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»براقش« السعودية تجني على نفسها 
سوريًا ويمنيًا.. وحتى أميركيًا

»التأرجح« الروسي في سورية.. 
أسباب داخلية أم أميركية؟

الرئاسة.. كرسي متحرك 
و»مكانك راوح«
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الطبعـــة الثـــانيــــة

فـي مكتبات
لــبــــــــــنــان

ألمـــــــة واحـــــــدة

A T H A B A T 410
لبنان.. من يجرؤ على إعالن الثورة؟

السعودية.. بين »داعش« 
و»مجاهدي خلق«

تركي الفيصل يعلن دعم اإلرهاب 
في مواجهة إيران

أنيس النقاش: بوتين يعّول 
على فوز »ترامب« 
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صـفـقـة أسـرى 
»إسـرائـيـلـيين« 
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عشر سنوات من النصر
ع�رش �ضنوات م�ضت على احلرب امللعونة التي اأرادوا من خاللها 

اإطف���اء كل جذوة اأمل، باأن لليوم غداً، واأن الن�رش اأكيد متى امتلكت 

الإرادة احلرة والعقل املنري.

من���ذ اللحظة الأوىل للع���دوان، كان وا�ضحًا اأن حلفًا غري مقد�س، 

ميتد من الداخل اللبناين اإىل عوا�ضم الأعراب، ولي�س انتهاء بالغرب 

ووا�ضنط���ن، طبعًا بينهم تل اأبيب، قام على قو�س اأن فَرج »فوزهم« 

اآٍت على منت املوت الأ�ضود ال�ضهيوين.

ملعونة تلك العوا�ضم، ومعجونة بالوحل والعار جدائل املمالك 

وال���دول املدّجنة حتى امل���وت، من اأجل قت���ل كل ظاهرة حية يف 

جمتمعاتنا..

لكن �رشا�ضة وكربياء القرى واملدن ل تقهقهرها، عوا�ضم حمكومة 

بالذل والعار واخلنوع، لأن دماء ال�ضهداء لونها من لون احلياة، بها 

يخ�ضو�رش وجه الأر�س وميوت وجه العدم والعمالة.

اأ�ضود ورمادي دم���اء كل تاآُمر وعمل من اأجل منع الن�رش املبني، 

وم�ضاف���ة ما بني اللونني �ضهادة الفع���ل، فممالك تتهاوى برذائلها، 

ومقاوم���ة تواجه، ت�ضتمطر على اأر�س املواجهات عنفوانًا وبطولت 

كي ت���زرع ال�ضم�س وتزيدها ن���وراً، لتكت�ض���ف اأن كل ذئاب الأر�س 

ا�ضتنفرت، لبت���الع حامي ال�رشف، ولبتالع اآخر بريق اأمل، يف ليل 

ال�ضعوب البهيم.

لك���ن الدم النقي وا�ضل دورت���ه يف اوردة الأر�س، عطاء ومروجًا 

ذهبية.

ا�ضتلهم حبات الرم���ل، واأغ�ضان ال�ضجر، و�ضتل���ة تبغ وزيتونة، 

و�رشخة حج���ة، ل يهمه���ا كل الدمار حولها: فت����رشخ: »فدا اإجر 

املقاومة«.

ح���ث املقاومون اخلطى، نح���و احلاملني باآف���اق واأزمنة وردية، 

�ضمع���وا ووعوا جي���داً كالم ال�ضيد: »وىل زم���ن الهزائم وجاء زمن 

النت�ضارات«.

فكان الفعل وكان���ت الإرادة وكان الن�رش.. �ضحق املقاومون الذل 

يف احلرب �ضد رجال اهلل.. فانف�ضحت عاهات العهر الر�ضمي..

يعرف الرج���ال الرجال، اأن ال�ضماء ت�ضتمطر لتعطي خرياً، ليبقى 

قادة العوا�ضم يتلونون يف غيهم ونفطهم وتبعيتهم.

يا هذا ال�ضاح���ذ �ضكينًا نحو الآمال املنبعثة من ن�رش مل يحققه 

الأعراب منذ �ضقوط الأندل�س:

تريث.. راقب

اأو انخرط اأكرث فاأكرث يف دمنا، ويف لعبة املوت التلمودية:

ثمة فجر �ضينبلج حتمًا ليقني اآت:

ا�ضمع يا هذا:

الذي مل ت�ضتط���ع اأن تخفي حقدك، ولن تقدر اأن تبلع ن�رشاً على 

اأ�ضي���ادك، من بريوت: حيث البيان ال�ضه���ري لثلة التاآمر يف معمعة 

احل���رب، اإىل �رشخة لق���اء الربي�ضتول لنزع ال�ض���الح وال�ضت�ضالم، 

مروراً بالتاآمر يف بيانات احلكومة يف اأيار 2008، اإىل عوا�ضم الكاز، 

وحديث املغامرة واملغامري���ن، اإىل احلرب على �ضورية، وكلها لها 

هدف واحد:

حما�رشة روح العنفوان، قتل رمز العزة، من اأجل حتقيق »النبوؤة 

التلمودية«..

لك���ن يا هوؤلء ا�ضمعوا وعوا م���ا زال الر�ضوان حيًا يرزق يف كل 

الزوايا والكمائن.

ما فتى ذو الفقار يخرتق اجلدران ال�ضلبة.

هو ذا هم املقاومون منت�ضبو القامة يوؤججون ا�ضلحتهم من اأجل 

اأن ينبلج منها الدم الأحمر النقي ليطهر الأر�س التي باركنا حولها.

اأمل يقل �ضيد »الوعد ال�ضادق«: جاء زمن النت�ضارات..

اأحمد زين الدين

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

ارت�ض���ف بع����س م���ن »14 اآذار« الرتي���اق 

ال�ضعودي ملجرد اأن ا�ضتقبل امللك �ضلمان الرئي�س 

�ضع���د احلريري مرتني؛ قبل عي���د الفطر املبارك 

وخالله، واعت���رب الكثريون من املراقبني اأن هذه 

املبادرة امللكية اإمنا هي اإع���ادة تنبٍّ �ضعودية 

للرئي�س احلريري، دعمًا له يف مواجهة خ�ضومه 

ال�ضيا�ضي���ني يف الداخل اللبناين، وتزكية �ُضّنية 

لزعامت���ه، خ�ضو�ضًا يف معركت���ه املعَلنة مع 

الوزير ال�ضابق اأ�رشف ريفي، ومعركته امل�ضترتة 

م���ع الوزي���ر امل�ضنوق نحو ال����رشاي احلكومي، 

 ل�ضيما بعد الهزائم البلدية الكبرية التي ُمني بها.

�ضادفت هذه »التعومي���ة« ال�ضعودية للرئي�س 

احلري���ري، مع �رشخة ا�ضتغاث���ة اأطلقتها اإحدى 

اإعالميات تلفزي���ون امل�ضتقبل، مطالبة احلريري 

مببادل���ة وفائه���ا وزمالئها، عرب دف���ع الرواتب 

املرتاكمة منذ ع����رشة اأ�ضه���ر، وتلتم�س طماأنة 

واقعية على م�ضتقبلها �ضمن »امل�ضتقبل«.

واإذا كان احلريري خ���الل زيارته لل�ضعودية 

الأمريك���ي« حلل مع�ضلته  الأخ�رش  »�ضيتن�ّضق 

املالي���ة ال�ضخ�ضي���ة، وحلحلة اأو�ض���اع رواتب 

موظف���ي »�ضع���ودي اأوجيه« وو�ضائ���ل اإعالم 

»امل�ضتقب���ل«، ف���اإن ال�ضعودي���ة ع���رب تعومي 

احلري���ري ماليًا، �ضُتغرق���ه �ضيا�ضيًا يف الداخل 

اللبناين، لأن من يكون الأقرب اإليها يف الظروف 

احلالية ه���و الأبعد عن ال�رشاي، �ضواء كان �ضعد 

احلريري اأو �ضواه.

تع���ومي ال�ضعودية للحريري لي�س مب�ضتغَرب 

نتيجة »وحدة احلال«، لكن دعوة الزيارة التي 

وجهته���ا ال�ضعودية للعماد مي�ضال عون وزيارة 

ال�ضفري الع�ض���ريي للرابية، وم���ا يقال عن رفع 

الفيتو ال�ضع���ودي عن و�ضول اجلرنال اإىل بعبدا، 

كل ه���ذه ال�ضيا�ضات ال�ضعودي���ة امل�ضتجّدة لن 

توؤدي لو�ضوله، لأن الفيتو الأ�ضا�ضي الذي يعرقل 

و�ضول���ه هو يف عدم اإمكاني���ة مترير �ضفقة اأن 

يكون عون لبعبدا واحلري���ري لل�رشاي، ومفتاح 

ال����رشاي هو يف ال�ضاحية ولي����س يف الريا�س، 

وما مل يبداأ احلري���ري بتالوة فعل الندامة على 

مواقفه من املقاومة واإ�ضكات اأبواق »جماعته« 

عنه���ا، فاإن ال�رشاي �ضتبقى »حلم ليلة �ضيف«، 

واإذا بقي ال�رشط احلريري اأن يقبل »امل�ضتقبل« 

بع���ون مقاب���ل احلريري لل�رشاي، ف���ال م�ضتقبل 

لعون يف بعبدا ول للحريري يف ال�رشاي.

واإذا كان احلري���ري يعاين م���ن انهيارات يف 

»تي���ار امل�ضتقب���ل« و�ضوء عالقة م���ع حلفاء 

الأم����س، اإ�ضاف���ة اىل النهي���ار الدراماتيكي يف 

ني���ة، ف���اإن و�ضع اجل���رنال عون  زعامت���ه ال�ضُّ

لي�س اأف�ض���ل حاًل، لأن تفاهمه م���ع القوات مل 

ينعك�س عل���ى الأر�س حتالف���ات انتخابية يف 

البلدي���ات؛ تتخط���ى ظروف كل مدين���ة وقرية، 

اإ�ضافة اإىل انك�ض���اف »عدم الن�ضباط احلزبي« 

يف النتخابات، وم���ا ربحه اجلرنال كان بف�ضل 

»احلالة العونية« ولي�س بف�ضل نواب »التيار« 

الذين �ضب���ح بع�ضهم عك�س »التي���ار« وباتوا 

مو�ضع م�ضاءلة.

اإن الفري���ق الربتقايل ال���ذي يتمنى و�ضول 

اجل���رنال اإىل بعبدا، هو فري���ق املراكز القيادية 

يف »التيار« ومن ي�ضانده من املنا�رشين، وهو 

نف�ضه الفريق الذي يوؤيد التفاهم على ملف النفط 

مع الرئي�س بري، وهو الذي ل ميانع باحلوار مع 

احلريري، وبتمزيق »الإبراء امل�ضتحيل« والإتيان 

باحلريري رئي�ضًا للحكومة، وهو حتديداً الفريق 

 املوؤّيد لرئي�س »التيار« املهند�س جربان با�ضيل.

الفريق الربتقايل الثاين، هم »العونيون« الذين 

يرف�ضون اأ�ضاًل فكرة التيار ال�ضيا�ضي والهيكلية 

التي ظلمت بع�ضه���م وا�ضتبعدت البع�س الآخر، 

وهم الذين يطالبون ال�ض���ري اإىل النهاية باإجراء 

التحقيقات املالية يف اجلرائم التي تطرّق اإليها 

»الإبراء امل�ضتحيل«، وك�ضف م�ضري الأحد ع�رش 

مليار دولر، وهم اأي�ضًا الذي يعار�ضون اجللو�س 

على الطاولة ملحاورة مرتكبني، حتى ولو كان 

الثم���ن عدم الو�ضول اإىل بعبدا، وهم اأي�ضًا وبكل 

�رشاحة يرون اأن خليفة العماد عون هو العميد 

�ضامل روكز ولي�س الوزير جربان با�ضيل.

واإذا كان���ت ال�ضعودية تبحث عن بقايا دور، 

بتعومي احلري���ري ورفع الفيتو عن العماد عون، 

به���دف تعومي نف�ضها اإقليمي���ًا بعد هزائمها يف 

اليم���ن والعراق و�ضورية، ليبق���ى لبنان الورقة 

التفاو�ضي���ة مع اإيران، ف���اإن فرن�ضا التي دخلت 

عل���ى خ���ط ال�ضغ���ور الرئا�ضي ع���رب ا�ضتقبال 

اجلمهوري���ة  لرئا�ض���ة  حمتَمل���ني  مر�ضح���ني 

اللبنانية، وعرب اإر�ضال وزير خارجيتها يف مهمة 

حم�ضوم ف�ضلها �ضلفًا، فاإن مبادرة املوؤمتر الدويل 

لبحث الف���راغ الرئا�ضي يف لبن���ان اأثبتت عدم 

جدواها، واأُلغيت فكرة املوؤمتر لأن فرن�ضا لي�ضت 

بالوزن الذي يوؤّهلها له���ذا الدور، اإ�ضافة اإىل اأن 

و�ضائ���ل الإعالم الفرن�ضية اعت���ربت اأن الرئي�س 

هولند الذي بات���ت �ضعبيته يف اأدنى درجاتها، 

يحاول تعومي نف�ض���ه دوليًا هو الآخر، للتغطية 

عن عجزه الداخلي يف مواجهة املعرت�ضني على 

تعديل قانون العمل واملتظاهرين يوميًا لإ�ضالح 

اأجورهم، حت���ى كادت باري�س تغرق بالنفايات 

خالل البطولة الريا�ضية التي ا�ضت�ضافتها لكاأ�س 

اأوروبا يف كرة القدم.

ل مفاتيح دولي���ة ول اإقليمية لق�رش بعبدا، 

ومفتاح ال�رشاي ل���ن ي�ضلّم للحريري قبل اإعالن 

التوبة عن مواقف���ه املعادي���ة للمقاومة، وكل 

حم���اولت �ضفق���ة »مفتاح ل���ك ومفتاح يل« 

�ضتبوء بالف�ضل، ول انتخابات رئا�ضية ل يف اآب 

ول يف 2016، ومادام���ت املواقف احلريرية غري 

امل�ضوؤولة من املقاومة باقية كما هي عليه، فاإن 

الو�ضع باٍق كما هو عليه.

اأمني اأبو را�شد

أحــداثأحــداث2

الرئاسة.. كرسي متحرك و»مكانك راوح«

إذا بقي الشرط الحريري 
قبول »المستقبل« بعون 

مقابل الحريري للسراي.. فال 
مستقبل لعون في بعبدا وال 

للحريري في السراي

حماوالت �إمتام �شفقة »مفتاح لك ومفتاح يل« �شتبوء بالف�شل
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همسات

¡ تخوُّف نفطي يف حمله
ف���ه من اأن يكون ما ُيعّد  اأبدى خبري اقت�ضادي تخوُّ

للم�رشوع النفطي، �ضبيه باخللوي، الذي انطلق عام 

1994، وا�ضتفادت منه �رشكتان فقط، كان مدخولهما 
ال�ضنوي على مدى ع�رش �ضنوات نحو ملياري دولر، 

بينما مدخول الدولة مل يتجاوز �ضنويًا 300 مليون 

دولر، اأي اأن اأ�ضح���اب ال�رشكت���ني التهموا ع�رشين 

مليار دولر، فيم���ا مل يدخل خزينة الدولة �ضوى 3 

ملي���ار دولر، ولو اأن الع�رشي���ن مليار دولر دخلت 

اخلزين���ة العامة، مل���ا كان لبنان يرزح حتت عبء 

َدْين عام يتجاوز ال�70 مليار دولر الآن.

¡ ال�ضنيورة لن يقبل
خبري مايل مرموق، راأى اأن الرئي�س فوؤاد ال�س��نيورة 

لن ي�سمح بتمرير اأي موازنة عامة، اأو مراجعة مالية 

عن كل الفرتات ال�سابقة، اإال ب�رشط واحد، هو ت�سفري 

احل�سابات، وهو �سي�س��تعمل كل الو�سائل واالأ�ساليب 

التي اكت�س��بها على مدى ت�سلُّمه امل�سوؤوليات املالية 

من��ذ اأواخر الع��ام 1992 حت��ى االآن، م��ن جهة، كما 

�سي�س��تعمل كل و�سائل التعبئة والتحري�س املتنوعة 

م��ن جه��ة ثاني��ة للح��وؤول دون اأي فت��ح ح�س��ابات 

وك�سف االأرقام.

¡ ا�ضتقال حفاظًا على روحه
ق���ّدم موظف كبري ا�ضتقالته من هيئة رقابية بعدما 

اأعيته حماولت الوقوف �ضد الفا�ضدين واملف�ضدين، 

واأبلغ من يهمه الأم���ر اأنه ل يريد اأن يعي�س اأولده 

يتام���ى، لذلك ق���رر الهجرة اإىل كن���دا للعمل لدى 

�ضقيقه يف توزيع املحروقات.

¡ »الكتائب«.. وحماولة راأب ال�ضدع
يعمل م�س��وؤول »كتائبي« على حماولة راأب ال�س��دع 

يف احل��زب، جراء قرار رئي�س احلزب النائب �س��امي 

اجلمي��ل ا�س��تقالة وزراء احل��زب م��ن احلكومة دون 

د داخل قيادات 
ُّ
االأخذ براأي اأح��د، ما اأوجد حالة متر

ترف�س اأن تكون جمرد اأدوات تنفيذية.

¡ ندمي ا�ضتغل الفر�ضة
اعترب م�ض���وؤول »قوات���ي«اأن امل�ضتفيد الوحيد من 

اخلالف���ات داخل »ح���زب الكتائب« ه���و النائب 

ندمي اجلمّيل، ابن عم �ضام���ي، والذي يجهد موؤخراً 

للعم���ل على ال�ضتقطاب با�ضم »الدميقراطية« �ضد 

الديكتاتوري���ة، ولو بقيت امل�ضاأل���ة �ضمن العائلة 

اجلميلية.

¡ تغيريات »م�ضتقبلية« مرتقبة
تتوقع اأو�س��اط »م�س��تقبلية« اإجراء تغيريات وا�س��عة 

يف قي��ادة »تي��ار امل�س��تقبل« اإبان موؤمت��ره املقبل، 

خ�سو�س��ًا يف اأح��د املراك��ز الهام��ة، بعد اأن �س��اق 

»م�س��تقبليون خمل�س��ون« للحريرية، من ت�رشفات 

�س��اغل هذا املركز، ال��ذي كثرياً ما ي�س��تعمل تعابري 

بون 
ّ
نابي��ة يف لقاءات عامة، ما جعل الكثريين يتغي

ع��ن اجتماع��ات يح�رشه��ا ه��ذا الرج��ل، حت��ى ال 

ي�سمعون تعابريه »...«.

¡ ماذا لو ُك�ضفت املحا�رش
ت�ضاءل مرجع �ضيا�ض���ي: ماذا لو ك�ضف مرجع كبري 

�ضابق حما����رش اجتماعات جمال�س ال���وزراء اإبان 

حرب متوز -  اآب 2006، التي يحتفظ بها بال�ضوت، 

ولي����س املحا�رش املكتوبة التي كان ي�ضيغها اأمني 

ع���ام جمل�س الوزراء..؟ معترباً اأن���ه قد ي�ضيب راأ�س 

الأطف���ال اللبنانيني من اإ����رشار البع�س على ن�رش 

»اإ�رشائيلي«.

¡ �ضائعات اإعالمية
�س�رت �سائعات يف ق�رش العدل تناولت قا�ٍس ا�سُتهر 

بنزاهته،فحواه��ا اأن��ه »�سيو�س��ع على ال��رف«، الأن 

جه��ة �سيا�س��ية ال ترغب بتغطيته، فتبّي اأن و�س��يلة 

هت العدالة تقف وراء ال�س��ائعة، 
ّ
اإعالمية طاملا �س��و

لرف�س القا�س��ي مترير معلومات لها عالقة بق�سية 

خطرية رمبا تقلب الكثري من املوازين.

فجاأة �ضقط���ت على اللبناني���ني مفاجاأة 

التوافق على ال�ضري مب�ضاريع ا�ضتخراج الرثوة 

النفطية، بع���د اأن طوى الن�ضي���ان هذا امللف 

ب���ني اأمواج الف�ضائح املتنا�ضلة، التي ل تكاد 

روائح احداه���ا تزكم الأن���وف حتى تغطيها 

الثاني���ة بروائح اأكرث نتان���ة، وبنافذين اأكرث 

وقاحة واإجرامًا.

يف لبنان وح���ده، ا�ضتثناء من بني الدول، 

مل ي���الِق »التواف���ق« عل���ى ت�ضهي���ل ال�ضري 

مبلف النفط ترحيبًا م���ن اللبنانيني، لأن هذا 

»التوافق« يف ُعرفهم هو �ضفقة على ح�ضابهم، 

ومن جيوبهم، وهم الذي���ن تعودوا اأن تاأتيهم 

اأف�ضل الفر�س لك�ضف عورات هذا النظام الذي 

يحكمهم، ومدى ارتكابات النافذين فيه، كلما 

اختلف ه���وؤلء الناف���ذون يف حما�ض�ضاتهم؛ 

مالية كانت اأو �ضيا�ضية اأو اإدارية.

الل���نب لأنهم اكتووا  اللبنانيون »يربّدون 

باحلليب«، كما يقال، واأظهر التعامل الإعالمي 

مع هذا احلدث مدى انعدام الثقة بني املواطن 

و»امل�ضوؤول«، خ�ضو�ضًا بعد اأن تبارى بع�س 

امل�ضوؤول���ني يف املزايدة عل���ى املواطنني يف 

الطعن به���ذا احلك���م، وو�ضل الأم���ر برئي�س 

احلكوم���ة متام �ضالم اإىل اإع���الن اأن حكومته 

»فا�ضدة« و»فا�ضل���ة«، وحّذر رئي�س جمل�س 

النواب من ثورة ال�ضع���ب! وكاأن َمن يف �ضدة 

امل�ضوؤولية باتوا مطمئن���ني اإىل اأن ما يواجه 

ه���ذا ال�ضعب يقف حاجزاً بينه وبني الثورة اأو 

حتى العرتا�س على الواقع الظامل املفرو�س 

عليه.

واللبناين حائر بني الفرحة بتبا�ضري حتوُّل 

بلده اإىل بلد نفط���ي غني، وبني اخلوف على 

هذه الرثوة الواعدة م���ن اأن تبددها وت�رشقها 

البالد  ال�ضيا�ضية املتحّكم���ة مبقاليد  الطبقة 

ورقاب العباد.

فمن حقنا اأن ن�ضاأل: هل يوؤمَتن على النفط 

من ا�ضتوىل على واجهة بريوت البحرية، وو�ضط 

العا�ضم���ة، وحّولها اإىل ُملكية خا�ضة ل�رشكة 

خا�ض���ة، ومن مل ي�رشق تواط���اأ وقبل ر�ضوة؟ 

وهل يوؤمَتن عل���ى الرثوة الواع���دة من اأوقع 

البالد حتت عبء ديون باتت على قاب قو�ضني 

من املائة ملي���ار دورلر؟ وهل يجوز للبناين 

اأن يقب���ل بت�ضليم ثروته اإىل من ا�ضتغّل فر�س 

ان�ضغ���ال اللبنانيني مب�ضاكله���م امل�ضتع�ضية 

وان�ض���داد اأنظاره���م اإىل النريان الت���ي تاأكل 

حميطهم العربي، فعم���د اإىل ت�ضجيل الأمالك 

العامة يف الرملة البي�ض���اء وغريها با�ضمه، 

تزويراً فا�ضحًا، يف ظل غياب القانون و�ضياع 

احلق واأهله؟ وهل يظن مغر�س اأن اللبنانيني 

ن�ضوا اأو تنا�ضوا ف�ضيح���ة طمرهم بالنفايات 

اأكرث من ثمانية اأ�ضهر، ثم ا�ضتكمالها بف�ضيحة 

التجدي���د ل�رشكتي »�ضوكلني« و»�ضوكومي« 

م���ع كل ما يل���ّف ملّفهما م���ن �رشقات وهدر 

وحم�ضوبيات؟ 

ومن حقن���ا اأن ن�ضال عمن �ضيحمي الرثوة 

اأطماع الع���دو »الإ�رشائيلي«،  النفطية م���ن 

يف ظ���ل ا�ضتم���رار اأ�ضوات الن�ض���از بالنعيق 

�ضد �ضالح املقاومة، و�ض���د ثالثية »ال�ضعب 

واجلي�س واملقاومة«، الكفيلة بحماية لبنان 

وثروته؟

كذلك: األ يجب التنبُّه م�ضبقًا اإىل اأن الرثوة 

النفطي���ة املوعودة واملق���دَّرة بني 200 و250 

ملي���ار دولر؛ بتقدير دخل �ضنوي يرتواح بني 

4 اإىل 5 مليار دولر، اأي ما يقارب قيمة فوائد 
الدَّي���ن العام، هل �ضيت���م هدرها على تغطية 

هذا الدَّين وم�ضاعف���ة ثروات اأ�ضحاب �ضندات 

اخلزين���ة، اأم �ضتكون فر�ض���ة للتنمية واإيجاد 

فر�س عمل وتن�ضيط الدورة القت�ضادية؟

ي�ضتغ���ّل اأركان الطبقة ال�ضيا�ضية الفا�ضدة 

تراك���م الهم���وم وامل�ضائ���ب عل���ى روؤو����س 

اللبناني���ني، ليتكالبوا اأكرث على ا�ضت�ضعافهم 

و�رشقته���م، فاللبناين وح���ده يف هذا الع�رش 

ما يزال يع���اين من �ضعوب���ات تفوق طاقته 

للح�ضول على مياه ال�ضفة والكهرباء والهاتف 

والطبابة والتعليم وباقي اخلدمات الأ�ضا�ضية، 

اإل اإذا دفع فواتري م�ضاعفة لأكرث من جهة.

ويخ���اف اللبناني���ون اأن يك���ون »توافق 

النف���ط« ملهاة جدي���دة؛ مث���ل النتخابات 

البلدي���ة التي اأطفاأوا به���ا حرارة احلديث عن 

ف�ضائ���ح »الإنرتنت« غري ال�رشعي، واختال�س 

مداخي���ل الت�ض���الت الهاتفية ع���رب �رشكات 

خا�ض���ة.. هل �ضمع اأحد موؤخ���راً اأي كلمة عن 

م�ضار ف�ضيحة اختال����س مليارات اللريات يف 

مديرية قوى الأم���ن، اأو عن م�ضري الأحد ع�رش 

مليار دولر التي �رشفه���ا فوؤاد ال�ضنيورة من 

دون قي���ود؟ وهل ي�ضاأل اأح���د ملاذا لبنان من 

دون موازنة عامة منذ العام 2005؟

الأخط���ر، اأن البع����س ب���ات يعت���رب اأن 

اللبناني���ني بات���وا اأ�رشى بني فك���ي كما�ضة 

الف�ض���اد و»الإرهاب التكف���ريي«، حتى بات 

بالإمكان الظن اأن الف�ضاد ي�ضتقوي بالإرهاب 

التكفريي املتجّمع يف جرود عر�ضال والقاع، 

القابعني  بالفا�ضدي���ن  والإره���اب يحتم���ي 

يف ق�ض���ور ال�ضلطة، الذي���ن مينعون اجلي�س 

من حتري���ر امل�ضاحات الوا�ضع���ة من الأر�س 

اأي���دي ع�ضاب���ات »داع�س«  اللبناني���ة من 

و»الن�رشة«.. واإل كيف ميكن تف�ضري اطمئنان 

َمن ُهم يف ال�ضلطة اإىل ركون ال�ضعب وخنوعه 

اأمام تف�ّضي البطالة ورف�س امل�ضوؤولني اإ�ضدار 

�ضل�ضلة رت���ب ورواتب عادل���ة، وكيف ميكن 

تف�ضري ما يجري يف الق�ضاء من عدم التحقيق 

مع رموز ف�ضائح »الإنرتنت« والهاتف.. حتى 

ب���ات كل �ضيء يف البالد ملوث���ًا؟ فمن يجروؤ 

على اإعالن الثورة؟

عدنان ال�ساحلي

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

لبنان.. من يجرؤ على إعالن الثورة؟

اللبناني حائر بين الفرحة 
ل بلده إلى بلد  بتباشير تحوُّ

نفطي والخوف على هذه 
الثروة الواعدة من أن تسرقها 

الطبقة السياسية

هل يوؤمَتن على �لنفط من ��شتوىل على �أمالك �لبلد وحّولها �إىل �شركات خا�شة؟
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»براقش« السعودية تجني على نفسها سوريًا ويمنيًا.. وحتى أميركيًا
ر ال�سعودي اإىل مداه  هل و�سل الته���وُّ

الأق�سى، فما ع���ادت الريا�ض قادرة على 

�سب���ط اأع�سابه���ا اأمام النهي���ارات التي 

تعانيها على �ستى اجلبهات واملواجهات 

التي افتتحتها، وميك���ن القول اإنها طالت 

العامل كله.

ح���روب ومواجهات عدي���دة با�رشتها 

مملك���ة ال���كاز الك���رى، فه���ي مل تكتف 

بت�سدرها واجهة ما زعم »الربيع العربي« 

والإرهاب، بل اأخذت على عاتقها مواجهة 

كل من يتجراأ على اأن يقول »ل« للوليات 

املتحدة الأمريكية، اأي اأنها اأرادت اأن تقدم 

نف�سها على اأنها احلليف الأ�سا�سي والأوفى 

لوا�سنطن واملدافعة عن م�سالها احليوية.

بالطب���ع، مل ُتبِد وا�سنطن اأي اعرتا�ض 

عل���ى هذا ال�سلوك الذي ي�سّب يف ح�سابها 

وم�سلحته���ا، واإن كان���ت ت���درك اأن هذه 

اململكة تتنطح اإىل دور مل تخلق من اأجله، 

بل تعرف متام���ًا األ قيامة لها دون توفري 

احلماية الالزمة والكامل���ة، ورمبا هذا ما 

وعاه املر�سح الرئا�س���ي الأمريكي دونالد 

ترام���ب باإعالنه اأن »عل���ى ال�سعودية اأن 

تدف���ع ثمن حمايتنا له���ا«، وهو ما جعل 

حمم���د بن �سلمان يف حلظة غ�سب يك�سف 

اأن بالده متول اأكرث من ع�رشين باملئة من 

حملة مناف�سة ترامب، هي���الري كلينتون 

الرئا�سية، املهوو�سة بالرحالت والهدايات 

واأ�سياء اأخرى.

تع���ددت اأ�س���كال الته���ور ال�سعودي 

يف اإظه���ار نف�سها كمدافع ع���ن امل�سالح 

الأمريكية، ومنها:

�سّخها اأكرث من مليون ون�سف مليون 

برمي���ل نف���ط يوميًا، خ���ارج ح�ستها يف 

»اأوبك«، مما جعل الأ�سع���ار تتهاوى اإىل 

اأكرث من الثلثني، فاأّثر ذلك على العديد من 

الدولة املنتجة،  التنموي���ة يف  امل�ساريع 

خ�سو�س���ًا يف رو�سيا واأم���ريكا الالتينية، 

م���ا اأ�سه���م يف انعا�ض ����رشكات اأمريكية 

عاب���رة للقارات، كما اأّثر ب�سكل فظيع على 

ال�سعودي���ة نف�سها، و�س���ارت ت�ستدين من 

امل�سارف.

تهوُّرها يف معارك وح���روب ارتكبت 

فيها جرائم ح���رب مو�سوف���ة، خ�سو�سًا 

يف اليم���ن، التي جعلته���ا ميدانًا لتجربة 

اأ�سلح���ة اأمريكي���ة و»اإ�رشائيلية« جديدة، 

ب�س���كل جعل الولي���ات املتح���دة تعلن 

موؤخراً، كم���ا اأوردت �سحيف���ة »وا�سنطن 

بو�س���ت«، اأنها م�ستم���رة يف بيع القنابل 

العنقودي���ة لل�سعودية، ����رشط عدم و�سع 

خت���م »امل�سّنع« عليها، م�س���رية اإىل اأن 

»القناب���ل العنقودي���ة الأمريكي���ة ته�سم 

احلياة يف اليمن«.

اإ�رشار ال�سعودي���ة على ل�سان ال�سفري 

ال�سع���ودي ال�ساب���ق يف وا�سنط���ن ووزير 

اخلارجي���ة احلايل ع���ادل اجلب���ري، على 

مواجه���ة الرئي�ض ب�سار الأ�س���د، حيث اإن 

ت�رشيحاته يف كثري من الأحيان تثري �سحك 

الكثري م���ن الدوائر الدبلوما�سية العاملية، 

وه���و يعتقد اأنه بذلك يجعل���ه رقمًا هامًا 

يف املعادلة الأمريكية والغربية، يف وقت 

بداأت العدي���د من عوا�سم الغرب ات�سالت 

�رشية وعلنية مع دم�سق من اأجل التن�سيق 

اأو التعاون الأمني، بع���د اأن اأخذت وترية 

الإره���اب املت�سارعة ترتّد نح���و البلدان 

التي جاء منه���ا ق�سم كبري من الإرهابيني 

التكفريين، خ�سو�سًا نحو البلدان الغربية 

الت���ي �سبق للرئي�ض ب�س���ار الأ�سد اأن حّذر 

كل ال���دول املنخرط���ة يف الع���دوان على 

الدولة الوطنية ال�سورية، منذ الأيام الأوىل 

للعدوان، من اأن هذا الإرهاب �سريتّد عليها 

اآجاًل اأم عاجاًل.

كان وا�سحًا منذ البداية اأن العوا�سم 

الغربي���ة تري���د تن�سيقًا اأمني���ًا من حتت 

الطاولة، وهو ما ردت عليه دم�سق بو�سوح 

باأنه ل تعاون اأمن���ي دون اتفاق �سيا�سي 

مرتك���ز مكافح���ة الإره���اب، والع���رتاف 

بال�سي���ادة الوطنية ال�سورية، واإعادة فتح 

�سفاراتها يف العا�سمة ال�سورية، بالإ�سافة 

اإىل �رشورة وقف العقوب���ات �سد �سورية، 

خ�سو�سًا العقوبات القت�سادية.

ولحظن���ا اأن من مب���ادرات التجاوب 

مع دم�س���ق بداأت بو�سول وف���ود اأوروبية 

برملاني���ة وحكومية يف زي���ارات ر�سمية 

وعلنية مع الدولة الوطنية ال�سورية.

وهنا رمب���ا كان ويل العهد ال�سعودي 

حممد ب���ن نايف قد تلّم�ض ذلك، فدعا عر 

»الوطن اأون لين« لتقدمي تنازلت موؤملة 

لدم�س���ق، وهو م���ا اأثار نائب���ه حممد بن 

�سلمان، الذي �س���ارع اإىل وا�سنطن ليجري 

�سفقات ال�س���الح، يف حماولة منه لك�سب 

ر�سا �رشكات ال�س���الح والنفط، كا�سفًا عن 

�رشاع قد يتحول اإىل قات���ل على ال�سلطة 

و�سل ببع�ض املراقبني لأن ي�سع عالمات 

ا�ستفهام حول التفجريات الأربعة الأخرية، 

وي�سعها يف خان���ه ال�رشاع على ال�سلطة 

والنف���وذ، بينما طلع ابن عمه الآخر تركي 

الفي�س���ل من باري�ض مه���دداً ومتوعداً يف 

موؤمتر مل���ا ي�سمى »املعار�سة الإيرانية«، 

طهران ب�»الويل والثبور وعظائم الأمور«، 

م���ا ا�ستدعى رداً حا�سم���ًا من اأمني جممع 

ت�سخي�ض م�سلحة النظ���ام يف جمهورية 

اإي���ران ال�سالمية، حم�س���ن ر�سائي، الذي 

ق���ال: »ر�سالتن���ا اإىل اآل �سعود هي اأننا ل 

نغ�سب �رشيعا، لكننا لو غ�سبنا ف�سوف لن 

نبقي لآل �سعود اأثراً على وجه الأر�ض«.

وكتب ر�سائي يف �سفحته ال�سخ�سية 

على موق���ع التوا�س���ل الجتماعي: تركي 

الفي�س���ل رئي����ض جه���از ال�ستخب���ارات 

ال�سع���ودي الأ�سب���ق �س���ارك يف موؤمت���ر 

املنافق���ني )زم���رة خل���ق الإرهابية( يف 

باري����ض، وطلب منه���م الب���دء بعمليات 

الغتي���ال يف اإي���ران. اإن الدع���م الر�سمي 

من جانب ال�سعودي���ة للمنافقني اأثبت اأن 

جميع عمليات الغتي���ال التي قامت بها 

هذه الزم���رة خالل الأع���وام الأخرية اإمنا 

ُنفِّذت بدعم من ال�سعودية.

فهل بداأت »براق�ض« ال�سعودية جتني 

على نف�سها؟

اأحمد زين الدين

الرئي�س الأمريكي باراك اأوباما والعاهل ال�سعودي امللك �سلمان بن عبد العزيز

هذا ما قد تؤدي إليه أنشطة »داعش« في مخيمات اللجوء
بع���د التط���ورات امليداني���ة الأخ���رية 

يف �سوري���ة، ل�سيما يف ال�سم���ال ال�سوري 

وغوطتي دم�س���ق ال�رشقية والغربية، حيث 

اللهيب امل�ستعر ه���و �سيد املوقف، وو�سط 

املخاوف م���ن اإمكان متدد لظ���اه ليطاول 

ال�ستق���رار اللبناين، خ�سو�س���ًا اإذا حاولت 

املجموع���ات التكفريية يف جرود ال�سل�سلة 

ال�رشقية، كعر�سال وم�ساريع القاع، تو�سيع 

نطاق انت�ساره���ا، وحتريك اخلاليا النائمة 

التابع���ة لها داخ���ل الأرا�س���ي اللبنانية، 

خ�سو�سًا يف املخيمات الفل�سطينية، بهدف 

اإ�سعال ال�ساحة اللبنانية واإرباك حزب اهلل، 

وبالتايل تخفي���ف ال�سغط عن التكفرييني 

يف �سورية، بعد الإجن���ازات ال�سرتاتيجية 

التي حققه���ا اجلي�ض ال�س���وري يف �سمال 

حل���ب والغوطتني، ل�سيما ا�ستكمال عملية 

طوق الأحياء احللبية ال�رشقية.

ال�سحافي���ة  الت�رشيب���ات  ويف �س���وء 

واملعلومات الأمنية والتحذيرات من انفالت 

الو�سع الأمن���ي يف املخيم���ات املذكورة 

اآنف���ًا، خ�سو�سًا املتاخم���ة ملناطق وجود 

حزب اهلل، كعني احللوة واملية مية، ومتّدد 

تنظي���م »داع����ض« يف الأول، حيث ي�سعى 

الط���رف الأول اإىل التو�ّس���ع داخل املخيم، 

بع���د تلّقيه دعمًا مالي���ًا، ليكون له قاعدة 

عملي���ات يف منطقة متا�ض م���ع املقاومة، 

بانتظار �ساعة ال�سفر من اجلهات الإقليمية 

الراعي���ة للتكفريي���ني، اإذا اأرادت اإ�سع���ال 

ال�ساحة اللبنانية انطالق���ًا من املخيمات 

الفل�سطيني���ة، بح�س���ب م�س���ادر اإ�سالمية 

متابعة ملجريات الأو�ساع يف املخيمات.

ويف ه���ذا ال�س���دد، ك�سف���ت م�س���ادر 

معنية اأن جه���ات اإقليمي���ة اأجرت عملية 

الإ�سالمية  الف�سائل  »ج�ض نب�ض« لبع�ض 

اإذا كان���ت م�ستعدًة وحا�رشة  الفل�سطينية 

لتفجري ال�ساح���ة اللبنانية يف وجه حزب 

اهلل، غ���ري اأن هذه اجله���ات مل تلَق جتاوبًا 

كاماًل م���ن الفل�سطينيني، وحرّمت ا�ستخدام 

املخيم���ات كمن�سة ل�سته���داف املقاومة 

اللبناني���ة، يف حماولة لتحجي���م دورها 

الفاعل يف املنطقة.

اأن املجموعات  اإىل  ولفت���ت امل�س���ادر 

»الوهابي���ة« يف املخيم���ات الفل�سطينية 

تلّق���ت دعمًا ماليًا كبرياً م���ن جهة اإقليمية 

متوّرطة بالعدوان عل���ى �سورية، ا�ستعداداً 

ملواجهة ح���زب اهلل يف املناطق املتاخمة 

للمخيم���ات، حيث وجود احل���زب، غري اأن 

عوامل عدة اأحبطت امل�سعى الإقليمي، منها:

اأوًل: مل تل���َق كل اأعم���ال التحري����ض 

املذهبي �س���د املقاومة جتاوبًا من غالبية 

الف�سائ���ل الفل�سطينية اإىل حد النزلق اإىل 

مواجه���ة مع ح���زب اهلل، بالإ�سافة اإىل اأن 

لديها هواج�ض من تكرار جتربة نهر البارد، 

خ�سو�س���ًا اإذا متدد الن�س���اط التكفريي اإىل 

خ���ارج خميمات اللجوء، م���ا قد يوؤدي اإىل 

رفع الغطاء عنه���ا، وبالتايل تدمريها؛ كما 

حدث يف ال�سمال يف ايار من العام 2007.

ثانيًا: بذلت القوى الفل�سطينية ال�سديقة 

للمقاوم���ة واملوؤيدة لها ق�س���ارى جهدها، 

والتّفت على اأي عمل تخريبي يتهدد �سيغة 

ح�سن اجلوار.

اأبل���غ وجهاء واه���ايل املناطق  ثالثًا: 

اأنهم يرف�سون رف�سًا  املحاذية للمخيمات، 

قاطعًا اأي اأن�سطة اإرهابية ت�ستهدف �سيغة 

العي�ض الواحد يف لبنان، واأنهم �سُي�سهمون 

يف الت�سدي لها، من خالل احت�سان اجلي�ض 

والأجهزة الأمنية اللبنانية.

رابع���ًا: لقد اتخذت املوؤ�س�سة الع�سكرية 

الإج���راءات الالزمة لتطويق اأي حترّك اأمني 

داخل املخيمات، يف حال حدوثه، وبالتايل 

قطع الطريق اأمام اأي حماولة متدد تكفريي 

اإىل خ���ارج املخيم���ات، ح�سب م���ا توؤكد 

امل�سادر.

بالتاأكيد، هذه املعطيات املوجزة توؤ�رش 

اإىل اأن الو�سع الأمني يف لبنان م�سبوط اإىل 

حد مقبول، وبالتايل ل خوف من انفالته.

وتعقيب���ًا عل���ى ذل���ك، يوؤك���د مرجع 

اإ�سالمي كبري األ م�سلحة لأي فريق باإعادة 

جترب���ة »خميم البارد« يف اأي خميم اآخر، 

خ�سو�سًا يف »عني احللوة«، مادام ي�سكل 

مالذاً ملختلف القوى والتيارت الفل�سطينية 

و�سواها، وبالتايل فاإن اأي مغامرة توؤدي اإىل 

تدمريه، و�ست�ستت كل هذه القوى.

ح�سان احل�سن

اشتراط دمشق على 
الغرب التعاون السياسي 

والدبلوماسي مقابل التعاون 
األمني سلك طريقه للتنفيذ
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¡ هل بداأ العبث بال�ساحة الإيرانية؟
اعت����ر دبلوما�سي عربي رفي����ع اأن موؤمتر 

»املعار�س����ة الإيرانية« الذي ُعقد الأ�سبوع 

املا�سي يف العا�سمة الفرن�سية باري�ض، هو 

مبنزلة اإعالن بداية امل�ّض بال�ساحة الإيرانية 

واللبنانيني، وهو  الفل�سطيني����ني  واأتباعها 

م����ا كان وا�سح����ًا يف الكلمة الت����ي األقاها 

الأ�سبق  ال�سعودي����ة  ال�ستخب����ارات  رئي�ض 

الأمري تركي الفي�س����ل، وقال: لكن ما يبعث 

عل����ى املرارة، اأن ي�س����ارك فل�سطيني يّدعي 

»القيادة« يف هذا املوؤمتر املف�سوح، الذي 

ياأتي يف وقت اأعلن����ت طهران عن اإجها�ض 

حم����اولت اإرهابية اإجرامية للم�ض باأهداف 

اإيرانية، واإلقاء القب�ض على امل�سرتكني يف 

هذه املحاولة.

¡ من يحرّك املجموعات التخريبية يف 
اإيران؟

اأك��د م�ص��در غ��ر عرب��ي ل�صحيف��ة »الثب��ات«، 

واعتماداً على تقارير ا�صتخبارية، اأن »اإ�رسائيل« 

والوليات املتح��دة الأمركية واململكة العربية 

ال�ص��عودية ه��ي الت��ي تق��ف وراء املجموع��ات 

الإرهابي��ة التي األق��ي القب�ض عليه��ا من جانب 

الأجه��زة الأمنية الإيرانية. واأو�ص��ح امل�صدر اأن 

عنا���رس ا�صتخباري��ة للدول الث��الث، ومن خالل 

التن�صي��ق فيما بينها، وبجمعه��ا هدف واحد هو 

���رسب ال�صتقرار يف ال�صاح��ة اليرانية، تتحرك 

يف ال�صاحة العراقية وال�صاحة الرتكية، ودول لها 

حدود مع اإيران، و�ص��غلها ال�ص��اغل نقل الإرهاب 

اإىل ال�ص��احة اليراني��ة، يف وقت يوا�ص��ل بع�ض 

امل�ص��وؤولني ال�ص��عوديني التحري�ض عل��ى اإيران، 

كم��ا ثبتت حم��اولت عدة ل�ص��تهداف من�ص��اآت 

ومراكز اإيرانية ح�صا�ص��ة، ت�صببت بع�صها بوقوع 

وك�ص��ف  الإيراني��ني.  املواطن��ني  م��ن  �ص��حايا 

امل�ص��در اأن ماليني ال��دولرات ُر�ص��دت ل�رسب 

ال�ص��تقرار يف ال�ص��احة الإيرانية، واأن املحاولة 

الإرهابي��ة الأخ��رة الت��ي اكت�ص��فتها الأجه��زة 

الأمني��ة يف طه��ران مت التخطي��ط له��ا قبل عدة 

اأ�صهر من م�ص��ارب ومعابر خمتلفة، وكانوا حتت 

رقاب��ة دقيقة، واأُلق��ي القب�ض عليه��م قبل تنفيذ 

خمططهم.

¡ ح�سابات »داع�سية« يف البنوك 
الرتكية

ك�سف���ت م�سادر م�رشفية تركي���ة اأن »داع�ض« 

متتل���ك مئات مالي���ني ال���دولرات يف البنوك 

الرتكية، واأن طاقم���ًا من هذا التنظيم يقيم يف 

مدين���ة ا�سطنب���ول ملتابعة الأعم���ال املالية، 

وبعل���م ال�سلط���ات الرتكية، يف ح���ني تتوزَّع 

اأموال »جبهة الن�رشة« بني امل�سارف القطرية 

والرتكي���ة. وقالت امل�س���ادر اإن هن���اك اأمواًل 

ل�«داع�ض« مت توظيفها يف �رشكات وا�ستثمارات 

يف تركيا، واإن العالقة الرتكية مع »داع�ض« مل 

تتغري، كما اأن �سحنات الأ�سلحة ما تزال تتدفق 

من تركيا، وهناك مع�سكرات خا�سة قريبة من 

احل���دود الرتكية ال�سورية تقي���م وتتدرب فيها 

جمموعات من املقاتلني »الدواع�ض«، ل�سّخهم 

داخل الأرا�سي ال�سورية، وكل ذلك بعلم النظام 

الرتكي واأجهزته الأمنية. واأ�سافت امل�سادر اأن 

قط���ر وتركيا تزّودان »داع����ض« مبواد حارقة 

ومواد حمددة تدخ���ل يف �سناعة املتفجرات، 

م�س���رية اإىل اأن اأمري قطر متيم بن حمد اآل ثاين 

قام قبل فرتة بزيارة خاطفة اإىل اأنقرة، والتقى 

بالرئي�ض الرتكي رج���ب اأردوغان، حيث اتفقا 

على زيادة حج���م الدعم املقدَّم من جانبيهما 

ا�ستلمت �سحنات  التي  للمجموعات امل�سلحة، 

اأ�سلح���ة جدي���دة يف اجلنوب ال�س���وري، عر 

الأرا�سي الأردنية.

موضوع الغالف

ال�س���وري  اجلي����ض  اأع���اد 

وحلفاوؤه خلط الأوراق امليدانية 

من جديد عل���ى جبهات حلب؛ 

ح�س���ار مطبق ب���ات مفرو�سًا 

على م�سلحي »جبهة الن�رشة« 

وامليلي�سي���ات املتحالفة معها 

يف املدين���ة، بع���د قطع طريق 

ناريًا،  ال�سرتاتيجي  الكا�ستيلو 

امل�سلح���ني  دفاع���ات  وك����رش 

يف اللريم���ون، رغ���م الهجمات 

العنيفة التي �سّنتها »اجلبهة« 

دون  احل�س���ار  ك����رش  به���دف 

جدوى. رزمة م�ستجدات تزامنت 

الأخ���رية يف  التط���ورات  م���ع 

الأ�سبوعني الأخريين؛ معلومات 

�سحافي���ة رو�سي���ة حتدثت عن 

رو�سي���ة  ع�سكري���ة  عملي���ات 

مقبلة غري م�سبوقة يف جبهات 

ال�سمال وال�رشق �سد حت�سينات 

لإ�سقاط  انتقام���ًا  »داع����ض«، 

مقاتلته���ا ق���رب تدم���ر ومقتل 

طياريها يف الثامن من اجلاري، 

ق���د يتخللها دخ���ول �سواريخ 

بالي�ستي���ة يف بحر قزوين على 

خط تلك العمليات، مّت التمهيد 

له���ا ع���ر م�سارك���ة قاذف���ات 

ا�سرتاتيجية من طراز »تو 22 اأم 

3« انطلقت م���ن رو�سيا باجتاه 
اأه���داف للتنظيم ����رشق تدمر.. 

ر�سال���ة لفتة وّجهه���ا الرئي�ض 

ال�سوري ب�سار الأ�سد اإىل اجلنود 

واحللفاء على جبهات حلب، عر 

اأجهزة »التيرتا«، والتي تلّقفتها 

والريا�ض  اأنق���رة  دوائر  �رشيعًا 

اإ�سارة  بتوج�ض، وفق  ووا�سنطن 

املحلل الع�سك���ري يف �سحيفة 

ديف  انرت�ست«؛  نا�سونال  »ذي 

مادج���وردار، ناقاًل ع���ن م�سدر 

رفيع امل�ستوى يف ال�ستخبارات 

الر�سالة  هذه  اعتبار  الفرن�سية، 

يف هذا التوقي���ت مبنزلة »اأمر 

عملي���ات« ل�ستم���رار تكتي���ك 

»الق�س���م التدريج���ي« ال���ذي 

يعتم���ده اجلي����ض ال�سوري يف 

معاركه باأقل اخل�سائر املمكنة، 

مرّجح���ًا اأن تتج���ه عملي���ات 

مباغتة للجي�ض وحلفائه �رشقًا، 

تف�سي اإىل مفاجاآت على اأ�سوار 

على  وبعدها  الطبق���ة،  مط���ار 

اأبواب الرقة.

التط���ورات  خ�س���م  ويف 

وعلى  امل�ستج���دة،  امليداني���ة 

ال�سخمة  احل�سود  ا�ستمرار  وقع 

للجي����ض ال�س���وري وحلفائ���ه 

�سم���اًل، برز خر اإي���راين لفت 

على ل�س���ان النائب يف جمل�ض 

ال�سورى الإ�سالمي؛ جواد كرميي 

قدو�سي، ك�س���ف فيه عن اقرتاب 

اإبرام �سفق���ة »اإ�رشائيلية« مع 

ح���زب اهلل لالإفراج ع���ن اأ�رشى 

م�ستوى  عل���ى  »اإ�رشائيلي���ني 

ع���اٍل« وقعوا بقب�س���ة احلزب 

خ���الل مع���ارك ري���ف حل���ب 

اأيار  اجلنوب���ي منت�سف �سه���ر 

اأ�رشى من  اإىل  اإ�سافة  املن�رشم، 

فرن�س���ا ودول اأوروبي���ة اأخرى 

�ساركت يف تل���ك املعارك، وفق 

تعبريه.

كالم قدو�س���ي اأكد ما كانت 

�رشّبت���ه م�س���ادر �سحافية يف 

بريوت يف �سه���ر اأيار املن�رشم؛ 

حني اأماطت اللث���ام عن وقوع 

اأكرث من �سي���د ثمني يف �سباك 

ح���زب اهلل مبع���ارك ريف حلب 

اجلنوب���ي، عر عملي���ة نوعية 

نّفذتها فرقة خا�سة يف احلزب 

�س���د غرفة عملي���ات يف معقل 

اإىل  اأف�ست  الن����رشة«،  »جبهة 

ال�ستخبارات  اأ�رش �سابطني من 

كانوا  والأمريكي���ة  الفرن�سي���ة 

�سمن م�سّغلي الغرفة املذكورة، 

اإ�ساف���ة اإىل �سخ�سي���ة قيادية 

الريا����ض«..  »معار�س���ة  يف 

املعلومات الت���ي لفتت حينها 

اإىل طل���ب اأمريكي عاجل من تل 

ل لإنقاذ املختطفني،  اأبيب التدخُّ

مل ُت�رش اإىل اأ�رشى »اإ�رشائيليني« 

�سمن املجموعة التي مّت اأ�رشها، 

اإل اأن م�س���دراً �سحافيًا اأملانيًا 

ك�سف النقاب عن وقوع اأ�سريين 

الأق���ل  »اإ�رشائيلي���ني« عل���ى 

يف قب�س���ة ح���زب اهلل، اأحدهما 

برتبة مقّدم، م���رزاً اأن الواقعة 

دفعت »اإ�رشائي���ل« �رشيعًا اإىل 

ل ع���ر ت�سديد غارة على  التدخُّ

احل���دود اللبناني���ة - ال�سورية 

ا�ستخباراتها  اعترت���ه  ما  �سد 

»قافل���ة للحزب تنق���ل اأ�رشاها 

باجتاه الداخ���ل اللبناين«. واإذ 

اإعالمي مطبق  اإىل تكّت���م  اأ�سار 

م���ن جانب حزب اهلل - كما من 

اجلان���ب »الإ�رشائيلي« - على 

واقعة الأ�رش، ك�سف امل�سدر عن 

اإىل  »اإ�رشائيلية« عرت  ر�سالة 

برل���ني اأواخر ال�سه���ر املا�سي، 

ط للتفاو�ض  تت�سمن طلب التو�سُّ

م���ع احلزب عل���ى اإطالق �رشاح 

الأ�رشى »الإ�رشائيليني«، مقابل 

الإف���راج ع���ن الدبلوما�سي���ني 

الإيراني���ني الذين مّت اختطافهم 

اإبان الإجتي���اح »الإ�رشائيلي« 

للبنان �سيف العام 1982.

وفيم���ا اأ�سار اإىل اأن ال�سفقة 

املرتَقب���ة �ستكون مبنزلة هدف 

ذهب���ي يف مرم���ى ح���زب اهلل، 

كما دم�سق وطهران، يف توقيت 

معركة  الثالث���ي  في���ه  يق���ود 

فا�سل���ة يف حل���ب، �ستتجاوز 

بنتائجه���ا احل���دود ال�سوري���ة 

لتط���ال كل الالعبني الإقليميني 

الداعمني مل�سلحي  املنطقة  يف 

املعار�س���ة، رّج���ح امل�سدر اأن 

تتّم ال�سفقة يف خ�سم حتّولت 

ميدانية على الأرا�سي ال�سورية، 

بالغة، حتديداً  باأهمية  �ستّت�سم 

بعد لق���اء بوت���ني - اأردوغان، 

يف غمرة ال�سغ���وط الع�سكرية 

التي تواجهه���ا رو�سيا، اإن على 

حدودها، اأو يف ال�سمال ال�سوري 

الأطل�سية، وحيث  الق���وات  عر 

يب���دو اأن »القي����رش« جنح - 

عر اإع���ادة العالقات مع تركيا 

- بتحييده���ا عن النخراط يف 

احل���رب املقبلة التي قد تتحّول 

يف اأي حلظ���ة م���ن ب���اردة اإىل 

�سدي���دة ال�سخون���ة انطالقًا من 

بوابة حلب.

وعلى وقع احل�سور الع�سكري 

الالفت يف الأ�سبوعني الأخريين 

ملقاتلي حزب اهلل على جبهات 

حل���ب، و�سط ح�س���ود للجي�ض 

التقديرات  �سّنفته���ا  ال�س���وري 

وغري  ب�«ال�سخمة  الع�سكري���ة 

امل�سبوق���ة«، وتزامنًا مع حتوُّل 

املجريات امليدانية ب�سكل لفت 

مل�سلحة هذا اجلي�ض وحلفائه، 

ه ثالث �سفن  والذي واكب���ه توجُّ

اإنزال رو�سي���ة باجتاه ال�ساحل 

اأ�سبوع  غ�س���ون  يف  ال�س���وري 

اأ�سلحة  واحد »لتاأمني �سحنات 

نوعي���ة بوت���رية مت�سارعة اإىل 

اجلي����ض ال�س���وري«، ح�سب ما 

»انرتفاك�ض«،  وكال���ة  ذك���رت 

ُيطرح ال�سوؤال: هل بداأت دم�سق 

مقررات  برتجم���ة  وحلفاوؤه���ا 

اجتم���اع طه���ران ال�سهري على 

الأر�ض؟ وم���ا �سحة املعلومات 

املعرك���ة  اأن  اأك���دت  الت���ي 

باتت  ال�سرتاتيجي���ة يف حلب 

اأدنى«؟ �سيما  اأو  »قاب قو�سني 

لبناني���ة  اأن م�سادر�سحافي���ة 

ك�سف���ت عن زيارة عاجلة قادت 

الأمني العام حل���زب اهلل ال�سيد 

ح�سن ن�رش اهلل اإىل دم�سق اأواخر 

ال�سه���ر الفائ���ت، »لأمر هام« 

يرتبط باملعارك املرتقبة.

ماجدة احلاج

صفقة أسرى »إسرائيليين« تخرق معارك حلب.. 
نـصـر الله فـي دمـشـق

هل بدأت دمشق 
وحلفاؤها بترجمة 

مقررات اجتماع طهران 
الشهير على األرض؟

ال�سفقة املرتَقبة مع ال�سهاينة �ستكون مبنزلة هدف ذهبي يف مرمى حزب اهلل
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بعد تقرير »الرباعية«.. 
رهانات السلطة إلى أين؟

 

اأخ���راً، وبع���د ط���ول انتظار 

ال�سلط���ة الفل�سطينية ملدة تزيد 

عن الأربعة اأ�سهر ون�سف ال�سهر، 

الدولية«  »الرباعي���ة  ه���ي  ها 

ُت�سدر تقرير جلنتها حول اأ�سباب 

 تنفيذ احلل العادل وال�سامل  تعثرّ

والدائ���م القائم عل���ى ما ي�سمى 

�ض  ب�»حل الدولت���ن«، ف�»متخرّ

اجلب���ل وولد ف���اأراً«، حيث جاء 

التقري���ر لي����ض خميرّب���ًا للآمال 

فق���ط، بل اأتى عل���ى مقا�ض قلب 

احلقائق، وم�ساوي���ًا بن القتلى 

وال�سحاي���ا  »الإ�رسائيلي���ن« 

ل التقرير  الفل�سطينين، الذين حمرّ

وت�سميم  اإ����رسار  �ساب���ق  ع���ن 

اأع�س���اء »اللجن���ة الرباعي���ة« 

الأمني«  »الفلت���ان  م�سوؤولي���ة 

و»العنف« الذي ت�سهده الأرا�سي 

الذي  الأمر  الفل�سطينية املحتلة، 

ُيعث ح���ل الدولتن ويبعده عن 

وبالتايل  والإجن���از،  التحقي���ق 

ه اإىل  فه���و - اأي التقري���ر - توجرّ

ال�سلط���ة الفل�سطينية باأن عليها 

م�سوؤولي���ة اتخ���اذ كل من يلزم 

من اإج���راءات لوق���ف التحري�ض 

عل���ى »اإ�رسائي���ل«، ومكافح���ة 

ب�»الإره���اب«،  ���وه  �سمرّ م���ا 

م�ستن���داً )التقري���ر امل�سلرّل( اإىل 

من���ذ  الفل�سطين���ي«  »العن���ف 

اندلع النتفا�س���ة وتزايد اأعمال 

الده����ض والطعن واإط���لق النار، 

متجاهًل يف الوقت ذاته اجلرائم 

الكي���ان وقادته  الت���ي يرتكبها 

الفل�سطينين  وم�ستوطنوه، بحق 

على مدار ال�ساعة.

  التقري���ر مب���ا ت�سمنرّ���ه �سكلرّ

ال�سدمة ل���دى تنفيذية ال�سلطة، 

لها وال�سعب الفل�سطيني  التي حمرّ

الأمني���ة  الأو�س���اع  م�سوؤولي���ة 

الحت���لل  وتربئ���ة  املرتدي���ة، 

ال�سهيوين على ما ارتكبه ويرتكبه 

بحق الب�رس واحلجر وال�سجر على 

املحتلة،  الفل�سطيني���ة  الأر����ض 

لكن يج���ب اأن ي�سكل يف املقلب 

الآخر در�س���ًا م�سافًا يف ال�سياق 

البائ�سة  الرهان���ات  من  الطويل 

لت  ُف�سِّ دولي���ة«  »رباعية  على 

على مقا�ض الحتياجات الأمنية 

منذ  »الإ�رسائيلية«  وال�سيا�سية 

اأن توىل اأمرها طوين بلر �سنوات 

طويلة، لياأتي ممث���ل اأمركا يف 

»الرباعية«؛ فران���ك لون�ستاين، 

ونيكولي ملدين���وف، وهما من 

اأ�س���د املتحم�س���ن واملوؤيدي���ن 

للكي���ان، ليكمل ما قد بداأه بلر، 

هذا اإذا ما عرفن���ا اأن لون�ستاين 

التقري���ر، واأطلع  هو من �س���اغ 

اأتاح  »اإ�رسائي���ل« علي���ه، م���ا 

اأن يج���ري تعديلت  لنتنياه���و 

جوهرية عل���ى م�سامن التقرير 

بعد لقائه جون كري قبل اإطلق 

التقرير.

رامز م�سطفى

يحت���ار العديد م���ن الباحثن يف 

فه���م ال�سيا�س���ة الرو�سي���ة يف ال�رسق 

الأو�سط، خ�سو�سًا يف ظل ما يظهر اأنه 

اإ�رسار رو�سي على انخراط وتعاون مع 

الأمركي���ن يف �سوري���ة، فُيعلنون عن 

رغبتهم الدائمة بالتعاون، بينما يتهرب 

التن�سيق  الأمركي���ون ويعلنون ع���دم 

املي���داين، وقد ازدادت هذه احلرة حن 

اأوقف الرو�ض الندفاعة الع�سكرية التي 

بداأت مع دخولهم الع�سكري املبا�رس اإىل 

�سورية، وما نتج عنه���ا من انت�سارات 

ميداني���ة مت�سارع���ة، كادت - بح�سب 

بع����ض املراقبن - اأن حتق���ق انت�ساراً 

للجي����ض ال�سوري وحلفائ���ه، لن يكون 

بعده احلديث عن قل���ب موازين القوى 

الع�سكرية متاحًا.

ل اأحد ي�ستطيع اجل���زم بالأ�سباب 

التي تدفع الرو�ض عل���ى الإ�رسار على 

التع���اون م���ع الولي���ات املتحدة يف 

منطقة ال�رسق الأو�س���ط، واإن كان الأمر 

واإدراكهم حلجم  بواقعيته���م  متعلق���ًا 

دورهم املفرَت�ض، اأو لعدم قدرتهم وعدم 

اإىل ح���رب باردة  حما�سته���م للذهاب 

جديدة، اأو لأ�سباب اقت�سادية داخلية اأو 

غرها، لكن قد يكون الأمر مرتبطًا اأي�سًا 

بالفه���م الرو�سي للعق���ل ال�سرتاتيجي 

الأمركي واخلط���وط الأمركية احلمراء 

الت���ي ل���و مترّ امل�سا�ض به���ا، ف�سيندفع 

والنخ���راط  القت���ال  اإىل  الأمركي���ون 

ع�سكريًا ب�سكل مبا�رس، وبدون اإحراج.

اأه���داف  ع���درّة  هن���اك  واقعي���ًا، 

ا�سرتاتيجي���ة كربى ترت�س���م يف العقل 

ال�سرتاتيجي الأمرك���ي، لكن ما يهمنا 

هن���ا هو اله���دف ال�سرتاتيج���ي الأول 

والأهم، وه���و »حرية الدخول واحلركة 

يف املناطق احليوية«.

يعتقد كثر من اخلرباء الأمركين 

اأن هذا اله���دف امل�سار اإليه اأثبت خلل 

مئة عام اأنه من اأهم الأهداف التي ميكن 

للأمركي���ن بذل الكثر من الت�سحيات 

لأجل احلفاظ عليه اأو حتقيقه، وب�رسح 

ب�سي���ط، لقد كان الأمركي���ون يهدفون 

دائم���ًا اإىل املحافظ���ة عل���ى حري���ة 

و�سولهم بل قيود، وعلى نظام �سيا�سي 

متوازن ي�سمن لهم نفوذاً يف كل اأوروبا 

و�رسق اآ�سيا، وال����رسق الأو�سط، لذا هم 

ل���ن ي���رتددوا يف �سن ح���رب ع�سكرية 

حلماية هذا اله���دف احليوي والرئي�سي 

بالن�سبة لهم.

لكن، ملاذا ي�ستعد الأمركيون لبذل 

الكثر م���ن الت�سحيات ودف���ع الأثمان 

لتحقيق هذا الهدف؟

تتباين تف�سرات اخلرباء الأمركين 

يف هذا ال�ساأن، فالتف�س���رات الواقعية 

ت�س���ر اإىل اأن اله���دف دائم���ًا هو منع 

هيمن���ة اأي دولة اأخرى - معادية - من 

ب�سط ال�سيط���رة والهيمنة على واحدة 

م���ن هذه املناطق احليوي���ة الرئي�سية، 

بينما الليرباليون يوؤكدون اأن هذا الهدف 

الداخلية  الأمركية  القَي���م  هو لتدعيم 

يف احلري���ة والرخ���اء، واأن���ه �رسورة 

ل�ستمراره���ا وتطورها ون�رسها يف تلك 

املناطق احليوية.

ومب���ا اأنن���ي اأمي���ل اإىل املدر�سة 

الواقعية، ول اأوؤمن بوجود قَيم عاملية 

يت���م ال�سع���ي لتحقيقه���ا م���ن خلل 

القوة، فاإن التف�س���ر الأول يكون اأقرب 

اإىل املنط���ق، وذلك لأن ال���دول الكربى 

ت�سعى دائم���ًا اإىل الهيمنة يف املناطق 

ال�سرتاتيجي���ة احليوي���ة يف الع���امل، 

وهي بالتايل ت�سع���ى اأوًل اإىل الهيمنة 

عل���ى حميطه���ا اجلغ���رايف اخلا�ض، 

وتق���وم ثانيًا مبنع ال���دول الأخرى من 

الهيمنة يف حميطهم اجلغرايف اخلا�ض 

وحماولة مناف�ستهم فيه، وهكذا تعمد 

ال���دول الكربى اإىل ممار�س���ة �سيا�سات 

الردع، والحتواء، ومن���ع بروز اأي قوة 

دولي���ة اأو اإقليمية اأخ���رى ومنعها من 

الهيمنة.

م���ن هن���ا، كان اله���دف الرئي�سي 

الدائ���م للوليات املتح���دة، لي�ض فقط 

منع الآخرين من الق���رتاب اأو حماولة 

م���درّ نفوذه���م اإىل احليرّ���ز الأمركي، بل 

اأي�سًا مدرّ نفوذه���ا اإىل مناطق الآخرين، 

ومناف�سته���م يف حيرّزه���م اجلغ���رايف، 

ل�سم���ان حرية الو�س���ول واحلركة يف 

تلك املنطقة احليوية، ولو كانت بعيدة 

جغرافيًا عن الوليات املتحدة.

به���ذا املعن���ى، قد يك���ون الرو�ض 

اأدركوا م���دى اأهمية »حري���ة الو�سول 

واحلرك���ة« يف ال����رسق الأو�سط، ويف 

�سوري���ة والعراق بالتحدي���د، بالن�سبة 

حت���دي  اأن  ويدرك���ون  للأمركي���ن، 

الأمركين يف هذا املج���ال �سيدفعهم 

اإىل املزي���د م���ن النخ���راط الع�سكري 

لتاأمن هذا الهدف، وهو ما �سرتدرّ �سلبًا 

على كل من الرو����ض وحمور املقاومة، 

و�سيدف���ع اإىل مزيد م���ن ال�ستنزاف يف 

احل���رب ال�سوري���ة، ي���وؤدي اإىل خ�سارة 

اجلميع بتمك���ن الإرهابين، لذا عمدوا 

اإىل عدم ا�ستفزازهم يف هذا املجال.

يف املح�سل���ة، ل ميكن لأي مراقب 

م���ن اخل���ارج اإدراك حقيقة م���ا يفكرّر 

في���ه الرو�ض يف حركته���م وانخراطهم 

»املتاأرج���ح« يف �سوري���ة، لكن، بكل 

الأحوال، لقد كان لنخراطهم ال�سيا�سي 

النخ���راط  ث���م  الأم���ن،  يف جمل����ض 

الع�سك���ري يف امليدان، تاأثر كبر على 

حجم الدور الرو�س���ي العاملي، واأهمية 

رو�سيا كدولة على ال�سعيدين العاملي 

والإقليم���ي يف ال����رسق الأو�سط، لذلك، 

مهما تاأرج���ح الرو�ض بن الفعل وعدم 

الفعل، والنخراط وعدم النخراط، يبقى 

النت�س���ار يف �سورية حاجة رو�سية قد 

توازي احلاج���ة ال�سوري���ة - الإيرانية 

للنت�سار.

د. ليلى نقول

»التأرجح« الروسي في سورية.. أسباب داخلية أم أميركية؟

الروس أدركوا أهمية عدم 
استفزاز األميركيين في سورية.. 

ألن ذلك سيؤدي إلى خسارة 
موسكو ومحور المقاومة

�لنت�صار يف �صورية حاجة رو�صية قد تو�زي �حلاجة �ل�صورية - �لإير�نية لالنت�صار                                                           )�أ.ف.ب.(
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■ ال�سيخ د. عبد النا�رس جربي؛ الأمن العام ل�»حركة 
الأمة«، ا�ستنكر الت�رسيح���ات الأخرة لرئي�ض جهاز 

املخاب���رات ال�سعودي الأ�سبق ترك���ي الفي�سل، بحق 

اجلمهورية الإ�سلمية يف اإي���ران، وقيادتها و�سعبها، 

وبحق املقاومة الفل�سطينية بكل ف�سائلها، معترباً اأن 

اإن دلرّ���ت على �سيء فاإنها ت���دل على حقد دفن على 

املقاومة والدول الداعمة لها.

■ جتم��ع العلم��اء امل�س��لمني راأى اأن اململك��ة العربية 
الب��اد  �س���ؤون  يف  له��ا  تدخُّ يف  مت��ادت  ال�س��ع�دية 

الإ�س��امية، وهي �س��بب كل الباءات التي حت�سل يف 

الع��امل العربي والإ�س��امي، وهي وراء خراب �س���رية 

العراق وليبيا واليمن، واملنع ال�رصيح لنتخاب رئي�س 

جمه�ري��ة يف لبن��ان وتعطيل احلياة ال�سيا�س��ية فيه، 

وهي الت��ي متد يد الع�ن للكيان ال�س��هي�ين، مت�جهًا 

اإىل ال�س��عب ال�س��ع�دي وال�س��ع�ب العربية والإ�سامية 

ب��اأن ينظ��روا بدق��ة اإىل التحالف��ات التي حت�س��ل يف 

املنطق��ة، واتخاذ امل�ق��ف املنا�س��ب، وحتديد م�قفه 

من هذه التحالفات.

■ لقاء اجلمعيات وال�سخ�سيات الإ�سلمية يف لبنان، 
اأكد يف بي���ان اأن تفجر امل�ساج���د واملراكز الدينية 

واملدنية والأماكن التي توجد فيها جتمعات �سعبية 

يتنافى مع مبادئ الإ�سلم والقي���م الإن�سانية، فهذه 

العتداءات ما هي اإل ر�سالة لبث الفنت وزعزعة الأمن 

لإبقاء الكيان ال�سهيوين مرتاحًا.

الع��ام  الأم��ني  ال��داوود؛  ال�س��ابق في�س��ل  ■ النائ��ب 
حلرك��ة الن�س��ال اللبن��اين العربي، ويف ذك��رى مرور 

ع�رص �س��ن�ات على هزمي��ة اجلي���س »الإ�رصائيلي«، اأكد 

اأن اأي مغام��رة ع�س��كرية ق��د يلج��اأ اإليه��ا قادت��ه يف 

لبنان، �س��تك�ن هذه املرة مقربتهم ولي�س اندحارهم، 

و�س��تنتقل احل��رب الثالث��ة امل�ع�دة منه��م اإىل داخل 

ن��ًا دع��م اجلمه�ري��ة 
ّ
امل�س��ت�طنات ال�س��هي�نية، مثم

الإ�سامية للمقاومة يف لبنان و�س�رية.

■ اللقاء الإ�سلمي الوحدوي حيرّا املقاومة واملجاهدين 
يف ذكرى مرور »ع�رس �سنوات على حرب متوز 2006، 

ل���ت فيها املقاوم���ة اأول انت�س���ار عربي  الت���ي �سجرّ

اإ�سلمي، بزنود رجال اهلل، عل���ى ال�سهاينة الغزاة«، 

لفتًا اإىل اأن���ه »النت�سار الثاين بعد انت�سارها الأول 

ع���ام 2000، وهما النت�ساران الوحي���دان يف تاريخ 

العرب منذ اغت�ساب فل�سطن عام 1943«.

■ ال�س��يخ ماه��ر حم���د ا�س��تقبل يف مكتب��ه العمي��د 
خ���رص حم���د؛ رئي���س جه��از املخاب��رات يف اجلي�س 

اللبن��اين يف جن���ب لبن��ان، والعمي��د ممدوح �س��عب 

م�س���ؤول املخاب��رات يف �س��يدا، وج��رى البح��ث يف 

حي��ث  واملخيم��ات،  �س��يدا  يف  الأمني��ة  الأو�س��اع 

اأك��د �س��ماحته اأن جه���د خماب��رات اجلي���س اللبناين 

و�س��ائر الأجه��زة الأمني��ة حال��ت دون تنفي��ذ الكث��ر 

م��ن العت��داءات الإرهابية، واأن ه��ذه اجله�د يقدرها 

امل�اطن�ن من كافة النتماءات، م�س��يداً بتعاون كافة 

ن 
ّ
اجلهات الفل�س��طينية مع الأجه��زة الأمنية، مما ي�ؤم

ا�س��تقراراً ن�س��بيًا ومقب�ًل مت من خال��ه جتاوز الكثر 

من الأزمات.

■ احتاد املحامن العرب راأى اأنه ل يكفي اأ�سف طوين 
بلر للخ�سائر الب�رسية الناجمة عن احلرب العراقية، 

اإمنا جت���ب حما�سبته جنائيًا اأمام املحكمة اجلنائية 

الدولي���ة عن جرمية الإبادة اجلماعية وجرائم احلرب 

طبقًا لأحكام املادة اخلام�سة من اتفاقية روما باإن�ساء 

املحكمة، خ�سو�س���ًا اأن جلنة »�سيلكوت« انتهت اإىل 

���ل الربيط���اين كان خط���اأ اأدى اإىل عواقب  اأن »التدخُّ

خط���رة مل يتم جتاوزها حتى اليوم، واأن التدخل مت 

قبل ا�ستنفاذ كافة الفر�ض املتوفرة للحل ال�سلمي«.

من���ذ تاأ�سي�ض الدولة ال�سعودية الأوىل، 

والت���ي حكمته���ا املنظوم���ة الثنائية اآل 

�سع���ود واحلرك���ة »الوهابي���ة«، حي���ث 

واملوؤ�س�سة  احلاكم���ة  املوؤ�س�سة  تبادل���ت 

ال�سلطة،  وتقا�سم���ت  العط���اءات،  الدينية 

فاململك���ة ومافيه���ا م���ن ب����رس وثروات 

وممتلكات ه���ي للعائلة املالكة، »ودين« 

النا�ض وعقائدهم هي للمطاوعة، و»الأمر 

باملعروف« يف خدم���ة العائلة وم�سالح 

احللفاء امل�ستعمرين.

»الإ�سلم الوهاب���ي« هو ابن اململكة، 

وامللك هو »خ���ادم احلرمن«، وال�رسيعة 

تتحك���م ظاهراً ب���كل الأمور، حت���ى الفكر 

حماية  ظاه���ره  »الوهاب���ي«  املت�س���دد 

التوحيد ومقاتل���ة مظاهر ال�رسك، لكن يف 

احلقيق���ة فاإن���ه يتحم���ل م�سوؤولية ن�سوء 

وتاأ�سي����ض الإرهاب �س���د امل�سلمن ب�سكل 

خا����ض، ويف بع����ض اللحظ���ات وبع�ض 

القرارات يطال هذا الإرهاب بع�ض الغربين، 

لكنه ل ي�سل، وبفتاوى وا�سحة، اإىل العدو 

»الإ�رسائيلي«، ف�»العمليات النتحارية ل 

جتوز �سد ال�سهاينة«!

لقد هدم ال�سعوديون كل اآثار امل�سلمن 

ور�سول اهلل )�سلى اهلل علي���ه واآله و�سلم(، 

وحاولوا نب�ض القرب النبوي ال�رسيف ونقله 

اإىل خ���ارج امل�سجد النبوي، وهم يحاولون 

حت���ى الآن، وال�سوؤال: ه���ل النتحاري الذي 

ر نف�سه يف باح���ة امل�سجد النبوي هو  فجرّ

�سمن اخلط���ة املدرو�سة له���دم قرب النبي 

لكن ب�سكل خمادع و»ذكي«، حيث يتحقق 

الهدف فيت�سدرّع امل�سجد بالنفجار، وتاأتي 

»الوهابية« للرتميم، فتهدم القبة ويتحقق 

الهدف املن�سود من اإزالة قرب الر�سول )�سلى 

اهلل علي���ه واآله و�سلم( م���ن املدينة؟ وهل 

مة، والتي حتظى  العمليات النتحارية املنظَّ

بالرعاية الأمني���ة والدينية، �ستتواىل على 

امل�سج���د النبوي ال�رسيف لهدمه، خ�سو�سًا 

اأن ردة الفع���ل الأوىل على النتحاري الأول 

كان���ت �سعيف���ة وخجولة وظرفي���ة، فلم 

تنزل املظاه���رات الإ�سلمي���ة امل�ستنكرة، 

ول �س���درت فتاوى العلم���اء واملوؤ�س�سات 

الديني���ة، وكذلك مل ي�ستفد رجال الدين من 

احلادثة ملنع ال�سب���اب ال�سعودي وامل�سلم 

من اللتحاق ب�»داع�ض«، بل وكاأنها كانت 

مبنزلة اختبار وج�ض نب�ض؛ كما ح�سل مع 

هدم قباب اأئمة البقيع يف املدينة ومقربة 

ال�سي���دة خديجة )عليه���ا ال�سلم( يف مكة 

املكرمة.

العه���د  ه���ي  اجلدي���دة  ال�سعودي���ة 

ال�سلمانية  للمملك���ة  توؤ�س�ض  ال�سلم���اين، 

احلديثة، وحتاول التخلُّ�ض من قب�سة الفكر 

»الوهاب���ي« واملوؤ�س�س���ة الدينية، بعدما 

ا�ستغلتهما حتى الرمق الأخر، عرب توليد 

التكفرين من »القاعدة« حتى »داع�ض«، 

وم���ن �رسوط ت�سلُّم اآل �سلمان احلكم �سبط 

املوؤ�س�س���ة الديني���ة كخط���وة اأوىل، ومن 

�رسوط النفتاح القت�سادي �سبط ال�سلوك 

الإمارات،  املت�سدد، للتق���رب من من���وذج 

فالقت�س���اد املفتوح يعتمد على ال�سيا�سة 

وم�ستلزماته���ا وخدماتها، والتي تتناق�ض 

مع »املطاوعة« واأدبياتها.

العائلة املالكة م�سطربة ومرَبكة، فهي 

مل تنت����رس يف حربها على اليمن، وف�سلت 

يف �سوري���ة، وعل���ى و�س���ك اإخراجها من 

العراق، وتتناف�ض مع تركي���ا، لكن الأ�سواأ 

ان اأبناءه���ا التكفري���ن ميار�س���ون فعل 

»ال���ردرّة« عليها، و�سينقلب اأكثهم عليها، 

و�سينتقمون منها لتخلرّيها عنهم، فاأبناوؤها 

التكفري���ون يف م�ساجده���ا ويف قواتها 

امل�سلحة ويف ق�سورها ويف �سوارعها، ويف 

كل زاوي���ة.. اإنهم متجذرون يف كل مفا�سل 

احلياة منذ اأكث من 200 عام، فكيف ميكن 

ا�ستئ�ساله���م؟ والأ�سواأ: ماذا لو ا�ستخدمهم 

الأمركي���ون لتغير العائل���ة املالكة، اإن 

ا�سطروا لذلك حفظًا مل�ساحلهم؟

ال�سعودي���ة تغرق يف الأفخ���اخ التي 

تن�سبها »اإ�رسائيل« لها، وتترّ�سل مع حركة 

»جماهدي خلق« الإيرانية )امللحدة بنظر 

امل�سلحة  املعار�سة  وتدع���م  الوهابين(، 

ن���ة والعرب  يف اإي���ران، واملت�سددي���ن ال�سُّ

الأهوازي���ن ب�س���كل مبا�رس، مم���ا يعطي 

الذريع���ة لإي���ران بالرد بنف����ض الو�سائل 

دفاعًا عن النف�ض، فهل ت�ستطيع ال�سعودية 

جماراة ومناف�س���ة اإيران يف العمل الأمني 

والع�سكري؟

يدخ���ل ال�سعودي���ون ع���امل ال�سيا�سة 

واحل���رب والأم���ن املفتوح���ة يف ع����رس 

ينه���زم فيه الكبار والق���وى العظمى اأمام 

الإرهاب املتنقل واخلف���ي، فكيف �سي�سعر 

الذي���ن ل ميلك���ون اخلربة  ال�سعودي���ون 

والكفاءة؟ هم ميار�س���ون النتحار الذاتي، 

اأو يلب�سون احلزام النا�سف لتفجر املنطقة 

باأنف�سهم.. ماذا لو انفجر حزامهم النا�سف 

قبل الو�سول اإىل الهدف امل�ستحيل؟

القت�ساد ال�سعودي على �سفر الهاوية، 

لأنه���م مار�سوا النتح���ار القت�سادي عرب 

تخفي�ض ا�سعار النفط.. واملجتمع ال�سعودي 

متفكك؛ الأبن���اء يقتلون اأمهاتهم واآباءهم.. 

الزوج يقتل زوجت���ه، وامل�سلون يرق�سون 

)ال�سي���لت( يف امل�ساج���د »الوهابي���ة« 

مبنا�سب���ة العي���د وحف���لت التح���رر يف 

ج���دة.. وتقلي����ض �سلحي���ات جماع���ة 

»الأمر باملع���روف«، والتعاون ال�سيا�سي 

والأمن���ي ب���ن »اإ�رسائي���ل« و»جماهدي 

اإنهم  و»الن����رسة«..  و»داع����ض«  خلق« 

متعاط���ون وف���ق نظرية جم���ع »اجلن« 

ال�سيا�سي والأمن���ي املتناق�ض واملتفلت.. 

فهل ي�سمنون ولءهم وهم الذين يذبحون 

بع�سهم بع�سًا، وميار�س���ون الإعدام بحق 

م�سوؤوليهم وعنا�رسهم ب�»الغلي باملاء«؟

ما زال اأمام ال�سعودية مت�سع من الوقت 

لتنق���ذ نف�سه���ا وتنقذ ما تبقرّ���ى من هذه 

الأمة، �س���واء العربية الت���ي تكاد تختفي 

من اخلارطة، اأو الأمة الإ�سلمية التي تقف 

عل���ى �سفر حمارق »داع����ض« واإخواتها، 

اأو الفتنة املذهبي���ة، اأو اأطماع ال�ستعمار 

الأمركي والغربي.

هل �سي�ستيقظ الأخوة ال�سعوديون قبل 

وقوع الكارثة؟ ال�سيا�سة لي�ست مبنية على 

امل�سائل ال�سخ�سي���ة املتهورة اأو احلاقدة، 

ب���ل عل���ى حماي���ة الأوط���ان وال�سعوب 

وال�سيادة والكرامة..

د. ن�سيب حطيط

السعودية.. بين »داعش« و»مجاهدي خلق«

هل انتحاري المسجد النبوي 
هو ضمن الخطة المدروسة 

لهدم قبر النبي.. لكن بشكل 
مخادع وماكر؟

ما ز�ل �أمام �ل�صعودية مت�صع من �لوقت لتنقذ نف�صها وما تبّقى من كر�مة �لأمة
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قي���ل �إن »�لولد �رس �أبيه«.. 

ه���ذ� م���ا ينطبق متام���ًا على 

ترك���ي �لفي�ص���ل بع���د رحيل 

�أخي���ه �صعود �لفي�ص���ل، فمدير 

�ملخاب���ر�ت �ل�صعودية �لأ�صبق 

�أعلنه���ا �رس�حة وجه���ار�ً، من 

موؤمتر ما ي�صم���ى »�ملعار�صة 

�أنه  باري����س؛  يف  �لإير�ني���ة« 

�صد  �لإره���اب  وي�صاند  مي���ّول 

بعد  �لإ�صالمي���ة،  �جلمهوري���ة 

»ماآث���ره« �لكث���رة باإع���الن 

عد�ئه لكل م���ن يقاوم ويو�جه 

�لعدو »�لإ�رس�ئيلي«، ولقاء�ته 

�ملتع���ددة وزيار�ت���ه للدول���ة 

�لعربية، �رس�ً وعلنًا..

وهنا يكمن ����رس �أنه »�بن 

�أن و�ل���ده �مللك  �أبيه«، ذل���ك 

�لر�حل في�صل ب���ن عبد �لعزيز 

كان وزير�ً للخارجية �إبان قيام 

دولة �لعدو، وبينما كانت �لأمم 

�ملتح���دة تبح���ث يف م�رسوع 

�لتق�صيم، كان هناك �لأمر عادل 

بات�صالته  ن�صط  �لذي  �أر�صالن، 

مع �ل���دول للحوؤول دون �صدور 

ه���ذ� �لقر�ر، وبينم���ا هو يرجو 

�أح���د مندوبي �ل���دول �لغربية 

�أ�صار  �مل�رسوع،  �صد  للت�صويت 

بي���ده �إىل ذ�ك �لرج���ل قائ���اًل: 

كلمة و�ح���دة منه، جتعل قيام 

»�إ�رس�ئيل« م�صتحياًل.

ذ�ك �لرجل مل يكن �إل في�صل 

بن عبد �لعزيز، �أما �لكلمة فهي 

تهدي���ده بقطع �لنف���ط.. جمرد 

تهديد، لكن و�ل���د تركي رف�س 

حتى جمرد �لبح���ث يف �لأمر، 

وكان  �لتق�صي���م،  ق���ر�ر  وكان 

�غت�صاب فل�صطني.

وبعد �أن �أ�صبح في�صل ملكًا 

بعد تدبره �لنقالب على �أخيه 

مو�قفه  كان���ت  �صع���ود،  �مللك 

�ملث���رة م���ن ق�صي���ة �ل�رس�ع 

»�لإ�رس�ئيل���ي«،   - �لعرب���ي 

ولعل �أب���رز هذه �ملو�قف كانت 

ر�صالت���ه �إىل �لرئي�س �لأمركي 

�لأ�صبق لين���دون جون�صون يف 

نهاي���ة �لع���ام 1966، لتحطيم 

�لنا����رس و�صورية، و�إنهاء  عبد 

�لق�صي���ة �لفل�صطينية، وجاءت 

نتائ���ج ح���رب حزي���ر�ن بعد 

�ل�صاد�س  يف  حتدي���د�ً  �أ�صه���ر، 

من���ه، طبق���ًا ملحت���وى تل���ك 

�مل�صوؤوم���ة، وكاأنها  �لر�صال���ة 

كانت خريط���ة طريق للعدو�ن 

�ل�صهيوين.

وبعد �لنت�صار �لنوعي �لذي 

�لفل�صطينية  �ملقاوم���ة  حققته 

يف معرك���ة �لكر�مة يف �لأردن 

على �لع���دو »�لإ�رس�ئيلي« يف 

�آذ�ر 1968، وفيه���ا كان  �صه���ر 

�أول �صهي���د عرب���ي يف �لثورة 

هو  �ملعا����رسة  �لفل�صطيني���ة 

�لدين  ع���ز  �ل�صهيد  �لبروت���ي 

�لتهديد  ر�صال���ة  كانت  �جلمل، 

�أر�صلها �مللك  �لت���ي  �ملدّوي���ة 

في�صل �إىل ملك �لأردن ب�رسورة 

�ملقاوم���ة  و�إنه���اء  مو�جه���ة 

�لفل�صطيني���ة بعد نح���و �صنة 

وتهديده  �لكر�م���ة،  معركة  من 

���ل �لع�صك���ري �ملبا�رس  بالتدخُّ

لت�صفية �لق�صي���ة �لفل�صطينية 

�أيل���ول/ �صبتمرب  فكانت جماز 

�ل�صع���ب  ث���ورة  بح���ق   1970
�ملخيم���ات  يف  �لفل�صطين���ي 

�لفل�صطينية يف �لأردن.

هذ� غي����س من في�س �أ�رسة 

�لفي�صل �لتي ل نن�صى تدّخلها 

�ل�صاف���ر يف �ليم���ن بعد جناح 

�لث���ورة �ليمني���ة يف 26 �أيلول 

�مللك���ي  �حلك���م  �ص���د   ،1962
�ملتخل���ف يف �ليم���ن �ل�صعيد، 

فعانت �ليمن م���ن هذ� �لتدّخل 

�ملرير �ل���ذي �أودى مبئات �آلف 

�ليمني���ني.. و�ل�صعودية �لآن ما 

تز�ل على �لنهج نف�صه..

بعد هذ�، ه���ل نتعجب من 

�ل�صع���ودي يف �صورية  �ل���دور 

وليبيا و�لع���ر�ق ولبنان..؟ �إنه 

بب�صاطة »�لولد �رس �أبيه«، فهم 

على �لعهد م�صتمرون باأن تبقى 

منطقتها �أ�صرة �لتخلف و�جلهل 

و�لفتنة.

عبد اهلل نا�صر

كاأّن �لرئي�س �مل�رسي عبد �لفتاح 

�ل�صي�صي �ختار مث����اًل له، �ل�صخ�صية 

�لفرن�صي����ة �لباهتة فرن�ص����و� هولند، 

�ل����ذي �رت�صى �أن يكون تابعًا �أمركيًا، 

يحمل �ملباخر ل�صيده يف و��صنطن، من 

�أج����ل �أن يح�صل عل����ى بع�س �لفتات، 

ولُي�صمح له باللعب مع �تباع �لوليات 

فارت�ص����ى  �ملنطق����ة،  يف  �ملتح����دة 

�لرئي�����س �لرئي�س �ل�صرت�كي �أن يخون 

حزب����ه و»ي�ص����اره« و»دميقر�طيته« 

�لدبلوما�صية  �أح����د و�جه����ات  ليكون 

طمع����ًا  �ل�صعودي����ة،  »�لوّهابي����ة« 

باملكارم »�مللكية« يف عقود �أ�صلحة، 

و»�لبخ�صي�س«  »�لك����رم«  وبع�����س 

يف �ملقاه����ي �لباري�صية ودور �لأزياء 

�لفرن�صية.

�لرئي�س �ل�صي�صي �لذي يعاين من 

�أزمات �قت�صادي����ة و�صيا�صية ومالية، 

يب����دو �أنه �ختار نف�س ه����ذه �لطريق، 

حيث �أعل����ن عن زيارة وزير خارجيته 

�صامح �صك����ري �إىل فل�صطني �ملحتلة؛ 

يف �صابقة حت�صل للم����رة �لأوىل منذ 

ت�صع �صنو�ت، للقاء رئي�س وزر�ء �لعدو 

»�لإ�رس�ئيلي« بنيامني نتنياهو.

�لزي����ارة �مل�رسية للدولة �لعربية 

قد تك����ون مفاجئة للكثري����ن، لكنها 

يف �لو�ق����ع هي غر ذل����ك بتاتًا، لأن 

�لرئي�����س �مل�رسي كان قد �أعلن �صابقًا 

ك����ه بال�صالم ب����ني �لعرب  ع����ن مت�صُّ

و»�إ�رس�ئيل«، م�صدد�ً على �لدعوة ل�صم 

دول عربية �إىل �تفاقية �لذل �مل�رسية 

- �ل�صهيونية »كامب د�يفيد«.

يف �ل�صل����وك �مل�����رسي �جلدي����د، 

ثمة و�صوح ت����ام بالرت�جع عن �لدور 

�لذي ج����رى �حلديث عنه �إثر �نتفا�صة 

30 مت����وز/ يولي����و قبل عام����ني، �صد 
»�لإخ����و�ن«، حيث طلع����ت �صعار�ت 

كبرة عن �لدور �مل�رسي يف »حماية 

�لأمن �لقومي �لعربي«.

وهو ما دعا بائ����ع �لكاز �لعربي 

�لكبر لأن يتحرك ب�رسعة نحو �لقاهرة، 

�لر�ص����اوى و»�لبق�صي�����س«  عار�ص����ًا 

و�لأ�صالي����ب  �لأ�ص����كال  مبختل����ف 

و�لو�صائل، ويف نف�س �لوقت م�صتعماًل 

كل و�صائل �لرتهي����ب، بالتفاق �لتام 

مع �لع����دو »�لإ�رس�ئيلي«، من خالل 

�لإرهابية يف �صمال �صيناء  �لعمليات 

و�لعري�����س، ومن هنا كان����ت �صل�صلة 

�لتنازلت �لتي قّدمها �لرئي�س �مل�رسي 

لل�صعودي����ة، و�لتي توِّج����ت بالتنازل 

ع����ن �جلزر دون �أي م�ص����ّوغ قانوين �أو 

د�صتوري �أو تاريخي، ما يف�صح �ملجال 

�أم����ام دعوت����ه ل�ص����م دول عربية �إىل 

�تفاقي����ة كامب د�يفيد، و�أخذت ترتجم 

باأ�صكال خمتلف����ة �رسية وعلنية بني 

حكام �لريا�س وتل �أبيب.

و�إذ� كانت زيارة �صامح �صكري يف 

مثل هذه �لظ����روف �إىل �لدولة �لعربية 

مد�ن����ة ومريب����ة، �إل �أن �لتطور�ت �لتي 

ح�صل����ت يف �لأ�صهر �لأربع����ة �لأخرة 

توؤكد �أن �ل�صي�ص����ي حتول �إىل ر�ٍع بارز 

لل�صالم م����ع �لكي����ان �ل�صهيوين، وهو 

�أي�صًا حليف يف ح�ص����ار غزة، و�إخالء 

�حل����دود �لدولية من �صكانه����ا، لإقامة 

نوع م����ن �ملنطقة �لعازل����ة، �لتي هي 

مطلب �صهيوين منذ �صنني طويلة.

م����اذ� تن����اول �صك����ري يف زيارته 

�لعربية؟

وفقًا مل�ص����ادر متابعة فاإن �لوزير 

�مل�رسي بحث م����ع نتنياهو عدة �أمور 

�أبرزها:

 - �لرتكي����ة  �لتفاقي����ة   -1
»�لإ�رس�ئيلي����ة«، وحدود �لدور �لرتكي 

يف غ����زة، وم����دى تو�فق����ه م����ع �لدور 

�مل�رسي.

2- �ل����دور �لع����ربي يف �ثيوبي����ا 
ومت����ّدده �إىل دول جم����رى نه����ر �لنيل، 

�أوغن����د�، �ل�ص����ود�ن، جن����وب �ل�صود�ن، 

وموقع �صد �لنه�صة �لذي تبنيه �ثيوبيا.

3- مل����ف �لعالق����ات �لعربي����ة - 
�ل�صعودي����ة، و�لتطبيع �لذي يجري بني 

�لريا�����س وت����ل �أبيب، و�ل����ذي بد�أ من 

�ن�صمام  و�إمكاني����ة  �لأمني����ة،  �لبو�بة 

�ل�صعودي����ة �إىل �تفاقية �لكامب، و�لتي 

ت�صر �لتطور�ت �إىل �أن �لريا�س �أ�صبحت 

جزء�ً من هذه �لتفاقية، و�رسيكًا فيها.

4- بالإ�صاف����ة طبع����ًا �إىل مل����ف 
�ل�رس�ع �لعربي - »�لإ�رس�ئيلي«، �لذي 

�صب����ق لنتنياهو �أن حت����دث عنه عدة 

م����ر�ت بتاأكيده �أن هناك م�صالح تربط 

بني كيان����ه وعدد من �ل����دول �لعربية 

�لتي و�صفها بالكربى.

ب�صكل عام، ف����اإن �لزيارة �مل�رسية 

�إىل �لكي����ان �لع����ربي تاأت����ي يف وقت 

يت�ص����ع �لنف����وذ �ل�صهي����وين؛ �أوًل يف 

�ت�صاع عالقاته مع ع����دة دول عربية، 

خ�صو�صًا مع �ل�صعودية وقطر.. و�نتقال 

هذ� �لتم����دد و�لنفوذ �إىل �فريقيا، حيث 

�مل�����رسي خ�صو�صًا،  �ل����دور  تال�ص����ى 

و�لعرب����ي عمومًا يف �لق����ارة �ل�صمر�ء، 

يف نف�����س �لوقت �ل����ذي ي�صعى �لرتكي 

على �صوء ذل����ك �إىل ترتيب �أموره، من 

خالل �لتفاق مع تل �أبيب، وبهذ� �صرنى 

تر�جعًا للدور �مل�رسي �لذي مل يعد هم 

قيادت����ه �حلالية �ص����وى �حل�صول على 

فتات �مل�صاعد�ت �خلليجية و�لأمركية، 

�لذي  وبالتايل تر�جع نفوذه وطموحه 

مل يعد �أمامه �صوى تعزيز عالقاته مع 

�لعدو »�لإ�رس�ئيلي«، مبا يوؤهله ليكون 

عرّ�بًا للعالقات �لعربية - �ل�صهيونية، 

بيد �أن �لتطور�ت �ل�صاخنة و�ملت�صارعة 

يف �ملنطق����ة على �جلبه����ات �ل�صورية 

و�لعر�قي����ة و�لليبي����ة، بالإ�صاف����ة �إىل 

�لتعّنت �ل�صهي����وين، ورف�س �إعطاء �أي 

حق للفل�صطيني����ني، قد يجعلون �لدور 

�مل�رسي فا�صاًل، وبالت����ايل فاإن �لفرتة 

�ملقبلة ق����د تكون حبل����ى بالتطور�ت 

�لد�خلي����ة، لأن ما �صيجلبه �لتنازل من 

�أر�س �لكنانة �أمام بائعي �لكاز و�لدولة 

�لعربية �صيكون �أقل بكثر من �لأحالم 

�صت�صيب  فه����ل  ع����ة،  �ملتوقَّ و�لآم����ال 

�نتب����اه وي�صتيقظ قبل  �ل�صي�صي نوبة 

�صقوط �لهيكل؟

حممد �شهاب

تركي الفيصل يعلن دعم اإلرهاب في مواجهة إيران

التنازل المصري أمام بائعي 
الكاز والدولة العبرية سيكون 
عة أقل بكثير من اآلمال المتوقَّ

) العدد 410(  اجلمعة - 15 متوز - 2016

هل ارتضى السيسي بدور عّراب العالقات الصهيونية – العربية؟

مدير �ملخابر�ت �ل�صعودية �لأ�صبق تركي �لفي�صل                                   )�أ.ف.ب.(
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�ملنطقة عل���ى ِقَدمها، �أنوف �جلميع 

فيه���ا، وهذ� �لأم���ر �صي���ئ للغاية، لكن 

�ملنطق���ة �أي�صًا قيد �لتح���وُّل و�لت�صكيل، 

رغ���م �أنف �أن���وف �جلميع، وه���ذ� �لأمر 

يك�صف �أهمية دَولن���ا رغم خيباتها، لأن 

�لجت���اه �ل�صائد نحو �لأف�ص���ل �صيكون 

م�صر هذه �ل�صعوب �لتي تعاين.

ع���ن حت���وُّلت �ملنطق���ة و�أحو�لها، 

ح���اورت جري���دة »�لثب���ات« من�ص���ق 

»�صبك���ة �لأم���ان للبح���وث و�لدر��صات 

�ل�صرت�تيجية«؛ �أني����س �لنقا�س، و�إليكم 

�أبرز ما جاء:

يعترب �أني�س �لنقا����س �أن �لتحّولت 

�لتي طر�أت على �ملنطقة يف ظل �لتفاهم 

�لن���ووي بني �إي���ر�ن و�ل���دول �لأوروبية 

ماز�لت تتبلور ومل تاأخ���ذ �صكاًل نهائيًا 

بع���د ميكن �لركون �إلي���ه، يقول رد�ً على 

�لتفاق  ب���اأن  ��صتم���ر�ر تطويقها  �صوؤ�ل 

�لغربي �صعى �إىل �حلد من ��صتمر�ر طهر�ن 

تخ�صي���ب �ليور�نيوم �لنووي، وي�صر �إىل 

�أن���ه مع �إز�لة �لعقوبات �لدولية ملجل�س 

�لأمن ب���ات من �ملمكن جلمي���ع �لأفر�د 

�أو �ل����رسكات و�ملوؤ�ص�ص���ات �لتعامل مع 

�إي���ر�ن ب�صكل حر، وهذ� م���ا بد�أته �لدول 

بني  �لبينية  فالتحوي���الت  �لأوروبي���ة، 

طهر�ن و�أوروبا جي���دة، رغم �أنها لي�صت 

�لنقا�س:  ي�صي���ف  �لتوقع���ات.  بحج���م 

بالن�صبة لأمركا، لديها عقوبات خا�صة 

ومبا  �ل�صاروخي،  بالربنام���ج  تتعل���ق 

ي�صمونه دع���م �لإرهاب وم�صائل تخت�س 

بحقوق �لإن�صان.. هذه �لتفا�صيل �أ�صاًل مل 

يلحظها �لتفاق �لنووي، وبالتايل بقيت 

�صارية �ملفعول على �ل�رسكات �لأمركية، 

ولعل هذ� �لو�صع يقلق �لبنوك �لأوروبية 

�لكبرة من �لتعامل مع �إير�ن. 

يذك���ر �لنقا�س �أن �لتفاق �لنووي مل 

��صتثمارية  �إجر�ء �صفق���ات  يتحدث عن 

كب���رة، بل حتّدث ع���ن �صم���اح لإير�ن 

بالدخول يف �لنظام �لبنكي �لعاملي من 

خالل فت���ح �لعتماد�ت �ملالية، وهذ� ما 

يح�صل حاليًا؛ ي�صهد �لقت�صاد يف �إير�ن 

�نفر�جًا ن�صبي���ًا، رغم �أنه دون ما توّقعه 

�لبع�س من حلظة توقيع �لتفاق �لنووي.

�أم���ا بخ�صو����س �لأم���و�ل �لإير�نية 

�ملجّمدة يف �خل���ارج، بر�أي �لنقا�س فاإن 

�أمركا ت�صعى لعرقل���ة بع�س منها، من 

خ���الل �ملحاكم وجترمي �إي���ر�ن مبلياري 

دولر، كتعوي�ص���ات للذي���ن ُقتل���و� يف 

حو�دث متفرقة، وهذ� �لأمر رغم �أنه يظلم 

�إير�ن، لكن �مل�صاألة بحاجة �إىل ��صئناف 

يف �لق�صاء لإثبات وجهة نظر طهر�ن.

�صورية

ن�ص���األ �أني����س �لنقا�س عم���ا يدور 

يف �صوري���ة، يف ظل تن�صي���ق م�صطرب 

بني مو�صك���و وو��صنطن، و�ص���وء تفاهم 

بني دم�صق ورو�صي���ا، يقول مدير من�صق 

»�صبك���ة �لأم���ان للبح���وث و�لدر��صات 

�ل�صرت�تيجي���ة«: مدينة حلب حو�رست 

ب�صكل كام���ل، و�لتطوي���ق �صي�صتمر �إىل 

حني ت�صلي���م �مل�صلح���ني �أنف�صهم؛ كما 

ح�ص���ل للم�صلحني يف حم����س. �حل�صم 

ب�صكل كامل يف �صورية يتطلب �أوًل وقتًا، 

وثاني���ًا تفاهمًا مع �لولي���ات �ملتحدة 

للتن�صي���ق ح���ول �ل�رسب���ات �جلوي���ة 

و�مليد�ني���ة يف �صم���ال �صورية و�رسقها، 

و�جلميع يعلم �أن �أم���ركا تدعم �لقو�ت 

�لكردية يف �أماكن وتق�صف �أماكن �أخرى 

يف �لرق���ة و�لعر�ق، وه���ذ� �لأمر يتطلب 

تفاهم حد �أدنى بني رو�صيا و�صورية من 

جهة و�أمركا وحلفائها من جهة �أخرى، 

وهذ� �لأمر حت���ى �لآن تعيقه �أو ترف�صه 

�لوليات �ملتحدة.

يعت���رب �لنقا����س �أن �ل�صتاتيكو يف 

�صوري���ة على حال���ه: »ل ق���ر�ر بح�صم 

�مليد�ن ب�صكل متف���رّد من قبل رو�صيا«، 

بر�أي���ه �لأمر بحاج���ة �إىل قبول �أمركي، 

ل�صمان �لنتائج بخ�صائر مقبولة، يقول: 

بانتظ���ار تفاه���م و��صح ب���ني مو�صكو 

وو��صنط���ن، عملي���ات تطه���ر �لأر��صي 

�ل�صوري���ة م���ن قَب���ل �جلي����س �ل�صوري 

وحلفائ���ه م�صتم���رة يف ع���دة مناطق، 

كالغوطة و�لرقة وحل���ب.. رو�صيا تعترب 

�أن �حل�صم يف �مليد�ن بحاجة �إىل �أمركا، 

وه���ذ� �لأمر يتطلب تفاهمًا حوله، �إل يف 

حال و�صول �لأم���ور �إىل حائط م�صدود، 

عندها ميك���ن ملو�صكو �لت�رسف من دون 

�لأخذ بعني �لعتبار �لر�أي �لأمركي. 

هنا، ��صتحقاق �لنتخابات �لرئا�صية 

يف �أم���ركا له وقع���ه بالن�صبة لرو�صيا، 

مع وجود �إ�ص���ار�ت و��صح���ة تفيد باأن 

�لرئي�س �لرو�صي بوتني مييل �إىل �ملر�صح 

»تر�م���ب«، ويعّول عليه لتغير �صيا�صة 

�أمركا حول �صورية، ب���ر�أي �لنقا�س، يف 

حال فوز تر�مب، منحى �لتوّجه �لأمركي 

يف �صوري���ة �صيتب���دل ب�ص���كل ج���ذري، 

وبالتايل �هتمام���ه �صيرتكز على �رسب 

»د�ع�س« و»�لن����رسة« ل على �إ�صقاط 

�لنظام �ل�ص���وري. هنا، �ملقاربة �لرو�صية 

تع���ّول �أن ي�صبح عمل مو�صكو وو��صنطن 

عل���ى ذ�ت �ملوج���ة يف م�صاألة مكافحة 

�لإره���اب يف �ل����رسق �لأو�ص���ط عمومًا، 

و�صورية خ�صو�صًا.

يق���ول �لنقا�س: بالن�صب���ة لرو�صيا، 

�نتظار 4 �أ�صه���ر للو�صول �إىل تفاهم مع 

�مركا لن ي�رس مب�صال���ح مو�صكو، لأنه 

�صيطلق يده���ا للح�صم �لنهائي، فرو�صيا 

�ليوم �أمام خيارين: �إما �حل�صم من موقع 

عدم �لتو�فق مع �أمركا، و�إما �حل�صم بعد 

4 �أ�صهر من موق���ع تفاهمي مع �لوليات 
�ملتحدة، �أم���ا يف حال و�صول �ملر�صحة 

هي���الري كلينت���ون، فرو�صي���ا ت�صتطيع 

�لتاأقلم مع �لتحولت �لأمركية بالعودة 

�إىل م�صاأل���ة �حلزم يف �ملل���ف �ل�صوري، 

ولهذ� �ل�صبب ميكن و�صع جميء 3 بو�خر 

�إن���ز�ل حربي���ة رو�صية باجت���اه �لبحر 

�ملتو�صط دفعة و�حدة، دلياًل على ح�صد 

�لإمكاني���ات �لع�صكري���ة يف �صورية يف 

عدة �حتمالت غر متوقعة، وهذ� يعني 

�أمنيًا وع�صكري���ًا �أن رو�صيا تهيئ نف�صها 

ل�صتخ���د�م هذه �لذخائر من �أجل �حل�صم 

�لنهائي خلططها �ل�صرت�تيجية.

الإرهاب.. واخلليج

ن�صاأل �لنقا�س عن قر�ءته ل�رسب 

»د�ع����س« د�خل �لعم���ق �ل�صعودي، 

يقول: يج���ب �لتمييز ب���ني �رسبات 

وب���ني  �ل�صرت�تيجي���ة،  »د�ع����س« 

�ل�رسب���ات �لتكيتيكي���ة؛ يف �لعر�ق 

و�صورية وليبيا ونيجريا، »د�ع�س« 

يت����رسف ��صرت�تيجيًا لوجود فو�صى 

عارمة جتيز له �ل�صيطرة على �لأر�س 

و�جلغر�في���ا، �أم���ا يف �لأردن وتركيا 

و�ل�صعودي���ة ف�رسب���ات »د�ع����س« 

تكتيكية، �لهدف منها توجيه ر�صائل 

حم���ددة �إىل �ل���دول �ملعني���ة، على 

�صبي���ل �ملثال، تركي���ا �لتي �صمحت 

ل�»د�ع�س« �لدخول باآلف �ملقاتلني 

�إىل �صوري���ة، تر�جع دع���م �أنقرة لهم 

بعد �إ�ص���اءة �لإعالم كثر�ً على دعم 

تركي���ا ل�»د�ع����س« و�رس�ئها �لنفط 

�لد�ع�ص���ي.. هن���ا �نح�ص���ار �لدع���م 

ل�»د�ع�س« ل�صالح قوى  �لأردوغاين 

�أخرى �أجربت »د�ع�س« على توجيه 

ر�صائل �أمني���ة للنظام �لرتكي، متامًا 

كم���ا ح�ص���ل ل���الأردن و�ل�صعودية.. 

»د�ع�س«  ��صتهد�ف  �لنقا�س:  ي�صيف 

مكاتب »�صاريل �يب���دو« يف فرن�صا 

عل���ى �صبيل �ملثال مل يكن له عالقة 

بالر�ص���ول حممد )�صل���ى �هلل عليه 

و�صل���م( و�ل�صور �مل�صيئ���ة لالإ�صالم، 

�مل�صاأل���ة برمتها على عالقة بتنظيم 

»�لقاع���دة« يف �ليم���ن، وت�صفي���ة 

�حل�صاب���ات م���ع �ل�رسك���ة �لنفطية 

�لفرن�صية »توتال«، فالأخرة عمدت 

�إىل دف���ع �مل���ال �أو �جلزي���ة لإبعاد 

�مل�صلحني عن حقول �لنفط �خلا�صة.. 

يتابع �أني�س �لنقا�س حديثه: توجيه 

�أمنية لفرن�صا، مل  »�لقاعدة« �رسبة 

يحّول �لأخرة �إىل �أر�س جهاد للقوى 

هنا  �لتخريبي  �لعم���ل  �لتكفري���ة، 

تكتيكي ظريف ولي�س ��صرت�تيجي كما 

هو عمل »�لقاعدة« يف �أمكنة �أخرى.

لبنان

وم���اذ� ع���ن م�صع���ى �قتح���ام 

»د�ع�س« للخا����رسة �للبنانية من 

بلدة �لقاع؟ يق���ول: لبنان بالن�صبة 

يدخل  ل  و»د�ع����س«  ل�»�لن�رسة« 

�صم���ن �إطار عملهم���ا �ل�صرت�تيجي، 

�لتفج���ر�ت �لأمني���ة باملعنى �لتي 

ت�صهده �صورية وليبيا و�لعر�ق لي�صت 

متوفرة لوجود دولة متما�صكة باحلد 

�لأدنى وفعالية مقاومة �أوًل، ولعدم 

وجود بيئ���ة حا�صن���ة ت�صمح لهما 

بحري���ة �لتحرك كم���ا يتحركان يف 

عدة دول. 

يتابع �لنقا�س حديثه: �ل�صالم يف 

لبنان ي�صم���ح للتنظيمات �لإرهابية 

�إبقاء �أر�صه ممر�ً ومقر�ً �آمنًا لهم، من 

خالل غ�س �لنظر عن مر�كز �لإيو�ء.. 

هن���ا، بح�صب �لنقا����س، ل ميكن 

�إز�لة �حل�صبان م���ن توجيه �رسبات 

�أمني���ة للبنان بغية �بت���ز�زه حول 

م�صائل حمددة م���ن قَبل �جلماعات 

لالأجه���زة  يق���ال  كاأن  �لتكفري���ة، 

�لأمنية ب�رسورة �لبتعاد عن بع�س 

�لعنا�رس �أو م���ا �صاكل.. لهذ� �ل�صبب 

�لإ�صكالية �لأمنية يف لبنان م�صتمرة 

ب���ني مد وجزر، لأنه جه���ة لبنان ل 

ميكن �ل�صم���اح لهذه �لق���وى �بتز�ز 

�لدول���ة و�ل�صع���ب �أمني���ًا �إىل ما ل 

نهاية، فُحرية ت�رسف تلك �لقوى يف 

�صورية �نطالقًا م���ن لبنان، �صيقوي 

عودها يف ب���الد �ل�ص���ام، �لذي من 

�صمنه لبنان كما �لأردن وفل�صطني.

»اإ�شرائيل«

ن�ص���األ �لنقا����س ع���ن جن���اح 

»�إ�رس�ئي���ل« يف توري���ط حزب �هلل 

يف �أزمة �صوري���ة، و�ل�رس�عات فيها 

لإرهاقه وثنيه ع���ن مو�جهتها، يرد: 

نظري���ًا، نع���م �صع���ت »�إ�رس�ئيل« 

لتوري���ط �حلزب يف ح���رب �صورية 

مع �لق���وى �لتكفري���ة، علّه يخ�رس 

باحلرب، لك���ن عمليًا �ل���ذي ح�صل 

�أن �ملقاومة ر�كم���ت على �إجناز�تها 

�ل�صابق���ة جتربة ناجحة يف �صورية، 

فاحلزب �ليوم ميكنه �أن يحرّك قو�ت 

على م�صتوى كتائ���ب و�ألوية �صمن 

م�صاحة كبرة، وه���ذ� �لأمر ع�صكريًا 

�أم���ر�ً ل ي�صته���ان ب���ه، لأن حتريك 

ع�صك���ر عديده 400 مقات���ل �أو 2000 

مقاتل دفع���ة و�حدة يف بقعة 5000 

كل���م2، وعلى جبه���ات ت�صل �إىل 70 
�لكي���ان »�لإ�رس�ئيلي«  كلم يقل���ق 

جديًا، لأن �ملرون���ة �لتي متتاز بها 

�أ�صلحة  ��صتخ���د�م  م���ن  �ملقاوم���ة 

خفيف���ة �أو ثقيلة و�صوًل �إىل م�صتوى 

�إحد�ثي���ات �ل�صو�ريخ وتلقي �ل�صور 

�جلوي���ة للطائر�ت م���ن دون طيار، 

يجع���ل ق���در�ت ح���زب �هلل من ربط 

وو�صل و�نتقال من خطة دفاعية �إىل 

هجومية �أمر لفت للغاية، فحزب �هلل 

�لع�صابات  ��صتخد�م حرب  ي�صتطيع 

�لت���ي يتقنها، كما ميكن���ه �لنتقال 

�ىل جي�س ديناميكي خفيف �حلركة، 

وه���ذ� �لنوع �جلديد من �لقتال يوؤرق 

دماغ »�إ�رس�ئي���ل«، كونه ي�صمح له 

بظرف �أيام قليلة من �ل�صيطرة على 

�أر��ٍس و��صعة من �صمال فل�صطني.

تقاري���ر  �إىل  �لنقا����س  يع���ود 

�ملج���ال،  ه���ذ�  يف  »�إ�رس�ئي���ل« 

و�إ�صارته���م �إىل �أن ح���زب �هلل قل���ب 

�إغر�قه يف �صورية ل�صاحله،  معادلة 

من خ���الل نفوذه �ل���ذي تو�صع جد�ً 

يف �صوري���ة، وجتربت���ه �لع�صكري���ة 

�لهجومي���ة �لت���ي تخّول���ه �لتحرك 

باجت���اه »�إ�رس�ئيل« لي�س من خالل 

�جلبهة �للبنانية فقط بل من �جلبهة 

�ل�صورية �أي�صًا..

وينهي �لنقا�س حديثه بالقول �إن 

�ملنطقة رغم �صهودها ملعارك جانبية 

�صيئ���ة، �صعوبه���ا متجه���ة �إىل نبذ 

�أنظمة عميلة ل�»�إ�رس�ئيل« و�أمركا، 

هكذ� ميك���ن �عتب���ار �أن �لت�صحيات 

مب�صتوى �لأه���د�ف، وبالتايل �إن بذل 

�إىل هذه  �لغايل و�لرخي�س للو�صول 

�لأه���د�ف خال�س لالإقلي���م كله من 

قاذورة �إ�صمه���ا »�إ�رس�ئيل« وهيمنة 

�أمركية من خالل رجعية عربية.

اأجرى احلوار: بول با�شيل

ه ضربات أمنية  نقاش: قد توجَّ
للبنان البتزازه من الجماعات 
التكفيرية لالبتعاد عن بعض 

المخيمات السورية

) العدد 410(  اجلمعة - 15 متوز - 2016

رأى أن بوتين يعّول على فوز »ترامب«
أنيس النقاش: حزب الله في مواجهة »إسرائيل« سيتحّول إلى »جيش تحرير«
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ُيعّد الكذب اأحد اأهم الأ�سباب التي 

ت�ؤدي اإىل انهي����ار العالقة الزوجية، 

حيث يحاول اأح����د الزوجني اإخفاء 

بع�ض احلقائق عن الآخر، للتغطية 

اأو لإخفاء  ال�سلبي����ة،  عن ت�رصفاته 

عالقة ما خارج املنزل.

وميكن للمراأة الذكية اأن تكت�سف 

ك����ذب زوجها، م����ن خ����الل بع�ض 

امل�ؤ�رصات الت����ي تظهر على حديثه 

وت�رصفاته، ومن اأبرزها:

ر يف الإجابة: يق�ل اخلرباء  1- التاأخُّ
اإن ال�سخ�����ض ال����كاذب يتاأخر عادة 

يف اإعط����اء الإجاب����ة ع����ن الأ�سئلة 

املطروحة عليه، وذلك لأنه يحاول 

اختالق احلجج والأعذار ال�اهية.

2- تغطية ال�ج����ه: يحاول الكاذب 
تغطي����ة وجه����ه اأو القي����ام ببع�ض 

احل����ركات، مث����ل دع����ك الأن����ف اأو 

العين����ني، وذلك يف حماولة لإخفاء 

تعابري وجهه.

3- عدم النظ����ر يف عينيك: يتجّنب 
الرجل النظر يف عينيك عندما يريد 

اأن يكذب، فالعينان عادة ما تظهران 

احلقيق����ة، يف ح����ني اأن ال����كاذب ل 

يجروؤ على النظر يف عيني الآخرين.

4- التعرُّق: يدل التعرُّق على �سع�ر 
اأثناء  الإن�س����ان بالقل����ق والت�ت����ر 

احلدي����ث، وبالتاأكيد لن ي�سعر كذلك 

اإذا كان �سادق����ًا، بل ه����ذا دليل اآخر 

على الكذب.

الق�س�ض املتناق�س����ة: ل ينتبه   -5
الكث����ريون اإىل اأن الق�س�����ض الت����ي 

يروونه����ا رمب����ا تك�����ن متناق�سة، 

فال����كاذب ع����ادة يختل����ق ق�س�سًا 

حتت�����ي على العديد م����ن الثغرات، 

لأنها ل تن�سجم مع ال�اقع.

6- احلّدة والنفعال: يحاول الكاذب 
اأن ينهي النقا�ض ومينع الطرف الآخر 

من ط����رح الأ�سئل����ة وال�ستف�سارات، 

وذلك عن طريق احلدة والنفعال.

7- الإف����راط يف التفا�سيل: يحاول 
الكاذب يف كثري من الأحيان التاأكيد 

على روايته عن طري����ق الإكثار من 

التفا�سيل الت����ي ل حاجة للحديث 

عنها.

8- التململ: يبداأ الكاذب بالتململ، 
عن طريق حتري����ك �ساقيه اأو العبث 

ب�سيء ما، وهذا تعبري عن اأنه يرغب 

بالهروب من امل�قف.

9- التهرُّب م����ن الأ�سئلة: �سيحاول 
الرجل ال����كاذب التهرب من الأ�سئلة 

ع����رب تغيري امل��س�����ع، ولن يعطي 

اإجابات �سافية عن اأي �س�ؤال يطرح 

عليه.

10- تغري ال�س�����ت املفاجئ: يلجاأ 
اإىل تغيري �س�ت����ه ب�سكل  ال����كاذب 

مفاج����ئ، اأو تغي����ري طريقة جل��سه 

ونح� ذل����ك، ل�سع�ره بالت�تر وعدم 

الرتياح.

11- افتع����ال امل�س����اكل: قد يفتعل 

ال����زوج امل�ساكل لت�ستي����ت النتباه 

ع����ن اأكاذيب����ه، فم����رة يتذم����ر من 

اخلادم����ة وتنظيفه����ا، واأخ����رى من 

زوجته الفا�سلة يف تدري�ض اأولدها، 

وغريها، حت����ى ُيبع����د زوجته عن 

التحقيق معه، في�سغلها يف م�ساكل 

جانبية حتى تلتهي عنه.

الك����ذوب غالب����ًا م����ا يك����ر من 

العزائم ودع�����ات الأهل والأ�سدقاء، 

حتى ل ينفرد بزوجت����ه، واإذا انفرد 

بها �سدفة، ي�سغ����ل نف�سه عنها اإما 

بالكمبي�تر، اأو باأي اأمر اآخر ليتملّ�ض 

من اأ�سئلتها.

كل م����ا ُذك����ر يتعلّ����ق بالكذاب 

الع����ادي، وقد تك�سف����ه الزوجة مع 

ال�قت وامل�اقف، لكن الزوج اخلبري 

يف الك����ذب واملح����رف، اأو له باع 

ط�يل يف ه����ذا املج����ال عن خربة 

ومتر�ض.. هل ميكن اكت�سافه؟

املحرف ل ت�ستطيعني اكت�سافه 

اأبداً، فه����� كذاب معك، وم����ع اأهله، 

ويف عمله، ومع زمالئه، وكل كالمه 

ك����ذب يف ك����ذب، لأن الك����ذب عنده 

م�هبة وفن واأ�سل�ب حياة، حتى اأن 

ي�سعب  الباحثني  من  املتخ�س�سني 

اأن يك�سف�����ه، بل ي�سل الأمر بهم اإىل 

ت�سديقه من مهارته يف �رصد الكذبة 

وحبكها.

لكن هل تتمك����ن الزوجة حتديداً 

م����ن ك�سف زوجها الك����ذوب العادي 

اإذا ظه����رت الأعرا�ض ال�سابقة ذكرها 

عليه؟

ل بد اأن تك�����ن الع�امل مقرنة 

بالأدلة، وبحقائق واإثباتات دامغة، 

وكثري م����ن الزوج����ات ي�ستطعن اأن 

يك�سف����ن اأكاذيب ال����زوج، والبع�ض 

الآخ����ر م����ن الن�س����اء ل ي����ردن اأن 

يك�سف����ن ذلك الك����ذب، ول يردن اأن 

ي�سدقن����ه، رمب����ا لأن ت�سديقهن له 

يعني خ����راب بي�تهن، ففي قرارتهن 

يقنعن اأنف�سهن باأن اأزواجهن لي�س�ا 

كاذب����ني، مبعنى اأنهن يتبعن قاعدة 

»اجلهل باحلقيقة« للمحافظة على 

ال�ستقرار الأ�����رصي، ورمبا قد يك�ن 

ذلك اأ�سلم، ودليل على ذكاء املراأة.

رمي اخلياط

مؤشرات تدلك إلى كذب زوجك

ُتعت����رب لغة اجل�سد اأمراً �سخ�سيًا للغاية، فه����ي تك�سف الكثري، اإذ تخرب 

الكث����ري عن �سخ�سية الإن�سان، ويتبنّي ذلك من خالل قيام ال�سخ�ض باإظهار 

الحرام لالآخرين مّمن يحّبهم، اأو اإظهار الحرام للذين يتحّدث معهم.

ويف ه����ذا ال�سياق، ي�ؤكد خبريو الإتيكيت اأنه عندما تلتقني �سخ�سًا ما، 

ل تقف����ي بقرب����ه للغاية، فاللت�ساق غري املريح ه����� اأمر مزعج لل�سخ�ض 

الآخر، ولذلك ُيفر�ض اأن حتافظي على امل�سافة اجل�سدية بينكما، وبالتايل 

يت�ّج����ب عليك البتعاد قدَم����ني اأقلّه عن ال�سخ�ض الآخ����ر، م�سّددين على 

�����رصورة عدم ح�����رص اأحد باحلائط، فق����د ي�سعر هذا الأخ����ري اأنك �سجنته 

لتتمّكني من التحّدث اإليه.

وين�سح�����ن ب�رصورة اجلل��ض يف كر�سيك بانتب����اه، لفتني اإىل اأنه يف 

ح����ال جل�ست وج�سمك منزلق نح� الأ�سفل وقدمي����ك ممدودتني اإىل الأمام، 

�سيب����دو اأّن ج�سمك يق�ل »ل اأبايل مبا تق�ل�ن����ه، وب�رصاحة اأ�سعر بامللل 

من حديثكم«.

وي�س����ّدد خ����رباء الإتيكيت على �رصورة النظر اإىل وج����ه ال�سخ�ض الذي 

يتكلّم، ول جت�����يل بنظرك يف اأرجاء الغرفة ب�س����كل ع�س�ائي، م�ؤكدين اأن 

م����ن التهذيب منح ال�سخ�ض الذي يتحدث اهتمامك الكامل، ودع�ا اإىل اإبقاء 

قدمي����ك من دون حراك، فال تق�مي بتحريكه����ا با�ستمرار اأو تبديل و�سعية 

جل��سك اأو و�سع رجل ف�ق الأخرى اأو العك�ض.

واعترب الخت�سا�سي�ن اأن من املهم اأن جتل�ض املراأة يف من�سب تنفيذي 

م����ع و�سع الركبتني جنب����ًا اإىل جنب، ويت�جب عليه����ا النتباه ل��سعية 

ج�سدها، خ�س��سًا يف حال كان����ت ترتدي تن�رة، م�ؤكدة اأن على املراأة اأن 

تنتبه لكيفية جل��سها، احرامًا ل�س�رتها.

َفن%اإلتيكيت

قواعد وأصول لغة الجسد

هناك قاعدة هام����ة يف تق�مي �سل�ك 

الأبن����اء، وه����ي اأن كل مرحلة عمرية لها 

معاناته����ا يف التاأديب، وكلما كرب الطفل 

احتجنا اإىل اأ�ساليب خمتلفة يف التعامل 

معه، لك����ن �ستجدي����ن اأن اأ�سل�ب اختيار 

العق�بة ي�سلح جلميع الأعمار، ونتائجه 

اإيجابي����ة. لك����ن قب����ل اأن تعمل����ي بهذا 

الأ�سل�ب، لب����د اأن تتاأكدي اإذا كان الطفل 

جاهاًل اأم متعمداً عند ارتكاب اخلطاأ، حتى 

يك�����ن التاأديب نافعًا، فل� كان جاهاًل، اأو 

د، ففي هذه احلالة  ارتكب خطاأ غري متعمَّ

ل داع����ي للتاأديب والعق�ب����ة، اإمنا يكفي 

اأن ننبه����ه اإىل خطئه، اأم����ا ل� كرر اخلطاأ 

داً، ففي هذه احلالة  اأو ارتكب خط����اأ متعمَّ

ميكننا اأن ن�ؤدب����ه باأ�ساليب كثرية، منها 

احلرمان من المتيازات، اأو الغ�سب عليه، 

من غ����ري انتقام اأو ت�س����فٍّ اأو �رصب، كما 

ميكننا ا�ستخدام اأ�سل�ب اختيار العق�بة. 

عندما تق�لني لبن����ك: اذهب واجل�ض 

ل�ح����دك وفكر بث����الث عق�ب����ات لأختار 

اأنا واحدة منها لأنفذه����ا عليك، فاإن هذا 

امل�قف ه����� تاأديب يف حد ذاته، لأن فيه 

ح�اراً نف�سيًا ب����ني املخطئ )وه� الطفل( 

وذات����ه، وهذا ت�رصّف جيد لتق�مي ال�سل�ك 

ومراجعة اخلطاأ ال����ذي ارتكب، وه� وقفة 

ترب�ية م�ؤثرة.

فكرة ه����ذا الأ�سل�ب مبني����ة على اأن 

نطلب منه اجلل��ض وحده فيفّكر يف ثالث 

عق�بات يقرحها علين����ا، مثل: احلرمان 

م����ن امل�رصوف، اأو عدم زيارة �سديقه هذا 

الأ�سب�ع، اأو اأخ����ذ الهاتف منه مدة ي�م.. 

ونحن نختار واح����دة منها لينفذها على 

نف�سه، ويف حالة اختيار ثالثة عق�بات ل 

تنا�سب ال�الدين، نطلب منه اقراح ثالث 

عق�بات غريها.

لفتة هامة هنا، وهي اأن الطفل عندما 

يختار العق�بة وينفذه����ا، فاإننا يف هذه 

احلالة جنعل املعركة بني الطفل واخلطاأ، 

ولي�ض بين����ه وبني ال�الدي����ن، فنك�ن قد 

حافظنا عل����ى رابطة املحب����ة ال�الدية، 

وكذل����ك نك�ن ق����د احرمن����ا �سخ�سيته، 

وحافظنا على اإن�سانيت����ه، فلم نحّقره اأو 

نهينه، ومن يتاأمل تاأديب الر�س�ل الكرمي 

�سل����ى اهلل عليه واآل����ه و�سلم للمخطئني، 

يجد اأنه مع التاأديب يحرمهم ويقّدرهم، 

ول يقبل باإهانتهم، وق�سة املراأة الغامدية 

التي زن����ت وطّبق عليها احل����د، ف�ستمها 

اأحد ال�سحابة، فقال له ر�س�ل اهلل: »اإنها 

تاب����ت ت�بة ل� ُوزِّعت عل����ى اأهل املدينة 

ل��سعته����م«.. فنظرة الح����رام للمخطئ 

باقية مادام �سائراً يف برنامج التاأديب.

يف اخلت����ام، اأم����ر ه����ام يلف����ت اإليه 

اخت�سا�سي����� الربي����ة، وه� اأن����ه علينا 

التفريق بني التاأديب والتعذيب، فالهدف 

م����ن التاأديب ه����� تق�مي ال�سل�����ك، وهذا 

يحتاج اإىل �سرب ومتابعة وح�ار وا�ستمرار 

يف الت�جي����ه، اأما اأن ن�����رصخ يف وجهه 

اأو اأن ن�رصبه �رصب����ًا �سديداً فهذا تعذيب 

ولي�����ض تاأديبًا، فعندما نعاقب اأبناءنا، ل 

نعاقبهم مب�ست�ى اخلط����اأ الذي ارتكب�ه، 

اإمنا نزي����د عليه����م يف العق�ب����ة، لأنها 

ممزوج����ة بالغ�سب، وذل����ك ب�سبب كرة 

اأبناوؤنا �سحية  ال�سغ�ط علينا، فيك�����ن 

ت�ترنا وع�سبيتنا من احلياة، ولهذا نحن 

نندم بعد عقابهم عل����ى تعّجلنا اأو عدم 

�سبط اأع�سابنا.

أنـِت وطــفـــــلك

أسلوب اختيار العقوبة
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�س�رب املاء ل����ه اأهميته وف�ائده 

ال�سحي����ة، لأن امل����اء ُيعت����رب م����ن 

اأ�سا�سيات احلي����اة التي ل ميكن لها 

اأن ت�ستم����ر دونها، وه����� يلعب دوراً 

اأ�سا�سي����ًا يف ج�س����م الإن�سان الذي ل 

ي�ستطيع القيام ب�ظائفه اأو ال�ستمرار 

يف احلياة دون����ه، حيث ي�سّكل املاء 

ن�سب����ة كبرية م����ن ج�س����م الإن�سان، 

تراوح بني 75٪ عند الأطفال الرُّ�سع، 

اإىل 55٪ عند كبار ال�سن، م�سّكاًل ٪50 

- 55٪ من ج�سم املراأة، و٪55 - ٪60 
من ج�سم الرجل.

اأ�سب���اب عدي���دة ت�ج���ب �رصب 

كميات كافية من املاء، ل�سيما عند 

ال�سباح )على الريق(، منها: 

1- املحافظة على ت�ازن �س�ائل 
اجل�س���م، وه���� اأمر �سدي���د الأهمية 

للمحافظة على وظائف اجل�سم التي 

يدخل فيه���ا املاء ب�س���كل اأ�سا�سي، 

فامل���اء يدخ���ل يف تركي���ب خاليا 

اجل�سم، وه���� ي�سّكل بيئ���ة �سائلة 

التي حت�سل  الكيميائية  للتفاعالت 

يف اجل�سم.

2- اإذابة امل�اد الهامة يف خاليا 
اجل�سم واأن�سجته.

الغذائي���ة  امل����اد  نق���ل   -3
واملخلف���ات الت���ي يتخل����ض منها 

اجل�سم.

على  واملحافظ���ة  التحك���م   -4
درجة حرارة اجل�سم.

5- امل���اء مذي���ب لالأدوي���ة يف 
اجل�سم.

اإنتاج اللعاب.

يلع���ب امل���اء دوراً يف عمليات 

اله�سم والمت�سا�ض.

م  ي�ساه����م �رصب امل����اء يف التحكُّ

بكمية ال�سع����رات احلرارية املتناَولة 

ي�مي����ًا، ع����ن طري����ق امل�ساهمة يف 

ال�سع�����ر بال�سبع، وق����د يلعب دوراً 

هام����ًا يف خ�سارة ال�����زن اإذا ما مّت 

ا�ستبدال امل�رصوبات عالية ال�سعرات 

احلرارية، مث����ل امل�رصوبات الغازية، 

وم�رصوبات الف�اكه املحلية بال�سكر، 

بالإ�سافة اإىل اأن احلر�ض على اختيار 

الأغذية عالية املحت�ى باملاء يجعل 

ال�سخ�ض يخت����ار الف�اكه، واخل�سار، 

وال�س�ربات  املطب�خ����ة  والبق�ليات 

امل�سن�ع����ة من امل����رق، وهي اأغذية 

ت�ساهم يف ال�سع�����ر بال�سبع، حيث 

اإنها قد حتتاج اإىل م�سغ اأكرب ووقت 

اأكرب يف تناولها.

����رصب ك����ب م���ن امل���اء قبل 

ال�جب���ات ي�ساع���د يف تقليل كمية 

ي�ساهم  وبالتايل  املتناولة،  الطعام 

�رصب املاء يف عملية خ�سارة ال�زن 

دون اأن يك�ن له تاأثري �سحري حارق 

للده�ن، كما يدعي البع�ض.

احلفاظ على انتظام عمل اجلهاز 

اله�سمي، وال�قاية من الإم�ساك.

يعمل �رصب املاء بكميات كافية، 

على احلف���اظ عل���ى الع�سالت من 

اختالل ت����ازن املاء ال���ذي ي�سبب 

انكما�س���ًا يف خالياها، مما يزيد من 

اإرهاقها، الأمر ال���ذي يعنى باأهمية 

خا�سة عند الريا�سيني.

ي�ساع���د امل���اء يف احلفاظ على 

�سح���ة الب�رصة، اأي اأنه مينع الب�رصة 

من اأن تبدو جافة واأكر جتعداً، لكن 

يف املقاب���ل �رصب كميات كبرية من 

املاء ل يعالج التجاعيد.

احلفاظ على �سحة الكليتني.

ق���د ي�ساع���د املاء عل���ى خف�ض 

ال�سع�ر بالت�تر.

الحتياجات الي�مية من املاء

املاء  من  الي�مي���ة  الحتياجات 

يتم احل�س����ل عليها ل���دى غالبية 

الأ�سخا�ض البالغني عن طريق �رصب 

املاء عند ال�سع�ر بالعط�ض، ومع اأنه 

دائمًا ن�سم���ع ن�سيحة �رصورة �رصب 

8 اأك�اب م���ن املاء ي�ميًا، اإل اأنه من 
غري املعروف م�سدر ه���ذا التحديد، 

لك���ن يجب الأخ���ذ بع���ني العتبار 

�رصورة زيادة كمية املاء امل�رصوبة 

وعن���د  احل���ار،  اجل����  ي�مي���ًا يف 

ممار�سة التماري���ن الريا�سية، اأو اأي 

ن�ساط بدين اآخ���ر، حيث تبنّي خالل 

الدرا�سات اأن جمم����ع املاء الكايف 

الذي يح�سل عليه اجل�سم ي�ميًا ه� 

ما بني 2100 ملل اإىل 2800 ملل، اأي 

ما معدل���ه 2600 ملل، بحيث ي�سّكل 

املاء امل�رصوب )غ���ري ذلك امل�ج�د 

 1200 وال�س�رب���ات(  الأطعم���ة  يف 

مل���ل اإىل 1500 ملل، واملاء امل�ج�د 

داخ���ل الأطعمة 700 مل���ل اإىل 1000 

ملل، واملاء ال���ذي ينَتج يف اجل�سم 

من عملي���ات متثيل الغ���ذاء ي�سكل 

200 مل���ل اإىل 300 مل���ل، كما ُوجد 
اأن مت��سط جمم����ع املاء الذي يتم 

اإخراجه من اجل�سم ي�ميًا عن طريق 

الكليت���ني والرباز واجلل���د والرئتني 

ي�سكل ح�ايل 2600 ملل، ورمبا ميكن 

العتم���اد على الب�ل كم�ؤ�رص لكفاية 

اجل�سم من املاء م���ن عدمها، حيث 

يج���ب اأن يك�ن الب����ل ذا ل�ن فاحت 

ولي�ض له رائحة، يف حال كان �رصب 

املاء كافيًا، بينما ي�سبح ل�ن الب�ل 

غامق���ًا وتظهر له رائحة يف حال مل 

يكن �رصب املاء كافيًا للج�سم.

الت�سمم باملاء

ق���د ي�سبب �رصب كمي���ات كبرية 

من املاء يف ف���رات زمنية ق�سرية 

اإىل الت�سم���م بامل���اء، والريا�سي�ن 

اأكر عر�سة لهذه احلالة، اإل اأنها من 

املمكن اأن ت�سيب غريهم اأي�سًا.

جمم�عة متقدمة من اخليل اأو النا�ض اأو 

نح�ها

5 - اأ�سدر �س�ت���ا كالذباب / ابرز اأدواره 
القرم��سطي.

6 - متحلل )معك��سة( / حب
7 - �سج���ل ملفات / جمم�ع���ة البي�ت 

والدور واأهلها التي متثل ال�طن.

8 - خم���رج مث���ري للجدل ل���ه عدد من 
الأفالم منها حني مي�رصة

9 - مظلة هب�ط / �رصب برغبة �سديدة.
10 - يدرين / من اآثار امل�رصيني القدماء.

ع��م����دي

1 - ممثل ك�مي���دي �سع�دي يف م�سل�سل 
طا�ض ما طا�ض.

2 - ممثل م�رصي راح���ل ل يكذب ولكنه 
يتجمل. / ا�سهر الفراعنة واكرب بناء

3 - م���ادة مميتة / نق���ل املعل�مات اإىل 
احلا�س�ب عرب اأجهزة يدوية.

4 - فيلم ج�سد في���ه حمم�د عبد العزيز 
�سخ�سية ال�سيخ ح�سني كفيف النظر. / 3 

حروف من ها�سم
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كاريكاتير

من  ي��وم  �آخ��ر  يف  با�ستقالتك  ت��ق��دَّم   -1
�ليوم  هو  �لأ�سبوع  يف  �لأخري  �ليوم  �لأ�سبوع: 

كنت  لو  حبذ�  با�ستقالتك.  فيه  لتتقدم  �لأف�سل 

ت�ستطيع ترتيب �جتماع يف نهاية �ليوم لالإعالن 

عن قر�رك، لتتجنب �ل�سعور بالرتياب بعد مثل 

هذ� �لجتماع.

�أ�سبابًا  2- عبِّ عن تقديرك للفر�سة.. وقدِّم 
تقديرك  عن  بالتعبري  حديثك  �ب��د�أ  ملغادرتك: 

�أكان  �سو�ء  �ل�رشكة،  لك  َمَنحتها  �لتي  للفر�سة 

ذلك يف �جتماع �أم يف خطاب ب�ساأن �ل�ستقالة. 

�لعمل،  لرتك  �أ�سبابك  تو�سيح  ميكنك  بعدها، 

فاملديرون �جليدون يحبون �أن يعرفو� ما �لذي 

كان ميكنهم فعله على نحو �أف�سل للحفاظ على 

ميكن  طرق  عن  هنا  �حلديث  لي�س  موظفيهم. 

�لتي  للبيئة  تقييمك  عن  و�إمنا  بها،  ��ستبقائك 

عملت فيها.

عادة،  �لإمكان:  قدر  طويلة  ُمهلة  �ترك   -3
�إخطار  ُمدة  �أ�سبوعني  �لإد�رة  �ملوظفون  يعطي 

ُتعتب هذه فرتة منا�سبة ومقبولة  بال�ستقالة، 

يف معظم جمالت �لعمل، لكن �إذ� كنت ت�ستطيع 

مثاًل،  �أ�سابيع  �أربعة  �إىل  لت�سل  �مُلهلة  تلك  َمّد 

و�ل�سعور  �لتعاون  هذ�  �ل�رشكة  لك  ف�سُتقّدر 

بامل�سوؤولية، �إذ �ستمنحها فر�سًة �أف�سل لختيار 

ُمرت�سح جيد للعمل بدًل منك، وبالتايل، �نتقال 

�أكرث �سال�سة.

فرتة  �أثناء  طبيعي  ب�سكل  مبهامك  ُقم   -4
ر �أنك ُملَزم بكافة مهامك �ملعتادة،  �لإ�سعار: تذكَّ

فرتة  يف  �لأخ��ري  �ليوم  يف  �ساعة  �آخ��ر  حتى 

�لإخطار. ل تبد�أ يف عّد �لأيام �مُلتبقية، بل �عمل 

بكامل طاقتك و�ترك �نطباعًا جيد�ً عنك قبل �أن 

تغادر.

�ترك  جيد�ً:  بديلك  ودرِّب  مالحظات  �ترك 

لة عن طبيعة مهام عملك وكيف  مالحظات ُمف�سَّ

ق ما فعلت عندما كنت يف من�سبك،  �أّديتها، ووثِّ

لكي ي�ستعني �ملوظف �لتايل بهذه �ملو�د. �إذ� مت 

تعيني هذ� �ملوظف �أثناء فرتة �لإ�سعار، فاحر�س 

على تدريبه جيد�ً وتعليمه كل �سيء عن �لعمل. 

ماد�م �ل�رشكة ملتزمة بو�جباتها جتاهك، فالآن 

عليك �أن ترتك وظيفتك يف �أيٍد �أمينة.

�أن تت�رشف  �ل�سهل  5- ل تكن �سد�ميًا: من 
�ل�ستقالة،  ب�سدد  تكون  عندما  �ك��رت�ث  دون 

�سلبية  بطريقة  تتحدث  �أو  مهامك  تهمل  فرمبا 

ر  �أو �ل�رشكة، لكن فكِّ �أو �ملوظفني  عن �ملديرين 

جيد�ً يف �لعو�قب، و�سع يف �لعتبار �أن مديرك 

بهم  �لت�سال  يتم  �لذين  ه��وؤلء  �أح��د  �سيكون 

و�سوؤ�لهم عنك قبل �ختيارك لوظيفة جديدة.

هي  �لأخ��رية  �لكلمات  �أن  د�ئمًا  ر  تذكَّ  -6
�لتي يدوم وقعها يف �لآذ�ن، فال ترُتك خلفك �إل 

بًا. �نطباعًا طيِّ

فن االستقالة.. كيف تترك عملك بذكاء؟


