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روسيا ستزيد دعمها لسورية.. وتدعو 
لمقاضاة تركيا والسعودية وقطر

اإلرهاب يلفح أوروربا.. 
والحل بالخروج من القبضة األميركية

السعودية.. والفرصة األخيرة في لبنان

FRIDAY 27 NOVEMBER - 2015 
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اعترب خبري اقت�شادي مرموق، اأن اخلطوة الرتكية �شد رو�شيا، رعناء، 

اإذا  اأو  االإيـــراين،   - الرو�شي  التحالف  مدى  اختبار  اأهدافها  من  كانت  اإذا 

كانت تريد اإبالغ ر�شائل اإقليمية ودولية ملو�شكو اأو لطهران، خ�شو�شاً بعد 

االتفاق الذي ح�شل يف طهران خالل قمة الدول املنتجة للغاز، والتي من 

تتقا�شم  النظيفة،  الطاقة  هذه  ملنتجي  عاملي  تكتل  اإن�شاء  اأهدافها  �شمن 

امل�شالح واالأ�شواق مبا ير�شي اجلميع، خالف ملا هو حا�شل يف »اأوبك«، التي 

تكاد ال�شعودية اأن تدمر الهدف الذي ُوجدت من اأجله، جراء زيادة اإنتاجها 

خارج اتفاقيات املنظمة، ما اأدى اإىل تدهور االأ�شعار ب�شكل مريع.

ألمـــــــة واحـــــــدة
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خطوة رعناء

فرنجية - الجد انُتخب رئيسًا.. فهل تتكرر مع الحفيد؟

تقليصات األونروا االتحاد األوروبي يتزعزع أمام »داعش«
إلى الواجهة من جديد

أحداث باريس.. وتأثيرها 
على قواعد االشتباك في سورية
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هل يرّد بوتين 
على الرسالة 
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فلسطين.. وعبثية 
االتكال على الخارج

انطالقًا من عقيدتهم العن�رصية اال�ستعمارية، يعتقد قادة الكيان 

ال�سهيوين اأنهم كلما توّغلوا يف طريق القمع واالإرهاب �سد ال�سعب 

الفل�سطيني، تراجع����ت حركة الن�سال الفل�سطين����ي، وتراجع معها 

تاأييد ال�سعوب العربية واالإ�سالمي����ة للقد�س وفل�سطني. وعلى هذه 

عن بنيامني نتنياهو؛ رئي�س حكومة التمييز العن�رصي،  اخللفي����ة يمُ

يف �سيا�س����ة الك�رص واالقتحام واحل�سار و�سواًل اإىل ممار�سات القتل 

واالغتيال التي تطاول الن�ساء واالأطفال، فاحتًا اأبواب ال�سجون على 

دفعون دفعًا  م�رصاعيها لالآالف من اأبناء ال�سعب الفل�سطيني، الذين يمُ

وراء الق�سبان دومنا اعتبار الأي مرجعية قانونية اأو اأخالقية. 

لكن ال�سع����ب الفل�سطيني الذي يقاوم وي�ست�سهد منذ عقود بوجه 

االآلة احلربية ال�سهيونية املدعومة من الغرب اال�ستعماري، ال�سيما 

الواليات املتحدة، ي�ستمر اليوم يف كفاحه البطويل، راف�سًا اخل�سوع 

ملنط����ق املحت����ل اأو اال�ست�سالم اأو مليزان الق����وى املختل، جمرتحًا 

دخل القلق واخلوف اإىل  الو�سائل الن�سالية التي تفاجئ الع����دو وتمُ

�سفوف����ه، مربهنًا يف كل مواقفه عن اإراده ال تلني واإيان ال يتزعزع 

وت�سميم قاطع عل����ى اال�ستمرار يف هذا الطري����ق »الوعر«؛ طريق 

املقاومة والتحرير، متحّم����اًل ال�سقاء والتهجري واملنايف، ومتجرعًا 

م����رارة التخلي من »اأ�سق����اء« هّمهم الفرار م����ن الوح�س والتلّفت 

اإىل ال����وراء خوفًا م����ن اأن يلحق بهم وقد �سك����ن نفو�سهم وا�ستباح 

مقد�ساتهم.

واإذا كان وع����د بلفور، معطوفًا على �سايك�س بيكو، قد ك�سفا عداء 

اال�ستعم����ار الربيطاين - الفرن�سي لالأمة العربية، وت�سميمهما على 

تق�سيمه����ا واإقامة كيان عن�رصي ا�ستيط����اين يف قلبها، فاإن املهمة 

التاريخي����ة الن�سالية املطروحة اأمامنا اليوم، كما البارحة، تق�سي 

مبقاومة تلك القرارات ونق�سه����ا بالن�سال، وااللتفاف حول ال�سعب 

الفل�سطين����ي ودع����م ثورته امل�ستم����رة منذ ع�����رصات ال�سنني، كما 

تق�س����ي باحت�سان هذا ال�سعب الفل�سطيني يف ال�ستات واملخيمات، 

وتق����دمي كل ما ي�ستحقه من دعم وعون واعرتاف بحقوقه االإن�سانية 

واالجتماعي����ة وال�سيا�سي����ة، ويف طليعته����ا حق االإقام����ة بكرامة، 

رية يف كل االأرجاء العربي����ة حتى يحني يوم العودة  والتعب����ري بحمُ

والتحري����ر. يف هذ الطريق ال بد م����ن اأن ندين مواقف جامعة الدول 

العربية، التي اأ�سبح����ت طرفًا يتعامل مع احلق الفل�سطيني بخجل 

وتردد، داع����ني اأمينه����ا العام واأع�ساءه����ا االرتف����اع اإىل م�ستوى 

امل�سوؤولي����ة القومية واالإن�سانية، ودعم الق�سية الفل�سطينية فعاًل ال 

قواًل، وامل�ساركة فيها بفعالية والتزام، فهي ق�سية االأمة.

وهنا، من حقنا اأي�سًا اأن نت�ساءل: ماذا تفعل »اللجنة الرباعية« 

من����ذ تاأ�سي�سها ع����ام 2002، لوقف اال�ستيط����ان ومنع االعتداء على 

املخيم الفل�سطيني واملواطن الفل�سطيني واملقد�سات الفل�سطينية؟ 

فه����ل �سقطت تلك اللجنة يف حبائل ط����وين بلري املجرم وامل�سوؤول 

مع �رصيكه جورج بو�س عن احلرب العاملية الفظيعة �سد العراق؟

اإن اإخفاق »اللجنة الرباعية« يف تقدمي اأي �سيء اإيجابي لل�سعب 

الفل�سطين����ي يف حمنته، هو دليل جديد عل����ى عبثية االتكال على 

اخلارج، ويف الوقت نف�سه حافز لالتكال على الذات، وا�ستنها�س كل 

الق����وى املوؤمنة بالديقراطية واملبادئ االإن�سانية من اأجل غد عزيز 

ال مكان فيه للعن�رصية واال�ستعمار، وال مكان فيه لكل اأ�سكال القهر 

والتطرف واالإرهاب.

ب�شارة مرهج

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�سعودية م���ن �س���داع خ�سارة  تع���اين 

ال�ساحات العربية الواحدة تلو االأخرى، ومن 

خيب���ة االأمل م���ن اأ�سدقائها وف�س���ل اأدواتها 

التكفريية، مما ي�سيبه���ا باالإرباك واالنفعال 

يف مواقفه���ا نتيجة املراوح���ة امليدانية يف 

اليمن، وعدم قدرتها على اال�ستمرار بالعدوان، 

بالهزي���ة  �سعوره���ا  ب�سب���ب  واملكاب���رة 

ال�سيا�سية والع�سكرية يف اليمن، وهي ت�سعر 

االآن اأن كل ما ح�سدته من تكفرييني ودول وما 

دفعته من اأموال ل�رصاء املواقف الدولية عرب 

�سفقات ال�سالح للثالوث االأمريكي والفرن�سي 

والربيطاين قد ع�سفت به رياح �سمود حمور 

املقاوم���ة مع رو�سيا، وه���ي االآن تبحث عن 

جوائز تر�سية هنا وهناك حلفظ ماء الوجه، 

اأو حلفظ احلد االأدنى من وجودها وم�ساحلها 

حتى ال تنفجر من الداخل، �سواء داخل العائلة 

املالكة، اأو على م�ستوى التحركات ال�سعبية 

ال�سعودي���ة املتع���ددة االنتم���اء واالأهداف، 

واملوح���دة جميعه���ا �سد العائل���ة املالكة 

و�سيا�ساته���ا الكارثي���ة يف الداخل واخلارج، 

ولهذا فهي ت�ستعد بخجل من وراء الكوالي�س 

الإبرام الت�سوي���ات وال�سفقات ال�سيا�سية عرب 

ممثليه���ا يف ال�ساحات العربي���ة، خ�سو�سًا 

اأن تقلي���م اأ�سافرها التكفريي���ة قد بداأ ب�سكل 

حقيقي بعد التدخ���ل الرو�سي اجلريء، وبعد 

تفجريات فرن�سا غري البعيدة عن اال�ستخبارات 

االأمريكية واملو�ساد؛ يف تكرار الأحداث اأيلول 

2001 يف اأم���ريكا، لاللتف���اف عل���ى التدخل 
الرو�سي، وتنفيذاً للخط���ة االأمريكية القدية 

الجتياح �سورية.

م���ن جه���ة اأخ���رى، الو�س���ع االقت�سادي 

ال�سعودي ينب���ىء بكارثة ال يك���ن للنظام 

اأن ي�سم���د اأمامها بع���د مغامراته بتخفي�س 

اأ�سعار النف���ط نكاية باإيران ورو�سيا، وبطلب 

اأمريك���ي، فقد خ����رصت ال�سعودي���ة وبلدان 

اخلليج مئ���ات املليارات عل���ى التكفرييني، 

مما ا�سطرها اإىل تخفي�س املعونات ل�رصائح 

كبرية م���ن املعلمني والط���الب، واال�ستدانة 

من االحتي���اط، وانخفا�س العملة ال�سعودية 

الأول مرة منذ 12عامًا اإىل 3.799 ريااًل مقابل 

الدوالر، والعجز يف امليزانية مبا يقارب 150 

مليار دوالر لع���ام 2015، وانخفا�س راأ�سمال 

البنوك 7٪ ب�سبب ه���روب روؤو�س االأموال اإىل 

اخلارج، وقد حّذر �سن���دوق النقد الدويل من 

اأن االحتياطات النقدي���ة ال�سعودية قد تنفد 

يف اأقل من خم�س �سنوات، ويقول حمللون اإن 

ال�سعودية يف حاجة اإىل اأن يكون �سعر النفط 

100 دوالر للربمي���ل لتموي���ل موازنتها، واإن 
تداعي���ات تراجع �سعر الريال �ستكون وا�سعة 

النطاق، ومن عالمات جتفيف امليزانية اإيقاف 

بدل احلا�سب، وبدل التعليم لالأكادييني يف 

جامعات ال�سعودية، مم���ا قد يخّف�س رواتب 

االأكادييني بحدود ٪30.

وال�س���وؤال: هل تتلق���ف ال�سعودية الدعوة 

للت�سوي���ة يف لبن���ان، وا�ستع���ادة رئا�س���ة 

احلكوم���ة للرئي����س �سع���د احلري���ري، عرب 

برئا�س���ة  اجلمهوري���ة  رئا�س���ة  مقاي�س���ة 

احلكومة واإعادة بن���اء املوؤ�س�سات اللبنانية 

قب���ل الت�سوية يف �سوري���ة، والتي لن تكون 

ل�ساحلها، ويكن عندها اأن تخ�رص ال�ساحتني 

مع���ًا، ويت�سح���ر تاأثريه���ا ال�سيا�س���ي يف 

االإقليم بوج���ود التناف�س مع قط���ر وتركيا، 

اأم تنتهج �سيا�س���ة »االأر�س املحروقة« عرب 

اال�ستعان���ة ب�»داع����س« و»كتائب عبد اهلل 

عزام« لتخريب ال�ساح���ة اللبنانية واإحداث 

نية - �سيعي���ة، يكون وقودها بع�س  فتنة �سمُ

نة لبنان  الفل�سطينيني وال�سوريني، وبع�س �سمُ

مبواجه���ة ال�سيع���ة واملقاوم���ة وحلفائهم، 

وتق�س���ي يف نهايتها على الوجود امل�سيحي 

املتبّقي يف ال�رصق؟

الظاه���ر اأن ال�سعودي���ة ت�سري على خطني 

متوازي���ني؛ التفج���ري والتفاو����س، فكان���ت 

تفجريات ب���رج الرباجنة ولق���اء فرجنية - 

احلري���ري به���دف االحتف���اظ بح�ستها يف 

ال�سيا�سة اللبنانية، مع ����رصورة التنبه اإىل 

املناورة اجلديدة برت�سي���ح النائب �سليمان 

فرجني���ة لتخريب وح���دة ق���وى »8 اآذار«، 

وتكرار م���ا جرى مع العماد ع���ون والوعود 

ثمر.. واملطلوب من قوى »8  اجلوفاء التي مل تمُ

اآذار« العمل على تثبي���ت معادلة اأن رئي�س 

اجلمهوري���ة من �سفوفها، وه���ي التي تختار 

مر�سحها كما تختار قوى »14 اآذار« مر�سحها 

لرئا�سة احلكومة.

كلم���ا ا�ستكمل عزل املي���دان ال�سوري عن 

املوؤث���رات اللبنانية الت���ي تدعم اجلماعات 

امل�سلح���ة، تناق����س التاأث���ري ال�سعودي يف 

لبن���ان، وكذل���ك تاأث���ري ممثلي���ه، خ�سو�سًا 

»تي���ار امل�ستقبل«، ال���ذي �سيكون بني فكي 

كما�سة؛ التكفرييني الذين يق�سمون �ساحاته، 

والت�سحر املايل الذي انعك�س على موؤ�س�سات 

وال�سيا�سي���ة  االجتماعي���ة  »امل�ستقب���ل« 

واخلدماتية، وقل�ست احلما�سة عند جمهوره 

ال�سائع واملق�سوم على نوابه ووزرائه الذين 

ال جتمعه���م املواق���ف املوّح���دة، وتفرقهم 

الطموح���ات ال�سيا�سي���ة او التغري���د خارج 

ال�رصب »امل�ستقبلي«.

الفر�س���ة ذهبية اأمام ال�سعودية وممثلوها 

يف لبن���ان، وكذلك اأم���ام اللبنانيني جميعًا 

الإنق���اذ ما تبقى من لبن���ان، وذلك مل�سلحة 

اجلميع، والينّن اأحد اأحداً، فاإن وقعت الفتنة 

�سيغرق اجلميع ولن ينقذهم العامل املبتلى 

باالإره���اب املتفلت والهائ���م على وجهه يف 

بلدان العامل.

د. ن�شيب حطيط

أحــداثأحــداث2

هل تتلقف �ل�سعودية �لدعوة للت�سوية يف لبنان؟                                                                                         )�أ.ف.ب.(

السعودية.. والفرصة األخيرة في لبنان

ي  السعودية تسير على خطَّ
التفجير والتفاوض بشكل 

متوازن.. لالحتفاظ بحصتها 
في السياسة اللبنانية
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همسات

¡ ال رئي�س قريبًا
�س���ددت �سخ�سية بريوتي���ة خم�رصمة على اأن���ه ال رئي�س يف 

امل���دى القريب، مادام ال����رصاع يف املنطقة عل���ى اأ�سده، واأن 

القوى الدولية الفاعلة يف اال�ستحقاق الرئا�سي لن تعطي كلمة 

»الوح���ي« حتى ي�ستقر هذا ال�رصاع على موازين قوى جديدة، 

و»يتبني اخليط االأبي�س من االأ�سود«.

¡.. وال جل�سة للمجل�س اأي�سًا
اأك��دت م�سادر وزاري��ة اأن رئي�س احلكومة مت��ام �سالم لن يدعو 

جمل���س الوزراء اإىل عقد جل�سة، مهما كانت الأحوال والتطورات، 

دون اإقرار حل نهائي ملو�سوع النفايات.

¡ زكزكة.. قطعت ال�سعرة
راأت م�س���ادر »عوني���ة« يف احلرك���ة احلريري���ة جتاه حليف 

»التيار الوطني احلر«؛ النائب �سليمان فرجنية، زكزكة للتيار 

ورئي�سه، م�سرية اإىل اأن »�سعرة معاوية« مع »تيار امل�ستقبل« 

طعت، وبالتايل فاإن اخلالف بني الطرفني �سي�ستعل من جديد،  قمُ

ووقوده �سيكون نهب املال العام يف كل املراحل املا�سية.

¡ بانتظار النزوة
يو�س��ط زعي��م �سيا�سي اأ�سدق��اء م�سرتكني مع دول��ة هامة كان 

يعت��ر اأقرب احللفاء اإليها، واأبدى ا�ستعداده لإعادة ربط العالقة 

م��ع تلك الدولة بال�سيغة التى تراه��ا منا�سبة، فكان اجلواب اأن 

»ل مكان للغانيات بيننا، اإل اإذا اقت�ست النزوة ذلك«.

¡ اإ�رصار مايل
اأبدى حاك���م م�رصف لبنان امتعا�سه من ت�رصيحات �سيا�سيني 

ال يفقهون �سيئًا من علم املال واالقت�ساد �سوى تكدي�س االأموال، 

ويطلقون ت�رصيح���ات »�سبيانية« على امل�ستوى املايل، دون 

العودة اإىل ال�سالعني يف االأمور، اأو على االأقل ا�ست�سارة خرباء، 

لحقون ال�رصر املايل وال�سيا�سي بلبنان. الأنهم بت�رصيحاتهم يمُ

¡ اغتنام الفر�سة االأخرية
ن�س��ح دبلوما�س��ي غربي ُمع��اٍد يف اأ�سوله وفروع��ه للمقاومة، 

الفر�س��ة  اغتن��ام  منه��م،  ال�سق��ور  ل�سيم��ا  اآذار«،   14« فري��ق 

الت��ي وّفره��ا ال�سي��د ح�س��ن ن���راهلل يف خطابه الأخ��ر، لأنها 

تب��دو الأخ��رة، خ�سو�س��ًا اأن مَي��الن الكف��ة وا�س��ح اإىل جانب 

املناه�سني لل�سيا�سة الأمركية يف املنطقة.

¡ �رص الغياب
لوحظ اأن هيئة من رجال دي���ن غائبة عن ال�سمع والب�رص منذ 

نح���و �سهر، خ�سو�سًا بع���د اعتقال االأجه���زة االأمنية لعنا�رص 

اإرهابية، كان بع�سه���م يلتقي ب�سكل دائم �سخ�سيات هامة من 

هذه الهيئة.

¡ هل ينتقل؟
ت��ردد اأن نائبًا �سماليًا ين��وي اأن ينتقل من التكتل النيابي الذي 

ينتمي اإليه، اإىل تكتل اآخر ي�سم نائبني فقط.

¡ التغيري قادم
تردد يف اأو�ساط احلزب التقدمي اال�سرتاكي اأنه يف االنتخابات 

النيابية املقبلة ل���ن تكون الوجوه احلزبية ذاتها، اإمنا نقي�سة 

َوزي���ن« حاليًا، الأن تيم���ور يريد انتقاء  متام���ًا الأولئك »املرَبْ

»العدة« با�ستثناء واحد من الوجوه احلالية.

¡ تخوُّف من التحليل اخلطاأ
اأب��دت اأو�س��اط �سيا�سي��ة لبناني��ة »حماي��دة«، اإن ج��از التعبر، 

فه��ا من اأن تلجاأ بع���س »الروؤو�س احلامي��ة« يف »14 اآذار«  تخوُّ

اإىل الت�سعي��د بعد اإ�سقاط تركيا للمقاتلة الرو�سية، اعتقاداً منها 

اأن ه��ذه العملية بداية هج��وم لالأطل�سي عل��ى رو�سيا، وبالتايل 

ع��ودة الإرهابي��ني اإىل التم��دد يف �سوري��ة، مما يع��زز مواقفهم 

وخياراتهم.

����روى اأن الرئي�س �سائ����ب �سالم كان  يمُ

يلع����ب »طاول����ة الزهر« م����ع الرئي�س 

�سليم����ان فرجني����ة يف �سه����ر اآب 1970، 

وكان����ت معركة رئا�س����ة اجلمهورية على 

اأ�سدها، وب����ات وا�سحًا اأن مر�سح الرئي�س 

ف����وؤاد �سهاب هو فت����ى ال�سهابية وحاكم 

م�رصف لبن����ان اليا�س �رصكي�����س، بينما 

مل ير�����سمُ خي����ار احللف الثالث����ي )كميل 

�سمع����ون وريون اده وبيار اجلميل( على 

مر�س����ح معني، الأن كل واحد منهم يتطلع 

الأن يكون »ح�س����ان ال�سباق«، خ�سو�سًا 

اأن ه����ذا احللف حقق نتائ����ج باهرة يف 

االنتخابات النيابية ع����ام 1968.. ملعت 

يف راأ�����س الرئي�س �س����الم الفكرة، فحمل 

نردي الطاولة بني ا�سبعيه، ومل يرمهما، 

وخاطب فرجنية: ما راأيك اأن تكون املر�سح 

للرئا�سة يف وجه مر�سح ال�سهابية؟

رّد فرجنية: وم���ن يقنع »االأح�سنة« 

الثالثة باالن�سحاب م���ن املعركة، وكل 

واحد منهم يريدها لنف�سه؟ ويقول الرواة 

اإن �سالم ق���ال لفرجنية: دع هوؤالء علّي، 

واأنت عليك بكمال جنبالط..

وفع���اًل، يف تلك اجلل�سة بني الرجلني 

ات�س���ل �س���الم بالنائب كاظ���م اخلليل، 

وكان ي�سغ���ل من�سب نائب رئي�س حزب 

يراأ�سه كميل  الذي  االأحرار«  »الوطنيني 

�سمع���ون، وترب���ط الرج���الن )�سمعون 

واخللي���ل عالق���ات خا�س���ة ووثيق���ة( 

وحت���دث معه باالأمر، حي���ث اإنه اخليار 

االأ�سل���م، وطلب اخلليل م���ن �سالم مهلة 

نح���و �ساعت���ني، مل تك���د مت�سيا حتى 

ات�سل االأخري ب�س���الم، معلنًا اأنه ق�سي 

االأمر؛ �سمعون وافق على االن�سحاب من 

املعرك���ة، وهو �سيتوىل اإقن���اع زميليه 

االأخريين بهذا اخليار.

اأما الرئي�س فرجنية فقد التقى بكمال 

جنب���الط، الذي كان يراأ�س لقاء االأحزاب 

واجلمعي���ات وال�سخ�سي���ات الوطني���ة 

واالإ�سالمي���ة اللبنانية، الذي حتّول ق�سم 

كبري منهم نحو »احلريرية ال�سيا�سية« 

القرن املا�سي، ويومها  منذ ت�سعينيات 

قيل الكثري عن االمتح���ان الذي يجريه 

وفيه  الرئا�سيني،  للمر�سح���ني  جنبالط 

ر�سب �رصكي�س، وجنح فرجنية..

وقيل يومه���ا اإن من فرو�س االمتحان 

اجلنبالط���ي كان ال�س���وؤال االأول ح���ول 

واملوقف  والديقراطية،  احلريات  م�سري 

اأعطاها  الت���ي  الي�سارية  االأح���زاب  من 

جنب���الط - ب�سفته وزي���راً للداخلية - 

علم���ًا وخرباً، اأي حرية العمل ال�سيا�سي 

العلني.

وال�سوؤال الث���اين مرتبط باالأول؛ حول 

دور »ال�سعب���ة الثاني���ة«، حيث كانت 

ق�سية حماولة خطف طائرة »املرياج« 

مل�سلح���ة ال�سوفي���ات، ق���د اأغ�سب���ت 

جنب���الط؛ �سديق االحت���اد ال�سوفياتي 

واالأحزاب الي�سارية، فكانت هذه الق�سية 

�سببًا اأ�سا�سي���ًا يف االنقالب اجلنبالطي 

على ال�سهابية، الأنه اعتربها مفربكة من 

األفها اإىل يائها.

امله���م، اأن تل���ك االنتخاب���ات انتهت 

يومه���ا بنجاح �سليم���ان فرجنية ب�50 

نائبًا مقابل 49 ل�رصكي�س.

اليوم، اأين هي تلك اللمعات ال�سيا�سية 

التي كانت تعطي لال�ستحقاق الرئا�سي 

عد املحلي؟  اأمام اجلمهور على االأقل البمُ

مع اأنه منذ اأول رئي�س جمهورية للبنان 

عام 1926 مل يكن اللبنانيون يختارون 

رئي�سهم، ومعروفة كلمة »الوحي« التي 

كان ينتظرها االأقطاب ليختاروا رئي�سهم، 

واإن كان كل ط���رف يحاول »الت�ساطر«؛ 

اأنه �سانع الرئي�س العتيد، مع العلم اأن 

كثرياً من املواق���ف والت�رصفات لبع�س 

االأقطاب، لي�ست �س���وى ر�سائل، الأنهم ال 

ي�ستطيع���ون النفاذ م���ن مرابط خيلهم 

االأ�سا�سية.

وهن���ا حت����رص حركة رئي����س »تيار 

بو�سوح،  احلري���ري  �سعد  امل�ستقب���ل« 

فه���و انقلب عل���ى االتفاق م���ع رئي�س 

تكتل التغي���ري واالإ�سالح العماد مي�سال 

ع���ون، الأن ال�سعودية رف�س���ت ذلك، اأما 

ب�ساأن ات�ساله ولقائه االأخري مع رئي�س 

تي���ار املردة النائ���ب �سليمان فرجنية، 

وف���ق م�سادر »م�ستقبلي���ة«، فاإن فيها 

اإىل حلي���ف احلري���ري؛ �سمري  ر�سال���ة 

جعج���ع، ال���ذي فتح مع العم���اد عون 

خطوط���ًا ولق���اءات، وح�رص م���ا �سمي 

اأنه  جل�سة »ت�رصيع ال�رصورة«، م�سّوراً 

اتفاق بني الطرفني، رغم اأن موقف كتلة 

»امل�ستقب���ل« النيابية كان مع �رصورة 

ح�س���ور اجلل�سة املالي���ة، الأنها ح�سب 

هذا امل�سدر مت�س بدور ومكانة و�سمعة 

لبنان املالية وامل�رصفية، وبالتايل فاإن 

هذه الر�سالة تفي���د باأن احلريري التقى 

مع من يق���ول اإن »الرئي�س ب�سار االأ�سد 

هو مثل خيي« نكاية بجعجع.

احلريرية  ال�سيا�سية  اللقاءات  وب�ساأن 

يف باري�س م���ع �سيا�سي���ني لبنانيني؛ 

»فرجني���ة وجنب���الط وموؤخ���راً �سامي 

اجلمي���ل«، فاإن م�س���دراً �سعودي���ًا اأكد 

احلري���ري  اأن حت���ركات  ل�»الثب���ات« 

االأخ���رية ال علم للريا����س بها، وهم مل 

يعلن���وا موقفًا منها؛ بانتظ���ار النتائج 

التي �ستظهر منه���ا، وعلى االأغلب براأي 

هذا امل�س���در فاإن »ه���ذه اللقاءات هي 

جعجعة بال طحني«.

مصدر سعودي لـ»الثبات«: 
ال علم لنا بتحركات الحريري 

األخيرة.. واألغلب أنها 
»جعجعة بال طحين«
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�لنائب �سليمان فرجنية

خب رئيسًا.. فهل تتكرر مع الحفيد؟
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روسيا ستزيد دعمها لسورية.. وتدعو لمقاضاة تركيا والسعودية وقطر
الرئي����س  1999، توّع���د  الع���ام  يف 

الرو�شي فالدميري بوتني، وفق ما اأ�شارت 

اإلي���ه �شحيف���ة »الرباف���دا« الرو�شية، 

ب�«مالحقة وقت���ل الإرهابيني حتى ولو 

كانوا يف مراحي�شهم«.

يومه���ا نّف���ذ بوتني تهدي���ده، وعمل 

على ت�شفي���ة العديد م���ن اأمراء احلرب 

ال�شي�شانيني.

هذه املرة جدد �شيد الكرملني وعيده 

الذي ارتفعت لهجته بعد حادثة الطائرة 

الرو�شي���ة يف �رشم ال�شي���خ. بدايات هذا 

الوعيد مل تكن يف اإعالن املواقف وت�شعيد 

اللهجة، اإمن���ا يف امليدان على »م�شاحة 

العامل«، اإن جاز التعبري، من خالل اإر�شال 

ال�شواريخ بعيدة املدى من القوقاز وبحر 

قزوين اإىل مواق���ع التنظيمات الإرهابية 

امل�شلحة، حي���ث اأ�شاب���ت اأهدافها بدقة 

الرو�شية  الطائ���رات  وخ���روج  متناهية، 

ال�شرتاتيجي���ة من قواعده���ا يف رو�شيا، 

والتحليق ب�شكل متوا�شل، دون اأن تتمكن 

القواعد الأطل�شية والأمريكية من ك�شفها، 

لتدّك اأهداف���ًا لالإرهابيني يف الرقة ودير 

الزور واإدل���ب وريف الالذقي���ة ال�شمايل، 

وتعود بعدها اإىل قواعدها �شاملة غامنة، 

ويف ذل���ك ر�شال���ة عميق���ة يف معانيها 

واأهدافها، تفّهمتها الوليات املتحدة جيداً، 

والتي عمدت على اإثرها اإىل �شحب الدرع 

ال�شاروخية م���ن تركيا، بعد اأن كانت قد 

ن�رشته���ا قبل نحو عامني لتطمئن رجلها 

رجب طيب اأردوغ���ان، املندفع يف حربه 

�شد الدولة الوطني���ة ال�شورية اإىل اأق�شى 

مدى، وتوف���ريه كل الت�شهيالت الع�شكرية 

واللوج�شتي���ة، وط���رق الإم���داد بالعديد 

والعت���اد والتموين لتنظي���م »داع�س«، 

التمويل املايل  اإىل ت�شهي���ل  بالإ�شاف���ة 

للتنظيم الإرهابي، من خالل �رشقة النفط 

ال�شوري والعراقي وت�شويقه عرب املوانئ 

الرتكية بوا�شطة �رشكات ومافيات تركية.

 - وا�شنط���ن  اأتب���اع  اأن  ويب���دو 

ال�شعودي���ني والقطري���ني والأتراك - مل 

ي�شتوعب���وا الدر����س، ومل يفهموا اأبعاده 

ال�شرتاتيجي���ة، فلج���اءوا اإىل الت�شعيد 

باأ�شكال خمتلفة، ومنها تزويد الإرهابيني 

ب�شواري���خ اأر����س - جو متط���ورة، مت 

اأو  م�شتودعاته���م،  م���ن  ا�شتح�شاره���ا 

عرب �رشائها من اأوكراني���ا، فكان اإ�شقاط 

»ال�شوخوي- 24« الرو�شية على احلدود 

ال�شوري���ة - الرتكية، مبا ُو�شف باعتداء 

تركي مبا�رش، خ�شو�شًا بادعاء اأنقرة اأن 

الطائرة الرو�شية اخرتقت املجال اجلوي 

الرتك���ي، وهو م���ا نفت���ه وزارة الدفاع 

الرو�شية.

وهنا قد يكون �رشوري���ًا العودة اإىل 

م���ا اأوردت���ه »الرباف���دا« بتاأكيدها اأن 

»الهجم���ات ال�شاروخية الت���ي نفذتها 

رو�شي���ا يف �شورية، با�شتخدام القاذفات 

ال�شرتاتيجية والغوا�شات، تعطي اإ�شارة 

حتذير للدول التي تدعم الإرهابيني«.

ووفقًا ملا اأ�شارت اإليه »الربافدا« فاإن 

رو�شيا �شتم�ش���ي يف مكافحة الإرهاب، 

فتق���ول: »يف جمال مكافح���ة الإرهاب، 

رو�شيا �شتقوم بالت�رشف وفقًا للمادة 51 

من ميث���اق الأمم املتحدة، والتي ت�شمن 

حق ال���دول بالدفاع عن النف�س، وفق ما 

�رشّح به بوت���ني، وما اأك���د عليه وزير 

اخلارجية �شريغ���ي لفروف خالل لقائه 

نظريه اللبناين، حيث اأو�شح اأن مو�شكو 

�شتطبق هذه املادة بكل الو�شائل وال�شبل 

الع�شكرية والديبلوما�شية واملالية«.

اجلدي���ر بالذكر هنا اأن املادة 51 من 

ميث���اق الأمم املتحدة تن����سّ على اأنه 

»لأي دولة ع�شو يف الأمم املتحدة احلق 

يف الدف���اع عن النف����س يف حالة وقوع 

هج���وم م�شلح عل���ى تلك الدول���ة، اإىل 

اأن يق���وم جمل�س الأمن ال���دويل باتخاذ 

اإجراءات���ه للحفاظ عل���ى ال�شلم والأمن 

الدوليني«.

هذه الواقع، اأي بعد ا�شتهداف الطائرة 

املدنية الرو�شية، واإ�شقاط »ال�شوخوي« 

على احلدود الرتكية - ال�شورية، �شيزيد 

من وت���رية ال�رشب���ات الرو�شية ملعاقل 

الإره���اب، و�شيف�ش���ح يف املج���ال اأمام 

مو�شك���و ملواق���ف اأكرث حدة م���ن الدول 

الداعم���ة واملمول���ة لالإره���اب.. وتقول 

»الربافدا« اإن���ه »بعد الهجوم الإرهابي 

يف �شم���اء �شب���ه جزيرة �شين���اء، ميكن 

لرو�شيا ا�شتخدام املادة 51، اإما من اأجل 

جلب اجلناة اإىل العدالة، اأو اتخاذ تدابري 

اأخرى �شدهم«، اأي تدمريهم.

وجزم���ت »الرباف���دا« اأن »قطر هي 

الإرهابي  الدول املنظم���ة للعمل  اإحدى 

على �شيناء«.

وقال���ت: »يف قطر وال�شعودية يوجد 

هوؤلء الذين ينظمون ويرعون الهجمات 

الإرهابية.. اإنه���م اأنا�س هناك معروفون 

باإدارته���م الأن�شطة الإرهابية يف �شورية 

والعراق«.

ه���ذا املوقف الرو�ش���ي الوا�شح جاء 

قب���ل اإ�شق���اط »ال�شوخ���وي« الرو�شية، 

اأب���دت يف ذات  اأن »الرباف���دا«  علم���ًا 

املو�ش���وع »ا�شتغرابها ال�شديد من بقاء 

ال�شعودية بال عقاب، رغ���م اأنها واحدة 

من منظمي هجم���ات 11 اأيلول 2001«، 

وقالت: »مل يعد باإمكان رو�شيا بعد الآن 

جتاُهل احلقيقة الت���ي تقول اإن ال�رشاع 

يف �شورية والع���راق يوؤثر على م�شالح 

مو�شك���و احليوي���ة، ول ميك���ن لرو�شيا 

ال�شم���اح لالإرهابيني بقت���ل املواطنني 

الرو�س، وخ���الل تو�شيع عملياتها داخل 

وخ���ارج �شورية يج���ب اأن توؤكد رو�شيا 

على بناء حتالف مفتوح«.

و�ش���ددت ال�شحيفة الرو�شية املقرّبة 

م���ن مراك���ز الق���رار يف الكرملني على 

اأن���ه »حان الوق���ت لرف���ع الق�شية اإىل 

الأمم املتح���دة من اأج���ل اإن�شاء حمكمة 

دولي���ة تقا�شي حكوم���ات تركيا وقطر 

وال�شعودي���ة بجرائ���م القت���ل اجلماعي 

لتورطها يف الإرهاب«.

باأي حال، بع���د العرتاف الرتكي يف 

بيان رئا�شي، قبل وزارة الدفاع باإ�شقاط 

»ال�شوخ���وي«، يعن���ي اأن رج���ب طيب 

اأردوغان ُم�رشّ على امل�شي يف مغامراته 

التي تتالقى م���ع املغامرات ال�شعودية 

يف �شورية والعراق واليمن ولبنان، علمًا 

 مع وزارة اخلارجية 
ّ

اأن الريا�س حت����رش

الأمريكية لتوحيد املعار�شات ال�شورية، 

اأنقرة  خ�شو�ش���ًا تل���ك املوج���ودة يف 

والدوح���ة وال�شعودي���ة، اأو يف فنادق 5 

جن���وم يف عوا�ش���م الغرب عل���ى نفقة 

الريا�س وقطر.

اأحمد زين الدين

جندي رو�سي يتفقد طائرة �ل�سوخوي قبل �نطالقها ل�سرب �لإرهابيني من مطار حميميم �ل�سوري                        )�أ.ف.ب.(

سورية.. التاريخ يعيد نفسه
لي�شت املرة الأوىل التي تك���ون فيها �شورية خط 

�رشاع بني ال����رشق والغرب، ل�شيما بع���د التطورات 

امليداني���ة الأخ���رية، اأي بعد اإ�شقاط الق���وات الرتكية 

لطائ���رة ال�شوخوي الرو�شية ف���وق الأرا�شي ال�شورية. 

كذلك لي�شت املرة الأوىل التي تتعر�س فيها اجلغرافيا 

ال�شيا�شية ال�شورية ملاأزق، كما هو واقع حالها راهنًا، 

فف���ي العام 1957 �شهدت احل���دود ال�شمالية ال�شورية 

ح�شوداً ع�شكرية تركي���ة بحجة املناورات الع�شكرية، 

كان الهدف احلقيقي لها اآنذاك �شد التدخل ال�شوفياتي، 

واخلطر ال�شيوعي يف �شوري���ة، لكنها خرجت من هذا 

امل���اأزق قوية بعد وحدته���ا ال�شيا�شية مع م�رش عام 

.1958
كذلك ما بني العام 1979 و1985، تعر�شت �شورية 

ل�شغ���وط اأمريكي���ة، اأثر ح���وداث تنظي���م »الأخوان 

امل�شلمني«، الذي �شعى اىل تقوي�س ال�شتقرار ال�شوري، 

و�رشب �شيغة العي�س الواحد يف �شورية، بدعم »نظام 

�شدام« يف الع���راق ومنظمة »فت���ح« بقيادة يا�رش 

عرفات.

ويف 1983، اأطلقت القوات اجلوية الأمريكية ع�رشات 

املقات���الت �شد مواق���ع اجلي�س ال�ش���وري يف لبنان، 

حتديداً يف البقاع، بذريع���ة اأن اجلي�س ال�شوري اأطلق 

�شواريخ اأر�س - جو عل���ى طائرة ا�شتطالع اأمريكية، 

وكانت النتيج���ة اإ�شقاط امل�شادات الأر�شية ال�شورية، 

الرو�شي���ة ال�شنع، ثالث طائ���رات نفاثة اأمريكية فوق 

البقاع.

واليوم، يعيد تاري���خ العالقات القوية بني رو�شيا 

و�شورية نف�شه مع الرئي�ش���ني فالدميري بوتني وب�شار 

الأ�شد، فال جدوى من ال�شغوط الدولية لإ�شقاط الدولة 

ال�شورية، اأو تغي���ري حدودها ال�شيا�شية بوجود الدعم 

الرو�شي لها، غ���ري امل�شبوق، ويف الوقت الذي تتم�شك 

في���ه مو�شك���و باحلكم ال�ش���وري، وبوح���دة الأرا�شي 

ال�شورية، وب����رشورة مكافحة الإرهاب، على اأن يكون 

للجي����س ال�ش���وري ال���دور الطليعي يف ه���ذا ال�شاأن، 

مب�شاندة القوات الرو�شية.

فالدولة ال�شورية ماتزال قائمة، ومرتكزة على ثالث 

دعائم: الرئي�س، واجلي����س، والأجهزة الأمنية، ومادام 

هذا »الثالوث« قادراً عل���ى حماية العا�شمة دم�شق، 

وعق���دة موا�ش���الت �شورية، وهي حم����س، وال�شاحل 

ال�شوري الذي ي�شّكل متنف�شًا اقت�شاديًا وع�شكريًا لهذه 

الدولة، فهي باقية، ول خوف من �شقوطها.

اأما بالن�شب���ة للمناطق اخلارجة عن �شلطتها، فقد 

تعود اإىل كنف الدول���ة اإما من خالل عملية ع�شكرية، 

اأو من خالل مفاو�شات �شيا�شية، فالدعم الدويل الذي 

نتلق���اه دم�شق من اأ�شدقائها �شيح���ول حتمًا دون اأي 

تغيري يف خريطتها الراهنة.

ول ري���ب اأن دور �شوري���ة يف املنطق���ة يفر�ش���ه 

التاريخ واحل�شارة العريق���ة واجلغرافيا، فهي ت�شّكل 

عقدة موا�ش���الت عاملية عرب التاري���خ، وقوة الدولة 

ال�شوري���ة يف عدم قدرة ال���دول الكربى على تخّطيها، 

وما املاأزق الكب���ري الذي مترّ به الدولة وحجم احل�شد 

ال���دويل �شدها �ش���وى موؤ�رشات على اأهمي���ة �شورية 

ال�شرتاتيجية اإقليميًا ودوليًا. 

لكن ا�شتمرار ال�رشاع بني القوة الأورا�شية النا�شئة 

والوليات املتحدة وحلفائها، واملر�شح لالحتدام بعد 

اإ�شقاط الأتراك طائرة ال�شوخوي، �شتبقي على �شورية 

نقطة متا�س بني ال����رشق والغرب، حتى توافق القوى 

الدولي���ة الكربى على ت�شوية لإنهاء �رشاع هذه القوى 

على اجلارة الأقرب.

ح�شان احل�شن

استهداف الطيران العسكري 
الروسي سيفسح في المجال 

أمام موسكو لمواقف أكثر حدة 
من الدول الداعمة لإلرهاب
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تاريخ  �شيذك���ر  بالتاأكي���د، 

احلرب ال�شوري���ة عند كتابته.. 

ح���دث مف�شل���ي اآخ���ر ي�شاف 

املف�شلي���ة  التط���ورات  اإىل 

الأتراك  اإ�شقاط  وه���و  ال�شابقة، 

طائ���رة رو�شية ف���وق الأرا�شي 

امل�شلحني  وقي���ام  ال�شوري���ة، 

التابعني لرتكي���ا باإطالق النار 

الطياري���ن وهما يهبطان  على 

باملظلة عل���ى ُبعد كيلومرتات 

عّدة من الأرا�شي الرتكية، ويف 

عمق الأرا�شي ال�شورية.

والأكيد اأي�شًا اأن الرّد الرو�شي 

على هذا التطور اخلطري هو اأمر 

�شخ�شية  مع  حتمي، خ�شو�شًا 

فالدميري  ك�شخ�شي���ة  قيادي���ة 

بوت���ني، ولأن عدم الرّد �شيوؤدي 

اإىل تعطيل مفاعيل الردع الذي 

ال�شوخوي،  عا�شف���ة  فر�شت���ه 

و�شيدف���ع اإىل الت�شجي���ع على 

املزيد من ال�شتهدافات للرو�س 

يف املنطقة، ويف �شورية.

وبغ�س النظر عن حجم الرّد 

وطبيعته،  احلتم���ي  الرو�ش���ي 

واأين ميك���ن اأن يتحقق، وكيف، 

يب���دو من املهم مب���كان قراءة 

الت���ي توّفرت عن  املعطي���ات 

احلادثة بجوهرها وم�شامينها، 

واأ�شئلتها اجلوهرية، وهي على 

ال�شكل الآتي:

اأوًل: �ش���واء كان���ت الطائرة 

الأجواء  الرو�شي���ة قد خرق���ت 

الرتكي���ة مل���دة 17 ثانية، كما 

يق���ول الأت���راك، اأو مل تخرقها 

كما يوؤكد الرو�س، فاإن الطائرة 

مل تكن ت�ش���ّكل تهديداً لالأتراك 

القوم���ي باملعنى  اأو لأمنه���م 

املتع���اَرف علي���ه يف القانون 

الدويل، ليتّم اإ�شقاطها.

ثاني���ًا: الإعالن اأن الطائرات 

الرتكية التي ا�شتهدفت الطائرة 

الرو�شية قد خرجت من قاعدة 

اجنريليك الرتكية، وهي قاعدة 

يف  الأمريكي���ون  ي�شتخدمه���ا 

حربهم على الإرهاب، ت�شي باأن 

اأمريكيًا - تركيًا �شبق  تن�شيقًا 

ق�شف الطائ���رة الرو�شية. واإذا 

عطفنا الأم���ر على ت�رشيحات 

اأوباما  الرئي�س الأمريكي باراك 

بع���د احلادثة، وم���ا �رشّح به 

الرئي����س الفرن�ش���ي فرن�ش���وا 

هولن���د ُبعي���د خروج���ه من 

اجتماعه م���ع اأوباما، من عدم 

بالتن�شيق مع  فرن�شي���ة  رغبة 

الرو����س يف حربهم يف �شورية 

اإل يف حال التزموا فقط بقتال 

العمل  اأن  »داع����س«، يعن���ي 

الع���دواين الرتك���ي لي����س اإل 

ر�شالة اأمريكي���ة للرو�س بعدم 

قبولهم بتغي���ري موازين القوى 

عل���ى الأر����س ل�شالح اجلي�س 

ال�شوري.

ثالثًا: ت���ذرُّع الأتراك بحجة 

الدفاع عن النف�س يف اإ�شقاطهم 

اأن  الرو�شية، معتربين  للطائرة 

النف�س ي�رشي يف  الدفاع ع���ن 

حالتني:

اأ- حقه���م يف الدف���اع عن 

الإقليمي، وهذا  جمالهم اجلّوي 

له طابع �شيادي بالتاأكيد.

الرو�س  ب���اأن  الت���ذرُّع  ب- 

يق�شف���ون الرتكمان يف �شورية: 

واإن كان الأت���راك ي�شتخدم���ون 

رو�شي���ا  لأن  الذريع���ة  ه���ذه 

حني  2008؛  ع���ام  ا�شتخدمتها 

قام اجلي����س الرو�شي بالتدخل 

لتحرير  الع�شكري يف جورجيا 

اجلنوبية،  واو�شيتي���ا  اأبخازيا 

متذرع���ًا بحماي���ة مواطن���ني 

رو�س، فاإن احلالة اجلورجية ل 

تنطبق على احلال���ة ال�شورية؛ 

ففي احلالة اجلورجية، مواطنو 

اأبخازيا واأو�شيتيا اجلنوبية هم 

بالفعل رعاي���ا رو�س يحملون 

ولطاملا  الرو�شية،  اجلن�شي���ات 

�شّكلت تل���ك الأقاليم جزءاً من 

القرن  منذ  الرو�شي���ة  الأرا�شي 

التا�شع ع�رش، وبعدها كجزء من 

الحتاد ال�شوفييتي بعد الثورة 

 ،1991 ولغاي���ة عام  البل�شفية 

حني ا�شتقلت جورجيا، ف�شكلّوا 

اأقاليم م�شتقلة �شمنها.

وهك���ذا، فاإن حال���ة الأقلية 

�شوري���ة  داخ���ل  الرتكماني���ة 

)وه���م مواطن���ون �شوريون من 

اأ�ش���ول تركماني���ة( ل ميك���ن 

الرعاي���ا  بحال���ة  مقارنته���ا 

الرو����س املوجودين يف اأرا�شي 

ال�شوفياتي  الحتاد  جمهوريات 

اأن التذرع الرتكي  ال�شابق، كما 

الع�شك���ري حلماية  بالتدخ���ل 

الأقلية الرتكمانية داخل �شورية 

ُيع���ّد تخطي���ًا ل���كل املواثيق 

توؤكد  التي  الدولي���ة  والأعراف 

على �شيادة الدول التي تتواجد 

فيها اأقليات عرقية على اأر�شها.

رابع���ًا: ال�شتدع���اء الرتكي 

بعد  الأطل�شي  �شم���ال  حلل���ف 

ا�شقاطه���م الطائ���رة الرو�شية، 

 
ّ
يظهر وكاأنه اإم���ا حماولة جلر

احلل���ف اىل حرب م���ع الرو�س، 

الرو�ش���ي  ال���رّد  لتجّن���ب  اأو 

خ���الل حماولة  م���ن  الق���وي 

»تخويفهم« باحللف الأطل�شي، 

لك���ن البي���ان املتحّفظ حللف 

�شمال الأطل�ش���ي، وبالرغم من 

اأنه دع���َم - لفظي���ًا - الرواية 

الرتكية، يعك����س عدم ا�شتعداد 

احلل���ف للدخ���ول ع�شكريًا يف 

حرب �ش���د الرو����س اأو لإقامة 

منطق���ة عازلة اأعل���ن اأردوغان 

اأنه »�شين�شئه���ا بالتعاون مع 

حلفائ���ه«، خ�شو�شًا يف وقت 

الأوروبي  الحتاد  تتعر�س دول 

لتهديدات اإرهابية غري م�شبوقة 

يف تاريخه���ا، بالإ�شافة اإىل ما 

يعنيه هذا التدخ���ل من حتّول 

احل���رب ال�شوري���ة م���ن حرب 

اإىل حرب  بالوكال���ة  عاملي���ة 

عاملية حقيقي���ة على ال�شاحة 

ال�رشق اأو�شطية.

خام�ش���ًا: الطالع على عمق 

القت�شادي  التب���ادل  وحج���م 

والتج���اري الرتك���ي الرو�ش���ي 

يجعل م���ن الت�شعيد الع�شكري 

ب���ني الثنني م�شتغَرب���ًا، كونه 

ُمكلف للجميع وي�رش باقت�شاد 

البلدين، فال�شوؤال اجلوهري الذي 

الأهمية  يطرح نف�شه: ما ه���ي 

ال�شرتاتيجي���ة للمنطق���ة التي 

اأردوغ���ان احتاللها حتت  يريد 

م�شمى »املنطقة الآمنة«، لكي 

ط بكل املكا�شب القت�شادية 
ّ
يفر

والتج���ارة واأم���ن الطاقة التي 

يوّفرها له الرو�شي؟

يف املح�ّشلة، يبدو الت�شعيد 

الرتكي ر�شال���ة اأمريكية للرو�س 

ال�شتباك يف  باأن تعديل قواعد 

ال�شم���ال ال�شوري اأم���ر ممنوع، 

ال�شورية  واأن احلدود الرتكية - 

اأن تبقى مفتوحة لالإمداد  يجب 

والتموي���ل ودع���م املجموعات 

اجلي�س  تقاتل  الت���ي  الإرهابية 

اإقفال  ب���اأن  لعلمهم  ال�ش���وري، 

تلك احل���دود �شيقطع املياه عن 

»ال�شمكة« الإرهابية، ويخنقها، 

و�شيفر�س ح���اًل �شيا�شيًا ح�شب 

الت�ش���ور الرو�ش���ي - الإيراين، 

وال���ذي اأُعل���ن �شم���ن الر�شالة 

بوتني  اأطلقها  الت���ي  امل�شرتكة 

واخلامنئي من طه���ران. وهكذا، 

قال الأمريكي كلمته، فهل �شيقبل 

الرو�ش���ي؟ م���ن ال�شع���ب جداً 

ت�شديق اأن بوتني �شيقبل باأن ل 

تكون الكلمة الأخرية والنهائية 

له يف امليدان ال�شوري.

د. ليلى نقول

�لت�سعيد �لأمريكي - �لرتكي رد على حماولة قلب �ملو�زين �لع�سكرية يف �سورية

¡ دعوة اأمنية اأوروبية للتعاون مع �شوريةهل يرّد بوتين على الرسالة التركية - األميركية؟
ك�شف���ت دوائ���ر دبلوما�شي���ة اأوروبي���ة اأن الأجهزة 

ال�شتخباري���ة يف اأوروبا و�شعت يف الفرتة الأخرية 

ع����رشات التو�شيات الداعية اإىل ����رشورة التوا�شل 

مع الأجه���زة الأمنية ال�شورية ب�ش���كل مبا�رش؛ يف 

حماولة لال�شتفادة من كّم املعلومات ال�شتخبارية 

املوجودة لدى تلك الأجهزة التي تقاتل املجموعات 

الإرهابي���ة داخ���ل �شوري���ة، وت�ش���م يف �شفوفها 

الآلف من الأجانب، خ�شو�ش���ًا اأن الأجهزة الأمنية 

ال�شورية باتت لديه���ا »كنوزاً ا�شتخبارية« حتتاج 

اإليه���ا الأجهزة الأمنية الأوروبية، واإل فاإن التحالف 

الدويل لن يتمكن من حتقيق انت�شارات حقيقية �شد 

»داع�س«.

¡ كلينتون.. والأ�شد
لفت��ت املتابعني دع��وة وزيرة اخلارجي��ة الأمريكية 

الأولوي��ة  اإعط��اء  اإىل  كلينت��ون  هي��اري  ال�س��ابقة 

ملحاربة تنظي��م »داع�س« الإرهاب��ي ولي�س الرئي�س 

ب�سار الأ�س��د. وكانت كلينتون املر�سحة لانتخابات 

الرئا�س��ية الأمريكية املقبلة قالت من��ذ يومني اأمام 

اأع�س��اء جمل���س العاق��ات الدولي��ة يف نيوي��ورك: 

»وا�سنط��ن واملعار�س��ة ال�سوري��ة يج��ب عليهم��ا اأن 

يعطي��ا الأولوي��ة يف �سورية ملحارب��ة داع�س ولي�س 

الرئي���س ب�سار الأ�س��د«، ما اعُترب تناغم��ًا مع موقف 

وزي��ر اخلارجي��ة الرو�س��ي �سريغ��ي لف��روف، الذي 

اأك��د يف الي��وم ذات��ه اأن��ه م��ن امل�ستحي��ل اإيجاد حل 

�سلم��ي لاأزم��ة يف �سوري��ة م��ن دون الرئي���س ب�سار 

الأ�س��د، الذي ميث��ل م�سالح جزء كبري م��ن املجتمع 

ال�سوري، مو�سح��ًا اأن »الدول الغربية اأدركت بطان 

ت�رصيحاته��ا ال�سابق��ة الت��ي كانت تق��ول اإن جميع 

ق�ساي��ا �سوري��ة �ستح��ل تلقائي��ًا برحي��ل الرئي���س 

الأ�س��د«. وكان��ت كلينت��ون اأقرت ف��ى مذكراتها باأن 

لبع���س ال��دول الغربي��ة، ومنه��ا اأم��ريكا، دوراً يف 

تاأ�سي���س تنظيم »داع�س« ودعم��ه وجتهيزه وتدريبه 

بدعم م��ن بع�س دول املنطقة لريتك��ب جرائمه �سد 

�سعوب املنطقة املظلومة.

¡ جولة كريي.. م�شبوهة
اعت���رب بع�س املراقبني اأن جم���يء وزير اخلارجية 

الأمريكي جون ك���ريي اإىل املنطقة، هو حترك حاقد 

وم�شبوه ملواجه���ة هّبة جيل النتفا�ش���ة الثالثة، 

مقابل مب���ادرات »ح�شن نواي���ا« اإن�شانية كاذبة، 

لفت���ني اإىل اأن ه���ذه اجلول���ة تاأتي بع���د لقاءات 

وات�شالت اأجرتها »اإ�رشائي���ل« مع قيادات عربية، 

ل�شيم���ا ما ت����رّشب من اأن دوري غول���د؛ مدير عام 

الأ�شب���وع  زار  وزارة اخلارجي���ة »الإ�رشائيلي���ة«، 

املا�ش���ي اململك���ة العربية ال�شعودي���ة، طالبًا من 

الريا����س م�شاعدتها يف قمع و����رشب هّبة القد�س، 

وطرح اأفكار خداعية لإيج���اد حل لل�رشاع العربي 

- »الإ�رشائيل���ي«. وراأى املراقب���ون اأن التحركات 

العربي���ة - الأمريكية وجولة جون كريي تعني اأمراً 

هام���ًا، وهو حج���م الرعب الذي يل���ف »اإ�رشائيل« 

والدول العربية املتحالفة معها والوليات املتحدة 

اأي�شًا، جراء ا�شتمرار هذه الهّبة، و�شعودها، وخ�شية 

كل هذه الأطراف من الو�شول اإىل النتفا�شة الثالثة.

¡ كلب اأ�شطوري.. هدية من رو�شيا لفرن�شا
اأك��دت املواقع الرو�سية عن وزارة الداخلية الرو�سية، 

اأن مو�سك��و اأه��دت باري���س كل��ب حرا�س��ة اأ�سطوريًا؛ 

كدلي��ل عل��ى ت�سامنها م��ع فرن�س��ا وتعاونها معها 

يف حمارب��ة الإرهاب. واأكد وزي��ر الداخلية الرو�سية 

يف الر�سال��ة الت��ي قام باإر�ساله��ا اإىل وزير الداخلية 

الفرن�س��ي برنار كزان��وف، اأنه يت�سام��ن معه ب�سكل 

كبري، ومع ال�رصطة الفرن�سية يف هذه الأيام الع�سيبة، 

ويرج��و منه قبول كلب احلرا�سة املدرب من الداخلية 

الرو�سية، والذي �سيحّل حمل الكلب ديزيل، و�سيوؤدي 

مهام��ه الف��رة املقبل��ة، علم��ًا اأن الكل��ب ديزيل هو 

بلجيكي وقد ُقتل يف اأحداث تفجريات فرن�سا.

موضوع الغالف

ما هي األهمية 
االستراتيجية لـ»المنطقة 

اآلمنة« لكي يفّرط أردوغان 
بكل المكاسب االقتصادية 
التي يوّفرها له الروسي؟
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اإلرهاب يلفح أوروربا.. والحل بالخروج من القبضة األميركية
تعي�ش اأوروبا من���ذ 13 ت�رشين الأول 

حتت وق���ع الرعب من اإره���اب �ساهمت 

قياداته���ا يف من���وه وح�سانت���ه نزوًل 

عند النزوات الأمريكي���ة واإغراءات املال 

اخلليجية.

الإره���اب الذي ين�رش الهلع يف القارة 

العاج���زة ع���ن اخل���روج م���ن القب�سة 

الأمريكي���ة امل�سموم���ة، ماي���زال يتوّعد 

بتو�سيع دائ���رة ا�ستهدافاته يف الأماكن 

م���ن  اأي  يف  يق���ارب  اأن  دون  العام���ة 

التهديدات املواقع الأمنية والع�سكرية يف 

اأي من الدول املهددة، ما يطرح ت�ساوؤلت 

حتت���اج اإىل بع�ش الوق���ت للتدقيق قبل 

الإجابة عليها.

يف املقاب���ل، ف���اإن الوعي���د الر�سمي 

الأوروب���ي باجتثاث الإره���اب ومالحقة 

املنتم���ن اإىل اأعتى منظماته حتى القرب 

اأ�س���وات تواكبها عمليات  مايزال جمرد 

تفتي�ش يف بع�ش ال���دول، لإظهار جدية 

غري جازمة، مبوازاة رف�ش حتديد َمن هي 

املنظمات الإرهابية، ومن هم الإرهابيون، 

وكذلك عدم ت�سمية املتورطن يف رعاية 

ومتوي���ل الإره���اب، وهم حلف���اء للدول 

الأوروبي���ة، وكانوا ب���ن احلا�رشين يف 

قمة الع�رشين الت���ي انعقدت يف انطاليا 

الرتكي���ة؛ كم���ا ق���ال الرئي����ش الرو�سي 

فالدميري بوتن.

الرئي����ش الفرن�س���ي فرن�س���وا هولند 

اأعل���ن ورئي�ش وزرائه مانوي���ل فال�ش اأن 

فرن�س���ا يف حالة حرب، وطل���ب هولند 

من الربملان املوافق���ة على متديد حالة 

الطوارئ ثالثة اأ�سهر منحه اإياها الربملان 

بال تردد، ليطلق اأيدي القوى الأمنية التي 

اأخفقت يف اكت�ساف اخلاليا الإرهابية قبل 

�سن هجماتها )ا�ستن���اداً اإىل وجهات نظر 

فرن�سية(، الأمر الذي عاظم املخاوف على 

احلريات الفردي���ة والعامة، خ�سو�سًا اأن 

اإعالن حالة الطواريء اقرتن مبنع التظاهر 

والدع���وات اإىل اإغ���الق امل�ساج���د ودور 

العبادة وط���رد من �ُسّموا »اأئمة امل�ساجد 

املتطرفن«، وح���ل جمعيات ت�سارك يف 

العام«.  »اأعمال ت�سّكل م�سا�س���ًا بالأمن 

ويف ه���ذا ال�سياق كتب���ت »الإندبندنت« 

اأن »عل���ى اأوروب���ا اأن تب���ذل كل ما يف 

و�سعها لحتواء خط���ر الإرهاب، حتى لو 

جاء ذلك على ح�ساب حرية التعبري«، ما 

يطرح ال�سوؤال الكب���ري: اأمل ت�سّغل اأوروربا 

كل اأجه���زة الإعالم مع بداي���ة احلراكات 

يف ال���دول العربية، طالب���ة رفع حالت 

الطوارئ ومنادية باحلرية والدميقراطية، 

والرتوي���ج لإ�سقاط الأنظم���ة، ل�سيما يف 

�سورية، رغ���م اأن الإره���اب كان وا�سحًا 

ل وي�سلَّ���ح علنًا،  ال�سم����ش وميوَّ و�سوح 

وُتعقد املوؤمت���رات والجتماعات لتوزيع 

باإدارة  النظام  لإ�سق���اط  والأعباء  الأدوار 

اأمريكية، وراأ�ش حربتها �سعودية - قطرية 

- تركية، وحا�سنة اأوروربية، على راأ�سها 

فرن�سا؛ مبوقف هو الأكرث تطرُّفًا؟

الدع���وات  ه���ذه  م���ع  وبالت���وازي 

والإج���راءات الطوارئية، اتق���دت م�ساعر 

لت  الكراهي���ة للم�سلمن والع���رب، و�ُسجِّ

مئات احلوادث والعتداءات عليهم، وفق 

م���ا �سّجلته جمعيات حقوقية يف اأوروبا 

والولي���ات املتحدة، ما جعل العن�رشية 

تتحرر من ا�سرتاحتها.

ل �س����ك، الإرهاب الذي يلفح اأوروبا 

خطري جداً، لكن الإج����راءات املطلوبة 

مل تق����ارب بع����د، والدلي����ل الرتدد يف 

املنظم����ات  مقاتل����ة  اإىل  الن�سم����ام 

الإرهابي����ة كحزمة واح����دة، والرتكيز 

اخلطاب����ي عل����ى »داع�����ش«، وهو ما 

عك�سه قرار جمل�ش الأمن الذي تقدمت 

فرن�سا مب�رشوعه، بدعم اأمريكي، مقابل 

القرار الرو�سي الوا�سح ب�رشورة قتال 

الإرهاب.

الإره����اب العا�س����ف باأوروبا حرّك 

بع�����ش ال�سمائر اخلامدة، ك�سمري اآلن 

جوبيه؛ وزير خارجية فرن�سا ال�سابق، 

الذي واكب مرحلة التخريب يف �سورية 

من����ذ البداي����ة حتى جم����يء حكومة 

هولن����د، وقد طلب املغفرة من �سورية 

ارتكبت خطاي����ا بحقها،  لأن فرن�س����ا 

م����ع الدع����وة اإىل مراجع����ة ال�سيا�سة 

الفرن�سي����ة، كم����ا اأن ا�س����وات تعالت 

للخروج من القب�سة الأمريكية واإخراج 

اأوروب����ا من �سيا�سة النتقام اإىل الفعل 

يف مكافحة الإرهاب، وروؤية امل�سالح 

�سطحية،  غري  با�سرتاتيجية  الأوروبية 

اأن �سحيف����ة »ليربا�سي����ون«  حت����ى 

اعت����ربت اأن فرن�سا تدفع من بن اأمور 

اأخرى ثم����ن ت�سامنها م����ع ال�سيا�سة 

الأمريكية، فيما قال����ت »لوموند« اإن 

»التع����اون مع رو�سيا يوّف����ر لفرن�سا 

فر�سًا اأف�سل ملحاربة داع�ش«.

ال����ذي  الإره����اب  اخلال�س����ة،  يف 

يهدد كل اأوروب����ا، ل ميكن اأن يحاَرب 

بخطاب����ات واأحق����اد ا�ستعمارية، اإمنا 

بت�سخي�����ش حقيقته وجتفيف منابعه 

املالي����ة والفكري����ة، وه����ي معروفة، 

والكف ع����ن املراهن����ة يف ال�ستثمار 

علي����ه؛ كما تفعل وا�سنط����ن، �سيما اأن 

ال����دول املمّولة معروفة، وقد قال ويل 

عهد الأردن ال�ساب����ق الأمري ح�سن: اإذا 

مل تكن دول اخلليج مت����ّول الإرهاب.. 

فمن يكون؟

يون�ش عودة

ال يمكن محاربة اإلرهاب 
بخطابات وأحقاد 

استعمارية.. إنما بتشخيص 
حقيقته وتجفيف منابعه 

المالية والفكرية

عنا�صر اأمن وجنود بلجيكيون ينفذون مداهمات و�صط العا�صمة

ل ي�ستطي���ع اإل مكاب���ر اإنكار اأن الفك���ر التكفريي 

وتنظيماته تتمدد، ويج���د له اأن�سار هم يف ال�ساحات 

اخللفي���ة واملجتمعات الكامنة اأ�سع���اف اأولئك الذين 

يقاتلون يف �سفوفه يف �ساحات املواجهات الع�سكرية، 

وهوؤلء الذي���ن يقاتلون يف �ساحات املعارك هم الأقل 

خط���راً، لأنهم �س���اروا مك�سوف���ن ومعر�سن لنريان 

اجليو����ش التي �سارت تتكالب عل���ى املنطقة بذريعة 

حمارب���ة الإرهاب، مثلما هم معر�س���ون لنار �سديقة 

عندما تت�س���ارب امل�سالح، وما اأك���رث امل�سالح التي 

تت�س���ارب يف هذه املنطقة من الع���امل. فالتكفرييون 

الكامنون يف ال�ساحات اخللفية، هم اأ�سد خطراً، لأنهم 

اأكرث تكاثراً من اأولئك الذين يقاتلون، ولأنهم هم الذين 

ميّدون املقاتلن باملال وال�سالح والعنا�رش الب�رشية، 

والأهم من ذلك اأنهم هم الذين يح�سدون الأن�سار للفكر 

التكف���ريي وتنظيماته ومقاتليه، ع���رب ن�رش هذا الفكر 

دون اأن يجدوا من يردعهم، والردع هنا لي�ش هو الردع 

الأمني اأو الع�سكري الذي هو يف احلالة التكفريية اآخر 

الداء، اأو هكذا يجب اأن يك���ون لو اأح�سنت املوؤ�س�سات 

الأخرى القي���ام باأدوارها، لكنه���ا مل تفعل ذلك حتى 

الآن، وهذا �سبب رئي�ش من اأ�سباب اإخفاق احلرب على 

التكفري، ت�ساف اإليها اأ�سباب اأخرى ل تقل اأهمية عنه، 

اأولها غياب املفهوم الر�س���ايل عند معظم امل�ستغلن 

بق�سية مواجهة الفكر التكف���ريي وتنظيماته، وغياب 

ه���ذا املفهوم الذي يجعل �ساحبه يوؤدي دورته باإميان 

وحما�ش وع���ن قناعة، وهذا الغياب يجعل اأداء معظم 

ه���وؤلء امل�ستغلن ي���وؤدون اأداء ميكانيكًا ل روح فيه 

ول ح���رارة، ليتحّول �سيئ���ًا ف�سيئ���ًا اإىل اأداء وظيفي 

روتين���ي ممّل، ل يرتك اأثراً ول ي���وؤدي اإىل نتيجة، هذا 

اإن مل ي���وؤدِّ اإىل نتيج���ة عك�سي���ة، كما ه���و احلال يف 

ق�سية الفكر التكفريي، ال���ذي علينا اأن نعرتف بتزايد 

اأعداد الذي���ن يوؤمنون به، فاإ�ساف���ة اإىل �سيطرة الأداء 

الوظيفي الرتيب عل���ى معظم امل�ستغلن يف الت�سدي 

لق�سية التكفري، فقد �سيط���رت اأي�سًا النزعة التجارية 

البخ�سة على الكثريين م���ن املت�سدين لهذه الظاهرة؛ 

على طريق���ة ال�سما�رشة الذين ي�س���ريون يف ركب من 

يدفع لريّوج���وا له ب�ساعته، حتى ل���و كان من يدفع 

تكفريي���ًا، ول تغيب عن فطنة الباح���ث املدقق هوية 

بع�ش امل�ستغلن بق�سي���ة التكفري وعدد املرات التي 

غري بها هوؤلء هوياتهم وجلودهم وانتماءاتهم، ومثل 

هوؤلء ل ينفع���ون يف مواجهة ق�سية بحجم وخطورة 

ق�سية التكفري، لأن علين���ا اأن نعرتف باأن لدى جموع 

م���ن التكفريين عقيدة �سلب���ة ل تنفع يف مواجهتهم 

اأ�ساليب ال�سما�رشة وب�ساعة »جتار ال�سنطة«.

غري �سيطرة الأداء الوظيفي والنزعة التجارية، هناك 

�سبب جوهري اآخر يف ف�سل احلرب على التكفري، يتمثل 

يف غياب الروؤية الوا�سحة وال�ساملة التي تتج�سد يف 

ا�سرتاتيجيات متكاملة ت�سعى لتحقيق اأهداف حمددة، 

فمن املالحظ اأن معظم اجلهود املبذولة ملواجهة خطر 

التكفري وتنظيماته هي جهود م�رشذمة جمتزاأة تفتقر 

اإىل الروؤي���ة املتكاملة وال�سرتاتيجي���ة ال�ساملة، ول 

تاأخذ �سفة الرتاكم، كما اأن غياب التن�سيق بن اجلهات 

امل�ستغلة يف مواجهة التكفري يزيد من هذه ال�رشذمة، 

اإلخفاق في محاربة العنف التكفيري.. أسباب ودالالت
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االتحاد األوروبي يتزعزع أمام »داعش«
الإرهاب يف  تفاوتت �سب���ل مواجه���ة 

الغرب بعد تفجريات باري�ش، وقاربت حدود 

الإرب���اك. واإذا كانت دول الحتاد الأوروبي 

معنّي���ة بو�س���ع ا�سرتاتيجي���ات مواجهة، 

ف���اإن الو�سع يف اأمريكا ال�سمالية خمتلف، 

لأنه لي�ش لدى كن���دا اأو الوليات املتحدة 

اأو  جمموعات حت���ت م�سم���ى املهاجرين 

الالجئ���ن، وم���ع ذلك فقد نزع���ت بع�ش 

الكنديات امل�سلم���ات حجابهن خوفًا من 

ردود فع���ل انتقامية، واأقيم نهار للحجاب 

يف مكتب���ة عامة باإحدى امل���دن الكندية 

ل�رشح مع���اين الإ�سالم و�سماح���ة الدين، 

ويف الولي���ات املتح���دة وعل���ى م�ستوى 

الكونغر����ش مبجل�سي الن���واب وال�سيوخ، 

ت�ساع���دت الدعوات لإقفال احل���دود اأمام 

الالجئ���ن ال�سورين من �سم���ن التدابري 

الحرتازية.

الكارثة الكربى هي التي تنتظر اأوروبا، 

لأن الدول الأوروبية امل�ستهدفة بتهديدات 

�سابقة م���ن »داع����ش« ملزم���ة باتخاذ 

الدولة،  الداخلية �سم���ن حدود  اإجراءاتها 

ومرتبط���ة يف الوق���ت نف�س���ه مبوجبات 

اتفاقي���ة »�سنغ���ن«، التي تبي���ح التنقل 

بن دول الحت���اد دون عوائ���ق حدودية، 

كاملة  والتفاقية  بريطاني���ا،  با�ستثن���اء 

متكامل���ة، ولي�ش هن���اك اإمكانية لتطبيق 

ن�سف اتفاقية كم���ا يح�سل بعد تفجريات 

باري�ش ع���رب ال�ستم���رار بتطبيق مبادىء 

»�سنغن« ويف نف����ش الوقت اتخاذ تدابري 

�سب���ط وتفتي�ش على احل���دود بن بع�ش 

بلدان ذاك الحتاد.

م�سكل���ة الأوروبي���ن اأنه���م يعتقدون 

اأن »داع����ش« اأو اأي���ة منظم���ة اإرهابي���ة 

اأخ���رى هي جمرد عديد وعت���اد ينتقل اإىل 

اأوروب���ا من �سورية اأو الع���راق عرب تركيا، 

لك���ن واإن كان هذا قد ح�س���ل و�سيح�سل، 

اإل اأن »داع�ش« ه���ي فكر اإرهابي تكفريي 

موج���ود �سمن البيئة الأوروبية لي�ش فقط 

�سمن املهاجري���ن املوجودين على �سبيل 

املثال يف فرن�سا وبلجي���كا �سمن اأحزمة 

الفقر حول املدن، بل �سم���ن اأبناء الوطن 

الأ�سلين، ومئات النم���اذج عن فرن�سين 

وبريطاني���ن و�سواهم قدم���وا اإىل �سورية 

والتحقوا ب�«داع�ش«.

ال���دول الأوروبية اأم���ام واقع مواجهة 

فكر تكفريي باملعن���ى الديني، قادم اإليها 

مت�سلاًل �سم���ن مئات اآلف الالجئن الذين 

تدفق���وا عل���ى اأوروبا موؤخ���راً ومبعوثن 

من ط���رف »داع����ش« واأخواته���ا ل�رشب 

املجتمعات الأوروبي���ة انتقامًا من الدول 

الأوروبي���ة امل�ساركة يف ����رشب »الدولة 

الإ�سالمي���ة يف الع���راق وال�س���ام«، وهذه 

الدول اأي�س���ًا ويف مقدمتها فرن�سا، تعاين 

م���ن اأزمة مع مهاجرين يعي�سون فيها منذ 

ع�رشات ال�سنوات ويحملون جن�سيتها، وهم 

يعانون م���ن حرمان يف احلق���وق يجعل 

منهم ب���وؤراً اإرهابية جاه���زة، اإ�سافة اإىل 

ال�سب���اب الأوروبي الناقم على كل ما يقّيد 

حريت���ه املفرطة يف العي�ش على هواه، ما 

يعني اأن اأحزاب املعار�سة يف كافة الدول 

الأوروبية لديها قواع���د على �سكل خاليا 

نائم���ة ملماحكة اأنظمة احلك���م واإرباكها، 

�سواء عرب التظاهرات �سابقًا وعرب الإرهاب 

حالي���ًا، وقنبلة مولوت���وف يدوية ال�سنع 

اأم���ام مطعم اأو حان���ة اأو مدخ���ل ا�ستاد 

ريا�س���ي، كافي���ة لأن يعتربه���ا املجتمع 

الأوروبي عماًل اإرهابيًا وتفرغ ال�سوارع من 

امل���ارة �سمن بيئة مل تع���رف احلرب منذ 

انتهاء احلرب العاملية الثانية.

هاج����ش  ب���ات  الإره���اب  كان  واإذا 

الأوروبين، فاإن كل القوانن والت�رشيعات 

الداخلي���ة اأو الحتادية غري �ساحلة حاليًا 

ملواجهت���ه، واإذا كان الرئي����ش الفرن�س���ي 

قد �سارع بعد ماأ�س���اة باري�ش اإىل الدعوة 

لتعديل الد�ستور مب���ا يتالءم ويتواءم مع 

واقع مواجهة املخاطر، ف���اإن فرن�سا التي 

كانت تظ���ن نف�سها مبناأى ع���ن الإرهاب، 

بات���ت ملزم���ة اأي�س���ًا بتعدي���ل قوانينها 

الفرن�سي  اأن املواطن  الق�سائية، خ�سو�سًا 

الذي كان يقاتل مع داع�ش يف �سورية وعاد 

اإىل ب���الده، كانت ُتعت���رب جرميته جنحة 

ب�سيطة يف قوانن الق�ساء الفرن�سي، بينما 

يجد الرئي�ش الفرن�س���ي نف�سه الآن جمرَباً 

على تعديل الد�ست���ور والقوانن والتدابري 

الأمني���ة مبعزل ع���ن �سكلي���ات م�سايرة 

الحتاد الأوروبي واتفاقية »�سنغن«، ويف 

نف�ش الوقت مواجهة معار�سة الداخل كما 

يح�سل مع زعيمة اليمن املتطرف مارين 

لوبان، الت���ي دعت وتدع���و اإىل التحالف 

الفرن�سي مع الرئي�ش ب�سار الأ�سد للق�ساء 

عل���ى الإره���اب يف مهده داخ���ل �سورية، 

ما يعني خل���ط اأوراق اللعب���ة الفرن�سية 

وانق���الب الطاولة على هولن���د واحلزب 

ال�سرتاكي احلاكم الذي �سيواجه انتخابات 

حملي���ة يف الأ�سب���وع الأول من دي�سمرب/ 

كانون اأول املقبل، وحظوظه تقارب الن�سبة 

املئوية من الناخب���ن املوؤيدين لهولند، 

والت���ي مل تكن تتعدى 18٪ قبل انفجارات 

باري����ش، �سيما اأن لوب���ان ترى اأن �سيا�سة 

الرتدد لدى هولن���د والتبعية لأمريكا من 

جهة ومل�سال���ح ا�ستثمارية مع ال�سعودية 

من جهة اأخرى ُتعترب من م�سببات ا�ستقدام 

الإرهاب اإىل قلب باري�ش.

وكم���ا يف فرن�سا كذل���ك يف بلجيكا، 

حيث مينع القانون »اجلي�ش الحتادي« 

من مداهمة منطق���ة معينة دون موافقة 

عمدة املدينة، وهذا ما ح�سل فعاًل عندما 

حاولت قوة من هذا اجلي�ش الدخول اإىل 

اإحدى امل���دن التي ي�سكنه���ا مهاجرون 

ع���رب واأفارق���ة يف �سواح���ي بروك�سل، 

ورف�ش عمدة املدينة ال�سماح باملداهمة.

ثم اإن حتميل »داع�ش« كل امل�سوؤولية 

بات ي�سب���ه ما ميكن ت�سميت���ه ب�«راجح 

الكذبة«، لأن الإرهاب اجلزئي يطرق اأبواب 

اأوروبا من داخلها قبل اأن تولد »داع�ش«، 

وخري مث���ال على ذلك اإق���دام املهاجرين 

الع���رب والأفارقة ع���ام 2005 على اإحراق 

ال�سواح���ي  اإح���دى  يف  �سي���ارة   5000
الباري�سية؛ يف مواجهة مع ال�رشطة نتيجة 

احتجاجهم على تداب���ري اتخذها الرئي�ش 

الفرن�سي ال�سابق نيك���ول �ساركوزي بحق 

املهاجرين، واعتربوها ظاملة.

يف اخلال�س���ة، واأمام حتدي���ات تدفق 

الالجئ���ن ومواجهة الإره���اب، فاإن القيم 

مقي���دة  بات���ت  احلري���ة  الأوروبي���ة يف 

مب�ستلزم���ات اأمن املجتم���ع الداخلي لكل 

دولة، واإعادة النظر بقيود الحتاد الأوروبي 

باتت حتمية، وقد كانت بريطانية �سباقة 

باملطالب���ة به���ذا الأم���ر، اإ�ساف���ة اإىل اأن 

التطبيق اجلزئ���ي لتفاقية »�سينغن« قد 

يك���ون البداية لإلغائه���ا، وتعود كل دولة 

اأوروبية اإىل داخل حدودها ملواجهة اإرهاب 

يعي�ش داخلها �سمن قمقم جاء من اخلارج 

فكر تكف���ريي، وفّجر القمق���م واأخرج منه 

املارد الراقد.

اأمن اأبو را�سد

مشكلة األوروبيين أنهم 
يعتقدون أن »داعش« 

والمنظمات اإلرهابية األخرى 
هي مجرد عديد وعتاد آٍت من 

سورية أو العراق

التطبيق اجلزئي لتفاقية �صينغن بداية لإلغائها؟                                                                                                                    )اأ.ف.ب.(

بل اإن ت�س���ارب امل�سالح وغياب الروؤية امل�سرتكة من 

اأهم اأ�سباب اإخف���اق احلرب على التكفري، ذلك اأن الأمر 

ل يقت����رش على غياب الروؤي���ة امل�سرتكة، بل ل بد من 

العرتاف باأن هناك روؤى مت�ساربة لدى امل�ستغلن يف 

مواجهة التكفري، خ�سو�س���ًا عندما تنطلق هذه الروؤى 

من خلفيات مذهبية مت�سارعة.

�سبب جوه���ري اآخر من اأ�سباب اإخفاق احلرب على 

التكفري، يتمث���ل يف �سيطرة العمومي���ات والتهامية 

عل���ى اخلطاب املعادي للتكفري، واقت�سار هذا اخلطاب 

على التو�سيف ال�سطح���ي للتكفري، واتهامه بالتخلف 

والإج���رام وباجلهل وال�سفه، دون الدخول يف تفا�سيل 

الفك���ر التكف���ريي وخطاب���ه وتنظيمات���ه لتفكيكها، 

وحتليله���ا وفهمها، لو�سع ا�سرتاتيجيات ملواجهة هذا 

اخلطر. ويف ظل �سيطرة خطاب العموميات يف مواجهة 

اخلط���اب التكفريي، �سارت ه���ذه املواجهة م�ستباحة 

لكل عابر �سبيل، فزاد ال�سخب واختلط الغث بال�سمن، 

وغاب اأهل الخت�سا�ش، فتمدد اأ�سحاب الفكر التكفريي 

يف ظل غياب حج���ة اأهل الخت�سا����ش القادرة على 

تفنيد اأ�سحاب اخلطاب التكفريي.

غري تهمي����ش دور اأهل الخت�سا����ش يف مواجهة 

التكفري، فاإن ت�سدُّر بع����ش اجلهات ملواجهة حماربة 

التكفري، ومنها املوؤ�س�سات الدينية الر�سمية، التي كان 

تق�سريها وعدم قيامها باأدوارها يف ن�رش فكر الو�سطية 

والعتدال، وحت�سن املجتمعات �سد التطرف والتكفري، 

من اأهم اأ�سباب بروز الفكر التكفريي.

كثرية هي الأ�سباب التي اأدت اإىل اإخفاق احلرب على 

التكفري، لكن �سببان رئي�سيان لبد من التاأكيد عليهما، 

الأول هو ا�ستخدام اأدوات ومعايري ومفاهيم ل تنا�سب 

بيئتنا يف درا�سة الفك���ر التكفريي، ومن ثم مواجهته، 

مم���ا قاد اإىل نتائج خاطئ���ة يف الدرا�سة، ومن ثم يف 

اأ�ساليب املواجهة، اأم���ا ال�سبب الثاين فريتبط بالأول، 

وهو تغّول الهتمام باخلط���ر ال�سيا�سي للتكفري على 

ح�س���اب خماطره الأخرى، واأهمه���ا اخلطر الجتماعي 

والثق���ايف، وهم���ا اأ�رش�ش من اخلط���ر ال�سيا�سي الذي 

هونتيج���ة من نتائج اخلطري���ن الجتماعي والثقايف 

للتكفري.

بالل ح�سن التل
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املقاتلون يف �صاحات املعارك اأقل خطراً من مموليهم وحمر�صيهم



عربي - دولي8

التي  الإرهابية  العملي���ات  �صدم���ت 

نفّذته���ا »داع����س« يف باري�س املجتمع 

الدويل، خ�صو�ص���ًا فرن�صا التي هزّت هذه 

احلادث���ة اأمنها، وهي نف�صه���ا التي اآوت 

التكفرييني، وغ�صت الطرف عن حتركاتهم، 

كي تر�صي ال�صعودي���ة، التي تدعمها من 

خالل �رشائها �صفقات ال�صالح منها.

قبل احلادث���ة، قيل الكث���ري عن دعم 

الغرب للتكفريني باملال وال�صالح، والكالم 

الأخطر م���ا ذكرته كلينت���ون يف كتابها 

من اأن »داع�س �صناع���ة اأمريكية«، فيما 

���ل من هذه التهمة،  حاول اجلميع التن�صُّ

عرب ادعائهم اأنهم يحاربون الإرهاب، وقد 

اأقاموا حتالفًا دوليًا للق�صاءعليه.

اأّما وقد وقع���ت الواقعة، وكان لدى 

وكال���ة املخاب���رات الفرن�صية خماوف 

م���ن عملي���ات اإرهابية تف���وق دموية 

الهجوم على �صحيفة »�صاريل ايبدو«، 

واأن »هن���اك خم���اوف م���ن 11 اأيلول 

فرن�ص���ي تكون فيه اأجه���زة املخابرات 

الفرن�صي���ة جم���رد متف���رج« �صحيفة 

فق���د   ،)le canard enchaîné(

ا�صتنف���ر اجلميع، ودع���وا جمل�س الأمن 

اإىل الجتم���اع واإ�ص���دار الق���رارات �صد 

ذ  »داع����س«، ك�صابقاتها الت���ي مل تنفَّ

حت���ى الآن.. فزاد التحال���ف الدويل من 

ن�صاطه الع�صكري �صدها، وكثفت فرن�صا 

م���ن غاراتها اجلوية انتقام���ًا، واأر�صلت 

حامل���ة الطائرات اإىل ال����رشق الأو�صط 

الفرن�صي،  ال�صع���ب  للتهدئة م���ن روع 

وتبعتها بريطانيا يف ذلك.

اأ�صف���ت اأمريكا ملا حدث، وعملت على 

التح�صيد ال���دويل ملحاربة »داع�س« يف 

اجتماَعي فيينا وقم���ة الع�رشين، واتفق 

املجتمع���ون على تعزيز التن�صيق الدويل 

يف جم���ال مكافح���ة »داع����س«، لك���ن 

احلقيق���ة غري ذلك، وتتمث���ل يف ما قاله 

الرئي�س بوتني يف قم���ة الع�رشين؛ هناك 

اأربع���ون دولة متّول الإره���اب، من بينها 

دول م�صارك���ة يف القم���ة، موؤكداً �رشورة 

النف���ط غريال�رشعية التي  وقف جت���ارة 

ميار�صها الإرهابيون. كذلك قال ال�صيناتور 

الأمريك���ي بالك يف ر�صالت���ه اإىل الرئي�س 

الأ�صد اإنه �صعر بخيبة الأمل لأن الوليات 

املتح���دة واجه���ت امل�صاع���دة الرو�صية 

ل�صورية بتحويل �صحن���ات من �صواريخ 

لالإرهابيني،  للدباب���ات  امل�صادة  »تاو« 

وهذا �صيطيل فقط �صفك الدماء يف �صورية، 

معت���رباً اأن تزويد »الإرهابيني اجليدين« 

بالأ�صلح���ة ومنعه���ا ع���ن »الإرهابيني 

ال�صيئ���ني« لعب���ة غبي���ة، ومنق���داً قول 

اأوبام���ا: »ل���ن نتمكن م���ن الق�صاء على 

»داع�س« يف �صورية اإل حني التو�صل اإىل 

ت�صوية �صيا�صية ب�ص���اأن الرئي�س ال�صوري 

ب�صار الأ�ص���د«، واإن »ال�صرتاتيجية التي 

و�صعناها هي التي �صت�صتمر حتى نهاية 

املطاف«.

�صحيح اأن م���ا بعد احلادثة لي�س كما 

قبلها، �ص���واء من ناحية زي���ادة من�صوب 

التدّخ���ل الع�صكري الأوروب���ي والأمريكي 

يف �صوري���ة، ملنع رو�صيا م���ن ال�صتفراد 

بال�صاح���ة ال�صوري���ة، وملحاولتهما احلد 

من اإ�صعافها للمعار�صة امل�صلحة، وما قد 

توقعه من اإ�صكالت قد ُتف�صي اإىل التوتري 

الأمني ب���ني الدول املعني���ة بالأزمة يف 

�صورية.

هذه الأج���واء قد ت�صاه���م يف ت�صوية 

الأزم���ة، ويف الوقت ذاته ق���د تاأخذ الأمور 

اإىل الت�صعيد الع�صكري ومزيد من التعقيد 

اأن  اأي�ص���ًا  وال�صتن���زاف، لك���ن ال�صحيح 

ل تغي���ري يف ال�صرتاتيجي���ة الأمريكي���ة 

املر�صوم���ة ل�صوري���ة، خ�صو�ص���ًا لناحية 

الإبقاء على »داع�س« اإىل اأن ياأتي الوقت 

الذي ي�صتطيع فيه الأمريكي اإيجاد البديل 

عنها، ودرا�ص���ة ج���دوى م�صاركة اجلي�س 

الرتك���ي يف ال�صم���ال ال�ص���وري ملواجهة 

»داع�س«، ومدى جتاوب اأردوغان مع هذا 

امل����رشوع الذي يخاف من���ه، لأن اإ�صعاف 

»داع�س« واإحالل الأكراد مكانه فيه خطر 

على م�رشوع اأردوغ���ان، الذي يعمل ملنع 

الأكراد م���ن اإقامة دولتهم، وبعدها ت�صعى 

اأم���ريكا للق�ص���اء على »داع����س«، وهنا 

ن�صاأل: ه���ل وا�صنطن قادرة عل���ى اإدخال 

املارد »الداع�ص���ي« اإىل الفانو�س بعد اأن 

اأخرجته منه؟ فلننتظر ونَر.

هاين قا�سم

أحداث باريس.. 
وتأثيرها على قواعد 

هل لدى واشنطن 
المقدرة على إدخال المارد 

»الداعشي« إلى »الفانوس« 
بعد أن أخرجته منه؟

عنا�سر من »داع�ض« خالل ا�ستعرا�ض ع�سكري يف مدينة الرقة ال�سورية
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أنقذوا حياة 
الشاعر الفلسطيني 

أشرف فياض 
لأن �صي���ق �ص���در اجلهل���ة ل 

والكراهية،  لالأحق���اد  اإل  يت�ص���ع 

وفكرهم  تفكريهم  ا�صمحالل  ولأن 

ل يت�ص���اوى م���ع فك���ر املبدعني 

ل  ولأنه���م  الرثي���ة،  وثقافته���م 

يطيقون راأيًا اأخر من خارج راأيهم، 

و�صوتًا ف���وق �صوته���م، و�صورًة 

غ���ري �صورته���م عل���ى ب�صاعتها، 

كانت حربهم عل���ى الآخرين من 

�صحافة واإع���الم وكتاب و�صعراء 

وف�صائي���ات، واأ�صحاب فكر وراأي 

واأق���الم ح���رة ل تقب���ل التبعية 

واخل�ص���وع اإلّ مب���ا اآمنت وتوؤمن 

به، غري اآبهة كثرياً للح�صول على 

ح�صن �صلوك من هنا اأو هناك، ول 

اأموال  الإغداق عليه���ا من  تنتظر 

اأقل ما ُيقال فيها اإنها ل�رشاء الذمم 

وتغيري  واملح�صوبيات،  والولءات 

القناعات، وتزييف وقلب احلقائق، 

وا�صتبدال احلق بالباطل، والتاأثري 

اأع���داء  ل�صال���ح  املجتم���ع  يف 

احلري���ات الدميقراطي���ة والعدالة 

وحقوق الإن�صان، وت�صويد اجلهالء 

على العقالء.

بالأم����س القري���ب كانت قناة 

»امليادين« الف�صائية على مرمى 

كامت ال�ص���ورة يف مملكة الرمال، 

التي تعم���ل كل م���ا يف و�صعها 

لقت���الع قرني���ة ع���ني احلقيقة 

والواق���ع كما ه���و، التي جنحت 

»امليادي���ن« والعامل���ني عليها 

وفيه���ا اأن حتتل مكان���ًا مرقومًا 

ل���دى م�صاهديه���ا، ويف الأو�صاط 

الإعالمي���ة وب���ني الف�صائي���ات، 

اأن »امليادين« انت�رشت  وال����رش 

لفل�صط���ني وق�صيته���ا و�صعبه���ا 

ومقاومته���ا والي���وم انتفا�صتها، 

انت�رشت يف مواجهة اجلهل  فهي 

والتنور والنفتاح وتقبُّل الآخرين 

واآرائهم.

تلك  م�صهدية  تتك���رر  واليوم، 

املظ���امل، التي ل يجي���دون فعل 

غريها بح���ق الأدب���اء وال�صعراء 

واملثقفني، وعن���وان تلك املظامل 

الت�صكيل���ي  والفن���ان  ال�صاع���ر 

الفل�صطين���ي اأ�رشف فيا�س املقيم 

يف ال�صعودي���ة، والت���ي حكم���ت 

علي���ه بالإع���دام بتهم���ة »�صب 

الذات الإلهية« و»ترويجه لأفكار 

القان���وين  وال�صن���د  اإحلادي���ة«، 

الدام���غ هو �صاهد ق���ال اإنه �صمع 

املته���م »ي�ص���ب اهلل والر�ص���ول 

وال�صعودية«..

وال���دة ال�صاع���ر اأك���دت على 

�صحفته���ا يف موق���ع التوا�ص���ل 

الجتماع���ي، اأن ابنها بريء، واأن 

الوا�ص���ي على خالف م���ع ابنها، 

فهّدده ونّفذ تهديده.

ورئي�صها  الفل�صطينية  ال�صلطة 

ل���دى  التح���رك  اإىل  مدع���ّوون 

ال�صلطات ال�صعودية من اأجل وقف 

حكم الإعدام بحق ال�صاعر اأ�رشف 

فيا�س. 

رامز م�صطفى
الروائية اإكرام الداعوق خالل حفلة تكرميها

�صم���ن ن�صاطات الأيام العاملية للثقافة، دع���ت اللجنة الثقافية يف رابطة 

اأبناء بريوت للقاء ثقايف تكرميًا للروائية واملوؤلفة اإكرام كامل الداعوق، تقديراً 

ب���ة التي تنع�س الذاكرة  لإبداعاته���ا املتميزة يف ����رشد الرواية والكتابة املحبَّ

التاريخية لأبناء بريوت.

بداية، رحب الزميل حمّمد العا�صي؛ رئي�س املجل�س الثقايف الإمنائي ملدينة 

بريوت، بالكاتبة، م�ص���رياً اإىل اأبرز كتاباتها: »حي التنك« و»ما علينا« و»ول 

ينتهي اللعب«، كا�صفًا عن اإطالق رواية جديدة خالل معر�س الكتاب 2015.

من جهته، اأك���د احلاج حمّمد الفيل؛ رئي�س »الرابط���ة«، على اأهمية ترابط 

العائالت البريوتية، وارتباطه بحيوية التاريخ، من خالل كتابة الن�س الروائي، 

ما اأدى اإىل مزج بني ال�صرية الذاتية للروائية اإكرام كامل الداعوق وتاريخ بريوت 

بكل جوانبه؛ الجتماعية والثقافية والقت�صادية والرتاثية.

رابـطــة أبنـــاء بــيروت 
تـكـــّرم الـداعــوق
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متر الق�صية الفل�صطينية بعدد من املحطات 

احلا�صمة يف عمرها املمت���د على مدار 7 عقود، 

واأهمها النتفا�صة الت���ي ت�صهدها مدينة القد�س 

وال�صف���ة الغربية هذه الأي���ام، والتي توؤ�رش اإىل 

مرحلة جديدة م���ن الن�صال الفل�صطيني، ل�صيما 

اأنها تتخذ اأ�صكاًل جديدة يومًا بعد يوم. 

من جهة اأخرى، لطامل���ا ا�صُتخدمت الأونروا 

كاأداة لل�صغط على ال�صعب الفل�صطيني وق�صيته 

العادل���ة، خ�صو�صًا من قَب���ل الوليات املتحدة 

الأمريكي���ة وبع����س حكومات ال���دول الغربية؛ 

بخف�س الدعم املقدَّم للوكالة حينًا، اأو بالتهديد 

بحلّه���ا بع�س الأحي���ان، وب�صغط م���ن الكيان 

ال�صهي���وين ال�صاع���ي دوم���ًا اإىل التخلّ����س من 

الالجئني الفل�صطينيني يف الأقطار اخلم�صة.

ويف ه���ذا الع���ام )2015( ُتعت���رب العوا�صف 

الت���ي اجتاحت وكالة غ���وث وت�صغيل الالجئني 

الفل�صطينيني – الأونروا حمطة رئي�صية يف عمر 

الق�صية الفل�صطيني���ة املرتبط ع�صويًا بالأونروا 

والالجئ���ني واملخيمات والقرار 194، وغريها من 

الأمور امل�صريية.

فقد �صهد عام 2015 ع���دداً من الأحداث التي 

اأعطت موؤ�رشات على املاأزق التي مترّ به الأونروا 

والق�صية الفل�صطينية، خ�صو�صًا الإعالن عن اأزمة 

الأونروا املالية، والعجز الذي فاق ال�100 مليون 

دولر، والتهديد بتاأجيل العام الدرا�صي وعدم دفع 

روات���ب املعلمني ملدة تزيد ع���ن 4 �صهور، ورفع 

احلد الأق�ص���ى لعدد الط���الب يف ال�صف الواحد 

اإىل 50 طالب���ًا، وهو ما يناق�س حقوق الطفل يف 

تعليم منا�ص���ب، والتعاقد عن طريق وكالة الأمم 

املتحدة للتنمية - ولي�س الأونروا - مع معلمني 

لالجئ���ني الفل�صطينيني من �صوري���ة اإىل لبنان، 

بالإ�صاف���ة اإىل فر�س قانون الإج���ازة الق�رشية 

للموظفني بدون راتب ملدة �صنة، ناهيك عن اإلغاء 

بدل الإي���واء للنازحني الفل�صطينيني من �صورية، 

وبرنامج الطوارىء ملخيم نهر البارد، ووقف بدل 

الإيجار حلوايل 2400 عائلة، ثم ا�صتئنافه لحقًا، 

وب�رشوط اأ�صعب، ووقف الدعم عن عدد من اأدوية 

الأمرا�س املزمنة وامل�صتع�صية، خ�صو�صًا اأدوية 

ال�رشطان والقلب.. وغريها.

وم���ن املتوقع اأن يتفاقم العجز والتدهور يف 

خدم���ات الأونروا العام املقب���ل بح�صب م�صادر 

مطلعة على اأو�ص���اع الوكال���ة الدولية، لي�صل 

اإىل عج���ز مايل يتج���اوز ال�140 ملي���ون دولر 

منت�صف العام املقب���ل، ما �صيوؤدي اإىل مزيد من 

التقلي�صات، كاإقفال مدار�س الأونروا التي تعتمد 

اللغة الفرن�صية، بعد رفع دعم ال�صفارة الفرن�صية 

عنها، وه���ذا يعني ت�رشي���د الآلف من التالميذ 

الفل�صطيني���ني، ودم���ج عدد م���ن املدار�س بعد 

تقلي�س ال�صفوف، وتقلي�صات يف برنامج ال�صحة 

وال�صت�صف���اء؛ ففي الدرج���ة الثانية التي كانت 

التغطية فيها 100 باملئة، من املرجح اأن ي�صبح 

على املري����س دفع مبالغ كبرية ق���د ت�صل اإىل 

اأك���رث من 30 يف املئة يف امل�صت�صفيات اخلا�صة، 

و20 يف املئ���ة يف امل�صت�صفيات احلكومية، ويف 

تقلي�صات ال�صت�صفاء، فمن املحتمل اأن يحدَّد عدد 

العملي���ات الباردة لكل منطقة يف ال�صهر بح�صب 

الأولوي���ة، الأمر ال���ذي �صي�صاعف م���ن معاناة 

الالجئني، نتيجة التدهور القت�صادي امل�صتمر.

يبدو اأن العام 2016 �صيكون بداية نفق مظلم 

يف عمر الوكالة الدولية امل�صوؤولة عن الالجئني 

الفل�صطيني���ني، ل�صيم���ا اأن الق�صية الفل�صطينية 

ومتفرعاتها لن تكون يف قائمة العديد من الدول 

امل�صاندة والداعمة لالأمم املتحدة ووكالتها يف 

ظل حتديات الأمن والإرهاب.

�صامر ال�صيالوي

تقليصات األونروا إلى الواجهة من جديد

بوادر أزمة معقدة وحاسمة في العام 2016

يبدو أن القضية الفلسطينية لن 
تكون في قائمة العديد من الدول 
الداعمة لألمم المتحدة ووكاالتها 

في ظل تحديات األمن واإلرهاب

العام 2016 �سيكون بداية نفق مظلم يف عمر الوكالة الدولية امل�سوؤولة عن الالجئني الفل�سطينيني

■ كم���ال �صاتيال؛ رئي����س املوؤمتر ال�صعبي اللبن���اين، ندد باحلملة 
العن�رشية الغربية والأمريكية �صد العرب وامل�صلمني، وحّمل جامعة 

الدول العربية ومنظمة التعاون الإ�صالمي امل�صوؤولية ب�صبب العجز 

ال���ذي يتحكم بهما، مطالبًا كل العرب وامل�صلمني بعدم التعاون مع 

م���ن يخلط بني ال�صالم والإرهاب، قائ���اًل: اإذا مل تقم الدول الغربية 

بوقف هذه احلمل���ة وو�صع حد لالأحزاب العن�رشي���ة، فاإن النتائج 

�صتكون مرعبة على اجلميع، ومت�صائاًل: ملاذا يوجد قانون يف فرن�صا 

مين���ع الإ�صاءة لليهود ول يوجد قانون مينع الإ�صاءة لال�صالم؟ وهل 

يج���وز حتميل امل�صيحية م�صوؤولية جرائ���م هتلر و�صتالني وجمازر 

فرن�صا يف امل�صتعمرات وحروب الإفرجنة والأمريكان �صد بالدنا؟

حرك��ة الأم��ة ا�ستنك��رت التقري��ر الظ��امل بح��ق املقاوم��ة   ■
ثبت من 

ُ
واملقاوم��ن الذي عر�سته قناة »مر ت��ي يف«، والذي ي

جدي��د اأن بع�ض املحط��ات التلفزيونية و�سل��ت اإىل حد جتاوز 

ت 
ّ
كل احل��دود لتمري��ر ر�سائ��ل العدو بح��ق فئة نا�سل��ت و�سح

بدمائه��ا م��ن اأجل لبن��ان. وقال��ت »احلركة«: املنا�سل��ة �سناء 

حميديل من جنوب لبنان الذي كان حمتاًل من العدو ال�سهيوين 

زرع��ت نف�سه��ا يف اأر�ض اجلن��وب ليثمر انت�س��اراً، فمن يختار 

طري��ق ال�ست�سه��اد ليدافع عن اأر�سه وعر�س��ه ووطنه لن ينال 

منه الإعالم احلاقد املاأجور، وهو اأمر ل ميكن ال�سكوت عليه، اأو 

التغا�س��ي عنه اأبداً، مطالبًة القن��اة املذكورة بت�سحيح خطئها 

باأ�رسع وقت.

■ جبهة العم���ل الإ�صالمي يف لبنان اأكدت اأن احل���دث الفل�صطيني 
اليوم هو �صيد املوق���ف، يف ظّل ت�صاعد عمليات املقاومة ال�صعبية 

�ص���د الكيان ال�صهيوين الغا�صب، م�صتنك���رة تغا�صي الأمم املتحدة 

والهيئات واملحافل الدولية عن اجلرائم الرهيبة التي يرتكبها جنود 

الحتالل ال�صهيوين وامل�صتوطنون الغا�صبون لأر�س فل�صطني.

ا بطولت ال�سعب الفل�سطيني امل�ستمرة يف 
ّ
■ ال�سيخ �سهيب حبلي حي

مواجه��ة العدو ال�سهيوين، والت��ي كان اآخرها العمليتان البطوليتان 

يف القد���ض واخللي��ل، موؤك��داً اأنهما دلي��ل جديد عل��ى اأن النتفا�سة 

الفل�سطيني��ة لن تتوقف حتى حتري��ر الأق�سى والقد�ض وكل فل�سطن. 

م��ن جه��ة ثاني��ة دع��ا ال�سيخ حبل��ي اإىل وقف��ة موح��دة يف مواجهة 

املوج��ة الإرهابية اجلديدة التي بداأت ت�سته��دف لبنان، لفتا اإىل اأن 

املعلوم��ات التي مت الك�سف عنها توؤك��د اأن املخطط الإجرامي ي�سعى 

للنيل من جميع املناطق؛ من طرابل�ض اإىل جبل حم�سن اإىل ال�ساحية 

اجلنوبية، كما ت�سري اإىل تغلغل »داع�ض« وباقي التنظيمات التكفريية 

يف بع���ض املناط��ق، وهو ما كان ليح�سل ل��ول خطابات التحري�ض 

وال�سح��ن م��ن خ��الل بع���ض املناب��ر التي �سكل��ت مظل��ة للجماعات 

الإرهابي��ة، و�ساهمت يف تغلغل الفكر الإرهابي ب�سكل مبا�رس اأو غري 

مبا�رس.
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اإلرهاب واحد
حّط الإرهاب املتنّقل خرابه ودماره يف فرن�صا، وقتل 

اأكرث من مئة مواطن فرن�صي، بينهم م�صلمون لي�صوا على 

دراية كامل���ة ول يتحّملون وزر ما aوامل�صلمني، اإ�صافة 

اإىل الأخطاء ال�صيا�صية والأمنية والع�صكرية التي ح�صلت 

موؤخراً يف عدد من الدول العربية، خ�صو�صًا يف �صورية، 

التي اأر�صلت ع���رب اأ�صدقائها عدداً من التحذيرات، وفيها 

معلومات عن اأ�صخا�س يح�رّشون لعمل ما يف باري�س.

ما يهّمنا هو ت�صليط ال�صوء على املدنيني الأبرياء 

الذين ُيقتلون مرت���ني؛ الأوىل على يد املجرمني الذين 

اأ�صقطوا جميع املحرمات، ومن بينها واأهمها حرمة قتل 

النف�س املحرتمة التي حرّم اهلل قتلها اإل باحلق، مبعنى 

اآخ���ر: الدفاع ع���ن الأر�س والعر����س ومواجهة الظامل، 

وامل���رة الثانية هي عندما نرى العن�رشية تتفوق على 

الإن�صاني���ة، وتط���ارد ال�صحية يف قربه���ا جلهة عدم 

اإن�صافه من قَبل َمن يّدعون »احرتام حقوق الإن�صان«، 

وجند اأن الإن�ص���ان العربي، خ�صو�ص���ًا الفل�صطيني، ل 

ُيذكر �صمن بيانات الإدانة وال�صتنكار، مع الإ�صارة اإىل 

اأن و�صائ���ل الإعالم تنقل يومي���ًا عمليات القتل الفردي 

واجلماع���ي بحق الفل�صطيني���ني والعرب على م�صاحة 

العامل العربي.

عند الهجوم عل���ى ال�صحيفة الفرن�صية التي اأ�صاءت 

للر�صول الأكرم حممد )�صلى اهلل عليه واآله و�صلم( وقتل 

وقتها عدد من الأ�صخا�س، نزل رووؤ�صاء العامل اإىل �صوارع 

فرن�صا للت�صامن مع احلري���ة.. وم�صى الزعماء كتفًا اإىل 

كتف؛ يف م�صهد لفت اأنظار العامل، ويف مقدمة التظاهرة 

كان رئي�س حكومة الع���دو ال�صهيوين بنيامني نتنياهو، 

الذي اأ�ص���در اأوامر ل�رشطته بقت���ل اأي فل�صطيني ملجرد 

ال�صتباه به، اأو ملجرد ال�صعور اأن لديه نية ملهاجمته. 

م���ن موقع الإن�صانية والأخالق والدين، قال من ينّظر 

لإن�صاني���ة الإن�صان: لي�س منا م���ن يقبل اأو يربّر اأي عمل 

اإرهاب���ي �صد املدنيني الأبرياء يف مدن العامل كله، ويف 

ذات الوق���ت طالبوا من تبّقى لديهم �صمري يف ما ي�صمى 

العامل احل���ر، اأن يلتفت اإىل اإن�ص���ان نظري له يف اخللق 

يعاين من الإرهاب ال�صهيوين منذ �صبعني عامًا، وي�صبه 

اإىل حد كبري الإرهاب »الداع�صي«.

معهد القت�صاد وال�صيا�ص���ة يف الغرب اأ�صدر درا�صة 

اأورد فيه���ا اأن »ع���دد الذين ُقتلوا على ي���د الإرهابيني 

يف العام املا�صي من 162 بل���داً بلغ 32658«، واأظهرت 

الدرا�صة اأن »داع�س« وجماعة »بوكو حرام« النيجريية 

م�صوؤولن عن اأكرث من ن�ص���ف عدد القتلى، وان الإرهاب 

يرتك���ز يف مناط���ق معين���ة، و�ص���ّكل ع���دد القتلى يف 

خم�س دول )اأفغان�صتان والع���راق ونيجرييا وباك�صتان 

و�صوري���ة( ن�صبة 78٪ من اإجم���ايل عدد القتلى، والالفت 
اأن الدرا�صة مل تذكر عدد �صحايا الإرهاب ال�صهيوين من 

الفل�صطينيني، والذي و�صل منذ �صهرين فقط اإىل اأكرث من 

ت�صعني �صهيداً، بينهم اأطفال!

جعفر �صليم
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رغم اأن جناح ال�رشاكة الزوجية رهينة 

بتوّفر عن�رش ال�رشاحة، اإال اأن ن�سبًا كبرية 

من الرجال يف�سل����ون االحتفاظ ببع�ض 

االأ�رشار الأنف�سهم بعيداً عن زوجاتهم. فما 

ه����ي تلك االأ�رشار الت����ي يخفيها الرجال 

عادة عن زوجاتهم، والتي على كل امراأة 

معرفتها حتى تتجنب الوقوع يف ال�سوؤال 

عنها؟

1. ك�سبن���ا للمال ي�سعرنا باأهميتنا: 
يعترب املال بالن�سبة اإىل الرجل م�سدر 

قوة اأمام عائلت���ه، فمنذ �سغره يتعلم 

اأن���ه هو م���ن ينبغي اأن يك���ون ال�سند 

االأ�سا�سي لعائلت���ه، وكلما زادت ن�سبة 

امل���ال التي يقدمه���ا لعائلت���ه، ازداد 

�سعوره بالثقة بالنف�ض، وباأهميته لدى 

زوجته، كم���ا ي�سعى كل رجل اأين ثبت 

لنف�س���ه وللآخرين اأنه قادر على حتّمل 

امل�سوؤولي���ات، ل���ذا من ال����رشوري اأن 

تعرف كل امراأة هذا ال�رش الذي يحاول 

الرجل اإخفاءه.

2. نخ�س���ى م���ن اأن ن�سلّمك مفاتيح 
ال�سي���ارة: ع���ادة، ال يث���ق الرجل باأن 

زوجت���ه قادرة على اأن تق���ود ال�سيارة 

ب�سكل جي���د، ويخ�سى م���ن اأن ترتكب 

اأي ح���ادث مروري، وبالت���ايل يتجنب 

ت�سليمه���ا مفاتيح �سيارت���ه، فيخ�سى 

الكثري من الرجال االعرتاف بهذا ال�رش، 

اإال اأنه���م يف الواقع يخ�سون من ت�سليم 

مفاتيح �سياراتهم لزوجتهم.

3. نتمن���ى اأن نع���ود اإىل �سن ال�25: 
رغم اإح�سا�ض الرجل بال�سعادة بزواجه، 

اإال اأنه يف ����رشه يتمنى اأحيانًا العودة 

اإىل �سنني بداية ال�سباب قبل اأن يتزوج 

عندما كان اأعزب، حيث يرى الرجال يف 

تلك االأيام اأنه���ا اأيام ال�سباب واحلرية 

من قيود الزواج، كما كانت اأيامًا خالية 

من امل�سوؤوليات وااللتزامات، فغالبًا ما 

يحتفظ الكثري من الرج���ال بهذا ال�رش 

عن زوجاتهم.

4. ال ن�ستطيع اأال ننظر اإىل الفتيات 
االأخريات: عادة ما يكون من ال�سعب 

عل���ى الرجال اأال ينظ���روا اإىل الفتاة 

الت���ي متر من اأمامه���م على الطريق، 

حت���ى بح�س���ور زوجاته���م، فعندما 

يكون اإىل جان���ب زوجته، ومتر فتاة 

من اأمامهما، فاإن امل���راأة تت�ساءل اإن 

نظر اليها اأم ال، فيم���ا يف�سل الرجل 

اأن يخفي ه���ذه احلقيقة عن زوجته، 

لتلطيف املوقف!

لكن على الن�ساء معرف����ة هذا ال�رش، 

فرغ����م اأن الرجل ال ميكنه اال�ستغناء عن 

زوجت����ه، اإال اأن بع�ض الرجال ال ميتلكون 

القدرة على عدم النظر اإىل االأخريات.

5. بع�ض الرج����ال ي�سعر باحلرج من 
التعب����ري عن م�ساعره جتاه زوجته، على 

الرغم من حّبه لها، وقد يلجاأ اأحيانًا اإىل 

التعبري عن هذه امل�ساعر ب�سورة عملية، 

مثل تق����دمي الهدايا، وهو �سيء جيد لكن 

من االأف�سل االعتي����اد على تنمية احلوار 

والتعبري ع����ن امل�ساعر بداًل من الو�سائل 

املادية.

6. الرجال عمومًا ياأخذون وقتًا اأطول 
من الن�ساء للتاأقل����م مع طبيعة العلقة 

الزوجي����ة، لكنهم يكونون اأكرث قدرة على 

االلتزام بالواجبات الزوجية، حتى بعيداً 

عن امل�ساعر.

7. الرجال عمومًا يف�ّسلون امل�ساركة 
يف االأن�سط����ة، مثل الريا�س����ة اأو العلقة 

احلميم����ة اأكرث من امل�ساركة يف امل�ساعر 

واالأفكار.. نقطة ت�ستحق التفكري.

8. الرجال ين�س����ون املواقف ال�سلبية 
اأ�رشع من الن�ساء، وال يق�سون وقتًا طويًل 

يف مناق�سته����ا مثل الن�س����اء، فمثًل، يف 

الوقت الذي ت�ستعد فيه الزوجة ملناق�سة 

ما فعله الزوج من »نكد« اليوم ال�سابق، 

جند اأن الزوج ن�سي االأمر فعًل، وقد يبدو 

للثنني:  ن�سيح����ة  اللمب����ايل..  ب�سورة 

ناق�س����ا اأموركما اأواًل ب����اأول، وال تدعاها 

ترتاكم.

ينتبه����ون  ال  عموم����ًا  الرج����ال   .9
الإ�سارات امل�ساع����ر، وال يتقنون فهم لغة 

اجل�س����د، اأو ملحظة علمات احلزن على 

وجه املراأة، ف����اإذا اأردت اأن ي�سعر زوجك 

بامل�ساعر ال�سلبية الت����ي تعانني منها، 

كوين وا�سحة و�رشيحة، اخت�ساراً للوقت 

وتوفرياً للطاقة امل�سحونة.

10. الرجال عمومًا يفّكرون يف العلقة 
اجلن�سية اأكرث من الن�س����اء بن�سبة 4 اإىل 

1، ويجعلونه����ا اأهم املح����اور يف معظم 
اأحاديثهم، وهو اأم����ر يخفيه الرجال عن 

زوجاتهم، يف حني تكون معظم اأحاديث 

الن�ساء عن امل�ساكل الزوجية.

11. الرج���ل لي�ض دائم���ًا مهياأً للقاء 
احلمي���م مثل املراأة، حيث ت�سغله االأمور 

املادية، وهموم العمل، واالأوالد، وهو اأمر 

يخفيه عن زوجت���ه، ولذلك عندما يقول 

الزوج لزوجته: اأن���ا غري م�ستعد الليلة، 

لي����ض معناه اأن���ه ال يرغب فيه���ا، اإمنا 

يعني اأنه غري مهياأ للقاء احلميم يف هذا 

الوقت.

رمي اخلياط

انتبهي.. أسرار ال يرغب الرجال بكشفها للنساء

من اأرق����ى الدعوات والن�ساط����ات الرتفيهية، 

دعوة حل�سور عر�ض م�رشحي اأو اأوبرا، وبالتايل 

ترتّت����ب مع ه����ذه الدعوة اأ�س����ول معّينة يجب 

احرتامه����ا بح�سب اإتيكيت ح�س����ور االأوبرا، من 

قَبلك وقَبل �رشيكك.

الرد على الدعوة: يتوّجب عليك الرّد مبا�رشة 

على طلب الدعوة، وذلك من باب اللباقة.

حج����ز املقاعد: ح����ني يتلّقى الط����رف االآخر 

قبولك حل�س����ور احلفلة، علي����ه االإ�رشاع بحجز 

اأف�سل املقاعد �سمن االإمكانات املادية املتاحة 

له. ويف ح����ال ف�سله يف حج����ز املقاعد، عليه 

اإبلغ����ك على الفور حتى يت����ّم ا�ستبدال الدعوة 

وا�ستعا�سة ح�سور احلفل بن�ساط اآخر.

ح�سور العر�ض امل�رشحي: لدى و�سولكما اإىل 

احلفل، ودخولكما القاعة، على ال�رشيك اأن ي�سري 

اإىل جانبك. اأما يف حال كان املمر �سيقًا، فيحق 

له اأن ي�سري قبلك بخطوات قليلة.

اجللو�ض يف املقاعد: اعلمي اأن على الرجل 

اأن ياأخ���ذ املقعد اخلارج���ي، اإالّ اأن يف حال 

كانت الروؤية اأف�س���ل من هذا املقعد، فعندها 

ميكنك اجللو�ض مكان���ه. وتاأكدي من �رشورة 

بق���اء ال�رشي���ك اإىل جانبك ط���وال االأم�سية، 

فخروجه لروؤي���ة بع�ض االأ�سدق���اء اأمر غري 

مربّر، وي�سّكل خرقًا �سارخًا الإتيكيت الت�رشّف. 

غالبًا ما يقوم احل�س���ور عند اال�سرتاحة يف 

عرو�ض االأوبرا، بال�سري خارج قاعة العر�ض، 

وبالت���ايل على ال�رشيك دعوت���ك لذلك، ويف 

حال رف�ست ذلك، عليه البقاء معك. يف حال 

وج���ود �سيدة اأخرى اإىل جانبك، لي�ض م�سطراً 

�رشيكك على التخلي ع���ن مقعده ل�ساحلها، 

فهو يرافقك اأنت. 

التحدث اأثناء العر�����ض: من غري اللئق على 

االإط����لق التحّدث خ����لل العر�����ض واالأداء، اأو 

الهم�ض، فذل����ك خرق كبري الإتيكي����ت الت�رشف، 

واإهانة للموؤدين واجلمهور على حد �سواء.

الت�سفيق: يجب تاأدية الت�سفيق حني ي�ستحق 

العر�ض ذل����ك، وعن طريق الت�سفي����ق باليدين 

فقط، من دون اأي حركات اأخرى.

َفن%اإلتيكيت
لباقات حضور األوبرا

عادة ما يخ�سى االأهل ف�س���ل اأطفالهم، وحتزنهم 

روؤية اأطف���ال يحاولون وال ينجحون.. اأول ما علينا 

فعله مل�ساعدة اأطفالنا عل���ى التعامل مع ف�سلهم، 

تغيري نظرتنا ونظرتهم جتاهه، فاملحاولة والف�سل 

هم���ا اأف�سل طريق���ة للتعلّم، وجترب���ة �سيء جديد 

والف�س���ل فيه اأف�سل من ع���دم التجربة نهائيًا، لكن 

كيف تعلّمني طفلك هذا االأمر؟

انتبهي لكلماتك: بداًل من مدح طفلك طوال الوقت 

بكلمات مثل »اأح�سنت، رائع، �ساطر..«، غرّيي لغتك 

معه، وابدئ���ي باالنتباه جله���ده ومدحه: علماتك 

هذه تعك�ض مثابرتك وعملك بجد.. لقد راأيتك حتاول 

وحتاول حلّل ال�س���وؤال، بالرغم من �سعوبته.. فهذه 

التغي���ريات الب�سيطة يف حوارنا م���ع اأطفالنا لها 

تاأث���ري كبري يف جعلهم اأكرث مثابرة، واال�ستفادة من 

ف�سلهم.

كافئي اجلهد ولي�ض النتيج���ة: غالبًا ما ن�سرتي 

الهدايا اأو نحتفل مع اأطفالنا عند حت�سيلهم علمة 

اأو مرك���ز جّيد، وال نعرتف باأي جه���د بذلوه اإن مل 

يحقق���وا نتيجة مميزة، ونحر�ض على نتائج مميزة 

بغ�ض النظر عن الطرق التي قد ي�ستخدمها اأطفالنا 

للو�س���ول اإىل هذه النتائ���ج، ونن�سى اأن بذل اجلهد 

واملحاول���ة مرة بعد مرة يدفعهم خطوة اإىل االأمام. 

يف املرّة املقبلة ال يح�سل طفلك على علمة كاملة، 

احتفلي مبا بذله من جهد حتى يبذل جهداً اأكرب يف 

املرات املقبلة.

خّطط���ي حتديات طفل���ك: �سّجعي طفل���ك دائمًا 

عل���ى جتربة �سيء جديد وم�ستوى اأعلى مما يتقنه، 

واختاري التحديات التي تعلمني اأن طفلك �سيتمكن 

منها بع���د الف�سل مرَّة اأو مَرّت���ني.. احذري من دفع 

طفلك ملب���اراة كرة قدم اإن مل يقف يومًا يف ملعب، 

فهو �سيجد هذا ف�سًل ذريعًا.

�ساركي طفلك بق�س�ض ف�سل حلقها النجاح: جميع 

من اأجنزوا اإجنازات عظيمة ف�سلوا مراراً قبل النجاح.. 

عندم���ا يحزن طفلك لف�سله فه���و يحزن الأنه ي�سعر 

باأنه وحده من يف�سل، ل���ذا، اأخربيه عن ق�س�ض من 

ف�سلوا وحاولوا حتى حققوا اإجنازات غرّيت العامل، 

وعلّمي���ه اأن الف�سل لي�ض فق���ط مقبول، بل �رشوري 

اأي�سًا قبل النجاح والتمّيز.

أنـِت وطــفـــــلك
دعي طفلك يفشل.. لينجح
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1 - مركب���ات بحرية / من اأع�ساء النبات التنا�سلية 
)جمع(.

2 - وعد يحافظ عليه / وا�سح ومعلن.
3 - م���ا يكتب من كافة املعلوم���ات عن مو�سوع اأو 

حدث ما / من االأطراف

4 - حي���وان �سخم الحم يحب الع�س���ل / �سقيقة / 

طــريـقـة اللعـب

تو�س���ع االأرق���ام م���ن 1 اإىل 9 عامودي���ًا 

واأفقيًا على اأن ال يتكرر الرقم يف اأي اجتاه 
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7 - ن�سف قمي�ض / ثياب بالية.
8 - عدم قدرة على النوم / ن�سف عابر / �سمري 

متكلم.

9 - ممثل وخمرج م�رشح���ي و�سينمائي راحل 
ترك الطب البيطري من اأجل الفن / اأخطاأ
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خمرجا يف االإذاعة الربيطانية

أضرار قد يسّببها االستحمام
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حتت����اج الب�����رشة من وق����ت اإىل اآخ����ر اإىل 

التنظي����ف باملياه وال�ساب����ون، للتخل�ض من 

اجلراثيم والتعرق واالأو�ساخ، اإال اأن اال�ستحمام 

لي�ض دائمًا احل����ل االأمثل للحفاظ على �سحة 

ونعومة الب�رشة.

لذل����ك، حتر�����ض »الثب����ات« عل����ى تقدمي 

عة التي حتدث  جمموعة من االأمور غري املتوقَّ

اأثناء اال�ستحمام، ومن �ساأنها اأن ت�رش بب�رشتك:

1. املاء �سديد ال�سخون���ة: يرغب الكثريون 
باال�ستحم���ام بامل���اء ال�ساخ���ن، اإال اأن ذلك 

يحمل يف طياته خط���راً على �سحة الب�رشة، 

كون املاء ال�ساخن يج���رّد اجللد من الزيوت 

الطبيعية املرّطبة، كما يزيد من ن�ساط الدورة 

الدموي���ة، وي�سبب االلتهابات واحلكة للجلد.. 

لذل���ك ُين�سح باأن يك���ون املاء فات���راً اأثناء 

اال�ستحمام.

2. اال�ستحم����ام لوقت طوي����ل: ال تعتقد اأن 
البقاء وقتًا طويًل حتت املاء اأمر مفيد لب�رشتك، 

بل على العك�ض؛ فكلما طالت فرتة اال�ستحمام، 

تعر�ست الب�رشة ل�����رشر اأكرب، لذلك ُين�سح اأن 

ت����رتاوح فرتة التعر�ض مل����اء اال�ستحمام مدة 

ترتاوح بني 3 و5 دقائق؛ للحفاظ على رطوبة 

اجللد الطبيعية.

3. اال�ستحم����ام املتكرر: يجب اأال تكون فرتة 
اال�ستحم����ام ق�سرية فقط، بل يج����ب اأي�سًا اأال 

يتكرر ب�س����كل يومي، خ�سو�س����ًا يف ال�ستاء، 

ويف املتو�سط ُين�س����ح باال�ستحمام مرتني اأو 

ثلث يف االأ�سبوع، للحفاظ على رطوبة اجللد، 

وينطب����ق هذا االأمر عل����ى ال�سع����ر اأي�سًا، فل 

ُين�سح بغ�سيل ال�سع����ر باملاء وال�سامبو اأكرث 

من مرتني يف االأ�سبوع.

4. االإكث����ار م����ن ال�سابون: اأظه����رت درا�سة 
حديثة اأن ال�ساب����ون ي�سّكل خطراً على �سحة 

اجللد، فاالإكثار من غ�سيل اجللد بال�سابون قد 

يوؤدي اإىل قت����ل البكترييا املفيدة التي حتمي 

الب�رشة من البثور وامل�ساكل اجللدية االأخرى، 

كما اأن ال�سابون يحتوي على ن�سبة من املواد 

الكيماوية ال�سارة بالب�رشة.

5. ا�ستخدام �ساب����ون غري منا�سب: يجب اأن 

تتع����رف على مكونات ال�ساب����ون قبل �رشائه 

وا�ستخدام����ه لل�ستحم����ام وتنظي����ف اجللد، 

وين�سح باالبتعاد عن ال�سابون احلاوي على 

مواد كيماوية، مثل الباربني، وكربيتات لوريل 

ال�سودي����وم، و�سلفات لوريث ال�سوديوم، فهذه 

املركبات �سارة جداً بالب�رشة.

6. اإغف����ال ا�ستخدام مرطبات اجللد: اإذا كنت 
تعاين من جفاف الب�رشة بعد اال�ستحمام، فل 

بد من ا�ستخدام مرط����ب منا�سب بعد 3 قائق 

عل����ى اأبعد تقدي����ر من اخلروج م����ن احلمام، 

فاجلف����اف هو من األّد اأع����داء الب�رشة، وي�سبب 

ال�سيخوخة املبكرة وظهور التجاعيد، وغريها 

من م�ساكل اجللد االأخرى.

7. م����ن امل�ساكل التي تواجهن����ا اأي�سًا عند 
اال�ستحمام ب�سكل يومي، ا�ستخدام »املن�سفة« 

لتجفي����ف اجل�س����م، فنقوم بف����رك اجل�سم بها 

متجاهل����ني اأنها ق����د ت�سبب لن����ا الكثري من 

االأ�����رشار، وبداًل ع����ن ا�ستخ����دام »املن�سفة« 

اخل�سنة امللم�ض، ميك����ن االعتماد على اأخرى 

»لّينة«، اأو جتفيفه با�ستخدام البخار اأو هواء 

»ال�سي�س����وار« ال�ساخن، وذل����ك للحفاظ على 

الرطوبة يف اجل�سم.

8. يحت����وي املاء عمومًا عل����ى كميات من 
املنغني����ز، والت����ي ي����وؤدي ا�ستن�ساقها ب�سكل 

متكرر اإىل اأ�����رشار بالدماغ، واجلهاز الع�سبي 

اأي�س����ًا، لذلك ُين�سح دومًا بع����دم اال�ستحمام 

والتعر�ض للمياه ب�سكل يومي.

9. اأثبت����ت الدرا�س����ات اأن االأ�سخا�ض الذين 
يقوم����ون باال�ستحمام ب�سكل يومي، خ�سو�سًا 

االأطف����ال، يكونون اأكرث عر�س����ة للأمرا�ض من 

غريهم، ب�سبب �سعف جه����از املناعة لديهم، 

نتيحة التعر�ض الدائم للمياه.

10. بينم����ا يتاأثر بع�����ض االأ�سخا�ض ب�سكل 
�سلبي ب�سبب اال�ستحم����ام ب�سكل يومي، نرى 

البع�����ض االآخ����ر ال يوؤثر بهم االأم����ر، وال�سبب 

يف ذلك يعود اإىل طبيع����ة ب�رشة كل �سخ�ض؛ 

فاأ�سحاب الب�رشة الدهنية يكونون اأقل ت�رشراً 

باملي����اه ال�ساخنة واال�ستحم����ام اليومي من 

اأ�سحاب الب�رشة اجلافة.

ن�سف بدري

5 - من مدن م�رش / �رشت وهنئت.
6 - ن�سف �ساحر / �س���ال / من ال�سهور 

امليلدية.

7 - مت�سابه���ة / من الظه���ر ف�ساعدا / 
تو�سع عليه االأ�سياء.

8 - احلكواتي )معكو�سة(.
9 - اأدوية م�س���ادة )معكو�سة( / �رشيع 

الغ�سب.

10 - فنانة م�رشية راحلة ملعت كراق�سة 
مع فريد االأطر�ض

ع��م���ودي

1 - �سندري���ل ال�سا�سة ماتت يف ظروف 
غام�سة يف لندن.

2 - مط���رب وممثل �سوري من اأغنياته يا 
بنات املكل / للنفي

 / االأر����ض  مي�س���ي يف  احلي���وان   -  3
م�ستغرقون يف �سبات

4 - ن�سف اأ�رشة / من اآلت اإليه الو�ساية.
5 - �سيدة ال�سا�سة العربية.

6 - ثلثا تخت / م�سباح
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كاريكاتير

»�لفوبيا« هي �خلوف �ل�شديد من �شيء ما �أو موقف 

حمّدد، مما يدف����ع �لإن�شان للت�رصف ب�شكل جنوين عند 

ح�شول هذ� �ل�ش����يء �أو مقابلته، لذل����ك يقوم �مل�شاب 

ب�»�لفوبيا« من �أمر ما بتجنُّب هذ� �ل�شيء متامًا، ومن 

�أغرب �أنو�ع �ل�»فوبيا« نذكر:

1. �خلوف من نظرة �لبط: قد تده�شك هذه �لنقطة، لكن 
ه����ذه �لفوبيا فعاًل موجودة، حيث �إن �لذين يعانون من 

هذ� �لنوع من �ل�»فوبي����ا« يعتقدون �أن �لبط د�ئمًا ما 

ير�قبهم، و�أنه لرمبا يحمل نو�يا �شيئة جتاههم.

2. �خل����وف من �لزه����ور: �لزهور هي منب����ع �مل�شاعر 
و�له����دوء، فكي����ف ل�شخ�ص �أن يخاف م����ن زهرة عندما 

ينظر �إليها �أو ي�شتم ر�ئحتها؟ وكيف يق�شي ف�شل �لربيع 

و�ل�شيف؟ لكن هذه �ل�»فوبيا« كذلك موجودة.

3. �خلوف م����ن �لكلمات �لطويلة: �خلوف من �لكلمات 
�لطويل����ة لي�ص �شائع����ًا كثري�ً، لكن����ه �إن ُوجد فعاًل مع 

�أحدهم فقد يكون كفياًل بتدمري حياته.

4. �خل����وف م����ن �جلبنة: �خلوف م����ن �جلبنة هو بكل 
تاأكي����د �أمر �شعب على �شاحب ه����ذ� �خلوف، حيث �إنه 

�شيفقد فر�شة �لتمتع بطعم �جلنب باأنو�عه.

5. �خلوف م����ن زبدة �لفول �ل�شود�ين: �لفول �ل�شود�ين 
يع�شقه �لكثري، لكن يف نف�ص �لوقت يخ�شى منه �لبع�ص 

�لآخر، و�ل�شب����ب يف ذلك قد يكون خلوفهم من �أّن �لفول 

�ل�شود�ين �شيلت�شق بفمهم و�أ�شنانهم، ورمبا يرتبط �لأمر 

باحل�شا�شية �لتي قد ي�شببها �لفول �ل�شود�ين.

»فوبيا« أنواع غريبة من الـ

م���ع بد�ية ف�ش���ل �ل�شتاء وبدء ت�شاق���ط �لأمطار 

يف �لعديد من �ل���دول �لعربية، يتوجب عليك �حلذر 

و�ملحافظة عل���ى هاتفك، و�حلر�ص على عدم دخول 

�ملي���اه �إليه، لكن يف حال وقع���ت �مل�شيبة، فعليك 

�للتز�م بالتعليمات �لآتية:

1. بد�ية، قم باإطفاء هاتفك فور�ً، ول تنتظر لختبار 
م���دى عمله ب�شكل طبيعي، وذل���ك حر�شًا على عدم 

��شتباك �لكهرباء وتدمريه بيديك.

2. �جل���ب فوط��ة من �لقط�����ن، و�ب��د�ء بتجفيفه، 
حي��ث �شت�ش��حب �ملي�����اه ب�شك��ل �شب���ه فّع����ال، 

وقم بف���ك �لبطارية وجف��ف �ملكان جي��د�ً �أي�شًا.

3. ل تّفك���ر مبجفف �ل�شعر، حي���ث �شتتولد نتائج 
غري حممودة �أبد�ً، وقد يحمل �لأ�رص�ر بن�شبة عالية، 

وهذ� ما يحدث مع �لكثري من �مل�شتخدمني.

4. �ش���ع �لهاتف يف وعاء م���ن �لأرز، حيث تعمل 
حبات �لن�شويات ب�شحب �ملياه بالكامل.

5. ل تن����صَ ��شتغالل �أ�شعة �ل�شم�ص عندما حت�رص، 
و�ش���ع �له����اتف حتته�������ا، فل��رمب���ا ت�شغله بعد 

3 �أي���ام بر�حة وطماأنين���ة، ول تتكلف ب�رص�ء هاتف 
جديد.

كيف تنقذ هاتفك إذا تساقطت عليه األمطار؟


