اتفاق ..أم تقسيم أدوار؟
ألمـــــــة واحـــــــدة
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ت�ساءلت �أو�ساط �سيا�سية عما �إذا كان هناك اتفاق داخل «تيار امل�ستقبل»
حول تر�شيح رئي�س «تيار املردة» النائب �سليمان فرجنية� ،أم تق�سيم �أدوار،
خ�صو�صاً يف ظ��ل الت�صريحات احل���ادة لبع�ض وزراء ون���واب وم�����س���ؤويل
«امل�ستقبل» ���ض��د ف��رجن��ي��ة ،وطُ ��رح��ت ع�����ش��رات ع�لام��ات اال���س��ت��ف��ه��ام ح��ول
�صمت الرئي�س ف�ؤاد ال�سنيورة املريب ،وغيابه عن النظر ،حتى عن تر ؤ�ّ�س
االجتماع الأخري لكتلة «امل�ستقبل» النيابية.

السنة الثامنة  -الجمعة  22 -صفر 1437هـ  4 /كانون األول  2015م.
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االفتتاحية

فرنجية لن يكون «حصان طروادة»

الثقافة لمواجهة
التكفير والظالمية
ُيعترب احلوار مب����دءاً مق ّد�س ًا يف تاريخ احل�ض����ارات والفل�سفات،
وحت����ى يف الديانات ال�سماوي����ة ،وال�شع����وب والأمم التي احرتفت
احلوار كم�سلكية ثقافية واجتماعي����ة وحياتية ا�ستطاعت �أن ترتك
ب�صمتها يف امل�رسح احل�ضاري والإن�ساين.
واحلوار الب ّن����اء هو ذلك احلوار الذي يراك����م العملية احل�ضارية
والثقافية ،والتي بدونها يكون �ش����كل احلياة باهت ًا حزين ًا �أحادي ًا،
فمثلما تق����وم الطبيعة عل����ى التن ُّوع ا َ
خللقي والنوع����ي وال�شكلي
ً
واللوين ،وه����ذا يزيد احلياة بهجة وت أ� ُّلق����ا ،فكذلك امل�شهد الثقايف
يكون راقي ًا ومت�ألق ًا كلما كان متنوع ًا ومتعدداً ..وي�صبح املثقف يف
هذه احلالة هو املدماك الذي يقوم عليه امل�شهد العام.
فكي����ف يا تُرى يكون �شكل حياتنا ب����دون ق�صيدة جميلة ،وبدون
كتاب م�ؤن�س ،وبدون �أفكار ح ّية ،وبدون م�رسح مت�ألّق ،وبدون رواية
�إن�ساني����ة م�ؤثرة ،وبدون حوار الثقاف����ات ،وبدون التعددية الفكرية
والإيديولوجية� ،ستكون حياتنا عندها ،وبدون الثقافة حياة جافة
بدون معنى وال مغزى.
ولأج����ل ذلك ،كانت الثقافة هي ال�سالح الذي اعتمده الإن�سان يف
ت�أكي����د ذاته وحريته ،وت�أكيد �أنه خُ ل����ق ليعي�ش حراً ..وعلى امتداد
التاري����خ الب�رشي ا�ستُخدمت الثقافة ملواجهة الظلم و�إحقاق العدل،
ملواجهة الديكتاتورية و�إحقاق الدميقراطية واحلرية ،وي�ؤكّد الت�أريخ
تاريخ الإن�سان مهما كان لونه و�شكله ودينه وقوميته �أن املبدعني
واملثقف��ي�ن هم الذين ق����ادوا التغيري ،وهم الذي����ن م ّهدوا للتطورات
الكربى التي عرفها التاريخ ،والفال�سفة والأنبياء وال�شعراء وال ُكتّاب
والروائي����ون ما هم �إالّ ب�رشٌ من ن����وع خا�ص؛ هم ب�رش يحملون ه ّم ًا
ثقافي ًا ،ويهدفون �إىل تغيري حياة الإن�سان نحو الأف�ضل .فمن �أر�سطو
و�سقراط� ،إىل ابن ر�شد ودانت����ون ومونت�سكيو و�أوغ�ست �سرتاندبريي
وغريهم وقف املثقفون يف وجه الديكتاتوريات ،فال�شاعر اجلزائري
مفدي زكر ّيا لطاملا حت ّدى الظلم بق�صائده ،وجنيب حمفوظ امل�رصي
لطاملا حت���� ّدى واقع ًا غري م�ألوف بروايات����ه ،ولطاملا حت ّدت فريوز
ب�صوتها يف لبنان �أ�صوات ا َملداف����ع والد ّبابات ،ولطاملا �شكّل �شعر
ن����زار ق ّباين ال�سوري حالة نادرة م����ن �إرادة التغيري ،كما �أن ق�صائد
حمم����ود دروي�ش وفدوى طوق����ان يف فل�سطني كانت مواكبة لن�ضال
ال�شع����ب الفل�سطيني ،ولطامل����ا نددت الق�صائ����د الوطنية ال�سورية
بجربوت الظالمية والأ�صولية الراغبة يف ا�ستئ�صال الآخر املخالف.
م�ص��ي�ر الب�رشية �سيكون مظلم ًا بدون ثقاف����ة تعددية ،والق�صائد
والأ�شعار والرواي����ات والأفكار التي حت ّدت الع�سكريتاريا يف العامل
الثالث �ستتح���� ّول �إىل منارات لأجيال الغ����د ،و�أكرب دليل على ذلك
�أ ّن الأف����كار والثقافات كان����ت وراء كل التغيريات الكربى الإيجابية
التي عرفها التاريخ� ،أما احلروب فقد �أنتجها ال�سا�سة والع�سكريون
وامل�صابون بجنون العظَ مة.
لق����د �أدرك الظالميون حقيقة الأدوار الكربى للمبدعني واملثقفني،
ف�سجنوه����م وعذبوهم وقتلوه����م ودفنوهم �أحي����اء ،متنا�سني �أنهم
بذلك يقتلون �أنبل ما يف الوجود ،ويف الوقت نف�سه يرخون العنان
ل�صيحات مد ّوية تف�ضي �إىل �أكرب تغيري ،ومن هذا املنطلق ال ميكن �أن
نقول �إن �سقراط وابن ر�شد وال�سهروردي وغريهم قد ماتوا ،فالثقافة
ال مت����وت ..قد تغيب حلظة ،لك����ن عندما ت�سط����ع �أ�شعتها ،فال �أحد
ي�ستطيع �أن يحجبها بعد ذلك.

د .يحيى �أبو زكريا
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

قد يك���ون بع����ض اللبنانيني بلغوا
حدود اال�ست�سالم لدرج���ة االعتقاد �أن
من�ص���ب رئي�س اجلمهوري���ة اللبنانية
يتم �إم�ل�ا�ؤه ب�إم�ل�اءات كاملة �شاملة
من اخل���ارج ،رغم �أن جترب���ة الدوحة
التي �أجنبت الرئي����س ال�سابق مي�شال
�سليم���ان �أثبت���ت �أنه���ا حُ كم��� ًا �آخر
جترب���ة ،رمبا لأن «تبوي����س اللحى»
ب���ات «�ضحك ًا على الذق���ون»� ،أو لأن
التجرب���ة مع �سليمان مل تكن م�شجّ عة
وقابلة للتكرار ،واللبنانيون يدركون �أن
الو�ضع بعد انهي���ار العرب يف معارك
«الربي���ع العرب���ي» وت���ورُّط الغرب
فيها ،غيرّ م���ن قواعد اللعبة الرئا�سية
يف لبن���ان ،وبات���ت �أم�ي�ركا وفرن�سا
وال�سعودية عاج���زة عن فر�ض رئي�س،
ول���و �أنها ما زالت ق���ادرة على رف�ض 
رئي����س عرب عرقلة التفاهم عليه وعقد
جل�سة انتخاب.
البلبلة التي ب���د�أت مع الإعالن عن
النائ���ب �سليم���ان فرجني���ة كمر�شح
بديل ع���ن العماد مي�شال عون� ،أظهرت
حجم ما يت ّم العمل عليه يف «الغرف
ال�س���وداء» وخل���ف الكوالي�س ،وعا�ش 
اللبنانيون رهينة ت�ضارب املعلومات
الت���ي تتداولها و�سائ���ل الإعالم حول
حقيق���ة ح�صول اجتم���اع يف باري�س
بني فرجني���ة والرئي�س �سعد احلريري،
وبلغ���ت الأم���ور درج���ة احلزازير ،ال 
ب���ل التب�صري ع�ب�ر زه���رة املرغريت:
«اجتمع���وا ..ما اجتمعوا» ،لكن ات�ضح
الحق ًا �أن االجتم���اع ح�صل ،وال دخان
م���ن دون نار ،ولو �أن ه���ذا الدخان لن
يكون �أبي�ض« ..وال�سما زرقا».
و�إذا كان امل�سيحي���ون يف لبنان هم
باملعن���ى ال�سيا�س���ي منق�سم�ي�ن بني
م�سيحي «�شيعي» وم�سيحي «�سُ ني»؛
كما و�صفهم البطري���رك الراعي عندما
كان مطران ًا على جبيل ،و�إذا كان العماد
عون «قائد امل�سيحيني ال�شيعة» ،فمن
�أين �ألب�سوا الوزير فرجنية «عمامة �أهل
ال�سنة» ملجرد �أنه اجتمع مع الرئي�س
احلريري؟ ال بل ما هو احلجم املتبقّي
للرئي�س احلري���ري يف ال�شارع ال�سُّ ني
ليتبنى احت�ض���ان النائب فرجنية بني
ليلة و�ضحاه���ا ،ويفر�ض���ه على �أهل
ال�سُّ نة وعلى فري���ق «� 14آذار» ،مادام
�أحد �صقور «امل�ستقبل» الوزير �أ�رشف
ريف���ي ال يتوانى ع���ن الت�أكيد ب�شكل
�شبه يومي عل���ى �أال مر�شح مقرّب من
املحور ال�سوري  -الإيراين �سي�صل �إىل
بعبدا؟ ومن ه���و الأكرث «�سورنة» بني
امل�سيحيني يف نظر «� 14آذار» �أكرث من
النائب فرجنية ،مادام الرجل يعلن منذ
بدايات الإرهاب عل���ى �سورية �أنه مع
الرئي�س الأ�سد� ،سواء انت�رص �أو انك�رس؟
الأم���ور بلغ���ت ح���دود الفذلكة يف
ابتداع اال�ستنتاجات ،وح�رشوا متنيات
نائب وزير اخلارجية الرو�سي ميخائيل
بوغدان���وف �أمام ال�سف�ي�ر اللبناين يف
مو�سك���و� ،أن بالده لي�س���ت مع عون �أو
جعج���ع ،و�أن �أ�سماء جان عبيد وجان
قهوجي و�سليمان فرجنية هي «�أ�سماء
معقول���ة» لكي يتوافق عليها الأطراف
اللبناني���ون ،واعتربوا ه���ذه التمنيات

النائب �سليمان فرجنية خالل زيارة للعماد مي�شال عون يف الرابية

�ض���وءاً �أخ��ض�ر  رو�سي���اً ،وبهرته���م طلقة الهجوم عليه���م ،لأن احلق على
الأ�ض���واء ،وجعلوا من لق���اء احلريري امل�سيحي�ي�ن يف نظ���ر م���ن يرغبون
بفرجنية «دوحة م�صغَّ ���رة» ،وب�شرّ وا حتجيمه���م ،نتيج���ة ف�ش���ل الأقطاب
مبي�ل�اد الرئي�س قب���ل عي���د امليالد! الأربعة يف التوافق حتت مظلة بكركي
ل�سنا ب�صدد التعليق على كالم النائب عل���ى واحد منه���م ،وه���ذا الف�شل هو
ال�سابق م�صباح الأحدب الذي توجّ ه به الذريعة ل�شن احل���رب عليهم ،و�أف�ضل
اىل الرئي����س احلريري و«طعن ب�صحة تكتيك ل�رشذمتهم هو يف �رضب النائب
متثيله» لل�شارع ال�سُّ ني ،لكن الأحدب فرجنية بالعماد عون عرب ابتداع حيلة
ال يتحدث من فراغ ،لأن و�ضع الرئي�س «ح�صان ط���روادة» ،لكن ك�سب احلرب
احلريري يف ال�ش���ارع ال�سُّ ني ال يُح�سد عرب اخلديعة ل���ن يُجدي ،وفرجنية لن
عليه ،وخ�س���ارة حلفائه من «القوات يلع���ب هذا ال���دور العتب���ارات كثرية،
اللبناني���ة» و«الكتائب» وامل�ستقلني �أهمه���ا موق���ف ح���زب اهلل ،و��ش�روط
تق�ض���ي على ما تبقّى ل���ه من حيثية احلريري لت�سويقه لدى قيادة احلزب.
�سيا�سي���ة و�سط فري���ق «� 14آذار» ،ثم
م�شكلة العماد عون مع خ�صومه هي
كيف ب�إم���كان احلري���ري ت�سويق ا�سم يف م�شكلته���م مع���ه ،وتف�ضيل النائب
فرجني���ة لديهم على اجل�ن�رال �إذا كان
ال بد من اختيار «�أهون ال�رشين» ،هو
يف حجم اجلرنال على م�ستوى ال�شارع
امل�سيح���ي ،والذي ي�ؤكد علي���ه دائم ًا
النائ���ب فرجني���ة نف�سه ،ه���ذا احلجم
ممنوع �أن ي�ص���ل �إىل بعبدا� ،إ�ضافة اىل
الغاية من طرح اسم فرنجية التحالف القائم م���ع حزب اهلل ،والذي
ضرب أقوى قطبين مسيحيين يجعل العماد عون ممث ًال �رشعي ًا لثالثة
�أرباع اللبنانيني على كر�سي بعبدا.
ببعضهما ..واستيالد رئيس
وم�شكلة العم���اد عون مع خ�صومه،
هي يف م�شكلة املرتكبني مع من يحمل
من جوف الجبل
عليهم �سيف اجتثاث الف�ساد ،و�إذا كان
الف�س���اد ال يفرّق بني ط���رف �سيا�سي
و�آخر ،ف����إن �إبعاد كابو�س العماد عون
عن املرتكبني املرتعدين يجمعهم يف
خندق املواجهة مع من �سيفه �سيطال
النائب فرجني���ة املح�سوب على خط اجلمي���ع م���ن �أي فريق كان���وا ،وهذه
املقاومة واملح���ور ال�سوري  -الإيراين كانت بداية متاعب العماد عون معهم،
�أمام من ع ّب�أهم �ضد املقاومة والنظام وهك���ذا ير�سم���ون النهاي���ة ملتاعبهم
ال�سوري؟ و�إذا كان احللفاء امل�سيحيون عرب حماربته ب�سي���ف النائب �سليمان
�أبدوا ع���دم الر�ضى عن �إ�سقاط فرجنية فرجني���ة حتديداً ،ل��ض�رب امل�سيحيني
م���ن «املدخنة» ع�شي���ة عيد امليالد ،عرب ��ض�رب �أقوى قطب�ي�ن م�سيحيني
فكيف ب�إم���كان احلريري خرق حتالف ببع�ضهم���ا ،و�إحداث ال��ش�رخ الزلزايل،
ح���زب اهلل م���ع التيار الوطن���ي احلر ،وا�ستيالد الرئي�س من جوف اجلبل ،ولن
وتبن���ي تر�شي���ح فرجني���ة؟ وما هي يكون هذا الرئي�س من «جبال املردة»
�رشوطه لهذا الرت�شيح مادام �أنه مل يعد �إذا كان ال��ش�رط عل���ى فرجنية القبول
يف موقع �إمالء ال�رشوط على �أحد؟
ب�أن يكون «ح�صان طروادة».
املعركة عل���ى امل�سيحي�ي�ن بد�أت،
وت�سوي���ق ا�س���م النائ���ب فرجنية هو
�أمني �أبو را�شد
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همسات

جهود إبراهيم ومؤازرة «السيد» وسورية تحرر العسكريين

¡ ملاذا؟

ت�ساءل املراقب���ون عن ال�رس الذي يجع���ل الوزير وائل
وهبي �أبو فاعور ي�رصّح مثني ًا على دور ال�شيخ م�صطفى
احلجريي «�أبو طاقية» يف عملي���ة �إطالق الع�سكريني
املخطوفني ،الذين تقا�سمته���م «الن�رصة» و«داع�ش»
ب�أخذه���م من منزله يف عر�سال ،حيث كانوا يف البداية
حمتجزين عنده ،وو�صفهم يف حينه ب�أنهم «�ضيوفه».
َ

¡ ترويج ًا لقطر

لف��ت املراقبني منح قن��اة « »mtvوف�ضائية «اجلزيرة»
«احل��ق احل��صري» للب��ث املبا��شر لإط�لاق ��سراح
الع�س��كريني املخطوف�ين م��ن «منطق��ة �س��يطرة جبه��ة
الن��صرة» ،فيم��ا تولّ��ت حمط��ة ثالث��ة الرتوي��ج لل��دور
القطري؛ يف �إطار حت�سني وجه الدوحة.

¡ �شكر �أحادي ل�سالم

توقّ���ف كثريون عند تخ�صي�ص رئي����س احلكومة متام
�سالم ،ال�شك���ر لقطر و�أمريها ،ومل ي����أتِ على ذكر كل
الذين �ساهموا يف �إجن���از العملية ،وحتديداً �أمني عام
حزب اهلل ال�سي���د ح�سن ن�رصاهلل ،و�سورية التي �أطلقت
من �سجونها �أكرث م���ن � 12سجين ًا لإجناح مهمة مدير
عام الأمن الع���ام اللواء عبا����س ابراهيم .وقد و�صف
م�صدر �سيا�سي ب���ارز هذا املوقف بـ«نكران اجلميل»،
لأن الدول���ة ال�سوري���ة ق ّدم���ت مرة جدي���دة م�ساعدة
جمانية للبنان ،من دون �أن تلقى �أي �شكر من احلكومة
اللبنانية التي يدع���م غالبية �أع�ضائه���ا الإرهابيني
اخلاطفني وقاطعي الر�ؤو�س.

¡ اجلهود امل�شبوهة

�سيا�سيو الدولة وال�سفري القطري وقوفاً ..واجلنود املحررون يجل�سون القرف�صاء

و�صلت ق�ضي���ة الع�سكريني املخطوفني
ال�ست���ة ع�رش لدى «جبه���ة الن�رصة» �إىل
حمطتها النهائية ال�سعيدة ،وب�رصف النظر
عن كل ما قيل عن �إجناز هذه ال�صفقة ،ف�إن
الع�سكريني املخطوفني هم �ضحايا لنظام
�سيا�سي مهلهل ،ير�ضى كثري من �أركانه �أن
يُحت ّل جزء ول���و ب�سيط من ترابه من قبَل
ع�صاب���ات �إرهابية ،وي�صل الأمر ببع�ضهم
لأن يُ�شه���روا حتالفهم مع ه���ذا الإرهاب
التدمريي.
نظام مهلهل يرف����ض حت�سني الأو�ضاع
احلياتي���ة واملعي�شي���ة لع�سكرييه ،رغم
ت�ضحياتهم الكربى ،وملوظفي دولته التي
ينه����ش �سيا�سيوه���ا خرياته���ا ومواردها
و�أمالكها ،وال ي�سلَّ���ح اجلي�ش �إال مبا مي ّن
عليه م���ن بقايا �أ�سلحة ل���دى دول ،ومبا
جتود به الوالي���ات املتح���دة الأمريكية
و�أتباعها.
يف م�سرية التفاو�ض على مدى � 16شهراً
من �أ�رس اجلنود ،مع اجلماعات الإرهابية،
كان وا�ضح ًا �أن ثمة تخ ٍّل من الدولة التي
تَ�ساب���ق رجاله���ا �إىل ال��س�راي احلكومي
اللتقاط ال�صور التذكارية مع الع�سكريني
املحرري���ن ،وهم وقوف ًا بكام���ل لياقاتهم
وقاماته���م ،فيما الع�سكري���ون املحررون
يجل�س���ون �أمامهم القرف�ص���اء ،وك�أنه مل
يكفهم ما عانوه من �أ�رس وعذاب.
وحدهم املقاومون اللبنانيون مل يظهروا
يف مي���دان املب���ارزة والإطاللة الإعالمية
ومظاه���ر االبته���اج ،وهم الذي���ن حفظوا
ماء وجه «الدول���ة» ،لأنهم ت�صدّوا لوجه
الإرهاب ال�صهيوين الآخ���ر ،وهو الإرهاب
التكفريي ،الذي وجد له يف الداخل وعلى
امل�ست���وى الر�سمي من ي�سان���ده وي�ؤيده
ويدعم���ه ،و�أراده الأمريك���ي وبائع الكاز
العرب���ي �أن يبق���ى «م�سم���ار جحا» يف
اجلرود اللبنانية ،ويف خا�رصة املقاومة،

(�أ.ف.ب).

الت���ي ا�ضط���رت لأن ت�أخذ ق�ص���ب ال�سبق من �سيا�سييه���ا هيبتها يف جرود عر�سال
وتدحرهم عن ق�سم وا�سع من الأر�ض التي والقلمون.
احتلوه���ا ،وفق خطة متكاملة لتحرير كل
يف كل االجتاه���ات عمل اللواء �إبراهيم
احلدود ال�رشقية.
من �أجل املهمة اجلليل���ة ،وهو الذي كان
مل���ف الع�سكري�ي�ن املخطوف�ي�ن وقع ق���ام يف ال�سابق مبثله���ا  -تذكّروا دوره
بالكامل على عاتق املدي���ر العام للأمن اله���ام يف حترير خمطويف عزاز وراهبات
العام الل���واء عبا�س �إبراهيم ،الذي انطلق معلولة  -ووجد كل ع���ون من �أمني عام
منذ اللحظة الأوىل مبهمت���ه بجَ لَد و�صرب ح���زب اهلل ال�سي���د ح�سن ن��ص�راهلل ،ومن
و�أناة من �أجل حل هذه الق�ضية.
الدولة ال�سوري���ة ،وكان لهما بذلك ف�ضل
ب�إجن���از ال�صفقة ،وب�إجن���اح املهمة التي
وقا�س
ٍ
عمل من �أجلها بتفاو�ض �صعب ومرّ
ليو�صلها يف نهاية املطاف �إىل برّ الأمان.
ق���د يحتجّ البع����ض عل���ى �أن ال�صفقة
ت�ضمّن���ت من �ضمن م���ا ت�ضمّن���ت �إبقاء
الطري���ق مفتوحة بني بلدة عر�سال ،حيث
االحتجاج على إبقاء طريق
تتواج���د خميمات للنازح�ي�ن ،وجرودها،
جرود عرسال مفتوحة «فرقعة» لكن ذلك «هي�صة» �أو «فرقعة» �إعالمية
لي����س �إال ،لأن الطرق���ات وامل�سال���ك بني
إعالمية ..فالمسالك كانت
عر�سال واجلرود مل تك���ن مقطوعة ،وهي
كانت دائم ًا م�رشّعة..
دائمًا مشرّ عة
حترير الع�سكريني من «جبهة الن�رصة»
�إجناز نوعي وهام ي�سجَّ ل ملدير عام الأمن
العام ،الذي �سي�ستمر يف دوره الد�ؤوب من
�أجل الع�سكريني الت�سع���ة الذين ما زالوا
يف الأ�رس لدى «داع�ش» ..ويف كل احلاالت
كث�ي�رون دخل���وا على اخل���ط ،وعملوا ف�إن حترير اجلنود الـ� 16سيحرر املقاومة
ب�أ�ش���كال خمتلف���ة ،وقدّم���وا التنازالت ،واجلي�ش اللبناين من عبء ثقيل ،وهو �أن
ومدح���وا باخلاطف�ي�ن ،وبع�ضه���م دع���ا هن���اك رهائن يف �أي���دي �إرهابيي «جبهة
ملبايعته���م ،كما لعب عل���ى وتر عواطف الن��ص�رة» ،فاحلدود �سيت���م حتريرها من
الأهايل ،م�سهم ًا مرات عديدة يف حتري�ض  كل �أثر �إرهاب���ي ..و�أوىل البواكري ،كان يف
عبث���ي ال مربر ل���ه ،ما �أ�سه���م يف تعقيد ال�ساع���ات املا�ضي���ة ،حينم���ا ا�ستهدفت
املفاو�ض���ات ،فب���دا ه����ؤالء وك�أنهم جزء مدفعية اجلي�ش اللبناين حتركات �إرهابية
من م�رشوع التكفريي�ي�ن ،وحينما �سقطت لـ«جبه���ة الن�رصة» يف ج���رود عر�سال،
من يدهم كل حيله���م و�رصعاتهم ،وحتى ف�أ�صابتها �إ�صابات مبا�رشة ،و�أعطبت لها
جنونه���م ،بقي يف املي���دان �سيد املهمة� ،ست �آليات.
فتاب���ع اللواء �إبراهيم املهم���ة ،م�ستعيداً
�سعيد عيتاين
م���ا بقي م���ن «�أ�شالء دول���ة» �أهدر كثري

و�ص��ف م�ص��در �أن املفاو�ض��ات م��ع اخلاطف�ين رّ
تعثت
ع��دة مرات ط��وال م��دة خط��ف الع�س��كريني اللبنانيني،
يتدخلون يف �س�ير هذه
لأن �سيا�س��يني لبناني�ين كان��وا ّ
املفاو�ض��ات ،دون تن�س��يق مع املفاو�ض اللبناين ،الذي
علو كعبه يف هذا املجال ،فـ«فتحوا على ح�س��ابهم»،
�أكد ّ
وق ّدم��وا م��ن عنده��م تن��ازالت وتعه��دات للخاطف�ين،
و�ص��لت ب�أحده��م �إىل �أن يدع��و مرة �أبن��اء ملته ملبايعة
الإرهابيني ،فكان �أن كوفئ مبذبحة يف �إدلب ،ا�ض��طرته
لأن يوقف حتري���ض �أهايل املخطوفني ،ويقفل اخلطوط
والطرق التي فتحها مع الإرهابيني يف هذا ال�ش�أن.

¡ ت�رسيبات

اعت�ب�رت جهات متابع���ة �أن الت�رسيب���ات حول عملية
حتري���ر الع�سكريني من «جبهة الن��ص�رة» كانت ،رغم
املنا�شدات« ،من بيت �أبي �أ�رضب».

¡ ا�ستفزاز

�أبدت �أكرث من �شخ�صية �شمالية امتعا�ضها من كالم �أمني
عام «تيار امل�س��تقبل» �أحمد احلريري �إن كالم ابن خاله
ال يعل��و فوقه كالم ،وق��ال ركن مثقف يف «امل�س��تقبل»
�إن الطريقة ا�س��تف ّزت م�شاعر �رشيحة �شمالية ،خ�صو�ص ًا
طرابل�س��ية ،لأن «التح��دي كان م��ن طرابل���س ،وك�أن �آل
كبتهم».
احلريري �أولياء �أمرنا ،ولي�س نحن القوة التي رّ

¡ نتائج ال�صفقة

قال���ت �أو�ساط وطني���ة� :إذا كان �س ُيع���اد العمل بقانون
انتخ���اب � 1960ضمن �صفق���ة لأي كان ،مقابل انتخاب
رئي����س اجلمهورية ،ف�إن ذلك يعني �إعادة �إنتاج للطبقة
ال�سيا�سي���ة املتواطئة ،وهذا ي�ش�ي�ر �إىل رف�ض �أي �إرادة
�شعبية ،والتعاطي مع الب�رش كـ»قطعان».

¡ جبّار اخلواطر

رداً عل��ى النائ��ب ولي��د جنب�لاط �أن��ه لن يك��سر بخاطر
امل�سيحيني ،قال نائب ووزير ماروين حم�سوب على «14
�آذار»« :لي�ش �أميتني جرب الك�رس الكبري بحق امل�سيحيني؟
وقت اللي و�صفنا باجلن�س العاطل»؟!

¡ درو�س التاريخ

يف �أعق���اب ال�سجال التويرتي بني النائب وليد جنبالط
و�سم�ي�ر جعجع ،بعد �أن وعظ الأول ب�رضورة اال�ستفادة
م���ن التاريخ ،ق���ال نائب قواتي« :ب���دو ي�ضل يحا�رض 
بالعفة؟ لو �أنه تعلَّم م���ن التاريخ ،لي�ش بكرر الأخطاء
نف�سها ،وب�صورة متزايدة»؟
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بوتين يعد أردوغان بمفاجآت «صادمة» في سورية
على وق���ع االرتدادات اخلط�ي�رة التي
خلّفتها عملية �إ�سق���اط مقاتلة «�سو»24
الرو�سية م���ن ق َبل املقاتالت الرتكية ،ويف
ظل التهدي���د الرتكي ب�ش ّن عملية ع�سكرية
يف �سوري���ة ،بالتع���اون م���ع ال�سعودية
و«دول���ة �أخرى» ،كما عدم ا�ستبعاد تكرار
�إ�سقاط طائرة رو�سية �أخرى ،وفق الر�سالة
اال�ستفزازي���ة الت���ي بعثها �أحم���د داوود
�سب عن
�أوغلو من باري����س �إىل مو�سكو ،رُ ِّ
دبلوما�س���ي رو�سي يف ع ّم���ان �أن تقريراً
رو�سي��� ًا و�صل م�ضمون���ه �إىل �أنقرة يك�شف
عن ق���رار «هام ج���داً» اتخ���ذه الرئي�س
بوتني ،دون حتدي���د ماهيته ،الفت ًا �إىل �أنه
�أعطى تعليمات �صارمة لكبار امل�س�ؤولني
والقادة الع�سكري�ي�ن بتجهيز ر ّد يتنا�سب
وحجم التح���دي الرتكي ،يف وق���ت �أ�شار
اخلب�ي�ر الع�سكري الرو�س���ي كون�ستانتني
�سيفك���وف �إىل �أن���ه وفق ًا لر�ص���د �أجهزة
اال�ستخبارات الرو�سية ،ف����إن �أنقرة جت ّهز
لعمليات كوماندو����س فجائية يف حلب،
تتخللها هجم���ات م�سلّح���ة عنيفة على
خط���وط الوح���دات الع�سكري���ة ال�سورية
وحلفائه���ا ،مقاب���ل توات���ر معلوم���ات
�صحافي���ة رو�سي���ة نقلت ع���ن م�س�ؤولني
يف وزارة الدف���اع الرو�سي���ة تلقّيهم �أوامر
م�شددة بق�صف �أهداف وبنى حتتية حيوية
داخ���ل تركي���ا �إذا م���ا ترجم���ت تهديدها
بتنفيذ عملي���ة ع�سكرية برية يف �سورية،
يف ح�ي�ن اكتف���ى الناطق با�س���م �أ�سطول
ال�شم���ال الرو�سي بالق���ول �إن «العمليات
الع�سكري���ة الربية واجلوي���ة القادمة يف
�سوري���ة �ستكون �صادم���ة» ،ح�سب �إ�شارة
املعلومات ،ووفق معطيات �سيفكوف ف�إن
كل خطوط الإم���داد للميلي�شيات امل�سلحة
يف �سوري���ة ،املدعومة م���ن تركيا ،باتت
حتت ال�سيطرة الناري���ة الرو�سية املركزة،
معترباً �أن عملية الكوماندو�س التي �أف�ضت

بوتني قرر تغليف الأجواء ال�سورية و�إدراجها حتت �سيطرة نفوذه اجلوي

�إىل حترير الطي���ار الرو�سي الثاين فاج�أت
اال�ستخب���ارات الرتكية الت���ي كانت �أكدت
لرجب طيب �أردوغان �أن هذا الطيار �سيكون
مبنزلة ورقة تفاو�ضي���ة ثمينة بيد �أنقرة.
و�إذ لفت �إىل �أن العملي���ة النوعية ن ّفذتها
فرقة خا�ص���ة يف اجلي�ش ال�سوري بنجاح،
ودون خ�سائر ب�رشي���ة� ،أملح بي�سكوف �إىل
انه���ا �ستكون يف املرحلة القادمة منوذج ًا
لعمليات م�شابه���ة ،خ�صو�ص ًا يف جبهات
حل���ب وريف الالذقية ال�شم���ايل ،من دون
ت�أكي���د �أو نفي املعلوم���ات التي حتدثت
عن �إمكاني���ة �أن تخرق قوات برية رو�سية
امل�شهد امليداين الق���ادم يف �سورية ،فيما
ذهبت وكال���ة «�سبوتنيك» عرب تقرير لها
�إىل تو�صيف الأ�شهر الأوىل من العام القادم

(�أ.ف.ب).

بالـ«م�ؤث���رة واحلا�سمة» ،ربط ًا بقرار هام
جداً �أ�صدره الرئي����س بوتني بعد �أيام من
�إ�سقاط املقاتلة الرو�سية� ،سيما �أن �رشائح
كبرية من املجتمع الرو�سي باتت ت�ضغط
ب�شدة باجتاه حتمية االنتقام والرد القا�سي
على التحدي الرتكي ،حدت بزعيم احلزب
الدميقراط���ي اللي�ب�رايل الرو�سي املتطرف
فالدميري جريينوف�سكي �إىل مطالبة بوتني
مبحو ا�سطنبول عن اخلارطة!
وبالتزامن ،اعترب موقع «�إنرتنا�شونال
بيزن����س تامي���ز» الأمريكي ،ال���ذي ك�شف
�سابق ًا عن ت���و ّرط «املو�ساد الإ�رسائيلي»
يف الهجوم امل�سلّح الذي ا�ستهدف �صحيفة
«�ش���اريل �إيب���دو» الفرن�سي���ة يف كانون
الث���اين املا�ضي� ،أن ن��ش�ر منظومة «�أ�س

 »400للدفاع اجلوي يف �سورية يكاد يكون
الرد الأق�سى والأخطر على التحدي الرتكي
ملو�سك���و ب�إ�سق���اط مقاتلته���ا ،حيث لن
يقت�رص تهديده���ا للطريان احلربي الرتكي
وح�سب ،بل �سيطال جميع �أنواع الطائرات
الع�سكرية يف الأجواء ال�سورية ،متوقف ًا عند
«�صدمة» وا�شنطن من قرار مو�سكو �إر�سال
تل���ك املنظومة ال�صاروخي���ة «املرعبة»
�إىل �سورية ،ناق ًال ع���ن م�س�ؤولني ر�سميني
وخرباء ع�سكري�ي�ن �أمريكيني �إ�شارتهم �إىل
�أن بوتني قرر «تغليف» الأجواء ال�سورية
و�إدراجها حتت �سيط���رة» نفوذه اجلوي»
ح��ص�راً ،وبات على �أنق���رة �أن حت�سب منذ
الآن و�صاع���داً �ألف ح�ساب قبل التق ُّرب من
تلك الأج���واء ،خ�شية �أن تق���ع مقاتالتها
«فري�سة» يف ف���م «البعبع» ال�صاروخي
اجلديد الذي �أدخلته مو�سكو العب ًا حا�سم ًا
يف �سورية.
ويف ال�سياق ،اعت�ب�ر حمللون وخرباء
ع�سكري���ون �أمريكيون �أن الق���رار الرو�سي
بن�رش منظوم���ة «�أ�س  »400اال�سرتاتيجية
يف �سورية ،والذي �أعقب���ه تذخري طائرات
«�س���و  »34ب�صواريخ جو  -جو و�إدخالها
للم���رة الأوىل �رشي���ك ًا يف العملي���ات
الع�سكري���ة� ،سبقه �أي�ض��� ًا ن�رش منظومات
�صواريخ دفاعية «حديثة جداً» يف قاعدة
حميمي���م ،مت َّوج���ة بـ«�أ����س  300يف »4؛
الن�سخة املط��� ّورة ملنظومة «�أ�س  300بي
�أم» ،وذه���ب �أحد ه�ؤالء اخل�ب�راء للإ�شارة
�إىل �أن كل تل���ك املنظوم���ات ال�صاروخية
اال�سرتاتيجية التي دفعت بها مو�سكو �إىل
احللب���ة ال�سورية ،تُدلل عل���ى قرار رو�سي
حا�س���م �سي�ؤثر ب�شكل كب�ي�ر على امل�شهد
املي���داين ال�س���وري ،خ�صو�ص��� ًا يف حلب،
وعلى امت���داد باقي اجلبه���ات ال�شمالية
وال�رشقيه ل�سورية.
وربط ًا بالأم���ر ،لفتت م�صادر �صحافية

رو�سية �إىل �أن تركيا تلقفت معلومات عن
مفاج����آت ع�سكرية باتت «قاب قو�سني �أو
�أدن���ى» بانتظارها عل���ى امتداد اجلبهات
ال�سوري���ة احلدودية معها ،م���ا دفعها �إىل
التهديد بتنفيذ عملية ع�سكرية يف �سورية،
مب�شارك���ة ال�سعودي���ة و«دول���ة �أخرى»،
م�شرية �إىل �أن احلاف���ز املبا�رش الذي دفع
�أنق���رة �إىل ا�سقاط املقاتل���ة الرو�سية ،هو
ا�ستهداف القوات ال�سورية وحلفا�ؤها (التي
كانت ت�شن بزخ���م حينها حملة ع�سكرية
يف ريف الالذقية ال�شمايل) لغرفة عمليات
مليل�شي���ات م�سلح���ة ُيديره���ا � 3ضباط
من اال�ستخبارات الرتكي���ة ،ق�ضوا جميع ًا
م���ع عدد من الق���ادة امليدانيني الرتكمان
ومعاونيهم� ،إ�ضاف���ة �إىل تركيز املقاتالت
الرو�سي���ة عل���ى ا�ستهداف قواف���ل النفط
ا ُمله َّرب من �سورية �إىل تركيا ،ما �أثار حنق
حن���ق �أردوغان ،نظ���راً �إىل الإفادة املالية
الكب�ي�رة التي يجنيها جنله من �أرباح هذا
النفط املنهوب.
وعلى وقع تزوي���د اجلبهات ال�شمالية
ال�سوري���ة ب�صواريخ «ا�سكن���در ال�رشير»،
و�سط تكت���م رو�سي ،حت�ضرُّ اً لإطالق �إ�شارة
ال�صف���ر للبدء بعملي���ات ع�سكرية ُو�صفت
بـ«وا�سع���ة النطاق» على ط���ول احلدود
ال�سورية املتاخمة لرتكيا� ،رسبت م�صادر
ع�سكري���ة رو�سي���ة لوكال���ة «�سبوتنيك»
بع�ض عناوين العملي���ات الربية القادمة
الت���ي �سيتخللها عمليات �إن���زال رو�سية
نوعية ،ومقاتالت ل�س�ل�اح اجلو ال�سوري،
�ستظه���ر لأول مرة يف الأج���واء ال�سورية،
عل���ى �أن يتم �إقفال �أكرث من جبهة �ساخنة
يف املنطقة قبل انطواء �صفحة العام ،وفق
�إ�شارة الوكالة.

ماجدة احلاج

لوال إيران لتكررت تجربة  ..82وأصبح جعجع رئيسًا
ه���ل يت�صور اللبنانيون ما ه���ي االرتدادات التي
كان���وا �سيواجهونها ل���و �أن �سوري���ة مل ت�صمد يف
وج���ه احلرب العاملية الإرهابي���ة التي تُ�ش ّن عليها
من���ذ خم�س �سنوات ،وما ال���ذي كان �سيحدث لو �أن
�إي���ران و«حزب اهلل» تخلّفا عن م���د يد العون لها
يف مقاتلته���ا لآخ���ر ن�سخة م���ن م�شاريع احلروب
الأمريكي���ة بالوكال���ة ،ممثَّلة بالتكفريي�ي�ن؛ �أبناء
واحف���اد «تنظي���م القاعدة» الذي �أجنب���ه التزاوج
الأمريكي « -الوهاب���ي» خالل احلرب �ضد االحتاد
ال�سوفياتي ال�سابق ،يف �أفغان�ستان؟
ت���رى �أو�ساط �سيا�سية متابعة� ،أن لبنان يف هذه
احلالة كان �سي�شهد تكرار جتربة العام 1982؛ عندما
كان النظام العرب���ي ب�أكرثيته ال�ساحقة �شاهد زور
وتواط�ؤ عل���ى اجتياح اجلي����ش ال�صهيوين للبنان،
ال���ذي احتلت جحافله العا�صمة ب�ي�روت ،وفر�ضت
بقوة دباباتها انتخاب حليفها ب�شري اجلميّل رئي�س ًا
للجمهوري���ة ،و�أكملت م�رشوعه���ا بفر�ض «اتفاقية
العار» املعروفة باتفاق � 17أيار ،خالل حكم الرئي�س
�أمني اجلمي���ل ،بعد ان �أجربت املقاومة الفل�سطينية
مناف
وقادتها عل���ى مغادرة لبنان بح���راً باجتاه ٍ
تبعد �آالف الكيلومرتات عن حدود فل�سطني املحتلة.
كل ذلك ،لإ�سقاط كل نظام عربي يعادي «�إ�رسائيل»،
ولفتح الطريق �أمام الأنظمة العربية التابعة لأمريكا

والغرب للتخل�ص من الق�ضية الفل�سطينية ،و�إ�شهار
حتالفها املُ�ضمر مع الكيان ال�صهيوين.
لك���ن ال���ذي �أ�سق���ط ه���ذه الأح�ل�ام الأمريكية -
ال�صهيونية ،كان الدخول الإي���راين على خط ال�رصاع
العرب���ي « -الإ�رسائيلي» ،ف���كان �إر�سال ب�ضعة �آالف
م���ن رجال احلر�س الثوري الإيراين ،للم�ساعدة يف �صد
العدوان «الإ�رسائيلي»؛ البدايات التي �أنتجت «حزب
اهلل» كحالة مقاومة مميّزة ،ا�ستطاعت �أن حتول �شعار
«قوة لبنان يف �ضعف���ه» �إىل «قوة لبنان يف جي�شه
و�شعب���ه ومقاومته» ،و�أجربت ه���ذه املقاومة ،بف�ضل
الدع���م الإيراين املطلق ،اجلي����ش «الإ�رسائيلي» الذي
كان «ال يُقهر» ،عل���ى االندحارعن الأرا�ضي اللبنانية
من دون ��ش�روط ،بل الحقه املقاوم���ون حتى �أق�صى
اجلنوب ،و�صار «الإ�رسائيلي» يرفع اجلدران وال�سواتر
خوف ًا م���ن حجارة املواطن�ي�ن اللبنانيني التي كانت
تطارد جنوده �إذا غادروا جحورهم.
والواقع� ،أن �إيران التي و�صفه���ا الرئي�س الرو�سي
فالدمي�ي�ر بوت�ي�ن ب�أنه���ا «�رشيك يُعتم���د عليه يف
املنطقة» ،تقوم منذ العام  1982مبنع حتقق الهيمنة
الأمريكي���ة و«الإ�رسائيلية» عل���ى املنطقة العربية،
فالغ���رب ،ويف مقدمه �أمريكا ،و�ضع ن�صب �أعينه منذ
�إن�ش���اء الكي���ان ال�صهيوين على �أر����ض فل�سطني� ،أن
يجعل وجود «�إ�رسائيل» طبيعي��� ًا ومقبو ًال وقيادي ًا

يف املنطقة ،لكن العرب ك�شعوب يف خمتلف �أقطارهم
ت�صدوا له���ذا امل�رشوع ،تارة ب�صيَ���غ وطنية ،وطوراً
ب�صيَغ قومية ،وا�ستطاع جم���ال عبد النا�رص جتميد
هذا احلل���م ثمانية ع�رش عام���اً ،وعندما ظن الغرب
�أن ال�ساح���ة العربية خلت �أمام امل�رشوع ال�صهيوين،
ب�إخراج املقاومة الفل�سطينية من الأردن �أوالً ،ثم من
لبنان ،بعد التخل�ص من نظام عبد النا�رص يف م�رص،
كانت ثورة الإم���ام اخلميني يف �إيران هي املفاج�أة،
فتبنّت الق�ضي���ة الفل�سطينية ،وتقدمت للم�شاركة يف
ال�رصاع �ضد الغدة ال�رسطانية «�إ�رسائيل» ،ومدّت يد
العون لكل فل�سطيني يتم�س���ك بحقه يف وطنه ويف
مقاومته للمحتل ..وهكذا حوّل العون الإيراين للعرب
امل��ش�روع ال�صهيوين من «حدودك ي���ا �إ�رسائيل من
الفرات �إىل النيل»� ،إىل م��ش�روع يختبئ خلف جدار
ع���ازل ،خوف ًا من �رضبات املقاوم�ي�ن الفل�سطينيني،
كما حوّل ه���ذا الدعم الإيراين «�إ�رسائيل» من مغرور
ي��ض�رب املفاعل الذري العراقي م���ن دون رادع� ،إىل
كيان يتو�سّ ل �أم�ي�ركا لتعطيه «القب���ة احلديدية»،
ليحمي نف�سه من �صواري���خ املقاومني يف فل�سطني
ولبنان.
الأم���ر نف�س���ه ح���دث يف الع���راق ،ال���ذي احتله
الأمريكيون ع���ام  ،2003لكن الدعم الإيراين للعراقيني
�أجرب الأمريكي على اخل���روج مهزوم ًا من العراق ،من

دون �أن يحقق هدفه ب�إقامة قواعد ع�سكرية فيه ،وكان
احتالل العراق فر�صة للأمريكيني ليملوا �رشوطهم على
�سورية وقيادته���ا ،و�أولها قطع العالقة مع املقاومني
اللبناني�ي�ن والفل�سطينيني ،لك��� ّن مت�سُّ ك �سورية بخط
املقاوم���ة ،ورف�ضها تلك ال�رشوط ،جعلها هدف ًا للت�آمر
الأمريك���ي والغرب���ي ،ودُفع �إليها ع��ش�رات الآالف من
التكفريي�ي�ن؛ يف حرب �إرهابية عاملي���ة �شاركت فيها
�أنظمة تدّعي العروبة والإ�س�ل�ام ،لكن �سورية �صمدت
�شعب��� ًا وجي�ش��� ًا وقيادة ،ووج���دت يف الدعم الإيراين
املطلق ،ويف بط���والت املقاومني م���ن «حزب اهلل»،
�سنداً �أعانها على �إف�شال كل موجات العدوان.
ذل���ك «الن�رص» الأمريكي ،لو حدث ،كان طريق قوى
الرابع ع�رش من �آذار يف لبنان لفر�ض رئي�س للجمهورية
منها ،وهو مر�شحها املعلن �سمري جعجع ،لكن دخول
�إي���ران على معادالت املنطقة ،وقتال «حزب اهلل» يف
�سورية ،جعل الرئي�س �سع���د احلريري يتبنّى تر�شيح
�سليم���ان فرجنية لرئا�سة اجلمهورية؛ يف ر�سالة تودّد
للرئي�س ال�سوري �صديق فرجنية ،من جهة� ،أو حماولة
ل���ـ«د ّق �إ�سفني» بني حلفاء �سوري���ة من جهة ثانية،
ويف احلالت�ي�ن هي مبادرة ال�ضعيف املهزوم ،ولي�ست
خطوة الواثق من نف�سه.

عدنان ال�ساحلي

موضوع الغالف
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من هنا وهناك

¡ نتنياهو يلتقي قادة عرب ًا

ق���ال رئي�س حكومة العدو؛ بنيامني نتنياهو،
�إن م�صافحته لرئي�س ال�سلط���ة الفل�سطينية
حمم���ود عبا����س كان���ت بروتوكولي���ة ،وال
تعك����س تغي�ي�راً يف العالقات ،م�ش�ي�راً �إىل
�أن���ه التقى وراء الكوالي����س على هام�ش قمة
املن���اخ يف باري�س ،قادة عرب��� ًا ،بينهم ممن
لي����س لـ«�إ�رسائي���ل» عالقات م���ع بالدهم.
واعترب نتنياه���و �أن «وجود ال�سيئ (ال�سلطة
الفل�سطيني���ة) ال يعني �أنن���ا لن نتلقى بديال
�أ�سو�أ ،لكن يج���ب �أن ي�أتي التغيري يف قيادة
ال�سلطة الفل�سطينية».

¡ «�إ�رسائيل» :اجلي�ش ال�سوري ي�شكل
هاج�س ًا

�أي وجود ع�سكري يف �سورية خارج الإرادة الرو�سية �سيكون غري ذي جدوى

ما زالت تداعي���ات �إ�سقاط الأتراك
للطائرة الرو�سي���ة تتفاعل يوم ًا بعد
يوم ،وتك�شف عن درجة احلماقة التي
ارتكبها الأتراك يف الت�صعيد الع�سكري
يف منطق���ة ت�ضج بالطائرات املقاتلة
والأ�ساطي���ل احلربية ،والتي ال حتتاج
�إىل �أك�ث�ر من ت�صعيد �أو �إهانة لكربياء
�أحد الدول امل�شاركة لكي تندلع حرب
عاملية ل���ن ُيعرف مداه���ا وتطورها
وكيفية انتهائها.
يراقب حلف �شمايل الأطل�سي بقلق
وح���ذر التحرك الرو�س���ي يف �سورية،
خ�صو�ص ًا االنتقال من مرحلة عرو�ض
التعاون والتن�سيق مع دول التحالف
الأمريك���ي �ضد الإرهاب قب���ل �إ�سقاط
الطائرة� ،إىل �سيا�سة الهجوم وحماولة
فر����ض نفوذ �أحادي فوق �سورية ي�صل
م���داه �إىل  600كلم ،ه���و املدى الذي
ت�صل���ه �صواري���خ «�أ����س  ،»400بعد
�إ�سقاطها.
واقعي��� ًا ،منذ قراره���م باالنخراط
الع�سك���ري املبا��ش�ر يف �سورية ،بد�أ
الرو����س ب�إر�سال الق���درات الدفاعية
اجلوية املتطورة ج���داً ،وكان �أع�ضاء
من حلف «الناتو» قد حذّروا يف وقت
�ساب���ق م���ن �أن قبة « »A2/ADيت ّم
�إن�شا�ؤه���ا يف ��ش�رق املتو�سط ،وهذا
يعني �أن الرو�س يبنون ثالث قبة لهم
يف العامل ،بع���د كاليننغراد يف بحر
البلطي���ق ،و�سيفا�ستوب���ول (يف �شبه
جزيرة القرم) يف البحر الأ�سود ،والتي
ّمت �إن�شا�ؤها بعد �ضم القرم ،و�أقام فيها
الرو����س منظومة �صواري���خ «كروز»
تغطّ���ي كام���ل البحر الأ�س���ود ،والآن
يتم �إقامة الثالث���ة يف الالذقية على
ال�شاطئ ال�سوري يف البحر املتو�سط،

والتي �أن�ش�أ فيها الرو�س قاعدة جوية
رو�سية يف مطار «حميميم» ،و�أر�سلوا
الطراد الرو�سي «مو�سكو» ،الذي ُيلقَّب
بقاتل الغوا�صات ،ما يعني �إقامة قبة
رو�سي���ة يف املتو�س���ط لأول مرة يف
التاريخ احلديث.
وي�ش�ي�ر اخل�ب�راء الع�سكريون �إىل
�أن القب���ة الت���ي يبنيه���ا الرو�س يف
املتو�س���ط ،كما القبت���ان ال�سابقتان؛
تعم���ل على حتقيق �أه���داف ع�سكرية
ع ّدة� ،أهمها اثنان:
ال�سيط���رة عل���ى منطق���ة ومنع
الو�ص���ول �إليه���ا� ،أي �أنه من���ذ الآن
ف�صاعداً عل���ى حل���ف «الناتو» �أن
يحت�سب �أي خطوة �أو تدخل ع�سكري
ل���ه يف منطقة النف���وذ الرو�سي يف
�سوري���ة ،ب�سب���ب «الكلف���ة العالية
ج���داً» ،و«املخاطر غ�ي�ر املقبولة»
لأي تدخ���ل �أح���ادي ال ي�أخ���ذ بعني
االعتبار التن�سيق م���ع الرو�س ،وهو
ما حتاول �أن تتح���داه �أملانيا ،حيث
�أعلن���ت وزارة الدف���اع الأملانية �أنها
لن تق ّدم معلومات لرو�سيا عن م�سار
حتليق مقاتالتها التي �سرت�سلها �إىل
�سورية ،لكن الكالم احلقيقي �سيكون
للمي���دان ولي����س للت�رصيحات غري
الواقعية.
احلرمان من الق���درة على احتالل
املنطقة امل�شمول���ة بالقبة الدفاعية،
وهذا يعن���ي �أن �أي وجود ع�سكري يف
�سورية خارج الإرادة الرو�سية �سيكون
غري ذي جدوى ،وميكن للرو�س تعطيله
و�إف�شال���ه ،ومنعه م���ن �أي حتقيق �أي
نتيجة ف ّعالة على الأر�ض.
وانطال ًق��� ًا من كل ه���ذا ،ميكن فهم
التح���رك الع�سك���ري الأمريك���ي يف

(�أ.ف.ب).

املنطق���ة ،والذي يركّ���ز على املنطقة نرى �أن املنطقة ت�سري نحو تقا�سم نفوذ
التي ين�شط فيها «داع�ش» ،خ�صو�ص ًا واقعي بني الرو�س والأمريكيني ،حيث
يف الرق���ة ودي���ر ال���زور ،والإع�ل�ان تكون �سورية �ساح���ة النفوذ الرو�سي
الأمريك���ي الأخري ب�أن ق���و ًة �أمريكية يف املنطقة ،بينما يكون العراق �ساحة
النفوذ الأمريكية ،وت�شكّل �إيران «عامل
التوازن» بني النفوذين ،كونها الالعب
الإقليم���ي الأقوى يف ال�ساحتني ،علم ًا
�أن املخاطر تبقى متعلقة مبا يلي:
يف ح���ال ّمت ر�س���م مناطق النفوذ
نتيجة تفاه���م �أمريكي  -رو�سي ،ف�إن
في حال لم يتفق
املنطقة �ست�شهد ازدهاراً غري م�سبوق،
األميركيون والروس فإن ونه�ضة �إعمارية ،و�سيتخل�ص امل�رشق
منطقة شاسعة بين العراق العربي من الإرهاب وتوابعه ،و�سيت ّم
�إ�ضعاف الفكر املولّد له.
وسورية ستكون أشبه
يف ح���ال فر����ض املي���دان واقع
النف���وذ ب���دون التفاه���م ال�سيا�س���ي
بقندهار
الأمريكي  -الرو�س���ي� ،أي يف حال مل
يقب���ل الأمريكيون مب���ا فر�ضه الرو�س
م���ن واق���ع مي���داين مل�صلحتهم يف
�سوري���ة ،وا�ستم���روا مبقاومت���ه ،ف�إن
منطق���ة ال ب�أ����س بها عل���ى جانبي
مكلف���ة مبهمات ا�ست�شاري���ة ميدانية احلدود بني الع���راق و�سورية� ،ستكون
وا�ستخباراتي���ة ،قد ت�ص���ل يف الأيام �أ�شبه بقندهار ،حيث تتداخل فيها كل
املقبلة �إىل الع���راق ،وهذا �إن د ّل على تعقيدات ال��ص�راع الإقليمي والدويل،
�شيء ف�إمنا ي ّدل عل���ى �أن الأمريكيني وينت�رش فيه���ا الإرهاب ،ويتعذر �إنهاء
يتحا�ش���ون اال�صط���دام بالرو�س يف ال��ص�راع فيها ،كونه���ا املتنف�س الذي
�سوري���ة ،ما يعني �أن���ه عندما تن�ضج �ستتنف����س في���ه كل تل���ك ال�رصاعات
مرحلة الت�سويات يف امل�رشق العربي ،املتفجرة يف املنطقة.
ويقتنع «الناتو» بع���دم قدرته على
لكن� ،إىل �أن يح�ي�ن �أوان الت�سوية،
�إزاح���ة النف���وذ الرو�س���ي يف �سورية وه���ي لي�س���ت يف امل���دى املنظ���ور
�أو حت ّدي���ه بعد اليوم ،ف����إن املنطقة ب�أي حال ،ف����إن ل�سان ح���ال الرو�س
�ست�شهد تقا�سم نفوذ �أمريكي  -رو�سي وحلفائهم يتعامل مع حادثة �إ�سقاط
م�شرتك.
«رب �ضارة
الطائرة �ضم���ن عن���وان ّ
وبناء على هذا الت�صور امل�ستقبلي نافعة».
(والذي يحتاج �إىل وقت لتبلوره) ،ويف
د .ليلى نقوال
حال مل يفر�ض امليدان واقع ًا مغايراً،

�أكدت تقارير �أمنية وع�سكرية «�إ�رسائيلية» �أن
اجلي�ش ال�سوري ،رغم مرور خم�س �سنوات على
الأزمة يف �سورية ،ما يزال يحافظ على قوته،
وي�ش��كّل هاج�س�� ًا �أمني ًا لـ«�إ�رسائيل» ،كا�ش��فة
�أن اجلي�ش ال�س��وري حاف��ظ على القوة النارية
التي ميتلكه��ا يف منطقة القنيطرة ،وهو قد ال
ي�س��تطيع خو�ض حرب �ضد «�إ�رسائيل» حالي ًا،
لك��ن ميكن��ه خو���ض مع��ارك حم��دودة .م��ن
جه��ة �أخرى ذكر التقري��ر �أن «�إ�رسائيل» تعمل
على ا�س��تباق وقوع «اعت��داءات» عليها ،لذلك
ه��ي تن�س��ق ا�س��تخباري ًا م��ع دول يف الإقليم
وال�ساحة الدولية ،ولذلك ي�رشف جمل�س الأمن
القوم��ي «الإ�رسائيل��ي» ،الذي ي��دار من داخل
مكتب رئي�س احلكومة بنيامني نتنياهو ،على
االت�ص��ال مع قيادات �أمني��ة يف دول املنطقة
ودول �أوروبي��ة ،وهن��اك حدي��ث ي��دور ح��ول
موحدة ملواجهة �أي
ت�شكيل جبهة ا�ستخبارية ّ
خطر حمت َمل.

¡ بني تل �أبيب و�أبو ظبي ..عالقة زواج

�أعلن ق���ادة م���ن «�إ�رسائيل» ،وم���ن بينهم
بنيامني نتنياه���و؛ رئي����س وزراء العدو� ،أن
عالقة تل �أبيب م���ع �أبو ظبي لي�ست «عالقة
ح���ب»� ،إمنا هي «عالق���ة زواج» ،مبعنى �أن
«�إ�شه���ار العالق���ة» ي�شكّل �أح���د قواعد هذه
العالق���ة التي ا�ستمرت ��س�راً �سنوات طويلة.
بع�ض املراقبني اعتربوا �أن �إ�شهار العالقة بني
�أبو ظبي وتل �أبيب يعني فتح �أبواب التطبيع
على م�صاريعه���ا بني «�إ�رسائي���ل» والدول
اخلليجية �ضد م�صالح الأمة العربية ،فالدول
اخلليجية مل تع���د تخ�شى �شيئ��� ًا يف �ضوء
التطورات التي ت�شهدها املنطقة منذ �سنوات
خم�س ،و�ستوا�صل م�شوار الع�شق العلني مع
«�إ�رسائيل» ،والإمارات هي البوابة.

¡ م�سلم يخفف من وطء جمزرة باري�س

ك�ش��فت جري��دة «ديل��ي مي��ل» الربيطاني��ة
ع��ن هوي��ة ال�ش��اب ال��ذي من��ع االنتح��اري
«الداع�ش��ي» م��ن دخ��ول ا�س��تاد فرن�س��ا يف
باري���س لتفج�ير نف�س��ه و�س��ط الآالف م��ن
حمب��ي كرة القدم ،وبينهم الرئي�س الفرن�س��ي
فرن�س��وا هوالن��د ،ليتب�ين �أن��ه �ش��اب عرب��ي
متدي��ن» م��ن �أ�ص��ول موريتاني��ة
«م�س��لم ّ
ويعي���ش يف باري���س من��ذ �س��نوات ،ويعم��ل
حار�س�� ًا يف �رشكة �أمن خا�ص��ة �أوكلت �إليها
مهم��ة حماي��ة ملعب كرة الق��دم ،وقد اكتفت
ال�رشطة الفرن�سية بالقول له بعد التحقيقات:
حافظت على فرن�سا»،
«�أنت بطل� ..سيدي لقد
َ
�ش��عرت بهزة
ي��ت واجبي..
ُ
ف��ر ّد بالق��ول�« :أ ّد ُ
يف العم��ود الفقري بظهري ،كنت �أ�ش��عر ب�أين
مري�ض ،كنت م�ص��دوماً ،قلت يف نف�سي ماذا
مير ،عندها �س���أكون م�ش�ترك ًا معه
لو تركته ّ
يف املجزرة».
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دالالت فتح ممثلية
«إسرائيلية» في اإلمارات
«ازرع حت�ص���د» ،هك���ذا فعل���ت
«�إ�رسائي���ل» ع���ام 2009؛ عندما زرعت
بذرة �صوته���ا يف تربة الإمارات العربية
املتحدة ،التي ف���ازت با�ست�ضافة وكالة
الطاقة املتجددة عل���ى �أرا�ضيها .يومها،
جتاهل���ت «�إ�رسائي���ل» حليفتها �أملانيا
الت���ي كانت ترغب بهذا الف���وز ،لتح�صد
بعد � 6سن���وات ما زرعته ممثلية لها يف
الإمارات العربي���ة ،متلطية وراء الأنظمة
امل�رشوطة التي تلزم الدولة امل�ضيفة �أن
ت�ستقبل على �أرا�ضيه���ا �أع�ضاء الوكالة،
وتفت���ح لها ممثلي���ات ،وهذا م���ا �أعلنه
�إميانوي���ل ناه�ش���ون؛ املتح���دث با�سم
تو�صل
اخلارجي���ة «الإ�رسائيلي���ة» ،عن ُّ
مدير عام خارجية الكيان دوري غولد يف
زيارته الأخ�ي�رة �إىل �أبو ظبي� ،إىل اتفاق
عل���ى فتح ممثلي���ة دبلوما�سية برئا�سة
رامي حاتان لدى وكالة «�آيرينا».
الالفت يف الإعالن «الإ�رسائيلي» هو
توقيت اتفاق فتح املمثلية ،على اعتبار
�أن الأم���ر كان متاح ًا منذ � 6سنوات ،وفق
�أنظمة وقوانني الوكال���ة وا�ستقالليتها،
ح�س���ب التربير الإمارات���ي لهذه اخلطوة
املدانة ،التي �سيكون يف دالالتها �أنها:
 -1طعْ ���ن لالنتفا�ض���ة الفل�سطينية
الت���ي ت�شهده���ا الأرا�ض���ي الفل�سطينية
املحتل���ة ،وتربير للجرائ���م ال�صهيونية
بحق �شعبنا الفل�سطيني.
 -2غط���اء �سيا�س���ي للعالقات بني
الإمارات والكيان الغا�صب ،والقائمة منذ
�سنوات ،وات�ساعها �إىل التعاون ال�سيا�سي
والأمن���ي ،وبالت���ايل ت�أ�ش�ي�رة الدخول
امل�رشع���ن �إىل الإم���ارات ،الت���ي كانت
�أرا�ضيه���ا �شاهداً على ن�ش���اط املو�ساد
«الإ�رسائيل���ي» الذي اغت���ال عام 2010
حممود املبحوح.
 -3فت���حُ املزيد من �أب���واب اخلليج
�أمام الأن�شطة «الإ�رسائيلية» ،والعالقات
معها ،خ�صو�ص��� ًا �أن قطر كانت ال�سباقة
يف فت���ح مكت���ب جت���اري «�إ�رسائيلي»
على �أرا�ضيها ،وبالتايل هذه اخلطوة من
�ش�أنها ف���ك العزلة عن الكيان من ازدياد
يف عزلته الدولية.
 -4التفاف على ما �سُ مي بـ«املبادرة
العربي���ة لل�س�ل�ام» ،والت���ي ربط���ت
التطبي���ع مع الكيان بتحقيق ال�سالم مع
الفل�سطينيني ،وان�سحابها �إىل حدود عام
.1967
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سورية ..واشنطن أكثر حرجًا من أنقرة
وحكي الكثري عن العدوان على
كُتب ُ
�سوري���ة ،كما نُ�رش املزيد م���ن التقارير
والأبحاث ح���ول املخططات وامل�شاريع
الت���ي �أُع��� ّدت �ض���د �سوري���ة ودوره���ا
ومكانته���ا ،و�رضورة �رضب ه���ذا الدور
واملكانة ،وبالتايل �إنهاء هذا الدور الذي
جعل م���ن دم�شق ق���وة �إقليمية عظمى
م�ؤ ّثرة وحم��� ِّددة لالجتاهات يف جمرى
التط���ورات يف املنطق���ة ،وله���ذا  -كما
ي�صف �سيا�سي لبناين خم�رضم  -كانت
�سورية دائم ًا حمور املواجهات والتحدي
والت�صدي ..وال�صم���ود �أي�ض ًا ،ويلفت �إىل
�أنه مع توقي���ع اتفاقية كام���ب دايفيد
ع���ام  ،1979كانت امل�ؤامرة الكربى التي
ا�ستهدفتها ،من خ�ل�ال حركة «الإخوان
امل�سلمني» ،التي تلق���ت دعم ًا متنوع ًا
من الوالي���ات املتحدة والدولة العربية،
و�أن���ور ال�س���ادات ،وال�سعودية من حتت
الطاولة ،وحت���ى من �صدام ح�سني الذي
قاد انقالب ًا على �أحمد ح�سن البكر ،الذي
وقع مع الرئي�س حافظ الأ�سد «امليثاق
الوطني»؛ رداً على اتفاقية كامب دايفيد.
يف تلك الفرتة �شهدت �سورية �سل�سلة
م���ن �أعم���ال التخريب والإره���اب التي
ترافق���ت يف حزيران  1982مع االجتياح
«الإ�رسائيل���ي» للبن���ان ،وو�صل يف 14
�أيلول حد اجتياح العا�صمة بريوت ،وقد
متكّن الرئي�س الراح���ل حافظ الأ�سد يف
النهاية من توجيه �رضبة قا�صمة لهذه
احلرك���ة� ،أجه�ضت م�رشوعه���ا الإرهابي
املدعوم �أمريكي ًا و«�إ�رسائيلي ًا».
ويف اخلال�ص���ة ،ف�إن قمة املواجهات
بني �سورية واملح���ور املعادي لدورها
القومي والوطن���ي بلغ ذروته يف العام
1985 – 1984؛ يف تلك الفرتة كما ي�شري
ه���ذا ال�سيا�س���ي كان قد ت���ويف الزعيم
ال�سوفيات���ي ليوني���د بريجنيف ،وحل
مكانه زعيم جديد ه���و يوري اندربوف،
الذي انتقل �إىل مركز الزعامة من قيادة
املخاب���رات ال�سوفياتية « ،»KGBالذي
�أعل���ن دعمه املطلق ل�سوري���ة ،و ُفتحت
املواجه���ة عل���ى م�رصاعيه���ا ،ف�شنّت
الطائرات الأمريكية غارات على �سورية،
ت�ص���دى لها �س�ل�اح وو�سائ���ط الدفاع
اجلوي ال�سوري ،و�أ�سقط طائرتني «اف-
 ،»16كان���ت يومها من �أح���دث طائرات
احلرب الأمريكي���ة ،و�أ�رس ال�سوريون �أحد
الطيارين الذي أُ�طل���ق �رساحه بعد �أكرث
من ع���ام على يد الق����س الأ�سود ج�سي

دبابات اجلي�ش ال�سوري تدخل �إىل عدد من القرى املحيطة ببلدة كفر زيتا �شمال مدينة حماة

جاك�سون ،املعار����ض ل�سيا�سة «ال�صقر
الأمريكي» رونالد ريغن ،ويف ذلك كانت
داللة كبرية من الرئي�س حافظ الأ�سد.
الي���وم قد ال يختل���ف الو�ضع كثرياً،
مع ف���ارق الزمن ،وما ح�ص���ل من ثورة
االت�ص���االت والإع�ل�ام ،ال���ذي �سخّ ���ره
الأمريكيون والرجعية العربية يف خدمة
ا�ستهداف الدولة الوطنية ال�سورية ،التي
�أكدت م���ع جي�شها على �صمود �أ�سطوري
قل نظريه يف التاريخ احلديث ،خ�صو�ص ًا
�أن حج���م ا�ستهداف �سوري���ة هذه املرة
ُ�سخِّ رت ل���ه �إمكانيات مذهل���ة ،فهناك
�أكرث من  80دولة يف البداية �شاركت يف
احلرب وامل�ؤام���رة على �سورية ،و ُو ِّظفت
يف �سبيلها �إمكانيات باعة الكاز والغاز
العرب���ي يف ال�سعودي���ة وقط���ر ،و�أكرث
من مئ���ة ملي���ار دوالر ،وا�ستُعملت كل
و�سائل التهديد والرتغي���ب ،وا�ستُقدمت
كل اخل�ب�رات الإرهابية الت���ي �أيقظتها
املخاب���رات الأمريكي���ة و�أوجدتها حتت
�أ�سماء وعناوين خمتلفة؛ من «القاعدة»
الت���ي د ّربتها من���ذ �سبعيني���ات القرن
املا�ض���ي� ،إىل «ف���رق امل���وت» الت���ي
وظّفتها يف العراق بعد الغزو عام ،2003
�إىل جمموع���ات ما ي�سمى «الأكادمييني
واملثقف�ي�ن و�أ�صح���اب ال���ر�أي» ونزالء
فن���ادق  5جن���وم يف عوا�ص���م الغرب،
وه���م عبارة ع���ن الجئ�ي�ن �سيا�سيني،
وكلهم يعملون من جماالت خمتلفة يف
الغرب حتى الداخل ال�سوري ومرتبطون
ب�شيكات ا�ستخبارية دولية .
مل يعد التدخ���ل الغربي والأمريكي

وال�صهي���وين والرجع���ي العربي الداعم
للإره���اب يكتف���ي ب�سوري���ة ،فكان���ت
حماوالت ربط �ساحات الإرهاب ،فخلقت
«داع����ش» ،وكان���ت التهدي���دات التي
�صارت تطال كل العامل.
كان وا�ضح ًا �أن حديث الغرب والعرب
والأتراك عن الإرهاب ومكافحته� ،أكذوبة
ك�ب�رى� ،إذ كيف لنحو مئ���ة �ألف �إرهابي
ج���اءوا �إىل �سورية م���ن عوا�صم غربية،
ومن القوقاز واخلليج و�آ�سيا و�أفريقيا �أن
يجتازوا حدوداً ويعربوا مطارات وي�صلوا
�إىل �سورية؟
هن���ا كان اندربوف الآخ���ر حا�رضاً،
فوق���ف يف البداية داعم��� ًا ل�سورية يف
املحاف���ل الدولية ،خ�صو�ص ًا يف جمل�س
ففجر م���ع ال�صين���ي املفاج�أة
الأم���نّ ،
الكربى بالع���ودة �إىل �سيا�سة «الفيتو»
�ض���د القرارات الظاملة بح���ق ال�شعوب،
وكان وا�ضح��� ًا عند �سي���د الكرملني منذ
البداي���ة �أن عامل ًا جديداً �سيكون ،ف�أطلق
�شعاره الكبري «من رحم الأزمة ال�سورية
�سيولد العامل اجلديد» ،وتدحرج املوقف
الرو�سي كك���رة الثلج ،وو�ص���ل �إىل حد
امل�شاركة الفعلية يف مكافحة الإرهاب،
و�أعلنها بو�ض���وح �أن «دم�شق هي خط
الدفاع الأول عن مو�سكو».
كان للتدخ���ل الرو�سي املبا�رش �أثره
يف انق�ل�اب موازين الق���وى ،وهنا كان
العدوان الرتكي املبا��ش�ر على القاذفة
الرو�سية ،بوا�سطة طائرتني «�أف ،»16 -
وهو ال ميكن �أن يح�صل �إال مبوافقة ور�ضا
�أمريك َّي نْي ،ورمبا �أي�ض ًا بتخطيط مبا�رشة

(�أ.ف.ب).

من العم �س���ام ،كما ي�ؤكد خبري ع�سكري
مرم���وق ،لأن االتفاقي���ات الع�سكري���ة
و�أعم���ال الت�سلي���ح لأتب���اع وا�شنط���ن
وعمالئه���ا متن���ع ا�ستعم���ال ال�س�ل�اح
الأمريكي دون موافقة البنتاغون ،وهناك
العدي���د م���ن الأمثلة ح���ول ذلك ،حيث
كان���ت وا�شنطن حتا�سب الدول والعمالء
حني تت�أكد م���ن ا�ستعمالهم دون علمها
�سالحها الذي قب�ضت ثمنه.
وبه���ذا ي�ؤك���د اخلب�ي�ر الع�سكري �أن
االعت���داء على ال�سوخ���وي الرو�سية يف
الأج���واء ال�سوري���ة كان بعل���م الإدارة
الأمريكي���ة ،خ�صو�ص ًا �أن طائرتي «�أف-
 »16انطلقت���ا من قاع���دة «�أجنرليك»
الرتكية ،التي هي حت���ت �إ�رشاف و�إدارة
الأمريكيني ،كم���ا ي�ؤكد �أن العدوان على
اليمن هو بر�ض���ا وتخطيط �أمريكي ،لأن
ال�س�ل�اح امل�ستع َمل يف تدمري اليمن هو
�أمريكي ،وبر�أيه� ،أن الأمريكيني مل يكونوا
يت�ص���ورون حجم الغ�ضب الرو�سي وردة
فعله به���ذا امل�ستوى م���ن ال�شدة التي
�ستتخ���ذ وترية �أك�ب�ر و�أعلى و�أ�رسع يف
الأيام املقبلة ،قد تقلب الأمور ر�أ�س ًا على
عق���ب؛ متام ًا كما فع���ل اندربوف 1984
  ،1985وقل���ب الطاول���ة على اجلميع،ففي ع���ام � 2016 - 2015سيقلب بوتني
الطاول���ة ،و�سيكون الع���امل �أمام م�شهد
جدي���د يف التوازن���ات الدولية� ..أمل يقل
مع بداية الأزمة ال�سورية �إنه «من رحم
الأزمة ال�سورية �سيولد العامل اجلديد»؟

�أحمد زين الدين

هل يأتي دور عرسال بعد «حي الوعر» الحمصي؟
بع���د االنهي���ار الكب�ي�ر يف �صفوف
«جبهة الن�رصة» يف معظم قرى ومناطق
القلم���ون ،مل يع���د مل�صلحتها البقاء يف
«جزي���رة �أمني���ة» يف ج���رود عر�سال
�إىل م���ا ال نهاي���ة ،خ�صو�ص��� ًا يف �ضوء
التطورات امليدانية على امتداد الأرا�ضي
ال�سوري���ة ،وتق���دُّم اجلي����ش ال�سوري يف
خمتلف جبهات القت���ال ،كذلك ان�سحاب
امل�سلح�ي�ن من ع���دد املناط���ق� ،أبرزها
ان�سح���اب م�سلحي «الن�رصة» من «حي

الوعر» يف حم�ص� ،إ�ضافة �إىل بدء تنفيذ
مراحل اتفاق خ���روج عنا�رص «اجلبهة»
من م�ضايا يف الغوطة الغربية ،وبالتايل
�إ�سقاط املخط���ط الإقليم���ي الرامي �إىل
مهاجمة العا�صم���ة ال�سورية دم�شق من
جهة الغرب ،خ�صو�ص ًا بعد دخول اجلي�ش
ال�سوري وح���زب اهلل �إىل مدينة الزبداين
املج���اورة للبن���ان ،وا�سته���داف معاقل
امل�سلح�ي�ن يف وادي بردى وم�ضايا ،وقد
يكون الن�سح���اب امل�سلحني من الأخرية

انعكا�س��� ًا �إيجابي ًا مبا��ش�راً على ق�ضية
الع�سكريني املحررين ،املختطفني �سابق ًا
يف جرود عر�سال ،بر�أي مرجع ع�سكري.
�أ�ض���ف �إىل ذلك الإجن���ازات امليدانية
التي حقتتها القوات ال�سورية واملقاومة
اللبناني���ة يف ج���رود �سل�سل���ة اجلبال
ال�رشقية ال�صيف الفائ���ت ،والتي �أف�ضت
�إىل تقطيع �أو�صال املجموعات التكفريية
امل�سلح���ة يف «اجلرود» ،كذل���ك بينها
واملناطق اللبنانية وال�سورية املحاذية

لها ،با�ستثناء بل���دة عر�سال العتبارات
مذهبية� ،إ�ضافة �إىل متكّن حزب اهلل من �ش ّل
يد التكفرييني ،وت�ضييق هام�ش حتركهم
الذي بات حم�صوراً بني عر�سال وجردها،
كذل���ك جرد ر�أ����س بعلب���ك يف الأرا�ضي
اللبنانية ،حيث وجود «داع�ش».
كما �أ�سهمت هذه الإجنازات يف �إبعاد
اخلط���ر التكف�ي�ري عن الق���رى املحيطة
بعر�سال ،كيونني ،واللبوة و�سواهما.
كذلك �أ�سهمت الإجنازات التي حققتها

املقاومة يف ال�سل�سة ال�رشقية يف حماية
دم�شق �أي�ض���اً ،بعد �سيطرتها على فليطا
واجلراي���ر يف �سل�سل���ة جب���ال القلمون،
وجرود نحلة املحاذية للجرود ال�سورية
من اجلهة اجلنوبية جلرودعر�سال.
وق���د تتم معاجل���ة احلال���ة الأمنية
ال�ش���اذة يف عر�س���ال يف مرحلة الحقة،
�إن م���ن خ�ل�ال مفاو�ضات تف�ض���ي �إىل
ان�سحابه���م خارج املنطقة ،على غرار ما
يح�صل يف «حي الوع���ر»� ،أو من خالل
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إسقاط «السوخوي» ..والتداعيات السلبية على تركيا
النووي ،وال���ذي تقدَّر تكلفته بـ22
ملي���ار دوالر ،وقدرت���ه الإنتاجية
 4800مغ���اوات ،فقد يتوقف �إذا ما
ا�ستمر التوتر بني البلدين ،مع ما
�سيرتت���ب عليه من �أعب���اء مالية
على اجلهتني.
تركيا تُع ّد �رشيك ًا جتاري ًا هام ًا
لرو�سي���ا بح�ص���ة  ،٪4.6وقيم���ة
العق���ود بني البلدين بلغت حواىل
 42ملي���ار دوالر ،وق���د و�صل���ت
قيمة دع���م اال�ستثمارات الرو�سية
يف تركيا لغاي���ة �شهر �أيلول 750
مليون دوالر.
�أما يف قطاع البناء ،فهناك �أكرث

�أدى �إ�سق���اط طائرة ال�سوخوي
الرو�سية من قبَل تركيا �إىل توتري
الأجواء الإقليمية والدولية� ،سيما
�أن الطائ���رة مل تدخ���ل الأج���واء
الرتكية كما زعمت الدولة الرتكية،
وت�صدّت �أمريكا للدفاع عن تركيا
بحج���ة «حقه���ا يف الدفاع عن
�سيادتها» ،ما يدل���ل على وجود
قرار �أمريكي بهذا الإجراء ،للح ّد من
التوغّل الرو�سي يف �سورية ،وللقول
حلمُر..
لها �إنها جتاوزت اخلطوط ا ُ
لكن ح�سابات �أمريكا ومعها تركيا
مل تتطاب���ق مع الواق���ع ،فذهبت
الأمور �إىل مكان �آخر ،وكانت لهذه
ال�رضبة ارتدادات �إقليمية ودولية
مل تكن يف احل�سبان ،وكان اخلا�رس
الأكرب فيها تركيا؛ على امل�ستويني
ال�سيا�سي واالقت�صادي.
كان���ت العالق���ات االقت�صادية
بني رو�سي���ا وتركيا ق���د تطورت
وو�صل���ت �إىل مرحل���ة متقدم���ة،
وقد توقّ���ع �أردوغان خالل افتتاح
م�سجد جدي���د يف مو�سكو يف 23
�أيلول املا�ض���ي� ،أن تنمو التجارة
البيني���ة بني البلدي���ن لت�صل �إىل
 100مليار دوالر بحلول عام .2020
فف���ي ال�سياح���ة ،و�ص���ل عدد
ال�سي���اح الرو����س �إىل  5.5مليون
�سائح يف ال�سن���ة ،ما ي�ؤمّن دخ ًال
لرتكيا بحدود  36مليار دوالر.
�أم���ا يف الغ���از ،ف����إن ن�صف
واردات الغ���از الرتك���ي ي�أتي من
رو�سي���ا ،و ٪12م���ن ال���واردات
النفطية �أي�ضاً ،ف�إذا ما جاء القرار
الرو�سي بوقف �صادراته من الغاز،
فما الذي �سيحل بال�شعب الرتكي
وهو عل���ى �أبواب ال�شت���اء؟ وهل
ت�ستطيع تركيا �أن توفر البديل يف
الوق���ت املطلوب؟ وم���ا هو م�صري
ال�رشاك���ة القائمة بينهما يف خط
ال�سي���ل الرتكي (�س���اوت �سرتمي)،
والذي تبلغ قيمته  16مليار دوالر،
وم��ش�روع نق���ل الغ���از الطبيعي
لرو�سيا ع�ب�ر البح���ر الأ�سود �إىل
تركيا ،ومنها �إىل احلدود اليونانية
 الرتكية؟�أما املحط���ة النووية الرتكية،
التي ت�ساع���د رو�سيا يف متويلها
�ضم���ن م��ش�روع «�أك كوي���و»

من �ألفي �رشكة تركية يف رو�سيا،
ولديه���ا ا�ستثم���ارات تف���وق 10
مليارات دوالر ،كما �أن هناك نحو
� 60ألف تركي يعملون يف رو�سيا،
ف�ض ًال عن �أن �رشكات البناء تعمل
بر�صيد  60مليار دوالر.
امل�صال���ح املتبادل���ة ب�ي�ن
الدولتني �ستتاثر �سلب ًا �إذا ما عمدت
رو�سيا �إىل اتخاذ �إجراءات قا�سية هل ينفع الرئي�س الرتكي رجب طيب �أردوغان �أ�سفه على �سقوط الطائرة الرو�سية؟ (�أ.ف.ب).
بحق تركيا ،وقد بد�أت �إرها�صاتها
يف اال�سواق املالية الرتكية ،حيث
فقد امل�ؤ�رش فيه���ا �أكرث من �أربعة الت�أ�ش�ي�رات للأتراك الذين يريدون هي حدود طبيعة ردة الفعل هذه؟
يف املائة ،وارتفعت الفائدة على الذهاب �إىل رو�سيا ابتداء من الأول فه���ل �ستكتفي رو�سي���ا مبمار�سة
�سندات اخلزينة الرتكية ،ووا�صلت من كانون الث���اين  ،2016بعد �أن �ضغ���ط اقت�ص���ادي عليه���ا ،م���ن
الل�ي�رة الرتكية هبوطه���ا� ،إ�ضافة مت �إلغا�ؤه منذ �سنوات� ،إ�ضافة �إىل خالل بع�ض املج���االت احليوية،
�إىل بع����ض الإجراءات التي بد�أتها قطع جميع العالقات واالت�صاالت �أم �أن ردة فعله���ا �ستكون �شاملة
رو�سيا ،ك�إيق���اف حركة ال�سياحة ،الع�سكري���ة (كم���ا �أعلن���ت هيئة للقطاعات كاف���ة� ،أم �أنها �ستذهب
والتقلي����ص م���ن حج���م ا�سترياد الأركان الرو�سية).
�إىل ما هو �أبعد من قطع العالقات
من الوا�ضح �أن هناك ردة فعل االقت�صادية معها؟ لننتظر ونرَ.
املنتج���ات الزراعي���ة بنحو ،٪15
بحجة �أنه���ا ال ت�ستويف ال�رشوط رو�سية عل���ى تركيا ،و�سيكون لها
هاين قا�سم
الرو�سي���ة ،والع���ودة �إىل نظ���ام ت�أث�ي�ر مبا�رش كبري عليها ،لكن ما

عملي���ة ع�سكري���ة يف وق���ت الحق،
ما دام���ت النق���اط اال�سرتاجتية يف
«ال�سل�سة» حت���ت �سيطرة املقاومة
واجلي�ش ال�سوري.
ويرجّ ���ح املرجع املذك���ور �آنف ًا �أن
تك���ون وجه���ة �سري م�سلح���ي عر�سال
املقبلة ،ه���ي �أحد �أري���اف �إدلب ،وقد
يتم ان�سحابه���م عرب م�سارب ت�ؤدي �إىل
حمافطة �إدلب ،راف�ض ًا حتديد املكان.
الري���ب �أن ه���ذا اخل���ط االنحداري
للم�سلح�ي�ن ورعاته���م الإقليمي�ي�ن،
و�إمكان اتخ���اذ قرار خروج «الن�رصة»
من القلمون ،مل يعد ي�سمح باالحتفاظ

بالع�سكري�ي�ن �إىل الأب���د ،ال�سيم���ا �أن
ذلك �أدى �إىل دف���ع الراعي القطري �إىل
الإ��س�راع يف عملي���ة التفا�ض لإطالق
الع�سكري�ي�ن ب�أف�ض���ل ��ش�روط ممكنة
حت�صل عليها «الن�رصة» يف املرحلة
الراهن���ة ،ال�سيما يف �ض���وء �رصاعها
امل�ستم���ر مع «داع����ش» يف القلمون،
الذي يحاول فر�ض �سيطرته منفرداً يف
جرود عر�سال.
وت�أكي���داً على ذلك ،يحاول م�سلحو
«داع�ش» التق���دم نحو م�شاريع القاع
املت�صل���ة بر�أ�س بعلب���ك� ،سعي ًا منهم
�إىل و�ص���ل امل�شاري���ع بعر�س���ال من

هل تذهب روسيا إلى ما
هو أبعد من قطع العالقات
االقتصادية مع تركيا؟

جهة اجلن���وب ،وطرد باق���ي الف�صائل
التكفريية منها ،لتك���ون الكلمة الأوىل
له���م يف هذه البقع���ة اجلغرافية ،غري
�أن دفاعات اجلي�ش اللبناين واملقاومة
�أ�سقطت «حلم الإمارة الداع�شية».
ويف �سي���اق مت�صل ،ي�سعى القطري
�إىل تعزي���ز ح�ض���وره يف املنطقة ،من
خالل و�ساطت���ه يف ق�ضية الإفراج عن
الع�سكري�ي�ن ،ال�سيما بع���د االنهيارات
اجلماعي���ة مل�سلحي���ه عل���ى االمتداد
الأرا�ضي ال�سورية ،ل���ذا يحاول تلميع
�صورة «الن�رصة» ،و�إظهارها �أمام الر�أي
العام الدويل واملحلي �أنها «معتدلة»

و»متجاوبة مع الق�ضايا الإن�سانية»،
وبالت���ايل لي�ست �إرهابي���ة ،علّه بذلك
يح�صّ ���ل يف ال�سيا�سي���ة ما خ�رسه يف
امليدان ،من خ�ل�ال تغيري ا�سم «جبهة
الن�رصة -فرع القاعدة يف بالد ال�شام»،
على غ���رار تنظيم «�أحرار ال�شام» ذاي
اجلذور «القاعدية» ،و�ضم «الن�رصة»
�إىل قائم���ة الأح���زاب «املعتدلة» يف
عملية التفاو�ض املرتقبة مع احلكومة
ال�سورية ،ما ي�ؤك���د تبعية «اجلبهة»
الكاملة للمخابرات القطرية.

ح�سان احل�سن
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فلسطين ..وطعنات الظ ْهر
بع���د احتالل الكي���ان ال�صهي���وين ال�ضفة
الغربية وقط���اع غزة و�سين���اء واجلوالن
وم���زارع �شبعا ع���ام � ،1967أ�صدر املجمع
املقدّ�س لطائفة الأقب���اط (هيئة م�سيحية
عليا) موقف ًا وا�ضح ًا و�رصيح ًا ال لب�س فيه،
مينع زي���ارة الأماك���ن امل�سيحية املقد�سة
يف القد����س املحتلة ،وق���ال حينها البابا
�شن���ودة �إنه «لن يدخ���ل فل�سطني �إال ويده
يف ي���د �شيخ االزهر» ،ب���ل كان يعاقب �أي
م�سيح���ي يتج���ر أ� على ال�سف���ر �إىل الكيان
ال�صهي���وين ،ومينعه م���ن «التناول» ،وقد
دفع الأب �شنودة ثمن موقفه ،و�أمر الرئي�س
امل��ص�ري الأ�سبق �أنور ال�س���ادات بالتحفظ
عل���ى  1531م���ن ال�شخ�صي���ات العام���ة
القبطي���ة ،ومل يكن م�صري الباب���ا �شنودة
االعتقال� ،إمن���ا كان حتديد االقامة يف دير
وادي النطرون ،وا�ستمر لغاية العام ،1985
ومل يتغري املوقف ،ب���ل زاد �صالبة ،و�أذكر
�أنه خالل انعقاد امل�ؤمت���ر القومي العربي
يف بريوت وقتها� ،أجريتُ مقابلة �إذاعية مع
البابا �شنودة ،و�س�ألتُه بطريقة مبا�رشة :هل
حلرُم عن زيارة
�سي�أت���ي يوم ويُرفع في���ه ا ُ
الأماك���ن امل�سيحية املقد�س���ة يف القد�س؟
ف�أج���اب بانفع���ال :ال ،و�أل���ف ال� ،إال بع���د
حترير فل�سطني وقيام الدولة الفل�سطينية.
م���ات الرجل ال�صلب ع���ام  ،2012وانتُخب
خليفت���ه الباب���ا توا�رضو����س ،وذهب �إىل
القد����س يف الأ�سب���وع املا�ض���ي ،لل�صالة
على املطران افراهام؛ الرجل الثاين ح�سب
ترتي���ب �أ�ساقفة املجمع املقد����س ،معلن ًا
�أن الزي���ارة ديني���ة فقط ،ومعت�ب�راً �أنها ال
متثل �أي خ���رق للقرار ال�ساب���ق ،وال �أبعاد
�سيا�سية لها ،وله���ذا رف�ض التوجّ ه �إىل رام
اهلل للق���اء الرئي�س حمم���ود عبا�س ،الذي
�سعى جاهداً ملثل هذه الزيارة ،التي ت�شكل
بر�أيه «دفع ًا قويا لالقت�صاد الفل�سطيني»،
يف ح�ي�ن تعتربه���ا الكني�س���ة «عملي���ة
تطبيع م���ع �إ�رسائيل التي حتت���ل القد�س،
و�إن املوق���ف مل يتغري من���ذ العام .»1967
الإم���ارات العربية املتح���دة �سعت العام
املا�ضي ،ب���كل ما �أوتيت من ق���وة ،للفوز
با�ست�ضافة املقر الرئي�سي للوكالة الدولية
للطاق���ة املتجددة «ايرين���ا» ،التي ت�ضم
 148دول���ة ،منها الكي���ان ال�صهيوين ،وقال
�أمري دبي يومها« :من دواعي الفخر لدولة
الإمارات بن���اء �شبكة دولي���ة قائمة على
�أ�س�س التعاي�ش ال�سلمي واالحرتام املتبادل
وامل�صال���ح املتوازن���ة» ،و�أعلن���ت وزارة
اخلارجية ال�صهيونية عزمها افتتاح مكتب
لها يف عا�صمة الإمارات ،التي �أكدت بدورها
�أن اتفاق وكالة ايرين���ا «لن يغيرّ موقفنا
جتاه �إ�رسائي���ل»� ،إال �أن التعاي�ش ال�سلمي
ال���ذي يتحدثون عن���ه� ،أودى بحي���اة �أكرث
م���ن مئة �شهيد فل�سطين���ي خالل ال�شهرين
املا�ضي�ي�ن على �أيدي اجلن���ود ال�صهاينة،
تنفيذاً لأوام���ر القي���ادة ال�صهيونية التي
انتدب���ت رامي حات���ان رئي�س��� ًا للممثلية،
مع الإ�ش���ارة �إىل �أن حات���ان �أنهى خدمته
الع�سكري���ة كجن���دي يف اجلي����ش ،وعمل
�سابق ًا مع جهاز املو�س���اد ،وللتذكري فقط
ف�إن الهدف الرئي�س���ي للجندي ال�صهيوين،
هو العربي عموماً ،والفل�سطيني خ�صو�صاً.
خال�صة الق���ول� :شعب فل�سطني اعتاد على
الطع���ن يف الظهر ،لكن���ه اعتاد كذلك على
�أن يطعن عدوه يف ال�صدر ،غري �آبه بخنجر
الأخ يف الظهر.
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اإلرهاب التكفيري ..من المشرق إلى المغرب العربي
جتول اجلحاف���ل التكفريية بالد العرب
من م�رشقه���ا �إىل مغربها ،وبعدما انطلقت
مذابحها من اجلزائ���ر يف �سبعينات القرن
املا�ضي مب���ا عُ رف بـ»الع�رشية ال�سوداء»
يف اجلزائر ،واجتاحت العراق و�سورية منذ
خم�س �سن���وات ،وا�ستقدمت التكفرييني من
املغرب العربي ،خ�صو�ص ًا تون�س واجلزائر
واملغرب� ،شباب ًا ون�ساء مبا عرف «كتائب
جهاد النكاح» ،وقد ق���دّر البع�ض �أن عدد
امل�سلحني املهاجرين من املغرب العربي
�إىل �سورية والع���راق جتاوز الع�رشة �آالف،
ع���دا املهاجري���ن الأوروبيني م���ن �أ�صول
مغاربية.
ليبيا مت ا�ستباحتها م���ن قبل الناتو
الذي فتح احلدود الليبية دخو ًال وخروجاً،
و�أعطى التكفرييني على اختالف �أ�سمائهم
حري���ة احلرك���ة ،ومنح���ت «القاع���دة»
و»داع�ش» موطن ًا �آمن ًا للإعداد والتدريب
وتهري���ب ال�س�ل�اح يف كل االجتاه���ات
نحو اجلزائر ،وباجت���اه تون�س واملغرب،
و�أفريقيا عرب البحر ،وغريها ،وترك ليبيا
نافذة مفتوحة عل���ى املتو�سط لإغراقها
بالالجئني واملهاجري���ن غري ال�رشعيني،
والذين بد�أت طالئعهم امل�سلحة تفجّ ر يف
باري����س ،وتهدد بلجي���كا ،وتعلّق �إملانيا
وباقي الدول.
وال�س�ؤال ال���ذي يف�ضح �أمريكا والناتو
وتركي���ا واخلليج ،ويكذبه���م يف م�س�ألة
مكافح���ة الإره���اب التكف�ي�ري ،والذين
ي�ضعون �رشط ًا ملكافحة التكفري والإرهاب
يف �سورية هو �إ�سقاط الرئي�س الأ�سد حتى
تهد�أ احلرب يف �سورية :لقد �سقط القذايف
وقتله «الناتو» ب�أيد فرن�سية (مع الفارق
الكب�ي�ر بني الرئي����س الأ�س���د والقذايف)،
و�سقطت ليبيا ب�أيديكم و�أتباعكم ،ولي�س
لكم فيها منازع ،وال فتنة �سُ نية � -شيعية،

وال فتن���ة طائفية �إ�سالمي���ة  -م�سيحية،
فلم���اذا مل تقم ليبيا من مذابحها؟ وملاذا
مل ت�ؤ�سَّ �س حكومة وبرملان وجي�ش ليبي؟
ما زلت���م حترقون ليبي���ا وجتعلونها
ب�ؤرة للإرهاب املنت�رش يف املغرب العربي،
لإحراق���ه و�إ�سقاطه وتفتيت���ه ،كما فعلتم
بامل�رشق العربي ،فلماذا ترتكونها موقدة
لتم���دد النار �إىل �أفريقيا ع�ب�ر بوكوحرام،
لإع���ادة ا�ستعم���ار �أفريقيا وط���رد ال�صني
منها ،وم�صادرة ا�ستثماراتها؟
املغ���رب العرب���ي وجه���ة اجلحاف���ل
التكفريية ب�أمر عملي���ات �أمريكي وغربي،
وهن���اك بيئ���ة حا�ضن���ة ووالدة للتكفري
يتكامل فيها اجلهل والأمية والفقر والبطالة
والتهمي�ش وقمع الأنظمة وفرن�سة املجتمع
و�إعدام الهوية العربية والإ�سالمية ،تتكامل
كل ه���ذه ال�سلبيات لتجعل م���ن ال�شباب
املغارب���ي يف كل ب�ل�اده �ضحاي���ا املال
اخلليجي والفك���ر الوهاب���ي فيهاجر �إىل
االنتح���ار ،طمع ًا باجلن���ة املوعودة التي
وعده بها م�شاي���خ التكفري ،وحتى يتحرر
من قيوده وحياة الذل والقمع والفقر التي
يعي�ش فيها.

ال فتنة ُسنية  -شيعية وال
إسالمية  -مسيحية في
تنقذ من
ليبيا ..فلماذا لم َ
مذابحها؟

مقاتلو «داع�ش» خالل ا�ستعرا�ض ع�سكري يف مدينة �سرت الليبية

لقد ت�صدى علماء تون�س لل�شيخ حممد
ب���ن عبد الوهاب عندم���ا وجّ ه ر�سالة لهم
العتناق ر�سالت���ه «الوهابية» ،وتهديدهم
بال�سي���ف ،ف�أجابوه بك�شف انحرافه وكذب
ادعاءاته ،و�أنهم جاه���زون لقتاله �إذا جرّد
�سيفه ،لك���ن «الوهابية» تعود �إىل تون�س
وتنح���ر �شبابها ،وحترّف دينه���ا ،وت�شيع
فيه���ا اخلراب عرب بع����ض امل�شايخ الذين
در�سوا يف م�ساجد الوهابية يف ال�سعودية
وغريها.

ال ميك���ن مقاومة التكف�ي�ر يف املغرب
العربي بالقم���ع �أو العمليات الأمنية ،بل
بن��ش�ر الوع���ي ومكافحة الأمي���ة والفقر،
و�إمن���اء الري���ف واملناط���ق املحروم���ة،
ومنع �أبواب «الوهابي���ة» ،ومراقبة املال
اخلليجي ال���ذي ي�شكّل �صن���ارة ال�صطياد
ال�شباب ال�ضحايا.
املغرب العربي عل���ى �شفري االحرتاق
بن���ار التكف�ي�ر ،وب���د�أت �إرها�صات���ه يف
تون�س ب�ش���كل مت�س���ارع ،ومادامت ليبيا

ُ
تصاعد نوعي لعمليات المقاومة في مواجهة اإلرهاب الصهيوني

حتوّل���ت ن�شاطات ي���وم الت�ضامن مع
ال�شع���ب الفل�سطين���ي �إىل منا�سبة لدعم
االنتفا�ض���ة الفل�سطيني���ة يف كل �أنح���اء
العامل ،حيث خرجت امل�سريات والفعاليات
امل�سان���دة لن�ضاالت ال�شع���ب الفل�سطيني
ومقاومته �ضد جرائ���م االحتالل و�إرهابه،
ودعت �إىل تقدمي احلماية الدولية الطارئة،
يف ظل ت�صاعد جرائم االحتالل والإعدامات
امليدانية التي يقوم به���ا جنود االحتالل
بح���ق ال�شب���اب الفل�سطين���ي يف جميع
الأرا�ض���ي الفل�سطيني���ة املحتل���ة ،تنفيذاً
ل�سيا�س���ة القي���ادة ال�سيا�سي���ة ،ومباركة
الهيئات الدينية ال�صهيونية التي يقودها
�أ�شد احلاخامات تطرف ًا و�إرهاب ًا يف تاريخ
الكيان الغا�صب.
وت�شكّل عمليات املقاومة الفل�سطينية
وت�صاعدها يف قرى ومدن ال�ضفة الغربية
والقد����س ،واتخاذه���ا �أ�سالي���ب جدي���دة
ومبتكَ���رة يف الن�ض���ال ،فر�ص���ة تاريخية
لل�شع���ب الفل�سطيني ،حتتّ���م على قيادات
ال�شع���ب الفل�سطيني الإ��س�راع يف العمل
لإنه���اء االنق�س���ام ،وال��ش�روع يف ح���وار
وطني �شام���ل ،مب�شاركة اجلميع ،للو�صول

�إىل وح���دة وطني���ة مبني���ة عل���ى �أ�س�س
ت�شاركية وداعم���ة لالنتفا�ضة التي تدخل
�شهره���ا الثالث بزخم �أك�ب�ر ،يف مواجهة
ما ميار�س من �سيا�س���ة العقاب اجلماعي
والتطهري العرقي يف كاف���ة �أرجاء ال�ضفة
الفل�سطينية ،ويف ظل انكفاء كامل لهيئات
وم�ؤ�س�سات الأمم املتحدة املعنيّة بالعمل
على توف�ي�ر احلماي���ة الدولي���ة لل�شعب
الفل�سطيني ،وتنفيذ الوع���ود بعقد م�ؤمتر
دويل على �أ�سا�س قرارات ال�رشعية الدولية
حل���ل الق�ضية الفل�سطيني���ة ،لتكون بدي ًال
ع���ن التدخّ ���ل الأمريكي امل�سان���د للكيان
ال�صهيوين بوقاحة غري م�سبوقة ،تظهر من
خالل الزي���ارات الأ�سبوعية املكثّفة لوزير
اخلارجية الأمريكي.
كذلك ف�إن القيادة الر�سمية الفل�سطينية
مازال���ت عاجزة عن اخل���روج من قوقعة
االتفاقيات الأمنية م���ع الكيان الغا�صب،
ووهم العودة �إىل املفاو�ضات التي ت�سعى
الوالي���ات املتح���دة �إىل �إع���ادة �إطالقها
به���دف �إجها�ض االنتفا�ضة؛ كما ح�صل يف
االنتفا�ضتني ال�سابقتني.
القي���ادات الفل�سطينية مدعوّة �إىل �أخذ

املبادرة ب�أ��س�رع وقت ممكن ،وال�سعي �إىل
تطبيق ق���رارات اللجن���ة ال�سيا�سية التي
�صادقت عليه���ا اللجنة التنفيذية ملنظمة
التحرير الفل�سطينية ،والتي �أجمعت عليها
معظ���م الف�صائ���ل ،والتي تطال���ب بوقف
فوري للتن�سيق الأمني مع االحتالل ،وعدم
املراهنة على ا�ستمرار العملية التفاو�ضية،

وتفعيل �سبل دعم االنتفا�ضة بهدف تكبيد
االحتالل عدد �أكرب من اخل�سائر بني جنوده
وم�ستوطنيه.
لقد �أظه���رت فعاليات ي���وم الت�ضامن
الدويل مع ال�شع���ب الفل�سطيني �أنه ميكن
املراهنة على �شعوب دول العامل ،ال�سيما
الأوروبية منها الداعمة للكيان ال�صهيوين،

(�أ.ف.ب).

خ���ارج دائرة النظ���ام وال�سلط���ة والأمن
ف�ستك���ون «وك���ر الدباب�ي�ر التكفريية»،
ال���ذي يل�سع جريانه الآخري���ن والأبعدين،
وي�صي���ب املغرب العرب���ي بالتدمري الذي
�سيفاق���م �أزماته املعي�شي���ة واالقت�صادية
واالجتماعي���ة ..م���ع دعائن���ا لأهلنا يف
املغ���رب العربي باالنت�ص���ار لدينهم على
التكفرييني ورعاتهم.

د .ن�سيب حطيط

م���ن �أجل تغيري �سيا�س���ة حكوماتها جتاه
الق�ضي���ة ،وال�ضغ���ط على هيئ���ات الأمم
املتح���دة بهدف تفعيل قواع���د املحا�سبة
واملعاقب���ة للكيان ال�صهي���وين امل�ستهرت
بكل �رشائع حق���وق الإن�سان ،وهذا يتطلب
م���ن ال�سف���ارات والبعث���ات الدبلوما�سية
والهيئ���ات وامل�ؤ�س�س���ات الفل�سطينية يف
ال���دول الأوروبية والأمريكي���ة العمل على
الت�شبي���ك مع خمتلف احل���ركات الثورية
الداعمة للق�ضية الفل�سطينية ،لل�ضغط على
حكوماتها مل�ساندة ال�شعب الفل�سطيني يف
مقاومته البا�سلة.
كذلك على قي���ادة الف�صائل والهيئات
ال�سيا�سية الفل�سطينية العمل لعقد اجتماع
الإطار القيادي امل�ؤقت الذي يجمع خمتلف
القوى الوطني���ة والإ�سالمية ،والعمل على
توحيد وتن�سيق اجلهود الداعمة النتفا�ضة
ال�شعب الفل�سطيني ،تقديراً لدماء ال�شهداء
الأبطال ،وحتقيق �آمال ال�شعب الفل�سطيني
ب�إنهاء االحت�ل�ال ونيل احلرية واال�ستقالل
وحتقيق العودة.

�سامر ال�سيالوي
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حمادة :روسيا تواجه أوروبا «المسلوبة» ..و«الصهيونية  -العربية»
التح���والت يف «امل��ش�رق» جذري���ة
وعميقة ،رغم عدم انق�شاع نتائج الكبا�ش
الدويل والإقليمي العنيف ..خطوط النفوذ
الت���ي تُر�س���م باحلديد والن���ار بالإرهاب
املنظ���ور م���ع «داع����ش» و»الن��ص�رة»
و�أمثالهم���ا ،وبالإرهاب غري املنظور املدار
ب�أجهزة املخاب���رات و�أدواته���ا الناعمة،
و�أذرعها الإعالمية ،متعرثة رغم ال�رضبات
املوجعة ،لكن مل يت ّم �إ�سقاطها بعد..
عن التح���والت يف العامل وخديعة ما
ي�سمى «� 11أيلول» �أوروبي ،حاورت جريدة
«الثب���ات» املفك���ر ال�سيا�س���ي واملتابع
الدقيق للق�ضايا الدولية؛ د .ح�سن حمادة،
و�إليكم حماولة جبّ���ارة لتف�سري الأحداث
العاملية وامل�شهد الدويل.
لتف�س�ي�ر املتغ�ي�رات ال�رسيع���ة التي
ي�شهده���ا عاملن���ا ومنطقتن���ا امل�رشقية،
ي�ستن���د الدكت���ور ح�س���ن حم���ادة على
م�ستن���دات مراكز الأبحاث لي�ؤكد ب�شكل ال
لب�س فيه هيمن���ة الواليات املتحدة على
�أوروبا ،وي�ش�ي�ر �إىل �أن متكُّن الإمربطورية
الأمريكية من توحي���د القرار الغربي كان
�أبرز �إجن���از حققته ال�سيا�س���ة الأمريكية،
يقول :ه���ذا الإجناز حتقق تدريجياً ،وعلى
دفع���ات ،بعمل وخبث يف غ�ضون ع�رشات
ال�سن���وات ،والكت���ب والأبح���اث العلمية
ال�ص���ادرة بعد احلرب العاملي���ة الثانية
والوثائق ال�رسية الت���ي أ�ُفرج عنها ت�ؤكد
عالقة «بيوت املال» الأمريكية ،وحتديداً
«وول �سرتي���ت» (�شارع املال والبور�صة)
من���ذ ع�رشينات القرن املا�ض���ي ،ب�إي�صال
«النازي���ة» �إىل احلك���م يف �أملاني���ا.
ي�ضيف حمادة� :أوج���ه ال�شبه بني الأم�س
والي���وم وا�ضح���ة للمراقب ال���ذي ي�ضع
جمه���ره ويت�أن���ى بالأح���داث ،فم�رشقنا
مي���رَّر �إلي���ه نف����س ال�سيناري���و .يتابع
حمادة �رشح مقاربت���ه العلمية :احلربان
العامليتان الأوىل والثانية نتيجة �إدخال
الإمربطوريات ببع�ضه���ا بع�ضاً ،وهي يف
حقيقتها حروب �أوروبية � -أوروبية ،رغم
دخول ال�سلطنة العثمانية يف الأوىل خلف
الأملان (الإمربطوري���ات التي كانت تق�سّ م
العامل ه���ي بريطانيا وفرن�س���ا و�أملانيا،
و�إ�سباني���ا والربتغ���ال و�إيطاليا ،وحتى
هولندا).

بر�أي حمادة ،ت�سل�سل الأمور والأحداث
جاء قبل وبع���د احلربني العامليتني؛ كما
�أراده «وول �سرتي���ت» واحللفاء ،بالرغم
م���ن تعاونه���م م���ع رو�سي���ا ال�شيوعية،
وهم عمدوا بعد االنت�ص���ار على النازية،
ودخ���ول اجليو�ش الأمريكي���ة �إىل �أوروبا،
�أن يبقوا هيمنتهم ب�إبقاء جي�شها للت�أثري
على �سيا�سات ال���دول الأوروبية وخنقها
من الداخل ،وخل���ق تنظيمات م�ؤيدة لها،
وبالتايل م�ؤيدين من خالل ت�سعري اخلوف
�ضد «ال�شيوعية».
حم���ادة ال���ذي يراق���ب ويدق���ق يف
الأح���داث ،يعت�ب�ر �أن ح���راك الوالي���ات
املتح���دة و«الإنغلو�ساك�س���ون» لناحية
ال�سيا�س���ات التي ينفذونه���ا مذهل جداً،
يق���ول :يخيَّل �إلي���ك �أن امل�شه���د الدويل
يتحرك كما لعبة «ال�شطرجن» ،و�أنك �أمام
العب ماه���ر جداً ،وله���ذا ال�سبب لإطباق
الأمريكيني على �أوروبا ابتدعوا ما ي�سمى
«احللف الأطل�س���ي» ،بعد ا�ستبدال اخلطر
النازي باخلط���ر ال�شيوعي ،ورغم جتاوب
الأوروبي�ي�ن بالعموم راف���ق ذلك دفع من
قبل �أجه���زة املخابرات الأمريكية واليهود
واملنظم���ات ال�صهيوني���ة باجتاه حروب
�أهلي���ة منخف�ضة داخل �أوروبا ،كما ح�صل
يف اليونان وفرن�سا ،من خالل الت�صفيات
الت���ي طالت ال�شيوعي�ي�ن ،ولتحقيق ذلك
�شكلت ميلي�شي���ات ع�سكرية �أمنية هدفها
قتل وت�صفي���ة ال�شيوعي�ي�ن الفرن�سيني،
ولي�س ممن تعاطى مع النازية..

ويعت�ب�ر حمادة �أن اجل�ن�رال ديغول
�سع���ى للوق���وف بج�سارة �ض���د هيمنة
�أم�ي�ركا على الق���ارة الأوروبية ،ويقول:
الوالي���ات املتحدة كان���ت تنظر بغ�ضب
النفت���اح اجل�ن�رال ديغول عل���ى القوى
الي�ساري���ة الت���ي �شارك���ت باملقاومة
الفرن�سي���ة ،لكن �سع���ي ديغول امل�ستمر
يف ال�ستينات لتحري���ر فرن�سا لناحية،

التحالف الروسي  -الصيني
اليوم كشف إمكانية مقارعة
أميركا اقتصاديًا وسياسيًا
وأمنيًا ..ثم التغلب عليها

لهيمنة والقرار ،ف�أعلن خروج بالده عن
طاعة احللف الأطل�س���ي ،و�إقفال القواعد
الأمريكية عل���ى الأر�ض الفرن�سية ،وهذه
االنعطافة الأ�سا�سي���ة يف تاريخ �أوروبا
مل يُكت���ب لها النج���اح باثارة اخل�ضات
الداخلي���ة ،وم���ع الأ�سف م���ا زال بع�ض
النا�س م���ع بع�ض الإع�ل�ام ميجّ د ثورة

الط�ل�اب  1968عل���ى قاع���دة املطلوب
االقت���داء بها ..وكل قادته���ا يهود� ،أمثال
داني���ال كوهني بندي���ت ،و�سريج جويل،
واالن ج�سمار ،وغريهم ..فهذه الثورة كان
هدفها �رضب اجلرنال ديغول وح�سب.
ي���رى حم���ادة �أن متري���ر �أم�ي�ركا
مل�صطلح���ات حم���ددة م���ن �ش�أنها �رضب
فرن�س���ا للفرن�سي�ي�ن� ،أو حت���ى �أوروب���ا
لأوروبيني ل�صالح �أوروبا الأطل�سية ،يقول:
ه���ذه التيارات ال�سيا�سية قويت يف �أوروبا
من خ�ل�ال الر�ش���اوى و»بي���وت املال»،
ويف فرن�سا عل���ى �سبيل املثال هناك ر�أي
عام ي�ؤيد م�صال���ح �أوروبا الأطل�سية على
م�صلحة فرن�سا العليا..
مقارب���ة د .حم���ادة مل تن� أش� بني ليلة
و�ضحاها ،وليكتم���ل امل�شهد عما يح�صل
يف م�رشقن���ا يخربنا عن حلق���ات احلوار
مع وزير خارجية فرن�س���ا مي�شال جوبري
�أيام اجلرنال ديغول ،ومعاينته ملا ي�سميه
«ال�صهيونية  -العربي���ة» ،ويخربنا عن
�إقرار دول «ال�سوق الأوروبية امل�شرتكة»،
�أو االع�ت�راف بح���ق ال�شع���ب الفل�سطيني
�أن���ه ال ميك���ن �أن ي�أخذ منح���ىً ت�صعيداً
�أكرث �ض���د «�إ�رسائيل» ل�صالح العرب رغم
وجود ديغ���ول (يف عام �سن���ة  1967قبل
ثورة الطالب الناعم���ة  ،)1968لأن تبعات
ذلك تهديد امل�صالح الأوروبية لدى الدول
العربية.
ي�ؤكد حم����ادة �أن �أوروبا الذي يهلل
لها البع�ض لي�ست �سوى ظاهرة �صوتية
بيد الأمريكيني ،متام ًا كالدول العربية
واخلليجية ،حتدي����داً التي هي لي�ست
�س����وى قواع����د ع�سكري����ة للأمريكيني
�أي�ض���� ًا و�سيا�س����ات «النيوليربالية»،
والدلي����ل عل����ى ذلك ما قال����ه رئي�س
فرن�س����ا احلايل هوالن����د يف  26كانون
الث����اين  2012يف مطار «لو بورجيه»
الفرن�س����ي� ،ضمن مهرج����ان انتخابي
قبي����ل انتخاب����ه ،وميك����ن للمتابعني
قراءت����ه على الإنرتن����ت ،يقول هوالند
�إن لدي����ه خ�صماً ،وه����ذا اخل�صم لي�س
له وجه ،ولي�����س عنده حزب �سيا�سي،
وهو ال يرت�شح لالنتخابات ،ومع ذلك
�أنه ه����و الذي يحك����م ،يف الواقع �إنها
«بيوت املال» ..يع ّق����ب حمادة على
كالم هوالن����د بالقول :ال�سلطة الفعلية

مل تع����د بامل�ؤ�س�س����ات الد�ستورية يف
�أوروب����ا ،لأنها بيد �شخ�����ص �أو موظف
تعده ال�سيا�سة الأمريكية.
ولتف�سري م���ا يح�صل يف �أوروبا متاماً،
ي�رشح لنا الدكتور حم���ادة عمل الأنظمة
الـ»نيوليربالية» التي ال ميكن �أن تتعاي�ش
م���ع دول���ة القان���ون ،وال دول���ة الرعاية
االجتماعي���ة ،وال الدميقراطي���ة ،لأنه���م
يريدونها دميقراطية على �شاكلة الواليات
املتحدة الأمريكي���ة؛ �شكلية فح�سب ،وهذا
الأم���ر يح�صل م���ن خالل �سلط���ة االحتاد
الأوروب���ي التي هي �سلط���ة غري منتخبة،
وقراراته���ا هي املطبق���ة واملعتمدة ،ومن
خ�ل�ال �أنظمة حزبية تعتم���د الدميقراطية
العلنية داخل الأح���زاب �أو احلزبني داخل
ال���دول الأوروبي���ة ،وم���ا ي�سم���ى ثنائية
الرت�شي���ح الت���ي تختاره الأح���زاب ،وفق
الطريقة الأمريكية ،ورا�ؤه قوة خفية تعمل
لتق���دمي املر�شح�ي�ن ،وعادة م���ا يكونون
من ال�صهاين���ة �أو �أتباعهم ،فاالختيار هنا
هو �شكلي وغ�ي�ر م�ؤثر عل���ى ال�سيا�سات
املعتمدة.
ي�ضيف حمادة� :صدرت عدة �أبحاث يف
ال�سن���وات الأخرية ت�ش�ي�ر �إىل وجود عامل
من دون �أوروبا لناحية الت�أثري ال�سيا�سي،
لأنهم لي�سوا �أ�صحاب القرار يف �أي مو�ضوع..
يقابل هذا الرتاجع بح�سب حمادة ،نه�ضة
رو�سية بعد «الطح�شة» الأمريكية ،يقول:
مع �سقوط االحتاد ال�سوفياتي كانت وجهة
الأمريكيني تفجري رو�سيا نف�سها ،واليقظة
الرو�سي���ة ال ميك���ن ت�صويره���ا ب�شخ�ص
الرئي�س فالدميري بوتني فق���ط ،فامل�س�ألة
�أكرب من ذلك بكثري ،فبوتني هو ابن الكتلة
ال�صناعية الع�سكري���ة الأمنية ،وهو قائد
مميز من ال�صف الأول ال ميكن مقارنته ب�أي
رئي�س جمهورية.
ينهي حماده حديث���ه يف اجلزء الأول
مقاربته للم�شهد الدويل بالقول :هذا العامل
الناه����ض بقيادة ت�شاركي���ة رو�سية راكم
نه�ضت���ه منذ حوايل � 17سن���ة ،والتحالف
الرو�سي  -ال�صيني الي���وم ك�شف بح�سب
الوقائ���ع �أن���ه ميك���ن مقارع���ة الواليات
املتحدة اقت�صادي ًا و�سيا�سي ًا و�أمني ًا بادئ
الأمر ،ومن ثم التغلب عليها..

�أجرى احلوار :بول با�سيل

تجمع علماء المسلمين يستقبل واليتي

القا�ضي الزين وال�شيخ د .عبد اهلل ي�سلم د .واليتي درع التجمع التكرميية

زار م�ست�ش���ار ال�سيد عل���ي اخلامنئي؛ د .علي �أكرب
واليتي مق���ر جتمع العلم���اء امل�سلم�ي�ن يف لبنان.
رئي����س جمل�س الأمناء يف التجم���ع؛ القا�ضي ال�شيخ
�أحم���د الزين� ،أ�ش���ار �إىل الوقوف الدائ���م للجمهورية
الإ�سالمي���ة الإيرانية �إىل جانب لبنان املقاوم ،والدول
الإ�سالمي���ة والعربي���ة امل�ست�ضعفة .ث���م �أ�شار رئي�س
الهيئ���ة الإدارية يف التجمع؛ ال�شيخ د .ح�سان عبد اهلل
�إىل ا\لأهداف التي يعم���ل عليها التجمع ،وهي :ن�رش
الإ�سالم املحم���دي الأ�صيل ،ودعم املقاومة يف العامل
�ضد الظلم واال�ستبداد واالحت�ل�ال ،خ�صو�ص ًا مقاومة
العدو ال�صهيوين ،والدعوة للوحدة الإ�سالمية والوحدة
الوطنية والعي�ش امل�شرتك مع الأديان الأخرى.

بدوره� ،أ�شاد د .واليتي بو�صول عدد علماء التجمع
�إىل املئت�ي�ن واخلم�سني ع�ضواً ،بف�ض���ل جهود حجة
الإ�س�ل�ام وامل�سلمني ال�سيد �أخ�ت�ري ،والعلماء ال�سنة
وال�شيعة ،وعل���ى ر�أ�سهم ال�شي���خ د .ح�سان عبد اهلل؛
للحيلولة دون التفرق والتمييز بني �أبناء الإ�سالم من
ال�سن���ة وال�شيعة ،م�شرياً �إىل �أن املرتكبني للجرائم يف
الع���امل الإ�سالمي هم �أ�سو�أ م���ن الرببرية والوح�شية،
ولي�ست له���م عالقة ب�شيء من الإ�س�ل�ام ،فاملتبعون
للإ�س�ل�ام احلقيقي هم من يفكّر بالقر�آن الكرمي والقيَم
الإ�سالمية الأ�صيلة.
ثم قدم ال�شيخ الزين وال�شيخ ح�سان عبد اهلل الدرع
التكرميي من الدرجة الأوىل للدكتور واليتي.
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مؤشرات دمار زواجك ..احذري منها
العمل �أمر �أ�سا�سي يف حياة
�أي �إن�س���ان ،ليتمكّ���ن من ك�سب
رزق���ه والإنف���اق عل���ى نف�سه
و�أ�رست���ه� ،إال �أن هذا ال يعني �أن
تن�شغلي عن واجباتك الزوجية
واالجتماعي���ة ،ب���ل يج���ب �أن
حتقق���ي الت���وازن ب�ي�ن العمل
والواجب���ات وامل�س�ؤولي���ات
الأخرى.
ي�شكّل ان�شغال �أحد الزوجني
�أو كليهم���ا� ،أحد �أه���م �أ�سباب
انهيار العالق���ة الزوجية ،لذلك
يج���ب �أن يحر����ص الزوج���ان
عل���ى �أن يكون العم���ل و�سيلة
لك�سب العي�ش ولي�س �سبب ًا يف
ابتعادهما عن بع�ضهما بع�ضاً.
وفيم���ا يل���ي جمموعة من
امل�ؤ��ش�رات التي يج���ب عليك
�أن حت���ذري منها ،وت���دل على
�أن زواج���ك يف خط���ر ،ب�سبب
ان�شغالك يف العمل:
 .1ال جتتمع�ي�ن م���ع �رشيك
حيات���ك �إال م���ا ن���در :جتنبي
الغياب عن املنزل فرتات طويلة
يف العم���ل ،ف�أن���ت بحاجة �إىل
�أن جتتمع���ي مع �رشيك حياتك
ب�شكل دائم على مائدة الطعام،
وق�ضاء بع�ض الوقت يف املنزل،
وممار�س���ة ن�شاط���ات م�شرتكة،
كريا�ض���ة امل�ش���ي� ،أو متابعة
فيلم هادف� ،أو غري ذلك.
 .2عطل���ة نهاي���ة الأ�سب���وع
ال ت�ش���كل فرقاً :ت�ش���كل عطلة
نهاية الأ�سب���وع فر�صة اللتقاء
�أف���راد الأ��س�رة ،واالجتماع يف
املن���زل ،لكن �إذا كنت ما تزالني
م�رصة على �أن تعملي �ساعات
�إ�ضافية� ،أو حت�رضي العمل معك
�إىل املنزل ،فعلي���كِ احلذر ،لأن

ِ
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اإلتيكيت

كيف تجعلين ابنك متميزًا؟
تربية الأبناء والقيام على توجيههم ورعايتهم� ،أمانة
عظم����ى ،وم�س�ؤولية كربى �سنُ�س�����أل عنها بني يدي اهلل عز
وج����ل ،كما جاء يف ال�صحيحني يف حديث ابن عمر (ر�ضي
اهلل عنهما)« :كلكم راع وكلكم م�س�ؤول عن رعيته».
ثم ،ولأننا م����ن �أمة متميزة ،ميّزه����ا اهلل عز وجل عن
�سائ����ر الأمم ،حتى �أ�صبح التم ّي����ز �سمة من �سماتها و�صفة
بارزة من �صفاتها }كنت����م خري �أمة �أخرجت للنا�س{ ،ال
بد �أن تبحثي عن اخلطوات التي جتعل ابنك متميزاً ،ومنها:
اختي����ار املدر�س����ة املتمي����زة يف �إدارته����ا وتربيتها:
املدار�����س لي�ست على م�ستوى واح����د من حيث التميّز يف
الإدارة والرتبي����ة والعط����اء ،فابحث البنك ع����ن املدر�سة
املتميزة التي يقوم عل����ى �إدارتها والتدري�س فيها �أ�ساتذة
ف�ض��ل�اء مربون ،ي�ست�شعرون بالأمان����ة التي �أوكلت �إليهم،
وامل�س�ؤولي����ة التي �أنيط����ت بهم .الطالب يت�أ ّث����ر ب�أ�ستاذه
كث��ي�راً ،وعيونه تب�رصه كل يوم �سبع �ساعات �أو ثمان ،ف�إن
كان م����ن �أهل اال�ستقامة كان ذلك �أدعى ال�ستقامة التلميذ،
و�إن كان متميزاً يف �شخ�صيته وعلمه و�أدبه ،كان ذلك عون ًا
على متيّز ولدك وارتقائه.
ت�سجيل����ه يف �أب����رز ن�شاط����ات املدر�سة :هن����اك عدة

زواجك لن يكون على ما يرام.
 .3ال وق���ت لدي���ك لع�ش���اء
رومان�سي خارج املنزل :حتتاج
العالق���ة الزوجي���ة م���ن وقت
�إىل �آخ���ر �إىل بع����ض املبادرات
التي تعيد �إليه���ا �أجواء احلب
والرومان�سي���ة ،ومن ال�رضوري
�أن حتظى ب�أم�سي���ة رومان�سية
يف �أحد املطاع���م مع ال�رشيك
من وقت �إىل �آخر.
 .4العم���ل لوق���ت طويل مع
اجلن�س الآخر :ت�ش���كّل عالقات
العمل �أح���د �أهم م�صادر اخلطر
على احلياة الزوجية ،فالعديد
م���ن ق�ص�ص اخليان���ة الزوجية
تب���د�أ م���ن م���كان عم���ل �أحد
الزوجني ،لذلك حاويل االبتعاد
قدر الإمكان ع���ن العمل لوقت
طويل م���ع موظفني من اجلن�س
الآخر.
 .5ال�سف���ر املتك���رر :تفر�ض
طبيع���ة عمل البع����ض ال�سفر
املتك���رر ،وعل���ى الرغ���م من
الفائدة املادي���ة التي تنعك�س
عل���ى حي���اة الأ��س�رة ب�شكل
�إيجاب���ي� ،إال �أن ال�سف���ر ي�شكل
حاج���زاً يُبع���د الزوج�ي�ن عن
بع�ضهما ب�شكل تدريجي ،لذلك
يف�ضل �أن ت�ساف���ري مع �رشيك
حياتك كلما �أمكن ذلك.
� .6إلغ���اء املواعيد والأحداث
الهام���ة م���ع ال�رشي���ك :الثقة
وااللتزام من �أهم �رشوط الزواج
الناج���ح ،واالعتذار املتكرر عن
املواعي���د والأحداث واملنا�سبة
الهام���ة ،مثل عيد ميالد زوجك،
�أو عيد زواجكما� ،أو �أي منا�سبة
�أخرى له���ا عالق���ة بحياتكما
الزوجي���ة ،بحجة االن�شغال يف

العمل ،لن يك���ون بالأمر اجليد
على م�ستقبل العالقة الزوجية.
 .7العودة متعبة �إىل املنزل:
عندم���ا جتهدي���ن نف�س���ك يف
العم���ل� ،ستعودي���ن �إىل املنزل
متعبة وق���د ا�ستنف���ذت كامل
ن�شاط���ك ،وبالت���ايل لن تكوين
قادرة على التفاعل مع �أ�رستك،
بل عل���ى الأرجح �ستكونني يف
مزاج �سيئ ،ورمبا تتعاملني مع
�رشي���ك حياتك ب�شكل ي�سيء �إال
عالقتكما الزوجية.
 .8التدخ�ي�ن :ح�ي�ن تكونني
من املدخنات ،وزوجك ال يطيق
رائحة التدخ�ي�ن ،ف�إن زواجكما
يواجه خط���راً من � 75إىل 91%
ب����أن يك���ون م�ص�ي�ره الف�شل
واالنتهاء ،ب�سبب تنافر �أ�سلوبي
حياتكم���ا ،مما ق���د يتحول �إىل
م�شكلة جدلية.
 .9جتنني ما ًال �أكرث من زوجك:
الزواج الذي جتني فيه الزوجة
ما ًال �أكرث من الرجل �أكرث عر�ضة
للو�صول �إىل الطالق ،ويف حال
كانت الزوجة جتن���ي �أكرث من
 ٪60من مدخول املنزل ،ي�صبح
خط���ر الو�ص���ول �إىل الط�ل�اق
م�ضاعفاً.
 .10ال�شك واحلب ال يجتمعان
يف بيت واحد؛ �إميان را�سخ يف
ذهن العديد م���ن الأزواج الذين
ي�ؤمنون ب�أ ّن ال�شك يقتل املودّة
والعاطف���ة ،ويدمّر الرحمة بني
�أفراد الأ�رسة الواحدة .بني ال�شك
والأم���ن واال�ستقرار فرق �شا�سع
ي�شبه جغرافي��� ًا االختالف بني
القطبني ال�شمايل واجلنوبي.

حسن التصرف في الشتاء
�أن�شط����ة تقوم عل����ى تنمية مه����ارات الط��ل�اب ،واالرتقاء
مبلكاته����م ومهاراتهم والإفادة م����ن مواهبهم ،والكثري من
الطالب ا�ستفادوا من تل����ك املنا�شط يف �إبراز �شخ�صياتهم
يف حياته����م �أكرث من ا�ستفادتهم �أحيان���� ًا من التوجيهات
الأ�رسي����ة .كم����ا ت�سجيلهم يف تلك الن�شاط����ات فيه فائدة
�أخرى ،وهي عزلهم عن الطالح من الطالب.
املكتب����ة املنزلية :له����ا الأثر الكبري يف مت ّي����ز الأبناء
وحبهم للق����راءة واالط��ل�اع ،والبحث والتزوي����د العلمي،
فتجدين����ه مُلم ًا بالكثري من الكت����ب واملراجع ،بل ويعرف
�أدق طبعاتها و�أف�ضل من قام بتحقيقها.
امل�سابق����ات املنزلية :عم����ل م�سابق����ة منزلية (على
م�ستوى الأبناء) ،يجعل الأبناء يتفاعلون �أكرث ،وي�سهّل ذلك
توجيههم نحو الأخالق وال�صفات الإيجابية.
جملة الأ���س�رة :ح����اويل �أن يقوم كل ابن م����ن الأبناء
بتن�سيق جملة ينتق����ي مو�ضوعاتها من املجالت والكتب،
وهذا يولّد لدى الأبناء احل�س الفني والبعد الثقايف.
الأبح����اث والتلخي�ص����ات :وذلك بالطلب م����ن الأبناء
تلخي�ص كت����اب هادف �أو �رشيط ،وبه����ذا يقر�أه ويلخ�صه،
ويتح�سّ ن بذلك �إمال�ؤه وخطه ،وقد يُطلَب منه نقده.

ح��� ّل ف�صل ال�شت���اء ،وبالتايل حان
الوق���ت للقي���ام ببع����ض التغريات يف
املنزل وامللب����س� ،إالّ �أن هذه التغيرّات
حتمل يف طياته���ا �أ�صو ًال وقواعد يجب
احرتامها وعدم خرقها.
فعل���ى �صعي���د املن���زل ،ي�ش���دّد
االخت�صا�صيون على �رضورة املبا�رشة
بعملية تنظي���ف دقيقة للبيت ،وعملية
ترتي���ب خلزائ���ن امللبو�س���ات ،ونف�ض
الغب���ار عنها ،و�إعطاء م���ا ال يلزم من
الثياب مل���ن ي�ستحقّها من املحتاجني،
وبالت���ايل ترتيبه���ا ا�ستع���داداً ملو�سم
جديد.
وقب���ل التوجّ ه �إىل مراك���ز الت�سوّق،
علي���ك �سيدتي الت�أكد م���ن احتياجاتك
واحتياجات عائلت���ك ،والقيام بكتابة
ذلك على ورقة.
وي�ش�ي�ر االخت�صا�صي���ون �إىل �أن
ح�س���ن امللب�س ال يعني �رشاء املاركات

الباهظة الثم���ن ،واملبالغة يف طريقة
اللب�س واملظهر� ،إمن���ا العك�س �صحيح؛
�إذ �إن ال�سي���دة يج���ب �أن تراعي بع�ض
القواع���د الهامة يف امللب����س ،حتى ال
تعطي فكرة خاطئة عنها ،فاملو�ضة يف
تغي دائمة ،لذلك عملية الت�سوُق
حالة رُّ
يجب �أن تكون ب���ذكاء ،من خالل �رشاء
ال��ض�روري منه���ا ،مع اح�ت�رام الألوان
املنا�سبة لنوعية الب�رشة وال�شعر ،ف�ض ًال
عن تفا�صيل اجل�سم.
ويلف���ت االخت�صا�صي���ون �إىل �أن
مو�سم اخلريف وال�شت���اء يكون بارداً،
وبالتايل يك���ون امللب�س يغطي كامل
اجل�س���م ،ويجب التذكّ���ر �أن االحت�شام
مطل���وب ،ويقولون« :يجب دائم ًا تذكُّر
�أن الطق�س البارد ي�ستدعي لب�س البوط
اجللدي ،لكن م���ن غري املقبول نهائي ًا
�إدخال البنطلون ال���ذي نرتديه داخل
البوط».

منوعات

www.athabat.net

( العدد  )384اجلمعة  4 -كانون الأول 2015 -

11

نصائح مفيدة لتوفير المياه
�أثبت����ت الدرا�س����ات �أن �أك��ث�ر م����ن 2.5
مليار �شخ�ص ح����ول العامل ال ي�ستطيعون
الو�صول �إىل �أب�س����ط احلاجات واملتطلبات
ال�صحي����ة الأ�سا�سي����ة التي نعتربه����ا �أمراً
مفروغ���� ًا منه ،ولهذا الأم����ر تبعات خطرية
ت�ؤثر على م�ستوى ال�صحة العامة ،والبيئة،
والتطورات االجتماعية واالقت�صادية.
ومن املهم �أن ندرك �أن الو�صول �إىل املاء
يعت��ب�ر معاناة حقيقي����ة يف �أماكن كثرية،
ومازلنا نواجه م�شاكل تتعلق بهدر املياه
وتبذيره����ا يف بع�ض البل����دان التي يتوفر
فيها م�ستوى معتمد من التعقيم ال�رضوري،
مما ي�ؤدي بدوره �إىل عامل مب�صادر طبيعية
�أقل.
لذك ،نقدّم لكم ن�صائ����ح فعّالة وذكية
وعمل ّي����ة للحد م����ن الإ���س�راف با�ستخدام
املياه يومياً:
وفّر املاء عند اال�ستحمام :قد ال يتوفّر
املاء ال�ساخن يف معظم املنازل ،وهذا �أمر
ال ب�أ�س ب���ه �إذا كان الأم���ر يتعلق بغ�سل
اليدين ،لكن ال �أح���د يتطلع �إىل بدء اليوم
بحمام بارد ،لهذا ت�ستطيع التخطيط مقدم ًا
وت�شغي���ل �سخان املياه قبل  15دقيقة من
اال�ستحمام ،لكن �إذا مل يكن لديك متّ�سع من
الوقت وال ت�ستطيع االنتظار ،افتح �صنبور
املياه �أو الدو�ش واترك املاء يجري قليالً..
ال ت�ضيّ���ع ه���ذا املاء فه���و نظيف وجاهز
لال�ستخدام؛ اجمع���ه يف وعاء وا�ستخدمه
ل�سقي الزرع ،على �سبيل املثال.
�أعد ا�ستخ���دام مياه غ�سي���ل املالب�س
لتنظي���ف الأر����ض والأ�سط���ح اخلارجية:
ق���م بف�صل �أنب���وب غ�سال���ة املالب�س من
احلائط ،وا�ستخ���دم مي���اه الغ�سيل التي
كنت �ستخل�ص منه���ا بحال �آخر .ت�ستطيع
ا�ستخ���دام هذا امل���اء لتنظي���ف ال�سطوح
الداخلي���ة واخلارجية .كل م���ا عليك هو
جتنب �سكب امل���اء مبا�رشة على الأ�سطح،
لأنها �ست�صب���ح لزجة وت�ؤدي �إىل االنزالق.
ا�ستخدم قطعة قما�شي���ة كفلرت واع�رصها

طــريـقـة اللعـب

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

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

�أفــقــي
 - 1باب يف التلفزيون
 - 2وعاء للماء  /مردود مايل
 - 3قريب من جهة الأب  /ن�شفى
 - 4ع�شبة ذات �أزهار بنف�سجية طيبة الرائحة ولها
ا�ستخدامات عالجية  /للتعريف

 - 5م���ن �أوقات ال�صالة � /أقدم مدينة
�سكنها الإن�سان (يف فل�سطني)
� - 6أخف الغازات يف الطبيعة
 - 7طري عينه �أكرب حجما من دماغه
 - 8ملج��� أ� للعل���م واملعرفة  /ناعم
امللم�س
 - 9ق�ص�ص���ي رو�س���ي م�ؤلف احلرب
وال�سالم  /مت�شابهان
 - 10امرباطور فرن�سي  /ح�سم الأمر
عــمـــودي
 - 1مل ي�ؤده حقه  /اجلانب الرئي�سي
والأكرب يف الأ�شياء
 - 2يف ورق اللعب  /رئي�س نكاراغوا
(معكو�سة)
 - 3م���ن الطيور املائي���ة � /شخ�ص
واحد � /أح�رض
 - 4امل���ادة العطرية امل�ستخرجة من
�أنواع احلوت  /فيه �شفاء للنا�س
� - 5أعط���ى ي���ده وفرده���ا  /واح���د
(باالجنليزية) � /شاي (باالجنليزية)
 - 6درجة ح���رارة اجل���و مرتفعة /

لينزل امل���اء على الأر�ض ،بع���د �أن تقوم
برتطيبها.
ركّب �صنبوراً ب�ضغط ماء منخف�ض :قم
بزيارة �رسيعة ملحل خردوات �أو معدات �أو
ال�سوق وا�ش ِرت �صمام ًا خلف�ض �ضغط املاء،
فرتكيب �أحد هذه ال�صمامات كفيل بخف�ض
�ضغ����ط املاء من  19ليرت كل دقيقة �إىل 3.8
لي��ت�ر .ال ي�ؤثر هذا على تدف����ق املاء ،لكنه
ينزل ب�ضغط �أقل ،بكل ب�ساطة.
حت����ى البي�ض ي�شجع عل����ى عدم هدر
املاء� :إذا كنت من حمبّي البي�ض امل�سلوق،
ف�ستج����د �أن ه����ذه هي الن�صيح����ة الأف�ضل
لتوفري املاء يف الوقت الذي مت أل به معدتك
بطعام����ك املف�ض����ل .عندما تق����وم ب�سلق
البي�����ض يف املرة املقبل����ة ،ا�سقِ حديقتك
نباتاتك مباء ال�سل����ق الغني بالكال�سيوم،
فه����و مه����م ومل����يء بالغ����ذاء لنباتاتك،
خ�صو�ص ًا البندورة والفلفل.
ا�ستخ����دم قارورة ر�����ش للتنظيف :عند
تنظي����ف عدد م����ن الغرف داخ����ل املنزل،
ا�ستخ����دم قارورة ر�ش خلف�����ض كمية املاء
امل�ستخدم����ة ،دون امل�ساوم����ة على نظافة
البيت .ق����م با�ستخدام حملول ماء خملوط
مبعقم وام�سح����ه بقطعة قما�ش لتت�أكد من
احل�صول على مكان نظيف ومعقم بالكامل.
دل����و واحد م����ن املياه يكف����ي لغ�سل
ال�سيارة ،حيث �إن ا�ستخدام خرطوم املياه
ي�ؤدي �إىل هدر مئات الليرتات من املياه.
جتنّب ترك املي����اه جارية �أثناء غ�سيل
وغ�سيل الأطب����اق ،عو�ض ًا ع����ن ذلك ميكن
ملئ حو�ض واحد للغ�سيل ،والآخر لعملية
ال�شطف.
غمر الأواين واملق����ايل باملياه ونقعها
عو�ض ًا عن ترك املياه جارية �أثناء تنظيفها.
غ�سل اخل�ضار والفواكه يف وعاء مملوء
باملياه ،لتقليل كمية املياه امل�ستهلكة.
وفّر م����ا ي�صل �إىل  100ل��ت�ر من املياه
�شهري ًا من خالل �إغالق �صنبور املياه �أثناء
غ�سل الأ�سنان.

الحل السابق
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

ا�ستدرك و�أعاد النظر  /مت�شابهان
 - 7لل�س�ؤال  /الأزهار ذات الرائحة
 - 8خوف وقلق �شديد  /منري (مبعرثة)
 - 9ذه���ب ومل يعد  /مع ال�سالمة (باالجنليزية
معكو�سة)
 - 10دولة عربية فيها �أكرث من  40مليون نخلة
(يف مو�سوعة غيني�س)
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معلومات صادمة حول اللحية
ملْ�����س اللحي����ة م����ن املمك����ن �أن ي�ؤدي �إىل ن�ش����وب
«معركة» ،وه����و ما كان يحدث بالفع����ل يف الع�صور
الو�سطى� ،إذ كان يعني الإقدام على مل�س اللحية ن�شوب
قتال �أو عراك ،وتبقى هناك معلومات غري معروفة لدى
كثريين ،ومنها:
 .1ميكن للحية �أن ت�ساع���د يف احلماية من احل�سا�سية،
خ�صو�ص ًا خالل ف�صلي اخلريف وال�صيف.
� .2إمن���اء اللحية كان �إ�ش���ارة دالة عل���ى احلداد؛ مييل
البع����ض �إىل �إمناء حلاهم بهدف تغي�ي�ر مالمح وجوههم،
مبا يتما�شى مع الأح���داث التي قد تطر�أ على حياتهم مع
مرور الوقت.
 .3يت�ص���ور معظم العلم���اء �أن الرج���ال يقومون بحلق
حلاه���م كي ت�شعر الن�ساء من حولهم بالأمان ،ما يعني �أن
الن�ساء يك ّن �أكرث اجنذاب ًا للرجال عدميي اللحى من الرجال
الذين يقومون ب�إمنائها.
 .4ميكن للحية �أن تعزز من و�ضعية الرجل االجتماعية:
وج���دت درا�سة حديث���ة �أن ال�سيدات ينظ���رن �إىل �أ�صحاب
اللحية من الرجال على �أنهم �أعلى يف املكانة االجتماعية.
 .5تنمو اللحية ب�صورة �أ�رسع لدى العزاب من غريهم من

الرجال املتزوجني؛ فق���د �أظهرت درا�سات �أن من ميار�سون
اجلن����س يفرزون هرمون���ات زائدة تقل���ل بالفعل من منو
ال�شعر.
 .6كان ي�ستخدم امللوك حلاهم يف الوثائق الر�سمية يف
الع�ص���ور القدمية ،وذلك حينما كان���وا يرغبون يف �إظهار
قوته���م ،وكانوا يربزون تلك اللحي���ات يف الوثائق كدليل
على القوة.
 .7كان يُفر�ض يف رو�سيا على الراغبني يف �إمناء حلاهم
�رضيبة تعرف بـ«�رضيبة اللحي���ة» ،وهي ال�رضيبة التي
كان���ت تقدَّر قيمتها يف القرن ال�ساب���ع ع�رش بـ 100روبية
يف العام.
 .8م�صطلح « »pogonophobiaيعني اخلوف من
حلية الوجه ،و�س���واء كنت ت�ص���دّق �أو ال فهناك �أ�شخا�ص
يخاف���ون بالفعل م���ن مظهر اللحية ،ورمب���ا يتعر�ض من
يعانون م���ن تلك امل�شكلة لغثي���ان �أو نوبات قلق عندما
يقرتبون من �أ�صحاب تلك اللحيات.
 .9اللحي���ة تنمو ب�ش���كل �أ�رسع خالل �ساع���ات النهار،
وتف�س�ي�ره �أن اللحية حت�صل على ق���در �أكرب من فيتامني
«د» ،ما يعزز منوها خالل تعرّ�ضها لأ�شعة ال�شم�س.

تأكل كالعصفورة ..ويأكل كالحصان
ق����ال باحث����ون يف ال�سل����وك الب���ش�ري �إن امل����ر�أة
حتر�����ص على �أن تتناول ق����دراً �ضئي ًال جداً من الطعام،
كالع�صفورة ،يف ح�ضور الرج����ل ،وعلى العك�س؛ ي�أكل
الرجل كاحل�صان يف وجودها.
تـــ�صـــــدر عـــــــن
�شــركــة الـقـــلــم
للإعالم �ش.م.م.

ويف�سرّ �صاحب الدرا�سة؛ كيفني كنيفني ،هذا ال�سلوك
ب�أن الرج����ال رمبا بطريقة ال �شعوري����ة يريدون �إثبات
�أنهم �أقوياء �صحياً ،ورمبا يغوي ذلك زميالتهم ،ويكون
عن�رص جذب للقاءات قادمة!
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:

