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ُعلم اأن حماوالت فرن�شية عديدة ُبذلت مع دم�شق من اأجل التن�شيق 

بني املخابرات الفرن�شية واملخابرات ال�شورية، خ�شو�شاً بعد تفجريات 

اأمنية  باأنه ال عالقات  باري�س الدامية، لكن الرّد ال�شوري كان حا�شماً 

على اأي م�شتوى، دون عالقات �شيا�شية وا�شحة.

ألمـــــــة واحـــــــدة
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سورية لفرنسا: ال أمن دون تعاون سياسي

زاسبيكين: المظلة األمنية الدولية على لبنان مستمرة.. وطرح نصراهلل بداية حل

النهوض الروسي فرصة عربيةالسعودية.. وخيبات األمل

الدرس الفرنسي: اإلرهاب 
وسيلة غبية
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هجمات »إسرائيلية« 
في باريس.. 
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اإلرهاب.. الواحد
بعد �ساع���ات قليلة من الهجم���ات الإرهابية 

يف باري����س، �سارع الكيان ال�سهيوين لبّث حملة 

دعائي���ة واإعالمية وا�سعة يف فرن�سا، تدعو يهود 

»ب���الد مئة نوع من اجلبنة« للهجرة اإىل الدولة 

العربية، لأنها الأكرث اأمنًا وهدوءاً، ويف نف�س الوقت 

بادر الإرهابي بنيامني نتنياهو اإىل توجيه كتاب 

اإىل وزارة خارجيته يدعوها لتطلب من ال�سلطات 

الفرن�سية تعزيز الإجراءات الأمنية حول املن�ساآت 

واملوؤ�س�س���ات وامل�سالح »اليهودية الفرن�سية«، 

خ�سي���ة من تعر�سها لعتداءات، حماوًل بذلك اأن 

يظه���ر حر�س تل اأبيب عل���ى م�سالح اليهود يف 

العامل.

يف ه���ذا الوقت، يعلن وزي���ر الأمن ال�سهيوين 

مو�سي���ه يعال���ون اأن���ه »ل قل���ق اإ�رسائيلي من 

داع����س«، لأن هذا التنظيم الإرهابي »غري معني 

اإطالق���ًا باملواجه���ة مع الدول���ة اليهودية، رغم 

وجوده القوي يف �سورية و�سيناء«.

هل م���ن تناق����س ب���ني موقف���ي امل�سوؤوَلنينْ 

ال�سهيونيَّني؟

وا�سح���ة الإجابة هنا؛ اأن الإره���اب التكفريي 

والإره���اب ال�سهي���وين وجهان لعمل���ة واحدة، 

وبالت���ايل هو يف اأح���د اأوجهه طماأن���ة للداخل 

ال�سهي���وين يف فل�سط���ني املحتل���ة، اأن اإرهاب 

»داع�س« و»القاع���دة« واأخواتهما لن ي�ستهدف 

الكيان املحتل، ودليل ذل���ك التن�سيق التام لتل 

اأبيب م���ع ال�سعودي���ة والولي���ات املتحدة يف 

احلرب على اليم���ن، خ�سو�سًا يف املعارك على 

ب���اب املندب، الذي يهدف اأي�س���ًا للت�سييق على 

م�رس، والذي قد ي�س���ل اإىل حد وقف املالحة يف 

قن���اة ال�سوي�س، والتن�سيق التام مع املجموعات 

الإرهابية على ح���دود �سورية اجلنوبية، وتلقي 

جرح���ى التنظيم���ات امل�سلح���ة كل الرعاي���ة 

والهتمام يف امل�سايف ال�سهيونية.

اأما الوجه الآخر، فه���و حماولة لوقف الهجرة 

املعاك�سة من الكيان ال�سهيوين جراء النتفا�سة 

الفل�سطينية، التي جعل���ت كل م�ستوطن يعي�س 

حالة رعب قاتلة من �سكني اأو حجر فل�سطيني.

الأوروبيني  ون 
ّ

ال�سهاينة يب����رس امل�سوؤول���ون 

وف���ق »ا�ستخباراتهم الع�سكرية« باأن املزيد من 

الهجمات الإرهابية �ستح�س���ل، لي�س يف فرن�سا 

وح�سب، ب���ل يف معظم عوا�س���م الغرب، وعلى 

امتداد القارة الأوروبية.. هل تابعتم ليلة الرعب 

الأملانية يف هانوفر؟

ه���ل انتبه اأح���د للتهديدات الت���ي اأُطلقت يف 

ع���دد من عوا�س���م اأوروب���ا؛ بريطاني���ا والدول 

ال�سنكدنافية وجنوب وغ���رب اأوروبا.. وبع�سها 

كان اأول م���ن اأعلنه تل اأبي���ب؟ حقًا اإنه الإرهاب 

التلمودي بوجهه التكفريي.

�سعيد عيتاين

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

يف  اللبناني���ة  الداخلي���ة  التوافق���ات  كل 

التح�سري لت�رسيع ال�رسورة، بحيث ل يدخل فريق 

اإىل اجلل�س���ات منهزمًا ول يخ���رج منها اأحد اإل 

منت�رساً، ح�سلت �سمن املحا�س�سات على طريقة 

تفاهمات حترتم »امليث���اق الوطني«، ولو اأنها 

�رسبت بعر�س احلائط الد�ستور اللبناين الذي ل 

ين�س على بدعة ا�سمها »ت�رسيع ال�رسورة«، ول 

املجل�س الد�ستوري اأقر اجتهادات تبيح هذا الأمر.

واإذا كان املجل����س قد اأقرّ جملة قوانني، من 

�سمنه���ا ا�ستعادة اجلن�سية والإف���راج عن اأموال 

البلديات من عائدات اخللوي، فاإن القانون الذي 

مل يعد للبنان مفرّ م���ن اإقراره، هو ذاك املرتبط 

بامل�ساعدات واملن���ح الدولية املوقوفة بانتظار 

اإ�سالح���ات يف القطاع امل����رسيف اللبناين، واإن 

كانت مت����سّ بال�رسية امل�رسفية التي يتمّيز بها 

لبن���ان، لكن الرفع اجلزئ���ي وامل�رسوط عن هذه 

ال�رسية بات مطلبًا دوليًا ُملّحًا ملكافحة تهريب 

وتبيي�س الأموال، ويف حال تاأّخر لبنان يف اإقرار 

الت�رسيع���ات املت�سلة بهذا الأم���ر، فاإن خماطر 

ت�سنيف���ه دولة مارق���ة كاد اأن يغ���دو حت�سياًل 

حا�س���اًل مع ما كان �سيرتت���ب عن املماطلة يف 

الت�رسيع من انهيار يف و�سع اللرية اللبنانية. 

ال�سيا�سيون واملتابعون الإعالميون  الفرقاء 

جاه���روا باأن البيان ال�سادر ع���ن الرئي�س �سعد 

احلري���ري م���ن الريا�س قد اأطلق اإ�س���ارة ال�سوء 

الأخ�رس للت�سوية، و»ال�سماح« مب�ساركة »تيار 

امل�ستقب���ل« يف اجلل�س���ة الت�رسيعي���ة لإق���رار 

امل�ساري���ع املالية، والت���زام »امل�ستقبل« بعدم 

ح�س���ور اأي جل�س���ة ت�رسيعية لحق���ة ل تكون 

خم�س�س���ة ملناق�سة قانون جدي���د لالنتخابات، 

به���دف التو�سل اإىل �سيغة لإق���راره، والت�سويت 

لإق���رار قانون حتديد ����رسوط ا�ستعادة اجلن�سية 

اللبنانية، ودعوة النواب من الكتل كافة حل�سور 

نة اأع���اله، تكري�سًا  اجلل�س���ة على الأ�س����س املبيَّ

لل�رساك���ة والعي����س امل�س���رتك، وتاأكي���داً على 

»�رسورة التكات���ف والت�سامن يف هذه املرحلة 

للعبور بالوطن احلبيب لبن���ان اإىل برّ الأمان«، 

كما ورد يف بيان احلريري.

وق���د اأجمعت و�سائل الإع���الم على التنويه 

بالتحوُّل الداخلي اللبن���اين من ذروة الحتقان 

ن الأجواء ال�سيا�سية قبل  اإىل قمة الرتياح، وحت�سُّ

جل�سات الت�رسي���ع وخاللها وبعدها، وبالت�سوية 

التي متت، والتي جاءت نتيجة لقاءات وات�سالت 

مكّثفة يف بريوت والريا����س، واعتربها اجلميع 

انت�ساراً وطنيًا، واأ�ساد الرئي�س �سالم فور و�سوله 

من الريا�س، الت���ي عقد فيها جل�سات ماراتونية 

مع الرئي�س �سعد احلريري، بحكمة الرئي�س بري، 

لكن���ه مل ي�رسح للبنانيني هذا النقالب املفاجئ 

بامل�سلكي���ة ال�سيا�سية اجلدي���دة للرئي�س �سعد 

احلريري بعد طول غياب.

يف الواق���ع، الت���اأزم امل�ستج���د ب���ني اإيران 

وال�سعودي���ة جعل لبنان ورقة غ���ري ذات اأهمية 

لل�سعودي���ة يف مقارعة اإي���ران، ومل يعد »اأ�رس« 

الرئي����س احلريري رهينة ل���دى الريا�س ُمديًا، 

وباتت هن���اك �ساحات ت�س���ارع اإقليمي ت�سغل 

ال�سعودي���ة اأكرب من لبنان بالنظ���ر اإىل ال�سواهد 

الآتية:

عندما دخل وزير اخلارجية ال�سعودية عادل 

اجلب���ري اإىل موؤمتر »فيينا 1« م���ن اأجل �سورية، 

واأمل���ى على املوؤمترين مطالب���ه باإ�سقاط الأ�سد 

وان�سحاب الإيرانيني من �سورية، بدا وكاأنه يحمل 

»مر�سومًا ملكيًا �سعودي���ًا« ي�رسي داخل بالده 

وينطل���ي على دول الغ���رب املرتهنة مل�ساحلها 

وا�ستثماراتها يف ال�سعودية، لكنه حرب على ورق 

بالن�سبة اإىل اإي���ران، وقد جاء رّد وزير اخلارجية 

الإيرانية حممد ج���واد ظريف قا�سيًا على نظريه 

ال�سعودي، ال���ذي مل يحرتم الأ�سول الدبلويا�سية 

يف املفاو�سات، عرب حت�سري �رسوط م�سبقة، وقد 

ك�سف »فيينا2« م�ستوى الدور ال�سيا�سي املتقزّم 

لل�سعودية يف وجه اإيران وحلفائها.

الو�سع اليمني ل ي�س���ري كما كانت ت�ستهي 

دول التحالف بقي���ادة ال�سعودية، وبات اجلنوب 

اليمني »املحرّر« من احلوثيني وجماعة �سالح 

باأيدي تنظيم »القاع���دة«، مع عودة للحوثيني 

اإىل بع�س حمافظات اجلن���وب، وانقطاع اأي اأمل 

للتحالف ببلوغ �سنعاء، وحتى عدن مل تعد اآمنة 

لإقامة طويلة لعبد رب���ه من�سور هادي، ول لأي 

وزير من حكومته، وبات النظام اليمني املدعوم 

�سعودي���ًا، من اأهل الذمة ل���دى دول الأمر الواقع 

عل���ى الأر�س، وظه���ور بوادر ح���رب بني بع�س 

ف�سائل احلراك اجلنوبي و»القاعدة« ومعها دول 

التحالف التي �سلّمتها كافة مديريات اجلنوب.

الو�سع ال�سوري بعد الدخول الرو�سي ُح�سم 

لغري �سالح ال�سعودية واملنظمات املدعومة منها 

ومن قطر وتركيا، واآم���ال اإ�سقاط الأ�سد ع�سكريًا 

تبّخ���رت، وانهزم التحالف ال���دويل »اأدبيًا« يف 

حماربت���ه »داع�س« اأمام اجلدي���ة الرو�سية يف 

الق�س���اء عل���ى الإرهاب، والتحال���ف الرو�سي - 

الباري�سية  الفرن�سي امل�ستجد، بعد التفج���ريات 

و�سق���وط - انفجار الطائرة الرو�سية فوق �سيناء 

نتيجة عمل اإرهابي.

كل حماولت ال�سعودي���ة يف العراق لإبعاد 

احل�سد ال�سعبي »املدع���وم اإيرانيًا« اأثبتت عدم 

جدواها، نتيج���ة احلاجة العراقي���ة لقوات هذا 

احل�سد يف دع���م اجلي�س العراقي، وقبائل الأنبار 

ل�سرتداد الرمادي والفلوجة، على اأمل حتريرهما 

والنتقال اإىل املو�سل.

التحذير الذي اأ�س���دره �سندوق النقد الدويل 

لل�سعودي���ة بوجوب �سبط الإنفاق، خ�سو�سًا يف 

الت�سلح ودعم املنظم���ات امل�سلّحة يف الإقليم، 

واإنذاره���ا بالإفال�س خ���الل خم�س �سن���وات اإذا 

مل تعتم���د اإجراءات تعيد الت���وازن اإىل موازنتها 

وميزانيتها، وع���دم العتماد على النفط كم�سدر 

رئي�س���ي، والبحث عن �سناع���ات بديلة تعّو�س 

التدهور يف اأ�سعار النفط، ووجوب فر�س �رسائب 

على الدخل، وي�س���اف اإىل كل ما تقّدم الأو�ساع 

الداخلي���ة للعائلة املالك���ة، والتجاذبات التي 

ح�سلت بع���د وفاة امللك عب���داهلل، وال�سيا�سات 

اخلارجية التي يتوّرط فيها ويل ويل العهد حممد 

بن �سلمان، خ�سو�سًا يف املو�سوع اليمني.

اأمام ه���ذه الأو�ساع ال�سعودي���ة املاأزومة، 

وا�ستحال���ة قل���ب املوازين يف لبن���ان ل�سالح 

الرئي����س احلري���ري، ف���اإن بع����س امل�ست�سارين 

املقربني منه مل�سوا اأن احلريري خ�رس ر�سيده يف 

لبنان، ومل ول���ن يك�سب ما خ�رسه عرب املعاندة 

عن ُبعد من ال�سعودي���ة، واأن العودة اإىل احلياة 

ال�سيا�سية الداخلية تلزمه مقاربة الأمور الوطنية 

م���ع ال�رسكاء يف الوطن، بعد اخل�سائر التي ُمني 

بها عل���ى م�ست���وى �سارعه النتخاب���ي، وبعد 

الر�سالة التحذيري���ة ال�رسيحة من ال�سيد ح�سن 

ن����رساهلل له ب�»عدم الإ�ستمرار يف اإدارة الظهر«، 

وُرّب �س���ارة نافع���ة، وع�سى الت���اأزم ال�سعودي 

الإقليم���ي اإىل حدود الياأ�س ق���د ُيرتجم انفراجًا 

لبنانيًا وبارقة اأمل.

اأمني اأبو را�سد

أحــداثأحــداث2

الت�شوية - جل�شة »ت�شريع ال�شرورة« اأراحت الأجواء ال�شيا�شية بع�ض ال�شيء

السعودية أفرجت عن الحريري.. فانفرج لبنان

م المستجد مع إيران  بعد التأزُّ
أدركت السعودية 

أن »أسر« الحريري »رهينة« 
لديها لم يعد ُمجديًا
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همسات

¡ قريبًا
لفت خبري اأمن���ي مرموق اإىل اأن التداب���ري احلازمة التي 

خ���ذت �سد ال�سي���ارات املفخخ���ة اأدت اإىل وقفها، ومّت  اتُّ

التوّج���ه املبا�رس اإىل حيث يتّم ت�سني���ع هذه ال�سيارات، 

وتوجي���ه �رسبة حا�سمة ل�سناعها الإرهابيني.. اأما ب�ساأن 

تفخيخ النتحاريني فاإن خطة مّت اإعدادها �ستكون فاعلة 

وموؤث���رة، و�سيلم�سه���ا يف القريب العاجل ج���داً �سكان 

املناطق امل�ستهَدفة.

¡ مر�سح رئا�سي
ت��رّددت معلوم��ات �أن �ملوف��د �لفرن�ص��ي �ل��ذي و�ص��ل �إىل 

بريوت قبل عدة �أي��ام، طرح ��صم قطب لرئا�صة �جلمهورية 

ب جد�ً من �لثامن من �آذ�ر، ومن حلفاء �صورية �لكبار.
ّ
مقر

¡ الوزير »املحظوظ«
ُنقل عن وزير اأنه يجمع ثروة من خالل وجوده يف الوزارة 

لكن »كلو بالقانون«، لأنه لن يعود وزيراً يف اأي حكومة 

مقبلة، فاحلظ ياأتي مرة، كما اأن كثريين اأثروا ومل ي�ساألهم 

اأحد من اأين لكم هذا.

¡ اإذا ُعرف ال�سبب.. بُطل العجب
�أك��د م�صدر يف �صف��ارة دول��ة خليجية فاعل��ة، �أن مرجعًا 

حزبيًا كبري�ً يف حزب م�صيحي بّدل موقفه بعد لقاء مطّول 

غ��ري معَلن م��ع ر�أ�س �ل�ص��فارة، مم��ا يطَلق علي��ه »ت�رشيع 

�ل���رشورة«، لأن ل م�صلح��ة لبالده بتوت��ري �لأو�صاع يف 

لبن��ان، �لذي �صيرت�ج��ع فيه نفوذ حكومت��ه، كما �صتخ�رش 

رهاناته��ا على �لتط��ور�ت �ل�صورية.. وبالت��ايل فكل �لهم 

�لآن هو �ليمن و�حلفاظ على م�صلحة بالده فيه، و�لتقليل 

من خ�صارتها يف لبنان و�صورية بقدر ما ميكن.

¡ اإعجاب
اأبدت جهات دبلوما�سية رفيعة اإعجابها بقدرات الأجهزة 

الأمنية اللبناني���ة، وال�رسعة يف القب�س على املتورطني 

يف التفج���ريات الإرهابي���ة يف ب���رج الرباجن���ة، وقالت 

اأمام م�سوؤول كب���ري: اإذا كانت جتهيزاتكم متوا�سعة وهذا 

اإنتاجكم، فكيف لو ح�سلتم على ما تريدون؟

¡ ارتياح
�رتياحه��م  هام��ة  نقاب��ة  يف  قد�م��ى  نقابي��ون  �أب��دى 

ين من 
ّ
لنتخاب��ات قيادية، بع��د �أن عانت نقابته��م �لأمر

�لقي��ادة �ملنتهي��ة �لولية، ل �صيما عل��ى م�صتوى �ل�رشف 

�مل��ايل و�لتوظي��ف �ملذهب��ي �ل�صّي��ق، وهذ� م��ا كان �أهم 

�أ�صباب ف�صل �جلهة �لتي ينتمون �إليها باإي�صال مر�صح لها.

¡ �سكل جديد ل�»املعار�سة ال�سورية«
ترّددت معلومات اأن وا�سنطن وال�سعودية تعمالن لإنعا�س 

»الإخوان امل�سلمني« يف �سورية، واإظهارهم ك�»معار�سة 

معتدلة«، ولهذا ب���داأت تدابري لتفعيل ما ي�سمى »جي�س 

�سورية احل���ر« بواجهة »اإخوانية« تن�س���م اإليه العديد 

من الف�سائل امل�سلح���ة، و�سيكون من اأهدافه الإعالن عن 

حماربة »داع�س«.

¡ الإرهاب وا�سح
ح�ص��م قطب �صيا�صي لبن��اين يف جمل�س خا�س، م�صاألة 

معاجلة وحماربة �لإرهاب بقوله: �إذ� كانت هناك فعاًل 

�إر�دة دولي��ة لوقف �لإرهاب لي���س يف �صورية و�لعر�ق 

وح�ص��ب، ب��ل يف �لع��امل، فهن��اك طريق و�ح��د ل غري، 

وه��و توجيه �إ�صبع �لته��ام علنًا وبو�ص��وح للروؤو�س 

ل وتوف��ر �لغطاء �لإعالم��ي �لكامل 
ّ
�لت��ي حتم��ي ومتو

لالإرهاب، وح��دد هذه �لدول باأنها تركي��ا و�ل�صعودية 

وقط��ر، �لتي �صتتوقف فور�ً ع��ن ذلك �إن رفع �لأمريكي 

�إ�صبع��ه يف وجوهه��م، �أو فليعلن �لغ��رب كما فعل مع 

ليبيا زمن معمر �لقذ�يف حينما منع ��صتقبال �لطري�ن 

�مل��دين �لليب��ي، و�أوق��ف �لتعام��ل �لنفط��ي وحا�رشه 

�قت�صادي��ًا، و�ص��رتون �أن �لعامل �صريت��اح من �لإرهاب 

ب�رشعة.

¡ بال ُمهلة
�ساأل اأحد اخلبثاء: ملاذا ل ُيهل الغرب واخلليج، الرئي�س 

الفرن�سي اأ�سابيع لريح���ل عن ال�سلطة، لأنه عجز واإدارته 

ع���ن حماية حياة الفرن�سي���ني يف تفجريات باري�س، ومل 

يكت�سف الأمن اأيًا من التفجريات؟

اأطّل اأمني عام ح����زب اهلل ال�سيد ح�سن 

ن�رس اهلل عل����ى اجلمهور اللبن����اين واأطلق 

مموعة من العناوين الإقليمية واملحلية، 

منها:

1. عجز اأمريكا عن ح�سم املعركة يف �سورية 
واليم���ن ع�سكريًا، واحلل فيهما ل���ن يكون اإل 

�سيا�سيًا.

2. الدع���وة اإىل ت�سوية �سيا�سية �ساملة على 
امل�ستوى الوطني يف لبنان.

3. طماأن���ة لبن���ان باأنه مبن���اأى عن اخلطر 
»الإ�رسائيلي« بن�سبة كب���رية، بف�سل اجلي�س 

واملقاومة، وبربكة دماء ال�سهداء، وفاحت عهدهم 

ال�سهيد اأحمد ق�س���ري؛ يف عملية �سور بتاريخ 

82/11/11، وا�ستبعاد حرب »اإ�رسائيلية« على 
لبنان يف ه���ذه الفرتة، وذل���ك ب�سبب كلفتها، 

ومعادلة الردع القائمة يف لبنان.

4. ا�ستم���رار ال�ستهداف الأمن���ي للمقاومة 
ولل�سعب اللبناين.

5. التزام اأمريكا املطل���ق باأمن »اإ�رسائيل« 
وم�ساحلها، وتفّوقها املطلق على كل احلكومات 

وال�سعوب والدول العربية والإ�سالمية.

وقد ترافقت مع هذه الإطاللة مموعة من 

الأحداث الإقليمية واملحلية:

1. العملية النتحارية التي نفذها �سخ�سان، 
والت���ي اأدت اإىل ا�ست�سهاد 47 واإ�ساية اأكرث من 

250 جريح���ًا، والرتويج باأنهم���ا فل�سطينيان 
لغاية اأرادها املخططون.

2. تقدُّم اجلي�س ال�سوري يف الريف اجلنوبي 
حللب، و�سيطرته على الطريق الدويل ل�»حلب 

- دم�سق« بالنار.

3. العملي���ات الإرهابي���ة الت���ي وقعت يف 
فرن�س���ا، والت���ي اأدت اإىل مقتل اأك���رث من 130، 

وجرح املئات.

هذه الأمور اإذا ما مّت ربطها مع كالم ال�سيد 

ن�رس اهلل، مُتكننا من ا�ستخال�س الأمور الآتية:

1. الجت���اه الع���ام يف املنطق���ة مل يتغري، 

وبالت���ايل ف���اإن الكالم ع���ن رغب���ة اأمريكية 

بالت�سوية لي�س مطروحًا يف هذه املرحلة، واإن 

كانت الرغب���ة بالت�سوية موجودة لدى رو�سيا 

واإيران وحلفائهما.

2. اأما لبن���ان فظروفه خمتلف���ة، وجميع 
الفرقاء مقتنعون ب����رسورة ا�ستقرار الو�سع 

الأمني فيه لأ�سب���اب عديدة، وهناك اإمكانية 

�سامل���ة، وعليه���م  ت�سوي���ة  اإىل  ���ل  للتو�سُّ

ال�ستفادة من مب���ادرة ال�سيد ن�رس اهلل التي 

دعا فيها اإىل حل امل�س���اكل العالقة بطريقة 

�ساملة، ولي�س عل���ى طريقة »احلبة«، لأنها 

لن جُتدي نفعًا و�سُتبقي الو�سع متاأزمًا، واأن 

ي�سارع فريق »14 اآذار« اإىل التقاطها، والكّف 

ع���ن املراهنة عل���ى اخل���ارج، لأن رهاناته 

علي���ه يف �سورية ويف ح���رب متوز 2006 قد 

�سقطت، وتفويت الفر�سة على الذين ي�سعون 

لال�سطي���اد يف املاء العك���ر، وحماولة اأخذ 

لبنان اإىل الفلت���ان الأمني والتوتري املذهبي 

من خالل العم���ل الإرهابي ال���ذي اأُف�سل يف 

جب���ل حم�س���ن، والتوت���ري ب���ني ال�ساحتني 

اللبناني���ة والفل�سطيني���ة من خ���الل العمل 

الإرهابي يف برج الرباجنة، وحماولة اإل�ساقه 

بالفل�سطينيني، والذي مل ينجح ب�سبب وعي 

ال�سع���ب الفل�سطين���ي وف�سائل���ه، وبيانات 

ال�ستنكار والدعوات اىل التربع بالدم، وكذلك 

وعي جمهور املقاومة وقيادتها احلكيمة التي 

فّوتت الفر�سة على »اإ�رسائيل« والتكفرييني 

وداعميهم من الدول اخلليجية لإحداث فتنة 

كب���رية، وجرّ اللبناني���ني والفل�سطينيني اإىل 

معركة اإ�سغال املقاوم���ة، ملنعها من ال�سري 

يف مبادرته���ا الت���ي اأطلقها الأم���ني العام، 

ولل�سغ���ط عليها لردعها ع���ن ال�ستمرار يف 

حربها يف �سورية، والتي كان لها تاأثري كبري 

يف املعركة الأخرية يف ريف حلب اجلنوبي، 

ويف حترير ق�سم كبري منه.

يف اخلال�س���ة، دع���وة ال�سي���د ن����رس اهلل 

اإىل ت�سوي���ة �ساملة، وم�ساهم���ة حزب اهلل يف 

فتح املجل����س النيابي اأبواب���ه لك�رس اجلمود 

احلا�س���ل يف لبنان، اأم���ران يف غاية الأهمية، 

وهما �رسوريان لتح�س���ني ال�ساحة اللبنانية، 

ويحتاج���ان اإىل جتاوب فري���ق »14 اآذار« مع 

هذه املبادرة، ملناق�سة جميع الأمور الأ�سا�سية 

بنّي���ة التو�سل اإىل قوا�سم م�سرتكة، كي ل ن�سل 

اإىل الوق���ت ال���ذي ي�سقط فيه م�سّم���ى الدولة، 

وت�سقط معها كل املوؤ�س�سات.

هاين قا�سم

محاوالت إحداث فتنة بين 
اللبنانيين والفلسطينيين إثر 

تفجيري برج البراجنة هدفها 
إشغال المقاومة عن القتال 

في سورية
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سورية وقمة العشرين التركية.. خالفات بالجملة وقرارات مبهمة
ال���دول الع����رون الأغنى يف العامل 

اجتمع���وا يف انطالي���ا الرتكي���ة، التي 

حتّول���ت اإىل ثكنة ع�سكري���ة يحميها اأو 

يحم���ي �سيوفها اأكرث م���ن ع�رة اآلف 

جن���دي، اإ�ساف���ة اإىل اآللف م���ن رجال 

ال�ستخب���ارات م���ن الدول الت���ي التقى 

زعماوؤه���ا يف رحاب ال�سلط���ان الرتكي 

الطوراين اجلديد.

الإجتماع يف انطاليا جاء على وقع 

الأحداث الباري�سية - »الداع�سية«، مما 

فر�ض الإرهاب والتطورات ال�سورية البند 

الأهم على جدول الأعمال.

ثمة حقائق ل ب���د من احلديث عنها 

قب���ل الدخول يف هذه القم���ة وعالقتها 

بالتطورات ال�سورية، اأبرزها:

1. الفرن�سي���ون ولغوا طوي���اًل بالدم 
ال�سوري، ومل يّتعظوا من جتربة »�ساريل 

ايبدو«، لأن رجب طيب اأردوغان بعدها 

طماأنه���م اأن »داع����ض« �ستك���ون برداً 

و�سالمًا على بلد مئ���ة نوع من اجلبنة، 

وعلى عا�سمة العط���ور، لكنهم �رعان 

ما اكت�سفوا اأن رئي�سهم وحكومتهم اأي�سًا 

ولغوا بالدم الفرن�سي.

2. اأردوغان الذي ترجتف اأع�سابه، رغم 
لعبته النتخابية وعودة حزبه بقوة اإىل 

الربمل���ان، يرى يف العملي���ات الوا�سعة 

الت���ي بداأها اجلي�ض ال�س���وري يف حلب 

واأريافه���ا تهديداً لأحالم���ه ال�سلطانية، 

لأنه بب�ساطة يج���د يف حترير حلب من 

الع�ساب���ات التكفريية �سقوطًا لل�سلطنة، 

ونهاية ل���ه ل ي���دري اأي م�سري �سيكون 

عليه؛ هل �سيك���ون كعدنان مندري�ض اأم 

جالل بايار؟

الع���دو  كي���ان  وزراء  رئي����ض   .3
»الإ�رائيل���ي« اأ�رّ يف زيارته الأخرية 

لوا�سنط���ن قبل عدة اأي���ام، على يهودية 

كيانه العن����ري، م�سافًا اإليه اجلولن، 

اأم���ا حل الدولتني فه���و - كما �سّوق يف 

عا�سم���ة العم �سام - تق���ام يف الأردن، 

التي يجب اأن تتمدد حدودها اإىل منطقة 

ح���وران ال�سوري���ة.. هل تذك���رون كيف 

�ساعدت مملكة عبداهلل الثاين الإرهابيني 

على احتالل معرب »ن�سيب«؟

4. الثالوث اليه���ودي »غري املقّد�ض« 
يف باري����ض؛ برنارد ه���ري ليفي، والآن 

فينكليكروت، واندريه غلوك�سمان، نّظروا 

ورّوجوا وعملوا وما زالوا ل�»اإله« يهوه، 

 وم�رق وجميل 
ّ
لتدمري كل ما ه���و بهي

وخالق يف هذا ال�رق املعذَّب..

تابعوا هن���ا امل�سل�س���ل الدموي يف 

ليبيا واليمن، ومعهم���ا بالطبع �سورية 

والعراق، وم�ر اأي�سًا.

ل تن�س���وا كذلك اأن ه���ذا الغرب بكل 

عن�ريته وعنجهيته �سّفق طوياًل لتناثر 

الطائرة الرو�سية املدنّية املنكوبة فوق 

رم���ال �سيناء، حتى اإذا ما جاءت جرمية 

باري����ض، كان كمن رمى على راأ�سه املاء 

ال�ساخن.

هذا العامل اأي�س���ًا واأي�سًا مع اأعرابه، 

يف  املجتمع���ة  الع�ري���ن  دول  وكل 

انطاليا، مل يع���ِط كثري اهتمام للجرمية 

الإرهابية التكفريي���ة يف برج الرباجنة، 

وقد ع���رّب عنها وزي���ر الداخلي���ة نهاد 

ال�سيا�سيني  خاط���ب  حينما  امل�سن���وق 

اللبنانيني، بقوله: »العامل م�سغول عنا 

اولوية  باليمن و�سورية، ولبن���ان لي�ض 

عندهم«.

»داع�ض« بب�ساطة، فَتَح »الالوعي« 

الغرب���ي والأمريك���ي، كم���ا »القاعدة« 

متام���ًا، وم�ستقاتهما من خمتلف الأنواع 

الن����رة«، و»اأحرار  والأ�سماء: »جبهة 

ال�س���ام«، و»اأجناد ال�س���ام«، و»جي�ض 

الإ�س���الم«، وهلم جرا، عل���ى اأنهم ذئاب 

احلدائ���ق اخللفية مل�ساحل���ه واأطماعه، 

لن����ر »الفو�س���ى  الأه���م  وو�سيلت���ه 

اخلالقة«.

هل حقًا ه���ذا الغرب والأمريكي يريد 

مواجهة الإرهاب، وتطبيق مقررات الأمم 

املتحدة ب�ساأن اجلماعات الإرهابية؟

لحظوا اأنه بعد 11 اأيلول 2001، وغزو 

وا�سنط���ن لأفغان�ستان والع���راق، مئات 

الغارات الأمريكية يف البلدين ا�ستهدفت 

حف���الت زف���اف، وم���اآمت، ومهرجانات، 

ومالع���ب مدار�ض وا�ست���ادات ريا�سية.. 

األي�ض الهدف م���ن ذلك خلق تعاطف مع 

الإرهاب وجماعاته؟!

موؤخ���راً، ُن�رت �سور لقوافل �سيارات 

»داع�سية« يف �سوري���ة والعراق، ت�سري 

حتت حماي���ة مروحي���ات »الأبات�سي« 

الأمريكية، فعلى ماذا يدل ذلك؟

ويف املقدمات لقمة الع�رين، قبل 

»الداع�سية«  الهجم����ات  من  �ساعات 

والتفجرين  باري�����ض،  الإرهابي����ة يف 

الإجراميني يف ب����رج الرباجنة، اأعلن 

اأوباما،  ب����اراك  الأمريك����ي  الرئي�����ض 

كم����ا اأ�سارت »وا�سنط����ن بو�ست« اأنه 

»ج����رى احتواء تقدم تنظي����م الدولة 

األ يذّك����ر ذل����ك بوعد  الإ�سالمي����ة«، 

اأردوغان لهولند بعد عملية »�ساريل 

ايبدو«؟

باأي حال، قم���ة الع�رين يف تركيا 

ثّبت���ت يف مقرراته���ا اخلتامية اإجراءات 

الن�رة«،  و»جبهة  »داع�ض«  ملكافحة 

مالي���ًا، وحما����رة متويلهم���ا اإقليميًا 

ودولي���ًا، مب���ا يف ذل���ك داخ���ل العراق 

و�سورية.

الرئي�ض الرو�سي فالدميري بوتني كان 

�ريحًا يف هذه القمة باإعالنه اأن هناك 

اأربعني دولة متّول »داع�ض«، بينها دول 

حت�ر قمة الع�رين!

يبدو اأن بوتني مل ُيرد اإحراج الوليات 

املتحدة، وفرن�س���ا، وتركيا، وال�سعودية، 

وغريها من دول قمة الع�رين بت�سميتها 

علنًا.. لكن ما هي الإجراءات العملية؟

هل تقرر رفع »الكرت« الأحمر بوجه 

تركيا، لعدم اإي���واء »الدواع�ض«، وعدم 

تاأم���ني خط���وط الإمداد له���م، وت�سويق 

النف���ط املنهوب والذي تت���وله �ركات 

ومافي���ات تركية، بينهم جن���ل اأردوغان 

نف�سه؟

هل ج���رى حتذي���ر ال�سعودية بعدم 

التموي���ل والت�سلي���ح لع���دة جماعات 

اإرهابي���ة، منه���ا »داع����ض« بالطب���ع، 

التي ت�ستعني به���م الريا�ض وتوفر لهم 

امل���الذات يف اليمن، والأم���وال الطائلة 

ليقاتل���وا معها يف اليم���ن، �سد ال�سعب 

اليمني؟!

م���ع انعق���اد قمة الع�ري���ن، �رّح 

الدمي���ة الأمريكي���ة وزي���ر اخلارجي���ة 

ال�سعودي عادل اجلب���ري علنًا، اأن بالده 

�ستبقى مت���ول اجلماعات امل�سلحة التي 

تقاتل �سد نظام الرئي�ض ب�سار الأ�سد.

اع���رتاف �ري���ح ووا�س���ح، واإ�رار 

م�سبق ولحق على رعاية مملكة الرمال 

لالإرهاب..

فهل �سحيح اأن قمة الع�رين تعترب 

قمة »اإنهاء داع�ض« كما جاء يف بع�ض 

الإعالم الغربي والعربي؟

رمبا حماية رت���ل �سيارات »داع�ض« 

من قب���ل ال�»اأبات�سي« فيه���ا كثري من 

الإجابات.

اأحمد زين الدين

مد�عبة بني �أردوغان و�أوباما على هام�ش قمة جمموعة �لدول �لع�شرين                                           )�أ.ف.ب.(

طرابلس معبر لإلرهابيين
بعد وقوع جرمية تفجري برج الرباجنة، واعتقال 

ال�سبكات الإرهابية يف مناط���ق لبنانية عدة، ثبتت 

�سح���ة املعلوم���ات التي حتدثت ع���ن اإمكان حترك 

خاليا تكفريية نائمة يف عدد من املناطق اللبنانية، 

وباتت هذه املعلوم���ات يف عهدة الأجهزة املعنية، 

وهي تعم���ل جاهدة عل���ى اكت�ساف ه���ذه اخلاليا، 

بًا لوقوع جرائم جديدة مماثلة  وتوقيف اأفرداها، جتنُّ

جلرمية ال�ساحية و�سواها، ح�س���ب ما توؤكد م�سادر 

معنية.

وما يبع���ث الطماأنية، هو جناح اجلي�ض اللبناين 

وباقي الأجهزة الأمنية يف تعّقب ال�سبكات املذكورة، 

وتوقيف اأهّم العقول التخريبية فيها، وماتزال تتابع 

الأجهزة مهمتها يف حماولة لتطويق اأي عمل اإرهابي 

مفرت�ض، ول �سك اأن ه���ذا النجاح �سيحد من هام�ض 

حت���رك الإرهابيني، و�سيجع���ل اإمكان خ���رق الأمن 

اللبناين �سعب���ًا وحمدوداً، لكن يبق���ى قائمًا، براأي 

مرجع اإ�سالم���ي متابع يك�سف اأن هن���اك معلومات 

تتح���دث عن قدوم عدد م���ن الإرهابيني اإىل طرابل�ض 

التكفريية  التحق���وا بالتنظيم���ات  وال�سمال، مم���ن 

امل�سلّح���ة يف �سورية والع���راق، والذين يبلغ جممل 

عددهم نح���و 600 م�سلح من لبن���ان ال�سمايل فقط، 

وقد عاد قليل منه���م اإىل لبنان بغية تنفيذ عمليات 

اإرهابية، ل�سيما اأنه���م ُيتقنون التنّقل على الأرا�سي 

اللبنانية.

ويلفت املرج����ع اإىل اأن التكفرييني ا�ستفادوا 

من حال����ة التوتري املذهبي الت����ي كانت �سائدة 

بقوة يف ال�سن����وات الفائتة، اإ�ساف����ة اإىل رعاية 

بع�ض اجله����ات الناف����ذة ل�����راع املحاور يف 

طرابل�ض، وتاأم����ني الغطاء الأمني وال�سيا�سي له، 

ويف طليعتها »تيار امل�ستقبل«، كذلك احت�سانه 

املجموع����ات التكفريي����ة القادمة م����ن �سورية، 

بذريع����ة »غوث النازح����ني«، كل ذلك اأ�سهم يف 

تاأم����ني م����الذ لالإرهابيني يف عا�سم����ة ال�سمال 

و�سواها يف احلقبة الفائتة.

لكن ما يث���ري اخل�سية اليوم، مت���ّدد هذه اخلاليا 

اإىل خ���ارج املناطق الت���ي كانت ت�س���ّكل احلا�سنة 

لها، بدليل ا�ستخدامها ل�سق���ق �سكنية يف الأ�رفية 

ومنطقة ال�سم والفرز يف طرابل�ض و�سواها، الأمر الذي 

يتطلب جهداً اأمنيًا م�ساعفًا لتتبعها، و�سبطها، كذلك 

ل ميكن لأحد حتديد وجهة �سري العمليات الإرهابية 

يف الأيام املقبلة، كما ي���رى املرجع، الذي ي�ستبعد 

فر�سية اغتي���ال �سخ�سيات من فريق الثامن من اآذار 

يف املرحلة الراهنة، مرّجح���ًا ا�ستهداف الإرهابيني 

ملناطق موؤيدة لهذا الفريق، كجبل حم�سن على �سبيل 

املث���ال، عازيًا ال�سبب اإىل ع���دم �سدور قرار �سعودي 

بت�سفية اأحد من هذه ال�سخ�سيات.

ويوؤك���د املرج���ع اأن طرابل�ض بات���ت مبنزلة مقر 

ومع���رب لالإرهابي���ني، ل�سيما القادم���ني من �سورية 

والع���راق عرب الأرا�سي الرتكية، قبل انطالقهم لتنفيذ 

املهمات املوكلة اإليهم من قيادتهم الأقليمية، جازمًا 

بعدم قدرة هوؤلء الإرهابيني على اإعادة الفيحاء اإىل 

زمن »�راع املحارو«.

ويح���ذر املرج���ع من ات�س���اع رقع���ة العمليات 

الإرهابي���ة يف الأيام املقلبة، ل�سيما يف »جناحها« 

يف �رب ال�ساحية اجلنوبية، وفرن�سا، موؤكداً ان ذلك 

يحف���ز الإرهابيني على الإمع���ان يف غّيهم، والقيام 

باملزيد من هذه العمليات، خ�سو�سًا يف حال ن�سوء 

حال دويل جاد يف �ربهم والإجهاز عليهم، لأن ذلك 

ي���وؤدي يف الوقت عين���ه اإىل ا�ستجرار تعاطف بع�ض 

ني لهم، بحجة اأنهم يتعر�سون  ال�سارع الإ�سالمي ال�سُّ

ملظلمة، ما ي�سهم يف تعزيز قوة التيارات التكفريية، 

وحتفيزها على امل�سي يف نهجها التخريبي.

ح�سان احل�سن
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»داع�����ض«  اإره��اب��ي��و  ُيحِكم  اأن 

�سطوة اإرهابهم على باري�ض ل�ساعات 

ي�سل  واأن  اجل��اري،   13 ليلة  ط��وال 

هوؤلء باأ�سلحتهم اإىل اأماكن ح�سا�سة 

لُينفذوا هجمات  العا�سمة،  قلب  يف 

املئات  خلّفت  ومتزامنة  عنيفة 

عالمات  يفر�ض  فهذا  ال�سحايا،  من 

الكبري  اخلرق  حول  كربى  ا�ستفهام 

الفرن�سية،  ال�ستخبارات  اأجهزة  يف 

نظرياتها  اأق��وى  بني  من  امل�سنَّفة 

الإقليمية، خ�سو�سًا اأن تلك الهجمات 

التنفيذ،  يف  فائقة  بحَرفية  ات�سمت 

الأهم: هل هو  ما ي�ستتبع �سوؤاًل هو 

ت�سهيل  اأو  فرن�سي،  ا�ستخباري  خرق 

ُيعّد  كبري  ب�سيناريو  ربطًا  لتنفيذها 

للمنطقة، وحتديداً �سورية؛ على غرار 

هجمات نيويورك ال�سهرية عام 2001، 

والتي اتخذت حينها ذريعة لرتجمة 

اجتياح  اإىل  اأف�سى  خطري  خمطط 

ال�ربات  تلك  فت�سّكل  ال��ع��راق، 

العام  ال���راأي  لتهيئة  قويًا  ح��اف��زاً 

ل  لتدخُّ الأوروب��ي،  وبعده  الفرن�سي، 

عنوان  حتت  البلد  هذا  يف  ع�سكري 

داع�ض«،  على  املفتوحة  »احل��رب 

والتي اأعلنها هولند عقب الهجمات 

ه حاملة  مبا�رة، والتي تبعها توجُّ

الطائرات الفرن�سية »�سارل ديغول« 

اإىل ال�سواطئ ال�سورية، يف وقت حتوم 

»املو�ساد  �سلوع  ح��ول  ال�سبهات 

تلك  الإ�رائيلي« يف حبك وتن�سيق 

بريطانيًا  اأن تقريراً  الهجمات، �سيما 

»ه��ام«  اجتماع  عن  ك�سف  �رّيًا 

ال�سابع  يف  وا�سنطن  يف  ح�سل 

�سّم  املا�سي،  ال�سهر  من  والع�رين 

روؤ�ساء اأجهزة ال�ستخبارات الأمريكية 

والفرن�سية  و»الإ���رائ��ي��ل��ي��ة« 

والربيطانية، بهدف »اإر�ساء تغيريات 

ج��وه��ري��ة وخ��ط��رية« يف ال�����رق 

اأُحلق  التقرير،  اإ�سارة  وفق  الأو�سط، 

اأماطت  فرن�سية  �سحفية  مبعلومات 

اللثام عن »غ�ض طرف« ا�ستخباري 

املهاجمني،  حت��رّك��ات  عن  فرن�سي 

اإقليمية كربى  ب�سيناريو حرب  ربطًا 

من  انطالقًا  كلها،  املنطقة  ت�سمل 

�سورية!

ويف وقت ترّبعت هجمات باري�ض 

يف �سدارة امل�سهد الإقليمي والعاملي، 

ف املراقبني الدوليني  اإ�ساف���ة اإىل توقُّ

ملي���ًا اأم���ام تداعياته���ا واأهدافه���ا 

املتجاوزة للح���دود الفرن�سية، �ُرِّب 

تقرير بريطاين ُو�سم ب�»اخلطري«، من 

ُي�سمى  الربيطانية، عما  وزارة احلرب 

»�سانع���و ال�سيا�س���ات يف جمل����ض 

الأمن« )SC(، ي�س���ري اإىل اأن جمموعة 

ما�سوني���ة مبرتب���ة ُعلي���ا يف وكالة 

ال�ستخبارات الأمريكية، بالتن�سيق مع 

رئي�ض الأم���ن القومي »الإ�رائيلي«؛ 

يعقوب عمي���درور، والرئي�ض ال�سابق 

لال�ستخب���ارات الربيطاني���ة؛ ج���ون 

�سوي���رز، خططوا ون�سق���وا الهجمات 

الدموي���ة يف العا�سم���ة الفرن�سي���ة، 

مبوؤازرة مدير ال�ستخبارات الفرن�سية؛ 

برن���ارد باجولي���ه، به���دف اإح���داث 

»تغي���ريات جوهري���ة وخطرية« يف 

ال�رق الأو�سط.

ويك�س���ف التقري���ر اأن اجتماع���ًا 

»عل���ى ق���در كب���ري م���ن الأهمية« 

ال�سابع  ح�سل يف وا�سنط���ن بتاريخ 

والع�رين من ال�سه���ر املا�سي، �سم 

اأي�سًا اإىل روؤ�س���اء الأجهزة املذكورة، 

مدير »CIA«؛ جون برينان«. وفيما 

����ض وا�سنطن وحلفائها  اأ�سار اإىل توجُّ

من متدد النفوذ الرو�سي يف املنطقة، 

والرت�سان���ة الع�سكرية ال�سخمة التي 

اأر�سلتها مو�سكو اإىل �سورية، و�رورة 

مواجهته���ا عرب التع���اون والتن�سيق 

بني اأجه���زة ا�ستخباراتها، كان لفتًا 

الت�ري���ح ال���ذي طل���ع ب���ه برنارد 

باجوليه يف التاري���خ نف�سه، عندما 

اأعلن اأن »ال�رق الأو�سط الذي نعرفه 

انتهى اإىل غري رجعة«.

التي  التهام���ات  م���ع  وتزامن���ًا 

وّجهته���ا وزي���رة خارجي���ة ال�سويد؛ 

مارج���وت وال�ست���ورم، ل�»اإ�رائيل« 

عرب اإعالنها اأن ب�سمات »اإ�رائيلية« 

تقف خلف هجمات باري�ض، والتي مّت 

الرد عليها يف الي���وم التايل بر�سالة 

»داع�سي���ة« هّددت بحم���ام دم يف 

�ستوكه���ومل، ك�س���ف اأنت���وين �سيفر، 

وهو �ساب���ط �ساب���ق يف املخابرات 

الأمريكي���ة، اأن »اإ�رائي���ل« حت���رّك 

اأي  ويف  تري���د،  وقتم���ا  »داع����ض« 

م���كان ترتئيه، م�س���رياً اإىل دور كبري 

ل�»املو�س���اد« يف تنفي���ذ ال�ربات 

الباري�سي���ة، كم���ا بوقوف���ه خل���ف 

اإ�سقاط الطائ���رة الرو�سية يف �سيناء، 

الأخرية.  ب���ريوت  وتفجريات �ساحية 

واإذ لف���ت اإىل اأن اأجهزة ال�ستخبارات 

الفرن�سية تراخ���ت كثرياً حيال ذهاب 

واإياب مئات »اجلهاديني« الفرن�سيني 

م���ن واإىل �سورية، به���دف الت�سويب 

ح�راً على ا�ستنزاف الدولة ال�سورية 

اأن الغارات  اأك���د �سيف���ر  وجي�سه���ا، 

الفرن�سية  املقات���الت  نّفذته���ا  التي 

عق���ب الهجمات يف الرق���ة ال�سورية 

�سد »داع�ض« كان���ت »هوليودية«، 

ومل ت�ستهدف مواق���ع التنظيم، وهي 

معلومة اأكدتها لحقا �سحيفة »وول 

�سرتيت جورنال«، عرب اإ�سارتها اإىل اأن 

الغارات الفرن�سية مل تقتل اأي عن�ر 

من »داع�ض«، و�رباتها كانت بعيدة 

عن مواقعه.

ومقاب���ل موؤ����رات ُتدل���ل على 

�سيناري���و ق���د يك���ون الأخطر جتاه 

املنطق���ة برمته���ا، وعل���ى الأر����ض 

ال�سورية بالتحدي���د، اأعّدته وا�سنطن 

وت���ل اأبي���ب باإح���كام ع���رب نافذة 

الهجمات الباري�سية الدموية، وما قد 

يلحق بها من �ربات »داع�سية« يف 

اأكرث من عا�سمة اأوروبية، اأعلن جهاز 

الأم���ن الفدرايل الرو�س���ي يف توقيت 

لفت، وب�سكل حا�سم، تعرّ�ض الطائرة 

الرو�سية املنكوبة لعمل اإرهابي اأدى 

اإىل اإ�سقاطها.. اإع���الن اأعقب مبا�رة 

ح�سور الرئي����ض بوتني �سخ�سيًا يف 

مرك���ز العملي���ات يف وزارة الدفاع 

الرو�سية، وياأتي بع���د �سمت ر�سمي 

رو�س���ي دام قراب���ة الأ�سبوعني بعد 

الكارث���ة، ا�ستلزم اإجن���از حت�سريات 

ع�سكرية »هامة ج���داً« يف �سورية، 

»لرّد قوي مدرو����ض وغري انفعايل« 

يتنا�س���ب مع حجم �رب���ة �سيناء، 

مو�سكو،  تواج���ه  التي  والتحدي���ات 

وفق اإ�سارة اخلبري الع�سكري الرو�سي؛ 

كون�ستانت���ني �سيفك���وف، على وقع 

الطريان احلربي »بعيد  بدء عمليات 

املدى« التي اأعلن عنها قائد الطريان 

قاذفات  الرو�سي، م�سحوب���ًا بدخول 

جوي���ة »ا�سرتاتيجية« رو�سية للمرة 

الأوىل على خط العمليات الع�سكرية 

يف �سورية، والتي �ستكون يف القادم 

من الأي���ام مفاجئة وغ���ري م�سبوقة، 

ربط���ًا بقرار حا�سم اأ�س���دره الرئي�ض 

بوت���ني من مرك���ز عملي���ات الدفاع 

م�سادر  اإ�س���ارة  ح�س���ب  الرو�سي���ة، 

�سحافية يف بريوت.

ماجدة احلاج
�لهدف هو �إحد�ث تغيري�ت جوهرية وخطرية يف �ل�شرق �لأو�شط                                                   )�أ.ف.ب.(

ط لسورية؟
َّ
¡ »اإ�رائيل« اطلعت على هجمات باري�ض هجمات »إسرائيلية« في باريس.. فماذا يخط

قبل وقوعها

ذكر موقع »تاميز اإ�رائيل« اأن بع�ض امل�سوؤولني 

الأمني���ني يف اإ�رائي���ل »كان���وا عل���ى اطالع 

عل���ى وق���وع الهجم���ات الإرهابي���ة يف باري�ض 

قبل وقوعه���ا«، بح�س���ب ال�سح���ايف الفرن�سي 

جاناث���ان �سيمون �سلم. وق���ال املوقع اإن بع�ض 

و�سائ���ل الإعالم وامل�سوؤول���ني ال�سهاينة خططوا 

ل�ستغالل ه���ذه احلادثة؛ كما ح�سل حول حادثة 

جملة »�س���اريل اإيبدو« يف كانون الثاين/ يناير 

املا�س���ي. واأو�س���ح املوقع: »الأم���ر الآخر الذي 

ب���رز يف و�سائل الإعالم الغربي���ة والإ�رائيلية، 

اإ�سارتها اإىل اأن املالك اليهودي مل�رح باتاكالن 

الذي وقع���ت فيه اإحدى الهجم���ات بباري�ض، هو 

اأحد ممويل اجلي����ض الإ�رائيلي«، مذّكراً مبا قال 

رئي�ض ال���وزراء »الإ�رائيلي« بنيامني نتنياهو 

يف موؤمت���ر �سحفي عق���ده ال�سب���ت املا�سي؛ اإن 

»اإ�رائيل ح�سلت عل���ى معلومات ا�ستخباراتية 

ح���ول ال�سالع���ني يف تفج���ريات باري����ض، ومّت 

تقدميه���ا للجان���ب الفرن�سي والبل���دان املعنية 

الأخرى«، م�سيفا اأن »اإ�رائيل« تقف اإىل جانب 

فرن�سا مبكافحة ما �سّماه »الإرهاب الإ�سالمي«. 

وربط املوقع بني عدم ح�سور اليهود يف هجمات 

برجي التج���ارة العامليني، وب���ني مزاعم غياب 

اليهود عن هجمات باري�ض.

¡ الإيزيديون يحرقون منازل العرب.. 
انتقامًا

اأف��اد �سهود عي��ان اأن ع��دداً من م�سلح��ي الأقلية 

الإيزيدي��ة يف الع��راق اأقدم��وا عل��ى ح��رق ونهب 

من��ازل الع��رب يف بل��دة �سنج��ار، الت��ي حررتها 

ق��وات البي�سمرك��ة الكردي��ة، وقال��وا اإن »من��ازل 

م�سلم��ني ُت�رسق وحترق م��ن قَبل رجال اإيزيديني، 

نة«. على ال�سعيد ذاته، ذكر  خ�سو�سًا املنازل ال�سُّ

تقرير �سابق ملنظمة العفو الدولية، قيام ميلي�سيا 

اإيزيدي��ة بالهجوم يف كانون الث��اين/ يناير على 

نة، اإىل ال�سمال من �سنجار، اأدى  قريتني للعرب ال�سُّ

اإىل قتل 21 �سخ�سًا واإحراق العديد من املنازل.

¡ حترُّك �سعودي - »اإ�رائيلي«
وزراء  هن���اك  اإن  خليج���ي  دبلوما�س���ي  ق���ال 

»اإ�رائيلي���ني« يجتمع���ون ب�س���كل دوري م���ع 

م�سوؤولني �سعوديني لالإ�راف على اإعداد �سيغة 

احلل النتقايل لفر�سها على الفل�سطينيني، يف ظل 

ما ت�سهده املنطقة العربية من �سدامات ومعارك. 

واأ�س���اف الدبلوما�س���ي اأن الريا�ض اأبلغت قيادة 

ال�سلط���ة الفل�سطيني���ة بلهجة تهدي���د، ب�رورة 

العم���ل �ريعًا لوقف الهبة ال�سعبية، متهيداً حلل 

مقبل ت�س���ارك يف �سياغته مع »اإ�رائيل«، واأنه 

�سي�سمن اإ�سناداً ودعم���ًا عربيًا، لفتًا اإىل تخّوف 

ال�سلط���ة الفل�سطينية من التحرّك ال�سعودي، دون 

اأن تظهر ذل���ك اأو تعلن عنه، وهي لأ�سباب كثرية 

ل تريد توت���راً يف العالقة م���ع الريا�ض، مع اأن 

هذا التحرك ي�سكل خط���ورة كبرية على الق�سية 

والثوابت الفل�سطينية.

¡ قطر.. والإمارات والكويت والأردن
ذكر تقرير اأمني اأوروبي اأن قطر متّكنت من جتنيد 

خالي��ا اإرهابي��ة يف الكويت والإم��ارات والأردن، 

متّكن��ت من تخزي��ن اأ�سلح��ة يف البل��دان الثالثة، 

ل�ستخدامه��ا ح�سب ما ي�س��در اإليها من تعليمات 

م��ن قَبل قيادات ا�ستخباري��ة قطرية، ت�رسف على 

غرف��ة عملي��ات اإرهابي��ة مهمتها تنفي��ذ عمليات 

تخريبي��ة يف دول مل ت�سهد �ساحاته��ا بعد ن�ساطًا 

اإرهابي��ًا وا�سع��ًا، كا�سف��ًا اأن ال��دول املذك��ورة مل 

تتمك��ن بع��د م��ن اإلق��اء القب�ض عل��ى اأف��راد هذه 

اخلالي��ا النائم��ة، با�ستثناء بع���ض العنا�رس يف 

الإمارات والكويت.

موضوع الغالف

وزيرة خارجية السويد 
أعلنت عن بصمات 

»إسرائيلية« خلف هجمات 
باريس.. فكان التهديد 
»الداعشي« بحّمام دم 

في ستوكهولم
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السعودية.. وخيبات األمل
تع���اين ال�شعودية من �شداع الف�شل 

املت�شل�ش���ل واملرتاك���م؛ كطال���ب يريد 

اجتي���از امتح���ان الدخ���ول للجامعة 

فيتنّقل م���ن اخت�شا�ص اإىل اخت�شا�ص، 

ال�شعودية  وكذل���ك  را�شب،  والنتيج���ة 

حتاول الدخول اإىل نادي الدول املوؤثرة 

كقوة عظمى، على الأقل اإقليميًا، ب�شالح 

الدائ���م( ودغدغة  املال والنف���ط )غري 

م�شاعره���ا بالنت�ش���ار املوهوم على 

اأفغان�شتان  يف  ال�شوفيات���ي  الحت���اد 

و»الأفغ���ان  »القاع���دة«  بوا�شط���ة 

العرب«، حيث اإن الن�رص والأرباح كانت 

يف جي���وب اأمريكا وحل���ف »الناتو«، 

وحالها كما يف���رح امل�شجعون العرب 

للنوادي الريا�شية الأوروبية ويتقّبلون 

»انت�رْصنا..  بلغ���ة  ويتحدثون  التهاين 

وهزمناكم«، وهم ل ناقة لهم ول جمل 

يف املباريات، كذلك ال�شعودية ل ناقة 

لها ول جم���ل يف اأرب���اح النت�شارات 

الأمريكية �شوى متويلها وتاأمني الغطاء 

الإ�شالمي والعربي، لإ�شفاء امل�رصوعية 

الكاذبة عليها.

لق���د ف�شلت ال�شعودي���ة يف العراق 

بعدما مّولت م���ع اخلليج حرب �شدام 

على اإيران، واأّمنت ال�رصعية ل�»عا�شفة 

ال�شحراء«، لكنها مل ترث العراق، فثاأرت 

واأر�شل���ت اآلف النتحاريني و»داع�ص« 

واأخواته���ا، ور�شب���ت يف الع���راق.. ثم 

انتقلت اإىل اليم���ن، فاأخذت منه كل ما 

تريد لإ�شفاء �رصعي���ة على ا�شتيالئها 

على الأر�ص اليمنية، وا�شتغالل موارده 

وا�شتعب���اده ولي����ص ا�شتعم���اره، لكن 

طمعها وا�شتخفافها باليمن قلب عليها 

الطاول���ة، فخ����رصت اليم���ن وهيبتها، 

وا�شتعاد اليمني���ون حريتهم وهم على 

ور�شبت  ال�شتق���الل،  ا�شتع���ادة  طريق 

ال�شعودية يف اليمن اأي�شًا..

ال�شعودي���ة يف بالد  اأح���الم  بداأت 

ال�ش���ام، حي���ث تت�ش���ارع عقائديًا مع 

علم���اء ب���الد ال�ش���ام، الذي���ن ميثلون 

تاريخي���ًا الثقل العلمائ���ي، بالإ�شافة 

اإىل الأزه���ر، مع حماول���ة ك�رص العقدة 

النف�شي���ة من �شوري���ة التي مل ي�شتطع 

ح�رصمًا  وبقيت  �رصاءه���ا،  اخلليجيون 

يف عيونهم.. فعلت ال�شعودية اأكرث مما 

ت�شتطي���ع، ومل ترتك و�شيلة �رصعية ول 

دينية اأو اأخالقية اإل وا�شتعملتها، ومع 

ذلك ر�شبت ال�شعودية يف �شورية اأي�شًا 

واأي�شًا.

اأر�شلت ال�شعودية ر�شلها املتوح�شني 

اإىل كل الع���امل، ين����رصون الوهابي���ة 

كمنظوم���ة للتكفري والقتل والغت�شاب، 

وا�ش���رتت �شمائ���ر اأم���ريكا والغ���رب، 

ويف مقدمته���م فرن�ش���ا - هولند الذي 

ا�شتمتع ببيع املواقف ال�شيا�شية مقابل 

�شفقات ال�شالح وال�شتثمارات مبليارات 

الدولرات والي���ورو، وراهنت ال�شعودية 

على احل�شان الفرن�شي لإف�شال التفاق 

الن���ووي الإيراين، وخ�رصت الرهان، لكن 

اأعادت  ث���م  ربحت فرن�ش���ا املليارات، 

الكرة م���رة ثاني���ة يف موؤمت���ر فيينا 

حول �شوري���ة وقب�ص الفرن�شي الأثمان، 

ومل يدع���ه الأمريك���ي اأن ينج���ح، ثم 

ب���داأ بتاأديبه عرب الإيع���از ل�»داع�ص« 

ب�رصب باري����ص، لأن اأمريكا لن ت�شمح 

لفرن�ش���ا ب�رصق���ة اأم���وال ال�شعودي���ة 

لفرن�شا  ول���ن ت�شمح  ك�رصيك م�شارب، 

اأن تعرق���ل م�رصوعه���ا احل���ايل لبداية 

احل���ل ال�شيا�ش���ي يف �شورية واملنطقة 

لتقليل خ�شائرها بعد الدخول الرو�شي 

والتح�ش���ري ال�شيني للع���ب دور دويل 

و�شم���ود حمور املقاوم���ة، فكل تاأخري 

لتوقي���ع الت�شوية �شتدف���ع اأمريكا من 

ر�شيدها ال�شرتاتيجي، خ�شو�شًا اأن من 

راهنت عليه من اأدواتها اخلليجيني وما 

�شم���ي التكفرييني واملعار�شة ال�شورية 

ف�شلوا يف اإ�شق���اط النظام ال�شوري، ول 

بد هن���ا من قراءة املوقف القطري الذي 

بداأ بالرتاجع وعدم الظهور على م�رصح 

الأحداث منذ �شهرين اأو اأكرث، وهو موؤ�رص 

على ال�شيا�شة الأمريكية يف املنطقة.

فعت فرن�ش���ا من اأمريكا بيد  لقد �شُ

»داع����ص«، واإذا مل ت�شم���ت ال�شعودية 

الأمريكية  لالأوام���ر  وتخ�ش���ع  وته���داأ 

»اجلبري«،  بهلواني���ات  ع���ن  والإقالع 

بيد  اأمريكي���ة كربى  فلتتهي���اأ ل�شفعة 

»داع����ص« اأو انق���الب داخ���ل العائلة 

املالكة بقيادة حمم���د بن نايف، الذي 

»يكمن« بانتظ���ار »قن�ص« حممد بن 

�شلمان ال���ذي يبال���غ يف ال�شتعرا�ص 

ال�شيا�ش���ي والع�شك���ري ب�شكل انفعايل 

ومراهق.

ال�شعودية م���ن ف�شل اإىل ف�شل، ومن 

خيبة اإىل اأخ���رى، وندفع نحن والعامل 

الثمن من ال�شحاي���ا الأبرياء، واآخرهم 

�شهداء برج الرباجنة ومدينة ال�شدر يف 

الذين  الفرن�شيون  وال�شحاي���ا  العراق، 

قب�ص هولند »ديته���م« وثمنهم �شلفًا 

ب�شفقة الع�رص مليارات يورو.

هل ت�شتيق���ظ ال�شعودية من اأحالم 

العظم���ة وتتوا�شع فرتت���اح وترتكنا، 

داعني لها بالتعّقل والهداية ك�شقيقة؟

د. ن�شيب حطيط

المراقبون: إذا لم تهدأ 
السعودية وتخضع 

لألوامر.. فلتتهيأ لصفعة 
أميركية بَيد »داعش« 

على غرار صفعة فرنسا 

السيد نصر الله.. والكالم 
الفلسطيني الفصل

اأماكن  الفل�شطين���ي يف كل  ال�شع���ب 

وج���وده، خ�شو�شًا يف لبن���ان، كان على 

موعد م���ع الإطاللة املتلفزة لل�شيد ح�شن 

ن����رص اهلل؛ الأمني العام حلزب اهلل، والتي 

خ�ش�شها للحدي���ث حول جرمية التفجري 

الإرهابي امل���زدَوج ال���ذي اأ�شاب منطقة 

ب���رج الرباجنة، وذه���ب �شحيته ع�رصات 

ال�شه���داء واجلرح���ى، من بينه���م اأطفال 

ون�شاء لبنانيون وفل�شطينيون و�شوريون.. 

كيف ل وجميعهم كان خالل اأيام ما قبل 

الكلم���ة الف�ش���ل لقائد املقاوم���ة، اأ�رصى 

ال�شائع���ات التي تالحقهم من���ذ الدقائق 

الأوىل للجرمي���ة النك���راء؛ اأن م���ن ب���ني 

اجلن�شية  م���ن  النتحاريني  الإرهابي���ني 

يف  �شاهم���ت  �شائع���ات  الفل�شطيني���ة.. 

تاأجيجه���ا مواقع التوا�ش���ل الجتماعي، 

وبع�ص الإعالم اللبن���اين املغر�ص، الذي 

حبك الق�ش����ص وفربك املعلومات التي ل 

�شند حقيقي لها.

م�ش���اء ال�شبت الراب���ع ع�رص من ال�شهر 

الأخالق  اجلاري، نط���ق احلكيم �شاح���ب 

الرفيع���ة وال�شمري احلا�رص اأب���داً، بكالمه 

الف�ش���ل، وا�شعًا ح���داً نهائي���ًا لتاأويالت 

و�شائعات اأ�شحاب ال�ش���وء، قاطعًا بقوله 

»اأن يك���ون اأحد النتحاري���ني اأو من بني 

املوقوف���ني اأي فل�شطين���ي«، ومنبه���ًا اأن 

»م���ن اأه���داف التفج���ري ال���ذي ا�شتهدف 

ب���رج الرباجن���ة ومترير اأ�شم���اء مفرت�شة 

لالنتحاري���ني، اإحداث فتنة بني اللبنانيني 

والفل�شطيني���ني، وب���ني اأه���ايل ال�شاحية 

وخميم برج الرباجن���ة، ولحقًا املخيمات 

الفل�شطينية«، داعيًا لتعطيل الأهداف التي 

ي�شعى اإليها املعتدي، �شواء اأكان اإ�رصائيليًا 

اأو تكفرييًا، وهناك من يريد حتويل ال�شعب 

الفل�شطين���ي اإىل ع���دو.. فالفل�شطيني���ون 

اإخواننا ولهم نف�ص ق�شيتنا وهم يحاربون 

الحتالل ال�شهيوين«.

جاء كالم �شماحت���ه برداً و�شالمًا على 

قل���وب اجلمي���ع، من ه���م يف خميم برج 

الرباجن���ة، وم���ن يف جواره م���ن الأ�شقاء 

اللبنانيني، واإن اأنهى �شماحته اللغط الذي 

دار عن دور للفل�شطينيني يف اجلرمية، لكنه 

طالب ف�شائلهم اأن يبذلوا اجلهود من اأجل 

منع ت�شلل اأي من الإرهابيني كي ل يتخذوا 

من املخيمات م���الذاً ينفذون جرائمهم يف 

املناطق اللبنانية املج���اورة للمخيمات، 

ودع���ا يف املقاب���ل الدول���ة اللبنانية اإىل 

مقاربة جدي���دة لأو�شاع الفل�شطينيني يف 

لبنان، بعيدة عن املقاربة الأمنية.

رامز م�شطفى

الأمري حممد بن نايف بانتظار الفر�سة ال�سانحة للحد من مراهقات الأمري حممد بن �سلمان ال�سيا�سية

اتخذت املواجهة م���ع العدو ال�شهيوين خالل 67 

عام���ًا اأ�شكاًل عديدة، فال�شهاينة مل يغت�شبوا الأر�ص 

ويرتكب���وا املجازر ويهّجروا النا����ص فقط، بل عملوا 

على حماولت تغيري الثقاف���ة واجلغرافيا والتاريخ 

واحل�شارة واملفاهي���م، وت�شويه الوعي لدى الأجيال 

الفل�شطينية والعربية. فقد ه���ّودوا الكثري من اأ�شماء 

الق���رى وامل���دن وال�ش���وارع والطرق���ات يف القد�ص 

واأرا�شي ال����48، بالإ�شافة اإىل طم�ص الثقافة العربية 

والإ�شالمية يف العديد من الأماكن.

كم���ا عمل���وا عل���ى ت�شوي���ه �ش���ورة املجاهد 

الفل�شطين���ي وحتويله اإىل اإرهاب���ي يف الكثري من 

امل���رات، لكنهم ف�شلوا يف ذلك دائم���ًا، فقد حتّولت 

الكوفي���ة الفل�شطينية اإىل اأيقونة جتول العامل رمزاً 

ملقاومة املحت���ل، ثم عمدوا اإىل �رصب العالقة بني 

الفل�شطين���ي واأخي���ه اللبناين اأكرث م���ن مرة؛ قبل 

وخالل وبعد احل���رب الأهلية يف لبنان، والتي كان 

ال�شهاينة لعبًا اأ�شا�شي���ًا يف اإدارة نزاعاتها، وهنا 

جنحوا اأحيانًا واأخفقوا معظم الأحيان.

تتقاطع هذه املحاولت اليوم مع �شيا�شة تنظيم 

»داع�ص« يف حماولته ت�شويه �شورة الفل�شطيني، 

ب�شبب �شموده ومواجهته كل حماولت زّجه يف اأي 

����رصاع غري �رصاعه مع العدو ال�شهيوين، مما ي�شري 

يف كثري من الأحيان اإىل عالقة بني التنظيم الإرهابي 

وال�شهاين���ة يف العمل على حتويل الفل�شطيني من 

رم���ز اأمم���ي ومنا�شل وطني اإىل ع���دو لدى �شعوب 

املنطقة، كم���ا اأّكد ال�شيد ح�شن ن����رصاهلل اأكرث من 

م���رة، متهيداً للتخل�ص منه ب���اأي طريقة، وبالتايل 

الق�شاء على م�شاأل���ة الالجئني وحق العودة، وهذا 

ما يف�رّص �رصعة تنظيم »داع�ص« الإ�شارة اإىل اإقحام 

الفل�شطينيني يف تفجري برج الرباجنة، والإعالن عن 

هوي���ة منفذيها مبا�رصة بع���د العملية النتحارية، 

به���دف ا�شتغالل ردات الفعل ل����رصب العالقة بني 

الفل�شطيني���ني واللبناني���ني، خ�شو�ش���ًا اأن خميم 

ب���رج الرباجنة يبعد عدة اأمت���ار عن مكان التفجري 

الإرهاب���ي، لكن الوعي لدى الأه���ايل والقيادات من 

الطرفني عّطل هذه الأهداف اخلبيثة، وحتى لو كان 

نْي، فهن���اك ما يكفي من  منفذا العملي���ة فل�شطينيَّ

امل�شوؤولية لدى الطرف���ني ملواجهة تلك املحاولت 

الفتنوية، و�رصب الثواب���ت والعالقات املتينة بني 

ال�شعبني ال�شقيقني.

االنـتـفـــاضــة.. ومحــــاوالت تـشــويــــه صــــورة الـفـلـسـطـيـنــيــــيـن
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الدرس الفرنسي: اإلرهاب وسيلة غبية
تت�شارع التطورات امليدانية وال�شيا�شية 

املرتبط���ة بالن���زاع ال�ش���وري، خ�شو�شًا 

بعدما ����رصب الإرهاب فرن�ش���ا، والطائرة 

الرو�شية وبرج الرباجنة يف لبنان، ولو اأن 

اأحداً من الدول الكربى مل يكن ليهّمه م�شري 

اللبنانيني وحياتهم واأمنهم لو مل ت�رصب 

باري�ص، وكاأن حياة الرجل الغربي الأبي�ص 

اأغل���ى ثمنًا واأك���رث قيمة من حي���اة اأهل 

ال�رصق اأ�شحاب ال�شحنة ال�شمراء القاطنني 

يف هذه البقعة امللتهبة من الأر�ص.

ولعل م���ن املفيد يف خ�ش���ّم احلديث 

عن تنامي الإره���اب وانت�شاره يف العامل، 

اأن يتّم احلديث عن ن���واة ون�شاأة �شناعة 

املوت ه���ذه، وا�شتخدامها كو�شيلة غربية، 

من���ذ اأفغان�شتان يف الثمانينات من القرن 

الع�رصين، ولغاي���ة �شورية والعراق وكافة 

الع���امل العربي الي���وم. وبح�شب هيالري 

كلينتون يف اأح���د جل�شات ال�شتماع اأمام 

الكونغر�ص، اأن�ش���اأ المريكيون »القاعدة« 

بالتعاون مع اململكة العربية ال�شعودية، 

الت���ي كان���ت مهمتها تاأم���ني اجلهاديني 

العقائديني، وعلى الوليات املتحدة مهمة 

التدري���ب والإمداد بال�ش���الح، وامل�شاعدة 

وبالفعل، جنحت  واللوج�شتية.  الع�شكرية 

اخلط���ة الأمريكية، وبالت�شافر مع عدد من 

واجلغرافيا  بالتاري���خ  املرتبطة  العوامل 

اإغراق الحتاد  والدميغرافيا الأفغانية، يف 

الأفغ���اين  امل�شتنق���ع  يف  ال�شوفيات���ي 

وخروج���ه بهزمية ع�شكري���ة، اإىل اأن بداأت 

»القاعدة« ت�شعر بفائ�ص قوة و�شيطرتها 

على دول���ة كامل���ة يف اآ�شي���ا الو�شطى، 

اأهدافًا  فانقلبت على �شانعيه���ا و�رصبت 

اأمريكي���ة يف اأماك���ن عدة م���ن العامل، مّت 

تتويجها بحادثة 11 اأيلول 2001.

انطالق���ًا مم���ا تق���دم، وم���ن جن���اح 

»القاع���دة« يف اأفغان�شت���ان يف املرحلة 

الأوىل، هل ميكن لالإرهاب �شد املدنيني اأن 

ُيعترب و�شيلة ناجحة يف احلرب؟

ت�شري املدر�ش���ة الواقعية يف العالقات 

الدولي���ة، وه���ي املعتَم���دة بق���وة لدى 

الدول كافة، خ�شو�ش���ًا الوليات املتحدة 

الأمريكي���ة، اإىل اأن احُلك���م عل���ى الظواهر 

ال�شيا�شية يكون مب���دى حتقيقها للنتائج 

املتوخ���اة منه���ا، ولي����ص باأخالقيتها اأو 

تطابقها مع املب���ادئ الإن�شانية، لذا فاإن 

الإره���اب �شد املدني���ني كو�شيلة يجب اأن 

ُيحك���م عليه من خالل حتقيق���ه للنتائج 

املطلوبة.

يف البداية، حق���ق الأمريكيون اأهدافهم 

اأفغان�شتان،  اإن�ش���اء »القاع���دة« يف  من 

لك���ن »التنظيم« يف ذل���ك الوقت مل يكن 

اإرهابًا معومل���ًا متفلتًا م���ن كل �شوابط، 

ب���ل كان اأق���رب اإىل املجموعات امل�شلحة 

التي متار�ص قت���ال الع�شابات �شد جي�ص 

نظام���ي، وهي و�شيلة ما زال���ت ُت�شتخدم 

واأثبتت جناعتها يف احلروب الالمتماثلة، 

ول ميك���ن اعتبارها اإرهاب���ًا، كونها تتخذ 

الع�شكري���ني هدف���ا لها، ب���ل اإن الرهاب 

املق�شود هو الذي يتخذ املدنيني هدفًا له.

يف املرحلة الثانية، ا�شتغل الأمريكيون 

الإرهاب »القاع���دي« وهجمات 11 اأيلول 

ل�ش���ّن حروب عل���ى كل م���ن اأفغان�شتان 

والعراق، وبعيداً عن »نظريات املوؤامرة« 

الت���ي تق���ول اإن الأمريكيني ه���م اأنف�شهم 

من اأم���ر ب�شّن تلك الهجم���ات ل�شتغاللها 

كذريعة، ميكن الق���ول اإن الإرهاب املتفلّت 

من ال�شواب���ط اأ�رصّ مب���ن اأن�ش���اأه ورّباه 

ودرب���ه، وميكن اأن نذكر يف هذا املجال اأن 

اململكة العربية ال�شعودية نف�شها )م�شّدرة 

»اجلهادي���ني« والفك���ر ال���ذي يحّفزهم( 

كان���ت قد تعرّ�شت لالإره���اب والتفجريات 

النتحاري���ة يف الداخل بني عامي -2008

2004، وهك���ذا يكون احلك���م على النتيجة 
املحققة من الإرهاب كو�شيلة باأنها �شلبية.

اأم���ا املرحل���ة احلديثة م���ن الإرهاب 

املتفل���ت، فهي ن�شوء »داع����ص« وقيامه 

بعملي���ات انتحاري���ة �ش���د املدنيني يف 

العراق، ثم اإن�ش���اء املجموعات الإرهابية 

الأخرى التي ا�شتغلها الغرب وبع�ص الدول 

الإقليمي���ة ل�رصب اأ�ش����ص الدولة ال�شورية 

وتركي���ع النظ���ام ال�ش���وري للو�شول اإىل 

انهياره، والت���ي متددت لت�رصب يف لبنان 

وتدم���ي املجتمعات العربي���ة كافة؛ من 

املغرب العربي اإىل م�رصقه.

يف بداي���ة ه���ذه املرحل���ة ا�شتف���اد 

املحر�ّشون واملمولون من الفو�شى والدمار 

يف �شوري���ة لالخ���رتاق وحماولة تقوي�ص 

اأ�ش����ص الدول���ة ال�شوري���ة، لك���ن النتائج 

احلقيقية والفعلية لالإرهاب �شد املدنيني 

وبعد �شنوات خم�ص من املوت، ل ت�شري اإىل 

نتائج ملمو�ش���ة يف انهيار النظام، اأو يف 

دفع املقاومة اللبنانية اإىل الن�شحاب من 

�شورية على وق���ع ال�رصبات الإرهابية يف 

بيئتها احلا�شن���ة يف بريوت، ومل توؤدِّ اإىل 

انهيار م�رص اأو تون�ص اأو غريها.

والي���وم، انتقل الإرهاب املدرك اأن اأيام 

ا�شتخدام���ه كو�شيلة باتت مع���دودة، واأن 

م�شغلي���ه ومموليه �شيتخل���ون عنه على 

طاول���ة املفاو�ش���ات يف فيينا، اإىل �رصب 

َمن اعتقدوا اأنهم مباأم���ن منه، لعتقادهم 

اأن اخلدمات الكربى ال�شيا�شية والإعالمية 

والع�شكري���ة، واجل�رص اجل���وي الذي اأّمنوه 

من اأوروبا اإىل �شوري���ة، كافية لدفع خطر 

انتقام���ه عنهم، ف���كان 13 ت�رصين الثاين 

الدام���ي، والكلفة الفرن�شي���ة العالية من 

ال�شحايا الأبرياء.

التقيي���م ب���ني الأكالف  وهك���ذا، ويف 

والأرباح املحققة يف ا�شتخدام الإرهاب �شد 

املدني���ني كو�شيلة، ميكن القول اإنه و�شيلة 

غبية، اإذ اإن كلفته اأعلى بكثري من النتائج 

املحققة منه، فالإرهاب �شد املدنيني يوجع 

اخل�ش���م ويوؤمله لكنه ل يح�شم معركة، ول 

انهياره، بعك����ص املجموعات  اإىل  ي���وؤدي 

امل�شلحة التي ت�شتخدم حروب الع�شابات 

�ش���د جي�ص نظام���ي، فت�شلّه وت���وؤدي اإىل 

هزميت���ه، وها هم الفرن�شيون يدفعون ثمنًا 

باهظًا لو�شيل���ة اعتقدوا اأن جتربتها �شهلة 

وغري مكلف���ة، بينما الدر�ص الأمريكي ماثل 

اأمام اأعني اجلميع.

د. ليلى نقول

الفرنسيون يدفعون ثمنًا 
باهظًا لوسيلة اعتقدوا 

أن تجربتها سهلة.. ليتبين 
أن كلفتها أعلى بكثير من 

قة النتائج المحقَّ

الكلمة الفصل: 
وأد الفتنة

الكربى يف  وقعت اجلرمية 

بلدة برج الرباجنة يف �شاحية 

وا�شتطاع  اجلنوبي���ة،  بريوت 

ارتكاب  الظالميون  اخلفافي�ص 

جرميته���م و�شط �شوق جتاري 

ميت���ّد م�شافة كيل���و مرت يف 

�ش���ارع ذي كثافة �شكانية من 

والفل�شطيني���ني،  اللبناني���ني 

ويتمّي���ز بعالق���ات طيبة بني 

اللبنانيني اأنف�شهم من خمتلف 

الالجئ���ني  وم���ع  الطوائ���ف، 

الفل�شطيني���ني املقيم���ني يف 

خميم ب���رج الرباجنة، وهناك 

العديد م���ن حالت امل�شاهرة 

 و�شلة الرحم منذ العام 1948.

اإل اأن اجلرمي���ة الأك���رب التي 

�شعى اإليها من خطط ونّفذ من 

ع�شابات »داع�ص«، هي الفتنة 

بني اأهايل بلدة برج الرباجنة 

و�ش���كان املخيم، وله���ذا د�ّص 

ال�شم يف البي���ان الأول لتبّني 

العملي���ة الإجرامي���ة ون����رص 

اأ�شماء املنفذين، والإ�شارة اإىل 

اأنه���م فل�شطينيون، وهذه ُتعّد 

�شابقة يف م���ا ي�شمى اأدبيات 

ليتب���ني  الع�شاب���ات،  ه���ذه 

لحق���ًا اأن الفل�شطينيني ُقتلوا 

يف �شوري���ة من���ذ �شنتني، ول 

عالق���ة لأي فل�شطين���ي بهذه 

والهدف  الإجرامي���ة،  العملية 

الوا�ش���ح كان اإث���ارة م�شاعر 

الغ�شب ل���دى ذوي ال�شحايا، 

فع���ل  رّدات  اإىل  وجرّه���م 

انتقامية، لكن م���ا ح�شل هو 

العك����ص متامًا، واأثبت جمهور 

املقاوم���ة واأه���ل ال�شاحي���ة 

جمتمعني اأنهم يتحلّون بوعي 

وثقاف���ة اإ�شالمية راقية، وثقة 

بقيادته���م احلكيم���ة، وُرفعت 

ُبعي���د النفجارين يافطة تدّل 

على قدر ع���اٍل من امل�شوؤولية 

الأخالقية والوطنية والقومية، 

قال فيه���ا ح���زب اهلل كلمته 

م���ع  »�شنبق���ى  الفا�شل���ة: 

فعلت���م«،  مهم���ا  فل�شط���ني 

اإطاللة  يوم���ني  بع���د  لتاأتي 

�شماحة اأم���ني عام حزب اهلل 

ال�شيد ح�شن ن�رص اهلل وتوّجه 

ال�رصبة القا�شية على الفتنة 

اأرادوا  والت���ي  واأ�شحابه���ا، 

م���ن خالله���ا واهمني حتقيق 

هدف���ني: الأول، قتل اأكرب عدد 

ممكن من امل�شلنّي واملدنيني 

الأبرياء من رّواد ال�شوق، وهذا 

الثاين  والهدف  جزئيًا،  حتّقق 

اإيق���اع الفتنة بني خميم برج 

الرباجن���ة واجل���وار، وهذا مل 

يح�ش���ل ولن يح�ش���ل، وعلى 

اجلميع الوق���وف �شفًا واحداً 

�شد هذا الطاعون الأ�شود الذي 

ل يف���رّق بني �ُشن���ي و�شيعي 

وب���ني عرب���ي وعرب���ي، هذا 

م���ا فهم���ه الفل�شطينيون من 

ال�شيد ن�رصاهلل.  كلمة �شماحة 

جعفر �شليم

الرئي�س الفرن�سي فرن�س�ا ه�لند عقب امل�ؤمتر ال�سحفي اإثر تفجريات باري�س

الالف���ت اأن ذل���ك ياأتي ونحن ن�شه���د على ملحمة 

بطولية وانتفا�شة جميدة يقودها ال�شباب الفل�شطيني 

يف القد����ص وقرى ومدن ال�شف���ة الغربية وقطاع غزة، 

�شد حماولت فر�ص تق�شيم القد�ص وتهويدها والتو�شع 

ال�شتيط���اين وتفاق���م ع���دوان امل�شتوطن���ني، وف�شل 

ال�شهاينة يف وقفها اأو ت�شويهها، فقد اأثبتت النتفا�شة 

اأن ال�شباب الفل�شطيني ق���ادر على الثورة على الظلم 

واأخذ زم���ام املبادرة، ومل تنج���ح كل املحاولت يف 

وق���ف ذلك، ل�شيما حماولت الكيان ال�شهيوين ت�شويه 

�ش���ورة الفل�شطيني، وحم���اولت الولي���ات املتحدة 

الأمريكية �شح���ب الب�شاط من حت���ت النتفا�شة؛ فقد 

ف�شل وزير اخلارجي���ة الأمريكي يف حما�رصتها عندما 

�شّورها وكاأنها ق�شية الأق�ش���ى فقط، متجاهاًل كونها 

يف الأ�شا����ص ق�شية اأر�ص واحتالل وا�شتيطان، وحقوق 

وطنية اعرتف العامل كله بها.

النتفا�شة م�شتمرّة، والرهان دائمًا على وعي ال�شعوب 

العربي���ة وقدرتها عل���ى اإعادة اإنتاج وتوحي���د ن�شالتها 

وتوجيهها اإىل ق�شية العرب.. فل�شطني.

�شامر ال�شيالوي
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ال تر�س���م ال���دول �سيا�ساتها، حتديداً 

تل���ك الت���ي ت�ستح���ق اأن تك���ون دواًل، 

باعتباره���ا جمعيات خريية، اأو �رشكات 

ا�ستثمارية، بل تنطلق من ثوابت احلفاظ 

عل���ى م�سالح �سعبه���ا واأمنه ورفاهيته 

و�سيادت���ه على اأر�سه، ومن هذا املنطلق 

تتقاطع م�سالح ال���دول، وت�سل اإىل حد 

التحالف، اأو تتناق����ض لت�سل اإىل اإعالن 

احلرب.

ه���ذه البديهية ال تعم���ل بها بع�ض 

العربية، لي����ض الأنها متخلفة  االأنظمة 

فق���ط ومل ت�سمع بها، بل الأن �سيا�ساتها 

ُتر�سم خلدم���ة م�سالح ال���دول الكربى 

التي تديرها وتوّجهها؛ تلك الدول التي 

له���ا كان لها اليد الط���وىل يف �سناعة 

تلك االأنظم���ة، ويف تاأمني ا�ستمراريتها 

الراعية،  الدول���ة  كحار����ض مل�سال���ح 

وخ���ادم ل�سيا�ساتها، حت���ى لو تناق�ض 

الوطني���ة ل�سعوب  ذلك م���ع امل�سالح 

تلك االأنظمة، وهو م���ا نراه يف وقاحة 

بع����ض االأنظمة العربي���ة يف انفتاحها 

وتن�سيقها وتن�سيط عالقاتها مع العدو 

»االإ�رشائيل���ي«، ويف جتاهلها العملي 

مل���ا تعرّ����ض ويتعرّ����ض ل���ه ال�سعب 

الفل�سطين���ي املظلوم من���ذ وعد بلفور، 

الذي تواطاأ مع���ه بع�ض احلكام العرب 

يف املوافقة حين���ه ل�«اإعطاء فل�سطني 

لتكون وطنا لليهود امل�ساكني«.

من���ذ زرع ه���ذا الكي���ان الغريب يف 

فل�سطني، باتت كل اأ�سباب القوة واملنعة 

والتقدم واحلداث���ة ممنوعة على العرب، 

بل حتى الدميقراطية احلقيقية، حتى ال 

ي�سكلوا خطراً على وج���وده وا�ستمراره، 

وجوه���ه  بتع���دد  الغ���رب  ومار����ض 

اال�ستعمارية، فرن�سية كانت اأو اإنكليزية 

اأو اأمريكية، �ستى اأنواع ال�سيطرة والقمع 

والتخري���ب يف جمتمعاتن���ا العربي���ة، 

وكانت اآخ���ر »اإبداعاتهم« �سناعة قوى 

التكف���ري التي تّدع���ي االإ�س���الم، لكنها 

متار����ض مهمة تدم���ري وتفتي���ت الدول 

واالإ�سالمي���ة  العربي���ة  واملجتمع���ات 

نيابة ع���ن اجليو�ض االأمريكية والغربية، 

ومب���ا يتكّفل ب����رشب كل القوى التي مل 

االأمريكية؛ بالتخلي عن  تخ�سع لالأوامر 

الق�سية الفل�سطينية، واالعرتاف بالكيان 

ال�سهي���وين ال���ذي يحت���ل وي�ستوط���ن 

فل�سط���ني، وه���ذا م���ا اعرتف ب���ه وزير 

خارجية فرن�سا ال�سابق؛ من اأن التخطيط 

للع���دوان على �سورية قائم الأنها تعادي 

»اإ�رشائيل«.

وتلف���ت اأو�ساط مراقب���ة اإىل حقيقة 

�سهى عنها كثريون بفعل �سغط االأحداث، 

وهي اأن هجمة القوى التكفريية امل�سنَّعة 

اأمريكيًا تقت�رش على الدول ذات االأنظمة 

اجلمهورية التي لديها جتارب انتخابية 

ودميقراطي���ة، واإن كانت قا�رشة، وتهدف 

اإىل تفتي���ت تلك الدول ودفعها قرونًا اإىل 

اخللف، يف �سياق ال ميكن له اإال اأن يكون 

م���ن تخطيط وتوجي���ه �سهيونيَّني، دّمر 

وخرّب حت���ى االآن ليبيا واليمن والعراق 

و�سوري���ة، ويهدد م����رش ولبنان وتون�ض 

واجلزائ���ر، ودواًل اأخ���رى، بع���د اأن ق�ّسم 

ال�سودان.

والأن الدول حتكمه���ا امل�سالح، وجد 

الرو����ض؛ ورثة االحت���اد ال�سوفياتي، يف 

�سم���ود �سوري���ة حتدي���داً، ويف ت�سدي 

معظم الع���رب امل�ستهَدف���ني بامل�رشوع 

التكف���ريي وا�ستباكهم مع اأدواته، فر�سة 

واالإع���الن منها،  اإىل املنطقة،  للع���ودة 

بالنار، عن هدفني: االأول، اأفول االأحادية 

الدولي���ة، التي احتك���رت فيها الواليات 

املتحدة قيادة العامل يف العقود االأربعة 

املا�سية، والثاين، �سّن حرب على القوى 

التكفريي���ة، الت���ي �سنعه���ا االأمريكيون 

اأفغان�ست���ان،  يف  ال�سوفي���ات  لقت���ال 

ويح�رّشونها لتك���ون »ح�سان طروادة« 

يف خدم���ة م�رشوعهم لتفكيكك »االحتاد 

الرو�س���ي«، بعد اأن جنح���وا �سابقًا يف 

تفكيك االحت���اد ال�سوفياتي، وهناك كالم 

رو�سي وا�سح باأن هذا النهو�ض الرو�سي 

لن يتوق���ف، و�سي�ستمر ليعي���د التوازن 

اإىل الق���رار العاملي، ومن يق���راأ برنامج 

الت�سليح الرو�سي الإيران باأنظمة الدفاع 

اجلوي املتط���ور )ا�ض - 300( هذا العام، 

ولل�سني بنظام )ا�ض - 400( االأكرث تطوراً 

عام 2017، يدرك اأن النهو�ض الرو�سي هو 

قرار جدي ال رجعة عنه، حتى اأن ال�سفري 

زا�سبيكني،  الك�سندر  الرو�سي يف بريوت؛ 

م���رر يف اأحد اللق���اءات ال�سيا�سية قواًل 

غ���اب عن األ�سنة الرو����ض لعقود، عندما 

ق���ال: »نحن يف طليعة العامل يف القوة 

الع�سكرية«. 

وح�سب املعلومات، فاإن الرو�ض الذين 

يعت���ربون اأن اأمريكا والغ���رب »ك�رشوا 

كل اخلط���وط احلمر معه���م«، يح�رّشون 

لالإعالن خ���الل اأ�سهر قليلة ع���ن اإن�ساء 

ا�سطوله���م اخلام����ض املخ�ّس�ض للبحر 

املتو�سط، و�سي�س���م اأربع ع�رشة �سفينة 

وغوا�سة، وه���م يوؤكدون يف كل منا�سبة 

اأن الق���رار الرو�سي هو حماي���ة �سورية 

ودول امل����رشق م���ن احل���روب الطائفية 

واالإثنية الهادفة اإىل تفكيك جمتمعاتها، 

كم���ا دعوا ويدعون اإىل ع���ودة م�رش اإىل 

ممار�س���ة دورها العرب���ي ويف املنطقة، 

واإىل اإع���ادة التعاون ال�سوري - امل�رشي 

عل���ى اأو�سع مداه، وهو م���ا بتنا نتلم�ض 

الكثري من معامله، خ�سو�سًا اأن البلدين 

يحاربان عدواً واحداً. ومن يتابع املواقف 

الرو�سية يف لقاءات فيينا، يدرك �سالبة 

هذه املواقف التي فر�ست على االأمريكي 

اأن يق���ر باأن التغي���ري يف �سورية هو من 

�سالحيات ال�سعب ال�سوري ولي�ض بفعل 

القرارات اخلارجية.

يحل���و لل�سفري زا�سبيك���ني القول اإن 

ق���وة رو�سيا احلالية الت���ي تتفوق فيها 

على الغرب هي »االأخالق«، فهي ت�سعى 

الإقامة »نظام عاملي اأكرث عدالة«، وبني 

الت�س���دي مل�ساريع التق�سي���م والتفتيت 

التي يتعر�ض لها العرب، وال�سعي الإقامة 

نظ���ام عاملي ع���ادل، تكم���ن امل�سالح 

النهو�ض  ويك���ون  للع���رب،  احلقيقي���ة 

الرو�سي فر�سة عربية حقيقية علينا اأال 

نفّوتها.

عدنان ال�ساحلي

النهوض الروسي فرصة عربية

من يقرأ برنامج التسليح 
الروسي إليران والصين يدرك 

أن النهوض الروسي قرار جدي 
ال رجعة عنه

العاهل ال�شعودي والرئي�س الرو�شي خالل اإحدى جل�شات قمة جمموعة الدول الع�شرين يف انطاليا

الجمعيات البيروتية تنّوه بمواقف دريان تجاه فلسطين جبري يستقبل خميدي وأفندي يوسف
ا�ستقبل مفتي اجلمهورية اللبنانية 

ال�سي���خ عبد اللطي���ف دري���ان، وفداً 

من اجلمعي���ات والرواب���ط البريوتية 

يف دار الفت���وى، حي���ث �س���م الوف���د 

كاًل م���ن »جمعي���ة �سب���اب عائ�س���ة 

ب���كار« و»جمعية النج���وم لل�سباب 

والريا�س���ة«، و»املجل����ض الثق���ايف 

ب���ريوت« و»جمل�ض  االإمنائي ملدينة 

و»الهيئ���ة  العا�سم���ة«،  اأمن���اء 

اللبناني���ة« و»جه���از  االجتماعي���ة 

االإنق���اذ امل���دين«، و»موؤ�س�سة رعاية 

اأهايل برج  االأ�رشة امل�سلمة« و»جلنة 

اأب���ي حيدر«، و»جتّم���ع �سباب طريق 

اجلدي���دة« و»جلنة منطق���ة العرب - 

ق�سق�ض اخلريية«، اإ�سافة اإىل »رابطة 

اأبناء بريوت«.

اأحمد مب���ارك حتّدث با�سم  احلاج 

الوفد، موؤكداً عل���ى مواقف اجلمعيات 

املطلق  ودعمها  البريوتي���ة  والروابط 

الق�ساي���ا  كل  يف  املفت���ي  ملواق���ف 

الوطنية واالإ�سالمية، وعلى اأهمية دعم 

رئي����ض احلكومة متام �س���الم، منوهًا 

مبواقفه.

اأبناء  ثم حت���دث رئي�ض »رابط���ة 

ب���ريوت«؛ احلاج حمم���د الفيل، الذي 

طالب �سماحته بال�سعي لدى املعنيني 

يف بن���اء املوؤ�س�س���ات االإ�سالمية، كما 

ن���ّوه باملواقف الت���ي يتخذها املفتي 

يف ق�ساي���ا االأمة العربية واالإ�سالمية، 

خ�سو�سًا دعم ق�سية فل�سطني وال�سعب 

الفل�سطيني، يف ظل تاأكيد �سماحته اأن 

واالإ�سالمي  واالأخالقي  الديني  الواجب 

والوطني والقومي ه���و دعم فل�سطني 

حتى حتريرها.

ا�ستقب���ل االأمني العام ل�»حركة االأمة«؛ ال�سيخ د. عبد النا�رش جربي، 

�سف���ري اأندوني�سيا يف لبنان؛  اأحمد خازم خميدي، ونائب رئي�ض جمل�ض 

العلم���اء االندوني�س���ي، نائب رئي�ض جمعية نه�س���ة العلماء؛ ال�سيخ د. 

�سالم���ات اأفندي يو�سف، ووف���داً من اجلمعية يف جمم���ع كلية الدعوة 

اجلامعية للدر�سات االإ�سالمية - بريوت،  ومّت عر�ض اآخر التطورات على 

ال�سعيدين العربي واالإ�سالمي.

) العدد 382(  اجلمعة - 20 ت�رشين الثاين - 2015

املفتي دريان م�شتقباًل وفد اجلمعيات البريوتية يف دار الفتوى

ال�شيخ جربي م�شتقباًل ال�شفري االندوني�شي ونائب رئي�س جمعية نه�شة العلماء االندوني�شية
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ك�سفت التفجريات االأخرية اأن 

وعي رو�سيا مل�ساكل العامل وال�رشق 

االأو�سط ال يعود اإىل قلة وعي قادة 

الدول االأخرى، بل لوجود �سيا�سيني 

اأحرار جّديني يعملون مل�سلحة 

مواطنيهم، وي�سعون لتاليف االإرهاب 

املتف�سي يف العامل بخطوات فعلية 

على االأر�ض للحّد منه.

بعد �سقوط الطائرة الرو�سية 

بعمل اإرهابي فوق �سيناء، وتوايل 

االأعمال االإرهابية يف فرن�سا وغريها 

من املناطق، هل تنجح وجهة نظر 

مو�سكو يف موؤمتر فيينا الإنهاء حالة 

»اجلنون« يف �سورية، اأم اأن الكبا�ض 

الدويل - االإقليمي على �سورية 

�سي�ستمر؟ يف 2001 اأعلنت الواليات 

املتحدة حربها على االإرهاب، لكن 

بعد م�سي �سنوات على اأحداث 11 

اأيلول، تف�سى االإرهاب بدل انح�ساره؛ 

يف اأفغان�ستان والعراق و�سورية 

وليبيا واليمن.. وخالياه النائمة تكاد 

تنت�رش يف كل بقعة من العامل، ليبقى 

ال�سوؤال: من وراء متويل هذه اخلاليا 

االإرهابية التكفريية؟ وكيف حت�سل 

التحويالت املالية؟

عن �سيا�سة رو�سيا يف ال�رشق 

االأو�سط، وحربها على االإرهاب، 

وروؤيتها اإىل العامل، حاورت جريدة 

»الثبات« ال�سفري الرو�سي يف لبنان؛ 

الكن�سدر زا�سبكني، واإليكم اأبرز ما 

جاء:

براأي ال�سفري الرو�سي الك�سندر زا�سبكني، 

االأح���داث ال�سيا�سية تتط���ور ب�رشعة، كما 

امل�سهد ال�سيا�سي والدبلوما�سي يف العامل، 

وله���ذا ال�سب���ب يتابع الكرمل���ني ووزارتا 

والرئي�ض  الرو�سيتان  والدف���اع  اخلارجية 

الرو�س���ي فالدمي���ري بوتني ع���ن كثب كل 

�ساردة تتعلق باالأحداث ال�سورية والعامل 

بعد تهدي���دات »داع�ض« االإرهابية. وجهة 

الدولية واالإقلمية  نظر مو�سكو للق�ساي���ا 

وا�سح���ة حول موؤمت���ر فيين���ا، والتقارب 

الرو�سي - االأمريكي ال بد منه، وهو اأف�سل 

من قب���ل. يف فيينا، التن�سي���ق ال�سيا�سي 

الإنه���اء اأزمة �سوري���ة بداأ، اأم���ا التن�سيق 

االأمن���ي فدونه عقب���ات؛ متام���ًا كبع�ض 

لة  امللفات املتعلقة بال�ساأن ال�سوري املرحَّ

اإىل اجلوالت الدبلوما�سية اجلديدة. ويقول: 

ميدانيًا، لن يح�سل تبدُّل كبري يف ت�رشفات 

االأطراف املوؤثرة يف �سورية، لكن كل فريق 

ن���ة، اإال اأن التقّدم  يعم���ل يف ح���دود معيَّ

ال�سيا�سي موؤكد. 

ي�ستنك���ر زا�سبيكني العم���ل االإرهابي 

ال���ذي �رشب ب���ريوت ثم باري����ض، وي�سري 

اإىل الربقي���ة ال�سادرة من الرئي�ض الرو�سي 

لرئي�ض جمل�ض الن���واب نبيه بري، لتاأكيد 

عزم مو�سكو امل�سي يف حماربة االإرهاب، 

ويلف���ت اإىل الرتّي���ث يف التعلي���ق عل���ى 

بع�ض املوا�سيع بهدف التاأيّن؛ كما ح�سل 

بخ�سو�ض الطائ���رة الرو�سية التي �سقطت 

ف���وق �سيناء، رغ���م اأخذ كاف���ة االإجراءت 

والتدابري االحرتازية.

ال�سفري زا�سبيك���ني عن تبدُّل  �ساألن���ا 

موقف رو�سيا م���ع بداية الطلعات اجلوية 

وق�سفه���ا جلمي���ع املنظم���ات االإرهابية، 

على اعتبار عدم وجود منظمات معتدلة، 

اإىل حدي���ث الحق عن وج���ود تن�سيق مع 

»اجلي����ض ال�سوري احلر«، ي���رد: مبدئيًا، 

قبل التدخ���ل الرو�سي مل نلح���ظ متييزاً 

ب���ارزاً ب���ني ف�سائل املعار�س���ة، لكن مع 

تط���ّور االأعمال ميداني���ًا، وم�سي العملية 

ال�سيا�سية �سننتق���ل اإىل التفا�سيل، وهنا 

ال ب���د لي�ض على رو�سيا فق���ط بل العامل 

باأ�رشه تو�سيح من ه���و اإرهابي ومن هو 

غري اإرهابي، و�سرنى اإمكانية التن�سيق مع 

بع�سه���ا، و�سمن هذا ال�سي���اق جاء �سوؤال 

بوتني ال�سهري للرئي�ض ب�سار االأ�سد عن راأيه 

يف اإمكانية التعاون مع بع�ض املعار�سة 

امل�سلح���ة، اإن حاربوا االإره���اب.. ي�سيف 

زا�سبيكني: ومع رّد االأ�سد االإيجابي، ك�سفت 

وزارة الدف���اع الرو�سية عن وجود تن�سيق 

اأمني م���ع بع�ض املجموع���ات امل�سلحة 

يف �سوري���ة، وه���ذا التط���ّور العمالين قد 

يكون له �ساأن باإنتاج الت�سوية ال�سيا�سية 

الإجناحها.

رّد رو�سياعلى هذه  زا�سبيكني  ي�ستذكر 

احلم���الت بالقول: طلبنا م���ن االأمريكيني 

واملعرت�سني اإبالغنا عن اأماكن املجموعات 

امل�سلحة املعتدلة ك���ي ال يتم ق�سفها، اأو 

ليح�سل التعاون فيما بيننا، لكن مل ياأتنا 

اأي جواب حتى االآن وفق معلوماتي.

اإ�س���دار الئحة  اإ����رشار رو�سيا عل���ى 

م�سرتكة ب���ني اجلميع، لت�سكيل وفد موّحد 

للمعار�س���ة ال�سورية، م���ن �ساأنه ت�سهيل 

العملي���ة ال�سيا�سي���ة يف �سورية، الأنه من 

دون وج���ود هذا التوازن اجلدي، ال احلديث 

جديًا ع���ن انتهاء للعمليات الع�سكرية يف 

�سورية.

وهل ف�سل اأمريكا يف مواجهة االإرهاب 

من���ذ اأح���داث 11 اأيلول، وجن���اح رو�سيا 

موؤخ���راً يف احلد من���ه يف �سورية، يعطي 

دفع���ًا لرو�سي���ا لتغيري النظ���ام الدويل؟ 

ي�س���ري زا�سبيك���ني اإىل اأن موق���ف مو�سكو 

وا�سح وثابت: نحن مقتنع���ون اأن العامل 

يتوّج���ه اإىل »التعددية« من خالل ت�سّكل 

ع���دة مراكز للق���وى، امل�سكلة هنا هي يف 

�رشورة تاأمني الت���وازن اأو التوازنات بني 

الق���وى الدولية، الأنه بعدم���ه، رغم وجود 

اأك���رث من طرف، ق���د نتج���ه اإىل مزيد من 

الفو�سى على امل�ستوى الدويل. ما يح�سل 

يف العامل كله هو اجتاه اإىل التعددية، من 

خالل النزاعات، والنزاع هو بني قطب يريد 

اأن يبقى وحده متف���رداً بالقرارات الدولية 

الفاعلة، واأقطاب اأخ���رى تنمو مو�سوعيًا، 

ولذل���ك رو�سي���ا ال تري���د تغي���ري النظام 

الدويل وال�رشعية الدولية بقدر ما تريد اأن 

تبقى ال���دول ذات �سيادة، واملهم اأن تكون 

امل�ساواة على ال�سعيد الدويل بني اجلميع، 

و�سعارنا »ال�رشاكة عل���ى قدر امل�ساواة« 

قد ُينهي الكثري م���ن النزاعات يف العامل، 

ولهذا ال�سبب نح���ن نبذل اجلهود من اأجل 

اإيجاد احللول ال�سيا�سية واإعادة اال�ستقرار 

يف ع���دة مناطق يف الع���امل، ويف ال�رشق 

االأو�سط على �سبي���ل املثال يتطلب تدخل 

القوى الدولية اإيجابي���ًا لرتتيب االأو�ساع 

الداخلية بني خمتل���ف مكونات املجتمع 

يف �سوري���ة اأو اليم���ن اأو الع���راق، ليكون 

االتفاق ثابتًا وقويًا.

اأوكرانيا

يربط زا�سبيكني ما ح�سل يف اأوكرانيا 

مب���ا يج���ري يف ال�رشق االأو�س���ط، ويقول: 

االأ�سل���وب املعتَم���د هو نف�س���ه، واملخرج 

باإيج���اد ت�سوية  اأي�سًا يب���داأ  ال�سيا�س���ي 

�سيا�سية من خالل »احلوار« بني �سلطات 

كيي���ف واملناط���ق ال�رشقية، وه���ذا االأمر 

هام، عل���ى اأن يرافقه عمل اإ�سالحي يطال 

الد�ستور وغ���ريه من املوا�سي���ع، ي�سيف 

زا�سبيك���ني: عمليًا، �سلطات كييف ما زالت 

ترف�ض احلوار م���ع املناطق ال�رشقية، لكن 

ال�س���يء االإيجابي هو ال�سري بالهدنة، وهذا 

االأم���ر اإيجابي جداً، الأن���ه مت �سحب بع�ض 

اأنواع االأ�سلحة عن خطوط التما�ض، وُيردف: 

بانتظ���ار العملي���ة ال�سيا�سي���ة ال�ساملة، 

مو�سكو ت�سّجع ال�سري بالت�سوية �سمن اإطار 

وحتديدات مباحثات قمة النورماندي.

لبنان

فيم���ا يتعلق باملخ���اوف االأمنية يف 

لبنان بعد تفجريي ب���رج الرباجنة، ن�ساأل 

ال�سف���ري الرو�سي عن فقدان بريوت للمظلة 

االأمنية الدولية واحلف���اظ على اال�ستقرار 

فيه، يقول زا�سبيكني: وفق املعطيات التي 

منلكه���ا، املظل���ة الدولي���ة للحفاظ على 

ا�ستقرار لبنان ما زالت على حالها، العمل 

االإرهابي نفذته »داع�ض«، واخلرق االأمني 

ميكن اأن يح�سل يف اأية دولة.. املتميز يف 

املو�سوع هو وقوف كافة القوى ال�سيا�سية 

اللبنانية �سد هذا العمل االإرهابي واإدانته، 

وهذا املوق���ف الت�سامني اأمر جيد، رافقته 

اإيج���اد حلول  حلحل���ة برملاني���ة بغية 

للم�سائ���ل ال�سيا�سية الداخلي���ة.. وبراأيي، 

اق���رتاح اأمني عام ح���زب اهلل ال�سيد ح�سن 

ن����رشاهلل ت�سوية �سيا�سي���ة �ساملة ممكنة 

ب���ني اللبنان���ني اأنف�سه���م، ك���ون الو�سع 

االإقليمي والدويل لي�ض مكرتثًا جداً مب�ساكل 

اللبنانيني، فالدول الكربى مهتمة بنزاعات 

اأخرى، ولهذا ال�سبب اأعّول على اللبنانيني 

وقادتهم لعدم تفويت الفر�سة واتخاذ قرار 

لبناين يف هذا املجال، �سيما اأن رّد »تيار 

امل�ستقبل« وفريق »14 اآذار« كان اإيجابيًا.

وعن م�ساألة ت�سلي���ح اجلي�ض اللبناين 

يف معركت���ه �سد االإره���اب، ن�ساأل عما اإذا 

كان يوج���د »فيتو« مينع ت�سليح اجلي�ض، 

زا�سبيك���ني: لي�ض ممنوع���ًا ت�سليح  يقول 

اجلي�ض، ال���كل مهتم لكي يك���ون اجلي�ض 

اللبن���اين قوي���ًا وق���ادراً للحف���اظ على 

اال�ستق���رار والق�ساء على االإرهاب.. وينهي 

حديثه متمنيًا: من جهتنا، نتمنى اأال تكون 

هناك مناف�سة من هذا القبيل.. �سخ�سيًا ال 

اأراها، لكن عمليًا، لتمكني اجلي�ض اللبناين 

كل طرف م�س���وؤول اأو جهة دولية م�سوؤولة 

عن ت�رشفاتها، ونحن كرو�سيا لدينا اإرادة 

لدعم اجلي�ض.

اأجرى احلوار: بول با�سيل

زاسبيكين: المظلة األمنية الدولية على لبنان مستمرة 
وطرح نصرالله التسوية الشاملة بداية حل

زاسبيكين: ميدانيًا لن يحصل 
ل كبير وكل فريق يعمل  تبدُّ

نة.. لكّن  في حدود معيَّ
التقّدم السياسي مؤكد
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االإ�سالمي���ة  وال�سخ�سي���ات  اجلمعي���ات  لق���اء   ■
اأن  ا�ستنكر تفجريات برج الرباجنة وباري�ض، موؤكداً 

هذه االأفع���ال االإجرامية ال متّت اإىل االإ�سالم ب�سلة، 

وهي بعيدة كل البعد عن القيم االإن�سانية والدينية، 

داعي���ًا احلكوم���ة الفرن�سي���ة وال���دول التي تدعم 

املجموع���ات االإجرامية ملراجع���ة مواقفها ووقف 

دعمها والتن�سيق مع الدول التي حتارب االإرهاب.

■ النائ��ب ال�صاب��ق في�ص��ل ال��داوود؛ الأم��ن الع��ام 
حلرك��ة الن�صال اللبن��اين العرب��ي، راأى اأن الإرهاب 

الذي �رضب فرن�صا واأمكنة اأخرى يف العامل ل ميكن 

الق�ص��اء عليه اإل باجتثاث ج��ذوره الفكرية، واإنهاء 

دعواته الإلغائية، التي تكّفر الآخر.

■ جتم���ع العلم���اء امل�سلمني ا�ستنك���ر الت�رشفات 
امل�سيئ���ة الت���ي ح�سلت يف ملعب �سي���دا البلدي، 

والتي تخللتها عبارات مذهبية م�سجوبة وممجوجة 

تعترب اإ�س���اءة لكل مواطن يف لبن���ان ولي�ض الأهل 

�سيدا فح�سب، ولكل م�سلم مهما كان مذهبه، داعيًا 

التخاذ العقوبات الالزمة بحق النوادي التي يعمل 

جمهورها على هك���ذا اأعمال، ومن���ع اجلمهور من 

ح�سور مباريات اأخرى.

■ ال�صيخ ماهر حمود؛ رئي�س الحتاد العاملي لعلماء 
املقاوم��ة، ا�صتنك��ر ما ح��دث اإثر مباراة ك��رة القدم 

على اأر�س ملعب بلدية �صيدا، وامل�صاهد التي اأ�صعلت 

الفنت موؤججًة احلديث الطائفي، موؤكداً اأن �صيدا هي 

بواب��ة اجلنوب وعا�صمة املقاوم��ة، ولي�س من �صاأن 

تلك الأعمال الطفولي��ة كهذه اأن ت�رض بالعالقة بن 

�صي��دا واجلن��وب، واأهمية حت�صن الداخ��ل اللبناين 

والوحدة الوطنية. 
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يواجه الزوج����ان م�شاكل عديدة يف 

حياتهما الزوجي����ة، ويف بع�ض احلاالت 

اإىل االنف�شال  ينته����ي بهم����ا املط����اف 

والطالق، ب�شبب ا�شتحالة احلياة بينهما، 

ويكون الطالق اآخر خيار لهما.

ت�شود بع�ض املعتقدات اخلاطئة عن 

الطالق بني العديد م����ن االأزواج، ناجتة 

ع����ن اجلهل مبدى خطورة ه����ذه اخلطوة 

عل����ى حياة كل من الزوج����ني، وال يفهم 

املعن����ى احلقيقي للط����الق اإال من عا�ض 

ه����ذه التجرب����ة، فاحلديث ع����ن الطالق 

نظريًا يختلف ب�شكل كبري عن معاي�شته 

ب�شكل عملي.

وفيما يلي جمموعة من احلقائق عن 

الطالق، ال يفهمها �شوى االأ�شخا�ض الذين 

مرّوا بهذه التجربة:

1. الطالق لي�ض خياراً جيداً: ال يرغب اأحد 
اأن تنتهي حيات����ه الزوجية باالنف�شال، 

فالطالق لي�����ض خياراً مطروحًا دائمًا يف 

احلياة الزوجية، بل ه����و اخليار االأخري، 

وال����ذي ينته����ي بطبيعة احل����ال بتدمري 

االأ�رسة ونهاية العالقة الزوجية.

2. الطالق لي�ض نهاية للم�شكلة: ال يجوز 
االعتقاد ب����اأن الطالق ي����وؤدي اإىل نهاية 

امل�شكل����ة، فمعاناة الزوج����ني �شت�شتمر 

حت����ى بع����د انته����اء العالق����ة بينهما، 

خ�شو�شًا يف حال وجود اأطفال يجعلون 

التوا�شل ب����ني الزوجني املطلَّقني اأمراً ال 

بد منه من وقت اإىل اآخر.

3. يختل����ف الطالق من حال����ة اإىل اأخرى: 
تختلف تبع����ات الطالق م����ن حالة اإىل 

اأخ����رى، كما اأن الق����درة على جتاوز هذه 

املحن����ة تختل����ف من �شخ�����ض اإىل اآخر، 

فالبع�����ض يحتاج����ون اإىل اأي����ام قليلة 

ليم�ش����وا جمدداً يف حياتهم، يف حني اأن 

تاأث����ري الطالق على حي����اة البع�ض ميتد 

�شنوات طويلة.

4. ال ميكن الأحد الزوج����ني اإنقاذ الزواج 
لوحده: اإذا اأردت اأن تنقذ حياتك الزوجية 

م����ن االنهيار، فيج����ب اأن تك����ون هناك 

رغبة م����ن الطرفني بذلك، وال ميكن الأحد 

الزوجني اأن مينع الطالق اإذا مل يكن هناك 

تعاون من الطرف االآخر لتحقيق ذلك.

5. امل�شاع����ر املختلطة بعد الطالق: على 
الرغم من اأن الطالق هو خيار اتفق عليه 

اأن ا�شتحال����ت حياتهما  الزوجان بع����د 

�شويًا، اإال اأن هذا ال يعني اأنهما �شيكونان 

�شعيدي����ن بهذا اخلي����ار، ب����ل �شت�شيطر 

عليهما م�شاعر خمتلطة بعد الطالق؛ من 

احلزن تارة، والغ�شب والتوتر طوراً.

6. احلياة تبداأ بعد الطالق: هذا ما يعتقد 

ب����ه البع�ض، خ�شو�ش����ًا اإذا كان مير يف 

حال����ة من املعان����اة ال�شدي����دة، معترباً 

اعتقاده دع����وة لبداية جديدة، خ�شو�شًا 

اأنه قد يكون االنف�شال بعد زواج هو احلل 

الوحيد له، فالطالق لي�ض �رساً م�شتطرياً، 

وال هو نهاية الكون.

7. ميك����ن اإنهاء العالق����ة ب�شكل وّدي: من 
غ����ري ال�����رسوري اأن يخو�����ض الزوجان 

معرك����ة قانونية للو�ش����ول اإىل الطالق، 

فالزواج حدث باالأ�شا�ض ب�شكل وّدي دون 

اأن ُيك����ره عليه اأي م����ن الطرفني، وكذلك 

الطالق ميكن اأن يتّم بنف�ض االأ�شلوب، بعد 

اأن يتفق الطرفان على الرتتيبات اخلا�شة 

ملا بعد االنف�شال.

8. الطالق يختلف عن اإنهاء عالقة عابرة: 
عل����ى الرغم م����ن اأن البع�����ض ي�شعرون 

باحل����زن وال�شي����ق بع����د االنف�شال عن 

�شخ�����ض ربطتهم به عالق����ة حب عابرة، 

اإال اأن الطالق اأمر خمتلف متامًا، وترتتب 

عليه اآثار عديدة يجب اأن يكون الطرفان 

م�شتعدَّين ملواجهتها.

9. الط����الق ي�شبه الوف����اة: ي�شّبه البع�ض 
الط����الق بحال����ة وفاة يف االأ�����رسة، فهو 

نهاية لعالق����ة بداأت بالعديد من الوعود 

وعند  للم�شتقبل،  واملخطط����ات  واالآمال 

وق����وع الطالق تذهب جميع هذه االأحالم 

اأدراج الرياح.

10. الط����الق لي�ض اأم����راً معيب����ًا: ي�شود 
االعتقاد يف بع�ض املجتمعات اأن الطالق 

اأمر يبعث على اخلجل، خ�شو�شًا بالن�شبة 

اإىل الن�شاء، وي�شبب هذا االعتقاد معاناة 

اإ�شافية للزوجني، وم����ن ال�رسوي النظر 

اإىل االأم����ر ب�شكل اأك����ر واقعية، حيث اإن 

الطالق هو نتيجة طبيعية لعالقة فا�شلة 

مل ُيكتب لها النجاح الأ�شباب عديدة.

يف اخلتام، اإنهاء الزواج لي�ض باالأمر 

ال�شهل، ومهما بلغ مدى �شوء العالقة بني 

الزوجني، يبقى الطالق خياراً �شيئًا، فهو 

ينطوي على تدمري حياة اأ�رسة بالكامل، 

وينعك�ض على حي����اة الزوجني واالأبناء 

لوقت طويل.

رمي اخلياط

الحياة بعد الطالق.. سعادة أم معاناة؟

التحي����ة واخلامت����ة: تاأّك����دي اأن الر�شال����ة 

االإلكرتونية الت����ي ترغب����ني باإر�شالها تت�شّمن 

حتية مهّذبة، وتنتهي بخامتة �شكر. كما يتوجب 

التاأكد من اأن اال�شماء املذكورة يف هذه الر�شالة 

مكتوبة ب�شكل �شحيح، منعًا الأي التبا�ض.

التدقيق والت�شحيح: عليك التدقيق اأكر من 

مرة يف الر�شالة التي ترغبني باإر�شالها؛ لناحية 

خلّو الن�ض من االأخطاء االإمالئية اأو املطبعية.

التفا�شي����ل الكاملة: تاأكدي من وجود كامل 

التفا�شي����ل واملعلوم����ات ال�رسورية يف طلبك، 

ف�شاًل عن احت����واء ن�ّض الر�شال����ة االإلكرتونية 

على ُجمل وا�شحة ومفهومة، بعيداً من التعقيد 

والكلمات امللتب�شة املعاين.

الطل����ب وال�شكر: من املهم ج����داً اأن تدركي 

اأهمي����ة الرق����ّي يف التوا�ش����ل واح����رتام اأ�شول 

العالق����ات واملخاطبة؛ ف����اإذا كان����ت الر�شالة 

االإلكرتوني����ة حتتوي على طل����ب ما من �شخ�ض 

مع����نّي، فعلي����ك اأن تكتب����ي يف البداي����ة: »من 

ف�شل����ك«، اأو »رج����اء«، ويف النهاي����ة كلم����ة 

»�شكراً«.

اأ�شول املرفقات: يف حال ت�شّمنت الر�شالة 

االإلكرتونية مرفقات، عليك التاأكد من اأن امللف 

ال����ذي ترغبني باإر�شال����ه يف الر�شالة ال يتطلّب 

وقتًا طوياًل لتحميل����ه، وبالتايل من املهم جداً 

ع����دم اإر�شال اأي ملف كب����ري احلجم اأو الفت، بل 

قومي بت�شغريه من خالل اإحدى برامج ال�شغط 

 we« اأو اللجوء اإىل موقع ،»ZIP«�����ال�شهرية ك

transfer«، لرفع امللفات عليه ثم اإر�شاله.
اإياك وعالم����ات اال�شتفهام: جتّنبي ت�شمني 

ر�شالتك االإلكرتونية عالمات ا�شتفهام اأو تعجب 

اإىل جانب بع�شها، الأنها تدّل على عدم املهنية.

اال�ش����م احلقيقي: ال تقومي اأبداً بكتابة ا�شم 

م�شتعار اأو »ا�شم دل����ع« يف الربيد االإلكرتوين 

الأي �شخ�ض تقومني مبرا�شلته.

الرّد على الر�شالة: تاأكدي من رّدك على كل 

الر�شائل االإلكرتوني����ة التي تتلّقينها، حتى ولو 

بكلمات ب�شيطة، اأو كلمة �شكراً.

�شكل الر�شالة: حافظي على تنظيم الر�شالة 

االإلكرتونية ب�شكل ب�شي����ط، من خالل تق�شيمها 

اإىل هيئ����ة فقرات، ويف ح����ال رغبت يف الرتكيز 

عل����ى نقط����ة اأو نق����اط معين����ة يف الر�شالة، 

اكتبيه����ا بخط عري�ض، وابتع����دي عن اخلطوط 

نة؛ حفاظًا على  غري التقليدية واخللفيات امللوَّ

املهنية واجلدّية.

َفن%اإلتيكيت
لباقات الرسائل اإللكترونية

ح�ّشيه على اإمامة امل�شلني: وميكن لالأم اأن تفعل 

ذلك كذلك مع طفلها يف بيتها، فيوؤّم االأطفال بع�شهم 

بع�ش����ًا، وبالتن����اوب، اأو حتى الكب����ار، خ�شو�شًا يف 

�شلوات نوافل.

اأ�رسكي����ه يف احللق����ة املنزلية: اجتم����اع االأُ�رسة 

لقراءة القراآن الكرمي يجعل الطفل يح�ّض بطعم وتاأثري 

اآخَرْي����ن للقراآن الكرمي، الأن ه����ذا االجتماع والقراءة ال 

يكون����ان الأي �شيء �شوى للقراآن الكرمي، فيح�ض الطفل 

اأن القراآن الكرمي خمتلف عن كل ما يدور حوله، وميكن 

لالأ�رسة اأن تفعل ذلك ولو ل�5 دقائق.

ادفعيه حللقة امل�شجد: ه����ذه الفكرة هامة، وهي 

تنّم����ي لدى الطفل مهارات الق����راءة والتجويد، اإ�شافة 

اإىل املناف�شة.

اهتمي باأ�شئلت����ه حول القراآن الك����رمي: احر�شي 

عل����ى االإجابة عل����ى اأ�شئلته ب�شكل مب�ّش����ط ومي�رّس؛ 

مبا يتنا�شب مع فهم����ه، ولعلك ت�رسدي له بع�شًا من 

الق�ش�ض لت�شهيل ذلك.

وّفري له معاجم اللغة املب�شطة )10 �شنوات وما 

فوق(: وهذا ُيري ويجيب عل����ى مفردات االأم والطفل، 

مث����ل معج����م »خمت����ار ال�شح����اح«، و»املفردات« 

لالأ�شفهاين، وغريهما.

وّفري له مكتبة للتف�ش����ري املي�رسَّ )كتب واأ�رسطة 

اً و�شهاًل، مثل  واأقرا�ض(: ينبغي اأن يكون التف�شري مي�رسَّ

« مع التف�شري.  »تف�شري اجلاللني«، اأو �رسيط جزء »عمَّ

كم����ا ينبغي اأن يراعى الرتتي����ب التايل ملعرفة �رسح 

االآيات، بدءاً بالقراآن الك����رمي نف�شه، مروراً باملفردات 

اللغوي����ة واملعاج����م، وانتهاًء بكت����ب التف�شري، وهذا 

الرتتيب هدفه عدم حرمان الطفل من التعامل مبا�رسة 

م����ع القراآن الك����رمي بدل من االتكال الدائ����م على اآراء 

املف�رسين واختالفاتهم.

اربطي����ه باأهل العل����م واملعرف����ة: مالزمة الطفل 

للعلماء يك�رس عنده حاجز اخلوف واخلجل، في�شتطيع 

الطفل ال�شوؤال واملناق�شة بنف�شه، وبذلك ي�شتفيد الطفل 

ويتعلم.. وكم من عاملمِ خرج اإىل االمة بهذه الطريقة.

ربط املنهج الدرا�شي بالقراآن الكرمي: ينبغي على 

االأم واملعل����م اأن يربطا املق����ررات الدرا�شية املختلفة 

بالق����راآن الكرمي؛ كرب����ط الريا�شي����ات باآيات املرياث 

وال����زكاة، وربط علوم االأحياء مب����ا ينا�شبها من اآيات 

القراآن الكرمي، وبقية املقررات بنف�ض الطريقة.

ربط املف����ردات واالأحداث اليومية بالقراآن الكرمي: 

فاإْن اأ�����رَسَف نذّكره باالآيات الناهية عن االإ�رساف، واإذا 

فع����ل اأي فعل يتنافى مع تعاليم القراآن الكرمي نذّكره 

مبا يف القراآن الكرمي من اإر�شادات وق�ش�ض ُتبنينِّ احلكم 

يف كل ذلك.

أنـِت وطــفـــــلك

زراعة حب القرآن الكريم )5/4(
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منوعات

اأف��ق��ي

1 - �شاعر فيل�شوف لقب برهني املحب�شني / �شماء
2 - رئي����ض اأمريكي مثري للج���دل / هولندي اأ�ش�ض 

للفل�شفة االأوروبية احلديثة واأبو املذهب العقالين

3 - ا�شتيعابن���ا لالأ�شياء والزمن من حولنا وذاكرتنا 
/ نقي�ض احلرب

4 - اأخطاأ خط���اأ �شغريا / �رسبت كفيها معا / قطع 

طــريـقـة اللعـب

تو�ش���ع االأرق���ام م���ن 1 اإىل 9 عامودي���ًا 

واأفقيًا على اأن ال يتكرر الرقم يف اأي اجتاه 

عامودي كان اأو اأفقي 
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6 - مت�شابهان / ميزان / األف كيلوجرام
7 - م���ادة ت�شتخ���دم لعم���ل حل���وى �شبيهة 

باملهلبية / ثلثا باب

8 - ان�شكب / اأبو االأ�شود ملك النحو العربي
9 - ما يقوله املحامي دفاعا عن موكله / اإناء 

كبري من الفخار )معكو�شة(.

10 - ا�شتخدام االآالت يف اجناز العمل واال�رساع 
به / تقابلها ع�رس اأمثالها )مبعرة(.

ظهرنا أكبر سنًا
ُ
عادات يومية ت

w w w . a t h a b a t . n e t11

الن�شاء  الذي تبح����ث  الوقت  يف 

عن ال�شب����اب والتاأّل����ق ب�شكل دائم، 

ترتكب العديد منهن اأخطاء حترمهن 

م����ن ذلك، لذلك، نق����دم جمموعة من 

الع����ادات ال�شيئ����ة التي يج����ب اأن 

تتجنبها املراأة التي ترغب بالتمتع 

بال�شباب لوقت طويل.

1. النحالة ال�شديدة: تعتقد العديد 
النحال����ة وخ�شارة  اأن  الن�ش����اء  من 

كمي����ة كبرية م����ن الوزن اأح����ّد اأهم 

�����رسوط اجلمال، اإال اأن النحالة اأي�شًا 

له����ا تاأث����ريات �شلبية عل����ى جمال 

امل����راأة ون�شارة ب�رستها، وت�رسّع يف 

ال�شيخوخ����ة املبك����رة، لذلك ُين�شح 

باحلفاظ على وزن �شحي عن طريق 

تناول االأطعمة ال�شحية واملغذية.

2. ف����رك العين����ني: ُت�شب����ب كرة 
ف����رك ودعك املنطقة ح����ول العينني 

اكت�شابها لل����ون االأ�شود، وي�شبه هذا 

ما يح�شل م����ع التق����دم يف العمر، 

حيث تنخف�ض ن�شب����ة االأ�شبغة يف 

هذه املنطقة، مم����ا ي�شيف اإىل عمر 

امل����راأة �شنوات اإ�شافي����ة اإىل عمرها 

احلقيقي.

3. قل����ة الن����وم: من املع����روف اأن 
الن����وم ال�شح����ي �����رسوري ل�شحة 

ون�ش����ارة الب�رسة، حيث يعمل اجللد 

على جتديد نف�شه اأثناء النوم، لذلك 

ُين�ش����ح بتجنُّب ال�شه����ر، واحل�شول 

على عدد �شاعات كافية من النوم.

4. الن����وم على جان����ب واحد: قد 
يكون اجلانب املري����ح للنوم موؤذيًا 

يف بع�ض احل����االت، حيث اإن �شغط 

اأح����د جانبي الوجه عل����ى الو�شادة 

عدة �شاعات كل ليلة، ينتج عنه مع 

الوقت ظهور التجاعيد يف عمر مبّكر.

5. تن����اُول امل�رسوبات ب�»الق�ّشة« 
)ال�ّشلمون(: ق����د ي�شتغرب البع�ض اأن 

يكون تن����اول الع�شائر وامل�رسوبات 

با�شتخ����دام »الق�ش����ة« م����ن االأمور 

ال�شلبية الت����ي ت�شاعد على ت�رسيع 

ال�شيخوخ����ة، اإال اأن ا�شتعمال الق�شة 

با�شتم����رار يرتك خطوطًا دقيقة حول 

الفم؛ كواح����دة من العالمات املبّكرة 

لل�شيخوخة.

6. ا�شتخدام م�شاحيق غري منا�شبة: 
تتوف����ر يف االأ�ش����واق العدي����د م����ن 

امل�شاحيق امل�شادة للتجاعيد، ومن 

ال�����رسوري اختي����ار املنا�شب منها، 

واال�شتعان����ة بخ����رباء التجميل لهذا 

الغر�ض، كما يجب االنتباه اإىل عدم 

االقت�شار على ا�شتخدام اأنواع اأخرى 

من م�شاحيق التجميل يدخل م�شاد 

التجاعيد يف تركيبها.

7. القلق والتوتر: ال يقت�رس التاأثري 
ال�شلبي للقلق والتوتر على النواحي 

الن�شية لالإن�شان، ب����ل ميتد تاأثريها 

والبدنية،  ال�شحي����ة  النواح����ي  اإىل 

وت�رسّع من ظهور التجاعيد ومظاهر 

ال�شيخوخة عل����ى اجللد، ناهيك عن 

العديد من االأمرا�ض االأخرى، كارتفاع 

�شغط الدم، واأمرا�ض القلب وال�شكري 

وغريها.

م�شاحي����ق  عل����ى  االعتم����اد   .8
ال�شم�ض:  م����ن  للوقاي����ة  التجمي����ل 

تزعم الكثري م����ن ال�رسكات املنتجة 

مل�شاحي����ق التجمي����ل اأن منتجاتها 

توف����ر احلماي����ة الالزمة م����ن اأ�شعة 

ال�شم�����ض، اإال اأن ه����ذه امل�شاحيق ال 

حتتوي على املواد الفعالة لدّر خطر 

االأ�شعة فوق البنف�شجية، التي ت�رسّع 

ظهور التجاعيد، لذلك يجب ا�شتخدام 

واق����ي �شم�شي منا�ش����ب منف�شل عن 

م�شاحيق التجميل.

9. الرتكي����ز عل����ى التجاعيد فقط: 
على الرغ����م م����ن اأن التجاعيد هي 

اأحد اأهم مظاه����ر ال�شيخوخة، اإال اأن 

هن����اك مظاهر اأخ����رى ال تقل اأهمية، 

كالت�شّبغ����ات والبق����ع الداكنة على 

الوج����ه، اإذا اإنها جتع����ل املراأة تبدو 

اأكرب بح����وايل 10 �شنوات من عمرها 

احلقيقي.

10. اإغف����ال العنق واليدين: وجدت 
درا�شة حديثة اأن البقع والت�شبغات 

على يدي امل����راأة، جتعلها تبدو اأكرب 

�شنًا يف نظر االآخرين ب�شكل اأكرب من 

جتاعيد الوجه، لذلك يجب االهتمام 

بالعنق واليدين اأي�شًا عند ا�شتخدام 

من  والوقاية  التجمي����ل  م�شاحي����ق 

التجاعيد والت�شبغات.

االأ�شياء اإىل قطع �شغرية

5 - ريا�شة هندية يف القدرة على الرتكيز / 
تاأدية اعمل بقدرة واقتدار

6 - كلمة فرعوني���ة قدمية مبعنى جميل / 
قانون يف اجلرب

7 - غاز خامل )ال يتفاعل(
8 - فائدة للنا�ض / نقطة التقاء االأ�شعة )اأو 

االأ�شياء( وتركيزها

9 - ليونة / اأر�شطو
10 - نبات طبي ي�شتفاد من بذوره وي�رسب 
بغليه وتقدميه كما ال�شاي / ا�شم عربي قدمي

ع��م���ودي

1 - �شاع���ر ووزير اندل�شي م���ن اأهل قرطبة 
برع يف الو�شف والبالغة

2 - للتمن���ي / قطعة م�شطح���ة للكتابة / 
املناطق املفتوحة من االأر�ض

3 - ر�شوم عل���ى اجللد )معكو�شة( / ن�شاعد 
يف اأمر ما

4 - �شخ�ض بنى نف�شه بنف�شه دون االعتماد 
على االآخرين / �رس�ض )معكو�شة(.

5 - مواز ومقابل / اآلة مو�شيقية وترية
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كاريكاتير

انتهت ق�صة حب بي رجل وامراأة تركيَّينْ بزواجهما يف 

دار للم�ص����ني، وذلك بعد 77 عام����ًا من وقوعهما يف احلب 

لأول مرة، يف ق�صة ل مثيل لها �صوى يف الأفالم والروايات 

الرومان�صية.

ب����داأت الق�ص����ة يف عام 1938 يف قرية �ص����غرية بولية 

قهرمان مرع�����ش جنوب الأنا�صول يف تركي����ا، عندما وقع 

»م�صطفى قره كويون« )92 عامًا(، الذي كان عمره اآنذاك 15 

عامًا، يف حب »دوندو كريا�ش«، التي تكربه ثالثة اأعوام.

طلب ال�صاب م����ن عائلته اأن يزّوجوه الفتاة، لكنه قوبل 

بالرف�ش القاطع، قبل اأن يلتحق باجلي�ش، ويعود اإىل قريته 

بعد اأربع �صنوات، ليجد »دوندو« قد تزوجت وُرزقت بطفل، 

ما جعله ل يطيق البقاء، فانتقل اإىل مدينة غو�صكون، ليبداأ 

فيها حياة جديدة، ويتزوج وُينجب اأطفاًل هو الآخر.

وبع����د اأن توفيت زوجت����ه وك����رب اأولده، انتقل كويون 

للعي�����ش يف بيت للم�صني، ويف اأيامه الأوىل هناك اقرتبت 

منه اإحدى النزيالت لتقول ل����ه: م�صطفى.. ماذا تفعل هنا؟ 

اأ�صي����ب الرجل بالده�ص����ة واأجاب: من اأنت، اأن����ا ل اأعرفك.. 

فاأجابت: اأنا دوندو.. كيف ل تعرفني؟!

ويف دار امل�صني قرر املحّبان تعوي�ش ما فاتهما وعقد 

قرانهما، اإل اأن اأبناءهما عار�صوا هذا الزواج، فحاول الهروب 

م����ن الدار يف اإحدى الليايل، غ����ري اأن امل�رشفي اكت�صفوهما 

واأعادوهما، ورداً على �صوؤال مدير الدار عن �صبب فعلته، قال 

كويون: اإذا مل تزوجوها يل ف�صاأهرب معها.. ول خيار اآخر.

ل رئي�ش بلدية مدينة غو�صكون،  هذا الأمر ا�صتدعى تدخُّ

الذي تاأّثر بق�صة »العا�صَق����ي«، وجنح يف اإقناع اأبنائهما 

باملوافق����ة على ال����زواج، واأخرياً وبعد انتظ����ار دام عقوداً، 

تزوجا وانتقال ليعي�صا يف منزلهما، بعد اأن جتاوزا الت�صعي 

من العمر.

تزوجا بعد 77 سنة من الحب

رب���ح اأمريكي 21.5 ملي���ون دولر، بع���د ت�صّبب باب 

كهربائي داخل �صفينة �صياحّية بجروح يف دماغه.

والتقط���ت كامريا املراقبة داخ���ل ال�صفينة ال�صياحية 

الهولندي���ة - الأمريكية حلظ���ة ارتط���ام راأ�ش جامي�ش 

هو�صم���ان )61 عامًا( بالباب لدى اإغالق���ه، وكان الرجل 

على منت الرحلة حول العامل برفقة زوجته وابنته، لكن 

 hollandamerica ال�رشك���ة امل�صّغلة لل�صفين���ة

قال���ت يف املحكمة اإّن جامي�ش م�صى باجتاه الباب اأثناء 

اإغالقه.

وبعد ال�رشب���ة القوّية الت���ي تلقاه���ا، عالج طبيب 

ال�صفينة جامي�ش، و�ُصّخ�صت اإ�صابته بارجتاج يف الدماغ، 

لكن الفحو����ش الالحقة التي اأجراها بعد انتهاء الرحلة، 

اأظهرت اأنه ُيعاين من اإ�صاب���ات خفيفة يف الدماغ، نتج 

عنها فقدان للذاكرة، ونوبات ودوار، وفق ما قال حماميه 

يف املحكمة.

وحكمت هيئة حملفي احتادّية يف »�صياتل« ل�صالح 

جامي����ش، بتعوي����ش من ال�رشكة و�صل���ت قيمته اإىل 21 

مليون دولر.

ارتطم بالباب.. فنال 21,5 مليون دوالر


