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سورية بوابة الحروب الكبرى.. 
والتسويات أيضًا

� هذه هي موانع انتقال الحكومة الليبية إلى العاصمة 
�الدوافع األميركية لمنع »الحشد الشعبي« من تحرير األنبار

»جنيف 3«: الربح بالنقاط.. 
والحصاد بالجملة
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 - اأمريكي  من م�شروع  كبرياً  فاً  تخوُّ دبلوما�شية عربية  اأو�شاط  اأبــدت 

خليجي خطري يجري االإعداد له يف العراق الإن�شاء كيان �ُشني، بالتن�شيق 

مع م�شعود الربازاين وتركيا والكيان ال�شهيوين. واأ�شارت هذه االأو�شاط 

نية« لن يكون فيها نفط، وال منفذ بحري، الأن النفط  اإىل اأن »الدويلة ال�شُّ

اأن وظيفة  الكردية، ما يعني  املناطق  العراق، ويف  اأ�شا�شي يف جنوب  ب�شكل 

اإىل  دويــات، الفتني  اإىل ثاث  العراق  لتق�شيم  التمهيد  الدولة هو  هذه 

الزيارة امل�شبوهة جلو بايدن موؤخراً لرتكيا، ومعتربين اأنها ت�شّب يف هذا 

االجتاه.

ألمـــــــة واحـــــــدة
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مشروع خطير في العراق

رئاسة الجمهورية: التمديد للكرسي الشاغر

الوساطة الباكستانية..إلنقاذ السعودية!

كنعان: تقارب »التيار« 
– »القوات« زلزال إيجابي 

يستلزم وقتًا لألفرقاء 
الستيعابه
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إنها أميركا.. دائمًا
اإنها ال�سنة الأخرية من حكم اأوباما اإذاً..

على عادتهم، يحاول حمللون و�سا�سة عرب 

اإلبا�س الرئي�س الأمريكي الآيل اإىل الرحيل ثوب 

ال�سع����ف، وي�ستخدمون تعب����رياً م�ستورداً هو 

»البطة العرجاء«، لكن من يراقب اأمريكا منذ 

طغيان ا�ستفرا�سها بعد احلرب العاملية الثانية، 

يرى اأننا اأم����ام اإدارات خمتلفة يف تكتيكاتها، 

ووا�سحة يف ا�سرتاتيجتها التي تق�سي بتدمري 

اأو احتواء اأي قوة ميكن اأن ُتناف�سها.

»امل�س����رت« اأوبام����ا كان وا�س����ح العقيدة، 

مربك ال�سرتاتيجي����ة ال�سخ�سية، لكن تكتيكه 

ل يحي����د ع����ن ال�سرتاتيجي����ة الأمريكية الأم، 

اأم����ا عقيدت����ه فتتب����دى يف �سيا�س����ة »جتنب 

املواجهة ال�ساملة«، وممار�سة تفكيك، وتفخيخ 

ال�سرتتيجيات املناف�سة، جراء تر�ّسخ قناعات 

»جّواني����ة« باأن العامل مل يع����د يحتمل قوة 

اأحادي����ة طاغي����ة منذ زحف دواي����ت اأيزنهاور 

وجون فو�سرت دال�س واآلن دال�س على خارطة 

العامل، واأن هذه الق����وى املناف�سة بداأت تاأخذ 

حّيزاً خ����ارج ال�سياق املر�س����وم، ل بل تتقدم 

ب�س����كل يرب����ك وا�سع����ي ال�سرتتيجي����ات يف 

وا�سنطن.

لنعد قلياًل اإىل ال����وراء؛ حني خلط ريت�سارد 

نيك�سون امليتافيزيق بالع����امل ال�سفلي قائاًل: 

»الرب يريد اأن تق����ود اأمريكا العامل«، ليخلع 

على كتف اإبلي�����س ال�سيا�سة الأمريكية لهوتًا 

�سيا�سيًا فظًا، ويغطي كل جرائم الكولونيالية 

الأمريكية بعباءة اإلهية.

لقد ا�ستم����راأت اأمريكا قي����ادة العامل وخزن 

ثرواته، وه����ي على ا�ستعداد للقتال والتوح�س 

حت����ى ل تفقد ه����ذه القوة.. لن�سم����ع ما قاله 

زبغنيو بريزن�سك����ي: »اإذا كان يتوجب اختفاء 

التفّوق الأمريكي ف����اإن ذلك �سيوؤدي اإىل انتهاء 

ال�سالم يف العامل قطعًا«، و»اإن البديل الوحيد 

للقوة الأمريكية هو الفو�سى الدولية«..

ما الذي نراه الآن، اأَولي�س هو الفو�سى الدولية 

وانتفاء ال�سالم؟ فها هي حماولت تفتيت الدول 

وبيعها للوحو�س حتت �ستار ملتب�س ملحاربة 

الإره����اب، وتقوي�����س موقع رو�سي����ا، واحتواء 

ال�سني، و�سيطنة اخل�سوم، وتدمري قلب العامل 

القدمي يف امل�����رق، ح�س����ارة وعمرانًا وبنى 

اجتماعية، يف �سع����ي حثيث لعدم ظهور دول 

قوي����ة عاملي����ًا اأو اإقليميًا، وما قب����ول اأمريكا 

باإيران حاليًا اإلّ ر�سوخ ملنطق ال�سرب والإرادة 

الإيرانية، لكنها �ستجد ع�رات الذرائع لحتواء 

اأو تطويق طه����ران م�ستقباًل، فهذه ال�سيا�سة ما 

تزال حجر رحى ال�سرتتيجية الأمريكية.. حتى 

تنت�����ر اإرادات دول و�سعوب وقادة تاريخيني 

على رقعة جغرافيا هذا العامل ال�سطرجني.

غ�شان ال�شامي

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

بعد امل�ساحلة »العونية - القواتية« وتزكية 

العماد ع���ون من مع���راب، قد يق���راأ اللبنانيون 

يف �سم���ت الأمني العام حل���زب اهلل ال�سيد ح�سن 

ن����راهلل، رغبة بالن���اأي بالنف�س ع���ن ال�ساحة 

املاروني���ة من توافق اأو ����راع، ولو اأن القطبني 

عون وفرجنية عزيزان عل���ى املقاومة، وباإمكان 

ال�سيد ن�راهلل اأن يح�سم املح�سوم �سابقًا، ويكرر 

اأن مر�سح حزب اهلل هو العم���اد مي�سال عون، اأو 

اأي مر�س���ح اآخر »تبارك���ه« الرابية، لكن م�سكلة 

اإمالء الكر�سي ال�ساغ���ر يف بعبدا ت�سطدم بلعنة 

التمديد حتى للكرا�سي اخل�سبية الفارغة، ولي�س 

الأمر مرتبط���ًا بتوافق امل�سيحي���ني فيما بينهم، 

ول مبوق���ف ح���زب اهلل من ال�ستحق���اق، بل من 

ني  الواقع امل���وؤمل الذي يتخبط به ال�س���ارع ال�سُّ

يف لبنان، وال���ذي ا�ستوجب التمديد عامي 2013 

و2014 للمجل�س النياب���ي، لأن هذا ال�سارع بات 
عل���ى ما يبدو ب���ال راأ�س رئي�سي���ة، وبات رهينة 

الروؤو����س املتناطحة على وق���ع التظلم املذهبي 

ني الأقوى  »كلما دق الكوز باجل���رة«، وبات ال�سُّ

من يتمذهب على باقي املذاهب اأكرث، ومن يحرك 

حناجر بع�س امل�سايخ اأكرث على وقع ما يح�سل 

يف �سورية!

قبل ترحيب الرئي�س �سعد احلريري بامل�ساحلة 

ب���ني العماد مي�سال ع���ون و�سمري جعج���ع، اأطّل 

النائ���ب اأحم���د فتف���ت واأعل���ن اأن اخل���الف بني 

»امل�ستقب���ل« و»الق���وات« مل يع���د تكتيكيًا، بل 

غ���دا ا�سرتاتيجيًا؛ على �س���وء ت�ريبات هدد فيها 

احلري���ري حليفه جعجع بدفع الثم���ن، خ�سو�سًا 

�سمن ال�سارع امل�سلّ���م ل�»تيار امل�ستقبل«. وبعد 

اإطاللة احلريري و»مباركته لل�سلحة امل�سيحية« 

واإعالن���ه الحتكام للمجل�س النياب���ي وا�ستمراره 

يف تر�سيح فرجنية، كانت الإطاللة النارية للوزير 

اأ�رف ريفي يف ذكرى الرائ���د ال�سهيد و�سام عيد، 

والت���ي حملت ع���داًء خليارات احلري���ري اأكرث مما 

حملت حقداً على عون وفرجنية و�سورية واإيران.

واإذا كانت خطوة جعجع يف تاأييد عون للرئا�سة 

حتتمل تاأويالت الرغبة بالوراثة الرئا�سية لحقًا، 

وبوراث���ة ال�سعبية العونية عل���ى املدى الطويل، 

كما يحل���و للبع����س اأن يجته���دوا، ف���اإن وراثة 

الوريث للحريرية ال�سيا�سية تتّم من »جماعته«، 

لي�س فقط يف ا�ستغ���الل غيابه عن لبنان، بل يف 

عودت���ه امل�ستحيلة حاليًا للملمة احللقة ال�سيقة، 

وتروي�س املتمردين على قيادته ل�»الأزرق«، الذي 

خّف بريقه يف كل املناط���ق اللبنانية، لدرجة اأن 

الوزير ريف���ي قطف عرب ال�سحن املذهبي مبواجهة 

حزب اهلل، �سعبي���ة طرابل�سية حتمله اإىل املجل�س 

النياب���ي دون احلاجة اإىل »تيار امل�ستقبل«، الذي 

تربّاأ منه اأكرث من مرة.

واإذا كان الرئي����س احلري���ري قد �س���ار بالنائب 

فرجنية مبباركة فرن�سي���ة - �سعودية بعد �سقوط 

رهان اإ�سقاط الأ�سد و�سقوط »14 اآذار«، فاإن النائب 

فرجني���ة قد »ا�ستعجل على نف�سه«، ورمبا ظن اأن 

قوة الرئي�س احلريري هي يف عدد نوابه، الأ�سليني 

منه���م وامل�ساَدرين، ف�»كبا« ملج���رد قبوله هذا 

الرت�سي���ح، لكنه �سق���ط يف التجرب���ة عندما اتكاأ 

عل���ى كر�سي ع�س���اء امل�سيطب���ة، واأعلن عن عدم 

اإمكاني���ة اإعط���اء �سمانة لقان���ون انتخاب عادل 

ين�سف امل�سيحيني ويرفع عنهم »ذمية« احلريري 

-  جنب���الط، وهو فعاًل �سيك���ون عاجزاً مادام هو 

مر�س���ح احلريري ويكاد يكون م���ن »اأهل الذّمة«، 

ول ي�ستطيع حتى م���ن كر�سي بعبدا فر�س قانون 

انتخاب هو بعهدة النواب واللجان، وعلى طاولت 

احلوار.

ومع اإعالن النائب فرجنية ا�ستمراره يف تر�سيح 

نف�س���ه، رداً على تر�سيح جعجع لعون، كاد ي�سقط 

يف التجرب���ة الثاني���ة من خالل ح���زم احلقائب 

اإىل الفاتيكان لنيل »الربك���ة البابوية«، بح�سور 

الراعي املوجود يف روم���ا، لكن اإلغاء الرحلة يف 

اللحظات الأخرية ه���و العقالنية بعينها، لأن بابا 

الفاتيكان يف نظر بع�س من يقب�سون على امللف 

الرئا�سي يف لبنان ه���و »كافر« ولي�س مبوقع اأن 

»يبارك« رئي�سًا، ول���و كان الكر�سي للم�سيحيني، 

اإ�ساف���ة اإىل اأن احلجم ال�سيا�سي للكر�سي الر�سويل 

مل يك���ن يومًا اأقوى من مرك���ز الأمني العام لالأمم 

املتحدة، امل�سم���وح له ح����راً اأن »يبدي القلق 

ويدين وي�ستنكر«.

املل���ف الرئا�سي يف لبنان ه���و اأ�سغر امللفات 

الإقليمي���ة، واآخر الهموم والهتمام���ات، واإذا كان 

الره���ان دائم���ًا على انف���راج �سع���ودي - اإيراين، 

مببارك���ة اأمريكية غربية لالإف���راج عن هذا امللف، 

فاإن �ساحة ال�راع ب���ني »اجلبارين الإقليميني« 

ق���د ات�سعت، ول تت�سع حالي���ًا للملف اللبناين، ل 

ب���ل بات اأي ح���دث اإقليمي ي�سغلهم���ا عن لبنان، 

�سواء تقّدم اجلي�س ال�سوري يف الالذقية وا�ستعادة 

بلدة »ربيع���ة« املحاذية لرتكي���ا وتطهري كامل 

املحافظ���ة، اأو م�ساألة تهجري الأك���راد للعرب من 

كركوك متهي���داً لإعالن احلكم الذات���ي الكردي، اأو 

ال�سج���ال ب���ني ال�سعودية والع���راق على خلفية 

تط���اول ال�سف���ري ال�سعودي يف بغ���داد على قوات 

»احل�سد ال�سعب���ي« يف منطقة الأنبار، و�سوًل اإىل 

تكرير وزير اخلارجية ال�سعودي نية اململكة �راء 

قنبلة نووية من باك�ستان، مدفوع ثمنها �سلفًا، يف 

حال اأنتجت اإيران قنبلتها النووية.

هي ن�سيح���ة للمراهنني على رئي�س لبناين يف 

الوقت احلا�ر، اأن ينتظ���روا، وقد يطول النتظار، 

واأي���ة متغ���ريات حت�سل عل���ى الأر����س ال�سورية 

�ستنعك�س على املواقف ال�سعودية الإيرانية اإيجابًا 

اأو �سلب���ًا يف امللف اللبناين، وحتري���ر بلدة مثل 

»ربيعة« ال�سورية يوؤثر على �سري امللف الرئا�سي 

اللبناين اأكرث مما يح�سل يف كل عوا�سم القرار.

اأمني اأبو را�شد

أحــداثأحــداث2

امللف الرئا�صي حالياً هو اأ�صغر امللفات االأقليمية.. واآخر ااالهتمامات الدولية

رئاسة الجمهورية: التمديد للكرسي الشاغر

ساحة الصراع بين السعودية 
وإيران اتسعت.. لكنها ال تتسع 

حاليًا للملف اللبناني
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همسات

¡ �سغوط �سعودية على �سالم
ك�س���ف دبلوما�سي اأوروبي اأن موقف الرئي�س 

متام �س���الم يف دافو�س، وال���ذي هاجم فيه 

اإيران، ج���اء ب�سغط �سع���ودي مبا�ر، بعد 

ر�سال���ة نقلها ل���ه كاتب كبري غ���ري لبناين 

تربطه به عالقة وطيدة، فحواها اأن اآل �سعود 

غا�سبون ج���داً منه، مع تلويح باإجراء مايل 

يخ�ّسه مبا�رة.

¡ خوفًا من الت�سنيف لي�س اإل
�ت�سل �أحد �أركان رئي�س حكومة �سابق، بجهة 

�إعالمي��ة لها مكانته��ا �لدولي��ة، طالبًا منها 

غ�س �لنظ��ر عن حتقيق �أجرته يك�س��ف حجم 

�مل�س��اريف �لهائل��ة على �ملل��ذ�ت، و�لبالغة 

60 �ألف ي��ورو يوميًا، بينما رو�تب �ملوظفني 
مل ت�سل منذ �أ�س��هر، و�ل�سبب لي�س �خلوف من 

غ�س��ب �ملوظفني، �إمنا من ت�س��نيف موؤ�س�سة 

�إقليمية قد يطاله.

¡ فلت امللّق
ج���زم نائ���ب »م�ستقبلي« م���ن ال�سمال اأن 

امل�سكلة احلقيقية باتت يف »التيار الأزرق«، 

بحي���ث �سار اجلو م�سمومًا بني مراكز القوى 

بعد تر�سي���ح الرئي�س �سعد احلريري للنائب 

�سليم���ان فرجنية، وم���ا كان يف ال�سابق من 

توزيع اأدوار �سقط، لأن اخلالفات مل تعد ُتدار، 

وتعبرياتها اأ�سبح���ت وا�سحة على املنابر، 

و»ال�سقور« اأكرث قدرة على ال�ستقطاب.

¡ ا�ستعادة الذاكرة
�حل��ر«  �لوطن��ي  »�لتي��ار  يف  قي��ادي  عّل��ق 

عل��ى كالم فار�س �س��عيد �إن ح��زب �هلل �أدخل 

قائ��اًل:  �للبن��اين،  �ملجتم��ع  �إىل  �لطائفي��ة 

»يبدو �أن �لدكتور �س��عيد يحتاج �إىل ��ستعادة 

�لذ�ك��رة، لأن من ط��رح �ملجتمع �مل�س��يحي، 

و�لدولة �مل�سيحية من �ملدفون �إىل كفر�سيما، 

ما يز�ل على قيد �حلياة«.

تة ¡ النّية املبيَّ
ت�ساءلت جهات اأمني���ة عن ال�سبب احلقيقي 

الذي دفع ال�سعودية لت�ريب نّيتها »تخريب 

ال�ستقرار الن�سبي يف لبنان«، واذا ما كانت 

جادة يف ذلك، �سيم���ا اأن التهديد بذلك ورد 

عرب موؤ�س�سة �سعودي���ة معروفة، وكذلك يف 

و�سيلة لبنانية لها دي���ون على ال�سعودية، 

تبلغ فقط 4 ماليني دلور.

¡ نحو تنازلت كربى
�أن  و��س��ر�تيجيون  ع�س��كريون  خ��ر�ء  ر�أى 

�لتطور�ت �مليد�نية �ل�س��ورية، و�لنت�س��ار�ت 

�لنوعية �لهامة �لتي يحققها �جلي�س �ل�سوري 

�ستكون لها تاأثري�تها �ملبا�رشة على �ملنطقة 

عموم��ًا، ولبن��ان على وجه �خل�س��و�س، لأن 

�أن هن��اك منت���رش�ً  ه��ذه �لتط��ور�ت تعن��ي 

ومهزوم��ًا، مم��ا �سيوؤ�س���س لدخ��ول �ملنطق��ة 

يف  مالحم��ه  �س��تتبلور  جدي��د  منعط��ف  يف 

مفاو�سات جنيف، بحيث �ستجد �ملعار�سات 

�ل�س��ورية ومن يدعمها �أنف�سهم م�سطرين �إىل 

تق��دمي تنازلت غري م�س��بوقة خ��الل �أيام �أو 

�أ�سابيع مقبلة.

¡ تقرير رئا�سي ل�سفري فرن�سا
ُعلم اأن ال�سفري الفرن�سي يف لبنان اميانويل 

بون غادر اإىل باري����س، بعد �سل�سلة لقاءات 

مع ق���ادة م�سيحيني، وحتدي���داً مع كل من 

مي�س���ال ع���ون و�سليمان فرجني���ة و�سمري 

جعجع وغريهم، حيث اأعد تقريراً عن امللف 

الرئا�س���ي اللبناين، و�سعه بني يدي الرئي�س 

الفرن�س���ي فرن�س���وا هولند قب���ل اأن يلتقي 

الرئي�س الإيراين ال�سيخ ح�سن روحاين، الذي 

زار فرن�سا بعد اإيطاليا.

ينطلق قطار املباحث���ات ال�سورية »جنيف - 

3« ي���وم اجلمعة يف 29 كانون الثاين اجلاري، ما 
يوؤ�ر اإىل اأن امل�سار ال�سيا�سي حلل الأزمة ال�سورية 

قد ب���داأ م�ساره، بالرغ���م من اأن التف���اوؤل بقرب 

اأو بن�س���وج هذا احلل يعترب نوع���ًا من ال�سذاجة 

ال�سيا�سية، اإذ ما زالت العقبات التي ت�سيطر على 

جدية الو�سول اإىل حل �سيا�سي كبرية وعميقة.

ق���د يكون الإحباط من امل�س���ار الذي �ستتخذه 

املباحث���ات يف جنيف، والذي يل���ّف املعار�سني 

ال�سوريني عل���ى خمتلف توجهاته���م وم�ساربه، 

طبيعي���ًا، فالأم���ور كم���ا تبدو ت�س���ري مل�سلحة 

النظام ال�س���وري وحلفائه، علمًا اأن جمرد انعقاد 

املباحث���ات يف جنيف، وبالطريق���ة التي �سيتم 

بها، ي�سري اإىل رب���ح م�سبق للنظام بالنقاط على 

املعار�سة، على ال�سكل الآتي:

اإلغ���اء اأي مرجعية ل�»جني���ف - 1«، والذي 

ا�ستطاعت فيه املعار�س���ة ال�سورية - يف حلظة 

داخلي���ة واإقليمية ودولية حرج���ة للنظام - اأن 

حت�سل على مك�سب اإعالن عن اأن احلل ال�سيا�سي 

�سيتم من خالل ت�سكيل »هيئ���ة حكم انتقايل«، 

بينما اأّدت التطورات امليدانية خالل ثالث �سنوات 

ون�سف، وانقالب ميزان القوى ل�سالح النظام بعد 

التدّخل الرو�سي، اإىل اإجراء املباحثات اليوم حول 

اآليات تطبيق »اإعالن فيينا« حول �سورية، والذي 

يتح���دث عن حكوم���ة وحدة وطنية م���ن النظام 

واملعار�سة، وعلى اأن يك���ون »احلكم �سامل ذي 

م�سداقي���ة وغري طائفي«، وه���ذا يعني اأن اأق�سى 

ما ي�ستطيع املعار�سون النجاح به هو التفاو�س 

على اأي من الوزارات ميكن اأن يح�سلوا عليها يف 

هذه احلكومة املرتَقبة.

تبديل عبارة املفاو�سات بعبارة املباحثات، 

لإر�ساء املعار�سني، ل يعني �سيئًا يف امليزان 

ال�سيا�سي، لذا فاإن اعتم���اد اآلية »املباحثات 

غري املبا�رة« �سيعطي النظام نقطة اإ�سافية، 

فاملعار�سون الذين اأعلنوا عدم �رعية النظام 

ال�س���وري واأنهم لن يذهب���وا اإىل اأي مفاو�سات 

قبل رحي���ل الرئي�س ب�سار الأ�س���د، �سيمنحون 

النظ���ام �رعي���ة �سيا�سي���ة بقبوله���م جمرد 

الذهاب اإىل املباحث���ات بدون �روط م�سَبقة، 

كما اأعل���ن دي مي�ستورا، علم���ًا اأن عدم قبول 

وفد النظ���ام باجللو�س مبواجه���ة املعار�سة 

والتفاو����س معه���ا، مينحه هام����س الدعاء 

بعدم العرتاف ب�رعية املعار�سني من حملة 

ال�سالح، وال�ستمرار يف احلملة الع�سكرية التي 

ي�سّنها عليهم لتحرير الأر�س.

عمد بع�س اأع�ساء املعار�سة من وفد الريا�س 

اإىل ق���ول اإن وزير اخلارجية الأمريكي جون كريي 

قد �سغط عليهم للقبول بالذهاب اإىل جنيف، لكن 

الإن�ساف يقت�س���ي الق���ول اإن الوليات املتحدة 

الأمريكي���ة قد �سربت كثرياً عل���ى تلك املعار�سة 

وجمموعاته���ا امل�سلحة، فخ���الل �سنوات خم�س 

م���ن الدعم الأمريكي والدويل املتوا�سل والعتماد 

املفت���وح، ل ه���م ا�ستطاع���وا اأن ي�سّكل���وا هيئة 

�سيا�سي���ة معار�سة ذات م�سداقي���ة �سعبية، ول 

هم ا�ستطاع���وا اأن يناأوا باأنف�سهم عن الإرهابيني، 

وعج���زوا يف �سنوات خم�س من القتال عن هزمية 

اجلي�س ال�سوري، ال���ذي �سمد �سنوات عّدة، اإىل اأن 

اأتى التدّخل الرو�سي لُينهي اإي اإمكانية ل�ستنزاف 

طويل الأمد.

ال����راخ الذي يطلقه املعار�س���ون ال�سوريون 

ب�رورة منع تر�ّسح الرئي�س ال�سوري ب�سار الأ�سد 

لأي انتخاب���ات مقبل���ة اأو فر�س �رط تنحيه يف 

نهاية الف���رتة النتقالية، ي�سي ب���اأن املعار�سة 

بتالوينها املختلفة غري واثق���ة من قدرتها على 

هزميته يف انتخابات ح���رة ودميقراطية برعاية 

الأمم املتح���دة، واأنه���ا بالرغم م���ن اإعالنها باأن 

»ال�سعب ال�س���وري« قد قام ب�»ث���ورة« عارمة 

وامت�سق ال�س���الح مرغمًا لتغيري النظ���ام، فاإنها 

تبدو غري واثقة من قدرتها على اإقناع هذا ال�سعب 

»ذاته« بعدم انتخاب ب�سار الأ�سد يف النتخابات!

ق���د ل يت�س���ع املجال هن���ا لتع���داد خ�سائر 

املعار�سة ال�سوري���ة يف �سنوات خم�س من الأداء 

املتعرث والتناحر، والف�س���اد الذي جعلها ن�سخة 

ه���ة عن النظ���ام الذي اّدع���ت اأنها حتاربه،  م�سوَّ

لكن الأكيد اأن امليدان ال�س���وري �سي�ّسكل الوجهة 

احلا�سم���ة لأي مفاو�س���ات اأو نتائج تنجم عنها، 

وكما يبدو - لغاية الآن - اأن امليدان يلعب ب�سكل 

ق���وي ل�سالح النظام، كما يبدو وا�سحًا من خالل 

اإعالن فيينا، وقرار جمل�س الأمن رقم 2254، اأن ما 

�سمي يومًا »الورقة الرو�سية«، وقبلها »الإعالن 

الي���راين« ع���ن ت�سوُّر حل���ل �سوري، ه���و الذي 

�سيتحقق. وهك���ذا، �سيكون اجلميع بانتظار فر�س 

احلل يف امليدان لتح�سي���ل الأوراق، ومن يح�سل 

عل���ى ماذا، ويبق���ى يف هذا الوق���ت للمعار�سني 

ال�سوريني هام�س التناف�س فيما بينهم، لُيثبت كل 

ل ليكون �ريكًا للنظام  واحد منهم نف�سه اأنه موؤهَّ

يف املرحلة املقبلة.

 د. ليلى نقوال

صراخ المعارضين بمنع ترّشح 
األسد يشي بعدم قدرتهم 
على هزيمته في انتخابات 

ديمقراطية برعاية أممية
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بعد االنتصارات العسكرية النوعية شمااًل وجنوبًا
سورية بوابة الحروب الكبرى.. والتسويات أيضًا

ماذا تغيرّ يف الزمن العربي؟

بني اللق���اء ال�سعودي - الأميكي يف 

�سه���ر �سباط ع���ام 1945، حتديداً بني عبد 

العزيز اآل �سعود والرئي�س فرنكلني روزفلت 

الأميكية »كوين�سي«،  على منت املدمرة 

يف البح���ية امل���رة يف قن���اة ال�سوي�س، 

علم���ًا اأن امللك ال�سعودي كان قد اأبحر مع 

حا�سيته من مدينة جدة على منت املدمرة 

الأميكي���ة »يو. اإ�س. اإ����س. مييف« للقاء 

روزفل���ت.. واللقاء ال�سع���ودي - الأميكي 

يف اأيل���ول 2015 بني امللك �سلمان بن عبد 

العزي���ز والرئي�س بارك ب���اراك اأوباما يف 

البي���ت الأبي�س؛ يف اللق���اء الأول تكررّ�ست 

الهيمن���ة الأميكي���ة على ب���اد احلجاز، 

وُكتبت بداية النهاية للنفوذ الإنكليزي يف 

اخلليج، واأخذت وا�سنطن كل حقوق البحث 

والتنقيب وا�ستخراج النفط، مقابل اأن توفر 

احلماية والأمن ل�سلطة اآل �سعود.

يف اللقاء الثاين، ع���اد امللك العليل 

م���ن البي���ت الأبي�س مبزيد م���ن �سفقات 

الأ�سلح���ة، والت�سليم باأن الع�سا الأميكية 

ه���ي التي حتمي العر����س ال�سعودي الذي 

ته���ورّر يف اندفاعت���ه غي املح���دودة يف 

حروب املنطقة، فلم يبَق على وجهه قطرة 

ماء يف اإ�سهار العداء نحو الدولة الوطنية 

ال�سورية، ول نحو اليم���ن ول العراق، ول 

حتى م����ر التي يق���دم لدولته���ا دعمًا 

مالي���ًا، ويف نف�س الوق���ت يوفر من حتت 

الطاولة الدعم للمجموعات الإرهابية من 

اأجل األ ت�ستقر اأر����س الكنانة، وتعود اإىل 

دوره���ا الريادي عربي���ًا واإ�ساميًا، ودائمًا 

دائم���ًا اإ�سهار العداء لإي���ران، بحيث يبدو 

اأن الأع���راب يف ظل ما ت�سه���ده املنطقة 

من تطورات، حفظ���وا جيداً و�سية الرئي�س 

الأ�سبق للمو�ساد مئ���ي داغان، الذي اأبلغ 

الكثي م���ن امل�سوؤولني العرب باأن »قنبلة 

الدول���ة العربي���ة الذرية ه���ي قنبلتهم«، 

وبالتايل »ل عدو لهم �سوى اإيران«.

والأع���راب يبدو بو�س���وح اأنهم فهموا 

جيداً و�سي���ة بن غوري���ون »اإذا اأردنا اأن 

تكون لنا ال�سيادة يف املنطقة علينا بدول 

ثاث هي الع���راق و�سورية وم����ر، واإذا 

رت هذه الدول، عنده���ا فقط تكون لنا  ُدمرّ

الكلمة«.

تابعوا امل�سل�سل منذ العام 2001 و11 

اأيلول الأميكي، مروراً بالعام 2003، وغزو 

العراق، ومن ثم »ثورات اخلريف العربي«.

باأي حال، اإذا كان ثمة وقائع واأدبيات 

حللف اأعداء �سورية واملقاومة وكل اأ�سكال 

املمانعة، يحاول���ون يف كل فرتة و�سعها 

قيد التنفي���ذ، كما جرى من���ذ اأربعينيات 

القرن املا�سي، �س���واء من خال الأحاف 

امل�سرتك،  الدف���اع  ال�ستعماري���ة، كحلف 

اأو حل���ف بغداد، اأو م����روع ايزنهاور، اأو 

احللف الإ�سامي واتفاقية كامب دايفيد، اأو 

من خ���ال العدوان املبا�ر على اأي نب�س 

حري���ة يف الأم���ة، مثل الع���دوان الثاثي 

عل���ى م�ر - عب���د النا�ر ع���ام 1956، 

وح���رب حزيران 1967، وغ���زو لبنان عام 

1982، و�سل�سل���ة العت���داءات على لبنان 
1993 و1996 و2006 وهل���م جرا.. فاإنه يف 
كل م���رة، رغم كل اجلراح وهول املوؤامرات 

والعتداءات، كان نهو�س ومواجهة، والآن، 

وبعد خم�س �سن���وات اإل قليًا من احلرب 

ف���ت فيها كل الإمكانيات  على �سورية، ُوظِّ

املالي���ة ال�سخمة، ثمة حقيق���ة وهي اأن 

متاثيل ال�سم���ع، واإن كانت برتبة »حكام 

ع���رب« اأو »اأتراك«، ل جتي���د ول ميكنها 

النظ���ر يف التاري���خ ول يف امل�ستقب���ل، 

ف�سورية ه���ي بوابة احلروب الكربى، وهي 

اأي�سًا بوابة الت�سويات الكربى..

فادمي���ي بوت���ني وعى ه���ذا الواقع 

من���ذ بدايات احلرب الك���ربى على الدولة 

الوطنية ال�سوري���ة، فاأطلق �سعاره ال�سهي 

»م���ن �سوري���ة �سيول���د النظ���ام العامل 

اجلديد«، ليتدرج املوقف الرو�سي و�سوًل 

اإىل النخ���راط يف هذه احل���رب من خال 

الطلعات اجلوي���ة التي �سكرّلت رداً وا�سحًا 

عل���ى كل التدخات الأميكي���ة والغربية 

والعربي���ة يف احل���رب العدوانية الظاملة 

على �سورية، لتب���داأ املواجهة مع ع�رات 

اآلف املرتزق���ة الأجان���ب وحماتهم تاأخذ 

اأبعاداً جديدة يف احلرب املتوا�سلة، ومتنح 

اجلي�س ال�س���وري الفر�سة ليب���داأ الهجوم 

الذي يتكلل بانت�سارات  الوا�سع  املعاك�س 

متاحق���ة يف ال�سم���ال ال�س���وري، جاعًا 

اأحام اأردوغ���ان باملنطقة الآمنة واحتال 

اأجزاء من ال�سمال ال�سوري وخ�سو�سًا حلب 

يف مزابل التاريخ.

ويرتاف���ق انت�س���ار اجلي����س العربي 

ال�س���وري يف ال�سمال مع انت�سارات نوعية 

يف اجلنوب؛ يف درع���ا وريفها والقنيطرة، 

وعل���ى احلدود م���ع الأر����س املحتلة يف 

اجل���ولن وم���ع الأردن، بالتزام���ن م���ع 

انت�س���ارات نوعية يف الو�س���ط �رقًا يف 

منطق���ة القلمون، وو�سط���ًا يف الغوطتني 

الدم�سقيتني.

هل يفقه بائع ال���كاز العربي الواقع 

املتمثل بالتحولت امليدانية الكربى التي 

ي�سطرها اجلي�س ال�سوري؟

ه���ل يفهم حل���ف اأع���داء �سورية من 

ا�سطنب���ول اإىل الدوح���ة والريا����س وما 

بينهما وبعدها اأن حتولت �سيا�سية كربى 

بداأت تفر�س نف�سها نتيجة وقائع امليدان، 

واآخره���ا النت�س���ارات النوعية يف اأرياف 

الاذقية وحلب ودرعا والقنيطرة والغوطة 

والقلم���ون، حيث ُقطع���ت الأذرع الرتكية 

وُقلِّمت املخالب اخلليجية وال�سهيونية؟

قد ت�سل حمادث���ات جنيف اإىل �سيء 

وقد ل ت�سل، لكن الو�سح متامًا، اأن ال�سقة 

بني ما ي�سمى املعار�سات ال�سورية تت�سع، 

وبني دول اأعداء دم�سق تزداد التناق�سات.

ثم���ة ثقة كبية كم���ا ينقل من التقى 

الأ�سد ال�سوري؛ اأن دم�س���ق واثقة بالن�ر 

الآت���ي، وهي �ستوا�سل حربه���ا با هواده 

من اأج���ل ال�ستقال والتق���دم وحترير كل 

ذرة تراب �سوري من الع�سابات الإرهابية 

واملرتزق���ة واأدوات الناهب الدويل، فاإدارة 

ال�سم���ود واملقاومة واثق���ة اأن الن�ر اآت 

حتمًا.

اأحمد زين الدين

عنا�سر من اجلي�ش ال�سوري بعد اإحكام ال�سيطرة على بلدة ال�سيخ م�سكني يف ريف درعا

أين ستكون وجهة »صقور الصحراء« بعد سلمى وربيعة؟
لري���ب اأن العملي���ات الع�سكري���ة الرو�سية يف 

�سورية تهدف اإىل اقتاع الإرهاب واجتثاث الإرهابيني 

اأينم���ا ُوجدوا، فقد اأك���دت مو�سكو يف وقت �سابق اأن 

قواته���ا »م�ستعدة للم�سارك���ة يف مكافحة الإرهاب 

يف العراق اإذا طل���ب منها التدخل«، ما يقطع ال�سك 

باأن هذه العملي���ات ل تدخل يف نطاق »املناورات 

ال�سيا�سية«، ب���ل هي جزء اأ�سا�سي من حماية الأمن 

القوم���ي لرو�سي���ا وم�ساحله���ا  القت�سادية، رغم 

كها باحلل ال�سيا�س���ي لاأزمة ال�سورية، ودعمها  مت�سُّ

املطلق له، لكن كًا من امل�ساألتني على حدى، ح�سب 

ما يوؤكد خبي ع�سكري وا�سرتاتيجي.

ويب���دي اخلبي ا�ستغراب���ه »للتحليات« التي 

تعت���رب اأن الق���وات الرو�سي���ة دخل���ت يف »حرب 

اأفغانية« ثانية، جازمًا باأنه ل ميكن ت�سبيه الواقع 

املي���داين ال�سوري الراه���ن بالتدخ���ل الرو�سي يف 

اأفغانت�ستان يف ثمانينيات الق���رن الفائت، وم�سياً 

اإىل اأن الختاف اجلوهري بني الإثنني هو اأن اجلي�س 

نًا بدعم �سعبي  ال�سوري يقاتل على اأر�س���ه، متح�سرّ

كب���ي، واأن دور الق���وات الرو�سية حم�سور يف تنفيذ 

الغ���ارات اجلوية على مق���اررّ الإرهابيني، اإ�سافة اإىل 

التن�سي���ق املعلوماتي وال�ستخبارات���ي، ل�سيما اأن 

مو�سك���و اأعلنت اأن قواتها ل���ن تتدخل يف العمليات 

الربية.

ويعترب اخلبي األ داعي للم�ساركة الربية الرو�سية، 

فالقوات ال�سورية اكت�سبت خ���ربة عالية يف مكافحة 

الإره���اب على نحو خم�سة اأع���وام، بالإ�سافة اإىل اأنه 

مت اإعداد بع����س وحداتها للتعامل م���ع »الظاهرة« 

املذكورة، موؤكداً اأن ُج���لرّ ما يحتاجه اجلي�س ال�سوري 

هو جتفيف منابع الإرهاب لي�س اإل، وهذا اجلي�س كفيل 

باقتاعه من اأرا�سيه.

م���ن هنا يب���دو اأن���ه كان يتم تركي���ز ال�ربات 

اجلوي���ة الرو�سية على معاق���ل امل�سلحني يف �سمال 

�سوري���ة وو�سطها، ولحقًا اجلن���وب، لأن الأول مفتوح 

على تركيا، والثاين والأخ���ي مفتوحني على البادية 

املت�سلة ب���الأردن والعراق، ثم اململك���ة ال�سعودية، 

وهذه الدول ت�سكرّل اأغزر منابع دعم الإرهاب، على حد 

تعبي اخلبي.

يف ال�سي���اق، توؤك���د م�سادر ميداني���ة �سورية اأن 

الأهداف الأ�سا�سي���ة ل�ساح اجلو الرو�سي يف املرحلة 

الراهن���ة والأوىل م���ن العمليات هي مراك���ز التحكم 

والقي���ادي لاإرهابيني، وخمازن ال�س���اح والذخية، 

يليه���ا تدم���ي الدفاعات اجلوي���ة، وال�س���اح الثقيل 

املوجود يف حوزتهم، بالإ�سافة اإىل قطع طرق الإمداد.

ل�س���ك اأن جن���اح الق���وات الرو�سي���ة يف ت�سديد 

���د لعملية برية  �رابته���ا لاأهداف املذك���ورة �سيمهرّ

يقوم بها اجلي�س ال�س���وري بالتن�سيق مع حلفائه، قد 

تب���داأ مناطق متا�سه مع امل�سلح���ني، كحلب والر�سنت 

وتلبي�سه يف حمافظة حم�س، و�سواها. 

وتاأكيداً على ذلك، يك�س���ف قيادي كبي يف قوات 

»�سق���ور ال�سحراء« الت���ي �سكرّلت راأ����س احلربة يف 

عمليات اقتحام اأبرز معاقل املجموعات يف امل�سلحة 

يف ريف الاذقية ال�سمايل - الغربي، ل�سيما منطقتي 

�سلمى وربيعة، اأن قواته عازمة على النتقال اإىل و�سط 

الباد لتطهيها من الب���وؤر الإرهابية، موؤكداً ا�ستعادة 

مدينة تدمر الأثرية مهما بلغ���ت الأثمان، ملا لها من 

رمزية تاريخية ل�سورية واحل�سارة الإن�سانية.

وهك���ذا، بداأ حمور املقاومة يجن���ي ثمار الثبات 

يف املوق���ف وال�سمود يف املي���دان، ل�سيما اأن اخلط 

البياين للعمليات الع�سكرية يف �سورية يت�ساعد اأكرث 

عًا، خ�سو�سًا يف ريفي الاذقية ال�سمايل  مما كان متوقَّ

وحلب ال�رق���ي ودرعا و�سواها، م���ا اأدى اإىل البحث 

اجل���درّي لإيجاد حل���ول لاأزمة الراهن���ة يف املحافل 

الدولي���ة، بدليل الذهاب اإىل موؤمت���ر جنيف يف الأيام 

املقبلة، وتخلرّي بع�س ال���دول الإقليمية الغربية عن 

�رط تنحي الرئي�س ب�سار ال�سد، ح�سب ما يوؤكد وزير 

اخلارجية الرو�سية �سيغي لفروف.

ح�سان احل�سن

قد تصل محادثات جنيف إلى 
شيء وقد ال تصل.. لكن الواضح 

أن الهوة بين المعارضات 
السورية تتسع وتزداد تناقضًا
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مبواكبة املعلومات التي توؤ�ررّ 

اإىل »اأم���ر ع�سكري م���ا« قد تنفرّذه 

تركيا داخل الأرا�سي ال�سورية، رداً 

على تهاوي حلم منطقتها العازلة 

يف ال�سمال، بعد ال�ربة القا�سمة 

هتها دم�س���ق لأنقرة عرب  التي وجرّ

حترير بلدتي »�سلمى« و»ربيعة«؛ 

اأب���رز قاعها امل�سلح���ة يف ريف 

الاذقي���ة، حتت غطاء جوي رو�سي 

���ز، توق���ف خ���رباء ع�سكريون  مركرّ

اأمام ح���راك »اإ�رائيلي« - تركي 

ب���دا متزامنًا ولفت���ًا يف التوقيت 

حيال �سورية، عل���ى وقع مناورة 

اجلي�س  اأجنزها  وا�سع���ة  ع�سكرية 

�سيناريو  حاك���ت  »الإ�رائيلي«، 

ح���رب عل���ى اجلبهت���ني ال�سورية 

بت�ريحات  واأُرفق���ت  واللبنانية، 

حت  م�سوؤول���ني »اإ�رائيليني« رجرّ

اأن ينفرّذ تنظي���م »داع�س« عملية 

اإرهابي���ة و�سيك���ة بالق���رب م���ن 

احل���دود مع اجل���ولن، ت�ريحات 

اأدرجها اخلرباء يف خانة التح�ررّ 

»الإ�رائيل���ي« لعم���ل ع�سك���ري 

يف �سوري���ة، �سيم���ا اأن �سحيف���ة 

العربية  اأحرون���وت«  »يديع���وت 

اأملح���ت اإىل اأن الرد »الإ�رائيلي« 

على عملية »داع�س« املرتَقبة لن 

يقت�ر عل���ى امل�ساحة اجلغرافية 

القريب���ة من اجل���ولن، بل �سيطال 

عم���ق الداخل ال�س���وري، يف وقت 

�رب���ت م�سادر�سحافي���ة رو�سية 

معلومات ك�سفت عن جهوزية اآلف 

اجلنود الرو�س للن���زول اإىل ميدان 

حلب وباق���ي اجلبهات يف ال�سمال 

ال�سوري اإذا ما ترجمت تركيا نيرّتها 

التدخل الع�سك���ري املبا�ر داخل 

الأرا�س���ي ال�سوري���ة، م�س���ية اإىل 

ات�سالت مكثف���ة �سملت م�سوؤولني 

اأمني���ني يف القي���ادة الع�سكري���ة 

الرو�سي���ة، ونظ���راء اإيرانيني على 

القد�س« يف  راأ�سهم قائد »فيل���ق 

احلر����س الث���وري الإي���راين قا�سم 

�سليم���اين، ُتوِّج���ت بق���رار حا�سم 

يق�سي بح�س���م اجلبهات ال�سمالية 

نهائيًا، مهما كلرّف الأمر.

اإىل  الأنظ���ار  تترّج���ه  وفيم���ا 

على  ال�سورية  جرابل����س  مدين���ة 

احل���دود الرتكية، نظراً اإىل اأهميتها 

ال�سرتاتيجي���ة البالغ���ة بالن�سبة 

لرتكيا، خ�سو�سًا بعد الأنباء التي 

حتدث���ت عن عبور جن���ود واآليات 

اإىل داخل املدينة،  ع�سكرية تركية 

نقلت وكالة »�سبوتنيك« الرو�سية 

عن م�س���در اأمني رو�س���ي اإ�سارته 

م  اإىل »اأم���ر عمليات ترك���ي« ُعمِّ

التابعة  امل�سلحة  الف�سائ���ل  على 

لأنقرة على طول اخلط الرابط بني 

التام  بال�ستنفار  وجرابل�س،  اأعزاز 

والتح����رُّ لرتجم���ة �سيناريو مترّ 

اإعداده منذ قراب���ة الأ�سبوعني يف 

اجتماع �س���م �سباطًا ا�ستخباريني 

اأتراك وق���ادة من تلك الف�سائل يف 

منطقة قرقمي�س الرتكية احلدودية، 

ولفت امل�س���در اإىل اأن انقرة ب�سدد 

ع�سكرية حمفوفة  مبغامرة  القيام 

باملخاطر داخل الأرا�سي ال�سورية، 

�ستك���ون لها ارتدادات خطية على 

الداخل الرتكي.

الأميكي  »�سرتاتفورد«  موقع 

ك�سف بدوره ع���ن �سيناريو تركي 

يق�س���ي باجتي���اح ب���ري لأرا�ٍس 

�سورية حتت عن���وان تطهي املمر 

املمتد على طول حدودها امل�سرتكة 

مع �سورية م���ن تنظيم »داع�س«، 

اأن ينطلق ه���ذا الجتياح  مرجحًا 

من جرابل�س احلدودية، فيما اعترب 

موقع »�س���اوث فرونت« البحثي، 

اأن التدخل ال���ربي الرتكي املوعود 

يف �سوري���ة �سيكون به���دف اإنقاذ 

ال�ربات  بعد  تنظيم »داع����س«، 

العنيف���ة التي تلقرّاها يف اجلبهات 

ال�سمالية وال�رقية ال�سورية حتت 

للمقاتات  املكثرّف  الناري  ال�سغط 

الرو�سية، متوقفًا عند اأ�سباب ثاثة 

موجبة تدفع الرئي�س الرتكي رجب 

طيب اأردوغان اإىل ا�ستحالة اإذعانه 

للتخلرّي عن منطقته العازلة على 

طول احلدود الرتكية - ال�سورية: 

1- الدفاع عن خط���وط اإمداد 
اجلماع���ات امل�سلحة التي تدعمها 

اأنقرة.

2- حماي���ة عملي���ات تهريب 
النفط عرب »داع����س« اإىل الداخل 

الرتكي.

3- من���ع وح���دات احلماي���ة 
الكردية من تو�سيع انت�سارها غربًا 

واإذ لف���ت اإىل اأن التهورّر الع�سكري 

مواجه���ة  اإىل  �سي���وؤدي  الرتك���ي 

ع�سكري���ة حمتم���ة ب���ني تركي���ا 

ورو�سي���ا، ق���د يتج���اوز م�رحها 

الأرا�س���ي ال�سوري���ة، اأ�سار املوقع 

املذك���ور اإىل اأن مغام���رة اأنق���رة 

�سورية  داخل  املبا�رة  الع�سكرية 

�سُتواَجه باآلف املقاتلني املوؤازرين 

للجي�س ال�سوري، خ�سو�سًا مقاتلي 

الذين  الإيرانية  الع�سكري���ة  الفرق 

بات���وا منت�رين يف نقاط �سمالية 

ا�سرتاتيجي���ة، وخ�سعوا لتدريبات 

هام���ة حت���ت اإ����راف مبا�ر من 

اجلرنال الإيراين قا�سم �سليماين.

الر�سمي  الرتكي  الإعان  ورغم 

���ن حتذيرات  ال�ري���ح الذي ت�سمرّ

بع���دم �سم���اح تركيا ب���اأي وجود 

ع�سكري رو�س���ي على حدودها مع 

�سوري���ة، اإل اأن تقاري���ر �سحافية 

بال�»موثوقة«  ُو�سف���ت  رو�سي���ة 

ك�سف���ت عن ات�س���الت مترّت خال 

م�سوؤولني  ب���ني  املا�سية  الأي���ام 

اأمنيني رو����س واإيرانيني للتن�سيق 

حي���ال ترجمة ق���رار رو�س���ي بدا 

حازم���ًا ويق�س���ي بح�س���م معركة 

حل���ب وباقي اجلبه���ات ال�سمالية 

نهائيًا. امل�سادر التي لفتت اإىل اأن 

القرار �سدر ع���ن الرئي�س فادميي 

بوت���ني �سخ�سيًا خ���ال م�ساركته 

باجتماع �سمرّ كبار القادة الأمنيني 

اأ�سارت  الرو�سية،  الدفاع  يف وزارة 

اإىل جهوزي���ة اآلف اجلنود الرو�س 

ال�سمالية،  اجلبه���ات  اإىل  لإنزالهم 

وال�سيطرة الناري���ة على جرابل�س 

وباق���ي املناط���ق احلدودي���ة مع 

تركي���ا فيما لو ترجم���ت الأخية 

ع�سك���ري  باجتي���اح  نواياه���ا 

كا�سفة عن  ال�سوري���ة،  لاأرا�س���ي 

ا�ستحداث غرف���ة عمليات م�سرتكة 

اأعقبت تن�سيقًا اأمنيًا عايل الدرجة 

بني اجلانبني الرو�س���ي والإيراين، 

�ستواك���ب العملي���ات الع�سكري���ة 

املقبلة، م���ن دون اإغفالها الإ�سارة 

اإىل اأن �سليم���اين ال���ذي ي�س����رف 

عملي���ات  اإدارة  عل���ى  �سخ�سي���ًا 

مقاتليه يف حل���ب، والذي يعتربه 

الرئي����س ال�سوري اأحد اأهم حلفائه 

املقربني، رف���ع من وتية م�ساركة 

الإيرانيني،  الع�سكري���ني  اخل���رباء 

ربط���ًا بعمليات مقبل���ة »�ستكون 

الأعنف عل���ى الإطاق يف جبهات 

ال�سمال«، وفق ترجيحها.

وعلي���ه، وبانتظ���ار انط���اق 

معرك���ة حتري���ر منطق���ة الب���اب 

الأب���رز  املعق���ل  ال�سرتاتيجي���ة؛ 

لتنظيم »داع����س« يف ريف حلب 

ال�رقي، والتي باتت قاب قو�سني 

اأو اأدنى ح�سب ما ت�سي التقديرات 

الع�سكري���ة، واأم���ام ق���رار دم�سق 

وحلفائه���ا احلا�سم باإقفال احلدود 

مع تركيا بالنار مهما كلرّف الثمن، 

يرت�سم ال�س���وؤال: هل ُتخاطر تركيا 

وت�سع نف�سها مبواجهة ع�سكرية 

م���ع رو�سيا، معروف���ة نتائجها 

م�سبقًا، �سيما اأن الأ�سهر الثاثة 

ل بوقائع ميدانية  املقبلة �سُتذيَّ

ال�سمال  جبهات  »�سادمة« يف 

ال�س���وري حتديداً، وفق ما ك�سف 
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ماجدة احلاج

حترير بلدتي �سلمى وربيعة يف ريف الالذقية �سربة قا�سمة لأنقرة

¡ اتفاق على تكثيف التفجيات يف �سوريةآالف الجنود الروس إلى جبهات الشمال السوري
ك�سف تقري���ر اأمني خليج���ي اأن ممثلي �سبع دول 

م�سارك���ة يف املواجهات الواقعة يف �سورية التقت 

موؤخراً يف مع�سكر تابع لإحدى هذه الدول، لدرا�سة 

خطط لتكثيف اأعم���ال التفجي يف املدن ال�سورية، 

ويف دم�سق ب�سكل خا�س. وك�سف التقرير اأن اللقاء 

�سم قي���ادات ا�ستخبارية على ات�سال مع متزعمي 

املجموع���ات امل�سلح���ة، واأن اململك���ة العربي���ة 

ال�سعودي���ة هي التي رترّبت للقاء املذكور، وقد وعد 

ممثرّله���ا يف الجتماع بزيادة الدعم ال�سعودي، كما 

ك�سف اأن الدولة التي احت�سنت اللقاء على اأرا�سيها 

وافقت عل���ى ا�ستقبال مئات امل�سلحني وعائاتهم، 

وكميات كب���ية من الأ�سلحة، ل�سخه���ا اإىل داخل 

الأرا�سي ال�سورية.

¡ ت�ساُبق نحو العدو »الإ�رائيلي«
ذكر م�ص��در رفي��ع يف وزارة اخلارجي��ة الأمريكية، 

اأن دولة الإمارات اأجرت ات�صالت �رّسية مع الإدارة 

��م دول  اأم��ًا يف دع��م رغباته��ا بتزعُّ الأمريكي��ة، 

اخللي��ج، واأن حتل حمّل اململكة العربية ال�ص��عودية 

بع��د الإنه��اك ال��ذي اأ�ص��ابها على اأث��ر احلروب يف 

اليمن و�صورية والعراق. ولفت امل�صدر اإىل اأن بع�ض 

القادة يف الإمارات يرون يف التقرب اإىل »اإ�رسائيل« 

طريق��ًا لك�ص��ب ود الإدارة الأمريكي��ة، لذل��ك ب��داأت 

تطّور عاقاتها القت�ص��ادية والأمنية مع تل اأبيب، 

نحو تطبيع �ص��امل وعلني قد ت�ص��بق في��ه الريا�ض 

والدوح��ة. واعت��ر امل�ص��در اأن خط��وات الإم��ارات 

تتوا�ص��ل يف كل الجتاهات امليادي��ن، بالرغم من 

اأن ه��ذا التوّج��ه حمف��وف باملخاط��ر، فال�ص��عودية 

ل��ن ت�ص��مح بذلك، وهن��اك خطورة يف ح��ال اأدركت 

الريا�ض مغ��زى خطوات اأبو ظبي اأن تتجه لوحدها 

اأو باتفاق مع قطر على هذه اخلطوة.

¡ �راع مت�ساعد يف الإمارات
ك�سف م�سدر ُعماين عن وجود �راع داخل الأ�رة 

احلاكمة يف دولة الإمارات، �سببه بع�س ال�سيا�سات 

اخلاطئة للقيادة الإماراتية يف املنطقة، خ�سو�سًا 

م���ا يتعلق بتمويل مع�سك���رات تدريب للم�سلحني 

ق���رب اأب���و ظبي، باإ����راف �ركة »ب���اك ووتر« 

الأميكي���ة، وارتدادات ه���ذه اخلط���وة اأمنيًا على 

الداخ���ل، اإ�سافة اإىل م�سارك���ة الإمارات يف احلرب 

الت���ي تقودها اململك���ة العربي���ة ال�سعودية على 

اليمن. وقال امل�س���در اإن عدداً من الأمراء النافذين 

يف اأب���و ظبي يرون ����رورة التخفيف من الدوران 

يف »الفل���ك ال�سعودي«، و����رورة اتخاذ �سيا�سة 

م�ستقل���ة، تنبع من احلر�س على م�سالح الإمارات، 

يف ما يتعلق مبلفات املنطقة واأزماتها.

¡ جهود عربية لإق�ساء »منظمة التحرير«
ي�صت�ص��هد دبلوما�ص��ي اأوروب��ي خ��ال حتذي��ره من 

الفل�ص��طينية،  ال�ص��احة  ي�ص��تهدف  خط��ري  خمط��ط 

بالتحالف��ات التي ت�ص��هدها املنطقة، وت�ص��ارك يف 

ت�ص��كيلها ب�ص��كل رئي�ض اململكة العربية ال�صعودية، 

وتركي��ا وقط��ر، ويق��ول اإن ه��ذه الأط��راف ب��داأت 

من��ذ فرتة حتركًا لل�ص��يطرة على امل�ص��هد ال�صيا�ص��ي 

الفل�ص��طيني، وفتحت قنوات التن�صيق الن�صطة مع تل 

اأببب، لتدخل »اإ�رسائي��ل« طرفًا يف التحالفات التي 

ت�صّكلت كمدخل لتطبيع �صامل ووا�صع، وهذا ما يف�رس 

التوّجه ال�ص��عودي املعلن لرعاية جهود امل�ص��احلة 

يف ال�ص��احة الفل�ص��طينية، ولعب تركي��ا وقطر دوراً 

كب��رياً يف ه��ذه التح��ركات، نظ��راً اإىل عاقاتهم��ا 

املزده��رة م��ع »اإ�رسائي��ل«. ويعت��ر الدبلوما�ص��ي 

الأوروب��ي اأن م��ا يجري الآن يف فل�ص��طني والإقليم 

لعبة مدعومة م��ن اأنقرة والدوحة والريا�ض لتغيري 

امل�صهد ال�صيا�صي يف ال�صاحة الفل�صطينينة، واإق�صاء 

منظمة التحرير، ورمبا �ص��طبها، واإ�ص��قاط امل�رسوع 

ال��دول  تتبن��اه  م��ا  ل�ص��الح  الفل�ص��طيني  الوطن��ي 

املذكورة من برامج وخمططات.
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عربي ـ دولي6

يب���دو �لو�قع �لليب���ي �أعقد بكثري مما 

يوؤ�شرَّ �إليه، لي����س فقط جر�ء ردود �لفعل 

�ل�شلبي���ة على ت�شكيل حكوم���ة �لوحدة 

�لوطنية �لتي و�فق عليه���ا و�شارك فيها 

�لطرفان �لأك���ر عد�ئية لبع�شهما بع�شًا، 

و�ملق�ش���ود برملاني���و طر�بل����س وطربق 

وما حتته���ا، كل منهما من قوى ع�شكرية 

وحتى  وع�شائرية،  �شيا�شية  و��شطفافات 

جهوي���ة يف �أمكنة متعددة، بل يف �لقدرة 

�ملتو�َفق  �لدولي���ة  على تطبي���ق �خلطة 

عليه���ا من �لطرف���ن، وكذلك ما يدور من 

�أحادي���ث علنية عن تدّخ���ل دويل متعدد 

�جلن�شي���ات، ف�شاًل ع���ن �لنت�شار �ملريع 

و�ل�شيع للق���وى �لإرهابية، وعلى ر�أ�شها 

»د�ع�س«، يف حمي���ط �ملناطق �لنفطية، 

و�ل�شيطرة على بع�شها.

�لتي ُولدت بعد خما�شات  فاحلكومة 

متعددة �أنهكت �جل�شد �لليبي، ل يبدو �أن 

نيلها �لثقة �أقل ع����ش�ً، �شيما �أن �أع�شاء 

موؤثرين يف �ملجل�س �لرئا�شي �لذي �شعى 

لت�شكيل �حلكومة بد�أت �ل�شتقالت ت�شب 

�أجنحتهم �ملتك�شة �أ�شاًل، �لأمر �لذي يزيد 

يف �لتعقيد�ت، و�إن حاول رئي�س �حلكومة 

فائ���ز �ل����ش�ج �مت�شا����س �لنتق���اد�ت 

�لتي نال���ت من �لت�شكيل���ة، عرب و�شفها 

بالالتو�فقية، وفق ما �أعلن ع�شو �ملجل�س 

�لرئا�ش���ي �ل���ذي جّم���د ع�شويت���ه عمر 

�لأ�شود، معترب�ً �أن �لأعمال غري �ملدرو�شة 

و�لالمبالة نتج عنها ت�شكيل حكومة غري 

تو�فقية، �أُق�شيت منها معظم مدن و�أطياف 

�ل�شعب �لليب���ي، ورّد �ل�شّ�ج باأن ت�شكيل 

�حلكومة به���ذ� �ل�شكل �ملو�شع )32 وزير�ً( 

ج���اء مر�ع���اة للمرحل���ة �حل�شا�شة، مع 

�لدعوة �إىل تغليب �شوت �لعقل.

يعترب ت�شكي���ل �حلكومة �لذي يحتاج 

�إىل ثقة �لربملانن يف طر�بل�س وطربق هو 

�ملرحلة �لثانية بعد �لنتهاء من ت�شكيل 

جلنة �لرتتيبات �لأمنية، ومن �ملفرت�س �أن 

تنتقل �حلكومة �إىل �لعا�شمة طر�بل�س �إذ� 

نالت �لثق���ة �ملفرَت�شة خالل ع�شة �أيام، 

ومن ثم �لنتقال بعد مهلة �شهر �إىل تنفيذ 

�ن�شحاب �مل�شلحن  و�أهمها  �لبنود،  بقية 

من �ملدن.

لك���ن يب���دو �أن �نتق���ال �حلكومة �إىل 

طر�بل����س دونه عقبات، رغم �جلهود �لتي 

�نطلقت حتت �إ�ش�ف �جلرن�ل باولو �شيري�؛ 

�لقائد �ل�شابق للقو�ت �لدولية يف جنوب 

�لفريق �لع�شكري  لبنان، ب�شفته رئي����س 

لبعثة �لأمم �ملتحدة �إىل ليبيا، وهو يعمل 

بالتن�شي���ق م���ع رئي�س �للجن���ة �لأمنية 

�ملكلف���ة بتاأمن دخ���ول حكومة �لوحدة 

�لوطنية �إىل طر�بل�س؛ �لعميد عبد �لرحمن 

�لطويل، وهما يعمالن مبعاونة 15 �شابطًا 

ليبيًا من خمتلف �ملناطق �لليبية لتمكن 

�حلكومة من �لدخ���ول �إىل �لعا�شمة دون 

تدخل ع�شك���ري �أجنب���ي تنامى �حلديث 

ب�شاأن���ه، رغ���م �أن بع����س �ل���دول ربطت 

�مل�شاركة فيه مبو�فقة �حلكومة �لليبية.

حتقيق و�شول �حلكوم���ة �لليبية �إىل 

�لعا�شمة طر�بل�س ُيعترب �إجناز�ً �إذ� ح�شل، 

لأنه يحتاج �إىل تروي�س �مليلي�شيات كي 

ت�شمح بذل���ك، و�إذ� حتقق ذلك عرب �تفاق 

فاإنه موؤ����ش هام عل���ى �أن �مليلي�شيات 

بات���ت منهك���ة، و�أن �لدول �لت���ي تعمل 

على ت�شعري �خلالفات و�لتناحر قد بد�أت 

مرحل���ة �لرت�جع، �أو عل���ى �لقل �لنتظار 

حتى تتبلور �شورة �لنتخابات �لأمريكية، 

وحت���ى ذلك �حلن ميك���ن �ل�شتفادة من 

�لظروف و��شتغالل دع���م �لأ�شة �لدولية 

�أ�شا�شًا،  و�لأمم �ملتحدة �شاحبة �خلط���ة 

للم�شاعدة يف جمع �ل�شالح، مع �ن�شمام 

بع�س �مليلي�شي���ات �إىل �جلي�س �ل�شعي، 

لكن م���ع ��شتبعاد �لل���و�ء خليفة حفرت، 

لأن ن�شف �ملك���ّون �لليبي �حلايل تقريبًا 

يعتربه جمرمًا، مقابل �لن�شف �لآخر �لذي 

يعت���ربه بطاًل وطنيًا جامع���ًا، وهذ� �لأمر 

�شي�شّكل بحد ذ�ته عقبة.

�إىل  �حلكوم���ة  �نتق���ال  �لو�ق���ع،  يف 

�لعا�شم���ة طر�بل����س تق���ف �أمامه ثالثة 

عو�ئق:

وجود جمموعات متطرفة، �أبرزها �لتي 

قاتلت يف �أفغان�شت���ان، ثم قاتلت �أن�شار 

�لق���ذ�يف، ويقودها عب���د �حلكيم بلحاج، 

وله���ا نفوذ كب���ري يف �لعا�شمة لن تفرط 

فيه ب�شهولة. كما �أن هناك جمموعة ت�شم 

�شام���ي �ل�شاعدي وبع�س ن���و�ب �ملوؤمتر 

�لوطني، بينهم عبد �لوهاب �لقايد؛ �شقيق 

�أبو يحي �لليبي، �لذي كان �لرجل �لثاين 

يف »�لقاع���دة« بع���د �أمي���ن �لظو�هري، 

وه���وؤلء يحتج���زون �أركانًا م���ن �لنظام 

�لليب���ي �ل�شابق، مثل عب���اهلل �ل�شنو�شي، 

وهم يتبع���ون ل�»�لإخ���و�ن �مل�شلمن«، 

ولي�شو� ب���و�رد �لت�شليم، وهم ذوو منحى 

�أكرب باجتاه �حلرب.

�أن �جله���ات �لت���ي رّحب���ت بت�شكيل 

�حلكوم���ة ترف�س �خلروج م���ن طر�بل�س، 

وت����ّش عل���ى �أن حماي���ة �لعا�شمة من 

م�شوؤولياته���ا، وبالتايل �شُتبقي �ليد على 

�ل�شالح.

�أن �مليلي�شيات �لتي تتلقى �أمو�ًل من 

�مل�شف �ملرك���زي �ملوجود يف طر�بل�س 

لديها ما يكفي م���ن �أمو�ل، �إ�شافة �إىل ما 

ميك���ن �أن تتلقاه من �خل���ارج، ما يتيح 

له���ا �لقتال �أك���ر من �شنة، وه���و �لعمر 

�لفرت��شي للحكومة، وهذ� يتيح لها قلب 

�لطاولة �شاعة ت�شاء.

م���ن �لو��شح �أن تعلي���ق �لآمال على 

�نته���اء �حلرب يف ليبي���ا، و�لتي ل ميكن 

ت�شويقها على �أنها حرب مذهبية لتاأليب 

�مل�شلمن على بع�شه���م بع�شًا، �إمنا هو 

كم���ن يطلب �ملغف���رة ويو��ش���ل �رتكاب 

�خلطايا، وبال حدود.

يون�س عودة

�أن  ��شتط���اع تنظيم »د�ع����س« 

يفر����س نف�شه عل���ى كامل حمافظة 

 ،2015 �أي���ار   17 بتاري���خ  �لأنب���ار 

بع���د �ن�شحاب »�حل�ش���د �ل�شعبي« 

م���ن مناط���ق ع���دة منه���ا )منطقة 

�ل�شوفية، وقاعدة �جلنانية، و�أطر�ف 

�لرم���ادي(، نتيج���ة �لنق�شام �حلاد 

ب���ن زعماء �لع�شائ���ر �ملقيمن يف 

�أربي���ل و�ملو�شل �لر�ف�شن مل�شاركة 

»�حل�شد �ل�شعبي« يف حترير مناطق 

ن���ة م���ن »د�ع����س«، ويف ذلك  �ل�شُّ

يتناغمون مع وجهة �لنظر �لأمريكية 

�لد�عية �إىل رف�س م�شاركة »�حل�شد« 

يف �أية معركة، �إل �إذ� قبلت �مل�شاركة 

حتت �إمرة �جلي����س، وبالتن�شيق مع 

قو�ت �لتحالف، وبن قادة �ل�شحو�ت 

�لذين يتبّنون م�شاركة قو�ت »�حل�شد 

�ل�شعب���ي« يف �لقتال معهم، ويرون 

�أن���ه ل منا�س من �لتع���اون معهم 

لتحرير منطقة �لأنب���ار وغريها من 

نة من �شيطرة »د�ع�س«،  مناطق �ل�شُّ

�لتي ل تتو�ين ع���ن �رتكاب �ملجازر 

�لن�شاء  و�غت�ش���اب  �لأبري���اء  وقتل 

وتهدمي دور �لعبادة..

هذه هي موانع انتقال الحكومة الليبية إلى العاصمة

رئي�س احلكومة الليبية فايز ال�صراج: حكومتنا تواجه حتديات كبرية وم�صريية

م�صلحو »داع�س« خالل عر�س ع�صكري يف حمافظة الأنبار العراقية

الدوافع األميركية لمنع »الحشد الشعبي« من تحرير األنبار

المصالحة..  لق���اءات 
ومتاهة االنقسام 

�ل�شاح���ة  ه���ي  غريب���ة 

�لفل�شطينية مبا يفي�س فيها من 

تناق�ش���ات تختلط فيها كل ما 

يخطر يف �لب���ال، خ�شو�شًا ما 

تطالعك  بال�شيا�شة.  مت�شل  هو 

به���ذه �مل�شهدي���ة �مل�شحك���ة 

و�ملبكية يف �آن و�شائل �لإعالم 

�ملختلفة، فتارة جتد حماوة يف 

�لتق���اذق �ل�شيا�شي و�لإعالمي، 

و�لت�شه���ري  �لته���ام  ح���د  �إىل 

و�لتخوين، لي�شل معها �ل�شخط 

و�لتذم���ر �ل�شعب���ي، �إذ� مل نقل 

م�شتوي���ات  �إىل  »�لق���رف«، 

مرتفع���ة جد�ً، وفجاأة ومن دون 

�للقاء�ت  �أخب���ار  تبد�أ  مقدمات 

و�لجتماعات ب���ن �ملتقاذفن 

لالتهام���ات بح���ق بع�شهم���ا 

بع�ش���ًا، و�أن هن���اك �نفر�جات 

عل���ى طري���ق �مل�شاحلة، وهي 

�أي�ش���ًا قد حددت له���ا مو�عيد 

متتالي���ة بينهم���ا يف عو��شم 

يف �لأ�شا����س كانت لوقت لي�س 

ببعيد مترَّهم���ة بو�شع �لعر�قيل 

يف طري���ق �مل�شاحلة، �لتي ما 

ز�لت يف ع���امل �لفرت��س حتى 

ي�شاء �لرعاة �ملتهمن، ول �أحد 

منا متيقن �إىل �أين �شُتف�شي تلك 

�للق���اء�ت �لتي �أق���رّ بح�شولها 

بع���دم  �ملتهم���ان  �لطرف���ان 

ح�شول �مل�شاحلة ل�شالح �إبقاء 

�لنق�ش���ام، لأن ه���ذه �للقاء�ت 

�مل�شتج���دة و�ملقبل���ة بد�ي���ة 

�شباط �لقادم، كانت قد �شبقتها 

من  و�لكثري  �للق���اء�ت  ع�ش�ت 

تبّخر  م���ا  �لتفاق���ات �شعان 

حربها قبل �أن يجف. 

من موق���ع �ملتابع، ما ُيقال 

عن بع�س تلك �للقاء�ت �إنها غري 

ر�شمي���ة، يوحي ب���اأن �للقاء�ت 

�لر�شمية معلومة، لكن �للقاء�ت 

غري �لر�شمية ماذ� متثل وهي ل 

حتمل �شفة �لتفوي�س �لر�شمي؟ 

مع تقديري �لع���ايل لها، وماذ� 

حتم���ل يف جعبته���ا؟ ومب���اذ� 

�شتلتزم؟ �أم �أنها تلتقي وتتحرك 

من خلفية �أنها حتمل �أفكار�ً من 

�شاأنها تقريب وجهات �لنظر بن 

حما�س وفتح؟ �آ�شف �إن قلت �إن 

غريكم �شلك كل �لدروب من �أجل 

حتقيق ذلك، لك���ن �كت�شفو� يف 

نهاية �ملط���اف �أنهم قد وقعو� 

يف ����شك متاه���ة ل تنته���ي؛ 

على وق���ع �ملتناق�شات بن ما 

�لو�قعن  ومر�ع���اة  خا�س  هو 

�لإقليمي و�ل���دويل، و�أخ�شى �أن 

تك���ون »�إ�ش�ئيل« يف منت�شف 

هوؤلء، �إن مل تكن قبلهم جميعًا.. 

هذ� ل يعني �أننا ل نرى يف تلك 

�للقاء�ت �أهمي���ة، على �لعك�س 

متام���ًا، نحن ن�شج���ع �جلميع 

على �للق���اء و�لتالقي، لكن �أمل 

يحن وقت �لر�ش���و باأمان على 

على  و�لتالقي  �مل�شاحل���ة،  بر 

عناوين ق�شيتنا �لتي ُتنحر يف 

و�شح �لنهار جهار�ً؟!

ر�مز م�شطفى
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تذّرع �لر�ف�شون مب�شاركة »�حل�شد 

�رتكب  باأن����ه  باتهام����ه  �ل�شعب����ي« 

�ملج����ازر يف تكري����ت وغريه����ا من 

�ملناط����ق، و�إثارة �لنع����رة �ملذهبية، 

وهي �أمور نفاه����ا »�حل�شد« وزعماء 

�لع�شائر فيها، �أم����ا عمليات �لتفجري 

نة يف  �لت����ي ��شتهدفت م�شاج����د �ل�شُّ

�ملقد�دية، فقد د�نها �ملرجع �ل�شيعي 

»د�ع�����س«  و�أعلن����ت  �ل�شي�شت����اين، 

م�شوؤوليتها عنها. 

�أم����ا �لأ�شباب �حلقيقية �لتي تدعو 

�إىل رف�س م�شاركة قو�ت »�حل�شد« يف 

حترير �لأنبار فهي كثرية، منها:

حتجي����م دور »�حل�ش����د �ل�شعبي« 

�لذي �أ�شبح جزء�ً �أ�شا�شيًا يف معادلة 

�لت����ي ت�شيطر عليها  حترير �ملناطق 

»د�ع�����س«، و�أن����ه ل ق����درة للجي�س 

و�لع�شائ����ر عل����ى حتقي����ق �إجناز يف 

�مليد�ن من دون »�حل�شد �ل�شعبي«.

�أ�شبح »�حل�ش����د« )�لقوة �ل�شعبية 

�ملقاوم����ة �ل�شبيه����ة باملقاوم����ة يف 

لبنان( ج����زء�ً من �ملعادل����ة �لذهبية 

م����ع �جلي�����س و�ل�شع����ب، ولنكون مع 

معادل����ة عر�قية ت�شب����ه �إىل حد كبري 

ثالثية �جلي�س و�ل�شعب و�ملقاومة يف 

لبنان، و�لتي �أعط����ت زخمًا قويًا لكال 

وهو  و�للبنانية،  �لعر�قية  �ملقاومتن 

�أمر ل ت�شت�شيغه �أمريكا وحلفاوؤها، لأن 

يف ذل����ك �إ�شعافًا مل�شوعها �لتفتيتي 

يف �ملنطقة، وتقوية مل�شوع �ملمانعة 

�لذي تقوده �إير�ن يف �ملنطقة.

»�حل�ش����د«  ل�شتب����د�ل  �ل�شع����ي 

مب�شوع �حلر�س �لوطني �جلديد، �لذي 

يدعو �إىل �حلماي����ة �لذ�تية للمناطق، 

نة ع����ن مناطقهم،  حي����ث يد�ف����ع �ل�شُّ

و�ل�شيعة عن مناطقهم، وكذلك �لأكر�د، 

وم�����شوع �لقانون هذ� ه����و م�شوع 

�أمريكي بامتي����از، لأنه يوؤ�ش�س لعر�ق 

جديد مبني على �أ�شا�س مذهبي يحمل 

يف طياته م�شوع فتنة م�شتمرة.

�إيق����اع  �أم����ريكا ل�شب����ط  �شع����ي 

�ملو�جهة �شد »د�ع�س«، لأنها ل تريد 

�لق�ش����اء عليها، بل �شب����ط �إيقاعها؛ 

لال�شتفادة منها يف م�شوعها �جلديد 

ملنطقة �ل�����شق �لأو�شط، �إىل �أن ياأتي 

�لوقت �ملنا�شب للتخل�س منها. 

هذه �لأ�شب����اب �إ�شافة �إىل غريها، 

و�لتي كانت تهدف �إىل منع »�حل�شد« 

من �لقيام بدوره �لوطني يف �لق�شاء 

على »د�ع�����س«، و��شتعادة �ملناطق 

�لت����ي �حتلّته����ا، مل تنج����ح، ب�شبب 

�ملج����ازر �لتي �رتكبته����ا »د�ع�س«، 

و�أعمال �ل�شل����ب و�لغت�شاب، وغريها 

م����ن �لأمور �لت����ي مل ي�شتطع حتّملها 

نية، عد� عن غريها  �أبناء �لطائفة �ل�شُّ

من �لطو�ئ����ف �لأخرى، و�لتي ف�شحت 

باأن  و�دعاء�تهم  �ملغر�ش����ن  �أكاذيب 

»�حل�ش����د« يق����وم باأعم����ال مذهبية 

مقيتة، وك�شفت عن �ل�شورة �مل�شقة 

ل����ه كف�شي����ل وطن����ي حري�����س على 

�ل�شعب �لعر�قي باأطيافه كلها، و�أدت 

مرة �أخ����رى �إىل تكري�س دوره �لأ�شا�س 

يف معرك����ة �لأنبار �لت����ي ُمنع منها 

لدخ����ول »�حل�ش����د«  �شابق����ًا، وكان 

فيها دور كب����ري يف حترير �لعديد من 

مناطق �لأنبار، وما تبّقى منها ما هو 

�إل جزء ي�ش����ري �شيعمل على حتريره، 

وبذل����ك تكون »د�ع�����س« قد خرجت 

من �لأنبار، وت�شاءلت قوتها و�شاقت 

عليه����ا م�شاحة �نت�شاره����ا، و�شنكون 

�أمام مرحلة جديدة لها عالقة بتحرير 

حمافظة نينوى م����ن »د�ع�س«، فهل 

�شتكون �لأم����ور �شهل����ة، �أم �أن هناك 

عقب����ات �شتعرت�س م�����شوع �لق�شاء 

على »د�ع�����س«، لأنه �شيتعار�س مع 

م�شوع �أمريكا �جلدي����د يف �ملنطقة، 

لأنه �شيفقده����ا �أد�ة هامة ت�شتخدمها 

يف م�شوعها لإجناحه؟

هاين قا�شم

بة  �ل�شعودية حالت ف�شل مركرَّ تعي�س 

د�خلي���ًا وخارجيًا، و�خل�ش���ار�ت متعددة 

�ل�شيا�شية  �لبور�ش���ات  م�شت���وى  عل���ى 

و�لأمني���ة، خ���رج جميع  و�لقت�شادي���ة 

حلفاء �ل�شعودية كبار�ً و�شغار�ً من »بيت 

�لطاعة«، بع�شه���م علنًا و�آخرون بحياء، 

فتمّنعت باك�شتان ع���ن خو�س مغامر�ت 

�ل�شعودية �لفا�شلة يف �ليمن و�شد �إير�ن، 

وُترك���ت �ل�شعودية وحي���دة يف مو�جهة 

�إي���ر�ن ما عد� �لق���وى �لعظمى )�ل�شومال 

وج���زر �لقم���ر و�لبحري���ن..(، حتى �شمري 

جعجع حليف �حلري���ري مترّد على ممثل 

�ل�شعودية يف لبنان ور�شح �لعماد مي�شال 

عون!

�مل�شكل���ة �أن �لريا�س دخلت �ل�شيا�شة 

�مل�شلح���ة )دعم ثور�ت و�جتياحات...( يف 

�ش���ن �ل�شيخوخة كمن يدخل مدر�شة حمو 

�لأمية وهو يف �لثمانن من عمره، فال هي 

��شتطاعت تقلي���د �لدول �لقوية، و�عتقدت 

�أن �ليم���ن كما �لبحري���ن؛ ب�شعة دبابات 

وع�شك���ر من »درع �جلزي���رة« يوؤّهلونها 

لغزو �ليمن.

�لأح���ز�ب  تع���رف  مل  �ل�شعودي���ة 

�ل�شيا�شي���ة ول �لعم���ل �ل�شيا�ش���ي، ومل 

ت�شمع كلمة »معار�ش���ة �شيا�شية«، و�إن 

�شمع���ت فقد �أبادتها �شجن���ًا �أو �إعد�مًا �أو 

نفيًا، فكيف لها وهي �لتي تعتمد �شيا�شة 

»�لر�شوة �ملالي���ة« و»�ملكرمة �مللكية« 

و«طاع���ة ويل �لأم���ر طوي���ل �لعمر« �أن 

�ملقطوعة  �ل�شوري���ة  �ملعار�ش���ة  تق���ود 

�لأرج���ل ميد�ني���ًا؟ فتحول���ت �ملعار�شة 

من �ملعار�ش���ة �ل�شوري���ة �إىل ما ي�شمى 

»معار�شة �لريا�س«!

تعي����س �ل�شعودي���ة حال���ة �نكما����س 

�شيا�ش���ي ونف�ش���ي؛ كالزوج���ة �لتي تزّوج 

عليه���ا زوجها، فاأم���ريكا وّقع���ت �لتفاق 

�لنووي مع �إي���ر�ن، وحتّولت �إير�ن �ىل قبلة 

للم�شتثمري���ن و�ل�شيا�شين.. دول و�شكات 

يحمل���ون �حلقائ���ب �ململ���وءة بالعق���ود 

�لأمريكيون خ�شومهم  وي�شك���ر  و�لعرو�س، 

�لإير�نين على �عتق���ال �لبّحارة، فيغ�شب 

�ل�شعوديون.. لقد هرمت �ل�شعودية، و�أمريكا 

تبحث عن �لدول �ل�شابة.

تنادي �ل�شعودية على طريقة »�لفزعة« 

�لقبلي���ة: �أي���ن باك�شتان؟ �أي���ن م�ش؟ �أين 

�لعرب؟ �أين �مل�شلمون؟ لقد خدعتنا �أمريكا، 

و�لغ���رب باعنا من �أج���ل م�شاحله.. �تفقو� 

مع عدونا �إي���ر�ن.. فتعالو� لنقلب �لطاولة.. 

وح���اول �ل�شعودي���ون قل���ب �لطاولة يف 

ذروة �نفعاله���م فاأ�شيبو� يف ظهورهم، ول 

ي�شتطيعون �مل�ش���ي �إل بالعكاز�ت، وبد�أت 

�أكو�م �لأر�ش���دة تتاآكل، و�لهز�ئم تتو�ىل يف 

�ل�شعودية  �شورية و�ليمن و�لعر�ق، وبقيت 

وحيدة.

��شتنج���دت بباك�شت���ان وذهب �ملفتي 

�لدين���ي،  �لتع�ش���ب  ليح���رّك  �ل�شع���ودي 

وذهب وزي���ر �لدفاع )�مللك �لق���ادم(، لكن 

�لباك�شتانين كانو� �أكر ذكاء وتعّقاًل، فبدل 

�خل�شوع للرغبة �ل�شعودية بحمل �لبنادق 

وتو�شع���ة �حلرب �لإ�شالمي���ة - �لإ�شالمية، 

حملو� �ملاء لإطفاء �لنار و�أعلنو� و�شاطتهم 

لإنقاذ �ل�شعودي���ة �أوًل، وحفظ ماء وجهها 

وغرورها، وحلفظ �لأمة �لإ�شالمية من �لنار 

�ملهلكة، فو�فق �لإير�نيون و�أعطو� باك�شتان 

»�شلفة �شالم« على �حل�شاب، عرب ت�شيح 

مر�شد �لثورة باأن �إحر�ق �ل�شفارة عمل �شيئ، 

لك���ن �ل�شعودين ما يز�ل���ون يف معركتهم 

وي�شريون نحوها.. �ل�شعودية �لتي �أ�شبحت 

�ليمن،  مب�شت���وى ميلي�شيات �شعبي���ة يف 

و�لتي مل تهزم، ف�شارت �ل�شعودية مب�شتوى 

»ميلي�شيا ملكية«.

معار�شة �شورية فا�شلة و�شعيفة.. نزل 

�مللك ع���ن عر�شه و�ش���ار يف �شو�رع عدن 

مع »�لقاعدة« و»د�ع�س«.. نزل �مللك عن 

عر�ش���ه و�شار مع خوج���ة وريا�س �لأ�شعد 

وعلو�س.. مل يعد ملكًا، �شار قائد تن�شيقيات 

�لفا�شلن يف »�لربيع �لعربي«.

�لو�شاط���ة �لباك�شتاني���ة ق���ارب جناة 

يه���د�أ  �أن  وع�ش���ى  ولالأم���ة،  لل�شعودي���ة 

�ل�شعوديون ويعرتفو� بالو�قع..

نحن ل نريد لهم �لهزمية و�ل�ش، فيكفي 

عاملنا �لعربي و�لإ�شالمي حر�ئق م�شتعلة 

منذ خم�س �شنو�ت مع بدء �جليل �لثاين من 

»�لث���و�ر« مبا �شمي »�لثورة على �لثورة« 

يف تون�س، و»�لثورة على �لثورة« �ملرّكبة 

يف م�ش..

لقد تغرّيت �لأحو�ل، ومل تعد �ل�شعودية 

يف مرتبة »�حلكيم« و�ملرجعية �لتي يعود 

�إليها �لعرب و�مل�شلمون.. �أخطاأ �ل�شعوديون 

و�أحرقو� مر�كبهم ول���ن يعودو� كما كانو�.. 

�ملر�هق���ة �ل�شيا�شية و�لغرور �شفا �أر�شدة 

�مل���ال و�أحرق���ا عائ���د�ت �لنف���ط.. وخرّبا 

�ململكة، وبد�أ جنودها بالعودة يف تو�بيت 

�لهزمي���ة.. و�إذ� �شح���ت �لأم���و�ل �شينق�س 

�حللفاء و�لأ�شدقاء.. وقطر بالنتظار.

هل تتوقف �ل�شعودية عن لعب �لقمار 

�أنفا�شها  و�لع�شك���ري، وتلتقط  �ل�شيا�شي 

فرتبح ونربح جميع���ًا، �أم �أنها �شتتوغل 

يف �ملغارة ونخ�ش جميعًا؟

دعاوؤنا �أن تعود �لقيادة �ل�شعودية �إىل 

ر�شدها، وتكتفي باحلر�ئق و�خل�شائر.. ول 

تزيد.

د. ن�شيب حطيط

الوساطة الباكستانية.. إلنقاذ السعودية!

أميركا تسعى حاليًا لضبط 
إيقاع »داعش« دون القضاء 
عليه.. اعتبارًا لدوره الهام 

في صناعة »الشرق األوسط 
الجديد«

الإيرانيون اأعطوا باك�صتان »�صلفة �صالم« على احل�صاب

) العدد 389(  اجلمعة - 29 كانون الثاين - 2016



مقابلة8

التيار الوطني  �شّكل تق���ارب 

اللبناني���ة«  و»الق���وات  احل���ر 

انعطافة كب���رة لت�شحيح م�شار 

انهياري طال اأمده يف لبنان.. اإنها 

�شدمة اإيجابية وفر�شة للخروج 

الأزم���ات املتتالية، لتحييد  من 

جن���ون �رصاعات  ع���ن  لبن���ان 

لغة  انت�شار  به���دف  والتخوين، 

العقل واحلوار والتوا�شل البّناء..

عن هذا التح���ّول - ال�شدمة 

وانعكا�ش���ه على كاف���ة الأفرقاء 

ال�شيا�شي���ن، ح���اورت جري���دة 

التغير  »الثبات« ع�ش���و تكتل 

والإ�شالح النائب اإبراهيم كنعان، 

واإليكم اأبرز ما جاء فيه:

يوؤكد النائب اإبراهيم كنعان اأن ما 

قبل 18 كانون الثاين من عام 2016 

لي�س كبعده؛ لي����س يف ال�شتحقاق 

الرئا�ش���ي وح�ش���ب، ب���ل اأي�شًا يف 

م�شاألة وقف اأخذ امل�شيحين »قطعة 

قطعة« وب�»املفرّق«، يقول: ل جمال 

بع���د الآن للتالع���ب بالتناق�ش���ات 

امل�شيحي���ة - امل�شيحي���ة واإحداث 

فج���وات اعتدنا عليه���ا منذ حوايل 

25 عام���ًا. منطق ال�رصاك���ة الوطنية 
�شيعود اإىل لبنان، كما الحتكام اإىل 

امليثاق والد�شتور، وبالتايل فاإن هذا 

الأمر هو بداي���ة تاأ�شي�س ملوؤ�ش�شات 

لتج�شد  تفعيله���ا  د�شتوري���ة يجب 

ال�رصاكة الوطنية املطلوبة منذ زمن، 

وه���ذا الأم���ر �شياأخذن���ا اإىل ملفات 

اأخرى، منها حماية لبنان، من خالل 

حت�شن مناعة جمتمع���ه الداخلي، 

ونح���ن منفتحون عل���ى كل القوى 

ال�شيا�شي���ة لتذلي���ل ال�شطفاف���ات 

العامودي���ة التي ن�شاأت يف املرحلة 

ال�شابقة، والتي مل تو�شلنا اإىل �شيء 

اإل اإىل ح���الت الأزمات امل�شتع�شية 

يف النظام واحلكم. 

يعت���ر النائب املتن���ي اأنه بعد 

تالق���ي »التيار« و»الق���وات« بات 

يوج���د اإمكانية لت�شحي���ح معادلة 

ال�شتئث���ار للو�ش���ول اإىل اأمر جديد، 

وما قّدمه احلزبان يف هذا امل�رصوع 

لي�س اتفاقًا �شيا�شيًا طائفيًا، اإمنا هو 

روؤية وطنية جديدة قد يلتقي عليها 

براأينا فريقا ال�رصاع »14 و8 اآذار«.

الوقت

ال�شتحقاق  م�شاأل���ة  عن  ن�شاأله 

الرئا�شي، وعن توّفر اإجماع م�شيحي 

كبر ج���داً جله���ة تر�شي���ح العماد 

مي�شال ع���ون، وعن وج���ود العقدة 

احلقيقي���ة عند »تي���ار امل�شتقبل«، 

اأو با�شتمرار تر�شيح الوزير �شليمان 

فرجني���ة.. يرّد كنع���ان اأن املطلوب 

اليوم هو اإعط���اء بع�س الوقت لكل 

الق���وى ال�شيا�شية حت���ى ت�شتوعب 

ما ح�ش���ل، لأن ما ج���رى لي�س اأمراً 

ع���ًا، حتى اأن  هّين���ًا، ومل يكن متوقَّ

قيادات كبرة م���ن حزبي »التيار« 

و«القوات« مل تكن تتوقع ما ح�شل 

من تق���ارب بال�شكل الذي اأُعلن عنه، 

وكانت ت�شكك بالتف���اق.. اأما اليوم 

ف���اإن ه���ذا التقارب ح�ش���ل واأ�شبح 

واقعًا، ومل ميرّ عل���ى التفاق �شوى 

اأ�شبوع واحد، طبع���ًا، نحن نريد اأن 

باأ�رصع وقت  ال�شتحق���اق  يح�ش���ل 

ممكن، لكن يجب اأن نقرّ اأن ما حّققناه 

اأُعل���ن، وبال�شكل  ال���ذي  بالتف���اق 

والروؤية،  وامل�شهدي���ة  وامل�شم���ون 

هو اأق���رب اإىل »زل���زال« باملعادلة 

وبالت���ايل  الداخلي���ة،  ال�شيا�شي���ة 

�شخ�شيًا ل�ش���ُت مت�شائمًا بالو�شول 

اإىل حل���ول قريب���ة، وله���ذا ال�شبب 

التوا�شل  بخ�شو����س  نداءن���ا  نكرر 

مع اجلمي���ع، لتطمن كاف���ة القوى 

ال�شيا�شي���ة بغية الو�شول اإىل قواعد 

ال�شيا�شية،  الق���وى  م�شرتكة مع كل 

لأنن���ا ل ن�شتهدف اأحداً، و�شيتاأكدون 

من هذا الأم���ر ويتلم�شونه، وبالتايل 

م�رصوعنا لي�س م�رصوع �شلطة بقدر 

ما هو م����رصوع وطني، لكن مببادرة 

م�شيحية.

بري.. وفرجنية

وماذا ع���ن عالقة التيار الوطني 

احلر بحلفائ���ه، وحتديداً مع رئي�شي 

تيار املردة �شليمان فرجنية وحركة 

اأم���ل نبيه بري، �شيم���ا اأن اأحاديثما 

يف الإعالم ملتب�ش���ة؟ يقول كنعان: 

�شُنبق���ي التوا�شل م���ع اجلميع، لأن 

ما ح�شل لي����س بالقليل اأبداً، علينا 

اأن ن�شتمر بعقد اللقاءات والتوا�شل، 

�ش���واء اأكان ب�ش���كل معل���ن اأو غر 

علني، ونتوقع من احللفاء واخل�شوم 

اأن يق���راأوا التف���اق ال���ذي ح�ش���ل 

بخلفي���ة جامعة ل بخلفية الإق�شاء 

اأو ال�شتثن���اء، لأن���ه لي�س �شحيحًا، 

وي�شّوه ما نقوم به.

ي�شي���ف كنع���ان: م���ا قمنا به 

امل�شيحين،  �شي�شتفيد منه جمي���ع 

وجميع احللفاء من غر امل�شيحين، 

لأن���ه يوؤ�ش�س ملنطق �رصاكة اأ�شا�شية 

املوؤ�ش�شات  وفعلية يعي���د تفعي���ل 

الد�شتورية ب�شكل �شليم، وميالأ الفراغ 

بالرئا�شة كما مل يح�شل يف املا�شي، 

وبالت���ايل ل يوجد داٍع لأي ردة فعل 

�شلبي���ة، ونحن نتفّه���م يف املرحلة 

الأوىل بع�س هذه الردات، لكن نحن 

ج���اّدون لتذلي���ل اأي تف�شر، ونحن 

عل���ى توا�شل يوم���ي وتفكر يومي 

معهم ومع �شائر املكونات لحت�شان 

نع  هذا امل����رصوع اللبناين، والذي �شُ

يف لبنان فعاًل ولي�س قوًل.

كل �شيء وارد

اإمكاني���ة اأن يت���م  وه���ل م���ن 

الرئا�ش���ي ع�شية عيد  ال�شتحق���اق 

مار مارون ب�»معجزة« من »�شفيع 

الطائفة املاروني���ة«؟ يقول كنعان: 

نعم، كل �ش���يء وارد، هناك اأمل بكل 

دقيقة، الأمل موج���ود دائمًا، وعلينا 

اأن ندعمه بالتحرُّك الإيجابي.

اللبناين  وهل من وعود لل�شعب 

اأو مفاج���اآت م���ن قب���ل »التي���ار« 

كنع���ان  يقاطعن���ا  و»الق���وات«؟ 

لتاأكي���د وجود »هداي���ا« ومفاجاآت 

اإيجابي���ة.. العودة اإىل الوراء مل تعد 

وارد  جائزة، وم�شتحيلة، وكل �شيء 

بخ�شو�س التفاق على قانون جديد 

لالنتخاب���ات النيابي���ة، وغره من 

الق�شايا.

فر�صة

وعن تو�شي���ف العقدة بامُلعطى 

اأو الإقليم���ي برف�س »تيار  املحلي 

امل�شتقبل« و�ش���ول العماد عون، اأو 

وج���ود فيتو م���ن ال�شعودية، يعتر 

كنعان اأنه ل يجيد قراءة النوايا، رغم 

اإقرار »التي���ار« مع »القوات« ورقة 

النوايا امل�شرتكة: »م���ا نحب قوله 

يف هذا املجال، توجد عدة معطيات 

ومواق���ف ما زالت تعرت�شنا من تيار 

امل�شتقب���ل، لك���ن نك���رر تاأكيدنا اأن 

هناك فر�شة وطنية تاريخية ومهمة 

لتثبي���ت العمل ال�شيا�شي يف لبنان، 

الد�شتورية  املوؤ�ش�ش���ات  وا�ش���رتداد 

للعمل حتت �شقف الد�شتور والقانون، 

واأعتق���د اأنه توج���د م�شلحة كبرة 

التيارات  امل�شتقبل وغره من  لتيار 

اإيجابًا مع هذا  ال�شيا�شية ليتعاطوا 

التفاهم، لأن ه���ذا التفاهم مل ُيعقد 

مع خ�ش���م امل�شتقبل، بل مع حليف 

تيار امل�شتقب���ل، وهذا الأمر يجب اأن 

يطمئنهم، لأن م�شوار القوات اللبنانية 

مع تي���ار امل�شتقبل كان ل باأ�س به، 

والتفاق الثنائ���ي فيما بيننا ياأخذ 

العتبار خ�شو�شية وهواج�س  بعن 

وو�شع قوى فريق 14 اآذار ككل«. 

هًا  ُينهي كنع���ان كالم���ه متوجِّ

اإىل امل�شيحي���ن، و�شباب »التيار« 

اإنه  و»الق���وات« بالتحديد، بق���ول 

يج���ب التطلُّع اإىل الأم���ام، كما قال 

اجلرنال عون من مع���راب، لأنه واإن 

كان ل يج���ب ن�شيان املا�شي، كي ل 

نكرر الأخطاء ذاتها، بيد اأنه ل ميكن 

العي�س يف املا�شي وعي�س امل�شتقبل، 

هم  و»القوات«  »التي���ار«  و�شباب 

»اخلمرة« التي عليها احت�شان هذا 

املولود اجلدي���د، لأن فيه م�شتقبلهم 

هم اأكرث مما فيه م�شتقبلنا نحن.

اأجرى احلوار: بول با�شيل

رأى أن على »المستقبل« أن يطمئّن كون التفاهم حصل مع حليفه وليس خصمه

كنعان: تقارب »التيار« – »القوات« زلزال إيجابي يستلزم وقتًا لألفرقاء الستيعابه

كنعان: اتفاق »التيار« 
و»القوات« مدعو إليه فريقا 

»14 و8 آذار«

كنعان: المفاجأة لم تنته.. 
فقد تستتبعها مفاجآت 

و«هدايا« إيجابية
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بــريـد الـقــراء

زار وفد م���ن وزارة الأوق���اف يف اجلمهورية العربية 

ال�شوري���ة، برئا�شة د. �شلمى عّيا�س؛ معاون وزير الأوقاف، 

وع�شوية ال�شي���خ اأحمد قباين؛ مدير اأوق���اف دم�شق، ود. 

خ����رص �شحرور؛ مدي���ر اأوقاف ريف دم�ش���ق، ود. خديجة 

احلم���وي؛ مديرة الدع���وة الن�شائي���ة يف وزارة الأوقاف، 

وبتوجيه من وزير الأوقاف ال�شورية ال�شيخ د. حممد عبد 

ال�شتار ال�شيد، جمّمع كلية الدع���وة اجلامعية للدرا�شات 

الإ�شالمية يف بروت، حيث ا�شتقبلهم عميد الكلية ال�شيخ 

د. عبد النا�رص جري وثلة من اإدارّيي املجّمع.

الوفد ال�شوري جال يف رحاب الكلية، واطلع على ما ُنفِّذ من 

عة بن جممع الدعوة الإ�شالمية ومديرية  بن���ود التفاقية املوقَّ

التعليم ال�رصعي يف وزارة الأوقاف ال�شورية. وقد اأثنت د. �شلمى 

عّيا�س على اجلهود التي يبذله���ا د. جري واإخوانه امل�رصفون 

على تنفيذ مذّكرة التفاهم والعلماء املخل�شون يف ن�رص الإ�شالم 

الذي ح���اول البع�س اأن يل�شق به التطرف والت�شويه، وتو�شيح 

حقيقة الإ�شالم ال�شمح، البعيد كل الُبعد عن الغلو والت�شدد.

يف اإطار احلملة الثالث���ة لتوزيع التمر املقدَّم 

هب���ة لل�شيوف ال�شورين يف لبن���ان، من “الهيئة 

العاملي���ة لأطباء ع���ر الق���ارات” وحملة “نلبي 

الن���داء”، قامت رابطة اأبناء بروت بتوزيع الدفعة 

الثالثة من التمور لل�شي���وف ال�شورين املقيمن 

ببروت، يف كل من مناطق الطريق اجلديدة والكول 

واملدينة الريا�شية، و�شرا واأر�س جلول.

ُيذكر اأن جلنة ال�ش���وؤون الجتماعية يف رابطة 

اأبن���اء بروت ت�شعى لتاأم���ن امل�شاعدات العينية 

والغذائية والطبية التي حتتاجها الأ�رصة ال�شورية 

واللبنانية، يف ظل هذه الأزم���ة القت�شادية التي 

توؤدي اإىل عجز العائ���الت عن تاأمن الحتياجات 

ال�رصوري���ة اليومي���ة، وتاأمن الأدوي���ة واملعدات 

الطبية لذوي الحتياجات اخلا�شة.

حكم���ة اهلل يف خل���ق الإن�ش���ان اأنه جعله 

للعبادة، فلم يخلقن���ا عبثًا ول لعبًا، بل خلقنا 

لغاية وهي العبادة؛ التذلل واخل�شوع والنقياد 

هلل �شبحانه وتعاىل.

ل ب���د من اأن يع���رف الإن�ش���ان �رص وجوده 

وغاية وجوده، ول بد اأن ي�شاأل نف�شه: مَل ُخلقت؟ 

وم���ا هو �شبب وج���ودي يف الدنيا؟ وما الهدف؟ 

وما املهمة الت���ي ُكلِّفت اأن اأوؤديها؟ وكم �شيكون 

عمري يف الدنيا؟ وم���اذا بعد املوت؟ وما �شيء 

املطلوب مني؟ ملاذا البالء وامل�شائب يف الدنيا؟ 

وملاذا الهموم؟ وملاذا املر�س؟ وملاذا احلزن؟

ل بد اأن اأعرف اأنني املخلوق الأول عند اهلل، 

واأن اهلل كلفني ر�شالة �شامية هي عبادته..

اإن غاية وجود الإن�شان يف هذه الدنيا هي:

معرفة اهلل تعاىل.

عبادة اهلل عز وجّل.

اختبار الإن�شان وامتحانه على وجه الأر�س.

ُي�شتنب���ط هذا من كالم اهلل �شبحانه وتعاىل 

حينما ق���ال: {وما خلق���ت اجل���ن والإن�س اإل 

ليعبدون}، اأي اإل ليعرفوا اهلل ويوّحدوه ويقرّوا 

له بالألوهية، والربوبية، ويوؤمنوا باهلل ويعبدوه 

يف كل اأمر ونهي، ولهذا قال بع�شهم: العبادة هي 

معرفة اهلل، والإخال�س له يف ذلك.

�شاألُت الكثر من النا�����س: ما الغاية من 

وجودكم؟ قالوا: ُخلقنا من اأجل اأن نعي�س يف 

هذه الدنيا، وناأكل، ون�رصب، ونتزوج، ونعمل، 

لك����ن مل يقول����وا ُخلقنا من اأج����ل اأن نعرف 

اهلل ونعب����ده، وقال جل جالل����ه يف الكتابه 

الكرمي: {اأَومل يتفك����روا يف اأنف�شهم ما خلق 

اهلل ال�شماوات والأر�س وما بينهما اإل باحلق 

واأج����ل م�شم����ى واإن كثراً م����ن النا�س بلقاء 

ربه����م لكاف����رون}، اأي اأَومل يتفكر الغافلون 

ع����ن الآخرة يف خلق اأنف�شه����م، فرجعوا عن 

غفلتهم؟

النا����س ي�شاهدون اأم���وراً ظاهرة يف الدنيا، 

وغافلون عن الآخرة، ومل ي�شتعّدوا لالآخرة، ومل 

يخطر بباله���م نهاية احلي���اة، واإن بقينا هكذا 

دون اأن نفّك���ر ملاذا ُخلقنا، وما هي وظيفتنا يف 

احلي���اة، وهل نحن خال���دون يف احلياة دون اأن 

منوت، وماذا بعد امل���وت، �شنبقى يف الدنيا من 

الغافل���ن، ويف الآخرة من اخلا�رصين، يقول اهلل 

عز وج���ل: {اأفح�شبتم اأمنا خلقناكم عبثًا واأنكم 

اإلينا ل ترجعون}، اأي ه���ل تظنون اأيها النا�س 

اأننا خلقناكم للعب واللهو دون حكمة ول فائدة 

ول هدف، واأنكم ي���وم القيامة ل ُترجعون اإلينا 

بالبعث ثم احل�شاب واجلزاء؟! 

يج���ب اأن ُندرك اأن هدفن���ا هو معرفة اهلل، 

و�شب���ب وجودن���ا يف احلياة هو عب���ادة اهلل 

�شبحانه وتعاىل، ودائمًا نح�شب اأنف�شنا باأننا 

�شيوف يف هذه الدنيا؛ كما يف احلديث عن ابن 

عمر ر�ش���ي اهلل عن عنهما، قال اأخذ ر�شول اهلل 

�شلى اهلل عليه واآله و�شلم مبنكبي، فقال: »كن 

يف الدنيا كاأنك غري���ب، اأو عابر �شبيل« )رواه 

البخ���اري(، فمن عَبَد اهلل فقد عرف نف�شه، ومن 

مل يعبد اهلل فلم يع���رف نف�شه، واإن عرفَت اهلل 

فقد مّيزت �شخ�شيتك ع���ن غر امل�شلمن عند 

اهلل، واإن عبدت اهلل حق عبادته واتبعت اأوامره 

ونواهيه، فقد مّي���زَت �شخ�شيتك من امل�شلمن 

عند اهلل. 

مظلوم اإبراهيم اإبراهيم

كلية الدعوة اجلامعية للدرا�شات الإ�شالمية

ال�شنة الرابعة

وفد من وزارة األوقاف السورية يزور مجّمع الدعوة اإلسالمية

رابطة أبناء بيروت تستمر في توزيع المساعدات على الضيوف السوريين

الهدف الحقيقي لوجودنا في الحياة

ال�سيخ د. عبد النا�سر جربي م�ستقباًل وفد وزارة الأوقاف ال�سورية يف مكتبه

■ جتم���ع العلماء امل�شلم���ن يف لبنان ا�شتقبل 
ال�شيخ قي�س اخلزعل���ي؛ اأمن عام ع�شائب اأهل 

احلق يف العراق، ومّت التداول يف اأو�شاع العامل 

الإ�شالمي ب�شكل ع���ام، واأو�شاع لبنان والعراق 

ب�ش���كل خا�س، والتاأكيد عل���ى اأهمية املحافظة 

على الوحدة الإ�شالمية، لأن خمطط اأعداء الأمة 

يعتمد على التفرقة ب���ن اأبنائها، ويركز ب�شكل 

نة وال�شيعة، ل�شيما  اأكر على اخلالف ب���ن ال�شُّ

اأن الدوائ���ر ال�شتخباراتية ت�شعى لخرتاع عدو 

وهمي واإيق���اع الفنت بيننا، من اأجل �رصفنا عن 

م�شارنا ال�شحيح يف مواجهة العدو ال�شهيوين.

■ ال�ش��يخ ماهر حم��ود؛ رئي�س االحت��اد العاملي 
املقاوم��ة  رئي���س  ا�ش��تقبل  املقاوم��ة،  لعلم��اء 

االإ�ش��امية يف الع��راق - ع�ش��ائب اأه��ل احل��ق؛ 

ال�ش��يخ قي�س اخلزعلي، يرافقه وفد قيادي، حيث 

جرى بحث االأو�ش��اع يف العراق، خ�شو�ش��ًا يف 

حمافظ��ة ديايل اإثر االأنب��اء الواردة التي تتحدث 

نية �شيعية، وقد �رشح ال�شيخ اخلزعلي 
ُ

عن فتنة �ش

يف  احلا�ش��ل  االإعام��ي  الت�ش��ويه  باإ�ش��هاب 

املو�ش��وع العراقي كما يف املو�ش��وع ال�شوري، 

و���رشح جهوده��م املتوا�ش��لة يف اإطف��اء الفتنة 

وتوحي��د املوق��ف يف وج��ه »داع���س« واأمثاله��ا 

كخط��ر رئي�ش��ي يف املرحلة الراهن��ة يف العراق، 

واأكد اأنهم يف حالة ا�شتنفار دائم ملواجهة الفتنة، 

واأب��دى ا�ش��تعداده للتج��اوب م��ع كاف��ة اجلهود 

الرامية اإىل اإطفاء الفتنة وتو�ش��يح ال�شورة لدى 

الراأي العام االإ�شامي.

■ النائب ال�شابق في�ش���ل الداوود؛ الأمن العام 
حلركة الن�شال اللبناين العربي، متنى على قادة 

»8 اآذار« عق���د لقاء من اأج���ل التداول والبحث 
يف مو�شوع رئا�شة اجلمهوري���ة، بعد اأن اأ�شبح 

لهذا احللف مر�شح���ن، وحل�شم هذا ال�شتحقاق 

ال���ذي بداأ يوؤثر على وح���دة اخلط املقاوم، ويف 

التحالفات ال�شيا�شي���ة والنتخابية التي بداأت 

اأي�ش���ًا تختل���ط فيه���ا الأوراق، ما ق���د ينعك�س 

ال�شعبية، وعل���ى ال�شرتاتيجية  القواع���د  على 

ال�شيا�شية.

ه��ت باجله��ود الت��ي تبذله��ا 
ّ
■ حرك��ة االأم��ة نو

جمهورية باك�ش��تان االإ�ش��امية لتخفيف التوتر 

والن��زاع ب��ن اإي��ران وال�ش��عودية، وحماولة ردم 

اله��وة بينهم��ا، ووق��ف التباع��د احلا�ش��ل ب��ن 

البلدي��ن، ال�ش��يما اأن اأع��داء اأمتن��ا يتاآمرون بكل 

االأ�شاليب لت�شتيت كيان االأمة االإ�شامية.

■ جمعي���ة ال�شداقة الفل�شطيني���ة - الإيرانية، 
ومبنا�شب���ة ذكرى انطالقة الث���ورة الفل�شطينية، 

نّظم���ت ندوة �شيا�شية ح�رصها ممثل عن �شفارة 

دول���ة فل�شطن، وممثل عن �شف���ارة اجلمهورية 

الإ�شالمي���ة الإيراني���ة، اإ�شاف���ة اإىل ممثلن عن 

القوى والف�شائل الفل�شطينية، وعدد من العلماء 

وم�شوؤويل اللجان ال�شعبية واملوؤ�ش�شات الأهلية، 

وح�شد من الفعاليات الفل�شطينية يف املخيمات، 

حت���دث فيها جم���ال ق�شم���ر؛ ع�ش���و املجل�س 

الثوري ل�”حركة فت���ح”، موؤكداً على اأن الثورة 

الفل�شطينية كانت و�شتبقى على طريق املقاومة 

والنتفا�ش���ة حتى اإجن���از الع���ودة والتحرير، 

و�شارحًا ال�شعوبات التي ما زالت تواجه الثورة 

منذ انطالقته���ا وم�شرتها احلافل���ة بال�شهداء، 

ورغم ما تعانيه فل�شطن وجوارها من اأزمات.

■ جبه��ة العم��ل االإ�ش��امي يف لبن��ان �ش��جبت 
املوق��ف الذي اأعلنه رئي�س ال�ش��لطة الفل�ش��طينية 

��كه مبوا�ش��لة 
ّ
حممود عبا�س، والذي اأكد فيه مت�ش

�ش��مى التن�ش��يق االأمني مع العدو ال�ش��هيوين 
ُ
ما ي

وقم��ع  من��ع  يف  ال�ش��لطة  وا�ش��تمرار  الغا�ش��ب، 

االحت��ال  �ش��لطات  �ش��د  اجلهادي��ة  العملي��ات 

وجنودها وامل�شتوطنن املغت�شبن.
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على  الزوجية  العالقة  تقوم 

املحبة والتفاهم بني الزوجني؛ 

يف اإط����ار موؤ�س�س����ة اجتماعية 

يوؤدي كل فرد فيها ما عليه من 

واجب����ات، ويح�سل يف املقابل 

امل�رشوعة من  عل����ى حقوق����ه 

الطرف الآخر.

ويف الوقت ال����ذي يحّق فيه 

العديد من  اأن تطل����ب  للزوجة 

الأ�سي����اء م����ن زوجه����ا، كونه 

م�س����وؤوًل ع����ن تاأم����ني كاف����ة 

طلباتها املادي����ة، هناك بع�ض 

الطلب����ات ُتعّد جتاوزاً للخطوط 

لل����زوج،  بالن�سب����ة  احلم����راء 

وتت�سب����ب بخالفات وم�ساكل ل 

ُتمد عواقبها.

وفيما يلي بع�����ض الطلبات 

التي يج����ب عل����ى الزوجة ان 

تتوق����ف ع����ن طلبه����ا لتجنب 

غ�سب زوجه����ا وللحفاظ على 

حياتها الزوجية:

ل تخّييه بينك وبني والدته: 

جتّنب����ي اأن ت�سع����ي زوجك يف 

خيار �سعب بينك وبني والدته، 

فهو بحاج����ة اإىل كل منكما يف 

عن  يختل����ف  ودورك  حيات����ه، 

واأي  توؤديه حماتك،  الذي  الدور 

�سدام معها، خ�سو�سًا يف بداية 

عالقتك الزوجية، ميكن اأن يوؤدي 

اإىل انهيار الزواج ب�سكل مبّكر.

ل تتوقع����ي اأن يك����ون مثل 

�سديقات����ك: تختل����ف طبيع����ة 

الرجل عن املراأة، وما ميكن اأن 

تخربي به �سديقاتك وتتناق�سي 

به معهن، ق����د ل يرغب زوجك 

بال�ستم����اع اإلي����ه، لذلك يجب 

اأن متّي����زي ب����ني عالقت����ك مع 

زوجك من جه����ة، وعالقتك مع 

�سديقاتك من جهة اأخرى.

جتاه����ل  من����ه  تطلب����ي  ل 

الأ�رشية  الن�ساء: تفر�ض احلياة 

والجتماعي����ة والعم����ل عل����ى 

الرج����ل التعامل مع العديد من 

الن�ساء، ولن يكون من املنا�سب 

جتاهله����ن والتوقف عن اإطالق 

واملجاملة..  ال�سك����ر  عب����ارات 

ح����اويل اأن تتقبل����ي فك����رة اأن 

باإمكان زوج����ك اأن يتحدث مع 

ام����راأة اأخ����رى، �سم����ن احلدود 

اأن  دون  ال�رشعي����ة،  وال�سوابط 

تربطه اأي عالقة عاطفية معها.

التخلي ع����ن ميوله املهنية 

والجتماعية: عل����ى الرغم من 

اأن الزواج يرب����ط كال الزوجني 

م�سيهم����ا  جتع����ل  بعالق����ة 

م�س����ركًا، اإل اأن ذل����ك ل يعني 

اإلغ����اء اخل�سو�سي����ة يف حياة 

كل منهما ب�سكل كامل، فزوجك 

م����ن  م�ساح����ة  اإىل  بحاج����ة 

اخل�سو�سية ملمار�سة ن�ساطاته 

وهواياته املف�سلة.

اأن يك����ون رج����اًل خمتلف����ًا: 

عندما وافق����ِت على الزواج من 

زوجك، كنِت على علم بالعديد 

من �سفاته الإيجابية وال�سلبية، 

ومن الأف�سل اأن تاويل التاأقلم 

مع جميع هذه ال�سفات بدًل من 

التفكي يف تغييها.

التوقف عن اخل����روج برفقة 

اأ�سدقائ����ه: بالطب����ع، يجب اأن 

تك����وين الرقم واح����د يف حياة 

زوج����ك، لكن ذل����ك ل يعني اأن 

تك����وين الوحي����دة اأي�س����ًا، فهو 

بحاج����ة اإىل ممار�س����ة حياته 

الجتماعية، وزي����ارة اأ�سدقائه 

واخلروج برفقتهم من وقت اإىل 

اآخر.

ر كل حلظ����ة خا�سة يف  تذكُّ

عالقتكم����ا: ت�س����ي الدرا�س����ات 

اإىل اأن امل����راأة اأك����ر قدرة على 

العاطفية  بالذكريات  الحتفاظ 

م����ن الرجل، لذل����ك ل تظني اأن 

زوجك ل يكرث بهذه اللحظات 

يف ح����ال ن�س����ي مث����اًل ذكرى 

زواجكما اأو اأية منا�سبة �سعيدة 

جمعت بينكما.

م�ساركتك بجميع اهتماماته: 

والهوايات  الهتمامات  تختلف 

من �سخ�ض اإىل اآخر، والأف�سل يف 

اأر�سية  اإيجاد  الزوجية  العالقة 

م�سركة، وتقريب وجهات النظر 

حول الق�ساي����ا الهامة، لإجناح 

م�ساركة  ولي�����ض  العالقة،  هذه 

جمي����ع الهتمام����ات، لأن م����ا 

يروق ل����ك قد ل يث����ي اهتمام 

زوجك، والعك�ض �سحيح.

الت�رشف����ات  ع����ن  التوّق����ف 

اأن  ل تاويل  »ال�سبياني����ة«: 

تلوم����ي زوجك يف حال ت�رشّف 

»�سبياين«  وب�س����كل  بطي�����ض 

من وق����ت اإىل اآخر، فهو بحاجة 

وال�سحنات  الطاقات  تفريغ  اإىل 

فاجلدية  بداخل����ه،  املكبوت����ة 

مطلوبة يف بع�ض املواقف، ول 

باأ�����ض ببع�ض اللهو واملرح يف 

اأوقات اأخرى.

رمي اخلياط

أمور يجب أال تطلبيها من زوجك

�سحي���ح اأن املرا�سل���ة الن�سية اأمر 

�سه���ل القيام ب���ه، خ�سو�س���ًا اأنه بات 

اأم���راً اأ�سا�سيًا تقومني ب���ه على غفلة 

ومن دون اأي تفك���ي م�سبق يف حياتك 

اليومية ب�سكل م�ستمر، اإل اأن املرا�سلة 

الن�سية �ساأنها �ساأن اأي ر�سالة تقومني 

باإر�سالها، واإن كانت تتخذ �سكاًل مغايراً 

يف حياتن���ا اليومية، تن���درج كتابتها 

تت اأ�سول وقواعد يجب اللتزام بها، 

على الرغم من هوية ال�سخ�ض املر�َسل 

اإليه.

اأن���ك ل�ست م�سطرة  اأي�سًا  و�سحيح 

اإىل النظر يف وجه املر�َسل اإليه، اإل اأنه 

يجب اأن تلتزمي بع���دد معنّي لإر�سال 

الر�سائ���ل، خ�سو�س���ًا يف حال مل يقم 

بال���رّد الفوري عليك، وه���ذا العدد هو 

اأرب���ع ر�سائ���ل متتالية كح���دٍّ اأق�سى، 

الن�سية،  املرا�سل���ة  قواع���د  بح�س���ب 

وبالتايل عليك جتّنب اخلروج عن هذه 

القاعدة، مهم���ا كان ال�سبب اأو احلجة 

لفعل ذلك.

واإن كنت من حمّب���ي اإر�سال الرموز 

التعبي  بهدف  وا�ستخدامها،  التعبيية 

يف �سكل اأكرب واأ�سهل عن هدف ر�سالتك، 

عليك جتّنب اإر�سال اأكر من 5 رموز يف 

الر�سالة الواحدة، كحّد اأق�سى.

ا�ستعم���ال عالمات  اإىل  وبالن�سب���ة 

التعج���ب وال�ستفه���ام، فيح���ّق ل���ك 

ا�ستخ���دام هذه العالم���ات ثالثة مرات 

فقط يف الر�سالة الواحدة، كحّد اأق�سى.

كما يج���ب اأن تتوخ���ي احلذر؛ ففي 

حال قررِت تكوي���ن جمموعة للتحدث 

والدرد�س���ة، علي���ك ع���دم اإدخ���ال اأو 

م�ساركة اأك���ر من 6 اأ�سخا�ض، واإل فاإن 

الفو�س���ى �ستعّم �سمن هذه املجموعة، 

ول���ن تّققي الهدف م���ن تاأ�سي�ض هذه 

املجموعة.

وبالن�سبة اإىل قواعد الر�سالة الن�سية، 

ميكنك جتّنب الرّد على اأّي ر�سالة ن�سية 

ت�سلك مل���دة 48 �ساعة فقط، ويف حال 

طالت املدة وتعّدت هذه الفرة الزمنية، 

ي�سبح الرّد غي جمٍد.

َفن%اإلتيكيت

لباقات وأصول المراسلة النّصية
تربية الأطف���ال واإعدادهم اإميانيًا 

و�سلوكيًا م���ن الق�سايا الكربى التي 

الأهل،  واهتمام���ات  ت�سغ���ل حّي���ز 

واحلاجة اإليه���ا يف هذا الع�رش اأ�سد 

واأعظم مما م�س���ى، نظراً اإىل انفتاح 

املجتمع���ات امل�رشقي���ة اليوم على 

الع���امل الغربي، حتى غ���دا العامل 

كله قرية كونية واح���دة، عرب ثورة 

املعلومات وتقنية الت�سالت، ما قد 

ي�س���ّكل اأزمة خطية وتديًا حقيقيًا 

داخل الأ�رشة.. لك���ن كم من اأم ُتدرك 

هذا الأم���ر، وتع���ي اأن عليها حماًل 

ثقياًل واأمان���ة تملها بُح�سن تربية 

اأبنائها؟

اأوًل: ل بد اأن تكوين �سديقة لأبنائك 

قب���ل اأن تكوين اأّمهم، ك���ي تك�سبيهم 

ويكون ل���ك تاأثي عليه���م، واجل�سي 

معهم جل�سات ح���وار بّناء، وتّدثي 

معهم بكل واقعية وم�سداقية عن كل 

الأمور التي ل يفهمونها.

ثانيًا: ابدئي باإ�سالح نف�سك، حتى 

ل يروا منك اأي خط���اأ يهز ثقتهم بك، 

ال�سدى  وحت���ى يك���ون لن�سيحت���ك 

الأق���وى عليه���م، فتحّببينهم باأماكن 

اخل���ي، وجتعلينه���م يتعاونون معك 

لن�رش اخلي والأمر باملعروف والنهي 

عن املنكر.

ثالث���ًا: ازرع���ي ال���وازع الدين���ي 

يف اأطفال���ك، واأو�سح���ي لهم احلالل 

و�ساعدي  والن���ار،  واجلنة  واحل���رام، 

اأطفالك على اختيار ال�سديق املنا�سب 

لهم، وا�ستمعي اإليهم ووّجهيهم بدون 

كلل اأو ملل.

رابعًا: ليكن لديك اهتمام بالتغذية 

الفكري���ة ال�سائبة، فال ب���ّد اأن نغذي 

الطفل بر�سيد من املعلومات بقدر ما 

يحتاج اإليه، لكي يثبت يف كل خطوة.

خام�سًا: ق����ضُّ الق�س�ض من القراآن 

الك���رمي وال�سن���ة وال�سل���ف ال�سالح، 

الآل  ومواق���ف  بحي���اة  وتذكيه���م 

وال�سحابة، اإ�ساءات جميلة لها اأثرها 

يف نفو�ض اأبنائنا.

�ساد�س���ًا: زيارة املراكز الجتماعية 

ودور الأيتام وتقدمي الهدايا لإخوانهم.. 

لها اأبلغ الأثر يف نفو�ض الطرفني.

اأن يهت���م املرّبون  من ال����رشوري 

مب�ساع���دة الطفل على اأن يفهم نف�سه، 

وعلى اأن ي�ستعم���ل اإمكاناته الذاتية 

وا�ستعدادات���ه  املهاري���ة  وقدرات���ه 

الفطري���ة، خلدمة دين���ه، فيبلغ بذلك 

اأق�س���ى م���ا يك���ون يف �سخ�سيت���ه 

وفاعليته الجتماعية.

تربي���ة الطفل الربي���ة الإ�سالمية 

ال�سحيح���ة هي الت���ي توّظف طاقات 

الطفل لكي ميار�ض تاأثيه يف جمتمعه 

وفق ما تعلمه وعمل به من دينه؛ اإذ ل 

ه الطفل لعبادة اهلل وحده،  بد اأن يوجَّ

وه���و اأول ما يجب علي���ه اأن يتعلمه 

ويلتزم باأدائه، ثم توجيه طاقاته اإىل 

اأداء حقوق الآخرين والإح�سان اإليهم، 

الدعوة  مع تعوي���ده على ممار�س���ة 

اإىل ما تعلم���ه وفهمه، وعل���ى الأمر 

باملعروف والنهي عن املنكر.

أنـِت وطــفـــــلك

ابنك.. والتنشئة الصالحة

) العدد 389(  اجلمعة - 29 كانون الثاين - 2016



منوعات

اأف��ق��ي

1 - ن�سف الن�سف / اأمانع
2 - جمموعة من حمموعات متتالية / اأعلو

3 - ن�سف منار / لعب تن�ض اأميكي من اأ�سول ايرانية
4 - مت�سابهة / كثي هطول املاء.

5 - �سال )مبعرة( / تخطى مرحلة الطفولة / قراأ

طــريـقـة اللعـب

تو�س���ع الأرق���ام م���ن 1 اإىل 9 عامودي���ًا 

واأفقيًا على اأن ل يتكرر الرقم يف اأي اجتاه 

عامودي كان اأو اأفقي 
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لقبا يف تاريخه الريا�سي

7 - ده���ن الطعام)معكو�سة( / يعود عن راأيه ول 
يحقق ما وعد )معكو�سة(.

8 - لعب تن�ض برازيلي معتزل / �سهولة
9 - بطلة كاأ�ض العامل يف كرة القدم 1990.

10 - لقب املنتخب امل�رشي لكرة القدم.

كيف نتغلب على الجوع في الشتاء؟
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عندم����ا ت�سيط����ر عليك رغب����ة ُملّحة 

لتن����اول غذاء معنّي يف الت����ّو واللحظة، 

فاأنت واقع تت تاأثي حالة من اثنتني، 

اإما اأنك مت����رّ مبرحلة انفعالية م�سطربة 

ينجم عنها اإف����راز كيماويات يف ج�سمك 

تخّف�����ض ال�سكر يف ال����دم فت�ستد لهفتك 

لتن����اول ال�سكريات والن�سوي����ات، اأو اأن 

ج�سمك تنق�سه بع�ض املغذيات في�رشخ 

طالبًا اإ�سباعها.

وهناك العديد من الأ�سباب التي توؤدي 

اإىل حدوث ه����ذه الظاهرة، خ�سو�سًا يف 

ف�سل ال�ستاء، اأهمها:

1- تاأجيل تن����اول الوجبة: قلّة كمية 
اأو  الوجب����ات،  امل�ستهَل����ك يف  الغ����ذاء 

�س����وء توزيعه، كتناول اإفط����ار خاٍل من 

املغذيات �سباحًا، وتناول الب�سكويت يف 

وجبة الغداء، والإفراط يف تناول الطعام 

يف امل�ساء .

2- تناول الكثي م����ن الكربوهيدرات 
الب�سيطة  )الدقيق األأبي�ض واحللويات(،  اأو 

نق�ض الألياف الغذائية ، وميكن متييز هذا 

ال�سعور املقّنع باجلوع ب�سهولة؛ فاجلوع 

احلقيق����ي يتملّك م����ن الإن�س����ان ببطء 

ول يع����اين منه قبل م����رور �ساعتني من 

تناول الوجبة الت����ي �سبقته، اأما اجلوع 

الناجت ع����ن املعاناة من حالة انفعالية 

فكثياً ما يباغتنا دون مقدمات، ون�سعر 

بالرغب����ة يف اإ�سباعه ف����وراً، وبال وعي، 

فُنقبل على الته����ام الطعام ول نكتفي، 

لكن ن�ستمر لال�ستزادة من الطعم .

لذل����ك ين�س����ح الأطباء باأن����ه  عندما 

يداهم ال�سعور باجلوع، تاأّكد من اأنك حقًا 

جائع، فاإذا كان مرّ عليك �ساعة فقط منذ 

تناولك الطعام، ف����ال ت�ستجب ل�سعورك، 

فم�س����دره غالب����ًا م����ا يك����ون انفعالك، 

وابحث عن و�سائل ل�رشف انتباهك عنه 

مبمار�سة اأن�سط����ة مفيدة.. ولتجنب هذه 

احلالة عليك اأن تقوم بالآتي :

1- تن����اول اخل�����رشاوات م����ع وجبتك 

الأ�سا�سي����ة، واأع����ّد وع����اء يحتوي على 

خ�رشاوات طازجة لتناولها كلما �سعرت 

باجلوع، فهي تتميز بانخفا�ض ال�سعرات 

احلراري����ة، واحتوائها على الألياف التي 

ت�سعرك بال�سبع .

2- تن����اول اخلب����ز »الأ�سم����ر«  بدًل من 
اخلبز الأبي�ض، فهو يبطئ اإفراغ الأمعاء، 

الألي����اف، ويقلل من  لحتوائ����ه عل����ي 

�سعورك باجلوع.

3- نّظ����م وجبات����ك وق�ّسمها اإىل وجبات 
�سغية.

4- ل تف����ّوت وجب����ة، وثّب����ت مواعي����د 
وجباتك، ول تتناول وجبتك يف اأقل من 

ع�رشين دقيقة، لي�سّجل خمك اأنك تناولت 

طعامك وت�سعر بال�سبع .

5- ام�سغ الطعام جيداً لت�سعر بالر�سا، 
ولتح�سني عملية اله�سم .  

6- واأخ���ياً، ل تن����ضَ غ�س���ل اأ�سنان���ك 
بالفر�س���اة واملعجون بع���د كل وجبة، 

فال�سع���ور املنع����ض ال���ذي يركه طعم 

املعجون يف فمك يقلل فر�سة العودة اإىل 

الطعام مرة اأخرى، ويقاوم ا�ستهاءك له .

تخلّ�ض من اجلوع

اإذا كنت تريد اإنقا�ض وزنك، اأو احلفاظ 

ر�ساقتك، ول ت�ستطي����ع، خ�سو�سًا  على 

يف ف�سل ال�ست����اء، عليك بروي�ض عقلك 

الباط����ن اأوًل، فه����و املتحّك����م غالبًا يف 

�سعورك باجلوع، واأف�سل طريقة للتحكم 

به اأن تقنع نف�س����ك باأنك ت�سعر بال�سبع 

�رشيعًا، وتق����ول لنف�سك كي يفهم العقل 

الباطن: »اأنا اأ�سعر بال�سبع الآن«.. ومع 

تك����رار الأمر �سي�ستوع����ب العقل الباطن 

الأم����ر، ولن يعطي����ِك اإ�س����ارات �رشيعة 

الإكثار من  اأي�س����ًا  باجل����وع، وميكن����ك 

املاأكولت الآتية:

1- اللح����م الأحمر اخلايل م����ن الد�سم، 
والدج����اج وال�سم����ك :  الأبح����اث توؤك����د 

اأن الربوت����ني مي����الأ املع����دة اأ�رشع من 

الدهون، ويجعلها اأكر امتالء من تناول 

الكربوهيدرات .  

2- الأغذي����ة ذات احلجم الكبي والثقيلة 
الوزن لكن قليلة ال�سعرات، مثل ال�سوربة، 

لأنه����ا متالأ  والفواك����ه،  واخل�����رشاوات، 

املعدة، وتعطي اإ�سارات للمخ بال�سبع .  

3- الأغذي����ة الغني����ة بالفيتامين����ات ،: 
عندم����ا تتناول غذاء غني����ًا بالفيتامني 

ومغذيًا، ي�سعر ج�سمك باأنه ح�سل على 

ما يحتاج اإليه .

4- الكربوهيدرات التي يه�سمها اجل�سم 
ببطء، مثل البقول والألياف واخل�رشاوات 

واحلب����وب الكاملة، لأنه����ا ت�سمح ل�سّكر 

الدم بالرتفاع تدريجياً .  

اأما الأغذية الد�سمة التي يجب جتنبها، 

فهي التي تتوي علي كثي من ال�سعرات 

يف كمية قليلة من الطعام، وهي ل تقلل 

من هرمون اجل����وع بنف�ض ال�رشعة التي 

تقوم بها الربوتينات ، ومنها:

1- الكربوهي����درات التي متت�ّض �رشيعًا، 
مثل اخلبز الأبي�ض، والأرز الأبي�ض، وهما 

م����ن الأطعمة التي تزيد ال����وزن، لأنهما 

يرفعان ال�سكر يف الدم ب�رشعة، ثم يعود 

فيهب����ط ول يرتفع مرة ثاني����ة، في�سعر 

الإن�سان باجلوع ،  اأم����ا الغذية ال�سكرية 

فه����ي م����ن الكربوهيدرات الت����ي متت�ّض 

�رشيعًا، وميكن اأن ُيدمن عليها الكثيون .  

2- الأطعمة اخلالية من املغذيات، مثل 
الوجبات ال�رشيع����ة، التي يكر البع�ض 

من تناولها، فتم����وت اخلاليا من اجلوع 

بحثًا ع����ن مغذيات معين����ة اأخرى، مما 

يدفعك اإىل تناول طعام اأكر واأكر، حتى 

ت�سل على احتياجاتك .

6 - اأثار انتباهه / رمي الرماد يف العيون 
/ نعم )مبعرة(.

7 - ذرة م���ن امل���ادة فق���دت اأو اكت�سبت 
الكرونا / ن�سف منا�ض / حرف ن�سب.

8 - ه���دم و�س���وى بالأر����ض / ت�ستحق 
ال�سفقة.

9 - قارة / مل يعد يذكر.
10 - لعب كرة �سعودي �سابق �سجل ثالث 
اأف�سل هدف يف تاري���خ كاأ�ض العامل �سد 

بلجيكا.

ع��م���ودي

1 - جنم التن�ض ال�سباين.
2 - ا�سطورة التن�ض الملاين.

3 - ازدحم / ماكنة بحث انرنت عاملية 
/ ن�سف وا�سل.

4 - مبعنى / ح���رف للتاأكيد على �سحة 
راأي.

5 - كّون �سيئ���ا من املعدن / اختلف عن 
البقية / �سال

6 - لعب تن����ض اأميكي معتزل حقق 14 
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كاريكاتير

�أغلق �سجنًا«  »َمن فتح مدر�س���ة.. 

قول ماأثور ال ي�سح كثري�ً يف هولند�، 

فلم���اذ�؟ الأّن ب���اد �لطو�حني لي�ست 

بحاج���ة �إىل فتح مد�ر�س حتى تغلق 

�سجونه���ا، �إذ تن���وي هولن���د� �إغاق 

ثمانية �سج���ون قريبًا ج���د�ً، ب�سبب 

عدم وجود ع���دد كاٍف من �ملجرمني 

الإ�سغال هذه �ل�سجون!

ففي هولند� حالي���ًا 12 �ألف �سجني 

و�لعدد �إىل �نخفا�س، بينما �ل�سجون 

�ملوجودة ميكن �أن تت�سع ل�14 �ألفًا.

من هنا كانت تو�سية حتالف »�لعد�لة 

�الإجر�مي���ة«، )ي�سم �أكرث من 60 منظمة( 

بالوق���ف  �لهولندي���ة  �حلكوم���ة  �إىل 

»�لعاجل« لا�ستخد�م »غري �ل�رضوري« 

لل�سجون، و�الإبقاء عليها فقط للمجرمني 

�لعنيف���ني و�خلطري���ن و�مل�رضّين على 

�رتكاب �الأعمال �الجر�مية؛ ممن ال تنفع 

معهم �أي عقوبة بديلة.

ُترى هل ميكن ترحيل �ملجرمني، مبا 

�أن حكومتن���ا �للبناني���ة تعكف على 

ترحيل �الأزمات؟

بدء إقفال السجون في هولندا

�نت�رضت ع���ر مو�قع �لتو��سل �الجتماعي 

�سورة حتت���وي على ما ي�سم���ى »مطبوخ 

�الأرمن«، وه���و �لذي يك�سف �لتقومي �لفلكي 

الأحو�ل �لطق�س مدة �سنة كاملة، وهو ي�سدر 

ع���ن �لرهبان �الأرم���ن �لكاثوليك يف رهبنة 

�ملختارين يف مدينة �لبندقية يف �إيطاليا، 

�لذين يقومون باإعد�ده �سنويًا.

وتاأت���ي نتائج هذ� �ملطب���وخ �لذي ك�سف 

حالة �لطق�س لعام 2016، وفق در��سة مبنّية 

على �ملر��سد �لتي تتنباأ بالتغري�ت �جلوية 

�لتي من �ملمكن �أن حتدث يف حميط �لبحر 

�الأبي����س �ملتو�سط، مع بع����س �لفروقات، 

وت���رز �أهمي���ة ه���ذه �لدر��س���ة و�الأبحاث 

�ملتعلقة بالطق�س يف خدمة مو��سم �لزر�عة 

يف �إيطاليا.

ي�س���ار �إىل �أن »مطب���وخ �الأرم���ن« ه���و 

روزنام���ة تتوقع تقلبات �لطق����س، كما �أنه 

تقومي ُيعتمد عليه منذ �أكرث من قرنني، كي 

يق���وم �ملز�رعون و�ملهند�س���ون �لزر�عيون 

بتنظيم �أعمالهم بح�س���ب هذ� �جلدول، مع 

�لعل���م �أنه من غري �ملمك���ن �لتاأّكد من هذه 

�لنتيجة �إال يف وقت قدومها.

»مطبوخ األرمن« يكشف أحوال الطقس لعام 2016

 لبــــنان - بـــــيروت - الــحـــمـرا شــــارع المــقـدســــي 
لـــالســتـعــــــالم: 009613100182

¡ أكـــــثـــــــر مـــــــن 100 غــــــــــرفـــــــــة وجــنـــــــــــاح مـفــــــروش 
   للســـيـــــاح ورجــــــال األعـمـــــال وطــــالب الجـــــــامــــعـــــــــــــات.
¡ مــحـــــــالت لإليـجــــــــــار تـصـــــلـــح للـمـطــــــاعــــم والمقــاهــي.
¡ تــــــــراســـــــات ومــــطــــابـــــــخ بـمـســــــاحــــــــات مـخـتـلـفــــــة.

»جـيـمـس« للـشـقـق الـفـنــدقـيــــة
تفخر جمموعة »�سنجابة« بافتتاح 

»جيم�س« لل�سقق الفندقية املفرو�سة

طريقة سهلة 
لتنظيف األثاث 

المنزلي بدون ماء
كث���ري�ً م���ا ُت�سك���ب �مل�رضوبات 

خط���اأً �أو ُي�سقط �الأطف���ال �لطعام 

على �أثاث �ملن���زل، فُت�سبح �لبقع 

�ل�سيوف،  �أم���ام  ال�سيما  حمرجة، 

وعند تنظيف���ه نحتار كيف ننّظف 

خ�سو�سًا  �ل�سعب���ة،  �لبق���ع  هذه 

�أننا ال ن�ستطيع غ�سله باملنظفات 

و�ملاء، نظر�ً �إىل �أنه حم�سّو باأ�سياء 

يف �لد�خ���ل ال ي�س���ّح �أن تغ���رق 

�أن  �ل�سعوبة ج���د�ً  باملاء، وم���ن 

تن�سف.

لكن �الأم���ر ي�سبح �سهًا مع هذه 

�لطريقة:

معج���ون  �ملطلوب���ة:  �الأدو�ت 

حاق���ة، فر�ساة �سغ���رية ناعمة، 

قطعة قما�س �سوف، ر�سا�س ماء.

�لطريق���ة: ن�سع معجون �حلاقة 

على  �ملوج���ودة  �لبقع���ة  عل���ى 

�الأثاث، ونقوم بتوزيعها باأ�سبعنا، 

ونرتكها ربع �ساع���ة على �لبقعة 

لتفّتتها، ثم نقوم بفركها بالقما�س، 

ثم نر����س �لقليل من �ملاء ومن�سح 

بالقما�س���ة مرة �أخ���رى، و�سنجده 

المعًا وبر�قًا وقد تفتت �لبقع.


