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من الصحافة

األصل رشيدة طليب
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الفلسطين ّية ْ
بوءة النائبة ِ
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ليهما دُروس��ا يف الوطن ّيةُ ،هما على
و ُنل ِقي َع ِ
ِدراي ٍة ِبها ،ف َي ْك ِفي أ ّنهما َن َزلتاُ ،م َتمعتني أو
للصهيون ّية
�ح� ِّ�دي ُّ
ُم ْن َفردتني ،إىل ح َلبة الَّ��ت� َ
وحايَتها
ّها
د
و
ب
َقت يَط ُل
دارها يف و ٍ
ِ
يف ُع ِ
قر ِ
ال َكثريون يف ِم َ
نطقتنا ال َعرب ّية.

سورية ليست للبيع
تتواىل ع��روض دولية وإقليمية تطلب من
ال��دول��ة ال�س��وري��ة امل��واف�ق��ة على شريط بطول
ح ��دوده ��ا م��ع ت��رك�ي��ا عمقه  40ك�ي�ل��وم�تراً
يتمركز فيها اجليش الرتكي ملراقبة حترك
«ال��ك ��رد» ال �س��وري�ين م�ق��اب��ل س�ي�ط��رة اجليش
ال �س��وري ع�ل��ى معظم ش ��رق ال �ف��رات ال�س��وري
أيضاً.
ف �ي �ب��دو ال �ع ��رض ك �م��ن ي�ب�ي��ع ي ��ده اليمنى
ليكسب يده اليسرى أو العكس.
هناك إضافة صغرية تكمن يف العمق املاكر
هل� ��ذا ال �ت �ف �ص �ي��ل م �ف ��اده ��ا ّ
أن األم�يرك �ي�ين
يواصلون نشر نقاط مراقبة مكثفة لقواتهم
داخ��ل ح��دود العراق املواجه لسورية وحبسبة
األس � ��واق ي�ت�ب ّ�ين ّ
ان ال ��دول ��ة ال �س��وري��ة ختسر
ح� ��دودي� ��ن ك��ام �ل �ت�ين ل �ب �ل��ده��ا م��ع
الشمال واجلنوب مقابل اإلمساك
بالوسط اجل��ام��ع بينهما إذا
قبلت العرض املشبوه.
اجل � � � � � ��واب ال � � � �س� � � ��وري مل
ألن العرض ليس قاب ً
يتأخرّ ،
ال
للدرس ببعده الوطين أو ً
ال وأخ�يراً،
ه �ن��اك ب��ال�ت��أك�ي��د أس �ب ��اب اق�ت�ص��ادي��ة
واسرتاتيجية هامة جداً لكنها ترتاجع أمام
املوضوع الوطين الذي ال ُتقص ُر فيه أبداً دولة
بشار األسد ،وإال كيف ميكن استيعاب قتاهلا
اجلهادي العنيف لتحرير ّ
كل حبة تراب من
«سوريتها» يف العقد األخري بكامله متواصالً
ح �ت ��ى حت ��ري ��ر آخ � ��ر ج �ي ��ب حي �ت �ل��ه اإلره� � ��اب
وداع ��ش وال�ت�رك واألم�يرك �ي��ون والفرنسيون
و(اإلسرائيليون) وآخرون.
أال يستدعي هذا التعدّد يف احملتلني واجتماع
تآمرهم على سورية التفكري العميق باألهمية
اجليواسرتاتيجية هل��ذا ال�ب�ل��د؟ م��ع التم ّعن
ال��دق �ي��ق يف ت �ص��رحي��ات ال��رئ �ي��س األم�يرك��ي
دونالد ترامب ال��ذي وصف فيها سورية بأنها
(رمال وموت وثروات متواضعة).
وهذا يتناقض مع العدد الكبري من الساعني
اىل اح �ت�ل�ال ق �ل��ب ب�ل�اد ال �ش ��ام وت�ف�ت�ي�ت�ه��ا أم
تراهم أتوا إليها ليبحثوا عن املوت والرمال يف
ثناياها؟
ل ��ذل ��ك ف � � ّ
�ررات
�إن ت ��رام ��ب ي �ب �ح��ث ع ��ن م �ب� ّ

خلسارة مشروعه بتفتيتها فيكشف عن «عفة
متص ّنعة» لالنسحاب ،تشبه عفة السمسار
العاجز عن احلصول على مبتغاه.
للتذكري فقط ّ
أن إدارة ترامب تعرف ذلك.
فسورية هي مركزية بالد الشام بكامل دوله
وم�ن��اط�ق��ه احمل�ت�ل��ة وال� �ع ��راق ،ول� ��وال متسكها
ب��ال�ق�ض�ي��ة ال�ف�ل�س�ط�ي�ن�ي��ة مل ��ا جن ��ت م ��ن ك� ّ�ل
األح��اب�ي��ل واحمل� ��اوالت الغربية لنسفها ،وهلا
أدوار يف لبنان واألردن وال�ع��راق وتستطيع يف
ح ��االت وضعها الطبيعي ال�ت��أث�ير يف جامعة
ال��دول العربية .وتركيا تعرف م��دى التأثري
السوري على تركيبتها االجتماعية.
ّ
إن دولة بهذه األهمية اإلقليمية ليست حباجة
لثروات آل سعود وخليفة وزايد حتى تستطيع
ردع األم �ي�رك� ��ي وح �ل �ي �ف �ي��ه «اإلس ��رائ��ي��ل ��ي»
والرتكي عن الطمع بها.
ل�ع� ّ�ل ه��ذا م��ا أرغ ��م األم�يرك�ي�ين على وضع
خطة إلع ��ادة تضخيم أدوار ث�لاث��ة أط��راف
يف الشمال وال�ش��رق السوريني :منظمة
داع � ��ش ال �ت�ي ي ��رع ��ى األم�ي�رك��ي ��ون
من � ّوه��ا جم � �دّداً ق��رب ح ��دود سورية
اجل �ن��وب – شرقية م��ع ال �ع��راق ويف
أحناء أخرى ومنظمة النصرة يف أرياف
حلب ومحاة وإدلب ،أما الطرف الثالث فهم
ال�ترك امل��وع��ودون «جبنات ت��رام��ب» واحلاملون
ب��ات�ف��اق��ات م��ع ال ��روس ت ��ؤدّي اىل غ� ّ
�ض طرف
إي ��ران ��ي ،وذل� ��ك لتحقيق ط �م��وح ت��رك��ي يف
اهل�ي�م�ن��ة ع�ل��ى ال �ش �م��ال ال �س ��وري وص� ��و ً
ال اىل
إدلب استناداً اىل مزاعم أردوغانية تزعم وجود
مشروع كردي إرهابي.
وهنا خيطئ الرتك مرة جديدة ،فإذا كانت
واشنطن متواطئة معهم فال إي��ران وال روسيا
بوارد املوافقة على تقدّمهم يف األرض السورية.
وهما مستعدتان للتعاون مع الدولة السورية
يف إجهاض مجوح أردوغان.
ض�م��ن ه ��ذه امل�ع�ط�ي��ات يعمل األم�يرك�ي��ون
على ب��ؤرة كبرية لداعش يف اجلنوب وأخ��رى
للنصرة يف الشمال وثالثة للرتك داخل احلدود
فيؤسسون بذلك القتتال كبري مع
السوريةّ ،
الدولة السورية وحتالفاتها الروسية اإليرانية،
معيدين بذلك تركيا اىل املشروع األمريكي

«اإلسرائيلي» ومتالعبني باإلرهاب اإلسالموي
حسب حاجات خمططاتهم ،األمر الذي جيعل
م��ن ت �ص��رحي��ات ت��رام��ب ح ��ول امل ��وت وال��رم��ال
جم ��رد اخ�ت�ب��اء م��ن إع�ل�ان ه��زمي�ت��ه وحم��اول��ة
متجدّدة إلع��ادة الصراع املفتوح على خمتلف
مصاريعه وبشكل تدمريي جداً قد يؤدّي لبعثرة
اجلغرافيا السياسية يف سورية يف ّ
كل اجتاه
وري ��ح .وه��ذا ينتج ف ��وراً إضعافاً لقوة الدولة
السورية يف الداخل واإلقليم مع ضياع نهائي
ّ
احملتل بذريعة ّ
أن الدولة اليت
للجوالن السوري
ك��ان ج ��زءاً منها ان�ه��ارت وتف ّرقت أي��دي سبأ
فتأكله «إسرائيل» نهائياً.
م��ا ي��ؤك��د ع�ل��ى ه ��ذا ال�س�ي�ن��اري��و ه��ي تلك
االشتباكات بني «هيئة حترير الشام» النصرة
سابقاً من جهة واجلبهة الوطنية للتحرير من
جهة ثانية واملنظمات االخوانية والرتكمانية
التابعة بشكل مباشر للمخابرات الرتكية
وب�ش�ك��ل أق� ��وى م��ن «ال �ن �ص��رة وال��وط �ن �ي��ة» يف
الشمال واجلنوب والشرق.
اذاً هناك إصرار على احتالل األمكنة والزوايا
للمشاركة يف اخلطة األمريكية للتفتيت.
أم��ا م��ا يقابل ه��ذه اخلطة فيتعلق بإصرار
الدولة السورية على إجهاض مرحلة الصراع
وف� ��ق «أج � �ن� ��دة» م �ت �ف��ق ع�ل�ي�ه��ا م ��ع احل �ل �ف��اء
اإلي��ران �ي�ين وال� ��روس وحت ��ت ش �ع��ار ّ
أن س��وري��ة
ليست للبيع.
كما يبقى اجل ��والن أرض� �اً س��وري��ة حمتلة
ت�ع�م��ل ال ��دول ��ة ع�ل��ى اس�ت�ع��ادت�ه��ا ب �ك� ّ�ل السبل
العسكرية واملتنوّعة يف ص��راع مفتوح زمنياً
الرتباطه بالصراع السوري الروسي اإليراني
مع احملور األمريكي األطلسي (اإلسرائيلي).
وه�ن��ا ال ب � ّد م��ن التنويه مب �ق��درة االنتصار
السوري يف إعادة جذب دول عربية بدأت بالعودة
اىل دم �ش��ق .أل�ي��س ه��ذا م��ن م��ؤش��رات النصر
الكبري وفشل مسبق ّ
لكل اخلطط األمريكية
الرتكية «اإلسرائيلية» اجلديدة؟
فكما ك��ان رحيل ال�ع��رب م��ن س��وري��ة بداية
للمشروع اإلرهابي يف الشامّ ،
فإن عودتهم دليل
على انكسار هذا املشروع مهما تعدّدت ألوانه
ومسمياته.
ّ
د.وفيق ابراهيم

عني على الصحافة االجنبية

ليس م��ن املنطقي أن تكتب بعض
ال�ص�ح��ف أن ج��ام�ع��ة ال� ��دول العربية
(ت �س �م��ح) ل �س��وري��ا ب ��ال �ع ��ودة إل �ي �ه��ا ..
اجلامعة مكون من أقطار عربية منها
ما هو مؤسس ومنها ما هو صار عضوا
يف م��راح��ل الحقة  ..س��وري��ا م��ع بعض
األقطار العربية أسستها ،وهلا بالتالي
أن ال ت�غ�ي��ب إط�لاق��ا ع�ن�ه��ا  ..كانت
عملية إخ��راج �ه��ا مسرحية م��دان��ة ال
ت ��روق ألي ع��روب��ي ،ه��ي ص��دم��ة للروح
القومية ،من املؤسف أن يتحمل العرب
اب �ت �ع��اد س ��وري ��ا ع�ن�ه��م ك ��ل تلك
السنني.
لكل عربي هويته اخلاصة
ال � �ت ��ي حي � �م � �ل � �ه� ��ا ،وحن� ��ن
كعروبيني ال نهتم كثريا
بهذا النوع من االنتماء ،لكننا
نرضى ولو بشكل مؤقت ،أن يكون
االنتماء ال��روح��ي لسوريا إىل جانب
اهلوية املفروضة علينا مجيعا.
فسوريا قلب العروبة النابض ،حيوية
تارخيية تستند إىل قيم نضالية ،إضافة
إىل كونها بالد الشام اليت يفرتض هلا
أن تغمر أقطارا عربية حمسوبة على
هذا املفهوم واملعطى .وبقدر ما هي بالد
الشام الساحرة مبوقعها وجغرافيتها
وإن �س��ان �ه��ا ،ف �ه��ي أي �ض��ا م �ه��د ال�ف�ن��ون
وال �ط��ري��ق إىل م �ع��رف��ة ت �ع��دد م��راح��ل
من تعاقبوا عليها .هلذا نفهم الشاعر

امل �ف�ترض��ة أن ت �ك��ون دائ �م ��ا وه ��ي ال�تي
قدمت مسرية السنوات الثماني ب��إرادة
حديدية وبتضحية يف أعلى درجاتها،
ومتكنت من أن تفرض انتصاراتها على
الواقع العربي ،وأن تقدم حاهلا طوال
ص ��راع م��ع اإلره� ��اب وم��ع مموليه ومع
ال�ق��وى ال�تي قدمت نفسها علنا بأنها
الداعمة له.
رب� ��ح ال� �س ��وري ��ون م �ع��رك��ة ال �ب �ق��اء،
ولوال ذلك ملا يقال اليوم بعودتها إىل
اجلامعة ،بل كان ال بد أن ترفض من
ال�ع��ودة مبنطق السماح هل��ا ،ب��ل ترتك
هلا ظروفها الوجيهة أن ختتار التوقيت
املالئم الذي حيمي على األقل موقعها
كدولة عظمى يف هذا املشرق اخلربان،
فاملسألة يف األساس كرامتها ،ومن ثم
حجم واقعها الذي فرضته خالل تلك
السنني وعناصر ال�ق��وة ال�تي أظهرتها
يف نظامها ودول�ت�ه��ا وجيشها املظفر
وشعبها ومؤسساتها.
ورحبت سوريا أن أعادت دورة تارخيها
كقيمة متثل ب�لاد الشام ال�تي غزاها
كثريون لكنهم كلهم خرجوا بالسيف
وباجلهاد الدائم الذي مل يتوقف.
ش��رف كبري هل��ذه اجلامعة أن يعود
هلا بلد منتصر ،واملنتصرون هم دائما
م��ن جي��ب هل��م إدارة ال ��واق ��ع وك�ت��اب��ة
التاريخ الذي كان والذي سيصري غدا.
زهري ماجد

ساعتان مع أبومازن
وإذا مل ن �ت �ف��اوض ع�ل��ى ه ��ذه امل�ط��ال��ب
الثالثة ،فما الذي يتبقى لنا!!).
أب ��وم ��ازن ق ��ال (:ت ��رام ��ب ح��ول��ه ثالثة
من األمريكيني األسوأ من املستوطنني
وليس فقط الداعمني إلسرائيل ..وهم
ج��ري�ن�ب�لات وج��اري��د ك��وش�ن��ر وس�ف�يره
فريدمان).
هم يعتقدون أنهم سيلوحون لنا بـ١٢
مليار دوالر ،للدخول يف صفقة القرن،
أوال حنن قلنا منذ زمن إنه ال مفاوضات
اق �ت �ص��ادي��ة ت�س�ب��ق ال�س�ي��اس�ي��ة وال بد
أن ت �س�ير امل� �ف ��اوض ��ات ال �ث�لاث
ب��ال �ت��وازي أي االق�ت�ص��ادي��ة
وال�س�ي��اس�ي��ة واألم �ن �ي��ة.
ث ��ان� �ي ��ا ه� ��م ك� ��ذاب� ��ون
ف��ح��ت ��ى امل� �ب� �ل ��غ ال � ��ذي
يتحدثون عنه غري صحيح،
بل هم قطعوا عنا مبلغ الـ٨٠٠
مليون دوالر ،وإس��رائ �ي��ل حتتجز
حتى أموال الضرائب واجلمارك اليت
تدخل إلينا.
أبومازن كان قاطعا وواضحا حينما
قال« :لن نتحدث مع األمريكيني يف أي
ش��يء ،قبل أن يرتاجعوا ع��ن ق��رار نقل
السفارة للقدس» .وكشف أن��ه عاقب
مسؤوال فلسطينيا كتب على وسائل
ال �ت��واص��ل االج �ت �م��اع��ي ش �ك��را مل�س��ؤول
أمريكي كان ميدح الفلسطينيني.
رغم ذلك يقول أبومازن إنه ال ميلك
الدخول يف حرب عسكرية ضد إسرائيل
وخلفها أم��ري�ك��ا ،ورأي ��ه أن ال�ع��رب غري
جاهزين أو حتى مستعدين وراغبني يف
حماربة إسرائيل ،وبالتالي فهو يستبعد
قيام الدولة الفلسطينية أو احل��ل مع
إسرائيل خالل العشر أو  ١٥سنة املقبلة.
يضيف ال يعين ذل��ك أن نستسلم،
ل�ك��ن م��ا منلكه ه��و امل �ق��اوم��ة الشعبية
امل �س �ت �م��رة ،وأن ن��رف��ض ك ��ل احل �ل��ول
ال�ت�ي ال ت�ل�بي ح�ق��وق�ن��ا امل �ش��روع��ة .هو
يؤمن بسالح املقاومة الشعبية ،ويعتقد

ي� �ك� �ف ��ي أن جت� �ل ��س م � ��ع ال ��رئ� �ي ��س
الفلسطيين حممود عباس «أبومازن»
أو تستمع إليه هذه األيام ،لتدرك احلال
البائسة اليت وصل إليها العرب ،وكيف
أن الفلسطينيني يدفعون اآلن فاتورة
الرتاجع العربية.
يف السابعة من مساء اجلمعة املاضي،
لبيت دع��وة م��ن السفارة الفلسطينية
بالقاهرة ،ملقابلة الرئيس الفلسطيين
ضمن جمموعة من ال ُكتاب والصحفيني
املصريني ،بأحد املقرات الرئاسية مبصر
اجل��دي��دة ،اس�ت�م��رت ق��راب��ة الساعتني.
قابلت أبومازن كثريا داخل مصر ،ويف
ع��واص��م عربية خمتلفة ،لكين مل أره
حمبطا كما كان ليلة اجلمعة.
يف ه ��ذه الليلة ق ��ال أب ��وم ��ازن الكثري
ال � ��ذي ي �ع �ك��س األزم� � ��ة ال �ت�ي مت ��ر بها
القضية الفلسطينية .هو بدأ كالمه
ب ��ال �ق ��ول« :من� ��ر ب� �ظ ��روف ص�ع�ب��ة ج��دا
يف ك� ��ل اجل � �ه� ��ات ،م� ��ن األم��ري �ك �ي�ين
واإلسرائيليني ومح ��اس» .ورمب��ا ول��وال
ال��دب �ل��وم��اس �ي��ة ل �ق��ال أب ��وم ��ازن أي �ض��ا:
(واحلكومات العربية).
اإلع�لام�ي��ة منى سلمان س��أل�ت��ه :هل
ه �ن��اك ض �غ��وط ع��رب �ي��ة ع �ل �ي �ك��م؟! .هو
اب�ت�س��م ب �ص��ورة ذات م �غ��زى ث��م أج ��اب:
(مش مستعد أحكي ،لكن إجابيت هي ال،
وال يستطيع أحد أن جيربنا على شيء،
وأرج��وك��م ،ال تدخلوني يف متاهة مع
احلكومات العربية ،ال أتدخل يف شؤون
ال ��دول العربية ،وال أمس��ح هل��م أيضا،
تدخل العرب يف السابق هو اللي خرب
بيتنا ،ما يهمين من العرب هو الظاهر
واهلل أعلم بالبواطن ،وال أريد أن أعرف
ما جيري حتت الطاولة!!!).
الزميل حممود مسلم سأله عن صفقة
القرن ،فكانت إجابته واضحة( :مفيش
ح��اج��ة امس�ه��ا صفقة ال �ق��رن ،خلصت
وانتهت .صفقة القرن بالنسبة لنا هي
ال�ق��دس والالجئني وال��دول��ة املستقلة،

أن��ه إذا ص��ار هناك س�لام ف��إن إسرائيل
ستتفكك وتنتهي ،ه��ذا األم��ر يفهمه
نتنياهو ج�ي��دا ،ول��ذل��ك فهو ال يريد
سالما باملرة.
أب��وم��ازن كشف عن وج��ود جلنة من
 ٣٠شخصا فلسطينيا مهمتها التواصل
م��ع اجملتمع اإلسرائيلي ،واجل��دي��د أن
ن�ت�ن�ي��اه��و م�ن��ع دخ� ��ول رئ �ي��س اللجنة،
واع �ت�بره خ �ط��را .ب��ل إن رئ�ي��س شبيبة
الليكود ج��اء وزار أب��وم��ازن يف رام اهلل،
وق��ال ل��ه لقد غ�يرت رأي��ي وص��رت اتفق
معكم بنسبة  .٪٩٠يف اليوم التالي قام
حزب الليكود بفصل الشاب!!.
يضيف( :أخ��وت�ن��ا ال� ��دروز وع��دده��م
 ١٣٠ألفا تركناهم لإلسرائيليني،
األم ��ر ال ��ذي جعلهم أع��داءن��ا
أكثر م��ن اليهود أحيانا.
ه��م اآلن ب� ��دأوا ي��درك��ون
خ �ط��ورة ق��ان��ون القومية
ال �ي �ه��ودي ،وعلينا أن نسعى
بكل الطرق جلذبهم ناحيتنا).
ي ��ؤم ��ن أب � ��وم � ��ازن ك� �ث�ي�را ب �س �ي��اس��ة
ال� � � � �ـ« »P.D.Sأو «ح ��رك ��ة م�ق��اط�ع��ة
إسرائيل» ،اليت تنفذها مبهارة جامعات
ومؤسسات عاملية كثرية ضد االحتالل
اإلسرائيلي .وه��و ي��رى أن ال ��رأي العام
ال �ق��وي ه��و ال ��ذي يغري رأي حكوماته،
ف��األم��ري �ك �ي��ون ان �س �ح �ب��وا م ��ن فيتنام
ليس بسبب هزميتهم العسكرية ،بل
بسبب ضغط ال ��رأي ال �ع��ام ،وكذلك
فإن سياسة الفصل العنصري سقطت
يف جنوب إفريقيا لعدة أسباب رئيسية
منها ضغط الرأي العام الغربي.
ك�لام أب��وم��ازن يبدو منطقيا ،لكنه
حمبط جدا ..والسؤال ما الذي منلكه
يف يدنا كعرب وفلسطينيني كي نغري
ه��ذه امل�ع��ادل��ة ،وإذا ك��ان البعض يلوم
أب��وم��ازن ..فما هو البديل وكيف يتم
تنفيذه يف ضوء الواقع الراهن؟!.
عماد الدين حسني

كيف يفكر العدو؟
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ذكرت صحيفة (هآرتس) العربية
األحد ،أن عام  2018شهد وقوع 482
اعتداء نفذه مستوطنون يهود ضد
فلسطينيني يف الضفة الغربية ،ما
يشكل ارتفاعا بثالثة أضعاف
مقارنة بعام  2017الذي
شهد  140اعتداء.
وق��ال��ت الصحيفة إن
احلصيلة غري نهائية وال
تشمل األسبوعني األخريين
من شهر ديسمرب /كانون األول
املاضي.
وت �ع �ت�بر ال �س �ل �ط��ات اإلس��رائ �ي �ل �ي��ة
ه� ��ذه االع� � �ت � ��داءات (ه��ج��م ��ات على
خلفية قومية) ،وتشمل االعتداءات
اجلسدية على الفلسطينيني وإلقاء
احلجارة وكتابة الشعارات (تدفيع

الثمن) وإعطاب املركبات وهجمات
على املنازل وقطع األشجار.
وذكرت (هآرتس) أن عدد اهلجمات
ت��راج��ع ع��ام  2016بعد هجوم نفذه
م �س �ت��وط �ن��ون يف  31ي��ول �ي��و /مت��وز
 2015على منزل أس��رة دواب�ش��ة يف
ق��ري��ة دوم ��ا ق ��رب ن��اب�ل��س مش��ال
الضفة.
وأدى اهلجوم الستشهاد
ال ��رض� �ي ��ع ع� �ل ��ي (18
شهرا) فورا ،فيما تويف
وال� ��ده م�ت��أث��را حب��روق��ه
بعد أس �ب��وع م��ن اجل��رمي��ة،
وت��وف �ي��ت وال ��دت ��ه ري��ه ��ام بعد
أرب �ع�ين ي��وم��ا ،وجن ��ا طفلهما أمح��د
الذي كان حينها يبلغ أربع سنوات،
وأص�ي��ب حب��روق وصلت ل� �ـ .%60لكن

آرت

ج � ��اءت اف �ت �ت��اح �ي��ة صحيفة
صنداي تاميز بعنوان (الساعة
تدق ومل يتغري ش��يء) .وتقول
ال�ص�ح�ي�ف��ة إن ك�ب�ير م�ف��اوض��ي
االحت ��اد األوروب� ��ي ع��ادة م��ا يقول إن
الوقت يوشك على النفاد فيما يتعلق
مب �ف��اوض��ات خ ��روج بريطانيا م��ن االحت ��اد

يهب زعماء االحتاد األوروبي لنصرتها يف قمة
االحتاد يف بروكسل ،ولكنهم مل يفعلوا.
وتقول الصحيفة إنه منذ ذلك احلني تكاد
الساعة تكون قد توقفت ،فال تقدم حيدث إزاء
اتفاق اخل��روج ،ويبدو أن ف��رص م��اي يف إقناع
الربملان خبطتها للخروج من االحتاد األوروبي
تكاد تكون معدومة.

سعيد عقل حني يسأل (شآم ما اجملد ..
أنت اجملد مل يغب) أو أحد أشعاره اليت
فيها ذل��ك الوصف املعنون بذكرها
فيقول (ه�ن��ا ال�تراب��ات م��ن طيب ومن
طرب /وهل يف غري شام يطرب احلجر)
 ..إىل أن يرفعها إىل ت��ارخي�ه��ا حيث
كانت بقوله (أمويون فإن ضقت بهم/
احلقوا الدنيا ببستان هشام).
كيفما قلبنا منطق األم� ��ور فغري
امل �س �م ��وح ألي ك� ��ان والي � ��ة ج �ه��ة أن
تستعمل ك�ل�م��ة (ال �س �م ��اح) ل�س��وري��ا
ب��ال �ع��ودة إىل ج��ام�ع��ة ال� ��دول العربية
اليت اهرتأت مع الزمان العربي الذي
أصابها مبا أصيب به من تراجع
وختلف وتبعية  ..ال شك أن
الظروف قست على سوريا
وع� �ل ��ى أق� �ط ��ار ع��رب�ي��ة
أخ� � � ��رى ،ف ��ل ��م���اذا مت
اختيار سوريا لتخرج
منها ق�س��را ومبسرحية
كما قلنا فيها الكثري من
ال�ت�ش��وي��ق ال ��درام ��ي ،وبعملية إرض ��اء
للبعض ال ��ذي ك ��ان م �ع��روف��ا أن ��ه لن
يقبل مثل هذا التصرف.
خالل سنوات إخراجها من اجلامعة،
ق��دم��ت س��وري��ا ع��رض��ا م�ش��وق��ا للذين
ظ �ن ��وا أن �ه ��ا أس��اب �ي��ع أو ش �ه ��ور قليلة
ول �س��وف ت�س�ق��ط ك�غ�يره��ا  ..ك��ان��وا
يأملون بسوريا (جديدة) ال تشبه سوريا

س

الساعة تدق ولم يتغير شيء بشأن مفاوضات خروج بريطانيا من االتحاد األوروبي
األوروب� ��ي ،ولكن يف بريطانيا توقفت عقارب
الساعة.
وت �ق��ول الصحيفة إن ��ه ع�ن��دم��ا قالت
رئ �ي �س��ة ال� � ��وزراء ال�بري �ط��ان �ي��ة إن�ه��ا
س�ترج��ئ ال �ت �ص��وي��ت يف ال�برمل��ان
على خطتها للخروج من االحتاد
األوروب � ��ي ،ف��إن�ه��ا ك��ان��ت ت�ت��وق��ع أن
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سوريا تعود إلى الجامعة بإرادتها

افتتاحية اليوم
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اهلجمات عادت لتتصاعد عام .2017
وت � �ق� ��ول ص �ح �ي �ف��ة (ه � ��آرت � ��س) إن
سلطات إن�ف��اذ القانون اإلسرائيلية
ضعيفة يف تنفيذ ال �ق��ان��ون عندما
يتعلق األم��ر بهجمات املستوطنني،
وع ��ادة م��ا يطلق س ��راح املشتبه بهم
سريعا ،وال تتم حماكمتهم الحقا.
وت� �ن� �ق ��ل ال �ص �ح �ي �ف��ة ع� ��ن أج� �ه ��زة
األم ��ن تقديراتها ب��وج��ود حن��و 300
م�س�ت��وط��ن ش��دي��دي ال �ت �ط��رف حتت
مسمى (فتية التالل) منهم عشرات
مشتبه مبشاركتهم يف اع �ت��داءات
عنيفة على الفلسطينيني ،ويرتكز
نشاطهم يف املناطق الفلسطينية بني
مدينيت رام اهلل وسط الضفة ونابلس
مشاهلا.

