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سورية.. ومواجهة 
أوروبا.. والترحيب المشبوه بالالجئين السوريينتحالف المصالح

الحوار.. التوقيت صحيح 
والتمثيل خاطىء
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ركــوب  اجلميل،  اأمــن  �شامي  النائب  برئا�شة  الكتائب«  »حــزب  قــرر 

يف  نا�شطاً  كــان  �شابق  »كتائبي«  ت�شاءل  وهــنــا  الف�شاد.  مكافحة  مــوجــة 

احلزب: هل �شيحا�شب �شامي اجلميل والده عن النهب املنّظم الذي مّت 

للرية  املريع  باالنهيار  ت�شبب  حيث  للجمهورية،  رئا�شته  اإبــان  عهده  يف 

اللبنانية، وعالقاته مع �شامي مارون وروجيه مترز، وق�شية الـ5 اآالف 

على  يت  ا�شرترُ التي  »الــبــومــا«  طــائــرات  و�شفقة  فل�شطيني،  �شفر  جــواز 

اأ�شا�س اأنها فرن�شية، فتبّن اأنها رومانية؟

ألمـــــــة واحـــــــدة
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سامي الجميل.. ومكافحة الفساد

هل استدعى الخليجيون جعجع إلشعال حرب لبنانية؟

اتفاق أوسلو.. 22 عامًا من االرتهان 
لالحتالل وتعطيل اإلرادة الشعبية

◄ »اللعنة« السورية! 
◄ أهداف زيادة الوجود العسكري الروسي في سورية

العميد الياس فرحات: غرفة العمليات 
المشتركة بين روسيا وسورية باتت جاهزة
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رسالة روسية من دمشق: 

قد ننزل إلى الميدان
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إنها قواعد النظام 
العالمي الجديد

منذ اأن بداأت ع�س���كرة الأزمة يف �سورية، قال 

فالدميري بوتني اإن قواعد النظام العاملي اجلديد 

تت�س���كل هناك. مل ياأب���ه اأحد لكالم���ه، مع اأن 

»النيويورك تاميز« �س���بق وو�سفته باأنه ن�سف 

بطر�س الأكرب، ون�سف ايفان الرهيب.. اإنه القي�رص 

الذي يدرك اأن بقاء بالده وراء جدران ال�س���قيع، 

يعني، ا�س���راتيجيًا، اأنها �ستتحّول اإىل �سيء ما 

ي�سبه »ارخبيل الغولغ«.

اآنذاك، �سخر كثرياً ال�سناتور جون ماكني، وقال 

اإن »الدببة التي تتقن الرق�س بني الثلوج ل بد 

اأن ت�سيع بني الرمال«.. 

العا�سق العتيق ل�»اإ�رصائيل«، والذي ا�سطفاه 

الع���رب ليكون رجلهم يف تلة الكابيتول، اعترب، 

وبفظاظ���ة، اأن اجل���رالت الرو����س باتوا بعد 

زوال الإمرباطورية اأ�س���به ما يكونون براق�سات 

البول�سوي.

هل الذي���ن ينت����رصون الآن قبالة ال�س���احل 

ال�سوري ُي�سبهون راق�سات البول�سوي؟ 

الباح���ث الأمريك���ي روبرت كاب���الن راأى يف 

مناورة الأ�سطول الرو�سي »�سيئًا ما قد يقود اإىل 

احلرب العاملية الثالثة«.

ال�ستخبارات الرو�سية هي التي قالت اإن القوى 

الدولية والإقليمية املناوئة لدم�سق، اآثرت عدم 

الرهان على ال�س���يناريو اخلا�س بتنفيذ �رصبة 

دراماتيكي���ة للنظام، لأن ذلك ُيف�س���ي، تلقائيًا، 

اإىل دخول اخلليفة على ح�سان اأبي�س اإىل ق�رص 

ال�سعب، على اأمل اأن ُي�ستقبل بالنفخ يف الأبواق..

ال�س���يناريو الآخ���ر، ال�س���غط املنهجي على 

اجلي�س واإ�سغاله على اجلهات، بعدما مت تزويد 

ف�سائل املعار�سة بالأ�سلحة املتطورة.. يف هذه 

احل���ال، ل بد للجي�س اأن يتحل���ل، وحتمًا، قبل 

نهاية ال�سنة اخلام�سة لالأزمة، وهي املدة التي 

حددها خرباء اأطل�سيون اعتربوا اأن اأي جي�س يف 

الع���امل، مهما بلغت فعاليته، ل ميكن اأن يقاتل 

عل���ى ع�رصات اجله���ات، وملدة زمني���ة تتعدى 

ال�سنوات اخلم�س.

هنا، كانت اللحظة الرو�س���ية؛ �سقوط دم�سق 

يعني �سقوط ط�سقند، يف اآ�سيا الو�سطى، و�سقوط 

غ���روزين، يف القوق���از، بي���د تنظي���م »الدولة 

الإ�سالمية«.

الكرملني قال كلمته: �سقوط النظام خط اأحمر.. 

تعالوا لن�سع قواعد النظام العاملي اجلديد.. اأي 

خيار اآخر دوامة الدم التي تبتلع اجلميع!

نبيه الربجي

االفتتاحية

الـنـاشر: شركة القلم لإلعالم واإلعالن ش.م.م
رئــيس الـتـحـــريــــر: عـبــداهلل جــبــــري
المـديـر المســؤول: عـدنـان السـاحلـي

يشارك في التحرير:  أحمد زين الدين - سعيد عيتاني

المقاالت الواردة في الجريدة تعبر عن آراء كتابها

www.athabat.net

اختار الرئي�س بري التوقيت ال�سحيح يف 

الدعوة اإىل احل���وار، فلم يكن من خيار اأمامه 

�س���وى الدعوة اإىل احلوار، حتى ولو من اأجل 

احل���وار، بع���د اأن بات الغلي���ان الداخلي يف 

ال�س���وارع اللبنانية يخاطب ال�سوارع العربية 

حتت �س���عار »اإ�س���قاط النظام«، واختلطت 

�سيحات املطالبات؛ ا�ستقالة وزير البيئة مع 

وزير الداخلية م���ع احلكومة جمتمعة، مروراً 

باإ�س���قاط املجل�س النيابي، و�سوًل للمطالبة 

بحكم الع�س���كر.. ورغم اأن ا�س���تعال ال�سوارع 

انطلق من مو�س���وع بيئي يرتبط بالنفايات، 

لكن ال�س���قف عال للق�س���اء على بوؤر الف�ساد 

يف الدولة وجمال�س���ها املختلفة؛ الت�رصيعية 

والتنفيذي���ة، وما يتفرع عنه���ا من جمال�س 

الهدر.

اخت���ار ب���ري التوقي���ت ال�س���حيح لأن 

التط���ورات الإقليمي���ة تت�س���ارع، واملعروف 

عن بري اأنه �س���ديد الره���ان عليها منذ اأيام 

»ال�سني - ال�س���ني«، �سيما اأن و�سع »ال�سني 

ال�س���عودية« قد تب���ّدل بعد اإب���رام التفاق 

النووي الإيراين والتوّرط ال�سعودي يف اليمن، 

و»ال�س���ني ال�س���ورية« فتحت ذراعيها على 

كافة الحتمالت، و�س���ط الإعالن الإيراين عن 

التدخ���ل بريًا عرب احلر�س الث���وري، والإعالن 

الرو�س���ي احل���رب على »داع����س«، حتى لو 

و�س���ل القتال اإىل �س���وارع مو�س���كو، والبدء 

باإن�س���اء قاعدة جوية رو�س���ية على ال�ساحل 

ال�سوري، اإىل جانب القاعدة البحرية، و�سوًل 

اإىل املناورة التي ب���داأت يف الرابع ع�رص من 

اجلاري مبحاذاة �ساطىء طرطو�س.

لكن الرئي����س بري يف اإعالنه الدعوة اإىل 

احلوار خالل اإلقاء كلمته يف الواحد والثالثني 

م���ن اآب املا�س���ي مبنا�س���بة ذك���رى تغييب 

الإمام ال�س���در، و�سع اأموراً كثرية على ب�ساط 

البحث: انتخ���اب رئي�س للجمهورية، وتفعيل 

عمل جمل�س���ي النواب والوزراء، و�س���وًل اإىل 

قانوين النتخاب واجلن�س���ية، اإىل ما �سواها 

من بنود يبدو اأنها خليط من الراكمات.. لكن 

اخلطاأ الذي ارتكبه، والذي �سين�س���حب ف�س���اًل 

على احلوار، مهما طالت جل�س���اته، اأن اإعالن 

الدعوة على اجلمهور اللبناين كان يت�س���من 

هت  روؤ�ساء الكتل الربملانية، لكن الدعوات ُوجِّ

م���ن ناحي���ة اإىل اأقطاب، وم���ن ناحية اأخرى 

اإىل ممثل���ي طوائف، ب����رصف النظر عن حجم 

متثيله���م، فاختلطت الأمور، وبدا اخلليط غري 

املن�سجم على م�س���توى التمثيل وا�سحًا من 

اجلل�سة الأوىل.

غابت »الق���وات اللبناني���ة«، وح�رصت 

»اأم���ل« و»ح���زب اهلل« و»التي���ار الوطني 

ال�س���راكي«  و»التقدمي  و»املردة«  احلر« 

ال�س���وري«  و»القوم���ي  و»الكتائ���ب« 

ال���روم الأرثوذك�س  و»الطا�س���ناق«، وح�رص 

ب�سخ�سي النائب مي�س���ال املر ونائب رئي�س 

املجل����س فريد م���كاري، وح����رص الكاثوليك 

ب�س���خ�س النائب مي�س���ال فرع���ون، وح�رص 

النائب بطر�س ح���رب، وبدت الطاولة وكاأنها 

ماأدب���ة، طبقها الرئي�س���ي الأكل���ة اللبنانية 

امل�سهورة ب�»جاط الفتو�س«.

النائب مي�س���ال املر له حجمه التمثيلي 

املتني والأرثوذك�س���ي، وهو املعروف برجل 

كل العه���ود، لكن وج���ود النائب فريد مكاري 

بدا كاأنه لي�س ب�س���فته نائب رئي�س جمل�س، 

ول ب�سفته الأرثوذك�س���ية، وهو الرا�سب على 

م�ستوى اأ�سوات الروم الأرثوذك�س وامل�سيحيني 

عمومًا يف انتخابات العام 2009، وح�س���وره 

جاء كم�س���يحي من »تيار امل�ستقبل«، لي�س 

متامًا كما ح�س���ور النائب مي�س���ال فرعون، 

الذي ل ننكر عليه حجمه الكاثوليكي، بل كما 

دور النائب عاطف جمدلين، الذي ل �سفة له 

مبرافقة الرئي�س ال�س���نيورة اإىل احلوار �سوى 

اأنه م�س���يحي من »تيار امل�س���تقبل«، وكاأن 

»التي���ار« والرئي�س �س���عد احلريري م�رصان 

على اأحقية م�سادرة حقوق امل�سيحيني، ومن 

على طاولة احلوار، و»على عينك يا تاجر«، 

علمًا اأن »امل�س���تقبل« مل يعد ميثل 20٪ من 

ني! ال�سارع ال�سُّ

والالف���ت اأي�س���ًا وجود النائ���ب بطر�س 

حرب، الذي منذ نهاية »قرنة �س���هوان« وهو 

يبحث ع���ن »قرن���ة« جديدة، وق���د �رصّبت 

»ويكيليك�س« مع بدء جل�س���ات احلوار نبذة 

ع���ن اآخر قرنة اختارها، وهي كناية عن فكرة 

تاأ�س���ي�س حزب جديد م�ستقل عن »14 اآذار«، 

وم�س���تقل جداً عن الرئي�س �س���عد احلريري، 

خ�سو�س���ًا يف ما يتعلق بالتمويل ال�سعودي 

الذي طلبه النائب حرب من ال�س���عودية، وفق 

�سورة الوثيقة ال�سعودية املحالة من �ساحب 

�سمو اإىل �ساحب �س���مو اآخر ل�»اإبداء الراأي« 

بطل���ب الدعم ال�سيا�س���ي واملعنوي واملادي، 

من خلف ظهر �سعد احلريري، بناء على طلب 

»مقّدم الطلب« بطر�س حرب.

طاولة احلوار هي حجم متثيلي �س���عبي 

قبل البدء باأي حوار، وامل�س���األة لي�ست بعدد 

الأقطاب احلا�رصون،  الذين ميثله���م  النواب 

واإذا كان النائ���ب اأ�س���عد ح���ردان على قلة 

النواب القومي���ني يف املجل�س حا�رصاً على 

طاول���ة احلوار، فالأنه ميث���ل حزبًا عريقًا له 

جمه���وره العابر للمناط���ق والطوائف، واإذا 

كان���ت م�س���األة »القطبي���ة« غ���ري متوفرة 

لدى ال�س���خ�س، ل على امل�س���توى التمثيلي 

الطائفي ول ال�س���عبي ول احلزب���ي، فلماذا 

ه���ذه الألغام الت���ي و�س���عها الرئي�س بري 

على طاولة حوار ملّغمة اأ�س���اًل باملوا�سيع 

املعّقدة والطروحات املت�ساربة؟

وقبل اأن تتحول جل�سات احلوار اإىل جدل 

عقيم و�س���جار ل جدوى من���ه، على اجلميع 

اأن ي���درك اأن املجل����س النياب���ي الذي يدافع 

ع���ن د�س���توريته النائب املحام���ي بطر�س 

حرب، ويحلل لنف�س���ه - لعتبارات �سخ�سية 

- م�س���ادرة وكالة ال�س���عب، ه���ذا املجل�س 

غ���ري قانوين، وعل���ى الرئي�س ب���ري اأن ميرر 

جل�سات احلوار كما ميررها حلوار حزب اهلل - 

»امل�ستقبل«؛ بانتظار جالء الو�سع الإقليمي، 

ليعود البع����س يف لبنان من املراهنني على 

الإقلي���م اإىل اأحجامه���م، والذه���اب احلتمي 

اإىل موؤمتر تاأ�سي�س���ي يبدو اأن���ه ل بديل عنه 

با�ستمرار الهروب اإىل الأمام بعدم بّت قانون 

عادل، واإجراء انتخابات نيابية تعطي كل ذي 

حجم حجمه.

اأمني اأبو را�شد

أحــداثأحــداث2

الط�ولة يجب اأن تراعي احلجم التمثيلي ال�شعبي قبل البدء ب�أي حوار
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همسات

¡ الوريث الوحيد
يقوم وزير �س���ابق برتيب اأو�س���اعه كوريث م�ستقبلي �رصعي 

ووحيد، بعد اأن ا�س���تفاد من الدرو�س من جتاربه ال�س���ابقة يف 

نقل البندقية من كتف اإىل اآخر، كما مثاله الأعلى عندما يرى اأن 

الظروف موؤاتية، والرياح ا�ستقام اجتاهها، ولو لفرة.

¡ ا�ستقطاب
يعم��د ي�شاري �شابق، اعتم��د اأق�شى اليمني بع��د انق�شام ال�شارع 

اللبناين منذ ع�رش �شنوات، اإىل ا�شتقطاب مثقفني و�شحافيني من 

»8 اآذار«، با�شتثناء الرفاق ال�شابقني، وفق املهمة املناطة به.

¡ ن�سائح فرن�سية
يرّوج قياديون يف »14 اآذار« اأن ن�س���ائح فرن�سية غري م�سبوقة 

يف تقدميه���ا جزمت ب�رصورة وقف الره���ان على الأمريكيني اأو 

دعمهم، لأن ذلك �رصاب، ولأن الأمريكيني م�س���تعدون للمجازفة 

بهم دون التطلع خلفهم.

¡ على اأمل »الهتداء«
جنح��ت اإعالمية عزب��اء يف جمع وزيري��ن، اأحدهم��ا �شابق، يف 

منزلها بتكليف من جهة غري لبنانية، على اأمل اأن يهتدي الوزير 

را اللقاء يف 
ّ
ال�شابق اإىل طريق��ه احلايل، ومت االتفاق على اأن يكر

املكان نف�شه. 

¡ اختزال ُمّل
انعك�س اخت�س���ار التمثيل الكاثوليكي يف احلوار الذي دعا اإليه 

الرئي����س نبيه بري �س���خطًا لدى اأركان الطائفة، خ�سو�س���ًا اأن 

النائب مي�سال فرعون ل ميكنه اختزال الطائفة ب�سخ�سه، اأو مع 

من هو ملحق به وتدور حوله �س���بهات م�سلكية تتعلق باأوقاف 

الطائفة.

¡ وقاحة
تهّك��م لفيف من ال��وزراء ال�شابقني جمعهم منت��دى بريوتي، من 

اإع��الن بع�ض الن��واب اأنهم »من تي��ار يريد اأن يع��رف من �رشق 

امل��ال الع��ام«، ويدع��ون اإىل »مكافح��ة الف�ش��اد«، وق��ال وزي��ر 

بريوتي معروف بجديته وذكائه املهني: »ما كان الزم يعلنوها 

بهالوقاحة، الأنو بيناتهم، ومنّظرهم، ودود اخلل منو وفيه«.

¡ تخّوف م�سيحي
تخّوفت اأو�ساط م�س���يحية من التناف�س بني حزبني م�سيحيني 

اأحدهما م�سارك يف احلكومة، والذي يتخذ طابع املناف�سة على 

كل �س���يء، ومبا فيها ال�سعارات، ووراثة ال�سهداء، مبدية خ�سية 

كبرية من و�س���ول هذه املناف�س���ة اإىل طابع حاد، خ�سو�سًا اأن 

احلزبني يتناف�سان على نف�س القاعدة.

¡ القاعدة الربيطانية.. »�سغالة«
فوج��ئ مرا�ش��ل اإح��دى ال�شح��ف العربي��ة حينم��ا كان يعط��ي 

معلوم��ة بوا�شطة الهاتف عن زيارة مل�شوؤول اأوروبي كبري، رّجح 

اأن��ه بريط��اين، اإىل ب��ريوت، بات�ش��االت على اأعل��ى امل�شتويات، 

حت��ّذره من ن���رش هذه املعلومة، م��ع اإطالق التهدي��دات باأ�شكال 

خمتلف��ة، ما ا�شطره لالت�شال عدة مرات ب��اإدارة التحرير، لعدم 

ن�رش اخل��ر.. وفعاًل، فقد ح�شلت زي��ارة دايفيد كامريون بعد 48 

�شاع��ة من ه��ذه الواقعة، ما يذّكر مبا اأُعلن قبل �شنوات قليلة عن 

اأن القاع��دة الع�شكري��ة الريطانية يف قر���ض تتن�شت على كل 

االت�شاالت يف بالد االأرز.

ما ال���ذي ميكن اأن يقّدمه �س���مري جعجع 

للذي���ن ا�ست�س���افوه يف اململكة ال�س���عودية 

واإمارة قطر، لقاء ال�س���تقبال الر�سمي امللكي 

الذي حظي به يف الأوىل، والأمريي يف الثانية؟ 

�س���وؤال ترى اأو�س���اط متابعة اأن اجلواب 

ر التلقائ���ي الذي رافق  عليه يتخطى الت�س���وُّ

الزيارتني وق�رص املباحثات فيهما على ال�ساأن 

الداخلي اللبناين؛ فجعجع »حكيم« يف مثل 

هذه املحطات، ول ميكن له اأن يتوّجه �س���طر 

اخللي���ج اإل لأ�س���باب تتخط���ى الدعم املايل 

املعت���اد؛ اأ�س���باب وجيه���ة يحّل به���ا اأزمته 

املحلية يف ����رصاع الأدوار والأحجام اجلاري 

مع خ�سمه العماد مي�سال عون، ويقطف ثمار 

انتظاره الطويل يف �سفوف املعار�سة وخارج 

مقاع���د احلكومة التي يراأ�س���ها حليفه »تيار 

امل�ستقبل«، واإن كان ذلك بخياره، اإذ اإن جمرى 

الأحداث يف املنطقة قد يحمل حلظة منا�سبة 

لإنزال م�ساريع »القوات« التقليدية عن الرف 

واإعادتها اإىل التداول.

جعج���ع داخلي���ًا يعاين من �س���عف يف 

التمثيل النيابي، ويف القوة ال�س���عبية، اإذا ما 

قارن���اه بالطرف الأقوى م�س���يحيًا ومارونيًا، 

وه���و العماد عون الق���وي يف جمل�س النواب 

ويف ال�سارع، واملتحالف مع ثنائي قوي، هما 

»حزب اهلل« وحليفه رئي����س جمل�س النواب 

ورئي����س »حركة اأمل« نبيه بري، يف حني اأن 

احلليف »القوي« جلعجع، »تيار امل�ستقبل«، 

اإ�س���افة اإىل اأنه يتعامل معه وكاأنه »تابع«، 

يعاين ب���دوره من تراجع متوا�س���ل يف قوته 

ال�س���عبية، لي�س فقط نتيجة ال�رصاعات التي 

تع�سف برموزه، بل وتاآكل تلك ال�سعبية التي 

ق�سم التكفرييون منها الكثري، ويتكّفل بالباقي 

التقتري املايل ال�سعودي، الذي يهدد موؤ�س�سات 

»امل�ستقبل« بالإفال�س.

ه���ذه ال�س���ورة ُتبنّي لنا ك���م اأن جعجع 

بحاج���ة اإىل اأن يكون مقب���وًل بذاته من قَبل 

ممويل وداعمي ق���وى »14 اآذار«؛ اخلليجيني، 

ولي�س بوا�س���طة اأو عرب حليفه �سعد احلريري، 

اإذ لعل هذا التطور يقّوي ح�س���وره امل�سيحي، 

ويح�ّسن موقفه اإزاء القوة العونية املتما�سكة.

ما ال���ذي يقّدمه جعجع للخليجيني لقاء 

ذلك وهو على هذا احلال؟ الكل يعرف اأن الدول 

اخلليجية ال�س���ائرة باأمرة ال�سعودية ت�سعى 

من دون كلل اإىل ت�سويه �سورة املقاومة، وهي 

متّني النف�س يف و�س���عها على قدر امل�ساواة 

مع ال�س���فاحني الذين رعتهم ه���ي والوليات 

املتح���دة الأمريكي���ة م���ن اأع�س���اء »تنظيم 

القاع���دة« وفرعيه���ا »داع����س« و»جبه���ة 

الن����رصة«، يف اجلرائم الت���ي ارتكبوها بحق 

امل�سيحيني يف العراق و�سورية وغريهما، عن 

طريق افتعال �س���دام »م�س���يحي« معها؛ مبا 

ين�سي النا�س م�س���اهد القتل والذبح وال�سبي 

»الداع�سية« و»القاعدية«.

اأما جعجع فقد يجد الفر�س���ة منا�س���بة 

لالنخراط جمدداً يف م�س���اريع التق�سيم التي 

يريده���ا الأمريكي عالني���ة يف العراق، ويبذل 

الأتراك كل ر�سيدهم للو�سول اإليها يف �سورية، 

ويقات���ل ال�س���عوديون وحلفاوؤهم اخلليجيون 

لفر�سها يف اليمن. واإذا حتققت تلك امل�ساريع، 

اأو بع�س���ها، ملاذا يبقى م�رصوع »الفيدرالية« 

يف لبنان عل���ى الرف، وهو حل���م »قواتي« 

لطاملا ُو�س���عت له حدود »من كفر�سيما اإىل 

املدفون«، وُرفع له �س���عار »حالت حتمًا«، 

واأقيم���ت ل���ه ����رصكات تعتمد مرف���اأ جونية 

متنف�سًا بحريًا.. علمًا اأن الدول اخلليجية تلك 

التي تاآم���رت لتدمري �س���ورية، وحترق اليمن 

على روؤو�س �سعبه، ل يهمها يف احلقيقة لبنان 

ول �سعبه، اإل بقدر خدمته لها.

ت�س���يف الأو�ساط، اأن كل �ساحات ال�رصاع 

يف املنطق���ة والع���امل تتج���ه ه���ذه الأيام 

نحوالت�س���عيد؛ م���ن اأوكراني���ا اإىل اليمن اإىل 

العراق و�س���ورية وغريها، والتي تتح�رص لها 

رو�سيا بقوة يف �س���ورية، بيد اأن ارتفاع حدة 

املواجهة مع الولي���ات املتحدة واأدواتها يف 

املنطق���ة، ومنه���ا اململكة ال�س���عودية، يهدد 

باإ�س���قاط حالة »الهدنة« القائمة يف لبنان، 

وباإ�س���عال حرب داخلية فيه، يريدها هوؤلء، 

اإ�سافة اإىل الكيان ال�سهيوين، لالنق�سا�س على 

املقاومة، والتخل����س منها، وهو هدف ينادي 

به جعجع وي�رصّ عليه.

هن���ا ياأت���ي دور جعجع و»قوات���ه«، اإذ 

لديه ب�س���عة اآلف من املقاتلني ي�ستطيع بهم 

مناو�سة »حزب اهلل« امل�سغول �رصقًا وجنوبًا، 

لي�س به���دف مقاتلة احل���زب وهزميته، وهو 

هدف بعيد املنال، حاول »امل�ستقبل« حتقيقه 

وف�سل يف اخلام�س وال�سابع من اأيار 2008، بل 

املطلوب اأن ين�سم جعجع و»م�سيحيوه« اإىل 

»ال�سحايا« من م�س���يحيي املنطقة، لتكتمل 

لئحة �سبايا العراق وقتاله ومهجريه، وقتلى 

ومطويف �س���ورية، واملذبوح���ني من اأقباط 

م�رص واأثيوبيا وغريهم، والغرف ال�سوداء التي 

تدي���ر احلروب �س���د دول املنطقة و�س���عوبها 

كفيلة بفربكة امل�س���هد املاأ�ساوي، لقاء دويلة 

مل�س���يحيي لبنان، من �س���من م�رصوع تق�سيم 

م.. فهل ي�سقط جعجع يف مثل هذا الفخ؟  املق�سَّ

عدنان ال�ساحلي

جعجع قد يجد الفرصة 
مناسبة لالنخراط مجددًا 

في مشاريع التقسيم التي 
يريدها األميركي في العراق
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املطلوب ان�شم�م جعجع اإىل �شح�ي� م�شيحيي املنطقة.. لق�ء دويلة مل�شيحيي لبن�ن                                                        )اأ.ف.ب.(

هل استدعى الخليجيون جعجع إلشعال حرب لبنانية؟

ال�سيخ جربي يزور ال�سيد

زار الأم���ني العام ل�»حركة الأمة«؛ ال�س���يخ د. عبد النا�رص 

جربي، مع وفد من »احلركة«، دم�س���ق، والتقى وزير الأوقاف 

ال�س���وري؛ د. حممد عبد ال�س���تار ال�س���يد. بعد اللقاء �رصّح 

ج���ربي باأنه كان هناك تاأكيد على وج���وب وقوف الأمة اإىل 

جانب اأهلنا املقد�س���يني بالدفاع عن امل�سجد الأق�سى، وهذا 

ي�س���تدعي وقف احلروب الداخلية، وبذل م���ا ينفق فيها من 

اأموال لالإخوة الفل�س���طينيني للدفاع عن اأنف�سهم ومقد�سات 

الأمة، لأن ال�سهاينة لن يركوا اأحداً بروحهم العدائية. 

واأ�ساف �س���ماحته اأنه دار حديث حول التعاون العلمي بني 

املوؤ�س�س���ات التعليمية الدينية، و�ُسُبل الت�س���دي ملحاولت 

الت�س���ويه للتعاليم الدينية، ول�س���يما الإ�سالم منها، كما مّت 

تناول ما يتعر�س له ال�سعب ال�سوري و�سائر الأمة من حروب.
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»بدنا نحاسب«: الحكومة ال تلتزم بقرارات األجهزة الرقابية
اأثار »احلراك املدين« يف بريوت وبع�ض املناطق 

اللبناني���ة موج���ًة من ال�ش���كوك يف �ش���اأن اأهدافه 

احلقيقية، خ�شو�شًا بعد ورود معلومات عن ارتباط 

بع�ض منظمي هذا »احلراك« بال�ش���فارة الأمريكية، 

اإ�شافة اإىل تغطية �شبكة »CNN« له، التي و�شفته 

بدورها ب�»ربيع لبنان«؛ اأ�شوة »بالربيع العربي«، 

كذلك وجود »معار�ش���ني �شوريني« م�شاركني فيه، 

كانوا على عالقة بال�شفارة الأمريكية يف دم�شق.

لريب اأن املخاوف من ا�ش���تغالل هذا »احلراك« 

لتحقي���ق اأهداف �شيا�ش���ية تتماهى م���ع توجهات 

خارجية اأمر م�رشوع، ل�شيما بعد خروج »التحرك 

املدين« عن اأهداف���ه املطلبية، بعد حماولة بع�ض 

املحتج���ني احتالل اأح���د املرافق العام���ة، واإثارة 

ال�ش���غب، ما قد يوؤدي اإىل فو�شى، قد ت�شتغل لتمرير 

�شيا�شات خارجية.

ويف الوق���ت عينه، ل يجوز تعمي���م التهامات 

عل���ى جمي���ع املجموع���ات احلزبي���ة والنقابية 

وامل�شتقلني يف »احلراك«، الهادفني قوًل وفعاًل اإىل 

»تاأمني حقوق املواطنني امل�ش���لوبة من احلكومات 

املتعاقبة من���ذ توقيع اتفاق الطائ���ف وما قبل«، 

على حد قول اأحد منظمي حملة »بدنا نحا�ش���ب«، 

ي�ش���ري اإىل اأن هذه احلملة انطلقت قبل نحو �ش���هر 

من اأزمة النفايات، لك���ن حملة »طلعت ريحتكن« 

طرحت �شعاراً اأكرث ا�ش���تقطابًا للمواطنني، على اأثر 

وقوع اأزمة النفايات، دفعتهم للنزول اإىل ال�ش���ارع، 

و�شاركت فيها حملة »بدنا نحا�شب«، بغ�ض النظر 

عن ما يحكى عن ارتباطات بع�ض امل�ش���اركني يف 

»طلعت ريحتكن«.

ويوؤك����د املنّظ����م رف�����ض »احلمل����ة« لأعمال 

ال�ش����غب والتخريب التي طاول����ت بع�ض الأمالك 

العامة، داعيًا من�شقي احلمالت املدنية اإىل حتّمل 

م�شوؤولياتهم يف �شبط حتركاتهم؛ اأ�شوة مبنظمي 

»بدنا نحا�شب«، لأن التحركات املطلبية تتطلب 

وعيًا وان�ش����باطًا، كي ل ُت�ش����تغل من اأي »طابور 

خام�ض«، كذل����ك لأن الفقري املحروم يف اأي دولة 

يف الع����امل غالبًا ما ينف�ض احتقانه بطريقة فيها 

�شيء من العنف.

ويلف���ت اإىل اأن لدى حملت���ه اأهدافًا عدة، جوهرها 

اإع���ادة احلق���وق اإىل اأ�ش���حابها، ووقف اإه���دار املال 

العام على املح�ش���وبيات، كما ح�شل اأخرياً يف »عني 

املري�ش���ة«، حي���ث مت و�ش���ع ع���دادات »باركميرت« 

على الكورني�ض البحري الذي ي�ش���كل متنف�شًا للطبقة 

املحدودة الدخل ب�ش���كل خا�ض، فقامت جمموعة من 

�شباب »احلملة« بتعطيل هذه العدادات غري ال�رشعية، 

لأن ال�شاطىء هو ملك لل�شعب، ول يحق لأحد التعدي 

على حقوقه.

وع���ن عدم جلوء احلمل���ة اإىل الأجه���زة الرقابية، 

ل�ش���يما التفتي�ض امل���ايل، لإزال���ة املخالفات ووقف 

التعدي عل���ى الأمالك العامة، خ�شو�ش���ًا يف �ش���اأن 

»باركميرت« عني املري�شة، يلفت املنظم اإىل اأن حركة 

ال�شعب طالبت رئي�ض احلكومة بتحريك اأجهزة الرقابة 

التابعة ل���ه، خ�شو�ش���ًا التفتي�ض املرك���زي وديوان 

املحا�شبة، لوقف اإهدار املال العام، يف ظل راأي �شادر 

عن التفتي�ض امل���ايل يعترب فيه اأن العقد بني اجلهات 

الر�شمية املخت�شة، ل�ش���يما جمل�ض الإمناء والإعمار 

وال�رشكة امل�ش���غلة ل�»الباركميرت«، وتقا�شم الأرباح 

ب���ني الدولة والأخ���رية غري قانوين، وه���ذا قرار ملزم 

كغريه من القرارات ال�ش���ادرة ع���ن الأجهزة املذكورة، 

لكن مع الأ�ش���ف مل يو�ش���ع حيز التنفي���ذ، نظراً اإىل 

ال�شغوط ال�شيا�شية.

يف املح�ش���لة، يج���زم املنظ���م األ خال����ض من 

»ال�ش���لطة الفا�شدة« اإل باقرار قانون انتخابي ن�شبي 

خ���ارج القيد الطائفي، يعتمد لبن���ان دائرة انتخابية 

واحدة، يعيد اإنتاج �ش���لطة منبثقة من ال�شعب، تدير 

وت����رشف على عمل خمتلف موؤ�ش�ش���ات الدولة، عماًل 

مببداأ امل�شاءلة واملحا�شبة.

ح�شان احل�شن
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اأ�ش���ئلة كثرية ُتطرح حول ما اإذا كان 

الأمريكي���ون والغ���رب، ومعه���م بالطبع 

وقطر،  ال�ش���عودية  وحتديداً  اخلليجيون، 

التكفريي  الإره���اب  يري���دون حمارب���ة 

ودحره.

كل الوقائ���ع والدلئ���ل ت�ش���ري من���ذ 

اكت�ش���اف ال����»CIA« له���ذا النوع من 

الإره���اب، اإىل اأنه يحظى ب���كل العناية 

والهتمام من هذا التحالف ال�ش���يطاين، 

فت�شري الوقائع اإىل اأنه منذ �شقوط الحتاد 

ال�شوفياتي، كان هذا الإرهاب هو الو�شيلة 

الف�ش���لى لالأمريكي���ني واأتباعهم لتفكيك 

الدول، والتو�ّش���ع يف الحت���الل والنهب 

املبا�رش واملنظم خلريات ال�شعوب.

حادثة 11 اأيلول 2001 كانت ال�رشارة 

التي دفعت الثور الأمريكي الهائج لحتالل 

اأفغان�شتان، لت�شري الوليات املتحدة على 

ال�شابق،  ال�ش���وفياتي  متا�ض مع الحتاد 

واإلغاء قوته الأ�شا�شية رو�شيا الحتادية، 

وبالتايل العمل ملنعها م���ن اأن تبقى اأو 

تتحّول اإىل قوة عظمى موؤثرة، خ�شو�ش���ًا 

اأن لالإمرباطورية الرو�ش���ية اأحالمًا كبرية 

منذ اأيام كاترين الثانية وبطر�ض الأكرب.

وكان بعده���ا احت���الل الع���راق يف 

اأُدخل���ت بعل���م  ني�ش���ان 2003، حي���ث 

واإ�رشاف ومتابعة ال�»C.I.A« اجلماعات 

الرافدي���ن، ليعيثوا  ب���الد  اإىل  التكفريية 

خرابًا واقتت���اًل داخليًا ونهب���ًا وتدمرياً 

بتاريخ وتراث هذا البلد العريق.

اأفغان�ش���تان والع���راق كانتا م�رشحًا 

عمليًا لإجراء الختبارات والتجارب على 

الأ�شلحة الفتاكة الأمريكية التي ت�شنعها 

املجمعات الع�شكرية.

كل ه���ذا كان بهدف خلق تعاطف مع 

املجموع���ات الإرهابي���ة، يجعل احلياة 

م�شتحيلة فيهما بعد ان�شحاب اأو اندحار 

التم�شك  الغازية، ويفر�ض بالتايل  القوى 

بقوى الغ���زو كاأمر ل مفرّ منه عند القوى 

التي ت�شتلم ال�شلطة.

كان ذل���ك يرتاف���ق مع جع���ل الدول 

الغني���ة التابعة يف موقع اخلوف الدائم، 

والتم�ش���ك ب�»اليانكي« كم�ش���در وحيد 

للبقاء واحلماية، وبهذا راأينا و�ش���اهدنا 

كيف اأقيمت القواعد الأمريكية يف اخلليج، 

فكانت قاعدة حفر الباطن يف ال�شعودية، 

بالإ�ش���افة اإىل الظهران والأرامكو، وكانت 

اأكرب قاعدة جوية اأمريكية يف قطر، واأكرب 

قاعدة ع�شكرية بحرية يف البحرين.

الأه���داف  �ش���ورية، مل تختل���ف  يف 

الأمريكي���ة التي توىل زمامه���ا مبا�رشة 

نيابية عن الأمريكيني وال�شهاينة مملكة 

الرمال ال�شعودية، والأردن، وتركيا، وقطر، 

الذين عمل���وا جميعًا باأ�ش���كال خمتلفة 

للت�ش���جيع ودفع م���ا ي�ش���مى »الربيع 

العربي«، وخللق اأجيال واأ�ش���كال جديدة 

م���ن الإرهاب، فكانت على �ش���بيل املثال 

»جبهة الن�رشة«؛ ذراع القاعدة يف بالد 

ال�ش���ام، واأ�ش���كال خمتلفة م���ن الإرهاب 

اإ�شالمية، مثل  التكفريي حتت م�ش���ميات 

»جي�ض الإ�شالم« بقيادة رجل ال�شعودية 

زهران علو�ض، و»اأحرار ال�شام« و»كتيبة 

الفاروق«، وغريها من الت�ش���ميات التي 

له���ا ارتبط���ات ب�»القاع���دة« من جهة، 

وبقطر اأو ال�شعودية اأو تركيا اأو املو�شاد 

من جهة ثانية.. وقبل ه���وؤلء كلهم كان 

لنا ح�ش���ة يف لبنان م���ن خالل خلق ما 

ي�ش���مى »فتح الإ�شالم«، و»جند ال�شام« 

وغريهما..

كان ل�ش���مود �ش���ورية واملقاومة يف 

لبنان اأث���ره البعي���د يف توجيه �رشبات 

كبرية للم����رشوع اجلهنمي، ما فر�ض على 

التحالف املدمر التو�شع، فح�شدت الوليات 

املتحدة حتت ا�شم »اأ�شدقاء �شورية« اأكرث 

من 85 دولة لهذه املهمة، وُحوِّلت جامعة 

ال���دول العربية اإىل »برغ���ي« يف عجلة 

املوؤامرة على �ش���ورية، لكنها مل تفلح يف 

ال�ش���ورية، فكانت  الدولة الوطنية  هزمية 

احلاجة اإىل جيل جديد من الإرهاب اأ�ش���د 

تطرفًا، فتّم اإيج���اد »داع�ض« التي تتعدد 

الروايات حول اأ�شل ودور ومكانة وتن�شئة 

وتربية اأمريها »اأبو بكر البغدادي«، الذي 

ربط بني العراق و�شورية، وكانت فظائعه 

وتو�شعاته.

واإذا كان احلدي���ث يف البداي���ة يقول 

بتموي���ل ال�ش���عودية لهذا اجلي���ل اجلديد 

من الإرهاب، ب�ش���بب دعم قطر الال حمدود 

ل�»جبه���ة الن����رشة«، اإل اأن الثاب���ت اأن 

لرتكي���ا ال���دور الكب���ري يف انبع���اث هذا 

التنظيم الذي وّفر له يف الأرا�شي الرتكية 

املالذات الآمنة، �ش���واء من خالل ا�شتقبال 

املطارات الرتكية ع�رشات اآلف الإرهابيني 

من خمتلف دول العامل، اأو من خالل اإقامة 

املع�ش���كرات ومراكز التدري���ب، والتجنيد 

الأرا�شي  اإىل  ال�ش���فر والدخول  وت�ش���هيل 

ال�شورية اأو العراقية، اإ�شافة اإىل ال�شتفادة 

الق�ش���وى من النفط املنهوب من �ش���ورية 

والعراق، وت�ش���ويقه ع���رب تركيا باأرخ�ض 

الأ�شعار، ما وّفر لهذا التنظيم مبالغ مالية 

�ش���خمة قدرتها املعلوم���ات باأكرث من 3 

ماليني دولر يوميًا.

ه���ذا، دون اأن نن�ش���ى الأردن وغرف���ة 

»م���وك«، والتن�ش���يق املخابرات���ي م���ع 

املو�شاد.

الأمريكي���ني  اأن  ل���و  بب�ش���اطة،  اإذاً، 

مبحارب���ة  جادي���ن  كان���وا  والغربي���ني 

الإرهاب بكل تلوناته، م���ا كان عليهم اإل 

رفع الإ�ش���بع بوجه الطوراين رجب طيب 

والأردن  وقط���ر  وال�ش���عودية  اأردوغ���ان، 

والكيان ال�ش���هيوين، باأن ا�ش���تمرار توفري 

الدعم لالإرهاب واملالذات الآمنة واأ�ش���كال 

التدريب �ش���يدمغهم باأنهم اأ�شل الإرهاب، 

مما ي�ش���توجب فر����ض احل�ش���ار عليهم 

وحما�ش���بتهم... لكن التطورات دائمًا توؤكد 

اأن الأمريكي���ني واأتباعهم ل ي�ش���تطيعون 

التخلّي عن الإره���اب، فالحظوا التحالف 

غري املقد�ض يف اليمن مثاًل بني »القاعدة« 

واخلليجي���ني  �ش���عود  واآل  و»داع����ض« 

والأمريكيني..

اأحمد زين الدين

سورية.. ومواجهة تحالف المصالح

التطورات المتالحقة تؤكد 
أن األميركيين وأتباعهم 
ال يستطيعون التخّلي عن 

اإلرهاب

�لغرب ي�سّوق للمجموعات �مل�سلحة كمنقذ ال مفر منه                                                                         )�أ.ف.ب.(
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بتوقيت مريب، ويف ظل ان�شغال العامل باأزمة 

املهاجرين ال�ش���وريني التي دفعت بها وا�شنطن 

وحلفاوؤه���ا الغربيون لتت�ش���در واجهة امل�ش���هد 

���ّناع الق���رار الأمريكي حمركات  الإقليمي، اأدار �شُ

ماكينتهم الإعالمية التي �ش���ّوبت ب�ش���كل مرّكز 

على ما �شّمته »تدخاًل ع�شكريًا رو�شيًا مبا�رشاً يف 

�شورية«، يف وقت تتح�رش مو�شكو للبدء مبناورات 

ع�شكرية �شخمة قبالة ال�شواحل ال�شورية، ُتتّوج 

ح�شدها الت�ش���ليحي النوعي لدم�شق، لتطلق من 

خاللها ر�شائل حتذيرية »اإىل من يعنيهم الأمر«، 

وَحَدت باملراقبني الدوليني اإىل التوّقف باهتمام 

اأمام هذا احل�ش���د الع�ش���كري غري امل�ش���بوق يف 

�شورية، يف هذا التوقيت حتديداً، و�شط معلومات 

اأ�شارت اإليها م�شادر �ش���حافية رو�شية اأكدت اأن 

الت�ش���ويب الإعالمي الأمريك���ي املرّكز على اأزمة 

الالجئ���ني الآن، ما ه���و اإل للتعمية على قرارات 

خطرية اأف�ش���ت اإليها اجتماعات »اأمنية« مكثفة 

لروؤ�ش���اء اأركان الدول الأوروبية، باإيعاز اأمريكي، 

بعي���داً عن الأ�ش���واء، ق�ش���ت ب�»تفوي�ض« دول 

غربية، على راأ�ش���ها فرن�شا وبريطانيا، بالتدخل 

الع�شكري يف �شورية حتت �شتار »قتال داع�ض«، 

يتزامن مع دخول ع�ش���كري تركي مبا�رش - عرب 

وحدات كوماندو�ض وفرق برية - على خط �ش���ن 

هجمات م�ش���لّحة �شخمة مليلي�ش���يات حُترّكها 

اأنقرة يف حلب.

ولعل البارز ال���ذي يتوّجب التوقف عنده يف 

خ�ش���م الت�ش���ويب الإعالمي الغربي املرّكز على 

اأزمة الالجئني ال�شوريني، هو تق�ّشد التعتيم على 

القرار الفرن�ش���ي - الربيط���اين، والذي حلقت به 

اأ�شرتاليا، يق�شي ببدء توجيه �رشبات يف �شورية 

حتت عنوان حماربة »داع����ض«، من دون اإغفال 

ما اأكدته �شحيفة »حرييت« الرتكية، ومفاده اأن 

قطر دخلت بدورها على خط ت�شديد �رشبات �شد 

التنظيم على الأر�ض ال�ش���ورية، ما ر�شم اأكرث من 

عالمة ا�ش���تفهام حيال الهدف احلقيقي من وراء 

هذا القرار. ويف ال�ش���ياق، اأدرج موقع »فيرتان�ض 

���ح وجود وحدات ع�شكرية  توداي« الأمريكي، ف�شْ

خا�ش���ة فرن�ش���ية وبريطانية منذ اأكرث من �شهر 

على الأر����ض ال�ش���ورية، مرتبطة ب�ش���كل وثيق 

باأجهزة ال�شتخبارات »الإ�رشائيلية«، يف �شياق 

ل ع�ش���كري و�شيك يف �شورية،  »التوطئة« لتدخُّ

sunday e x »أأعق���ب تقري���ر ن�رشته �ش���حيفة 

press« الربيطانية، وك�ش���ف اأن قوة ع�ش���كرية 
بريطانية تنتمي اإىل فوج »قوات النخبة«، باتت 

موجودة على الأر�ض ال�شورية، ويرتدي عنا�رشها 

مالب�ض مقاتل���ي »داع�ض«، ويرفع���ون راياتها، 

مهمتها مهاجمة اأهداف ع�شكرية �شورية ح�شا�شة. 

ونقلت ال�ش���حيفة عن اآلن كورفي�ض؛ وهو جرنال 

�ش���ابق يف اجلي�ض الفرن�ش���ي، وا�ش���تناداً اإىل ما 

اعتربه���ا تقاري���ر موؤكدة، ترجيحه اقرتاب �ش���ن 

هجمات تركية مبا����رشة، وبتوقيت مباغت، على 

جبهات �ش���ورية �ش���مالية باكورتها حلب، ربطًا 

بقبول اأمريكي �ش���مني لإقام���ة املنطقة العازلة 

التي تريدها اأنقرة يف ال�ش���مال، مُيّهد لها افتعال 

»جمزرة اإن�شانية« ُتل�شق تهمة تنفيذها بدم�شق، 

لتكون مربراً لتدّخل ع�ش���كري فوري ومبا�رش يف 

�شورية.

اإل اأن لرو�ش���يا راأيًا اآخر، فمو�ش���كو ت�شتكمل 

اإر�ش���ال نخب���ة مقاتالته���ا اجلوي���ة واأنظمتها 

ال�شاروخية اإىل �ش���ورية، واآخرها نظام »اأ�ض اي 

22« ال�ش���اروخي امل�ش���اد للطائرات، و�شحنات 
زت للح���اق باملنظومة  ع�ش���كرية »هامة« ُجهِّ

ال�شاروخية اجلديدة، مع تاأكيد م�شادر �شحافية 

�شورية و�شول �رشب من مقاتالت »�شوخوي 35« 

اإىل مطار جبلة يف الالذقية. وربطًا بالأمر، نقلت 

�شحيفة »نا�شيونال انرت�شت« الأمريكية، عن عدد 

من اخلرباء الع�شكريني، اإ�شافة اإىل جيفري وايت؛ 

اأحد �ش���باط ال�ش���تخبارات الأمريكية ال�شابقني، 

تخّوفهم من اإدراج مو�ش���كو مقاتالت »�ش���و 35« 

يف عداد اإمداداتها الع�ش���كرية النوعية لدم�ش���ق، 

والتي �شتكون كافية للجم فاعلية اأي دور ل�شالح 

اجلو الأمريكي، حتى ولو ُتوِّج بال�«اأف 15«؛ اأبرز 

املقاتالت »التكتيكية« الأمريكية. واإذ اأ�ش���ار اإىل 

امليزات الهائلة لتلك املقاتلة الرو�شية، وقدراتها 

اأي�ش���ًا على تنفيذ مهم���ات يف الرب والبحر، لفت 

»واي���ت« اإىل اأن �ش���الح اجل���و »الإ�رشائيلي« 

�شيكون اخلا�رش الأكرب، نظراً اإىل حراكه التج�ش�شي 

الدائم يف الأجواء ال�شورية، واعتماده على تنفيذ 

غ���ارات تعتربها تل اأبي���ب »�رشورية جداً« بني 

احلني والآخر �شد مواقع �شورية اأو حلزب اهلل.

ويف ح���ني تتاب���ع »اإ�رشائيل« ووا�ش���نطن 

وال���دول احلليف���ة لهم���ا، بتوّج����ض واهتم���ام، 

حت�ش���ريات مو�ش���كو لإطالق اأ�ش���خم مناوراتها 

الع�ش���كرية ُبعيد اأيام قبالة ال�شواحل ال�شورية، 

اعترب خرباء ع�ش���كريون اأن رو�شيا وّجهت ر�شائل 

بغاية الأهمي���ة يف كل الجتاهات، واأعلنت على 

امل���الأ اأن دع���م دم�ش���ق حماية لأمنه���ا القومي 

وم�شاحلها ال�شرتاتيجية، اإل اأن الر�شالة الرو�شية 

الأخط���ر، وفق ما نقلت م�ش���ادر �ش���حافية عن 

دبلوما�ش���ي رو�ش���ي يف دم�ش���ق، جتلّ���ت بعدم 

ا�شتبعاد اإنزال قوات رو�شية يف امل�شتقبل القريب 

اإىل امليدان مبا�رشة اإىل جانب اجلي�ض ال�ش���وري، 

اإذا ما اقت�شت ال�رشورات امليدانية الق�شوى ذلك، 

ما اعتربته امل�ش���ادر »رداً على حتذير وا�شنطن 

ملو�شكو عرب حمطة »CNN« من مغبة ا�شتكمال 

اإر�ش���ال املقاتالت والعنا�رش الب�رشية للقتال اإىل 

جانب الأ�ش���د«، والتنبيه من »حتمية« ح�شول 

ا�شتباكات بني التحالف الدويل بقيادة وا�شنطن، 

والقوات الرو�شية التي جاءت اإىل �شورية.

يف املح�ش���لة، ي�ش���ري مراقبون دوليون اإىل 

اق���رتاب »جتاوز اخلطوط احلمر« التي و�ش���عها 

احلل���ف املعادي لدم�ش���ق بقيادة وا�ش���نطن يف 

�ش���ورية، يف ظل الكالم عن ارتباط تدفق ال�شالح 

الرو�ش���ي النوعي اإىل �ش���ورية يف ه���ذا التوقيت 

حتديداً، برتجمة قرار اتخذه حلف دم�شق - طهران 

- مو�ش���كو جمتمع���ًا، ُملَحقًا مبعلوم���ات توؤكد 

تقّدم �شورية باجتاه ن�رش ع�شكري وا�شرتاتيجي، 

�ش���يكون مبنزلة حتّول كبري يف ال�رشق الأو�شط، 

 global« ح�ش���ب اإ�شارة تيم اندر�شون يف موقع

.»research

ماجدة احلاج

قوة عسكرية بريطانية ترتدي 
مالبس »داعش« وترفع راياته 

تنوي مهاجمة أهداف عسكرية 
سورية حساسة

�لتدخل �لع�سكري �لرو�سي �سينتج عنه حتول كبري يف �ل�سرق �الأو�سط

رسالة روسية من دمشق: قد ننزل إلى الميدان

¡ عدوان جديد حمتَمل على �شورية
قال م�شدر ع�ش���كري �شوري ل�»الثبات«، اإن هناك 

تقارير ا�ش���تخبارية تفيد باحتمال حتديد �ش���اعة 

�ش���فر لعمل اإرهابي كبري يف �شورية خالل الفرتة 

القليلة املقبلة، يف ظل ظروف ا�شتثنائية تعي�شها 

�ش���احات بع�ض الدول امل�شاركة يف العتداء على 

ال�ش���عب ال�شوري. وك�شف امل�ش���در اأن »اإ�رشائيل« 

�شتكون طرفًا رئي�شًا يف العدوان املرتَقب، ف�شاًل عن 

دعمها املتزايد للمجموعات الإرهابية بال�ش���الح، 

واملعلومات والعالج، م�شرياً اإىل اأن هناك حتركات 

مريبة على حدود الأردن مع �شورية، وحركة ن�شطة 

لل�شاحنات، وا�ش���تعدادات للمجموعات امل�شلحة، 

غري م�ش���تبعد تدخاًل وم�ش���اركة وحدات ع�شكرية 

خا�ش���ة من بع�ض الدول يف هذا الع���دوان، الذي 

�ش���يكون حتت حماية جوية ج���رى جتهيزها وفق 

خطط حمددة يف الفرتة الأخرية.

¡ تخّوف اأردين
لوح��ظ اأن اجلي���ش الأردين كّثف م��ن انت�شاره يف 

املنطق��ة احلدودي��ة مع �شوري��ة خ��ال الأ�شابيع 

ر ذلك 
ّ
القليل��ة املا�شية. م�شدر ع�شك��ري اأردين بر

ب��اأن ب��اده - وبناًء عل��ى تقاري��ر ا�شتخبارية - 

تخ�شى ارتداداً اإرهابيًا على اأرا�شيها، واأن تتحول 

قراه��ا ومدنه��ا احلدودي��ة اإىل اأوكار للم�شلح��ن 

الذي��ن تدفقوا باأع��داد غري طبيعية خ��ال الأ�شهر 

الأردن  ع��ر  ال�شوري��ة  الرا�ش��ي  اإىل  املا�شي��ة 

ط  وتركيا، ل�شيما بعد ف�شل معركة درعا التي ُخطِّ

لها اأن تكون الطريق نحو العا�شمة ال�شورية.

¡ يف ظل اللقاء املرتَقب
قال م�ش���وؤول يف وزارة خارجية العدو، اإن اللقاء 

املرتَقب بني بنيام���ني نتنياهو وباراك اأوباما يف 

ت�رشين الثاين املقبل بوا�شنطن، �شُيعقد يف مرحلة 

حرجة تعي�ش���ها املنطقة، ل�شيما اأن نتنياهو يريد 

اأثمانًا منَجزة وكاملة يف �شاحتني على الأقل، وهما 

ال�شورية والفل�ش���طينية، عالوة على حل �شيا�شي 

لل����رشاع الفل�ش���طيني - »الإ�رشائيلي«، تطرحه 

الوليات املتحدة. واأ�ش���ار امل�شوؤول ال�شهيوين اإىل 

اأن اإعالن الأمني العام لالأمم املتحدة �شم ال�شعودية 

وم�رش والأردن للرباعي���ة الدولية، يعني اأن دوراً 

هامًا �ش���يكون لها يف اأية حتركات �شيا�شية مقبلة 

ب�شاأن ملف ال�رشاع الفل�شطيني - »الإ�رشائيلي«؛ 

دور ال�ش���اغط على اجلانب الفل�شطيني، والهادف 

اإىل مترير احلل الذي �ش���تطرحه الوليات املتحدة، 

ق ب�شاأنه بني وا�شنطن وتل اأبيب. واملن�شَّ
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ال�شيخ جربي 

يربق للملك �شلمان

اأبرق الأمني العام ل�»حركة الأمة«؛ ال�شيخ د. عبد 

النا�رش جربي، اإىل خادم احلرمني ال�رشيفني امللك 

�ش���لمان بن عبد العزيز، معزيًا ب�ش���هداء احلادث 

 
ّ
املاأ�ش���اوي ال���ذي وق���ع يف باحة احل���رم املكي

ال�رشيف، ومما جاء يف الربقية:

ب�شم اهلل الرحمن الرحيم

جاللة امللك �شلمان بن عبد العزيز حفظ اهلل تعاىل

ال�شالم عليكم ورحمة اهلل تعاىل وبركاته

با�شمي وبا�ش���م اإخواين يف »حركة الأمة« اأتقّدم 

من جاللتكم ومن ال�شعب ال�شعودي واأهايل �شهداء 

احل���ادث الذي وقع يف باحة احلرم املكي ال�رشيف 

بالتعازي، �ش���ائاًل اهلل تعاىل اأن يتغّمدهم برحمته 

وي�شكنهم ف�شيح جناته، ومتمنيًا للجرحى ال�شفاء 

 
ّ
العاجل، ع�شى اأن تكون ماأ�شاة �شهداء احلرم املكي

ال�رشي���ف مدعاة للعمل على اإيقاف �ش���فك الدماء 

يف اليمن و�ش���ورية والعراق وليبيا، و�شائر البالد، 

ودمتم يف خري ورعاية.

موضوع الغالف
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بالرغم من حم���اوة املعارك، وبروز 

ح���دة اال�س���تقطاب منذ م���ا يزيد على 

�س���نوات اأربع على احل���رب الدائرة يف 

�س���ورية، اإال اأن���ه اأول م���رة ت���رز هذه 

والو�س���وح وعدم  الرو�س���ية  ال�رصاحة 

املوارب���ة يف الدعم الع�س���كري للنظام 

املن���اورات  يف  وتتجل���ى  ال�س���وري، 

الع�سكرية املرتقبة، واالإعالن عن و�سول 

دفعات من اخلراء الع�س���كريني الرو�س، 

وغريها م���ن االإج���راءات امليدانية يف 

الداخل ال�س���وري، واأهمها تو�سيع بع�س 

املطارات احلربية، ي�ساف اإليها التن�سيق 

الع�سكري الرو�سي - االإيراين الذي جتلى 

يف اللقاءات الت���ي عقدها قائد احلر�س 

الث���وري االإيراين قا�س���م �س���ليماين مع 

الرئي�س فالدميري بوتني.

هذه االإج���راءات الرو�س���ية واالإيرانية 

امليدانية ت�س���ري بو�س���وح اإىل اأن االأزمة 

ال�س���ورية ما زالت م�سدر ا�ستقطاب دويل 

واإقليمي، واأنها م�ستمرّة و�ستطول، ولكن، 

االأحداث  االآخ���ر، تك�س���ف  على املقل���ب 

»اللعن���ة  اأن  الع���امل  يف  املت�س���ارعة 

ال�سورية« تالحق كل من اأ�سعل النار فيها:

1- اأوروبيًا:
- منذ �سنوات خم�س، وعندما انخرط 

االأوروبي���ون بقوة يف ح���رب االإطاحة 

بالنظام ال�س���وري، كان وا�س���حًا - منذ 

البداية - اأن موجات الالجئني �ستزداد، 

واأن اأوروبا القريبة جغرافيًا من ال�رصق 

االأو�سط لن ت�س���لم من انت�سار الفو�سى 

املفتَعلة فيه، لكن االأوروبيني الطاحمني 

اإىل التخلّ����س من خالياه���م االإرهابية 

االإن�س���انية والقانونية،  االأثم���ان  باأقل 

عم���دوا اإىل فتح ج�رص جوي لالإرهابيني 

املجتمع���ات  يف  ترعرع���وا  الذي���ن 

اأوروبا  االأوروبية، ودر�س���وا يف مدار�س 

وجامعاته���ا وتتلم���ذوا فيه���ا، فقاموا 

بت�سهيل و�سولهم اإىل �سورية، التي قال 

عنه���ا وزير اخلارجي���ة االأمريكي جون 

كريي يومًا عنها اإنها »مغنطي�س جاذب 

لالإرهاب«.

- منذ �س���نوات خم�س، والفرن�سيون 

والريطانيون يقب�س���ون ثم���ن مواقفهم 

و�س���فقات  ا�س���تثمار  عقود  ال�س���ورية؛ 

اأ�س���لحة و�س���واها.. ومنذ �سنوات خم�س 

ويغلقون  اآذانهم  ي�س���ّمون  واالأوروبيون 

اأعينهم عن ماآ�س���ي الالجئني امل�رصدين، 

وعن اإبادة االأقليات الدينية يف ال�رصق، 

وعن �رصخة اللبنانيني باأن عبء النزوح 

ال�س���وري بات يهدد املجتم���ع والدولة 

اللبناني���ة كياني���ًا، لي�س هذا فح�س���ب، 

بل كان���وا ي�س���اهمون - بالتعاون مع 

املنظمات الدولية االإن�سانية - بت�سجيع 

الالجئ���ني عل���ى التوّج���ه اإىل لبن���ان، 

واإغرائهم باملال »النقدي« وغري ذلك.

- وفج���اأة، انقل���ب ال�س���حر عل���ى 

ال�س���احر، اإذ ُتواجه اأوروبا اليوم اأ�س���واأ 

اأزمة اإن�س���انية يف تاريخها منذ احلرب 

وبات���وا عاجزين  الثاني���ة،  العاملي���ة 

عن التعامل معها، حتى بات الت�س���دد 

على احلدود ينذر ب�«ث���ورة« الجئني، 

ا�س���تعمال  اإىل  اأوروبا  �ست�س���طر معها 

نف�س االأ�س���اليب القمعية التي دانت يف 

ا�ستعمالها مع املتظاهرين يف  ال�سابق 

العامل العربي.. وقد ينقلب ال�سحر على 

ال�ساحر ب�سكل اأكر، حني ي�سبح اجل�رص 

اجلوي معكو�س���ًا بريًا، وهكذا قد يعود 

االإرهاب امل�سّدر اإىل امل�رصق، مرجتعًا - 

ومع ال�سكر - اإىل دول الغرب.

2- اإقليميًا:
- ت�سري ال�س���عودية بخطى �رصيعة 

اليمني���ة  الرم���ال  يف  الغ���رق  نح���و 

املتحرك���ة، وت�س���ري التقاري���ر الدولية 

املالية اإىل اأن ال�سعودية باتت ت�ستهلك 

الفائ�س املايل لديها، مبا ي�سل اإىل اخلط 

االأحمر امل�سموح به، ناهيك عن امل�ساكل 

الداخلي���ة واملوؤامرات والد�س���ائ�س بني 

اأمراء اململكة اأنف�سهم.

- اأما تركيا فيتنباأ لها الغربيون اأنها 

ت�س���ري بخطى حثيثة اإىل حرب داخلية 

وعدم ا�س���تقرار، خ�سو�سًا اإذا مل ي�ستطع 

اأردوغان اأن يح�سل على تفوي�س ال�سعب 

باحلكم منفرداً يف االنتخابات املقبلة. 

وب���كل االأح���وال، هبوط اللرية ب�س���كل 

حاد، واالأزمة االقت�سادية واالجتماعية، 

والبطالة املتزايدة الت���ي يلقي االتراك 

باللوم بها على �سيا�س���ة اأردوغان يف 

�سورية، وا�ستقباله الالجئني ال�سوريني، 

اإىل  تركي���ا حتت���اج  اأن  اإىل  ي�س���ريون 

»معج���زة« لتخّطي كل ه���ذه االأزمات 

اإىل  والعودة  واالقت�س���ادية،  ال�سيا�سية 

ما كانت عليه من ازدهار قبل �س���نوات 

خم�س.

- ه���ل ه���ي »لعنة �س���ورية«؟ اإنها 

»لعنة« �سعب كان يعي�س يف حد اأدنى 

من اال�ستقرار، ولكنه كان ين�سد »احلرية« 

والعي�س يف ظل نظام �سفاف بدون ف�ساد 

وال خماب���رات وال خ�س���ية اأمني���ة، فاإذا 

اً بني امل���وت باحلرب،  به ي�س���بح خمريرَّ

اأو املوت يف املتو�س���ط، اأو املوت ذلياًل 

يف رحلته اإىل املجهول.. لعنة �س���عوب 

اأ�س���لية من �رصيان واأ�سوريني ويزيديني 

وكلدان.. �سعوب تناق�ست حتى اأ�سبحت 

اأقليات، قرر الغرب امل�س���تعمر اأّن عليها 

اأن ترح���ل وترتك اأر����س اأجدادها، وترتك 

وراءها تراث اآالف ال�سنوات من احل�سارة، 

ليدمرها برابرة الع�رص احلديث.. »لعنة« 

م�س���يحيني يقال لهم يومي���ًا: »ما لكم 

وله���ذه االأر����س، مكانك���م يف الغرب«، 

ولكنهم يرف�سون، ويت�سبثون، فكيف لهم 

اأن يرتكوا م�سيحهم م�سلوبًا وحده هنا؟ 

اإنها »لعنة« امل�رصق التي �ستالحق كل 

م���ن اأوقد ناراً يف اأر�س مقد�س���ة وطاأتها 

اأرجل االأنبياء والقدي�س���ني والقدي�س���ات 

على مدى الع�سور.

د. ليلى نقوال الرحباين

برزت يف االآونة االأخرية تطورات عدة يف �سورية، 

منها مبادرة املبعوث االأممي دي مي�ستورا، والتي مل 

تلَق قبواًل من املعار�س���ة والنظام، وزيادة من�س���وب 

التدّخل االأوروبي يف االأزمة، وحتديداً الفرن�سي منها، 

وذلك من اأجل حجز مكان يف اأية ت�سوية مقبلة، بعد 

اأن كان تدخله يف الفرتة ال�سابقة �سعيفًا، ومنها اإقدام 

رو�س���يا على زيادة ح�س���ورها الع�سكري يف �سورية، 

من خالل اإر�سالها الطائرات الع�سكرية وال�سفن الإنزال 

دبابات اإ�س���افية يف القاع���دة البحرية يف طرطو�س، 

وا�س���تحداث قاعدة جوية رو�س���ية دائمة يف »مطار 

با�س���ل االأ�س���د الدويل« يف مدين���ة الالذقية، حتوي 

وحدات الدفاع اجلوي والردارات، لت�سّكل مع القاعدة 

البحرية يف طرطو�س منطقة ع�س���كرية ا�سرتاتيجية، 

ت�ساهي القواعد الع�سكرية االأمريكية يف قطر وتركيا 

وغريها من دول املنطقة، وزيادة عدد امل�ست�س���ارين 

الع�س���كريني املوجودين يف �س���ورية، لتطوير كفاءة 

اجلي�س، ورفع م�س���توى جهوزيت���ه القتالية، ودعمه 

باالأ�س���لحة التي يحتاجها يف مواجهته التكفرييني؛ 

من طائرات »امليغ 23« و»الياك 130« التي ُت�ستخدم 

للتدريب واملهمات القتالي���ة، واالأعتدة والتجهيزات 

الع�سكرية التي يحتاجها يف هذه احلرب.

هذا التطور الع�س���كري الرو�س���ي الالفت يف ملف 

االأزمة ال�س���ورية، جعل كاًل من اأمريكا و»اإ�رصائيل«، 

ومعهم���ا الدول العربية، يعرت�س���ون على هذا االأداء، 

واأبدت وا�سنطن قلقها من دور ع�سكري رو�سي حمتَمل، 

قد يقود اإىل مواجهة مع قوات التحالف الدويل، لياأتي 

التو�س���يح الر�سمي من قَبل وزارة اخلارجية الرو�سية 

باأن لديها خراء ع�سكريني يقّدمون امل�ساعدة للجي�س 

ال�س���وري، وكالم وزير اخلارجية الرو�سي يف ات�سال 

هاتفي مع كريي اأنه من ال�س���ابق الأوانه احلديث عن 

م�س���اركة رو�سيا يف عمليات ع�سكرية يف �سورية، ما 

يوؤكد الوجود الع�س���كري فيها، وال ي�س���تبعد التدخل 

الع�سكري الحقًا.

هذا االنخراط الع�س���كري الذي مت ت�س���ليط ال�سوء 

عليه يف و�سائل االإعالم الغربية، من املفيد االإ�ساءة 

على بع�س مدلوالته الع�سكرية وال�سيا�سية:

1. التاأكيد على دور رو�س���يا االإقليمي يف منطقة 
ال�رصق االأو�س���ط، وحتدي���داً يف �س���ورية، والتي لها 

م�س���الح اقت�سادية وع�س���كرية و�سيا�سية فيها، واإنه 

غري م�سموح جتاوز هذا الدور.

2. اإعطاء الو�سع يف �س���ورية اأهمية ا�سرتاتيجية، 
باعتبار اأن اأمن �س���ورية هو جزء م���ن االأمن القومي 

الرو�سي.

3. حتويل منطقة الالذقية وطرطو�س يف ال�س���احل 
ال�سوري �س���مااًل اإىل منطقة ع�سكرية رو�سية، من اأجل 

احلفاظ عليها، الأنها ت�س���ّكل توازنًا ا�س���رتاتيجيًا يف 

منطقة ال�سمال، واالإخالل به ممنوع. 

4. ان�سداد اأفق الت�سوية يف �سورية، و�سعي االأطراف 
الدولي���ة واالإقليمية لتقوية ح�س���ورها امليداين، كي 

ت�ستفيد منه يف املفاو�سات ال�سيا�سية التي ميكن اأن 

ُتنتج ت�سوية ُتر�س���ي االأطراف املتنازعة؛ كل بح�سب 

ح�سوره وقوته.

5. العمل على تاأ�س���ي�س حلف اإيراين - رو�سي - 
�س���وري ملحاربة االإرهاب التكفريي، مقابل التحالف 

الدويل الذي يّدعي اأنه يحارب االإرهاب التكفريي، يف 

الوقت الذي يدعمه.

اأمام هذا امل�س���هد االإقليمي، ن�ستطيع القول 

اإن االأزمة ال�س���ورية دخلت مرحلة اال�ستنزاف، 

واحلراك ال�سيا�س���ي االإقليمي والدويل وحتريك 

املب���ادرات ال يعدوان كونهم���ا حتريك للمياه 

الراك���دة، والتحذي���ر االأمريكي م���ن مواجهة 

حمتَملة للتحالف الدويل �س���د رو�سيا ال يعدو 

كونه تهوياًل اإعالميًا لن مينع رو�س���يا واإيران 

ع���ن زيادة من�س���وب تدخلهما الع�س���كري يف 

�س���ورية، لدعم النظام وحمارب���ة التكفرييني، 

وه���ي مرحلة ق���د تط���ول، وتعم���ل االأطراف 

املتنازعة فيها لتح�سني و�سعها امليداين، اإىل 

اأن تاأتي الظروف االإقليمية املنا�سبة لالنخراط 

يف ت�سوية �سيا�سية تاأخذ بعني االعتبار مراكز 

القوى يف �سورية.

هاين قا�سم

»اللعنة« السورية!

أهداف زيادة الوجود العسكري الروسي في سورية

عربي  - دولي

جسر اإلرهابيين الجوي 
الذي فتحه األوروبيون 

نحو سورية سيرجع باتجاه 
معاكس.. مع »الشكر«
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أهداف زيادة الوجود العسكري الروسي في سورية

أوروبا.. والترحيب المشبوه بالالجئين السوريين

بل�س���ان  االأوروبي،  االإع���الن  بعد 

اأملاني���ا، ع���ن ا�س���تقبال الالجئ���ني 

ال�س���وريني وتوزيعهم عل���ى االحتاد 

ب�سكل �سبه اإلزامي، واإعالن امل�ست�سارة 

اأملانيا �ست�ستقبل  اأن  االأملانية مريكل 

ه���ذا العام اأكرث م���ن 800 األف الجئ، 

وعلى مدى ال�س���نوات املقبلة، ُتطرح 

اأ�سئلة عديدة، وبا�ستغراب:

1. ماه���ي الدواف���ع الطارئ���ة لهذه 
الطف���رة االإن�س���انية املفاجئ���ة، بعد 

خم�س �سنوات من االأزمة ال�سورية؟

2. مل���اذا ال توقف اأوروبا حربها على 
�س���ورية، فتعيد اجلماعات التكفريية، 

وت�ستبدلهم بالنازحني؟

3. مل���اذا ا�س���طرت اأملاني���ا لتعديل 
قانون اللجوء ال�سيا�س���ي ال�سادر يف 

الع���ام 1945، وتراجع���ت عن موقفها 

الراف�س ال�ستقبال النازحني؟

4. هل الدوافع اإن�سانية، اأو اقت�سادية، 
اأو�سيا�سية؟

5. ملاذا مل ت�ستقبل دول اخلليج اأحداً 
م���ن الالجئني ال�س���وريني، وهي التي 

متّول االإرهابيني التكفرييني؟

6. مل���اذا مل تفت���ح اأوروب���ا اأبوابها 
ونوافذه���ا للعراقي���ني الذين �رصّدهم 

الغ���زو االأمريك���ي منذ الع���ام 2003، 

وقتلته���م »القاع���دة» و»داع����س« 

بال�س���يارات املفخخ���ة والعملي���ات 

االنتحارية حتى االآن؟

اأجوبة كث���رية، وامل�س���رتك فيها 

اأن امل�س���لحة االأوروبي���ة متقدم���ة 

حة على اأي اعتبار اإن�ساين، فلو  ومرجرَّ

نة  مل تكن امل�س���لحة االأوروبية موؤمرَّ

اأك���رث من م�س���لحة الالجئ���ني، ملا 

بادرت اأملانيا لتحري�س اأوروبا على 

ا�ستقبالهم، وتزيني حما�سن وخريات 

اللجوء لل�سعب االأملاين، حيث قالت 

»التدف���ق  اإن  م���ريكل  امل�ست�س���ارة 

الكثيف للمهاجرين �س���يغرّي اأملانيا، 

و�سيكون هذا التغيري اإيجابيًا للبالد، 

ونعتق���د اأن بو�س���عنا حتقيق ذلك«، 

ال�سوريات لبدء حياة  الن�ساء  ودعت 

جديدة ملوؤها الثقة، عر تعلّم اللغة 

االأملانية  االأملاني���ة، ف�»من يجي���د 

ميكنه ا�ستخدام قدراته يف جمتمعنا 

ب�سورة اأف�سل كثرياً، وعلى اأقل تقدير 

ميكن للن�ساء اأن يتعلّمن مع اأطفالهن 

الذين يذهبون اإىل ريا�س االأطفال اأو 

املدر�سة«..

اإذاً، مريكل تب�رّص باأن منح اللجوء 

لل�س���وريني ه���و مل�س���لحة اأملاني���ا 

واقت�سادها، وحلفظ اأمنها االقت�سادي 

والدميغرايف، وهذا ما يوؤكده ت�رصيح 

امل�س���وؤول يف دائرة الهجرة واللجوء 

االأملانية: »ال�سيا�س���ة االأملانية جتاه 

الالجئني واملهاجرين ت�سعى لك�سبهم 

وعدم اإبعادهم، الأنهم يف نظر اأملانيا 

قوة واإ�س���افة ل�س���الح اأملانيا«؛ يف 

اإعادة مكررَّرة لعمليات ا�ستقدام العبيد 

اإىل اأم���ريكا واأوروب���ا، ولكن ب�س���كل 

خادع، حيث تتوقع بع�س موؤ�س�س���ات 

الدرا�س���ات اأن اأملانيا �س���تحتاج اإىل 

ح���وايل 1.8 مليون عام���ل يف 2020، 

و4 مالي���ني على م�س���ارف 2040، اإذا 

مل ت�س���تقبل املهاجري���ن االإيجابيني 

)االأكّف���اء وذوي اخلرة القادرين على 

العم���ل(، واأن االأملان �سيتناق�س���ون، 

و�س���تزيد ن�س���بة املتقاعدي���ن، ولذا 

وينت�سلون  العجز  ي�سدون  فالالجئون 

االقت�ساد االأملاين.

اأم���ا عن ����رّص اختيار ال�س���وريني 

خ�سو�سًا، فذلك لعدة اعتبارات:

1. وج���ود جالي���ة تركي���ة كبرية يف 
اأملاني���ا، فالذين يتحدث���ون الرتكية 

والإحداث  مالي���ني،  ع����رصة  ح���وايل 

الت���وازن مت اختيار ال�س���وريني الذين 

لن ين�س���جموا م���ع االأت���راك، نتيجة 

االختالف القومي والتاريخي، واحلقد 

على ال�سيا�سة الرتكية جتاه �سورية.

2. تبح���ث اأملاني���ا ع���ن طريقة غري 
ال�سوري،  ال�ساأن  للتدخل يف  ع�سكرية 

فوجود اأكرث من مليون �س���وري فيها، 

باالإ�س���افة اإىل روابطهم العائلية يف 

�س���ورية، �سيكون له �س���وت موؤثر يف 

اأي انتخابات مقبلة، وتكوين راأي عام 

ال�سيا�سي واالإن�ساين  على امل�س���توى 

واال�ستثماري يف اإعادة اإعمار �سورية.

واإيطالي���ا  فرن�س���ا  ت�س���جيع   .3
امل�سيحيني  ال�س���تقبال  وا�ستدراجهما 

من لبنان و�سورية والعراق، للتخلّ�س 

والتق�س���ري يف  الدين���ي  الع���بء  من 

حمايته���م، وذلك من خ���الل امل�رصوع 

االأمريكي - »االإ�رصائيلي« منذ احلرب 

االأهلية اللبنانية، وتكفرياً عن املحرقة 

اليهودي���ة املزعوم���ة مبح���و الوجود 

امل�سيحي من ال�رصق.

امل�ستغرب اأي�سًا اأن ت�سارع اأملانيا 

لتعليق اأحد بنود اتفاقية »�سينغني« 

املتعلق بحرية التنقل، وهذا ما يق�ّسم 

اأوروب���ا ثانية، وكذلك يه���دد االحتاد 

االأوروب���ي با�س���تخدام الق���وة ملن���ع 

الالجئني من الو�س���ول اإىل �س���واطئه، 

فهل الرتحي���ب االأوروبي جمرد فقاعة 

اإعالمية للتروؤ من اجلرمية االإن�سانية 

بح���ق �س���ورية، اأم اأن اأملانيا تتح�رص 

اقت�س���ادها  وتبني  االحت���اد  لتف���كك 

وجمتمعه���ا ب�س���كل خا����س وت���رتك 

لفرن�سا املهاجرين من املغرب العربي 

و�سمال اأفريقيا احلا�سنني للمت�سددين 

االإ�س���الميني والتكفريي���ني، وحتم���ي 

نف�سها من ال�رص االآتي؟

ال كرامة وع���زة الأحد اإال يف وطنه، 

وعلى االأخوة ال�سوريني اأن ي�ستيقظوا، 

واأن ي�س���اهموا يف الدف���اع عن وطنهم 

في�س���يبهم  يهاجروا  واأال  ووحدته���ه، 

الفل�س���طينيني  االأخ���وة  اأ�س���اب  كما 

عندم���ا غدره���م الع���رب وذبحته���م 

ع�سابات اليهود ال�سهاينة. مل نح�سد 

من امل�س���تعمرين �س���وى ال�رص والقتل 

والنه���ب، ول���ذا فنحن خائف���ون من 

واأمريكا،  الأوروب���ا  الناعمة  الكلم���ات 

واالأيام املقبلة �ستك�سف امل�ستور!

د. ن�سيب حطيط

مخاوف كبيرة من أن 
يصيب السوريين ما أصاب 

الفلسطينيين عندما 
غدرهم العرب وذبحتهم 

العصابات الصهيونية

مهاجرون �سوريون عند منطقة غيفيغليا على �حلدود �ملقدونية �ليونانية                                                                                          )�أ.ف.ب.(
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من كاملة ضاهر 
إلى ريهام الدوابشه

يقول يو�سف عون من قرية �سلحا؛ 

جارة بل���دة مارون الرا����س من اجلهة 

االحتالل  جن���ود  »اأق���دم  اجلنوبي���ة: 

املدجج���ون بال�س���الح عل���ى رم���ي 

اأبن���اء بلدة �س���لحا الذين بق���وا فيها 

بالر�س���ا�س، فا�سُت�س���هد اأكرث من مئة 

وخم�سة اأ�سخا�س من الرجال والن�ساء 

واالأطف���ال«، متوقف���ًا عند م�س���هد لن 

ين�س���اه اأبداً، وهو كي���ف اأطلق عنا�رص 

النار بكل دم  الع�سابات ال�س���هيونية 

بارد على �س���بّية تدعى كاملة �ساهر، 

حاولت اإنقاذ �س���قيقها ال�ساب من بني 

اأيدي عنا�رص الع�س���ابات ال�سهيونية، 

التي مل تكتِف بتنفيذ املجزرة واإزهاق 

اأرواح هوؤالء ال�سهداء، بل قامت باإحراق 

اجلث���ث داخ���ل اجلامع، وهدم���ه، بعد 

اأن اأُجر من بقي من كبار ال�س���ن على 

اإدخال اجلثث اإليه.. هذا ما ح�س���ل يف 

.»21-10-1948
اإذاً، اإح���راق الب�رص لي����س جديداً يا 

�سيدتي ريهام الدواب�سة، وما اأقدم عليه 

�س���هيوين من اجليل اجلديد كان �سبقه 

اإليه �س���قيق له يف العقيدة االإجرامية 

عندما اأقدم على حرق امل�سجد االأق�سى 

يف العام 1969 .

�س���يدتي ريهام، »اأم علي«، �سبقك 

»عل���ي« اإىل ال�س���هادة، وبعده والده، 

واأحمد م���ا ي���زال يف العناية املركزة 

ينتظر االلتحاق بكم، لتكونوا �س���هداء 

عل���ى املج���ازر الالحقة عل���ى اأيادي 

ال�سهاينة اجلدد من م�سلمني ويهود.

�سيدتي »اأم علي«، ها هم تالميذك 

ينتظرونك يف املدر�سة لتعلّميهم حب 

فل�سطني وعا�سمتها القد�س، وحدودها 

من النهر اىل البحر، ومعنى ال�سمود يف 

املنزل واالأر�س، رغم جميع التهديدات 

واالإن���ذارات املتتالية الأبن���اء القد�س، 

واآخرها 200 اإنذار هدم.

�س���يدتي »اأم علي« ه���ا هو اإيالن 

الكردي يت�س���ارك مع ولدك علي الظلم 

على اأيدي من ي�س���ّمون اأنف�سهم اأ�سقاء، 

فيهرب م���ن حرقهم ليالقي حتفه غرقًا 

الق���ر االأبي�س املتو�س���ط، وغريه  يف 

ال�س���وريني  م���ن  اآالف   3000 ح���وايل 

والفل�سطينيني.

ب���كل توا�س���ع وانحناء ل�س���هادة 

عائلتك، اأذّكر من بقي له �س���مري بعدد 

من املجازر ال�سهيونية يف لبنان منذ 

العام 1948، اإىل م���ا قبل العام 2006، 

والت���ي بلغ���ت 18 جم���زرة ومذبحة، 

ي�س���اف اإليها عدد مماثل ارُتكبت على 

اأيدي عمالء يحملون اجلن�سية اللبنانية 

ولبنان منهم براء.

اأم���ا يف الع���ام 2006، فق���د وقعت 

جمازر باجلملة، نتيجة ق�سف املدفعية 

الزرارية  ومنها  والب���وارج،  والطائرات 

و�س���ور والنبي �س���يت وجممع االإمام 

احل�سن، ومرفاأ االوزاعي، ومدينة بعلبك 

و�رصيفا، ويف عكار والهرمل.

هذا يف لبنان، اأما يف فل�سطني، ففي 

كل يوم جمزرة وحمرقة بحق املدنيني، 

وال ن�س���مع �س���وى بيانات اال�س���تنكار 

وال�سجب التي حتمل بني �سطورها مزيداً 

من الت�س���جيع والتاأييد وفتح �سفارات 

لكيان العدو يف العوا�سم العربية.

جعفر �سليم



عربي 8

بدعوة من املركز اال�ست�ساري للدرا�سات والتوثيق، 

ومركز احل�س���ارة لتنمية الفكر االإ�سالمي، وبالتعاون 

مع املرك���ز االأردين للدرا�س���ات واملعلوم���ات، ُعقد 

االأ�سبوع املا�سي موؤمتر »جماعات العنف التكفريي.. 

اجلذور والبنى والعوامل املوؤثرة«، بح�سور ح�سد كبري 

من ال�سخ�س���يات ال�سيا�سية والفكرية والدبلوما�سية 

واالإعالمية، وعدد من الباحثني املخت�سني باحلركات 

االإ�سالمية، من لبنان والدول العربية واإيران.

اجلل�س���ة االأوىل كانت بعن���وان »ظاهرة العنف 

التكفريي.. اخلطاب واجلذور«، برئا�سة رئي�س املركز 

الدويل للتوا�س���ل؛ معن ب�سور، الذي �ساأل عن االإ�رصار 

على ا�ستعمال و�س���ف التكفري لهذه اجلماعات، وهل 

هو اال�ستعمال ال�س���ليم الذي �سمح بتعبئة الطاقات 

الإخراج املعركة مع هوؤالء اإىل م�سارها ال�سحيح؟

ثم حتدث الباحث ال�س���عودي د. ب���در االإبراهيم، 

ف���اأورد عدداً من النقاط ح���ول جذور هذه اجلماعات 

وخطابها، ومنها العامل ال�سيا�سي ك�سبب يف اإيجاد 

ه���ذه اجلماعات، وراأى اأن ه���ذه اجلماعات تاأخذ من 

الدين ما يخدم ا�سرتاتيجيتها ال�سيا�سية.

ثم دعا د. عبد الكرمي زاهد، املراكز الدينية الكربى 

اإىل اإعادة الفكر بالرتاث الديني، الإيجاد اإن�سان معتدل 

ومت�سامح.

بعده���ا حتدث د. عبد الغني عم���اد عن العوامل 

االجتماعية وال�سيا�س���ية يف ن�س���وء ظاهرة التطرف 

الديني والتكفريي، وا�س���فًا املو�س���وع باأنه �س���ديد 

التعقيد.

اجلل�سة الثانية كانت بعنوان »املوؤثرات االإقليمية 

والدولية، وعالقتها بربوز العنف التكفريي«، وتراأ�ّسها 

رئي�س املركز االأردين للدرا�س���ات واملعلومات؛ بالل 

الت���ل، مقّدمًا بحثه عن العوام���ل االإقليمية، وعر�س 

فيها لعوامل اإغراق منطقتنا العربية بالعنف ل�سالح 

»اإ�رصائيل«.

ثم حتدث الباحث االإيراين د. حممد مرندي، فاأ�سار 

اإىل اأن م���ا ح���دث يف تون�س وم�رص اأي���ام »الربيع 

العرب���ي« اأثار االآم���ال يف املنطق���ة العربية، لكنه 

ت�س���بب يف خوف كبري يف االأنظم���ة الغربية، ولدى 

بع�س اأنظمة عربية.

اأم���ا الدكت���ور ج���ورج ق���رم فربه���ن يف بحثه 

»اجلماع���ات التكفريي���ة والقوى الدولي���ة.. الرعاية 

تقاطع امل�سالح«، اأن الق�سية االإقليمية تتماهى يف 

اأهداف اأمريكا واجلماعات التكفريية بن�رص الفو�س���ى 

ل�سمان ا�س���تمرار الهيمنة اال�ستعمارية وال�سهيونية، 

حمّماًل العرب م�سووؤلية ما و�سفه بديناميكية الف�سل.

من جهت���ه، نفى د. حازم عتلم وج���ود متييز بني 

اجلماعات التكفريية وجماعات االإرهاب التكفريي.

اجلل�س���ة الثالث���ة كانت حت���ت عن���وان: »البنى 

التنظيمي���ة واملالي���ة.. واأمن���اط العم���ل الع�س���كري 

واالجتماعي واآليات اال�س���تقطاب«، وتراأ�س���ها ال�سيخ 

حممد زراقط، وحتدث فيها الباحث امل�رصي االأ�س���تاذ 

م�س���طفى زهران حول البن���ى والهي���اكل التنظيمية 

واملالية واآليات اال�س���تقطاب، والباحث يف ال�س���وؤون 

الع�سكرية �سمري ح�سن، عن البنى الع�سكرية واأ�ساليب 

القت���ال جلماعات العنف، اأما الباحث التون�س���ي نزفل 

�س���ديق فعر�س النخراط الفئات ال�سابة يف جماعات 

العنف التكفريي، من خالل درا�سة حالتي تون�س وليبيا.

وتراأ�س اجلل�س���ة م���ا قبل االأخ���رية رئي�س »مركز 

ع�سام فار�س للدرا�سات«؛ د. عبد اهلل بو حبيب، فاأ�سار 

اإىل اأهمي���ة االعالم يف الع�رص احلايل، وخطورته يف اآن 

لدى اجلماعات االإ�سالمية التكفريية.

ثم حت���دث الدكتور حممد حم�س���ن عن م�س���مون 

اخلط���اب االإعالمي، فلف���ت اإىل اأن »داع����س« يعتمد 

�سيا�سة مرحلتي النكاية والتمكني، وما يجري بينهما 

هو اإدارة التوح�س.

وحتدث الدكتور حممد علو�س عن و�س���ائل االإعالم 

العربي���ة والغربية ومواقفها من التي���ارات التكفريية، 

مت�سائاًل عن دور االإعالم وم�سوؤوليته يف متدد دور هذه 

التيارات.

وتراأ�س ال�س���يخ ماه���ر حمود اجلل�س���ة اخلتامية، 

متمني���ًا عدم حتميل االإخوان امل�س���لمني، خ�سو�س���ًا 

�َس���ْيها االإمام ح�سن البنا و�سيد قطب القول باأنهم  موؤ�سِّ

هم م���ن قالوا بتكفري االآخر، �س���ائاًل: اأين هو امل�رصوع 

ني ملحاربة داع�س واأمثالها؟ ال�سُّ

اأما االأمني العام ال�س���ابق الحتاد املحامني العرب؛ 

عمر زين، فتوّقف عند �س���بل مواجهة العنف التكفريي، 

واأولها بناء املواطنة، وحتريك االقت�ساد العربي، واإدراك 

اأهمية التعاون االقت�سادي العربي، وحتقيق امل�ساحلة 

بني احلركة القومية العربية واحلالة االإ�سالمية.

واخُتتم املوؤمتر بكلمتني لل�س���يخ حممد زراقط عن 

مركز احل�س���ارة، ود. عبد احلليم ف�سل اهلل، فكان تاأكيد 

على اأهمية املوؤمتر، و�رصورة متابعة البحث والدرا�سة 

حول ظاهرة العنف التكفريي.

تت�س����اعد اعتداءات قوات االحتالل ال�سهيوين 

على مدين����ة القد�س، والتغطية عل����ى اقتحامات 

امل�س����توطنني للم�سجد االأق�س����ى املبارك والعبث 

مبحتويات����ه، ويتزام����ن ذلك مع الذك����رى الثانية 

والع�رصي����ن التفاق اأو�س����لو امل�س����وؤوم )13 اأيلول 

1993(، والذي اأدى اإىل تكري�س االحتالل والتو�س����ع 
اال�ستيطاين، خ�سو�سًا ما يجري يف القد�س ال�رصقية 

من تطهري عرقي وتهويد يكادان يطيحان بالتنّوع 

الثقايف والديني الذي تتمتع به املدينة املقد�سة. 

ياأتي ذلك و�س����ط حتديات كبرية واأزمات ت�سهدها 

الق�س����ية الفل�س����طينية، ال�س����يما حالة ا�ستنزاف 

نحو مليون الجىء فل�س����طيني يف �سورية ولبنان 

بالفقر والبطالة واجلهل والهجرة، وجتاُهل اأو�ساع 

املخيمات، وحماوالت تدمري بع�سها، كذلك وكالة 

الغ����وث - االأونروا، وما ت�س����هده من اأزمات مالية 

تهدد وجودها، ما يحّتم و�سع ا�سرتاتيجية وطنية 

فل�س����طينية تعيد االأولوية اإىل املقاومة وق�س����ية 

الالجئني وح����ق العودة، والتعاط����ي مع االأزمات 

االقت�س����ادية واالجتماعية واالأمنية التي تعي�سها 

املخيمات يف خمتلف ال�ساحات باعتبارها ق�سايا 

وطنية، وذلك يتطلب العمل على عدة م�س����تويات، 

منها:

اإعادة االعتبار لالإرادة ال�س����عبية الفل�سطينية، 

من خالل طرح ا�س����تفتاء �س����عبي فل�سطيني عام 

يت�س����من الئحة بالق�سايا الرئي�س����ية وامل�سريية 

املختَلف عليها، وي�س����رتك فيها الفل�سطينيون يف 

خمتلف اأنحاء املعمورة.

اإلغاء مفاعيل اتفاق اأو�س����لو، ال�سيما االتفاقات 

االأمنية واالقت�سادية التي اأحلقت الدمار بامل�رصوع 

الوطن����ي الفل�س����طيني، واأدت اإىل االرتفاع الهائل 

بوت����رية اال�س����تيطان وتهويد القد�����س، وتكري�س 

االحتالل والنهب لالأر�س الفل�سطينية.

العمل على تو�س����يع نطاق املقاومة ال�سعبية 

يف مواجه����ة االحت����الل اال�س����تيطاين يف القد�س 

وال�س����فة الغربية واأرا�سي 48، يف �سبيل مواجهة 

الهجم����ة اال�س����تيطانية ال�س����هيونية الهادفة اإىل 

تهجري العائالت الفل�سطينية من خالل الت�سييقات 

واملمار�س����ات العن�رصية التي و�س����لت اإىل حدود 

القتل؛ كما ح�سل مع عائلة الدواب�سة.

انخراط خمتلف القوى والفعاليات ال�سيا�س����ية 

واالجتماعية الفل�س����طينية يف العمل الوطني من 

اأجل التح�سري لعقد املجل�س الوطني الفل�سطيني، 

بهدف جتديد هيئات منظمة التحرير الفل�سطينية، 

وتعزيز مكانته����ا ودورها، ومواجه����ة التحديات 

على خمتلف امل�ستويات، وال�سغط على املجتمع 

الدويل ملحا�س����بة الكيان ال�سهيوين على جرائمه 

وانتهاكاته، مبا يف ذلك جرائم اال�س����تيطان وهدم 

البي����وت، والتطه����ري العرقي، واالعت����داءات على 

املقد�سات االإ�سالمية وامل�سيحية، وحتويل ال�سلطة 

الفل�س����طينية اإىل حار�س الأمن الكيان ال�سهيوين. 

وُيعت����رب قرار الربمل����ان االأوروبي موؤخراً بو�س����ع 

عالمات على ب�س����ائع امل�س����توطنات ال�سهيونية 

املقامة عل����ى االأر�س الفل�س����طينية، اإجنازاً كبرياً 

يجب البناء عليه، يف ظل االأغلبية ال�س����احقة من 

التاأييد، والتي و�س����لت اإىل 525 �سوتًا، ومعار�سة 

70 �س����وتًا، وامتناع 31، كذلك موافقة اأغلبية دول 
الع����امل على رف����ع علم فل�س����طني يف اأروقة االمم 

املتحدة.

تفعي����ل دور االحت����ادات الوطني����ة، والهيئات 

الن�س����ائية وال�س����بابية والطالبية الفل�س����طينية، 

ال�سيما املعّطل منها، وو�سع ا�سرتاتيجية تربوية 

للنهو�س بالواقع التعليمي لل�سعب الفل�سطيني.

مواجهة الهجمة ال�س����هيونية ال�رص�س����ة على 

الق�س����ية الفل�س����طينية تتطل����ب اإرادة جدية من 

خمتلف القوى الفل�س����طينية، تعي����د االعتبار اإىل 

الفل�س����طيني، ال�سيما املقاومة  الوطني  امل�رصوع 

والتحرير والعودة.

�سامر ال�سيالوي

مؤتمر »جماعات العنف التكفيري« يطالب بفكر إسالمي متنّور.. وحوار منفتح

اتفاق أوسلو.. 22 عامًا من االرتهان لالحتالل وتعطيل اإلرادة الشعبية
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معارك شعبنا.. 
ومطالعة شفيق 

الحوت 
معارك �س���عبنا من���ذ ما قبل 

النكب���ة مازال���ت مفتوحة، وهي 

غ���ري مر�ّس���حة لالنته���اء مادام 

هن���اك ع���دو مغت�س���ب لالأر�س 

وطارد لل�س���عب. املع���ارك اليوم 

على جبه���ات خمتلفة ومتعددة، 

ففي الوقت الذي يحتفل �س���عبنا 

يف الوط���ن وال�س���تات بقرار رفع 

العلم الفل�س���طيني ف���وق مباين 

املتحدة،  االأمم  وموؤ�س�س���ات هذه 

هن���اك يف قط���اع غ���زة يقات���ل 

�سعبنا من اأجل رفع احل�سار عنه، 

تخلّ�س���ه من املعان���اة والبوؤ�س 

والت�س���ييق علي���ه يف الدخ���ول 

اإذالل ومهانة..  واخلروج من دون 

ويف ال�سفة املعركة �سد االحتالل 

وجهًا لوجه، رف�س���ًا لال�س���تيالء 

على اأر�سنا لُي�س���يد م�ستوطناته 

عليه���ا، ويعتدي حرق���ًا واغتيااًل 

واعتق���ااًل �س���د اأبن���اء ال�س���فة، 

وي�سعى اإىل التخل�س من تن�سيق 

للم�س���توطنني وجنودهم  اأمن���ي 

املفا�س���لة االأمني���ة في���ه.. ويف 

القد����س معركة البق���اء واحلفاظ 

الفل�سطيني  العربي  الطابع  على 

االأق�سى  وامل�سجد  القد�س  ملدينة 

الذي ُيهّود ف���وق االأر�س وحتتها، 

يف ظل غياب وتخلٍّ وا�سَحني عن 

املقد�س���يني..  اإىل جانب  الوقوف 

ويف مناطق فل�سطني العام 1948 

معركة �رص�س���ة يخو�سها �سعبنا 

اأجل من���ع »يهودية  هناك م���ن 

الدولة«، واقتالعهم من اأر�س���هم، 

وحم���اوالت »عربنة« االأ�س���ماء 

و�س���وارعها  قراها  يف  العربي���ة 

وتهويد منهاجها التعليمي.. ويف 

ال�ستات ُتخا�س املعركة من اأجل 

احلفاظ على ح���ق العودة وعدم 

على  احلفاظ  ومعركة  اإ�س���قاطه، 

املخيمات وم���ا تبقى منها، على 

اعتبار اأن اإ�س���قاطها ودفع مئات 

االآالف م���ن �س���عبنا اإىل الهجرة 

ميث���ل الفي�س���ل يف اإنه���اء ملف 

الالجئني واإلغاء حق العودة.

الوطني���ة  املع���ارك  ه���ذه 

بامتياز، م���ع االأ�س���ف، مل ترتِق 

اإليه���ا املرجعيات الفل�س���طينية 

على م�س���مياتها املختلفة، وهنا 

يح�رصين كالم للمنا�س���ل الكبري 

ال�س���هيد �س���فيق احل���وت اأم���ام 

املوؤمت���ر الوطني يف كانون االأول 

عام 1998، وال���ذي ُعقد بالتزامن 

مع جمل�س �سطب امليثاق الوطني 

يف غ���زة، يومه���ا خاط���ب »اأبو 

»اإذا  بالق���ول:  احل�س���ور  هادر« 

اأردمت اأن تكون���وا حقيق���ة قيادة 

ل�س���عبنا، عليكم اأن تعيدوا جثث 

�س���هدائنا املوجودة حتت املزبلة 

على مقربة من املدينة الريا�سية، 

ليت���ّم دفنه���ا مبا يلي���ق بهم«.. 

الرحم���ة ل���روح �س���فيق احلوت 

وهوؤالء ال�سهداء. 

رامز م�صطفى

رئي�س املركز اال�ضت�ضاري للدرا�ضات د. عبد احلليم ف�ضل اهلل يلقي كلمته خالل افتتاح امل�ؤمتر
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ما زال ال�رصاع يف املنطقة 

لتحديد مناطق النفوذ يف اأوجه، 

واملنطقة مّتجهة اإىل الت�سّكل، وكذلك 

اخلرائط.. اأمريكا ت�سعى للمحافظة 

على حرية حركتها املطلقة، ورو�سيا 

بداأت تزاحمها انطالقًا من البوابة 

ال�سورية حتديداً، اأما ايران فرغم 

م�ساعي تقييدها بامللف النووي، 

اأذرع نفوذها وب�سماتها اإىل تزايد، 

ني - ال�سيعي  مع تف�سي ال�رصاع ال�سُّ

»املخرَتع«، بدءاً من اليمن و�سواًل 

اإىل افغان�ستان وما بينهما.. وحدهم 

العرب يتخبطون ب�سعاراتهم، 

ودماوؤهم ت�سيل على االأر�س، رغم 

�سمود �سورية والعراق و�سعبيهما، 

واإرادتهما باالنت�سار..

اأما لبنان الغارق يف نفاياته 

و»براد« الوقت امل�ستقطع، فينتظر 

اأبناوؤه ا�ستخراج احللول، لي�س لعدم 

بلوغ �سن الر�سد، بل لربط ورهان 

بع�س قادتهم على متغريات يف 

املنطقة.

عن هذه املتغريات ناق�ستها 

جريدة »الثبات« مع العميد املتقاعد 

اليا�س فرحات، واإليكم اأبرز ما قال:

فالدميري  الرو�س���ي  الرئي�س  مواقف 

بوتني جتاه �س���ورية واملنطق���ة براأي 

تاأكيد لعزم مو�س���كو  العميد املتقاعد 

مواجهة االإرهاب ال���ذي يدق بابها يف 

القوقاز جنوب���ًا واأوكرانيا �رصقًا، يقول: 

كالمه عن �رصعية الرئي�س ال�سوري ب�سار 

االأ�س���د، ودعم بالده الع�سكري للجي�س 

ال�سوري، ودعوته لت�سكيل حتالف دويل 

ملواج���ة االإره���اب، يعرّبون ع���ن قرار 

رو�س���ي باإعالن ف�سل الواليات املتحدة 

االأمريكي���ة يف مواجهتها لالإرهاب، بعد 

م�س���ي عام على حربه���ا عليه، فقوة 

»داع����س« اإىل تعاظ���م مع تو�س���عه 

باجت���اه تدُمر والقريتني يف �س���ورية، 

واحتالل���ه منطة الرم���ادي يف العراق. 

ي�س���يف العميد فرح���ات: بوتني يعترب 

اأن اأمريكا لي�ست جدية يف حربها على 

االإرهاب، اأو اأنها فا�س���لة يف مكافحته، 

ويف كال احلالني بوتني يتجه ويدعو اإىل 

ت�سكيل حتالف دويل ملواجهة االإرهاب، 

يكون من بينها اجلي�س ال�س���وري، الأنه، 

ل اأك���ر من غريه  وف���ق الكرمل���ن، موؤهَّ

ملواجه���ة »داع�س«، وه���ذا الكالم فيه 

دالالت كبرية، الأن فيه ر�س���الة وا�سحة 

اإىل االأمريكي���ني الذين يعاك�س���ون هذا 

الغربية،  الدوائر  ال�س���ائد لدى  املنطق 

والقائل ب�رصورة اإ�سقاط النظام ال�سوري 

و»داع����س« مع���ًا، وهذا االأم���ر لي�س 

منطقيًا، الأن تنظيم »القاعدة« بفروعه 

املختلفة و»داع�س« هما وراء االإرهاب 

وعدم اال�ستقرار يف العامل.

حنينني.. غرفة عمليات رو�صية

براأي فرحات، مو�س���وع امل�ساعدات 

الع�س���كرية الرو�س���ية ل�س���ورية لي�س 

بجديد، فالتع���اون االأمني بني البلدين 

يع���ود اإىل 50 �س���نة خل���ت، والعقيدة 

كم���ا  ال�س���وري  للجي����س  القتالي���ة 

االأ�س���لحة وال�سيانة والتعهد والتكتيت 

وال�سناعات الع�س���كرية كلها تدور يف 

الفلك الرو�س���ي، وبالفع���ل، لوال الدعم 

الرو�سي لدم�سق لكانت حالتها اأ�سواأ من 

ليبيا، الأنه براأي الزعيم الرو�سي ت�سعى 

ال�سيا�س���ات الغربية اإي�س���ال �س���ورية 

اإىل حالة �س���بيهة بليبيا وال�س���ومال، 

التكفريي���ة،  اجلماع���ات  لتتنات�س���ها 

وزعزعة املنطق���ة باأ�رصها، وهذا ما مل 

يح�سل بالكامل حتى االآن، رغم اخلراب 

واملواجهات العنيفة، وذلك الف�سل يعود 

ل�سمود اجلي�س ال�سوري بداية و�سعبها 

اأواًل واأخرياً.

وعن امل�ساعدات الع�سكرية الرو�سية 

ل�سورية، ي�س���ري فرحات اإىل اإن�ساء مقر 

قي���ادة اأو غرفة عمليات م�س���رتكة بني 

رو�س���يا و�س���ورية )مل يعرف بال�سبط 

طبيعت���ه( يف منطق���ة حنينني؛ جنوب 

�رصق الالذقي���ة، متجه���ة اإىل التنفيذ، 

يقول: حتى االآن مل ي�س���ل �سورية دعم 

�ساروخي متقدم، وال طائرات متطورة، 

وبراأيي، ما ر�س���ح حت���ى االآن يفيد اأن 

مو�س���كو عازمة عل���ى تفعيل وجودها 

ملواجهة »القاعدة« و»داع�س«..

وماذا عن االأ�س���طول الرو�س���ي يف 

عر�س املتو�س���ط؟ ن�س���األ فرحات، يرّد 

العميد م�ستبعداً ح�س���ول حماوة بني 

الغرب ورو�س���يا، رغم اقرتاب االأ�سطول 

اإىل املياه االإقليمية ال�س���ورية، وبراأيه، 

تنفيذ املناورات الرو�س���ية هي عملية 

اإظهار لقوة مو�س���كو، ور�سالة وا�سحة 

الأمريكا عن ا�س���تعداد مو�س���كو الدفاع 

عن �س���ورية اإذا تفاقم الو�س���ع �سوءاً، 

وحتى االآن مل تبِد اأمريكا امتعا�سها من 

وجود االأ�س���طول الرو�سي يف املتو�سط، 

رغ���م توّق���ع الرئي�س االأمريك���ي باراك 

اأوباما الف�سل للخطوات الرو�سية، ورغم 

تاأيي���د امل�ست�س���ارة االأملاني���ة اأجنيال 

مريكل للجه���ود الرو�س���ية واالأمريكية 

يف مواجهة عدم اال�ستقرار يف املنطقة 

والعامل.

تركيا.. والالجئني

ن�ساأل فرحات عن املنطقة برّمتها؛ 

اأي����ة ا�س����رتاتيجية هي ال�س����ائدة اأو 

الفاعل����ة، االأمريكية رغ����م تعرها، اأم 

االإيرانية - الرو�س����ية، رغم تناميها، 

يق����ول: يف ه����ذا الزم����ن، ال جم����ال 

اإنه  التقليدية،  اال�سرتاجتيات  لتطبيق 

ع�����رص تفاهم االأقط����اب، ومع تراجع 

احلدي����ة ب����ني القطب����ني اأو االأقطاب 

املتع����ددة، احل����رب االأمريكي����ة تقوم 

على ا�س����رتاتيجيا خل����ط »الناعم« 

ب�»ال�س����لب« لتمري����ر ال�سيا�س����ات، 

واالإعالم  واالقت�س����اد  امل����ال  فاأوراق 

ت�س����هيل  اأدوات  املتمردي����ن  واأذرع 

لتنفيذ خمطط����ات البيت االأبي�س يف 

العامل، وانطالقًا مما �س����بق ميكن فهم 

احلراك يف منطقتنا العربية و�سورية، 

االإرهاب  ملواجهة  فرحات:  وي�س����يف 

دم�س����ق  واجهت  وال�س����لب  الناع����م 

وبغداد وم�رص هذه املوجة التكفريية 

املت�سرتة بالدين، بتعبئة �سعبية، من 

اأجل �رصب هذه الظواهر اخلطرية، ومع 

االأ�س����ف، هذه التنظيم����ات االإرهابية 

مدعومة ب�س����كل وا�سح من قبل الدول 

االأوروبية، خ�سو�س����ًا تركيا، وبراأيي، 

اأنقرة ت�س����ّكل قاعدة لوج�س����تية لهم 

الإ�سقاط �س����ورية ومن بعدها املنطقة 

ببحر من الدماء، وال�سيا�سات الرتكية 

رغم نفورها بع�س ال�سيء مع اأوروبا 

اإال اأنه����ا حتظ����ى مبوافقة االأطل�س����ي، 

ومن هنا يظهر ت�سارب امل�سالح بني 

رو�سيا واأمريكا.

بخ�س����و�س ت�س����ويب »الكامريا« 

الدولي����ة عل����ى مو�س����وع الالجئني 

ال�س����وريني، �س����يما اأن ال�سعب يعاين 

م����ن اأزمته املعي�س����ية منذ �س����نوات، 

يعت����رب العمي����د فرحات اأن امل�س����هد 

بحاجة اإىل تو�س����يح؛ لناحية كيفية 

و�س����ول هوؤالء الالجئ����ني اإىل اأوروبا، 

يقول: الالجئون الذين يعربون البحر 

كلهم اآتون من تركيا باجتاه اليونان، 

ومنها يتوجهون اإىل هنغاريا والنم�سا 

واأملانيا وباقي الدول االأوروبية، اإنها 

حلظة ي�ستغلها االأتراك من اأجل تاأزمي 

الو�س����ع يف اأوروبا، الأنه����م هم وراء 

ت�سهيل عبورهم يف القوارب عرب بحر 

ايجي����ه، وهم وراء غرق العديد منهم.. 

ولعل اته����ام رئي�س ال����وزراء الرتكي 

داوود اأوغلو اأوروبا باأنها م�س����يحية 

اعتبار  يرف�س����ون  االأوروبيون  فيم����ا 

امل�س����يحية م�س����در الت�رصيع االحتاد 

الطائفية  التعبئة  يك�س����ف  االأوروبي، 

الرتكية من اأجل �س����د الع�سب الرتكي 

لالنتخابات املقبلة، وا�ستعادة دورها 

»االإ�سالمي« يف املنطقة بعد تراجعه.. 

مع العلم اأن املواجهة االإ�سالمية مع 

الغرب يف االأ�س����ل لي�ست مطروحة ال 

من امل�سلمني وال امل�سيحيني، بل هي 

مطية ل�سيا�سات الدول لتربير احلروب 

والت�سنجات وال�رصاعات فيما بينها.

لبنان

وعم���ا اإذا كان يوج���د حلحلة يف 

امللف���ات اللبنانية م���ع تزايد االأزمات 

اأن  فرح���ات  يعت���رب  االجتماعي���ة، 

الفراغ الرئا�س���ي م�س���وؤول عنه القادة 

ال�سيا�سيون، وال�سوؤال براأيه يدور حول 

اإرادات بع�س���هم عم���ا اإذا كانوا راغبني 

يف اإزال���ة ترّددهم اأم ال الإنق���اذ البلد.. 

وعن مو�س���وع النفايات يقول فرحات: 

مطالب احلراك ال�سعبي حمقة، لكن اآلية 

التحرك واالأهداف لي����س متفق عليها، 

الأنه ال ميكن فهم مقاربة حل م�س���كلة 

لبنان با�س���تقالة وزي���ر البيئة حممد 

امل�س���نوق، واخت�سار امل�س���كلة بنقلها 

اإىل ق�س���م الواردات يف وزارة املال، اأو 

برمي النفايات يف و�س���ط العا�س���مة، 

اأم���ر ي�س���ّخف احل���راك وال يزخم���ه، 

اأن ه���ذه احلمالت  واملعلوم���ات تفيد 

لي�ست مّتفقة على و�سع خريطة طريق 

وا�س���حة، وبراأيي احل���وار الهادئ فيما 

بينهم ُينهي التناف�س ويوؤّطر العالقات 

ب�س���كل دميقراطي وح�ساري، ويو�سلهم 

اإىل حل���ول منطقي���ة، ويزي���ل املنطق 

اال�ستفرادي..

اأجرى احلوار: بول با�صيل

العميد الياس فرحات: غرفة العمليات المشتركة بين روسيا وسورية باتت جاهزة

مقـــابـلــة

■ جتم���ع العلماء امل�س���لمني اعت���رب اأن اقتحام 
امل�سجد االأق�سى هو اقتحام لكل بلدان امل�سلمني، 

واقتح���ام لكل بي���ت من بيوتهم، م���ع ما يعنيه 

ذلك من تعبري عن الذل والهوان الذي مل ير�س���اه 

اهلل لعب���اده املوؤمنني، حمّم���اًل حكومة االحتالل 

ال�سهيوين م�سوؤولية هذا االنتهاك، وموّجهًا حتية 

اإكب���ار واإعزاز للمرابطني يف امل�س���جد االأق�س���ى، 

كونه���م مدافعني ع���ن كل االأمة وعن���وان �رصفها 

وعزتها وكرامتها.

■ ال�شيخ ماهر حمود اأ�شار اإىل اأن الأحداث الدائرة 
يف لبن��ان توؤك��د م��رة بع��د اأخ��رى اأن الأزم��ات 

اللبناني��ة تنتظر اأزمات املنطقة، خ�شو�شًا الأزمة 

ق��د يف جمل���س 
ُ
يف �شوري��ة، واأن احل��وار ال��ذي ع

الن��واب، كما احلراك ال�شعب��ي يف مواجهة الف�شاد، 

يذّكران��ا بالكثري م��ن احلوادث الت��ي ح�شلت قبل 

الأزمة اللبنانية وخاللها، منذ الوثائق والبيانات 

الت��ي �ش��درت من اجتم��اع »�شي��دة الب��ري« مثاًل، 

ال�شغ��رية  التفاق��ات  م��ن  الكث��ري  اإىل  و�ش��وًل 

والكب��رية، معترباً اأن �شباب احلراك املدين اإمنا هم 

ون عن الأزمة، لك��ن لن ي�شتطيعوا اإيجاد حل 
ّ

يعرب

لها، واملتحاورون يخففون من اآثار الأزمة، ولي�س 

بيدهم احلل.

■ املوؤمت���ر ال�س���عبي اللبناين اأكد اأن الت�س���عيد 
ال�سهيوين �س���د امل�سجد االأق�سى حتدٍّ �سافر لقرار 

االأمم املتحدة برفع علم فل�سطني، وقمة اال�ستهتار 

التعاون  داعي���ًا منظم���ة  بالعرب وامل�س���لمني، 

االإ�سالمي واجلامعة العربية اإىل اتخاذ قرار واحد 

بوقف كل اأ�سكال التطبيع مع العدو ال�سهيوين.

■ كمال اخل��ري؛ رئي�س املركز الوطني يف ال�شمال، 
راأى اأن ال�شهاين��ة مل يكونوا ليجروؤوا على اقتحام 

�شاتن��ا ل��ول ال�شم��ت العرب��ي والتاآمر 
ّ
اأقد���س مقد

الدويل على ق�شية فل�شطني و�شعبها الأبي املقاوم، 

ولول دع��م بع�س الأنظم��ة العربي��ة للمجموعات 

التكفريي��ة الإرهابية التي حرفت اجلهاد احلقيقي 

هت��ه �ش��وب دول املمانع��ة 
ّ

ع��ن البو�شل��ة، ووج

واملقاومة، خدمة مل�شلحة العدو ال�شهيوين.

■ ال�س���يخ ح�سام العيالين لفت اإىل اأن العالقة مع 
االآخ���ر تنطلق من الثوابت، وعلى راأ�س���ها حماية 

املقاوم���ة، واحلر�س على م�س���الح النا�س، »ما 

يعن���ي اأننا قد نلتقي مع ه���ذا التنظيم اأو التيار 

يف حمط���ة ونختلف معه يف اأخرى، وخمطئ من 

يعتقد اأننا نعطي الثقة كاملة لهذا اأو ذاك«، وهذا 

ما يجب اأن يعرفه احلليف قبل اخل�سم.
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من اأعظ����م النعم الإلهي����ة بعد نعمة 

الإميان والتقوى اأن اأنعم اهلل على عباده 

بنعمة الزوجية، وفيها ما فيها من معاين 

الألفة والود والرتاحم، مما ي�س����اعد على 

�س����ر احلياة �س����راً طبيعيًا كم����ا اأرادها 

اهلل تعاىل، لتكون مع����راً اإىل دار القرار، 

داً ي�سلكه ال�سائر حتى ي�سل  وطريقًا معبَّ

اإىل مراده ومق�س����وده، ولي�����س اأبلغ من 

التعبر القراآين العظيم يف و�سف عالقة 

الزوجي����ة بكونها {امليث����اق الغليظ}، 

ومب����ا تعنيه الكلم����ة القراآنية من بالغة 

وروعة من العهد والقوة والتاأكيد ال�سديد 

لأهمية احلفاظ عليه والوفاء به.

الزوجة رفيقة الدرب، و�رشيكة احلياة، 

واملوؤن�س يف الوحدة، وقد ُخلقت لي�سكن 

الرجل اإليه����ا، واملراأة بحكم ما اأودع اهلل 

فيه����ا من اأ�رشار، خمل����وق وديع، وجن�س 

لطيف حتب����ه النف�س وتتعلق به، وتاأن�س 

اإلي����ه، وته�س ل����ه لكونه خملوق����ًا راقيًا 

الدافقة، والعواطف  يحمل من امل�س����اعر 

الكامنة، والأحا�س����ي�س الدافئة، والعطاء 

املتج����دد ال����ذي ل نهاية ل����ه، ما يجعل 

الكون جمياًل ولطيفًا يف اأجوائه واآفاقه.

اإن من �س����فات الأزواج والزوجات يف 

احلي����اة الزوجية اأنهم����ا حمافظان على 

حبهما الزوجي، ويحر�سان على تنميته 

دائم����ًا.. هناك  وتطويره ليك����ون متوقداً 

كثر م����ن الزيجات تفاَج����اأ مبوت احلب 

بني الطرفني، فت�سبح عالقتهما الزوجية 

عالق����ة جاف����ة قاتلة، ول����ول الأبناء ملا 

ا�س����تمرّا يف زواجهما، لكن هناك �س����نف 

اآخر ي�س����ّع احلب من نف�سيهما، من خالل 

العبارات والنظرات والإ�سارات.

احل����ب الزوجي يف الإ�س����الم يختلف 

عن اأي حب، فهو حب يت�س����م بالإيجابية، 

ويتحلى باللت����زام، ولو نظرنا اإىل حياة 

الر�س����ول �س����لى اهلل عليه واآله و�س����لم، 

وراأينا حبه ال�سديد لل�سيدة عائ�سة ر�سي 

اهلل عنه����ا، وكيف كان يداعبها ويالطفها، 

لعلمنا كيف يكون احلب بني الأزواج من 

�سَيم الكمال.

لك����ن، كيف تبن����ي عالق����ة عاطفية 

ناجحة؟

ال�س����لة ب����ني الزوجني �س����لة حمبة 

هادئة )مودة( و�س����لة )رحمة( متباَدلة، 

ومن اأهم الأ�سياء لبناء احلياة العاطفية 

الناجحة، التفاهم بني الزوجني، والتفاهم 

يكون يف البداية يف كيفية اختيار �رشيك 

احلياة على اأ�س�����س �س����حيحة من الدين 

والكفاءة ال�سخ�سية العائلية، وبعد ذلك 

يف الأمور الهامة والأ�سا�س����ية يف احلياة 

الزوجية، مث����ل الأولد، وكيفية تربيتهم، 

والقيام على �س����وؤونهم، والأمور املالية 

وكيفية الإنفاق، وكذلك امل�سائل اجلن�سية 

وكيفية اإ�سباع الرغبة الزوجية من الآخر.

العالقة الزوجية لي�س����ت فقط م�ساعر 

احلب والعاطفة، لكنها اأي�س����ًا ال�ستعداد 

للت�س����حية، اأو الت�رشف مل�سلحة الطرف 

الآخر على ح�ساب امل�سلحة ال�سخ�سية، 

ويجب اأن منّيز بني م�ساعر احلب واأعمال 

اإل  واأ�سا�س����ية،  احلب، فامل�س����اعر هامة 

اأن اأعم����ال احلب من الت�س����حية والبذل 

لالآخر من �ساأنها اأن حتافظ على العالقة 

ال�سعيدة والدافئة.

ومن و�س����ائل تنمية املودة و املحبة 

بني الزوجني، ما ي�س����مى باأعمال املودة 

واحل����ب، تل����ك الأعم����ال التطوعية التي 

تن����م ع����ن املحب����ة الكب����رة والتقدير 

كمفاج����اأة  الآخ����ر؛  للط����رف  العظي����م 

ع����ة، اأو دعوة ع�س����اء خارج  غ����ر متوقَّ

املنزل، اأو ورقة يف كتاب يف كلمة حب.. 

وكث����ر من الأمثلة الت����ي تخطر يف ذهن 

املحبني والعرو�س����ني اجلديدين، وت�سر 

ه����ذه الأعمال اإىل اإهم����ال الواحد بالآخر 

واأنه يفكر فيه.

اإذاً، ميك����ن الق����ول اإن احلب هو كبذرة 

ُزرع����ت يف اأر�س خ�س����بة، ُت�س����قى مباء 

باأعمال  الفيا�س����ة، وحت����دث  امل�س����اعر 

احلب الكث����رة، ول بد لها من زمن حتى 

ت�ستقر �سجرة كبرة فارهة الطول عظيمة 

الأغ�سان، تتجاوز كل املحن وال�سعوبات.

وهناك ع����دة و�س����ائل لتنمية احلب 

واملودة بني الزوجني:

تبادل الهدايا حتى واإن كانت رمزية، 

فوردة تو�سع على و�س����ادة الفرا�س قبل 

النوم، لها �سحرها العجيب، والرجل حني 

يدفع ثمن الهدية، فاإنه ي�سرتّد هذا الثمن 

اإ�رشاقًا يف وجه زوجته، وابت�سامة حلوة 

على �س����فتيها، وكلمة ثناء على ح�س����ن 

اختيارها، ورقة وبهجة ت�سيع يف اأرجاء 

البي����ت، وعلى الزوج����ة اأن حتر�س على 

اإهداء زوجها اأي�سًا.

تخ�سي�س وقت للجلو�س معًا لإن�سات 

بتلّهف واهتمام للمتكلم.

النظ����رات الت����ي تن����م ع����ن احل����ب 

والإعجاب، فامل�س����اعر ب����ني الزوجني ل 

يتم تبادلهما عن طري����ق اأداء الواجبات 

الر�س����مية، اأو حت����ى عن طري����ق تبادل 

كلم����ات املودة فقط، ب����ل كثر منها يتم 

عر اإ�سارات غر لفظية من خالل تعبرة 

الوجه، ونرة ال�س����وت، ونظرات العيون، 

فكل هذه من و�س����ائل الإ�سباع العاطفي 

والنف�س����ي، فهل يتعلم الزوجان فهم لغة 

العيون؟ وفهم لغة نرات ال�س����وت وفهم 

تعبرات الوج����ه؟ فكم للغة العيون مثاًل 

من �سحر على القلوب؟

التحية احل����ارة والوداع عند الدخول 

واخل����روج، وعند ال�س����فر والقدوم، وعر 

الهاتف.

واإ�س����عارها  الزوج����ة،  على  الثن����اء 

بالغرة املعتدلة عليها، وعدم مقارنتها 

بغرها.

الكلم����ة الطيبة، والتعب����ر العاطفي 

بالكلمات الدافئة والرقيقة، كاإعالن احلب 

للزوجة مثاًل، واإ�سعارها باأنها نعمة من 

نعم اهلل عليه.

الت����وازن يف الإقب����ال والتمتع، وهذه 

و�س����يلة مهم����ة، ف����ال ُيقبل عل����ى الآخر 

بدرجة مفرط����ة، ول ميتنع وينحرف عن 

�ساحبه كليًا، وقد نهي عن امليل ال�سديد 

يف امل����ودة، وكرثة الإف����راط يف املحبة، 

ويحت����اج املتمتع اإىل فطن����ة وذكاء فال 

اإفراط ول تفريط، ويف الإفراط يف الأمرين 

اإعدام لل�سوق واملحبة، وقد ين�ساأ عن هذا 

الكثر من امل�ساكل يف احلياة الزوجية.

التفاعل من الطرفني يف وقت الأزمات 

بال����ذات، كاأن متر�س الزوج����ة، اأو حتمل 

فتحتاج اإىل عناية ح�س����ية ومعنوية، اأو 

يت�سايق الزوج ل�س����بب ما، فيحتاج اإىل 

عطف معن����وي، واإىل من يق����ف بجانبه، 

فالت����اأمل لأمل الآخر له اأكر الأثر يف بناء 

املودة بني الزوجني وجعلهما اأكرث قربًا 

وحمبة اأحدهما لالآخر.

رمي اخلياط

كيف نبني عالقة عاطفية ناجحة؟

الهتمام بتعليم الأطفال وتن�س���ئتهم على العتقاد ال�س���حيح هو 

�سبب حماية الأمة باإذن اهلل تعاىل من الزيغ وال�سالل، ولذلك ملا قال 

رجل لالأعم�س )رحمه اهلل( هوؤلء الغلمان حولك؟ قال: ا�س���كت، هوؤلء 

يحفظون عليك اأمر دينك.

ك���رثة الرامج املوّجه���ة لالأطفال يف و�س���ائل الإع���الم املرئية 

وامل�سموعة واملقروءة، والتي يهدف كثر منها اإىل غر�س عقائد فا�سدة 

يف نفو����س الأطفال، يقاب���ل ذلك اإهمال تعليمهم العقيدة ال�س���ليمة، 

ولذلك تتاأ�ّسل يف نفو�سهم هذه العقائد الباطلة.

وج���ود خطر عظي���م على عقائ���د الأطفال من بع����س اخلادمات 

املوجودة يف املنازل، والتي ت�سعى ملحاربة ما عند الأطفال من فطر 

�سليمة، وتغذيهم بعقائد فا�سدة، حتى تتاأ�سل هذه العقائد يف نفو�س 

اأولئك النا�سئة يف حال غياب الرقيب املدرك خلطورة ذلك الأمر.

ما اأو�سى به عدد من العلماء والباحثني من وجوب العتناء باأمر 

ال�سغار، وتعليمهم العقيدة والرتكيز عليها بالأ�سلوب املنا�سب.

تعليم العقيدة ال�س���حيحة لل�سغر اأف�س���ل واأ�سهل يف قبولها من 

تعليم���ه بعد ذلك، لأنها موافقة للفطرة التي فطر عليها، ومل ي�س���ل 

اإليها ما يدن�س���ها من اأفكار خمالفة، ولأن التعليم يف ال�س���غر لي�س 

كالتعليم يف الكر، اإذ الكبر تكرث عنده ال�سواغل وال�سوارف، وقد قيل 

يف احلكمة »التعليم يف ال�سغر كالنق�س يف احلجر«.

الهتمام برتبية الن�سء على عقيدة �سحيحة وا�سحة �سبب عظيم 

يف ع�س���مته من الفنت والنحرافات يف حياته امل�س���تقبلية، والواقع 

ي�س���هد لهذا فيمن ن�س���اأ على عقيدة �سحيحة ب�س���المته من مظاهر 

النحراف.

اخللط الواقع عند كثر من الباحثني يف علوم الرتبية، بل واخلطاأ 

العظيم زعم بع�س���هم اأن تعليم العقيدة ل ينا�س���ب عقول ال�س���غار، 

ف�«الطفل ل يعلَّم �س���يئًا عن اهلل حتى يبلغ الثامنة ع�رش، لأن الطفل 

ل يدرك ه���ذه املعاين يف هذا العمر«.. اإن ت���رك الباب مفتوحًا على 

م�رشاعي���ه لهوؤلء الباحثني الذين مل ت�س���ترن نظرياتهم بنور النبوة 

وعقيدة الإ�س���الم ي�ساهم يف انت�س���ار هذه املبادئ، وعليه فاإن بيان 

املنهج النبوي يف تعليم العقيدة يدح�س مثل تلك النظريات الهدامة 

للمجتمع. 

مما يدل على �رشورة تعليم العقيدة للنا�س���ئة، اأن غر امل�سلمني 

يهتم���ون بغر�س العقائ���د يف قلوب اأطفالهم، فاليه���ود مثاًل يهتمون 

اهتمامًا بالغًا بتعليم اأطفالهم عقائدهم.

اأهم الأ�سباب التي تدعونا اإىل تعليم الطفل عقيدته، هو قبول الآخر 

غر امل�سلم؛ فبغر�س العقيدة يف فكر الطفل منذ ال�سغر يدرك اأن هناك 

ديانات اأخرى اأمرت العقيدة الإ�س���المية باحرتامها وتقديرها، بالرغم 

من اأنها مغايرة لالإ�سالم، ومن ذلك يعتاد الطفل على العي�س امل�سرتك 

م���ع الآخرين، واأن املواطنة حق للجمي���ع، واأن جميع الأنبياء كانت 

ر�سالتهم واحدة. 

أنـِت وطــفـــــلك

أهمية تعليم »العقيدة« للناشئة )2/2(
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منوعات

اأف��ق��ي

1 - قائل العبارة: »البحر من ورائكم والعدو اأمامكم«
2 - اأعطى راأيا خبرا / اإعادة تدوير املواد الطبيعية

3 - البلد الوحيد يف العامل الذي ل ي�س���ع ا�سمه على 
طوابع الريد / حرف نفي.

4 - ن�سف قارب / ن�سف اأر�سل
5 - م�رشحية �سيا�سية قدمها دريد حلام

طــريـقـة اللعـب

تو�س���ع الأرق���ام م���ن 1 اإىل 9 عامودي���ًا 

واأفقيًا على اأن ل يتكرر الرقم يف اأي اجتاه 

عامودي كان اأو اأفقي 
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6 - كريه الرائحة / مت�سابهات
7 - طي���ب الطعم وارائحة / عا�س���مة اروبية 

)معكو�سة(

8 - ن�سف يرجو / حمام بخار حديث / ن�سف 
تايل.

9 - املراأة التي ل زوج لها اأو الرجل الذي 
ل زوجة له / خالون من النجا�سة.

10 - فاكهة كاخلوخ / زناد )مبعرثة(.

الِحلبة.. عالج للسكري والكولسترول وأمراض أخرى

w w w . a t h a b a t . n e t11

احللبة نبات اأ�سفر اللون، وهي بذور، 

وله����ا اأ�س����ماء خمتلف����ة يف العديد من 

البلدان، ففي بع�س الأماكن يطلقون على 

احللب����ة »حياجة«. املوطن الأ�سا�س����ي 

للحلبة هو �سمال اأفريقيا، اإل اأن زراعتها 

الآن منت�����رشة يف معظم بل����دان العامل، 

كم����ا اأن احللبة نبات ق����دمي، حيث ثبت 

اأن احللب����ة كانت لها ا�س����تخدامات يف 

ع�رش م����ا قبل امليالد لع����الج احلروق، 

وغره����ا من ال�س����تعمالت الطبية، كما 

كانت احللبة يف الع�رش القدمي ُت�ستخدم 

لتحفيز الولدة لل�سيدات.

لل�س����عال والرد: احللبة معالج قوي 

لآلم ال�س����در وال�س����عال والرب����و، حيث 

تو�س����ع ملعق����ة من حب����ات احللبة مع 

كوب من املاء وُتغلى جيداً وُت�رشب مرة 

يوميًا، حتى تزول اآثار الرد.

ال�س����كر: تعم����ل احللبة على  مر�س 

تقليل ن�س����بة ال�س����كر يف الدم، وين�سح 

الأطباء بتناول احللبة امل�س����حوقة ثالث 

مرات يوميًا قب����ل كل وجبة.. قم بطحن 

احللب����ة وتناول ملعقة قب����ل كل وجبة، 

خلف�س م�ستوى ال�سكر بالدم.

الكول�س����رتول: تعم����ل احللب����ة على 

خف�����س ن�س����بة الكول�س����رتول يف الدم، 

لأنها متت�س الدهون الزائدة يف الطعام، 

وبالت����ايل تعمل عل����ى اإنقا�س ن�س����بة 

الكولي�سرتول من الأطعمة التي تتناولها.

للفتي����ات البالغ����ات: احللبة حمفز 

للطمث لدى الفتي����ات حديثات البلوغ، 

ع����ن طريق تن����اول ملعقة م����ن احللبة 

امل�س����حوقة مرت����ني يوميًا، لك����ن يحّذر 

الأطب����اء من تناول هذه الو�س����فة اأثناء 

فرتة احلمل، خ�سو�سًا يف الأ�سهر الأوىل، 

حيث اإنها قد ت�س����بب الإجها�س يف هذه 

الف����رتة حتديداً من احلمل، كما ُين�س����ح 

بهذه الو�سفة بعد الولدة.

الولدة: ين�س����ح  لل�س����يدات حديثي 

الأطباء الوالدات املر�سعات بتناول عدد 

ع�رشين نقطة من »زيت احللبة« مبعدل 

ثالث مرات يف اليوم، حتى يزداد احلليب 

يف ثدي املراأة، ويعمل اأي�س����ًا على فتح 

�سهية الأم على الطعام.

عالج اآلم الرحم: لل�س����يدات اللواتي 

تعان����ني من اآلم الرحم، يتم غلّي خم�س 

مالعق كبرة من م�س����حوق احللبة، مع 

ثالث لرت من املاء ملدة ع�رش دقائق على 

النار، ثم ُيرتك حت����ى يرد وجتل�س فيه 

ال�سيدة امل�سابة باآلم الرحم.

لفتح ال�س����هية: يوج����د طريقة رائعة 

لفتح ال�س����هية، عن طريق تناول منقوع 

احللبة قبل كل وجبة.. قم بو�سع ملعقة 

م����ن احللبة يف ك����وب كبر م����ن املاء 

واتركه مدة 120 دقيقة وتناوله قبل كل 

وجبة لفتح ال�س����هية. جدي����ر بالذكر اأن 

هذا املنقوع اأي�سًا يحفز اجلهاز اله�سمي 

على العمل ب�سكل �سحيح.

الأطباء  لعالج ديدان املعدة: ين�سح 

بتناول م�رشوب منقوع احللبة كل �سباح 

على الريق لقتل ومهاجمة جميع اأنواع 

ديدان املعدة.

لعالج احلروق: مُيزج م�سحوق احللبة 

مع زي����وت ال����ورد، وُيدهن به����ا اجلزء 

املحروق م����ن اجللد م����رة يوميًا حتى 

يتعافى.

املغلي  احللب����ة  م�����رشوب  للب�رشة: 

يعالج ت�سققات اجللد ويح�سن من �سحة 

الب�رشة عن طريق غلّي ملعقة كبرة من 

احللبة واإ�س����افة كوب م����اء كبر عليها 

وُتغلي ملدة ع�رش دقائق ومن ثم اغ�س����ل 

بها الأماكن التي تعاين من الت�س����ققات 

فيها، واغ�س����ل بها وجهك للح�سول على 

ب�رشة لمعة، ويتم اتباع هذه الو�س����فة 

مرتني يوميًا.

ل�س����حة ال�س����عر: ت�س����تعمل احللبة 

ال�سعر واحلفاظ  املغلية ملنع ت�س����اقط 

على �س����حته، كما اأن هذه الو�سفة تطرد 

القمل وجمي����ع احل�رشات التي ت�س����كن 

بفروة الراأ�س.. قم بغلّي ملعقة كبرة من 

حبوب احللبة مع كوب كبر من املاء ثم 

اتركها حتى ت�س����بح دافئة قلياًل واغ�سل 

بها �سعرك يوميًا.

للعظام: ُت�س����تعمل احللبة املطحونة 

اأو امل�سحوقة مع زيت ال�سم�سم ومعجون 

اأوجاع الع�سالت  الثوم لت�س����كني  نبات 

والروماتي����زم، حي����ث يتم م����زج كل ما 

ذكرناه �سلفًا، وادهن بها املكان امل�ساب.

لعالج الدمل: قم بتح�سر القليل من 

ف عليه القليل من  م�سحوق احللبة واأ�سِ

املاء الدافئ، واخلطه جيداً حتى ي�سبح 

عج����ني لنّي ودّلك به الدمل و�س����ع على 

م����كان الدم����ل القليل من ه����ذا العجني 

ثم قلم بلف قما�س����ة على ه����ذا املكان 

و�س����ينفتح الدمل من تلقاء نف�سه باإذن 

اهلل بعد اتباع هذه الو�سفة.

حتذيرات

مُينع تناول احللبة للمراأة احلامل يف 

اأ�س����هر احلمل الأوىل، فقد يت�سبب هذا يف 

الأخرة  الأ�سهر  الإجها�س، وتناولها يف 

من احلمل خطر على �سحة اجلنني.

مُينع تن����اول احللبة لالأطفال اأقل من 

عمر �سنتني.

مُينع تناول احللبة للم�سابني مبر�س 

الأنيميا.

تناول احللبة بكرثة واإفراط قد ي�سبب 

م�ساكل يف املعدة والدوخة.

6 - هوادة / ن�سف نا�سط
7 - مدين���ة اأ�س���بانية يف اأفريقي���ا حماطة 
باأرا�س مغربية / يقرتب كثرا يف القيمة اأو 

العدد

8 - خلف )بالعامية( / منا�سبة تعود ب�سكل 
م�ستمر / ن�سف راجع

9 - رئي�س اأميكي �س���ابق ا�س���تهر بف�سيحة 
لون�سكي

10 - مدين���ة ترفيهية امركي���ة كبرة منها 
ن�سخة يف فرن�سا

ع��م���ودي

1 - قارن يف احلجم ل���رى مدى التطابق / 
�سقوط

2 - جعل الآخر �رشيكا / نظام نقل الر�سائل
3 - م�س���اركة يف الأفكار حول مو�سوع ما / 

ما بعده.

4 - جمموع احتياج���ات املكتب من الورق 
والأقالم وغر ذلك / حرفان من كلمة )كزبرة(.

5 - ن�س���ف مركز / و�س���ع ال�سيء يف الركن 
ومبعنى اعتمد عليه
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الـمــديــر الــفــنـي: مـــالك مـحــــفــوظ

info@athabat.net :بريوت امل�شيطبة - �شارع عثمان بن عفان - بناية العرت - ط1 - هاتف: 01/360807 - فاك�س: 01/368256 -  بريد اإلكرتوين

تـــ�صـــــدر عـــــــن 

�شــركــة الـقـــلــم 

لالإعالم �ش.م.م.

عـــند وجــــود مـ�شـكــلــة فـي التوزيع الرجاء االت�شال:  هاتف: 01/666314تـــــــــــوزيـــــــــــع االأوائــــــــــــــل 
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كاريكاتير

من ال�ش���حيح اأن التوقف عن التحديق يف �شا�شة الهاتف 

لي�س �شهاًل، لكن احلقيقة هي اأن هذه العادة ُم�رضّة، خ�شو�شًا 

يف فرتة الليل، اإذ توؤثر على الدماغ واجل�شم يف اآن معًا.

وتبعث �شا�ش���ات الهواتف الذكية �شوءاً اأزرق يتيح روؤية 

ما عليها حتى حتت اأ�ش���عة ال�شم�س القوية، ويف فرتة الليل 

يح���دث ارتباك يف الدماغ عند م�ش���اهدة هذا ال�ش���وء، لأنه 

يقلّد نور ال�ش���م�س، ما يدفعه اإىل التوقف عن اإنتاج هرمون 

امليالتونني، الذي يعطي اجل�ش���م اإ�شارات باأنه »حان وقت 

النوم«.

فال�شوء الأزرق ي�ش���ّعب القدرة على النوم، والإطالة فيه 

ي�شبب يف اأحيان كثرية م�شاكل �شحية، اأبرزها:

�شعف الذاكرة يف اليوم التايل.. 1

اإحلاق �رضر يف �شبكة العني مع مرور الوقت.. 2

مواجهة �شعوبة يف التعلم نتيجة قلة النوم.. 3

زيادة خطر الإ�شابة ب�رضطان الثدي والربو�شتات.. 4

تراكم مادة النورتوك�شني ما ي�ش���عب اأكرث فاأكرث اإمكانية . 5

النوم الهانئ.

التاأثري �ش���لبًا على الهرمونات الت���ي تتحكم باجلوع، ما . 6

يزيد من خطر البدانة.

زيادة خطر املعاناة من الكتئاب، نتيجة تراجع معدلت . 7

امليالتونني وا�شطراب �شاعة اجل�شم الداخلية.

كما وُيجري باحثون درا�ش���ات لتحديد ما اإذا كان ال�شوء 

الأزرق يت�ش���بب باإعتام عد�ش���ة العني، اأو ما يعرف ب�«املاء 

الزرقاء«.

القراءة لي�ش���ت جمرد هواية اأو و�شيلة للمعرفة والتعلم، 

فهن���اك فوائد �ش���حية لروتني القراءة قبل الن���وم، حتى لو 

كانت جمرد ق���راءة �رضيعة، من اأهمها: الوقاية من الزهامير، 

وحت�شني عملية ال�ش���تغراق يف النعا�س، وخف�س م�شتويات 

هرمون الكورتيزول، ي�شاف اإىل ذلك:

حت�ش���ني الوظائف الإدراكية: وجدت نتائج درا�شة حديثة، . 1

اأن القراءة ال�رضيعة قبل النوم حت�ّش���ن القدرات املعرفية، 

وتزيد من حم�شول املفردات.

تخفي���ف ال�ش���غوط النف�ش���ية واأعرا�س ال�ش���عور بالقلق . 2

والكتئاب من امل�شاكل النف�شية الأكرث �شيوعًا يف الليل.

تعزي���ز النوم: ت�ش���اعد القراءة ال�رضيعة قب���ل النوم على . 3

تهيئة اجل�شم لال�شرتخاء والنعا�س.

الوقاية من الزهامير: ت�ش����اعد بع�س العادات احلياتية . 4

عل����ى الوقاية من الزهامير، اأو تاأخري الإ�ش����ابة به، اأو 

تخفيف حدته.

تقليل م�ش����تويات الكورتيزول: لي�ش����ت كل م�شتويات . 5

الكورتيزول �ش����يئة، فقط عند ارتفاع م�شتوياته يحدث 

الإجه����اد املزم����ن، ويوؤثر ذلك على اجلهاز اله�ش����مي، 

وي�شبب الكتئاب.

تنمي����ة ال����ذكاء العاطفي: تزي����د القراءة قب����ل النوم . 6

م�شتويات الذكاء العاطفي، وتطّور قدرة ال�شخ�س على 

التجاوب بحنان، حيث تبنّي اأن قراءة الق�ش�س الأدبية 

قب����ل النوم تزي����د القدرة على فهم عقليات وم�ش����اعر 

الآخرين.

آثار سلبية لضوء الهاتف على الدماغ

فوائد رهيبة للقراءة قبل النوم


