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األزمة السورية.. وتأثيرها على 
العالقات اإليرانية - الروسية 

� الهدنة السورية: تركيا في مرحلة الاليقين
� دروس سورية في العروبة واإلسالم والمسيحية

عون.. خطوات واثقة 
خارج حقول األلغام
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اللبنانية  االأمــنــيــة  الــلــبــنــاين واالأجـــهـــزة  اأن متــّكــن اجلــيــ�ــس  بــعــد 

ا�شتباقية  �شربات  ب�شل�شلة  االأمــنــيــة  االأو�ــشــاع  �شبط  مــن  واملــقــاومــة 

ف من اأن يلجاأ التكفرييون اإىل تفجريات  بحق االإرهابيني، ثمة تخوُّ

يف مــنــاطــق حمــــددة، مــن اأجـــل تــوجــيــه اأ�ــشــابــع االتــهــام اإىل املــقــاومــة 

وجمهورها؛ يف حماولة الإ�شعال الفتنة.

ألمـــــــة واحـــــــدة
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ف أمني من الفتنة تخوُّ

لبنان.. بين اإلصالح والفوضى

»لماذا تحدث الثورات«؟.. تركيا.. والرقص على حافة الهاوية
دراسة في مفهوم الثورة وأسبابها 

محمد نور الدين: تركيا أطلسية.. 
وأردوغان ينتظر سياسات ترامب الجديدة
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من دمشق..
قرار سوري - إيراني
»من العيار الثقيل«
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انتص���ارات محور  عام   ..2017
المقاومة وفلسطين

بع���د خم�س �سنوات من حرب كونية »تكالب« 

فيها كل قوى ال�رش يف العامل، لرتكيع �سعبنا العربي 

والإ�سالمي، ولتحقي���ق م�رشوع ال����رشق الأو�سط 

اجلديد على ح�ساب ال����رشق العربي والإ�سالمي، 

خدمة ل�»اإ�رشائيل« ووا�سنطن وحلفائهما العرب 

والأوروبيني، لكن احل�سابات الأمريكية مل تتطابق 

مع ح�ساب بيدر القمح العربي الإ�سالمي املقاوم 

���ع بعرق املقاوم���ني املجاهدين الأبطال  واملر�سَّ

يف اجلي����س العربي ال�سوري وجماهدي حزب اهلل 

واحلر�س الث���وري الإي���راين، وكل ال�رشفاء الذين 

�سنعوا »املعج���زات« وقلبوا املعادلت واأ�س�سوا 

البداي���ات ملح���وٍر عاملي �سيعّم خ���ريه على كل 

ال�سعوب التواقة اإىل احلرية والعي�س بكرامة.

�سم���ود حمور املقاوم���ة ال�ستثنائي يف وجه 

اأعتى موؤامرة كونية اأدى اإىل هذه النت�سارات يف 

�سورية والعراق واليم���ن، وانعك�ست على ال�سعب 

الفل�سطين���ي البطل، ع���ر عملي���ات نوعية �سد 

جنود الحتالل، ليعود اإىل ه���ذه الق�سية بريقها 

واإ�رشاقتها، بعد اأن كاد يدّمرها »ربيع عربي« اأقل 

ما ُيقال فيه اإن���ه ربيٌع اإجرامي دموي حاول قتل 

كل ما هو جميل يف منطقتن���ا، عر تعميم اأفكار 

هّدامة ل متّت اإىل الإ�سالم ب�سلة، لكن النت�سارات 

يف �سوري���ة والعراق اأعادت اإىل الق�سية بو�سلتها 

باجت���اه مكانها الطبيعي يف فل�سطني، عر تاأكيد 

األ عدّو لنا يف اأر�سنا وديننا اإل ال�سهاينة الأ�رشار.

ال�سمود الأ�سطوري ملح���ور املقاومة قلب كل 

التوقع���ات، و�س���ّدر الأزمة اإىل قل���ب الدول التي 

تاآم���رت عل���ى �سورية والعراق واليم���ن، وها هو 

اأوباما يغادر البيت الأبي�س، وهولند على الطريق، 

وبريطانيا يف ماأزق، واأردوغان مري�س و�سعيف، 

والقي���ادة ال�سعودية يف ماأزق حقيقي، واأمري قطر 

على الهام����س، ومر�سي يف ال�سجن، فيما الرئي�س 

ب�سار الأ�سد �سامد يف ق�رش املهاجرين، ويتنقل يف 

املدن ال�سورية، ويحق���ق النت�سارات بف�سل دعم 

رو�سيا واإي���ران وقائد املقاومة ال�سيد ح�سن ن�رش 

اهلل، واإي���ران قوية و�سلبة، ورو�سيا زعيمة العامل، 

واقت�ساد ال�سني قوي، ودول الريك�س يف ا�ستقرار.. 

اأم���ا دول حمور ال�رش الأمريكي فلن ينقذها ترامب 

من اأزماتها.

ع���ام 2017 �سيكون عام النت�س���ارات ملحور 

املقاومة وفل�سطني، وكل هذه الإجنازات ما كانت 

تتحقق لول بطولت املجاهدين وعذابات اجلرحى 

ودماء ال�سهداء الذين �سنعوا كل هذه النت�سارات، 

والذين تق���ف وراءهم قيادة �سوري���ة  اإيرانية - 

رو�سية مدعومة ب�سالبة قائد املقاومة حققت كل 

هذه التحّولت التاريخية.

ر�ضوان الذيب

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

قب���ل يوم���ني من زي���ارة الرئي����س العماد 

مي�سال عون اإىل ال�سعودية، �رشّح ع�سو »كتلة 

امل�ستقبل« النائب حممد احلجار بالقول: ننّوه 

بخي���ار الرئي�س عون يف اأن تكون اأوىل زياراته 

اإىل اململك���ة العربية ال�سعودية بالذات.. و�سّدد 

على اأن عون اأراد اأن يكون َحَكمًا بني اللبنانيني 

انطالقًا مما ين�ّس عليه الد�ستور، فهو يثّبت هذا 

املوقع املتمّيز له.

وقبل ال�سفر باأيام اأي�س���ًا، ا�ستقبل الرئي�س 

عون وفداً كب���رياً من رجال الأعمال اللبنانيني، 

من اأ�سحاب ال�ستثمارات امل�سرتكة واملتباَدلة 

بني البلدين، واأولوه كامل ثقتهم، خ�سو�سًا اأنه 

مبج���رد انتخابه ارتفعت موؤ����رشات البور�سة، 

وحتركت ب�سائر ا�ستعادة الأن�سطة ال�ستثمارية.

الزي���ارة اإىل ال�سعودية وقط���ر ت�سلح لأن 

تك���ون ميزان تقيي���م للعهد عل���ى امل�ستويني 

ال�سيا�سي والقت�سادي، داخليًا وخارجيًا، وهي 

ُحكم���ًا ناجحة بكل املقايي����س اللبنانية، وقد 

تكون الزيارة الفري���دة التي ميكن اأن يقوم بها 

رئي�س لبن���اين وتتكلل بالنجاح، دون اأن يكون 

الرئي����س دافعًا لأية اأثمان �سيا�سية اأو �سيادية، 

ودون اأن يحم���ل على طائرت���ه وفداً من رجال 

الأعم���ال، كي ل تبدو رحلت���ه وكاأنها »�سفقة 

جتاري���ة«، خ�سو�سًا اأن �سفرت���ه الأوىل جاءت 

اإىل ال�سعودية، لأن���ه تلّقى منها الدعوة الأوىل 

للزيارة كرئي�س، خالل ات�سال التهنئة من امللك 

�سلمان بن عبد العزي���ز، واملوفدون ال�سعودي 

والإيراين وال�سوري كانوا اأوائل املهنئني، يف ما 

يعني توافقًا اإقليميًا على �سخ�سه، بعد �سنتني 

ون�سف من الكبا�س الدويل والإقليمي والداخلي.

ذهب الرئي����س ع���ون اإىل ال�سعودية وقطر 

لبحث ق�سايا كرى، ولو اأنها تّت�سف بالعالقات 

الثنائية، لأن حماربة الإرهاب باتت من الهموم 

العاملية، وت�سليح اجلي�س اللبناين هّم اإقليمي، 

ل بل هو واجب، بعد اأن اأثبت هذا اجلي�س اأنه اإىل 

جانب املقاومة، وقد يكون الأوحد يف املنطقة 

ال���ذي قمع الإره���اب، ويوا�س���ل قمعه مبنتهى 

الكفاءة، دون اأن يدفع املجتمع املدين اللبناين 

الأثم���ان الباهظ���ة التي تدفعه���ا جمتمعات 

اجل���وار، وم�ساألة ت�سليحه مل تع���د اأمامها اأية 

خطوط حمراء، وق���د اخت�رشها قائد »القوات« 

�سمري جعجع بالقول: ل مانع من زيارة الرئي�س 

لطهران، ول مانع من قبول هبة اإيرانية للجي�س 

اللبناين، ما ُدمن���ا نقبل امل�ساعدات من فرن�سا 

واأمريكا و�سواهما.

اإجم���اع على �سخ�س الرئي����س واأدائه يبدو 

وكاأن���ه من »فعل ال�سح���ر«، واإذا كان الرئي�س 

عون ل يحم���ل »فانو�س عالء الدين« لتحقيق 

كافة اأمنيات ال�سع���ب اللبناين، والق�ساء على 

ف�ساد عمره عقود خالل اأ�سهر قليلة، لكن و�سعه 

منذ و�سول���ه اإىل بعبدا يب���دو وكاأنه »الع�رش 

الذهبي« لكر�س���ي الرئا�سة اللبنانية، ومل تعد 

�سالحيات الرئي�س الت���ي نزعها منه الطائف، 

حتتاج اإىل طائف جديد؛ كما �رشّح فخامته يف 

اأول مقابل���ة �سحفية فور و�سوله اإىل الريا�س، 

لأن الأم���ور - كم���ا اأعلن - تت���م ت�سويتها يف 

لبنان، وبني اللبناني���ني، والقوة التي ميار�س 

به���ا الرئي�س ع���ون �سلطاته لي�س���ت من فعل 

»فانو�س عالء الدين«، بل من �سخ�س الرئي�س، 

ومن الظ���روف التي فر�س���ت نف�سها على مدى 

�سنتني ون�سف لي�س���ل مي�سال عون دون �سواه 

اإىل بعبدا، ومن كان معار�سًا لو�سوله يتعاون 

معه �سم���ن الأ�سول، و�سم���ن عالقة الحرتام 

املتب���اَدل ومبداأ ف�سل ال�سلط���ات، خارج بدعة 

»ترويكا الروؤ�ساء«؛ يف اأرقى ظاهرة دميقراطية 

مل يعرفه���ا لبنان خالل العه���ود الثالثة التي 

�سبقت عهد الرئي�س عون.

انتخاب الرئي�س عون جاء تتويجًا لنت�سار 

حمور املقاوم���ة يف لبنان والإقليم، وهو اأي�سًا 

نتيجة انكف���اء حمور من ت�سّم���ي نف�سها دول 

»عرب العتدال« ومعها اأمريكا والغرب، �سواء 

من خالل الهزمي���ة ال�سيا�سية يف لبنان، اأو من 

خ���الل ما يحّققه اجلي�سان ال�س���وري والعراقي 

وحلفاوؤهما عل���ى الإرهاب وعلى داعميه، وهو 

ما يجب اأن تدركه حفنة ل ُتذكر من امل�سّككني 

واأ�سحاب النوايا ال�سوداء، الذين اعتروا زيارة 

رئي����س جلنة الأمن القومي يف جمل�س ال�سورى 

الإيراين عالء الدين بروجوردي اإىل لبنان، ع�سية 

زي���ارة الرئي�س عون لل�سعودي���ة وبعدها قطر، 

وكاأنه���ا حماولة لثني الرئي����س عون عن هذه 

الزيارة، واأقّل ما يقال يف هوؤلء اإنهم مل يبلغوا 

�سن الر�سد ال�سيا�سي لتقييم العالقات الدولية، 

ول ُيجيدون قراءة الأ�سول الدبلوما�سية الراقية 

التي تعتمده���ا اإيران مع اخل�سوم قبل احللفاء 

والأ�سدق���اء، وم���ن ل يجيد ق���راءة ال�سيا�سات 

اخلارجي���ة، عليه عل���ى الأقل ق���راءة الداخل 

اللبناين والور�سة النا�سطة يف الوزارات وجلان 

اإقرار قانون النتخابات، وعليه اأن يعلم اأن زمن 

»املرجلة« على الدول���ة قد انتهى، وا�ستغالل 

البع�س للتحري����س املذهبي الرخي�س مل يعد 

جُمدي���ًا، واإذا كان ما زال هناك من يعتر نف�سه 

»قب�ساي« يف زاروب���ه، ويجمع حوله ع�رشات 

م���ن اأزلمه عل���ى خلفية تدب���ري م�سلكي بحق 

مراف���ق له خالف اأ�س���ول املناقبية الع�سكرية، 

فاإن زمن زعماء الزواريب قد انتهى، ول و�سول 

لأح���د اإىل الدولة على اأكت���اف حملة اخلناجر 

و�سبيان مقاهي الأراكيل، والعهد بكافة اأركانه، 

وعل���ى راأ�سهم الرئي�س عون، بات نهائيًا خارج 

حق���ول الألغام، ومي�سي خطوات���ه واثقًا بف�سل 

اإجنازات اجلي�س وال�سعب واملقاومة.

اأمني اأبو را�ضد

أحــداثأحــداث2

عون.. خطوات واثقة خارج حقول األلغام

التعاُون اإليجابي من معارضي 
وصول عون واعتماد مبدأ فصل 

السلطات إشارتان هامتان لنجاح 
العهد الجديد

امللك ال�شعودي �شلمان بن عبد العزيز م�شتقباًل الرئي�س مي�شال عون
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همسات

¡ ماذا لو ا�ستقبل املحافُظ امللَك؟
ت�ساءل قطب �سيا�سي لبن���اين: لو اأن امللك ال�سعودي 

�سلمان بني عب���د العزيز زار لبن���ان، واأوفدت الدولة 

ل�ستقباله يف املطار حمافظ مدينة بريوت املمتازة.. 

ماذا كان �سجري؟ وكيف �ستكون تعليقات ال�سيا�سيني 

جتاه هذا ال�ستقبال؟

¡ ملف الالجئني ال�سوريني.. قريبًا
رّجحت امل�ص��ادر اأن يبا�رش رئي���س اجلمهورية العماد 

مي�صال عون قريبًا، بحث ملف النازحني ال�صوريني اإىل 

لبنان، من خالل العمل لإعادتهم اإىل �صورية، واإيوائهم 

يف مناط��ق اآمن��ة. وتوّقعت امل�ص��ادر اأن يب��داأ البحث 

العمل��ي بهذه اخلط��وات من خ��الل التن�ص��يق املبا�رش 

مع الدولة الوطنية ال�ص��ورية، خالل زيارة �ص��يقوم بها 

الرئي�س عون اإىل دم�صق.

¡ خمالفة
اعت���رت م�سادر قانونية ود�ستوري���ة اأن عدم انعقاد 

جمل����س الوزراء يف مقرّ خا�س ل���ه، خمالفة وا�سحة 

لن�س د�ست���وري يوؤكد على ذلك، م�سرية اإىل اأن جتربة 

الرئي�س���ني الراحل اليا�س اله���راوي وال�سابق مي�سال 

�سليم���ان ل ت�سّكل عرف���ًا بتاتًا، موؤك���دة اأن الرئي�س 

مي�س���ال ع���ون �سيكون حري�س���ًا جداً عل���ى تطبيق 

الد�ستور، ويرف����س بدعة اجتماع جمل�س الوزراء مرة 

يف الق�رش اجلمهوري واأخرى يف ال�رشاي احلكومي.

¡ قانون انتخاب
تن��وي �صخ�صي��ة �صيا�صي��ة خم�رشم��ة ط��رح م�رشوع 

قانون انتخاب، �صبق للراحل كمال جنبالط اأن طرحه، 

وه��و يق��وم عل��ى اعتم��اد الن�صبي��ة ويفن��ده باأ�صبابه 

املوجبة، وببنوده التف�صيلية كما كان يراها جنبالط 

الأب، وكم��ا ُعل��م فاإنه يري��د بذلك اأن يوؤك��د اأن رئي�س 

»احلزب التقدمي« يخالف مبادئ »املعلم املوؤ�ص�س«.

¡ مو�سم العز
بداأت املناطق اللبنانية املختلفة ت�سهد يف عطل نهاية 

الأ�سبوع توافداً كبرياً لنواب و�سخ�سيات وطاحمني يف 

مراكز ومنا�سب، وهو ما و�سفه اأحد الظرفاء باقرتاب 

»مو�س���م العز«، ويعني بذل���ك النتخابات النيابية، 

م�سيفًا: »اهلل يع���ني العائالت الفقرية اإذا تويف واحد 

منها، لأن واجب ال�سياف���ة �سيكلّفها كثرياً يف مو�سم 

العز«.

¡ ترويج
لوحظ اأن �صحيفة كربى رّوجت لإغالقها بعدد وداعي 

متّيز بجملة ترويج��ات اإعالنية كربى، وهو ما اعتربه 

البع�س نوعًا من »احليلة ال�صحافية«.

¡ على ذمة »الأخبار«
نقل���ت �سحيفة »الأخبار« عن م�سادر يف �سحيفة 

»النه���ار«  اأن »عجز ال�سحيفة ال�سنوي يبلغ نحو 

3 ماليني دولر، رغم تراجع املبيعات وال�سرتاكات 
والإعالنات، وكل الهدر اجلانب���ي، وهو مبلغ يوؤكد 

املدي���رون الإداريون يف ه���ذا القط���اع اأن تاأمينه 

ممك���ن يف حال رفع املبيعات وال�سرتاكات و�سبط 

الإنف���اق«. وراأت امل�س���ادر اأن »�سبب���ًا اإ�سافي���ًا 

لالنك�س���ار، هو ا�ستعان���ة النائ���ب الراحل جران 

تويني ببع����س اأ�سدقائه داخ���ل ال�سحيفة، حلفظ 

الأموال العائدة ل�«النهار« يف ح�ساباتهم، حر�سًا 

عل���ى �سالمتها يف ح���ال ح�سول اأي ط���ارئ اأمني 

اأو �سيا�س���ي، لكن الأ�سدق���اء املفرت�سني مل ُيعيدوا 

الأموال التي يف عهدتهم بعد اغتياله، و�رشعان ما 

ظهرت عليهم مالمح الرثاء الفاح�س، اإذ اقتنى اأحدهم 

اأرب���ع �سيارات جديدة، ويخت���ًا، وفيال يف ك�رشوان، 

وطابق���ًا �سكنيًا يف الأ�رشفي���ة، ويتنعم اآخر بثالثة 

�ساليهات يف اأحد اأفخ���م املنتجعات الك�رشوانية. 

وكانت »النهار« قد باع���ت ن�سف الطابق ال�سابع 

يف مبن���ى و�سط بريوت، وت�ستعد لبيع ح�ستها من 

مبناه���ا التاريخي يف �سارع احلمرا مل�رشف لبنان 

مقابل نحو 15 مليون دولر«.

عه���د  بالإ�س���الح  حمك���وم 

لي�س  ع���ون..  مي�سال  الرئي����س 

اإ�سالح���ًا �سكليًا ول  املطل���وب 

بالتغي���ري  ب���ل  بال�سع���ارات، 

يتح�ّس�س���ه  ال���ذي  امللمو����س 

اللبن���اين يف حياته  املواط���ن 

اليومية، ويف نظرته اإىل حا�رشه 

وم�ستقبل اأبنائه.

اإنه  ومثلم���ا يقول كث���ريون 

ل اأم���ن بالرتا�سي، ف���ال اإ�سالح 

بالرتا�س���ي.. فاأن���ت ل ت�ستطيع 

اأن تق���ول للفا�سد »رجاء توقف 

ع���ن ف�س���ادك واإف�س���ادك«، واإل 

والآخرين،  نف�س���ك  تخدع  فاأنت 

الطبيع���ي  مكان���ه  والفا�س���د 

والقاتل،  ال�س���ارق  ال�سجن، مثل 

لكن كيف ميك���ن اأن يكون هناك 

اإ�س���الح يف بلد مثل لبنان؛ ُتدار 

وال�سفقات،  بالت�سوي���ات  اأموره 

التوازن���ات  عل���ى  وباحلف���اظ 

املتعددة الأوجه والأ�سباب؟!

رئي����س  ي�ستطي���ع  ل  بداي���ة، 

اجلمهوري���ة اأن يخ����رش م�رشوعه 

الإ�سالح���ي مقاب���ل و�سول���ه اإىل 

كر�سي الرئا�سة، فال يغني اأحدهما 

عن الآخر، ب���ل العك�س �سحيح؛ اإذ 

اإن و�س���ول اإ�سالح���ي اإىل رئا�سة 

اجلمهوري���ة وف�سل���ه يف تطبي���ق 

تلهج  التي  ال�رشورية  الإ�سالحات 

به���ا األ�سنة اللبناني���ني، يعني اأن 

الإحب���اط ال���ذي كان فئوي���ًا بني 

اللبنانيني �سي�سبح �سامال اجلميع، 

خ�سو�س���ًا الأجي���ال ال�سابة التي 

حتلم بوطن تبنيه وتعي�س فيه، ول 

مزرعة لعدد حمدود من الزعماء اأو 

العائالت حتتكر ال�سلطة اإما بفعل 

توارث النفوذ اأو توارث املال، ومع 

الإثن���ني توارث التبعي���ة للخارج 

ونيل الدعم واحلماية منه.

اللبناني���ون يدركون، ومعهم 

�سي���د العه���د، اأن لي�س املطلوب 

من الرئي����س عون اأن يكون فوؤاد 

�سهاب، فهذا زمن م�سى وانق�سى 

بح�سابات���ه وتوازنات���ه، لكن���ه 

يف الوق���ت نف�سه ل ي�ستطيع اإل 

النط���الق من اأر�سي���ة ما فعله 

ف���وؤاد �سه���اب يف بن���اء دولة 

املوؤ�س�سات؛ موؤ�س�سات املحا�سبة 

والرقاب���ة والإدارة، لو�س���ح حّد 

لت�سلُّط اأي���ادي »اأَكَلة اجلبنة«، 

النا�س،  حق���وق  وا�ستباحته���م 

وليُكن ذلك بداية الإ�سالح ولي�س 

النهاي���ة، خ�سو�س���ا اأن جتربة 

اللبنانيني مع نظامهم احلاكم ل 

تبعث على التفاوؤل.

رفع  اأن  يدركون  واللبنانيون 

الطائفية  لل�سع���ارات  البع����س 

لي����س  وغريه���ا  واملناطقي���ة 

حاًل، بل يعّمق م���ن اأزمة احلكم 

والنظ���ام الطائفي، فهم يكتوون 

بنار احلروب الت���ي ي�سعلها كل 

عق���د اأو عقدين م���ن الزمن، فال 

ا�ستعادة دور وموقع امل�سيحيني 

هي احلل، ول تكري�س املنا�سفة 

يكف���ي، لأن ال�سوؤال يبقى: يف اأي 

دولة ونظام نعي�س؟

هن���ا ياأتي احل���ل املف�سلي 

ال�سيا�سي  الإقطاع  الذي يحاربه 

واملايل املتحّكم مبفا�سل الدولة 

واحلك���م، ولي�س �رشوري���ًا لهذا 

الإقط���اع اأن يك���ون م���ن بقايا 

ال�سلطن���ة العثماني���ة، فكل من 

ال�سيطرة  الزعامة مبنطق  يتوىل 

النا����س  ويق���ود  وال�ستئث���ار 

كالقطي���ع، هو اإقطاعي، حتى لو 

رفع �سع���ارات احلداثة، وكل من 

يرف����س ت���داول ال�سلطة ومينع 

م�سارك���ة الآخري���ن يف احلك���م 

والإدارة هو اإقطاعي.

وهن���ا بيت الق�سي���د، قانون 

النتخاب الذي ينّظم اآلية انتاج 

ال�سلطة واحلكم يف البالد، اإما اأن 

يكون هذا القانون مو�سوع لب�رش 

اأ�سواتهم ومواقفهم  تقّدر قيم���ة 

عل���ى اأ�سا����س املواطن���ة، فهم 

اأ�سا�س احلك���م وم�سدر �رشعيته، 

واإما اأن يك���ون قانونًا مو�سوعًا 

لقطعان طائفي���ة وقبلية ُت�ساق 

مبنطق الأكرثي���ة، ويتم تخويف 

كل م���ن ي�رشد ع���ن القطيع باأّن 

م�سريه اأنياب الذئاب.

الالفت اأن ه���ذا النظام الذي 

يعاين من���ه اللبنانيون الأمرّين، 

لأنه يجّوعهم مل�سلحة حفنة من 

املحتكري���ن، ويهّجرهم ليبحثوا 

عن لقمة العي�س يف اآخر اأ�سقاع 

الك���ون، وُي�سع���ل فتن���ة اأهلية 

مدّمرة كلم���ا اأح�س بخطر حراك 

�سعب���ي معنّي قد ي�س���كل خطراً 

علي���ه، ورغم ذلك ي����رّش اأربابه 

على التم�سك ب���ه ولو كان ثمن 

ذلك الفو�سى.

مل يتعل���م اأه���ل النظام يف 

لبنان من درو�س حرائق املنطقة، 

فاملوؤام���رة التي كانت وما تزال 

تدّمر بع�س بلدان اجلوار، رفعت 

�سعارت »اللبننة« واملحا�س�سة 

انت�سار  ع���ن  كتعبري  الطائفية، 

املوؤام���رة، فيم���ا ل���و انت�رشت، 

يف حني اأثب���ت منطق املواطنة 

قطعانًا  النا����س  تق�سيم  ورف�س 

طائفية ومناطقي���ة، اأنه املنطق 

القادر على توحيد البلد وقيادة 

املواجهة نح���و النت�سار ودفن 

املوؤامرة واأدواتها.

اللبنانيون ه���ذه الأيام اأمام 

منعطف مف�سلي، فاإما اأن ينقذوا 

الدائرة  م���ن  ووطنهم  اأنف�سه���م 

املفرغ���ة الت���ي ي�سعه���م فيها 

النظام الطائفي - الإقطاعي الذي 

يتحّكم بهم، واإما ينتظرون تكرار 

جتارب وفنت وحروب اأعوام 1958 

و1975 وغريها، وي�ستمر اإفقارهم 

ونزف �سبابه���م اإىل اخلارج، لأن 

كل كالم عن الإ�سالح ل قيمة له 

ما مل تعّدل اآلية اإنتاج ال�سلطة، 

عر قانون انتخاب عادل يعطي 

�سوت املواطن قيمته، عر نظام 

القرتاع الن�سب���ي، وعلى اأ�سا�س 

اأر�سية  لت�س���ّكل  عة،  مو�سَّ دوائر 

ومنطلقًا �سلبًا لإقامة موؤ�س�سات 

دول���ة ل ينخرها الف�س���اد، ول 

تتحكم به���ا املح�سوبيات، وغري 

اأمام  اأبوابن���ا  ذلك يعن���ي فتح 

ن���ريان اجلوار الت���ي �ستمتّد اإىل 

بنيتنا اله�ّسة.

عدنان ال�ساحلي

w w w . a t h a b a t . n e t3

لبنان.. بين اإلصالح والفوضى

ال يمكن لرئيس الجمهورية 
خسارة مشروعه اإلصالحي 
مقابل وصوله إلى كرسي 

الرئاسة.. فأحدهما ال 
يغني عن اآلخر

الرئي�س مي�شال عون مرتئ�شاً جل�شة جمل�س الوزراء
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من دمشق.. قرار سوري - إيراني »من العيار الثقيل«
اأن يحّط اأكرث م���ن م�س�ؤول اإيراين بارز 

يف دم�س���ق، يف فرتة زمني���ة قيا�سية بعد 

زيارة وزير اخلارجية ال�س�ري وليد املعلم 

اإىل طه���ران، برفق���ة رئي�س مكت���ب الأمن 

الق�مي الل�اء علي ممل�ك، فهذا يدل على 

اأمر ع�سكري و�سيا�سي هام تنتظره ال�ساحة 

ال�س�ري���ة يف املرحل���ة املقبل���ة. فبع���د 

�ساعات على مغ���ادرة رئي�س جلنة الأمن 

الق�مي وال�سيا�س���ة اخلارجية يف جمل�س 

ال�س����رى الإيراين عالء الدي���ن بروجردي 

العا�سمة ال�س�رية، بعد لقاء الرئي�س ب�سار 

الأ�س���د، حطّ اأمني املجل����س الأعلى لالأمن 

الق�مي الإيراين علي �سمخاين يف دم�سق، 

ليلتقي الأخري اأي�سًا.. ثمة قرارات ع�سكرية 

هامة تقف وراء ه���ذه الزيارات املتالحقة 

واملت�سارع���ة يف هذا الت�قيت حتديداً، يف 

ظل من���اورة الرئي�س الرتك���ي رجب طيب 

اأردوغ���ان بالتقارب مع م��سك� للنفاذ من 

خالله���ا اإىل ترجمة خمططه الت��سعي يف 

ال�سم���ال ال�س�ري، واإ����راره على انتزاع 

ال�سيادة  الباب ال�سرتاتيجي���ة من  مدينة 

ال�س�ري���ة، رغ���م التحذي���رات ال�س�ري���ة 

املتك���ررة، يف ال�قت الذي اأك���دت تقارير 

ميداني���ة اأن اأنقرة جتّه���ز اآلف امل�سلحني 

من امليلي�سي���ات املح�س�بة عليها لإعادة 

تط�يق حلب.

فاإن  اإيراني���ة،  وفق م�س���ادر �سحفية 

طه���ران ت���درك اأن اأنق���رة اأُوكل���ت مبهمة 

»اإ�رائيلي���ة« »تق�سيمي���ة« يف �س�رية 

انطالق���ًا م���ن �سماله���ا، كما ت���درك مكر 

اأردوغان وغدره ولعبه على حبال احللفاء 

واخل�س�م على حد �س�اء. وتلفت امل�سادر 

اإىل قرارات مف�سلية اأف�ست اإليها اللقاءات 

ال�س�رية - الإيراني���ة يف طهران ودم�سق، 

�سيم���ا الأمنية منها، مكتفية بالإ�سارة اإىل 

حدث ميداين »هام« يف غ�س�ن الأ�سابيع 

املقبلة.

ويف ذروة الر�سائ���ل »ال�ساخنة« بني 

طه���ران واأنق���رة عقب دع����ة الأخرية اإىل 

خ���روج مقاتلي حزب اهلل من �س�رية، لريّد 

عليها رئي�س جلنة الأمن الق�مي وال�سيا�سة 

اخلارجية يف جمل�س ال�س�رى الإيراين عالء 

الدي���ن بروجردي من دم�سق، عرب مطالبته 

»الق����ات التي دخل���ت الأرا�سي ال�س�رية 

م���ن دون م�افقة دم�س���ق بالن�سحاب من 

تل���ك الأرا�سي ف����راً«؛ يف اإ�سارة وا�سحة 

اإىل الق����ات الرتكية، ولتلحق ببيان غرفة 

عمليات ق����ات حلفاء �س�رية، الذي ك�سف 

اأن »جبه���ة الن����رة« حت����رّ لهجمات 

باإ�راف اأنقرة، نقلت �سحيفة »ازفي�ستيا« 

الرو�سية عن النائ���ب الأول لرئي�س جلنة 

الدفاع والأمن يف جمل�س الحتاد الرو�سي 

فران����س كلينت�سيف����س، ترجيحه اأن تك�ن 

اللقاءات الأمنية ال�س�رية - الإيرانية التي 

ب���داأت يف طهران وا�سُتكمل���ت �ريعًا يف 

دم�سق، اأف�ست اإىل ق���رار ع�سكري »كبري« 

حي���ال مدينة الب���اب، م���ن دون اإغفاله 

الإ�سارة اإىل اأن معركة حترير اإدلب �ست�سّكل 

مفاج���اأة ع�سكرية يف وق���ت لي�س ببعيد. 

ويف ال�سياق، ت�ّقف خرباء ع�سكري�ن عند 

الت���ي نفذتها املقاتالت  الغارات املكثفة 

ال�س�ري���ة الثالثاء املا�س���ي على م�اقع 

»داع�س« جن�ب مدينة الباب، تزامنًا مع 

ت�اتر تقاري���ر ميدانية لفت���ت اإىل ح�س�د 

�سخمة للجي�س ال�س����ري وحلفائه باتت 

اً لتحريرها«،  تطّ�ق تلك املنطقة »حت�ررُّ

يف وقت اأ�سار املحلل الع�سكري يف �سحيفة 

»اندبندن���ت« الربيطانية باتريك ك�كربن 

اإىل اأن قرار دم�س���ق بح�سم معركة الباب، 

حت���ى ل� اقت�سى الأم���ر م�اجهة ع�سكرية 

ب���ني اجلي�س ال�س�ري والق�ات الرتكية، ه� 

قرار حا�سم، ُدعم مب����ؤازرة اإيرانية، كا�سفًا 

عن تن�سي���ق ا�ستخب���اري »اإ�رائيلي« - 

بريط���اين حيال ر�ّس �سف����ف املجاميع 

امل�سلحة يف اإدل���ب، والعمل على ت�حيد 

»جهادييه���ا« حت���ت قي���ادة ع�سكري���ة 

دة، ما اأف�سى اإىل و�س�ل »جرنالت«  م�حَّ

بريطاني���ني اإىل �س�رية له���ذه الغاية يف 

نهاية ال�سهر املا�سي، »حتت حماية ق�ات 

ج�ي���ة خا�سة«. اإل اأن ك�ك���ربن لفت اإىل 

اأن مهمة ه����ؤلء ف�سلت قبل اأن تبداأ، جراء 

الغليان وانهيار الثقة بني عنا�ر »جي�س 

الفتح« وجماميع امل�سلّحني ال�افدين اإىل 

اإدلب م���ن ريف دم�سق، وعمليات الت�سفية 

املتباَدل���ة و�سبه الي�مي���ة بني »الفتح« 

و»اأح���رار ال�س���ام«، لتدخ���ل ال�رب���ات 

ال�س�ري���ة عل���ى خ���ط »تناُت����س« تلك 

املجاميع، عرب ا�ستهداف ما تبّقى من قادة 

ل�»الن����رة«، والتي كان اأعنفها ت�سديدة 

ج�ية نفذته���ا مقاتالت �س�رية ولي�س من 

حتالف وا�سنطن كم���ا ادعى نا�سط�ن يف 

»اجلبهة«، وفق تاأكي���د ك�كربن، م�سحت 

مقراً �ريًا كانت جتتمع فيه جمم�عة من 

قادتها يف �رمدا بريف اإدلب، اأ�سفرت عن 

مقتل كامل املجم�عة و60 م�سلحًا، اإ�سافة 

اإىل الع�رات من ميلي�سيا »اجلي�س احلر« 

كان�ا معتَقل���ني لدى »الن�رة« يف املقر 

املذك����ر. ال�ربة القا�سية ح���دت بقادة 

»اأح���رار ال�سام« اإىل تاأكي���د اأن م�س�ؤولية 

حتدي���د مقرات »الن����رة« ال�رية تع�د 

اإىل اخلرق ال�ستخباري ال�س�ري الذي بات 

ينخر بجدار »اجلبهة«.

ويلفت تقرير ل�سحيفة »دايلي بي�ست« 

الأمريكية، اإىل اأن »عام 2017 �سيك�ن رائعًا 

لالأ�سد و�سيئ���ًا جدا لأردوغ���ان«، فالأول 

�سي�سّجل مزيداً من النت�سارات يف جبهات 

عة، فيم���ا تنتظر الأخرية اأحداث  غري مت�قَّ

قامت���ة وخطرية خ���الل �سه�ر مع���دودة.. 

الالف���ت اأن م�سم����ن التقري���ر تقاطع مع 

ما ن�ره م�قع »ديب���كا« »الإ�رائيلي« 

نهاي���ة ال�سه���ر املا�س���ي، حم���ل عن�ان 

»احلرب تنتقل من �س�رية اإىل تركيا«، مل 

ي�ستبعد فيه انحدارها ال��سيك اإىل ف��سى 

له اإىل  عارمة، مقابل »ثبات الأ�سد« وحت�رُّ

رقم �سعب.. والأبرز ه� ما نقلته ال�سحيفة 

الأمريكي���ة ع���ن دبل�ما�س���ي فرن�سي يف 

العا�سم���ة الُعمانية م�سقط، ك�سف فيه اأن 

املعار�سة ال�س�رية �سُتمنى قريبًا ب�ربة 

قا�سمة مرة اأخرى، اإذ بعد ع�دة املعار�س 

ن�اف الب�س���ري اإىل دم�سق، »ثمة �سخ�سية 

معار�سة ب���ارزة اأنهت ترتيب���ات و�ساطة 

دام���ت اأ�سابيع مع اإحدى ال���دول احلليفة 

ل�س�رية، لع�دتها اإىل دم�سق«.

ماجدة احلاج

موضوع الغالف

الهدف السوري العسكري: عزل الحدود التركية
ت�س���ري ال�قائ���ع امليداني���ة الأخ���رية يف خمتلف 

الأرا�س���ي ال�س�ري���ة اإىل اأن الق����ات امل�سلح���ة التّفت 

عل���ى ا�سرتاتيجية امل�سلحني التكفرييني، القائمة على 

ت��سيع جبهات القت���ال لإ�سغال هذه الق�ات وحماولة 

اإنهاكه���ا، وهذا ما تراهن عل���ى حتقيقه الدول الداعمة 

للم�سلحني، الأمر الذي يع�ق اإمتام الت�س�ية ال�سيا�سية 

لالأزم���ة الراهنة، مادامت هذه ال���دول ت�سعى اإىل قلب 

م�زاين الق����ى على الأر�س مل�سلحة التكفرييني، علّها 

بذل���ك تعزز اأوراق ق�تها يف اأي عملية تفاو�سية مقبلة 

ترمي اإىل اإنهاء الأزمة.

ويف ال�قائ���ع، حت���ى ال�ساعة مل تتحق���ق اأهداف 

املح�ر املع���ادي ل�س�رية، بل �سهد املي���دان ال�س�ري 

متغ���رّيات فر�سه���ا اجلي�س عل���ى امت���داد اجلغرافيا 

ال�س�رية يف اجلهات الأربع���ة مل�سلحة دولته، فنجح 

يف اللتفاف عل���ى ا�سرتاتيجي���ة امل�سلحني املذك�رة 

اإعاله، من خالل اعتم���اد خطة هج�مية جديدة قائمة 

على احت�اء هجمات امل�سلحني، و�سّن هجمات م�سادة 

عليها، ل�سيما يف ريف���ي حلب اجلن�بي، ووادي بردى 

يف ريف دم�سق، ح�سب م�سادر ميدانية.

ويف اأبرز املعطيات امليداينة، يعزز اجلي�س ال�س�ري 

وحلفاوؤه ح�س�رهم على حم�َري جن�ب وغرب مدينة 

حلب، بهدف تاأمني طريق حلب - دم�سق الدويل، بعدما 

ا�ستع���اد اأجزاء م���ن مدينة احلا�ر املعق���ل الرئي�س 

ل�«الن����رة« يف �س�رية، امل�رف���ة على هذا الطريق، 

ف���اإذا ُقدِّر للق�ات ال�س�رية النج���اح يف ال�سيطرة على 

احلا�ر، حتّقق بذل���ك هدفان يف اآن معًا، وهما: تاأمني 

الطريق الدويل، وقطع طرق الإمداد عن م�سلحي جن�ب 

حلب، من جهة �سهل الغاب الغربي.

يذك���ر اأن �ريان احلياة ال�حيد املتبقي حللب، ه� 

طري���ق حم���اه - اأثريا - خنا�ر، وه���� اأ�سبه بطريق 

ع�سكري ت�ستخدمه الدول���ة ال�س�رية يف ال�قت الراهن 

لإي�سال الإمداد ال�سرتاتيجي اإىل املدينة، بانتظار فتح 

الطريق الرئي�س.

ويبدو من خالل خريطة العملي���ات الع�سكرية، اأن 

الق����ات امل�سلحة تعم���ل على ت��سي���ع قاعدة وج�د 

الدول���ة يف جن����ب حلب، واإبع���اد امل�سلحني باجتاه 

مدين���ة الباب يف ريف حلب ال�سمايل - ال�رقي راهنًا، 

وقد تك�ن الأخرية وجه���ة تقّدمه املقبلة، قبل الزحف 

اإىل املنطقة ال�رقية.

ويف ال�سياق، ي�ؤكد مرجع ا�سرتاتيجي اأنه يف حال 

جنحت الق�ات ال�س�رية يف عزل امل�سلحني عن احلدود 

الرتكية من جهة ريف الالذقية ال�سمايل، عندها ت�سهل 

العمليات الع�سكرية يف �سه���ل الغاب املت�سل باإدلب، 

ومن���ه اإىل جن�ب حل���ب، ليت�سنى للجي����س متابعة 

عمليات عزل ال�سمال ال�س�ري عن باقي املحافظات.

بعد ه���ذا العر�س امل�جز لأبرز التط�رات امليدانية 

عل���ى الأرا�سي ال�س�ري���ة، يظهر ب��س����ح اأن اجلي�س 

ال�س�ري يركز عملياته يف ال�سمال، واملناطق املت�سلة 

ب���ه، خ�س��سًا حمافظة حلب، وهن���ا ي�ؤكد املرجع اأن 

ا�ستعادة كامل حمافطة حلب و�سبط احلدود ال�س�رية 

- الرتكي���ة ت�سكالن �ربة �سبه قا�سية للم�سلحني يف 

�س�رية، ل�سيما بع���د �سبط احلدود مع لبنان، وت��سع 

انت�س���ار اجلي�س ال�س�ري يف درع���ا املتاخمة للحدود 

الأردنية، بالإ�سافة اإىل اأن احلدود العراقية غري م�ؤثرة 

كث���رياً يف الأزم���ة ال�س�رية يف ال�ق���ت الراهن، ب�سبب 

املعارك بني اجلي�س العراقي و«داع�س«، فه� غري قادر 

عل���ى اإمداد امل�سلحني يف �س�ري���ة، ومن ناحية اأخرى 

يق�م الط���ريان الرو�سي بق�سف اأي ق�افل حتاول املرور 

من العراق باجتاه �س�رية.

اإذاً، يف ح���ال ا�ستم���ر اجلي�س ال�س����ري على هذه 

ال�ترية من التقدم ويف ع���زل احلدود الرتكية، ل�سيما 

يف حل���ب والالذقية، يك����ن بذلك قد جن���ح قي قطع 

�ري���ان احلياة ع���ن الف�سائل امل�سلح���ة يف خمتلف 

املحافظات، وح�ر رقعة القتال الأ�سا�سية يف ال�سمال، 

فال جدوى فعالة للم�سلحني يف ال��سط وحميط دم�سق 

بدون اإمداد ب�ري ول�جي�ستي من ال�سمال.

ح�سان احل�سن

قرار دمشق بمعركة »الباب« 
حاسم.. حتى لو اقتضى األمر 
مواجهة عسكرية بين الجيش 

السوري والقوات التركية

اأمني املجل�س الأعلى للأمن القومي الإيراين علي �سمخاين ووزير اخلارجية ال�سوري وليد املعلم
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■ جتم���ع العلماء امل�سلمني اأبرق ل�يل اأمر امل�سلمني 
اآي���ة اهلل العظمى ال�سي���د علي اخلامنئ���ي، ورئي�س 

اجلمه�ري���ة الإ�سالمي���ة الإيرانية ال�سي���خ د. ح�سن 

روح���اين، ووزير اخلارجية حممد ج����اد ظرف، ود. 

عل���ي اأكرب وليتي، ورئي�س منظمة الطاقة الن�وية د. 

علي اأكرب �ساحل���ي، ورئي�س جمل�س ال�س�رى د. علي 

لريجاين، ولرئي�س جلنة الثقافة يف الربملان د. غالم 

حداد عادل، ولرئي�س املجم���ع العاملي لأهل البيت 

)عليهم ال�سالم( العالمة ال�سيخ حممد ح�سن اأخرتي، 

ولأمني ع���ام جممع التقريب ب���ني املذاهب اآية اهلل 

ال�سيخ حم�سن الأراكي، و�سفري اجلمه�رية الإ�سالمية 

الإيرانية يف لبنان حممد فتحعلي، ول�سماحة اآية اهلل 

ال�سيخ حممد علي الت�سخ���ريي، معزيًا ب�فاة رئي�س 

جمل�س ت�سخي����س م�سلحة النظام اآي���ة اهلل ال�سيخ 

ها�سمي رف�سنجاين )قد�س �ره(.

■  النائب ال�صابق في�صل الداوود؛ الأمني العام حلركة 
ا العملية البطولية التي 

ّ
الن�صال اللبناين العرب��ي، حي

نفذه��ا ال�ص��اب الفل�صطيني الفدائي ف��ادي القنرب، رداً 

عل��ى ا�صتم��رار اغت�صاب الأر�ض وبن��اء امل�صتوطنات 

ه الداوود برقية 
ّ

عليها وتهويدها. من جهة ثانية، وج

تعزية اإىل الإمام ال�صيد علي اخلامنئي بوفاة الرئي�ض 

الأ�صبق ال�صيخ اأكرب ها�صمي رف�صنجاين.

■ احلاج عمر غندور؛ رئي�س اللقاء الإ�سالمي ال�حدوي، 
حّذر من بع�س ال�سيا�سي���ني الذين يخ�س�ن القان�ن 

الن�سب���ي، ويرون في���ه تهديداً لإرثه���م وم�ساحلهم 

وح�س�سه���م، حتى ول� كان هذا القان�ن يف م�سلحة 

البلد وا�ستقراره ال�سيا�سي، وعدالة التمثيل فيه.

■ ال�صي��خ ماهر حمود؛ رئي�ض الحتاد العاملي لعلماء 
املقاوم��ة، ا�صتنكر ق��رارات حكومة الع��دو ال�صهيوين 

بالت�صيي��ق على الأ���رى واملعتقل��ني الفل�صطينيني، 

بغية ال�صغط على حركة »حما�ض« للإفراج عن جنود 

الع��دو الأ�رى، اأو تقدمي معلومات عنهم، كما ا�صتنكر 

اقتح��ام  »الإ�رائيلي��ني«  امل�صتوطن��ني  حم��اولت 

امل�صج��د الأق�صى املبارك، داعي��ًا احلكومة امل�رية 

اإىل فتح معرب رفح احلدودي ب�صكل دائم.

■ ال�سي���خ د. حمم����د اللبابيدي؛ قائ���م مقام مفتي 
فل�سط���ني يف لبن���ان وال�ست���ات، ب���ارك العملي���ة 

البط�لي���ة التي قام بها ال�سهيد ف���ادي القنرب، الذي 

جدد لالنتفا�سة املباركة حي�يتها، واأكد اأنها تتمتع 

بتاأييد رب���اين، كما اأكد للمغت�سب ال�سهي�ين اأنه لن 

ينعم بالأم���ان وراحة الب���ال يف فل�سطني املحتلة 

ما بقي هناك فر�س���ان كاأمثال ال�سهيد قنرب واإخ�انه 

الذين �سبق�ه يف اجلهاد.

بت بالعملية 
ّ

■ جبه��ة العمل الإ�صلم��ي يف لبنان رح
اجلريئ��ة الت��ي نفذها املجاه��د ال�صهيد ف��ادي القنرب 

يف القد���ض املحتل��ة، وراأت اأنها تاأت��ي يف �صياق الرد 

الطبيع��ي على جرائ��م ال�صهاين��ة الغا�صبني، ولتوؤكد 

اأي�صًا على ا�صتم��رار النتفا�صة الفل�صطينية املباركة 

يف �صت��ى الظ��روف ال�صعب��ة وت�صاع��د النته��اكات 

»الإ�رائيلي��ة« يوميًا بحق ال�صع��ب الفل�صطيني، حتى 

حترير الأر�ض واملقد�صات من براثن املحتلني.

■ ال�سي���خ ماه���ر عبد ال���رزاق؛ رئي����س حركة 
الإ�س���الح وال�حدة، اأب���رق اإىل املر�سد الأعلى 

للجمه�ري���ة الإ�سالمي���ة الإيراني���ة وال�سعب 

الإيراين، و�سفري اجلمه�رية الإيرانية يف لبنان، 

معزيًا ب�فاة الرئي�س الإيراين الأ�سبق علي اأكرب 

رف�سنجاين.

■ حرك��ة الأم��ة راأت اأن زي��ارة رئي���ض اجلمهوري��ة 
مي�ص��ال عون اإىل ال�صعودية وقط��ر ت�صري اإىل اأن لبنان 

ب��داأ ي�صتعيد عافيت��ه، واأن الرئي�ض ع��ون ي�صّكل نقطة 

ا�صتقط��اب للجمي��ع يف ه��ذه املرحل��ة احل�صا�ص��ة من 

تاري��خ لبنان واملنطق��ة، اآملة اأن ت�ص��ّكل هذه الزيارة 

فاحت��ة لزي��ارة مماثل��ة للج��ارة الوحي��دة والأقرب، 

وهي اجلمهورية العربية ال�صورية؛ طريق البلد وممره 

الإلزامي اإىل العروبة والعامل.

الرو�سية  العالقات  حت�ّسنت 

�سق����ط  بع���د  الإيراني���ة   -

الث�رة  وانت�سار  ال�س���اه  نظام 

الإ�سالمية يف اإيران، ثم تطّ�رت 

ب�تني  فالدمي���ري  ت�سلرُّم  بع���د 

الرئا�سة يف رو�سيا، والذي كان 

بني نار الأحادية الأمريكية يف 

العامل، والت���ي مل تعد حت�سب 

ح�ساب���ًا لأح���د، وعملت على 

تعطيل دور جمل�س الأمن الذي 

كان ي�سّكل حال���ة من الت�ازن 

ب���ني ال���دول اخلم����س، وعلى 

راأ�سها رو�سي���ا، ونار احلركات 

الإرهابي���ة التكفريي���ة الت���ي 

رعتها اأمريكا، كي ت�ستفيد منها 

يف تنفيذ م�ساريعها يف منطقة 

الأو�س���ط وحمارب���ة  ال����رق 

اأخ�سامها، وعلى راأ�سهم رو�سيا 

وال�سني واإيران. 

ا�ستغل���ت اأم���ريكا »الربيع 

العرب���ي«، فتدّخلت يف ت�ن�س 

وم����ر وليبي���ا، واأي�س���ًا يف 

�س�ري���ة، والت���ي حتّ�ل���ت اإىل 

�ساحات اقتتال وحروب اأهلية، 

وكان للتكفريي���ني دور كب���ري 

الأمريكي  الدع���م  ب�سبب  فيها، 

لها، ودعم بع����س دول العامل 

العرب���ي والإ�سالم���ي، وعل���ى 

راأ�سه���م ال�سع�دي���ة والإمارات 

وقط���ر وتركي���ا، وامت���د خطر 

الع���امل  اإىل دول  التكفريي���ني 

الإ�سالمي والغربي.

املتغريات  ه���ذه  �ساهم���ت 

الإقليمي���ة يف تعميق العالقة 

بني اإيران ورو�سيا، رغم مراهنة 

بع�س مراكز الدرا�سات و�سا�سة 

بع����س ال���دول عل���ى اأن هذه 

العالقة لن ُيكتب لها النجاح، 

بدع����ى وج����د اخت���الف يف 

وجهات النظر بينهما يف امللف 

ال�س�ري لناحية رحيل الرئي�س 

الأ�س���د اأو بقائه، ويف م��س�ع 

الرو�سي  الع�سك���ري  ���ل  التدخرُّ

اإيران يف  وعدم التن�سيق م���ع 

اأول�ي���ات املعركة ما بني دير 

ال���زور وحلب، والكالم عن قرار 

اإي���ران يف ا�ستم���رار احل���رب، 

والق���رار الرو�س���ي يف التدخل 

منه  ي�ستفيد  ك���ي  الع�سك���ري 

عملية  واإط���الق  احلرب  ل�قف 

الت�س�ية، اإ�سافة اإىل الكالم عن 

خ�ف رو�سيا من مناف�سة اإيران 

لها يف ت�سدير الغاز اإىل اأوروبا 

بعد رفع العق�بات القت�سادية 

اإي���ران، وبع���د امل�سكلة  ع���ن 

ف  الرو�سي���ة - الأوكرانية وت�قرُّ

مرور النفط عربها اإىل اأوروبا.

�سحيح اأن العالقة بني اإيران 

ورو�سي���ا مرتبط���ة بامل�سالح 

امل�سرتكة بينهما، واأن ا�ستمرار 

ه���ذه العالق���ة مرتب���ط اأي�سًا 

با�ستمرار ه���ذه امل�سالح، لكن 

يجب اللتفات اإىل اأن بع�س هذه 

امل�سالح قد ت�ساهم يف تعزيز 

الدولتني،  ل���كال  الق�مي  الأمن 

م���ا يجعل من ه���ذه العالقات 

ذات ُبع���د ا�سرتاتيجي ي�سعب 

تفكيكه���ا يف امل���دى املنظ�ر، 

وكذل���ك للروؤي���ة امل�سرتكة يف 

الكثري م���ن امللف���ات الدولية 

يف  نلم�سها  الت���ي  والإقليمية 

العديد من امللفات، ومنها:

1- تعت���رب اإي���ران ورو�سيا 
وتق�سيمها  �س�ري���ة  اإ�سقاط  اأن 

في���ه م�سا�س بالأم���ن الق�مي 

لكليهم���ا، واأن اأمن �س�رية ه� 

جزء من الأم���ن الق�مي لهما؛ 

ح�سب ال���كالم الر�سمي ال�سادر 

عنهما، والت�س���دي اأمر مطل�ب 

لإ�سقاط هذا امل�روع.

2- قناعة كل منهما ب�رورة 
ك����ر الأحادية الأمريكية التي 

تت�رف على قاعدة اأنها ال�سيد 

املطل���ق يف الع���امل وتفع���ل 

ما ت�س���اء، و�سعيهم���ا لت�فري 

الظ���روف التي ت�ؤدي اإىل �رب 

هذه الهيمنة الأمريكية. 

3- قناعة الطرفني ب�رورة 
تعزي���ز التع���اون الع�سك���ري 

ال�رق  منطق���ة  والأمن���ي يف 

الأو�س���ط، نظ���راً اإىل اأهميته���ا 

ه���ذا  وعل���ى  ال�سرتاتيجي���ة، 

الأ�سا����س مّت ت�سكي���ل جلن���ة 

ثالثي���ة )اإيراني���ة � �س�ري���ة � 

رو�سي���ة( للتن�سي���ق الع�سكري 

يف �س�ري���ة، للق�س���اء عل���ى 

الإرهابي���ة  املجم�ع���ات 

Aالتكفريية؛ م���ن »داع�س« و

الن����رة« وغريهم���ا.. وكذلك 

ت�سكيل غرفة عمليات للتن�سيق 

الأمني، �سّم���ت كاًل من العراق 

ورو�سي���ا و�س�ري���ة، ومركزها 

بغداد، هدفها حماربة الإرهاب 

التكفريي. 

التع���اون  تعزي���ر   -4
القت�س���ادي بينهم���ا، وال���ذي 

ياأتي يف �سياق م�اجهة نظام 

»الدول���رة« الأمريك���ي، وعقد 

العديد من التفاقيات، خ�س��سًا 

يف جم���ال الت�سلرُّ���ح واملفاعل 

ال�سلمية، ومنها مذّكرة التفاهم 

يف العام 2015، والتي ت�سّمنت 

والغاز،  النفط  التعاون مبجال 

وقطاَع���ي الكهرب���اء وامل���اء، 

وجمال ال�سحن والنقل، وتقنية 

واملعل�م���ات،  الت�س���الت 

والتع���اون يف الأم����ر املالية 

ع�س�ية  ومناق�سة  وامل�رفية، 

اإيران يف بنك اأورا�سيا، واإن�ساء 

م�رف م�سرَتك اإيراين - رو�سي، 

املجالت  التعاون يف  وتط�ير 

التي يرغب البلدان فيها.

الإره���اب  حمارب���ة   -5
التكف���ريي م���ن اأج���ل الق�ساء 

عليه، لأنه ي�س���ّكل خطراً كبرياً 

عل���ى اأم���ن وا�ستق���رار رو�سيا 

واإيران وخط املمانعة. 

يف اخلال�سة، املراهنة على 

اأمر  اخلالف بني رو�سيا واإيران 

م�ستبَعد يف هذه املرحلة، وقد 

اأ�سار اإىل ذلك املبع�ث الرو�سي 

اإىل �س�رية؛ األك�سندر لفرنتيف، 

م�ست�ساري  كبري  مقابلته  اأثناء 

على  الإيراين  الأعل���ى  املر�سد 

اإن طهران  اأكرب وليتي، قائ���اًل 

وم��سك���� تتمتع���ان بعالقات 

م�سب�قة،  غ���ري  ا�سرتاتيجي���ة 

وي�سع���ب على اأم���ريكا ت�تري 

العالقة بينهما.

هاين قا�سم

األزمة السورية.. وتأثيرها على العالقات اإليرانية - الروسية 

الخالف الروسي - اإليراني 
مستبَعد حاليًا.. ويصعب 

على أميركا توتير العالقة 
بينهما في هذه المرحلة

الرئي�سان الرو�سي فلدميري بوتني والإيراين ال�سيخ ح�سن روحاين
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عـربــي - دولي6

رسائل عملية 
القدس البطولية

 

فادي اأحمد حم����دان القنرب.. اأ�سرياً 

حم����رراً، ف�سهي����داً مقاوم����ًا.. من جبل 

املك����رب يف مدينة القد�س الفل�سطينية 

الده�����س  عملي����ة  منّف����ذ  املحتل����ة، 

البطولية �س����د جتّمع جلنود االحتالل 

ال�سهي����وين يف احل����ي اال�ستيط����اين 

القد�����س،  يف  هنت�سي����ف«  »اأرم����ون 

ع�رشين  املباركة  ب�ساحنت����ه  حا�سداً 

�سهيونيًا بني قتيل وجريح.

لقد وّجهت عملية القد�س البطولية 

واجلريئة عدداً من الر�سائل، اأبرزها: 

انته����اء  عل����ى  الره����ان  اأّن   -1
االنتفا�س����ة، واإن خبت قلي����اًل، رهاٌن 

خا�����رش، فج����ذوة املقاوم����ة �ستبقى 

حا�رشة ما حيّي ال�سعب الفل�سطيني.

عل����ى  طبيعي����ًا  رداً  ج����اءت   -2
الغطر�سة والغلو يف االإرهاب والتطرف 

ال����ذي متار�س����ه حكوم����ة نتنياه����و، 

والتاأكيد عل����ى اأن كل تلك ال�سيا�سات 

تردع  لن  »االإ�رشائيلي����ة«  االإجرامية 

الفل�سطيني من ممار�سة حقه  ال�سعب 

يف املقاوم����ة اإىل اأن يتحق����ق دح����ر 

االحتالل الغا�سب عن اأر�س فل�سطني.

3- اأتت على م�سافة زمنية لي�ست 
 الرئي�س االأمريكي  بعيدة من حت�����رشرُّ

لدخول  ترام����ب  دونال����د  املنتَخ����ب 

البي����ت االأبي�����س يف الع�رشي����ن من 

ال�سه����ر اجلاري، والق����ول له اإّن قطعك 

الوع����د لل�سهاينة ب����اأن تكون القد�س 

عا�سمة لكيانه����م الغا�سب، بعد نقل 

�سفارت����ك اإليها، لن ُيج����دي نفعًا يف 

نفي اأن القد�س كانت و�ستبقى عربية 

فل�سطينية. 

4- ا�ستهداف منّفذ العملية جتّمعًا 
جلنود االحتالل، الذي����ن فرّ غالبيتهم 

هاربني من م�رشح العملية البطولية، 

اإمن����ا ر�سال����ة اأرادها ال�سهي����د فادي 

قنرب، لتاأكي����د اأن هذا الكيان لن يكون 

باأمان اأو مبناأى عن تنفيذنا لعمليات 

املقاومة اأينما ُوجد فيه امل�ستوطنون 

الفل�سطينية،  اأر�سن����ا  اأو جنوده على 

وما بقي على اأر�س فل�سطني �سهيوين 

واحد.

5- اإّن االلتزام����ات التي قطعها اأو 
يقطعها البع�����س يف قمع االنتفا�سة 

اأو املقاومة �ستبقى اأ�سغاث اأحالم يف 

متّكنه����م من قهر وك�����رش اإرادة �سعبنا 

يف املقاومة واالنتفا�سة، وقد اعرتفت 

االأجهزة االأمنية ال�سهيونية اأّن العملية 

اأننا  �سّكلت مفاجئة �سادمة، »ب�سبب 

مل منلك معلومات م�سبقة عنها«

6- هي ر�سالة اإىل املجتمعني يف 
الوطني  التح�سريية للمجل�س  اللجنة 

اأّن من يعي����د االعتبار  الفل�سطين����ي: 

لق�سيتنا الوطني����ة، ويواجه حتديات 

االحت����الل و�سيا�سات����ه االإجرامية يف 

التهويد واال�ستيطان والقتل واالعتقال، 

اإنهاء االنق�سام البغي�س، وحتقيق  هو 

الوطني����ة،  والوح����دة  امل�ساحل����ة 

واالنت�س����ار خليار ال�سعب الفل�سطيني 

يف املقاومة.

رامز م�سطفى

بالرغ���م من اأن الهدن���ة احلالية يف 

�سوري���ة ُتعترب اأف�سل م���ن �سابقاتها، اإال 

اأن اخلروق���ات املتع���ددة واالتهام���ات 

املتباَدلة تدف���ع اإىل االعتقاد اأن الهدنة 

الق�رشي���ة الت���ي فر�س���ت نف�سه���ا على 

االأطراف املعني���ني، ال ميكن اإال اأن تكون 

ب ملا  ن���اراً حتت رماد التوت���ر، والتح�سرُّ

�سياأتي، والذي تعي�س���ه جميع االأطراف 

بانتظار جميء ترامب اإىل البيت االأبي�س، 

خ�سو�س���ًا بعدم���ا اأظه���رت التقارير اأن 

املخاب���رات الرتكية ما زالت تراهن على 

فًا  قلب الو�س���ع امليداين، واأن هناك تخورُّ

حقيقيًا لدى اجلي����س ال�سوري وحلفائه 

م���ن اأن ُيقدم االأتراك عل���ى مغامرة ما، 

حتاول اإعادة عقارب ال�ساعة اإىل ما قبل 

حترير حلب.

ويف انتظار ترامب وموؤمتر االأ�ستانة، 

تعي����س االأطراف املنخرط���ة يف احلرب 

ال�سورية اأو�ساعًا متاأرجحة بني االنتظار 

والقلق، ويبقى االأتراك االأكرث قلقًا، حيث 

ميكن و�س���ف احلالة الرتكي���ة احلالية 

باأنها تعي�س يف  الداخلية واخلارجي���ة 

حالة من عدم اليق���ني، تدفع اإىل القيام 

باأم���ور و�سده���ا، واإط���الق ت�رشيحات 

وعك�سها؛ يف اإ�س���ارة وا�سحة اإىل حجم 

املاأزق الذي يعي�سه االأتراك اليوم.

يعي�س االأتراك تناق�سًا بني �سيا�ستهم 

الداخلي���ة واخلارجي���ة، فاحلاج���ة اإىل 

لتغيري  الالزم���ة  الداخلية  التحالف���ات 

الد�ستور يف الداخل وفر�س الديكتاتوية 

يف الداخل يحتاجان اإىل ت�سعيد اخلطاب 

�سد الرئي�س ال�سوري ب�سار االأ�سد والدعوة 

الإ�سقاط���ه، واال�ستم���رار يف التحذير من 

اخلطر اخلارجي، والذي يتاآمر على تركيا 

ويريد اأن يحجم ال���دور الرتكي )بح�سب 

الرواي���ة الر�سمي���ة(، واخلط���ر الداخلي 

املتمث���ل باالإرهاب )يو�س���م االأتراك كاًل 

واالأكراد  من جماعة غولن و»داع����س« 

باالإره���اب(، بينما الظ���روف اخلارجية 

وحاج���ة تركيا اإىل الرو����س تدفعهم اإىل 

التوا�سع والقب���ول بنتائج احلرب التي 

خا�سوه���ا يف �سوري���ة، وه���ي التخلّي 

عن مطلب اإ�سق���اط ب�سار االأ�سد، والقبول 

بالذهاب اإىل طاولة مفاو�سات يت�سّدرها 

ممثلو احلكومة ال�سورية احلالية.

اأم���ا عل���ى ال�سعي���د اال�سرتاتيجي، 

االإقليمية  اأ�سواأ كوابي�سها  فتعي�س تركيا 

والدولي���ة منذ احلرب الب���اردة ولغاية 

الي���وم، فالتحال���ف اال�سرتاتيج���ي مع 

الوالي���ات املتح���دة االأمريكي���ة تعرّ�س 

خل�ّسات كبرية يف عهد اأوباما، خ�سو�سًا 

االأكراد بو�سفهم  االأمريكيون  بعدما حدد 

للواليات املتحدة  اال�سرتاتيجي  احلليف 

االأمريكية، ما يعني تهديداً مبا�رشاً لالأمن 

القومي الرتكي، ومّت اإف�سال كل حماوالت 

اأردوغان حلل���ف »الناتو« بالتدّخل اإىل 

جانبه الإ�سقاط االأ�سد وقيام منطقة اآمنة، 

واأخ���رياً رف�س التحالف ال���دويل )حلف 

الناتو �سمًنا( ا�ستنقاذ االأتراك يف معركة 

الباب، الت���ي كّبد فيها »داع�س« االأتراك 

خ�سائر كبرية، اإىل اأن قام الرو�س بتغطية 

اجلي�س الرتكي جوي���ًا يف تلك املعركة 

التي مل تنتِه بعد.

يحت���اج اأردوغ���ان يف ه���ذه الفرتة 

الفا�سلة اإىل اأن ُيقنع ترامب باأن االأتراك 

ما زالوا قادري���ن على القيام ب�»وظيفة 

اأ�سا�سية« يف اال�سرتاتيجية االأمريكية يف 

ال�رشق االأو�سط، واأنه يف حال قرر ترامب 

ا�ستكمال اخلط���ة االأمريكية ال�سابقة يف 

�سورية، فاإن االأتراك وجماعاتهم امل�سلحة 

ه���م االأقدر على تنفيذ هذه املهمة، لذا ال 

يتخلّى اأردوغان ع���ن خطة ت�سليح تلك 

املجموعات، بل وت�سري التقارير اإىل قيام 

تركيا باإع���ادة ت�سليح تلك املجموعات 

ووعده���ا مبزيد من الدع���م؛ يف تناُق�س 

�رشيح مع التفاهم الرتك���ي - الرو�سي 

املعقود يف وقت �سابق.

اأما يف حال قرر ترامب القطيعة مع 

ا�سرتاتيجية اأوباما ال�سابقة، واالنتقال 

اإىل ا�سرتاتيجية جديدة قوامها التعاون 

م���ع الرو����س يف مكافح���ة االإرهاب، 

و�سمنًا التعاون مع اجلي�سني العراقي 

وال�س���وري لهزمية »داع����س«، فرييد 

اأردوغان اأي�س���ًا اأن تكون تركيا حجر 

زاوية يف هذه اال�سرتاتيجية اجلديدة، 

وذلك م���ن خالل التخل���ي عن دورها 

ال�ساب���ق كراأ�س حربة يف قتال الرو�س 

يف �سورية، واإبراز اجلي�س الرتكي باأنه 

االأقدر على تلك املهمة، باالإ�سافة اإىل 

مالق���اة ترامب يف منت�س���ف الطريق، 

اأي الع���داء مع االإيرانيني، وذلك لرغبة 

ترام���ب الوا�سحة، والتي ع���رّب عنها 

م���راراً بتحجي���م ال���دور االإيراين يف 

املنطقة، واإعادة العقوبات على اإيران، 

والقطيعة مع عه���د اأوباما االنفتاحي 

عل���ى االإيرانيني، ولقد ظه���رت رغبة 

االأتراك يف الت�س���دي لهذه املهمة من 

خالل اجل���دال الرتكي - االإيراين حول 

�رشعية وج���ود االإيرانيني يف �سورية، 

ومطالب���ة االأتراك بان�سحاب حزب اهلل 

من �سورية.

ويف كال احلالتني، ومهما تكن اأ�س�س 

اال�سرتاتيجي���ة االأمريكي���ة يف ال����رشق 

اأن يقنع  اأردوغ���ان  االأو�سط، �سيح���اول 

االأك���راد ب�سكل  ترام���ب بالتخلي ع���ن 

اال�سرتاتيجي���ة  اإىل  والع���ودة  نهائ���ي، 

االأمريكي���ة القدمي���ة ملرحل���ة م���ا قبل 

احل���رب ال�سوري���ة، حي���ث كان الرتكي 

الطبيع���ي  اال�سرتاتيج���ي«  »احللي���ف 

والدائ���م لالأمريكي���ني، ي�ستط���ع تنفيذ 

»امله���ام« املوكولة اإلي���ه، وهو - كان 

- وما زال ميل���ك االأوراق الالزمة خلدمة 

االأهداف االأمريكي���ة، �سواء كانت تتجلى 

باال�ستن���زاف يف �سوري���ة واال�ستم���رار 

بتاأجيج احلرب من خ���الل املجموعات 

امل�سلح���ة الت���ي يقوده���ا يف الداخ���ل 

ال�س���وري، اأو بتحجيم اإي���ران وحلفائها، 

واإقامة الت���وازن االإقليم���ي بني كل من 

الرو����س واالأمريكي���ني، ال���ذي يّتجهون 

لعقد تفاهمات �ساملة، �سواء يف ال�رشق 

االأو�سط اأو يف اأوروبا ال�رشقية.

د. ليلى نقوال

الهدنة السورية: تركيا في مرحلة الاليقين

االأطراف املنخرطة يف احلرب ال�ضورية تعي�ش اأو�ضاعاً متاأرجحة بني االنتظار والقلق

مل ُترتك و�سيلة من و�سائل احلرب 

اإال وا�ستعملها االإرهابيون  الق���ذرة 

التكفرييون املدعومون من االأمريكي 

والغرب���ي وال�سهيوين وبائع الكاز 

اخلليج���ي، م���ن اأجل اإلغ���اء دور 

�سورية املمي���ز والرائد يف التاريخ 

العربي والوطني واالإ�سالمي، حيث 

جتلّت با�ستم���رار الوحدة الوطنية 

باأبه���ى �سورها، والكفاح الوحدوي 

باأعل���ى اأ�سكاله؛ م���ن جميع فئات 

واأدي���ان ومذاه���ب ال�سوريني، ومن 

هوؤالء البطريرك غرغوريو�س حداد، 

امل�سه���ود ل���ه بوطني���ة وغروبته 

عن  ودفاعه  وعطائ���ه  واإن�سانيته، 

االإن�سان، ب�رشف النظر عن انتمائه، 

وعالقته املميزة باالإ�سالم واإخوانه 

من املذاه���ب االإ�سالمية، حيث اإنها 

ت�سكل مثااًل يحتذى، و�سّكلت وفاته 

قبل 99 عامًا منا�سبة وطنية كربى، 

حيث �س���ارك يف جنازته اآنئذ اأكرث 

م���ن 50 األف م�سل���م دم�سقي، كان 

بينهم اأعداد كب���رية من امل�سلمني، 

حتى قبل اأن علماء امل�سلمني كانوا 

يريدون ال�س���الة عليه يف امل�سجد 

االأم���وي الكبري، وكت���ب عنه حممد 

كرد علي يف مذكراته:

البطري���رك  �سديق���ي  عرف���ُت 

غريغوريو����س ح���داد قبيل احلرب 

العاملي���ة االأوىل، وبلغن���ي عن���ه 

ه���ذه الرواية: ب�سبب املجاعة التي 

اأ�سابت �سعب ه���ذه املنطقة اأثناء 

احلرب العاملي���ة االأوىل، اأ�ستنه�س 

البطريرك الهمم مل�ساعدة اجلائعني 

والبائ�س���ني وباع اأم���الك واأوقاف 

الطائفة الكثرية يف �سورية ولبنان 

للمحتاجني  الطع���ام  لها  لي�سرتي 

بغ�س النظر ع���ن دينهم اأو عرقهم 

اأو طائفتهم.

وكان من ناف���ذة غرفته املطلة 

على �ساحة البطريركية وهو يراقب 

دروس سورية في العروبة واإلسالم والمسيحية
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تعي�س تركيا اأيام����ًا �سعبة، فهي 

ترتاق�س عل����ى حافة هاوية الفو�سى 

االأمنية، واالأزمة االقت�سادية، وم�سكلة 

قلق االنتماء، ف����ال ُقبلت يف االحتاد 

االأوروب����ي )امل�سيحي( بع����د اأكرث من 

خم�س����ني عامًا م����ن املطالب����ة، وال 

ا�ستطاع����ت ال�سيط����رة عل����ى العامل 

العرب����ي بع����د ان�سحابه����ا منه ابان 

م  العثمانية، ومل ت�ستطع تزعرُّ الدولة 

ني«،  العامل االإ�سالم����ي »بوجهه ال�سرُّ

واملوزَّع على عدة قوى ودول تتزاحم 

على زعامته، لكنها تت�ساوى يف القوة 

واالإمكانيات �سمن ميزان دقيق، فهي 

متتلك املال والنف����ط، وتفتقر للقوى 

الب�رشية والفكرية، والعك�س بالعك�س؛ 

بالتوازن  وتركي����ا  باك�ست����ان  تتميز 

بني الق����وة الع�سكري����ة واالإمكانيات 

االقت�سادية.

اإن اإرها�س����ات الفو�سى امل�ستدامة 

واملتنامي����ة يف تركي����ا تظه����ر عرب 

املوؤ�رشات االآتية:

التباي����ن االنفع����ايل ب����ني اأمريكا 

وتركيا )ع�سو حل����ف الناتو( نتيجة 

واالأمريكية  الرتكية  امل�سالح  ت�سادم 

يف دائرة التناق�س بالن�سبة للم�ساألة 

االأكراد  اأم����ريكا  الكردية، حيث تدعم 

يف �سوري����ة لتاأمني والء طيف �سوري 

مقيم، ليكون حليفًا لها ونافذة على 

احلكم يف �سورية بعد انتهاء احلرب، 

بينما ُتعار�س تركيا ذلك خوفًا على 

دميغرافيتها ونظامها احلايل، ون�سوء 

دولة كرد�ست����ان الكربى، خ�سو�سًا اأن 

عدد االأكراد يف تركيا يقارب الع�رشين 

مليون كردي.

الف�س����ل الرتك����ي يف �سورية، بعد 

ح����وايل �س����ت �سن����وات يف قي����ادة 

وال�س����خ  ال�سوري����ة،  املعار�س����ة 

املتوا�سل للجماعات التكفريية، حيث 

حتّولت تركيا اإىل ثكنات ومع�سكرات 

للجماع����ات التكفريي����ة، بع����د اأن مت 

احت�سانه����ا يف املجتم����ع والدول����ة 

الرتكية، وتغلغلت يف الداخل الرتكي، 

ا�ستثنائي يحوز  اإىل مواطن  وحتّولت 

على كل اال�ستثناءات واحلوافز، مقابل 

تدمريه ل�سورية واإ�سقاطها بيد االأتراك، 

لكن الرياح عاك�ست االأحالم الرتكية، 

وها ه����م التكفرييون عل����ى اختالف 

اأ�سمائه����م ووالة اأمرهم يحّولونها اإىل 

�رشكات م�ساهمة للقت����ل والتخريب، 

ا�سرتك يف ملكيتها العديد من الدول، 

والت����ي تريد االنتقام م����ن تركيا اإما 

الإلغ����اء دورها، مثلما �رشّح امل�سوؤول 

ال����ذي قال »لق����د غدرتنا  االإماراتي 

تركيا يف �سوري����ة«، اأو ب�سبب اإلغاء 

دورها مثل ال�سعودية وقطر.

املوؤ�رش الثالث يظه����ر يف ت�سدرُّع 

املجتمع الرتكي بعد حادثة االنقالب 

املزع����وم واته����ام جماع����ة فتح اهلل 

غول����ن باالنقالب، وما تبعه من اإذالل 

للجي�س وتطه����ري وفق نظرة اأردوغان 

وطرد  والتنمية«،  العدال����ة  و»حزب 

ع�رشات اآالف م����ن االأ�ساتذة والق�ساة 

و�سباط اجلي�س واأجه����زة الدولة، ما 

اأحدث ثغرات كب����رية يف املوؤ�س�سات 

االأمنية، واأثار رغبة االنتقام من الذين 

ُطردوا، فكانوا اإم����ا يف دائرة احلياد، 

اأو التعاون ل�����رشب اال�ستقرار االأمني 

واالقت�سادي يف تركيا، كردٍّ غري مبا�رش 

عل����ى اأردوغان الإ�سقاط����ه وا�ستعادة 

حقوقهم، وهذا ما ظهر جليًا يف عملية 

اغتيال ال�سفري الرو�سي، اأو يف عملية 

امللهى الليلي.

االنهي����ار االقت�س����ادي الذي تعاين 

من����ه تركيا نتيجة ال�رشب����ات االأمنية 

التي تتلقاها، والت����ي �رشبت املو�سم 

ال�سياحي ال����ذي تعتمد علي����ه تركيا 

ب�س����كل اأ�سا�س����ي، وكذل����ك ال�سادرات 

الرتكي����ة م����ع دول اجل����وار، خ�سو�سًا 

�سوري����ة والعراق، م����ا اأدى اإىل هبوط 

�سع����ر �رشف الل����رية الرتكي����ة ب�سكل 

حاد، مما يزي����د الت�سخم وكذلك غالء 

املعي�سة، واإذا تكامل اخلوف من االأمن 

مع القلق لتاأمني املعي�سة، يعني بدء 

واملظاهرات  ال�سعبية  املعار�سة  بذرة 

وما يليها.

جعل����ت  الرتكي����ة  اال�ست����دارات 

اأردوغان يهيم عل����ى وجهه وال يعرف 

االجت����اه ال�سحي����ح، فه����و �سائع يف 

�ساحة اأحالم����ه، بعد ف�سله يف اإ�سقاط 

الرئي�س ب�سار االأ�س����د، الذي حتّول اإىل 

عق����دة �سخ�سي����ة الأردوغ����ان، والأكرث 

م����ن رئي�س عرب����ي وغرب����ي باإ�سقاط 

الرئي�����س االأ�سد ك�سخ�����س �سار مطلبًا 

اأ�سا�سيًا جت����اوز مطالب اإ�سقاط الدولة 

ال�سوري����ة وا�ستعماره����ا، لك����ن حمور 

�سورية واملقاوم����ة اأدخل اأعداءه دائرة 

اجلن����ون واالنفعال اإىل حدود املراهقة 

ال�سيا�سية واالأمنية.

تركيا ترق�س عل���ى حافة هاوية 

االأم���ن واالقت�س���اد، وباتت كالغراب 

ال���ذي يحاول تقليد احلجل؛ فال �سار 

حجاًل، ون�سي نف�س���ه غرابًا، فال هي 

اإ�سالمي���ة«، كونه���ا تبيع  »دول���ة 

الليلية،  اخلمور وحتت�س���ن املالهي 

ود�ستوره���ا اأكرثه علم���اين، وال هي 

دولة علماني���ة كما �سّنفها اأتاتورك، 

فهي دولة يحكمه���ا »حزب العدالة 

والتنمي���ة« االإ�سالمي، وال هي دولة 

عربية، وال هي دول���ة اأوروبية.. هي 

مع الق�سية الفل�سطينية، ويف الوقت 

نف�س���ه حلي���ف ا�سرتاتيج���ي للعدو 

»االإ�رشائيل���ي«.. هي م���ع املقاومة 

الفل�سطيني���ة، لكنها تدين »االإرهاب 

الفل�سطيني« املتمث���ل بعملية �سد 

اجلنود ال�سهاينة!

فهل ت�سقط تركيا يف الهاوية التي 

حفرتها ل�سورية؟

د. ن�سيب حطيط

تركيا.. والرقص على حافة الهاوية

الرياح ال�ضورية عاك�ضت اأحالم اأردوغان.. واملتطرفون باتوا يتغلغلون يف تركيا

األحداث المتسارعة التي 
تصيب تركيا جعلت أردوغان 
يهيم على وجهه.. ولم يُعد 

يعرف االتجاه الصحيح
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ال�سما�س يوزع اخلب���ز على طالبيه، 

ومل���ا رّد ال�سما����س ام���راأة م�سلمة 

متحّجج���ًا ب���اأن القمح ق���د نفد من 

خمازن البطريركية، نزل اإليه ونادى 

املراأة وقال له اأعطني رغيف خبز. 

فلما تناوله قلبه بني يديه وقال 

لل�سما�س: اأنا مل اأقراأ اأنه قد كتب على 

الرغيف م�سنوع من اأجل »امل�سيحي 

االأورثوذوك�سي«؟

فيا ُبني: ادف���ع ال�سدقة لكل من 

يطلبه���ا، فاخللق كله���م عيال اهلل، 

وناول املراأة ح�ّستها.

ويقال اإنه فتح اأبواب البطريركية 

للجمي���ع اأي���ام احل���رب، وا�ست���دان 

اأم���وااًل طائل���ة الإطع���ام اجلائعني، 

ومن اأخب���اره يف هذا ال�ساأن اأنه كان 

له �سليب ما�سي اأه���داه اإياه قي�رش 

رو�سيا نقوال الثاين، وملا نفدت اأموال 

البطريركية رهنه لدى �سائغ يهودي 

دم�سقي باألف لرية عثمانية، فالحظه 

اأح���د اأغنياء امل�سلم���ني فذهب وفك 

رهنه واأع���اده اإىل البطريرك، فاأخذه 

البطريرك وباعه م���ن جديد دون اأن 

ي���دري به اأحد، و�سن���ع مثيال له من 

اأحجار زجاجية ب���دل املا�سية، ومل 

يعرف باالأمر اأهل البطريركية اإال بعد 

موته.

البطري���رك  ع���ن  ُي���روى  كم���ا 

غريغوريو����س حداد اأي�س���ًا اأنه كان 

اأول م���ن بايع املل���ك في�سل عندما 

ُتوِّج ملكًا على �سورية، وبعد معركة 

مي�سلون، وبينم���ا اجلي�س الفرن�سي 

ي�ستعّد لدخ���ول دم�سق، غادر امللك 

في�س���ل بالقط���ار، اإال اأن���ه فوج���ئ 

بالبطريرك غريغوريو�س قادمًا وحده 

اإىل حمط���ة احلجاز ليودع���ه قائاًل: 

»هذه الي���د التي بايعت���ك �ستبقى 

عل���ى العهد اإىل االأبد«.. فما كان من 

امللك في�سل �سوى اأن �سافحه باكيًا 

وحماواًل تقبيل يد البطريرك.

1928، مّت  ع���ام  ت���ويف  ومل���ا 

ت�سيي���ع جثمان���ه من ب���ريوت اإىل 

دم�سق، فا�ستقبلت احلكومة ال�سورية 

باإطالق مئة  جثمانه على احل���دود 

طلقة من املدفعي���ة حتية له، فيما 

كانت اجلماهري ت����رشخ: »مات اأبو 

الفقري.. مات بطريرك الن�سارى واإمام 

امل�سلمني«.. و نزلت بالعرب الكارثة 

العظمى..  وقد اأر�سل امللك في�سل من 

بغ���داد اإىل دم�سق مئ���ة فار�س على 

اخليل لي�سرتك���وا يف الت�سييع، كما 

يروى اأن اجلثم���ان عندما و�سل اإىل 

�ساحة ال�سهداء يف بريوت �رشع اأحد 

التجار امل�سلمني بر�س امللب�س على 

اأمام اجلثم���ان قائاًل: »هذا  الطريق 

اأن���ا وعائلتي  اأعالني  القدي�س ق���د 

طيلة احلرب العاملية االأوىل«.

كم���ا �س���ارك يف اجلن���ازة كبار 

ال�سي���وخ امل�سلم���ني، منه���م مفتي 

البق���اع االأ�سبق يف لبن���ان؛ حممد 

اأمني قزعون، وقيل اإن م�سلمي دم�سق 

اأرادوا ال�س���الة علي���ه يف اجلام���ع 

االأموي الكبري. 

البطري���رك غريغوريو�س  هذا هو 

ال���ذي لّقب���ه اأه���ل دم�س���ق ب�»اأبو 

الفقراء«.

هذه ه���ي �سورية، در�س للجميع، 

علّن���ا جند م���ن يّتعظ م���ن الدر�س 

والعرب..

اأحمد زين الدين
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محمد نور الدين: تركيا أطلسية.. وأردوغان ينتظر سياسات ترامب الجديدة
تركيا تلك الدول���ة الإقليمية امل�ؤثرة 

على الع���امل العرب���ي والإ�سالمي، وعلى 

منطقتي البلق���ان واآ�سيا ال��سطى، ت�سعى 

مللمة جراحها، بع���د العديد من امل�ساكل 

الأمنية والقت�سادي���ة والجتماعية التي 

تعرت�سه���ا، فهل ف�سلت رهان���ات �سيا�سة 

اأردوغان جتاه �س�رية وم�رشوع »الإخ�ان 

امل�سلم���ن«؟ وهل من روؤي���ة لأنقرة مع 

التح�ُّل اجلذري يف �س�رية؟

املنبئة  الأمني���ة  الأح���داث  عن تلك 

ب�ج����د اأكرث من تقاط���ع خمابراتي يريد 

اللع���ب عل���ى ال�ساحة الرتكي���ة، جريدة 

»الثب���ات« حاورت اخلب���ر يف ال�س�ؤون 

الرتكية حممد ن����ر الدين، م�ستف�رشة عن 

الأح�ال الرتكية املت�سارعة، واإليكم احل�ار:

لت��سيح الروؤي���ة الرتكية يف�ّسل ن�ر 

الدين املنحى الداخلي عن اخلارجي، رغم 

العالقات امل�ؤث���رة والبينّية فيما بينهما، 

يق�ل بخ�س�����ص املعطى الداخلي: تركيا 

من���ذ النقالب الفا�س���ل يف مرحلة دقيقة 

جلهة اإعادة تك�ي���ن ال�سلطة اأوًل، واإعادة 

هند�سة املجتمع الرتكي ثانيًا. 

ب���راأي ن�ر الدي���ن، عن����ان املرحلة 

الداخلي���ة بالن�سب���ة للرئي����ص الرتك���ي 

اأردوغ���ان وا�سح، فه���� يدفع الأم�ر جتاه 

ال�ستقطاب الداخلي الإثني مع الأكراد، كما 

املذهبي مع العل�ين، اإ�سافة اإىل الديني 

مع العلمانين، وتلك املعطيات ت�ؤ�رش اإىل 

عمله لتغي���ر النظام - ولي�ص ال�سلطة - 

من برملاين اإىل رئا�سي.. وبغ�ص النظر عن 

تلك املربرات، طبيع���ة ال�سالحيات التي 

يري���د اأن يحظى بها رئي����ص اجلمه�رية 

تفرت�ص  املق���رَتح  الد�ست�ري  بالتعدي���ل 

و�سع كل �سيء بي���ده، مبا فيها تعيينات 

معظم اأع�ساء الهيئات الق�سائية، وحتديداً 

املحكمة الد�ست�رية، بحيث ل ميكن الق�ل 

بعدها هناك ا�ستقالل للق�ساء بتاتًا.

معطى داخلي وخارجي

هذا املنحى، بح�سب ن�ر الدين، يدفع 

الأم����ر اإىل اختن���اق �سيا�سي داخلي بن 

»حزب العدال���ة والتنمي���ة«، الذي يقف 

اإىل جانب���ه »ح���زب احلرك���ة الق�مية«، 

وبن ببقية مك�ن���ات املجتمع؛ من اأكراد 

ي�سارية  وق����ى  وعلماني���ن  وعل�ي���ن 

ودميقراطي���ة لي�ست مرتبط���ة باأي مك�ن 

العتق���الت  حمل���ة  وبراأي���ه،  وا�س���ح.. 

والت�سفي���ات والإقالت وجتميد ال�ظائف، 

مع ما يرافقها من �سيا�سات لعزل روؤ�ساء 

بلديات، واعتقال لكتاب معروفن، مبجرد 

انتقادهم ل�سيا�سة اأردوغان، ت�ؤّزم ال��سع 

اأم���ام مرحلة  الرتك���ي وت�سعه  الداخلي 

انتقالي���ة قد تتبل����ر معاملها يف ني�سان 

اأو اأيار، مع طرح التعديل الد�ست�ري على 

ال�ستفتاء ال�سعبي، يف حال مرّ بالربملان 

هذا الأ�سب�ع.

فيما يخ�ص الُبعد اخلارجي، يرى ن�ر 

الدي���ن اأن ما يلفت نظ���ر املتابع الدويل 

حالي���ًا م�ساألة التق���ارب الرتكي الرو�سي 

- الإي���راين، وحتى العراق���ي، يقابل ذلك 

تزايد ال�رشخ بن اأنقرة وال�ليات املتحدة 

الأمركي���ة، يق�ل ن�ر الدي���ن: تركيا مهما 

اختلفت مع الغ���رب، وت�ساربت امل�سالح 

ال�سرتاتيجية فيما بينهما، ل ميكن لأنقرة 

اأن تخرج من حتالفها، لأن عالقاتها بني�ية 

ع�س�ية وعمرها يزيد عن ال�سبعن عامًا، 

اأما بخ�س��ص عالقاتها مع رو�سيا واإيران 

فه���ي حتى الآن م�ستج���ّدة، ومهما بلغت 

ن ل ميكن اأن ت�سل اإىل  ذروته���ا من التح�سُّ

مرحل���ة املح�ر ال�سرتاتيج���ي.. اأردوغان 

مهم���ا اختلف م���ع الغ���رب، ل ميكنه اأن 

يخرج م���ن هذا املح�ر، وبتقديري، تقاُرب 

اأردوغ���ان مع م��سك� وطهران وبغداد واأي 

دول اإقليمي���ة اخ���رى يف امل�ستقبل، لي�ص 

�س����ى مرحل���ة انتقالي���ة لت�ظيف هذه 

الأوراق ل�سال���ح ت�سحي���ح عالقات���ه مع 

الأطل�س���ي وال�ليات املتح���دة، وحت�سن 

م�قع اأنق���رة يف امل�ساوم���ة املقبلة مع 

الرئي�ص الأمركي دونالد ترامب.

رعاية اأمريكية لالنقالب

ن�ساأل ن�ر الدين عن النقالب الفا�سل 

ال���ذي جرى من���ذ اأ�سهر: ه���ل تك�ّسف منه 

احلقيق���ي من امل�رشحي؟ يق����ل: القناعة 

داخل تركيا و«ح���زب العدالة والتنمية« 

ت�سر اإىل �سل�ع فت���ح اهلل غ�لن بعملية 

النق���الب بدعم م���ن ال�لي���ات املتحدة 

الأمركية ودول الحت���اد الأوروبي، وهذا 

الأم���ر ي�ستن���د اإىل حتقيق���ات ق�سائي���ة 

و�سل�كيات ميدانية لالنقالبين يف بع�ص 

املناط���ق، اإ�ساف���ة اإىل ت�رشيحات باردة 

غربية جتاه النق���الب، وما تلى ذلك من 

فت����ر بن اأنقرة ووا�سنط���ن وا�سح، وهذا 

الأمر دف���ع باأردوغان لاللتفات اأكرث فاأكرث 

�س�ب رو�سيا.. 

الأمنية  الأح���داث  بخ�س�����ص  اأم���ا 

املتزايدة يف الآون���ة الأخرة، فيلفت ن�ر 

الدي���ن اإىل اأن الت�سفي���ات الأمنية داخل 

اجلي����ص وال�ستخب���ارات وق����ى الأم���ن 

الداخلي وامل�ؤ�س�س���ات الأمنية التي تلْت 

حماولة النق���الب، �سّكلت مما ل �سك فيه 

وهن���ًا يف متا�ُس���ك امل�ؤ�س�س���ات الأمنية، 

و�سعف���ًا يف قدرته���ا الفاعل���ة.. ي�سيف 

ن����ر الدين: القدرة الأمني���ة ال�ستخبارية 

تراجع���ت مع اإق���الت وت�سفي���ات طالت 

املراك���ز القيادية الك���ربى، وبالتايل بات 

اخ���رتاق اجلبهة الداخلي���ة اأ�سهل من ذي 

قبل، وهنا علينا األ نن�سى اأنه قبل ح�س�ل 

النقالب ح�سلت ع�رشات التفجرات.. 

ولأن طبيعة الأح���داث الأمنية التي 

�سهدته���ا تركي���ا منذ �سنت���ن متن�عة 

ومتعددة براأي ن�ر الدين، فاإن لكل حدث 

له طبيعته اخلا�سة؛ من���ه ما ي�ستهدف 

ل م�س�ؤوليته تركيا  الأكراد، ومنه ما حتمِّ

ل�»داع�ص«، فيما الأخرة ل تتبناه، لهذا 

ال�سب���ب حادثة ا�ستهداف احلافالت التي 

بداخله���ا جن�د اأتراك و�رشطة تركية لها 

طاب���ع يختلف عن ا�سته���داف املدنين 

يف مقه���ى »رينا« الليل���ي بالر�سا�ص 

الع�س�ائي، ومقت���ل ال�سفر الرو�سي من 

قَبل رجل اأمن تركي، وبا�ستثناء التفجر 

الأخ���ر، »داع�ص« مل تت���نَّ اأي تفجر، 

ويف متابعات���ي ل���راأي بع�ص املحللن 

الأتراك املرم�ق���ن )بع�سهم  الأمني���ن 

�سابقن(  لأجه���زة خماب���رات  روؤ�س���اء 

ي�س���رون اإىل اأنه رغ���م تبّني »داع�ص« 

التفجر الأخر، لك���ن ذلك ل يعني اأنها 

وراء التخطيط له، لأن جمع املعل�مات 

اجلزئي���ة يلح���ظ عماًل حمرتف���ًا؛ متامًا 

كحادثة مقتل ال�سفر الرو�سي، وبالتايل 

هن���اك اأحد داخل الدول���ة الرتكية يقدم 

التعاون والت�سهيالت جلهات وتنظيمات 

اإرهابي���ة لتنفي���ذ عملياته���ا، و»حزب 

العدال���ة والتنمي���ة« واأردوغان يلفت�ن 

اإىل ت�رُّط اأجهزة ال�ستخبارات الأمركية 

يف تل���ك الأحداث، وه���ذا التحليل على 

درجة عالية م���ن الحتمال امل��س�عي 

وال�اقعي.

التحّوالت ال�سورية

عن ع����دة مدين���ة حل���ب اإىل كنف 

الدول���ة ال�س�رية، براأي ن����ر الدين الأم�ر 

م���ا بعدها لي�س���ت كما قبله���ا، فتحرير 

حلب يعطي دفع���ًا معن�يًا لق�ات النظام 

ميدانيًا  للتعاط���ي  ال�س����ري وحلفائ���ه 

و�سيا�سيًا مع املناط���ق التي خرجت عن 

ال�سيط���رة بطريقة اأك���رث اطمئنانًا واأمانًا، 

واإن كان���ت تل���ك املناطق حت���ت �سيطرة 

»داع����ص« اأو »اجلي�ص احلر« اأو غرهما، 

يق�ل: ال�سل�ك الرتكي ما بعد حلب اأجربه 

على تقدمي العديد م���ن التنازلت، وهذه 

�س����اء كانت داخ���ل �س�رية  ال�سل�كيات 

جلهة العالقة م���ع التنظيمات املعار�سة، 

ل�سيما مع »الن����رشة« يف مناطق اإدلب 

اأو بع�ص املناط���ق العراقية، يريد الرتكي 

اإيجابًا لإجب���ار الأمركين كما  ت�ظيفها 

الرو�ص لزيادة التعاون معه لتحقيق عدة 

مكا�سب.. وبراأي���ي، تركيا مل تغّر نظرتها 

ال�سرتاتيجية جت���اه �س�رية، فالتبّدل ه� 

تكتي فق���ط، لأنها عمليًا غ���ر قادرة ول 

تريد اأن تق�م بتغي���رات اأ�سا�سية قبل اأن 

تت�س���ح �سيا�سات ترام���ب اجلديدة جتاه 

املنطقة و�س�رية وحماربته لالإرهاب.

ويق�ل ن�ر الدي���ن: ما ي�سّمى بتح�ُّل 

امل�س���ار الرتكي من الأطل�س���ي اإىل حم�ر 

رو�س���ي اإقليمي معاٍد لأم���ركا حتى الآن 

غر جدي مبا فيه الكفاي���ة، ي�سيف: قبل 

تبل����ر ال�سيا�سة الأمركية من الآن وحتى 

ب الكثر من الأتراك  عدة اأ�سهر ل ميكن ترقُّ

بخ�س��ص حماربته���ا جديًا لالإرهاب يف 

�سمال �س�رية، واإن ح�سل تن�سيق رو�سي - 

اإيراين - تركي يف هذا املجال.

ورّداً عل���ى �س�ؤال، يعترب ن�ر الدين اأن 

املكّ�ن الك���ردي يف �س�رية ل يريد اإن�ساء 

كيان ذاتي م�ستقل ع���ن الدولة ال�س�رية، 

واإن كان حقه���م يف احلفاظ على ه�يتهم 

الثقافي���ة )لغة - �سح���ف - تلفزي�ن - 

رادي�( اأم���راً م�رشوعًا، وتلك احلق�ق ميكن 

عة،  احلفاظ عليها من خالل لمركزية م��سَّ

كاأن يك�ن حماف���ظ القام�سلي اأو ك�باين 

على �سبيل املث���ال من اأهل تلك املناطق، 

ل من مناطق ل تفهم حاجاتهما، وبراأيه، 

نح���ن متجه�ن اإىل هذا احل���د بخ�س��ص 

اأك���راد �س�ري���ة، لأن الع����دة اإىل مرحلة 

ما قب���ل الأزم���ة ال�س�رية غ���ر منطقية 

ول واقعي���ة، �سيم���ا اأن الأكراد دافع�ا عن 

مناطقهم ميداني���ًا وع�سكريًا وبق�ة. ي�سر 

ن����ر الدين كذل���ك اإىل عدم ق���درة الأكراد 

داخل �س�رية اإىل اإن�ساء حكم ذاتي وا�سح 

عل���ى الطريقة العراقي���ة، ك�نهم يعان�ن 

انق�سام���ًا داخلي اأوًل وعددهم الدميغرايف 

ل يتج���اوز امللي�ن���ن والن�سف امللي�ن 

باأكرث تقدير ثانيًا، لهذا ال�سبب الأكراد يف 

املنطقة ما زال�ا �سحي���ة اللعبة الدولية 

ولكن هناك حتقيق جيد لبع�ص املكا�سب 

املتعلق���ة به�يته���م، وهذا الأم���ر اإجناز 

للحركة الكردية بالعم�م.

اأجرى املقابلة: بول با�سيل

ل المسار التركي  نور الدين: تحوُّ
من األطلسي إلى محور روسي 
إقليمي معاٍد ألميركا.. غير جدي 

حتى اآلن
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اأق���ام املرك���ز الأفريق���ي للدرا�س���ات والأبحاث 

ال�س�فية يف العا�سمة امل�ريتانية ن�اك�س�ط، جمل�ص 

تاأبن للعالمة املجاهد �سماحة ال�سيخ الدكت�ر عبد 

النا�رش جربي )رحمه اهلل(، مب�ساركة لفيف من علماء 

م�ريتانيا، وجمم�عة من الدعاة الذين تتلمذوا على 

يد �سماحة ال�سيخ جربي يف كلية الدع�ة ال�سالمية 

يف لبنان.

بع���د تالوة عط���رة من القراآن الك���رمي عن روح 

�سماحت���ه )ر�س�ان اهلل تعاىل علي���ه(، األقيت كلمات 

�س���دّدت على ����رشورة اللت���زام بنه���ج �سماحته، 

خ�س��س���ًا اأن الإ�سالم املحمدي الأ�سيل ي�اجه الي�م 

هجمة فكرية وع�سكرية لت�س�ي���ه ه�يته العقائدية 

والثقافية، وقد اأجمع احلا�رشون على مزايا الراحل، 

ون�ساطه واهتمامه مبطالب امل�سلمن يف م�ريتانيا 

و�سمال اأفريقيا واملغرب العربي.

»المركز األفريقي للدراسات واألبحاث الصوفية« في موريتانيا
أقام مجلس تأبين للعالمة المرّبي عبد الناصر جبري

م�ش�يخ الطرق ال�شوفية يف موريت�ني� وتالميذ ال�شيخ الراحل خالل جمل�س الت�أبني



w w w . a t h a b a t . n e t9 ثقافة

ا�ستقب���ل نائ���ب الأم���ن العام 

ال�سي���خ  الأم���ة«؛  ل�»حرك���ة 

عب���د اهلل ج���ربي، م���ع وف���د م���ن 

»اجلبه���ة  »احلركة«،  م�س����ؤوَل 

ال�سعبية لتحرير فل�سطن - القيادة 

رامز م�سطفى،  لبن���ان  العامة« يف 

والأم���َن الع���ام للتنظي���م الق�مي 

النا����رشي �سمر �رشك����ص، يف مركز 

قّدم�ا  حي���ث  بب���روت،  »احلركة« 

الع���زاء برحي���ل العالم���ة املجاهد 

ال�سي���خ عبد النا����رش جربي )رحمه 

اأن الراح���ل ق�س���ى  اهلل(، م�ؤكدي���ن 

حياته حامال راي���ة اجلهاد من اأجل 

فل�سط���ن، وم���ن اأجل وح���دة الأمة 

وعزّته���ا وكرامتها، م�سيدين مب�اقفه 

)رحم���ه اهلل(، فه� الذي دعم الق�سية 

الفل�سطينية بعقيدته واإميانه وفكره 

وجهاده.

من جانب���ه، رّحب ال�سيخ جربي 

بال�ف���د الزائ���ر، م�ؤك���داً اأن »حركة 

الأم���ة« �ستبقى على نه���ج ال�سيخ 

الراح���ل )ر�س�ان اهلل علي���ه(، رافعة 

ل����اء حترير فل�سط���ن واملقد�سات، 

وداعمة للمقاومة وف�سائلها.

اأخرى، ب���ارك  جه���ة  م���ن 

املجتمع����ن العملية البط�لية التي 

قام بها ال�سهي���د البطل فادي القنرب 

يف مدين���ة القد�ص املحتلة، م�سرين 

اإىل اأن هذه العملي���ة ر�سالة جديدة 

ت�ؤّكد اأن ال�سعب الفل�سطيني املجاهد 

يرف�ص �سيا�سة املفاو�سات، ويتم�سك 

ا�سرتاتيج���ي  كخي���ار  باملقاوم���ة 

ل�سرتجاع الأر�ص وحترير الأ�رشى.

املجتمع����ن  ا�ستنك���ر  كم���ا 

التفج���رات الإجرامية التي ي�سهدها 

الع���امل العرب���ي والإ�سالمي، لفتن 

اإىل اأن ما يج���ري من م�ؤامرات وفنت 

واأعم���ال اإجرامي���ة يف منطقتنا ه� 

من اأجل ����رشف الأنظار عن الق�سية 

الق�سي���ة  ب�سفته���ا  الفل�سطيني���ة، 

املركزية للعرب وللم�سلمن والأحرار 

يف العامل.

وفد من »القيادة العامة« و»التنظيم القومي الناصري« زار حركة األمة:
العالمة عبد الناصر جبري قضى حياته حاماًل راية الجهاد من أجل فلسطين

يف كتابه »ملاذا حت���دث الث�رات«؟ 

ال�س���ادر حديثًا ع���ن »دار الرافدين« يف 

بروت، ي�سرتجع د. هيثم مزاحم مناذج من 

الدرا�سات النظرية ح�ل الث�رة ومفه�مها 

ودوافعها واأ�سبابه���ا؛ يف حماولة معرفة 

ملاذا وكي���ف حتدث الث����رات، من خالل 

»الت��سل اإىل الق�ا�سم امل�سرتكة للث�رات 

من جه���ة، ومعرفة الأو�س���اع ال�سيا�سية 

والقت�سادي���ة والجتماعية التي تعي�سها 

ال�سع�ب الثائرة قبل الث�رة«.

يتناول الكتاب بالدرا�سة كتاب »يف 

الث�رة« للباحث���ة والفيل�س�فة الأمركية 

- الأملانية حنة اأرندت، ودرا�سة »ت�رشيح 

الث����رة« للباح���ث وامل����ؤرخ الأمركي 

كرين بريننت، ودرا�س���ة الباحث وامل�ؤرخ 

الربيطاين اري���ك ه�بزباوم«ع�رش الث�رة: 

اأوروب���ا )1789 - 1848(«، واآراء امل����ؤرخ 

الفرن�س���ي األك�س���ي دو ت�كفيل يف كتابه 

»النظام الق���دمي والث����رة«، اإ�سافة اإىل 

كتاب���ات اأخرى ع���ن الث����رات الفرن�سية 

والأمركية والرو�سية والإيرانية والعربية.

ي�سع���ى الكت���اب اإىل ت�لي���د خطاب 

����رشدي ع���ن الث����رات قائم عل���ى تلك 

الدرا�سات، باعتبارها مناذج فاعلة ميكن 

ال�ستناد اإليه���ا يف البحث الأكادميي يف 

هذا اخل�س��ص، مثاًل يف  تعريفها للث�رة، 

ت�سر حنة اأرن���دت اإىل اأنه م�سطلح قدمي 

ن�سبيًا ومل  يكت�سب معناه اجلديد اإل ببطء 

revol - )تت����ؤدة، تق����ل: اإن الكلم���ة 

tion( يع����د ا�ستخدامها الأ�سلي لدورة 
الفلك، اأي اإىل دورات الك�اكب التي ل ميكن 

تغيرها اأو تبديلها اأو حتى التاأثر عليها، 

وعندما نقلت اإىل املجال ال�سيا�سي، كان 

معناه���ا تعاقب احلك�م���ات والدول يف 

دورة ل ميكن للب�رش تبديلها وتغيرها. 

يف ه���ذه الدرا�س���ة البحثي���ة، جند 

املفاهيم تغ���ادر عم�ميتها، وتتجلى يف 

الن�سي���ج املتن الذي يجمع اأفكار الكتاب 

عن الث�رات �سمن ق�الب ب�سيطة منف�سلة 

عن بع�سها غر معقدة متكن من قراءتها 

ب�سكل م�ستقل.

الباح���ث بكتاب »ت�رشيح  ي�ست�سهد 

الث�رة« للباحث وامل�ؤرخ الأمركي كرين 

بريننت الذي طبع عام 1938 واأعيد طبعه 

ع���ام 1956 وقام برين���نت بت��سيعه عام 

1964. ويعد الكت���اب اأف�سل كتب يريننت 
واأ�سهرها، حاول فيه تاأ�سي�ص منط تتبعه 

معظم الث����رات. وقد جم���ع املعل�مات 

من اأربع ث����رات كربى: الث�رة الأمركية، 

الث����رة الفرن�سي���ة، الث����رة الرو�سي���ة 

البل�سفية، واحلرب الأهلية يف اإنكلرتا.

ُيح�سب للكاتب القدرة على املزاوجة 

بن تل���ك الدرا�سات على تن�عها والقدرة 

على التفاعل معها ومعاي�سة القارئ لها، 

تالم�ص ل���ه دللته يف الدق���ة التي متت 

الدرا�سة من خالله���ا والقدرة على �سبط 

الن����ص يف احلي���ز املطل�ب بعي���داً عن 

الإطال���ة التي اأحيان���ًا ل حتمل اإ�سافتها 

معه���ا، فالث�رة لدى برين���ت ذات اأهمية 

معا����رشة متام���ًا يف منت�س���ف الق���رن 

الع�رشين؛ التغير ل ي���زال �سمة ثقافتنا 

اإل اأنه تغير منظم و�سلمي وتدريجي اأي 

بح�س���ب العبارة ال�سائعة ل���دى اأجدادنا 

»تط����ر ولي����ص ث�رة«، وه���� ي�سر اإىل 

ا�ستقرار دولة ال�ليات املتحدة، فهي اأقدم 

من بريطانيا ال�سرتاكية، ومن اجلمه�رية 

الفرن�سي���ة اخلام�سة، وم���ن اأي جمه�رية 

�س�فياتية، ومن حك�مات البلدان الغارقة 

يف الق���دم كال�سن والهن���د، فاملجتمع 

الأمرك���ي م�ستقر و�سط جمتمعات ت�سهد 

تغي���راً ث�ري���ًا، لأن الأمركين يخاف�ن 

الث����رات ويتم�سك����ن ب�سعار  قلياًل من 

الق���رن التا�س���ع ع����رش »تط����ر ولي�ص 

ث�رة««.

اأم  »التلقائي���ة  عن����ان  وحت���ت 

الباحث ع���ن بريننت  التخطي���ط« ينقل 

ق�ل���ه: »ثم���ة ف���روق لفت���ة للنظر يف 

التخطي���ط امل�سبق للخط����ات الأوىل يف 

الث�رات الأربع. اندلعت الث�رة الإجنليزية 

يف اإح���دى اأق���دم الهيئ���ات الربملاني���ة 

الث����رة الأمركية  واأر�سخه���ا، ون�سب���ت 

ب�سكل رئي�س���ي يف ني� اإيغالند بن نا�ص 

تع�دوا على اجتماع���ات جمال�ص املدن 

الفرن�سية  الث�رة  وتط�رت  وامل�ستعمرات، 

من اجتماعات هيئة ت�رشيعية بال �س�ابق، 

وبداأت الث����رة الرو�سية يف اأعمال �سغب 

يف �س�ارع العا�سم���ة وا�ستمرت من دون 

ال�ستفادة من اأي���ة هيئة برملانية، وثمة 

فروق بن الث����رات الأربع يف ال�سخ�سية 

وف���روق يف ال�قت وامل���كان؛ يف املراحل 

املبكرة من الث�رة ثمة متماثالت وا�سحة 

يف �سل����ك الأفراد يف تل���ك املجم�عات 

- م�ساع���ر الأفراد وخطاباته���م، والث�ار 

عم�مًا لي�س����ا من الأغنياء اأو الفقراء، بل 

هم من مت��سط���ي احلال يف فرن�سا، ويف 

اجنلرتا متّتع ه����ؤلء بالحرتام والزدهار 

القت�س���ادي، ويف ال�ليات املتحدة، كان 

التج���ار اأول من نظ���م املعار�سة للتاج 

املزارع ومالك�  اأ�سحاب  الربيطاين ولبى 

الأرا�سي ال�سغار الدع�ة، والث�رة الرو�سية 

�سارك فيها النبالء واأ�سحاب املهن احلرة 

وامل�ظف�ن واملزارع�ن الأغنياء والعمال. 

كما يخ�س�ص الكت���اب بحثًا م��سعًا 

ع���ن الث����رات يف التاري���خ الإ�سالم���ي: 

»عَرَف���ْت اإي���ران خ���الل عه���د املل����ك 

القاجارين ا�ستبداداً �سديداً، اإذ كان ه�ؤلء 

املل�ك ي��سع����ن �سالحياتهم بال حدود 

ويع���ززون �سلطانهم، اإىل احلد الذي جعل 

ال�س���اه نا�رش الدي���ن )1848 ����� 1896م( 

مينح المتي���ازات لل�رشكات الأجنبية بال 

ح���دود وب���ال ا�ست�سارة اأحد م���ن ال�سعب 

الي���راين مبن فيهم مراج���ع الدين، وكان 

م���ن اأبرز هذه المتي���ازات اتفاقية ح�رش 

بي���ع و�رشاء التبغ مع �رشك���ة بريطانية، 

اإذ ����رشب ال�س���اه نا�رش الدي���ن بعر�ص 

احلائ���ط كل العرتا�س���ات واملطالب���ات 

ال�سعبية باإلغاء هذه التفاقية الحتكارية 

ال�ستعمارية التي كانت ت�ؤدي اإىل هيمنة 

بريطاني���ا على 20 يف املئة من القت�ساد 

الإي���راين، واأحل���ق ����رشراً كب���راً بفئات 

كبرة من ال�سع���ب الإيراين، وهذا ما دفع 

باملرج���ع الديني الأعلى لل�سيعة، املرزا 

حمم���د ح�سن ال�سرازي، ال���ذي كان يقيم 

يف مدينة �سام���راء يف العراق اآنذاك، اإىل 

اإ�سدار فت����اه التاريخية ال�سهرة بحرمة 

باأية �س�رة،  التنباك  وا�ستعمال  التدخن 

زراعة و�رشاء وبيعًا وتدخينًا، وذلك �سنة 

1309ه����/ 1891م، وكان لهذه الفت�ى اأثر 
كب���ر جداً يف ال�سعب الإيراين الذي يطيع 

املرجعي���ة الدينية ب�س����رة تامة، حيث 

التزم الإيراني�ن، مبن فيهم زوجات ال�ساه، 

بع���دم التدخن، مما ا�سط���ر نا�رش الدين 

اإىل اإلغ���اء امتياز ال�رشكة الربيطانية عام 

1892، ودع����ة العلماء اإىل طهران للتعهد 
لهم با�ست�سارتهم يف امل�ستقبل يف جميع 

الأم�ر«.

اأما فيما يتعلق بالث����رات العربية، 

جن���د يف الكتاب باأن العامل العربي عرف 

يف القرن���ن التا�س���ع ع����رش والع�رشين 

ث�رات وانتفا�س���ات عديدة �سد الحتالل 

وال�ستعمار الأجنبي���ن، بدءاً من احلركة 

ال�سن��سي���ة وجه���اد عم���ر املختار يف 

ليبي���ا، م���روراً بالث����رة العربية الكربى 

�س���د ال�سلطن���ة العثمانية ع���ام 1915، 

 )1920( الع���راق  الع�رشي���ن يف  وث����رة 

وث�رة عرابي يف م����رش )1919(، والث�رة 

ال�س�رية �سد ال�ستعمار الفرن�سي، و�س�ًل 

اإىل الث����رة اجلزائري���ة )1954 - 1962(، 

وغرها من حركات التحرر ال�طني. 

ويختتم الدكت�ر مزاحم ف�س�ل كتابه 

الدرا�سات  ا�ستخال�سها من  مبالحظات مت 

ع���ن الث����رات وم���ن التج���ارب الث�رية 

العاملية والعربية، نذكر منها:

الث�رة حتت���اج اإىل فرتة زمنية حتى 

الدوافع  الع�امل وترتاك���م  تختمر ه���ذه 

وتن�س���ج ظ���روف الث�رة، فك���م من ث�رة 

ف�سل���ت يف التاريخ، ب�سب���ب عدم ن�س�ج 

ظروفها وعدم ت�افر ع�املها امل��س�عية، 

والث����رات ال�سيعي���ة يف العهدين الأم�ي 

والعبا�سي �س�اهد عل���ى ذلك، بينما كان 

ماآل الث����رة العبا�سي���ة النت�سار ب�سبب 

ن�س�ج الظروف وت�افر ع�امل النجاح.

اأو  عقي���دة  اإىل  حتت���اج  الث����رة 

اأيدي�ل�جي���ا حت���دد املب���ادئ والأهداف 

املن�س����دة له���ا، وت�ساع���د يف حتري�ص 

اجلماه���ر عل���ى اخل���روج والنتفا����ص 

والحتج���اج يف �سبي���ل حتقي���ق ه���ذه 

الأهداف، وقد تك�ن ه���ذه العقيدة دينية 

- فل�سفي���ة، اأو �سيا�سي���ة - اقت�سادي���ة، 

اإ�سالمية اأو ليربالية اأو �سي�عية.

روز �سليمان

»لماذا تحدث الثورات«؟.. دراسة في مفهوم الثورة وأسبابها 
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�شرك�س ورامز يف مكتب الأم�نة الع�مة حلركة الأمة ببريوت
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م�ساعر احل����ب تعطي الإن�سان دفعة 

للحي����اة، فه����ي عب����ارة ع����ن من�ّسطات 

طبيعية متن����ح الإن�سان الق����وة للتغلب 

على كل م�ساعب احلياة، لذا عندما جند 

احلب نتم�سك به وكاأنه طوق النجاة الذي 

ي�ساعدن����ا على التغلّب عل����ى م�ساعب 

احلياة، لذلك، فالإن�سان دائم البحث عن 

جرعة من احلب يتلقاها كالدواء لي�سفيه 

م����ن اأمرا�ض الف����راغ العاطف����ي الذي قد 

ي�سعر به.

كثياً ما ن�سمع اأن الرجل قد تغّيت 

م�ساع���ره واأ�سبح غي مهت���م بعالقته 

مع زوجته، بع���د اأن كان مهتمًا بها ول 

يت�س���ور فراقها، فيفرّ هارب���ًا دون ادنى 

ا�ستئذان، وك���اأن م�ساعر احلب التي كان 

يحملها قد انتهت �سالحيتها، لذلك عليك 

معرفة بع�ض احليل الت���ي ق���د يقّدمها 

لزوج���ك، لتتمكن���ي من معاجل���ة الأمر 

باأ�رسع وقت ممكن، ومنها:

وال�سغط  العمل  حجة  :تبقى  العمل   -1
الذي يتعرّ�����ض له الرجل نتيجة حياته 

ا�ستعماًل،  كرث  والأ وىل  الأ املهنية احلجة 

خ�سو�سًا لناحية قدرة املراأة على تفّهم 

العذر، بل  ال�سك بهذا  الو�سع، وعدم  هذا 

على العك�ض؛ حتاول لعب دور امل�ساندة 

بنجاح  منها  اأماًل  واملتفّهمة،  والداعمة 

العالقة العاطفية. اإّل اأن����ه يتوجب عليك 

التذكر دائمًا اأن مهما بلغت حجة ال�سغط 

الذي يتعرّ�����ض له الرجل، فهو قادر على 

اإيجاد الوقت الكايف للتحدث معك خالل 

ن�سية  ر�سالة  اإر�سال  اأقلّه  اأو  النهار، 

اإن  ق�سية لالطمئن����ان عليك، وبالتايل، 

طالق  الإ بك على  يت�سل  اأن����ه ل  �سعرت 

ويكتفي بالرد عليك فقط وعلى ر�سائلك 

الن�سية بحجة العمل وامل�ساريع التي ل 

تنتهي، اعلمي اأنه غي مهتم بك نهائيًا.

�سدقاء  الأ حجة  هناك  �سدقاء:  الأ  -2
معهم  الوقت  مت�سية  اإىل  واحلاجة 

�سويًا..  املختلفة  الن�ساطات  وممار�سة 

الرجل  لكن  ما،  نوعًا  اإنها حجة مقنعة 

عندما ك���ان يهتم باملراأة، كان ي�سعها 

خالل  العالقة  من  وىل  الأ الفرتة  خالل 

وىل،  الأ املرتب���ة  يف  التعارف،  مرحلة 

وبالتايل،  بينهما،  العالقة  يوّطد  حتى 

فاإنها ل تعود عذراً مقنعًا اإن قّدمه خالل 

وىل من العالقة. املرحلة الأ

اأن  ال�رسوري  من  اخلا����ض:  الوقت   -3
وذلك  اخلا����ض،  بوقته  ال�رسيك  يحظى 

اإّل  العالقة،  �سي  �سالمة  �سمان  بهدف 

خ�سو�سًا  الرجل،  يقّدمه  واه  عذر  اأن���ه 

بهدف  العالقة،  من  وىل  الأ الفرتة  خالل 

اإّل  اإليه  التهرّب منك، فهو لي�ض بحاجة 

اإن كان مرتبطًا، وبالتايل، اإن حاول فتح 

املو�سوع معك اعلمي اأن ل اأمل بنجاح 

العالقة العاطفية بينكما.

4- التزامات عائلية: �سحيح اأن للعائلة 
اأهمية كبية يف حياة كل �رسيك، ويجب 

اإّل  حياته،  يف  اأولوية  لها  يكون  اأن 

تكرارها،  عند  واهية  حجة  ت�سبح  اأنها 

العالقة،  من  وىل  الأ الفرتة  خ�سو�سًا يف 

على  تقت�رس  اأن  يجب  التعارف  فمرحلة 

الثنائي و�سمن مواعيد خمتلفة ملمار�سة 

يتطلّب  ما  وهذا  الن�ساطات،  خمتلف 

ووقتًا  وطاقة  الطرفني،  قبل  من  التزامًا 

كافيًا من قبلهما.

5- تغ���ّي لهجة احلديث، في�سبح عبارة 
عن ا�ستجابات باردة.

6- عدم اهتمام���ه باملنا�سبات اخلا�سة 
بك، بعد اأن كان ينتظرها ب�سغف ولهفة.

7- ع���دم رغبة الرج���ل يف الذهاب اإىل 
الأماكن التي حتمل ذكريات احلب.

8- اختالق امل�ساكل على اأتفه الأ�سباب.
اأما ع���ن اأ�سباب ه���روب الرجل من 

احلب فهي عديدة، ومنها:

1- اإح�سا�س����ه بفت����ور عالقت����ه باملراأة 
م����ن اأكرث الأ�سياء الت����ى يبغ�سها الرجل 

وجتعله موؤّهاًل للهروب دون �سابق اإنذار، 

فما كان يجذبه للعالقة قد انطفاأ �سووؤه، 

ل����ذا ل داعى للبقاء يف مثل هذه العالقة 

ح�سب راأيه.

2- �سعور الرجل بالت�رسّع فى م�ساعره، 
وت���ردده يف الرتباط لي�ض لوجود �سبب 

يف زوجته التي يحّبها، لكن لعدم تاأّكده 

من م�ساعره!

3- ظهور بع�ض ال�سفات يف املراأة جتعل 
الرج���ل يرتاجع ع���ن موقف���ه و�سعوره 

باحلب جتاهها، فالرجل عادة قد يتلّم�ض 

الأع���ذار، لك���ن بالتجربة ق���د ي�ستطيع 

ا�ستك�ساف �سمات وعالمات للمراأة عك�ض 

�سخ�سيته، فيلوذ بالفرار.

�سفات يف الرج���ل يجب اأن تعرفها 

حواء

1- عندما تريدين احلقيقة من قلب رجل، 
ل توّجهي اإليه الأ�سئلة.

2- الرجل ل يقبل بن�سف الإجابات على 
اأ�سئلته، فاقنعيه، اأو حتّملي ثورته.

3- عندم���ا تريدي���ن اأمراً م���ا ب�سدة، ل 
تطلقي الإ�سارات، بل اطلبي منه مبا�رسة، 

وب�سك���ل �رسيح، فالرج���ال ل يلتقطون 

التلميحات ب�سهولة.

4- ل تتوقعي الرج���ل اأن يظل ي�سمعك 
مع�سول الكالم، فلك���ل رجل »بطارية« 

من العبارات تنفد مع مرور الوقت.

5- عندما يفّكر الرجل بالت�سحية، ميكنه 
اأن ي�سّح���ي بثمن طع���ام غدائه ليجلب 

لكي وردة، ول تنتظري اأكرث من ذلك.

6- الرجال يفكرون بهذا الرتتيب: اجلن�ض، 
الطعام، النوم، العمل، ثم اأين اأنت..

7- اإذا رف����ض الرج���ل اأي اأمر الآن، ميكن 
اأن يقبله بعد اأ�سبوع، ولن يتذكر اأ�سباب 

رف�سه اأو حتى ملاذا وافق الآن.

8- م���ادام الرجل يف املنزل، ل تتخيلي 
اأنه ميكنك احل�سول على جهاز »الرميوت 

كنرتول«، فهو حق مكت�سب للرجال!

9- ل ت�ساألي���ه ماذا فعل م���ع اأ�سدقائه 
خالل ال�سهرة، فمهما حاولت لن حت�سلي 

على احلقيقة اأبداً.

10- �سّدق���ي اأو ل ت�سدق���ي: ٪99.5 
من الرجال يقول���ون ال�سدق، لكن لي�ض 

ب�سورة كاملة.

رمي اخلياط

أعذار يقّدمها الرجل للهروب منك.. فانتبهي

يتوجب عليك الأخذ يف العتبار املكان الذي �َستو�ّسبني 

في���ه مظلّتك، ف���اإذا مل تكن �سلّ���ة املظ���اّلت متوافرة، 

ُي�ستح�َس���ن و�سعها بنحو م�ستقيم مع الأر�ض اإىل جانب 

مقعدك.

يف املطارات والطائرات والقطارات اأو البا�سات العاّمة، 

علي���ك و�سعها حتت مقعدك ق���رب رجليك، ولي�ض على 

املقعد املجاور لِك، لأنه خم�ّس�ض للركاب وامل�سافرين

بع�ض النا����ض يحملون مظاّلتهم م���ن دون انتباه اإىل 

امل�ساح���ة الفعلّية التي َي�سغلونها، فيجب حملها بنحٍو 

عمودي ولي�ض اأفقي، لتجّنب اإيذاء املاّرة.

لبّد من النظر يف الجّتاهني قبل فتح املظلّة، فقد يكون 

ثّم���ة َمن يقف اأو ميرّ بجانب���ك، واإذا مل تنتبهي اإليه قد 

يتاأّذى.

الإتيكيت يفر�ض ����رسورة اختيار املّظلة املنا�سبة لِك، 

فتتما�سى مع طولِك و�سكل ج�سمك.

عن���د مرورِك قرب �سخ�ض ل يجيد اإتيكيت املظاّلت، فال 

تغ�سب���ي اأو تثيي امل�ساكل، بل حتلّي بال�سرب، فب�سعة 

قطرات من املطر ل توؤذي.

َفن%اإلتيكيت
قواعد خاصة بالمظلة

الأ�����رسة كي����ان مقّد�ض يف نظ����ر الإ�سالم، 

وهي اللّبنة ال�ساحل����ة الأ�سا�سية يف بناء 

اأوىل  ال�سلي����م، ولهذا  الإن�س����اين  املجتمع 

الإ�س����الم بناءه����ا عناية فائق����ة، واأحاط 

اإن�ساءه����ا باأحكام واآداب تكف����ل اأن يكون 

البناء متما�سكًا قوّيًا، يحّقق الغاية الكربى 

من وج����وده. ولأن ال�سب����اب جزء من بناء 

الأ�رسة، بل ه����م الذين �سيوؤ�س�س����ون اأُ�رساً 

اأخرى مبجرد تزّوجه����م، فقد خ�ّسهم ديننا 

احلنيف بالرعاية والعناية التي ت�سعى اإىل 

تقوية �سلتهم بدينه����م، وتعزيز انتمائهم 

لوطنهم، وا�ستثم����ار طاقاتهم، لالإ�سهام يف 

اإعمار بالدهم، واأوجب على الوالدين تعليم 

الأولد وح�سن تاأديبهم، فعلى كل اأب واأم اأن 

يغر�سا يف اأذه����ان اأولدهم مبادئ الإ�سالم 

ال�سمحة منذ نعومة اأظفارهم، وحب الوطن 

ال����ذي يعي�سون عل����ى تراب����ه وي�ستظلون 

حتت ظل����ه، وينعمون بخياته، واأن يكونوا 

�ساحلني م�سلحني يف جمتمعاتهم.

هن���اك ترابط وثيق بني الأم���ن والأ�رسة، فكل 

واح���د منهما يكمل الآخر، وذل���ك اأنه ل حياة 

لالأ�رسة اإل با�ستتب���اب الأمن، ول ميكن لالأمن 

اأن يتحقق اإل يف بيئ���ة اأ�رسية مرتابطة، وجو 

اجتماعي نظيف، ي�س���وده التعاطف والتاآلف، 

والعمل على حب اخلي بني اأفراده، وهذا الدور 

ل يتحق���ق اإل يف ظل اأ����رسة واعية حتقق يف 

اأبنائه���ا الأمن النف�س���ي، واجل�سدي، والغذائي، 

والعقدي، والقت�س���ادي، وال�سحي؛ مبا ي�سبع 

حاجاته���م النف�سية، والتي �ستنعك�ض بالرغبة 

الأكيدة يف ب���ث الطماأنينة يف كيان املجتمع 

كل���ه، وهذا م���ا �سيعود عل���ى اجلميع باخلي 

الوفي.

اإن الأُ����رسَ التي نريده���ا اأن تبني جمتمعاتنا 

ه���ي الأُ�رس املتم�سكة بتعاليمها ال�سمحة؛ قوًل 

و�سلوكًا، املعتزة بانتمائها لأمتها، امل�ستوعبة 

لأ�سول دينه���ا واملحافظة عل���ى اللتزام به، 

املبتعدة عن العنف والكراهية، املنفتحة على 

الع���امل املعا�رس ب�سدر رح���ب، وعقل نا�سج، 

تفي���د من تقّدمه مبا ل يتعار�ض مع ما حتمله 

من قَيم نبيل���ة، وحمافظة على �سالمة وطنها، 

وانتماوؤه���ا له النتماء احلقيق���ي.. اإنها الأُ�رس 

الآخذة على نف�سها تدري���ب اأفرادها بالتعبي 

عن الراأي يف حدود احرتام الآخرين.

اإنه���ا الأ�رسة التي ت�سي���ع يف البيت ال�ستقرار 

وال���وّد والطماأنينة، والتي تق���وم باإبعاد ذويها 

عن كل األوان العن���ف والكراهية والبغ�ض، ذلك 

اأن معظ���م م�ساك���ل املنحرفني الذي���ن اعتادوا 

على الإج���رام يف الكرب، تعود اإىل حرمانهم من 

ال�ستقرار العائلي، اإذ مل يجدوا بيتًا هادئًا فيه 

اأب يح���دب عليهم، واأم تدرك معنى ال�سفقة، فال 

تف���رط يف ال���دلل ول يف الق�س���وة، لأن اإ�ساعة 

ال���ود والعطف بني الأبناء، ل���ه الأثر البالغ يف 

تكوينهم تكوينا �سليمًا.

أنـِت وطــفـــــلك

كيف نحمي أطفالنا من اإلرهاب؟
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منوعات

اأف��ق��ي

1 - مبعن���ى رحلة واأ�سلها من كلم���ة �سفر / اأ�سل كلمة 
amber

2 - الن�سب���ة اإىل جمموع���ة الدول / م���ن اأ�سماء ال�سيف 
مبعنى ال�سيف القاطع

3 - منا�سلة جزائرية �سد الحتالل الفرن�سي

طــريـقـة اللعـب

تو�س���ع الأرق���ام م���ن 1 اإىل 9 عامودي���ًا 

واأفقيًا على اأن ل يتكرر الرقم يف اأي اجتاه 

عامودي كان اأو اأفقي 

الحل السابق 12345678910
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

12345678910
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

ال�سايف

7 - اأخت الأب / اأنت�رس وتغلب على / قط
8 - جمم���وع ما كتب يف مق���ال اأو كتاب / 

اأ�سل كلمة cotton / من الأطراف

down 9 - �سجاع / اأ�سل كلمة
 chemise 10 - ف�سد وتعفن / اأ�سل كلمة

/ ثلثا �سيف

احتباس البول.. أسبابه وعالجه

w w w . a t h a b a t . n e t11

كثياً ما جند العديد من النا�ض 

يعانون م���ن م�سكالت يف امل�سالك 

البولية، لكنهم قد ل يتو�ّسلون اإىل 

حل دائم لها، اأو رمبا ميتنعون عن 

زي���ارة طبيب املخت����ض، نظراً اإىل 

ح�سا�سيتها، وم���ن هذه امل�سكالت 

احتبا�ض البول. 

م�سطل���ح احتبا�ض البول ي�سي 

اإىل حالة ط���وارئ طبية يق�سد به 

عدم القدرة على التبول، بالرغم من 

امتالء املثانة ب�سائل البول، حيث 

ي�سعر املري�ض باآلم �سديدة ورغبة 

قوي���ة بالتبول، وعل���ى الرغم من 

ذلك ل يكون مبقدوره اإفراغ ما فى 

املثانة البولي���ة، الأمر الذي يوؤدي 

اإىل ما ي�سم���ى ب�»�سل�ض البول«، 

وهو من اأكرث امل�ساكل �سيوعًا لدى 

فئة الرج���ال، حتديداً الذين ناهزوا 

عم���ر اخلم�سني �سن���ة، وقد ي�سيب 

الإن�سان يف اأي مرحلة عمرية، كما 

اأنه ق���د يحدث احتبا�ض البول لدى 

الن�ساء اأي�سًا بعد الولدة الطبيعية، 

اأو بعد عمليات جراحية معّينة، اأو 

نتيجة تعاط���ي عالجات ما، لكنه 

اأكرث �سيوعًا لدى الرجال.

الأ�سب���اب املوؤدية اإىل احتبا�ض 

البول عديدة، منها:

1- خلل يف اإي�س���ال الإ�سارات 
لدى مر�سى  الع�سبية، خ�سو�س���ًا 

داء ال�سكري، وكذلك بالن�سبة اأولئك 

امل�ساب���ني باجللط���ة الدماغي���ة، 

اللويحي، وهو  واأمرا�ض الت�سل���ب 

اأح���د اأخط���ر اأن���وع الت�سلب التي 

ب�سبب  اأي�سًا  ال�رساي���ني،  تواجهها 

التعرّ�ض حل���وادث تركت اأثراً على 

النخاع ال�سوكي، كحوادث ال�سي.

2- ان�س���داد يف جم���رى القناة 
م  البولية، والذي قد ي�ساحبه ت�سخُّ

اإ�سابة  اأو  يف غ���دة الربو�ستات���ا، 

القناة البولية مبا ُي�سمى بالعدوى، 

بوا�سطة البكتييا اأو وجود ح�سى 

يف املجرى البولية.

3- ا�ستعم���ال بع����ض الأدوية 
الت���ي قد يك���ون له���ا تاأثي على 

املجاري البولية.

م�ساعفات  اأح���د  نتيج���ة   -4
التخدي���ر عن���د اإج���راء العمليات 

اجلراحية.

العامة  الأعرا����ض  ع���ن  اأم���ا 

لحتبا�ض البول:

1- اأمل �سديد اأ�سفل البطن، وقد 
ميتد ال�سع���ور ب���الأمل اإىل منطقة 

اخل�سيتني.

2- الرغبة ال�سديدة يف التبوُّل، 
مع فقدان الق���درة على التبول يف 

الوقت نف�سه.

واآلم  بانزع���اج  ال�سع���ور   -3

م�ساحبة له عند التبول.

4- ال�سعور بعدم تفريغ املثانة 
عند بداية عملي���ة التبول، ونزول 

البول ب�سورة خفيفة.

5- الإح�سا����ض باحلاج���ة اإىل 
التبوُّل ب�سكل فوري، خ�سو�سًا بعد 

ل. النتهاء من عملية التبوُّ

عند وج���ود اأحد تلك الأعرا�ض، 

يجب التوّج���ه اإىل الطبيب باأ�رسع 

وق���ت ممكن، وذلك لإج���راء الأمور 

الآتية:

حيث  لل�رسيري:  الفح����ض   -1
يقوم الطبي���ب بنقر طرف الأ�سابع 

عل���ى منطقة اأ�سف���ل البطن، حتى 

يت�سنى ل���ه معرفة م���ا اإذا كانت 

املثانة متمددة اأم ل.

2- الفح����ض املخ���ربي: يقوم 
الطبي���ب بفح�ض عّين���ة من البول 

للتاأكد م���ا اإذا كان هن���اك عدوى 

بكتيية اأم ل.

3- عملية الت�سوير باملوجات 
الف���وق �سوتية: للتاأّك���د من كمية 

الب���ول املتبقي���ة يف املثانة بعد 

القيام التبول.

املخربية  الزراع���ة  عملية   -4
وكذل���ك  الربو�ستات���ي،  لل�سائ���ل 

الربو�ستاتي  املخ���ربي  الفح����ض 

النوعي اأي�سًا.

ع���الج احتبا����ض الب���ول: من 

املحتَم���ل اأن ي�سمل عالج احتبا�ض 

البول عدد من الأمور ومنها:

1- قد يتطل���ب القيام باإدخال 
قنط���رة اإىل القن���اة البولية لتاأكد 

عدم ان�سدادها.

2- يف بع�ض احلالت احلادة، 
يعتم���د العالج ب�سك���ل كبي على 

العامل الذي ينتج عنه هذا العر�ض، 

مثل الإ�سارة اإىل امل�سادات احليوية 

يف بع����ض امل�ساك���ل الناجتة عن 

الع���دوى البكتيي���ة، اأو يف بع�ض 

اأو قد  الأحيان العالجات الدوائية، 

ل جراحي،  اإىل تدخُّ الأم���ر  يحتاج 

خ�سو�سًا اإذا كان هنالك ت�سخم يف 

غدة الربو�ستاتا.

3- مُين���ع تن���اول اأي �سوائ���ل 
بالفم اأو حماليل بالوريد اإىل حني 

اإفراغ املثانة.

4 - اأ�س���ل كلم���ة gap / رد دفاعا عن 
ال�سيء وذودا / �سعور بال�سيق من اأمر ما

5 - اأ�س���ل كلم���ة zero/ اأ�سل كلمة 
cut

tam at 6
rind

7 - جمموعة النوق واجلمال / عك�ض حر 
/ ثلثا و�سل

8 - اأ�سل كلمة canal / بيت الدجاج
9 - من تطلب �سهادته

10 - اأ�س���ل كلم���ة buquet / اأ�سل 
crimsn كلمة

ع��م���ودي

ca ac 1
gap اأ�سل كلمة / tle

2 - فم / اأغ�سان
3 - اأ�سل كلم���ة algebra / طويل 

ال�سجر جميله

4 - من اأ�سماء الغزال / مرتفع �سغي
5 - ميتنع عن الأكل طوعا

6 - اأ�سل كلمة solid / املاء املن�ساب 
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الـمــديــر الــفــنـي: مـــالك مـحــــفــوظ

info@athabat.net :بريوت امل�شيطبة - �شارع عثمان بن عفان - بناية العرت - ط1 - هاتف: 01/360807 - فاك�س: 01/368256 -  بريد اإلكرتوين

تـــ�صـــــدر عـــــــن 

�شــركــة الـقـــلــم 

لالإعالم �ش.م.م.

عـــند وجــــود مـ�شـكــلــة فـي التوزيع الرجاء االت�شال:  هاتف: 01/666314تـــــــــــوزيـــــــــــع االأوائــــــــــــــل 
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كاريكاتير

من  هاتفًا جديداً  �رشائها  بعد  بريطانية  �سيدة  فوجئت 

منهم  عليه،  العامل  م�ساهري  اأرقام  بوجود  »اأب��ل«،  اأجهزة 

من  العديد  وغريهم  ونيك جرمي�سو،  ويليامز،  وديفيد  اأديل، 

م�ساهري العامل.

ويف التفا�سيل، فاإن ال�سيدة »�سويف هايفيلد« ا�سرتت 

وعائلتها،  اأ�سدقائها  اأرقام  عليه  واأ�سافت  اجلديد  الهاتف 

اأ�سهر، وعندما نقرت حرف »M« على لوحة  وبعد ب�سعة 

املفاتيح لالت�سال بوالدتها، اكت�سفت اأن هناك الع�رشات من 

الأرقام لأمهات اأخريات، وعندما اأدخلت حروفًا اأخرى اكت�سفت 

اأن لديها تفا�سيل حقيقية جلهات ات�سال ت�سمل �سخ�سيات 

م�سهورة بالإذاعة، والتلفزيون، وريا�سيني اأوليمبيني.

وقالت »�سويف«: هناك الكثري من امل�ساهري مثل »اإميا 

الكثري  ا  اأي�سً وهناك  وان«،  وجوك  ويل�ش،  ودني�ش  بونتون، 

من املنتجني.

من جانبها، قالت ال�رشكة اإَنّ الهاتف كان جديداً متامًا 

الأمر  هذا  اأن  اخل��راء  ويعتقد  »�سويف«،  ا�سرتته  عندما 

يعود اإىل خلل يف نظام التخزين ال�سحابي ل�رشكة اأبل »اآي 

كالود«.

اشترت هاتفًا جديدًا.. ففوجئت بأرقام مشاهير العالم عليه

و»املعهد  العاملية  ال�سحة  منظمة  اأعدتها  درا�سة  اأفادت 

القت�ساد  يكلّف  التدخني  باأن  لل�رشطان«،  الأمريكي  الوطني 

العادة  هذه  تودي  من  عدد  واأن  �سنويًا،  هائاًل  مبلغًا  العاملي 

ال�سيئة بحياتهم �سريتفع مبقدار الثلث بحلول عام 2030.

ووفقًا للدرا�سة فاإن التدخني يكلّف العامل اأكرث من تريليون 

دولر �سنويًا، وتفوق تكلفته بكثري الإيرادات العاملية لل�رشائب 
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الوفيات  عدد  يزيد  اأن  ع  املتوقَّ من  اأنه  الدرا�سة  وبّينت 

اإىل نحو  املرتبطة بالتدخني من نحو �ستة ماليني حالة وفاة 

ثمانية ماليني وفاة �سنويًا بحلول عام 2030، و�سيكون اأكرث من 

80٪ من هذه الوفيات يف البلدان منخف�سة ومتو�سطة الدخل.

كات«  »كيت  �سوكولتة  اأ�سابع  يحبون  كثريون 

املقرم�سة، لكن هناك �رش قد ل يعرفه كثريون حول تلك 

احل�سوة. اإذ مت الك�سف عن الكيفية التي يتم ت�سنيعها بها، 

لن تتوقعه، فتلك احل�سوة التي متالأ بها  اأمراً  وقد يكون 

تالفة  قطع  واأي  التالفة،  ال�سوكالتة  األواح  من  م�سنوعة 

يتم اإنتاجها، تعود مرة جديدة اإىل بداية اخلط، وُت�ستخدم 

قطع  اأّي  اأن  يعني  وهذا  اجلديدة،  الألواح  داخل  كح�سوة 

غري مطابقة، حتى واإن كانت عبارة عن فقاعات �سغرية 

مرئية على �سطح ال�سوكولته، تتّم اإعادة ت�سنيعها.

اإح��دى  عنها  ك�سفت  املفاجئة  املعلومات  ه��ذه 

والكر،  جويل  وا�سمها  »ن�ستله«،  م�سنع  يف  العامالت 

اأثناء حديثها ال�سحفي مع املذيع غريغ وال�ش، يف قناة 

»بي بي �سي«، قائلة اإنهم يجمعون القطع التي ل تتمتع 

ب�سفات جيدة، ويعيدون ت�سنيعها لت�ستخدم ك�»ويفر«.

تكلفة التدخين 
تفوق ميزانيات دول

إلى محّبي »كيت كات«


