كل عام وأنتم بخير
ب�سبب حلول عيد ر�أ���س ال�سنة امليالدية ،وعيد امليالد لدى الطوائف
الأرمنية ،حتتجب «الثبات» عن ال�صدور يف الأ�سبوع املقبل ،على �أن تعود
�إىل قرائها يف الأ�سبوع ال��ذي يليه� ،آملة �أن يكون العام اجلديد عام خري
وبركة على اجلميع.

ألمـــــــة واحـــــــدة

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

االفتتاحية

ّ
التحوالت
 ..2016وحصاد
�إذا كان عام  2015قد ا�ستحق بجدارة �أن ي�س َّمى عام التحوالت،
واالنعطافات يف مواقف الدول املعني���ة يف �أزمات املنطقة ،ف�إن
مرت على
ع���ام � 2016سيكون عام احل�صاد خلم�س �سنوات عجاف ّ
املنطقة بكل حروبها وم�آ�سيها.
فف���ي جولة �رسيعة على متو�ضع ال���دول والقوى مبا �آلت �إليه
االو�ض���اع يف نهاية عام  ،2015جن���د �أن �إيران قد ربحت �سيا�سي ًا
واقت�صادي��� ًا وعلمي��� ًا ،من خالل توقيع االتف���اق النووي مع دول
« ،»1+5وا�ستح�صلت على الإقرار الهام ب�صفتها العب �أ�سا�سي يف
تقري���ر م�صري املنطقة ،وقد تُرجم الأمر باالعرتاف بدورها ك�رشيك
يف حل الأزمة ال�سورية وم�ستتبعاتها.
من جهتها� ،أم�ي�ركا ع ّدلت خطابها باجت���اه الليونة مع رو�سيا
بخ�صو�ص املزيد م���ن التوافقات على �أن اال�س���د واجلي�ش العربي
ال�سوري �أ�سا�سي���ان يف �أي معركة �ضمن �إطار احلرب على الإرهاب،
مبا ينطوي هذا الأمر على الإقرار بالدور الطليعي للرئي�س الأ�سد يف
�أحداث االنتقال ب�سورية من حالة احلرب �إىل حالة الوئام الأهلي.
�أما رو�سيا ،حتديداً بعد دخولها القوي يف احلرب على الإرهاب،
فق���د �أثبتت دولي ًا �أن «الدب الرو�سي» ا�ستفاق عملي ًا؛ مبا يحتوي
ه���ذا املوقف من �أبعاد وحتوالت حمت َمل���ة يف �إعادة ر�سم الوجه
ال�سيا�سي لل��ش�رق الأو�سط و�أوروب���ا ،و�أن ال�سعودية �آثرت �أخرياً
اللج���وء �إىل اخليار التفاو�ض���ي يف اليمن ،وهنا ال بد من الإ�شارة
�إىل �أن الإع�ل�ان ال�سعودي عن «التحالف الإ�سالمي» �ضد الإرهاب
يحمل يف طياته �إ�شارتني �أ�سا�سيتني:
الأوىل� :أن ال�سعودي���ة التي تدخل حماف���ل التفاو�ض من موقع
قدرتها الذاتية ،تتكئ على «حتالف» عري�ض ووا�سع ،وعلى الأقل
من حيث عدد الدول املن�ضويه فيه.
والثاني���ة� :أن���ه وبالرغم م���ن التناق�ضات العدي���دة بني دول
«التحال���ف» هذه� ،إال �أن ال�سعودية �ستعتربه ،ولو ب�شكل �إعالمي،
ذراع ًا ع�سكرية تغطي لها ما هو ناق�ص عندها من العديد الب�رشي
الع�سك���ري والقيم���ة امل�ضافة م���ن الزخم ال�سيا�س���ي الإ�سالمي
والعربي.
وبالن�سبة �إىل تركيا ،فبالرغم من �شعورها ب�أنها اخلا�رس الأكرب
م���ن �أي عملية ت�سوية يف املنطقة ،و�أنها �ستعود �إىل املربع الأول
وه���ي متخمة باجلراح ومثقلة بامل�شاكل ،وبالرغم من مغامرتها
الع�سكري���ة غري حم�سوب���ة النتائج� ،س���واء يف �إ�سق���اط طائرة
«ال�سوخ���وي» �أو يف دخول اجلي�ش الرتك���ي �إىل �أرا�ضي العراق،
�إال �أن اردوغ���ان ظهرت عليه عالم���ات الوهن واحلاجة �إىل حليف
جديد عن طري���ق التوافق مع «�إ�رسائيل» ،لب���دء مرحلة جديدة
من التعاون الأمني واالقت�صادي ،ال�سيما �أن «�إ�رسائيل» ا�ستفادت
كثرياً من اتفاقها مع تركيا ،ومن الأذرع الإرهابية التي باتت تعمل
بتوجهاته���ا ،وكذلك من املدى التعاوين مع دول التحالف املعلن
ّ
�شجعها على اتخاذ
يف اليمن� ،أو ملا ُ�س ّمي «�رضب الإرهاب» ،ما ّ
قرار بالعودة �إىل لدغات العقرب الذي انتهجته يف �رضب قيادات
وكوادر املقاوم���ة ،ظن ًا منها �أنها باتت متتلك م�ساحة جديدة من
زمام املبادرة يف جمريات ال�رصاع مع املقاومة.
يف املح�صلة ،جن���د �أن ك ًال من اليمن و�سورية ولبنان �أي�ضا قد
ظه���رت يف �أجوائهم عالمات الت�سوية ،مع ما يكتنفها من �إ�شارات
انت�صار ملح���ور املمانعة واملقاومة ،واحل�ص���اد الآتي يف 2016
�سيكون عظيم��� ًا بال �شك ،ومزيج من التفاه���م الأمريكي الرو�سي
�سي�ب�رز ،ال�سيما يف �سورية ،ليطرح م�س�أل���ة �إعادة التمو�ضع لكل
دول املنطقة كرتجمة عملية للتحوالت القاهرة.
املهند�س حكمت �شحرور
www.athabat.net
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لبنان بانتظار رئيس «صنع في السماء»
عا�ش اللبنانيون الأ�سبوع املا�ضي �أجواء
روحاني���ة ال�سماء ،وكان جمي�ل�اً تفاعلهم
على امل�ستوى ال�شعبي مع م�صادفة ذكرى
املولد النبوي ال�رشيف ويوم امليالد املجيد،
وتناغمت تغريدات املعايدات �صادقة بني
املواطنني على مواقع التوا�صل االجتماعي،
وو�صلت متنّيات بع�ض ال�سيا�سيني ورجال
الدين �إىل �أن تكون هذه امل�صادفة «فاحتة
خري» على لبنان النتخاب رئي�س ..الأعياد
الدينية يف �سن���وات خلت ت�صادفت ،لكنها
مع الأ�سف مل حتل يف قل���وب ال�سيا�سيني
خرياً وبركة ،لأن ال�سيا�س���ة م�سلكية و�أداء
و�إرادة ،ولي�ست �صلوات م�شرتكة وجمامالت
اجتماعي���ة عرب و�سائل الإع�ل�ام ،فال مولد
النب���ي الأك���رم وال ميالد ال�سي���د امل�سيح
«�صن���ع يف ال�سماء»،
ي�ستول���دان رئي�س ًا ُ
بحيث باتت ال�سماء �ضمن معادلة «ال�سني
 �س�ي�ن» لل�سعودية و�سوري���ة� ،أو �سواهام���ن املع���ادالت الأر�ضي���ة الدنيوية التي
ف�شل���ت لغاية الآن يف الأخذ بيَد لبنان �إىل
اال�ستحقاقات.
ا�ستمطار الرئي�س من ال�سماء ،خ�صو�ص ًا
يف العظات املتتالي���ة للبطريرك الراعي،
م�س�ألة ،و�إن كانت م���ن منطلقات �إميانية،
قاربت حدود الي�أ�س واال�ست�سالم ،فال بكركي
�صلوات الكاردينال الراعي قاربت حدود الي�أ�س من انتخاب رئي�س للجمهورية
قادرة على جمع الأقطاب املوارنة الأربعة،
وال ج���دوى �أ�ص ًال م���ن االجتم���اع بعد �أن
انزل���ق الرئي�س احلريري يف جتربة تر�شيح
فرجني���ة ،وعندما ورد اجل���واب من الرابية وب���كل ثقة ن�ؤك���د �أن «� 14آذار» قد انتهت ،وال�سيادة اللبنانية التي �أفرغها املراهنون
وال�ضاحية ،بات على جماعة «امل�ستقبل» لأنه���ا مل تكن يوم��� ًا ولن تك���ون �أكرث من م���ن م�ضمونها ،ولي�س هناك ما يُلزم لبنان
على انق�ساماته���م العامودية� ،أن يتحمّلوا حلف انتخابي ،خ�صو�ص��� ًا �أننا بلغنا زمن بانتخ���اب «رئي����س و�سط���ي» لت�رصيف
م�س�ؤولية نكران تبني تر�شيح فرجنية ،لأن االنتخابات املمنوعة وال�ساحات املمزَّقة؛ الأعم���ال يف الزمن ال�صعب� ،سوى م�ؤ�رشات
امل�س�ألة مل تتعد حماولة حريرية لتحريك من ع���كار �إىل طرابل����س والبرتون وبريوت انهي���ار اقت�صادي تُل���زم اجلميع بانتخاب
املياه الراك���دة ،وفق الت�رصيح غري املوفَّق و�صيدا والبقاع ..وعل���ى الرئي�س احلريري جان عبيد �أو �أي «ج���ان» �آخر ،حتى ولو
للنائب عمار حوري.
�أن يدرك �أنه ب��ش�روط �أمالها على فرجنية كان «حنا ال�سكران»..
ولو �سلّمنا ج���د ًال ب�أن حماولة احلريري �أو ب���دون �رشوط ،ف�إن عودت���ه �إىل ال�رساي
ف�شل مب���ادرة احلريري امل���و�ؤدة ارتدّت
الت���ي مل ت���رقَ  �إىل م�ستوى املب���ادرة ،قد ممنوعة �سورياً ،وغري مرغوب بها لبنانياً ،ف�ش�ل�اً يف الإخ���راج للخ���روج منه���ا� ،إىل
حرّكت املياه الراكدة ،فهي زادت هذه املياه
ح���د اخت�ل�اف الواقفني عل���ى «اخل�شبة»
تعكرياً� ،سواء على م�ستوى االنق�سامات بني
يف ابت���داع ال�سيناريو ،ول���ن تكون هناك
الفريق الواحد� ،أو الطالق حتى �إ�شعار �آخر
مب���ادرات �أخ���رى م���ن الداخ���ل ،لأن كل
بني « 8و� 14آذار» ،و«املبادرة احلريرية»
احلراكات اللبنانية حم�صورة �ضمن التمني
�إذا كان���ت ق���د جنحت يف حتري���ك اجلمود
والت�رضُّع وال�صالة عل���ى طريقة البطريرك
املحي���ط بحال���ة ال�شغ���ور الرئا�سي منذ
الراعي ،و«احلراكات» يف الداخل ال�سوري
ما يقرب م���ن ثمانية ع�رش �شه���را� ،أثبتت عودة الحريري إلى السراي
خالل الأيام املا�ضية تب���دو ك�أنها وحدها
نتائجه���ا �أن على لبن���ان االنتظار ثمانية ممنوعة سوريًا وغير مرغوب تر�س���م طريق بعب���دا ،بدءاً م���ن تداعيات
ع��ش�ر �شهراً �أخرى ،ورمبا �أق���ل �أو �أكرث ،لأن
اغتيال ال�شهيد �سم�ي�ر القنطار ،ثم اغتيال
الأم���ر مرتبط بت�صاعد «دخان �أبي�ض» من بها لبنانيًا ..خصوصًا أن جنبالط زه���ران علو�ش ،والعملي���ة الكربى لإخراج
ق�رص املهاجرين يف دم�شق.
«داع����ش» من خميم الريم���وك وحميطه،
لم يعد «بيضة القبّ ان»
رغم «ال��ش�رخ» الذي �أحدثت���ه م�س�ألة
و�صو ًال �إىل �إخ���راج الإرهابيني من الزبداين
تر�شي���ح النائ���ب فرجني���ة ب�ي�ن «التيار
و«متريرهم» ع�ب�ر مطار بريوت �إىل تركيا،
الوطني احلر» و«املردة» ،ف�إن الفالق الذي
وانتقال العائ�ل�ات ال�شيعية من ريف �إدلب
ح�صل يف �أر�ضي���ة «� 14آذار» يبدو عميقاً،
�إىل لبنان.
لي����س لأن جمهور هذا الفري���ق قد انح�رس
وبانتظار «الدخ���ان الأبي�ض» ال�سوري،
عن ال�ساحات وانح�رص �ضمن قاعات� ،سواء
لي�س على ال�سا�سة اللبنانيني �سوى �إقامة
يف البي���ال �أو م�سجد حممد الأمني ،بل لأن وحليف���ه النائ���ب جنبالط مل يع���د ذلك ال�ص�ل�اة امل�شرتكة مع البطري���رك الراعي،
تالق���ي �أقط���اب «� 14آذار» ب���ات متفاوت ًا الثقل ال���درزي ،ال يف �سورية وال يف لبنان ،ال�ست�سقاء املطر يف زمن ال�شح ،وا�ستمطار
بني �صف �أول وث���اين وثالث ،والطروحات والرئي����س ب���ري ي�ستطي���ع امل�سايرة لكن رئي����س يف زم���ن الرئي����س «احلل���م»،
ه���ي هي ،و�إذا كان الرئي����س ال�سنيورة يف لي����س ب�إمكانه تخطي ح�سابات ال�ضاحية ،واللبناني���ون لي�سوا على عجلة من �أمرهم،
كلمت���ه يف ذكرى اغتي���ال حممد �شطح قد وال�ضاحي���ة �ستحا�س���ب كل م���ن طع���ن لأنهم اعتادوا غياب الرئي�س وغياب الدولة
«�شطح» كعادته يف علك معزوفة «العبور باملقاومة منذ العام  2000وحتى دخولها حتى يف امللفات احلياتية البديهية ،والبلد
�إىل الدولة» ،وا�ستح�ضار خمزون االنطالقة �إىل �سوري���ة ،وه���ي التي متل���ي ال�رشوط اختلطت في���ه �أوراق التحالف���ات ،وم�ؤمتر
الأوىل ع���ام  ،2005ف����إن كل الظروف التي عل���ى «املهزومني» يف �سوري���ة والإقليم ،ت�أ�سي�سي �شبي���ه بالدوحة ال �أحد مه َّي�أ له،
�ساع���دت فريقه� ،سواء ع�ب�ر التباكي على وتطورات الو�ض���ع ال�سوري هي التي حتدد وال�سماء مل ي�سبق لها �أن �أمطرت ر�ؤ�ساء.
ال�شه���داء �أو الرق����ص عل���ى الأ�رضحة ،قد موعد انتخاب الرئي�س اللبناين ،مهما كتبنا
�أمني �أبو را�شد
انتف���ت ،ال ب���ل وانتهت معه���ا «� 14آذار» ،ق�صائد �شعر يف الوطنيات والن�أي بالنف�س
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همسات

«مجلس التعاون االستراتيجي» ..حلف عسكري جديد؟
�سي����ؤرّخ تاري���خ احل���رب ال�سوري���ة �أن
عام  2015هو عام انق�ل�اب موازين القوى
امليدانية ل�صالح اجلي����ش ال�سوري ب�شكل
دراماتيكي ،خ�صو�ص ًا يف اجلزء الأخري منه،
وذل���ك بعد �أن �شهد ال�صي���ف بداية تراجع
اجلي�ش ال�سوري على جبهات عدّة ،ال�سيما
على اجلبهة ال�شمالية يف ج�رس ال�شغور.
لقد �شهد امليدان ال�س���وري يف الأ�سبوع
الأخري م���ن العام احل���ايل ،تقدُّم ًا للجي�ش 
ال�س���وري وحلفائه على جبهات �أربع؛ على
اجلبهة اجلنوبية يف درعا ،حيث �سيطر على
مقر «اللواء  »82يف ري���ف درعا ،واقتحم
بل���دة ال�شيخ م�سك�ي�ن ،ليقطع بذلك طريق
�إمداد امل�سلحني بني درع���ا وريف دم�شق،
ويف الداخ���ل� ،أي يف ري���ف حم�ص ،حيث
�سيط���ر على بلدة مهني الكب�ي�ر وال�صغري،
بالإ�ضافة �إىل بع�ض البلدات املجاورة ،ويف
ريف الالذقية على اجلبهة ال�شمالية �أحكم
�سيطرته على قرية برج الق�صب و«النقطة
 ،»1044و�أخ�ي�راً عل���ى اجلبه���ة ال�رشقية؛
حيث �أدّى تنفيذ املرحلة الثانية من اتفاق
الزب���داين  -الفوع���ة وكفري���ا �إىل �إخراج
الزبداين كلي ًا من احل���رب ال�سورية ،و�أنهى
تلك الب�ؤرة الإرهابي���ة يف خا�رصة دم�شق
ولبن���ان ،والتي كان���ت ت�ص���دّر ال�سيارات
املفخخة �إىل الداخل اللبناين.
ولعل ه����ذا االنقالب امليداين ه����و ما حتّم

فما ه���ي �أفق جن���اح «جمل����س التعاون
زيارة الرئي�س الرتكي �إىل ال�سعودية ،ملحاولة
مت �إعالنه بني ال�سعوديني
تع����ومي املجموع����ات امل�سلح����ة يف �سورية ،اال�سرتاتيجي» الذي ّ
ودر�س �سبل �إيقاف التق����دّم امليداين ال�سوري والأتراك يف الريا�ض؟
بداية ،ال بد من التذكري �أن تقاطع امل�صالح
املدعوم جوي ًا من الرو�����س ،ويراهن �أردوغان
واملل����ك �سلمان على النج����اح ،م�ستندين يف بني الريا����ض و�أنقرة ال يعني ب����أي حال من
ذلك �إىل جن����اح الزيارة ال�سابق����ة لأردوغان الأحوال �أن البلدين ال يتناف�سان على الزعامة
�إىل ال�سعودية يف �شه����ر �آذار املا�ضي ،والتي الإقليمية «ال�سُّ ني���ة» لعامل �إ�سالمي ميتد من
املغرب العرب���ي �إىل حدود ال�صني ،وي�شتد يف
الب�ؤر امل�شتعلة ،و�أهمها منطقة ال�رشق الأو�سط.
ثانياً :ي�أتي �إعالن «التعاون اال�سرتاتيجي»
يف وقت يعاين البلدان م���ن �أزمات اقت�صادية
خانقة ،فال�سعودي���ة ولأول مرة يف تاريخها
احلدي���ث تعاين من عجز مايل خطري ،قد يكون
آمال «مجلس التعاون
�أح���د �أ�سبابه (ولي�س كله���ا) م�صاريف احلرب
االستراتيجي» التركي  -السعودي يف اليم���ن و�سوري���ة� ،أما االقت�ص���اد الرتكي
فه���و يف �أ�سو�أ مرحلة ل���ه منذ جميء «حزب
ال تبدو أفضل مما سبقها من
العدالة والتنمي���ة» �إىل احلكم ولغاية اليوم،
أحالف عسكرية أعلنتها الرياض زد على ذلك �أن العقوبات الرو�سية على تركيا
�ستبد�أ نتائجها الفعلية تظهر مع بداية العام
 ،2016وه���ذا يعني �أن التع���اون اال�سرتاتيجي
بني البلدين لن ي����ؤدي �إىل حت�سُّ ن يف الو�ضع
االقت�صادي لأي منهما.
ثالثاً :عل���ى ال�صعيد ال�سيا�س���ي� ،إن �إعالن
�أدّت �إىل ت�شكي����ل «جي�����ش الفت����ح» ،وحيث «جمل�س التع���اون اال�سرتاتيجي» بني تركيا
كان للتحال����ف ال�سعودي الرتكي �ضد اجلي�ش  وال�سعودية لن ي�ؤدي ب�أي حال من الأحوال �إىل
ال�س����وري �إجنازاته الت����ي ذكرناها يف مطلع حت�سني الو�ضع ال�سيا�سي لأي منهما ،فامل�شاكل
ال�صيف املا�ضي.
الداخلي���ة التي يعاين منه���ا البلدان ال تنفع
معها حتالفات عابرة للحدود ،كما �أن حتالف
ال�سعودي���ة م���ع تركيا �سيجع���ل دو ًال عربية
تبتع���د عن اململكة ،كم�رص والإمارات وغريها،
وه���و ما كان ويل ويل العهد ال�سعودي يحاول
تالفيه بعد �إعالن «التحالف الإ�سالمي».
رابع���اً :عل���ى ال�صعي���د الع�سك���ري ،وهو
اله���دف الفعلي لزيارة �أردوغ���ان لل�سعودية،
ف����إن امل�أمول من التن�سيق ب�ي�ن البلدين دفع
املجموعات امل�سلحة يف �سورية �إىل مواجهة
التقدُّم ال�سوري  -الرو�سي ،وحماولة �إطالة �أمد
الأزمة ،وحتقيق مكا�سب ميدانية ت�ستطيع من
خاللها الدولتان حتقيق مكا�سب �سيا�سية يف
�أي حل مرتقب للأزمة ال�سورية ،حماولني تكرار
جتربة «جي�ش الفتح» الت���ي �أدّت �إىل نتائج
ع�سكرية ل�صاحلهم���ا يف مرحلة من املراحل،
لكن التدخل الرو�سي عطّل مفاعيلها.
ويبق���ى ال�س�ؤال اجلوه���ري يف هذا املجال
وهو :هل با�ستطاعة هذا التعاون الع�سكري �أن
يعيد عقارب ال�ساعة �إىل الوراء ،وي�شكّل �ضغط ًا
على اجلي�ش ال�س���وري ،يف ظل تعليق الأتراك
طلعاته���م اجلوية فوق �سورية ،وبعد �أن فر�ض 
الرو�س مظل���ة جوية دفاعية ف���وق الأرا�ضي
ال�سورية؟
يف املح�صّ ل���ة� ،آم���ال «جمل����س التعاون
اال�سرتاتيجي» الرتكي ال�سعودي ال تبدو �أف�ضل
مما �سبقه���ا من �أحالف ع�سكري���ة ّ
مت الإعالن
عنها من قبَل ال�سعودي�ي�ن ،وميكن اال�ستدالل
على الواق���ع الع�سكري للمجموعات امل�سلحة
يف �سوري���ة من خالل ر ّد املكتب ال�سيا�سي يف
«�أح���رار ال�شام» على زعيم «جبهة الن�رصة»
�أب���ي حممد اجلوالين ،الذي �أكد �أن املجموعات
امل�سلحة ،وم���ن �ضمنها «جبه���ة الن�رصة»،
«ال ت�سيط���ر �إال على �أقل م���ن  11.5يف املئة
م���ن الأرا�ض���ي ال�سورية ،وق�س���م ال ب�أ�س فيه
منها حتت احل�ص���ار اخلناق والتجويع القاتل
والق�صف» ،ح�سب قوله.

تقاطع امل�صالح الآنية بني ال�سعودية وتركيا ال يعني انتهاء املناف�سة على زعامة العامل الإ�سالمي

(�أ.ف.ب).

د .ليلى نقوال

¡ حماوالت فا�شلة

ح���اول الأمريكيون من���ذ فرتة االت�ص���ال مبرجعية
�سيا�سية كبرية �سابقة ،ملناق�شة  ا�ستحقاق د�ستوري
داه���م معه ،لكنهم مل يجدوا منه �إال ال�ص ّد والرف�ض.
ووفق��� ًا للمعلومات ،ف����إن الذين حاول���وا االت�صال
ه���م من جناح م���ا ي�سمى «احلمائ���م» يف الإدارة
الأمريكي���ة ،حتدي���داً يف وزارة اخلارجي���ة .وح�سب
م�ص���ادر مق َّرب���ة م���ن املرجعية ،ف����إن الأمريكيني
باتوا مت�أكدين من هزمي���ة امل�رشوع ا ُملع ّد ل�سورية
واملنطقة ،وانت�صار الدولة الوطنية ال�سورية وحلف
املقاومة واملمانعة ،ولهذا كانت حماوالت فتح خط
مع هذه املرجعية.

¡ متنيات

تكونت لدى
نقل ّ
زوار ال�س��فارة الأمريكي��ة �أن قناعة ّ
الإدارة الأمريكية ب�أنه��ا �أخط�أت تكراراً يف تقييمها
لدور حزب اهلل ،ور ّدت ال�سبب �إىل م�س�ؤولني لبنانيني
يكتب��ون تقارير وهمي��ة �إىل املعنيني يف ال�س��فارة،
بعيدة عن الواقعية ،ومعظمها يغلب عليها التمنيات.

¡ من �رسّب املبادرة؟

تب�ّي�نّ �أن م� ِّرسب املبادرة الرئا�سية لرت�شيح النائب
�سليم���ان فرجنية� ،شخ�صية �أمني���ة �سابقة معروفة
مقيمة يف باري�س ،وتدور حولها الكثري من عالمات
اال�ستفهام ،وهي على عالق���ة وثيقة ب�آل احلريري،
وقد عرفت باملبادرة خالل لقاء يف باري�س مع �سعد
احلري���ري نف�سه ،فعمدت �إىل ت�رسيبها ب�سبب كرهها
ال�شديد لآل فرجنية.

¡ قطري الهوى والتمويل

ُعل��م �أن ع�صام بوي�ضاين ،الذي ُع نِّي قائداً جديداً ملا
ي�س��مى «جي�ش الإ�س�لام» خلف�� ًا لزه��ران علو�ش ذي
املقربني ج��داً لدولة قطر،
ال��والء ال�س��عودي ،هو من ّ
وتربطه عالقات وثيقة بـ«جبهة الن�رصة».

¡ ال�شكاوى اجلنبالطية ..للت�سوية

ر ّدت م�صادر يف «تي���ار امل�ستقبل» على ال�شكاوى
«التقدمي���ة» ،والتي ت ّوجه���ا النائب وليد جنبالط
�شخ�صي ًا بالت�أكيد على تو ُّرط عبد املنعم يو�سف يف
ف�ضائح بوزارة االت�صاالت ،ب�أن ذلك جمرد «زوبعة
يف فنجان» ،لأنهم ال ميلكون �أية �أدلة �أو م�ستندات
تُثبت االتهامات ،الأمر الذي ر�أى فيه البع�ض حماولة
ت�سوية لينال مقابلها جنبالط توظيفات ما.

¡ احلقد �أ�سو�أ م�ست�شار

دع��ا قي��ادي مع��روف ،النائ��ب ولي��د جنب�لاط لأن
يخرج م��ن �أحق��اده ،ومواقفه املتطرف��ة ،ورهاناته
اخلاطئة ،لأن «احلقد هو �أ�س��و�أ م�ست�ش��ار» ،وقد يرت ّد
على �صاحبه.

¡ ال تعهّدات

�أكّ���دت م�صادر مق َّربة من �شخ�صي���ة قيادية معنية
مببادرة هامة� ،أنها مل تق ّدم �أي التزامات �أو تعهدات
مبا يخ�ص ا�ستحقاق هام ،والت�رسيبات التي �أثريت
حول تع ّه���دات حكومية وانتخابي���ة هي من بنات
�أفكار �شخ�صية �أمنية �سابقة تعي�ش يف اخلارج.

¡ للنَّيل من املقاومة

لوح��ظ �أن جمل��ة جت��ري يف �رشيانه��ا الأم��وال
الأمريكي��ة ،ن��شرت م�ؤخ��راً حتقيق�� ًا هدف��ه ت�ش��ويه
م�س�يرة ال�ش��هيد �س��مري القنط��ار ،علم�� ًا �أن املجل��ة
ي�صبان اجلهود للنيل من املقاومة
وامل�رشف عليها ّ
و�ص��ورتها من��ذ جتني��د ال�س��فري الأمريك��ي جيفري
فيلتمان لبع�ض اللبنانيني.

¡ اتهام حزب اهلل هو احلل؟

ق���ال نائب «قوات���ي» �إن الرئي�س ف����ؤاد ال�سنيورة
وفريق���ه يف «تي���ار امل�ستقب���ل» يتذرع���ون دوم ًا
باتهامات حزب اهلل لتغطية الف�شل والتق�صري ،بينما
مل يفعلوا �شيئ ًا لإ�ص�ل�اح «� 14آذار» التي ي�رضبها
العف���ن� ،سوى خطاب���ات مو�سمية ،بدلي���ل ما ح ّل
باملجل�س الوطني.
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ّ
من الغوطة إلى األنبار ..تحوالت الميدان ترسم المستقبل
كادت العا�صم���ة ال�سوري���ة دم�ش���ق
الأ�سبوع املا�ضي �أن ترتاح من اجلماعات
الإرهابي���ة التكفريي���ة املتع���ددة الألوان
والأن���واع والأجنا�س ،ل���وال التجميد الذي
ح�صل يف اللحظ���ة الأخرية واالتفاق على
نق���ل الإرهابيني من مناطق احل ََجر الأ�سود
والقدم والريموك� ،إثر م�رصع قادة كبار ما
ي�سمى «جي�ش اال�سالم» املم َّول واملدعوم
�سعودي��� ًا ،وعلى ر�أ�سه���م الإرهابي زهران
علو�ش.
تل���ك العملية كانت تق�ض���ي ب�إخراج
الإرهابي�ي�ن م���ن «داع����ش» و«جبه���ة
الن��ص�رة» و�أخواتهما م���ع عائالتهم �إىل
الإط���راف ال�سوري���ة ،وحتدي���داً �إىل الرقة
و�إدلب ،لكنها توقفت قبل �ساعات من بدء
تنفيذه���ا ،و�إن كانت املعلومات ت�ؤكد �أنها
مل تُلغَ.
رُّ
تعث �أو تو ُّق���ف العملية كان لأ�سباب
عديدة ،لكن �أبرزه���ا يبقى م�رصع علو�ش
وقي���ادات ب���ارزة يف ما ي�سم���ى «جي�ش
الإ�س�ل�ام» ب�رضبة من �سالح اجلو ال�سوري
يف عمق الغوطة ال�رشقية.
هي �رضبة نوعية �سرتيح دم�شق ،لأنها
�أجهزت على �أهم و�أبرز القيادات الإرهابية
يف الغوطة ال�رشقي���ة ،والتي كانت تعمل
وتخط���ط وجتهد ملمار�س���ة عدوانها على
دم�شق.
قتل زهران علو����ش ،ال�رش�س والنزق،
الذي ت�ص��� َّور يوم ًا �أنه بامل���ال ال�سعودي
املتدف���ق عليه �سيتمكّن م���ن جمع املجد
من �أطراف���ه ،لأنه �سيمتطي ج���واد الوايل
الرتكي رج���ب طيب �أرودغ���ان ،الذي وعد
الع���امل وقبلهم كل الرعاع الذين يتدفقون
�أو يقاتل���ون يف �سوري���ة� ،أنه �سي�صلي يف
امل�سجد الأموي.
ما ي�سمى «جي�ش الإ�سالم» ،والدين
احلني���ف برئ من جي�ش كه���ذا ،مل يفقه
ومل يع���رف �س���وى �إراقة ال���دم ،وو�ضع
�ضحاياه يف �أقفا�ص على �سطوح املنازل
والعم���ارات ،ليكونوا دروع ًا �آدمية حتمي
ن�صب قائداً عليه ،لكنه
نزق و�رشا�سة من ّ
ب�رضبة جوية قت���ل مع قياداته و�أركانه،
فكانت �رضبة كربى وهائلة للذين �أم ّدوه
بـ«�أم���وال ق���ارون» ،وباملرتزقة من كل

�أكرث من ت�سعة قادة �إرهابيني د�سوا �أ�سماءهم يف الئحة جرحى الزبداين هرباً من جحيم املعارك

ف���ج عميق ،م���ن �أجل �أن يق���ود ح�صان
رجب طيب �أردوغان �إىل امل�سجد الأموي،
وبالطب���ع لي����س �إىل امل�سج���د الأق�صى
املبارك.
خليف���ة زهرن علو����ش ،البوي�ضاين،
بائع اخل�ضار يف دوما ،يوم ًا ،والذي بقدرة
ق���ادر حت ّول �إىل «موالن���ا البوي�ضاين»،
ماذا �س ُيلملم م���ن �أ�شالء اجلي�ش املقتول
قائده؟ وهل تكفيه خطبه الع�صبية التي
يدعو فيها �إىل القتل والقتل والقتل..؟
ب����أي ح���ال� ،إذا كان مقت���ل زهران
علو�ش وهيئة �أركانه �أحد الأ�سباب الذي
�أدى �إىل تع�ُّث� ررُّ �أو جتمي���د اتفاقية احلجر
الأ�سود – الق���دم – الريموك ،ف�إن اتفاق ًا
�آخر كانت قد نُ�سج���ت خيوطه منذ �شهر
�أيل���ول الفائت ،بد�أت ترجمت���ه الفعلية،
وهو اتف���اق الزبداين – كفريا – الفوعة،
الذي �أخرج مبوجب���ه جرحى اجلماعات
الإرهابي���ة م���ن الزب���داين ،وجرح���ى
املدافعني عن كفريا والفوعا.

المسلحون الباقون في
الزبداني باشروا في البحث
عن سبل تسليم أنفسهم
إلى حواجز الجيش السوري

ويالحظ يف تنفي���ذ االتفاق الأخري
�أن ت�سع���ة م���ن ق���ادة الإرهابيني يف
د�سوا
الزبداين غ���ادروا املدينة ،بعد �أن ّ
�أ�سماءهم يف الئحة اجلرحى ،ما يعني
�أن مدينة الزب���داين �ستخرج من احلرب
على الدولة الوطني���ة ال�سورية ،بف�ضل
بطوالت اجلي����ش ال�س���وري واملقاومة

(�أ.ف.ب).

اللبنانية ،و�ستنته���ي هذه الب�ؤرة التي
كانت ملتهب���ة يف اخلا�رصة الدم�شقية،
ويف اخلا��ص�رة اللبنانية ،وحتديداً يف
البقاع.
خروج امل�سلحني وهروب قادتهم من
الزبداين ق���د يق�صرّ املهل���ة املتبقية من
مرحلة تنفيذ اتفاقية الزبداين – كفريا –
الفوعا ،لأنه كما ت�شري املعلومات ف�إن ما
تبقّى من م�سلحني ل���ن ينتظروا املرحلة
املقبل���ة م���ن ه���ذه االتفاقي���ة ،وبا�رشوا
بالبح���ث عن ال�سبل لت�سلي���م �أنف�سهم �إىل
حواجز اجلي�ش ال�سوري.
ثمة حقيقة تتو�ضح �أكرث ف�أكرث ،وهي
�أن خريط���ة الوقائع امليداني���ة ال�سورية
تب��ّش�ررّ بتح��� ّوالت كربى ل�صال���ح اجلي�ش
العربي ال�سوري وحلفائه ،بدءاً من اجلنوب
ال�سوري على احلدود مع فل�سطني املحتلة
والأردن ،مروراً بالو�سط ،وانتهاء بال�شمال
على احلدود الرتكية والعراقية.
وعلى احلدود الأخرية� ،أي على احلدود

العراقية  -ال�سورية ،ثمة حتوالت ميدانية
كربى يف بالد الرافدي���ن ت�ؤ�رش �إىل هزمية
الإرهاب ،حي���ث تتقدم الق���وات العراقية
واحل�ش���د ال�شعب���ي يف حمافظ���ة الأنبار،
فتح���رر الرم���ادي وتتاب���ع طريقها نحو
املو�ص���ل ،يف وقت مل يفل���ح الوايل رجب
طيب �أردوغان ،رغم تن�سيقه مع ذاك الرجل
الباهت يف كرد�ست���ان ،م�سعود الربازاين،
يف الت�أث�ي�ر على الواقع املي���داين ،وبات
حم�ش���وراً يف «بع�شيق���ة» العراقية ،مع
القوات التي �أدخلها �إليها ،ومل يعد �أمامه
بداً من االن�سحاب ،و�إال �صار مف�ضوح ًا �أنه
حامي حمى «داع�ش».
هذه التط���ورات امليدانية من �سورية
�إىل الع���راق جعلت «�أب���و بكر البغدادي»
ُيعلي �صوته يف حماولة لرفع املعنويات
الإرهابيني الذين ا�ستُقدموا من كل الدنيا،
ولعل هن���ا ال�س�ؤال الأهم :كي���ف ا�ستطاع
هذه الرجل �أن ي�ستجلب كل ه�ؤالء الأتباع
اجلاهزي���ن لأق�ص���ى الأعم���ال الهمجي���ة
والقتل؟
ثم���ة حقيق���ة بات���ت وا�ضح���ة عند
اجلميع ،وهي �أن هناك �أجهزة ا�ستخبارات
دولية ع���دة تعاملت مع «داع�ش» و�شقّت
لأبي بك���ر البغدادي الطري���ق ،وو ّفرت له
اخلربات واخل�ب�راء وال�شبكات العنكبوتية
لأن يك���ون على هذه القدر م���ن التوح�ش
و�إدارته ،لأنه بب�ساطة هناك �أدمغة تخطط
بدقة لأن ت�أتي بالرعاع واملرتزقة ليقتلوا
ويقتلوا� ،رشيط���ة �أال يتقدموا نحو الدولة
التلمودية يف فل�سطني املحتلة ،و�رشيطة
�أن تبق���ى الفو�ض���ى الدموي���ة املربجمة
التي تف���كك كل �شيء ،بدءاً م���ن التاريخ
والرتاث ،م���روراً بالبلدان ،وانتهاء بحا�رض
ال م�ستقبل في���ه ،لكن حبذا لو ُيقر�أ تاريخ
بالد ال�شام من احل���دود ال�شمالية ما بعد
انطاكي���ا �إىل حدودها اجلنوبية يف م�رص؛
غابت �إمرباطوريات وزالت ،وبقيت دم�شق
�أول حا�رضة يف تاري���خ الب�رشية ،وبقيت
م�رص مولد احل�ضارات القدمية ،ولن يكتب
التاريخ كما تري���ده وا�شنطن منذ �أقل من
� 200سنة ال غري.

�أحمد زين الدين

هل تؤدي «التسوية» إلى نشوء «حلف» لمواجهة الحريري؟
الق����ى احلديث عن الت�سوي����ة الرامية �إىل �إنهاء
ال�شغور الرئا�سي ،و�إمكان و�صول النائب �سليمان
فرجني����ة �إىل ق�رص بعبدا ،ارتياح���� ًا لدى �رشيحة
وا�سعة من الطرابل�سي��ي�ن ،لأنه ابن زغرتا اجلارة
الأق����رب للفيحاء ،وتربطه م����ع خمتلف عائلتها
عالق����ات اجتماعي����ة متجذرة ،ورثه����ا عند جده
الرئي�س الراحل �سليم����ان ،ووالده ال�شهيد طوين،
كذل����ك كان لأه����ايل طرابل�س جترب����ة جيدة جداً
مع رئي�س «امل����ردة»؛ عندما تولىّ وزارة ال�صحة
مرات ع����دة ،وق ّدم اخلدمات الطبي����ة و�سواها �إىل
الطرابل�سي��ي�ن ،فاقت م����ا قدمه لأبن����اء مدينته،
والريب �أن حتقيق فر�ضية انتخابه رئي�س ًا �سيكون
لها مردود �إيجابي عل����ى ال�صعيدين االقت�صادي
واملعي�ش����ي يف جارته الأقرب ،ح�س����ب ما ينقل
مراقبون لـ«نب�ض ال�شارع الطرابل�سي».

لك����ن مبا �أن الت�سوية املذك����ورة تت�ضمن تالزم
بندين �أ�سا�سي��ي�ن هما :انتخ����اب فرجنية رئي�س ًا
للجمهوري����ة ،وتكلي����ف الرئي�س �سع����د احلريري
بت�شكيل احلكوم����ة ،و�ضمان بقائ����ه يف ال�رسايا
لغاية انق�ضاء العهد املف َرت�ض ،هذا الأمر الذي قد
يوجه �رضبة كبرية لطموح الزعماء الطرابل�سيني
ّ
ال�ساعني �إىل تويل الرئا�سة الثالثة ،ويف طليعتهم
الرئي�س جنيب ميقات����ي والنائب حممد ال�صفدي،
�إ�ضافة �إىل اعرتا�ض وزير العدل �أ�رشف ريفي على
هذه الت�سوية.
ق���د ال يكون لدى كل م���ن ميقاتي وال�صفدي
�أي حتفّ���ظ عل���ى طرح ا�سم رئي����س «املردة»،
لكن بدون �شك �أنهما مت�رضارن من عودة رئي�س
«التي���ار الأزرق» ،لأنها ُتعدم فر�صة و�صولهما
�إىل ال�رساي���ا الكبرية ،وما ي�ؤ��ش�ر �إىل رف�ضهما

الت�سوية ،زي���ارة الثنائ���ي الطرابل�سي العماد
مي�ش���ال عون يف الرابية لتق���دمي واجب العزاء
له بوفاة �شقيق���ه ،بعد انق�ضاء املهلة املحددة
لقبول التع���ازي يف �صالونات �إحدى الكنائ�س؛
يف دالل���ة وا�ضح���ة عل���ى رف�ضهم���ا ال�ضمني
لت�سوي���ة تعيد احلريري ط���وال العهد الرئا�سي
املقبل� ،أي��� ًا يكن �سيد ق�رص بعبدا ،بر�أي م�صادر
حزبية طرابل�سية.
من ناحية �أخرى ،ويف �ضوء التطورات الإقليمية
الأخ��ي�رة ،ال�سيما التق���� ُّدم الذي ُيح����رزه اجلي�ش
ال�س����وري يف امليدان ،وغرق ال�سعودية يف الرمال
اليمنية املتحركة ،وحترير اجلي�ش العراقي مدينة
الرمادي ،يعم����ل فريق الثامن من �آذار على �إعادة
ر�ص �صفوفه يف عا�صمة ال�شمال ،حت�ضرياً ملواكبة
ّ
�أي ت�سوية مرتقبة لإنهاء ال�رصاع يف املنطقة.

ويف ه����ذا ال�سي����اق� ،سيطلق الوزي����ر ال�سابق
في�صل كرامي عم ًال �سيا�سي ًا جديداً ،بالتعاون مع
خمتلف مك ّونات الثامن �آذار يف غ�ضون �أ�سبوعني،
ملواكبة امل�ستجدات يف املنطقة ،بح�سب م�صادر
يف الفري����ق املذكور ،ال ت�ستبع����د �إمكان التقارب
ب��ي�ن الثنائي املذكور �آنف ًا وب��ي�ن كرامي ،لأن هذا
التق����ارب املفرت�ض ي�ش����كّل تقاطع ًا ب��ب�ن ه�ؤالء
الأفرقاء ملواجهة احلريري.
وم����ا يعزز فر�ضي����ة �إمكان ت�شكي����ل حلف بني
ميقات����ي  -ال�صف����دي وفري����ق الثامن م����ن �آذار،
العالقة امل�ستج ّدة واجليدة بني ميقاتي وال�سفارة
الإيرانية يف بريوت ،و�إن غدا لناظره قريب ،تختم
امل�صادر بالقول.

ح�سان احل�سن

موضوع الغالف
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من هنا وهناك

¡ دور الأردن يف ا�ستهداف علو�ش

ق���ال م�ص���در �أمن���ي �أردين �إن املراجع
املخت�ص���ة يف ب�ل�اده كانت ق���د �أعلمت
زه���ران علو�ش بعدم ا�ستعدادها لت�سهيل
�سف���ره �إىل م�ؤمتر الريا�ض الأخري ،ب�سبب
امل�ستج��� ّدات الدول ّية ،م�ؤكداً «وجود دور
ا�ستخباري �أردين وراء ا�ستهداف علّو�ش»،
ال�سيما �أن���ه بعد انتقال عدد من مقاتلي
«جبهة الن�رصة» م���ن اجلنوب ال�سوري
وبحكم العالقات والتعاون
�إىل ال�شم���الُ ،
بني بع�ضهم واال�ستخبارات الأردن ّيةّ ،مت
تزويد الأم���ن الأردين مبعلومات خا�صة
حول علو����ش .و�أ�ضاف امل�ص���در الأمني
الأردين :رغ���م �أن ال�سلطات الأردنية تبدو
حري�ص ًة على عالقاتها بالريا�ض ،غري �أن
هذا احلر�ص ال يرقى �إىل درجة «التبع ّية
ا ُملطلقة» ،يف ظل «امله���ارة» الأردن ّية
املعه���ودة يف التك ُّي���ف م���ع املتغريات
والتجاذبات الإقليمية والدولية.

¡ اخلليج العربي مرتع لل�صهاينة

اجلي�ش ال�سوري ي�ستمر يف تطهري ريف حلب اجلنوبي

«هو ق���رار ت�صفية احل�ساب ،والأ�سد
بات يمُ �س���ك بقواعد اللعب���ة» ،ح�سب
تو�صي���ف موقع «ديبكا» العربي لواقع
العملي���ات الع�سكري���ة املتالحقة التي
�أطلقته���ا القيادة الع�سكري���ة ال�سورية
عل���ى خمتلف اجلبهات دفع���ة واحدة،
وعلى امتداد الأر����ض ال�سورية ،متوقف ًا
وجهتها
عن���د ال�رضبة القا�صمة الت���ي ّ
دم�ش���ق لل�سعودية ع�ب�ر �سحق ذراعها
يف �سورية زه���ران علو�ش« ،والتي لن
تقت�رص على ق���رب حترير كامل حميط
العا�صم���ة وح�س���ب� ،إمن���ا �ستن�سحب
باجتاه تطهري املدن الرئي�سية الكربى»..
نظرة �سوداوية �أر�ساها امل�شهد امليداين
اجلدي���د يف �سورية والعراق ،و�صو ًال �إىل
اليمن ،يف وقت تعي�ش «�إ�رسائيل» حا ًال
من اال�ستنفار ال�شديد بعد تهديد الأمني القيادة العسكرية السورية
العام حل���زب اهلل ال�سيد ح�سن
ن�رصاهلل اتخذت قرارًا حاسمًا بخلخلة
يف �إطاللته الأخ�ي�رة بـ«الرد القادم ال
أعمدة «جيش الفتح»
حمال���ة على اغتيال �سم�ي�ر القنطار»،
املحلل
خرقته �إ�شارات �ساخن���ة نقلها
و«جبهة النصرة»
«الإ�رسائيلي» يارون لندن ،عن م�س�ؤول
�أمن���ي «�إ�رسائيلي» و�صف���ه بـ«رفيع
امل�ستوى» ،ومفاده���ا �أن اال�ستخبارات
الأملانية �أبلغت نظريتها «الإ�رسائيلية»
معلومات ت�شري �إىل �أن رد حزب اهلل هذه
املرة ل���ن يكون تقليدي ًا ،وعليها تتوقع عل���ى �أن ال�رضب���ة اجلوي���ة نفذته���ا
�أن ي�أت���ي من «عقر داره���ا» ،من دون مقات�ل�ات رو�سية ،لتج ُّن���ب ان�شقاقات
ا�ستبعادها �أن يتم ا�ستدراج �أحد القادة جماعي���ة وتده���ور دراماتيكي يف والء
�أو الدبلوما�سي�ي�ن «الإ�رسائيليني» يف �آالف امل�سلح�ي�ن املن�ضوين حتت لواء
اخلارج ،ع�ب�ر �سيناري���و يعرف احلزب «جي����ش الإ�س�ل�ام» يف املرب���ع الذي
جي���داً طريق���ة حبكه وترجمت���ه بدقة �شكلته ال�سعودي���ة ل�سنوات طوق ًا حول
فائق���ة ،على وق���ع معلوم���ات ك�شفها العا�صم���ة دم�شق .و�إذ �أ�ش���ارت �إىل �أن
ت�شارل���ز �شوبريج ،وه���و �ضابط �سابق اجلي����ش ال�سوري عمد ُبعيد �ساعات من
يف اال�ستخب���ارات الربيطاني���ة لوكالة �رضبة علو����ش �إىل ت�صفية قادة �آخرين
«�سبوتنيك» الرو�سية ،ت�شري �إىل تن�سيق من جي�شه ،يف �سيناريو يبدو �أنه يندرج
ا�ستخب���اري «�إ�رسائيل���ي» � -سعودي ،يف �إط���ار �إدراج كامل الطاق���م الأمني
مب�ساع���دة «تقني���ة» �أمريكي���ة� ،سبق على الئح���ة الت�صفية ،حت�ضرياً لعملية
اغتي���ال القنطار ،تُ��� ِّوج باجتماع جمع ع�سكرية �ضخمة تف�ضي �إىل تطهري كامل
�أحد كب���ار معاوين زه���ران علو�ش مع اجليوب امل�سلحة يف حميط العا�صمة،
�ضباط م���ن املو�س���اد يف منطقة �صفد اعتربت امل�ص���ادر �أن تلك ال�رضبة التي
«الإ�رسائيلية».
�أعقبت ب�أي���ام قليلة اغتي���ال القيادي
ووفق م�صادر �صحافية لبنانية ،ف�إن
�رضبة علو�ش وكب���ار معاونيه ،والتي
�سددتها مقاتلة �سوري���ة باجتاه مكان
االجتم���اع ال�رسي يف مرب���ع �سيطرته
يف حميط دم�شق ،والت���ي ا�ستندت �إىل
�إحداثي���ات ا�ستخباري���ة دقيق���ة على
الأر����ض ،جتلّت بر�صد وتتب���ع وانتظار
و�ص���ول كامل الق���ادة �إىل املكان ،دلّت
عل���ى خ���رق ا�ستخباري �س���وري الفت
ملنظومة تنظيم علو�ش الأمنية ال�ضيقة،
رغم م�سارع���ة منا�رصيه �إىل الت�صويب

يف حزب اهلل �سم�ي�ر القنطار ،قد تكون
مرتبطة ب�شكل وثي���ق بعملية اغتياله،
�سيما �أن معلوم���ات ا�ستخبارية دقيقة
ك�شفت �أن االجتماع ال���ذي �ضم �إ�ضافة
اىل زه���ران علو�ش ،كل ق���ادة تنظيمه
و� 7آخرين يق���ودون تنظيمات م�سلحة
�أخرى� ،أتى وفق �أم���ر عمليات �سعودي
بالتح�ضرُّ لتنفي���ذ هجمات هي الأعنف
�ضد تق ُّدم الق���وات ال�سورية وحزب اهلل،
أُ�رف���ق بتع ُّهد �سع���ودي بتزويد «جي�ش
علو�ش» �رسيع ًا بحموالت من ال�صواريخ
والقاذفات �ضد الآليات ،على �أن ُي�رشف
على ا�ستالمها معاونان له ق�ضيا الحق ًا
مع ع�رشات الق���ادة الآخرين بال�رضبة
اجلوية ال�سورية.
اخل���رق اال�ستخب���اري الالف���ت يف
جدار منظومة علو����ش ،وال�رضبة التي
�أق�صته وما يمُ ث���ل عن امليدان ال�سوري،
حتديداً عن العا�صمة دم�شق ،ال يقت�رص
ح�رصاً على ه���ذا التنظيم الذي ُيع ّد من
�أك�ب�ر الف�صائل امل�سلحة ع���دة وعديداً،
نظ���راً �إىل الدعم ال�سع���ودي الالحمدود
له ،فـ«جبهة الن��ص�رة» باتت بدورها
مخُ رتَقة �أكرث من �أي وقت ،ح�سب �إ�شارة
�آنا كني�شينكو؛ مرا�سلة حمطة «رو�سيا
اليوم « يف �سورية ،والتي لفتت �إىل قرار
يبدو حا�سم ًا اتخذته القيادة الع�سكرية
ال�سوري���ة وحلفا�ؤه���ا ،بخلخلة �أعمدة
«جي����ش الفتح» و«جبه���ة الن�رصة»،
تُرجم بتوجيه �رضب���ات قا�سية له يف
الأي���ام الأخرية� ،أهمه���ا تدمري معقلهم
يف خان طوم���ان بريف حلب اجلنوبي،
وا�ستهداف كبار قادته ،بينهم ال�سعودي
املدع���و عب���د اهلل املح�سين���ي� ،أعقب
مبا��ش�رة واقعتني متتاليت�ي�ن �شهدتا
م�ؤخ���راً ،ويف �أق���ل من �شه���ر ،ت�سليم
ع�رشات العنا�رص م���ن اجلبهة �أنف�سهم
�إىل اجلي����ش ال�س���وري يف درعا ،خرقه
�أي�ض��� ًا �إق�ص���اء القيادي املدع���و «�أبو
جليبيب الطوبا�سي» ،ب�أمر �شخ�صي من
اجلوالين ،الذي اتهم���ه بـ«حبك ن�شاط
�أمني م�شبوه مع جهات معادية».

وبامل���وازاة ،لفت���ت �صحيفة «ذا
نيويورك���ر» الأمريكي���ة� ،إىل �أن �سحق
رج���ل ال�سعودي���ة الأب���رز يف �سورية
زه���ران علو�ش وثالثة ع�رش قيادي ًا يف
تنظيم���ه� ،إ�ضافة �إىل  7ق���ادة �آخرين
يف تنظيمات م�سلح���ة �أخرى ،ي�ؤ�س�س
ملرحلة ميداني���ة خمتلفة متام ًا على
الأر�ض ال�سورية ،لن تخلو من مفاج�آت
مقبلة ج ّهزتها دم�شق مع حلفائها ،ال
تق ّل �أهمية عن مفاج�أة �سحق علو�ش،
م�ستندة �إىل تقرير خلُ�ص �إليه «معهد
وا�شنط���ن ل�ش����ؤون ال��ش�رق الأدنى»،
ومف���اده �أن الأ�شه���ر الأوىل من العام
اجلديد قد تُتوج بهزمية �ساحقة لرتكيا
وال�سعودية على الأر�ض ال�سورية.
وعلى وقع معلومات نقلتها وكالة
«�شب�ستان» الإيرانية عن من �صنّفته
بـ«�أحد كب���ار قادة احلر����س الثوري
الإيراين» ،وقول���ه «�إن تطورات العام
املقب���ل يف �سورية �ستك���ون �صادمة
للحلف املعادي ،و�أوراق �إقليمية �سيتم
حرقها على الأر�ض ال�سورية» ،مقابل
حتذي���رات دبلوما�سي���ة �إقليمي���ة من
�سعي �سعودي �إىل الرد على خ�صومها،
حتديداً حزب اهلل (من البوابة اللبنانية
ع�ب�ر �أدواته���ا الفاعل���ة يف الداخ���ل
اللبناين) ،وترجيحها �أن حت ُّرك الريا�ض
و«حلفه���ا الإ�سالمي اجلديد» باجتاه
�سورية لإعادة خلط الأوراق امليدانية
امل�ستجدة ،نقلت م�صادر �صحافية يف
مقربة من
بريوت ع���ن �شخ�صية بارزة ّ
قيادة املقاوم���ة� ،إ�شارتها �إىل ر�سالة
عربت من ال�ضاحية ودم�شق «�إىل من
يعنيهم الأمر» ،حت���ذر من �أي حماقة
ع�سكري���ة معادية باجت���اه �سورية �أو
لبن���ان ،ربط��� ًا بجهوزي���ة �أوراق هي
الأخطر عل���ى الإط�ل�اق ،باتت يف يد
جبهة واحدة متتد م���ن ال�ضاحية �إىل
دم�ش���ق وبغداد وطه���ران ،و�صو ًال �إىل
مو�سكو.

ماجدة احلاج

�أ�ش��ار م�س���ؤول يف وزارة خارجي��ة العدو
«الإ�رسائيل��ي» �إىل �أن ع��دة عوا�ص��م
تع��ج بامل�ست�ش��ارين الأمني�ين
خليجي��ة ّ
«الإ�رسائيلي�ين» ورجال املال والأعمال،
وبات��ت الأجه��زة الأمني��ة «الإ�رسائيلية»
ت�س��يطر عل��ى مفا�ص��ل احلك��م يف ه��ذه
العوا�صم ،و�صانعو القرار يف غالبية دول
اخلليج حماطون بحرا�س��ات «�إ�رسائيلية»
�أمني��ة ،وامل�ست�ش��ارون الأمني��ون
«الإ�رسائيلي��ون» يف كل رك��ن من �أركان
امل�ؤ�س�س��ات احل�سا�س��ة .وك�ش��ف امل�س�ؤول
�أن هناك �ض��باط ًا «�إ�رسائيليني» يقومون
بتدري��ب وح��دات خا�ص��ة يف البل��دان
اخلليجية ،ويق ّدمون اال�ست�شارات لأجهزة
الأم��ن اخلليجية ،م�ؤك��داً �أن هناك تبادل
زي��ارات مل�س���ؤويل الأم��ن يف اجلانب�ين
اخلليجي و«الإ�رسائيلي» ،وهذه الزيارات
تتم ب�شكل دوري.

¡ هل ترت ّد «الهبّة» الفل�سطينية
على الداخل؟

جت���ري حت���ركات �رسي���ة وات�ص���االت
وا�سعة ،تق���وم بها دول وق���وى حملية
فل�سطيني���ة ال�ستغ�ل�ال الأو�ض���اع يف
ال�ساحة الفل�سطيني���ة ،و�إ�شعال الفو�ضى
فيها ،و�رضب ا�ستقرارها ،وتغيري امل�شهد
ال�سيا�سي الفل�سطيني .املراقبون ي�ؤكدون
�أن العدو «الإ�رسائيلي» لي�س بعيداً عن
ه���ذا املخطط الذي يحمل عنوان «ارتداد
اله ّبة ال�شعبية» على ال�ساحة الداخلية،
يف ظ���ل �سعي ودفع قي���ادات �صهيونية
نح���و مزي���د م���ن القم���ع والإعدامات
امليداني���ة ،ترتاف���ق م���ع ت�رسيبات يف
و�سائ���ل �إعالمية �ضد قيادات فل�سطينية،
تعي�ش هذه الأيام يف دائرة احلرج بفعل
موقفه���ا م���ن «ه ّبة» القد����س ،والهدف
«الإ�رسائيل���ي هو �أن ترتد «اله ّبة» نحو
رام اهلل ،وحمافظات ال�ضفة املن�شغلة يف
عقد امل�ؤمترات وال�سباق �إىل قمة امل�شهد
ال�سيا�س���ي .ويرى املراقب���ون �أن خمطط
ارتداد «اله ّبة» و�صل �إىل مرحلة متق ّدمة،
مما ينذر بخط���ورة كبرية ،الفتني �إىل �أن
عدم تو�سيع دائ���رة الت�شاور وامل�شاركة
من �ش�أنه الإ�رساع يف تنفيذ هذا املخطط،
�إ�ضافة �إىل ع���دم دقة ما ي�صل �إىل قيادة
ال�سلط���ة من تقارير ح���ول الأو�ضاع يف
ال�ساحة الفل�سطينية.
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القنطار األسير المحرر..
شهيدًا وعائدًا
يف  16مت���وز ع���ام ،2008
اعتلى �سم�ي�ر القنطار من�صة
اخلطاب���ة يف املهرجان الذي
نظّمه حزب اهلل للعائد حمرراً
يف عملي���ة «الر�ضوان» مع
رف���اق �آخري���ن م���ن �سجون
االحتالل ال�صهي���وين ،يومها
قال العمي���د القنطار املحرر
يف م�سته���ل كلمت���ه« :طاملا
�إ�رسائي���ل موج���ودة� ،سنبقى
نقات���ل ..وطامل���ا قاتلن���ا
�سننت��ص�ر» ..لع���ل البع�ض
يومها و�ضع كالم القنطار يف
خانة حما�سة فرحة التحرير
لي�س �إالّ.
وقت ق�صري وتبينّ لل�صديق
قبل الع���دو �أن ال�شهيد �سمري
القنط���ار كان يعني ما يقول،
ومل يك���ن كالم���ه حما�س���ة
الفرح���ة بتحري���ره ،بل بلغة
املقاوم الذي ح���دد خياراته
وهو ما يزال يف الأ�رس ،ولأجل
ذلك كان العدو يرف�ض �إطالق
�رساح���ه يف �أية عملية تبادل
للأ��س�رى ،لأنه يُدرك مبكراً ما
يختزن���ه القنطار م���ن �إرادة
وت�صميم على موا�صلة عمله
الفدائي قب���ل ثالثة وثالثني
عام ًا التي ق�ضاها يف �سجون
االحتالل.
ال�صهاينة تابع���وا �أخبار
�سمري القنطار ،وهي بالت�أكيد
تتعل���ق باملقاوم���ة ،ولأجل
ذل���ك و�ضعوه حت���ت الرقابة
ال�شدي���دة؛ عل���ى عادتهم يف
متابع���ة �أعدائه���م ،فكيف �إذا
كان���ت �شخ�صي���ة ك�شخ�صية
ال�شهيد القنطار ،الذي تعتربه
لي����س عدواً وح�س���ب ،بل هو
من �أ�شد �أعدائها؛ كما ال�شهيد
القائد عماد مغنية.
وعل���ى وق���ع الأحداث يف
�سورية ،اعت�ب�ر ال�صهاينة �أن
م�س�ألتني ال ميك���ن الت�سامح
بهم���ا ،الأوىل تعلق���ت بنقل
الأ�سلحة �إىل ح���زب اهلل عرب
�سوري���ة ،والثاني���ة تتعل���ق
يف خلق بني���ة للمقاومة يف
اجلوالن ،وهي اتهمت ال�شهيد
القنط���ار مب�س�ؤولية عن ملف
املقاوم���ة يف اجلوالن ،لذلك
طاردته والحقت���ه من مكان
�إىل �آخ���ر به���دف اغتيال���ه،
حتى متكنت من���ه يف �إحدى
�ضواحي دم�شق ،ف�سقط �شهيداً
كما متن���ى منذ م���ا قبل �أن
يذهب يف عملية نهاريا عام
 ،1979حني كتب على �صورة
له «ال�شهيد �سمري القنطار».
اليوم عاد الفدائي والأ�سري
املحرر �شهي���داً �إىل فل�سطني،
روح ًا تبث الأمل يف انتفا�ضة
�شعب ال يع���رف االنك�سار �أو
اال�ست�سالم طريق ًا له.

رامز م�صطفى
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روسيا  -تركيا ..حرب نفسية واستنزافية
من املح�سوم �أن احلرب «التحتية»
بني رو�سيا وتركيا ل���ن ت�ضع �أوزارها
قريب���اً ،هذا �إذا مل تتط���ور باجتاهات
دموي���ة ،وفق م���ا ت�صب���و �إليه بع�ض
«الر�ؤو����س احلامي���ة» يف منظوم���ة
«العثماني�ي�ن اجلدد» ،عل���ى �أمل �أن
يت���ورط الأطل�سيون الذي���ن ال ميانع
بع�ضهم �أي�ض ًا �أن تكون املنطقة م�رسح ًا
لل�رصاع الدويل من �أجل تنفي�س الربكان
املتفاعل حتت العالقات الدولية.
يف املقابل ف����إن رو�سيا لن تدّخر
جه���داً وال فر�ص���ة يف نط���اق احلرب
النف�سي���ة الت���ي ت�شنّها عل���ى تركيا
منذ �إ�سقاط طائ���رة الـ«�سوخوي»24
يف  24ت�رشين الث���اين ،و�آخر جتليات
تلك احلرب اال�ستقب���ال املميَّز لرئي�س
«ح���زب ال�شع���وب الدميقراطي» يف
تركي���ا؛ �صالح الدي���ن دمرطا�ش ،الذي
ي�صع���د جنم���ه بتعاظم لي����س فقط
بني �أك���راد تركيا ،بل عل���ى ال�ساحة
ال�سيا�سية ب�شكل عام� ،سيما �أنه ميتلك
«كاريزم���ا» �أدخلت حزب���ه الربملان
بحزمة نواب جتاوزت الثمانني ،وهي
الزي���ارة الت���ي اعتربها �أحم���د داوود
�أوغل���و «خط���وة خياني���ة» ،يف ظل
ال�رصاع املتنامي مع رو�سيا.
م���ن الوا�ضح �أن ح���رب اال�ستنزاف
التي تتعام���ل بها رو�سي���ا مع تركيا
تخطّت امليدان املحل���ي ال�سوري ،مع
يل ذراع �أردوغان
خطوات بوتني املت�سارعة م�ستمرة يف ّ
ن�رش بطاريات «�أ�س � »400إىل االقت�صاد،
فال�سيا�س���ة ،التي من �ضمنه���ا �أي�ض ًا
احلديث الإيجابي عن املقاتلني الأكراد على فعلتهم ،ال�سيما �أننا نعلم ما يجب املحلي ،بل مقرون بخطوات متالحقة
الذين يقاتلون الإره���اب «الداع�شي» فعله» ،لي�س جمرد موقف لال�ستهالك على �صعيد اقت�صادي بات ي�ؤمل تركيا،
التي �سارعت للتفتي�ش عن بدائل ،وال
 «القاع���دي» بكل تالوين���ه بب�أ�س�سيما الغاز ،باعتب���اره ال�سلعة الأكرث
�شدي���د ،والت�أكيد على �رشاكة التحالف
احتياج ًا يف االقت�صاد الرتكي ،وكذلك
الدميقراطي الكردي يف احلل ال�سيا�سي
يف اال�ستهالك املجتمعي.
يف �سورية ،الأم���ر الذي ي�شكّل اخل�شية
�أي�ض���اً ،تعمُّد الرئي����س الرو�سي منح
الأكرب لدى القي���ادة الرتكية ،ويف هذا
ال�سياق لفتت حتليالت غربية متعددة ،حرب االستنزاف التي تتعامل وكالت���ي «الأنا�ض���ول» و«جيه���ان»
الإخباريتني الرتكيت�ي�ن حديث ًا ح�رصياً،
ال�سيما �أملانية� ،إىل �أن تعاون رو�سيا مع
تخطت
الأكراد يجع���ل م�شاكل تركيا الداخلية بها روسيا مع تركيا ّ
لإي�صال ر�سال���ة �شديدة الق�سوة واملعاين
للقي���ادة الرتكي���ة ،تتمح���ور خال�صتها
مترّ يف مرحلة جديدة وخطرية.
الميدان السوري إلى
ع���ن مدى «�سج���ود» �أردوغ���ان للغرب،
قول الرئي����س الرو�س���ي فالدميري
االقتصاد والسياسة
وانغما�سه يف م��ش�روع ت�شويه الإ�سالم،
بوتني بعد �إ�سق���اط الطائرة «نحن ال
فق���د قال بوتني رداً على �س�ؤال« :ال �أدري،
ننوي القرقعة بال�س�ل�اح ،ولن نكتفي
لع���ل �أحداً يف القي���ادة الرتكية قرّر لعق
ب�إلقاء البندورة الرتكية� ،إمنا �سنذكّرهم
مكان معينّ لدى الأمريكيني».
مبا فعلوه ،و�سيندم���ون مرات ومرات

بال �شك� ،سيا�س���ة «تبوي�س اللحى»
عل���ى الطريقة ال�رشقي���ة ،وحماولة قول
«عف���ا اهلل عم���ا م�ض���ى» الت���ي حاول
�أردوغ���ان وقيادته اعتماده���ا لفتح كوة
ما للقاء الرئي����س الرو�سي ،لن تنفع مع
بوتني ،خ�صو�ص��� ًا مع انك�ش���اف الأدوار
الرتكية التي «م���ن امل�ستحيل �أن تغطي
ال�سموات بقباوات �أردوغان».
م���ن الالف���ت �أن خط���وات رو�سي���ا
ملحا��ص�رة تركي���ا �ست�شه���د العديد من
يل ذراع �أردوغان ،مع
املحطات ،خال�صتها ّ
الت�أكيد على ال�صداقة مع ال�شعب الرتكي،
�سيم���ا �أن يف التاريخ �شواهد كثرية على
انت�صار رو�سيا يف حروبها �ضد الأتراك.

يون�س عودة

عودة العالقات التركية « -اإلسرائيلية» ..وتأثيرها على القضية الفلسطينية
بد�أت العالقات «الإ�رسائيلية» -
الرتكي����ة منذ العام  ،1949وهي ثاين
دول����ة ذات �أغلبي����ة م�سلمة تعرتف
بـ«�إ�رسائيل» ،ف�أقامت معها تعاون ًا
يف خمتل����ف املج����االت؛ الع�سكرية
واالقت�صادي����ة وال�سيا�سية والأمنية،
ومنت وتطورت �إىل �أن وقعت حادثة
�سفينة مرمرة عام  ،2010حيث قتلت
«�إ�رسائي����ل» ع�رشة �أت����راك ،فدخلت
العالقة يف �أزم����ة ،وا�شرتطت تركيا
لعودتها �إىل طبيعتها ثالثة �رشوط:
 -1تقدمي االعتذار.

 -2التعوي�����ض عل����ى عائ��ل�ات
ال�ضحايا.
� -3إنهاء احل�صار على قطاع غزة.
وقتها ،اتخذت تركيا جمموعة من
الإجراءات �ضد «�إ�رسائيل» ،فخفّ�ضت
من م�ست����وى التمثي����ل الدبلوما�سي
معها ،وجمّدت التن�سيق يف املجالني
الع�سكري والأمني ،لكن املتابع لتطور
العالق����ة بينهما ي����درك �أن العالقات
التجاري����ة مل تنقطع ،ب����ل ت�ضاعفت
خالل ال�سنوات الأربع الأخرية (التبادل
التجاري  5.5مليار دوالر).

�إذاً ،مل تنقط���ع العالقة بينهما،
بل �أ�صبحت مقيّ���دة ،ب�سبب تعنّت
نتنياهو ورف�ضه االعتذار من تركيا
بع���د احلادثة ،م���ا دف���ع ب�أوباما
للتدخل لإعادة العالق���ات بينهما
�إىل �سابق عهدها ،نظراً �إىل �أهميتها
بالن�سب���ة لأم�ي�ركا ،وحاجته���ا
لتوظيفه���ا يف الأزم���ة ال�سوري���ة
وغريها م���ن الأزم���ات يف منطقة
ال��ش�رق الأو�س���ط ،خ�صو�ص��� ًا بعد
التدخل الع�سكري الرو�سي املبا�رش
يف �سورية ،وتوتّر عالقتها مع تركيا

بع���د �إ�سقاطها طائرة «ال�سوخوي»
الرو�سية.
عُ قدت لقاءات عديدة بني املو�ساد
وم�ساعد وزير اخلارجية الرتكية يف
�سوي�رسا ،وقد �أف�ض����ت �إىل تفاهمات
�أولية� ،أبرزها:
 -1موافق����ة �أنق����رة عل����ى مرور
�أنب����وب الغاز م����ن «�إ�رسائيل» عرب
تركيا ،وموافقة «�إ�رسائيل» على بيع
الغاز لرتكيا.
 -2قب����ول �أنقرة بتقيي����د ن�شاط
«حما�س» عل����ى الأرا�ضي الرتكية،
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َّ
ساحات مرشحة للتدخل الروسي ..لمكافحة اإلرهاب التكفيري
دخل���ت اال�سرتاتيجي���ة الرو�سي���ة
ملكافح���ة الإره���اب التكف�ي�ري مرحلة
جديدة توحي ب�إمكانية التدخُّ ل يف �أي
دولة تطلب امل�ساع���دة الرو�سية� ،أو �إذا
اتخ���ذ جمل�س الأمن قراراً ي�سمح ب�رضب
اجلماع���ات الإرهابية وف���ق الت�صنيف
الدويل املتفَق عليه مع رو�سيا وال�صني،
ولي����س وفق الت�صني���ف الأمريكي الذي
ي�ض���ع ح���ركات املقاوم���ة يف �إط���ار
احلركات الإرهابية �إذا ت�صدّت للم�رشوع
الأمريكي بوجوهه و�أدواته املتعددة.
الوقائع امليدانية ال�سيئة يف ليبيا
دفع���ت �إىل �إمكاني���ة الطل���ب الليبي
م���ن رو�سي���ا امل�ساع���دة يف مواجهة
«داع�ش» و�أخواتها ،ما دفع الأمريكيني
وحلفاءه���م للإ��س�راع مب��ش�روع
بامل�صاحلة الليبي���ة وت�شكيل حكومة
وحدة وطنية ،خوف��� ًا من عودة رو�سيا
من ناف���ذة مكافحة الإره���اب ،بعدما
مت طردها من ب���اب اخلداع بااللتفاف
عل���ى ق���رارات جمل�س الأم���ن ،والذي
�أباح ليبيا حلل���ف الناتو واجلماعات
التكفريي���ة ،وحوّلها �إىل �ساحة فو�ضى
متوح�شة تهدد اجلوار االفريقي وتون�س
واجلزائر ،وبعده���م املغرب ،فال�ساحة
املرجّ حة للتدخ���ل الرو�سي هي ليبيا،
حلماي���ة اجلزائر التي ت�ش���كّل النافذة
الرو�سية الوحيدة املتبقية يف املغرب
العربي و�شمال افريقي���ا ،والتي ميكن
عربه���ا النف���اذ �إىل الق���ارة االفريقية
لال�ستثمار االقت�ص���ادي ،بالتعاون مع
ال�صني التي �سبقت اجلميع �إىل ال�سوق
االفريقي� .أما ال�ساحة الأخرى املر�شّ حة
للتدخل الرو�س���ي فهي م�رص ،ملعاقبة
الذين اقرتفوا جرمي���ة تفجري الطائرة
الرو�سي���ة فوق �سين���اء ،خ�صو�ص ًا بعد
ت�رسيب معلوم���ات تفيد ب�أن احلكومة
الرو�سية �أم�سكت بخيوط ا�ستخباراتية
ح���دّدت مبوجبه���ا بع����ض اجلماعات
املتورط���ة يف التفج�ي�ر ،والتي تلقى
الرعاية م���ن �أط���راف �إقليمية ،وغ�ض
نظر من تنظيمات فل�سطينية يف غزة،
بالإ�ضاف���ة �إىل �أن التعاون امل�رصي -
الرو�س���ي يف املجال الأمني هو حاجة
م�رصي���ة مُلحّ ة ،وجمال ترحيب رو�سي
ال�ستعادة بع����ض املا�ضي ال�سوفياتي
يف م�رص ،وعلى البحر الأحمر ،للتكامل
ف�ض ًال عن عدم �سماحها بـ«الأن�شطة
الإرهابية».
� -3إعادة ال�سفراء بني الدولتني،
و�إلغاء الدعاوى �ضد جنود اجلي�ش
«الإ�رسائيلي» بعد حادثة مرمرة.
ت�ش��ي�ر التفاهم����ات الأولية �إىل
�أن «�إ�رسائي����ل» غ��ي�ر معرت�ض����ة
عل����ى ال�رشطني الأول��ي�ن� ،سيما �أن
تقدمي نتنياه����و االعتذار لأردوغان
يف الع����ام  2013مل يك����ن ر�سمي���� ًا
(عرب الهاتف)� ،أم����ا ال�رشط الثالث
واملتعلق برف����ع احل�صار عن غزة،
ف�إن نتنياهو مل يوافق عليه ،وقال:
«لن نتنازل عن �أمننا».
هل تغ�ُّي�رُّ الظ����روف الإقليمية

مع الوجود الرو�سي يف البحر املتو�سط
يف �سورية.
ا�سرتاتيجية التدخل الرو�سي تعتمد
على القواعد الآتية:
 -1التدخُّ ���ل �ضمن القان���ون الدويل� ،أو
طلب النظام ال�رشعي للبلد الذي يتعر�ض
للإرهاب ،والتدخل اخلارجي املُقنع.
 -2حماية الأمن القومي الرو�سي ،ومنع
التهديد املبا�رش �أو غري املبا�رش.
 -3تالزُم العمل الفكري والإعالمي لن�رش
الوعي م���ع العمل الع�سك���ري الرادع.
رو�سي���ا ،بالتعاون مع حمور املقاومة
كمرحل���ة �أوىل ،بالإ�ضاف���ة �إىل بع�ض
دول �أم�ي�ركا الالتينية وال�صني ،قادرة
على بناء حم���ور دويل متنوّع ثقافي ًا
و�سيا�سي ًا حلماية التعددية وال�سيادة
الوطنية والأمن القوم���ي ،وامل�ساعدة
يف حماية ال�سلم العاملي الذي تهدده
�أم�ي�ركا عرب اجلماعات التكفريية التي
ترعاها وحتميه���ا ومتوّلها عرب �أموال
النفط ،وت�صنّعها مدار�س «الوهابية»
التكفريي���ة الت���ي اجتاح���ت الع���امل
الإ�سالمي و�أوروب���ا ،وبرعاية وت�سهيل
م���ن احلكوم���ات الأوروبي���ة� ،ضم���ن
م�رشوع احلرب البديلة التي خُ طِّط لها
مب���ا ي�سمى «الربي���ع العربي» ،الذي
كاد �أن ينج���ح ويق�سّ ���م املنطقة لوال
�صمود حمور املقاومة والدعم الرو�سي
ال�سيا�سي ،كمرحل���ة �أوىل يف جمل�س
الأمن ،وع�سكري ًا كمرحلة ثانية ،والذي
ا�ستط���اع �إحداث الت���وازن يف �سورية،
و�صو ًال �إىل ترجيح كفة الدولة ال�سورية
�ضد اجلماعات التكفريية ورعاتها.

توسعها
ترتكز روسيا خالل ّ
على االستفادة من أخطاء
االتحاد السوفياتي السابق..
واعتماد منظومة أكثر ذكاء
وواقعية

يف املنطقة بع����د التدخُّ ل الرو�سي
يف �سورية ،والذي �أدى �إىل �إخفاقها
يف ال�سيطرة على ال�شمال ال�سوري
و�إقامة املنطقة العازلة فيه ،وحترُّك
حزب العم����ال الكرد�ستاين جمدداً
ومطالب����ة �أك����راد �سوري����ة باحلكم
الذاتي ،هما الدافع لإعادة العالقة
مع «�إ�رسائيل»؟ وهل مت�ضي تركيا
هذا االتف����اق وتتنازل ع����ن �أب�سط
حق����وق ال�شع����ب الفل�سطين����ي يف
رفع احل�ص����ار عن����ه� ،أم �أنها تبقى
م���ص�رّة على املقاطع����ة الظاهرية
م����ع «�إ�رسائي����ل» �إذا رف�ضت رفع
احل�ص����ار عن غزة؟ وه����ل التن�سيق
الأمني والع�سكري مع «�إ�رسائيل»

هل تتمكن رو�سيا من بناء حمور دويل متنوع يحمي التعددية وال�سيادة الوطنية والأمن القومي؟ (�أ.ف.ب).

�أم���ا ال�ساح���ة الثالث���ة املر�شحة
للتدخل الرو�سي فهي ال�ساحة اليمنية،
التي متثل م�صلح���ة ا�سرتاتيجية على
امل�ستوي�ي�ن االقت�ص���ادي وال�سيا�س���ي
وال�رشاك���ة الرو�سية يف ر�س���م امل�شهد
ال�سيا�سي ملنطقة ال�رشق الأو�سط بداية،
وال�رشاك���ة يف �إع���ادة ترتي���ب امل�شهد
ال�سيا�سي الدويل فيم���ا بعد ،لت�أ�سي�س
عامل متعدد الأقطاب بدي ًال عن منظومة
القطب الدويل الذي تربعت على عر�شه
الإدارة الأمريكي���ة من���ذ انهيار االحتاد
ال�سوفياتي.
رو�سي���ا تتو�س���ع يف املي���دان
وال�سيا�سة ،وتجُ ري من���اورة بالذخرية
احلي���ة لإع�ل�ان والدتها اجلدي���دة ،مع
اال�ستفادة من �أخطاء االحتاد ال�سوفياتي

�سي�ساعدها يف حل م�شاكلها؟ وهل
ه����ذه العالق����ة �ستُ�سهم يف حتقيق
حلمها يف قيادة العامل الإ�سالمي،
و�إ�ضعاف الدور ال�سعودي فيه؟
م����ن الوا�ض����ح �أن «�إ�رسائيل»
هي امل�ستفيد الأكرب من عودة هذه
العالق����ة ،من �أج����ل ا�ستخدامها يف
ال�ضغ����ط الرتكي عل����ى «حما�س»
داخل فل�سط��ي�ن ،ومترير م�رشوعها
لتهوي����د فل�سطني ،وعب����ور �أنبوب
الغ����از عرب تركي����ا �إىل �أوروبا ،بعد
موافقة احلكوم����ة «الإ�رسائيلية»
عل����ى ت�صدي����ر  ٪40م����ن الغ����از
امل�ستخرَخ من حقل ليفياتان ،ومن
املناورات الع�سكرية التي �أوقفتها
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ال�سابق واحل���زب ال�شيوعي؛ باالبتعاد
ع���ن فر����ض االيديولوجي���ا املارك�سية
�أو ال�سيا�س���ة الرو�سي���ة� ،إىل منظوم���ة
�أكرث ذكاء وواقعي���ة ،وب�أقل تكلفة ،مع
الت�أكي���د على احرتام عقائ���د احللفاء،
والبحث عن قوا�سم م�شرتكة ،واالحرتام
املتب���ادل ،وهذا ما دفعه���ا �إىل حتريك
منظمة ال���ر�ؤى اال�سرتاتيجي���ة (رو�سيا
والعامل الإ�سالمي) ،واحرتام امل�سيحية
يف رو�سيا واخلارج ،وهذا ما �سيوفر لها
مرونة يف احلركة ،وتو�سُّ ع ًا يف جغرافيا
احللفاء على م�ستوى الأنظمة والأفكار،
وهذا ما كان يفتقده االحتاد ال�سوفياتي
ال�سابق.

د .ن�سيب حطيط
تركيا بعد احلادث����ة ،ومن �صفقات
ال�سالح.
ق����د تظ����ن تركي����ا �أن ب�إمكانها
اال�ستفادة من «�إ�رسائيل» لتحقيق
�أهدافه����ا ،لك����ن هل ت����درك �أن هذه
العالقة وغريها م����ن العالقات مع
�أم��ي�ركا مل تنفع الزعم����اء العرب
الذي����ن �أُ�سقطوا ع����ن عرو�شهم بعد
«الربي����ع العربي» ،لأنه����م باتوا
ي�شكّلون عبئ ًا على �أ�سيادهم ،ولأن
م�صالح الأ�سياد مل تعد تتوافق مع
م�صالح ه�ؤالء الزعماء؟ فهل تعترب
تركيا من هذه الأحداث؟

هاين قا�سم

«الحرب الدافئة»..
وروسيا
يرى البع����ض �أن �أم�ي�ركا واململكة
العربي���ة ال�سعودي���ة كرّرت���ا خط����أ
�أفغان�ست���ان؛ بدع���م املتطرف�ي�ن حتت
ذريعة حماربة من ال ي�ؤمن باهلل .امل�شهد
تكرر يف �سورية ،لكن يبدو �أن رو�سيا مل
تن�س ذل���ك «الكف» الذي تلقّته على يد
َ
احلل���ف ال�سع���ودي  -الأمريكي يف بالد
الأفغ���ان وما تاله م���ن ا�ضمحالل قوته
مقابل تو�سّ ع رقعة الإرهاب التي و�صلت
�إىل مو�سكو �سابقاً ،وقد تعود من جديد،
وهذا ما يربر به الرو�س الت�صعيد الكبري
يف �رضب���ات «ا�ستباقي���ة» على جميع
�أه���داف «املعار�ضة ال�سوري���ة»� ،سواء
املدعومة من ال�سعودية و�أمريكا� ،أو من
قطر و«�إ�رسائي���ل»� ،أو تلك التي ترتبط
برتكيا..
هناك من يظن �أن تدخُّ ل رو�سيا جاء
بعد عج���ز مموّيل الق���وى املتطرفة عن
م�سك جلامها وحتريكها ببو�صلة معيّنة،
لكن الواقع ي�شي ب�ش���يء �أكرث عمق ًا من
ذلك؛ بـ«حرب دافئ���ة» مبعنيني :الأول
�أنها �أقل من ح���رب عاملية و�أكرث بقليل
من ح���رب ب���اردة ،والثاين ه���و �ضيق
م�ساحة املياه الدافئ���ة للدب الرو�سي،
بع���د �سيط���رة �أ�ساطيل البي���ت االبي�ض
على معظ���م �شواطئ املتو�سط واخلليج
العربي ،ويف النتيجة تكون الغلبة ملن
يتحكّم مبنابع النفط والغاز.
قد تنت���ج يف املدة املقبلة حتالفات
غري متوقَّعة تعي���د فكرة دول املنظومة
اال�شرتاكية ب�إط���ار جديد خارج احلدود
املتال�صقة ملو�سك���و ،منهية بذلك ع�رص
القط���ب الأقوى والأوح���د املنتهَجة من
قبَل وا�شنطن ،خ�صو�ص ًا �أن جنم احلليف
العربي الأغن���ى (ال�سعودي���ة) �سيخبو
رويداً روي���داً ،ومع���ه �ستطفو اخلالفات
امل�سترتة بني جمل�س التعاون اخلليجي،
والت���ي د�أبت �أم�ي�ركا عل���ى دفعها �إىل
�أجل غري معل���وم ،الأمر الذي �سيزيد من
تعقي���د املوقف الأمريك���ي يف املنطقة،
ويف م���وازاة ذلك �سيربز ال���دور الإيراين
�أكرث يف املنطقة ،وقد ميتد نفوذها على
دول خليجية ذات ن�سب���ة مئوية كبرية
من ال�شيع���ة ،الأمر الذي يجعلها تتحكّم
بب�ؤر �سيا�سية وع�سكرية معيّنة ،كما هو
احلال الآن يف العراق.
رو�سيا ،و�إن اختلفت يف االيديولوجيا
م���ع �أم�ي�ركا� ،إال �أنها تتف���ق معها على
�سيا�س���ة امل�صالح ،وق���د ال تقل حر�ص ًا
ع���ن الأخرية يف هذا املجال ،ولن ننتظر
الأيام كي نحك���م على الأمر ،فالعرب ال
ميلكون يف املنظور القريب وال املتو�سط
�أي بادرة مل�رشوع عرب���ي م�سيطر على
خرياته وقرارات���ه ،وكان ميكن للمملكة،
مل���ا تتمتع به م���ن ث���روات ،لعب هذا
الدور لو �أنه���ا �سلّمت احلك���م للأحفاد
الأكرث �شباب ًا وانفتاح��� ًا من �أبناء امللك
امل�ؤ�س�س ،الذين ف�ضّ لوا لعب دور «�شيخ
الطريق���ة» يف �أم���ة متع���ددة املذاهب
والأدي���ان ،وترك���ت علماءه���ا الذين ال
يقلّون �سن ًا و�ضي���ق �أفق عن �سيا�سييها
بب���ث خط���اب الكراهية �ض���د ال�شيعة
والإبا�ضي���ة وال�صوفي���ة وامل�سيحيني..
الأمر ال���ذي انعك�س على اململكة وجلب
لها كره ًا جماني ًا من الآخرين.

منتظر الزيدي
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إبادة جاموس «البافلو» ..وقوانين اإليجارات
عندما بد أ� املهاج���رون امل�ستعمرون
الأوروبيون بالتوطني يف القارة احلديثة
الكت�شاف �أم�ي�ركا ،تقاتلوا م���ع ال�سكان
الأ�صليني «الهنود احلمر».
كانت هناك معارك بني الطرفني فيها
كرّ وف���رّ ،لكن وجد امل�ستوطنون اجلدد �أن
الطريقة الأ��س�رع لل�سيطرة على «الهنود
احلمر» ه���ي بالق�ض���اء عل���ى موردهم
االقت�ص���ادي ،وكان اجلامو�س «البافلو»،
حي���ث ي�صطادون���ه وي�أكل���ون حلم���ه،
وي�ستعملون جلده خليمهم وثيابهم.
ا�صط���اد املهاج���رون امل�ستعم���رون
اجلامو�س بكميات كبرية ،وتدنّت �أعداده،
و�أ�صب���ح وج���وده قلي ًال ن�سبي��� ًا ملا كان
عليه ،وبالتايل انخف�ض العامل احلياتي
االقت�ص���ادي لـ«الهنود احلمر» ،فانهزموا
وا�ست�سلموا..
هذا يف �أم�ي�ركا� ،أما يف لبنان فكانت
�سيا�س���ة االنت���داب الفرن�س���ي �إ�ضعاف
املناوئ�ي�ن ل���ه ،وتقوي���ة حلفائه���م.
املعار�ض���ون ل���ه كانوا «�أه���ل ال�سنة»،
وغالبي���ة الطائف���ة الأرثوذك�سي���ة الذين
كانوا �سكان مدن بريوت وطربل�س و�صيدا
و�صور.
در�س الفرن�سيون الأو�ضاع االقت�صادية
لأهل امل���دن ،ووجدوا �أن الأمالك امل�ؤجَّ رة
يف املدن هي �أ�سا�س موجوداتهم املالية،
و�إيراداتها ه���ي �أ�سا�س مدخولهم ،فعمدوا
�إىل �إ�صدار مرا�سيم حت ّد من ت�رصُّف املالك
مبلك���ه ،وتعطي �سلطة �أك�ب�ر للم�ست�أجر،
فـ«�سوق �إيا�س» وح���ده مث ًال كان ي�ضم
حواىل الأربعني �إىل اخلم�سني خمزناً ،كان
امل�ست�أجرون امل�سلم���ون لهم فقط �أربعة
خم���ازن ،ح�سب دفات���ر �آل �إيا����س ل�سنة
 ،1932والباقي هم من الطوائف امل�سيحية
وبع�ض اليهود.
فمن �أول املرا�سيم التي خ�سرّ ت املالكني
كان القرار رق���م /213ل/ر ،ال�صادر يف 12
ت�رشين الأول  ،1932واملبني على مر�سومي
رئي�س اجلمهورية الفرن�سية ال�صاد َريْن يف
 ،1923/11/23ويف  ،1933/7/26حي���ث
حوّل���ت العمل���ة املعقود به���ا الإيجارات
بغري العملة ال�سورية اللبنانية �أو العملة
الفرن�سية �إىل العمل���ة اللبنانية ال�سورية،
وكانت معظم الإيج���ارات حينها معقودة

باللرية الذهبية ،وعليه حتوّلت الإيجارات
املعقودة بالل�ي�رات الذهبي���ة �إىل اللرية
الفرن�سي���ة �أو اللبناني���ة ال�سورية ،وذلك
ح�س���ب ال�سعر الر�سم���ي ال���ذي كان �أقل
بح���وايل  ٪36عن �سعر ال�س���وق املتداوَل،
فخ��س�ر املُالك  ٪36م���ن دخلهم جراء هذا
القرار مل�صلحة امل�ست�أجر.
ويف � 5آذار � 1938ص���در قانون لإعادة
النظر يف الب���دالت املعنيّة بعقود الإيجار
مل�صلح���ة بع�ض فئات م���ن امل�ست�أجرين،
يجي���ز للم�ست�أج���ر �إع���ادة النظر يف بدل
الإيجار.
و�ص���در مر�س���وم ا�شرتاع���ي رق���م 25
بتاري���خ  15كان���ون الث���اين  ،1940حيث
�أعطي للم�ست�أج���ر مدة �ستة �شهور لإخالء
امل�أج���ور ،ويف  28كانون الأول � 1940صدر
قانون بقرار مُتدَّد مبوجبه عقود الإيجارات
العقارية ،وتحُ دّد بدل هذه الإيجارات.
ثم �ص���در املر�سوم اال�شرتاعي رقم 134
يف  31كان���ون الأول  ،1941حي���ث ُمدِّدت
الإيج���ارات يف م���دن ب�ي�روت وطرابل�س
وامليناء و�صيدا ،وا�ستُثنيت منها الإيجارات

يف الأماك���ن خارج هذه امل���دن ،واملُعدّة
لال�صطياف والإيجارات املُعدّة للزراعة.
من املالحظ هنا �أن هذه القوانني كانت
مل�صلحة امل�ست�أج���ر ،لإ�ضعاف املالك يف
املدن ،وحيث �إن غالبية املالكني يف املدن
كانت من �أهل ال�سُّ نة والأرثوذك�س� ،ضعفت
بالتايل هات���ان الطائفتان مادياً ،وا�ستفاد
من ذلك امل�ست�أجرون من الطوائف الأخرى،
ومل تقيَّد الإيج���ارات لال�صطياف والزراعة
الت���ي كان امل�ستفيدون منه���ا من طوائف
�أخ���رى ،وك���رّت ال�سبحة بعده���ا وجاءت
قوانني تلو قوانني ل�صالح امل�ست�أجر على
ح�ساب املالك.
ويف �سنة � 1967ص���در قانون املُلكية
التجارية بالن�سبة �إىل امل�ست�أجرين لأماكن
جتارية ،حي���ث أ�ُعطي احل���ق للم�ست�أجر
بقب�ض خل ّو حمله من دون مراجعة املالك
�إال فيم���ا يتعلق بـ«الب���دل العادل» ،كما
�سُ م���ي ،وهنا �أ�صب���ح للم�ست�أجر التجاري
احل���ق يف الت�رصف مب�أج���وره كما ي�شاء،
وا�ستف���اد م���ن ه���ذا القان���ون كثري من
امل�ست�أجري���ن على م�ض���ى ال�سنني ،لكن

يف �سن���ة  ،1967وبعد العدوان على م�رص،
باع «خلوّ» حمالتهم معظم امل�ست�أجرين
اليهود وهاجروا �إىل بالد �شتى ،كل ذلك على
ح�س���اب املالكني �أهل املدن الأ�صليني من
�سُ نّة و�أرثوذك�س ،وللمفارقة ا�ستفادت من
متديد الإيجارات فئة �سُ نية و�أرثوذوك�سية
تعاون���ت مع االنت���داب الفرن�س���ي ،ومن
بعده مع ال�سيا�سي�ي�ن املوارنة النافذين،
وا�ستفاد ه�ؤالء من ال�ضعف املايل للطبقة
ال�سُّ ني���ة والأرثوذك�سية الت���ي كانت لها
وزنها يف ال�ش����أن ال�سيا�س���ي العام وما
لبث �أن ا�ضمح���ل نفوذها املايل وبالتايل
ال�سيا�س���ي ،وملأت هذا الفراغ فئات �أخرى
من طائفتهما.
�أم���ا بالن�سب���ة �إىل قان���ون الإيجارات
يف �أيامن���ا هذه ،ومزايدات ق���وى و�أحزاب
و�شخ�صيات مل�صلح���ة امل�ست�أجرين ،فما
هي �إال مزايدات لي�س �إالَّ.
طريقة معاجلة هذا القانون اال�ستعماري
اجلارح لي�ست مبزايدات ال�شارع ،فلو تنبّه
ال�س���ادة الذي���ن يزايدون عل���ى م�ضمون
القان���ون احلايل وحللوه لوج���دوا طريقة

تُر�ضي كافة الأط���راف ،ومن دون مزايدات
�شارعية ،ح�سب ر�أي���ي يجب التفريق بني
قانون الإيجارات ال�سكني والتجاري.
يجب حترير قان���ون الإيجارات ب�شقه
التج���اري فوراً ،وم���ن دون �أي���ة قيود �أو
حتفظات ،حيث �إنه يُلغ���ى مبد�أ امل�ساواة
يف التعامل ب�ي�ن التجار ،ويعطي �أف�ضلية
للم�ست�أجر القدمي.
كي���ف ميك���ن التناف�س ب�ي�ن من يدفع
�إيجار حمله �أ�ضعاف ما يدفعه امل�ست�أجر
ملحل جماور ،وبنف�س ال�رشوط؟ �أين تكمن
التناف�سية هنا؟
�أما بالن�سب���ة �إىل قوان�ي�ن الإيجارات
ال�سكني���ة ،فيمكن «تهذيبه���ا» من حيث
ح���ذف التمدي���د لباق���ي �أف���راد الأ�رسة،
وح�رصها بامل�ست�أجر وزوجته فقط.
كم���ا ميكن �إلغ���اء �رشط���ي اال�سرتداد
املتعل���ق باله���دم للإن�ش���اء �أو للحاجة
العائلية ،وفتح املجال للم�ؤجر �أن ي�سرت ّد
م�أج���وره مت���ى ي�شاء ،مع دف���ع تعوي�ض
عادل.
كذلك يجب زيادة بدل الإيجار تدريجياً،
وعلى مدة �سب���ع �سنوات ،لي�صبح الإيجار
موازي ًا بقيمته مع قيمة الإيجارات احلالية
للم�أجور ،و�أن يدف���ع امل�ست�أجر امل�ستفيد
يف التمدي���د كلفة كاف���ة الت�صليحات يف
امل�أجور والعقار.
كم���ا ال بد م���ن �إلغاء �رضيب���ة الدخل
على املالك ،كذلك عل���ى القيمة امل�ضافة
�إذا وُج���دت ،و�إلغ���اء الر�س���م البلدي على
امل�ست�أجر.
وميكن للدول���ة ،وعرب بن���ك الإ�سكان،
تق���دمي ت�سهيالت م�رصفية لقرو�ض مي�سرّ ة
للم�ست�أجري���ن بفائدة قليل���ة ،وعلى مدة
طويلة ،كي يتمك���ن امل�ست�أجرون القدامى
من متلّك �شقق لهم.
وميك���ن للدولة فر�ض �رضيبة لتح�سني
الأبني���ة املحيط���ة بالأبني���ة الرتاثي���ة،
�رضيبة ال تتعدى الدوالر على مرت املربع،
يعود ريعه���ا لتمويل ��ش�راء بيوت �سكن
للم�ست�أجرين املمدَّد لهم ،و�أي�ض ًا لأ�صحاب
الأبني���ة الرتاثية الذي���ن ال ي�ستفيدون من
عقاراتهم الرتاثية كما يجب.

خالد الداعوق

َ
الجنسية اللبنانية بين المنح ..والمنع
ال���زواج ه���و العالق���ة التي
جتمع الرجل باملر�أة لبناء �أ�رسة،
ولتكمل���ة ن�صف دي���ن الزوجني.
تختل���ف طرق ال���زواج من ع�رص
�إىل �آخ���ر� ،إذ ب���د�أت ب�شكل ب�سيط،
وهو فر�ض قب���ول املر�أة بالرجل،
والعك����س غ�ي�ر �صحي���ح ،لتطوّر
بع���د ذلك مع تط���ور املجتمعات
وتن���وُّع التقاليد ،وب���ات الزواج
بني املختلف���ة جن�سياته���م �أمراً
�شبه طبيعي يف ظل حتوّل العامل
�إىل قرية �صغرية ،ع�ب�ر الإنرتنت
وو�سائ���ل التوا�ص���ل االجتماعي،

لكن يبقى ال�س�ؤال :ملاذا مُتنع الأم
من �إعط���اء جن�سيته���ا اللبنانية
لأبنائه���ا ،واعتبار ذل���ك «خط ًا
�أحمر»؟

اختالف بني العرب والغرب
يختلف املجتم���ع الغربي عن
املجتمع العرب���ي يف العديد من
الأمور� ،أهمها م�س�ألة اجلن�سية� ،إذ
الأولوية ل�ل��أم ب�إعطاء جن�سيتها
لزوجها و�أطفاله���ا ،بالإ�ضافة �إىل
�أن ح�ضان���ة الأطف���ال تكون للأم،

مهم���ا كانت �أعماره���م ،والقانون
يُدافع عن حقوقها ،بخالف اجلال
يف بالدن���ا ،حي���ث امل�ساواة بني
امل���ر�أة والرج���ل �شب���ه معدومة،
فالأبناء يتبع���ون الآباء ،ووالية
الآباء على الأبناء �أقوى من والية
الأمهات عليهم.

�إيجابيات منح اجلن�سية
اللبنانية
لكل �أم عربية احلق ب�أن تتزوج
بالأ�سل���وب ال�سلي���م ،ومبن ترى

في���ه ال�صف���ات الأ�سا�سية للزواج
ال�صالح ،ولها احلق يف �أن تعي�ش
حياة كرمي���ة مع م���ن تتزوجه،
فلماذا يرف�ض القانون ت�رشيع هذا
احلق؟
مازلنا غري قادرين على �إعطاء
الأم حق منح جن�سيتها لأوالدها،
رغم �أن ذل���ك ي�سهّل �أمور حياتهم
ومعي�شته���م؛ �أ�س���وة باللبنانيني
الذي���ن تغرّبوا ومُ نح���وا جن�سية
جديدة من ب�ل�اد الغرب ،متخلني
عن جن�سيتهم الأ�صلية.
�إ�ضافة �إىل ذل���ك ،ال ميكن ملن
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مساهمة في إنتاج قانون انتخاب يطور الحياة الوطنية ()3

لبنان دائرة واحدة على أساس النسبية يلغي الصراعات المذهبية والعشائرية

�إذا كان اجلمي���ع ي�ؤك���دون �أن قانون
االنتخ���اب ه���و املعرق���ل لأي تطور �أو
�إ�صالح �سيا�سي يف لبن���ان ،ف�إن �أ�سئلة
عديدة تُطرح ح���ول كيفية توفري قانون
انتخ���اب ي�شكّل فع�ل�اً عام�ل�اً موحِّ داً
للبناني�ي�ن؛ يع���زز وحدته���م الوطنية
وانتماءهم الوطني..
املطلوب من �أي قانون انتخابي هو:
 .1م�س���اواة املواطن�ي�ن يف احلق���وق
والواجبات؛ وفق ًا للد�ستور.
 .2جع���ل اخلط���اب االنتخابي وطني ًا
بامتي���از ،بعي���داً عن �إث���ارة �أي نعرات
مذهبية �أو طائفية �أو مناطقية.
 .3يحمل يف �آليته وتطبيقه ما يجعل
ا�ستعمال امل���ال ال�سيا�سي واالنتخابي
وبا ًال على م�ستعمله.
 .4يُلغ���ي مفاعيل نق���ل النفو�س من
منطقة �إىل �أخرى لتغليب هذا الطرف �أو
ذاك.
 .5يُلغ���ي مفاعيل ا�ستعم���ال و�سائل
النقل ملن ميلك املال فقط.
 .6يجعل املجل����س النيابي املنتخَ ب
ممث�ل�اً حقيقي��� ًا للبناني�ي�ن ،ويح���وّل
النائب �إىل م�رشع حقيقي ولي�س معقّب
معامالت ومقدم خدمات وح�سب ،وينظر
�إىل امل�صلحة الوطنية وي�ضعها فوق كل
اعتبار.
 .7يلغ���ي وجود «الن���واب الع�صا»،
ويفر����ض عل���ى الزعماء ح�ي�ن و�ضع
اللوائح �أن يفت�شوا ويتحالفوا مع �أف�ضل
املر�شحني و�أكرثهم احرتاماً.
 .8مينع االحتي���ال على القانون؛ كما
ح�ص���ل يف �آخ���ر قان���ون يف انتخابات
 ،2009حينما �أُلغي���ت املادة التي متنع
�أن ينق���ل مر�شح قدّم �أوارق���ه الثبوتية
للرت�شي���ح عن دائرة معين���ة �إىل دائرة
�أخرى ،وكما ح�صل يف انتخابات ،2005
حيث مت ان�سحاب املر�شح اليا�س عطاهلل
من دائ���رة ال�شوف يف جب���ل لبنان �إىل
دائرة طرابل�س يف ال�شمال� ،أو كما ح�صل
م���ع املر�شح نهاد امل�شن���وق الذي نقل
تر�شيحه م���ن الدائرة الثالثة يف بريوت

ال يحم���ل اجلن�سي���ة اللبناني���ة �أن
يتوظ���ف ر�سمي ًا يف قطاعات الدولة،
وجم���االت عملهم بذل���ك حمدودة،
وكذل���ك االنت�س���اب �إىل ال�ضم���ان
الإجتماع���ي ،فيُحرم م���ن امل�ساعدة
الطبي���ة ،ويتعر�ض لتكلف���ة مادية
مرهق���ة ،ف�ض ًال ع���ن تكاليف جتديد
الإقام���ة والأوراق الر�سمية كل عام،
كما يُحرم �أي�ض ًا من التمتع باحلقوق
املدني���ة وال�سيا�سية ،مث���ل املُلكية
والإرث واالنتخ���اب ،ويواجه ب�شكل
كبري م�شكالت عديدة تُلحق ب�أ�رسته
نتيجة القلق على امل�ستقبل.

�إىل الدائ���رة الثانية يف اللحظة الأخرية
يف انتخابات  ،2009علم ًا �أنه كان هناك
م���ادة يف قانون االنتخ���اب متنع ذلك،
�أُلغيت يف قان���ون  ،2009دون �أن ي�شري
�أحد من املر�شحني �إىل ذلك.
�إن مثل ه���ذا القان���ون ال يتوافر �إال
ب�رشطني هما:
جعل لبنان دائرة انتخابية واحدة.
اعتماد الن�سبية.
ملاذا لبنان دائرة انتخابية واحدة؟
 .1جعل لبنان دائرة انتخابية واحدة
�سيحوّل اخلط���اب ال�سيا�سي �إىل خطاب
وطن���ي �شامل ،مم���ا �سيجع���ل اجلميع
يت�سابقون ليقدّم���وا برامج حقيقية من
�أجل التنمي���ة االجتماعية واالقت�صادية
املتوازن���ة ،وه���ذا من �ش�أن���ه �أن يجعل
املفاهي���م املناطقي���ة والع�شائري���ة
والقبلية ترتاجع ،ومن ثم تتال�شى.
� .2سيع���زل الطائفي�ي�ن واملذهبيني
تلقائي���اً ،لأن املر�ش���ح �سيكون بحاجة

�إىل �صوت �سُ ني عكار ،وماروين ك�رسوان،
و�شيع���ي اجلن���وب ،ودرزي حا�صبي���ا
و�أرثوذك�سي الك���ورة ،وكاثوليكي زحلة،
وهلم جرا..
� .3سيجع���ل االنتخاب���ات النيابي���ة
وحتالفاته���ا تقوم عل���ى �أ�سا�س برامج
�سيا�سية وحتالف���ات وا�ضحة ،وبالتايل
يح���وّل االق�ت�راع �إىل اق�ت�راع للوائ���ح
وحتالفات �سيا�سية وفق برامج �سيا�سية.
�أم���ا ملاذا الن�سبي���ة؟ فهي جلعل كل
من ميلك ر�ؤية �سيا�سية وبرامج وا�ضحة
قادراً على الو�صول �إىل املجل�س النيابي،
مما يجعل ه���ذه املجل�س ممث ًال حقيقي ًا
لكل فئات املجتمع اللبناين.
وماذا عن �ش�أن املزاعم التي ترى يف
النظام الن�سبي نظام ًا معقّداً و�صعباً:
وفق التجارب ،ف����إن هذه املزاعم ال
مت���تّ �إىل احلقيقة ب�صل���ة� ،إذ �إن هناك
�أكرث من  85دولة يف العامل تعتمد هذه
النظام ،وا�ستطاعت من خالله �أن تتقدم

وتتط���ور ،و�أن تع���زز براجمها التنموية
واالقت�صادية وال�سيا�سية.
وحول قول �إن «اعتماد الن�سبية يف
ظل ال�سالح ال ميكن �أن يطبَّق» ،كما تزعم
ق���وى «� 14آذار» ،لأن «الغلب���ة �ستكون
لل�سالح» ،ف�إن ه���ذا �أكرب خداع للنا�س،
لأن���ه �إذا كانت ه���ذه املزاعم �صحيحة
 وهي ال مت���ت �إىل احلقيقة ب�أي �صلةب�شكل مطلق  -ف�إن اعتماد الن�سبية هو
الو�سيلة الوحيدة خلرق هذه «الهيمنة»،
وبالت���ايل ف�إن هذا الكالم الباطل ال يراد
من���ه �إال الباطل ،وذر الرماد يف العيون،
لإبقاء �سيطرة حتالف الإقطاع ال�سيا�سي
واملايل والقبلي ،وبالتايل ا�ستمرار نهب
اللبنانيني� ،سيا�سي ًا واقت�صادي ًا وعقارياً،
وت�سخري ال�سلطة مل�شاريع وح�سابات ال
متتّ �إىل امل�صلحة الوطنية ب�صلة.
�إن اعتم���اد لبنان دائ���رة انتخابية
واح���دة عل���ى �أ�سا�س النظ���ام الن�سبي
�سنجد فيه كل القوانني االنتخابية؛ من

ق�ص�ص من الواقع

�أ�صب����ح �أبنائ����ي �ضحي����ة الإجراءات
احلكومية الر�سمية.
�أم���ا «ج.ع» ،وه���و فل�سطين���ي
الأ�ص���ل ،فيق���ول �إن اجلن�سي���ة تقف
حاج���زاً دون زواجه من الفتاة التي
�أحبّها ،وهو �ضحية الإجراءات عينها.

الرغم من تنظيم املظاهرات التي تدعم
حق امل���ر�أة اللبنانية مبن���ح جن�سيتها
لأبنائها ،تظ���ل حواجز ومعّوقات كثرية
تق���ف دون حقه���ا ،فالن���واب والوزراء
يعت�ب�رون �أ ّن حق العودة ه���و العائق
الذي مينع جتني�س ال�شعب الفل�سطيني،
وهو مطلب يرف�ضه املحتلون ال�صهاينة،
ف�ض ًال عن �أن الدول���ة تقف عاجزة �أمام
الوف���اء بواجباته���ا االجتماعي���ة نحو
�شعبها �أوالً ،وال�شعب الفل�سطين ّي ثانياً،
ما ي����ؤدي �إىل رف����ض التجني�س ،لكن ال
بد من �أن من يتم �إق���رار حق اال�ستفادة
من التقدمي���ات االجتماعية التي جتعل

ن�س�أل «م.هـ ،».وهو �سوري الأ�صل،
ع����ن ر�أي����ه يف املو�ض����وع فيجي����ب:
«ل�س����وء احلظ ،خم�����س دقائق ت�أخري
ت�سبب����ت بحرماين من التجني�س مدى
احلياة .والآن ،وبعد مرور عدة �سنوات،
�أحت�� رّّس�ر ندم���� ًا على فق����داين الهوية
اللبنانية� ،إذ �إ ّن زوجتي ،وعلى الرغم
م����ن �أن زوجتي لبنانية مل تتمكن من
م�ساعدتي ،ول�سوء احل����ظ �أي�ض ًا ف�إ ّن
�أطف����ايل مل يح�صل �سوى واحد منهما
عل����ى الأوراق الثبوتية ،ويف النهاية

حق يل ولأ�سرتي
على الرغ���م من تع���دد اجلمعيات،
ومن �أبرزها حمل���ة «جن�سيتي حق يل
ولأ�رستي» ،التي تُطالب باحلق يف منح
اجلن�سي���ة اللبنانية للأجان���ب ،وعلى

الدائرة الفردية� ،إىل الق�ضاء� ،إىل الدائرة
الوطنية الكربى..
فكيف يتم الرت�شيح؟
يت���م الرت�شيح �ضم���ن الالئحة على
�أ�سا�س الق�ض���اء ،وبالتايل ف�إن املجل�س
ال���ذي ينتج عن االنتخابات يكون ممث ًال
لكل املناطق واملذاهب اللبنانية؛ �أي �إن
الالئح���ة التي تُ�شكَّل من  128مر�شح ًا �أو
�أقل� ،ست�ض���م مر�شحني من كل الأق�ضية،
وهنا ف�إن الن�سبية تعني ح�صول اللوائح
الت���ي تخو�ض االنتخاب���ات على ن�سبة
من مقاع���د جمل�س النواب ،توازي ن�سبة
الأ�صوات التي ح�صدته���ا يوم االقرتاع،
وبالت���ايل ي�صبح لل�ص���وت االنتخابي
قيمة اقرتاعية هامة حتفظ حق اجلميع،
مب���ا فيها الأقليات ،فمث ًال تر�شحت ثالث
لوائح على امل�ستوى الوطني ،فح�صلت
الالئحة الأوىل على  50باملئة ،والالئحة
الثانية عل���ى  30باملئة ،والثالثة على
 20باملئة ،فيكون ن�صيب الالئحة الأوىل
 64نائباً ،والثاني���ة  38مقعداً ،والثالثة
 26مقعداً.
�أما كيف يحدَّد الفائزون من اللوائح
الثالث ،فيتم ذلك وفق ال�صوت التف�ضيلي،
�إذ يح ّق لكل مقرتع �أن يف�ضل يف الق�ضاء
الذي ينتخب في���ه مر�شحني فقط ،دون
حتديد من يف�ضّ ل عل���ى �أ�سا�س مذهبي،
ومن ين���ال �أعلى الأ�ص���وات التف�ضيلية
يف كل الئح���ة يُعترب فائ���زاً ،وباعتماد
ال�صوت التف�ضيل���ي نفوّت الفر�صة على
من يح���اول �أن يخرّب النظ���ام الن�سبي
حتت ذريعة ترتيب الأ�سماء يف الالئحة
من املر�شح الأول حتى املر�شح .128
الن�سبي���ة �إذاً ال تلغي �أحداً ،وهي
الطريقة الأمث���ل التي حتفظ حقوق
اجلميع ،وت�ضيف �إليهم متثي ًال جديداً
لق���وى و�أحزاب وفئ���ات مل ُتتَح لها
الفر�ص���ة يف ال�ساب���ق �أن ت�صل �إىل
ال�سلطة الت�رشيعية.
انتهى

�أحمد زين الدين

كل �إن�س���ان ي�شعر �أن ل���ه حقوق ًا وعليه
واجبات.
فهل �ست�ستجي���ب الدول���ة اللبنانية
للمطالب االجتماعية احلقّة؟ وهل �ستفتح
�أبواب احلوار البنّاء بني الدولة اللبنانية
واملطالبني باحل�صول على اجلن�سية؟
على �أمل حتقيق ما متنّاه كل مُ طالب
باجلن�سي���ة اللبنانية ،ت�ستم���ر معاناة
الأطف���ال وال�شباب والكب���ار ،ولع ّل يف
غيابهم عن احلياة ما يقدم احلل الناجح
لهذه امل�شكلة.

دنيا حممد حمودة
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كيف تختار «العانس» شريك حياتها؟
�أي ام���ر�أة تعدّت �س���ن الثالثني من
العمر يف جمتم���ع �رشقي يُطلَق عليها
لق���ب «عان����س» ،بع���د �أن ف�شلت يف
االرتباط ومل تعرث عل���ى مدى �سنوات
طويلة عل���ى الرجل املنا�س���ب ،وكله
طبع��� ًا «ق�سم���ة ون�صي���ب» ،ومع كل
الإ�شفاق من �سيدات العائلة واملقربني
واملقرب���ات ،غالب ًا ال تلتف���ت �إىل كل
هذه املهات���رات ،بعد �أن �أ�صبحت امر�أة
نا�ضجة تبحث عن منوذج خمتلف عن
تل���ك النماذج التى تبح���ث عنها بنت
الع�رشينات ،ومع ذلك ال يتفهم الرجال
الباحثون عن بنت احلالل ذلك.
بنت الثالثني بحك���م فكر املجتمع
كـ«عان����س»� ،إال م���ن رح���م رب���ي،
حتا�رصها مناذج معين���ة من الرجال؛
املطلق واملخل���وع والأرمل ،واملتزوج
ال���ذي يبحث ع���ن امر�أة �أخ���رى يجدد
بها حيات���ه ،لديها مقوم���ات جمالية
وجاذبي���ة خا�صة� ،أو بدع���وى �إعفاف
مر�أة وانت�شالها من العنو�سة بحث ًا عن
الأجر والثواب� ،إىل ما هنالك من �أ�سباب
حقيقية �أو مربرات..
لكن ما ال يعلم���ه الرجال �أن املر�أة
يف الثالث�ي�ن ت�ض���ع مقايي����س �أخرى
للرجل ال���ذي تريد االرتب���اط به ،لذا،
عل���ى الرجل �أن يحر����ص على التفكري
ملي ًا قب���ل االرتباط بام���ر�أة ثالثينية
عامل���ة مثالً ،لأنه���ا �صاحبة �شخ�صية
قوية ،ولها م�ساح���ة �شخ�صية ي�صعب
جتاوزه���ا� ،إال ملن ا�ستط���اع �أن يقتحم
هذا ال�سي���اج ب�شخ�صيته اجلذابة التي
تبحث عنه���ا ،لأنها يف ه���ذا العمر ال
تبحث ع���ن الرجل الو�سيم �أو ال�شخ�ص
الذي ي ؤ�مّنها مادي ًا بقدر ما تبحث عن

ِ
أنـت

�إن�س���ان ي�شاركها حياته���ا؛ باحتوائه
وت�شاركه نف�س االهتمامات وامليول.
املر�أه يف هذا العم���ر تختار الرجل
�رشي���ك حياتها بعناي���ة ،فهي تختار
الرج���ل ال���ذي يحرّكها م���ن الناحية
العاطفية ،والذي تث���ق فيه ب�أن يكون

خمل�ص��� ًا لها مدى العم���ر ،وقد ك�شفت
الدرا�سات ع���ن حقائق متعلقة باملر�أة
يف عمر الثالث�ي�ن� ،أهمه���ا �أنها تزداد
جم���ا ًال ع���ن �س���ن الع�رشي���ن ،وكلما
تقدمت يف العم���ر زادت جما ًال و�أنوثة،
بالإ�ضافة �إىل:

اإلتيكيت

ُ
خطوات تكسب ابنك المصطلحات اللغوية
تبينّ بع���د درا�س���ة كان هدفها قيا�س
تطوّر اللغة وامل�صطلحات لدى الطفل� ،أن
هناك تفاوت ًا كبرياً يف عدد الكلمات التي
يتبادله���ا الأهل ،ونوعيّة ه���ذه الكلمات
بني الطبق���ات املختلف���ة يف املجتمع؛
فبعد مرور � 4سن���وات على والدة الطفل،
كان الأطف���ال من العائ�ل�ات الأقل حظ ًا
مادي ًا يتعرّ�ضون ل���ـ 30مليون كلمة �أقل
من �أقرانهم من عائالت غنية ،ناهيك عن
نوعيّة هذه الكلمات.
يف ال�سن���وات الأرب���ع الأوىل من عمر
الطفل ،يكون الدماغ يف �أ�رسع مراحل منوّه
و�أكرثه���ا مرونة ،لذلك تفاع���ل الأهل مع
�أطفاله���م ال يك�سب �أطفالهم ميزة معرفيّة
فقط ،ب���ل ي�ساعدهم عل���ى ت�شكيل دماغ
�أكرث قدرة على التعلّم ،حيث �إن 80-85%
من منو الدماغ يف حياة االن�سان يتم يف
هذه الفرتة ،بينما يعاين الأطفال الذين مل
يتعرّ�ضوا لهذا التفاعل مع �أهلهم ،بحيث
ترتكهم قلّ���ة التفاعل واحلديث مع �أهلهم
بدماغ �أقل قدرة على التعلّم.

رمي اخلياط

فَ ن%

وطــفـــــلك

بالإ�ضاف���ة �إىل الف���رق ال�شا�س���ع يف
عدد الكلمات ،ف����إن نوعيّة الكلمات التي
تعرّ�ض لها كل من الأطفال من اخللفيات
املختلفة ،اختلف���ت يف نوعيّتها ،فبمرور
� 4سن���وات كان الأطف���ال م���ن العائالت
الأق���ل حظ ًا مادي ًا تعرّ�ض���وا �إىل � 125ألف
كلمة �سلبية �أكرث من الكلمات الإيجابية،
مقارن���ة ب�أقرانهم من العائالت املي�سورة
التي تعرّ�ض فيها الطفل لـ� 560ألف كلمة
ثناء وت�شجيع �أكرث من الكلمات ال�سلبية.
م���ا ميكننا فعله ب�سيط لكنه هام جداً؛
علينا الإكث���ار من احلديث م���ع �أطفالنا
يف ال�سنوات الأرب���ع الأوىل ،ولكي يكون
ه���ذا الكالم �أك�ث�ر فعالية ،ميكنن���ا تذكّر
«التاءات» الثالثة:
تن�صت�ي�ن �أكرث :ال يُق�صد بالإن�صات هنا
الإن�صات فقط للكلمات �أو الأ�صوات التي
يُ�صدرها طفلك ،ففي مرحلة عمريّة مبكرة
ال ميك���ن لطفلك التحدّث ع���ن ال�ضيق �أو
الف���رح الذي ي�شعر ب���ه ،فعليك الإن�صات
حلركاته و�شعوره ،والتفاعل معها.

ت���زداد العاطفة لدى امل���ر�أه يف هذا
العمر عن ال�سن���وات ال�سابقة ،فت�صبح
�أكرث عاطفة وحنان ًا ودفئاً ،وتكون �أكرث
مت�سك ًا بالرجل ،و�أك�ث�ر �إخال�صاً ،و�أكرث
ذكا ًء وفهم ًا ملتطلبات الرجل �أي�ض ًا من
الناحيه العاطفية.

املر�أه يف هذا العمر تفكّر كثرياً قبل
اختيار �رشي���ك حياتها ،فه���ي تف�ضّ ل
�أن تعي�ش وحيدة عل���ى �أن تعي�ش مع
�رشي���ك مزعج وغري رومان�س���ي ،لأنها
تف�ضّ ���ل الرومان�سي ال���ذي ال ي�صطنع
امل�شكالت ويثور لتوافه الأمور.
املر�أه بهذا العمر تكون �أكرث عقالنية،
ومتلك �شخ�صيه قويه وم�ؤثرة.
املر�أة الثالثينية ترغب يف اال�ستقرار،
وحتدد م�صري حياتها بدون االلتفاف �أو
�إعطاء الآخرين اهتمام���اً ،وال تتحدث
ع���ن م�شاكلها الزوجي���ة لأحد ،وتكره
تدخُّ ل الآخرين يف حياتها.
امل���ر�أة الثالثينية حققت جزءاً كبرياً
م���ن النج���اح ،لذلك لديه���ا رغبة يف
اال�ستمت���اع باحلي���اة ،وال يتحول ذلك
�إىل واق���ع ملمو�س عند امل���ر�أة �إال بعد
و�صوله���ا �إىل مرحلة عمري���ة معينة،
وهي �سن الثالثني.
التجارب ال�سيئ���ة يف �سن الع�رشين
لن تكرره���ا يف الثالثني ،فهي ت�ستفيد
منه���ا الختيار �رشيك حي���اة منا�سب،
وتكون �أكرث ثقة بنف�سه.
يف اخلتام ،من امل�ؤكد �أن رغبة املر�أة
يف اال�ستمتاع باحلياة و�إقبالها عليها
تزداد م���ع تقدّمه���ا يف العمر ،فرتتفع
روحه���ا املعنوية ،وتتح�س���ن حالتها
النف�سية �أكرث من الرجل يف نف�س ال�سن،
ثم يحدث العك�س بع���د �سن الأربعني،
و�أو�ضح العلماء �أن درجات حب احلياة
والإح�سا�س باملتعة والبهجة تت�ساوى
عند و�صول كل م���ن املر�أة والرجل �إىل
عمر اخلم�سني.

لباقات التعامل مع المصابة بسرطان الثدي
حتدّث�ي�ن �أكرث مع طفلك من���ذ والدته:
بع�ض الأهل يواجه �صعوبة يف تقبّل ذلك،
فه���م يظنون �أنه مبا �أن طفلي ال ي�ستطيع
ال���كالم ،فهو ال ي�ستطيع فهم ما �أقول ،هذا
لي�س �صحيح ًا متاماً ،فعلى الأقل ي�ستطيع
الطف���ل فهم ن�ب�رة احلدي���ث يف املراحل
املبكرة ،لتعتادي عل���ى فعل ذلك ابدئي
بالتعليق عل���ى ما تقومني به مع طفلك؛
�أثناء اطعام���ه� ،أو حتميمه� ،أو حتى غيار
حفاظه.
تتبادلني الأدوار يف احلديث :املحادثة
اجليّدة يكون لها طرفان ،و هذا الأمر ينطبق
على حمادثتك لأطفالك .قد حتتاجني �إىل
بع�ض التدري���ب يف البداية لكي مت�سكي
رغبتك للحديث ومقاطعة طفلك ،فالأطفال
يف مرحلة عمرية مبكّرة ال يعرفون متى
يتوقفون عن الكالم ،لكن بع�ض ًا من ال�صرب
و املثابرة �سيعلّ���م �أطفالك كيف ميكنهم
متابعة وت�ي�رة املحادثة ،و�سيدرّبك على
التحدّث والإن�صات بوترية خمتلفة قلي ًال
(�أبط�أ) عن احلديث مع البالغني.

ت�ؤدي الإ�صابة ب�رسطان الثدي
�إىل تغريات يف �أو�ساط العائالت،
وبني الأ�صدق���اء ،وتتطلب الأخذ
بع�ي�ن االعتب���ار ع���دة عوامل،
ومراعاتها ،ومن �أهم هذه العوامل
�أن املري�ضة بعد الإ�صابة و�إجراء
العملي���ة� ،أو �إج���راء جل�س���ات
العالج الكيميائي ،تكون مرهفة
احل�س ،و�ضعيفة البنيان ،وتعبة،
و�صربه���ا قلي���ل� ،أي مبعنى �آخر
يجب مراعاة ظروفه���ا النف�سية
واجل�سدي���ة ،وع���دم الإكثار من
الأ�سئلة واال�ستفهامات ،خ�صو�ص ًا
عن املر����ض بالتحدي���د ،وعدم
تكري���ر كلمة «�رسط���ان» عدة
مرات يف احلديث.
كما يج���ب عليك الرتكيز على
التعامل مع املري�ضة بالإيجابية
والتف���ا�ؤل ،وع���دم التحدث عن
�أ�شي���اء �سلبي���ة ،خ�صو�ص ًا عن
نف�س���ك ،لأنه الوقت للرتكيز على

املري�ض���ة ورف���ع معنوياته���ا،
وتقبُّلها كما هي؛ �شك ًال وم�ضموناً.
و�إذا كن���ت ب�صدد الزيارة ،فمن
امل�ستحب جلب الهدايا التي تفيد
وت�سل���ي املري�ضة ،مثل الكتب �أو
املجالت التي حتبها� ،أو امل�سلية،
�أو حت���ى امل�شجعة على احلياة،
كذلك الأفالم امل�ضحكة� ،أو حتى
�أ�رشط���ة املو�سيق���ى الهادئ���ة،
لال�سرتخاء �أو للت�أمل.
�أي�ضاً ،زي���ارة املري�ضة يجب
�أن تك���ون لفرتة ق�ص�ي�رة� ،إالّ اذا
�أحلّت عليك بالبقاء للرتفيه عن
النف����س ..و�إذا كنت من املقربني
�إىل املري�ض���ة ،ميكن���ك عر����ض
اخلدم���ات املتعلق���ة ب�إح�ض���ار
م�شرتي���ات� ،أو امل�ساع���دة يف
املطبخ �أو املنزل� ،أو االنتباه �إىل
الأطفال� ،أو ا�ست�ضافتهم ل�ساعات،
�أو م�ساعدته���م يف الفرو����ض
املدر�سية.

منوعات
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أطعمة تمنع تسوس األسنان
ت�سوُّ�س الأ�سنان م�شكلة ت�ؤرق الكبري
وال�صغري ،واحلفاظ على �أ�سنان بي�ضاء
ب���دون �أمرا�ض �أمر يحت���اج �إىل �رشوط
معينة� ،أهمه���ا النظافة وتطييب رائحة
الفم ،و�إزالة بقايا الطعام �أو ًال ب�أوّل ،كما
�أن الغذاء يلعب دوراً حيوي ًا يف احلفاظ
على �صحة الأ�سنان.
هناك العديد من الأطعمة التي ي�ساعد
تناوله���ا يف مكافحة الت�سو�س ،وتقليل
الزي���ارة لطبيب الأ�سن���ان ،واملحافظة
على الأ�سنان ب���دون ت�سوّ�س �أكرب وقت
ممكن ،و�إليكم بع�ض تلك الأطعمة:
اللنب الرايب :البكترييا من الأ�سباب
الرئي�سي���ة للنفَ�س ال�سي���ئ و�أمرا�ض
اللث���ة ،ولكن وجد الباحثون �أن تناول
الل�ب�ن الرايب اخلايل من ال�سكر يومي ًا
قد ي�ساع���د يف التخل�ص من البكترييا
املوج���ودة ب�ي�ن الأ�سن���ان ،حيث �إن
البكتريي���ا اجليدة املوجودة يف اللنب
تق���اوم البكترييا ال�ض���ارة املوجودة
يف الف���م .وقد �أظه���رت درا�سة حديثة
�أن الأ�شخا�ص الذي���ن يتناولون اللنب
الرايب �أكرث من �أربع م���رات �أ�سبوعي ًا
تك���ون لديهم �أق���ل ح���االت الإ�صابة
بت�سوّ�س الأ�سنان والتجاويف.
الفواك����ة واخل���ض�راوات :التف����اح
والكرف�����س واجل����زر الغن����ي بالألياف
يحف����زون �إفراز اللع����اب ،الذي يحتوي
على م�ض����ادات للميكروب����ات ،والتي
تق����اوم البكترييا .كما �أن م�ضغ الطعام
املق����دّد ي�ساع����د يف تدلي����ك وزي����ادة
ال����دورة الدموية يف اللث����ة ،كذلك ف�إن
فيتامني «ج» املوج����ود يف الربتقال
واحلم�ضيات ي�ساع����د يف احلفاظ على
�صحة اللثة.
الأجب����ان :تُعترب اجلبن����ة كاحلليب؛
م�صدر للكال�سيوم وفيتامني «د» ،وهي
املغذيات ال�رضورية لبناء �أ�سنان قوية،
وتوجد العديد من الأدلة والدرا�سات على

�أن م�ضغ جبنة املوزاريال قد ت�ساعد يف
معادلة الأحما�ض ،وهذا يعني احل�صول
على �أ�سنان �أن�صع بيا�ضاً.
ال�شاي :تن���اول ال�ش���اي مفيد جداً،

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
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7
8
9
10

كونه بدي ًال �صحي ًا للقهوة �أوالً� ،إ�ضافة
�إىل �أنه يحتوي على مادة البوليفينول.
وقد �أظه���رت الدرا�سات �أن تناول من 3
�إىل � 4أكواب م���ن ال�شاي يومي ًا ي�ساعد
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�أفــقــي
 - 1هاجم فج�أة  /معدن نبيل (ال يتفاعل مع العنا�رص
الأخرى)
 - 2املادة الرئي�سية يف لب اخل�شب وجدران اخللية /
عدد �سنوات حياة االن�سان من يوم مولده حتى مماته
 - 3تنت��ش�ر وتغطي  /جواب  /مت�أدب يف �سلوكه وذو

على قتل البكترييا املوجودة يف الفم.
العلكة اخلالي����ة من ال�سك����ر� :أثبتت
الدرا�س����ات �أن العلكة اخلالية من ال�سكر
م����ن العوامل امل�ساع����دة للح�صول على

رفعة
� - 4ضمري متكلم  /منطقة مليئة بالب�ساتني
 /حرف نداء
 - 5ح�صيلة  /اال�سم القدمي للبحرين
 - 6مر�ض ال�سل
 - 7اال�س���م القدمي لعمان العا�صمة االردنية
يف الع�رص الروماين
 - 8هرب  /حطم
� - 9أول انتح���اري يف التاري���خ ال���ذي هدم
املعبد عليه وعلى �أعدائه  /خميم يف بريوت
 - 10حمتلون وم�ستغلون للأر�ض والب�رش
عــمـــودي
 - 1حديق���ة �أ�شجار مثمرة  /ا�سم علم مذكر
مبعنى الأكرث �رشفا (معكو�سة)
 - 2البالبل  /مل�س
� - 3سحابات � /أعلنت �رسا
 - 4جبل �صغري � /أدوات حربية للوقاية من
العدو
 - 5انتف���اخ جلدي  /يطلبه كل من وقع يف
م�شكلة  /تكلم عن الآخرين يف غيابهم

�أ�سنان قوية و�صحية ،و�أي�ض ًا ت�ساعد على
تنظيف الأ�سن����ان من خالل حتفري �إنتاج
اللعاب ،فه����ي تق�ضي عل����ى الأحما�ض
التي تنتجه����ا البكرتيا يف الفم ،وتعمل
على زيادة الكال�سي����وم والفو�سفات يف
الأ�سنان .ولأن العلكة اخلالية من ال�سكر
ت�ساع����د عل����ى تنظيف الأ�سن����ان ،ف�أنت
حتتاج �إىل تناولها بعد وجبات الطعام
ملنع الت�سو�����س ،و�أي�ض���� ًا عملية م�ضغ
العلكة هي نوع من التمارين الريا�ضية
لتقوية فك الأ�سنان.
امل����اء :عندم����ا يتعلق الأم����ر ب�صحة
الأ�سنان ،ف�إن املاء عن�رص �أ�سا�سي ال غنى
عن����ه ،فهو املكوّن الأ�سا�سي للعاب الذي
يُنت����ج املعادن الأ�سا�سي����ة يف الأ�سنان،
و�أي�ض���� ًا يق����وم بتنظيف بقاي����ا الطعام
على الأ�سنان ،ويعمل على احلفاظ على
اللثة رطبة ،ومين����ع الت�سوُّ�س عن طريق
تقوية ميناء الأ�سن����ان ،كما �أنه يحتوي
على عن�رص الفلوريد ،وهو معدن يحمي
الأ�سنان من الت�آكل ،وهو يوجد �أي�ضا يف
معجون الأ�سنان وغ�سول الفم؛ ف�إذا �أردت
احل�صول عل����ى �أ�سنان �صحي����ة ،حاول
دائم ًا �رشب املياه بقدر امل�ستطاع .
املك�رسات :هناك �أن����واع خمتلفة من
املك�رسات التي حتتوي على الفيتامينات
واملع����ادن ال�رضورية للحف����اظ عل����ى
�أ�سن����ان �صحي����ة .فعلى �سبي����ل املثال،
يحتوي الفول ال�سوداين على الكال�سيوم
وفيتام��ي�ن « ،»Dويحت����وي اللوز على
ن�سبة كبرية من الكال�سيوم الذي يحافظ
على الأ�سنان واللث����ة ،والكاجو يحتوي
على عنا���ص�ر لتن�شيط اللعاب واحلفاظ
على �أ�سنان نظيفة ،ويحتوي اجلوز على
كمية كبرية من الألياف وحم�ض الفوليك
واحلدي����د واملغان�سي����وم والنيا�س��ي�ن
وفيتام��ي�ن « »Eوفيتام��ي�ن «،»B6
والبوتا�سيوم والزنك ،وهي عنا�رص جيدة
ل�صحة الأ�سنان.

الحل السابق
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 - 6بلع الأكل بال م�ضغ  /حرف جر
 - 7م�صنوع من اجللد  /و�ضع �شيئا يف �رصة
 - 8خوف �شديد  /ربان املركب
 - 9ثاين اكرب اباطرة املغول ولد يف كابول وتويف
يف دلهي � /شجر رفيع وطويل للحماية من الريح
 - 10اكرب حقل نفط كويتي  /ي�شعر باحلر
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«داعش» تتوسط اسمهاُ ..
فمنعت من السفر
ف�شلت �سيدة بريطانية يف
حج���ز تذكرة �س���فر  3مرات،
لت�شابه �أحرف ا�سمها الأو�سط
«�إيزي����س» �أو «،»isis
م���ع اخت�ص���ار ا�س���م تنظيم
«داع�ش» باللغة الإجنليزية.
«راين �إيزي����س لي���ك»،
وهي من مقاطع���ة «كنت»
الربيطانية ،متّ���ت ت�سميتها
على ا�س���م امللكة الفرعونية
امل�رصي���ة «�إيزي����س» ،ومل

تتعر����ض م���ن قب���ل لأي���ة
م�شاكل ب�سبب ذل���ك اال�سم،
�إىل �أن حاول���ت حجز تذكرة
لرحلة داخلي���ة بني تورنتو
وفانكوف���ر �سع�ب�ر  3وكالء
�سفر ،لك���ن ّمت �إلغاء حجزها
بطريق���ة غام�ض���ة .الوكيل
الأول عزا �إلغ���اء احلجز �إىل
م�شاكل فني���ة ،بينما اتهمها
الآخران ب�أنها هي التي قامت
ب�إلغاء احلجز� ،إىل �أن جنحت

والدته���ا يف حجز مقعد لها،
م�ستخدم���ة ا�سمه���ا البديل
«راين» ،دون الإ�ش���ارة �إىل
«�إيزي�س».
و�أعرب���ت الوال���دة ع���ن
امتعا�ضه���ا ال�شدي���د م���ن
التميي���ز الذي متّت ممار�سته
بح���ق ابنته���ا البالغ���ة من
العمر  29عام ًا ب�سبب ا�سمها
ال���ذي تعتزّ ب���ه ،ولن تنوي
تغي�ي�ره .وتخ�ش���ى «ليك»

من معاملة �أف���راد الأمن لها
�أثن���اء وجوده���ا يف املطار
يف كن���دا وبعد االطالع على
جواز �سفره���ا املوجود فيه
ا�سمها بالكام���ل ،م�شرية �إىل
�أن م�شكل���ة اال�س���م تل���ك مل
تواجهها حتى يف �آخر رحلة
له���ا يف  18كانون الأول من
العام املا�ضي ،عندما قدمت
من لن���دن �إىل تورنتو لق�ضاء
عام كامل هناك.

 28عامًا قضاهم في السجن ظلمًا
أ�ُطلق ��س�راح الأمريكي «كالرن�س مو�سي» ( 60عاماً)،
حيث ق�ض���ى  28عام ًا من عم���ره يف ال�سجن ،التهامه
بجرمية اغت�صاب ،قال���ت ال�ضحية �إنها ر�أته يغت�صبها
يف املنام.
ال�ضحية هي جارة الأمريك���ي ذي الأ�صول الإفريقية،
تعر�ضت عام  1987لالغت�صاب ،ومل تعرف من قام به،
حيث فقدت عينيها وهي تق���اوم اجلرمية ،وته�شّ مت 6
من عظام وجهها ،كما تعر�ضت لل�رضب والتخدير.
وق���د �شه���د ال�ضحية عل���ى جارها ،بع���د �أن زعمت
�أنه���ا ر�أته يف حلمها وهو يغت�صبه���ا ،ومل يت ّم ذكر �أي
تف�صيالت عن جمرى التحقي���ق الذي ارتكز على حلم،
تـــ�صـــــدر عـــــــن
�شــركــة الـقـــلــم
للإعالم �ش.م.م.

مت �إخفا�ؤها الحق ًا من
وبقعة دم مل يثبت �أنها ملو�سىّ ،
قبَ���ل ال�رشطة� ،ضمن �إجراء غري قانوين ،وباءت بالف�شل
كل حم���اوالت الرج���ل لنفي التهمة عن���ه ،وحوكم يف
نهاية الأمر بال�سجن م���دة  48عام ًا بتهمة االغت�صاب،
�إىل �أن حدث �أمر مفاجئ غيرّ م�سار الق�ضية ،وفتح �أبواب
ال�سجن �أمام مو�س���ى؛ فقد ح�رض الفرج على يد �سجني
�آخر يف مقاطعة «دنف���ر» بوالية كولورادو الأمريكية؛
«جاك�س���ون» ،وهو الآخر مته���م يف ق�ضية اغت�صاب،
بع���ث بر�سالة اع�ت�رف فيها ب�أنه من ق���ام باغت�صاب
ال�سيدة ،طالبا من مو�سى �أن يتوا�صل مع ال�سلطات من
�أجل �إخبارهم بذلك.
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:

