لبنان ينتظر محادثات ُعمان
وردت معلومات عن حمادثات �سعودية � -إيرانية يف م�سقط؛ عم ًال
بن�صيحة رو�سية ورع��اي��ة �أملانية  -عُمانية .ويف التفا�صيل �أن البدء
بالبحث اجل��دي هدفه الو�صول �إىل ت�سويه م�ؤقتة ولي�ست �شاملة
والزمة يف امللف اليمني ،و�إذا كُتب للت�سوية امل�ؤقتة يف اليمن النجاح
فمن امل��ت��و َّق��ع �أن ين�سحب ذل��ك على لبنان ،لي�شهد حلحلة يف ملف
الرئا�سة قبل نهاية العام احلايل� ،أو مع بداية حلول العام اجلديد.

ألمـــــــة واحـــــــدة

يـومـيــة �سيــا�سـيــة م�ستـقـلـة  -تـ�صـدر م�ؤقتـاً �أ�سـبـوعـيـاً  -تـ�أ�سـ�سـت عام  1908ال�سعر 1000 :ل.ل 15 - .ل�.س.
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االفتتاحية

فلسطين ..الصدمة
الكبرى
فل�س���طني ما تزال حي���ة تنب�ض بحياة
�أبنائها وبناته���ا ..ترف�ض االحتالل مهما
طال ،وترف�ض �رشعنة وجوده ،ولو �ضعف
�أ�ص���حاب املطام���ع والأهواء و�س���انده
الأقوياء يف العامل.
ما ن�شاهده اليوم انتفا�ضة وثورة �شعبية
عارمة مل تقت�رص على منطقة دون �أخرى؛
يف القد�س وم���دن ال�ض���فة وقطاع غزة،
ومدن فل�سطني املحتلة منذ العام ،1948
و�أعمدة هذه الثورة �ضد املحتل الغا�صب
جيل من ال�ش���باب مل يتج���اوز �أعمارهم
الع�رشي���ن عام ًا� ..إنه اجلي���ل الذي �أرادت
«�إ�رسائيل» ومعها اال�ستكبار العاملي �أن
املتدجن مع
يك���ون جيل ما بعد �أو�س���لو
ّ
االحتالل الغا�صب ،والنا�سي لكل تاريخه
وتاريخ �آبائه و�أجداده.
�إنها ال�صدمة الكربى..
حية ،و�ستبقى حية،
ما زالت فل�س���طني ّ
و�ست�س���تمر ه���ذه الثورة مهم���ا حاولوا
�إ�سقاطها؛ ميداني ًا �أو �سيا�سي ًا �أو ثقافي ًا �أو
اقت�صادي ًا..
نتوج���ه �إىل جيل ثورة فل�س���طني
�إننا
ّ
الي���وم ال لنت�ض���امن معهم فح�س���ب ،بل
لنكون �رشكاء معهم يف املقاومة؛ مقاومة
املحتل الغا�ص���ب يف هذا الزمن العربي
البعيد عن فل�سطني ،واملرتدي يف جحيم
الع�ص���بيات املذهبية والإثنية والقبلية
والع�شائرية ،وال�ساقط يف مطامح حكامه
وقادت���ه اجلهلة الأغبي���اء الطامعني يف
فتات الدنيا الزائلة.
نتوجه �إىل فل�سطني لن�ؤكد �أنها الق�ضية،
ّ
و�أنها البو�صلة ،و�أن لهيب ثورتها هو الذي
�سيطفئ نريان الفنت يف �أمتنا.
ندعو قوى �أمتنا العربية والإ�س�ل�امية
الذين يعي�ش���ون الإمي���ان واملحبة لعباد
اهلل� ،أن يرفدوا هذه الثورة بكل الإمكانات
املادي���ة واملعنوية ،كم���ا ندعو الأحزاب
والف�صائل الفل�سطينية �إىل جتاوز «الأنا»
واملطامع ،وتوحيد القوى ور�ص ال�صفوف،
من�صب ًا
وجتاوز االنق�س���ام ،ليكون اجلهد
ّ
يف ه���ذه املعركة التاريخي���ة على �أر�ض
فل�سطني والقد�س ال�رشيف.
النائب ال�سابق ح�سن حب اهلل
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

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

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

تتنقل قوى الرابع ع�رش من �آذار يف خمططها
امل�ستمر للتخل�ص من وجود املقاومة وال�سيطرة
على مفاتيح احلكم يف لبنان ،ومنع الآخرين من
الإم�ساك بها ،بني خيبة امل�سعى وف�شل الرهانات،
خ�صو�ص��� ًا �أنها من���ذ �أن ب���د�أت هجمتها ،تواجه
الف�شل تلو الف�شل ،و�صو ًال �إىل بروز مالمح خ�سارة
�أهم �أوراقها وم�صدر قوتها ،وهو النفوذ ال�سعودي،
املبني على املال �أو ًال و�أخرياً.
من���ذ البداي���ة ،كان الهدف والو�س���يلة لها
للحكم ،التخل�ص من املقاومة و�س�ل�احها؛ عوقب
النظام ال�س���وري و�أُخرج من لبنان بعد �أن رف�ض
االنق�ل�اب على املقاوم���ة ،وف�ش���ل الرهان على
يل ذراع املقاومة
التجمهر يف �ساحة ال�شهداء ،يف ّ
التي ردّت بتجمهر �أكرب ،ثم ف�ش���لت كل و�س���ائل
وخمططات «ال�صديقني» جيفري فيلتمان وجون
بولتون ،خ�صو�ص��� ًا حملة �رشاء الذمم لت�ش���ويه
�ص���ورة املقاومة ..وكان الف�ش���ل الأكرب واخليبة
الكربى عندما حتطّم العدوان «الإ�رسائيلي» عام
 2006على �صخرة �ص���مود وبطوالت املقاومني،
وامتد زمن الف�شل واخليبة ليطال حماوالت �إن�شاء
«ميلي�ش���يات» حملية م�سلَّحة كان مقدَّراً لها �أن
تكون جزءاً من م�رشوع م�ؤامرة كربى لالنق�ضا�ض
عل���ى املقاومة يف لبنان و�رضبها ،حتت �س���تار
قرارات حكومة ف�ؤاد ال�س���نيورة يف اخلام�س من
�أيار  ،2008و�إذ باملقاومة وحلفائها تكتم �أنفا�س
امل�ؤامرة يف ال�سابع منه خالل �ساعات معدودات.
مل ت�سلّم القوى التي تقف خلف حتالف قوى
«� 14آذار» بالهزمية ،فكان الرهان على امل�رشوع
الأمريك���ي املم���وَّل خليجي��� ًا لال�س���تيالء على
�سورية� ،أو �إحراقها لإلغاء دورها يف حماية ظهر
املقاومني ،عرب ح�ش���د عنا��ص�ر القوى التكفريية
وا�ستجالبها من كل �أ�ص���قاع العامل ،لكن �سورية
�صمدت طوال خم�س �س���نوات ،وبد ًال من �أن تقوم
الوالي���ات املتحدة الأمريكي���ة وحلفا�ؤها العرب
والغربيون بالهجوم على �سورية ،ح�سب ما كان
خمططاً� ،أ�س���قط يف يد الأمريكي وتراجع عندما
�أ�س���قط له الرو�س �أول دفعة من �صواريخه التي
�أطلقها باجتاه �س���ورية ،وها هو الرو�سي يتدخل
بعد �أن تيقّن �أن���ه الهدف البعيد لكل املخططات
التي ت�ستهدف املنطقة ،و�أنه �سيكون ن�صب �أعني

التكفرييني �ص���نيعة التخطي���ط الأمريكي والفكر
الوهاب���ي منذ احلرب �ض���د االحتاد ال�س���وفياتي
ال�س���ابق يف �أفغان�ستان ،ومنذ توريط العراق يف
حرب �ضد اجلمهورية الإ�سالمية يف �إيران ،ومن ثم
احتالله وتدمريه للتخل�ص من عنا�رص القوة التي
�أُعطيت له ،بعد �أن ف�شلت يف �إخ�ضاع �إيران التي
حققت جناح ًا باهراً على �صعيد ت�صنيع وجتميع
كل عنا�رص القوة التكنولوجية والع�سكرية ،التي
جعلت منها قوة �إقليمية يُح�سب لها كل ح�ساب،
وجعل الغرب وعلى ر�أ�سه الواليات املتحدة يوقع
معها� ،صاغراً ،على االتفاق النووي ،الذي و�ضعها
يف ال�صفوف الأوىل للدول املتقدمة والقوية.
يف املقاب���ل ،ما يزال رم���وز قوى «� 14آذار»
ي�رصون على التم�سك ب�أوهام القوة التي يوهمهم
اخلارج بوجودها ،فرتى �س���مري جعجع م�ستمراً
يف املطالبة برحيل الرئي�س ال�سوري عن احلكم،
وك�أن م���ا عجز عنه الغ���رب و�أتباعه قادر عليه
جعجع .كما ت�سمع الرئي�س �سعد احلريري يدافع
عن مواقف اململك���ة العربية ال�س���عودية ،التي
يبدو �أنها «ن�س���يت» حتويل م�ساعداتها املالية
له ومل�ؤ�س�ساته منذ �أ�شهر طويلة ،حتى �أن بع�ض
«امل�س���تقبليني» خ���رج م�ؤخراً يه���دد مبغادرة
طاولة احلوار التي يديرها رئي�س جمل�س النواب
نبيه بري ،وباخلروج من احلكومة التي يرت�أ�سها
متام �سالم املح�سوب على «تيار امل�ستقبل».
وح�سب �أو�ساط �سيا�سية تتبنى هذه القراءة
للتطورات اللبنانية والإقليمية ،ف�إن �أوراق القوة
التي طامل���ا اعتم���دت عليها ق���وى «� 14آذار»
تتهاوى ب�رسعة �أكرب مما كان يتوقع �أخ�ص���امها،
فـ«الإ�رسائيلي» بات العب ًا �ص���غرياً يف املنطقة،
يف ظل الوجود الع�س���كري الرو�س���ي يف �سورية،
وهو ال يج���ر�ؤ على اللعب مع الكب���ار ،حتى �أن
ال�شمال اللبناين بات حمرَّم ًا على طريانه احلربي.
�أما الأمريكي فقد ح�سم �سلب ًا م�س�ألة انخراطه
يف �أي قتال على الأر����ض ،وبات يكتفي باحلرب
«الذكي���ة» الت���ي تعتمد على الطريان امل�س�َّي�رَّ ،
وعلى ت�سليح ودعم الأتباع ليقاتلوا عنه.
تبق���ى اململك���ة العربية ال�س���عودية ،التي
غرقت ومعه���ا دويالت اخلليج يف وديان وجبال
اليمن ،ف�إنها ،ح�س���ب تقارير م���ن داخل اململكة،

تخ�رس ب�رسعة فائق���ة العنا�رص اخلم�س املكوِّنة
لقوتها ،وهي تخ��س�ر عن�رصالعقيدة والفقه بعد
تفجّ ر اخل�ل�اف بني العائلة املالك���ة والأجنحة
الأكرثتطرّف ًا يف احلركة «الوهابية» ،زيادة على
خ�س���ارتها لهيبته���ا وجدارته���ا يف تنظيم حج
امل�سلمني لبيت اهلل والأماكن املقد�سة ،بعد تكرار
احل���وادث الدموية الناجتة عن «الفو�ض���ى» يف
�إدارتها لهذه «املنا�س���بة ال�سنوية» ،وهي تخ�رس
كذلك قوة املال ،نتيجة تراجع الأ�سعار العاملية
للنفط ،يف الوقت الذي تبذّر مدخراتها على ن�رش
احلروب والفنت يف �سورية والعراق واليمن وليبيا
ولبنان و�أماكن اخرى.
حتى النفوذ الإعالمي الذي ت�رصف ال�سعودية
الكث�ي�ر علي���ه ،يعت�ب�ره متطرف���و «الوهابية»
معادي ًا لهم ،و«ليربالياً» ال يتوافق مع خطابهم
التكفريي.
�أم���ا التحال���ف مع �أم�ي�ركا ،وه���و �أحد �أهم
م�ص���ادر القوة ال�س���عودية ،ف�إنه يهتز بقوة ،بعد
الف�شل ال�س���عودي يف ت�أمني امل�صالح الأمريكية
يف �سورية والعراق ولبنان واليمن..
يبق���ى العن��ص�ر اخلام����س ،وه���و رعاي���ة
ال�س���عودية لدويالت اخلليج ،وه���ذا الدور القدمي
بات �ضعيفاً ،خ�صو�ص ًا �أن ال�سعودية تقاتل للمرة
الأوىل مبا�رشة ولي�س بالوا�س���طة؛ تقاتل بقوتها
العارية يف اليم���ن وال حتقق �أهدافها ،بل يتوقع
الكثريون لها الف�شل الذريع.
يف املقابل ،ت�ؤكد �أو�س���اط متابعة �أن رو�سيا
 يف م���ا يُعرف بـ«عقيدة بوتني»  -ح�س���مت�أمرها ،وهي تخطط منذ �س���بع �س���نوات لت�ص���ل
�إىل م���ا تقوم ب���ه هذه الأيام ،وه���ي لن ترتاجع
عن حماية م�ص���احلها و�إف�شال م�شاريع التق�سيم
والتفتيت ون�رش الف�ت�ن يف املنطقة العربية ،لأن
ترددات هذه امل�ش���اريع خمطَّ ط لها �أن جتد �صدى
داخل االحتاد الرو�س���ي ،وهو ما لن ت�س���مح بها
�إدارة فالدميري بوتني.
فه���ل يعق���ل ق���ادة «� 14آذار» ويركنون �إىل
منطق احلوار وامل�ش���اركة واالع�ت�راف بالآخر� ،أم
يدفعون لبنان �إىل الأتون امل�شتعل يف املنطقة؟

عدنان ال�ساحلي
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همسات

ّ
ماذا لو لم يتدخل الروس؟
يف منت�صف ال�ص����يف املن�رصم ،غرق
الإعالم مبوجة من الت�رصيحات املتفائلة
واملتبدّلة ،والتي حتدثت عن «تغيري ما»
يف النظرة الغربية والإقليمية جتاه احلرب
ال�س����ورية ،و�أن ال�رشوط ال�سابقة واخلالف
حول م�س����تقبل الرئي�س ب�ش����ار الأ�س����د قد
انتهى؛ فلم يعد ج����ون كريي يكرر املوقف
الأمريكي املعروف منذ �س����نوات �أربع ب�أن
«الأ�سد فقد كل �رشعيته وعليه �أن يرحل»،
ب����ل بات يتحدث عن ���ض�رورة «التفاو�ض
معه» ،م�س����تكم ًال �سل�سلة من الت�رصيحات
التي �أوحت بتطور ما يف املوقف الأمريكي،
ولو غلّف����ه كريي ب���ض�رورة التفاو�ض مع
الأ�س����د لإقناعه بالرحيل يف مرحلة ما من
التفاو�ض.
ومع ك��ي�ري ،برز حدي����ث رجب طيب
�أردوغان يف مو�س����كو ،معت��ب�راً �أنه ميكن
للأ�س����د �أن يبق����ى يف مرحل����ة �أولية من
املرحل����ة االنتقالية ،عل����ى �أن يرحل يف
مرحل����ة الحق����ة ،وترافق ه����ذا مع حديث
م�شجّ ع للأوروبيني حول �رضورة التفاو�ض
مع الأ�س����د ،بينما بقيت ال�سعودية وحدها
تغرّد منف����ردة ،معتربة على ل�س����ان وزير
خارجيته����ا �أن����ه «ال م����كان للأ�س����د يف
�سورية».
وبالتزام����ن مع كل تل����ك الت�رصيحات
العلني����ة ،والتي دفعت البع�����ض للتفا�ؤل
ب�إمكاني����ة الذهاب �إىل حل �سيا�س����ي يف
�سورية ،كان املحور الغربي ومعه حلفا�ؤه
الإقليمي����ون يُعدّون خطة يت�ص����ورون �أنها
�س����تقلب موازين القوى امليدانية ،وت�ؤدي
�إىل احتالل دم�ش����ق و�إ�س����قاط الأ�س����د عرب
هجوم ب����رّي ينفذه اجلي�ش الرتكي بذريعة
�إقام����ة «املنطقة الآمنة» ،وحتدثت تقارير
�صحفية حديثة �أن اال�ستخبارات الرو�سية
والإيرانية ك�ش����فت خطة بد�أ التح�ضري لها

يف غرفة العملي����ات الرتكية لهجوم على
حلب وحم�ص و�صو ًال �إىل قطع طريق بريوت
 دم�شق« ،كمقدمة للإغارة الوا�سعة علىالعا�ص����مة ال�س����ورية واقتحامها يف �شهر
ت�رشي����ن الأول (احلايل) ،ف�ض��ل� ًا عن هجوم
وا�سع هدفه ال�سيطرة على حم�ص والدخول
من �س����هل الغاب �إىل تخوم مدينة الالذقية
ال�ساحلية».
ولعل الك�شف عن هذه اخلطة الغربية
التي �أف�شلها التدخل الع�سكري الرو�سي يف
�سورية ،يو�ضح الكثري من الأمور التي كان
ي�ش����وبها بع�ض الإبهام ،وذلك على النحو
الآتي:
الهجوم املفاجئ لالجئني ال�س����وريني
على �أوروبا ،بعد �س����نوات �أربع من البقاء
يف دول اجلوار الإقليمي ال�سوري ،متحدّين

المتغيرات تؤكد أن سيناريو
التنسيق بين األميركي
والروسي لتدخّ ل األخير في
سورية ليس واقعيًا

املوت ورحالت الع����ذاب الطويلة .ينجلي
اليوم ه����ذا الغمو�ض ،فق����د كان �أردوغان
بحاج����ة �إىل تغطي����ة �أوروبي����ة لتدخّ ل����ه
الع�سكري يف �سورية ،بحجة �إقامة املنطقة
الآمنة التي �س����يقيم فيه����ا الالجئون ،ولو
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¡ لقاء بعد انقطاع

ُقدّر له احل�ص����ول على املوافقة الأوروبية
ب�رسعة  -قبل التدخّ ل الرو�س����ي  -النقطع
�س����يل اللجوء ال�س����وري �إىل �أوروبا بقدرة
قادر!
تراجُ ع «تيار امل�س����تقبل» عن الوعود
التي كان قد قطعها والت�سويات التي كان
ب�صدد الدخول فيها ،ثم تعنّت «امل�ستقبل»
وحلف����ا�ؤه ومعهم بع�ض ق����وى � 8آذار يف
�إعطاء العماد عون �أي فر�ص����ة ملك�س����ب �أو
�إمكانية النفاذ �إىل ت�س����وية مقبولة ،والذي
تراف����ق مع احلديث عن ع����زل العماد عون
وك�رسه ..وذلك العتقاد ه�����ؤالء �أنه ما هي
�إال �شهور وت�سقط دم�شق بيد احللف الرتكي
 ال�سعودي ،في�سهل اجتثاث امل�سيحيني،ويعود لبنان �إىل حك����م «الرتويكا» التي
حكمته خالل الت�سعينات.
وهكذا ،يبدو �أن الت�رصيحات املتفائلة
بقرب الو�صول �إىل حل �سيا�سي يف �سورية
مل تكن �س����وى نوع م����ن �إراح����ة الأجواء
الدولية وذ ّر الرماد يف العيون ،لالنق�ضا�ض
على دم�ش����ق فج�أة بعد متهيد الأر�ض����ية
الدولية لذلك ،بحيث يكون �إ�س����قاط �رسيع
للنظام يُ�س����قط يف يد الإيرانيني والرو�س
معاً ..وبالنتيجة ،ميكن القول �إن ال�سيناريو
مت بني الأمريكيني
املتفائل ب�أن تن�سيق ًا ما ّ
والرو�س تدخّ ل على �أثره الرو�س يف �سورية،
مل يك����ن حقيقي���� ًا وواقعي����اً ،و�إن اخلالف
الرو�س����ي الأمريكي على �سوريا �أعمق مما
يظهر للعلن ..ويت�ض����ح �أي�ض���� ًا �أن التدخّ ل
الرو�س����ي الذي فاج�أ اجلميع يف �سورية قد
�أحبط خمطط ًا جهنمي ًا قوامه احتالل تركي
ل�سورية ،كان �س����يُغرق ال�رشق الأو�سط يف
�أتون م����ن التطهري العرقي و�إبادة الأقليات
الدينية.

د .ليلى نقوال الرحباين

كبري ْين يف �سورية ولبنان،
لوحظ لقاء م�س����ؤو َلينْ
َ
على هام�ش م�ؤمتر دويل ُعقد يف �سوي�رسا ،بعد طول
انقطاع ،مما اع ُترب م�ؤ�رشاً هام ًا للتطورات اجلارية
يف �سورية ل�صالح الدولة الوطنية ال�سورية.

¡ م�ساعد الوزير ..خليجي!

�أ�ش��ارت معلوم��ات �إىل �أن وزي��راً ي�ش��غل وزارة
عي يف مكتبه الإعالمي «خليجي ًا» ،و�أن
ح�سا�س��ة ،نّ
يرد على
من
هو
أحيان
ل
ا
من
كثري
يف
هذا املوظف
ّ
عل��ى هاتف معاليه اخلا�ص عندم��ا يكون م�شغو ًال
�أو خارج ال�سمع.

¡ ن�صيحة

ت�س���اءلت مراجع قانونية عن معنى طلب حمامي
ملوث���ة يداه بدماء
دف���اع عن �شخ�ص���ية �إرهابية ّ
ع�س���كريني� ،أخذ الإذن من مرجعي���ة دينية كربى
لل�س���ماح مبحاكمت���ه ،نا�ص���حة املرجعية بعدم
الدخ���ول يف هذه الق�ض���ية �س���لب ًا �أو �إيجاب ًا ،لأن
ذلك يعني �أن هذه املرجعي���ة كانت موافقة على
الأعمال اجلنائية والإجرامية �أو املخالفة للقوانني
والأنظمة املرعية الإج���راء التي ارتبكها الإرهابي
القابع الآن يف ال�سجن.

¡ تخفي�ض اللهجة

لوح��ظ �أن��ه بع��د اللهج��ة العالي��ة لوزي��ر الداخلية
والبلديات ،و�صيحات وزير العدل يف ذكرى ال�شهيد
و�سام احل�سن ..والرد اله��ادئ وعايل ال�سقف لل�سيد
ن�رصاهلل ،با��شر «تيار امل�ستقبل» �إع��ادة النظر يف
مواقف��ه ،وت�أكيده على التم�س��ك باحلوار واحلر�ص
على احلكومة.

¡ اجتهاد �شخ�صي

ُن�س���ب �إىل الرئي�س ف�ؤاد ال�س���نيورة �أن كالم ع�ضو
كتلت���ه الوزير نهاد امل�ش���نوق ناجت ع���ن اجتهاد
�شخ�ص���ي يف غري حمله ،وال يعبرّ عن ر�أي الكتلة،
�س���يما �أن كالم امل�شنوق يحتمل الت�أويل وال يخدم
ا�سرتاتيجية كتلة «امل�ستقبل» النيابية.

¡ حماولة ا�ستعادة الع�صب

لف��ت دبلوما�سي عربي خ�لال جل�سة خا�صة �إىل �أن
قب��ل �أطراف يف «امل�ستقبل»
الت�صعيد الكالمي من َ
يه��دف �إىل ا�ستع��ادة «الع�ص��ب» اجلماهريي الذي
ترهل بعد ف�ش��ل «التيار الأزرق» يف �إقناع القاعدة
ّ
ال�شعبي��ة ب�رضورة قبول مكب النفايات يف ال�شمال
والبقاع.

¡ مبادرة فا�شلة

ُمنيت مب���ادرة �أحد الوجوه الالمع���ة هذه الأيام
بف�ش���ل �أكرث مما تو ّقع عند م�ص���احلة فريقني من
جهة �سيا�س���ية واحدة ،لأن التوقيت يف نظر �أحد
الفريقني مل يكن موفَّق ًا.

¡ ا�ستخفاف

ا�ستغ��رب �أح��د احلا�رضي��ن يف لق��اء م��ع �أحم��د
احلري��ري يف بلدة برجا ،كيفي��ة ربط احلريري بني
م�سل�س��ل النفاي��ات وتطيري احلكوم��ة ،واعتباره �أن
الهدف هو امل�ؤمتر الت�أ�سي�سي ،وقال« :يا ريت حدن
فوتهن ببع�ضون ،و�ش��و دخل امل�ؤمتر
يقويل كي��ف ّ
الت�أ�سي�س��ي باملو�ض��وع»؟ وتاب��ع« :واهلل م��ا حدن
عملها ،كيف بعدون بيتجر�ؤوا ي�ضحكوا عالنا�س»!

¡ لبنان مهدد باحلرمان

التدخل الرو�سي �أف�شل املخطط الغربي  -الرتكي  -ال�سعودي امل ُع ّد ل�سورية

�ش���دد رئي�س جمل����س النواب نبيه ب���ري مع بدء
ال���دورة العادي���ة ملجل�س الن���واب وجتديد هيئة
مكتب جمل�س النواب واللجان النيابية� ،أن لبنان
مهدد باحلذف عن الئحة م�س���اعدات البنك الدويل،
واحلرمان من هبات وقرو�ض مي�رسة تفوق قيمتها
امللياري دوالر �إن مل يقر املجل�س القوانني الالزمة
خالل ال�شهر املقبل على �أبعد تقدير.
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«السوخوي» والجيش السوري :ال رسم لخرائط استعمارية جديدة

لقــاء األسـد – بــوتـين :الـحـل على الـطـريـق

غريبة فع ًال تلك ال�صيحات التي يطلقها
�سيا�س���يون و�إعالمي���ون لبنانيون وعرب،
وف�ضائيات عربية ت�ض ّج بالذين ُي�صدرون
فتاويهم من كل ف ّج عميق �ض���د فالدميري
بوتني ،و�ضد �إيران ،و�ضد املقاومة ،وقبلهم
كلهم �ضد �سورية وب�شار الأ�سد.
غريب فع ًال ذاك ال�ض���جيج وال�ص���خب
من ه���ذا «الكوكتيل» من الب��ش�ر ،الذين
يب���دو �أنهم ُبرجموا ليطلقوا زعيقهم �ض���د
رو�س���يا و�س���ورية و�إيران واملقاومة ،بعد
�أن برجمت �أجندة اال�ستخبارات الأمريكية
وال�ص���هيونية والغربية كل ه�ؤالء الربابرة
ليقاتلوا يف �س���ورية والعراق ..وحتى يف
لبنان ،لو ق ّي�ض���ت املقاومة لهم الفر�ص���ة
التي �ش���اهدنا بع�ض م�آثرها يف تفجريات
الروي�س وحارة حريك وبئر ح�سن..
ثمة م���ا يعطي بوتني حق��� ًا بالتدخل
لي�س يف �س���ورية وح�س���ب ،بل �أبعد منها
رمب���ا ،لأن هناك نح���و � 7آالف همجي من
رو�سيا ورابطة الدولة امل�ستقلّة يتوح�شون
على �سورية و�شعبها ،حل�سابات �صهيونية
وتلمودية و�سعودية و�أعرابية ..فكم يوجد
من نوعية ه�ؤالء الربابرة يف العراق و�أبعد
من العراق؟
اللق���اء ب�ي�ن الرو�س وال�س���وريني �أمر
ع���ادي ،وقد تُرج���م قبل �س���اعات بلقاء
قمة يف مو�س���كو بني الأ�س���د وبوتني ،ما
ي�ش���كّل ترجمة حقيقية للتحوالت الكربى
والنوعي���ة يف املي���دان ،جراء ال�ص���مود
ال�سوري باملواقف ال�سيا�سية واملواجهات
الع�س���كرية التي تطورت تقدم��� ًا للجي�ش
عل���ى خمتلف اجلبهات ،بفع���ل ال�رضبات
اجلوية الرو�سية التي دكت ح�صون ومواقع
وحت�ص���ينات ،وقتل���ت و�أ�ص���ابت قيادات
للإرهابي�ي�ن� ،آخره���م قد يكون ح�ص���ان
ال�سعودية زهران علو�ش يف الغوطة.
يف اللقاء بني الأ�س���د وبوتني كثري من
امللفات ُح�س���مت؛ الكلمة الأوىل والأخرية
حلا�رض �س���ورية وم�ستقلبها تبقى لل�شعب
ال�سوري كما �أكد �سيد الكرملني ،الذي �أ�شار
�إىل �أن الت�س���وية تن�ضج ،ومو�سكو �ستجري
االت�ص���االت الالزم���ة للو�ص���ول �إىل احلل
ال�سلمي..
من جهته ،الأ�س���د ح�س���مها فبف�ض���ل

ال الرئي�س ال�سوري ب�شار الأ�سد يف الكرملني (�أ.ف.ب).
الرئي�س الرو�سي فالدميري بوتني م�ستقب ً

امل�ساعدة الرو�سية منع حت ُّول الو�ضع يف
�س���ورية �إىل م�أ�س���اوي و�أي عمل ع�سكري
يفرت�ض �أن تليه خطوات �سيا�سية.
احلل �إذاً على الطريق ،و«الهدف يجب
�أن يكون حتقيق ما يريده ال�شعب ال�سوري
ويرى فيه م�س���تقبل وطنه»؛ كما عبرّ �أ�سد
�سورية.
نتائج لقاء الأ�س���د  -بوتني �أُتبع على

التو بزي���ارة رئي�س جمل�س ال�ش���ورى يف
�إي���ران علي الريجاين �إىل مو�س���كو ،حيث
التق���ى كب���ار امل�س����ؤولني الرو�س ،ويف
مقدمتهم بوتني.
هل تعلمون �أيها الأعراب الذين مت ّولون
م���ن م���ال �ش���عوبكم وثرواته���م كل تلك
اجلحافل م���ن الربابرة ،من �أجل �أن يد ّمروا
العراق و�س���ورية وم�رص ،وهم فع ًال دمروا

العراق و�س���ورية ،ويعملون الآن لتخريب عر�ض  400مليار دوالر ،لقاء حياد مو�سكو
م�رص� ،أنكم بذلك تعملون من حيث تدرون فقط.
�أو ال ت���درون على تفكيك قو����س التاريخ
ب����أي ح���ال ،فـ«ال�س���وخوي» مل تبد أ�
واحل�ضارات الإن�س���انية الأوىل والر�ساالت رحلته���ا يف الأجواء ال�س���ورية �إال بعد �أن
ال�س���ماوية التي انطلقت م���ن هذا ال�رشق ا�س���تكملت كل املعلوم���ات والإحداثيات
الرائع؟ فدم�ش���ق ه���ي العا�ص���مة الأوىل ح���ول كل �ش���يء؛ ح���ول ت���وزّع الإرهاب
يف التاري���خ ،وبابل هي م�ص���در ال�رشيعة يف اجلغرافيا ال�س���ورية ،وح���ول التكوين
الأوىل ،وم�رص مهد الإن�سانية ،و�أوىل ب�شائر الدميغ���رايف للإرهابي�ي�ن ،وعالقاتهم مع
التوحيد ما قبل الديانات �صدرت منها.
اال�س���تانة والريا�ض ووا�شنطن وتل �أبيب..
ثم �أيها الأعراب ،و�أنتم �ص���امتون عن وعوا�صم الغرب.
دمار وخراب منب���ت العروبة (اليمن) ،هل
بعده���ا� ،أبلغت مو�س���كو اجلميع �أنها
ت���درون �أو ال ت���درون �أنكم تدم���رون �أوىل اتخذت القرار احلا�سم؛ القرار اال�سرتاتيجي.
احل�ضارات الإن�سانية التي �أنتجت قبل �أكرث
مو�سكو ح�سمت الأمر ،و�أبلغت وا�شنطن
من �سبعة �آالف �س���نة ،حينما ت�ستهدفون والأع���راب وعوا�ص���م الغرب وت���ل �أبيب
م�أرب و�س��� ّدها ،و�صنعاء التي �شيدت فيها بقرارها اال�سرتاتيجي �أن الأمن ال�سوري هو
�أول ناطح���ات �س���حاب قبل �أن يكت�ش���ف متام ًا الأمن الرو�سي.
كري�س���توف كولومب�س الواليات املتحدة
اتفقت مع طهران وبغداد ودم�شق على
ب�آالف ال�سنني؟
غرفة العملي���ات الرباعية زائ���داً واحداً،
ال�صيحات وال�رصخات التي تُطلق من ومقرها بغداد.
�أ�ص���حاب الدعاوى واجلهاد املربجمة �ضد
الغارات الرو�سية ور�س���ائلها وا�ضحة
ملن يعنيهم الأمر.
موحدة ،وال جمال لر�سم
�سورية واحدة َّ
اخلرائط ،ومن بد�أ ير�سل �سالح �أر�ض  -جو
�إىل الربابرة أُ�بلغ بالر�سائل التي تليق به،
واجلي�ش اليمني واللجان ال�شعبية الثورية
�سي�ص���لكم منه ما ي�رس خاطركم ،والأردن
تقدم الجيش السوري
ُّ
�أبلغت الريا�ض عدم ال�سماح مبرور ال�سالح
وانتصارات العراق وانتفاضة عرب �أرا�ضيه.
�س���ورية واح���دة �أب���داً ،وم���ن يبقى
فلسطين ومواجهات الجيش
م���ن الرباب���رة �س���يعود من حي���ث �أتى،
اليمني بداية التغيير
فـ«ال�س���وخوي» لي�س���ت كالقاذف���ات
الأمريكي���ة التي كانت ترم���ي للإرهابني
الهمربغر وزجاجات الكوال« ..ال�سوخوي»
يف الأج���واء تدك التح�ص���ينات ،واجلي�ش
ال�س���وري وحلفا�ؤه على الأر�ض يتقدمون
ويطهرونها من رج�س ال�ش���ياطني ..اليوم
�س���ورية ورو�س���يا واملقاومة ،هي الإعالن الآخر �آتٍ بالت�أكيد..
تابع���وا تق��� ُّدم اجلي����ش ال�س���وري
عن الدخول يف ثقاف���ة «تورا بورا» ،وقد
�أبلغ الرو�سي �سابق ًا والآن عن ممويل هذه وانت�ص���ارات العراق وانتفا�ضة فل�سطني
الثقافة ،وكان قد �أعلنها بندر بن �س���لطان و�ص���مود ومواجه���ات اجلي����ش اليمني
بال خجل يف الكرملني قبل �أكرث من �سنتني واللج���ان الثورية� ،إنه���ا بداية الأجوبة
�أنهم م���ن خلق���وا الإرهاب ،و�أنه مي�س���ك احلقيقية..
بقرارهم وحركتهم ،وعر�ض ر�ش���اويه على
�أحمد زين الدين
الكرملني وبعده حاول حممد بن �س���لمان

 ..وانفضحت «لعبة» توزيع األدوار
بعد �إف�شال «تيار امل�ستقبل» ت�سوية
ترقية عدد من عمداء اجلي�ش اللبناين �إىل
رتب���ة لواء ،بينهم العميد �ش���امل روكوز،
و�ص���ل الغرور عند «الأزرق» �إىل حد ظن
فيه �أن ب�إمكان���ه ابتزاز حزب اهلل ،ودفعه
�إىل التخلي عن تر�ش���يح العماد مي�ش���ال
ع���ون للرئا�س���ة الأوىل ،وبالتايل �رضب
التحالف معه ،من خالل تهديد «احلزب»
على ل�سان وزير الداخلية نهاد امل�شنوق
باخل���روج من احلكومة ،ووقف جل�س���ات
احلوار ،وذلك يف كلمته يف الذكرى الثالثة
الغتيال اللواء و�س���ام احل�س���ن الأ�سبوع
الفائت .غري �أن «احلريريني» ا�ص���طدموا

بحائط م�س���دود ،وتراجع���وا عن موقفهم
املذكور �آنف ًا ،ب�أمر �س���عودي ،بح�س���ب ما
ي�ؤكد م�صدر يف فريق الثامن من �آذار ،لأنه
يف حال �س���قوط حكومة �سالم ،لن تكون
بعدها حكوم���ة فيها «الكلم���ة الأوىل»
لل�سعودية.
وي�ؤكد امل�صدر �أن لدى اململكة حر�ص
على �أن ت�س���يري عجل���ة الدولة يف لبنان
يف الظ���روف الراهنة� ،أي يف �ض���وء عدم
انتخاب رئي����س للجمهورية ،كما لو كان
منتخَ ب ًا ،لذلك تدعم ال�س���عودية جل�سات
احلوار ،كذلك �س�ي�ر العم���ل يف املجل�س
النيابي؛ كانعقاد االجتماعات اخلا�ص���ة

بانتخ���اب اللجان ،كما ح���دث يف الأيام
القليلة الفائتة.
والريب �أن ال�سعودية لي�ست يف �صدد
حت ُّمل املزيد من اخل�سائر جراء �سيا�ستها
يف املنطق���ة ،ال�س���يما بع���د غرقها يف
«الوحول اليمنية» ،وتخ ُّبطها يف �سورية،
فم���ن البديهي �أنها غري قادرة ا�س���تيعاب
مفاج�أة جديدة يف لبنان.
ويف ه���ذا ال�ص���دد ،جاء بي���ان كتلة
«امل�س���تقبل» النيابية بع���د اجتماعها
الأخري مبنزل���ة التغطي���ة الكاذبة لكالم
امل�ش���نوق ،لكن ه���ذا البي���ان يف الوقت
عينه ه���و انعكا�س للموقف ال�س���عودي؛

التم�س���ك باحلكوم���ة واحل���وار ،وتراجع
حقيقي عن تهويله���م الأخري ،وهكذا ه ّول
«احلريري���ون» ،ثم تراجع���وا ،الأمر الذي
عك�س عدم �ص���دقيتهم ،وعدم ا�ستقرارهم
على مواقفهم.
بالت�أكيد ،لن يكون حزب اهلل مت�ساه ًال
مع �أي حماولة ابتزاز ،وهذا ما �أكده ال�سيد
ح�س���ن ن�رص اهلل ،وقيادة احلزب ،برف�ضهم
�أي �ش���يء من ه���ذا القبيل ،لأن �إ�س���قاط
احلكومة ووقف جل�سات احلوار ،وبالتايل
�رضب املرافق العامة� ،سينعك�س �سلب ًا يف
الدرجة الأوىل على «تيار امل�ستقبل» قبل
�سواه.

وهكذا ،ج���اءت حماولة «احلريريني»
الفا�ش���لة والآيلة �إىل دف���ع املقاومة �إىل
التخل���ي ع���ن العم���اد ع���ون ،لتزيد من
مت�سكها برت�شيحه �أكرث من �أي وقت م�ضى،
ّ
بح�س���ب م�صادر قريبة من احلزب ،ويكون
بذلك « قد انقلب ال�سحر على ال�ساحر».
من جه���ة ثاني���ة ،انف�ض���حت لعبة
توزيع الأدوار داخل «تيار امل�س���تقبل»؛
بني «معتدل» ومت�شدد ،وتبينّ �أن جميع
«احلريريني» ي�رشبون من نبع عداء واحد
�ضد حزب اهلل.

ح�سان احل�سن

www.athabat.net

من هنا وهناك

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

¡ دول عربية ت�شرتي �سيارات
«تويوتا» لـ«داع�ش»

معركة حترير حلب �ستتجاوز بوقائعها �صدمة التدخل الع�سكري الرو�سي يف �سورية

مبواكبة التح�ضريات الع�سكرية غري امل�سبوقة
الت���ي ُيع ّد لها اجلي�ش ال�س���وري لالنطالق بـ«�أم
املعارك« حلب ،على وقع زحف وحداته  -ب�أداء
وتكتي���ك ممُ يزي���ن  -يف عمليات برية وا�س���عة
النطاق �أطلقها بالتزامن يف �أرياف حماه والالذقية
و�إدلب وحلب ،و�رشق دم�ش���ق و�صو ًال �إىل اجلبهة
اجلنوبية� ،أ�شارت معلومات �صحافية غربية �إىل
�أن وقائع العمليات امليدانية املقبلة يف �سورية
�ستكون «هامة للغاية» ،كا�شفة �أن �إيران �سمحت
م�ؤخراً ب�إقامة قواعد للمقاتالت احلربية ال�صينية
على �أرا�ض���يها ،كي تكون على �أهبة اال�س���تعداد
للتدخُّ ل الفوري يف �س���ورية  -عند �إطالق �إ�شارة
ال�ص���فر  -ما حدا ب�ص���حيفة «فورين بولي�سي»
الأمريكية �إىل تو�ص���يف الواقع امليداين ال�سوري
بعد التدخُّ ل الع�سكري الرو�سي والإيراين املبا�رش،
جتاوزاً لعنوان مقارع���ة «داع�ش» والتنظيمات
امل�سلحة الأخرى ،لي�صل �إىل مرحلة «جهوزية»
حلفاء دم�شق ،ملواجهة ع�سكرية مع دول �إقليمية
كربى دعمت تلك التنظيمات ،متوقّفة عند تر�سانة
نخبة املقاتالت الرو�سية التي دفعت بها مو�سكو
�إىل �س���ورية ،والتي ت ّوجتها من���ذ �أيام مبقاتلتي
«�سوخوي �35-أ�س» اال�سرتاتيجية «املرعبة».
ويف حني ي�ش�ي�ر خرباء ع�سكريون رو�س �إىل
�أن «�أم املع���ارك» حل���ب �س���تتجاوز بوقائعها
وتكتيكاتها «�صدمة» التدخّ ل الع�سكري املبا�رش
واملفاج���ئ يف �س���ورية ،نقلت �ش���بكة «بي بي
�سي» الربيطانية عن م�س�ؤول �سعودي مل تك�شف
عن ا�س���مه� ،أن ال�سعودية وتركيا با�رشتا بتقدمي
�أ�س���لحة حديثة «عالي���ة الق���وة»  -مبا فيها
م�ض���ادات للدروع  -ملقاتل���ي «جي�ش الفتح»
و«ال�س���وري احلر» و«اجلبه���ة اجلنوبية» ،من
دون نفيه �ش���مول هذا الدعم ل�ص���واريخ م�ضادة
للطائرات .وح�سب معلومات �أكدتها الحق ًا وكالة
«�سبوتنيك» الرو�سية ،ف�إن اال�ستخبارات الرتكية
بد�أت الرتكيز ب�شكل الفت على �أن يكون لـ«جي�ش
املجاهدي���ن»  -الذي ي�ض���م نخب���ة املقاتلني
ال�شي�شانيني والقوقازيني  -الدور امليداين الكبري
يف «�أ�ض���خم املواجه���ات ا ُملنتظرة يف حلب»،
وفق تو�ص���يفها ،والتي يوليها الرئي�س فالدميري

بوتني �أهمية ع�س���كرية خا�صةُ ،يريدها تتويج ًا
للعملي���ات الربي���ة يف �إدلب وري���ف الالذقية،
حيث يتح�صن مقاتلو ال�شي�شان والقوقاز ب�شكل
رئي�س���ي ،وه���ذا ه���دف مبا�رش لال�س�ت�راتيجية
الرو�سية يف �سورية.
وربط ًا بالأمر ،ك�ش���ف «جون كرياكو» ،وهو
�ضابط �س���ابق يف جهاز اال�ستخبارات الأمريكي،
ا�س���تناداً �إىل تقاري���ر و�ص���فها بـ«املوثقة»� ،أن
البنية التحتية لـ«جي�ش املجاهدين» تعرّ�ضت
ل�رضبات قا�س���مة م���ن املقاتالت الرو�س���ية منذ
انطالق عملياتها يف �س���ورية ،حيث ركّزت على
بن���ك �أهداف يتوزع بني �إدل���ب والالذقية وحلب،
وهي معاقل للمقاتلني ال�شي�شان والقوقاز ،م�شرياً
�إىل �أن «ح�ص���ة« كبرية من ال�رضبات الرو�س���ية
نالتها جماعة «�أجن���اد القوقاز» ،عرب الإطاحة
ب�أهم قادتها امليدانيني ،عرب �رضبة قا�س���ية يف
الثاين من اجلاري� ،س���حقت غرفة عمليات تابعة
له���م يف �إدل���ب ،دعمتها اال�س���تخبارات الرتكية
بق���ادة ميدانيني عند ب���دء العملي���ات اجلوية
الرو�سية ،من دون �إغفاله الإ�شارة �إىل املعلومات
اال�ستخبارية الهامة التي ت�ؤ ّمنها غرفة عمليات
بغداد ،واال�ستخبارات ال�سورية ب�شكل خا�ص ،يف
حتديد �أماكن متركز تل���ك التنظيمات ،مع قائمة
ب�أب���رز قادتها ومعاونيه���م .وتزامن ًا مع ما �أُعلن
على ل�سان القي�رص الرو�س���ي ،ومفاده �أن الأخري
�أعطى �أوامر �ص���ارمة ب�إ�س���قاط �أي مقاتلة تركية
تخرتق الأجواء ال�س���ورية ،رداً على قرار ر�س���مي
ترك���ي بـ«��ض�رورة» عبور املقات�ل�ات الرتكية
لتلك الأجواء ل�رضب «داع�ش» ،لفتت �ص���حيفة
«فورين بولي�س���ي« �إىل �أن �أجهزة اال�ستخبارات
الأمريكي���ة ب���ات بحوزتها معلومات ت�ش�ي�ر �إىل
�أن مقاتالت «ال�س���وخوي« الرو�س���ية التي تنفذ
عملي���ات يف �س���ورية ،مز َّودة بـ«حم�ص���نات»
�إلكرتونية ت�س���تطيع �ش���ل قدرة فعالية �صواريخ
�أر�ض-جو بحوزة اجلماعات امل�س���لحة ،كا�شفة
يف الوقت نف�س���ه �أن �إيران �سمحت م�ؤخراً ب�إقامة
قواعد للمقاتالت احلربية ال�صينية على �أرا�ضيها،
«ربط ًا بتطورات ع�سكرية قادمة باملدى املنظور
يف �سورية» ،وفق �إ�شارة ال�صحيفة.
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�إال �أن الأبرز مما �سبق ،هو الكالم الذي �سمعه
دبلوما�س���ي غربي يف مو�س���كو ،م���ن �أحد كبار
ا ُمل�ست�ش���ارين يف الكرمل�ي�ن ،وي�ش�ي�ر �إىل عر�ض
«�أمني« م��ص�ري ب�إر�س���ال ق���وات م�رصية �إىل
�سورية مل�ؤازرة اجلي�ش ال�سوري« .ي�ؤكد امل�ست�شار
�أن التع���اون الأمني بني م�رص و�س���ورية يتطور
ب�ش���كل الفت وكبري ،الفت ًا �إىل �أن الدعم امل�رصي
ل�س���ورية ،والذي ُت ِّوج ب�إر�سال راجمات �صواريخ
لتعزيز قدرات اجلي�ش ال�س���وري� ،سي�أخذ «�أبعاداً
ع�سكرية» هامة يف القادم من الأيام ،وكا�شف ًا �أن
�سورية �ساعدت �أجهزة الأمن امل�رصية يف حتديد
هوية �إرهابي���ي تنظيم «بي���ت املقد�س» الذين
ا�س���تهدفوا القوات امل�رصية يف �سيناء بهجمات
قا�سية �أوائل متوز املا�ضي ،و�أودت حينها بحياة
 60جندي ًا ،حيث �أر�س���لت �إىل القيادة الع�س���كرية
امل�رصية قائمة ب�أ�س���ماء عنا��ص�ر �إرهابية تتبع
للتنظيم املذكور وتقاتل يف �سورية ..و�إذ لفت �إىل
�أن �أجهزة الأمن ال�س���ورية تتع���اون �إىل حد كبري
م���ع نظريتها امل�رصية ،ع�ب�ر تزويدها بتحركات
�إرهابيي «بيت املقد�س« يف �س���ورية  -والذين
ذهبت �أعداد منهم للقتال حتت �أ�س���ماء تنظيمات
�إرهابية �أخرى � -أماط امل�ست�شار الرو�سي اللثام
ع���ن �أمر هام ناق�ش���ه وفد �أمني م�رصي ال�ش���هر
املا�ضي يف مو�سكو ،يقرتح �إر�سال قوات م�رصية
�إىل �س���ورية مل����ؤازرة اجلي�ش ال�س���وري� ،إذا قبل
الرئي�س ب�شار الأ�سد بذلك.
و�أم���ام مدل���والت الر�س���الة الرو�س���ية التي
خرقت مناورات احللف الأطل�س���ي يف املتو�سط،
واملتمثل���ة بـ«تتويج» نخب���ة مقاتالتها التي
بات يف �س���ورية ،مبقاتلتي «�سوخوي �35-أ�س»،
ح���ري التوقف �أمام معلومات �ص���حافية �سرُ ِّبت
يف الأيام املا�ضية من �س���لطنة ُعمان ،و ُو�صفت
بالـ«املوثوقة» ،ت�ش�ي�ر �إىل �أن النظام ال�سعودي
ب���ات على �ش���فري االنهيار ،و�أنه ب���ات مبواجهة
�أح���داث دراماتيكي���ة غري متوقعة» يف الأ�ش���هر
الأوىل من العام املقبل ،قد تكون نتائجه �شبيهة
جداً مبا ح�صل يف العراق وليبيا و�سورية.

ماجدة احلاج

�أعرب الناطق الر�سمي با�سم البيت الأبي�ض الأ�سبوع
املا�ض���ي عن قلق احلكومة الأمريكية من وجود �أكرث
من �ستني �ألف �س���يارة نقل رباعي طراز «غمارتني»
م���ن �إنت���اج �رشك���ة «تويوتا» ل���دى «داع�ش» يف
�سورية والعراق .من جهتها� ،أعلنت �رشكة «تويوتا»
ا�ستعدادها للتحقيق يف كيفية و�صول هذه ال�سيارات
�إىل التنظيمات الإرهابية .بعد �أيام� ،أعلنت �ش���بكات
�إعالمية رو�س���ية �أن اجلي�ش الرو�س���ي �س���لّم �رشكة
«تويوتا» �صوراً لع�رشات ال�سيارات التي تظهر عليها
�أرقام املحركات املحفورة من امل�ص���نع ،والتي كان
قد ا�س���توىل عليها اجلي�ش ال�سوري يف معاركه على
الأر�ض بدعم جوي رو�سي.
ويف وقت مت�أخر من م�س���اء ال�سبت املا�ضي ،ت�سلّمت
احلكومتان ال�سورية والرو�سية من �رشكة «تويوتا»
تقريراً �أولي ًا ب�ش����أن �صور ال�س���يارات التي ت�سلمتها
ال�رشكة من املخابرات الع�سكرية الرو�سية ،وكان �أبرز
ما جاء فيه :
تخ�ص �س���يارات من �أ�ص���ل
 بع�ض �أرقام املحركات ّ� 22500س���يارة ا�ش�ت�رتها �رشكة ا�س���ترياد �سعودية
اجلن�سية.
 بع�ض �أرقام املحركات تخ�ص �س���يارات من �أ�ص���ل� 32000سيارة ا�شرتتها �رشكة ا�سترياد قطرية اجلن�سية.
 بع�ض �أرقام املحركات تخ�ص �س���يارات من �أ�ص���ل� 11650سيارة ا�ستوردها �رشكة ا�سترياد من الإمارات
العربية املتحدة.
 بع�ض �أرقام املحركات تخ�ص �س���يارات من �أ�ص���ل� 4500س���يارة ا�س���توردتها اجلي�ش الأردين باعتماد
ائتماين من عدة بنوك �سعودية اجلن�سية.
ويبقى ال�س����ؤال :ملاذ مل تع�ّب رّ الإدارة الأمريكية عن
القلق من وجود ع�رشات الآالف من �سيارات «تويوتا»
لدى «داع�ش» �إال بعد التدخل الع�سكري الرو�سي يف
�سورية؟

¡ التجنيد لـ«داع�ش» م�ستمر يف �أمريكا

ق��ال مدير ال��ـ«�إف بي �آي»؛ جيم�س كوم��ي� ،إن جتنيد
الأمريكي�ين ل�صالح تنظيم «داع���ش» منت�رش وم�ستمر
عل��ى مدار � 24ساعة يف الواليات الأمريكية اخلم�سني.
و�أ�ض��اف كوم��ي �أن مئ��ات الأ�شخا���ص ي�ستخدم��ون
مواق��ع التوا�صل االجتماع��ي لالن�ضمام �إىل �صفوفه،
�أو لالطالع عل��ى توجيهات التنظيم الت��ي تقول�« :إذا
مل تتمك��ن م��ن االلتحاق بن��ا ،فاقتل �أينم��ا ُوجدت»،
بح�سب كومي الذي اعترب �أن «تويرت» وبرامج الر�سائل
الفوري��ة والتوا�صل امل�شف��رة �س ّهلت عمليات التجنبيد
وجعلتها �أكرث انت�شاراً خالل العامني املا�ضيني.

¡ لقاء يف عمّان ملحا�رصة االنتفا�ضة

قالت م�صادر دبلوما�سية غربية �إن الإدارة الأمريكية
مو�سع يف العا�ص���مة الأردنية،
ت�س���عى لعقد لقاء ّ
املتفجرة يف �ساحة
أو�ضاع
لبحث و�سائل تهدئة ال
ّ
ال�رصاع الفل�س���طيني ـ «الإ�رسائيلي» ،م�ض���يفة �أن
�س���يتوجه يف
وزير اخلارجية الأمريكي جون كريي
ّ
الأي���ام القليلة املقبلة �إىل ع ّمان لي�ش���ارك يف هذا
اللقاء ،بعد �أن يكون ق���د التقى رئي�س وزراء العدو
بنيامني نتنياه���و يف برلني ،حيث تثبت «اله ّبة»
ال�ش���عبية الفل�سطينية ف�ش���ل حكومته يف �إنهائها،
املتخذة �ض���د الفل�س���طينيني،
رغ���م كل الإجراءات َ
ومواطن���ي مدينة القد�س ب�ش���كل خا����ص .و�أردفت
امل�ص���ادر �أن اململكة العربية ال�س���عودية �ستكون
حا�رضة يف لق���اء ع ّمان الذي �سي�ش���ارك فيه ملك
الأردن والرئي�س الفل�سطيني ،غري م�ستبعدة م�شاركة
رئي�س وزراء العدو يف هذا اللقاء .ور�أت امل�صادر �أن
الف�ش���ل �سيكون م�ص�ي�ر اجتماع ع ّمان ،يف حال مل
يدرك دالالت ور�س���ائل «اله ّبة» ال�شعبية ،معتربة
�أن جيل ال�شباب الفل�سطيني بات �أحد �أهم املقررين
يف ملف ال�رصاع.

إير
لل
للتد
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ُ
روسيا وإيران في سورية ..تنافس أم تحالف؟
(بح�سن �أو �سوء ن ّية):
يت�ساءل البع�ض ُ
هل التدخُّ ل الرو�سي �س ُيلغي الدور الإيراين
يف �سورية واملنطقة ،لوراثة الدور الإيراين،
وتقا�سم املنطقة مع �أمريكا ،و�إلغاء الأدوار
ال�سيا�س���ية لبع����ض دول املنطق���ة ،مثل
تركيا وال�س���عودية ،ال�ستعادة زمام الأمور
الإقليمي���ة بعد انفالتها بعدما �أ�ش���علتها
�أمريكا با�س���م «الفو�ض���ى اخلالقة» التي
وهجرت ال�شعوب؟
زلزلت الكيانات ّ
القل���ق الذي ينت���اب م�ؤي���دي حمور
املقاوم���ة نتيج���ة خيبات الأم���ل التي
�أ�ص���يبوا به���ا م���ن الأقرب�ي�ن والأبعدين
ي�ض���عهم يف موق���ع اخل���وف واحل���ذر
الدائ َمني ،مما يع ّر�ض���هم ل�س���هام ال�ش���ك
والريبة ،ويجعلهم �أهداف ًا �سهلة للإ�شاعة
والربوباغن���دا الإعالمي���ة امل�ض���ادة ،فال
يفرحون باالنت�ص���ار �أو مب�ساعدة الآخرين
لهم يف حربهم �ض���د الإرهاب ،خ�صو�ص��� ًا
�أن هن���اك فريق��� ًا ين ّفذ امله���ام املوكولة
�إليه لت�ص���ديع وته�ش���يم حمور املقاومة،
فيعمل لإحداث ال��ش�رخ بني م�ؤيدي �إيران
ورو�سيا ،ملحو الأمل املقبل بالق�ضاء على
الإرهاب وا�ستعادة احلياة الآمنة والكرمية
يف �س���ورية واملنطقة ،وي�س���تكمل مراحل
«احلرب الناعمة» التي تتالزم مع احلرب
ال�ساخنة والدموية القائمة ،والتي مازالت
من���ذ احتالل فل�س���طني والغ���زو املتعدد
اجلن�سيات والدول.
وتو�ضيح ًا للت�سا�ؤالت املطروحة حول
التناف�س الإيراين  -الرو�س���ي� ،أو �إمكانية
ال�رصاع على ال�ساحة ال�سورية ،ملا ت�شكله
من حاج���ة ا�س�ت�راتيجية ل���كال البلدين،
فاملوقف الرو�سي يرغب يف حتقيق الهدف

الرئي�سان الرو�سي فالدميري بوتني والإيراين ال�شيخ ح�سن روحاين على هام�ش قمة دول «الربيك�س» الأخرية

التاريخ���ي للقيا�رصة الرو����س ،وبعدهم
البال�ش���فة واالحتاد ال�سوفياتي الذين كان
حلمه���م وجهدهم يرتكز عل���ى البقاء يف
املياه الدافئة يف املتو�س���ط ،وقد جنحوا
عندما ت� ّأ�س����س اليمن اجلنوب���ي وقاعدة
طرطو����س والوجود ال�س���وفياتي يف ليبيا
واجلزائر ،لكنهم وجدوا �أنف�س���هم مطرودين
من املنطقة ،ومل يتبقَّ لهم �س���وى ال�ساحل
ال�س���وري امله َّدد من حلف «الناتو» با�سم
م�س���تعار هو «التكفرييون» مب�س���مياتهم
املتع���ددة؛ يف تكرار لتجربة �أفغان�س���تان
لحة
واالحتاد ال�س���وفياتي ،وحاجتهم ا ُمل ّ
لت�أمني نوافذ نح���و العامل اخلارجي ،بعد
تعرّ�ضهم للح�صار والعزل على �أثر م�شكلة
�أوكراني���ا وجزي���رة القرم ،بالإ�ض���افة �إىل
�أن �س���ورية ت�ش���كّل ج�رس العبور لرو�سيا

ال�ستعادة الدور الدويل ،وحاجة ا�سرتاتيجية
للق�ض���اء على التكفرييني يف بالد االحتاد
الرو�سي ،الذين �سيعودون لتفكيك االحتاد
يف حال جناحهم يف �إ�س���قاط �سورية ،ولذا
ف�إن معركة الرو�س يف �سورية هي من �أجل
حماية �أمنهم القومي واال�س�ت�راتيجي ،و�إن
كانت �سورية وحمور املقاومة ي�ستفيدون
بال �شك من هذا التدخل الذي يحقق توازن
الق���وى عاملي ًا ،ويوازن بني الدعم العاملي
بقيادة �أم�ي�ركا للم�س���لحني التكفرييني،
ودعم رو�س���يا للدولة ال�س���ورية ،و�أهمية
هذا التدخ���ل تكمن �أي�ض��� ًا يف �أنه حاجة
وم�ص���لحة رو�سية لن تتحقق �أو تتوفر يف
وقت ق�صري ،فهو بحاجة �إىل مدى زمني ال
يقل عن ع�رشين عام��� ًا لتثبيت املعادالت
العاملي���ة وانتهاء اله���زات االرتدادية ملا

(�أ.ف.ب).

�س���مي «الربيع العرب���ي» الدامي ،وهذا
ما قال���ه يل �أحد امل�س����ؤولني الرو�س يف
�صيف عام « :2014رو�سيا �ستخو�ض حرب
امل�ض���ائق الأربعة ومناب���ع النفط والغاز
بالتحالف مع املح���ور املقاوم مبواجهة
التحالف الأمريكي مع تركيا ودول اخلليج،
و�سيبقى هذا التحالف ع�رشين عام ًا مقبلة
على الأقل ،وميكن �أن يتجدد لفرتة �أخرى»!
رو�سيا ال ت�ستطيع منفردة حتقيق هذه
الأهداف ،وه���ي التي ال ت���كاد تخرج من
قمقمها بعد �س���بات جتاوز العقدين ،والبد
لها من حتالفات مع الدول والقوى املقاومة
للم�رشوع الأمريك���ي ،لأن �أمريكا واالحتاد
االوروبي ،وبعد التجربة ،ال يريدون �إعطاء
املكت�س���بة ،بل
رو�س���يا الدور �أو حقوقها
َ
يتعاملون معها على �أنها دولة نامية من

دول العامل الثالث ،وب�سبب املوقع اجليو-
�سيا�س���ي لإيران وحلفائه���ا ،والإمكانات
االقت�صادية على م�س���توى م�صادر الطاقة
والقوى الع�س���كرية (غري املنظَّ مة) القادرة
على مقاومة ع�ص���ابات �أمريكا التكفريية
و�إثبات جدارتها يف �س���ورية ،ف�إن تقاطع
امل�ص���الح من جه���ة ،وحاج���ة كل طرف
�إىل الآخ���ر حلماية م�ص���احله وحقوقه من
التم�س���اح الأمريكي ،ولعدم قدرة الطرفني
(رو�س���يا وحمور املقاومة) على ال�ص���مود
ب�شكل منفرد ،مما يفر�ض عليهما التحالف،
كره�ي�ن �أو بقناعتهما ،فهو
�س���واء كانا ُم َ
حل���ف ال�رضورة واحلاجة ،بالإ�ض���افة �إىل
عدم وجود ت�ض���ارب يف امل�ص���الح ،وعدم
وجود ح���رب عقائدية ب�ي�ن الطرفني كما
كان زمن االحتاد ال�سوفياتي ،خ�صو�ص ًا �أن
النظام الرو�سي �أعاد �إىل الكني�سة ال�رشقية
بع�ض ح�ضورها ودورها ،ونتيجة احت�ضان
حمور املقاوم���ة للوجود امل�س���يحي يف
ال�رشق ،وعدم انتهاج���ه املنهج التكفريي
�ضد الآخرين.
ليطمئن الذين ينتابهم القلق والريبة،
ف�إن التحالف الرو�سي مع حمور املقاومة
قائم وغ�ي�ر مهتزّ ،ولن يح���دث �رصاع �أو
تناف����س ،بل تكام���ل وتع���اون ،حتى لو
انقلب���ت رو�س���يا على حم���ور املقاومة
ف�إن من �ص���مد يف وجه احلرب الأمريكية
العاملية خم�س �سنوات ي�ستطيع ال�صمود
لعق���ود }�إن تن�رصوا اهلل ين�رصكم ويثبت
�أقدامك���م{} ،والتهن���وا والحتزنوا و�أنتم
الأعلون �إن كنتم م�ؤمنني{.

د .ن�سيب حطيط

اليمن ..التمدد البري بداية المحرقة الكبرى لـ«التحالف»
حماوالت التحالف ال�س���عودي ق�ض���م
املحافظ���ات اليمنية عرب االجتياح الربي
بهدف الو�صول �إىل �صنعاء ،ي�شبه الطريقة
الأمريكية التي اعتُمدت يف احتالل العراق،
بحيث عند و�صول الأمريكيني �إىل م�شارف
بغداد �س���ئل يومئذ وزير الإعالم العراقي
حممد �س���عيد ال�ص���حاف ع���ن اخلطوات
املزم���ع القي���ام به���ا ملواجه���ة الزحف
الأمريكي فق���ال�« :س���نجعلهم يتمددون
كالأفعى على طول العراق ،وبعدها �سنبد�أ
بتقطيعها ونق�ضي عليها».
وب��ص�رف النظر عما رافق ان�س���حاب
الأمريكي�ي�ن م���ن العراق بع���د �أن دمروه
ب��ش�راً وحج���راً ،ف����إن الالف���ت �أنهم بعد
ان�سحابهم �أخذوا معهم� ،إ�ضافة اىل العقود
الإ�س���تثمارية الت���ي فر�ض���وها ،هديتني
تذكاريتني غريبتني لو�ضعهما يف املتحف
املركزي للجي�ش الأمريكي ،تخليداً لإجناز
�إ�سقاط �صدام ح�سني؛ قطعة برونزية متثّل
م�ؤخرته من �أح���د التماثيل التي دمروها،
واملرحا����ض ال���ذي كان ي�س���تخدمه يف
زنزانت���ه ،لكن ال�س���عودية لديها عبد ربه
من�ص���ور هادي ب�ش���حمه وحلمه يف بيت
الطاعة ،وما حلم و�ص���ولها �إىل �ص���نعاء
�س���وى �إجناز معن���وي ت�س���عى �إليه ،ولن
يتحق���ق ،ومت���دُّد الأفعى ال�س���عودية يف

املحافظات اجلنوبية والو�سطى ،و�إن جاء
بتواط�ؤ بع�ض القبائ���ل اليمنية املوالية،
ف����إن له حماذي���ره امل�ؤكَّ���دة ،لأن عملية
تقطي���ع الأفعى ق���د بد�أت قب���ل �أن تبلغ
القوات الغازية العا�صمة �صنعاء.
التحال���ف ال�س���عودي ينت�رش يف عدن
و�أب�ي�ن وال�ض���الع وحل���ج� ،إ�ض���افة �إىل
حمافظات تعز و�إب و�شبوة ،مع مناو�شات
يومي���ة مع جي����ش �ص���الح واحلوثيني،
واملعارك ال�ض���ارية هي يف الو�سط �ضمن
حمافظ���ات البي�ض���اء واجل���وف وم�أرب
واحلدي���دة ،لك���ن م�ش���كلة التحال���ف �أن
�س���يطرته على حمافظات اجلنوب �أوقعته
يف �رصاع يتفاق���م يومي ًا مع قوى احلراك
اجلنوبي الراف�ضة للوحدة اليمنية ،والتي
�أعلن���ت عدن عا�ص���مة للجنوب� ،إ�ض���افة
�إىل خماط���ر الإره���اب املتمثل بانت�ش���ار
«القاع���دة» يف حمافظ���ة ح�رضم���وت
املجاورة.
كما �أن الأو�ض���اع يف املحافظات التي
ينت�رش فيها التحالف يبدو ه�شاً ،بدليل �أن
عدن بالذات التي �أعلنها الرئي�س عبد ربه
من�ص���ور هادي منذ �أ�ش���هر مدينة �آمنة ،ما
زالت جماعات من احلراك اجلنوبي تناو�ش
التحالف فيها ،ولي�ست �آمنة حتى حل�ضور
وزير من جماعة هادي �إليها� ،إ�ض���افة �إىل

�أن احلوثيني �س���يطروا منذ �أيام على موقع
ا�سرتاتيجي للحراك اجلنوبي؛ بني البي�ضاء
وحلج ،وبات ب�إمكانهم ق�صف مطار وميناء
عدن وتعطيل حركتهما حتى ال�شلل.
ال���والء القبائلي اليمني لل�س���عودية
�س���اعد التحال���ف يف االنت�ش���ار جنوب��� ًا
وو�س���طاً ،ويعود تاريخه �إىل العام 1934؛
عندما وقع اخلالف على �ضم منطقة ع�سري
املتنازَع عليها بني اليمن و«الأدار�س���ة»
الذين كانوا يحكمونها ،والذين ا�س���تنجدوا
يومذاك بعبد العزيز بن �س���عود و�ض���مّها
�إىل مناط���ق نفوذه ،يف نف�س التاريخ الذي
�أعلنت في���ه مناطق جن���د واحلجاز دولة
حتت م�س���مى اململكة العربية ال�سعودية،
وبقيت بع�ض القبائل اليمنية مثل «مراد»
يف م�أرب ،و«العوالق» يف �ش���بوة� ،إ�ضافة
�إىل القبائل املنت�رشة على احلدود اليمنية
ال�س���عودية يف حمافظات م�أرب واجلوف
وحج���ة املوالي���ة لل�س���عودية ،بحيث �إن
اململك���ة كانت مت��� ّد ه���ذه القبائل بدعم
مايل ولوج�ستي على مدى العقود ال�سبعة
املا�ض���ية ،وو�ص���ل الدع���م �إىل حد منح
�ش���يوخ هذه القبائل اجلن�سية ال�سعودية،
كما قدمت لهم من���ازل وامتيازات ورواتب
�شهرية ،ف�ض ًال عن تنقّل �أبنائها بحُ رية بني
اليمن وال�س���عودية ،وباتت ه���ذه القبائل

ت�شكّل نظام ًا �سعودي ًا م�صغَّراً داخل اليمن
يتبع النظام ال�س���عودي ،حتى �أن ال�ش���يخ
الراح���ل عبد اهلل بن ح�س�ي�ن الأحمر الذي
كان زعيم ًا لقبيلة حا�ش���د؛ كربى القبائل
اليمنية ،وبرغم �أنه كان رئي�س��� ًا للربملان
اليمني ،لعب دور �سفري اململكة يف قبيلته
وبقي���ة القبائل اليمنية ،و ُلقِّب بـ«�ش���يخ
م�ش���ايخ حا�شد» ،ب�س���بب الدور املحوري
ال���ذي �أُعطي له ،كم���ا �أن قبيلة بكيل هي
الأخ���رى موالية لل�س���عودية ،وحر�ص���ت
اململكة على ال�س���يطرة على �أكرب قبيلتني
مينيتني ،حا�ش���د وبكيل ،ليكون لها جناح
ع�سكري موالٍ لها ،وجي�ش �شعبي مكوّن من
القبائل اليمنية.
رغم م���ا تقدم ،ولأن امل���زاج القبائلي
ق���د تغيرّ لدى بع�ض املوالني لل�س���عودية
على هام�ش العدوان املدمر ،فما من دولة
دخل���ت اليمن ع�ب�ر التاريخ وا�س���تطاعت
ا�ستعماره ،و�إذا كانت امل�س�ألة  -كما جتمع
الأو�ساط الدولية والإقليمية � -أن العدوان
ال�س���عودي على اليمن جاء ردة فعل �ضد
�سيطرة احلوثيني «املدعومني من �إيران»
عل���ى اليمن من �ص���نعاء �إىل ع���دن ،و�أن
ال�رصاع ال�س���عودي  -الإيراين ا�سرتاتيجي،
وتناف�س الدولتني لل�سيطرة على «م�ضيق
ب���اب املندب» ،ف����إن الظ���روف الداخلية

واخلارجي���ة لل�س���عودية ال تخوّله���ا بعد
اليوم مواجهة �إيران يف �أي �رصاع �إقليمي،
خ�صو�ص ًا بعد االتفاق النووي.
ال مك�سب �سيا�سي �ستجنيه ال�سعودية
يف اليم���ن ،لأن الق���رار �س���يعود للقبائل
اليمني���ة جمتمعة ،ولي����س للقبائل التي
كان���ت موالية لها قبل تدمريها لليمن ،وال
موقع ا�س�ت�راتيجي �س�ت�رتاح فيه بوجود
�إيران ،و�إذا كنا قارنّا االجتياح ال�س���عودي
لليمن باالجتي���اح الأمريكي للعراق ،فلأن
�أمريكا دمّ���رت بلداً كان يرعب «�إ�رسائيل»
ويهدد ممال���ك و�إمارات النف���ط ،وكان من
املطلوب �أمريكي ًا تدمريه ،لكن ال�س���عودية
دم���رت اليم���ن املدمّر �أ�ص�ل�اً  ،ولي�س لدى
اليمنيني ما يخ�رسونه بعد اليوم ،والأفعى
الت���ي تتم���دد دون �أن ت�ؤمّ���ن خروجه���ا
�ستواجه عمليات �أ�ش���به بحرب ع�صابات
من القبائل ،ويبقى اجلنوب ال�س���عودي يف
جنران وجيزان وع�س�ي�ر ،ورمب���ا �أبعد من
ذل���ك ،على مرمى نريان اليمنيني يف حرب
انتقامي���ة طويلة الأمد ،مع ما �س���تتكبده
ال�س���عودية من �أعب���اء «العطل وال�رضر»
لدرء ردات الفع���ل القبائلية عن حدودها
البالغة �ألفي كيلومرت مع اليمن.

�أمني �أبورا�شد
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أكد أن مصر «السيسي» متجهة نحــو مـوسكو

مـراد :أمــام روسـيـا الـنـصــر فـقـــط
ما بعد التدخل الرو�سي يف
�سورية لي�س كما قبله ..املنطقة
والعامل متجهان بقوة نحو
نظام عاملي جديد ال تر�سم
فيه وحدها الواليات املتحدة
الأمريكية خيوطه ..رو�سيا
جترّ�أت ،فكيف �إذا حلقتها ال�صني
ودول «الربيك�س» جمتمعة؟
عن هذه التحوالت
واملتغيرّ ات يف املنطقة والعامل،
حاورت جريدة «الثبات» رئي�س
«حزب االحتاد»؛ الوزير ال�سابق
عبد الرحيم مراد ،و�إليكم �أبرز
ما جاء:
يعود رئي����س «حزب «االحتاد»
عب���د الرحي���م م���راد �إىل العالقات
القدمية التي جتمع �سورية برو�سيا،
�أو االحتاد ال�سوفياتي �سابقاً ،لي�شري
�إىل �أن هذه العالق���ة مل تكن عالقة
احت�ل�ال وهيمنة ،بخ�ل�اف العالقة
التي جمع���ت الأمريكيني بحلفائهم.
ي�ستذكر مراد طلب الرئي�س امل�رصي
�أنور ال�س���ادات من اخل�ب�راء الرو�س
مغادرة م�رص ،بع���د العالقة الطيّبة
التي جمع���ت الرئي����س جمال عبد
النا�رص بالرو�س ،قائالً :غادر اخلرباء
الرو����س م�رص من دون م�ش���اكل يف
الق���رن املا�ض���ي ،والي���وم ،مع بدء
الأزمة ال�س���ورية ،الحظت مو�س���كو
بعد مراقبة مت�أنّية ما يح�ص���ل يف
املنطق���ة ،ولفتها �أم���ران :الأول له
عالقة باحلرب الكونية على �سورية،
وما رافقه���ا من تدخّ ل جلميع الدول
ب�ش����ؤونها الداخلية ،من خالل دعم
اجلماع���ات امل�س���لحة ،والثاين له
عالقة بتزاي���د املقاتلني الإرهابيني،
الذين تعود جن�سياتهم �إىل ال�شي�شان
وبع�ض �أقاليم رو�سيا.

بوغدانوف عن �سورية
ي�ؤكد رئي����س اجلامعة اللبنانية
الدولية وم�ؤ�س�سها عبد الرحيم مراد،
�أن انت�ص���ار اجلماع���ات التكفريية
يف �س���ورية وا�س���تمرار �أعماله���م
التخريبي���ة يف �س���ورية واملنطقة
ي�ش���كّل للرو�س تهديداً ا�س�ت�راتيجي ًا
لي�س على مو�سكو فح�سب ،بل على
�أوروبا والعامل ب�أ�رسه .ي�ش�ي�ر مراد
�إىل لقائ���ه م���ع املبع���وث اخلا�ص
للرئي�س الرو�سي �إىل ال�رشق الأو�سط
ونائ���ب وزير اخلارجي���ة ميخائيل
بوغدانوف يف رو�س���يا ،فيقول :رغم
الدعم الإيراين ،ورغم م�ساعدة حزب
اهلل للدول���ة ال�س���ورية يف مواجهة
احل���رب الكونية على �س���ورية ،هذه
احل���رب ل���ن تحُ ��� ّل �إال بتدخّ ل دولة
عظمى كرو�س���يا ،كون التدخّ ل الذي
يقابله ن���اجت من دعم لدول �إقليمية

(تركي���ا  -ال�س���عودية � -إ�رسائيل)..
و�أخرى عظمى (�أم�ي�ركا � -أوروبا،)..
وي�ض���يف مراد :الدعم اللوج�س���تي
وامل���ايل والإعالم���ي للإرهابي�ي�ن مراد :التدخل الروسي يريح
�أ�صبح م�ش���كلة دولية ويهدد ال
أمن طهران وحزب اهلل ..ويزيل
وال�س�ل�ام العاملي�ي�ن ،وبوغدانوف
يلف���ت ب�رصيح العب���ارة �إىل �أن �أمن الكثير من االحتقان المذهبي
�س���ورية بات من �أمن رو�س���يا ،و�أنه
يخطط للمنطقة
الذي َّ
يجب تعاون كاف���ة الدول ملواجهة
الإرهاب (مبا فيهم الأمريكيني) لوقف
مت���دده يف العامل ،وبر�أي بوغدانوف
الإرهاب طال فرن�س���ا وتركيا م�ؤخراً
لكنه ميك���ن �أن ي�رضب يف �أوروبا �أو
ال�س���عودية �أو �أمريكا� ،أو �أية منطقة
يف الع���امل ،ولهذا ال�س���بب الرو�س اجلغرافية ثانياً.
ال ينفي مراد وجود م�صالح حيوية
يدعون �إىل �إن�ش���اء حتالفات �إقليمية
ودولية ملواجهة الإرهاب ،بالتن�سيق لرو�س���ية يف املناطق الدافئة ،ي�شري
م���ع اجليو����ش الإقليمي���ة ،لتكون �إىل �أن التنقيب عل���ى الغاز والنفط
مقابل ال�شاطئ ال�سوري حازت عليه
النتائج م�ضمونة.
ي�ضيف مراد نق ًال عن بوغدانوف �رشكات رو�س���ية ،يقول :طبيعي جداً
�أن الرئي�س ال�سوري ب�شار الأ�سد هو �أن حتافظ رو�سيا على م�صاحلها يف
رئي�س �رشع���ي ،وال يحق لأي دولة املناطق الدافئة� ،سيما �أنها �أُخرجت
التدخل ب�ش�ؤون �س���ورية الداخلية ،بحيلة �أمريكية � -أطل�سية من ليبيا،
و�إال عمّت الفو�ض���ى جميع الدولة ،واليوم دخولها يف الأزمة ال�س���ورية
ويف حينه ميكن لأي دولة املطالبة ال يحمل يف طياته �إمكانية الف�ش���ل،
بتنحّ ���ي �أي رئي����س ال يعجبه���ا ..فخيار الن�رص يقابل���ه خيار الن�رص
وعليه بر�أي الرو����س يجب احرتام فق���ط بالن�س���بة �إىل بوت�ي�ن ،ولهذا
�إرادة ال�ش���عب ال�س���وري ،والق���رار ال�سبب نرى الزخم الرو�سي وا�ضح ًا
بالتدخل هو قرار ا�سرتاتيجي وجاد يف هذا املجال ،وهو ما ترتتب عليه
وفعل���ي وال رجوع عنه ،وهو يعني تداعيات تتخطى املنطقة لت�ش���مل
بو�ضوح الدفاع عن النظام ال�سوري النظام العاملي اجلديد ،لأنه �سينهي
�أوالً ،واحلفاظ على وحدة �س���ورية بال �شك مرحلة الأحادية الأمريكية،

و�سيكرّ�س نظام تعدد الأقطاب.
ن�س����أل مراد عما �إذا كان التدخل
الرو�سي �س���يجلب الأماين ل�شعوب
املنطقة� ،س���يما �أنه يُ�شار �إىل اتفاق
بني الرئي�س�ي�ن بوت�ي�ن ونتانياهو
مفاده توقيع دم�شق ملعاهدة �سالم
مع تل �أبيب ،وتعهّد رو�سي باحلفاظ
على �أم���ن اجلوالن ،يرد م���راد :قبل
الإ�ش���ارة �إىل حما�س���ن �أو �س���يئات
التدخل الرو�سي يف املنطقة ،ن�س�أل
هل التدخل الأمريك���ي يف املنطقة،
ودعمه���م الإرهاب خللق الفو�ض���ى
حقق م�ص���الح ال�ش���عوب العربية؟
التدخل الرو�س���ي مبا ال يقبل ال�شك
يخفف من �أ�رضار الفو�ض���ى العارمة
امل�س�ؤولة عنه وا�شنطن ،ويوقف من
ا�س���تفرادها� ،أما حجم لقاء بوتني -
نتانياه���و فهو الت�أكيد على ف�ص���ل
ق�ض���ية الإرهاب عن ق�ضية ال�رصاع
«الإ�رسائيلي»  -ال�سوري �أو العربي،
و�إمكانية ح�صول �أية ت�سوة.
وماذا عن �إ�ضعاف النفوذ الإيراين
يف �سورية؟ يقول مراد :ما يراه جميع
اخلرباء اال�س�ت�راجتيني والع�سكريني
هو تعاون رو�س���ي �إيراين يف �سورية
ملحاربة الإرهاب ،وخالف ًا ملا ي�سوّقه
بع����ض الإعالميني م���ن �أن التدخل
الرو�س���ي يزعج �إيران ،فهذا التدخل
يريح طهران وح���زب اهلل ،لأنه يزيل
الكثري من االحتق���ان املذهبي الذي
يُراد للمنطقة ،ويعطي للأزمة بعدها
الأخالق���ي ملواجه���ة الإرهاب على
امل�ستوى الدويل.

م�رص
وم���اذا عن م��ص�ر وا�س���تدارتها
جتاه رو�س���ي؟ يقول مراد :ح�ص���ول
�أربع لقاءات بني الرئي�س�ي�ن بوتني
وال�سي�سي يف �سنة واحدة الفت جداً،
وهو ت�أكي���د على البدء بتنفيذ خطة
ا�س�ت�راتيجية م�ش�ت�ركة بني مو�سكو
والقاهرة؛ ف���الأوىل يف هذا املجال
تعترب «ال�سي�س���ي» قائ���داً حموري ًا
يف املنطقة ميكن الوثوق به� ،س���يما
�أنه يهمه الق�ضاء على الإرهاب الذي
ي�رضب �سيناء وعدة مناطق يف م�رص
وعلى احلدود مع ليبيا ،ي�ضيف مراد:
املعاه���دات ب�ي�ن اجلانبني حلظت
ت�أمني رو�سيا  60مليون طن من القمح
�سنوي ًا من دون منّة كما كانت تفعل
�أمريكا ،و�شمل �أي�ض ًا ت�سليح اجلي�ش
امل�رصي ب�أحدث الأعتدة وال�صواريخ،
مع بناء �أو جتديد امل�صانع احلربية
التي �أوقفها الرئي�سان ال�سابقان �أنور
ال�س���ادات وح�س���ني مبارك ،والبدء
بتنفي���ذ م�رشوعات نووية �س���ليمة،
�إ�ضافة �إىل م�شاريع تعاون من خالل
الأقمار اال�صطناعية ،وتنفيذ م�شاريع
تخ�ص قناة ال�س���يو�س ،ويردف «�أبو
ح�س�ي�ن» كالمه قائالً :هذه العالقة
اال�س�ت�راجتية ب�ي�ن م�رص ورو�س���يا

متجه���ة �إىل التفعيل ب�ي�ن القاهرة
وبكني وفق املعطي���ات وامل�ؤ�رشات
التي ت�ؤك���د وجود �سيا�س���ة واحدة
لدول «الربيك�س» ،وهذه املتغريات
بر�أي الكثري بد�أت ،و�ستظهر نتائجها
يف القريب العاجل.

لبنان
وه���ل �سي�س���تثمر لبن���ان هذه
التح���والت الإقليمي���ة ،ال�س���تعادة
حيويت���ه امل�ؤ�س�س���اتية املعطَّ ل���ة؟
ي�شري عبد الرحيم مراد �إىل �أن لبنان
بحاجة �إىل عملية جراحية ت�ست�أ�صل
منه �أزمته يف النظ���ام ،لأنها تطال
�أمنه م���ع كل خ�ض���ة �إقليمية؛ كما
ح�صل يف �أعوام  1958و 1976و1990
و ،2006يق���ول :احل���راك ال�ش���عبي
لتغيري النظام ت�أخّ ر كثرياً ،ومعاجلة
الف�ساد تبد�أ بتوحيد الر�ؤية ،وبخطة
وا�ضحة للإقرار �أو ًال قانون انتخابي
ن�س���بي على �أ�س���ا�س لبن���ان دائرة
واح���دة� ،أو على �أ�س���ا�س املحافظة
الواحدة ،يتابع م���راد حديثه :حتى
احلوار ال���ذي دعا �إليه الرئي�س نبيه
ب���ري بر�أينا ال ميثل كاف���ة �رشائح
املجتمع اللبناين خ�ي�ر متثيل ،وال
يعالج الأزم���ة بالفعالية املطلوبة،
لأن جدول الأعم���ال يجب �أال يكون
بانتخ���اب رئي����س للجمهورية ،بل
ب�إج���راء انتخاب���ات نيابي���ة تعيد
�إىل الن���واب �رشعيته���م ال�ش���عبية،
ويقول مراد :لبن���ان يف عهد رئي�س
اجلمهورية ال�سابق مي�شال �سليمان
مل ينعم باال�س���تقرار وال باالزدهار،
ولهذا ال�سبب علينا تغيري �أولوياتنا
وفق م���ا �أق���رّه الد�س���تور اللبناين
مبادت���ه ال���ـ 74التي ت�ش�ي�ر �إىل �أنه
يف حال رافق �ش���غور موقع رئا�سة
اجلمهوري���ة انتهاء والي���ة جمل�س
النواب ،يجب التوجّ ه فوراً �إىل اجراء
انتخابات نيابي���ة جديدة ،وهذا ما
تُقرّ به جميع الد�س���اتري والدول يف
الأزمات الكربى ،وه���ذا ما اعتمدته
تركيا واليونان ،وحتى «�إ�رسائيل»
عدوّتنا..
بر�أي مراد ،النظام اللبناين ترهّ ل
وال ب���د من تغي�ي�ره يف �أ�رسع وقت،
بعيداً عن التعنّت ،ر�أفة باللبنانيني
الذي���ن يعان���ون ثقل ح���وايل 100
ملي���ار دوالر دي���ن ،وفوائ���د دين 5
مليارات دوالر �سنوياً ..لهذا ال�سبب،
للخ���روج من هذه الأزم���ة ال بد من
متثيل ال�شعب حق متثيل ،وال بد من
الأخذ جدي ًا مبا يطرحه العماد عون
مب�س����ألة انتخاب رئي�س للجمهورية
مبا��ش�رة من ال�ش���عب ،لأنه���ا �أو ًال
تطمئن امل�س���يحيني ،وثاني ًا حتافظ
على وجوده���م الوطني احليوي يف
هذه املنطقة.

�أجرى احلوار :بول با�سيل

 8عربي
الفصائل ..وصياغة
دورها في االنتفاضة
منذ اندالع هبّة االنتفا�ضة ال�شعبية،
جدل وا�س���ع احتلته و�س���ائل الإعالم؛
عل���ى تنوّعه���ا وم�س���مياتها ،و�أق�ل�ام
ال ُكتّ���اب وال�ص���حافيني واملعلّق�ي�ن،
متح���ور هذا اجلدل حول دور الف�ص���ائل
فيما ت�ش���هده الأرا�ض���ي الفل�س���طينية
من مواجه���ات وم�ص���دامات مع قوات
االحتالل وامل�ستوطنني ،وب�أن «ال�شارع
الفل�س���طيني ب�ش���بانه املنتف�ض�ي�ن
يف امليادي���ن ق���د جت���اوزوا احلال���ة
الف�صائلية» ..وجتاوز اجلدال يف بع�ض
الأحيان حد الت�شهري واالتهام.
�ص���حيح �أن «الهبّة»  -االنتفا�ضة
الثالث���ة قد بد�أت م���ن دون توجّ هات �أو
قرار من �أي من الف�ص���ائل ،ال منفردة وال
جمتمعة ،و�أن ال�ش���باب الفل�سطيني له
من امل�آخذ واملالحظات ال�ش���يء الكثري،
وهو ال���ذي يتعرّ�ض للتهمي�ش ب�ش���كل
�أو �آخر ،و�أن الف�ص���ائل ف�شلت يف �إنهاء
االنق�س���ام وحتقيق امل�صاحلة الوطنية،
لأ�س���باب بالت�أكيد ال يتحمّلها ال�شعب
الفل�س���طيني� ،إمنا الف�ص���ائل والأطراف
الفاعلة يف االنق�س���ام ..ولي�س من باب
الدفاع ع���ن الف�ص���ائل ،لكن �إن�ص���اف ًا
له���ا البد من القول �إن���ه على الرغم ما
ي�شوب �أو�ضاعها من «ترهّالت»� ،إالّ �أنها
حا�رضة يف امليدان من خالل ال�ش���باب
الفل�س���طيني املنتف�ض ،فه�ؤالء يف جزء
كب�ي�ر منهم من�ض��� ٍو يف �أطر ف�ص���ائلية
ومنظمات وكت���ل �ش���بابية وجامعية،
وهذا ال ي�شفع للف�ص���ائل وال�سلطة �أنها
وبعد مرور �أ�س���بوعني على «الهبّة» -
االنتفا�ض���ة الثالثة ،مل جتتمع وتلتقي..
�أقل���ه �إذا كان م���ن املتع���ذّر حتقي���ق
امل�ص���احلة الوطني���ة� ،أن تلتقي حول
عنوان هذه «الهبّة»  -االنتفا�ضة.
يف املقاب���ل ،م���ن امل�ؤك���د �أن النقد
والت�أ�ش�ي�ر على موا�ض���ع اخللل يف �أداء
الف�صائل ،وح�ض���ورها ودورها ،من حق
اجلميع �أن ميار�س���ه ،لكن �أن يتم حتويل
الف�ص���ائل �إىل �أبالي�س و�شياطني يجب
رجمه���ا و�ش���تمها� ،أمر فيه م���ن الظلم
وجمافاة للحقيقة ال�شيء الكثري.
الف�ص���ائل مطالَبة ب����أن تنخرط مع
�ش���عبها ،ولعل اندالع االنتفا�ض���ة جاء
ليمثّل فر�صة �سانحة لكي تُعيد �صياغة
دورها كحركة وطنية جامعة ،من خالل
التالق���ي وااللتفاف حول االنتفا�ض���ة،
عرب �إ��ش�راك �أو�س���ع قطاعات �ش���عبنا
ونخبه يف �ص���ياغة برناجمها ،وحتديد
�أهدافها الوطنية وال�سيا�س���ية ،واالتفاق
عل���ى م�رشوعية و�س���ائلها الن�ض���الية
والكفاحية.

رامز م�صطفى
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انتفاضة القدس ..ردة فعل أم حرب جديدة؟
�أذهل���ت «الهبّ���ة» ال�ش���بابية يف
فل�س���طني املحتلة ،الع���امل ،وفاج�أته،
خ�صو�ص ًا الدول الكربى املن�شغلة حالي ًا
ب�أزم���ات منطق���ة «ال�رشق الأو�س���ط»
وتعمل على تفكيكها ،والتي عملت على
تغييب الق�ضية الفل�سطينية عن �ساحة
ال��ص�راع الإقليمي من �أجل اال�س���تفراد
بها ،م�س���تفيدة من «الربيع العربي»،
وملحاربة حمور املقاومة يف املنطقة،
الذي �أ�ص���بح ي�ش���كّل خطراً كبرياً على
الكيان ال�صهيوين الغا�صب لفل�سطني.
خيّبت هذه «الهبّة» ح�سابات هذه
ال���دول ،بعد انتفا�ض���ة الطعن والده�س
واحلجارة واملولوتوف ،والتي جتاوزت
عملياتها الـ 25عملية� ،أ�صيب فيها �أكرث
من ثالثني �ش���هيداً فل�س���طينياً ،ومئات
اجلرحى ،وبلغت خ�سائر العدو  7قتلى،
و�أكرث من  150م�ص���اب ًا (�إح�ص���اء مركز
القد�س لدرا�س���ات ال�ش����أن الفل�سطيني
لغاية كتابة هذه الأ�سطر).
متيّ���زت ه���ذه االنتفا�ض���ة ع���ن
انتفا�ضة ال�شجاعية عام  87وانتفا�ضة
الأق�ص���ى عام  ،2000ب�شمولها املناطق
الفل�س���طينية كاف���ة� ،أي يف �أرا�ض���ي
ال���ـ 48والـ ،67وبغلبة عن�رص ال�ش���باب
فيها ،وع���دم مركزيته���ا ،و�إمكانية جرّ
«�إ�رسائيل» �إىل ح���رب جديدة ،و�إدخال
الرعب يف قلوب امل�ستوطنيني.
�أقلق���ت ه���ذه االنتفا�ض���ة �أمريكا،
ف�سارعت �إىل دعوة ال�سلطة و«�إ�رسائيل»
�إىل التهدئ���ة ،واكتفى حمم���ود عبا�س
بتحميل «�إ�رسائيل» امل�س����ؤولية ،ومل
يبارك له�ؤالء الأبطال انتفا�ض���تهم التي
ال تتف���ق مع م�رشوع���ه يف «املقاومة
ال�سلمية» التي �أكد عليها ،ودعا منظمة
التحرير وال�س���لطة �إىل تقدمي �ش���كوى
ملحكمة اجلنايات الدولية.
�أم���ا امل�س����ؤولون «الإ�رسائيليون»
فق���د اختلفت وجهات نظرهم يف كيفية
التعاطي معها؛ بني التهدئة والت�صعيد،
فح�سم نتنياهو الأمر بالت�صعيد �إر�ضا ًء
للم�س���توطنني واليه���ود املتطرف�ي�ن،
واتخذ �إجراءات قا�س���ية �ض���د ال�شعب

متظاهرون «�إ�سرائيليون» يطالبون نتنياهو بتغيري �سيا�سته جتاه الفل�سطينيني

الفل�س���طيني؛ بع���دم �إع���ادة جثامني
منفذي عمليات الطع���ن �أو الده�س �إىل
�أهاليهم لت�ش���ييعهم ،و�سحب هوياتهم
يف حال كانوا من �س���كان �أرا�ض���ي ،48
بالإ�ضافة �إىل �سحب هويات من قدّم لهم
امل�ساعدة ،وهدم منازلهم ومنع بناء �أي
م�سكن لهذه العائالت يف املنطقة ذاتها،
فكان���ت ردّة الفعل على هذه الإجراءات
انتفا�ضة اجلمعة املباركة.
من جهته ،جمل����س الأمن مل يكرتث
ملا ح�ص���ل يف فل�س���طني ،ومل يجتمع
لإدانة الإجرام ال�ص���هيوين؛ كعادته يف

(�أ.ف.ب).

االنتفاضة الحالية
فرصة لجميع الفصائل
الفلسطينية لاللتحام بعد
توحد الشعب
أن ّ
في مناطق االحتالل

املحاف���ل الدولية ،بينما الدول العربية
والإ�سالمية مل يرف لها جفن لهذا احلدث
الكبري ،واكتفت ببيان روتيني �صدر عن
مندوبيه���ا ،وك�أن فل�س���طني ال تعنيهم،
�أو �أنهم ق���د لزّموها لـ«�إ�رسائيل» ،التي
تعمل على حمو فل�سطني من اخلارطة،
ولأن هذه الدول تخدم امل�رشوع الأمريكي
يف املنطقة ب�إعادة �صياغتها من جديد،
وتوفري الأمن والأمان لـ«�إ�رسائيل».
�أما ف�ص���ائل املقاومة الفل�سطينية
فيبدو �أنهاحري�ص���ة على ا�ستمرار هذه
االنتفا�ض���ة ،وتعمل على مواكبتها من
دون ت�أطريها �أو تبنّيها ،وقد يكون لدى
بع�ض���ها الرغبة يف عدم االجنرار نحو
حرب جديدة مع العدو ال�صهيوين.
هن���ا ن�س����أل� :إىل �أين �ست�ص���ل هذه
االنتفا�ض���ة؟ وم���ا ه���ي �أهدافها؟ وهل
عملي���ات الطع���ن والده����س والتظاهر
وحت���دي اجلي����ش «الإ�رسائيل���ي» هي
ردات فعل لتجاوزات العدو ال�ص���هيوين
وا�س���تفزازه م�شاعر امل�س���لمني بدخول
اليهود عنوة �إىل امل�س���جد الأق�ص���ى� ،أم
�أنها �ست�س���تمر بوترية مت�صاعدة؟ وهل
�س���تطوّر نف�س���ها �ض���من �أطر جهادية
ذات عناوين م�س���تقلة ،بحيث ال ميكن
جتاوزها؟ وكيف �س���تتعاطى ف�ص���ائل
املقاومة مع هذه الظاهرة اجلديدة؟
هذه االنتفا�ضة املباركة هي فر�صة
جلميع ف�ص���ائل الثورة الفل�س���طينية،
لاللتحام مع هذا احلراك ال�شعبي الذي
وحّ ���د ال�ش���عب الفل�س���طني يف مناطق
االحتالل كافة ،ودعوة لها ال�ستثمارها
وتطويرها وتبنّيها يف ق�ض���ية ال�رصاع
�ض���د الع���دو ال�ص���هيوين ،ولتج���اوز
خالفاته���ا ،ولال�س���تفادة م���ن اخلوف
الذي �أدخلته هذه االنتفا�ض���ة يف قلوب
امل�س���توطنني ،و�ش���كّلت لهم «فوبيا»
الوجود يف الأماك���ن العامة خوف ًا من
الطعن ،وجعل���ت الكيان يعي�ش اخلوف
م���ن انتفا�ض���ة ثالثة قد ال ي�س���تطيع
الإم�ساك بزمامها.

هاين قا�سم

«انتفـــاضـة السكـاكـين» ..وعـوامــــل االستمــرار
بعد � 5س���نوات على بدء احلراك
العرب���ي �أو م���ا ي�س���مى «الربيع
العرب���ي» وما تخلله من �رصاعات
طائفية ومذهبية ا�شرتك فيها ن�صف
�سكان املعمورة وحوّلوه �إىل خريف
بائ���د� ،أخذ ال�ش���عب الفل�س���طيني
زم���ام املب���ادرة و�أطل���ق ربيع���ه
اخلا�ص الذي متيّ���ز بـ«العفوية»
وبجيل من ال�شباب الواعد بتحرير
الوطن وطرد االحتالل واال�ستعمار
اال�ستيطاين.
وبالرغم م���ن الإجرام وعمليات
القت���ل املمنه���ج الت���ي قامت بها
ق���وات االحتالل ال�ص���هيوين بدعم
من قطعان امل�ستوطنني املدججني

ب�أحدث �أنواع الأ�س���لحة ،ا�ستمرت
وتو�س���عت «الهبّ���ة» اجلماهريية
الكربى يف القد�س املحتلة وال�ضفة
الفل�سطينية وقطاع غزة والأرا�ضي
املحتلة عام  48فداء للوطن وعلى
طريق التحرير والدولة الفل�سطينية
امل�س���تقلة وعا�ص���متها القد����س،
وقدم���ت لغاية الي���وم �أكرث من 50
�شهيداً و�آالف اجلرحى وامل�صابني.
وبالرغم م���ن «العفوية» التي
ات�س���مت بها الهبّة الفل�سطينية� ،إال
�أنها متيّزت هذه املرة بالآتي:
اال�س���تعداد اجلماهريي لتقدمي
الت�ض���حيات والتخلّ����ص م���ن
االحت�ل�ال وخمططات���ه التهويدية

واال�س���تعمارية واال�ستيطانية ،فقد
ف�ش���لت كل االتفاقي���ات الدولي���ة
واملفاو�ضات وال�ض���غوطات بلجم
االحتالل عن تو�س���يع امل�ش���اريع
اال�س���تيطانية وتغي�ي�ر الهوي���ة
الثقافية للمدينة املقد�س���ة وطرد
الفل�سطينيني من مدنهم و�أرا�ضيهم
الزراعي���ة مبربرات واهي���ة ،ناهيك
ع���ن عمليات قتل وح���رق الأطفال
والن�س���اء والعائالت الفل�س���طينية
الآمن���ة الت���ي ق���ام به���ا قطعان
امل�س���توطنني ،و�شجّ ع عليها �صمت
املجتمع الدويل.
تو�س���يع دائرة اال�شتباك ب�شكل
�رسي���ع لت�ش���مل الكثري م���ن مدن

ال�ض���فة الغربي���ة والقد�س ،وحرق
الأر�ض حتت �أقدام االحتالل وقطعان
امل�س���توطنني يف مواجهة �شعبية
�شاملة� ،أدواتها احلجارة واملعالق
وال�س���كاكني ،واال�ش���تباك الفردي
مقاب���ل �أح���دث �آالت القتل ،والدعم
غ�ي�ر املحدود من ال���دول الغربية،
ال�سيما الواليات املتحدة الأمريكية
التي �ش���وّهت احلقيق���ة بتحويلها
املجرم �إىل �ض���حية ،واملقاوم �إىل
�إرهابي.
عدم وجود هيئة قيادية ظاهرة،
بالرغم من التن�سيق يف �إدارة بع�ض
العمليات ،ال�سيما تلك التي تعتمد
على التخطيط امل�س���بق والب�ساطة
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في الذكرى العشرين الستشهاد الشقاقي :االنتفاضة الثالثة بحاجة إليك
عند والدة فتحي �إبراهيم ال�ش���قاقي
يف خمي���م رفح مبدينة غزة ،1951-1-4
مل يكن يعلم �أنه �أ�ص���بح الجئ ًا يف غزة،
حيث هُ جِّ ���رت �أ�رسته الفق�ي�رة يف عام
النكب���ة  1948من قرية زرنوقة بق�ض���اء
الرملة مدينة يافا .وبعد خم�س �س���نوات
م���ن والدته عا�ش يت���م الأم ،ف�أُدرج بني
الأ�سماء على �سجالت الأمم املتحدة التي
�أ�صدرت قراراً يحمل الرقم  194يف 1948-
 ،12-11وفي���ه «تقرر وجوب ال�س���ماح
بالعودة يف �أق���رب وقت ممكن لالجئني
الراغبني يف العودة �إىل ديارهم والعي�ش
ب�س�ل�ام م���ع جريانه���م ،ووج���وب دفع
تعوي�ض���ات عن ممتلكات للذين يقررون
عدم الع���ودة �إىل ديارهم ،وكذلك عن كل
فقدان �أو خ�س���ارة �أو ��ض�رر للممتلكات،
بحي���ث يعود ال�ش���يء �إىل �أ�ص���له وفق ًا
ملبادئ القانون الدويل والعدالة ،بحيث
يعوّ�ض عن ذلك الفقدان �أو اخل�س���ارة �أو
ال�رضر من قبَل احلكومات �أو ال�س���لطات
امل�س�ؤولة».
بعد درا�سة املراحل التعليمية الأوىل
يف قطاع غزة ،و�صل �إىل اجلامعة ،حيث
التحق بكلية طب جامعة الزقازيق عام
 ،1974وتخ���رّج منها طبيب��� ًا يف العام
.1979
يف العام ال�س���اد�س ع�رش من عمره،
عا�ش ال�شقاقي يوميات ما �سُ مي حينها
نك�سة العام � ،1967أي احلرب التي �شنها
الكيان ال�ص���هيوين عل���ى ثالث دول هي
م��ص�ر و�س���ورية والأردن ،واحت���ل منها
�أجزاء �إ�ض���افة �إىل ما تبقى من فل�سطني
يف ال�ض���فة الغربي���ة وغ���زة ،لت�س���قط
فل�س���طني التاريخية � 27أل���ف كيلو مرت
مربع ب�أيدي ال�صهاينة ،ما ترك �أثراً كبرياً
على �شخ�صيته املتمردة �أ�ص ًال على كافة
�أن���واع الظل���م ،وهو الذي عا����ش نازح ًا
والجئ ًا ثم �أ�ص���بح حمت ًال ب�شكل مبا�رش
من العدو الذي اغت�صب �أر�ضه عام ،1948
وبات وجه ًا لوجه مع ع���دوه ،فبد�أ �رساً
الإعداد لت�ش���كيل خالي���ا فدائية مهمتها
مواجهة املحتل باللغ���ة الوحيدة التي
يفهمها وهي لغة ال�سالح.

يف الع����ام  1979ت أ� ّث����ر بالث����ورة
الإ�س��ل�امية يف �إي����ران ،وكان من �أبرز
الفل�س����طينيني الذين دعوا �إىل تبنّيها
كنم����وذج ،حي����ث أ� ّل����ف كتاب ًا �س����مّاه
«اخلميني احلل الإ�س��ل�امي والبديل»،
واعتُق����ل يف العام نف�س����ه مب�رص �إبان
درا�س����ته ،ب�س����بب ت�أليفه هذا الكتاب..
وبع����د �إط��ل�اق �رساحه ع����اد �إىل غزة
ملوا�ص����لة رحلت����ه اجلهادية من داخل
وخارج �سجون االحتالل ،وعام ًال على
ت�أ�س����ي�س نواة تنظيمية �سُ ����مّيت فيما
بعد بـ«حركة اجلهاد الإ�س��ل�امي» يف
فل�سطني ،و�صو ًال �إىل �شهر �آب من العام
 ،1988حيث قامت ال�سلطات الع�سكرية

لالحتالل ب�إبعاده من ال�سجن مبا�رشة
�إىل خ����ارج فل�س����طني املحتلة باجتاه

الشقاقي كان دائم الحركة
بد التأييد
والتفكير ..ولم ُي ِ
ألي مشروع إال بعد دراسة
ومعمقة
متأنية
َّ

�أطفال فل�سطني �أثبتوا �أنهم �أ�شجع من امل�س�ؤولني العرب

يف التنفي���ذ ،والق���درة عل���ى املن���اورة،
وحتوي���ل �س�ل�اح املحت���ل �إىل �أداة لقتله،
و�أخذ زمام املب���ادرة يف الهجوم واقتنا�ص

الفر�ص وتق���دمي الغايل والنفي����س والكثري
من الت�ض���حيات م���ن �أجل ا�س�ت�رداد الأر�ض
و�إنهاء االحتالل و�سيا�سة القتل واال�ستيطان

الأرا�ض����ي اللبناني����ة يف بل����دة مرج
الزهور ،وا�س����تقر مدة ثالث �سنوات يف
ب��ي�روت ،بعدها انتقل م����ع عائلته �إىل
دم�ش����ق ملمار�س����ة ن�ش����اطه اجلهادي،
و�أ�صبح للحركة �شبه هيكلية تنظيمية،
و�أعلنت عن ت�سميته �أمين ًا عام ًا لها.
ي����وم اخلمي�����س يف 1995-10-26
مت اغتيال����ه عل����ى يد جهاز املو�س����اد
ّ
ال�صهيوين يف مدينة �سليما يف مالطا
وه����و يف طريق عودته م����ن ليبيا �إىل
دم�شق ،بعد جهود قام بها لدى الرئي�س
الليبي معمر القذايف بخ�صو�ص �أو�ضاع
الفل�س����طينيني الذي����ن طرده����م ظلم ًا
باجتاه احلدود امل�رصية.

والتهويد وال�ض���م ،واجلرائ���م اليومية بحق
االطفال والن�ساء والعزّل.
لذلك ،ف�إن ال�شعب الفل�سطيني �أمام فر�صة
تاريخية ال�س�ت�رداد حقوقه الوطنية ،وعلى
قيادة الف�ص���ائل العمل على الإنهاء الفوري
لالنق�س���ام ،وت�ش���كيل قيادة وطنية موحَّ دة
من جمي���ع الف�ص���ائل والق���وى ومنظمات
املجتمع الأهلي يف ال�ضفة وغزة ،ومرجعية
موحَّ دة يف القد�س املحتلة لدعم االنتفا�ضة
اجلماهريي���ة ،وال���رد على جرائ���م و�إرهاب
االحتالل وامل�ستوطنني ،بالإ�ضافة �إىل العمل
على بناء وحدات و�أطر وطنية لإدارة العمل
االنتفا�ض���ي بغرف���ة عمليات م�ش�ت�ركة يف
غزة وحرك���ة الجئني قادرة على م�س���اندة
االنتفا�ض���ة مادي ًا ومعنوي ًا من خالل �إن�شاء

�أبرز املحط���ات اجلهادية الكثرية
للدكتور ال�ش���قاقي ،والتي �ش���كّلت
مف�ص�ل�اً هام ًا يف حياته وو�ض���عته
على ر�أ�س قائمة املطلوبني للت�صفية
اجل�سدية يف الكيان ال�صهيوين ،هي
عملي���ة «بيت ليد» اال�ست�ش���هادية
املزدوج���ة ،والت���ي كان���ت بتاريخ
 1995-1-22لال�ست�ش���هاديَّني �صالح
�شاكر و�أنور �سكران ،حيث �أ�سفرت عن
مقتل  22ع�سكري ًا �صهيونياً ،و�سقوط
�أكرث م���ن  108جرحى ،ليعلن بعدها
الع���دو �أن ال�ش���قاقي هو امل�س����ؤول
الأول ع���ن العمليتني ،و�أن عليه دفع
الثمن �شخ�ص���ياً ،وبد�أت املخابرات
ال�صهيونية العمل ليل نهار للو�صول
�إليه ،و�أر�س���لت العمالء  -وبع�ضهم
كان م���ن ن���زالء زنزانة ال�ش���قاقي
وت�ش���ارك معه اخلب���ز وامللح � -إىل
دم�ش���ق لتتبّعه ور�صد حركته حتى
اقتن�صت الفر�صة ،و�أطلقت النار عليه
�أمام فندق «ديبلوماتيك» يف مالطا
حيث كان ينزل.
ما �أعرفه خالل ال�سنوات الثالث
الت���ي رافقته فيه���ا� ،أن الدكتور �أبو
�إبراهي���م كان �شخ�ص��� ًا دائم احلركة
والتفكري بالغ���د وال يتعب �إال قليالً،
وال ينام �إال �ساعات بعد �أذان الفجر،
وي�س����أل من �إىل جانب���ه عن عمله
و�أحواله ور�أيه بالأحداث اجلارية ،وال
يبدي الإعجاب �أو الت�ص���ويب لفكرة
م���ا �أو م�رشوع قبل درا�س���ة مت�أنية
ومعمَّق���ة ملختلف جوان���ب احلدث،
ولهذا كان كل احلر�ص على قراءة �أي
كتاب �أو درا�سة ممكن الو�صول �إليهما
عن الرئي�س ال�س���وري الراحل حافظ
الأ�س���د قبل اللقاء ال�شهري به برفقة
جمموع���ة من املبعَ دي���ن من حركة
«حما�س» يف م���رج الزهور ،وعلى
ر�أ�سهم حممود الزهار ود .عبد العزيز
الرنتي�سي (رحمه اهلل) عامي - 1992
.1993

جعفر �سليم

�صندوق لدعم االنتفا�ضة وتفعيل التحركات
واالعت�ص���امات �أمام مراك���ز الأمم املتحدة
و�س���فارات «الكي���ان ال�ص���هيوين» والدول
الداعمة للكيان ال�صهيوين يف خمتلف �أنحاء
العامل .كذلك ا�س���تخدام �آليات املحا�س���بة
واملعاقب���ة الدولية ،وتقدمي ملف الإعدامات
امليداني���ة وح���رق املن���ازل واال�س���تيطان
والأ�رسى وجدار الف�ص���ل ،و�س���لب الأرا�ضي
الزراعي���ة �إىل حمكم���ة اجلناي���ات الدولية
واملتابعة ل���ه ،و�ص���و ًال �إىل �إدانة االحتالل
وقيادت���ه وحماكمته���م ،والطل���ب من الأمم
املتحدة واملجتمع ال���دويل توفري احلماية
الدولية لل�شعب الفل�سطيني.

�سامر ال�سيالوي
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الزوجة ..والصد العاطفي
�أيه���ا الرج���ل� ،أت���دري م���ن هي
زوجتك؟ �إنها فرا�شك ومو�ضع �رسّك،
و�أ�س�ي�رة بيتك� ..إنه���ا موطن املودة
والرحمة التي قال اهلل تبارك وتعاىل
عنه���ا }ومن �آياته �أن خلق لكم من
�أنف�سكم �أزواج ًا لت�سكنوا �إليها وجعل
بينكم مود ًة ورحم���ةً{� ،إنها مربية
�أوالدك ،وطاهي���ة طعام���ك ،ومرتّبة
حالك ،ومربية �أوالدك ،فهل �أدركتَ يا
تُرى كل هذه الأبعاد؟
كث�ي�ر م���ن الأزواج مل يع���د ي�أبه
بزوجته ،فلم يت���قِ اهلل يف �أهله ،ومل
يرعَ العهود الت���ي بينه وبني زوجه،
فرويداً ..رويداً ..ورفق ًا رفق ًا بزوجاتكم،
ومزيداً مزي���داً من ح�س���ن التعامل،
ولطف الع�رشة ،ودماثة اخللق معهن.
اخلطاب موجّ ����ه �إىل رجولتك قبل
عقلك� ،إنه خطاب الر�س����ول �ص����لى
اهلل عليه و�آله و�س����لم ي����وم �أن قال
«رفقاً ..رفق ًا بالقوارير»� ،أمل ت�س����مع
ق����ول ربك ل����ك }ف�����إن كرهتموهن
فع�س����ى �أن تكرهوا �شيئ ًا ويجعل اهلل
في����ه خرياً كث��ي�راً{؟ �أمل تت�أمل قول
ر�سولك �ص����لى اهلل عليه و�آله و�سلم:
«ا�ستو�ص����وا بالن�س����اء خرياً»؟ �أمل
تفقه قوله عليه ال�ص��ل�اة وال�س��ل�ام:
«خريكم خريك����م لأهله ،و�أنا خريكم
لأهلي»؟ �أمل ته����زك كلماته اجلميلة
وه����و ين����ادي الرج����ال« :خياركم
خياركم لن�سائهم» ،وقوله�« :إن من
�أكمل امل�ؤمنني �إميان ًا �أح�سنهم خُ لُق ًا
و�ألطفه����م ب�أهل����ه»؟ �أمل تقرع �أذنيك
و�صيته �ص����لى اهلل عليه و�آله و�سلم
بالن�ساء يف حجة الوداع ،وهو يقول
�أمام الآالف م����ن الرجال« :اتقوا اهلل
يف الن�ساء ،ف�إنكم �أخذمتوهن ب�أمان
اهلل وا�ستحللتم فروجهن بكلمة اهلل»،
ويقول« :ا�ستو�صوا بالن�ساء خرياً»؟
يقول اب���ن كثري رحمه اهلل تعاىل

ِ
أنـت

يف قول���ه تع���اىل }وعا�رشوه���ن
باملعروف{� ،أي :طيّبوا �أقوالكم لهنّ،
وح�سّ ���نوا �أفعالكم وهيئاتكم ح�سب
قدرتك���م ،كما حتب ذلك منكم ..نعم،
كم هم الرجال الذي���ن يتوهّمون �أن
الزواج هو مقربة احلب والرومان�سية،
و�أن الرومان�س���ية يف التعام���ل مع
الزوجة وتبادل الأحا�سي�س الرقيقة،
وامل�ش���اعر املرهفة معه���ا ،وبثّها
حديث الغرام ،ومناجاتها ب�أ�ش���عار
الهيام �ش���يء خا�ص مق�ص���ور على
�أي���ام «امللك���ة» فق���ط ،وتنته���ي
�صالحيته مع نهاية «امللكة» ،وهذا

يف احلقيق���ة ظن خاطئ ووهم كبري،
كيف ال واالع�ت�راف املتبادل باحلب
واملودة ال�ص���ادقة اخلال�ص���ة بني
الزوجني هو الذي ي�س���مو ويرتعرع
ويك�ب�ر حتت ظ���ل �ش���جرة الزواج
الوارفة الظليلة.
تذكّر دائم ًا �أن زوجتك حني ت�أتي
�إلي���ك ،وتقْبل جتاه���ك ،ف�إنها حتمل
قلب ًا وم�ش���اعر مرهف���ة ،نعم ،حتمل
م�شاعر وقلب ًا لتقدّمه �إليك على طبق
م���ن ذهب ،ف�إذ به���ا تفاجَ أ� بك ،وقد
�أخذت م�ش���اعرها و�أحا�سي�سها تلك
لرتمي به���ا يف مهب الريح ،فتذهب

وطــفـــــلك

رمي اخلياط

فَ ن%

اإلتيكيت

زراعة حب القرآن الكريم ()5/2
 .1اهديه م�صحف ًا خا�ص به (غريزة التملّك)� :إهدا�ؤك م�صحف ًا
خا�ص ًا لطفلك يالقي جتاوب ًا مع حب التملك لديه ،و�إن كانت
هذه الغريزة تظه����ر جلي ًا مع عالقة الطف����ل ب�ألعابه ،فهي
�أي�ض ًا موجودة مع ما تهديه �إياه .اجعليه مرتبط ًا بامل�صحف
اخلا�ص به؛ يقر�أه ويقلّبه متى �شاء.
 .2اجعلي يوم ختمه للق����ران يوم حفل (االرتباط ال�رشطي):
ه����ذه الفكرة تربط الطف����ل بالقر�آن الكرمي م����ن خالل ربطه
ب�شيء حمبَّب لديه ال يتكرر �إال بختمه جلزء معينّ من القر�آن
الكرمي .فلتكن حفلة �صغرية يحتفل بها بالطفل تقدَّم له فيها
هدية ب�سيطة لأنه وفّى بال�رشط.
 .3ق�صّ ي له ق�ص�ص القر�آن الكرمي :الطفل يحب الق�ص�ص ب�شكل
كبري ،فق�صّ ي عليه ق�ص�����ص القر�آن الكرمي مبفردات و�أ�سلوب
يتنا�س����بان مع فهم وم����دركات الطفل ،وينبغ����ي �أن تقت�رص
الق�ص�����ص على م����ا ورد يف الن�ص الق����ر�آين ،لريتبط الطفل
بالق����ر�آن الكرمي ،ولتكن ختام الق�ص����ة ق����راءة لن�ص القر�آن
الكرمي ،ليت����م االرتباط ،ولتنمّي مفردات الطفل ،خ�صو�ص���� ًا
املفردات القر�آنية.

�أدراجها ،وحينها يئ ّن قلبها وينزف،
ويت����أمل ف�ؤاده���ا اجلري���ح ،ويت�أوه
وجدانها الذبيح ،وتنهمر من عينيها
الدموع ال�س���اخنات ،وتت�صاعد من
�أعم���اق قلبه���ا الآه���ات والزفرات..
لقد تركته���ا �أيها ال���زوج مذبوحة
بخنجر ال�ص���دود ،ومقتولة ب�س���يف
اجلمود ،فهي تتمنى �أنك لو �رضبتها
بال�سياط لكان يف قريرة قلبها �أ�سهل
بكثري من �صدودك العاطفي جتاهها،
فلم���اذا كل هذه الق�س���وة مع رفيقة
دربك ،و�أ�سرية ف�ؤادك ،ومهجة عينك
وروح���ك..؟ مل���اذا؟ �أال تعلم كم هي

الآالم النف�س���ية ،واجلراح الوجدانية
التي ي�سببها �صددوك عنها ،وي�ؤدي
�إليها احتقارك مل�ش���اعرها ونفورك
من في�ض حبها وودادها؟ نعم� ،أتعلم
مدى ت�أثري ذلك ال�صدود على نف�سها
وعلى كربيائها وعلى �أنوثتها ،والتي
�أن���ت يف �أم�س احلاجة �إليها؟ فلماذا
املكابرة والعناد؟
ال تقل :قد تقدم بي ال�سن ،فلم �أعد
بحاجة �إىل تلك امل�شاعر والعواطف،
�أنا ال �أريد ذلك الفي�ض من احلب ،ف�أنا
ل�ست بحاجة �إليه ،فلدي من الأعمال
والأ�ش����غال واالرتباطات ما يجعلني
�أن�س����ى تل����ك العواط����ف والتفاهات،
لكنني �أقول ل����ك� :إن مل تكن بحاجة
�إىل تلك العواطف الرقراقة وامل�شاعر
الفواح����ة ،فما ذنب زوجتك التي �أتت
حتمل م�شاعرها الرقيقة لتهديها لك
وت�ش����نّف بها �أذنيك؟ م����ا ذنبها الذي
اقرتفت����ه حتى تقابل �ص����ايف حبها
وودادها باجلحود وال�صدود واجلمود؟
�ص���حيح �أنك رمبا قد تعاين من
�ض���غوط العمل� ،أو بع�ض امل�شاكل
االجتماعية �أو النف�س���ية ،لكن ملاذا
حتمّلها خط�أ غريها؟ وملاذا تعاقبها
بجريرة �س���واها؟ وملاذا حتا�س���بها
على خط أ� مل ترتكبه يداها؟ �أمل تكن
يف بداية عم���رك مع �رشيكة حياتك
تبحث ع���ن ه���ذا احلب ال�ص���ايف،
وتتمنى هذه امل�شاعر الرائعة؟
لق���د �أخط����أت الطري���ق ..نعم،
�أخط�أت الطريق وتاهت بك اخلطوات
يف دروب الق�س���وة والغلظة ،فلي�س
ثمة �إن�س���ان ال يحتاج �إىل العاطفة
ال�صادقة واملودة ال�صافية ،ولي�ست
هناك حياة جميلة بغري هذا ال�سحر
اخلفي ،وهو احلب.

� .4أعدي له م�س����ابقات م�سلّية من ق�صار ال�سور (ملن هم يف
�س����ن � 5أو �أكرث) :هذه امل�س����ابقة تكون بينه وبني �إخوته� ،أو
بينه وبني نف�س����ه؛ ك�أ�س����ئلة و�أجوبة متنا�سبة مع م�ستواه،
فمثالً:
ميكن للأم �أن ت�س�����أل ابنها عن كلمة تد ّل على ال�سَّ فر من
�سورة قري�ش؟ اجلواب :رحلة.
ف�صلني من ف�صول ال�سنة ذُكرا يف �سورة قري�ش؟ اجلواب:
ال�شتاء وال�صيف.
اذكر كلمة تدل على الرغبة يف الأكل؟ اجلواب :اجلوع.
�أو :اذك����ر احليوانات املذكورة يف جزء عمَّ� ،أو يف �س����ور
معيّنة؟
وهكذا ..مبا يتنا�سب مع �س ّن وفهم الطفل.
اربط����ي له عنا�رص البيئة ب�آيات القر�آن الكرمي ،ومن هذه
املفردات :املاء /ال�س����ماء /الأر�ض /ال�شم�س /القمر /الليل/
النهار /النخل /العنب /العنكبوت ..وغريها.
ميكنك ا�س����تخدام الفهر�س� ،أو �أن تطلبي منه البحث عن
�آية تتحدث عن ال�سماء مثالً ،وهكذا.

«السالد بار» أطيب مع هذه القواعد
لـ»ال�سالد بار» �إتيكيت و�أ�صول خا�صّ ة عليك اتّباعها خالل حت�ضريك لطبقك؛
تناوله والتنقّل حول املائدة اخلا�صّ ���ة بها ..اكت�ش���في ه���ذه القواعد واختربي
معارفك يف الوقت نف�سه:
 .1احرتم���ي الرتتيب لأطباق مكوّنات ال�س���لطة ،فال تقفزي ع���ن �أطباق ومن ث ّم
تعودي �إليها ،فتبدين تائهة من جهة ،وتُعيقني املوجودين يف ال�ص���ف من جهة
�أخرى.
 .2ا�ستعملي الأدوات املوجودة يف الأطباق ،ف�إيّاك �أن ت�ستعملي �أ�صابعك ،و�أعيدي
الأدوات �إىل الأطباق التي �أخذتها منها.
 .3تذكّري �أنك ل�س���ت يف �ص���دد ر�س���م لوحة فنية ،فال ت�أخ���ذي ع�رشات الدقائق
و�أنت تزيّنني حبات البندورة وتدخلينها بني قطع اخل�سّ كي تنرثي بعدها فوق
اخلليط حبّات الذرة.
 .4رغ���م �إمكانية وجود مكوّنات كثرية على مائدة «ال�س�ل�اد بار» ،فهذا ال يعني
�أنّك م�ضطرة لزجّ ها كلّها دفعة واحدة يف طبقك فهناك مقادير ال تليق ببع�ضها،
كما �أ ّن �إكثار الأ�ش���كال والأنواع يف الطبق يعترب من �صلب �أخطاء الإتيكيت ،لذا،
نن�صحك بالعودة �أكرث من مرّة حت�ضرّ ين يف ك ّل منها �سلطتك املف�ضّ لة.
 .5ال ميكنك بح�س���ب قوانني الإتيكيت اعتماد �أكرث من �صل�صة يف الطبق الواحد،
فاحذري الوقوع يف ف ّخ هذه النقطة.
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ّ
عادات غذائية تجنب اإلصابة بالسرطان

ال �أحد يعرف م�س���ببات ال�رسطان
على وجه الدق���ة ،لكن عندما ينت�رش
هذا الورم الفتاك يف اجل�س���م ببطء،
يدمّر �أنظمة احلياة فيه .هناك �أبحاث
عديدة ت�ش�ي�ر �إىل دور منط احلياة يف
الوفيات الناجمة عن مر�ض ال�رسطان،
مث���ل التدخ�ي�ن ،وع���دم ممار�س���ة
الريا�ض���ة ،وعدم اتباع نظام غذائي
�صحي ،فالغذاء له ت�أثري على ال�صحة
العامة ،كونه يعزّز املناعة ويقلل من
خماطر الإ�صابة بال�رسطان.
قد يقع الإن�سان يف خط�أ بالن�سبة
لعاداته الغذائية ،فيتناول الأغذية
الت���ي تزي���د من���و الأورام دون �أن
ي���دري ،م���ن ناحية �أخ���رى ،ميكن
تن���اول الأطعمة الت���ي توقف منو
ال�رسطان وحتمي منه.
بح�س����ب املعه����د الأمريك����ي
لل�رسط����ان ،هن����اك جمموع����ة من
الأورام ميكنك الوقاية منها بن�سبة
معيّنة ،من خالل اتباع نظام غذائي
�صحي وممار�سة التمارين الريا�ضية
بانتظ����ام ،وتبل����غ ن�س����بة الوقاية
كالآت����ي� :رسط����ان بطان����ة الرحم
 70باملائ����ة� ،رسطان امل����ريء 69
باملائة� ،رسطان الفم والبلعوم 63
باملائة� ،رسطان املعدة  47باملائة،
�رسط����ان القول����ون  50باملائ����ة،
�رسط����ان البنكريا�����س  19باملائة،
�رسطان الثدي  38باملائة� ،رسطان
الرئة  36باملائة� ،رسطان الكلى 24
باملائة� ،رسطان املرارة  21باملائة،
�رسطان الكب����د  15باملائة� ،رسطان
الربو�ستاتا  11باملائة.
املبادئ التوجيهية للوقاية من
ال�رسطان هي:
 .1تن���اول املزي���د م���ن الفواك���ه
واخل�رضوات الطازجة.
 .2زي���ادة كمي���ة الألي���اف الت���ي

تتناوله���ا ،عن طري���ق تناول الأرز
البن���ي بد ًال من الأبي����ض ،وتناول
الفواكه بق�رشها ،وتف�ض���يل الب�شار
عن رقاق البطاط�س.
 .3جتنب الأطعمة امل�صنَّعة.
 .4تقلي���ل تناول اللح���وم احلمراء
واحلليب كامل الد�س���م؛ ب�ص���يغة
�أخرى� :أن ت�ش���كّل الأغذية النباتية
ثلثي حمتوى ال�صحن.

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

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

� .5إعطاء الأولوية للدهون املفيدة،
وجتنّ���ب ده���ون الزبدة وال�س���من
والق�شطة ،وجتنّب الأطعمة الغنية
بالده���ون ال�ض���ارة ،مث���ل البيتزا
والربغر.
 .6االهتمام بتناول املغذيات التي
تكاف���ح ال�رسطان ،مث���ل فيتامني
«�أ» ،وال�س���لينيوم ،والأطعم���ة
الغنية باملواد الكيميائية النباتية

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

�أفــقــي
 - 1مدين���ة فل�س���طينية (مبع�ث�رة)  /اط���ول اخللفاء
الرا�شدين مدة يف اخلالفة
 - 2مت�شابهان  /من يقرع الطبل
 - 3من الزهور وين�سب �إليها من يحب نف�سه  /وقع
 - 4ن�سور  /دفرت

التي حتارب ال�رسطان ،مثل الثوم،
والب�صل ،والعنب ،واجلريب فروت،
والفلف���ل احلار ،وامللفوف ،واجلزر،
وال�شاي الأخ�رض.
� .7رشب الكثري م���ن املاء ،وجتنب
امل�رشوبات ال�سكرية.
 .8غ�سل اخل�رضوات والفواكه جيداً
قبل الطبخ.
 .9اتب���اع عادات الطهي ال�ص���حي،

 - 5يطبخ  /ح�سم الأمر
 - 6ممث���ل ج�س���د �شخ�ص���ية عمر
املختار  /براد (باالجنليزية)
 - 7دف���ن  /دولة تقع فيها �س���د�س
م�ساحة الياب�سة
 - 8معظم ال�شيء � /أجهزة للرتويح
�أيام احلر
 - 9تقال عند ال�ض���جر  /ال�ش���يخ
الرئي�س الطبيب الفيل�سوف
 - 10تقينا الربد واحلر  /طرف
عــمـــودي
 - 1قلم  /عتمة
 - 2وجدك  /خاف ب�شكل مفاجئ
� - 3أ�شهر رحالة عربي
 - 4جد �سيدنا يعقوب عليه ال�سالم
 /والد
� - 5ض���ياع العقل واحلكمة  /فقط
(عامية)
 - 6حرك���ة ف�س���يولوجية ملقاومة
املر�ض  /من الف�ص���يلة ال�س���نورية
(معكو�سة)

وجتن���ب القلي ال�ش���ديد للأطعمة،
وتقليل القلي ب�ش���كل عام ،وجعل
الأولوي���ة للطهي عل���ى البخار �أو
�سلق الأطعمة يف املاء.
 .10جتنب تناول الأطعمة الفا�سدة
�أو التي تظه���ر منها رائحة العفن،
وتخزي���ن الأطعمة جي���داً حتى ال
تف�سد.
 .11يُع���د املل���ح �أح���د الأ�س���باب
املعروفة امل�س���بّبة لبع�ض �أنواع
ال�رسطان ،خا�صة �رسطان املعدة،
�إىل جان���ب �أ��ض�راره الأخ���رى يف
�أمرا�ض ال�ضغط وغريها ،لذا ين�صح
الأطباء بتقليل ن�س���بة ال�صوديوم
م���ن� 1200إىل  1500ملليغ���رام
�ص���وديوم يف اليوم ،وذلك ح�سب
ال�سنّ.
 .12الأطعم���ة اجلاهزة واملحفوظة
ت�س���بب زيادة يف الوزن ،والزيادة
ال�رسيع���ة يف الوزن ت�س���بب خلال
يف اخلاليا والهرمونات ،مما يحفز
اجل�سم الذي لديه قابلية للإ�صابة
بال�رسطان.
 .13ممار�س���ة الريا�ض���ة ب�ش���كل
م�س���تمر ،وملدة  3مرات �أ�سبوعياً،
ي�ؤثر �إيجابي ًا على ال�ص���حة ب�شكل
عام ،فالن�ش���اط الب���دين يقلل من
�أخطار الإ�ص���ابة ب�رسطان القولون
بن�س���بة  ،٪50ويلعب دوراً �أ�سا�سي ًا
يف تقليل ن�س���ب الإ�صابة ب�أمرا�ض
ال�رسطان الأخرى.
 .14خل�ص الباحثون �إىل �أن اجللو�س
لف�ت�رات طويلة مرتب���ط بارتفاع
خطورة الإ�ص���ابة بال�رسطان لدى
الن�ساء ،خ�صو�ص��� ًا �رسطان الثدي،
واملبي����ض ،والنخ���اع ال�ش���وكي..
وا�س���تدركوا قائلني :لكن اجللو�س
لفرتات طويلة غري مرتبط بخطورة
�إ�صابة الرجال بال�رسطان.

الحل السابق
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� - 7إرجع �إىل عقلك  /جزيرة فرن�سية يف البحر
الأبي�ض املتو�سط (مبعرثة)
 - 8خمادع  /و�سادات
� - 9أول من ق�سم �أيام الأ�سبوع على �سبعة �أيام
 - 10لنيل �أق�ساط من الراحة
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كاريكاتير

عالمات المدير ِّ
السيئ
يلعب وجود مدير جيد دوراً �أ�سا�س���ي ًا يف جناح
العم���ل ،لكن يح�ص���ل يف �أماكن عم���ل عدة وجود
مديرين �سيئني ،ما يرتك ت�أثرياً �سلبي ًا على املوظفني
الذين يعمد بع�ض���هم �إىل اال�ستقالة ب�سببه ،وب�سبب
اجلو الذي يخلفّه ،ومن تلك العالمات:
1 .1التح���دّث بعدائية دائم���ة ،وعدم التوا�ص���ل �إالّ
نادراً مع فريق العمل؛ فالتوا�ص���ل هو مفتاح �أية
عالقة ،مبا يف ذلك العالقة بني املدير واملوظف،
و�إط�ل�اق املدير كالم ًا مهين��� ًا ومزعج ًا يقلل من
ثقة املوظفني ب�أنف�سهم ،ويزيد من ال�ضغط الذي
ي�شعرون به.
2 .2اللج���وء �إىل التخويف بغية حث املوظفني على
العم���ل :املدير الذي يه���دد بالط���رد �إذا مل يقم
املوظف بعمله ب�ش���كل منا�س���ب ،يجب �أال يكون
مديراَ بالأ�س���ا�س ،لأنه يجب التحفيز على العمل
ب�ش���كل �إيجابي ،مثل املكاف�أة والنقد البناء ،ما
يزيل ال�شعور بالتوتر من مكان العمل ويزيد من
طاقة املوظفني وثقتهم ب�أنف�سهم.
3 .3الرغبة بالتمتع ب�سيطرة مطلقة وتامة على عمل
موظفي���ه :يف الواقع ،ال�رشكة ت�س���تخدم موظف ًا
ب�س���بب قدراته ومهاراته ،ويجب على املدير �أال
ميلي عليه كيفية القيام بعمله� ،أو يتوقع منه �أن
يقوم به كما كان هو ليقوم به ،فهذا يق�ضي على
ثقته بنف�سه ومينعه من التقدم والتطور.
تـــ�صـــــدر عـــــــن
�شــركــة الـقـــلــم
للإعالم �ش.م.م.

4 .4عدم الأخذ ب�أية اقرتاحات ت�ص���در عن �أي �شخ�ص
غريه� :صحيح �أنه يف موقع القيادة� ،إال �أن هذا ال
يعني �أنه دائم ًا على حق ،واملدير اجليد ي�س����أل
عن اقرتاحات فريقه وي�أخذ بها �إذا كانت منا�سبة
لتطور العمل.
5 .5عدم القيام بعمله ب�شكل منا�سب ،وجعل موظفيه
يعملون بجد �أكرب من���ه :فاملدير يجب �أن يكون
منوذج ًا يقت���دي به موظفوه ويعم���ل بجد بقدر
فريقه.
6 .6ع���دم تق���دمي الإر�ش���ادات وامل�ش���ورة ملوظفيه:
خ�صو�ص��� ًا اجلدد منه���م ،فاملدي���ر اجليد يتفقد
موظفيه دائم��� ًا ليت�أكد من راحتهم وت�أقلمهم مع
اجلو.
7 .7عدم و�ضع هدف وا�ض���ح وحازم :فاملدير اجليد
يجب �أن يتمتع بقيادة وا�ض���حة ،ويف�رس لفريقه
ما عليهم حتقيقه وما هي مهامهم.
8 .8جتاهل �أهمية ن�شاطات بناء الفريق :لأنها تقوي
العالقة ب�ي�ن ال�رشكة واملوظفني ،وهي �س���بيل
لتخل�صهم من الإجهاد ومكاف�أة لهم على عملهم
احلثيث.
�9 .9إجب���ار املوظف�ي�ن عل���ى العمل بج���د من دون
تعوي�ض منا�سب :فالراتب يجب �أن يكون م�ستنداً
�إىل الأداء ونوعي���ة العمل ،واملدير اجليد هو من
يكافئ موظفيه على جهدهم ويحر�ص على عدم
قب�ض �أي منهم اقل مما ي�ستحق.
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:

