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بعد مرور سبعة أشهر على توقيعه
تفاُهم »العونيين« - »القوات«.. خسارة صافية

في ظل ضبابية االنتخابات األميركية.. 
مأزق أتباع واشنطن يزداد سوءًا

الدور المصري في لبنان.. 
 إفالس سعودي
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الشيخ ماهر حمود: وضع عين الحلوة 
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االنتخابات على األبواب.. 
فما هي االحتماالت؟

مل يب����َق من عمر جمل�س النواب احلايل املمّدد لنف�س����ه مرتني 

لوالية كاملة، �سوى نحو ثمانية اأ�سهر فقط، ما يعني اأنه لو كانت 

البالد مترّ بحالة �سيا�س����ية هادئة وم�س����تقرة، النطلقت احلمالت 

االنتخابي����ة، وطب����خ التحالف����ات واللوائح، والمت����الأت اجلدران 

وعواميد الكهرباء واللوحات االإعالنية بال�سور البهّية للمر�سحني.

حت����ى االآن ال موؤ�����رات اإىل اأنن����ا مقبل����ون على اإج����راء هذه 

االنتخابات، وثمة من ينتظر تطورات ما؛ اأمنية اأو �سيا�سية، للبدء 

باحلدي����ث عن تاأجيل جديد، الأنه بعد م����رور االنتخابات البلدية 

بخري و�سالم، مل يبَق من مربر اأمام اأي طرف للتذرع بعدم اإمكانية 

اإجراء العملية الدميقراطية.

يف املدة الفا�سلة عن موعد اال�ستحقاق، ثمة كثري من املناورات 

واالأالعيب ال�سيا�سية، لعدم التح�سري لهذا اال�ستحقاق، اأبرزها:

عجز جمل�س النواب عن �س����ياغة قان����ون انتخابي، الأن هناك 

من يخاف من اأي قانون جديد، فاالأف�س����ل عنده البقاء على قانون 

»اأكل الده����ر عليه و�رب«، على قاعدة »جديدك ال يدوم، قدميك 

اأوفى«.

ط����رح قانونني؛ على قاعدة قانون مرّكب ينتخب على اأ�س����ا�س 

الن�س����بية، واآخر على االأكرثي، ويالَحظ هنا اأن م�روعًا م�س����ركًا 

با�سم »احلزب التقدمي اال�س����راكي« و»تيار امل�ستقبل« وحزب 

»القوات اللبنانية« يقّدم على اأ�سا�س )60 ن�سبي و68 اأكرثي(، فيه 

تبدو ال�س����ورة وا�سحة بال خجل؛ اإنهم ي�س����منون االأكرثية، الأنهم 

�سيقا�سمون االآخرين بدوائرهم، وُيبقون على ح�س�سهم كاملة يف 

الدوائر املح�سوبة عليهم.

اأما امل�روع االآخر الذي طرحته كتلة التنمية والتحرير، فيقوم 

على اأ�سا�س املنا�سفة، اأي انتخاب 64 نائبًا على قاعدة الن�سبية، 

و64 على االأكرثي، وفي����ه »ال ميوت الذئب وال يفنى الغنم«، لكن 
من ُيقنع فوؤاد ال�سنيورة وجورج عدوان ووليد جنبالط وامتداداتهم 

من الداخل اإىل اخلارج؟

طرح »األعوبة« املجل�س����ني )نواب و�س����يوخ(، مع اأن لبنان مر 

مبثل هذه التجربة �سديدة الف�سل.

ب�س����كل عام، لي�س وا�س����حًا اإن كان اللبنانيون �سريون قانونًا 

انتخابي����ًا جدي����داً، الأن كل ما يه����م الطبقة ال�سيا�س����ية، هو بقاء 

هيمنتها و�سلطتها وم�ساحلها، وميكن القول اإنها غري معنّية باأي 

اإ�س����الح �سيا�س����ي واجتماعي، مع اأنه لكل قانون انتخابي فتنته 

واأزمته.. وحتى حربه االأهلية.

وحتى ال نعود اإىل قوانني االنتداب الفرن�س����ي، ن�سري اإىل قوانني 

ما بعد اال�ستقالل، فقانون عام 1951 اأنتج اأزمة 1952، التي اأو�سلت 

رجل االنكليز ومن ثم حتّول اإىل االأمريكي كميل �س����معون، وقانون 

ع����ام 1953 اأنتج فتنة 1958، وقانون 1960 الذي كان مرحليًا كما 

اأراده الرئي�س فوؤاد �س����هاب، خلّد حتى ع����ام 1975، وكانت االأزمة 

الوطني����ة الك����ربى، وقوانني ما بعد الطائف كان����ت تداوي حاجة 

اقطاب ال�سيا�س����ة، خ�سو�س����ًا وليد جنب����الط، فاأنتجت »القطط 

ال�سمان« واالأزمات امل�ستفحلة �سيا�س����يًا واقت�ساديًا واجتماعيًا، 

وارتف����اع املديونية العامة وفوائدها ب�س����كل مذهل.. وبب�س����اطة، 

اأو�س����لتنا اإىل �سلطة غري قادرة على حّل اأزمة »الزبالة« والتلّوث 

واالأمرا�س، دون اأن نتحدث عن »اخليانة الوطنية«.. وحرب متوز 

2006 فيه����ا من ال����دالالت والعرَب عن مناذج م����ن هذه اخليانة ما 
يجعل �سعر االأطفال ي�سيب.

عبد اهلل نا�صر

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 اأ�س���بوع من مغادرة ال�س���فري ال�سعودي 

لدى لبنان علي عوا�س ع�س���ريي اإىل بالده يف 

مطلع اآب اجلاري، وقيل اإنها اإجازة لثالثة اأ�سهر 

قد يعود بعدها الإج���راء مهام اإدارية متّهد رمبا 

لت�سليم �س���فري جديد، وقيل اأي�سًا اإنها تخفي�س 

اإىل  الدبلوما�س���ي  د للتمثي���ل  �س���عودي متعمَّ

م�س���توى قائم باالأعمال، ح�ر اإىل بريوت وزير 

اخلارجية امل�ري �سامح �سكري لبلورة املواقف 

اللبنانية من اال�س���تحقاق الرئا�سي، وقد اأبدى 

�سفري م�ر يف لبنان حممد بدر الدين زايد راأيه 

بهذه الزيارة قائاًل اإنها ال تتعدى ا�ستك�ساف ما 

ا�س���تجّد من مواقف لدى االأطراف اللبنانيني من 

هذا اال�ستحقاق.

لع���ل ال���دور الذي كان ميار�س���ه ال�س���فري 

الع�س���ريي يف لبنان، جعله لفرة ما »�س���فرياً 

ف���وق الع���ادة«، لي�س فق���ط قيا�س���ًا بحركته 

ال�سيا�س���ية املباَلغ فيها، وم�ساركته يف كافة 

منا�س���بات »االأفراح والليايل املالح«، بل الأنه 

ُيعترب من بني قلة من ال�سفراء العرب يف تاريخ 

الدبلوما�س���ية املعتَمدة يف لبنان، ال�سخ�سية 

التي اأثارت الت�س���اوؤالت وعالمات اال�س���تفهام، 

و�س���ط اتهامات يف ال�ر والعلن حلقيقة الدور 

ال���ذي يلعبه م���ن مقرّ �س���فارته يف قريطم، اأو 

منزل���ه يف الريزة، ورغ���م تاأكيداته اأن انتخاب 

رئي�س للجمهورية ا�س���تحقاق داخلي ال تتدخل 

فيه اململكة، فهو ال���ذي تدّخل واأدخل اأنفه يف 

كل �س���اردة وواردة، وحاول م���ن خالل الدعوة 

ملاأدبة رم�سانية اأن يكون »العرّاب« للجميع، 

وخّيبه اجلميع، خ�سو�س���ًا اأنه متَهم بلعب دور 

ا�س���تخباراتي من الدرجة االأوىل، وهو �ساحب 

نظرية عزل حزب اهلل وت�سجيع فر�س العقوبات 

الدولية والعربية عليه، وهو الذي لطاملا اأبدى 

عدوانية جتاه املقاومة، يف وطن املقاومة.

وبقدوم وزير خارجية م�ر �س���امح �سكري 

اإىل بريوت، بعد مغادرة ال�س���فري الع�سريي، بدا 

�سكري »�سفرياً �سعوديًا« من درجة ممتاز، يف 

حماولة م�ري���ة لي�س ال�س���تعادة دور م�ر 

على امل�ستوى القومي والعربي، الأن هذا الدور 

ممن���وع على م�ر حاليًا، و�س���ط واقع عربي 

متداٍع، بل جاءت الزيارة �س���من جدول اأعمال 

�سعودي بدبلوما�س���ية م�رية ال اأكرث وال اأقل، 

الأ�سباب ترتبط بالعالقات ال�سعودية امل�رية 

اأواًل، واملتغرّيات التي طراأت على لبنان ثانيًا، 

والتي ال ت�س���به الظروف التي ُولد فيها اتفاق 

الطائف، على حد تعبري ال�س���فري امل�ري يف 

بريوت.

اأواًل، يف العالق���ات ال�س���عودية امل�رية، 

التي ت�سبه �سيا�سيًا »ميزان التبادل التجاري« 

املائل ل�س���الح ال�سعودية، فاإن م�ر اخلارجة 

م���ن ث���ورات وتغي���ريات قيادي���ة وم�س���اكل 

اقت�س���ادية خانقة، باتت حاجتها للم�ساعدات 

اخلارجية والقرو����س ملحة، والعالقة املتينة 

التي ن�سجها الرئي�س عبد الفتاح ال�سي�سي مع 

امللك ال�س���عودي الراحل عب���د اهلل، وبعده مع 

امللك �س���لمان، عالقة تبعية �سيا�سية مطلقة 

بالنظ���ر اإىل حاجة م����ر اإىل االأموال الطائلة 

ل�س���د حاجات 100 مليون مواطن، �سواء جاءت 

هذه االأموال على �سكل قرو�س، اأو م�ساعدات، اأو 

ودائع يف امل�رف املركزي، التي مل ت�س���تطع 

حت���ى االآن وقف تدهور العملة امل�رية، حيث 

الم����س اجلنيه امل�ري موؤخ���راً عتبة الثالثة 

ع�ر جنيهًا للدوالر االأمريكي الواحد، وا�ستعلت 

ال�سوق ال�سوداء.

وبعك�س امل�ساعدات االإماراتية مل�ر، والتي 

جاءت عل���ى خلفية مكاف���اأة النظام امل�ري 

عل���ى هزميت���ه ل�»االإخوان امل�س���لمني«، فقد 

جاءت »املكارم ال�سعودية« وكاأنها م�روطة 

بالو�ساية ال�سيا�سية على م�ر، بدليل اأال دور 

مل�ر يف اليمن والع���راق، مع اأداء خجول يف 

ال�سعي حلل �سيا�سي يف �سورية، بعد اأن ُهزمت 

اململكة يف �سورية كما يف اليمن والعراق.

ثانيًا، يف املتغ���ريات اللبنانية؛ ما ارتكبه 

وزير اخلارجية امل����ري، بعدم لقائه ممثلني 

عن ح���زب اهلل، باإيحاء �س���عودي حتمي، جرّد 

زيارته من م�س���امينها، وكاأنه���ا مل تكن، ولن 

ترت���ب عليها اأي���ة خطوة اإيجابي���ة قد تكون 

مقبول���ة لبنانيًا، وم�ر التي �رّح �س���فريها 

يف بريوت على هام�س زيارة وزير خارجيتها 

اأنها مقرَّبة من كاف���ة االأطراف، حرّي بها على 

اأر�س���ها وقف التنكيل والتهجري بحق االأقباط 

امل�س���يحيني، وع���دم حماربة ال�س���يعة، على 

ندرتهم، ووقف التطرّف االأ�س���ويل »ال�سَلفي«، 

يف زمن انكفاء االأزه���ر ال�ريف عن اأداء دوره 

يف مواجهة اأعتى موجة تكفري ل�سيوخ ودعاة 

دمروا اأمة بفتاوى غريبة، هذا االأزهر الذي اأدار 

�س���وؤون امل�سلمني على مدى األف عام، وجاءت 

البدع الوهابية ال�سعودية لتق�سي عليه وعلى 

دور القاهرة عا�سمة االألف مئذنة.

واإذا كان وزي���ر اخلارجي���ة امل����ري ق���د 

زار بع����س القي���ادات امل�س���يحية املعني���ة 

باال�ستحقاق الرئا�س���ي، فهو ال ميتلك »ع�سا 

مو�س���ى« لت�ريع ا�س���تحقاق ممن���وع حاليًا 

الو�سع  اإقليميًا وداخليًا، بانتظارجالء  اإجنازه 

ال�س���وري، اأما زيارته ل�»بيت الو�سط« بغياب 

�س���احبه، فهو قد دخل »وكالة ب���ال اأبواب«، 

حيث الهرج واملرج داخل »تيار امل�س���تقبل«، 

الذي يعاين من تفكك يه���دد البيت باالنهيار، 

واجلمي���ع ينتظ���ر ت�ري���ن االأول املقبل لعقد 

موؤمتر عام يق�س���ي على ما تبّق���ى من القوة 

نية التي يّدعيها اآل احلريري. ال�سُّ

الكل يلع���ب يف الوقت ال�س���ائع بانتظار 

تط���ورات حلب وريف دم�س���ق، والدور القومي 

التاريخي مل����ر كان يلزمها باأن تكون زيارة 

وزير خارجيتها للبنان، متوَّجة بلقاء ممثلني 

ع���ن مقاوم���ة تخت�ر قومي���ة العرب و�رف 

عروبته���م، واإذا كان الوزي���ر �س���كري ال يق���راأ 

التحّوالت الراهنة، خ�سو�س���ًا على م�س���توى 

التحال���ف الرو�س���ي - االإي���راين - ال�س���وري، 

املوّجه اأ�س���اًل الأمريكا واأدواتها، ويف طليعتها 

ال�س���عودية، واأن املقاوم���ة يف لبنان هي اأهم 

من كل من التقاهم، فاإننا ن�سكر للوزير �سكري 

زيارته، وليعتربها رحلة ا�ستجمام.

اأمني اأبو را�صد

أحــداثأحــداث2

الدور المصري في لبنان.. إفالس سعودي

زيارة شكري للبنان كانت 
ضمن جدول أعمال سعودي 
بدبلوماسية مصرية.. فبدا 

»سفيرًا سعوديًا« بامتياز

وزيرا اخلارجية اللبناين جربان با�شيل وامل�شري �شامح �شكري خالل م�ؤمتر �شحفي م�شرتك
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همسات

¡ �روط »تيار امل�ستقبل«
ُعلم اأن »تيار امل�س���تقبل« ا�س���رط للموافقة على انتخاب 

العماد مي�سال عون رئي�سًا للجمهورية، اأن ُتطلق يد الرئي�س 

�س���عد احلريري بامللف االقت�سادي ب�س���كل كامل، واأن تقدَّم 

ال�سمانات الكاملة باأن يبقى احلريري مربعًا على الكر�سي 

الثالثة مدة �س���ت �س���نوات. وقد لقي هذا ال�رطان رف�س���ًا، 

الأن ذلك ُيعترب انقالبًا على اتف���اق الطائف، واإلغاء للنظام 

الربمل���اين، فاإذا كان »التي���ار االأزرق« م�س���تعداً الإلغاء اأو 

تعديل الطائف، فال مانع عند القوى االأخرى.

¡ »فّقاعة« امل�سنوق
اعت��ر متابعون ل��كالم وزي��ر الداخلية نهاد امل�ش��نوق حول 

»�رساي��ا املقاومة« اأنه جمرد فقاع��ة ال تقّدم وال توؤّخر، وبال 

اأي مفاعي��ل، وال معن��ى، الأن له��ا هدف��ن: االأول ال��رّد عل��ى 

مب��ادرة ال�شيد ح�ش��ن ن�رس اهلل، والثاين: ل�ش��د اأزر جمموعات 

»التيار االأزرق«، والتي تعاين من القلة وال�رسذمة والتفكك.

¡ بني ال�سعار وريفي
اعترب مفتي ال�سمال ال�س���يخ مالك ال�سعار اأن الوزير اأ�رف 

ريف���ي بعقده موؤمت���راً �س���حفيًا وعلى جانبيه ال�س���يخان 

�س���امل الرافعي وب���الل بارودي، لي�س فق���ط حتديًا ل�»تيار 

امل�س���تقبل«، اإمنا ل���ه ولقيادات طرابل����س، الذين اجتمعوا 

بدعوة من ال�سعار، ومقاطعة ريفي.

¡ ا�ستثمارات ل�»امل�ستقبل«
ق��ّدرت م�ش��ادر دبلوما�شي��ة غربي��ة اأن �شب��ب التناف�س بن 

اجتاه��ات يف »تيار امل�شتقبل« عل��ى احت�شان اأ�شخا�س من 

لن خطرين اأمني��ن، اإمنا هو يف اإطار االقتنا�س  ب��ن امل�شجَّ

ال�شيا�شي الذي له ا�شتثمارات الحقة.

¡ رهانات جنبالطية
ُت���رّدد قيادات يف »تيار امل�س���تقبل« اأن العالقة مع احلزب 

التقدمي اال�سراكي كانت لتنفجر منذ زمن لوال رهان رئي�سه 

النائب وليد جنبالط، الذي ي�س���عى لرتي���ب عالقة ما مع 

ال�س���عودية، وخوفًا من اأن تف�رَّ يف عدم االن�سباط ل�»ويل 

االأمر« �سخ�سيًا.

¡ تخوُّف قيادات »اآذارية«
تخّوف��ت قي��ادات م�شيحي��ة يف »14 اآذار« م��ن ت�شاُع��د جن��م 

التحال��ف  عل��ى  تاأثريه��ا  له��ا  �شيك��ون  جمموع��ة جدي��دة 

االنتخاب��ي املقب��ل، وهذا م��ا �شيفقدها ر�شي��داً كانت تعّول 

عليه الأ�شهر خلت.

¡ تال�ُسن
تال�سنت �سخ�سية غري �سيا�سية مع وزير حم�سوب على جهة 

�سيا�سية، ب�سبب اجلموح يف الدفاع عن �سجني اأمني خطري.

¡ جمعية م�ستقلة
ُعل��م اأن »حم��اة الدي��ار« ه��ي جمعية اأهلي��ة م�شتقل��ة، توؤيد 

اجلي���س اللبناين، مث��ل كل اجلمعيات االأهلي��ة اللبنانية، لكن 

لي���س له��ا اأي ارتب��اط باملوؤ�ش�شة الوطنية الك��رى، اإال اأن ما 

لفت االنتباه اأن بع�س احلمالت عليها �شببها اأنها حتمل ا�شم 

»حماة الديار«، وهو اال�شم الذي ينادي به ال�شوريون اجلي�س 

العربي ال�شوري.

¡ »بروفة« لتمديدات اأخرى
اعتربت م�سادر �سيا�سية اأن التمديدات احلالية لبع�س القادة 

االأمنيني قد تكون متهيدات لتمديدات اأخرى تطال موؤ�س�سات 

اإدارية ود�ستورية، بذريعة تطورات االأو�ساع ال�ساغطة.

¡ االأمريكي.. والُكرد
اأف��ادت م�ش��ادر دبلوما�شي��ة ب��اأن االأمريك��ي ���رّسع وت��رية 

ات�شاالت��ه مع االأطراف الكردية، جلعله��م يتاأّهبون ملواجهة 

اأي اتف��اق رو�ش��ي - ترك��ي. وطبق��ًا له��ذه امل�ش��ادر ف��اإن 

االأمريك��ي طلب م��ن االأكراد االإ���رساع يف حترُّكهم الع�شكري، 

الأن »اتفاق اأنقرة - مو�شكو قد يكون من اأثمانه روؤو�شكم«.

¡ �سبط قطري - تركي لغزة
توّقعت م�س���ادر فل�س���طينية اأن تبقى االأو�ساع قطاع غزة 

من�سبطة �سمن »ال�ستاتيكو« احلايل، بالرغم من الت�سعيد 

ال�سهيوين االأخري، الأن قطر وتركيا ت�سبطان االإيقاع، كونهما 

�ستكونان املت�ررتني من اأي ت�سعيد.

لي�ست عالقات »التيار الوطني 

احلر« بحزب »القوات اللبنانية« 

يف اأح�س���ن حاالتها، اأ�ساًل مل تكن 

العالقات بينهما جيدة، فالطرفان 

ورث���ا ع���داوات وح�سا�س���يات ما 

قب���ل تاأ�س���ي�س كل منهم���ا، ث���م 

جاءت االأح���داث املعروفة لراكم 

جدار ال�س���ك وعدم الثقة بينهما، 

لذل���ك كان الرهان عل���ى تفاهم 

العالقات  تل���ك  ويدفع  يجمعهما 

وا�س���تبدال  »التطبي���ع«  نح���و 

احل���د  بال�س���داقة، يف  الع���داوة 

االأدنى، والتع���اون اإذا اأمكن، لعله 

يتم ا�ستن�س���اخ ما ه���و قائم بني 

اأكرثمن  اأمل«،  حزب اهلل و»حركة 

حماولة تقليد التفاهم القائم بني 

حزب اهلل و»التيار العوين«. 

بداية، ال بد من التذكري باأهمية 

التفاهم بني املقاومة و»التيار«، 

فه���ذا التفاهم ح�ّس���ن لبنان يف 

حياته،  مراح���ل  اأخط���ر  اإح���دى 

واحلديث يطول عن االأخطار التي 

اأنه  دفعها ه���ذا التفاه���م، يكفي 

حمى لبنان م���ن الفتنة الطائفية 

ومن الهجمة التكفريية.

اإال اأن التفاه���م »الع���وين« - 

»القوات���ي« مل ي�س���تطع اأن يقّدم 

�س���يئًا ملمو�س���ًا، لي�س اإىل لبنان 

كوطن، بل حتى اإىل امل�س���يحيني؛ 

اإن كان عل���ى �س���عيد معاجل���ة 

تغييبهم عن موقعهم يف ال�سلطة 

من خالل الفراغ الرئا�سي، مل تتم 

اإراحة ال�ساحة امل�سيحية، كما مل 

ي�س���تطع الطرف���ان يف تفاهمهما 

ُيل���زم باقي االأطراف  اإيجاد واقع 

اخلارجي���ة  والق���وى  املحلي���ة، 

املوؤث���رة، بحل ه���ذه امل�س���األة، 

واالأمر كذلك بالن�س���بة اإىل اعتماد 

يتيح  لالنتخابات  جدي���د  قانون 

للم�سيحيني اإي�سال من ميّثلهم اإىل 

�سّدة الربملان، ولي�س متثيلهم عرب 

امللتحقني بالطوائف االأخرى.

وحتى ال ن���رى اجلانب الفارغ 

فقط من الكاأ�س، ال بد من التنويه 

ب���اأن تفاهم ح���زب اهلل و»حركة 

اأمل« يحظى بحا�س���نتني، االأوىل 

داخلية �سعبية، والثانية خارجية 

اإقليمية، حتميانه من اأي �سطط اأو 

خطاأ يف احل�سابات.

»الع���وين«  التفاه���م  اأم���ا 

- »القوات���ي« فاإن���ه افتق���د اإىل 

احلا�س���نة اخلارجي���ة، الأن ل���كل 

من الطرفني ارتباطات متناق�س���ة 

امل�س���الح، كما ف�س���ال يف تكوين 

حا�س���نة داخلية عرب فتح �سفحة 

جدي���دة بني قواعدهم���ا احلزبية، 

الت���ي  احل�سا�س���يات  وتخفي���ف 

وال�راعات  االأح���داث  راكمته���ا 

القروية  واملماحكات  ال�سيا�س���ية 

والبلدية والعائلية.

ال ُتذكر املكا�س���ب واالإجنازات 

الت���ي ُتع���زى اإىل ه���ذا التفاهم، 

خ�سو�س���ًا على �س���عيد عالقات 

الطرفني، ول���و اأخذنا االنتخابات 

البلدي���ة الت���ي ج���رت موؤخ���راً، 

كمقيا����س، لوجدن���ا اأنه���ا كانت 

�راع���ًا »عوني���ًا« - »قواتيًا« 

�ر�سًا امتّد من احلدث اإىل جونية، 

ومل تخُل منه باقي مناطق انت�سار 

�س���واذاً،  احلزب���ني، وزحلة كانت 

الختالف احل�سابات.

ح�س���ب بع�س املتابعني، فاإن 

الق�س���ية لي�ست ق�س���ة تفاهم اأو 

اختالف، اإمنا ه���ي منحى اإلغائي 

يرف�س  »القوات«،  لدى  مر�س���خ 

االآخر حتى لو كان �ساحب متثيل 

كا�س���ح، وال يرى غري �سورته يف 

املراآة امل�سيحية، ولو كان باإمكان 

�س���مري جعجع القب���ول باأحد اإىل 

جانب���ه يف الزعامة امل�س���يحية 

مع  اأوحتال���ف  تفاه���م  وحتّم���ل 

طرف م�س���يحي اآخر، لكان االأوىل 

ب���ه التفاهم مع رحم���ه الطبيعي 

»حزب الكتائ���ب«، الذي يجمعه 

معه اإطار �سيا�سي واحد منذ اأكرث 

من ع�ر �سنوات، هو حتالف »14 

اآذار«.

التفاه���م  اأه���داف  اأب���رز  كان 

»الع���وين« - »القوات���ي«، مثل 

كل تفاه���م طبيعي، تقريب الروؤى 

جتاه الق�سايا امل�سركة، وحت�سني 

ظروف و�روط ال�ساحة امل�سيحية، 

يف ظل ما ت�سهده البالد واملنطقة، 

ومّد اليد ل�سمري جعجع الكت�ساف 

ما اإذا كان م�س���طراً يف خياراته، 

اأم راغبًا، خ�سو�سًا اأن حجة االأخذ 

باخليارات ال�س���ابقة يف التعامل 

كانت  »االإ�رائيلي«  الع���دو  مع 

اإنه���ا ا�س���طرار، لكن يبدو  القول 

اأن جعج���ع و»قوات���ه« بعيدون 

عن ال�س���فافية يف هذا التوجه، اإذ 

ال يوجد ما يج���رب جعجع للقول 

اإن التكفريي���ني الذي���ن هاجم���وا 

االأ�رفية »حلف���اوؤه«، اأو للدعوة 

الأن يحكم »االإخوان امل�س���لمون« 

يف الب���الد العربية واالإ�س���المية، 

خ�سو�س���ا بعدم���ا تب���نّي اأن هذا 

امل����روع كان خط���ة اأمريكي���ة 

للرك���وب عل���ى اأمواج ما �س���مي 

»الربي���ع العربي«، وحرف حركة 

النا�س خلدمة امل�سالح االأمريكية 

- »االإ�رائيلية«، حتى اأن تخلي 

�سعد احلريري عن تر�سيح جعجع، 

مل يدفعه ملراجعة ح�ساباته، بل 

اأوغل يف خياراته، ووّثق عالقاته 

مع ال�س���عودية مبا�رة، وما تزال 

مواقفه ال�سيا�س���ية »اإ�رائيلية« 

بالكامل، خ�سو�سًا جتاه املقاومة 

وجتاه ال�راعات واال�س���طفافات 

القائمة يف املنطقة.

لر�س���يح  تبّني جعجع  حتى 

العماد عون لرئا�س���ة اجلمهورية 

كان جمرد ردة فعل على �س���حب 

وتبني  تر�س���يحه،  احلريري  �سعد 

تر�سيح �س���ليمان فرجنية، الذي ال 

ميكن اأن ين�س���ى قات���ل اأبيه واأمه 

و�سقيقته، وها هو احلريري يلّوح 

باع���ادة تبني تر�س���يح جعجع، 

اإذا ح�سل  ل�»التيار«  فماذا يبقى 

هذا االرتداد »امل�س���تقبلي«، الذي 

يبق���ى هدف���ه االأول واالأخري بّث 

الفرقة بني عون وحلفائه؟

خ�س���ائر  اأف���دح  اأن  اإال 

»العوني���ني« كان���ت بفقدانه���م 

التما�س���ك الداخلي، بعد اأن اأوحى 

للبع�س  »الق���وات«  مع  التفاهم 

يف »التي���ار« بالتفرغ للخالفات 

احلزبي���ة، التي اأّدت اإىل �سل�س���لة 

قرارات طرد وجتميد من »التيار«، 

مب���ا ي�س���مح للبع�س الق���ول اإن 

التفاهم مع »القوات« ال ربح فيه، 

بل كان خ�سارة �سافية.

عدنان ال�ساحلي

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

بعد مرور سبعة أشهر على توقيعه 

م »العونيين« - »القوات«.. خسارة صافية
ُ

تفاه

التفاهم »العوني« 
- »القواتي« افتقد 

للحاضنة الخارجية.. ألن 
لكل من الطرفين ارتباطات 

متناقضة المصالح

الطرفان ف�شال يف فتح �شفحة جديدة بني ق�اعدهما احلزبية لتخفيف احل�شا�شيات املرتاكمة
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في ظل ضبابية االنتخابات األميركية.. مأزق أتباع واشنطن يزداد سوءًا
ثم���ة مرحل���ة �ض���بابية تخّيم على 

املنطقة يف الأ�ضهر الثالثة املقبلة، ريثما 

تنتهي النتخابات الرئا�ض���ية الأمريكية، 

وبع���د اأن ينجل���ي غب���ار املعركة ثمة 

�ضهرين ونيف اإ�ض���افيني لت�ضلُّم الرئي�س 

الأمريكي الفائز �ض���لطاته الد�ضتورية، ما 

يعني ا�ضتمرار انت�ضار ال�ضباب، كما يرى 

اأحد الدبلوما�ضيني الأوروبيني يف بريوت، 

الذي ي�ضدد على اأن الأكرث حرجًا يف هذه 

الفرتة يف املنطقة �ضيكون اأتباع الوليات 

املتحدة الأمريكية، الذين قد ي�ض���ل بهم 

الأمر اإىل �رصاعات متعددة الأوجه، يحدد 

بع�ضها على ال�ضكل الآتي:

1- �ضدام داخلي يف الدول التابعة 
الداعم���ة املمّولة لالإرهاب والتكفرييني، 

وي�ض���ري هنا اإىل ما يجري يف تركيا بعد 

حماولة النقالب الع�ض���كري الفا�ض���لة، 

التي اأدت اإىل اإحكام قب�ض���ة رجب طيب 

اأردوغان على تركيا، لكن هذه القب�ض���ة 

رخوة وغري متما�ض���كة، لأن ال�ض���لطان 

الرتكي يعمد اإىل ت�ض���فية كل اأخ�ضامه 

امل�ض���تويات  �ض���تى  على  ومناف�ض���يه 

يف الدول���ة والب���الد و»ح���زب العدالة 

والتنمي���ة«، وه���ي �ض���تبداأ يف القريب 

العاج���ل باأحزاب املعار�ض���ة الرتكية، 

وت�ض���ري املعلومات اإىل اأن اأكرث من مئة 

وخم�ض���ني األف معتَقل بذريعة النقالب 

الفا�ض���ل، ورمب���ا حملت فرتة الأ�ض���هر 

الأربعة الكربى تطورات تركية وا�ض���عة، 

قد يك���ون اأحد اأوجهه���ا انقالب داخلي 

يف »حزب العدال���ة والتنمية«، تطيح 

باأردوغان، اأو تقلّ���م اأظافره على الأقل، 

لكن يف كل احلالت لن جند اأنقرة خارج 

حلف »الناتو«، رغم كل ال�ضجيج حول 

هذا الأمر ب�ضبب احلاجة املتبادلة لكال 

موقع  لبع�ض���هما، خ�ضو�ض���ًا  الطرفني 

تركيا بالقرب من اإيران ورو�ضيا و�ضورية 

والعراق، و�ضرنى طالئع ذلك بعد زيارة 

نائب الرئي����س الأمريكي جو بايدن اإىل 

اأنق���رة، حيث كانت مقدمة اللقاء حافلة 

بني الطرف���ني الرتك���ي والأمريكي، من 

خالل ا�ضتداد املعارك يف منبج واحل�ضكة 

ا�ضتقبلت مدفعية  وجرابل�س، فمن جهة 

اأردوغان �ضيفها بالق�ضف على املواقع 

الكردية، وال�ض���يف مّهد لزيارته بجرعة 

دعم اإ�ض���افية لالأكراد يف تلك املناطق، 

»ال�ضاي�س«  بوا�ض���طة  يحاولون  حيث 

ال�ضيطرة على احل�ضكة والتقدم يف اأكرث 

من مكان.

2- وم���ن الأمثل���ة الت���ي يقّدمه���ا 
الدبلوما�ض���ي الأوروبي اأي�ضًا، ال�ضعودية، 

التي يزداد غرقها يف م�ضتنقعات احلروب 

التي اأ�ضعلتها؛ ففي اليمن يتو�ّضع ماأزقها، 

وتتفاقم خ�ض���ائرها، و�ضارت املعارك يف 

الأرا�ضي اليمنية التي حتتلها ال�ضعودية 

منذ اأك���رث من �ض���تني عامًا، خ�ضو�ض���ًا 

يف جي���زان وجن���ران وما حولهم���ا، اأما 

يف �ض���ورية فيتو�ض���ع املاأزق ال�ضعودي، 

ويتعّم���ق يف الع���راق، ف���ال جت���د اأمام 

انهي���ارات املجموعات التكفريية �ض���وى 

حماولة مّد اليد اإىل »ال�ضاي�س« الأكراد، 

فتفتح قنوات التوا�ضل مع امل�ضلحني يف 

احل�ض���كة، مبدية كل ال�ض���تعداد لدعمهم 

بالأم���وال الطائلة وال�ض���الح م���ن اأجل 

مواجهة اجلي�س العربي ال�ضوري واإنهاكه.. 

فاإن  الدبلوما�ض���ي  ملعلوم���ات  ووفق���ًا 

الريا�س حت�رص عداءها بالدولة الوطنية 

ال�ضورية وجي�ض���ها الذي ازدادت �ضالبته 

وجهوزيته.

ه���ذا  ي���رى  الوق���ت،  ه���ذا  3- يف 
الدبلوما�ضي اأن �ضقة اخلالف بني اأجنحة 

ال�ضعودية احلاكمة تت�ضع وتزداد  الأ�رصة 

تعمقًا، فاإ�ض���افة اإىل ال�رصاع املتقد حتت 

الرم���اد بني ويل العه���د حممد بن نايف 

وويل ويل العهد حممد بن �ض���لمان، ثمة 

حركة بني اأبناء عبد العزيز الذين ما زالوا 

على قيد احلياة، لوق���ف التدهور املريع 

يف مملك���ة الكاز اقت�ض���اديًا و�ضيا�ض���يًا 

واأمنيًا وع�ض���كريًا، يف ظ���ل امللك العليل 

و����رصاع ولي���ي عهده، يف نف����س الوقت 

الذي يت�ضابق الأحفاد للربوز على واجهة 

التطورات العاملية، اإذ بعد اأن اأعلن حممد 

بن �ضلمان عن متويل ع�رصين باملئة من 

اأكد  معركة هيالري كلينتون الرئا�ض���ية، 

الولي���د بن طالل اأنه اأنق���ذ دونالد ترامب 

مرتني من خطر الإفال�س، وهو الأمر الذي 

�ض���يزيد من اإحراج املر�ض���حني، و�ضيدفع 

مبن يفوز ليكون اأكرث عداء لل�ضعودية.

4- وي�ض���ري ه���ذا الدبلوما�ض���ي اإىل 
التخبط ال�ض���عودي على م�ضتوى اأتباعها 

ومنفذي اأوامرها يف اأمكنة اأخرى، خ�ضو�ضًا 

يف لبن���ان، حيث ل ه���ّم للريا�س اإل اأن 

يعلن اأتباعها معاداتهم للمقاومة وحزب 

اهلل، وخو�س معارك �ض���عبة معه، اإن مل 

نقل م�ضتحيلة، لأن حزب اهلل كما اأّكد �ضيد 

املقاومة مل يعد قوة دفاع وح�ض���ب، بل 

بات قوة هجومية كربى، قادرة على قلب 

وتغيري املعادلت، ولهذا فال�ض���عودية ل 

تريد ال�ضتقرار يف لبنان، ولو كان بيدها 

القوة املوؤهلة لذل���ك، ملا تاأخرت ثانية.. 

ولهذا يدع���و هذا الدبلوما�ض���ي ملتابعة 

حرك���ة الوزير امل�ض���تقيل اأ����رصف ريفي 

واجلماعات ال�ض���لفية والأ�ض���ولية التي 

ين�ّض���ق معها، وباتوا يرفعون �ض���عارات 

اأكرب من اأحجامه���م يف معاداة املقاومة 

و�ض���ورية واإيران، وحتى رو�ض���يا.. م�ضرياً 

هنا اإىل زيارة وزي���ر اخلارجية امل�رصية 

�ضامح �ض���كري اإىل بريوت، والتي ي�ضفها 

باأنها كانت زيارة ا�ضتطالع �ضعودية اأكرث 

منها م�رصية، بعد اأن بات حترُّك ال�ض���فري 

ال�ضعودي غري ذي جدوى يف لبنان، ورمبا 

لهذا ال�ض���بب كان غيابه عن لبنان اأثناء 

الزي���ارة، والذي قد يكون نهائيًا، بانتظار 

تعيني �ضفري جديد ياأتي لي�ضلمه مهامه.

اأحمد زين الدين

فه »داعش«؟
ّ
من يمأل الفراغ الذي تخل

من���ذ اأن متّكن اجلي�س ال�ض���وري وحلفاوؤه من 

ال�ضيطرة على طريق »الكا�ضتيلو« �ضمال - �رصقي 

مدين���ة حل���ب يف الأ�ض���ابيع الفائتة، ال���ذي ُيعّد 

ال�رصيان الأ�ضا�ض���ي لدعم املجموعات امل�ض���لحة 

املتحالفة مع »جبهة الن�رصة« يف املدينة، ت�ضعى 

الف�ض���ائل امل�ض���لحة اإىل حتقيق اإجناز افرتا�ضي، 

لرفع معنويات م�ضلحيها، بعدما اأ�ضابها الإحباط.

كذل���ك رافق���ت ه���ذا امل�ض���عى »بروباغندا« 

ت�ض���ليلية غ���ري م�ض���بوقة، تتحدث ت���ارًة عن فك 

احل�ض���ار عن الأحياء ال�رصقية يف ال�ضهباء، وطوراً 

عن تطويق امل�ضلحني للمنطقة الغربية من حلب..

ويف ال�ض���ياق توؤكد م�ض���ادر ميدانية و�ضول 

م�ضلحي »جبهة الفتح« اإىل طريق الرامو�ضة، بعد 

تقدُّمهم يف منطق���ة الكليات احلربية جنوب غرب 

املدينة، لكنه بقي حتت �ض���يطرة اجلي�س ال�ضوري 

ناريًا من جهة معامل الإ�ضمنت من اجلهة اجلنوبية.

واجلدي���د على حمور الكليات الع�ض���كرية يف 

املنطقة الغربية، ا�ض���تعادة اجلي�س ال�ضوري لتلة 

اأم الق���رع امل�رصفة على الأخرية، واإف�ض���اله �ض���ت 

حماولت للم�ضلحني ل�ضتعادتها، وبالتايل ماتزال 

الطري���ق اإىل الحياء احللبي���ة ال�رصقية مقطوعة 

ناريًا.

واأكدت امل�ض���ادر اأن اإحكام الطوق على الأحياء 

ال����رصق يف حلب، الواقعة حتت �ض���يطرة الف�ض���ائل 

املت�ض���ددة، �ضي�ض���عف الت�ض���كيالت، لكن لن يوؤدي 

اإىل الإجهاز عليها ب�ض���كل نهائ���ي قبل الأطباق على 

خمتلف الطرق املوؤدية اإىل »ال�ضهباء«، خ�ضو�ضًا من 

جهة حمافظة اإدلب، وهذا الأمر متوقف على ا�ضتمرار 

الإ�ضناد اجلوي الرو�ضي.

واعت���ربت امل�ض���ادر اأن اله���دف الأ�ضا�ض���ي من 

ا�ض���تعادة اجلي�س ال�ض���وري وحلفائه ملزارع املالح، 

والتقدم باجتاه طريق الكا�ضتيلو، هو ت�ضديد احل�ضار 

على امل�ض���لحني يف الأحياء ال�رصقية حللب، لدفعها 

على ال�ضت�ضالم اأو التفاو�س على اخلروج من املدينة؛ 

اإىل غرار ما حدث يف مدينة حم�س �ضابقًا، بعد ف�ضل 

املفاو�ض���ات بني ممثلني عن غرف���ة عمليات قاعدة 

حميميم الرو�ضية واآخرين عن املجموعات امل�ضلحة، 

والهادفة اإىل دفعها لالبتعاد عن »الن�رصة«.

اإثر ذل���ك، حاول���ت املجموعات امل�ض���لحة فك 

الط���وق املذكور اآنفًا، فهاجمت م���راراً مزارع املالح، 

ثم الكلي���ات احلربية، وبالت���ايل التخفيف من حدة 

الطوق على امل�ضلحني، عرب فتح ثغرة يف الرامو�ضة، 

غريها اأن حماولتها باءت بالف�ض���ل، بعد ا�ضتهدافها 

من الطائرات احلربية الرو�ض���ية وال�ض���ورية، فقامت 

با�ض���تهداف املدني���ني انتقام���ًا، واأوقع���ت ع�رصات 

القتل���ى واجلرحى، ويف الوق���ت عينيه ذكرت وكالة 

»نوفو�ضتي« الرو�ض���ية اأن اجلي�س ال�ضوري قتل اأكرث 

من األفي م�ض���لح جنوب غرب حلب منذ بدء حماولة 

فك الطوق.

بعد ف�ضل املجموعات امل�ضلحة يف قلب موازين 

القوى مل�ضلحتها يف امليدان احللبي، يبدو اأن الإدارة 

الأمريكية لعبت ورقة �ض���غط جديدة �ض���د دم�ض���ق، 

من خالل الإيعاز اإىل املجموع���ات الكردية املوالية 

بالنف�ضال عن الكيان ال�ضوري، واإن�ضاء كانتون كردي 

يف اأجزاء من ال�ضمال وال�رصق ال�ضوري، ولهذه الغاية 

هاجم���ت هذه املجموع���ات املراك���ز احلكومية يف 

حمافظة احل�ضكة، بعد ا�ضتباكات مع عنا�رص »الدفاع 

الوطني« يف املحافظة، ثم توقفت هذه ال�ض���تباكات 

بعد اتفاق ُعقد يف حميميم يف الأيام القليلة الفائتة، 

بني ممثلني عن الدولة ال�ض���ورية والف�ضائل الكردية، 

فق على �ضحب »الدفاع الوطني«  برعاية رو�ضية، واتُّ

وقوات »ا�ضاي�س« الكردية من احل�ضكة، واإ�ضناد مهمة 

حفظ الأم���ن والنظام اإىل ال�رصط���ة، وماتزال الهدنة 

م�ضتمرة بح�ضب املتابعني.

ل الرتكي  اأما الأمر امل�ض���تجد اليوم، فه���و التدخُّ

اجلّوي والربّي ملوؤازرة ف�ض���ائل »نور الدين الزنكي« 

و»اأح���رار ال�ض���ام« يف قتاله���م ل�»النا�رصين« يف 

مدين���ة جرابل�س يف ريف حلب ال�ض���مايل، املتاخمة 

للح���دود الرتكية، بعد ان�ض���حاب »داع����س« منها، 

و»النا�رصين« هم اأهايل املدينة املوؤيدين ل�»تنظيم 

الدولة«.

وع���ن الغاية الرتكية م���ن هذا التدخ���ل، توؤكد 

م�ض���ادر يف املعار�ضة ال�ضورية اأن الهدف الرتكي هو 

منع ن�ضوء كيان كردي على احلدود ال�ضورية الرتكية، 

وا�ضتباق اأي متدد كردي يف جرابل�س.

وتختم امل�ضادر املعار�ض���ة بالقول: »امل�ضكلة 

احلقيقة املقبلة هي: من �ض���يمالأ الفراغ الذي تخلّفه 

داع�س بعد ان�ضحابها اأو دحرها«؟

ح�ضان احل�ضن

رغم كل الضجيج تركيا لن 
تخرج من حلف »الناتو«.. 
فالحاجة متبادَلة بين كال 

الطرفين

عنا�سر من اجلي�ش ال�سوري وحلفائه يتقدمون يف ريف حلب اجلنوبي
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¡ دعم �ضعودي م�رصوط
اأكد م�ض���در كردي اأن اململكة العربية ال�ضعودية 

عر�ضت موؤخراً م�ضاعدة الوحدات الكردية املقاتلة 

ودعمها باملال وال�ض���الح، مقابل اأن ت�ض���تمر يف 

القتال �ضد اجلي�س ال�ض���وري يف مدينة احل�ضكة، 

كا�ض���فًا اأن العر�س مت تقدميه عرب قنوات ر�ضمية 

خالل اجتماع �ض���م ممثلني ع���ن الطرفني، واأنها 

لي�ض���ت املرة الأوىل التي حتاول فيها ال�ضعودية 

التقرب من »وحدات احلماية« ل�ض���تمالتها اإىل 

طرفها، فقد قدمت �ض���ابقًا عرو�ضًا عدة مل�ضاعدة 

»الوح���دات«، �رصط اإنه���اء حال���ة التهدئة مع 

اجلي����س ال�ض���وري، والعمل عل���ى حماربته يف 

جميع مناطق وجودها. وتوّقع امل�ضدر اأن تتغرّي 

الأمور يف اأي حلظة، ب�ض���بب احل�ضا�ضية البالغة 

التي و�ضل اإليها املوقف يف حلب واحل�ضكة، غري 

م�ض���تبعد يف ظل هذه التطورات اأن يلجاأ احلزب 

الكردي اإىل بيع اآخر اأوراقه لوا�ضنطن وال�ضعودية 

وغريهما.

¡ مواقف ال�ضي�ضي.. والأثمان املرتَقبة
راأى دبلوما�س��ي عرب��ي رفيع اأن مواق��ف الرئي�س 

امل�رصي عبد الفت��اح ال�سي�سي الأخرية من الأزمة 

ال�سوري��ة ُتعترب خطوة علني��ة متقدمة يف املوقف 

طرحه��ا  الت��ي  اخلم���س  فاملح��ددات  امل���رصي، 

الرئي�س امل�رصي وا�سحة، وُتعترب مرتكزات ميكن 

البن��اء عليه��ا اإذا خل�س��ت النوايا، وه��ي: احرتام 

اإرادة ال�سعب ال�سوري، واإيجاد حل �سيا�سي للأزمة 

ال�سوري��ة، واحلف��اظ على وح��دة اأرا�س��ي �سورية، 

واإع��ادة  املتطرف��ة،  اجلماع��ات  اأ�سلح��ة  ون��زع 

اإعمار �سورية. ولف��ت الدبلوما�سي اإىل اأن املوقف 

امل���رصي يثري غ�سب اململك��ة العربية ال�سعودية، 

ك الرئي�س امل�رصي مبوقفه فاإن نظام 
ّ
واإذا ما مت�س

الريا�س �سيعزز �سغوطه القت�سادية على ال�سعب 

امل���رصي، وقطر �ستكّثف م��ن دعمها للإرهابيني 

يف �سيناء، اأما الإم��ارات ف�ستوقف دعمها مل�رص، 

و�ستحاول فر�س ا�سرتاطاتها على القاهرة مقابل 

الدعم املايل.

¡ الأر�س اإماراتية.. والإدارة لالأمريكيني
اأك����دت م�ض����ادر اأمني����ة خليجي����ة اأن اأجهزة 

اإدارة  ال�ض����تخبارات الأمريكية ت�رصف عل����ى 

�ض����جن رهيب مقام على الأرا�ضي الإماراتية، 

حيث تق����وم بنق����ل معتقلني من جن�ض����يات 

خمتلف����ة اإىل هذا املعتقل الذي هّياأته القيادة 

الإماراتية، لتمار�س اأجهزة الأمن الأمريكية فيه 

التحقيق والتعذيب، والقتل يف بع�س الأحيان. 

وقالت امل�ض����ادر اإن اأجهزة الأم����ن الأمريكية 

نقل����ت موؤخراً اإىل هذا ال�ض����جن، ال����ذي يبعد 

مئ����ة كيلو مرت عن اأبوظب����ي، ع�رصين معتقاًل، 

بينه����م معتَقلون كانوا حمتَجزين يف �ض����جن 

غوانتانامو �ض����ّيئ ال�ضيت، كا�ض����فة اأن هناك 

عدة �ضجون حتت الإ�رصاف الأمريكي مقامة يف 

ثالث دول عربية، اإحداها يف ال�ضمال الأفريقي.

¡ هل تتح�ضن العالقة بني الأردن و»حما�س«؟
ك�س��ف م�س��در فل�سطيني ع��ن ات�س��الت بني 

قي��ادة حرك��ة »حما���س« والإدارة الأمريكية، 

انطلق��ت بجه��ود وو�ساط��ة من قط��ر، وترتيب 

اإن  الأردني��ة. وق��ال امل�س��در  م��ع احلكوم��ة 

دبلوما�سيًا اأمريكي��ًا خدم يف عدة دول عربية 

يق��ود هذه الت�سالت ع��ن اجلانب الأمريكي، 

يف ح��ني اأن رئي���س املكت��ب ال�سيا�سي حلركة 

»احلم�س��اوي«،  اجلان��ب  يت�س��در  »حما���س« 

حي��ث طلب��ت وا�سنط��ن اأن تك��ون الت�سالت 

م��ع »احلركة« عل��ى اأعلى امل�ستوي��ات. وتوّقع 

امل�س��در اأن تنتقل هذه الت�سالت اإىل الأردن 

ن يف 
ُّ
يف مرحل��ة لحق��ة، م��ا يوؤ���رص اإىل حت�س

ان و»حما�س«.
ّ
العلقات بني عم

موضوع الغالف

�رصيعًا حرّكت وا�ضنطن »الورقة 

الكردية« يف مدينة احل�ضكة ال�ضورية، 

عقب الر�ض���الة الرو�ضية النارية التي 

ال�ض���رتاتيجية  حملته���ا قاذفاته���ا 

من قاعدة همدان اجلوي���ة الإيرانية، 

و�رصيعًا تلّقفت رّد دم�ضق عرب توجيه 

حللفائها  ع���ة«  متوقَّ »غ���ري  �رصبة 

الطائرات  الأك���راد، حي���ث تدّخل���ت 

احلربية ال�ضورية للمرة الأوىل لق�ضف 

مقاتل���ي »ال�ض���اي�س« يف املدينة، 

قب���ل اأن تتدحرج الأمور لت�ض���ل اإىل 

توّغل ع�ض���كري تركي داخل جرابل�س 

احلدودي���ة، اأدرجته اأنق���رة يف اإطار 

داع�س  لقت���ال  ع�ض���كرية  »عملي���ة 

و�ض���مان وحدة الأرا�ضي ال�ضورية«.. 

ثمة م�ض���هد �ض���وري واإقليمي جديد 

ب���داأت معامل���ه ترت�ض���م انطالقًا من 

مدينة احل�ضكة، و�ضط معلومات لفتت 

اإىل تبل���ور اتفاق �ض���وري - اإيراين - 

دة �ض���د  ترك���ي بخو�س معركة موحَّ

املقاتل���ني الأك���راد، يف وقت رّجحت 

»اإ�رصائيلية«  ا�ض���تخبارية  تقديرات 

اإقليمية جديدة اإىل  اأطراف  ان�ض���مام 

معارك اجلبهات ال�ضمالية يف غ�ضون 

اأ�ضابيع �ضتت�ضم ب�ضخونة كبرية، وفق 

ما نقل موقع »ديبكا فايلز« العربي، 

ملحقة باإ�ض���ارة املحلل الع�ض���كري 

اإىل احتمال  يف �ضحيفة »معاريف« 

دخ���ول مقاتالت �ض���ينية على خط 

املع���ارك املقبلة، ج���رى التمهيد له 

بالزي���ارة الالفتة يف توقيتها، والتي 

قادت منذ اياأم وفداً ع�ض���كريًا �ضينيًا 

اإىل دم�ضق.

ورغ���م الهدن���ة التي فر�ض���تها 

الو�ض���اطة الرو�ض���ية، اإل اأن الأنب���اء 

اأ�ضارت اإىل ح�ض���ود ع�ضكرية للقوات 

الكردية يف القام�ضلي منذ ليل الإثنني 

- الثالث���اء، مواكبة مل���اآل التطورات 

امليدانية يف احل�ضكة، مقابل جهوزية 

ع�ضكرية تركية، بانتظار »متدد« تلك 

الق���وات باجتاه جرابل�س، �ض���حيفة 

»الوا�ضنطن تاميز« نقلت عن اجلرنال 

الأمريكي املتقاع���د توما�س مكيرني 

قول���ه اإن »موؤ����رصات عديدة ت�ض���ري 

اإىل اتف���اق ثالث���ي اإيراين - �ض���وري 

- ترك���ي يهدف - بُحكم امل�ض���لحة 

امل�ض���رتكة حي���ال خطر النف�ض���ال 

الك���ردي عن الدولة ال�ض���ورية - اإىل 

ن�ض���ف »حلم« الأكراد بالفدرلة قبل 

ترجمتها على الأر�س، يف حني برزت 

معلومات لفتة ك�ضفت عنها �ضحيفة 

»ل�ضتامبا« الإيطالية - ا�ضتناداً اإىل 

م�ض���ادر و�ض���فتها ب�«الرفيعة« يف 

وزارة الدف���اع الإيطالي���ة - مفادها 

عة  اأن معطي���ات ميدانية غ���ري متوقَّ

�ضتطبع م�ض���ار املعارك املقبلة بني 

الوحدات الكردية واجلي�س ال�ض���وري 

اأن  ح���ة  يف مدين���ة احل�ض���كة، مرجِّ

يعمد الأكراد - باإيعاز اأمريكي - اإىل 

ا�ضتبدال وجهة املعارك من جرابل�س 

اإىل جبهة �ضمالية مفاجئة.

املحل���ل  ذه���ب  املقاب���ل،  يف 

»معاريف«  �ض���حيفة  الع�ضكري يف 

اإىل م���ا اعت���ربه »اأبعد م���ن معارك 

منتَظرة يف حلب«، فر�ض���ته دللت 

الر�ض���الة الرو�ض���ية »الأعنف« �ضد 

القاعدة اجلوية  انطالقًا من  وا�ضنطن 

الإيرانية، ناقاًل عن اجلرنال الأمريكي 

اإىل »قرار  اإ�ض���ارته  ديفي���د ديبت���ل 

ا�ض���رتاتيجي ل رجعة عنه« اتخذته 

رو�ض���يا و�ض���ورية واإيران وحزب اهلل، 

بح�ضم معارك حلب قبل النتخابات 

الأمريكي���ة، ومتوقف���ًا عن���د الزيارة 

املفاجئة لوفد ع�ض���كري �ضيني رفيع 

امل�ض���توى اإىل دم�ض���ق، خرقت م�ضهد 

انطالق قاذفات رو�ضيا من اإيران.. ثمة 

ما يدلل اإىل اأن امل�ض���تجدات املقبلة 

»اأخطر« و»اأو�ضع« من حدود حلب، 

ف�»املقاتالت ال�ضينية قادمة اأي�ضًا« 

اإىل اأجواء �ضورية للمرة الأوىل، جملة 

معطيات اأُ�ض���يفت اإىل ر�ضالة رو�ضيا 

املربكة من اإي���ران، كفيلة باأن تقلق 

»اإ�رصائيل«، ح�ضب تعبريه.

واإذ رّجح اأن يكون اجتماع الوفد 

الع�ض���كري ال�ض���يني بوزي���ر الدفاع 

اإمكانية  ال�ض���وري ق���د تتط���رق اإىل 

ه مقاتالت �ض���ينية اإىل �ض���ورية  توجُّ

يف املدى املنظور، �ض���يما اأن حاملة 

الطائرات »الياويينغ« ر�ضت فعاًل يف 

ميناء طرطو�س منذ ما يقارب العام، 

رغم عدم تاأكي���د اخلرب، لفت املحلل 

الع�ض���كري - ا�ض���تناداً اإىل م�ض���ادر 

قال اإنه ا�ض���تقاها من �ضباط رفيعي 

الأمريكية  ال�ضتخبارات  امل�ضتوى يف 

- اإىل اإمكانية دخول ال�ضني على خط 

توجيه �رصبات جوية �ضد ما ي�ضمى 

»اجلي�س الإ�ض���المي الرتك�ض���تاين«، 

الذي ي�ضم اأكرث من ثالثة اآلف م�ضلح 

من »الإيغور« ينت�رصون يف اجلبهات 

ال�ض���مالية، يف �ضياق معركة �ضخمة 

»الإ�رصائيلية«  ال�ض���تخبارات  تقّدر 

ه بالدرج���ة الأوىل اإىل  اأنه���ا �ض���توجَّ

»جي�س الفتح« يف اإدلب.

وعلى وقع الر�ض���الة الرو�ض���ية 

ارت���اأت مو�ض���كو  الت���ي  ال�ض���اخنة 

توجيهها لوا�ض���نطن م���ن طهران، يف 

الأمريكي���ة  الإدارة  ان�ض���غال  ذروة 

بالتح�ض���ري لالنتخابات الرئا�ض���ية، 

وتزاُمن���ًا م���ع »مفاج���اأة« اإع���الن 

مو�ض���كو وطهران »تعليق« ا�ضتخدام 

قاع���دة همدان اجلوية الإيرانية، على 

اأن توا�ض���ل رو�ضيا ا�ض���تخدامها »اإذا 

تطلّب الو�ض���ع امليداين يف �ض���ورية 

ذل���ك«، وفق ت�رصيح الناطق با�ض���م 

وزارة اخلارجي���ة الرو�ض���ية، تك���ون 

رو�ض���يا قد اأبلغت »من يهّمه الأمر« 

اأن كل الحتمالت الع�ضكرية الالحقة 

مفتوح���ة، يف وقت نقلت �ض���حيفة 

»بوليتي�س« الفرن�ض���ية عن م�ض���در 

ع�ضكري رو�ضي ما مفاده اأن »الرئي�س 

بوتني ب�ضدد اإطالق مفاجاأة اأخرى ل 

تقّل وقعًا عن �ضابقاتها، يعقب م�ضهداً 

جديداً يجمع الرئي�ض���ني ب�ضار الأ�ضد 

اأردوغان يف دم�ض���ق«،  ورجب طيب 

للم�ضتجدات  لفتًا  ت�ض���ارعًا  مرجحًا 

امليدانية على جبه���ات حلب واإدلب 

ودير ال���زور، يخرقه ن����رص للجي�س 

ال�ض���وري »ب���ات و�ض���يكًا« يف اأبرز 

املعاقل امل�ضلحة بالغوطة ال�رصقية.

ماجدة احلاج

مقاتالت صينية على خط معارك الشمال السوري.. 
ومفاجأة مقبلة لبوتين

اتفاق إيراني - سوري - 
تركي على نسف »حلم« 

األكراد بالفدرلة قبل 
ترجمتها على األرض

ال�سربات اجلوية ال�سينية �ست�ستهدف »اجلي�ش الإ�سالمي الرتك�ستاين« يف �سورية
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فلسطين ومخيم الشباب 
القومي في تونس

»بالد الُعرب اأوطاين من ال�شاِم لبغداِد 

ومن مين اإىل جن���د اإىل م�رص فتطواين«.. 

هو الن�ش���يد اليومي والدائ���م مع افتتاح 

كل ن�ش���اط اأو حما�رصة واختتامها، كان 

يردده �ش���باب جاوؤوا م���ن اأكرث من ع�رص 

دول عربي���ة، اإنهم مئة و�ش���بعني �ش���ابًا 

و�ش���ابة ح�رصوا اإىل تون�س اخل�رصاء يف 

خميم ال�شباب القومي العربي يف دورته 

اخلام�شة والع�رصين. جاوؤوا ليوؤكدوا، رغم 

احلرائ���ق املندلعة يف اأكرث من بلد عربي، 

واله���م الُقطري بق�ش���اياه يتقدم على ما 

�ش���واه من هموم وق�شايا، اأن الهم القومي 

وق�ش���اياه مازالوا حا�رصي���ن يف وعيهم 

وعقلهم ووجدانهم، وفل�ش���طني وق�شيتها 

ومقاومتها يف املقدمة.

ه���ذا ال يعن���ي اأنه���م متطابقون يف 

املواق���ف والتوّجه���ات حول ما ت�ش���هده 

املنطق���ة م���ن اأح���داث وتط���ورات، فهم 

م�شاركون من م�شارب وتوجهات �شيا�شية 

وفكري���ة خمتلفة، ويف تقدي���ري هذا اأمر 

طبيعي، بل هو �شحي، اإذا ابتعد عن الغلو 

والتط���رف، لكن كان���ت مواقفهم تتقاطع 

وتتطابق عند ق�شيتي فل�شطني واملقاومة.

يف اأيامهم الع�رصة التي اأم�ش���وها يف 

املخيم كانوا ذوي همة وحيوية عاليَتني، 

كيف ال وهم ال�شباب ُبناة املجتمع وقادته 

يف امل�شتقبل؟ لكن الالفت يف كل زاوية من 

العروبة وفل�شطني  املخيم كانت عبارات 

واملقاوم���ة، والدع���وة للمقاطعة ورف�س 

التطبي���ع، والدعوة للوح���دة يف مواجهة 

التحدي���ات.. حتى اأم�ش���ياتهم وحلقاتهم 

الثقافية والفنية كانت تعّب ب�شكل وا�شح 

عن تلك الكتابات، وهنا كانت االنتفا�شة 

الفل�ش���طينية الثالث���ة وق�ش���ية االأ�رصى 

وانتفا�شة االأمعاء اخلاوية حا�رصة بقوة 

خالل اأيام املخيم.

خالل اأي���ام املخيم الع����رصة كان ما 

حظي به ال�شباب القومي العربي امل�شارك 

م���ن حما�رصات ه���و العن���وان االأبرز يف 

البنام���ج اليومي للمخيم، واملحا�رصون 

من عدد م���ن االأقطار العربي���ة، وكان يل 

�رصف اأنني واحد من ال�شادة املحا�رصين 

الذين قّدموا لهوؤالء ال�ش���باب من ع�شارة 

وقتهم وم���ا كتبوه م���ن عناوين تتالءم 

وتطلع���ات ال�ش���باب وطبيع���ة الظروف 

املحيطة باأمتنا، وما تواجهه من حتديات 

وخماطر، يف ظل م���ا ُي�رصّ عليه البع�س 

اأن يجعل من نف�شه ومقدراته وقدراته اأداة 

طيعة ومطيعة لتنفيذ امل�رصوع ال�شهيو-

اأمريك���ي يف املنطقة، وتبدي���ل اأولويات 

ال�رصاع وح���رف وجهت���ه اإىل مكان غري 

وجهته احلقيقية، اأال وهو العدو ال�شهيوين 

االأوح���د الأمتن���ا العربي���ة واالإ�ش���المية. 

والالفت يف تفاعل �شباب و�شابات املخيم 

هو كم الوعي الذي يتمتعون به، وهذا ما 

كان وا�ش���حا يف مناق�شاتهم ومداخالتهم 

واأ�ش���ئلتهم مع انتهاء كل حما�رصة، وهذا 

اإن دل على �ش���يء اإمنا يدل على �ش���يء 

واحد، وهو اأن الرهان على �شبابنا مازال 

قائمًا، على الرغم من ال�شورة القامتة ملا 

اأفرزته النتائج الكارثية املدّمرة ملا �شمي 

ب�»الربيع العربي« وثوراته.

رامز م�شطفى

اجلي�س  ب���ني  اال�ش���تباك  طغ���ى 

ال�ش���وري وقوات »اال�شاي�س« الكردية 

يف مدينة احل�ش���كة على ما عداه من 

اأخبار املعارك يف �ش���ورية �ش���واء يف 

حل���ب اأو دم�ش���ق اأو �ش���واها، وتبادل 

اأ�ش���باب  االتهام���ات حول  الطرف���ان 

هذا اال�ش���تباك، الذي ُيعّد االأخطر بني 

االثنني منذ عام 2011، خ�شو�ش���ًا اأن 

اجلي�س ال�ش���وري نف�ش���ه هو من �شلّح 

االأكراد عام 2012.

يف خ�ش���ّم املعارك، وتبيراً لها، 

حتّدث اجلي�س ال�ش���وري يف بيانه عن 

اأعمال ا�ش���تفزازية يق���وم بها اجلناح 

الع�ش���كري حلزب العمال الكرد�شتاين 

»االأ�شاي�س«، واالإعتداء على موؤ�ّش�شات 

الدولة، بينما اأ�شار االأكراد اإىل اأن النظام 

ال�شوري يريد اأن يك�ش���ب وّد اأردوغان 

بق�شفه لالأكراد، خ�شو�شًا بعد حماولة 

االنقالب الفا�شل، وتوتر العالقات بني 

الرتكي  والتقارب  واالأتراك،  االأمريكيني 

مع كل من اإيران ورو�شيا.

وبغ����س النظر عن �ش���حة اأي من 

االتهام���ات املتباَدلة بني االثنني، فاإن 

ال�ش���عي الكردي الإقام���ة دولة كردية 

يف �ش���ورية ال �ش���ّك اأنه يث���ري الكثري 

م���ن الت�ش���اوؤالت والتحّفظات لدى كل 

من دم�ش���ق وتركيا واإيران، ما ي�ش���ّهل 

اإمكانية التن�ش���يق فيما بينها للق�شاء 

عل���ى احللم الك���ردي باإن�ش���اء دولة 

م�شتقلة.

بداية، اإن االدع���اء الكردي باحلق 

باالنف�ش���ال ع���ن الدول���ة ال�ش���ورية 

ال�شورية  االأرا�ش���ي  واقتطاع جزء من 

كرد�ش���تان  م���ن  ج���زءاً  باعتباره���ا 

التاريخية هو ادعاء ال �شحة تاريخية 

له، وذلك ملا يلي:

تاريخًيا، يختلف الو�ش���ع الكردي 

يف �ش���ورية عن كل من العراق وتركيا، 

التي يتواجد فيها االأك���راد منذ مئات 

ال�شنني، اإذ اإن النزوح الكردي اإىل �شورية 

مل يت���م اإال بعد املذاب���ح التي تعر�س 

لها االأكراد من »احلركة الكمالية« يف 

تركيا بعد ثورتهم يف العام 1925، ما 

يعني اأن الظاهرة الكردية يف �ش���ورية 

مل تك���ن يومًا جزءاً م���ن حركة قومية 

كردية تاريخية عمرها مئات ال�شنني.

جغرافيًا، دولة كرد�ش���تان بح�شب 

خريطة »اتفاقية �ش���يفر« عام 1920، 

والتي ُتعت���ب اأول وثيقة دولية ُتثبت 

حق االأكراد يف تقرير م�شريهم، والتي 

ي�شت�ش���هد بها االأكراد للمطالبة بقيام 

دولة م�شتقلة، ال ت�شم ال من قريب وال 

من بعيد اأي منطقة �ش���ورية، بب�شاطة 

الأن���ه مل يكن هناك اأي اأك���راد كقومية 

تاريخية يف تلك املناطق.

هذا بالن�شبة للتاريخ واجلغرافيا، 

اأما يف ال�شيا�ش���ة فاالأكراد يف �شورية 

- كم���ا حاله���م يف العراق - لي�ش���وا 

دي���ن اأ�ش���اًل يف النظ���رة ح���ول  موحَّ

م�ش���تقبلهم، ب���ل هم منق�ش���مون بني 

فريق يطالب باالنف�ش���ال وقيام دولة 

م�ش���تقلة، واآخ���ر يريد البقاء �ش���من 

الوحدة ال�ش���ورية، مع �شمانات بحكم 

المركزي، وحقوق ثقافية ولغوية.

بالرغم م���ن التهديدات اخلارجية 

االنق�ش���ام  وخط���ر »داع����س«، يبدو 

ال�ش���عب  مكون���ات  ب���ني  وا�ش���حًا 

الكردي، وبينه���م وبني القوى العربية 

وال�رصيانية واالآ�ش���ورية املوجودة يف 

ال�شمال ال�شوري، ويعود هذا االنق�شام، 

كما االنق�ش���ام بني االأحزاب ال�شيا�شية 

الكردي���ة يف الع���راق، اإىل االحت���دام 

االإقليم���ي ال���ذي ينعك����س تباُينًا يف 

التحالفات االإقليمية لالأكراد؛ فبع�شهم 

يتحالف مع االأت���راك وجتده جزءاً من 

»االئتالف ال�ش���وري«، بينما ي�ش���تمّد 

البع����س االآخر الدعم م���ن االإيرانيني 

والنظام ال�شوري.

اإن االإرث الع�شائري الكردي ومنط 

التفكري االجتماعي الذي ينق�شم بطريقة 

عامودية قائمة على ثنائية االأ�ش���داد، 

و�شيادة الفكر االإق�شائي وال�شخ�شانية 

واحلزبي���ة االإلغائي���ة ب���ني االأك���راد 

يجعل���ون حتقي���ق حل���م »الدول���ة 

امل�شتقلة« �شعب املنال، خ�شو�شًا يف 

غياب املمار�شة الدميقراطية، وتغليب 

روح االنق�شام على روح التعاون لبناء 

الدول���ة الوطنية الكردي���ة. اإن دخول 

االأحزاب الكردية يف حماور متناق�شة، 

والتناح���ر القائم بينها اإىل حد االإفناء 

واالإلغاء، يجعالن من ال�ش���عب عليها 

دة لتاأ�ش���ي�س  االلتق���اء على روؤى موحَّ

»الدولة« املوعودة.

يعي����س االأكراد اليوم »ن�ش���وة« 

اال�شرتاتيجية  �شلب  باأنهم  اإح�شا�شهم 

خ�شو�ش���ًا  �ش���ورية،  يف  االأمريكي���ة 

بعد حماولة االنقالب الفا�ش���لة �ش���د 

الثقة مفقودة  اأردوغان، والتي جعلت 

بين���ه وب���ني االأمريكيني، م���ا يعني 

بطبيعة احلال ع���دم قدرة االأمريكيني 

عل���ى فر����س قراره���م عل���ى جميع 

ال�ش���مال  امل�ش���لحة يف  املجموعات 

ال�ش���وري.. لكن الن�شوة الكردية تلك ال 

تاأخذ بعني االعتبار اأن تركيا - الع�شو 

يف حلف �ش���مال االأطل�ش���ي - ُتعتب 

ركن���ًا من االأركان الت���ي ترتكز عليها 

ال�شيا�شة االأمريكية يف ال�رصق االأو�شط 

ككل، وال ي�شتطيع االأمريكيون التخلي 

عنها ب�ش���هولة ورميها يف اأح�ش���ان 

الرو����س، لذلك ف���اإن االأمريكيني، ولو 

كان���وا ي�ش���تندون اإىل املقاتل الكردي 

لتكري����س نفوذهم يف �ش���ورية، اإال اأن 

تاأ�شي�س دولة م�ش���تقلة لالأكراد دونه 

عقبات كبرية، ما يجعل الفيدرالية اأو 

الالمركزية اأق�ش���ى ما ميكن اأن ي�شل 

اإلي���ه االأمريكيون يف اإقن���اع حليفهم 

الرتكي بالقبول به.

من هن���ا، يبدو الطم���وح الكردي 

املتفاقم قاتاًل اأكرث منه عاقاًل، فال�شري 

مب�ش���ار قتال اجلميع، ودفع االأ�ش���داد 

االإقليمي���ني اإىل التحال���ف بناًء على 

تقاطع امل�شالح �شد االأكراد، واالكتفاء 

بالدع���م االأمريكي املح���َرج باحلليف 

الرتكي، يجعل م���ن املغامرة الكردية 

- حتى لو ا�ش���تطاعت اكت�شاب بع�س 

ال�ش���ورية - مقامرة غري  اجلغرافي���ا 

م�شمونة النتائج.

د. ليلى نقوال

المقامرة الكردية.. األفق والنتائج

االكتفاء بالدعم األميركي 
يجعل من المغامرة الكردية - 
رغم اكتساب بعض الجغرافيا 

السورية - مقامرة غير مضمونة

الظاهرة الكردية يف �سورية مل تكن يوماً جزءاً من حركة قومية كردية تاريخية
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يكاف���ح االأكراد بقومياته���م الرتكية 

دولة  لتاأ�ش���ي�س  واالإيراني���ة  والعربي���ة 

»كرد�شتان الكبى«، ويبدلون حتالفاتهم 

م���ن دولة اإىل اأخرى للعب���ور اإىل دولتهم 

امل�ش���تقلة. يف ق���راءة تاريخي���ة لواقع 

االأكراد، يتبني اأنهم مل ُين�ش���فوا اأو ُيعَطوا 

حقوقه���م اإال يف احلك���م االإ�ش���المي، واأن 

الطعنة الكبى التي تعر�ش���وا لها كانت 

ال���دول الغربية )فرن�ش���ا وبريطانيا  من 

واإيطاليا( اأو ما عرف مبعاهدة »�شايك�س 

- بيكو«، والتي ارتكزت على القرار الذي 

اتخ���ذه احللفاء ع���ام 1919، والذي ين�س 

عل���ى اأن »احللفاء وال���دول التابعة لهم 

اتفقوا عل���ى اأن اأرمينيا وب���الد الرافدين 

وكرد�ش���تان وفل�ش���طني والبالد العربية 

يجب انتزاعه���ا بكاملها من االإمباطورية 

العثمانية«، ويف معاهدة �شيفر 1920 مّت 

و�شع اخلطوط العري�شة لدولة كرد�شتان 

املقتَطع���ة م���ن االأرا�ش���ي الرتكية فقط 

)واأخرجت اأكراد اإيران وكذلك اأكراد العراق 

و�ش���ورية اللتني ت�ش���يطر عليهما كل من 

بريطانيا و فرن�شا( ومت اإلغاوؤها الحقًا يف 

معاهدة لوزان.

امل�شكلة اأن االإخوة االأكراد يتعاملون 

مع جالديهم الغربيني و�شواًل حتى العدو 

العرب  مواطنيه���م  �ش���د  »االإ�رصائيلي« 

يف العراق و�ش���ورية، والذين �ش���اركوهم 

العذاب والتهمي�س من قَبل اال�ش���تعمارين 

الفرن�شي واالإنكليزي، ويحاولون اقتنا�س 

اللحظ���ة احلرج���ة يف تاري���خ �ش���ورية 

والعراق الوجودي، واملهددتني بالتق�شيم 

ب�شبب العدوان االأمريكي العاملي عليهما 

باأي���ادي التكفرييني، فيمار�ش���ون االبتزاز 

ال�شيا�ش���ي واملايل واملي���داين يف عملية 

قر�شنة كبى، م�شتغلني انخراط الدولتني 

ال�شورية والعراقية برّد العدوان التكفريي 

- الغربي.

لقد ط���ّور االأكراد احلك���م الذاتي يف 

كرد�ش���تان العراق حتى الدولة امل�شتقلة، 

وي�شاركون بقية العراقيني احلكم برئا�شة 

املوّحد؛  بالع���راق  ويغدرون  اجلمهورية، 

فتحت عناوين قتال »داع�س« يو�ّش���عون 

رقعة اإقليم كرد�ش���تان، ويفر�ش���ون اأمراً 

واقع���ًا، بالتعاون مع اأم���ريكا وحلفائها، 

ويكررون االأمر ذاته يف �شورية �شد اجلي�س 

ال�ش���وري وحلفائ���ه، وهو ال���ذي دعمهم 

بال�ش���الح وما يحتاجون اإليه لل�ش���مود 

اأمام هجوم »داع�س«، وملا اآن�ش���وا القوة 

يف اأنف�ش���هم انقلبوا على اجلي�س ال�شوري 

والع�ش���ائر العربية، مبمار�شة العن�رصية 

والتهجري، الإقامة املناطق الكردية النقية، 

واإعالن احلكم الذاتي يف �شورية.

يت����رصف االأك���راد وكاأن احل���رب قد 

انتهت، اأو اأن الدولتني ال�شورية والعراقية 

�ُش���طبتا واأن االأمريكي���ني �ش���يمنحونهم 

احلماية، واأن »كرد�شتان الكبى« �شارفت 

عل���ى الوالدة.. تل���ك هي اأح���الم االأكراد 

املغامرين وال�ش���اذجني الذين ي�ش���ّدقون 

طموحاتهم  بتحقي���ق  ويرغب���ون  اأمريكا 

ال�شخ�شية، لكن نذكرهم باالآتي:

هل ي�ش���تطيع االأكراد ال�ش���مود اأمام 

حتال���ف دول اأربعة هي تركيا و�ش���ورية 

واإي���ران والع���راق، والت���ي تعت���ب قيام 

كرد�شتان الكبى تهديداً مبا�رصاً لها؟

ه���ل ي�ش���تطيع االأكراد حك���م دولة 

ة وم�شتنَزفة ومغلقة على نف�شها  حما�رصَ

ب���دون اأي منفذ ب���ري اأو بح���ري؟ وكيف 

�شتعي�س؟

حلماي����ة  االأك����راد  ياأم����ن  ه����ل 

االأمريكي����ني الذين يرتك����ون حلفاءهم 

عندما تت�شارب م�شاحلهم مع م�شالح 

االآخرين؟ وهل ن�ش����ي االأكراد ماذا فعل 

االأمريكيون ب�ش����دام ح�ش����ني وح�شني 

مبارك و�شاه اإيران وغريهم؟

هل يتحّمل االأكراد امل�شلمون - العرب 

يف �شورية والعراق اأن يكونوا »اإ�رصائيل« 

ثانية يف الوطن العربي، لت�شتغلها اأمريكا 

بعد العجز والف�شل »االإ�رصائيلي«؟

نط���رح هذه االأ�ش���ئلة الإيقاظ الوعي 

والعقل الكردي، من اأجل م�ش���تقبل االأكراد 

والعرب يف اأمتنا، ف���ال نريد اأن نتخلّ�س 

م���ن »داع�س« واأخواته���ا لننتقل للقتال 

مع بع�ش���نا بع�شًا، و�ش���حيح اأن االأكراد 

والتهمي����س يف  للمظلومي���ة  تعر�ش���وا 

اأوطانهم، لكن ذلك لي�س مبراً لالنف�ش���ال 

االأمريك���ي،  امل����رصوع  يف  الدخ���ول  اأو 

ون�شاألهم: اأمل يتعرّ�س ال�شيعة يف العراق 

كما تعرّ�شوا له واأكرث، ومع ذلك ال ينادون 

باالنف�ش���ال؟ اأال يتعر����س االأقب���اط من 

واحل�شار، ومع  للم�ش���ايقات  التكفرييني 

ذلك ال ينادون باالنف�شال؟

اإن قي���ام االأك���راد باالنف�ش���ال على 

اأ�شا�س قومي واإثني هو حلقة من حلقات 

امل����رصوع االأمريكي الهادف اإىل تق�ش���يم 

املنطق���ة وتفتيته���ا على اأ�ش���ا�س ديني 

اأمريكا  ومذهبي وقومي، فعندما ف�ش���لت 

مبحاوالته���ا عادت لتفّت�س عن اأ�ش���اليب 

اأخرى، علّها ت�شل اإىل اأهدافها، فبعد ف�شل 

م�رصوعه���ا التكفريي الذي ي�ش���ارف على 

االنته���اء، بداأت بتغي���ري خططها؛ فغرّيت 

ا�ش���م »الن����رصة« اإىل »فتح ال�ش���ام«، 

وقاتل���ت مع االأك���راد وحملت �ش���اراتهم 

واأ�ش�ش���ت »املارينز الكردي« م�شافًا اإىل 

»املارينز التكفريي« املتناق�شني، لكنهما 

يخدمان م�رصوع ال�رصق االأو�شط اجلديد. 

نتمنى م���ن االإخوة االأكراد اأن يعودوا 

اإىل ُر�ش���دهم ويتعاونوا م���ع مواطنيهم، 

فهذا اأك���رث اأمانًا لهم ومل�ش���تقبلهم، واإال 

�ش���يدفعون الثمن مرة جديدة كما دفعوه 

بعد احل���رب العاملية االأوىل من حلفائهم 

الغربيني قبل مواطنيهم العرب.

د. ن�شيب حطيط

ل�ش���هري متوز واآب ذكريات مفَرح���ة وموؤملة يف 

اآن؛ ففي �ش���هر متوز من العام 2006 �شّنت »اإ�رصائيل« 

حربها الثانية على لبنان وخرجت منه مهزومة، ويف 

متوز العام 2014 �شّنت حربها على غزة واأطلقت عليها 

عملية »اجلرف ال�شامد«، اإثر خطف ثالثة م�شتوطنني 

يف اجلليل جنوب ال�شفة الغربية، وخرجت »اإ�رصائيل« 

منها مهزومة اأي�شًا، ومل ت�شتطع حتقيق االأهداف التي 

اأعلنتها يف هذه احلرب، وُجّل ما ح�شدته »اإ�رصائيل« 

من هذه احلروب يف فل�ش���طني ولبنان، التدمري والقتل 

والتهجري، ولي�ش���ّجل التاري���خ اأن »اإ�رصائيل« ارتكبت 

جرائم �ش���د االإن�ش���انية، باعرتاف املنظمات العاملية 

حلقوق االإن�شان.

»اإ�رصائي���ل« ماتزال م�ش���تمرة يف عدوانها على 

ال�شعب الفل�شطيني، وتعمل على اال�شتفادة من الظروف 

ال�شيا�شية التي متر بها منطقة ال�رصق االأو�شط، خدمة 

الأهدافها ال�شهيونية، هذا اإن مل يكن لها دور اأ�شا�س يف 

توتري االأجواء فيها وجرّها اإىل حروب ذات طابع مذهبي 

���نة وال�شيعة. ف�»اإ�رصائيل« ومنذ اأن اغت�شبت  بني ال�شُّ

اأر�س فل�شطني يف العام 1948، واحتلت ال�شفة الغربية 

يف العام 1967، مل تكرتث حلقوق ال�شعب الفل�شطيني، 

خ�شو�شًا التي اأقرّها جمل�س االأمن.

و»اإ�رصائيل« لديها اأهداف وا�ش���حة و�شيا�ش���ات 

عام���ة ال تتغ���ري بتغ���رّي احلكومات، بل ه���ي ملزمة 

بتطبيقه���ا، لك���ن التناف�س على اأ�ش���ده بني روؤ�ش���اء 

احلكومات الذين يت�ش���دون للحكم يف اإجها�س حقوق 

ال�ش���عب الفل�ش���طيني، وجتاوز القرارات الدولية التي 

تعطي بع�س احلقوق له، من اأجل الو�ش���ول اإىل الدولة 

اليهودية »اأر�شك يا اإ�رصائيل من الفرات اإىل النيل«.

وُيعت���ب نتنياه���و االأك���رث تطرفًا يف مو�ش���وع 

اال�ش���تيطان وتهوي���د القد�س ال�رصيف م���ن اأجل حمو 

املع���امل التاريخية والدينية لل�ش���عب الفل�ش���طيني، 

م���ن   ٪46 ف���اإن  االإح�ش���اءات  بع����س  وبح�ش���ب 

»االإ�رصائيليني« يقول���ون اإن نتنياهو حُمّق متامًا يف 

البناء يف كل م���كان �رصقي القد�س، و28٪ يقولون اإنه 

حُمّق مبدئيًا لكن عليه اأن يختار التوقيت املنا�ش���ب، 

اأي اإن 74٪ يوؤيدون اال�شتيطان والبناء يف كل االأحياء 

املقد�ش���ية من الناحية املبدئية، لكنهم يختلفون من 

حيث مراعاة اختيار التوقيت املنا�شب.

ف�»اإ�رصائيل« ومنذ احتاللها لل�ش���فة الغربية يف 

العام 1967 اأطلقت حكومتها ت�ش���مية خا�شة للقد�س 

»الو�ش���ع الراهن يف القد�س«، وذلك من اجل تهويده، 

وقد قام���ت احلكوم���ات املتعاقبة بجمل���ة اإجراءات 

لتهويده، كاإعالن القد�س عا�شمة اأبدية ل�»اإ�رصائيل«، 

ذ بعد ملعار�ش���ة اأمريكا ل���ه، واقتحام  وال���ذي مل ينفَّ

امل�ش���جد االأق�ش���ى مرات عدة، كان اأخطرها حني جترّاأ 

رئي����س الوزراء االأ�ش���بق ارييل �ش���ارون على اقتحام 

امل�شجد االق�شى عام 2008، ودخول امل�شتوطنني اإليه.

ا�شتمرّت جتاوزات امل�شتوطنني يف الدخول املتكرر 

اإليه و»ال�شالة« فيه، بعد اأن كان حم�شوراً بامل�شلمني 

فقط داخل امل�ش���جد، وعكفت منظمات هيكل �شليمان 

)الذي دّمره البابلييون ح�شب زعمهم اأيام نبوخذ ن�رص 

يف اليوم التا�ش���ع من �شهر اآب( على ح�شد الراأي العام 

»االإ�رصائيلي« �ش���نويًا يف ذكرى »خ���راب الهيكل«، 

من اأجل امل�ش���اركة يف االقتحام اجلماعي الكبري الذي 

�ش���تنفذه املنظمات اال�شتيطانية لالأق�شى يف التوقيت 

املنا�شب، وقد حّذرت ف�شائل املقاومة يف غزة الكيان 

ال�شهيوين من اال�ش���تمرار يف اقتحام امل�شجد االأق�شى 

وتهويده، داعية اإىل �ش���د الرح���ال اإليه واملرابطة فيه 

والدف���اع عنه، خ�شو�ش���ًا بعد االعت���داء االأخري عليه 

من قَبل اأربعمئة م�ش���توطن االأ�شبوع املا�شي، واكتفت 

معظم ال���دول العربية - على عادتها - باال�ش���تنكار 

ال�شديد، وبن�ش���ف اجلهود الرامية اإىل ا�شتئناف عملية 

ال�شالم.

والي���وم، ياأتي ال���كالم عن �رصك���ة »اإ�رصائيلية« 

تعمل لو�ش���ع خطط �شاملة وتف�ش���يلية للقد�س، وقد 

ف���ازت �رصكة طوخوط���ك »1« االأملانية من بني ثالث 

�رصكات عاملية مب�رصوع الت�ش���ميم والتخطيط للمنظر 

العام واملدخل الرئي�س، وتقع رخ�ش���ة املخطط على 

م�شاحة 720 دومنًا، يدخل �شمنها 211 دومنًا للمدخل 

الرئي����س، ويهدف ه���ذا امل����رصوع اإىل طم�س املعامل 

احلقيقية ملدينة القد�س.

اأين الزعماء العرب من م�رصوع تهويد فل�شطني؟ 

اأال يخجلون من �ش���عوبهم يف عدم ن�رصة الق�شية؟ 

اأال ي�شتحون من اأعمالهم الدنيئة يف حماربة الذين 

يواجهون »اإ�رصائيل«؟ اجلميع يعرف اأنه لوال هوؤالء 

املجاهدين االأبطال ملا بقيت هناك ق�ش���ية ا�ش���مها 

فل�ش���طني، وملا عاد االأمل اإىل �شعب فل�شطني واالأمة 

يف حتريرها واإزالة »اإ�رصائيل«.

هاين قا�شم

األكراد.. والدور الملتبس والمغامر

هل يستطيع األكراد حكم 
دولة محاَصرة ومستنَزفة 

ومغلقة على نفسها بدون 
أي منفذ بري أو بحري؟

هل ي�سمد الأكراد اأمام التحالف الإيراين - الرتكي - ال�سوري - العراقي؟

) �لعدد 416(  �جلمعة - 26 �آب - 2016

أين الزعماء العرب من مشروع تهويد فلسطين؟
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رأى أن كالم المشنوق سخيف.. واستدارة أنقرة فعلية

الشيخ ماهر حمود: وضع عين الحلوة مستقر.. والتحوالت فيه جذرية
لبنان على �صورة املنطقة؛ ال 

حّل وال تهدئة وال اأفق، وجميع 

امللفات يف لبنان واملنطقة 

معلّقة بانتظار وعي االإن�صان 

واقتناعه باأنه عاجز عن 

حمو »االإن�صانية« عن االآخر، 

الأنه �صقيقه وعلى �صورة َمن 

خلقهما، فهل بات االإن�صان عدمي 

الفهم لهذه الدرجة، وال بّد من 

ل اإلهي الإنقاذ »الب�رشية«  تدخُّ

من جهل االإن�صان وحماقته؟

جريدة »الثبات« حاورت 

ال�صيخ ماهر حمود؛ اإمام 

»م�صجد القد�س« يف �صيدا، 

م�صتطلعة منه اآخر التحّوالت 

االأمنية يف لبنان واملنطقة، 

واإليكم احلوار:

يعترب اأمني عام االحتاد العاملي 

لعلماء املقاومة ال�صيخ ماهر حمود 

اأن ما يدور يف خمي���م عني احللوة 

لي�س �ص���باقًا بني اإبقاء الو�صع على 

حال���ه يف املخيم من ه���دوء اأمني 

مقبول، اأو االنفجار، يقول داح�صًا ما 

�ص���يق قيل يف االإعالم: ما ُن�رش منذ 

اأ�صبوعني واأكرث عن حت�صريات اأمنية 

داخل املخيم »اإ�ص���اعة«، وقد يكون 

براأي���ي وراء مطلقها »خرياً«، وقد ال 

يك���ون، املهم يف االأمر اأن الكالم عن 

ال�صتهداف  تكفريية  لقوى  حت�صريات 

اجلي�س وقطع طريق اجلنوب لي�صت 

دقيقًا، الأنه يف حينه كانت االت�صاالت 

امل�صلم«  حلل م�ص���اكل »ال�ص���باب 

جاري���ة على ق���دم و�ص���اق، بدليل 

ت�صليم بع�ص���هم اأ�صلحتهم وعتادهم 

اإىل جهات اإ�صالمية اأخرى، وتن�صيقهم 

مع فعاليات اأخرى ك�»حركة فتح«، 

وتعّهدهم بعدم تنفيذ اأي عمل اأمني 

- اإرهابي �ص���د اجلي�س اللبناين، اأو 

املجتمع اللبناين، وح�رش اأي ن�صاط 

لهم يف حال ح�صوله يف �صورية.

ي�ص���يف ال�ص���يخ حم���ود: ه���ذه 

احل���وارات التي كانت حت�ص���ل قبل 

�ص���دقية  عدم  توؤك���د  ال�ص���ائعات، 

اليوم الو�صع  الت�رشيبات االإعالمية، 

يف خمي���م عني احللوة اأف�ص���ل من 

اأي ف���رة �ص���ابقة، واجله���ات التي 

ميكن له���ا اأن تفتعل اأعمااًل عدوانية 

اأعطت تطمينات اأواًل، وحلّوا اأنف�صهم 

�صيا�ص���يًا  وهم حم�ص���ورون  ثانيًا، 

وجغرافيًا، واأمنيًا ثالثًا، رغم وجود 

الت�صفيات واالغتياالت داخل  بع�س 

املخيم.

ن�صاأل �ص���ماحة ال�صيخ ماهر عما 

اإذا كان قبول »ال�ص���باب امل�ص���لم« 

بالتخلي عن ن�ص���اطه االأمني ناجتًا 

عن عجز اأو اقتن���اع، يقول: ال ميكن 

معرف���ة النوايا واجل���زم بذلك، لكن 

اأنف�صهم  ت�ص���ليم بع�س امل�ص���لحني 

يعود اإىل ع���دة اأ�ص���باب، اأبرزها اأن 

بع�ص���هم غري متورط باأعمال اأمنية، 

وه���ذا االأمر كان ُيعمل على حلحلته 

منذ فرة، رغ���م اأن التجربة مل تكن 

اإ�رشار بع�س  م�صّجعة �ص���ابقًا، لكن 

القوى عل���ى تفعيل التن�ص���يق بني 

الع�صكري  والق�صاء  اللبناين  اجلي�س 

وقوى اأمنية اأخرى، واإجراء ات�صاالت 

�صيا�صية م�ص���ّهلة، دفعت االأمور اإىل 

حلحلة بع����س هذه الُعق���د. يتابع 

�ص���ماحته تف�ص���ري العم���ل التهدوي 

يف خميم عني احلل���وة، فيقول: من 

العوامل االأخرى امل�ص���جعة، تكثيف 

ات�ص���االت »القوى االإ�صالمية« فيما 

بينه���ا داخ���ل املخي���م، وزياراتها 

لبع�ص���ها بع�ص���ًا، وترطيب االأجواء 

م���ع اجلي�س اللبن���اين وبقية القوى 

الرئي�ص���ي  العامل  وبراأيي،  االأمنية.. 

للتهدئة يعود اإىل تراجع نفوذ القوى 

التكفريية يف �ص���ورية، وانح�صارهم 

وا�ص���محاللهم، فالثق���ة به���م باتت 

�ص���عيفة اأواًل، كما �ص���خ املال بات 

معدوم���ًا، واملثال على ذلك وا�ص���ح 

مع فك »جبهة الن����رشة« ارتباطها 

اأمريكي، لتلميع  ب�»القاعدة« بطلب 

�ص���ورتها وت�ص���نيفها �ص���من خط 

»االعتدال«. 

ب���راأي ال�ص���يخ حمود، انق�ص���اع 

املتحّم�ص���ني  لبع����س  الروؤي���ة 

»االإ�صالميني« املتورطني يف اأعمال 

اأمني���ة اأو املتعاطفني ب���داأ يراجع، 

اأمريكية  اإمالءات  �صهم وجود  مع تلمُّ

و»اإ�رشائيلي���ة« لقادة »اإ�ص���الميني 

جلبه���ة الن����رشة« وغريه���ا م���ن 

التنظيمات، كما اأن انك�صاف م�رشوع 

االإرهابي اأحمد االأ�ص���ري منذ �صنوات 

واعتقال���ه، اأظه���ر زي���ف ادعاءاته.. 

ه���ذه االأمور تدّل عل���ى ارتباط هذه 

م�ص���بوهة،  باأجن���دات  التح���ركات 

بدلي���ل اإزالة خط���وط التما�س بني 

جب���ل حم�ص���ن وب���اب التبانة بني 

ليلة و�ص���حاها، واإلقاء القب�س على 

قادة املح���اور، وتراج���ع دور قوى 

»تكفريي���ة« يف عر�ص���ال.. كل ذلك 

ك�ص���ف االأوهام لدى ال�صباب امل�صلم 

املغرَّر بهم، وانعدام االأفق لقيام اأي 

م�رشوع »تكفريي«، �صواء يف لبنان 

اأو �ص���ورية، دافٌع لتلي���ني املواقف 

املتحم�صة، وت�صليم بع�س امل�صلَّلني.

ن�ص���األ ال�ص���يخ حمود عن القوى 

التي تهيم���ن اأمنيًا على خميم عني 

احلل���وة، يقول: حرك���ة »فتح« هي 

االأكرث انت�ص���اراً يف املخي���م، تليها 

اإىل  اإ�ص���افة  االإ�ص���المية«،  »القوى 

وج���ود تاأث���ري لق���وى تكفريية يف 

مناطق حم���ددة، رغ���م حما�رشتها 

لة  اإىل حد ما، فالقوة االأمنية امل�ص���كَّ

من 150 عن����رشاً، موؤّلفة من جميع 

االجتاه���ات داخل املخيم، مبن فيها 

تنظي���م »حركة حما�س«، ي�ص���يف 

�صماحته: عديد حركة »فتح« كبري 

يف املخي���م هو االأكرب، لك���ن تاأثري 

�ص���يما »ع�صبة  االإ�ص���المية  القوى 

واالأفعل،  االأق���وى  ه���و  االأن�ص���ار« 

باعراف اجلميع، مبن فيهم اجلي�س 

اللبناين وفعاليات �صيدا واملراقبون 

الدولي���ون، بالتايل ميك���ن القول اإن 

�ص���مام االأم���ان يف خمي���م »عني 

االأن�صار«  ل�»ع�صبة  يعود  احللوة« 

والقوى االإ�صالمية بالعموم.

��ستد�رة تركيا بحاجة �إىل وقت

عن التحوالت يف �صورية وانعكا�صها 

عل����ى تركيا، ي����راأى ال�ص����يخ ماهر اأن 

التغي����ري يف اأنقرة ج����ذري وحقيقي، 

ولي�س جم����رّد متنيات، يقول: انعطافة 

�صيارة �صغرية لي�صت كا�صتدارة قطار.. 

هناك مت�رشرون قد يدخلون على اخلط 

لعرقلة هذه التحوالت، واملطلوب اأثناء 

التغي����ري حذر وهدوء، خوفًا من عرقلة 

�صمن فريق اأردوغان اأواًل، اأو عمل غري 

حم�ص����وب من قَبل املجتم����ع الغربي، 

اأنه لي�س وا�ص����حًا بخ�صو�س  ال�صيما 

اأزمة �ص����ورية واإمكانية تهدئتها اأم ال.. 

ني،  واإذا اأ�ص����فنا اإىل ذلك عاملني جّديَّ

اأولهم����ا اإمكانية ا�ص����تغناء تركيا عن 

اأمريكا وا�ص����تبدال ذلك بدعم رو�ص����ي، 

وثانيهم����ا دخول الوالي����ات املتحدة 

االأمريكية �ص����ياق احلملة الرئا�ص����ية، 

وترك اخليارات الكربى لالإدارة اجلديدة، 

�صيما اأن »داع�س« و»الن�رشة« قرعتا 

اأبواب احلمالت االنتخابية للمر�صَحني 

دونالد ترامب وهيالري كلينتون.

ال�صيخ حمود يوؤكد اأن االنعطاقة 

الركية حقيقي���ة، وبراأيه، ما تبقى 

عام���ُل وقت مطل���وب لتحقيق هذه 

اال�ص���تدارة على اأر�س الواقع، يقول: 

اإن �ص���اء اهلل اأزمة �ص���ورية باجتاه 

احللحلة واالنح�ص���ار، رغم جاجتنا 

اإىل بع�س الوقت، الأن التبدُّل الركي 

من داعم لوج�صتي ومايل للجماعات 

اإىل مناه�س  التكفريية يف �ص���ورية 

ل���ه، اأو اأقل���ه اإىل متفرّج، �ص���ي�رشّع 

من عملية ح�ص���م املعارك امليدانية 

ل�صالح الدولة ال�صورية.

لبنان.. مكانك ر�وح

وم���اذا ع���ن لبن���ان وق�ص���اياه 

واجتماعي���ًا  د�ص���توريًا  املعلق���ة 

واقت�صاديًا؟ يقول ال�صيخ حمود: مع 

االأ�ص���ف، ال موؤ�رشات حلحلة يف اأي 

من هذه الق�ص���ايا، كلبنانيني علينا 

ال�صعودية لُتَحّل  انتظار التغيري يف 

عق���دة الرئا�ص���ة يف لبن���ان، وعدم 

انتخاب رئي�س للجمهورية يف لبنان 

الفعلي يعود اإىل موقف الريا�س من 

العماد مي�ص���ال ع���ون، ال ملوقف اأي 

كتلة برملانية لبنانية، وهنا ُيك�صف 

عجز »تيار امل�ص���تقبل« عن اتخاذ 

قرار جريء مبعزل عن ال�ص���عودية، 

ولهذا ال�ص���بب علينا انتظ���ار اإزالة 

»الفيتو« الرئا�صية من قبل اأ�صقائنا 

عون  العماد  النتخاب  ال�ص���عوديني 

بالفعل  الأن���ه  للجمهورية،  رئي�ص���ًا 

ي�ص���تحق هذا املن�ص���ب، والأنه قادر 

واالأقدر على بناء املوؤ�ص�صات..

ي�ص���يف حمود: يف ه���ذا املجال 

نحن اأمام خيارين: اإما انتظار تبدُّل 

موقف الريا�س، واإما تنفيذ انتفا�صة 

من قَبل الرئي�س �صعد احلريري.

�مل�سنوق

يعترب ال�ص���يخ حم���ود اأن هجوم 

الوزي���ر امل�ص���نوق عل���ى »�رشاي���ا 

راً جمرد زوبعة يف  املقاوم���ة« موؤخَّ

فنج���ان و»�ص���خيف«، الأن جماعة 

»امل�ص���تقبل« على ال���دوام بحاجة 

اإىل توت���ري اإعالم���ي ل�ص���ّد ع�ص���ب 

منا�رشيه���م االآخ���ذة يف الراج���ع، 

يق���ول: »امل�ص���تقبل« ي�ص���ري على 

اخلوامت«؛  »بي���اع  م�رشحية  منوال 

ه���م حمتاجون ل�»راج���ح« يخيف 

ت�رشفاته���م  لتربي���ر  جماعته���م، 

واأقواله���م العدائي���ة.. كما هي حال 

ت�رشيبه���م يف االإع���الم ع���ن رف�س 

ال�ص���يد  ملب���ادرة  »امل�ص���تقبل« 

ن�رشاهلل يف خطاب ذكرى االنت�ص���ار 

العا�رشة على العدو »االإ�رشائيلي«، 

ف�»امل�ص���تقبل« ال ي�صتطيع اأن يقبل 

اأو يرف�س اأي فكرة يف االأ�صا�س، كونه 

يتلقى االأوامر من الريا�س وح�صب.

�أجرى �حلو�ر: بول با�سيل

الشيخ حمود: العامل 
الرئيسي للتهدئة في »عين 

الحلوة« يعود إلى تراجع 
النفوذ التكفيري في سورية.. 

وانعدام الثقة به

الشيخ حمود: عدم انتخاب 
رئيس للجمهورية يعود إلى 

موقف الرياض من عون.. 
ال لموقف أي كتلة برلمانية 

لبنانية
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زار عميد كلية الدعوة اجلامعية للدرا�ص���ات 

االإ�ص���المية يف لبنان؛ ال�ص���يخ د. عبد النا�رش 

جربي، مع وفد من طالب الكلية، من جن�ص���يات 

اإيرانية و�ص���ورية واإندونون�صية، مطران بريوت 

لل�رشيان االأرثوذك�س؛ املطران دانيال كورية، يف 

مقر املطرانية امل�صيطبة، للتعرّف عن كثب اإىل 

الن�صيج التعّددي اللبناين.

املطران كورية رّحب بال�صيخ جربي والوفد، 

و�ص���ّدد على اأن تعزيز العالقات االإ�ص���المية - 

امل�ص���يحية، وتفعيل قنوات احلوار والتوا�ص���ل، 

يو�صدان اأبواب الفنت والفرقة.

بدوره �ص���كر ال�ص���يخ جربي املطران كورية 

على ح�ص���ن اال�صتقبال، موؤكداً على تر�صيخ قَيم 

ال�صالم ونبذ العنف والتطرف.

كما زار ال�ص���يخ جربي ووفد الطالب كني�صة 

م���ار اليا�س - بطينا، حيث ا�ص���تقبلهم املتقدم 

يف الكهن���ة االأب جرا�ص���يمو�س عطاي���ا. وقام 

الوفد بجولة يف اأنحاء الكني�ص���ة، واطلعوا على 

معاملها.

مترئسًا وفدًا طالبيًا أندونيسيًا - سوريًا - إيرانيًا 
الشيخ جبري يزور المطران كورية واألب عطايا

»حركة األمة« تزور لجان العمل 
في المخيمات الفلسطينية

¡ حركة االأمة ا�ص���تنكرت العدوان ال�صهيوين على قطاع غزة، 
موؤكدة اأن هذا العدوان لن يزيد ال�ص���عب الفل�صطيني اإال اإ�رشاراً 

���ك بحقه يف مقاومة العدو ال�ص���هيوين وا�صرجاع  على التم�صُّ

االأر����س واملقد�ص���ات. وراأت »احلرك���ة« اأن ال�ص���مت العربي 

واالإ�ص���المي جتاه ما يحدث يف فل�صطني املحتلة ي�صجع العدو 

على التمادي يف اعتداءاته، مطالبة اأبناء ال�ص���عب الفل�صطيني 

املجاهد وجميع الف�صائل الفل�صطينية بتوحيد جهودهم واإنهاء 

حالة االنق�صام التي لن ي�صتفيد منها �صوى العدو ال�صهيوين.

¡ جتم��ع العلم��اء امل�صلمني طال��ب بت�صعيد عملي��ات املقاومة 
على كامل الرتاب الفل�صطيني، كونه اللغة الوحيدة التي يفهمها 

الع��دو ال�صهي��وين، والطريق الوحي��دة لتحري��ر فل�صطني وردعه 

ع��ن ممار�صاته الإجرامية، داعيًا الف�صائل الفل�صطينية كافة اإىل 

الجتم��اع على طاولة حوار واح��دة، والو�صول اإىل حلول حلالة 

التمزق التي تعاين منها القوى الفل�صطينية، والتفاق على غرفة 

دة، تتخ��ذ الإجراءات املتعلقة 
َّ

عمليات ع�صكري��ة و�صيا�صية موح

بفل�صطني، دومنا حاجة اإىل انتظار الدعم العربي الذي لن ياأتي، 

واإن اأتى فهو حتمًا �صيكون مل�صلحة ال�صهيوين ل مل�صلحتهم.

¡ ال�صيخ ماهر حمود؛ رئي�س االحتاد العاملي لعلماء املقاومة، 

ا�صتقبل يف م�صجد القد�س وفداً �صبابيًا مو�صعًا من حركة التوحيد 

نة يف مقاومة  االإ�صالمي، حيث �صدد �صماحته على دور اأهل ال�صُّ

االحتالل »االإ�رشائيلي«، وذلك يف م�ص���ار الوحدة االإ�ص���المية 

ونبذ الفرقة. وذّكر �ص���ماحته بدور »احلرك���ة« منذ ثمانينات 

القرن املا�ص���ي يف مقارعة العدوان واالحتالل »االإ�رشائيلي«، 

م�صيداً بدور املرحوم ال�ص���يخ املجاهد �صعيد �صعبان؛ موؤ�ص�س 

»احلركة«، واإ�صهامه يف نه�صة الفكر االإ�صالمي.

¡ النائ��ب ال�صابق في�ص��ل الداود؛ الأمني الع��ام حلركة الن�صال 
ا انتفا�صة اأهايل �صبعا وفعالياتها، يتقدمهم 

ّ
اللبناين العربي، حي

النائ��ب قا�صم ها�ص��م، ملنع الع��دو »الإ�رسائيلي« م��ن ا�صتباحة 

ال�صيادة اللبنانية، وق�صم اأرا�ٍض لبنانية، و�صق طرقات لأهداف 

ع�صكري��ة، »يف وق��ت نرى �صم��ت ر�صمي حول ه��ذه العتداءات 

املتك��ررة، التي يلج��اأ اليها العدو الإ�رسائيل��ي، ملعرفة جهوزية 

ال��رد عليه، وقد نبهته املقاومة من اأن ا�صتمرارها لن تقف فيها 

مكتوف��ة اليدين، اإذا ما مل تتحرك الدولة باأجهزتها الدبلوما�صية 

والع�صكري��ة، لوق��ف متادي الع��دوان الذي قد يك��ون مقدمة ملا 

هو اأو�صع«. كما دان ال��داود العدوان ال�صهيوين على قطاع غزة، 

معت��راً اأنه ا�صتكمال مل��ا بداأه يف مزارع �صبعا املحتلة، حيث مل 

تتاأخ��ر املقاوم��ة يف غزة بال��رد ال�رسيع يف ق�ص��ف اأهداف له، 

وق��د اأظهرت بالعر�ض الع�صكري الرم��زي الذي قدمته اأنها متلك 

ال�ص��الح كمية ونوعي��ة، لتلقني الحتالل در�ص��ًا قا�صيًا؛ كما يف 

اعتداءاته ال�صابقة.

¡ جمعية »�صباب امل�ص���اريع« نّظمت خمّيمًا �صبابيًا لطالب 
الثانويات يف املركز الك�ص���في اللبناين يف عكار، �ص���ارك فيه 

عدد كبري من الطالب، وتخللته م�صابقات ثقافية واألعاب فكرية 

وريا�ص���ية وتوزيع جوائز وهدايا. كم���ا نّظمت اجلمعية رحلة 

لطالبات اجلامعات اإىل منطقة عني زبدة البقاعية، �صارك فيها 

عدد من ال�ص���ابات من خمتلف اجلامعات، وتخللتها م�صابقات 

ثقافية واألع���اب فكرية، وتوزيع جوائ���ز وهدايا. ونظم النادي 

الثق���ايف يف اجلمعي���ة دورة لتحفيظ الق���راآن الكرمي واملتون 

ال�رشعية لط���الب املرحلة االبتدائية واملتو�ص���طة يف ثانوية 

الثقافة االإ�صالمية يف بريوت، �صارك فيها عدد من الطالب.

¡ جبه��ة العم��ل الإ�صالم��ي ا�صتنكرت التفج��ر الإرهابي الذي 
ا�صته��دف حفل زف��اف يف مدينة غازي عنتاب؛ جن��وب تركيا، 

واأدى اإىل �صقوط ع�رسات القتلى واجلرحى الأبرياء من املدنيني 

وال�صي��وخ والن�صاء والأطفال، موؤك��دة اأن هذا الإرهاب الإجرامي 

املتنقل بني الدول بعيد كل البعد عن الإ�صالم، والدين منه براء.

) �لعدد 416(  �جلمعة - 26 �آب - 2016

يف �سالون كني�سة مار اليا�س بطينا املطران دانيال كورية م�صتقباًل ال�صيخ د. عبد النا�صر جربي والوفد املرافق

زار وفد من »حركة االأمة«، برئا�ص���ة م�صوؤول العالقات ال�صيا�صية حممد 

زين، جلان العمل يف املخيمات الفل�صطينية، حيث ا�صتقبلهم من�ّصق اللجنة؛ 

اأبو حممد فواز، ومن�ص���ق جل���ان العمل يف خميم برج الرباجن���ة، اأبو عمر، 

منوهني بالن�ص���اطات التي تقوم بها جلان العمل، خ�صو�ص���ًا على ال�صعيد 

ال�صحي، حيث تقوم بتقدمي الطبابة والدواء جمانًا الأهلنا يف املخيمات.

وناق�س املجتمعون اآخر امل�صتجدات، خ�صو�صًا العدوان االأخري على غزة، 

موؤكدين اأن هذا العدوان لن يزيد ال�ص���عب الفل�ص���طيني املجاهد اإالّ التم�صك 

بخيار اجلهاد واملقاومة لتحرير االأر�س واملقد�صات.

و�ص���ّدد املجتمع���ون على ����رشورة العمل عل���ى توجي���ه االأنظار نحو 

املخططات ال�ص���هيونية الهادفة اإىل اإنهاء الق�ص���ية الفل�صطينية، واإىل اإعادة 

توجيه البو�صلة نحو الق�صية االأ�صا�س؛ ق�صية فل�صطني.
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من �أهم �لتحديات �لتي تو�جه �ملر�أة 

يف بد�ية حياته����ا �لزوجية، بناء عالقة 

وثيقة م����ع �أه����ل زوجه����ا، لأن حياتها 

�مل�ش����تقبلية تتاأثر ب�ش����كل كب����ر بهذه 

�لعالق����ة، وب�ش����كل خا�ص م����ع حماتها، 

�لتي تت�ش����م �لعالقة معه����ا - غالبًا - 

بح�شا�ش����ية ناجتة عن �ملناف�شة بينهما 

على قلب �لزوج.

بع�ص �لن�ش����اء يعتقدن �أن من حقهن 

ف�ش����ل �لزوج كليًا عن �أهله، ول ي�ش����عن 

يف �حل�شبان �أنهن �شيقفن هذ� �ملوقف يف 

يوم من �لأيام، وتن�ش����ن قول �مل�شطفى 

�ش����لى �هلل عليه و�ش����لم: »�لرب ل يبلى، 

و�لذن����ب ل ُين�ش����ى، و�لدّي����ان ل ميوت، 

فاعمل ما �شئت كما تدين تد�ن«.

ويف �لوق����ت �ل����ذي يلق����ي �لكثرون 

باللوم على �لزوجة يف �إف�ش����اد �لعالقة 

مع حماته����ا، �إل �أن و�لدة �لزوج �أي�ش����ًا 

تقوم ببع�ص �لأفعال �لتي »ت�شّب �لزيت 

على �لن����ار« وت�ش����اهم يف تدهور هذه 

�لعالقة.

وفيما يلي جمموع����ة من �لت�رصفات 

�لت����ي يجب �أن تتوق����ف و�لدة �لزوج عن 

فعلها، لتح�شن عالقتها مع »كّنتها«:

����ل يف تربية �لأطفال: يجب  1- �لتدخُّ
�أن ينح�رص دور �جلدة يف تقدمي �لن�ش����ح 

لأحفادها، وم�شاعدة �بنها وزوجته على 

تربيتهم، دون �أن تتدّخل ب�ش����كل مبا�رص، 

�أو توّبخ »كّنتها« على بع�ص �لت�رصفات 

�لتي ل تر�ها منا�شبة.

2- �نتقاد �لزوجة �أمام �بنها: حتاول 
�حلماة يف كثر من �لأحيان تاأليب �بنها 

عل����ى زوجته، م����ن خالل ذك����ر عيوبها 

و�نتق����اد ت�رصفاتها، و�لأف�ش����ل من ذلك 

باإيجابيتها، وتقدمي  لتب�شره  �أن ت�شعى 

�لن�شح له حول كيفية �لتعامل معها.

3- �نتقاد �لزوج �أمام »�لكّنة«: هذه 
�حلال����ة على �لرغم من �أنها قليلة، لكنها 

موج����ودة يف �ملجتمع، حيث ت�ش����تكي 

�لكث����ر من �لأمه����ات م����ن �أبنائهن �أمام 

زوجاتهم، وي����وؤدي ذلك �إىل فقد�ن �حرت�م 

»�لكّنة« لزوجها. لذل����ك يجب �أن تبقى 

خالفات �حلماة مع �بنها بينهما ب�ش����كل 

د�ئم.

4- توبيخ »�لكّنة«: تتعمد �حلماة يف 
بع�ص �لأحيان توبيخ »كّنتها«، وتنتظر 

منها �أي خطاأ لت�شّب جام غ�شبها عليها، 

لكن هذ� �لأمر ي�شيء �إىل �لعالقة بينهما، 

فيف�ّشل �أن حتاول و�لدة �لزوج ��شتيعاب 

»كّنتها«، وتعليمها ب�شكل غر مبا�رص.

5- توبيخ �لزوج: بع����د زو�ج �لرجل 
تزد�د م�شاغله، وي�ش����بح من �ل�شعب �أن 

يزور و�لدته و�أهله ب�شكل د�ئم، لذلك يجب 

�أن تتوق����ف و�لدته ع����ن توبيخه ولومه 

على عدم ق�شاء وقت طويل ب�شحبتها.

6- تف�ش����يل �لأم عل����ى �لزوجة: تقع 
�حلم����اة �أحيان����ًا يف خط����اأ كب����ر، وهو 

حماولة �ملفا�شلة بينها وبن »كّنتها« 

يف قلب �بنها، وهذ� ي�شع �لبن يف حرج، 

حي����ث ل ي�ش����تطيع �أن يف�ّش����ل �إحد�هما 

على �لأخرى، فلكل منهما معزة خا�ش����ة 

يف قلبه، ويحّبه����ا بطريقة خمتلفة عن 

�لأخرى.

7- جتاُهل �ختيار �لبن: على �لرغم 
من �أن �لزو�ج موؤ�ش�شة �جتماعية جتمع 

بن �لرجل و�ملر�أة وعائلتيهما، لكن يف 

�لنهاية �لقر�ر لالبن يف �ختيار �رصيكة 

حياته، ويقت�رص دور و�لدته على تقدمي 

�لن�شح و�لإر�ش���اد، دون �أن تتدّخل يف 

حياته، �أو تقاط���ع زوجته يف حال مل 

تعجبها، ل�شيما يف ع�رصنا.

8- توبيخه���ا عل���ى عدم ح�ش���ور 
�ملنا�ش���بات �لجتماعي���ة: يجب �أن ل 

تاأخذ �حلماة �لأمور بح�شا�شية مفرطة، 

فتخلُّف �بنها وزوجته عن ح�شور بع�ص 

�ملنا�ش���بات �لجتماعية للعائلة لي�ص 

نهاية �لع���امل، فهناك �لكثر من �لأمور 

�لتي قد تعّطلهما عن هذه �ملنا�شبات.

9- �لإ����رص�ر على �ش���كنهما مبكان 
قري���ب: يج���ب �أل ت�رصّ �حلم���اة على 

�ش���كن �بنها وزوجت���ه يف مكان قريب 

كي تت�ش���ّنى لها زيارتهما يف �أي وقت، 

فهناك عو�مل مادية و�جتماعية عديدة 

ميكن �أن متنع حدوث ذلك.

�لزي���ارة  10-�لزي���ارة �ملفاجئ���ة: 
�ملفاجئة ميكن �أن تربك �لزوجة، فرمبا 

يكون �ملنزل يف حالة من �لفو�شى، �أو 

�أنها مل حت�رّص ب�ش���كل جيد ل�ش���تقبال 

حماتها، لذلك يف�ّشل �أن تت�شل �حلماة 

قبل وق���ت لتعلم �بنه���ا وزوجته عن 

موعد زيارتها.

يف كل �لأح���و�ل، �حلم���اة ه���ي �أم، 

ويج���ب �أن تعل���م �أن �حلي���اة تب���ادل 

�لأويل هي  لالأدو�ر ومر�ح���ل؛ �ملرحلة 

»�لأموم���ة«، ويجب �أن تك���ون مليئة 

و�لتعد�د  �لرتبي���ة  وت�ش���مل  باحلنان، 

لتن�ش���ئة رجل م�ش���تقل بذ�ته، ومتزن 

قادر على �لختي���ار ، ثم تبد�أ �ملرحلة 

�لثاني���ة بعد زو�ج �بنه���ا، وهنا تلعب 

دور �ل�شت�شاري لي�ص �إل.

رمي �خلياط

أمور يجب أال تفعلها الحماة

ل بد �أنك، ك�ش���ائر �لن�ش���اء، ت�ش���عدين وتنزلن �لدرج بطريقة 

عفوية، ومن دون �لتفكر يف ما �إذ� كنت تت�ش���ببن بالإزعاج لغرك، 

خ�شو�ش���ًا �أن ل�ش���تعمال �لدرج �لعادي و�لكهربائي �أ�شوًل وقو�عد 

يجب �حرت�مها.

يف هذ� �لإطار، يرى خبرو �لإتيكيت �أنه يف حال �أردت ��شتعمال 

�ل���درج �لكهربائ���ي، فعليك ��ش���تخد�م �جلانب �لأمين م���ن �لدرج، 

لرتك �ملجال �أمام �لآخرين ل�ش���تخد�م �جلان���ب �لأي�رص بكل ر�حة، 

وعدم �إغ���الق �لطريق �أمامهم، ويف حال كن���ت برفقة جمموعة من 

�لأ�ش���خا�ص، فحاولو� �لوقوف ور�ء بع�شكم بع�شًا، بغية عدم �إغالق 

ممر �لدرج �أم���ام �آخرين، لفتن �إىل �رصورة ترك ثالث درجات بينك 

وبن �لآخرين، بغية �حرت�م �مل�شاحة �خلا�شة بهم، وعدم �ل�شتماع 

�إىل �أحاديثهم.

ويدعو �لخت�شا�شيون �إىل �لمتناع عن �إ�شد�ر �لنكت �أو �لتحدث 

ب�شوت عاٍل، ما ي�شّبب �إزعاجًا للماّرة، م�شرين �إىل �أنه يف حال كنت 

حتملن �أكيا�ش���ًا، فيتوجب عليك و�ش���عهم �أمامك ولي�ص �إىل جانبك 

على �لدرج، بغية �حلوؤول دون �إغالق �لطريق �أمام �لآخرين.

وُينهي خرب�ء �لإتيكيت تو�شياتهم ب�رصورة عدم �ل�شماح لالأولد 

با�شتعمال �لدرج �لكهربائي وحدهم، مهما كانت �لأ�شباب �أو �لظروف.

َفن%اإلتيكيت
أصول صعود الدرج العادي.. والكهربائي

يف رحلة �لرتبية مع �أطفالنا مُنّر كل يوم مبو�قف ن�ش���عر باأن 

�ل�رص�خ عليهم حاج���ة ُملّحة ل مُيكن �لتعامل مع �أخطائهم من 

دونها، فنحن نعيد تكر�ر طلبنا بال فائدة، وهم يكررون �أخطاءهم 

يف �أ�شو�أ �لأوقات �أحيانًا.. نحن على عجلة �أحيانًا و �أحياًنا ُنريد 

تعليمهم وتعديل ت�رصفاتهم يف نف�ص �للحظة.

تلك �للحظة �لتي ن�ش���عر فيها ب�رصورة �ل�رص�خ هي �للحظة 

�لت���ي نحتاج لنبقى فيها عقالني���ن وهادئن، وذلك باأن ُنعطي 

�أنف�ش���نا وقتًا م�ش���تقطعًا للتفكر قبل �أن نت�رصف، لنجيب على 

بع�ص �لأ�شئلة يف عقلنا ثم نرّد على �أطفالنا:

ما هو �ل�ش���يء �لأكرث �أهمية �لآن: ما �لأهم؛ طفلي �أم �ل�شحن 

�لذي ُك�رص؟ ما �لأهم �أن يخاف مني طفلي وُي�رصع لأد�ء و�جبه، �أم 

�أن يتعلم م�ش���وؤولية فرو�شه و�أد�ئها بنف�شه؟ ما �لأهم �أن يتاأ�شف 

�ً يف تل���ك �للحظة من �أخيه لأنه �رصبه �أم �أن يتعلم  طفلي جمربرَ

�حرت�م غره؟

هل حقا هناك م�شكلة؟ هل �شي�شبب �رصر�ً حقيقيًا؟ هل �شيكرب 

طفلي عل���ى هذ� �حلال؟ �إذ� كانت �لإجابة »ل« على �أي من هذه 

�لأ�شئلة، فاإن �نزعاجك هو فقط �شعور لديك ولي�ص ب�شبب م�شكلة 

حقيقية، وما فعله طفلك لن يكون م�شكلة بعد �أ�شبوع �أو �شهر.

هل با�ش���تطاعة �أطفايل حل م�ش���كلتهم؟ ه���ل منهم من يهدد 

�شالمة �لآخر �أو ي�شيء معاملته؟ يف غالب �لأحيان عندما نو�ّشح 

���ل �إىل حل عادل لكل  لأطفالنا �أننا على ثقة بقدرتهم على �لتو�شُّ

منهم بلطف و�حرت�م، ودون فر�ص �أو �إجبار، جند �أنهم بدوؤو� فعاًل 

ببذل جمهود حلل نز�عاتهم دون �حلاجة �إلينا، ودون و�شولنا �إىل 

مرحلة �ل�رص�خ ب�شبب نز�عاتهم �مل�شتمرة.

ملاذ� �أريد م���ن طفلي �لقيام بهذ� �لأمر به���ذه �لطريقة �لآن؟  

غالبًا ما ن�ش���ّمم عل���ى �أن يت�رصف �أطفالنا بُط���ُرق معّينة، و�أن 

يلتزمو� بقو�نن كثرة، دون �أن ُيدركو� �لأ�ش���باب و�ملربر�ت.. هل 

يكفي �أن يع���رف طفلي ما �أحتاج منه و�أت���رك له حرية �ختيار 

�لطريق���ة للقيام به؟ هل يعرف طفلي حق���ًا ملاذ� �أطلب منه هذ� 

�لأمر؟ �أحيانًا كل ما علينا ه���و طلب ما نريد تغيره، و�لنتظار 

حتى يقومو� به بطريقتهم.

كيف �شاأُ�شّحح �ملوقف و�أجعله مي�شي ب�شالم؟ كيف �شاأُحافظ 

على عالقتي باأطفايل؟ كيف �شاأكون �مُلر�شد و�لقائد �لذي يتبعوه 

باإر�دته���م ول يتحّينون �لفر�ش���ة لالبتعاد عن���ه؟ ما هو �ألطف 

توجي���ه �أو �ش���يء مُيكنني قوله �لآن لدعوته���م للبدء يف �إيجاد 

�حللول ملا حدث؟

أنـِت وطــفـــــلك

أجيبي على ما يلي.. لتوقفي صراخك
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منوعات

�أف��ق��ي

1 -مقطوع غر مكتمل / من�شوب لالأب
2 -ت�شليحات / مت�شابهان

3 -زي���ارة دينية ملكان مقد�ص / مو�ش���يقي عاملي 
�شاحب عدد من �ل�شيمفونيات

طــريـقـة اللعـب

تو�ش���ع �لأرق���ام م���ن 1 �إىل 9 عامودي���ًا 

و�أفقيًا على �أن ل يتكرر �لرقم يف �أي �جتاه 

عامودي كان �أو �أفقي 
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5 -حذف / ثلثا نوع
6 -�أكمل / مر�قبة ومتابعة

7 -يوجهه مفت�ص �ملباحث يف ق�ش���ية ما / 
وحدة قيا�ص عاملية

8 -غر م�شذب وناجت عن بيئة خ�شنة
9 -مكتمل / �لعاملون يف جمال فني

10 -نهر �شيني / ثنية

النوم على البطن.. مشاكل ومخاطر

w w w . a t h a b a t . n e t11

من �ل�ش���لوكيات غر �ملرغوبة يف 

�لإ�ش���الم، �لنوم على �لبطن، فقد نهى 

ر�شول �هلل �شلى �هلل عليه و�آله و�شلم 

عن ذلك، لأنه ي�رص باجل�ش���د. قال �بن 

قي�ص �لغفاري: فبينما �أنا م�شّطجع من 

ُجل يحرّكني  �ل�ش���حر على بطني، �إذ� ررَ

بِرْجل���ه، فق���ال: »�إن ه���ذه �ش���جعة 

يبغ�ش���ها �هلل عز وجل«، فنظرُت فاإذ� 

ر�ش���ول �هلل �شلى �هلل عليه و�شلم. كما 

قال �لنبى �شلى �هلل عليه و�آله و�شلم: 

»�إذ� �أتْيترَ م�ش���جعكرَ فتو�شاأْ و�شوءك 

���طجْع على �ش���ّقكرَ  لل�ش���الة، ثم ��شْ

�لأمْين« )رو�ه �لبخاري(.

ومع تطّور �لعلم، �أثبتت �لدر��شات 

�أ�رص�ر�ً  �أن هن���اك  �لعلمي���ة �حلديثة 

بالغة يف حالة �لنوم على �لبطن، يف 

حن �ش���ّجعت �أخرى �لنوم على �ل�شق 

�لأمين من �جل�ش���د، مل���ا يعود به من 

فو�ئد �شحية على �جل�شم.

�أوًل: من خماطر �لنوم على �لبطن 

طباء : �لتي �أّكدها �لأ

زيادة ح�شو�ت �لكلى، حيث �أثبتت 

ن ين���ام على بطنه،  �لدر��ش���ات �أن مرَ

خ�شو�ش���ًا من �لن�ش���اء، يك���ون �أكرث 

عر�شة لتكوين ح�شو�ت �لكلى، بحيث 

�إن حتريك �جل�ش���م خالل �لنوم بطرق 

�أخرى ميينًا وي�شار�ً يحمي �جل�شم من 

تكوين �حل�شى، لكن �لنوم على �لبطن 

يبقي �جل�شم بال حركة، وهذ� يوؤّدي �إىل 

تر�ّشب �حل�شو�ت ب�شكل �أكرب.

�إ�ش���عاف ع�ش���الت �لبطن، وبروز 

�ملعدة وجعلها مرتهلة.

����ص للظهر مع م���رور �لوقت،  تقوُّ

و�إ�شابة فقر�ت �لظهر بالإجهاد.

ت����رّصر �لرقب���ة، ورمبا تكلّ�ش���ها؛ 

نظر�ً �إىل عدم تنا�ش���ق �جل�ش���م �أثناء 

�لنوم على �لبطن، �إ�ش���افة �إىل �شعور 

�ل�ش���خ�ص بالت�ش���نج و�لنقبا�ص يف 

�لأع�شاب.

ثانيًا: خماطر �لنوم على �لبطن 

لالأطفال عديدة، منها ما ك�شفت عنه 

در��شة طبية متخ�ش�شة، �أن �لأطفال 

�لذي���ن �عتادو� �لن���وم على �لبطن 

يتعر�شون ب�شكل �أكرب للموت، حيث 

�أكدت �لدر��ش���ة �أنها ن�شبة �لوفيات 

ترتف���ع �إىل 3 �أ�ش���عاف عند �لنوم 

على �لبطن مقارنة بالأطفال �لذين 

قن �لأمين �أو  ينامون على �أحد �ل�شِّ

�لأي�رص.

ثالثًا: خماطر �لنوم على �لبطن 

للحام���ل: �مل���ر�أة �حلامل تتعر�ص 

ملخاطر، خ�شو�شًا بعد �أول 3 �أ�شهر 

من �حلمل، حيث يز�د حجم �لرحم 

ويبد�أ باخلروج من �حلو�ص �لعظمي 

�إىل جوف �حلو�ص �لعادي، �لذي ل 

يحوي عظامًا، في�ش���بح حم�شو�شًا 

بالي���د، ويتعر����ص خاللها �جلنن 

للر����صّ عن���د �لنوم عل���ى �لبطن 

مبا�رصة، فال ُين�شح �إطالقًا بالنوم 

على �لبط���ن بعد �ل�ش���هر �لثالث، 

خ�شو�ش���ًا بعدما تكوُّن �مل�ش���يمة 

�لأمامي  �جل���د�ر  عل���ى  مرتك���زة 

للرحم، فهنا قد يوؤدي �ل�شغط على 

���ل  �لبطن �إىل �نف�ش���الها، لذ� يف�شَّ

���قن �لأمين  �أن تنام على �أحد �ل�شِّ

�أو �لأي�رص، للحفاظ على �ش���حتها 

و�شحة �جلنن.

ق -  ر�بعًا: فو�ئد �لنوم على �ل�شِّ

�جلانب �لأمين:

تخفيف ثقل �جل�شد على �لقلب، 

لأن �لرئة �لي�رصى �أ�شغر حجمًا من 

�ليمنى.

��شتقر�ر �لكبد؛ فال تبقى معلقه، 

�لأم���ر �لذي يجعلها تعمل ب�ش���كل 

�شليم.

على  وقدرتها  �ملع���دة،  �رتياح 

�إفر�غ �لطعام ب�شهولة بعد �له�شم.

�لق�ش���بات  وظيف���ة  �ش���هولة 

�لرئوية، و�نتقال �لأوك�ش���جن يف 

�لق�شبة �لهو�ئية، �لأمر �لذي يحمي 

من �لإ�شابة بالعديد من �لأمر��ص، 

كال���زكام ونزلت �ل���ربد، وجفاف 

�للثة �لتي تت�شاعف ن�شبة حدوثها 

يف حالة �لتنف�ص من �لفم.

و�ش���ع �ليد �ليمن���ى على �خلد 

�لن���وم يوّلد ذبذبات  �لأمين خالل 

يتّم م���ن خاللها تفريغ �لدماغ من 

�ل�ش���حنات �لز�ئدة و�ل�ش���ارة، ما 

يوؤدي �إىل �ل�شرتخاء �ملنا�شب لنوم 

مثايل.

4 -مدين���ة مغربية / حت���ول �إىل 
�شائل

5 -�لتوق و�لتمني / مروة بالرتكية
6 -ما ي�ش���يل من ع�ش���ارة �لفم / 

مدينة فرن�شية �شاحلية )مبعرثة(

7 -نهر �أملاين )مبعرثة( / للتف�شر 
و�ل�شرت�شال

8 -كارثي / مرتو و�آخذ كفايته من 
�ملاء

9 -�إي�شال �أو تو��شل / وحدة قيا�ص 
�لطاقة

10 -يغط���ي �لط���ر / ذو مي���ول 
وم�شاعر غر �شديقة

ع��م���ودي

1 -يف فرن�شا حيث يحتفظ بلوحة 
�ملوناليز�

2 -من معامل دبي �لعمر�نية �لأوىل
3 -�كتمل / رئي�ص �للجنة �لوملبية 

�لدولية �ل�شابق

4 -�ل�ش���م �لآخر لالنرتنت / �شهام 
�أو �أ�شهم
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تـــ�صـــــدر عـــــــن 

�شــركــة الـقـــلــم 

لالإعالم �ش.م.م.
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) �لعدد 416(  �جلمعة - 26 �آب - 2016

كاريكاتير

يف  يوت�سويا«  ج��اردن  »ميت�سوي  فندق  �أعلن 

»غرف  خدمة  �إطالق  عن  طوكيو،  �ليابانية  �لعا�سمة 

�أنف�سهن،  للبكاء« لل�سيد�ت �لر�غبات يف �لتنفي�س عن 

وم�ساعدتهن يف مقاومة �الكتئاب، ويبلغ �إيجار �لغرفة 

دوالر�ً   80 يعادل  ما  �أي  ياباين،  ين  �آالف   10 �لو�حدة 

خالل فرتة عر�س خا�سة.

�أكرث  �لغرف مناديل ورقية  �لفندق يف هذه  ويقّدم 

باأغطية  �لغرف  ز  كما جتهَّ �لك�سمري،  حرير  من  نعومة 

حول  و�ل��دفء  �لر�حة  من  ملزيد  وذل��ك  د�فئة،  �رسير 

�لرقبة.

ومل يعلن �لفندق عما �إذ� كان �سُيعّد غرفًا خا�سة 

بالرجال.

يف حدث ُيعترب �الأول من نوعه، �أعلنت �إحدى �رسكات �لبرتول 

�الإندوني�سية »بريتامينا«، عن منح وقود جماين ملن يقر�أ �لقر�آن 

�لوقود يفيد بذلك، وقد  �إعالنًا يف كافة حمطات  �لكرمي، ون�رست 

�الإعالن، يف  بهذ�  �لوقود  �إىل حمطات  توّجهو�  من  فوجئ جميع 

�لوقت �لذي �أن�سئت غرف لل�سالة د�خل حمطات �لوقود. وقد حر�س 

بختم  �آملني  جاكرتا،  �ملتوّفر يف  بالعر�س  �لتمتُّع  على  �جلميع 

�لقر�آن �لكرمي مر�ت عديدة، حيث تقّدم �ل�رسكة لرتين من �لبنزين 

مكافاأة على تالوة جزء من �مل�سحف، يكفيان مللء ن�سف خز�ن 

وقود در�جة نارية، وهي �أكرث و�سائل �النتقال �سيوعًا يف �لبالد.

يدخل  �أن  قبل  طلب  بيانات  ميالأ  �أن  �مل�سارك  على  ويتعني 

وتعتمد  �مل�سحف،  من  يختاره  جزء  �أي  بتالوة  ويبد�أ  �مل�سلّى 

ير�قب م�سوؤول من حمطة  و�ل�سدق، حيث ال  �لثقة  �لعملية على 

�لبنزين �مل�سارك �أثناء �لقر�ءة. 

ذلك  �إن  �لتالوة،  برنامج  منّظمة  »برتامينا«؛  �رسكة  وتقول 

و�سيلة الإ�سافة مل�سة دينية على �ملجتمع يف �أكرب دولة �إ�سالمية 

يف �لعامل من حيث عدد �ل�سكان )250 مليون ن�سمة(، حيث ميثل 

�مل�سلمون نحو ٪90.

َرفًا للبكاء
ُ
للنساء فقط.. فندق يؤّجر غ

وقود مجاني لمن يقرأ القرآن الكريم

�لزفاف �أو �لعر�س هو �حلفل �أو �ملر�سم 

مر��سمه  وتتعدد  �ل���زو�ج،  بد�ية  الإع��الن 

ح�سب �لعاد�ت و�لتقاليد و�لديانات، �إال �أن 

�الإ�سهار  هو  بينهم  فيما  �مل�سرتك  �لقا�سم 

وعاد�ت  ثقافة  مع  يتنا�سب  مبا  و�الإع��الن 

وتقاليد �ل�سعوب.

�جلمعة  يوم  تعز  مدينة  �أهايل  عا�س 

�أغرب عر�س ميني، ظل  �ملا�سي على وقع 

فيه �ملدعوون يف قاعة �الحتفال �ساعات، 

�جلبهة  يف  يقاتل  �لعري�س  ك��ان  بينما 

�رسقي �ملدينة.

�لتو��سل  مو�قع  على  ن�سطاء  وت��د�ول 

للقاعة وهي خاليه من  �الجتماعي �سور�ً 

ينتظرون  �حل�سور  كان  بينما  �لعري�س، 

قدومه، �إىل �أن و�سل متاأخر�ً ومرتديًا بزته 

�لع�سكرية، وحاماًل �سالحه �ل�سخ�سي.

أغرب عرس من الممكن 
أن تسمع به أو تحضره


