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الحليف الروسي.. والوقاحة 
األميركية – السعودية - التركية

� الصين.. و»طريق الحرير« الحاكمة 
ت تركيا عن »داعش«؟

ّ
� هل تخل

»ال غالب وال مغلوب«.. 
والمهزلة اللبنانية

FRIDAY 7 AUGUST - 2015 
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الــذي  داعــ�ــس  »تنظيم  اأن  االأمــريكــيــة  بي�شت«  »ديــلــي  �شحيفة  ذكـــرت 

ال�شالح  ل�شركات  ذهب  منجم  ي�شّكل  االأو�ــشــط،  ال�شرق  على  كارثة  ُيعترب 

ب�شبب  كــربى  مــاديــة  االأمــريكــيــة حتقق مكا�شب  االإدارة  الأن  االأمــريكــيــة، 

ازدياد طلبات ال�شالح من الدول العربية، خ�شو�شاً اخلليجية«، ما يطرح 

يف  جاّدين  والغرب  وا�شنطن  كانت  اإذا  ما  حــول  كــربى  ا�شتفهام  عالمات 

مكافحة االإرهاب.

ألمـــــــة واحـــــــدة
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»داعش« منجم ذهب لواشنطن

األردن يفتتح نهجًا جديدًا.. »إسرائيل« تسّلح العرب

يعقوب الصراف: مجلس اإلنماء واإلعمار 
يتحّمل مسؤولية أزمة النفايات

استشهاد دوابشة.. 
وخيار االنتفاضة الفلسطينية الثالثة

إميل لحود يتذكر

3

5

سيناريوهات الحل 
على ضوء التفاؤل النووي
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أزمات لبنان.. »َع الوعد يا كمون«
يف »�آب �للهاب«.. تبلغ �أزمات لبنان �أوجها:

ال ع����اج متو�فر الأكو�م »�لزبال����ة«، و�ل�سيا�سيون ال حلول لديهم، 

فقد �سار ل�»�لزبالة« �نتماء �سيا�سي ومذهبي ومناطقي.

حلول ترقيعية عاجلت جزئيًا تر�كم �لنفايات يف بريوت و�ل�سو�حي، 

و�لرتقي����ع كان �أ�سّد خطر�ً و�أدهى، فطمر للنفايات قرب مد�رج �ملطار، 

وقرب مطاح����ن �لقمح يف �لكرنتينا، ويف �ملقال����ع و�لك�سار�ت، ويف 

مطام����ر ع�سو�ئية.. ورغم ذلك مل يرت�ج����ع جلوء بع�ض �ملو�طنني �إىل 

حرق تال �لنفايات، وفيها ما فيها من �خلطر.

باخت�سار �سديد، حكومة لبنان، و�سيا�سيو لبنان، عاجزون عن حل 

�أزمة �لنفايات �لتي فيها وبينها بالطبع »زبالتهم«.

يف معمع����ة �حلرب �الأهلي����ة )1975 - 1990( مل يع�ض لبنان �أزمة 

»زبالة«، فبلدية بريوت كانت بالرغم من �لو�قع �ملر، تقوم باملهمة، 

وترمي �لنفايات يف مكب �لنورماندي �أو �لكرنتينا..

ويف عه����د �لليرب�لية �ملتوح�سة منذ نهاي����ة �لعام 1992، �ندفعت 

م�ساري����ع �خل�سخ�س����ة، ومنها »زبال����ة« �لبلد، فكان����ت بقدرة قادر 

»�سوكل����ني« �لتي ورث����ت بلدية ب����ريوت، فا�ستولت عل����ى �آلياتها 

وجتهيز�تها، وعلى �ملال �لع����ام، وعلى مدى �أكرث من 17 عامًا كانت 

ه����ذه �ل�رشكة جتن����ي يف �ل�ساع����ة �لو�حدة �أكرث م����ن 19 �ألف دوالر، 

فتابعو� كيف ت�ستمر، وم����ن ي�ستفيد، وماذ� عن �مل�ستقبل »�مل�رشق« 

لهذه �ل�رشكة..

وقبل وبعد، ماذ� عن مكب �لنورماندي، وكيف طمر �لبحر، وُو�سعت 

�لي����د عليه من قَب����ل »�سوليدير«، وطارت �ل�30 ملي����ار دوالر ثمنها 

ب�سحر �ساحر.

ماذ� بعد؟

ال حّل يف �الأف����ق �لقريب، فامل�ساألة �سرت�وح زمن����ًا، الأن ح�سابات 

�مل�سال����ح �ل�سيا�سية فوق �أي �عتبار، مهما ُطرح من حلول جدية، من 

بينها �ال�ستفادة من »زبالتنا« بتوليد �لغاز و�لكهرباء.

�لكهرب����اء، من �سيئ �إىل �أ�سو�أ، وهذه �مل����رة »دّقت« بقوة ببريوت 

�الإد�ري����ة، �لتي كان����ت تنعم بثاث �ساعات تقن����ني يوميًا، فت�ساعف 

�خت�سار �لنور �أربع����ة �أ�سعاف، و�سار �سكان �لعا�سمة يح�سدون �أهل 

�ل�سو�ح����ي، �لذي ينعمون بهو�ء �مل����ر�وح على مدى 24 �ساعة، الأنهم 

متح�ّسبون ل����رد�ءة كهرباء لبنان، من خ����ال �ال�سرت�كات باملولد�ت 

�خلا�سة.

ماذ� عن �حللول؟

ثمة �أ�سو�ت ب����د�أت تطلع من �سيا�سيني ك����رث: �حلل باخل�سخ�سة، 

وبالطبع باأرخ�ض �الأ�سعار!

كان����ت �إير�ن قد عر�ست على لبنان قب����ل نحو �سنتني حّل م�سكلة 

�لكهرب����اء خال �أق����ل من عام، وتوف����ري �لطاقة على م����د�ر �ل�ساعة، 

وباأ�سع����ار زهيدة، بع�سهم قال �إنها �أقل من مليار دوالر، لكنها ُرف�ست 

على طريقة رف�ض ت�سلي����ح �جلي�ض �للبناين، �لذي ُعر�ض عليه توفري 

حاجات �لقو�ت �مل�سلحة با مقابل، لكن �الأف�سل كان عندهم �أن ننتظر 

تنفيذ �لهبة �ل�سعودية، �لتي �إذ� كانت م�ستمرة، مت�سي بالقطارة.

ماذ� بعد؟

لبنان با مو�زنات عامة للدولة منذ �لعام 2005..

رو�تب �ملوظفني قد ال ُتدفع، و�سل�سلة �لرتب يف خرب كان.

غاز لبنان ونفطه يف �لبحر، و�حلكومة و�ملجل�ض �لنيابي م�سغوالن 

بالفر�غ و�أم����ور �أخرى، الأن �حلل عندهم قد يكون على طريقة �خللوي 

عام 1994؛ �رشكتان �أو �سخ�سان ينهبان �ملال �لعام.

�أزمات.. �أزمات.. �أزمات.. و�حللول َع »�لوعد يا كمون«.

�أحمد �شحادة

االفتتاحية

الـنـاشر: شركة القلم لإلعالم واإلعالن ش.م.م
رئــيس الـتـحـــريــــر: عـبــداهلل جــبــــري
المـديـر المســؤول: عـدنـان السـاحلـي

يشارك في التحرير:  أحمد زين الدين - سعيد عيتاني

المقاالت الواردة في الجريدة تعبر عن آراء كتابها

www.athabat.net

ال نهدف �إىل تذكري �لرئي�ض مّتام �سام 

ب�سعار »ال غالب وال مغلوب« �لذي �أطلقه 

�ملرحوم و�لده منذ عقود، الأن �ساحب هذه 

�ملقولة كان �بن �مليثاق �لتو�فقي �للبناين، 

�سيم���ا �أن �لكثريين من بعد �لرئي�ض �سائب 

�س���ام تغّنو� بلبن���ان �ل�رشك���ة و�ل�رش�كة 

و�لعي�ض �مل�سرتك و�لر�سالة، وما �سو�ها من 

م�سّميات �أقّل ما يق���ال فيها �إنها نحر غري 

مق�سود وغري مبا�رش للدميقر�طية �ملطلقة 

حت���ت �ست���ار »�لدميقر�طي���ة �لتو�فقية«، 

بحيث خرج لبنان عن �مل�سار �لدميقر�طي 

�ل�سعبي �إىل �لت�سويات على م�ستوى �لقّمة، 

�لفا�سحة،  يف ما يق���ارب �ملحا�س�س���ات 

و�نتف���ى بذلك دور �لقو�ع���د �ل�سعبية منذ 

�لت�سعينات.

�إطالت����ه مبنا�سب����ة »يوم  وخ����ال 

�ل�سهيد«، دعا �الأم����ني �لعام حلزب �هلل؛ 

�ل�سيد ح�سن ن�رش�هلل، »تيار �مل�ستقبل« 

�إىل �لنزول ع����ن برجه �لعاجي وحماورة 

»�لتي����ار �لوطني �حل����رّ«، �إذ مل يعد من 

�جلائ����ز �أن يرحتل �لرئي�ض �سعد �حلريري 

ع����ن لبنان من����ذ �أكرث من ث����اث �سنو�ت 

ويرب����ط �أك����رب كتل����ة نيابي����ة مب�سريه 

�ل�سخ�سي.

م�سكلة �لرئي�����ض �حلريري �أنه عندما 

�أُخ����رج من �ل�رش�ي، مل تقم قيامة �ل�سارع 

ني من �أجله، وغادر لبنان �سعيفًا، �إال  �ل�سُّ

من كتلة نيابية مفرو�سة على �للبنانني 

�لتمديد  نة خ�سو�سًا، بفعل  و�ل�سُّ عمومًا، 

عام����ي 2013 و2014 وو�س����واًل �إىل �لعام 

2017، و�لتمدي����د مل يكن ليح�سل لو كان 
ني �آمنًا و�سال����كًا للحريري  �ل�س����ارع �ل�سُّ

�أو �س����و�ه ملو�جه����ة �لنا�����ض يف ع����كار 

وطر�بل�ض و�لكورة وبريوت و�سيد� وزحلة 

و�لبق����اع �لغربي، و�لرج����ل قرر �الرحتال 

�إىل �ل�سعودية ال�ستع����ادة وهج �لزعامة 

ني����ة على �ل�س����ارع �للبناين، فجاءت  �ل�سُّ

�لنتائ����ج خمّيبة لاآم����ال ال بل مفاجئة، 

فخ�����رش �سارع����ه �للبن����اين، وخ�رش ثقة 

ني  �لنظ����ام �ل�سعودي باأنه �لزعي����م �ل�سُّ

�الأقوى يف لبنان.

�لرئي�ض �حلريري قد يرى نف�سه يف برج 

عاجي كونه مُي�سك باأكرب كتلة برملانية لن 

تبقى بحجمها عند �أول ��ستحقاق �نتخابي، 

مهم���ا كان قان���ون �النتخ���اب، وه���ا هي 

طر�بل�ض حممد كبارة قد تناغمت منذ �أيام 

مع عكار معني �ملرعب���ي وخالد �ل�ساهر، 

ووّجهت للحري���ري ر�سال���ة و��سحة، ولو 

عرب »�سوكلني«؛ برف����ض ��ستقبال نفايات 

بريوت.

وم�سكلة �لربج �لعاجي �لذي ي�سكنه 

�لرئي�����ض �حلري����ري، �أن �ساك����ن �لربج ال 

ميلك مفتاح����ه وال ق����ر�ر مغادرته، الأن 

�ملفت����اح و�لقر�ر بي����د �لعر�ض �ل�سعودي 

جملة وتف�سي����ًا، و�حلري����ري �لذي جلاأ 

�إىل �ل�سعودية م����ن �أجل ترياق ��ستعادة 

�للبناين  ن����ي  �ل�سُّ �ل�سارع  �لزعام����ة يف 

ني مل�سلحة  خ�رش غالبية �ل�س����ارع �ل�سُّ

�ملت�سددي����ن يف عكار وطر�بل�ض و�لبقاع، 

ن����ة بغياب  وت�����رشذم ما تبّق����ى من �ل�سُّ

مرجعيات �ُسنية بديلة، و�ملوت �ل�رشيري 

للقومي����ة �لعربي����ة منذ هب����وب »ربيع 

�لعرب«، ولو مل ي�سعر �لرئي�ض �حلريري 

�الإقليمي  �مل�ستوي����ني  عل����ى  باخل�سارة 

و�لد�خلي ملا دخ����ل يف حو�ر مع حزب 

�هلل ودون �����رشوط، فتكرّ�ست منذ بدء هذ� 

�حلو�ر �لنهاية �حلتمية ملقولة »ال غالب 

وال مغلوب«، الأن دخ����ول »�مل�ستقبل« 

يف حو�ر مع »�لغال����ب« �لذي يتو��سع 

وال يرغب بن�رش عل����ى �أي فريق د�خلي 

يف لبن����ان، ولو على �جلبهة �ل�سورية، ال 

ينفي �حلقيقة �ل�ساطعة؛ �أن حزب �هلل قد 

�نت�رش و«�مل�ستقبل« قد �نك�رش.

بع����د �لهزمية �الإقليمي����ة لل�سعودية 

يف �ليم����ن و�لع����ر�ق و�سوري����ة، وبع����د 

�لن�رش �لنووي �الإي����ر�ين، وب�رشف �لنظر 

عن م�س����ري �الأ�سد يف �سورية �ملوّحدة �أو 

م����ة، فاإن ع����ودة �لرئي�ض �حلريري  �ملق�سَّ

�إىل لبنان ع����ن طريق مطار دم�سق باتت 

ممنوع����ة، و�لعودة عرب �ُسنة لبنان باتت 

غري م�سمونة، لذلك كان حرّيًا بالرئي�ض 

�حلريري �أن ي����درك �أن م�سادرته لبع�ض 

�لو�سولي����ني م����ن �لن����و�ب �مل�سيحيني 

�ل�ساكن����ني حت����ت جناحه ق����د �أّمنت له 

�الحتف����اظ باأكرب كتل����ة برملانية لفرتة 

طويلة حتت ذريعة متديد �ل�رشورة، منعًا 

النتخابات حمكوم����ة باخلوف من فتنة 

�سّني����ة - �سيعية، لك����ن م�سادرة حقوق 

�مل�سيحيني يف جمل�ض �لنو�ب و�حلكومة 

ومر�كز �لفئتني �الأوىل و�لثانية يف �لدولة 

لن تعّو�ض ما خ�����رشه �لرئي�ض �حلريري 

نتيجة »�لطاوو�سي����ة« يف �لتعامل مع 

�رشكاء �لوطن، و�سيجد نف�سه بعد �الإفر�ج 

عنه من �لربج �لعاجي �ل�سعودي نتيجة 

تفاه����م �سع����ودي - �إي����ر�ين ملرحلة ما 

بع����د �لن�رش �لنووي �الإي����ر�ين، �أنه لي�ض 

�أهم من �ململك����ة �لتي �رت�ست �العرت�ف 

بالغلبة �الإير�نية، و�أنه لن يدخل �حلو�ر 

مع »�لتي����ار �لوطني �حلر« �أو �سو�ه من 

باب »ال غالب وال مغلوب«، الأن �لغالب 

بات معروفًا، و�ملغل����وب كذلك، ومن مل 

ي�سمع ن�سائح �ل�سيد ن�رش�هلل يف �الأم�ض 

ويتجاهلها �لي����وم �سيعمل بها غد�ً، و�إن 

�لغد لناظره قريب..

�أمني �أبو ر��شد

مصادرة حقوق المسيحيين 
لن تعّوض ما خسره الحريري 

نتيجة »الطاووسية« في 
التعامل مع شركاء الوطن

أحــداثأحــداث2

�لرئي�س �حلريري رحل �إىل �ل�سعودية ال�ستعادة وهج �لزعامة �ل�سنية.. لكن �لنتائج فاجاأته وخيبت �أماله        )�أ.ف.ب.(

»ال غالب وال مغلوب«.. والمهزلة اللبنانية
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همسات

غا�سبون

حال���ة م���ن �لغ�سب ت�س���ود �سفوف ع���دد من �لق�س���اة ب�سبب 

�لت�سكي���ات �لتي جرى تعديلها �أك���رث من ثاث مر�ت ومل تب�رش 

�لنور بعد، الأن ذلك يرتد �سلبًا على �أد�ئهم.

نقد الذع

ب��ات الرئي�س فوؤاد ال�سنيورة يوّجه النقد الالذع للحليف الكتائبي 

ال�ساب��ق، لأن الأخ��ر »ل يب��دي احرتامًا« لأداء »تي��ار امل�ستقبل« 

وم�ساحل��ه حت��ى يف الزبال��ة، بالرغم م��ن �رشاكتهم��ا ال�سيا�سية 

والوزارية.

ال مو�زنة عامة

�عترب م�سدر �سيا�سي �أال �إمكانية ل�سدور �أي مو�زنة عامة جديدة، 

م���ا د�مت قوى »14 �آذ�ر« تتحكم باالأكرثية �لنيابية و�حلكومية، 

الأن �ملطل���وب عندهم بب�ساطة ت�سفري �حل�سابات، وعدم �ملطالبة 

باملال �ل�سائع، خ�سو�سًا مبالغ �ل�11 مليار دوالر من �ملو�زنات 

�ل�سابق���ة، و4 مليار�ت دوالر جاءت كهبات �إبان حرب متوز - �آب 

2006 ومل تدخل يف ح�ساب �ملالية �لعام.
�خل�سخ�سة باأرخ�ض �الأ�سعار

توّقع خبر اقت�سادي، اأن الكهرباء نحو مزيد من الهرتاء، لأنه ل 

ني��ة لدى امل�سوؤولني ملعاجلتها، واملطلوب الو�سول اإىل حّل واحد 

هو خ�سخ�ستها وبيعها باأرخ���س الأ�سعار، اإ�سافة اإىل الغمو�س 

ل احلكومة واملجل�س النيابي املعّطل  ب�س��اأن الرثوة النفطية، ومتهُّ

عن العم��ل يف اإقرار مرا�سيم املزاي��دات واملناق�سات والبلوكات، 

لأن اله��دف النهائ��ي ح�رشها ب�رشكتني فقط، عل��ى طريقة تنفيذ 

م���رشوع اخلل��وي ع��ام 1994، ما يعن��ي خ�سخ�سة كل م��ا يتعلق 

بالطاقة، وحرمان الدولة من مدخول كبر يطفئ الدَّين العام.

ربح مايني �لدوالر�ت

فوج���ئ مرجع �سابق كب���ري ب�سم�سار عقار�ت �لتق���اه بال�سدفة، 

يعر����ض عليه �رش�ء عق���ار يف منطقة جبلي���ة، ميكنه �أن يك�سب 

منه مايني �ل���دوالر�ت يف مدة ق�سرية، الأن م�رشوعًا هامًا �سيمرّ 

بقربه، الفتًا �إىل �أن خلفه ربح ع�رش�ت �ملايني ب�سفقة دّبرها له 

�ل�سم�سار نف�سه.

»�لكتائب«.. وجتارب »14 �آذ�ر«

جت��ري مناق�س��ات ج��ادة ب��ني قي��ادات »كتائبية« قب��ل عر�سها 

النهائي على املكت��ب ال�سيا�سي اجلديد، حول جدوى البقاء �سمن 

قوى 14 اآذار بعد »جتارب مريرة« عدة، �سيما اأن »ال�سرتاتيجية« 

اأثبتت وهمّيتها، وبالتايل مل تعد ذي فائدة.

خافات حول »�جلبنة«

الح���ظ مر�قبون من د�خ���ل ق���وى »14 �آذ�ر« �أن خافات و��سعة 

تع�سف بني مكونات �ملجل�ض �لوطن���ي �مل�ستحدث لتلك �لقوى، 

خ�سو�سًا بني »�لطقم �لق���دمي«، �أي �الأمانة �لعامة �لتي ير�أ�سها 

فار�ض �سعيد، �لذي يعترب »�لطقم �جلديد« �ملو�ّسع برئا�سة �سمري 

فرجني���ة حالة �نتهازي���ة وو�سولية، فيما ي���رّد بع�ض �ملر�قبني 

�سبب �ل�رش�ع �إىل �ملو�زنة �لعامة. 

»يا زمان �لوفا«

اأكد م�ست�سار ملرج��ع رئا�سي �سابق، اأن م�ست�سارين زمالءه حققوا 

ث��روات خيالي��ة م��ع املرج��ع ال��ذي مل يكن وفي��ًا ملن عم��ل معه 

باإخال���س و�سفافية، واهتم فقط بالذين ي�سبهونه بحّب املال غر 

امل�رشوع، واملخالف للقوانني.

�لغرب دفع »كفارة« الإير�ن؟

قال رئي�ض حكومة �سابق مو�سوف بع�سقه للمال �حلر�م �أكرث من 

�حل���ال، يف جمل�ض م�سرتك �سيا�سي - �قت�س���ادي: �إن �إير�ن هي 

�لدول���ة �لوحيدة �لتي قب�ست ثمن �س���اح باعته ومل تكن تفّكر 

يومًا حتى يف �إنتاجه، ومل يكن موجود�ً على �الإطاق لديها، و�إن 

�لواليات �ملتحدة و�لغرب كله دفع لها »كفارة«.

�لزمن �ل�سعب

ادع��ى �ساحب موؤ�س�سة اإعالمية ك��رى يف لبنان، اأن رئي�س اإقليم 

كرد�ست��ان الع��راق م�سع��ود ب��رازاين »اأكل علي��ه ع���رشات ماليني 

ال��دولرات مقاب��ل م�ساري��ع متعددة امله��ام، على م��دى �سنوات، 

ومل ي��ِف ب��رازاين باأي م��ن اللتزامات«، رغم معرفت��ه اأن �ساحب 

 يف �سائقة لي�ست عادية، 
ّ
املوؤ�س�سات، وهو اأي�سًا رجل اأعمال، مير

ويعي�س يف الزمن ال�سعب.

تز�منًا م���ع توقيع �التف���اق �لنووي مع 

�إير�ن، ����رشت موجة من �لتف���اوؤل بان�سحاب 

�لتفاه���م على ملفات �ملنطق���ة، ما يوؤدي �إىل 

ت�سويات �إقليمية ُتخ���رج �سورية من حمنتها 

�ملتمادية من���ذ �سنو�ت خم����ض، ولقد �رتدت 

موجة �لتف���اوؤل هذه طابعًا �أك���رث جدّية بعد 

�للقاء�ت �لتي ح�سلت يف �لدوحة بني وزيري 

�خلارجي���ة �الأمريك���ي جون ك���ريي و�لرو�سي 

�سريغي الفروف، و�لت�رشيح���ات �لتي �أطلقت 

بعد �للقاء�ت �ملنف�سلة �لتي عقدها كل منهما، 

�سو�ء مع وزر�ء جمل�ض �لتعاون �خلليجي، �أو 

مع �أقطاب �ملعار�سة �ل�سورية.

ومع تاأكي���د �أن �التفاق �لنووي بني �إير�ن 

و�لدول �ل�ست �سين�سحب �إيجابًا على �ملنطقة، 

ول�سالح �سعوبها على �ملدى �لطويل، لكن ما 

هو و�قع ه���ذه �ل�سيناريوهات �ملفرَت�سة �لتي 

ميكن �أن ُتنتج حًا لاأزمة يف �سورية؟

�ل�سيناري���و �الأول: �أن يك���ون هناك �جتاه 

لت�سوي���ة �إقليمية ما، تب���د�أ باليمن ومتتد �إىل 

�سورية ولبنان، ثم باقي �مللفات يف �ملنطقة، 

ويكون هذ� �ل�سيناريو على �ل�سكل �الآتي:

حُتق���ق �ل�سعودية وحلفاوؤه���ا يف �ليمن 

مكا�س���ب ميد�ني���ة، ت�سم���ح بقبوله���ا بحل 

�سيا�سي ت�سرتك فيه جمي���ع �الأطر�ف �لفاعلة 

يف �لق�سي���ة �ليمنية، ويكون �عرت�ف مب�سالح 

�ل�سعودي���ة �ال�سرت�تيجية ونفوذها يف �ليمن. 

يف �ملقاب���ل، يحقق �جلي�ض �ل�سوري وحلفاوؤه 

مكا�سب ميد�نية هامة على �ل�ساحة �ل�سورية، 

توؤدي �إىل فر�ض مو�زي���ن قوى جديدة تفر�ض 

نف�سه���ا على طاول���ة �ملفاو�س���ات �ملقبلة. 

ويف هذ� �ل�سيناري���و �الفرت��سي، يكون �سعار 

�ملرحل���ة »�لق�ساء على �الإره���اب«، باعتبار 

�أن جمي���ع �لدول باتت مت�رشرة منه، فتعرتف 

�إير�ن لل�سعودية بنفوذها �الإقليمي يف مناطق 

لها فيها نفوذ تقليدي، بينما ت�سلّم �ل�سعودية 

بخ�سارتها يف كل من �سورية و�لعر�ق ل�سالح 

�إير�ن، ويكون تقا�سم نفوذ م�سرتك بني �الثنني 

يف �ل���دول �لتي للدولتني نف���وذ هام؛ كلبنان 

على �سبيل �ملثال. �أما تركيا ف�ستحقق لنف�سها 

�لق���درة على �رشب حزب �لعمال �لكرد�ستاين، 

وعدم �ل�سماح لاأكر�د بت�سكيل كيان ذي حكم 

ذ�تي يف �سوري���ة، وحتتفظ لنف�سها بنفوذ يف 

�سمال �لعر�ق، و�ل���ذي �كت�سبته بتحالفها مع 

نية، ومع �أكر�د �لربز�ين. �جلماعات �ل�سُّ

ق���د يكون هذ� �ل�سيناريو ه���و �الأقرب �إىل 

�لت�س���ور �لذي حتّدث عن���ه �لرئي�ض فادميري 

بوت���ني، و�لذي قال عنه �لوزي���ر وليد �ملعلم 

�إنه »يحتاج �إىل معج���زة«، لكن �أمام حتقق 

هذ� �ل�سيناري���و �لذي �سي���وؤدي �إىل �ال�ستقر�ر 

و�لت�سويات يف �ملنطق���ة طريق طويل و�ساق 

من �ملفاو�سات، ومن �ملعارك �لع�سكرية، ومن 

عدم �لت�سلي���م و�لرف����ض، �إىل �أن ي�سبح �أمر�ً 

و�قعًا يف نهاية �ملطاف.

��ستم���ر�ر �ملعارك  �لث���اين:  �ل�سيناري���و 

عل���ى جميع �جلبهات، مع م���ا يعنيه هذ� من 

��ستنز�ف جلميع �لق���وى �الإقليمية �ملوجودة 

يف �ملنطقة، و�رشف طاقاته���ا و�أمو�لها على 

�سباق �لت�سلح وجتيي����ض �ملنابر و�لتحري�ض 

�ملذهبي. ويف هذ� �ل�سيناريو ت�ستفيد �لواليات 

�ملتحدة م���ن �للعب عل���ى �لتناق�سات، ومن 

بيع �الأ�سلحة لدول �خلليج، ويكون �نتهاء هذ� 

�ل�سيناريو مرهون بتع���ب �لاعبني، �أو بقدرة 

�أحدهم على هزم �الآخر هزمية كربى، وهذ� �أمر 

م�سكوك باحتمال ح�سوله.

�ل�سيناريو �لثال���ث: ت�سويات مو�سعية ال 

توؤدي �إىل ت�سويات �ساملة؛ تبد�أ باليمن، كونها 

�الأك���رث �إحلاحًا بالنظ���ر �إىل �لو�سع �الإن�ساين 

�ملرتّدي، خ�سو�سًا بعدما ��ستطاعت �ل�سعودية 

حتقيق بع�ض �ملكا�س���ب �مليد�نية، ما يجعل 

نزولها عن �ل�سجرة �أكرث �إمكانية. 

يبدو �ل�سيناريو �لثالث هو �الأكرث ترجيحًا 

يف حال ��ستمرت مرحلة �لتفاوؤل يف �ملنطقة، 

ويف ح���ال �قتنع �ل�سعوديون مبد �ليد ملاقاة 

�ليد �الإير�نية �ملمدودة، و�لتي عرّب عنها �لوزير 

حمم���د جو�د ظريف يف مقالت���ه يف �سحيفة 

�ل�سفري »�جلار ثم �لد�ر«، �أما يف حال ��ستمر�ر 

�حلكم �ل�سع���ودي برف�ض �لت�سويات، و��سرت�ط 

�نك�سار �الآخر �سمن مقولة »قاتل �أو مقتول«، 

ف���اإن �ملنطقة �ستكون حمكوم���ة بال�سيناريو 

�لثاين �إىل ما �ساء �هلل. 

وه���و  �الأول،  �ل�سيناري���و  �أن  ويبق���ى 

�ل�سيناري���و �لذي ياأمل �جلميع حتققه، مرهون 

بعامل �لوقت، وبتد�خ���ل �مل�سالح وت�سابكها 

وتناق�سها، كما بكرثة �لاعبني يف �ل�ساحات، 

لذ� ف���اإن �لتفاوؤل �ملبني على �أ�سا�ض ت�سويات 

�سامل���ة يف �ملنطقة ما ز�ل مبكر�ً، وهو تفاوؤل 

حممود ولكنه �سابق الأو�نه.

د. ليلى نقوال الرحباين

السيناريو الذي يأمل الجميع 
تحققه مرهون بعامل الوقت 
وبتداخل المصالح وتشابكها 

وتناقضها.. كما بكثرة 
الالعبين في الساحات
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يف  الثبات  ثمار  يجني  املقاومة  حمور  ب��داأ 

اخلط  اأن  ال�سيما  امليدان،  يف  وال�سمود  املوقف 

�ساعد  �سورية  يف  الع�سكرية  للعمليات  البياين 

ال�سغور  عًا، خ�سو�سًا يف ج�رس  اأكرث مما كان متوقَّ

اإىل  اأدى  ما  وال��زب��داين،  واحل�سكة  الغاب،  و�سهل 

البحث اجلدي عن حلول للأزمة الراهنة يف املحافل 

الدولية، بعد ف�سل حمور العدوان على �سورية يف 

اإ�سقاط احلكم فيها.

اجلي�ش  يوا�سل  امليدانية،  التفا�سيل  ويف 

اإدلب  ريف  يف  امل�سلحني  �سد  عملياته  ال�سوري 

�سنه  الذي  الهجوم  واأف�سل  الغاب،  و�سهل  الغربي 

»جي�ش الفتح« على »الغاب«؛ يف حماولة لو�سله 

بريف اإدلب اجلنوبي، لتت�سع بذلك مناطق نفوذه من 

ال�سمال اإىل حماة يف الو�سط، كذلك حاول »الفتح« 

يوؤدي  حيث  الغاب،  يف  جورين  قرية  اإىل  التقدم 

الطريق منها اإىل �سلنفة، فال�ساحل ال�سوري.

القوات  باتت  اأي�����س��ًا،  االأدل��ب��ي  ال��ري��ف  ويف 

امل�سلحة على م�سارف القرى املفتوحة على تركيا، 

ال�ساقطة  ال�سيما قرية فريكة، التي باتت يف حكم 

ع�سكريًا بعد �سيطرة اجلي�ش عليها بالنار، ما ي�سهم 

يف قطع طرق اإمداد املجموعات امل�سلحة من تركية، 

ح�سب م�سادر ميدانية.

التي  املناطق  غالبية  اجلي�ش  ا�ستعاد  كذلك 

ريف  يف  الفتح«  »جي�ش  عليها  �سيطر  قد  كان 

املبادرة  زمام  ا�ستعاد  بذلك  ويكون  الغربي،  اإدلب 

يف  و«الن�رسة«  »الفتح«  وب��ات  االأر����ش،  على 

التقهقر  وبالتايل  الهجوم،  من  بداًل  الدفاع  و�سع 

واالن�سحاب حتت تاثري �رسبات القوات امل�سلحة.

يوا�سل  دم�سق،  ريف  الزبداين يف  منطقة  ويف 

املدينة،  يف  تقدمهما  اهلل  وحزب  ال�سوري  اجلي�ش 

كتل  من  عدد  على  ال�سيطرة  من  املزيد  حمققني 

التدريجي«، جتنبًا  االأبنية، وفقًا ال�سلوب »الق�سم 

للخ�سائر الب�رسية واملادية، كما توؤكد امل�سادر.

جردي  اإىل  وباالنتقال  مت�سل،  �سياق  ويف 

ترّجح  لبنان،  يف  ال�رسقية  وال�سل�سلة  اجلراجري 

االنتهاء  بعد  االأوىل  اإىل  العمليات  انتقال  امل�سادر 

من الزبداين. اأما يف �ساأن ما تبقى من بوؤر اإرهابية 

ال�رسقية، فقد باتت حم�سورة يف  يف جبال لبنان 

لي�ست  واملقاومة  لعر�سال،  متاخمة  جغرافية  بقع 

االأمر  وهذا  »العرا�سلة«،  مع  االحتكاك  �سدد  يف 

على  معًا،  عر�سال  واأهايل  اللبنانية  الدولة  بر�سم 

حد قول امل�سادر.

اجتماعات  تاأتي  ال�سيا�سة؛  اإىل  امليدان  من 

ورو�سيا  اأم��ريك��ا  خارجية  وزراء  ب��ني  ال��دوح��ة 

الرئي�ش  مبادرة  الواجهة  اإىل  لتعيد  وال�سعودية 

حتالف  ت�سكيل  ب�ساأن  بوتني  فلدميري  الرو�سي 

االأوىل  بالدرجة  املتمثل  االإرهاب  اإقليمي ملكافحة 

بتنظيم »داع�ش«.

دويل  حل  الإن�ساج  حان  قد  الوقت  اأن  ويبدو 

هو  عري�ش  وبعنوان  اأمدها،  طال  ماآ�ساة  ينهي 

الوزير  قال  كما  لكن  الرو�سي،  الرئي�ش  مبادرة 

فقد  معجزة«،  اإىل  يحتاج  االأمر  »هذا  اإن  املعلم 

اإىل  يحتاج  ولكن  اآت،  »املعجزات«  ع�رس  يكون 

وقت و�سرب وثبات، ويف �سورية بالذات، متامًا كما 

�سرب االإيرانيون وثبتوا يف مواقفهم فتحقق لهم ما 

دولية،  عزلة  من  طهران  اأخرج  تفاهم  من  يريدون 

تتقن  التي  الكربى  ال��دول  م�سايف  يف  وجعلها 

املعرفة النووية.

 

ح�سان احل�سن

سورية.. عصر »المعجزات« آٍت

مكابرة ال حدود لها ُيظهرها االأمريكي 

من  للنيل  والرتكي  والقطري  وال�سعودي 

ب�سار  وقائدها  ال�سورية  الوطنية  الدولة 

االأ�سد.

ج��ان��ب م��ن ه���ذه امل��ك��اب��رة ب��رزت 

التي  والت�رسيحات  املواقف  يف  بو�سوح 

خرجت من الدوحة موؤخراً، خ�سو�سًا على 

جون  االأمريكية  اخلارجية  وزي��ر  ل�سان 

القطري؛ حول عدم �رسعية  كريي ونظريه 

التقارير  كل  اأن  رغ��م  االأ���س��د..  الرئي�ش 

ال�سحف  يف  وردت  التي  واملعلومات 

ومراكز الدرا�سات االأمريكية والغربية اأقرّت 

بالعجز عن النيل من اأ�سد �سورية، م�سلّمة 

بدوره ومكانته القيادية د�ستوريًا ووطنيًا 

و�سعبيًا.. يف ظل التطورات امليدانية �سواء 

يف �سورية اأو العراق، والتي اأكدت اأال خيار 

االإرهابية  والتنظيمات  االأ�سد  بني  ثالث 

متعددة اجلن�سيات.

ه  توجَّ اأخذت  التي  ال�رسبات  فاأمام 

الكثري  بداأ  االإرهابية،  التنظيمات  لهذه 

من اأفرادها مرحلة العودة من حيث اأتى، 

التكفريي  االإره��اب  قب�سة  فاإن  وبالتايل 

يف  االأمكنة  م��ن  كثري  يف  ت��دّق  اأخ���ذت 

ت�سعران  دولتان  ثمة  كان  واإن  العامل، 

الداخلي،  و�سعهما  من  �سديدة  بحراجة 

وّفرتا  اللتان  وتركيا،  ال�سعودية  وهما 

التكفريي،  االإره��اب  جلماعات  الدعم  كل 

فال�سعودية االآن يف مرحلة حتالف علني 

مع »القاعدة« يف اليمن، وهي توّفر لها 

كل الدعم اجلوي واللوج�ستي لعنا�رسها 

ال�سعبية  واللجان  اجلي�ش  مقاتلة  يف 

جماعات  اأن  ال��وا���س��ح  لكن  ال��ث��وري��ة، 

بلد  على  بقوة  عينها  ت�سع  االإره���اب 

االإرهابية  اأعمالها  بداأت  وبهذا  احلجاز، 

عن  موؤخراً  ال�سعودي  االإعلن  وما  هناك، 

اعتقال اأكرث من 500 »داع�سي« اإال بداية 

قد  هنا  ومن  واأده��ى،  اأ�سد  يكون  قد  ملا 

لتوا�سل  الرو�سية  الو�ساطة  معنى  نفهم 

بزيارة  جتلّى  �سعودي   - �سوري  اأمني 

اللواء علي اململوك للريا�ش، ولقائه ويل 

ويل العهد ال�سعودي.

اأما يف تركيا، فاإن التعديل الذي طراأ 

على ال�سيا�سة الرتكية بالقرب من املنطقة 

اهتمام  كان حمطة  �سورية  مع  احلدودية 

والدولية،  اال�سرتاتيجية  الدرا�سات  مراكز 

معتربة اأنه »نتاج توافق تركي - اأمريكي 

داخلية،  �سيا�سية  ا�سطرابات  مع  تزامن 

والتنمية«  العدالة  »ح��زب  وخ�سارة 

ظل  اأنه يف  مو�ّسحة  الربملانية،  اأغلبيته 

فر�ش  وت�ساوؤل  االأعمال،  ت�رسيف  حكومة 

القرارات  ف��اإن  �رساكة،  حلكومة  التو�سل 

املطلوب اتخاذها بقيت يف حتّكم اأردوغان، 

ومل ت�ستبعد اأن االإجراءات االأخرية »كانت 

حزب  يلئم  �سيا�سي  مناخ  لبلورة  ترمي 

ال�سيطرة  ال�ستعادة  ويوؤهلّه  العدالة، 

املقبلة  املبكرة  االنتخابات  يف  املطلقة 

يف �سهر ت�رسين الثاين املقبل.«

�سارعت احلكومة الرتكية للإعلن عن 

االأمريكي  اجلانب  مع  اتفاق  اإىل  و�سولها 

الإقامة »منطقة خالية من قوات داع�ش« 

العنان  مطلقة  ال�����س��وري،  ال�سمال  يف 

»انت�سار«  اأن��ه  يعني  مبا  لتف�سرياتها 

باإن�ساء مناطق حظر  ل�سيا�ستها املطالبة 

االأمريكية،  االإدارة  لكن  ال�سوري،  للطريان 

امل�سوؤولني،  كبار  من  جملة  ل�سان  وعلى 

اإزاحة  هو  املق�سود  باأن  التف�سري  التزمت 

املنطقة،  تلك  من  وتهديداتها  »داع�ش« 

لي�ش اإال.

وزي���ر اخل��ارج��ي��ة ال��رتك��ي م��ول��ود 

االتفاق  تف�سري  اإىل  ذهب  اأوغلو  جاوو�ش 

املنطقة  تطهري  »بعد  بالقول:  الثنائي 

من قوات داع�ش، �سُتفر�ش املناطق االآمنة 

»التزام  اأو�سح  اأي�سًا  اأردوغان  تلقائيًا«. 

دون  املناطق«..  تلك  اأمن  ب�سمان  تركيا 

تتعدى  ال  التي  التفا�سيل  يف  اخلو�ش 

ب�سن  املعار�سة  ق��وى  »معاونة  نطاق 

بعمليات  القيام  ورمب��ا  جوية،  غ��ارات 

تت�سدرها القوات اخلا�سة.«

يف املح�سلة، جاءت اندفاعة اأردوغان 

للدخول يف مرحلة غري حمددة االآفاق من 

�ساأنها ا�ستنزاف طاقات اأجهزته الع�سكرية 

واال�ستخباراتية جمدداً، االأمر الذي يجعله 

رهينة دعم وتاأييد الواليات املتحدة.

ال�سيا�سة  تتمحور  �سديد،  باإيجاز 

و�سمود  االأك���راد  عمودي  ح��ول  الرتكية 

خمططات  اأف�سل  ال��ذي  ال�سورية  الدولة 

اخلليجية  ال��دول  من  وحلفائها  تركيا 

اأي�سًا،  »الناتو«  حلف  ودول  املموِّلة، 

لتقدمي  بها  دفعت  املتجددة  اأنقرة  واأزمة 

االأمريكي،  للجانب  التنازالت  من  مزيد 

ال�سماح  عدم  �رسط  عن  التخلي  اأبرزها 

»اجنريليك«،  قاعدة  ا�ستخدام  لوا�سنطن 

اأخرى  ع�سكرية  واإن�ساءات  قواعد  وامتداداً 

على اأرا�سيها.

باأي حال، ثمة حقائق ال بد من قولها 

بال�سوت العايل، خ�سو�سًا حلليف �سورية 

»جنيف- الرو�سي:  به  وعنينا  الكبري، 

الو�سع  مع  للتعامل  �ساحلًا  يعد  مل   »1
ال�سوري، وهذا ما يجعل الت�ساوؤل م�رسوعًا 

مع  الف��روف  �سريغي  اجتماع  معنى  عن 

عبارة  بات  ال��ذي  اخلطيب،  معاذ  اأحمد 

معنى  وعن  اإال،  لي�ش  �سيا�سية  جثة  عن 

بني  املتجّول  م�سعل،  خالد  مع  اجتماعه 

ال�سيا�سات القطرية والرتكية وال�سعودية.

تعي  اأن  مطلوبًا  بات  رمبا  بب�ساطة، 

للقلعة  االأ�سطوري  ال�سمود  اأن  مو�سكو 

املعادلة  اإىل  كقطب  اأع��اده��ا  ال�سورية 

الدولية، مبا يذّكرنا باحلقبة ال�سوفياتية، 

حيث كانت مو�سكو النّد الكبري لوا�سنطن.. 

رمبا كان �رسوريًا تنبيهها اإىل اأن التب�سري 

بتحّوالت �سعودية - قطرية - تركية لن 

يحدث.

قد يكون �رسوريًا لفت انتباه الرو�سي 

اأردوغ��ان  اأن  يعي  ب��داأ  االأمريكي  اأن  اإىل 

به  التلعب  بداأت  ولهذا  اإىل حتفه،  ذاهب 

اأزماته ال�سعبة، كما بداأت التلعب  و�سط 

بال�سعودي، الذي مل يعد يرى اأمامه �سوى 

اليمن،  على  حربه  ال�ستمرار  »القاعدة« 

اأما قطر  االأمريكي جيداً،  ي�سّجله  وهذا ما 

فتذّكروا متامًا ما حّل بوالد االأمري احلايل.

اأحمد زين الدين

رتل من �لدبابات �لع�شكرية �ل�شورية يف ريف �لالذقية �ل�شمايل                                                )�أ.ف.ب.(

صمود سورية وأزمات 
أنقرة المتجددة دفعا تركيا 

لتقديم مزيد من التنازالت 
للجانب األميركي
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ما هي اخلطوة املقبلة التي �سُتقدم عليها 

العربية  االأنظمة  من  وغريها  االأردنية  اململكة 

الكيان  مع  علقاتها  تنمية  طريق  ال�سائرة يف 

اجلانب  من  العلقات  هذه  وبنقل  ال�سهيوين، 

ال�رسي القدمي، اإىل �ساحة ال�سوء امل�ستحَدث؟ 

�سوؤال فر�ش نف�سه ب�سدة على كل من تعنيه 

اأنظمة  العرب؛  تلّقى  اأن  بعد  و�سعبها،  فل�سطني 

خرب  القبور،  �سمت  ي�سبه  ب�سمت  و�سعوبًا، 

تقدمي »اإ�رسائيل« م�ساعدة ع�سكرية للأردن هي 

اأجل  من  »كوبرا«،  نوع  من  قتالية  طائرة   16
لتهديدات  الت�سدي  يف  »م�ساعدتها  �ّسمته  ما 

امل�سلحني على احلدود مع �سورية والعراق«.

اأمريكي  م�سوؤول  عن  نقلت  االإعلم  و�سائل 

مّطلع على ال�سفقة قوله: وا�سنطن وافقت على 

طائرات  ل��لأردن  »اإ���رسائ��ي��ل«  ت�سليم  عملية 

ل�»اإ�رسائيل«  �سلّمتها  وا�سنطن  كانت  »كوبرا« 

عن  »اإ�رسائيل«  وا�ستغنت  �سابق،  وق��ت  يف 

ا�ستخدامها.

»امل��ع��ار���س��ة  ف��ت��ح��ت  اأن  وب��ع��د  االآن 

بال�سلح  اال�ستعانة  باب  امل�سلحة  ال�سورية« 

ها  م�سافيه،  يف  واال�ست�سفاء  »االإ�رسائيلي«، 

هو االأردن يفتح هذا الباب على م�رساعيه اأمام 

لل�سيا�سات  تابعة  كانت  طاملا  عربية  اأنظمة 

االأمريكية.

بات  ال��ع��دو  اأّن  اأ�سبحت  االآن  الق�سية 

ليتحاربوا،  العرب،  بع�ش  ي�سلّح  من  هو  علنًا 

ال�سلح  حمل  لنف�سه  يرت�سي  البع�ش  وه��ذا 

ومزّق حلمه،  قتله  لطاملا  الذي  »االإ�رسائيلي«، 

درجة  »اإ�رسائيلي«  �سلح  ت�سلّم  يرت�سي  واأنه 

ثانية، وا�ستغنت عنه »اإ�رسائيل«، وبات قدميًا 

بالن�سبة اإليها، وبالتايل فاإن اأي اأمل اأو رغبة، او 

حتى حاجة، لل�ستباك مع »اإ�رسائيل« مل يعد 

وعدونا  العرب«  »هوؤالء  بني  ممكنًا  وال  وارداً 

االأمريكي  اأن  ذلك  كل  من  واالأخطر  التاريخي، 

مغادرة  يريد  اأن��ه  م��رة  من  اأك��رث  اأعلن  ال��ذي 

يف  م�ساحله  حماية  على  والرتكيز  منطقتنا، 

ال�رسق االأق�سى، ك�سف يف هذه العملية اأنه �سلّم 

قيادة اأتباعه مع احلكام العرب اإىل »اإ�رسائيل«؛ 

ت�سلّحهم وحتميهم وتقاتل بهم كل من يعاديها 

من العرب واأهل اجلوار.

االأردين،  الدور  اأن  والبارز يف هذه اخلطوة، 

يف  ملتب�ش  دور  هو  اململكة،  اأن�سئت  اأن  منذ 

التي  املهمة  ويف  ال�سهيوين،  بالكيان  علقته 

الكيان، خ�سو�سًا يف فتحه  يوؤديها خدمة لهذا 

على  االآخ���رون  يجروؤ  ال  معه  تعامل  اأب���واب 

�سلوكها؛  ي�سبقه يف  ريادتها، وينتظرون حملًل 

هكذا كان دور املوؤ�ّس�ش عبداهلل االول، الذي �سلل 

وجود  �سحة  له  ونفى  ح�سني،  ال�رسيف  والده 

»وعد بلفور«، وبعده امللك ح�سني، الذي ك�سف 

»االإ�رسائيليون« اأن وقوفه اإىل جانب جمال عبد 

النا�رس يف حرب حزيران 1967 اإمنا كان خدعة، 

واأنه قام عام 1973 بك�سف �رس التح�سري حلرب 

العبور، لغولدا مائري؛ رئي�سة وزراء العدو يف ذلك 

الوقت، وها هو عبداهلل الثاين يفتتح اأمام العرب 

طريق اال�ستعانة بخردة ال�سلح »االإ�رسائيلي«، 

لقتال متطرفني م�سبوهني، طاملا حتالفت معهم 

هذه االأنظمة وغّذتهم للت�سييق على معار�سيها 

ال�سيا�سيني. 

العربي  االنحدار  ي�سل  اأن  متوقعًا  يكن  مل 

التفريط  وحول  الغو�ش يف  من  الدرك  هذا  اإىل 

بال�سعارات واخلطوط احلمر، التي �سبق للنظام 

ال�رساع  يف  رفعها  اأن  نف�سه  العربي  الر�سمي 

الذي  االنحدار  هذا  ال�سهيوين.  العدو  مع  الدائر 

يف   99 ال�سادات  اأنور  و�سع  اأن  منذ  علنيًا  بداأ 

اأمريكا،  باأيدي  املنطقة  اأزم��ة  اأوراق  من  املئة 

ال�سعودية  ال�سلم«  »مبادرات  تتالت  بعدها 

بالكيان  االع�����رتاف  ع��ل��ى  مت��ح��ورت  ال��ت��ي 

ال�سيغة  وفق  مايريد  كل  واإعطائه  ال�سهيوين، 

التي يريدها »ال�سلم مقابل ال�سلم«، مما اأوجد 

حالة من الت�سابق الر�سمي العربي على اإر�ساء 

وقع  وعلى  »االإ�رسائيلي«.  وبالتايل  االمريكي، 

هواج�ش خوف االأنظمة املتباَدل، �سارع االأردن، 

الذي يحكمه عداء قدمي مع اململكة ال�سعودية، 

اتفاقيتي  مقلداً  عربة،  وادي  اتفاقية  عقد  اإىل 

»كامب ديفيد« و»اأو�سلو«، و�سارعت قطر، التي 

ال�سعودية  اأطماع  الهواج�ش جتاه  ذات  حتكمها 

بها، اإىل فتح �سفارة »اإ�رسائيلية« يف الدوحة، 

العدو  �سي�سبح  االأردنية،  اخلطوة  وبعد  واالآن، 

هذا  عربان  بني  �سلح«  »حاكم  ال�سهيوين 

بهم،  ي�رس  وما  يفيدهم  ما  لهم  يحدد  الزمان، 

واالأخطر اأنه �سيحدد لهم من هو �سديقهم ومن 

هو عدوهم.

عدنان ال�ساحلي

الدور األردني منذ نشأة 
المملكة ملتبس في عالقته 
بالكيان الصهيوني.. وفتحه 

أبواب تعامل معه ال يجرؤ 
اآلخرون على ريادتها

�لعالقات �لعربية - �ل�شهيونية.. من �ل�شرية �إىل �شاحة �ل�شوء �مل�شتحَدث

ح العرب
ّ
¡ قريبًا.. معارك حمتدمة يف درعااألردن يفتتح نهجًا جديدًا.. »إسرائيل« تسل

اأكدت م�سادر ع�سكرية مطلع���ة اأن اجلي�ش ال�سوري 

وح���زب اهلل يتح�رسان لعملي���ة ع�سكرية كربى يف 

حمافظ���ة درع���ا ال�سورية، خ���لل الف���رتة القريبة 

املقبلة، كا�سفة اأنه بداأ منذ نحو اأ�سبوع نقل مقاتلني 

مدربني من قوات النخب���ة التابعة ل�»احلزب« اإىل 

جن���وب حمافظة درعا، للتح�س���ري لهجوم ع�سكري 

كبري ي���وؤدي اإىل ال�سيط���رة على م�ساح���ات كبرية 

اإ�سافي���ة من املحافظة، وتاليًا زي���ادة طوق االأمان 

ح���ول العا�سمة ال�سورية دم�سق، التي اأ�سبح تنظيم 

»داع�ش« يهددها من جبهة البادية.

¡ هل ت�سعّد تركيا للت�سوية؟
�عت��ر م�ص��در يف خارجي��ة �لحت��اد �لأوروب��ي �أن 

كات �لأخرية لأردوغان، بدء�ً من �إقفال �حلدود 
ّ
�لتحر

و�حل��ّد م��ن تدّف��ق �ملقاتل��ن �لأجان��ب �إىل »د�ع�ش« 

عر �حلدود �لتي متت��د مل�صافة 900 كلم، مرور�ً بفتح 

قاع��دة »�جنرلي��ك« �جلوية �أم��ام طائ��ر�ت �لتحالف 

�ل��دويل، و�ص��وًل �إىل دعم ق��و�ت �لتحالف �لدويل يف 

مكافح��ة تنظي��م »د�ع���ش«، ه��ي ب��و�در �نفت��اح يف 

�ل�صيا�ص��ة �خلارجي��ة �لرتكي��ة جت��اه ت�صوي��ة �لأزمة 

�ل�صوري��ة، يف ظ��ل �مل��اأزق �ل��ذي يعاين من��ه �لغرب، 

وق��ال �مل�صدر: لذل��ك، »من �حلكمة �إع��ادة فتح قناة 

�ت�ص��ال م��ع �لنظ��ام �ل�ص��وري، ملكافحة خط��ر هذه 

�لتنظيم��ات، وباخت�ص��ار �صدي��د، �ليوم وبع��د كل ما 

ج��رى يف �ملنطق��ة م��ن تط��ور�ت عا�صف��ة، �صتكون 

�لف��رتة �ملقبلة حبل��ى مبفاج��اآت �صيا�صية وتدخالت 

كب��رية، و�صتظه��ر حتالف��ات جدي��دة ومو�زي��ن قوى 

�أخ��رى تفر�ش نوعًا جديد�ً م��ن �لعملية �ل�صيا�صية قد 

ل يح�صب �لبع�ش لها ح�صابًا.

¡ االإرهاب يتدّفق اإىل �سيناء
قال م�سوؤول ع�سكري م�رسي اإن هناك تدفقًا غري عادي 

للإرهابيني من جن�سيات خمتلفة اإىل �سحراء �سيناء، 

دين بو�سائل قتالية متطورة، كا�سفًا اأنه يف الوقت  مزوَّ

ال���ذي توا�سل القيادة امل�رسي���ة اإجراءاتها الجتثاث 

هذه املجموعات االرهابية، قام العدو »االإ�رسائيلي« 

بتكثيف اإجراءاته االأمنية على احلدود. وا�ستنادا اإىل 

تقارير »اإ�رسائيلية« فاإن اال�ستقرار لن يعود اإىل هذه 

املنطقة يف املدى املنظور، ويخ�سى العدو من انزالق 

القت���ال باجتاه اأرا�سيه في�سط���ر للرد على هجمات 

دموية قد ترتكبها املجموعات امل�سلحة �سد اأهداف 

داخل فل�سط���ني املحتلة؛ يف حماولة خللط االأوراق، 

وه���ذا ما ي�سع���ى العدو ال�سهي���وين للحيلولة دون 

وقوعه. وت�سري املعلومات اإىل اأن االأعداد الكبرية من 

منف���ذي العملياتى االإرهابية تدل على وجود جهات 

ودول تقوم بالتمويل، وتفيد م�سادر عليمة اأن هناك 

ب�سم���ات وا�سح���ة وا�ستن�ساخ كبري خل���ربات كانت 

وا�سحة يف ال�ساحتني العراقية وال�سورية.

¡ الفو�سى م�ستمرة لغاية ال�2030
ر�أى بع���ش �ملتابع��ن �أن �له��دوء �له���ش يف �صب��ه 

�جلزي��رة �لعربي��ة ل��ن ي�صتم��ر طوي��اًل، و�لع��ام 2016 

�صي�صه��د حتّطم هذ� �له��دوء و�نهي��اره، ليكون عنو�ن 

�لعام �ملقب��ل »تبدلت وتغ��ري�ت يف �صاحات ممالك 

و�إم��ار�ت �خللي��ج«، م�صريي��ن �إىل �أن��ه كان ُيفرت�ش 

حدوث ذلك قبل �صنو�ت؛ مع هبوب ما ي�صمى »�لربيع 

�لعربي«، لك��ن تاأجيل ذلك كان ب�صبب ت�صاعد �للهب 

يف �صاح��ات �أخ��رى، م��ا حج��ب �لروؤيا ع��ن �ل�صاحة 

 
ّ
�خلليجي��ة. ويعتر �ملتابع��ون �أن �لغرب مل يعد يهتم

�لي��وم مل�ص��ري �لعائ��الت �حلاكم��ة يف دول �خلليج، 

فهن��اك مناطق �أخرى ي�صعى لال�صتثم��ار فيها، وهذ� 

�لتطل��ع و�لتط��ور �صيزد�د بع��د �لتو�ص��ل �إىل �لتفاق 

�لن��ووي �لإي��ر�ين، وت�صاع��د �أدو�ر ق��وى �أخ��رى يف 

�ملنطق��ة، متوّقع��ن �أن ت�صتم��ر حال��ة �لفو�ص��ى يف 

�لع��امل �لعرب��ي، بن �نتكا�ص��ة �أمنية هن��ا، و��صتقر�ر 

�أمن��ي هن��اك، حت��ى �لع��ام 2030، ولن يع��ود �ل�رشق 

�لأو�صط كما كان قبل »�لربيع �لعربي«.
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جريمة حرق الرضيع دوابشة.. 
المالحظات والمطلوب 

بف����ارق اأيام بعد عام عل����ى ا�ست�سهاد الفتى املقد�سي 

حمم����د اأبو خ�سري حرق����ًا على يد عدد م����ن امل�ستوطنني، 

اأحرقت جمموعة م����ن امل�ستوطنني الر�سي����ع الفل�سطيني 

عل����ي دواب�سة، فق�سى متفّحمًا، فيم����ا بقية ذويه و�سقيقه 

ي�سارع����ون يف �سبيل البقاء اأحياء، بع����د اأن نالهم احلرق 

كر�سيعهم علي. 

فاجعة ح����رق الر�سيع لي�س����ت الأوىل مادامت الردود 

حتت �سق����وف الإدانة وال�ستنكار، م����ن دون اأن ترتقي يف 

ردها اإىل م�ستوى رّد ال�ساع �ساعني على امل�سل�سل الطويل 

من اجلرائم التي يرتكبه����ا ال�سهاينة من »ع�سابة تدفيع 

الثمن«.. وعليه، ن�سّجل املالحظات واملطلوب حول جرمية 

اإحراق الر�سيع ال�سهيد علي دواب�سة:

1- تاأت����ي يف �سي����اق احلرب املفتوحة الت����ي ي�سّنها 
ف  ال�سهاين����ة جمتمعًا وحكوم����ة على �سعبن����ا، وما و�سْ

وزي����رة »العدل« ال�سهيونية؛ اأييليت �ساكيد، جرمية حرق 

الر�سيع دواب�سة باأنه »قتل للثعالب الفل�سطينية ال�سغرية 

قبل اأن تكرب«، اإلّ تاأكيد على الطبيعة الإجرامية للمجتمع 

ال�سهيوين، وبالت����ايل اإدانات نتنياه����و ويعالون جلرمية 

احلرق ما هي اإلّ دموع متا�سيح.

2- ه����ي رد وا�س����ح على من ل ي����زال يراهن على اأية 
اإمكانية حلل اأو �سالم مع الكيان الغا�سب.

3- جاءت لُتعرّي املجتمع الدويل وموؤ�س�ساته، والذي 
ما ي����زال يتعاطى مبعايري مزدوجة، م����ا يوؤكد األ اإمكانية 

للركون على الإدانات الدولي����ة، حتى ولو علت نربتها، اأو 

اتخذت بحقها قرارات، لأن الفيتو الأمريكي حا�رض من اأجل 

حماية الكيان.

4- وق����ف التن�سي����ق الأمني مع الحت����الل الذي يوّفر 
له حري����ة احلركة يف مالحق����ة اأبناء �سعبن����ا واعتقالهم 

واغتيالهم، ويف ارتكاب امل�ستوطنني اجلرمية تلو اجلرمية.

5- توؤكد احلاجة اإىل وقف امل�سار ال�سيا�سي التفاو�سي، 
انت�ساراً للم�سالح الوطنية العليا ل�سعبنا وق�سيتنا، حيث 

يقف اإنه����اء النق�س����ام واإجناز امل�ساحل����ة يف اأولوياتها، 

خطوة نحو ت�سعيد كل اأ�سكال املقاومة، حتى ُيدرك الكيان 

اأن ا�ستمراره يف احتالل اأر�سنا مكلف للغاية.

6- اإط����الق النتفا�س����ة ال�سعبي����ة الثالث����ة، من اأجل 
مواجهة ال�سيا�سات الت����ي تنتهجها حكومة نتنياهو على 

ح�ساب اأر�سنا ومقد�ساتنا وحقوقنا.

رامز م�سطفى

6

تنّوع���ت ردات الفعل ال�سعبي���ة وال�سيا�سية 

عل���ى اجلرمية الب�سعة التي ارتكبتها جمموعات 

دوم���ا  بل���دة  يف  املتطرف���ني  امل�ستوطن���ني 

الفل�سطيني���ة، بعد اإقدامهم على اإحراق منزل، ما 

اأدى اإىل ا�ست�سه���اد الر�سيع عل���ي دواب�سة )عام 

ون�سف(، اإ�سافة اإىل اإ�سابة عدد من اأفراد اأ�رضته 

بحروق، حتت اإ�رضاف احلكومة اليمينية املتطرفة 

التي قتلت قواتها خالل الأيام املا�سية مواطَننْي 

فل�سطينَينْي اأعزَلنْي رميًا بالر�سا�ص اأي�سًا، و�سط 

حترّك ت�رضيعي �سهيوين خط���ري لإجازة اأحكام 

اإعدام خمتلفة �سد الفل�سطينيني، وت�رضيع قانون 

لفر�ص اأحكام م�سّددة على ال�سباب الفل�سطينيني 

الذين يلقون احلجارة. 

ال�سلط���ة الفل�سطيني���ة - كالعادة - مل تكن 

عل���ى م�ستوى احلدث، فاقت����رضت مواقفها على 

الإدانة وال�سج���ب والتهديد بالن�سمام اإىل مزيد 

من الهيئ���ات واملوؤ�س�سات الدولية، اأما الف�سائل 

الفل�سطيني���ة فقد تفاوت���ت مواقفها بني الداعي 

اإىل الت�سليح ال�سعب���ي، واملوؤيد ملواقف ال�سلطة 

الدبلوما�س���ي  ال�س���الح  الوطني���ة با�ستخ���دام 

وال�سيا�سي الذي مل يلَق اأي نتيجة لغاية الآن، اأقله 

لناحية جلم الكي���ان ال�سهيوين عن التمادي يف 

عمليات التهوي���د وال�ستيطان وتو�سيعها ب�سكل 

ه�ستريي، حيث اأ�س���در »املكتب الوطني للدفاع 

عن الأر�ص ومقاومة ال�ستيطان« تقريراً اأبرز فيه 

معظم النتهاكات التي قامت بها قوات الحتالل 

وقطع���ان امل�ستوطنني، ل�سيما يف القد�ص، حيث 

�سادقت جلنة التخطيط املحلية التابعة لبلدية 

القد����ص املحلية على اإن�ساء م�سار جديد للقطار 

الذي �سريبط امل�ستوطنات باأحياء ا�ستوىل عليها 

اليه���ود، والذي �سيمرّ كذل���ك باأحياء عربية يف 

ال�سط���ر ال�رضقي املحتل من املدينة، وعلى طول 

20 كيلوم���راً، و�سيمتد امل�س���ار اجلديد ليتقاطع 
مع امل�س���ار القائم حاليًا، والذي بداأ تنفيذه قبل 

اأربع �سنوات، وميرّ اأي�سًا باأحياء يهودية وعربية، 

بحيث ي�سع���ى ملحو احلدود بني �سطري القد�ص، 

فيم���ا تدفع بلدية الحت���الل بالقد�ص اإجراءاتها 

لتنفيذ م�رضوع بن���اء تهويدي �سخم فوق مقربة 

اإ�سالمية تاريخي���ة، يعود تاريخه���ا اإىل الفرة 

اململوكية، وغريها م���ن النتهاكات، و�سوًل اإىل 

جرمية حرق الطفل دواب�سة، والتي اأتت يف �سياق 

الهجمة ال�ستيطاني���ة الهمجية �سد الطفال يف 

ال�سف���ة الغربية، كالطفل حممد اأبو خ�سري، الذي 

اأحرقه قطعان امل�ستوطن���ني حتت حماية قوات 

الحتالل، التي تقّدم الدعم الكامل للم�ستوطنني 

لتنفي���ذ اعتداءاتهم بح���ق الفل�سطينيني الُعزّل، 

بالتف���اق مع احلكوم���ة ال�سهيوني���ة اليمينية 

املتطرف���ة، و�سط �سمت املجتم���ع الدويل الذي 

يحجم عن اتخاذ اأي موقف جدي لإنهاء الحتالل 

ووقف عمليات القت���ل والتخريب التي يقوم بها 

جي�ص الحت���الل وم�ستوطنوه، وحماكمتهم على 

هذه اجلرائم الب�سعة.

مواق���ف العديد م���ن الأط���راف الفل�سطينية 

والعربية والدولي���ة متحورت يف الفرة الأخرية 

على اخليارات الدبلوما�سية وال�سيا�سية، والعمل 

على الن�سم���ام اإىل الهيئ���ات الدولية، واآخرها 

منظمة »النرب���ول«، دون الأخذ بعني العتبار 

تطلع���ات ال�سع���ب الفل�سطين���ي يف املقاوم���ة 

والنتفا�ص على املحتل الغا�سب.

لقد حان الوق���ت لتوحيد اجله���ود واإ�سقاط 

جميع اخليارات الدبلوما�سية البالية، والإطاحة 

وخمططاتهم  امل�ستوطنني  وقطع���ان  بالحتالل 

التهويدية، من خالل اإطالق انتفا�سة فل�سطينية 

ثالث���ة، ي�سرك فيه���ا خمتلف اأطي���اف ال�سعب 

الفل�سطين���ي يف الداخل واخل���ارج، و�سوًل اإىل 

التحرير والعودة.

�سامر ال�سيالوي 

استشهاد دوابشة.. وخيار االنتفاضة الفلسطينية الثالثة

عربي ـ دولي 

رداً عل���ى جرمي���ة ح���رق الر�سيع علي 

دواب�سة عل���ى يد امل�ستوطن���ني ال�سهاينة، 

والعتداءات املتك���ررة على القد�ص ال�رضيف 

ال�سهيوين،  الع���دو  واملقد�س���ات من قَب���ل 

دع���ت »حركة الأم���ة« ولق���اء اجلمعيات 

وال�سخ�سي���ات الإ�سالمية يف لبنان اإىل لقاء 

لن�رضة فل�سط���ني والطفل ال�سهي���د، ودعمًا 

خليار املقاومة واجلهاد.

اأمني عام احتاد علماء املقاومة؛ ال�سيخ 

ماه���ر حمود، األقى كلمة اأك���د فيها اإن حرق 

الطف���ل الر�سيع علي دواب�سة هي من اأخالق 

ال�سهاين���ة وتعاليمهم، معت���رباً اأن الرد هو 

باملقاوم���ة ووحدتها، وت�سامن جهودها يف 

مواجهة هذا احلقد التلمودي الإجرامي.

اأما علي في�سل فاعترب اأن ما يثري الده�سة 

ه���و ا�ستنكار كب���ري اإرهابي���ي »اإ�رضائيل« 

بنيام���ني نتنياهو للعملية، موؤكداً اأن اإحراق 

بيت الدواب�سة هو تعبري عن عقيدة الع�سابة 

احلاكم���ة يف فل�سط���ني، مطالب���ًا مبحاكمة 

دولية للمجرمني.

م���ن جهت���ه، لفت عل���ي برك���ة اإىل اأن 

املفاو�س���ات واحلوار ل ينفع���ان مع العدو 

ال���ذي ل يفيد معه اإل لغة الق���وة، موؤكداً اأن 

املقاومة هي احلل، وهي التي حتمي اأطفال 

فل�سطني ون�ساءها والقد�ص والأق�سى. 

ال�سي���خ د. ح�سان عب���د اهلل ت�ساءل: هل 

ال�سهاين���ة هم الذين قتلوا علي دواب�سة، اأم 

نح���ن القتلة عندما تهاون���ا يف املواجهة؟ 

لقد قتلناه عندم���ا تلهينا بفنت متنقلة يف 

كل بالدن���ا، قائ���اًل: اخللل فين���ا يف ترتيب 

الأولويات، علينا اأن نخطط ونعمل، متوجهًا 

اإىل الف�سائ���ل الفل�سطيني���ة: اأي���ن الرد يا 

ف�سائ���ل املقاومة؟ ماذا �ستفعلون؟ يجب اأن 

ت�ستعل كل با�سات وعائالت ال�سهاينة، واإل 

فلننتظر الع�رضات من اأمث���ال ال�سهيد علي 

الدواب�سة.

ممثل حرك���ة اجلهاد الإ�سالمي اأبو و�سام 

اعترب اأن امل�سكلة ب���داأت عندما غّيبت الأمة 

نف�سه���ا عن ال����رضاع مع الع���دو، وبالتايل 

�سّجعته على الع���دوان، فقتل الأطفال وهدم 

امل�ساجد وحا�رضها، ول من نا�رض اأو معني، 

موؤكداً األ حّل اإلّ بوحدتنا فعاًل وقوًل.

ال�سي���خ د. عبد النا�رض جربي قال: يجب 

اأن يكون لنا موقف قوي اإىل جانب »ال�سهيد 

الر�سي���ع« ال���ذي اأراه يق���ول يف ال�سم���اء: 

عليك���م اأن تقف���وا مع فل�سط���ني و�سهدائها، 

اأين اأنت���م ياعرب؟ فاجتمع���وا واحتدوا، فال 

ن����رض على هذا العدو اإل بوحدتكم واجتماع 

كلمتكم يف مواجهة هذا العدو.

م���ن جانبه، ق���ال اأبو الع���ردات: علينا 

كف�سائ���ل فل�سطينية اأن تعم���ل على الثاأر 

لل�سهداء، لأن هذا العدو يعربد يف كل مكان 

من اأر�سنا دون اأن يواجهه اأحد، فامل�سوؤولية 

والأولوية للمقاومة واملواجهة، وعلينا بناء 

ا�سراتيجية املواجهة ب�رضعة ملواجهة هذا 

الحتالل.

كما حتدث عبد النا����رض قروانة؛ الأ�سري 

املح���رّر من �سج���ون الحت���الل ال�سهيوين، 

وكان���ت عدة مداخ���الت لعدد م���ن ممثلي 

اللبناني���ة  الوطني���ة  والق���وى  الأح���زاب 

والإ�سالمية والف�سائل الفل�سطينية.

ما لقاًء تضامنيًا مع »الشهيد الرضيع«
ّ
»حركة األمة« ولقاء الجميات اإلسالمية نظ

علي بركة ممثل حما�س يف لبنان: الوحدة الفل�شطينية اأقوى رد على جرائم ال�شهاينةاأمني عام احتاد علماء املقاومة ال�شيخ ماهر حمود يلقي كلمته
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الصين.. و»طريق الحرير« الحاكمة

ت تركيا عن »داعش«؟
ّ
هل تخل

دخل����ت تركي����ا يف عم����ل ع�سكري 

مبا�����رض م����ع التحال����ف ال����دويل �سد 

»داع�����ص«، بع����د اأن كان����ت راف�س����ة 

له، وعق����دت اتفاقًا اأمني����ًا مع اأمريكا، 

يت�سمن جمموعة نقاط مل يعَلن عنها، 

لكن م����ا ظهر منها ه����و موافقة تركيا 

على ا�ستخدام اأمريكا لقاعدة اجنرليك 

اجلوية لقتال »داع�ص«. 

لقد ربطت تركيا حماربة »داع�ص« 

ب�رضب حزب العم����ال الكرد�ستاين يف 

�سورية والعراق، علمًا اأن حزب العمال 

الكردية يف  واملجموعات  الكرد�ستاين 

�سوري����ة هم حلفاء لأم����ريكا، التي من 

غ����ري املعلوم اأنها وافق����ت تركيا على 

�رضبهم، وهي الت����ي قّدمت لهم الدعم 

يف ع����ني عرب، ويف الرق����ة واحل�سكة، 

الأمر ال����ذي اأدى اإىل تراجع »داع�ص« 

وتقطيع اأو�ساله يف ال�سمال ال�سوري. 

»املنطق����ة  خ�����صّ  م����ا  اأم����ا يف 

العازل����ة«، فلم ت�ستط����ع تركيا اإقناع 

واإن بادرت  اإقامته����ا،  اأمريكا ب�رضورة 

تركيا يف ولية غازي عنتاب اإىل اتخاذ 

قرار باإعالن منطقتني على احلدود مع 

�سوري����ة كمناطق اأمني����ة خا�سة ملدة 

ع�رضة اأيام.

وّجه����ت تركي����ا �رضباته����ا �س����د 

»داع�ص«، واأعلن����ت احلرب �سد حزب 

العمال الكرد�ستاين، بعد هدنة طويلة 

كادت اأن تف�س����ي اإىل اتف����اق �سيا�سي 

معه، وهن����ا ن�ساأل: ما ه����ي الأ�سباب 

التي دفع����ت باأردوغ����ان اإىل حماربة 

ب����اأن »داع�ص«  اقتنع  »داع�ص«؟ هل 

اأ�سبح ي�سّكل خطراً على الأمن الركي 

بع����د التفجري النتح����اري الذي اأ�سقط 

32 �سخ�سًا يف جتّم����ع لل�سباب املوؤيد 
لالأكراد، اأم اأنه بات حمَرجًا اأمام اأمريكا 

ودول التحالف التي قررت حتجيم دور 

»داع�����ص« لأنه جتاوز حدوده؟ اأم اأنها 

وافقت على حماربت����ه ولي�ص الق�ساء 

عليه، ولها اأ�سبابها، ومنها:

 تقدير تركيا اأنها ت�ستطيع ال�سيطرة 

على »داع�ص« يف ال�سم����ال ال�سوري، 

لأنها احت�سنته، ففتحت له مع�سكرات 

التدري����ب واملكات����ب وامل�ست�سفي����ات 

و�رضاء النفط، واأنها ت�ستطيع ال�ستفادة 

منه لتاأكي����د دورها كالعب اإقليمي يف 

�سورية واملنطقة. 

اإيهام املجتم����ع الركي باأن البالد 

يف حالة ح����رب وحتت����اج اإىل قيادة 

قوي����ة، ولي�ص حكوم����ة ائتالفية، كما 

اأن اأردوغ����ان مل يع����د ي����رى اأي �سبب 

ل�سر�ساء الأكراد.

ا�ستخ���دام اأردوغان »داع�ص« يف 

بع�ص التفجريات �سد الأكراد، )ح�سب 

اته���ام �سالح الدين دمريطا�ص؛ زعيم 

حزب ال�سع���وب الدميقراطي( جلرّهم 

اإىل القيام باأعمال ال�سغب، لتهامهم 

بالخ���الل بالأم���ن ث���م اعتقاله���م 

وحتويله���م اإىل الق�س���اء، بهدف �سّل 

حركته���م ال�سيا�سي���ة حت���ت عنوان 

�سبط الأمن وحماربة الإرهاب، وذلك 

من اأجل التمهي���د لنتخابات مبّكرة 

تك���ون م�سارك���ة الأك���راد فيها غري 

فاعلة، ومتنع م���ن حت�سيلهم ن�سبة 

ال�10٪ من اأ�سوات الناخبني، وجتيري 
هذه الن�سبة )ح�سب القانون الركي( 

للكتل���ة الأكرب، وهي ح���زب العدالة 

والتنمي���ة، الذي ي�سع���ى للعودة اإىل 

الربمل���ان بالغالبية املطلقة، لفر�ص 

حلم اأردوغان الركي. 

م���ا ت���زال تركي���ا غ���ري مقتنع���ة 

مبحارب���ة »داع����ص«، واإن اأطلقت عليه 

�سف���ة الإرهاب وقام���ت بتوجيه بع�ص 

ال�رضبات اإليه، لأنها ت�ستفيد منه لتاأكيد 

الإقليم���ي يف �سورية واملنطقة،  دورها 

واأولويتها الق�ساء على النظام ال�سوري، 

وعلى م�رضوع الأكراد يف �سورية، لأنهما 

ي�سّكالن خط���راً حقيقيًا عل���ى م�رضوع 

اأردوغ���ان الركي، ح�س���ب زعمه، والتي 

ل تتواف���ق يف اأولوياتها هذه مع اأولوية 

اأم���ريكا يف حماربة الإره���اب التكفريي 

الذي احت�سنته، حيث راأت اأن م�سلحتها 

تقت�سي العمل على اإخراجه من ال�سمال 

ال�سوري. 

فاإىل مت���ى ت�ستطي���ع تركيا تغليب 

اأولوياتها على اأولويات اأمريكا، خ�سو�سًا 

بع���د التفاه���م الإي���راين - الأمريك���ي، 

واملجموعات  وتنامي خطر »داع����ص« 

التكفريية؟ وهل ت�سمن تركيا عدم متدد 

ه���ذا الإره���اب التكف���ريي اإىل املجتمع 

الرك���ي؟ وهل له���ا اأن تتعظ من جتربة 

»القاع���دة« التي مترّدت عل���ى اأولياء 

اأمرها م���ن دول اخللي���ج؟ األ تتوقع اأن 

ينقلب ال�سح���ر »الداع�سي« عليها؟ واأل 

يتطلب هذا الأم���ر منها اإعادة النظر يف 

�سيا�ساتها اخلاطئة؟ 

هاين قا�سم

تركيا مازالت غير 
مقتنعة بمحاربة »داعش«.. 

وأولويتها القضاء على 
النظام السوري وعلى 

مشروع األكراد

ارتبط���ت ال�س���ني مب�سطل���ح »طريق 

احلرير«؛ كتعبري رم���زي عن التجارة بني 

املنطقة العربية القدمية وال�رضق الأو�سط 

وال�سني. مل تقت�رض »طريق احلرير« على 

القت�س���اد والتج���ارة واملال، ب���ل تعّدت 

وظيفته���ا وحتّول���ت اإىل التالقح الثقايف 

والديني، ما �ساهم يف و�سول الإ�سالم اإىل 

ال�سني عن طري���ق التجار، حتى بلغ عدد 

امل�سلمني يف ال�سني ح���واىل 120 مليون 

م�سلم، اأي ما يوازي ثلث العامل العربي.

انكم�س���ت ال�س���ني عل���ى نف�سها بعد 

له���ا وتخريبها مبا  الربيطاني���ني  غ���زو 

ع���رف بح���رب الأفي���ون الت���ي افتعلها 

الب�ساعة  ثمن  لي�سرجع���وا  الربيطانيون 

الت���ي ي�ستوردونها من ال�س���ني بوا�سطة 

بيعهم الأفيون باأ�سعار غالية، وا�سراطهم 

اأن يكون الثمن ذهب���ًا اأو ف�سة، ثم جاءت 

الثورة ال�سيوعي���ة واأغلقت ال�سني اأبوابها 

ع���ن العامل، لكنه���ا عملت عل���ى تطوير 

�سناعتها واقت�ساده���ا وقواها الع�سكرية 

يف مرحل���ة احل���رب الباردة ب���ني اأمريكا 

والحت���اد ال�سوفيات���ي، وانطلق���ت بقوة 

مت�سارعة بع���د انهيار الحتاد ال�سوفياتي 

يف ت�سعينيات القرن املا�سي، حتى ُعرفت 

بدولة »القطع���ة الواحدة«، حيث ت�سري 

اأي منت���ج اأو جه���از »بن�سخ���ة واحدة«، 

وتقوم بعمليات ال�ستن�ساخ ال�رضيع.

يف  الأوروبي���ة  ال�سناع���ة  �سقط���ت 

اإغ���راء  ال�سيني���ة، حي���ث مت  امل�سي���دة 

امل�سان���ع الغربية بالإنت���اج يف ال�سني 

باأ�سع���ار زهي���دة وخيالي���ة، ث���م ُتدمغ 

والأملانية  الفرن�سية  باملاركات  الب�ساعة 

وغريها، وتباع باأعل���ى الأ�سعار، واأقفلت 

امل�سانع اأبوابها لتنتقل اإىل ال�سني، حيث 

اليد العاملة الرخي�س���ة، وحتّولت ال�سني 

اإىل م���الذ ل�سعوب الع���امل الثالث والدول 

الفق���رية، حيث تبيع منتجاته���ا بربع اأو 

ثلث الأ�سعار الغربية، ولكل زبون حاجته 

والثمن الذي يريده من ب�ساعة �سعبية اإىل 

متو�سطة اإىل مرتفعة، ولكل �سنف �سعره، 

ول حمدودي���ة اأو ح�رضي���ة لالإنتاج، فكل 

احلاجات الإنتاجية موجودة.

كان الذكاء ال�سيني ظاهراً، فجذب اإليه 

كل التجار، حتى جتار �سبه »املفرّق« يف 

القرى، ف�سارت ال�سني لهم كمن يذهب اإىل 

العا�سم���ة يف بلده مع ط���ول امل�سافات، 

و�سارت ال�سني قريب���ة ومل تدخل ال�سني 

حت���ى اللحظ���ة ثقافته���ا و�سيا�ستها يف 

التجارة، وما زالت تاجراً حمايداً و�سامتًا، 

وبع���د ع�رضين عامًا م���ن انفتاح الأ�سواق 

بداأت ال�سني تب���ّث ركائزها ال�سيا�سية يف 

منظمة الربيك�ص )2009( ومنظمة �سنغهاي 

)1999(، )ال�س���ني ورو�سي���ا واأوزباك�ستان 

وطاجك�ستان وقرغيزيا(، وتاأ�سي�ص م�رضف 

مواٍز ل�سندوق النقد الدويل.

فمنظم���ة الربيك����ص )ال�س���ني والهند 

ورو�سيا والربازي���ل وجنوب اأفريقيا( مُتّثل 

ح���واىل ن�سف الع���امل �سكاني���ًا، وتتميز 

برثواته���ا الطبيعية ال�سخم���ة، وبقدراتها 

الع�سكرية العمالقة، وبداأت ال�سني ت�ستثمر 

ديونها اخلارجية �سيا�سيًا، وظهرت ال�سني 

املنفتحة، وما زالت ا�سراكية.

قلبت ال�سني املعادلة التاريخية التي 

تقول اإن احلروب ت�ستع���ل لل�سيطرة على 

القت�ساد وتاأمني الأ�سواق و�رضقة الرثوات، 

فقد اكت�سحت بكني الأ�سواق و�سيطرت على 

القت�س���اد باختيار الآخري���ن دون اإكراه، 

لكنها تتح�رض ع�سكريًا و�سيا�سيًا حلماية 

اقت�ساده���ا ال���ذي �سيتعر����ص للم�سايقة 

واملنع م�ستقباًل حلماية اقت�ساديات الدول 

الغربية والقت�ساد الأمريكي.

لق���د اأجن���زت ال�سني املرحل���ة الأوىل 

يف بن���اء اقت�سادها الوطن���ي و�سناعتها 

املتطورة، ثم انتقلت اإىل املرحلة الثانية؛ 

بتاأم���ني الأ�س���واق لب�سائعه���ا وت�سويق 

منتجاتها، وحجز مقعده���ا يف القت�ساد 

العاملي، وهي على اأبواب املرحلة الثالثة؛ 

والع�سكرية  ال�سيا�سي���ة  احلماي���ة  تاأمني 

لقت�سادها واأ�سواقها.

لقد اأعطى ال�سمود يف حلف املقاومة، 

خ�سو�س���ًا يف �سوري���ة، الفر�س���ة لل�سني 

ورو�سي���ا للظهور على م����رضح ال�سيا�سة 

العاملية، ل�سيما يف ال�رضق الأو�سط، وبداأ 

الرو����ص با�ستعادة دوره���م ور�سم ثنائية 

�سيا�سية وع�سكرية م���ع اأمريكا، مب�ساندة 

ال�س���ني الت���ي تنتظر اللحظ���ة املنا�سبة 

لإعالن نف�سها قطب���ًا عامليًا جديداً ير�ّسخ 

منظوم���ة الأقط���اب املتع���ددة، خ�سو�سًا 

اأنها متتل���ك كل موا�سفات ومميزات القوة 

العظمى العاملية، بل تتجاوز بع�ص القوى 

امل�سنَّفة دوًل ك���ربى يف منظومة جمل�ص 

الأمن، مثل فرن�س���ا وبريطانيا، وت�ستطيع 

اأن ت�ساه���م من موقعها باإح���داث التوازن 

القت�سادي  والع�سك���ري وحتى  ال�سيا�سي 

يف العامل.

يف  لدوره���ا  ال�س���ني  تثبي���ت  اإن 

امل�سه���د ال�سا�سي العامل���ي كقوة �رضقية 

له���ا منظومته���ا الأخالقي���ة والعقائدية 

املتناق�س���ة اإىل ح���د ما م���ع الراأ�سمالية 

�سرييح  ال�ستعمارية،  و�سيا�ستها  الغربية 

حلف املقاوم���ة لي�ستفيد من توازن القوى 

العاملية، وقد بداأت اإيران بالدخول اإىل هذا 

امل�سهد بامل�ساركة مع منظمة »�سنغهاي« 

ودول »الربيك�ص« كع�سو مراقب، و�سيكون 

كوريث  ال�سيا�س���ي  دوره  ل�«الربيك����ص« 

ملنظمة دول ع���دم النحياز، لكن كمنظمة 

لها ذراعها الع�سكري.

د. ن�سيب حطيط

الرئي�س ال�شيني �شي جني بينغ ياأمل اأن تتجاوز قيمة جتارة بالده 2.5 تريليون دوالر خالل ع�شرة اأعوام
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الصين قلبت معادلة 
إشعال الحروب للسيطرة 
على االقتصاد العالمي.. 
فقد اكتسحت األسواق 
باختيار اآلخرين دون إكراه



مقابلة8

يعقوب الصراف: مجلس اإلنماء واإلعمار 
يتحّمل مسؤولية أزمة النفايات

مل���ف النفاي���ات ك�ش���ف هزالة 

النظام ال�شيا�شي وال�شفقات والهدر 

التي تط���ال املال الع���ام من قَبل 

طبقة �شيا�شي���ة وقحة، اأما ال�شعب 

اللبناين املغلوب على اأمره فعملية 

تخديره وا�شحة من خالل اإم�شاكه 

م���ن اليد التي توجع���ه، فم�شاكله 

واالجتماعية  والتعليمية  ال�شحية 

كفيل���ة بت�شّتت مطالبه اأو احلد من 

اإىل وج���ود طبقة  اإ�شافة  نقمت���ه، 

احلقائق  تعمية  هدفه���ا  م�شتفيدة 

من جهة، وركوب املوجة ال�شعبية 

من جهة ثانية.

وما  وراءه���ا  وم���ا  النفاي���ات 

ولكنها  �شائكة  موا�شي���ع  حولها.. 

توّف���رت  اإن  املعاجل���ة  �شهل���ة 

ال�شيا�شي���ة. عن  واالإرادة  النواي���ا 

»الزبالة«، �شحيفة  اأزمة  خلفيات 

»الثب���ات« حاورت وزي���ر البيئة 

ال�شابق يعق���وب ال�رصاف، وك�شفت 

اأة، فاإليكم  بع�شًا من حلقاته املخبَّ

التفا�شيل..

ي�شع الوزير ال�شابق يعقوب ال�رصاف 

م�شوؤولية تفاقم اأزمة النفايات باملبا�رص 

على جمل����س االإمن���اء واالإعمار املولج 

متابع���ة امللف من���ذ 17 عام���ًا، وعدم 

اإجرائ���ه املناق�شات، رغ���م انق�شاء كل 

تلك ال�شنوات، الأن هذا املو�شوع تتداخل 

موا�شيع تبديد االم���وال مع ال�شم�رصات 

تكليف  يقول:  واملنتفع���ن..  وال�شفقات 

احلكومة جمل����س االإمناء واالإعمار اإدارة 

مناق�شة  وط���رح  »�شوكل���ن«،  مل���ف 

كاملة  امل�شوؤولي���ة  يحّم���ل  عمومي���ة، 

للمجل�س ولي�س ل�»�شوكلن« باملبا�رص، 

وللحكوم���ة، وحتدي���داً لرئا�شة جمل�س 

الوزراء ثانيًا.. 

ورداً عل���ى �شوؤال عن امل�شوؤولية غري 

املبا�رصة، ي�شاأل ال�رصاف عن �شبب اإقفال 

مطمر الناعمة يف هذا الوقت بالتحديد، 

براأي���ه، هن���اك ت�شخي���م يف مو�ش���وع 

الناعم���ة، اإن كانت ال�رصوط البيئية هي 

ال�شب���ب، فهي منذ 17 عامًا، فمن يتحّمل 

17 عام���ًا من طمر النفاي���ات ميكنه اأن 
يتحّمل عدة اأ�شهر، وبالتايل هناك اأطراف 

�شيا�شية تري���د الأزمة النفايات اأن تطفو 

على ال�شاحة املحلي���ة، لتحقيق ماآرب 

�شيا�شية ومالية معينة، وهذا ما يك�شف 

ا�شتعار ال���كالم ال�شيا�شي للفرقاء على 

ال�شاحة اللبنانية.

اأم���ا بخ�شو�س �رصك���ة »�شوكلن«، 

اأن خدم���ة ال�رصكة  فيعت���ر ال����رصاف 

باالأ�شع���ار الباهظ���ة م���ن م�شوؤولي���ة 

يتعلق  وفيم���ا  املتعاقبة،  احلكوم���ات 

بانت�ش���ار النفاي���ات يف ال�شوارع ب�شكل 

ع�شوائ���ي، ي�شري الوزير ال�شابق ال�رصاف 

اإىل اأن دور �رصك���ة »�شوكلن« م�شبوه، 

الأنها ترك���ت االأمور تتفاقم ومل تت�رصف 

للحد من النفايات، ويقول: »كانت اأ�شبه 

باملتف���رج.. ومل تعمل عل���ى ا�شتيعاب 

االأزمة، فرتكت النفايات يف ال�شوارع من 

دون تهيئة االأجواء«.

احل�ص�ص

ال�شيا�شية،  االأ�شب���اب  اإىل  باالإ�شافة 

ي�شيف ال�رصاف عامل »اقت�شام اجلبنة« 

من اأرب���اح اإدارة النفايات، ويقول: �شمن 

الفريق الواحد، اختالف ال�شيا�شين على 

احل�ش�س عامل موؤجج لهذه ال�رصاعات، 

م�شكل النفاي���ات فيه الكثري من االأموال 

واملنتفع���ن، واجلمي���ع يري���د امتالك 

ح�ش����س، وهذا امللف الي���وم مع انتهاء 

عق���د »�شوكل���ن« يطال كاف���ة اأرا�شي 

لبن���ان، و�شيط���ال املنتفع���ن من كل 

املناطق اللبنانية..

يع���ود ال����رصاف اإىل اخلط���ة التي 

و�شعته���ا وزارة البيئ���ة يف عهده؛ يف 

الع���ام 2006، وي�ش���األ ع���ن املانع من 

تطبيقها بعد م�شي كل هذه الفرتة، �شيما 

اأنهم اليوم يتحدثون عن جدواها، موؤكدا 

اأن: اأزم���ة النفايات ميك���ن حلها، وهي 

مفتعلة، الأنه مّت حتدي���د االأرا�شي التي 

ميكن ا�شتمالكها، وال�رصوط البيئية..

املَخرج

براأي ال����رصاف، هناك خمرج ملهزلة 

القمامة التي و�شعه���ا ال�شيا�شيون يف 

وج���ه اللبنانين اأو ج���زء منهم.. بداية، 

احلل يتطلب اإجراءات ثوريةعلى �شاكلة 

ما قامت به الدولة يف قطاع االت�شاالت؛ 

»و�شع يدها على القطاع جديًا واإعطاء 

اإدارت���ه ل�رصكات خا�ش���ة، والدليل على 

ذل���ك قطاع االإت�ش���االت املرتّهل، والذي 

كان ي���راد بيع���ه باأبخ����س االأ�شع���ار، 

فا�شتطاع���ت الدولة حتويل���ه من قطاع 

يئ���ن ويرزح حتت اأعب���اء وتكاليف، اإىل 

قطاع يدر على لبن���ان االأرباح املالية.. 

ي�شيف ال�رصاف: يف قط���اع االت�شاالت، 

ا�شرتّدت الدول���ة القطاع و«الهوائيات« 

)االأنطين���ات( وال�شبك���ة، وجلبنا �رصكة 

لالإدارته���ا.. والي���وم، ما دام���ت مكنات 

�رصكة »�شوكلن« متلكه���ا الدولة، كما 

املعدات واالأرا�شي، ميكنها اإذا املبا�رصة 

باإيجاد حلول منطقية و�رصيعة.. 

ي�شري ال�����رصاف اإىل اأن امل�شاألة ال 

»�شوكلن«،  �شاحنات  �شائقي  تطال 

وال عم����ال التنظيف����ات يف ال�شوارع، 

»الق�شي����ة تتعل����ق ب����اإدارة القطاع 

املراقبة«..  �شفافي����ة  وعدم  الفا�شل، 

وعند �شوؤاله عن اإمكانية حتويل اأزمة 

النفاي����ات اإىل فر�ش����ة لتحويلها اإىل 

طاقة اإنتاجية، كم����ا طرح املهند�س 

زياد اأبي �شاكر، يرّد ال�رصاف: ت�شوير 

االأم����ر وكاأن قطاع النفاي����ات �شيدّر 

اأرباحًا طائلة اأمر مبالغ فيه، فاإعطاء 

»الزبال����ة« يتطلب فرزاً من امل�شدر، 

وم����ن املنازل بداي����ة، ويتطلب اأي�شًا 

�رصف اأموال، �ش����واء للّمها اأو لنقلها 

واإدارتها.. نعم، دولة ال�شويد ت�شتورد 

الدول املجاورة، لكنها  النفايات من 

ال ت�شرتيه.. هن����اك فرق بن االأمرين، 

الدول تدفع لل�رصكات ال�شويدية الأخذ 

نفاياتها، وبالفعل معاملها ت�شتخرج 

طاقة كهربائية.. 

يتمنى ال����رصاف على املواطنن 

عدم ت�شدي���ق الكالم الذي ُيرمى يف 

االإع���الم عن جنة ميك���ن اال�شتفادة 

منه���ا يف قطاع النفاي���ات، ويقول: 

هن���اك حت�شينات ميك���ن البدء بها، 

ب���دءاً من الفرز، واإيج���اد مراقبة يف 

العم���ل، وح�ش���ن واإدارة املو�شوع، 

واإعط���اء دور للبلديات، والتخفي�س 

م���ن تكلف���ة الكن�س، وم���ا اإىل ذلك، 

وميك���ن احلد من اخل�شائ���ر واإيجاد 

معام���ل �شحية بعدم طم���ر املواد 

الع�شوية م���ع املواد غري الع�شوية، 

الأنه �شاعتئٍذ ميكن تخفي�س عمليات 

الطمر ب�شكل كبري.. 

يطالب ال�رصاف البدء باملناق�شات، 

م����ع و�شع دفرت ال�رصوط، يقول: الغلط 

يب����داأ م����ع ال�شعي حل����ل منطقة دون 

غريه����ا.. بيئيًا، مطم����ر الناعمة رغم 

اأ�����رصاره، اأنظ����ف مك����ب ع�شوائي يف 

لبنان، ومن املونتيفردي اليوم، ولهذا 

ال�شبب على البلديات م�شوؤولية كبرية 

يف م����ا و�شلت اإليه احل����ال من اأزمة 

النفاي����ات، لك����ن رغم ه����ذا التقاع�س 

ميكنه����ا اأخذ دفرت ال�رصوط من جمل�س 

املناق�شة،  واإج����راء  واالإعمار،  االإمناء 

وا�شتدراج العرو�ش����ات من ال�رصكات، 

وحل هذه االأزمة التي يراد ت�شخيمها 

لترير ال�شفقات.. 

احلل

ب����راأي ال�رصاف، تع����اون البلديات 

ميك����ن اأن يحّل م�شاأل����ة النفايات يف 

ال�شوارع: الفجائية تتحمل م�شوؤوليتها 

املرتّهل،  ال�شيا�شي  والنظام  احلكومة 

لكن املواطن اأي�شًا م�شوؤول، الأن عليه 

اأن يحا�شب املجل�س البلدي، فال�شاكت 

ع����ن حقوقه م�شارك يف هذه العملية، 

خ�شو�ش����ًا اأن البلدي����ات تع����رف اأن 

»الزبال����ة« تكل����ف ميزانيتها ب�شكل 

ا�شتنزايف، فهي تدفع �شعف املطلوب.. 

ملاذا كل هذا التقاع�س؟

ي�ش����ري ال�����رصاف اإىل اأن اآلية طمر 

النفاي����ات لي�ش����ت �شفاف����ة، بع�����س 

البلديات تدفع االأموال، اأو توؤخذ منها 

االأموال، وبع�شها االآخر ال ُيقتطع منها 

االأموال.. يوج����د بلديات حُت�شب منها 

اأوزان النفاي����ات م�شاَعف����ة، وبع�شها 

االآخ����ر ُيح�ش����م م����ن اأوزان نفاياتها.. 

االإ�����رصاف على مل����ف النفايات �شبه 

معدوم، وي�شوب����ه الكثري من االأ�شئلة، 

وعل����ى �شبي����ل املثال: م����ن كان يعّد 

ال�شاحن����ات التي تطم����ر، ومن يراقب 

حج����م االأطن����ان الت����ي توؤخ����ذ من 

البلديات املختلفة؟ امل�شاألة »فالتة« 

من دون رقيب وح�شيب، الأنه ال رقابة 

على عدد االأطنان من بلدية معينة اإن 

كانت نفاياتها ت����زن 5 اأطنان اأو 3 اأو 

طنًا واحداً.

اأهمية الفرز

والأن الزبال����ة ال ا�ش����م له����ا، فمن 

يع����رف اإن كان����ت النفاي����ات تلّم من 

بلدي����ة برج حمود اأو م����ن اجلديدة اأو 

الدكوانة.. يقول ال�رصاف: احلل متوفر، 

دفرت ال�رصوط موجود.. ومادامت �رصكة 

»�شوكلن« مل ت����ِف بتعّهداتها ميكن 

للدولة اإدارته ب�شكل اأف�شل. 

ن�شاأله عن عمليات الطمر، يجيبنا: 

ميك����ن طم����ر النفاي����ات بالناعمة، اأو 

العمرو�شية اأو اأي مكان، وميكن اإعادة 

ت�شغيل معامل الفرز اإن مل نبداأ بالفرز 

من املنازل، حتى املعامل النظيفة ال 

البندورة  النفايات مع  ميكنها ا�شتالم 

والب�شل واالأطعمة، الأنه ال ميكن تبخري 

املاء او حرق امل����واد الرطبة الأنها ال 

تعود لهم بالفائدة.. 

ومع عمليات الفرز ميكن اال�شتفادة 

بوجود الزج����اج واالأملنيوم واخل�شب 

واالأوراق، ومع تخمري املواد الع�شوية 

�شتت�ش����اءل عملي����ات الطم����ر كثرياً، 

باملو�شوع..  الب����دء  للبلديات  وميكن 

ومع االأ�ش����ف، اليوم يج����ري احلديث 

يف الكوالي�س عن طم����ر النفايات يف 

االأرياف، مع اإعطاء تلك البلديات $30 

مقابل طن النفايات، يعني حوايل 30 

األف دوالر يوميًا، وه����ذا االأمر يك�شف 

ا�شتمرار منطق الهدر واالبتزاز والطمر 

غري البيئي..

قط����اع  اأن  اإىل  ال�����رصاف  يلف����ت 

االت�ش����االت كان ح�شا�ش����ًا اأك����ر من 

مل����ف النفايات، ومت جت����اوزه ب�شكل 

�شلي����م، يق����ول: ميكن للدول����ة تاأمن 

اخلدمة با�شتع����ادة مطالبة البلديات 

بح�ش�شه����ا.. ويق����ول: نظ����ام فا�ش����د 

وقح؛ يريد نهب امل����ال العام النعدام 

اآلي����ات املحا�شبة، يوؤكدون على خطة 

قرّت يف العام 2006، 
النفايات الت����ي اأُ

ومل يحرّك����وا �شاكنًا.. هل ه����ذا االأمر 

م�شم����وح يف ال�شيا�شة لو كانت هناك 

حما�شبة؟

اأجرى احلوار: بول با�صيل

الصراف: يجب حل أزمة 
النفايات على طريقة قطاع 
االتصاالت الذي بات ُيدخل 

األموال لخزينة الدولة
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يوؤك���د الرئي�س اإميل حل���ود اأنه كان 

يري���د اإ�ش���دار مرا�شيم اعتب���ار حكومة 

فوؤاد ال�شنيورة م�شتقيلة، الأنها اأ�شبحت 

غ���ري ميثاقية وغري د�شتوري���ة، واإ�شدار 

مرا�شي���م ت�شكيل حكوم���ة جديدة قبل 

1/7/2007، الأن���ه وفق���ًا للد�شت���ور فاإن 
احلكومة يف حال �شغور من�شب رئا�شة 

اجلمهوري���ة تتوىل ال�شلط���ة التنفيذية 

حتى انتخاب رئي�س جديد، والأن احللفاء 

انتظروا حتى اللحظة االأخرية لياأتوا اإيّل 

ويوكدوا اأن احل���ق كان معي، وبالتايل 

فّوت���وا على الب���الد اإمكاني���ة اأن تقوم 

لت باأعمال كثرية،  ه���ذه احلكومة لو �ُشكِّ

)راج���ع احللقت���ن 52 و53(، وهكذا قبل 

�شهر من نهاي���ة الوالية، طلبُت مطالعة 

قانوني���ة ود�شتوري���ة مل���ا ميكن عمله 

مع اللحظ���ة االأخرية لواليتي، الأنه بعد 

الطائف مل يعد متاح���ًا اأن اأ�شدر، على 

�شبيل املثال ال احل�رص، مرا�شيم حكومة 

جدي���دة برئا�شة قائد اجلي�س، كما جرى 

م���ع الرئي�س ب�شارة اخل���وري يف اأيلول 

1952؛ حينما كل���ف قائد اجلي�س اللواء 
فوؤاد �شهاب، ال���ذي اأّمن مرحلة انتقالية 

ق�شرية انتخب على اأثرها الرئي�س كميل 

�شمعون.

اأ�شاف حلود: والأنني د�شتوريًا ال ميكن 

اأن اأغادر الرئا�شة دون اأن اأ�شلّم اأحداً، يف 

ظل اعتبار حكومة ف���وؤاد ال�شنيورة غري 

ميقاقية وغ���ري د�شتورية، وهكذا عملت 

؛ باإ�ش���دار قرار وفق ما 
ّ
ما يتوجب علي

التي  الد�شتورية  املطالع���ة  ت�شمنت���ه 

اأعّدها ع�شو املجل�س الد�شتوري القا�شي 

�شليم جري�شاتي بتكليف اجلي�س مبهام 

حفظ البالد، لكن قائد اجلي�س اأعلم فوؤاد 

ال�شنيورة اأنه ميتثل الأوامره، وهذا بحّد 

ذاته خطاأ فانوين ود�شتوري، الأن ال�شلطة 

يف حال �شغ���ور مرك���ز الرئا�شة توؤول 

اإىل جمل�س ال���وزراء جمتمعًا ولي�س اإىل 

رئي����س احلكومة، مع العلم اأنني حينما 

اأ�ش���درت هذا القرار مل اأكن قد اأعلمُت به 

قائد اجلي�س.

ويعيد الرئي�س حلود هنا التذكري مبا 

كان و�شله م���ن ال�شفري االأمريكي جيفري 

فيلتم���ان قب���ل �شهر من نهاي���ة واليته؛ 

مب���ا اأن رئي����س احلكومة غ���ري �رصعي، 

فليب���َق يف رئا�شة اجلمهوري���ة بداًل من 

اأن تفلت االأم���ور، وبالطبع فق���د اأعلمُت 

فيلتم���ان باأنه لي�س هو من يقول لرئي�س 

جمهوري���ة لبن���ان ماذا يفع���ل )وفق ما 

ج���اء يف حلقة �شابقة(، موؤك���داً لو اأنني 

ا�شتمريُت يومًا واح���داً اإ�شافيًا يف موقع 

رئا�شة اجلمهورية، لكانوا قد مالأوا الدنيا 

�شجيج���ًا باأن حلود »عط�شان« لل�شلطة، 

مع العلم اأن ال�شيا�شين هم الذين طلبوا 

مني اأن اأُنتخب رئي�ش���ًا للجمهورية، واأن 

ميددوا واليتي، بينما اأنا مل اأطلب ذلك ال 

من قريب وال من بعيد، وقد ذكرت ذلك يف 

حلقات �شابقة.

وي�شدد هنا اأن���ه حتى اآخر حلظة من 

واليته، مل يكن اأح���د يعرف ماذا �شيفعل 

وكي���ف يت����رصف، حتى عائلت���ه واأقرب 

املقربن منه.

وي�شيف: ال�شيا�شي���ون لهم عادة يف 

إميل لحود يتذكر.. 
أهم ميزات عهدي أن هناك رجااًل مستعدون للتضحية من أجل تراب وطنهم.. فكان النصر

اأنه���م يهلّل���ون ويرّحبون مبن  لبنان 

ياأتي اإىل ال�شلط���ة حديثًا، ويقاطعون 

ويهاجمون وي�شنون احلمالت على من 

تق���رتب نهاية واليته، هك���ذا هو حال 

ال�شل���وك ال�شيا�شي اللبناين على مدى 

تاريخ اجلمهورية، ولهذا على من يتوىل 

امل�شوؤولي���ة يف الب���الد اأن يعمل وفق 

�شمريه وواجبه الوطني، واأال ي�شاأل عن 

ال�شيا�شين الذين ال يتحركون اإال وفق 

اأهوائهم وم�شاحله���م، م�شدداً على اأن 

املطلوب تغيري هذه العقلية الزبائنية 

وفق مفاهيم وم�شالح وطنية بحته.

ويوؤكد الرئي�س حلود اأنه يف اليوم 

االأخري م���ن واليته ا�شتقب���ل �شباحًا 

جميع من يعمل يف الق�رص اجلمهوري، 

و�شافحه���م واحداً واحداً، واألقى كلمة 

فيهم، كم���ا كانت كلم���ة مل�شت�شاره 

االإعالمي رفيق �ش���الال، وم�شاء التقى 

عائلته وتع�ّشوا معًا، وحوايل ال�شاعة 

الثانية ع����رص لياًل دخ���ل اإليه مدير 

الرتوك���ول يف الق����رص اجلمه���وري 

ليعلمه اأنها �شارت ال�شاعة 24.

ينظ���ر الرئي�س حل���ود اإىل �شاعته 

ويعلم مدير الروتوكول اأنها ال�شاعة 

24 اإال دقيقتن، و«كنُت بذلك اأق�شد اأن 
امل�شوؤول يبقى م�شوؤواًل حتى اللحظة 

االأخرية«.

وي�شدد الرئي�س حلود على اأنه قام 

يف كل مهمة اأوكلت اإليه، ومكان عمل 

فيه واجباته وقناعاته الوطنية، وهو 

مل يقم باأي عمل خارق، بيد اأن اخلارق 

يف عه���دي كان اأن���ه التق���ى برجال 

م�شتعدون للت�شحية واملوت من اأجل 

اأر�شه���م ووطنهم، ولو مل يوجد هوؤالء 

الرجال، مهما فعل وعمل وحتدث عن 

الوطن والوطنية واملقاومة ملا ح�شل 

االإجن���از االأعظم املتمث���ل بالتحرير 

يف اأي���ار 2000 وهزمي���ة الع���دو يف 

اأنا مار�شت وعملت  2006: »بب�شاطة، 
قناعت���ي وواجبي الوطني���ن، ولهذا 

�شمري مرتاح متام���ًا، فاأنا لي�س على 

يدي نقطة دم، ومل يدخل جيبي قر�س 

حرام واحد«..

اأعتر  الرئي�س حلود: كنُت  ي�شيف 

الق����رص اجلمه���وري مكتب���ًا يل، كما 

حينما كنت قائداً للجي�س يف الريزة، 

اأو مدي���راً لالأف���راد، فالق����رص مكتب 

للعطاء، فهو مكان دائم للعمل، ولهذا 

يف كل حلظة ت�شنح يل كنت اأذهب اإىل 

بيتي اخلا�س.

جميل  اإمي���ل  الرئي����س  وي�ش���دد 

جرج�س حلود اأن اأجمل يوم عنده كان 

يف اللحظ���ة التي غ���ادر فيها الق�رص 

اجلمهوري، الأنه خ���رج منه و�شمريه 

مرتاح متامًا، وقام بواجبه.

موؤمتر  الرئي�س حل���ود  ويتن���اول 

الدوح���ة، فريى اأن���ه مل يح�شل مثيل 

ل���ه يف عملي���ات البي���ع وال����رصاء، 

خ�شو�شًا تلك القرارات التي اأ�شدرتها 

حكوم���ة الرئي����س ف���وؤاد ال�شنيورة، 

والت���ي اعترته���ا املعار�ش���ة غ���ري 

�رصعية وغ���ري د�شتورية، ومع ذلك مل 

ياأتوا عل���ى ذكرها يف الدوحة، معيداً 

التذكري بال�شابقة التي �شهدها لبنان 

ع���ام 1988 بع���د نهاي���ة والية اأمن 

اجلميل، حي���ث كان هناك حكومتان، 

فاتخذ قرار يف الطائف باإعادة النظر 

مبقررات احلكومت���ن، وهذا مل ي�شدر 

يف اتفاق الدوحة مع االأ�شف ال�شديد.. 

فماذا هناك من عَر اإ�شافية يف جتربة 

الرئي�س اإميل حلود؟

اإىل تفا�شيل احللقة املقبلة

اأحمد زين الدين

رجال �هلل م�شتعدون لل�شهادة من �أجل وطنهم

■ الهيئ���ة االإ�شالمي���ة العاملي���ة للمحام���ن بداأت 
بات�شاالت مع خمتلف املنظم���ات الدولية الغربية 

واالإ�شالمي���ة لت�شكي���ل هيئة دفاع دولي���ة لتحريك 

دع���اوى جنائية �شد امل�شتوطن���ن ال�شهاينة، بعد 

منعه���م املتك���رر للم�شل���ن يف امل�شج���د االأق�شى 

من الو�ش���ول اإليه، وللجرائم الت���ي يرتكبونها �شد 

الفل�شطينين؛ من ه���دم امل�شاكن واحتالل االأرا�شي 

واالعتداء عليه���م، ولي�س اآخرها جرمية حرق الطفل 

علي دواب�شة.

■ جتم��ع العلماء امل�شلمني راأى اأن اجلي�شني العربيني 
ال�ش��وري واللبن��اين حتكمهما وح��دة امل�شري ووحدة 

العدو ووحدة اجلغرافيا ووحدة التاأ�شي�ض، ما يفر�ض 

التعاون الدائم بني القيادتني ملا فيه م�شلحة لبنان 

و�شورية.

■ ال�شيخ ماهر حمود دعا الأن يكون اجلي�س اللبناين 
خ���ارج اخل�شوم���ة ال�شيا�شي���ة، وخ���ارج التناف�س 

ال�شيا�ش���ي، مطالبًا باأن يك���ون دعم اجلي�س من قَبل 

جمي���ع الق���وى ال�شيا�شية اللبناني���ة على اختالف 

اأنواعها وانتماءاتها، اأن يكون دعمًا حقيقيًا؛ باملوقف 

العلني وال�رصي، ولي�س فق���ط دعمًا اإعالميًا ثم يتم 

نق�ش���ه بالت�شكيك باجلي����س وب���دوره وباإجنازاته 

الع�شكرية واالأمنية.

■ النائب ال�شابق في�شل الداوود؛ الأمني العام حلركة 
الن�ش��ال اللبناين العربي، �شاأل: اأي��ن اأ�شبح مو�شوع 

الع�شكري��ني املختطف��ني من قب��ل »جبه��ة الن�رصة« 

وتنظي��م »داع���ض«، م��ع ثنائن��ا عل��ى جه��ود املدير 

الع��ام لأم��ن الع��ام اللواء عبا���ض اإبراهي��م، وكل من 

حترك ب�شاأن اإطالقهم من خاطفيهم؟ مطالبًا باإعالن 

احلقائ��ق لل��راأي الع��ام، وحما�شب��ة كل م��ن هدر دم 

اجلي�ض اللبناين.

■ احل���اج عم���ر غندور؛ رئي����س اللق���اء االإ�شالمي 
الوح���دوي، راأى اأن التخويف االأمريكي لدول اخلليج 

العربي من اإيران النووية هدفه ال�شطو على العائدات 

املالي���ة ال�شخمة للنفط العرب���ي، عن طريق توريد 

ال�شالح والطائرات، واإن�شاء قواعد حديثة لل�شواريخ 

البال�شتية.

القوم��ي  التنظي��م  ع��ام  اأم��ني  �رصك���ض؛  �شم��ري   ■
ه برقي��ة اإىل قائد اجلي�ض 

ّ
النا���رصي يف لبن��ان، وج

العم��اد ج��ان قهوجي، يف الذك��رى ال���70 لتاأ�شي�ض 

اجلي���ض اللبن��اين، هن��اأه فيه��ا على وقوف��ه مع مع 

الع��دو  مواجه��ة  يف  واملقاوم��ة  اللبن��اين  ال�شع��ب 

ال�شهيوين والتكفريي.

■ ال�شيخ ح�شام العيالين اأثنى على اجلي�س اللبناين 
الذي يتحمل امل�شوؤولية ويحف���ظ االأمن واال�شتقرار، 

ويواجه العدو ال�شهيوين وخطر اجلماعات االإرهابية، 

معتراً اأن تلك االإجنازات ملا كان لها اأن تتحقق لوال 

الثالثية الذهبية )جي�س و�شعب ومقاومة(، ما يعني 

�رصورة التم�ّشك بها، الأنها ال�شمانة للبنان.
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طالب أكراد ُيمتحنون في كلية الدعوة الجامعية للدراسات اإلسالمية:
ع إلى مستقبل باهر بين لبنان والعراق وكردستان.. وباقي أبناء األمة

ّ
نتطل
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الُك���رد اأو الأكراد )بالكردية: كورد ( 

هم �سع���وب تعي�ش يف غ���رب اآ�سيا 

�سماَل ال�رشق الأو�سط؛ مبحاذاة جبال 

زاكرو�ش وجبال طورو�ش يف املنطقة 

الت���ي ي�سميه���ا الأك���راد كرد�ست���ان 

الك���رى، وهي اليوم عبارة عن اأجزاء 

من �سمال �رشق العراق، و�سمال غرب 

اإي���ران، و�سمال �رشق �سورية، وجنوب 

�رشق تركي���ا. يعتر الُكرد - كعرٍق - 

جزءاً م���ن العرقيات الإيرانية. ينت�رش 

الأك���راد - بالإ�ساف���ة اإىل املناط���ق 

املذك���ورة اآنفًا - باأع���داد قليلة يف 

اأرمينيا، وبع�ش مناطق  جنوب غرب 

اأذربيجان، ولبنان. 

ُيعتر الأكراد اإحدى اأكر القوميات 

التي ل متلك دولة م�ستقلة اأو كيانًا 

�سيا�سيًا موّح����داً معرتفًا به عامليًا، 

الكث����ر من اجل����دل حول  وهن����اك 

ال�سع����ب الكردي ابتداًء من من�ساأهم، 

وحت����ى  تاريخه����م،  اإىل  وامت����داداً 

ازداد هذا  ال�سيا�سي، وقد  م�ستقبلهم 

اجل����دل التاريخي حدة يف ال�سنوات 

الأخ����رة، خ�سو�سًا بع����د التغّرات 

التي ط����راأت على واق����ع الأكراد يف 

العراق عق����ب حرب اخلليج الثانية، 

وت�سكي����ل الوليات املتحدة ملنطقة 

حظ����ر الطران الت����ي اأّدت اإىل ن�ساأة 

اإقلي����م كرد�ست����ان يف �سمال  كيان 

العراق.

ينق�سم الأكراد اإىل اأربع جمموعات: 

الكرماجن���ي، والكله���ود، والك���وران، 

والل���ور، وكل جمموع���ة له���ا لهجة 

خا�سة.

تاريخي���ًا، م�سطلح الأك���راد كان 

يطَلق على القبائل البدوية يف اإيران؛ 

على اخت���اف اأعراقهم ولغاتهم، مبا 

يف ذل���ك البلو����ش والفر����ش واللور، 

وعل���ى م���رّ التاريخ هن���اك عاقات 

وطي���دة، وتداُخل ثق���ايف بني العرب 

والأكراد، وذلك بحكم اجلرة والديانة 

امل�سرتكة.

اأربع �سن���وات، ق���ام عميد  من���ذ 

كلي���ة الدعوة اجلامعي���ة للدرا�سات 

الإ�سامي���ة؛ ال�سيخ د. عب���د النا�رش 

جري، بخط���وة هامة عل���ى �سعيد 

توحيد جه���ود الأم���ة وروؤيتها، ومّل 

�سمله���ا، حيث افتت���ح يف كرد�ستان 

العراق مكت���ب ت�سجيل لكلية الدعوة 

اجلامعي���ة، بهدف تعزي���ز العاقات 

بينهم ولبنان، وتعلُّم اللغة العربية، 

فاقى امل�رشوع ترحيبًا كبراً، و�سهد 

الفرع اإقباًل كثيفًا على �سعيد مرحلة 

اللي�سان����ش، وي�ستقب���ل جمّمع كلية 

الدع���وة الإ�سامي���ة يف لبنان خال 

هذه الأي���ام ع�رشات الطاب الوافدين 

من كرد�ستان العراق، حيث يخ�سعون 

لمتحانات ال�سنة الرابعة. 

»الثبات« التق���ت م�سوؤول مكتب 

الت�سجي���ل يف كرد�ست���ان الع���راق، 

واملرافق للطاب الوافدين اإىل لبنان؛ 

الأ�ست���اذ علي عادل ح�س���ني، وكان 

احلوار الآتي:

¡ م���ا ال���ذي �سّجع الط���اب على 
الت�سجيل يف كلية الدعوة؟ 

ه����دف �سماحة ال�سي����خ د. عبد 

النا�رش جري من افتتاح فرع للكلية 

يف كرد�ست����ان العراق ه����و تعزيز 

العاقات ومّل ال�سمل، والتعاون يف 

هذه الأمور هو �سيء اأ�سا�سي، وينتج 

عنه الكث����ر م����ن الإيجابيات بني 

الدول، وجمع طاب العلم ال�رشعي 

ذوي الأعراق املتعددة يف الظروف 

ال�سعبة كالت����ي ن�سهدها اليوم هو 

اأمر �����رشوري وهام، فاأمتنا بحاجة 

اإىل من يجمع الطاب املنتمني اإىل 

بلدان خمتلفة؛ يف حماولة لتوحيد 

ال����روؤى بني م����ن ُيفرت�����ش بهم اأن 

يكونوا ق����ادة للم�ستقبل، فكيف اإذا 

ال�سيخ  اإىل مدر�سة  كانوا ينتم����ون 

د. عب����د النا�����رش ج����ري الفكرية؛ 

واملعروفة  بالت�س����ّوف  املتمي����زة 

بالعتدال؟

¡ كي���ف وجد الط���اب الوافدون 
ه���ي  وم���ا  لبن���ان؟  يف  الأج���واء 

انطباعاتهم؟

الط����اب كان����وا متحم�س����ني ملا 

ينتظره����م يف لبنان م����ن جو الألفة 

واجلمعة الطّيبة، والأهم من ذلك كله، 

درا�س����ة اللغه العربي����ة؛ لغة القراآن 

الكرمي التي جتمع الأمم، كما اأن اأهل 

على  حري�سون  الطيب����ني  كرد�ستان 

ما ي�س����ّم الدول ويجعله����ا تتعاون 

يف م����ا بينها ملا في����ه اخلر لاأمة، 

فكرد�ست����ان اليوم حتت�سن بني 3 و4 

ملي����ون نازح من خمتل����ف البلدان، 

يعي�سون يف اأمان وتعاون وا�ستقرار 

بعي����داً عن التط����رف واحلزبية، كما 

اأنها حتاول جمع الأمة ونبذ القتتال 

الطائفي.. 

كم���ا ح���اورت »الثب���ات« بع�ش 

الطلب���ة الذي���ن عّروا ع���ن �سعادتهم 

خلو�ش هذه التجربة التي �سعى اإليها 

ال�سيخ عبد النا�رش، جلمع الطاب من 

ذوي الأعم���ار املختلف���ة، فهي جتربة 

علمي���ة ذو فائدة كب���رة، جتمع بني 

الأكراد والعرب يف هذا الزمن ال�سعب، 

كما اأن ه���ذا امل�رشوع ي�ساعد وي�ساهم 

يف تطوير الذات وم�ستوى الطاب على 

اإن  ال�سعيد اجلامعي واملعنوي، حيث 

بع�سه���م يفكر يف متابع���ة الدرا�سات 

العلي���ا يف الكلية بع���د التخرج باإذن 

اهلل تعاىل.

الطالب  اإىل  بال�س���وؤال  توّجهنا 

�سرزاد حمم���د ر�سا: كيف يتعامل 

ط���اب العلم ال�رشعي مع الأحداث 

الدائ���رة الي���وم؟ وما ه���و دورهم 

م�ستقبًا؟

بالرغ���م مما يح���دث اليوم يف 

ك�سعب  نح���ن  العربي���ة،  الب���اد 

اأن نلتزم  وكطاب �رشيعة علين���ا 

وندعو  الإ�سامية،  بالأمة  ونعتني 

واللتزام  امل�سلمني،  للتوا�سع بني 

باخلطاب���ات الت���ي توّح���د الأمة 

الإ�سامي���ة، والبتع���اد عن كل ما 

ي�رشّ وي�سّوه �سورة اأمتنا، كي يعّم 

الأمن وال�ستق���رار يف بادنا، ويف 

جميع الدول الإ�سامية.

¡ براأيك، كي���ف يجب اأن يكون 
اخلط���اب الإ�سام���ي الفّعال الذي 

يوؤثر وُيثمر يف الأمة اليوم؟

الثق���ايف للت�سوُّف  هناك مركز 

يجم���ع �سنويًا مئ���ات العلماء من 

اإقلي���م كرد�ستان والع���رب، بهدف 

توحي���د الكلم���ة واخلطابات التي 

يج���ب اأن تكون معتدل���ة ولي�ست 

لها �سل���ة بالطائفية اأو املذهبية، 

ب���ل بال�سلفية املعتدلة وال�سوفية 

ال�سافي���ة، اأما عن ال�سعوب فيجب 

اأن تكون متفقة ول تفتح اأي جمال 

للذي���ن يريدون لن���ا التفرقة. هذا 

املركز ال���ذي اأحّدثك عن���ه يراأ�سه 

ال�سيخ ح�سني ب���ر خ�رشي، الذي 

له دور كبر يف اإن�ساء املوؤ�س�سات 

بالتعلي���م  املهتم���ة  الإ�سامي���ة 

الديني يف كل من اإيران وكرد�ستان.

وعند حديثنا مع الطالب نوري 

حممود ع���ن التقارب والعمل الذي 

جمع ال�سيخ د. عبد النا�رش جري 

وال�سيخ ح�سني بر خ�رشي، و�سف 

العم���ل باأنه يجم���ع ويطمح لأمة 

اإ�سامية واحدة، و�سعب واحد.

من جهته، ع���ّر الطالب �سركو 

حمم���د ع���ن اأهمية العم���ل على 

تقريب وجهات النظر بني املذاهب 

اأن  الإ�سامي���ة، فاختافن���ا يجب 

يكون رحمة ونعمة، وهو مطلوب، 

اأما املح���رّم واملنبوذ فهو اخلاف، 

خامتًا بالقول: »اإننا يف كرد�ستان 

ننظر اإىل م�ستقبل باهر بني لبنان 

والعراق وكرد�ست���ان، وباقي اأبناء 

واأطياف الأمة«.

يا�سمني الناطور
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الطالب شيرزاد محمد رضا: 
سعي الشيخ جبري للجمع 

بين الطالب األكراد والعرب 
إنجاز كبير.. خصوصًا في 

هذا الزمن الصعب

الأ�ستاذ علي عادل ح�سني ي�رشف على الطاب يف قاعة المتحانات يف بروت

طاب ال�سنة الرابعة يف فرع كلية الدعوة اجلامعية بكرد�ستان يف �سورة تذكارية عند مدخل الكلية يف بروت



منوعات

اأف��ق��ي

1 - اأول من بدع مبداأ الطاولة امل�ستديرة
2 - قطع من مكان اإىل اآخر / عملة عربية

3 - قاتل / ن�سف حويط
4 - مو�سيقى اأمركية )مبعرثة( / َقفل / من البرتول

5 - هزم ال�سليبيني يف حطني

طــريـقـة اللعـب

تو�س���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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مو�سيقى )معكو�سة(

8 - ح���رف عط���ف للرتتيب والرتاخ���ي / اأ�سف 
واأكرث / م�سباح

9 - م���ن اأ�سماء ال�سيف وم���ن يف�سل بني احلق 
والباطل / ثلثا اأنف

10 - �سيدة ال�سا�سة العربية

أطعمة وتمارين تقي من شيخوخة الدماغ

w w w . a t h a b a t . n e t11

خ���رف ال�سيخوخة ه���و مر�ش 

ناجت ع���ن التق���ّدم يف ال�سن، وهو 

لي����ش مر�سًا حم���دداً، اإمنا هو يف 

الأعرا�ش  الغال���ب جمموعة م���ن 

التي توؤثر على الق���درات الفكرية 

والجتماعية ب�سدة كافية للتدخل 

يف العمل اليومي لكبار ال�سن.

هذا املر�ش له اأ�سباب واأعرا�ش 

الزهامير  مر����ش  ويعتر  كث���رة، 

ه���و العر�ش الأك���رث �سيوعًا، ومن 

الأ�سب���اب املعروف���ة اأي�سًا حدوث 

م�س���اكل يف وظائ���ف الدم���اغ اأو 

م�س���اكل يف التغذية ب�سبب نق�ش 

فيتامين���ات معّين���ة، اأو ب�سبب رد 

فعل اجل�سم عند تناول دواء معني، 

واأي�سًا ب�سبب م�ساكل القلب والرئة 

وحالت نق�ش الأوك�سجني.

ظهور  زي���ادة  الأبحاث  وترجع 

املر�ش يف الآون���ة الأخرة اإىل اأن 

النا����ش اأ�سبح���وا يعي�سون فرتات 

اأطول مع التق���دم املعريف الطبي، 

وي�سل عدد حالت هذا املر�ش يف 

بلد مثل بريطانيا وحدها اإىل 800 

األف حالة، ويتوقع اأن ي�سل العدد 

يف �سنة 2021 اإىل مليون.

مفتاح  ال�سليمة  التغذية  طبعًا، 

لتاأخ���ر مظاهر التق���دم يف العمر 

ب�سكل ع���ام، لكن هناك 7 مغذيات 

ميكنه���ا حماية دماغك م���ن اآثار 

ال�سيخوخة، هي:

ال���كاكاو:  فافون���ول   -1
الفافونول مادة م�سادة لاأك�سدة، 

ت�ساعد على حتييد اجلذور احلرة، 

وبالت���ايل احلف���اظ عل���ى �سامة 

اخلاي���ا. حت�ّس���ن ه���ذه امل���ادة 

وظائف الدماغ املرتبطة بالذاكرة، 

الفافونول تناول  وللح�سول على 

ال�سوكول.

 »3 »اأوميغ���ا  اأحما����ش   -2

ع���ن  املع���روف  م���ن  الدهني���ة: 

اأحما����ش »اأوميغ���ا3« اأهميته���ا 

للقل���ب، اإىل جانب ذلك حتمي هذه 

من  الدماغ  الدهني���ة  الأحما����ش 

اآثار ال�سيخوخ���ة، وحت�ّسن الذاكرة 

املكاني���ة. للح�س���ول عل���ى هذه 

الأحما����ش تناول ال�سلمون، وبذور 

الكتان، وبذور ال�سيا.

3- الف�سفاتيدي���ل: ت�س���ّكل هذه 
امل���ادة الكيميائي���ة ج���زءاً م���ن 

غ�س���اء اخللي���ة ووظائفها خا�سة 

الدم���اغ. حت�ّسن ه���ذه املادة  يف 

الوظائ���ف املعرفي���ة للدماغ عند 

التقدم يف العم���ر. للح�سول على 

م���ادة الف�سفاتيديل تناول الكرنب 

وفول ال�سويا.

4- الكول���ني: ه���و منّبه نف�سي 
ي�ستخدم لعاج الأمرا�ش املرتبطة 

كاخل���رف  العم���ر،  يف  بالتق���دم 

والزهامي���ر، ويح�ّس���ن الوظائ���ف 

الكول���ني يف  يوج���د  املعرفي���ة. 

البي�ش.

5- املغني�سي���وم: يرتب���ط هذا 
وُي�ستخدم  العظام،  املعدن ب�سحة 

لعاج ا�سط���راب نق����ش النتباه 

على  للح�س���ول  الن�س���اط.  وفرط 

املغني�سيوم تن���اول الأفوكا وفول 

ال�سويا واملوز وال�سوكول الداكنة.

اأطعمة تعزّز قدرات الدماغ:   -6
هن���اك جمموع���ة م���ن الأطعم���ة 

الدم���اغ وحتمي  حت�ّس���ن وظائف 

واخلرف،  بالزهامير  الإ�ساب���ة  من 

مث���ل التوت واجل���وز، لحتوائهما 

وفيتامني  الأك�سدة،  م�سادات  على 

»اإي«، ال���ذي يوجد يف املك�رشات 

والفول ال�سوداين، وحم�ش الفوليك.

متارين ملنع ال�سيخوخة

لق���د اأثبت���ت الأبح���اث الطبية 

احلديث���ة اأن ممار�س���ة التمرينات 

الريا�سي���ة حت�ّس���ن الق���درة لدى 

املر�س���ى على مواجه���ة مثل هذا 

املر�ش، كم���ا ت�ساعدهم يف القيام 

بالعدي���د م���ن الأن�سط���ة اليومية 

بنج���اح، وترتفع لديه���م القدرات 

املعرفية والإدراكية.

ملن���ع املخ م���ن التدهور، وجد 

العلماء اأن التحفيز الذهني يح�ّسن 

وظائف امل���خ، ويحميه فعليًا من 

التدهور املعريف والإدراكي؛ متامًا 

كتاأثر ممار�س���ة الريا�سة البدنية 

على اجل�سم.

الأمرا����ش  ا�ست�ساري���و  يق���ول 

الوراثية وط���ب العائلة اإن الدماغ 

التكّي���ف  عل���ى  ق���ادر  الب����رشي 

با�ستم���رار، وق���ادر عل���ى جتديد 

الو�س���ات الع�سبية حتى يف �سن 

ال�سيخوخة، وميكن اأن تنمو خايا 

ع�سبية جديدة.

هن���اك نوعان من تدهور القدرة 

الأول، وهو  )اخل���رف(،  الدماغي���ة 

ال�سديد، وينتج ع���ادة من اأمرا�ش 

والنوع  كالزهامير،  امل���خ،  ت�سيب 

الث���اين، وهو الأخ���ف، وله عاقة 

بالتق���دم يف العم���ر، ويظه���ر يف 

�سورة �سعف يف الذاكرة اأو �سعف 

النوع  يف املهارات احلركية، وهذا 

ينتج من اخلم���ول وعدم ممار�سة 

الريا�سة العقلية والتحفيز.

يوج���د الكث���ر م���ن التمارين 

املحّفزة للدماغ على �سبيل املثال:

الكمبيوتر -  1- ح���رك ف���اأرة 
بع�ش الأحيان - بيدك الي�رشى )اإن 

كنت اأمين(.

2- نّظف اأ�سنانك باليد الأخرى؛ 
من باب تغير العادة فقط، ولي�ش 

دائمًا.

3- ا�سل���ك طريق���ًا خمتلفًا عند 
ذهابك اإىل العمل.

مغم����ش  واأن���ت  ا�ستح���م   -4
العينني.

4- تناول وجبت���ك مع العائلة 
يف �سمت.

4- اأعد ترتيب مكتبك اأو غرفتك.
اإن مل ت�ستخدمه  اأخرى:  بعبارة 

دماغك.. �ستخ�رشه.

6 - للتاأكي���د واملخالف���ة يف الراأي / 
للتمني / �سحيح

7 - نبال���غ يف النف���اق اأو الت�رشف / 
�سام

8 - اأها )مبعرثة( / تابع الأر�ش
9 - كوميدي م�رشي

10 - اأماكن الدرا�سة / تعلق لاإنارة

ع��م���ودي

1 - يرى �سديقه وعدوه بعني واحدة / 
من اأ�سهر لعبي الكرة الجنليز

2 - عقل / فاكه���ة مف�سلة عند قدماء 
االرومان

3 - يحمل الر�سائل / وكالة ف�ساء
4 - رق�سة بدوي���ة يف جنوب فل�سطني 

ت�سبه الدبكة

5 - تعب و�سعى / وجبة ما قبل ال�سوم 
/ يا�سني

6 - قاله���ا اأرخميد����ش عندما تو�سل 
لقانون الإزاحة / حالة ان�سانية قاتلها 

اهلل

7 - الع���دد ع�رشة فما فوق / حرامي / 
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اأعلن���ت هيئ���ة الأر�ص���اد اجلوية 

العاملية اأن ظاهرة النينيو ت�ص���كلت 

فيما  ا�ص���تدادها،  وتوا�ص���ل  بالكامل 

ت�ص���ر مناذج الطق�س اإىل اأن انحرافًا 

يف درج���ات ح���رارة �ص���طح مي���اه 

املناطق الو�صطى باملحيط الهادي قد 

يتزايد لي�صل اإىل اأعلى ذروة له خالل 

19 عامًا.

تتوّقع  الطق����س  تنب���وؤات  مناذج 

ا�صتمرار ارتفاع احلرارة لتبلغ اأق�صى 

معدل بواقع 2.7 درج���ة مئوية فوق 

املع���دلت الطبيعية بحل���ول كانون 

الأول املقب���ل، ويف حال حتقيق هذه 

اأكرب �صذوذ  التوقعات ف�ص���يمثل ذلك 

يف مناذج الطق�س منذ 1997 يتجاوز 

مرتبطة  م�ص���جلة  مع���دلت  اأعل���ى 

بالنينيو بني عامي 2002 و2009.

والنيني���و ظاهرة مناخية تت�ص���م 

ب���دفء �ص���طح املي���اه يف املحيط 

اله���ادي، وحتدث كل م���ا يرتاوح بني 

اأربعة و12 عامًا، ما قد يتمخ�س عنها 

موج���ات جفاف وحر لف���ح يف اآ�صيا 

و����رق اإفريقيا، وهطول اأمطار غزيرة 

وفي�صانات يف اأمركا اجلنوبية.

ل ظاهرة »النينيو« مسؤولة عن الحرارة المرتفعة
ُّ
شك

َ
اكتمال ت

عندما ن�صع العطر لأول مرة اأو ن�صّمه يف املتجر 

جن���ده جمياًل جداً وقويًا، وبع���د فرتة من ا�صتخدامه 

تختف���ي الرائحة، فما ال�صبب؟ وكيف ميكن اأن نعالج 

هذه امل�صكلة؟

ّفز حا�ص����ة ال�صّم وتتط����ّور با�صتم����رار، وترتبط  َ حتحُ

بالذاك����رة ب�صكل ما تزال حا�ّصة ال�ص����م تبلغنا برائحة 

العط����ر املاألوفة ل�صخ�س ما، كما تبلغنا برائحة اخلبز 

ال�صاخن عن����د مرورنا بالقرب من املخب����ز، اأو برائحة 

الأكل ال�صهي����ة عند اقرتابنا من اأحد املطاعم، لذلك، من 

الطبيعي ن�صيان الرائحة خارج هذه احلالت. مع الوقت، 

�صب����ح من ال�صعب على الأن����ف ال�صتمرار يف التقاط  يحُ

الإ�ص����ارات الت����ي تبلغنا باأّي تغير. عن����د ر�ّس العطر، 

ر�صل اإ�صارة اإىل  يختار الأنف الرائح����ة يف البداية، ثّم يحُ

اجله����از املوجود يف الدماغ، وي�صّجل على اأنه »رائحة 

جدي����دة«، لكن بعد مرور حواىل ع�����ر دقائق، ي�صبح 

عترب اآمنًا، ويبداأ  اجلديد بالن�صب����ة اإىل الدماغ قدميًا، ويحُ

الأنف من جديد باإع����ادة تنظيم نف�صه للتقاط اإ�صارات 

جديدة. يف كثر م����ن الأحيان، يكون ه����ذا هو ال�صبب 

الرئي�صي يف اختفاء رائحة العطر على اأج�صادنا.

هن���اك اأي�صًا عامل اآخر، قد يكون �صببًا يف اختفاء 

الرائح���ة، وهو ا�صتخ���دام اجلزئي���ات الطبيعية يف 

تكوين العطور التي تفوح منها رائحة البنف�صج. هذه 

اجلزئيات ت�صاف يف العديد من العطور لتعزيز رائحة 

الأزهار ب�صال�ص���ة، كما لديها الق���درة على اكت�صاف 

الرائح���ة لفرتة موؤقتة، وهذا قد يكون نتيجة اخللفية 

الوراثية التي ت�صتقبل الرائحة وحتفظها يف الذاكرة.

احل���ل: اأول م���ا يجب القي���ام به ه���و ال�صتغناء 

لب�صعة اأ�صابيع عن عطرك املف�ّصل، عن طريق اختيار 

عطر اآخر، والكتفاء بكرمي اجل�صم من جمموعة العطر 

اخلا�س بك، بعدها، �صع من عطرك و�صتجد الفرق.

ثُبت رائحة عطرك
َ
لهذه األسباب ال ت


