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أفول »14 آذار«.. وضمور الحريرية

ر األميركي في  الرياض منزعجة من عدم التهوُّ
سورية.. فلجأت إلى الديناصور »اإٍلسرائيلي«

مسعود البرازاني يدفع 
بالشعب الكردي إلى الخطر

شهادة العسكريين.. من االتهام 
السياسي إلى اتهام السياسيين
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ل  التدخُّ يزمع  كان  ال�شهيوين  العدو  اأن  اإىل  معلومات  اأ�شارت 
جواً يف حرب اجلرود يف البقاع ال�شمايل مل�شاندة ودعم املجموعات 
يعني  التدخل  هــذا  اأن  العدو  اإبــاغ  مّت  لكن  التكفريية،  االإرهابية 
فوراً حرباً �شاملة لن ت�شتطيع تل اأبيب احتواء تطوراتها ونتائجها 

ومفاعيلها.

ألمـــــــة واحـــــــدة
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ل.. ولكن
ُّ
تل أبيب أرادت التدخ

مجازر »الروهينغا«.. بين السياسة والفتنة

استعادة دير الزور:
سقوط مشروع تقسيم سورية

التوتر الكوري الشمالي - األميركي..
مفتاح الجحيم
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دير الزور..
معركة األميركيين 

األخيرة في سورية؟
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الحرب في سورية شارفت 
على نهايتها.. والحل لصالح 

النظام
�سارفت احلرب الكونية على �سورية على نهايتها، بعد حوايل 

ر، لكنه مل ي�سقط  �سبع �سنوات من القتال الذي حّولها اإىل بلد مدمَّ

رت للدولة ال�س���ورية كي تنهار وتتفكك  يف فخ املوؤامرة التي ُدبِّ

كما ح�سل يف العراق مع الغزو الأمريكي له يف ربيع 2003.

من يتح���دث عن انتهاء احل���رب هو اأحد اأدوات �س���انعيها؛ 

ال�سفري الأمريكي ال�س���ابق يف دم�سق روبرت فورد، الذي اأكد قبل 

نحو اأ�س���بوعني اأن الرئي�س ال�سوري ب�سار الأ�سد انت�رص، وهو باٍق 

يف ال�سلطة، واملعار�سة ُهزمت..

هذا »الفورد« الأمريكي اعرتف اأن موؤامرة بالده على ال�سعب 

ال�س���وري ف�سلت، وقد وافقه الراأي قبل اأيام مندوب الأمم املتحدة 

اإىل �سورية �ستيفان دي مي�ستورا، الذي اأعلن، ورمبا للمرة الأوىل، 

اأن املعار�س���ة التي مل تتمكن من اأن تتوحد خ�رصت اأمام النظام 

ال�س���وري، الذي مل يعد يطالب اأحد باإ�سقاطه، اأو تنحية الرئي�س 

الأ�سد، الذي حقق انت�س���ارات هذا العام غرّيت من �سري املعارك 

الع�س���كرية التي ا�س���تطاع اجلي�س العربي ال�سوري وحلفاوؤه اأن 

يلحقوا هزمية باجلماعات الإرهابية و�س���وًل اإىل جبال القلمون 

والزب���داين على طول احلدود مع لبنان؛ عند ال�سل�س���لة ال�رصقية 

جلباله، اإذ مت ط���رد كل من »جبهة الن�رصة« و»تنظيم داع�س« 

و»اأحرار اأهل ال�س���ام« من جرود عر�س���ال وراأ�س بعلبك والقاع، 

ومّتت معرفة م�سري الع�سكريني الت�سعة املختطفني، ومّت ترحيل 

الإرهابيني مع عائالتهم اإىل دير الزور، التي ما اأن انتهت معارك 

اجل���رود يف لبنان حتى كان اجلي�س ال�س���وري يفّك مع حلفائه 

احل�سار عنها وي�ستعيد مطارها، ويعمل على تطهريها من فلول 

الإرهابيني.

هذه النت�س���ارات التي اأجنزها اجلي�س ال�س���وري وحلفاوؤه، 

اأعادت �س���يطرة الدولة ال�س���ورية على اأكرث من ن�سف اأرا�سيها، 

وتفر�س القوات الكردية اأو ما ي�سمى »قوات �سورية الدميقراطية« 

امل�س���كلة من اأكراد وعرب، �س���يطرتها على نحو 23٪ من الأر�س 

ال�س���ورية، ومل يبَق ل�»داع�س« �س���وى 15٪، حيث تقلّ�س وجود 

هذا التنظيم الإرهابي اإىل م�ساحة �سغرية حما�رصَ فيها يف الرقة 

التي �سيخرج منها يف وقت قريب..

فالدولة ال�س���ورية التي ت�س���م نحو ثلثي ال�س���عب ال�سوري 

يف الأرا�س���ي التي تخ�سع ل�س���لطتها؛ من حلب �سماًل اإىل درعا 

وال�سويداء والقنيطرة يف اجلنوب، واإىل العا�سمة دم�سق وريفها 

امتداداً نحو و�سط البالد يف حم�س وباديتها اإىل حماه والالذقية 

وطرطو�س يف ال�س���احل، حيث تبقى اإدلب عند احلدود مع تركيا، 

والتي �س���يتم التعامل معها بعد انتهاء اجتماع ا�ستانة ال�سابع 

يف منت�سف هذا ال�سهر، اإذ �سيتم اإنهاء وجود الف�سائل املعار�سة 

امل�سلحة، ومن اأبرزها »هيئة حترير ال�سام«، التي كانت تعرف 

ب�»جبه���ة الن�رصة«، والتي �س���تتكفل حل تواجدها امل�س���لح، 

�سلميًا، اأو ينتظرها احل�سم الع�سكري.

يف نهاية العام احلايل تكون �س���ورية قد �سارفت احلرب فيها 

على النهاية، ولي�س خف�س التوتر، و�سُيفتح باب احلل ال�سيا�سي 

الذي �سيكون ل�سالح الرئي�س الأ�سد، الذي وافق قبل �ست �سنوات 

على اإدخال تعديالت على بنية النظام ال�سيا�سي لإ�سالحه.

كمال ذبيان

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

ل يتوان���ى اأهل ال�سيا�س���ة يف لبن���ان، عن 

ترديد عبارة »هذا اإّتهام �سيا�س���ي« دون خجل، 

وه���ذه العبارة هي باملفهوم الأخالقي »تطويل 

ل�سان« ورمي الآخرين باحلرام، وهي بالنتيجة 

كذٌب وافرتاء، ُت�سِعل ال�ساِرَعني اللَذين يتبع لهما 

َهم، وُت�س���ِقط اأحيانًا  ِهم وجمهور امُلتَّ تَّ جمهور املُّ

قتلى وجرحى، ُثمَّ تتّم ال�س���لحة بني الُقطبني، 

ويع���رتف اأحدهما ب���اأن الأم���ر يتطلَّب »دوزنة 

ح النائب وليد جنبالط بعد  التويرت« كما ����رصَّ

ال�سلحة املباركة مع الرئي�س �سعد احلريري!

وقد يكون ال�سارع اللبناين غري جاهٍز للكالم 

املدرو����س وامُلهذَّب، واأغاظ���ت عبارة »مرحلة 

���ف به���ا فخامة  �س���ادها الُغمو�س« التي و�سَّ

الرئي����س العماد مي�س���ال ع���ون، الظروف التي 

رافقت اختطاف الع�س���كريني ع���ام 2014، ومل 

ُي�َس���مَّ اأحداً، فانربى الرئي�س متام �سالم اىل الرّد 

ن  عل���ى فخامته، ثم كانت ردود على �س���الم ممَّ

يعتربونه م�سوؤوًل عن تلك املرحلة، اىل اأن جاء 

رّد الوزير نهاد امل�سنوق ُمدافعًا عن �سالم وموقع 

رئا�سة احلكومة، وكاد يقول موقع اأهل ال�ُسَنة يف 

لبنان، اىل اأن جاءت زيارة الت�س���امن للرئي�س 

احلريري اىل امل�س���يطبة، للدف���اع عن مرحلة 

ولية �س���الم الذي كان خالله���ا رئي�س حكومة 

بالوكالة، يوم كان احلريري يف اخلارج يخو�س 

معركة حترير �س���وريا من نظام الأ�سد، ومندوبه 

الدائم عقاب �س���قر يوزِّع احلليب واحلفا�س���ات 

وي�سترت بالبطانيات.

ع���اء اأنه قادر  بداي���ًة، ل اأحد م���ن حقِّه الإدِّ

على احتكار اأهل ال�ُس���نَّة يف لبنان، لأن داع�س 

والن�رصة اأي�سًا تدَّعيان ذلك زوراً، والتحقيقات 

الأولية مع املجرم علي احلجريي »اأبو عجينة« 

ومع الأ�رصى من الإرهابيني، اأن عر�سال اأُِريَد لها 

اأن تكون �سمن اإمارة ال�سمال يف دولة اخلالفة 

اأن »احلجريي  املزعومة، واللبنانيون ُيدركون 

اأخوان« كانا من اأمراء هذه الإمارة، اأبو طاقية 

للجرود واأبو عجينة داخل ال�س���ارع العر�سايل، 

متامًا كما كان دور عمر بكري ف�س���تق واأ�رصف 

رة  ريفي يف  طرابل�س، وكل الت�سجيالت امل�سوَّ

لة ُتثب���ت اأننا ل نرمي  والت�رصيحات امُل�س���جَّ

حرام الإتهام ال�سيا�سي على اأحد، لكننا ُنطالب 

برفع »طاقية احل�س���انة« عن كل ال�سيا�سني 

وعن اأفراد حكومة متام �سالم ول�سنا ن�ستهدفه 

�سخ�سيًا.

الُتهمة الرئي�سية بل الرئي�سة، التي مُيكن 

���ه اىل ال�سيا�س���يني،وحتديداً فل���ول  اأن ُتوجَّ

جماع���ة 14 اآذار، اأنهم جعلوا من عر�س���ال 

ة للم�س���يحيني منهم قبل امل�س���لمني،  جَّ حَمَ

لأن عر�س���ال، التي ل مقع���د نيابي لهم يف 

دائرته���ا، جعلوا م���ن �س���خورها »حائط 

مبكى« مذهبي، لأنها �س���من بيئة حا�سنة 

للمقاوم���ة وخنج���راَ يف خا�رصتها، لكنهم 

وا من عر�سال ال�سفعات، وكانت ال�سفعة  تلقُّ

الأوىل يف اأيار 2016 عندما عجنت �سناديق 

الإنتخاب���ات البلدي���ة املدعو اأب���و عجينة 

واخت���ارت الرئي�س احلايل با�س���ل احلجريي 

الذي انتف�س على اإمارة »احلجريي اأخوان« 

ودعا اجلي�س باإ�س���م غالبية اأهايل عر�س���ال 

لدخول البلدة.

 وبانتظ���ار التحقيقات يف ظروف اختطاف 

الع�سكريني التي �س���وف ت�ستوجب املزيد من 

التوقيفات، فاإن فل���ول 14 اآذار التي اأغاظتها 

بع�س ال�س���ور التي ُن�رِصَت لها يف عر�س���ال 

م���ع اأبي عجينة بعد توقيف���ه، هذه الفئة من 

الفلول ه���ي ُمتَّهمة بالتواطوؤ والتحري�س منذ 

جعلت من عر�س���ال اإمارة ُمعادية للمقاومة 

وحتى حترير عر�سال من »احلجريي اأخوان«، 

ها بالن�رص  وامُلكاب���رة يف اإعطاء املقاومة حقَّ

العظيم يف جرود عر�س���ال، ولحقًا يف عملية 

»واإن ُع���دمت ُعدنا« املواِكب���ة لعملية »فجر 

اجلرود«، لكن حقد هذا الفلول على املقاومة 

ل ُي����رَصف يف ميادي���ن املعارك، والق�س���اء 

الذي يتوىل التحقيق مع اأبي عجينة ا�ستناداً 

اىل اعرتافات اإبن �س���قيقه ُعب���ادة، وبانتظار 

القب����س على اأب���ي طاقية، ُي�ستح�س���ن لهذا 

الق�ساء ُم�س���اءلة الرئي�س ميقاتي و«النائب 

الإقليمي عقاب �سقر« عن امللفات التي ُيهدِّد 

بها اأحدهما لالأخ���ر، ومن هنا يجب اأن تكون 

البداي���ة يف التحقيق، لأن هذه امللفات كانت 

بداي���ة املرحلة التي �س���ادها الغمو�س التي 

ملَّح اإليها فخام���ة الرئي�س عون والتي ُتظِهر 

كل ما رافق مرحلة تاأ�سي�س دولة اخلالفة من 

اإمارة طرابل�س اىل اإمارة عر�س���ال، ع�س���ى من 

ُي�سادرون قرار اأهل ال�ُسنَّة يف لبنان – ونحن 

الآن على اأبواب انتخابات نيابية – اأن يتوقفوا 

ة، لأن املطلوب من  عن التباكي على اأهل ال�سنَّ

ُدعاة زعامة هذه الطائف���ة الكرمية، الإرتقاء 

بخطابهم اىل م�س���توى الوطن، قبل اأن ت�سُقط 

عليه���م لعن���ة ال�س���ارع الإنتخابي..و«لعنة 

وط���ن« لأن اللعبة انته���ت، وتزوير احلقائق 

انتهى، على م�سارف دير الزور... 

لة  ختام���ًا، ح�س���نًا فعل���ت الدول���ة ممثَّ

بوزارت���ّي الدفاع وال�س���ياحة، يف اإرجاء اأو 

حتى اإلغاء اإحتفال تكرمي اجلي�س لأ�س���باب 

»لوج�س���تية«، لأننا بغنى عن »مفرقعات 

اأنواعها ودرجاتها بني  مد�سو�سة« مبختلف 

احل�س���ود، لكن ل ُبدَّ من ت�س���جيل اأ�سف، اأن 

الوطن الذي ُر�ِس���َمت حدوده خطوطًا حمراء 

باأحمر ال�س���هادة للجي�س واملقاومة، ياأتي 

َمن ير�ِس���م فيه خطوطًا حمراء بالطب�س���ور 

الذي ل قيمة له، دفاعًا عن �س���الم وقهوجي 

وعر�سال، وحامل الطب�س���ورة هذا، باإمكانه 

اأن ير�س���م به���ا على جدران خ���ط التما�س 

بني ب���اب التبانة وجبل حم�س���ن يوم كان 

زعي���م زاروب، لكنه ُيدرك اأن حجمه الوطني 

مهم���ا بالغ يف بَخ ال�س���موم، ل���ن يتعدَّى 

ب« يف طرابل�س.  خ���ط »حلوي���ات احل���الَّ

اأمني اأبو را�شد
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شهادة العسكريين.. من االتهام السياسي إلى اتهام السياسيين

المطلوب رفع »طاقية الحصانة« 
عن كل السياسين.. وعن أفراد 

حكومة الرئيس سالم

من هو »اأبو طاقية« احلقيقي؟
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همسات

�سبهان اأو »�َسْهيان«؟

اأبدت جهات �سيا�س���ية توّج�س���ًا م���ن ت�رصيحات الوزير 

ال�سعودي ثامر ال�س���بهان جتاه لبنان وحزب اهلل، �سيما 

اأن دوره التخريب���ي يف العراق ورعايت���ه للمجموعات 

الإرهابية كانا وراء طرده من بغداد عندما كان �س���فرياً، 

وبالرغ���م من اأنه جمرّد وزير لل�س���وؤون اخلليجية، يقوم 

بج���ولت يف لبنان، وي�س���در مواقف ت�رصّ بامل�س���لحة 

اللبنانية، ما حدا بالبع�س اأن ي�ساأل: »اأمل يتعظ ال�سبهان 

من ما�سيه، اأم هو �سهيان«؟

لقاء وفق التطورات الدبلوما�سية

ك�ش��ف م�ش��اعد وزير اخلارجية الإيراين لل�ش���ؤون العربية 

والإفريقي��ة ح�ش��ن جاب��ري اأن�شاري، اأن��ه مل يكن هناك 

برنام��ج للقاء ب��ن وزير اخلارجية الإي��راين حممد ج�اد 

ظري��ف ورئي�س احلك�مة �شع��د احلريري يف م��شك�، لكنه 

اأكد اأن ل �شيء م�شتبعد يف اإطار التط�رات الدبل�ما�شية.

النفايات جمدداً 

نّبهت م�س���ادر بيئي���ة م���ن اأن لبنان بات قريب���ًا جداً 

من انفج���ار ملف النفاي���ات جمدداً بوج���ه اللبنانيني. 

واأ�س���ارت هذه امل�س���ادر اإىل اأن ال�ستمرار بالتعاطي مع 

هذه امل�ساألة على ال�س���كل الذي �ساد اأو ال�سائد، اأي وفق 

ال�سفقات وح�سابات الربح واخل�سارة املادية يهدد باأزمة 

مفتوحة تنطلق روائحها الكريهة يف اجتاهات خمتلفة.

دعمًا لالإرهابيني

ت�ّقع��ت دوائ��ر خمت�ش��ة اأن ترتفع الأ�ش���ات التي قّدمت 

احل�شان��ة ال�شيا�شية لق�ى معروفة بالإرهاب، مع �شدور 

اأحكام قان�نية، ول��� ب�شيطة، بحق املت�رطن يف اأحداث 

عربا من جماعة اأحمد الأ�شري.

مترُّد »قواتي«

هّدد وزير »قوات���ي« بالعتكاف، ومار�س جزءاً منه، مّلا 

رف����س وزراء اآخرون المتثال لالبت���زاز بتعيني جمل�س 

اإدارة تاب���ع لإدارة ُيفرت�س اأن تكون ممثِّلة للدولة ولي�س 

حلزب.

خالفات حزبية

ُعلم اأن حزبًا كبرياً تدور يف داخله �رصاعات حادة ب�شبب 

النتخابات النيابية، وال�ش�ت التف�شيلي.. ووفق م�شادر 

ح��ة لالنتقال اإىل اأحزاب  حزبي��ة فاإن هذه اخلالفات مر�شَّ

اأخرى، �شتطف� قريبًا على �شطح العمل احلزبي يف لبنان.

القائمة ال�سوداء.. قائمة

لوح���ظ اأن تلفزيون لبنان ما ي���زال يتعاطى مع بع�س 

ال�سخ�س���يات والإعالميني املخ�رصم���ني على اأنهم على 

القائمة ال�سوداء التي عّممها غازي العري�سي عندما كان 

وزيراً لالإعالم.

اجلي�س يوا�سل العتقالت

ت�ا�شل خماب��رات اجلي�س اللبناين عملياته��ا ال�شتباقية 

�ش��د خالي��ا املجم�ع��ات الإرهابي��ة التكفريي��ة، وكان 

اآخره��ا ت�قي��ف ال�ش�ري خالد فيا���س يف عر�شال، بجرم 

النتم��اء اإىل تنظيم »داع���س« الإرهابي، علم��ًا اأنه متهم 

بتفخيخ �شيارات والإعداد لعمليات انتحارية يف عر�شال.

بري مع تق�سري ولية جمل�س النواب

ح���ّذر رئي�س جمل�س الن���واب نبيه بري م���ن اأي تالعب 

مب�س���ري النتخابات يف اأيار 2018، وقال رّداً على �سوؤال 

ح���ول اللغط الدائر حول القانون النتخابي، خ�سو�س���ًا 

يف مو�س���وع البطاقة املمغنطة: »كلّنا نعلم اأّن التمديد 

ملجل�س النواب �سبُبه الرئي�سي اإتاحة املجال لإعداد هذه 

البطاقة لعتمادها يف النتخابات النيابية املقبلة، لكن 

اإذا كانت هناك حماولة لإلغاء هذه البطاقة وعدم ال�سري 

بها فما معنى الفرتة املمّددة ملجل�س النواب«، م�سيفًا: 

»لذل���ك اأنا اأق���ول اإّنه اإذا كان الهدف عدم الو�س���ول اإىل 

البطاقة املمغنطة فلماذا ن�سّيع الوقَت وننتظر حتى اأيار 

لإجراء النتخابات، فطاملا ل���ن تكون هناك بطاقة فاأنا 

مع ان ُتق�رصَّ ولية املجل�س وجُنري النتخابات يف اأقرب 

وقت ممكن«.

الت�سعيد ال�سيا�سي الذي تنقله 

بع�س و�سائل الإعالم على األ�سنة 

بقايا ق���وى »14 اآذار« ما هو اإل 

مكابرة منها اأمام �س���دمتها من 

النهي���ار الكامل مل�رصوع »ثورة 

الآرز« ال���ذي �س���اغه لها وقاده 

ال�س���ابق يف  الأمريكي  ال�س���فري 

واعرتف  فيلتمان،  لبنان جيفري 

هو، بعظمة ل�س���انه، ب�رصف اأكرث 

من خم�سمائة مليون دولر عليه 

بهدف ت�س���ويه �سورة حزب اهلل، 

فيما تكّفلت املليارات ال�سعودية 

وبع�س ال���دول اخلليجية بباقي 

التمويل. 

كان ه���ذا امل����رصوع اإح���دى 

حلقات م�رصوع »ال�رصق الآو�سط 

اجلديد« ال���ذي ب�رّصت به وزيرة 

اخلارجي���ة الآمريكية ال�س���ابقة 

راي����س، والذي حتّطم  كوندوليزا 

على �سخرة حمور املقاومة يف 

لبنان و�س���ورية والعراق، ولذلك 

مل يج���د بقاي���ا ه���ذا امل�رصوع 

الأمريكي، خ�سو�سًا رئي�س حزب 

امل�س���تقبل«  و«تيار  »القوات« 

احلريري،  �سعد  واملتمردين على 

من تياره خ�سو�س���ًا، غري تكرار 

مي  خطابه���م التهام���ي والتهجُّ

على حم���ور املقاوم���ة عمومًا، 

مع الرتكيز على حزب اهلل وقائد 

�سمود �سورية ب�سار الآ�سد.

ابت���داًء  امل����رصوع،  �س���قط 

ال�رصقية  ال�سل�س���لة  من ج���رود 

اللبنانية، اإىل املو�س���ل وتل عفر 

العراقية، مروراً بدم�س���ق وحلب 

الزور  ودي���ر  وتدم���ر  وحم����س 

ال�س���ورية، وهذه البقايا الأربعة 

ومتار�س  مذع���ورة  اآذارية،  ع�رص 

الكذب يف كل ما تقوله وتن�رصه، 

لأنها كانت منخرطة، بكل قواها، 

يف احل���رب العاملي���ة املوجهة 

اأمريكيًا �سد �سورية؛ هوية ودوراً 

وموقعًا وكيانًا موحداً. 

ب���داأت  اآذار«   14« ق���وى 

ظّن���ت  عندم���ا  »اإجنازاته���ا«، 

اأنها اأم�س���كت بال�سارع اللبناين 

باإطالق  وبع�س مفا�س���ل احلكم 

�رصاح قاتل الرئي�س ر�سيد كرامي؛ 

امُلدان ق�س���ائيًا �س���مري جعجع، 

واأطلقت معه يف ال�س���فقة ذاتها 

ي »جمموعات  �س���جناء ما �ُس���مِّ

ال�س���نية« الت���ي اعت���دت على 

الرائد  وقتلت  اللبن���اين  اجلي�س 

�سمري نداف مع رفاقه الع�سكريني 

عام 1999، بطريقة »داع�س���ية« 

ب�س���عة، فيما كان اآخ���ر مظاهر 

»حّبها« للوط���ن والدولة، دعم 

ومتوي���ل الإرهابي���ني يف تنظيم 

»داع����س« و»جبه���ة الن�رصة« 

بحج���ة حمارب���ة  ���ني،  القاعديَّ

القوى ما  ال�سوري، وهذه  النظام 

تزال تبث حقدها الأ�س���ود �س���د 

حزب اهلل، لأنه ب�س���الحه ودماء 

جماهديه اأ�س���قط م�رصوع اإن�ساء 

اإمارات »قاعدي���ة« يف القلمون 

ال�س���وري وال�س���مال اللبن���اين، 

وطارد هذه الع�س���ابات اإىل اأبعد 

م�سافة ممكنة عن لبنان.

ه���ذه الق���وى تتلّم����س اأفول 

و�س���قوط  الوطن���ي  ح�س���ورها 

ال�سيا�س���ي  خطابها  م�س���داقية 

والدعائ���ي، فهي عان���ت هزائم 

اأولها  لي�س  قا�س���ية،  وخ�س���ائر 

�س���قوط رهانه���ا العلن���ي على 

ع���دوان متوز 2006 ال�س���هيوين، 

ولي����س اآخرها انتخ���اب العماد 

املقاومة،  مي�س���ال عون؛ حليف 

رئي�س���ًا للبن���ان، وكذلك حتقيق 

انت�س���ارات  وحلفائها  املقاومة 

�س���احات  كل  يف  متوا�س���لة 

املواجهة مع امل�رصوع الأمريكي 

واأدوات���ه، وهي ت���درك اأنها ل بد 

اأن تدف���ع، اأقل���ه يف ال�سيا�س���ة، 

ثمن �س���قوط رهاناتها وخ�سارة 

حلفائها يف امليدان.

وفيم���ا هناك من ي���رى الأفق 

اأمام م�ساريعه وح�سوره  م�سدوداً 

القوات«،  »حزب  مثل  ال�سيا�سي، 

الت�س���عيد،  �سيا�س���ة  فيوا�س���ل 

خ�سو�س���ًا اأن كل م�سار الأمور يف 

لبنان يتج���ه بعك����س خياراته؛ 

م���ن ط���رح »الكونفدرالية« اإىل 

»حالت حتمًا«، ثم اإىل تر�س���ح 

جعجع للرئا�سة وتراجعه، بعد اأن 

تخل���ى اأقرب حلفائه عنه وح�رص 

املعرك���ة ب���ني مر�س���حني اإثنني 

يف�سل بينه وبينهما كّم ثقيل من 

اجلرائ���م التي ارتكبه���ا بحقهما، 

هم���ا الرئي����س عون و�س���ليمان 

اللبنانيون  ي�ساهد  لذلك  فرجنية، 

حاليًا »دونكي�سوتًا« حمليًا اأعلن 

موؤخراً اأنه �سيوا�سل »املقاومة«، 

واأي مقاوم���ة يّدعيها وهي التي 

ترّب���ت وتدّربت وت�س���لّحت على 

اأيدي العدو »الإ�رصائيلي«؟

رئي����س  ن���ال  املقاب���ل،  يف 

احلكومة �س���عد احلريري موؤخراً 

ثناء نائب الأم���ني العام حلزب 

اهلل؛ ال�س���يخ نعيم قا�س���م، الذي 

و�س���فه باأن���ه ميار�س �سيا�س���ة 

حف���ظ  اإىل  ته���دف  عقالني���ة 

ال�س���تقرار الداخلي، وهذا الثناء 

فاللبنانيون،  ف���راغ،  م���ن  لي�س 

كما احلزب، يلم�سون اأن احلريري 

ميار�س اأحيانًا �سيا�س���ة عقالنية 

يتطلبها موقعه كرئي�س حلكومة 

اأنه م�س���تهَدف  كل لبن���ان، كما 

�سعوديًا، لدخوله يف وقت ما يف 

توازنات وخ�سو�س���يات العائلة 

املالكة هن���اك، ورمب���ا لأنه مل 

ينجح يف حتقي���ق كل املطالب 

اإ�سافة اإىل  ال�سعودية يف لبنان، 

اأن احلزب وحلفائه جربوا بدائل 

عن احلريري يف رئا�سة احلكومة، 

فكان���ت جترب���ة غري م�س���ّجعة 

على اأكرث من �س���عيد، واحلريري 

الي���وم هو غ���ريه يف ال�س���ابق، 

فتياره يعاين من �سمور �سيا�سي 

و�س���عبي، لي����س فقط ل�س���قوط 

رهانات���ه ال�سيا�س���ية يف لبنان 

لف�س���ل  فقط  ولي�س  واملنطق���ة، 

�سيا�س���اته القت�سادية املوروثة 

يف لبنان، التي راكمت على البلد 

ديونًا تقارب املائة مليار دولر 

اأمريكي، بل لأن رعاته الإقليميني 

دعموا ويدعمون ان�سقاقات عنه، 

من اأ�س���خا�س �ساهمت احلريرية 

واملالية يف �سنعهم،  ال�سيا�سية 

مما يهدد هذه احلريرية ب�س���مور 

مل ت�سهده من قبل؛ يف ح�سورها 

ال�سيا�سي ويف عديدها الربملاين، 

بعد اأن بات �سمورها املايل اأمراً 

عاديًا.

عدنان ال�شاحلي

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

أفول »14 آذار«.. وضمور الحريرية

بقايا »14 آذار« تتلّمس 
سقوط مصداقية 

خطابها السياسي 
والدعائي

الرئي�س �سعد احلريري يزور امل�سيطبة ت�سامناً مع الرئي�س متام �سالم
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ر األميركي في سورية.. فلجأت إلى الديناصور »اإلسرائيلي« الرياض منزعجة من عدم التهوُّ
ال�س���ورية  املعار�س���ات  �س���قطت 

ال�س���ورية،  امليادي���ن  يف  تته���اوى  اأو 

ومل ت�س���عفها كل املقوي���ات الأمريكي���ة 

اأن  حت���ى  وال�س���هيونية،  واخلليجي���ة 

مي�س���ال كيلو راح يندب »الدميقراطية« 

القتيل���ة، بينما جورج �س���را الذي وجد 

اإحدى مقومات  الن�رصة«  يومًا ب�»جبهة 

املعار�سة الرائدة لهزمية الدولة الوطنية 

ال�س���ورية، يهي���م بني فنادق ا�س���طنبول 

الكاز  ب�»بق�س���ي�ش«  متمتع���ًا  والغرب، 

العرب���ي ال���ذي كان ينه���ال عليه وعلى 

زمالئ���ه الذين توزع���وا يف فنادق وفيلل 

واأموال حرام نتيج���ة انخراطهم يف قتل 

�سعبهم وتدمري وطنهم.

وبراأي معار�ش ن���ادم على انخراطه 

يف �س���فك الدم ال�س���وري، ف���اإن كثريين 

من اأترابه املعار�س���ني كان ي�سعون يف 

ح�س���اباتهم ف�س���ل رهاناتهم، ولهذا كان 

هدفهم دائمًا جم���ع املال لتوفري اإقامات 

مريحة لهم ولأ�رصه���م وذريتهم يف دنيا 

اهلل الوا�سعة.

ويوؤك���د اأن بع�س���هم كان���ت تلوح 

اأمامه �س���ورة ذاك ال�س���ابط الفيتنامي 

اجلنوبي الذي حاول التعلّق بالهليكوبرت 

م���ع  للف���رار  الأمريكي���ة  الع�س���كرية 

الأمريكيني من �س���ايغون، ف�س���قط قتياًل، 

وبع�س���هم مل ين�ش مرتزقة الكونرتا يف 

اأم���ريكا اجلنوبية، فيم���ا البع�ش الثالث 

كان ي�س���ّبه نف�س���ه باأتباع بوب دينار؛ 

ذاك املرتزق الذي كان يخدم يف اجلي�ش 

الفرن�س���ي �س���من القوات الفرن�سية يف 

الهند ال�س���ينية وحتّول من���ذ عام 1960 

اإىل مرتزق �س���هري فعمل م���ع كل اأجهزة 

ال�ستخبارات ال�ستعمارية �سد طموحات 

البلجيكية  الق���وات  فخ���دم  ال�س���عوب، 

يف الكونغ���و، وب���اع مهاراته لعن�رصيي 

رودي�س���يا البي�ش، والت���ي حتّولت بعد 

انت�سار ثورتها اإىل زميبابوي وخدم �ساه 

اإيران، ودّرب قوات اإمام اليمن قبل الثورة، 

كما عمل ل�سالح ال�ستخبارات الأمريكية 

يف انغول، وقاد انقالب���ًا يف جزر القمر، 

وحاول اإدارة انق���الب على حكومة بنني 

الي�س���ارية ع���ام 1993.. ه���ذا املعار�ش 

ي�س���ّبه نف�س���ه وزم���الءه مبرتزقة بوب 

دين���ار، مع فارق هام اأنهم �س���د دولتهم 

الوطني���ة وخدموا امل�س���الح اخلارجية 

ب�ستى الأ�سكال من اإعالميه ودعائيه، اإىل 

ولوغهم يف �سالل الدم ال�سوري، ف�ساروا 

من حيث ي���درون اأو ل يدرون يف خدمة 

توح�ش اأبو بكر البغ���دادي اأو اأبو حممد 

اجلولين، اأو حت���ى القتيل زهران علو�ش 

وهل���م جرا، لدرجة اأنه و�س���ل اإىل درجة 

يف ندامت���ه باأن يح�س���د العميل انطوان 

حلد الذي ا�ست�سافته الدولة العرية بعد 

خيانته لوطنه لبنان.

التي جلاأت  ال�سورية«  »املعار�سات 

اإىل طري���ق الدم �س���د بلدها و�س���عبها، 

وا�س���تجلبت اأك���ر من 400 األف م�س���لح 

مرت���زق تكفريي للقتال معه���ا، مع دعم 

مبا�رص وغري مبا�رص م���ن خمتلف القوى 

ال�ستعمارية والعن�رصية، مبا فيهم العدو 

ال�س���هيوين، ها هي ت�س���ل مع اأ�سيادها 

ومديريه���ا اإىل اجل���دار ب�س���كل تبدو فيه 

هزمي���ة الإرهابي���ني يف �س���ورية هزمية 

مرمة للعدو ال�سهيوين وال�سيد الأمريكي، 

الذي يجد نف�س���ه م�س���طراً للتفاهم مع 

الرو�سي ليبقى له ولو موطىء قدم.

وي�س���ري هنا خبري بريطاين، ا�س���مه 

امل�س���رت كروك، اإىل ذعر يعي�سه نتنياهو، 

الذي هرول نحو مو�س���كو طالبًا �سمانات 

�س���د حزب اهلل وما زعمه عن نفوذ اإيراين 

يف �سورية، لكنه عاد اإىل تل اأبيب خائبًا، 

وبهذا فقد اعترت معظم ال�سحف العرية 

اأن ال�س���فعة الت���ي تلقته���ا »اإ�رصائيل« 

بهزمي���ة »داع�ش« و»جبه���ة الن�رصة« 

وع�س���ابات الإره���اب والتكفري املتنوعة 

اأعنف من حرب متوز 2006؛ حينما تلّقت 

تل اأبيب هزميته���ا الكرى على يد حزب 

اهلل.

ويبدو اأن حلف اأعداء دم�سق بداأ ي�سعر 

بالهزمية التي تلتّف حول عنقه، يف وقت 

يغرق يف اأزماته الداخلية التي يبدو اأنه 

عاجز عن اخلروج منها، فيهرول نحو تل 

اأبيب لياأخذ منها اأوك�سجني الدعم.

وهن���اك معلوم���ات اأ�س���ارت اإىل اأن 

ل جواً  الكيان ال�سهيوين كان يزمع التدخُّ

يف حرب اجلرود، لكن مت اإبالغهم اأن ذلك 

يعني فوراً وبب�س���اطة حربا �س���املة لن 

ت�س���لم منها الدولة العري���ة هذه املرة، 

وبهذا ج���اءت املن���اورة عل���ى احلدود 

ال�س���مالية لفل�س���طني املحتلة لتحاكي 

حربًا حمتَملة مع لبنان، ويف اأثناء هذه 

املناورة جاء الهجوم اجلوي ال�س���هيوين 

على م�س���ياف بذريع���ة اأنه ا�س���تهداف 

مل�سنع �سواريخ، لكن هذا ا�ستجلب الهزء 

خ�سو�س���ًا  »الإ�رصائيلي«،  الت�رصُّف  من 

م���ن الرو�س���ي والأمريكي، لأن م�س���انع 

ال�س���واريخ ل تقام يف اأماكن عامة على 

�سطح الأر�ش، بل يف �سابع اأر�ش.

اأمام امل���اأزق حللف اأعداء �س���ورية، 

خرجت اإىل العلن زيارة م�سوؤول �سعودي 

كبري اإىل تل اأبيب، ُو�س���ف اأنه »اأمري من 

البالط امللكي، بحث مع كبار امل�سوؤولني 

ال�سهاينة فكرة دفع ال�سالم الإقليمي اإىل 

الأم���ام«، بينما اأكد موق���ع »هيئة البث 

الإ�رصائيل���ي باللغة العربي���ة« اأن هناك 

اجتاهًا وا�سحًا لتد�سني مرحلة جديدة من 

العالقات اجليدة ب���ني »اإ�رصائيل« وعدد 

 من الدول العربية، وعلى راأ�سها ال�سعودية.

ونقلت اإذاعة »�س���وت اإ�رصائيل اأي�س���ًا« 

خر زيارة الأمري ال�س���عودي اإىل فل�سطني 

املحتلة، غري اأنه ظل ا�سم الأمري جمهوًل، 

اإل اأن ع���دداً م���ن ال�س���حف واملواق���ع 

»الإ�رصائيلية« اأ�سارت اإىل اأنه حممد بن 

�سلمان؛ ويل العهد ال�سعودي، هو من قام 

بالزيارة ال�رصية لفل�سطني املحتلة، والتقى 

 رئي����ش وزراء العدو بنيام���ني نتنياهو.

»الإ�رصائيل���ي«،   )n r g( وقال موق���ع

اإن الأمري ه���و حممد بن �س���لمان، وكان 

يرافقه وفد اأمريكي رفيع امل�س���توى ي�سم 

م�سوؤولني اأمنيني وع�س���كريني كباراً، اإىل 

جانب وفد �سعودي كان من بينهم رئي�ش 

 املخابرات ال�سعودية ال�سابق اأنور ع�سقي.

وكذلك قالت �س���حيفة »ميكور ري�سون« 

اإن حممد بن �س���لمان  »الإ�رصائيلي���ة«، 

ه���و ال���ذي زار الكي���ان »الإ�رصائيلي«، 

وكذلك قالت �س���حيفة »ميكور ري�سون« 

»الإ�رصائيلية«، اإن حممد بن �س���لمان هو 

الذي زار الكيان »الإ�رصائيلي«.

واأك���د �س���حايف ع���ري يف جريدة 

»جريوزاليم بو�س���ت« اأن بن �سلمان زار 

تل اأبيب.

وكذل���ك كتب���ت ال�س���حافية نوغ���ا 

بال�س���اأن  املتخ�س�س���ة  تارنوبول�س���كي 

»الإ�رصائيلي« توؤكد نف�ش املعلومة.

باأي حال، يبدو اأن بائعة الكاز الكرى 

اأخذت تنزعج من ع���دم التهور الأمريكي 

ب�سكل وا�سع يف �سورية والعراق ولبنان، 

فاأخذت قرارها بالتوّجه اإىل الدينا�س���ور 

ال�سهيوين مبا�رصة، مرفقًا بفتاوى احلالل 

بالنفتاح وو�س���ع اليد مع من يهدد اأوىل 

القبلتني وثالث احلرمني.

اأحمد زين الدين

حزب الله »رقم صعب«.. داخليًا وإقليميًا
بعد النت�س���ارات الأخرية التي اأ�سهمت املقاومة 

يف حتقيقه���ا، ويف �س���وء املناورات الت���ي يجريها 

العدو »الإ�رصائيلي« يف ال�س���طر الثاين من احلدود، 

مُيعن بع�ش الأفرقاء اللبنانيني، خ�سو�س���ًا »القوات 

اللبنانية« و»تيار امل�س���تقبل«، يف اإطالق املواقف 

املعادية حلزب اهلل، و�سالحه، والتحري�ش على حمور 

املقاومة ككل.

هذا ال�سالح الذي ي�سّكل اأبرز نقاط القوة للبنان 

يف اأي مفاو�س���ات قد يقبل عليها حلل م�س���اكالته 

العالقة م���ع العدو »الإ�رصائيل���ي«، واأبرزها عودة 

الفل�س���طينيني اإىل ديارهم، والن�سحاب من الأرا�سي 

اللبناني���ة املحتلة، اإ�س���افًة اإىل وق���ف اخلروقات 

والتعدي���ات املتمادية عل���ى ال�س���يادة اللبنانية، 

تارًة باخلروق���ات اجلوية والبحري���ة، وطوراً بن�رص 

 �س���بكات التج�س����ش عل���ى الأرا�س���ي اللبناني���ة.

ومل يطرح ال�س���ياديون اجلدد على طاولة البحث اأي 

خطة جدية وفاعلة تق���ي لبنان �رصّ اعتداء حمتمل 

على اأرا�سيه، بل اقت�رص اعرتا�سهم على ترداد لأزمات 

فارغة من اأي م�سمون، حينًا يدعون التزام القرارات 

 الدولي���ة، واأحيانًا يغالون باحلفاظ على ال�س���يادة.

وال�سوؤال: هل التزمت »ا�رصائيل« بالقرار 1701 واأوقفت 

خروقاتها للبنان؟ وهل التزمت بالقرار 242 و�سمحت 

للفل�سطينيني بالعودة اإىل ديارهم، اأم اأن اخلروقات 

 »الإ�رصائيلية« ل ت�س���كل خرقًا لل�سيادة اللبنانية؟

املفارق���ة اأن ال���دول الت���ي تطال���ب بنزع �س���الح 

املقاومة يف لبنان، تبحث يف �س���كل معّمق ظاهرة 

ح���زب اهلل وقدرته على املواجه���ة، ما يوؤكد فعالية 

 وق���وة ه���ذا »احل���زب« يف الدف���اع ع���ن الأر�ش.

ويف ه���ذا ال�س���دد اأ�س���ار باحث ا�س���رتاتيجي رفيع 

امل�س���توى اإىل اأن كتابًا �س���در يف »اإ�رصائيل« حول 

قت���ال ح���زب اهلل، وه���و جمموعة من �س���تة ع�رص 

مق���اًل، لتقومي املواجهة امل�س���تقبلية مع حزب اهلل 

على ثالثة م�س���تويات: �سيا�س���ي واأمني وع�سكري، 

واعت���ر نتائج عدوان متوز مو�س���وعًا قيد الهتمام 

والدرا�س���ة لال�س���تفادة من العر، ولو�سع الأ�ساليب 

املالئم���ة للمواجه���ة امل�س���تقبلية. وكلّف الق�س���م 

الع�س���كري الأكادميي يف جي�ش العدو ابتكار اخلطط 

ملواجه���ة هذا النه���ج القتايل اجلدي���د الذي يجمع 

ب���ني القت���ال التقليدي وغ���ري التقليدي، وي�س���اف 

 اإليه خ�س���ائ�ش ذاتية م���ن طبيعة تنظيم حزب اهلل.

ومل تقت����رص درا�س���ة »الإعج���از« الت���ي قدمته���ا 

املقاومة يف حرب متوز على الكيان ال�س���هيوين، بل 

تع���داه اإىل الوليات املتحدة الأمريكية، فالرئا�س���ة 

الأوىل كلّف���ت مرك���ز بح���وث يف اأمريكا لدرا�س���ة 

حرب لبنان الثانية، وا�س���تخال�ش خ�س���ائ�ش هذه 

الأمريكي  التو�س���يات للجي����ش  احل���رب وتق���دمي 

 لال�س���تعداد ملواجه���ة »عدو« ي�س���به ح���زب اهلل.

وقد و�س���عت الدرا�س���ة، وُرفعت اإىل البيت البي�ش 

و»البنتاغون«، و�س���در على اأثره���ا طلب باإحداث 

���ن م���ن مواجهة  وح���دات خفي���ة �رصيع���ة للتمكُّ

 ظ���روف ح���رب مماثل���ة حل���رب لبن���ان الثاني���ة.

كذل���ك احللف الأطل�س���ي اأب���دى اهتمامًا لدرا�س���ة 

ظاهرة حزب اهلل، فكلّف خلية درا�س���ات لال�ستفادة 

من الدرا�س���ات الأمريكي���ة و»الإ�رصائيلية«، وتزويد 

اجليو����ش احلليف���ة مبلّخ�ش عنها، لال�س���تثمار يف 

 امليدان يف حال واجهت »عدواً« ي�س���به حزب اهلل.

اإن اأداء املقاوم���ة يف ع���دوان مت���وز ويف مكافحة 

الرهاب يف لبنان و�سورية، فر�ش على احللف الغربي 

اإج���راء درا�س���ات وحتليالت حول تنظي���م املقاومة 

وقدرتها على املواجهة من حيث الت�س���ليح، وكيفية 

التدري���ب والتعامل مع ميدان ي���دور فيه قتال من 

 منط ثالث، لي�ش بقتال تقليدي اأو قتال غري تقليدي.

يف املح�س���لة، وبالعودة اإىل املواقف الداخلية من 

هذا ال�سالح، فاإن الهجمة الإعالمية التي يتعر�ش لها، 

تهدف فقط ل�سّد ع�س���ب �سارع املعرت�سني الذي بداأ 

يفقد الثقة مب�سوؤولني مل يعتمدوا اإل على املراهنات 

اخلاطئة، لكن كل ذلك لن يغرّي يف املعادلة الذهبية 

»اجل�ش وال�س���عب واملقاومة« �سيء، ولن يوؤثر يف 

وظيفة ال�س���الح املذكور من خ���الل التفوي�ش الذي 

يح�سل عليه يف البيان الوزاري تكراراً.

ح�سان احل�سن

حلف اأعداء دم�شق بداأ ي�شعر مب�شنقة الهزمية تلتف حول عنقه
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¡ تخّوفات اأمنية يف لبنان
اأكدت م�س���ادر لبناني���ة اأن »اإ�رصائي���ل« اأوكلت اإىل 

النظام ال�س���عودي مهمة جديدة يف �س���وء التن�سيق 

الأمني والع�س���كري املتعاظم ب���ني اجلانبني، وهي 

حت���ّول ه���ذا النظ���ام اإىل ذراع ا�س���تخباري جلمع 

املعلوم���ات عن ح���زب اهلل، وا�س���تعداء ال�س���احة 

اللبنانية �س���ده، وحماولة �رصب ال�ستقرار يف هذه 

ال�س���احة خدمة للمخططات »الإ�رصائيلية«. وقالت 

امل�سادر اإن النظام ال�سعودي ميّول جماعات اإرهابية 

يف ال�س���احة اللبناني���ة، لتنفيذ تفج���ريات اإرهابية 

ت�رصب هذه ال�س���احة، والقيام بخطوات ا�س���تفزازية 

�س���د حزب اهلل، من خالل امل�ش مبواقع يف حا�سنته 

ال�سعبية، والتج�س�ش عليها ل�سالح »اإ�رصائيل«.

¡ م�ست�سار ابن �سلمان يزور العدو
اأكد م�س���در �سعودي اأن »م�س���اعد العيبان«؛ حامل 

امللفات ال�س���عودية الهامة، زار فل�س���طني املحتلة 

والتقى رئي�ش وزراء العدو بنيامني نتنياهو، و�سلّمه 

ر�س���الة من ويل العهد حممد بن �س���لمان. وا�ستناداً 

اإىل امل�س���در فاإن امل�س���وؤول ال�س���عودي و�سع اأمام 

نتنياهو خططًا �سعودية تخدم م�سالح م�سرتكة بني 

تل اأبيب والريا�ش، وا�س���تعداد اململكة القيام بدور 

لإيجاد ت�سوية لل�رصاع الفل�سطيني - »الإ�رصائيلي«، 

توافق عليها »اإ�رصائيل«، وامل�ساركة يف متريرها يف 

ال�ساحتني الفل�س���طينية والعربية، موؤكداً رغبة ويل 

العهد يف تعزي���ز العالقات مع »اإ�رصائيل« يف وقت 

قريب، بعد ترتيب م�سائل داخلية. واأ�ساف امل�سدر اأن 

»م�س���اعد العيبان«؛ امل�ست�سار الأقرب لالأمري حممد 

بن �س���لمان، و�ساحب املهام ال�س���عبة يف الديوان 

امللك���ي، اأبلغ نتنياهو بتن�س���يب الأم���ري ملكًا يف 

الأ�سابيع القليلة املقبلة، وقد رّحب نتنياهو بذلك.

¡ دور م�سبوه لالإمارات يف غزة
قال م�س���در فل�س���طيني، اإن الإغراءات املالية التي 

تعر�سها الإمارات على بع�ش الف�سائل الفل�سطينية، 

هدفه���ا الإبقاء على حالة النق�س���ام يف ال�س���احة 

واجله���ود  التح���ركات  واإ�س���عاف  الفل�س���طينية، 

ال�سيا�س���ية التي تقوم بها القيادة الفل�سطينية يف 

ال�س���احة الدولية، لإجناح امل�رصوع الوطني باإقامة 

دولة فل�س���طينية عل���ى حدود الع���ام 1967. وقال 

امل�س���در اإن حممد بن زايد التقى موؤخراً �سخ�سيات 

فل�س���طينية يف اأبو ظبي، واأكد له���ا �رصاحة عداءه 

للقيادة الفل�س���طينية، واأنه �سي�ستخدم كل الو�سائل 

ال�ساغطة لإف�س���ال حتركاتها، خ�سو�سًا لدى الهيئة 

الدولي���ة، م�س���رياً اإىل دعم���ه لف�س���ل القطاع عن 

ال�س���فة، و�س���عيه عر وكالء ل���ه ودول يف الإقليم 

لق�س���اء امل�س���هد ال�سيا�سي الفل�س���طيني برئا�سة 

حممود عبا�ش. واأ�س���اف امل�سدر اأن قيادة الإمارات 

عملت بكل الأ�س���اليب ملنع اأي ت���الٍق بني »فتح« 

و«حما�ش« على طريق امل�ساحلة، تعزيزاً للمقولة 

»الإ�رصائيلية« التي يرددها نتنياهو واأركان حكمه؛ 

باأن ل �رصيك فل�س���طينيًا للتحدث معه، وا�س���تمرار 

النق�سام يعزز هذه املقولة »الإ�رصائيلية«.

¡ الإرهاب يزدهر يف اأفريقيا
اأن  ذك���رت �س���حيفة »اجلاردي���ان« الريطاني���ة، 

الإج���راءات التي تتخذه���ا احلكوم���ات يف اأفريقيا 

ملكافح���ة التطرف والإره���اب ، تك���ون يف الغالب 

»نقطة التحّول« يف حياة الأ�س���خا�ش لالن�س���مام 

اإىل اجلماعات املتطرفة، وانت�سار التطرف يف القارة 

ال�سمراء. وقالت ال�س���حيفة اإن نتائج هذه الدرا�سة، 

وهي واحدة من اأكر الدرا�س���ات من نوعها، �س���تثري  

القلق الدويل، خ�سو�سًا مع وجود العديد من الأ�سباب 

الأخرى التي تدفع ال�سباب لالن�سمام اإىل اجلماعات 

والتهمي�ش،  القت�س���ادية،  الظ���روف  املتطرفة، مثل 

وقلة الوعي الديني، وانخفا�ش م�ستوى التعليم، مما 

يجعل الإرهاب  يزدهر يف القارة ال�سمراء.

موضوع الغالف

يف خط���وة ل تب���دو مفاجئ���ة، 

اأعلن ما ي�س���مى »جمل�ش دير الزور 

الع�س���كري«، وه���و جزء م���ن قوات 

�سورية الدميقراطية »ق�سد«، عن بدء 

حملة �س���ّماها »عا�سفة اجلزيرة«، 

لتحرير م���ا تبقى م���ن »اأرا�ٍش يف 

اجلزيرة ال�س���ورية، و����رصق الفرات، 

واملناطق ال�رصقي���ة بريف دير الزور 

من �سيطرة »داع�ش«.

لعل ه���ذا الإع���الن يعي���د اإىل 

الأذهان ما كان ق���د اأعلنه املتحدث 

با�سم التحالف الدويل؛ ريان ديلون، 

باأن اأي عملية مرتقبة باجتاه مناطق 

دير الزور، هي ره���ن بنهاية معركة 

الرقة من جهة، وب�»اأهداف حتركات 

الق���وات احلكومية ال�س���ورية هناك 

خالل الف���رتة املقبلة«، وهكذا يكون 

هجوم ق�سد موؤ�رص اإىل اأن الأمريكيني 

مل »يه�س���موا« انت�س���ار اجلي����ش 

ال�سوري وحلفائه يف دير الزور وفك 

احل�س���ار عن املدينة، ويعطي اأهمية 

كرى لتحرير دير الزور، خ�سو�س���ًا 

بعدم���ا ق���ام التحال���ف بهجومات 

حتذيري���ة ملن���ع الدولة ال�س���ورية 

م���ن تلك املنطقة وال�س���يطرة عليها 

واإعادة ربط العراق ب�س���ورية، ومنها 

املجزرة التي ح�س���لت بعدما قامت 

طائ���رات التحالف الغربي بق�س���ف 

مواق���ع اجلي����ش ال�س���وري يف جبل 

الردة، واتخاذ التحالف الغربي من 

معر التنف مق���ًرا له، واإقامة قاعدة 

القوات  ع�س���كرية، وق�س���ف وتهديد 

ال�سورية املتَّجهة اإىل املعر، بذريعة 

حماي���ة قواته���ا املوج���ودة هناك، 

واإ�س���قاط طائرة �س���ورية يف منطقة 

التحال���ف يف  الر�سافة، وا�س���تمرار 

ا�س���تهداف الأرتال املتقّدمة للجي�ش 

ال�سوري وحلفائه يف املنطقة..

ولع���ل اإعالن »ق�س���د« الأخري، 

وحتوي���ل وجه���ة عملياته���ا م���ن 

الرق���ة اإىل دير الزور، ي�س���ري اإىل اأن 

اأهدافًا ا�س���رتاتيجية يف  لالأمريكيني 

البادية ال�س���ورية ل���ن يتخلوا عنها 

ب�سهولة دون قتال، ولعل اأبرزها:

منع اجلي�ش ال�سوري وحلفائه من 

اإعادة ربط احلدود العراقية ال�سورية، 

فال�سيطرة على التنف واإبقاء قاعدة 

ع�س���كرية فيه، يعني ا�س���تمرار قطع 

طري���ق بغداد - دم�س���ق، وما يعنيه 

وا�سرتاتيجية  اقت�س���ادية  فوائد  من 

و�سيا�س���ية للبلدين، ولكنه بالتاأكيد 

ل يعن���ي قطع التوا�س���ل اجلغرايف 

ال�سرتاتيجي والع�سكري الذي حتتاج 

اإليه طهران لو�س���ل بغ���داد ببريوت، 

يف حال ا�س���تطاع اجلي�ش ال�س���وري 

م�ساحات  على  ال�س���يطرة  وحلفائه 

اأخرى من البادية ال�س���ورية، وهو ما 

ح�سل فعاًل.

يحت���اج الأمريكي���ون اإىل اإبقاء 

�سيطرة فعلية على مناطق ال�سمال 

ال�سوري، وهي املناطق التي ي�سيطر 

على الأك���راد، وذلك ملا يف ذلك من 

اأهمية لناحية اإبقاء قواعد ع�سكرية 

عل���ى  ا�س���رتاتيجية  منطق���ة  يف 

حدود مع العراق وتركيا و�س���ورية، 

ولعرقلة مّد اأنابي���ب الغاز الإيراين 

ومنعها من الو�س���ول اإىل �س���واطئ 

البحر املتو�سط.

اأطلقه اجلرنال  ال���ذي  التهدي���د 

روب���رت جون���ز للجي�ش ال�س���وري، 

وحتذي���ره بعدم عبور نه���ر الفرات، 

يعني اأن الوليات املتحدة الأمريكية 

تريد طرد »داع�ش« من تلك املنطقة، 

واإحالل الكرد فيها، وذلك ملا فيها من 

م���وارد نفط وغاز، مع ما يعنيه ذلك 

من ا�س���تمرار تهديد الأتراك بكونتون 

كردي قادر على البقاء، بعد ح�سوله 

على نفط وغاز البادية يف دير الزور، 

ي�ساف اإىل ما ي�س���يطر عليه الأكراد 

م���ن نفط وغ���از يف املناط���ق التي 

�س���يطروا عليها، خ�سو�سًا يف حقول 

رميالن.

يحت���اج الأمريكي���ون اإىل اأوراق 

قوة تفاو�س���ية ت�سمح لهم بالذهاب 

اإىل املفاو�سات على م�ستقبل �سورية 

وبيدهم ما يفاو�سون عليه لتحقيق 

مكا�س���ب �سيا�س���ية مل ي�س���تطيعوا 

املي���دان،  يف  عليه���ا  احل�س���ول 

فالنت�س���ارات امليدانية التي حققها 

اجلي�ش ال�س���وري وحلفاوؤه، وخروج 

�سيطرة احلكومة ال�سورية من زجاجة 

»�س���ورية املفيدة« اإىل ا�سرتاتيجية 

ا�س���تعادة كام���ل الرتاب ال�س���وري، 

امل����رصوع  �س���قوط  اإىل  يوؤ����رصون 

الأمريكي بتق�س���يم �س���ورية، ويوؤكد 

ب�سكل نهائي عدم قدرة الغرب على 

اإ�سقاط النظام ال�سوري اأو ح�رصه يف 

م�ساحة جغرافية �سيقة؛ حيث البحر 

من اأمامه واملجموعات امل�سلحة من 

ورائه.

دي���ر  نح���و  ال�س���باق  يف  اإًذا، 

ال���زور بني كل من اجلي�ش ال�س���وري 

وحلفائه، وقوات �سورية الدميقراطية 

املدعوم���ة م���ن التحال���ف الغربي، 

يتجلّى ����رصاع الإرادات الدولية بكل 

تفا�س���يله، فمنطقة البادية ال�سورية 

التي تبدو ك�س���لة و�سل بني كل من 

�سورية والعراق وتركيا، ونهر الفرات 

الذي ُيعتر حداً فا�س���اًل ي�سع القوى 

الدولية والإقليمي���ة خطوًطا حمراء 

لالأعداء على �سفافه، ير�سم م�ستقبل 

�سورية وال�رصق الو�سط، لكن جتارب 

�ست �سنوات من عمر احلرب ال�سورية 

تنبئ باأن املخططات الدولية لي�ست 

قَدَراً، واأن ُقدرة القتال لدى ال�سوريني 

وحلفائهم ا�ستطاعت ك�رص العديد من 

اخلط���وط احُلُمر املو�س���وعة اأمامها 

يف الوقت املنا�س���ب، وبخطة وظرف 

اإقليميَّني ودوليَّني منا�سَبني.

يف النتيجة، النت�س���ار يف دير 

الزور ُي�سدل ال�س���تار على ف�سل من 

ف�سول احلرب ال�س���ورية، ويوؤ�رص اإىل 

بداي���ة نهاية احلرب، لكنها بالتاأكيد 

لي�س���ت املعرك���ة الأخ���رية، فاأمام 

ال�س���وريني معارك اأخ���رى قد يكون 

اأ�س���هلها التخلُّ�ش م���ن املجموعات 

الإرهابية امل�س���لحة، ولعل اأ�سعبها 

اإخ���راج القواع���د  عل���ى الإط���الق: 

الأمريكية الع�س���كرية من اجلغرافيا 

ال�س���ورية، وهي معرك���ة من طبيعة 

مغاي���رة متام���ًا للمع���ارك الأخرى، 

فقد يحت���اج اإىل تنازلت �سيا�س���ية 

ودبلوما�سية، اأو عقود نفط وم�ساريع 

اإعمار، اأو غري ذلك.

د. ليلى نقول

دير الزور.. معركة األميركيين األخيرة في سورية؟

إخراج القواعد األميركية 
العسكرية من سورية يحتاج 

إلى تنازالت سياسية 
ودبلوماسية.. وتوقيع 

عقود نفط ومشاريع إعمار

يف ال�شباق اإىل دير الزور يتجلى �شراع الإرادات الدولية بكل تفا�شيله
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عربي 6

�إىل  �ل�سوري  ُيعترب دخول �جلي�ش 

منطقة دير �لزور بعد فك �حل�سار عنها 

لطرد »د�ع�ش«، منعطفًا ��س����ر�تيجيًا 

يف ما يتعلق بالأزمة �ل�سورية، �سو�ء 

من ناحية �لق�س����اء على �آخر معاقل 

»د�ع�ش« يف دير �ل����زور، �لذي ُيعترب 

�ل�سالمية«، ومنطلقها  مركز »�لدولة 

�إىل �ملناط����ق �ل�س����ورية كاف����ة، وكما 

�لرو�س����ية  �خلارجية  وزي����ر  و�س����ف 

�س����رغي لفروف باأن »فك �حل�س����ار 

�لد�ع�س����ي �ملفرو�ش منذ 3 �س����نو�ت 

على مدين����ة دير �ل����زور، موؤ�رش هام 

للغاية يف م�سار حماربة �لإرهاب يف 

�سورية«.

هذ� �لنت�س����ار �لكبر ه����و �متد�د 

لالنت�سار �لذي �سّطره �جلي�ش �ل�سوري 

وحلفاوؤه على »�لن�رشة« يف منطقة 

حل����ب يف �ل�س����مال �ل�س����وري، و�لذي 

�أ�ّس�ش لإ�س����قاط �مل�رشوع �لأمركي - 

لتق�س����يم  »�لإ�رش�ئيلي« - �خلليجي 

�سورية.

وتكمن �أهمية هذ� �لنت�س���ار يف 

جديدة  �سيا�سية  ملرحلة  تاأ�سي�س���ه 

يف �سورية، و�لتي بد�أت معاملها منذ 

عام ونّيف، وذلك من خالل �مل�رشوع 

�ل�س���وري  �لإي���ر�ين -  �لرو�س���ي - 

ملناط���ق خف�ش �لت�س���عيد �لأربعة 

و�ل�سعي �لرو�س���ي ل�سّم �إدلب �إليها، 

وقد �عرف به �لعدو و�ل�سديق على 

حد �س���و�ء، فقد قال �ل�سفر �لأمركي 

�ل�سابق لدى �س���ورية؛ روبرت فورد: 

»�إن �لإد�رة �ل�سورية برئا�سة �لرئي�ش 

�ل�سوري ب�سار �لأ�سد حاليًا يف �أقوى 

حالتها �لع�سكرية منذ �ست �سنو�ت، 

و�إن �لولي���ات �ملتح���دة ق���د قبلت 

حقيقة �أن �لأ�س���د يفوز«، وموؤكد�ً �أن 

»بوتني هو �لر�بح �لأول يف �سورية 

ومن ثم �إي���ر�ن، و�أمركا خ�رشت �إىل 

ح���د ما، وحزب �هلل من �لر�بحني يف 

�حل���رب �ل�س���ورية«.. وكالم �ملوفد 

�ل���دويل دي مي�س���تور� يف ت�رشيح 

�سحفي: »�ل�س���وؤ�ل هو ما �إذ� كانت 

�ملعار�س���ة �ل�س���ورية ق���ادرة على 

توحيد �س���فوفها و�لتحلي بو�قعية 

كافية لتدرك �أنها مل تربح �حلرب«..

ومن هذه �ملو�قف �أي�س���ًا �إر�سال 

تهنئ���ة  برقي���ة  بوت���ني  �لرئي����ش 

للرئي�ش �لأ�س���د على هذ� �لنت�س���ار 

�ل�سر�تيجي، وكالم وزير �خلارجية 

�لإي���ر�ين ج���و�د ظري���ف: »نهن���ئ 

�جلمهورية �لعربية �ل�س���ورية قيادة 

�ل�سر�تيجي  �لنت�سار  على  و�سعبًا 

�ل�سوري  �لعربي  �لذي حققه �جلي�ش 

بفك �حل�س���ار عن مدين���ة دير �لزور 

بالتع���اون م���ع �لق���و�ت �لرديف���ة 

و�حللفاء«.

�س���حيح �أن ما بعد دي���ر �لزور 

لي�ش كما قبلها، و�أن معادلة �إ�سقاط 

�لرئي�ش �لأ�س���د قد �نته���ت، وهذ� ما 

عرّب عنه فورد: »تر�مب يريد تقلي�ش 

�لنفوذ �لإير�ين.. هكذ� �سمعت من �أحد 

�أ�س���ابيع«، م�سيفًا  قبل  م�ست�ساريه 

�أن  )�لأمرك���ي( »يعرف  �لرئي�ش  �أن 

�للعبة �نتهت.. تاأخرو� كثر�ً«.

يف هذه �ملرحلة �جلديدة مل يعد 

و�رد�ً �لكالم عن �إ�سقاط ب�سار �لأ�سد، 

و�إن كانت بع�ش �أطر�ف �ملعار�س���ة 

�ل�سورية تردد هذ� �ل�سعار كالببغاء، 

لأن كالمهم غر م�سوؤول، ولأن مقولة 

�إ�سقاط ب�سار �لأ�س���د قد �أُ�سقطت من 

ح�سابات �أ�سيادهم.

على �لرغم من �لوجود �لع�سكري 

�لأمركي �ملحدود يف بع�ش مناطق 

�س���ورية و�ملعار�سارت �مل�سلّحة يف 

�لرقة ويف �جلنوب، ووجود »د�ع�ش« 

يف �أط���ر�ف دير �لزور و�لرقة وبع�ش 

�ملناطق �ملحددة يف �جلنوب ووجود 

»�لن����رشة« يف �إدلب و�أطر�ف حماة 

�ملناطق  م���ن  وغره���ا  و�لغوط���ة 

�ل�سورية، فاإن �مل�ساحة �لتي حررها 

�لنظ���ام وحلفاوؤه ت���زد�د يومًا بعد 

يوم، وه���ي متّثل �مل�س���احة �لهامة 

يف �سورية، وتتجه �لأمور �إىل �لربح 

�ملو�سوف للنظام �ل�سوري وحلفائه، 

وهذ� �سيوؤ�س����ش ملعادلة جديدة يف 

�سورية قائمة على �أرجحية للنظام، 

وتنازلت حمدودة للمعار�سة، تاأخذ 

�لأ�س���د  بعني �لعتبار معادلة بقاء 

كجزء �أ�س���ا�ش يف �لت�سوية �ل�سورية 

�لتي بد�أت مالحمها تدور يف �لأفق، 

و�إن كان م���ن �ملبّك���ر �حلدي���ث عن 

توقيت لها.

هاين قا�سم

استعادة دير الزور: سقوط مشروع تقسيم سورية

تحرير دير الزور أسقط المشروع 
األميركي - »اإلسرائيلي« 

- الخليجي لتقسيم سورية 
وإسقاط النظام

فجاأة ودون �س���ابق �إنذ�ر، �رشت 

موجة من �لتفاوؤل يف �أروقة �لق�سور 

�مللكية و�لديبلوما�س���ية �ل�سعودية، 

حينم���ا خرجت بيان���ات عديدة من 

و�س���ائل �لإع���الم �ملختلفة تتحدث 

عن ليلة �لت�س���ال ب���ني ويل �لعهد 

�ل�س���عودي �لأمر حممد بن �سلمان 

و�أم���ر قطر متيم بن حمد �آل خليفة.. 

وذه���ب بع����ش �لإع���الم �خلليجي 

ليطلق على تلك �لليلة ��سم »�لليلة 

�ل�س���عيدة«، �إذ وف���ق وكالة �لنباء 

�ل�سعودية، فاإن متيم »عر�ش يف ذلك 

�لت�سال �جللو�ش على مائدة �حلو�ر 

مع دول �ملقاطعة �لأربع، ومناق�س���ة 

مطالبهم مبا ي�سمن حتقيق م�سالح 

�جلميع«، لكن قناة �جلزيرة �لقطرية 

��س���ارت �ن هذ� �لت�س���ال جاء بناء 

على تن�س���يق من �لرئي�ش �لأمركي 

دونال���د تر�مب، لكن مل مت�ش دقائق 

على �لبيانات �لرحيبية، حتى �سنت 

و�س���ائل �لإعالم �ل�س���عودية هجومًا 

�رش�سًا على �لدوحة، معلنة �حتجاج 

�لريا�ش على ما و�سفته »�لت�سليل« 

�لذي ن�رشته وكال���ة �لأنباء �لقطرية 

عن �لت�س���ال بني �لرجلني، م�سرة 

�إىل �أن �لت�س���ال كان بناء على طلب 

قطر وطلبها �حلو�ر مع �لدول �لربع، 

معتربة �إن م���ا ن�رشته وكالة �لأنباء 

�لقطرية ل ميت للحقيقة باأي �سلة، 

م�س���رة �إىل �أن »�ل�سلطة �لقطرية مل 

ت�ستوعب بعد �أن �ململكة لي�ش لديها 

�أي ��ستعد�د للت�سامح مع حتوير قطر 

بدللة  لالتفاقات و�حلقائ���ق، وذلك 

حتريف م�سمون �لت�سال �لذي تلقاه 

ويل �لعهد م���ن �أمر قطر بعد دقائق 

من �إمتامه«.

وتابع قائال »�لت�سال كان بناء 

على طلب قط���ر وطلبها للحو�ر مع 

�لدول �لأربع حول �ملطالب، ولأن هذ� 

�لأمر يثبت �أن �ل�سلطة يف قطر لي�ست 

جادة يف �حلو�ر وم�ستمرة ب�سيا�ستها 

�ل�س���ابقة �ملرفو�س���ة، فاإن �ململكة 

�أي  �ل�سعودية تعلن تعطيل  �لعربية 

حو�ر �أو تو��سل مع �ل�سلطة يف قطر 

حتى ي�س���در منها ت�رشيح و��س���ح 

تو�سح فيه موقفها ب�سكل علني، و�أن 

متطابقة  بالعلن  ت�رشيحاتها  تكون 

مع ما تلتزم به ».

ثم���ة ما هو و��س���ح م���ن هذه 

�خلال�س���ة �ل�رشيعة حول �لت�س���ال 

ب���ني بن �س���لمان وب���ن حم���د، �أن 

�لريا�ش، مل تعد ت�ستطيع �أن تتحمل 

�أي تر�جع �أو �س���قوط، حتى و�إن كان 

من بد�أ بالإت�س���ال �أوًل، �أو من �سعى 

�إليه، لأن �أزماتها تتو�سع على �ستى 

�مل�ستويات �لد�خلية و�لإقليمية، كما 

�أن حممد بن �سلمان �لذي يجد نف�سه 

قريبًا من �عتالء �لعر�ش �ل�س���عودي 

م���كان و�ل���ده ورمب���ا كان ذلك يف 

غ�س���ون �أيام قليل���ة، ريثما تنتهي 

د�خل  �ملتاأججة  �خلالفات  ت�س���وية 

�أجنحة �لأ�رشة �حلاكمة، ل ي�ستطيع 

�أن يتحم���ل �أي تر�ج���ع، لأن ذلك قد 

�ل�سعودية  �لر�جعات  �سبحة  يجعل 

تكر على �أكرث من �س���عيد، خ�سو�سًا 

يف ظل �لهز�ئم �ملتالحقة للم�رشوع 

�لتكفري يف �سورية ويف ظل �رتفاع 

ف�س���يحة �لجر�م �لدموي يف �ليمن، 

حيث �أخذت �لأ�س���و�ت من �س���عوب 

�لعامل تتو�ىل لو�س���ع حد لعمليات 

�لقتل و�لإبادة �جلماعية �لتي ينفذها 

�لتحالف �ل�سعودي و�آلته �حلربية.

بب�س���اطة فهناك من هم�ش باذن 

حممد بن �س���لمان �أن لعب �لدوحة 

و�إعالمه���ا بخ���رب �لإت�س���ال يجعل 

�ل�س���عودية وكاأنها تخ�س���ع للطب 

�لقط���ري وتنفذ �أو�مر تر�مب، و�أن من 

يقرب من كر�س���ي �ملل���ك، ل حول 

له ول ق���وة، فكان �ن متث���ل بليلة 

�لكري�ستال.. و�أعاد �لأمور �إىل �ل�سفر.

حممود �لطب�ش

»ليلة الكريستال« بين بن سلمان وبن حمد

�سواريخ اجلي�ش ال�سوري تدك معاقل الإرهابيني يف دير الزور
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¡ جلنة �ملتابع���ة يف لقاء �لأحز�ب و�لقوى و�ل�سخ�س���يات �لوطنية 
�للبناني���ة، �نتخبت هيئة �لتن�س���يق للقاء، ومن�س���ق �للقاء، و�ملقرر، 

وجاءت �لنتائج على �ل�س���كل �لتايل: حممد خو�جة من�س���قًا، ود. علي 

�س���اهر مقرر�ً، و�لأع�س���اء: حممود قماطي، قا�س���م �س���الح، د. ب�سام 

�لها�س���م، �لنائب �ل�سابق كرمي �لر��س���ي، �أحمد مرعي، د. نبيل قان�سو، 

خليل �خلليل، بارير �آر�س���ن، ح�س���ني عطوي، بالل �لعري�سي، ع�سمت 

�لعري�سي، مهدي م�سطفى، د. �أحمد قي�ش، و د. زهر �خلطيب.

¡ جتم��ع العلم��اء امل�شلم��ن ا�شتنكر الأ�ش��وات الن�شاز الت��ي تنال من 
املقاوم��ة بحجة اأو باأخ��رى، والتي يظهر اأنها تنطل��ق من اأمر عمليات 

اأمريك��ي ي�شته��دف التوه��ن والت�شكي��ك يف النت�ش��ار ال��ذي حققت��ه 

املقاوم��ة يف ال�شل�شلة ال�رشقية، وحماول��ة اختالق �رشخ بن املقاومة 

واجلي�س، والذي نوؤكد اأنه لن يح�شل لأن على راأ�س الدولة اليوم رئي�س 

وطني �رشيف ونزيه ا�شمه فخامة الرئي�س العماد مي�شال عون.

¡ �حل���اج عم���ر غندور؛ رئي�ش �للقاء �لإ�س���المي �لوح���دوي، طالب 
با�ستح�سار جمريات �لأحد�ث يف عر�سال �إىل �ل�سمال و�لقبة و�لتبانة، 

حي���ث كان دعم »�لثو�ر« و«�ملعتدلني« لالإطاحة بنظام دولة جارة، 

خدمة للمخطط �لمركي �ل�س���هيوين، ومترير �ل�سالح و�ملال و�لغذ�ء 

عن طريق �ل�سمال و�ل�سل�سلة �ل�رشقية، بحماية ورعاية بع�ش �ل�سلطة 

�ل�سيا�سية حل�ساب �لدول �لر�عية و�ملمولة.

¡ لق��اء اجلمعي��ات وال�شخ�شي��ات الإ�شالمي��ة يف لبن��ان �ش��دد على 
 ملعرفة كل متورط يف ا�شت�شهاد 

ّ
�رشورة اأن يتوا�شل التحقيق وي�شتمر

الع�شكري��ن يف جرود عر�ش��ال، حمذراً من الأ�ش��وات امل�شبوهة التي 

نًا موقف رئي�س اجلمهورية 
ّ
 الرماد يف العيون، ومثم

ّ
ب��داأت تنطلق لذر

العم��اد مي�شال عون ب���رشورة اأن يكون هناك حتقيق �شفاف وعدالة، 

حت��ى ل ت�شود �رشيع��ة الغاب والث��اأر. واأ�شار »اللق��اء« اإىل اأن اجلي�س 

العرب��ي ال�ش��وري وحلف��اءه ينت�رشون يف ح��رب عاملي��ة �ُشنَّت على 

�شوري��ة، مل تقت���رش عل��ى الق��وى الإرهابي��ة التكفريي��ة وح�ش��ب، بل 

�شاركت فيه��ا الوليات املتحدة وتابعه الغرب��ي واخلليجي والرتكي 

وال�شهي��وين، وه��ا ه��و احللف املق��اوم يكت��ب ب�شم��وده ومواجهته 

رة 
َّ
وانت�ش��اره اآخ��ر حمطات هذه احل��رب اللعينة يف دير ال��زور املحر

واملنت�رشة.

¡ �ل�سيخ ماهر عبد �لرز�ق؛ رئي�ش حركة �لإ�سالح و�لوحدة، قّدم على 
ر�أ����ش وفد من »�حلركة« �لتعازي ب�س���هد�ء �جلي�ش �للبناين يف بلدة 

فنيدق-عكار، وقال: نفتخر ب�س���هد�ئنا من �جلي�ش �للبناين، ونعترب �أن 

�س���هد�ئنا هم �أو�سمة �رشف على �س���دور �للبنانيني، وهم م�سدر عزة 

وكر�مة ون�رش لكل هذ� �لوط���ن، و�ملطلوب منا جميعًا �أن نكون خلف 

�جلي�ش يف مو�جهة كل �لتحديات و�إ�سقاط كل �ملوؤ�مر�ت.

¡ ال�شي��خ �شهيب حبل��ي دعا اإىل متابع��ة التحقيق مبل��ف الع�شكرين 
ط 

ّ
ال�شهداء حتى النهاية، من اأجل ك�شف احلقيقة، وحما�شبة كل من تور

به��ذه اجلرمية النك��راء التي ترق��ى اإىل م�شتوى اخليان��ة الوطنية، كما 

رح��ب ال�شيخ حبلي باملعلوم��ات التي تتحدث عن وجود قرار مبالحقة 

وتوقيف بع�س الروؤو�س الإرهابية املتورطة مبلف الع�شكرين ال�شهداء 

ودعم الإرهاب بعر�شال وجرودها، لعل هذا يفي ال�شهداء من الع�شكرين 

واأه��ايل عر�شال الذين ق�شوا �شهداء على يد التنظمات الإرهابية بع�شًا 

من حقهم.

¡ �ل�سيخ �رشيف توتيو؛ ع�سو قيادة جمل�ش �أمناء حركة �لتوحيد، ندد 
باجلر�ئم �لوح�س���ية و�ملج���ازر وعملية �لإب���ادة �جلماعية و�لتطهر 

�لعرقي �لتي تتعر�ش لها �لأقلية �مل�سلمة )�لروهينغا( يف ميامنار /

بورما، على �أيدي �جلي�ش �لبورمي و�لع�سابات �لبوذية �حلاقدة �لتي 

تنّفذ مذ�بحها وفظائعها �ملهولة بحق �مل�سلمني دون �أي و�زع �أو ر�دع 

ديني �أو خلقي �إن�ساين.

يو��س���ل �لرئي����ش �ملنتهي���ة وليته 

لإقلي���م كرد�س���تان �لعر�ق���ي؛ م�س���عود 

��ستفتاء حول  �ندفاعته لإجر�ء  �لرب�ز�ين، 

�نف�س���ال �لإقليم عن �لوطن �لأم، و�س���ط 

معار�س���ات و��س���عة عر�قي���ًا، و�إقليميًا 

ودوليًا.. وحتى كرديًا، حيث هناك �رش�ئح 

كردية و��س���عة جتد يف �س���لوك �لرب�ز�ين 

ِهم لل�سلطة و�لرثوة، م�رشوع ديكتاتور  �لنَّ

جديد، فهو �نتهت وليته منذ مدة بعيدة، 

ويرف�ش حتديد موع���د لإجر�ء �نتخابات 

رئا�سية جديدة، يف وقت ميركز �ل�سلطات 

يف �لإقلي���م يف يد �بنه و�س���هره، ولهذ� 

فهو منع �لع���ودة �إىل �لإقليم على معظم 

�ملعار�سني ل�س���لوكه ونهجه وت�رشفاته 

ونهمه �ل�سلطوي.

و�إذ� كان �ل���رب�ز�ين يلقى معار�س���ة 

�إقليمية و��س���عة، �أولها من حليفه �للدود 

�لركي، �لذي �س���اعده يف �ل�ستقو�ء على 

خمتلف �لقوى �لكردية، ويف مقدمها حزب 

�لعمال �لكرد�ستاين، وثانيها من �لإير�ين، 

�لرو�س���ي، وعدم  �لرف�ش  �إىل  بالإ�س���افة 

�ملو�فق���ة �لأمركي���ة و�لأوروبية، ليبقى 

يف مي���د�ن �لدعم �ملطل���ق لهذه �خلطوة 

�لرب�ز�نية �لعدو »�لإ�رش�ئيلي«، �لذي ميّد 

م�س���عود �لرب�ز�ين مبختلف �أ�سباب �لدعم 

و�لتاأييد، من �أجل �ل�س���تمر�ر يف �س���لوك 

طري���ق �ل�س���تفتاء يف 25 �جلاري، متهيد�ً 

لالنف�سال عن �لوطن �لأم.

�ل���رب�ز�ين �ل���ذي ير�هن كث���ر�ً على 

�لدع���م �ل�س���هيوين، ي���رى �أن �ملوق���ف 

خطوت���ه  عل���ى  �ملتحّف���ظ  �لأمرك���ي 

�لنف�سالية، لن يلبث �أن يتغر حتت تاأثر 

�للوبي �ل�س���هيوين يف �أمركا، و�س���غط 

�لكيان �ل�س���هيوين يف فل�سطني �ملحتلة، 

بالإ�س���افة طبعًا �إىل �حلاج���ة �لأمركية 

لو�س���ع منطقة بالد �ل�سام و�لر�فدين بني 

فّكي كما�سة �لعدو �ل�سهيوين يف �جلنوب 

وحليفه �لرب�ز�ين يف �ل�س���مال، مع �إبد�ء 

كل ��س���تعد�د ليكون �له���ر�وة �أو �ل�رشطي 

�خلادم ل�سيده �لأمركي؛ وفق �حتياجاته 

�سو�ء �سد �جلمهورية �لإ�سالمية يف �إير�ن 

من جهة، �أو يف �ل�س���تيالء على �لرثو�ت 

�لنفطية وو�سعها يف ت�رشُّف �ليانكي من 

جهة ثانية، �أو توظيف �إمكانيات »�لكيان 

�لوليد« يف خدمة �لأهد�ف �لأمركية يف 

�ملنطق���ة، يف ظل �لر�جع �ل�س���ر�تيجي 

�لذي ي�سيب و��سنطن يف �ملنطقة من جهة 

ثالثة، بفعل �ل�س���مود �ل�سوري �لأ�سطوري 

يف مو�جهة �حل���رب �لعدو�نية �لأمركية 

- �لإرهابية عليها، و�لنت�سار�ت �لعظيمة 

�لت���ي حتققه���ا �ملقاومة �لإ�س���المية يف 

لبن���ان عل���ى �لعدوي���ن »�لإ�رش�ئيلي« 

و�لتكف���ري، وتعاُظ���م ق���وة �جلمهورية 

�لإ�سالمية �لإير�نية على �ستى �مل�ستويات 

و�لع�س���كرية  و�لعلمي���ة  �لقت�س���ادية 

و�لتنموية، بالإ�سافة �إىل هزمية »د�ع�ش« 

يف �ملو�سل وتلعفر.

�لنف�س���ايل  �س���لوكه  يف  �ل���رب�ز�ين 

�لتدمري و�مل�س���بوه، ل يكتف���ي بالو�قع 

�جلغر�يف لكرد�ستان �لعر�ق، بل هو يحاول 

يف �نقالبه �ل�س���تفتائي �أن يتو�ّس���ع على 

ح�س���اب �لعر�ق، من خالل �إ�رش�ره على �أن 

ي�سمل �ل�ستفتاء حمافظة يتنازع عليها مع 

�حلكومة �ملركزية يف بغد�د، وهي حمافظة 

كرك���وك �لغني���ة، حي���ث هن���اك �عر��ش 

و��س���ع يف �لعديد من �لنو�حي و�لأق�سية 

عل���ى �خلط���وة �لرب�ز�نية، خ�سو�س���ًا من 

�لعرب و�لركمان، وفئات كردية و��س���عة، 

ناهيك عن �رش�ئح �جتماعية و��س���عة مثل 

�مل�سيحيني �لعر�قيني.

��ستغل �لرب�ز�ين �لتطور�ت �لإرهابية 

�لد�ع�س���ية يف �لع���ر�ق، ودف���ع بقو�ت 

�لب�س���مركة لحتالل �أجز�ء و��س���عة من 

�ملحافظة، حماوًل �سم كركوك، ولو بقوة 

�لأمر �لو�قع، �إىل م�رشوعه �لنف�سايل.

باأي حال، فاإن �ملنحى �لنف�س���ايل 

للرب�ز�ين �ل���ذي ي�س���ب �أوًل و�أخر�ً يف 

م�سلحة �لعدو »�لإ�رش�ئيلي«، �لذي يبقى 

يري���د تفتيت دول �ملنطق���ة �إىل كيانات 

مذهبي���ة وطائفي���ة و�ثني���ة متناحرة، 

يخالف �أب�س���ط �لنو�حي �لد�س���تورية، �إذ 

ل يحق له �لدعوة لال�س���تفتاء ب�س���فته 

رئي�س���ًا منتهية وليته لإقليم كرد�ستان، 

�أي رئي�سًا �سابقًا، لأنه هو نف�سه من مينع 

�إج���ر�ء �نتخابات رئا�س���ية يف �لإقليم، 

كما عّط���ل �أعمال �ملجل����ش �لت�رشيعي 

)�لنيابي( يف كرد�س���تان، ل بل �أكرث من 

ذلك، عمل على نفي رئي�ش هذ� �ملجل�ش 

�إىل خارج عا�سمة �لإقليم )�أربيل(، ملنع 

�ملجل����ش من �تخ���اذ �أي خطوة من �أجل 

معاجلة �لفر�غ يف رئا�سة كرد�ستان.

�إىل ذلك، فاإن �لربملان �لعر�قي �سّوت 

بالأكرثية �ملطلقة �س���د هذه �ل�ستفتاء، 

وكلّف رئي����ش �حلكومة �لعر�قية باتخاذ 

�لإجر�ء�ت �لالزمة ملنع �خلطوة �لرب�ز�نية 

�لنف�سالية، ما قد يدفع لتطور�ت و��سعة 

وخطرة يف �مل�ستقبل �لقريب.

ب�سكل عام، فاإن نهج م�سعود �لرب�ز�ين 

ي�سع �إقليم كرد�ستان على جمر، خ�سو�سًا 

�أن���ه يح���ّول ق�س���ية �لك���رد �ملحقة �إىل 

ق�سية عد�ئية للعرب من جهة، ويجعلها 

�حتياطًا للع���دو »�لإ�رش�ئيلي« من جهة 

ثاني���ة، متنا�س���يًا �أن �لأك���ر�د ه���م جزء 

�أ�سا�س���ي من �ملنطقة �لعربية، وبع�سهم 

تب���و�أ �أعلى �ملر�كز يف �لعر�ق و�س���ورية، 

فن���وري �ل�س���عيد كان رئي�س���ًا للحكومة 

�لعر�قية قبل ثورة 14 متوز 1958، وح�سني 

�لزعيم قاد �أول �نقالب يف �س���ورية، وعنّي 

نف�سه رئي�س���ًا يف عام 1949، وكذلك عمل 

رئي�سًا ل�سورية كل من �لأكر�د حممد علي 

)1936-1932(، وفوزي �ل�سلو -1951 �لعايد 

1953، و�أديب �ل�سي�سكلي 1953 – 1954.
وكذلك، فاإن �لكرد �أ�سهمو� يف �لثقافة 

و�لفن �لعربيَّني بالإ�س���افة �إىل �ل�سيا�سة 

و�لأحز�ب، ومن هذه �ل�سخ�سيات �ملفتي 

�ل�س���يخ �حمد كفتارو، و�ل�س���هيد �ل�سيخ 

حممد �س���عيد رم�س���ان �لبوطي، وخالد 

بكد�����ش، �أمني ع���ام �حلزب �ل�س���يوعي 

�ل�س���وري، و�أمر �ل�س���عر�ء �أحمد �سوقي، 

و�أحم���د تيم���ور، وبكر �س���دقي، وجميل 

�سدقي �لزهاوي، وبلند �حليدري، وخالد 

تاجا، وعبد �لرحمن �آل ر�س���ي، ومعروف 

�لر�سايف وغرهم �لكثر.

فحذ�ر من �أن يحرق م�سعود �لر�ز�ين 

�لأ�س���ابع �لكردية يف معركة ت�سّب �أوًل 

و�أخر�ً يف م�سلحة �لعدو »�لإ�رش�ئيلي«.

حممد �سهاب

مسعود البرازاني يدفع بالشعب الكردي إلى الخطر

م�سعود الربازاين ا�ستغل التطورات الإرهابية الـ»داع�سية« يف العراق

منحى البرازاني االنفصالي 
يصّب في مصلحة العدو 
»اإلسرائيلي« الذي يريد 

تفّتيت المنطقة إلى كيانات 
طائفية ومذهبية وعرقية
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دولي8

ثــقـــــافـــــة

تت�ص���ارك �أخب���ار و�صور جمازر 

ميامنار �ص���د �مل�صلمني �لروهينغا 

�ص���فحات و�صا�ص���ات و�ص���فحات 

�أخبار  م���ع  �الجتماعي  �لتو��ص���ل 

�ملعارك يف �صورية و�ليمن و�لعر�ق، 

�ل�صياق،  وب�صكل فجائي من خارج 

�أن هذه �ملجازر لي�صت  خ�صو�ص���ًا 

وليدة �ل�صاعة، بل م�صى على بد�ية 

مرحلته���ا �لر�هنة �أكرث من �ص���بع 

�ص���نو�ت؛ منذ �لع���ام 2011 وثورة 

�لثور�ت  �ملتز�منة مع  »�لبنف�صج« 

و�ل�رشق  �أوروب���ا  عل���ى  �مللون���ة 

�الأو�صط، و�لتي تعددت �أ�صماوؤها من 

�إىل �خل�رش�ء �ىل  �لثورة �لربتقالية 

ثورة �ليا�صمني وغريها.

م���ن هنا ُيط���رح �ل�ص���وؤ�ل: من 

�مل�ص���وؤول ع���ن �ملج���ازر؟ وم���ن 

مّتت  وملاذ�  و�ملخط���ط؟  �ملحرِّ�ض 

�إثارة �ملو�ص���وع �الآن، بعد �إهماله 

�صنو�ت؟ وما هي �الأهد�ف �ملفرَت�صة 

و�ملخططات؟

�مل�ص���لمني  �ص���د  �ملج���ازر 

�لنقا�ض  عن  وبعي���د�ً  )�لروهينغا(، 

ح���ول وح�ص���يتها و�ملبالغة فيها 

�أو �لفربكة، و�ق���ٌع ال ميكن الأحد �أن 

ينفيه ويك���ذب وقائعه، و�الختالف 

حول مدى عنفها ووح�صيتها، وهذ� 

�أمر ال يناق�ض في���ه �أحد، لكن ال بد 

�أن نورد �لدالالت و�لعناوين �لعامة 

و�جلزئي���ة له���ذه �لعناوي���ن وفق 

�لتايل:

يف �ل�ص���ياق �لديني: �إنها متثل 

�أوىل ح���و�دث �لعنف ب���ني �لبوذية 

و�الإ�صالم، مع عدم ن�صيان �الأحد�ث 

ب���ني �لبوذي���ة و�ل�ص���يخ من جهة 

و�مل�ص���لمني، يف �لهند خ�صو�ص���ًا، 

وبالتايل فتح �الأبو�ب �أمام �ل�رش�ع 

�الإ�ص���المي �لذي ميثل  �لب���وذي – 

�أتباعه���ا �لعدد �الأكرب من �ص���كان 

�لع���امل، �أي �أننا �أم���ام �رش�ع يهدد 

حو�يل ن�صف �صكان �لكرة �الأر�صية، 

و�إذ� ��ص���تعلت ن���ار �لفتن���ة فاإنها 

�صت�صمل �ل�صني و�لهند وجزء�ً كبري�ً 

من دول �آ�ص���يا وغريها، وهي �أ�صو�أ 

و�أخطر م���ن �لفتنة �الإ�ص���المية – 

�الإ�ص���المية، لكنها ترهق �مل�صلمني 

�لذين �صيخو�ص���ون معارك وحروب 

�إثن���ني:  فتنت���ني  حم���اور  عل���ى 

بوذي���ة، وفتنة   – �إ�ص���المية  فتنة 

�إ�ص���المية – �إ�صالمية، بالتز�من مع 

�أوروبا  �الإ�ص���الموفوبيا يف  ظاهرة 

�مل�صيحية، مما يهدد �الإ�صالم كقوة 

عاملي���ة م���ن �خل���ر�ب و�الندثار، 

بعدما �ص���عرت �أمريكا باأن �الإ�صالم 

�لذي �ص���نعته  ن  �الأمريك���ي �ملهجَّ

مب���ا �ص���مي �الإره���اب �لتكف���ريي، 

برعاية »�لوهابية«، مل يحقق كل 

�ل�رشق  مقدمتها  ويف  م�ص���اريعها، 

�الأو�ص���ط �جلديد، وكذلك �الإ�ص���الم 

�الأ�ص���يل عرب حمور �ملقاومة �أف�صل 

م����رشوع �ل�رشق �الأو�ص���ط �جلديد، 

و�صمح لرو�صيا بالعودة �إىل �ل�صاحة 

�لدولية كمناف����ض و�رشيك الأمريكا، 

و�ألغي���ت منظومة �لقط���ب �لو�حد، 

وُفتح �لطريق �أي�صًا لل�صني للقدوم 

باالقت�صاد  �لعاملية  �ل�ص���احة  �إىل 

و�ل�صيا�صة، ورمبا بالعمل �لع�صكري.

�إن ��ص���تغالل �لفتنة يف مينمار 

�ملجاورة لل�صني يفتح �لطريق �أمام 

�إ�ص���عال �لفتنة د�خل �ل�ص���ني بني 

�حلكومة و�أقلية �الأيغور �مل�ص���لمة، 

و�لتي ترت�وح �أعد�دها بني 20 و30 

مليون ن�ص���مة وفق تقارب �الأرقام 

بني �لبيانات �لر�ص���مية وم�ص���ادر 

�الأقلي���ة �الإ�ص���المية، بحي���ث يتم 

�إ�صغال �ل�صني د�خليًا، و�الأهم قطع 

�لطري���ق على �لعالقات �ل�ص���ينية 

و�لعامل �الإ�صالمي، مما يهدد �لعمود 

�لفقري لال�ص���رت�تيجية �القت�صادية 

لل�ص���ني �ملعروفة با�ص���م »طريق 

توجيه  وبالتايل  و�حلز�م«،  �حلرير 

�رشبة قا�ص���ية لالقت�صاد �ل�صيني، 

�لذي �ص���يخ�رش �ص���وقًا ��صتهالكية 

الأكرث من مليار م�صلم، وكذلك تهديد 

و�إد�رته م���ن �لنفط �لذي �ص���تقوم 

�أمريكا مبقاي�صته بالديون �ل�صينية 

�ل�صخمة على �خلزينة �الأمريكية.

�إن �لفتنة �لبوذية - �الإ�ص���المية 

�صتتكامل مع �ال�صتفز�ز�ت �الأمريكية 

لل�ص���ني يف بحر �ل�ص���ني �ص���من 

منظوم���ة �لهجوم �الأمريكية �ص���د 

�ل�ص���ني �لت���ي �أخذت م���ن �أمريكا 

�لعامل���ي  �القت�ص���ادي  �ل�ص���وق 

�لرو�ص���ية  �ل�رش�كة  م���ع  بالتز�من 

الأمريكا،  و�لع�ص���كرية  �ل�صيا�ص���ية 

باالإ�ص���افة �إىل �الإ�ص���الم �لث���وري 

�الأ�ص���يل �لذي حرر �ل�رشق �الأو�صط 

وك�رش  �الأمريكي���ة،  �مل�ص���اريع  من 

�الحتكار �الأمريك���ي للمنطقة، ولذ� 

تقوم �أمريكا بهجوم م�صاد �صد هذه 

�مل�ص���تجدة على �مل�رشح  �لثالثية 

�لدويل )رو�ص���يا و�ل�ص���ني وحمور 

��صتنز�ف  و�صتعمل على  �ملقاومة(، 

كل ركيزة ب�صكل مف�صل لتفكيك هذ� 

�لتحالف �ملبا�رش وغري �ملبا�رش.

���نعًا  لق���د �أح�ص���نت �إي���ر�ن �صُ

باإثارة ق�صية �لروهينغا �الآن، فهي 

ك�ص���فت عورة وكذب جبهة �لتطرف 

�الإ�ص���المي �لتي تدعي �لدفاع عن 

نة، وهذ� كان �صعارها  �مل�صلمني �ل�صُّ

يف »�لربيع �لعربي«، لكنها ت�صمت 

نة  عن �ملجازر �ص���د �مل�صلمني �ل�صُّ

يف مينمار، باالإ�صافة �إىل ��صتدر�ج 

�ملوؤ�ص�صات �لدولية للتحدث و�إد�نة 

هذه �ملجازر، بعد �ص���مت د�م عدة 

�صنو�ت.

�أن  �الأمريكي���ة  �الإد�رة  حت���اول 

ت�ص���عل كل �جلبهات على م�صتوى 

�لعامل، علّها ت�ص���تعيد زمام �الأمور 

وتنقذ هيبتها وت�ص���تعيد �صيطرتها 

�أو قيادته���ا للع���امل؛ كم���ا �رشّح 

م�صت�ص���ار �الأمن �لقوم���ي �الأمريكي 

�الأ�ص���بق زبغنيو بريجن�ص���كي منذ 

�صنو�ت.

د. ن�سيب حطيط

مجازر »الروهينغا«.. بين السياسة والفتنة

هروب جماعي من ميامنار جراء اجلرائم الوح�شية

»�حل���رب �ل�ص���ورية.. �لق���وى – 

�ال�صرت�تيجيات – �خلطط، و�ملفاهيم 

�لع�ص���كرية �جلديدة« كت���اب جديد 

�ص���در عن »د�ر بي�صان« للباحث يف 

�ل�ص���وؤون �لع�صكرية �ص���مري �حل�صن، 

حي���ث يق���ر�أ يف �حل���رب �ل�ص���ورية 

ويقف على تفا�ص���يلها، منذ �رش�رتها 

�الأوىل، ويع���رِّف بالقوى و�جلماعات 

�ملحرتب���ة، ومن �أين ج���اءت، وماذ� 

تريد، وكيف تدي���ر حروبها، وما هي 

ت�صكيالتها �لع�صكرية..

لعل �ل�ص���وؤ�ل �الأهم و�مُللّح �لذي 

يجيب عليه �ملوؤلف: ملاذ� �ص���ورية؟ 

وملاذ� �حلرب على �صورية؟ 

و�إذ� كان �ملوؤل���ف ياأت���ي عل���ى 

تفا�ص���يل كثرية ومثرية منذ ما قبل 

�حلرب على �ص���ورية �إىل هذه �حلرب 

وتطور�تها، �إال �أن���ه يوؤكد �أن �مليد�ن 

�صيقرر من �ملنت�رش، و�صيحدد معامل 

�ملنطقة لعق���ود �نطالقًا من مفاعيل 

�ص���احات �ال�صتباك �ل�ص���ورية، الأنها 

معركة حمور، وهي �أظهرت �إمكانيات 

جدي���دة وهائلة، ولهذ� غا�ض �لكاتب 

�ملقاتل���ة  �لت�ص���كيالت  فح����ض  يف 

و�أ�صاليب عملها يف �صاحة �ال�صتباك 

�لدويل �ل���ذي كان ميد�نه �أو ميادينه 

و�صاحاته يف �صورية.

»�حلرب �ل�ص���ورية« يقع يف 222 

�ص���فحة من �حلجم �لكب���ري، ويتاألف 

من �ثني ع����رش ف�ص���اًل حتدثو� عن: 

ملاذ� �صورية؟ تدحرج �الأزمة، �جلي�ض 

�ل�ص���وري، حزب �هلل.. �ص���نكون حيث 

يجب �أن نكون، عا�ص���فة �ل�صوخوي.. 

تط���ور  �ال�ص���رت�تيجية،  �لتح���والت 

حرب �لع�ص���ابات، �ص���قوط �ملفاهيم 

�ص���ورية،  يف  �لقدمي���ة  �لع�ص���كرية 

مفاهيم جديدة يف �حلرب �ل�ص���ورية، 

وجيو�ض �لقرن �حل���ادي و�لع�رشين.. 

مناذج ر�ئدة.

و�خلبري  �لباح���ث  للكاتب  ق���ّدم 

فرحات،  �ليا�ض  �لعميد  �ال�صرت�تيجي 

�ل���ذي كان له عر�ض �ص���امل للحرب 

على �ص���ورية، جاء كمقدمة وثائقية 

غنية، لتكون �رشوري���ة للدخول �إىل 

كتاب �ص���مري �حل�ص���ن، �لذي يك�صف 

�لتفا�صيل �لع�صكرية يف هذه �حلرب 

�لكونية على �ص���ورية، �لتي �صمدت 

وت�صمد.. وهاهي تنت�رش.

الحرب السورية.. القوى واالستراتجيات والخطط والمفاهيم العسكرية الجديدة
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االهتمام المفاجئ 
بمسلمي الروهينجا.. 

وعالقته بأحداث المنطقة
فجاأة، وبدون �ص���ابق �إن���ذ�ر، �جتهت �الأنظار 

نح���و ميامنار وما يحدث مل�ص���لمي �لروهينجا، 

علمًا �أن ماأ�صاتهم تتكرر كل يوم منذ �صنو�ت وال 

حياة ملن تنادي، كيف ال و�لعامل كان م�ص���غواًل 

ب�صورية وحماولة »دع�صنتها«!

�لروهينجا هو ��صم جلماعة م�صلمة يف والية 

�أر�كان؛ غربي بورما �أو مينمار، وهم �أقلية م�صلمة 

باتت ب���ال دولة بع���د رف�ض مينم���ار �العرت�ف 

مبو�طنته���ا، وتتعر����ض ال�ص���طهاد يف ميامنار، 

وبح�صب �لتقدير�ت �لر�ص���مية �صنة 2012، يوجد 

800.000 روهينج���ي يف �أر�كان، وهم �ليوم نحو 
مليون ومئ���ة �ألف، وتعت���رب �الأمم �ملتحدة �أنهم 

�أكرث �الأقليات ��صطهاد�ً يف �لعامل، وهناك �لعديد 

منه���م فرّو� ويعي�ص���ون الجئني يف خميمات يف 

بنغالدي�ض �ملجاورة وعدة مناطق د�خل تايالند 

على �حلدود مع بورما، وقد ُجرِّدو� من مو�طنتهم 

منذ قانون �جلن�صية ل�صنة 1982، فال ُي�صمح لهم 

بال�صفر دون �إذن ر�صمي، وُمنعو� �أي�صًا من �متالك 

�الأر��ص���ي، وُطلب منهم �لتوقي���ع بااللتز�م باأال 

يكون لهم �أكرث من طفلني.

هناك تقارير تاريخية ت�ص���ري �إىل �أن م�صلمي 

�لروهينجا يعتق���دون �أنهم �أحفاد �لتجار �لعرب 

�لذين عا�ص���و� يف جنوب �رشق �آ�صيا منذ قرون، 

وحكوم���ة مينمار تق���ول �إن ه���ذه �لرو�ية غري 

�ص���حيحة، و�لروهينج���ا ه���م مهاج���رون من 

�لبنجال، ومنذ �ل�ص���بعينات و�صعت �حلكومات 

يف مينمار قو�نني قمعية ��صتهدفت �لروهينجا، 

منها �إلغاء �صهاد�ت ميالد �لروهينجا، ما يعني 

�أنه مل يع���د باإمكان �لروهينجا �لت�ص���ويت يف 

�النتخابات.

و�لطام���ة �لكربى �أن دول جنوب �رشق �آ�ص���يا 

و�لدول �ملحيطة مبينمار، ومنها دول �إ�ص���المية، 

ال ترح���ب بالروهينجا، وجدي���ر بالذكر �أن دول 

جنوب �رشق �آ�ص���يا تختلف عن �أوروبا �لتي تقوم 

دولها ببذل �جلهد الإنق���اذ �ملهاجرين من �لغرق 

يف �لبحر �ملتو�صط، �أما �لدول �ملجاورة ملينمار 

فترتدد يف مد يد �مل�صاعدة.

منذ �لعام 1978 تقريبًا، تفيد �لتقارير باإ�صاءة 

معاملة م�صلمي �لروهينجا، لكن �لتقارير حُتفظ 

يف �الأدر�ج، ومل حت���رك �أي دولة، خ�صو�ص���ًا تلك 

�الإ�ص���المية، �صاكنًا ملعاجلة ق�ص���يتهم، وو��صح 

�أن���ه يف غي���اب �ملعاجل���ة �لدولية، وممار�ص���ة 

�ل�ص���غوط على ميامن���ار، فاإن حالة م�ص���لمي 

�لروهينجا �ص���ارت من �صيِّئ �إىل �أ�ص���و�أ، و�ليوم 

يبدو �أن �لدول �ملجاورة ملينمار، و�لتي جتاهلت 

�أزمة �لروهينجا على مدى �ص���نو�ت، جتد نف�صها 

متورطة يف �أزمة �إن�ص���انية، حي���ث مّتت �لدعوة 

لعدة حمادثات يف �ملنطقة للتباحث يف �الأزمة، 

لكن مينمار ترف�ض ح�صور �أي منها، يف ظل قيام 

�جلي�ض وح�صود من �لبوذيني مبهاجمة �ملدنيني 

وحرق قر�هم.

�ليوم تتز�يد �لتقارير �الإعالمية �لتي تتحدث 

عن �ص���وء �أو�ص���اع �مل�ص���لمني يف مينمار، وقد 

�رتفعت وت���رية ه���ذه �لتقارير بع���د �ل�رشبات 

�ملوجعة �لتي تلّقتها »د�ع�ض« و�أخو�تها يف كل 

من �صورية و�لعر�ق و�ص���يناء يف م�رش، فهل من 

ر�بط بني �الأمري���ن؟ وهل ميكن �عتبار �أن حتويل 

�الأنظار �إىل م�صلمي �لروهينجا فجاأة هو ل�رشف 

�الأنظار عن هزمية �مل�رشوع �الإرهابي يف �ملنطقة؟ 

و�ل�ص���وؤ�ل �الأهم: هل �ص���يتّم نقل �الإرهابيني يف 

�لعامل �إىل تلك �ملناطق لزعزعة �الأمن و�ال�صتقر�ر 

على حدود �ل�صني والإحر�ج رو�صيا؟

خالد املعلم
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مل يبتعد �ص���بح �حلرب بعد بني 

)�ل�ص���مالية(  �لدميقر�طي���ة  كوري���ا 

و�لواليات �ملتح���دة �المريكية، رغم 

�جلموح  لوقف  �ملبذولة  �مل�ص���اعي 

قة ل���و وقعت مثل  نح���و كارثة حمقَّ

تلك �حلرب، لي�ض فقط جر�ء �لنتائج 

�ملبا�رشة للحرب، �إمنا على م�صتقبل 

كل �ملنطقة.

يف �لو�قع، فاإن �لواليات �ملتحدة 

�إخ�صاع  مل تتوقف يومًا عن م�صعى 

و�صائل  با�ص���تخد�مها  يانغ،  بيونغ 

متعددة، وم���ن بينها �غتيال �لزعيم 

�لكوري كيم جونغ �ون، بالتو�زي مع 

حماوالت ت�ص���ويه �صورة و�صخ�صية 

�ون على �أنه »معتوه«، وهي �ل�صفة 

�جلاه���زة ل���دى �لوالي���ات �ملتحدة 

الإل�ص���اقها بكل من يرف�ض �خل�صوع 

�ال�صتعمارية،  ل�صيا�ص���تها  و�خلنوع 

مع تدب���ري موؤ�مرة لالإطاحة به، ولو 

�أدى ذلك �إىل تدمري �أوطان بكاملها.

بال �ص���ك، فاإن �لواليات �ملتحدة 

تعّول حتى �الآن على تغطية دولية، 

�أقلها �أوروبية، عرب �ل�صغط و�البتز�ز 

���ني لدول �الحتاد �الأوروبي،  �الأمريكيَّ

وهو ما عرّبت عنه م�صوؤولة �ل�صيا�صة 

�خلارجي���ة يف �الحت���اد �الأوروب���ي 

فيديري���كا موغريني، �لتي رف�ص���ت 

�ص���منًا �صّن حرب بقولها: »�إن وزر�ء 

يعتزمون  �الحت���اد  ودفاع  خارجية 

مناق�صة فر�ض عقوبات �إ�صافية على 

�إطار �ل�صغط  كوريا �ل�ص���مالية، يف 

�لدويل �ملتز�ي���د«، و�ألقت �لكرة بني 

يدي جمل�ض �الأمن، من خالل تاأييد �أي 

قر�ر�ت يتخذها �صد كوريا، �أي مبعنى 

�أنه ال ميكن ملجل�ض �الأمن �إعالن �صن 

حرب بوجود �ل�صني ورو�صيا، الأنهما 

�لهدف �الأ�صا�صي من حماولة �إخ�صاع 

كوريا، وكوريا �ل�صمالية منطقة نفوذ 

�صيني - رو�صي م�صرتك، باعتبارها 

�ملنطق���ة �لو�قعة فيه���ا و�حدة من 

خط���وط �لدفاع �ملتقدم���ة لكل من 

بكني ومو�صكو، وكالهما لن ي�صمحا 

حتت �أي ظرف �أن تكون منطقة نفوذ 

�أمريكي خال�ض، وعندما قال �لرئي�ض 

�لرو�صي فالدميري بوتني �إن »�ل�صعب 

�لكوري م�ص���تعّد الأكل �لع�صب، ولن 

�ل�صاروخية«،  �لتجارب  يتخلى عن 

هة �إىل و��صنطن  كانت �لر�ص���الة موجَّ

ب���اأن عليها �أن تنحو نح���و �حلو�ر، 

ويكف���ي تاأجيجًا للنار، حتى ال تقع 

�حل���رب، والأن �ل�ص���عب �لكوري من 

�ل�صعوب �لتي ت�صع كر�متها �لوطنية 

كاأولوي���ة؛ بعك�ض �لواليات �ملتحدة 

�لتي ت�ص���ع �لق�ص���ايا �ملادية على 

ر�أ�ض �أولوياته���ا، هذ� من جهة، ومن 

جه���ة ثانية لدى �لقيادة �لرو�ص���ية 

يقني ال ي�صوبه �أدنى ريب باأن �لهدف 

�ال�ص���رت�تيجي لو��صنطن هو �إخ�صاع 

رو�صيا.

هذ� �الأم���ر بحد ذ�ت���ه جاهر به 

�لبنتاغون يف موؤمتر �ص���حايف يف 

و��ص���نطن، حتدث فيه با�ص���م وز�رة 

�الأمريكي���ة توما�ض غوفو�ض  �لدفاع 

قائاًل �إن »رو�ص���يا و�ل�صني ت�صكالن 

�لتحدي �لرئي�ص���ي للقو�ت �مل�صلحة 

�الأمريكية، وهم���ا �ختارتا �أن تكونا 

مناف�صتني ��ص���رت�تيجيتني لنا«، �إال 

�أن نائ���ب �لرئي����ض �الأمريكي مايكل 

بين����ض توّج���ه �إىل �مل�ص���اركني يف 

�ملوؤمتر ل�»يبق �لبح�ص���ة« ويقول: 

يري���دون  �لرو����ض  �ملعتدي���ن  »�إن 

�أوروب���ا  يف  �ال�ص���تقر�ر  زعزع���ة 

يف  تاأثريهما  وم�ص���اعفة  �ل�رشقية، 

�آ�صيا �لو�صطى«.

مل تنفع »�لعر��صات« �الأمريكية 

يف ثني �لزعيم �لكوري قيد �أمنلة عن 

�لتحدي، ال بل قابل كل »عر��ص���ة« 

�أمريكية تخّوف ب�صّن حرب، بردٍّ �أكرث 

حتدي���ًا من �لتهديد بق�ص���ف جزيرة 

»غ���و�م«، حيث �أكرب قاعدة �أمريكية 

على �الإطالق، و�ص���واًل �إىل »تدمري« 

�ملدن �الأمريكية ب�رشبات �صاروخية 

نووي���ة، كان���ت تعتربها و��ص���نطن 

جم���رد ت�رشيحات غ���ري جدية من 

�إعالن كيم  �إىل  »جمنون«، و�ص���واًل 

جون���غ �ون جناح جترب���ة �لقنبلة 

و��صحة،  �ص���ور  مع  �لهيدروجينية، 

زلز�لية �صعر بها �ملحيط،  وتردد�ت 

�ل�ص���ناعية  �الأقمار  تاأكي���د�ت  ومع 

لذلك، مبا فيها �الأمريكية.

�ختب���ار �لقنبل���ة �لهيدروجينية 

�لتي تو�زي �ألف م���رة �لنووي لي�ض 

جمرد ر�ص���الة عابرة، بل هو �إعالن 

�جلهوزي���ة �لتام���ة حلرب �ص���تدفع 

�لثمن �الأكرب فيها �لواليات �ملتحدة 

بال �أدنى �ص���ك، �إذ� مار����ض �لرئي�ض 

�الأمريكي جنونه و�أقدم على �خلطوة 

�النتحارية �ملتمثلة ب�صّن حرب من 

�أي �صكل، ولو لي�صت نووية، الأنه لن 

ي�صمن هو وال غريه كيف �صتتدحرج 

�الأمور.

�ون  كي���م جون���غ  �أرب���ك  لق���د 

و�أ�صبحت  �الأمريكية،  �ال�صرتتيجيات 

للقا�صي  �أ�صحوكة  �الأمريكية  �لهيبة 

و�لد�ين، ولي�ص���ت تعب���ري�ت جونغ 

�ون وه���و يقهق���ه �ص���احكًا مع كل 

جترب���ة �إال �ص���ماتة بتل���ك �لهيبة، 

وح���ّول ت�رشيحات تر�مب �إىل جمرد 

مفرقعات بدل �أن تظهر باأ�ض و��صنطن 

�لتي ال تريد �العرت�ف �أن �لعامل تغرّي 

�أكرث بكثري مما كانت تت�صور، و�أ�صبح 

تر�مب �الآن �أ�صري ت�رشيحات طق�صية، 

مع �إدر�ك���ه �أن �أي مغام���رة من �أي 

نوع يف كوريا �صتكون مبنزلة ورقة 

ر�بحة خل�صومه �لد�خليني، كما لكل 

دول �لعامل، بحيث ير�ص���د خ�صومه 

�لد�خليون �أنفا�صه لالنتقام، للو�صول 

�لدول �خلا�ص���عة  �إىل خلعه، بينما 

�لفر�صة  �ص���تجد  �الأمريكية  للهيمنة 

للتحرر من �لقب�صة �الأمريكية.

بن���اء عل���ى ما �ص���بق، �ص���يجد 

�لرئي�ض �الأمريكي نف�صه بني مطرقة 

كي���م جون���غ �ون �ملم�ص���ك مبفتاح 

�جلحيم الأمريكا، وبني �صند�ن �لد�خل 

و�لعامل �لذي ميك���ن �أن يلف �حلبل 

على رقبته.

يون�س عودة

ترامب بات بين مطرقة 
كيم جونغ اون.. وسندان 

الداخل

التوتر الكوري الشمالي - األميركي.. مفتاح الجحيم

»وج����وه و�أ�����رش�ر م����ن �حل����رب 

�للبنانية«، هو عنو�ن كتاب للزميل 

نبيل �ملقدم، �ص����منه حو�ر�ت �أجر�ها 

على م����دى عامني مع �صخ�ص����يات 

�صيا�ص����ية وحزبية وع�صكرية لعبت 

�أدو�ر�ً هام����ة يف �لتاري����خ �للبناين 

�حلديث، خ�صو�صًا يف مرحلة �حلرب 

�الأهلية.

�أن موؤّلفه  �لكت����اب  مي����زة ه����ذ� 

��ص����تطاع �أن ي�ص����تخرج م����ن �لذين 

حاورهم معلومات هامة، كثري منها 

ُيعرف للم����رة �الأوىل، خ�صو�ص����ًا �أن 

معظم �لذين حاورهم هم �صخ�صيات 

�عتزلت �الأ�صو�ء، رغم �أدو�رها �لبارزة 

يف مرحل����ة �حلرب، فه����ي كانت يف 

قلب �حل����دث �آنئذ، و�آثرت حياة �لظل 

منذ فرتة بعيدة، معت�صمة بال�صمت.

��صتطاع نبيل �ملقدم �أن يدخل �إىل 

خز�ئن �الأ�رش�ر ل�صّت ع�رشة �صخ�صية، 

فبعرث يف ملفات ذ�كرتها، م�صتخرجًا 

�لكث����ري من �ملعلومات �لتي ت�ص����ّكل 

مادة وثائقية هامة لكل من يريد �أن 

يتحدث �أو يكتب عن مرحلة فا�ص����لة 

يف تاريخ �لبلد، خ�صو�صًا يف مرحلة 

�حلرب �الأهلية.

�أهمي����ة �لكت����اب - �لوثائقي �أنه 

يقدم معلومات من �أ�ص����خا�ض كانو� 

ّناع �حلدث �أو �لقر�ر يف مرحلة  من �صُ

نة من تاريخ �لبالد، وهم ما ز�لو�  معيَّ

�أحي����اء، كما غريهم من �ص����هود تلك 

�ملرحلة، �ص����و�ء كانو� م�ص����وؤولني �أو 

�أ�صخا�صًا عاديني، مما يك�صب �لكتاب 

م�ص����د�قية هامة وحقيقية، علمًا �أن 

�أحد�ً مل يرد على �ل�صخ�ص����يات �لتي 

حاورها، �أو مل ينف ما جاءو� به من 

وقائع و�أحد�ث وحقائق.

»وج����وه و�أ�����رش�ر م����ن �حل����رب 

�للبنانية« �ص����در عن »د�ر نل�صن«، 

وهو يقع يف 590 �صفحة من �حلجم 

�لو�ص����ط، وقّدم له �لوزي����ر و�لنائب 

�ل�صابق �دمون رزق.

�أما �ل�صخ�ص����يات �لت����ي حاورها 

فهي:

�أ�صعد �ص����فرتي، وفوؤ�د �أبو نا�رش، 

وريا�����ض رع����د، و�ص����ارل غ�ص����طني، 

نعمان،  وع�صام  �لها�ص����م،  وجوزيف 

وعم����ر م�ص����يكة.. ومن �لع�ص����كريني 

حاور كل من: �لعماد �لر�حل �إبر�هيم 

طنو�ض، ونبيل قريطم، ولطفي جابر، 

وفهيم �حلاج، و�لر�حل �أحمد �خلطيب، 

�لدين،  و�رشيف فيا�ض، وريا�ض تقي 

و�نطو�ن دحد�ح، وه�صام جابر..

يف �أي حال، �لزميل نبيل �ملقدم، 

يبدو �أنه مل يقف عند هذه �حلدود يف 

كتاب����ه �الأول، �إذ يتابع عمله يف هذ� 

�ملجال �لتوثيق����ي و�لتاريخي �لهام، 

الأن����ه - كما علمت - يتابع حو�ر�ته 

ولقاء�ته من �أجل �إجناز جديد ي�صاف 

�إىل �ملكتبة �للبنانية، لي�ص����ّكل مادة 

مرجعية لكل باحث عن �حلقيقة يف 

تطور�ت مر�حل هام����ة من تاريخنا 

�حلديث.

اأحمد

وجوه وأسرار من الحرب اللبنانية

اإطالق كوريا ال�شمالية �شواريخها النووية اأ�شقط الهيبة الأمريكية
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مؤتمر »نحو ثقافة الحوار بين األديان«: الجميع مدعّو للبحث عن الحقيقة

اال�شت�ش���اري  »املرك���ز  نّظ���م 

للدرا�ش���ات والتوثي���ق«، و»املعهد 

الدويل للدرا�ش���ات واالأبحاث«، ويف 

ظ���ل التح�ش���رات ل�»موؤمتر طهران 

االأمني« للع���ام 2018، موؤمتراً دوليًا 

حتت عنوان: »غرب اآ�ش���يا يف عامل 

ما بعد االأحادي���ة الغربية.. حتديات 

املرحل���ة االنتقالية«، �ش���اركت فيه 

الفكرية  ال�شخ�ش���يات  نخب���ة م���ن 

والعامل  لبن���ان  م���ن  وال�شيا�ش���ية 

العربي واالإ�شالمي واأوروبا.

املوؤمتر �ش���عى من خالل جل�شاته 

اإىل تطوير مقاربات م�ش���َركة حول 

اأربع���ة حتديات اأ�شا�ش���ية يف غرب 

اآ�ش���يا، وهي: االإره���اب وال�رصاعات 

اأم���ركا  وم�ش���اريع  امل�ش���لَّحة، 

والتكام���ل  والتنمي���ة  الته���ا،  وتدخُّ

االقت�ش���ادي، ووحدة الدولة الوطنية 

وامل�شاركة ال�شعبية.

ل�»موؤمتر  العلمية  اللجنة  رئي�س 

طهران االأمني«؛ جالل دهقاين فروز 

ابادي، قال اإنن���ا يف مرحلة جديدة 

بع���د هزمية امل����رصوع التكفري يف 

�ش���ورية والعراق، و�شيكون لنا تاأثر 

يف املنطقة و�شمال غرب اآ�شيا.

م���ن جهته، اأك���د رئي����س املركز 

اال�شت�ش���اري للدرا�شات والتوثيق؛ د. 

عبد احللي���م ف�ش���ل اهلل، اأن املوؤمتر 

ينعقد يف حلظ���ة زمنية مف�ش���لية 

تنتقل مبنطقة غرب اآ�شيا من مرحلة 

اىل اخرى، وي�ش���جل حمور املقاومة 

جناحات وانت�ش���ارات مبواجه العدو 

ال�شهيوين واالإرهاب التكفري.

اأن  اإىل  اهلل  ف�ش���ل  د.  واأ�ش���ار 

»غمامة الفو�ش���ى واحلروب االأهلية 

يف املنطقة بداأت تراجع، والفر�ش���ة 

وال�شياقات  احلقائق  متاحة اللتقاط 

اجلديدة، واإعادة بناء الدول واالأنظمة 

على اأ�ش�س �شحيحة«.

واأ�شاف ف�شل اهلل اأن »هذا املوؤمتر 

ياأتي ليناق����س هذه احلقائق، ويوؤكد 

اأن بن���اء املنطقة ال يتم اإال من خالل 

ال�رصاكة ب���ن ال���دول واملجتمعات 

املختلفة داخل منطقة غرب اآ�ش���يا، 

من الدول العربية، اإىل اإيران وتركيا، 

االأبعد«،  االأورا�شي  للنطاق  و�ش���واًل 

م�ش���دداً عل���ى بناء ال���دول العربية 

على اأ�ش�س ال�رصاكة واالإجنازات التي 

�شّجلتها قوى املقاومة املتحالفة مع 

اجليو�س الوطنية والهيئات ال�شعبية 

ذات العمق الدويل.

ولفت د. ف�شل اهلل اإىل اأن ا�شتخدام 

تعبر »غرب اآ�شيا« الذي طاملا اأّكده 

االإمام ال�ش���يد علي اخلامنئي، ياأتي 

بدياًل عن تعبر »ال�رصق االأو�ش���ط » 

الذائع ال�شيت، الذي يدل على التبعية 

للغرب، م�ش���يفًا اأن ا�شتبدال التعبر 

ياأتي  يف �ش���ياق تراج���ع املركزية 

الغربية ون�ش���وء اأفكار جديدة نابعة 

من داخل منطقة غرب اآ�شيا.

اأما رئي�س كتلة الوفاء للمقاومة؛ 

النائب احلاج حممد رع���د، فاأكد اأن 

املوؤمتر ينعقد على وقع انت�ش���ارات 

ميداني���ة هام���ة تت���واىل يف لبنان 

و�ش���ورية والعراق، م�ش���يفًا اأن هذه 

االنت�شارات ت�ش���ر اإىل افول م�رصوع 

خطر رعته على مدى ال�شنوات ال�شت 

املا�شية االإدارة االأمركية وحلفاوؤها 

االإقليميون،  ووكالوؤه���ا  الغربي���ون، 

بهدف اإخ�شاع املنطقة.

و�ش���دد يف كلمت���ه عل���ى اأن هذا 

املوؤمتر ي�شطلع مبهمة حيوية كربى 

دة، يف الوقت الذي تتوّثب فيه  ومعقَّ

�ش���عوب املنطقة لتغير اأو�شاعها اأو 

تطويرها مبا يتنا�ش���ب مع حقها يف 

التحرر والعي�س بكرامة واأمان.

م مؤتمرًا دوليًا تحت عنوان:
ّ
المركز االستشاري للدراسات ينظ

»غرب آسيا في عالم ما بعد األحادية الغربية.. تحديات المرحلة االنتقالية«

نّظم���ت »جامعة املعارف« يف 

لتقدم  اللبنانية  و»اجلمعية  لبنان، 

العل���وم«، املوؤمت���ر ال���دويل االأول 

للح���وار بن االأدي���ان، حتت عنوان 

»نحو ثقافة احلوار بن االأديان«.

املع���ارف  جامع���ة  رئي����س 

الربوفي�ش���ور علي عالء الدين اعترب 

اأن »ما يجري يف منطقتنا العربية 

واالإ�ش���المية اليوم، بات ي�شيء اإىل 

�ش���ورة الدين نف�ش���ه، ويثر القلق 

املجتمعات  وح���دة  عل���ى  العميق 

وا�شتقرارها وم�شتقبلها، وما يزيد من 

هذا القلق، ما ن�ش���هده من طموحات 

ورهانات دولية واإقليمية تعمل على 

توظيف الظواهر املتطرفة واملعادية 

لالأدي���ان يف حروب مذهبية ودينية 

والتفتي���ت  التق�ش���يم  اأج���ل  م���ن 

والهيمنة«.

رئي�س »اجلمعية اللبنانية لتقدم 

العلوم«؛ الربوف�ش���ور نعيم عويني، 

لفت اإىل اأن »الهدف من الركيز على 

كلمة ثقافة احلوار هو حتويل حوار 

االأديان اإىل عامل فعال يف التوعية 

على اأهمية الق�شايا التي ت�شب يف 

تطور حياة االإن�شان«.

م���ن جانب���ه، اأك���د اأم���ن عام 

»املجم���ع العامل���ي للتقريب بن 

اهلل  اآي���ة  االإ�ش���المية«؛  املذاه���ب 

ال�شيخ حم�شن االأراكي، اأن »القاعدة 

لتاأ�ش���ي�س احلوار بن االأديان ترتكز 

عل���ى العق���ل كمرجعية ك���ربى، ال 

يحتمل اخلالف وال يحتمل االختالف، 

ومن ال����رصوري اأن يتم التاأ�ش���ي�س 

للعقل ال���ذي تقوم عليه اأ�شا�ش���ية 

الفكر الديني«.

اأنطاكية  بطري���رك  واأكد ممث���ل 

االرثوذك�س  للروم  امل�رصق  و�ش���ائر 

يوحنا العا�رص يازج���ي عميد كلية 

الالهوت يف جامع���ة البلمند؛ االأب 

اأن  بورفريو����س جرجي،  الدكت���ور 

رئتان  وامل�ش���يحين  »امل�ش���لمن 

جل�شد واحد يف هذا العامل امل�رصقي 

امل�شرك«.

وحتدث رئي�س جامعة الزيتونة؛ 

د. ه�شام قري�شة، عن مفهوم »عمارة 

اأنها »متّثل  اإىل  االأر����س«، م�ش���راً 

لتحقيق  لالن�شان  االأ�شا�شية  املهمة 

اال�ش���تخالف، واأن ميثاق االإ�ش���الح 

هو اأ�شل عملية العمارة يف االأر�س، 

واأن تراجع اجلانب الثقايف، وتراجع 

البن���اء االأ�رصي يف االأمة وت�ش���دع 

البن���اء االجتماعي من �ش���اأنهم اأن 

يوؤدوا اإىل جعل االأمة فري�ش���ة �شهلة 

لت�شدعها ووقوع الفنت فيها«.

اأم���ا ممثل �ش���يخ عق���ل طائفة 

ال�ش���يخ غ�ش���ان  الدروز؛  املوحدين 

احللب���ي، ف���راأى اأن »الن���اأي مبزاج 

تكفري عن كل املفاهيم الدينية، هو 

نهج مناف للمقا�شد ال�شماوية«.

املجل�س  رئي����س  نائ���ب  ولفت 

ال�شيخ  االأعلى؛  ال�ش���يعي  اال�شالمي 

عل���ي اخلطي���ب، اإىل اأن »االأدي���ان 

ال�ش���ماوية من وجهة نظر اإ�شالمية 

هي واح���دة يف مبادئها العامة، اأما 

االخت���الف فهو يف التفا�ش���يل، واإن 

احلوار مب���داأ من مب���ادىء االأديان، 

ويقت�ش���ي االعراف باالآخر وقبوله 

كما هو، وال يعني فر�س الراأي على 

االآخر والو�شول اإىل �شحة اأو بطالن 

اعتقاد االأطراف االأخرى«.

واأو�ش���ح امل�شت�ش���ار االأكادميي 

ال�شيخ  امل�رصية؛  اجلمهورية  ملفتي 

د. جم���دي عا�ش���ور، اأن »االأدي���ان 

تدعو ل�ش���ناعة احلياة ال ل�شناعة 

املوت، واأن القراآن الكرمي يبن قيمة 

احلياة«، مطالب���ا ب�»عدم موؤاخذة 

الدين على ما يقوم به بع�س اأتباع 

االأديان«.

من جهته، اأ�شار رئي�س »االحتاد 

ال�شيخ  املقاومة«؛  لعلماء  العاملي 

ماه���ر حم���ود، اإىل اأن »التكفرين 

يفهمون االآخر من كتبهم ومراجعهم، 

واأن فهمهم لالآخر مل يكن من احلوار 

اإمنا من ت�شوراتهم عنه«.

ودعا ممث���ل بطري���رك اأنطاكية 

املطران  للموارنة؛  امل�رصق  و�ش���ائر 

منر خر اهلل، اإىل »تنا�ش���ي م�شاكل 

املا�ش���ي، ال �ش���يما يف هذه االأيام 

التي يريد البع�س اأن ُيظهر االإ�ش���الم 

مبظه���ر ال يليق ب���ه«، وا�شت�ش���هد 

ب�ش���رة البطريرك ا�شطفان الدويهي، 

الفتًا اإىل اأن »التاريخن االإ�ش���المي 

وامل���اروين هما تاري���خ واحد عند 

البطري���رك ا�ش���طفان الدويه���ي يف 

كتاباته ودرا�شاته«.

الفاتي���كان؛  ممث���ل  وذك���ر 

املون�شنيور ايفان �ش���انتو�س، بدور 

البابا فرن�ش���ي�س يف تعزيز احلوار، 

وقال: »املخاطرة ب�شكل منطقي هي 

التي توؤ�ش����س للحوار، واإننا جميعًا 

مدعوون للبحث عن احلقيقة«.

اجلمهورية؛  رئي����س  اأما ممث���ل 

الوزي���ر بيار رفول، فق���ال: »جوهر 

الدي���ن هو التوا�ش���ل مع اهلل، فكيف 

ميكن اأن نتعلم هذا التوا�شل ونعي�شه 

اإذا افتقدنا القدرة على التوا�شل مع 

من حولنا باحلوار والكلمة«؟
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من الطبيعي اأن تتعر�شي خالل حياتك اليومية 

ملواقف حمرجة خارجة عن ال�ش����يطرة، لكن املهم 

ه����و كيفية الت�رصف اأو التعاطي معها، خ�شو�ش����ًا 

عندما تكون االأمور علنية؟

يف هذا ال�ش����ياق، يك�ش����ف خب����رو االإتيكيت 

اأن من املو�ش����وعات التي تثر االإحراج بالن�ش����بة 

اإىل مرتكبيه����ا، واملرح بالن�ش����بة اإىل االآخرين هي 

احلازوق����ة، فال �ش����ّك يف اأّنها حت����دث بطريقة غر 

اإرادية، وال ميكن لالإن�ش����ان التحّك����م بها، وبالتايل 

ال تتطلّ����ب االعت����ذار، اإال اأّن على م����ن يعاين منها 

الت�رصّف بحنكة وذكاء لتجّنب اإزعاج االآخرين. 

واالأ�ش����ول  اللباق����ات  اخت�شا�ش����يو  وي�ش����ر 

االجتماعي����ة اإىل اأنه يف حال ا�ش����تمرّت احلازوقة 

وقتًا طوياًل، يكون من االأف�ش����ل لك االن�ش����حاب من 

الغرفة والذهاب اإىل احلمام مثاًل، والقيام بو�شفات 

منزلية ت�رصّع من اإيقافها، كحب�س االأنفا�س مّدة من 

الوقت، اأو الوقوف على اليدين، اأو ال�رصب من اجلهة 

املعاك�شة للكوب.

عموم����ًا، علي����ك اأن تدرك����ي اأن ح����دوث االأمر 

املفاجئ واملحرج هو اأمر طبيعي، وميكن اأن يحدث 

الأي اإن�شان، ويف اأي زمان ومكان، وبالتايل هو لي�س 

من االأمور التي يخت�س بها اإن�شان عن اإن�شان اآخر، 

مع االعراف باأن هناك بع�س االأ�شخا�س الذين اإما 

اأنهم ي�شعون اإىل احُلفرة، اأو اأن احلفرة ت�شعى اإليهم، 

كما يظنون، ولهذا يفر�س اأن يعرف االإن�ش����ان اأنه 

معرّ�س حلدوث هذا االأم����ر املفاجئ والطبيعي يف 

اأي وق����ت واأي زمان، عندها اأمام����ك خياران؛ االأول: 

اأن ت�ش����جبي وت�رصخي وت�ش����بي وتلعني، وي�شبح 

وجهك باألوان الطي����ف كله، مع غلبة للون االأحمر، 

اأو بكل ب�شاطة اأن تبت�شمي مع املبت�شمن، ويعتقد 

االخت�شا�ش����يون اأن احلل الثاين هو احلل االأ�ش����لم 

واالأكرث ح�ش����وراً، وبالت����ايل �ش����يجّنبك مزيداً من 

االإحراج اأمام االآخرين، ويقيك من اأ�شعة �شخريتهم، 

فلهذا، اإن تعرّ�شت الأي موقف ُيعترب حمرجًا باأي من 

املقايي�س، تخلَّي عن �رصاخك، وانتقلي اإىل اأب�ش����ط 

احللول، وهو االبت�شام .

َفن%اإلتيكيت

كيف تتصرفين عندما تتعرضين لموقف ُمحِرج؟
- اف�شلي بن الفعل والفاعل: ال تقويل 

لطفلك اأبداً اإنه �ش���يئ، فهذا �ش���يوؤثر على 

تقديره لذاته، احر�ش���ي على اأن تو�ش���لي 

البنك الر�ش���الة ال�ش���حيحة؛ اأنك حتبينه، 

لكن ت�رصّفه هو ما يغ�ش���بك، حتى يحب 

الطفل نف�شه ويثق بنف�شه، يجب اأن ي�شعر 

اأنه حمبوب بدون �رصوط.. ال ت�شجعي طفلك 

على القي���ام باأمر عن طريق تهديده بعدم 

حمبته.. ا�ش���اأيل نف�شك دائمًا: هل طريقتي 

يف تهذيب طفلي تنّمي من احرامه لذاته؟

- ك���وين لطيف���ة و�ش���ارمة يف نف�س 

الوقت: لنفر�س مث���اًل اأنك اأخربت طفلتك 

ذات اخلم�س �ش���نوات اأنه���ا اإن مل ترتدي 

مالب�ش���ها خ���الل الوق���ت املح���دد فاإنك 

�ش���تحملينها اإىل ال�ش���يارة، وذلك الأنك قد 

اأخربتها �ش���ابقًا اأن ترتدي مالب�ش���ها اإما 

يف ال�ش���يارة اأو يف املدر�ش���ة، فاإذا انتهى 

الوق���ت ومل تنته���ي بعد، نف���ذي ما قلته 

لها، لكن احمليها بلطف، واإذا �ش���ككت يف 

ت�رصفك، ا�شاأيل نف�شك: هل �شجعتها بحب 

اأم بتخويف؟

- مار�ش���ي الربية مع وجود الغاية: 

معظ���م االأه���ل يفكرون بعقلي���ة حماولة 

ال�شيطرة على االأمور باأ�رصع �شورة ممكنة، 

فنح���ن نبحث دائم���ًا عن احل���ل االأ�رصع 

واالأ�ش���هل، االأمر الذي يوؤث���ر على االأطفال 

ل�ش���عورهم باالنهزام، لكن ل���و فكرنا يف 

امل�ش���تقبل ويف م���ا نريد اأن يغ���دو اإليه 

اأبناوؤنا يف امل�ش���تقبل، �شنت�رصف بطريقة 

مغايرة، ف�رصب الطفل مثاًل قد يحّوله اإىل 

�شخ�س عدواين عندما يكرب.

- اثبتي على كلمتك: لو اأنك مثاًل قلت 

لطفلك اإنك لن ت�شمحي له ب�رصاء احللوى، 

فال ت�ش���محي ل���ه حتى لو ����رصخ وبكى 

وتو�ّشل، وهذا �شيجعله يحرمك اأكرث، الأنك 

تعني ما تقولينه.

أنـِت وطــفـــــلك

خطوات عملية لترويض أطفالنا )3/3(

م�ش���جد  يف  اخُتتم���ت 

الدع���وة  كلي���ة  وجمّم���ع 

دورة  بب���روت،  االإ�ش���المية 

العالمة املجاهد ال�شيخ عبد 

اهلل(  )رحمه  ج���ربي  النا�رص 

للعل���وم القراآنية، بح�ش���ور 

اأه���ايل الطالب امل�ش���اركن، 

 وثلة من املدر�شن والعلماء.

االحتف���ال الذي ب���داأ بتالوة 

الق���راآن الك���رمي، �ش���هد عدة 

فق���رات خطابية واإن�ش���ادية 

امل�ش���اركون. الطالب   قّدمها 

وق���د األقى ال�ش���يخ عبد اهلل 

ج���ربي كلمة اأ�ش���ار خاللها 

اإىل اأن الراح���ل ال�ش���يخ عبد 

اهلل(  )رحمه  ج���ربي  النا�رص 

كان يحر����س عل���ى تنظيم 

ال���دورات القراآنية، الأنه كان 

يرى اأنها ح�شن ل�شباب االأمة 

من الغلو واالنحراف.

ال�ش���يخ جربي  واعت���رب 

اأن���ه بعد هزمي���ة املتطرفن 

يف  ع�ش���كريًا  واالإرهابي���ن 

والعراق،  و�ش���ورية  لبن���ان 

»علين���ا التح�ش���ر جي���داً 

للمعرك���ة الفكرية والثقافية 

التي  الروا�شب  من  للتخلّ�س 

تركه���ا االإرهابين يف اأذهان 

البع�س، خ�شو�ش���ًا ال�شباب، 

ال�ش���بع  ال�ش���نوات  خ���الل 

جيل  اأن  موؤكداً  املا�ش���ية«، 

القراآن الكرمي وحده ال�شمان 

ال�ش���تقرار االأم���ة ووحدتها، 

متطرفيه���ا  وحمارب���ة 

واأ�رصارها.

ويف اخلت���ام مّت توزي���ع 

املتفوق���ن  عل���ى  الهداي���ا 

زين. واملميَّ

مة عبد الناصر جبري القرآنية
اّ

 اختتم دورة العل
الشيخ جبري: جيل القرآن ضمانة العتدال األمة واستقرارها

زار اأم���ن عام حركة االأمة؛ ال�ش���يخ 

عب���د اهلل ج���ربي، الرئي����س اإميل حلود 

يف مكتب���ه يف ال���رزة، مهنئ���ًا اإي���اه 

اللبناين  النوعية للجي�س  باالنت�شارات 

عل���ى االإرهابي���ن يف جرود عر�ش���ال 

والقاع وراأ�س بعلبك.

واأكد ف�شيلته اأن تلك االنت�شارات هي 

ثمرة من ثمرات الرئي�س حلود والعقيدة 

القتالي���ة التي ر�ّش���خها فخامته خالل 

توليه قيادة اجلي�س اللبناين والرئا�شة 

اللبنانية يف عهده.

م���ن جانبه لفت الرئي����س حلود اإىل 

اأنه يجب عل���ى لبنان وحمور املقاومة 

املحافظة على مكت�ش���بات االنت�شارات، 

وعدم ت�ش���ييعها يف ال�شيا�ش���ة، موؤكداً 

اأن االنت�شارات يف �شورية تعطي لبنان 

واملنطقة منعة وقوة يف مواجهة العدو 

ال�شهيوين.

الشيخ جبري يزور لحود مهنئًا باالنتصارات
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كاريكاتير

���س��اه��م��ت ح��م��ي��ة غ��ذائ��ي��ة 

»كيتونية« فيها الكثري من الدهون 

والقليل من ال�سكريات، يف حت�سني 

الذاكرة واللباقة البدنية عند فئران 

تكرب يف ال�سن، ولوحظت اإطالة اأمد 

منف�سلتني  درا�ستني  وفق  عي�سها، 

ملكافحة  جديدة  اآف��اق��ًا  تفتحان 

ال�سيخوخة.

احلميات  اأن  امل��ع��ل��وم  وم��ن 

الغذائية من قبيل تلك »الكيتونية« 

ت�سمح بخ�سارة الوزن، وتلجاأ اإليها 

اأداء  لتح�سني  الريا�سية  الأو�ساط 

الريا�سيني، وعندما تنخف�ض ن�سبة 

انخفا�سًا  امل�ستهلكة  ال�سكريات 

الدهون  اجل�سم  يحرق  ���س��دي��داً، 

املكد�سة فيه لإنتاج الطاقة وتعرف 

هذه احلالة علميًا ب�«الكيتوزية«.

وحتيي هذه الأبحاث حول هذا 

النظام الغذائي، »الأمل يف اإمكانية 

يعي�ض  التي  ال�سنوات  عدد  زيادة 

جيدة«،  ب�سحة  الإن�سان  خاللها 

على  �سددوا  الذين  الباحثني  وفق 

التجارب  املزيد من  اإجراء  �رضورة 

ال�رضيرية.

»معهد  رئي�ض  قال  جهته،  من 

ال�سيخوخة  حول  لالأبحاث«  باك 

اإح��دى  على  الرئي�سي  ��م  وال��ق��يِّ

الدرا�ستني؛ اإيريك فريدان، اإن »اآثار 

ذاكرة  على  الغذائي  النظام  هذا 

مذهل  الذهنية  وقدراتها  الفئران 

فعاًل«.

الذي  رام�سي؛  ج��ون  ق��ال  كما 

الثانية:  ال��درا���س��ة  على  اأ����رضف 

العي�ض عند  اأمد  »تفاجاأُت باإطالة 

الفئران بن�سبة 13٪، ما يوازي 7 اإىل 

10 �سنوات يك�سبها الإن�سان«.
يف  ال��ق��وا���س��م  خ�سعت  وق��د 

اأنظمة  لثالثة  الدرا�ستني  كلتا 

النظام  بينها  من  غذائية خمتلفة، 

»الكيتوين«.

لهذا  اأن  التحاليل  واأظ��ه��رت 

في�سيولوجية  ت��اأث��ريات  النظام 

اإيجابية �سبيهة بتلك التي يعطيها 

ال�سوم والتمارين البدنية.

وقال رام�سي: »اإذا حت�ّسن فهمنا 

املكافحة  البيولوجية  لالآليات 

لل�سيخوخة، والتي حتفزها احلمية 

اإنتاج  لنا  �سيت�سنى  الكيتونية، 

املفعول  تعطي  ب�سيطة  جزيئة 

عينه«.

ط الذاكرة
ّ

خبر صادم: اإلكثار من الدهون يطيل الحياة.. وينش

لقي رجل يبلغ من العمر 32 عامًا م�رضعه بال�سقوط من فوق اجل�رض، بعدما وافقت زميلته على الزواج منه.

ف و�سط ج�رض »اإيرابو«، الذي  وكان الرجل - الذي مل يذكر ا�سمه - يف �سيارة زميلته عندما طلب منها التوقُّ

يربط بني جزيرتي مياكو ورابو يف اليابان، وقال لها اإنه يرغب يف ال�ستمتاع بروؤية املنظر، ثم ركع على ركبة 

واحدة واأخرج خامتًا من مالب�سه ليطلب يدها، حيث �سعر ب�سعادة مفرطة عندما وافقت، وظل يقفز يف الهواء 

فرحًا، ثم ت�سلّق �سور اجل�رض وفتح ذراعيه لالحتفال، لكن بعد ثوان فقد توازنه، و�سقط من ارتفاع 30 مرتاً يف 

املاء، وقد متّكن رجال الإنقاذ من انت�سال جثته بعد �سبع �ساعات.

وافقت على الزواج منه.. فمات فرحًا




