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أسباب دعوة لبنان 
إلى »طاولة الكبار«

صمود سورية وانتصارها سيحميان الجزائر 
من مشروع تدمير الجمهوريات العربية

»أمير الكبتاغون«: إدانة مملكة

FRIDAY 6 NOVEMBER - 2015 
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الــرتكــيــة: من  االنــتــخــابــات  لنتائج  املــتــابــعــن  بع�س  قـــال 

هّللوا  ممــن  »االإ�ــشــامــيــن«  بع�س  اأن  ال�شارخة  التناق�شات 

لفوز »حزب العدالة والتنمية« يف مواجهة علمانيي تركيا، هم 

خلف اأ�شغر العلمانين يف لبنان!

ألمـــــــة واحـــــــدة
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تناقضات صارخة

ماذا بعد االنتخابات التركية؟

فيينا.. بداية هزيمة المشروع األميركي
حطيط: سنشهد 6 أشهر صعبة.. 

وتشهيرًا إعالميًا للحد من وهج االنتصار

السعودية.. بين الحل السلمي 
واالستمرار في الحرب على اليمن
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عملية سعودية - »إسرائيلية« 
أسقطت الطائرة الروسية
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زبالة »طائفية«.. وسياسية
اأزمات، واأزمات متر على بلدنا التعي�س، جتعل املرء 

ي�س���األ: اأين هي ال�س���لطة؟ اأين هي احلكومة؟ اأين هي 

االإدارات..؟ ال بل اأين هي الدولة؟

اأجل، اأين هي الدولة التي اأو�سلها �سا�ستها وفر�سانها 

اإىل اجلدار ال�سميك؟

دولة ب�سلطتها ورموزها و�سيا�سييها اأجمعني، تقف 

عاجزة عن معاجلة م�سكلة »الزبالة«، التي غّطت مع 

اأول »�ستوة«، ال�س���وارع، واالأحياء، ف�سّدت املجاري، 

وف�سحت امل�ستور..

كيف ميكن اأن ياأم���ن املواطن، اأي مواطن، لنظام اأو 

�سلط���ة، اأو رجال هذه الدولة، عل���ى قرارات م�سريية 

كربى، ك�»احلرب وال�سل���م«، على حد اأغنية اأو ن�سيد 

اأو �سعار اأو تعويذة »الروؤو�س احلامية« اأو »الباردة« 

يف جمموع���ات »14 اآذار«، وهم عاجزون على توفري 

حل مل�سكلة »الزبالة«..؟

وموؤخراً، ها هم يلجاأون اإىل اآخر اأدويتهم؛ كل طائفة لها 

مطمرها، عماًل بقاعدة »كل ديك على مزبلته �سياح«، 

مما �سيطّور »�رصاع زبالة« مذهبي، ال ندري اأين �سيحط 

واإىل اأين ي�سل، وب���وادره االآن ت�سري اإىل اال�ستيالء على 

اآخر ما بقي يف البلد من م�ساعات واأرا�ٍس اأمريية، حتت 

عن���وان »حل م�سكلة النفايات«، لتبقى النفايات نقمة 

على اللبنانيني، الأن الطبقة ال�سيا�سية ال تدري وال تعلم 

وال تريد اأن حتّولها اإىل نعمة..

ث���م، هل هن���اك اأكرث فظاعة م���ن اأن ي�سل احلرمان 

دة  اإىل املوؤ�س�س���ة الوطنية الك���ربى، اجلامعة واملوحِّ

وال�ساهرة على االأمن الوطني، فُيحرم الع�سكريون من 

رواتبه���م من حقهم على مدى اأكرث من �سبعة واأربعني 

يومًا؟

عجيب اأمر �سا�سة الدولة كيف يخرتعون وي�ستنبطون 

ويكت�سفون املخارج املالي���ة الع�سوائية مل�ساحلهم، 

واأهوائهم واإراداتهم..

هل تذكرون كيف اأّمنوا متويل املحكمة الدولة؟

وكي���ف مّولوا كثرياً م���ن االأعم���ال وامل�ساريع من 

ال�سندوق البلدي امل�ستقل؟ وغريها..

تذّكروا اأنه ذات يوم من عام 1993 حاول وزير الدولة 

لل�س���وؤون املالية فوؤاد ال�سنيورة م���ع من ميّثل، وما 

ميّثل، التالعب بحقوق اجلن���ود اللبنانيني، بال�سغط 

عل���ى اجلي�س اللبناين والتالع���ب بحقوق ع�سكرييه، 

ف���كان اأن جل���اأت قيادة اجلي����س اإىل اخلطوة الالزمة 

وال�رصورية التي و�سعت االأمور يف ن�سابها احلقيقي..

ذات ي���وم من منت�سف �سبعيني���ات القرن املا�سي، 

و�سف ال�ساعر ال�سيلي الكبري؛ بابلو نريودا، الديكتاتور 

بينو�سي���ه، اأنه يخاط���ب ال�سعب ال�سيل���ي من حذاء 

»النمرود« اليهودي هرني ك�سينجر.

ترى كيف تخاطبنا طبقتنا ال�سيا�سية؟

�أحمد �شحادة

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

ال�سيا�سي���ة  االأزم���ات  تنج���ح  مل 

تق�ّس  الت���ي  املتفاقم���ة  واالجتماعي���ة 

م�ساج���ع اللبناني���ني ه���ذه االأيام، يف 

جعله���م يتجاهل���ون، اأو ين�سون ب�رصعة، 

وقائ���ع ف�سيحة �سب���ط تهريب طّنني من 

م���ادة »الكبتاغون« املخ���ّدرة، واعتقال 

امل�سوؤول عنها باجلرم امل�سهود، وهو اأمري 

�سعودي، مع اأربعة من مرافقيه.

لي�ست الق�سية اأن املهرّب هو »اأمري« 

و�سعودي فقط، بل لها اأبعاد عّدة، تتخطى 

املوقف م���ن اململك���ة والعائلة احلاكمة 

فيها، مبا يجعلها »ق�سية مو�سم« تفر�س 

ذاتها على ما عداها من اأحداث، خ�سو�سًا 

دة  اأن اإعالم قوى الرابع ع�رص من اآذار، املوؤيِّ

للمملك���ة، جتاهلها وكاأنها مل حتدث، ولو 

اأن ق�سية اأقل منها بع�رصات املرات وقعت 

يف اآخ���ر اأ�سقاع الكون م���ع �سخ�س اآخر، 

لكان هذا االإعالم جعلها �سغله ال�ساغل.

اأن  الف�سيح���ة  ه���ذه  عنا����رص  اأول 

بطلها هو من اأبن���اء العائلة املالكة يف 

ال�سعودي���ة، وه���و حفيد اأح���د اأبناء عبد 

�س للحكم ال�سعودي احلايل،  العزيز؛ املوؤ�سِّ

وه���ذه الف�سيحة ت�س���اف اإىل �سل�سلة ال 

تنته���ي من ف�سائ���ح يرتكبها اأم���راء اآل 

�سعود، التي طاملا ت�سّدرت و�سائل اإعالم 

غربي���ة وعربية، �رصعان م���ا كان يجري 

لفلفتها ع���ن طريق الر�س���اوى وممار�سة 

النف���وذ، وت�سه���د وقائع ما ي����رّصب عن 

حوادث احلدود بني ال�سعودية وجريانها، 

اأن اأم���راء ال�سعودية ه���م روؤو�س �سبكات 

تهريب املخ���درات اإىل اململكة، وقد تعّود 

اللبناني���ون على لفلف���ة الف�سائح التي 

يرتكبه���ا اأبن���اء العائل���ة ال�سعودية يف 

لبنان، حتت حجة اأن لبنان بلد فقري، واأن 

اإغ�ساب اململكة يعني اأنها �ستطرد مئات 

اآالف اللبنانيني الذين يعملون، اأو ميلكون 

اأعمااًل فيها. 

ثاين االأبعاد التي ُتبقي هذه الق�سية 

ن�سب اأعني االإعالم، وحمط متابعة النا�س 

عمومًا، اأن الكمي���ة امل�ساَدرة بلغت األفي 

كيلوغرام من مادة »الكبتاغون« املخّدر، 

اأي اأكرث من اثني ع�رص مليون حبة، ويقول 

اإن �سعر حب���ة »الكبتاغون«  املتابعون 

يف اململك���ة يف���وق اأ�سع���اف �سعر حبة 

نع.  »الفياغرا« االأمريكية ال�سُّ

ثالث االأبع���اد، اأن االعرتافات امل�رصَّبة 

لالإعالم، تفي���د اأن مرافق���ي االأمري اعرتفوا 

عل���ى م�سدِّر الب�ساعة، وه���و بلدة عر�سال 

اأ�سماء الذي���ن �سلّموهم  البقاعية، وعل���ى 

الب�ساعة، وهم من اأبناء البلدة، وقد قب�سوا 

ثمنها 24 مليون دوالر اأمريكي، كما قب�سوا 

بدل نقلها اإىل مط���ار بريوت اأربعة ماليني 

دوالر، وثب���ت اأن املرافقني ال ميلكون مثل 

هذه املبالغ التي ال ق���درة على دفعها اإال 

»ل�سمو االأمري«، الذي �رصّبت اعرتافات اأنه 

اأ�رصف �سخ�سي���ًا على تو�سيب تلك الكمية 

ال�سخمة. 

اأما الُبعد الرابع، وهو االأكرث خطورة 

وتاأث����رياً، فهو اأن كميات املادة املخّدرة 

بت يف حواىل اأربعني �سندوقًا ُل�سق  ُو�سِّ

عليها ال�سعار الر�سمي للمملكة، وجرى 

الت�رصي����ح يف املطار ب����اأن حمتويات 

الر�سمية  بال�سفة  م�سمول����ة  ال�سناديق 

للمملكة ال�سعودي����ة، وهذا االأمر اإ�سافة 

اإىل كون����ه ف�سيح����ة تدي����ن اململك����ة، 

ك�سلط����ات وعائل����ة حاكم����ة، هو �سبب 

يدف����ع املنظمات الدولي����ة التي تكافح 

املخدرات اإىل اإدانة اململكة التي ت�سمح 

بو�سع �سعارها وعنوانها الر�سمي على 

ع�رصات الط����رود املعب����اأة باملخدرات، 

علمًا اأن �سلط����ات اململكة تقوم باإعدام 

كل م����ن ت�سبط كيلوغرام����ات عدة من 

بطت مع االأمري، فاأي  هذه املواد التي �سُ

حك����م �سيناله؟ وهل �سيحاَكم يف لبنان 

ل  وينال جزاءه، اأم �ستتم �سفقة ما يرحَّ

بوا�سطته����ا اإىل اململك����ة، لينال رعاية 

ذويه؟

يبقى الُبع���د اخلام�س له���ذه الق�سية 

الك���ربى، وهو: كيف اطم���اأن االأمري املهرّب 

الإمكاني���ة نقل ه���ذه الكمي���ة الكبرية من 

املخدرات عرب مطار بريوت؟ وهل هذه هي 

امل���رة االأوىل، اأم اأن���ه كان واثقًا اأن طريقه 

�سالكة بفعل الغطاء الر�سمي الدبلوما�سي، 

بالتن�سيق مع »تيار امل�ستقبل« الذي يوؤيد 

اململكة »عالعمياين«؟

هي ف�سيحة واإدانة للمملكة، جاءت يف 

ظرف تكاثرت يف وق���ت واحد »�سقطات« 

حكام اململكة ال�سعودي���ة، بدءاً من انهيار 

الرافع���ة داخل احلرم املك���ي ال�رصيف، اإىل 

حريق الفندق يف املنطقة ذاتها، اإىل جمزرة 

»التداف���ع« يف »م�سعر من���ى«، اإىل ف�سل 

الق�سف اجلوي املدمر يف جعل �سعب اليمن 

ي�ست�سلم الإرادة اململكة، م�سافًا اإىل الف�سل 

ال�سع���ودي املتفاقم يف الع���راق و�سورية 

ولبنان وليبيا، ورمبا يف م�رص وتركيا، يف 

ما ي�سّكل عوامل انهيار مملكة يقول بع�س 

اأبنائه���ا اإنها ب���داأت ب�»حممدين«: حممد 

عبد الوهاب وحمم���د اآل �سعود، و�ستنتهي 

ب�»حممدين«: حممد بن نايف وحممد بن 

�سلم���ان، خ�سو�سًا اأن اأحداً يف اململكة غري 

قادر على وق���ف اندفاعة »جيل ال�سباب« 

احلاك���م بقط���ار اململك���ة نح���و الهاوية 

ال�سحيقة. 

عدنان ال�ساحلي

أحــداثأحــداث2

طرود الكبتاغون الأمريية امل�صاَدرة

»أمير الكبتاغون«: إدانة مملكة

يتم التداول أن المملكة 
العربية السعودية بدأت 
بـ»محمَدْين«.. وستنتهي 

بـ»محمَدْين«
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همسات

¡ »امل�ستقبل«.. وال�سيوعي ال�سيني
علّ���ق قيادي منّظ���ر يف »14 اآذار« على لقاء وفد من »تيار 

امل�ستقبل« برئا�سة اأحمد احلريري مع ال�سفري ال�سيني، باأن 

االأ�سح كان يجب اأن يجتمع مع اأمني عام احلزب ال�سيوعي 

ال�سين���ي، كي تتالءم املنا�سب، �سيم���ا اأن البحث - ح�سب 

اخلرب الذي وّزعه »امل�ستقبل« - تناول »العالقات بني تيار 

امل�ستقبل واحلزب ال�سيوعي ال�سيني«، بعد اأن اطلع النائب 

اأحمد فتفت على التجربة ال�سينية.

¡ عهد املف�سدين
طل��ب مرج��ع �س��ابق مغ��رم بالظه��ور الإعالمي، م��ن اإداري 

مناطقي كبري اإعادة موظف بلدي اإىل عمله، رغم اأن املوظف 

اأحيل اإىل الق�ساء بجرم اختال�س اأموال البلدية.

¡ ا�ستياء
اأب���دت قيادات غري مدنية ا�ستياءها من عدم قيام م�سوؤولني 

نقابي���ني بواجباتهم، حت���ى الربوتوكولي���ة، رغم تكرميهم 

بدعوات حل�سور حفل ا�ستقبال اإعالمي، فتبنّي لها اأن اولئك 

ال ي�ستحقون االلتفات اإليه���م، خ�سو�سًا اأن النقابيني الذين 

اأُ�سقطوا باملظالت ال�سيا�سي���ة ال ي�ستحقون املنا�سب التي 

ي�سغلونها.

¡ اأ�سئلة حول ماهية العالقة
قالت جه��ات تتابع ق�سية حماولة تهري��ب الأمري ال�سعودي 

ط الأمري عبد 
ّ
ومرافقي��ه املخ��درات، اإن الأهم لي�س فقط ت��ور

املح�س��ن بن وليد بن عبد العزي��رز يف عمليات التهريب، اإمنا 

العالق��ة الع�سوي��ة التي ترتبط مب�سدر املخ��درات، وكم عدد 

المراء الذين هم »على ال�سكة«، وكيفية تن�سيق العمليات بني 

ال�سعودية ولبنان؟

¡ طلبًا لالإنقاذ
وزي���ر وقا�ٍس �سابق حم�سوب على قوى »8 اآذار«، وُيعّد من 

اأوائل القانونيني الذين ك�سفوا وحتدثوا عن املحكمة الدولية 

اخلا�س���ة بلبنان، واأنها لن تك�سف جرمي���ة اغتيال الرئي�س 

رفيق احلري���ري بتاتًا، ا�ستنجدت ب���ه حكومات وموؤ�س�سات 

خليجي���ة معروف بع�سها باحلما�س ال�سديد لهذه املحكمة، 

للدف���اع عنها يف خالف���ات لها مع موؤ�س�س���ات دولية، يف 

معظمها خالفات مالية.

¡ ملاذا؟
ك 

ُّ
ت�س��اءل خب��ري م�سيحي بالقان��ون الد�ستوري عن ���ّر مت�س

معظ��م الق��وى ال�سيا�سي��ة اللبناني��ة، خ�سو�س��ًا امل�سيحي��ة 

منه��ا، بانتخ��اب رئي�س للجمهورية من قَب��ل جمل�س النواب، 

ال��ذي يع��رف اجلمي��ع اأنه ل جمال لذل��ك اإل باإن��زال ما درج 

عل��ى ت�سميته بكلمة »الوح��ي« على اأربع��ة اأو خم�سة اأقطاب 

ه��م زعماء الكتل الربملانية، بدل الت�س��ديد على اإجناز تعديل 

د�س��توري يتيح انتخاب الرئي�س من ال�سعب، لأنه بذلك تفوت 

الفر�س��ة يف كل مرة على ت�س��ييع هذا ال�س��تحقاق، وي�سبح 

الرئي�س بالقرتاع ال�سعبي، ال�سخ�سية ال�سيا�سية الأقوى.

¡ جن�سية.. وهجرة
اًل، اأم���ام اإدراج بن���د ا�ستعادة  �سح���ك قطب �سيا�س���ي مطوَّ

اجلن�سي���ة للبناني���ني املتحدرين من اأ�س���ول لبنانية على 

جدول اأعم���ال اجلل�سة الت�رصيعية املنتَظ���رة، خ�سو�سًا اأن 

بع�س هوؤالء املتحدرين ال يعرف اأين يقع وطن اأجداده على 

اخلريطة العاملية، يف وقت ي�سعى اآالف ال�سباب اللبنانيني 

للهجرة من الوطن ال�سغري اإىل دنيا اهلل الوا�سعة.

¡ ال يقّدم وال يوؤّخر
عّلق اأح��د اأقطاب احلوار على غياب رئي���س »حزب الكتائب« 

�سامي اجلميل عن طاولة احلوار، باأنه ل يقّدم ول يوؤّخر، ومل 

يرتك اأي ب�س��مة موؤثرة على احلوار ج��راء غيابه، متوقعًا اأن 

يلج��اأ »فتى الكتائب« اإىل ت�س��عيد كالمي، عل��ى طريقة »اأنا 

موجود«.

¡ وافق �سّن طبقه
مل جت���د اإعالمية م�سه���ورة برحالتها اإىل اإم���ارة خليجية 

للدفاع عن �سلوكياتها �سوى اإعالمي ا�سُتهر ب�سلوكيات غري 

حمي���دة واإدارة عالقات بني فنانات واأمراء على مدى طويل، 

وما يزال يقوم ب�«الواجب«.

مل ت���اأِت دعوة لبن���ان اإىل جمال�سة 

»الكب���ار« على طاول���ة مباحثات فيينا 

ب�س���اأن االأزم���ة ال�سورية م���ن منطلق اأن 

حزب اهلل موجود على اأر�س املعركة يف 

�سورية، بقدر م���ا اأن لبنان املقاوم اأثبت 

وجوده �سم���ن املعادل���ة االإقليمية منذ 

الع���ام 2000، وال ميك���ن جتاهل���ه �سمن 

اأي �سيناريو يكت���ب للمنطقة. واإذا كانت 

رو�سي���ا على ل�س���ان دبلوما�س���ي رفيع 

اعرتف���ت بالتاأثري الفاع���ل للحزب �سمن 

املعادلة الع�سكرية على االأر�س ال�سورية، 

ف���اإن دعوة فيينا ذهبت اأبعد من ذلك يف 

تقييم حجم لبنان االإقليمي �سمن املحور 

املق���اوم ملا ي�سم���ى »ال����رصق االأو�سط 

اجلديد« بالن�سخة االأمريكية.

واإذا كانت م�سارك���ة وزير اخلارجية 

اللبناني���ة جربان با�سيل يف موؤمتر فيينا 

جاءت �سم���ن �سياق متثي���ل بلد معني 

مبا�رصة باالأزم���ة ال�سورية، �سواء بوجود 

احل���دود الل�سيقة ج���داً ووج���ود العدد 

االأكرب من الالجئ���ني ال�سوريني فيه، فاإن 

على جماع���ة »14 اآذار« عدم اال�ستمرار 

مبمار�س���ة اخلفة يف العالق���ات الدولية 

وال�س���وؤون اخلارجي���ة مبث���ل اأدائهم يف 

الداخل.

اإن عدم اإق���رار »14 اآذار« مبا ي�سمى 

»ديكتاتوري���ة اجلغرافي���ا« التي ربطت 

م�سري لبن���ان ب�سورية من���ذ كان لبنان 

وكانت �سورية، هو اأق���رب اإىل ردة الفعل 

العاجزة عن ا�ست�رصاف ماذا ينتظر لبنان 

من خ���ارج احلدود لوال اأن���ه عرف كيف 

ي�سب���ط هذه احلدود، �س���واء عرب اجلي�س 

اللبناين واالأجهزة االأمنية واال�ستخبارية، 

اأو عرب رجال املقاومة، وبعد دعوة لبنان 

اإىل فيينا �سمن موؤمتر بهذا احلجم، باتت 

كل دعوة من فريق داخلي لبناين لتحييد 

لبنان حتمل من اخلفة يف قراءة التاريخ 

واالإن���كار للواق���ع اجلغرايف م���ا مل يعد 

جائزاً، الأن م�ساركة لبنان تت�سمن اأبعاداً 

م�ستقبلية ال يرغب بقراءتها »امل�ستقبل« 

وال حلفاوؤه.

بالتزامن مع موؤمت���ر فيينا، ُعقد يف 

وا�سنط���ن يف 27 ت�رصي���ن االأول املا�سي 

موؤمت���ر حول اال�ستخب���ارات، اأدىل خالله 

الفرن�سي���ة برنار  اال�ستخب���ارات  مدي���ر 

باجوليه مبا يلي: »ال�رصق االأو�سط الذي 

نعرف���ه انته���ى اإىل غري رجع���ة؛ �سورية 

مة والنظ���ام ال ي�سيطر اإال على ثلث  مق�سَّ

م�ساح���ة البالد، وتنظي���م داع�س ي�سيطر 

عل���ى املنطق���ة الو�سطى، واالأم���ر نف�سه 

ينطبق على الع���راق.. وال اأعتقد اأن هناك 

اإمكاني���ة للع���ودة اإىل الو�س���ع ال�سابق، 

واملنطقة �ست�ستق���ر جمدداً يف امل�ستقبل 

لكنه���ا �ستك���ون خمتلفة ع���ن تلك التي 

ُر�سمت بعد احلرب العاملية الثانية«.

اال�ستخب���ارات  مدي���ر  و»اأثن���ى« 

االأمريكية عل���ى اأقوال نظ���ريه الفرن�سي 

وقال: »عندما اأنظر اإىل الدمار يف �سورية 

وليبي���ا والع���راق واليم���ن ي�سعب علّي 

اأن اأتخّي���ل وجود حكوم���ات مركزية يف 

هذه الدول قادرة عل���ى ممار�سة �سيطرة 

اأو �سلطة على احل���دود التي ُر�سمت بعد 

احل���رب العاملية الثاني���ة، خ�سو�سًا اأن 

احلل الع�سكري م�ستحيل«.

حملل���ون �سيا�سيون »كب���ار« علّقوا 

عل���ى الت�رصيَحنينْ الفرن�س���ي واالأمريكي 

وقالوا بعدم جواز التعميم، الأنه لي�س كل 

ما ي�سدر عن دول الق���رار قابل للتطبيق 

رت  عل���ى االأر����س، وهناك اأوطان ل���و ُدمِّ

بالكامل ف���اإن �سعبها يرف����س التق�سيم 

العرقي واملذهبي، نظ���راً اإىل خ�سو�سية 

ه���ذه االأوطان، ب����رصف النظر عن قدرات 

مواجه���ة الرت�سيم لديه���ا، واأعطوا لبنان 

مثااًل للوطن غري القابل للتق�سيم، نتيجة 

التداخ���ل الدميغرايف الذي يتطلب جمازر 

لف���رزه، وهذا م���ا ترف�س���ه كل االأطراف 

اللبناني���ة، واحل���رب الداخلية �سمن هذا 

البلد متنعها �سوابط، اأهمها اأن اللبنانيني 

كانوا اأول من ابتل���ى باحلروب الداخلية 

اإىل ح���دود االنتحار وعادوا اإىل وحدتهم، 

اإ�سافة اإىل اأن القوى اللبنانية ذات الوزن 

ال�سعبي والقوة الع�سكرية ترف�س تفتيت 

لبنان اأو تق�سيم���ه اأو دجمه �سمن لعبة 

اخلرائط امل�ستحدثة.

واإذا كان لدى فريق »14 اآذار«، وخلفه 

ال�سعودية ب�سكل خا�س، ماآخذ على حزب 

اهلل وحلفائ����ه اأنهم ي�ساهم����ون يف ح�رص 

لبنان �سمن خريطة ما يزعمونه »الهالل 

ال�سيع����ي« املمتد من طه����ران اإىل جنوب 

لبن����ان، ف����اإن لبنان يعي�س زم����ن تر�سيم 

اخلرائ����ط وتفتيت املفتت وتق�سيم املق�سم 

�سمن »�سايك�����س – بيكو« جديدة مقبلة 

عل����ى املنطقة م����ع االحتفالي����ة املئوية 

ل�»�سايك�س - بيك����و« االأوىل عام 2016، 

كما ي����رّوج االأتراك و�سواه����م، لكن لبنان 

على اأق����ل تقدير قادر عل����ى مواجهة هذا 

ال�سيناري����و، لي�س من قبي����ل »اأ�سغر من 

م واأكرب من اأن ُيبلع«، بل من منطلق اأن  يق�سَّ

االإرادة ال�سعبية والقوة الذاتية الع�سكرية 

للمقاومة ومعها اجلي�س اللبناين، اأ�سقطت 

منذ ح����رب نه����ر الب����ارد كل املحاوالت 

املتتالي����ة ل�»ربعن����ة« لبن����ان واإدخاله 

�سم����ن احلريق العربي، و�س����واء ارت�سمت 

اخلرائط وظه����ر »الهالل ال�سيعي« يقابله 

»هالل �ُسّن����ي« اأو مل تظهر، ف����اإن لبنان 

كان �سمن حمور املقاوم����ة قبل اخلرائط 

و�سيبقى كذلك بعدها، عل����ى اأمل اأن يقراأ 

بع�س اللبنانيني التاريخ احلديث جداً منذ 

العام 2000، واأن يحرتم����وا »ديكتاتورية 

اجلغرافيا« التي حتكم م�سائر االأوطان.

�أمني �أبو ر��شد

بعد حضور لبنان إلى فيينا 
باتت دعوة تحييد الوطن 

عن أحداث سورية تحمل خفة 
في قراءة التاريخ وإنكار الواقع 

الجغرافي
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صمود سورية وانتصارها سيحميان الجزائر من مشروع تدمير الجمهوريات العربية
�سابق  �أوروب���ي  دبلوما�سي  يت�س���اءل 

خدم يف بريوت، كي���ف �أن هذ� »�لكوكتيل 

�لذئاب،  �لعربي« ي�سيع بني »زجم���رة« 

وي�ستعمل تعبري »زجمرة« بدل »عو�ء«، 

و�سهيل �خلي���ول، وكاأنه���م ال يعلمون �أن 

»�خليل معق���ود بنو��سيها �خلري«، فر�حو� 

نحو دبلوما�سية �لذئ���اب، ومل يفهمو� من 

�لتاريخ �س���وى »حروب د�ح�س و�لغرب�ء«، 

حت���ى �أنهم وهم يف فيينا م���ا تذّكر عادل 

�جلب���ري مث���ًا، ه���ذ� �لدبلوما�س���ي �لذي 

�سنعه ملك دبلوما�سي���ة �ملتفجر�ت بندر 

بن �سلطان يوم���ًا، ر�ئعة »لي���ايل �الأن�س 

يف فيين���ا«، فب���د� وكاأنه مغ���رم بر�ئعة 

�سك�سب���ري »تاج���ر �لبندقي���ة«، وببطلها 

�ملر�ب���ي �ليهودي »�سايل���وك«، ولهذ� بد� 

وكاأن���ه خارج لت���ّوه من حط���ام �ملعرفة 

ودبلوما�سي���ة �ل����»C.I.A«، فما �ساهد وال 

ع���رف �أن »�لقاع���دة« وتابعتها »جبهة 

�أو بديلهما »د�ع�س«  �لن�رصة« ورديفه���ا 

�لذي يبزهما فظاع���ة و�إجر�مًا وهواًل، وما 

ي���دور يف فلكه���م من تنظيم���ات م�سلحة 

و�إرهابية خمتلفة، تتخذ ت�سميات �إ�سامية 

متنوع���ة، ال يفهمون �إال لغة �ل�سو�طري، وال 

ي�ستطعي���ون �أن ينام���و� �إذ� مل تكن �أيديهم 

ملّطخة بالدم���اء.. ويف جيد ن�سائهم حبل 

من م�سد.

مل ي�ستطع �جلبري يف ليايل �ملفاو�سات 

يف »فيينا« على مدى ثاثة �أيام �أن يعي 

ويكت�س���ف �أن هناك �إرهابًا دوليًا و�إقليميًا 

يف �سوري���ة، و�أن �أهد�ف���ه تتخطى �لو�قع 

�ملحل���ي �ل�سوري لي�س���ل �إىل ما هو �أبعد 

بكث���ري، فهمها لور�ن فابيو�س، ف�ساوى يف 

فيين���ا بني »�لن����رصة« و»د�ع�س«، لكن 

�جلبري، مبا ميّثل ملرحلة �سعودية �نتقالية 

فق���ط، ريثما تنته���ي �رص�ع���ات �الأ�رصة 

�حلاكم���ة، وتر�سو �لتو�زن���ات بني �أفخاد 

�أ�رصة عبد �لعزيز، لتعود وز�رة �خلارجية 

�إىل �أح�سان �أمري م���ن �الأحفاد، مل يفهمها 

فذهب يف تطرّفه وكاأنه على طريقة �أمني 

�جلمي���ل يف لبنان عندم���ا ت�سلّم رئا�سة 

�جلمهورية؛ مل ي���َر �إال يف �الأمريكي �لدعم 

و�ل�سند، فرمى كل �أور�قه يف ح�سنه، فكان 

عهده وبااًل على �لبلد �ل�سغري.

هكذ� �جلبري، ز�يد يف فيينا حتى على 

ج���ون كريي، لكنه وجد نف�سه يف �لنتيجة 

على ح�سان خ�سب���ي ال ميكنه �أن يتحرك، 

فلم ي�ستنكر بع���د �الإرهاب »�الإ�رص�ئيلي« 

بحق �ل�سع���ب �لفل�سطين���ي يف �الأر��سي 

�ملحتلة، ومل ياأِت على ذكر �رصورة حماية 

�أوىل �لقبلتني وثالث �حلرمني..

ويت�س���اءل �لدبلوما�سي �الأوروبي هنا، 

ُترى م���ن �سين���زل �جلبري ع���ن �حل�سان 

�خل�سب���ي، ليوؤكد �أن �لعقل �لبارد ل�سريغي 

�جلم���ع  ياأخ���ذ  �أن  ��ستط���اع  الف���روف 

�لدبلوما�س���ي يف فيين���ا، �إىل حيث خيول 

مو�سكو �ملجنحة تطري يف �سورية؟

لك���ن من ُيقن���ع �ل�سع���ودي و�لقطري 

وبائ���ع �لكاز �لعربي �أن���ه يجب �أن يكون 

دة،  هن���اك �أمنًا قوميًا عربي���ًا، وروؤية موحَّ

و�إال فاإن خر�ئ���ط و��سنطن و�لغرب �مُلعّدة 

�سلفًا لن ُتبقي �سيئًا على ما هو، كما ي�سري 

ه���ذ� �لدبلوما�سي �ل���ذي �لتقى يف بريوت 

�أ�سدقاء قد�مى من �أيام عمله قبل �سنو�ت 

بعيدة.

و�أكرث م���ا �أثار ��ستهج���ان هذ� �لرجل 

�ملخ�رصم، �أن حلف �أخ�سام �سورية �نت�سى 

بن����رص رجب طيب �أردوغان �النتخابي يف 

تركيا، وكاأنهم ال يعلمون �أن هذ� �لن�رص هو 

ت�سويت لا�ستقر�ر، بعد �أن متّكن �أردوغان 

م���ن تخويف �سعب���ه م���ن �لفو�سى، ومن 

�لذي  �إرهاب »د�ع�س«  �الإرهاب، خ�سو�سًا 

ُيعّد �أبرَز �سانعيه ومموليه، لكن على ماذ� 

ير�ه���ن حلف �أعد�ء دم�س���ق؟ بب�ساطة كما 

يقول، ير�هن على تطوير وتو�سيع �الإرهاب، 

ليطال كل جمهوريات �لعرب، الفتًا �إىل �أن 

ظاه���ر�ت »�لربيع �لعرب���ي« �مل�سوؤوم مل 

َتَطل �ملمالك �لعربية، هي بد�أت بلبنان ثم 

بتون�س ثم ليبي���ا فم�رص ف�سورية، فاليمن 

�الآن، �لتي تعاين م���ن �لويات �ل�سعودية 

و�خلليجية و�الأمريكية و�ل�سهيونية.

وي�سري هن���ا �إىل �أن مئات ورمبا �الآالف 

م���ن جماع���ة عبد رب���ه من�س���ور هادي، 

ومرتزق���ة م���ن كل م���كان، يتدرب���ون يف 

مع�سكر�ت ل�»جبهة �لن�رصة« و»د�ع�س« 

يف �سورية �الآن، م���ن �أجل ��ستخد�مهم يف 

قتال �ل�سعب �ليمني، وتعزيز �ملو�قع �لتي 

و»د�ع�س«  »�لقاع���دة«  عليه���ا  ت�سيطر 

يف جنوب �ليمن، ويف ه���ذ� دليل ال يقبل 

�جلدل على م���دى �لتن�سيق و�لتناغم بني 

�ملجموعات و�لتنظيمات �الإرهابية وباعة 

�لكاز �لعربي و�لرتكي، وحتى �الأمريكي..

�لدبلوما�س���ي �ل���ذي ُيع���ّدد ��ستهد�ف 

»�جلمهوريات« �لعربية، ال ين�سى �أن ي�سري 

�إىل �أن هذ� �ملخطط ب���د�أ بتحطيم �لعر�ق، 

و�حتال���ه من قبل �الأمريك���ي عام 2003، 

و�لتهديد �ل���ذي وّجهه �جلرن�ل كولن باول 

يف حين���ه �إىل �لرئي�س ب�س���ار �الأ�سد؛ باأن 

»�لواليات �ملتحدة �أ�سبحت على حدودك، 

وعلي���ك �أن تر�سخ للم����رصوع �الأمريكي«، 

ف���كان �لرف�س م���ن قبل �لزعي���م �ل�سوري 

�ل�س���اب، م�س���ري�ً �أي�سًا �إىل نف����س �الإنذ�ر 

�ل���ذي وّجهه باول للبنان �إذ� ما ��ستمر يف 

�لرئي�س  ف���كان رف�س  �ملقاومة،  �حت�سان 

�إميل حلود لل�رصوط �الأمريكية وتهديد�تها، 

وكانت كل �لتط���ور�ت �لاحقة �لتي حلّت 

بلبنان و�سورية.

�لدبلوما�سي �الأوروبي �ملخ�رصم يبدي 

خ�سيت���ه م���ن �أن تطال ح���رب »د�ع�س« 

�الأمريكي���ة -  �ل�سعودي���ة، و»�لغ���رب�ء« 

�ل�سهيونية، �جلز�ئر؛ �ملطروحة على جدول 

�لتاأديب �خلليجي - �الأمريكي.. فحمى �هلل 

بلد �ملليون �سهيد.

�أحمد زين �لدين

اأحد عنا�شر اجلي�ص ال�شوري خالل عملية مت�شيط على اأطراف قرية مهني بريف حم�ص

مسلحو هادي يتدربون 
في معسكرات »النصرة« 
و»داعش« في سورية.. 
الستخدامهم في قتل 

الشعب اليمني

بعد دخ���ول م�سلحي تنظيم »د�ع����س« �الإرهابي 

بلدة مهني يف ريف حم�س �ل�رصقي، بد�أ يقرتب �خلطر 

�الإرهابي من �حل���دود �للبنانية - �ل�سورية �ل�سمالية 

- �ل�رصقي���ة، و�إن يكن �حتمال ذل���ك �سئيًا، فا ميكن 

�إلغاء ح���دوث �أي فر�سية من �حل�سابات �ال�سرت�جتية، 

ول���و كان �إمكان حتققها بعي���د �ملنال، بح�سب خرب�ء 

ع�سكريني.

يف �لوق���ت عينه، يقلل �خلرب�ء م���ن �أهمية �لكام 

�فرت��سية«  �ل�سحفية ع���ن »مع���ارك  و�لتحلي���ات 

ب���ني حزب �هلل و�مل�سلح���ني �لتكفرييني على �الأر�سي 

�للبنانية، يف �سوء �لتط���ور�ت �مليد�نية �الأخرية يف 

�لريف �ملذكور �آنف���ًا، و�آخرها �سيطرة �مل�سلحني على 

مهني، وحماول���ة تقدمهم باجتاه بل���دة �سدد �رصقي 

خط حم�س - دم�س���ق، �لتي تبعد 35 كلم عن �حلدود 

�للبنانية، معتربي���ن �أن و�سول �ملجموعات �مل�سلحة 

�إىل نقاط متا�س مع �ملقاومة على �الأر��سي �للبنانية 

دونه �سعوب���ات جمة، و�سبه م�ستحي���ل، لكنه يبقى 

و�رد�ً. وي�ستند �خلرب�ء بر�أيهم هذ� �إىل وقائع ومعطيات 

ميد�ني���ة، �أبرزه���ا �أن مهني مل تك���ن خا�سعة ل�سلطة 

�جلي����س �ل�سوري، فق���د ُعقدت فيه���ا م�ساحلة �أف�ست 

�إىل ت�سل���م �أبنائها مهمة خف���ظ �الأمن فيها، ثم دخلها 

�لتكفرييون بدون �أي معارك مع �جلي�س �ل�سوري، �لذي 

ي����رصب طوقًا �أمنيًا يف حميط �لبل���دة، �إثر �لتطور�ت 

�الأخرية، وفق���ًا مل�سادر ميد�نية توؤك���د �أن �مل�سلحني 

مل يدخلو� �سدد، لكن �قرتب���و� من م�سارفها، يف حني 

ي�سن �لطري�ن �حلربي �ل�س���وري غار�ت على جتمعات 

�الإرهابيني، فاأوقف تقدمهم.

ويف �ل�سياق عين���ه، ت�سري م�س���ادر �أهلية �إىل �أن 

مهني تعر�ست ل�»خدع���ة د�ع�سية«، من خال نق�س 

�لتكفريي���ني للم�ساحل���ة، وغدره���م باأه���ايل �لبلدة، 

و�جتياحها على حني غ���رة، يف وقت رجحت م�سادر 

�أخرى حدوث تو�طوؤً م���ن �ملتعاطفني د�خل مهني مع 

�الإرهابيني �لو�فدين �إليها، وم�ساندتهم الحتالها.

وتعقيبًا على ذلك، يلفت �خلرب�ء �إىل �أن �مل�سلحني 

ف�سلو� يف �أخذ زمام �ملبادرة يف �لد�ئرتني �حلربيتني 

�الأوىل، وه���ي �ملحيط���ة بدم�سق، كجوب���ر و�لغابون 

وحر�ستا، و�لثانية �ملتمثلة بالغوطة �ل�رصقية ودرعا، 

نة من �لقلمون  عندها حتركو� يف �لد�ئرة �لثالثة �ملكوَّ

وري���ف حم�س �مل���وؤدي �إىل �لعا�سم���ة �ل�سورية، يف 

حماول���ة الإ�سغال �جلي�س �ل�س���وري، ومنع تقّدمه يف 

خمتل���ف �ملحافظات �الأخرى، لك���ن تقدمهم من مهني 

نحو �حلدود �للبنانية يبقى �سعب �ملنال.

وما �أ�سه���م يف �إبعاد �خلط���ر �لتكفريي، �الإجنازت 

�لتي حققتها �ملقاوم���ة يف �سل�سلة �جلبال �ل�رصقية، 

ال�سيما يف �لقرى �ملحيطة بعر�سال، كيونني، و�للبوة، 

وم�ساري���ع �لق���اع �ملت�سلة بر�أ�س بعلب���ك، لذ� كانت 

�الأخرية هدف���ًا د�ئمًا لتنظيم »د�ع����س«، �لذي حاول 

مر�ر�ً �لتقّدم نحوها، �سعي���ًا منه �إىل و�سل �مل�ساريع 

بعر�س���ال من جهة �جلن���وب، وطرد باق���ي �لف�سائل 

�لتكفريي���ة منها، لتك���ون �لكلم���ة �الأوىل له يف هذه 

�لبقع���ة �جلغر�فية، غري �أن دفاع���ات �جلي�س �للبناين 

و�ملقاوم���ة �أ�سقط���ت »حلم �الإم���ارة �لد�ع�سية« يف 

�لبقاع �للبناين. 

كذلك ح���اول �لتكفريي���ون �ل�سيط���رة على معرب 

جو�سية - �لقاع �مل���وؤدي �إىل مدينة �لق�سري يف ريف 

حم����س �لغربي، فاق���و� مقاومة عنيف���ة من �جلي�س 

�ل�س���وري وح���زب �هلل، �أجربته���م على �النكف���اء �إىل 

مو�قعه���م يف جرود ر�أ�س بعلب���ك وعر�سال، ويف حال 

تكررت هذه �ملحاولة �ستلقى �مل�سري عينه.

وعن فر�سية حترُّك �خلايا �لتكفريية يف طر�بل�س 

وع���كار مل�ساندة رفاقهم عن طري���ق �أكروم - �لهرمل، 

�إذ� متّكنو� من �القرت�ب من �الأخرية، يقول �خلرب�ء: »�إن 

�لو�س���ول �إىل �لهرم���ل لن يكون نزه���ًة على �الإطاق، 

خ�سو�سًا �أنها ت�سكل �خلز�ن �لب�رصي للمقاومة«.

ال �س���ك �أن هذه �خلايا موجودة يف لبنان و�سو�ه، 

بدليل قي���ام �الأمن �لعام و�جلي����س بعمليات توقيف 

�الإرهابيني، ومد�همة �أوكارهم ب�سكل �سبه يومي، لكن 

يف �لوق���ت عينه، يبعث ه���ذ� �الأد�ء �الأمني �لطماأنية، 

وحتمًا يقطع �لطريق عل���ى �لتمدد �لتكفريي، �أو على 

�الأقل يحد من خطورته.

ح�سان �حل�سن

هل تتحرك الخاليا النائمة في شمال لبنان؟ ومتى؟
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�إىل ح���ني �سي���وع خ���رب �سقوط 

طائرة �ل���ركاب �لرو�سية يف �سحر�ء 

مو�سك���و  �أروق���ة  كان���ت  �سين���اء، 

»�الأمنية« تتابع معلومات تلّقفتها 

�أجه���زة ��ستخبار�تها ع���ن جهوزية 

للتدخل  �أمريكي���ة  »�إن���ز�ل  ق���و�ت 

قريبًا يف �إح���دى �جلبهات �ل�سورية 

دون حتديده���ا«، وفق �إ�سارة م�سدر 

مقرَّب م���ن �لكرمل���ني، متوقفة عند 

�لعملي���ة �لتي قامت به���ا عنا�رص 

من فرق���ة »�لدلت���ا« �الأمريكية يف 

منطق���ة �حلويج���ة �لعر�قي���ة فجر 

�لثاين و�لع�رصين من �ل�سهر �لفائت، 

و�لت���ي �أف�ست �إىل حتري���ر قر�بة 70 

مقاتًا �دع���ت و��سنطن �أنهم عنا�رص 

�أ�رصه���م  �لبي�سمرك���ة  م���ن ق���و�ت 

تنظيم »د�ع����س« يف مقرّ ��ستحدثه 

بعد  ليتبني  �ملذك���ورة،  باملنطق���ة 

ت�سف���ري لغ���ز ومكنون���ات تفا�سيل 

�لعملية، وعقب نفي قادة �لبي�سمركة 

نف�سها وج���ود مقاتلني لها يف ذلك 

�ملقر، �أن ق���وة »�لدلتا« هدفت �إىل 

من  »حمددي���ن«  قياديني  �سح���ب 

�لتنظي���م �إىل �لواليات �ملتحدة، كما 

�إىل تاأمني فر�ر قادة ميد�نيني �آخرين 

فيه جتمع���و� يف �ملقر �ملذكور هربًا 

من �لعمليات �لع�سكرية �لتي كانت 

و�حل�سد  �لعر�قي���ة  �لق���و�ت  ت�سّنها 

�ل�سعب���ي خ���ال حتري���ر حمافظة 

بيج���ي، باجت���اه �ملو�س���ل.. ي�سري 

�مل�سدر �إىل �أن �لعملية �لتي تابعها 

�سخ�سي���ًا �لرئي�س بوت���ني، �أدرجها 

كبار �مل�سوؤولني �الأمنيني �لرو�س يف 

و�لتحدي  �خلط���رية،  �ل�سابقة  خانة 

�الأك���رب لرو�سي���ا يف خ�س���م حربها 

عل���ى �الإره���اب، يف وق���ت ر�سدت 

�أجهزة ��ستخبار�تها عمليات ت�سليح 

»نوعي« مليلي�سيات م�سلّحة تابعة 

لل�سعودية، با�رصت بها �الأخرية منذ 

�أو�ئل �ل�سهر �لفائت، تت�سمن حموالت 

من �سو�ريخ �أر����س - جو، ولُتتوَّج 

تلك �لتحدي���ات بر�سالة قا�سية عرب 

�إ�سق���اط طائ���رة ركاب رو�سية فوق 

�سيناء، تك�سف معلومات مّت جمُعها 

حت���ى �الآن، عن ت���ورُّط �سعودي - 

�أمريك���ي،  بغط���اء  »�إ�رص�ئيل���ي«، 

���رة، �أُعقبت باأخرى  باحلادث���ة �ملدبَّ

ت�س���ري �إىل �أن مو�سك���و ب�س���دد �لرد 

على خ�سومه���ا، عرب جتهيز »�أخطر 

�أور�قها« يف �سورية.

ويف وق���ت مل ي�ستبعد �لكرملني 

ح�سول عمل تخريبي �أدى �إىل �إ�سقاط 

�لطائرة �لرو�سية، �أجمع خرب�ء طري�ن 

على فر�سي���ة »زرع« قنبلة د�خلها 

ت�سببت بالكارثة. وتز�منًا، ��ستبعدت 

�سحيفة »د�يلي مي���ل« �لربيطانية 

كما  ب�س���اروخ  ��ستهد�فها  فر�سي���ة 

�دع���ى تنظيم »د�ع����س«، �أو حدوث 

عطل تقن���ي فيها. فيما نق���ل ر�ديو 

»ب���ي بي �سي« عن ماي���كل كارك؛ 

�لدفاعي���ة  �ل�س���وؤون  يف  �لباح���ث 

و�الأمنية، تاأكيده �أن �لطائرة �ملنكوبة 

تعرّ�س���ت النفجار عل���ى متنها �أدى 

�إىل �ن�سطارها عل���ى �رتفاع 31 �ألف 

�إىل  قدم، وبالتايل �سقوطه���ا، م�سري�ً 

�أن ذي���ل �لطائرة ُيظه���ر تق�سري�ً، ما 

يعني حدوث قوة موؤثرة من �لد�خل 

�إىل �خل���ارج. ُي�ساف �إىل ذلك ت�سكيك 

�لرو�سية  »كومري�سان���ت«  �سحيفة 

�أن  بفر�سية �لعطل �لتقن���ي، كا�سفة 

�أجهزة �ال�ستخبار�ت �لرو�سية، ووفق 

كل �ملعلومات �لتي باتت بحوزتها، 

�أبلغ���ت �لقيادة �لرو�سي���ة �أن »�أمر�ً 

م �لطائرة. ر�ً« يقف ور�ء حتطُّ مدبَّ

نِّف���ت  �سُ �سحفي���ة  معلوم���ات 

بال�»�ملوؤك���دة«، ك�سف���ت عن زيارة 

قام به���ا وف���د �أمني �سع���ودي �إىل 

منطق���ة »بي�س���ان« يف فل�سط���ني 

�ملحتل���ة يف �حلادي ع�رص من �ل�سهر 

م�سوؤولني  �لتق���ى  حي���ث  �لفائ���ت، 

يف �ال�ستخب���ار�ت »�الإ�رص�ئيلي���ة«، 

للتح�سري  �س���ت  ُخ�سِّ �أنه���ا  رّجحت 

ل�»عمل ُمعاٍد« يكون مبنزلة ر�سالة 

قا�سية �إىل مو�سكو من خارج �حلدود 

لها �لع�سكري  �ل�سورية، رد�ً على تدخُّ

�ل�سورية  �لقيادة  �إىل جانب  �ملبا�رص 

و�لرئي�س �الأ�سد؛ �لعدو �للدود بعيون 

�ل�سعودي���ة، و�حللي���ف �لبارز حلزب 

�هلل ع���دو »�إ�رص�ئي���ل«.. و�إذ لفت���ت 

ر �سقور �لنظ���ام �ل�سعودي،  �إىل ته���وُّ

و�ل���ذي بل���غ ذروته ع���رب  �لت�سبب 

بقتل و�ختط���اف �الآالف من �حلجاج 

�الإير�نيني يف �سابقة هي �الأخطر يف 

�ملعلومات  �أ�سارت  �حلديث،  �لتاريخ 

�إىل �أن �إ�سق���اط �لطائ���رة �لرو�سي���ة 

�أُ�سي���ف �إىل �سل�سل���ة معطيات حتّفز 

مو�سكو على �ل���رد ب�»قوة« باجتاه 

�مليلي�سي���ات �مل�سلح���ة �ملح�سوبة 

و�أبرزها  �سورية،  �ل�سعودية يف  على 

رُجلها  بقي���ادة  �الإ�س���ام«  »جي�س 

زه���ر�ن علو����س، وبالت���ايل رّجحت 

�لتنظيم  توجيه �رصبة قا�سة له���ذ� 

وقائ���ده �ملتمركز يف حميط دم�سق، 

من دون ��ستبعادها �أن ي�سبح معقله 

و�لبل���د�ت �ملحيط���ة ب���ه »مناطق 

حمررة« يف غ�س���ون �لفرتة �لقريبة 

و�لدروع  �لعو�ئ���ق  رغ���م  �ملقبل���ة، 

�لب�رصية �لتي يتمرت�س خلفها مقاتلو 

علو�س.

 وربط���ًا باالأمر، نق���ل موقع »�آل 

مونيت���ور« �الأمريكي ع���ن �مل�سوؤول 

�ل�ساب���ق يف وكال���ة �ال�ستخب���ار�ت 

�الأمريكية؛ برو�س ريدل، �أن ميلي�سيات 

�ل�سعودية يف �سورية باتت بانتظار 

�رصب���ات رو�سي���ة - �سوري���ة يبدو 

�أنه���ا �ستكون خ���ارج توّقعات �أمر�ء 

�ململكة، وف���ق تو�سيف���ه، الفتًا �إىل 

�أن �لنظام �ل�سع���ودي �لذي ال يتقبل 

باأي �سكل م���ن �الأ�سكال �أي تفاهمات 

حي���ال بقاء �لرئي����س �ل�سوري ب�سار 

�الأ�س���د يف �ل�سلطة - با�ستفز�ز عايل 

�لنربة حلليف���ه �لرو�سي كما �الإير�ين 

- يدخ���ل �الآن مبغام���رة خطرية يف 

�سورية، ج���ر�ء �متعا�سه �ل�سديد من 

�لدخول �لع�سك���ري �لرو�سي �ملبا�رص 

�إىل جانب �الأ�سد، و�ل���ذي �أف�سى �إىل 

تغيري جوهري يف �مليد�ن، وبالتايل 

بات موق���ع �لرئي�س �ل�س���وري �أقوى 

م���ن �أي وقت م�س���ى، كا�سفًا �أن دعم 

�ل�سعودية �لا حمدود مل يعد ي�سمل 

وف�سائل  علو����س  زه���ر�ن  ميلي�سيا 

م�سلحة حم�سوبة عليها يف �سورية، 

�إمن���ا »و�س���ل �إىل  حد ����رص�ء قادة 

ميلي�سي���ات �أخ���رى معروفة بوالئها 

لقطر وتركي���ا، به���دف ت�سكيل لو�ء 

م�سل���ح �سخم يكون قادر�ً على �إد�رة 

مو�جهات �ملرحل���ة �ملقبلة، و�إعادة 

ب�س���كل  �مليد�ني���ة  �الأور�ق  خل���ط 

جذري«.

�إال �أن لرو�سي���ا و�إير�ن وحزب �هلل 

ر�أيًا �آخ���ر، خ�سو�س���ًا �إذ� ما توّقفنا 

�أمام »�لر�سال���ة �ل�ساروخية« �لتي 

وّجهه���ا قائد »فيل���ق �لقد�س« يف 

�للو�ء قا�سم  �الإير�ين  �لثوري  �حلر�س 

�سليم���اين من���ذ �أيام، م���ن �مليد�ن 

�ل�س���وري مبا�رصة، ناق���ًا ما �عتربه 

»قر�ر�ً حازمًا« من �ل�سلطات �لعليا 

يف طه���ر�ن؛ ب����رصورة حترير حلب، 

ولو كلّف هذ� �الأم���ر مئة �ألف �سهيد، 

متز�من���ًا م���ع كام ُنقل ع���ن قيادة 

ح���زب �هلل يحمل »ب�سائ���ر هامة« 

للمرحل���ة �ملقبلة �لت���ي �ستخرقها، 

وفق �إ�س���ارة �أحد �خلرب�ء �لع�سكريني 

�لرو�س، مفاج���اآت يف نوعية وعديد 

فرق نخبوية يف �جلي�س �ل�سوري مّت 

جتهيزها، و�الأب���رز �حتمال �أن تدفع 

رو�سي���ا مبنظومة �سو�ري���خ »�أ�س-

400« �إىل �سوري���ة، ح�سب ما ك�سفت 
معلوم���ات �سحافية غربي���ة، وهنا 

�ستكون �لطام���ة �لكربى على روؤو�س 

�أعد�ء حمور �ملقاومة، ويف مقدمتهم 

»�إ�رص�ئيل«.

ماجدة �حلاج

روا لعمل معاٍد لرو�شيا       )اأ.ف.ب.( وفد اأمني �شعودي التقى نظراءه »الإ�شرائيليني« يف منطقة بي�شان الفل�شطينية ال�شهر الفائت..  وح�شّ

عملية سعودية - »إسرائيلية« أسقطت الطائرة.. 
زت »أخطر أوراقها«

ّ
وموسكو جه

¡ �لكويت و�الإمار�ت قد تلحقان بُعمان 
�أكدت م�سادر دبلوما�سية خليجية ل�»�لثبات«، �أن 

�الإمار�ت �أّيدت زي���ارة وزير خارجية �سلطنة عمان 

�إىل دم�س���ق ولقاء �لرئي�س �ل�سوري ب�سار �الأ�سد؛ يف 

خطوة تك����رص �حل�سار �خلليج���ي �ملفرو�س على 

�لنظ���ام �ل�س���وري منذ �سنو�ت، كا�سف���ة �أن �سلطنة 

ُعم���ان قامت بخط���وة متّنت �لقيام به���ا �أبوظبي، 

لوال خ�سيته���ا من غ�سب �ل�سعودية. وياأتي �لتاأييد 

�الإمار�ت���ي يف وقت ق���ال فيه م�س���در دبلوما�سي 

مطل���ع، �إن �لكوي���ت قد ت�سري على خط���ى �سلطنة 

عم���ان يف �لتقارب مع رئي�س �لنظام �ل�سوري ب�سار 

�الأ�س���د و�النفتاح عليه، وقد بد�أت �أو�ساط �لقر�ر يف 

�حلكومة �لكويتي���ة باال�ستعد�د لانفتاح �أكرث على 

�سورية و�لنظام �ل�سوري بعدما فتح وزير خارجية 

�سلطن���ة عم���ان �لباب �أم���ام ��ستئن���اف �ت�ساالت 

مبا�رصة مع دم�سق.

ب �أردين ¡ تاأهُّ
لحظ املتابعون اأنه تزامنًا مع مالحقة الإرهابيني 

يف جن��وب �س��ورية، م��ن جان��ب اجلي���ش ال�س��وري، 

مدعوم��ًا ب�س��الح الط��ران الرو�س��ي، مّت رفع درجة 

��ب الأمن��ي يف الأردن، حي��ث تخ�س��ى القيادة  التاأهُّ

الأردنية من عبور الإرهابيني اإىل املناطق والبلدات 

احلدودية الأردنية. م�س��ادر اأمنية اأردنية ك�سفت اأن 

اأجهزة الأمن تخ�س��ى حتركات م�سبوهة يف ال�ساحة 

الأردني��ة، تق��ف وراءه��ا دولة قطر، الت��ي تبنّي بعد 

ل بع���ش املجموعات 
ّ
حتقيق��ات دقيق��ة اأنه��ا مت��و

امل�س��لحة لإحداث خروقات اأمنية، ب�س��بب العالقات 

الأردنية - ال�سعودية املتينة.

¡ �أردوغان.. و�ملرحلة �ملقبلة
�عترب حملل���ون �أن نتائ���ج �النتخاب���ات �لرتكية 

باالإ�سافة �إىل �أنها �إجناز كبري لرجب طيب �أردوغان 

يف م�ساره �ل�سيا�سي، تفتح �لباب �أمام �أ�سئلة كربى؛ 

�أمام حزبه �ملتج���دد �سعبيًا، وحكومته �الإق�سائية، 

و�الأهم: م���ا �سيحمله ذلك من �أخط���ار، لي�س على 

م�ستوى �النق�سام���ات �لد�خلية �سيا�سي���ًا وعرقيًا 

و�يديولوجيًا فح�سب، ب���ل على �مل�ستوى �الإقليمي 

�أي�س���ًا. ولفت �ملحلل���ون �إىل �أن جناح �أردوغان يف 

نيل كل ه���ذه �ملقاعد �لربملانية �ملريحة قد يعني 

بالن�سبة �إىل �أتر�ك كثريي���ن �أنه �سيم�سي قدمًا يف 

جموح���ه، ما �سيولد �حتقان���ًا �أكرث خطورة مقارنة 

مبناخات ما بعد �ل�سابع من حزير�ن �ملا�سي، وقد 

يدفع �لباد �إىل �نفجار �سامل.

¡ عبا�س يتعرّ�س للتهديد
�س��كا م�سدر فل�س��طيني م�س��وؤول اأن اململكة العربية 

ال�س��عودية والولي��ات املتحدة متار�س��ان �س��غوطًا 

كب��رة عل��ى الرئي���ش الفل�س��طيني حمم��ود عبا�ش، 

و�س��لت اإىل درج��ة التهدي��د، لثنيه ع��ن تنفيذ خطة 

قي��ل اإنها تتعل��ق بوق��ف التعامل ب��كل التفاقيات 

التي وّقعتها منظمة التحرير الفل�س��طينية مع العدو 

»الإ�رسائيل��ي«، ومنه��ا التن�س��يق الأمن��ي. واأو�س��ح 

امل�س��در اإن نائب رئي�ش جهاز املخابرات الأمركي 

ق��ام يف الأي��ام الأخ��رة بجول��ة يف عدد م��ن دول 

ه تهديداً للقيادة 
ّ

املنطق��ة، ويف اإحدى حمطاتها وج

 التفاقيات 
ّ

الفل�س��طينية، حمذراً من اأية خطوة مت�ش

ب��ني ال�س��لطة و»اإ�رسائي��ل«، خ�سو�س��ًا التفاقيات 

الأمني��ة، كذل��ك ّه��دد وزي��ر اخلارجي��ة الأمركي��ة 

املالي��ة،  امل�س��اعدات  �س��قف  ووق��ف  بتخفي���ش 

وخطوات اأخرى �سد ال�سلطة من جانب دول اأوروبية. 

الرئي���ش  ه��ددت  ال�س��عودية  اأن  امل�س��در  وك�س��ف 

الفل�س��طيني بت�س��كيل حتال��ف يف ال�س��احة العربية، 

ملمار�سة �س��غوط على ال�سلطة الفل�سطينية يف حال 

اأوقف��ت العمل بالتفاقيات مع »اإ�رسائيل«، يف حني 

اأظهرت الأردن وم�رس مواقف اأقل حدة، على �سعيد 

العالقات بينهما وبني ال�سلطة الفل�سطينية، وحذرتا 

من وقف التفاقيات الأمنية مع »اإ�رسائيل«.
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فيينا.. بداية هزيمة المشروع األميركي
�ش���ّكل م�ؤمت���ر فيينا حل���ل الأزمة 

ال�ش�رية بداية هزمية امل�رشوع الأمريكي 

- التكف���ريي يف »ال����رشق الأو�ش���ط« 

بعد خم�س �شن����ات على اإ�شعال الدول 

العربي���ة بنار »ال�هابي���ة« املتعددة 

الأ�شماء والتنظيمات.

لقد اعرتف وزير اخلارجية الأمريكي 

ج����ن ك���ريي اأن اجتم���اع فيين���ا ه� 

اجتم���اع حقيقي خ���اف الجتماعات 

ال�شابقة يف جني���ف وم�ؤمترات اأ�شدقاء 

�ش�ري���ة، فجمي���ع الأط���راف املهتّم���ة 

وامل�ؤثرة بالأزم���ة ال�ش�رية ت�شارك يف 

�شياغة احلل، فيما كان الأمريكي واأهل 

اأنف�شهم ويقررون  بيته يجتمع�ن م���ع 

م���ا يرغب�ن اأو يحلم�ن ب���ه، لكنهم مل 

ي�شتطيع����ا حتقيق اإل بع����س اأهدافهم 

املتمثلة بتدمري �ش�رية والعراق وليبيا، 

وت�رشيد وقتل ال�شع�ب.

لقد اأّك���د م�ؤمتر فيين���ا الندية بني 

الرو�س والأمريكيني، واأكده اإ�رشار ال�زير 

لف���روف على التح���دث بالرو�شية بدل 

الإنكليزية، ليق�ل اإن ال�شيا�شة لن تك�ن 

بلغة اأمريكية بع���د الآن، واإن امل�شاريع 

الأمريكي���ة ل���ن تبق���ى ه���ي ال�شائدة 

والغالبة، ولن يتكلم املجتمع�ن اللغة 

الأمريكية بعد الآن فقط..

لقد غرّيت �ش�رية وحلفاوؤها العامل، 

واأ�شقط���ت منظ�م���ة القط���ب الأمريكي 

ال�اح���د، واأخذت بَي���د رو�شيا - ب�تني 

للع����دة اإىل ال�شاحة الدولي���ة مقّدمة 

لعامل متعدد الأقطاب.

ع���ادت اإي���ران اإىل املنطقة والعامل 

واملل���ف الن����وي يف جيبه���ا، وبّينت 

نف�شها ق�ة عظمى يف الإقليم، واأنها ممرّ 

اإلزامي بالتفاه���م مع رو�شيا وبتحالف 

الق�ة مع حلفائها لكل ملفات املنطقة، 

فا حّل مع �ش�رية بدون �رشاكة اإيرانية 

ل�شال���ح الدولة وال�شع���ب ال�ش�ري، ول 

حل يف العراق اإل ب�رشاكة اإيرانية ول يف 

اليمن ول يف لبنان، وكذلك يف البحرين 

وال�شع�دية، ول نن�شى اأن اإيران حا�رشة 

يف فل�شطني عرب ق�ى املقاومة ال�رشيفة 

املهاجرة من »حرير الفنادق«.

للم���رة الثالث���ة ترف���ع املقاومة 

الكي���ان اللبناين اإىل م�شت����ى الدول 

واجلرحى  ال�شه���داء  بدم���اء  العظمى 

و�شم����د عائاته���م، لي�ش���ارك لبنان 

يف فيين���ا، بينم���ا حك�مت���ه تنتقل 

بني مل���ف النفايات وتاأم���ني رواتب 

الع�شكري���ني عقاب���ًا له���م لقيامه���م 

امل�ش�ؤولني  خ���اف  ال�طني  ب�اجبهم 

ال�شيا�شي���ني، ولت�شتم���رّ املقاومة يف 

لبنان بت�شحياته���ا، ولتفر�س حماية 

امل�شالح اللبناني���ة، وحتى ل ت�شيع 

دماء ال�شهداء هدراً.

ل ح���ّل ع�شكري���ًا يف �ش�رية.. �شدح 

به���ا م�ؤمتر فيين���ا على ل�ش���ان كريي 

ولفروف، ما يعني اأن وظيفة التكفرييني 

يف �ش�رية قد انتهت، ول بد من جتفيف 

مناب���ع الإرهاب التكف���ريي، اأو نقله اإىل 

مكان اآخ���ر يف رو�شيا واإي���ران مثًا، اأو 

�شيت�رشّب مع الاجئني اإىل اأوروبا، ويبداأ 

بالنتق���ام من رعاته الذي���ن »علف�ه« 

ونقل�ه اإىل �ش�رية ث���م تخل�ا عنه كما 

يتخلى ال�شياد عن كلبه العق�ر.

باجلن����ن  ال�شع�دي���ة  اأ�شيب���ت 

والرتباك ال�شيا�شي والع�شكري، فا هي 

انت�رشت يف اليمن حتى مع كل املرتزقة 

و»القاعدة«  وال�ش�دانيني  الك�ل�مبيني 

و»داع�س«، بل خ�رشت جزءاً من الأرا�شي 

اليمنية الت���ي احتلتها بالتفاقيات يف 

ع�ش���ري وجن���ران، وخ����رشت يف �ش�رية 

والع���راق، ومل تربح يف ليبيا، وخ�رشت 

ال�شتق���رار القت�ش���ادي بع���د تخفي�س 

م�شت�ى الئتمان لها من قَبل امل�ؤ�ش�شات 

الدولية لأول مرة يف تاريخها، وتناق�س 

الحتي���اط امل���ايل ال���ذي �رشفته على 

حربه���ا يف اليم���ن و�ش�ري���ة والعراق، 

وخف�شت النف���ط نكاية باإيران ورو�شيا، 

فدفع���ت الثم���ن الباهظ م���ع اأخ�اتها 

اخلليجية. ماذا جن���ت ال�شع�دية وهي 

ت�شمع تعنيف وا�شتهزاء ال�زير الرو�شي 

ل�زير خارجيتها )اجلبري املك�ش�ر(: »من 

ينتخب امللك يف ال�شع�دية«؟!

م�ؤمتر فيين���ا اأ�شقط م�ؤمترات جنيف 

والتعنت  �ش�ري���ة  اأ�شدقاء  وم�ؤمت���رات 

الأمريكي واله�����س ال�شع�دي - القطري 

واأحام الع���دو »الإ�رشائيلي« باملنطقة 

ال�ش�ري  الأم���ل لل�شعب  العازلة، واأعاد 

باأن جي�شه ال�طن���ي وحلفاءه الأوفياء 

يف لبنان واإيران ق���ادرون على حماية 

ال�شيادة و�شناعة امل�شتقبل.

لك���ن ل بد من لف���ت النتباه اإىل اأن 

فيينا بداي���ة الطريق نح���� ال�شام يف 

�ش�ري���ة، متازمًا م���ع �شه�ر �شعبة يف 

امليدان، لأن اأم���ريكا وحلفاءها يريدون 

الحتفاظ ببع����س الأر�س ل�رشفها على 

طاول���ة املفاو�شات، واأ�شع���ب الأوقات 

واأكرثه���ا �شخ�نة هي الأيام التي ت�شبق 

وق���ف اإطاق الن���ار، فا بد م���ن ال�شرب 

وحتّم���ل امل�شاع���ب، والت�شحيات، فما 

ل  الن����رش اإل �ش���رب �شاعة، وم���ن حتمَّ

ي�شتطيع  العج���اف  اخلم�س  ال�شن����ات 

ل ب�شع���ة اأ�شهر، ف�شت�شتعيد �ش�رية  حتمُّ

وحم����ر املقاوم���ة زم���ام املب���ادرة، 

و�شتتكرر م�شاهد الن�رش كما عامي 2000 

و2006 باإذن اهلل �شبحانه.

د. ن�شيب حطيط

تلكؤ الفصائل 
وتصريحات أبو مازن.. 

إلى أين؟
�شهر م�شى عل���ى هّبة النتفا�شة 

ال�شعبية يف فل�شطني املحتلة، وحتى 

الآن مل ت�شل الف�شائل اإىل �شيغة عمل 

دة  من اأجل ت�شكيل قيادة وطنية م�حَّ

روؤية  النتفا�ش���ة، و�شياغة  لقي���ادة 

دة ح�ل الأهداف املطل�بة منها،  م�حَّ

دومن���ا الذه���اب بعي���داً اإىل حتميلها 

اأك���رث مما حتتم���ل، وبالت���ايل كيفية 

تثم���ري منجزات وت�شحي���ات اأبنائها، 

وع���دم تبديده���ا م���ن خ���ال اإنتاج 

خط����ات �شيا�شية ت�ؤدي اإىل ا�شتئناف 

مفاو�ش���ات م���ع الع���دو ال�شهي�ين، 

و»كاأنك يا اأب� زيد ما غزيت«.

م�شهد الف�شائل وتلك�ؤها يقابله ما 

يت���م تداوله يف و�شائل الإعام من اأن 

رئي����س ال�شلطة ي�شري بخط�ات ت�حي 

اأن هناك جه�داً م���ن �شاأنها اأن ت�ؤدي 

اإىل اإجها����س النتفا�ش���ة الت���ي بلغ 

عدد �شهدائها حتى كتابة �شط�ر هذه 

املقالة 65 �شهي���داً، عدا عن اجلرحى 

واملعتَقل���ني.. وجديد م���ا ُن�شب على 

ل�ش���ان ال�شيد حمم����د عبا�س رئي�س 

ال�شلطة، خال اجتماع���ه مع اأع�شاء 

من مركز املعل�م���ات والت�ثيق ح�ل 

)CIDI(، وه���ي منظمة  »اإ�رشائي���ل« 

يه�دية ه�لندية داعمة ل�»اإ�رشائيل«، 

وتعم���ل عل���ى ر�شد ح���الت معاداة 

ال�شامي���ة، حيث قال اإن���ه »ل ين�ي 

الإ����رشار عل���ى ا�شتيع���اب ماي���ني 

الاجئني الفل�شطينيني داخل اإ�رشائيل، 

ول نعت���زم اأن نلغي اتفاق اأو�شل�، ما 

دام���ت اإ�رشائيل حت���رتم التزاماتها«، 

م�شيف���ًا اأن���ه »مل ُيطال���ب مبقاطعة 

اإ�رشائي���ل، بل منتج���ات امل�شت�طنات 

فقط«.

ر�شائ���ل التطمني ه���ذه يف ظل ما 

الفل�شطينية املحتلة  الأرا�شي  ت�شهده 

من هّبة لنتفا�ش���ة �شعبية تتدحرج 

لتك����ن �شامل���ة، تقابله���ا �شيا�ش���ة 

اإجرامي���ة تع�شفي���ة قمعي���ة من قبل 

�شلطات الحتال، مع ا�شتمرار عملية 

القتحامات لباحات امل�شجد الأق�شى، 

واإق���رار خطط جدي���دة لا�شتيطان، ل 

تعني غري �شيء واح���د، وه� الإيجاز 

للكيان ال�شهي�ين واأجهزته الب�لي�شية 

القمعية اأن ي�شتمرا يف اإيغالها عميقًا 

املقلب  وعلى  الفل�شطيني���ة،  بالدماء 

الآخر باأن م���ن يخ��ش�ن امل�اجهات 

من ال�شب���ان الفل�شطينيني، عليهم األ 

اأو  اأنف�شه���م كث���رياً، فغ�شبتهم  ميّن�ا 

هّبتهم اأو انتفا�شتهم لن تدوم ط�يًا!

رامز م�شطفى
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29 ت�رشين  الفل�شطيني�ن بني  ي�شتح�رش 

اأول، والثاين من ت�رشين ثاين، ذكرى حدثني 

تاريخي���ني يف حياة ال�شع���ب الفل�شطيني. 

الأول وقع���ت في���ه جمزرة كف���ر قا�شم عام 

1956، حني قام اجلن�د ال�شهاينة بقتل اأكرث 
من خم�شني مدني���ًا فل�شطينيًا، معظمهم من 

الأطفال والن�شاء يف قرية كفر قا�شم، ويك�ن 

بذلك قد م�ش���ى ت�شعة وخم�ش�ن عامًا على 

املج���زرة دون اأن يحاَكم اأحد وفق الق�انني 

الدولي���ة، حتى مل تك���ن هن���اك اأي اإحالة 

للق�شي���ة اإىل املحاكم الدولي���ة باعتبارها 

جرمية �ش���د الإن�شاني���ة، قام به���ا النظام 

ال�شهي����ين العن�رشي، الذي اأقام كيانه ف�ق 

الأر�س الفل�شطينية عام 1948، بعد ارتكابه 

ع����رشات املجازر الت���ي راح �شحيتها اآلف 

الفل�شطيني���ني، دون تفريق بني طفل وامراأة 

و�شيخ ورجل، وتهجري نح� ملي�ن فل�شطيني.

احلدث الث���اين ه� الذكرى ال����98 ل�عد 

بلف�ر املقيت، ذلك الي�م امل�ش�ؤوم )2 ت�رشين 

ث���اين 1917( الذي مّه���دت في���ه بريطانيا 

لإقام���ة الكي���ان ال�شهي�ين، بع���د اأن ار�شل 

وزي���ر خارجيتها اآرث���ر بلف����ر ر�شالة اإىل 

ال�شهي�ين روت�شيلد، حتت�ي م�افقة  الزعيم 

بريطانيا على اإقامة وطن ق�مي لليه�د ف�ق 

اأر�س فل�شطني.

ن�شتذكر الي�م هذه اجلرمية التي ارُتكبت 

مـحــاوالت أميـركيــة فــاشلـة إلجـهـــاض االنتفاضة الفلسطينية
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السعودية.. بين الحل السلمي واالستمرار في الحرب على اليمن
يف ال�قت الذي يتم احلديث عن ب�ابة 

النهاي���ة للعمل الع�شك���ري يف »اإعادة 

ال�شلمية  الأمل«، وفتح املجال للعملية 

يف اليم���ن )كم���ا عرّب وزي���را اخلارجية 

ال�شع�دي عادل اجلبري، ونظريه الربيطاين 

فيليب هام�ند( والذي ترافق مع اجتماع 

فينا، الذي اجتمع في���ه وزير اخلارجية 

ال�شع����دي ووزي���ر خارجية اإي���ران بعد 

انقطاع ط�ي���ل بينهم���ا، لأن ال�شع�دية 

كان���ت ترف�س اللقاء مع اإي���ران، نرى اأن 

الت�شعيد الع�شكري يزداد حدة يف العديد 

من املناط���ق اليمنية، من خال الغارات 

اجل�ية على املناطق ال�شمالية التي تقع 

حتت �شيط���رة »احل�ثيني« بالكامل؛ يف 

�شنعاء و�شع���دة وغريها من حمافظات 

ال�شم���ال، ومن خال الهج����م الربي مع 

الغطاء اجل�ي الكثيف يف مناطق النزاع 

يف تع���ز وم���اأرب، نظ���راً اإىل اأهميتهما 

الع�شكري���ة، م���ن اأجل اإح���كام ال�شيطرة 

عليهم���ا من قَبل التحال���ف ال�شع�دي - 

الأمريكي وجمم�عات هادي واملجم�عات 

�شنعاء،  العا�شمة  وتط�ي���ق  التكفريية، 

به���دف ال�شيطرة عليه���ا والتمدد بعدها 

باجتاه املناطق الأخرى ك�شعدة وعمران، 

لإ�شعاف �ش�ك���ة »احل�ثيني«، واأخذهم 

اإىل املفاو�شات �شاغرين.

يدع� هذا الأمر اإىل التاأمل يف حقيقة 

ما يجري يف اليم���ن، وما �شت�ؤول الأم�ر 

اإليه، وما ه� هدف ال�شع�دية من احلديث 

عن ت�جهها نح���� العملية ال�شلمية؛ هل 

هي احلقيقة، اأم هناك �شيء اآخر ُت�شمره؟

ت�ش���ري املعطي���ات اإىل اأن ال�شع�دية 

غري مقتنعة ب�قف احلرب، وُم�رشّة على 

ال�شتمرار فيه���ا، ول ني���ة لديها ل�قف 

اإط���اق النار وب���دء العملي���ة ال�شلمية، 

على الرغ���م من دع�ته���ا »احل�ثيني« 

اإىل املفاو�ش���ات انطاقًا من قرار جمل�س 

الأم���ن 2216، لعلمه���ا اأن »احل�ثيني« 

يرف�ش�ن احل�ار انطاق���ًا من هذا القرار، 

لكنها ف�جئت بقب�ل »احل�ثيني« احل�ار 

ال�شيا�شي على اأ�شا�س هذا القرار، وتق�ل 

م�ش���ادر مطلعة اإن ل���دى احل�ثيني نية 

جادة من اأجل ال��ش�ل اإىل ت�ش�ية عادلة، 

لكنهم يف ال�ق���ت نف�شه لي�ش�ا مقتنعني 

بقرار جمل����س الأمن لأنه غ���ري من�شف، 

لكنه���م مب�افقته���م ه���ذه �شيحرج����ن 

ال�شع�دي���ة اأم���ام الآخرين ك���ي يذهب�ا 

اإىل جل�شات احل����ار ال�شيا�شي، وبعدها 

وبح�شب خطتهم �شيعمل�ن على حت�شني 

بن�د الق���رار بالطريقة التي تتنا�شب مع 

م�شلحته���م كبند خ���روج امل�شلحني من 

املناط���ق التي كان�ا ي�شيط���رون عليها 

وت�شليمها للجي����س، الذي بح�شب راأيهم 

ه� نف�شه الذي يحارب معهم. 

ال�شع�دي���ة م���ن جهته���ا طلبت من 

املبع�ث ال���دويل ولد ال�شي���خ اأحمد اأن 

ي�ّقع »احل�ثيي����ن« على وثيقة يقرون 

فيها بقب�له���م املفاو�ش���ات على مبداأ 

القرار 2216.

ما تخطط له ال�شع�دية ه� التخفيف 

من وط���اأة ال�شغط الأمريك���ي والغربي 

عليها، باليحاء لهم���ا اأنها وافقت على 

العملية ال�شلمية، لكنها يف املقابل تاأخذ 

الأم�ر نح� الت�شعيد الع�شكري؛ بتكثيف 

الغ���ارات والهج�م ال���ربي، وال�شتعانة 

باملرتزقة الذين قدم����ا من �ش�رية عرب 

اأفغ���اين و�شي�شاين(، ح�شب  تركيا، )500 

ما ك�شفت و�شائل الإعام، علها ت�شتطيع 

اأن حتظ���ى بفر�ش���ة جدي���دة، ت�شتطيع 

م���ن خاله���ا ال�شيط���رة عل���ى مناطق 

»احل�ثيني«.

ت�ش���ري ال�قائ���ع امليداني���ة اإىل اأنه 

بعد ثمانية اأ�شهر من ح���رب ال�شع�دية 

الغا�شمة عل���ى اليمن، والتي مل ت�شتطع 

فيه���ا اأن حتقق انت�ش���اراً ع�شكريًا هامًا، 

ب���ل جّل ما فعلته ه���� اأن املناطق التي 

�شيطرت عليها اأ�شبحت الآن حتت �شيطرة 

»داع�س« و»القاع���دة«، وما عملته ه� 

تدمري اليمن وقتل البرياء فيها، ما تزال 

ال�شع�دي���ة م�شتم���رة يف عدوانها على 

اليمن، لكنها ل���ن ت�شتطيع الق�شاء عليه 

وعلى اأحزابه املمثل���ة له، لأنه �شاحب 

ق�شي���ة حمقة، وا�شتمراره���ا يف عنادها 

وظلمه���ا لاآخري���ن بطريق���ة التعاطي 

مع الأزمة ال�ش�ري���ة والعراقية، �شياأخذ 

املنطقة اإىل �رشق اأو�شط خمتلف عما مّت 

ر�شمه بعد احلرب العاملية الثانية.

هاين قا�شم

إدارة السعودية ألزمة 
اليمن بالطريقة الحالية 

سيأخذ المنطقة إلى 
شرق أوسط مختلف 

عما تّم رسمه بعد الحرب 
العالمية الثانية

.. إال الربيع الفلسطيني
عند بداية التحركات الحتجاجية 

يف عدد من الب���اد العربية، والتي 

انطلقت �رشارتها م���ن ت�ن�س، وفرار 

رئي�شه���ا اإىل ال�شع�دية، تعبرياً عن 

القه���ر يف نف��س امل�اطنني، ورف�شًا 

لقمع الفئ���ات ال�شعبي���ة الكادحة، 

�ُشّمي���ت تلك التح���ركات ب�»الربيع 

العربي«.

التحال���ف  اأعل���ن  ليبي���ا،  ويف 

العرب���ي - الغرب���ي ع���ن دعم���ه 

نظام  �شد  ال�شعبي���ة«  ل�»الث����رة 

معم���ر القذايف، بعد �ش���دور قرارات 

عن الق�ى العظم���ى جتيز ا�شتخدام 

الق�ة، وكانت قطر اأول املتحم�شني، 

واأر�شل���ت عدداً م���ن الع�شكريني اإىل 

هن���اك لدعم »الث����ار«؛ يف عملية 

ا�شتعرا�س للق����ة على بلد و�شعب 

عربيني، وهن���اك ت�شاربت امل�اقف 

بني ال�شع�دية وقطر، وبات لكل دولة 

جماع���ة تدعمها ع�شكري���ًا وماديًا، 

ودخل���ت الباد يف ح���رب اأهلية ل 

يبدو اأي اأف���ق له���ا، وا�شتفاد منها 

املتطرف�ن، واأعلن����ا عن مبايعتهم 

لتنظيم »داع����س«، و�شيطروا على 

اأن�اع  اأب�ش���ع  عدة م���دن، ومار�ش�ا 

القتل �شد املدنيني.

اأم���ا يف م�رش، ونظراً اإىل الرتابط 

اجلغ���رايف بينهما، فق���د مت تهريب 

اإىل عنا����رش م���ا ي�شمى  ال�ش���اح 

»اأن�شار بيت املقد�س«، التي بايعت 

»داع�س« لحقًا وبداأت ب�شن عمليات 

اإجرامية يف عدة مدن م�رشية، وعلى 

م�اقع للجي�س امل�رشي املرابط على 

احل���دود امل�رشي���ة - الفل�شطينية، 

التي ل تبعد �ش�ى اأمتار عن م�اقع 

العدو ال�شهي�ين؛ يف حماولة لتكرار 

ال�شيناري���� الليب���ي ل�رشب اجلي�س 

والدولة.

يف �ش�رية والعراق واليمن حّدث 

ول حرج ع���ن الت�رشيحات الي�مية 

الع�شكري  الدع���م  لزيادة  ���دة  امل�ؤيِّ

واملادي للم�شلحني، ومنهم »جبهة 

وعمل����ا  و»داع����س«،  الن����رشة« 

املتطرفني  ا�شتجاب  على  جاهدين 

من اأك���رث من ثمان���ني دولة عربية 

وغربي���ة لزي���ادة ن�شب���ة العب���ث 

والف��شى يف تلك الدول.

اإل فل�شطني، وهنا ل بد من وقفه 

اأم���ريكا، التي منع���ت الأنظمة  مع 

العربي���ة الداعمة ل�»الث����ار« من 

ن�رشة الفل�شطينيني بعد التناحر يف 

غ���زة، خ�فًا على الكيان ال�شهي�ين، 

وهن���ا ت�شّ�روا معي ل���� بداأت قطر 

بال�شاح،  مبّد حرك���ة »حما����س« 

وال�شع�دية من جهتها دعمت حركة 

الفل�شطيني���ة  وال�شلط���ة  »فت���ح« 

ل�شتع���ادة ال�رشعية؛ كما فعلت يف 

اليمن، حيث ف�شل عدوانها امل�شتمر 

منذ �شتة اأ�شهر.

امل�شه���د ال���ذي ل يختلف عليه 

اثنان ه� الت���ايل: املزيد من الدمار، 

واملزي���د م���ن ال�شحاي���ا، وح���رب 

اأهلية طاحنة، ق���د ينتهي الحتال 

ال�شهي����ين ول تنته���ي، وانتعا�س 

املبايعة  املتطرف���ة  للمجم�ع���ات 

ل�»داع�س«، وغريها..

جعفر �شليم
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بحق �شعبنا من قَبل النتداب الربيطاين، 

مت�ا�شل���ة  الفل�شطيني���ة  والنتفا�ش���ة 

عل���ى جميع امل�شت�ي���ات �شد الحتال 

وممار�شات���ه الت���ي ت�ش���دم كل �شم���ري 

اإن�شاين.

مل تت�ق���ف املج���ازر والعت���داءات 

ال�شهي�نية منذ قي���ام هذا الكيان على 

الأر����س الفل�شطينية، وه���ي تتكرر الآن 

يف ال�شفة وغزة والقد�س، اإذ جتاوز عدد 

ال�شهداء حتى مطلع ال�شهر اجلاري ال�70 

�شهيداً، وح�ايل األفي جريح، واأكرث من 6 

اآلف اأ�شري واأ�شرية، بينهم نح� 400 طفل، 

حتت مظلة الإدارة الأمريكية التي اأر�شلت 

وزير خارجيتها ج�ن كريي اإىل املنطقة؛ 

النتفا�ش���ة،  لإجها����س  حماول���ة  يف 

وتعطي���ل ث����رة ال�شع���ب الفل�شطيني 

املقاوم، وك�شب ال�قت ل�شالح العن�رشية 

ال�شهي�ني���ة ال�شتيطاني���ة امل�شتم���رة 

يف خطط ال�شتيط���ان والته�يد والقتل 

الُعزَّل، وجرائم قطعان  العبثي لل�شباب 

امل�شت�طنني �شد الن�شاء والأطفال، حيث 

مل ُيِدن كريي الحتال ال�شهي�ين ب�شكل 

من الأ�شكال، ومل يدُع اإىل تطبيق قرارات 

ال�رشعية الدولية واإنهاء احتال الأر�س، 

واإعطاء ال�شعب الفل�شطيني حق�قه على 

اأر�شه. 

بعد  املتح���دة  ال�ليات  حترّك���ت 

النتفا�ش���ة  اأن  اإدارته���ا  �شع���رت  اأن 

الفل�شطيني���ة اآخذة بالتمدد على كافة 

الأرا�ش���ي الفل�شطيني���ة، واأن الكي���ان 

ال�شهي�ين مهدَّد اقت�شاديًا واجتماعيًا 

ال�شعب  ولُت�شقط  وع�شكريًا،  و�شيا�شيًا 

الفل�شطيني يف فخه���ا، واإ�رشاره على 

اأخ���ذ حق�ق���ه ال�طنية بق����ة الإرادة 

املت�ا�شعة،  واإمكاناتها  الفل�شطيني���ة 

ودون انتظار حتركات املجتمع الدويل 

اخلج�ل���ة واملعن�ي���ة الت���ي �شاوت 

املج���رم بال�شحية؛ ح���ني دعا الأمني 

العام لاأمم املتحدة اإىل وقف الإرهاب، 

م�شاويًا الدباب���ة ال�شهي�نية باحلجر 

واملحت���ل  الفل�شطين���ي،  واخلنج���ر 

ب�شاحب الأر�س.

الفل�شطينية لن تخ�شع  النتفا�ش���ة 

للم�شاوم���ة، ول���ن تر�ش���ى اإل باإنه���اء 

الحتال ال�شهي�ين لاأر�س الفل�شطينية، 

و�شت�شقط املح���اولت املقبلة ل�ا�شنطن 

يف الق�ش���اء على الق�شي���ة الفل�شطينية 

باملفاو�شات العبثية، ودع�تها نتنياه� 

وعبا����س اإىل الع����دة اإىل طاولة اخلزي 

والعار. 

�شامر ال�شياوي

مـحــاوالت أميـركيــة فــاشلـة إلجـهـــاض االنتفاضة الفلسطينية



دولي8

مت�م���ً� كم���� نتني�ه���و قبل���ه، ف�ج�أ 

�لرئي����س �لرتك���ي رجب طي���ب �أردوغ�ن 

�لتوقع����ت بف�شل  �جلميع، وتخط���ى كل 

حزب���ه يف �لو�ش���ول �إىل �أغلبي���ة مريحة 

متّكن���ه من ت�شكيل حكوم���ة وحكم �لبالد 

بطريقة منفردة؛ فقد حقق »حزب �لعد�لة 

و�لتنمي���ة« فوز�ً ك��شح���ً� ب�لرغم من �أن 

�لأع���د�د مل تكن على ق���در �آم�ل �أردوغ�ن، 

�ل���ذي ك�ن ي�أمل يف �حل�شول على �أغلبية 

ثلث���ي �لربمل�ن، حتى يتمّك���ن من �لقي�م 

بتعدي���الت د�شتورية، �أهمه� تغيري �لنظ�م 

�ل�شي��شي �إىل نظ�م رئ��شي بدل �لربمل�ين، 

وكت�بة د�شتور جديد لرتكي�.

لع���ل كثريي���ن حتدثو� ع���ن �لو�ش�ئل 

�لتي ��شتخدمه� �أردوغ����ن و�أرك�ن حزبه، 

�أوغل���و، للح�شول  �أحم���د د�ود  خ�شو�شً� 

على ه���ذه �لنتيجة، خ�شو�ش���ً� ��شتخد�م 

�لعن���ف و�لقت���ل و�لقلق �لأمن���ي، وعدم 

�ل�شتقر�ر، ب�لإ�ش�فة �إىل خط�ب�ت �لرتويع 

و�لتخوين، وترهي���ب �ملع�ر�شني، وتهديد 

�لأك���ر�د، ب�لإ�ش�فة �إىل �لوعود �لنتخ�بية 

�لتي �أغدقه� �أردوغ�ن لت�شجيع �لن�خبني، 

و�لتي يندرج بع�شه���� �شمن �إط�ر تدخله 

يف �حلي�ة �خل��شة و�ل�شخ�شية لالأتر�ك.

�لرتكية،   وللمت�بع���ني لالنتخ�ب����ت 

وهم ك���ر من د�خ���ل تركي���� وخ�رجه�، 

يب���دو �ل�شوؤ�ل �جلوهري �لي���وم: م�ذ� بعد 

�لنتخ�ب�ت �لرتكية؟

ل �شّك �أن �لأزمة �ل�شورية �شتكون �أكر 

�ملت�أثرين بهذ� �لفوز �لأردوغ�ين �ل�ش�حق، 

و�ل���ذي �شيدفع���ه �إىل مزيد م���ن �لتعّنت، 

وحم�ول���ة دف���ع �لأم���ور �إىل �لت�شعي���د، 

لتحقيق مك��ش���ب يف �ملي���د�ن �ل�شوري، 

يح�ّشل بعده� مك��ش���ب �شي��شية جتعله 

من �لأطر�ف �لرئي�شية �لتي تر�شم م�شتقبل 

كل من �شورية و�لعر�ق.

�ملرتَق���ب  �لأردوغ����ين  وللت�شعي���د 

بع���د �لنتخ�ب�ت هدف����ن: �إ�شق�ط �لنظ�م 

�ل�ش���وري، �أو على �لأقل �إ�شق����ط �لرئي�س 

�ل�ش���وري ب�ش�ر �لأ�شد، و�ل���ذي ب�ت �لعد�ء 

�لأردوغ����ين مو�شوع �شخ�ش���ي �أكر منه 

�شي��ش���ي، �أو عقالين. �أم���� �لهدف �لث�ين، 

فهو �رضب بنية �لإد�رة �لذ�تية �لتي بد�أت 

تت�ش���كل ب�شكل و�قع���ي، خ�شو�شً� يف ظل 

حت�لف �لأكر�د مع كل من �أمريك� ورو�شي�، 

وتفّهم �لدولتني �لأخريتني ملط�لب �لأكر�د 

�مل�رضوع���ة بحك���م ذ�ت���ي، ب�لإ�ش�فة �إىل 

�إعالنهم���� - كل على ح���دى - �أن �لأكر�د 

جزء ل يتجز�أ م���ن ��شرت�تيجية �ملو�جهة 

مع »د�ع�س«، ولط�مل���� ك�ن من �ل�شعب 

خالل �ل�شنو�ت �خلم�س �مل��شية، �أن تتفق 

�لدولت����ن �ملتن�ف�شت�ن على ك�شب �لنفوذ 

وتو�شيع د�ئرت���ه يف �ل�رضق �لأو�شط على 

�أمر م� ب�شكل موؤكد؛ ف����إن �تفقو� مّت �لأمر، 

و�إن �ختلف���و� ط�ل �لن���ز�ع، ولعل �لالفت 

�تف�قهم� على حمورية �لدور �لكردي، وهو 

م� يقلق �لأتر�ك ب�شكل جّدي.

على �شعي���د �لد�خل �لرتكي، وب�لرغم 

من �نت�ش�ر »�لعد�لة و�لتنمية« �لذي خرّي 

�لن�خبني »�أن� �أو �لفو�شى«، لكن �لو�شع 

�لرتكي ل ي�شي ب�لذه����ب نحو �ل�شتقر�ر 

�لذي وعد به �أردوغ�ن �شعبه يف ح�ل فوزه 

يف �لنتخ�ب�ت، وقد يكون �لع�مل �لكردي، 

و�لرت�جع �لقت�ش����دي و�لركود و�لبط�لة، 

ب�لإ�ش�ف���ة �إىل ق�شية �لأع���د�د �ملتز�يدة 

لالجئني �ل�شوري���ني، وتغلغلهم يف �لبالد 

ويف �قت�ش�ده���� ون�شيجه���� �لجتم�عي، 

ع�مل م���ن عو�مل �لت����أزمي �لتي ل ميكن 

�شبطه� ب�شهولة.

ب�لن�شب���ة �إىل �لأوروبي���ني �لتّو�ق���ني 

�إىل تف�هم م� م���ع تركي�، ل�شبط مو�شوع 

ق  �لهجرة غري �ل�رضعي���ة �إىل �أوروب�، وتدفُّ

�لالجئني غ���ري �مل�شبوق، ف����إن �لنت�ش�ر 

�لذي  �لق���وة  �لنتخ�ب���ي ووه���م ف�ئ�س 

�أردوغ����ن، �شيجعل  حت�ّشل عليه ح���زب 

م���ن �ل�رضوط �لرتكية �أعل���ى من ذي قبل، 

م���� قد يدفع �أوروب���� - يف م� لو �خت�رت 

�خلي�ر �لعق���الين - �إىل �ل�شغط للو�شول 

�إىل حل �شي��ش���ي يف �شورية، ي�شمح لهم 

برف����س �لالجئني و�إع�دته���م �إىل بالدهم 

بدون �لت�شهري به���م يف �لإعالم �لع�ملي، 

ل من مط�لب �لأتر�ك  ب�لإ�ش�ف���ة �إىل �لتن�شُّ

ب�لدخول �إىل �لحت�د �لأوروبي، �أو - على 

�لأق���ل - �ل�شم�ح لالأت���ر�ك ب�لدخول �إىل 

�أوروب���� بدون ت�أ�شرية، وه���و م� قد يغرق 

�ل���دول �لأوروبية ب�لعم�لة �لرتكية ويعزز 

ويخل���ق حتدي�ت  �لأوروبي���ة،  �لبط�ل���ة 

�أقلّه� �شعود  لي����س  لل�شلط�ت �حل�كم���ة 

�ليم���ني �ملتط���رف يف كال �حل�لتني: فتح 

�لأبو�ب لالأتر�ك �أو لالجئني �ل�شوريني.

ب�لن�شبة �إىل كل م���ن �أمريك� ورو�شي�، 

فال ي�شري �أي م���ن �لدولتني بق�ء �أردوغ�ن 

وحزب���ه يف �حلك���م يف تركي����، ف�لرو�س 

يقيمون عالق����ت �قت�ش�دية غري م�شبوقة 

مع �لأتر�ك، ويطمحون ب����أن يكون �أنبوب 

�ل�شيل �لرتكي بدياًل مقب���وًل عن �لأنبوب 

�لأوك���ر�ين. �أم���� �لولي����ت �ملتحدة فهي 

تعتم���د ب�شكل �أكيد عل���ى �حلليف �لرتكي 

- ع�ش���و حل���ف »�لن�ت���و« - لت�شي���ري 

�شوؤون �ملع�ر�ش���ة �ل�شورية و�ملجموع�ت 

�مل�شلحة، وقد يكون عودة »حزب �لعد�لة 

و�لتنمي���ة« �إىل �حلكم ب�ش���كل منفرد من 

�لأم���ور �لت���ي تريده���� �لإد�رة �لأمريكية 

ب�شّدة، �إذ �إن �لأزمة �ل�شورية مترّ يف �أخطر 

مرحلة من مر�حله� ب�لن�شبة لالأمريكيني، 

�إىل حلف����ء موثوقني  وه���م يحت�ج���ون 

وق�درين وم�شتقرين لفر�س وجهة نظرهم 

وخي�ر�تهم �شو�ء يف �ملي���د�ن �ل�شوري �أو 

يف موؤمتر�ت فيين�.

د. ليلى نقوال

�أعلن���ت »جم�ع���ة ح���و�ر�ت عّم�ن« 

خالل موؤمتر �شحفي عقدته يف مقر نق�بة 

�ل�شح�في���ني �لأردني���ني، مب����درة »�أمة 

و�حدة يف مو�جهة فتنة �لتكفري«.

و�أ�ش����ر رئي�س »جم�عة عّم�ن«؛ بالل 

�لتل، �إىل �أن �ملب�درة تدعو �إىل لق�ء �أهلي 

ت�ش����رك فيه كل �لقوى �حلّي���ة يف �أمتن� 

بحي���ث يتبنى �ملوؤمتر ميث�قً� يت�شمن م� 

يلي:

�لعمل على �إع����دة بن�ء مفهوم �لأمة 

�لو�حدة، و�لت�أكيد عل���ى �أن وحدة �لأمة 

ه���ي و�شيلته� �لوحي���دة لتحرير �إر�دته� 

ومقد�ش�ته� ومقدر�ته� وحت�شينه� من �أي 

ع���دو�ن خ�رجي، و�عتب����ر �لعتد�ء على 

جزء منه� �عتد�ء على �لأمة كله�.

�لت�أكي���د على وح���دة كل تر�ب �لأمة، 

ومق�وم���ة كل حم�ول���ة لإح���د�ث �ملزيد 

من �لتق�شيم لأر��شيه����، ومن ثم نبذ كل 

دعوة توؤدي �إىل �لتجزئة، ولو ك�نت حتت 

م�شمى حقوق هذه �لفئة �أو تلك.

رف�س كل �أ�شك�ل �لتدّخل �لأجنبي يف 

�ل�ش���وؤون �لد�خلية لأمتن����، مب� يف ذلك 

�لت�رضيح����ت و�لتلميح����ت و�لتهديد�ت 

و�لإمالء�ت، و�شوًل �إىل �لتدخل �ملب��رض.

�إع����دة �لنق�ش����م يف �ملنطق���ة وم� 

ت�شهده من ����رض�ع �إىل مربعه �لطبيعي، 

ب�عتب����ره �نق�ش�م���ً� �شي��شي���ً� ل عالقة 

لالختالف �ملذهبي و�لديني فيه بدليل �أن 

يف كل مع�شكر من �ملع�شكر�ت �ملت�ش�رعة 

�أتب�عً� من كل �ملذ�هب و�لطو�ئف.

�لعمل على منع ��شتح�ش�ر �خلالف�ت 

�لت�ريخية بني �أتب����ع �ملذ�هب و�لأدي�ن، 

خ�شو�شً� على و�ش�ئ���ل �لإعالم و�ملن�بر 

�لع�مة.

�ملو�طنة هي �أ�ش��س �لعالقة بني �أبن�ء 

�لأمة، ب���كل مكون�ته� �لدينية و�ملذهبية 

و�لعرقي���ة، يعب���د كل منه���م رب���ه وفق 

عقيدته.

�لدعوة �إىل حقن دم�ء كل �أبن�ء �لأمة 

يف كل مك�ن.

�لت���ي  �لإع���الم  و�ش�ئ���ل  مق�طع���ة 

مت�ر�س �لت�شلي���ل و�لتحري�س، بعيد�ً عن 

و�لنز�ه���ة، مق�طعة �ش�ملة،  �ملو�شوعية 

م���ن حي���ث �مل�ش�ه���دة �أو �ملط�لعة �أو 

�لظهور فيه�.

ببن�ء منظومة ثق�فية  �ملب��رضة فور�ً 

و�إعالمية ق����درة وف�عل���ة لوقف حملة 

�لت�شليل.

�ل�شع���ي لبن����ء منظوم���ة ثق�فية 

�إعالمي���ة، تتبن���ى خط����ب �لتقري���ب 

و�لوح���دة، بحيث ُت�شهم هذه �ملنظومة 

يف حتويل �لوحدة عل���ى �شعيد �لأمة 

�إىل ثق�ف���ة جم�هريي���ة يومي���ة، تبني 

�لثقة بني �ملو�طنيني بع�شهم ببع�شهم 

�لآخ���ر، وتربي جمهور �لأمة على قبول 

�خت���الف �لجته����د و�لتعددية وقبول 

�لآخر.

و�شع خط���ة لالإ�ش���الح �ل�شي��شي 

و�لقت�ش����دي و�لجتم�عي �ل�ش�مل يف 

�ملنطقة، من خالل تقدمي منوذج ل�شكل 

�لدولة و�ملجتمع �لذي ن�شعى لبن�ئهم� 

وقي�دة حو�ر على م�شتوى �لأمة لبن�ء 

ر�أي �ش�غط حول هذه �خلطة للو�شول 

�إىل �لتغيري �ملن�ش���ود من خالل �حلو�ر 

�لو�عي �مل�شوؤول.

تر�شيخ ثق�فة �حلو�ر، ت�أ�شي�شً� حلو�ر 

يتن����ول كل �خلالف����ت و�لختالف�ت، 

�ملتب�دل���ة،  و�ملخ����وف  و�لهو�ج����س 

وو�شعه� عل���ى ط�ولة �لنق��س �لعلمي 

�أولوي�ت  �جل�د و�لر�شني وفق ج���دول 

وتوقي���ت زمن���ي، للو�ش���ول �إىل �شيغ 

نه�ئية، يخرج به���� �ملتح�ورون حول 

�لق�ش�ي� �ملطروحة على ط�ولة �حلو�ر، 

وه���ذ� ي�شتدعي �أن يق���وم �حلو�ر على 

�ل�رض�حة و�لو�ش���وح، و�أن يكون حو�ر�ً 

مفتوحً� دون حو�ج���ز ومو�قف م�شبقة 

وبني���ة �ش�دقة، وفق �ملنه���ج �لقر�آين 

و�لنب���وي يف �حلو�ر، �ل���ذي ي�شتهدف 

�لو�شول �إىل �حلق. و�أول �رضوط �حلو�ر 

�ل���ذي يه���دف �إىل �لو�ش���ول �إىل �حلق 

�لتوقف عن مه�جمة �أ�ش��س كل مذهب.

�لت�أكيد عل���ى �جلو�مع �مل�شرتكة بني 

�لأدي����ن �ل�شم�وي���ة، لتعزيزه���� تعزيز�ً 

للعالق�ت بني �أتب�عه� من �أبن�ء �لأمة.

��شتثم����ر �حلب �مل�ش���رتك بني �أتب�ع 

�ملذ�هب �لإ�شالمية لآل �لبيت، ليكون هذ� 

�حلب �أ�ش��شً� للتق�رب و�لوحدة �لتي هي 

�حل�لة �ل�شحية �لتي تقطع �لطريق على 

�لط�ئفي���ة، وتعيد �ملذهبي���ة ح�لة �إثر�ء 

لالأمة.

ماذا بعد االنتخابات التركية؟

للتصعيد األردوغاني 
بعد االنتخابات هدفان: 

إسقاط النظام السوري.. 
وضرب التحالف الكردي - 

األميركي - الروسي

�لرئي�س �لرتكي رجب طيب �أردوغان يديل ب�صوته

طلق مواجهة فتنة التكفير
ُ
»حوارات عّمان« ت
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رئي�س »جماعة حوارات عّمان« بالل ح�سن التل
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متغري�ت �مليد�ن �ل�شوري 

�لع�شكرية تر�شم متغري�ت �خلطوط 

�ل�شي��شية يف �ملنطقة، وحتولت 

ن�شوء �لنظ�م �لع�ملي �جلديد.. �شهر 

ك�مل على م�ش�ندة �جلي�س �لرو�شي 

للجي�س �ل�شوري وحلف�ئه يف حربهم 

على �لإره�ب.

عن �لتد�عي�ت و�لتحولت 

�مليد�نية يف �ملنطقة �نطالقً� من 

�لبو�بة �ل�شورية، ح�ورت »�لثب�ت« 

�لب�حث �ل�شرت�تيجي �لعميد �لركن د. 

�أمني حطيط، و�إليكم م� ج�ء فيه:

ميّي���ز �لعميد �أم���ني حطيط بني 

�لرو�ش���ي يف  �لع�شك���ري  �لوج���ود 

قً� مع  �شوري���ة، و�ل���ذي ي�أت���ي من�شَّ

ل �لأمريكي  �حلكومة �ل�شورية، و�لتدخُّ

�لأطل�شي ب�شوؤون �ملنطقة للتخريب، 

ويوؤك���د �أنه يف �لأوىل �حرت�م لقو�عد 

�لق�نون �ل���دويل، ويف �لث�نية فر�س 

وهيمنة وجت����وز�ت وفو�شى، يقول: 

مع �نق�ش�ء 5 �أ�ش�بيع على �لطلع�ت 

�لرو�ش���ي وق�شف  �جلوي���ة للجي�س 

�أه���د�ف �خلالي� �لإره�بي���ة، و�إ�شن�د 

�لق���و�ت �ل�شوري���ة وحلف�ئه���� على 

�لأر�س ك�فية لتوؤكد ح�شم �خلي�ر�ت 

ل�ش�لح �لدولة و�لنظ�م يف دم�شق. 

ب���ر�أي حطيط، �لطلع����ت �جلوية 

�لرو�شي���ة يف �شورية له���� وظيفت�ن، 

�لأوىل تدم���ري بن���ك �أه���د�ف مر�ك���ز 

و�لث�ني���ة  �لإره�بي���ني،  وجتّمع����ت 

تقدمي �مل�ش�ع���دة لالإ�شن�د �لن�ري من 

�لتي تقوم  �ل�شوري���ة  �جلو للق���و�ت 

بعملي�ت �لتطه���ري ل�شتع�دة �لأر�س 

�لتي �شيط���ر عليه� �لتكفرييون، ومنذ 

30 �أيل���ول �مل��شي ميك���ن �لقول �إن 
�لعملي�ت �لع�شكرية للجي�س �ل�شوري 

وقو�ت �لدف�ع �لوطني �ملدعوم ن�ريً� 

من خالل �لط���ري�ن �لرو�شي و�لبو�رج 

مكت�شب�ت  ثالثة  �أ�شف���رت  �لع�شكرية 

�ملجموع�ت  �لأوىل جتري���د  رئي�شية: 

�لهجومية،  قدر�ته����  م���ن  �لإره�بية 

بحيث �إن هجم�ت »د�ع�س« و�أخو�ته� 

�ل�شهر �ملن����رضم ك�نت �شعيفة،  يف 

و�لث�نية متكني �لقو�ت �لربية �ل�شورية 

من ��شتع�دة من�طق و��شعة من ريفي 

�إدل���ب وحلب �جلنوبيني، و�لت�أثري يف 

حميط حم�س، وتغيري �لو�قع �مليد�ين 

يف جنوب �شورية، بدء�ً من بلدة �شيخ 

�إىل درع����، وحتى  م�شكني، و�ش���وًل 

�لغوطة، وهذه �لنت�ش�ر�ت يف �لعلم 

�لع�شك���ري �أكر من جي���دة لتوقيته 

�لزمني، و�لأمر �لث�لث يتعلق ب�لُبعد 

�ل�شرت�تيج���ي �ل�شي��شي، وله عالقة 

ب�لق���و�ت �لتي تدير عملي�ت �لإره�ب 

يف �شوري���ة، بحيث ب�ت���ت �لولي�ت 

�ملتحدة �لأمريكية ومن ور�ئه� �أوروب� 

مقتنعت�ن �أن �لنت�ش�ر �شيكون حليفً� 

للجي�س �ل�شوري وحلف�ئه، و�أن تغيري 

�لنت�ئج �شعيف ج���د�ً و�شبه معدوم، 

وهذ� م� �أظهر لحقً� �ملرونة �لأمريكية 

جت�ه موؤمتر فيين�، �أقله لن�حية �ل�شكل 

قبل �أن تت�شح فيم� بعد �جت�ه�ته.

خطط �أمريكية بديلة

ن�ش����أل حطي���ط، وه���ل �شرت�شى 

�لولي����ت �ملتح���دة �لت���ي �شخرت 

�حللف �لأطل�شي ودول �خلليج وتركي� 

وك�فة �جه���زة �ملخ�ب���ر�ت �لدولية 

و�لإعالمي���ة ب�لنت�ئ���ج ه���ذه... يرد 

حطيط: يف �لع���رف �لع�شكري عندم� 

يف�ش���ل �مله�ج���م بتحقي���ق �هد�فه 

�لهجوم ويقر ب�خل�ش�رة،  يتوقف عن 

لك���ن �مل�ش�أل���ة يف �شورية ل تنطبق 

عليه� �لقو�عد �لع�شكرية، لأن �لقي�دة 

تق�تل مب�ل وجنود �شو�ه�، وب�لت�يل 

قي�دة �لعدو�ن على �شورية و�ن ك�نت 

ُتد�ر �مريكي���ً� ف�خل�ش�ئر �مل�لية هي 

خليجية و�خل�ش�ئر ب�لأرو�ح هي من 

�ملجموع����ت �لإره�بي���ة �لإ�شالمية، 

ولهذ� �ل�شب���ب �مريك� لي�شت م�شطرة 

لع���الن ف�شله����، وب�لت����يل ميكنه� 

ب�شهولة تغيري خططه����، ورغم قول 

�لولي�ت �ملتحدة �لأمريكية �أن �مليد�ن 

ر�جح ل�ش�لح �لدولة �ل�شورية ولنظ�م 

و�لرئي�س ب�ش����ر �لأ�شد وتوجهه� �ىل 

موؤمتر فيين����.. �إل �نه� لزمت هذين 

�لت�رضف���ني ب�ع���الن �ر�ش����ل قو�ت 

��شت�ش�ريني  ب�شف���ة  �مريكية  خ��شة 

�ىل �لد�خل �ل�شوري، و�وعزت بت�شليح 

للط�ئر�ت  م�ش�دة  بقذ�ف  �لإره�بيني 

و�ملدرع����ت ومتوينهم ب�لذخ�ئر كم� 

�جه���زة �لقت����ل �لليل���ي.. ومت �ي�شً� 

�نع�����س غرفتي عملي�ت »موك« يف 

�لأردن، و»م���وم« يف تركي����، ولهذ� 

�ل�شب���ب �شمن ه���ذ� �ل�شي����ق ميكن 

ت�شجيل خروج حو�يل 15 �لف �ره�بي 

م���ن �شورية �ىل �لد�خل �لرتكي خالل 

�لأ�ش�بيع �خلم�شة �لأخرية مع تدخل 

رو�شي���� �ملي���د�ين ك��شن����د للقو�ت 

�ل�شورية.

ي�شري حطيط �ىل �أن �مريك� تعمل 

بخط���ني متو�زي���ني، �لأول يتعل���ق 

بدع���م ع�شكري للقو�ت �لتي ُت�شميه� 

»قوى معتدلة« و�لث����ين ُيعمل له 

�لكو�لي�س وله عالقة ب�ل�شي��شة  يف 

و�لأم���ن، من خالل جمع �ملع�ر�ش�ت 

�ل�شي��شي���ة يف رزمة و�ح���دة، وهذ� 

يوؤ�رض �ىل م� ُيحكى من كالم لإن�ش�ء 

مرك���ز ع�شكري �أعلى ي�ش���م �شب�طً� 

ف���رو� من �جلي�س �ل�شوري �إ�ش�فة �ىل 

�شب�ط �آخري���ن للقول �ن هذ� �ملركز 

هدفه �حلف����ظ على �جلي�س �ل�شوري 

و�ملوؤ�ش�ش����ت �لن�ظم���ة يف �شورية.. 

ورغم هذه �ملن�حي �لبديلة لل�شلوك 

�لأمريكي على �شوء �لتحولت د�خل 

�شوري���ة، تبقى حم�ولت �مريك� دون 

م�شتوى �لفع�لي���ة �لتي تتيح �لقول 

�ن خي�ر�ته���� �لع�شكرية ن�جحة يف 

�شورية، �شيم� بعد ف�شل 4 خمطط�ت 

متالحقة )خطة �لأخو�ن ثم بندر وثم 

د�ع�س، وخطة عملي�ت فكي �لكم��شة 

من خالل غرفت���ي عملي�ت »موك« 

و»موم«(.. وهذ� �لأمر يقودن� للقول 

�ن �مريك� تف�شل يف فر�س �شي��ش�ته� 

�لإ�شرت�تيجية يف �ملنطقة من دون �أن 

يعني ذلك تر�جعه�.

�إعادة ت�شّكل خر�ئط �لنفوذ

وم�ذ� عن تد�عي�ت �شمود �شورية 

يف �ملي���د�ن و�ل�شي��ش���ة؟ وهل من 

��شتثم����ر �شي��ش���ي ل�شع���وب هذه 

�ملنطقة؟

يق���ول �لعميد حطي���ط: �ملنطقة 

ت�شه���د �لآن �إع����دة ت�شكيل خلر�ئط 

و�لف�ش���ل  �ل�شرت�تيج���ي،  �لنف���وذ 

�لأمريكي يف �إنت�ج �رضق �أو�شط جديد 

�ملنطقة  ت�شكي���ل  �إع����دة  ي�شتدعي 

عل���ى ق�عدة �نت�ش�ر حمور �ملق�ومة 

�ملك���ّون من �إي���ر�ن و�شورية وحزب 

�هلل، و�لتح�ق دول �أخ���رى به، بد�أت 

ب�لعر�ق، وقد ت�شمل بلد�نً� �أخرى يف 

�لإقليم، وهذ� �ملحور ل تقوده رو�شي� 

على �لإط���الق، ف�لع�مل لي�س متجهً� 

�إىل نظ�م �لقطبني، ف�إير�ن مثاًل �لتي 

�أعلن���ت »ل �رضقي���ة ول غربية« مل 

تق�تل 35 �شن���ة لتكون ت�بعة لأحد، 

وه���ذه هي ح����ل �شورية وحزب �هلل 

�أحر�ر �شع���وب �ملنطقة. هذ�  وب�قي 

�ملح���ور هو حلي���ف لرو�شي� ولي�س 

ت�بع���ً� له�، ويف �لأ�ش���ل، مو�شكو ل 

�ل�شبب  متلي مو�قفه� علي���ه، ولهذ� 

�جلميع يعّول هن� على بن�ء وت�شكيل 

نظ����م ت�ش�رك���ي يف �ملنطقة، نو�ته 

يكون م���� يح�شل يف لبن�ن و�شورية 

ولهذ�  و�ليم���ن..  و�إي���ر�ن  و�لع���ر�ق 

�ل�شب���ب نحن نتوقع خ���الل �لأ�شهر 

�ل�ش���ت �ملقبل���ة ثالثة �أم���ور، �لأول 

�شيك���ون بتفعيل �مليد�ن يف �شورية، 

لإفه�م �خل�شم �أنه ع�جز عن حتقيق 

�أي �نت�ش����ر ج���دي، وتخفيف بقعة 

�ل�شعودية  �شُيجرب  و�لث�ين  �لإره�ب، 

بوقف حربه� عل���ى �ليمن، و�لث�لث 

هو �إ�شق����ط فكرة �ملر�حل �لنتق�لية 

�أمريك�،  ُتديره����  �أجه���زة  لتعي���ني 

فلن يك���ون �لجت�ه �ش�ئ���د�ً ملر�حل 

يف  ول  �شوري���ة  يف  ل  �نتق�لي���ة، 

�ليمن، ب���ل تثبيت للقوى �ملنت�رضة، 

وهذ� �لثب�ت �شيوؤدي �إىل هجوم غري 

م�شبوق �إعالميً� على �لقوى �حلليفة 

خلي�ر �ملق�ومة.

رئا�شة �جلمهورية

يت�ب���ع حطيط: لبن����ن لن مُيلى 

عليه رئي�س كم���� ك�ن ي�شبق �ندلع 

�حلر�ئق �لعربي���ة، رئي�س جمهورية 

لبن�ن �ملقبل �شتكون �لكلمة �لف�شل 

�لذي ينت����رض، ولهذ�  فيه للمح���ور 

�ل�شبب حمور �ملق�ومة وحلف�وؤه يف 

لبن�ن هم عر�شة لنوع من �لت�شنيع 

�ل�شي��شي و�لإعالمي، بهدف �غتي�لهم 

�شي��شي���ً�، و�ل�شبب وقف �أي ��شتثم�ر 

له���ذه �لق���وى له���ذه �لنت�ش����ر�ت 

ميد�نيً�، ومع �لأ�شف، بع�س �لنفو�س 

�ل�شعيفة ت�شت�شهل �ل�شري يف عملية 

�إيذ�ء �لآخرين عن غري وجه حق. 

�أجرى �حلو�ر: بول با�شيل

أكد سقوط فكرة »المراحل االنتقالية«
حطيط: سنشهد 6 أشهر صعبة.. وتشهيرًا إعالميًا للحد من وهج االنتصار

حطيط: رئيس جمهورية 
لبنان المقبل ستكون 

الكلمة الفصل فيه للمحور 
الذي سينتصر

حطيط: أميركا وأوروبا 
مقتنعتان بانتصار الجيش 

السوري وحلفائه.. ما أظهر 
المرونة تجاه مؤتمر فيينا
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اأقام���ت »جبهة العمل الإ�سالمي يف لبنان«، حفل 

ع�ساء تكرمي���ي لقوات الفج���ر - املقاومة الإ�سالمية 

ب�سخ����ص قائدها الع���ام احلاج عب���د اهلل الرتياقي، 

بح�سور ع���دد م���ن ال�سخ�سيات الديني���ة والر�سمية 

وال�سيا�سية اللبنانية والفل�سطينية.

بداي���ة األق���ى من�ّسق ع���ام »اجلبه���ة«؛ ال�سيخ د. 

زهري اجلعيد، كلمة �سدد فيه���ا على »وحدة املقاومة 

ن���ي وال�سيعي؛ هذه الوحدة  الإ�سالمية بجناحيها ال�سُّ

ال�سالمية الوطنية التي هزمت م�ساريع الفنت الداخلية، 

وق�ست على اأحالم اليهود وال�سهاينة والأمريكان«.

وق���ال: »تعر�س���ت اجلبهة وما زال���ت تتعر�ص 

لكث���ري من ال�سغوط وحم���اولت الت�سفية اجل�سدية 

وال�سيا�سي���ة واملعنوية، وقّدم���ت يف �سبيل احلفاظ 

على وح���دة امل�سلمني ودور املقاوم���ة العديد من 

كوادرها ال�سهداء«.

بدوره، األقى املك���رَّم الرتياقي كلمة اأ�سار فيها اإىل 

اأن »�سيدا وجوارها وال�سباب املجاهدين فيها قاوموا 

الحتالل، فدماء �سهدائنا الزكية غالية جداً، وهي روت 

تراب الوطن«.

ويف اخلتام قّدم اجلعيد درعًا تكرميية للرتياقي.

قامت »رابطة اأبناء بريوت« بتوزيع 450 ح�سة 

غذائي���ة للعائالت اللبنانية، مبب���ادرة �سملت كل 

الأطياف اللبنانية، وذلك بهدف تذليل ال�سعوبات 

املعي�سية يف ظل الأزمة القت�سادية ال�سعبة التي 

مترّ بها معظم العائالت.

بع���د الن�سي���د الوطن���ي اللبن���اين، مت توزيع 

احل�س�ص الغذائية على الأهايل من بريوت، وكانت 

كلم���ة للحاج حممد الفيل؛ رئي����ص »رابطة اأبناء 

بريوت«، اأكد فيها اأهمية املبادرة الوطنية للجي�ص 

اللبن���اين باإ����راف مديرية التع���اون امل�سرتك، 

وهدفه���ا الإن�ساين، كما نّوه ب���دور بريوت الرتاثي 

والتاريخ���ي لحت�سان كل اأبناء الوطن، واأكد على 

اأهمية التعاي�ص امل�سرتك، كما وّجه ال�سكر لقيادة 

اجلي�ص اللبناين حامي ال�ستقرار.

ويف اخلتام قّدم احلاج حممد الفيل درع تقدير 

ووفاء لقي���ادة اجلي�ص، ت�سلمها املقدم بالل ق�سب 

والرائ���د ف�سل املو�سوي، اللذي���ن متنيا اأن ي�ستمر 

التع���اون الع�سك���ري املدين ملثل ه���ذه اللقاءات 

ال�سعبي���ة، واأن يعم الأمن والأم���ان لبنان، وتبقى 

بريوت �سيدة العوا�سم.

نّظمت »حركة الأم���ة« اعت�سامًا ت�سامنيًا مع 

النتفا�سة الفل�سطيني���ة، يف م�سجد وجممع كلية 

الدع���وة الإ�سالمية، بح�سور ممثل���ني عن الأحزاب 

الوطني���ة والإ�سالمي���ة والف�سائ���ل الفل�سطيني���ة، 

وامل�ست�سار خالد عبادي ممثاًل �سفري دولة فل�سطني 

يف لبنان، وامل�ست�سار ال�سي���د ماجدي ممثاًل �سفري 

اجلمهورية الإ�سالمية الإيرانية يف لبنان. 

اأمني ع���ام »احلركة«؛ ال�سي���خ د. عبد النا�ر 

جربي، األقى كلم���ة قال فيه���ا اإن ت�ساعد اجلرائم 

ال�سهيوني���ة �س���د اأبن���اء ال�سع���ب الفل�سطين���ي، 

وحماولت جي����ص العدو وقطع���ان امل�ستوطينني 

اقتح���ام احلرم القد�س���ي ال�ريف، ومن���ع ال�سالة 

يف امل�سج���د الأق�سى املب���ارك، ي�س���كالن انتهاكًا 

ل���كل القيم الإن�ساني���ة والدينية، وال�سمت العربي 

والإ�سالم���ي يقف عاج���زاً اأم���ام ال�سهاينة، داعيًا 

ال�سعوب العربي���ة والإ�سالمية وال�سعوب احلرّة اإىل 

التكاتف وال�سغط على الروؤ�ساء واحلكام  مل�ساندة 

ال�سعب الفل�سطيني ال���ذي يدافع عن اأوىل القبلتني 

وثالث احلرمني ال�ريفني، وموؤكداً اأن خيار اجلهاد 

واملقاوم���ة ه���و اخلي���ار الوحيد لتحري���ر الأر�ص 

واملقد�سات. 

كما األقى امل�ست�س���ار خالد عبادي كلمة با�سم 

�سف���ارة دولة فل�سطني ج���اء فيه���ا: نقف معكم 

مت�رع���ني اإىل العزي���ز القدير اأن يك���ون الن�ر 

ل�سعبن���ا يف مواجهة الحت���الل ال�سهيوين، الذي 

يعي���ث ف�ساداً يف اأر����ص الرباط واأهله���ا، �ساربًا 

عر����ص احلائط كل الأعراف، قائاًل: رغم كل املرارة 

ال�سوداوي���ة للم�سهد العرب���ي والإ�سالمي، �ستبقى 

فل�سطني واأبنائها بو�سلة ال�رفاء من اأبناء اأمتنا، 

و�سيبقى �سعبن���ا الفل�سطيني كما كان على عهده 

اأ�سي���اًل كبرياً جماه���داً ومرابطًا ومدافع���ًا با�سم 

كل ال�رف���اء عن م�رى ر�س���ول اهلل عليه ال�سالة 

وال�س���الم، وعن مهد �سيدنا عي�س���ى عليه ال�سالم، 

حتى الن�ر املبني.

اأما ممثل »حركة اجلهاد الإ�سالمي« يف لبنان؛ 

اأبو عم���اد الرفاعي، فاأكد اأن ال�سع���ب الفل�سطيني 

�سيظل يدافع ع���ن املقد�سات، و�سيقف بوجه العدو 

ال�سهي���وين، ولن ي�سمح بتق�سي���م امل�سجد الأق�سى 

زمانيًا ول مكانيًا، ول بدخولهم اإىل امل�سجد الأق�سى 

املبارك، لفتًا اإىل اأن العدو ال�سهيوين اأراد اأن يهدم 

امل�سج���د الأق�س���ى ويحّوله اإىل م���كان يقام عليه 

كني�ص على اأنقا�سه، لكن »�سعبنا املقاوم �سيك�ر 

جربوته و�سينت�ر على عدوه كما ك�ر جربوته يف 

غزة وقبل ذلك يف لبنان عندما ا�ستطاعت املقاومة 

دحر العدو ال�سهيوين.

ع حصصًا غذائية في العاصمة
ّ
»رابطة أبناء بيروت« توز »جبهة العمل اإلسالمي« تكّرم الترياقي

احلاج عبد اهلل الترياقي يتسلم الدرع التقديرية

م اعتصامًا تضامنيًا مع االنتفاضة الفلسطينية
ّ
»حركة األمة« تنظ

ال�سيخ د. عبد النا�ر جربي يلقي كلمته يف م�سجد وجممع كلية الدعوة الإ�سالمية

■ النائب ال�سابق في�سل الداوود؛ الأمني العام حلركة 
الن�سال اللبن���اين العربي، اأ�س���ف لتعاطي احلكومة 

م���ع ق�سية روات���ب الع�سكري���ني به���ذا ال�ستخفاف 

وال�ستهتار، والتلكوؤ ع���ن القيام بواجباتها جتاه من 

يقدمون حياتهم يف �سبيل الوطن.

■ ال�ش��يخ ماه��ر حم��ود اأك��د اأن��ه بع��د ح��واىل خم�س 
�ش��نوات من الفتنة يف �ش��ورية، ثبت اأن ما يح�ش��ل ال 

عالق��ة له مبا ي�ش��مى »ثورات«، وبالبح��ث عن حقوق 

النا���س وحرية االأوطان، اإمنا ه��ي موؤامرة اأمريكية - 

»اإ�رسائيلية« غربية، اأنفق عليها عرب النفط ب�شخاء.

■ جتمع العلماء امل�سلمني توّجه بالتحية لكل قب�سة 
ثائر يف وجه املحتل، ول���كل �ساب ميت�سق �سكينًا اأو 

حجراً يالحق فيه الع���دو ال�سهيوين ويقتل منهم من 

ا�ستطاع. كما دع���ا التجمع القوى ال�سورية املخل�سة 

لال�ستف���ادة من فر�سة اللقاء يف جنيف والو�سول اإىل 

حلول �سيا�سية.

■ حرك��ة االأم��ة اأ�ش��ارت اإىل اأن الذك��رى ال���98 لوع��د 
بلفورال��ذي مّه��دت خالله ال��دول اال�ش��تعمارية لقيام 

الكيان ال�ش��هيوين على اأر�س فل�ش��طني العربية، ياأتي 

 ال�ش��عب الفل�ش��طيني املجاهد �شد العدو 
ّ
يف وقت يهب

ال�شهيوين وقطعان امل�ش��طوطنني دفاعًا عن االأق�شى 

م��ا  املحتل��ة،  االأرا�ش��ي  وكل  واملقد�ش��ات  املب��ارك 

ي�ش��تدعي نب��ذ الفنت وم�ش��اريع التق�ش��يم، وت�ش��حيح 

البو�شلة باجتاه فل�شطني.

■ جمعي���ة ال�سداق���ة الفل�سطيني���ة - الإيراني���ة يف 
لبن���ان، اعت���ربت اأن جرمي���ة وع���د بلفورالتاريخية 

ت�ستدع���ي كل القوى احلية يف الع���امل للوقوف مع 

ال�سعب الفل�سطيني ومقاومته يف ال�راع مع الكيان 

ال�سهيوين، كونه ميث���ل املواجهة احلقيقية بني قوى 

احلق والباطل. 

■ ال�ش��يخ د. حممود �شليم اللبابيدي؛ قائم مقام مفتي 
فل�ش��طني يف لبنان وال�ش��تات، راأى اأن ت�ش��ويت ودعم 

بع���س ال��دول العربي��ة واالإ�ش��المية يف جمل���س االأمم 

املتح��دة لنيل الكي��ان ال�ش��هيوين من�ش��بًا جديداً يف 

مراكز �ش��نع الق��رار، خيانة عظمى للق�ش��ية املركزية 

فل�شطني، وال تقل قذارة عن جرمية بلفور.
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اأعقد  ُتعّد العالق���ة الزوجية من 

العالقات يف املجتمع، وحتتاج اإىل 

جهود كبرية من قبل الرجل واملراأة 

لت�سل اإىل ب���رّ الأمان، فهذه العالقة 

تقوم على احلب والتفاهم والتعاون 

امل�سرتك بني الزوجني.

يج���ب عل���ى كل م���ن الزوجني 

التخل���ي ع���ن العديد م���ن الأ�سياء 

التي طبعت حياتهم���ا قبل الزواج، 

بهدف اإجناح احلياة الزوجية، فبناء 

الأُ�رة ال�سعيدة يتطلب الت�سحيات 

من كال الطرفني.

وفيما يلي جمموعة من الأ�سياء 

الت���ي يجب اأن تتخل���ي عنها اإذا ما 

اأردت لعالقت���ك الزوجي���ة اأن تنجح 

وت�ستمر:

الواقعي���ة:  غ���ري  التوقع���ات   .1
توقف���ي عن ت�سدي���ق ق�س�ص احلب 

الرومان�سية يف الأفالم وامل�سل�سالت 

الدرامي���ة، فاحلي���اة الزوجي���ة يف 

الواقع تختلف كث���رياً عن الق�س�ص، 

ول تبالغ���ي بتوقعات���ك من الزواج 

حتى ل ت�سعري بال�سدمة.

2. توقف���ي ع���ن ح���ب ال�سيط���رة: 
العالقة الزوجية مبنّية على الندية 

والتع���اون، ولي�ص على �سيطرة اأحد 

الزوج���ني على الآخر، لذلك يجب اأن 

تتخلي عن رغبت���ك بال�سيطرة على 

�ريك حياتك، حتى ل تتحول حياتك 

الزوجية اإىل جحيم يف امل�ستقبل.

3. تخلي عن رغبت���ك بالتملك: على 
الرغم من اأن الزواج عالقة تربط بني 

الرج���ل واملراأة يف كي���ان واحد، اإل 

اأن ه���ذا ل يعني اأن ميتلك اأي منهما 

حياة الآخر بالكام���ل، بل يجب اأن 

يحظ���ى كل من الزوج���ني مب�ساحة 

معّين���ة من اخل�سو�سي���ة؛ ليمار�ص 

ن�ساطاته وهوايته املف�سلة.

4. توقفي عن النتق���اد: جتنبي قدر 

الإم���كان انتق���اد ت�رف���ات �ريك 

حياتك ب�سكل مبا�ر، بل حاويل اأن 

تنبه���ي اإىل اأخطائه بطريقة لطيفة، 

ويف املقاب���ل يج���ب اأن تثني على 

بع����ص ال�سفات اجلي���دة واملحببة 

لدى ال�ريك.

5. ل حتاويل تغي���ري �ريك حياتك: 
علي���ك اأن تتخلي عن فكرة حماولة 

تغيري �ريك حيات���ك ليكون موافقًا 

لتطلعات���ك، فكل اإن�سان لديه �سفات 

واأفكار خمتلفة ع���ن الآخر، والزواج 

ال�سعيد ل يعني اأن يتطابق الزوجان 

يف كل �سيء، بل يتحقق عرب التفاهم 

على الق�سايا الهامة حلياة الأ�رة.

6. اترك الغرية الزائدة: الغرية �سفة 
فطرية يت�سف بها كل اإن�سان، اإل اأنها 

يجب اأن تبقى �سمن حدود املعقول؛ 

دون اأن توؤث���ر على احلياة الزوجية، 

ويف ح���ال حتّولت اإىل غرية َمَر�سّية 

فيمكن اأن تدّمر حياة الأ�رة.

7. تخل���ي عن خماوف���ك: ل جتعلي 
خماوفك من اخليان���ة تدّمر حياتك 

اأن تبني عالقة  الزوجية، وح���اويل 

من الثقة املتبادلة بينك وبني �ريك 

حياتك، فاخلوف وال�سك من اأخطر ما 

يهدد احلياة الزوجية.

8. توقفي عن ال�سعي نحو الكمال: ل 
يوج���د اأي عالقة مثالية بكل ما يف 

الكلمة من معنى، ف���اأي عالقة بني 

زوج���ني ل ب���د اأن ت�سوبها من وقت 

اإىل اآخ���ر بع�ص امل�س���اكل واخلالف 

الناجتة عن طبيع���ة الإن�سان، لذلك 

توقفي عن ال�سعي نحو الكمال الذي 

ل ميك���ن اأن يت�سف ب���ه اأي خملوق 

على �سطح الأر�ص.

9. توقفي عن لوم ال�ريك: ل حتاويل 

اأن حتّمل���ي �ريك حيات���ك وزر كل 

الزوجية،  تواج���ه حياتكما  م�سكلة 

بل حتل���ي ب�سيء م���ن امل�سوؤولية، 

واع���رتيف بخط���اأك عندم���ا تكوين 

مذنبة، فالعرتاف باخلطاأ ي�سيع جواً 

من الألفة واملحبة يف الأ�رة.

10. يج���ب األ تكوين دومًا على حق: 
توقف���ي عن العتق���اد ب���اأن اآراءك 

واأفكارك هي ال�سحيح���ة دائمًا، بل 

حاويل مناق�سة اأي ق�سية مع �ريك 

حياتك مبو�سوعي���ة، ودون تع�سب 

اإن�سان يخط���ئ، مهما  لراأيك، ف���كل 

كان ميتلك من معلومات وخربة يف 

احلياة.

11. تنتق���دي األ �ريك حياتك علنًا: 
م���ن واجبك اأن حتمي �ريك حياتك، 

واأن حتافظي على �سمعته وكرامته، 

حتى ولو اأ�سب���ت بالإحباط ب�سبب 

بع�ص ت�رفاته.

12. ل تن�ري اأي �سيء على »في�ص 
ب���وك« عندما تكون���ني غا�سبة: قد 

يدفعك الغ�سب اإىل ق���ول اأ�سياء قد 

تندمني عليها لحقًا، لذا، ل ت�سدري 

حكم���ًا عل���ى �ريك حيات���ك اأثناء 

غ�سبك وتن����ري راأي���ك فيما فعل 

عل���ى »في�ص بوك«. رمب���ا ُي�سعرك 

ذل���ك بالرتياح، لكن ذل���ك �سيوؤدي 

حتمًا اإىل ردة فعل �سلبية من �ريك 

حياتك قد تدمر عالقتك معه.

13. ل تقللي من قيمة اآراء �ريكك اأو 
معتقداته عل���ى »في�ص بوك«: رمبا 

ل يعجب���ك راأي اأو فك���رة ما ن�رها 

�ريكك على »في����ص بوك«، لذا، ل 

حت���اويل اأن تقللي م���ن قيمة هذه 

الفكرة عرب تعلي���ق �سلبي قد يوؤدي 

اإىل حرب كالمية بينكما، الأمر الذي 

�سيوؤثر �سلبًا على عالقتك معه.

رمي اخلياط

لنجاح زواجِك.. تخلي عن هذه التصرفات

قد تطرحني ال�سوؤال التايل: كيف لالإتيكيت الذي يّدعي الرتقاء 

بي، اأن مينعني عن العادات اجلمالية؟ فياأتي اجلواب �ريعًا من 

الربوتوك���ول والأ�سول: رغم تطبي���ق الهتمامات اجلمالية التي 

من �ساأنه���ا اأن تعك�ص عنك �سورة امل���راأة التي تعتني ب�سكلها 

ونظافتها، اإلّ اأن القيام بذلك يف العلن �سيعرّ�سك ملواقف حرجة 

كثرية، و�سي�سيء اإىل �سورتك بدًل من اأن يخدمها، ومن ذلك: 

العتن���اء بالأظافر: اإن كّنا نن�سحك ب���اأن تبقي يف حقيبتك 

مق�س���ًا ومربداً لالأظافر، فهذا فقط للحالت ال�رورية، ويف حال 

تك����رّ اأظافرك لتحلّ���ي الأزمة باأغرا�س���ك ال�سخ�سية، لكن هذا 

ل يعن���ي اأبداً اأّن ق�ّسها وتقليمها م�سم���وح يف العلن، اأوًل فهذا 

ت�رّف يندرج يف خرق قواع���د نظافتك ال�سخ�سية، وُيعترب من 

اأكرث الأ�سوات التي ت�سبب الإزعاج وال�سمئزاز للغالبية ال�ساحقة 

من النا�ص.

ترتيب املظهر: ل �سّك يف اأن لالعتناء باملظهر تفا�سيل تكلّل 

الأناقة، لكّن القيام به���ا يف العلن قد ي�سعك يف مو�سع الفتاة 

الت���ي حتاول لفت الأنظار اإليها بحركات غري لئقة اأو اأنيقة، لأّن 

ذلك قد يوقعك يف مواقف حمرجة ل تتمنينها.

َفن%اإلتيكيت
اهتمامات جمالية تمنعك عنها اللباقات

م�سابقة »اأين توجد هذه الكلم���ة«: الطفل يكون مولعًا 

بزي���ادة قامو�سه اللفظي، فهو يب���داأ بنطق كلمة واحدة، ثم 

يحاول يف تركي���ب اجلمل من كلمتني اأو ث���الث.. فلتكوين 

معينة له يف زيادة قامو�سه اللفظي وتن�سيط ذاكرة الطفل؛ 

بحف���ظ ق�سار ال�سور، والبحث ع���ن مفردة معينة من خالل 

ذاكرت���ه، كاأن ت�ساأليه: اأي���ن توجد كلمة النا����ص اأو الفلق، 

وغريها.

اجعل���ي القراآن الكرمي رفيقه يف كل مكان: ميكنك تطبيق 

ه���ذه الفكرة باأن جتعلي جزء »عّم« يف حقيبته مثاًل، فهذا 

يريح���ه ويربطه بالقراآن الكرمي، خ�سو�سًا يف حالت التوتر 

واخلوف، فاإنه يح�ص بالأمن ما دام معه القراآن الكرمي، على 

اأن يتعلم اآداب التعامل مع امل�سحف.

اربطيه بالو�سائ���ل املتخ�س�سة بالقراآن الكرمي وعلومه: 

القنوات املتخ�س�سة بالقراآن الكرمي، اأ�رطة، اأقرا�ص، مذياع 

وغريها.. هذه الفكرة حتفز فيه الرغبة يف التقليد والتناف�ص 

للقراءة واحلفظ، خ�سو�س���ًا اإذا كان امُلقروؤون واملت�سابقون 

يف نف����ص �سّن���ه، ومن نف�ص جن�سه.. ر�ّسخ���ي يف نف�سه اأنه 

ي�ستطيع اأن يكون مثلهم اأو اأح�سن منهم اإذا واظب على ذلك.

ا�سرتي ل���ه اأقرا�س���ًا تعليمية: ميكنك ا�ستخ���دام بع�ص 

الربام���ج يف احلا�س���وب لهذا الهدف، كالق���ارئ ال�سغري، اأو 

الربام���ج التي ت�ساعد على الق���راءة ال�سحيحة واحلفظ من 

خالل التحّكم بتكرار الآية وغريه.

�سّجعي���ه على امل�سارك���ة يف امل�سابق���ات )يف البيت/ 

امل�سجد/ املكتبة/ املدر�سة/ املدينة(. التناف�ص اأمر طبيعي 

عند الأطفال، وميكن ا�ستغالل هذه الفطرة يف حتفيظ القراآن 

الك���رمي؛ اإذ قد يرف�ص الطف���ل قراءة وحفظ الق���راآن الكرمي 

لوح���ده، لكنه يت�سجع ويتحفز اإذا م���ا دخل يف م�سابقة اأو 

نحوه���ا، لأنه �سيحاول التقدم على اأقرانه، كما اأنه يحب اأن 

تك���ون اجلائزة من ن�سيبه، فالطفل يحب الأمور املح�سو�سة 

يف بداية عم���ره، لكنه ينتقل فيما بعد م���ن املح�سو�سات 

اإىل املعنويات، فاجلوائ���ز والهدايا، وهي من املح�سو�سات، 

ت�سّجع الطف���ل على حفظ القراآن الك���رمي.. قد يكون احلفظ 

يف البداي���ة رغبة يف اجلائزة، لكن���ه فيما بعد حتما يتاأثر 

معنويًا بالقراآن الكرمي ومعانيه ال�سامية.

أنـِت وطــفـــــلك

زراعة حب القرآن الكريم )5/3(
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ل�ضعوب���ات1يف1التح�ضيل1الدرا�ضى1قبل1بلوغهم1111عامًا،1لكن1

يت���م1تعوي�ض1ذلك1بعد1اأن1تنمو1الدماغ1وتعتاد1على1اخليارات1

ال�ضائعة1التي1تنا�ضب1م�ضتخدمي1اليد1اليمنى.

21 م�ضاكل1ال�ضحة1النف�ضية:1»الع�رساويون«1اأكرث1عر�ضة1للم�ضاكل1.

1اأن1401باملائة1من1مر�ض���ى1الف�ضام1 النف�ضي���ة،1حي���ث1تب���ننّ

»ع�رساويون«،1وهي1ن�ضبة1تزيد1كثريا1ًعن1ال�110باملائة1التي1

ي�ضكلها1»الع�رساويون«1بن1النا�ض.

31 التمي���ز1يف1الألعاب1الريا�ضية:1يتفق1جمي���ع1خرباء1الريا�ضة1.

على1اأن1ا�ضتخدام1اليد1الي�رسى1مينع1لعبي1كثري1من1الريا�ضات1

تفونّق���ًا،1�ضواء1يف1املالكمة1اأو1التن����ض1اأو1البي�ضبول،1وغري1ذلك1

من1الريا�ضات.

41 املقاتلون:131باملائة1من1املجتمعات1ال�ضلمية1البدائية1يكونون1.

»ع�رساوين«،1بينما1ي�ضكل1»الع�رساويون«1ن�ضبة1271باملائة1

من1املقاتلن1يف1املجتمعات1البدائية،1ويف�رس1الباحثون1ذلك1

باأن1ا�ضتخدام1اليد1الي�رسى1مينح1ميزة1املفاجئة.

51 �رسط���ان1الثدي:1اأك���دت1درا�ضة1حديثة1زي���ادة1خماطر1اإ�ضابة1.

»الع�رساويات«1ب�رسطان1الثدي،1خ�ضو�ضًا1بعد1انقطاع1الدورة1

ال�ضهرية.

61 م�ضاكل1النوم:1وجدت1درا�ضة1اأن1»الع�رساوين«1لديهم1م�ضاكل1.

اأك���رث1يف1ال�ضتغراق1يف1النوم،1واأنه���م1يحركون1اأطرافهم1اأثناء1

النوم1اأكرث1من1م�ضتخدمي1اليد1اليمنى.

71 الوقاية1من1القرحة1والتهاب1املفا�ضل:1بينّنت1الدرا�ضات1انخفا�ض1.

معدلت1اإ�ضابة1»الع�رساوين«1بالقرح���ة1والتهاب1املفا�ضل،1

ويرتبط1املر�ضان1بتفاعل1جمموعة1كبرية1من1اجلينات،1وميكن1

اأن1يتغري1التفاعل1نتيجة1اختالف1جن1اأو1اثنن.

حقائق صحية عن »العسراويين« تهمك معرفتها

ابتك���ر1عاملون1يف1جمال1التكنولوجي���ا،1جهازا1ًل�ضلكيًا1حلل1

م�ضكلة1ال�ضخري1والأ�ضوات1املزعج���ة1التي1يطلقها1البع�ض1اأثناء1

النوم.

وقال1بهروز1حريري،1الذي1�ضارك1يف1ابتكار1هذا1اجلهاز1امل�ضمى1

»�ضمارت1نورا«:1رمبا1ُت�ضهم1حركة1ب�ضيطة1للغاية1اأو1دفعة1رقيقة1

يف1وق���ف1ال�ضخري،1لكن1امل�ضكلة1هي1اأن���ه1يف1اأغلب1الأحوال1يبداأ1

النائم1بعد1دقائ���ق1يف1معاودة1ال�ضخري،1وغالبًا1ما1ينفد1�ضرب1اأي1

�ضخ�ض1اأن1يظل1ينبه1النائم1طول1الليل1كي1يوقف1غطيطه.

واأ�ضاف1حريري1اإن1احلل1يكمن1يف1عملية1تنبيه1النائم،1بحيث1

يتوىل1اجلهاز1�ضماع1اأ�ضوات1ال�ضخري،1ثم1يبادر1اإىل1لكز1النائم1قبل1

اأن1ي�ضتيقظ،1اأو1اأن1يتنبنّه1من1حوله.

وتابع1حريري:1ُين�ضت1اجلهاز1بالفعل1اإىل1اأ�ضوات1ال�ضخري1

الب�ضيطة1الت����ي1ل1تت�ضبب1يف1اإيق����اظ1املحيطن1بالنائم،1

وقب����ل1اأن1يرتفع1�ضوت1الغطيط1بدرج����ة1تزعج1املحيطن1

يت����وىل1اجلهاز1وكز1النائم1برقة1من1خالل1الو�ضادة1ما1يقلل1

م����ن1علو1�ضوت1ال�ضخري،1وبالتايل1عدم1اإزعاج1النائم1اأو1من1

هم1حوله.

د1ب���اأداة1للر�ضد1بج���وار1ال�رسير،1تقوم1 واجله���از1اجلديد1مزوَّ

ب�ضم���اع1ال�ضوت1ثم1تن�ضيط1م�ضخة1�ضغرية1ل�ضلكيًا1تعمل1ببطء1

على1نفخ1ب�ضاط1مو�ضوع1حتت1الو�ضادة،1ما1يحركها1بحيث1يجري1

تعدي���ل1و�ضع1ممرات1وع�ضالت1التنف����ض،1ليخفت1�ضوت1ال�ضخري1

دون1اإيقاظ1النائم1اأو1من1حوله.
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