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تتقدم «الثبات» �إدارة وحت��ري��راً وموظفني ومرا�سلني من ا ألم��ة
العربية والإ�سالمية ،خ�صو�صاً اجلمهورية الإ�سالمية الإيرانية،
رئا�سة وحكومة وجمل�س �شورى ،ومن ال�شعب الإيراين ال�شقيق ،ب�أحر
التعازي ب�شهداء فاجعة منى ،راجية من اهلل عز وج��ل �أن ي�سكنهم
ف�سيح جنانه ،و�أن يلهم �أهلهم ال�صرب وال�سلوان ..و�إن��ا هلل و�إن��ا �إليه
راجعون.
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َّ
الحوار ..وطن معلق على جناح طائرة

االفتتاحية

فلسطين باالنتظار
بد�أت الأزم���ة يف �سورية منذ حوايل اخلم�س
�سن���وات مبطالب «دميقراطي���ة» �شعبية كما
قيل حينها.
ا�ستغ���ل الغ���رب احلراك بزرع ب���ذور خراب
�سورية ،ع�ب�ر ع�صيان م�س َّلح �أبرز ما فيه قوى
تكفريية من خمتل���ف �أ�صقاع االر�ض ،وواكبته
جم���ازر دموية و�إجرامية �شت���ى ،و�ضغوطات
غربي���ة مبا��ش�رة ،وعرب ق���وى ُقطري���ة ،مثل
تركيا وال�سعودية و َقط���ر ،والكيان ال�صهيوين
الغا�صب لفل�سطني ،وغريها ،وبلغت ال�ضغوط
�أق�صاها عندما ه���دد الرئي�س الأمريكي باراك
�أوباما بق�صف �سورية مبا�رشة ،بوا�سطة القوى
العدوانية الأمريكية ،لكن مل يح�صل هذا الأمر
أ�سطوريني ملحور
ب�سب���ب ال�صمود والت�صدي ال
َّ
املقاوم���ة ،الذي كان �سيجع���ل كلفة العدوان
املحتمل لأمريكا.
�أكرب من
َ
بد�أ الرتاجع منذ ذل���ك احلني ،و�أخذ التدخل
وال�ضغوط���ات �أ�شكا ًال مرتاجعة ،وبد�أت مالمح
ال�شق���اق بينهم ت�أخذ طريقه���ا للظهور ،حتى
�أخ���ذت تركي���ا ال�شم���ال ال�س���وري حل�سابها،
و�أخذت ال�سعودية وال�صهاينة وغريهم اجلنوب
حل�سابهم ،وكان الف�شل الن�سبي مواكب ًا لهم.
ق���ام الأمريكي���ون ب�أخب���ث �أدوارهم ،حيث
�أوهم���وا العامل �أنه���م �سيت�ص��� ّدون للإرهاب
ع���ن طريق اجلو ،وما اكرث امل���رات التي �ألقوا
فيها الأ�سلح���ة لإرهابيي «داع�ش» عن طريق
«اخلط�أ»؛ كما كانوا يدعون.
حني ا�ستنفدوا جهودهم ومنيوا بالف�شل ،بد�أ
الرو����س ب�أخذ دور �إ�ص�ل�اح البني يف �سورية،
و�إن�ش���اء حتال���ف �ضد ا ٍالره���اب ي�شتمل على
اجلميع ،غ�ي�ر �أن �آل �سعود �أبوا و�أخذوا م�س�ألة
تدمري الكيان ال�سوري عل���ى عاتقهم ،بالرغم
من عدم خال�صهم من وحول اليمن التي غرقوا
فيه���ا ..بعدها ،ا�ست���وت الأمور ،وب���د�أ احل�شد
مت �أخ���ذ املو�ضوع
الرو�س���ي يف الالذقي���ة ،و ّ
مبنتهى اجلدية ،ومن ثم بد�أ التعامل الع�سكري
املبا�رش عرب طائرات «ال�سوخوي» ..حينها بد�أ
ال�رصاخ من كل َمن ت�آمر على ال�شعب ال�سوري
وحقوقه ودميقراطيته ودولته..
ما نراه بال �شك يعك�س م�ستوى التق ّدم الذي
�أحرزت���ه رو�سيا وال�صني و�إي���ران على �صعيد
وزنه���ا ال�سيا�س���ي العاملي ،مقاب���ل الرتاجع
الغربي عموم ًا ،والأمريكي ب�شكل خا�ص ،ولعل
املقب���ل من الأي���ام يحمل لنا �أخب���اراً �أف�ضل
بالن�سبة �إىل فل�سطني.
د� .سالم الأعور
www.athabat.net

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

طاولة احلوار باتت جعجعة من غري طحني ..وامل ؤ�متَنون عليها مل ينتجوا قمحاً وال �شعرياً

بع���د امل�شهدي���ة املُ�شين���ة خ�ل�ال
االجتماع الأخري للجنة الأ�شغال النيابية،
دخلت طاولة احلوار دائرة الدوَران حول
نف�سها؛ �أ�سو ًة بتلك التي جتمع حزب اهلل
و«تي���ار امل�ستقبل» ،وبات���ت كل مهام
رئي�س ال�سلطة الت�رشيعية حتديد مواعيد
انعقاده���ا ،متام��� ًا كما يح���دد جل�سات
انتخ���اب رئي�س للجمهوري���ة ،مع فارق
ب�سي���ط �أن جل�سات احلوا َر تُعقد دون �أية
نتيجة ،وجل�س���ة انتخ���اب الرئي�س لن
تُعقد قبل �أن تُنت���ج اجلل�سات احلوارية
غالب ًا ومغلوباً ،ويتم التوافق �ضمن احلد
الأدنى ال���ذي يُر�ضي الغال���ب وال يُهني
املغلوب.
رمبا بات لزام��� ًا تعديل �أجندة كانت
مُ عدّة لـ«ح���وار طر�شان» ،وباتت طاولة
لـ«حوار بُكم» يتالقون لتبادل النظرات
ومتابعة التطورات� ،سواء على امل�ستوى
الداخل���ي �أو الإقليمي ،واال�ستماع ل�رصير
ال�ش���ارع اللبناين العاج���ق باحلراكات،
�أو هدي���ر ال�سم���اء الإقليمي���ة العاجقة
بالطائرات ،م���ع تبخّ ���ر الرهانات على
الإقليم يف الوقت احلا�رض ،لأن الأوراق قد
اختلطت مت�سارعة والرباكني قد انفجرت.
ومب���ا �أن الرئي����س بري ه���و الثابت
الوحي���د بني املتحاورين على ر�أ�س ثاين
�سلطات الدولة ،والرئي�س متام �سالم جمرد
«مارق طري���ق» ،ومع تعطُّ ���ل الت�رشيع
والقوانني ف�ل�ا يتحمّل الرئي�س �سالم من
امل�س�ؤولي���ة �أكرث مما حتتمل �سلطاته يف
غياب رئي�س اجلمهورية وغياب املجل�س
النيابي عن القيام بواجباته.
كثرية هي املطالب ال�شعبية املُحقّة
التي ترفعها احلراكات ال�شعبية ،وباتت
جعجعة من غري طحني مادام امل�ؤمتَنون
على املطحنة مل يُنتجوا ولن يُنتجوا ال
قمح ًا وال �شعرياً ،وو�ضع الدولة ب�أكملها
بات حتت حج���ر الطاحونة وفق التقرير
اخلطري الذي �أ�صدره املنتدى االقت�صادي
العاملي ل�سنة  ،2015وتناول فيه ت�صنيف
لبنان دولة مارقة فا�شلة بدرجة امتياز.
من �ضمن ما جاء يف التقرير� ،أن ثقة
الر�أي الع���ام اللبن���اين بال�سيا�سيني قد

تدهورت ب�شكل دراماتيكي ،ما ي�ستوجب
قرع جر�س الإن���ذار نتيجة تدهور نوعية
اخلدم���ات العامة �إىل حد غ�ي�ر م�سبوق،
و�أن الف�ساد و�س���وء �إدارة املرافق العامة
يجعالن لبن���ان يرتاجع �أكرث من �أي وقت
م�ضى ،وبات لبنان يحتل املركز  127من
بني  140بلداً جله���ة الثقة بال�سيا�سيني،
ويحتل املرتب���ة نف�سها جلهة الدفع غري
املنتظم وم�ؤ�رش الر�شاوى.
ويف جم���ال نوعية البني���ة التحتية
و�سوء اخلدم���ات العامة ،وم���ن �ضمنها
الكهرب���اء ،فقد جاء لبن���ان يف املرتبة
 ،138/140وح���ل يف املرتب���ة م���ا قبل
الأخرية ( )139/140يف تبذير املال العام
والإنفاق احلكومي.
�أمام هذه الوقائع الفا�ضحة املعزَّزة
بالأرقام ،مل يع���د من امل�ستبعد �أن يكفر
اللبناني���ون بالطائفي���ة واالنق�سامات

اللبنانيون ال يأملون خيرًا
من استمرار «حوارات
الطرشان» ..ولبنان مقبل
على مؤتمر تأسيسي ُملزم

الدينية ،لأن الأف���واه اجلائعة والنفو�س
املقهورة و�صلت �إىل حدود الت�سوّل على
�أبواب اجلوامع والكنائ����س ،ولن يقتات
ال�شعب اللبناين بعد اليوم من «طبخات
البح�ص» التي تُنتجها اللقاءات النيابية
واجلل�سات احلوارية الت���ي تعاين �أ�ص ًال
م���ن خلل يف التمثي���ل ،و�أكرث من ن�صف
املتحاوري���ن يطالب ال�شع���ب اللبناين
برحيلهم ،لأن عودته���م ممنوعة يف �أية
انتخابات قادمة ،لو ح�صلت انتخابات.

�أما الي���وم ،وقد خرج���ت كل الأمور
ع���ن ال�سيطرة يف �إقليم كن���ا ننتظر منه
«املن وال�سلوى» ،ف����إن حجر الطاحون
اللبناين ق���د توقّف �إىل ح���د ال�شلل ،وال
يتحدث���ن �أحد بع���د الآن ع���ن انتخاب
رئي����س للجمهوري���ة كان ينتظر التوافق
ال�سعودي  -الإي���راين ،لأن كارثة حجاج
منى قد �أطاحت ب���كل �آمال التقارب بني
الدولتني ،وطبول احلرب قد تُقرع بينهما
نتيجة غمو�ض �أ�سب���اب الوفيات وم�صري
املفقودين الإيراني�ي�ن ،وال يتحدثن �أحد
عن قانون انتخ���اب لن ي�صب يف �صالح
«تي���ار امل�ستقبل» ،وم���ن م�صلحته �أن
يعرقله ،لأن���ه �سيكون اخلا�رس الأكرب فيه
لو جاء وفق الن�سبية �أو الدائرة الواحدة؛
كما يقول اخلبري ربي���ع الهرب ،وليتحمل
اللبنانيون نوابه���م النوائب حتى العام
 ،2017مادامت الد�سات�ي�ر اللبنانية بكل
تعديالته���ا  -و�آخرها الطائف  -ال جتيز
ا�ستفتاء ال�شعب.
اللبناني����ون� ،إذ ينعون اتفاق الطائف،
ف�إنهم ال ي�أملون خرياً من ا�ستمرار حوارات
الطر�شان حت����ت �سقفه ،ولبنان مقبل على
م�ؤمت����ر ت�أ�سي�س����ي ملزم قد يك����ون على
طريقة الـ«لويا جرغا» الأفغانية (جمل�س
الأعي����ان) ،بحيث ال ميكن بع����د الآن ملن
مددوا لأنف�سهم ومتددوا على لقمة النا�س
وم�ستقب����ل �أوالدهم� ،أن يحتك����روا ال�صفة
التمثيلي����ة يف �أي م�ؤمتر ت�أ�سي�سي ،مبعزل
عن منظمات املجتمع الأهلي والنقابات،
وكل ذلك جمرد �أحالم م�ستقبلية بانتظار
انفراج �إقليمي �أو انفجار ،يتحدد من خالله
م�صري بل����د ارتبط وج����وده باخلارج منذ
القرن ال�ساد�س ع���ش�ر (زمن العثمانيني)،
وو�ص����ل �إىل زم����ن الرو�����س الذي����ن تهدر
طائراتهم يف جواره ،وبات م�صريه �أكرث من
�أي وق����ت مرتبط مع م�صري �سورية بجناح
طائ����رات قادمة ل�صياغة «���ش�رق �أو�سط
جديد» ،ويبقى الأمل ب�سقوط الإرهاب يف
ال�رشق وعودة اال�ستقرار ،ولو �أن هذا الأمل
معلّق بجناح طائرة.

�أمني �أبو را�شد
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¡ العمالء

المستجدات جعلت عون وحيدًا في السباق الرئاسي

الطبقة السياسية بين فكي «النسبية» أو االقتراع الشعبي
هل تدف���ع الطبق���ة ال�سيا�سية احلاكمة
لبنان �إىل انفجار يطيح باملطالب ال�شعبية
التي ته���دد دورها وم�صاحله���ا؛ على غرار
ما فعلت يف �سبعيني���ات القرن املا�ضي� ،أم
ت�سلّم وتقدّم تنازالت تُخرج البالد من الأزمة
التي تع�صف فيه؟
�س����ؤال يب���دو �أكرث م���ن منطقي يف ظل
الت�شاب���ه بني الظروف املحلي���ة والإقليمية
الت���ي مترّ حالي ًا على لبنان ،وبني تلك التي
�شهده���ا قبل ان���دالع االنفج���ار الكبري عام
 ،1975ال���ذي خ�رس فيه لبن���ان واللبنانيون
الكثري من الأرواح واملمتلكات.
يف ذل���ك الوق���ت ،تقاطع���ت الرغبات
الدولية يف �إ�شعال النار يف لبنان ،للتغطية
عل���ى االنق�ضا����ض الأمريك���ي والغرب���ي
و«الإ�رسائيل���ي» على املنطق���ة ،مع تفريط
�أنور ال�س���ادات بدور م��ص�ر وموقعها ،ومع
القرار الأمريكي والر�سمي العربي بالتخل�ص
من املقاوم���ة الفل�سطينية� ،إ�ضافة �إىل رغبة
بع����ض الداخ���ل اللبن���اين باالنخ���راط يف
ذلك املخط���ط ،مقابل الو�ص���ول �إىل رئا�سة
اجلمهوري���ة ،وكذلك مع �سع���ي �أهل النظام
اللبناين �إىل «�إنقاذه» من املطالب ال�شعبية
التي الت���ف اللبنانيون حولها ،والتي هدّدت
بني���ة النظ���ام القائم على حتال���ف زعماء

الطوائف و�أ�صحاب امل�صارف ،فكانت احلرب م�ستوى الدعم الرو�س���ي حلكومتي البلدين،
الأهلية التي بد�أت �شك ًال �ضد الفل�سطينيني ،ثم و�إ�شهار احلرب على الإرهاب املدعوم من ذلك
حتول���ت �إىل حرب بني م�سلمني وم�سيحيني ،التحال���ف ،مم َّث ًال بتنظي���م «داع�ش» وفروع
لتُ�شتّت ال�شارع اللبناين وتُ�سقط مطالبه يف «تنظيم القاعدة» ،مبختل���ف م�سمياته ،من
التغيري واحل�صول على دولة ،بد ًال من مزرعة «جبهة ن��ص�رة» وغريها ،ليطي���ح ب�أحالم
تقا�سم املنطقة بعد تق�سيم ما �سبق �أن ق�سّ مه
الطوائف والر�ساميل.
اليوم ،يتكرر جتمُّع ذات الغيوم ال�سوداء اتفاق «�سايك�س  -بيكو» ،وبالتايل بات من
يف �سماء لبنان واملنطقة؛ الأمريكي وحلفا�ؤه ال�رضوري توقّع �أن يبحث الأمريكي وحلفا�ؤه
من �أوروبيني و�أع���راب النفط ،ومعهم تركيا ،عن مكان يردّون فيه على الت�صعيد الرو�سي
خ�رسوا رهاناتهم وكل ما ر�سملوا عليه جلعل يف �سوري���ة ،خ�صو�ص��� ًا يف ظل اجلنون الذي
العراق و�سورية حديقة خلفية لهم ،وجاء رفع يحكم ت�رصف���ات �أعراب اخلليج ،الذين غرقوا
يف ودي���ان اليم���ن وجبالها ،بع���د �أن ظنوا
ومعه���م الإدارة الأمريكية �أن ال���رد الناجح
�سيكون هناك ،وهذا الف�شل اليمني يفتح �أبواب
املخاوف على لبنان ،لأن الدول واحلكومات
التي غزت العراق و�سهّلت احتالله ،و�أحرقت
تقاطع المصالح الخارجية والعجز ليبيا ،ودمّ���رت �سورية ،وتق�صف اليوم اليمن
وتقت���ل �شعبه الآمن ،لن تق���ف عند وعودها
الداخلي والتوازنات الجديدة باحلفاظ على الأمن واال�ستقرار اله�ش القائم
يؤشرون إلى أن مسببات
يف لبن���ان ،عندما تقت�ض���ي م�صاحلها مثل
ه���ذا االنقالب ،فكيف احل���ال �إذا توافقت تلك
االنفجار في لبنان اكتملت
امل�صالح مع �أهداف الداخل الطامع يف ك�رس
التح���ركات ال�شعبي���ة ،ويف حتقيق مكا�سب
�سيا�سية؟
من امل�ؤكد �أن �أهل النظام اللبناين باتوا
حم�شوري���ن بني فكي ا�ستحقاق�ي�ن ي�شكّالن
ممرَّين �إجباريَّني للخ���روج من امل�آزق التي
تعطّل الدول���ة وم�ؤ�س�ساتها� :إم���ا �أن يقبلوا
ب�إق���رار �صيغة جديدة لإنت���اج ال�سلطة يف
لبنان ،تعطي كل فئات ال�شعب دوراً �أ�سا�سي ًا
يف اختي���ار ممثليه���م يف املجل�س النيابي،
عرب �إقرار قانون جدي���د لالنتخابات يعتمد
الن�سبية ،و�إما اللج���وء �إىل ال�شعب الختيار
رئي�س للجمهورية ،وهو ما طالب به العماد
مي�ش���ال عون؛ بالع���ودة �إىل ال�شعب ليكون
�صاح���ب ال���دور الأول يف اختي���ار رئي����س
البالد ،عو�ض��� ًا عن �أن يبقى هذا الأمر رهينة
تدخ�ل�ات ال�سفراء الأجان���ب ،ولعبة متاحة
�أمام الزاحفني على �أب���واب ال�سفارات ،الأمر
الذي عاي�شناه منذ عه���ود اال�ستقالل ،ويتم
رف�ض اخلروج منه ه���ذه الأيام ،عرب افتعال
الكثري م���ن العقبات ملنع و�صول ال�شخ�صية
امل�سيحية الأكرث متثي ًال �إىل كر�سي بعبدا.
و�إذا و�ضعنا يف االعتب���ار هذا التقاطع
اخلارج���ي ،مع رف�ض �أه���ل النظام �أي تغيري
جذري يف تركيبته ال�سيا�سية �أو االقت�صادية،
م���ع الواقع ال���ذي �أوجدت���ه التوازنات التي
فر�ضت نف�سه���ا بقوة يف املنطق���ة م�ؤخراً،
والتي �أخرجت من م�ضمار الرئا�سة اللبنانية
كل املت�سابقني ،ما عدا العماد عون كمر�شح
�أول� ،أو م���ن يختاره ع���ون ،ف�إننا �سنجد �أن
«�سيبة» االنفجار الداخلي قد اكتملت :نظام
يرف�ض التغيري ،ويعجز عن مواجهة ال�ضغط
ال�شعب���ي ،وقوى خارجية بان���ت خ�سارتها،
وه���ي تبحث ع���ن مكان ت���ر ّد في���ه بالنار
اعتبارها ،وقوى حملي���ة يائ�سة من حماية
مكا�سبه���ا غ�ي�ر املحقة ،وتبق���ى املحاولة
الأخ�ي�رة :تقطي���ع الوقت بااللتف���اف على
الإ�صالحات اال�سا�سية� ،أو متييعها ،واحتواء
التحركات املطلبي���ة ،وتيئي�س ال�شعب ،قبل
ارتكاب اجلرمية.

املحاولة الأخرية لل�سيا�سيني تتمثل بتقطيع الوقت وااللتفاف على الإ�صالحات اال�سا�سية واحتواء التحركات املطلبية ..وتيئي�س ال�شعب

عدنان ال�ساحلي

هاجم نائب «م�ستقبلي» �شمايل �سابق الذين رف�ضوا
دفن العميل انطوان حلد على الأر�ض اللبنانية ،واعترب
�أال �أحد يحق ل���ه ذلك ،و�أن اجلميع عمالء� ،سواء كانوا
لـ«�إ�رسائي���ل» �أو ل�سوري���ة �أو لقط���ر �أو ال�سعودية �أو
لإي���ران ،وقال« :يجب نب�ش قبور مئات الآالف ودفنهم
فتوجه �أحدهم
يف البالد الت���ي خدموا م�صاحله���ا»..
ّ
�إلي���ه بال�س�ؤال :هل الرئي�س رفي���ق احلريري من �ضمن
املجموعة؟

¡ �رصاع بني «م�ستقبلي نَّْي»

يتاب��ع املراقب��ون بدق��ة ال��صراع اخلف��ي الدائ��ر ب�ين
نائب�ين يف «تي��ار امل�ستقب��ل» ،ميثالن نف���س املدينة،
بحي��ث و�صل ال��صراع بني االثنني �إىل كث�ير من �أبناء
املدينة ومنا�رصي «التيار».

¡ تزوير

رف�ضت هيئ���ة دولية جتديد عقد و ّقع���ه وزير لتعاقد
�ساب���ق ،بعدم���ا تبينّ للهيئ���ة التزوي���ر الوا�ضح يف
ال�شهادات الثبوتية.

¡ عودة �إىل ال�شيوعية

فاج���أ م�س�ؤول يف «تيار امل�ستقبل» احلا�رضين يف �أحد
املنتدي��ات بجواب��ه رداً على �س���ؤال« :بب�ساطة ،يتوقف
الإرهاب يف املنطقة على وقف الدعم ال�سعودي لداع�ش،
وعلى تعليمات تعطيه��ا وا�شنطن لقطر وتركيا» ،فقال
�أحد احلا�رضين« :الهي�أة رجع ل�شيوعيتو».

¡ �رش البلية ما يُ�ضحك

قهق���ه مرجع حكومي �سابق ب�ص���وت عالٍ جداً عندما
م���رّر له �أحد م�ست�شاريه ورق���ة تت�ضمن موقف النائب
وليد جنبالط ،والذي دعا فيه �إىل �رضورة �إطالق حملة
عل���ى الف�ساد ،مذ ّكراً مبوقف مماث���ل جلنبالط قبل 15
�سنة ،وقد ارتفع بعده من�سوب الف�ساد.

¡ جحا �أوىل بلَحم..

اق�ترح �أحد اخلبثاء يف ر�سال��ة �إىل �صديقه ال�سابق� ،أن
ُتر�ص��د املبال��غ التي كان ينقله��ا كمخ�ص�صات حلليب
الأطف��ال والبطاني��ات كم�ساع��دة للإخ��وة ال�سوريني،
وتو َّزع ولو عيني�� ًا على موظفي تيار �سيا�سي لبناين مل
يت�سلموا رواتبهم منذ � 8أ�شهر.

¡ تقا�سم جبنة «العجوز»

قالت �أو�ساط �سيا�سية �إن الأطراف املهيمنة يف ال�سلطة
تتعاط���ى م���ع الدولة ك�أنها رجل عل���ى �شفري املوت،
و�أبنا�ؤه يريد كل منه���م اال�ستئثار باحل�صة الأكرب من
املرياث.

¡ �رصاع �سعودي

ر�أى خ�براء ومتابع��ون للأو�ض��اع يف ال�سعودي��ة� ،أن
م��ا ج��رى يف مك��ة املكرم��ة ،هو �أح��د �أوج��ه ال�رصاع
على م�ست��وى العائلة املالكة ،خ�صو�ص�� ًا على م�ستوى
ويل العه��د حمم��د ب��ن نايف ال��ذي ي�شغل �أي�ض�� ًا وزارة
الداخلية ،وويل ويل العهد حممد بن �سلمان الذي ي�شغل
�أي�ض�� ًا وزارة الدف��اع .ومل��ا كان الثاين يعي���ش �إرباك ًا
كب�يراً ب�سبب احل��رب املجنون��ة على اليم��ن ،والتي قد
حتم��ل نهايت��ه ،و�أمام احلال��ة ال�صحية الت��ي قد تنهي
حي��اة املل��ك ،التي جتعل حممد بن ناي��ف ملكاً ،بحيث
ته��ور اب��ن عمه ،كان��ت «الفاجع��ة امل ّكية»،
ال يحتم��ل ّ
لتحميل الأمن امل�س�ؤولية ،وبالتايل وزير الداخلية.

¡ �إيران ..والتحقيق الدويل

ُعل���م �أن اجلمهوري���ة الإ�سالمية يف �إي���ران قد تتجه
�إىل �إج���راء حتقيق دويل ب�ش����أن الفاجعة الكربى التي
ح�صل���ت يف م�شعر منى ،و�أودت بحياة �أكرث من �أربعة
�آالف من زوار بيت اهلل حرام ،علم ًا �أن حادثتني �سبقتا
هذه الكارثة ب�ساعات :الأوىل� :سقوط الرافعة يف احلرم
املكي ،والتي �أودت بع�رشات احلجاج ،والثانية حادثة
قط���ار امل�شاعر ،مما كان يفر�ض بال�سلطات ال�سعودية
اتخاذ �أق�صى التدابري لتوفري �سالمة ز ّوار الرحمن.
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ّ
سورية تقلم أظافر األميركي ..وعالم جديد طور التكوين
يف �آخ���ر �إجنازات الق���وات الأمريكية
يف حمارب���ة «القاع���دة» و«طالبان»
يف �أفغان�س���تان� ،أنه بينما كان اجلي�ش
الأفغ���اين يواج���ه يف قت���ال عني���ف
التنظيم�ي�ن يف قندوز ،تدخّ ���ل الطريان
احلرب���ي الأمريك���ي مل�س���اعدة اجلي�ش
النظامي ،ف�إذا ب���ه يق�صف م�ست�شفى يف
تلك الوالي���ة الأفغانية ،ق�ضى فيها على
ع�رشات املر�ضى ،بينهم عدد من الأطفال،
و�أطباء من جمعية «�أطباء بال حدود».
بالطب���ع ،ه���ذه الغ���ارة الأمريكي���ة
«اخلط����أ» يف �أفغان�ستان لي�ست الأوىل،
فق���د �سبقتها مرات عديدة غارات وق�صف
�أمريك���ي بـ«اخلط�أ» ا�ستهداف���وا �أعرا�س ًا
وجتمعات �شعبية.
ح���دث مثل ه���ذه الأخط���اء القاتلة
واملجرم���ة م���ن ق َب���ل «اليانك���ي» يف
العراق ،بعد الغزو منذ ني�سان عام ،2003
وح���دث مثله بع���د انفال����ش «داع�ش»
يف الع���راق و�سورية ،قب���ل �أكرث من عام
ون�ص���ف الع���ام؛ حينم���ا كان���ت قوات
حماي���ة ال�شعب الك���ردي تقاتل من �أجل
حترير ع�ي�ن العرب «كوب���اين» ،حيث
ق�صفت الطائرات احلربية الأمريكية مرة
الأكراد ،ومرات �أخرى عديدة كانت ترمي
بامل�ساعدات الع�سكري���ة ،وفيها �أ�سلحة
متطورة وذخرية لـ«داع�ش» ،حينما كان
ي�ضيق اخلن���اق واحل�صار عليهم ،فكانت
بذلك ت�شكّل �شبكة خال�ص للإرهابيني من
املوت املحتّم �أو اال�ست�سالم.
هذه الأفع���ال الأمريكية لي�ست جمرد
�صدفة �أو خط أ� غري مق�صود ،بل هي �أعمال
عن �سابق �إ��ص�رار وتع ّمد ،وهدفها �إعادة
تعومي املنظم���ات الإرهابية والتكفريية
�شعبي ًا ،و�إيجاد تعاطف معها ،لأن الهدف
الأمريكي مل يتغ�ّي�ررّ با�ستخدام الإرهاب
وتوظيف���ه يف خدمة م�شاريعه� ،سواء من
خ�ل�ال تق�سيم الع���امل ،خ�صو�ص ًا منطقة
«ال�رشق الأو�سط»� ،أو «ال�رشق الأق�صى»،
�إىل �أج���زاء متناحرة وحما��ص�رة ،كون
تطورها وتقدمها وتعزيز قدراتها ي�شكلون
تهديداً لهيمنة الإمربيالية الأمريكية على
العامل ،كاالحتاد الرو�سي وال�صني والهند.
يف «الثبات» كنا منذ بدايات احلرب

معركة حترير مناطق �سهل الغاب ال�سورية �ستكون �أوىل اخلطوات قبل حترير حلب

على �سوري���ة ،ك�شفنا �أن الأهداف ما بعد
�سوري���ة هي رو�سي���ا و�إي���ران وال�صني،
وبالت���ايل ف�إن �سورية ت�شكّل خط الدفاع
الأول والث���اين عن م�ص�ي�ر العامل ،ومنع
ا�ستعب���اده م���ن ق َبل «طاوو����س» ال�رش
العاملي ،ومن هن���ا كان �إعالن فالدميري
بوتني م���ع بدايات الأزم���ة ال�سورية �أن
الع���امل اجلديد يولد من رح���م ال�صمود
ال�سوري ،لأن الأمريكي لو كان يريد فع ًال
وجدي��� ًا حماربة الإره���اب يف «ال�رشق
الأو�سط» ومنع تناميه وتقدمه وتو�سيع
�سيطرته ،لكان بكلمة واحدة منه لأتباعه
و�ضع حداً له.
فرتكي���ا الع�ض���و الفاع���ل يف حلف
«النات���و» ،والتي عل���ى �أرا�ضيها تقوم
�إحدى �أكرب القواعد اجلوية الأمريكية يف
الع���امل يف اجنرليك ،ال ميكنها ب�أي حال
من الأحوال �أن تفتح مطاراتها وحدودها
الربي���ة والبحري���ة �أمام ع��ش�رات �آالف
الإرهابي�ي�ن واملرتزقة م���ن كل �أ�صقاع

الدنيا ،وتقيم لهم عل���ى �أرا�ضيها مراكز
الإيواء والتدري���ب و�سبل الدعم والإمداد
اللوج�ست���ي والع�سك���ري دون موافق���ة
مطلقة من ال�سيد الأمريكي.
والأردن ال ميك���ن له �أن يفتح حدوده
للإرهابيني بالتن�سيق التام وال�شامل مع
الكي���ان ال�صهيوين ،ال���ذي وفّر امل�شايف

المعلومات تؤكد نية
الصين االنخراط في الحلف
الشرقي الجديد لمحاربة
اإلرهاب

والعالج���ات الطبية لـ«جبهة الن�رصة»
واملرتزق���ة ،وكثرياً ما تدخّ ���ل مبا�رشة
ع�سكري��� ًا لدعمه���م ،ناهيك ع���ن غرفة
عمليات «م���وك» ،التي ت�ض���م �ضباط
ا�ستخبارات من الأردن والكيان ال�صهيوين
والواليات املتح���دة وال�سعودية وقطر،
من �أجل التخطيط للعمليات الع�سكرية
الإرهابية يف اجلنوب ال�سوري ،بالإ�ضافة
طبع��� ًا �إىل ال�سعودي���ة ،التي توجد على
�أرا�ضيه���ا قواع���د وق���وات �أمريكية ،كما
هو احلال يف حفر الباط���ن و«�أرامكو»
والدم���ام وغريه���ا� ..أم���ا ناقل���ة الغاز
القطرية فح��� ّدث وال ح���رج ،ويكفي �أن
ن�ش�ي�ر �إىل �أن ق�سم ًا من احلر�س الأمريكي
منذ حم���د املعتزل هم م���ن «طالبان»
و«القاعدة»..
كل ذل���ك كان يرتاف���ق م���ع تدري���ب
ع��ش�رات الآالف با��ش�راف املخاب���رات
املركزية الأمريكية حتت ا�سم «املعار�ضة
املعتدلة» ،الذين تبينّ �أن م�آلهم هو فور

انته���اء التدريبات ،االلتح���اق ب�صفوف
«داع����ش» �أو «جبهة الن�رصة» ،حتى �أن
وا�شنط���ن نف�سها ا�ضط���رت �إىل االعرتاف
بهذه احلقائق ،وذلك من �أجل خلق «هالة
�أ�سطورية» على جمموعات الإرهاب.
�أمام هذه الوقائع ،كان ال بد من بلورة
حتالف حقيقي ،بد�أ العمل يف �سبيله منذ
ف�ت�رة غري ق�ص�ي�رة ،وبوت�ي�رة مت�سارعة
حت ّركت مو�سكو لبلورة التحالف ال�رشقي
للق�ضاء على الإرهاب التكفريي يف القلعة
ال�سورية بقيادة ب�شار الأ�سد ،فكانت غرفة
بغداد التي ت�ضم رو�سيا ،و�سورية ،و�إيران
والعراق ،واملر�شحة الن�ضمام دول اخرى،
منه���ا ال�صني ،التي ت�شري املعلومات �أنها
ب���د�أت التن�سي���ق والعمل م���ن �أجل هذه
الغاية.
ه���ذا التحالف املواج���ه للإرهاب بد�أ
ووجه � -سواء
احلركة الع�سكرية النوعيةّ ،
مبا�رشة ع�ب�ر مواقف القي��ص�ر فالدميري
بوت�ي�ن ووزير خارجيته �سريغي الفروف،
�أو ع�ب�ر الغ���ارات النوعي���ة � -رضبات
حا�سمة �إىل مراكز ومقرات قيادية ومواقع
للإرهابيني حم�صن���ة حت�صين ًا يدل على
مدى اخلربات الغربية التي �أ�سهمت فيها،
ب�شكل �أذهل الإرهابيني ووا�شنطن والغرب
والعوا�صم الإقليمي���ة الداعمة ،خ�صو�ص ًا
�أن �آالف الإرهابي�ي�ن با��ش�روا الفرار نحو
الدول التي جاءوا منها.
وبر�أي خ�ب�راء ع�سكريني كب���ار ،ف�إن
احلل���ف املواج���ه للغطر�س���ة الأمريكية
بد�أ خو����ض معركة ك�ب�رى للق�ضاء على
الإره���اب ،ومنع ا�ستخدام���ه كما يخطط
الأمريكي والغ���رب ،خ�صو�ص ًا �أن وجهته
املقبلة كما بد�أت تك�شف الوقائع� ،ستكون
رو�سي���ا وال�ص�ي�ن و�إيران ،ملن���ع �صعود
قوى ك�ب�رى مناف�س���ة جلم���وح العقلية
الإمرباطوري���ة للأمريك���ي ..فاحل���رب يف
املنطق���ة �إذاً يف مرحلة جدي���دة ،هدفها
حماربة الإرهاب حقيق���ة ،والبدء بتقليم
�أظافر العقلي���ة الإمرباطورية املجنونة،
متهي���داً لعامل جدي���د �أ�سهمت �سورية يف
تكوينه.

�أحمد زين الدين

الحوار ..وأزمة النظام السياسي في لبنان
مي ّر الواقع ال�سيا�س���ي اللبناين بلحظات حرجة،
وانتظار ط���ال �أمده حلل الأزم���ات املتتابعة ،ولكي
تت�ض���ح معامل اخلروج من الأزم���ات الداخلية ،ومن
بينه���ا �أزمة انتخ���اب رئي�س للجمهوري���ة ،وغياب
دور امل�ؤ�س�س���ات الت�رشيعي���ة والتنفيذي���ة ،واحلالة
االجتماعي���ة املرتدية للمواط���ن اللبناين ،والبطالة،
والفقر ،وارتفاع الأ�سع���ار ،و�أزمات الكهرباء واملياه،
والنفايات الت���ي فاقمت الأو�ضاع ،واملحا�ص�صة بني
الأطراف ال�سيا�سية ،يبقى لبنان على �أبواب االنفجار
�إن مل يت���م و�ضع خطة �رسيعة حلل امللفات العالقة،
ال�سيم���ا �أن م���ا يج���ري مرتافق مع غي���اب اخلطط
والتوافق ب�ي�ن الق���وى ال�سيا�سية حل���ل امل�شكالت
احلياتية للمواطن.
ج���اءت مب���ادرة الرئي�س نبيه ب���ري ب�إطالق
مب���ادرة احلوار يف هذه الظ���روف احلرجة لتقطع

عام���ل اجلم���ود يف العالق���ات ب�ي�ن الأط���راف
ال�سيا�سي���ة ،ولت�ؤكد �أن احلوار هو املخرج الوحيد
حلل امل�شكالت ب�ي�ن اللبنانيني ..لكن ال�س�ؤال :هل
احلوار بني قوى ال�سلطة قادر على �إنتاج حل لأزمة
النظام ال�سيا�سي يف لبنان� ،أم �أنها جزء �أ�سا�س من
هذه الرتكيبة التي تولّد الأزمات ب�صورة م�ستمرة
ومتوا�صلة؟
�إذاً ،ه���ذه املب���ادرة  -بالرغ���م م���ن �أنها ك�رست
احلاجز بني الأفرقاء ال�سيا�سيني  -تبقى ناق�صة ،لأن
احلوار بات يتطلب حواراً �أو�سع و�أ�شمل ،خ�صو�ص ًا �أنه
هناك حراك ًا بد�أ ير�س���م معامل التغيري القادم ،والذي
يتج���اوز املوروث���ات القدمية ،ويعي���د حتريك عجلة
الإ�صالح ال�سيا�س���ي والإداري ،لأنه مل يعد مقبو ًال �أن
تبقى الأمور قائم���ة بت�شكيل ال�سلطة على ما ورثناه
م���ن االنتداب الفرن�س���ي حتى اتف���اق الطائف ،الذي

مت تعطيله���ا لـ«م�صلحة»
حم���ل �آليات �إ�صالحي���ة ّ
ما ،فباتت ال�سلط���ة ال�سيا�سية وكافة �أطرافها ،وحتى
املت�صارع���ة منها� ،أمام حل وحي���د هو �إحداث تغيري
يف النظ���ام ال�سيا�س���ي ،ومدخل���ه الأ�سا����س قانون
انتخاب���ي عادل ومن�صف؛ خالف��� ًا للنظام االنتخابي
الأكرثي الذي تتحكم ب���ه �أكرثية نيابية على ح�ساب
الأكرثي���ة ال�شعبي���ة ،والعم���ل على معاجل���ة �أزمة
الكهرب���اء ب�صورة جذرية ،و�إن�شاء معامل جديدة لها،
واال�ستفادة من التقدمي���ات التي حتدثت عنها الدول
احلليف���ة للبن���ان ،و�ضبط �أ�سعار ال�شق���ق يف لبنان،
والإيج���ارات ،وجعلها تتنا�سب م���ع الدخل ال�شهري
للمواطن اللبناين ،وحما�سبة املخالفني من �أ�صحاب
العقارات ،وا�ستخراج النف���ط ب�رشوط منا�سبة ،بعيداً
عن املحا�ص�صة ،وحفظ حقوق الوطن من هذه الرثوة
التي ميكن �أن تكون مدخ ًال ملعاجلة املديونية العامة

يف لبن���ان� ،إىل جان���ب مكافحة الف�س���اد ،والبطالة،
و�ضمان حق املواطن يف عي�ش كرمي.
وختام ًا ف�إن الت�سا�ؤل الأكرب املطروح حول طاولة
احلوار هو :هل �ستخ���رج باتفاق على �إقرار القانون،
�أم �ستبق���ى بع�ض الق���وى ال�سيا�سية امل�شاركة على
هذه الطاولة ترى �أن احلل يف انتخاب رئي�س توافقي
يتجاوز تر�شيح مي�شال عون و�سمري جعجع ،ال�سيما
�أن احلوار مرتافق مع حراك يف ال�شارع �سيبقى قائم ًا،
و�ست���زداد قوته يوم ًا بعد �آخ���ر �إذا ا�ستمرت ال�سلطة
ال�سيا�سية غ�ي�ر متح�س�سة ل�رضورة التغيري و�إحداث
�إ�ص�ل�اح �سيا�سي حقيقي يتج���اوز املوروث القدمي،
نحو بن���اء وطن ت�سوده العدال���ة والإن�صاف ،ويفرز
قيادة �سيا�سية تكون تعبرياً عن الإرادة ال�شعبية؟
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من هنا وهناك

¡ هروب جماعي �إىل الأردن

ق���ال م�س����ؤول �أمني �أردين �إن حدود ب�ل�اده مع �سورية
�شه���دت هروب ًا جماعي��� ًا للم�سلحني باجت���اه الأرا�ضي
الأردنية ،فيما �ألقت مروحي���ة �سورية من�شورات ورقية
عل���ى الر�سنت وتلبي�سة حتذّر من ق���رب انطالق معركة
حم�ص .و�أ�ضاف امل�س�ؤول الأردين �أن فرار ما يربو عن 3
�آالف م�سلح من «داع�ش» و«جبهة الن�رصة» و«جي�ش
الريموك» باجتاه الأرا�ضي الأردنية مر ّده �إىل خ�شية من
ا�ستعدادات اجلي����ش ال�سوري ل�شن حملة حترير وا�سعة
النط���اق ،ومن غارات �سالح اجل���و الرو�سي ،ال�سيما �أن
اجلي����ش ال�سوري جنح خالل الأيام املا�ضية يف ت�صفية
مئات الإرهابيني يف خمتل���ف املناطق ،يف ظل ن�شوب
خالفات عميق���ة بني امل�سلح�ي�ن ال�سوريني واملرتزقة
الأجانب.

¡ جتاهُ ل قوة «داع�ش» جعلها تتمدد

االجتماعات بني «الإ�سرائيليني» ومقربني من البغدادي قررت االلتفاف على العمليات اجلوية الرو�سية يف �سورية

ر�سالة �أمنية «�إ�رسائيلية» و�صفها دبلوما�سي
«�إ�رسائيل���ي» يف وا�شنط���ن بـ«الهامة» ،خرقت
زخ���م عمليات املقات�ل�ات الرو�سي���ة �ضد تنظيم
«داع����ش» وامليلي�شيات الإرهابي���ة الأخرى يف
�سورية املجتمعة حت���ت م�سمى «جي�ش الفتح»،
تطل���ب فيها تل �أبيب من مو�سك���و �إي�ضاح ًا حول
ما جمعته �أجه���زة ا�ستخباراتها ،والذي ي�شري �إىل
و�صول �أنظمة «�أ����س �إي  »22املتطورة �إىل حزب
اهلل� ،إ�ضاف���ة �إىل �أ�سلح���ة رو�سي���ة نوعية �أخرى،
من �ضمنها دبابات «ت���ي � .»90إال �أن الالفت يف
م�ضمون الر�سالة ،حماول���ة احل�صول على جواب
رو�س���ي جلي عم���ا ق�صده رئي�س جلن���ة ال�ش�ؤون
اخلارجي���ة يف جمل�س الن���واب الرو�سي؛ اليك�سي
بو�شكوف ،من �إعالنه �أن الغارات اجلوية الرو�سية
�ست�ستمر من ثالث���ة �إىل �أربعة �أ�شهر ،وما �إذا كان
هذا الإعالن يحمل يف طياته حتديد مهلة االنتهاء
من ح�سم املعرك���ة يف �سورية ،يف وقت تقاطعت
معلوم���ات �صحافية رو�سية م���ع ما ك�شفه موقع
«يور ني���وز واير» ،ومفاده �أن «�إ�رسائيل» واكبت
الدخول الع�سكري الرو�س���ي املبا�رش يف �سورية،
بدفع خرية من �ضباطه���ا اال�ستخباريني لتن�سيق
عايل امل�ست���وى مع قادة من تنظي���م «داع�ش»،
لرتجم���ة «�أمر ما» ين ّفذه التنظي���م ،ي�شكّل خرق ًا
«ا�سرتاتيجي��� ًا» للعملي���ات الع�سكرية الرو�سية،
ويكون مبنزلة �رضبة قا�سمة ملو�سكو ،ومن ورائها
�إيران وحزب اهلل.
حملل���ون ع�سكري���ون توقّف���وا �أم���ام م�شهد
الإرباك والقلق الذي �شمل امل�س�ؤولني ال�سيا�سيني
والأمني�ي�ن «الإ�رسائيلي�ي�ن» ج���راء الدخ���ول
الع�سك���ري الرو�سي املبا��ش�ر �إىل جانب القيادة
ال�سوري���ة� .صحيف���ة «�إ�رسائيل هي���وم» العربية
كانت الأبل���غ يف تو�صيف حالة «القلق ال�شديد»
التي انتابت «�إ�رسائيل» �إزاء دخول رو�سيا بثقلها
الع�سك���ري �إىل �سوري���ة ،عرب تر�سان���ة ع�سكرية
و�صفته���ا بـ«الهائلة» وغ�ي�ر امل�سبوقة ،حملت
نخبة مقاتالتها وبوارجها احلربية وعتادها الربي
النوع���ي �إىل املي���دان ،معتربة �أن جم���رد مرافقة
رئي�س���ي �أركان اجلي�ش؛ غ���ادي �آيزنكوت ،و�شعبة
اال�ستخبارات؛ هرت�سي هليفي ،لبنيامني نتنياهو،
ال���ذي حطّ ب�شكل عاجل يف مو�سكو ،كفيل للداللة

�إىل املخاوف «الإ�رسائيلي���ة» اجلمة التي باتت
تُربك الدوائر الأمنية وال�سيا�سية على ال�سواء يف
«�إ�رسائي���ل» .و�إذ لفت���ت �إىل �أن الغارات الرو�سية
اجلارية مت ّهد حتم ًا لعملية ع�سكرية برية وا�سعة
النطاق يف ال�شمال ال�س���وري ،لن يكون حزب اهلل
بعيداً ع���ن امل�شاركة «الفعال���ة» فيها ،اعتربت
ال�صحيفة �أن ن�رص الأ�سد هو ن�رص �إيران ون�رصاهلل،
متوقفة عند الر�سالة «الأمنية» الإيرانية الهامة،
وفق تو�صيفها ،عرب زي���ارة قائد «فيلق القد�س»
يف احلر����س الث���وري الإي���راين قا�س���م �سليماين
ملو�سك���و يف ال�سابع من �آب املا�ضي ،والتي يبدو

العمليات البرية المقبلة في
سورية ستُ ناط حصرًا بالجيش
السوري ..بمساندة محدودة
من مجاهدي حزب اهلل

�أنه���ا �أ�س�ست ملفاج�آت ميداني���ة مقبلة �ستفاجئ
«�إ�رسائي���ل» ح�رصاً ،خ�صو�ص��� ًا �أن رو�سيا دفعت
 �إ�ضافة �إىل ف َرق نخبه���ا اجلوية وقوات الإنزاليرجح م�شاركتها ميداني ًا
ال�رسيع  -بفرق نخبوية َّ
يف العمليات الربية املقبلة �إىل جانب قوات الأ�سد
وحزب اهلل ،ح�سب �إ�شارة ال�صحيفة.
وربط ًا بالأمر ،ك�شف موقع «يور نيوز واير» عن
معلومات تقاطعت مع تقارير ح�صلت عليها وكالة
«�سبوتنيك» الرو�سية ،ت�شري �إىل اجتماعات �رسية
مكثفة بني �ضباط ا�ستخباري�ي�ن «�إ�رسائيليني»
وقادة من تنظي���م «داع�ش» ،و�صفتهم بـ«احللقة
ال�ضيقة» القريبة من البغدادي ،دون حتديد مكان
االجتماع���ات ،والهدف الإيع���از للتنظيم بتنفيذ
«�أم���ر م���ا» يف �سورية ،التفاف ًا عل���ى العمليات

(�أ.ف.ب).

اجلوية الرو�سية اجلارية بزخم .املوقع الذي كان
ك�شف عرب تقرير ن�رشه �سابق��� ًا  -ا�ستناداً �إىل ما
اعتربه���ا وقائع و�إثباتات دامغ���ة وموثقة  -عن
ات�ص���االت «منتظمة» بني �أجه���زة اال�ستخبارات
«الإ�رسائيلية» وق���ادة تنظيم «داع�ش» منذ �أيار
 ،2013م�ؤك���داً تو ّرط «�إ�رسائي���ل» ب�شكل كبري يف
رجح �أن تعمد تل �أبيب،
ما يحدث داخ���ل �سوريةّ ،
من خ�ل�ال «داع�ش» ،وباالتفاق مع اال�ستخبارات
الأمريكية� ،إىل تنفي���ذ �رضبة «التفافية» �صادمة
ملو�سكو ،والأهم ،لإيران وحزب اهلل.
وعلي���ه� ،أت���ى الت�رسي���ب الرو�س���ي من قلب
الكرمل�ي�ن عن طلب الرئي����س فالدميري بوتني من
قواته �إح�ضار �أبي بك���ر البغدادي �إىل رو�سيا حي ًا
�أو ميت��� ًا ،مبنزلة ر�سالة حتذيري���ة حملت �سهام ًا
حادة «�إىل من يعنيهم الأمر»� ،سبقته ومن نف�س
املكان معلومات ت�ؤكد �أن مو�سكو ت�أخذ باحل�سبان
كل االحتم���االت التي قد ُيف�ض���ي اليها «حنق»
وا�شنطن وتل �أبيب لفرمل���ة عملياتها الع�سكرية
يف �سورية ،كما �أي �إمكانية خلرق غرفة العمليات
الت���ي ا�ستحدثتها يف بغ���داد ،والتي ت�ضم نخبة
من امل�ست�شاري���ن واخل�ب�راء الع�سكريني الرو�س
والإيراني�ي�ن ،ومن اجلي�شني ال�س���وري والعراقي،
لتب���ادل املعلومات اال�ستخباري���ة ،عرب �أدواتهما
املتعددة.
وعلى وقع ت�رصيحات �أكرث من م�س�ؤول رو�سي
�أ�ش���ارت �إىل �أن العملي���ات الربي���ة ا ُملزمعة يف
�سورية �ستُناط ح�رصاً باجلي�ش ال�سوري ،وم�ساندة
م���ن مقاتلي حزب اهلل يف بع�ض اجلبهات ،أُ�حلقت
مبعلومات ق���ادة ع�سكريني رو�س �أك���دوا �أن تلك
العملي���ات �ستُدع���م بدبابات متط���ورة و�أ�سلحة
حربي���ة نوعية �ستدخل املي���دان لأول مرة ،حتت
غطاء املقاتالت اجلوية الرو�سية ،نقل م�صدر �أمني
رو�سي ع���ن اجلرنال �أندري���ه كارتابولوف؛ رئي�س
�إدارة العمليات يف هيئة الأركان العامة الرو�سية،
قول���ه �إن «البارز الذي �سيطبع املرحلة امليدانية
املقبل���ة يف �سورية� ،سيتمث���ل بتغيريات جذرية
وغ�ي�ر ُمتوقَّعة على كامل اجلغرافيا ال�سورية ،يف
غ�ضون �أ�شهر معدودة».

ماجدة احلاج

اعتربت �صحيفة «االندبندنت» الربيطانية �أن عدم اطالع
ال��دول الغربية على الواقع يف �س��ورية ،وع��دم معرفتها
باحلقائق ،جعلها تقف يف وجه كل املحاوالت التي كان
من �ش�أنها و�ضع حد للنزاع �أو منعه من التو�سع .وذكرت
ال�صحيف��ة يف تقري��ر ن�رشت��ه �أن وكال��ة اال�ستخب��ارات
الأمريكي��ة ك�شف��ت يف ع��ام � 2012أن «القاع��دة» يف كل
م��ن �سورية والعراق هي القوة الرئي�سية يف «االنتفا�ضة
ال�شعبي��ة» ،وهن��اك غ�ض��ب م��ن حملل�ين يف وكال��ة
اال�ستخب��ارات الأمريكي��ة م��ن امل�س�ؤول�ين ال�سيا�سي�ين
الذي��ن �أغفلوا توقعاتهم ب�أن تنظي��م «الدولة الإ�سالمية»
يتم��دد ،كا�شفة �أن حمللني ع�سكري�ين �أمريكيني يقولون
�إن حتليالته��م ُع ِّدلت حتى تتوافق م��ع ادعاءات الإدارة
الأمريكية ب�أن تنظيم «الدولة الإ�سالمية» يرتاجع.

¡ ال�سعودية ت�ستجدي العرب والغرب

ذكرت دوائ���ر دبلوما�سي���ة �أوروبي���ة �أن �أركان النظام
وجهوا ر�سائ���ل ا�ستج���داء �إىل عوا�صم يف
ال�سع���ودي ّ
املنطق���ة وال�ساح���ة الدولية ،معبرّ ين فيه���ا عن القلق
الكبري ال���ذي ينتابهم جراء ال���دور الرو�سي اجل ّدي يف
حمارب���ة املجموعات امل�سلح���ة يف ال�ساحة ال�سورية.
و�أو�ضح���ت الدوائ���ر �أن النظ���ام يف الريا�ض طلب من
الأردن وتركيا وم��ص�ر ودول يف املنطقة م�شاركتها يف
تلك املجموع���ات ،والعمل على �إقام���ة مناطق عازلة
على ح���دود �سورية اجلنوبية وال�شمالي���ة� ،إال �أن عدة
دول ،ومنها م�رص ،اعتذرت عن ذلك ،رغم العر�ض املايل
ال�ضخم الذي ق ّدمته الريا�ض .و�أ�ضافت الدوائر �أن ر�سائل
اال�ستجداء ال�سعودي���ة و�صلت �إىل �أم�ي�ركا وبريطانيا
وفرن�س���ا و«�إ�رسائيل» ،عار�ضة عقد املزيد من �صفقات
ال�س�ل�اح؛ ت�شجيع ًا لهذه الدول الت���ي ترى �أن املعادلة
ق���د تغيرّ ت بعد دخول رو�سي���ا بقوة على خط حماربة
الإرهاب يف �سورية.

¡ �ضغوط عربية على عبا�س

ق��ال م�ص��در فل�سطين��ي م�س���ؤول �إن ال�ساع��ات الأخرية
�شه��دت ات�ص��االت ب�ين الرئي���س حمم��ود عبا���س
وع��دد م��ن القي��ادات العربي��ة ،مار�س��ت �ضغوط�� ًا على
الرئي���س الفل�سطين��ي لعقد لق��اء مع رئي���س وزراء العدو
«الإ�رسائيل��ي» بنيام�ين نتنياه��و ،كمدخ��ل لتخفي��ف
ح��دة التوتر يف �ساحة ال�رصاع الت��ي ت�شهد �أعمال عنف
�صهيوني��ة ق��د ُتن��ذر بالت�صعي��د ومزي��د م��ن اال�شتعال
واالت�س��اع باجت��اه �ساح��ات �أخ��رى ،كا�شف�� ًا �أن القادة
املت�صل�ين بعبا���س يخ�ش��ون ان��دالع انتفا�ض��ة �صعبة،
ي��رون فيه��ا ت�أث�يرات �سلبي��ة عل��ى بالده��م ومواقفهم
و�سيا�ساتهم.

�شكر

يتق ّدم الزميل �أحمد زين الدين بال�شكر �إىل م�ست�شفى
ال�ساح���ل؛ �إدارة وجهازاً طبي��� ًا ومتري�ضي ًا ،ويخ�ص
بالتقدير الدكتور �رسور دياب ،الذي �أجرى عملية
جراحية لعقيلته ،و�أوالها كل عناية واهتمام.
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المطلوب توظيف الهجرة
الفلسطينية
تعكف جميع الف�صائل والأطر يف ال�ساحة
الفل�سطيني���ة على مناق�ش���ة مو�ضوع الهجرة
الت���ي ات�سعت دائرة انت�شاره���ا ،على وقع ما
ت�شهده املنطقة من �أح���داث وتطورات خطرية
ت�أثرت بها املخيمات والفل�سطينيون املقيمون
فيها �ضيوف ًا حتى عودتهم �إىل ديارهم.
النقا�ش الذي يعلو في���ه ال�رصاخ يف �أكرث
الأحيان يتن���اول نقطة �أ�سا�سية؛ ت�أثريها على
مل���ف الالجئني الآيل �إىل ال�سق���وط ،وال�شطب
جلملة �أ�سباب كان مدخلها اتفاق «�أو�سلو»عام
 ،1993ال���ذي تخلت مبوجب���ه منظمة التحرير
ع���ن  78باملائة م���ن �أر�ض فل�سط�ي�ن للكيان
ال�صهيوين .نقطة النقا�ش و�إن كانت حمقة ،لكن
بتقديري ،مل يتطرق النقا�ش جدي ًا �إىل الأ�سباب
التي وقفت وراء مراحل الهجرة والتهجري منذ
�أحداث العام  1970يف الأردن ،و�صو ًال �إىل يومنا
ه���ذا ،ويف اللحظة ذاتها ،الغريب �أن هناك من
يحاول حتميل النا�س امل�س�ؤولية ،متنا�سي ًا �أنه
يف ظل تخلفه والكثريين عن م�س�ؤولياتهم كان
من جملة الأ�سباب التي دفعت الكثري من �أهلنا
�إىل الهجرة.
حدث ما حدث من هجرة ،و�شخ�صي ًا ال �ألوم
�أح���داً منهم على ما �أق���دم عليه يف ظل الأفق
واخلي���ارات املغلقة ،وانع���دام فر�ص العي�ش
والأم���ن والأمان ،لكن املطل���وب هو املبا�رشة
يف و�ض���ع خطة ط���وارئ وطني���ة تعمل على
كيفية اال�ستفادة من الك���م الكبري الذي هاجر
ل�سب���ب �أو �آخر ،وت�أطريه وطني ًا لي�شكل «لوبي
فل�سطيني» ،ثبُت خ�ل�ال املرحلة ال�سابقة �أن
الفل�سطيني�ي�ن يف املهاج���ر مل ين�سلخوا عن
ق�ضيتهم وعناوينها ،وحتدي���داً التم�سك بحق
الع���ودة ،وامل�ؤمترات ال�سنوي���ة التي يعقدها
الالجئ���ون الفل�سطينيون يف العديد من املدن
الأوربي���ة خري �شاه���د ودليل ،وه���ذا الوجود
�ساه���م ب�شكل �أو �آخر يف ما يعاين منه الكيان
ال�صهي���وين من ات�ساع يف ه���وة عزلته ،وهم
قد ع�ّب�رّ وا يف �أكرث من منا�سب���ة �أو حدث عن
انتمائهم الوطني.
هذا ال يعني الت�شجيع على الهجرة ،لكنها
دع���وة �رصيح���ة �إىل عدم توجي���ه االتهامات
لنا�سن���ا و�أهلن���ا ،و�إىل كيفي���ة توظيف الأمر
ل�صالح ق�ضيتنا الوطني���ة وعناوينها ،والتي
يقع حق العودة يف �أولوياتها.

رامز م�صطفى
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هل يعيد بوتين زمن خروتشوف الدولي ..من سورية؟
يف العام  ،1960و�ضع زعي���م االحتاد ال�سوفياتي
الأ�سبق نيكيتا خروت�شوف ح���ذاءه على من�صة الأمم
املتحدة ،متحدي ًا �أم�ي�ركا ،ويف وقت �آخر كانت �أزمة
خلي���ج اخلنازير بني �أم�ي�ركا واالحت���اد ال�سوفياتي
يف كوب���ا حول ال�صواري���خ ال�سوفياتية ،والتي كادت
تت�سبب بحرب نووية بني العمالقني ،ثم تفكك االحتاد
ال�سوفيات���ي ووُلد وريثه االحت���اد الرو�سي ،الذي بلغ
اخلم�سة وع�رشي���ن عام ًا من العم���ر الكياين و�شُ طب
م���ن امل�رسح الدويل ،ووُل���دت منظومة القطب الأوحد
والطاغوتي ال���ذي اجتاح العامل بال ا�ستئذان ،ون�صب
نف�س���ه بابا العامل ومر�ش���ده ومعلمه احلاكم املطلق
ال�صالحية ،فما يقوله هو القانون ومايرف�ضه هو ال�رش
املطل���ق ،معلن ًا حربه ال�صليبية ع�ب�ر الرئي�س بو�ش
واملحافظ�ي�ن اجلدد ،ثم و�صف ال���دول غري اخلا�ضعة
له مبحور ال�رش ،ونعت ح���ركات املقاومة باحلركات
الإرهابية� ..إنه ال�سيد الأمريكي.
مل تق���ف يف وجه الغطر�س���ة الأمريكية �إال بع�ض
ح���ركات املقاوم���ة خ�صو�ص ًا يف لبن���ان وفل�سطني
والعراق ،وبع�ض ال���دول املقاومة مثل �إيران و�سورية
وبع�ض دول �أمريكا الالتينية وكوريا ال�شمالية� ..سقط
العامل بالقب�ضة الأمريكية ،و�أ�صبح بع�ض احلكام من
املقتنيات الأمريكية يف ال�سلطة ،ثم ت�رصّف الأمريكيون
وك�أن الدول جمرد واليات �أمريكية ال تنتخب �شعوبها
احلاكم ،ب���ل تعيّنه �أمريكا ،وم���ن ينتخبه �شعبه وال
تر�ض���ى عنه �أم�ي�ركا فلي�س �رشعي��� ًا ويجب ترحيله
بالث���ورات املفربك���ة الت���ي تتكون م���ن التكفرييني
وامل�سجون�ي�ن واملجرمني الذي���ن �أطلقته���م �أمريكا
بع���د جتنيدهم يف �سجونها يف الع���راق وغوانتنامو
و�سج���ون حلفائها ،فكانت «الث���ورة الربتقالية» يف
�أوكرانيا ،و«اخل��ض�راء» يف �إيران ،و«اليا�سمني» يف
تون�س ،و«الربيع الدموي العربي».
�صم���دت �سورية وحمور املقاوم���ة حتى ا�ستيقظ
الرو����س وال�صينيون وانتبه���وا �إىل �أن دورهم �سيحني
بعد وقت لي�س ببعي���د ،و�ستحا�رصهم �أمريكا بالنفط
والغ���از وت�شعل دولهم بالتكفريي�ي�ن ثم تق�سّ مهم من
جديد ..لكن ذل���ك كان على ح�ساب �سورية واملقاومة
و�إي���ران ،الذين قاتلوا باللحم احل���ي و�صمدوا بوجه
امل��ش�روع الأمريك���ي �إىل �أن اقتن���ع الرئي�س الرو�سي
فالدمي�ي�ر بوتني ب�أن التكفريي�ي�ن �سينتقلون �إليه يف
اجلمهوريات الآ�سيوي���ة ،وحتى داخل مو�سكو ،وكذلك
ال�صينيني عرب حتجي���م اقت�صادهم باحل�صار النفطي
وحق���وق الإن�سان والأقلي���ات امل�سلمة م���ن الإيغور
والهوي الذين ت�سيطر عليهم ال�سعودية وتركيا.
انتبه الرو�س ووجدوا �أنف�سهم على �شفري الهاوية،

زعيم االحتاد ال�سوفياتي الأ�سبق نيكيتا خروت�شوف خالل جل�سة عامة للأمم املتحدة يف نيويورك عام 1960

و�أن �أم�ي�ركا تعامله���م كدول���ة من الع���امل الثالث،
فحا�رصتهم كما �إي���ران و�سورية وكوري���ا ال�شمالية،
وب���د�أت تناو�شهم يف �أوكرانيا ،ما دفع الرئي�س بوتني
لالنتفا�ضة الدولية وجتاوز اخلطوط احلمر الأمريكية
بالتدخ���ل خارج احلدود الرو�سي���ة منذ تفكك االحتاد
ال�سوفياتي ،والتحرك لل�ضغط لت�سوية امللف النووي
الإي���راين ،و ُتوِّج ذلك بالتدخ���ل الع�سكري يف �سورية،
ولأول مرة خارج ال�سيطرة الأمريكية ،و�إن�شاء حتالف
دويل جديد م�ض���اد للتكفرييني و»داع����ش» ،مقابل
التحالف الدويل اخلادع بقيادة �أمريكا.
�إن التدخل الع�سكري الرو�سي يف �سورية بد أ� يكتب
مرحلة جديدة يف العامل لتحقيق الأهداف الآتية:
� .1إلغ���اء منظومة القطب الأمريك���ي الواحد ،ل�صالح
منظومة الأقطاب املتعددة.
� .2إعالن احلرب �ض���د الإرهاب التكفريي الذي �صنعته
�أم�ي�ركا ك�سالح دم���ار �شامل ميك���ن التحكم به وفق
امل�صالح الأمريكية.
 .3بداي���ة ت�أ�سي�س حل���ف ع�سكري يواك���ب التحالف
االقت�صادي لدول «الربيك����س» ومنظمة «�شنغهاي»
والبن���ك الدويل الآ�سي���وي؛ كمنظوم���ة عاملية تقابل
املنظومة الر�أ�سمالية الأمريكية  -الغربية.
 .4انته���اء ما �سمي «الربي���ع العربي» بدون حتقيق
الأهداف الأمريكية الكاملة بهزمية حمور املقاومة �أو
تق�سيم «ال�رشق الأو�سط» وفق املخطط الأمريكي.

(�أ.ف.ب).

 .5عرقلة املخط���ط الأمريكي بتق�سيم رو�سيا وال�صني،
من خالل نق���ل التكفرييني (املارين���ز التكفريي) �إىل
�أرا�ضيهما.
 .6اخلط���ر الذي يل���وّح ب�إمكانة ان���زالق اجلميع �إىل
حرب غ�ي�ر خمطَّ ط لها ،بل ميكن �أن ت�شتعل بال�صدفة
بحادث عر�ضي غري مق�صود ،خ�صو�ص ًا �أن الأمريكيني
مربك���ون وخائبون ،وب���د�أت �أدواته���م يف ال�سعودية
وتركيا حت���اول جتربة حظهم لتحيقق �أهدافهم ذاتياً،
�أو لتوري���ط �أمريكا �أكرث يف ح���روب اليمن واملناطق
الرتكية الآمنة يف �سورية.
 .7تذوي���ب االحتاد الأوروبي و�إلغاء دوره الدويل الذي
تر�سمه �أم�ي�ركا ،لع���دم �إمكانية �إعطائ���ه ح�صة يف
اجلبنة الدولية ،لكرثة الالعبني ،وعدم ا�ستعداد �أمريكا
للتنازل من ح�صتها له���م ،ولذا نرى الغباء الفرن�سي
يف املوقف ال�سلبي يف امللف النووي الإيراين ،وكذلك
يف الق�ضية ال�سورية ،وال���ذي �سيدفع ثمنه االقت�صاد
الفرن�سي.
�إنه ع��ص�ر الأقط���اب الدولية املتع���ددة ،وع�رص
ال���دول العظمى يف الإقليم ،ونهاية دول املال والنفط
والعائالت املالكة التي بد أ� انتهاء دورها لف�شلها يف
«الربي���ع العربي» وقرب انته���اء خمزونها النفطي
�أي�ضاً.

د .ن�سيب حطيط

ّ
خطــاب أبـو مــازن ورفـع الـعـلــم ..والهـبــة الفلسطيـنـيـة
ج���اء خط���اب الرئي����س «�أب���و مازن»
يف الأمم املتح���دة  -كالع���ادة  -دون �أي
مفاج�آت تُذك���ر ،فقد توقّع البع�ض �أن يطرح
يف خطابه مو�ضوع ف ّك التن�سيق الأمني مع
ال�صهاين���ة ،لكن ذلك مل يح�صل� ،أو كما يظن
�أكرث املتفائلني ب�أن يطرح ال�ضغط للتطبيق
الف���وري للقرار الدويل رق���م  ،194واملتعلق
بح���ق ع���ودة الالجئ�ي�ن الفل�سطينيني �إىل
البيوت التي هُ جِّ روا منها ،وفق �آلية حمددة،
وهو الأمر ال���ذي �سيوجع الكيان ال�صهيوين،
لكنه اكتفى بالتلميح..
ت���راوح اخلطاب بني التلوي���ح والتهديد
با�ستخ���دام الآلي���ات الدولي���ة ملحا�سب���ة
«�إ�رسائي���ل» عل���ى جرائمه���ا يف ال�ضف���ة
الغربي���ة وقطاع غ���زة ،وبني و�ض���ع �أ�س�س

لإع���ادة �إطالق العملي���ة التفاو�ضية ،ودون
�إعط���اء �أهمية ل�صلب الق�ضي���ة الفل�سطينية
املتمثلة بالالجئني الفل�سطينيني.
الرد ال�صهيوين جاء على ل�سان نتنياهو
نف�س���ه ،وقادة االئت�ل�اف اليميني املتطرف
يف احلكوم���ة ال�صهيوني���ة ،الذي���ن �أجمعوا
على اعتب���اره «خطاب ًا حتري�ضي��� ًا ومليئ ًا
بالأكاذيب واالف�ت�راءات» ،ودع���ا نتنياهو
«�أبو مازن» �إىل مفاو�ضات ثنائية مبا�رشة
وفورية ب���دون �رشوط م�سبَق���ة ،وهذا يُظهر
�أن نتنياهو م�صم���م على �أن يفر�ض �أجندته
اخلا�صة وامل�سبَق���ة ،واملبنية على التمادي
يف اال�ستيط���ان ،وتهويد القد����س ،وا�ستمرار
احل�صار على قطاع غزة.
كم���ا �أ�شار «�أبو مازن» �إىل مو�ضوع رفع

العلم الفل�سطين���ي يف �أروقة الأمم املتحدة.
وبالرغم من �أهمية رف���ع العلم الفل�سطيني
وت�أث�ي�رة املعنوي الكبري ،لكن���ه ال يكت�سب
الأهمية املتوخاة ،يف ظل تو�سّ ع اال�ستيطان
املتزاي���د ،وجتاوز ع���دد امل�ستوطنني عتبة
الـ� 800ألف مع بداية العام  2015يف القد�س
وال�ضفة الفل�سطينية ،واالعتداءات املتوا�صلة
على القد�س ،وحملة الت�صعيد امل�سعورة على
املدينة املقد�س���ة ،وعن�رصية امل�ستوطنني،
واحتالل ال�ش���وارع وال�ساحات حتت �إ�رشاف
ق���وات االحتالل ،التي متار�س �أب�شع عمليات
التنكيل والقمع يف التعاطي مع املظاهرات
الفل�سطيني���ة ،و�ص���و ًال �إىل عملي���ات القتل
املمنهج وا�ستفزازات امل�ستوطنني..
كذل���ك ال تكت�س���ب ق�ضي���ة رف���ع العلم

�أهمية مع وجود نح���و خم�سة �آالف معتقل
فل�سطيني يف �سج���ون االحتالل ،وبقاء �أكرث
من ن�ص���ف ال�شع���ب الفل�سطين���ي يف دول
ال�شتات والتهجري ،وارتف���اع معدالت الفقر،
وتراج���ع التعلي���م وامل�ش���اكل االجتماعية
واالقت�صادي���ة التي تدفع �آالف الالجئني �إىل
الهجرة غري ال�رشعية ،ال�سيما �أبناء الالجئني
الفل�سطينيني يف �سورية.
ال�شع���ب الفل�سطين���ي وق���واه مدع���وّة
لتوحيد العمل الن�ضايل يف مواجهة الهجمة
العن�رصية ال�صهيونية على القد�س وال�ضفة،
وت�صعي���د املقاومة ال�شعبي���ة يف خمتلف
املناط���ق الفل�سطيني���ة ،و�ص���و ًال �إىل �إعالن
االنتفا�ضة الثالث���ة ،وال�ضغط على ال�سلطة
الفل�سطينية لوق���ف التن�سيق الأمني الكامل

م���ع الدول���ة ال�صهيوني���ة ،والذه���اب فوراً
�إىل حمكم���ة اجلنايات الدولي���ة ملحا�سبة
ال�صهاين���ة وقادتهم عل���ى جرائمهم بحق
ال�شع���ب الفل�سطين���ي ،ال�سيما جرمية حرق
�أ��س�رة الدواب�شة ،وحرق الطف���ل حممد �أبو
خ�ضري ،وجرمية تو�سيع الب�ؤر اال�ستيطانية،
واحل�صار واحلروب ال�سنوية على قطاع غزة،
وا�ستمرار اعتقال �أكرث من � 5آالف فل�سطيني،
وعملي���ات االغتي���ال اليوم���ي لل�شب���ان
الفل�سطينيني .كذلك ف�إن القوى الفل�سطينية
مدعوّة لت�أكيد �صدق والئها للق�ضية ب�إنهاء
االنق�س���ام و�إع�ل�ان الوح���دة الوطنية وفق
�أجندة قائمة على املقاومة والتحرير.

�سامر ال�سيالوي
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التدخل الروسي ..تنسيق أم مواجهة مقبلة مع األميركيين؟
بعد �أن �أ�ستط���اع الرو�س فر�ض حظر
جوي واقعي ف���وق الأرا�ض���ي ال�سورية،
تت�س���ارع التقدي���رات والتكهّن���ات حول
م�ستقب���ل الأزمة ال�سوري���ة ،يف ظل تغيرّ
موازي���ن القوى على الأرا�ض���ي ال�سورية،
وانقالب امل�شهد امليداين ر�أ�س ًا على عقب،
بعدم���ا كانت املجموع���ات امل�سلحة قد
ا�ستطاعت يف الأ�شه���ر القليلة املا�ضية
تو�سيع رقعة نفوذها.
ومبا �أنه مع���روف يف علم العالقات
الدولي���ة� ،أن املي���دان يلع���ب ل�صال���ح
ال�سيا�س���ة ولي�س العك����س ،انطالق ًا من
مقولة كالو�سفيت���ز �إن احلرب هي امتداد
لل�سيا�س���ة بو�سائ���ل �أخ���رى ،فم���ا هي
ال�سناريوه���ات الت���ي ميك���ن �أن يخلقها
التدخل الع�رسي الرو�سي يف �سورية؟
ال�سيناريو الأول� :أن يكون الأمريكيون
والرو�س قد اتفق���وا م�سبق ًا على التدخل
الرو�س���ي؛ حيث يق���وم الرو����س مبا مل
ي�ستطع الأمريكي �أن يقوم به جلهة �ضبط
ت�رصفات حلفائ���ه الإقليميني ،و�إعادتهم
�إىل بي���ت الطاع���ة الأمريك���ي ،بع���د �أن
�شهدت الأع���وام الأربعة املا�ضية جنوح
ال�سعوديني والأتراك �إىل ما ي�شبه التمرد،
�أو عل���ى الأقل التململ و»تكبري احلكي»
�ضد ال�سيا�س���ة الأمريكي���ة ،ونذكر منها
التهدي���د ال�سعودي بالبح���ث عن حلفاء
�آخرين.
به���ذا ال�سيناري���و ،يق���وم الرو����س
وحلفا�ؤه���م بالق�ضاء عل���ى املعار�ضة
امل�سلحة التابع���ة للأتراك وال�سعوديني،
خ�صو�ص��� ًا «جي����ش الفتح» ،م���ا يدفع
الدولت�ي�ن الإقليميت�ي�ن الراعيت�ي�ن
للمجموعات امل�سلحة للذهاب مرغمتني
�إىل حل �سيا�س���ي يف �سورية ،بعد فر�ض
املي���دان ال�سوري �إيقاع���ه على اجلميع،
وتكبيدهم خ�سائر كربى.
وقد تكون له���ذا ال�سيناريو ت�صوراته
املحقة واملرتافقة مع �إمكانية ف�شل حزب
�أردوغ���ان يف االنتخابات الرتكية املزمع
�إجرا�ؤه���ا يف الأول م���ن ت�رشي���ن الثاين
املقبل ،والتي قد ت�ؤدي �إىل �أزمة �سيا�سية
داخلي���ة ،ترتافق مع القل���ق االقت�صادي
املتنام���ي ،وهبوط �سعر ��ص�رف اللرية

الرو�س ا�ستغلوا الرتدد الأمريكي يف املنطقة ف�أتوا يف حلظة تاريخية مف�صلية

الرتكية� .أما بالن�سبة �إىل ال�سعودية ،ف�إن
املمكل���ة املتهالكة بح���روب الأمراء يف
الداخ���ل ،تعي�ش �أ�سو�أ كوابي�سها يف حرب
خرجت �إليه���ا يف اليمن ،وال تعرف كيف
تنهيها.
ال�سيناري���و الث���اين� :أن يكون الرو�س
قد ا�ستغلوا الرتدد الأمريكي يف املنطقة،
وف�ش���ل خططهم ال�سيا�سي���ة والع�سكرية
على مدى �سن���وات �أربع ،ف�أتوا يف حلظة
تاريخية مف�صلية ،وتدخلوا حيث احللف
الغربي يف �أ�سو أ� حلظ���ات له منذ اندالع
احل���رب ال�سوري���ة ،ليح�صّ ل���وا مكا�سب
ا�سرتاتيجي���ة ك�ب�رى �سيح�صدونه���ا يف
ملفات ع���دّة� ،أقله يف «ال�رشق الأو�سط»
و�أوكرانيا ،وك�رس العقوبات الدولية التي
�أنهكت االقت�صاد الرو�سي.

يف ه����ذا ال�سيناري����و ،جن����د �أن
الأمريكيني �أعلنوا ف�شل برنامج تدريب
«املعار�ض����ة املعتدل����ة» ،وانهي����ار

مهما تعددت
السيناريوهات فإن الروس
واألميركيين لن يتقاتلوا
مباشرة فوق األراضي
السورية

«غرفة املوك» على اجلبهة اجلنوبية،
وقي����ام الف�صائ����ل اجلنوبية بالبحث
عمن ي�ؤمّن لها امل����ال ،وبع�ضهم قرر
الذهاب �إىل �أوروبا.
�أم����ا الأوروبي����ون ،وبالرغم من �أن
للهجرة ال�سورية �إىل �أرا�ضيهم ت�أثريات
اقت�صادي����ة جيدة ،لكن ع����دم قدرتهم
عل����ى حتديد مَ ن يدخل ومَ ن ال يدخل،
و�إمكاني����ة اند�سا�����س الإرهابيني بني
الالجئ��ي�ن ،بالإ�ضاف����ة �إىل القلق من
تنامي نف����وذ �أحزاب اليمني املتطرف
يف �أنحاء �أوروب����ا ،جتعلهم �أكرث قُرب ًا
لتفهُّم الدواف����ع الرو�سية ،والرتحيب
ال�ضمن����ي ب�أي واقع جدي����د ميكن �أن
يفر�ضه ه����ذا التدخل ،وهك����ذا يكون
الرو�س قد ا�ستطاعوا النفاذ من نافذة

تناق�����ض امل�صالح ب��ي�ن الأمريكيني
والأوروبيني.
وخارج �إطار ال�سعودية و�سيا�ستها
املعروف����ة باله����روب �إىل الأم����ام،
والت�صعيد كلما الحت بادرة انفراج ما
يف الق�ضي����ة ال�سورية ،والتي �أخرجت
�أبواق الفتنة لتعل����ن «اجلهاد» �ضد
اجلي�ش الرو�س����ي ،ولتحرّف املراد من
قول �أح����د امل�س�ؤولني يف البطريركية
الرو�سية ،فتحاول جعل الق�ضية حرب ًا
بني امل�سيحي��ي�ن وامل�سلمني ،يح�سب
الأمريكي����ون والأوروبي����ون والأتراك
خطواته����م ومواقفه����م م����ن التدخل
الرو�سي بد ّق����ة ،ويح�س����ب كل منهم
هام�ش اخلط أ� الدقي����ق الذي ميكن �أن
ي�ؤدي �إىل حرب عاملية بالأ�صالة ،بعد
�أن ا�ستم����رت �أعوام���� ًا �أربعة بالوكالة
عل����ى الأرا�ض����ي ال�سوري����ة ،فت��ب�رز
الت�رصيحات الدولية والإقليمية التي
تتعامل مع ق�ص����ف الرو�س لأدواتهم
عل����ى الأر�ض ك�أمر واق����ع ال مفر منه،
وتكتفي ب�إبداء «القلق» والرغبة يف
التن�سيق.
وهكذا ،وبغ�ض النظ����ر عن �أي من
ال�سيناريوه����ات ،ميل����ك التو�صي����ف
الأق����رب �إىل الواق����ع ،يبق����ى الثابت
امل�ش��ت�رك ب��ي�ن كل ال�سناريوهات �أن
الرو�����س والأمريكي��ي�ن ل����ن يتقاتلوا
مبا�رشة ف����وق الأرا�ضي ال�سورية ،كما
ميكن القول �إن الرو�س قد حققوا �أهداف ًا
عدّة منذ اليوم الأول حلملتهم اجلوية،
وفر�ضوا �أنف�سهم العب ًا دولي ًا ال ميكن
تخطيه يف منطقة «ال�رشق الأو�سط»..
والأكيد� ،أن ما بعد التدخل الع�سكري
الرو�سي يف �سورية خمتلف عما قبله،
والأكيد �أي�ض ًا �أن هذا التدخل قد �أدخل
«ال�رشق الأو�سط» برمّته يف انعطافة
جديدة� ،سيحدد م�صريها جناح احلملة
الع�سكرية الرو�سي����ة ،التي �سترتافق
حتم ًا مع تقدُّم برّي �سيقوم به اجلي�ش
ال�سوري وحلفا�ؤه على الأر�ض ..ويبقى
امليدان احلَكم و�صاحب القرار.

د .ليلى نقوال الرحباين

ما هي األهداف الروسية في هذه المرحلة؟ وماذا سيليها؟
الري���ب �أن العملي���ات الع�سكري���ة
الرو�سي���ة يف �سورية ته���دف �إىل اقتالع
الإره���اب واجتث���اث االرهابي�ي�ن �أينما
وُج���دوا ،فقد �أكدت مو�سك���و �أن «قواتها
م�ستعدّة للم�شاركة يف مكافحة الإرهاب
يف الع���راق� ،إذا طُ لب منها التدخل» ،ما
يقطع ال�شك ب�أن هذه العمليات ال تدخل
يف نط���اق «املن���اورات ال�سيا�سي���ة»،
ب���ل هي جزء �أ�سا�سي م���ن حماية الأمن
القومي لرو�سيا وم�صاحلها االقت�صادية،
رغ���م مت�سّ كها باحل���ل ال�سيا�سي للأزمة
ال�سوري���ة ،ودعمها املطل���ق له ،لكن كل
من كلتي امل�س�ألت�ي�ن على حدى ،ح�سب
ما ي�ؤكد خب�ي�ر ا�سرتاتيجي يف ال�ش�ؤون
الرو�سية.

ويب���دي اخلب�ي�ر ا�ستغراب���ه
لـ»التحليالت» الت���ي تعترب �أن القوات
الرو�سي���ة دخلت يف «ح���رب �أفغانية»
ثانية ،جازم ًا �أنه ال ميكن ت�شبيه الواقع
املي���داين ال�س���وري الراه���ن ،بالتدخل
الرو�س���ي يف �أفغان�ستان يف ثمانينيات
الق���رن الفائت ،م�ش�ي�راً �إىل �أن االختالف
اجلوه���ري ب�ي�ن الإثنني ه���و �أن اجلي�ش
ال�س���وري هو م���ن يقاتل عل���ى �أر�ضه،
متح�صن��� ًا بدعم �شعبي كب�ي�ر ،و�أن دور
القوات الرو�سية حم�صور بتنفيذ الغارات
اجلوية على مقار الإرهابيني� ،إ�ضافة �إىل
التن�سيق املعلومات���ي واال�ستخباراتي،
ال�سيما �أن مو�سك���و �أعلنت �أن قواتها لن
تتدخل يف العمليات الربية.

ويعت��ب�ر اخلبري �أال داعي للم�شاركة
الربي����ة الرو�سية ،فالق����وات ال�سورية
اكت�سب����ت خ��ب�رة عالي����ة يف مكافحة
الإرهاب خالل خم�سة �أعوام ،بالإ�ضافة
�إىل �أن����ه مت �إع����داد بع�����ض وحداته����ا
للتعام����ل مع «الظاه����رة» املذكورة،
م�ؤك����داً �أن جُ ���� ّل ما يحتاج����ه اجلي�ش
ال�س����وري هو جتفيف مناب����ع الإرهاب
لي�����س �إال ،و�أن ه����ذا اجلي�����ش كفي����ل
باقتالعه من �أرا�ضيه.
من هنا ،يب����دو �أن تركيز ال�رضبات
اجلوي����ة الرو�سي����ة عل����ى معاق����ل
امل�سلحني يف �شمال �سورية وو�سطها،
لأن الأول مفت����وح على تركية ،والثاين
على البادية املت�صلة بالأردن والعراق

ثم اململكة ال�سعودية ،لأن هذه الدول
ت�شكل �أغزر منابع دعم الإرهاب.
يف ال�سي����اق ،ت�ؤكد م�صادر ميدانية
�سورية �أن الأه����داف الأ�سا�سية ل�سالح
اجلو الرو�سي يف املرحلة الراهنة هي
مراكز التحك����م والقيادية للإرهابيني،
وخمازن ال�سالح والذخرية ،مرجّ حة �أن
يليها تدمري الدفاعات اجلوية ،وال�سالح
الثقيل املوج����ود يف حوزتهم ،وال �شك
�أن جناح الق����وات الرو�سية يف ت�سديد
�رضابته����ا للأهداف املذك����ورة� ،سيمهّد
لعملية برية يقوم بها اجلي�ش ال�سوري
بالتن�سيق مع حلفائه ،قد تبد�أ مناطق
متا�سه مع امل�سلحني ،كحلب والر�سنت
وتلبي�سه يف حمافظة حم�ص ،و�سواها..

وهك���ذا ،ميك���ن الق���ول �إن احلملة
اجلوي���ة الرو�سي���ة قد ب���د�أت بتحطني
الأحالم الرتكي���ة وال�سعودي���ة مبكراً،
فاحللم الرتك���ي ب�إقام���ة منطقة �آمنة
يف ال�شم���ال ال�سوري ،واحللم ال�سعودي
بتن�صي���ب حاك���م دمي���ة �ألعوبة بيد
ال�سعوديني والي ًا عل���ى ال�شام� ،سقطت
م���ع �سق���وط ال�صواري���خ الأوىل التي
�أطلقتها طائرات «ال�سوخوي» الرو�سية،
ويبقى ا�ستكمال �إ�سقاط الأوهام الدولية
مع انط�ل�اق احلرب الربية التي �ستعيد
حتري���ر الأرا�ضي ال�سوري���ة من �سيطرة
الإرهابيني.

ح�سان احل�سن
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الجزر السعودية محتلة..
فأين المحررون؟
ربع قرن م���رّ على كب���وة االحتاد
الرو�س���ي بعد انف���راط عق���د االحتاد
ال�سوفياتي ،نتيجة برو�سرتويكا الرئي�س
ميخائيل غوربات�شوف .بالأم�س ،وبدون
موع���د م�سبق دخل ج�ن�رال رو�سي من
غرف���ة العملي���ات امل�شرتك���ة (العراق
و�سوري���ة و�إيران ورو�سي���ا) ،ومركزها
الع���راق� ،إىل ال�سف���ارة الأمريكي���ة يف
بغ���داد ،و�أبلغ مَ ن قابَ���ل هناك ب�إخالء
الأج���واء ال�سورية ،و�أن ب�ل�اده �ستبد�أ
ب�ش ّن غ���ارات على جماميع الإرهابيني
يف الأرا�ضي ال�سورية دون متييز ،وتردد
�ص���دى الر�سال���ة ال�شفهي���ة يف �أروقة
الأمم املتح���دة ،التي �أي�ض��� َا دوّى فيها
�صوت وزير اخلارجي���ة ال�سورية وليد
املعل���م حني قال ل���ه ال�صحافيون �إن
«وزير اخلارجية الأمريكية جون كريي
ينتظر انتهاء لقائك مع وزير خارجية
رو�سيا �سريغي الفروف ..فقال مبت�سم ًا
و�شامتاً« :ينطر»..
بد�أت بالفعل الغارات الرو�سية على
مواقع امل�سلحني يف العديد من املدن
ال�سوري���ة� ،إال �أن الأ�صوات امل�ستنجدة
والراف�ضة لها خرجت من دول خليجية
كانت تق���وم بق�ص���ف انتقائي لبع�ض
مراكز امل�سلحني غري احل�سا�سة ،بينما
كانت تركيا تهاج���م الأكراد املدافعني
ع���ن مدنه���م وقراه���م م���ن هجمات
«داع����ش» ،يف ح�ي�ن �أغ���ارت فرن�سا
على موق���ع قالت �إن فيه فرن�سيني من
«داع�ش» ،وال نن�سى الكيان ال�صهيوين
الذي كان ميهّ���د لق�صف مواقع اجلي�ش
ال�س���وري قبل الهج���وم عليها من قبَل
امل�سلحني.
هي ذاتها ال���دول الآنفة الذكر التي
و�صفت الدخول الرو�سي يف احلرب على
الإرهاب بـ«االحت�ل�ال» ،وهذا الو�صف
يُعيدنا �إىل ما ح�صل يف �أفغان�ستان يف
القرن املا�ض���ي ،و�أدى �إىل تقدمي كافة
�أنواع الدعم املعنوي واملادي والب�رشي
ملواجه���ة الرو�س���ي ،والي���وم �ستعيد
دول من اخللي���ج �سيناريو �أفغان�ستان،
ملحاول���ة هزمية رو�سيا جم���دداً ،لكن
ق���د يكون غاب عن باله���م �أن للدخول
الرو�سي ت�صفي���ة ح�ساب قدمي ما يزال
مو�ضوع ًا على �أجندته ،ولهذا هو يعترب
�أن قتال���ه يف �سورية �أه���ون عليه من
قتاله داخل �ش���وارع مو�سكو؛ كما قال
الرئي�س الرو�سي فالدميري بوتني.
يف نيوي���ورك �أي�ضاً� ،شه���د العامل
مرا�س���م رف���ع العل���م الفل�سطيني يف
احتفالية ت�شب���ه �إىل حد بعيد افتتاح
املزاد العلني للتنازل عن حق العودة
والقد�س ،ومل ن�سمع من الوزراء العرب
احلا�رضين �أي تهديد للكيان ال�صهيوين
�شبي���ه بال���ذي �أطلقه وزي���ر خارجية
ال�سعودية ،والذي ق���ال فيه �إن «على
�سوري���ة مواجهة اخلي���ار الع�سكري»،
بالرغم من احتالل فل�سطني منذ العام
 ،1948ومعها جزر �سعودية توجد فيها
مطارات ع�سكري���ة �صهيونية تُ�ستخدم
حالي ًا لق�صف ال�شعب اليمني وجي�شه،
متهيداً ل�سيطرة حلفاء ال�سعودية على
باب املندب.

جعفر �سليم
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الفشل السعودي في اليمن ..تابع سيرك
�شكّل التدخل الع�سكري الرو�سي يف
�سورية �أهم حدث �سيا�سي وع�سكري يف
منطقة «ال��ش�رق الأو�سط» ب�شكل عام،
و�أحدَثَ �صدمة لأم�ي�ركا وحلفائها يف
املنطق���ة ،و�أدى �إىل ارتباك يف مواقفهم
ال�سيا�سي���ة ،و�أ�صبح���ت املنطق���ة بعد
التدخل الع�سكري الرو�سي املبا�رش يف
�سورية امام مرحلة جديدة.
�أرخ���ى هذا التدخ���ل بظالله على
�أزمات املنطقة كاف���ة ،وب�شكل خا�ص
عل���ى الأزمة يف اليم���ن ،التي ال تقل
�أهمية ع���ن الأزم���ة يف �سورية ،نظراً
�إىل �أهميته���ا االقت�صادي���ة ،ب�سب���ب
باب املندب ،ال���ذي مترّ عربه التجارة
العاملي���ة والنفط اخلليج���ي ،ولأنه
ي�ش���كّل حلقة و�صل ب�ي�ن دول العامل،
ولأهميت���ه اجليو�سيا�سية؛ ملجاورته
للدول اخلليجية ،وحتديداً ال�سعودية،
ذات احل���دود امل�شرتكة مع���ه ،والتي
بادرت �إىل �إع�ل�ان احلرب على اليمن،
ظن ًا منها �أنها ت�ستطيع �أن تق�ضي على
حترّك «احلوثيني» ،الذين متكّنوا من
ا�ستالم زمام ال�سلطة ،بعد �إزاحة رجل
ال�سعودي���ة الرئي�س عب���د ربه هادي
من�ص���ور ،وهي مل تنجح يف «عا�صفة
احلزم» ،وال يف «�إعادة الأمل» ،فجُ ّن
جنونها لأنها ب���اءت بالف�شل الذريع،
ومل ت�ستطع حتقيق �أهدافها من خالل
هذه احلرب التي تورطت فيها ،ف�أ�رصّت
على اال�ستم���رار فيها ،من �أجل �إحداث
تغيري ميداين مل�صلحتها بعد �سيطرة
احلوثيني على غالبي���ة املحافظات،
فلم حتق���ق انت�صارات هام���ة منذ ما
يقارب الأ�شه���ر الثالثة� ،س���وى تقدّم
حم���دود يف حمافظ���ة م����أرب ،قابله
تو�سّ ���ع للحوثيني يف تع���ز ،والتقدّم
نح���و حمافظة حلج يف جنوب البالد،
كما �أن الو�ض���ع ما يزال يراوح مكانه
يف مدينة تع���ز ويف �أطراف حمافظة
البي�ضاء مع حمافظة �أبني وحمافظة
�شبوة ،ثم كانت املحاولة الأخرية يف

تظاهرة ن�سائية و�سط العا�صمة �صنعاء رف�ضاً للعدوان على اليمن

الهجوم على باب املندب يف حمافظة
تعز ،والذي نرده للأ�سباب الآتية:
ف�شلها يف احلرب �ضد «احلوثيني»،
وعدم قدرتها عل���ى ا�ستعادة ال�سيطرة
على املناطق التي �سيطر عليها «�أن�صار
اهلل» ومعه اجلي�ش ،ما يعني �أن نفوذها
التاريخ���ي يف اليمن ق���د خ�رسته ،و�أن
�إيران الآن هي �صاحبة النفوذ فيه ،وهو
ما لن تقبل به ال�سعودية.
العم���ل ب�أي���ة طريق���ة ،و�إن كانت
خمالفة حلق���وق الإن�س���ان �أو �أدت �إىل
ارتكاب جرائ���م �ضد الإن�سانية ،وهو ما
يعاين منه ال�شعب اليمني جرّاء املجازر
الت���ي ترتكبه���ا ال�سعودي���ة ،و�رضب
حمطات التكري���ر ،ومنع و�صول النفط،
ومنع دخول امل���واد الغذائية والطبية،
وذل���ك لإح���داث تغي�ي�رات ميداني���ة،
ت�ستطي���ع م���ن خالله���ا فر����ض واقع

جدي���د ي�ؤدي �إىل تراج���ع «احلوثيني»
ع���ن بع�ض املحافظ���ات التي �سيطرت
عليه���ا ،وحتديداً يف عدن وباب املندب
وم����أرب و�شبوة وتع���ز املحا�رصة من
قب���ل «احلوثي�ي�ن» ،والتق���دم باجتاه
العا�صمة �صنعاء ،وه���ذا ما مل تتمكّن
منه ال�سعودي���ة وحلفا�ؤها ،على الرغم
من االدعاءت الكاذب���ة التي تروّج لها
الو�سائل الإعالمية الت���ي تتلقى دعم ًا
�سعودي���اً؛ ع���ن ن�رص مزي���ف يف باب
املندب وغريه من املناطق.
حماول���ة ا�ستع���ادة ب���اب املندب،
نظ���راً �إىل �أهميت���ه االقت�صادية ،ولأنه
ي�ش���كّل ورق���ة �ضغط هام���ة ي�ستطيع
«احلوثي���ون» اال�ستف���ادة منه���ا يف
الت�أثري عل���ى املجتمع الدويل لتحريك
ملف الت�سوية يف الأزمة اليمنية.
باب املندب يُعترب خط ًا �أحمر دولياً،

(�أ.ف.ب).

وقد توافقت الأطراف الدولية والإقليمية
عل���ى حتيي���ده ،لأن �إدخال���ه يف هذه
احلرب �سيعقّد الأمور وي�أخذها �إىل مكان
�آخ���ر ،وهذا ما ال تري���ده �أمريكا و�إيران
والأطراف الدولية التي ت�سعى لتحريك
ملف الت�سوية عل���ى قاعدة احلوار من
�أج���ل الو�صول �إىل ت�سوي���ة تر�ضى بها
جميع الأطراف ما عدا ال�سعودية ،التي
ما تزال ت�رصّ على اال�ستمرار يف احلرب،
ظن��� ًا منها �أنها ت�ستطي���ع حتقيق تقدّم
ميداين فيه���ا ،علّه���ا ت�ستطيع حتقيق
بع����ض املكت�سب���ات وت�ستعيد هيبتها
الت���ي افتقدها ،وغ����ض الطرف من قبَل
�أمريكا لها لبع�ض الوقت ،علّها ت�ستطيع
اال�ستف���ادة م���ن التقدم املي���داين� ،إن
ح�صلت املفاو�ضات مع «احلوثيني».

هاين قا�سم

وفد علمائي إيراني يزور الشيخ جبري ّ
وتجمع العلماء المسلمين

ال�شيخ د .عبد النا�صر جربي ي�ؤ ّم بكبار مدر�سي حوزة قم العلمية يف جممّع الدعوة الإ�سالمي ببريوت

ال�شيخ د .ح�سان عبد اهلل م�ستقب ًال الوفد العلمائي يف مركز التجمع

قام وفد من احلوزة العلمية يف قم يف اجلمهورية الإ�سالمية الإيرانية،
برئا�س���ة ال�شيخ الدكتور ح�سني علوي مه���ر ،بزيارة عميد كلية الدعوة
اجلامعية للدرا�سات الإ�سالمية؛ ال�شيخ د .عبد النا�رص جربي ،الذي �أطلع
مت الت�أكيد على
الوفد عل���ى �أق�سام الدرا�سة يف امل�ؤ�س�سة اجلامعي���ة ،و ّ
�أهمية الوحدة بني امل�سلمني ملواجهة الأخطار التي مترّ بها الأمة.
كم���ا زار وفد كبار مدر�س���ي احلوزة العلمية يف ق���م ،جتمع العلماء

امل�سلمني يف مركزه ،حيث كان يف ا�ستقبالهم رئي�س الهيئة الإدارية يف
التجم���ع؛ ال�شيخ د .ح�سان عبد اهلل ،و�أع�ضاء من جمل�س الأمناء والهيئة
الإدارية واملجل�س املركزي ،وكان ت�أكيد على �أن الفنت التي تع�صف بالأمة
ته���دف لإلهاء الأمة عن ق�ضية فل�سطني ،ك���ي ي�ستطيع العدو ال�صهيوين
�إقرار م�شاريعه يف الو�ص���ول �إىل ال�سيطرة على الأق�صى ال�رشيف ،بل كل
فل�سطني ،وبناء هيكلها املزعوم على �أنقا�ض امل�سجد الأق�صى.

مقابلة

www.athabat.net
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عماد رزق ..وكواليس االستراتيجيا الروسية في المنطقة:

الكلمة الفصل هي للجيش السوري
الع���امل يتغري ،و»ال��ش�رق الأو�سط»
باجت���اه التغي�ي�ر ..ر�سائ���ل ال�رضب���ات
اجلوية الرو�سي���ة امل�ؤدّبة �سمعَ تها جيداً
اجلماعات التكفريية يف �سورية بهروبهم
باجتاه تركيا واملناطق الآمنة ..ما تبقّى
ه���و انتظار الت�أقل���م والتحوالت من قبل
�أنقرة و�أوروبا و�أمريكا وال�سعودية..
ع���ن ه���ذه التح���والت وال�رضب���ات
الرو�سية يف �سوري���ة ،جريدة «الثبات»
حاورت مدير «اال�ست�شارية للدرا�سات»؛
د .عم���اد رزق ،و�إليك���م ه���ذه الق���راءة
اال�سرتاجتية:
يعت�ب�ر د .عماد رزق �أن مواقف رو�سيا
جتاه الإره���اب ت�أتي بعد متابعة حثيثة
للمنطقة والأزم���ة ال�سورية ،خ�صو�ص ًا �أن
�أعداد الإرهابي�ي�ن تتزايد وهم ينت�رشون
يف كل مناطق العامل ،ما ا�ستدعى مو�سكو
لتعزيز االتفاقيات املوقَّعة بني اجلانبني
ال�س���وري والرو�س���ي .يرب���ط رزق ب�ي�ن
املجموع���ات ال�شي�شانية التي تقاتل يف
ريف حل���ب ،وال�رضبات اجلوية الرو�سية،
وا�سته���داف مع�سك���رات وخ�ب�راء لدول
جم���اورة موجودة داخ���ل �سورية ،لي�ؤكد
�أن بع�ض الأبح���اث الع�سكرية الأوروبية
والأمريكية تعت�ب�ر �أن موجة «الإرهاب»
ال���ذي يحمل الفكر الوهابي هو امل�س�ؤول،
يق���ول رزق :هذا الفكر ب���د�أ ي�شكل تهديداً
للأم���ن القوم���ي الرو�س���ي ،لأن���ه �آخذ
باالنت�شار على ح���دود رو�سيا اجلنوبية،
بدءاً من لبنان م���روراً ب�سورية والعراق،
و�صو ًال �إىل �أفغان�ستان والقوقاز والداخل
الرو�س���ي يف تتار�ست���ان وداغ�ستان ،ما
ينبئ بزعزعة القوق���از والبلقان والأمن
الرو�سي يف مرحلة مقبلة.
ما تق���وم ب���ه رو�سيا ب���ر�أي د .رزق
مبني على معلوم���ات تعود لأكرث من 4
�سنوات؛ وتلك املعطيات حتّمت التن�سيق
ب�ي�ن رو�سيا و�سوري���ة ملواجهة الإرهاب
من خ�ل�ال العديد من املناورات البحرية
امل�شرتكة ،وال�ص�ي�ن يف البحر املتو�سط،
وختم���ت تعزي���ز العالق���ة الرو�سية مع
اجلانب امل�رصي ،ال���ذي يعاين �أي�ض ًا من
الإرهاب ،والرئي�س الرو�سي بوتني التقى

ق���ادة يف الإم���ارات العربي���ة املتحدة،
وم�رصي�ي�ن و�سعوديني به���دف ت�أ�سي�س
حتال���ف دويل �إقليمي فعّال ملواجهة هذا
الإرهاب.
بح�سب رزق ،ال ميكن ت�شبيه مكافحة
رو�سي���ا مبكافح���ة �أم�ي�ركا ،لأن الأخرية
تدخل���ت م���ن دون موافق���ة ال�رشعي���ة
الدولية ،بينما مو�سكو تطالب وتن�سّ ق مع
احلكومات املحلي���ة واجليو�ش املحلية
التي تواجه هذا الإرهاب.

اقر�أوا «�صح»
�س�ألنا رزق عم���ا �إذا كانت ال�رضبات
اجلوية الرو�سي���ة بالتن�سيق مع اجلي�ش
ال�سوري م�ضمون���ة النتائج ،يف ظل فتح
احل���دود الرتكي���ة للم�سلح�ي�ن ،وامتداد
التنظيم���ات الإرهابي���ة �إىل العم���ق
العراق مب�ساح���ات �شا�سعة ،ي���ر ّد مدير
«اال�ست�شارية للدرا�سات» بالقول :بح�سب
بع�ض اخلرباء ،ف�إن ع���دد الطائرات التي
تُ�شارك بالق�صف يف �سورية ما زال رمزياً،
ومو�سكو تقوم بدور «تكتي» ،ما �أريد �أن
�أ�ؤكده �أن الفك���ر واال�سرتاتيجيا الرو�سية

بقي���ادة بوت�ي�ن ،بعد �إحي���اء املنظومة
وو�ضع العقيدة اجلديدة للجي�ش الرو�سي،
ال تن���درج يف �إط���ار التكتيك���ي� ،أو مبا
ي�سميه البع�ض «�رضبات جوية» خلدمة
املفاو�ض���ات ال�سيا�سي���ة ،لأنها عمليات
ا�سرتاتيجي���ة ،ومن يقر�أ ال�رضبات اجلوية
على �أنها حت�سني ��ش�روط للتفاو�ض مع
�أم�ي�ركا �أو تقا�س���م اجلبن���ة �أو املنطقة
خمطئ جداً ،ولن �أقول �أكرث.

الكلمة للجي�ش ال�سوري
ي�ش�ي�ر رزق �إىل �أن تع���اون اجلي�شني
ال�س���وري والرو�س���ي �سيك���ون فعا ًال يف
املي���دان ،يقول :بن���ك الأه���داف يقررها
اجلي����ش ال�سوري وحلف���ا�ؤه يف امليدان،
فم���ا متلك���ه املخاب���رات ال�سورية عن
اجلماع���ات التكفريية هام و�ضخم ،ويه ّم
ال�سل���م والأمن الدولي�ي�ن ،ويف ال�سنوات
املا�ضية ،رغم العالقة ال�سيئة بني الغرب
و�سوري���ة ،كان التن�سيق فيما بينهم جا ٍر
يف �أكرث من ملف ،ودم�شق كانت حتذّر من
عودة هذه اجلماعات �إىل �أوروبا ..ي�ضيف
رزق :ه���ذه الإمكاني���ات �إذا �أ�ضيفت �إليها

الرفاعي يزور الشيخ جبري :لتوحيد الجهود ودعم القضية
ا�ستقبل الأمني الع���ام لـ«حركة الأمة»؛
ال�شيخ د .عبد النا�رص جربي ،وفداً من «حركة
اجله���اد الإ�سالم���ي» ،برئا�س���ة ممثلها يف
لبنان؛ �أب���و عماد الرفاعي ،ومت التداول ب�آخر
امل�ستجدات يف الوطن العربي والإ�سالمي.
كم���ا تن���اول املجتمع���ون التط���ورات
املت�سارع���ة يف املنطق���ة ،والأحداث الأخرية
يف فل�سط�ي�ن املحتل���ة ،ومت الت�أكيد على �أن
املطل���وب من ال�شع���ب العرب���ي والإ�سالمي
وقفة جادة و�صلبة ،وتوحيد جهود كل الدول
والقوى العربية لدع���م الق�ضية الفل�سطينية
وحترير القد�س ال�رشيف.

ال�شيخ د .عبد النا�صر جربي م�ستقب ًال �أبو عماد الرفاعي والوفد املرافق

قدرات التن�صت العالية من خالل الأقمار
اال�صطناعية ،واملراقب���ة اجلوية ،مع ما
متلكه م���ن معطيات ميداني���ة و�شبكات
وعالقات وا�سعة تاريخية يف املنطقة من
فرتة االحت���اد ال�سوفياتي ،ف�إن ما متلكه
املنظومة الرو�سية  -ال�سورية امل�شرتكة
على م�ست���وى اال�ستعالمي واملعلوماتي
�سيك���ون فعا ًال عل���ى الأر����ض ،والواقع
املي���داين الع�سك���ري �أثبت ج���دواه منذ
اليوم الأول للغ���ارات الرو�سية؛ بنوعية
الغ���ارات التي متّت ،فالت�ضع�ضع ن�سمعه
عل���ى م�ست���وى امل�سلح�ي�ن ،وال��ص�راخ
ن�سمع���ه من ال���دول الإقليمي���ة الراعية
له���ذه اجلماع���ات ،وحت���ى الآن الق�صف
يرتك���ز على خم���ازن الأ�سلح���ة ومراكز
القي���ادة وال�سيطرة ،ومل يب���د�أ ا�ستهداف
اجلماع���ات التكفريي���ة عل���ى اجلبهات،
وهذا ما ي�ؤ��ش�ر �إىل �أن العملية الرو�سية
متدحرجة ولي�ست تكتيكية ،وهي عملية
�ست�ستغرق عدة �أ�شهر ،ومعلوماتنا ت�شري
�إىل وجود  4000هدف على م�ستوى غرف
عمليات امل�سلح�ي�ن ،وعندما يتم �رضب
هذه الأهداف� ،ستُعت�ب�ر الأر�ض مفتوحة
للجي�ش ال�سوري وحلفائه ،وبالتايل لي�س
هام ًا كم ع���دد امل�سلحني الذين يدخلون،
لأنه �سيكون هناك مراقبة على امل�ستوى
التكتي امليداين ،وعلى امل�ستوى اجلوي،
وم���ا متلكه رو�سيا م���ن �إمكانيات يوازي
ما متلكه �أمريكا والغ���رب ،ولهذا ال�سبب
معرك���ة رو�سيا �ض���د الإره���اب تت�ضمن
اال�ستع�ل�ام الإلكرتوين ،ومرك���ز القيادة
وال�سيطرة الرو�سي���ة� ،أو غرفة العمليات
املوجودة مبو�سكو ،هي على تن�سيق دائم
مع غرفة العملي���ات الإعالمية والأمنية
املوجودة يف بغداد ،ومع رئا�سة الأركان
ال�سوري���ة ،لتحدي���د الأه���داف والتعامل
م���ع �أي جديد ميداين ،وه���ذا ما ي�ؤكد �أن
النتائج على الأر�ض �ستكون ملمو�سة.

«داع�ش» كذبة
احلدي���ث ع���ن ا�سته���داف رو�سي���ا
للمعار�ضة املعتدلة تُ�ضحك رزق ،بر�أيه،
الت�صني���ف ال�سوري له���ذه املجموعات
بالإرهابية �صحي���ح ،وال لب�س فيه ،وهذا
ما تراه مو�سكو ،لأن ما يُحكى يف الإعالم
ح���ول �إف���راط �إجرام���ي لـ«داع�ش» يف
حقيقته «بروباغان���دا» غربية وتهويل
�إعالم���ي ،اله���دف من���ه ت�سهي���ل حركة
املعار�ض�ي�ن امل�سمّ�ي�ن بـ«املعتديلن»،
ولكي يقول���وا للر�أي الع���ام العاملي �إن
«داع����ش» هو املج���رم ،ونح���ن لدينا
البديل ..يقول رزق :هذه اللعبة الإعالمية
اخلبيثة من الغرب باتت مك�شوفة ،فهناك
�أك�ث�ر من  100تنظيم وجماعة من اثنيات
وقوميات خمتلفة يحملون �أفكاراً �إرهابية
�أب�شع من «داع����ش» ،و�أمريكا تعتقد �أنه
ميكنها ا�ستخدام هذه التنظيمات لل�ضغط
على رو�سيا و�إخراج الرئي�س ب�شار الأ�سد
من ال�سلطة ،لكن ب���ر�أي مو�سكو ا�ستمرار
هذا الو�ضع بات �سيئ ًا على العامل ب�أ�رسه.
وم���اذا عن تركيا؟ هل ميكن �أن تنزلق
رو�سي���ا يف ��ص�راع �إقليمي م���ع �أنقرة،

نياب���ة عن �أمريكا؟ ي���رى رزق �أنه عندما
تتحدث مو�سكو عن ني���ة جادة للق�ضاء
عل���ى الإره���اب ،فالرئي����س بوتني جاد
يف م���ا يقوله ،وكل م���ن �سيعرت�ض هذه
امل�سرية �سيتم الق�ضاء عليه ..ويردف رزق
قائالً :قُبيل �شن الغ���ارات الرو�سية على
املجموعات الإرهابية يف �سورية ،ح�صلت
لق���اء مع اجلان���ب ال�سع���ودي والأردين
والرتكي ،وحت���ى اجلانب «الإ�رسائيلي»،
ملخ�صه���ا �أن ما يج���ري الآن يف ال�رشق
هو �سحب �إمكانية اعتب���ار �سورية ورقة
�ضغط على رو�سيا� ،أو حتى حتويلها �إىل
منطقة نزاع وت�صفية ح�سابات ..ورو�سيا
اليوم �ستُنهي الو�ضع ال�شاذ الذي ا�ستمر 4
�سنوات من يد الأمريكيني والغرب.
تركي���ا الي���وم موقفه���ا حم���رج،
وت�رصيحات �أردوغان ال ت�ؤيدها القيادات
الع�سكري���ة ،حتى على م�ستوى املغامرة
بالعالقة مع امل�سلحني ..هناك انتخابات
ال�شهر املقبل ،و�أردوغان ي�سعى لتح�سني
�رشوطه ،حتى يتمكّن من ت�شكيل حكومته،
واملعلومات التي منلكها ت�ؤكد �أن و�ضعه
حم���رج؛ اجلي�ش الرتك���ي ال يريد احلرب،
وي�سعى �أردوغان توريط احللف الأطل�سي
بهذا ال�رصاع ،والأخري الذي مل يتورط يف
�أوكراني���ا وال يف �أي منطق���ة بالعامل مع
رو�سيا ،فلن يتورط �ضد رو�سيا يف �سورية،
لأنه لي�س من م�صلحة �أحد تو�سيع رقعة
اال�صط���دام� ،سيم���ا �أن ق�ضي���ة الالجئني
ال�سوريني بد�أت تهدد �أمن �أوروبا والواقع
الدويل ..ولن يغامر �أحداً مل�صلحة تركيا،
وموقف���ا �أملانيا وفرن�س���ا لي�سا يف هذا
الوارد ،فمريكل تريد التن�سيق مع رو�سيا،
خ�صو�ص ًا �أنه ق���د ي�صار �إىل توزيع �أدوار؛
على م�ست���وى �أوروب���ا و�أوكرانيا ،وعلى
امل�ستوى االقت�صادي� ،سيما �أن «العنفوان
الأملاين ال يقب���ل الإم�ل�اءات الأمريكية،
وهذا يعني �أن العالقة الرو�سية الأملانية
والفرن�سي���ة متجهة نح���و ال�ضغط على
تركيا ،وعلى الوالي���ات املتحدة ،وحتى
على «�إ�رسائيل».
هن���اك توازن���ات جدي���دة تن� أش� يف
املنطق���ة ،وما نراه م���ن تخبّط �سعودي
على امل�ستوى اليمن���ي واخلليجي ،ومن
تخبّط تركي على م�ستوى املناطق التي
ي�ؤثر فيها ،من �أفغان�ستان �إىل القوقاز �إىل
البلق���ان و�سورية ،والو�ضع يف �أنقرة غري
م�ستق���ر ،وو�ضعه على الهاوية اقت�صادي ًا
و�أمنياً ،واملظاهرات والعالقة مع «حزب
العمال الكرد�ستاين» ومع «حزب ال�شعب
الي�ساري» ،كلها �أوراق ت�شكّل عوامل غري
م�شجعة للت���ورط �أكرث ،وم���ا يفعله هو
لتح�س�ي�ن �رشوطه ،ورو�سي���ا ح�سّ نت من
عالقته���ا مع قرب�ص بتوقي���ع �رشكة غاز
«بروم» الرو�سية مع احلكومة القرب�صية،
وهن���اك توجّ ���ه لتو�سي���ع العالق���ة مع
م�رص وكاف���ة دول املنطقة على م�ستوى
ا�ستخراج الغاز والنفط من بحر الأبي�ض
املتو�سط� ،سيما �أن �أوروبا بحاجة �إىل هذا
النفط ،و�إىل اال�ستقرار يف بحر املتو�سط،
ورو�سيا تعمل لهذا اال�ستقرار.

�أجرى احلوار :بول با�سيل
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َ
إلى العريسين الباحثين عن السعادة الزوجية
 .1عليكم���ا �أن تُدركا قد�سي���ة الرابطة
الزوجية ،و�أنها «ميثاق غليظ» ،ففكّرا
�ألف مرة قبل �أن تتخذا خطوة بعدها ال
ينفع الندم.
 .2علي���ك �أن تفهم طبيع���ة املر�أة حتى
ميكنك فهم ووع���ي التعامل ال�صحيح
معها؛ م���ن غري تط���رف وال �شطط ..ال
تدع �أي خالف بينكما ي�ستمر �إىل اليوم
التايل.
 .3جتنّب احلديث عن التجارب ال�سابقة
�أو ع���ن املا�ضي املرتبط بامر�أة �أخرى،
�سواء كانت خطيبة �أو زوجة �سابقة.
 .4ابتع���دا ع���ن املثالي���ة ،وعي�ش���ا
حياتكم���ا بطريقة طبيعية ،وال تتوقعا
«املعجزات».
� .5أعرب���ا لبع�ضكما ع���ن حبكما كلما
�سنحت لكما الفر�ص���ة ،و�إياكما والنقد
ال�ل�اذع �أو امل�ستم���ر م���ع كل �صغرية
وكبرية..
 .6حاربا يف نف�سيكما اال�ست�سالم لله ّم
والقل���ق ،وكونا دائم��� ًا ب�شو�شَ ني طلقا
الوجه متفائلَ�ي�ن ،وتذكرا اهلل عز وجل
دائماًُ ،يزِلْ عنكما الهم والقلق.
 .7حاوال دائم��� ًا ح�رص النزاع يف دائرة
�ضيقة ،وال جتعالها تت�سع ،و�سيطر �أنت
�أيها الزوج على امل�شكلة قبل �أن تفلت
من يدك.
 .8الغ�ي�رة وال�ش���ك وال�شبه���ات �أعداء،
فتعامال مع الوقائ���ع وال تتعامال مع
الظنون والأوه���ام ،واغر�سا يف نف�سَ ي
بع�ضكما الثقة فيما بينكما.
 .9تن���ازال بع����ض ال�شيء ع���ن �أ�شياء
تعترباها ج���زءاً من �شخ�صيتكما ،حتى

ِ
أنـت

يت�سن���ى لكما التمتع مب���ا حتبان من
�صفات بع�ضكما بع�ضاً.
 .10اهت��� ّم بزوجتك كم���ا تهتم بنف�سك،
وكذلك الأمر بالن�سبة �إىل املر�أة؛ �أ�أحبي
لزوجك كما حتبّني لنف�سك.
 .11الأخذ والعطاء ..يجب �أن يعتاد كل
منكم���ا على التفاهم ،وال تك���ن �أناني ًا

تري���د �أن ت�أخ���ذ �أكرث مما تعط���ي� ،أو
ت�أخذي كل �شيء وال تعطي �شيئاً.
 .12ال ت�سارع���ا باته���ام الطرف الآخر
عند كل م�صيبة ،بل انظرا �إىل املو�ضوع
نظرة من�صفة ،وال ت�ستبقا الأحداث.
 .13عي�شا يومكما وال تفكرا بهموم الغد
الذي مل يح���ن بعد ،وت�رصفا يف حدود

�إمكانياتكما امل�شرتكة.
 .14تذكر �أن الغياب الق�صري عن الزوجة
قد يقوّي الرابطة الزوجية ،لكن الغياب
الطويل قد يكون معول هدم لها.
 .15ال تن�سي���ا �أن الهدية لها دورها يف
تلطيف النفو����س بينكم���ا« ..تهادوا..
حتاب���وا» ..ليك���ن ذلك �شع���ار احلياة

رمي اخلياط

فَ ن%

وطــفـــــلك

اإلتيكيت

أفكار ذكية لعالج كذب األطفال
غالب��� ًا ما يكون اخلوف هو ال�سب���ب الرئي�س لكذب الطفل ،و�إذا مل
يعالَج الكذب و�صار مالزم ًا ف�إن الطفل �سيمار�س معه �سلوكَينْ �سلبيَينْ
هما الغ�ش وال�رسقة ،لكن ينبغي قبل �أن نبد�أ بالعالج �أو نتّهم الطفل
بالكذب� ،أن نت�أكد هل هو فعال كذاب �أم ال ،فقد يكون كذبه خياالً ،فهذا
لي����س بكذب� ،أو �أنه يري���د �أن يعظم ذاته ويظهر مبظهر القوة ،في�صف
نف�س���ه ب�أو�صاف غري �صحيحة� ،أو �أنه يك���ذب على �صديقه �أو زميله
يف املدر�سة عند اخلالف واخل�صوم���ة� ،أو �أنه يكذب دفاع ًا عن نف�سه
لأن والدي���ه ال ي�صدقان كالم���ه� ،أو �أنه يكذب تقليداً لوالده �أو والدته،
لأن���ه �سمعهما يكذبان �أكرث من مرة ،فتعل���م الكذب منهما ،فال بد �أن
نفرق بني الكذب الطارئ والعابر ،وبني الكذب املر�ضي وامل�ستمر ،لأن
الك���ذب العابر ال ي�ستحق �أن نقف عنده �إال بتوجيه ب�سيط� ،أما الكذب
الدائم الذي يتحول فيه الطفل �إىل �صفة الكذاب فينبغي �أن يعالَج من
خالل احلوار معه �أوالً ،و�إال فاتباع الأ�ساليب الآتية:
 .1منع الطفل عن �رشاء الأ�شياء التي يرغب فيها ،وربط رف�ضنا ب�سبب
كذبه.
 .2جعله يت�صدق كلما كذب ب�صدقة على الفقراء �أو امل�ساكني ،ولو من
احل�صّ ال���ة التي يف غرفته ،فنكون بهذه الو�سيلة قد درّبناه على عمل
�شيء �إيجابي بحياته كلما عمل �شيئ ًا �سلبي ًا �أو �أخط�أ.
 .3فك���رة فكاهية؛ ك�أن تك���ون لدينا جمموعة �ص���ور �شخ�صية له �أو
للعائل���ة ،وكلما كذب علقنا ال�صورة يف غرفته ب�شكل مقلوب ،فيكون
ذلك حافزاً له على ترك الكذب.
 .4فكرة غريبة؛ وهي �أن نلوّن يده �أو ن�صبغ �أظفره كلما كذب كذبة.

الزوجي���ة عن���د كل منا�سب���ة �س���ارة
و�سعيدة ..جرّباها.
 .16الب���د م���ن تقبّ���ل تبع���ات الزواج
وم�س�ؤوليات���ه بنف����س را�ضي���ة وقلب
مطمئن.
 .17احر�ص���ا عل���ى �أن تقوم���ا ب�أعمال
م�شرتك���ة ،ف�سوف متث���ل لكما ذكريات
�سعيدة فيما بعد ،وتقرّب �أكرث بينكما.
� .18أحت لزوج���ك الفر�صة ب���كل حرية
للتعبري عن نف�سها ،والعمل على تنمية
مواهبها ،وال ت�سخر من قدراتها.
 .19ال تلغِ وجود زوجك ،فال�شورى هامة
يف احلياة الزوجية ،والبد �أن ي�شعر كل
واحد ب�أنه م�شارك يف احلياة الزوجية،
و�أنه غري مهمَل.
 .20الإ�رساف مف�س���د للحياة الزوجية،
م�ضيّ���ع لنعمة اهلل تعاىل ،واهلل اليحب
امل�رسف�ي�ن ،فعليكم���ا االت���زان وعدم
الإ�رساف.
 .21ال ت�سمح���ا لأح���د بالتدخ���ل يف
حياتكم���ا ،وال تكونا �سبب ًا يف ذلك فال
حتكيا �أ�رسار بيتكما ل�صديق �أو قريب.
 .22ا�ستمع �إىل حديث زوجتك باهتمام،
و�أظهر لها �سعادتك بوجودها معك يف
�أي مكان ،و�أثني على ذوقها.
� .23أغم����ض عينيك ع���ن �أخط�أ زوجتك
ال�صغرية ،تغفر لك �أخطاءك.
� .24إذا ر�أيت زوجتك على و�شك الغ�ضب،
فامتنع فوراً عن اال�ستمرار يف احلديث،
و�إن غ�ضبت اترك امل���كان �إىل حني �أن
تهد أ� �أنت وهي ،ويتغيرّ املو�ضوع.

� .5أن نخ�ص�ص للكاذب لبا�س ًا بلون معينّ  ،كقمي�ص �أحمر �أو ثوب �أ�صفر
يلب�سه كلما كذب ،فتك���ون عالمة له ولإخوانه ،وي�سمى هذا القمي�ص
«قمي�ص الكذب)».
� .6أن نق����ص من �شعره قلي ًال عندما يك���ذب ،فيخاف من ق�ص ال�شعر
ويتوقف عن الكذب.
 .7لعب���ة الك�ؤو����س امللونة؛ وهي �أن ن�ضع ك�أ�س��� ًا ملوّنة يف ال�صالة
كلم���ا كذب ،و�إذا اعتذر �أو ت�أ�سّ ���ف تُعدَّل الك�أ�س فتكون حافزاً له على
ترك الكذب.
� .8أن تكون عندنا �صفارة مزعج���ة ،كلما كذب �صفرنا بهذه ال�صفارة
ب�صوت عال.
� .9أن تكون لدينا علبة فيها حلويات وكاكاو نزيدها كلما كان �صادق ًا
يف حديثه.
� .10أن يتم تعليق لوحة بالغرفة فيها جنوم كثرية ،وكلما كذب كذبة
نقوم بطم�س جنمة من اللوحة ،فيتحمّ�س للمحافظة على النجوم.
� .11أن يرك�ض كلما كذب� ،أو يقفز ع�رشين قفزة� ،أو �أن يقف عند اجلدار
ملدة خم�س دقائق.
 .12يف حال���ة الكذب ُيجبرَ على �ش ّم رائحة ال يحبها ويكرهها ،فتكون
�سبب ًا يف تركه الكذب.
� .13أن نخ�ص����ص له حب ًال طوله ن�صف م�ت�ر ،وكلما كذب ربطنا حب ًال
بالآخر ،لرنى كم طول احلبل.
� .14أن ي�صم���ت بعد كل كذبة ملدة ربع �ساعة �أو ن�صف �ساعة؛ عقوبة
ملا فعل.

لباقات ال يمحوها الزمن وال تغيرها األيام
بفعل ع���ودة قواع���د الإتيكيت اىل �سن���وات بعيدة يف الزم���ن ن�سبياً،
والتغيريات الكبرية التي طر�أت على القواعد االجتماعية والأعراف والقوانني
الت���ي حتكم بني النا�س ،قد تت�ساءلني عن القواعد التي حماها الزمن ،وتلك
التي ال تزال موجودة� ..إليك قواعد الربوتوكول التي ال متوت:
«ل���و �سمحت» و «�شكراً» :ما من مربر تكنولوجي وال اجتماعي ي�سمح
لن���ا بالتن�صّ ل من هات�ي�ن العبارتني اللتني تعبرّ ان ع���ن الأخالق الرفيعة
واح�ت�رام النف�س .التح���وّل احلياتي الذي طر أ� على حياتن���ا وتخلّينا �شيئ ًا
ف�شيئ��� ًا عن قيمتَي التوا�ضع واالمتن���ان ب�شكل عام ،قد ي�صالن بنا �إىل عدم
توجي���ه ال�شكر �أو الطل���ب املهذّب ،خ�صو�ص ًا يف املطاع���م واملتاجر ،وهذا
ت�رصّف ال يقبل به الإتيكيت وي�ؤكّد �أنه باقٍ من �أولوياته.
�إغ�ل�اق الفم خ�ل�ال م�ضغ الطعام :من �أه ّم قواع���د الإتيكيت ،وقاعدة مل
ي�ستطع ع�رص ال�رسعة �إلغاءها� ،أو احلياة املتقدّمة واملتحرّرة القبول بها �أو
م�ساحمته���ا ..خرق هذه القاعدة قد يعك�س عدم لباقة� ،أو فظاظة �أنت بغنى
عن ل�صقها بك.
الإ�صغ���اء �إىل كالم الآخرين :مع الزمن ،مل تتبدّل كثرياً مفاهيم االحرتام،
ما يعني �أ ّن �أه ّم عنا�رصها ،وهو الإ�صغاء ،ال يجوز امل�سا�س به .فمن القواعد
الت���ي ما يزال الإتيكيت ي�رصّ عليها ،هي تلك املتعلّقة ب�إعطاء كل االهتمام
ال�سمعي للمتكلّم ،وعدم مقاطعته ،وعدم �إ�شاحة النظر عنه �أثناء حتدّثه.
الإعط���اء بكرم :ال نعني بذلك �أن توزّعي مال���ك �أو تهدريه� ،أو �أن تقبلي
بطم���ع ال�صديقات بك � ،مّإن���ا الكرم يعني �أن تدفع���ي «البق�شي�ش» بح�سب
قواعد الإتيكيت ،و أ�الّ تبخلي على �أفراد �أ�رستك و�أقرب �صديقاتك ،و�أن تكوين
كرمية النف�س مع �ضيوفك ،وعلى مائدتك.

منوعات
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عادات يومية تضر بالكلى
تلعب الكل����ى دوراً رئي�سي ًا يف تنقية
ال����دم وطرد ال�سموم من����ه ،ويف التحكّم
مب�ستوى �ضغط الدم ،لكن بع�ض العادات
اليومية قد ت�سبب ال�رضر للكلى دون �أن
تدري .م�شكلة الكلى �أنها قلي ًال ما ت�شكو
عند تعر�ضها لل�ضغوط ،فهي قادرة على
العمل برب����ع خالياها ،لك����ن �إذا بلغت
مرحلة معيّنة ،تنهار ،وتظهر �آثار الف�شل
الكلوي ،لذلك علينا تقليل الأ�رضار التي
تُلحقينها بالكلى ،من خالل جتنب هذه
العادات� ،أو االعتدال فيها:
الربوت��ي�ن� :أكل كمي����ة كب��ي�رة م����ن
الربوتني يزي����د العبء عل����ى الكليتني
لتنقي����ة الدم م����ن يوري����ا النيرتوجني.
حلمْل على الكلى ي�سبب انهيارها
زيادة ا ِ
التدريج����ي� .إذا كان وزنك مث ًال  72كلغ،
ُن�صح بتن����اول �أكرث من  80غرام ًا من
ال ي َ
الربوتني يف اليوم الواحد.
الأدوية :كثري م����ن النا�س ال يعلمون
�أن تناول �أدوية ال�سعال والربد والتهاب
احلل����ق والتهاب اللوزت��ي�ن بكرثة ي�رض
الكلى ،كذل����ك تناول �أدوي����ة على مدى
طوي����ل يُلح����ق الأ���ض�رار بالكليت��ي�ن.
ا�ستعملي العالجات الطبيعية املنزلية
للتغلب على �أعرا�ض الربد وال�صداع.
امللح :تت�أثر وظائ����ف الكلى بتناول
امللح بك��ث�رة ،ويُعترب املل����ح م�ساهم ًا
رئي�سي ًا يف م�شكلة الف�شل الكلوي.
امل�رشوب����ات الغازي����ة :بيّنت �إحدى
الدرا�س����ات �أن م����ن يتناول����ون علبتني
م����ن امل�رشوبات الغازي����ة يومياً ،لديهم
م�ستويات عالية من الربوتني يف البول،
ويُعت��ب�ر الربوتني عامل خطر يف تطوير
الأمرا�ض الكلوية.
العط�����ش واجلفاف :جتاهُ ����ل ال�شعور
بالعط�ش ،و�إبقاء اجل�سم يف حالة جفاف
لفرتات طويل����ة ،ال مي ّك����ن الكليتني من
القيام بوظائفهم����ا ،لذلك ينبغي تناول
ال�سوائ����ل با�ستم����رار ،لتج ُّن����ب ال�شعور

�أي�ض ًا على الكليتني ،فممار�سة الريا�ضة
ميكن �أن متنع حدوث م�شكالت يف الكلى.

كيف نعالج �آالم الكلى
بطرق طبيعية؟

بالعط�����ش ،خ�صو�ص���� ًا يف حالة التعرّق
املفرط.
التدخ��ي�ن :يفاقم التدخ��ي�ن امل�شاكل
ال�صحية ،مثل ارتفاع �ضغط الدم ،ومر�ض
ال�سكري ،ويزيد ذلك من خماطر الإ�صابة
مب�شاكل الكلى.
ت�أخ��ي�ر ن����داء الطبيع����ة :يتجاه����ل
كث��ي�رون الرغبة يف الذه����اب �إىل دورة
املياة ،لأنه����م م�شغولون جداَ .االحتفاظ
بالبول عل����ى �أ�سا�س منتظ����م ،يزيد من
�ضغط البول ،وميكن �أن ي�ؤدي �إىل الف�شل
الكلوي ،وح�صى الكل����ى ،و�سل�س البول..

طــريـقـة اللعـب

تو�ض���ع الأرق���ام م���ن � 1إىل  9عامودي��� ًا
و�أفقي ًا على �أن ال يتكرر الرقم يف �أي اجتاه
عامودي كان �أو �أفقي

لذل����ك يجب اال�ستماع �إىل ج�سمك عندما
تدعوه الطبيعة.
تن����اول الكثري من امل����واد ال�سكرية:
�أظهرت الدرا�سات العلمية �أن الأ�شخا�ص
الذين ي�ستهلكون � 2أو �أكرث من امل�رشوبات
ال�سكرية يومي����اً ،هم �أكرث عر�ضة لظهور
الربوتني يف البول ،ووجود الربوتني يف
البول هو عالمة مبكّرة على �أن الكليتني
ال تقومان بعملهما كما يجب.
احلرمان من الن����وم :يرتبط احلرمان
من الن����وم املزمن بكثري م����ن الأمرا�ض
و�أمرا�ض الكلى.

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
�أفــقــي
 - 1قائل العبارة« :البحر من ورائكم والعدو �أمامكم»
� - 2أعطى ر�أيا خبريا � /إعادة تدوير املواد الطبيعية
 - 3البلد الوحيد يف الع���امل الذي ال ي�ضع ا�سمه على
طوابع الربيد  /حرف نفي.
 - 4ن�صف قارب  /ن�صف �أر�سل
 - 5م�رسحية �سيا�سية قدمها دريد حلام

االعتي����اد على تن����اول القهوة :مثل
املل����ح ،ف�����إن الكافيني ميك����ن �أن يرفع
�ضغط الدم ،وي�ضع �ضغط ًا �إ�ضافي ًا على
الكليتني.
�إ�ساءة ا�ستخدام م�سكنات الأمل :كثري
من النا�����س يتناول����ون امل�سكنات لآالم
�صغ��ي�رة ،يف حني �أن هن����اك العديد من
احلل����ول الطبيعية والعالج����ات الآمنة
املتاحة .اال�ستخدام املفرط مل�سكّن الأمل
ميكن �أن ي�����ؤدي �إىل تلف �شديد يف الكبد
والكلى.
قلّة الن�شاط :اخلم����ول ميكن �أن ي�ؤثر

 - 6هوادة  /ن�صف نا�شط
 - 7مدين���ة �أ�سباني���ة يف �أفريقيا حماطة
ب�أرا����ض مغربية  /يقرتب كثريا يف القيمة
�أو العدد
 - 8خل���ف (بالعامي���ة)  /منا�سبة تعود
ب�شكل م�ستمر  /ن�صف راجع
 - 9رئي�س �أميك���ي �سابق ا�شتهر بف�ضيحة
لون�سكي
 - 10مدين���ة ترفيهية امريكية كبرية منها
ن�سخة يف فرن�سا
عــمـــودي
 - 1قارن يف احلجم ل�ي�رى مدى التطابق
� /سقوط
 - 2جعل الآخر �رشيكا  /نظام نقل الر�سائل
 - 3م�شارك���ة يف الأفكار حول مو�ضوع ما
 /ما بعده.
 - 4جمموع احتياجات املكتب من الورق
والأقالم وغري ذلك
 - 5ن�ص���ف مركز  /و�ضع ال�شيء يف الركن
ومبعنى اعتمد عليه

الرم���ان :م���ن الأطعم���ة الغنيّة
مب�ضادات الأك�سدة ،وي�ساعد بالتايل
على تفتيت ح�صى الكلى ب�سهولة.
خل التفاح :ي�ساع���د خل التفاح
عل���ى تفتيت ح�صى الكل���ي .يُن�صح
ب�رشب ملعقة �صغرية من خل التفاح
يف ك���وب م���اء مرتني يومي��� ًا مدة
�أ�سبوع.
الكرف�س :يُعت�ب�ر من مدرّات البول
املهمة ،وبالتايل فه���و ي�ساعد على
تفتيت احل�صى ،لذا يُن�صح ب�إ�ضافته
�إىل نظامك الغذائي.
العرق�سو�س :فعّال �أي�ض ًا من �أجل
التخلّ�ص م���ن ح�صى الكلى .تُغلى
ملعق���ة �صغرية م���ن العرق�سو�س
باملاء ،وتُ�رشب مرتني يف اليوم.
البقدون����س :هو �أي�ض ًا من �ضمن
عالجات ح�صى الكلى ،ويعمل على
تفتيتها .يُن�صح ب�رشب كوب مغلي
ثالث مرات يومياً ،مدة �أ�سبوع.
العنب :مفيد جداً للتخلّ�ص من
ح�صى الكلى .يُن�صح ب�رشب ع�صري
العنب مبقدار � 3أكواب يومياً.
ق�ص���ب ال�سكر :م���ن العالجات
الهامّ���ة حل�صى الكل���ى؛ مينع من
تركّز الأمالح يف امل�سالك البولية.
و�أخرياً ،يُن�ص���ح بتناول بع�ض
�أنواع الأ�سماك ،مثل �سمك ال�سلمون
التي حتتوي على ن�سب عالية من
املاغن�سي���وم ،بالإ�ضافة �إىل تناول
اخل�رضوات الورقيّ���ة ،فهي ت�ساعد
عل���ى الق�ضاء عل���ى ح�صى الكلى
ب�شكل طبيعي و�آمن.

الحل السابق
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 - 6كريه الرائحة  /مت�شابهات
 - 7طي���ب الطعم وارائح���ة  /عا�صمة اروبية
(معكو�سة)
 - 8ن�صف يرجو  /حمام بخار حديث  /ن�صف
تايل.
 - 9امل���ر�أة الت���ي ال زوج لها �أو الرجل الذي ال
زوجة له  /خالون من النجا�سة
 - 10فاكهة كاخلوخ  /زناد (مبعرثة).
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كاريكاتير

أيهما أفضل ..أن تكون قصيرًا أم طويل القامة؟
طول���ك حقيق���ة بيولوجي���ة ال ت�ستطيع �أن تفع���ل �شيئ ًا
لتغيريها ،لكنها ت�ؤثر عل���ى م�صريك بطرق ال تدركها� .أجرت
درا�س���ة حديث���ة م�سح ًا للأدل���ة التي ت�ش�ي�ر �إىل ت�أثري طول
الإن�س���ان �أو ق�رصه على حياته ،بداية من جاذبيته اجلن�سية،
�إىل ح�سابه البنكي ،وحتى طول بقائه على قيد احلياة.
• املال وال�سلطة
يُعترب الرجال والن�ساء من طوال القامة هم الأوفر حظ ًا يف
التمتع ب�صحة جيدة ،وم�ست���وى مميز من الذكاء ،و�شخ�صية
طاغية ،وه���م كذلك الأوفر حظ ًا يف احل�ص���ول على وظائف،
وك�سب املال ..لكن لي�س كل الناجحني يف حياتهم من الرجال
هم من طوال القامة بالطبع ،لكن على �أ�سا�س االنطباع الأول
وحده ،يح�صد الرجال طوال القامة ميزة وا�ضحة.
• اجلاذبية اجلن�سية
الرج���ال طوال القامة يتمتعون بجاذبية جن�سية �أكرث من
غريهم ،فقد �أثبتت الدرا�سات �أن الرجال والن�ساء طوال القامة
يُعتربون �أك�ث�ر جاذبية ب�شكل عام .وبالن�سب���ة �إىل الرجال،
يُعترب الق���وام املم�شوق ذي مزايا خمتلط���ة� ،إذا كان النا�س
ينظرون �إىل مميزاتك الأخرى ،ويف كل الأحوال ،لي�س �صحيح ًا
�أن ط���ول القامة �أو حجم اجل�سم وح���ده يكفي جلعل الرجل
جذاباً.
• الريا�ضة
كل م���ا حتتاجه هو �أن تنظر �إىل ملع���ب كرة �سلة �أو �إىل
م�ضمار �سب���اق لكي تدرك �أن الالعبني الأط���ول �سيقان ًا لهم
ميزة وا�ضحة ،فالأطراف الأطول ميكن �أن تغطي الأر�ض ب�شكل
�أ�رسع ،وجتعل �صاحبها ي�ص���ل مل�سافة �أبعد .الأكرث من ذلك،
يف �ألعاب مثل كرة القدم الأمريكية ،طوال القامة من الالعبني
يتمكنون من امل�شاهدة من فوق ر�ؤو�س مناف�سيهم ،مما ي�سهّل
تـــ�صـــــدر عـــــــن
�شــركــة الـقـــلــم
للإعالم �ش.م.م.

عليهم مترير الكرة ،لكن اجل�سم ال�صغري ميكن �أن يتمتع مبيزة
�أخرى ،فالأمر ي�ستغرق وقت ًا �أقل فيما يتعلق بنب�ض الأع�صاب
لدي���ه لكي تنتقل من الأط���راف �إىل الدماغ ،ما يعني �أن وقت
رد الفعل يكون �أ��س�رع ،ورمبا يكون ق�صار القامة �أكرث فطنة،
وهو ما ميكن �أن ي�ساعد كثرياً فناين القتال ،مثل جاكي ت�شان،
على النج���اح ،ومن ال�صعب واملرهق �أي�ض��� ًا انحناء اجل�سم
الأطول ،بينما يكون ق�صار القامة �أف�ضل �أدا ًء يف �ألعاب القوى،
والتزلج ،والغط�س.
• ال�صحة والعمر
تُعرف مدينة فيالغراند �سرتي�سيلي ،يف �رسدينيا ب�إيطاليا،
بوجود �أكرب ن�سبة من املعمرين يف �أوروبا .وبينما ت�ساهم يف
ذلك �أ�سباب عديدة ،من بينها طعام البحر املتو�سط واحلياة
االجتماعية الن�شطة ،ف�إن �أح���د الأ�سباب املحتمَلة �أي�ض ًا هي
وق���وع النا�س يف تلك املنطقة �ضمن فئة ق�صار القامة ،حيث
يبل���غ متو�سط طول الذكور هناك حوايل � 160سنتيمرتاً لكبار
ال�سن ،لكن عندما ن�أخذ يف االعتبار عوامل �أخرى ،مثل الطعام
والرعاية ال�صحية ،يبدو �أن طوال القامة يعانون �صحي ًا كلما
تق���دم بهم العمر ،فكلما كان يف ج�سدك خاليا �أكرث ،ف�إن ذلك
يزيد من خطر الإ�صابة بال�رسطان.
• ال�سعادة
تو�صل���ت درا�سات متعددة �إىل �أن���ه كلما زاد طولك ،زادت
لدي���ك ن�سبة ال�سعادة واال�ستمت���اع باحلياة .يعود ذلك على
الأرج���ح �إىل حقيق���ة �أن طول���ك ميكن �أن ي�ؤث���ر على فر�صك
الوظيفية ،وي�ساعدك على ك�سب املزيد من املال ،ما يعني �أن
طوال القامة يجدون طريق احلياة ممهداً قلي ًال �أمامهم.
جميع هذه العوامل جمرد مقارنات بالطبع ،فهناك الكثري
من اال�ستثناءات التي تك�رس جميع القواعد.
هاتف01/666314 :

الـمــديــر ال ـف ـنـي :م ــالك مـح ـ ـفــوظ
بريوت امل�صيطبة � -شارع عثمان بن عفان  -بناية العرت  -ط - 1هاتف - 01/360807 :فاك�س - 01/368256 :بريد �إلكرتوينinfo@athabat.net :
ت ـ ـ ـ ـ ــوزي ـ ـ ـ ـ ــع الأوائـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل

ع ــند وجـ ــود مـ�شـك ـلــة فـي التوزيع الرجاء االت�صال:

