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ـل الـروس؟
ّ
مـراد: أمــام روسـيـا الـنـصــر فـقـــط مـاذا لـو لـم يتـدخ

»14 آذار«.. من الخيبات إلى خسارة 
»أوراق القوة« السعودية

FRIDAY 23 OCTOBER - 2015 
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وردت معلومات عن حمادثات �شعودية - اإيرانية يف م�شقط؛ عماًل 

البدء  اأن  التفا�شيل  ويف  ُعمانية.   - اأملانية  ورعــايــة  رو�شية  بن�شيحة 

�شاملة  ولي�شت  موؤقتة  ت�شويه  اإىل  الو�شول  هدفه  اجلــدي  بالبحث 

النجاح  اليمن  املوؤقتة يف  للت�شوية  ُكتب  واإذا  اليمني،  امللف  والزمة يف 

ملف  يف  حلحلة  لي�شهد  لبنان،  على  ذلــك  ين�شحب  اأن  ــع  املــتــوقَّ فمن 

الرئا�شة قبل نهاية العام احلايل، اأو مع بداية حلول العام اجلديد.

ألمـــــــة واحـــــــدة

A T H A B A T 378

لبنان ينتظر محادثات ُعمان

لقاء األسد – بــوتـين: الحل على الـطريق

� انتفاضة القدس.. ردة فعل أم حرب جديدة؟ 
� »انتفاضة السكاكين«.. وعوامل االستمرار

تحذيرات روسية تسبق »أم المعارك«.. 
وقوات مصرية لمؤازرة الجيش السوري؟

في الذكرى العشرين الستشهاد الشقاقي: 
االنتفاضة الثالثة بحاجة إليك
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روسيا وإيران في سورية.. 

س أم تحالف؟
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فلسطين.. الصدمة 
الكبرى

فل�س���طني ما تزال حي���ة تنب�ض بحياة 

اأبنائها وبناته���ا.. ترف�ض االحتالل مهما 

طال، وترف�ض �رشعنة وجوده، ولو �سعف 

و�س���انده  واالأهواء  املطام���ع  اأ�س���حاب 

االأقوياء يف العامل.

ما ن�ساهده اليوم انتفا�سة وثورة �سعبية 

عارمة مل تقت�رش على منطقة دون اأخرى؛ 

يف القد�ض وم���دن ال�س���فة وقطاع غزة، 

ومدن فل�سطني املحتلة منذ العام 1948، 

واأعمدة هذه الثورة �سد املحتل الغا�سب 

جيل من ال�س���باب مل يتج���اوز اأعمارهم 

الع�رشي���ن عامًا.. اإنه اجلي���ل الذي اأرادت 

»اإ�رشائيل« ومعها اال�ستكبار العاملي اأن 

يك���ون جيل ما بعد اأو�س���لو املتدّجن مع 

االحتالل الغا�سب، والنا�سي لكل تاريخه 

وتاريخ اآبائه واأجداده.

اإنها ال�سدمة الكربى..

ما زالت فل�س���طني حّية، و�ستبقى حية، 

و�ست�س���تمر ه���ذه الثورة مهم���ا حاولوا 

اإ�سقاطها؛ ميدانيًا اأو �سيا�سيًا اأو ثقافيًا اأو 

اقت�ساديًا.. 

اإننا نتوّج���ه اإىل جيل ثورة فل�س���طني 

الي���وم ال لنت�س���امن معهم فح�س���ب، بل 

لنكون �رشكاء معهم يف املقاومة؛ مقاومة 

املحتل الغا�س���ب يف هذا الزمن العربي 

البعيد عن فل�سطني، واملرتدي يف جحيم 

والقبلية  واالإثنية  املذهبية  الع�س���بيات 

والع�سائرية، وال�ساقط يف مطامح حكامه 

وقادت���ه اجلهلة االأغبي���اء الطامعني يف 

فتات الدنيا الزائلة.

نتوّجه اإىل فل�سطني لنوؤكد اأنها الق�سية، 

واأنها البو�سلة، واأن لهيب ثورتها هو الذي 

�سيطفئ نريان الفنت يف اأمتنا.

واالإ�س���المية  العربية  اأمتنا  ندعو قوى 

الذين يعي�س���ون االإمي���ان واملحبة لعباد 

اهلل، اأن يرفدوا هذه الثورة بكل االإمكانات 

املادي���ة واملعنوية، كم���ا ندعو االأحزاب 

والف�سائل الفل�سطينية اإىل جتاوز »االأنا« 

واملطامع، وتوحيد القوى ور�ض ال�سفوف، 

وجتاوز االنق�س���ام، ليكون اجلهد من�سّبًا 

يف ه���ذه املعركة التاريخي���ة على اأر�ض 

فل�سطني والقد�ض ال�رشيف.

النائب ال�سابق ح�سن حب اهلل

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

تتنقل قوى الرابع ع�رش من اآذار يف خمططها 

امل�ستمر للتخل�ض من وجود املقاومة وال�سيطرة 

على مفاتيح احلكم يف لبنان، ومنع االآخرين من 

االإم�ساك بها، بني خيبة امل�سعى وف�سل الرهانات، 

خ�سو�س���ًا اأنها من���ذ اأن ب���داأت هجمتها، تواجه 

الف�سل تلو الف�سل، و�سواًل اإىل بروز مالمح خ�سارة 

اأهم اأوراقها وم�سدر قوتها، وهو النفوذ ال�سعودي، 

املبني على املال اأواًل واأخرياً.

من���ذ البداي���ة، كان الهدف والو�س���يلة لها 

للحكم، التخل�ض من املقاومة و�س���الحها؛ عوقب 

النظام ال�س���وري واأُخرج من لبنان بعد اأن رف�ض 

االنق���الب على املقاوم���ة، وف�س���ل الرهان على 

التجمهر يف �ساحة ال�سهداء، يف يّل ذراع املقاومة 

التي رّدت بتجمهر اأكرب، ثم ف�س���لت كل و�س���ائل 

وخمططات »ال�سديقني« جيفري فيلتمان وجون 

بولتون، خ�سو�س���ًا حملة �رشاء الذمم لت�س���ويه 

�س���ورة املقاومة.. وكان الف�س���ل االأكرب واخليبة 

الكربى عندما حتّطم العدوان »االإ�رشائيلي« عام 

2006 على �سخرة �س���مود وبطوالت املقاومني، 
وامتد زمن الف�سل واخليبة ليطال حماوالت اإن�ساء 

راً لها اأن  »ميلي�س���يات« حملية م�سلَّحة كان مقدَّ

تكون جزءاً من م�رشوع موؤامرة كربى لالنق�سا�ض 

عل���ى املقاومة يف لبنان و�رشبها، حتت �س���تار 

قرارات حكومة فوؤاد ال�س���نيورة يف اخلام�ض من 

اأيار 2008، واإذ باملقاومة وحلفائها تكتم اأنفا�ض 

املوؤامرة يف ال�سابع منه خالل �ساعات معدودات.

مل ت�سلّم القوى التي تقف خلف حتالف قوى 

»14 اآذار« بالهزمية، فكان الرهان على امل�رشوع 

االأمريك���ي املم���وَّل خليجي���ًا لال�س���تيالء على 

�سورية، اأو اإحراقها الإلغاء دورها يف حماية ظهر 

املقاومني، عرب ح�س���د عنا����رش القوى التكفريية 

وا�ستجالبها من كل اأ�س���قاع العامل، لكن �سورية 

�سمدت طوال خم�ض �س���نوات، وبداًل من اأن تقوم 

الوالي���ات املتحدة االأمريكي���ة وحلفاوؤها العرب 

والغربيون بالهجوم على �سورية، ح�سب ما كان 

خمططًا، اأ�س���قط يف يد االأمريكي وتراجع عندما 

اأ�س���قط له الرو�ض اأول دفعة من �سواريخه التي 

اأطلقها باجتاه �س���ورية، وها هو الرو�سي يتدخل 

بعد اأن تيّقن اأن���ه الهدف البعيد لكل املخططات 

التي ت�ستهدف املنطقة، واأنه �سيكون ن�سب اأعني 

التكفرييني �س���نيعة التخطي���ط االأمريكي والفكر 

الوهاب���ي منذ احلرب �س���د االحتاد ال�س���وفياتي 

ال�س���ابق يف اأفغان�ستان، ومنذ توريط العراق يف 

حرب �سد اجلمهورية االإ�سالمية يف اإيران، ومن ثم 

احتالله وتدمريه للتخل�ض من عنا�رش القوة التي 

اأُعطيت له، بعد اأن ف�سلت يف اإخ�ساع اإيران التي 

حققت جناحًا باهراً على �سعيد ت�سنيع وجتميع 

كل عنا�رش القوة التكنولوجية والع�سكرية، التي 

جعلت منها قوة اإقليمية ُيح�سب لها كل ح�ساب، 

وجعل الغرب وعلى راأ�سه الواليات املتحدة يوقع 

معها، �ساغراً، على االتفاق النووي، الذي و�سعها 

يف ال�سفوف االأوىل للدول املتقدمة والقوية.

يف املقاب���ل، ما يزال رم���وز قوى »14 اآذار« 

ي�رشون على التم�سك باأوهام القوة التي يوهمهم 

اخلارج بوجودها، فرتى �س���مري جعجع م�ستمراً 

يف املطالبة برحيل الرئي�ض ال�سوري عن احلكم، 

وكاأن م���ا عجز عنه الغ���رب واأتباعه قادر عليه 

جعجع. كما ت�سمع الرئي�ض �سعد احلريري يدافع 

عن مواقف اململك���ة العربية ال�س���عودية، التي 

يبدو اأنها »ن�س���يت« حتويل م�ساعداتها املالية 

له وملوؤ�س�ساته منذ اأ�سهر طويلة، حتى اأن بع�ض 

»امل�س���تقبليني« خ���رج موؤخراً يه���دد مبغادرة 

طاولة احلوار التي يديرها رئي�ض جمل�ض النواب 

نبيه بري، وباخلروج من احلكومة التي يرتاأ�سها 

متام �سالم املح�سوب على »تيار امل�ستقبل«.

وح�سب اأو�ساط �سيا�سية تتبنى هذه القراءة 

للتطورات اللبنانية واالإقليمية، فاإن اأوراق القوة 

التي طامل���ا اعتم���دت عليها ق���وى »14 اآذار« 

تتهاوى ب�رشعة اأكرب مما كان يتوقع اأخ�س���امها، 

ف�»االإ�رشائيلي« بات العبًا �س���غرياً يف املنطقة، 

يف ظل الوجود الع�س���كري الرو�س���ي يف �سورية، 

وهو ال يج���روؤ على اللعب مع الكب���ار، حتى اأن 

ال�سمال اللبناين بات حمرَّمًا على طريانه احلربي.

اأما االأمريكي فقد ح�سم �سلبًا م�ساألة انخراطه 

يف اأي قتال على االأر����ض، وبات يكتفي باحلرب 

 ، »الذكي���ة« الت���ي تعتمد على الطريان امل�س���ريَّ

وعلى ت�سليح ودعم االأتباع ليقاتلوا عنه. 

تبق���ى اململك���ة العربية ال�س���عودية، التي 

غرقت ومعه���ا دويالت اخلليج يف وديان وجبال 

اليمن، فاإنها، ح�س���ب تقارير م���ن داخل اململكة، 

تخ�رش ب�رشعة فائق���ة العنا�رش اخلم�ض املكوِّنة 

لقوتها، وهي تخ����رش عن�رشالعقيدة والفقه بعد 

تفّجر اخل���الف بني العائلة املالك���ة واالأجنحة 

االأكرثتطرّفًا يف احلركة »الوهابية«، زيادة على 

خ�س���ارتها لهيبته���ا وجدارته���ا يف تنظيم حج 

امل�سلمني لبيت اهلل واالأماكن املقد�سة، بعد تكرار 

احل���وادث الدموية الناجتة عن »الفو�س���ى« يف 

اإدارتها لهذه »املنا�س���بة ال�سنوية«، وهي تخ�رش 

كذلك قوة املال، نتيجة تراجع االأ�سعار العاملية 

للنفط، يف الوقت الذي تبّذر مدخراتها على ن�رش 

احلروب والفنت يف �سورية والعراق واليمن وليبيا 

ولبنان واأماكن اخرى.

حتى النفوذ االإعالمي الذي ت�رشف ال�سعودية 

الكث���ري علي���ه، يعت���ربه متطرف���و »الوهابية« 

معاديًا لهم، و»ليرباليًا« ال يتوافق مع خطابهم 

التكفريي.

اأم���ا التحال���ف مع اأم���ريكا، وه���و اأحد اأهم 

م�س���ادر القوة ال�س���عودية، فاإنه يهتز بقوة، بعد 

الف�سل ال�س���عودي يف تاأمني امل�سالح االأمريكية 

يف �سورية والعراق ولبنان واليمن.. 

يبق���ى العن����رش اخلام����ض، وه���و رعاي���ة 

ال�س���عودية لدويالت اخلليج، وه���ذا الدور القدمي 

بات �سعيفًا، خ�سو�سًا اأن ال�سعودية تقاتل للمرة 

االأوىل مبا�رشة ولي�ض بالوا�س���طة؛ تقاتل بقوتها 

العارية يف اليم���ن وال حتقق اأهدافها، بل يتوقع 

الكثريون لها الف�سل الذريع. 

يف املقابل، توؤكد اأو�س���اط متابعة اأن رو�سيا 

- يف م���ا ُيعرف ب�»عقيدة بوتني« - ح�س���مت 

اأمرها، وهي تخطط منذ �س���بع �س���نوات لت�س���ل 

اإىل م���ا تقوم ب���ه هذه االأيام، وه���ي لن ترتاجع 

عن حماية م�س���احلها واإف�سال م�ساريع التق�سيم 

والتفتيت ون�رش الف���نت يف املنطقة العربية، الأن 

ط لها اأن جتد �سدى  ترددات هذه امل�س���اريع خمطَّ

داخل االحتاد الرو�س���ي، وهو ما لن ت�س���مح بها 

اإدارة فالدميري بوتني.

فه���ل يعق���ل ق���ادة »14 اآذار« ويركنون اإىل 

منطق احلوار وامل�س���اركة واالع���رتاف باالآخر، اأم 

يدفعون لبنان اإىل االأتون امل�ستعل يف املنطقة؟

عدنان ال�ساحلي

أحــداثأحــداث2

�سمري جعجع خالل زيارته للرئي�س �سعد �حلريري مبقر �إقامته يف جدة

»14 آذار«.. من الخيبات إلى خسارة »أوراق القوة« السعودية
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همسات

¡ لقاء بعد انقطاع
لوحظ لقاء م�س���وؤوَلنْي كبرَيْين يف �سورية ولبنان، 

على هام�ض موؤمتر دويل ُعقد يف �سوي�رشا، بعد طول 

انقطاع، مما اعُترب موؤ�رشاً هامًا للتطورات اجلارية 

يف �سورية ل�سالح الدولة الوطنية ال�سورية.

¡ م�ساعد الوزير.. خليجي!
وزارة  ي�ش��غل  وزي��راً  اأن  اإىل  معلوم��ات  اأ�ش��ارت 

ح�شا�ش��ة، عينّ يف مكتبه الإعالمي »خليجيًا«، واأن 

هذا املوظف يف كثري من الأحيان هو من يردنّ على 

عل��ى هاتف معاليه اخلا�ص عندم��ا يكون م�شغوًل 

اأو خارج ال�شمع.

¡ ن�سيحة
ت�س���اءلت مراجع قانونية عن معنى طلب حمامي 

دف���اع عن �سخ�س���ية اإرهابية ملّوث���ة يداه بدماء 

ع�س���كريني، اأخذ االإذن من مرجعي���ة دينية كربى 

لل�س���ماح مبحاكمت���ه، نا�س���حة املرجعية بعدم 

الدخ���ول يف هذه الق�س���ية �س���لبًا اأو اإيجابًا، الأن 

ذلك يعني اأن هذه املرجعي���ة كانت موافقة على 

االأعمال اجلنائية واالإجرامية اأو املخالفة للقوانني 

واالأنظمة املرعية االإج���راء التي ارتبكها االإرهابي 

القابع االآن يف ال�سجن.

¡ تخفي�ض اللهجة
لوح��ظ اأن��ه بع��د اللهج��ة العالي��ة لوزي��ر الداخلية 

والبلديات، و�شيحات وزير العدل يف ذكرى ال�شهيد 

و�شام احل�شن.. والرد اله��ادئ وعايل ال�شقف لل�شيد 

ن�راهلل، با���ر »تيار امل�شتقبل« اإع��ادة النظر يف 

مواقف��ه، وتاأكيده على التم�ش��ك باحلوار واحلر�ص 

على احلكومة.

¡ اجتهاد �سخ�سي
ُن�س���ب اإىل الرئي�ض فوؤاد ال�س���نيورة اأن كالم ع�سو 

كتلت���ه الوزير نهاد امل�س���نوق ناجت ع���ن اجتهاد 

�سخ�س���ي يف غري حمله، وال يعرّب عن راأي الكتلة، 

�س���يما اأن كالم امل�سنوق يحتمل التاأويل وال يخدم 

ا�سرتاتيجية كتلة »امل�ستقبل« النيابية.

¡ حماولة ا�ستعادة الع�سب
لف��ت دبلوما�شي عربي خ��الل جل�شة خا�شة اإىل اأن 

��ل اأطراف يف »امل�شتقبل« 
َ
الت�شعيد الكالمي من قب

يه��دف اإىل ا�شتع��ادة »الع�ش��ب« اجلماهريي الذي 

ل بعد ف�ش��ل »التيار الأزرق« يف اإقناع القاعدة  ترهنّ

ال�شعبي��ة ب�رورة قبول مكب النفايات يف ال�شمال 

والبقاع.

¡ مبادرة فا�سلة
ُمنيت مب���ادرة اأحد الوجوه الالمع���ة هذه االأيام 

بف�س���ل اأكرث مما توّقع عند م�س���احلة فريقني من 

جهة �سيا�س���ية واحدة، الأن التوقيت يف نظر اأحد 

قًا. الفريقني مل يكن موفَّ

¡ ا�ستخفاف
اأحم��د  م��ع  لق��اء  يف  احلا�ري��ن  اأح��د  ا�شتغ��رب 

احلري��ري يف بلدة برجا، كيفي��ة ربط احلريري بي 

م�شل�ش��ل النفاي��ات وتطيري احلكوم��ة، واعتباره اأن 

الهدف هو املوؤمتر التاأ�شي�شي، وقال: »يا ريت حدن 

تهن ببع�شون، و�ش��و دخل املوؤمتر 
نّ
يقويل كي��ف فو

التاأ�شي�ش��ي باملو�ش��وع«؟ وتاب��ع: »واهلل م��ا حدن 

عملها، كيف بعدون بيتجروؤوا ي�شحكوا عالنا�ص«!

¡ لبنان مهدد باحلرمان
�س���دد رئي�ض جمل����ض النواب نبيه ب���ري مع بدء 

ال���دورة العادي���ة ملجل�ض الن���واب وجتديد هيئة 

مكتب جمل�ض النواب واللجان النيابية، اأن لبنان 

مهدد باحلذف عن الئحة م�س���اعدات البنك الدويل، 

واحلرمان من هبات وقرو�ض مي�رشة تفوق قيمتها 

امللياري دوالر اإن مل يقر املجل�ض القوانني الالزمة 

خالل ال�سهر املقبل على اأبعد تقدير.

ال�س����يف املن�رشم، غرق  يف منت�سف 

املتفائلة  الت�رشيحات  االإعالم مبوجة من 

واملتبّدلة، والتي حتدثت عن »تغيري ما« 

يف النظرة الغربية واالإقليمية جتاه احلرب 

ال�س����ورية، واأن ال�رشوط ال�سابقة واخلالف 

حول م�س����تقبل الرئي�ض ب�س����ار االأ�س����د قد 

انتهى؛ فلم يعد ج����ون كريي يكرر املوقف 

االأمريكي املعروف منذ �س����نوات اأربع باأن 

»االأ�سد فقد كل �رشعيته وعليه اأن يرحل«، 

ب����ل بات يتحدث عن �����رشورة »التفاو�ض 

معه«، م�س����تكماًل �سل�سلة من الت�رشيحات 

التي اأوحت بتطور ما يف املوقف االأمريكي، 

ولو غلّف����ه كريي ب�����رشورة التفاو�ض مع 

االأ�س����د الإقناعه بالرحيل يف مرحلة ما من 

التفاو�ض.

ومع ك����ريي، برز حدي����ث رجب طيب 

اأنه ميكن  اأردوغان يف مو�س����كو، معت����رباً 

لالأ�س����د اأن يبق����ى يف مرحل����ة اأولية من 

املرحل����ة االنتقالية، عل����ى اأن يرحل يف 

مرحل����ة الحق����ة، وترافق ه����ذا مع حديث 

م�سّجع لالأوروبيني حول �رشورة التفاو�ض 

مع االأ�س����د، بينما بقيت ال�سعودية وحدها 

تغرّد منف����ردة، معتربة على ل�س����ان وزير 

خارجيته����ا اأن����ه »ال م����كان لالأ�س����د يف 

�سورية«.

وبالتزام����ن مع كل تل����ك الت�رشيحات 

العلني����ة، والتي دفعت البع�����ض للتفاوؤل 

باإمكاني����ة الذهاب اإىل حل �سيا�س����ي يف 

�سورية، كان املحور الغربي ومعه حلفاوؤه 

االإقليمي����ون ُيعّدون خطة يت�س����ورون اأنها 

القوى امليدانية، وتوؤدي  �س����تقلب موازين 

اإىل احتالل دم�س����ق واإ�س����قاط االأ�س����د عرب 

هجوم ب����رّي ينفذه اجلي�ض الرتكي بذريعة 

اإقام����ة »املنطقة االآمنة«، وحتدثت تقارير 

الرو�سية  اأن اال�ستخبارات  �سحفية حديثة 

واالإيرانية ك�س����فت خطة بداأ التح�سري لها 

يف غرفة العملي����ات الرتكية لهجوم على 

حلب وحم�ض و�سواًل اإىل قطع طريق بريوت 

- دم�سق، »كمقدمة لالإغارة الوا�سعة على 

العا�س����مة ال�س����ورية واقتحامها يف �سهر 

ت�رشي����ن االأول )احلايل(، ف�س����اًل عن هجوم 

وا�سع هدفه ال�سيطرة على حم�ض والدخول 

من �س����هل الغاب اإىل تخوم مدينة الالذقية 

ال�ساحلية«.

ولعل الك�سف عن هذه اخلطة الغربية 

التي اأف�سلها التدخل الع�سكري الرو�سي يف 

�سورية، يو�سح الكثري من االأمور التي كان 

ي�س����وبها بع�ض االإبهام، وذلك على النحو 

االآتي: 

الهجوم املفاجئ لالجئني ال�س����وريني 

على اأوروبا، بعد �س����نوات اأربع من البقاء 

يف دول اجلوار االإقليمي ال�سوري، متحّدين 

املوت ورحالت الع����ذاب الطويلة. ينجلي 

اليوم ه����ذا الغمو�ض، فق����د كان اأردوغان 

بحاج����ة اإىل تغطي����ة اأوروبي����ة لتدّخل����ه 

الع�سكري يف �سورية، بحجة اإقامة املنطقة 

االآمنة التي �س����يقيم فيه����ا الالجئون، ولو 

ُقّدر له احل�س����ول على املوافقة االأوروبية 

ب�رشعة - قبل التدّخل الرو�س����ي - النقطع 

�س����يل اللجوء ال�س����وري اإىل اأوروبا بقدرة 

قادر!

تراُجع »تيار امل�س����تقبل« عن الوعود 

التي كان قد قطعها والت�سويات التي كان 

ب�سدد الدخول فيها، ثم تعّنت »امل�ستقبل« 

وحلف����اوؤه ومعهم بع�ض ق����وى 8 اآذار يف 

اإعطاء العماد عون اأي فر�س����ة ملك�س����ب اأو 

اإمكانية النفاذ اإىل ت�س����وية مقبولة، والذي 

تراف����ق مع احلديث عن ع����زل العماد عون 

وك�رشه.. وذلك العتقاد ه����وؤالء اأنه ما هي 

اإال �سهور وت�سقط دم�سق بيد احللف الرتكي 

ال�سعودي، في�سهل اجتثاث امل�سيحيني،   -

ويعود لبنان اإىل حك����م »الرتويكا« التي 

حكمته خالل الت�سعينات.

وهكذا، يبدو اأن الت�رشيحات املتفائلة 

بقرب الو�سول اإىل حل �سيا�سي يف �سورية 

مل تكن �س����وى نوع م����ن اإراح����ة االأجواء 

الدولية وذّر الرماد يف العيون، لالنق�سا�ض 

على دم�س����ق فجاأة بعد متهيد االأر�س����ية 

الدولية لذلك، بحيث يكون اإ�س����قاط �رشيع 

للنظام ُي�س����قط يف يد االإيرانيني والرو�ض 

معًا.. وبالنتيجة، ميكن القول اإن ال�سيناريو 

املتفائل باأن تن�سيقًا ما مّت بني االأمريكيني 

والرو�ض تدّخل على اأثره الرو�ض يف �سورية، 

مل يك����ن حقيقي����ًا وواقعي����ًا، واإن اخلالف 

الرو�س����ي االأمريكي على �سوريا اأعمق مما 

يظهر للعلن.. ويت�س����ح اأي�س����ًا اأن التدّخل 

الرو�س����ي الذي فاجاأ اجلميع يف �سورية قد 

اأحبط خمططًا جهنميًا قوامه احتالل تركي 

ل�سورية، كان �س����ُيغرق ال�رشق االأو�سط يف 

اأتون م����ن التطهري العرقي واإبادة االأقليات 

الدينية.

د. ليلى نقوال الرحباين

المتغيرات تؤكد أن سيناريو 
التنسيق بين األميركي 

والروسي لتدّخل األخير في 
سورية ليس واقعيًا
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لقــاء األسـد – بــوتـين: الـحـل على الـطـريـق

غريبة فعاًل تلك ال�صيحات التي يطلقها 

�صيا�ص���يون واإعالمي���ون لبنانيون وعرب، 

وف�صائيات عربية ت�صّج بالذين ُي�صدرون 

فتاويهم من كل فّج عميق �ص���د فالدميري 

بوتني، و�صد اإيران، و�صد املقاومة، وقبلهم 

كلهم �صد �صورية وب�صار الأ�صد.

غريب فعاًل ذاك ال�ص���جيج وال�ص���خب 

من ه���ذا »الكوكتيل« من الب����ر، الذين 

يب���دو اأنهم ُبرجموا ليطلقوا زعيقهم �ص���د 

رو�ص���يا و�ص���ورية واإيران واملقاومة، بعد 

اأن برجمت اأجندة ال�صتخبارات الأمريكية 

وال�ص���هيونية والغربية كل هوؤلء الربابرة 

ليقاتلوا يف �ص���ورية والعراق.. وحتى يف 

لبنان، لو قّي�ص���ت املقاومة لهم الفر�ص���ة 

التي �ص���اهدنا بع�ض ماآثرها يف تفجريات 

الروي�ض وحارة حريك وبئر ح�صن..

ثمة م���ا يعطي بوتني حق���ًا بالتدخل 

لي�ض يف �ص���ورية وح�ص���ب، بل اأبعد منها 

رمب���ا، لأن هناك نح���و 7 اآلف همجي من 

رو�صيا ورابطة الدولة امل�صتقلّة يتوح�صون 

على �صورية و�صعبها، حل�صابات �صهيونية 

وتلمودية و�صعودية واأعرابية.. فكم يوجد 

من نوعية هوؤلء الربابرة يف العراق واأبعد 

من العراق؟

اللق���اء ب���ني الرو�ض وال�ص���وريني اأمر 

ع���ادي، وقد ُترج���م قبل �ص���اعات بلقاء 

قمة يف مو�ص���كو بني الأ�ص���د وبوتني، ما 

ي�ص���ّكل ترجمة حقيقية للتحولت الكربى 

والنوعي���ة يف املي���دان، جراء ال�ص���مود 

ال�صيا�صية واملواجهات  ال�صوري باملواقف 

الع�ص���كرية التي تطورت تقدم���ًا للجي�ض 

عل���ى خمتلف اجلبهات، بفع���ل ال�ربات 

اجلوية الرو�صية التي دكت ح�صون ومواقع 

وحت�ص���ينات، وقتل���ت واأ�ص���ابت قيادات 

لالإرهابي���ني، اآخره���م قد يكون ح�ص���ان 

ال�صعودية زهران علو�ض يف الغوطة.

يف اللقاء بني الأ�ص���د وبوتني كثري من 

امللفات ُح�ص���مت؛ الكلمة الأوىل والأخرية 

حلا�ر �ص���ورية وم�صتقلبها تبقى لل�صعب 

ال�صوري كما اأكد �صيد الكرملني، الذي اأ�صار 

اإىل اأن الت�ص���وية تن�صج، ومو�صكو �صتجري 

الت�ص���الت الالزم���ة للو�ص���ول اإىل احلل 

ال�صلمي..

من جهته، الأ�ص���د ح�ص���مها فبف�ص���ل 

امل�صاعدة الرو�صية منع حتوُّل الو�صع يف 

�ص���ورية اإىل ماأ�ص���اوي واأي عمل ع�صكري 

يفرت�ض اأن تليه خطوات �صيا�صية.

احلل اإذاً على الطريق، و»الهدف يجب 

اأن يكون حتقيق ما يريده ال�صعب ال�صوري 

ويرى فيه م�ص���تقبل وطنه«؛ كما عرّب اأ�صد 

�صورية.

نتائج لقاء الأ�ص���د - بوتني اأُتبع على 

التو بزي���ارة رئي�ض جمل�ض ال�ص���ورى يف 

اإي���ران علي لريجاين اإىل مو�ص���كو، حيث 

التق���ى كب���ار امل�ص���وؤولني الرو�ض، ويف 

مقدمتهم بوتني.

هل تعلمون اأيها الأعراب الذين متّولون 

م���ن م���ال �ص���عوبكم وثرواته���م كل تلك 

اجلحافل م���ن الربابرة، من اأجل اأن يدّمروا 

العراق و�ص���ورية وم�ر، وهم فعاًل دمروا 

العراق و�ص���ورية، ويعملون الآن لتخريب 

م�ر، اأنكم بذلك تعملون من حيث تدرون 

اأو ل ت���درون على تفكيك قو����ض التاريخ 

واحل�صارات الإن�ص���انية الأوىل والر�صالت 

ال�ص���ماوية التي انطلقت م���ن هذا ال�رق 

الرائع؟ فدم�ص���ق ه���ي العا�ص���مة الأوىل 

يف التاري���خ، وبابل هي م�ص���در ال�ريعة 

الأوىل، وم�ر مهد الإن�صانية، واأوىل ب�صائر 

التوحيد ما قبل الديانات �صدرت منها.

ثم اأيها الأعراب، واأنتم �ص���امتون عن 

دمار وخراب منب���ت العروبة )اليمن(، هل 

ت���درون اأو ل ت���درون اأنكم تدم���رون اأوىل 

احل�صارات الإن�صانية التي اأنتجت قبل اأكرث 

من �صبعة اآلف �ص���نة، حينما ت�صتهدفون 

ماأرب و�ص���ّدها، و�صنعاء التي �صيدت فيها 

اأول ناطح���ات �ص���حاب قبل اأن يكت�ص���ف 

املتحدة  الوليات  كولومب�ض  كري�ص���توف 

باآلف ال�صنني؟

ال�صيحات وال�رخات التي ُتطلق من 

اأ�ص���حاب الدعاوى واجلهاد املربجمة �صد 

�ص���ورية ورو�ص���يا واملقاومة، هي الإعالن 

عن الدخول يف ثقاف���ة »تورا بورا«، وقد 

اأبلغ الرو�صي �صابقًا والآن عن ممويل هذه 

الثقافة، وكان قد اأعلنها بندر بن �ص���لطان 

بال خجل يف الكرملني قبل اأكرث من �صنتني 

اأنهم م���ن خلق���وا الإرهاب، واأنه مي�ص���ك 

بقرارهم وحركتهم، وعر�ض ر�ص���اويه على 

الكرملني وبعده حاول حممد بن �ص���لمان 

عر�ض 400 مليار دولر، لقاء حياد مو�صكو 

فقط.

ب���اأي ح���ال، ف�»ال�ص���وخوي« مل تبداأ 

رحلته���ا يف الأجواء ال�ص���ورية اإل بعد اأن 

ا�ص���تكملت كل املعلوم���ات والإحداثيات 

ح���ول كل �ص���يء؛ ح���ول ت���وّزع الإرهاب 

يف اجلغرافيا ال�ص���ورية، وح���ول التكوين 

الدميغ���رايف لالإرهابي���ني، وعالقاتهم مع 

ال�ص���تانة والريا�ض ووا�صنطن وتل اأبيب.. 

وعوا�صم الغرب.

بعده���ا، اأبلغت مو�ص���كو اجلميع اأنها 

اتخذت القرار احلا�صم؛ القرار ال�صرتاتيجي.

مو�صكو ح�صمت الأمر، واأبلغت وا�صنطن 

اأبيب  والأع���راب وعوا�ص���م الغرب وت���ل 

بقرارها ال�صرتاتيجي اأن الأمن ال�صوري هو 

متامًا الأمن الرو�صي.

اتفقت مع طهران وبغداد ودم�صق على 

واحداً،  زائ���داً  الرباعية  العملي���ات  غرفة 

ومقرها بغداد.

وا�صحة  ور�ص���ائلها  الرو�صية  الغارات 

ملن يعنيهم الأمر.

دة، ول جمال لر�صم  �صورية واحدة موحَّ

اخلرائط، ومن بداأ ير�صل �صالح اأر�ض - جو 

اإىل الربابرة اأُبلغ بالر�صائل التي تليق به، 

واجلي�ض اليمني واللجان ال�صعبية الثورية 

�صي�ص���لكم منه ما ي�ر خاطركم، والأردن 

اأبلغت الريا�ض عدم ال�صماح مبرور ال�صالح 

عرب اأرا�صيه.

اأب���داً، وم���ن يبقى  �ص���ورية واح���دة 

م���ن الرباب���رة �ص���يعود من حي���ث اأتى، 

كالقاذف���ات  لي�ص���ت  ف�»ال�ص���وخوي« 

الأمريكي���ة التي كانت ترم���ي لالإرهابني 

الهمربغر وزجاجات الكول.. »ال�صوخوي« 

يف الأج���واء تدك التح�ص���ينات، واجلي�ض 

ال�ص���وري وحلفاوؤه على الأر�ض يتقدمون 

اليوم  ال�ص���ياطني..  ويطهرونها من رج�ض 

الآخر اآٍت بالتاأكيد..

ال�ص���وري  اجلي����ض  تق���دُّم  تابع���وا 

وانت�ص���ارات العراق وانتفا�صة فل�صطني 

و�ص���مود ومواجه���ات اجلي����ض اليمني 

واللج���ان الثورية، اإنه���ا بداية الأجوبة 

احلقيقية..

اأحمد زين الدين

�لرئي�س �لرو�سي فالدميري بوتني م�ستقباًل �لرئي�س �ل�سوري ب�سار �لأ�سد يف �لكرملني )�أ.ف.ب.(

م الجيش السوري  تقدُّ
وانتصارات العراق وانتفاضة 
فلسطين ومواجهات الجيش 

اليمني بداية التغيير
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اإف�صال »تيار امل�صتقبل« ت�صوية  بعد 

ترقية عدد من عمداء اجلي�ض اللبناين اإىل 

رتب���ة لواء، بينهم العميد �ص���امل روكوز، 

و�ص���ل الغرور عند »الأزرق« اإىل حد ظن 

فيه اأن باإمكان���ه ابتزاز حزب اهلل، ودفعه 

اإىل التخلي عن تر�ص���يح العماد مي�ص���ال 

ع���ون للرئا�ص���ة الأوىل، وبالتايل �رب 

التحالف معه، من خالل تهديد »احلزب« 

على ل�صان وزير الداخلية  نهاد امل�صنوق 

باخل���روج من احلكومة، ووقف جل�ص���ات 

احلوار، وذلك يف كلمته يف الذكرى الثالثة 

لغتيال اللواء و�ص���ام احل�ص���ن الأ�صبوع 

الفائت. غري اأن »احلريريني« ا�ص���طدموا 

بحائط م�ص���دود، وتراجع���وا عن موقفهم 

املذكور اآنفًا، باأمر �ص���عودي، بح�ص���ب ما 

يوؤكد م�صدر يف فريق الثامن من اآذار، لأنه 

يف حال �ص���قوط حكومة �صالم، لن تكون 

بعدها حكوم���ة فيها »الكلم���ة الأوىل« 

لل�صعودية.

ويوؤكد امل�صدر اأن لدى اململكة حر�ض 

على اأن ت�ص���يري عجل���ة الدولة يف لبنان 

يف الظ���روف الراهنة، اأي يف �ص���وء عدم 

انتخاب رئي����ض للجمهورية، كما لو كان 

منتَخبًا، لذلك تدعم ال�ص���عودية جل�صات 

احلوار، كذلك �ص���ري العم���ل يف املجل�ض 

اخلا�ص���ة  الجتماعات  كانعقاد  النيابي؛ 

بانتخ���اب اللجان، كما ح���دث يف الأيام 

القليلة الفائتة.

ولريب اأن ال�صعودية لي�صت يف �صدد 

ل املزيد من اخل�صائر جراء �صيا�صتها  حتمُّ

يف املنطق���ة، ل�ص���يما  بع���د غرقها يف 

»الوحول اليمنية«، وتخبُّطها يف �صورية، 

فم���ن البديهي اأنها غري قادرة ا�ص���تيعاب 

مفاجاأة جديدة يف لبنان.

ويف ه���ذا ال�ص���دد، جاء بي���ان كتلة 

اجتماعها  بع���د  النيابية  »امل�ص���تقبل« 

الأخري مبنزل���ة التغطي���ة الكاذبة لكالم 

امل�ص���نوق، لكن ه���ذا البي���ان يف الوقت 

عينه ه���و انعكا�ض للموقف ال�ص���عودي؛ 

التم�ص���ك باحلكوم���ة واحل���وار، وتراجع 

حقيقي عن تهويله���م الأخري، وهكذا هّول 

»احلريري���ون«، ثم تراجع���وا، الأمر الذي 

عك�ض عدم �ص���دقيتهم، وعدم ا�صتقرارهم 

على مواقفهم. 

بالتاأكيد، لن يكون حزب اهلل مت�صاهاًل 

مع اأي حماولة ابتزاز، وهذا ما اأكده ال�صيد 

ح�ص���ن ن�ر اهلل، وقيادة احلزب، برف�صهم 

اأي �ص���يء من ه���ذا القبيل، لأن اإ�ص���قاط 

احلكومة ووقف جل�صات احلوار، وبالتايل 

�رب املرافق العامة، �صينعك�ض �صلبًا يف 

الدرجة الأوىل على »تيار امل�صتقبل« قبل 

�صواه.

وهكذا، ج���اءت حماولة »احلريريني« 

الفا�ص���لة والآيلة اإىل دف���ع املقاومة اإىل 

التخل���ي ع���ن العم���اد ع���ون، لتزيد من 

مت�ّصكها برت�صيحه اأكرث من اأي وقت م�صى، 

بح�ص���ب م�صادر قريبة من احلزب، ويكون  

بذلك » قد انقلب ال�صحر على ال�صاحر«.

انف�ص���حت لعبة  ثاني���ة،  من جه���ة 

الأدوار داخل »تيار امل�ص���تقبل«؛  توزيع 

بني »معتدل« ومت�صدد، وتبنّي اأن جميع 

»احلريريني« ي�ربون من نبع عداء واحد 

�صد حزب اهلل.

ح�صان احل�صن

.. وانفضحت »لعبة« توزيع األدوار
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مبواكبة التح�صريات الع�صكرية غري امل�صبوقة 

الت���ي ُيعّد لها اجلي�ض ال�ص���وري لالنطالق ب�»اأم 

املعارك» حلب، على وقع زحف وحداته - باأداء 

وتكتي���ك مُميزي���ن - يف عمليات برية وا�ص���عة 

النطاق اأطلقها بالتزامن يف اأرياف حماه والالذقية 

واإدلب وحلب، و�رق دم�ص���ق و�صوًل اإىل اجلبهة 

اجلنوبية، اأ�صارت معلومات �صحافية غربية اإىل 

اأن وقائع العمليات امليدانية املقبلة يف �صورية 

�صتكون »هامة للغاية«، كا�صفة اأن اإيران �صمحت 

موؤخراً باإقامة قواعد للمقاتالت احلربية ال�صينية 

على اأرا�ص���يها، كي تكون على اأهبة ال�ص���تعداد 

ل الفوري يف �ص���ورية - عند اإطالق اإ�صارة  للتدخُّ

ال�ص���فر - ما حدا ب�ص���حيفة »فورين بولي�صي« 

الأمريكية اإىل تو�ص���يف الواقع امليداين ال�صوري 

ل الع�صكري الرو�صي والإيراين املبا�ر،  بعد التدخُّ

جتاوزاً لعنوان مقارع���ة »داع�ض« والتنظيمات 

امل�صلحة الأخرى، لي�صل اإىل مرحلة »جهوزية« 

حلفاء دم�صق، ملواجهة ع�صكرية مع دول اإقليمية 

كربى دعمت تلك التنظيمات، متوّقفة عند تر�صانة 

نخبة املقاتالت الرو�صية التي دفعت بها مو�صكو 

اإىل �ص���ورية، والتي تّوجتها من���ذ اأيام مبقاتلتي 

»�صوخوي -35اأ�ض« ال�صرتاتيجية »املرعبة«.

ويف حني ي�ص���ري خرباء ع�صكريون رو�ض اإىل 

اأن »اأم املع���ارك« حل���ب �ص���تتجاوز بوقائعها 

وتكتيكاتها »�صدمة« التدّخل الع�صكري املبا�ر 

واملفاج���ئ يف �ص���ورية، نقلت �ص���بكة »بي بي 

�صي« الربيطانية عن م�صوؤول �صعودي مل تك�صف 

عن ا�ص���مه، اأن ال�صعودية وتركيا با�رتا بتقدمي 

اأ�ص���لحة حديثة »عالي���ة الق���وة« - مبا فيها 

م�ص���ادات للدروع - ملقاتل���ي »جي�ض الفتح« 

و»ال�ص���وري احلر« و»اجلبه���ة اجلنوبية«، من 

دون نفيه �ص���مول هذا الدعم ل�ص���واريخ م�صادة 

للطائرات. وح�صب معلومات اأكدتها لحقًا وكالة 

»�صبوتنيك« الرو�صية، فاإن ال�صتخبارات الرتكية 

بداأت الرتكيز ب�صكل لفت على اأن يكون ل�»جي�ض 

املجاهدي���ن« - الذي ي�ص���م نخب���ة املقاتلني 

ال�صي�صانيني والقوقازيني - الدور امليداين الكبري 

يف »اأ�ص���خم املواجه���ات امُلنتظرة يف حلب«، 

وفق تو�ص���يفها، والتي يوليها الرئي�ض فالدميري 

بوتني اأهمية ع�ص���كرية خا�صة، ُيريدها تتويجًا 

للعملي���ات الربي���ة يف اإدلب وري���ف الالذقية، 

حيث يتح�صن مقاتلو ال�صي�صان والقوقاز ب�صكل 

رئي�ص���ي، وه���ذا ه���دف مبا�ر لال�ص���رتاتيجية 

الرو�صية يف �صورية.

وربطًا بالأمر، ك�ص���ف »جون كرياكو«، وهو 

�صابط �ص���ابق يف جهاز ال�صتخبارات الأمريكي، 

ا�ص���تناداً اإىل تقاري���ر و�ص���فها ب�»املوثقة«، اأن 

التحتية ل�»جي�ض املجاهدين« تعرّ�صت  البنية 

ل�ربات قا�ص���مة م���ن املقاتالت الرو�ص���ية منذ 

انطالق عملياتها يف �ص���ورية، حيث رّكزت على 

بن���ك اأهداف يتوزع بني اإدل���ب والالذقية وحلب، 

وهي معاقل للمقاتلني ال�صي�صان والقوقاز، م�صرياً 

اإىل اأن »ح�ص���ة» كبرية من ال�ربات الرو�ص���ية 

نالتها جماعة »اأجن���اد القوقاز«، عرب الإطاحة 

باأهم قادتها امليدانيني، عرب �ربة قا�ص���ية يف 

الثاين من اجلاري، �ص���حقت غرفة عمليات تابعة 

له���م يف اإدل���ب، دعمتها ال�ص���تخبارات الرتكية 

بق���ادة ميدانيني عند ب���دء العملي���ات اجلوية 

الرو�صية، من دون اإغفاله الإ�صارة اإىل املعلومات 

ال�صتخبارية الهامة التي توؤّمنها غرفة عمليات 

بغداد، وال�صتخبارات ال�صورية ب�صكل خا�ض، يف 

حتديد اأماكن متركز تل���ك التنظيمات، مع قائمة 

باأب���رز قادتها ومعاونيه���م. وتزامنًا مع ما اأُعلن 

على ل�صان القي�ر الرو�ص���ي، ومفاده اأن الأخري 

اأعطى اأوامر �ص���ارمة باإ�ص���قاط اأي مقاتلة تركية 

تخرتق الأجواء ال�ص���ورية، رداً على قرار ر�ص���مي 

ترك���ي ب�»����رورة« عبور املقات���الت الرتكية 

لتلك الأجواء ل�رب »داع�ض«، لفتت �ص���حيفة 

»فورين بولي�ص���ي» اإىل اأن اأجهزة ال�صتخبارات 

الأمريكي���ة ب���ات بحوزتها معلومات ت�ص���ري اإىل 

اأن مقاتالت »ال�ص���وخوي» الرو�ص���ية التي تنفذ 

دة ب�»حم�ص���نات«  عملي���ات يف �ص���ورية، مزوَّ

اإلكرتونية ت�ص���تطيع �ص���ل قدرة فعالية �صواريخ 

اأر�ض-جو بحوزة اجلماعات امل�ص���لحة، كا�صفة 

يف الوقت نف�ص���ه اأن اإيران �صمحت موؤخراً باإقامة 

قواعد للمقاتالت احلربية ال�صينية على اأرا�صيها، 

»ربطًا بتطورات ع�صكرية قادمة باملدى املنظور 

يف �صورية«، وفق اإ�صارة ال�صحيفة.

اإل اأن الأبرز مما �صبق، هو الكالم الذي �صمعه 

دبلوما�ص���ي غربي يف مو�ص���كو، م���ن اأحد كبار 

امُل�صت�ص���ارين يف الكرمل���ني، وي�ص���ري اإىل عر�ض 

»اأمني» م����ري باإر�ص���ال ق���وات م�رية اإىل 

�صورية ملوؤازرة اجلي�ض ال�صوري». يوؤكد امل�صت�صار 

اأن التع���اون الأمني بني م�ر و�ص���ورية يتطور 

ب�ص���كل لفت وكبري، لفتًا اإىل اأن الدعم امل�ري 

ل�ص���ورية، والذي ُتوِّج باإر�صال راجمات �صواريخ 

لتعزيز قدرات اجلي�ض ال�ص���وري، �صياأخذ »اأبعاداً 

ع�صكرية« هامة يف القادم من الأيام، وكا�صفًا اأن 

�صورية �صاعدت اأجهزة الأمن امل�رية يف حتديد 

هوية اإرهابي���ي تنظيم »بي���ت املقد�ض« الذين 

ا�ص���تهدفوا القوات امل�رية يف �صيناء بهجمات 

قا�صية اأوائل متوز املا�صي، واأودت حينها بحياة 

60 جنديًا، حيث اأر�ص���لت اإىل القيادة الع�ص���كرية 
امل�رية قائمة باأ�ص���ماء عنا����ر اإرهابية تتبع 

للتنظيم املذكور وتقاتل يف �صورية.. واإذ لفت اإىل 

اأن اأجهزة الأمن ال�ص���ورية تتع���اون اإىل حد كبري 

م���ع نظريتها امل�رية، ع���رب تزويدها بتحركات 

اإرهابيي »بيت املقد�ض» يف �ص���ورية - والذين 

ذهبت اأعداد منهم للقتال حتت اأ�ص���ماء تنظيمات 

اإرهابية اأخرى - اأماط امل�صت�صار الرو�صي اللثام 

ع���ن اأمر هام ناق�ص���ه وفد اأمني م�ري ال�ص���هر 

املا�صي يف مو�صكو، يقرتح اإر�صال قوات م�رية 

اإىل �ص���ورية مل���وؤازرة اجلي�ض ال�ص���وري، اإذا قبل 

الرئي�ض ب�صار الأ�صد بذلك.

واأم���ام مدل���ولت الر�ص���الة الرو�ص���ية التي 

خرقت مناورات احللف الأطل�ص���ي يف املتو�صط، 

واملتمثل���ة ب�»تتويج« نخب���ة مقاتالتها التي 

بات يف �ص���ورية، مبقاتلتي »�صوخوي -35اأ�ض«، 

ح���ري التوقف اأمام معلومات �ص���حافية �ُرِّبت 

يف الأيام املا�صية من �ص���لطنة ُعمان، وُو�صفت 

بال�»املوثوقة«، ت�ص���ري اإىل اأن النظام ال�صعودي 

ب���ات على �ص���فري النهيار، واأنه ب���ات مبواجهة 

اأح���داث دراماتيكي���ة غري متوقعة« يف الأ�ص���هر 

الأوىل من العام املقبل، قد تكون نتائجه �صبيهة 

جداً مبا ح�صل يف العراق وليبيا و�صورية.

 ماجدة احلاج

إيران سمحت بإقامة قواعد 
للمقاتالت الحربية الصينية 

ل الفوري في سورية إذا  للتدخُّ
ب األمر ذلك تطلَّ

معركة حترير حلب �ستتجاوز بوقائعها �سدمة �لتدخل �لع�سكري �لرو�سي يف �سورية

تحذيرات روسية تسبق »أم المعارك«.. 
وقوات مصرية لمؤازرة الجيش السوري؟

¡ دول عربية ت�صرتي �صيارات 
»تويوتا« ل�»داع�ض«

اأعرب الناطق الر�صمي با�صم البيت الأبي�ض الأ�صبوع 

املا�ص���ي عن قلق احلكومة الأمريكية من وجود اأكرث 

من �صتني األف �ص���يارة نقل رباعي طراز »غمارتني« 

م���ن اإنت���اج �رك���ة »تويوتا« ل���دى »داع�ض« يف 

�صورية والعراق. من جهتها، اأعلنت �ركة »تويوتا« 

ا�صتعدادها للتحقيق يف كيفية و�صول هذه ال�صيارات 

اإىل التنظيمات الإرهابية. بعد اأيام، اأعلنت �ص���بكات 

اإعالمية رو�ص���ية اأن اجلي�ض الرو�ص���ي �ص���لّم �ركة 

»تويوتا« �صوراً لع�رات ال�صيارات التي تظهر عليها 

اأرقام املحركات املحفورة من امل�ص���نع، والتي كان 

قد ا�ص���توىل عليها اجلي�ض ال�صوري يف معاركه على 

الأر�ض بدعم جوي رو�صي.

ويف وقت متاأخر من م�ص���اء ال�صبت املا�صي، ت�صلّمت 

احلكومتان ال�صورية والرو�صية من �ركة »تويوتا« 

تقريراً اأوليًا ب�ص���اأن �صور ال�ص���يارات التي ت�صلمتها 

ال�ركة من املخابرات الع�صكرية الرو�صية، وكان اأبرز 

ما جاء فيه :

- بع�ض اأرقام املحركات تخ�ّض �ص���يارات من اأ�ص���ل 

22500 �ص���يارة ا�ص���رتتها �ركة ا�ص���ترياد �صعودية 
اجلن�صية.

- بع�ض اأرقام املحركات تخ�ض �ص���يارات من اأ�ص���ل 

32000 �صيارة ا�صرتتها �ركة ا�صترياد قطرية اجلن�صية.
- بع�ض اأرقام املحركات تخ�ض �ص���يارات من اأ�ص���ل 

11650 �صيارة ا�صتوردها �ركة ا�صترياد من الإمارات 
العربية املتحدة.

- بع�ض اأرقام املحركات تخ�ض �ص���يارات من اأ�ص���ل 

4500 �ص���يارة ا�ص���توردتها اجلي�ض الأردين باعتماد 
ائتماين من عدة بنوك �صعودية اجلن�صية.

ويبقى ال�ص���وؤال: ملاذ مل تع���رّب الإدارة الأمريكية عن 

القلق من وجود ع�رات الآلف من �صيارات »تويوتا« 

لدى »داع�ض« اإل بعد التدخل الع�صكري الرو�صي يف 

�صورية؟

¡ التجنيد ل�»داع�ض« م�صتمر يف اأمريكا
ق��ال مدير �ل���»�إف بي �آي«؛ جيم�س كوم��ي، �إن جتنيد 

�لأمريكي��ن ل�سالح تنظيم »د�ع���س« منت�رش وم�ستمر 

عل��ى مد�ر 24 �ساعة يف �لوليات �لأمريكية �خلم�سن. 

و�أ�س��اف كوم��ي �أن مئ��ات �لأ�سخا���س ي�ستخدم��ون 

مو�ق��ع �لتو��سل �لجتماع��ي لالن�سمام �إىل �سفوفه، 

�أو لالطالع عل��ى توجيهات �لتنظيم �لت��ي تقول: »�إذ� 

مل تتمك��ن م��ن �للتحاق بن��ا، فاقتل �أينم��ا ُوجدت«، 

بح�سب كومي �لذي �عترب �أن »تويرت« وبر�مج �لر�سائل 

�لفوري��ة و�لتو��سل �مل�سف��رة �سّهلت عمليات �لتجنبيد 

وجعلتها �أكرث �نت�سار�ً خالل �لعامن �ملا�سين.

¡ لقاء يف عّمان ملحا�رة النتفا�صة
قالت م�صادر دبلوما�صية غربية اإن الإدارة الأمريكية 

ت�ص���عى لعقد لقاء مو�ّصع يف العا�ص���مة الأردنية، 

لبحث و�صائل تهدئة الأو�صاع املتفّجرة يف �صاحة 

ال�راع الفل�ص���طيني � »الإ�رائيلي«، م�ص���يفة اأن 

وزير اخلارجية الأمريكي جون كريي �ص���يتوّجه يف 

الأي���ام القليلة املقبلة اإىل عّمان لي�ص���ارك يف هذا 

اللقاء، بعد اأن يكون ق���د التقى رئي�ض وزراء العدو 

بنيامني نتنياه���و يف برلني، حيث تثبت »الهّبة« 

ال�ص���عبية الفل�صطينية ف�ص���ل حكومته يف اإنهائها، 

رغ���م كل الإجراءات املتَخذة �ص���د الفل�ص���طينيني، 

ومواطن���ي مدينة القد�ض ب�ص���كل خا����ض. واأردفت 

امل�ص���ادر اأن اململكة العربية ال�ص���عودية �صتكون 

حا�رة يف لق���اء عّمان الذي �صي�ص���ارك فيه ملك 

الأردن والرئي�ض الفل�صطيني، غري م�صتبعدة م�صاركة 

رئي�ض وزراء العدو يف هذا اللقاء. وراأت امل�صادر اأن 

الف�ص���ل �صيكون م�ص���ري اجتماع عّمان، يف حال مل 

يدرك دللت ور�ص���ائل »الهّبة« ال�صعبية، معتربة 

اأن جيل ال�صباب الفل�صطيني بات اأحد اأهم املقررين 

يف ملف ال�راع.
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»التحالف« اليمن.. التمدد البري بداية المحرقة الكبرى لـ
حماوالت التحالف ال�ض���عودي ق�ض���م 

املحافظ���ات اليمنية عرب االجتياح الربي 

بهدف الو�ضول اإىل �ضنعاء، ي�ضبه الطريقة 

االأمريكية التي اعُتمدت يف احتالل العراق، 

بحيث عند و�ضول االأمريكيني اإىل م�ضارف 

بغداد �ض���ئل يومئذ وزير االإعالم العراقي 

حممد �ض���عيد ال�ض���حاف ع���ن اخلطوات 

املزم���ع القي���ام به���ا ملواجه���ة الزحف 

يتمددون  »�ض���نجعلهم  فق���ال:  االأمريكي 

كاالأفعى على طول العراق، وبعدها �ضنبداأ 

بتقطيعها ونق�ضي عليها«.

وب����رف النظر عما رافق ان�ض���حاب 

االأمريكي���ني م���ن العراق بع���د اأن دمروه 

ب����راً وحج���راً، ف���اإن الالف���ت اأنهم بعد 

ان�ضحابهم اأخذوا معهم، اإ�ضافة اىل العقود 

االإ�ض���تثمارية الت���ي فر�ض���وها، هديتني 

تذكاريتني غريبتني لو�ضعهما يف املتحف 

املركزي للجي�ش االأمريكي، تخليداً الإجناز 

اإ�ضقاط �ضدام ح�ضني؛ قطعة برونزية متّثل 

موؤخرته من اأح���د التماثيل التي دمروها، 

واملرحا����ش ال���ذي كان ي�ض���تخدمه يف 

زنزانت���ه، لكن ال�ض���عودية لديها عبد ربه 

من�ض���ور هادي ب�ض���حمه وحلمه يف بيت 

الطاعة، وما حلم و�ض���ولها اإىل �ض���نعاء 

�ض���وى اإجناز معن���وي ت�ض���عى اإليه، ولن 

يتحق���ق، ومت���دُّد االأفعى ال�ض���عودية يف 

املحافظات اجلنوبية والو�ضطى، واإن جاء 

بتواطوؤ بع�ش القبائ���ل اليمنية املوالية، 

���دة، الأن عملية  ف���اإن له حماذي���ره املوؤكَّ

تقطي���ع االأفعى ق���د بداأت قب���ل اأن تبلغ 

القوات الغازية العا�ضمة �ضنعاء. 

التحال���ف ال�ض���عودي ينت�ر يف عدن 

واأب���ني وال�ض���الع وحل���ج، اإ�ض���افة اإىل 

حمافظات تعز واإب و�ضبوة، مع مناو�ضات 

يومي���ة مع جي����ش �ض���الح واحلوثيني، 

واملعارك ال�ض���ارية هي يف الو�ضط �ضمن 

حمافظ���ات البي�ض���اء واجل���وف وماأرب 

واحلدي���دة، لك���ن م�ض���كلة التحال���ف اأن 

�ض���يطرته على حمافظات اجلنوب اأوقعته 

يف �راع يتفاق���م يوميًا مع قوى احلراك 

اجلنوبي الراف�ضة للوحدة اليمنية، والتي 

اأعلن���ت عدن عا�ض���مة للجنوب، اإ�ض���افة 

اإىل خماط���ر االإره���اب املتمثل بانت�ض���ار 

ح�رم���وت  »القاع���دة« يف حمافظ���ة 

املجاورة.

كما اأن االأو�ض���اع يف املحافظات التي 

ينت�ر فيها التحالف يبدو ه�ضًا، بدليل اأن 

عدن بالذات التي اأعلنها الرئي�ش عبد ربه 

من�ض���ور هادي منذ اأ�ض���هر مدينة اآمنة، ما 

زالت جماعات من احلراك اجلنوبي تناو�ش 

التحالف فيها، ولي�ضت اآمنة حتى حل�ضور 

وزير من جماعة هادي اإليها، اإ�ض���افة اإىل 

اأن احلوثيني �ض���يطروا منذ اأيام على موقع 

ا�ضرتاتيجي للحراك اجلنوبي؛ بني البي�ضاء 

وحلج، وبات باإمكانهم ق�ضف مطار وميناء 

عدن وتعطيل حركتهما حتى ال�ضلل.

لل�ض���عودية  اليمني  القبائلي  ال���والء 

�ض���اعد التحال���ف يف االنت�ض���ار جنوب���ًا 

وو�ض���طًا، ويعود تاريخه اإىل العام 1934؛ 

عندما وقع اخلالف على �ضم منطقة ع�ضري 

املتناَزع عليها بني اليمن و»االأدار�ض���ة« 

الذين كانوا يحكمونها، والذين ا�ض���تنجدوا 

يومذاك بعبد العزيز بن �ض���عود و�ض���ّمها 

اإىل مناط���ق نفوذه، يف نف�ش التاريخ الذي 

اأعلنت في���ه مناطق جن���د واحلجاز دولة 

حتت م�ض���مى اململكة العربية ال�ضعودية، 

وبقيت بع�ش القبائل اليمنية مثل »مراد« 

يف ماأرب، و»العوالق« يف �ض���بوة، اإ�ضافة 

اإىل القبائل املنت�رة على احلدود اليمنية 

ال�ض���عودية يف حمافظات ماأرب واجلوف 

وحج���ة املوالي���ة لل�ض���عودية، بحيث اإن 

اململك���ة كانت مت���ّد ه���ذه القبائل بدعم 

مايل ولوج�ضتي على مدى العقود ال�ضبعة 

املا�ض���ية، وو�ض���ل الدع���م اإىل حد منح 

�ض���يوخ هذه القبائل اجلن�ضية ال�ضعودية، 

كما قدمت لهم من���ازل وامتيازات ورواتب 

�ضهرية، ف�ضاًل عن تنّقل اأبنائها بُحرية بني 

اليمن وال�ض���عودية، وباتت ه���ذه القبائل 

راً داخل اليمن  ت�ضّكل نظامًا �ضعوديًا م�ضغَّ

يتبع النظام ال�ض���عودي، حتى اأن ال�ض���يخ 

الراح���ل عبد اهلل بن ح�ض���ني االأحمر الذي 

كان زعيمًا لقبيلة حا�ض���د؛ كربى القبائل 

اليمنية، وبرغم اأنه كان رئي�ض���ًا للربملان 

اليمني، لعب دور �ضفري اململكة يف قبيلته 

وبقي���ة القبائل اليمنية، وُلقِّب ب�»�ض���يخ 

م�ض���ايخ حا�ضد«، ب�ض���بب الدور املحوري 

ال���ذي اأُعطي له، كم���ا اأن قبيلة بكيل هي 

االأخ���رى موالية لل�ض���عودية، وحر�ض���ت 

اململكة على ال�ض���يطرة على اأكرب قبيلتني 

مينيتني، حا�ض���د وبكيل، ليكون لها جناح 

ع�ضكري مواٍل لها، وجي�ش �ضعبي مكّون من 

القبائل اليمنية.

رغم م���ا تقدم، والأن امل���زاج القبائلي 

ق���د تغرّي لدى بع�ش املوالني لل�ض���عودية 

على هام�ش العدوان املدمر، فما من دولة 

دخل���ت اليمن ع���رب التاريخ وا�ض���تطاعت 

ا�ضتعماره، واإذا كانت امل�ضاألة - كما جتمع 

االأو�ضاط الدولية واالإقليمية - اأن العدوان 

ال�ض���عودي على اليمن جاء ردة فعل �ضد 

�ضيطرة احلوثيني »املدعومني من اإيران« 

عل���ى اليمن من �ض���نعاء اإىل ع���دن، واأن 

ال�راع ال�ض���عودي - االإيراين ا�ضرتاتيجي، 

وتناف�ش الدولتني لل�ضيطرة على »م�ضيق 

ب���اب املندب«، ف���اإن الظ���روف الداخلية 

واخلارجي���ة لل�ض���عودية ال تخّوله���ا بعد 

اليوم مواجهة اإيران يف اأي �راع اإقليمي، 

خ�ضو�ضًا بعد االتفاق النووي.

ال مك�ضب �ضيا�ضي �ضتجنيه ال�ضعودية 

يف اليم���ن، الأن الق���رار �ض���يعود للقبائل 

اليمني���ة جمتمعة، ولي����ش للقبائل التي 

كان���ت موالية لها قبل تدمريها لليمن، وال 

موقع ا�ض���رتاتيجي �ض���رتتاح فيه بوجود 

اإيران، واإذا كنا قارّنا االجتياح ال�ض���عودي 

لليمن باالجتي���اح االأمريكي للعراق، فالأن 

اأمريكا دّم���رت بلداً كان يرعب »اإ�رائيل« 

ويهدد ممال���ك واإمارات النف���ط، وكان من 

املطلوب اأمريكيًا تدمريه، لكن ال�ض���عودية 

دم���رت اليم���ن املدّمر اأ�ض���اًل، ولي�ش لدى 

اليمنيني ما يخ�رونه بعد اليوم، واالأفعى 

الت���ي تتم���دد دون اأن توؤّم���ن خروجه���ا 

اأ�ض���به بحرب ع�ضابات  �ضتواجه عمليات 

من القبائل، ويبقى اجلنوب ال�ض���عودي يف 

جنران وجيزان وع�ض���ري، ورمب���ا اأبعد من 

ذل���ك، على مرمى نريان اليمنيني يف حرب 

انتقامي���ة طويلة االأمد، مع ما �ض���تتكبده 

ال�ض���عودية من اأعب���اء »العطل وال�رر« 

لدرء ردات الفع���ل القبائلية عن حدودها 

البالغة األفي كيلومرت مع اليمن.

اأمني اأبورا�ضد

يت�ضاءل البع�ش )بُح�ضن اأو �ضوء نّية(: 

ل الرو�ضي �ضُيلغي الدور االإيراين  هل التدخُّ

يف �ضورية واملنطقة، لوراثة الدور االإيراين، 

وتقا�ضم املنطقة مع اأمريكا، واإلغاء االأدوار 

ال�ضيا�ض���ية لبع����ش دول املنطق���ة، مثل 

تركيا وال�ض���عودية، ال�ضتعادة زمام االأمور 

االإقليمي���ة بعد انفالتها بعدما اأ�ض���علتها 

اأمريكا با�ض���م »الفو�ض���ى اخلالقة« التي 

زلزلت الكيانات وهّجرت ال�ضعوب؟ 

القل���ق الذي ينت���اب موؤي���دي حمور 

املقاوم���ة نتيج���ة خيبات االأم���ل التي 

اأ�ض���يبوا به���ا م���ن االأقرب���ني واالأبعدين 

واحل���ذر  اخل���وف  موق���ع  ي�ض���عهم يف 

الدائَمني، مما يعرّ�ض���هم ل�ض���هام ال�ض���ك 

اأهدافًا �ضهلة لالإ�ضاعة  والريبة، ويجعلهم 

والربوباغن���دا االإعالمي���ة امل�ض���ادة، فال 

يفرحون باالنت�ض���ار اأو مب�ضاعدة االآخرين 

لهم يف حربهم �ض���د االإرهاب، خ�ضو�ض���ًا 

اأن هن���اك فريق���ًا ينّفذ امله���ام املوكولة 

اإليه لت�ض���ديع وته�ض���يم حمور املقاومة، 

فيعمل الإحداث ال����رخ بني موؤيدي اإيران 

ورو�ضيا، ملحو االأمل املقبل بالق�ضاء على 

االإرهاب وا�ضتعادة احلياة االآمنة والكرمية 

يف �ض���ورية واملنطقة، وي�ض���تكمل مراحل 

»احلرب الناعمة« التي تتالزم مع احلرب 

ال�ضاخنة والدموية القائمة، والتي مازالت 

من���ذ احتالل فل�ض���طني والغ���زو املتعدد 

اجلن�ضيات والدول.

وتو�ضيحًا للت�ضاوؤالت املطروحة حول 

التناف�ش االإيراين - الرو�ض���ي، اأو اإمكانية 

ال�راع على ال�ضاحة ال�ضورية، ملا ت�ضكله 

من حاج���ة ا�ض���رتاتيجية ل���كال البلدين، 

فاملوقف الرو�ضي يرغب يف حتقيق الهدف 

وبعدهم  الرو����ش،  للقيا�رة  التاريخ���ي 

البال�ض���فة واالحتاد ال�ضوفياتي الذين كان 

حلمه���م وجهدهم يرتكز عل���ى البقاء يف 

املياه الدافئة يف املتو�ض���ط، وقد جنحوا 

عندما تاأ�ّض����ش اليمن اجلنوب���ي وقاعدة 

طرطو����ش والوجود ال�ض���وفياتي يف ليبيا 

واجلزائر، لكنهم وجدوا اأنف�ض���هم مطرودين 

من املنطقة، ومل يتبقَّ لهم �ض���وى ال�ضاحل 

ال�ض���وري املهدَّد من حلف »الناتو« با�ضم 

م�ض���تعار هو »التكفرييون« مب�ض���مياتهم 

املتع���ددة؛ يف تكرار لتجربة اأفغان�ض���تان 

امُللّحة  وحاجتهم  ال�ض���وفياتي،  واالحتاد 

لتاأمني نوافذ نح���و العامل اخلارجي، بعد 

تعرّ�ضهم للح�ضار والعزل على اأثر م�ضكلة 

اأوكراني���ا وجزي���رة القرم، باالإ�ض���افة اإىل 

اأن �ض���ورية ت�ض���ّكل ج�ر العبور لرو�ضيا 

ال�ضتعادة الدور الدويل، وحاجة ا�ضرتاتيجية 

للق�ض���اء على التكفرييني يف بالد االحتاد 

الرو�ضي، الذين �ضيعودون لتفكيك االحتاد 

يف حال جناحهم يف اإ�ض���قاط �ضورية، ولذا 

فاإن معركة الرو�ش يف �ضورية هي من اأجل 

حماية اأمنهم القومي واال�ض���رتاتيجي، واإن 

كانت �ضورية وحمور املقاومة ي�ضتفيدون 

بال �ضك من هذا التدخل الذي يحقق توازن 

الق���وى عامليًا، ويوازن بني الدعم العاملي 

التكفرييني،  للم�ض���لحني  اأم���ريكا  بقيادة 

ودعم رو�ض���يا للدولة ال�ض���ورية، واأهمية 

هذا التدخ���ل تكمن اأي�ض���ًا يف اأنه حاجة 

وم�ض���لحة رو�ضية لن تتحقق اأو تتوفر يف 

وقت ق�ضري، فهو بحاجة اإىل مدى زمني ال 

يقل عن ع�رين عام���ًا لتثبيت املعادالت 

العاملي���ة وانتهاء اله���زات االرتدادية ملا 

الدامي، وهذا  العرب���ي«  �ض���مي »الربيع 

ما قال���ه يل اأحد امل�ض���وؤولني الرو�ش يف 

�ضيف عام 2014: »رو�ضيا �ضتخو�ش حرب 

امل�ض���ائق االأربعة ومناب���ع النفط والغاز 

بالتحالف مع املح���ور املقاوم مبواجهة 

التحالف االأمريكي مع تركيا ودول اخلليج، 

و�ضيبقى هذا التحالف ع�رين عامًا مقبلة 

على االأقل، وميكن اأن يتجدد لفرتة اأخرى«!

رو�ضيا ال ت�ضتطيع منفردة حتقيق هذه 

االأهداف، وه���ي التي ال ت���كاد تخرج من 

قمقمها بعد �ض���بات جتاوز العقدين، والبد 

لها من حتالفات مع الدول والقوى املقاومة 

للم�روع االأمريك���ي، الأن اأمريكا واالحتاد 

االوروبي، وبعد التجربة، ال يريدون اإعطاء 

رو�ض���يا الدور اأو حقوقها املكت�َض���بة، بل 

يتعاملون معها على اأنها دولة نامية من 

دول العامل الثالث، وب�ضبب املوقع اجليو-

واالإمكانات  الإيران وحلفائه���ا،  �ضيا�ض���ي 

االقت�ضادية على م�ض���توى م�ضادر الطاقة 

مة( القادرة  والقوى الع�ض���كرية )غري املنظَّ

على مقاومة ع�ض���ابات اأمريكا التكفريية 

واإثبات جدارتها يف �ض���ورية، فاإن تقاطع 

امل�ض���الح من جه���ة، وحاج���ة كل طرف 

اإىل االآخ���ر حلماية م�ض���احله وحقوقه من 

التم�ض���اح االأمريكي، ولعدم قدرة الطرفني 

)رو�ض���يا وحمور املقاومة( على ال�ض���مود 

ب�ضكل منفرد، مما يفر�ش عليهما التحالف، 

�ض���واء كانا ُمكرَه���ني اأو بقناعتهما، فهو 

حل���ف ال�رورة واحلاجة، باالإ�ض���افة اإىل 

عدم وجود ت�ض���ارب يف امل�ض���الح، وعدم 

وجود ح���رب عقائدية ب���ني الطرفني كما 

كان زمن االحتاد ال�ضوفياتي، خ�ضو�ضًا اأن 

النظام الرو�ضي اأعاد اإىل الكني�ضة ال�رقية 

بع�ش ح�ضورها ودورها، ونتيجة احت�ضان 

حمور املقاوم���ة للوجود امل�ض���يحي يف 

ال�رق، وعدم انتهاج���ه املنهج التكفريي 

�ضد االآخرين.

ليطمئن الذين ينتابهم القلق والريبة، 

فاإن التحالف الرو�ضي مع حمور املقاومة 

قائم وغ���ري مهتزّ، ولن يح���دث �راع اأو 

تناف����ش، بل تكام���ل وتع���اون، حتى لو 

انقلب���ت رو�ض���يا على حم���ور املقاومة 

فاإن من �ض���مد يف وجه احلرب االأمريكية 

العاملية خم�ش �ضنوات ي�ضتطيع ال�ضمود 

لعق���ود {اإن تن�روا اهلل ين�ركم ويثبت 

اأقدامك���م}، {والتهن���وا والحتزنوا واأنتم 

االأعلون اإن كنتم موؤمنني}.

د. ن�ضيب حطيط

�لرئي�سان �لرو�سي فالدميري بوتني و�لإير�ين �ل�سيخ ح�سن روحاين على هام�س قمة دول »�لربيك�س« �لأخرية                        )�أ.ف.ب.(

س أم تحالف؟
ُ

روسيا وإيران في سورية.. تناف
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ما بعد التدخل الرو�ضي يف 

�ضورية لي�ش كما قبله.. املنطقة 

والعامل متجهان بقوة نحو 

نظام عاملي جديد ال تر�ضم 

فيه وحدها الواليات املتحدة 

االأمريكية خيوطه.. رو�ضيا 

جترّاأت، فكيف اإذا حلقتها ال�ضني 

ودول »الربيك�ش« جمتمعة؟

عن هذه التحوالت 

واملتغرّيات يف املنطقة والعامل، 

حاورت جريدة »الثبات« رئي�ش 

»حزب االحتاد«؛ الوزير ال�ضابق 

عبد الرحيم مراد، واإليكم اأبرز 

ما جاء:

يعود رئي����ش »حزب »االحتاد« 

عب���د الرحي���م م���راد اإىل العالقات 

القدمية التي جتمع �ضورية برو�ضيا، 

اأو االحتاد ال�ضوفياتي �ضابقًا، لي�ضري 

اإىل اأن هذه العالق���ة مل تكن عالقة 

احت���الل وهيمنة، بخ���الف العالقة 

التي جمع���ت االأمريكيني بحلفائهم. 

ي�ضتذكر مراد طلب الرئي�ش امل�ري 

اأنور ال�ض���ادات من اخل���رباء الرو�ش 

مغادرة م�ر، بع���د العالقة الطّيبة 

التي جمع���ت الرئي����ش جمال عبد 

النا�ر بالرو�ش، قائاًل: غادر اخلرباء 

الرو����ش م�ر من دون م�ض���اكل يف 

الق���رن املا�ض���ي، والي���وم، مع بدء 

االأزمة ال�ض���ورية، الحظت مو�ض���كو 

بعد مراقبة متاأّنية ما يح�ض���ل يف 

اأم���ران: االأول له  املنطق���ة، ولفتها 

عالقة باحلرب الكونية على �ضورية، 

وما رافقه���ا من تدّخل جلميع الدول 

ب�ض���وؤونها الداخلية، من خالل دعم 

اجلماع���ات امل�ض���لحة، والثاين له 

عالقة بتزاي���د املقاتلني االإرهابيني، 

الذين تعود جن�ضياتهم اإىل ال�ضي�ضان 

وبع�ش اأقاليم رو�ضيا.

بوغدانوف عن �ضورية

يوؤكد رئي����ش اجلامعة اللبنانية 

الدولية وموؤ�ض�ضها عبد الرحيم مراد، 

التكفريية  اجلماع���ات  انت�ض���ار  اأن 

اأعماله���م  وا�ض���تمرار  �ض���ورية  يف 

واملنطقة  �ض���ورية  التخريبي���ة يف 

ي�ض���ّكل للرو�ش تهديداً ا�ض���رتاتيجيًا 

لي�ش على مو�ضكو فح�ضب، بل على 

اأوروبا والعامل باأ�ره. ي�ض���ري مراد 

اإىل لقائ���ه م���ع املبع���وث اخلا�ش 

للرئي�ش الرو�ضي اإىل ال�رق االأو�ضط 

ونائ���ب وزير اخلارجي���ة ميخائيل 

بوغدانوف يف رو�ض���يا، فيقول: رغم 

الدعم االإيراين، ورغم م�ضاعدة حزب 

اهلل للدول���ة ال�ض���ورية يف مواجهة 

احل���رب الكونية على �ض���ورية، هذه 

احل���رب ل���ن حُت���ّل اإال بتدّخل دولة 

عظمى كرو�ض���يا، كون التدّخل الذي 

يقابله ن���اجت من دعم لدول اإقليمية 

)تركي���ا - ال�ض���عودية - اإ�رائيل..( 

واأخرى عظمى )اأم���ريكا - اأوروبا..(، 

اللوج�ض���تي  الدعم  وي�ض���يف مراد: 

لالإرهابي���ني  واالإعالم���ي  وامل���ايل 

االأمن  اأ�ضبح م�ض���كلة دولية ويهدد 

وبوغدانوف  العاملي���ني،  وال�ض���الم 

يلف���ت ب�ريح العب���ارة اإىل اأن اأمن 

�ض���ورية بات من اأمن رو�ض���يا، واأنه 

يجب تعاون كاف���ة الدول ملواجهة 

االإرهاب )مبا فيهم االأمريكيني( لوقف 

مت���دده يف العامل، وبراأي بوغدانوف 

االإرهاب طال فرن�ض���ا وتركيا موؤخراً 

لكنه ميك���ن اأن ي�رب يف اأوروبا اأو 

ال�ض���عودية اأو اأمريكا، اأو اأية منطقة 

يف الع���امل، ولهذا ال�ض���بب الرو�ش 

يدعون اإىل اإن�ض���اء حتالفات اإقليمية 

ودولية ملواجهة االإرهاب، بالتن�ضيق 

االإقليمي���ة، لتكون  م���ع اجليو����ش 

النتائج م�ضمونة.

ي�ضيف مراد نقاًل عن بوغدانوف 

اأن الرئي�ش ال�ضوري ب�ضار االأ�ضد هو 

رئي�ش �رع���ي، وال يحق الأي دولة 

التدخل ب�ضوؤون �ض���ورية الداخلية، 

واإال عّمت الفو�ض���ى جميع الدولة، 

ويف حينه ميكن الأي دولة املطالبة 

بتنّح���ي اأي رئي����ش ال يعجبه���ا.. 

الرو����ش يجب احرتام  براأي  وعليه 

اإرادة ال�ض���عب ال�ض���وري، والق���رار 

بالتدخل هو قرار ا�ضرتاتيجي وجاد 

وفعل���ي وال رجوع عنه، وهو يعني 

بو�ضوح الدفاع عن النظام ال�ضوري 

اأواًل، واحلفاظ على وحدة �ض���ورية 

اجلغرافية ثانيًا.

ال ينفي مراد وجود م�ضالح حيوية 

لرو�ض���ية يف املناطق الدافئة، ي�ضري 

اإىل اأن التنقيب عل���ى الغاز والنفط 

مقابل ال�ضاطئ ال�ضوري حازت عليه 

�ركات رو�ض���ية، يقول: طبيعي جداً 

اأن حتافظ رو�ضيا على م�ضاحلها يف 

املناطق الدافئة، �ضيما اأنها اأُخرجت 

بحيلة اأمريكية - اأطل�ضية من ليبيا، 

واليوم دخولها يف االأزمة ال�ض���ورية 

ال يحمل يف طياته اإمكانية الف�ض���ل، 

فخيار الن�ر يقابل���ه خيار الن�ر 

فق���ط بالن�ض���بة اإىل بوت���ني، ولهذا 

الرو�ضي وا�ضحًا  الزخم  ال�ضبب نرى 

يف هذا املجال، وهو ما ترتتب عليه 

لت�ض���مل  املنطقة  تتخطى  تداعيات 

النظام العاملي اجلديد، الأنه �ضينهي 

االأمريكية،  االأحادية  بال �ضك مرحلة 

و�ضيكرّ�ش نظام تعدد االأقطاب.

ن�ض���األ مراد عما اإذا كان التدخل 

ل�ضعوب  االأماين  �ض���يجلب  الرو�ضي 

املنطقة، �ض���يما اأنه ُي�ضار اإىل اتفاق 

بني الرئي�ض���ني بوت���ني ونتانياهو 

مفاده توقيع دم�ضق ملعاهدة �ضالم 

مع تل اأبيب، وتعّهد رو�ضي باحلفاظ 

على اأم���ن اجلوالن، يرد م���راد: قبل 

االإ�ض���ارة اإىل حما�ض���ن اأو �ض���يئات 

الرو�ضي يف املنطقة، ن�ضاأل  التدخل 

هل التدخل االأمريك���ي يف املنطقة، 

ودعمه���م االإرهاب خللق الفو�ض���ى 

حقق م�ض���الح ال�ض���عوب العربية؟ 

التدخل الرو�ض���ي مبا ال يقبل ال�ضك 

يخفف من اأ�رار الفو�ض���ى العارمة 

امل�ضوؤولة عنه وا�ضنطن، ويوقف من 

ا�ض���تفرادها، اأما حجم لقاء بوتني - 

نتانياه���و فهو التاأكيد على ف�ض���ل 

ق�ض���ية االإرهاب عن ق�ضية ال�راع 

»االإ�رائيلي« - ال�ضوري اأو العربي، 

واإمكانية ح�ضول اأية ت�ضوة. 

وماذا عن اإ�ضعاف النفوذ االإيراين 

يف �ضورية؟ يقول مراد: ما يراه جميع 

اخلرباء اال�ض���رتاجتيني والع�ضكريني 

هو تعاون رو�ض���ي اإيراين يف �ضورية 

ملحاربة االإرهاب، وخالفًا ملا ي�ضّوقه 

بع����ش االإعالميني م���ن اأن التدخل 

الرو�ض���ي يزعج اإيران، فهذا التدخل 

يريح طهران وح���زب اهلل، الأنه يزيل 

الكثري من االحتق���ان املذهبي الذي 

ُيراد للمنطقة، ويعطي لالأزمة بعدها 

االأخالق���ي ملواجه���ة االإرهاب على 

امل�ضتوى الدويل.

م�ر

وم���اذا عن م����ر وا�ض���تدارتها 

جتاه رو�ض���ي؟ يقول مراد: ح�ض���ول 

اأربع لقاءات بني الرئي�ض���ني بوتني 

وال�ضي�ضي يف �ضنة واحدة الفت جداً، 

وهو تاأكي���د على البدء بتنفيذ خطة 

ا�ض���رتاتيجية م�ض���رتكة بني مو�ضكو 

والقاهرة؛ ف���االأوىل يف هذا املجال 

تعترب »ال�ضي�ض���ي« قائ���داً حموريًا 

يف املنطقة ميكن الوثوق به، �ض���يما 

اأنه يهمه الق�ضاء على االإرهاب الذي 

ي�رب �ضيناء وعدة مناطق يف م�ر 

وعلى احلدود مع ليبيا، ي�ضيف مراد: 

املعاه���دات ب���ني اجلانبني حلظت 

تاأمني رو�ضيا 60 مليون طن من القمح 

�ضنويًا من دون مّنة كما كانت تفعل 

اأي�ضًا ت�ضليح اجلي�ش  اأمريكا، و�ضمل 

امل�ري باأحدث االأعتدة وال�ضواريخ، 

مع بناء اأو جتديد امل�ضانع احلربية 

التي اأوقفها الرئي�ضان ال�ضابقان اأنور 

ال�ض���ادات وح�ض���ني مبارك، والبدء 

بتنفي���ذ م�روعات نووية �ض���ليمة، 

اإ�ضافة اإىل م�ضاريع تعاون من خالل 

االأقمار اال�ضطناعية، وتنفيذ م�ضاريع 

تخ�ش قناة ال�ض���يو�ش، ويردف »اأبو 

ح�ض���ني« كالمه قائاًل: هذه العالقة 

اال�ض���رتاجتية ب���ني م�ر ورو�ض���يا 

متجه���ة اإىل التفعيل ب���ني القاهرة 

وبكني وفق املعطي���ات واملوؤ�رات 

التي توؤك���د وجود �ضيا�ض���ة واحدة 

املتغريات  لدول »الربيك�ش«، وهذه 

براأي الكثري بداأت، و�ضتظهر نتائجها 

يف القريب العاجل. 

لبنان

هذه  لبن���ان  �ضي�ض���تثمر  وه���ل 

التح���والت االإقليمي���ة، ال�ض���تعادة 

ل���ة؟  حيويت���ه املوؤ�ض�ض���اتية املعطَّ

ي�ضري عبد الرحيم مراد اإىل اأن لبنان 

بحاجة اإىل عملية جراحية ت�ضتاأ�ضل 

منه اأزمته يف النظ���ام، الأنها تطال 

اأمنه م���ع كل خ�ض���ة اإقليمية؛ كما 

ح�ضل يف اأعوام 1958 و1976 و1990 

ال�ض���عبي  احل���راك  يق���ول:  و2006، 
لتغيري النظام تاأّخر كثرياً، ومعاجلة 

الف�ضاد تبداأ بتوحيد الروؤية، وبخطة 

وا�ضحة لالإقرار اأواًل قانون انتخابي 

ن�ض���بي على اأ�ض���ا�ش لبن���ان دائرة 

واح���دة، اأو على اأ�ض���ا�ش املحافظة 

الواحدة، يتابع م���راد حديثه: حتى 

احلوار ال���ذي دعا اإليه الرئي�ش نبيه 

ب���ري براأينا ال ميثل كاف���ة �رائح 

اللبناين خ���ري متثيل، وال  املجتمع 

يعالج االأزم���ة بالفعالية املطلوبة، 

الأن جدول االأعم���ال يجب اأال يكون 

بانتخ���اب رئي����ش للجمهورية، بل 

باإج���راء انتخاب���ات نيابي���ة تعيد 

اإىل الن���واب �رعيته���م ال�ض���عبية، 

ويقول مراد: لبن���ان يف عهد رئي�ش 

�ضليمان  مي�ضال  ال�ضابق  اجلمهورية 

مل ينعم باال�ض���تقرار وال باالزدهار، 

ولهذا ال�ضبب علينا تغيري اأولوياتنا 

وفق م���ا اأق���رّه الد�ض���تور اللبناين 

مبادت���ه ال����74 التي ت�ض���ري اإىل اأنه 
يف حال رافق �ض���غور موقع رئا�ضة 

انتهاء والي���ة جمل�ش  اجلمهوري���ة 

النواب، يجب التوّجه فوراً اإىل اجراء 

انتخابات نيابي���ة جديدة، وهذا ما 

ُتقرّ به جميع الد�ض���اتري والدول يف 

االأزمات الكربى، وه���ذا ما اعتمدته 

»اإ�رائيل«  وحتى  واليونان،  تركيا 

عدّوتنا..

براأي مراد، النظام اللبناين ترّهل 

وال ب���د من تغي���ريه يف اأ�رع وقت، 

بعيداً عن التعّنت، راأفة باللبنانيني 

الذي���ن يعان���ون ثقل ح���وايل 100 

ملي���ار دوالر دي���ن، وفوائ���د دين 5 

ال�ضبب،  مليارات دوالر �ضنويًا.. لهذا 

للخ���روج من هذه االأزم���ة ال بد من 

متثيل ال�ضعب حق متثيل، وال بد من 

االأخذ جديًا مبا يطرحه العماد عون 

مب�ض���األة انتخاب رئي�ش للجمهورية 

مبا����رة من ال�ض���عب، الأنه���ا اأواًل 

تطمئن امل�ض���يحيني، وثانيًا حتافظ 

على وجوده���م الوطني احليوي يف 

هذه املنطقة.

اأجرى احلوار: بول با�ضيل

أكد أن مصر »السيسي« متجهة نحــو مـوسكو

مـراد: أمــام روسـيـا الـنـصــر فـقـــط 

مراد: التدخل الروسي يريح 
طهران وحزب اهلل.. ويزيل 

الكثير من االحتقان المذهبي 
ط للمنطقة الذي يخطَّ
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ال�ش���بابية يف  »الهّب���ة«  اأذهل���ت 

فل�ش���طني املحتلة، الع���امل، وفاجاأته، 

خ�شو�شًا الدول الكربى املن�شغلة حاليًا 

باأزم���ات منطق���ة »ال�رشق الأو�ش���ط« 

وتعمل على تفكيكها، والتي عملت على 

تغييب الق�شية الفل�شطينية عن �شاحة 

ال����رشاع الإقليمي من اأجل ال�ش���تفراد 

بها، م�ش���تفيدة من »الربيع العربي«، 

وملحاربة حمور املقاومة يف املنطقة، 

الذي اأ�ش���بح ي�ش���ّكل خطراً كبرياً على 

الكيان ال�شهيوين الغا�شب لفل�شطني. 

خّيبت هذه »الهّبة« ح�شابات هذه 

ال���دول، بعد انتفا�ش���ة الطعن والده�س 

واحلجارة واملولوتوف، والتي جتاوزت 

عملياتها ال�25 عملية، اأ�شيب فيها اأكرث 

من ثالثني �ش���هيداً فل�ش���طينيًا، ومئات 

اجلرحى، وبلغت خ�شائر العدو 7 قتلى، 

واأكرث من 150 م�ش���ابًا )اإح�ش���اء مركز 

القد�س لدرا�ش���ات ال�ش���اأن الفل�شطيني 

لغاية كتابة هذه الأ�شطر(.

ع���ن  النتفا�ش���ة  ه���ذه  متّي���زت 

انتفا�شة ال�شجاعية عام 87 وانتفا�شة 

الأق�ش���ى عام 2000، ب�شمولها املناطق 

اأرا�ش���ي  يف  اأي  كاف���ة،  الفل�ش���طينية 

ال����48 وال�67، وبغلبة عن�رش ال�ش���باب 
فيها، وع���دم مركزيته���ا، واإمكانية جرّ 

»اإ�رشائيل« اإىل ح���رب جديدة، واإدخال 

الرعب يف قلوب امل�شتوطنيني.

اأمريكا،  النتفا�ش���ة  ه���ذه  اأقلق���ت 

ف�شارعت اإىل دعوة ال�شلطة و»اإ�رشائيل« 

اإىل التهدئ���ة، واكتفى حمم���ود عبا�س 

ومل  امل�ش���وؤولية،  »اإ�رشائيل«  بتحميل 

يبارك لهوؤلء الأبطال انتفا�ش���تهم التي 

ل تتف���ق مع م�رشوع���ه يف »املقاومة 

ال�شلمية« التي اأكد عليها، ودعا منظمة 

التحرير وال�ش���لطة اإىل تقدمي �ش���كوى 

ملحكمة اجلنايات الدولية.

اأم���ا امل�ش���وؤولون »الإ�رشائيليون« 

فق���د اختلفت وجهات نظرهم يف كيفية 

التعاطي معها؛ بني التهدئة والت�شعيد، 

فح�شم نتنياهو الأمر بالت�شعيد اإر�شاًء 

املتطرف���ني،  واليه���ود  للم�ش���توطنني 

ال�شعب  اإجراءات قا�ش���ية �ش���د  واتخذ 

اإع���ادة جثامني  بع���دم  الفل�ش���طيني؛ 

منفذي عمليات الطع���ن اأو الده�س اإىل 

اأهاليهم لت�ش���ييعهم، و�شحب هوياتهم 

يف حال كانوا من �ش���كان اأرا�ش���ي 48، 

بالإ�شافة اإىل �شحب هويات من قّدم لهم 

امل�شاعدة، وهدم منازلهم ومنع بناء اأي 

م�شكن لهذه العائالت يف املنطقة ذاتها، 

فكان���ت رّدة الفعل على هذه الإجراءات 

انتفا�شة اجلمعة املباركة.

من جهته، جمل����س الأمن مل يكرتث 

ملا ح�ش���ل يف فل�ش���طني، ومل يجتمع 

لإدانة الإجرام ال�ش���هيوين؛ كعادته يف 

املحاف���ل الدولية، بينما الدول العربية 

والإ�شالمية مل يرف لها جفن لهذا احلدث 

الكبري، واكتفت ببيان روتيني �شدر عن 

مندوبيه���ا، وكاأن فل�ش���طني ل تعنيهم، 

اأو اأنهم ق���د لزّموها ل�»اإ�رشائيل«، التي 

تعمل على حمو فل�شطني من اخلارطة، 

ولأن هذه الدول تخدم امل�رشوع الأمريكي 

يف املنطقة باإعادة �شياغتها من جديد، 

وتوفري الأمن والأمان ل�»اإ�رشائيل«.

الفل�شطينية  املقاومة  ف�ش���ائل  اأما 

فيبدو اأنهاحري�ش���ة على ا�شتمرار هذه 

النتفا�ش���ة، وتعمل على مواكبتها من 

دون تاأطريها اأو تبّنيها، وقد يكون لدى 

بع�ش���ها الرغبة يف عدم الجنرار نحو 

حرب جديدة مع العدو ال�شهيوين.

هن���ا ن�ش���األ: اإىل اأين �شت�ش���ل هذه 

النتفا�ش���ة؟ وم���ا ه���ي اأهدافها؟ وهل 

عملي���ات الطع���ن والده����س والتظاهر 

وحت���دي اجلي����س »الإ�رشائيل���ي« هي 

ردات فعل لتجاوزات العدو ال�ش���هيوين 

وا�ش���تفزازه م�شاعر امل�ش���لمني بدخول 

اليهود عنوة اإىل امل�ش���جد الأق�ش���ى، اأم 

اأنها �شت�ش���تمر بوترية مت�شاعدة؟ وهل 

�ش���تطّور نف�ش���ها �ش���من اأطر جهادية 

ذات عناوين م�ش���تقلة، بحيث ل ميكن 

جتاوزها؟ وكيف �ش���تتعاطى ف�ش���ائل 

املقاومة مع هذه الظاهرة اجلديدة؟

هذه النتفا�شة املباركة هي فر�شة 

الفل�ش���طينية،  الثورة  ف�ش���ائل  جلميع 

لاللتحام مع هذا احلراك ال�شعبي الذي 

وّح���د ال�ش���عب الفل�ش���طني يف مناطق 

الحتالل كافة، ودعوة لها ل�شتثمارها 

وتطويرها وتبّنيها يف ق�ش���ية ال�رشاع 

ولتج���اوز  ال�ش���هيوين،  الع���دو  �ش���د 

خالفاته���ا، ولال�ش���تفادة م���ن اخلوف 

الذي اأدخلته هذه النتفا�ش���ة يف قلوب 

امل�ش���توطنني، و�ش���ّكلت لهم »فوبيا« 

الوجود يف الأماك���ن العامة خوفًا من 

الطعن، وجعل���ت الكيان يعي�س اخلوف 

م���ن انتفا�ش���ة ثالثة قد ل ي�ش���تطيع 

الإم�شاك بزمامها.

هاين قا�سم

بعد 5 �ش���نوات على بدء احلراك 

العرب���ي اأو م���ا ي�ش���مى »الربيع 

العرب���ي« وما تخلله من �رشاعات 

طائفية ومذهبية ا�شرتك فيها ن�شف 

�شكان املعمورة وحّولوه اإىل خريف 

بائ���د، اأخذ ال�ش���عب الفل�ش���طيني 

زم���ام املب���ادرة واأطل���ق ربيع���ه 

ب�»العفوية«  متّي���ز  الذي  اخلا�س 

وبجيل من ال�شباب الواعد بتحرير 

وال�شتعمار  وطرد الحتالل  الوطن 

ال�شتيطاين. 

وبالرغم م���ن الإجرام وعمليات 

القت���ل املمنه���ج الت���ي قامت بها 

ق���وات الحتالل ال�ش���هيوين بدعم 

من قطعان امل�شتوطنني املدججني 

ا�شتمرت  الأ�ش���لحة،  اأنواع  باأحدث 

وتو�ش���عت »الهّب���ة« اجلماهريية 

الكربى يف القد�س املحتلة وال�شفة 

والأرا�شي  الفل�شطينية وقطاع غزة 

املحتلة عام 48 فداء للوطن وعلى 

طريق التحرير والدولة الفل�شطينية 

القد����س،  وعا�ش���متها  امل�ش���تقلة 

وقدم���ت لغاية الي���وم اأكرث من 50 

�شهيداً واآلف اجلرحى وامل�شابني. 

وبالرغم م���ن »العفوية« التي 

ات�ش���مت بها الهّبة الفل�شطينية، اإل 

اأنها متّيزت هذه املرة بالآتي:

لتقدمي  اجلماهريي  ال�ش���تعداد 

م���ن  والتخلّ����س  الت�ش���حيات 

الحت���الل وخمططات���ه التهويدية 

وال�ش���تعمارية وال�شتيطانية، فقد 

ف�ش���لت كل التفاقي���ات الدولي���ة 

بلجم  وال�ش���غوطات  واملفاو�شات 

امل�ش���اريع  تو�ش���يع  الحتالل عن 

الهوي���ة  وتغي���ري  ال�ش���تيطانية 

وطرد  املقد�ش���ة  للمدينة  الثقافية 

واأرا�شيهم  الفل�شطينيني من مدنهم 

الزراعي���ة مبربرات واهي���ة، ناهيك 

ع���ن عمليات قتل وح���رق الأطفال 

والن�ش���اء والعائالت الفل�ش���طينية 

الآمن���ة الت���ي ق���ام به���ا قطعان 

امل�ش���توطنني، و�شّجع عليها �شمت 

املجتمع الدويل.

تو�ش���يع دائرة ال�شتباك ب�شكل 

�رشي���ع لت�ش���مل الكثري م���ن مدن 

ال�ش���فة الغربي���ة والقد�س، وحرق 

الأر�س حتت اأقدام الحتالل وقطعان 

�شعبية  مواجهة  امل�ش���توطنني يف 

واملعالق  احلجارة  اأدواتها  �شاملة، 

الفردي  وال�ش���تباك  وال�ش���كاكني، 

مقاب���ل اأح���دث اآلت القتل، والدعم 

غ���ري املحدود من ال���دول الغربية، 

ل�شيما الوليات املتحدة الأمريكية 

التي �ش���ّوهت احلقيق���ة بتحويلها 

املجرم اإىل �ش���حية، واملقاوم اإىل 

اإرهابي.

عدم وجود هيئة قيادية ظاهرة، 

بالرغم من التن�شيق يف اإدارة بع�س 

العمليات، ل�شيما تلك التي تعتمد 

على التخطيط امل�ش���بق والب�شاطة 

انتفاضة القدس.. ردة فعل أم حرب جديدة؟

»انتفـــاضـة السكـاكـين«.. وعـوامــــل االستمــرار

االنتفاضة الحالية 
فرصة لجميع الفصائل 

الفلسطينية لاللتحام بعد 
أن توّحد الشعب 

في مناطق االحتالل

متظاهرون »�إ�سر�ئيليون« يطالبون نتنياهو بتغيري �سيا�سته جتاه �لفل�سطينيني                 )�أ.ف.ب.(

الفصائل.. وصياغة 
دورها في االنتفاضة

منذ اندلع هّبة النتفا�شة ال�شعبية، 

الإعالم؛  احتلته و�ش���ائل  وا�ش���ع  جدل 

عل���ى تنّوعه���ا وم�ش���مياتها، واأق���الم 

واملعلّق���ني،  وال�ش���حافيني  الُكّت���اب 

متح���ور هذا اجلدل حول دور الف�ش���ائل 

فيما ت�ش���هده الأرا�ش���ي الفل�ش���طينية 

من مواجه���ات وم�ش���دامات مع قوات 

الحتالل وامل�شتوطنني، وباأن »ال�شارع 

املنتف�ش���ني  ب�ش���بانه  الفل�ش���طيني 

يف امليادي���ن ق���د جت���اوزوا احلال���ة 

الف�شائلية«.. وجتاوز اجلدال يف بع�س 

الأحيان حد الت�شهري والتهام.

�ش���حيح اأن »الهّبة« - النتفا�شة 

الثالث���ة قد بداأت م���ن دون توّجهات اأو 

قرار من اأي من الف�ش���ائل، ل منفردة ول 

جمتمعة، واأن ال�ش���باب الفل�شطيني له 

من املاآخذ واملالحظات ال�ش���يء الكثري، 

وهو ال���ذي يتعرّ�س للتهمي�س ب�ش���كل 

اأو اآخر، واأن الف�ش���ائل ف�شلت يف اإنهاء 

النق�ش���ام وحتقيق امل�شاحلة الوطنية، 

ال�شعب  لأ�ش���باب بالتاأكيد ل يتحّملها 

الفل�ش���طيني، اإمنا الف�ش���ائل والأطراف 

الفاعلة يف النق�ش���ام.. ولي�س من باب 

اإن�ش���افًا  الدفاع ع���ن الف�ش���ائل، لكن 

له���ا لبد من القول اإن���ه على الرغم ما 

ي�شوب اأو�شاعها من »ترّهالت«، اإلّ اأنها 

حا�رشة يف امليدان من خالل ال�ش���باب 

الفل�ش���طيني املنتف�س، فهوؤلء يف جزء 

كب���ري منهم من�ش���ٍو يف اأطر ف�ش���ائلية 

وجامعية،  �ش���بابية  وكت���ل  ومنظمات 

وهذا ل ي�شفع للف�ش���ائل وال�شلطة اأنها 

وبعد مرور اأ�ش���بوعني على »الهّبة« - 

النتفا�ش���ة الثالثة، مل جتتمع وتلتقي.. 

اأقل���ه اإذا كان م���ن املتع���ّذر حتقي���ق 

اأن تلتقي حول  الوطني���ة،  امل�ش���احلة 

عنوان هذه »الهّبة« - النتفا�شة.

يف املقاب���ل، م���ن املوؤك���د اأن النقد 

والتاأ�ش���ري على موا�ش���ع اخللل يف اأداء 

الف�شائل، وح�ش���ورها ودورها، من حق 

اجلميع اأن ميار�ش���ه، لكن اأن يتم حتويل 

اأبالي�س و�شياطني يجب  اإىل  الف�ش���ائل 

رجمه���ا و�ش���تمها، اأمر فيه م���ن الظلم 

وجمافاة للحقيقة ال�شيء الكثري.

الف�ش���ائل مطاَلبة ب���اأن تنخرط مع 

�ش���عبها، ولعل اندلع النتفا�ش���ة جاء 

ليمّثل فر�شة �شانحة لكي ُتعيد �شياغة 

دورها كحركة وطنية جامعة، من خالل 

التالق���ي واللتفاف حول النتفا�ش���ة، 

عرب اإ����رشاك اأو�ش���ع قطاعات �ش���عبنا 

ونخبه يف �ش���ياغة برناجمها، وحتديد 

اأهدافها الوطنية وال�شيا�ش���ية، والتفاق 

عل���ى م�رشوعية و�ش���ائلها الن�ش���الية 

والكفاحية.

رامز م�صطفى
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في الذكرى العشرين الستشهاد الشقاقي: االنتفاضة الثالثة بحاجة إليك
عند ولدة فتحي اإبراهيم ال�ش���قاقي 

يف خمي���م رفح مبدينة غزة 1951-1-4، 

مل يكن يعلم اأنه اأ�ش���بح لجئًا يف غزة، 

���رت اأ�رشته الفق���رية يف عام  حيث ُهجِّ

النكب���ة 1948 من قرية زرنوقة بق�ش���اء 
الرملة مدينة يافا. وبعد خم�س �ش���نوات 

م���ن ولدته عا�س يت���م الأم، فاأُدرج بني 

الأ�شماء على �شجالت الأمم املتحدة التي 

اأ�شدرت قراراً يحمل الرقم 194 يف -1948

11-12، وفي���ه »تقرر وجوب ال�ش���ماح 
بالعودة يف اأق���رب وقت ممكن لالجئني 

الراغبني يف العودة اإىل ديارهم والعي�س 

ب�ش���الم م���ع جريانه���م، ووج���وب دفع 

تعوي�ش���ات عن ممتلكات للذين يقررون 

عدم الع���ودة اإىل ديارهم، وكذلك عن كل 

فقدان اأو خ�ش���ارة اأو ����رشر للممتلكات، 

بحي���ث يعود ال�ش���يء اإىل اأ�ش���له وفقًا 

ملبادئ القانون الدويل والعدالة، بحيث 

يعّو�س عن ذلك الفقدان اأو اخل�ش���ارة اأو 

ال�رشر من قَبل احلكومات اأو ال�ش���لطات 

امل�شوؤولة«.

بعد درا�شة املراحل التعليمية الأوىل 

يف قطاع غزة، و�شل اإىل اجلامعة، حيث 

التحق بكلية طب جامعة الزقازيق عام 

1974، وتخ���رّج منها طبيب���ًا يف العام 
.1979

يف العام ال�ش���اد�س ع�رش من عمره، 

عا�س ال�شقاقي يوميات ما �ُشمي حينها 

نك�شة العام 1967، اأي احلرب التي �شنها 

الكيان ال�ش���هيوين عل���ى ثالث دول هي 

م����رش و�ش���ورية والأردن، واحت���ل منها 

اأجزاء اإ�ش���افة اإىل ما تبقى من فل�شطني 

يف ال�ش���فة الغربي���ة وغ���زة، لت�ش���قط 

فل�ش���طني التاريخية 27 األ���ف كيلو مرت 

مربع باأيدي ال�شهاينة، ما ترك اأثراً كبرياً 

على �شخ�شيته املتمردة اأ�شاًل على كافة 

اأن���واع الظل���م، وهو الذي عا����س نازحًا 

ولجئًا ثم اأ�ش���بح حمتاًل ب�شكل مبا�رش 

من العدو الذي اغت�شب اأر�شه عام 1948، 

وبات وجهًا لوجه مع ع���دوه، فبداأ �رشاً 

الإعداد لت�ش���كيل خالي���ا فدائية مهمتها 

مواجهة املحتل باللغ���ة الوحيدة التي 

يفهمها وهي لغة ال�شالح.

تاأّث����ر بالث����ورة   1979 الع����ام  يف 

الإ�ش����المية يف اإي����ران، وكان من اأبرز 

اإىل تبّنيها  الذين دعوا  الفل�ش����طينيني 

كنم����وذج، حي����ث اأّل����ف كتابًا �ش����ّماه 

»اخلميني احلل الإ�ش����المي والبديل«، 

واعُتق����ل يف العام نف�ش����ه مب�رش اإبان 

درا�ش����ته، ب�ش����بب تاأليفه هذا الكتاب.. 

وبع����د اإط����الق �رشاحه ع����اد اإىل غزة 

ملوا�ش����لة رحلت����ه اجلهادية من داخل 

وخارج �شجون الحتالل، وعاماًل على 

تاأ�ش����ي�س نواة تنظيمية �ُش����ّميت فيما 

بعد ب�»حركة اجلهاد الإ�ش����المي« يف 

فل�شطني، و�شوًل اإىل �شهر اآب من العام 

1988، حيث قامت ال�شلطات الع�شكرية 

لالحتالل باإبعاده من ال�شجن مبا�رشة 

اإىل خ����ارج فل�ش����طني املحتلة باجتاه 

الأرا�ش����ي اللبناني����ة يف بل����دة مرج 

الزهور، وا�ش����تقر مدة ثالث �شنوات يف 

ب����ريوت، بعدها انتقل م����ع عائلته اإىل 

دم�ش����ق ملمار�ش����ة ن�ش����اطه اجلهادي، 

واأ�شبح للحركة �شبه هيكلية تنظيمية، 

واأعلنت عن ت�شميته اأمينًا عامًا لها.

ي����وم اخلمي�����س يف 1995-10-26 

مّت اغتيال����ه عل����ى يد جهاز املو�ش����اد 

ال�شهيوين يف مدينة �شليما يف مالطا 

وه����و يف طريق عودته م����ن ليبيا اإىل 

دم�شق، بعد جهود قام بها لدى الرئي�س 

الليبي معمر القذايف بخ�شو�س اأو�شاع 

الفل�ش����طينيني الذي����ن طرده����م ظلمًا 

باجتاه احلدود امل�رشية.

اأبرز املحط���ات اجلهادية الكثرية 

�ش���ّكلت  والتي  ال�ش���قاقي،  للدكتور 

مف�ش���اًل هامًا يف حياته وو�ش���عته 

على راأ�س قائمة املطلوبني للت�شفية 

اجل�شدية يف الكيان ال�شهيوين، هي 

عملي���ة »بيت ليد« ال�شت�ش���هادية 

املزدوج���ة، والت���ي كان���ت بتاريخ 

22-1-1995 لال�شت�ش���هاديَّني �شالح 
�شاكر واأنور �شكران، حيث اأ�شفرت عن 

مقتل 22 ع�شكريًا �شهيونيًا، و�شقوط 

اأكرث م���ن 108 جرحى، ليعلن بعدها 

الع���دو اأن ال�ش���قاقي هو امل�ش���وؤول 

الأول ع���ن العمليتني، واأن عليه دفع 

املخابرات  وبداأت  �شخ�ش���يًا،  الثمن 

ال�شهيونية العمل ليل نهار للو�شول 

اإليه، واأر�ش���لت العمالء - وبع�شهم 

كان م���ن ن���زلء زنزانة ال�ش���قاقي 

وت�ش���ارك معه اخلب���ز وامللح - اإىل 

دم�ش���ق لتتّبعه ور�شد حركته حتى 

اقتن�شت الفر�شة، واأطلقت النار عليه 

اأمام فندق »ديبلوماتيك« يف مالطا 

حيث كان ينزل.

 ما اأعرفه خالل ال�شنوات الثالث 

الت���ي رافقته فيه���ا، اأن الدكتور اأبو 

اإبراهي���م كان �شخ�ش���ًا دائم احلركة 

والتفكري بالغ���د ول يتعب اإل قلياًل، 

ول ينام اإل �شاعات بعد اأذان الفجر، 

وي�ش���األ من اإىل جانب���ه عن عمله 

واأحواله وراأيه بالأحداث اجلارية، ول 

يبدي الإعجاب اأو الت�ش���ويب لفكرة 

م���ا اأو م�رشوع قبل درا�ش���ة متاأنية 

ق���ة ملختلف جوان���ب احلدث،  ومعمَّ

ولهذا كان كل احلر�س على قراءة اأي 

كتاب اأو درا�شة ممكن الو�شول اإليهما 

عن الرئي�س ال�ش���وري الراحل حافظ 

الأ�ش���د قبل اللقاء ال�شهري به برفقة 

جمموع���ة من املبَعدي���ن من حركة 

»حما�س« يف م���رج الزهور، وعلى 

راأ�شهم حممود الزهار ود. عبد العزيز 

الرنتي�شي )رحمه اهلل( عامي 1992 - 

.1993

جعفر �صليم

الشقاقي كان دائم الحركة 
والتفكير.. ولم ُيبِد التأييد 
ألي مشروع إال بعد دراسة 

قة متأنية ومعمَّ

�أطفال فل�سطني �أثبتو� �أنهم �أ�سجع من �مل�سوؤولني �لعرب

املن���اورة،  عل���ى  والق���درة  التنفي���ذ،  يف 

وحتوي���ل �ش���الح املحت���ل اإىل اأداة لقتله، 

واأخذ زمام املب���ادرة يف الهجوم واقتنا�س 

الفر�س وتق���دمي الغايل والنفي����س والكثري 

من الت�ش���حيات م���ن اأجل ا�ش���رتداد الأر�س 

واإنهاء الحتالل و�شيا�شة القتل وال�شتيطان 

والتهويد وال�ش���م، واجلرائ���م اليومية بحق 

الطفال والن�شاء والعزّل.

لذلك، فاإن ال�شعب الفل�شطيني اأمام فر�شة 

تاريخية ل�ش���رتداد حقوقه الوطنية، وعلى 

قيادة الف�ش���ائل العمل على الإنهاء الفوري 

دة  لالنق�ش���ام، وت�ش���كيل قيادة وطنية موحَّ

من جمي���ع الف�ش���ائل والق���وى ومنظمات 

املجتمع الأهلي يف ال�شفة وغزة، ومرجعية 

دة يف القد�س املحتلة لدعم النتفا�شة  موحَّ

اجلماهريي���ة، وال���رد على جرائ���م واإرهاب 

الحتالل وامل�شتوطنني، بالإ�شافة اإىل العمل 

على بناء وحدات واأطر وطنية لإدارة العمل 

النتفا�ش���ي بغرف���ة عمليات م�ش���رتكة يف 

غزة وحرك���ة لجئني قادرة على م�ش���اندة 

النتفا�ش���ة ماديًا ومعنويًا من خالل اإن�شاء 

�شندوق لدعم النتفا�شة وتفعيل التحركات 

والعت�ش���امات اأمام مراك���ز الأمم املتحدة 

و�ش���فارات »الكي���ان ال�ش���هيوين« والدول 

الداعمة للكيان ال�شهيوين يف خمتلف اأنحاء 

العامل. كذلك ا�ش���تخدام اآليات املحا�ش���بة 

واملعاقب���ة الدولية، وتقدمي ملف الإعدامات 

امليداني���ة وح���رق املن���ازل وال�ش���تيطان 

والأ�رشى وجدار الف�ش���ل، و�ش���لب الأرا�شي 

الزراعي���ة اإىل حمكم���ة اجلناي���ات الدولية 

واملتابعة ل���ه، و�ش���وًل اإىل اإدانة الحتالل 

وقيادت���ه وحماكمته���م، والطل���ب من الأمم 

ال���دويل توفري احلماية  املتحدة واملجتمع 

الدولية لل�شعب الفل�شطيني.

�صامر ال�صيالوي
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�أيه���ا �لرج���ل، �أت���دري م���ن هي 

�إنها فر��ضك ومو�ضع �رسّك،  زوجتك؟ 

و�أ�ض���رة بيتك.. �إنه���ا موطن �ملودة 

و�لرحمة �لتي قال �هلل تبارك وتعاىل 

عنه���ا {ومن �آياته �أن خلق لكم من 

�أنف�ضكم �أزو�جًا لت�ضكنو� �إليها وجعل 

بينكم مودًة ورحم���ًة}، �إنها مربية 

�أوالدك، وطاهي���ة طعام���ك، ومرّتبة 

حالك، ومربية �أوالدك، فهل �أدركَت يا 

ُترى كل هذه �الأبعاد؟ 

كث���ر م���ن �الأزو�ج مل يع���د ياأبه 

بزوجته، فلم يت���ِق �هلل يف �أهله، ومل 

يرَع �لعهود �لت���ي بينه وبني زوجه، 

فرويد�ً.. رويد�ً.. ورفقًا رفقًا بزوجاتكم، 

�لتعامل،  من ح�ض���ن  مزي���د�ً  ومزيد�ً 

ولطف �لع�رسة، ودماثة �خللق معهن.

�خلطاب موّج����ه �إىل رجولتك قبل 

�لر�ض����ول �ض����لى  �إنه خطاب  عقلك، 

�هلل عليه و�آله و�ض����لم ي����وم �أن قال 

»رفقًا.. رفقًا بالقو�رير«، �أمل ت�ض����مع 

ق����ول ربك ل����ك {ف����اإن كرهتموهن 

فع�ض����ى �أن تكرهو� �ضيئًا ويجعل �هلل 

في����ه خر�ً كث����ر�ً}؟ �أمل تتاأمل قول 

ر�ضولك �ض����لى �هلل عليه و�آله و�ضلم: 

�أمل  بالن�ض����اء خر�ً«؟  »��ضتو�ض����و� 

تفقه قوله عليه �ل�ض����اة و�ل�ض����ام: 

»خركم خرك����م الأهله، و�أنا خركم 

الأهلي«؟ �أمل ته����زك كلماته �جلميلة 

�لرج����ال: »خياركم  ين����ادي  وه����و 

خياركم لن�ضائهم«، وقوله: »�إن من 

�أكمل �ملوؤمنني �إميانًا �أح�ضنهم ُخُلقًا 

و�ألطفه����م باأهل����ه«؟ �أمل تقرع �أذنيك 

و�ضيته �ض����لى �هلل عليه و�آله و�ضلم 

بالن�ضاء يف حجة �لود�ع، وهو يقول 

�أمام �الآالف م����ن �لرجال: »�تقو� �هلل 

يف �لن�ضاء، فاإنكم �أخذمتوهن باأمان 

�هلل و��ضتحللتم فروجهن بكلمة �هلل«، 

ويقول: »��ضتو�ضو� بالن�ضاء خر�ً«؟

يقول �ب���ن كثر رحمه �هلل تعاىل 

يف قول���ه تع���اىل {وعا�رسوه���ن 

باملعروف}، �أي: طّيبو� �أقو�لكم لهّن، 

وح�ّض���نو� �أفعالكم وهيئاتكم ح�ضب 

قدرتك���م، كما حتب ذلك منكم.. نعم، 

كم هم �لرجال �لذي���ن يتوّهمون �أن 

�لزو�ج هو مقربة �حلب و�لرومان�ضية، 

و�أن �لرومان�ض���ية يف �لتعام���ل مع 

�لزوجة وتبادل �الأحا�ضي�س �لرقيقة، 

وبّثها  معه���ا،  �ملرهفة  و�مل�ض���اعر 

حديث �لغر�م، ومناجاتها باأ�ض���عار 

�لهيام �ض���يء خا�س مق�ض���ور على 

�أي���ام »�مللك���ة« فق���ط، وتنته���ي 

�ضاحيته مع نهاية »�مللكة«، وهذ� 

يف �حلقيق���ة ظن خاطئ ووهم كبر، 

كيف ال و�الع���ر�ف �ملتبادل باحلب 

بني  �خلال�ض���ة  �ل�ض���ادقة  و�ملودة 

�لزوجني هو �لذي ي�ض���مو ويرعرع 

ويك���رب حتت ظ���ل �ض���جرة �لزو�ج 

�لو�رفة �لظليلة.

تذّكر د�ئمًا �أن زوجتك حني تاأتي 

�إلي���ك، وتْقبل جتاه���ك، فاإنها حتمل 

قلبًا وم�ض���اعر مرهف���ة، نعم، حتمل 

م�ضاعر وقلبًا لتقّدمه �إليك على طبق 

م���ن ذهب، فاإذ به���ا تفاَجاأ بك، وقد 

و�أحا�ضي�ضها تلك  �أخذت م�ض���اعرها 

لرمي به���ا يف مهب �لريح، فتذهب 

�أدر�جها، وحينها يئّن قلبها وينزف، 

ويت���اأمل فوؤ�ده���ا �جلري���ح، ويتاأوه 

وجد�نها �لذبيح، وتنهمر من عينيها 

من  وتت�ضاعد  �ل�ض���اخنات،  �لدموع 

�أعم���اق قلبه���ا �الآه���ات و�لزفر�ت.. 

�ل���زوج مذبوحة  �أيها  لقد تركته���ا 

بخنجر �ل�ض���دود، ومقتولة ب�ض���يف 

�جلمود، فهي تتمنى �أنك لو �رسبتها 

بال�ضياط لكان يف قريرة قلبها �أ�ضهل 

بكثر من �ضدودك �لعاطفي جتاهها، 

فلم���اذ� كل هذه �لق�ض���وة مع رفيقة 

و�أ�ضرة فوؤ�دك، ومهجة عينك  دربك، 

وروح���ك..؟ مل���اذ�؟ �أال تعلم كم هي 

�الآالم �لنف�ض���ية، و�جلر�ح �لوجد�نية 

�لتي ي�ضببها �ضددوك عنها، ويوؤدي 

ونفورك  �حتقارك مل�ض���اعرها  �إليها 

من في�س حبها وود�دها؟ نعم، �أتعلم 

مدى تاأثر ذلك �ل�ضدود على نف�ضها 

وعلى كربيائها وعلى �أنوثتها، و�لتي 

�أن���ت يف �أم�س �حلاجة �إليها؟ فلماذ� 

�ملكابرة و�لعناد؟

ال تقل: قد تقدم بي �ل�ضن، فلم �أعد 

بحاجة �إىل تلك �مل�ضاعر و�لعو�طف، 

�أنا ال �أريد ذلك �لفي�س من �حلب، فاأنا 

ل�ضت بحاجة �إليه، فلدي من �الأعمال 

و�الأ�ض����غال و�الرتباطات ما يجعلني 

�أن�ض����ى تل����ك �لعو�ط����ف و�لتفاهات، 

لكنني �أقول ل����ك: �إن مل تكن بحاجة 

�إىل تلك �لعو�طف �لرقر�قة و�مل�ضاعر 

�لفو�ح����ة، فما ذنب زوجتك �لتي �أتت 

حتمل م�ضاعرها �لرقيقة لتهديها لك 

وت�ض����ّنف بها �أذنيك؟ م����ا ذنبها �لذي 

�قرفت����ه حتى تقابل �ض����ايف حبها 

وود�دها باجلحود و�ل�ضدود و�جلمود؟ 

�ض���حيح �أنك رمبا قد تعاين من 

�أو بع�س �مل�ضاكل  �لعمل،  �ض���غوط 

�الجتماعية �أو �لنف�ض���ية، لكن ملاذ� 

حتّملها خطاأ غرها؟ وملاذ� تعاقبها 

بجريرة �ض���و�ها؟ وملاذ� حتا�ض���بها 

على خطاأ مل ترتكبه يد�ها؟ �أمل تكن 

يف بد�ية عم���رك مع �رسيكة حياتك 

تبحث ع���ن ه���ذ� �حلب �ل�ض���ايف، 

وتتمنى هذه �مل�ضاعر �لر�ئعة؟ 

نعم،  �لطري���ق..  �أخط���اأت  لق���د 

�أخطاأت �لطريق وتاهت بك �خلطو�ت 

يف دروب �لق�ض���وة و�لغلظة، فلي�س 

ثمة �إن�ض���ان ال يحتاج �إىل �لعاطفة 

�ل�ضادقة و�ملودة �ل�ضافية، ولي�ضت 

هناك حياة جميلة بغر هذ� �ل�ضحر 

�خلفي، وهو �حلب.

رمي �خلياط

الزوجة.. والصد العاطفي

ل�«�ل�ضاد بار« �إتيكيت و�أ�ضول خا�ّضة عليك �ّتباعها خال حت�ضرك لطبقك؛ 

تناوله و�لتنّقل حول �ملائدة �خلا�ّض���ة بها.. �كت�ض���في ه���ذه �لقو�عد و�ختربي 

معارفك يف �لوقت نف�ضه:

1. �حرم���ي �لرتيب الأطباق مكّونات �ل�ض���لطة، فا تقفزي ع���ن �أطباق ومن ثّم 
تعودي �إليها، فتبدين تائهة من جهة، وُتعيقني �ملوجودين يف �ل�ض���ف من جهة 

�أخرى. 

2. ��ضتعملي �الأدو�ت �ملوجودة يف �الأطباق، فاإّياك �أن ت�ضتعملي �أ�ضابعك، و�أعيدي 
�الأدو�ت �إىل �الأطباق �لتي �أخذتها منها. 

3. تذّكري �أنك ل�ض���ت يف �ض���دد ر�ض���م لوحة فنية، فا تاأخ���ذي ع�رس�ت �لدقائق 
و�أنت تزّينني حبات �لبندورة وتدخلينها بني قطع �خل�ّس كي تنرثي بعدها فوق 

�خلليط حّبات �لذرة.

4. رغ���م �إمكانية وجود مكّونات كثرة على مائدة »�ل�ض���اد بار«، فهذ� ال يعني 
�أّنك م�ضطرة لزّجها كلّها دفعة و�حدة يف طبقك فهناك مقادير ال تليق ببع�ضها، 

كما �أّن �إكثار �الأ�ض���كال و�الأنو�ع يف �لطبق يعترب من �ضلب �أخطاء �الإتيكيت، لذ�، 

نن�ضحك بالعودة �أكرث من مرّة حت�رّسين يف كّل منها �ضلطتك �ملف�ّضلة. 

5. ال ميكنك بح�ض���ب قو�نني �الإتيكيت �عتماد �أكرث من �ضل�ضة يف �لطبق �لو�حد، 
فاحذري �لوقوع يف فّخ هذه �لنقطة.

َفن%اإلتيكيت
»السالد بار« أطيب مع هذه القواعد

1. �هديه م�ضحفًا خا�س به )غريزة �لتملّك(: �إهد�وؤك م�ضحفًا 
خا�ضًا لطفلك ياقي جتاوبًا مع حب �لتملك لديه، و�إن كانت 

هذه �لغريزة تظه����ر جليًا مع عاقة �لطف����ل باألعابه، فهي 

�أي�ضًا موجودة مع ما تهديه �إياه. �جعليه مرتبطًا بامل�ضحف 

�خلا�س به؛ يقر�أه ويقلّبه متى �ضاء.

2. �جعلي يوم ختمه للق����ر�ن يوم حفل )�الرتباط �ل�رسطي(: 
ه����ذه �لفكرة تربط �لطف����ل بالقر�آن �لكرمي م����ن خال ربطه 

ب�ضيء حمبَّب لديه ال يتكرر �إال بختمه جلزء معنّي من �لقر�آن 

�لكرمي. فلتكن حفلة �ضغرة يحتفل بها بالطفل تقدَّم له فيها 

هدية ب�ضيطة الأنه وّفى بال�رسط.

3. ق�ّضي له ق�ض�س �لقر�آن �لكرمي: �لطفل يحب �لق�ض�س ب�ضكل 
كبر، فق�ّضي عليه ق�ض�����س �لقر�آن �لكرمي مبفرد�ت و�أ�ضلوب 

يتنا�ض����بان مع فهم وم����دركات �لطفل، وينبغ����ي �أن تقت�رس 

�لق�ض�����س على م����ا ورد يف �لن�س �لق����ر�آين، لرتبط �لطفل 

بالق����ر�آن �لكرمي، ولتكن ختام �لق�ض����ة ق����ر�ءة لن�س �لقر�آن 

�لكرمي، ليت����م �الرتباط، ولتنّمي مفرد�ت �لطفل، خ�ضو�ض����ًا 

�ملفرد�ت �لقر�آنية.

4. �أعدي له م�ض����ابقات م�ضلّية من ق�ضار �ل�ضور )ملن هم يف 
�ض����ن 5 �أو �أكرث(: هذه �مل�ض����ابقة تكون بينه وبني �إخوته، �أو 

بينه وبني نف�ض����ه؛ كاأ�ض����ئلة و�أجوبة متنا�ضبة مع م�ضتو�ه، 

فمثًا: 

فر من  ميكن لاأم �أن ت�ض����األ �بنها عن كلمة تدّل على �ل�ضَّ

�ضورة قري�س؟ �جلو�ب: رحلة.

ف�ضلني من ف�ضول �ل�ضنة ُذكر� يف �ضورة قري�س؟ �جلو�ب: 

�ل�ضتاء و�ل�ضيف.

�ذكر كلمة تدل على �لرغبة يف �الأكل؟ �جلو�ب: �جلوع.

، �أو يف �ض����ور  �أو: �ذك����ر �حليو�نات �ملذكورة يف جزء عمَّ

معّينة؟

وهكذ�.. مبا يتنا�ضب مع �ضّن وفهم �لطفل.

�ربط����ي له عنا�رس �لبيئة باآيات �لقر�آن �لكرمي، ومن هذه 

�ملفرد�ت: �ملاء/ �ل�ض����ماء/ �الأر�س/ �ل�ضم�س/ �لقمر/ �لليل/ 

�لنهار/ �لنخل/ �لعنب/ �لعنكبوت.. وغرها.

ميكنك ��ض����تخد�م �لفهر�س، �أو �أن تطلبي منه �لبحث عن 

�آية تتحدث عن �ل�ضماء مثًا، وهكذ�.

أنـِت وطــفـــــلك

زراعة حب القرآن الكريم )5/2(

) العدد 378(  اجلمعة - 23 ت�رشين الأول - 2015



منوعات

�أف��ق��ي

1 - مدين���ة فل�ض���طينية )مبع���رثة( / �ط���ول �خللفاء 
�لر��ضدين مدة يف �خلافة

2 - مت�ضابهان / من يقرع �لطبل
3 - من �لزهور وين�ضب �إليها من يحب نف�ضه / وقع

4 - ن�ضور / دفر

طــريـقـة اللعـب

تو�ض���ع �الأرق���ام م���ن 1 �إىل 9 عامودي���ًا 

و�أفقيًا على �أن ال يتكرر �لرقم يف �أي �جتاه 

عامودي كان �أو �أفقي 
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7 - �إرجع �إىل عقلك / جزيرة فرن�ضية يف �لبحر 
�الأبي�س �ملتو�ضط )مبعرثة(

8 - خمادع / و�ضاد�ت
9 - �أول من ق�ضم �أيام �الأ�ضبوع على �ضبعة �أيام

10 - لنيل �أق�ضاط من �لر�حة

ب اإلصابة بالسرطان
ّ
عادات غذائية تجن

w w w . a t h a b a t . n e t11

�أحد يعرف م�ض���ببات �ل�رسطان  ال 

على وجه �لدق���ة، لكن عندما ينت�رس 

هذ� �لورم �لفتاك يف �جل�ض���م ببطء، 

يدّمر �أنظمة �حلياة فيه. هناك �أبحاث 

عديدة ت�ض���ر �إىل دور منط �حلياة يف 

�لوفيات �لناجمة عن مر�س �ل�رسطان، 

ممار�ض���ة  وع���دم  �لتدخ���ني،  مث���ل 

�لريا�ض���ة، وعدم �تباع نظام غذ�ئي 

�ضحي، فالغذ�ء له تاأثر على �ل�ضحة 

�لعامة، كونه يعزّز �ملناعة ويقلل من 

خماطر �الإ�ضابة بال�رسطان.

قد يقع �الإن�ضان يف خطاأ بالن�ضبة 

لعاد�ته �لغذ�ئية، فيتناول �الأغذية 

�لت���ي تزي���د من���و �الأور�م دون �أن 

ي���دري، م���ن ناحية �أخ���رى، ميكن 

تن���اول �الأطعمة �لت���ي توقف منو 

�ل�رسطان وحتمي منه.

�الأمرك����ي  �ملعه����د  بح�ض����ب 

لل�رسط����ان، هن����اك جمموع����ة من 

�الأور�م ميكنك �لوقاية منها بن�ضبة 

معّينة، من خال �تباع نظام غذ�ئي 

�ضحي وممار�ضة �لتمارين �لريا�ضية 

بانتظ����ام، وتبل����غ ن�ض����بة �لوقاية 

كاالآت����ي: �رسط����ان بطان����ة �لرحم 

 69 70 باملائ����ة، �رسطان �مل����ريء 
باملائة، �رسطان �لفم و�لبلعوم 63 

باملائة، �رسطان �ملعدة 47 باملائة، 

باملائ����ة،   50 �لقول����ون  �رسط����ان 

�رسط����ان �لبنكريا�����س 19 باملائة، 

38 باملائة، �رسطان  �لثدي  �رسطان 

�لرئة 36 باملائة، �رسطان �لكلى 24 
باملائة، �رسطان �ملر�رة 21 باملائة، 

�رسطان �لكب����د 15 باملائة، �رسطان 

�لربو�ضتاتا 11 باملائة.

من  للوقاية  �لتوجيهية  �ملبادئ 

�ل�رسطان هي:

1. تن���اول �ملزي���د م���ن �لفو�ك���ه 
و�خل�رسو�ت �لطازجة.

2. زي���ادة كمي���ة �الألي���اف �لت���ي 

تتناوله���ا، عن طري���ق تناول �الأرز 

�لبن���ي بداًل من �الأبي����س، وتناول 

�لفو�كه بق�رسها، وتف�ض���يل �لب�ضار 

عن رقاق �لبطاط�س.

3. جتنب �الأطعمة �مل�ضنَّعة.
4. تقلي���ل تناول �للح���وم �حلمر�ء 
و�حلليب كامل �لد�ض���م؛ ب�ض���يغة 

�أخرى: �أن ت�ض���ّكل �الأغذية �لنباتية 

ثلثي حمتوى �ل�ضحن.

5. �إعطاء �الأولوية للدهون �ملفيدة، 
وجتّن���ب ده���ون �لزبدة و�ل�ض���من 

�لغنية  �الأطعمة  و�لق�ضطة، وجتّنب 

بالده���ون �ل�ض���ارة، مث���ل �لبيتز� 

و�لربغر.

6. �الهتمام بتناول �ملغذيات �لتي 
تكاف���ح �ل�رسطان، مث���ل فيتامني 

و�الأطعم���ة  و�ل�ض���لينيوم،  »�أ«، 

�لغنية باملو�د �لكيميائية �لنباتية 

�لتي حتارب �ل�رسطان، مثل �لثوم، 

و�لب�ضل، و�لعنب، و�جلريب فروت، 

و�لفلف���ل �حلار، و�مللفوف، و�جلزر، 

و�ل�ضاي �الأخ�رس.

7. �رسب �لكثر م���ن �ملاء، وجتنب 
�مل�رسوبات �ل�ضكرية.

8. غ�ضل �خل�رسو�ت و�لفو�كه جيد�ً 
قبل �لطبخ.

9. �تب���اع عاد�ت �لطهي �ل�ض���حي، 

وجتن���ب �لقلي �ل�ض���ديد لاأطعمة، 

وتقليل �لقلي ب�ض���كل عام، وجعل 

�الأولوي���ة للطهي عل���ى �لبخار �أو 

�ضلق �الأطعمة يف �ملاء.

10. جتنب تناول �الأطعمة �لفا�ضدة 
�أو �لتي تظه���ر منها ر�ئحة �لعفن، 

وتخزي���ن �الأطعمة جي���د�ً حتى ال 

تف�ضد.

11. ُيع���د �ملل���ح �أح���د �الأ�ض���باب 
�أنو�ع  لبع�س  �مل�ض���ّببة  �ملعروفة 

�ملعدة،  �رسطان  خا�ضة  �ل�رسطان، 

�إىل جان���ب �أ����رس�ره �الأخ���رى يف 

�أمر��س �ل�ضغط وغرها، لذ� ين�ضح 

�ل�ضوديوم  �الأطباء بتقليل ن�ض���بة 

ملليغ���ر�م   1500 �إىل  م���ن1200  

�ض���وديوم يف �ليوم، وذلك ح�ضب 

�ل�ضّن.

12. �الأطعم���ة �جلاهزة و�ملحفوظة 
ت�ض���بب زيادة يف �لوزن، و�لزيادة 

�ل�رسيع���ة يف �لوزن ت�ض���بب خلا 

يف �خلايا و�لهرمونات، مما يحفز 

�جل�ضم �لذي لديه قابلية لاإ�ضابة 

بال�رسطان.

ب�ض���كل  �لريا�ض���ة  ممار�ض���ة   .13
م�ض���تمر، وملدة 3 مر�ت �أ�ضبوعيًا، 

يوؤثر �إيجابيًا على �ل�ض���حة ب�ضكل 

عام، فالن�ض���اط �لب���دين يقلل من 

�أخطار �الإ�ض���ابة ب�رسطان �لقولون 

بن�ض���بة 50٪، ويلعب دور�ً �أ�ضا�ضيًا 
يف تقليل ن�ض���ب �الإ�ضابة باأمر��س 

�ل�رسطان �الأخرى.

14. خل�س �لباحثون �إىل �أن �جللو�س 
بارتفاع  لف���ر�ت طويلة مرتب���ط 

�الإ�ض���ابة بال�رسطان لدى  خطورة 

�لن�ضاء، خ�ضو�ض���ًا �رسطان �لثدي، 

و�ملبي����س، و�لنخ���اع �ل�ض���وكي.. 

و��ض���تدركو� قائلني: لكن �جللو�س 

لفر�ت طويلة غر مرتبط بخطورة 

�إ�ضابة �لرجال بال�رسطان.

5 - يطبخ / ح�ضم �الأمر
6 - ممث���ل ج�ض���د �ضخ�ض���ية عمر 

�ملختار / بر�د )باالجنليزية(

7 - دف���ن / دولة تقع فيها �ض���د�س 
م�ضاحة �لياب�ضة

8 - معظم �ل�ضيء / �أجهزة للرويح 
�أيام �حلر

9 - تقال عند �ل�ض���جر / �ل�ض���يخ 
�لرئي�س �لطبيب �لفيل�ضوف

10 - تقينا �لربد و�حلر / طرف
ع��م���ودي

1 - قلم / عتمة
2 - وجدك / خاف ب�ضكل مفاجئ

3 - �أ�ضهر رحالة عربي
4 - جد �ضيدنا يعقوب عليه �ل�ضام 

/ و�لد

5 - �ض���ياع �لعقل و�حلكمة / فقط 
)عامية(

6 - حرك���ة ف�ض���يولوجية ملقاومة 
�ملر�س / من �لف�ض���يلة �ل�ض���نورية 

)معكو�ضة(
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كاريكاتير

يلعب وجود مدير جيد دور�ً �أ�سا�س���يًا يف جناح 

�لعم���ل، لكن يح�س���ل يف �أماكن عم���ل عدة وجود 

مديرين �سيئني، ما يرتك تاأثري�ً �سلبيًا على �ملوظفني 

�لذين يعمد بع�س���هم �إىل �ال�ستقالة ب�سببه، وب�سبب 

�جلو �لذي يخلّفه، ومن تلك �لعالمات:

�لتح���ّدث بعد�ئية د�ئم���ة، وعدم �لتو��س���ل �إالّ . 1

نادر�ً مع فريق �لعمل؛ فالتو��س���ل هو مفتاح �أية 

عالقة، مبا يف ذلك �لعالقة بني �ملدير و�ملوظف، 

و�إط���الق �ملدير كالمًا مهين���ًا ومزعجًا يقلل من 

ثقة �ملوظفني باأنف�سهم، ويزيد من �ل�سغط �لذي 

ي�سعرون به.

�للج���وء �إىل �لتخويف بغية حث �ملوظفني على . 2

�لعم���ل: �ملدير �لذي يه���دد بالط���رد �إذ� مل يقم 

�ملوظف بعمله ب�س���كل منا�س���ب، يجب �أال يكون 

مدير�َ باالأ�س���ا�س، الأنه يجب �لتحفيز على �لعمل 

ب�س���كل �إيجابي، مثل �ملكافاأة و�لنقد �لبناء، ما 

يزيل �ل�سعور بالتوتر من مكان �لعمل ويزيد من 

طاقة �ملوظفني وثقتهم باأنف�سهم.

�لرغبة بالتمتع ب�سيطرة مطلقة وتامة على عمل . 3

موظفي���ه: يف �لو�قع، �ل�رشكة ت�س���تخدم موظفًا 

ب�س���بب قدر�ته ومهار�ته، ويجب على �ملدير �أال 

ميلي عليه كيفية �لقيام بعمله، �أو يتوقع منه �أن 

يقوم به كما كان هو ليقوم به، فهذ� يق�سي على 

ثقته بنف�سه ومينعه من �لتقدم و�لتطور.

عدم �الأخذ باأية �قرت�حات ت�س���در عن �أي �سخ�س . 4

غريه: �سحيح �أنه يف موقع �لقيادة، �إال �أن هذ� ال 

يعني �أنه د�ئمًا على حق، و�ملدير �جليد ي�س���األ 

عن �قرت�حات فريقه وياأخذ بها �إذ� كانت منا�سبة 

لتطور �لعمل.

عدم �لقيام بعمله ب�سكل منا�سب، وجعل موظفيه . 5

يعملون بجد �أكرب من���ه: فاملدير يجب �أن يكون 

منوذجًا يقت���دي به موظفوه ويعم���ل بجد بقدر 

فريقه.

ع���دم تق���دمي �الإر�س���اد�ت و�مل�س���ورة ملوظفيه: . 6

خ�سو�س���ًا �جلدد منه���م، فاملدي���ر �جليد يتفقد 

موظفيه د�ئم���ًا ليتاأكد من ر�حتهم وتاأقلمهم مع 

�جلو.

عدم و�سع هدف و��س���ح وحازم: فاملدير �جليد . 7

يجب �أن يتمتع بقيادة و��س���حة، ويف�رش لفريقه 

ما عليهم حتقيقه وما هي مهامهم.

جتاهل �أهمية ن�ساطات بناء �لفريق: الأنها تقوي . 8

�لعالقة ب���ني �ل�رشكة و�ملوظفني، وهي �س���بيل 

لتخل�سهم من �الإجهاد ومكافاأة لهم على عملهم 

�حلثيث.

�إجب���ار �ملوظف���ني عل���ى �لعمل بج���د من دون . 9

تعوي�س منا�سب: فالر�تب يجب �أن يكون م�ستند�ً 

�إىل �الأد�ء ونوعي���ة �لعمل، و�ملدير �جليد هو من 

يكافئ موظفيه على جهدهم ويحر�س على عدم 

قب�س �أي منهم �قل مما ي�ستحق.

ئ عالمات المدير السيِّ


