سقوط مناقصة الخلوي
ألمـــــــة واحـــــــدة
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���س��ق��ط��ت م��ن��اق�����ص��ة اخل���ل���وي ،ب��ع��د ان ث��ب��ت ل��ل��ج��ن��ة ال��ت��ل��زمي يف �إدارة
املناق�صات� ،أن هناك عر�ضني فقط ،مقدمني من �شركتي «زين» و«اوراجن»
لإدارة وت�شغيل ال�شركتني ،مما اعترب غري كاف لتحقيق �شرط املناف�سة ،لأن
الأمر يتطلب توافر ثالثة عرو�ض على الأقل ،علماً �أن �شركة «�أورا�سكوم»
اع��ت��ذرت عن امل�شاركة ،رغ��م ق��رار جمل�س �شورى ال��دول��ة القا�ضي بقبول
الوثائق التمهيدية العائدة لل�شركة ومتكينها من امل�شاركة يف املناق�صة،
قبل يوم واحد من نهاية املهلة الإ�ضافية.
السنة الثامنة  -الجمعة  29 -صفر 1437هـ  11 /كانون األول  2015م.
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االفتتاحية

«لقاء الجمهورية» في جمهورية أفالطون!

لهذه األسبابُ ..يستهدف
االعالم المقاوم
قن����اة «املنار» وقبله����ا قناة «امليادين» ،وم����ا �سبقهما من قنوات
تلفزيونية �سورية وعربيةّ ،مت حج����ب بثها عرب قمر «عرب�سات» ،الذي
ُيفرت�ض �أنه يخ�ضع ل�سلطة و�صاية عربية م�شرتكة!
وبرغ����م �أن خطوات حجب البث من قبل ادارة قمر «عرب�سات» مدانة
وم�ستنك����رة وغري مقبولة� ،إالّ �أ ّن اجله����ة الأ�سا�سية التي يجب حتميلها
امل�س�ؤولية ،هي اجلامعة العربية حتديداً ،بو�صفها �سلطة الو�صاية على
«عرب�س����ات» ،وم�س�ؤوليته����ا �أن ت�صون مبد�أ ال�رشاك����ة العربية وحقوق
الدول امل�ساهمة يف «عرب�سات».
�إن عدم ممار�س����ة اجلامعة العربية �سلط����ة الو�صاية ،وتخلي بع�ض
ال����دول الأع�ضاء يف اجلامع����ة عن ممار�سة �ضغ����وط ل�ضمان حقها يف
اال�ستف����ادة من خدمات ال�رشكة ،يطرح عالمات ا�ستفهام كبرية ،حول ما
تخبئه مثل هكذا خطوات م����ن حتديات م�ستقبلية تواجه حرية االعالم
يف العامل العربي ،وحرية الر�أي والتعبري ،ال بل تتعدى ذلك� ،إىل تكري�س 
نه����ج يهدف �إىل ا�سكات االعالم الذي يرتكز على ثقافة مقاومة االحتالل
ويحم����ل ر�سال����ة الدفاع عن الق�ضاي����ا امل�صريي����ة ،ويف مقدمها ق�ضية
فل�سطني!
«املن����ار» وكل القنوات التي ّمت حجب بثه����ا عن القمر املذكور ،هي
قن����وات ت�ؤمن بخيار مقاوم����ة االحتالل ال�صهي����وين ،وتواكب يومي ًا ما
يتعر�����ض له ابناء �شعبنا يف فل�سط��ي�ن املحتلة من عدوانية �صهيونية
وح�شية ،ترتجم قت ًال وتنكي ًال وتهويداً وا�ستيطان ًا ..كما �أنها ت�سلط ال�ضوء
عل����ى جرائم املجموعات االرهابية املتطرفة التي ترتكب الفظائع بحق
االن�سان والعمران يف �سوريا والعراق ولبنان وغري بلد عربي .والقنوات
امل�ستهدفة حتمل ر�سالة حت�ض على حت�صني الوحدة وتدعو اىل التوحد
يف مواجه����ة االخطار التي تتهدد الع����امل العربي ..فلماذا اذن تُ�ستهدف
هذه القنوات؟!
ب����ات وا�ضح ًا� ،أن ا�ستهداف القنوات االعالمي����ة املقاومة واملناه�ضة
لالحتالل واالره����اب ،وحماولة منع اي�صال �صوت احلق� ،إمنا يندرج يف
�سي����اق ال�سيا�سات الرامية �إىل ت�صفي����ة الق�ضايا العادلة واملحقة ،ويف
الطليع����ة ق�ضية فل�سطني .فــ «الربيع العربي» الذي ر ّوج �صانعوه �أنه
ي�ستهدف حتقيق حرية ودمقرطة ال�شعوب العربية ،هو يف حقيقة الأمر،
عملي����ة ا�شغال لدول العامل العرب����ي يف ازمات بنيوية كبرية ،مبا يفقد
ميكن الدول الغربية اال�ستعمارية و�أدواتها
هذه الدول قوتها ومنعتها ،و ّ
م����ن تكري�س خرائط جديدة تعيد هيكلة الع����امل العربي جغرافي ًا على
ا�سا�����س اثني وطائفي ومذهبي ،وتكري�س االحتالل ال�صهيوين لفل�سطني،
مبا يحقق وعد بلفور امل�ش�ؤوم ،فت�صبح فل�سطني «وطن ًا قومي ًا لليهود».
ولأن املخط����ط ب����ات مك�شوف���� ًا ومعلوم ًا ،ف�����إن اجلامع����ة العربية،
ب�سائر مكوناته����ا ،مو�ضوعة يف خانة الت�آمر م����ع القوى اال�ستعمارية
عل����ى فل�سطني والق�ضايا العربية .فقد �سب����ق للجامعة العربية مبعظم
مكوناته����ا �أن مار�ست دوراً م�شبوه���� ًا وموغ ًال يف العدائية جتاه �سوريا،
فركبت موجة االرهاب والتطرف ،با�سم دعم «الربيع العربي» املت�أ�رسل.
ولأن لكل دولة م�ؤ�س�سة للجامعة العربية ،احلق يف رف�ض االجراءات
التع�سفي����ة الت����ي تقوم به����ا ادارة قمر «عرب�سات» ف����ان لبنان معني
بالتحرك واملطالبة بحقه ورف�ض االجراءات املتخذة بحق «املنار» كي
يخرج لبنان نف�سه من خانة االتهام..
باخت�ص����ار ،ف�إن حماولة ا�س����كات �صوت «املن����ار» والتعمية على
�صورته����ا ،يندرج يف �سي����اق خمطط �رضب ثقاف����ة املقاومة وال�صمود،
وت�صفية ق�ضية فل�سطني..

معن حمية

مدير الدائرة االعالمية
يف احلزب ال�سوري القومي االجتماعي
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

من لقاء «اجلمهورية» يف �ضبية

طغت عل���ى م�شهدي���ة «�إع�ل�ان الوثيقة اجلندي يحرُ�س ،العامل ي�شتغل ،وهكذا تكون كما �سليمان يتفرَّج���ون على الإرهاب يدخل
الوطني���ة للق���اء اجلمهوري���ة» يف ق��ص�ر  فك���رة العدال���ة يف النف�س الب�رشي���ة ،العقل اىل �سوري���ا بعُ دَّت���ه وعت���اده م���ن طرابل�س 
امل�ؤمت���رات يف ال�ضبية ،وجوه رجال الأعمال ي�ضبط ال�شهوات ،العواطف ت�ساعد العقل يف وعكار اىل �أن ُ�ضبط���ت الباخرة «لطف اهلل»
وامل�ص���ارف والإعالم �إ�ضاف���ة اىل بقايا ممَن عمله ،كالغ�ضب من الأعمال ال�سيئة واخلجل على �شاط���ىء طرابل�س حممَّل���ة بالأ�سلحة
كانوا يح��ض�رون الرئي�س �سعد احلريري عرب من الكذب ،والعدالة االجتماعية هي جزء من للإرهابيني يف �سوري���ا وكان يومذاك �إعالن
ال�شا�ش���ة العمالقة يف «البي���ال» ،ومل تكُن العدالة الداخلية (عدالة النف�س).
بعبدا ل�ضبط «حلفاء �سليمان» عن التدخُّ ل
هن���اك ح�شو ٌد �شعبية يف اخل���ارج وال �أعالم
ويقول �سقراط يف املحاورات� ،أن «الطمع يف �سوري���ا ومل يكُن هن���اك عن�رصٌ واح ٌد من
ورايات ت رِّ
ُب�ش بوالدة حزب «لقاء اجلمهورية» وحب املزيد من الرتف هي العوامل التي تدفع املقاومة يف �سوريا.
رمبا لأن النخبويني ال ميثِّلون �سوى ذواتهم ،بع�ض الأ�شخا�ص للتعدي على اجلريان و�أخذ
  وقال �سليمان ب�إيجاد حلول للإ�شكالياتيف زمن ين�أى في���ه النا�س عن الأحزاب التي ممتلكاتهم� ،أو التزاحم على الأر�ض وثرواتها ،والثغرات الد�ستورية ،و�إعادة �صالحية تف�سري
يه���دف �أ�صحابه���ا اىل ت�أ�سي�سها على قاعدة وكل ذلك �سي�ؤدي �إىل احلروب» .ويقول �أي�ضاً ،الد�ستور �إىل املجل����س الد�ستوري ،وهو كان
«رايحني عاحل ّج والنا�س راجعة»� ،سيما و�أن «�إن التجارة تنمو وتزدهر يف الدولة ،وت�ؤدي ال�شاهد الأول عل���ى نحر املجل�س الد�ستوري
النفو�س امللأى بالقلق على الوجود والعي�ش  �إىل تق�سيم النا�س بني فقراء و�أغنياء ،وعندما يف عهده ومنعه من ممار�سة �صالحياته عرب
مل تعُد ت�ستهويها خطابات �أ�شبه باجلعجعة تزيد ثروة التج���ار تظهر منهم طبقة يحاول تطيري ن�صابه.
من غري طحني يف زمن الإ�ستحقاقات الداهمة�   .أفراده���ا الو�صول �إىل املرات���ب االجتماعية
  وق���ال �سليمان بتعدي���ل االتفاقات مع«لق���اء اجلمهورية» �إ�س��� ٌم كبري يف زمن ال�سامية ع���ن طريق امل���ال ،فتنقلب �أحوال �سوريا ،وتدعيم الدول���ة املدنية ،وامل�ساواة
غياب اجلمهوري���ة ،و�إذا كان الرئي�س مي�شال الدول���ة ،ويحكمها التج���ار و�أ�صحاب املال وحرية املعتق���د ،وقانون الأحوال ال�شخ�صية
�سليمان يرغب بالبقاء يف ال�ساحة ال�سيا�سية ،والبنوك ،فتهبط ال�سيا�سة ،وتنحطّ احلكومات والزواج املدين ،والالمركزية الإدارية و�إ�صالح
لأنه مل يحظَ بنعم���ة التمديد كما الرئي�سني وتندثر.
الإدارة ،وا�ستكم���ال تطبي���ق الد�ستور ،و�إقرار
الهراوي وحلود ،فهو قبل «لقاء اجلمهورية»
ل���و ق���ر�أ الرئي����س ال�ساب���ق للجمهورية ،قانون انتخ���اب يعتمد الن�سبية ،واملنا�صفة،
�أراد من عم�شيت بالذات �أن يقول �أنا هنا ،من مبادىء جمهورية �أفالط���ون ،فهو بدون �شك والعي�ش امل�شرتك ،وم�شاركة املر�أة وال�شباب
خالل «لقاء الثمانية» الذي كان يجمعه مع كان �سين����أى بنف�س���ه عن ت�سمي���ة حزبه بـ  واللبناني�ي�ن املنت�رشين ،و�إلغ���اء الطائفية
وزرائه الثالثة يف احلكومة� ،إ�ضافة �إىل الوزير «لقاء اجلمهوري���ة» ،و�إذا كان مل يقر�أ �سرية ال�سيا�سية ،و�إن�شاء جمل�س ال�شيوخ وحتقيق
الكتائبي �سجعان قزي والوزيرين امل�ستقلني �أفالط���ون البعي���دة يف الزمن ف����إن ال�شعب ا�ستقاللية ال�سلطة الق�ضائية ،و ،...و ،...ون�س�أل
يف «� 14آذار» بطر�س حرب ومي�شال فرعون ،اللبناين ق���ر�أ تاريخه كرئي����س للجمهورية �سليمان ،ماذا �أجنز خالل عهده بل ماذا حاول
نَّ
حلكَم.
ليتب�َّي� الحق ًا �أن �سجعان ق���زي ال ي�ستطيع اللبنانية وال�شعب هو ا َ
�أن يُنجِ ز من «نظرياته الأفالطونية».
�سوى العودة اىل كنف حزبه ،ومي�شال فرعون
ق���ال �سليم���ان يف �إع�ل�ان وثيقت���ه�« :إن
ختاماً ،بدا الرئي����س �سليمان يف ال�ضبية
«�أربح» له �أن يبقى �ضم���ن فريق احلريري� ،سيا�سة �إعالن بعبدا لي�ست الن�أي بالنف�س ،بل منف�ص ًال ع���ن الواقع عرب �إط�ل�اق النظريات،
وبطر����س حرب يبح���ث منذ نهاي���ة «قرنة حتييد لبنان ع���ن ال�رصاعات الفت ًا النظر �إىل ي�ؤ�سِّ ����س من خالل حزبٍ ب�ل�ا حزبيني «لقاء
�شهوان» عن �أية قرنة يُن�شىء فيها حزب ًا من �أن هدفه هو منع اقتتال اللبنانيني على �أر�ض اجلمهورية» ،ليحفظ لنف�سه مرقد عنزة على
وراء ظهر �سعد احلري���ري و� 14آذار وبتمويلٍ الآخري���ن وبالطبع منع اح�ت�راب اللبنانيني ال�ساحة ال�سيا�سية ،ولي�ت�رُ ك للمقاومة التي
�سعودي كما �أوردت «ويكيليك�س» بالوثائق عل���ى �أر�ض لبن���ان» ،ونبحث ع���ن املعنى اع�ت�رف بوجوده���ا امل�ؤقت ومعه���ا اجلي�ش 
الدامغة.
التطبيق���ي لكالمه والإرهاب مي���زِّق الداخل اللبن���اين والأجهزة الأمنية ،درء املخاطر عن
ا�ستح�رضن���ا جمهورية �أفالطون اىل «لقاء اللبن���اين بالإنتحاري�ي�ن وخالي���ا العمالة ،لبنان ،يف مواجهة �أخطر موجة �إرهاب عرفها
اجلمهورية» لنقر�أ مع القارىء الكرمي بع�ض ًا ويحت ّل �أر�ض ًا لبنانية يف جرود عر�سال ور�أ�س  التاري���خ الق���دمي واحلديث ،من���ذ جمهورية
مم���ا ورد يف فل�سف���ة اجلمهوري���ة يف فك���ر بعلب���ك ويهدِّد باقتحام لبنان و�صو ًال للق�رص  �أفالط���ون حتى جمهورية مي�ش���ال �سليمان،
�أفالطون منذ  400عام قبل امليالد:
اجلمهوري ،فال جنِ ���د يف كالم �سليمان حول والأولوية اليوم هي يف املقاومة على احلدود
نقر�أ تعريف ًا للإن�سان العادل ،وهو احلكيم الن�أي بالنف�س �سوى «خطاب َترَف» ال تف�سري لنبق���ى يف �أر�ضنا ويبقى لن���ا وطن ،و�إعادة
وال�صال���ح ،وتعريف ًا للمتع���دِّي وهو ال�رشير ل���ه يف املعاجم اللغوية م���ن زمن �أفالطون ترتي���ب البيت الداخلي ع�ب�ر قانون انتخاب
واجلاه���ل ،والإن�سان يف فك���ر �أفالطون مييل حتى يومنا هذا.
ع���ادل يحتكم لل�شع���ب وم�ؤمت���ر ت�أ�سي�سي
بطبعه �إىل التعدي �أك�ث�ر من العدل ،والدولة
 ق���ال �سليمان ب��ض�رورة حت�صني وثيقة للجمهوري���ة ،وبعده���ا ن�ستع�ي�ن بالرئي�س ينبغ���ي له���ا �أن تعلِّم الأفراد ح���بّ العدالة ،الوفاق الوطني (اتف���اق الطائف) عرب تطبيق �سليمان ونظرياته لتدعيم اجلمهورية.
والدولة العادلة هي التي يقوم كل فرد فيها «�إع�ل�ان بعب���دا» ،وغالبي���ة اجلال�سني يف
�أمني �أبورا�شد
بالعمل اخلا����ص بطبيعته :احلاك���م يحكُم ،املقاعد الأمامي���ة يف ق�رص امل�ؤمترات ،كانوا
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همسات

¡ حمرجون

متى يختار اللبنانيون رئيسهم؟

لوح���ظ �أن عدداً من نواب وم�س�ؤولني يف قوى
� 14آذار �أغلق���وا خطوطه���م الهاتفي���ة دون �أن
تعرف الأ�سباب ..لكن كم���ا ت�شري املعلومات،
ف����إن الأ�سب���اب احلقيقي���ة لذل���ك ،هي حتى
ال يحرج���وا انف�سه���م باتخ���اذ مواق���ف من
امل�ستج���دات ال�سيا�سي���ة ،وخ�صو�ص��� ًا ب�ش�أن
التطورات الرئا�سية.

¡ �رس ال�سفر

�س��جل �س��فر قي��ادات م�س��تقبلية بينه��م وزي��ر
ونائب� ،ش��نوا هجوم ًا عل��ى رئي�س تيار املردة
النائ��ب �س��ليمان فرجني��ة ،م��ع الك�ش��ف تقدم
�أ�سهم��ه الرئا�سي��ة� ،إىل الريا���ض للق��اء رئي�س
تي��ار امل�ستقب��ل الرئي�س �سعد احلري��ري ،وعلم
�أن وزي��راً ع��اد غا�ضب�� ًا بع��د ما �أبل��غ «ممنوع
النقا�ش».

¡ هل من �رس للتغيري؟

جنل نائ���ب �سابق م�شه���ور مبعار�ضته ،وهو
ا�ست���اذ جامعي ،يق���دم نف�س���ه ب�صفته مفكر
وحملل �سيا�س���ي ،وراف�ض لنه���ج الليربالية
املتوح�ش���ة� ،سجل له موق���ف يتعار�ض كلي ًا
مع نهج وال���ده ،ومع ما يديل به من �أحاديث
ومقابالت ،يف موقف م���ن م�س�ألة داخلية يف
�إحدى كليات اجلامعة اللبنانية ..جعله حمل
تندر من قبل �أ�ساتذة اجلامعة.

¡ لقاء ال�صدفة

وزي��ر �ساب��ق ،لأ�شه��ر قليلة ج��داً ،التقى خالل
وج��وده يف باري�س بال�صدفة بوزير اخلارجية
الأمريكية ج��ون كريي ،ف�ألق��ى الأول التحيه،
ورد الث��اين عليها ...ف��كان �أن مت احلديث عنها
يف �إحدى الوكاالت ،وك�أنه فتح للوزير.

عون وفرجنية ..حماولة لدق ا�سفني بينهما

و�ضع���ت «الت�سوية الرئا�سي���ة» املفاجئة،
النائ���ب �سليم���ان فرجني���ة يف موقف حمرج
و�صعب ،فهو ال ي�ستطيع رف�ض تر�شيح «الطرف
الآخر» له ،في�سقط ا�سم���ه من الئحة «االربعة
امل�سيحيني الكبار» ،كما ان من حقه ال�سري مع
هذه املب���ادرة اىل الآخر ،ليك�شف حقيقة كونها
مب���ادرة �صادقة ،او مناورة ترمي لك�سب الوقت،
تهدف اىل بث اخلالف ب�ي�ن �أطراف قوى الثامن
من �أذار وحليفها العماد مي�شال عون ،خ�صو�صا
ان قب���ول فرجنية لهذا الرت�شي���ح و�ضعه وجها
لوجه امام مر�شح اخل���ط ال�سيا�سي ذاته ،الذي
ينتمي اليه ،وهو العماد عون.
وتعترب او�س���اط �سيا�سية ان ه���ذه املبادرة
الذكية ،وان حاول البع�ض تن�سيبها اىل «توافق
اي���راين� -سعودي» ال توجد دالئل على وجوده،
اال انها لي�ست بعيدة عن افكار وا�ساليب النائب
وليد جنب�ل�اط ،الذي تعترب االو�س���اط ،انه قام
بت�سويقها يف اململك���ة ال�سعودية ،التي قامت
بدورها بتكليف الرئي�س ال�سابق �سعد احلريري
بتنفيذه���ا ،عرب التوا�صل م���ع فرجنية واالتفاق
معه على مندرجاتها.
وتربز م�صلح���ة جنبالط ،وكذل���ك احلريري،
يف هذه املب���ادرة ،التي ير�شحان فيها ال�صديق
ال�شخ�ص���ي للرئي�س ال�سوري ب�ش���ار اال�سد ،انها
مبادرة العادة مد اجل�سور م���ع الرئي�س اال�سد،
ال���ذي مل يق��ص�ر جنب�ل�اط وال احلري���ري ،يف
امل�شاركة باي جهد معاد له الزاحته عن احلكم،
مبا يف ذل���ك تعاونهما مع خمتلف القوى التي
�شاركت يف احل���رب على �سورية .ففي مثل هذه
املب���ادرة يق���دم جنبالط واحلري���ري «هدايا»
للخارج ،مقاب���ل جتنبهما تق���دمي تنازالت يف
الداخل ،خ�صو�صا ان االثنني مت�رضران وراف�ضان
الي ط���رح يرم���ي اىل تغيري قان���ون االنتخاب
ال�سيء الذكر ،املعروف بقان���ون ال�ستني ،الذي
انت���ج دميوقراطي���ة م�شوهة ،جعل���ت االكرثية

النيابية يف مكان واالكرثية ال�شعبية يف مكان
�آخر.
وتبدو «الت�سوي���ة الرئا�سية» املقرتحة ،جلية
يف �سعي ا�صحابه���ا لقطع الطريق على املطالبة
باع���ادة تكوين ال�سلطة يف لبن���ان ،خ�صو�صا ان
معظ���م اللبنانيني باتوا يطالب���ون بهذه االعادة،
انطالقا من امرين يعانون م���ن ت�شكيلهما �سدادة

«التسوية الرئاسية»
المقترحة جليّ ة في سعي
أصحابها لقطع الطريق
على المطالبة بإعادة
تكوين السلطة

تقف يف وجه اي ا�ص�ل�اح �سيا�سي؛ االول :ا�صالح
التمثيل امل�ش���وه للبناني�ي�ن يف جمل�س النواب،
لت�صب���ح االكرثي���ة ال�شعبية واالكرثي���ة النيابية
يف موقع واحد ،ع���ن طريق التخل�ص من «قانون
التزوي���ر االنتخابي» الذي تخط���ى عمره خم�سة
عقود ،وال���ذي ن�ص اتفاق الطائ���ف على تغيريه،
على ان ي�ستبدل بقان���ون من�صف يقوم على مبد�أ
الن�سبي���ة يف كل املناط���ق والدوائ���ر ،او اعتماد
الدائرة الفردية بديال عنه.
االمر الث���اين الذي بات اللبناني���ون يتهكمون
لوج���وده ،ويرف�ضون ا�ستمراره ،ه���و �آلية انتخاب
رئي����س اجلمهورية ،هذه الآلية املعلبة ،التي ت�ؤثر

فيه���ا التدخالت اخلارجية وال�سف���ارات وم�صالح
الدول ،اكرث من تاثري اللبنانيني انف�سهم ،و مل يعد
مقبوال منهم ا�ستمرار ه���ذه املهزلة ،فيما يتغنى
بع�ضهم برف���ع �شعارات احلري���ة وال�سيادة ،وهو
�آخ���ر من يعلم ا�سم رئي�س ب�ل�اده ،قبل ان تتوافق
عليه �سفارات القوى الكربى واالقليمية؛ مما يحتم
العودة اىل ال�شعب اللبناين ليتمكن من قول كلمته
يف ه���ذا اال�ستحقاق البالغ االهمية ،باعادة القرار
اىل ال�شعب م�صدر ال�سلطات ،ليقوم باختيار رئي�س 
البالد مبا��ش�رة ،ولو كانت هذه االلية متبعة ،ملا
�شهدنا هذا االرتباك الذي يعاين منه فريقا الثامن
والرابع ع�رش من �آذار.
اال ان اخطر ما يف هذه املبادرة انها من البداية
تفخخ العالقة بني الرئي�س اجلديد وطريف ال�رصاع
ال�سيا�س���ي يف لبنان ،فما ال���ذي ي�ضمن اال يعمد
احلريري وجنبالط وحلفائهما ،اىل تكرار ما فعلوه
من ته�شيم ل���دور الرئي�س ال�سابق اميل حلود ،يف
حال ا��ص�رار فرجنية على رف����ض م�سايرتهم يف
م�شاريعهم وم�صاحله���م ال�شخ�صية ،خ�صو�صا ان
انتخ���اب فرجنية ال ميكن اال ان ي�ت�رك ندوبا يف
عالقته ببع�ض حلفائه.
امر �أخ���ر حتمل���ه «الت�سوي���ة الرئا�سية» يف
ثناياه���ا ،ي�شكل خط���را على �صاحبه���ا املعلن
الرئي�س احلريري ،فاال�رصار على ا�ستبعاد �صاحب
االكرثي���ة امل�سيحية عن رئا�س���ة اجلمهورية ،دفع
البع�ض من اليوم ،اىل املطالبة با�ستبعاد �صاحب
االكرثي���ة ال�سنية عن رئا�س���ة احلكومة ،واذا كان
املتع���ارف عليه �سابقا ان و�صول عون اىل رئا�سة
اجلمهوري���ة يعن���ي تلقائيا ع���ودة احلريري اىل
رئا�سة احلكومة ،فان و�ص���ول فرجنية اىل بعبدا،
يعني ان �شخ�صا اخر ،غ�ي�ر احلريري� ،سي�صل اىل
ال�رساي ،واالرجحية هنا هي لنهاد امل�شنوق ،فهل
هذا ما يريده احلريري من مبادرته؟

عدنان ال�ساحلي

¡ ف�شل �أم جنح ..املهم املال

و�ص���ف ديبلوما�س���ي عربي يف ب�ي�روت� ،أن
اململك���ة ال�سعودي���ة �ستعم���ل جهدها ،ومبا
مت���ون عليه من �إعالم ،من �أجل ت�صوير م�ؤمتر
املعار�ضات ال�سورية الذي رعته يف الريا�ض،
ب�أن���ه كان ناجح��� ًا ،لأن الف�ش���ل املتوقع له،
�سيعني ف�شل جهود �أقل من خم�س �سنوات من
احلرب والت�آمر على الدولة الوطنية ال�سورية،
الفت ًا �إىل �أن ميزانية كربى �ستخ�ص�ص للإعالم
امل���وايل ململكة الرم���ال من �أج���ل التبخري
لهذا امل�ؤمتر ،واحلدي���ث عن جناحه «منقطع
النظري».

¡ تعوي�ضات

ت��رددت معلومات �أن تعوي�ض��ات مالية دفعت
للمت�رضرين يف ا�شتب��اكات خميم عني احللوة
الأخرية ،وخ�صو�ص ًا لأهايل القتلى ،ال�ستيعاب
التوت��ر ،وكم��ا �أف��ادت ه��ذه املعلوم��ات ف���إن
حركت��ي فت��ح وحما���س تقا�سمت��ا املبال��غ
املدفوعة.

¡ ال تكرار للحلف الثالثي

ا�ستبعد �سيا�سي خم�رضم تكرار جتربة احللف
الثالثي الذي قام عام  1968بني حزب الوطنيني
الأحرار بزعامة كميل �شمعون ،وحزب الكتائب
بزعامة بيار اجلمي���ل ،وحزب الكتلة الوطنية
بزعامة رميون ادة ،كما ا�ستبعد تكرار التجربة
الثالثي���ة التي قام���ت ع���ام  1988بني �أمني
اجلمي���ل ومي�شال عون و�سم�ي�ر جعجع� ،ضد
الرئي�س �سليمان فرجنية ثم خمايل الظاهر.

¡ ات�صاالن يف يوم واحد

ت��ردد �أن مرجع ًا ديني ًا كب�يراً تلقى ات�صا ًال من
رئي�س دولة اوروبية كربى تعترب نف�سها معنية
باملل��ف اللبن��اين ،يف الي��وم نف�س��ه الذي كان
ق��د ات�صل في��ه بقطب �سيا�سي ارتفع��ت �أ�سهمه
الرئا�سية كثرياً.
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ُ
ورقة «هامة» ستكشفها دمشق :ما القرار الذي سيعلنه األسد؟
يف خ�ض��� ّم العمل ّي���ات الع�سكر ّي���ة
ال�ضّ خمة الت���ي �أطلقها اجلي����ش ال�سوري
بالتزامن على غالب ّي���ة اجلبهات الكربى،
حتديدا يف ري َفي حل���ب والالذقية ،وفيما
كانت وح���دات من اجلي����ش ت�ص ّد هجوما
عنيف���ا ملقاتلي «داع����ش» على مع�سكر
ل���ه يف ريف دير الزّور يوم الأحد املا�ضي،
تدخّ لت طائ���رات حرب ّية تابعة للتّحالف
الذي تقوده وا�شنطن ،وا�ستهدفت املع�سكر
ب�أك�ث�ر من ت�سع���ة �صواري���خ ،يف �سابقة
خطرية �أدرجها مراقبون دول ّيون يف خانة
«الرّ�سالة الأمريك ّية لدم�شق ومو�سكو بعدم
جتاوز خطوط حم���راء يف تلك املنطقة»،
يف وقت �أدخلت رو�سيا مزيدا من �أ�سلحتها
الإ�سرتاتيج ّي���ة اىل �سورية بعد ن�رش �أنظمة
«�أ����س  ،»400لت�ضي���ف اىل تر�سانته���ا
راجم���ات �صواريخ «ت و ����س  -»1التي
لن تغيرّ فقط م�س���ار العمل ّيات الع�سكر ّية
للجي�ش ال�س���وري ،و�إمنا قواعد اللعبة يف
ال��ش�رق الأو�سط  -وفق ا�ش���ارة �صحيفة
«ذي نا�شونال انرت�ست» ،ا�ضافة اىل ن�رش
منظومة ت�شوي�ش االت�صاالت «مورمان�سك
بي �أن» املتط ّورة ،ما ي�شري اىل ا ّن مو�سكو
ق��� ّررت رفع م�ست���وى قدراته���ا ال ّدفاع ّية
والهجوم ّي���ة اىل ح ّدها الأق�صى ،على وقع
دبلوما�سي
كالم الف���ت طلع على ل�س���ان
ّ
غربي يف بروك�س���ل ،مل ي�ستبعد تفوي�ض
ّ
الرئي�س ال�سوري ب�شّ ار الأ�سد ،قيادة حتالف
ع�سكري عربي ملكافحة الإرهاب.
وف���ق ال ّدبلوما�سي ال���ذي نقلت عنه
قناة «رو�سيا الي���وم» ت�أكيده ا ّن الرئي�س
الأ�سد هو الأجدر لقيادة حتالف دو ّ
يل �ض ّد
الإرهاب ،نظ���را حل�رص ّية املعلومات التي
ميتلكه���ا وقيادته حول متو�ضع املجاميع
الإرهاب ّية وقادته���ا على الأر�ض ال�سور ّية،
وحترّكه���ا باجتاه ال��� ّدول الأوروبية ،ف�إ ّن
الترّ �سانة الع�سكر ّي���ة الهائلة التي دفعت
الع�سكري
بها مو�سك���و اىل �سورية لدعمها
ّ
املبا�رش ،رغم �أهم ّيتها ،اال انها ال ت�ستطيع
ح�س���م املعركة على الأر����ض ما مل تُدعم

اجلي�ش ال�سوري يتقدم على كل حماور املواجهات

بعمل ّي���ات ع�سكر ّية ب ّري���ة قوامها اجلي�ش
ال�سوري ،ال���ذي بات -وفقا لتقارير �أجهزة
الإ�ستخبارات الغرب ّية� -أكرث خربة يف ر�صد
ومالحق���ة وت�صفي���ة الإرهاب ّيني وقادتهم،
كم���ا بتمرّ�سه يف حرب الع�صابات ،كا�شفا
عن معلوكات تبلّغها من م�س�ؤولني �أمن ّيني
رو�س تتح��� ّدث عن جهوز ّية ع�سكرية تا ّمة
�أجنزها الرئي�س الأ�سد مع حلفائه مبواكبة
م�ساع���دة ا�ست�شار ّي���ة وميدان ّية مبا�رشة
لقائد فيلق القد�س االي���راين اللواء قا�سم
�سليماين ،للإنطالق بعمل ّيات ع�سكر ّية غري
م�سبوقة على خلف ّي���ة قرار ع ّممه الرئي�س
ال�سوري عل���ى كبار �ض ّباط���ه امليدان ّيني،
خل�ص فيه اىل �رضورة حترير منطقة الرّقة
–معق���ل «داع�ش» الرئي�س���ي -يف مهلة
زمن ّية قيا�سية مهما كلّفت من ت�ضحيات.
ويف ح�ي�ن حت ّدث���ت معلوم���ات ع���ن
�سع���ي رو�سي لإقناع الرئي�س امل�رصي عبد

ال�سي�س���ي ،ار�سال ق��� ّوات م�رصية
الفتّ���اح ّ
اىل �سوري���ة مل�ؤازرة اجلي����ش ال�سوري يف
عمل ّيات حترير ال ّرقة من «داع�ش» ،مقابل
زي���ادة دعم رو�سي���ا الع�سكري مل�رص على
ان ي�صل اىل تزويده���ا ب�أنظمة �صاروخ ّية
نوع ّية ملواجه���ة التح ّدي الإرهابي حتديدا
يف �سين���اء ،كما من ليبي���ا ،،ك�شف اخلبري
الع�سكري الرّو�سي « �أناتويل ت�سيغانوك»،
ا ّن الرئي����س ال�سوري �أبلغ القيادة ال ّرو�سية
�إ�رصاره على ح��ص�ر هذه العمل ّيات ح�رصا
بجي�شه ،من دون اغفال���ه الإقرار بفعال ّية
م����ؤازرة حلفائ���ه يف بع����ض اجلبه���ات
ال�سي���اق ،لفتت �شخ�ص ّية
الع�سكرية ..ويف ّ
قياد ّية لبنان ّية مقرّبة من قيادة املقاومة،
اىل ا ّن املرحلة امليدان ّية القادمة يف �سورية
�ستبدو للعامل يف م�شهد جديد ،ربطا بورقة
« هامة» �ستك�ش���ف عنها دم�شق يف وقت
�سوري
أمني ّ
غري بعيد ،ناقل���ة عن م�س�ؤول � ّ

(�أ.ف.ب).

رفيع امل�ستوى ،ا ّن الرئي�س ال�سوري �أ�رشف
�شخ�ص ّيا على اخلطط الع�سكر ّية التي باتت
ترجمتها على الأر�ض قاب قو�سني �أو �أدنى،
مل ّمحة اىل ا ّن ال�شّ هرين الفا�صلني عن �شهر
�آذار الق���ادم� ،سيحم�ل�ان معطيات ميدان ّية
حا�سمة قد تُذ ّيل بخطاب «هام» للرئي�س
ب�شّ ار الأ�سد اىل ال�شعب ال�سوري.
يف املقابل ت���درك دم�شق ومو�سكو ا ّن
تركي���ا -بتغطية �أمريكية -تنجز تفا�صيل
�سيناري���و تخرق من خالل���ه التّح�صينات
ال ّرو�سي���ة «الإ�سرتاتيج ّي���ة» يف �سورية،
�س ّيما وا ّن تقاري���ر �صحاف ّية اك ّدتها الحقا
�صحيف���ة «انرتنا�شون���ال بيزن�س تاميز»
الأمريكي���ة ،ك�شف���ت عن اتف���اق �أُبرم بني
رئي�س احلكومة الرتكية احمد داوود �أوغلو
ورئي�س جه���از اال�ستخبارات حقّان فيدان،
ُيف�ض���ي اىل افتعال تفج�ي�رات يف تركيا
تكون ذريع���ة الجتياح مناط���ق ال�شمال

ال�سوري ،بعدما ت�أك���دت �أنقرة ا ّن حزامها
مه���ب ال ّريح،
املوعود �شم���اال �أ�صبح يف
ّ
رو�سي حا�س���م بن�سف
بناء عل���ى ق���رار
ّ
ال�صحيفة
احلل���م الترّ كي قب���ل ان يول���دّ .
ال�سلطة
التي لفتت اىل خالفات حا ّدة بني ّ
ال�سيا�سية ورئا�س���ة الأركان الرتكية على
خلف ّية �إ�سقاط املقاتل���ة ال ّرو�سية ،ا�شارت
اىل ا ّن اجلرنال ي�ش���ار غولر» نائب رئي�س
الأركان ،ن ّبه م���ن ّاي «مغامرة» ع�سكر ّية
ترك ّية �ستكون حكما �سببا مبا�رشا للحرب
م���ع رو�سيا ،حمذّرا م���ن �إدخال تركيا يف
�أتون الفو�ض���ى ال�شّ املة والتق�سيم ...اال ا ّن
التح ّدي الرتكي و�صل اىل ح ّد غزو مناطق
عراقية حتت جنح الظّالم ،ما ت�س ّبب ب�أزمة
عنيفة اخرى ت�ضاف اىل �أزمتها مع رو�سيا..
يف ال�سياق ت�ؤكد معلوم���ات �صحاف ّية ا ّن
اردوغ���ان تلقّف ا�شارات حي���ال قرب �ش ّن
عمل ّية ع�سكرية كربى لتحرير املو�صل من
مقاتلي «داع�ش» ،لذلك التفّ على العمل ّية
يف توقيت مدرو�س ،عرب تركيز قوا ّت تركية
يف منطقة «بع�شيقة» حتدي���دا ،للتحكّم
وفرملة اي هج���وم حمتمل من اجلماعات
الكرد ّية باجتاه مقارعة التنظيم املتط ّرف
يف املو�صل ،،وبالتايل حتريرها.
ومب���وازاة و�صول الغ ّوا�ص���ة ال ّرو�سية
«رو�ستوف» اىل ال�سواحل ال�سورية ،مز ّودة
ب�صواري���خ «كالي�ب�ر ب���ي ال» املجنّحة
و�صواريخ «ك���روز» بال�ست ّي���ة ،،مل يجد
�أردوغان حرج���ا يف اعالنه ا ّن بالده ت�رصّ
على ترجمة حلمه���ا يف ال�شمال ال�سوري
و«ت�رسي���ع» تدريب م�سلّح���ي املعار�ضة
ال�سورية ،يف حت ّد جديد ملو�سكو� ،ستكون
تداعيات���ه الع�سكري���ة غريمتوقعة« ،لأ ّن
امل�ؤ��ّش�ررّ ات كله���ا تدلّل عل���ى ا ّن احلرب
�ستنته���ي ن�رصا لدم�ش���ق وحلفائها لتبد�أ
مرحلة ه���ي الأخطر يف تاري���خ تاركيا-
وفق ا�ش���ارة املحل���ل ال�سيا�سي الأمريكي
«كري�ستوف جريمان».

ماجدة احلاج

منذ متى تعهدت قطر باطالق العسكريين ..ومقابل ماذا؟
يكت�س���ب الإجناز املي���داين الذي حقق���ه اجلي�ش
ال�س���وري وح���زب اهلل �أهمي ًة بالغ ًة عل���ى ال�صعيدين
التكتيك���ي واال�سرتاتيج���ي ،فقد �أبط���ل مفعول اخلطر
التكف�ي�ري عل���ى املناط���ق احلدودية م���ع لبنان من
جهة غ���رب العا�صم���ة ال�سورية «دم�ش���ق» ،ال�سيما
مناطق »:الزبداين� ،رسغاي���ا وم�ضايا» ،بعد و�صلهما
جل���رود «بريتال بع�سال الورد» ،وقط���ع طريق �إمداد
امل�سلحني ب�ي�ن جرود «عر�س���ال» واملناطق الثالث
املذكور ًة .بالتايل بات م�سلحو «الزبداين» وحميطها
بني فك���ي كما�ش���ة «املقاومة» من جه���ة ال�سل�سلة
ال�رشقي���ة ،والق���وات ال�سورية املنت��ش�رة على طريق
«بريوت -دم�ش���ق» الدويل ،ما ي�سهم �أي�ض ًا يف تعزيز
ت�أمني حماية هذا الطريق ،الذي يعترب �رشيان ًا حيوي ًا
ل�سورية ،لأنه ي�شكل منفذاً بحري ًا وجوي ًا لها.
كذلك �إنتجت «عملية القلمون» بيئة �ضاغطة على
الإرهابيني ،الطالق الع�سكريني املحررين «املختطفني
يف عر�س���ال �سابقا» ،وجتنيب البل���دة املواجهة مع
حزب اهلل،الذي هدد ب���دوره مبالحقة الإرهابيني اينما
وجدوا ،حلماية �أمن البقاع.

�أما على ال�صعي����د اال�سرتاتيجي ،فقد �أدى هذا
الإجناز اىل ك�رس الطوق الذي حاول العدوان الدويل
فر�ضه على «اجلارة الأقرب» ،من خمتلف الدول
املحيطة بها ،بع����د �سيط����رة املقاومة واجلي�ش
ال�سوري على النقاط اال�سرتاتيجية احلدودية يف
ال�سل�س����ة ال�رشقية ،ومن����ع امل�سلحني التكفرييني
املوجودين يف «عر�س����ال» وجرودها من تهديد
�أم����ن العا�صم����ة ال�سورية ،و�إر�س����ال االنتحاريني
وال�سيارات املفخخة ال�سته����داف املناطق الآمنة
يف لبنان و�سورية.
والري����ب �أن انت�ش����ار ح����زب اهلل يف املناطق
احلدودية م����ع �سورية ،قد يف�سح يف املجال �أمام
�إعادة تفعيل العالقة بني «بريوت» و«دم�شق»،
ال�سيم����ا يف ال�ش�����أن الأمني ،فقد ب����ات التن�سيق
بني اجلي�ش��ي�ن اللبناين وال�س����وري حاج ًة ملح ًة
حلماي����ة اال�ستقرار اللبناين ،خ�صو�ص ًا بعد هروب
امل�سلحني التكفريي��ي�ن اىل «عر�سال» وجرودها،
و�إمكان خروجه����م منها ،ال�سيما يف �ضوء مت�سك
ع����د ٍد كب ٍري من العرا�سلة ب���ض�رورة احلفاظ على

ح�سن اجل����وار ،وحماية عر�س����ال ،من خالل طرد
اجلماع����ات التكفريية منها ،ال�سيم����ا االرهابيني
ال�سوريني.
وال�ش���ك �أي�ض ًا �أن جن���اح «العملي���ة التمهيدية»
يف «القلم���ون» يف جتمي���ع التكفريي�ي�ن يف جرود
«عر�س���ال» ،قد يفتح الباب امام عق���د اتفاق لنقلهم
اىل الداخل ال�س���وري ،اىل احدى املناطق اخلارجة عن
�سلطة الدولة ،على غ���رار االتفاق الذي خرج مبوجبه
امل�سلح���ون من حي الوعر يف مدين���ة «حم�ص» � ،أو
�إبقائهم يف خميمات يف «اجلرود» املذكورة ،باالتفاق
م���ع احلكومة اللبنانية لغاية �إيج���اد حل لق�ضيتهم،
بر�أي م�ص���ادر �سيا�سية �سورية ،الت���ي ترجح بدورها
الفر�ضية االوىل بقوة يف الوقت الراهن.
بالع���ودة اىل ق�ضية «الع�سكري�ي�ن املختطفني»،
فق���د دفعت االجنازات املذك���ورة اىل ت�رسيع حل هذه
«الق�ضية» التي يبدو انها و�ضعت على «نا ٍر حامية»،
ال�سيما بعد اف���ول الدور اال�سرتاتيج���ي للمجموعات
املذكورة ،وبالتايل �إزالة خطره���ا بتهديد �أمن دم�شق
من جهة الغرب.

ويف ه���ذا ال�صدد ،ك�شفت م�ص���ادر وا�سعة االطالع
�أن قطر تعهدت ب�إط�ل�اق الع�سكريني املختطفني لدى
«جبهة الن�رصة» منذ �شهر ايار الفائت ،مقابل �إطالق
بع����ض املوقوفني يف ال�سج���ون اللبنانية ،للتعوي�ض
بع�ض ال�شيىء عن هزمية االرهابيني يف «القلمون»،
الذين حتولوا عبئ ًا عل���ى رعاتهم االقليميني وبيئتهم
احلا�ضنة.
وبالرغم من �إمتام «�صفق���ة �إطالق الع�سكريني»،
التي حاول التكفريي���ون ورعاتهم ت�صوريها على �أنها
انت�صار لهم ،غري �أن الواقع مغاير لذلك ،بدليل ا�ستمرار
اجلي�ش اللبناين با�سته���داف مواقعهم وحتركاتهم يف
ال�سل�سلة ال�رشقية ،ما يك���ذب ال�شائعات التي روجها
بع����ض االعالم عن ح�صولهم عل���ى مم ٍر �آمن يف وادي
احلميد ،كذلك ا�ستمرار املحكم���ة الع�سكرية مبالحقة
املطلوبني م���ن م�سلح���ي اجل���رود� ،أي �أن امل�ؤ�س�سة
الع�سكرية بحل من اي التزام ي�ضمن حماية التكفرييني
وحرية حتركهم.

ح�سان احل�سن

www.athabat.net
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من هنا وهناك

االرباك التركي :من سوريا الى العراق

¡ ال�سعودية تهدد الأردن بوقف امل�ساعدات

قال دبلوما�سي خليج���ي �إن مبعوث ًا عن القيادة
ال�سعودية ق���ام قبل �أيام بزي���ارة �إىل العا�صمة
الأردنية ،ا�ستغرقت عدة �ساعات ،و�أجرى لقاءات
م���ع قيادات �أردني���ة رفيعة امل�ست���وى ،تناولت
العالقات املتوت���رة بني البلدي���ن ،والو�ضع يف
الأرا�ضي ال�سورية.
و�أ�ضاف الدبلوما�سي �أن املبعوث ال�سعودي حمل
تهديدات م���ن �أركان احلك���م يف الريا�ض بقطع
امل�ساع���دات االقت�صادية واملالي���ة ال�سعودية
ل�ل��أردن ،يف ح���ال مل تغيرّ ع ّم���ان موقفها من
امل�شارك���ة الرو�سي���ة يف مكافح���ة الإره���اب
يف �سوري���ة ،وتراجعها عن دع���م املجموعات
امل�سلح���ة؛ تدريب��� ًا ولوج�ستي��� ًا� ،إال �أن القيادة
الأردني���ة بررت موقفه���ا باخل�شية من ارتدادات
�إرهابي���ة خط�ي�رة عليها ،يف �ض���وء ال�رضبات
املتالحق���ة الت���ي يلحقه���ا اجلي����ش ال�سوري
والط�ي�ران الرو�س���ي باملجموع���ات امل�سلحة.
وب���رر الدبلوما�سي اخلليجي اخلطوة ال�سعودية
ب�أنه���ا �أتت بع���د التيقّن من وج���ود ات�صاالت
بني القيادت�ي�ن ال�سورية والأردني���ة ،ما يعني
تفك�ي�ر الأخرية باخلروج من احللف الذي تقوده
ال�سعودية للإطاحة بالنظام ال�سوري.

¡ �أنقرة وتل �أبيب ترفعان م�ستوى التمثيل
الدبلوما�سي

�أردوغان و�أوغلو ..الأتراك يخ�شون الت�سوية يف املنطقة

بالرغم م���ن الت�شنج الذي �سببه
�إ�سق���اط الطائ���رة الرو�سية من قبل
الأتراك ف���وق الأرا�ضي ال�سورية وما
جنم عنه من توتر �شديد يف املنطقة
التي باتت تع��� ّج باال�ساطيل والتي
ال حتت���اج �إال خلط����أ غ�ي�ر مق�صود
�أو خط���وة غ�ي�ر عقالني���ة من قبل
�أحد املتهوري���ن حتى تنفجر حرب
عاملية ثالثة تطي���ح مبا تبقى من
�أم���ل بت�سوية �أو حل ،ق���ام الأتراك
بخطوة ت�صعيدية �أخرى يف العراق،
حيث عمدوا اىل ن��ش�ر قوات تركية
يف حمافظة نينوى ب���دون تن�سيق
مع احلكومة العراقية ،و�أعلنوا �أنهم
لن ي�سحبوها بالرغم من مطالبات
العراقي�ي�ن امل�ستم���رة ب�سحبه���ا
واعتباره���ا «عدوا ًن���ا» وانته���ا ًكا
ل�سيادة العراق.
فم���اذا يف الت�صعي���د الرتك���ي
اجلديد؟
يبدو �أن الت�صعيد الرتكي املزدوج
على جبهتي العراق و�سورية ،ي�شري
اىل �أن الأت���راك يخ�ش���ون الت�سوية
املقبلة اىل املنطقة ،ويحاولون قدر
امل�ستطاع �أن يحقق���وا �أكرب قدر من
املكا�سب من تلك الت�سوية من خالل
الت�صعيد ،باال�ضافة اىل منع الأكراد
من حتقي���ق حلمهم بدول���ة كردية
م�ستقلة تبدو �أقرب اىل التحقق لأول
م���رة يف تاريخهم ،وه���و ما يجعل
الرئي�س الرتكي رجب طيب �أردوغان
م��ص�را على �إط�ل�اق مواق���ف ت�ؤكد
ً
على ال�سري مب�رشوع �إقامة «مناطق

�آمنة» يف �شم���ال �سوريا ،باال�ضافة
اىل دعوت���ه اىل التنفي���ذ ال�رسي���ع
مل�شاريع تدريب وجتهيز املعار�ضة
ال�سورية «املعتدلة» التي كانت قد
�أعلنت عنها وا�شنطن من قبل.
وبالرغم من جن���اح الأتراك يف
ابتزاز الإحت���اد االوروبي يف ق�ضية
الالجئني ،واحل�ص���ول على مبلغ 3
مليار ي���ورو من االحت���اد االوروبي

التصعيد الروسي ضد
األتراك قد يدفع موسكو
الى دعم األكراد
في مطالبهم

كثم���ن لإع���ادة ا�ست�ضافة الالجئني
الذي���ن يت���م �إع���ادة ترحيلهم من
االحت���اد؛ ال �ش ّك �أن احلكومة الرتكية
تعي�ش �إربا ًكا اقليم ًيا مل ت�شهد مثله
منذ بدء الأحداث يف املنطقة ولغاية
الآن ،ويتجلى يف:
 عقوبات اقت�صادية وتهديداتيومي���ة من مو�سك���و بع���د �إ�سقاط

الطائ���رة الرو�سية ،وال يبدو �أن �أح ًدا
م���ن احللف���اء م�ستع���د لدعمهم او
تخفيف ال�ضغط عنهم.
 انكما����ش االقت�صاد الرتكي اىلحد غري م�سبوق ،باال�ضافة اىل قلق
امل�ستثمرين من عدم اال�ستقرار وهو
ما ق���د يدفعهم للرحي���ل عن تركيا
بعدما �شكّلت تركيا البديل واملكان
الأف�ضل ل���كل م�ستثم���ر يف منطقة
ال��ش�رق الأو�س���ط ،خ�صو�ص��� ًا بعد
احلرب يف �سورية وع���دم اال�ستقرار
يف كل �أنحاء امل�رشق.
 خ�سائ���ر ك�ب�رى للم�سلح�ي�نالتابعني لأنق���رة يف �شمال �سورية،
مدعوما
وتق���دم للجي�ش ال�س���وري
ً
بق�صف ج��� ّوي رو�سي ،وع���دم قدرة
الأتراك على ت�أم�ي�ن الإمداد لإعادة
التوازن امليداين كما ح�صل يف ج�رس
ال�شغور �ساب ًقا ،ب�سبب دخول العامل
واقعا جدي ًدا
الرو�سي والذي فر����ض ً
على الأر�ض.
 تخ ّوف تركي من متدد «حزبالعم���ال الكرد�ستاين» ،الذي كان له
امل�ساهمة الأك�ب�ر يف معركة حترير
�سنجار يف ت�رشين الثاين املن�رصم،
ما جعله ي�سيطر عل���ى البلدة ذات
االغلبي���ة اليزيدي���ة ،وه���و ما دفع
الأتراك اىل ا�ستباق متدده وحماولته
رب���ط �أقاليم���ه ال�سوري���ة مبناطق
عراقي���ة متهي��� ًدا لإع�ل�ان الدول���ة،
خ�صو�ص��� ًا يف ظ���ل قل���ق م�سعود
تو�سع
الربزاين ( حليف الأتراك) من ّ
�سيطرة حزب العم���ال الكرد�ستاين

(�أ.ف.ب).

على ح�س���اب نف���وذه يف املناطق
الكردية التي �شهدت مظاهرات تدعو
اىل رحيله واىل �إ�صالحات اقت�صادية
ومكافحة الف�ساد للخروج من االزمة
االقت�صادي���ة الت���ي تفاقم���ت بعد
انخفا�ض �أ�سعار النفط.
 عدم ق���درة الأتراك على �إقناعاحللف���اء بال�سري مب��ش�روع املنطقة
«الآمن���ة» وه���ي فعل ًي���ا ترجم���ة
للطم���وح الرتك���ي باحت�ل�ال كامل
املنطقة املمتدة م���ن ريف الالذقية
يف �سوريا� ،أو ما يطلق عليه الأتراك
«جبل الرتكمان» و�صو ًال اىل تلعفر
يف �شمال العراق ،وهي منطقة قريبة
من املواقع التي يتمركز فيها اجلنود
الأتراك داخل العراق اليوم.
 قلق تركي من الت�سوية املقبلةيف �سورية ،وخ�صو�ص ًا بعدما �صدرت
مواق���ف �أمريكي���ة واوروبي���ة تدعو
اىل التع���اون مع اجلي����ش ال�سوري،
وتعيد النظ���ر مبواقفها من الرئي�س
ال�سوري ب�ش���ار اال�سد ،باال�ضافة اىل
�أن الت�صعي���د الرو�سي �ض���د الأتراك
قد يدف���ع مو�سكو اىل دع���م الأكراد
يف مطالبهم ،كما �س�ؤدي بال�رضورة
اىل الت�ضيي���ق عل���ى حلف���اء �أنقرة
م���ن املعار�ض�ي�ن ال�سوريني بحيث
ق���د يواجه���ون بفيت���و رو�سي على
م�شاركته���م يف ال�سلط���ة �أو يف
احلكوم���ة ال�سورية املزمع ت�شكيلها
كم�سار من م�سارات احلل ال�سيا�سي.

د .ليلى نقوال

ق��ال نائ��ب املدي��ر الع��ام ل��وزارة اخلارجي��ة
«الإ�رسائيلية»؛ �آفيف �شري�ؤون� ،إن تل �أبيب و�أنقرة
اتفقتا على رفع التمثي��ل الدبلوما�سي بينهما �إىل
م�ستوى القائم بالأعمال ،بعد �أن مت تخفي�ضه �إىل
ثان عقب «�أح��داث مرمرة» قبل
م�ست��وى �سكرتري ٍ
خم�س��ة �أع��وام ون�ص��ف .ونقل��ت �إذاع��ة العدو عن
�شري�ؤون قول��ه �إن «هناك رغبة قوية لدى �رشائح
خمتلف��ة من ال�شع��ب الرتكي يف �إع��ادة العالقات
م��ع �إ�رسائي��ل �إىل �ساب��ق عهده��ا ،خ�صو�ص�� ًا يف
القطاعني ال�سياحي االقت�صادي.

¡ تركيا وقطر ..وجتارة الأع�ضاء الب�رشية

ذكرت م�ص���ادر �أوروبي���ة �أن حتقيقات ومالحقة
�رضيبي���ة �شهدته���ا عا�صمة �أوروبي���ة� ،أكدت �أن
هناك �شبك���ة قطرية لالجتار بالأع�ضاء الب�رشية،
يديره���ا �ضاب���ط ا�ستخبارات م���ن الدوحة قطر،
بالتع���اون والتن�سيق وال�رشاك���ة مع قيادات من
«جبهة الن�رصة» ،كا�شف���ة �أن الأع�ضاء الب�رشية
هي ملواطنني من �سوري���ة ،وق�سم كبري منهم من
الأطفال .و�أفادت امل�ص���ادر ذاتها �أن هذه ال�شبكة
تنق���ل الأع�ضاء الب�رشية ع�ب�ر الأرا�ضي الرتكية،
بعلم جهاز اال�ستخبارات الرتكي.

¡ الدعم الع�سكري والتقني الرتكي م�ستمر

أقر «�سادات بك��ر»؛ زعيم املافيا الرتكي ،وامل�ؤيد
� ّ
للرئي���س رج��ب �أردوغ��ان ،ب�إر�س��ال �شاحن��ات
حممل��ة مبعدات تكنولوجي��ة ،ملجموعات م�سلحة
ّ
متطرف��ة بري��ف الالذقية .وق��د ن�رش «بك��ر» على
ح�ساب��ه يف �شبك��ة التوا�ص��ل االجتماع��ي� ،صوراً
للمع��دات والأجه��زة الت��ي �أر�سله��ا للم�سلحني يف
ريف الالذقي��ة ،تت�ضمن طائرات م��ن دون طيار،
وحوا�سيب حممولة ،و�أجه��زة ال�سلكي ،وكامريات
فيدي��و ،و�أجه��زة فاك���س وطابع��ات� ،إ�ضاف��ة �إىل
كامريات الفيديو املثبتة على الر�أ�س.
وكان الإعالم��ي الرتك��ي «م��اردان يان��ارداغ»؛
رئي�س حتري��ر موق��ع «�أ ب ج» الإخباري الرتكي،
دع��ا الأ�سب��وع املا�ض��ي خ�لال حدي��ث �صحفي،
�إىل حماكم��ة �أردوغ��ان �أم��ام املحاك��م الرتكي��ة
والدولية ،ب�سبب ارتكابه جرائم حرب بحق ال�شعب
ال�س��وري ،كا�شف ًا �أن «�أردوغ��ان �أر�سل الآالف من
ال�شاحن��ات املحمل��ة بالأ�سلح��ة �إىل التنظيم��ات
الإرهابية يف �سورية».
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المؤتمر العاشر للمجلس العالمي للغة العربية

«اللغة العربية بين األصالة والتحديث» ..لغـتــ
لأن لغتنا العربية هي عنوان هوية
جمتمعن���ا ومكون ارتكازي من مكونات
ثقافتنا وقن���اة توا�صل ب�ي�ن االجيال
املتعاقب���ة فاملحافظ���ة عليها واجب
يتطل���ب تكثيف اجله���ود ل�صد الهجمة
ال�رش�س���ة التي تتعر�ض لها ،وحماوالت
تزويره���ا وتهمي�شه���ا حت���ت عناوين
وذرائع عديدة منه���ا عدم قدرتها على
مواكبة الع�رص.
انطالق���ا م���ن اميانه بق���درة اللغة
العربي���ة على ا�سرتجاع وح���دة الأمة
املمزق���ة ،نظ���م املجل����س العامل���ي
للغ���ة العربية م�ؤمت���ره العا�رش حتت
عن���وان «اللغة العربية ب�ي�ن الأ�صالة
والتحدي���ث» يف جممع كلي���ة الدعوة
اجلامعية للدرا�سات الإ�سالمية ،بح�ضور
مفت���ي اجلمهوري���ة اللبناني���ة ممثال
بال�شي���خ م���روان ك�ص���ك ،و�شيخ عقل
طائفة املوحدين الدروز ممث ًال بال�شيخ
�سام���ي �أبو املنى ،رم���زي د�سوم ممثال
رئي�س تكت���ل التغيري واال�صالح العماد
مي�ش���ال ع���ون  ،قائد اجلي����ش العماد
ج���ان قهوجي ممث�ل�اً بالعمي���د الركن
عام���ر عرب ،املدير الع���ام لقوى الأمن
الداخلي اللواء �إبراهيم ب�صبو�ص ممث ًال
باملقدم عم���رو اليافاوي ،ونائب رئي�س
املكت���ب ال�سيا�سي حلرك���ة �أمل ال�شيخ
ح�سن امل��ص�ري ،وم�س����ؤول العالقات
اخلارجية يف جتمع العلماء امل�سلمني
ال�شيخ ح�سني غربي�س ،ووزراء وونواب
�سابقني ،وممثلني عن �سفراء اجلمهورية
العربي���ة ال�سوري���ة واجلمهوري���ة
الإ�سالمي���ة الإيرانية والعراق وال�سودان
واجلزائر وال�سفري الأندوني�سي ،وممثلني
عن الأحزاب والقوى الوطنية اللبنانية
والإ�سالمي���ة واملنظم���ات الفل�سطينية،
و�شخ�صيات جامعي���ة ولغوية ودينية
وثقافي���ة ،ووفود م�شاركة من الباحثني
من خمتلف الدول العربية.
حفل افتت���اح امل�ؤمتر ال���ذي ا�ستمر
على مدى يومني ا�ستهل ب�آيات من الذكر
احلكيم والن�شيد الوطني اللبناين ثم القى
الدكت���ور ح�سان الطي���ان كلمة املنظمة
العربي���ة للرتبي���ة والثقاف���ة والعلوم
(�ألك�سو) �أكد فيها ان اللغة العربية التي
متتد ا�صولها اىل ما يزيد على الع�رشين
قرن���ا تقع يف ر�أ����س اهتمامات املنظمة
التي كانت لها م�شاركات فعالة يف دعم
العربي���ة وال �سيما عرب م�رشوعها املهم
(م�رشوع النهو�ض باللغة العربية)
كلمة الباحثني القاها الدكتور يحي
امله���دي اكد فيها ان اللغة العربية التي
تعاين اليوم من غرب���ة روحية كربى ال
تكمن يف عجزها عن مواكبة العلوم امنا
يف قطيع���ة اهلها لها ،وهم ال يجيدونها
النهم تن�صلوا لها حتى ا�صبح من يتقنها
موطئا للتندر يف حميطه.
واذ ا�شار امله���دي اىل ان عقد م�ؤمتر
اللغ���ة العربية ه���ذا هو الثب���ات انها

ال�شيخ د .عبد النا�صر جربي يلقي كلمة يف حفل االفتتاح

ال�شيخ د .من�صور الرفاعي عبيد

ا�ستطاعت ان تتجدد على مدى قرون اكد
ان العربي���ة ا�ستوعبت على مدى الزمان
كل العل���وم ومل تعجز عنه���ا ،فهي من
عجائبها انه���ا لغة حتمل ليونة متكنها
م���ن ا�ستيع���اب كل م���ا ه���و جديد مع
احلفاظ على ا�صالتها.
كما القى الدكتور رفيق عطوي كلمة
تك���رمي الراحل الدكتور عو����ض القوزي
حتدث فيها ع���ن م�آثر الراحل وما قدمه
يف �سبيل اللغ���ة العربية .ومما قال يف
القوزي :ال�ضاد تعرفك وتعرفها...
ونعرف �أنك ابن بجدتها ...وانك �سيد
يف معارفها...
ولأجله���ا! ق�سمت عم���رك بني احلرب
والقلم...
وهي بع�ض من كلمات وابيات القاها
عطوي تروي رحل���ة الراحل القوزي مع

د .ح�سان الطيان

اللغ���ة العربي���ة وما عان���اه يف �سبيل
احلفاظ على هذه اللغ���ة من حماوالت
تهمي�شها وطم�سها وتغييب ا�صالتها من
قبل الدع���اة اىل العامية لإحاللها حمل
الف�صح���ى وممن ن�ش�أوا عل���ى االجنبية
فع�شقوها وحده���ا وقلبوا للعربية ظهر
املجن ،معتربا ان تلك «احداث ا�صطنعها
تت���ار املا�ضي ومغول���ه» ...وي�صطنهعا
الآن «تت���ار احلا��ض�ر ومغوله برتحيب
من رجال �أبي لهب» ،الفتا اىل ان ه�ؤالء
ن�سوا او تنا�س���وا ان العربية �صمدت يف
وجه الزمن ،النها فريدة بني اللغات يف
االبدية واالزلية.
الدكتور من�صور الرفاعي القى كلمة
مقت�ضبة با�سم ال�ضي���وف دعا فيها اىل
ت�ضاف���ر اجلهود والتع���اون بني حمبي
اللغة العربي���ة واملهتمني بها من اجل

د .عبد الرحمن �أحمد الإمام

حفظها واحلفاظ عليها من اعداء االمة.
اليابان بلد التكنولوجيا وال�صناعة
والعلوم ح�رضت يف امل�ؤمتر عرب الدكتور
كازوك���ي �شيمومورا حام���د الذي حتدث
باللغة العربية معربا عن فخره باتقان
ه���ذه اللغة الت���ي حتدث به���ا الر�سول
االكرم (�ص).
و�إذ اعترب حامد ان اللغة العربية من
اجمل اللغ���ات ر�أى يف اكت�شاف ا�صالة
هذه اللغ���ة خطوة نحو ن�رش لغة القر�آن
يف بالده.
واختت���م حف���ل االفتت���اح بكمل���ة
لرئي����س املجل�س العاملي للغة العربية
وم�ؤ�س�سه ال�شيخ الدكت���ور عبد النا�رص
ج�ب�ري ا�ستهلها باحلديث ع���ن زيارته
اىل بالد القوق���از يف رو�سيا وم�شاهداته
يف تل���ك الب�ل�اد ،الفت���ا اىل ان املعامل

االثرية فيه���ا رُ�سمت كتاباتها باحلروف
العربية على ن�س���ق بالد الرتك والفر�س
واالندل����س ...وه���و ان دل عل���ى �شيء
بح�س���ب ما اكد ال�شي���خ جربي امنا يدل
على اجلهد والت�ضحيات التي بذلها اهل
اللغ���ة االوائل يف نقل احل���رف املليء
باملعاين والتعبري والر�سالية.
و ط���رح ال�شي���خ ج�ب�ري يف كلمته
ت�سا�ؤالت عدة ع���ن �سبب انح�سار اللغة
العربي���ة ،فهل ذلك يع���ود اىل التخلف
والتبعي���ة ام اال�ستعم���ار واالحت�ل�ال
ام الك�س���ل ام احل���روب الت���ي تقوم بها
ال�شعوب العربية عن الغري يف ما بينها
ام كل ذلك معا ،ت�ساءل ال�شيخ جربي.
واذ ا�شار اىل ان الي�أ�س حرام وممنوع
الن العربية لغة قوم وامة اعترب ال�شيخ
جربي ان هذه اللغ���ة ت�ستطيع ان تكون
اداة لوقف احلروب فيم���ا بيننا ان كان
يف ال�صومال او ليبيا او �سوريا او اليمن
وغريه���ا ...وا�ستدراك مل���ا ميكن ان يقع
على بلدان عربية وا�سالمية اخرى.
وا�ش���ار ال�شي���خ ج�ب�ري اىل احلرب
ال�صهي���و  -امريكي���ة الت���ي ت�شن على
�رشقنا بكل مفا�صله ،الفتا اىل دور اللغة
العربية الت���ي و�صفها بانه���ا «لي�ست
كالم��� ًا �سف�سطائي ًا بل امانة حتمل النور
والعلم واحلكم���ة والرحمة» ،م�ست�شهدا
بحركة الراحل عو�ض القوزي يف حياته
وا�ستم���رار توا�صله يف الع���امل العربي
واال�سالمي لبعث عربي لغوي يف امتنا.
واختتم ال�شيخ جربي كلمته بالت�أكيد
عل���ى مقاومة الت��ش�رذم والتقاتل حتى
يع���ود ال�سلم واالمان يف عاملنا العربي
واال�سالمي.

www.athabat.net
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ـنا هويتنا ومجتمعنا

من حفل الإفتتاح

وفود م�شاركة من الباحثني من خمتلف الدول العربية

جانب من احل�ضور

وعلى هام�ش حف����ل االفتتاح الذي
�شهد تخري����ج دفعة م����ن طلبة كلية
الدع����وة اال�سالمية مرحل����ة االجازة
اجلامعي����ة يف الدرا�س����ات اال�سالمية
واللغ����ة العربية كان لن����ا حديث مع
بع�����ض احلا�رضين الذي����ن اثنوا على
امل�ؤمت����ر ودوره يف ا�ستنها�����ض اللغة
العربية وانعا�شها.
ويف ه����ذا االطار اك����د الدكتور عبد
الرحمن احم����د االم����ام (حما�رض يف
جامعة احلكمة يف نيجرييا) ل�صحيفة
«الثب����ات» ان اللغ����ة العربية ي�سرية
متهم����ا جي����ل ال�شب����اب بالتوجه اىل
اللغات االجنبية وترك اللغة العربية
الف�صحى حتت ذريعة �صعوبتها ،وهو
ما يتناق�ض مع احلقيقة التي تظهر يف
توجه ال�شباب من غري العرب اىل تعلم
هذه اللغة واتقانها حتى الو�صول اىل
ت�ألي����ف الكتب النهم يرون فيها طريقا
نحو التم�سك بالدين اال�سالمي احلنيف
واحلفاظ عليه.
وعلى �سبي����ل الن�صح ،دعا الدكتور
عبد الرحم����ن امل�ؤ�س�سات واحلكومات
العربي����ة وال �سيم����ا جامع����ة الدول
العربي����ة اىل القي����ام ب�سل�سلة اللغة
وتوكيل تي�سريها وعوملتها اىل نخبة
خا�ص����ة ،ف�ضال عن توحي����د املناهج
وتطويرها.
يف املقابل نفى الدكتور �صابر عبد
الدامي يون�س (ا�ست����اذ بجامعة االزهر
وع�ض����و الهيئ����ة االداري����ة باملجل�س
العامل����ي للغة العربي����ة يف بريوت)
وجود نظ����رة ت�شا�ؤمية حول م�ستقبل
اللغ����ة العربية ،ولكنه ع����زى �ضعف

�إحدى جل�سات العمل

د .جبري :اللغة ليست كالمًا
سفسطائيًا بل امانة
تحمل النور والعلم
والحكمة والرحمة

وجودها يف ال�ساح����ة العاملية وقلة
تفاعلها م����ع حركة العلم احلديث اىل
التق�ص��ي�ر على م�ستوى الرتجمة وعدم
االقبال على تعري����ب العلوم احلديثة

ب�صورة جدية وخمل�ص����ة على الرغم
م����ن وف����رة االمكاني����ات واالموال يف
بع�����ض ال����دول العربية الت����ي ت�سخر
ثرواتها بعيدا عن اللغة العربية ،ويف
هذا االطار �رضب مث��ل�ا االمم املتحدة
الت����ي اعتم����دت فيها اللغ����ة العربية
كلغة �ساد�سة ولكن قرار االعتماد هذا
يواج����ه خطر الرجوع عنه ب�سبب عدم
دفع الدول العربية اال�شرتاك للمنظمة
الدولية مقابل الرتجمة ،م�ضيفا ان من
بني ا�سب����اب التق�صري انت�شار املدار�س
االجنبية ومدار�س اللغات حتت ذريعة
احتياجات �سوق العمل.
وع���ن دور و�سائل االع�ل�ام على
اختالفها ،ا�شار الدكتور يون�س اىل انه
تقع عل���ى عاتقها م�س�ؤوليات ج�سام
نظ���را لدخوله���ا اىل كل بي���ت وكل

عائلة ومن هن���ا دعا و�سائل االعالم
اىل تخ�صي����ص الربام���ج امل�شوق���ة
وامل�سابقات عن اللغة العربية لتبلغ
نحو خم�س�ي�ن باملئة م���ن الربامج
كم���ا دع���ا اىل ��ض�رورة ان يخ�ضع
االعالمي���ون واملذيعون لتجارب يف
االداء ال�صوت���ي واللغ���وي والنطقي
والكتابي قائال« :لو اهتم االعالميون
باللغ���ة النت��ش�رت واتقنه���ا الطفل
والكبري وال�صغري».
بدوره ا�شار ال�شيخ ماهر عبد الرزاق
(رئي�س حركة اال�ص��ل�اح والوحدة يف
لبنان) اىل وج����ود م�ؤامرة على اللغة
العربية يف اطار امل�ؤامرات التي حتاك
�ض����د االمة العربية لرتكيعها الفتا اىل
ان م�ؤمتر اللغ����ة العربية ميثل حركة
ا�ستنها�ضي����ة وخط����وة ايجابية نحو
اعادة الثقة بها.
وحول املطلوب العادة ا�ستنها�ض
اللغة العربية دع����ا اىل ت�أ�صيلها يف
املدار�����س واجلامع����ات  ،باال�ضاف����ة
اىل امل�س�ؤولي����ة امللق����اة على عاتق
رج����ال الدين وعلماء اللغ����ة العربية
والنا�شطني يف ه����ذا املجال للحفاظ
على هذه اللغ����ة كل من خالل موقعه
وعمله.
من ناحيت���ه راى رمزي د�سوم (ممثل
رئي�س تكتل التغي�ي�ر واال�صالح مي�شال
ع���ون) ان امل�ؤمتر خطوة جبارة للحفاظ
على اللغة العربي���ة داعيا اىل التن�سيق
بني الوزارات وال�سيما وزارة الرتبية يف
لبنان واملدار����س واجلامعات اللبنانية
العادة ت�صوي���ب اهتمامات الطالب نحو
اللغة العربية.

ه���ذا و�شهد امل�ؤمت���ر يف يومه الأول
ندوت�ي�ن االوىل ترا�سه���ا الدكتور رفيق
عطوي والثاني���ة برئا�سة جمال مقابلة
(االردن) و�شارك فيهما باحثون وا�ساتذة
من اجلزائر واليابان وفل�سطني والعراق
واليمن.
ويف ختام جل�س���ات اليوم االول من
امل�ؤمتر زار امل�شارك���ون معر�ض بريوت
العربي والدويل للكتاب.
اما اليوم الثاين واخلتامي من امل�ؤمتر
�شهد ثالث ندوات االوىل برئا�سة د .ح�سن
النعيمي (ال�سعودي���ة) والثانية برئا�سة
د� .صاب���ر عبد ال���دامي يون�س (م�رص) اما
الثالثة واالخرية فكانت برئا�سة د .ا�سعد
�سكاف (لبن���ان) وذلك مب�شاركة باحثني
وا�ساتذة من لبن���ان ونيجرييا و�سوريا
وتون�س والعراق وم�رص واجلزائر.
ويف خ�ل�ال جل�ساته ط���رح امل�ؤمتر
ا�سئلة وا�شكاليات عديدة �سلطت ال�ضوء
عل���ى االمكاني���ات املتاح���ة والكامنة
الت���ي ميك���ن من خالله���ا �س�ب�ر اغوار
اللغ���ة العربية لتثبي���ت اركان را�سخة
يف عمق احل�ض���ارة االن�سانية ،بدءا من
املحافظ���ة على ا�صال���ة اللغة العربية
مروراً باملحافظة على االمة وا�ستنها�ض
قدراتها .كم���ا نوق�ش���ت املحاذير التي
يطرحها البع�ض حول االليات املعتمدة،
امل���دى الذي ميك���ن الو�ص���ول اليه يف
عملية التطوير والتغيري ،و�صوال الجراء
مقارنات بني مقومات هذه اللغة الثابتة
واملظاه���ر التي ميكن ان تطر�أ عليها يف
طريق التحديث الطويل.

منال ابراهيم

 8عــربـــي
يوسف زيدان ..
وفتاوي البراءة واإلنكار
يتباه����ى ق����ادة الكي����ان
ال�صهيوين ،بتط����ور عالقاتهم
مبحيطهم العربي والإ�سالمي،
وب�أن التطبي����ع �آخ ٌذ بالإت�ساع
ب�أ�ش����كال و�أ�سالي����ب متعددة
معهم .وهنا يُطرح ال�س�ؤال ،هل
ه�����ؤالء الق����ادة ويف مقدمتهم
بنيام��ي�ن نتنياه����و يبالغون
فيما يقول����ون وي�رصحون به؟
ولي�س �أخره ق����ول نتنياهو �أن
العديد م����ن الر�ؤ�ساء والزعماء
الع����رب الذي����ن التقاهم على
هام�ش قمة املناخ يف باري�س
قد ع��ب�روا له عن �إعجابهم به،
ومبا قاله يف الأمم املتحدة.
بع����د خ��ب�ر ق����رب افتتاح
ممثلي����ة �صهيوني����ة يف
الإم����ارات ،ه����ا ه����و املفك����ر
امل���ص�ري «يو�سف زي����دان»،
يخ����رج علين����ا بفتاويه التي
ت�صيب الق�ضي����ة الفل�سطينية
و�شعبه����ا يف ال�صميم .يف ظل
االنتفا�ض����ة ي��ب�رئ زيدان يف
مقابلة عل����ى ف�ضائية «�سي
بي �سي» ،الكي����ان ال�صهيوين
م����ن ارتكاب����ه جم����ازر �صربا
و�شاتيال الع����ام  ،1982ويتهم
ح����زب الكتائ����ب بارت����كاب
املجزرة .ويُتابع زيدان ف�صول
كالم����ه ب�أن علين����ا �أن نتوقف
ع����ن احلرب لأنه����ا حرب على
�أوهام .والأخطر فيما نطق فيه
م����ن كفر هو �إن����كاره للم�سجد
الأق�ص����ى ،م�ست����د ًال على ذلك
يف قول����ه «امل�سجد املوجود
يف مدين����ة القد�����س ،لي�س هو
امل�سجد الأق�ص����ى املذكور يف
القر�آن الكرمي» ،وب�أن امل�سجد
احلقيق����ي موجود يف الطائف.
بينم����ا امل�سج����د املوجود يف
القد�����س بناه عب����د امللك بن
مروان يف العهد الأموي .ليختم
«يو�سف زي����دان» مقابلته يف
الق����ول�« -:أن ال���ص�راع على
امل�سجد الأق�صى لعبة �سيا�سية
�صنعها عب����د امللك بن مروان،
وال يوجد م��ب�رر لل�رصاع على
امل�سجد م����ن الناحية العربية
�أو الإ�رسائيلي����ة ،وهذا امل�سجد
لي�س له �أي قد�سية».
ب����ات من امل�ؤك����د يف ظل
م����ا نق����ر�أه ون�سمع����ه ،لي�س
مب�ستغرب ما يُ�رصح به القادة
ال�صهاينة ،فنحن يف زمن قلب
احلقائ����ق واملفاهيم ،والترب�ؤ
والتحل����ل من القيم الأخالقية
والوطني����ة ،والتنك����ر لكل ما
هو مت�ص����ل ب�إرثن����ا القومي
وعروبتنا .كيف ال ونحن نرى
العدو وقد حت����ول �إىل �صديق
وحليف وم�ؤمتن على مقدراتنا
وثرواتنا .نح����ن نعي�ش على
كوكبٍ لي�����س بالكوكبِ الذي
ع�شن����ا وترعرعن����ا وتربينا
عليه.

رامز م�صطفى
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التكفيريون « ...إنكشارية» التحالف العربي في اليمن !
�إجتاح���ت اجلماع���ات التكفريي���ة
من داع����ش والقاعدة حمافظ���ة زجنبار
وا�ستول���ت عليه���ا و�أعلن���ت داع����ش
م�س�ؤوليته���ا ع���ن �إغتي���ال حمافظ عدن
وقبل ذلك �أعلنت م�س�ؤوليتها عن العملية
الإنتحارية �ضد حكوم���ة بحاح التابعة
للرئي����س اليمن���ي امل�ستقي���ل عبد ربه
من�ص���ور هادي وعر�ض���ت و�سائل الإعالم
عمليات �إعدام جماعية تنفذها داع�ش يف
عدن �ض���د احلراك اجلنوبي �أو من تعتقده
خمالفا لها ،مما يطرح �أ�سئلة عديدة حول
الوقائع امليدانية وال�سيا�سية �أهمها:
 هل �أباحت ال�سعودية اليمن جنوبهو�شماله للجماع���ات التكفريية لإرتكاب
املج���ازر �إنتقاما لهزميته���ا املدوية يف
اليم���ن بع���د ثمانية ا�شهر م���ن العدوان
املتوح�ش؟
 ه���ل �أفلت���ت م���ن ي���د ال�سعوديةو�أنقلبت اجلماعات التكفريية التي رعتها
وا�ستعانت بها عل���ى القيادة ال�سعودية،
كما انقل���ب الإنك�شارية عل���ى ال�سلطان
العثماين الذي �صنعه���ا ورعاها حلماية
�سلطانه؟
 هل تتذاك���ى ال�سعودية قبيل وقف�إط�ل�اق النار املتوقع �إعالن���ه قريب ًا عرب
الو�ساطة العمانية والدولية وتتن�صل من
م�س�ؤولية �إ�ستمرار القتال والتخريب عرب
داع�ش والقاعدة وت�سليم الأمور لهما ،حيث
ترتاح م���ن الهزمية املعنوي���ة واملادية
ويبق���ي اليمن م�شتع ًال ع�ب�ر التكفرييني
واملرتزفة املتعددي اجلن�سيات ؟
 هل �أن ال�رصاع بني رئي�س احلكومةاليمني���ة خالد بح���اح ورئي�س���ه اللذان
ترعاهم���ا ال�سعودية ق���د �أ�ضعف املوقف
ال�سع���ودي وفجر اخلالف���ات داخل البيت
الواحد؟
 هل �أن اخلالف الإماراتي مع الأخوانامل�سلمني (ح���زب الإ�صالح) وتفكك جبهة
التحال���ف ال�سعودي قد دف���ع ال�سعودية
للإرتب���اك والإنفعال والعم���ى ال�سيا�سي
وامليداين واجتهت نح���و �سيا�سة الأر�ض
املحروقة يف اليمن ؟
كل ه���ذه الأ�سئل���ة والت���ي حتمل يف
م�ضمونه���ا الأجوب���ة ،بالإ�ضافة ل�صمود
ال�شعب اليمني و�إف�شاله للعدوان وحتقيق
انت�ص���ارات داخ���ل الأرا�ض���ي ال�سعودية
يف جيزان وع�سري وجن���ران والذي �أحرج
ال�سعودية وك�شف عورة اجلي�ش ال�سعودي

ارهابيون يف اليمن ..هل هم بديل التدخل ال�سعودي؟

والإ�سته���زاء بقدرات���ه وت�سخيف �صفقات
ال�س�ل�اح الأ�سطوري���ة الت���ي ت�شرتيه���ا
ال�سعودية منذ عق���ود ،دفعت ال�سعودية
للبدء بالتنازل عن �رشوطها التي اطلقتها
عند ب���دء العدوان مقاب���ل قبولها باحلل
ال�سيا�سي بديال عن مغامراتها الع�سكرية
الفا�شل���ة والت���ي �إن �إ�ستم���رت �ست�ؤدي
بال�سعودي���ة اىل الإنهي���ار االقت�ص���ادي
والهزمي���ة الع�سكرية ،مم���ا يهدد دميومة
و�إ�ستمرارية حكم العائل���ة املالكة التي
بد�أت بالت�شظ���ي والتفكك ب�سبب ال�رصاع
ب�ي�ن �أجنحتها وطموحات ويل ويل العهد
الذي يريد حرق املراحل وجتاوز الأعراف
داخل العائلة والعمل الذي يتجاوز قدرات
اململك���ة التي ال ت�ستطي���ع فر�ض نف�سها
كقوة عظمى يف الإقليم بالعمل الع�سكري
فه���ي جمرد مقاول لت�شغي���ل التكفرييني
ون�رشه���م يف الع���امل ولي�س���ت م�ؤهلة
خلو�ض احل���روب مبا�رشة و�أثبتت عجزها
عن���د �أول حماول���ة يف تاريخها احلديث
علها ت�سرتجع غ���زوات الأخوان الوهابية
للكويت والع���راق و�سوريا والتي انهزموا

المغامرة السعودية وضعت
مضيق باب المندب بين
خيارين إما سيطرة القاعدة
وداعش وإما سيطرة الجيش
اليمني وانصار اهلل

على ا�سوارها عام 1810م وعادوا خائبني!
اليمن بد�أ بتحقيق �أحالمه بالإ�ستقالل
وع���دم التبعي���ة لل�سعودي���ة و�ص���وال
لإ�ستثمار ثروات���ه ورفع الغنب عن �شعبه
ومقاومة الفقر والتخلف اللذان ي�ساهمان
يف �إ�شعال اخلالفات القبلية والع�شائرية
لقلة املوارد واحلاجة للر�شاوى ال�سعودية

(�أ.ف.ب).

ل��ش�راء املواقف ال�سيا�سي���ة ورب �ضارة
نافعة ،ف�إن املغامرة ال�سعودية يف اليمن
�أف�سحت يف املج���ال لليمنيني للتخل�ص
من الإ�ستعباد ال�سعودي.
�إن املغامرة ال�سعودية و�ضعت م�ضيق
ب���اب املندب والتج���ارة العاملية للنفط
بني خيارين �إما �سيطرة القاعدة وداع�ش
عليه و�إما �سيطرة اجلي�ش اليمني وان�صار
اهلل و�ستخ���رج ال�سعودي���ة فارغة اليدين
من املولد اليمني� ،إال �إذا اعتربت القاعدة
وداع�ش ميثالن قواته���ا الربية يف اليمن
والواقع ي�ؤكد ذلك ،لكن امل�شكلة �أن امريكا
والغرب يقب�ل�ان ذلك طاملا ان اجلماعات
التكفريية حت���ت ال�سيطرة مع �إعتقادهما
ب�أنهما لن تنقلبا عليهما كما الإنك�شارية
العثمانية ،لكن للظامل يوما يعو�ض فيه
اهلل �سبحانه ع���ن املظلوم بعقاب الظامل
ب�أيدي اجلالدين التكفرييني الذين �صنعهم
ومولهم ولن يك���ون ذلك بعيد وتفجريات
فرن�سا و�أمريكا �أول الغيث التكفريي.

د.ن�سيب حطيط

«زيارات كيري» ..غطاء أمريكي الستباحة دماء الفلسطينيين
بعد م���رور �أكرث من �أرب���ع �سنوات
على ما ا�سمته بع�ض الدول بـ«الربيع
العربي» مدح ًا ومبارك ًة ودعما وعلى
ر�أ�سه���ا الواليات املتح���دة االمريكية،
انطلقت الهب���ة ال�شعبية �أو االنتفا�ضة
الثالثة نتيجة لعقود من القهر والظلم
بح���ق ال�شع���ب العرب���ي الفل�سطيني،
ف�سارع���ت الواليات املتحدة اىل و�ضع
خمطط���ات و�أده���ا ونعت���ت ال�شباب
الفل�سطين���ي الثائ���ر باالره���اب ،كما
اعط���ت ال�ضوء الأخ��ض�ر جلي�ش العدو

وم�ستوطنيه ملمار�س���ة عمليات القتل
يف خمتل���ف االرا�ض���ي الفل�سطينية،
ال�سيم���ا يف مدينة القد����س ال�رشيف،
ليتحوّل القات���ل واملجرم اىل �ضحية،
وال�ضحي���ة اىل �إرهاب���ي ح�ي�ن ي�صل
«الربي���ع» اىل الكي���ان ال�صهي���وين،
ويظهر ذلك جلي ًا يف املواقف ال�صادرة
عن الإدارة الأمريكية �أو يف ت�رصيحات
الرئي����س الأمريكي ووزي���ر خارجيته
الذي اعترب خ�ل�ال زياراته االخرية �أن
م���ا يقوم ب���ه جي�ش الإحت�ل�ال �شك ًال

من �أ�شكال «الدف���اع عن النف�س» �ضد
الأ�سلح���ة البي�ض���اء واحلج���ارة التي
ي�ستخدمها ال�شباب الفل�سطينيني.
وبالرغ���م م���ن ان قي���ادة جي����ش
االحت�ل�ال ال�صهي���وين ال حتت���اج اىل
غطاء امريكي للتمادي بعمليات القتل
واله���دم واالعتقال كم���ا فعلت وتفعل
يف مدن وق���رى ال�ضفة الغربية وقطاع
غزة ،اال ان ذلك يقع يف مقام امل�ساندة
املعنوية لــ«ا�رسائيل» �أمام املجتمع
الدويل وحماوالت االدانة الدولية التي

تخ���رج �أحيان ًا من هن���ا �أو هناك �ضد
االنتهاكات ال�صهيوني���ة .كذلك يعني
تربي���را لعملي���ات القتل الت���ي يقوم
به���ا امل�ستوطنون �ض���د اي م�شتبه به
فل�سطيني يتج���ول على قدميه حام ًال
حج���راً او �سكين ًا �أم اعزل ،طف ًال كان �أم
�شاباً ،رج ًال �أم امر�أة �أو م�سن� .أي ميكن
اعتب���اره ت�رشيع ًا �أمريكي��� ًا ال�ستباحة
دم���اء اي فل�سطين���ي ي�سعى اىل انهاء
االحتالل واحلرية واال�ستقالل.
وحتت املظلة االمريكية للعمليات

www.athabat.net

هل قررت أميريكا التدخل البري في العراق؟
يدور جدل كب��ي�ر يف العراق
حول التدخل الع�سكري الأمريكي
املبا���ش�ر فيه ،حي����ث تعار�ض
بع�����ض الكت����ل ال�سيا�سي����ة هذا
التدخ����ل ،فيم����ا تواف����ق عليه
تكت��ل�ات اخ����رى� ،إ�ضاف����ة �إىل
الع�شائ����ر يف حمافظتي الأنبار
ونين����وى .ويظه����ر التباي����ن يف
املواقف الأمريكي����ة حوله ،ففي
الوقت الذي يط����رح فيه ع�ضوي
جمل�����س ال�شي����وخ اجلمهوريني
جون ماك��ي�ن ولين����زي غراهام
مو�ضوع �إر�س����ال � 10آالف جندي
�أمريكي للعراق» ،يقول الرئي�س
�أوبام����ا ب�أن����ه عل����ى الرغم من
�إر�سالنا مزيداً م����ن الع�سكريني
�إىل الع����راق ،فنح����ن ال نخطط
لتكرار التدخ����ل الع�سكري على
من����وذج ع����ام  2003يف العراق
و�سوريا.
كان����ت �أمري����كا يف ال�سابق
تكتف����ي بار�س����ال اخل��ب�راء
وامل�ست�شاري����ن ،لتدريب اجلي�ش
العراق����ي وت�أهيل����ه ،ولكنه����ا
اليوم تعمل عل����ى زيادة حجم
تدخلها الع�سك����ري يف امليدان
العراقي وب�شكل تدريجي ،وذلك
عرب ار�سال جمموع����ات قتالية
مهمتها تنفي����ذ عمليات خا�صة
ما قد ي�ؤ���ش�ر اىل التدخل الربي
املمنهج �ضمن �سيا�سة اخلطوة
– خطوة وبح�سب احلاجة (�أعلن
املتحدث ب�إ�سم التحالف الدويل
الكولوني����ل �ستيف وارن� ،أن قوة
العملي����ات اخلا�ص����ة اجلديدة
التي يجري �إر�سالها للعراق من
الواليات املتح����دة من املرجح
�أن ي�ص����ل عددها �إىل نحو ()200
عن���ص�ر و�سيقوم����ون بعمليات
هجومي����ة �أو قتالي����ة �ستك����ون
�صغ��ي�رة للغاي����ة ) ،وقد يكون
ال�سبب يف ذلك��� ،ص�راع النفوذ
ب��ي�ن �أمريكا من جه����ة ورو�سيا
و�إي����ران من جه����ة اخرى ،حيث
ا�ستطاع����ت طه����ران �أن تفر�ض
نف�سها عل����ى ال�ساحة العراقية،
من خ��ل�ال احل�شد ال�شعبي الذي
أ�ُن�ش����ئ بدعم �إي����راين ومبوافقة

�أمريكا تعتمد على «داع�ش» لإعادة ر�سم املنطقة

احلكوم����ة العراقي����ة ،وال����ذي
ا�ستط����اع �أن يفر�����ض نف�سه يف
املي����دان ،من خ��ل�ال ا�ستعادته
العدي����د من املحافظ����ات التي
احتلها «داع�ش» ،وعجز اجلي�ش
العراقي ع����ن حتريرها من دون
االعتماد عل����ى احل�شد ال�شعبي،
و�سع����ت �أمري����كا ل���ض�رب هذا
امل���ش�روع بطلبها م����ن حكومة
العبادي طرح م���ش�روع قانون
احلر�����س الوطن����ي اجلديد الذي
يدع����و اىل ت�شكي��ل�ات ع�سكرية،
يتك����ون عديده����ا م����ن �أبن����اء
املحافظ����ات ،تك����ون مهمته����ا
الدفاع عن نف�سه����ا ،وبديال عن
احل�شد ال�شعبي بحجة �أنه �إت�سم
بالطابع ال�شيعي ،وبذلك تكون
امريكا اذا ما �أُق����ر هذا القانون،
قد �شق����ت طريقها نح����و فدرلة
الع����راق ،و�أَ�ضعفت نف����وذ �إيران
فيه ،وتعمل للح����د من التدخل
الرو�سي يف العراق ،لذلك نراها
متن����ع احلكوم����ة العراقية من
عقد االتفاقي����ات الع�سكرية مع
رو�سيا ،وتقف يف وجهها ملنعها
من طلب امل�ساع����دة الع�سكرية
ل�رضب داع�ش،كما فعل الرئي�س

ال�صهيونية ،جند ال�سلطة الفل�سطينية
عاج����زة اال ع����ن االلت����زام بالتن�سيق
االمن����ي مع جي�ش االحت��ل�ال ،بدل ان

اال�س����د يف �سوريا ،وامنا جل ما الذي ي�ستطي����ع ان يقوم بالدور
ا�ستطاعته احلكومة هو التن�سيق املطلوب منه ،فقد عملت امريكا
االمن����ي الرباعي (ايران� ،سوريا ،على تهيئة الع�شائر للقيام بهذا
الدور ولكنه����ا مل تنجح ،ب�سبب
االنق�سامات احلادة بني الع�شائر،
فمنهم من هو مع الدولة ومنهم
من يدعم داع�ش ومنهم من يريد
اال�ستق��ل�ال واقام����ة دولة �سنية
أميريكا تحتفظ بورقة
يف الو�س����ط ،وال�سنة مل يلم�سوا
«داعش» من أجل مشروعها اجلدي����ة املطلوبة م����ن امريكا،
وي�شتكون منها ،النها مل تعطهم
الداعي إلى إعادة رسم
ال�سالح املطلوب ،ومل ت�ساعدهم
المنطقة من جديد
يف متكني انف�سهم للق�ضاء على
«داع�����ش» ،بل قام����ت بتزويده
بال�سالح.
و�سوف حتتفظ امريكا بورقة
«داع�����ش» من اج����ل م�رشوعها
الداع����ي اىل اعادة ر�سم املنطقة
العراق ورو�سي����ا) وقد ا�ستفادت من جدي����د ،ولكنه ي�صعب عليها
من����ه ب�رضب العدي����د من مراكز جت����اوز الالعب��ي�ن اال�سا�سي��ي�ن
«داع�����ش» وت�صفي����ة بع�����ض االي����راين والرو�س����ي ،و�ستبقى
االم����ور يف العراق م����ا بني مد
قيادييه.
ال تري����د امريكا الق�ضاء على وجزر ،اىل ان ي�أتي او�آن الت�سوية
«داع�ش» لأن����ه كما قال �أوباما التي يقبل بها اطراف ال�رصاع كل
«ال ميثل خط����راً ا�ستثنائي ًا على بح�سبه.
الواليات املتحدة الأمركية».
هاين قا�سم
والن����ه مل يتوف����ر البدي����ل

تتح����وّل �أروقة ومكات����ب مقر ال�سلطة
الوطني����ة الفل�سطيني����ة يف رام اهلل
اىل غرف����ة عملي����ات داعم����ة لله ّب����ة

الفل�سطيني����ة .وبالرغ����م م����ن العجز
املايل الكبري واالو�ض����اع االقت�صادية
ال�صعب����ة التي يعاين منه����ا ال�شعب
الفل�سطين����ي يف ال�ضفة الغربية ،جند
التزام كلي باالتفاقي����ات االقت�صادية
وحماوالت �صهيونية لتو�سيع دائرتها
وامل�ساوم����ة على م�ساع����دة ال�سلطة
له����ا يف وقف اله ّب����ة ال�شعبية مقابل
حوافز اقت�صادية وادارية اكرب لل�سلطة.
وك�أن ال�سلطة تعي�ش على كوكب �آخر
لي�س له عالق����ة بال�شعب الفل�سطيني
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■ ا�ستنك���رت حركة الأم���ة يف بيان لها قيام
�رشك���ة عرب�سات بحجب ب���ث قناة «املنار»
عرب �أقمارها ال�صناعية ،معترب ًة قرارها اجلائر
حماول���ة لإ�سكات الإع�ل�ام املقاوم  و�إعتداء
على حرية الر�أي والتعبري.
■ دان جتم��ع العلم��اء امل�سلم�ين ق��رار �رشكة
عرب�س��ات ايقاف بث قن��اة املنار معت�برا �أنه
ي�أت��ي يف �سياق احلرب الت��ي تخو�ضها القوى
التكفريية الظالمية على املقاومة ب�شكل عام،
وعل��ى �إعالمه��ا ب�ش��كل خا�ص م��ا ي�ؤكد عمق
ت�أثري هذا الإعالم عليهم وف�ضحه لأكاذيبهم.
ور�أى� إن هذا الأ�سلوب الذي ا�ستخدمته ال�رشكة
بتحري���ض وا�ض��ح م��ن دول عربي��ة مت�رضرة
م��ن �إي�صال احلقيق��ة �إىل �شعوبها لن ينفع يف
ا�سكاته��ا له��ذا ال�ص��وت املقاوم ال��ذي �سيجد
البدي��ل املنا�س��ب وه��و يف نف���س الوقت يعرب
عن مدى ال�ضعف الذي و�صلت �إليه هذه الدول
الرجعية املتخلفة.
■ ا�ستهجنت جبه���ة العم���ل الإ�سالم���ي يف
لبن���ان :القرار اجلائر الذي اتخذته �إدارة القمر
ال�صناعي عرب �سات بحجب ومنع قناة املنار
الب���ث واعتربته :قراراً �سيا�سي ًا
الف�ضائية عن
ّ
ظامل ًا بامتياز ب�سبب انحياز قناة املنار منذ
ن�ش�أته���ا �إىل جانب الق�ضية الفل�سطينية و�إىل
جان���ب املقاومة وتب ّني خياره���ا وثقافتها،
وكذل���ك ب�سبب ف�ضحه���ا �أي�ض��� ًا للجماعات
الإرهابية والتكفريية امل�سلحة وك�شف زيفهم
وارتباطاته���م امل�شبوهة وت�آمرهم �ضد حمور
املقاومة يف املنطقة.
■ ر�أى رئي���س التنظي��م القوم��ي النا��صري
�سم�ير �رشك�س �إن اخلط��وة ال�سيا�سية اخلاطئة
من �رشك��ة عرب �سات ت�أت��ي لتنال من �صوت
املقاوم��ة والتحري��ر لي���س عل��ى ال�ساح��ة
اللبناني��ة فح�س��ب ب��ل عل��ى م�ست��وى ال�ساحة
العربي��ة والإ�سالمية والدولي��ة �أي�ض ًا ملا لهذه
القناة من م�ؤيدين خلطها ونهجها يف التعبري
ع��ن ق�ضاي��ا امتن��ا العادلة وطليعته��ا ق�ضية
فل�سطني.
■ اعت�ب�ر مدير الدائ���رة االعالمية يف احلزب
ال�س���وري القوم���ي االجتماعي مع���ن حمية
�أن قي���ام �رشك���ة عرب�سات بحج���ب بث قناة
«املنار» عرب اقمارها ال�صناعية ،يوازي قيام
طائرات الع���دو ال�صهيوين بتدمري مبنى قناة
املنار يف العام  ،2006لأن الهدف واحد ،وهو
ا�سكات �صوت هذه القن���اة التي حتمل نب�ض
املقاومة ،وتنطق با�س���م املقاومني واالحرار
وتدافع عن الق�ضايا املحقة والعادلة.

ومطالب����ه العادلة ،كم����ا نرى قيادات
ال�سلط����ة ت����ارة يه����ددون با�ستخدام
�آلي����ات املحا�سبة الدولي����ة ملعاقبة
«ا�رسائي����ل» يف حمكم����ة اجلنايات
الدولي����ة �أو غريها ،وط����وراً ينكفئون
لعقد اجتماعات ملناق�شة ق�ضايا ابعد
ما تكون عن هموم ال�شعب الفل�سطيني
�أو االعالن عن ني����ات بوقف التن�سيق
االمن����ي واالقت�ص����ادي م����ع الع����دو
ال�صهيوين ،وال تلبث ان تتبخر مع ان
ذلك ا�ضعف االميان..

ان حم����اوالت الكي����ان ال�صهيوين
واالدارة االمريكي����ة وق����ف اله ّب����ة
الفل�سطيني����ة �ستنهار دائم ًا عند ارادة
ال�شع����ب الفل�سطين����ي ال�صام����د منذ
�سبع����ة عق����ود ،والثائر عل����ى القهر
والظلم ،ول����ن توقف����ه �سيا�سة القتل
والإرهاب ال�صهيوين عن تقدمي الغايل
والنفي�س والت�ضحية بكل �شيء تلبية
لواجب احلرية.

�سامر ال�سيالوي
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ّ
مساهمة في إنتاج قانون انتخاب يطور الحياة الوطنية ()1

ّ
ّ
الحكومة االستقاللية األولى حددت العلة بالطائفية ..وبقانون االنتخاب

يف بيان احلكوم���ة اال�ستقاللية الأوىل
برئا�س���ة ريا�ض ال�صل���ح ،التي نالت ثقة
جمل�س الن���واب يف  7ت�رشين الأول ،1943
فقرتان ع���ن �إلغاء الطائفي���ة ال�سيا�سية،
وفقرة ع���ن قانون االنتخ���اب ،وفقرة عن
الإح�ص���اء ال�شامل ،و�إدخ���ال الإ�صالحات
املختلفة على احلياة ال�سيا�سية العامة.
يف ذاك البي���ان قبل  72عاماً ،مدخل ما
زال ي�صلح لكل بيان حكومي ،ولكل بداية
�إ�صالح حقيقية ،لأنه حدد العلّة اللبنانية
التي يج���ب عالجها ،فمما ج���اء يف ذاك
البيان:
«وفيم���ا تنظّ���م احلكوم���ة اال�ستقالل
وت�ستكمل �أ�سبابه ،بحيث يكون �صحيح ًا
لتنظي���م احلكم الوطن���ي ،لي�صبح حُ كم ًا
�صاحل ًا تربز فيه ح�سنات العهد اال�ستقاليل
الد�ست���وري ،حت���ى ت�ستق���ر ل���ه الهيبة
املفرو�ض���ة والثق���ة ال�رضوري���ة ،الهيبة
والثقة اللت���ان انتق�صت منه���ا �أ�ساليب
املا�ضي ال�شيء الكثري ،فاال�ستقالل يجب
�أن ال يكون جم���رد �أنانية قومية و�إر�ضاء
ذلك تريده احلكومة التي تفهم اال�ستقالل،
هذا الفه���م �أن ي�شع���ر كل لبناين مبزايا
العه���د اال�ستقاليل الد�ست���وري ،وتريد �أن
يظهر �أثره يف كل ناحية ،هذه هي الروح
التي �ستنفخ يف كل مكان ،وعلى �أ�سا�سها
�ستعمد �إىل �إدخال الإ�صالحات املختلفة
عل���ى �آلة احلكم ،وعل���ى احلياة الوطنية
ال�سيا�سية العامة».
�أ�ض���اف البي���ان�« :إن احلكوم���ة ل���ن
تتع���رف �إىل ال�سيا�س���ة ال�ضيق���ة التي
�أله���ت اللبنانيني ب�أمور حملية حمدودة،
و�أورث���ت االختالفات والأحق���اد بينهم،
بل ه���ي �ستبعد بهم عنه���ا كل االبتعاد،
لتخرج �إىل �أو�سع تليق بالذكاء اللبناين،
وبالن�ش���اط اللبن���اين امل�شه���ور ،و�إن
احلكومة التي يل �رشف رئا�ستها تريد �أن
تكون للبن���ان �سيا�سة عليا يرتفع �إليها،
وي�ساهم فيه���ا كل لبناين فك���راً وعمالً،
عل���ى �أن تلك ال�سيا�سة من �رشوط ازدهار

احلكومة اال�ستقاللية الأوىل برئا�سة ريا�ض ال�صلح

لبنان وقوته وتقدمه ،وهي �ستعمل بجد
و�إخال����ص عل���ى جمع ال�صف���وف و�إزالة
الأحقاد ،ال �سيم���ا التي �أُ�رضمت يف هذه
املرحلة االنتخابية ،حتى تن�رصف القوى
واجله���ود �إىل خدمة م�صلحة البلد العليا
ال�شاملة».
�أم���ا عل���ة الطائفية ،فق���د اعترب بيان
احلكوم���ة اال�ستقاللي���ة �أن ال�ساعة التي
ميكن فيها �إلغاء الطائفية هي �ساعة يقظة
وطنية مباركة ،معلن��� ًا ال�سعي كي تكون
هذه ال�ساعة قريبة ،وجاء يف البيان بهذا
اخل�صو�ص:
«ومن �أ�س�س الإ�ص�ل�اح التي تقت�ضيها
م�صلح���ة لبنان العليا ،معاجلة الطائفية،
والق�ضاء على م�ساوئها ،ف�إن هذه القاعدة
تفيد التق���دم الوطني من جه���ة ،و�سمعة
لبن���ان من جه���ة �أخرى ،ف�ض ًال ع���ن �أنها
ت�سم���م روح العالق���ات ب�ي�ن اجلماعات
الروحي���ة املتع���ددة التي يت�أل���ف منها

ال�شع���ب اللبن���اين ،وقد �شهدن���ا كيف �أن
الطائفي���ة كانت يف معظ���م الأحيان �أداة
لكفالة املنافع اخلا�ص���ة ،كما كانت �أداة
اليهان احلياة الوطنية يف لبنان ،ي�ستفيد
منه الأغي���ار ،ونحن واثقون �أنه متى غمر
ال�شع���ب ال�شعور الوطني الذي يرتعرع يف
ظل اال�ستقالل ونظام احلكم ال�شعبي ،يقبل
بطم�أنينة عل���ى �إلغاء النظ���ام الطائفي
امل�ضعف للوطن.
�إن ال�ساع���ة الت���ي ميكن فيه���ا �إلغاء
الطائفية ه���ي �ساعة يقظة وطنية �شاملة
مباركة يف تاري���خ لبنان ،و�سن�سعى لكي
تكون هذه ال�ساع���ة قريبة ب�إذن اهلل ،ومن
الطبيعي �أن حتقيق ذلك يحتاج �إىل متهيد
و�إع���داد يف خمتلف النواح���ي ،و�سنعمل
جميع ًا بالتعاون ،متهيداً و�إعداداً ،حتى ال
تبق���ى نف�س �إال وتطمئن كل االطمئنان �إىل
حتقيق هذا الإ�صالح القومي اخلطري.
وما يقال يف القاع���دة الطائفية ،يقال

مثله يف القاعدة الإقليمية ،التي �إذا ا�شتدت
جتعل الوطن الواحد �أوطان ًا متعددة».
�أما ب�ش�أن قانون االنتخ���اب ،فقد �أ�شار
البي���ان �إىل عيوب يف القانون كانت �سبب
�شكاوى عديدة عادلة ،مما يفر�ض �إ�صالح ًا
ي�ساوي جميع �أبناء الوطن باحلقوق ،فجاء
باحلرف:
«وترى احلكومة �أن يف قانون االنتخاب
احلايل عيوب ًا مل تخ���ف �آثارها على �أحد،
وكانت �سبب �ش���كاوى عديدة عادلة ،فهي
لذلك �ستتقدم قريب��� ًا من جمل�سكم الكرمي
بتعديل قانون االنتخاب تعدي ًال ي�ضمن �أن
ي�أتي التمثيل ال�شعبي �أ�صح و�أكرث انطباق ًا
عل���ى رغبة اللبنانيني ،وهي تعتقد �أن يف
�إ�صالح ه���ذا القانون �سبي ًال لكفالة حقوق
جميع �أبناء الوطن دون متييز بينهم».
�أما جلهة تع���داد ال�سكان ،ف�إنه �رضورة
بر�أي احلكوم���ة اال�ستقاللية الأوىل ،وجاء
يف البيان:

«وم���ن الأم���ور الت���ي يج���ب العناية
بها ،ل�ضمان متثي���ل �شعبي �صحيح متام
ال�صح���ة� ،إجراء �إح�صاء عام �شامل تُ�رشف
عليه هيئ���ة جتمع �إىل الكف���اءة ،النزاهة
والتج���رد ،و�سنبادر �إىل ه���ذا العمل قريب ًا
�أي�ضاً».
�إذا ،من���ذ البداية كان وا�ضح ًا �أن علة
العلل يف النظام ال�سيا�سي اللبناين هي:
الطائفي���ة ،التي يجب �إلغا�ؤها ،وقانون
االنتخ���اب املكر�س للعل���ل والأمرا�ض،
مما ي�ستوجب �إلغ���اء ما يراكم املر�ض
ويجعل���ه ي�ستفحله ب�شكل قد ي�ؤدي �إىل
ا�شرتاكات مر�ضية خطرية..
وم���ع الأ�س���ف ،ف����إن كل التعديالت
الت���ي طر�أت عل���ى قان���ون االنتخاب،
كانت تو�سّ ع العلل وتكرّ�سها يف اجل�سد
ال�سيا�س���ي اللبن���اين ،فج���اء تعدي���ل
قان���ون االنتخاب ع���ام  1951يف عهد
ب�شارة اخلوري ليزيد االنق�سام وال�رشخ
بتق�سيم���ه حمافظ���ة جبل لبن���ان �إىل
ثالث دوائ���ر ،وكذلك احل���ال حمافظة
لبنان ال�شمايل ،التي جُ علت �أي�ض ًا ثالث
دوائر انتاخبية ،فيما �أبقى على لبنان
اجلنوب���ي ،والبقاع ،وبريوت ،وكل منها
دائرة انتخابية واحدة.
ث���م جاء تعديل قان���ون االنتخاب عام
 1953يف عهد كميل �شمعون ليدمّر احلياة
ال�سيا�سي���ة ،م���ن خالل اعتم���اده الدائرة
الفردي���ة ،ف���كان �أن زاد االنق�سام الطائفي
واملناطقي ،و�أدخ���ل كل العيوب املذهبية
والطائفية والقبلية والعائلية �إىل احلياة
ال�سيا�سية اللبنانية ،مما �أخذ يدفع البالد
نحو �شف�ي�ر الهاوي���ة ،فح���اول �شمعون
حت�سني الو�ضع يف قان���ون  ،1957فكانت
عبارة عن عمليات جتميل مو�ضوعية بال
قيمة ،ال تنفع ب�شيء ،فاندفعت البالد �إىل
اتون الأزمة التي ح�صلت يف العام .1958
وللبحث �صلة

�أحمد زين الدين

ّ
«المركز االستشاري» نظم ندوة حول
سياسة فرنسا في المنطقة بعد أحداث باريس
نظّ م «املركز اال�ست�شاري للدرا�سات والتوثيق» ندوة
�سيا�سي��ة للكاتب وال�صح��ايف الفرن�س��ي �آالن غري�ش،
حت��ت عن��وان« :عملي��ات باري���س وانعكا�ساتها على
ال�سيا�سة الفرن�سي��ة جتاه املنطقة» ،ح�رضها عدد من
علماء الدين والباحثني والأكادمييني والإعالميني.
غري�ش اعترب �أن «ره��اب» الإ�سالم بد�أ يت�صاعد يف
�أوائ��ل الثمانين��ات؛ مع �سق��وط االحت��اد ال�سوفياتي،
والرتوي��ج لـ«عدوّ» جديد ه��و الإ�سالم ،فبد�أت الدعاية
الإعالمي��ة الداخلية تن�شط يف فرن�س��ا يف تلك الفرتة،
�إىل ح�� ّد اعتقاد �أن ق�ضية فل�سطني باتت «�رصاع ًا بني
ال��شرق والغ��رب» ال ق�ضي��ة �أ�صح��اب �أر���ض وحمتّل
مغت�صب .من هذا املنطلق دخل رئي�س حترير �صحيفة

«�أوري��ون � »21إىل ق�ضية العلماني��ة يف فرن�سا ،والتي
حتوّلت يف ما بع��د �إىل �سالح يُ�ستخدم �ضد امل�سلمني؛
عل��ى �ض��وء تط��ور العملي��ات الإرهابي��ة العنفية يف
الع��امل ،وم��ع االعتداء عل��ى �صحيفة «�ش��اريل �إيبدو»
والأح��داث الدموية الأخ�يرة يف باري���س ،م�شبه ًا هذا
التح��وّل مب��ا فعلت��ه الوالي��ات املتحدة بعي��د �أحداث
� 11أيل��ول؛ عندما �أعلن رئي�سه��ا وقتذاك «احلرب على
الإره��اب» ،الفت�� ًا �إىل �أن فرن�سا ت�س�ير اليوم على هذا
املنوال ،وحمذراً من خط��ورة ا�ستخدام هذا امل�صطلح
ال��ذي ينطوي عل��ى الكثري م��ن االلتبا�س��ات وامل�آرب
ال�سيا�سي��ة ،ويعطّ ��ل طريق��ة التفك�ير «�سيا�سي��اً»،
فه��ذه اجلمل��ة ا�ستُخدمت �ض��د الفل�سطيني�ين طيلة 15

عام��اً ،و�ض��د «ح��زب اهلل» و«حما���س» ،وغريهما من
املنظم��ات الت��ي �أُدرج��ت �ضم��ن لوائ��ح «الإره��اب»
�أمريكي ًا و�أوروبياً.
و�أ�شار غري�ش �إىل �أن العنف واحلروب اللذين �شنهما
الغ��رب مل يولّ��دا �س��وى املزي��د م��ن العن��ف والتفريخ
للجماع��ات الإرهابي��ة ،مع��دداً نتائ��ج ه��ذه احلروب
واالجتياحات ،منها ان�ضمام �آالف ال�شباب الأوروبي
�إىل اجلماع��ات الإرهابي��ة ،وتعزيز وج��ود «القاعدة»
بعد اجتياح العراق و�أفغان�ستان ،واليوم يف �سورية.
وخت��م غري���ش ب�أنه ال ح ّل ع�سكري�� ًا يف �سورية ،بل
تفاهم بني ط��ريف املعار�ضة والنظام ،معترباً احلرب
يف �سورية «حرب ًا عاملية ثالثة».

الكاتب وال�صحايف الفرن�سي �أالن غري�ش
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ُ
كيف تجعلين زوجك يصالحك برومانسية؟
ال ب���د م���ن �أن ترتاف���ق احلياة
الزوجي���ة م���ع بع����ض اخلالفات
الب�سيطة وامل�شاكل العابرة ،ومن
امل�ؤك���د �أن اخلط��� أ� ال يق���ع على
عاتقك دوم ًا لكي تبادري مب�صاحلة
زوج���ك ،وحت�سني م���ا ارتكبتِ من
ذنب ،بل قد يك���ون زوجكِ �أحيان ًا
ه���و املخط���ئ بحق���ك ،وتتوقني
العتذاره من���ك وم�صاحلتك ،فكيف
جتعلينه يُ�صاحلك؟
 .1حافظ���ي عل���ى الت��ص�رُّ ف
احل�س���ن :حينما يخط���ئ زوجك
بحقك ،ال تتحويل �إىل امر�أة قا�سية
القلب ومهملة لواجباتها ،بل ظلي
تلك املر�أة التي ت���درك واجباتها
بحذافريها دون �أي �إهمال ،ف�أعدّي
ل���ه وجب���ة طعام���ه ،وجهّزي له
مالب�سه ،لك���ن �أ�شعري���ه ببع�ض
اجلفاء من قبَل���ك بعدم حمادثته
على �سبيل املث���ال ،ف�سي�شعر هو
ب���دوره بت�أنيب ال�ضم�ي�ر ويدرك
خط�أه ،و�سي�شع���ر �أنك امر�أة طيّبة
القلب وتق���وم بدورها على �أكمل
وج���ه ،ف�سيح���اول م�صاحلت���ك
وحت�سني الو�ضع بينكما ،و�سيعتذر
من���ك ويقوم بهذه املب���ادرة بكل
ترحيب.
 .2ال للعن���اد :العن���اد يُخ���رب
البي���وت ،فمهما كن���ت منزعجة
منه ،ما �أن يب���ادر �إىل م�صاحلتك
ال تك���وين عنيدة ،لك���ي ال ي�س�أم
زوجك م���ن م�صاحلت���ك� ،أو يندم
عل���ى قيامه بهذه املب���ادرة ،لأن
للرج���ل كربياءه ،ب���ل كوين مرنة
و�ساحميه.
 .3الدلع والغنج� :أ�شعري زوجك

ِ
أنـت

بخطئه ال من خالل كربياء �أنوثتك
وحدها ،بل �إ ّن «الزعل» ب�أ�سلوب
دلع الن�ساء له مفعول �إيجابي لدى
الرج���ال ،ما �سيجعل���ه يبادر �إىل
م�صاحلتك ،ولن يتحمّل «زعلك»،
واعلمي �أن مثل تلك املواقف جتدّد
احلب بينكما لكي ال ت�سري احلياة
بوترية جامدة.
 .4املوق���ف ب���دل الكلمة :حني
ت�ستخدم�ي�ن بع����ض الأ�سالي���ب
ال�ساب���ق ذكره���ا ليب���ادر زوجك
�إىل م�صاحلت���ك ،ال تتوقع���ي منه
كلمة «�أعت���ذر �أو عذراً حبيبتي»،
بل هن���اك بع�ض الرج���ال الذين
ي�شع���رون ب�أن كربياءهم ال ي�سمح
لهم بق���ول ه���ذه الكلم���ة ،و�أنت
ال ت�ضغط���ي علي���ه وتطلبي منه
�أن يق���ول كلمة اعت���ذار ك�أنه ولد
�صغري ،بل ق���د يكون زوجك حائراً
يف اختيار �أ�سلوب ما مل�صاحلتك،
فيبحث عن ت�رصّف يبادر به لكي
ير�ضيك مبنزلة اعتذار.
 .5التوبيخ بلطف وهدوء :طيبة
قلبك ال تعني �أن تغ�ضّ ي النظر عن
حقوق���ك ،بل لكل زوج���ة واجبات
وحقوق على حد �سواء ،وهنا يجب
�أن تلق���ي الل���وم والتوبيخ على
زوج���ك لكي يدرك خط����أه ويقوم
بواجباته ،لكن بلطف وهدوء ،لكي
ت�ضمني هدف���ك من ذلك ،فيرتاجع
�رشي���كك عم���ا اقرتفه م���ن خط�أ،
ويُح�سّ ن مبا قام به.
وهنا تذكّري دوم ًا �أ ّن املرونة
�رضورية يف احلي����اة الزوجية،
وعلى كل طرف �أن يتنازل قلي ًال
ع����ن كربيائه ،فت�ستم����ر احلياة

وطــفـــــلك

الطفل من :2 - 0
� - 1إخراجه من غرفة نوم والديه �أثناء فرتة املعا�رشة.
 - 2ال ن�سمح لأي �شخ�ص بتغيري مالب�سه والنظر �إىل عورته.
 - 3ال نعوّده على حت�س�س �أماكن العورة.
 - 4ال نرتكه يف البيت وحده مع العاملة �أو العامل.

رمي اخلياط

فَ ن%

اإلتيكيت

خطوات عملية للتربية الجنسية ()1/2
�أك�ث�ر الآباء والأمهات ال يربّون �أبناءهم جن�سياً ،لعدة �أ�سباب� ،إما لعدم
معرفتهم يف كيفي���ة تو�صيل املعلومة �إليهم� ،أو مينعهم حيا�ؤهم يف فتح
مثل هذه املوا�ضيع �أمام �أبنائهم� ،أو لأنهم لي�س لديهم املعلومة ال�صحيحة
لتو�صيله���ا لهم ويرتكونهم لتلقي املعلومات م���ن اخلارج �أو من الأجهزة
الذكية ،وقد ت�أتيهم املعلومة بطريقة خاطئة �أو قد تكون املعلومة نف�سها
خاطئة.
يُجمع االخت�صا�صيون على �أن �أه���م ثالثية تربوية نحفظ بها �أبناءنا
يف تربيتهم جن�سي��� ًا بالطريقة ال�صحيحة� ،أن تكون العالقة بيننا وبينهم
مبنية على (الثقة ،والعلم ،والأمان)؛ �أما الثقة فهي التي تطيل عمر العالقة
ب�ي�ن الوالدين والأبناء ،و�أما العلم فحتى يكون الوالدان مرجع املعلومات
اجلن�سية لهم ،و�أما الأم���ان فيظهر يف حالة لو ارتكب الطفل خط�أ جن�سي ًا
ف�ل�ا بد �أن نُ�شعره بالأمان ونعلّمه كيفي���ة ت�صحيح خطئه ،فنعطيه الثقة
والدعم لكي ال يكرر اخلط�أ مرة �أخرى.
ويف ما يل���ي خطوات عملية مق�سَّ مة بح�سب العم���ر ،ت�ساعد الوالدين
على توجيه �أبنائهم وتربيتهم جن�سي ًا بال�شكل ال�صحيح:

الزوجي����ة بينكما به����دوء ،ومترّ
امل�شاكل مرور الكرام.
� .6إياك �أن ترفع���ي �صوتك عند
اخلالف مع زوجك ،مهما كان الأمر،
ومهما حدث.
 .7ال تلجئ���ي �إىل الهج���وم
للدفاع عن نف�سك ،فمث ًال لو اتهمك
بالتق�صري �أو الإهمال يف �شيء فال
تق���ويل �أنت ل�س���ت �أف�ضل مني ثم
تعيدي على م�سامعه ما اخط�أ فيه
يف يوم من الأي���ام� ،أي ال تذكريه
بخالفات املا�ضي ،حت���ى ال يبد�أ
هو الآخ���ر بذكر عيوب���ك ..فتكرب
امل�شكلة.
 .8ال تق���ويل �إن���ك نادم���ة على
زواجك به �أو �إنك تتحملني حياتك
معه فق���ط من �أج���ل الأطفال ..قد
ين�سى وي�سامح �أي �شيء �إال هذا.
 .9ال تغلق���ي الباب بقوة وعنف
عندم���ا تخرج�ي�ن وتدخلني ،لأنه
�سيعت�ب�ره ع���دم اح�ت�رام من���ك،
وبالتايل لن يحرتم���ك ،ولن يهتم
مب�شاعرك.
 .10ال تعنّف���ي �أو ت�رضب���ي �أو
ت�رصخي عل���ى الأطف���ال لت�شفي
غليلك من �أبيهم ،فهذا يجعله يهبّ
مدافع ًَا عنهم �ضدك ،وهو �سيئ جداً
ل�صحة الأطفال النف�سية �أي�ضاً.
 .11مهما كانت امل�شكلة كبرية،
فال تنامي يف غرفة منف�صلة عنه،
�أو حت���ى يف نف����س الغرفة على
�رسي���ر �آخر ،حت���ى ال تعتادا على
النوم منف�صلني ،فهذا ي�سبب فتور
امل�شاعر بينكما.

 - 5عن���د تنظيف خروجه ال تقويل له «ايع ..رايحت���ك كريهة» ،بل قويل:
«�إنها ف�ضالت �صحية».
 - 6عندم���ا تتحدثني عن عورته حتدثي بطريق���ة �إيجابية ،حتى ال يكره
ج�سده.

البنت �أو ال�صبي من :6 - 2
 - 1ال تخرج من املنزل لوحدها يف فرتات الظهرية �أو امل�ساء.
 - 2يت ّم �إفهامها �أال يحاول �أحد �أن يلم�سها يف �أماكن عورتها.
� - 3إذا خلعت مالب�سها فتخلعها بعدما تت�أكد �أن باب الغرفة مغلق.
 - 4ال تخلع مالب�سها �أبداً خارج املنزل ،مهما كانت الأ�سباب.
 - 5ال ن�سمح لها باخلروج مع ال�سائق لوحدها.
 - 6ال تلعب مع �أقربائها الذكور الأكرب منها لوحدها.
 - 7حماولة تعويدها لب�س املالب�س الداخلية الطويلة.
 - 8تعليمه���ا طريق���ة اجللو�س ال�سليم���ة (عدم فتح رجله���ا� ،أو �أن تكون
مالب�سها مرتفعة).
 - 9ال تدخل غرفة ال�سائق �أو اخلادمة.
 - 10تنمي���ة الرقابة الذاتي���ة عندها �إذا وقعت عيناه���ا على منظر خم ٍّل
بالأدب.
 - 11بدء الف�صل بالنوم عن �إخوتها ال�شباب.
 - 12تعويدهم النوم على ال�شق الأمين ،وبيان �أن النوم على البطن مكروه.
 - 13البدء يف تعليم اال�ستئذان قبل الدخول على الوالدين يف غرفتهما.

لباقات القيادة تحت المطر
القيادة حتمل يف طيّاتها خط����ورة كبرية عليك والآخرين،
فكي����ف مع ت�ساقط الأمطار التي تُنتج عدداً هائ ًال من حوادث
ال�سري.
عليك عزيزت����ي االلتزام بو�ضع حزام الأم����ان ب�شكل دائم،
والإم�ساك مبقود ال�سيارة بيديك االثنتني ،واالبتعاد عن كل ما
قد ي�شتّت االنتباه ،كالهاتف �أو الراديو..
كما يتوج����ب عليك الت�أك����د من عمل م�ساح����ات الزجاج
الأمام����ي ،وتنظيف زج����اج ال�سيارة الأمام����ي واخللفي قبل
القي����ادة ،واحر�صي على �أن تكون ك�شافاتك الأمامية م�ضاءة،
خ�صو�ص ًا �أن املط����ر الغزير قد يجعل الر�ؤية �صعبة حتى يف
و�ضح النهار.
حاويل االبتعاد ع����ن ال�سيارة التي �أمامك ،وااللتزام باحلد
الأق�صى لل�رسعة على الطريق.
احر�صي عل����ى عدم تكوّن بخار املاء عل����ى الزجاج ،لأنه
يحجب الر�ؤية وي�سبّب احل����وادث ،لذلك افتحي النوافذ قلي ًال
للتهو�أة.
ح����اويل القيادة بب����طء ،ل�صعوبة التحك����م بال�سيارة عند
ا�ستخدام الفرامل ،كما يتوجب عليك التوقف عن القيادة على
الفور �إذا كانت هناك �سيول.
اعم����دي �إىل ا�ستخدام �إ�شارات االنتظ����ار بطريقة م�ستمرة،
لتنبيه الآخرين �إىل عدم االقرتاب.
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كاريكاتير

ُ
حقائب سفر «ذكية» ..ال تضيع وال تسرق
متكّنت �رشكة «�سام�سونغ» ،بالتعاون مع �رشكة
«�سام�سونايت» ،من تطوير حقائب �سفر «ذكية» ،من
املنتظر �أن تكون �سهلة ال�رشاء ،ومتوافرة على نطاق
وا�سع حول العامل .و�ستعمل ال�رشكتان م�ستقب ًال على
تزويد حقائبهم���ا «الذكية» مبجموعة من املميزات
التي ت�سمح بتحديد �أماكن تواجد احلقائب ،وتعقّبها
يف حال فقدانها عرب ا�ستخدام تقنية «.»GPS
ومن املنتظَ ر �أن حت�صل احلقائب كذلك على ميزة
�إر�س���ال تنبيهات خمتلفة �إىل �أجه���زة م�ستخدميها
املحمول���ة ،مثل تنبيه���ات للحماية م���ن ال�رسقة،
وحتذيرات عند االبتعاد عنها.
وتن���وي «�سام�سوناي���ت» الذه���اب �إىل �أبعد من
ذلك؛ بتعاونها مع �رشكات النقل اجلوي على تطوير
حقائب ق���ادرة عل���ى تزويد املط���ار باملعلومات

املتعلقة بامل�ساف���ر ،مثل ا�سم �صاحبه���ا ،ووزنها،
ووجهة ال�سفر.
و�ستعمل «�سام�سون���غ» من جانبها على تطوير
تقنية جتعل حقائب ال�سفر ذاتية الدفع ،بحيث تكون
قادرة عل���ى تعقّب امل�سافر �أثناء حترُّكه يف املطار،
غري �أن كرب حجم حمرك الدفع الذي يبلغ ثلث حجم
احلقيبة يجعل التقنية غري عملية يف الوقت احلايل.
يُذكر �أن بع�ض ��ش�ركات النقل وال�رشكات التقنية
حاول���ت من قبل تقدمي حل���ول م�شابهة ،على غرار
�رشك���ة «بلو�سمارت» ،التي تعاون���ت مع «�أوبر»
لتطوير حقائب مزوّدة بنظام «ذكي» يتيح العثور
عليها يف حال فقدانها� ،أو �رشكة «�إير با�ص» التي
ك�ش���ف قبل عامني عن من���وذج حلقيبة ذكية قادرة
على االت�صال بالهواتف الذكية.

ل���ن حتتاج بعد اليوم �إىل جمع فاكهة من الغرب
و�أخرى من ال�رشق لعمل طبق �سلطة الفواكة اللذيذ،
ذلك لأن الفنان الأمريكي «�سام فني �أكني» متكّن من
زراع���ة �شجرة واحدة حتتوي على  40نوع ًا خمتلف ًا
من الفاكهة يف نف�س الوقت.
«�أكني» الذي يعم���ل بروف�سرياً فى اجلامعة ،وُلد
وتربى يف مزرع���ة يف بن�سلفانيا ،ويع�شق الزراعة
والأ�شجار ،لذا ظل يحاول طوال عمره زراعة �أ�شجار

حتم���ل فواكه متع���ددة ،وكان قد جن���ح قبل �سبع
�سنوات يف زراعة �أول ن���وع منها با�ستخدام تقنية
زراعية حديثة ت�سمى بـ«.»chip grafting
وقد و�ص���ل «�أكني» هذا الع���ام �إىل رقم قيا�سي
جدي���د بزراعت���ه  40نوع��� ًا من الفاكه���ة ،و�أكد يف
ت�رصيحاته �أنه �سيحاول زرع املزيد ،خ�صو�ص ًا �أنها
طريقة رائعة وموفّرة جداً قد تغيرّ �شكل الزراعة يف
العامل كله.

ُ
شجرة تثمر  40نوعًا مختلفًا من الفاكهة

تـــ�صـــــدر عـــــــن
�شــركــة الـقـــلــم
للإعالم �ش.م.م.
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