل�سهيوين.

و�أك���د �ملجتمع���ون على ����رسورة توحيد 

�جلهود دعمًا ل�سمود �لقد�س و�أهلها يف مو�جهة 

�لع���دو »�لإ�رس�ئيلي« وممار�سات���ه �لعن�رسية، 

م�سيدين باأبنائها �لذين يو�جهون قو�ت �لحتالل 

باإر�دتهم �ل�سلبة و�سجاعتهم �لعالية.

�لعربي���ة  �ل�سع���وب  �ملجتمع���ون  ودع���ا 

�ملوؤي���دة  �ملو�ق���ف  �تخ���اذ  �إىل  و�لإ�سالمي���ة 

و�نتفا�سته،  �لفل�سطين���ي  لل�سع���ب  و�لد�عم���ة 

وتقدمي كاف���ة �أ�سكال �لدعم، و�إىل �لتم�سك بخيار 

�جلهاد و�ملقاومة كخي���ار وحيد لتحرير �لأر�س 

و�ملقد�سات.

وكان �سماحة �ل�سيخ يخ�سى �هلل من�سور قد 

ز�ر و�لوفد �ملر�فق �رسيح �لعالمة �ملجاهد عبد 

�لنا����رس جربي )رحمه �هلل(، حي���ث قروؤو� �سورة 

�لفاحتة على روحه.

الشيخ جبري يستقبل وفدًا من رابطة تحرير األقصى )أندونيسيا(:
للتمسك بالجهاد والمقاومة كخيار وحيد لتحرير األرض والمقدسات
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ز�ر وفد م���ن قيادة ر�بط���ة �ل�سغيلة، �سّم 

ح�سن عبا����س، ح�سن ح���رد�ن، وجودي عمار، 

مركز �حلزب �ل�سوري �لقومي �لجتماعي، وكان 

يف �إ�ستقب���ال �لوفد رئي����س �ملكتب �ل�سيا�سي 

�ملرك���زي د. كمال �لنابل�س���ي، وعميد �لإعالم 

معن حمي���ة، ونامو�س عم���دة �لإعالم يو�سف 

�ل�سايغ.

�للقاء تناول �آخ���ر �مل�ستجد�ت �ل�سيا�سية، 

و�لتهديد�ت �لتي يو�جهها لبنان من قَبل �لعدو 

�ل�سهي���وين، وكان تاأكي���د عل���ى �أهمية وحدة 

�ملوق���ف يف مو�جه���ة �لتهدي���د�ت �لعدو�نية، 

و�لتي عرّب عنها موؤخر�ً وزير �حلرب �ل�سهيوين 

يف �أفيغدور ليربمان.

كم���ا بح���ث �ملجتمع���ون يف �ل�ستحقاق 

�لنتخاب���ي �ملقب���ل يف لبن���ان، و�لتحالفات 

�ل�سيا�سية �لتي يتّم �لعمل على ترجمتها، وكان 

تاأكيد م�سرتك عل���ى �أهمية �لتعاون و�لتن�سيق 

يف هذ� �جلانب، وعلى كل �مل�ستويات.

ت�سامنًا م���ع �جلمهورية �لعربية 

�لع���دو  مو�جه���ة  يف  �ل�سوري���ة، 

»�لإ�رس�ئيل���ي«، �لتقى ق���ادة و�أمناء 

�لأحز�ب و�لقوى و�ل�سخ�سيات �لوطنية 

و�لف�سائ���ل �لفل�سطينية م���ع �ل�سفر 

�ل�سوري يف لبنان؛ د. علي عبد �لكرمي 

علي يف مقر �ل�سفارة يف �لرزة.

�ل�سف���ر عل���ي �أكد �أن �ل���رد على 

ل�سورية  »�لإ�رس�ئيلية«  �لنته���اكات 

�لنته���اكات  فجمي���ع  �لأول،  لي����س 

�ل�سابق���ة كان ُيرّد عليه���ا، و�أُ�سقطت 

ة للعدو،  فيه���ا عدة طائ���ر�ت م�س���ررَّ

م�س���ر�ً �إىل �أن حت���ى �ل�سو�ريخ �لتي 

�أطلقها �جلي�س �لعرب���ي �ل�سوري ومل 

ت�سل �إىل �أهد�فها هو مبنزلة رّد، لفتًا 

�لعربية  �أن �سم���ود �جلمهوري���ة  �إىل 

�ل�سوري���ة �أف�س���ل كل خمططات �لعدو 

�ل�سهيوين يف ��ستثمار �لإرهابيني؛ من 

»جبهة �لن����رسة« و»د�ع�س«، �سو�ء 

كان يف �جلنوب �ملح���اذي لفل�سطني 

�ملحتل���ة، �أو يف غره���ا من �ملناطق 

�ل�سورية، م�سدد�ً على �ن هذ� �ل�سمود 

هو �نت�سار، ما دف���ع »�إ�رس�ئيل« �إىل 

�لقي���ام بهذه �حلمل���ة �ملكثفة، و�لتي 

��سُتخدم فيها ه���ذ� �لكّم من �لطائر�ت 

و�ل�سو�ريخ.

وفد من »رابطة الشغيلة« بحث
مع »القومي« في االستحقاق االنتخابي

لقاء تضامني مع سورية
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ثــقـــــافـــــة

»عبق �لورود«، ديو�ن جديد بالعامية لل�ساعر يو�سف 

كرني���ب »�أبو يحي���ى«، يتميز ب�سفافية �لعب���ارة وطر�وة 

�للغة، و�أ�سلوب �سهل.

»�أبو يحيى« �ل�ساعر �ل�سعبي �لذي يحول جمل�سه �إىل 

�ساحة فرح ج���ر�ء ق�سائده و�أغانيه �لت���ي ل يخد�س فيها 

وزنًا، فين�س���اب �إىل �أذن �مل�ستمع، كما �لن�سيم حينما يلفح 

�لوجه يف يوم حار.

»قلتلها �لزهرة �للي فيها من �حلياة

روح �لعبر وطعمة �لعي�س �لهني

�إن كان يف ب�سلو�سها عزم وثبات

مع كل هبة من �لن�سيم بتنحني«

�سورة جميلة يقدمه���ا يو�سف كرنيب فيح�سن �ل�سنع، 

ويحاكي �خلي���ال و�لعقل باأ�سلوب���ه �ل�سعري �لذي يجعلك 

كلم���ا ر�أيته يف جمل����س �أن تطلب منه، �سيئ���ًا من �سوره 

وجماليته �ل�سعرية.

»عبق �ل���ورود« قّدم له عدد من �ل�سع���ر�ء هم: خليل 

�سالمي، ود. جنيب زبيب، و�ل�ساعر �لكبر علي جمعة »�أبو 

�أ�رسف«، وت�سّمنت ع�رس�ت �لق�سائد وكثر من �لعتابا، مما 

يجع���ل من يت�سنى له قر�ءة �لدي���و�ن �أن يتابعه حتى �آخر 

نقطة عطر فيه، ب�سبب ما ي�سمه بني دفتيه من �سور جميلة 

�أجاد �ل�ساعر �ل�سبعيني )�أطال �هلل يف عمره( يف نقلها �إلينا 

عرب �سفحاته �جلميلة..

فتحية �إىل �أبو يحيى �لذي ي�ستحق �لكثر، وهو كما قال 

على �لغالف �لأخر ل�«عبق �لورد«:

»�سعر مرق بالكائنة مرقة حزين 

��ستلهم من �لأفكار نفحة طيبة

وحلق بجو �ل�سعر بجناحو �لطليق

وعا�س �ملحبة وعالوفا قلبو ربي

و�ساغ �لغزل من بحر �أفكارو �لعميق

و�سنع رو�ئع بالعطور مطّيبة

تات�سل نفحة عطر كلما يا �سديق

�سّميتها تعي�س �ملحبة و�لوفا

وتك�سب ثو�بك بال�سالة على �لنبي«

»ي�سدين �ملكان.. يك�رسين �ملطر« ديو�ن لل�ساعرة 

�لدكتورة جميلة عبد �لر�سا، �سادر عن »د�ر �لنه�سة 

�لعربية«، فيه تتنق���ل �ل�ساعرة عرب نحو 75 ق�سيدة 

ترت�وح بني �سعر �لوم�سة و�لق�سيدة �لطويلة ن�سبيًا، 

يف مطارح خمتلفة وكاأنها تلملم �كمام �لورد لت�سكل 

عقود�ً من خيال وجمال، فرتوح بقارئها بني »غرقى 

�لعيون« و«مز�ج �لرنني«، مما يجعل �ل�سوؤ�ل حقًا:

»كم جنمة ت�سطادين ببهائك

تطاردين �لأحالم �لوعرة

حتدقني وحتلقني قبل �لكبوة«

يف �سع���ر جميلة عبد �لر�س���ا، م�ساحات من �جلمال 

و�حلياة و�حلب و�حلنني، و�لبت�سامة كاأنها �لطبيبة، 

»وهي فع���اًل كذلك«، �لتي تريد حلام���ل ديو�نها �أن 

يرمي ع���ن كاهله ثقل �لتعب و�لإره���اق، و�أن يرتاح 

على منت �سطورها، ويتنقل بني جزر �لليونة و�لفرح

»�إذهب ما �سئت

يف حذ�فر �لغيب

حتى �كمل جنحة ق�سيدة«

لي�ست �بد�ً جنحة، هي حقل ورد تت�ساءل فيه �لطبيبة 

- �ل�ساعرة:

»من يوقظ بنات �لنهر

ومي�سح بعمق عينيه على وح�ستي

ويهدئ ورطة �لغائب يف دمي«

ثمة �س���ور ولوحات تقدمها �ساعرتن���ا، وتاأخذنا �إىل 

»غابات يف �لق�سائد«، ف�»�لكل يهبط نحو �لعلى«.

»نحن �لقادمون من جنوب �لعيون 

ي�سكننا �لبحر ونلدغ �لرحيل 

بوجوه �سمر

ويلدغنا �حلنني

ب�سبع جهات«

»فوق بيادر �هلل«، في�سي للجمال بهاء �حلياة

ف� »�لبعيد�ت يخطفن باأنا�سيدهن �ملبحوحة 

مر�ث �جلزر

يجمعن لأقا�سيك رموز �لتيه

وجروح �لكتابة

�لبعيد�ت

يدل عليهن �مل�سم�س �ملكنون

ظالل �لر�جيح

و�أ�سجار �لكينا

�لوحيد�ت طيور زرقاء

فوق بيادر �هلل«

�لدكت���ورة جميل���ة عب���د �لر�سا تنقلن���ا بب�سمة 

ديو�نها �إىل مطارح �جلمال، فتحية لها، علمًا �أن ديو�ن 

»ي�سدين �ملكان« ياأتي بعد ديو�نني هما: »�أجدل نهر�ً 

كي ل �أغرق« و«�سبع مر�يا ل�سماء و�حدة«.

يشـدني المكــان.. يكســرنـي الـمـطــر

»عـبق الـورود«.. لـيــوســـــف كــــرنيب
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كاريكاتير

الطائرات  اأكرثية  تكون  ملاذا  يومًا  ت�ساءلَت  هل 

كما  ع�سوائيًا  لي�س  ال�سبب  الأبي�س؟  باللون  مطلية 

تظن، اإذ تبني اأن هناك العديد من العوامل التي حّتمت 

على ال�رشكات امل�سنِّعة للطائرات التجارية ا�ستخدام 

هذا اللون بالتحديد دون �سواه:

عامل احلرارة: هل تعلم اأن اللون الأبي�س، وعلى 

عك�س اأكرثية الألوان، يعك�س ال�سوء دون امت�سا�سه؟ 

درجة  ارتفاع  لتفادي  الأمثل  اخليار  ُيعّد  وبالتايل، 

اأ�سعة  الطائرة، كونها حتلّق حتت  احلرارة يف هيكل 

ال�سم�س اأوقات طويلة.

حتديد ال�سقوق واخلدو�س: كذلك، من املعروف اأن 

اللون الأبي�س ي�سّهل على متفح�سي الطائرة حتديد 

�سغرية،  كانت  مهما  �سقوق،  اأو  خدو�س  اأي  وجود 

كونها تظهر عادًة بدرجة اأدكن. كذلك، ي�سهل ر�سد اأي 

ت�رشّبات للزيوت وعالمات التاآكل بف�سل درجة الطالء 

املعتمد.

جانب  اإىل  الطارئة:  احلالت  يف  الر�سد  �سهولة 

العوامل املذكورة اأعاله، ُيعّد اللون الأبي�س من بني 

حالت  يف  ب�سهولة  ر�سدها  ميكن  التي  التدرجات 

حلادثة  التعر�س  اأو  املاء  يف  كال�سقوط  الطوارئ، 

حتطم.

اإىل  اأقرب  هي  اأعاله  املذكورة  الأ�سباب  اأن  رغم 

»غري  الأخ��رى  العوامل  من  العديد  جند  العلمية، 

التم�سك  اإىل  الت�سنيع  التي تدفع �رشكات  الر�سمية« 

باللون الأبي�س ب�سكل اأكرب؛ اإذ تبني على �سبيل املثال 

ناحية  من  الأوف��ر  هو  للطائرات  الأبي�س  الطالء  اأن 

من  الكثري  اإىل  يحتاج  ل  اأنه  كما  املادية،  التكلفة 

الطائرة  هيكل  عن  الوزن  بع�س  يوفر  ما  الطبقات، 

اإعادة  اإىل  الطريان  �رشكات  ت�سطر  لن  كذلك،  اأي�سًا. 

الأبي�س  اللون  كون  اإىل  نظراً  مكثف،  ب�سكل  طليها 

الألوان  عك�س  على  ال�سم�س،  حرارة  بفعل  يبهت  ل 

الأخرى.

َفَقَد »�ساليا كاهوات« ب�رشه اأثناء درا�سته، وتعرّث 

بذلك حلمه يف اأن ي�سبح عاماًل يف مطعم، لكنه اأ�رشّ 

اأحد  يف  عمل  على  ح�سل  حتى  هدفه  حتقيق  على 

اأنه  العمل  الفنادق املرموقة، لكنه مل يخرب �ساحب 

يرى فقط بن�سبة 5٪. وعن �سبب اإخفائه م�سكلته يقول 

بتوظيف  يرحبون  ل  العمل  اأ�سحاب  اإن  »�ساليا« 

يف  ي�سعب  لأنه  اخلا�سة،  الحتياجات  ذوي  النا�س 

فيه.  تق�سريهم  حال  يف  العمل  من  طردهم  بعد  ما 

ورغم الإعاقة الب�رشية، ارتقى »�ساليا« يف م�سريته 

املهنية، لكن اخلوف من ك�سف حقيقته ظلت ت�سغل 

باله، ما ت�سبب له بالكتئاب، وبعد تغلُّبه على هذه 

الأزمة، قرر تاأليف كتاب عن م�سريته املهنية بعنوان: 

من�سب  ي�سغل  واليوم  احلياة«،  مع  اأعمى  »موعد 

م�رشف اإداري يف مدينة هامبورغ الأملانية.

أسباب مفاجئة تقف وراء طالء الطائرات باللون األبيض

موظف يخفي عن مديره 15 عامًا أنه أعمى


