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الوجود اإليراني في سورية..

الحقيقة واألهداف
تركيا تبدأ حربها بالمياه ضد بغداد.. 

دجلة العراقي قيد الجفاف
 الصراع بين الكوريتين.. األسباب والخلفيات

 الصين.. ذاك العمالق القادم من الشرق

م الجيش  حلف أعداء دمشق لن يمنع تقدُّ
األطلسي وتطويق روسيا.. مظلة مثقوبةالسوري نحو الحدود مع األردن »القوات« تحاول االنقالب 

على نتائج االنتخابات
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ما  يف  التام  ال�سمت  التزم  امل�ستقبل«  »تيار  اأن  لوحظ 

يخ�ض مر�سوم التجني�ض الأخي، مع العلم اأن رئي�ض حكومة 

ت�رضيف الأعمال �سعد احلريري ووزير الداخلية طرف اأ�سا�سي 

م�سادر  اعتربت  وقد  بتوقيعهما،  ومقرتن  املر�سوم،  هذا  يف 

�سيا�سية ذلك حماولة ل�»الناأي بالنف�ض«، كي تبقى ال�سهام 

هة اإىل الرئا�سة الأوىل! موجَّ

ألمـــــــة واحـــــــدة
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سّر الصمت »المستقبلي«

وزراء الرئيس.. أوزار على الرئيس
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الجنوب السوري..ال
تباُين روسي إيراني

أم تقسـيـم أدوار؟



يوم القدس.. وفتح مكة
لعل البع�س ي�س���األ: ما هو الرابط بني يوم القد�س وفتح مكة؟ هذا 

ال�سوؤال يدفعني لإي�ساح فكرة اأ�سا�سية تدور حولها كامل م�سكلتنا يف 

ر حتريرنا لفل�سطني، وعندما اأقول تاأخر فلأنني اأوؤمن باأن حتريرها  تاأخُّ

وعد اإلهي �سيح�سل، وناأمل اأن يكون لنا �رشف حتّققه على اأيدينا.

وبالرجوع اإىل الربط، فالكل يعرف اأن املوؤمنني كانوا بعد هجرتهم 

اإىل املدينة املنورة قلة �س���عيفة، ومل يكن يت�س���ّور اأحٌد منهم �سوى 

اأن يل���وذ بالأمان يف املنطقة التي هاجر اإليها ومل يخطر يف باله اأن 

عودت���ه اإىل مكة التي هجر منها واردة، مل���ا لقري�س من قوة وبط�س، 

ل واجلهاد حقق امل�سلمون ن�رشاً  ويف �سهر رم�سان �سهر ال�سرب والتحمُّ

عظيمًا على امل�رشكني وهم قلة قليلة، بل و�س���فهم اهلل تعاىل باأنهم 

اأذلة، اأي لي�س فقط اأقلة، بل اأذلة ل ميتلكون من مقومات القوة �س���يئًا 

ُكْم َت�ْسُكُروَن}. ُقواْ اهلّلَ َلَعلَّ ٌة َفاتَّ ُكُم اهلّلُ ِبَبْدٍر َواأَنُتْم اأَِذلَّ {َوَلَقْد َن�رَشَ

هذا الن����رش كان بفعل الإميان والتوكل على اهلل والثقة بن�رشه، ثم 

تكررت امل�س���األة حتى و�سل امل�سلمون لأن يفتحوا مكة ويعودوا اإليها 

منت�رشين اأعزاء اأقوياء.

واليوم، حاول حكام العرب طوال �س���نوات طويلة اإقناع �س���عوبهم 

باأنهم �سعفاء ل ي�ستطيعون مواجهة الكيان ال�سهيوين، واأن اأي معركة 

مع هذا الكيان �سيكون م�سريها الف�س���ل، ومزيداً من احتلل الأرا�سي، 

واأن احل���ل الوحيد هو باإعطاء هذا العدو ما يريد، اأي الأر�س مقابل اأن 

يعطينا ال�س���لم والأمان، وترافق ذلك مع هزائ���م متكررة للعرب؛ من 

النك�س���ة عام 67، اإىل اجتياح لبنان عام 1982، اإىل اأن جاء الإمام روح 

اهلل املو�سوي اخلميني )قده(، الذي بعث يف ال�سباب روح اجلهاد، واأنه 

قادر على حتقيق الن�رش.

وبالفعل، كانت املقاومة يف لبنان التي ا�س���تطاعت وللمرة الأوىل 

حتقيق ن����رش ناجز وكامل على الكيان ال�س���هيوين، وفر�س���ت عليه 

الن�سحاب ذليًل مدحوراً دون اأي قيد اأو �رشط ليثبت كذب حكام العرب 

الذي���ن كانوا يقول���ون اإنه ل اإمكانية للن�رش على الكيان ال�س���هيوين، 

فاإذا بفئة قليلة ل متتلك و�س���ائل قتال حديثة تهزم اآلة املوت والدمار 

ال�سهيوين.

الإم���ام اخلميني )ق���ده( عندما انت�رشت الثورة ط���رح منذ البداية 

�رشورة اقتلع الكيان ال�س���هيوين من اجلذور، ومل يكتِف بال�سعار، بل 

اأعّد العدة لتنفيذه، من خلل مقومات الو�سول اإىل الن�رش، فطرح جي�س 

الع�رشين مليون، وطرح يوم القد�س كعامل ي�ساعد على اإبقاء الق�سية 

حية على م�ستوى العامل ب�سكل عام والأمة الإ�سلمية ب�سكل خا�س.. 

يوم القد�س هو مقدمة ل�س���تعادة فل�سطني، وكما كانت معركة بدر 

بداية نحو فتح مكة، �س���تكون انت�س���ارات حم���ور املقاومة يف لبنان 

وفل�سطني و�سورية والعراق واليمن مقدمة ل�ستعادة فل�سطني وحتريرها، 

والذي نراه قريبًا باإذن اهلل تعاىل، فما ُيعاين منه الكيان على �س���عيد 

ت�سدُّع اجلبهة الداخلية، وعدم قدرته على مواجهة �سواريخ املقاومة، 

�س���يلعب دوراً كبرياً يف حتقيق الن�رش املن�س���ود، خ�سو�سًا مع وجود 

�سعب فل�س���طيني بطل ا�س���تطاع اأن ُيرعب الكيان ال�سهيوين ويفر�س 

عليه بالأم����س الرتاجع عن عدوانه، من خلل املوقف املقاوم واإطلق 

ال�س���واريخ على امل�س���توطنات، ما جعل امل�ستوطنني ي�سغطون على 

حكومتهم للرتاجع.

يوم القد�س هذه ال�س���نة �س���يكون له وقع مميز، لأن���ه يتزامن مع 

ال�سمود الرائع لل�س���عب الفل�سطيني مب�سرية العودة، و�سيكتب مرحلة 

جديدة وهامة من مراحل ا�س���تعادة فل�س���طني والق�س���اء على الكيان 

ال�سهيوين.

ال�سيخ د. ح�سان عبد اهلل
رئي�س الهيئة ال

االفتتاحية

الـنـاشر: شركة القلم لإلعالم واإلعالن ش.م.م
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المـديـر المســؤول: عـدنـان السـاحلـي

يشارك في التحرير:  أحمد زين الدين - سعيد عيتاني

المقاالت الواردة في الجريدة تعبر عن آراء كتابها
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ك����ُ�ت الجته����ادات، �س����واء م����ن 

اأو من  اأهل الخت�س����ا�س الد�س����توري 

ال�سيا�س����يني والإعلميني، حول ح�سة 

رئي�����س اجلمهورية من ال����وزراء، لكن 

اأبرزه����ا ج����اءت على ل�س����ان اخلبري 

الد�ستوري خليل حمادة، الذي اأفاد مبا 

معن����اه: اأن الطائف ال����ذي جرّد رئي�س 

اجلمهوري����ة م����ن بع�س �س����لحياته 

ل�س����الح جمل�����س ال����وزراء جمتمعًا، 

عّو�س على الرئي�����س باإعلن �رشيح، 

اأنه اإىل جانب كونه رئي�س اجلمهورية، 

اأي�س����ًا رئي�����س الدول����ة، ويعنى  فهو 

برئا�س����ة الدول����ة اأنها اأرفع من�س����ب 

ب�س����لحيات تنفيذية، من خلل ح�سة 

وازنة للرئي�س يف احلكومة، تخوِّله اأن 

تكون له كلمته القوية يف النقا�س����ات 

والقرارات من خلل الوزراء املح�سوبني 

عليه.

اأهّم م����ا ورد يف ت�رشي����ح اخلبري 

حم����ادة، اأن امل�س����األة ل ترتبط فقط 

الوزاري����ة للرئي�����س، ب����ل  باحل�س����ة 

ب�سخ�س����يته اأي�س����ًا، لأن هناك رئي�س 

�سعيف ورئي�س قوي.

واإذا اأردنا ا�س����تعرا�س روؤ�س����اء ما 

بع����د الطائف، ف����ل اأحد منهم ي�س����به 

فخامة الرئي�س مي�س����ال عون، �س����واء 

جلهة ال�س����فات ال�سخ�سية اأو الظروف 

الت����ي رافق����ت انتخابه، اأوتل����ك التي 

واكبت عهده، لكن القا�س����م امل�س����رتك 

بني الروؤ�س����اء الثلثة )الهراوي وحلود 

و�س����ليمان( اأنهم مل يكون����وا ميتلكون 

كتًل برملانية، والقا�سم امل�سرتك الأهم 

بينه����م، اأن الرئي�����س اله����رواي حكمه 

الوجود ال�س����وري وحكمته اأي�سًا ثروة 

ال�رشي����ك يف احلكم الرئي�����س الراحل 

رفي����ق احلري����ري، والرئي�����س حل����ود 

ح����ارب الداخ����ل واخلارج لي�س����تحق 

وحورب  املق����اوم«،  »الرئي�����س  لقب 

لأنه كذلك، والرئي�س �س����ليمان جاءت 

به ت�س����وية الدوحة، وبدا عهده وكاأنه 

تقطيع للوقت ال�سائع.

مي�سال عون هو اأبرز زعيم م�سيحي 

م�رشق���ي، وكان ميتلك وما زال اأو�س���ع 

قاعدة �س���عبية م�س���يحية، واأكرب كتلة 

برملانية وازنة، اإذا ما اأ�س���يف احللفاء 

يف املجل�س النياب���ي اجلديد اإىل نواب 

التي���ار الوطن���ي احلر، ومي�س���ال عون 

جاء بت�س���وية توافقية لبنانية داخلية 

رغمًا عن الذين حاولوا عرقلة و�سوله، 

�س���واء من القوى الدولية اأو الإقليمية، 

اأو الغرف ال�س���وداء يف ال�سفارات على 

مدى �سنتني ون�سف، وتّوجته املقاومة 

»الرئي�س اجلب���ل«، ولي�س بحاجة اإىل 

وفرة وزراء ي�س���تقوي به���م هو الأقوى 

�س���عبيًا ووطنيًا بني روؤ�ساء اجلمهورية 

الذين عرفهم لبنان منذ ا�ستقلله.

م���ن  الرئي����س«  »وزراء  كان  واإذا 

ح���ّق الرئي����س يف الُعرف ال�س���ائد ما 

بع���د الطائف، لكنهم �س���يكونون اأوزاراً 

ثقيلة على �س���خ�س مثل مي�سال عون، 

خ�سو�س���ًا متى تداول دعاة املعرفة اأن 

�س���تكون خم�سة وزراء،  ح�سة فخامته 

ت�س���اف اإليها ح�س���ة التي���ار الوطني 

احلر املقدرة ب�س���تة وزراء، فباأي منطق 

يحت�س���بون على الرئي�س ح�سة متنُحُه 

الثل���ث املعطل يف حكوم���ة ثلثينية، 

ومن قال اإن فخامته يرت�سي لنف�سه اأن 

ًل، اأو اإنه يعترب نف�س���ه  يكون طرفًا معطِّ

رئي�س احلزب احلاكم؟

الظروف التي رافقت انتخاب الرئي�س 

عون، واأو�سلت الرجل القوي رئي�سًا قويًا 

اإىل بعبدا، مازالت هي هي، ل بل اأف�سل، 

�س���يما اأن بطل »الإ�س���لح والتغيري« 

جمعت���ه موؤخراً مع »�س���يد التحرير« 

روؤية واحدة للبدء مبرحلة بناء الدولة، 

و�س���ماحة ال�س���يد متى و�سع يده على 

�س���دره ب�س���فته الكفيل بتحقيق قيام 

الدولة ومكافحة الف�ساد، متامًا كما رفع 

ال�س���بابة يف العام 2000 وحرر الوطن، 

ورفعه���ا عام 2006 و�س���ّد عدوان متوز 

وانت�رش، هو ال�س���مانة بو�سع يده بيد 

فخام���ة الرئي�س ويغنيه ع���ن »طفرة 

وزراء« ل حتتاجه���م قام���ة مي�س���ال 

عون وكل ال���وزراء وزراء الرئي�س، ويف 

طليعتهم وزراء حزب اهلل.

نع���م، من الطبيع���ي اأن تكون وزارة 

الدفاع من ح�س���ة الرئي�س، لأنه القائد 

العام للقوات امل�س���لحة، ومن الطبيعي 

اأن تكون وزارة �سيادية اأخرى من ح�سة 

التيار، لأن���ه ميتلك اأكرب كتلة برملانية، 

للثنائي  املالية حم�س���ومة  واإذا كانت 

ال�س���يعي ومعه���ا وزارة »التخطيط« 

اأداة عم���ل لبدء مكافحة الف�س���اد، فاإن 

الداخلية �س���تبقى على الأرجح ل�»تيار 

امل�س���تقبل«، وتبقى اخلارجية للتيار، 

ب�رشف النظر عن �س���خ�س الوزير، لأن 

ه���ذه ال���وزارة بالتحديد هي ال�س���وت 

ال�س���ارخ عل���ى منابر الع���امل لوطن 

اجلي�س وال�س���عب واملقاوم���ة، و�رشف 

عظيم لفخامة الرئي����س عون اأن يكون 

احلا�س���ن ملقاوم���ة �س���يبقى درعه���ا 

ال�سيا�س���ي وال�س���عبي احل�سني، ولتكن 

ال���وزارات على حجم الكت���ل النيابية، 

ومن يدعي اأنه من ح�س���ة الرئي�س كما 

»القوات اللبنانية« فعليه اأن ُيثبت اأوًل 

اأنه من ح�سة الوطن.. كل الوطن.

اأمني اأبو را�سد

أحــداثأحــداث2

وزراء الرئيس.. أوزار على الرئيس

»الرئي�س اجلبل« لي�س بحاجة اإىل وفرة وزراء ي�شتقوي بهم.. فهو الأقوى �شعبياً ووطنياً

فخامته ال يرتضي لنفسه 
الً في  أن يكون طرفًا معطِّ

الحكومة.. وال يعتبر نفسه 
رئيس الحزب الحاكم
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همسات

 ن�سيحة وليد لتيمور
ن�س���ح رئي�س احلزب التقدمي ال�س���رتاكي وليد 

جنب���لط جنله النائ���ب تيمور ب���اأن تكون اأوىل 

خطواته على امل�س���توى ال�سعبي اإطلق برنامج 

ل�ستيعاب ال�سباب، بعدما تبنّي اأن معار�سة اجليل 

اجلديد للإقطاع التاريخي تتنامى ب�سكل م�سطرد، 

والبحث الآن يرتّكز على خطة تنموية �س���بابية 

لحتواء التمرُّد.

 اخللفات تتفاقم
اللبناني��ة«  »الق��وات  ب��ن  اخلالف��ات  تتعاظ��م 

ورئي�س التيار الوطني احلر النائب جربان با�سيل، 

وانتقلت اأوجه ال�رصاع اإىل املغرتبات، بحيث بات 

اأن�س��ار التيار يت�سدون عالنية جلماعة »القوات« 

و»ال�س��فارات  اجلي���س،  عل��ى  �س��ون 
ّ
يحر الذي��ن 

ولي���س  لبا�س��يل  موالي��ة  باعتباره��ا  اللبناني��ة 

للدول��ة اللبنانية، ال�س��يما يف الوالي��ات املتحدة 

االأمريكية«.

 خوف نائبة
طلبت اإحدى النائبات ب�س���كل مبا�رش تطويع عدد 

كبري م���ن اأبناء دائرته���ا النتخابية وفق جدول 

قّدمته جلهة خمت�س���ة، بذريعة احتواء هوؤلء كي 

ل ينتموا اإىل منظمات متطرفة؛ على غرار احلالة 

التي اأن�ساأها اأحمد الأ�سري.

 ملاذا؟
الحظ��ت جه��ات معني��ة ع��دم �س��دور اأي دع��وى 

اأو التق��دُّم باأي �س��كوى ب�س��دد االنته��اك املتكرر 

لطائرات التج�س���س »االإ�رصائيلية«  بال طيار التي 

بات��ت تقوم ي�س��ورة �س��به يومية بعمليات ر�س��د 

وا�س��تطالع ف��وق منطق��ة جب��ل لبن��ان وبريوت، 

والو�سول اأحيانًا اإىل طرابل�س وعكار .

حوله.

 �سجة مفتَعلة
ت�س���اءل �سيا�س���ي خم����رشم عن �رشّ ال�س���جة 

املفتَعلة حول مر�سوم التجني�س الأخري، لفتًا اإىل 

اأن كل رئي�س جمهورية يف لبنان اأ�سدر يف عهده 

مرا�سيم جتني�س، ما عدا عهد الرئي�س اإميل حلود، 

الذي مل ُيْقدم على مثل هذه اخلطوة، م�س���رياً اإىل 

اأن �سيا�س���يني كباراً ورجال دين واقت�ساد ومال 

واأعم���ال من اأ�س���ول غري لبنانية ح�س���لوا على 

هوياتهم اللبنانية مبرا�سيم خا�سة.

 حلم اإبلي�س
ف��ت م�س��ادر م��ن �س��غوط اإقليمي��ة لتاأخ��ري 

ّ
تخو

ت�سكيل احلكومة حتى اخلريف املقبل، اعتقاداً من 

بع�س الدول اأن معطيات قد حت�س��ل هذا ال�س��يف 

وت��وؤدي اإىل اإ�س��غاف املقاوم��ة، وقل��ب االأم��ور 

راأ�س��ًا على عقب، وهذا م��ا جعل البع�س يحذر من 

ه��ذه املراهنة اخلاطئة وي�س��فها ب�»حل��م اإبلي�س 

باجلنة«.

 الغاية تربّر الو�سيلة!
علّ���ق م�س���در �سيا�س���ي عل���ى خ���رب انت�رش يف 

الكوالي����س، مفاده اأن املعني بت�س���كيل احلكومة 

يبلّغ القوى ال�سيا�س���ية برغبته بت�سكيل حكومة 

يكون 25 باملئة منها من الن�س���اء، متمنيًا على 

هذه القوى طرح اأ�سماء ن�ساء للوزارة، وهدفه من 

ذلك توزير اإعلمية معروفة بتطرُّفها وعن�رشّيتها 

وحقدها، والتي يبدو اأن كتلة نيابية �سرت�ّسحها.

 ما معنى »جمتمع مدين«؟
�س��خرت جمعي��ات اأهلي��ة مم��ا ي�س��مون اأنف�س��هم 

»املجتم��ع امل��دين«، بعدم��ا اأثبت��ت االنتخاب��ات 

ظه��ر  امتط��وا  الذي��ن  طموح��ات  اأن  النيابي��ة 

املنت�س��بن اإىل ذل��ك فردي��ة، ولي���س له��ا عالق��ة 

باملجتم��ع املذكور اإال باال�س��م، ال�س��يما اأنه تبن 

ل خارجيًا، ومن جهات 
َّ
للكثريي��ن اأن البع�س ممو

ال تريد اال�ستقرار للمجتمع اللبناين.

مكتب  انتخاب���ات  اأو�س���لت 

جمل�س النواب اللبناين ر�س���الة 

قا�س���ية وبالغ���ة الدللة حلزب 

»القوات«؛ عن ماآل الأو�ساع بعد 

التي جرت  النيابية  النتخابات 

يف ال�ساد�س من ال�سهر املا�سي، 

»اإخ���لء«  اأن  وا�س���حًا  وكان 

ممثلي حزب �س���مري جعجع من 

هذا املكتب يعن���ي اأن وجودهم 

بات ثقيًل، واأّن �سيطرة قوى »14 

اآذار« عل���ى الأك�ي���ة النيابية 

ومعظم مفا�س���ل احلكم اأ�سبحت 

من املا�س���ي، واأن ق���وى الثامن 

م���ن اآذار، وحتدي���داً ح���زب اهلل 

العليا  اليد  وحلفاءه، باتت لهم 

نيابي���ًا و�سيا�س���يًا وحكومي���ًا، 

ال�سيا�س���ية  البهلواني���ات  واأن 

وحماولت الت�ساطر »القواتية« 

لن تك���ون ذات مفعول، بل رمبا 

�ستكون لها نتائج عك�سية.

لك���ن جعج���ع، وكعادته، مل 

يقراأ الر�س���الة جي���داً، وهو الذي 

حفلت حياته ال�سيا�سية ب�سل�سلة 

طويلة م���ن الرهانات اخلا�رشة، 

لي����س اأولها »ح���الت حتمًا«، 

���حه لرئا�س���ة  ول اآخره���ا تر�سُّ

اجلمهوري���ة يف وج���ه الرئي�س 

العماد مي�سال عون، ثم ا�سطراره 

اإىل الن�س���حاب واللتح���اق به، 

بعد اأن تخلّى عنه حليفه �س���عد 

تر�سيح خ�سمه  وتبنى  احلريري 

اللدود �سليمان فرجنية. 

اأ�س���بح  اأن  بع���د  جعج���ع 

احللي���ف الأول للمملكة العربية 

ال�س���عودية يف لبن���ان، متقدِّمًا 

على رئي�س »تيار امل�س���تقبل« 

�سعد احلريري، الذي اأكد الرئي�س 

الفرن�س���ي اإميانوي���ل ماك���رون 

موؤخ���راً حادث���ة احتج���ازه يف 

مملك���ة حمم���د ب���ن �س���لمان، 

نتائج  عل���ى  النق���لب  يري���د 

النتخاب���ات اللبناني���ة، واإبقاء 

ق���دمي »14 اآذار« عل���ى قدم���ه، 

متنا�س���يًا اأن ن���واب »القوات« 

هم خم�س���ة ع�رش من اأ�س���ل 64 

نائبًا م�س���يحيًا ي�سكلون ن�سف 

اأع�س���اء جمل�س الن���واب البالغ 

128 نائب���ًا، معظمهم من موؤيدي 
اأمل  املقاومة )حزب اهلل وحركة 

وحلفائهما(. واإذا كانت الأ�سوات 

ال�97 التي ناله���ا الرئي�س نبيه 
بري خا�سعة للجدل، وهو الذي 

ق���ال اإن باإمكانه ت�س���كيل كتلة 

من خم�سني نائبًا، فاإن الأ�سوات 

ال����80 الت���ي ناله���ا مناف����س 
»الق���وات« انتخابي���ًا، وعل���ى 

من�س���ب نائب رئي����س املجل�س 

النياب���ي اإيلي الف���رزيل، كافية 

للجزم باأن النقلب ال�سيا�س���ي 

الذي جرى ع���ام 2005، وُمّهد له 

بقت���ل الرئي�س رفي���ق احلريري، 

اأزيلت اآثاره، واأن النقلب الأخري 

العربية  اململك���ة  الذي حاولت 

باحتجازها  تنفيذه  ال�س���عودية 

الرئي�س �س���عد احلريري، بتواطوؤ 

وحتري����س »قوات���ي«، مل يبوء 

بالف�س���ل وح�س���ب، بل كانت له 

اآثار عك�سية.

»ُوعدت«  اأنه���ا  حتت حجة 

من التي���ار الع���وين يف تفاهم 

يف  بالتماث���ل  »مع���راب« 

ال���وزاري، وحتت حجة  التمثيل 

اأنها ح�ّس���نت من حجم متثيلها 

النيابي من ثمانية اإىل خم�س���ة 

ع����رش نائبًا، تريد قوات �س���مري 

النتخاب���ات  اإف���راغ  جعج���ع 

النيابية من م�سمونها والإم�ساك 

بالثلث املعطل يف احلكومة )11 

من 30(، على الرغم من اأنها مع 

حليفها �س���عد احلري���ري، الذي 

بات لدوداً بعد د�سها عليه لدى 

اآل �س���عود، لي�س لديهما  مملكة 

اأع�س���اء املجل�س النيابي،  ثلث 

فمجم���وع نوابهما هو 35 نائبًا، 

فيما الثلث املعّطل هو 43 نائبًا، 

ومن ل ميل���ك الثلث املعطل يف 

جمل�س النواب، كيف له اأن ميلكه 

يف جمل�س الوزراء، خ�سو�سًا اأن 

»القوات« كانت فا�سلة جداً يف 

عق���د حتالف���ات انتخابية ويف 

فتح الأبواب على خمتلف القوى 

تريد معاقبة  ال�سيا�س���ية، وهي 

من  بحرمانه  القوي«  »الرئي�س 

ح�س���ة وزارية كانت تقدَّم على 

طبق من ف�سة للرئي�س ال�سعيف، 

اأن �س���عار »اأوعى خّيك«  حتى 

ال���ذي رعى علقتها م���ع التيار 

العوين، بات »احذر خّيك« بعد 

ال�سغب الذي مار�سته »القوات« 

جت���اه العوني���ني يف حكوم���ة 

ت�رشيف الأعمال، وبعد حماولت 

خائبة للعب على خلفات التيار 

الوطني احلر مع قوى موؤثرة مثل 

»حركة اأمل«.

يعرف �س���مري جعجع وقواته 

اأنه���م، واإن ربحوا نيابيًا كحزب، 

لكنهم خ�رشوا كم�رشوع �سيا�سي؛ 

�س���قطت هيمنة قوى 14 اآذار اإىل 

غري رجعة، ومل يعد �سعد احلريري 

���نة«،  املمث���ل احل�رشي ل�»ال�سُّ

ب���ل اإن ثل���ث التمثي���ل النيابي 

���ني بات على اجلهة الأخرى  ال�سُّ

والنت�س���ارات  احلريري���ة،  غري 

الت���ي حققها حم���ور املقاومة 

عل���ى �س���عيد املنطق���ة، جرى 

النتخابات  يف  بهدوء  تظهريها 

حتاول  و»الق���وات«  اللبنانية، 

امل����رشوع  حماي���ة  لوحده���ا 

الأمريك���ي - »الإ�رشائيل���ي« - 

ال�س���عودي املع���ادي للمقاومة؛ 

تري���د احل�س���ول عل���ى نياب���ة 

رئا�س���ة احلكومة، بعد اأن ف�سلت 

يف احل�س���ول على نيابة رئا�سة 

جمل�س النواب، وتريد عن طريق 

ال�س���غط على »التيار العوين« 

وفر�س ت�سخيم متثيلها الوزاري، 

الإم�س���اك بالثل���ث املعّطل يف 

احلكوم���ة، ملن���ع الإ�س���ارة يف 

بيان ت�س���كيلها اإىل حق ال�سعب 

اللبن���اين يف مقاوم���ة الع���دو 

ملطلب  تنفيذاً  »الإ�رشائيل���ي«، 

فوا املقاومة »اإرهابًا«.  الذين �سنَّ

»القوات«، مبا  عقدة  تبدو 

فيها اعرتا�س���ها عل���ى ُعرف 

اإعطاء رئي�س اجلمهورية ح�سة 

وزاري���ة، هي الأب���رز يف وجه 

ت�س���كيل احلكومة، خ�سو�س���ًا 

الرئي�س احلريري  بعد ع���ودة 

اإىل  »العائلية«  زيارت���ه  من 

الريا�س، وما بدر من اهتمامه 

حكومته،  ت�س���كيل  بت�س���هيل 

اأم���ا باقي الُعَقد فهي �س���هلة 

احل���ل، يف ظل العلقة اجليدة 

التي تربط املقاومة مع وليد 

جنبلط، ال���ذي كرّ�س زعامته 

يف اجلب���ل.. فه���ل �سرت�س���خ 

»القوات« لنتائج النتخابات 

اأم تبقى خارج احلكومة؟

عدنان ال�ساحلي
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»القوات« تحاول االنقالب على نتائج االنتخابات

ُعقد »القوات« هي الأبرز يف وجه ت�شكيل احلكومة اللبنانية

جعجع يدرك أكثر من 
غيره أن االنتصارات التي 
حققتها المقاومة في 

المنطقة جرى تظهيرها 
بهدوء في االنتخابات 

اللبنانية
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الوجود اإليراني في سورية..الحقيقة واألهداف
�حلفا�ؤها  »اإ�رسائي���ل«  ب���داأت 

�برعاي���ة  اخلليجي���ون،  الع���رب 

اأمريكي���ة، اإث���ارة ق�ض���ية الوج���ود 

�ض���ورية  يف  الإي���راين  الع�ض���كري 

اأ�ض���هر؛ بعد النت�ض���ارات  منذ عدة 

املف�ض���لّية للجي�ش العربي ال�ضوري 

�حلفائ���ه يف امليدان، �َتراَفقت هذه 

الإعالمية مع �رسبات جوية  احلرب 

»اإ�رسائيلية« �ض���د اأهداف ع�ضكرية 

يف �ض���ورية، �التي ادعت اأنها قواعد 

اإيرانية، �ذلك للق�ض���اء على الُبنية 

الع�ضكرية الإيرانية يف �ضورية، �فق 

الدعاءات اأ� الأ�هام »الإ�رسائيلية«، 

�تدحرج���ت كرة الت�ض���عيد اإىل الرد 

املراكز  ال�ضار�خي �ض���د  ال�ض���وري 

مرة  لأ�ل  »الإ�رسائيلية«  الع�ضكرية 

منذ اأكرث من اأربعة عقود.

اإن اإث���ارة الوج���ود الإي���راين يف 

�ض���ورية بعد �ض���نوات عل���ى �جود 

امل�ضت�ض���ارين الإيرانيني، �الذي كان 

ل القوات الر��ضية )املتاأخر(  قبل تدخُّ

يرمي اإىل حتقيق ع���دة اأهداف �فق 

الآتي:

»�ض���عف«  اإظه���ار  حما�ل���ة 

�»تبعية« النظام ال�ض���وري لإيران، 

�ت�ض���خيف د�ر اجلي����ش ال�ض���وري 

الع�ضكرية  �النت�ضارات  �الإجنازات 

املمتدة طيلة �ض���بع �ض���نوات على 

مئات املحا�ر �اجلبهات.

اتهام اإيران »الفار�ضية« بالتمدُّد 

يف العمق العربي، �ت�ض���دير الثورة 

ع�ض���كريًا، لتاأمني انت�ض���ارها فكريًا 

�دينيًا، مما يث���ري النعرات القومية 

بني العرب �اإيران؛ كما ت�ضعى اأمريكا 

�بع�ش د�ل اخلليج.

الإي���راين  الوج���ود  مقاي�ض���ة 

)املفرَت�ش( ببقاء القوات الأمريكية يف 

اجلغرافيا ال�ض���ورية، �كذلك اجلي�ش 

الرتكي، ال���ذي مل ُت���رثرِ »اإ�رسائيل« 

له الع�ض���كري الوا�ض���ح، �لتربّر  تدخُّ

احلرب  »الإ�رسائيل���ي« يف  التدخل 

عل���ى �ض���ورية بدع���م اجلماع���ات 

التكفريية املهز�م���ة، بحجة تاأمني 

�احل���د�د  »الإ�رسائيل���ي«  الأم���ن 

الفل�ضطينية - ال�ضورية.

حتقيق انت�ض���ار �هم���ي باإخراج 

اإيران م���ن �ض���ورية، �بعدها ُيطرح 

اإخراج حزب اهلل �الق���وى العراقية، 

حي���ث يعتقد املح���ور الأمريكي اأنه 

اإىل مرّبعها  الأمور  اإعادة  ي�ض���تطيع 

الأ�ل ليب���داأ معرك���ة جديدة �ض���د 

�ض���ورية، م�ض���تفيداً م���ن اأخطائ���ه 

ال�ضابقة، ��ضمن �ضياق جديد.

للمقاي�ضة  الإيراين  الوجود  طرح 

التكفريية،  اخلارجية  اجلماعات  مع 

�اإظهاره���ا كقوة دفاع عن �ض���ورية 

بوج���ه التدخل الإي���راين، �اإعطائها 

امل�رس�عي���ة �تربئتها من التوح�ش، 

�تربئ���ة داعميه���ا من امل�ض���وؤ�لية 

اجلنائية �القانونية عن ت�ض���هيلهم 

�جتنيده���م له���وؤلء التكفرييني من 

اأ�ر�با �الب���الد العربية، �ذلك على 

اأبواب احلل ال�ضيا�ضي يف �ضورية.

اإظه���ار الغز� ال�ض���عودي لليمن 

ل يف العراق �لبنان ��ضورية  �التدخُّ

كحرب ا�ضتباقية �ضعودية �ضد اإيران، 

البلدان،  �لي�ش �ض���د �ض���عوب هذه 

�ذل���ك لإظهار اململكة كُمدافع �حيد 

�»�رسع���ي« ع���ن الع���امل العربي 

ني مقابل  �الإ�ض���الم ال�ضيا�ض���ي ال�ضُّ

التمدُّد الإيراين اأ� الإ�ضالم ال�ضيا�ضي 

ال�ضيعي.

 - الأمريكي���ة  املح���ا�لت 

ف�ض���لت �ج���اءت  »الإ�رسائيلي���ة« 

النتائج عك�ض���ية، حيث ا�ض���تطاعت 

�ض���ورية �اإي���ران حتقيق اأح���د اأهم 

الأه���داف ال�ض���رتاتيجية يف احلرب 

ال�ضورية، �يتمثل يف اإعادة ال�ضيطرة 

ال�ض���ورية على املنطق���ة اجلنوبية 

�احلد�د ال�ض���ورية - الفل�ض���طينية 

�احل���د�د ال�ض���ورية - الأردنية، ما 

يعني اإف�ضال امل�رس�ع »الإ�رسائيلي« 

باإقامة املنطق���ة العازلة اأ� الأمنية 

يف �ض���ورية، �اإلغ���اء »جي����ش حلد 

ب�»جبه���ة  املتمث���ل  ال�ض���وري« 

اإىل  الن�رسة« �اأخواتها، بالإ�ض���افة 

مقاي�ضة الوجود الإيراين )املفرَت�ش( 

مقابل الوجود الأمريكي يف »التنف«، 

مم���ا يوؤ�ض����ش ملقاي�ض���ات اأخ���رى 

ل�ضالح عودة ال�ضيادة ال�ضورية على 

املنطقة، �هذا هو الهدف الذي توؤيده 

اإيران د�ن اأن تطرح نف�ضها بدياًل عن 

اجلي�ش ال�ضوري، بل هي قوة حليفة 

اأتت بقرار �طلب من الد�لة ال�ضورية، 

�بالت���ايل فاإن �جود امل�ضت�ض���ارين 

الإيرانيني هو �رسعي؛ كما اأكد الوزير 

�ليد املعلم، بخالف كل املوجودين 

على الأر�ش ال�ض���ورية من اأمريكيني 

�اأتراك �فرن�ض���يني �»اإ�رسائيليني« 

�تكفرييني.

ب�ضعة مئات م�ضت�ضارين اإيرانيني 

»الإ�رسائيل���ي«  الع���د�  اأخاف���وا 

�اأرعب���وه، فكيف بجي����ش الع�رسين 

اأعلنه  مليون لتحرير القد����ش الذي 

الإمام اخلميني بعد انت�ض���ار الثورة 

الإ�ض���المية يف اإيران، �خ�ض�ش يوم 

اجلمعة الأخرية من �ض���هر رم�ض���ان 

��ضّماه »يوم القد�ش«؟

لقد بداأت طالئع جي�ش الع�رسين 

مليون بالو�ضول اإىل حد�د فل�ضطني 

يف غزة �لبنان ��ض����ورية �اليمن.. 

�ميكن يف الأردن اأي�ض����ًا، �الحتالل 

اإىل ز�ال، مهم����ا تاآمر بع�ش العرب 

على فل�ض����طني �القد�ش، ��ضيذهب 

املتاآم����ر�ن �م����ا معه م����ن ملوك 

�اأمراء �ر�ؤ�ض����اء �اأحزاب �منظمات 

تكفريية.

د. ن�ضيب حطيط

األميركي يظن أن بإمكانه 
إعــادة األمور إلى مرّبعها 
األول ليبدأ معركة جديدة 

ضد سورية.. مستفيدًا 
من أخطائه السابقة

وزير اخلارجية ال�سورية وليد املعلم: وجود امل�ست�سارين الإيرانيني يف �سورية هو بطلب من الدولة

تبد� الأ��ض���اع يف لبنان هادئة راهنًا يف 

مرحلة م�ض���ا�رات تاأليف احلكوم���ة العتيدة 

التي يجريها الرئي�ش �ض���عد احلريري، بانتظار 

���ل اإىل التواف���ق على ت�ض���كيلة �زارية  التو�ضُّ

ُتر�ضي املكّونات اللبنانية املمثَّلة يف املجل�ش 

النياب���ي، اأ� غالبيتها على الأقل اإذا تعّذر ذلك، 

فالأج���واء الداخلية مريحة ن�ض���بيًا، لكنها ل 

تبدِّد بر�ز بع�ش املخ���ا�ف من اإمكان حد�ث 

تاأثريات اإقليمية على بع�ش الأطراف اللبنانية، 

تعّوق عملية التاأليف املرتَقبة.

���ب حذر يل���ّف لبنان  �هن���اك اأي�ض���ًا ترقُّ

�املنطقة، بانتظار ما �ض���يوؤ�ل اإليه الت�ضعيد 

الأمريكي - »الإ�رسائيلي« �ضد اإيران، �بالتايل 

اإمكانية ان���دلع حرب اإقليمية، �ما �ض���يكون 

لها م���ن انعكا�ض���ات خطرية على الأ��ض���اع 

اللبنانية امل�ضبوطة حتى ال�ضاعة بالتفاهمات 

ال�ضيا�ضية، خ�ضو�ض���ًا بني »تيار امل�ضتقبل« 

�التي���ار الوطني احلر، �بني الأخري �حزب اهلل، 

الأمر الذي يعزز ال�ض���تقرار الداخلي، �ُي�ض���هم 

يف تاأمني الأجواء املالئم���ة لرئي�ش احلكومة 

املكلف، لإمتام مهمته، �اإعالن �لدة »حكومة 

عهد عون الثانية«.

م�ضادر �ضيا�ضية قريبة من حزب اهلل توؤكد 

اأن تفاهم التيار �احلزب را�ضخ �ثابت، �لديهما 

توافق تام يف �ض���اأن الق�ض���ايا ال�ضرتاتيجية، 

�هام�ش م���ن الختالف يف النظرة حول بع�ش 

ال�ضوؤ�ن الداخلية، لكن يف نهاية املطاف هما 

لي�ش حزب���ًا �احد، على حد تعبري امل�ض���ادر 

التي لفتت اإىل اأن���ه مت تعزيز هذا التفاهم يف 

اللق���اء الأخري الذي جم���ع الأمني العام حلزب 

اهلل ال�ضيد ح�ضن ن�رساهلل �رئي�ش التيار الوطني 

احلر الوزير جربان با�ض���يل، حي���ث اأّكدا متانة 

التحالف، �ت�رسيع عجلة بناء الد�لة، ��رس�رة 

مكافحة الف�ض���اد امل�ضت�رسي يف بع�ش املرافق 

العامة، �الذي يحظى بغطاء �ضيا�ضي، �العمل 

مببداأ امل�ضاءلة �املحا�ضبة.

�يف �ض���اأن مطالبة »الق���وات اللبنانية« 

بح�ضة �زارية موازية حل�ضة التيار الربتقايل، 

توؤكد امل�ض���ادر اأن ل���دى الأط���راف املعنيني 

���ك ب�رس�رة تثمي���ل خمتلف  بالتاألي���ف مت�ضُّ

الأفرقاء يف احلكومة العتيدة �فقًا لأحجامهم 

التمثيلية يف الربملان، �اإذا مل تقبل »القوات« 

بذلك فهذه م�ضكلتها، �لتكن عندئذ يف �ضفوف 

املعار�ض���ة، لكن لن يكون له���ا اأي تاأثري على 

جمريات الأ��ضاع �ال�ضتقرار ال�ضيا�ضي ال�ضائد.

�يف �ض���ياق مت�ضل، يرّجح م�ضدر �ضيا�ضي 

»��ضطي« حد�ث »بلبلة« �ضيا�ضية �اإعالمية 

��ض���ط هذه الأجواء الهادئة �امل�ضتقرة، �ذلك 

عقب بّت املجل�ش الد�ضتوري بالطعون املقدَّمة 

اإليه من بع�ش املر�ضحني لالنتخابات النيابية 

الأخ���رية، �اإمكان اإ�ض���داره ق���رارات قد تطعن 

بنياب���ة عدد من الفائزين، ما يوؤدي اإىل تعكري 

�ض���فو هذه الأجواء ن�ض���بيًا، لكن تبقى حتت 

�ضقف ال�ض���تقرار العام، هذا يف حالة �ضدرت 

الطعون.

�يف هذا ال�ض���دد، رّجحت م�ضادر �ضيا�ضية 

طرابل�ضية اإعالن فوز مر�ّضح جميعة امل�ضاريع 

اخلريية الإ�ض���المية يف طرابل����ش؛ طه ناجي، 

�اإبطال نيابة النائبة الطرابل�ض���ية عن التيار 

الت  الأزرق دمي���ا جمايل، اإذا مل حت�ض���ل تدخُّ

�ضيا�ض���ية �ممار�ض���ة �ض���غوط على املجل�ش، 

كا�ض���فة اأن لدى ناجي معطيات �اأرقام حت�ضم 

النتيجة مل�ض���لحته، يف �قت حت�ضب فيه فوز 

جمايل على ناجي بنحو 47 �ضوتًا، رغم تقدُّم 

مر�ضح امل�ض���اريع على امل�ضتقبل بفارق 2089 

�ضوتًا.

ح�ضان احل�ضن

 في الطعون.. طه ناجي نائبًا عن طرابلس؟
ّ

بانتظار البت
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¡ حمادثات »اليخت« بني نتنياهو 
�ابن �ضلمان

ك�ضفت م�ضادر »اإ�رسائيلية« اأن الأمري حممد بن 

�ضلمان عقد العديد من اللقاءات مع م�ضوؤ�لني 

»اإ�رسائيليني« �ضيا�ض���يني �اأمنيني على منت 

اليخت الذي ابتاعه موؤخراً، يف البحر الأحمر، 

�يف هذه اللقاءات مّت ��ض���ع بنود �تفاهمات 

لعالقات الريا�ش �تل اأبيب، �التاأ�ضي�ش لتحرُّك 

م�ض���رتك بني اجلانب���ني اإزاء ملفات �ق�ض���ايا 

املنطقة. �ك�ضفت م�ض���ادر العد� اأي�ضًا اأن �يل 

العهد ال�ض���عودي قام يوم اخلمي����ش 31 اأيار 

املا�ض���ي بزيارة اإىل فل�ضطني املحتلة، �التقى 

�رساً رئي����ش ال���وزراء »الإ�رسائيلي« بنيامني 

نتيناه���و �ق���ادة الأجهزة الأمني���ة، �غادرها 

ال�ض���اعة الثالثة بعد الظه���ر على منت طائرة 

هيلوكبرت، بحرا�ض���ة طائرتني اأخريني، �طائرة 

رابعة للتمويه. امل�ضادر نف�ضها اأ�ضارت اإىل اأن 

لقاءات »اليخت« يف البحر الأحمر �ضارك يف 

بع�ضها �يل عهد الإمارات حممد بن زايد.

¡ الدبلوما�ضي احلائر
خالل جل�سة خا�سة جمعت دبلوما�سيًا �سعوديًا 

باأح��د الن��واب املنتَخب��ن موؤخ��راً، ق��ال الأول 

اإن��ه ما م��ن اأح��د يع��رف اإىل اأين ياأخ��ذ الأمري 

حمم��د ب��ن �س��لمان يف �سيا�س��ته بال�س��عودية، 

وم��ا �س��تكون نتيج��ة تبعّيت��ه لأم��ريكا، الت��ي 

اأ�س��بح كاأُلعوبة بيدها؛ تبتّزه كما ت�ساء وكيف 

ت�س��اء. واأ�س��ف الدبلوما�س��ي ال�س��عودي اأن ويل 

العه��د اأدار ظه��ره عن اآلم ال�س��عب الف�س��طيني، 

ل�س��يما قوله اإن فل�سطن لي�س��ت على اولويات 

ال�سيا�س��ة ال�س��عودية، و�س��عيه يف التطبي��ع مع 

»اإ�رسائي��ل«، وقبول��ه الطل��ب الأمريكي اإر�س��ال 

جي�سه اإىل �سورية ليحّل حمل اجلي�ش الأمريكي 

هناك، وم�س��اركته تركيا يف اإر�سال امل�سلحن 

�س��نوات،  �س��بع  م��دة  �س��ورية  اإىل  املت�س��ديدن 

وعدوان��ه املدّم��ر على اليمن يف ثالث �س��نوات 

مل يح�س��ل منها �سوى و�سول �سواريخ اجلي�ش 

اليمني واللجان ال�س��عبية اإىل الأماكن احليوية 

ال�س��عودي،  اجلي���ش  ومع�س��كرات  واملط��ارات 

ومقتل العديد من اجلنود ال�سعودين.

¡ هجوم اأرد�غان على »اإ�رسائيل« 
لأغرا�ش انتخابية

ق���ال مراقبون اأتراك اإن اآخ���ر هجوم لأرد�غان 

حمرِّ�ضًا �ضد »اإ�رسائيل«، �الذي ��ضفها باأنها 

»د�لة اإرهابية« متورطة يف »اإبادة جماعية« 

يف غ���زة، هو نوع اخلطاب ال���ذي تتوقعه من 

اإي���ران �لي�ش من ع�ض���و يف حلف الناتو، لكن 

ل ينبغ���ي لأح���د اأن يقلل من عق���ل اأرد�غان، 

الذي يعي�ش فرتة انتخابات يف تركيا، كما اأنه 

ل ينبغ���ي لأحد يف »اإ�رسائي���ل« اأن يقلل من 

مدى م�ضاطرة عواطف اأرد�غان من قَبل الأتراك 

العاديني، اإذ اإن طرد �ض���فري الع���د� يف اأنقرة، 

مع املعاملة املهينة يف املطار، جلب بال �ضك 

البت�ضامات اإىل جزء كبري من الناخبني الأتراك، 

متامًا كم���ا فعل نائب نائ���ب �زير اخلارجية 

داين اأيالون مع ال�ض���فري الرتكي الذي اأجل�ض���ه 

يف كر�ض���ي منخف�ش يف اجتماع قبل ثمانية 

هًا  اأعوام، �يف كلتا احلالتني كان املوقف موجَّ

جللب اأ�ض���وات الناخبني. �لفت املراقبون اإىل 

اأن انتخابات 24 املقبلة حا�ض���مة بالن�ض���بة 

لأرد�غان، لأن الفوز فيها ي�ض���من حتوُّل تركيا 

من اأمنوذج برملاين اإىل رئا�ض���ة تنفيذية، الأمر 

الذي �ضي�ض���ع �ض���لطات هائلة �غري م�ضبوقة 

يف يديه، �اخلط���اب املع���ادي ل�«اإ�رسائيل« 

هو طريقة مفي���دة لإله���اء الناخبني القلقني 

من الهب���وط احلاّد للعمل���ة الرتكية �البطالة 

�الت�ضخم الذي جتا�ز الأعداد الثنائية.

موضوع الغالف

ن����رست ��ض���ائل اإع���الم غربية 

تقارير حول اتفاق اجلنوب ال�ضوري، 

حيث اعتربت اأن الر��ش �الأمريكيني 

ق���د اتفق���وا عل���ى اإخ���راج القوات 

الإيرانية �القوى الرديفة، بالإ�ضافة 

اإىل »امليلي�ض���يات ال�ض���ورية �غري 

ال�ضورية« من تلك املنطقة، امتثاًل 

خلط اأحمر »اإ�رسائيلي« كان العد� 

قد ��ض���عه للقبول بت�ضوية اأ��ضاع 

احلد�د  على  املوجودين  امل�ضلحني 

ال�ض���ورية اجلنوبية، عل���ى اأن يتّم 

انت�ضار اجلي�ش ال�ضوري فيها لتاأمني 

ال�ضتقرار �عودتها اإىل ح�ضن الد�لة 

ال�ضورية.

هلّ���ل العديد من ال�ض���حف ملا 

اعُترب اأنه تباُين ر��ض���ي اإيراين يف 

ما يخ�ش الوجود الع�ضكري الإيراين 

يف �ض���ورية، خ�ضو�ضًا بعد ت�رسيح 

الرئي����ش الر��ض���ي فالدميري بوتني 

خ���الل املوؤمتر ال�ض���حفي الذي تال 

الجتماع مع الرئي�ش ال�ضوري ب�ضار 

الأ�ضد، �قوله »يف اأعقاب النجاحات 

امللحوظ���ة الت���ي حققه���ا اجلي�ش 

ال�ض���وري يف حماربة الإرهاب، �مع 

تفعيل العملية ال�ضيا�ض���ية، �ض���وف 

ت�رسع الق���وات الأجنبية املتمركزة 

يف �ضورية يف الن�ضحاب من البلد«، 

ثم قام املبعوث الر��ضي اإىل �ضورية؛ 

األك�ض���ندر لفرينتييف، بتو�ضيح ما 

كان يق�ض���ده بوت���ني بالق���ول »اإن 

الرئي�ش كان ي�ض���ري اإىل كافة القوى 

الع�ض���كرية الأجنبية املتمركزة يف 

�ضورية، مبا فيها الأمريكية، �الرتكية 

�حزب اهلل �القوات الإيرانية«.

�لق���د ا�ض���توجبت الت�رسيحات 

الإيرانيني، حيث  من  رداً  الر��ض���ية 

اعت���رب الإيرانيون على ل�ض���ان اأكرث 

م���ن م�ض���وؤ�ل اأن الوج���ود الإيراين 

يف �ض���ورية هو بطلب من احلكومة 

ال�رسعي���ة يف دم�ض���ق، �اأن ه���ذه 

امل�ض���اعدة الت���ي تقّدمه���ا اإي���ران 

لل�ض���وريني �ضت�ض���تمر مادام هناك 

اإرهاب يف الداخل ال�ضوري، �مادامت 

الد�لة ال�ضورية راغبة بذلك.

الطرفني  التباي���ن بني  لعل هذا 

اأ�حى بانتهاء التحالف ال�ضرتاتيجي 

بني الر�����ش �الإيرانيني، �اأن الآ�ان 

قد ح���ان لالقتت���ال ب���ني الأطراف 

الداعم���ة للنظام يف �ض���ورية على 

تقا�ض���م النفوذ يف هذا البلد املنهك 

باحلرب، فاإىل اأي مدى ت�ض���ّح فعاًل 

مقولة انهي���ار التحالف بني الر��ش 

�حم���ور املقا�م���ة، �ب���دء عملية 

القتتال بني الطرفني؟

يف البداية، ل ميكن اإغفال تباُين 

الطويلة  ال�ض���رتاتيجية  امل�ض���الح 

الأمد بني كل من الر��ش �الإيرانيني، 

اإذ تتباين امل�ض���الح الر��ض���ية مع 

الإيرانية يف مو�ضوع تقا�ضم �تو�ضيع 

النف���وذ يف املنطقة، كم���ا تتناف�ش 

خطوط اإمداد الغ���از الإيرانية، التي 

كان من املفرت�ش مّدها عرب العراق 

اأ�ر�با  ال�ضوري لتز�يد  ال�ضاحل  اإىل 

بالغاز، مع رغب���ة الر��ش باحتكار 

اإم���داد الغاز اإىل اأ�ر�ب���ا، �رغبتهم 

باإقامة »ال�ضيل الرتكي« الذي يرفد 

اأ�ر�ب���ا بالغاز ع���رب اليونان، �لقد 

ق���ّدم الر��ش الكثري م���ن التنازلت 

لأرد�غان يف �ض���بيل التوقيع على 

خط الغ���از هذا، خ�ضو�ض���ًا بعدما 

ربط اأرد�غان الت�رسيع مبّد الأنبوب، 

مبوافقة مو�ض���كو على �ضفقة »اأ�ش 

.»400
الر��ش  في�ض����تفيد  الي����وم،  اأما 

�الإيراني����ون م����ن تق�ض����يم الأد�ار 

التفا��ش مع  بينهما خالل ف����رتة 

�»الإ�رسائيلي����ني«،  الأمريكي����ني 

فالر������ش يطلبون خ����ر�ج جميع 

الأجنبي����ة م����ن اجلنوب  الق����وات 

ال�ض����وري، بينما يرف�ش الإيرانيون 

جماني����ة«  »هدي����ة  تق����دمي 

لالأمريكيي����ني �»الإ�رسائيلي����ني«، 

�ي�����رسّ�ن على مطلب ان�ض����حاب 

الأمريكي����ني م����ن التن����ف، مقابل 

ابتعاده����م عن احل����د�د اجلنوبية 

ال�ض����ورية )�ه����و ما اأّي����ده الوزير 

املعلم يف موؤمتره ال�ضحفي(.

���ل الر��ضي من املوقف  اإن التن�ضُّ

الإيراين، �الدعوة الر��ض���ية العلنية 

اهلل  الإيراني���ني �حزب  لن�ض���حاب 

اجلنوب  م���ن  امليلي�ض���يات  �باقي 

ال�ض���وري، ميكن اأن يخفف ال�ضغوط 

التي ميكن اأن ميار�ض���ها الأمريكيون 

عل���ى الر�����ش لتنفي���ذ التزاماتهم 

الرئي�ض���ني  اتف���اق  يف  ال�ض���ابقة 

فالدمي���ري بوت���ني �د�نال���د ترامب 

نهاية العام املا�ضي.

�يف حال مّتت الت�ضوية على هذا 

اجلنوب«  »اتفاق  يكون  الأ�ض���ا�ش، 

قد حقق مكا�ض���ب متع���ددة للد�لة 

ال�ض���ورية، اأهمه���ا �ض���يطرتها على 

الواقعة يف اجلنوب، �فتح  املنطقة 

مع���رب ن�ض���يب احل���د�دي، �تفكيك 

قاعدة التنف، الت���ي تقع يف مثلث 

ا�ضرتاتيجي هام على تقاطع احلد�د 

العراقي���ة - ال�ض���ورية - الأردنية، 

�التي �ض���ّكلت لف���رتة طويلة عامل 

�ض���غط ع�ض���كري يه���دد البادي���ة 

ال�ضورية.

يف النتيج���ة، مل تنت���هرِ احلرب 

اإعالن  ر��ض���يا  ت�ض���تطيع  بعد، �ل 

انت�ضارها �ب�ضط نفوذها يف �ضورية، 

�مل ي�ض���تتب الأمر للقوى التي تريد 

التناف�ش عل���ى النفوذ �عقود اإعادة 

الإعم���ار.. لذا، م���ن املبّك���ر القول 

بافرتاق اأطراف احللف الداعم للد�لة 

ال�ض���ورية، �ه���ذا يعن���ي اأن كل ما 

يح�ضل، �ض���واء كان تقا�ضمًا لالأد�ار، 

تًا اإيرانيًا - �ض���وريًا ب�رس�رة  اأ� تعنُّ

تفكيك القاعدة الأمريكية يف التنف، 

فهو ي�ض���ّب يف م�ض���لحة ال�ضوريني 

اأ�ًل �اأخرياً.

ليلى نقول

الجنوب السوري.. تباُين روسي إيراني أم تقسيم أدوار؟

المصالح الروسية تتباين مع 
اإليرانية في تقاسم وتوسيع 

النفوذ في المنطقة.. 
وتتنافس على خطوط إمداد 

الغاز إلى أوروبا

الرو�سي ي�سعى لتخفيف ال�سغوط الأمريكية عليه لتنفيذ التزاماته ال�سابقة يف اتفاق بوتني وترامب نهاية العام املا�سي
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»يوم القدس« مصدر 
إلهام لمواصلة الكفاح 

والمقاومة
يكت�س���ب اإحياء يوم القد�س هذا 

العام اأهمية ا�ستثنائية، ملا تتعرّ�س 

له مدينة القد�س، حيث جاء اعرتاف 

عا�س���مة  بالقد�س  ترامب  الرئي����س 

ال�س���هيوين، ونقله �س���فارة  للكيان 

اإليه���ا بالتزامن م���ع مرور  ب���اده 

�سبعني عامًا على النكبة؛ وهو ذورة 

احلرب املفتوحة التي ي�س���نها قادة 

الكيان بهدف ح�سم هويتها الثقافية 

والديني���ة والتاريخي���ة والعمرانية 

كيانه���م  ل�س���الح  والدميغرافي���ة 

الغا�سب وامل�سطَنع.

ونحن نْحيي يوم القد�س ن�ستذكر، 

وكعرب���ون وف���اء، الإم���ام اخلميني 

)رحمه اهلل(، والذي اأطلق منذ انت�سار 

الثورة الإ�س���امية عام 1979، نداءه 

ال�س���هري يوم القد�س العاملي، والذي 

جاء فيه: »اأدعو جميع امل�سلمني يف 

العامل اإىل اعتبار اآخر جمعة من �سهر 

رم�س���ان املبارك يومًا للقد�س، واأن 

يعلنوا دفاعهم عن احلقوق القانونية 

لل�سعب الفل�سطيني امل�سلم«.

جاء نداء ي���وم القد�س العاملي 

رّداً حا�س���مًا على حالة الرتّدي التي 

تعي�س���ها اأمتنا وُنُظمها ال�سيا�س���ية 

املتخلف���ة ع���ن ن�رصته���ا للح���ق 

الفل�س���طيني؛ على اعتبار اأن ق�سيته 

هي ق�س���ية الأمة جمع���اء، والتي ل 

قيامة ول تقدم ول رفعة لها من دون 

التم�سك بق�سية فل�سطني.

الأخ���رية  اجلمع���ة  اختي���ار  اإّن 

من �س���هر رم�س���ان مل يكن عن عبث، 

فه���و قيمة يف التعبئ���ة حول اجلهاد 

واملقاوم���ة �س���د املحتل الغا�س���ب 

لاأر�س واملقد�سات، واملنتهك حلقوق 

الإن�سان الفل�سطيني والعربي وامل�سلم، 

ويوم���ًا لتوحي���د امل�ست�س���عفني يف 

ال�سعوب  وحث  امل�ستكربين،  مواجهة 

املظلومة على مواجهة ج�س���ع وظلم 

واحتكار ال�ستكبار الأمريكي والكيان 

ال�سهيوين والقوى الرجعية.

م�س���در  القد�س  ي���وم  �س���يبقى 

موا�س���لة  عل���ى  واإمي���ان  اإله���ام 

ال�سعب الفل�س���طيني م�سرية كفاحه 

ومقاومت���ه، و�س���يبقى يخت���زن يف 

ذاكرت���ه َم���ن ح���اول فر����س حالة 

اخلن���وع والتخاذل والتن���ازل عليه، 

ومن �سّكل على الدوام، مبا ميلكه من 

قدرات واإمكانيات، الرافعة لن�س���اله 

وكفاحه التحرري.. و�س���يبقى �سعبنا 

الراحل،  لاإمام  يحفظ  الفل�س���طيني 

الإ�س���امية وقائدها الإمام  وللثورة 

ال�س���يد عل���ي اخلامنئي، وال�س���عب 

الإيراين ال�سقيق، وقوفهم احلازم اإىل 

جانب فل�سطني وق�س���يتها، والقد�س 

يف مقدمته���ا، والت���ي لطاملا متنى 

الإمام الراحل اأن ي�سلّي يف امل�سجد 

الأق�س���ى، وهو القائل: »ن�س���األ اهلل 

اأن يوّفقن���ا يومًا للذهاب اإىل القد�س، 

وال�ساة فيها اإن �ساء اهلل«.

رامز م�سطفى

م الجيش السوري نحو الحدود مع األردن حلف أعداء دمشق لن يمنع تقدُّ
ثماين �سنوات من العدوان واحلرب 

على الدولة الوطنية ال�س���ورية، ا�سُتقدم 

خاله���ا اأكرث من ن�س���ف مليون مرتزق 

تكف���ريي من خمتل���ف اأنح���اء العامل، 

�س���ت لها مبالغ خيالية، لدرجة  وُخ�سِّ

اعرتاف رئي�س احلكومة ووزير اخلارجية 

القطري ال�س���ابق حمد بن جا�س���م باأنه 

اأنف���ق على احلرب على �س���ورية »اأكرث 

م���ن 137 ملي���ون دولر«، مبينًا اأنه مل 

ُترتك و�سيلة لإ�س���قاط الدولة ال�سورية 

ولفكفكة اجلي�س ال�سوري اإل وا�سُتعملت، 

ولفتًا اإىل اأن »عمليات الن�س���قاق من 

اأغلبها  �سفوف اجلي�س ال�س���وري كانت 

جت���ري باإغ���راءات مالية، فالع�س���كري 

العادي الذي ين�س���ق كان يح�سل على 

15 األ���ف دولر، وال�س���ابط على 30 األف 
دولر«، م�س���رياً اإىل اأن »ان�سقاق ريا�س 

حجاب مّت بالتن�سيق مع ابن خاله الذي 

يعي�س يف الأردن، ودفعت له املخابرات 

ال�سعودية 50 مليون دولر«، ولفتًا اإىل 

اأن ان�س���قاق مناف طا�س مّت بالتن�سيق 

بني املخابرات الفرن�سية واأخته مديحة 

اأكرم العجة،  اأرملة امللياردي���ر  طا�س؛ 

وهي تعي�س يف فرن�سا منذ زمن طويل، 

وحتمل اجلن�سية الفرن�سية.

وهنا لاإ�س���ارة فقط، فاإن حمد بن 

جا�س���م يعرتف بو�س���وح بقوله: »لقد 

لعبنا دوراً كبرياً يف تدمري م�رص وليبيا 

و�سورية واليمن، وجميعها كانت باأوامر 

اأمريكية«.

ويف حديث تلفزي���وين يعرتف بن 

جا�س���م اأن الدعم الع�سكري الذي قدمته 

باده للجماعات امل�س���لحة يف �سورية 

كان يذه���ب اإىل تركيا بالتن�س���يق مع 

الوليات املتحدة الأمريكية، وكل �سيء 

ير�َس���ل يتم توزيعه ع���ن طريق القوات 

الأمريكية والأتراك وال�سعوديني.

ويف جم���ال اخل���اف القط���ري - 

ال�سعودي ب�ساأن امللف ال�سوري، يعرتف 

امل�س���وؤول القط���ري ال�س���ابق: »اإحن���ا 

تهاو�س���نا على ال�سيدة، وفلتت ال�سيدة 

واإحنا قاعدين نتهاو�س عليها«.

اإذاً، اعرتاف وا�س���ح م���ن حمد بن 

جا�س���م، قبل اأ�س���هر، بف�س���ل امل�رصوع 

الأمريك���ي - اخلليج���ي - الغرب���ي - 

»الإ�رصائيلي« باإ�سقاط الدولة الوطنية 

وقاوم���ت  �س���مدت  الت���ي  ال�س���ورية، 

وواجه���ت، وب���داأت يف مرحل���ة هجوم 

�س���امل حتّق���ق خاله���ا النت�س���ارات 

الكربى على جماميع الإرهاب التكفريي 

ورعاته وحماته، واآخرها حتوُّل دم�س���ق 

وريفها اإىل منطق���ة اآمنة متامًا، يف ظل 

النت�س���ارات احلا�س���مة الت���ي حققها 

اجلي�س العربي ال�س���وري يف الغوطتني، 

وت�س���فية الإرهاب يف حميط العا�سمة، 

ليتفرغ اجلي�س ال�سوري لتحرير منطقة 

اجلن���وب ال�س���وري، وا�س���تعادة جميع 

مواقعه التي كان يتمركز فيها قبل بدء 

م�سرية املوؤامرة الكربى على �سورية يف 

اآذار 2011، اأن�س���ئت خالها غرفة عملية 
»مورك« يف الأردن، والتي كانت تت�سكل 

من �سباط خمابرات اأمريكية و�سهيونية 

وخليجي���ة وتركية لإدارة احلرب القذرة 

يف اجلنوب ال�سوري.

العرب���ي  كان لنت�س���ار اجلي����س 

ال�س���وري وحلفائه دويٌّ ع���اٍل، وخ�رص 

ال�سهاينة والأمريكيون ورجعيو اخلليج 

جميع فر�س���هم ورهاناتهم ل�س���تعادة 

املب���ادرة، يف ظل التط���ورات امليدانية 

املذهل���ة الت���ي جعلت دم�س���ق تنتقل 

من »حال���ة الدفاع« ع���ن النف�س اإىل 

مرحلة الهجوم ال�س���امل، خ�سو�سًا مع 

التحول ال�س���عبي الكبري وعايل ال�سوت 

برف�س كل اأ�سكال الع�سابات الإرهابية، 

والدعوة علنًا لعودة اجلي�س ال�س���وري 

ودولته.

هن���ا، مل يب���َق اأمام حل���ف اأعداء 

دم�س���ق �س���وى ال�س���تعانة بال�سديق 

»الإ�رصائيلي«، فاأخذ الإعام ال�سهيوين 

والرجعي العربي ي�سّخم حجم الوجود 

الإي���راين، الذي ل يتع���دى نطاق وجود 

خرباء وم�ست�سارين يف غرف العمليات 

ال�س���ورية، حيث ي�ساركون يف خرباتهم 

اأعمال التخطيط  القتالية العالي���ة يف 

والقي���ادة، وهذا اأمر مل تنك���ره القيادة 

ال�سورية ول القيادة الإيرانية.

كان���ت ه���ذه ال�س���جة املفتَعل���ة 

وال�س���اخبة حماول���ة لتع���ومي غرفة 

عمليات »م���ورك« يف الأردن، يف نف�س 

الوقت الذي جه���د الإعام املعادي بكل 

خرباته واإمكانياته الكربى لت�س���وير اأن 

خافًا رو�س���يًا - �سوريًا، وخافًا رو�سيًا 

- اإيراني���ًا، واأحيان���ًا خافًا �س���وريًا - 

اإيرانيًا ي�ستد �س���د الوجود الإيراين يف 

�سورية.

ثمة ����رصاع وهمي حاول الأمريكي 

وال�س���هيوين واخلليج���ي اللعب عليه 

حتت عنوان »الوج���ود الإيراين«، لكن 

الأمل  طهران ودم�سق ومو�س���كو خّيبوا 

حلل���ف الع���دوان على �س���ورية؛ باإبراز 

التناغ���م التام وال�س���امل، كم���ا اأكدت 

الوقائع ثقة دم�س���ق وطهران باحلليف 

الرو�س���ي، الذي يقود املفاو�س���ات من 

اأجل ا�س���تعادة اجلي�س العربي ال�سوري 

الأردنية  الكاملة حتى احلدود  �سيطرته 

وجبه���ة اجل���ولن، مبا معن���اه تطهري 

كام���ل منطقة اجلنوب ال�س���وري من اأي 

وجود للع�س���ابات الإرهابية التكفريية 

وامل�س���لَّحة، وم���ن اأي وج���ود اأجنبي، 

خ�سو�سًا وجود قوات اأمريكية، وحتديداً 

يف قاعدة التنف الع�سكرية، التي يوجد 

فيه���ا اأمريكيون، ومهمة ه���ذه القاعدة 

اأن توؤّمن �س���يطرة »داع����س« والقوات 

احلليفة للوليات املتحدة وامل�ستقَدمة 

من نحو مئة دول���ة يف العامل، لإحكام 

ال�س���يطرة عل���ى املنطق���ة املمتدة من 

الأردن مبح���اذاة احل���دود العراقي���ة - 

ال�س���ورية، و�س���وًل اإىل دير الزور، واإىل 

منطقة اجلزيرة.

ولع���ل ال�س���تماع هنا اإىل �س���يد 

الدبلوما�س���ية ال�س���وري ولي���د املعلم 

�رصوري، حيث يق���ول: »طاملا مل يعلن 

الأمريكيون ان�سحابهم من قاعدة التنف، 

فا كام عن اأي تفاهم«.

التهري���ج  حماول���ة  بب�س���اطة، 

الرجعي بوجود ع�س���كري  ال�س���هيوين 

اإيراين يف اجلنوب ال�سوري هي حماولة 

للتغطي���ة على هزمي���ة الإرهاب، وثمة 

حقيقة وا�س���حة: اأن حلف اأعداء دم�سق 

ل بد له اإل اأن ي�س���لّم بالعجز وانقاب 

الأمريكي  عل���ى  وبالتايل  املع���ادلت، 

واأتباع���ه الع���رتاف بقاعدة ال�س���يادة 

الوطني���ة ال�س���ورية على كام���ل تراب 

�س���ورية، با اأي قيد اأو �رصط، ولن ينفع 

اأي غبار �س���هيوين – رجعي – اأمريكي 

يف الت�س���رت على هزمية احللف... ورمبا 

كانت م�سلحته بو�سول اجلي�س العربي 

اأهون  اإىل احلدود اجلنوبي���ة  ال�س���وري 

اخل�سائر على هذا احللف غري املقدَّ�س.

اأحمد زين الدين

وصول الجيش العربي السوري 
إلى الحدود الجنوبية أهون 

الخسائر على الحلف غير 
س المقدَّ

احلليف الرو�سي ي�سعى الأن ي�ستعيد اجلي�ش العربي ال�سوري �سيطرته الكاملة حتى احلدود االأردنية وجبهة اجلوالن
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هل دخل���ت تركيا يف ح���رب جديدة 

مع العراق، عنوانها هذه املرة »املياه«، 

حيث تبدو اأنقره وكاأنها ت�س���تكمل احلرب 

ال�س���هيونية على باد ما بني النهرين اأو 

الرافدين »دجلة والفرات«؟

ثمة كارثة خط���رية تهدد العراق هذه 

املرة، وم�س���درها تركيا، خ�سو�س���َا بعد 

ال�س���ور الفظيعة التي انت�رصت عن جفاف 

نهر دجلة، وانخفا�س من�سوب �سد املو�سل 

ب�سكل خميف.

اإن احلرب الفظيعة التي تنفذها تركيا 

عل���ى الع���راق جعلت ب���اد الرافدين يف 

العق���ود الثاثة الأخ���رية يف ظل الهيمنة 

الأمريكية، يفقد نحو ن�س���ف مياه الفرات، 

بفعل التاعب الرتكي بتحويل ق�س���م من 

مياه هذا النهر اإىل م�ساحلها اخلا�سة، دون 

اأي اعتبار للمواثيق الدولية حول جماري 

الأنهار من منبعها اإىل م�س���ّبها، وها هي 

باد ما بني النهرين مهدَّدة بخ�س���ارة كل 

مياه نهر دجلة م���ا مل يجِر حترُّك �رصيع 

وحا�سم على خمتلف الأ�سعدة لو�سع حد 

للغطر�س���ة الرتكية بال�ستياء على مياه 

النهرين.

ويف الو�س���ف لواقع نهر دجلة الآن، 

ح�سب اللقطات التي تناولتها ال�سحف، اأو 

�سور الفيديو التي انت�رصت، يظهر من�سوب 

مي���اه نهر دجلة يف كل من مدينتي بغداد 

واملو�س���ل مرتاجعًا اإىل درجة بات ميكن 

فيها عبور هذا النهر �سرياً على الأقدام.

العراقية  واإذا كان يفرت�س باحلكومة 

التحرُّك �رصيعًا واتخ���اذ الآليات اجلديدة 

التي حتف���ظ حقه يف هذه الرثوة الوطنية 

الكربى، فاإن من اأ�س���باب تراُجع من�س���وب 

نهر دجلة ب�سكل مريع، هو اإقدام احلكومة 

الرتكية على ملء �سد »اي�سو« الذي اأن�سئ 

على هذا النهر، وبداأ ي�ستوعب جزءاً كبرياً 

وهامًا من من�س���وب هذا النه���ر، وانعك�س 

ب�سكل خميف يف اجلانب العراقي.

واإذا كان عدد من ال�سا�س���ة العراقيني 

قد وّجه���وا التهام���ات العلنية املبا�رصة 

لأنق���رة ب�رصق���ة مي���اه نهر دجل���ة، لكن 

املاح���ظ اأن احلكومة العراقية مل تتحرك 

بعد �س���د هذه ال�رصقة املو�سوفة للجانب 

الرتكي، والتي يفرت����س عليها اأن تتحرك 

يف كل الجتاهات، �س���واء على م�س���توى 

العاق���ات الثنائي���ة بني بغ���داد واأنقرة، 

بحيث تطل���ب الأوىل من الثانية وقف هذا 

الع���دوان ال�س���ارخ على احل���ق العراقي، 

والعم���ل على امل�س���توى العربي للوقوف 

اإىل جان���ب العراق يف ه���ذه الأزمة، حيث 

اإن املواثيق الدولية ملجاري مياه الأنهار 

امل�سرَتكة بني الدول حتفظ حق كل دولة، 

ر جراء جفاف نهر  واإلّ فهناك كارثة الت�سحُّ

دجلة وروافده ب�سبب �سد »اإلي�سو« الرتكي 

العماق.

وكما يرى كثري من اخلرباء العراقيني، 

فاإن عل���ى احلكومة العراقي���ة اأن ل تقف 

على حافة الهاوية يف �ساأن خطري، كاأزمة 

املي���اه، لأن اجلفاف اإذا ح�س���ل �س���يكون 

�رصيكًا فعليًا للحرب الأمريكية والتكفريية 

على العراق، التي �س���ّببت تهجرياً وا�سعًا، 

وجف���اف دجلة قد يكون �س���ببًا هائًا يف 

ر، ويف هجر ال�سكان والهايل الذين  الت�سحُّ

يقيمون على �سفتي جمرى النهر.

باأي حال، فالواقع املوؤمل الذي يتجه 

اليه نهر دجلة بات يفرت�س اتخاذ خطوات 

واإجراءات عملي���ة عاجلة ومبا�رصة، لي�س 

اأقلها ت�س���غيل الدبلوما�سية، واللجوء اإىل 

ال�س���غط الدويل والإقليمي، خ�سو�س���ًا اأن 

العراق على مدى العقود املا�سية مل تنتبه 

احلكومات املتعاقبة لو�سع الأمن املائي 

كخيار ا�سرتاتيجي يوؤكد على حر�س بغداد 

على حقها، ملنع دول اجلوار من ا�ستعمال 

املياه كورقة �س���غط �سيا�سي واقت�سادي، 

خ�سو�س���ًا، وهو الأهم، م���ن جعل املياه 

حموراً اأ�سا�سيًا يف الأمن القومي للدولة.

ثمة هجوم عدواين وا�س���ع على حق 

الدول العربية يف مياهها، منها م�رص التي 

تعاين من اأزمة �س���د النه�سة الذي تن�سئه 

اإثيوبيا، والذي �س���يوؤثر على دول ميرّ بها، 

كال�سودان.

دائمًا واأبداً تبقى الأطماع ال�سهيونية 

يف املي���اه العربية؛ م���ن نهر الريموك يف 

الردن، اإىل اجلولن ومزارع �س���بعا وتال 

كفر �س���وبا الغنية باملياه، دون اأن نن�سى 

ال�س���عار ال���ذي يرفع فوق راأ����س حكومة 

الع���دو »ح���دود ا�رصائيل م���ن النيل اإىل 

الفرات«.. فهل يتحرك الأعراب املن�سغلون 

مع اأ�س���يادهم الأمريكيني بتدمري �س���ورية 

والعراق، ورمبا م�رص وغريها، لانت�س���ار 

ل�»املادة« التي جعل اهلل منها كل �سيء 

حي..

اأحمد �سحادة

ل ال�س���افر للوليات املتحدة  ¡ جتّم���ع العلم���اء امل�س���لمني دان التدخُّ
الأمريكية اإىل جانب الحتال ال�سهيوين، وحماولتها احل�سول على قرار 

اإدانة للمقاوم الذي يدافع عن نف�س���ه بدًل من اإدانتها للجائر الظامل الذي 

ميار�س القتل اليومي واحل�س���ار اجلماعي ل�س���عب اأع���زل اإل من الإميان 

ع« بالتحية للموقف الرائد للرئي�س  واملوقف احلق. كما توّج���ه »التجمُّ

الدكتور ب�سار الأ�سد؛ باإعانه موؤخراً عن ا�ستمرار الدولة يف عملية تطهري 

�س���وريا من التكفرييني، وطلبه من القوات الغازية الأمريكية والفرن�سية 

والرتكية مغادرة �سورية.

¡ �حل��اج عم��ر غن��دور؛ رئي���س �للق��اء �لإ�ش��امي �لوح��دوي، �أ�ش��ار �إىل 
�أن �لولي��ات �ملتح��دة �لأمريكي��ة كان��ت �لوحي��دة �لت��ي عار�ش��ت �إد�نة 

�جلر�ئم �لتي ترتكبها »�إ�رس�ئيل« يف مو�جهة �لتحركات �ل�ش��لمية لل�ش��عب 

�لفل�ش��طيني يف قطاع غزة و�ل�ش��فة �لغربية للمرة �لر�بعة و�لأربعني، ول 

تاأبه باملوقف �لدويل �ملعار�س و�ل�شاجب ملمار�شاتها، ما يوفر �حلماية 

لدولة �لغت�شاب، ويجعلها ��شتثناء فوق �لقانون.

¡ احلزب ال�س���وري القومي الجتماعي، ومبنا�س���بة مرور 51 عامًا على 

نك�سة اخلام�س من حزيران 1967، اأكد اأّن النكبات والنك�سات التي ت�سيب 

البلدان والأمم لي�ست قَدراً حمتومًا، فال�سعوب املتم�ّسكة بحقها وحقيقتها، 

تكافح وتقاوم حتى زوال الحتال عن اأر�سها، معترباً اأّن نك�سة اخلام�س 

م���ن حزيران 1967 هي امتداد لنكبة فل�س���طني ع���ام 1948، وهما نتاج 

موؤام���رة دولية حاكتها الدول الغربية العظمى مع احلركة ال�س���هيونية 

لإقامة كيان الغت�ساب اليهودي العن�رصي الإرهابي على اأر�س فل�سطني.

¡ �ل�شيخ �شهيب حبلي لفت �إىل �أننا نفتقد �ليوم �إىل �أمثال �لرئي�س �ل�شهيد 
ر�ش��يد كر�مة، �لذي لطاملنا �ش��ّكل عنو�نًا وطنيًا ووحدويًا عابر�ً للمذ�هب 

و�لطو�ئ��ف، وحمور�ً للتاقي من �أجل م�ش��لحة لبنان، كم��ا �أنه كان د�ئم 

�لدعوة �إىل �لوحدة �لعربية و�لنت�شار لفل�شطني �لوطن و�لق�شية.

¡ ال�س���يخ ماهر حمود؛ رئي�س الحتاد العاملي لعلماء املقاومة، راأى اأن 
املقاومة تر�سل ر�سائلها الدائمة اإىل املتخاذلني والقاعدين واملحَبطني 

باأن اأمتنا قادرة على حتقيق الكثري يف مواجهة العدو ال�س���هيوين ومن 

يدعمه ومن يواليه، واملو�سوع لي�س فقط اإمكانيات و�ساحًا وا�ستعداداً، 

ب���ل يف املقام الرئي�س���ي قرار يتخ���ذه ال�رصفاء.. وعندم���ا يتخذ القرار 

ال�سادق واجلريء فاإن الباقي ي�سبح تفا�سيل بحول اهلل تعاىل.

¡ �حل��اج ع�ش��ام غندور �ش��األ عن ع��زة �لنف�س و�إباء �ل�ش��يم عند �لعرب، 
معت��ر�ً �أن عزة �لنف�س تتجلى �أوًل يف �بتغاء �خلري و�تقاء �ل�رس و�لت�ش��بث 

بال�رسف، و�لتطلع �إىل معايل �لأمور، و�لتجرد عن �لهوى، وكذلك �لنت�شار 

للح��ق ودفع �لظلم و�لغ�ش��ب، وهذ� ما ل جنده عن��د كثري من �لعرب جتاه 

فل�شطني و�أهلها. 

¡ لقاء اجلمعيات وال�سخ�س���يات الإ�سامية دعا اإىل الإ�رصاع يف ت�سكيل 
حكومة وحدة وطنية، تتمثل فيها كل القوى ال�سيا�سية الفاعلة وفقًا ملا 

ل وغياب  اأنتجته النتخابات النيابية. وت�س���اءل »اللقاء« عن �رص التمهُّ

الرئي�س املكلف لعدة اأيام ع���ن لبنان بعد تكليفه، وهو اأمر رمبا يحدث 

للمرة الأوىل يف تاريخ لبنان ال�سيا�س���ي، م�سدداً على �رصورة الن�رصاف 

اإىل ت�س���كيل احلكومة، للت�س���دي للم�س���اكل القت�س���ادية والجتماعية 

والرتبوي���ة التي يعاين منها اللبناني���ون. من جهة ثانية، دعا »اللقاء« 

اىل اأو�س���ع م�ساركة يف يوم القد�س العاملي، لنوؤكد اأن القد�س �ستبقى يف 

الوجدان وال�سمري، وم�سدر كفاح وجهاد.

تركيا تبدأ حربها بالمياه ضد بغداد.. دجلة العراقي قيد الجفاف

خطورة اأزمة �سح املياه بعد ت�سغيل �سد »الي�سو« الرتكي على نهر دجلة تنذر بالت�سحر

الجفاف إذا حصل سيكون 
شريكًا فعليًا للحرب األميركية 

والتكفيرية على العراق
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مل يع���د خافيًا اأن النزع���ة العدوانية 

الأمريكية تزداد �رشا�س���ة كل يوم مع تبلور 

اأقط���اب جديدة يف الع���امل، لي�س فقط يف 

اإط���ار مناه�س���ة ال�سيا�س���ة الإمربيالي���ة 

ال�ستعمارية على امل�ستوى ال�سيا�سي، بل 

اأي�سًا يف اإطار بناء قوة رادعة يف مواجهة 

التغّول الأمريكي غري امل�سبوق، مع اإعالن 

تل���ك العدوانية بال خجل، رغم تناق�س���ها 

م���ع كل القوانني الدولية، مب���ا فيها الأمم 

املتح���دة. الإدارة الأمريكية اجلديدة تعمل 

على اإط���الق وعود ل���دول جرّبت اأ�س���اًل 

الوليات املتحدة ومل حت�س���د �سوى مزيد 

من اخليبة، لكنها باتت اأ�سرية »امل�ساعدات 

الأمريكية« التي تغرقها اأي�س���ًا يف الديون 

والرته���ان، وبالت���ايل تدفعها وا�س���نطن 

كالبيادق على رقع���ة ال�رشاع الدويل، ول 

باأ����س اإن كان���ت حطبًا للن���ار التي تريد 

اإ�سعالها الوليات املتحدة.

العدوانية الأمريكية باأ�ساليبها القدمية 

- اجلديدة مل تعد تعطي النتائج املرجّوة 

�س���وى من الدول العقور، مثل دول اخلليج، 

وعلى راأ�سها ال�سعودية، التي تدفع اجلزية 

�س���اغرة م�ست�سلمة، بينما حلفاء وا�سنطن 

التاريخيون يف اأوروبا عمومًا، والأع�س���اء 

يف احلل���ف الأطل�س���ي الع���دواين، بات���وا 

يحاولون التجروؤ على التنفُّ�س دون اإ�سارة 

خ�رشاء م���ن الإدارة الأمريكية، �س���يما اأن 

الإدارة احلالي���ة ل تاأخذ اأدنى م�س���احلهم 

بعني العتبار، ل بل تدفعهم اإىل مواجهات 

مع رو�سيا ال�ساعدة بقوة، وبال�ستناد اإىل 

باأ�سكالها املتعددة؛  مراكمة قوة ع�سكرية 

جواً وبحراً وتقني���ات متطورة، مع اإحداث 

نقالت نوعية يف الغوا�س���ات والطائرات، 

وكذل���ك يف املجال الن���ووي، وهو ما عرّب 

العديد م���ن اجل���رالت الأمريكيني وقادة 

ال�س���تخبارات عن جزعهم من���ه، ل بل اإن 

البع�س يرى اأن التقدُّم الرو�سي بات ي�سبق 

الوليات املتحدة ب�س���نوات ع�رش، اإذا بادر 

الأمريكيون للت�سنيع املماثل اليوم.

الدول الأوروبي���ة الغربية طاملا كانت 

تنق���اد اإىل الأه���واء الأمريكية ب���ال قيد اأو 

����رشط، ل بل اندفعت يف العقوبات �س���د 

الدول التي تعاديها وا�سنطن بال تردد، واإن 

من بدون قناعة، كما هو احلال مع رو�سيا 

واإي���ران على وجه التحديد، بذريعة اخلطر 

الرو�س���ي والإيراين املزعوم، واإن كان لكل 

منهما خ�سو�سيته يف ال�رشاع الذي تريده 

وا�سنطن تدمرييًا.

من الوا�س���ح اأن الحتاد الأوروبي بداأ 

ي�س���تفيق على م�س���احله، ولذلك يحاول 

اأن تكون �سخ�س���يته لها ا�ستقاللية ما عن 

القب�سة الأمريكية امُلْحكمة، ل�سيما بعد اأن 

اأّدت العقوبات التي فر�س���تها دول الحتاد 

على رو�س���يا كانت نتائجها عك�سية على 

الحتاد، الذي ُمني بخ�س���ائر اأكرب مما كان 

مق���ّدراً بكثري، وما زاد الط���ني بلة اأن اإدارة 

الرئي�س دونال���د ترامب اندفعت اإىل فر�س 

ر�س���وم ل يقدر عليه���ا الأوربيون يف اإطار 

التبادل التجاري على ال�سلب والأملنيوم، 

ما دفع الرئي�س الفرن�سي اميانويل ماكرون 

لالإعالن بال تردد اأن »القومية القت�سادية 

تقود اإىل حروب«، وهذه ر�سالة من العيار 

الثقيل على امل�ستوى ال�سيا�سي.

لكن الوليات املتحدة ا�ست�سعرت اخلطر 

من تبلور روؤية اأوروبية غربية للخروج من 

حظرية الراع���ي الأمريكي، وعدم املواجهة 

التي تدفعها اإليها وا�س���نطن مع رو�س���يا، 

فح�س���ل ال�س���غط التجاري، م���ا انعك�س 

�س���لبًا على �س���عر �رشف اليورو، مبوازاة 

ا�س���تخدام الدول الأوروبية ال�رشقية التي 

كانت جزءاً من الحتاد ال�سوفياتي يف رفع 

من�س���وب العدوانية على رو�سيا، من خالل 

اأولوية لإن�س���اء قواعد  التلويح باإعط���اء 

ع�س���كرية اأمريكية فيها، ل�سيما اأن بع�س 

دول البلطي���ق باتت ت�س���بح يف الف�س���اء 

اأوكرانيا،  اإىل  اإ�س���افة  الأمريكي املل���وَّث، 

وقد مّهدت وا�س���نطن لتو�سيع الطوق حول 

رو�س���يا مع ابتزاز الأوروبي���ني الغربيني 

على ل�س���ان وزير احلرب جيم�س ماتي�س؛ 

با�س���تعداد بالده للتفاو����س حول زيادة 

وجودها الع�سكري يف بولندا، مبا يف ذلك 

الع�سكريون الأمريكيون على اأر�سها. 

هنا ج���اء دور بولندا؛ تلك الدولة التي 

حرّرها اجلي�س الأحمر من النازية الهتلرية 

يف احل���رب العاملية الثانية، وكانت مركز 

»حلف وار�س���و« املواجه لالأطل�س���ي بعد 

النت�س���ار على النازية، ليدعو رئي�س���ها 

الولي���ات املتح���دة اإىل اإن�س���اء قاع���دة 

ع�سكرية على اأر�سها، ون�رش فرقة ع�سكرية 

مع دبابات، مع ت�س���ليم العر�س ر�س���ميًا 

للبنتاغ���ون، ويف م�س���مونه اأن »اجلانب 

البولندي ميكن اأن ي�سلّم اأي جزء من البنية 

التحتي���ة البولندية للجي����س الأمريكي«، 

واعتبار »الوجود الع�س���كري الأمريكي ل 

ي�سمن اأمن البولنديني وح�سب، بل يتوافق 

مع عقيدة الدف���اع القومي الأمريكية التي 

تعترب رو�س���يا مبنزلة التهديد الرئي�س���ي 

للبالد والعامل«.

من املعروف اأن بولندا التي تطمح اإىل 

الإقليم، تتمو�سع فيها اأ�ساًل،  اأكرب يف  دور 

ومنذ �س���نوات، وحدات من حلف الأطل�سي 

الرو�س���ي،  الت�س���دي للخطر  حتت ذريعة 

لكن زي���ادة القوات بال�س���كل املنّوه عنه 

اعت���ربه الرو����س ل يهدد اأمن رو�س���يا، بل 

ال�س���تقرار يف اأوروبا، �سيما اأن لديها ويف 

املخيخ البولندي ثاأراً تاريخيًا مع اأملانيا، 

الت���ي تلعب الدور الأك���رب يف التمرُّد على 

العنجهية الأمريكية.

ع المريكي  لقد اأعلن الكرملني اأن التو�سُّ

التدريجي، والق���راب من الهيكلية للناتو 

باجتاه حدودنا، ل يخدم باي �س���كل الأمن 

وال�س���تقرار يف القارة، بل العك�س، وهذه 

الت�رشفات التو�س���عية تقود بال �س���ك اإىل 

تدابري م�س���ادة من جانب رو�س���يا لإعادة 

التوازن للتكافوؤ الذي ينتهك تكراراً.

رو�س���يا البوتينية يبدو اأنها ل تنتظر 

النق�س���ا�س الأمريكي، وه���ي راكمت قوة 

جعلته���ا تعلن بثق���ة على ل�س���ان وزير 

الدفاع �س���ريغي �س���ويغو اأن نظام الدفاع 

ال�ساروخي الأمريكي الذي يتم اإن�ساوؤه يف 

بولندا ورومانيا واأل�س���كا، ويخّطط لن�رشه 

يف الياب���ان وكوريا اجلنوبي���ة، ما هو اإل 

»مظلة مثقوبة«.

يون�س عودة

األطلسي وتطويق روسيا.. مظلة مثقوبة

اخلطوات الأمريكية التو�سعية تقود اإىل تدابري م�سادة من جانب رو�سيا التي راكمت قوتها

االتحاد األوروبي بدأ 
يستفيق على مصالحه.. 

ويحاول أن تكون شخصيته 
مستقلة عن القبضة 

األميركية الُمْحكمة
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تقف ال�س���ني على عتبة مرحلة نوعية جديدة يف 

تطورها؛ م���ن الناحيتني القت�س���ادية والجتماعية. 

فبقيادة احلزب ال�س���يوعي ال�سيني حتّولت جمهورية 

ال�س���ني ال�س���عبية من دولة فقرية اإىل قوة اقت�سادية 

كربى، حي���ث ا�س���تعاد »احلزب« وحدة وا�س���تقالل 

وكرامة البالد، واأظهر للع���امل باأ�رشه اإمكانات البالد 

و�سعبها، بعد �سنوات من ال�ستغالل الأجنبي. لقد حدد 

احلزب ال�سيوعي ال�س���يني اأهدافًا طموحة لنف�سه يف 

ما يتعلق بتحديث البالد وموا�سلة منّوها وتطويرها، 

وبالرغم من اأهمية ال�س���ني للمجتمع الدويل وال�سوق 

العاملية، اإل اأن بع�س الأ�س���وات داخل ال�سني مازالت 

تعتربه���ا دول���ة نامية، واأن ال�س���ني، م���ن الناحية 

القت�سادية، ُتعّد نف�سها لأن ت�سبح الأوىل عامليًا.

اإن هدف »الرخاء الع���ادل للجميع« الذي اأطلقه 

الرئي�س ال�سيني واحلزب ال�سيوعي ال�سيني يعترب من 

اأهم الأهداف من اأجل تنمية كافة املناطق ال�س���ينية، 

واإلغاء الفوارق ب���ني الأرياف واملدن اأو التخلف بني 

ال�س���واحل ال�رشقية واملناطق الغربي���ة، حيث يبدو 

جليًا �س���عي احلزب ال�س���يوعي ال�س���يني واحلكومة 

ال�س���ينية، بقيادة الرئي�س ال�سيني �سي جني بينغ، 

للعم���ل من اأجل ت�س���وية هذه اخلالفات ال�سا�س���عة، 

وتعزيز التنمية بقوة يف املناطق الأ�سعف من البالد، 

وتعزيزها من خالل ا�س���تثمارات جديدة، وقد و�س���ع 

احلزب ال�سيوعي ال�سيني خطة طموحة حدودها يف 

عام 2021، وهو �سي�س���ادف احتفال احلزب ال�سيوعي 

ال�س���يني بعيده املئوي، وبحلول ذلك الوقت، ووفقًا 

خلطة ال�س���ني، فاإن البالد �ستتغلب على الفقر، �رشط 

�سمان ا�ستمرار منو القت�ساد ال�سيني، واحلفاظ على 

منوه ال�س���نوي القوي ن�س���بيًا، والذي ُيتوقع اأن يبلغ 

%5.6 اأو اأكرث يف ال�سنوات املقبلة. وتخطط احلكومة 

الصين.. ذاك الـعمـالق الـقــادم مــــن الـشــرق

بكني منكّبة على بناء ج�سر متني بني خمتلف �سعوب وثقافات بلدان العامل
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حتت���ل كوري���ا ال�س���مالية مكان���ة 

خا�سة عند ال�سني، حيث تعود العالقة 

القدمي���ة بينهم���ا اإىل املوقع اجلغرايف 

لكوريا ال�س���مالية على احل���دود معها، 

فه���ي تتعاط���ى معها كمنطق���ة عازلة 

الآ�سيوية )اجلنوبية(  الدول  بينها وبني 

احلليف���ة للوليات املتح���دة الأمريكية 

الثاني���ة، وكون  منذ احل���رب العاملية 

كوريا ال�سمالية ت�س���ّكل رافداً اقت�ساديًا 

لت�رشيف  ا�س���تهالكية  و�س���وقًا  هام���ًا 

املنتج���ات ال�س���ينية، والتي و�س���لت 

اإىل 83٪، اأي 2083 ملي���ون دولر، م���ن 

ال�س���ادرات لكوريا ال�سمالية يف اأواخر 

ل  الع���ام 2015، ما دفع ال�س���ني للتدخُّ

اأثناء احلرب الأهلية بني الكوريتني يف 

العام 1950 بعد احتالل كوريا ال�سمالية 

ل الأمريكي من خالل  للجنوبية، والتدخُّ

الأمم املتح���دة، ومبوج���ب ق���رار دويل 

واحتالل  اجلنوبي���ة  كوريا  ل�س���تعادة 

كوري���ا ال�س���مالية، وكان عنوان احلرب 

الأمريكي���ة مواجهة المتداد ال�س���يوعي 

يف تلك الف���رة الزمنية وانتهت احلرب 

يف الع���ام 1953 باتفاقية هدنة ماتزال 

�س���ارية املفعول، ومنذ اتفاقية الهدنه 

وحتى هذا اليوم لدى كوريا ال�س���مالية 

خماوف كثرية، فهي حماطة مبجموعة 

من الدول احلليفة لأمريكا، وتخ�سى من 

الوجود الع�س���كري الأمريكي يف كوريا 

اجلنوبية، ومن ال�سواريخ املنت�رشة يف 

املحيط.

عملت كوريا على حت�س���ني نف�سها 

من خ���الل التجارب النووي���ة، واآخرها 

التجربة ال�ساد�سة للقنبلة الهيدرجينية، 

وهي �س���الح ذري بقوة تفجريية مدوية، 

ما دفع الرئي�س الأمريكي دونالد ترامب 

اإىل تهدي���د كوري���ا ال�س���مالية ب�»نار 

وغ�س���ب مل ي�س���اهد العامل لهما مثياًل 

قط«، وكان رد بكني اأنه »من ال�رشوري 

اأن تفهم جميع الأطراف اأنه عندما تهدد 

ت�رشفاتهم امل�س���الح ال�سينية، باأن رد 

فعل ال�سني �سوف يكون قا�سيًا«، ح�سب 

�س���حيفة »غلوبال تاميز«، لأن كوريا 

ه���ي اخللفية اجلغرافية والقت�س���ادية 

والأمني���ة والب�رشي���ة )ُتَع���ّد كوريا 25 

مليون اإن�سان، واأية حرب �ستكون اإحدى 

نتائجه���ا نزوح �س���كانها اإىل ال�س���ني، 

ما ي�س���ع ال�س���ني اأمام مازق ا�ستيعاب 

النازح���ني( وامل�س���ا�س باأم���ن كوري���ا 

ال�س���مالية تعتربه ال�سني تهديداً لأمنها 

القومي.

ال����رشاع القائ���م حالي���ًا وه���و يف 

ظاه���ره ����رشاع الكوريت���ني، لك���ن يف 

واقعه ����رشاع اأمريكي - �س���يني، التي 

لديها رغبة يف الو�س���ول اإىل تفاهم مع 

اأمريكا، يقفل باب النزاع بني الكوريتني، 

ولدى كوريا ال�س���مالية الرغبة يف اإقفال 

ه���ذا امللف، وقد خطت خط���وات عديدة 

يف هذا الجت���اه، واأعلنت ا�س���تعدادها 

للتخلّي عن ال�س���الح الن���ووي اإذا ما مّت 

التفاق وح�س���لت على ال�سمانات التي 

ُت�سعرها بالأمن والأمان، فعقدت �سل�سلة 

من اللقاءات تّوجته���ا بلقاء القمة بني 

الرئي�س���ني كي���م جونغ-اأون ال�س���مايل 

ومون جاي-اإن اجلنوبي على احلدود يف 

املنطقة املنزوعة ال�س���الح بني البلدين، 

الذي نتج عنه العديد من التفاهمات: 

1- تعّه���د زعيما كوريا ال�س���مالية 
واجلنوبي���ة على العم���ل على تخلي�س 

�س���به اجلزي���رة الكورية من الأ�س���لحة 

النووية. 

2- الدف���ع باجت���اه حتوي���ل الهدنة 
التي اأنهت احلرب الكورية عام 1953 اإىل 

معاهدة �سالم هذا العام.

3- نهاية »الأن�سطة املعادية« بني 
البلدين.

الأ�س���لحة يف املنطقة  4- تخفي�س 
بانتظار تخفيف التوتر الع�سكري.

5- الدفع باجت���اه حمادثات ثالثية 
ت�سمل الوليات املتحدة وال�سني.

6- تنظي���م مّل �س���مل العائالت التي 
فرّقتها احلرب.

7- ربط وحتديث ال�س���كك احلديدية 
والطرق عرب احلدود.

خط���ت كوري���ا ال�س���مالية خطوات 

وقام���ت  اأم���ريكا،  باجت���اه  اإيجابي���ة 

بالتح�س���ريات الالزمة للقم���ة املرتقبة 

ب���ني  حزي���ران   12 يف  ب�س���نغافورة 

الرئي�س���ني، والتي اأعلن ترامب تاأجيلها 

)ب�س���بب بع�س الت�رشيحات الالذعة من 

كوري���ا، والتي جاءت ك���رّدة فعل على 

ت�رشيح���ات نائ���ب الرئي����س الأمريكي 

بن�س(، اإل اأنه تبّنى موقفًا معاك�س���ًا بعد 

اأقل من 24 �س���اعة، واأعل���ن اأن اللقاء ل 

يزال ممكنًا.

الت�سعيد ال�سيا�س���ي من قَبل اأمريكا 

وتهديدها كوريا باحل���رب، هو من باب 

ممار�س���ة ال�س���غوط على ال�س���ني، علَّ 

اأمريكا ت�س���تطيع جرّها اإىل تفاهم معها 

على ح�س���اب كوريا، وه���ذا ما لن تقبل 

به ال�س���ني لأ�س���باب �سيا�س���ية واأمنية 

واقت�سادية، و�ستكون هي املت�رشر الأول 

من هزمية كوريا ال�س���مالية، و�س���تعمل 

بجد ل�س���تمرار املفاو�س���ات م���ن اأجل 

الو�س���ول اإىل حل يطمئن اجلميع ويبعد 

�س���بح احلرب التي اإذا م���ا اندلعت فلن 

تبقى حم�سورة يف اإطار الكوريتني.

هاين قا�سم

الصراع بين الكوريتين.. األسباب والخلفيات

الصراع القائم يبدو في 
ظاهره بين الكوريتين.. لكنه 

في الواقع صراع أميركي - 
صيني

زعيم كوريا ال�سمالية كيم جونغ اأون والرئي�س الكوري اجلنوبي مون جيه اأن خالل لقائهما التاريخي
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الصين.. ذاك الـعمـالق الـقــادم مــــن الـشــرق
لتخفي�س قدرات الإنتاج الفائ�س���ة، وحت�سني الهيكل 

القت�س���ادي للبالد، وبالتايل رفعه اإىل م�ستوى اأعلى، 

ومكافحة الف�ساد اأحد الإجراءات الهامة اأي�سًا.

لقد اأدت الأو�س���اع القت�س���ادية ال�س���يئة عامليًا 

اإىل دف���ع احلكومة ال�س���ينية اإىل البح���ث عن حلول 

جديدة، من خالل تنمية ال�سناعة والزراعة وا�ستخدام 

املوارد، وتغيري منط احلياة، وتفعيل الطاقة واملبادئ 

التوجيهي���ة من اأج���ل تلبية احتياجات ال�س���ينيني 

ورغبتهم يف حياة اأف�س���ل، وذلك م���ن خالل البتكار، 

وتطوير و�س���ائل الإنتاج القدمي���ة، واحلد من العبء 

ال�رشيبي، واإعادة �سقل ال�سوق، واإطالق قوى اإنتاجية 

جديدة مع تعزيز قدرتها التناف�سية يف الوقت نف�سه، 

والهدف العام هو حت�س���ني هيكل القت�ساد ال�سيني، 

ولذلك ت�س���عى ال�سني اإىل �س���مان احلفاظ على منو 

اقت�س���ادي قوي يبل���غ %5.6 على الأق���ل، حتى يف 

الأوقات الع�سيبة.

مبادرة احل���زام والطريق م�رشوع ا�س���تجاب فيه 

احلزب ال�س���يوعي ال�س���يني لتحديات عاملية تزداد 

تعقيداً، وحظ���ي بقدر كبري من الهتم���ام الدويل يف 

ال�س���نوات الأخرية، فقد بداأ الرئي�س ال�سيني �سي جني 

بين���غ هذه املبادرة ال�س���خمة يف ع���ام 2013 اأثناء 

زيارته لبلدان و�سط وجنوبي اآ�سيا، وتتمثل روؤية �سي 

يف �س���خ حياة جديدة يف طريق احلرير القدمي، الذي 

كان يربط بني اآ�س���يا واأوروبا لق���رون عديدة. وتاأتي 

اأهمية طريق احلزم واجلدار كطريق للتوا�سل احل�ساري 

يتجاوز امل�س���األة القت�س���ادية اإىل تفاعل ح�س���اري 

وثق���ايف بني ال�س���عوب، كما يهدف مفه���وم »احلزام 

والطريق« اإىل تو�س���يع انفتاح ال�سني امل�ستمر على 

العامل ب�سكل عام، وتكثيف تعاونها مع الدول الأخرى 

على اأ�س���ا�س املنفعة املتبادلة، وبالتايل فاإن مبادرة 

احلزام والطري���ق توفر لالقت�س���اد العاملي حمفزات 

جديدة هامة، وه���و يعتمد على التنمية امل�س���ركة 

حلزام اقت�س���ادي جديد على ط���ول طريق احلرير من 

اأجل تعميق الت�س���الت القائمة والتعاون بني الدول 

الأوروبية والآ�سيوية، وهي مبادرة يف جوهرها تهدف 

اإىل جعل جميع امل�س���اركني يتمتعون باآفاق اأف�س���ل 

للتنمي���ة امل�س���تقبلية، والهدف النهائي لها هو بناء 

اأطول ممر اقت�س���ادي يف العامل - من ال�س���ني، مروراً 

بو�سط وغربي اآ�سيا اإىل و�سط و�رشقي وغربي اأوروبا.

وتتمتع مبادرة احلزام والطريق باإمكانيات هائلة، 

لي�س من الناحية القت�س���ادية فح�س���ب، اإمنا اأي�س���ًا 

يف جمالت حماية البيئ���ة وتكنولوجيا املعلومات 

والأمن، وه���و الأمر الذي يثري رع���ب اأمريكا والغرب، 

حيث يعتقدون اأن الزحف الناعم لالقت�س���اد ال�سيني 

من �س���اأنه ال�سيطرة على القت�ساد العاملي، وبالتايل 

م بال�سيا�سات العاملية م�ستقباًل. التحكُّ

وم���ن اأجل حتقي���ق هذا الهدف �رشع���ت احلكومة 

ال�س���ينية بتعزيز التبادلت بني الثقافات على نحو 

اأكرب، وعّمقت املعرفة املتبادلة بني ال�س���عوب، حيث 

تريد ال�س���ني من مبادرة »احلزم والطريق« األ تكون 

و�س���يلة اقت�سادية فح�س���ب، بل اأن تبني اأي�سًا ج�رشاً 

بني خمتلف �سعوب وثقافات بلدان العامل.

ل �س���ك اأن الدوائر الغربية دّقت ناقو�س اخلطر من 

خطر العمالق ال�سيني الذي ا�ستيقظ موؤخراً، وهي ما 

زالت تدر�س خطواته، وت�سع الت�سورات تلو الت�سورات 

ملواجهته قبل اأن يلتهم ما تبّقى من ر�س���يدهم، فهل 

�سرتفع وترية املواجهة يف الأيام املقبلة، اأم �سيبقى 

الغرب عا�ّسًا على اجلرح متاأبيًا غ�سب املارد؟

خالد املعلم 
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لل�شيخ   – امل�رشق  العاملي  »التاريخ 

نا�شيف الن�شار العاملي – قائداً و�شهيداً« 

كتاب لل�شيد وهب حم�شن ها�شم، �شدر عن 

وفيه عر�ض  العاملي،  الرتاث  اإحياء  مركز 

املقاومة  اأعللام  من  لَعَلم  فعًا  م�رشق 

ال�شيخ  به  وعنينا  اجلنوبي،  واجلللهللاد 

نا�شيف الن�شار، الذي كان كما حتدث عنه 

اآل �شفا: »بطًا مقدامًا تعود  حممد جابر 

قيادة اجليو�ض وخو�ض املعارك وممار�شة 

احلروب، يهزاأ باملنايا وال يبايل باملوت«.

كلمة  توحيد  حللاول  زمانه،  يف  وهو 

واللللدروز  والفل�شطيينيني  العامليني 

جميع  وحللدة  على  عامًا  والبعلبكيني، 

منيعًا  الوحدة �شوراً  االأطراف، لتكون هذه 

منه  يدخلون  منفذاً  فيه  االأتللراك  يجد  ال 

لتفرقتهم.

»لقد  مقدمته:  املوؤلف يف  يقول  وكما 

الفتًا  منللوذجللًا  الن�شار  نا�شيف  �شّكل 

وفريداً بني الزعماء اللبنانييني، واأ�شحاب 

م�رشح  على  بلللرزوا  الللذيللن  االإقللطللاعللات 

�شلطة  حتت  املنطقة  دخول  منذ  االأحداث 

العثمانيني، وحتى انتهاء احلكم االإقطاعي 

وتبدُّل النظام العثماين«.

حاول  الباحثني  بع�ض  كللان  واإذا 

الثائرة  ال�شخ�شية  بهذه  ُيل�شق  اأن 

واملجاهدة �شفات غري حقيقية وظاملة، 

خا�شها  التي  احلروب  كل  اأن  فالثابت 

حروبًا  كانت  الن�شار  نا�شيف  ال�شيخ 

اأبداً من اأجل  دفاعية واإغاثية، ومل تكن 

النهب  فاأعمال  ال�شلطة،  وب�شط  النهب 

اجلللزار  با�شا  اأحمد  مار�شها  وال�شلب 

على  الهمجي  الهجوم  يف  وجيو�شه 

اأعمال  كانت  حيث  العاملية،  القاع 

البيوت،  وتدمري  والنهب  وال�شلب  القتل 

الترت  اأ�شافه  اأ�شكال  على  فعل  كما 

املغوليني حينما احتلوا بغداد واأحرقوا 

واأتلفوا اإحدى اأهم واأعظم مكتبات الع�رش 

ف�شحن  احلكمة،  مكتبة  يف حينه، وهي 

من  عامل  جبل  مكتبات  ما يف  اجلللزار 

عكا  اإىل  النادرة  واملخطوطات  التاأليف 

واأحرقها.. وقد حدث ذلك بعد ا�شت�شهاد 

الثائر نا�شيف الن�شار.

كتاب ال�شيد وهب حم�شن ها�شم ي�شلّط 

ا�شتثنائية،  عاملية  �شخ�شية  ال�شوء على 

مرحلة  يف  وعظيمة  فريدة  اأدواراً  لعبت 

تاريخية هامة، وتك�شف عن وجه م�شيء 

يف تاريخ لبنان عمومًا، وجبل عامل على 

وجه اخل�شو�ض.

االإجنللاز  بهذا  اأنلله  للموؤلف  ل  وي�شجَّ

اأن  بد  ال  وم�رشفًا،  م�رشقًا  ًا  �شجِّ يحفظ 

يف  يكون  واأن  االأجلليللال،  عليه  تتعرف 

واملنتديات  النوادي  وكل  النا�ض  متناول 

والعلمية  والثقافية  الفكرية  واجلمعيات 

واالجتماعية.

الن�شار  نا�شيف  فال�شيخ  حال،  باأي 

�شيخ  كان  فهو  والثورة،  العلم  من  �شرية 

م�شايخ جبل عامل، وعرف ل�شمته القيادية 

الن�شار«،  نا�شيف  بللل»االأمللري  والللفللذة 

التي  1781 يف احلرب  �شنة  وا�شت�شهد يف 

جرت بينه وبني جيو�ض اأحمد با�شا اجلزار.

يارون  بلدة  من  هو  الن�شار  واالأمللري 

اجلنوبية، ومدفون فيها.

�شفحة   320 يف  يقع  الكتاب  اأخللرياً، 

قائد  �شرية  الكبري، وجاء على  من احلجم 

وثائر جنوبي غر�ض بذرة الكرامة واحلرية 

كانت  التي  العاملية،  الذرى  يف  والثورة 

دائماً على قدر التحدي واالنت�شار.

»اأن�شار كل احلكاية«.. كتاب للفنان 

والكاتب  الكاريكاتري  ور�شام  الت�شكيلي 

تاريخ  فيه  يتناول  حمود،  احلليم  عبد 

بلدة اأن�شار يف ق�شاء النبطية على مدى 

واقت�شاديًا  اجتماعيًا  عام؛  مئة  نحو 

وثقافيًا و�شيا�شيًا.

املو�شوعي  كتابه  يتناول حمود يف 

وعاداتهم  النا�ض  ويوميات  تفا�شيل 

وطقو�شهم،  وزراعللاتللهللم  وتقاليدهم 

ال�شيا�شي  احلراك  يتناول  كما  وِمَهِنهم، 

على  وانعكا�شه  البلدة،  يف  واحلزبي 

ُيظهر  اأن  دون  االإن�شانية،  جممل احلياة 

فيعر�ض  ما،  حزب  اأو  لفئة  انحياز  اأي 

ب�شكل مو�شوعي لتجارب متعددة.

الوجود  على  املللوؤّلللف  يعرّج  واإذ 

�شبعينات  يف  اأن�شار،  يف  الفل�شطيني 

الثمانينات،  بداية  حتى  املا�شي  القرن 

عام  »االإ�رشائيلي«  االجتياح  يتناول 

1982، واإن�شاء العدو اإبان هذه االجتياح 
كان  وهو  الذكر،  ال�شيئ  اأن�شار  معتقل 

اإدارة  اإىل  باالإ�شافة  لبنان،  االأ�شخم يف 

هذه املعتقل اخلبيثة، وما حفل به من 

اأعمال اعتقال وتنكيل وتعذيب.

حمود  احلليم  عبد  والفنان  الكاتب 

مربراً  بلدته،  كتابه  يف  يتناول  الللذي 

بها،  بوالدته  مفتخراً  الأن�شار،  انحيازه 

ومطارح  و�شجرها،  بزيتونها  متم�شكًا 

اأن  يوؤكد  وذكرياته،  و�شبابه،  طفولته 

ُم�رشق  كنتاج  احلا�رش  اإىل  »الللعللودة 

للما�شي، من خال االإطالة البانورامية 

ال�رشيعة على االأفراد واجلمعيات الذين 

امل�شتويات  على  حية  مناذج  يقدمون 

والثقافية،  والللرتبللويللة،  االإن�شانية 

والريا�شية، واملهنية«، ويعرتف اأنه يف 

ا�شتغلُت  احلكاية«  كل  »اأن�شار  كتابه 

لبلدتي  حب  من  قلبي  يف  ما  »بكل 

واأهلها، منحازاً اإىل اأن�شار، كهوية اأفتخر 

بها �شمن �شفحات الهوية التي ميتلكها 

كل اإن�شان منذ والدته«.

ويقول: »يف زمن العوملة، ُي�شعدين اأن 

اأقاوم على طريقتي انطاقًا من الطبيعة 

لنا  تقّدم  الزيتون  �شجرة  حيث  اخلام، 

ذات الدرو�ض منذ اآالف ال�شنني«.

حمود  احلليم  عبد  فاملبدع  اإذاً، 

بو�شوح  راأ�شه  وم�شقط  قريته  يتناول 

باأبهى  لقارئه  ليقّدمها  بلله،  لب�ض  ال 

واأن�شع �شورة، عار�شًا على مدى  �شكل 

الكثري  الكبري،  احلجم  من  �شفحة   364
البلدة  اإىل  ُتعرّفنا  التي  التفا�شيل  من 

اأ�شماء  قّدمت  التي  املقاومة،  اجلنوبية 

العلمية  املللجللاالت  �شتى  يف  المعة 

ي�شتعر�ض  حيث  واالإن�شانية،  واملهنية 

اإ�شافة اإىل اأ�شماء عائات البلدات، اأ�شماء 

اأعام ورموز لعبوا دوراً بارزاً على �شتى 

البلدة،  م�شتوى  على  �شواء  امل�شتويات، 

اأو على م�شتوى اجلنوب وجبل عامل، اأو 

على امل�شتوى الوطني العامل.

الذي  كتابه  يف  حمود  وي�شتعر�ض 

حفلت  مللا  ف�شول،  �شتة  مللن  يتاألف 

ن�شاط  مللن  املللا�للشللي  الللبلللللدة يف  بلله 

�شيا�شية،  وقللوى  واأحلللزاب  وجمعيات 

كما يتناول ما حتفل به االآن من مراكز 

وفكرية  ثقافية  ومنتديات  وجمعيات 

وجمالية  وطبية،  واجتماعية  وتربوية 

وت�شويرية، باالإ�شافة اإىل اأ�شماء العديد 

البلدة يف خمتلف  من  برزوا  الذين  من 

والفكرية  والثقافية  العلمية  امليادين 

واالأدبية والفنية واملهنية.

»اأن�شار  كتاب  ت�شّمن  فقد  ذلك،  اإىل 

كل حكاية« ف�شًا من ال�شور التي ت�شري 

على  مرئية  بانوراما  وكاأنها  بو�شوح 

واقع وحقيقة وتطّور اأن�شار..

وال�شاعر  الكاتب  ي�شتحق  اأخلللرياً، 

واالأ�شتاذ اجلامعي عبد احلليم  والفنان 

حمود التهنئة على اإجنازه اجلديد الذي 

واإجنازاته  كتبه  من  العديد  اإىل  ي�شاف 

ولوحاته.

األمير ناصيف النصار العاملي.. قائدًا وشهيدًا

عبد الحليم حمود.. وأنصار وحكايتها
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بريد القراء

مبا اأن اللغة العربية من اأهم اللغات على االإطاق، 

ا�شتيعاب  االألفاظ وُقدرة على  اأكرثها جزالة يف  ومن 

املدى  وا�شعُة  ف�شفا�شة  لغة  وهي  اجللّية،  املعاين 

والبيان، ن�شاأل: ما هي اأهمية هذه اللغة؟

العربية  للغة  اأعطت  التي  االأ�شباب  اأهم  من  لعل 

وهي  الكرمي(،  )القراآن  التنزيل  لغة  كونها  اأهميتها، 

اللغة التي اختارها ربنا عز وجل ليقيم احلجة على 

اأرباب الف�شاحة وفر�شان البيان من كفار من قري�ض، 

فكانت معجزة خالدة حتتوي على البيان الكثري.

اأنها  اأهمية هذه اللغة،  االأمر االآخر الذي يزيد من 

ُتعترب من اأهّم واأقدم اللغات، وهي ت�شتمل على معاٍن 

وم�شطلحات و�شور وجماليات كثرية، لكن مع تعدد 

اللغات يف العامل وتعدد ال�شعوب واجهت هذه اللغة 

العديد من امل�شكات، ومن اأهم هذه امل�شكات اإهمالها 

وا�شتبدالها باللغة العامية، وحماولة البع�ض تقريب 

اللغة العامية للف�شحى، باالإ�شافة اإىل دعوة البع�ض 

االإعللراب  واإهمال  الاتينية،  باحلروف  ال�شتبدالها 

والنحو خال كتابة الن�شو�ض.

ثم ت�شاأل: كيف ن�شاأت هذه اللغة؟

اإىل  عليها  ُعرَث  عربية  ن�شو�ض  اأقدم  اأ�شل  يعود 

�شعرية  ن�شو�ض  وهي  املياد،  بعد  الثالث  القرن 

جاهلية تتميز بباغة لغتها، واأ�شلوبها الراقي، ووزنها 

اأن اأ�شل  اإىل  االأقوال  اأغلب  وترجح  امُلنتظم،  ال�شعري 

اللغة العربية يعود اإىل باد احلجاز يف �شبه اجلزيرة 

العربية، وتطّورت مع الزمن نتيجة عدة عوامل، منها 

االأ�شواق  واإقامة  لهجاتها،  وتعُدد  احل�شارات  تعُدد 

امُلختلفة، مثل �شوق عكاظ.

اأّثللرت  التي  العوامل  اأبللرز  من  االأ�للشللواق  وُتعترب 

وت�شببت يف ظهور اللغة العربية الف�شيحة وتطّورها 

كثرياً.

اأهم خ�شائ�ض هذه اللغة:

اللغة  يف  امُلفردات  اأغلب  اأن  وهو  التخفيف:  1ل 
ثم  الرباعي،  االأ�شل  ياأتي  ثم  ثاثي،  اأ�شلها  العربية 

اأ�شول  انت�شاره يف  كرثة  الرتتيب يف  على  اخُلما�شي 

امُلفردات العربية.

2ل كرثة امُلفردات: تزخر اللغة العربية بكّم وافر 
جداً من امُلفردات، وال حتتوي لغة اأخرى على عدد 

اأكرث اأو ُي�شاوي العدد الذي حتتويه لغة ال�شاد.

3ل الرتادف: وهو اأن يدل عدد من الكلمات على 
نف�ض امَلعنى املراد.

4ل علم العرو�ض: وهو العلم الذي ينظم اأوزان 
ال�شعر وبحوره، وي�شع القواعد الرئي�شية لكتابة 

ال�شعر، مما جعل ال�شعر العربي هو االأكرث باغة 

وقواعَد  حُمددة،  اأوزانًا  اتباعه  نتيجة  وف�شاحة، 

رئي�شية.

5ل الف�شاحة: وهي اأن يخلو الكام مما ي�شوبه 
والتعقيد  التاأليف،  و�شعف  بالكلمات،  تنافر  من 

اللفظي.

6ل االأ�شوات وداللتها على املعاين: ومعنى هذا 
ب�شكل  اأو  عام  ب�شكل  اإما  الكلمة  معنى  يفهم  اأن 

اأهم  من  وهللذه  فقط،  ال�شوت  خال  من  دقيق، 

امليزات اخلا�شة باللغة العربية.

7ل الثبات احلر: لعل من اأكرب التحديات التي 

على  وانت�شارها  ثباتها  هو  العربية  واجهتها 

عامل الزمن والتطور، يف حني اأن اللغات االأخرى 

كبري  ب�شكل  واختلفت  تطورت  مثل االإجنليزية قد 

عرب الزمن.

الثقافة  لغة  هللي  العربية  اللغة  ختامًا: 

وجمعت  االأملللة  وّحلللدت  التي  وهللي  والللهللويللة، 

الكلمة  جلمع  االأمللل  وهي  املا�شي،  يف  كلمتها 

يف امل�شتقبل، لذلك يقول ال�شيخ د. عبد النا�رش 

اأحد  على  يخفى  »ال  تعاىل(:  اهلل  )رحمه  جربي 

واالألفاظ  االأحرف  لغة  لي�شت  العربية  اللغة  اأن 

واجلمال واالإبداع والتوا�شل واخلطاب فح�شب، بل 

هي لغة املكونات الفكرية والثقافية والعمانية 

التاريخي  التي �شنعت ح�شورها  الواحدة  لاأمة 

وح�شارتها وتبني من خالها م�شتقبلها، فجمعت 

بخطاب  امُلتعلق  بعمقها  واملعاين  املباين  بني 

ال�شماء الأهل االأر�ض«.

اإبراهيم ح�شني املو�شى

اللغة العربية.. األهمية والنشأة والخصائص
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ورحيل  بللدر،  معركة  ذكللرى  يف 

ويف  �رشه(،  )قّد�ض  اخلميني  االإمللام 

نّظمت  العاملي،  القد�ض  يوم  اأجواء 

للجمهورية  الثقافية  امل�شت�شارية 

لبنان،  يف  االإيللرانلليللة  االإ�شامية 

حتت  فكرية  نللدوة  االأملللة،  وحركة 

عنوان: »بدرّيون على خطى االإمام.. 

وطريق القد�ض«، يف املركز الرئي�شي 

فيها  حتللّدث  ببريوت،  لل«احلركة« 

كل من ال�شيخ د. حممد �شقري؛ اأ�شتاذ 

اللبنانية،  اجلامعة  يف  الفل�شفة 

رئي�ض  الزعبي؛  حممد  د.  وال�شيخ 

التوحيد  حركة  يف  الدعوة  مكتب 

االإ�شامي. 

ال�شيخ  االأمللة؛  حركة  عام  اأمللني 

باحلا�رشين  رّحب  جربي،  اهلل  عبد 

قائًا: »اإن البدرّيني حققوا االنت�شار 

هو  وكلللذا  للم�شت�شعفني،  الكبري 

اخلميني )ر�شوان  االإمام  مع  احلال 

اأبلللللًا  كلللللان  عللللللليللله(، فلللقلللد  اهلل 

اإىل  م�شرياً  الللعللامل«،  مل�شت�شعفي 

اهلل( بفل�شطني  اهتمامه )رحمه  اأن 

الثورة  انطاق  منذ  كللان  والقد�ض 

التحديات  تللبللّدل  ومل  املللبللاركللة، 

وم�شاألة  مواقفه،  العاملية حرفًا يف 

فل�شطني هي م�شاألة عقائدية ولي�شت 

مو�شوعًا للم�شاومة.

اإن  قللال  �شقري  حممد  د.  ال�شيخ 

�شناعة  هو  بدر  معركة  من  الهدف 

الثقة  وا�شتعادة  القومية،  العزة 

القومية،  االإرادة  وتكوين  بالذات، 

اإمنا  احلق  ا�شتعادة  اأن  م�شرياً اإىل 

ذات  ا�شرتاتيجية  بطريقة  تكون 

يف  عنه  نعرّب  مللا  وهللو  ال�شوكة، 

وهذا  املقاومة،  با�شرتاتيجية  زمننا 

اهلل  )ر�شوان  الراحل  االإمام  اأراده  ما 

يف  املقاومة  به  تقوم  وما  عليه(، 

فل�شطني خ�شو�شًا، وحمور املقاومة 

عمومًا.

د. حممد  ال�شيخ  راأى  جانبه  من 

الزعبي اأن الربط بني بدر وفل�شطني 

اإمنا ميّثل ال�رشاع بني احلق والباطل، 

يعي�ض  اليوم  العامل  اأن  اإىل  الفتًا 

قَيمًا خمتلّة، و�شيبقى كذلك اإىل حني 

ظهور االإمام املهدي )ر�شي اهلل عنه(.

يجب  اأنلله  اإىل  ف�شيلته  واأ�للشللار 

جي�شه  مع  يلتحم  اأن  القائد  على 

ب�شجاعته،  م�شاركًا  املعركة،  يف 

اأقللدم  ما  وهللذا  جي�شه،  وم�شجعًا 

ويقدم عليه قادة املقاومة يف لبنان 

وفل�شطني.

متا ندوة تحت عنوان:
ّ
المستشارية الثقافية اإليرانية وحركة األمة نظ

»بدرّيون على خطى اإلمام.. وطريق القدس«
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زار اأمني عام حركة االأمة؛ ال�شيخ عبد اهلل 

االأمني  نائب  »احلركة«،  من  وفد  مع  جربي، 

العام حلزب اهلل �شماحة ال�شيخ نعيم قا�شم، 

املحلية  للتطورات  �شامل  عر�ض  كان  حيث 

متطابقة  النظر  وجهات  وكانت  واالإقليمية، 

حكومة  ت�شكيل  يف  االإ�للرشاع  �للرشورة  جلهة 

املالية  التحديات  ملواجهة  وطنية  وحللدة 

واالقت�شادية من جهة، والتهديدات ال�شهيونية 

من جهة ثانية، كما مّت الت�شديد خال اللقاء 

اأبناء  بني  والتن�شيق  التعاون  اأهمية  على 

للعمل  كربى  ور�شة  الإطللاق  الواحد  ال�شف 

اال�شتقرار  على  احلفاظ  اأجل  ومن  الوطني، 

التي  املختلفة  والتحديات  الف�شاد  ومواجهة 

تواجه لبنان.

وتطرّق املجتمعون اإىل الواقع الفل�شطيني، 

وا انتفا�شة ال�شعب الفل�شطيني املتوا�شلة  فحيَّ

وال�شمت  املت�شاعد،  ال�شهيوين  االإرهاب  رغم 

العربي الذي ي�شل اإىل حد التواظوؤ.

وفد من حركة األمة التقى الشيخ قاسم
وحلول  والتحرير،  املقاومة  عيد  ملنا�شبة 

الوفاء  حللزب  املبارك، نّظم  رم�شان  �شهر 

اللبناين حفل اإفطار رم�شاين، على �رشف نواب 

املقاومة يف بريوت حممد خواجة واأمني �رشي، 

يف مطعم �شم�ض بفردان، بح�شور قادة اأحزاب 

واإ�شامية، وم�شوؤويل  وطنية  و�شخ�شيات 

ف�شائل فل�شطينية.

رئي�ض حزب الوفاء اللبناين؛ اأحمد علوان، 

نهج  اأن  باملنا�شبة  األقاها  كلمة  خال  اأكد 

االأر�ض  لتحرير  الوحيد  اخليار  هو  املقاومة 

مع  التطبيع  اأ�شكال  بكل  مندِّداً  واملقد�شات، 

العدو ال�شهيوين الغا�شم.

وطالب علوان باالإ�رشاع بت�شكيل احلكومة، 

دقيقة  بقراءة  ومللوؤكللداً  الت�رشُّع،  من  حمللذراً 

احلقائب  توزيع  قبل  املنتخبني  الأ�للشللوات 

اأن  ال�شيما  النيابية،  الكتل  على  الللوزاريللة 

البع�ض يزايد يف مطالبته باحلقائب.

م إفطاره السنوي
ّ
حزب الوفاء نظ
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كاريكاتير

الإم�ساك يف  فرد عالج  اأي  باإمكان  اأنه  التغذية  اخت�سا�سيو  يذكر 

غني  متوازن  غذائي  نظام  اتباع  خالل  من   ،٪90 بن�سبة  رم�سان 

والدهون  ال�سكريات  تناول  جتنب  ل  ويف�سَّ واخل�رضوات،  بالفواكه 

واللحوم.

• اأ�سباب »الإم�ساك« يف رم�سان
نظام  اتباع  وعدم  الطعام،  وكمية  نوع  يف  املفاجئ  التغيرُّ   -  1

غذائي �سحي.

2 - عدم تناول كميات كافية من ال�سوائل، كاملاء والع�سائر، وذلك 
الكافيني،  على  حتتوي  التي  كتلك  معّينة،  م�رضوبات  باإ�ستثناء 

كالقهوة وال�ساي، والتي ت�سبب اجلفاف، مما يزيد من الإم�ساك.

3 - تناول كميات غي كافية من الألياف: حتدث حالت كثية من 
الإم�ساك ب�سبب النظام الغذائي الذي يحتوي على ن�سبة قليلة من 

الألياف.

4 - تناول الأطعمة الغنية بالتوابل والأطعمة املقلية.
5 - قلة احلركة، وعدم ممار�سة التمارين الريا�سية الب�سيطة بعد 

الإفطار.

6 - التوتر والإحباط، وعدم تنظيم وقت النوم، وعدم احل�سول على 
كمية النوم الكافية.

7 - الإفراط يف ا�ستخدام الأدوية امل�سهلة.
8 - الإكثار من تناول الن�سويات واحللويات، مثل الكنافة والقطايف.
ويذكر اخت�سا�سيو التغذية اأن الإفراط يف تناول ال�سكريات والدهون 

واللحوم من العوامل الأ�سا�سية املوؤدية لالإم�ساك. ويجب اأن تكون 

خالل  كبية  بكميات  والدهون  ال�سكريات  ا�ستهالك  اأن  علم  على 

رم�سان، ي�ساعف الإ�سابة بالإم�ساك ثالث مرات مقارنة مع الأيام 

العنا�رض  لكل  املتوازن  ال�ستهالك  ال�رضوري  من  لذلك  العادية، 

باجلهاز  مرتبطة  متعددة  باأمرا�ض  الإ�سابة  لتفادي  الغذائية، 

اله�سمي.

• طرق الوقاية من الإم�ساك يف رم�سان
1 - تق�سيم وجبة الإفطار على فرتات، وعدم الإكثار من كمية الطعام 

التي تتناولها، وتق�سيمها على وجبات �سغية ومتعددة.

2 - تناول ما ل يقل عن 2 لرت من املاء يوميًا.
3 - تقليل تناول املنبهات، كالقهوة وال�ساي.

4 - تناول الفواكه واخل�رضوات الغنية بالألياف، والتي ت�ساعد يف 
حت�سني عملية اله�سم، والإكثار من تناول اخلبز الأ�سمر وخبز القمح 

اأو ال�سوفان.

مدة  الإفطار  بعد  كامل�سي  ب�سيطة،  ريا�سية  متارين  ممار�سة   -  5
ن�سف �ساعة، اأو عمومًا الإكثار من احلركة يوميًا بعد تناول الإفطار.

الطرق  جتربة  بل  الأدوي��ة،  اإىل  مبا�رضة  اللجوء  عدم  ل  يف�سَّ  -  6
الطبيعية، مثل تناول النعناع والبقدون�ض واخل�ض الطازج، اأو ع�سي 

الربتقال، لأن لهم فوائد ت�سهيل عملية اله�سم.

7 - الرتكيز على تناُول ال�سوربات وال�سلطات، للح�سول على نظام 
غذائي متوازن.

فيتامني  من  عالية  ن�سبة  على  يحتوي  غذائي  نظام  تناول   -  8
ويتوّفر هذا  الأمعاء،  تنظيم وظائف  ي�ساعد على  اإنه  »ب«، حيث 

الفيتامني يف العديد من الأطعمة، مثل العنب والتني، وكذلك اللنب 

والع�سل الأ�سود، كما اأن اخلمية حتتوي على ن�سبة عالية منه.

9 - كذلك تناول ال�سوائل الدافئة، مثل تناول كوب ماء دافئ واملعدة 
فارغة، ي�ساعد يف التخلرُّ�ض من الإم�ساك.

معالجة »إمساك المعدة« في رمضان


