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عُلم �أن حماوالت فرن�سية عديدة بُذلت مع دم�شق من �أجل التن�سيق
بني املخابرات الفرن�سية واملخابرات ال�سورية ،خ�صو�صاً بعد تفجريات
باري�س الدامية ،لكن الر ّد ال�سوري كان حا�سماً ب�أنه ال عالقات �أمنية
على �أي م�ستوى ،دون عالقات �سيا�سية وا�ضحة.
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السعودية أفرجت عن الحريري ..فانفرج لبنان

اإلرهاب ..الواحد
بعد �ساع���ات قليلة من الهجم���ات الإرهابية
لبث حملة
يف باري����س� ،سارع الكيان ال�صهيوين ّ
دعائي���ة و�إعالمية وا�سعة يف فرن�سا ،تدعو يهود
«ب�ل�اد مئة نوع من اجلبنة» للهجرة �إىل الدولة
العربية ،لأنها الأكرث �أمن ًا وهدوءاً ،ويف نف�س الوقت
بادر الإرهابي بنيامني نتنياهو �إىل توجيه كتاب
�إىل وزارة خارجيته يدعوها لتطلب من ال�سلطات
الفرن�سية تعزيز الإجراءات الأمنية حول املن�ش�آت
وامل�ؤ�س�س���ات وامل�صالح «اليهودية الفرن�سية»،
خ�شي���ة من تعر�ضها العتداءات ،حماو ًال بذلك �أن
يظه���ر حر�ص تل �أبيب عل���ى م�صالح اليهود يف
العامل.
يف ه���ذا الوقت ،يعلن وزي���ر الأمن ال�صهيوين
مو�شي���ه يعال���ون �أن���ه «ال قل���ق �إ�رسائيلي من
داع����ش» ،لأن هذا التنظيم الإرهابي «غري معني
�إطالق��� ًا باملواجه���ة مع الدول���ة اليهودية ،رغم
وجوده القوي يف �سورية و�سيناء».
هل م���ن تناق����ض ب�ي�ن موقف���ي امل�س�ؤو َل نْي
ال�صهيونيني؟
َّ
وا�ضح���ة الإجابة هنا؛ �أن الإره���اب التكفريي
والإره���اب ال�صهي���وين وجهان لعمل���ة واحدة،
وبالت���ايل هو يف �أح���د �أوجهه طم�أن���ة للداخل
ال�صهي���وين يف فل�سط�ي�ن املحتل���ة� ،أن �إرهاب
«داع�ش» و«القاع���دة» و�أخواتهما لن ي�ستهدف
الكيان املحتل ،ودليل ذل���ك التن�سيق التام لتل
�أبيب م���ع ال�سعودي���ة والوالي���ات املتحدة يف
احلرب على اليم���ن ،خ�صو�ص ًا يف املعارك على
ب���اب املندب ،الذي يهدف �أي�ض��� ًا للت�ضييق على
م�رص ،والذي قد ي�ص���ل �إىل حد وقف املالحة يف
قن���اة ال�سوي�س ،والتن�سيق التام مع املجموعات
الإرهابية على ح���دود �سورية اجلنوبية ،وتلقي
جرح���ى التنظيم���ات امل�سلح���ة كل الرعاي���ة
واالهتمام يف امل�شايف ال�صهيونية.
�أما الوجه الآخر ،فه���و حماولة لوقف الهجرة
املعاك�سة من الكيان ال�صهيوين جراء االنتفا�ضة
الفل�سطينية ،التي جعل���ت كل م�ستوطن يعي�ش
حالة رعب قاتلة من �سكني �أو حجر فل�سطيني.
امل�س�ؤول���ون ال�صهاينة يب��ّش رّ ون الأوروبيني
وف���ق «ا�ستخباراتهم الع�سكرية» ب�أن املزيد من
الهجمات الإرهابية �ستح�ص���ل ،لي�س يف فرن�سا
وح�سب ،ب���ل يف معظم عوا�ص���م الغرب ،وعلى
امتداد القارة الأوروبية ..هل تابعتم ليلة الرعب
الأملانية يف هانوفر؟
ُ
ه���ل انتبه �أح���د للتهديدات الت���ي �أطلقت يف
ع���دد من عوا�ص���م �أوروب���ا؛ بريطاني���ا والدول
اال�سنكدنافية وجنوب وغ���رب �أوروبا ..وبع�ضها
كان �أول م���ن �أعلنه تل �أبي���ب؟ حق ًا �إنه الإرهاب
التلمودي بوجهه التكفريي.

�سعيد عيتاين
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الت�سوية  -جل�سة «ت�شريع ال�ضرورة» �أراحت الأجواء ال�سيا�سية بع�ض ال�شيء

كل التوافق���ات الداخلي���ة اللبناني���ة يف
التح�ضري لت�رشيع ال�رضورة ،بحيث ال يدخل فريق
�إىل اجلل�س���ات منهزم ًا وال يخ���رج منها �أحد �إال
منت�رصاً ،ح�صلت �ضمن املحا�ص�صات على طريقة
تفاهمات حترتم «امليث���اق الوطني» ،ولو �أنها
�رضبت بعر�ض احلائط الد�ستور اللبناين الذي ال
ين�ص على بدعة ا�سمها «ت�رشيع ال�رضورة» ،وال
املجل�س الد�ستوري �أقر اجتهادات تبيح هذا الأمر.
و�إذا كان املجل����س قد �أقرّ جملة قوانني ،من
�ضمنه���ا ا�ستعادة اجلن�سية والإف���راج عن �أموال
البلديات من عائدات اخللوي ،ف�إن القانون الذي
مل يعد للبنان مفرّ م���ن �إقراره ،هو ذاك املرتبط
بامل�ساعدات واملن���ح الدولية املوقوفة بانتظار
�إ�صالح���ات يف القطاع امل��ص�ريف اللبناين ،و�إن
مت����س بال�رسية امل�رصفية التي يتميّز بها
كانت ّ
لبن���ان ،لكن الرفع اجلزئ���ي وامل�رشوط عن هذه
ال�رسية بات مطلب ًا دولي ًا مُلحّ ًا ملكافحة تهريب
وتبيي�ض الأموال ،ويف حال ت�أخّ ر لبنان يف �إقرار
الت�رشيع���ات املت�صلة بهذا الأم���ر ،ف�إن خماطر
ت�صنيف���ه دولة مارق���ة كاد �أن يغ���دو حت�صي ًال
حا�ص�ل�اً مع ما كان �سيرتت���ب عن املماطلة يف
الت�رشيع من انهيار يف و�ضع اللرية اللبنانية.
الفرقاء ال�سيا�سيون واملتابعون الإعالميون
جاه���روا ب�أن البيان ال�صادر ع���ن الرئي�س �سعد
احلري���ري م���ن الريا�ض قد �أطلق �إ�ش���ارة ال�ضوء
الأخ�رض للت�سوية ،و«ال�سماح» مب�شاركة «تيار
امل�ستقب���ل» يف اجلل�س���ة الت�رشيعي���ة لإق���رار
امل�شاري���ع املالية ،والت���زام «امل�ستقبل» بعدم
ح�ض���ور �أي جل�س���ة ت�رشيعية الحق���ة ال تكون
خم�ص�ص���ة ملناق�شة قانون جدي���د لالنتخابات،
به���دف التو�صل �إىل �صيغة لإق���راره ،والت�صويت
لإق���رار قانون حتديد ��ش�روط ا�ستعادة اجلن�سية
اللبنانية ،ودعوة النواب من الكتل كافة حل�ضور
اجلل�س���ة على الأ�س����س املبيَّنة �أع�ل�اه ،تكري�س ًا
لل�رشاك���ة والعي����ش امل�ش�ت�رك ،وت�أكي���داً على
«�رضورة التكات���ف والت�ضامن يف هذه املرحلة
للعبور بالوطن احلبيب لبن���ان �إىل برّ الأمان»،
كما ورد يف بيان احلريري.
وق���د �أجمعت و�سائل الإع�ل�ام على التنويه
بالتحوُّل الداخلي اللبن���اين من ذروة االحتقان
�إىل قمة االرتياح ،وحت�سُّ ن الأجواء ال�سيا�سية قبل
جل�سات الت�رشي���ع وخاللها وبعدها ،وبالت�سوية
التي متت ،والتي جاءت نتيجة لقاءات وات�صاالت
مكثّفة يف بريوت والريا����ض ،واعتربها اجلميع
انت�صاراً وطنياً ،و�أ�شاد الرئي�س �سالم فور و�صوله
من الريا�ض ،الت���ي عقد فيها جل�سات ماراتونية
مع الرئي�س �سعد احلريري ،بحكمة الرئي�س بري،

لكن���ه مل ي�رشح للبنانيني هذا االنقالب املفاجئ
بامل�سلكي���ة ال�سيا�سية اجلدي���دة للرئي�س �سعد
احلريري بعد طول غياب.
يف الواق���ع ،الت����أزم امل�ستج���د ب�ي�ن �إيران
وال�سعودي���ة جعل لبنان ورقة غ�ي�ر ذات �أهمية
لل�سعودي���ة يف مقارعة �إي���ران ،ومل يعد «�أ�رس»
الرئي����س احلريري رهينة ل���دى الريا�ض جُمدياً،
وباتت هن���اك �ساحات ت�ص���ارع �إقليمي ت�شغل
ال�سعودي���ة �أكرب من لبنان بالنظ���ر �إىل ال�شواهد
الآتية:
عندما دخل وزير اخلارجية ال�سعودية عادل
اجلب�ي�ر �إىل م�ؤمتر «فيينا  »1م���ن �أجل �سورية،
و�أمل���ى على امل�ؤمترين مطالب���ه ب�إ�سقاط الأ�سد

بعد التأزُّ م المستجد مع إيران
أدركت السعودية
أن «أسر» الحريري «رهينة»
لديها لم يعد ُمجديًا

وان�سحاب الإيرانيني من �سورية ،بدا وك�أنه يحمل
«مر�سوم ًا ملكي ًا �سعودي���اً» ي�رسي داخل بالده
وينطل���ي على دول الغ���رب املرتهنة مل�صاحلها
وا�ستثماراتها يف ال�سعودية ،لكنه حرب على ورق
بالن�سبة �إىل �إي���ران ،وقد جاء ر ّد وزير اخلارجية
الإيرانية حممد ج���واد ظريف قا�سي ًا على نظريه
ال�سعودي ،ال���ذي مل يحرتم الأ�صول الدبلويا�سية
يف املفاو�ضات ،عرب حت�ضري �رشوط م�سبقة ،وقد
ك�شف «فيينا »2م�ستوى الدور ال�سيا�سي املتقزّم
لل�سعودية يف وجه �إيران وحلفائها.
الو�ضع اليمني ال ي�س�ي�ر كما كانت ت�شتهي
دول التحالف بقي���ادة ال�سعودية ،وبات اجلنوب
اليمني «املحرّر» من احلوثيني وجماعة �صالح
ب�أيدي تنظيم «القاع���دة» ،مع عودة للحوثيني
�إىل بع�ض حمافظات اجلن���وب ،وانقطاع �أي �أمل
للتحالف ببلوغ �صنعاء ،وحتى عدن مل تعد �آمنة
لإقامة طويلة لعبد رب���ه من�صور هادي ،وال لأي
وزير من حكومته ،وبات النظام اليمني املدعوم
�سعودي���اً ،من �أهل الذمة ل���دى دول الأمر الواقع

عل���ى الأر�ض ،وظه���ور بوادر ح���رب بني بع�ض
ف�صائل احلراك اجلنوبي و«القاعدة» ومعها دول
التحالف التي �سلّمتها كافة مديريات اجلنوب.
الو�ضع ال�سوري بعد الدخول الرو�سي حُ �سم
لغري �صالح ال�سعودية واملنظمات املدعومة منها
ومن قطر وتركيا ،و�آم���ال �إ�سقاط الأ�سد ع�سكري ًا
تبخّ ���رت ،وانهزم التحالف ال���دويل «�أدبياً» يف
حماربت���ه «داع�ش» �أمام اجلدي���ة الرو�سية يف
الق�ض���اء عل���ى الإرهاب ،والتحال���ف الرو�سي -
الفرن�سي امل�ستجد ،بعد التفج�ي�رات الباري�سية
و�سق���وط  -انفجار الطائرة الرو�سية فوق �سيناء
نتيجة عمل �إرهابي.
كل حماوالت ال�سعودي���ة يف العراق لإبعاد
احل�شد ال�شعبي «املدع���وم �إيرانياً» �أثبتت عدم
جدواها ،نتيج���ة احلاجة العراقي���ة لقوات هذا
احل�شد يف دع���م اجلي�ش العراقي ،وقبائل الأنبار
ال�سرتداد الرمادي والفلوجة ،على �أمل حتريرهما
واالنتقال �إىل املو�صل.
التحذير الذي �أ�ص���دره �صندوق النقد الدويل
لل�سعودي���ة بوجوب �ضبط الإنفاق ،خ�صو�ص ًا يف
الت�سلح ودعم املنظم���ات امل�سلّحة يف الإقليم،
و�إنذاره���ا بالإفال�س خ�ل�ال خم�س �سن���وات �إذا
مل تعتم���د �إجراءات تعيد الت���وازن �إىل موازنتها
وميزانيتها ،وع���دم االعتماد على النفط كم�صدر
رئي�س���ي ،والبحث عن �صناع���ات بديلة تعوّ�ض
التدهور يف �أ�سعار النفط ،ووجوب فر�ض �رضائب
على الدخل ،وي�ض���اف �إىل كل ما تقدّم الأو�ضاع
الداخلي���ة للعائلة املالك���ة ،والتجاذبات التي
ح�صلت بع���د وفاة امللك عب���داهلل ،وال�سيا�سات
اخلارجية التي يتورّط فيها ويل ويل العهد حممد
بن �سلمان ،خ�صو�ص ًا يف املو�ضوع اليمني.
�أمام ه���ذه الأو�ضاع ال�سعودي���ة امل�أزومة،
وا�ستحال���ة قل���ب املوازين يف لبن���ان ل�صالح
الرئي����س احلري���ري ،ف����إن بع����ض امل�ست�شارين
املقربني منه مل�سوا �أن احلريري خ�رس ر�صيده يف
لبنان ،ومل ول���ن يك�سب ما خ�رسه عرب املعاندة
عن بُعد من ال�سعودي���ة ،و�أن العودة �إىل احلياة
ال�سيا�سية الداخلية تلزمه مقاربة الأمور الوطنية
م���ع ال�رشكاء يف الوطن ،بعد اخل�سائر التي مُني
بها عل���ى م�ست���وى �شارعه االنتخاب���ي ،وبعد
الر�سالة التحذيري���ة ال�رصيحة من ال�سيد ح�سن
ن��ص�راهلل له بـ«عدم الإ�ستمرار يف �إدارة الظهر»،
ورُبّ �ض���ارة نافع���ة ،وع�سى الت����أزم ال�سعودي
الإقليم���ي �إىل حدود الي�أ�س ق���د يُرتجم انفراج ًا
لبناني ًا وبارقة �أمل.

�أمني �أبو را�شد
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همسات

مبادرة السيد نصر الله دعوة لتحصين الساحة اللبنانية
�أط ّل �أمني عام ح����زب اهلل ال�سيد ح�سن
ن�رص اهلل عل����ى اجلمهور اللبن����اين و�أطلق
جمموعة من العناوين الإقليمية واملحلية،
منها:
 .1عجز �أمريكا عن ح�سم املعركة يف �سورية
واليم���ن ع�سكرياً ،واحلل فيهما ل���ن يكون �إال
�سيا�سياً.
 .2الدع���وة �إىل ت�سوية �سيا�سية �شاملة على
امل�ستوى الوطني يف لبنان.
 .3طم�أن���ة لبن���ان ب�أنه مبن����أى عن اخلطر
«الإ�رسائيلي» بن�سبة كب�ي�رة ،بف�ضل اجلي�ش
واملقاومة ،وبربكة دماء ال�شهداء ،وفاحت عهدهم
ال�شهيد �أحمد ق�ص�ي�ر؛ يف عملية �صور بتاريخ
 ،82/11/11وا�ستبعاد حرب «�إ�رسائيلية» على
لبنان يف ه���ذه الفرتة ،وذل���ك ب�سبب كلفتها،
ومعادلة الردع القائمة يف لبنان.
 .4ا�ستم���رار اال�ستهداف الأمن���ي للمقاومة
ولل�شعب اللبناين.

 .5التزام �أمريكا املطل���ق ب�أمن «�إ�رسائيل»
وم�صاحلها ،وتفوّقها املطلق على كل احلكومات
وال�شعوب والدول العربية والإ�سالمية.
وقد ترافقت مع هذه الإطاللة جمموعة من
الأحداث الإقليمية واملحلية:
 .1العملية االنتحارية التي نفذها �شخ�صان،
والت���ي �أدت �إىل ا�ست�شهاد  47و�إ�صاية �أكرث من
 250جريح���اً ،والرتويج ب�أنهم���ا فل�سطينيان
لغاية �أرادها املخططون.
 .2تقدُّم اجلي�ش ال�سوري يف الريف اجلنوبي
حللب ،و�سيطرته على الطريق الدويل لـ«حلب
 دم�شق» بالنار. .3العملي���ات الإرهابي���ة الت���ي وقعت يف
فرن�س���ا ،والت���ي �أدت �إىل مقتل �أك�ث�ر من ،130
وجرح املئات.
مت ربطها مع كالم ال�سيد
هذه الأمور �إذا ما ّ
ن�رص اهلل ،تمُ كننا من ا�ستخال�ص الأمور الآتية:
 .1االجت���اه الع���ام يف املنطق���ة مل يتغري،

وبالت���ايل ف����إن الكالم ع���ن رغب���ة �أمريكية
بالت�سوية لي�س مطروح ًا يف هذه املرحلة ،و�إن
كانت الرغب���ة بالت�سوية موجودة لدى رو�سيا
و�إيران وحلفائهما.
� .2أما لبن���ان فظروفه خمتلف���ة ،وجميع
الفرقاء مقتنعون ب��ض�رورة ا�ستقرار الو�ضع
الأمني فيه لأ�سب���اب عديدة ،وهناك �إمكانية
للتو�ص���ل �إىل ت�سوي���ة �شامل���ة ،وعليه���م
ُّ
اال�ستفادة من مب���ادرة ال�سيد ن�رص اهلل التي
دعا فيها �إىل حل امل�ش���اكل العالقة بطريقة
�شاملة ،ولي�س عل���ى طريقة «احلبة» ،لأنها
لن تجُ دي نفع ًا و�ستُبقي الو�ضع مت�أزماً ،و�أن
ي�سارع فريق «� 14آذار» �إىل التقاطها ،والكفّ
ع���ن املراهنة عل���ى اخل���ارج ،لأن رهاناته
علي���ه يف �سورية ويف ح���رب متوز  2006قد
�سقطت ،وتفويت الفر�صة على الذين ي�سعون
لال�صطي���اد يف املاء العك���ر ،وحماولة �أخذ
لبنان �إىل الفلت���ان الأمني والتوتري املذهبي

محاوالت إحداث فتنة بين
اللبنانيين والفلسطينيين إثر
تفجيري برج البراجنة هدفها
إشغال المقاومة عن القتال
في سورية

من خالل العم���ل الإرهابي ال���ذي �أُف�شل يف
جب���ل حم�س���ن ،والتوت�ي�ر ب�ي�ن ال�ساحتني
اللبناني���ة والفل�سطيني���ة من خ�ل�ال العمل
الإرهابي يف برج الرباجنة ،وحماولة �إل�صاقه
بالفل�سطينيني ،والذي مل ينجح ب�سبب وعي
ال�شع���ب الفل�سطين���ي وف�صائل���ه ،وبيانات
اال�ستنكار والدعوات اىل التربع بالدم ،وكذلك
وعي جمهور املقاومة وقيادتها احلكيمة التي
فوّتت الفر�صة على «�إ�رسائيل» والتكفرييني
وداعميهم من الدول اخلليجية لإحداث فتنة
كب�ي�رة ،وجرّ اللبناني�ي�ن والفل�سطينيني �إىل
معركة �إ�شغال املقاوم���ة ،ملنعها من ال�سري
يف مبادرته���ا الت���ي �أطلقها الأم�ي�ن العام،
ولل�ضغ���ط عليها لردعها ع���ن اال�ستمرار يف
حربها يف �سورية ،والتي كان لها ت�أثري كبري
يف املعركة الأخرية يف ريف حلب اجلنوبي،
ويف حترير ق�سم كبري منه.
يف اخلال�ص���ة ،دع���وة ال�سي���د ن��ص�ر اهلل
�إىل ت�سوي���ة �شاملة ،وم�ساهم���ة حزب اهلل يف
فتح املجل����س النيابي �أبواب���ه لك�رس اجلمود
احلا�ص���ل يف لبنان� ،أم���ران يف غاية الأهمية،
وهما �رضوريان لتح�ص�ي�ن ال�ساحة اللبنانية،
ويحتاج���ان �إىل جتاوب فري���ق «� 14آذار» مع
هذه املبادرة ،ملناق�شة جميع الأمور الأ�سا�سية
بنيّ���ة التو�صل �إىل قوا�سم م�شرتكة ،كي ال ن�صل
�إىل الوق���ت ال���ذي ي�سقط فيه م�سمّ���ى الدولة،
وت�سقط معها كل امل�ؤ�س�سات.
فر�ص التو�صل �إىل ت�سوية لبنانية �شاملة متاحة ..لكنها بحاجة �إىل جهود �صادقة وجادة

هاين قا�سم

¡ قريب ًا

لفت خبري �أمن���ي مرموق �إىل �أن التداب�ي�ر احلازمة التي
ا ُّتخ���ذت �ضد ال�سي���ارات املفخخ���ة �أدت �إىل وقفها ،و ّمت
التوج���ه املبا�رش �إىل حيث يت ّم ت�صني���ع هذه ال�سيارات،
ّ
وتوجي���ه �رضبة حا�سمة ل�صناعها الإرهابيني� ..أما ب�ش�أن
تفخيخ االنتحاريني ف�إن خطة ّمت �إعدادها �ستكون فاعلة
وم�ؤث���رة ،و�سيلم�سه���ا يف القريب العاجل ج���داً �سكان
املناطق امل�سته َدفة.

¡ مر�شح رئا�سي

ت��ر ّددت معلوم��ات �أن املوف��د الفرن�س��ي ال��ذي و�ص��ل �إىل
بريوت قبل عدة �أي��ام ،طرح ا�سم قطب لرئا�سة اجلمهورية
مقرب جداً من الثامن من �آذار ،ومن حلفاء �سورية الكبار.
ّ

¡ الوزير «املحظوظ»

نُقل عن وزير �أنه يجمع ثروة من خالل وجوده يف الوزارة
لكن «كلو بالقانون» ،لأنه لن يعود وزيراً يف �أي حكومة
مقبلة ،فاحلظ ي�أتي مرة ،كما �أن كثريين �أثروا ومل ي�س�ألهم
�أحد من �أين لكم هذا.

¡ �إذا عُ رف ال�سبب ..بطُ ل العجب

�أك��د م�صدر يف �سف��ارة دول��ة خليجية فاعل��ة� ،أن مرجع ًا
مطول
حزبي ًا كبرياً يف حزب م�سيحي ب ّدل موقفه بعد لقاء ّ
غ�ير مع َلن م��ع ر�أ�س ال�س��فارة ،مم��ا يط َلق علي��ه «ت�رشيع
ال��ضرورة» ،لأن ال م�صلح��ة لبالده بتوت�ير الأو�ضاع يف
لبن��ان ،الذي �سيرتاج��ع فيه نفوذ حكومت��ه ،كما �ستخ�رس
رهاناته��ا على التط��ورات ال�سورية ..وبالت��ايل فكل الهم
الآن هو اليمن واحلفاظ على م�صلحة بالده فيه ،والتقليل
من خ�سارتها يف لبنان و�سورية بقدر ما ميكن.

¡ �إعجاب

�أبدت جهات دبلوما�سية رفيعة �إعجابها بقدرات الأجهزة
الأمنية اللبناني���ة ،وال�رسعة يف القب�ض على املتورطني
يف التفج�ي�رات الإرهابي���ة يف ب���رج الرباجن���ة ،وقالت
�أمام م�س�ؤول كب�ي�ر� :إذا كانت جتهيزاتكم متوا�ضعة وهذا
�إنتاجكم ،فكيف لو ح�صلتم على ما تريدون؟

¡ ارتياح

�أب��دى نقابي��ون قدام��ى يف نقاب��ة هام��ة ارتياحه��م
أمرين من
النتخاب��ات قيادية ،بع��د �أن عانت نقابته��م ال ّ
القي��ادة املنتهي��ة الوالية ،ال �سيما عل��ى م�ستوى ال�رصف
ال�ضي��ق ،وهذا م��ا كان �أهم
امل��ايل والتوظي��ف املذهب��ي ّ
�أ�سباب ف�شل اجلهة التي ينتمون �إليها ب�إي�صال مر�شح لها.

¡ �شكل جديد لـ«املعار�ضة ال�سورية»

تر ّددت معلومات �أن وا�شنطن وال�سعودية تعمالن لإنعا�ش
«الإخوان امل�سلمني» يف �سورية ،و�إظهارهم كـ«معار�ضة
معتدلة» ،ولهذا ب���د�أت تدابري لتفعيل ما ي�سمى «جي�ش
�سورية احل���ر» بواجهة «�إخوانية» تن�ض���م �إليه العديد
من الف�صائل امل�سلح���ة ،و�سيكون من �أهدافه الإعالن عن
حماربة «داع�ش».

¡ الإرهاب وا�ضح

ح�س��م قطب �سيا�سي لبن��اين يف جمل�س خا�ص ،م�س�ألة
معاجلة وحماربة الإرهاب بقوله� :إذا كانت هناك فع ًال
�إرادة دولي��ة لوقف الإرهاب لي���س يف �سورية والعراق
وح�س��ب ،ب��ل يف الع��امل ،فهن��اك طريق واح��د ال غري،
وه��و توجيه �إ�صبع االته��ام علن ًا وبو�ض��وح للر�ؤو�س
ومتول وتوف��ر الغطاء الإعالم��ي الكامل
الت��ي حتم��ي ّ
للإرهاب ،وح��دد هذه الدول ب�أنها تركي��ا وال�سعودية
وقط��ر ،التي �ستتوقف فوراً ع��ن ذلك �إن رفع الأمريكي
�إ�صبع��ه يف وجوهه��م� ،أو فليعلن الغ��رب كما فعل مع
ليبيا زمن معمر القذايف حينما منع ا�ستقبال الطريان
امل��دين الليب��ي ،و�أوق��ف التعام��ل النفط��ي وحا�رصه
اقت�صادي��اً ،و�س�ترون �أن العامل �سريت��اح من الإرهاب
ب�رسعة.

¡ بال مُهلة

�س�أل �أحد اخلبثاء :ملاذا ال مُيهل الغرب واخلليج ،الرئي�س
الفرن�سي �أ�سابيع لريح���ل عن ال�سلطة ،لأنه عجز و�إدارته
ع���ن حماية حياة الفرن�سي�ي�ن يف تفجريات باري�س ،ومل
يكت�شف الأمن �أي ًا من التفجريات؟
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سورية وقمة العشرين التركية ..خالفات بالجملة وقرارات مبهمة
ال���دول الع��ش�رون الأغنى يف العامل
اجتمع���وا يف انطالي���ا الرتكي���ة ،التي
حت ّول���ت �إىل ثكنة ع�سكري���ة يحميها �أو
يحم���ي �ضيوفها �أكرث م���ن ع�رشة �آالف
جن���دي� ،إ�ضاف���ة �إىل �آالالف م���ن رجال
اال�ستخب���ارات م���ن الدول الت���ي التقى
زعما�ؤه���ا يف رحاب ال�سلط���ان الرتكي
الطوراين اجلديد.
الإجتماع يف انطاليا جاء على وقع
الأحداث الباري�سية « -الداع�شية» ،مما
فر�ض الإرهاب والتطورات ال�سورية البند
الأهم على جدول الأعمال.
ثمة حقائق ال ب���د من احلديث عنها
قب���ل الدخول يف هذه القم���ة وعالقتها
بالتطورات ال�سورية� ،أبرزها:
ً
 .1الفرن�سي���ون ولغوا طوي�ل�ا بالدم
ال�سوري ،ومل يتّعظوا من جتربة «�شاريل
ايبدو» ،لأن رجب طيب �أردوغان بعدها
طم�أنه���م �أن «داع����ش» �ستك���ون برداً
و�سالم ًا على بلد مئ���ة نوع من اجلبنة،
وعلى عا�صمة العط���ور ،لكنهم �رسعان
ما اكت�شفوا �أن رئي�سهم وحكومتهم �أي�ض ًا
ولغوا بالدم الفرن�سي.
� .2أردوغان الذي ترجتف �أع�صابه ،رغم
لعبته االنتخابية وعودة حزبه بقوة �إىل
الربمل���ان ،يرى يف العملي���ات الوا�سعة
الت���ي بد�أها اجلي�ش ال�س���وري يف حلب
و�أريافه���ا تهديداً لأحالم���ه ال�سلطانية،
لأنه بب�ساطة يج���د يف حترير حلب من
الع�صاب���ات التكفريية �سقوط ًا لل�سلطنة،
ونهاية ل���ه ال ي���دري �أي م�صري �سيكون
عليه؛ هل �سيك���ون كعدنان مندري�س �أم
جالل بايار؟
 .3رئي����س وزراء كي���ان الع���دو
«الإ�رسائيل���ي» �أ�رصّ يف زيارته الأخرية
لوا�شنط���ن قبل عدة �أي���ام ،على يهودية
كيانه العن��ص�ري ،م�ضاف ًا �إليه اجلوالن،
�أم���ا حل الدولتني فه���و  -كما �س ّوق يف
عا�صم���ة العم �سام  -تق���ام يف الأردن،
التي يجب �أن تتمدد حدودها �إىل منطقة
ح���وران ال�سوري���ة ..هل تذك���رون كيف
�ساعدت مملكة عبداهلل الثاين الإرهابيني
على احتالل معرب «ن�صيب»؟

مداعبة بني �أردوغان و�أوباما على هام�ش قمة جمموعة الدول الع�شرين

 .4الثالوث اليه���ودي «غري املق ّد�س»
يف باري����س؛ برنارد ه�ن�ري ليفي ،والآن
فينكليكروت ،واندريه غلوك�سمان ،نظّروا
ور ّوجوا وعملوا وما زالوا لـ«�إله» يهوه،
بهي وم�رشق وجميل
لتدمري كل ما ه���و ّ
وخالق يف هذا ال�رشق املعذَّب..
تابعوا هن���ا امل�سل�س���ل الدموي يف
ليبيا واليمن ،ومعهم���ا بالطبع �سورية
والعراق ،وم�رص �أي�ض ًا.
ال تن�س���وا كذلك �أن ه���ذا الغرب بكل
عن�رصيته وعنجهيته �صفّق طوي ًال لتناثر
الطائرة الرو�سية املدن ّية املنكوبة فوق
رم���ال �سيناء ،حتى �إذا ما جاءت جرمية
باري����س ،كان كمن رمى على ر�أ�سه املاء
ال�ساخن.
هذا العامل �أي�ض��� ًا و�أي�ض ًا مع �أعرابه،
وكل دول الع�رشي���ن املجتمع���ة يف
ِ
يع���ط كثري اهتمام للجرمية
انطاليا ،مل
الإرهابية التكفريي���ة يف برج الرباجنة،

وقد ع�ّب�رّ عنها وزي���ر الداخلي���ة نهاد
امل�شن���وق حينما خاط���ب ال�سيا�سيني
اللبنانيني ،بقوله« :العامل م�شغول عنا
باليمن و�سورية ،ولبن���ان لي�س اولوية
عندهم».
«داع�ش» بب�ساطة ،فت ََح «الالوعي»
الغرب���ي والأمريك���ي ،كم���ا «القاعدة»
متام��� ًا ،وم�شتقاتهما من خمتلف الأنواع
والأ�سماء« :جبهة الن��ص�رة» ،و«�أحرار
ال�ش���ام» ،و«�أجناد ال�ش���ام» ،و«جي�ش
الإ�س�ل�ام» ،وهلم جرا ،عل���ى �أنهم ذئاب
احلدائ���ق اخللفية مل�صاحل���ه و�أطماعه،
وو�سيلت���ه الأه���م لن��ش�ر «الفو�ض���ى
اخلالقة».
هل حق ًا ه���ذا الغرب والأمريكي يريد
مواجهة الإرهاب ،وتطبيق مقررات الأمم
املتحدة ب�ش�أن اجلماعات الإرهابية؟
الحظوا �أنه بعد � 11أيلول  ،2001وغزو
وا�شنط���ن لأفغان�ستان والع���راق ،مئات

(�أ.ف.ب).

الغارات الأمريكية يف البلدين ا�ستهدفت
حف�ل�ات زف���اف ،وم����آمت ،ومهرجانات،
ومالع���ب مدار�س وا�ست���ادات ريا�ضية..
�ألي�س الهدف م���ن ذلك خلق تعاطف مع
الإرهاب وجماعاته؟!
م�ؤخ���راً ،نُ�رشت �صور لقوافل �سيارات
«داع�شية» يف �سوري���ة والعراق ،ت�سري
حتت حماي���ة مروحي���ات «الأبات�شي»
الأمريكية ،فعلى ماذا يدل ذلك؟
ويف املقدمات لقمة الع�رشين ،قبل
�ساعات من الهجم����ات «الداع�شية»
الإرهابي����ة يف باري�����س ،والتفجرين
الإجراميني يف ب����رج الرباجنة� ،أعلن
الرئي�����س الأمريك����ي ب����اراك �أوباما،
كم����ا �أ�شارت «وا�شنط����ن بو�ست» �أنه
«ج����رى احتواء تقدم تنظي����م الدولة
الإ�سالمي����ة»� ،أال يذ ّك����ر ذل����ك بوعد
�أردوغان لهوالند بعد عملية «�شاريل
ايبدو»؟

ب�أي حال ،قم���ة الع�رشين يف تركيا
ث ّبت���ت يف مقرراته���ا اخلتامية �إجراءات
ملكافحة «داع�ش» و«جبهة الن�رصة»،
مالي��� ًا ،وحما��ص�رة متويلهم���ا �إقليمي ًا
ودولي��� ًا ،مب���ا يف ذل���ك داخ���ل العراق
و�سورية.
الرئي�س الرو�سي فالدميري بوتني كان
�رصيح ًا يف هذه القمة ب�إعالنه �أن هناك
�أربعني دولة مت ّول «داع�ش» ،بينها دول
حت�رض قمة الع�رشين!
يبدو �أن بوتني مل ُيرد �إحراج الواليات
املتحدة ،وفرن�س���ا ،وتركيا ،وال�سعودية،
وغريها من دول قمة الع�رشين بت�سميتها
علن ًا ..لكن ما هي الإجراءات العملية؟
هل تقرر رفع «الكرت» الأحمر بوجه
تركيا ،لعدم �إي���واء «الدواع�ش» ،وعدم
ت�أم�ي�ن خط���وط الإمداد له���م ،وت�سويق
النف���ط املنهوب والذي تت���واله �رشكات
ومافي���ات تركية ،بينهم جن���ل �أردوغان
نف�سه؟
هل ج���رى حتذي���ر ال�سعودية بعدم
التموي���ل والت�سلي���ح لع���دة جماعات
�إرهابي���ة ،منه���ا «داع����ش» بالطب���ع،
التي ت�ستعني به���م الريا�ض وتوفر لهم
امل�ل�اذات يف اليمن ،والأم���وال الطائلة
ليقاتل���وا معها يف اليم���ن� ،ضد ال�شعب
اليمني؟!
م���ع انعق���اد قمة الع�رشي���ن� ،رصّح
الدمي���ة الأمريكي���ة وزي���ر اخلارجي���ة
ال�سعودي عادل اجلب�ي�ر علن ًا� ،أن بالده
�ستبقى مت���ول اجلماعات امل�سلحة التي
تقاتل �ضد نظام الرئي�س ب�شار الأ�سد.
اع�ت�راف �رصي���ح ووا�ض���ح ،و�إ�رصار
م�سبق والحق على رعاية مملكة الرمال
للإرهاب..
فهل �صحيح �أن قمة الع�رشين تعترب
قمة «�إنهاء داع�ش» كما جاء يف بع�ض
الإعالم الغربي والعربي؟
رمبا حماية رت���ل �سيارات «داع�ش»
من قب���ل الـ«�أبات�شي» فيه���ا كثري من
الإجابات.

�أحمد زين الدين

طرابلس معبر لإلرهابيين
بعد وقوع جرمية تفجري برج الرباجنة ،واعتقال
ال�شبكات الإرهابية يف مناط���ق لبنانية عدة ،ثبتت
�صح���ة املعلوم���ات التي حتدثت ع���ن �إمكان حترك
خاليا تكفريية نائمة يف عدد من املناطق اللبنانية،
وباتت هذه املعلوم���ات يف عهدة الأجهزة املعنية،
وهي تعم���ل جاهدة عل���ى اكت�شاف ه���ذه اخلاليا،
وتوقيف �أفرداها ،جت ُّنب ًا لوقوع جرائم جديدة مماثلة
جلرمية ال�ضاحية و�سواها ،ح�س���ب ما ت�ؤكد م�صادر
معنية.
وما يبع���ث الطم�أنية ،هو جناح اجلي�ش اللبناين
وباقي الأجهزة الأمنية يف تعقّب ال�شبكات املذكورة،
وتوقيف �أه ّم العقول التخريبية فيها ،وماتزال تتابع
الأجهزة مهمتها يف حماولة لتطويق �أي عمل �إرهابي
مفرت�ض ،وال �شك �أن ه���ذا النجاح �سيحد من هام�ش
حت���رك الإرهابيني ،و�سيجع���ل �إمكان خ���رق الأمن
اللبناين �صعب��� ًا وحمدوداً ،لكن يبق���ى قائم ًا ،بر�أي

مرجع �إ�سالم���ي متابع يك�شف �أن هن���اك معلومات
تتح���دث عن قدوم عدد م���ن الإرهابيني �إىل طرابل�س
وال�شمال ،مم���ن التحق���وا بالتنظيم���ات التكفريية
امل�سلّح���ة يف �سورية والع���راق ،والذين يبلغ جممل
عددهم نح���و  600م�سلح من لبن���ان ال�شمايل فقط،
وقد عاد قليل منه���م �إىل لبنان بغية تنفيذ عمليات
�إرهابية ،ال�سيما �أنه���م ُيتقنون التنقّل على الأرا�ضي
اللبنانية.
ويلفت املرج����ع �إىل �أن التكفرييني ا�ستفادوا
من حال����ة التوتري املذهبي الت����ي كانت �سائدة
بقوة يف ال�سن����وات الفائتة� ،إ�ضاف����ة �إىل رعاية
بع�ض اجله����ات الناف����ذة ل���ص�راع املحاور يف
طرابل�س ،وت�أم��ي�ن الغطاء الأمني وال�سيا�سي له،
ويف طليعتها «تيار امل�ستقبل» ،كذلك احت�ضانه
املجموع����ات التكفريي����ة القادمة م����ن �سورية،
بذريع����ة «غوث النازح��ي�ن» ،كل ذلك �أ�سهم يف

ت�أم��ي�ن م��ل�اذ للإرهابيني يف عا�صم����ة ال�شمال
و�سواها يف احلقبة الفائتة.
لكن ما يث�ي�ر اخل�شية اليوم ،مت��� ّدد هذه اخلاليا
�إىل خ���ارج املناطق الت���ي كانت ت�ش���كّل احلا�ضنة
لها ،بدليل ا�ستخدامها ل�شق���ق �سكنية يف الأ�رشفية
ومنطقة ال�ضم والفرز يف طرابل�س و�سواها ،الأمر الذي
يتطلب جهداً �أمني ًا م�ضاعف ًا لتتبعها ،و�ضبطها ،كذلك
ال ميكن لأحد حتديد وجهة �سري العمليات الإرهابية
يف الأيام املقبلة ،كما ي���رى املرجع ،الذي ي�ستبعد
فر�ضية اغتي���ال �شخ�صيات من فريق الثامن من �آذار
مرجح��� ًا ا�ستهداف الإرهابيني
يف املرحلة الراهنةّ ،
ملناطق م�ؤيدة لهذا الفريق ،كجبل حم�سن على �سبيل
املث���ال ،عازي ًا ال�سبب �إىل ع���دم �صدور قرار �سعودي
بت�صفية �أحد من هذه ال�شخ�صيات.
وي�ؤك���د املرج���ع �أن طرابل�س بات���ت مبنزلة مقر
ومع�ب�ر للإرهابي�ي�ن ،ال�سيما القادم�ي�ن من �سورية

والع���راق عرب الأرا�ضي الرتكية ،قبل انطالقهم لتنفيذ
املهمات املوكلة �إليهم من قيادتهم الأقليمية ،جازم ًا
بعدم قدرة ه�ؤالء الإرهابيني على �إعادة الفيحاء �إىل
زمن «�رصاع املحارو».
ويح���ذر املرج���ع من ات�س���اع رقع���ة العمليات
الإرهابي���ة يف الأيام املقلبة ،ال�سيما يف «جناحها»
يف �رضب ال�ضاحية اجلنوبية ،وفرن�سا ،م�ؤكداً ان ذلك
يحف���ز الإرهابيني على الإمع���ان يف غ ّيهم ،والقيام
باملزيد من هذه العمليات ،خ�صو�ص ًا يف حال ن�شوء
حال دويل جاد يف �رضبهم والإجهاز عليهم ،لأن ذلك
ي����ؤدي يف الوقت عين���ه �إىل ا�ستجرار تعاطف بع�ض
ال�سني لهم ،بحجة �أنهم يتعر�ضون
ال�شارع الإ�سالمي ُّ
ملظلمة ،ما ي�سهم يف تعزيز قوة التيارات التكفريية،
وحتفيزها على امل�ضي يف نهجها التخريبي.

ح�سان احل�سن
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َّ
هجمات «إسرائيلية» في باريس ..فماذا يخطط لسورية؟
�أن ُيح ِكم �إره��اب��ي��و «داع�����ش»
�سطوة �إرهابهم على باري�س ل�ساعات
ط��وال ليلة  13اجل��اري ،و�أن ي�صل
ه�ؤالء ب�أ�سلحتهم �إىل �أماكن ح�سا�سة
يف قلب العا�صمة ،ل ُينفذوا هجمات
عنيفة ومتزامنة خلّفت املئات
من ال�ضحايا ،فهذا يفر�ض عالمات
ا�ستفهام كربى حول اخلرق الكبري
يف �أجهزة اال�ستخبارات الفرن�سية،
امل�صنَّفة من بني �أق��وى نظرياتها
الإقليمية ،خ�صو�ص ًا �أن تلك الهجمات
ات�سمت بح َرفية فائقة يف التنفيذ،
ما ي�ستتبع �س�ؤا ًال هو الأهم :هل هو
خرق ا�ستخباري فرن�سي� ،أو ت�سهيل
لتنفيذها ربط ًا ب�سيناريو كبري ُيع ّد
للمنطقة ،وحتديداً �سورية؛ على غرار
هجمات نيويورك ال�شهرية عام ،2001
والتي اتخذت حينها ذريعة لرتجمة
خمطط خطري �أف�ضى �إىل اجتياح
ال��ع��راق ،فت�شكّل تلك ال�رضبات
ح��اف��زاً قوي ًا لتهيئة ال���ر�أي العام
الفرن�سي ،وبعده الأوروب��ي ،لتدخُّ ل
ع�سكري يف هذا البلد حتت عنوان
«احل��رب املفتوحة على داع�ش»،
والتي �أعلنها هوالند عقب الهجمات
توجه حاملة
مبا�رشة ،والتي تبعها ُّ
الطائرات الفرن�سية «�شارل ديغول»
�إىل ال�شواطئ ال�سورية ،يف وقت حتوم
ال�شبهات ح��ول �ضلوع «املو�ساد
الإ�رسائيلي» يف حبك وتن�سيق تلك
الهجمات� ،سيما �أن تقريراً بريطاني ًا
�رسّي ًا ك�شف عن اجتماع «ه��ام»
ح�صل يف وا�شنطن يف ال�سابع
والع�رشين من ال�شهر املا�ضي� ،ض ّم

ر�ؤ�ساء �أجهزة اال�ستخبارات الأمريكية
و«الإ��سرائ��ي��ل��ي��ة» والفرن�سية
والربيطانية ،بهدف «�إر�ساء تغيريات
ج��وه��ري��ة وخ��ط�يرة» يف ال����شرق
الأو�سط ،وفق �إ�شارة التقرير ،أُ�حلق
مبعلومات �صحفية فرن�سية �أماطت
اللثام عن «غ�ض طرف» ا�ستخباري
فرن�سي عن حت�رّك��ات املهاجمني،
ربط ًا ب�سيناريو حرب �إقليمية كربى
ت�شمل املنطقة كلها ،انطالق ًا من
�سورية!
ويف وقت تر ّبعت هجمات باري�س
يف �صدارة امل�شهد الإقليمي والعاملي،
�إ�ضاف���ة �إىل تو ُّقف املراقبني الدوليني
ملي��� ًا �أم���ام تداعياته���ا و�أهدافه���ا
املتجاوزة للح���دود الفرن�سية� ،سرُ ِّب
تقرير بريطاين ُو�سم بـ«اخلطري» ،من
وزارة احلرب الربيطانية ،عما ُي�سمى
«�صانع���و ال�سيا�س���ات يف جمل����س
الأمن» ( ،)SCي�ش�ي�ر �إىل �أن جمموعة
ما�سوني���ة مبرتب���ة ُعلي���ا يف وكالة
اال�ستخبارات الأمريكية ،بالتن�سيق مع
رئي�س الأم���ن القومي «الإ�رسائيلي»؛
يعقوب عمي���درور ،والرئي�س ال�سابق
لال�ستخب���ارات الربيطاني���ة؛ ج���ون
�سوي���رز ،خططوا ون�سق���وا الهجمات
الدموي���ة يف العا�صم���ة الفرن�سي���ة،
مب�ؤازرة مدير اال�ستخبارات الفرن�سية؛
برن���ارد باجولي���ه ،به���دف �إح���داث
«تغي�ي�رات جوهري���ة وخطرية» يف
ال�رشق الأو�سط.
ويك�ش���ف التقري���ر �أن اجتماع���اً
«عل���ى ق���در كب�ي�ر م���ن الأهمية»
ح�صل يف وا�شنط���ن بتاريخ ال�سابع

والع�رشين من ال�شه���ر املا�ضي� ،ضم مارج���وت وال�ست���ورم ،لـ«�إ�رسائيل»
�أي�ض ًا �إىل ر�ؤ�س���اء الأجهزة املذكورة ،عرب �إعالنها �أن ب�صمات «�إ�رسائيلية»
مدير «»CIA؛ جون برينان» .وفيما تقف خلف هجمات باري�س ،والتي ّمت
توج����س وا�شنطن وحلفائها الرد عليها يف الي���وم التايل بر�سالة
�أ�شار �إىل ُّ
من متدد النفوذ الرو�سي يف املنطقة« ،داع�شي���ة» ه ّددت بحم���ام دم يف
والرت�سان���ة الع�سكرية ال�ضخمة التي �ستوكه���ومل ،ك�ش���ف �أنت���وين �شيفر،
وهو �ضاب���ط �ساب���ق يف املخابرات
الأمريكي���ة� ،أن «�إ�رسائي���ل» حت���رّك
«داع����ش» وقتم���ا تري���د ،ويف �أي
م���كان ترتئيه ،م�ش�ي�راً �إىل دور كبري
لـ«املو�س���اد» يف تنفي���ذ ال�رضبات
الباري�سي���ة ،كم���ا بوقوف���ه خل���ف
وزيرة خارجية السويد
�إ�سقاط الطائ���رة الرو�سية يف �سيناء،
وتفجريات �ضاحية ب�ي�روت الأخرية.
أعلنت عن بصمات
و�إذ لف���ت �إىل �أن �أجهزة اال�ستخبارات
«إسرائيلية» خلف هجمات الفرن�سية تراخ���ت كثرياً حيال ذهاب
باريس ..فكان التهديد و�إياب مئات «اجلهاديني» الفرن�سيني
«الداعشي» بحمّ ام دم م���ن و�إىل �سورية ،به���دف الت�صويب
ح�رصاً على ا�ستنزاف الدولة ال�سورية
في ستوكهولم
وجي�شه���ا� ،أك���د �شيف���ر �أن الغارات
التي ن ّفذته���ا املقات�ل�ات الفرن�سية
عق���ب الهجمات يف الرق���ة ال�سورية
�ضد «داع�ش» كان���ت «هوليودية»،
ومل ت�ستهدف مواق���ع التنظيم ،وهي
معلومة �أكدتها الحقا �صحيفة «وول
�أر�سلتها مو�سكو �إىل �سورية ،و�رضورة �سرتيت جورنال» ،عرب �إ�شارتها �إىل �أن
مواجهته���ا عرب التع���اون والتن�سيق الغارات الفرن�سية مل تقتل �أي عن�رص
بني �أجه���زة ا�ستخباراتها ،كان الفت ًا من «داع�ش» ،و�رضباتها كانت بعيدة
الت�رصي���ح ال���ذي طل���ع ب���ه برنارد عن مواقعه.
ومقاب���ل م�ؤ��ش�رات تُدل���ل على
باجوليه يف التاري���خ نف�سه ،عندما
�أعلن �أن «ال�رشق الأو�سط الذي نعرفه �سيناري���و ق���د يك���ون الأخطر جتاه
املنطق���ة برمته���ا ،وعل���ى الأر����ض
انتهى �إىل غري رجعة».
وتزامن��� ًا م���ع االتهام���ات التي ال�سورية بالتحدي���د� ،أع ّدته وا�شنطن
وجهته���ا وزي���رة خارجي���ة ال�سويد؛ وت���ل �أبي���ب ب�إح���كام ع�ب�ر نافذة
ّ
الهجمات الباري�سية الدموية ،وما قد
يلحق بها من �رضبات «داع�شية» يف
�أكرث من عا�صمة �أوروبية� ،أعلن جهاز
الأم���ن الفدرايل الرو�س���ي يف توقيت
الفت ،وب�شكل حا�سم ،تع ّر�ض الطائرة
الرو�سية املنكوبة لعمل �إرهابي �أدى
�إىل �إ�سقاطها� ..إع�ل�ان �أعقب مبا�رشة
ح�ضور الرئي����س بوتني �شخ�صي ًا يف
مرك���ز العملي���ات يف وزارة الدفاع
الرو�سية ،وي�أتي بع���د �صمت ر�سمي
رو�س���ي دام قراب���ة الأ�سبوعني بعد
الكارث���ة ،ا�ستلزم �إجن���از حت�ضريات
ع�سكرية «هامة ج���داً» يف �سورية،
«لر ّد قوي مدرو����س وغري انفعايل»
يتنا�س���ب مع حجم �رضب���ة �سيناء،
والتحدي���ات التي تواج���ه مو�سكو،
وفق �إ�شارة اخلبري الع�سكري الرو�سي؛
كون�ستانت�ي�ن �سيفك���وف ،على وقع
بدء عمليات الطريان احلربي «بعيد
املدى» التي �أعلن عنها قائد الطريان
الرو�سي ،م�صحوب��� ًا بدخول قاذفات
جوي���ة «ا�سرتاتيجية» رو�سية للمرة
الأوىل على خط العمليات الع�سكرية
يف �سورية ،والتي �ستكون يف القادم
من الأي���ام مفاجئة وغ�ي�ر م�سبوقة،
ربط��� ًا بقرار حا�سم �أ�ص���دره الرئي�س
بوت�ي�ن من مرك���ز عملي���ات الدفاع
الرو�سي���ة ،ح�س���ب �إ�ش���ارة م�صادر
�صحافية يف بريوت.

الهدف هو �إحداث تغيريات جوهرية وخطرية يف ال�شرق الأو�سط

(�أ.ف.ب).
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من هنا وهناك

¡ «�إ�رسائيل» اطلعت على هجمات باري�س
قبل وقوعها

ذكر موقع «تاميز �إ�رسائيل» �أن بع�ض امل�س�ؤولني
الأمني�ي�ن يف �إ�رسائي���ل «كان���وا عل���ى اطالع
عل���ى وق���وع الهجم���ات الإرهابي���ة يف باري�س
قبل وقوعه���ا» ،بح�س���ب ال�صح���ايف الفرن�سي
جاناث���ان �سيمون �سلم .وق���ال املوقع �إن بع�ض
و�سائ���ل الإعالم وامل�س�ؤول�ي�ن ال�صهاينة خططوا
ال�ستغالل ه���ذه احلادثة؛ كما ح�صل حول حادثة
جملة «�ش���اريل �إيبدو» يف كانون الثاين /يناير
املا�ض���ي .و�أو�ض���ح املوقع« :الأم���ر الآخر الذي
ب���رز يف و�سائل الإعالم الغربي���ة والإ�رسائيلية،
�إ�شارتها �إىل �أن املالك اليهودي مل�رسح باتاكالن
الذي وقع���ت فيه �إحدى الهجم���ات بباري�س ،هو
�أحد ممويل اجلي����ش الإ�رسائيلي» ،مذكّراً مبا قال
رئي�س ال���وزراء «الإ�رسائيلي» بنيامني نتنياهو
يف م�ؤمت���ر �صحفي عق���ده ال�سب���ت املا�ضي؛ �إن
«�إ�رسائيل ح�صلت عل���ى معلومات ا�ستخباراتية
ح���ول ال�ضالع�ي�ن يف تفج�ي�رات باري����س ،و ّمت
تقدميه���ا للجان���ب الفرن�سي والبل���دان املعنية
الأخرى» ،م�ضيفا �أن «�إ�رسائيل» تقف �إىل جانب
فرن�سا مبكافحة ما �س ّماه «الإرهاب الإ�سالمي».
وربط املوقع بني عدم ح�ضور اليهود يف هجمات
برجي التج���ارة العامليني ،وب�ي�ن مزاعم غياب
اليهود عن هجمات باري�س.

¡ الإيزيديون يحرقون منازل العرب..
انتقام ًا

�أف��اد �شهود عي��ان �أن ع��دداً من م�سلح��ي الأقلية
الإيزيدي��ة يف الع��راق �أقدم��وا عل��ى ح��رق ونهب
من��ازل الع��رب يف بل��دة �سنج��ار ،الت��ي حررتها
ق��وات البي�شمرك��ة الكردي��ة ،وقال��وا �إن «من��ازل
م�سلم�ين ُت�رسق وحترق م��ن ق َبل رجال �إيزيديني،
ال�سنة» .على ال�صعيد ذاته ،ذكر
خ�صو�ص ًا املنازل ُّ
تقرير �سابق ملنظمة العفو الدولية ،قيام ميلي�شيا
�إيزيدي��ة بالهجوم يف كانون الث��اين /يناير على
ال�سنة� ،إىل ال�شمال من �سنجار� ،أدى
قريتني للعرب ُّ
�إىل قتل � 21شخ�ص ًا و�إحراق العديد من املنازل.

¡ حترُّك �سعودي �« -إ�رسائيلي»

ق���ال دبلوما�س���ي خليج���ي �إن هن���اك وزراء
«�إ�رسائيلي�ي�ن» يجتمع���ون ب�ش���كل دوري م���ع
م�س�ؤولني �سعوديني للإ�رشاف على �إعداد �صيغة
احلل االنتقايل لفر�ضها على الفل�سطينيني ،يف ظل
ما ت�شهده املنطقة العربية من �صدامات ومعارك.
و�أ�ض���اف الدبلوما�س���ي �أن الريا�ض �أبلغت قيادة
ال�سلط���ة الفل�سطيني���ة بلهجة تهدي���د ،ب�رضورة
العم���ل �رسيع ًا لوقف الهبة ال�شعبية ،متهيداً حلل
مقبل ت�ش���ارك يف �صياغته مع «�إ�رسائيل» ،و�أنه
�سي�ضمن �إ�سناداً ودعم��� ًا عربي ًا ،الفت ًا �إىل تخ ّوف
ال�سلط���ة الفل�سطينية من التح ّرك ال�سعودي ،دون
�أن تظهر ذل���ك �أو تعلن عنه ،وهي لأ�سباب كثرية
ال تريد توت���راً يف العالقة م���ع الريا�ض ،مع �أن
هذا التحرك ي�شكل خط���ورة كبرية على الق�ضية
والثوابت الفل�سطينية.

¡ قطر ..والإمارات والكويت والأردن

ذكر تقرير �أمني �أوروبي �أن قطر متكّنت من جتنيد
خالي��ا �إرهابي��ة يف الكويت والإم��ارات والأردن،
متكّن��ت من تخزي��ن �أ�سلح��ة يف البل��دان الثالثة،
ال�ستخدامه��ا ح�سب ما ي�ص��در �إليها من تعليمات
م��ن ق َبل قيادات ا�ستخباري��ة قطرية ،ت�رشف على
غرف��ة عملي��ات �إرهابي��ة مهمتها تنفي��ذ عمليات
تخريبي��ة يف دول مل ت�شهد �ساحاته��ا بعد ن�شاط ًا
�إرهابي�� ًا وا�سع�� ًا ،كا�شف�� ًا �أن ال��دول املذك��ورة مل
تتمك��ن بع��د م��ن �إلق��اء القب�ض عل��ى �أف��راد هذه
اخلالي��ا النائم��ة ،با�ستثناء بع���ض العنا�رص يف
الإمارات والكويت.
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السيد نصر الله ..والكالم
الفلسطيني الفصل
ال�شع���ب الفل�سطين���ي يف كل �أماكن
وج���وده ،خ�صو�ص ًا يف لبن���ان ،كان على
موعد م���ع الإطاللة املتلفزة لل�سيد ح�سن
ن��ص�ر اهلل؛ الأمني العام حلزب اهلل ،والتي
خ�ص�صها للحدي���ث حول جرمية التفجري
الإرهابي امل���زدوَج ال���ذي �أ�صاب منطقة
ب���رج الرباجنة ،وذه���ب �ضحيته ع�رشات
ال�شه���داء واجلرح���ى ،من بينه���م �أطفال
ون�ساء لبنانيون وفل�سطينيون و�سوريون..
كيف ال وجميعهم كان خالل �أيام ما قبل
الكلم���ة الف�ص���ل لقائد املقاوم���ة� ،أ�رسى
ال�شائع���ات التي تالحقهم من���ذ الدقائق
الأوىل للجرمي���ة النك���راء؛ �أن م���ن ب�ي�ن
الإرهابي�ي�ن االنتحاريني م���ن اجلن�سية
الفل�سطيني���ة� ..شائع���ات �ساهم���ت يف
ت�أجيجه���ا مواقع التوا�ص���ل االجتماعي،
وبع�ض الإعالم اللبن���اين املغر�ض ،الذي
حبك الق�ص����ص وفربك املعلومات التي ال
�سند حقيقي لها.
م�س���اء ال�سبت الراب���ع ع�رش من ال�شهر
اجلاري ،نط���ق احلكيم �صاح���ب الأخالق
الرفيع���ة وال�ضمري احلا�رض �أب���داً ،بكالمه
الف�ص���ل ،وا�ضع ًا ح���داً نهائي��� ًا لت�أويالت
و�شائعات �أ�صحاب ال�س���وء ،قاطع ًا بقوله
«�أن يك���ون �أحد االنتحاري�ي�ن �أو من بني
املوقوف�ي�ن �أي فل�سطين���ي» ،ومنبه��� ًا �أن
«م���ن �أه���داف التفج�ي�ر ال���ذي ا�ستهدف
ب���رج الرباجن���ة ومترير �أ�سم���اء مفرت�ضة
لالنتحاري�ي�ن� ،إحداث فتنة بني اللبنانيني
والفل�سطيني�ي�ن ،وب�ي�ن �أه���ايل ال�ضاحية
وخميم برج الرباجن���ة ،والحق ًا املخيمات
الفل�سطينية» ،داعي ًا لتعطيل الأهداف التي
ي�سعى �إليها املعتدي� ،سواء �أكان �إ�رسائيلي ًا
�أو تكفريياً ،وهناك من يريد حتويل ال�شعب
الفل�سطين���ي �إىل ع���دو ..فالفل�سطيني���ون
�إخواننا ولهم نف�س ق�ضيتنا وهم يحاربون
االحتالل ال�صهيوين».
جاء كالم �سماحت���ه برداً و�سالم ًا على
قل���وب اجلمي���ع ،من ه���م يف خميم برج
الرباجن���ة ،وم���ن يف جواره م���ن الأ�شقاء
اللبنانيني ،و�إن �أنهى �سماحته اللغط الذي
دار عن دور للفل�سطينيني يف اجلرمية ،لكنه
طالب ف�صائلهم �أن يبذلوا اجلهود من �أجل
منع ت�سلل �أي من الإرهابيني كي ال يتخذوا
من املخيمات م�ل�اذاً ينفذون جرائمهم يف
املناطق اللبنانية املج���اورة للمخيمات،
ودع���ا يف املقاب���ل الدول���ة اللبنانية �إىل
مقاربة جدي���دة لأو�ضاع الفل�سطينيني يف
لبنان ،بعيدة عن املقاربة الأمنية.

رامز م�صطفى
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السعودية ..وخيبات األمل
تع���اين ال�سعودية من �صداع الف�شل
املت�سل�س���ل واملرتاك���م؛ كطال���ب يريد
اجتي���از امتح���ان الدخ���ول للجامعة
فيتنقّل م���ن اخت�صا�ص �إىل اخت�صا�ص،
والنتيج���ة را�سب ،وكذل���ك ال�سعودية
حتاول الدخول �إىل نادي الدول امل�ؤثرة
كقوة عظمى ،على الأقل �إقليمياً ،ب�سالح
املال والنف���ط (غري الدائ���م) ودغدغة
م�شاعره���ا باالنت�ص���ار املوهوم على
االحت���اد ال�سوفيات���ي يف �أفغان�ستان
بوا�سط���ة «القاع���دة» و«الأفغ���ان
العرب» ،حيث �إن الن�رص والأرباح كانت
يف جي���وب �أمريكا وحل���ف «الناتو»،
وحالها كما يف���رح امل�شجعون العرب
للنوادي الريا�ضية الأوروبية ويتقبّلون
التهاين ويتحدثون بلغ���ة «انت�رصْنا..
وهزمناكم» ،وهم ال ناقة لهم وال جمل
يف املباريات ،كذلك ال�سعودية ال ناقة
لها وال جم���ل يف �أرب���اح االنت�صارات
الأمريكية �سوى متويلها وت�أمني الغطاء
الإ�سالمي والعربي ،لإ�ضفاء امل�رشوعية
الكاذبة عليها.
لق���د ف�شلت ال�سعودي���ة يف العراق
بعدما موّلت م���ع اخلليج حرب �صدام
على �إيران ،و�أمّنت ال�رشعية لـ«عا�صفة
ال�صحراء» ،لكنها مل ترث العراق ،فث�أرت
و�أر�سل���ت �آالف االنتحاريني و«داع�ش»
و�أخواته���ا ،ور�سب���ت يف الع���راق ..ثم
انتقلت �إىل اليم���ن ،ف�أخذت منه كل ما
تريد لإ�ضفاء �رشعي���ة على ا�ستيالئها
على الأر�ض اليمنية ،وا�ستغالل موارده
وا�ستعب���اده ولي����س ا�ستعم���اره ،لكن
طمعها وا�ستخفافها باليمن قلب عليها
الطاول���ة ،فخ��س�رت اليم���ن وهيبتها،
وا�ستعاد اليمني���ون حريتهم وهم على
طريق ا�ستع���ادة اال�ستق�ل�ال ،ور�سبت
ال�سعودية يف اليمن �أي�ضاً..
بد�أت �أح�ل�ام ال�سعودي���ة يف بالد
ال�ش���ام ،حي���ث تت�ص���ارع عقائدي ًا مع
علم���اء ب�ل�اد ال�ش���ام ،الذي���ن ميثلون
تاريخي��� ًا الثقل العلمائ���ي ،بالإ�ضافة
�إىل الأزه���ر ،مع حماول���ة ك�رس العقدة
النف�سي���ة من �سوري���ة التي مل ي�ستطع
اخلليجيون �رشاءه���ا ،وبقيت ح�رصم ًا
يف عيونهم ..فعلت ال�سعودية �أكرث مما
ت�ستطي���ع ،ومل ترتك و�سيلة �رشعية وال
دينية �أو �أخالقية �إال وا�ستعملتها ،ومع
ذلك ر�سبت ال�سعودية يف �سورية �أي�ض ًا
و�أي�ضاً.
�أر�سلت ال�سعودية ر�سلها املتوح�شني

الأمري حممد بن نايف بانتظار الفر�صة ال�سانحة للحد من مراهقات الأمري حممد بن �سلمان ال�سيا�سية

المراقبون :إذا لم تهدأ
السعودية وتخضع
لألوامر ..فلتتهيأ لصفعة
أميركية َبيد «داعش»
على غرار صفعة فرنسا

�إىل كل الع���امل ،ين��ش�رون الوهابي���ة
كمنظوم���ة للتكفري والقتل واالغت�صاب،
وا�ش�ت�رت �ضمائ���ر �أم�ي�ركا والغ���رب،
ويف مقدمته���م فرن�س���ا  -هوالند الذي
ا�ستمتع ببيع املواقف ال�سيا�سية مقابل
�صفقات ال�سالح واال�ستثمارات مبليارات
الدوالرات والي���ورو ،وراهنت ال�سعودية
على احل�صان الفرن�سي لإف�شال االتفاق

الن���ووي الإيراين ،وخ�رست الرهان ،لكن
ربحت فرن�س���ا املليارات ،ث���م �أعادت
الكرة م���رة ثاني���ة يف م�ؤمت���ر فيينا
حول �سوري���ة وقب�ض الفرن�سي الأثمان،
ومل يدع���ه الأمريك���ي �أن ينج���ح ،ثم
ب���د�أ بت�أديبه عرب الإيع���از لـ«داع�ش»
ب�رضب باري����س ،لأن �أمريكا لن ت�سمح
لفرن�س���ا ب�رسق���ة �أم���وال ال�سعودي���ة
ك�رشيك م�ضارب ،ول���ن ت�سمح لفرن�سا
�أن تعرق���ل م�رشوعه���ا احل���ايل لبداية
احل���ل ال�سيا�س���ي يف �سورية واملنطقة
لتقليل خ�سائرها بعد الدخول الرو�سي
والتح�ض�ي�ر ال�صيني للع���ب دور دويل
و�صم���ود حمور املقاوم���ة ،فكل ت�أخري
لتوقي���ع الت�سوية �ستدف���ع �أمريكا من
ر�صيدها اال�سرتاتيجي ،خ�صو�ص ًا �أن من
راهنت عليه من �أدواتها اخلليجيني وما
�سم���ي التكفرييني واملعار�ضة ال�سورية
ف�شلوا يف �إ�سق���اط النظام ال�سوري ،وال
بد هن���ا من قراءة املوقف القطري الذي
بد أ� بالرتاجع وعدم الظهور على م�رسح
الأحداث منذ �شهرين �أو �أكرث ،وهو م�ؤ�رش
على ال�سيا�سة الأمريكية يف املنطقة.

لقد ُ�صفعت فرن�س���ا من �أمريكا بيد
«داع����ش» ،و�إذا مل ت�صم���ت ال�سعودية
وته���د�أ وتخ�ض���ع للأوام���ر الأمريكية
والإقالع ع���ن بهلواني���ات «اجلبري»،
فلتتهي��� أ� ل�صفعة �أمريكي���ة كربى بيد
«داع����ش» �أو انق�ل�اب داخ���ل العائلة
املالكة بقيادة حمم���د بن نايف ،الذي
«يكمن» بانتظ���ار «قن�ص» حممد بن
�سلمان ال���ذي يبال���غ يف اال�ستعرا�ض
ال�سيا�س���ي والع�سك���ري ب�شكل انفعايل
ومراهق.
ال�سعودية م���ن ف�شل �إىل ف�شل ،ومن
خيبة �إىل �أخ���رى ،وندفع نحن والعامل
الثمن من ال�ضحاي���ا الأبرياء ،و�آخرهم
�شهداء برج الرباجنة ومدينة ال�صدر يف
العراق ،وال�ضحاي���ا الفرن�سيون الذين
قب�ض هوالند «ديته���م» وثمنهم �سلف ًا
ب�صفقة الع�رش مليارات يورو.
هل ت�ستيق���ظ ال�سعودية من �أحالم
العظم���ة وتتوا�ضع فرتت���اح وترتكنا،
داعني لها بالتعقّل والهداية ك�شقيقة؟

د .ن�سيب حطيط

االنـتـفـــاضــة ..ومحــــاوالت تـشــويــــه صــــورة الـفـلـسـطـيـنــيــــيـن
اتخذت املواجهة م���ع العدو ال�صهيوين خالل 67
عام��� ًا �أ�شكا ًال عديدة ،فال�صهاينة مل يغت�صبوا الأر�ض
ويرتكب���وا املجازر ويهجّ روا النا����س فقط ،بل عملوا
على حماوالت تغيري الثقاف���ة واجلغرافيا والتاريخ
واحل�ضارة واملفاهي���م ،وت�شويه الوعي لدى الأجيال
الفل�سطينية والعربية .فقد ه���وّدوا الكثري من �أ�سماء
الق���رى وامل���دن وال�ش���وارع والطرق���ات يف القد�س
و�أرا�ضي ال���ـ ،48بالإ�ضافة �إىل طم�س الثقافة العربية
والإ�سالمية يف العديد من الأماكن.
كم���ا عمل���وا عل���ى ت�شوي���ه �ص���ورة املجاهد

الفل�سطين���ي وحتويله �إىل �إرهاب���ي يف الكثري من
امل���رات ،لكنهم ف�شلوا يف ذلك دائم���اً ،فقد حتوّلت
الكوفي���ة الفل�سطينية �إىل �أيقونة جتول العامل رمزاً
ملقاومة املحت���ل ،ثم عمدوا �إىل �رضب العالقة بني
الفل�سطين���ي و�أخي���ه اللبناين �أكرث م���ن مرة؛ قبل
وخالل وبعد احل���رب الأهلية يف لبنان ،والتي كان
ال�صهاينة العب ًا �أ�سا�سي��� ًا يف �إدارة نزاعاتها ،وهنا
جنحوا �أحيان ًا و�أخفقوا معظم الأحيان.
تتقاطع هذه املحاوالت اليوم مع �سيا�سة تنظيم
«داع�ش» يف حماوالته ت�شويه �صورة الفل�سطيني،

ب�سبب �صموده ومواجهته كل حماوالت زجّ ه يف �أي
��ص�راع غري �رصاعه مع العدو ال�صهيوين ،مما ي�شري
يف كثري من الأحيان �إىل عالقة بني التنظيم الإرهابي
وال�صهاين���ة يف العمل على حتويل الفل�سطيني من
رم���ز �أمم���ي ومنا�ضل وطني �إىل ع���دو لدى �شعوب
املنطقة ،كم���ا أ�كّد ال�سيد ح�سن ن��ص�راهلل �أكرث من
م���رة ،متهيداً للتخل�ص منه ب����أي طريقة ،وبالتايل
الق�ضاء على م�س�أل���ة الالجئني وحق العودة ،وهذا
ما يف�سرّ �رسعة تنظيم «داع�ش» الإ�شارة �إىل �إقحام
الفل�سطينيني يف تفجري برج الرباجنة ،والإعالن عن

هوي���ة منفذيها مبا�رشة بع���د العملية االنتحارية،
به���دف ا�ستغالل ردات الفعل ل��ض�رب العالقة بني
الفل�سطيني�ي�ن واللبناني�ي�ن ،خ�صو�ص��� ًا �أن خميم
ب���رج الرباجنة يبعد عدة �أمت���ار عن مكان التفجري
الإرهاب���ي ،لكن الوعي لدى الأه���ايل والقيادات من
الطرفني عطّل هذه الأهداف اخلبيثة ،وحتى لو كان
منفذا العملي���ة فل�سطينيَّينْ  ،فهن���اك ما يكفي من
امل�س�ؤولية لدى الطرف�ي�ن ملواجهة تلك املحاوالت
الفتنوية ،و�رضب الثواب���ت والعالقات املتينة بني
ال�شعبني ال�شقيقني.

www.athabat.net
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الكلمة الفصل:
وأد الفتنة

الدرس الفرنسي :اإلرهاب وسيلة غبية
تت�سارع التطورات امليدانية وال�سيا�سية
املرتبط���ة بالن���زاع ال�س���وري ،خ�صو�ص ًا
بعدما ��ض�رب الإرهاب فرن�س���ا ،والطائرة
الرو�سية وبرج الرباجنة يف لبنان ،ولو �أن
�أحداً من الدول الكربى مل يكن ليهمّه م�صري
اللبنانيني وحياتهم و�أمنهم لو مل ت�رضب
باري�س ،وك�أن حياة الرجل الغربي الأبي�ض
�أغل���ى ثمن ًا و�أك�ث�ر قيمة من حي���اة �أهل
ال�رشق �أ�صحاب ال�سحنة ال�سمراء القاطنني
يف هذه البقعة امللتهبة من الأر�ض.
ولعل م���ن املفيد يف خ�ض��� ّم احلديث
عن تنامي الإره���اب وانت�شاره يف العامل،
�أن يت ّم احلديث عن ن���واة ون�ش�أة �صناعة
املوت ه���ذه ،وا�ستخدامها كو�سيلة غربية،
من���ذ �أفغان�ستان يف الثمانينات من القرن
الع�رشين ،ولغاي���ة �سورية والعراق وكافة
الع���امل العربي الي���وم .وبح�سب هيالري
كلينتون يف �أح���د جل�سات اال�ستماع �أمام
الكونغر�س� ،أن�ش����أ االمريكيون «القاعدة»
بالتعاون مع اململكة العربية ال�سعودية،
الت���ي كان���ت مهمتها ت�أم�ي�ن اجلهاديني
العقائديني ،وعلى الواليات املتحدة مهمة
التدري���ب والإمداد بال�س�ل�اح ،وامل�ساعدة
الع�سكرية واللوج�ستية .وبالفعل ،جنحت
اخلط���ة الأمريكية ،وبالت�ضافر مع عدد من
العوامل املرتبطة بالتاري���خ واجلغرافيا
والدميغرافيا الأفغانية ،يف �إغراق االحتاد
ال�سوفيات���ي يف امل�ستنق���ع الأفغ���اين
وخروج���ه بهزمية ع�سكري���ة� ،إىل �أن بد�أت
«القاعدة» ت�شعر بفائ�ض قوة و�سيطرتها
على دول���ة كامل���ة يف �آ�سي���ا الو�سطى،
فانقلبت على �صانعيه���ا و�رضبت �أهداف ًا
�أمريكي���ة يف �أماك���ن عدة م���ن العاملّ ،مت
تتويجها بحادثة � 11أيلول .2001
انطالق��� ًا مم���ا تق���دم ،وم���ن جن���اح
«القاع���دة» يف �أفغان�ست���ان يف املرحلة
الأوىل ،هل ميكن للإرهاب �ضد املدنيني �أن
يُعترب و�سيلة ناجحة يف احلرب؟
ت�شري املدر�س���ة الواقعية يف العالقات
الدولي���ة ،وه���ي املعتمَ���دة بق���وة لدى
الدول كافة ،خ�صو�ص��� ًا الواليات املتحدة
الأمريكي���ة� ،إىل �أن احلُك���م عل���ى الظواهر
ال�سيا�سية يكون مب���دى حتقيقها للنتائج
املتوخ���اة منه���ا ،ولي����س ب�أخالقيتها �أو
تطابقها مع املب���ادئ الإن�سانية ،لذا ف�إن
الإره���اب �ضد املدني�ي�ن كو�سيلة يجب �أن
يُحك���م عليه من خالل حتقيق���ه للنتائج
املطلوبة.
يف البداية ،حق���ق الأمريكيون �أهدافهم
من �إن�ش���اء «القاع���دة» يف �أفغان�ستان،

الرئي�س الفرن�سي فرن�سوا هوالند عقب امل�ؤمتر ال�صحفي �إثر تفجريات باري�س

الفرنسيون يدفعون ثمنًا
باهظًا لوسيلة اعتقدوا
أن تجربتها سهلة ..ليتبين
أن كلفتها أعلى بكثير من
َّ
المحققة
النتائج

لك���ن «التنظيم» يف ذل���ك الوقت مل يكن
�إرهاب ًا معومل��� ًا متفلت ًا م���ن كل �ضوابط،
ب���ل كان �أق���رب �إىل املجموعات امل�سلحة
التي متار�س قت���ال الع�صابات �ضد جي�ش
نظام���ي ،وهي و�سيلة ما زال���ت تُ�ستخدم
و�أثبتت جناعتها يف احلروب الالمتماثلة،
وال ميك���ن اعتبارها �إرهاب���اً ،كونها تتخذ
الع�سكري�ي�ن هدف���ا لها ،ب���ل �إن االرهاب
املق�صود هو الذي يتخذ املدنيني هدف ًا له.

الالف���ت �أن ذل���ك ي�أتي ونحن ن�شه���د على ملحمة
بطولية وانتفا�ضة جميدة يقودها ال�شباب الفل�سطيني
يف القد����س وقرى ومدن ال�ضف���ة الغربية وقطاع غزة،
�ضد حماوالت فر�ض تق�سيم القد�س وتهويدها والتو�سع
اال�ستيط���اين وتفاق���م ع���دوان امل�ستوطن�ي�ن ،وف�شل
ال�صهاينة يف وقفها �أو ت�شويهها ،فقد �أثبتت االنتفا�ضة
�أن ال�شباب الفل�سطيني ق���ادر على الثورة على الظلم
و�أخذ زم���ام املبادرة ،ومل تنج���ح كل املحاوالت يف
وق���ف ذلك ،ال�سيما حماوالت الكيان ال�صهيوين ت�شويه
�ص���ورة الفل�سطيني ،وحم���اوالت الوالي���ات املتحدة

يف املرحلة الثانية ،ا�ستغل الأمريكيون
الإرهاب «القاع���دي» وهجمات � 11أيلول
ل�ش��� ّن حروب عل���ى كل م���ن �أفغان�ستان
والعراق ،وبعيداً عن «نظريات امل�ؤامرة»
الت���ي تق���ول �إن الأمريكيني ه���م �أنف�سهم
من �أم���ر ب�ش ّن تلك الهجم���ات ال�ستغاللها
كذريعة ،ميكن الق���ول �إن الإرهاب املتفلّت
من ال�ضواب���ط �أ�رضّ مب���ن �أن�ش����أه وربّاه
ودرب���ه ،وميكن �أن نذكر يف هذا املجال �أن
اململكة العربية ال�سعودية نف�سها (م�صدّرة
«اجلهادي�ي�ن» والفك���ر ال���ذي يحفّزهم)
كان���ت قد تعرّ�ضت للإره���اب والتفجريات
االنتحاري���ة يف الداخل بني عامي 2008-
 ،2004وهك���ذا يكون احلك���م على النتيجة
املحققة من الإرهاب كو�سيلة ب�أنها �سلبية.
�أم���ا املرحل���ة احلديثة م���ن الإرهاب
املتفل���ت ،فهي ن�شوء «داع����ش» وقيامه
بعملي���ات انتحاري���ة �ض���د املدنيني يف
العراق ،ثم �إن�ش���اء املجموعات الإرهابية
الأخرى التي ا�ستغلها الغرب وبع�ض الدول
الإقليمي���ة ل�رضب �أ�س����س الدولة ال�سورية
وتركي���ع النظ���ام ال�س���وري للو�صول �إىل
انهياره ،والت���ي متددت لت�رضب يف لبنان

الأمريكية �سح���ب الب�ساط من حت���ت االنتفا�ضة؛ فقد
ف�شل وزير اخلارجي���ة الأمريكي يف حما�رصتها عندما
�صوّرها وك�أنها ق�ضية الأق�ص���ى فقط ،متجاه ًال كونها
يف الأ�سا����س ق�ضية �أر�ض واحتالل وا�ستيطان ،وحقوق
وطنية اعرتف العامل كله بها.
االنتفا�ضة م�ستمرّة ،والرهان دائم ًا على وعي ال�شعوب
العربي���ة وقدرتها عل���ى �إعادة �إنتاج وتوحي���د ن�ضاالتها
وتوجيهها �إىل ق�ضية العرب ..فل�سطني.

�سامر ال�سيالوي
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وتدم���ي املجتمعات العربي���ة كافة؛ من
املغرب العربي �إىل م�رشقه.
يف بداي���ة ه���ذه املرحل���ة ا�ستف���اد
املحر�ضّ ون واملمولون من الفو�ضى والدمار
يف �سوري���ة لالخ�ت�راق وحماولة تقوي�ض
�أ�س����س الدول���ة ال�سوري���ة ،لك���ن النتائج
احلقيقية والفعلية للإرهاب �ضد املدنيني
وبعد �سنوات خم�س من املوت ،ال ت�شري �إىل
نتائج ملمو�س���ة يف انهيار النظام� ،أو يف
دفع املقاومة اللبنانية �إىل االن�سحاب من
�سورية على وق���ع ال�رضبات الإرهابية يف
بيئتها احلا�ضن���ة يف بريوت ،ومل ت�ؤ ِّد �إىل
انهيار م�رص �أو تون�س �أو غريها.
والي���وم ،انتقل الإرهاب املدرك �أن �أيام
ا�ستخدام���ه كو�سيلة باتت مع���دودة ،و�أن
م�شغلي���ه ومموليه �سيتخل���ون عنه على
طاول���ة املفاو�ض���ات يف فيينا� ،إىل �رضب
مَ ن اعتقدوا �أنهم مب�أم���ن منه ،العتقادهم
�أن اخلدمات الكربى ال�سيا�سية والإعالمية
والع�سكري���ة ،واجل�رس اجل���وي الذي أ�مّنوه
من �أوروبا �إىل �سوري���ة ،كافية لدفع خطر
انتقام���ه عنهم ،ف���كان  13ت�رشين الثاين
الدام���ي ،والكلفة الفرن�سي���ة العالية من
ال�ضحايا الأبرياء.
وهك���ذا ،ويف التقيي���م ب�ي�ن الأكالف
والأرباح املحققة يف ا�ستخدام الإرهاب �ضد
املدني�ي�ن كو�سيلة ،ميكن القول �إنه و�سيلة
غبية� ،إذ �إن كلفته �أعلى بكثري من النتائج
املحققة منه ،فالإرهاب �ضد املدنيني يوجع
اخل�ص���م وي�ؤمله لكنه ال يح�سم معركة ،وال
ي����ؤدي �إىل انهياره ،بعك����س املجموعات
امل�سلحة التي ت�ستخدم حروب الع�صابات
�ض���د جي�ش نظام���ي ،فت�شلّه وت����ؤدي �إىل
هزميت���ه ،وها هم الفرن�سيون يدفعون ثمن ًا
باهظ ًا لو�سيل���ة اعتقدوا �أن جتربتها �سهلة
وغري مكلف���ة ،بينما الدر�س الأمريكي ماثل
�أمام �أعني اجلميع.

د .ليلى نقوال

وقعت اجلرمية الكربى يف
بلدة برج الرباجنة يف �ضاحية
بريوت اجلنوبي���ة ،وا�ستطاع
اخلفافي�ش الظالميون ارتكاب
جرميته���م و�سط �سوق جتاري
ميت��� ّد م�سافة كيل���و مرت يف
�ش���ارع ذي كثافة �سكانية من
اللبناني�ي�ن والفل�سطيني�ي�ن،
ويتميّ���ز بعالق���ات طيبة بني
اللبنانيني �أنف�سهم من خمتلف
الطوائ���ف ،وم���ع الالجئ�ي�ن
الفل�سطيني�ي�ن املقيم�ي�ن يف
خميم ب���رج الرباجنة ،وهناك
العديد م���ن حاالت امل�صاهرة
و�صلة الرحم منذ العام .1948
�إال �أن اجلرمي���ة الأك�ب�ر التي
�سعى �إليها من خطط ونفّذ من
ع�صابات «داع�ش» ،هي الفتنة
بني �أهايل بلدة برج الرباجنة
د�س
و�س���كان املخيم ،وله���ذا ّ
ال�سم يف البي���ان الأول لتبنّي
العملي���ة الإجرامي���ة ون��ش�ر
�أ�سماء املنفذين ،والإ�شارة �إىل
�أنه���م فل�سطينيون ،وهذه تُع ّد
�سابقة يف م���ا ي�سمى �أدبيات
ه���ذه الع�صاب���ات ،ليتب�ي�ن
الحق��� ًا �أن الفل�سطينيني قُتلوا
يف �سوري���ة من���ذ �سنتني ،وال
عالق���ة لأي فل�سطين���ي بهذه
العملية الإجرامي���ة ،والهدف
الوا�ض���ح كان �إث���ارة م�شاعر
الغ�ضب ل���دى ذوي ال�ضحايا،
وجرّه���م �إىل ردّات فع���ل
انتقامية ،لكن م���ا ح�صل هو
العك����س متاماً ،و�أثبت جمهور
املقاوم���ة و�أه���ل ال�ضاحي���ة
جمتمعني �أنهم يتحلّون بوعي
وثقاف���ة �إ�سالمية راقية ،وثقة
بقيادته���م احلكيم���ة ،ورُفعت
بُعي���د االنفجارين يافطة تد ّل
على قدر ع���الٍ من امل�س�ؤولية
الأخالقية والوطنية والقومية،
قال فيه���ا ح���زب اهلل كلمته
الفا�صل���ة�« :سنبق���ى م���ع
فل�سط�ي�ن مهم���ا فعلت���م»،
لت�أتي بع���د يوم�ي�ن �إطاللة
�سماحة �أم�ي�ن عام حزب اهلل
ال�سيد ح�سن ن�رص اهلل وتوجّ ه
ال�رضبة القا�ضية على الفتنة
و�أ�صحابه���ا ،والت���ي �أرادوا
م���ن خالله���ا واهمني حتقيق
هدف�ي�ن :الأول ،قتل �أكرب عدد
ممكن من امل�صلّني واملدنيني
الأبرياء من روّاد ال�سوق ،وهذا
حتقّق جزئياً ،والهدف الثاين
�إيق���اع الفتنة بني خميم برج
الرباجن���ة واجل���وار ،وهذا مل
يح�ص���ل ولن يح�ص���ل ،وعلى
اجلميع الوق���وف �صف ًا واحداً
�ضد هذا الطاعون الأ�سود الذي
ال يف���رّق بني �سُ ن���ي و�شيعي
وب�ي�ن عرب���ي وعرب���ي ،هذا
م���ا فهم���ه الفل�سطينيون من
كلمة �سماحة ال�سيد ن�رصاهلل.

جعفر �سليم
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النهوض الروسي فرصة عربية
ال تر�س���م ال���دول �سيا�ساتها ،حتديداً
تل���ك الت���ي ت�ستح���ق �أن تك���ون دوالً،
باعتباره���ا جمعيات خريية� ،أو �رشكات
ا�ستثمارية ،بل تنطلق من ثوابت احلفاظ
عل���ى م�صالح �شعبه���ا و�أمنه ورفاهيته
و�سيادت���ه على �أر�ضه ،ومن هذا املنطلق
تتقاطع م�صالح ال���دول ،وت�صل �إىل حد
التحالف� ،أو تتناق����ض لت�صل �إىل �إعالن
احلرب.
ه���ذه البديهية ال تعم���ل بها بع�ض
الأنظمة العربية ،لي����س لأنها متخلفة
فق���ط ومل ت�سمع بها ،بل لأن �سيا�ساتها
تُر�سم خلدم���ة م�صالح ال���دول الكربى
التي تديرها وتوجّ هها؛ تلك الدول التي
له���ا كان لها اليد الط���وىل يف �صناعة
تلك الأنظم���ة ،ويف ت�أمني ا�ستمراريتها
كحار����س مل�صال���ح الدول���ة الراعية،
وخ���ادم ل�سيا�ساتها ،حت���ى لو تناق�ض
ذلك م���ع امل�صالح الوطني���ة ل�شعوب
العاهل ال�سعودي والرئي�س الرو�سي خالل �إحدى جل�سات قمة جمموعة الدول الع�شرين يف انطاليا
تلك الأنظمة ،وهو م���ا نراه يف وقاحة
بع����ض الأنظمة العربي���ة يف انفتاحها
وتن�سيقها وتن�شيط عالقاتها مع العدو
خارجية فرن�سا ال�سابق؛ من �أن التخطيط معظم الع���رب امل�ستهدَف�ي�ن بامل�رشوع
«الإ�رسائيل���ي» ،ويف جتاهلها العملي
للع���دوان على �سورية قائم لأنها تعادي التكف�ي�ري وا�شتباكهم مع �أدواته ،فر�صة
مل���ا تعرّ����ض ويتعرّ����ض ل���ه ال�شعب
«�إ�رسائيل».
للع���ودة �إىل املنطقة ،والإع�ل�ان منها،
الفل�سطين���ي املظلوم من���ذ وعد بلفور،
وتلف���ت �أو�ساط مراقب���ة �إىل حقيقة بالنار ،عن هدفني :الأول� ،أفول الأحادية
من يقرأ برنامج التسليح
الذي تواط�أ مع���ه بع�ض احلكام العرب الروسي إليران والصين يدرك �سهى عنها كثريون بفعل �ضغط الأحداث ،الدولي���ة ،التي احتك���رت فيها الواليات
يف املوافقة حين���ه لـ»�إعطاء فل�سطني
وهي �أن هجمة القوى التكفريية امل�صنَّعة املتحدة قيادة العامل يف العقود الأربعة
لتكون وطنا لليهود امل�ساكني».
جدي
قرار
الروسي
النهوض
أن
�أمريكي ًا تقت�رص على الدول ذات الأنظمة املا�ضية ،والثاين� ،ش ّن حرب على القوى
من���ذ زرع ه���ذا الكي���ان الغريب يف
اجلمهورية التي لديها جتارب انتخابية التكفريي���ة ،الت���ي �صنعه���ا الأمريكيون
ال رجعة عنه
فل�سطني ،باتت كل �أ�سباب القوة واملنعة
ودميقراطي���ة ،و�إن كانت قا�رصة ،وتهدف لقت���ال ال�سوفي���ات يف �أفغان�ست���ان،
والتقدم واحلداث���ة ممنوعة على العرب،
�إىل تفتي���ت تلك الدول ودفعها قرون ًا �إىل ويح�ضرّ ونها لتك���ون «ح�صان طروادة»
بل حتى الدميقراطية احلقيقية ،حتى ال
اخللف ،يف �سياق ال ميكن له �إال �أن يكون يف خدم���ة م�رشوعهم لتفكيكك «االحتاد
ي�شكلوا خطراً على وج���وده وا�ستمراره،
م���ن تخطيط وتوجي���ه �صهيونيَّني ،دمّر الرو�س���ي» ،بعد �أن جنح���وا �سابق ًا يف
ومار����س الغ���رب بتع���دد وجوه���ه واملجتمع���ات العربي���ة والإ�سالمي���ة وخرّب حت���ى الآن ليبيا واليمن والعراق تفكيك االحت���اد ال�سوفياتي ،وهناك كالم
اال�ستعمارية ،فرن�سية كانت �أو �إنكليزية نيابة ع���ن اجليو�ش الأمريكية والغربية ،و�سوري���ة ،ويهدد م��ص�ر ولبنان وتون�س رو�سي وا�ضح ب�أن هذا النهو�ض الرو�سي
�أو �أمريكية� ،شتى �أنواع ال�سيطرة والقمع ومب���ا يتكفّل ب��ض�رب كل القوى التي مل واجلزائ���ر ،ودو ًال �أخ���رى ،بع���د �أن ق�سّ م لن يتوق���ف ،و�سي�ستمر ليعي���د التوازن
والتخري���ب يف جمتمعاتن���ا العربي���ة ،تخ�ضع للأوامر الأمريكية؛ بالتخلي عن ال�سودان.
�إىل الق���رار العاملي ،ومن يق���ر أ� برنامج
وكانت �آخ���ر «�إبداعاتهم» �صناعة قوى الق�ضية الفل�سطينية ،واالعرتاف بالكيان
ولأن الدول حتكمه���ا امل�صالح ،وجد الت�سليح الرو�سي لإيران ب�أنظمة الدفاع
التكف�ي�ر التي تدّع���ي الإ�س�ل�ام ،لكنها ال�صهي���وين ال���ذي يحت���ل وي�ستوط���ن الرو����س؛ ورثة االحت���اد ال�سوفياتي ،يف اجلوي املتط���ور (ا�س  )300 -هذا العام،
متار����س مهمة تدم�ي�ر وتفتي���ت الدول فل�سط�ي�ن ،وه���ذا م���ا اعرتف ب���ه وزير �صم���ود �سوري���ة حتدي���داً ،ويف ت�صدي ولل�صني بنظام (ا�س  )400 -الأكرث تطوراً

جبري يستقبل خميدي وأفندي يوسف

ال�شيخ جربي م�ستقب ًال ال�سفري االندوني�سي ونائب رئي�س جمعية نه�ضة العلماء االندوني�سية

ا�ستقب���ل الأمني العام لـ«حركة الأمة»؛ ال�شيخ د .عبد النا�رص جربي،
�سف�ي�ر �أندوني�سيا يف لبنان؛�  أحمد خازم خميدي ،ونائب رئي�س جمل�س
العلم���اء االندوني�س���ي ،نائب رئي�س جمعية نه�ض���ة العلماء؛ ال�شيخ د.
�سالم���ات �أفندي يو�سف ،ووف���داً من اجلمعية يف جمم���ع كلية الدعوة
مت عر�ض �آخر التطورات على
اجلامعية للدر�سات الإ�سالمية  -بريوت  ،و ّ
ال�صعيدين العربي والإ�سالمي.

عام  ،2017يدرك �أن النهو�ض الرو�سي هو
قرار جدي ال رجعة عنه ،حتى �أن ال�سفري
الرو�سي يف بريوت؛ الك�سندر زا�سبيكني،
م���رر يف �أحد اللق���اءات ال�سيا�سية قو ًال
غ���اب عن �أل�سنة الرو����س لعقود ،عندما
ق���ال« :نحن يف طليعة العامل يف القوة
الع�سكرية».
وح�سب املعلومات ،ف�إن الرو�س الذين
يعت�ب�رون �أن �أمريكا والغ���رب «ك�رسوا
كل اخلط���وط احلمر معه���م» ،يح�ضرّ ون
للإعالن خ�ل�ال �أ�شهر قليلة ع���ن �إن�شاء
ا�سطوله���م اخلام����س املخ�صّ �ص للبحر
املتو�سط ،و�سي�ض���م �أربع ع�رشة �سفينة
وغوا�صة ،وه���م ي�ؤكدون يف كل منا�سبة
�أن الق���رار الرو�سي هو حماي���ة �سورية
ودول امل��ش�رق م���ن احل���روب الطائفية
والإثنية الهادفة �إىل تفكيك جمتمعاتها،
كم���ا دعوا ويدعون �إىل ع���ودة م�رص �إىل
ممار�س���ة دورها العرب���ي ويف املنطقة،
و�إىل �إع���ادة التعاون ال�سوري  -امل�رصي
عل���ى �أو�سع مداه ،وهو م���ا بتنا نتلم�س
الكثري من معامله ،خ�صو�ص ًا �أن البلدين
يحاربان عدواً واحداً .ومن يتابع املواقف
الرو�سية يف لقاءات فيينا ،يدرك �صالبة
هذه املواقف التي فر�ضت على الأمريكي
�أن يق���ر ب�أن التغي�ي�ر يف �سورية هو من
�صالحيات ال�شعب ال�سوري ولي�س بفعل
القرارات اخلارجية.
يحل���و لل�سفري زا�سبيك�ي�ن القول �إن
ق���وة رو�سيا احلالية الت���ي تتفوق فيها
على الغرب هي «الأخالق» ،فهي ت�سعى
لإقامة «نظام عاملي �أكرث عدالة» ،وبني
الت�ص���دي مل�شاريع التق�سي���م والتفتيت
التي يتعر�ض لها العرب ،وال�سعي لإقامة
نظ���ام عاملي ع���ادل ،تكم���ن امل�صالح
احلقيقي���ة للع���رب ،ويك���ون النهو�ض
الرو�سي فر�صة عربية حقيقية علينا �أال
نفوّتها.

عدنان ال�ساحلي

الجمعيات البيروتية ّ
تنوه بمواقف دريان تجاه فلسطين
ا�ستقبل مفتي اجلمهورية اللبنانية
ال�شي���خ عبد اللطي���ف دري���ان ،وفداً
من اجلمعي���ات والرواب���ط البريوتية
يف دار الفت���وى ،حي���ث �ض���م الوف���د
ك ًال م���ن «جمعي���ة �شب���اب عائ�ش���ة
ب���كار» و«جمعية النج���وم لل�شباب
والريا�ض���ة» ،و«املجل����س الثق���ايف
الإمنائي ملدينة ب�ي�روت» و«جمل�س
�أمن���اء العا�صم���ة» ،و«الهيئ���ة
االجتماعي���ة اللبناني���ة» و«جه���از
الإنق���اذ امل���دين» ،و«م�ؤ�س�سة رعاية
الأ�رسة امل�سلمة» و«جلنة �أهايل برج
�أب���ي حيدر» ،و«جتمّ���ع �شباب طريق
اجلدي���دة» و«جلنة منطق���ة العرب -
ق�صق�ص اخلريية»� ،إ�ضافة �إىل «رابطة
�أبناء بريوت».
احلاج �أحمد مب���ارك حتدّث با�سم
الوفد ،م�ؤكداً عل���ى مواقف اجلمعيات
والروابط البريوتي���ة ودعمها املطلق
ملواق���ف املفت���ي يف كل الق�ضاي���ا

املفتي دريان م�ستقب ًال وفد اجلمعيات البريوتية يف دار الفتوى

الوطنية والإ�سالمية ،وعلى �أهمية دعم
رئي����س احلكومة متام �س�ل�ام ،منوه ًا
مبواقفه.
ثم حت���دث رئي�س «رابط���ة �أبناء
ب�ي�روت»؛ احلاج حمم���د الفيل ،الذي
طالب �سماحته بال�سعي لدى املعنيني
يف بن���اء امل�ؤ�س�س���ات الإ�سالمية ،كما

ن���وّه باملواقف الت���ي يتخذها املفتي
يف ق�ضاي���ا الأمة العربية والإ�سالمية،
خ�صو�ص ًا دعم ق�ضية فل�سطني وال�شعب
الفل�سطيني ،يف ظل ت�أكيد �سماحته �أن
الواجب الديني والأخالقي والإ�سالمي
والوطني والقومي ه���و دعم فل�سطني
حتى حتريرها.
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زاسبيكين :المظلة األمنية الدولية على لبنان مستمرة
وطرح نصرالله التسوية الشاملة بداية حل
ك�شفت التفجريات الأخرية �أن
وعي رو�سيا مل�شاكل العامل وال�رشق
الأو�سط ال يعود �إىل قلة وعي قادة
الدول الأخرى ،بل لوجود �سيا�سيني
�أحرار جدّيني يعملون مل�صلحة
مواطنيهم ،وي�سعون لتاليف الإرهاب
املتف�شي يف العامل بخطوات فعلية
على الأر�ض للح ّد منه.
بعد �سقوط الطائرة الرو�سية
بعمل �إرهابي فوق �سيناء ،وتوايل
الأعمال الإرهابية يف فرن�سا وغريها
من املناطق ،هل تنجح وجهة نظر
مو�سكو يف م�ؤمتر فيينا لإنهاء حالة
«اجلنون» يف �سورية� ،أم �أن الكبا�ش
الدويل  -الإقليمي على �سورية
�سي�ستمر؟ يف � 2001أعلنت الواليات
املتحدة حربها على الإرهاب ،لكن
بعد م�ضي �سنوات على �أحداث 11
�أيلول ،تف�شى الإرهاب بدل انح�ساره؛
يف �أفغان�ستان والعراق و�سورية
وليبيا واليمن ..وخالياه النائمة تكاد
تنت�رش يف كل بقعة من العامل ،ليبقى
ال�س�ؤال :من وراء متويل هذه اخلاليا
الإرهابية التكفريية؟ وكيف حت�صل
التحويالت املالية؟
عن �سيا�سة رو�سيا يف ال�رشق
الأو�سط ،وحربها على الإرهاب،
ور�ؤيتها �إىل العامل ،حاورت جريدة
«الثبات» ال�سفري الرو�سي يف لبنان؛
الكن�سدر زا�سبكني ،و�إليكم �أبرز ما
جاء:
بر�أي ال�سفري الرو�سي الك�سندر زا�سبكني،
الأح���داث ال�سيا�سية تتط���ور ب�رسعة ،كما
امل�شهد ال�سيا�سي والدبلوما�سي يف العامل،
وله���ذا ال�سب���ب يتابع الكرمل�ي�ن ووزارتا
اخلارجية والدف���اع الرو�سيتان والرئي�س
الرو�س���ي فالدمي�ي�ر بوتني ع���ن كثب كل
�شاردة تتعلق بالأحداث ال�سورية والعامل

بعد تهدي���دات «داع�ش» الإرهابية .وجهة
نظر مو�سكو للق�ضاي���ا الدولية والإقلمية
وا�ضح���ة حول م�ؤمت���ر فيين���ا ،والتقارب
الرو�سي  -الأمريكي ال بد منه ،وهو �أف�ضل
من قب���ل .يف فيينا ،التن�سي���ق ال�سيا�سي
لإنه���اء �أزمة �سوري���ة بد�أ� ،أم���ا التن�سيق
الأمن���ي فدونه عقب���ات؛ متام��� ًا كبع�ض
امللفات املتعلقة بال�ش�أن ال�سوري املرحَّ لة
�إىل اجلوالت الدبلوما�سية اجلديدة .ويقول:
ميدانياً ،لن يح�صل تبدُّل كبري يف ت�رصفات
الأطراف امل�ؤثرة يف �سورية ،لكن كل فريق
يعم���ل يف ح���دود معيَّن���ة� ،إال �أن التقدّم
ال�سيا�سي م�ؤكد.
ي�ستنك���ر زا�سبيكني العم���ل الإرهابي
ال���ذي �رضب ب�ي�روت ثم باري����س ،وي�شري
�إىل الربقي���ة ال�صادرة من الرئي�س الرو�سي
لرئي�س جمل�س الن���واب نبيه بري ،لت�أكيد
عزم مو�سكو امل�ضي يف حماربة الإرهاب،
ويلف���ت �إىل الرتيّ���ث يف التعلي���ق عل���ى

■ لق���اء اجلمعي���ات وال�شخ�صي���ات الإ�سالمي���ة
ا�ستنكر تفجريات برج الرباجنة وباري�س ،م�ؤكداً �أن
متت �إىل الإ�سالم ب�صلة،
هذه الأفع���ال الإجرامية ال ّ
وهي بعيدة كل البعد عن القيم الإن�سانية والدينية،
داعي��� ًا احلكوم���ة الفرن�سي���ة وال���دول التي تدعم
املجموع���ات الإجرامية ملراجع���ة مواقفها ووقف
دعمها والتن�سيق مع الدول التي حتارب الإرهاب.
■ النائ��ب ال�ساب��ق في�ص��ل ال��داوود؛ الأم�ين الع��ام
حلرك��ة الن�ضال اللبن��اين العرب��ي ،ر�أى �أن الإرهاب
الذي �رضب فرن�سا و�أمكنة �أخرى يف العامل ال ميكن
الق�ض��اء عليه �إال باجتثاث ج��ذوره الفكرية ،و�إنهاء
دعواته الإلغائية ،التي تك ّفر الآخر.
■ جتم���ع العلم���اء امل�سلمني ا�ستنك���ر الت�رصفات
امل�سيئ���ة الت���ي ح�صلت يف ملعب �صي���دا البلدي،

بع�ض املوا�ضيع بهدف الت�أنيّ ؛ كما ح�صل
بخ�صو�ص الطائ���رة الرو�سية التي �سقطت
ف���وق �سيناء ،رغ���م �أخذ كاف���ة الإجراءت
والتدابري االحرتازية.
�س�ألن���ا ال�سفري زا�سبيك�ي�ن عن تبدُّل
موقف رو�سيا م���ع بداية الطلعات اجلوية

زاسبيكين :ميدانيًا لن يحصل
تبدل كبير وكل فريق يعمل
ُّ
معينةّ ..
لكن
في حدود َّ
التقدم السياسي مؤكد
ّ

والتي تخللتها عبارات مذهبية م�شجوبة وممجوجة
تعترب �إ�س���اءة لكل مواطن يف لبن���ان ولي�س لأهل
�صيدا فح�سب ،ولكل م�سلم مهما كان مذهبه ،داعي ًا
التخاذ العقوبات الالزمة بحق النوادي التي يعمل
جمهورها على هك���ذا �أعمال ،ومن���ع اجلمهور من
ح�ضور مباريات �أخرى.
■ ال�شيخ ماهر حمود؛ رئي�س االحتاد العاملي لعلماء
املقاوم��ة ،ا�ستنك��ر ما ح��دث �إثر مباراة ك��رة القدم
على �أر�ض ملعب بلدية �صيدا ،وامل�شاهد التي �أ�شعلت
الفنت م�ؤجج ًة احلديث الطائفي ،م�ؤكداً �أن �صيدا هي
بواب��ة اجلنوب وعا�صمة املقاوم��ة ،ولي�س من �ش�أن
تلك الأعمال الطفولي��ة كهذه �أن ت�رض بالعالقة بني
�صي��دا واجلن��وب ،و�أهمية حت�صني الداخ��ل اللبناين
والوحدة الوطنية.

وق�صفه���ا جلمي���ع املنظم���ات الإرهابية،
على اعتبار عدم وجود منظمات معتدلة،
�إىل حدي���ث الحق عن وج���ود تن�سيق مع
«اجلي����ش ال�سوري احلر» ،ي���رد :مبدئياً،
قبل التدخ���ل الرو�سي مل نلح���ظ متييزاً
ب���ارزاً ب�ي�ن ف�صائل املعار�ض���ة ،لكن مع
تط���وّر الأعمال ميداني���اً ،وم�ضي العملية
ال�سيا�سية �سننتق���ل �إىل التفا�صيل ،وهنا
ال ب���د لي�س على رو�سيا فق���ط بل العامل
ب�أ�رسه تو�ضيح من ه���و �إرهابي ومن هو
غري �إرهابي ،و�سرنى �إمكانية التن�سيق مع
بع�ضه���ا ،و�ضمن هذا ال�سي���اق جاء �س�ؤال
بوتني ال�شهري للرئي�س ب�شار الأ�سد عن ر�أيه
يف �إمكانية التعاون مع بع�ض املعار�ضة
امل�سلح���ة� ،إن حاربوا الإره���اب ..ي�ضيف
زا�سبيكني :ومع ر ّد الأ�سد الإيجابي ،ك�شفت
وزارة الدف���اع الرو�سية عن وجود تن�سيق
�أمني م���ع بع�ض املجموع���ات امل�سلحة
يف �سوري���ة ،وه���ذا التط���وّر العمالين قد
يكون له �ش�أن ب�إنتاج الت�سوية ال�سيا�سية
لإجناحها.
ي�ستذكر زا�سبيكني ر ّد رو�سياعلى هذه
احلم�ل�ات بالقول :طلبنا م���ن الأمريكيني
واملعرت�ضني �إبالغنا عن �أماكن املجموعات
امل�سلحة املعتدلة ك���ي ال يتم ق�صفها� ،أو
ليح�صل التعاون فيما بيننا ،لكن مل ي�أتنا
�أي جواب حتى الآن وفق معلوماتي.
�إ��ص�رار رو�سيا عل���ى �إ�ص���دار الئحة
م�شرتكة ب�ي�ن اجلميع ،لت�شكيل وفد موحّ د
للمعار�ض���ة ال�سورية ،م���ن �ش�أنه ت�سهيل
العملي���ة ال�سيا�سي���ة يف �سورية ،لأنه من
دون وج���ود هذا التوازن اجلدي ،ال احلديث
جدي ًا ع���ن انتهاء للعمليات الع�سكرية يف
�سورية.
وهل ف�شل �أمريكا يف مواجهة الإرهاب
من���ذ �أح���داث � 11أيلول ،وجن���اح رو�سيا
م�ؤخ���راً يف احلد من���ه يف �سورية ،يعطي
دفع��� ًا لرو�سي���ا لتغيري النظ���ام الدويل؟
ي�ش�ي�ر زا�سبيك�ي�ن �إىل �أن موق���ف مو�سكو
وا�ضح وثابت :نحن مقتنع���ون �أن العامل
يتوجّ ���ه �إىل «التعددية» من خالل ت�شكّل
ع���دة مراكز للق���وى ،امل�شكلة هنا هي يف
�رضورة ت�أمني الت���وازن �أو التوازنات بني
الق���وى الدولية ،لأنه بعدم���ه ،رغم وجود
�أك�ث�ر من طرف ،ق���د نتج���ه �إىل مزيد من
الفو�ضى على امل�ستوى الدويل .ما يح�صل
يف العامل كله هو اجتاه �إىل التعددية ،من
خالل النزاعات ،والنزاع هو بني قطب يريد
�أن يبقى وحده متف���رداً بالقرارات الدولية
الفاعلة ،و�أقطاب �أخ���رى تنمو مو�ضوعياً،
ولذل���ك رو�سي���ا ال تري���د تغي�ي�ر النظام
الدويل وال�رشعية الدولية بقدر ما تريد �أن
تبقى ال���دول ذات �سيادة ،واملهم �أن تكون
امل�ساواة على ال�صعيد الدويل بني اجلميع،
و�شعارنا «ال�رشاكة عل���ى قدر امل�ساواة»
قد يُنهي الكثري م���ن النزاعات يف العامل،
ولهذا ال�سبب نح���ن نبذل اجلهود من �أجل
�إيجاد احللول ال�سيا�سية و�إعادة اال�ستقرار
يف ع���دة مناطق يف الع���امل ،ويف ال�رشق
الأو�سط على �سبي���ل املثال يتطلب تدخل
القوى الدولية �إيجابي��� ًا لرتتيب الأو�ضاع
الداخلية بني خمتل���ف مكونات املجتمع

يف �سوري���ة �أو اليم���ن �أو الع���راق ،ليكون
االتفاق ثابت ًا وقوياً.

�أوكرانيا
يربط زا�سبيكني ما ح�صل يف �أوكرانيا
مب���ا يج���ري يف ال�رشق الأو�س���ط ،ويقول:
الأ�سل���وب املعتمَ���د هو نف�س���ه ،واملخرج
ال�سيا�س���ي �أي�ض ًا يب���د أ� ب�إيج���اد ت�سوية
�سيا�سية من خالل «احلوار» بني �سلطات
كيي���ف واملناط���ق ال�رشقية ،وه���ذا الأمر
هام ،عل���ى �أن يرافقه عمل �إ�صالحي يطال
الد�ستور وغ�ي�ره من املوا�ضي���ع ،ي�ضيف
زا�سبيك�ي�ن :عملياً� ،سلطات كييف ما زالت
ترف�ض احلوار م���ع املناطق ال�رشقية ،لكن
ال�ش���يء الإيجابي هو ال�سري بالهدنة ،وهذا
الأم���ر �إيجابي جداً ،لأن���ه مت �سحب بع�ض
�أنواع الأ�سلحة عن خطوط التما�س ،ويُردف:
بانتظ���ار العملي���ة ال�سيا�سي���ة ال�شاملة،
مو�سكو ت�شجّ ع ال�سري بالت�سوية �ضمن �إطار
وحتديدات مباحثات قمة النورماندي.

لبنان
فيم���ا يتعلق باملخ���اوف الأمنية يف
لبنان بعد تفجريي ب���رج الرباجنة ،ن�س�أل
ال�سف�ي�ر الرو�سي عن فقدان بريوت للمظلة
الأمنية الدولية واحلف���اظ على اال�ستقرار
فيه ،يقول زا�سبيكني :وفق املعطيات التي
منلكه���ا ،املظل���ة الدولي���ة للحفاظ على
ا�ستقرار لبنان ما زالت على حالها ،العمل
الإرهابي نفذته «داع�ش» ،واخلرق الأمني
ميكن �أن يح�صل يف �أية دولة ..املتميز يف
املو�ضوع هو وقوف كافة القوى ال�سيا�سية
اللبنانية �ضد هذا العمل الإرهابي و�إدانته،
وهذا املوق���ف الت�ضامني �أمر جيد ،رافقته
حلحل���ة برملاني���ة بغية �إيج���اد حلول
للم�سائ���ل ال�سيا�سية الداخلي���ة ..وبر�أيي،
اق�ت�راح �أمني عام ح���زب اهلل ال�سيد ح�سن
ن��ص�راهلل ت�سوية �سيا�سي���ة �شاملة ممكنة
ب�ي�ن اللبنان�ي�ن �أنف�سه���م ،ك���ون الو�ضع
الإقليمي والدويل لي�س مكرتث ًا جداً مب�شاكل
اللبنانيني ،فالدول الكربى مهتمة بنزاعات
�أخرى ،ولهذا ال�سبب �أعوّل على اللبنانيني
وقادتهم لعدم تفويت الفر�صة واتخاذ قرار
لبناين يف هذا املجال� ،سيما �أن ر ّد «تيار
امل�ستقبل» وفريق «� 14آذار» كان �إيجابياً.
وعن م�س�ألة ت�سلي���ح اجلي�ش اللبناين
يف معركت���ه �ضد الإره���اب ،ن�س�أل عما �إذا
كان يوج���د «فيتو» مينع ت�سليح اجلي�ش،
يقول زا�سبيك�ي�ن :لي�س ممنوع��� ًا ت�سليح
اجلي�ش ،ال���كل مهتم لكي يك���ون اجلي�ش
اللبن���اين قوي��� ًا وق���ادراً للحف���اظ على
اال�ستق���رار والق�ضاء على الإرهاب ..وينهي
حديثه متمنياً :من جهتنا ،نتمنى �أال تكون
هناك مناف�سة من هذا القبيل� ..شخ�صي ًا ال
�أراها ،لكن عملياً ،لتمكني اجلي�ش اللبناين
كل طرف م�س����ؤول �أو جهة دولية م�س�ؤولة
عن ت�رصفاتها ،ونحن كرو�سيا لدينا �إرادة
لدعم اجلي�ش.

�أجرى احلوار :بول با�سيل
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الحياة بعد الطالق ..سعادة أم معاناة؟
يواجه الزوج����ان م�شاكل عديدة يف
حياتهما الزوجي����ة ،ويف بع�ض احلاالت
ينته����ي بهم����ا املط����اف �إىل االنف�صال
والطالق ،ب�سبب ا�ستحالة احلياة بينهما،
ويكون الطالق �آخر خيار لهما.
ت�سود بع�ض املعتقدات اخلاطئة عن
الطالق بني العديد م����ن الأزواج ،ناجتة
ع����ن اجلهل مبدى خطورة ه����ذه اخلطوة
عل����ى حياة كل من الزوج��ي�ن ،وال يفهم
املعن����ى احلقيقي للط��ل�اق �إال من عا�ش
ه����ذه التجرب����ة ،فاحلديث ع����ن الطالق
نظري ًا يختلف ب�شكل كبري عن معاي�شته
ب�شكل عملي.
وفيما يلي جمموعة من احلقائق عن
الطالق ،ال يفهمها �سوى الأ�شخا�ص الذين
مرّوا بهذه التجربة:
 .1الطالق لي�س خياراً جيداً :ال يرغب �أحد
�أن تنتهي حيات����ه الزوجية باالنف�صال،
فالطالق لي�����س خياراً مطروح ًا دائم ًا يف
احلياة الزوجية ،بل ه����و اخليار الأخري،
وال����ذي ينته����ي بطبيعة احل����ال بتدمري
الأ�رسة ونهاية العالقة الزوجية.
 .2الطالق لي�س نهاية للم�شكلة :ال يجوز
االعتقاد ب�����أن الطالق ي�����ؤدي �إىل نهاية
امل�شكل����ة ،فمعاناة الزوج��ي�ن �ست�ستمر
حت����ى بع����د انته����اء العالق����ة بينهما،
خ�صو�ص ًا يف حال وجود �أطفال يجعلون
التوا�صل ب��ي�ن الزوجني املطلَّقني �أمراً ال
بد منه من وقت �إىل �آخر.
 .3يختل����ف الطالق من حال����ة �إىل �أخرى:
تختلف تبع����ات الطالق م����ن حالة �إىل
�أخ����رى ،كما �أن الق����درة على جتاوز هذه
املحن����ة تختل����ف من �شخ�����ص �إىل �آخر،
فالبع�����ض يحتاج����ون �إىل �أي����ام قليلة
ليم�ض����وا جمدداً يف حياتهم ،يف حني �أن

ِ
أنـت

ت�أث��ي�ر الطالق على حي����اة البع�ض ميتد
�سنوات طويلة.
 .4ال ميكن لأحد الزوج��ي�ن �إنقاذ الزواج
لوحده� :إذا �أردت �أن تنقذ حياتك الزوجية
م����ن االنهيار ،فيج����ب �أن تك����ون هناك
رغبة م����ن الطرفني بذلك ،وال ميكن لأحد
الزوجني �أن مينع الطالق �إذا مل يكن هناك
تعاون من الطرف الآخر لتحقيق ذلك.

 .5امل�شاع����ر املختلطة بعد الطالق :على
الرغم من �أن الطالق هو خيار اتفق عليه
الزوجان بع����د �أن ا�ستحال����ت حياتهما
�سوياً� ،إال �أن هذا ال يعني �أنهما �سيكونان
�سعيدي����ن بهذا اخلي����ار ،ب����ل �ست�سيطر
عليهما م�شاعر خمتلطة بعد الطالق؛ من
احلزن تارة ،والغ�ضب والتوتر طوراً.
 .6احلياة تبد أ� بعد الطالق :هذا ما يعتقد
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ح�ضّ يه على �إمامة امل�صلني :وميكن للأم �أن تفعل
ذلك كذلك مع طفلها يف بيتها ،في�ؤ ّم الأطفال بع�ضهم
بع�ض����اً ،وبالتن����اوب� ،أو حتى الكب����ار ،خ�صو�ص ًا يف
�صلوات نوافل.
�أ�رشكي����ه يف احللق����ة املنزلية :اجتم����اع الأُ�رسة
لقراءة القر�آن الكرمي يجعل الطفل يح�سّ بطعم وت�أثري
�آخ َر ْي����ن للقر�آن الكرمي ،لأن ه����ذا االجتماع والقراءة ال
يكون����ان لأي �شيء �سوى للقر�آن الكرمي ،فيح�س الطفل
�أن القر�آن الكرمي خمتلف عن كل ما يدور حوله ،وميكن
للأ�رسة �أن تفعل ذلك ولو لـ 5دقائق.
ادفعيه حللقة امل�سجد :ه����ذه الفكرة هامة ،وهي
تن ّم����ي لدى الطفل مهارات الق����راءة والتجويد� ،إ�ضافة
�إىل املناف�سة.
اهتمي ب�أ�سئلت����ه حول القر�آن الك����رمي :احر�صي
عل����ى الإجابة عل����ى �أ�سئلته ب�شكل مب�سّ ����ط ومي�سرّ ؛
مبا يتنا�سب مع فهم����ه ،ولعلك ت�رسدي له بع�ض ًا من
الق�ص�ص لت�سهيل ذلك.
وفّري له معاجم اللغة املب�سطة (� 10سنوات وما
فوق) :وهذا يُرثي ويجيب عل����ى مفردات الأم والطفل،
مث����ل معج����م «خمت����ار ال�صح����اح» ،و«املفردات»
للأ�صفهاين ،وغريهما.
وفّري له مكتبة للتف�س��ي�ر املي�سرَّ (كتب و�أ�رشطة

ب����ه البع�ض ،خ�صو�ص���� ًا �إذا كان مير يف
حال����ة من املعان����اة ال�شدي����دة ،معترباً
اعتقاده دع����وة لبداية جديدة ،خ�صو�ص ًا
�أنه قد يكون االنف�صال بعد زواج هو احلل
الوحيد له ،فالطالق لي�س �رشاً م�ستطرياً،
وال هو نهاية الكون.
 .7ميك����ن �إنهاء العالق����ة ب�شكل ودّي :من
غ��ي�ر ال���ض�روري �أن يخو�����ض الزوجان

معرك����ة قانونية للو�ص����ول �إىل الطالق،
فالزواج حدث بالأ�سا�س ب�شكل ودّي دون
�أن يُك����ره عليه �أي م����ن الطرفني ،وكذلك
الطالق ميكن �أن يت ّم بنف�س الأ�سلوب ،بعد
�أن يتفق الطرفان على الرتتيبات اخلا�صة
ملا بعد االنف�صال.
 .8الطالق يختلف عن �إنهاء عالقة عابرة:
عل����ى الرغم م����ن �أن البع�����ض ي�شعرون
باحل����زن وال�ضي����ق بع����د االنف�صال عن
�شخ�����ص ربطتهم به عالق����ة حب عابرة،
�إال �أن الطالق �أمر خمتلف متاماً ،وترتتب
عليه �آثار عديدة يجب �أن يكون الطرفان
م�ستعدَّين ملواجهتها.
 .9الط��ل�اق ي�شبه الوف����اة :ي�شبّه البع�ض
الط��ل�اق بحال����ة وفاة يف الأ���س�رة ،فهو
نهاية لعالق����ة بد�أت بالعديد من الوعود
والآمال واملخطط����ات للم�ستقبل ،وعند
وق����وع الطالق تذهب جميع هذه الأحالم
�أدراج الرياح.
 .10الط��ل�اق لي�س �أم����راً معيب����اً :ي�سود
االعتقاد يف بع�ض املجتمعات �أن الطالق
�أمر يبعث على اخلجل ،خ�صو�ص ًا بالن�سبة
�إىل الن�ساء ،وي�سبب هذا االعتقاد معاناة
�إ�ضافية للزوجني ،وم����ن ال�رضوي النظر
�إىل الأم����ر ب�شكل �أك��ث�ر واقعية ،حيث �إن
الطالق هو نتيجة طبيعية لعالقة فا�شلة
مل يُكتب لها النجاح لأ�سباب عديدة.
يف اخلتام� ،إنهاء الزواج لي�س بالأمر
ال�سهل ،ومهما بلغ مدى �سوء العالقة بني
الزوجني ،يبقى الطالق خياراً �سيئاً ،فهو
ينطوي على تدمري حياة �أ�رسة بالكامل،
وينعك�س على حي����اة الزوجني والأبناء
لوقت طويل.

و�أقرا�ص) :ينبغي �أن يكون التف�سري مي�سرَّ اً و�سهالً ،مثل
«تف�سري اجلاللني»� ،أو �رشيط جزء «عمَّ» مع التف�سري.
كم����ا ينبغي �أن يراعى الرتتي����ب التايل ملعرفة �رشح
الآيات ،بدءاً بالقر�آن الك����رمي نف�سه ،مروراً باملفردات
اللغوي����ة واملعاج����م ،وانتها ًء بكت����ب التف�سري ،وهذا
الرتتيب هدفه عدم حرمان الطفل من التعامل مبا�رشة
م����ع القر�آن الك����رمي بدل من االتكال الدائ����م على �آراء
املف�رسين واختالفاتهم.
اربطي����ه ب�أهل العل����م واملعرف����ة :مالزمة الطفل
للعلماء يك�رس عنده حاجز اخلوف واخلجل ،في�ستطيع
الطفل ال�س�ؤال واملناق�شة بنف�سه ،وبذلك ي�ستفيد الطفل
عال خرج �إىل االمة بهذه الطريقة.
ويتعلم ..وكم من مِ
ربط املنهج الدرا�سي بالقر�آن الكرمي :ينبغي على
الأم واملعل����م �أن يربطا املق����ررات الدرا�سية املختلفة
بالق����ر�آن الكرمي؛ كرب����ط الريا�ضي����ات ب�آيات املرياث
وال����زكاة ،وربط علوم الأحياء مب����ا ينا�سبها من �آيات
القر�آن الكرمي ،وبقية املقررات بنف�س الطريقة.
ربط املف����ردات والأحداث اليومية بالقر�آن الكرمي:
ف�إنْ �أ���س�رَفَ نذكّره بالآيات الناهية عن الإ�رساف ،و�إذا
فع����ل �أي فعل يتنافى مع تعاليم القر�آن الكرمي نذكّره
ُبي احلكم
مبا يف القر�آن الكرمي من �إر�شادات وق�ص�ص ت نِّ
يف كل ذلك.

لباقات الرسائل اإللكترونية
التحي����ة واخلامت����ة :ت�أ ّك����دي �أن الر�سال����ة
الإلكرتونية الت����ي ترغب��ي�ن ب�إر�سالها تت�ضمّن
حتية مهذّبة ،وتنتهي بخامتة �شكر .كما يتوجب
الت�أكد من �أن اال�سماء املذكورة يف هذه الر�سالة
مكتوبة ب�شكل �صحيح ،منع ًا لأي التبا�س.
التدقيق والت�صحيح :عليك التدقيق �أكرث من
مرة يف الر�سالة التي ترغبني ب�إر�سالها؛ لناحية
خل ّو الن�ص من الأخطاء الإمالئية �أو املطبعية.
التفا�صي����ل الكاملة :ت�أكدي من وجود كامل
التفا�صي����ل واملعلوم����ات ال�رضورية يف طلبك،
ن�ص الر�سال����ة الإلكرتونية
ف�ض ًال عن احت����واء ّ
على جُ مل وا�ضحة ومفهومة ،بعيداً من التعقيد
والكلمات امللتب�سة املعاين.
الطل����ب وال�شكر :من املهم ج����داً �أن تدركي
�أهمي����ة الرق���� ّي يف التوا�ص����ل واح��ت�رام �أ�صول
العالق����ات واملخاطبة؛ ف�����إذا كان����ت الر�سالة
الإلكرتوني����ة حتتوي على طل����ب ما من �شخ�ص
مع��ّي�نّ  ،فعلي����ك �أن تكتب����ي يف البداي����ة« :من
ف�ضل����ك»� ،أو «رج����اء» ،ويف النهاي����ة كلم����ة
«�شكراً».
�أ�صول املرفقات :يف حال ت�ضمّنت الر�سالة
الإلكرتونية مرفقات ،عليك الت�أكد من �أن امللف

ال����ذي ترغبني ب�إر�سال����ه يف الر�سالة ال يتطلّب
وقت ًا طوي ًال لتحميل����ه ،وبالتايل من املهم جداً
ع����دم �إر�سال �أي ملف كب��ي�ر احلجم �أو الفت ،بل
قومي بت�صغريه من خالل �إحدى برامج ال�ضغط
ال�شهرية ك����ـ«� ،»ZIPأو اللجوء �إىل موقع «we
 ،»transferلرفع امللفات عليه ثم �إر�ساله.
�إياك وعالم����ات اال�ستفهام :جتنّبي ت�ضمني
ر�سالتك الإلكرتونية عالمات ا�ستفهام �أو تعجب
�إىل جانب بع�ضها ،لأنها تد ّل على عدم املهنية.
اال�س����م احلقيقي :ال تقومي �أبداً بكتابة ا�سم
م�ستعار �أو «ا�سم دل����ع» يف الربيد الإلكرتوين
لأي �شخ�ص تقومني مبرا�سلته.
الر ّد على الر�سالة :ت�أكدي من ردّك على كل
الر�سائل الإلكرتوني����ة التي تتلقّينها ،حتى ولو
بكلمات ب�سيطة� ،أو كلمة �شكراً.
�شكل الر�سالة :حافظي على تنظيم الر�سالة
الإلكرتونية ب�شكل ب�سي����ط ،من خالل تق�سيمها
�إىل هيئ����ة فقرات ،ويف ح����ال رغبت يف الرتكيز
عل����ى نقط����ة �أو نق����اط معين����ة يف الر�سالة،
اكتبيه����ا بخط عري�ض ،وابتع����دي عن اخلطوط
غري التقليدية واخللفيات امللوَّنة؛ حفاظ ًا على
املهنية واجلديّة.
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ُ
عادات يومية تظهرنا أكبر سنًا

يف الوقت الذي تبح����ث الن�ساء
عن ال�شب����اب والت أ� ّل����ق ب�شكل دائم،
ترتكب العديد منهن �أخطاء حترمهن
م����ن ذلك ،لذلك ،نق����دم جمموعة من
الع����ادات ال�سيئ����ة التي يج����ب �أن
تتجنبها املر�أة التي ترغب بالتمتع
بال�شباب لوقت طويل.
 .1النحالة ال�شديدة :تعتقد العديد
من الن�س����اء �أن النحال����ة وخ�سارة
كمي����ة كبرية م����ن الوزن �أح���� ّد �أهم
���ش�روط اجلمال� ،إال �أن النحالة �أي�ض ًا
له����ا ت�أث��ي�رات �سلبية عل����ى جمال
امل����ر�أة ون�ضارة ب�رشتها ،وت�رسّع يف
ال�شيخوخ����ة املبك����رة ،لذلك يُن�صح
باحلفاظ على وزن �صحي عن طريق
تناول الأطعمة ال�صحية واملغذية.
 .2ف����رك العين��ي�ن :تُ�سب����ب كرثة
ف����رك ودعك املنطقة ح����ول العينني
اكت�سابها لل����ون الأ�سود ،وي�شبه هذا
ما يح�صل م����ع التق����دم يف العمر،
حيث تنخف�ض ن�سب����ة الأ�صبغة يف
هذه املنطقة ،مم����ا ي�ضيف �إىل عمر
امل����ر�أة �سنوات �إ�ضافي����ة �إىل عمرها
احلقيقي.
 .3قل����ة الن����وم :من املع����روف �أن
الن����وم ال�صح����ي ���ض�روري ل�صحة
ون�ض����ارة الب�رشة ،حيث يعمل اجللد
على جتديد نف�سه �أثناء النوم ،لذلك
يُن�ص����ح بتجنُّب ال�سه����ر ،واحل�صول
على عدد �ساعات كافية من النوم.
 .4الن����وم على جان����ب واحد :قد
يكون اجلانب املري����ح للنوم م�ؤذي ًا
يف بع�ض احل����االت ،حيث �إن �ضغط
�أح����د جانبي الوجه عل����ى الو�سادة
عدة �ساعات كل ليلة ،ينتج عنه مع
الوقت ظهور التجاعيد يف عمر مبكّر.
 .5تن����اوُل امل�رشوبات بـ«الق�شّ ة»
(ال�شّ لمون) :ق����د ي�ستغرب البع�ض �أن
يكون تن����اول الع�صائر وامل�رشوبات

با�ستخ����دام «الق�ش����ة» م����ن الأمور
ال�سلبية الت����ي ت�ساعد على ت�رسيع
ال�شيخوخ����ة� ،إال �أن ا�ستعمال الق�شة
با�ستم����رار يرتك خطوط ًا دقيقة حول

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
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الفم؛ كواح����دة من العالمات املبكّرة
لل�شيخوخة.
 .6ا�ستخدام م�ساحيق غري منا�سبة:
تتوف����ر يف الأ�س����واق العدي����د م����ن

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

�أفــقــي
� - 1شاعر فيل�سوف لقب برهني املحب�سني � /سماء
 - 2رئي����س �أمريكي مثري للج���دل  /هولندي �أ�س�س
للفل�سفة الأوروبية احلديثة و�أبو املذهب العقالين
 - 3ا�ستيعابن���ا للأ�شياء والزمن من حولنا وذاكرتنا
 /نقي�ض احلرب
� - 4أخط�أ خط����أ �صغريا � /رضبت كفيها معا  /قطع

امل�ساحيق امل�ضادة للتجاعيد ،ومن
ال���ض�روري اختي����ار املنا�سب منها،
واال�ستعان����ة بخ��ب�راء التجميل لهذا
الغر�ض ،كما يجب االنتباه �إىل عدم

الأ�شياء �إىل قطع �صغرية
 - 5ريا�ضة هندية يف القدرة على الرتكيز /
ت�أدية اعمل بقدرة واقتدار
 - 6كلمة فرعوني���ة قدمية مبعنى جميل /
قانون يف اجلرب
 - 7غاز خامل (ال يتفاعل)
 - 8فائدة للنا�س  /نقطة التقاء الأ�شعة (�أو
الأ�شياء) وتركيزها
 - 9ليونة � /أر�سطو
 - 10نبات طبي ي�ستفاد من بذوره وي�رشب
بغليه وتقدميه كما ال�شاي  /ا�سم عربي قدمي
عــمـــودي
� - 1شاع���ر ووزير اندل�سي م���ن �أهل قرطبة
برع يف الو�صف والبالغة
 - 2للتمن���ي  /قطعة م�سطح���ة للكتابة /
املناطق املفتوحة من الأر�ض
 - 3ر�سوم عل���ى اجللد (معكو�سة)  /ن�ساعد
يف �أمر ما
� - 4شخ�ص بنى نف�سه بنف�سه دون االعتماد
على الآخرين � /رض�س (معكو�سة).
 - 5مواز ومقابل � /آلة مو�سيقية وترية

االقت�صار على ا�ستخدام �أنواع �أخرى
من م�ساحيق التجميل يدخل م�ضاد
التجاعيد يف تركيبها.
 .7القلق والتوتر :ال يقت�رص الت�أثري
ال�سلبي للقلق والتوتر على النواحي
الن�سية للإن�سان ،ب����ل ميتد ت�أثريها
�إىل النواح����ي ال�صحي����ة والبدنية،
وت�رسّع من ظهور التجاعيد ومظاهر
ال�شيخوخة عل����ى اجللد ،ناهيك عن
العديد من الأمرا�ض الأخرى ،كارتفاع
�ضغط الدم ،و�أمرا�ض القلب وال�سكري
وغريها.
 .8االعتم����اد عل����ى م�ساحي����ق
التجمي����ل للوقاي����ة م����ن ال�شم�س:
تزعم الكثري م����ن ال�رشكات املنتجة
مل�ساحي����ق التجمي����ل �أن منتجاتها
توف����ر احلماي����ة الالزمة م����ن �أ�شعة
ال�شم�����س� ،إال �أن ه����ذه امل�ساحيق ال
حتتوي على املواد الفعالة لد ّر خطر
الأ�شعة فوق البنف�سجية ،التي ت�رسّع
ظهور التجاعيد ،لذلك يجب ا�ستخدام
واق����ي �شم�سي منا�س����ب منف�صل عن
م�ساحيق التجميل.
 .9الرتكي����ز عل����ى التجاعيد فقط:
على الرغ����م م����ن �أن التجاعيد هي
�أحد �أهم مظاه����ر ال�شيخوخة� ،إال �أن
هن����اك مظاهر �أخ����رى ال تقل �أهمية،
كالت�صبّغ����ات والبق����ع الداكنة على
الوج����ه� ،إذا �إنها جتع����ل املر�أة تبدو
�أكرب بح����وايل � 10سنوات من عمرها
احلقيقي.
� .10إغف����ال العنق واليدين :وجدت
درا�سة حديثة �أن البقع والت�صبغات
على يدي امل����ر�أة ،جتعلها تبدو �أكرب
�سن ًا يف نظر الآخرين ب�شكل �أكرب من
جتاعيد الوجه ،لذلك يجب االهتمام
بالعنق واليدين �أي�ض ًا عند ا�ستخدام
م�ساحي����ق التجمي����ل والوقاية من
التجاعيد والت�صبغات.

الحل السابق
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 - 6مت�شابهان  /ميزان � /ألف كيلوجرام
 - 7م���ادة ت�ستخ���دم لعم���ل حل���وى �شبيهة
باملهلبية  /ثلثا باب
 - 8ان�سكب � /أبو الأ�سود ملك النحو العربي
 - 9ما يقوله املحامي دفاعا عن موكله � /إناء
كبري من الفخار (معكو�سة).
 - 10ا�ستخدام الآالت يف اجناز العمل واال�رساع
به  /تقابلها ع�رش �أمثالها (مبعرثة).

( العدد  )382اجلمعة  20 -ت�رشين الثاين 2015 -

كاريكاتير

تزوجا بعد  77سنة من الحب
انتهت ق�صة حب بني رجل وامر�أة تركي نَّْي بزواجهما يف
دار للم�س����نني ،وذلك بعد  77عام���� ًا من وقوعهما يف احلب
لأول مرة ،يف ق�صة ال مثيل لها �سوى يف الأفالم والروايات
الرومان�سية.
ب����د�أت الق�ص����ة يف عام  1938يف قرية �ص����غرية بوالية
قهرمان مرع�����ش جنوب الأنا�ضول يف تركي����ا ،عندما وقع
«م�صطفى قره كويون» ( 92عاماً) ،الذي كان عمره �آنذاك 15
عاماً ،يف حب «دوندو كريا�ش» ،التي تكربه ثالثة �أعوام.
طلب ال�شاب م����ن عائلته �أن يزوّجوه الفتاة ،لكنه قوبل
بالرف�ض القاطع ،قبل �أن يلتحق باجلي�ش ،ويعود �إىل قريته
بعد �أربع �سنوات ،ليجد «دوندو» قد تزوجت ورُزقت بطفل،
ما جعله ال يطيق البقاء ،فانتقل �إىل مدينة غو�سكون ،ليبد�أ
فيها حياة جديدة ،ويتزوج ويُنجب �أطفا ًال هو الآخر.
وبع����د �أن توفيت زوجت����ه وك��ب�ر �أوالده ،انتقل كويون

للعي�����ش يف بيت للم�سنني ،ويف �أيامه الأوىل هناك اقرتبت
منه �إحدى النزيالت لتقول ل����ه :م�صطفى ..ماذا تفعل هنا؟
�أ�صي����ب الرجل بالده�ش����ة و�أجاب :من �أنت� ،أن����ا ال �أعرفك..
ف�أجابت� :أنا دوندو ..كيف ال تعرفني؟!
ويف دار امل�سنني قرر املحبّان تعوي�ض ما فاتهما وعقد
قرانهما� ،إال �أن �أبناءهما عار�ضوا هذا الزواج ،فحاوال الهروب
م����ن الدار يف �إحدى الليايل ،غ��ي�ر �أن امل�رشفني اكت�شفوهما
و�أعادوهما ،ورداً على �س�ؤال مدير الدار عن �سبب فعلته ،قال
كويون� :إذا مل تزوجوها يل ف�س�أهرب معها ..وال خيار �آخر.
هذا الأمر ا�ستدعى تدخُّ ل رئي�س بلدية مدينة غو�سكون،
الذي ت�أثّر بق�صة «العا�ش َق��ي�ن» ،وجنح يف �إقناع �أبنائهما
باملوافق����ة على ال����زواج ،و�أخرياً وبعد انتظ����ار دام عقوداً،
تزوجا وانتقال ليعي�شا يف منزلهما ،بعد �أن جتاوزا الت�سعني
من العمر.

ارتطم بالباب ..فنال  21,5مليون دوالر
رب���ح �أمريكي  21.5ملي���ون دوالر ،بع���د ت�سبّب باب
كهربائي داخل �سفينة �سياحيّة بجروح يف دماغه.
والتقط���ت كامريا املراقبة داخ���ل ال�سفينة ال�سياحية
الهولندي���ة  -الأمريكية حلظ���ة ارتط���ام ر�أ�س جامي�س
هو�سم���ان ( 61عاماً) بالباب لدى �إغالق���ه ،وكان الرجل
على منت الرحلة حول العامل برفقة زوجته وابنته ،لكن
ال�رشك���ة امل�شغّلة لل�سفين���ة hollandamerica
قال���ت يف املحكمة �إ ّن جامي�س م�شى باجتاه الباب �أثناء
�إغالقه.
تـــ�صـــــدر عـــــــن
�شــركــة الـقـــلــم
للإعالم �ش.م.م.

وبعد ال�رضب���ة القويّة الت���ي تلقاه���ا ،عالج طبيب
ال�سفينة جامي�س ،و�شُ خّ �صت �إ�صابته بارجتاج يف الدماغ،
لكن الفحو����ص الالحقة التي �أجراها بعد انتهاء الرحلة،
�أظهرت �أنه يُعاين من �إ�صاب���ات خفيفة يف الدماغ ،نتج
عنها فقدان للذاكرة ،ونوبات ودوار ،وفق ما قال حماميه
يف املحكمة.
وحكمت هيئة حملفني احتاديّة يف «�سياتل» ل�صالح
جامي����س ،بتعوي����ض من ال�رشكة و�صل���ت قيمته �إىل 21
مليون دوالر.
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:

