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»المجلس الوطني«.. 
رصاصة الرحمة على »14 آذار«

مئذنة مسجد الخضر 
دة باإلزالة! في جبيل مهدَّ

FRIDAY 13 MARCH - 2015 
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تــ�ــشــاءلــت اأو�ــــشــــاط �ــشــيــا�ــشــيــة عـــن اإعـــــان الــنــائــب ولــيــد 

بكره  ل�شالح  الــنــيــابــي  مــقــعــده  عــن  التخلي  نيته  جــنــبــاط 

تيمور، وما اإذا كان لها عاقة مبا ترّدد عن و�شاطات متعددة 

ُبذلت مع دم�شق الإعادة املياه اإىل جماريها مع بيك املختارة، 

لكنها مل تفلح يف حتقيق اأي جناح، ما دفع بالبيك موؤخراً اإىل 

�شن هجوم على النظام، ومغازلة »جبهة الن�شرة«.

ألمـــــــة واحـــــــدة
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جنبالط يئس من »الصلحة« مع سورية

بين سباق النفوذ والنووي اإليراني.. أي خيار يبقى ألوباما؟

التدخل السعودي في البحرين.. 
بين األمن والنتائج

الجيش السوري يتقدم على كل الجبهات.. 
وانهيارات وانشقاقات في صفوف المسلحين

جيش أوروبا الجديد.. 
المواجهات واألهداف

»لعنة« النووي اإليراني  هل يسقط نتنياهو بـ
والمقاومة؟

5 محور المقاومة في سورية: 
إسقاط الخطوط الحمر
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ماذا لو كان لبنان بال مقاومة؟
دخل لبنان ال�شهر العا�رش من دون انتخاب رئي�س 

للجمهورية، ودخل، اأي�ش���ًا، العام العا�رش من الأزمة 

التي انطلقت �رشارتها يف 14 �ش���باط 2005، مع حدث 

اغتيال الرئي�س رفيق احلريري.

ل ميكن يف �ش���طوٍر قليلة اخت�ش���ار اأزمة الرئا�شة 

واأزمة البلد، علمًا اأن الأوىل جزء من الثانية التي لها 

تبعات �شيا�شية واأمنية واقت�شادية واجتماعية..

مل يك���ن باملق���دور، بالتاأكيد، البق���اء مبعزل تام 

عن احلرب الدائرة يف �ش���ورية، اإل اأن �شيا�شة »الناأي 

بالنف�س« التي مت اعتمادها، ثم ا�ش���تباحة الأرا�شي 

اللبناني���ة لنقل الأ�ش���لحة اإىل �ش���ورية، وا�ش���ترياد 

الإرهابي���ني منها، وت�رشيع احلدود اأمام الالجئني من 

دون �شوابط، وحتويل مناطق لبنانية اإىل جزر اأمنية 

تعجز فيها الدولة عن ب�ش���ط �ش���لطتها، جعل لبنان 

يدفع اأثمانًا كبرية، حتى بات �ش���يف الإرهاب م�شلَّطًا 

فوق رقاب اأبنائه، ول اأمل مبحا�ش���بة يف ظل ن�ش���وء 

دولة رديفة تعاين من فراغ رئا�ش���ي، وت�شم جمل�شًا 

نيابيًا ممدِّداً لنف�شه، وحكومة م�شكوكًا بد�شتوريتها، 

يف حني ن�شري بو�ش���وح نحو تعميم ظاهرة الهرتاء 

الد�شتوري على م�شاحة جميع املوؤ�ش�شات الر�شمية.

من هنا، مل ياأِت الدور الذي توؤديه املقاومة اإل يف 

�شبيل ت�ش���ويب م�شاٍر من الأخطاء ال�شيا�شية، وللحّد 

من اأخطار املوؤامرة التي ت�شتهدف �شورية على الداخل 

اللبناين، وهو ا�ش���تكمال للدور الذي توؤديه وما تزال 

يف مواجهة العدو »الإ�رشائيلي«، ما يف�رّش التحامل 

عليه���ا وتخوينه���ا من قبل اأن�ش���ار ال�ش���رتاتيجية 

الدفاعية يف الأم�س، وحاملي لواء رف�س تدخلها يف 

�شورية اليوم.

لي�س عجبًا اأن يتخذ ا�شتهداف املقاومة هذا احلجم 

من التاآمر، الذي بداأ من ت�ش���ويه ال�شورة يف و�شائل 

اإعالم عربية واأجنبية ُر�شدت له مبالغ �شخمة �رشفها 

بع�س اأنظمة النفط والغاز، خ�شو�شًا عقب حرب متوز 

2006، و�ش���وًل اإىل فربكة لوائح لالإرهاب، وا�شتغالل 
املحكمة الدولية للزّج با�ش���م املقاومة وكوادرها يف 

ق�شية اغتيال الرئي�س احلريري.

واإذا كانت هذه احلملة، التي ل ميكن و�ش���فها اإل 

مة، التي ت�شتهدف املقاومة مفهومة من بع�س  باملنظَّ

اخلارج، القريب والبعيد، الذي يوؤمله اأن »احلزب« هو 

الوحيد على هذه الكرة الأر�شية الذي متّكن من اإحلاق 

الهزمية باجلي�س »الإ�رشائيلي« ودحر جي�شه، فاإنها 

غري مربَّرة من بع�س الداخل اللبناين، الذي حتّول اأداًة 

تنفيذية ل�رشب املقاومة.

ل���ذا، فاإن ال�ش���تمرار يف التحري�س الداخلي على 

املقاومة، مرة حتت م�ش���مى اإعالن بعبدا، ومرات من 

على املنابر ويف و�ش���ائل الإع���الم، ُيدخل لبنان يف 

اأزمة لن يقف عمرها عند حدود ال�شنوات الع�رش، ولن 

ُتكتب خامتتها عند انتخاب رئي�س، فنحن، مع الأ�شف، 

اأمام اأزمة وطنية، ويف ظلها نخ�شى اأن ي�شتحيل بناء 

وطن.

�إميل �إميل حلود

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

نوع م���ن »الداع�ش���ية« - اإن جاز 

التعبري - ت�ش���ل اإىل جبيل، ف�»داع�س« 

يف العراق و�شورية، واأي مكان حتّط فيه 

اأقدامه���ا الهمجية، ت�ش���تهدف الكنائ�س 

وامل�ش���اجد، خ�شو�ش���ًا التاريخية منها 

الت���ي يعود عمره���ا اإىل مئ���ات واآلف 

ال�شنني.

�ش���يء من ه���ذا يح���دث يف مدينة 

جبيل، وي�ش���تهدف م�ش���جد »اخل�رش«، 

على �شاطئ الرمل، ويعود عمره اإىل اأكرث 

من 300 �شنة، ويقال اإنه كان قدميًا مقامًا 

ال�شالم، وم�شاحته ل  ل�»اخل�رش« عليه 

تتجاوز اخلم�شني مرتاً مربعًا.

يف ال�شابق، كان اإمام م�شجد اخل�رش 

ال�شيخ �شبحي احل�شامي يف زمن مفتي 

اجلمهورية اللبنانية ال�ش���ابق ال�ش���يخ 

حممد ر�ش���يد قباين، لكن اإ�شكاًل ح�شل 

مع الأوقاف الإ�ش���المية جعلت ال�ش���يخ 

احل�ش���امي يرتك هذا امل�ش���جد، فتوّقفت 

فيه �ش���الة اجلمعة، دون اأن يحدثوا اأي 

ازدحام اأو �شو�شاء.

اأ�ش���بح مل�شجد اخل�رش  وقبل فرتة، 

اإمام جديد، وعادت اإليه �ش���الة اجلمعة، 

و�شار امل�شلون الذين ل يتجاوز عددهم 

املئة يوؤدون �شالة اجلمعة فيه.

ُيذكر اأنه ُبنيت للم�شجد مئذنة بطول 

مرت ون�شف املرت، وعليها هالل بارتفاع 

مرت ون�شف املرت اأي�شًا.

موؤخراً، فوجئ  امل�شلمون باأن تقارير 

تر�َش���ل اإىل وزارة الداخلي���ة تزع���م اأن 

امل�شجد ي�شم اأكرث من األف م�شل، وُتقطع 

الطري���ق اأمامه، مما يت�ش���بب بفو�ش���ى 

وازدحام يف حركة ال�شري، وهذا اأمر غري 

�شحيح بتاتًا، لأن امل�شلني الذين ياأتون 

يوم اجلمعة ب�شيارتهم، ل�شماع اخلطبة 

واأداء ال�ش���الة، يتم ا�شتئجار موقف لهم 

من عن���د الأرمن، لركن �ش���ياراتهم فيه، 

وبالتايل فال �ش���حة اإطالقًا ملا ذكر عن 

ازدحام، وعن قطع الطريق اأمام امل�شجد.

وبراأي امل�شلمني يف جبيل املتابعني 

لهذه الق�ش���ية، فاإن اإثارة هذه امل�شاألة، 

واخرتاع »ق�ش���ية« منها، هي ق�ش���ية 

طائفية بحتة ل تخ���دم املدينة واأهلها 

ووحدة عي�شها امل�شرتك فيها، خ�شو�شًا 

اأن���ه تناهى اإليهم اأن قراراً قد اتُّخذ بهدم 

مئذن���ة اجلام���ع، ولهذا �ش���ارع الأهايل 

لالت�ش���ال مبحافظ جبل لبنان، ومبدير 

عام قوى الأمن الداخلي، وبرئي�س بلدية 

مدينة جبي���ل، وهم �شيّت�ش���لون بوزير 

الداخلي���ة فور عودته من ال�ش���فر، ملنع 

تنفيذ هذا القرار، والذي قد ي�ش���طرهم اإذ 

ما �شّمم على تنفيذه للنزول اإىل ال�شارع.

ويف ه���ذا املجال ُيذكر اأن م�ش���جداً 

�ش���غرياً اآخر يف جبيل، وهو عبارة عن 

م�شلى يطلق عليه ا�شم م�شجد ال�شلطان 

اإبراهي���م بن اأدهم، كان ق���د تعرّ�س يف 

ال�شابق حلملة مغر�شة، حيث مّتت اإزالة 

مئذنته بوا�شطة الدرك.

امل�شلمون يف منطقة جبيل و�شكان 

املدينة راأوا يف ه���ذه الت�رشفات تطوراً 

خط���رياً يتعار����س م���ع قي���م الوحدة 

الوطنية والعي�س امل�ش���رتك الواحد الذي 

ُطبع���ت عليه مدين���ة جبي���ل على مرّ 

تاريخها، ويت�شاءلون عن معنى احلديث 

الذي يدور ب�ش���كل عبثي حول اأنه »لن 

ن�شمح باإقامة اإمارة اإ�شالمية«، وهو اأمر 

مل ياأت اأحد عليه من امل�شلمني عمومًا، 

نة على وجه اخل�شو�س،  وامل�شلمني ال�شُّ

الذين يتم�شكون بعي�شهم الواحد مع كل 

املكونات الدينية املذهبية يف املدينة، 

وبالتايل فهم يوؤكدون اأنهم لن ي�شمحوا 

بهدم مئذنة م�شجد اخل�رش، وقد يجدون 

اأنف�شهم م�شطرين لالعت�شام يف امل�شجد 

وحمايت���ه مع مئذنته، خ�شو�ش���ًا اأنهم 

ي�شمون من هذه الت�رشفات رائحة طائفية 

بغي�ش���ة ما تعّودت عليها جبيل؛ مدينة 

احلَرف والعلم، وهم كما كانوا و�شيظلون 

دع���اة الوحدة الوطنية والعي�س الواحد، 

والألفة الوطنية، ي�شاركون اأهل مدينتهم 

اأفراحهم واأتراحهم، وُي�ش���همون يف تقدُّم 

ر املدين���ة العريقة التي ما مّيزت  وتطوُّ

يومًا بني �رشوحها ونا�شها.

�سعيد عيتاين

أهالي جبيل لن يسمحوا 
بهدم المئذنة.. وقد 

يضطرون لالعتصام في 
المسجد لحمايته

أحــداثأحــداث2

هل و�ضل الـ»دواع�ش« اإىل جبيل وقرروا هدم مئذنة م�ضجد اخل�ضر؟

دة باإلزالة! مئذنة مسجد الخضر في جبيل مهدَّ
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همسات
¡ ورقة حمروقة

هًا لكنه ا�شُتهر  ا�شتعان تيار »�شلطوي« بنائب �شابق ُيعترب مفوَّ

بق�ش���ية ف�شاد اأثناء ت�ش���لُّمه موقعًا اإداريًا، للدفاع عن وجهة نظر 

التيار الذي ا�شتهلك كل وجوهه الفاعلة دون جدوى، فكانت النتائج 

عك�شية، لأن بع�س زمالئه اعتربوه »ورقة حمروقة«.

¡ ملاذا؟
لوحظ��ت عودة �س��خ�ص ي�س��ّوق لنف�س��ه عل��ى �أنه »رج��ل دين«، 

لتوزي��ع �لتهامات �لهو�ئية، بعد �أن غاب ع��ن �لإعالم ُبعيد �نتقال 

�إقامة �لرئي�ص �س��عد �حلريري يف �خلارج، وكان��ت باكورة �ملو�قف 

�جلديدة تن�سح باملذهبية و�لتحري�ص، عرب قناة ف�سائية ُي�سهد لها 

بت�سخيم �أ�سخا�ص ح�سب �لتوجيهات �ل�ستخبارية.

¡ دور يف »�شريك« التغيري
اعتربت �شخ�ش���ية مقرَّبة م���ن احلزب التقدمي ال�ش���رتاكي اأن 

كوادر يف احلزب املذكور بداأوا البحث عن مواقع لهم يف »�شريك« 

التغيري املنتَظر داخل احلزب.

¡ »اأكبا�س« واعية
�أعل��ن دبلوما�س��ي �أوروب��ي يف لق��اء م��ع �رشيح��ة نخبوي��ة �أن 

�ل�سعودي��ة وقط��ر ف�سلتا يف ��ستمالة جمموع��ات م�سلحة يف �سورية 

ل�ساحلهما، رغم �ملغريات �ملقدَّمة، و�لتي جتاوزت �ملال و�ل�سالح.. 

وق��د �سّكك زعماء تل��ك �ملجموعات بالعرو���ص �ملطروحة، و�أح�ست 

�أنها ميكن �أن تقدَّم »�أكبا�ص« للت�سحية بها.

¡ اكت�شاف متاأخر
د  اكت�ش���ف مرجع روحي اأن الكثري من املعلومات التي كان يزوَّ

بها ويبني مواقف عليها كانت م�شلّلة ول متّت اىل احلقيقة برابط، 

وبات ي�شت�شري بع�س املخت�ش�شني للتدقيق يف اأي معلومة ت�شله.

¡ ممنوع
بع��د جن��اح �ل�سيخ بهي��ج �أبو حم��زة يف تربئة نف�سه م��ن �لعديد 

م��ن �لتهامات �مل�ساقة �سده، خ�سو�س��ًا بعد �أن مّت جتريده من كل 

م��ا ميلك، حتى م��ن تعوي�ص نهاية �خلدمة، قال �أح��د �أبناء �لعائلة: 

»�لق�سي��ة ما كان��ت يف �لأ�سل مالية �رشف، و�له��دف: ممنوع حد� 

يكرب باجلبل، �إل هني«.

ق���ة يف الإق���الع.. هي  بداي���ة غ���ري موفَّ

اخت�ش���ار ملحاول���ة ا�ش���تيالد »املجل����س 

الوطن���ي لق���وى 14 اآذار« من رح���م اأمانة 

عام���ة احت�رشت، لق���وى اأنهكها الت�ش���ارع 

اخلفي بني بع�ش���ها البع�س ومل تعد قادرة 

على م�ش���ارعة الآخري���ن يف الداخل ول يف 

اجل���وار الإقليم���ي، ووجد الأم���ني العام د. 

فار�س �شعيد نف�ش���ه اأعجز من الإ�رشاف على 

ولدة قي�رشي���ة ملجل�س لن يق���ّدم اأو يوؤخر 

 بقافلة �ش���بقها الزمن وباتت خلف الأحداث.

من���ذ نحو ع����رشة اأي���ام اجتمع���ت الأمانة 

العامة لق���وى 14 اآذار يف مقرها بالأ�رشفية، 

وتال البيان ع�ش���و الأمانة نوفل �شو: »متت 

مناق�شة اأعمال اخللوة املو�ّشعة التي انعقدت 

يف البيال، وتخللتها مناق�ش���ة وا�شعة لدور 

ق���وى 14 اآذار، وق���راءة �شيا�ش���ية للمرحلة 

الراهنة«، واأعلن »التو�ش���ل اإىل �شبه قراءة 

دة للعنوان الذي يج���ب اأن تكون عليه  موحَّ

املرحل���ة املقبل���ة، وه���ي اأن الو�ش���ول اإىل 

ال�شتقرار وال�شالم يف لبنان ميرّ حكمًا بوحدة 

اللبنانيني، كما اأن وحدة اللبنانيني يجب اأن 

متر حكما بوحدة املرجعيات واملوؤ�ش�ش���ات 

الد�ش���تورية والنظام ال�شيا�ش���ي يف لبنان، 

وعلى هذا الأ�ش���ا�س يتم التح�شري لالحتفال 

بال�شنة العا�رشة لنطالق انتفا�شة ال�شتقالل 

وق���وى 14 اآذار، م���ن خالل وثيقة �شيا�ش���ية 

يجري العمل عليه���ا لتعك�س هذه املقاربة، 

وكذل���ك من خالل العمل على تو�ش���يع الأطر 

التنظيمية لقوى 14 اآذار لت�شبح اأكرث دينامية 

يف املرحل���ة املقبلة، وق���ادرة على مواكبة 

املرحل���ة، ولعل املجل����س الوطني لقوى 14 

اآذار ميكن اأن يكون اأحد هذه الأطر التنظيمية 

 التي �ش���يعمل عليها يف املرحلة املقبلة«.

انته���ى البيان، وانتهت مع���ه اأحالم النائب 

ال�ش���ابق فار�س �شعيد يف ترميم اأمانة عامة 

كانت ل���ه العرين الأخ���ري، لأن »الكتائب« 

و»القوات« ترف�ش���ان منذ �ش���نوات الذوبان 

حتت جن���اح »الأمني الع���ام«، لذلك ارتوؤي 

اأن يك���ون الرئي����س فوؤاد ال�ش���نيورة يف هذا 

املن�ش���ب عند ولدة املجل����س الوطني؛ يف 

حماولة ل�ش���تدعاء »ال�ش���الني« اىل بيت 

الطاعة الذي هو دائمًا »بيت الو�ش���ط«، لكن 

ح�شور القادة يف املجل�س الوطني العتيد اإن 

ح�شل، فلن ي�شتجلب اجلماهري، وزمن �شحب 

النا�س م���ن بيوته���ا اإىل مهرجانات الرق�س 

عل���ى ال�رشي���ح ق���د وىل، لأن »14 اآذار« مل 

توؤّمن لهم »ترويق���ة مناقي�س« خالل اإلقاء 

العرقوبية يف مهرجاناتها  الوعود  خطابات 

ال�شنوية، ول اأر�شلت لهم اأكيا�س الطحني اإىل 

قراهم التي كانت موعودة بالإمناء، فكان لهم 

اإمناء النزوح ال�ش���وري الذي زاد فقرهم فقراً 

 وبطالًة وياأ�ش���ًا، خ�شو�شًا يف البقاع وعكار.

»اإعادة ترتيب الذاكرة«، عنوان كبري لإعادة 

التقييم وحماول���ة التقومي، لكن توبة بع�س 

»14 اآذار« ع���ن الرهان���ات اخلا����رشة تبدو 
م�ش���ابهة لإطاللة الهارب »التائب« ف�ش���ل 

�شاكر، وقبل اأن تتحدث هذه القوى عن وحدة 

بني اللبنانيني وتبني عليها اأ�ش����س تاأ�شي�س 

»املجل�س الوطني«، عليها اأن ت�ش���من اأوًل 

اإمكانية التوا�ش���ل مع جماهريها ال�ش���ابقة، 

بدءاً من اأق�ش���ى ال�ش���مال، م���روراً بطرابل�س 

وبريوت والبقاع، وو�ش���وًل اإىل عربا و�شيدا، 

ثم عليها اأن تو�ش���ل ر�ش���التها اإىل جماهري 

اخل�شم ال�شيا�شي وتربّر له اأين كانت املواقف 

الوحدوية اللبنانية ل�»14 اآذار« عندما كان 

ال�رشي���ك الآخر يف الوط���ن يتعر�س وما زال 

يتعر����س لأقذع حمالت التكف���ري والتخوين 

وهدر الدماء من خطباء منابر وقادة زواريب، 

واأية وحدة تن�ش���دها هذه القوى مع ال�رشيك 

الآخر يف الوطن وهي ل ت�شتطيع �شمان مباراة 

 ريا�ش���ية بروح ريا�ش���ية بني »احللفاء«؟

اأما ع���ن وح���دة املرجعي���ات، فالثابت اأن 

ال�ش���نوات الثالث املا�ش���ية اأثبت���ت اآحادية 

املرجعية املتمثلة بالرئي�س �شعد احلريري، 

واأن عبارة »قادة 14 اآذار« باتت لال�شتهالك، 

لدرج���ة تراج���ع التمثي���ل يف الجتماعات 

واملوؤمترات اإىل ال�شف الثالث ولي�س الثاين، 

واأن ح�ش���ور الرئي�س احلريري �شخ�ش���يًا يف 

وال���ده كان  العا�رشة ل�شت�ش���هاد  الذك���رى 

واج���ب الوج���وب ملحاولة الق���ول اأمام من 

 ح����رشوا م���ن ال�ش���ف الأول: »الأم���ر يل«.

نع���م، ح�رش احلريري بثقله ال�ش���عودي اأكرث 

من���ه زعيمًا داخليًا، لأن ال�ش���عبية الداخلية 

باتت م�ش���األة فيها نظر، وح�رش ك�شخ�ش���ية 

�ُشنية حتاور حزب اهلل الذي هو اخل�شم اللدود 

ل�»القوات« و»الأحرار« و»امل�شتقلني« من 

اأمثال الوزير بطر�س حرب، وهو اخل�شم الذي 

تقاربه »الكتائب« برمادية الرتدد يف احلوار 

مع���ه ثم ترتاج���ع، لكن احلري���ري ل ينتظر 

ال�ش���وء الأخ�رش من حلفاء ل ندية باحلجم 

ني  ال�شيا�ش���ي معهم، وحتت �شتار احلوار ال�شُّ

- ال�ش���يعي لتنفي�س الحتقان �شت�شري الأمور 

بانتظار الآتي الإقليمي، ول حاجة للعناوين 

الكبرية ك�»املجل�س الوطني لقوى 14 اآذار«، 

بدياًل عن »الأمانة العامة«، لأن كل امل�شاألة 

ا�شرتداد الأمانة من فار�س �شعيد اإىل يد فوؤاد 

ال�شنيورة، ول تغيري جوهري يف الطروحات 

الأدوار للمماحكة  واخلطابات �ش���وى تبادل 

يف جمل����س الوزراء، ويف انتخ���اب الرئي�س، 

والأم���رة بعد اليوم للرئي�س �ش���عد احلريري 

كمرجعية وحيدة، و»بيت الو�شط« هو بيت 

الطاع���ة ل�»قادة 14 اآذار«، ومنه �ش���تنطلق 

ر�شا�ش���ة الرحمة على الق���وى اخلائرة من 

الرهانات اخلا�رشة.

�أمني �أبو ر��سد

ال تغيير جوهري في طروحات 
»14 آذار« سوى تبادل األدوار 

والمماحكة في مجلس 
الوزراء.. وفي انتخاب الرئيس
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املجل�ش الوطني حماولة ال�ضتدعاء »ال�ضالني« اإىل »بيت الطاعة« يف بيت الو�ضط                          )اأ.ف.ب(

»المجلس الوطني«.. رصاصة الرحمة على »14 آذار«
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رسالة مواطن غيور على وطنه وشعبه
املحرتم: فخامة رئي�س اجلمهورية اللبنانية )املفرَت�س(

    حتية �شالم ومواطنة كرمية

 

اأما بعد، فنحن مع الأمن العام والنظام الداخلي وال�ش���تقرار، 

فهو فري�ش���ة حُمكمة، لكّن الذي يحدث مع اأهلنا ال�شوريني من ذّل 

وا�ش���طهاد ومنع للدخول من خالل البوابات الر�شمية هو عن�رشية 

وتفتيت لل�ش���عوب، وعدم معاملة جميع النا�س ب�شيا�ش���ة واحدة، 

وتنّكر لأوا�ش���ل املعروف ومعاهدات التعاون والتن�شيق بني �شعب 

واحد يف دولتني.

اهلل عز وجل يقول: { فهل ع�ش���يتم اإن توليتم اأن تف�ش���دوا يف 

الأر�س وتقطعوا اأرحامكم. اأولئك الذين لعنهم اهلل فاأ�ش���ّمهم واأعمى 

اأب�شارهم}

ل ن�ش���تطيع ن�ش���يان ما قّدمته �ش���ورية و�ش���عبها لإخوانهم 

اللبنانيني منذ النف�ش���ال عن �ش���ورية، ل �شيما عام 2006م خالل 

الع���دوان ال�ش���هيوين على لبنان، وما ن�ش���اهده حالي���ًا هو قطع 

لالأو�شال وزرع للبغ�شاء ودفع لالأخوة ال�شوريني للخروج اإىل دول 

جتّندهم )مثل تركيا( غ�ش���بًا مع املجموعات الإجرامية �شد اأهلهم 

يف �ش���ورية، اأو لعودتهم اإىل مناطق تتحكم فيها هذه املجموعات 

املخرّبة.

ل بد لنا اأن نتح�ّش���ب لقادم الأيام، مل�ش���لحة اللبنانيني مع 

�شورية ال�شقيقة.

ل  فاملطل���وب اليوم من كل م�ش���وؤول يعمل خلدمة لبنان التدخُّ

لإع���ادة الأمور اإىل ن�ش���ابها م���ن اتفاقيات الأخ���ّوة بني الدولتني 

الوطنيتني، وال�ش���بط الأمني له و�شائله وطرقه املعروفة لدى اأهل 

الخت�شا�س.

فينبغ���ي الإمعان والنظ���ر يف كل التداب���ري احلالية من اأجل 

م�شتقبل �شعبنا اللبناين.

 مواطن حمّب لأمته

�ل�سيخ د. عبد �لنا�سر جربي
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الجيش السوري يتقدم على كل الجبهات.. وانهيارات وانشقاقات في صفوف المسلحين
ملحق ع�سكري يف �سفارة غربية يف 

بريوت ُده�ش من تطورات امليدان ال�سوري، 

ومقدرة اجلي����ش العربي ال�س���وري على 

الهجوم واملباغتة بعد اأربع �س���نوات من 

العدوان املتوا�س���ل على الدولة الوطنية 

ال�س���ورية، الذي ُوّظفت من اأجله رمبا ما 

يفوق ال�150 مليار دوالر، وا�سُتجلبت من 

اأجله ع����رات اآالف االإرهابيني املدربني 

اأرفع تدريب ع�سكري، �سواء يف مع�سكرات 

املخابرات االأمريكية والغربية، اأو حاربوا 

يف اأفغان�ستان اأو باك�ستان، اأو يف القواعد 

االأمريكية يف حفر الباطن يف ال�سعودية، 

اأو يف قطر، اأو يف تركيا.

ويلحظ هذا امللحق اأن اجلي�ش العربي 

ال�س���وري يقات���ل على جبه���ات متعددة 

على امتداد االأر�ش ال�س���ورية م�ستح�راً 

اأ�س���اليب مبتكرة يف الهجوم واملباغتة، 

مع التن�س���يق عايل امل�ستوى بني جميع 

وحداته، يف اأو�س���ع واأ�س���خم العمليات 

الع�سكرية التي متتد على م�ساحة االأر�ش 

ال�س���ورية، فيحقق مع حلفائه انت�سارات 

نوعي���ة هامة، م�س���تعيداً ق���رى ومناطق 

ومرتفعات ا�س���راتيجية، ويق�س���ي على 

اآالف االإرهابيني.

الع�سكري  امللحق  معلومات  وح�سب 

فاإنه يف اجلبه���ة اجلنوبية وحدها تكبد 

االإرهابي���ون يف اأقل من اأ�س���بوع اأكرث من 

األف عن����ر، ولي�ش 600 عن�ر كما تردد 

يف بع�ش و�سائل االإعالم.

وي�س���ري اإىل اأنه على مدى ال�س���نوات 

االأربع املا�س���ية مل ي�س���بق اأن �س���هدت 

اجلبه���ات مثل ه���ذه االندفاع���ات بزخم 

هجوم���ي ي�س���تند اإىل قدرات ع�س���كرية 

لوجت�سية وب�رية وجتهيزات نوعية توؤكد 

اأن الهجوم متوا�سل وم�ستمر حتى حتقيق 

اأهداف نوعية جديدة.

باأي ح���ال، فعل���ى �س���تى املحاور 

يوا�س���ل اجلي�ش ال�سوري هجومه، فت�سهد 

جبه���ة اجلنوب منذ �س���هر ونيف هجومًا 

متوا�س���اًل، واإن تخلله ب���ني فرة واأخرى 

فا�سل قد يكون �روريًا لتقومي االإجنازات 

وتثبيته���ا، وم���ن ث���م موا�س���لة توجيه 

ال�ربات.

حق���ق  ال�س���مال،  جبه���ة  ويف 

اجلي�ش ال�س���وري جناحات كربى برزت 

االحرافي���ة القتالي���ة العالية للجي�ش 

الذي جن���ح يف ت�س���ييق اخلناق على 

امل�سلحني يف مدينة حلب، وبات لديه 

اإمكاني���ة التحكم بخط���وط االإمداد من 

تركي���ا، والتي يعتمد عليها االإرهابيون 

الإمدادهم بالعتاد والعديد.

ويف اجلبه���ة ال�رقية ال�س���مالية 

جن���ح اجلي�ش وقوات الدفاع ال�س���عبي 

وجمموعات من ال�س���كان والع�سائر من 

حتري���ر اأكرث م���ن خم�س���ني قرية على 

حموري دير الزور واحل�سكة.

اإىل هذا، فاإن اخلناق ي�س���يق على 

االإرهابيني يف ما تبقى لهم يف منطقة 

القلمون، ويتوقع املراقبون الع�سكريون 

معرك���ة وا�س���عة يف وقت قري���ب جداً 

لتنظي���ف ه���ذه املنطق���ة م���ن فلول 

االإرهابيني.

اإىل  واأمام ال�ربات الت���ي ُوّجهت 

خمتلف جمموعات االإرهاب يف �سورية، 

كان ثمة حماوالت حممومة من القطري 

�س���ورة  لتلميع  والركي  وال�س���عودي 

»جبهة الن�رة« وتقدميها اإىل ال�س���يد 

االأمريكي عل���ى انها البديل ملجموعات 

االإرهابي���ني، اأي عل���ى ح���د التعب���ري 

االأمريك���ي »معار�س���ة معتدلة«، لكن 

هذه املحاوالت امل�س���بوهة �رعان ما 

فقدت م�س���داقيتها، ب�سبب تبلور موقف 

�س���عبي وا�سع بداأت ي�س���هر عن اإعالنه 

برف�ش وجود »الن�رة« وجي�ش زهران 

علو����ش وغريهم.. يف نف�ش الوقت الذي 

بداأت »داع�ش« حت����ش اأن االأر�ش متيد 

حت���ت اأقدامها، جراء ن�س���وء مقاومات 

�س���عبية �رية يف مناطق �س���يطرتها 

توقع يف �سفوفها املزيد من اخل�سائر.

وت�سري املعلومات اإىل اأن االنتفا�سة 

على املجموعات امل�س���لحة و�سلت اإىل 

امل�سلحني اأنف�سهم الذين اأخذوا ي�سعرون 

باأنهم كب�ش فداء وحمرقة لي�ش اإال، يف 

االأجانب على  االإرهابيون  وقت يح�سل 

امتي���ازات ك���ربى، فروات���ب املقاتلني 

االأجانب تبلغ ثالثة اأ�سعاف ال�سوريني، 

االأجانب يف  وفيما يقي���م املقاتل���ون 

املدن، يفر�ش على ال�س���وريني اأن يبقوا 

يف االأرياف.

ه���ذا الواق���ع تط���ّور اإىل ح�س���ول 

امل�سلحة،  املجموعات  ان�س���قاقات يف 

وبع�س���ها ي�س���لم نف�س���ه اإىل اجلي�ش 

ال�سوري، اأو يعلن االن�سمام اإىل اجلي�ش 

يف مقاتلة االإرهابيني، كما ح�س���ل مع 

ما ي�س���مى »جي�ش االأم���ة« اأو »لواء 

االنفال«..

باأي ح���ال، فاإن تط���ورات امليدان 

ال�س���وري ل�س���الح الدول���ة الوطني���ة 

ال�س���وري بداأ يثري القلق الوا�س���ع لدى 

اأعداء دم�سق، وخ�سيتهم اأن يفر�ش على 

االأمريكية  املتحدة  الواليات  �س���يدتهم 

والغرب االعراف بالف�س���ل يف احلرب 

الكونية على �س���ورية، وهو م���ا بداأنا 

نرى مالحم���ه يف التح���والت يف اأكرث 

من عا�س���مة اأوروبية، �سواء عرب اجتاه 

بع�س���ها الإعادة فتح ال�سفارات، اأو يف 

التن�س���يق االأمن���ي مع اال�س���تخبارات 

ال�سورية. 

وقد يك���ون ال�س���اذ يف اأوروبا عن 

التحول الذي يجري باجتاه �سورية، هو 

فرن�سا، التي ت�سهد انق�سامًا كبرياً ب�ساأن 

�س���ورية، لكن ل���وران فابيو�ش يحاول 

اأن يجرّ فرن�س���ا الأن تكون جمرد ملحق 

لي�ش بوا�س���نطن اإمنا بت���ل اأبيب، وقد 

جتلى ذلك يف رف�س���ه الأي اتفاق غربي 

مع اإيران ب�س���اأن املل���ف النووي، واأخذ 

يقدم نف�س���ه لالأمريكيني وكاأنه الناطق 

با�سم االأعراب وال�سهاينة، بعد اأن غر�ش 

يف نفو�ش بع����ش بائعي الكاز العربي 

اأن وا�س���نطن قد تب���دل يف االأدوار ويف 

املعادالت اجليو �سيا�سية على م�ستوى 

املنطقة.. ولهذا رمبا ارت�سى االعراب اأن 

يكون بنيامني نتنياهو ناطقًا با�سمهم 

اأي�سًا اأمام الكونغر�ش االأمريكي.

اأحمد زين الدين

دبابات �شورية عند م�شارف حمافظة درعا                                                                                         )�أ.ف.ب.(

م���ا ي���زال الرئي����ش �س���عد احلريري 

���نية«  يحاول احتكار »قرار الطائفة ال�سُّ

يف لبن���ان، واإظهار نف�س���ه اأم���ام راعيه 

االإقليم���ي اأن���ه املمثل االأوح���د للطائفة، 

انطالقًا من البوابة الطرابل�س���ية، ال�سيما 

بع���د ت�س���لُّم االإدارة ال�س���عودية اجلديدة 

احلك���م يف اململكة، ويف �س���وء اإخفاقات 

�سيا�سات االأخرية يف التعاطي مع امللفات 

العالقة يف املنطقة، حتديداً يف �ساأن دعم 

املجموعات التكفريية امل�سلحة، ملواجهة 

»املد االإيراين«، وفقًا حل�سابات الريا�ش، 

االأم���ر الذي كان له انعكا�ش �س���لبي على 

االأو�ساع االجتماعية وال�سيا�سية واالأمنية 

يف لبنان، والذي اأ�س���هم يف تعزيز ح�سور 

نية«،  التيارات املت�سددة يف »ال�ساحة ال�سُّ

وبروز حاالت �سيا�س���ية جديدة فيها، لها 

حيثتها اخلا�سة، واإن كان بع�سها يدور يف 

فلك تيار »امل�ستقبل«، كالوزيرين اأ�رف 

ريفي ور�س���يد دربا�ش، اإ�سافة اإىل انطالق 

»حركة توفيق �س���لطان« يف »الفيحاء« 

اأخرياً.

بروز هذه احلاالت اأدى اإىل دفع احلريري 

اإىل حماولة فر�ش ح�س���وره كالعب وحيد 

���ني«، بعدما ا�ست�سعر  يف »ال�س���ارع ال�سُّ

خطر اإم���كان ن�س���وء تعددية في���ه، االأمر 

الذي يحاول »زعيم امل�س���تقبل« اإق�ساءه، 

خ�سو�س���ًا بعد اإع���ادة اإنت���اج احلكم يف 

»العربية ال�سعودية«، وو�سول ال�سديريني 

اىل احلك���م، ويف طليعتهم االأمري حممد بن 

نايف، الذي �سبق للحريري اأن تطاول عليه، 

ما ي�سهم يف اإمكان زعزعة زعامة »رئي�ش 

امل�س���تقبل«، ل���ذا يب���ذل ق�س���ارى جهده 

ني االأوحد«  لت�سوير نف�سه اأنه »القائد ال�سُّ

اأمام القيادة ال�سعودية اجلديدة.

ويف حماول���ة لتطويق خ�س���ومه يف 

ال�س���ارع املذك���ور اآنفًا، ا�س���تغل احلريري 

م�ساألة اإمنائية، وهي اإن�ساء مراآب لل�سيارات 

يف �س���احة الت���ل يف طرابل����ش، لتوجيه 

ال�س���هام ال�سيا�س���ية على الرئي�ش جنيب 

ميقاتي املعار����ش لبناء املراآب، وبذريعة 

اإمنائية تقرّب »التيار االأزرق« من االأع�ساء 

املمثل���ني مليقاتي يف املجل�ش البلدي يف 

عا�سمة ال�سمال، حتديداً خالد �سبح وجالل 

البق���ار، لثني املجل�ش عن ق���راره الراف�ش 

مل����روع املراآب، وجنح »التيار« يف ذلك، 

فراج���ع املجل�ش ع���ن ق���راراه بالذريعة 

احلريرية عينها، بح�سب م�سادر طرابل�سية 

وا�سعة االطالع.

ولت�س���عري احلرب على ميقاتي، �سعى 

»زعي���م امل�س���تقبل« التقرب م���ن الوزير 

ال�سابق في�سل كرامي، ملحاولة عزل رئي�ش 

احلكومة ال�س���ابق، غ���ري اأن وريث الزعامة 

الكرامية اآثر الوقوف على م�س���افة واحدة 

من الفرقني املتخا�سمني، على اعتبار اأنه 

ميثل �ريحة طرابل�سية كبرية لها توجهها 

ال�سيا�س���ي اخلا�ش بها، ال�سيما يف م�ساألة 

دعم املقاومة، ولها اأي�سًا قراراها امل�ستقل.

وتلفت امل�سادر اإىل اأن جّل اهتمامات 

كرامي يف هذه املرحلة هو حماولة اإجناز 

امل�س���احلات بني املكونات الطرابل�س���ية، 

خ�سو�س���ًا بني »باب التبان���ة« و»جبل 

حم�سن«. 

ق���د ال يقدَّر مل�س���عى الوزير ال�س���ابق 

النج���اح، يف �س���وء ا�س���تمرار ال����راع 

االإقليمي، ال�س���يما بني �سورية وال�سعودية، 

وتردداته على ال�س���احة الطرابل�سية، لكن 

يكون كرامي قد اأ�س���هم يف تهيئة ال�س���ارع 

لتقب���ل امل�س���احلة، يف انتظ���ار اللحظة 

االإقليمية املنا�سب لعقدها.

وبالعودة اإىل م�ساألة تلبور »التعددية 

���نية«، ي���ربز هنا دور لرج���ل االأعمال  ال�سُّ

الطرابل�س���ي طارق فخر الدي���ن، الذي كان 

ُيع���رف ب�»ع���رّاب الو�س���اية«، فهو يقوم 

يقوم بدور تن�س���يقي بني االأطراف الثالثة 

)احلريري وميقاتي وكرام���ي(، وكاأن دوره 

يعك����ش اإرادة خارجية معين���ة توؤ�ر اإىل 

نهاية احتكار »احلري���ري« لقرار الطائفة 

نية، وتعزيز التعددية فيها. ال�سُّ

ح�سان احل�سن

مالمح التحّوالت األوروبية 
تجاه سورية تظهر في 

سعي بعضها إلعادة فتح 
السفارات.. والتنسيق 
األمني مع االستخبارات 

السورية

هل ينجح كرامي في عقد مصالحة بين »التبانة« و»الجبل«؟
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¡ الفي�سل ويدلني.. واملبادرة
اتف����ق كل من االأمري ال�س����عودي تركي الفي�س����ل 

ورئي�ش جهاز اال�س����تخبارات الع�سكرية ال�سابق 

عامو�ش يدلني على مراجعة نتائج ما تو�س����ال 

اإلي����ه من اأفكار توّلدت اإثر عدة لقاءات جمعتهما 

يف العا�سمة االأمريكية وا�سنطن، لت�سكيل مبادرة 

حلل ال�����راع الفل�س����طيني -  »االإ�رائيلي«، 

ت�س����تند اإىل بع�ش ما ورد م����ن بنود يف مبادرة 

ال�س����الم العربية. واأف����ادت املعلومات اأن يدلني 

اأبلغ تركي الفي�س����ل باأن بع�����ش املواقف التي 

تو�سف بامل�س����لّمات يف اجلانب »االإ�رائيلي« 

من املمكن »تهذيبها« لتالقي قبواًل يف ال�ساحة 

الفل�سطينية، خ�سو�سًا اإذا مور�ست �سغوط على 

القيادة الفل�س����طينية، واأنه �س����يعمل على طرح 

املبادرة التي يتفق عليها يف حال ت�سلّم حقيبة 

الدفاع يف حكومة هرت�سوغ، اإذا ما جنح املع�سكر 

ال�سهيوين يف االنتخابات »االإ�رائيلية«.

¡ قيادات »اإخوانية« يف ال�سعودية
زار وف��د قوام��ه ثالث��ة اأع�ض��اء يف قي��ادة التنظيم 

ال��دويل ل�»الإخ��وان امل�ضلم��ن«، اململك��ة العربي��ة 

ال�ضعودي��ة منذ اأك��ر من اأ�ضبوع، لإج��راء حمادثات 

مع امل�ضوؤولن يف الريا�ض، يف اإطار م�ضاعي تركية 

- قطري��ة، مببارك��ة اأمريكي��ة، لإع��ادة ال��دفء اإىل 

العالقات بن ال�ضعودية و«اجلماعة«.

امل�ض��ارد املتابع��ة توّقع��ت اأن تدف��ع جه��ات يف 

املنطقة ثمن التقارب »الإخواين« - ال�ضعودي، الذي 

يحمل لواءه املل��ك �ضلمان بن عبد العزيز، لفتة اإىل 

اأن الريا���ض مازال��ت ت�ضغ��ط على القاه��رة لإعادة 

»الإخ��وان« اإىل اخلارط��ة ال�ضيا�ضي��ة يف م�رص، ولو 

ب�ض��كل �ضوري، ك��ون املرحل��ة حتت��اج اإىل تنا�ضي 

اخلالف��ات وح�ض��د اأك��ر قدر ممك��ن م��ن »احللفاء« 

والطاقات ملواجهة اإيران.

¡ م�ر ترف�ش »الو�سفة« الركية
ذكرت م�س����ادر دبلوما�س����ية تركية اأن الرئي�ش 

رجب طيب اأردوغان طلب من القيادة ال�سعودية 

خالل لقائ����ه بها تزامن����ًا مع زي����ارة الرئي�ش 

امل�����ري عب����د الفت����اح ال�سي�س����ي للريا�ش، 

�رورة اإقناع القاهرة بوقف مالحقتها جلماعة 

»االإخوان امل�س����لمني«، اإال اأن القيادة امل�رية 

رف�ست »الو�سفة الركية« لتح�سني العالقة بني 

القاهرة واأنق����رة، موؤكدة اأن جماعة »االإخوان« 

ه����ي اإرهابية ح�س����ب القانون امل�����ري، واأن 

ب�س����مات »اجلماعة« وا�سحة على التفجريات 

التي ت�سهدها العديد من املحافظات امل�رية، 

واأن املعلوم����ات املتوفرة ل����دى االأمن امل�ري 

تربط »اجلماعة« اأي�سًا مبا يجري من ا�ستهداف 

للجي�ش واملوؤ�س�سة االأمنية يف �سيناء.

¡ ال مرّتبات يف ليبيا
ن�رصت �ضحيفة »ديلي تلغراف« تقريراً عن احلرب 

على النفط يف ليبيا، وتاأثريها على الو�ضع الأمني 

والقت�ضادي يف البالد. وحتدثت »ديلي تلغراف« 

اإىل م�ضوؤول��ن ليبين حذروا م��ن ا�ضتمرار احلرب 

ب��ن الف�ضائ��ل وامللي�ضيا املتناح��رة، و�ضيطرتها 

عل��ى املن�ض��اآت النفطي��ة. ونقل��ت ال�ضحيف��ة عن 

ما�ضاء اهلل الزوي؛ وزير النفط يف حكومة »الإنقاذ 

الوطن��ي« الت��ي ت�ضيطر عل��ى العا�ضم��ة طرابل�ض، 

ل ليبي��ا الغنية 
ّ
قول��ه اإن ا�ضتم��رار احل��رب �ضيح��و

بنفطه��ا اإىل �ضوم��ال اأخ��رى، م�ضيف��ًا اأن ليبي��ا 

ل��ن تكون الع��ام املقبل قادرة عل��ى دفع مرتبات 

املوظفن، اإذا ا�ضتمر القتال والنزاع على املن�ضاآت 

النفطية.

وذك��رت ال�ضحيفة اأن اأ�ضل��وب اجلماعات الإرهابية 

يف ليبيا هو تدمري املن�ضاآت النفطية بدل ا�ضتغاللها 

لبي��ع النفط مثلما يفعل تنظي��م »الدولة الإ�ضالمية« 

يف �ضورية.

من هنا   وهناك
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الع�سكرية  العمليات  خ�سّم  يف 

اجلي�ش  ُيطلقه���ا  التي  املتوا�س���لة 

ال�س���وري بالتزام���ن عل���ى خمتلف 

اجلبه���ات ال�س���اخنة، والت���ي بدت 

الع�س���كري عن  بالتكتيك  مغاي���رة 

كل �س���ابقاتها من���ذ ان���دالع االأزمة 

ال�س���ورية، توقف خرباء ع�س���كريون 

اأمام ما �س���موه »�س���قوط اخلطوط 

ال�س���وري،  املي���دان  يف  احلم���ر« 

والت���ي كانت ر�س���متها »اإ�رائيل« 

وحلفاوؤه���ا طيلة ال�س���نوات االأربع 

املن�رم���ة، خ�سو�س���ًا اأن اخلط���ة 

امُلحكمة التي اأجنزها حمور دم�سق 

- طهران - حزب اهلل تق�سي بتوحيد 

اجلبه���ات وتنفيذ عملي���ات نوعية 

و�رب���ات »اأمنية« غري م�س���بوقة 

�س���د روؤو�ش اجلماعات امل�س���لحة، 

لعل اأق�س���اها تلك الت���ي اأودت ب�18 

الن����رة«،  »جبه���ة  يف  قيادي���ًا 

بينه���م القائ���د الع�س���كري الع���ام 

للجبهة »اأبو همام ال�س���امي«، عرب 

ا�ستهدفت  �س���ورية«  معلم  »�ربة 

اجتماعًا ا�س���تثنائيًا لهم يف منطقة 

الهبي���ط بريف اإدل���ب، واأُدرجت يف 

الذي  االأمني اخلطري  �س���ياق اخلرق 

زلزل اأعم���دة اجلبهة، ومبنزلة هدف 

»ذهبي« �سدده اجلي�ش ال�سوري يف 

»االإ�رائيلية«  اال�ستخبارات  مرمى 

واخلليجي���ة وملحقاته���ا، يف وقت 

توؤكد اأجهزة ا�ستخبارات اإقليمية اأن 

رزمة العمليات الع�سكرية وال�ربات 

»االأمنية« الالفتة يف جدار ال�س���ف 

»اجلهادي���ة«  باجلماع���ات  االأول 

اجلي�ش  حققه���ا  والتي  املتطرف���ة، 

ال�سوري وحلفاوؤه يف االآونة االأخرية 

يف كامل اجلبهات �س���ماال وو�س���طًا 

وجنوبًا، ما هي اإال باكورة مفاجاآت 

ميدانية قادمة، حدت بدبلوما�سيني 

غربيني اإىل ال�س���وؤال، وف���ق تقارير 

�ُرّبت م���ن بع�ش �س���فارات الدول 

االإقليمي���ة يف املنطق���ة: هل اتخذ 

حلف دم�س���ق - طهران - حزب اهلل 

ق���راراً ال رجعة في���ه، ببدء عمليات 

احل�سم الع�سكري يف كافة اجلبهات 

على امتداد االأر�ش ال�س���ورية؟ وماذا 

ع���ن املعلومات الت���ي حتدثت عن 

اإجن���از خط���ة حتري���ر »اأ�س���عب« 

اجلبهات ال�سمالية بعد حلب؟

ع�س���كريني،  بح�س���ب حمللني 

فاإن خرق اال�س���تخبارات ال�س���ورية 

جل���دار التنظيم���ات »اجلهادي���ة« 

و»الن�رة«،  »داع����ش«  وعمادها 

بلغ جناحًا غري م�سبوق. فباالإ�سافة 

اإىل ال�رب���ة القا�س���ية التي حلقت 

باأب���رز ق���ادة وموؤ�س�س���ي »جبهة 

الن����رة« يف ريف اإدل���ب موؤخراً، 

مطبق  بغمو����ش  اأُحلق���ت  والت���ي 

اأمريه���ا »اأبو حممد  حيال مقت���ل 

اجل���والين« مع قائدها الع�س���كري 

العام »اأبو همام ال�س���امي« وباقي 

قادتها االآخرين، �س���دد �سالح اجلو 

ال�س���وري �ربة قا�سية اإ�سافية يف 

مرمى اجلبهة، عرب ا�س���تهداف غرفة 

عمليات ما ُي�سمى »اجلي�ش االأول« 

يف ري���ف القنيطرة، عقب معلومات 

اجلي�ش  عملي���ات  غرفة  ر�س���دتها 

اجتماع  ع���ن  واأف���ادت  ال�س���وري، 

جمموعة م���ن القادة امليدانيني يف 

الهدف املذكور، ما اأدى اإىل مقتلهم، 

بينهم »اأبو ا�سامة اجلوالين« و»اأبو 

حمزة النعيم���ي«، �ربات اأدرجها 

املحللون الع�س���كريون يف �س���ياق 

اال�ستهداف املرّكز لقادة »اجلبهة« 

على طريق ا�س���تنزافها، رداً على ما 

ت�س���عى اإليه قطر ووا�سنطن واأنقرة 

اأبي���ب باإلبا����ش »اجلبهة«  وت���ل 

املتطرفة »ثوب االعتدال امل�سلّح«، 

وتبيي�ش �سورتها اأمام الراأي العام 

العاملي.

وربطا باالأمر، توّقفت م�س���ادر 

اأمنية رو�سية اأمام ما ي�سهده تنظيم 

اخراقات  م���ن  ب���دوره  »داع�ش« 

»ا�س���تخبارية« �سورية بدت الفتة 

يف �سفوف قادته بدير الزور والرقة؛ 

»معقل التنظيم«، انعك�ست حاالت 

فرار جماعية للمئات من عنا�ره، 

والت���ي توؤ�ر - وفق امل�س���ادر - 

اإىل اقراب ترجمة خطة ع�س���كرية 

ال�سورية وحلفاوؤها  القيادة  اأجنزت 

تفا�سيلها بالكامل باإ�راف مبا�ر 

من الرئي�ش االأ�سد، م�سرية اإىل اأن تلك 

معظم  على  ان�س���حبت  االخراقات 

األوي���ة وف�س���ائل »اجلي�ش احلر«، 

والت���ي متثل���ت موؤخراً بان�س���قاق 

»ل���واء االأنف���ال« بكام���ل عدت���ه 

وعديده وطلب ان�سمامه اإىل اجلي�ش 

ال�س���وري. اإال اأن اأخط���ر اخلروقات 

التي ك�سفت  ال�سورية  االإ�ستخبارية 

عنه���ا امل�س���ادر عينه���ا، نقال عن 

ب�»املوثوقة«،  و�س���فتها  تقاري���ر 

فتجلّت بر�سد م�سامني خطة تاأّتت 

من غرفة عملي���ات عّمان، تتمحور 

اأركانه���ا حيال  ح���ول رّد جه���زه 

اجلبه���ة اجلنوبي���ة حتدي���داً، بعد 

م�سلحي  دفاعات  انهيار  »�سدمة« 

»الن����رة« وحلفائه���ا، واأع���داد 

قتالها الت���ي جتاوزت عتبة ال�600 

يف غ�سون اأ�سابيع قليلة، واعتقال 

قادة بارزين يرتبطون ب�سكل مبا�ر 

بجهاز »اأمان« االإ�رائيلي، ما حدا 

باجله���از املذك���ور اإىل اتخاذ قرار 

�ريع يق�سي برفد تلك »اجلبهة« 

بلواء م�س���لح قوامه ح���وايل 1000 

»اإ�رائيل« يف  �س���اركت  عن����ر 

جتهيزهم لوج�س���تيًا، �سبقه اإر�سال 

قياديني بهدف »تغذية«  خم�س���ة 

غرف���ة عملي���ات ري���ف القنيطرة، 

بينه���م »اأب���و ا�س���امة اجلوالين« 

و»اأبو حم���زة النعيم���ي«، اللذان 

با�ستهدافهم  �سورية  مقاتلة  تكفلت 

مع الق���ادة االآخرين، فيم���ا التّفت 

فرقة خا�س���ة من اجلي�ش ال�سوري 

وحزب اهلل على ا�س���طياد ثالثة من 

اأبرز قياديي الل���واء املذكور كانوا 

ي�س���تطلعون اإحدى النقاط اخللفية 

يف خراج بلدة داع���ل بريف درعا، 

وفق ا�س���ارة امل�س���ادر، وعلى وقع 

الر�س���ائل البالغ���ة االأهمي���ة التي 

بعثت بها اإي���ران »اإىل من يعنيهم 

االأمر« من ميادين �سورية والعراق 

واليم���ن، مدعم���ة باأق�س���اها عرب 

مناوراتها الع�س���كرية االأخرية التي 

امتدت من م�سيق هرمز اإىل م�سارف 

االأ�س���خم يف  اعُتربت  عدن، والتي 

تاريخها، مررت دم�س���ق - ح�س���ب 

اإ�س���ارة احد دبلوما�س���يي ال�سفارة 

الرو�س���ية يف ب���ريوت - ر�س���الة 

اإىل  اأملاين  »حتذيرية« عرب و�سيط 

»اإ�رائي���ل« وال�س���عودية وتركيا، 

مفادها: »�سورية �ستواجه اأي تدّخل 

ع من  ع�س���كري معاٍد بردٍّ غري متوقَّ

قبل املحور كاماًل، ونعد مبفاجاآت 

الثقيل، باتت  العي���ار  ميدانية من 

قاب قو�سني اأو اأدنى«.

ماجدة احلاج

رسالة تحذيرية إلى 
»إسرائيل« والسعودية 
وتركيا: سورية ستواجه 

أي تدّخل عسكري 
بمفاجآت ميدانية من 

العيار الثقيل

�ملعلومات تتو�تر حول �إجناز خطة حترير �أ�شعب �جلبهات �ل�شمالية بعد حلب
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في الثامن 
من آذار.. تحية للمرأة 

الفلسطينية 

�ملر�أة بعناوينها ت�ستحق �أكرث 

من مقالة �أو بحث �أور�سة عمل.. ما 

حتتاج���ه �أن يعرتف لها �ملجتمع 

ل ن�س���فه عدديًا -  - �لذي ت�س���كِّ

بحقوقها �الجتماعية و�القت�سادية 

و�الإن�سانية و�ل�سيا�سية. 

�أ�سطر  ويف عجالة �ملتاح من 

للمقال���ة، ومن خلفي���ة �أن �ملر�أة 

�لفل�س���طينية وكفاحه���ا ما ز�لت 

�ملر�أة يف  �لرمز لن�س���االت  متّثل 

�لعامل، فاإن ت�س���ليط �ل�سوء على 

دور �ملر�أة �لفل�س���طينية، وحتديد�ً 

�ل�سيا�سي  �لعمل  يف  م�س���اركتها 

هذه  و�لكفاح���ي، يف  و�لوطن���ي 

�ملرحلة و�لظروف �لتي يعي�س���ها 

فيه  �لفل�س���طيني، جند  �ل�س���عب 

�إيفاءه���ا ولو ج���زء�ً ي�س���ر�ً من 

�لفل�سطينية  فاملر�أة  حقها علينا، 

�لعمل  �لتي و�كبت و�نخرطت يف 

�لوطن���ي منذ ما قب���ل وعد بلفور 

�مل�س���وؤوم ع���ام 1917، من خالل 

م�س���اركتها يف �لتظاه���ر�ت �لتي 

�ندلع���ت ع���ام 1893 يف مو�جهة 

ت�س���ييد م�س���توطنة يهودية على 

عقده���ا  ويف  �لعّفول���ة،  �أر����ض 

�ملوؤمتر �لن�سائي �الأول عام 1929 

يف �لقد����ض، و�ل���ذي �نبثقت عنه 

جلنة تنفيذية جلمعية �ل�س���يد�ت 

�لعربيات، و�س���اركت يف �لثور�ت 

�لفل�س���طينية ما قبل �لعام 1948، 

وحتديد�ً يف معرك���ة �لرب�ق عام 

1929، حي���ث ��ست�س���هدت ت�س���ع 
ن�سوة بر�سا�ض �ملحتل �لربيطاين.

وعلى مد�ر ما يزيد عن ن�سف 

قرن من عمر �لثورة �لفل�س���طينية 

�مل���ر�أة  �س���ّجلت  �ملعا����رة، 

�ل�س���فحات  �أروع  �لفل�س���طينية 

و�أن�س���عها يف �النخ���ر�ط �لو�عي 

و�مل�سوؤول يف �سفوف �لثورة ومنذ 

�نطالقته���ا، وبرع���ت يف ميادين 

�لن�سال و�لكفاح و�لعمل �ل�سيا�سي 

و�الإعالمي  و�الجتماعي  و�لنقابي 

بكل  ووقفت  و�لثق���ايف..  و�الأدبي 

�إباء و�سموخ للدفاع عن ق�سيتها 

يف جمي���ع �ملحاف���ل و�ملناب���ر 

�لدولية، ومل يقف تكوينها حائاًل 

دون �أن ُتثب���ت قدرتها يف حتمل 

�ل�سعاب و�مل�س���اعب يف خو�ض 

غمار �لعمل �مل�سلّح، وحتى تنفيذ 

�لعمليات �لقتالية و�ال�ست�سهادية، 

و�لذه���اب �إىل �آخ���ر �لدني���ا يف 

مقاومة �لكيان �ل�سهيوين. 

 يف يوم �ملر�أة �لعاملي، وردة 

حمر�ء نقّدمها للمر�أة �لتي تن�س���د 

�إىل �حلري���ة م���ن ن���ر �لتهمي�ض 

و�ال�ستغالل �الجتماعي، و�لت�سلط 

�القت�سادي و�ال�ستبد�د و�الحتالل، 

ويف مقدمة هوؤالء �ملر�أة �ل�سهيدة 

و�ملقاومة  و�ملنا�س���لة  و�الأ�سرة 

على �أر�ض فل�سطني و�ستاتها.

ر�مز م�سطفى                                                                                             

عـربي - دولي6

»لعنة« النووي اإليراني والمقاومة؟ هل يسقط نتنياهو بـ
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ي�س���تمر رئي�ض �لوزر�ء �لع���دو بنيامني نتنياهو 

ب�رب ر�أ�س���ه بجد�ر �مللف �لن���ووي �الإير�ين وجد�ر 

�ملقاومة يف �لقنيطرة و�سبعا.

�عتاد »�الإ�ر�ئيليون« �ملر�س���حون لالنتخابات 

ورئا�سة �حلكومة وللزعامة يف �لد�خل �أن تكون دماء 

�ل�س���حايا �لعرب يف �سناديق �النتخابات، لتعوي�ض 

ف�سلهم يف حل �مل�ساكل �لد�خلية �ل�سكنية و�ملعي�سية 

و�لف�س���ل يف �لدمج بني �ليهود �لغربيني و�ل�رقيني، 

ويف مقدمتهم »�لفاال�سا«، و�نتقال �ملافيات �لرو�سية 

مع �ملهاجرين �لرو�ض.

لق���د ف�س���ل نتنياهو يف ح���رب غزة �ملا�س���ية، 

وبد�أ يتلّم�ض ف�سله يف �س���ورية، عرب �نهز�م جماعات 

»�لن����رة« و»�ملعار�س���ة �ل�س���ورية« �لتي وجدت 

�س���فاءها بامل�ست�س���فيات »�الإ�ر�ئيلي���ة« ببل�س���م 

نتنياهو ومل�ساته �خلادعة �لتي مي�سحها على روؤو�ض 

جرهاهم يف �جلوالن، وحاول �أن يعّو�ض عن �لف�س���ل 

�ملي���د�ين ب�ربة حمق���اء ملجموعة م���ن �ملقاومني 

يف �جلوالن، فكان �لرد �ملقاوم �لذي �س���فع نتنياهو 

وقيادته �لع�س���كرية يف عملية �سبعا �لنوعية، و�لتي 

قّيدت �أيدي �لعدو ومنعته من �لتدخل يف معارك ريف 

درعا و�لقنيطرة على �جلبه���ة �جلنوبية، وبد�أ �حلز�م 

�الأمني »�الإ�ر�ئيلي« يف جنوب �س���ورية ينهار بعد 

�أربع �سنو�ت على �لعمل يف بنائه.

قف���ز نتنياهو �إىل �لكونغر�ض �الأمركي للت�س���دي 

للرئي����ض �الأمركي بار�ك �أوبام���ا ومنعه من �لتوقيع 

عل���ى �التفاقية لت�س���وية �لن���ووي �الإي���ر�ين، حفظًا 

مل�س���الح »�إ�ر�ئيل« �لتي متلك �ل�سالح �لنووي منذ 

�ل�ستينات، ولقب�ض �لثمن من �ل�سعودية ودول �خلليج 

�لت���ي تعار�ض هذ� �مللف، لكن �مل�س���كلة �أن نتنياهو 

و�ل�سعودية ال يعرفان �أن �ملفاو�سات �لنووية �الإير�نية 

- �الأمركي���ة هي حاج���ة �أمركي���ة و�أوروبية تعادل 

�حلاج���ة �الإير�نية الإلغاء �لعقوب���ات، فاأوروبا تعاين 

من تد�عيات فر�ض �لعقوبات �لتي توّرطها �أمركا بها 

�سد رو�س���يا و�إير�ن و�س���ورية وغرها، مما �ساعد يف 

�النكما�ض �القت�س���ادي بالتالزم مع �لتهديد �الإرهابي 

- �لتكفري يف �أوروبا، فتهاوى �س���عر �ليورو �إىل �أقل 

من 1.1 دوالر �أمركي، وميكن �أن يتهاوى ب�سكل �أكرب.

ماذ� ربح نتناهو من عملية �لقنيطرة؟

عملية �لقنيطرة تعترب خطاأ ��س���رت�تيجيًا للكيان 

»�الإ�ر�ئيلي«، حيث ق�س���ف حز�م���ه �الأمني بيديه، 

و�أع���اد تو�زن �لردع مع �ملقاومة عرب عملية �س���بعا، 

وخ�ر �لنافذة �لتي كان يت�س���لل منها �إىل �ل�س���احة 

�ل�سورية عرب �ملعار�سة �ل�سورية يف �جلنوب، و��ستدرج 

�إير�ن �إىل حدوده يف �جلوالن، ف�س���اهم يف تو�س���عة 

�جلبهة بينه وبني �ملقاومة، فبدل �أن تكون حم�سورة 

يف 42 كلم يف جنوب لبنان �أ�سيفت �إليها �جلبهة من 
�جلوالن حتى �ملثلث �الأردين - �لفل�سطيني - �ل�سوري 

يف درعا، مما �س���رهقه ��ستخباريًا وع�سكريًا ويخ�ر 

�لهدوء يف �ملنتجعات �ل�س���ياحية يف جبل �ل�س���يخ 

و�جلوالن و�سواًل �إىل طربيا.

�أما على �ل�سعيد �الأمركي - »�الإ�ر�ئيلي« فقد 

حقق �ملو�جهة �ملبا�رة بين���ه وبني �لرئي�ض �أوباما 

يف قاعة �لكونغر�ض و�أهانه و�أهان �ل�س���عب �الأمركي 

�لذي �نتخب �أوباما، �لذي ال يليق بتويل �سدة �لرئا�سة 

وف���ق نتنياهو وع���زز �النق�س���ام ب���ني �جلمهوريني 

�لكونغر�ض �جلمهوري  و�لدميقر�طيني ب�س���كل �س���ار 

�ريكًا يف �ل�سيا�س���ة �خلارجية بع���د توجيه بع�ض 

�أع�سائه ر�سالة �إىل �إير�ن لدعوتها لعدم �لتوقيع على 

�التفاق، ف�س���ارت �أمركا بثالثة روؤو����ض: نتنياهو - 

�لكونغر�ض - �أوباما.

�ملقاومة �أ�س���قطت �س���يمون بريز بعد »عناقيد 

�لغ�س���ب« عام 1996، و�أ�سقطت يهود بار�ك يف �لعام 

2000 بعد فر�ره من جنوب لبنان، و�أ�س���قطت �أوملرت 
يف حرب متوز �لعام 2006.. فهل ي�س���قط نتنياهو بعد 

عمليتي �لقنيطرة و�سبعا؟

ق���د تعمل �ملخاب���ر�ت »�الإ�ر�ئيلية« الإ�س���قاط 

نتنياه���و من ناف���ذة �ملظاهر�ت �ل�س���عبية �ملطالبة 

بتوفر �ل�س���كن ومكافحة �لف�ساد و�جلرمية، وملعاقبة 

�س���اره نتنياهو على �ختال�س���ها �مل���ال �لعام، فقد 

تظاهر حو�يل 50 �لف »�إ�ر�ئيلي« بدعوة من منظمة 

»مليون ي���د« غ���ر �حلكومية للمطالب���ة بالتغير 

�ل�سيا�سي، وهاجم رئي�ض جهاز �ملو�ساد �ل�سابق مئر 

د�غان �سيا�سة نتنياهو، معترب�ً �أن �لواليتني �الأخرتني 

لنتنياهو �س���كلتا »6 �أعو�م من �الإخفاقات �ملتتالية 

الإ�ر�ئيل«، مو�س���حا �أن »�إ�ر�ئيل« لها �أعد�ء، لكنه 

ال يخ�س���اهم بقدر ما تخيفه �لقيادة �حلالية، و�رتفع 

�سعار »نتنياهو �رحل«.

ه���ل ي�س���قط نتنياه���و بال�رب���ة �ملقاومة يف 

�آذ�ر2015؟

د. ن�سيب حطيط

�ملقاومة �أ�سقطت برييز وبار�ك و�أوملرت.. فهل ت�سقط نتنياهو؟                                          )�أ.ف.ب.(

�لفل�س���طيني  �أنه���ى �ملجل�ض �ملركزي 

و�لع�ري���ن  �ل�س���ابعة  دورت���ه  �أعم���ال 

)2014/3/5( عل���ى م���ا ي�س���به �الإجم���اع 
���ك  �لوطني على ����رورة ترك مبد�أ �لتم�سُّ

باملفاو�س���ات مع »�الإ�ر�ئيليني«، و�تباع 

�سيا�س���ات جدي���دة قائمة على ��س���تخد�م 

كافة �خليار�ت �ل�سيا�س���ية و�لقانونية على 

�أ�سا�ض �لتاأكيد على حتميل �سلطة �الحتالل 

كافة �مل�س���وؤولية ملا و�سلت �إليه �الأو�ساع 

�ل�سيا�س���ية، خ�سو�س���ًا قبي���ل �النتخابات 

�إنت���اج  �س���ُتعيد  �لت���ي  »�الإ�ر�ئيلي���ة«، 

�لغا�سب،  �لكيان  ع�سابة �سهيونية لقيادة 

و��ستئناف �سيا�سة �لقتل و�لتنكيل بال�سعب 

�لفل�سطيني.

حظ���ي �جتم���اع �ملركزي ه���ذه �ملرة 

�لنقا�س���ات  �إىل  نظ���ر�ً  كب���ر،  باهتم���ام 

�ل�سيا�سية و�ملو��س���يع �لتي تاأّجل طرحها 

�أك���رث من مرة و�أدت �إىل �تخاذ قر�ر�ت هامة، 

ويف مقدمته���ا �لتاأكيد على �نتهاء مفاعيل 

�تفاق �أو�سلو، ووقف �لتن�سيق �الأمني بكافة 

�أ�س���كاله مع �س���لطات �الحتالل، يف خطوة 

هام���ة و�إن ب���دت غر جازم���ة، لكن ميكن 

�عتباره���ا ت�س���حيحًا لالجتاه �ل�سيا�س���ي 

بتق���دمي �مل�روع �لفل�س���طيني �لعربي �إىل 

جمل����ض �الأمن، وتفاق���م حالة �النق�س���ام 

�ل�سيا�س���ي �لفل�س���طيني حوله، كما ميكن 

�عتبار �أن تاأكي���د �ملجل�ض على عدم تقدمي 

ق���ر�ر جديد يف جمل�ض �الأم���ن، �إال يف �إطار 

�اللتز�م بقر�ر�ت �ل�رعية �لدولية �خلا�س���ة 

بالق�سية �لفل�سطينية و�ل�ر�ع �لفل�سطيني 

- »�الإ�ر�ئيل���ي«، ومب���ا يت�س���من حتديد 

�س���قف زمني الإنهاء �الحتالل، ومتكني دولة 

فل�س���طني من ممار�سة �سيادتها على �الأر�ض 

�ملحتلة عام 67، مبا فيها �لعا�سمة �لقد�ض، 

وح���ل ق�س���ية �لالجئني وفقًا للق���ر�ر 194، 

ي�س���ّكل �إعادة توجيه للبو�سلة �لفل�سطينية 

�ل�سامد  �لفل�سطينية؛  �ل�سعبية  �الإر�دة  نحو 

�لوحيد �أمام �الحتالل وممار�ساته.

م���ن �لقر�ر�ت �لهام���ة �أي�س���ًا، �لتاأكيد 

على رف�ض فكرة �لدول���ة �ليهودية، ورف�ض 

م����روع �لدولة �لفل�س���طينية ذ�ت �حلدود 

�ملوؤقتة، وكذلك �أي �س���يغة من �ساأنها �إبقاء 

�أي وجود ع�س���كري ��س���تيطاين للعدو على 

�أي جزء من �أر��س���ي دولة فل�سطني، على �أن 

يكلّف �ملجل�ض �ملرك���زي �للجنَة �لتنفيذيَة 

تفعيَل تن�س���يب دولة فل�سطني �إىل حمكمة 

�جلناي���ات �لدولي���ة، و�س���واًل �إىل مالحقة 

خ�سو�سًا  »�الإ�ر�ئيليني«،  �حلرب  جمرمي 

قرارات المجلس المركزي الفلسطيني.. الِعبرة بالتنفيذ
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ر ثورة 14 فرب�ير/ �س���باط  بعد تفجُّ

ع���ام 2011 يف �لبحرين، �س���عر �لنظام 

�ل�س���عودي بخطورتها على �أمنه �خلا�ض، 

وقال يومها نايف بن عبد �لعزيز )�لرجل 

�الأقوى هناك(: �إن �أم���ن �لبحرين من �أمن 

�لريا����ض.. وبهذ� حدد طبيعة م�س���توى 

�لتعامل مع مطالب �سعب �لبحرين، �لتي 

كانت ت����ّر على �إ�س���قاط �لنظام، وهو 

�لهدف �الأول و�الأخر للثورة.

و�قع ثورة �لبحرين �أنها ثورة �سعبية 

ج���اءت كرّدة فعل عارمة على �لت�س���لُّط 

و�لقهر و�لظل���م �ملتز�يد �لذي مار�س���ته 

قبيل���ة �آل خليفة من���ذ �أن غزت �لبحرين 

ومتّكنت من �ال�س���تيالء عليها بالقوة يف 

ع���ام 1783، حيث كان �آل خليفة يقطنون 

يف منطقة �لزبارة يف قطر �سابقًا.

مل ي���رد �آل �س���عود ومعه���م حكام 

�خللي���ج ومن خلفهم �أم���ركا وبريطانيا 

)ر�عيتا �الأنظمة �خلليجي���ة( �أن يتفهمو� 

�لبحريني���ة،  �لغ�س���ب  ث���ورة  حقائ���ق 

فاعت���ربو� �حل���دث �لبحرين���ي جم���رد 

�نتفا�س���ة كبقية �النتفا�س���ات �لتي عّج 

بها تاري���خ �لبحرين �حلدي���ث، وتنتهي 

�أو باللعبات  كالعادة؛ بالقمع �ل�س���ديد، 

�ل�سيا�سية عرب �اللتفاف على مطالبها، �إال 

�أن خروج �مل�سر�ت �ل�سخمة �لتي و�سلت 

�إىل ما يقارب �لن�س���ف ملي���ون متظاهر�ً 

�أ�ساب �لنظام بحالة من �ل�سعف و�لهلع 

�لنف�سي و�ل�سيا�سي. 

�ملت�س���ارعة جعلت  �لثورة  تطور�ت 

�الأم���ركان و�ل�س���عوديني ي�س���تعجلون 

�رورة توجيه �ربة قا�سمة للثورة يف 

بد�ية �س���هرها �لثاين، وهن���ا بد�أ �لتحرك 

�الأمرك���ي، وُتوِّج مبجيء وزي���ر �لدفاع 

�الأمركي روب���رت غيت����ض �إىل �لبحرين 

يف 12 مار����ض/ �آذ�ر 2011، وبالطبع متت 
تغطية �لتحرُّك ب�س���تار من �لت�ريحات 

�ل�سيا�س���ية، حتى �إن���ه يف 13 من نف�ض 

�ل�س���هر �أعلن �س���لمان بن حمد؛ ويل عهد 

�لنظام، ��س���تعد�ده لتلبي���ة �أكرث طلبات 

�أن موق���ف  �إال  �جلمعي���ات �ل�سيا�س���ية، 

»جمعي���ة �لعمل �الإ�س���المي« �لتي عرّب 

عنها قائدها - �ملعتَقل حاليًا - �لعالمة 

�ملحفوظ وموقف �سباب �لثورة �أحبطا هذ� 

�مل�سعى، فتو�س���حت �الأمور ب�سكل جلي 

بعد يومني من جم���يء �لوزير �الأمركي 

�إىل  �ل�س���عودي  بدخول ق���و�ت �الحتالل 

�لبحرين.

مبجرد دخول تلك �لقو�ت، �س���اركت 

ف���ور�ً يف �لقمع و�ملو�جهة �ل�ر�س���ة يف 

�ل�س���و�رع و�مليادين، ما �أدى �إىل �س���قوط 

ع����ر�ت �ل�س���هد�ء و�جلرح���ى، كما قام 

�لنظ���ام �خلليف���ي بحركة قمع  مرتزقة 

طائفية �سديدة بهدم 38 م�سجد�ً وعدد من 

�الأ�رحة، وتخري���ب �لعديد من �ملو�قع 

�لتابعة للح�سينيات، و�عتقال �ملئات من 

قادة وكو�در ون�سطاء �لثورة من �جلن�سني.

ل �لقو�ت  كان �له���دف �حلقيقي لتدخُّ

�ل�س���عودية �إنه���اء �لث���ورة �ريعًا، لئال 

تنتق���ل �ر�رته���ا �إىل ����رق �جلزي���رة 

�لعربية، لكن ما حدث هو �لعك�ض متامًا، 

فبعد دخول �لقو�ت �ل�س���عودية ��ست�سعر 

�سكان �ملنطقة �ل�رقية ب�رورة م�ساندة 

�أهلهم يف �لبحرين، و�أعلنو� يف مظاهر�ت 

كربى وقوفهم �إىل جنب �س���عب �لبحرين 

يف �ر�ع���ه، ورف�س���هم لذل���ك �لتدخل، 

وكان خلطب �لقائ���د �جلماهري �آية �هلل 

�ل�سيخ منر �لنمر �إىل جنب بيانات �لقوى 

�ل�سعبية �الأثر �لفعال يف بدء حر�ك جديد 

يف �ملنطق���ة �ل�رقي���ة، وهو ما �أ�س���اب 

�لنظام �ل�س���عودي و�الأمركان و�الإجنليز 

مبقت���ل يف خمططاتهم �لتي مل تفلح يف 

�إيقاف �لث���ورة يف �لبحرين، وال يف منع 

�نتقال �ررها �إىل �ملنطقة �ل�رقية.

�ل�سيد جعفر �لعلوي

ت�س���عى �ل�سعودية �إىل �إن�ساء حلف �إقليمي ي�سم 

كاًل من قط���ر وتركيا و�الإمار�ت وم�ر، �إ�س���افة �إىل 

�ملحور �خلليجي و�لتنظيمات �الإ�سالمية »�ملعتدلة«، 

ني �ملعتدل«. حتت عنو�ن �حتو�ء »�الإ�سالم �ل�سُّ

ه���ذه �خلطوة مرّده���ا �إىل �ل�سيا�س���ة �خلارجية 

�جلدي���دة �لتي يتبعها �مللك �س���لمان بن عبد �لعزيز 

بعد ت�سلمه �حلكم، وبذلك تكون �ل�سعودية قد �نتقلت 

من مرحلة �لت�س���ادم مع �لعديد م���ن دول �ملنطقة، 

خ�سو�سًا قطر و�حلركات �الإ�سالمية، ومنها »�الإخو�ن 

�مل�س���لمون«، و�جتهت �إىل �سيا�سة �حتو�ء �خلالفات 

�ل�سيا�سية و�لدينية، وذلك بعد �أن �سعف جميع هوؤالء 

يف �سورية و�لعر�ق، مقابل ��ستعادة �لنظام �ل�سوري 

قوته وتبينت للجميع �س���عوبة �إ�س���قاطه، وخ�سارة 

�لفر�س���ة �لتي كانت متوقعة الإ�س���قاطه يف بد�يات 

�ملو�جهة. 

تريد �ل�سعودية من هذ� �حللف �الإقليمي �ن يكون 

قادر�ً على مو�جهة �حللف �الإير�ين »�ل�س���يعي«، بعد 

�أن غلّفت �ل����ر�ع بالعنو�ن �ملذهب���ي.. هذ� �حللف 

�الإي���ر�ين �لذي ي�س���م �إليه كاًل من �س���ورية و�لعر�ق 

وحترُّك �ملقاومة يف فل�س���طني وحزب �هلل يف لبنان 

و»�أن�س���ار �هلل« يف �ليم���ن، و�ل���ذي متّكن من فر�ض 

وج���وده يف �ملنطقة، و�أ�س���بح العب���ًا �إقليميًا فيها 

ي�س���عب جتاوزه و�سياغة �أية ت�سوية قادمة من دون 

�لوقوف عند ر�أيه. 

�زد�دت �حلاج���ة �إىل �حللف �الإقليمي مع �رتفاع 

���ل �إىل �تفاق نووي كامل ب���ني �إير�ن  �أ�س���هم �لتو�سُّ

و�أمركا، وذلك خ�س���ية من بع�ض �لتد�عيات �لتي قد 

توؤثر �سلبًا على و�سع ودور �لدول �خلليجية، وحتديد� 

�ل�سعودية، على �لرغم من تاأكيد �أوباما على �لعالقة 

�ال�سرت�تيجية معهم و�سمان �أمنهم.

هذه �لرغبة �ل�س���عودية بت�س���كيل حلف �إقليمي 

متما�سك دونها عقبات، منها: 

ماذ� تريد �أمركا من �ل�رق �الأو�س���ط؟ هل تريده 

�أن يكون م�ستقر�ً، �أم �أنها تريده �أن يغرق يف �لنز�عات 

بني حلفائها و�أخ�سامها؟

ثم هل تو�ف���ق �أمركا على �إقام���ة حتالف قوي 

ومتما�س���ك يف �ملنطق���ة، ميك���ن �أن يعيق خمططها 

�لهادف �إىل �إ�سعاف �ملنطقة؟ 

�ل����ر�ع �لقائم ب���ني تركيا و�ل�س���عودية على 

زعام���ة �لعامل �الإ�س���المي، و�اللتف���ات �إىل �أننا �أمام 

مدر�س���تني، �إحد�هم���ا وهابي���ة تكفرية �س���عودية، 

و�الأخرى »�إخو�نية« تركية تختلف عنها باملنهجية 

ورغبة �لزعامة. 

�سعوبة حل م�س����كلة »�الإخو�ن �مل�سليمن« 

مع �لرئي�ض �مل�ري عبد �لفتاح �ل�سي�سي. 

��س����تمر�ر �ل�����ر�ع �لرتك����ي �مل�����ري �إىل 

حني �التفاق على وقف �حلرب �س����د »�الإخو�ن 

�مل�سلمني«.

�متياز حرك����ة »�الإخو�ن« ع����ن غرها من 

�حلركات �الإ�سالمية �ملعتدلة، كال�سوفية، باأنها 

ذ�ت نفوذ و�متد�د �س����عبي، وقادرة على �لوقوف 

يف وجه �حل����ركات �لتكفرية �إذ� ما �أر�دت ذلك، 

على �لرغ����م من ت�س����نيف �لبع�ض له����ا باأنها 

�إرهابية، ب�سبب �لتعاون �لع�سكري بني قاعدتها 

وبع�����ض قياد�تها مع �حل����ركات �لتكفرية يف 

م�ر وليبيا..

م�روع �سمُّ »�الإخو�ن« يف �لعامل �إىل �حللف 

و��س����تثناء »�إخو�ن« م�ر، و�ال�ستعا�سة عنهم 

ببع�ض �لقياد�ت �لتي �ن�س����قت عنهم، �س����و�ء يف 

م�ر �أو �الأردن، و�لتي �س����ّمت نف�سها ب�»�الإخو�ن 

�مل�س����لمني« بداًل من »�الإخو�ن �مل�سلمون« �أمر 

بعيد �ملنال. 

من �لو��سح �أن �مل�سار �الإقليمي يف �ملنطقة 

يجري بطريقة قد ال تر�سي �ل�سعودية وال حتقق 

له����ا رغبته����ا يف �أن تكون �لدول����ة �لر�ئدة يف 

�ملنطقة، و�لدولة �لقادرة على مو�جهة �خل�س����م 

�الإي����ر�ين وحلفائه �الإقليميني، ولن تكون بعيدة 

عن �س����ظايا �سيا�س����ات �أمركا �لتي تهدف �إىل 

�إعادة ر�س����م �ملنطقة و�ل�س����يطرة على ثرو�تها، 

و�حلفاظ على »�إ�ر�ئيل« كدولة قوية.

هاين قا�سم

التدخل السعودي في البحرين.. بين األمن والنتائج

السعودية.. وعقبات إنشاء الحلف اإلقليمي

»لعنة« النووي اإليراني والمقاومة؟ هل يسقط نتنياهو بـ

استمرار المسيرات 
الضخمة تصيب النظام 

البحريني بالهلع النفسي 
والسياسي

حاجة السعودية وتركيا إلى حلف 
إقليمي تتزايد مع ارتفاع أسهم 

ل إلى اتفاق نووي بين  التوصُّ
إيران وأميركا
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يف م���ا يتعل���ق بجر�ئم �ال�س���تيطان، 

و�حلرب �ملرتكبة خ���الل �لعدو�ن على 

قطاع غزة، و�أي�س���ًا �لعمل على تعديل 

�لفل�سطينية مبا  و�لت�ريعات  �لقو�نني 

يتالئم مع �ن�سمام فل�سطني �إىل عدد من 

�ملو�ثيق و�التفاقات �لدولية.

�لقر�ر�ت �رورة  �أي�س���ًا يف  وجاء 

�ال�س���تمر�ر وتفعي���ل حمل���ة مقاطعة 

�ملنتج���ات »�الإ�ر�ئيلي���ة«؛ يف �إطار 

�ملقاومة �ل�سعبية، و�لدعوة �إىل �سل�سلة 

�إجر�ء�ت على �مل�ستوى �لوطني الإجناح 

مثل هذه �حلملة.

حظي���ت قر�ر�ت �ملجل����ض �لوطني 

بتاأييد و��س���ع على �مل�ستوى �ل�سيا�سي 

و�ل�س���عبي �لفل�س���طيني، يف �نتظار �أن 

جت���د طريقه���ا �إىل �للجن���ة �لتنفيذية 

و�حلكومة. ويف �ملح�س���لة، ينبىء ذلك 

ب�سلوك طريق ��ستعادة �لوحدة �لوطنية، 

وتعزيز �س���مود �ل�س���عب �لفل�سطيني، 

و�لرتكيز على �لعمل ال�ستعادة �حلقوق 

�لوطنية �لفل�سطينية، لكن تبقى �لعربة 

بالتنفيذ.

�سامر �ل�سيالوي
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تتجه �أنظار �لعامل �إىل ما �ست�ؤول �إليه 

�ملفاو�س���ات �جلارية بني �إي���ر�ن و�لق�ى 

�لكربى ح�ل برناجمها �لن�وي، و�لذي من 

�ملفرت�ض �أن يك�ن �ل�س���ق �ل�سيا�سي منه 

جاه���ز�ً بحل�ل نهاية �س���هر �آذ�ر �حلايل، 

بينما يك�ن �لت�قيع على �التفاق �لنهائي 

يف �لثالثني من �سهر حزير�ن �ملقبل.

بالطبع، �س���تك�ن له���ذ� �التفاق - يف 

حال �إمتام���ه - نتائج �إيجابية جد�ً على 

�لد�خ���ل �الإي���ر�ين، حيث �س���يك�ن هناك 

�نتعا�ض لالقت�س���اد �الإير�ين �لذي يعاين 

من �لعق�بات �لدولية �ملفرو�س���ة عليه، 

و�لتي �أّدت �إىل رفع م�ست�يات �لبطالة لدى 

�ل�س���باب، و�لتي تر�فق���ت مع تقلي�ض يف 

م�س���ت�ى �حلريات بعد �ندالع �لتظاهر�ت 

يف ما ي�سمى »�لث�رة �خل�رض�ء«. 

من ناحي���ة �لدول �لكربى، ف�س���يك�ن 

لهذ� �التفاق نتائج �إيجابية �أي�س���ًا على 

�سعيد �التفاقات �القت�س���ادية بني �إير�ن 

و�ل�س���ينيني،  و�الأمريكيني  و�الأوروبي���ني 

حيث �سُيفتح �ل�س�ق �الإير�ين �ل��عد �أمام 

�ل�رضكات �لغربية و�ل�سينية و�س��ها. 

�أم���ا بالن�س���بة �إىل �ل���دول �الإقليمية، 

فنالحظ �أن �الأتر�ك و�ل�س���ع�ديني يدرك�ن 

جيد�ً �أن ت�قيع �التفاق �لن�وي بني �إير�ن 

و�لدول �لكربى �سيجعل من �إير�ن دولة ال 

ُتهزم يف �ل�رضق �الأو�س���ط، خ�س��سًا بعد 

�زدي���اد نف�ذها يف كل من �لعر�ق و�ليمن 

و�س����رية ولبنان، كما ت���دركان �أن ال بد 

لهما من حماولة �حت��ء هذ� �لنف�ذ �لذي 

يزد�د ت��سعًا وجتذر�ً، ال�سيما بعد �ملعارك 

�لتي يق�م بها �لعر�قي�ن لطرد »د�ع�ض«، 

و�لتي يعرف �لعامل �أنها باإ�رض�ف وت�جيه 

، لذ� فاإن كاًل من �لدولتني حتاوالن  �إير�نينينْ

�لت�سابق مع �ل�قت و�لقيام مبا يلي:

بالن�س���بة �إىل تركيا، حتاول �أنقرة �أن 

تثبت م�طئ قدم لها يف �ملعركة �ملقبلة 

لتحرير �مل��س���ل يف �لعر�ق، �أي �أن تق�م 

���نية �لتابع���ة لها يف  �مليلي�س���يات �ل�سُّ

�لعر�ق بتحرير �مل��سل و�ملناطق �ل�سنية 

�لعر�قية بدون �التكال على ميلي�س���يات 

�حل�س���د �ل�سعبي �ملدع�مة من �الإير�نيني، 

لكن �مل�سكلة تكمن يف �أن قيام تركيا بهذ� 

�المر، وحجز م�ط���ئ قدم لها يف �لعر�ق، 

ي�جب عليها �إعالن م�قف و��سح و�رضيح 

مبحاربة »د�ع�ض«، خ�س��سًا �أن برنامج 

تدريب »�ملعار�س���ة �ل�س�رية �ملعتدلة« 

يبدو �أنه ال ي�س���ري على م���ا ير�م، و�إال ملا 

ح���اول �لقطري�ن و�الأت���ر�ك دفع »جبهة 

�لن�رضة« للتخل���ي عن »�لقاعدة«، ليتّم 

تبنيها على �أنها �ملعار�س���ة »�ملعتدلة« 

�ملطل�بة �أمريكيًا.

�أما بالن�س���بة �إىل �ل�سع�دية، فبالرغم 

من حماولة �مللك �ل�سع�دي �النقالب على 

�إرث �سلفه �مللك عبد�هلل، �إال �أن �ل�سع�دية 

تعي�ض قلًقا وج�دي���ًا، يرت�فق مع �خل�ف 

من ت��سع �لنف�ذ �الإير�ين �س�ب حدودها، 

وتط�يقه���ا يف �لعر�ق و�ليم���ن، و�ملقلق 

�أكرث بالن�سبة لل�س���ع�ديني، هذ� �الإ�رض�ر 

�الأمريكي عل���ى �لتفاهم م���ع �إير�ن، وما 

ب ع���ن �إمكانية قب����ل �الأمريكيني  ُي����رضَّ

بت�س�ية �س�رية تبقي �الأ�سد يف �حلكم، لذ� 

لن يك�ن �أمامهم �س����ى �لتهديد بتخريب 

�أي ت�س����ية �لتي ال تاأخذ م�ساحلهم بعني 

�العتبار.

�أم���ا بالن�س���بة حلجز م�قع و��س���ح 

�ل�سع�دية  �الأو�س���ط، فتحاول  يف �ل�رضق 

م���ن خالل ط���رح فكرة »�لق����ة �لعربية 

�مل�س���رتكة«، و�لتي تت�س���اطر وم�رض يف 

طرحها، �أن تك�ن حماربة �الإرهاب بطريقة 

جماعية م�ؤلفة من �لدول �لعربية، وبهذ� 

تقط���ع �لطري���ق على كل م���ن �الإير�نيني 

و�الأت���ر�ك للقي���ام بهذه �ملهم���ة وقطف 

�لنتائج �ل�سيا�سية.

وهك���ذ�، وم���ع �لت�س���ابق �الإقليم���ي 

�حلا�س���ل، ومع »�لهمروج���ة �الإعالمية« 

�لتي قام بها نتنياه� و�أع�ساء �لك�نغر�ض 

�جلمه�ريني، �س���يك�ن �أمام �لرئي�ض بار�ك 

�أوباما خيارين؛ �إما �ل�سري باالتفاق وحفظ 

ماء وجه���ه و�لتغلب عل���ى نتنياه� يف 

�أم���ريكا، علًما �أن نتنياه���� كان قد غلبه 

يف �لد�خ���ل �الأمريكي ع���ام 2010، ودعم 

مناف�سه �لرئا�سي ميت رومني عام 2012، 

�أما �خليار �لثاين فيك�ن عرب �لرت�جع عن 

ت�قيع �التفاق �أو تاأخريه، و�إعطاء �ملجال 

للجمه�ريني ومعهم نتنياه� باالدعاء �أن 

م���ا قاله هذ� �الأخري كان حمق���ًا، وو�جبًا 

قام به لتنبيه �لرئي�ض »�ملرتدد« �لذي ال 

يعرف م�سلحة بالده.

�أمام هذين �خليارين، مل يتبَق الأوباما 

�لكث���ري لفعله حلفظ ماء وجهه، و�حلفاظ 

على ما تبقى من هيبة �إد�رته �س�ى �لدفع 

نح���� ت�قيع �التفاق مع �الإير�نيني، وبهذ� 

يك�ن نتنياه� خ���دم �التفاق �لن�وي مع 

�إي���ر�ن ومل ي�رضّه، �أما يف حال ر�س����خ 

�لرئي�ض �الأمريكي لالبتز�ز »�الإ�رض�ئيلي«، 

فهذ� �سيجعله يق�سي مدة حكمه �ملتبقية 

وه� يف �أ�س���عف حاالته، ما �سين�س���حب 

على كاف���ة �مللفات �الأخ���رى يف �ل�رضق 

�الأخرى  �ل���دول  �الأو�س���ط، وعلى قب����ل 

باخل�س�ع لالأو�مر �الأمريكية.

د. ليلى نقوال الرحباين

بد�أ �مل�س���ت�ر �الأوروبي �لعد�ئي �س���د رو�س���يا 

تخ���رج �إىل �لعلن بعد ف�س���ل حماوالت �حل�س���ار 

�القت�سادي و�لتقني من �إعطاء �الأكل �ملطل�ب على 

خلفية �الأزمة �الأوكر�نية، و�لcي �سحذ من حني �إىل 

�آخر ب�س���م�م لزيادة �ل�رضخ بني �لبلدين )رو�سيا - 

�أوكر�نيا(، وحماولة جر رو�س���يا �إىل �س���د�م مبا�رض 

مع �أوكر�نيا عرب ��س���تفز�ز�ت ترتكبها كييف �أمنيًا 

وع�سكريًا.

ما ك�س���فه رئي����ض �ملف��س���ية �الأوروبية جان 

كل����د ي�نكر حتت عن��ن حاج���ة �الحتاد �الأوروبي 

�إىل »جي�ض خا�ض به للت�س���دي لرو�سيا وتهديد�ت 

�أخ���رى« لي�ض جمرد فكرة عابرة، �س���يما �أن �أوروبا 

باتت ت�سمى �لقارة �لعج�ز، بعد �أن م�سحت �ل�اليات 

�ملتحدة عنا�رض ق�تها �الأ�سا�س���ية، و�س���منًا �لق�ة 

�لع�سكرية �لتي حتّ�لت �إىل جمرد ق�ة منفذة، حيث 

يحل� ل���سنطن يف �ملعنى �لعملي �أن مت��سعها يف 

�مل�رضح �لعملياتي �لذي يختاره �لبنتاغ�ن، وغالبًا 

كق�ة ملحقة.

ال �س���ك �أن �مل�ق���ف �الأوروبي يحتم���ل �أكرث من 

تف�س���ري، �سيما �أنه �قرتن باإعالن �سيا�سي يز�وج بني 

قدرة �جلي�ض �ملن�ي ت�س���كيله، بحيث »ي�س���تطيع 

�الحتاد �الأوروبي �لرد على �لتهديد�ت �مل�جهة لدول 

�الحتاد و�لدول �ملجاورة له، و�أنه مبثل هذ� �ل�س���كل 

ميكن الأوروبا �أن تفهم رو�سيا جديتها يف �لدفاع عن 

قيم �الحتاد �الأوروبي«، �إمنا �الإعالن �ل�سيا�س���ي ه� 

�أن »مثل هذ� �جلي�ض ي�س���اعدنا على و�سع �سيا�سة 

خارجية م�س���رتكة، و�سيا�سة �أمنية، ف�ساًل عن حمل 

م�س����ؤولية �أوروبا عن �الأحد�ث يف �لعامل �س�ية«، 

�أي مبعنى �آخر ��س���تعادة �أوروبا لدور عاملي فقدته 

ب�س���بب �نهز�مها �أم���ام �ل�اليات �ملتحدة نف�س���يًا 

وتقنيًا، ف�س���اًل عن �القت�س���اد و�لع�س���كر و�لطم�ح 

�ال�ستعماري.

من �لالفت �أن �الق���رت�ح - �مل�رضوع القى تاأييد�ً 

ف�ري���ًا من �أملانيا برملاني���ًا �أواًل، حيث �أعلن رئي�ض 

جلنة �ل�س�ؤون �لدولية �أن »�ل�قت حان فعاًل لت�سكيل 

مثل هذ� �جلي����ض«، و�إذ� �أخذنا باالعتبار �أن �أملانيا 

هي �لق�ة �القت�سادية �الأمنت يف �أوروربا، فهذ� يعني 

�أنها �ستك�ن �ملتحّكم �الأول يف مثل هذ� �جلي�ض، كما 

�إذ� عطفن���ا �لت�جه �الأملاين باخلروج ع�س���كريًا �إىل 

خارج �الأر��سي �الأملانية، وه� �لقر�ر �لذي �تخذ �لعام 

�ملا�س���ي، فذلك يعني ع�دة �الأحالم �ال�س���تعمارية 

الأوروبا عم�مًا، و�أملانيا خ�س��س���ًا، �إذ �إن �لطم�ح ال 

ميك���ن �أن يقت�رض فقط على جم���رد �لبحث عن دور 

حتت �ل�سم�ض مل يتمكن �الأوروبي�ن �ملحافظة عليه، 

رغم ما جرى تقدميه لهم من ت�سهيالت، خ�س��سًا من 

�لدول �لعربية منذ �ل�ستينات وحتى ع�سية �لفنت يف 

�لبالد �لعربية عام 2011.

يف �خللفي���ة ميكن �أن يرى �لباحث عن �حلقائق 

�لكامنة ور�ء فكرة �إن�س���اء جي����ض خا�ض باأوروبا، 

�رضبة حللف »�لنات�« �لذي تق�ده �أمريكا، �س���يما 

�أن �لثقة �الأوروبية �هتزت كثري�ً بقيادة �حللف جر�ء 

�سيا�س���ة �لت�س���ليل �لتي �متهنها وكادت �أن ت�ّرط 

بع�ض �لدول �الأوروبية ب�س���د�مات مع رو�س���يا بعد 

�أن وّرطتها �ل�اليات �ملتحدة بعق�بات �أي�س���ًا �أدت 

�إىل خ�س���ائر يف �أوروبا و�بتلعها �الأوروبي�ن خ�سية 

من �ل�سط�ة �الأمريكية، وكان �آخر عمليات �لت�سليل 

�حلديث عن ح�س����د رو�سية يف �رضق �أوكر�نيا، وفق 

ما جاء على ل�س���ان �لقائد �لع���ام للحلف؛ �جلرن�ل 

فيلي���ب بري���دالف، بينما معل�مات �ال�س���تخبار�ت 

�الأملاني���ة كان���ت تنق�ض ذل���ك من �ألف���ه �إىل يائه، 

ون�رضت �ل�س���حافة �الأملانية �نتق���اد�ت كّذبت فيها 

مز�عم بريدالف، و�س�اًل �إىل طرح ت�ساوؤالت عن ن��يا 

�أمريكية - �أطل�سية لعرقلة م�ساعي �جنيال مريكل يف 

و�أد �لفنت بني �أوكر�نيا ورو�س���يا، و�س�اًل �إىل و�سف 

ت�رضيحات �جلرن�ل �الأطل�سي »بروباغند� خطرة«.

رمبا ت�سعر �ل�اليات �ملتحدة مبا ميكن �أن ت�ؤدي 

�إليه �أكاذيبها �خلطرة، ولذلك �س���ارعت �إىل �الإعالن 

عن عدم نيتها ت�س���ليح �لق��ت �الأوكر�نية باأ�سلحة 

متط����رة م���ن جدي���د، وحماولة �س���خ �حلياة يف 

�تفاق مين�س���ك، علمًا �أن �حلك�مة �الأوكر�نية جاءت 

ت�س���كيلتها بن�س���ائح �أمريكية، حيث جيء بتلثي 

�أع�س���ائها من �خلارج )17 وزير�ً(، ومنح�� جن�سيات 

�أوكر�ني���ة وال يعرف�ن من �للغ���ة �الأوكر�نية كلمة 

و�حدة.

م���ن �لهام يف هذ� �ل�س���ياق �لع����دة �إىل م�قف 

�لرئي�ض �لرو�سي قبل �أ�سهر، وبعيد �ن�سمام �لقرم �إىل 

رو�سيا، وحديثه عن �لعقيدة �لع�سكرية باأن »رو�سيا 

لن ُتهزم يف �مل��جهة �ملفرو�س���ة عليها من �لغرب، 

ولن ن�س���مح الأي طرف بالتف�ق �لع�س���كري علينا، 

و�ل�الي���ات �ملتحدة و�لنات� هما �خلطر �لرئي�س���ي 

�ملحتمل، ورو�س���يا قادرة على �لدفاع عن م��طنيها 

وحماية �حلق و�لعد�لة«.

يون�س عودة

بين سباق النفوذ والنووي اإليراني.. 
أي خيار يبقى ألوباما؟

عدم توقيع أوباما 
االتفاق مع إيران سيجعله 

في أضعف حاالته.. 
وسينسحب ذلك على 

كافة الملفات األخرى في 
الشرق األوسط

) العدد 349(  اجلمعة - 13 اآذار - 2015

جيش أوروبا الجديد.. المواجهات واألهداف

هل يحفظ �أوباما ماء وجه �إد�رته.. �أم يخ�ضع البتز�ز �جلمهوريني ونتنياهو؟    )�أ.ف.ب.(
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عل���ى �لرغم من �لتهدي���د�ت �لتي 

تعرّ�ض لها لبنان من ناظرة �خلارجية 

�الأمريكية مادلني �أولرب�ت خالل وبعد 

�لتحري���ر ع���ام 2000، �إال �أن �لرئي�ض 

حل����د و�حلك�مة مل يخ�س���ع�� لهذه 

�لتهديد�ت.

وي�س���ري هنا �لرئي�ض حل�د �إىل �أنه 

بعد �ملكاملة م���ع �أولرب�يت، كما جاء 

�ل�س���ابقة، �تخذ جمل�ض  يف �حللق���ة 

�الأمن قر�ر�ً بجميع �أع�سائه، كما تريد 

�ل�اليات �ملتحدة، با�س���تثناء رو�سيا 

�لتي �كتفت ب��س���ع ورقة بي�ساء، ما 

ي�ؤك���د �أنه لي�ض هن���اك من ميلك حق، 

بل م���ن ه� �الأق�ى يف ه���ذه �ملنظمة 

�الأممية.

ويف �لي����م �لتايل، �جتمع جمل�ض 

باأن  �الأمن جم���دد�ً، و�تخ���ذو� ق���ر�ر�ً 

�الن�س���حاب »�الإ�رض�ئيلي« قد ح�سل، 

وه���ذه �مل���رة كان مب��فقة رو�س���ية، 

ليعتربو�  للجي�ض  تعليماتي  فاأعطيُت 

كاأن �الن�سحاب مل يح�سل.

كان���ت  »�إ�رض�ئي���ل«  ي�س���يف: 

م�س���تعجلة بع���د ح�س����ل �الندحار 

الإر�سال �جلي�ض �إىل �ملناطق �حلدودية 

من �أجل �أن يت�ىل �الأمن، جر�ء خ�فها 

من ح�س�ل عمليات �سدها.. لكن �أمام 

�ل�سم�د �للبناين �ت�سل �الأمريكي�ن بي 

�ن�سحب��،  �إن »�الإ�رض�ئيليني«  ليق�ل�� 

و�أنتم مل تقرّو� بهذ� �الن�س���حاب، فكان 

�لقر�ر �جلدي���د ملجل����ض �الأمن بعدم 

ح�س�ل �الن�س���حاب كاماًل، وهي �ملرة 

�الأوىل �لت���ي يح�س���ل فيه���ا تر�جع 

ملجل�ض �الأمن عن قر�ر �تخذه.

وقد جاء �إيّل يف بيت �لدين م�ساعد 

�ل�س���يد  �الأمريكية  �خلارجي���ة  وزيرة 

ووك���ر، لي�ؤك���د يل �أن �حلق مع لبنان، 

ونح���ن ��س���تعجلنا �الأم����ر، فما هي 

مطالب لبنان؟

ي�ؤك���د �لرئي�ض حل����د هنا �أنه قال 

ل�وكر: كاأن �الن�س���حاب مل يح�س���ل، 

�الأزرق  حت���ى ناأخذ حقن���ا باخل���ط 

وحترير �ل�18 ملي����ن مرت مربع، ولن 

نتخلى عن �سنتمرت و�حدة.

�لقر�ر كان و��س���حًا باأننا ل�س���نا 

وحدن���ا من يرت�جع م�س���افة 200 مرت 

ع���ن خط �حلدود، وكذل���ك على �لعدو 

�أن ين�س���حب نف�ض هذه �مل�س���افة، من 

جهته.. وهذ� ما ح�سل فعاًل.

مع �الأ�س���ف، بعد �أن �نتهت واليتي 

�لرئا�سية، تقّدم »�الإ�رض�ئيلي�ن« نح� 

�خل���ط �الأزرق، ومل يرتك����� �مل�س���افة 

�ملحددة �ملتفق عليه���ا، ومل يتحدث 

�أح���د باالأمر وبهذ� �خل���رق، فيما بقي 

لبن���ان بعيد�ً عن �خل���ط �الأزرق وفق 

�التفاق.

ويلفت �لرئي�ض حل����د هنا �إىل �أن 

 �سمن �مل�ساحات 
َ
هناك �أمالكًا و�أر��سي

�لتي حتررت، ال تخ�ض �أفر�د�ً لبنانيني، 

بل جمعيات و�أوقاف دينية، مع �أنه ال 

�أحد منهم كان يطالب بحقه.

يتابع: بع���د جتربتي منذ �أن كنت 

يف �جلي����ض، حيث مل �أك���ن �أتعاطى 

باالأم�ر �ل�سيا�سية، ولكنني كنت �أطلع 

على �لتط�ر�ت و�مل��قف �ل�سيا�س���ية، 

من خالل �ل�سحف وحمطات �لتلفزة، 

حيث �كت�س���فت �أن �مل��قف �الإعالمية 

تختل���ف كثري�ً عن �ل��ق���ع، فانتبهت 

�أن �جلمي���ع ياأخذون م��قف لي�ض من 

خالل ما ه���� �لعمل �أو �لدور �ل�طني 

وم�س���لحة �لبالد �ل�طني���ة، �إمنا من 

خالل كم هي ح�س���تي، ولهذ� حينما 

»�الإ�رض�ئيل���ي«  �الندح���ار  حتق���ق 

و�ن�س���حاب من �أر��ض تخ����ض �أوقافًا 

دينية مل نتحدث باالأمر، الأنني وجدت 

ذلك م���ن �ملعيب �أن نتحدث به.. لكن 

ما ميكنني ق�ل���ه �إنه رمبا مل يك�ن�� 

يعرف����ن �أن لهم هذه �الأر��س���ي، �أو 

�إنهم مل يعريو� �الأمر �هتمامًا، وكل ما 

�أعرفه �أن �لعقلية �للبنانية �ل�س���ائدة 

�سيا�س���يًا: �إذ� كانت ق�سية ما جيدة، 

وفيها ح�سة لل�سيا�سيني، يز�يد عليك 

�جلميع، و�إذ� مل يكن كذلك، يتم جتاهل 

�الأمر، وكاأنني ال �أ�سمع وال �أرى.

ويتناول �لرئي�ض حل�د هنا ق�سية 

مز�رع �س���بعا وتالل كفر�س�با �لتي مل 

يت���م حتريرها، فيع����د �إىل �الجتماع 

�لذي ح�س���ل مع تريي رود الر�سن قبل 

�الن�سحاب، حيث �أكد رئي�ض �جلمه�رية 

�أن �الن�سحاب »�الإ�رض�ئيلي« مل يح�سل 

ب�س���كل كام���ل، �إذ ما ز�ل لن���ا مز�رع 

�سبعا وتالل كفر �س�با، وما فيهما من 

مياه، وهي �لق�س���ية �حلي�ية �لكربى، 

فكان �جل��ب �أن هذه �الأر��س���ي تتبع 

ل�»�ندوف« يف �جل����الن )�أي �تفاقية 

�لهدنة بني �س�رية و»�إ�رض�ئيل« ب�ساأن 

�جل�الن(.

وي�سدد �لرئي�ض حل�د هنا �أنه ح�سم 

�الأمر بتاأكيده: ه���ذه �الأر�ض لنا، �أنتم 

تق�ل�ن �إنهم �سين�سحب�ن من �الأر��سي 

�للبنانية �ملحتلة، وبهذ� تعمل�ن خطًا 

م�ؤقتًا ريثما يتم �لرت�سيم ب�سكل دقيق 

و�س���حيح، وهي بالتاأكيد �أر�ض ومياه 

لبنانية مئة يف �ملئة.

يرد الر�س���ن: نحن ال ي�سعنا قب�ل 

ذلك، وهذه �أم�ر ُتبحث فيما بعد.

وي�س���ري �لرئي�ض حل�د هنا �إىل �أن 

�سيدة كانت م�ج�دة يف ذ�ك �الجتماع، 

وهي تعمل م�ست�س���ارة قان�نية ل�دى 

�الأمم �ملتحدة»un« ف�ساألها: يا �سيدة 

�أنت م�س����ؤولة قان�نية، فمن يحدد �أن 

هذه �الأر�ض للبنان �أو ل�س�رية، هل هي 

�المم �ملتحدة �أم لبنان و�س�رية؟ فردت 

قائلة: من يحدد ه� لبنان و�س����رية، 

وال دخل لالأمم �ملتحدة، ف�ساألتهم: و�إذ� 

�أتين���ا لكم باعرت�ف �س����ري بلبنانية 

هذه �الأر��سي.. ماذ� تق�ل�ن؟

فلم يجب الر�س���ن، و�سعر باإحر�ج 

�أمام هذ� �مل�قف.

ي�سيف �لرئي�ض حل�د: تابعنا �الأمر 

يف جمل����ض �الأمن، وكان ي�مها �ل�زير 

وليد �ملعلم ما ز�ل �سفري�ً ل�س�رية يف 

�الأمم �ملتحدة، فاأكد �أن هذه �الأر��س���ي 

ه���ي لبناني���ة، لكنهم ال يري���دون �أن 

ياأخ���ذو� باالأم���ر، فاأخ���ذو� يتذرع�ن 

ب���اأن ل���الأمم �ملتح���دة دور�ً، و�أن لهم 

ر�أيًا، ويف �حلقيقة ه� خ�س����ع للعدو 

»�الإ�رض�ئيلي« �لذي ال يريد �أن يتخلى 

عن هذه �الأر��س���ي، ب�سبب غناها يف 

�ملياه.

وي���رّد �لرئي�ض حل�د على �تهامات 

بع�ض �لزعماء باأنه �أر�د �لتم�سك بهذه 

�ملناطق لتربير ربط نز�ع و��س���تمر�ر 

�سالح �ملقاومة وحماية ظهر �س�رية، 

م�سدد�ً على �أن ذلك غري �سحيح �لبتة، 

إميل لحود يتذكر.. 
احترام عميق ومتبادل مع الرئيس الحص.. الرجل الوطني والشريف

الأن هناك �أ�س���بابًا �أخرى، حتى �إذ� 

رّدو� لنا �الأر�ض و�ملياه �س���يبقى 

لنا حق�ق، وحتدثت عن ذلك على 

حمطات تلف���زة عاملية، ومن هذه 

�حلق�ق: �أكدت �أن ال �س���الم حتقق، 

�إىل مز�رع �سبعا  الأنه باالإ�س���افة 

وتالل كفر �س�با، عليهم �أال يطريو� 

�إىل  يدخل�����  و�أال  �ج��ئن���ا،  يف 

مياهنا �الإقليمية، باالإ�س���افة �إىل 

حق �لع�دة لالجئني �لفل�سطينيني 

�أهم  �ل���ذي يبق���ى  �إىل دياره���م، 

م��س����ع بالن�س���بة للبنان، وه� 

مكرّ�ض بالد�س���ت�ر، و�س���نبقى يف 

حالة حرب، وهنا تتج�ّس���د كر�مة 

�لدولة �لتي يجب �أن تك�ن كاملة 

و�لق�مي���ة  �ل�طني���ة  بحق�قه���ا 

و�سيادتها غري منق��سة، فالكر�مة 

�ل�طني���ة ال حتفظ �إال بال�س���يادة 

�لكامل���ة متامًا، ويلفت هنا �إىل �أن 

جبل �ل�سيخ، وه� منتجع �سياحي 

هام، يع����د �إىل لبن���ان، ويحتله 

»�الإ�رض�ئيلي�ن«.

ويتذكر هن���ا �أنه حني كان يف 

عم���ر 12 عامًا حي���ث كان تلميذ�ً 

يف »برمانا هاي�س���ك�ل«، تقرر �أن 

يقطع�� جبل �ل�س���يخ �س���ري�ً على 

�الأق���د�م و�أن يتقدم لالختبار لهذه 

�ملهمة من ي�س���تطيع ليتاأكدو� من 

مقدرته على حتمل �مل�سقات.

كان �ختبار، كيف يقطع�ن من 

برمانا ن���زواًل �إىل �ل��دي وطل�عًا 

حتى عاليه، فم���ن ينجح يف هذ� 

�الختب���ار ياأخذون���ه لقطع جبل 

�ل�س���يخ، فكن���ت م���ن �لناجحني 

و�أ�سغرهم.

وفع���اًل �أخذون���ا، فكن���ا عند 

�لر�بعة فجر�ً يف ر��س���يا، و�رضنا 

من هناك حتى قمة جبل �ل�س���يخ 

�لتي ه���ي لبنانية، ومن ثم نزواًل 

من �جلهة �ملقابلة تبد�أ �س����رية، 

وقد ��س���تمرت هذه �لرحلة حتى 

�لر�بع���ة بع���د �لظهر فالق�س���ية 

�أ�س���كت  �أن  بب�س���اطة ال ميكنني 

عن ح���ق وطن���ي، و�أن���ا رئي�ض 

للجمه�رية..

�لرئي�ض حل����د هنا  وي�س���دد 

�أن �ل�الي���ات �ملتح���دة و�أتباعها 

يزّين����ن �الأم����ر عل���ى طريق���ة 

»�جلزرة و�لع�سا«، فرف�سنا هذه 

�ل�سيا�س���ة �لتي تره���ن وج�دنا 

وم�سرينا �ل�طني.

 وي�س���ري �لرئي����ض حل�د هنا 

�إىل �الن�س���جام �لتام يف معركة 

رئي����ض جمل�ض  م���ع  �لتحري���ر 

�ل�زر�ء �لدكت�ر �سليم �حل�ض، ما 

خال مرة و�حدة �أبدى فيها �حل�ض 

»�أنني  وتفا�س���يلها  ��س���تياءه، 

�لثامنة  �ل�س���اعة  نح����  �أعلمت 

م�س���اء �أن جمل�ض �الأمن جمتمع، 

و�أنه �سيتخذ قر�ر�ً باأن �الن�سحاب 

ويطلب�ن  ح�س���ل،  �الإ�رض�ئيل���ي 

ج��بًا خطيًا ف�ر�ً، ون�سطر لذلك، 

الأنه لي�ض من جمال جلمع جمل�ض 

�ل�زر�ء، فكان مبا ت�فر لدينا من 

وز�رة �خلارجي���ة، وما يت��فر من 

معل�مات ل���دى �الأمن �لعام، ومت 

ت�جيه مذكرة رئا�س���ية، يل �حلق 

بها، ولكن لي�ض هناك من خ�سارة 

�إذ� ��س���ت�رضت �أو �طلعت �لرئي�ض 

�حل�ض عليها«.

�لرئي�ض حل�د: كنت  وي�س���يف 

�أعت���رب �أن مث���ل ه���ذه �لق�س���ايا 

�ل�طني���ة و�لق�مية، م��قفنا د�ئمًا 

متطابق���ة، وبالت���ايل فالرئي����ض 

�حل�ض مل يعرت�ض على م�س���م�ن 

�ملذك���رة �لرئا�س���ية، �إمنا �أعرت�ض 

على �ل�س���كل، وه���� معه حق يف 

ذل���ك، وقد �أكدت له على ذلك، لكن 

ميكن �لق����ل �إنن���ا �أخذنا بعظمة 

�إجناز �لتحرير، �لذي يتحقق للمرة 

�الأوىل دون قيد �أو �رضط.

باأي ح���ال يق�ل �لرئي�ض حل�د 

ه���ذه �مل�س���األة مل تف�س���د �ل����د 

و�الح���رت�م �ملتبادل م���ع �لرئي�ض 

�حل����ض، بحيث �إنن���ي خالل فرتة 

رئا�س���ة �لرئي����ض �حل�ض ملجل�ض 

�أح�رض �جتماعات  �أكن  �ل�زر�ء، مل 

جمل�ض �ل�زر�ء وه���ذ� دليل للثقة 

بيننا، وكانت  �ملتبادل���ة  �لكبرية 

كل �الأم����ر ت�س���ري على م���ا ير�م 

وفق �الأ�س����ض و�الأ�س����ل �ل�طنية 

�حل�ض  فالرئي����ض  و�لد�س���ت�رية، 

رجل مبدئي ووطني، وبهذ� �لتقينا 

وت��فقن���ا، وكان �الحرت�م �لعميق 

�ملتب���ادل بيننا، ومت���ت �إجناز�ت 

عظيمة يف عهد حك�مته.

اأحمد زين الدين

�لرئي�ضان حلود و�حل�ص

) العدد 349(  اجلمعة - 13 اآذار - 2015



عالم المرأةعالم المرأة 10

هناك بع�����ض الأم����ور امللحوظة يف 

بع�����ض الزوج����ات الت����ي بدورها جتعل 

ويتجنبون  منه����ن  ينف����رون  اأزواجه����ن 

الق����راب منهن، وقد ي�ص����فوهن باحلمق 

م����ة واملحرم����ة للعالق����ة  وغ����ر املنظِّ

الزوجية. 

لكي تتجنبي هذه الأمور، ولكي تكوين 

زوجة راقيه وتك�صبي حمبة وقلب زوجك 

�ص����نطرح بع�ض املحوظات التي تعالج 

اخللل الذي تفعله بع�ض الزوجات، �صواء 

بق�صد اأم بغره:

قلة املراعاة لأحوال الزوج وم�صاعره، 

فقد تزعجه بالأخبار ال�صئية اأو امل�صاكل 

العائلي����ة يف اأوقات راحته اأو وقت نومه 

اأو وقت دخوله اإىل املنزل، وتكرث الطلبات 

منه اإذا عاد اإىل املنزل متَعبًا، فاإذا رجع 

ذك����رت حاجة قد ن�ص����يتها، فتطلب منه 

الع����ودة، وقد يتكرر منه����ا هذا الت�رصف 

مرات عديده، مما يجعل الزوج يت�صايق 

من هذا الت�رصف، خ�صو�ص����ًا اإذا كان من 

ذوي الطباع احلادة.. كما ل تراعي بع�ض 

الزوجات �ص����اعة انزعاج����ه من ت�رصفها 

غر امله����ذب، فعندما تراه منزعجًا تقوم 

بال�صحك عليه اأو بالإعرا�ض عنه، دون اأن 

تعتذر ع����ن ت�رصفها، مما يجعله يثور اأو 

يتلفظ بكلمات تعبرّ عما ي�صايقه، وبدل 

اأن ت�ص����مت تقوم بال����ردرّ عليه بع�رصات 

الكلمات، وقد تتعمد اإغ�صابه، مما يجعل 

العوا�صف وامل�ص����اكل تهب من كل جهة 

يف البيت.

عدم الهتم���ام باأوقات نومه ووقت 

راحته؛ فعندما يريد الزوج النوم تكون 

الزوج���ة قد �ص���حت للتورّ م���ن نومها، 

وهذا حال الكث���رات، فال يجد ماياأكله، 

فيكون النوم اأ�ص���لم طريق���ة عنده لكي 

يتف���ادى امل�ص���اكل، فتق���وم باإزعاجه 

بالكالم والتعذرّر باأنها �ص���تقوم بالطبخ 

الآن، واحلجة اأنها ل تريده اأن ينام وهو 

جائع، فيت�ص���ايق منها، وتبداأ امل�صاكل 

بينهما. 

ل يحل����و لبع�ض الزوجات التنظيف 

والكن�����ض ور�����ضرّ املبي����دات احل�رصية 

اإل وقت دخ����ول ال����زوج اإىل البيت، اأو 

عندما يريد الن����وم والراحة، اأو عندما 

يري����د الأكل.. هذه الأعم����ال دليل على 

جه����ل املراأة وقل����ة ذوقه����ا، فالواجب 

على الزوجة اأن تراعي م�ص����اعر الزوج 

وحترم����ه، واأن تعمل كل ما بو�ص����عها 

لإدخال ال�رصور عليه، واإزالة الهمرّ والغمرّ 

ع����ن قلبه... واأن تف����رح لفرحه، وحتزن 

حلزن����ه، حتى ي�ص����عر اأنه����ا متعاونة 

معه، حي����ث ي�رصرّها ما ي�رصرّه، ويحزنها 

مايحزنه.

ما الذي يج����ب اأن تفعلي����ه لتجنُّب 

امل�صاكل الزوجية اليومية؟

على الزوجة اأن جتم����ع ما يحتاجه 

املنزل مرة كل اأ�صبوع اأو كل �صهر، فتكتب 

كل ما تري����ده لياأتي به مرة واحدة بدًل 

من ترداده عدة مرات لل�صوق.

علي����ك اأن تراعي زوج����ك يف طعامه، 

فت�ص����نعي له ماي�ص����تهيه، وتنوعي له 

بالطبخات كي ل ميل م����ن نف�ض الأكل.. 

واأن تراعي مواقيت ح�ص����وره اإىل املنزل، 

حتى يكون الطعام جاهزاً وقت ح�صوره، 

فال توؤخريه..

اأي�ص����ًا عل����ى الزوجة مراع����اة وقت 

نوم ال����زوج، وحتر�ض عل����ى تهيئة جو 

غرفة نوم����ه باأجمل الروائ����ح، وترتبها 

بلم�صاتها.. وحتر�ض على تهدئة الطفال 

وتعليمهم اأنه وقت ن����وم اأبيهم وعليهم 

احرامه، حت����ى يتمكرّن ال����زوج من اأخذ 

ن�ص����يبه من الراحه اجل�ص����دية، لأنه لو 

ارتاح ان�رصح �صدره وهداأت اأع�صابه، واإل 

بقي قلقًا مت�صايقًا، وبذلك يتكدرّر مزاجه، 

ويكدرّر الو�صع.

ومما يدخل ال�رصور عل����ى الزوج، اأن 

تهتم بثياب الزوج ليظهر باملظهر الالئق 

والنظيف يف حال خروجه، واأي�ص����ًا وقت 

بقائه يف املنزل.

اإن كان الزوج طالب علم اأو ذي درا�صة 

العناية مبكتبته  وبحث، فلتحر�ض على 

والتنظيم  بالرتي����ب  واأوراق����ه  وكتب����ه 

والتنظيف.

رمي اخلياط

هفوات تكّدر العالقة الزوجية

الربي����ة ه����ي نتاج ما يعي�ص����ه 

�صيا�ص����ية  ظ����روف  م����ن  الوال����دان 

واقت�صادية واإعالمية، فعندما يعي�ض 

الوالدان يف جمتمع فيه ظلم، ويقدَّم 

الق����وي على �ص����احب الكفاءة،  فيه 

والغن����ي يحقق ما يريد، بينما الفقر 

كل الأبواب مغلقة يف وجهه، والإعالم 

يب����ث فنونه لي����ل نه����ار، والن�رصات 

ال�صيا�ص����ية عبارة عن »خب عاجل« 

على مدار ال�صاعة.. اإن مثل هذا الواقع 

الذي يعي�ص����ه الوال����دان يعك�ض على 

وال�صخط  والغ�صب  التوتر  نف�صيتهما 

على واقعهما، فيتحورّل هذا ال�ص����خط 

الداخل����ي اإىل قي����م واأمث����ال تربوية 

تنعك�ض على الأبناء.

كثر م����ن البيوت ترب����ي اأبناءها 

على هذه القيم، فاإذا ما اأ�ص����فنا اإليها 

ال�صيا�صية  الأخبار  ما تتبناه ن�رصات 

ووكالت الأنب����اء من منهجية يف بث 

الر�صائل ال�ص����لبية، فاإن هذا يعطينا 

خلط����ة تربوية معق����دة، ينتج عنها 

جيل مهلهل �ص����عيف ل يعطي للقيم 

الأخالقية مكانة ول اأولوية بل يعتمد 

يف حيات����ه عل����ى اأ�ص����لوب »ا�رصب 

واهرب«..

ل����و تاأملنا يف منهجي����ة الأخبار 

الأنباء، لالحظنا  ووكالت  ال�صيا�صية 

اأنهم يعتمدون �صيا�صة اإظهار اجلانب 

ال�ص����لبي للخب، ويقدمون لنا الوجه 

املظل����م للدنيا، فيبث����ون كل ما هو 

دموي وماأ�ص����اوي ويثر الرعب، مثل 

التفجرات و�صور القتلى، وال�رصاعات 

ال�صيا�ص����ية والقت�ص����ادية، وال�رصب 

وال�صتم يف املجال�ض البملانية، كما 

اأنهم يركزون عل����ى عر�ض اخلالفات 

التي ل ميكن ت�ص����ويتها، ول يركزون 

على اجلوان����ب الإيجابية الكثرة يف 

الدنيا.

مثل هذه املفاهيم ت�صاهم يف ن�رص 

قيم �صلبية كثرة يف املجتمع، منها 

اأن الطريق ال�رصيع للنجاح ال�صيا�صي 

اأو القت�ص����ادي اأو الجتماع����ي ه����و 

اخل����داع والغ�ض والك����ذب والتالعب، 

كما يت����م ترويج مع����ان كثرة بغر 

م�ص����مياتها، مث����ل الك����ذب ي�ص����مى 

دبلوما�ص����ية، واخلداع والغ�ض ي�صمى 

�صطارة، والتالعب والغنب ي�صمى ذكاء، 

واأخذ حقوق النا�ض ي�ص����مى ا�صتغالًل 

للفر�ض، والر�ص����اوى ت�صمى هدية اأو 

اأتعاب تخلي�ض املعامالت، والعالقة 

العاطفية يف غر اإطار الزواج ت�صمى 

�صداقة، وال�صذوذ ي�صمى عالقة مثلية، 

وغرها من الأمثلة الكثرة.

لهذا، لبد اأن تك����ون لدينا جهود 

للتوعية بكيفية التعامل مع الأخبار 

املجتمعي����ة،  والقي����م  ال�صيا�ص����ية 

و«فلرتها« �صحيًا و�رصعيًا، وحتديد 

وقت بالي����وم ملتابعة الأخبار، حتى 

ل توؤثر على حياتنا فن�ص����بح مدمني 

اأخبار. 

املتابع����ة  ت����رك  اإىل  ندع����و  ل 

الخباري����ة لك����ن لب����د من تر�ص����يد 

املتابع����ة، واأن تك����ون بوعي ونظام 

واختيار القيم ال�ص����حيحة واملفاهيم 

الغ����ث  ب����ن  والتميي����ز  ال�ص����ليمة، 

وال�صمن.

•  هدايا خمافة للباقة والأ�صول
قد تكون الهدية بطبيعة احلال مبادرة 

ح�صن نية، واأ�ص����لوبًا للتعبر عن النوايا 

الطيبة جت����اه اإجناز حققه �ص����خ�ض ما 

اأومنا�ص����بة تعني له، لكن �صوء اختيارها 

قد يحورّلها متامًا، فت�صبح اإهانة اأو اإ�صاءة 

جارحة. 

����ك طبعًا ل تتوخن اأب����داً الإهانة  لأنرّ

عن طريق الهدي����ة، يلفت نظرك التيكيت 

اإىل اخلي����ارات التي يجدر ب����ك اختزالها 

والبتعاد عنها. 

الهداي����ا املحبطة: م����ن الهدايا التي 

يطلب منك الإتيكيت البتعاد الكلرّي عنها 

ر من يتلقرّاها مب�ص����كلة  هي تلك التي ًتذكرّ

يعاين منها، كالوزن الزائد مثاًل، اأو الطول 

الزائد اأو الق�رص، اأو م�صكلة نف�صية اأو نوع 

. لنك����ون اأكرث دقرّة، ميكنك اأن  رهاب معنرّ

تختاري ا�ص����راكًا يف نادي ريا�صي هديرّة 

ملن يع�ص����ق الريا�صة، ولي�ض ملن جتدين 

اأنت اأنه يجدر به ممار�صتها، وهكذا.. 

امل�ص����اعدة النف�ص����ية: ولو حتى على 

�صبيل املزاح اأو ب�ص����بب العالقة املتينة 

التي تربطك بال�صخ�ض، اإياك اأن تختاري 

هدية هدفها العتناء النف�صي بال�صخ�ض؛ 

عل����ى غرار كت����اب يقورّي ال�صخ�ص����ية اأو 

جل�صات نف�ص����ية مع متخ�ص�����ض، لأنها 

الهدية  اعتب����ارك ملتلقرّ����ي  ُتظهر م����دى 

�صخ�ص����ية حتتاج اإىل الدعم الجتماعي، 

ل دعم نف�صها.  �صخ�صية ل ت�صتطيع حتمرّ

هداي����ا تبدو بخ�ص����ة: ق����د ل متلكن 

ميزانية كبرة لختيار الهدية وتقدميها، 

لكن م����ن املوؤكد اأنك ت�ص����تطيعن اإيجاد 

هدية م�ص����نوعة باإتقان وترتيب ل تبدو 

بخ�ص����ة، وكاأنك اخرتها فقط كواجب، اأو 

لأنك ل تهتمن فعاًل مبن تقدميها اإليه. 

م�صتح�رصات النظافة: خطرّ عري�ض بن 

امل�صتح�رصات التجميلية والكرميات التي 

تعتني بال�صعر والب�رصة، وامل�صتح�رصات 

املتعلرّق����ة بالنظافة ال�صخ�ص����ية، كمزيل 

التعررّق، اأو م�صتح�رصات تبيي�ض الأ�صنان 

اأو �صواها، لأنها تقول لل�صخ�ض اإنرّك ترينه 

يحتاج اإىل اأن يعتني اأكرث بنظافته. 

اإهانة ما بعدها  اأغرا�ض م�ص����تعملة: 

اإهانة هن����ا عزيزتي، ميكن����ك اأن تقدرّمي 

ل�ص����خ�ض بحك����م الق����رب منه غر�ص����ًا 

ا�ص����تعملته، ولكنرّه ي�ص����تطيع ال�صتفادة 

من����ه، �����رصط األ يكون كهدي����ة، لأنرّ هذه 

الأخرة يجب اأن تتميرّ����ز بعوامل كثرة، 

ها احلداثة والقيمة. اأهمرّ

َفناإلتيكيتأنـِت وطــفـــــلك

األخبار السياسية.. وصعوبة التربية

) العدد 349(  اجلمعة - 13 اآذار - 2015



منوعات

اأف��ق��ي

1 - �صجن كان رمزا للطغيان والظلم كان يوم اقتحامه يوم العيد 
الوطني حتتفل به فرن�صا كل عام

2 - فرا�ض )معكو�صة( / مبعنى حديث بالجنليزية
3 - احد الوالدين / نابع عن الود واملحبة

طــريـقـة اللعـب

تو�ص���ع الأرقام م���ن 1 اإىل 9 عاموديًا واأفقيًا 

على اأن ل يتكرر الرقم يف اأي اجتاه عامودي 

كان اأو اأفقي 
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6 - تنتهي حياتها / ثلثا هام

7 - عن����رص م���ن عنا�رص مياه البح���ر تداوى به 
اجلروح / غر نا�صج وغر م�صذب اأو مهذب

8 - عنده / و�صف يطلق على كل من لديه موهبة 
ميكن تطبيقها يف عمل ما

9 - كلمة اأ�صلها فار�صي تطلق على مواد التلفزيون 
اأو اجلزء غر املرئي من قدرات الكمبيوتر

10 - مادة تفرزها البنكريا�ض حلرق ال�ص���كر يف 
الدم / اذا جتاوز اثنن �صاع

القرنفل لعالج األمراض المختلفة

w w w . a t h a b a t . n e t11

القرنفل نبات عط���ري، له ورق 

كورق الرَّند، وله عقد كعقد الريحان. 

ُيعدرّ هذا النبات من اأحب واجمل 

النباتات التي ُت���زرع يف احلدائق، 

جلمال اأزهاره وطول مو�صمها، وهو 

رة، اإل اأنه يف�صل  من الأع�صاب املعمِّ

جتديد زراعته �صنويًا، ليعطي اأزهاراً 

كثرة وقوية ذات األوان جذابة. 

اأزه���ار القرنفل مهم���ة جتاريًا؛ 

ل�صالحيتها للقطف، ولتزين اأواين 

الأزهار، وتن�صيق ال�صالل والباقات.

ينم���و القرنفل ب�ص���كل طبيعي 

يف الهن���د، وجزر الهن���د الغربية، 

والبازيل  و�رصيالن���كا  وتنزاني���ا، 

ومدغ�صقر، ويتمتع القرنفل باأهمية 

كبرة يف جمال الطب البديل اأي�صًا، 

حيث ُي�صتخدم القرنفل وم�صتقاته، 

�ص���واًء يف �ص���ورِة نباتات كاملة 

الة  اأو زيت الُقرنف���ل اأو املواد الفَعرّ

امُل�ص���تقة منه، يف عالج التهابات 

الغ�صاء امُلخاطي بالفم والبلعوم.

يعتب القرنفل م���ن اأهم التوابل 

الت���ي يتم اإ�ص���افتها اأثن���اء طهى 

الطع���ام، وذلك لتح�ص���ن نكهته، 

ولفوائ���ده الطبي���ة العظيم���ة فى 

الوقاية وعالج الكثر من الأمرا�ض، 

حي���ث اإن���ه غن���ي بالفيتامينات 

 ،»C«و  ،»B2«و  ،»B«و  ،»A«

و»E«، وكذلك بالفو�ص���فور واليود 

واملنجنيز والكال�صيوم واملغن�صيوم 

والبوتا�صيوم وال�صوديوم واحلديد، 

كم���ا اأنه يحت���وي عل���ى الدهون 

امل�صبعة والكربوهيدرايت والألياف 

والبوتينات.

والقرنفل ميك���ن اأن ُي�رصب مثل 

ال�ص���اي، اأو يتم اإ�صافته اإىل ال�صاي 

لال�صتمتاع بنكهته وال�صتفادة من 

فوائدة الطبية.

وم���ن الأمرا����ض الت���ي ميك���ن 

للقرنفل اأن يعاجلها:

1- التهاب الكلى واملثابنة.
2- �صلل ع�صب الوجه.

3- ع�رص اله�صم وتخفيف انتفاخات 
البطن وغازات املعدة والإ�صهال.

4- الربو والبلغم، حيث اإنه يجلي 
ال�صدر منه، 

5- ال�صعال وان�صداد الأنف.
6- اآلم املفا�صل.

القل���ب  روماتي���زم  يعال���ج   -7
وخفقانه، ويعمل على تقوية القلب، 

وذلك ب�رصبه كم�رصوب �صاخن مثل 

ال�صاي.

8- من�ص���ط للذاكرة و�ص���وء الفهم، 
حي���ث اإن زي���ت القرنف���ل يعم���ل 

عل���ى حتفيز ال���دورة الدموية، مما 

يوؤدي اإىل تن�ص���يط العقل، وي�صاعد 

على الركي���ز اأكرث، ومين���ع الأرق 

والأكتئاب.

9- اآلم احللق واللتهاب اللوزتن.
10- البوا�صر والتهاب ال�رصج.

11- نزلت البد والتهاب ال�ص���عب 
الهوائية.

12- قرحة والتهاب املعدة.
م ال�صكر يف الدم، ويحافظ  13- ينظرّ

على م�صتواه الطبيعي.

14- حب ال�صباب والتهاب اجللد.
15- مينع القيء والغثيان.

16- تطويل ال�صعر، وحماية ال�صعر 

من الت�ص���اقط، لأنه يقوي ب�صيالت 

ال�ص���عر، كون���ه غن���ًا بالعديد من 

الفيتامينات.

17- ي�صاعد على تقوية النظر.
اآلم الأ�صنان، وتقوية  18- تخفيف 

اللثة.

19- يعمل على تنقية الدم.
20- مين���ع جتلرّط ال���دم، حيث اإنه 

يعمل نف�ض وظيفة الأ�صبين.

21- يعم���ل زي���ت القرنف���ل على 
احلماي���ة م���ن �رصط���ان اجله���از 

اله�صمي و�رصطان الرئة.

22- ي�صاعد على تفتيت احل�صوات.
���ر عند  23- ع���الج الق���ذف املبكرّ

الرجال.

24- يعمل كمطهرّر وخمدرّر لالآلم.
ُي�ص���تخدم لع���الج م�ص���اكل   -25

اله�صم، مثل النتفاخ. 

ال�ص���باب  ح���برّ  يعال���ج   -26
واللتهاب���ات اجللدي���ة ولدغ���ات 

احل�رصات.

27- مفي���د جداً للم���راأة، حيث اأنه 
ُمدرٌّ للطمث.

28- زيت القرنفل يعمل على حتفيز 
���ط العقل  الدورة الدموية، مما ين�صرّ

وي�صاعد على الركيز، ومينع الأرق 

والكتئاب.

يف املقاب���ل، للقرنفل اأ�رصار اإىل 

جانب فوائده املتعددة، ومنها:

مُينع القرنفل وزيته على املراأة 

احلامل، والأطفال ال�صغار.

يج���ب عدم الإكث���ار يف تناوله 

اأو ا�ص���تخدامه ملدة طويلة، لأنه قد 

يوؤثرّر على اجلهاز اله�ص���مي والكبد 

والكلي.

قد ينتج عن الإفراط يف تناوله 

عدة اأعرا�ض، مثل القيء و�ص���عوبة 

التنف�ض.
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4 - مزارع البتقال يف فل�صطن
5 - بناء حتتي اأ�صفل البناء الأ�صا�صي / 

ن�صف بلبل

6 - من اأجل / نتبع نهجا / �صقيا الأر�ض
7 - اأ�صم ا�صارة مثنى / غ�صن

8 - اأعلى / يف هذا املكان
9 - ملوؤه الإباء وال�رصف )معكو�ص���ة( / 

حرف جازم / اليوم ال�صابق

10 - حوار للت�ص���لية / نبات ي�صتخرج 
منه ال�صكر

ع��م���ودي

1 - زخرفة ا�صالمية / ت�صاري�ض بحرية 
حتتوي على املرجان

2 - دولة افريقية ا�ص�صها عبيد اأمركيون 
حم���ررون اأرادو الع���ودة اإىل اأفريقيا / 

ياب�صة

3 - حفظ حق الوالدي���ن واحرامهما / 
ن�صف رماد / ن�صوب وانتهاء

4 - لغ���ة و�ص���عت م���ن الأمم املتحدة 
لتكون دولية ولكنها ف�صلت ف�صال ذريعا

5 - اخلطاط الوزير وا�ص���ع اأ�ص����ض خط 
الثلث يف الدولة العبا�صية
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تـــ�صـــــدر عـــــــن 

�شــركــة الـقـــلــم 

لالإعالم �ش.م.م.
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كاريكاتير

كان �صوتها اأني�س املجاهدين

عند افتتاح »�ص���وت املقاومة« اأواخ���ر الثمنينات، كان 

اأثريها يغطي بع�س ف�صاء ال�صاحية اجلنوبية ملدينة بريوت، 

وهذا الأثري كان ينقل �ص���وت الزمالء اأنور جنم ورباب احل�صن 

وح�صني املقداد وح�صن جمول واآخرين..

�ص���وت �ص���دح داعمًا للمجاهدين يف ميادين ال�رصاع مع 

الحتالل ال�صهيوين، يدّك ح�صونهم املزعومة ويرعب عمالءهم 

الذين كانوا ينّكلون بامل�صت�ص���عفني املدنيني ال�صامدين يف 

قراهم، وله���ذا اختارت الأخ���ت زينب عوا�س ا�ص���مًا اإعالميًا 

وُعرفت با�صم »رباب احل�صن«.

كنُت واحداً من املتابعني حل�صورها واأدائها وقوة �صوتها 

الداع���م للمجاهدين م���ن خالل الربامج العام���ة يف الإذاعة، 

والبث املبا�رص، وامل�ص���ابقات الرتفيهية، والتي حتمل معاين 

وغنى ثقافيًا واأدبيًا وتاريخيًا وجغرافيًا..

يف عام 1991 دخلُت عامل الإعالم من بوابة »اإذاعة النور«، 

واأزعم اأين دخلُت قلوب امل�ص���تمعني برفقة احلاجة رباب، بعد 

اأن ت�ص���اركنا يف تقدمي فرتات الب���ث املبا�رص حمدودة الوقت، 

اإىل فرتات البث املبا����رص املفتوحة، ملواكبة اأخبار العمليات 

الهجومية للمقاومة.

يف فرتات امل�ص���ابقات اأذكر يومًا اأن اأحد املت�ص���لني كان 

طفاًل ل يتجاوز 12 عامًا ويريد ال�صرتاك بامل�صابقة، فقلُت له: 

»اأنت زغيطور وبتقدر ت�صارك بفرتة خا�صة لالأولد«، و�صكرُته 

على الت�ص���ال.. هنا وجدُت الأخت رباب ت�صحك ومل ت�صتطع 

تلقي املت�ص���لة التالية وقالت: »زغيط���ور.. من وين جبته«، 

فقل���ت لها هذه اأهمي���ة تبادل الثقافات، وللمنا�ص���بة ل اأنكر 

ف�صلها يف الت�صحيح والت�ص���كيل اللغوي، فقد كانت متمّكنة 

يف اللغة بعد درا�صتها احلوزوية وخربتها الإذاعية.

يف الأي���ام الأخ���رية م���ن حياته���ا هاتفُته���ا لالطمئنان 

عن �ص���حتها، بع���د اأن اأخربتني عن معاناته���ا مع اجلرعات 

الكيماوية.. كانت مثاًل لل�صابرات املوؤمنات الرا�صيات بق�صاء 

هلل واإرادته.

يف 2015/3/9 جاء اخلرب اليقني باإعالن وفاة الأخت رباب، 
ونزل علّي بقوة ح�ص���ورها عرب الأثري.. �ص���اركُت يف الت�صييع 

و�ص���عرت اأن يف جعبتها الكثري الكثري م���ن الأعمال الباقيات 

ال�ص���احلات، وه���ي الفق���رية اإىل رحمة اهلل تع���اىل، الراجية 

حل�رصها مع ال�صهداء وال�صديقني.

يف ي���وم عيد املعلم رحلت الأخت رباب احل�ص���ن وتركت 

خلفها مئات ل بل اآلف الأعمال الإذاعية.

رح���م هلل الأخت زينب عّوا�س الإن�ص���انة، ورحم هلل الأخت 

رباب احل�صن �صاحبة ال�صوت الذي كان اأني�س املجاهدين يف 

الوديان وامُلغر.. وعلى التالل.

جعفر �شليم

زينب عواض.. بأمان الله ورحمته


