تناقضات صارخة
ق���ال بع�ض امل��ت��اب��ع�ين لنتائج االن��ت��خ��اب��ات ال�ترك��ي��ة :من
التناق�ضات ال�صارخة �أن بع�ض «الإ���س�لام��ي�ين» مم��ن هلّلوا
لفوز «حزب العدالة والتنمية» يف مواجهة علمانيي تركيا ،هم
خلف �أ�صغر العلمانيني يف لبنان!

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

زبالة «طائفية» ..وسياسية
�أزمات ،و�أزمات متر على بلدنا التعي�س ،جتعل املرء
ي�س����أل� :أين هي ال�س���لطة؟ �أين هي احلكومة؟ �أين هي
الإدارات..؟ ال بل �أين هي الدولة؟
�أجل� ،أين هي الدولة التي �أو�صلها �سا�ستها وفر�سانها
�إىل اجلدار ال�سميك؟
دولة ب�سلطتها ورموزها و�سيا�سييها �أجمعني ،تقف
عاجزة عن معاجلة م�شكلة «الزبالة» ،التي غ ّطت مع
�أول «�شتوة» ،ال�ش���وارع ،والأحياء ،ف�س ّدت املجاري،
وف�ضحت امل�ستور..
كيف ميكن �أن ي�أم���ن املواطن� ،أي مواطن ،لنظام �أو
�سلط���ة� ،أو رجال هذه الدولة ،عل���ى قرارات م�صريية
كربى ،كـ«احلرب وال�سل���م» ،على حد �أغنية �أو ن�شيد
�أو �شعار �أو تعويذة «الر�ؤو�س احلامية» �أو «الباردة»
يف جمموع���ات «� 14آذار» ،وهم عاجزون على توفري
حل مل�شكلة «الزبالة»..؟
وم�ؤخراً ،ها هم يلج�أون �إىل �آخر �أدويتهم؛ كل طائفة لها
مطمرها ،عم ًال بقاعدة «كل ديك على مزبلته �صياح»،
مما �سيط ّور «�رصاع زبالة» مذهبي ،ال ندري �أين �سيحط
و�إىل �أين ي�صل ،وب���وادره الآن ت�شري �إىل اال�ستيالء على
أرا�ض �أمريية ،حتت
�آخر ما بقي يف البلد من م�شاعات و� ٍ
عن���وان «حل م�شكلة النفايات» ،لتبقى النفايات نقمة
على اللبنانيني ،لأن الطبقة ال�سيا�سية ال تدري وال تعلم
وال تريد �أن حت ّولها �إىل نعمة..
ث���م ،هل هن���اك �أكرث فظاعة م���ن �أن ي�صل احلرمان
واملوحدة
�إىل امل�ؤ�س�س���ة الوطنية الك�ب�رى ،اجلامعة
ِّ
وال�ساهرة على الأمن الوطني ،ف ُيحرم الع�سكريون من
رواتبه���م من حقهم على مدى �أكرث من �سبعة و�أربعني
يوم ًا؟
عجيب �أمر �سا�سة الدولة كيف يخرتعون وي�ستنبطون
ويكت�شفون املخارج املالي���ة الع�شوائية مل�صاحلهم،
و�أهوائهم و�إراداتهم..
هل تذكرون كيف �أ ّمنوا متويل املحكمة الدولة؟
وكي���ف م ّولوا كثرياً م���ن الأعم���ال وامل�شاريع من
ال�صندوق البلدي امل�ستقل؟ وغريها..
تذ ّكروا �أنه ذات يوم من عام  1993حاول وزير الدولة
لل�ش����ؤون املالية ف�ؤاد ال�سنيورة م���ع من ميثّل ،وما
ميثّل ،التالعب بحقوق اجلن���ود اللبنانيني ،بال�ضغط
عل���ى اجلي�ش اللبناين والتالع���ب بحقوق ع�سكرييه،
ف���كان �أن جل����أت قيادة اجلي����ش �إىل اخلطوة الالزمة
وال�رضورية التي و�ضعت الأمور يف ن�صابها احلقيقي..
ذات ي���وم من منت�صف �سبعيني���ات القرن املا�ضي،
و�صف ال�شاعر ال�شيلي الكبري؛ بابلو نريودا ،الديكتاتور
بينو�شي���ه� ،أنه يخاط���ب ال�شعب ال�شيل���ي من حذاء
«النمرود» اليهودي هرني ك�سينجر.
ترى كيف تخاطبنا طبقتنا ال�سيا�سية؟
�أحمد �شحادة
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

«أمير الكبتاغون» :إدانة مملكة

طرود الكبتاغون الأمريية امل�صادَرة

مل تنج���ح الأزم���ات ال�سيا�سي���ة
تق�ض
واالجتماعي���ة املتفاقم���ة الت���ي ّ
م�ضاج���ع اللبناني�ي�ن ه���ذه الأيام ،يف
جعله���م يتجاهل���ون� ،أو ين�سون ب�رسعة،
وقائ���ع ف�ضيحة �ضب���ط تهريب طنّني من
م���ادة «الكبتاغون» املخ���دّرة ،واعتقال
امل�س�ؤول عنها باجلرم امل�شهود ،وهو �أمري
�سعودي ،مع �أربعة من مرافقيه.
لي�ست الق�ضية �أن املهرّب هو «�أمري»
و�سعودي فقط ،بل لها �أبعاد عدّة ،تتخطى
املوقف م���ن اململك���ة والعائلة احلاكمة
فيها ،مبا يجعلها «ق�ضية مو�سم» تفر�ض
ذاتها على ما عداها من �أحداث ،خ�صو�ص ًا
�أن �إعالم قوى الرابع ع�رش من �آذار ،امل�ؤيِّدة
للمملك���ة ،جتاهلها وك�أنها مل حتدث ،ولو
�أن ق�ضية �أقل منها بع�رشات املرات وقعت
يف �آخ���ر �أ�صقاع الكون م���ع �شخ�ص �آخر،
لكان هذا الإعالم جعلها �شغله ال�شاغل.
�أول عنا��ص�ر ه���ذه الف�ضيح���ة �أن
بطلها هو من �أبن���اء العائلة املالكة يف
ال�سعودي���ة ،وه���و حفيد �أح���د �أبناء عبد
العزيز؛ امل�ؤ�سِّ �س للحكم ال�سعودي احلايل،
وه���ذه الف�ضيحة ت�ض���اف �إىل �سل�سلة ال
تنته���ي من ف�ضائ���ح يرتكبها �أم���راء �آل
�سعود ،التي طاملا ت�صدّرت و�سائل �إعالم
غربي���ة وعربية� ،رسعان م���ا كان يجري
لفلفتها ع���ن طريق الر�ش���اوى وممار�سة
النف���وذ ،وت�شه���د وقائع ما ي��س�رّ ب عن
حوادث احلدود بني ال�سعودية وجريانها،
�أن �أم���راء ال�سعودية ه���م ر�ؤو�س �شبكات
تهريب املخ���درات �إىل اململكة ،وقد تعوّد
اللبناني���ون على لفلف���ة الف�ضائح التي
يرتكبه���ا �أبن���اء العائل���ة ال�سعودية يف
لبنان ،حتت حجة �أن لبنان بلد فقري ،و�أن
�إغ�ضاب اململكة يعني �أنها �ستطرد مئات
�آالف اللبنانيني الذين يعملون� ،أو ميلكون
�أعما ًال فيها.
ثاين الأبعاد التي تُبقي هذه الق�ضية
ن�صب �أعني الإعالم ،وحمط متابعة النا�س
عموماً� ،أن الكمي���ة امل�صادَرة بلغت �ألفي

كيلوغرام من مادة «الكبتاغون» املخدّر،
�أي �أكرث من اثني ع�رش مليون حبة ،ويقول
املتابعون �إن �سعر حب���ة «الكبتاغون»
يف اململك���ة يف���وق �أ�ضع���اف �سعر حبة
ال�صنع.
«الفياغرا» الأمريكية ُّ

يتم التداول أن المملكة
العربية السعودية بدأت
بـ«محمديْ ن» ..وستنتهي
َ
بـ«محمديْ ن»
َ

ثالث الأبع���اد� ،أن االعرتافات امل�رسَّبة
للإعالم ،تفي���د �أن مرافق���ي الأمري اعرتفوا
عل���ى م�صدِّر الب�ضاعة ،وه���و بلدة عر�سال
البقاعية ،وعل���ى �أ�سماء الذي���ن �سلّموهم
الب�ضاعة ،وهم من �أبناء البلدة ،وقد قب�ضوا
ثمنها  24مليون دوالر �أمريكي ،كما قب�ضوا
بدل نقلها �إىل مط���ار بريوت �أربعة ماليني
دوالر ،وثب���ت �أن املرافقني ال ميلكون مثل
هذه املبالغ التي ال ق���درة على دفعها �إال
«ل�سمو الأمري» ،الذي �رسّبت اعرتافات �أنه
�أ�رشف �شخ�صي��� ًا على تو�ضيب تلك الكمية
ال�ضخمة.
�أما البُعد الرابع ،وهو الأكرث خطورة
وت�أث��ي�راً ،فهو �أن كميات املادة املخدّرة
ُ�ضبت يف حواىل �أربعني �صندوق ًا لُ�صق
و ِّ
عليها ال�شعار الر�سمي للمملكة ،وجرى
الت�رصي����ح يف املطار ب�����أن حمتويات
ال�صناديق م�شمول����ة بال�صفة الر�سمية
للمملكة ال�سعودي����ة ،وهذا الأمر �إ�ضافة
�إىل كون����ه ف�ضيح����ة تدي����ن اململك����ة،

ك�سلط����ات وعائل����ة حاكم����ة ،هو �سبب
يدف����ع املنظمات الدولي����ة التي تكافح
املخدرات �إىل �إدانة اململكة التي ت�سمح
بو�ضع �شعارها وعنوانها الر�سمي على
ع�رشات الط����رود املعب�����أة باملخدرات،
علم ًا �أن �سلط����ات اململكة تقوم ب�إعدام
كل م����ن ت�ضبط كيلوغرام����ات عدة من
هذه املواد التي ُ�ضبطت مع الأمري ،ف�أي
حك����م �سيناله؟ وهل �سيحاكَ م يف لبنان
وينال جزاءه� ،أم �ستتم �صفقة ما يرحَّ ل
بوا�سطته����ا �إىل اململك����ة ،لينال رعاية
ذويه؟
يبقى البُع���د اخلام�س له���ذه الق�ضية
الك�ب�رى ،وهو :كيف اطم����أن الأمري املهرّب
لإمكاني���ة نقل ه���ذه الكمي���ة الكبرية من
املخدرات عرب مطار بريوت؟ وهل هذه هي
امل���رة الأوىل� ،أم �أن���ه كان واثق ًا �أن طريقه
�سالكة بفعل الغطاء الر�سمي الدبلوما�سي،
بالتن�سيق مع «تيار امل�ستقبل» الذي ي�ؤيد
اململكة «عالعمياين»؟
هي ف�ضيحة و�إدانة للمملكة ،جاءت يف
ظرف تكاثرت يف وق���ت واحد «�سقطات»
حكام اململكة ال�سعودي���ة ،بدءاً من انهيار
الرافع���ة داخل احلرم املك���ي ال�رشيف� ،إىل
حريق الفندق يف املنطقة ذاتها� ،إىل جمزرة
«التداف���ع» يف «م�شعر من���ى»� ،إىل ف�شل
الق�صف اجلوي املدمر يف جعل �شعب اليمن
ي�ست�سلم لإرادة اململكة ،م�ضاف ًا �إىل الف�شل
ال�سع���ودي املتفاقم يف الع���راق و�سورية
ولبنان وليبيا ،ورمبا يف م�رص وتركيا ،يف
ما ي�شكّل عوامل انهيار مملكة يقول بع�ض
�أبنائه���ا �إنها ب���د�أت بـ«حممدين» :حممد
عبد الوهاب وحمم���د �آل �سعود ،و�ستنتهي
بـ«حممدين» :حممد بن نايف وحممد بن
�سلم���ان ،خ�صو�ص ًا �أن �أحداً يف اململكة غري
قادر على وق���ف اندفاعة «جيل ال�شباب»
احلاك���م بقط���ار اململك���ة نح���و الهاوية
ال�سحيقة.

عدنان ال�ساحلي
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همسات

أسباب دعوة لبنان إلى «طاولة الكبار»
مل ت����أتِ دعوة لبن���ان �إىل جمال�سة
«الكب���ار» على طاول���ة مباحثات فيينا
ب�ش����أن الأزم���ة ال�سورية م���ن منطلق �أن
حزب اهلل موجود على �أر�ض املعركة يف
�سورية ،بقدر م���ا �أن لبنان املقاوم �أثبت
وجوده �ضم���ن املعادل���ة الإقليمية منذ
الع���ام  ،2000وال ميك���ن جتاهل���ه �ضمن
�أي �سيناريو يكت���ب للمنطقة .و�إذا كانت
رو�سي���ا على ل�س���ان دبلوما�س���ي رفيع
اعرتف���ت بالت�أثري الفاع���ل للحزب �ضمن
املعادلة الع�سكرية على الأر�ض ال�سورية،
ف����إن دعوة فيينا ذهبت �أبعد من ذلك يف
تقييم حجم لبنان الإقليمي �ضمن املحور
املق���اوم ملا ي�سم���ى «ال��ش�رق الأو�سط
اجلديد» بالن�سخة الأمريكية.
و�إذا كانت م�شارك���ة وزير اخلارجية
اللبناني���ة جربان با�سيل يف م�ؤمتر فيينا
جاءت �ضم���ن �سياق متثي���ل بلد معني
مبا�رشة بالأزم���ة ال�سورية� ،سواء بوجود
احل���دود الل�صيقة ج���داً ووج���ود العدد
الأكرب من الالجئ�ي�ن ال�سوريني فيه ،ف�إن
على جماع���ة «� 14آذار» عدم اال�ستمرار
مبمار�س���ة اخلفة يف العالق���ات الدولية
وال�ش����ؤون اخلارجي���ة مبث���ل �أدائهم يف
الداخل.
�إن عدم �إق���رار «� 14آذار» مبا ي�سمى
«ديكتاتوري���ة اجلغرافي���ا» التي ربطت
م�صري لبن���ان ب�سورية من���ذ كان لبنان
وكانت �سورية ،هو �أق���رب �إىل ردة الفعل
العاجزة عن ا�ست�رشاف ماذا ينتظر لبنان
من خ���ارج احلدود لوال �أن���ه عرف كيف
ي�ضب���ط هذه احلدود� ،س���واء عرب اجلي�ش
اللبناين والأجهزة الأمنية واال�ستخبارية،
�أو عرب رجال املقاومة ،وبعد دعوة لبنان
�إىل فيينا �ضمن م�ؤمتر بهذا احلجم ،باتت
كل دعوة من فريق داخلي لبناين لتحييد
لبنان حتمل من اخلفة يف قراءة التاريخ
والإن���كار للواق���ع اجلغرايف م���ا مل يعد
جائزاً ،لأن م�شاركة لبنان تت�ضمن �أبعاداً
م�ستقبلية ال يرغب بقراءتها «امل�ستقبل»
وال حلفا�ؤه.
بالتزامن مع م�ؤمت���ر فيينا ،عُ قد يف
وا�شنط���ن يف  27ت�رشي���ن الأول املا�ضي

م�ؤمت���ر حول اال�ستخب���ارات� ،أدىل خالله
مدي���ر اال�ستخب���ارات الفرن�سي���ة برنار
باجوليه مبا يلي« :ال�رشق الأو�سط الذي
نعرف���ه انته���ى �إىل غري رجع���ة؛ �سورية
مق�سَّ مة والنظ���ام ال ي�سيطر �إال على ثلث
م�ساح���ة البالد ،وتنظي���م داع�ش ي�سيطر
عل���ى املنطق���ة الو�سطى ،والأم���ر نف�سه
ينطبق على الع���راق ..وال �أعتقد �أن هناك

بعد حضور لبنان إلى فيينا
باتت دعوة تحييد الوطن
عن أحداث سورية تحمل خفة
في قراءة التاريخ وإنكار الواقع
الجغرافي

�إمكاني���ة للع���ودة �إىل الو�ض���ع ال�سابق،
واملنطقة �ست�ستق���ر جمدداً يف امل�ستقبل
لكنه���ا �ستك���ون خمتلفة ع���ن تلك التي
رُ�سمت بعد احلرب العاملية الثانية».
و«�أثن���ى» مدي���ر اال�ستخب���ارات
الأمريكية عل���ى �أقوال نظ�ي�ره الفرن�سي
وقال« :عندما �أنظر �إىل الدمار يف �سورية
وليبي���ا والع���راق واليم���ن ي�صعب عليّ
�أن �أتخيّ���ل وجود حكوم���ات مركزية يف
هذه الدول قادرة عل���ى ممار�سة �سيطرة
�أو �سلطة على احل���دود التي رُ�سمت بعد
احل���رب العاملية الثاني���ة ،خ�صو�ص ًا �أن
احلل الع�سكري م�ستحيل».
حملل���ون �سيا�سيون «كب���ار» علّقوا
عل���ى الت�رصيحَ نْي الفرن�س���ي والأمريكي
وقالوا بعدم جواز التعميم ،لأنه لي�س كل
ما ي�صدر عن دول الق���رار قابل للتطبيق
عل���ى الأر����ض ،وهناك �أوطان ل���و ُدمِّرت

¡ «امل�ستقبل» ..وال�شيوعي ال�صيني

بالكامل ف����إن �شعبها يرف����ض التق�سيم
العرقي واملذهبي ،نظ���راً �إىل خ�صو�صية
ه���ذه الأوطان ،ب��ص�رف النظر عن قدرات
مواجه���ة الرت�سيم لديه���ا ،و�أعطوا لبنان
مثا ًال للوطن غري القابل للتق�سيم ،نتيجة
التداخ���ل الدميغرايف الذي يتطلب جمازر
لف���رزه ،وهذا م���ا ترف�ض���ه كل الأطراف
اللبناني���ة ،واحل���رب الداخلية �ضمن هذا
البلد متنعها �ضوابط� ،أهمها �أن اللبنانيني
كانوا �أول من ابتل���ى باحلروب الداخلية
�إىل ح���دود االنتحار وعادوا �إىل وحدتهم،
�إ�ضافة �إىل �أن القوى اللبنانية ذات الوزن
ال�شعبي والقوة الع�سكرية ترف�ض تفتيت
لبنان �أو تق�سيم���ه �أو دجمه �ضمن لعبة
اخلرائط امل�ستحدثة.
و�إذا كان لدى فريق «� 14آذار» ،وخلفه
ال�سعودية ب�شكل خا�ص ،م�آخذ على حزب
اهلل وحلفائ����ه �أنهم ي�ساهم����ون يف ح�رش
لبنان �ضمن خريطة ما يزعمونه «الهالل
ال�شيع����ي» املمتد من طه����ران �إىل جنوب
لبن����ان ،ف�����إن لبنان يعي�ش زم����ن تر�سيم
اخلرائ����ط وتفتيت املفتت وتق�سيم املق�سم
�ضمن «�سايك�����س – بيكو» جديدة مقبلة
عل����ى املنطقة م����ع االحتفالي����ة املئوية
لـ«�سايك�س  -بيك����و» الأوىل عام ،2016
كما ي����روّج الأتراك و�سواه����م ،لكن لبنان
على �أق����ل تقدير قادر عل����ى مواجهة هذا
ال�سيناري����و ،لي�س من قبي����ل «�أ�صغر من
يق�سَّ م و�أكرب من �أن يُبلع» ،بل من منطلق �أن
الإرادة ال�شعبية والقوة الذاتية الع�سكرية
للمقاومة ومعها اجلي�ش اللبناين� ،أ�سقطت
منذ ح����رب نه����ر الب����ارد كل املحاوالت
املتتالي����ة لـ«ربعن����ة» لبن����ان و�إدخاله
�ضم����ن احلريق العربي ،و�س����واء ارت�سمت
اخلرائط وظه����ر «الهالل ال�شيعي» يقابله
«هالل �سُ ّن����ي» �أو مل تظهر ،ف�����إن لبنان
كان �ضمن حمور املقاوم����ة قبل اخلرائط
و�سيبقى كذلك بعدها ،عل����ى �أمل �أن يقر�أ
بع�ض اللبنانيني التاريخ احلديث جداً منذ
العام  ،2000و�أن يحرتم����وا «ديكتاتورية
اجلغرافيا» التي حتكم م�صائر الأوطان.

�أمني �أبو را�شد

علّ���ق قيادي منظّ���ر يف «� 14آذار» على لقاء وفد من «تيار
امل�ستقبل» برئا�سة �أحمد احلريري مع ال�سفري ال�صيني ،ب�أن
الأ�صح كان يجب �أن يجتمع مع �أمني عام احلزب ال�شيوعي
ال�صين���ي ،كي تتالءم املنا�صب� ،سيم���ا �أن البحث  -ح�سب
اخلرب الذي و ّزعه «امل�ستقبل»  -تناول «العالقات بني تيار
امل�ستقبل واحلزب ال�شيوعي ال�صيني» ،بعد �أن اطلع النائب
�أحمد فتفت على التجربة ال�صينية.

¡ عهد املف�سدين

طل��ب مرج��ع �س��ابق مغ��رم بالظه��ور الإعالمي ،م��ن �إداري
مناطقي كبري �إعادة موظف بلدي �إىل عمله ،رغم �أن املوظف
�أحيل �إىل الق�ضاء بجرم اختال�س �أموال البلدية.

¡ ا�ستياء

�أب���دت قيادات غري مدنية ا�ستياءها من عدم قيام م�س�ؤولني
نقابي�ي�ن بواجباتهم ،حت���ى الربوتوكولي���ة ،رغم تكرميهم
بدعوات حل�ضور حفل ا�ستقبال �إعالمي ،فتبينّ لها �أن اولئك
ال ي�ستحقون االلتفات �إليه���م ،خ�صو�ص ًا �أن النقابيني الذين
�أُ�سقطوا باملظالت ال�سيا�سي���ة ال ي�ستحقون املنا�صب التي
ي�شغلونها.

¡ �أ�سئلة حول ماهية العالقة

قالت جه��ات تتابع ق�ضية حماولة تهري��ب الأمري ال�سعودي
ت��ورط الأمري عبد
ومرافقي��ه املخ��درات� ،إن الأهم لي�س فقط ّ
املح�س��ن بن وليد بن عبد العزي��رز يف عمليات التهريب� ،إمنا
العالق��ة الع�ضوي��ة التي ترتبط مب�صدر املخ��درات ،وكم عدد
االمراء الذين هم «على ال�سكة» ،وكيفية تن�سيق العمليات بني
ال�سعودية ولبنان؟

¡ طلب ًا للإنقاذ

وقا�ض �سابق حم�سوب على قوى «� 8آذار» ،و ُيع ّد من
وزي���ر ٍ
�أوائل القانونيني الذين ك�شفوا وحتدثوا عن املحكمة الدولية
اخلا�ص���ة بلبنان ،و�أنها لن تك�شف جرمي���ة اغتيال الرئي�س
رفيق احلري���ري بتات ًا ،ا�ستنجدت ب���ه حكومات وم�ؤ�س�سات
خليجي���ة معروف بع�ضها باحلما�س ال�شديد لهذه املحكمة،
للدف���اع عنها يف خالف���ات لها مع م�ؤ�س�س���ات دولية ،يف
معظمها خالفات مالية.

¡ ملاذا؟

مت�سك
ت�س��اءل خب�ير م�سيحي بالقان��ون الد�ستوري عن ّ
��سر ُّ
معظ��م الق��وى ال�سيا�سي��ة اللبناني��ة ،خ�صو�ص�� ًا امل�سيحي��ة
قب��ل جمل�س النواب،
منه��ا ،بانتخ��اب رئي�س للجمهورية من َ
ال��ذي يع��رف اجلمي��ع �أنه ال جمال لذل��ك �إال ب�إن��زال ما درج
عل��ى ت�سميته بكلمة «الوح��ي» على �أربع��ة �أو خم�سة �أقطاب
ه��م زعماء الكتل الربملانية ،بدل الت�ش��ديد على �إجناز تعديل
د�س��توري يتيح انتخاب الرئي�س من ال�شعب ،لأنه بذلك تفوت
الفر�ص��ة يف كل مرة على ت�ض��ييع هذا اال�س��تحقاق ،وي�صبح
الرئي�س باالقرتاع ال�شعبي ،ال�شخ�صية ال�سيا�سية الأقوى.

¡ جن�سية ..وهجرة

�ضح���ك قطب �سيا�س���ي مط َّو ًال� ،أم���ام �إدراج بن���د ا�ستعادة
اجلن�سي���ة للبناني�ي�ن املتحدرين من �أ�ص���ول لبنانية على
جدول �أعم���ال اجلل�سة الت�رشيعية املنتظَ ���رة ،خ�صو�ص ًا �أن
بع�ض ه�ؤالء املتحدرين ال يعرف �أين يقع وطن �أجداده على
اخلريطة العاملية ،يف وقت ي�سعى �آالف ال�شباب اللبنانيني
للهجرة من الوطن ال�صغري �إىل دنيا اهلل الوا�سعة.

¡ ال يقدّم وال ي�ؤخّ ر

على «� 14آذار» عدم اال�ستخفاف يف العالقات الدولية كما هو �أدا�ؤهم يف الداخل

علّق �أح��د �أقطاب احلوار على غياب رئي���س «حزب الكتائب»
�سامي اجلميل عن طاولة احلوار ،ب�أنه ال يق ّدم وال ي� ّؤخر ،ومل
يرتك �أي ب�ص��مة م�ؤثرة على احلوار ج��راء غيابه ،متوقع ًا �أن
يلج�� أ� «فتى الكتائب» �إىل ت�ص��عيد كالمي ،عل��ى طريقة «�أنا
موجود».
¡ وافق �ش ّن طبقه
مل جت���د �إعالمية م�شه���ورة برحالتها �إىل �إم���ارة خليجية
للدفاع عن �سلوكياتها �سوى �إعالمي ا�شتُهر ب�سلوكيات غري
حمي���دة و�إدارة عالقات بني فنانات و�أمراء على مدى طويل،
وما يزال يقوم بـ»الواجب».
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صمود سورية وانتصارها سيحميان الجزائر من مشروع تدمير الجمهوريات العربية
يت�س���اءل دبلوما�سي �أوروب���ي �سابق
خدم يف بريوت ،كي���ف �أن هذا «الكوكتيل
العربي» ي�ضيع بني «زجم���رة» الذئاب،
وي�ستعمل تعبري «زجمرة» بدل «عواء»،
و�صهيل اخلي���ول ،وك�أنه���م ال يعلمون �أن
«اخليل معق���ود بنوا�صيها اخلري» ،فراحوا
نحو دبلوما�سية الذئ���اب ،ومل يفهموا من
التاريخ �س���وى «حروب داح�س والغرباء»،
حت���ى �أنهم وهم يف فيينا م���ا تذكّر عادل
ً
مث�ل�ا ،ه���ذا الدبلوما�س���ي الذي
اجلب�ي�ر
�صنعه ملك دبلوما�سي���ة املتفجرات بندر
بن �سلطان يوم��� ًا ،رائعة «لي���ايل الأن�س
يف فيين���ا» ،فب���دا وك�أنه مغ���رم برائعة
�شك�سب�ي�ر «تاج���ر البندقي���ة» ،وببطلها
املراب���ي اليهودي «�شايل���وك» ،ولهذا بدا
وك�أن���ه خارج لت��� ّوه من حط���ام املعرفة
ودبلوما�سي���ة ال���ـ« ،»C.I.Aفما �شاهد وال
ع���رف �أن «القاع���دة» وتابعتها «جبهة
الن�رصة» ورديفه���ا �أو بديلهما «داع�ش»
الذي يبزهما فظاع���ة و�إجرام ًا وهو ًال ،وما
ي���دور يف فلكه���م من تنظيم���ات م�سلحة
و�إرهابية خمتلفة ،تتخذ ت�سميات �إ�سالمية
متنوع���ة ،ال يفهمون �إال لغة ال�سواطري ،وال
ي�ستطعي���ون �أن ينام���وا �إذا مل تكن �أيديهم
ملطّخة بالدم���اء ..ويف جيد ن�سائهم حبل
من م�سد.
مل ي�ستطع اجلبري يف ليايل املفاو�ضات
يف «فيينا» على مدى ثالثة �أيام �أن يعي
ويكت�ش���ف �أن هناك �إرهاب ًا دولي ًا و�إقليمي ًا
يف �سوري���ة ،و�أن �أهداف���ه تتخطى الواقع
املحل���ي ال�سوري لي�ص���ل �إىل ما هو �أبعد
بكث�ي�ر ،فهمها لوران فابيو�س ،ف�ساوى يف
فيين���ا بني «الن��ص�رة» و«داع�ش» ،لكن
اجلبري ،مبا مي ّثل ملرحلة �سعودية انتقالية
فق���ط ،ريثما تنته���ي �رصاع���ات الأ�رسة
احلاكم���ة ،وتر�سو التوازن���ات بني �أفخاد
�أ�رسة عبد العزيز ،لتعود وزارة اخلارجية
�إىل �أح�ضان �أمري م���ن الأحفاد ،مل يفهمها
فذهب يف تط ّرفه وك�أنه على طريقة �أمني
اجلمي���ل يف لبنان عندم���ا ت�سلّم رئا�سة
اجلمهورية؛ مل ي��� َر �إال يف الأمريكي الدعم
وال�سند ،فرمى كل �أوراقه يف ح�ضنه ،فكان

�أحد عنا�صر اجلي�ش ال�سوري خالل عملية مت�شيط على �أطراف قرية مهني بريف حم�ص

عهده وبا ًال على البلد ال�صغري.
هكذا اجلبري ،زايد يف فيينا حتى على
ج���ون كريي ،لكنه وجد نف�سه يف النتيجة
على ح�صان خ�شب���ي ال ميكنه �أن يتحرك،
فلم ي�ستنكر بع���د الإرهاب «الإ�رسائيلي»
بحق ال�شع���ب الفل�سطين���ي يف الأرا�ضي
املحتلة ،ومل ي�أتِ على ذكر �رضورة حماية
�أوىل القبلتني وثالث احلرمني..
ويت�س���اءل الدبلوما�سي الأوروبي هنا،
تُرى م���ن �سين���زل اجلبري ع���ن احل�صان
اخل�شب���ي ،لي�ؤكد �أن العقل البارد ل�سريغي
الف���روف ا�ستط���اع �أن ي�أخ���ذ اجلم���ع
الدبلوما�س���ي يف فيين���ا� ،إىل حيث خيول
مو�سكو املجنحة تطري يف �سورية؟
لك���ن من ُيقن���ع ال�سع���ودي والقطري

مسلحو هادي يتدربون
في معسكرات «النصرة»
و«داعش» في سورية..
الستخدامهم في قتل
الشعب اليمني

وبائ���ع الكاز العربي �أن���ه يجب �أن يكون
موحدة،
هن���اك �أمن ًا قومي ًا عربي��� ًا ،ور�ؤية َّ
و�إال ف�إن خرائ���ط وا�شنطن والغرب ا ُملع ّدة
�سلف ًا لن تُبقي �شيئ ًا على ما هو ،كما ي�شري
ه���ذا الدبلوما�سي ال���ذي التقى يف بريوت
�أ�صدقاء قدامى من �أيام عمله قبل �سنوات
بعيدة.
و�أكرث م���ا �أثار ا�ستهج���ان هذا الرجل
املخ�رضم� ،أن حلف �أخ�صام �سورية انت�شى
بن��ص�ر رجب طيب �أردوغان االنتخابي يف
تركيا ،وك�أنهم ال يعلمون �أن هذا الن�رص هو
ت�صويت لال�ستقرار ،بعد �أن متكّن �أردوغان
م���ن تخويف �شعب���ه م���ن الفو�ضى ،ومن
الإرهاب ،خ�صو�ص ًا �إرهاب «داع�ش» الذي
ُيع ّد �أبر َز �صانعيه ومموليه ،لكن على ماذا

يراه���ن حلف �أعداء دم�ش���ق؟ بب�ساطة كما
يقول ،يراهن على تطوير وتو�سيع الإرهاب،
ليطال كل جمهوريات العرب ،الفت ًا �إىل �أن
ظاه���رات «الربيع العرب���ي» امل�ش�ؤوم مل
تَطَ ل املمالك العربية ،هي بد�أت بلبنان ثم
بتون�س ثم ليبي���ا فم�رص ف�سورية ،فاليمن
الآن ،التي تعاين م���ن الويالت ال�سعودية
واخلليجية والأمريكية وال�صهيونية.
وي�شري هن���ا �إىل �أن مئات ورمبا الآالف
م���ن جماع���ة عبد رب���ه من�ص���ور هادي،
ومرتزق���ة م���ن كل م���كان ،يتدرب���ون يف
مع�سكرات لـ«جبهة الن�رصة» و«داع�ش»
يف �سورية الآن ،م���ن �أجل ا�ستخدامهم يف
قتال ال�شعب اليمني ،وتعزيز املواقع التي
ت�سيطر عليه���ا «القاع���دة» و«داع�ش»
يف جنوب اليمن ،ويف ه���ذا دليل ال يقبل
اجلدل على م���دى التن�سيق والتناغم بني
املجموعات والتنظيمات الإرهابية وباعة
الكاز العربي والرتكي ،وحتى الأمريكي..
الدبلوما�س���ي ال���ذي ُيع��� ّدد ا�ستهداف
«اجلمهوريات» العربية ،ال ين�سى �أن ي�شري
�إىل �أن هذا املخطط ب���د�أ بتحطيم العراق،
واحتالل���ه من قبل الأمريك���ي عام ،2003
وجهه اجلرنال كولن باول
والتهديد ال���ذي ّ
يف حين���ه �إىل الرئي�س ب�ش���ار الأ�سد؛ ب�أن
«الواليات املتحدة �أ�صبحت على حدودك،
وعلي���ك �أن تر�ضخ للم��ش�روع الأمريكي»،
ف���كان الرف�ض م���ن قبل الزعي���م ال�سوري
ال�ش���اب ،م�ش�ي�راً �أي�ض ًا �إىل نف����س الإنذار
وجهه باول للبنان �إذا ما ا�ستمر يف
ال���ذي ّ
احت�ضان املقاومة ،ف���كان رف�ض الرئي�س
�إميل حلود لل�رشوط الأمريكية وتهديداتها،
وكانت كل التط���ورات الالحقة التي حلّت
بلبنان و�سورية.
الدبلوما�سي الأوروبي املخ�رضم يبدي
خ�شيت���ه م���ن �أن تطال ح���رب «داع�ش»
ال�سعودي���ة ،و«الغ�ب�راء» الأمريكي���ة -
ال�صهيونية ،اجلزائر؛ املطروحة على جدول
الت�أديب اخلليجي  -الأمريكي ..فحمى اهلل
بلد املليون �شهيد.

�أحمد زين الدين

هل تتحرك الخاليا النائمة في شمال لبنان؟ ومتى؟
بعد دخ���ول م�سلحي تنظيم «داع����ش» الإرهابي
بلدة مهني يف ريف حم�ص ال�رشقي ،بد�أ يقرتب اخلطر
الإرهابي من احل���دود اللبنانية  -ال�سورية ال�شمالية
 ال�رشقي���ة ،و�إن يكن احتمال ذل���ك �ضئي ًال ،فال ميكن�إلغاء ح���دوث �أي فر�ضية من احل�سابات اال�سرتاجتية،
ول���و كان �إمكان حتققها بعي���د املنال ،بح�سب خرباء
ع�سكريني.
يف الوق���ت عينه ،يقلل اخلرباء م���ن �أهمية الكالم
والتحلي�ل�ات ال�صحفية ع���ن «مع���ارك افرتا�ضية»
ب�ي�ن حزب اهلل وامل�سلح�ي�ن التكفرييني على الأر�ضي
اللبنانية ،يف �ضوء التط���ورات امليدانية الأخرية يف
الريف املذكور �آنف��� ًا ،و�آخرها �سيطرة امل�سلحني على
مهني ،وحماول���ة تقدمهم باجتاه بل���دة �صدد �رشقي
خط حم�ص  -دم�ش���ق ،التي تبعد  35كلم عن احلدود
اللبنانية ،معتربي���ن �أن و�صول املجموعات امل�سلحة
�إىل نقاط متا�س مع املقاومة على الأرا�ضي اللبنانية
دونه �صعوب���ات جمة ،و�شبه م�ستحي���ل ،لكنه يبقى
وارداً .وي�ستند اخلرباء بر�أيهم هذا �إىل وقائع ومعطيات

ميداني���ة� ،أبرزه���ا �أن مهني مل تك���ن خا�ضعة ل�سلطة
اجلي����ش ال�سوري ،فق���د ُعقدت فيه���ا م�صاحلة �أف�ضت
�إىل ت�سل���م �أبنائها مهمة خف���ظ الأمن فيها ،ثم دخلها
التكفرييون بدون �أي معارك مع اجلي�ش ال�سوري ،الذي
ي��ض�رب طوق ًا �أمني ًا يف حميط البل���دة� ،إثر التطورات
الأخرية ،وفق��� ًا مل�صادر ميدانية ت�ؤك���د �أن امل�سلحني
مل يدخلوا �صدد ،لكن اقرتب���وا من م�شارفها ،يف حني
ي�شن الطريان احلربي ال�س���وري غارات على جتمعات
الإرهابيني ،ف�أوقف تقدمهم.
ويف ال�سياق عين���ه ،ت�شري م�ص���ادر �أهلية �إىل �أن
مهني تعر�ضت لـ«خدع���ة داع�شية» ،من خالل نق�ض
التكفريي�ي�ن للم�صاحل���ة ،وغدره���م ب�أه���ايل البلدة،
واجتياحها على حني غ���رة ،يف وقت رجحت م�صادر
�أخرى حدوث تواط ؤً� م���ن املتعاطفني داخل مهني مع
الإرهابيني الوافدين �إليها ،وم�ساندتهم الحتاللها.
وتعقيب ًا على ذلك ،يلفت اخلرباء �إىل �أن امل�سلحني
ف�شلوا يف �أخذ زمام املبادرة يف الدائرتني احلربيتني
الأوىل ،وه���ي املحيط���ة بدم�شق ،كجوب���ر والغابون

وحر�ستا ،والثانية املتمثلة بالغوطة ال�رشقية ودرعا،
عندها حتركوا يف الدائرة الثالثة املك َّونة من القلمون
وري���ف حم�ص امل����ؤدي �إىل العا�صم���ة ال�سورية ،يف
حماول���ة لإ�شغال اجلي�ش ال�س���وري ،ومنع تق ّدمه يف
خمتل���ف املحافظات الأخرى ،لك���ن تقدمهم من مهني
نحو احلدود اللبنانية يبقى �صعب املنال.
وما �أ�سه���م يف �إبعاد اخلط���ر التكفريي ،الإجنازت
التي حققتها املقاوم���ة يف �سل�سلة اجلبال ال�رشقية،
ال�سيما يف القرى املحيطة بعر�سال ،كيونني ،واللبوة،
وم�شاري���ع الق���اع املت�صلة بر�أ�س بعلب���ك ،لذا كانت
الأخرية هدف��� ًا دائم ًا لتنظيم «داع����ش» ،الذي حاول
مراراً التق ّدم نحوها� ،سعي��� ًا منه �إىل و�صل امل�شاريع
بعر�س���ال من جهة اجلن���وب ،وطرد باق���ي الف�صائل
التكفريي���ة منها ،لتك���ون الكلم���ة الأوىل له يف هذه
البقع���ة اجلغرافية ،غري �أن دفاع���ات اجلي�ش اللبناين
واملقاوم���ة �أ�سقط���ت «حلم الإم���ارة الداع�شية» يف
البقاع اللبناين.
كذلك ح���اول التكفريي���ون ال�سيط���رة على معرب

جو�سية  -القاع امل����ؤدي �إىل مدينة الق�صري يف ريف
حم����ص الغربي ،فالق���وا مقاومة عنيف���ة من اجلي�ش
ال�س���وري وح���زب اهلل� ،أجربته���م على االنكف���اء �إىل
مواقعه���م يف جرود ر�أ�س بعلب���ك وعر�سال ،ويف حال
تكررت هذه املحاولة �ستلقى امل�صري عينه.
وعن فر�ضية حت ُّرك اخلاليا التكفريية يف طرابل�س
وع���كار مل�ساندة رفاقهم عن طري���ق �أكروم  -الهرمل،
�إذا متكّنوا من االقرتاب من الأخرية ،يقول اخلرباء�« :إن
الو�ص���ول �إىل الهرم���ل لن يكون نزه��� ًة على الإطالق،
خ�صو�ص ًا �أنها ت�شكل اخلزان الب�رشي للمقاومة».
ال �ش���ك �أن هذه اخلاليا موجودة يف لبنان و�سواه،
بدليل قي���ام الأمن العام واجلي����ش بعمليات توقيف
الإرهابيني ،ومداهمة �أوكارهم ب�شكل �شبه يومي ،لكن
يف الوق���ت عينه ،يبعث ه���ذا الأداء الأمني الطم�أنية،
وحتم ًا يقطع الطريق عل���ى التمدد التكفريي� ،أو على
الأقل يحد من خطورته.

ح�سان احل�سن

موضوع الغالف

www.athabat.net

سعودية « -إسرائيلية» أسقطت الطائرة..
عملية
ّ
وموسكو جهزت «أخطر أوراقها»
�إىل ح�ي�ن �شي���وع خ�ب�ر �سقوط
طائرة ال���ركاب الرو�سية يف �صحراء
�سين���اء ،كان���ت �أروق���ة مو�سك���و
«الأمنية» تتابع معلومات تلقّفتها
�أجه���زة ا�ستخباراتها ع���ن جهوزية
ق���وات «�إن���زال �أمريكي���ة للتدخل
قريب ًا يف �إح���دى اجلبهات ال�سورية
دون حتديده���ا» ،وفق �إ�شارة م�صدر
مق َّرب م���ن الكرمل�ي�ن ،متوقفة عند
العملي���ة التي قامت به���ا عنا�رص
من فرق���ة «الدلت���ا» الأمريكية يف
منطق���ة احلويج���ة العراقي���ة فجر
الثاين والع�رشين من ال�شهر الفائت،
والت���ي �أف�ضت �إىل حتري���ر قرابة 70
مقات ًال ادع���ت وا�شنطن �أنهم عنا�رص
م���ن ق���وات البي�شمرك���ة �أ�رسه���م
تنظيم «داع����ش» يف مق ّر ا�ستحدثه
باملنطق���ة املذك���ورة ،ليتبني بعد
ت�شف�ي�ر لغ���ز ومكنون���ات تفا�صيل
العملية ،وعقب نفي قادة البي�شمركة
نف�سها وج���ود مقاتلني لها يف ذلك
املقر� ،أن ق���وة «الدلتا» هدفت �إىل
�سح���ب قياديني «حمددي���ن» من
التنظي���م �إىل الواليات املتحدة ،كما
�إىل ت�أمني فرار قادة ميدانيني �آخرين
فيه جتمع���وا يف املقر املذكور هرب ًا
من العمليات الع�سكرية التي كانت
ت�شنّها الق���وات العراقي���ة واحل�شد
ال�شعب���ي خ�ل�ال حتري���ر حمافظة
بيج���ي ،باجت���اه املو�ص���ل ..ي�شري
امل�صدر �إىل �أن العملية التي تابعها
�شخ�صي��� ًا الرئي�س بوت�ي�ن� ،أدرجها
كبار امل�س�ؤولني الأمنيني الرو�س يف
خانة ال�سابقة اخلط�ي�رة ،والتحدي
الأك�ب�ر لرو�سي���ا يف خ�ض���م حربها
عل���ى الإره���اب ،يف وق���ت ر�صدت
�أجهزة ا�ستخباراتها عمليات ت�سليح
«نوعي» مليلي�شيات م�سلّحة تابعة
لل�سعودية ،با�رشت بها الأخرية منذ
�أوائل ال�شهر الفائت ،تت�ضمن حموالت
من �صواريخ �أر����ض  -جو ،ولتُت َّوج
تلك التحدي���ات بر�سالة قا�سية عرب
�إ�سق���اط طائ���رة ركاب رو�سية فوق
جمعها
�سيناء ،تك�شف معلومات ّ
مت ُ
حت���ى الآن ،عن ت���و ُّرط �سعودي -
«�إ�رسائيل���ي» ،بغط���اء �أمريك���ي،
باحلادث���ة املد َّب���رة� ،أُعقبت ب�أخرى
ت�ش�ي�ر �إىل �أن مو�سك���و ب�ص���دد الرد
على خ�صومه���ا ،عرب جتهيز «�أخطر
�أوراقها» يف �سورية.
ويف وق���ت مل ي�ستبعد الكرملني
ح�صول عمل تخريبي �أدى �إىل �إ�سقاط
الطائرة الرو�سية� ،أجمع خرباء طريان
على فر�ضي���ة «زرع» قنبلة داخلها
ت�سببت بالكارثة .وتزامن ًا ،ا�ستبعدت
�صحيفة «دايلي مي���ل» الربيطانية
فر�ضي���ة ا�ستهدافها ب�ص���اروخ كما
ادع���ى تنظيم «داع����ش»� ،أو حدوث
عطل تقن���ي فيها .فيما نق���ل راديو
«ب���ي بي �سي» عن ماي���كل كالرك؛
الباح���ث يف ال�ش����ؤون الدفاعي���ة
والأمنية ،ت�أكيده �أن الطائرة املنكوبة
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من هنا وهناك

¡ الكويت والإمارات قد تلحقان بعُ مان

�أكدت م�صادر دبلوما�سية خليجية لـ«الثبات»� ،أن
الإمارات �أ ّيدت زي���ارة وزير خارجية �سلطنة عمان
�إىل دم�ش���ق ولقاء الرئي�س ال�سوري ب�شار الأ�سد؛ يف
خطوة تك��س�ر احل�صار اخلليج���ي املفرو�ض على
النظ���ام ال�س���وري منذ �سنوات ،كا�شف���ة �أن �سلطنة
ُعم���ان قامت بخط���وة متنّت القيام به���ا �أبوظبي،
لوال خ�شيته���ا من غ�ضب ال�سعودية .وي�أتي الت�أييد
الإمارات���ي يف وقت ق���ال فيه م�ص���در دبلوما�سي
مطل���ع� ،إن الكوي���ت قد ت�سري على خط���ى �سلطنة
عم���ان يف التقارب مع رئي�س النظام ال�سوري ب�شار
الأ�س���د واالنفتاح عليه ،وقد بد�أت �أو�ساط القرار يف
احلكومة الكويتي���ة باال�ستعداد لالنفتاح �أكرث على
�سورية والنظام ال�سوري بعدما فتح وزير خارجية
�سلطن���ة عم���ان الباب �أم���ام ا�ستئن���اف ات�صاالت
مبا�رشة مع دم�شق.

¡ ت�أهُّ ب �أردين

الحظ املتابعون �أنه تزامن ًا مع مالحقة الإرهابيني
يف جن��وب �س��ورية ،م��ن جان��ب اجلي���ش ال�س��وري،
مت رفع درجة
مدعوم�� ًا ب�س�لاح الط�يران الرو�س��يّ ،
الت� ُّأه��ب الأمن��ي يف الأردن ،حي��ث تخ�ش��ى القيادة
الأردنية من عبور الإرهابيني �إىل املناطق والبلدات
احلدودية الأردنية .م�ص��ادر �أمنية �أردنية ك�شفت �أن
�أجهزة الأمن تخ�ش��ى حتركات م�شبوهة يف ال�ساحة
الأردني��ة ،تق��ف وراءه��ا دولة قطر ،الت��ي تبينّ بعد
مت��ول بع���ض املجموعات
حتقيق��ات دقيق��ة �أنه��ا ّ
امل�س��لحة لإحداث خروقات �أمنية ،ب�س��بب العالقات
الأردنية  -ال�سعودية املتينة.
وح�ضروا لعمل معا ٍد لرو�سيا (�أ.ف.ب).
وفد �أمني �سعودي التقى نظراءه «الإ�سرائيليني» يف منطقة بي�سان الفل�سطينية ال�شهر الفائتّ ..

تع ّر�ض���ت النفجار عل���ى متنها �أدى
�إىل ان�شطارها عل���ى ارتفاع � 31ألف
قدم ،وبالتايل �سقوطه���ا ،م�شرياً �إىل
�أن ذي���ل الطائرة ُيظه���ر تق�شرياً ،ما
يعني حدوث قوة م�ؤثرة من الداخل
�إىل اخل���ارجُ .ي�ضاف �إىل ذلك ت�شكيك
�صحيفة «كومري�سان���ت» الرو�سية
بفر�ضية العطل التقن���ي ،كا�شفة �أن
�أجهزة اال�ستخبارات الرو�سية ،ووفق
كل املعلومات التي باتت بحوزتها،
�أبلغ���ت القيادة الرو�سي���ة �أن «�أمراً
مد َّبراً» يقف وراء حت ُّطم الطائرة.
معلوم���ات �صحفي���ة ُ�ص ِّنف���ت
بالـ«امل�ؤك���دة» ،ك�شف���ت عن زيارة
قام به���ا وف���د �أمني �سع���ودي �إىل
منطق���ة «بي�س���ان» يف فل�سط�ي�ن
املحتل���ة يف احلادي ع�رش من ال�شهر
الفائ���ت ،حي���ث التق���ى م�س�ؤولني
يف اال�ستخب���ارات «الإ�رسائيلي���ة»،
رجحت �أنه���ا خُ ِّ�ص�ص���ت للتح�ضري
ّ
لـ«عمل ُمعا ٍد» يكون مبنزلة ر�سالة
قا�سية �إىل مو�سكو من خارج احلدود
ال�سورية ،رداً على تدخُّ لها الع�سكري
املبا�رش �إىل جانب القيادة ال�سورية
والرئي�س الأ�سد؛ العدو اللدود بعيون
ال�سعودي���ة ،واحللي���ف البارز حلزب
اهلل ع���دو «�إ�رسائي���ل» ..و�إذ لفت���ت
�إىل ته��� ُّور �صقور النظ���ام ال�سعودي،
وال���ذي بل���غ ذروته ع�ب�ر الت�سبب
بقتل واختط���اف الآالف من احلجاج
الإيرانيني يف �سابقة هي الأخطر يف
التاريخ احلديث� ،أ�شارت املعلومات
�إىل �أن �إ�سق���اط الطائ���رة الرو�سي���ة
�أُ�ضي���ف �إىل �سل�سل���ة معطيات حت ّفز

مو�سكو على ال���رد بـ«قوة» باجتاه
امليلي�شي���ات امل�سلح���ة املح�سوبة
على ال�سعودية يف �سورية ،و�أبرزها
رجلها
«جي�ش الإ�س�ل�ام» بقي���ادة ُ
رجحت
زه���ران علو����ش ،وبالت���ايل ّ
توجيه �رضبة قا�صة له���ذا التنظيم
وقائ���ده املتمركز يف حميط دم�شق،
من دون ا�ستبعادها �أن ي�صبح معقله
والبل���دات املحيط���ة ب���ه «مناطق
حمررة» يف غ�ض���ون الفرتة القريبة
املقبل���ة ،رغ���م العوائ���ق والدروع
الب�رشية التي يتمرت�س خلفها مقاتلو
علو�ش.
وربط��� ًا بالأمر ،نق���ل موقع «�آل
مونيت���ور» الأمريكي ع���ن امل�س�ؤول
ال�ساب���ق يف وكال���ة اال�ستخب���ارات
الأمريكية؛ برو�س ريدل� ،أن ميلي�شيات
ال�سعودية يف �سورية باتت بانتظار
�رضب���ات رو�سي���ة � -سوري���ة يبدو
�أنه���ا �ستكون خ���ارج توقّعات �أمراء
اململكة ،وف���ق تو�صيف���ه ،الفت ًا �إىل
�أن النظام ال�سع���ودي الذي ال يتقبل
ب�أي �شكل م���ن الأ�شكال �أي تفاهمات
حي���ال بقاء الرئي����س ال�سوري ب�شار
الأ�س���د يف ال�سلطة  -با�ستفزاز عايل
النربة حلليف���ه الرو�سي كما الإيراين
 يدخ���ل الآن مبغام���رة خطرية يف�سورية ،ج���راء امتعا�ضه ال�شديد من
الدخول الع�سك���ري الرو�سي املبا�رش
�إىل جانب الأ�سد ،وال���ذي �أف�ضى �إىل
تغيري جوهري يف امليدان ،وبالتايل
بات موق���ع الرئي�س ال�س���وري �أقوى
م���ن �أي وقت م�ض���ى ،كا�شف ًا �أن دعم
ال�سعودية الال حمدود مل يعد ي�شمل

ميلي�شيا زه���ران علو����ش وف�صائل
م�سلحة حم�سوبة عليها يف �سورية،
�إمن���ا «و�ص���ل �إىل حد ��ش�راء قادة
ميلي�شي���ات �أخ���رى معروفة بوالئها
لقطر وتركي���ا ،به���دف ت�شكيل لواء
م�سل���ح �ضخم يكون قادراً على �إدارة
مواجهات املرحل���ة املقبلة ،و�إعادة
خل���ط الأوراق امليداني���ة ب�ش���كل
جذري».
�إال �أن لرو�سي���ا و�إيران وحزب اهلل
ر�أي ًا �آخ���ر ،خ�صو�ص��� ًا �إذا ما توقّفنا
�أمام «الر�سال���ة ال�صاروخية» التي
وجهه���ا قائد «فيل���ق القد�س» يف
ّ
احلر�س الثوري الإيراين اللواء قا�سم
�سليم���اين من���ذ �أيام ،م���ن امليدان
ً
ناق�ل�ا ما اعتربه
ال�س���وري مبا�رشة،
«قراراً حازم ًا» من ال�سلطات العليا
يف طه���ران؛ ب��ض�رورة حترير حلب،
ولو كلّف هذا الأم���ر مئة �ألف �شهيد،
متزامن��� ًا م���ع كالم نُقل ع���ن قيادة
ح���زب اهلل يحمل «ب�شائ���ر هامة»
للمرحل���ة املقبلة الت���ي �ستخرقها،
وفق �إ�ش���ارة �أحد اخلرباء الع�سكريني
الرو�س ،مفاج����آت يف نوعية وعديد
فرق نخبوية يف اجلي�ش ال�سوري ّمت
جتهيزها ،والأب���رز احتمال �أن تدفع
رو�سي���ا مبنظومة �صواري���خ «�أ�س-
� »400إىل �سوري���ة ،ح�سب ما ك�شفت
معلوم���ات �صحافية غربي���ة ،وهنا
�ستكون الطام���ة الكربى على ر�ؤو�س
�أعداء حمور املقاومة ،ويف مقدمتهم
«�إ�رسائيل».

ماجدة احلاج

¡ �أردوغان ..واملرحلة املقبلة

اعترب حملل���ون �أن نتائ���ج االنتخاب���ات الرتكية
بالإ�ضافة �إىل �أنها �إجناز كبري لرجب طيب �أردوغان
يف م�ساره ال�سيا�سي ،تفتح الباب �أمام �أ�سئلة كربى؛
�أمام حزبه املتج���دد �شعبي ًا ،وحكومته الإق�صائية،
والأهم :م���ا �سيحمله ذلك من �أخط���ار ،لي�س على
م�ستوى االنق�سام���ات الداخلية �سيا�سي��� ًا وعرقي ًا
وايديولوجي ًا فح�سب ،ب���ل على امل�ستوى الإقليمي
�أي�ض��� ًا .ولفت املحلل���ون �إىل �أن جناح �أردوغان يف
نيل كل ه���ذه املقاعد الربملانية املريحة قد يعني
بالن�سبة �إىل �أتراك كثريي���ن �أنه �سيم�ضي قدم ًا يف
جموح���ه ،ما �سيولد احتقان��� ًا �أكرث خطورة مقارنة
مبناخات ما بعد ال�سابع من حزيران املا�ضي ،وقد
يدفع البالد �إىل انفجار �شامل.

¡ عبا�س يتعرّ�ض للتهديد

�ش��كا م�صدر فل�س��طيني م�س���ؤول �أن اململكة العربية
ال�س��عودية والوالي��ات املتحدة متار�س��ان �ض��غوط ًا
كب�يرة عل��ى الرئي���س الفل�س��طيني حمم��ود عبا�س،
و�ص��لت �إىل درج��ة التهدي��د ،لثنيه ع��ن تنفيذ خطة
قي��ل �إنها تتعل��ق بوق��ف التعامل ب��كل االتفاقيات
التي و ّقعتها منظمة التحرير الفل�س��طينية مع العدو
«الإ�رسائيل��ي» ،ومنه��ا التن�س��يق الأمن��ي .و�أو�ض��ح
امل�ص��در �إن نائب رئي�س جهاز املخابرات الأمريكي
ق��ام يف الأي��ام الأخ�يرة بجول��ة يف عدد م��ن دول
وجه تهديداً للقيادة
املنطق��ة ،ويف �إحدى حمطاتها ّ
مت�س االتفاقيات
الفل�س��طينية ،حمذراً من �أية خطوة ّ
ب�ين ال�س��لطة و«�إ�رسائي��ل» ،خ�صو�ص�� ًا االتفاقيات
الأمني��ة ،كذل��ك ّه��دد وزي��ر اخلارجي��ة الأمريكي��ة
بتخفي���ض ووق��ف �س��قف امل�س��اعدات املالي��ة،
وخطوات �أخرى �ضد ال�سلطة من جانب دول �أوروبية.
وك�ش��ف امل�ص��در �أن ال�س��عودية ه��ددت الرئي���س
الفل�س��طيني بت�ش��كيل حتال��ف يف ال�س��احة العربية،
ملمار�سة �ض��غوط على ال�سلطة الفل�سطينية يف حال
�أوقف��ت العمل باالتفاقيات مع «�إ�رسائيل» ،يف حني
�أظهرت الأردن وم�رص مواقف �أقل حدة ،على �صعيد
العالقات بينهما وبني ال�سلطة الفل�سطينية ،وحذرتا
من وقف االتفاقيات الأمنية مع «�إ�رسائيل».
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تلكؤ الفصائل
وتصريحات أبو مازن..
إلى أين؟

فيينا ..بداية هزيمة المشروع األميركي

�شهر م�ضى عل���ى هبّة االنتفا�ضة
ال�شعبية يف فل�سطني املحتلة ،وحتى
الآن مل ت�صل الف�صائل �إىل �صيغة عمل
من �أجل ت�شكيل قيادة وطنية موحَّ دة
لقي���ادة االنتفا�ض���ة ،و�صياغة ر�ؤية
موحَّ دة حول الأهداف املطلوبة منها،
دومن���ا الذه���اب بعي���داً �إىل حتميلها
�أك�ث�ر مما حتتم���ل ،وبالت���ايل كيفية
تثم�ي�ر منجزات وت�ضحي���ات �أبنائها،
وع���دم تبديده���ا م���ن خ�ل�ال �إنتاج
خط���وات �سيا�سية ت�ؤدي �إىل ا�ستئناف
مفاو�ض���ات م���ع الع���دو ال�صهيوين،
و«ك�أنك يا �أبو زيد ما غزيت».
م�شهد الف�صائل وتلك�ؤها يقابله ما
يت���م تداوله يف و�سائل الإعالم من �أن
رئي����س ال�سلطة ي�سري بخطوات توحي
�أن هناك جهوداً م���ن �ش�أنها �أن ت�ؤدي
�إىل �إجها����ض االنتفا�ض���ة الت���ي بلغ
عدد �شهدائها حتى كتابة �سطور هذه
املقالة � 65شهي���داً ،عدا عن اجلرحى
واملعتقَل�ي�ن ..وجديد م���ا نُ�سب على
ل�س���ان ال�سيد حمم���ود عبا�س رئي�س
ال�سلطة ،خالل اجتماع���ه مع �أع�ضاء
من مركز املعلوم���ات والتوثيق حول
«�إ�رسائي���ل» ( ،)CIDIوه���ي منظمة
يهودية هولندية داعمة لـ«�إ�رسائيل»،
وتعم���ل عل���ى ر�صد ح���االت معاداة
ال�سامي���ة ،حيث قال �إن���ه «ال ينوي
الإ��ص�رار عل���ى ا�ستيع���اب مالي�ي�ن
الالجئني الفل�سطينيني داخل �إ�رسائيل،
وال نعت���زم �أن نلغي اتفاق �أو�سلو ،ما
دام���ت �إ�رسائيل حت�ت�رم التزاماتها»،
م�ضيف��� ًا �أن���ه «مل يُطال���ب مبقاطعة
�إ�رسائي���ل ،بل منتج���ات امل�ستوطنات
فقط».
ر�سائ���ل التطمني ه���ذه يف ظل ما
ت�شهده الأرا�ضي الفل�سطينية املحتلة
من هبّة النتفا�ض���ة �شعبية تتدحرج
لتك���ون �شامل���ة ،تقابله���ا �سيا�س���ة
�إجرامي���ة تع�سفي���ة قمعي���ة من قبل
�سلطات االحتالل ،مع ا�ستمرار عملية
االقتحامات لباحات امل�سجد الأق�صى،
و�إق���رار خطط جدي���دة لال�ستيطان ،ال
تعني غري �شيء واح���د ،وهو الإيجاز
للكيان ال�صهيوين و�أجهزته البولي�سية
القمعية �أن ي�ستمرا يف �إيغالها عميق ًا
بالدماء الفل�سطيني���ة ،وعلى املقلب
الآخر ب�أن م���ن يخو�ضون املواجهات
من ال�شب���ان الفل�سطينيني ،عليهم �أال
مينّوا �أنف�سه���م كث�ي�راً ،فغ�ضبتهم �أو
هبّتهم �أو انتفا�ضتهم لن تدوم طويالً!

�ش���كّل م�ؤمت���ر فيينا حل���ل الأزمة
ال�سورية بداية هزمية امل�رشوع الأمريكي
 التكف�ي�ري يف «ال��ش�رق الأو�س���ط»بعد خم�س �سن���وات على �إ�شعال الدول
العربي���ة بنار «الوهابي���ة» املتعددة
الأ�سماء والتنظيمات.
لقد اعرتف وزير اخلارجية الأمريكي
ج���ون ك�ي�ري �أن اجتم���اع فيين���ا هو
اجتم���اع حقيقي خ�ل�اف االجتماعات
ال�سابقة يف جني���ف وم�ؤمترات �أ�صدقاء
�سوري���ة ،فجمي���ع الأط���راف املهتمّ���ة
وامل�ؤثرة بالأزم���ة ال�سورية ت�شارك يف
�صياغة احلل ،فيما كان الأمريكي و�أهل
بيته يجتمعون م���ع �أنف�سهم ويقررون
م���ا يرغبون �أو يحلمون ب���ه ،لكنهم مل
ي�ستطيع���وا حتقيق �إال بع����ض �أهدافهم
املتمثلة بتدمري �سورية والعراق وليبيا،
وت�رشيد وقتل ال�شعوب.
لقد �أكّ���د م�ؤمتر فيين���ا الندية بني
الرو�س والأمريكيني ،و�أكده �إ�رصار الوزير
الف���روف على التح���دث بالرو�سية بدل
الإنكليزية ،ليقول �إن ال�سيا�سة لن تكون
بلغة �أمريكية بع���د الآن ،و�إن امل�شاريع
الأمريكي���ة ل���ن تبق���ى ه���ي ال�سائدة
والغالبة ،ولن يتكلم املجتمعون اللغة
الأمريكية بعد الآن فقط..
لقد غيرّ ت �سورية وحلفا�ؤها العامل،
و�أ�سقط���ت منظوم���ة القط���ب الأمريكي
الواح���د ،و�أخذت بيَ���د رو�سيا  -بوتني
للع���ودة �إىل ال�ساحة الدولي���ة مقدّمة
لعامل متعدد الأقطاب.
ع���ادت �إي���ران �إىل املنطقة والعامل
واملل���ف الن���ووي يف جيبه���ا ،وبيّنت
نف�سها قوة عظمى يف الإقليم ،و�أنها ممرّ
�إلزامي بالتفاه���م مع رو�سيا وبتحالف
القوة مع حلفائها لكل ملفات املنطقة،
فال ح ّل مع �سورية بدون �رشاكة �إيرانية
ل�صال���ح الدولة وال�شع���ب ال�سوري ،وال
حل يف العراق �إال ب�رشاكة �إيرانية وال يف
اليمن وال يف لبنان ،وكذلك يف البحرين
وال�سعودية ،وال نن�سى �أن �إيران حا�رضة
يف فل�سطني عرب قوى املقاومة ال�رشيفة
املهاجرة من «حرير الفنادق».
للم���رة الثالث���ة ترف���ع املقاومة
الكي���ان اللبناين �إىل م�ست���وى الدول
العظمى بدم���اء ال�شه���داء واجلرحى

رامز م�صطفى

م�ؤمتر فيينا :ال حل ع�سكرياً يف �سورية ..وال بد من العمل على جتفيف منابع الإرهاب

و�صم���ود عائالته���م ،لي�ش���ارك لبنان
يف فيين���ا ،بينم���ا حكومت���ه تنتقل
بني مل���ف النفايات وت�أم�ي�ن رواتب
الع�سكري�ي�ن عقاب��� ًا له���م لقيامه���م
بواجبهم الوطني خ�ل�اف امل�س�ؤولني
ال�سيا�سي�ي�ن ،ولت�ستم���رّ املقاومة يف
لبنان بت�ضحياته���ا ،ولتفر�ض حماية
امل�صالح اللبناني���ة ،وحتى ال ت�ضيع
دماء ال�شهداء هدراً.
ال ح��� ّل ع�سكري��� ًا يف �سورية� ..صدح
به���ا م�ؤمتر فيين���ا على ل�س���ان كريي
والفروف ،ما يعني �أن وظيفة التكفرييني
يف �سورية قد انتهت ،وال بد من جتفيف
مناب���ع الإرهاب التكف�ي�ري� ،أو نقله �إىل
مكان �آخ���ر يف رو�سيا و�إي���ران مثالً� ،أو
�سيت�رسّب مع الالجئني �إىل �أوروبا ،ويبد أ�
باالنتق���ام من رعاته الذي���ن «علفوه»
ونقلوه �إىل �سورية ث���م تخلوا عنه كما
يتخلى ال�صياد عن كلبه العقور.
�أ�صيب���ت ال�سعودي���ة باجلن���ون
واالرتباك ال�سيا�سي والع�سكري ،فال هي

انت�رصت يف اليمن حتى مع كل املرتزقة
الكولومبيني وال�سودانيني و«القاعدة»
و«داع�ش» ،بل خ�رست جزءاً من الأرا�ضي
اليمنية الت���ي احتلتها باالتفاقيات يف
ع�س�ي�ر وجن���ران ،وخ��س�رت يف �سورية
والع���راق ،ومل تربح يف ليبيا ،وخ�رست
اال�ستق���رار االقت�ص���ادي بع���د تخفي�ض
م�ستوى االئتمان لها من قبَل امل�ؤ�س�سات
الدولية لأول مرة يف تاريخها ،وتناق�ص
االحتي���اط امل���ايل ال���ذي �رصفته على
حربه���ا يف اليم���ن و�سوري���ة والعراق،
وخف�ضت النف���ط نكاية ب�إيران ورو�سيا،
فدفع���ت الثم���ن الباهظ م���ع �أخواتها
اخلليجية .ماذا جن���ت ال�سعودية وهي
ت�سمع تعنيف وا�ستهزاء الوزير الرو�سي
لوزير خارجيتها (اجلبري املك�سور)« :من
ينتخب امللك يف ال�سعودية»؟!
م�ؤمتر فيين���ا �أ�سقط م�ؤمترات جنيف
وم�ؤمت���رات �أ�صدقاء �سوري���ة والتعنت
الأمريكي والهو����س ال�سعودي  -القطري
و�أحالم الع���دو «الإ�رسائيلي» باملنطقة

(�أ.ف.ب).

العازلة ،و�أعاد الأم���ل لل�شعب ال�سوري
ب�أن جي�شه الوطن���ي وحلفاءه الأوفياء
يف لبنان و�إيران ق���ادرون على حماية
ال�سيادة و�صناعة امل�ستقبل.
لك���ن ال بد من لف���ت االنتباه �إىل �أن
فيينا بداي���ة الطريق نح���و ال�سالم يف
�سوري���ة ،متالزم ًا م���ع �شهور �صعبة يف
امليدان ،لأن �أم�ي�ركا وحلفاءها يريدون
االحتفاظ ببع����ض الأر�ض ل�رصفها على
طاول���ة املفاو�ضات ،و�أ�صع���ب الأوقات
و�أكرثه���ا �سخونة هي الأيام التي ت�سبق
وق���ف �إطالق الن���ار ،فال بد م���ن ال�صرب
وحتمّ���ل امل�صاع���ب ،والت�ضحيات ،فما
الن��ص�ر �إال �ص�ب�ر �ساعة ،وم���ن حتمَّل
ال�سن���وات اخلم�س العج���اف ي�ستطيع
حتمُّل ب�ضع���ة �أ�شهر ،ف�ست�ستعيد �سورية
وحم���ور املقاوم���ة زم���ام املب���ادرة،
و�ستتكرر م�شاهد الن�رص كما عامي 2000
و 2006ب�إذن اهلل �سبحانه.

د .ن�سيب حطيط

مـحــاوالت أميـركيــة فــاشلـة إلجـهــ
ي�ستح�رض الفل�سطينيون بني  29ت�رشين
�أول ،والثاين من ت�رشين ثاين ،ذكرى حدثني
تاريخي�ي�ن يف حياة ال�شع���ب الفل�سطيني.
الأول وقع���ت في���ه جمزرة كف���ر قا�سم عام
 ،1956حني قام اجلنود ال�صهاينة بقتل �أكرث
من خم�سني مدني��� ًا فل�سطينياً ،معظمهم من
الأطفال والن�ساء يف قرية كفر قا�سم ،ويكون
بذلك قد م�ض���ى ت�سعة وخم�سون عام ًا على
املج���زرة دون �أن يحاكَم �أحد وفق القوانني
الدولي���ة ،حتى مل تك���ن هن���اك �أي �إحالة
للق�ضي���ة �إىل املحاكم الدولي���ة باعتبارها
جرمية �ض���د الإن�ساني���ة ،قام به���ا النظام
ال�صهي���وين العن�رصي ،الذي �أقام كيانه فوق

الأر�ض الفل�سطينية عام  ،1948بعد ارتكابه
ع��ش�رات املجازر الت���ي راح �ضحيتها �آالف
الفل�سطيني�ي�ن ،دون تفريق بني طفل وامر�أة
و�شيخ ورجل ،وتهجري نحو مليون فل�سطيني.
احلدث الث���اين هو الذكرى ال���ـ 98لوعد
بلفور املقيت ،ذلك اليوم امل�ش�ؤوم ( 2ت�رشين
ث���اين  )1917الذي مهّ���دت في���ه بريطانيا
لإقام���ة الكي���ان ال�صهيوين ،بع���د �أن ار�سل
وزي���ر خارجيتها �آرث���ر بلف���ور ر�سالة �إىل
الزعيم ال�صهيوين روت�شيلد ،حتتوي موافقة
بريطانيا على �إقامة وطن قومي لليهود فوق
�أر�ض فل�سطني.
ن�ستذكر اليوم هذه اجلرمية التي ارتُكبت

www.athabat.net
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السعودية ..بين الحل السلمي واالستمرار في الحرب على اليمن
يف الوقت الذي يتم احلديث عن بوابة
النهاي���ة للعمل الع�سك���ري يف «�إعادة
الأمل» ،وفتح املجال للعملية ال�سلمية
يف اليم���ن (كم���ا عبرّ وزي���را اخلارجية
ال�سعودي عادل اجلبري ،ونظريه الربيطاين
فيليب هاموند) والذي ترافق مع اجتماع
فينا ،الذي اجتمع في���ه وزير اخلارجية
ال�سع���ودي ووزي���ر خارجية �إي���ران بعد
انقطاع طوي���ل بينهم���ا ،لأن ال�سعودية
كان���ت ترف�ض اللقاء مع �إي���ران ،نرى �أن
الت�صعيد الع�سكري يزداد حدة يف العديد
من املناط���ق اليمنية ،من خالل الغارات
اجلوية على املناطق ال�شمالية التي تقع
حتت �سيط���رة «احلوثيني» بالكامل؛ يف
�صنعاء و�صع���دة وغريها من حمافظات
ال�شم���ال ،ومن خالل الهج���وم الربي مع
الغطاء اجلوي الكثيف يف مناطق النزاع
يف تع���ز وم����أرب ،نظ���راً �إىل �أهميتهما
الع�سكري���ة ،م���ن �أجل �إح���كام ال�سيطرة
عليهم���ا من قبَل التحال���ف ال�سعودي -
الأمريكي وجمموعات هادي واملجموعات
التكفريية ،وتطوي���ق العا�صمة �صنعاء،
به���دف ال�سيطرة عليه���ا والتمدد بعدها
باجتاه املناطق الأخرى ك�صعدة وعمران،
لإ�ضعاف �شوك���ة «احلوثيني» ،و�أخذهم
�إىل املفاو�ضات �صاغرين.
يدعو هذا الأمر �إىل الت�أمل يف حقيقة
ما يجري يف اليم���ن ،وما �ست�ؤول الأمور
�إليه ،وما هو هدف ال�سعودية من احلديث
عن توجهها نح���و العملية ال�سلمية؛ هل
هي احلقيقة� ،أم هناك �شيء �آخر تُ�ضمره؟
ت�ش�ي�ر املعطي���ات �إىل �أن ال�سعودية
غري مقتنعة بوقف احلرب ،ومُ�رصّة على
اال�ستمرار فيه���ا ،وال ني���ة لديها لوقف
�إط�ل�اق النار وب���دء العملي���ة ال�سلمية،
على الرغ���م من دعوته���ا «احلوثيني»
�إىل املفاو�ض���ات انطالق ًا من قرار جمل�س
الأم���ن  ،2216لعلمه���ا �أن «احلوثيني»
يرف�ضون احلوار انطالق��� ًا من هذا القرار،
لكنها فوجئت بقبول «احلوثيني» احلوار
ال�سيا�سي على �أ�سا�س هذا القرار ،وتقول
م�ص���ادر مطلعة �إن ل���دى احلوثيني نية
جادة من �أجل الو�صول �إىل ت�سوية عادلة،
لكنهم يف الوق���ت نف�سه لي�سوا مقتنعني
بقرار جمل����س الأمن لأنه غ�ي�ر من�صف،
لكنه���م مبوافقته���م ه���ذه �سيحرج���ون

ال�سعودي���ة �أم���ام الآخرين ك���ي يذهبوا
�إىل جل�سات احل���وار ال�سيا�سي ،وبعدها
وبح�سب خطتهم �سيعملون على حت�سني
بنود الق���رار بالطريقة التي تتنا�سب مع
م�صلحته���م كبند خ���روج امل�سلحني من
املناط���ق التي كانوا ي�سيط���رون عليها
وت�سليمها للجي����ش ،الذي بح�سب ر�أيهم
هو نف�سه الذي يحارب معهم.
ال�سعودي���ة م���ن جهته���ا طلبت من
املبعوث ال���دويل ولد ال�شي���خ �أحمد �أن
يوقّع «احلوثيي���ون» على وثيقة يقرون
فيها بقبوله���م املفاو�ض���ات على مبد�أ
القرار .2216
ما تخطط له ال�سعودية هو التخفيف
من وط����أة ال�ضغط الأمريك���ي والغربي
عليها ،بااليحاء لهم���ا �أنها وافقت على
العملية ال�سلمية ،لكنها يف املقابل ت�أخذ
الأمور نحو الت�صعيد الع�سكري؛ بتكثيف
الغ���ارات والهجوم ال�ب�ري ،واال�ستعانة
باملرتزقة الذين قدم���وا من �سورية عرب
تركيا� 500( ،أفغ���اين و�شي�شاين) ،ح�سب
ما ك�شفت و�سائل الإعالم ،علها ت�ستطيع

إدارة السعودية ألزمة
اليمن بالطريقة الحالية
سيأخذ المنطقة إلى
شرق أوسط مختلف
تم رسمه بعد الحرب
عما ّ
العالمية الثانية
ال�سعودية بد�أت تدرك �أنه ال ميكنها الق�ضاء على اليمنيني �أ�صحاب احلق

�أن حتظ���ى بفر�ص���ة جدي���دة ،ت�ستطيع
م���ن خالله���ا ال�سيط���رة عل���ى مناطق
«احلوثيني».
ت�ش�ي�ر الوقائ���ع امليداني���ة �إىل �أنه
بعد ثمانية �أ�شهر من ح���رب ال�سعودية
الغا�شمة عل���ى اليمن ،والتي مل ت�ستطع
فيه���ا �أن حتقق انت�ص���اراً ع�سكري ًا هاماً،

ب���ل ج ّل ما فعلته ه���و �أن املناطق التي
�سيطرت عليها �أ�صبحت الآن حتت �سيطرة
«داع�ش» و«القاع���دة» ،وما عملته هو
تدمري اليمن وقتل االبرياء فيها ،ما تزال
ال�سعودي���ة م�ستم���رة يف عدوانها على
اليمن ،لكنها ل���ن ت�ستطيع الق�ضاء عليه
وعلى �أحزابه املمثل���ة له ،لأنه �صاحب

(�أ.ف.ب).

ق�ضي���ة حمقة ،وا�ستمراره���ا يف عنادها
وظلمه���ا للآخري���ن بطريق���ة التعاطي
مع الأزمة ال�سوري���ة والعراقية� ،سي�أخذ
املنطقة �إىل �رشق �أو�سط خمتلف عما ّمت
ر�سمه بعد احلرب العاملية الثانية.

هاين قا�سم

ــاض االنتفاضة الفلسطينية
بحق �شعبنا من قبَل االنتداب الربيطاين،
واالنتفا�ض���ة الفل�سطيني���ة متوا�صل���ة
عل���ى جميع امل�ستوي���ات �ضد االحتالل
وممار�سات���ه الت���ي ت�ص���دم كل �ضم�ي�ر
�إن�ساين.
مل تتوق���ف املج���ازر واالعت���داءات
ال�صهيونية منذ قي���ام هذا الكيان على
الأر����ض الفل�سطينية ،وه���ي تتكرر الآن
يف ال�ضفة وغزة والقد�س� ،إذ جتاوز عدد
ال�شهداء حتى مطلع ال�شهر اجلاري الـ70
�شهيداً ،وحوايل �ألفي جريح ،و�أكرث من 6
�آالف �أ�سري و�أ�سرية ،بينهم نحو  400طفل،
حتت مظلة الإدارة الأمريكية التي �أر�سلت

وزير خارجيتها جون كريي �إىل املنطقة؛
يف حماول���ة لإجها����ض االنتفا�ض���ة،
وتعطي���ل ث���ورة ال�شع���ب الفل�سطيني
املقاوم ،وك�سب الوقت ل�صالح العن�رصية
ال�صهيوني���ة اال�ستيطاني���ة امل�ستم���رة
يف خطط اال�ستيط���ان والتهويد والقتل
العبثي لل�شباب العُ زَّل ،وجرائم قطعان
امل�ستوطنني �ضد الن�ساء والأطفال ،حيث
مل ُيدِن كريي االحتالل ال�صهيوين ب�شكل
من الأ�شكال ،ومل يدعُ �إىل تطبيق قرارات
ال�رشعية الدولية و�إنهاء احتالل الأر�ض،
و�إعطاء ال�شعب الفل�سطيني حقوقه على
�أر�ضه.

حترّك���ت الواليات املتح���دة بعد
�أن �شع���رت �إدارته���ا �أن االنتفا�ض���ة
الفل�سطيني���ة �آخذة بالتمدد على كافة
الأرا�ض���ي الفل�سطيني���ة ،و�أن الكي���ان
ال�صهيوين مهدَّد اقت�صادي ًا واجتماعي ًا
و�سيا�سي ًا وع�سكرياً ،ولتُ�سقط ال�شعب
الفل�سطيني يف فخه���ا ،و�إ�رصاره على
�أخ���ذ حقوق���ه الوطنية بق���وة الإرادة
الفل�سطيني���ة و�إمكاناتها املتوا�ضعة،
ودون انتظار حتركات املجتمع الدويل
اخلجول���ة واملعنوي���ة الت���ي �ساوت
املج���رم بال�ضحية؛ ح�ي�ن دعا الأمني
العام للأمم املتحدة �إىل وقف الإرهاب،

م�ساوي ًا الدباب���ة ال�صهيونية باحلجر
واخلنج���ر الفل�سطين���ي ،واملحت���ل
ب�صاحب الأر�ض.
االنتفا�ض���ة الفل�سطينية لن تخ�ضع
للم�ساوم���ة ،ول���ن تر�ض���ى �إال ب�إنه���اء
االحتالل ال�صهيوين للأر�ض الفل�سطينية،
و�ست�سقط املح���اوالت املقبلة لوا�شنطن
يف الق�ض���اء على الق�ضي���ة الفل�سطينية
باملفاو�ضات العبثية ،ودعوتها نتنياهو
وعبا����س �إىل الع���ودة �إىل طاولة اخلزي
والعار.

�سامر ال�سيالوي
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 ..إال الربيع الفلسطيني
عند بداية التحركات االحتجاجية
يف عدد من الب�ل�اد العربية ،والتي
انطلقت �رشارتها م���ن تون�س ،وفرار
رئي�سه���ا �إىل ال�سعودية ،تعبرياً عن
القه���ر يف نفو�س املواطنني ،ورف�ض ًا
لقمع الفئ���ات ال�شعبي���ة الكادحة،
�سُ مّي���ت تلك التح���ركات بـ«الربيع
العربي».
ويف ليبي���ا� ،أعل���ن التحال���ف
العرب���ي  -الغرب���ي ع���ن دعم���ه
لـ«الث���ورة ال�شعبي���ة» �ضد نظام
معم���ر القذايف ،بعد �ص���دور قرارات
عن القوى العظم���ى جتيز ا�ستخدام
القوة ،وكانت قطر �أول املتحم�سني،
و�أر�سل���ت عدداً م���ن الع�سكريني �إىل
هن���اك لدعم «الث���وار»؛ يف عملية
ا�ستعرا�ض للق���وة على بلد و�شعب
عربيني ،وهن���اك ت�ضاربت املواقف
بني ال�سعودية وقطر ،وبات لكل دولة
جماع���ة تدعمها ع�سكري��� ًا ومادياً،
ودخل���ت البالد يف ح���رب �أهلية ال
يبدو �أي �أف���ق له���ا ،وا�ستفاد منها
املتطرفون ،و�أعلن���وا عن مبايعتهم
لتنظيم «داع����ش» ،و�سيطروا على
عدة م���دن ،ومار�سوا �أب�ش���ع �أنواع
القتل �ضد املدنيني.
�أم���ا يف م�رص ،ونظراً �إىل الرتابط
اجلغ���رايف بينهما ،فق���د مت تهريب
ال�س�ل�اح �إىل عنا��ص�ر م���ا ي�سمى
«�أن�صار بيت املقد�س» ،التي بايعت
«داع�ش» الحق ًا وبد�أت ب�شن عمليات
�إجرامية يف عدة مدن م�رصية ،وعلى
مواقع للجي�ش امل�رصي املرابط على
احل���دود امل�رصي���ة  -الفل�سطينية،
التي ال تبعد �سوى �أمتار عن مواقع
العدو ال�صهيوين؛ يف حماولة لتكرار
ال�سيناري���و الليب���ي ل�رضب اجلي�ش
والدولة.
يف �سورية والعراق واليمن حدّث
وال حرج ع���ن الت�رصيحات اليومية
امل�ؤيِّ���دة لزيادة الدع���م الع�سكري
واملادي للم�سلحني ،ومنهم «جبهة
الن��ص�رة» و«داع����ش» ،وعمل���وا
جاهدين على ا�ستجالب املتطرفني
من �أك�ث�ر من ثمان�ي�ن دولة عربية
وغربي���ة لزي���ادة ن�سب���ة العب���ث
والفو�ضى يف تلك الدول.
�إال فل�سطني ،وهنا ال بد من وقفه
مع �أم�ي�ركا ،التي منع���ت الأنظمة
العربي���ة الداعمة لـ«الث���وار» من
ن�رصة الفل�سطينيني بعد التناحر يف
غ���زة ،خوف ًا على الكيان ال�صهيوين،
وهن���ا ت�صوّروا معي ل���و بد�أت قطر
مب ّد حرك���ة «حما����س» بال�سالح،
وال�سعودية من جهتها دعمت حركة
«فت���ح» وال�سلط���ة الفل�سطيني���ة
ال�ستع���ادة ال�رشعية؛ كما فعلت يف
اليمن ،حيث ف�شل عدوانها امل�ستمر
منذ �ستة �أ�شهر.
امل�شه���د ال���ذي ال يختلف عليه
اثنان هو الت���ايل :املزيد من الدمار،
واملزي���د م���ن ال�ضحاي���ا ،وح���رب
�أهلية طاحنة ،ق���د ينتهي االحتالل
ال�صهي���وين وال تنته���ي ،وانتعا�ش
للمجموع���ات املتطرف���ة املبايعة
لـ«داع�ش» ،وغريها..

جعفر �سليم
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ماذا بعد االنتخابات التركية؟
متام��� ًا كم���ا نتنياه���و قبل���ه ،فاج�أ
الرئي����س الرتك���ي رجب طي���ب �أردوغان
اجلميع ،وتخط���ى كل التوقع���ات بف�شل
حزب���ه يف الو�ص���ول �إىل �أغلبي���ة مريحة
متكّن���ه من ت�شكيل حكوم���ة وحكم البالد
بطريقة منفردة؛ فقد حقق «حزب العدالة
والتنمي���ة» فوزاً كا�سح��� ًا بالرغم من �أن
الأع���داد مل تكن على ق���در �آمال �أردوغان،
ال���ذي كان ي�أمل يف احل�صول على �أغلبية
ثلث���ي الربملان ،حتى يتمكّ���ن من القيام
بتعدي�ل�ات د�ستورية� ،أهمها تغيري النظام
ال�سيا�سي �إىل نظام رئا�سي بدل الربملاين،
وكتابة د�ستور جديد لرتكيا.
لع���ل كثريي���ن حتدثوا ع���ن الو�سائل
التي ا�ستخدمها �أردوغ���ان و�أركان حزبه،
خ�صو� ًصا �أحم���د داود �أوغل���و ،للح�صول
على ه���ذه النتيجة ،خ�صو�ص��� ًا ا�ستخدام
العن���ف والقت���ل والقلق الأمن���ي ،وعدم
اال�ستقرار ،بالإ�ضافة �إىل خطابات الرتويع
والتخوين ،وترهي���ب املعار�ضني ،وتهديد
الأك���راد ،بالإ�ضافة �إىل الوعود االنتخابية
التي �أغدقها �أردوغان لت�شجيع الناخبني،
والتي يندرج بع�ضه���ا �ضمن �إطار تدخله
يف احلياة اخلا�صة وال�شخ�صية للأتراك.
وللمتابع�ي�ن لالنتخاب���ات الرتكية،
وهم ك�ث�ر من داخ���ل تركي���ا وخارجها،
يب���دو ال�س�ؤال اجلوهري الي���وم :ماذا بعد
االنتخابات الرتكية؟
ال �ش ّك �أن الأزمة ال�سورية �ستكون �أكرث
املت�أثرين بهذا الفوز الأردوغاين ال�ساحق،
وال���ذي �سيدفع���ه �إىل مزيد م���ن التعنّت،
وحماول���ة دف���ع الأم���ور �إىل الت�صعي���د،
لتحقيق مكا�س���ب يف املي���دان ال�سوري،
يح�صّ ل بعدها مكا�س���ب �سيا�سية جتعله
من الأطراف الرئي�سية التي تر�سم م�ستقبل
كل من �سورية والعراق.
وللت�صعي���د الأردوغ���اين املرتقَ���ب
بع���د االنتخابات هدف���ان� :إ�سقاط النظام

الرئي�س الرتكي رجب طيب �أردوغان يديل ب�صوته

ال�س���وري� ،أو على الأقل �إ�سق���اط الرئي�س
ال�س���وري ب�شار الأ�سد ،وال���ذي بات العداء
الأردوغ���اين مو�ضوع �شخ�ص���ي �أكرث منه

للتصعيد األردوغاني
بعد االنتخابات هدفان:
إسقاط النظام السوري..
وضرب التحالف الكردي -
األميركي  -الروسي

�سيا�س���ي� ،أو عقالين� .أم���ا الهدف الثاين،
فهو �رضب بنية الإدارة الذاتية التي بد�أت
تت�ش���كل ب�شكل واقع���ي ،خ�صو� ًصا يف ظل
حتالف الأكراد مع كل من �أمريكا ورو�سيا،
وتفهّم الدولتني الأخريتني ملطالب الأكراد
امل�رشوع���ة بحك���م ذات���ي ،بالإ�ضافة �إىل
�إعالنهم���ا  -كل على ح���دى � -أن الأكراد
جزء ال يتجز�أ م���ن ا�سرتاتيجية املواجهة
مع «داع�ش» ،ولطامل���ا كان من ال�صعب
خالل ال�سنوات اخلم�س املا�ضية� ،أن تتفق
الدولت���ان املتناف�ستان على ك�سب النفوذ
وتو�سيع دائرت���ه يف ال�رشق الأو�سط على
�أمر ما ب�شكل م�ؤكد؛ ف����إن اتفقوا ّمت الأمر،
و�إن اختلف���وا طال الن���زاع ،ولعل الالفت
اتفاقهما على حمورية الدور الكردي ،وهو
ما يقلق الأتراك ب�شكل جدّي.

ّ ُ
«حوارات عمان» تطلق مواجهة فتنة التكفير
�أعلن���ت «جماع���ة ح���وارات عمّان»
خالل م�ؤمتر �صحفي عقدته يف مقر نقابة
ال�صحافي�ي�ن الأردني�ي�ن ،مب���ادرة «�أمة
واحدة يف مواجهة فتنة التكفري».
و�أ�ش���ار رئي�س «جماعة عمّان»؛ بالل
التل� ،إىل �أن املبادرة تدعو �إىل لقاء �أهلي
ت�ش���ارك فيه كل القوى احليّ���ة يف �أمتنا
بحي���ث يتبنى امل�ؤمتر ميثاق ًا يت�ضمن ما
يلي:
العمل على �إع���ادة بناء مفهوم الأمة
الواحدة ،والت�أكيد عل���ى �أن وحدة الأمة
ه���ي و�سيلتها الوحي���دة لتحرير �إرادتها
ومقد�ساتها ومقدراتها وحت�صينها من �أي
ع���دوان خارجي ،واعتب���ار االعتداء على
جزء منها اعتداء على الأمة كلها.
الت�أكي���د على وح���دة كل تراب الأمة،
ومقاوم���ة كل حماول���ة لإح���داث املزيد
من التق�سيم لأرا�ضيه���ا ،ومن ثم نبذ كل
دعوة ت�ؤدي �إىل التجزئة ،ولو كانت حتت
م�سمى حقوق هذه الفئة �أو تلك.
رف�ض كل �أ�شكال التدخّ ل الأجنبي يف

ال�ش����ؤون الداخلية لأمتن���ا ،مبا يف ذلك
الت�رصيح���ات والتلميح���ات والتهديدات
والإمالءات ،و�صو ًال �إىل التدخل املبا�رش.
�إع���ادة االنق�س���ام يف املنطق���ة وما
ت�شهده من ��ص�راع �إىل مربعه الطبيعي،
باعتب���اره انق�سام��� ًا �سيا�سي��� ًا ال عالقة
لالختالف املذهبي والديني فيه بدليل �أن
يف كل مع�سكر من املع�سكرات املت�صارعة
�أتباع ًا من كل املذاهب والطوائف.
العمل على منع ا�ستح�ضار اخلالفات
التاريخية بني �أتب���اع املذاهب والأديان،
خ�صو� ًصا على و�سائ���ل الإعالم واملنابر
العامة.
املواطنة هي �أ�سا�س العالقة بني �أبناء
الأمة ،ب���كل مكوناتها الدينية واملذهبية
والعرقي���ة ،يعب���د كل منه���م رب���ه وفق
عقيدته.
الدعوة �إىل حقن دماء كل �أبناء الأمة
يف كل مكان.
مقاطع���ة و�سائ���ل الإع�ل�ام الت���ي
متار�س الت�ضلي���ل والتحري�ض ،بعيداً عن

رئي�س «جماعة حوارات عمّان» بالل ح�سن التل

املو�ضوعية والنزاه���ة ،مقاطعة �شاملة،
م���ن حي���ث امل�شاه���دة �أو املطالعة �أو
الظهور فيها.
املبا�رشة فوراً ببناء منظومة ثقافية
و�إعالمية ق���ادرة وفاعل���ة لوقف حملة
الت�ضليل.

االنتخاب���ي ووه���م فائ�ض الق���وة الذي
حت�صّ ل عليه ح���زب �أردوغ���ان� ،سيجعل
م���ن ال�رشوط الرتكية �أعل���ى من ذي قبل،
م���ا قد يدفع �أوروب���ا  -يف ما لو اختارت
اخليار العق�ل�اين � -إىل ال�ضغط للو�صول
�إىل حل �سيا�س���ي يف �سورية ،ي�سمح لهم
برف����ض الالجئني و�إعادته���م �إىل بالدهم
بدون الت�شهري به���م يف الإعالم العاملي،
بالإ�ضاف���ة �إىل التن�صُّ ل من مطالب الأتراك
بالدخول �إىل االحتاد الأوروبي� ،أو  -على
الأق���ل  -ال�سماح للأت���راك بالدخول �إىل
�أوروب���ا بدون ت�أ�شرية ،وه���و ما قد يغرق
ال���دول الأوروبية بالعمالة الرتكية ويعزز
البطال���ة الأوروبي���ة ،ويخل���ق حتديات
لل�سلطات احلاكم���ة لي����س �أقلّها �صعود
اليم�ي�ن املتط���رف يف كال احلالتني :فتح
الأبواب للأتراك �أو لالجئني ال�سوريني.
بالن�سبة �إىل كل م���ن �أمريكا ورو�سيا،
فال ي�ضري �أي م���ن الدولتني بقاء �أردوغان
وحزب���ه يف احلك���م يف تركي���ا ،فالرو�س
يقيمون عالق���ات اقت�صادية غري م�سبوقة
مع الأتراك ،ويطمحون ب����أن يكون �أنبوب
ال�سيل الرتكي بدي ًال مقب���و ًال عن الأنبوب
الأوك���راين� .أم���ا الوالي���ات املتحدة فهي
تعتم���د ب�شكل �أكيد عل���ى احلليف الرتكي
 ع�ض���و حل���ف «النات���و»  -لت�سي�ي�ر�ش�ؤون املعار�ض���ة ال�سورية واملجموعات
امل�سلحة ،وقد يكون عودة «حزب العدالة
والتنمي���ة» �إىل احلكم ب�ش���كل منفرد من
الأم���ور الت���ي تريده���ا الإدارة الأمريكية
ب�شدّة� ،إذ �إن الأزمة ال�سورية مترّ يف �أخطر
مرحلة من مراحلها بالن�سبة للأمريكيني،
وه���م يحتاج���ون �إىل حلف���اء موثوقني
وقادرين وم�ستقرين لفر�ض وجهة نظرهم
وخياراتهم �سواء يف املي���دان ال�سوري �أو
يف م�ؤمترات فيينا.

على �صعي���د الداخل الرتكي ،وبالرغم
من انت�صار «العدالة والتنمية» الذي خيرّ
الناخبني «�أنا �أو الفو�ضى» ،لكن الو�ضع
الرتكي ال ي�شي بالذه���اب نحو اال�ستقرار
الذي وعد به �أردوغان �شعبه يف حال فوزه
يف االنتخابات ،وقد يكون العامل الكردي،
والرتاجع االقت�ص���ادي والركود والبطالة،
بالإ�ضاف���ة �إىل ق�ضية الأع���داد املتزايدة
لالجئني ال�سوري�ي�ن ،وتغلغلهم يف البالد
ويف اقت�صاده���ا ون�سيجه���ا االجتماعي،
عامل م���ن عوامل الت����أزمي التي ال ميكن
�ضبطها ب�سهولة.
بالن�سب���ة �إىل الأوروبي�ي�ن التوّاق�ي�ن
�إىل تفاهم ما م���ع تركيا ،ل�ضبط مو�ضوع
الهجرة غري ال�رشعي���ة �إىل �أوروبا ،وتدفُّق
الالجئني غ�ي�ر امل�سبوق ،ف����إن االنت�صار

د .ليلى نقوال

ال�سع���ي لبن���اء منظوم���ة ثقافية
�إعالمي���ة ،تتبن���ى خط���اب التقري���ب
والوح���دة ،بحيث تُ�سهم هذه املنظومة
يف حتويل الوحدة عل���ى �صعيد الأمة
�إىل ثقاف���ة جماهريي���ة يومي���ة ،تبني
الثقة بني املواطنيني بع�ضهم ببع�ضهم
الآخ���ر ،وتربي جمهور الأمة على قبول
اخت�ل�اف االجته���اد والتعددية وقبول
الآخر.
و�ضع خط���ة للإ�ص�ل�اح ال�سيا�سي
واالقت�ص���ادي واالجتماعي ال�شامل يف
املنطقة ،من خالل تقدمي منوذج ل�شكل
الدولة واملجتمع الذي ن�سعى لبنائهما
وقيادة حوار على م�ستوى الأمة لبناء
ر�أي �ضاغط حول هذه اخلطة للو�صول
�إىل التغيري املن�ش���ود من خالل احلوار
الواعي امل�س�ؤول.
تر�سيخ ثقافة احلوار ،ت�أ�سي� ًسا حلوار
يتن���اول كل اخلالف���ات واالختالفات،
والهواج����س واملخ���اوف املتبادل���ة،
وو�ضعها عل���ى طاولة النقا�ش العلمي

اجلاد والر�صني وفق ج���دول �أولويات
وتوقي���ت زمن���ي ،للو�ص���ول �إىل �صيغ
نهائية ،يخرج به���ا املتحاورون حول
الق�ضايا املطروحة على طاولة احلوار،
وه���ذا ي�ستدعي �أن يق���وم احلوار على
ال�رصاحة والو�ض���وح ،و�أن يكون حواراً
مفتوح ًا دون حواج���ز ومواقف م�سبقة
وبني���ة �صادقة ،وفق املنه���ج القر�آين
والنب���وي يف احلوار ،ال���ذي ي�ستهدف
الو�صول �إىل احلق .و�أول �رشوط احلوار
ال���ذي يه���دف �إىل الو�ص���ول �إىل احلق
التوقف عن مهاجمة �أ�سا�س كل مذهب.
الت�أكيد عل���ى اجلوامع امل�شرتكة بني
الأدي���ان ال�سماوي���ة ،لتعزيزه���ا تعزيزاً
للعالقات بني �أتباعها من �أبناء الأمة.
ا�ستثم���ار احلب امل�ش�ت�رك بني �أتباع
املذاهب الإ�سالمية لآل البيت ،ليكون هذا
احلب �أ�سا� ًسا للتقارب والوحدة التي هي
احلالة ال�صحية التي تقطع الطريق على
الطائفي���ة ،وتعيد املذهبي���ة حالة �إثراء
للأمة.
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أكد سقوط فكرة «المراحل االنتقالية»

حطيط :سنشهد  6أشهر صعبة ..وتشهيرًا إعالميًا للحد من وهج االنتصار
متغريات امليدان ال�سوري
الع�سكرية تر�سم متغريات اخلطوط
ال�سيا�سية يف املنطقة ،وحتوالت
ن�شوء النظام العاملي اجلديد� ..شهر
كامل على م�ساندة اجلي�ش الرو�سي
للجي�ش ال�سوري وحلفائه يف حربهم
على الإرهاب.
عن التداعيات والتحوالت
امليدانية يف املنطقة انطالق ًا من
البوابة ال�سورية ،حاورت «الثبات»
الباحث اال�سرتاتيجي العميد الركن د.
�أمني حطيط ،و�إليكم ما جاء فيه:
مييّ���ز العميد �أم�ي�ن حطيط بني
الوج���ود الع�سك���ري الرو�س���ي يف
�سوري���ة ،وال���ذي ي�أت���ي من�سَّ ق ًا مع
احلكومة ال�سورية ،والتدخُّ ل الأمريكي
الأطل�سي ب�ش�ؤون املنطقة للتخريب،
وي�ؤك���د �أنه يف الأوىل احرتام لقواعد
القانون ال���دويل ،ويف الثانية فر�ض
وهيمنة وجت���اوزات وفو�ضى ،يقول:
مع انق�ضاء � 5أ�سابيع على الطلعات
اجلوي���ة للجي�ش الرو�س���ي وق�صف
�أه���داف اخلاليا الإرهابي���ة ،و�إ�سناد
الق���وات ال�سوري���ة وحلفائه���ا على
الأر�ض كافية لت�ؤكد ح�سم اخليارات
ل�صالح الدولة والنظام يف دم�شق.
ب���ر�أي حطيط ،الطلع���ات اجلوية
الرو�سي���ة يف �سورية له���ا وظيفتان،
الأوىل تدم�ي�ر بن���ك �أه���داف مراك���ز
وجتمّع���ات الإرهابي�ي�ن ،والثاني���ة
تقدمي امل�ساع���دة للإ�سناد الناري من
اجلو للق���وات ال�سوري���ة التي تقوم
بعمليات التطه�ي�ر ال�ستعادة الأر�ض
التي �سيط���ر عليها التكفرييون ،ومنذ

انعا����ش غرفتي عمليات «موك» يف
الأردن ،و«م���وم» يف تركي���ا ،ولهذا
ال�سب���ب �ضمن ه���ذا ال�سي���اق ميكن
ت�سجيل خروج حوايل  15الف ارهابي
م���ن �سورية اىل الداخل الرتكي خالل
الأ�سابيع اخلم�سة الأخرية مع تدخل
رو�سي���ا املي���داين كا�سن���اد للقوات
ال�سورية.
ي�شري حطيط اىل �أن امريكا تعمل
بخط�ي�ن متوازي�ي�ن ،الأول يتعل���ق
بدع���م ع�سكري للقوات التي تُ�سميها
«قوى معتدلة» والث���اين يُعمل له
يف الكوالي�س وله عالقة بال�سيا�سة
والأم���ن ،من خالل جمع املعار�ضات
ال�سيا�سي���ة يف رزمة واح���دة ،وهذا
ي�ؤ�رش اىل ما يُحكى من كالم لإن�شاء
مرك���ز ع�سكري �أعلى ي�ض���م �ضباط ًا
ف���روا من اجلي�ش ال�سوري �إ�ضافة اىل
� 30أيل���ول املا�ضي ميك���ن القول �إن
العمليات الع�سكرية للجي�ش ال�سوري
وقوات الدفاع الوطني املدعوم ناري ًا
من خالل الط�ي�ران الرو�سي والبوارج
الع�سكرية �أ�سف���رت ثالثة مكت�سبات
رئي�سية :الأوىل جتري���د املجموعات
الإرهابية م���ن قدراته���ا الهجومية،
بحيث �إن هجمات «داع�ش» و�أخواتها
يف ال�شهر املن��ص�رم كانت �ضعيفة،
والثانية متكني القوات الربية ال�سورية
من ا�ستعادة مناطق وا�سعة من ريفي
�إدل���ب وحلب اجلنوبيني ،والت�أثري يف
حميط حم�ص ،وتغيري الواقع امليداين
يف جنوب �سورية ،بدءاً من بلدة �شيخ
م�سكني ،و�ص���و ًال �إىل درع���ا ،وحتى
الغوطة ،وهذه االنت�صارات يف العلم
الع�سك���ري �أكرث من جي���دة لتوقيته

الزمني ،والأمر الثالث يتعلق بالبُعد
اال�سرتاتيج���ي ال�سيا�سي ،وله عالقة
بالق���وات التي تدير عمليات الإرهاب
يف �سوري���ة ،بحيث بات���ت الواليات
املتحدة الأمريكية ومن ورائها �أوروبا
مقتنعتان �أن االنت�صار �سيكون حليف ًا
للجي�ش ال�سوري وحلفائه ،و�أن تغيري
النتائج �ضعيف ج���داً و�شبه معدوم،
وهذا ما �أظهر الحق ًا املرونة الأمريكية
جتاه م�ؤمتر فيينا� ،أقله لناحية ال�شكل
قبل �أن تت�ضح فيما بعد اجتاهاته.

خطط �أمريكية بديلة
ن�س����أل حطي���ط ،وه���ل �سرت�ضى
الوالي���ات املتح���دة الت���ي �سخرت
احللف الأطل�سي ودول اخلليج وتركيا
وكافة اجه���زة املخاب���رات الدولية
والإعالمي���ة بالنتائ���ج ه���ذه ...يرد
حطيط :يف الع���رف الع�سكري عندما
يف�ش���ل املهاج���م بتحقي���ق اهدافه
يتوقف عن الهجوم ويقر باخل�سارة،
لك���ن امل�س�أل���ة يف �سورية ال تنطبق
عليها القواعد الع�سكرية ،لأن القيادة
تقاتل مبال وجنود �سواها ،وبالتايل
قيادة العدوان على �سورية وان كانت
تُدار امريكي��� ًا فاخل�سائر املالية هي
خليجية واخل�سائر بالأرواح هي من
املجموع���ات الإرهابي���ة الإ�سالمية،
ولهذا ال�سب���ب امريكا لي�ست م�ضطرة
الع�ل�ان ف�شله���ا ،وبالت���ايل ميكنها
ب�سهولة تغيري خططه���ا ،ورغم قول
الواليات املتحدة الأمريكية �أن امليدان
راجح ل�صالح الدولة ال�سورية ولنظام
والرئي�س ب�ش���ار الأ�سد وتوجهها اىل
م�ؤمتر فيين���ا� ..إال انها الزمت هذين
الت�رصف�ي�ن باع�ل�ان ار�س���ال قوات
خا�صة امريكية ب�صف���ة ا�ست�شاريني
اىل الداخل ال�سوري ،واوعزت بت�سليح
الإرهابيني بقذاف م�ضادة للطائرات
واملدرع���ات ومتوينهم بالذخائر كما
اجه���زة القت���ال الليل���ي ..ومت اي� ًضا

حطيط :رئيس جمهورية
لبنان المقبل ستكون
الكلمة الفصل فيه للمحور
الذي سينتصر

�ضباط �آخري���ن للقول ان هذا املركز
هدفه احلف���اظ على اجلي�ش ال�سوري
وامل�ؤ�س�س���ات الناظم���ة يف �سورية..
ورغم هذه املناحي البديلة لل�سلوك
الأمريكي على �ضوء التحوالت داخل
�سوري���ة ،تبقى حماوالت امريكا دون
م�ستوى الفعالي���ة التي تتيح القول
ان خياراته���ا الع�سكرية ناجحة يف
�سورية� ،سيما بعد ف�شل  4خمططات
متالحقة (خطة الأخوان ثم بندر وثم
داع�ش ،وخطة عمليات فكي الكما�شة
من خالل غرفت���ي عمليات «موك»
و«موم») ..وهذا الأمر يقودنا للقول
ان امريكا تف�شل يف فر�ض �سيا�ساتها
الإ�سرتاتيجية يف املنطقة من دون �أن
يعني ذلك تراجعها.

حطيط :أميركا وأوروبا
مقتنعتان بانتصار الجيش
السوري وحلفائه ..ما أظهر
المرونة تجاه مؤتمر فيينا

�إعادة ت�شكّل خرائط النفوذ
وماذا عن تداعيات �صمود �سورية
يف املي���دان وال�سيا�س���ة؟ وهل من
ا�ستثم���ار �سيا�س���ي ل�شع���وب هذه
املنطقة؟
يق���ول العميد حطي���ط :املنطقة
ت�شه���د الآن �إع���ادة ت�شكيل خلرائط
النف���وذ اال�سرتاتيج���ي ،والف�ش���ل
الأمريكي يف �إنتاج �رشق �أو�سط جديد
ي�ستدعي �إع���ادة ت�شكي���ل املنطقة
عل���ى قاعدة انت�صار حمور املقاومة
املك���وّن من �إي���ران و�سورية وحزب
اهلل ،والتحاق دول �أخ���رى به ،بد�أت
بالعراق ،وقد ت�شمل بلدان ًا �أخرى يف
الإقليم ،وهذا املحور ال تقوده رو�سيا
على الإط�ل�اق ،فالعامل لي�س متجه ًا
�إىل نظام القطبني ،ف�إيران مث ًال التي
�أعلن���ت «ال �رشقي���ة وال غربية» مل
تقاتل � 35سن���ة لتكون تابعة لأحد،
وه���ذه هي ح���ال �سورية وحزب اهلل
وباقي �أحرار �شع���وب املنطقة .هذا
املح���ور هو حلي���ف لرو�سيا ولي�س
تابع��� ًا لها ،ويف الأ�ص���ل ،مو�سكو ال
متلي مواقفها علي���ه ،ولهذا ال�سبب
اجلميع يعوّل هنا على بناء وت�شكيل
نظ���ام ت�شارك���ي يف املنطقة ،نواته
يكون م���ا يح�صل يف لبنان و�سورية
والع���راق و�إي���ران واليم���ن ..ولهذا
ال�سب���ب نحن نتوقع خ�ل�ال الأ�شهر
ال�س���ت املقبل���ة ثالثة �أم���ور ،الأول
�سيك���ون بتفعيل امليدان يف �سورية،
لإفهام اخل�صم �أنه عاجز عن حتقيق
�أي انت�ص���ار ج���دي ،وتخفيف بقعة
الإرهاب ،والثاين �سيُجرب ال�سعودية
بوقف حربها عل���ى اليمن ،والثالث
هو �إ�سق���اط فكرة املراحل االنتقالية
لتعي�ي�ن �أجه���زة تُديره���ا �أمريكا،
فلن يك���ون االجتاه �سائ���داً ملراحل
انتقالي���ة ،ال يف �سوري���ة وال يف
اليمن ،ب���ل تثبيت للقوى املنت�رصة،
وهذا الثبات �سي�ؤدي �إىل هجوم غري
م�سبوق �إعالمي ًا على القوى احلليفة
خليار املقاومة.

رئا�سة اجلمهورية
يتاب���ع حطيط :لبن���ان لن يمُ لى
عليه رئي�س كم���ا كان ي�سبق اندالع
احلرائق العربي���ة ،رئي�س جمهورية
لبنان املقبل �ستكون الكلمة الف�صل
فيه للمح���ور الذي ينت��ص�ر ،ولهذا
ال�سبب حمور املقاومة وحلفا�ؤه يف
لبنان هم عر�ضة لنوع من الت�شنيع
ال�سيا�سي والإعالمي ،بهدف اغتيالهم
�سيا�سي���اً ،وال�سبب وقف �أي ا�ستثمار
له���ذه الق���وى له���ذه االنت�ص���ارات
ميدانياً ،ومع الأ�سف ،بع�ض النفو�س
ال�ضعيفة ت�ست�سهل ال�سري يف عملية
�إيذاء الآخرين عن غري وجه حق.

�أجرى احلوار :بول با�سيل
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نشاطات

■ النائب ال�سابق في�صل الداوود؛ الأمني العام حلركة
الن�ضال اللبن���اين العربي� ،أ�س���ف لتعاطي احلكومة
م���ع ق�ضية روات���ب الع�سكري�ي�ن به���ذا اال�ستخفاف
واال�ستهتار ،والتلك�ؤ ع���ن القيام بواجباتها جتاه من
يقدمون حياتهم يف �سبيل الوطن.
■ ال�ش��يخ ماه��ر حم��ود �أك��د �أن��ه بع��د ح��واىل خم�س
�س��نوات من الفتنة يف �س��ورية ،ثبت �أن ما يح�ص��ل ال
عالق��ة له مبا ي�س��مى «ثورات» ،وبالبح��ث عن حقوق
النا���س وحرية الأوطان� ،إمنا ه��ي م�ؤامرة �أمريكية -
«�إ�رسائيلية» غربية� ،أنفق عليها عرب النفط ب�سخاء.
توجه بالتحية لكل قب�ضة
■ جتمع العلماء امل�سلمني ّ
ثائر يف وجه املحتل ،ول���كل �شاب ميت�شق �سكين ًا �أو
حجراً يالحق فيه الع���دو ال�صهيوين ويقتل منهم من
ا�ستطاع .كما دع���ا التجمع القوى ال�سورية املخل�صة
لال�ستف���ادة من فر�صة اللقاء يف جنيف والو�صول �إىل
حلول �سيا�سية.
■ حرك��ة الأم��ة �أ�ش��ارت �إىل �أن الذك��رى ال��ـ 98لوع��د
بلفورال��ذي م ّه��دت خالله ال��دول اال�س��تعمارية لقيام
الكيان ال�ص��هيوين على �أر�ض فل�س��طني العربية ،ي�أتي
يهب ال�ش��عب الفل�س��طيني املجاهد �ضد العدو
يف وقت ّ
ال�صهيوين وقطعان امل�س��طوطنني دفاع ًا عن الأق�صى
املب��ارك واملقد�س��ات وكل الأرا�ض��ي املحتل��ة ،م��ا
ي�س��تدعي نب��ذ الفنت وم�ش��اريع التق�س��يم ،وت�ص��حيح
البو�صلة باجتاه فل�سطني.
■ جمعي���ة ال�صداق���ة الفل�سطيني���ة  -الإيراني���ة يف
لبن���ان ،اعت�ب�رت �أن جرمي���ة وع���د بلفورالتاريخية
ت�ستدع���ي كل القوى احلية يف الع���امل للوقوف مع
ال�شعب الفل�سطيني ومقاومته يف ال�رصاع مع الكيان
ال�صهيوين ،كونه ميث���ل املواجهة احلقيقية بني قوى
احلق والباطل.
■ ال�ش��يخ د .حممود �سليم اللبابيدي؛ قائم مقام مفتي
فل�س��طني يف لبنان وال�ش��تات ،ر�أى �أن ت�ص��ويت ودعم
بع���ض ال��دول العربي��ة والإ�س�لامية يف جمل���س الأمم
املتح��دة لنيل الكي��ان ال�ص��هيوين من�ص��ب ًا جديداً يف
مراكز �ص��نع الق��رار ،خيانة عظمى للق�ض��ية املركزية
فل�سطني ،وال تقل قذارة عن جرمية بلفور.
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ّ
«حركة األمة» تنظم اعتصامًا تضامنيًا مع االنتفاضة الفلسطينية

ال�شيخ د .عبد النا�رص جربي يلقي كلمته يف م�سجد وجممع كلية الدعوة الإ�سالمية

نظّمت «حركة الأم���ة» اعت�صام ًا ت�ضامني ًا مع
االنتفا�ضة الفل�سطيني���ة ،يف م�سجد وجممع كلية
الدع���وة الإ�سالمية ،بح�ضور ممثل�ي�ن عن الأحزاب
الوطني���ة والإ�سالمي���ة والف�صائ���ل الفل�سطيني���ة،
وامل�ست�شار خالد عبادي ممث ًال �سفري دولة فل�سطني
يف لبنان ،وامل�ست�شار ال�سي���د ماجدي ممث ًال �سفري
اجلمهورية الإ�سالمية الإيرانية يف لبنان.
�أمني ع���ام «احلركة»؛ ال�شي���خ د .عبد النا�رص
جربي� ،ألقى كلم���ة قال فيه���ا �إن ت�صاعد اجلرائم
ال�صهيوني���ة �ض���د �أبن���اء ال�شع���ب الفل�سطين���ي،
وحماوالت جي����ش العدو وقطع���ان امل�ستوطينني
اقتح���ام احلرم القد�س���ي ال�رشيف ،ومن���ع ال�صالة
يف امل�سج���د الأق�صى املب���ارك ،ي�ش���كالن انتهاك ًا
ل���كل القيم الإن�ساني���ة والدينية ،وال�صمت العربي
والإ�سالم���ي يقف عاج���زاً �أم���ام ال�صهاينة ،داعي ًا

«جبهة العمل اإلسالمي» ّ
تكرم الترياقي

ال�شعوب العربي���ة والإ�سالمية وال�شعوب احلرّة �إىل
التكاتف وال�ضغط على الر�ؤ�ساء واحلكام  مل�ساندة
ال�شعب الفل�سطيني ال���ذي يدافع عن �أوىل القبلتني
وثالث احلرمني ال�رشيفني ،وم�ؤكداً �أن خيار اجلهاد
واملقاوم���ة ه���و اخلي���ار الوحيد لتحري���ر الأر�ض
واملقد�سات.
كما �ألقى امل�ست�ش���ار خالد عبادي كلمة با�سم
�سف���ارة دولة فل�سطني ج���اء فيه���ا :نقف معكم
مت�رضع�ي�ن �إىل العزي���ز القدير �أن يك���ون الن�رص
ل�شعبن���ا يف مواجهة االحت�ل�ال ال�صهيوين ،الذي
يعي���ث ف�ساداً يف �أر����ض الرباط و�أهله���ا� ،ضارب ًا
عر����ض احلائط كل الأعراف ،قائالً :رغم كل املرارة
ال�سوداوي���ة للم�شهد العرب���ي والإ�سالمي� ،ستبقى
فل�سطني و�أبنائها بو�صلة ال�رشفاء من �أبناء �أمتنا،
و�سيبقى �شعبن���ا الفل�سطيني كما كان على عهده

�أ�صي�ل�اً كبرياً جماه���داً ومرابط ًا ومدافع��� ًا با�سم
كل ال�رشف���اء عن م�رسى ر�س���ول اهلل عليه ال�صالة
وال�س�ل�ام ،وعن مهد �سيدنا عي�س���ى عليه ال�سالم،
حتى الن�رص املبني.
�أما ممثل «حركة اجلهاد الإ�سالمي» يف لبنان؛
�أبو عم���اد الرفاعي ،ف�أكد �أن ال�شع���ب الفل�سطيني
�سيظل يدافع ع���ن املقد�سات ،و�سيقف بوجه العدو
ال�صهي���وين ،ولن ي�سمح بتق�سي���م امل�سجد الأق�صى
زماني ًا وال مكانياً ،وال بدخولهم �إىل امل�سجد الأق�صى
املبارك ،الفت ًا �إىل �أن العدو ال�صهيوين �أراد �أن يهدم
امل�سج���د الأق�ص���ى ويحوّله �إىل م���كان يقام عليه
كني�س على �أنقا�ضه ،لكن «�شعبنا املقاوم �سيك�رس
جربوته و�سينت�رص على عدوه كما ك�رس جربوته يف
غزة وقبل ذلك يف لبنان عندما ا�ستطاعت املقاومة
دحر العدو ال�صهيوين.

ّ
«رابطة أبناء بيروت» توزع حصصًا غذائية في العاصمة

احلاج عبد اهلل الترياقي يتسلم الدرع التقديرية

�أقام���ت «جبهة العمل الإ�سالمي يف لبنان» ،حفل
ع�شاء تكرمي���ي لقوات الفج���ر  -املقاومة الإ�سالمية
ب�شخ����ص قائدها الع���ام احلاج عب���د اهلل الرتياقي،
بح�ضور ع���دد م���ن ال�شخ�صيات الديني���ة والر�سمية
وال�سيا�سية اللبنانية والفل�سطينية.
بداي���ة �ألق���ى من�سّ ق ع���ام «اجلبه���ة»؛ ال�شيخ د.
زهري اجلعيد ،كلمة �شدد فيه���ا على «وحدة املقاومة
الإ�سالمية بجناحيها ال�سُّ ن���ي وال�شيعي؛ هذه الوحدة
اال�سالمية الوطنية التي هزمت م�شاريع الفنت الداخلية،
وق�ضت على �أحالم اليهود وال�صهاينة والأمريكان».

وق���ال« :تعر�ض���ت اجلبهة وما زال���ت تتعر�ض
لكث�ي�ر من ال�ضغوط وحم���اوالت الت�صفية اجل�سدية
وال�سيا�سي���ة واملعنوية ،وقدّم���ت يف �سبيل احلفاظ
على وح���دة امل�سلمني ودور املقاوم���ة العديد من
كوادرها ال�شهداء».
بدوره� ،ألقى املك���رَّم الرتياقي كلمة �أ�شار فيها �إىل
�أن «�صيدا وجوارها وال�شباب املجاهدين فيها قاوموا
االحتالل ،فدماء �شهدائنا الزكية غالية جداً ،وهي روت
تراب الوطن».
ويف اخلتام قدّم اجلعيد درع ًا تكرميية للرتياقي.

قامت «رابطة �أبناء بريوت» بتوزيع  450ح�صة
غذائي���ة للعائالت اللبنانية ،مبب���ادرة �شملت كل
الأطياف اللبنانية ،وذلك بهدف تذليل ال�صعوبات
املعي�شية يف ظل الأزمة االقت�صادية ال�صعبة التي
مترّ بها معظم العائالت.
بع���د الن�شي���د الوطن���ي اللبن���اين ،مت توزيع
احل�ص�ص الغذائية على الأهايل من بريوت ،وكانت
كلم���ة للحاج حممد الفيل؛ رئي����س «رابطة �أبناء
بريوت»� ،أكد فيها �أهمية املبادرة الوطنية للجي�ش
اللبن���اين ب�إ��ش�راف مديرية التع���اون امل�شرتك،

وهدفه���ا الإن�ساين ،كما نوّه ب���دور بريوت الرتاثي
والتاريخ���ي الحت�ضان كل �أبناء الوطن ،و�أكد على
�أهمية التعاي�ش امل�شرتك ،كما وجّ ه ال�شكر لقيادة
اجلي�ش اللبناين حامي اال�ستقرار.
ويف اخلتام قدّم احلاج حممد الفيل درع تقدير
ووفاء لقي���ادة اجلي�ش ،ت�سلمها املقدم بالل ق�صب
والرائ���د ف�ضل املو�سوي ،اللذي���ن متنيا �أن ي�ستمر
التع���اون الع�سك���ري املدين ملثل ه���ذه اللقاءات
ال�شعبي���ة ،و�أن يعم الأمن والأم���ان لبنان ،وتبقى
بريوت �سيدة العوا�صم.

عالم المرأة

www.athabat.net
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زواجك ..تخلي عن هذه التصرفات
لنجاح
ِ
تُع ّد العالق���ة الزوجية من �أعقد
العالقات يف املجتمع ،وحتتاج �إىل
جهود كبرية من قبل الرجل واملر�أة
لت�صل �إىل ب���رّ الأمان ،فهذه العالقة
تقوم على احلب والتفاهم والتعاون
امل�شرتك بني الزوجني.
يج���ب عل���ى كل م���ن الزوجني
التخل���ي ع���ن العديد م���ن الأ�شياء
التي طبعت حياتهم���ا قبل الزواج،
بهدف �إجناح احلياة الزوجية ،فبناء
الأُ�رسة ال�سعيدة يتطلب الت�ضحيات
من كال الطرفني.
وفيما يلي جمموعة من الأ�شياء
الت���ي يجب �أن تتخل���ي عنها �إذا ما
�أردت لعالقت���ك الزوجي���ة �أن تنجح
وت�ستمر:
 .1التوقع���ات غ�ي�ر الواقعي���ة:
توقف���ي عن ت�صدي���ق ق�ص�ص احلب
الرومان�سية يف الأفالم وامل�سل�سالت
الدرامي���ة ،فاحلي���اة الزوجي���ة يف
الواقع تختلف كث�ي�راً عن الق�ص�ص،
وال تبالغ���ي بتوقعات���ك من الزواج
حتى ال ت�شعري بال�صدمة.
 .2توقف���ي ع���ن ح���ب ال�سيط���رة:
العالقة الزوجية مبنيّة على الندية
والتع���اون ،ولي�س على �سيطرة �أحد
الزوج�ي�ن على الآخر ،لذلك يجب �أن
تتخلي عن رغبت���ك بال�سيطرة على
�رشيك حياتك ،حتى ال تتحول حياتك
الزوجية �إىل جحيم يف امل�ستقبل.
 .3تخلي عن رغبت���ك بالتملك :على
الرغم من �أن الزواج عالقة تربط بني
الرج���ل واملر�أة يف كي���ان واحد� ،إال
�أن ه���ذا ال يعني �أن ميتلك �أي منهما
حياة الآخر بالكام���ل ،بل يجب �أن
يحظ���ى كل من الزوج�ي�ن مب�ساحة
معيّن���ة من اخل�صو�صي���ة؛ ليمار�س
ن�شاطاته وهوايته املف�ضلة.
 .4توقفي عن االنتق���اد :جتنبي قدر

ِ
أنـت

الإم���كان انتق���اد ت�رصف���ات �رشيك
حياتك ب�شكل مبا�رش ،بل حاويل �أن
تنبه���ي �إىل �أخطائه بطريقة لطيفة،
ويف املقاب���ل يج���ب �أن تثني على
بع����ض ال�صفات اجلي���دة واملحببة
لدى ال�رشيك.
 .5ال حتاويل تغي�ي�ر �رشيك حياتك:
علي���ك �أن تتخلي عن فكرة حماولة
تغيري �رشيك حيات���ك ليكون موافق ًا
لتطلعات���ك ،فكل �إن�سان لديه �صفات
و�أفكار خمتلفة ع���ن الآخر ،والزواج
ال�سعيد ال يعني �أن يتطابق الزوجان

يف كل �شيء ،بل يتحقق عرب التفاهم
على الق�ضايا الهامة حلياة الأ�رسة.
 .6اترك الغرية الزائدة :الغرية �صفة
فطرية يت�صف بها كل �إن�سان� ،إال �أنها
يجب �أن تبقى �ضمن حدود املعقول؛
دون �أن ت�ؤث���ر على احلياة الزوجية،
ويف ح���ال حتوّلت �إىل غرية مَ رَ�ضيّة
فيمكن �أن تدمّر حياة الأ�رسة.
 .7تخل���ي عن خماوف���ك :ال جتعلي
خماوفك من اخليان���ة تدمّر حياتك
الزوجية ،وح���اويل �أن تبني عالقة
من الثقة املتبادلة بينك وبني �رشيك

حياتك ،فاخلوف وال�شك من �أخطر ما
يهدد احلياة الزوجية.
 .8توقفي عن ال�سعي نحو الكمال :ال
يوج���د �أي عالقة مثالية بكل ما يف
الكلمة من معنى ،ف����أي عالقة بني
زوج�ي�ن ال ب���د �أن ت�شوبها من وقت
�إىل �آخ���ر بع�ض امل�ش���اكل واخلالف
الناجتة عن طبيع���ة الإن�سان ،لذلك
توقفي عن ال�سعي نحو الكمال الذي
ال ميك���ن �أن يت�صف ب���ه �أي خملوق
على �سطح الأر�ض.
 .9توقفي عن لوم ال�رشيك :ال حتاويل

رمي اخلياط

فَ ن%

وطــفـــــلك
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م�سابقة «�أين توجد هذه الكلم���ة» :الطفل يكون مولع ًا
بزي���ادة قامو�سه اللفظي ،فهو يب���د�أ بنطق كلمة واحدة ،ثم
يحاول يف تركي���ب اجلمل من كلمتني �أو ث�ل�اث ..فلتكوين
معينة له يف زيادة قامو�سه اللفظي وتن�شيط ذاكرة الطفل؛
بحف���ظ ق�صار ال�سور ،والبحث ع���ن مفردة معينة من خالل
ذاكرت���ه ،ك�أن ت�س�أليه� :أي���ن توجد كلمة النا����س �أو الفلق،
وغريها.
اجعل���ي القر�آن الكرمي رفيقه يف كل مكان :ميكنك تطبيق
ه���ذه الفكرة ب�أن جتعلي جزء «عمّ» يف حقيبته مثالً ،فهذا
يريح���ه ويربطه بالقر�آن الكرمي ،خ�صو�ص ًا يف حاالت التوتر
واخلوف ،ف�إنه يح�س بالأمن ما دام معه القر�آن الكرمي ،على
�أن يتعلم �آداب التعامل مع امل�صحف.
اربطيه بالو�سائ���ل املتخ�ص�صة بالقر�آن الكرمي وعلومه:
القنوات املتخ�ص�صة بالقر�آن الكرمي� ،أ�رشطة� ،أقرا�ص ،مذياع
وغريها ..هذه الفكرة حتفز فيه الرغبة يف التقليد والتناف�س
للقراءة واحلفظ ،خ�صو�ص��� ًا �إذا كان املُقر�ؤون واملت�سابقون
يف نف����س �سنّ���ه ،ومن نف�س جن�سه ..ر�سّ خ���ي يف نف�سه �أنه

�أن حتمّل���ي �رشيك حيات���ك وزر كل
م�شكلة تواج���ه حياتكما الزوجية،
بل حتل���ي ب�شيء م���ن امل�س�ؤولية،
واع�ت�ريف بخط����أك عندم���ا تكوين
مذنبة ،فاالعرتاف باخلط�أ ي�شيع جواً
من الألفة واملحبة يف الأ�رسة.
 .10يج���ب �أال تكوين دوم ًا على حق:
توقف���ي عن االعتق���اد ب����أن �آراءك
و�أفكارك هي ال�صحيح���ة دائماً ،بل
حاويل مناق�شة �أي ق�ضية مع �رشيك
حياتك مبو�ضوعي���ة ،ودون تع�صب
لر�أيك ،ف���كل �إن�سان يخط���ئ ،مهما
كان ميتلك من معلومات وخربة يف
احلياة.
 .11تنتق���دي �أال �رشيك حياتك علناً:
م���ن واجبك �أن حتمي �رشيك حياتك،
و�أن حتافظي على �سمعته وكرامته،
حتى ولو �أ�صب���ت بالإحباط ب�سبب
بع�ض ت�رصفاته.
 .12ال تن�رشي �أي �شيء على «في�س
ب���وك» عندما تكون�ي�ن غا�ضبة :قد
يدفعك الغ�ضب �إىل ق���ول �أ�شياء قد
تندمني عليها الحقاً ،لذا ،ال ت�صدري
حكم��� ًا عل���ى �رشيك حيات���ك �أثناء
غ�ضبك وتن��ش�ري ر�أي���ك فيما فعل
عل���ى «في�س بوك» .رمب���ا يُ�شعرك
ذل���ك باالرتياح ،لكن ذل���ك �سي�ؤدي
حتم ًا �إىل ردة فعل �سلبية من �رشيك
حياتك قد تدمر عالقتك معه.
 .13ال تقللي من قيمة �آراء �رشيكك �أو
معتقداته عل���ى «في�س بوك» :رمبا
ال يعجب���ك ر�أي �أو فك���رة ما ن�رشها
�رشيكك على «في����س بوك» ،لذا ،ال
حت���اويل �أن تقللي م���ن قيمة هذه
الفكرة عرب تعلي���ق �سلبي قد ي�ؤدي
�إىل حرب كالمية بينكما ،الأمر الذي
�سي�ؤثر �سلب ًا على عالقتك معه.

اهتمامات جمالية تمنعك عنها اللباقات
ي�ستطيع �أن يكون مثلهم �أو �أح�سن منهم �إذا واظب على ذلك.
ا�شرتي ل���ه �أقرا�ص��� ًا تعليمية :ميكنك ا�ستخ���دام بع�ض
الربام���ج يف احلا�س���وب لهذا الهدف ،كالق���ارئ ال�صغري� ،أو
الربام���ج التي ت�ساعد على الق���راءة ال�صحيحة واحلفظ من
خالل التحكّم بتكرار الآية وغريه.
�شجّ عي���ه على امل�شارك���ة يف امل�سابق���ات (يف البيت/
امل�سجد /املكتبة /املدر�سة /املدينة) .التناف�س �أمر طبيعي
عند الأطفال ،وميكن ا�ستغالل هذه الفطرة يف حتفيظ القر�آن
الك���رمي؛ �إذ قد يرف�ض الطف���ل قراءة وحفظ الق���ر�آن الكرمي
لوح���ده ،لكنه يت�شجع ويتحفز �إذا م���ا دخل يف م�سابقة �أو
نحوه���ا ،لأنه �سيحاول التقدم على �أقرانه ،كما �أنه يحب �أن
تك���ون اجلائزة من ن�صيبه ،فالطفل يحب الأمور املح�سو�سة
يف بداية عم���ره ،لكنه ينتقل فيما بعد م���ن املح�سو�سات
�إىل املعنويات ،فاجلوائ���ز والهدايا ،وهي من املح�سو�سات،
ت�شجّ ع الطف���ل على حفظ القر�آن الك���رمي ..قد يكون احلفظ
يف البداي���ة رغبة يف اجلائزة ،لكن���ه فيما بعد حتما يت�أثر
معنوي ًا بالقر�آن الكرمي ومعانيه ال�سامية.

قد تطرحني ال�س�ؤال التايل :كيف للإتيكيت الذي يدّعي االرتقاء
بي� ،أن مينعني عن العادات اجلمالية؟ في�أتي اجلواب �رسيع ًا من
الربوتوك���ول والأ�صول :رغم تطبي���ق االهتمامات اجلمالية التي
من �ش�أنه���ا �أن تعك�س عنك �صورة امل���ر�أة التي تعتني ب�شكلها
ونظافتها� ،إالّ �أن القيام بذلك يف العلن �سيعرّ�ضك ملواقف حرجة
كثرية ،و�سي�سيء �إىل �صورتك بد ًال من �أن يخدمها ،ومن ذلك:
االعتن���اء بالأظافر� :إن كنّا نن�صحك ب����أن تبقي يف حقيبتك
مق�ص��� ًا ومربداً للأظافر ،فهذا فقط للحاالت ال�رضورية ،ويف حال
تك�� رّّس�ر �أظافرك لتحلّ���ي الأزمة ب�أغرا�ض���ك ال�شخ�صية ،لكن هذا
ال يعن���ي �أبداً �أ ّن ق�صّ ها وتقليمها م�سم���وح يف العلن� ،أو ًال فهذا
ت�رصّف يندرج يف خرق قواع���د نظافتك ال�شخ�صية ،ويُعترب من
�أكرث الأ�صوات التي ت�سبب الإزعاج واال�شمئزاز للغالبية ال�ساحقة
من النا�س.
ترتيب املظهر :ال �ش ّك يف �أن لالعتناء باملظهر تفا�صيل تكلّل
الأناقة ،لك ّن القيام به���ا يف العلن قد ي�ضعك يف مو�ضع الفتاة
الت���ي حتاول لفت الأنظار �إليها بحركات غري الئقة �أو �أنيقة ،لأ ّن
ذلك قد يوقعك يف مواقف حمرجة ال تتمنينها.
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كاريكاتير

حقائق صحية عن «العسراويين» تهمك معرفتها
1 .1الأداء املدر�س���ي :الأطف���ال «الع�رساوي���ون» ق���د يتعر�ضون
ل�صعوب���ات يف التح�صيل الدرا�سى قبل بلوغهم  11عاماً ،لكن
يت���م تعوي�ض ذلك بعد �أن تنمو الدماغ وتعتاد على اخليارات
ال�شائعة التي تنا�سب م�ستخدمي اليد اليمنى.
2 .2م�شاكل ال�صحة النف�سية« :الع�رساويون» �أكرث عر�ضة للم�شاكل
ّي�ن �أن  40باملائة من مر�ض���ى الف�صام
النف�سي���ة ،حي���ث تب� نّ
«ع�رساويون» ،وهي ن�سبة تزيد كثرياً عن الـ 10باملائة التي
ي�شكلها «الع�رساويون» بني النا�س.
3 .3التمي���ز يف الألعاب الريا�ضية :يتفق جمي���ع خرباء الريا�ضة
على �أن ا�ستخدام اليد الي�رسى مينع العبي كثري من الريا�ضات
تفوّق���اً� ،سواء يف املالكمة �أو التن����س �أو البي�سبول ،وغري ذلك
من الريا�ضات.
4 .4املقاتلون 3 :باملائة من املجتمعات ال�سلمية البدائية يكونون

«ع�رساويني» ،بينما ي�شكل «الع�رساويون» ن�سبة  27باملائة
من املقاتلني يف املجتمعات البدائية ،ويف�رس الباحثون ذلك
ب�أن ا�ستخدام اليد الي�رسى مينح ميزة املفاجئة.
�5 .5رسط���ان الثدي� :أك���دت درا�سة حديثة زي���ادة خماطر �إ�صابة
«الع�رساويات» ب�رسطان الثدي ،خ�صو�ص ًا بعد انقطاع الدورة
ال�شهرية.
6 .6م�شاكل النوم :وجدت درا�سة �أن «الع�رساويني» لديهم م�شاكل
�أك�ث�ر يف اال�ستغراق يف النوم ،و�أنه���م يحركون �أطرافهم �أثناء
النوم �أكرث من م�ستخدمي اليد اليمنى.
7 .7الوقاية من القرحة والتهاب املفا�صل :بيّنت الدرا�سات انخفا�ض
معدالت �إ�صابة «الع�رساويني» بالقرح���ة والتهاب املفا�صل،
ويرتبط املر�ضان بتفاعل جمموعة كبرية من اجلينات ،وميكن
�أن يتغري التفاعل نتيجة اختالف جني �أو اثنني.

ابتكار جديد لعالج الشخير
ابتك���ر عاملون يف جمال التكنولوجي���ا ،جهازاً ال�سلكي ًا حلل
م�شكلة ال�شخري والأ�صوات املزعج���ة التي يطلقها البع�ض �أثناء
النوم.
وقال بهروز حريري ،الذي �شارك يف ابتكار هذا اجلهاز امل�سمى
«�سمارت نورا» :رمبا تُ�سهم حركة ب�سيطة للغاية �أو دفعة رقيقة
يف وق���ف ال�شخري ،لكن امل�شكلة هي �أن���ه يف �أغلب الأحوال يبد�أ
النائم بعد دقائ���ق يف معاودة ال�شخري ،وغالب ًا ما ينفد �صرب �أي
�شخ�ص �أن يظل ينبه النائم طول الليل كي يوقف غطيطه.
و�أ�ضاف حريري �إن احلل يكمن يف عملية تنبيه النائم ،بحيث
يتوىل اجلهاز �سماع �أ�صوات ال�شخري ،ثم يبادر �إىل لكز النائم قبل
�أن ي�ستيقظ� ،أو �أن يتنبّه من حوله.
تـــ�صـــــدر عـــــــن
�شــركــة الـقـــلــم
للإعالم �ش.م.م.

وتابع حريري :يُن�صت اجلهاز بالفعل �إىل �أ�صوات ال�شخري
الب�سيطة الت����ي ال تت�سبب يف �إيق����اظ املحيطني بالنائم،
وقب����ل �أن يرتفع �صوت الغطيط بدرج����ة تزعج املحيطني 
يت����وىل اجلهاز وكز النائم برقة من خالل الو�سادة ما يقلل
م����ن علو �صوت ال�شخري ،وبالتايل عدم �إزعاج النائم �أو من
هم حوله.
واجله���از اجلديد مزوَّد ب����أداة للر�صد بج���وار ال�رسير ،تقوم
ب�سم���اع ال�صوت ثم تن�شيط م�ضخة �صغرية ال�سلكي ًا تعمل ببطء
على نفخ ب�ساط مو�ضوع حتت الو�سادة ،ما يحركها بحيث يجري
تعدي���ل و�ضع ممرات وع�ضالت التنف����س ،ليخفت �صوت ال�شخري
دون �إيقاظ النائم �أو من حوله.
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