مشروع خطير في العراق
ألمـــــــة واحـــــــدة
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�أب��دت �أو�ساط دبلوما�سية عربية تخوُّفاً كبرياً من م�شروع �أمريكي -
خليجي خطري يجري الإعداد له يف العراق لإن�شاء كيان �سُ ني ،بالتن�سيق
مع م�سعود الربازاين وتركيا والكيان ال�صهيوين .و�أ�شارت هذه الأو�ساط
�إىل �أن «الدويلة ال�سُّ نية» لن يكون فيها نفط ،وال منفذ بحري ،لأن النفط
ب�شكل �أ�سا�سي يف جنوب العراق ،ويف املناطق الكردية ،ما يعني �أن وظيفة
هذه الدولة هو التمهيد لتق�سيم العراق �إىل ثالث دوي�لات ،الفتني �إىل
الزيارة امل�شبوهة جلو بايدن م�ؤخراً لرتكيا ،ومعتربين �أنها ت�صبّ يف هذا
االجتاه.
السنة الثامنة  -الجمعة  19 -ربيع اآلخر 1437هـ  29 /كانون الثاني  2016م.
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آالف الجنود الروس
إلى جبهات
الشمال السوري
«جنيف  :»3الربح بالنقاط..
والحصاد بالجملة
سورية بوابة الحروب الكبرى..
والتسويات أيضًا

6
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 هذه هي موانع انتقال الحكومة الليبية إلى العاصمة
الدوافع األميركية لمنع «الحشد الشعبي» من تحرير األنبار
الوساطة الباكستانية..إلنقاذ السعودية!
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كنعان :تقارب «التيار»
– «القوات» زلزال إيجابي
يستلزم وقتًا لألفرقاء
الستيعابه

2

أحــداث

االفتتاحية

إنها أميركا ..دائمًا
�إنها ال�سنة الأخرية من حكم �أوباما �إذاً..
على عادتهم ،يحاول حمللون و�سا�سة عرب
�إلبا�س الرئي�س الأمريكي الآيل �إىل الرحيل ثوب
ال�ضع����ف ،وي�ستخدمون تعب��ي�راً م�ستورداً هو
«البطة العرجاء» ،لكن من يراقب �أمريكا منذ
طغيان ا�ستفرا�سها بعد احلرب العاملية الثانية،
يرى �أننا �أم����ام �إدارات خمتلفة يف تكتيكاتها،
ووا�ضحة يف ا�سرتاتيجتها التي تق�ضي بتدمري
�أو احتواء �أي قوة ميكن �أن ُتناف�سها.
«امل�س��ت�ر» �أوبام����ا كان وا�ض����ح العقيدة،
مربك اال�سرتاتيجي����ة ال�شخ�صية ،لكن تكتيكه
ال يحي����د ع����ن اال�سرتاتيجي����ة الأمريكية الأم،
�أم����ا عقيدت����ه فتتب����دى يف �سيا�س����ة «جتنب
املواجهة ال�شاملة» ،وممار�سة تفكيك ،وتفخيخ
تر�سخ قناعات
اال�سرتتيجيات املناف�سة ،جراء ّ
«ج ّواني����ة» ب�أن العامل مل يع����د يحتمل قوة
�أحادي����ة طاغي����ة منذ زحف دواي����ت �أيزنهاور
وجون فو�سرت داال�س و�آالن داال�س على خارطة
العامل ،و�أن هذه الق����وى املناف�سة بد�أت ت�أخذ
ح ّيزاً خ����ارج ال�سياق املر�س����وم ،ال بل تتقدم
ب�ش����كل يرب����ك وا�ضع����ي اال�سرتتيجي����ات يف
وا�شنطن.
لنعد قلي ًال �إىل ال����وراء؛ حني خلط ريت�شارد
نيك�سون امليتافيزيق بالع����امل ال�سفلي قائالً:
«الرب يريد �أن تق����ود �أمريكا العامل» ،ليخلع
على كتف �إبلي�����س ال�سيا�سة الأمريكية الهوت ًا
�سيا�سي ًا فظ ًا ،ويغطي كل جرائم الكولونيالية
الأمريكية بعباءة �إلهية.
لقد ا�ستم����ر�أت �أمريكا قي����ادة العامل وخزن
ثرواته ،وه����ي على ا�ستعداد للقتال والتوح�ش
حت����ى ال تفقد ه����ذه القوة ..لن�سم����ع ما قاله
زبغنيو بريزن�سك����ي�« :إذا كان يتوجب اختفاء
التف ّوق الأمريكي ف�����إن ذلك �سي�ؤدي �إىل انتهاء
ال�سالم يف العامل قطع ًا» ،و«�إن البديل الوحيد
للقوة الأمريكية هو الفو�ضى الدولية»..
ما الذي نراه الآن ،أ� َولي�س هو الفو�ضى الدولية
وانتفاء ال�سالم؟ فها هي حماوالت تفتيت الدول
وبيعها للوحو�ش حتت �ستار ملتب�س ملحاربة
الإره����اب ،وتقوي�����ض موقع رو�سي����ا ،واحتواء
ال�صني ،و�شيطنة اخل�صوم ،وتدمري قلب العامل
القدمي يف امل���ش�رق ،ح�ض����ارة وعمران ًا وبنى
اجتماعية ،يف �سع����ي حثيث لعدم ظهور دول
قوي����ة عاملي���� ًا �أو �إقليمي ًا ،وما قب����ول �أمريكا
ب�إيران حالي ًا �إالّ ر�ضوخ ملنطق ال�صرب والإرادة
الإيرانية ،لكنها �ستجد ع�رشات الذرائع الحتواء
�أو تطويق طه����ران م�ستقبالً ،فهذه ال�سيا�سة ما
تزال حجر رحى اال�سرتتيجية الأمريكية ..حتى
تنت���ص�ر �إرادات دول و�شعوب وقادة تاريخيني
على رقعة جغرافيا هذا العامل ال�شطرجني.

غ�سان ال�شامي

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
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امللف الرئا�سي حالياً هو �أ�صغر امللفات الأقليمية ..و�آخر ااالهتمامات الدولية

بعد امل�صاحلة «العونية  -القواتية» وتزكية
العماد ع���ون من مع���راب ،قد يق���ر أ� اللبنانيون
يف �صم���ت الأمني العام حل���زب اهلل ال�سيد ح�سن
ن��ص�راهلل ،رغبة بالن����أي بالنف�س ع���ن ال�ساحة
املاروني���ة من توافق �أو ��ص�راع ،ولو �أن القطبني
عون وفرجنية عزيزان عل���ى املقاومة ،وب�إمكان
ال�سيد ن�رصاهلل �أن يح�سم املح�سوم �سابقاً ،ويكرر
�أن مر�شح حزب اهلل هو العم���اد مي�شال عون� ،أو
�أي مر�ش���ح �آخر «تبارك���ه» الرابية ،لكن م�شكلة
�إمالء الكر�سي ال�شاغ���ر يف بعبدا ت�صطدم بلعنة
التمديد حتى للكرا�سي اخل�شبية الفارغة ،ولي�س
الأمر مرتبط��� ًا بتوافق امل�سيحي�ي�ن فيما بينهم،
وال مبوق���ف ح���زب اهلل من اال�ستحق���اق ،بل من
الواقع امل����ؤمل الذي يتخبط به ال�ش���ارع ال�سُّ ني
يف لبنان ،وال���ذي ا�ستوجب التمديد عامي 2013
و 2014للمجل�س النياب���ي ،لأن هذا ال�شارع بات
عل���ى ما يبدو ب�ل�ا ر�أ�س رئي�سي���ة ،وبات رهينة
الر�ؤو����س املتناطحة على وق���ع التظلم املذهبي
«كلما دق الكوز باجل���رة» ،وبات ال�سُّ ني الأقوى
من يتمذهب على باقي املذاهب �أكرث ،ومن يحرك
حناجر بع�ض امل�شايخ �أكرث على وقع ما يح�صل
يف �سورية!
قبل ترحيب الرئي�س �سعد احلريري بامل�صاحلة
ب�ي�ن العماد مي�شال ع���ون و�سمري جعج���ع� ،أط ّل
النائ���ب �أحم���د فتف���ت و�أعل���ن �أن اخل�ل�اف بني
«امل�ستقب���ل» و«الق���وات» مل يع���د تكتيكياً ،بل
غ���دا ا�سرتاتيجياً؛ على �ض���وء ت�رسيبات هدد فيها
احلري���ري حليفه جعجع بدفع الثم���ن ،خ�صو�ص ًا
�ضمن ال�شارع امل�سلّ���م لـ«تيار امل�ستقبل» .وبعد
�إطاللة احلريري و«مباركته لل�صلحة امل�سيحية»
و�إعالن���ه االحتكام للمجل�س النياب���ي وا�ستمراره
يف تر�شيح فرجنية ،كانت الإطاللة النارية للوزير
�أ�رشف ريفي يف ذكرى الرائ���د ال�شهيد و�سام عيد،
والت���ي حملت ع���دا ًء خليارات احلري���ري �أكرث مما
حملت حقداً على عون وفرجنية و�سورية و�إيران.
و�إذا كانت خطوة جعجع يف ت�أييد عون للرئا�سة
حتتمل ت�أويالت الرغبة بالوراثة الرئا�سية الحقاً،
وبوراث���ة ال�شعبية العونية عل���ى املدى الطويل،
كما يحل���و للبع����ض �أن يجته���دوا ،ف����إن وراثة

الوريث للحريرية ال�سيا�سية تت ّم من «جماعته»،
لي�س فقط يف ا�ستغ�ل�ال غيابه عن لبنان ،بل يف
عودت���ه امل�ستحيلة حالي ًا للملمة احللقة ال�ضيقة،
وتروي�ض املتمردين على قيادته لـ«الأزرق» ،الذي
خفّ بريقه يف كل املناط���ق اللبنانية ،لدرجة �أن
الوزير ريف���ي قطف عرب ال�شحن املذهبي مبواجهة
حزب اهلل� ،شعبي���ة طرابل�سية حتمله �إىل املجل�س
النياب���ي دون احلاجة �إىل «تيار امل�ستقبل» ،الذي
تربّ�أ منه �أكرث من مرة.
و�إذا كان الرئي����س احلري���ري قد �س���ار بالنائب
فرجنية مبباركة فرن�سي���ة � -سعودية بعد �سقوط
رهان �إ�سقاط الأ�سد و�سقوط «� 14آذار» ،ف�إن النائب
فرجني���ة قد «ا�ستعجل على نف�سه» ،ورمبا ظن �أن
قوة الرئي�س احلريري هي يف عدد نوابه ،الأ�صليني

ساحة الصراع بين السعودية
وإيران اتسعت ..لكنها ال تتسع
حاليًا للملف اللبناني

منه���م وامل�صادَرين ،فـ«كبا» ملج���رد قبوله هذا
الرت�شي���ح ،لكنه �سق���ط يف التجرب���ة عندما اتك�أ
عل���ى كر�سي ع�ش���اء امل�صيطب���ة ،و�أعلن عن عدم
�إمكاني���ة �إعط���اء �ضمانة لقان���ون انتخاب عادل
ين�صف امل�سيحيني ويرفع عنهم «ذمية» احلريري
 جنب�ل�اط ،وهو فع ًال �سيك���ون عاجزاً مادام هومر�ش���ح احلريري ويكاد يكون م���ن «�أهل الذمّة»،
وال ي�ستطيع حتى م���ن كر�سي بعبدا فر�ض قانون
انتخاب هو بعهدة النواب واللجان ،وعلى طاوالت
احلوار.

ومع �إعالن النائب فرجنية ا�ستمراره يف تر�شيح
نف�س���ه ،رداً على تر�شيح جعجع لعون ،كاد ي�سقط
يف التجرب���ة الثاني���ة من خالل ح���زم احلقائب
�إىل الفاتيكان لنيل «الربك���ة البابوية» ،بح�ضور
الراعي املوجود يف روم���ا ،لكن �إلغاء الرحلة يف
اللحظات الأخرية ه���و العقالنية بعينها ،لأن بابا
الفاتيكان يف نظر بع�ض من يقب�ضون على امللف
الرئا�سي يف لبنان ه���و «كافر» ولي�س مبوقع �أن
«يبارك» رئي�ساً ،ول���و كان الكر�سي للم�سيحيني،
�إ�ضاف���ة �إىل �أن احلجم ال�سيا�سي للكر�سي الر�سويل
مل يك���ن يوم ًا �أقوى من مرك���ز الأمني العام للأمم
املتحدة ،امل�سم���وح له ح��ص�راً �أن «يبدي القلق
ويدين وي�ستنكر».
املل���ف الرئا�سي يف لبنان ه���و �أ�صغر امللفات
الإقليمي���ة ،و�آخر الهموم واالهتمام���ات ،و�إذا كان
الره���ان دائم��� ًا على انف���راج �سع���ودي � -إيراين،
مببارك���ة �أمريكية غربية للإف���راج عن هذا امللف،
ف�إن �ساحة ال�رصاع ب�ي�ن «اجلبارين الإقليميني»
ق���د ات�سعت ،وال تت�سع حالي��� ًا للملف اللبناين ،ال
ب���ل بات �أي ح���دث �إقليمي ي�شغلهم���ا عن لبنان،
�سواء تقدّم اجلي�ش ال�سوري يف الالذقية وا�ستعادة
بلدة «ربيع���ة» املحاذية لرتكي���ا وتطهري كامل
املحافظ���ة� ،أو م�س�ألة تهجري الأك���راد للعرب من
كركوك متهي���داً لإعالن احلكم الذات���ي الكردي� ،أو
ال�سج���ال ب�ي�ن ال�سعودية والع���راق على خلفية
تط���اول ال�سف�ي�ر ال�سعودي يف بغ���داد على قوات
«احل�شد ال�شعب���ي» يف منطقة الأنبار ،و�صو ًال �إىل
تكرير وزير اخلارجية ال�سعودي نية اململكة �رشاء
قنبلة نووية من باك�ستان ،مدفوع ثمنها �سلفاً ،يف
حال �أنتجت �إيران قنبلتها النووية.
هي ن�صيح���ة للمراهنني على رئي�س لبناين يف
الوقت احلا�رض� ،أن ينتظ���روا ،وقد يطول االنتظار،
و�أي���ة متغ�ي�رات حت�صل عل���ى الأر����ض ال�سورية
�ستنعك�س على املواقف ال�سعودية الإيرانية �إيجاب ًا
�أو �سلب��� ًا يف امللف اللبناين ،وحتري���ر بلدة مثل
«ربيعة» ال�سورية ي�ؤثر على �سري امللف الرئا�سي
اللبناين �أكرث مما يح�صل يف كل عوا�صم القرار.

�أمني �أبو را�شد

www.athabat.net

( العدد  )389اجلمعة  29 -كانون الثاين 2016 -

3

همسات

«جنيف  :»3الربح بالنقاط ..والحصاد بالجملة
ينطلق قطار املباحث���ات ال�سورية «جنيف -
 »3ي���وم اجلمعة يف  29كانون الثاين اجلاري ،ما
ي�ؤ�رش �إىل �أن امل�سار ال�سيا�سي حلل الأزمة ال�سورية
قد ب���د أ� م�ساره ،بالرغ���م من �أن التف���ا�ؤل بقرب
�أو بن�ض���وج هذا احلل يعترب نوع��� ًا من ال�سذاجة
ال�سيا�سية� ،إذ ما زالت العقبات التي ت�سيطر على
جدية الو�صول �إىل حل �سيا�سي كبرية وعميقة.
ق���د يكون الإحباط من امل�س���ار الذي �ستتخذه
املباحث���ات يف جنيف ،والذي يل���فّ املعار�ضني
ال�سوريني عل���ى خمتلف توجهاته���م وم�شاربه،
طبيعي���اً ،فالأم���ور كم���ا تبدو ت�س�ي�ر مل�صلحة
النظام ال�س���وري وحلفائه ،علم ًا �أن جمرد انعقاد
املباحث���ات يف جنيف ،وبالطريق���ة التي �سيتم
بها ،ي�شري �إىل رب���ح م�سبق للنظام بالنقاط على
املعار�ضة ،على ال�شكل الآتي:
�إلغ���اء �أي مرجعية لـ«جني���ف  ،»1 -والذي
ا�ستطاعت فيه املعار�ض���ة ال�سورية  -يف حلظة
داخلي���ة و�إقليمية ودولية حرج���ة للنظام � -أن
حت�صل على مك�سب �إعالن عن �أن احلل ال�سيا�سي
�سيتم من خالل ت�شكيل «هيئ���ة حكم انتقايل»،
بينما أ�دّت التطورات امليدانية خالل ثالث �سنوات
ون�صف ،وانقالب ميزان القوى ل�صالح النظام بعد
التدخّ ل الرو�سي� ،إىل �إجراء املباحثات اليوم حول
�آليات تطبيق «�إعالن فيينا» حول �سورية ،والذي
يتح���دث عن حكوم���ة وحدة وطنية م���ن النظام
واملعار�ضة ،وعلى �أن يك���ون «احلكم �شامل ذي
م�صداقي���ة وغري طائفي» ،وه���ذا يعني �أن �أق�صى
ما ي�ستطيع املعار�ضون النجاح به هو التفاو�ض
على �أي من الوزارات ميكن �أن يح�صلوا عليها يف
هذه احلكومة املرتقَبة.
تبديل عبارة املفاو�ضات بعبارة املباحثات،
لإر�ضاء املعار�ضني ،ال يعني �شيئ ًا يف امليزان
ال�سيا�سي ،لذا ف�إن اعتم���اد �آلية «املباحثات
غري املبا�رشة» �سيعطي النظام نقطة �إ�ضافية،
فاملعار�ضون الذين �أعلنوا عدم �رشعية النظام

ال�س���وري و�أنهم لن يذهب���وا �إىل �أي مفاو�ضات
قبل رحي���ل الرئي�س ب�شار الأ�س���د� ،سيمنحون
النظ���ام �رشعي���ة �سيا�سي���ة بقبوله���م جمرد
الذهاب �إىل املباحث���ات بدون �رشوط م�سبَقة،
كما �أعل���ن دي مي�ستورا ،علم��� ًا �أن عدم قبول
وفد النظ���ام باجللو�س مبواجه���ة املعار�ضة
والتفاو����ض معه���ا ،مينحه هام����ش االدعاء
بعدم االعرتاف ب�رشعية املعار�ضني من حملة
ال�سالح ،واال�ستمرار يف احلملة الع�سكرية التي
ي�شنّها عليهم لتحرير الأر�ض.

ترشح
صراخ المعارضين بمنع ّ
األسد يشي بعدم قدرتهم
على هزيمته في انتخابات
ديمقراطية برعاية أممية

عمد بع�ض �أع�ضاء املعار�ضة من وفد الريا�ض
�إىل ق���ول �إن وزير اخلارجية الأمريكي جون كريي
قد �ضغط عليهم للقبول بالذهاب �إىل جنيف ،لكن
الإن�صاف يقت�ض���ي الق���ول �إن الواليات املتحدة
الأمريكي���ة قد �صربت كثرياً عل���ى تلك املعار�ضة
وجمموعاته���ا امل�سلحة ،فخ�ل�ال �سنوات خم�س
م���ن الدعم الأمريكي والدويل املتوا�صل واالعتماد
املفت���وح ،ال ه���م ا�ستطاع���وا �أن ي�شكّل���وا هيئة
�سيا�سي���ة معار�ضة ذات م�صداقي���ة �شعبية ،وال

هم ا�ستطاع���وا �أن ين�أوا ب�أنف�سهم عن الإرهابيني،
وعج���زوا يف �سنوات خم�س من القتال عن هزمية
اجلي�ش ال�سوري ،ال���ذي �صمد �سنوات عدّة� ،إىل �أن
�أتى التدخّ ل الرو�سي ليُنهي �إي �إمكانية ال�ستنزاف
طويل الأمد.
ال��ص�راخ الذي يطلقه املعار�ض���ون ال�سوريون
ب�رضورة منع تر�شّ ح الرئي�س ال�سوري ب�شار الأ�سد
لأي انتخاب���ات مقبل���ة �أو فر�ض �رشط تنحيه يف
نهاية الف�ت�رة االنتقالية ،ي�شي ب����أن املعار�ضة
بتالوينها املختلفة غري واثق���ة من قدرتها على
هزميته يف انتخابات ح���رة ودميقراطية برعاية
الأمم املتح���دة ،و�أنه���ا بالرغم م���ن �إعالنها ب�أن
«ال�شعب ال�س���وري» قد قام بـ«ث���ورة» عارمة
وامت�شق ال�س�ل�اح مرغم ًا لتغيري النظ���ام ،ف�إنها
تبدو غري واثقة من قدرتها على �إقناع هذا ال�شعب
«ذاته» بعدم انتخاب ب�شار الأ�سد يف االنتخابات!
ق���د ال يت�س���ع املجال هن���ا لتع���داد خ�سائر
املعار�ضة ال�سوري���ة يف �سنوات خم�س من الأداء
املتعرث والتناحر ،والف�س���اد الذي جعلها ن�سخة
م�شوَّه���ة عن النظ���ام الذي ادّع���ت �أنها حتاربه،
لكن الأكيد �أن امليدان ال�س���وري �سي�شّ كل الوجهة
احلا�سم���ة لأي مفاو�ض���ات �أو نتائج تنجم عنها،
وكما يبدو  -لغاية الآن � -أن امليدان يلعب ب�شكل
ق���وي ل�صالح النظام ،كما يبدو وا�ضح ًا من خالل
�إعالن فيينا ،وقرار جمل�س الأمن رقم � ،2254أن ما
�سمي يوم ًا «الورقة الرو�سية» ،وقبلها «الإعالن
االي���راين» ع���ن ت�صوُّر حل���ل �سوري ،ه���و الذي
�سيتحقق .وهك���ذا� ،سيكون اجلميع بانتظار فر�ض
احلل يف امليدان لتح�صي���ل الأوراق ،ومن يح�صل
عل���ى ماذا ،ويبق���ى يف هذا الوق���ت للمعار�ضني
ال�سوريني هام�ش التناف�س فيما بينهم ،ليُثبت كل
واحد منهم نف�سه �أنه م�ؤهَّ ل ليكون �رشيك ًا للنظام
يف املرحلة املقبلة.

د .ليلى نقوال

¡ �ضغوط �سعودية على �سالم

ك�ش���ف دبلوما�سي �أوروبي �أن موقف الرئي�س
متام �س�ل�ام يف دافو�س ،وال���ذي هاجم فيه
�إيران ،ج���اء ب�ضغط �سع���ودي مبا�رش ،بعد
ر�سال���ة نقلها ل���ه كاتب كبري غ�ي�ر لبناين
تربطه به عالقة وطيدة ،فحواها �أن �آل �سعود
غا�ضبون ج���داً منه ،مع تلويح ب�إجراء مايل
يخ�صه مبا�رشة.
ّ

¡ خوف ًا من الت�صنيف لي�س �إال

ات�صل �أحد �أركان رئي�س حكومة �سابق ،بجهة
�إعالمي��ة لها مكانته��ا الدولي��ة ،طالب ًا منها
غ�ض النظ��ر عن حتقيق �أجرته يك�ش��ف حجم
امل�ص��اريف الهائل��ة على املل��ذات ،والبالغة
� 60ألف ي��ورو يومي ًا ،بينما رواتب املوظفني
مل ت�صل منذ �أ�ش��هر ،وال�سبب لي�س اخلوف من
غ�ض��ب املوظفني� ،إمنا من ت�ص��نيف م�ؤ�س�سة
�إقليمية قد يطاله.

¡ فلت املل ّق

ج���زم نائ���ب «م�ستقبلي» م���ن ال�شمال �أن
امل�شكلة احلقيقية باتت يف «التيار الأزرق»،
بحي���ث �صار اجلو م�سموم ًا بني مراكز القوى
بعد تر�شي���ح الرئي�س �سعد احلريري للنائب
�سليم���ان فرجنية ،وم���ا كان يف ال�سابق من
توزيع �أدوار �سقط ،لأن اخلالفات مل تعد ُتدار،
وتعبرياتها �أ�صبح���ت وا�ضحة على املنابر،
و«ال�صقور» �أكرث قدرة على اال�ستقطاب.

¡ ا�ستعادة الذاكرة

ع ّل��ق قي��ادي يف «التي��ار الوطن��ي احل��ر»
عل��ى كالم فار�س �س��عيد �إن ح��زب اهلل �أدخل
لا:
الطائفي��ة �إىل املجتم��ع اللبن��اين ،قائ� ً
«يبدو �أن الدكتور �س��عيد يحتاج �إىل ا�ستعادة
الذاك��رة ،لأن من ط��رح املجتمع امل�س��يحي،
والدولة امل�سيحية من املدفون �إىل كفر�شيما،
ما يزال على قيد احلياة».

¡ النيّة املبيَّتة

ت�ساءلت جهات �أمني���ة عن ال�سبب احلقيقي
نيتها «تخريب
الذي دفع ال�سعودية لت�رسيب ّ
اال�ستقرار الن�سبي يف لبنان» ،واذا ما كانت
جادة يف ذلك� ،سيم���ا �أن التهديد بذلك ورد
عرب م�ؤ�س�سة �سعودي���ة معروفة ،وكذلك يف
و�سيلة لبنانية لها دي���ون على ال�سعودية،
تبلغ فقط  4ماليني دالور.

¡ نحو تنازالت كربى

ر�أى خ�براء ع�س��كريون وا�س�تراتيجيون �أن
التطورات امليدانية ال�س��ورية ،واالنت�ص��ارات
النوعية الهامة التي يحققها اجلي�ش ال�سوري
�ستكون لها ت�أثرياتها املبا�رشة على املنطقة
عموم�� ًا ،ولبن��ان على وجه اخل�ص��و�ص ،لأن
ه��ذه التط��ورات تعن��ي �أن هن��اك منت��صراً
ومهزوم�� ًا ،مم��ا �سي�ؤ�س���س لدخ��ول املنطق��ة
يف منعط��ف جدي��د �س��تتبلور مالحم��ه يف
مفاو�ضات جنيف ،بحيث �ستجد املعار�ضات
ال�س��ورية ومن يدعمها �أنف�سهم م�ضطرين �إىل
تق��دمي تنازالت غري م�س��بوقة خ�لال �أيام �أو
�أ�سابيع مقبلة.

¡ تقرير رئا�سي ل�سفري فرن�سا

طريقة انعقاد مباحثات جنيف ت�شري �إىل ربح م�سبق للنظام ال�سوري وحلفائه

ُعلم �أن ال�سفري الفرن�سي يف لبنان اميانويل
بون غادر �إىل باري����س ،بعد �سل�سلة لقاءات
مع ق���ادة م�سيحيني ،وحتدي���داً مع كل من
مي�ش���ال ع���ون و�سليمان فرجني���ة و�سمري
جعجع وغريهم ،حيث �أعد تقريراً عن امللف
الرئا�س���ي اللبناين ،و�ضعه بني يدي الرئي�س
الفرن�س���ي فرن�س���وا هوالند قب���ل �أن يلتقي
الرئي�س الإيراين ال�شيخ ح�سن روحاين ،الذي
زار فرن�سا بعد �إيطاليا.
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ً
بعد االنتصارات العسكرية النوعية شماال وجنوبًا

سورية بوابة الحروب الكبرى ..والتسويات أيضًا

تغي يف الزمن العربي؟
ماذا رّ
بني اللق���اء ال�سعودي  -الأمريكي يف
�شه���ر �شباط ع���ام  ،1945حتديداً بني عبد
العزيز �آل �سعود والرئي�س فرنكلني روزفلت
على منت املدمرة الأمريكية «كوين�سي»،
يف البح�ي�رة امل���رة يف قن���اة ال�سوي�س،
علم��� ًا �أن امللك ال�سعودي كان قد �أبحر مع
حا�شيته من مدينة جدة على منت املدمرة
الأمريكي���ة «يو� .إ�س� .إ����س .مرييف» للقاء
روزفل���ت ..واللقاء ال�سع���ودي  -الأمريكي
يف �أيل���ول  2015بني امللك �سلمان بن عبد
العزي���ز والرئي�س بارك ب���اراك �أوباما يف
البي���ت الأبي�ض؛ يف اللق���اء الأول تك ّر�ست
الهيمن���ة الأمريكي���ة على ب�ل�اد احلجاز،
وكُتبت بداية النهاية للنفوذ الإنكليزي يف
اخلليج ،و�أخذت وا�شنطن كل حقوق البحث
والتنقيب وا�ستخراج النفط ،مقابل �أن توفر
احلماية والأمن ل�سلطة �آل �سعود.
يف اللقاء الثاين ،ع���اد امللك العليل
م���ن البي���ت الأبي�ض مبزيد م���ن �صفقات
الأ�سلح���ة ،والت�سليم ب�أن الع�صا الأمريكية
ه���ي التي حتمي العر����ش ال�سعودي الذي
ته��� ّور يف اندفاعت���ه غري املح���دودة يف
حروب املنطقة ،فلم يبقَ على وجهه قطرة
ماء يف �إ�شهار العداء نحو الدولة الوطنية
ال�سورية ،وال نحو اليم���ن وال العراق ،وال
حتى م��ص�ر التي يق���دم لدولته���ا دعم ًا
مالي��� ًا ،ويف نف�س الوق���ت يوفر من حتت
الطاولة الدعم للمجموعات الإرهابية من
�أجل �أال ت�ستقر �أر����ض الكنانة ،وتعود �إىل
دوره���ا الريادي عربي��� ًا و�إ�سالمي ًا ،ودائم ًا
دائم��� ًا �إ�شهار العداء لإي���ران ،بحيث يبدو
�أن الأع���راب يف ظل ما ت�شه���ده املنطقة
من تطورات ،حفظ���وا جيداً و�صية الرئي�س
الأ�سبق للمو�ساد مئ�ي�ر داغان ،الذي �أبلغ
الكثري م���ن امل�س�ؤولني العرب ب�أن «قنبلة
الدول���ة العربي���ة الذرية ه���ي قنبلتهم»،
وبالتايل «ال عدو لهم �سوى �إيران».
والأع���راب يبدو بو�ض���وح �أنهم فهموا
جيداً و�صي���ة بن غوري���ون «�إذا �أردنا �أن
تكون لنا ال�سيادة يف املنطقة علينا بدول

عنا�صر من اجلي�ش ال�سوري بعد �إحكام ال�سيطرة على بلدة ال�شيخ م�سكني يف ريف درعا

ثالث هي الع���راق و�سورية وم��ص�ر ،و�إذا
ُد ّمرت هذه الدول ،عنده���ا فقط تكون لنا
الكلمة».
تابعوا امل�سل�سل منذ العام  2001و11
�أيلول الأمريكي ،مروراً بالعام  ،2003وغزو
العراق ،ومن ثم «ثورات اخلريف العربي».
ب�أي حال� ،إذا كان ثمة وقائع و�أدبيات
حللف �أعداء �سورية واملقاومة وكل �أ�شكال
املمانعة ،يحاول���ون يف كل فرتة و�ضعها
قيد التنفي���ذ ،كما جرى من���ذ �أربعينيات
القرن املا�ضي� ،س���واء من خالل الأحالف
اال�ستعماري���ة ،كحلف الدف���اع امل�شرتك،
�أو حل���ف بغداد� ،أو م��ش�روع ايزنهاور� ،أو
احللف الإ�سالمي واتفاقية كامب دايفيد� ،أو
من خ�ل�ال العدوان املبا�رش على �أي نب�ض
حري���ة يف الأم���ة ،مثل الع���دوان الثالثي
عل���ى م�رص  -عب���د النا�رص ع���ام ،1956
وح���رب حزيران  ،1967وغ���زو لبنان عام

وبعد خم�س �سن���وات �إال قلي ًال من احلرب
على �سوريةُ ،و ِّظف���ت فيها كل الإمكانيات
املالي���ة ال�ضخمة ،ثمة حقيق���ة وهي �أن
متاثيل ال�شم���ع ،و�إن كانت برتبة «حكام
قد تصل محادثات جنيف إلى ع���رب» �أو «�أتراك» ،ال جتي���د وال ميكنها
شيء وقد ال تصل ..لكن الواضح النظ���ر يف التاري���خ وال يف امل�ستقب���ل،
ف�سورية ه���ي بوابة احلروب الكربى ،وهي
أن الهوة بين المعارضات
�أي�ض ًا بوابة الت�سويات الكربى..
فالدمي�ي�ر بوت�ي�ن وعى ه���ذا الواقع
السورية تتسع وتزداد تناقضًا
من���ذ بدايات احلرب الك�ب�رى على الدولة
الوطنية ال�سوري���ة ،ف�أطلق �شعاره ال�شهري
«م���ن �سوري���ة �سيول���د النظ���ام العامل
اجلديد» ،ليتدرج املوقف الرو�سي و�صو ًال
�إىل االنخ���راط يف هذه احل���رب من خالل
 ،1982و�سل�سل���ة االعت���داءات على لبنان الطلعات اجلوي���ة التي �شكّلت رداً وا�ضح ًا
 1993و 1996و 2006وهل���م جرا ..ف�إنه يف عل���ى كل التدخالت الأمريكي���ة والغربية
كل م���رة ،رغم كل اجلراح وهول امل�ؤامرات والعربي���ة يف احل���رب العدوانية الظاملة
واالعتداءات ،كان نهو�ض ومواجهة ،والآن ،على �سورية ،لتب���د�أ املواجهة مع ع�رشات

�آالف املرتزق���ة الأجان���ب وحماتهم ت�أخذ
�أبعاداً جديدة يف احلرب املتوا�صلة ،ومتنح
اجلي�ش ال�س���وري الفر�صة ليب���د أ� الهجوم
املعاك�س الوا�سع الذي يتكلل بانت�صارات
متالحق���ة يف ال�شم���ال ال�س���وري ،جاع ًال
�أحالم �أردوغ���ان باملنطقة الآمنة واحتالل
�أجزاء من ال�شمال ال�سوري وخ�صو�ص ًا حلب
يف مزابل التاريخ.
ويرتاف���ق انت�ص���ار اجلي����ش العربي
ال�س���وري يف ال�شمال مع انت�صارات نوعية
يف اجلنوب؛ يف درع���ا وريفها والقنيطرة،
وعل���ى احلدود م���ع الأر����ض املحتلة يف
اجل���والن وم���ع الأردن ،بالتزام���ن م���ع
انت�ص���ارات نوعية يف الو�س���ط �رشق ًا يف
منطق���ة القلمون ،وو�سط��� ًا يف الغوطتني
الدم�شقيتني.
هل يفقه بائع ال���كاز العربي الواقع
املتمثل بالتحوالت امليدانية الكربى التي
ي�سطرها اجلي�ش ال�سوري؟
ه���ل يفهم حل���ف �أع���داء �سورية من
ا�سطنب���ول �إىل الدوح���ة والريا����ض وما
بينهما وبعدها �أن حتوالت �سيا�سية كربى
بد�أت تفر�ض نف�سها نتيجة وقائع امليدان،
و�آخره���ا االنت�ص���ارات النوعية يف �أرياف
الالذقية وحلب ودرعا والقنيطرة والغوطة
والقلم���ون ،حيث قُطع���ت الأذرع الرتكية
و ُق ِّلمت املخالب اخلليجية وال�صهيونية؟
قد ت�صل حمادث���ات جنيف �إىل �شيء
وقد ال ت�صل ،لكن الو�ضح متام ًا� ،أن ال�شقة
بني ما ي�سمى املعار�ضات ال�سورية تت�سع،
وبني دول �أعداء دم�شق تزداد التناق�ضات.
ثم���ة ثقة كبرية كم���ا ينقل من التقى
الأ�سد ال�سوري؛ �أن دم�ش���ق واثقة بالن�رص
الآت���ي ،وهي �ستوا�صل حربه���ا بال هواده
من �أج���ل اال�ستقالل والتق���دم وحترير كل
ذرة تراب �سوري من الع�صابات الإرهابية
واملرتزق���ة و�أدوات الناهب الدويل ،ف�إدارة
ال�صم���ود واملقاومة واثق���ة �أن الن�رص �آت
حتم ًا.

�أحمد زين الدين

أين ستكون وجهة «صقور الصحراء» بعد سلمى وربيعة؟
الري���ب �أن العملي���ات الع�سكري���ة الرو�سية يف
�سورية تهدف �إىل اقتالع الإرهاب واجتثاث الإرهابيني
�أينم���ا ُوجدوا ،فقد �أك���دت مو�سكو يف وقت �سابق �أن
قواته���ا «م�ستعدة للم�شارك���ة يف مكافحة الإرهاب
يف العراق �إذا طل���ب منها التدخل» ،ما يقطع ال�شك
ب�أن هذه العملي���ات ال تدخل يف نطاق «املناورات
ال�سيا�سية» ،ب���ل هي جزء �أ�سا�سي من حماية الأمن
القوم���ي لرو�سي���ا وم�صاحله���ا االقت�صادية ،رغم
مت�سكها باحلل ال�سيا�س���ي للأزمة ال�سورية ،ودعمها
ُّ
املطلق له ،لكن ك ًال من امل�س�ألتني على حدى ،ح�سب
ما ي�ؤكد خبري ع�سكري وا�سرتاتيجي.
ويب���دي اخلبري ا�ستغراب���ه «للتحليالت» التي
تعت�ب�ر �أن الق���وات الرو�سي���ة دخل���ت يف «حرب
�أفغانية» ثانية ،جازم ًا ب�أنه ال ميكن ت�شبيه الواقع
املي���داين ال�سوري الراه���ن بالتدخ���ل الرو�سي يف
�أفغانت�ستان يف ثمانينيات الق���رن الفائت ،وم�شرياً
�إىل �أن االختالف اجلوهري بني الإثنني هو �أن اجلي�ش

ال�سوري يقاتل على �أر�ض���ه ،متح�صّ ن ًا بدعم �شعبي
كب�ي�ر ،و�أن دور الق���وات الرو�سية حم�صور يف تنفيذ
مق���ار الإرهابيني� ،إ�ضافة �إىل
الغ���ارات اجلوية على
ّ
التن�سي���ق املعلوماتي واال�ستخبارات���ي ،ال�سيما �أن
مو�سك���و �أعلنت �أن قواتها ل���ن تتدخل يف العمليات
الربية.
ويعترب اخلبري �أال داعي للم�شاركة الربية الرو�سية،
فالقوات ال�سورية اكت�سبت خ�ب�رة عالية يف مكافحة
الإره���اب على نحو خم�سة �أع���وام ،بالإ�ضافة �إىل �أنه
مت �إعداد بع����ض وحداتها للتعامل م���ع «الظاهرة»
املذكورة ،م�ؤكداً �أن ُج��� ّل ما يحتاجه اجلي�ش ال�سوري
هو جتفيف منابع الإرهاب لي�س �إال ،وهذا اجلي�ش كفيل
باقتالعه من �أرا�ضيه.
م���ن هنا يب���دو �أن���ه كان يتم تركي���ز ال�رضبات
اجلوي���ة الرو�سية على معاق���ل امل�سلحني يف �شمال
�سوري���ة وو�سطها ،والحق ًا اجلن���وب ،لأن الأول مفتوح
على تركيا ،والثاين والأخ�ي�ر مفتوحني على البادية

املت�صلة ب���الأردن والعراق ،ثم اململك���ة ال�سعودية،
وهذه الدول ت�شكّل �أغزر منابع دعم الإرهاب ،على حد
تعبري اخلبري.
يف ال�سي���اق ،ت�ؤك���د م�صادر ميداني���ة �سورية �أن
الأهداف الأ�سا�سي���ة ل�سالح اجلو الرو�سي يف املرحلة
الراهن���ة والأوىل م���ن العمليات هي مراك���ز التحكم
والقي���ادي للإرهابيني ،وخمازن ال�س�ل�اح والذخرية،
يليه���ا تدم�ي�ر الدفاعات اجلوي���ة ،وال�س�ل�اح الثقيل
املوجود يف حوزتهم ،بالإ�ضافة �إىل قطع طرق الإمداد.
ال�ش���ك �أن جن���اح الق���وات الرو�سي���ة يف ت�سديد
�رضابته���ا للأهداف املذك���ورة �سيم ّه���د لعملية برية
يقوم بها اجلي�ش ال�س���وري بالتن�سيق مع حلفائه ،قد
تب���د�أ مناطق متا�سه مع امل�سلح�ي�ن ،كحلب والر�سنت
وتلبي�سه يف حمافظة حم�ص ،و�سواها.
وت�أكيداً على ذلك ،يك�ش���ف قيادي كبري يف قوات
«�صق���ور ال�صحراء» الت���ي �شكّلت ر�أ����س احلربة يف
عمليات اقتحام �أبرز معاقل املجموعات يف امل�سلحة

يف ريف الالذقية ال�شمايل  -الغربي ،ال�سيما منطقتي
�سلمى وربيعة� ،أن قواته عازمة على االنتقال �إىل و�سط
البالد لتطهريها من الب����ؤر الإرهابية ،م�ؤكداً ا�ستعادة
مدينة تدمر الأثرية مهما بلغ���ت الأثمان ،ملا لها من
رمزية تاريخية ل�سورية واحل�ضارة الإن�سانية.
وهك���ذا ،بد�أ حمور املقاومة يجن���ي ثمار الثبات
يف املوق���ف وال�صمود يف املي���دان ،ال�سيما �أن اخلط
البياين للعمليات الع�سكرية يف �سورية يت�صاعد �أكرث
مما كان متوقَّع ًا ،خ�صو�ص ًا يف ريفي الالذقية ال�شمايل
وحلب ال�رشق���ي ودرعا و�سواها ،م���ا �أدى �إىل البحث
اجل��� ّدي لإيجاد حل���ول للأزمة الراهن���ة يف املحافل
الدولي���ة ،بدليل الذهاب �إىل م�ؤمت���ر جنيف يف الأيام
املقبلة ،وتخلّي بع�ض ال���دول الإقليمية الغربية عن
�رشط تنحي الرئي�س ب�شار اال�سد ،ح�سب ما ي�ؤكد وزير
اخلارجية الرو�سية �سريغي الفروف.

ح�سان احل�سن
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من هنا وهناك

¡ اتفاق على تكثيف التفجريات يف �سورية

ك�شف تقري���ر �أمني خليج���ي �أن ممثلي �سبع دول
م�شارك���ة يف املواجهات الواقعة يف �سورية التقت
م�ؤخراً يف مع�سكر تابع لإحدى هذه الدول ،لدرا�سة
خطط لتكثيف �أعم���ال التفجري يف املدن ال�سورية،
ويف دم�شق ب�شكل خا�ص .وك�شف التقرير �أن اللقاء
�ضم قي���ادات ا�ستخبارية على ات�صال مع متزعمي
املجموع���ات امل�سلح���ة ،و�أن اململك���ة العربي���ة
ال�سعودي���ة هي التي رتّبت للقاء املذكور ،وقد وعد
مم ّثله���ا يف االجتماع بزيادة الدعم ال�سعودي ،كما
ك�شف �أن الدولة التي احت�ضنت اللقاء على �أرا�ضيها
وافقت عل���ى ا�ستقبال مئات امل�سلحني وعائالتهم،
وكميات كب�ي�رة من الأ�سلحة ،ل�ضخه���ا �إىل داخل
الأرا�ضي ال�سورية.

¡ ت�سابُق نحو العدو «الإ�رسائيلي»

حترير بلدتي �سلمى وربيعة يف ريف الالذقية �ضربة قا�سمة لأنقرة

مبواكبة املعلومات التي ت� رّؤ�ش
�إىل «�أم���ر ع�سكري م���ا» قد تنفّذه
تركيا داخل الأرا�ضي ال�سورية ،رداً
على تهاوي حلم منطقتها العازلة
يف ال�شمال ،بعد ال�رضبة القا�صمة
وجهتها دم�ش���ق لأنقرة عرب
التي ّ
حترير بلدتي «�سلمى» و«ربيعة»؛
�أب���رز قالعها امل�سلح���ة يف ريف
الالذقي���ة ،حتت غطاء جوي رو�سي
مركّ���ز ،توق���ف خ�ب�راء ع�سكريون
�أمام ح���راك «�إ�رسائيلي»  -تركي
ب���دا متزامن ًا والفت��� ًا يف التوقيت
حيال �سورية ،عل���ى وقع مناورة
ع�سكرية وا�سع���ة �أجنزها اجلي�ش
«الإ�رسائيلي» ،حاك���ت �سيناريو
ح���رب عل���ى اجلبهت�ي�ن ال�سورية
واللبنانية ،و�أُرفق���ت بت�رصيحات
رجحت
م�س�ؤول�ي�ن «�إ�رسائيليني» ّ
�أن ينفّذ تنظي���م «داع�ش» عملية
�إرهابي���ة و�شيك���ة بالق���رب م���ن
احل���دود مع اجل���والن ،ت�رصيحات
�أدرجها اخلرباء يف خانة
التح�ض
رّ
«الإ�رسائيل���ي» لعم���ل ع�سك���ري
يف �سوري���ة� ،سيم���ا �أن �صحيف���ة
«يديع���وت �أحرون���وت» العربية
�أملح���ت �إىل �أن الرد «الإ�رسائيلي»
على عملية «داع�ش» املرتقَبة لن
يقت�رص عل���ى امل�ساحة اجلغرافية
القريب���ة من اجل���والن ،بل �سيطال
عم���ق الداخل ال�س���وري ،يف وقت
�رسب���ت م�صادر�صحافي���ة رو�سية
معلومات ك�شفت عن جهوزية �آالف
اجلنود الرو�س للن���زول �إىل ميدان
حلب وباق���ي اجلبهات يف ال�شمال
ال�سوري �إذا ما ترجمت تركيا ن ّيتها
التدخل الع�سك���ري املبا�رش داخل
الأرا�ض���ي ال�سوري���ة ،م�ش�ي�رة �إىل
ات�صاالت مكثف���ة �شملت م�س�ؤولني
�أمني�ي�ن يف القي���ادة الع�سكري���ة
الرو�سي���ة ،ونظ���راء �إيرانيني على
ر�أ�سهم قائد «فيل���ق القد�س» يف
احلر����س الث���وري الإي���راين قا�سم

�سليم���اينُ ،ت ِّوج���ت بق���رار حا�سم
يق�ضي بح�س���م اجلبهات ال�شمالية
نهائي ًا ،مهما كلّف الأمر.
وفيم���ا تتّج���ه الأنظ���ار �إىل
مدين���ة جرابل����س ال�سورية على
احل���دود الرتكية ،نظراً �إىل �أهميتها
اال�سرتاتيجي���ة البالغ���ة بالن�سبة
لرتكيا ،خ�صو�ص ًا بعد الأنباء التي
حتدث���ت عن عبور جن���ود و�آليات
ع�سكرية تركية �إىل داخل املدينة،
نقلت وكالة «�سبوتنيك» الرو�سية
عن م�ص���در �أمني رو�س���ي �إ�شارته
�إىل «�أم���ر عمليات ترك���ي» ُع ِّمم
على الف�صائ���ل امل�سلحة التابعة
لأنقرة على طول اخلط الرابط بني
�أعزاز وجرابل�س ،باال�ستنفار التام
مت
والتح��ُّضرُرُّ لرتجم���ة �سيناريو ّ
�إعداده منذ قراب���ة الأ�سبوعني يف
اجتماع �ض���م �ضباط ًا ا�ستخباريني
�أتراك وق���ادة من تلك الف�صائل يف
منطقة قرقمي�ش الرتكية احلدودية،
ولفت امل�ص���در �إىل �أن انقرة ب�صدد
القيام مبغامرة ع�سكرية حمفوفة
باملخاطر داخل الأرا�ضي ال�سورية،
�ستك���ون لها ارتدادات خطرية على
الداخل الرتكي.
موقع «�سرتاتفورد» الأمريكي
ك�شف بدوره ع���ن �سيناريو تركي
أرا�ض
يق�ض���ي باجتي���اح ب���ري ل ٍ
�سورية حتت عن���وان تطهري املمر
املمتد على طول حدودها امل�شرتكة
مع �سورية م���ن تنظيم «داع�ش»،
مرجح ًا �أن ينطلق ه���ذا االجتياح
من جرابل�س احلدودية ،فيما اعترب
موقع «�س���اوث فرونت» البحثي،
�أن التدخل ال�ب�ري الرتكي املوعود
يف �سوري���ة �سيكون به���دف �إنقاذ
تنظيم «داع����ش» ،بعد ال�رضبات
العنيف���ة التي تلقّاها يف اجلبهات
ال�شمالية وال�رشقية ال�سورية حتت
ال�ضغط الناري املكثّف للمقاتالت
الرو�سية ،متوقف ًا عند �أ�سباب ثالثة

موجبة تدفع الرئي�س الرتكي رجب
طيب �أردوغان �إىل ا�ستحالة �إذعانه
للتخلّي عن منطقته العازلة على
طول احلدود الرتكية  -ال�سورية:
 -1الدفاع عن خط���وط �إمداد
اجلماع���ات امل�سلحة التي تدعمها
�أنقرة.
 -2حماي���ة عملي���ات تهريب
النفط عرب «داع����ش» �إىل الداخل
الرتكي.
 -3من���ع وح���دات احلماي���ة
الكردية من تو�سيع انت�شارها غرب ًا
و�إذ لف���ت �إىل �أن الته ّور الع�سكري
الرتك���ي �سي����ؤدي �إىل مواجه���ة
ع�سكري���ة حمتم���ة ب�ي�ن تركي���ا
ورو�سي���ا ،ق���د يتج���اوز م�رسحها
الأرا�ض���ي ال�سوري���ة� ،أ�شار املوقع
املذك���ور �إىل �أن مغام���رة �أنق���رة
الع�سكرية املبا�رشة داخل �سورية
ُواجه ب�آالف املقاتلني امل�ؤازرين
�ست َ
للجي�ش ال�سوري ،خ�صو�ص ًا مقاتلي
الفرق الع�سكري���ة الإيرانية الذين
بات���وا منت�رشين يف نقاط �شمالية
ا�سرتاتيجي���ة ،وخ�ضعوا لتدريبات
هام���ة حت���ت �إ��ش�راف مبا�رش من
اجلرنال الإيراين قا�سم �سليماين.
ورغم الإعالن الرتكي الر�سمي
ال�رصي���ح الذي ت�ض ّم���ن حتذيرات
بع���دم �سم���اح تركيا ب����أي وجود
ع�سكري رو�س���ي على حدودها مع
�سوري���ة� ،إال �أن تقاري���ر �صحافية
رو�سي���ة ُو�صف���ت بالـ«موثوقة»
ك�شف���ت عن ات�ص���االت متّت خالل
الأي���ام املا�ضية ب�ي�ن م�س�ؤولني
�أمنيني رو����س و�إيرانيني للتن�سيق
حي���ال ترجمة ق���رار رو�س���ي بدا
حازم��� ًا ويق�ض���ي بح�س���م معركة
حل���ب وباقي اجلبه���ات ال�شمالية
نهائي ًا .امل�صادر التي لفتت �إىل �أن
القرار �صدر ع���ن الرئي�س فالدميري
بوت�ي�ن �شخ�صي ًا خ�ل�ال م�شاركته
باجتماع �ض ّم كبار القادة الأمنيني

يف وزارة الدفاع الرو�سية� ،أ�شارت
�إىل جهوزي���ة �آالف اجلنود الرو�س
لإنزالهم �إىل اجلبه���ات ال�شمالية،
وال�سيطرة الناري���ة على جرابل�س
وباق���ي املناط���ق احلدودي���ة مع
تركي���ا فيما لو ترجم���ت الأخرية
نواياه���ا باجتي���اح ع�سك���ري
للأرا�ض���ي ال�سوري���ة ،كا�شفة عن
ا�ستحداث غرف���ة عمليات م�شرتكة
�أعقبت تن�سيق ًا �أمني ًا عايل الدرجة
بني اجلانبني الرو�س���ي والإيراين،
�ستواك���ب العملي���ات الع�سكري���ة
املقبلة ،م���ن دون �إغفالها الإ�شارة
�إىل �أن �سليم���اين ال���ذي ي�شـ���رف
�شخ�صي��� ًا عل���ى �إدارة عملي���ات
مقاتليه يف حل���ب ،والذي يعتربه
الرئي����س ال�سوري �أحد �أهم حلفائه
املقربني ،رف���ع من وترية م�شاركة
اخل�ب�راء الع�سكري�ي�ن الإيرانيني،
ربط��� ًا بعمليات مقبل���ة «�ستكون
الأعنف عل���ى الإطالق يف جبهات
ال�شمال» ،وفق ترجيحها.
وعلي���ه ،وبانتظ���ار انط�ل�اق
معرك���ة حتري���ر منطق���ة الب���اب
اال�سرتاتيجي���ة؛ املعق���ل الأب���رز
لتنظيم «داع����ش» يف ريف حلب
ال�رشقي ،والتي باتت قاب قو�سني
�أو �أدنى ح�سب ما ت�شري التقديرات
الع�سكري���ة ،و�أم���ام ق���رار دم�شق
وحلفائه���ا احلا�سم ب�إقفال احلدود
مع تركيا بالنار مهما كلّف الثمن،
يرت�سم ال�س����ؤال :هل تُخاطر تركيا
وت�ضع نف�سها مبواجهة ع�سكرية
م���ع رو�سيا ،معروف���ة نتائجها
م�سبق ًا� ،سيما �أن الأ�شهر الثالثة
املقبلة �س ُتذ َّيل بوقائع ميدانية
«�صادمة» يف جبهات ال�شمال
ال�س���وري حتديداً ،وفق ما ك�شف
موق���ع «intelligence
 »onlineاال�ستخباري الفرن�سي؟

ماجدة احلاج

ذكر م�ص��در رفي��ع يف وزارة اخلارجي��ة الأمريكية،
�رسية مع الإدارة
�أن دولة الإمارات �أجرت ات�صاالت ّ
رغباته��ا
الأمريكي��ة� ،أم�ل ًا يف دع��م
بتزع��م دول
ُّ
اخللي��ج ،و�أن حتل حم ّل اململكة العربية ال�س��عودية
بع��د الإنه��اك ال��ذي �أ�ص��ابها على �أث��ر احلروب يف
اليمن و�سورية والعراق .ولفت امل�صدر �إىل �أن بع�ض
القادة يف الإمارات يرون يف التقرب �إىل «�إ�رسائيل»
طريق�� ًا لك�س��ب ود الإدارة الأمريكي��ة ،لذل��ك ب��د�أت
تطور عالقاتها االقت�ص��ادية والأمنية مع تل �أبيب،
ّ
نحو تطبيع �ش��امل وعلني قد ت�س��بق في��ه الريا�ض
والدوح��ة .واعت�بر امل�ص��در �أن خط��وات الإم��ارات
تتوا�ص��ل يف كل االجتاهات امليادي��ن ،بالرغم من
التوج��ه حمف��وف باملخاط��ر ،فال�س��عودية
�أن ه��ذا ّ
ل��ن ت�س��مح بذلك ،وهن��اك خطورة يف ح��ال �أدركت
الريا�ض مغ��زى خطوات �أبو ظبي �أن تتجه لوحدها
�أو باتفاق مع قطر على هذه اخلطوة.

¡ �رصاع مت�صاعد يف الإمارات

ك�شف م�صدر ُعماين عن وجود �رصاع داخل الأ�رسة
احلاكمة يف دولة الإمارات� ،سببه بع�ض ال�سيا�سات
اخلاطئة للقيادة الإماراتية يف املنطقة ،خ�صو�ص ًا
م���ا يتعلق بتمويل مع�سك���رات تدريب للم�سلحني
ق���رب �أب���و ظبي ،ب�إ��ش�راف �رشكة «ب�ل�اك ووتر»
الأمريكي���ة ،وارتدادات ه���ذه اخلط���وة �أمني ًا على
الداخ���ل� ،إ�ضافة �إىل م�شارك���ة الإمارات يف احلرب
الت���ي تقودها اململك���ة العربي���ة ال�سعودية على
اليمن .وقال امل�ص���در �إن عدداً من الأمراء النافذين
يف �أب���و ظبي يرون ��ض�رورة التخفيف من الدوران
يف «الفل���ك ال�سعودي» ،و��ض�رورة اتخاذ �سيا�سة
م�ستقل���ة ،تنبع من احلر�ص على م�صالح الإمارات،
يف ما يتعلق مبلفات املنطقة و�أزماتها.

¡ جهود عربية لإق�صاء «منظمة التحرير»

ي�ست�ش��هد دبلوما�س��ي �أوروب��ي خ�لال حتذي��ره من
خمط��ط خط�ير ي�س��تهدف ال�س��احة الفل�س��طينية،
بالتحالف��ات التي ت�ش��هدها املنطقة ،وت�ش��ارك يف
ت�ش��كيلها ب�ش��كل رئي�س اململكة العربية ال�سعودية،
وتركي��ا وقط��ر ،ويق��ول �إن ه��ذه الأط��راف ب��د�أت
من��ذ فرتة حترك ًا لل�س��يطرة على امل�ش��هد ال�سيا�س��ي
الفل�س��طيني ،وفتحت قنوات التن�سيق الن�شطة مع تل
�أببب ،لتدخل «�إ�رسائي��ل» طرف ًا يف التحالفات التي
ت�شكّلت كمدخل لتطبيع �شامل ووا�سع ،وهذا ما يف�رس
التوجه ال�س��عودي املعلن لرعاية جهود امل�ص��احلة
ّ
يف ال�س��احة الفل�س��طينية ،ولعب تركي��ا وقطر دوراً
كب�يراً يف ه��ذه التح��ركات ،نظ��راً �إىل عالقاتهم��ا
املزده��رة م��ع «�إ�رسائي��ل» .ويعت�بر الدبلوما�س��ي
الأوروب��ي �أن م��ا يجري الآن يف فل�س��طني والإقليم
لعبة مدعومة م��ن �أنقرة والدوحة والريا�ض لتغيري
امل�شهد ال�سيا�سي يف ال�ساحة الفل�سطينينة ،و�إق�صاء
منظمة التحرير ،ورمبا �ش��طبها ،و�إ�س��قاط امل�رشوع
الوطن��ي الفل�س��طيني ل�ص��الح م��ا تتبن��اه ال��دول
املذكورة من برامج وخمططات.
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لق���اءات المصالحة..
ومتاهة االنقسام
غريب���ة ه���ي ال�ساح���ة
الفل�سطينية مبا يفي�ض فيها من
تناق�ض���ات تختلط فيها كل ما
يخطر يف الب���ال ،خ�صو�ص ًا ما
هو مت�صل بال�سيا�سة .تطالعك
به���ذه امل�شهدي���ة امل�ضحك���ة
واملبكية يف �آن و�سائل الإعالم
املختلفة ،فتارة جتد حماوة يف
التق���اذق ال�سيا�سي والإعالمي،
�إىل ح���د االته���ام والت�شه�ي�ر
والتخوين ،لي�صل معها ال�سخط
والتذم���ر ال�شعب���ي� ،إذا مل نقل
«الق���رف»� ،إىل م�ستوي���ات
مرتفع���ة جداً ،وفج�أة ومن دون
مقدمات تبد�أ �أخب���ار اللقاءات
واالجتماعات ب�ي�ن املتقاذفني
لالتهام���ات بح���ق بع�ضهم���ا
بع�ض���اً ،و�أن هن���اك انفراجات
عل���ى طري���ق امل�صاحلة ،وهي
�أي�ض��� ًا قد حددت له���ا مواعيد
متتالي���ة بينهم���ا يف عوا�صم
يف الأ�سا����س كانت لوقت لي�س
ببعيد متَّهم���ة بو�ضع العراقيل
يف طري���ق امل�صاحلة ،التي ما
زالت يف ع���امل االفرتا�ض حتى
ي�شاء الرعاة املتهمني ،وال �أحد
منا متيقن �إىل �أين �ستُف�ضي تلك
اللق���اءات التي �أق���رّ بح�صولها
الطرف���ان املتهم���ان بع���دم
ح�صول امل�صاحلة ل�صالح �إبقاء
االنق�س���ام ،لأن ه���ذه اللقاءات
امل�ستج���دة واملقبل���ة بداي���ة
�شباط القادم ،كانت قد �سبقتها
ع�رشات اللق���اءات والكثري من
االتفاق���ات �رسعان م���ا تبخّ ر
حربها قبل �أن يجف.
من موق���ع املتابع ،ما يُقال
عن بع�ض تلك اللقاءات �إنها غري
ر�سمي���ة ،يوحي ب����أن اللقاءات
الر�سمية معلومة ،لكن اللقاءات
غري الر�سمية ماذا متثل وهي ال
حتمل �صفة التفوي�ض الر�سمي؟
مع تقديري الع���ايل لها ،وماذا
حتم���ل يف جعبته���ا؟ ومب���اذا
�ستلتزم؟ �أم �أنها تلتقي وتتحرك
من خلفية �أنها حتمل �أفكاراً من
�ش�أنها تقريب وجهات النظر بني
حما�س وفتح؟ �آ�سف �إن قلت �إن
غريكم �سلك كل الدروب من �أجل
حتقيق ذلك ،لك���ن اكت�شفوا يف
نهاية املط���اف �أنهم قد وقعوا
يف ��ش�رك متاه���ة ال تنته���ي؛
على وق���ع املتناق�ضات بني ما
هو خا�ص ومراع���اة الواقعني
الإقليمي وال���دويل ،و�أخ�شى �أن
تك���ون «�إ�رسائيل» يف منت�صف
ه�ؤالء� ،إن مل تكن قبلهم جميعاً..
هذا ال يعني �أننا ال نرى يف تلك
اللقاءات �أهمي���ة ،على العك�س
متام���اً ،نحن ن�شج���ع اجلميع
على اللق���اء والتالقي ،لكن �أمل
يحن وقت الر�س���و ب�أمان على
بر امل�صاحل���ة ،والتالقي على
عناوين ق�ضيتنا التي تُنحر يف
و�ضح النهار جهاراً؟!

رامز م�صطفى
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هذه هي موانع انتقال الحكومة الليبية إلى العاصمة
يب���دو الواقع الليب���ي �أعقد بكثري مما
ي� رَّؤ�ش �إليه ،لي����س فقط جراء ردود الفعل
ال�سلبي���ة على ت�شكيل حكوم���ة الوحدة
الوطنية التي وافق عليه���ا و�شارك فيها
الطرفان الأك�ث�ر عدائية لبع�ضهما بع�ضاً،
واملق�ص���ود برملاني���و طرابل����س وطربق
وما حتته���ا ،كل منهما من قوى ع�سكرية
وا�صطفافات �سيا�سية وع�شائرية ،وحتى
جهوي���ة يف �أمكنة متعددة ،بل يف القدرة
على تطبي���ق اخلطة الدولي���ة املتوافَق
عليه���ا من الطرف�ي�ن ،وكذلك ما يدور من
�أحادي���ث علنية عن تدخّ ���ل دويل متعدد
اجلن�سي���ات ،ف�ض ًال ع���ن االنت�شار املريع
وال�رسيع للق���وى الإرهابية ،وعلى ر�أ�سها
«داع�ش» ،يف حمي���ط املناطق النفطية،
وال�سيطرة على بع�ضها.
فاحلكومة التي وُلدت بعد خما�ضات
متعددة �أنهكت اجل�سد الليبي ،ال يبدو �أن
نيلها الثقة �أقل ع��س�راً� ،سيما �أن �أع�ضاء
م�ؤثرين يف املجل�س الرئا�سي الذي �سعى
لت�شكيل احلكومة بد�أت اال�ستقاالت ت�رضب
�أجنحتهم املتك�رسة �أ�صالً ،الأمر الذي يزيد
يف التعقيدات ،و�إن حاول رئي�س احلكومة
فائ���ز ال��س�راج امت�صا����ص االنتق���ادات
التي نال���ت من الت�شكيل���ة ،عرب و�صفها
بالالتوافقية ،وفق ما �أعلن ع�ضو املجل�س
الرئا�س���ي ال���ذي جمّ���د ع�ضويت���ه عمر
الأ�سود ،معترباً �أن الأعمال غري املدرو�سة
والالمباالة نتج عنها ت�شكيل حكومة غري
توافقية� ،أُق�صيت منها معظم مدن و�أطياف
ال�شعب الليب���ي ،ور ّد ال�رسّاج ب�أن ت�شكيل
احلكومة به���ذا ال�شكل املو�سع ( 32وزيراً)
ج���اء مراع���اة للمرحل���ة احل�سا�سة ،مع
الدعوة �إىل تغليب �صوت العقل.
يعترب ت�شكي���ل احلكومة الذي يحتاج
�إىل ثقة الربملانني يف طرابل�س وطربق هو
املرحلة الثانية بعد االنتهاء من ت�شكيل
جلنة الرتتيبات الأمنية ،ومن املفرت�ض �أن
تنتقل احلكومة �إىل العا�صمة طرابل�س �إذا
نالت الثق���ة املفرتَ�ضة خالل ع�رشة �أيام،
ومن ثم االنتقال بعد مهلة �شهر �إىل تنفيذ
بقية البنود ،و�أهمها ان�سحاب امل�سلحني
من املدن.
لك���ن يب���دو �أن انتق���ال احلكومة �إىل
طرابل����س دونه عقبات ،رغم اجلهود التي
انطلقت حتت �إ�رشاف اجلرنال باولو �سيريا؛
القائد ال�سابق للقوات الدولية يف جنوب

لبنان ،ب�صفته رئي����س الفريق الع�سكري
لبعثة الأمم املتحدة �إىل ليبيا ،وهو يعمل
بالتن�سي���ق م���ع رئي�س اللجن���ة الأمنية
املكلف���ة بت�أمني دخ���ول حكومة الوحدة
الوطنية �إىل طرابل�س؛ العميد عبد الرحمن
الطويل ،وهما يعمالن مبعاونة � 15ضابط ًا
ليبي ًا من خمتلف املناطق الليبية لتمكني
احلكومة من الدخ���ول �إىل العا�صمة دون
تدخل ع�سك���ري �أجنب���ي تنامى احلديث
ب�ش�أن���ه ،رغ���م �أن بع����ض ال���دول ربطت
امل�شاركة فيه مبوافقة احلكومة الليبية.
حتقيق و�صول احلكوم���ة الليبية �إىل
العا�صمة طرابل�س يُعترب �إجنازاً �إذا ح�صل،
لأنه يحتاج �إىل تروي�ض امليلي�شيات كي
ت�سمح بذل���ك ،و�إذا حتقق ذلك عرب اتفاق
ف�إنه م�ؤ��ش�ر هام عل���ى �أن امليلي�شيات
بات���ت منهك���ة ،و�أن الدول الت���ي تعمل
على ت�سعري اخلالفات والتناحر قد بد�أت
مرحل���ة الرتاجع� ،أو عل���ى االقل االنتظار
حتى تتبلور �صورة االنتخابات الأمريكية،
وحت���ى ذلك احلني ميك���ن اال�ستفادة من
الظروف وا�ستغالل دع���م الأ�رسة الدولية
والأمم املتحدة �صاحبة اخلط���ة �أ�سا�ساً،
للم�ساعدة يف جمع ال�سالح ،مع ان�ضمام
بع�ض امليلي�شي���ات �إىل اجلي�ش ال�رشعي،
لكن م���ع ا�ستبعاد الل���واء خليفة حفرت،
لأن ن�صف املك���وّن الليبي احلايل تقريب ًا
يعتربه جمرماً ،مقابل الن�صف الآخر الذي
يعت�ب�ره بط ًال وطني ًا جامع���اً ،وهذا الأمر
�سي�شكّل بحد ذاته عقبة.
يف الواق���ع ،انتق���ال احلكوم���ة �إىل
العا�صم���ة طرابل����س تق���ف �أمامه ثالثة
عوائق:
وجود جمموعات متطرفة� ،أبرزها التي
قاتلت يف �أفغان�ست���ان ،ثم قاتلت �أن�صار
الق���ذايف ،ويقودها عب���د احلكيم بلحاج،
وله���ا نفوذ كب�ي�ر يف العا�صمة لن تفرط
فيه ب�سهولة .كما �أن هناك جمموعة ت�ضم
�سام���ي ال�ساعدي وبع�ض ن���واب امل�ؤمتر
الوطني ،بينهم عبد الوهاب القايد؛ �شقيق
�أبو يحي الليبي ،الذي كان الرجل الثاين
يف «القاع���دة» بع���د �أمي���ن الظواهري،
وه����ؤالء يحتج���زون �أركان ًا م���ن النظام
الليب���ي ال�سابق ،مثل عب���اهلل ال�سنو�سي،
وهم يتبع���ون لـ«الإخ���وان امل�سلمني»،
ولي�سوا ب���وارد الت�سليم ،وهم ذوو منحى
�أكرب باجتاه احلرب.

رئي�س احلكومة الليبية فايز ال�سراج :حكومتنا تواجه حتديات كبرية وم�صريية

�أن اجله���ات الت���ي رحّ ب���ت بت�شكيل
احلكوم���ة ترف�ض اخلروج م���ن طرابل�س،
وت��ص�رّ عل���ى �أن حماي���ة العا�صمة من
م�س�ؤولياته���ا ،وبالتايل �ستُبقي اليد على
ال�سالح.
�أن امليلي�شيات التي تتلقى �أمو ًاال من
امل�رصف املرك���زي املوجود يف طرابل�س
لديها ما يكفي م���ن �أموال� ،إ�ضافة �إىل ما
ميك���ن �أن تتلقاه من اخل���ارج ،ما يتيح
له���ا القتال �أك�ث�ر من �سنة ،وه���و العمر

االفرتا�ضي للحكومة ،وهذا يتيح لها قلب
الطاولة �ساعة ت�شاء.
م���ن الوا�ضح �أن تعلي���ق الآمال على
انته���اء احلرب يف ليبي���ا ،والتي ال ميكن
ت�سويقها على �أنها حرب مذهبية لت�أليب
امل�سلمني على بع�ضه���م بع�ضاً� ،إمنا هو
كم���ن يطلب املغف���رة ويوا�ص���ل ارتكاب
اخلطايا ،وبال حدود.

يون�س عودة

الدوافع األميركية لمنع «الحشد الشعبي» من تحرير األنبار

م�سلحو «داع�ش» خالل عر�ض ع�سكري يف حمافظة الأنبار العراقية

ا�ستط���اع تنظيم «داع����ش» �أن
يفر����ض نف�سه عل���ى كامل حمافظة
الأنب���ار بتاري���خ � 17أي���ار ،2015
بع���د ان�سحاب «احل�ش���د ال�شعبي»
م���ن مناط���ق ع���دة منه���ا (منطقة
ال�صوفية ،وقاعدة اجلنانية ،و�أطراف
الرم���ادي) ،نتيج���ة االنق�سام احلاد
ب�ي�ن زعماء الع�شائ���ر املقيمني يف
�أربي���ل واملو�صل الراف�ضني مل�شاركة
«احل�شد ال�شعبي» يف حترير مناطق
ال�سُّ ن���ة م���ن «داع����ش» ،ويف ذلك
يتناغمون مع وجهة النظر الأمريكية

الداعية �إىل رف�ض م�شاركة «احل�شد»
يف �أية معركة� ،إال �إذا قبلت امل�شاركة
حتت �إمرة اجلي����ش ،وبالتن�سيق مع
قوات التحالف ،وبني قادة ال�صحوات
الذين يتبنّون م�شاركة قوات «احل�شد
ال�شعب���ي» يف القتال معهم ،ويرون
�أن���ه ال منا�ص من التع���اون معهم
لتحرير منطقة الأنب���ار وغريها من
مناطق ال�سُّ نة من �سيطرة «داع�ش»،
التي ال تتواين ع���ن ارتكاب املجازر
وقتل الأبري���اء واغت�ص���اب الن�ساء
وتهدمي دور العبادة..
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الوساطة الباكستانية ..إلنقاذ السعودية!
تعي�ش ال�سعودية حاالت ف�شل مركَّبة
داخلي��� ًا وخارجياً ،واخل�س���ارات متعددة
عل���ى م�ست���وى البور�ص���ات ال�سيا�سية
واالقت�صادي���ة والأمني���ة ،خ���رج جميع
حلفاء ال�سعودية كباراً و�صغاراً من «بيت
الطاعة» ،بع�ضه���م علن ًا و�آخرون بحياء،
فتمنّعت باك�ستان ع���ن خو�ض مغامرات
ال�سعودية الفا�شلة يف اليمن و�ضد �إيران،
وتُرك���ت ال�سعودية وحي���دة يف مواجهة
�إي���ران ما عدا الق���وى العظمى (ال�صومال
وج���زر القم���ر والبحري���ن ،)..حتى �سمري
جعجع حليف احلري���ري مترّد على ممثل
ال�سعودية يف لبنان ور�شح العماد مي�شال
عون!
امل�شكل���ة �أن الريا�ض دخلت ال�سيا�سة
امل�سلح���ة (دعم ثورات واجتياحات )...يف
�س���ن ال�شيخوخة كمن يدخل مدر�سة حمو
الأمية وهو يف الثمانني من عمره ،فال هي
ا�ستطاعت تقلي���د الدول القوية ،واعتقدت
�أن اليم���ن كما البحري���ن؛ ب�ضعة دبابات
وع�سك���ر من «درع اجلزي���رة» ي�ؤهّلونها
لغزو اليمن.
ال�سعودي���ة مل تع���رف الأح���زاب
ال�سيا�سي���ة وال العم���ل ال�سيا�س���ي ،ومل
ت�سمع كلمة «معار�ض���ة �سيا�سية» ،و�إن
�سمع���ت فقد �أبادتها �سجن��� ًا �أو �إعدام ًا �أو
نفياً ،فكيف لها وهي التي تعتمد �سيا�سة
«الر�شوة املالي���ة» و«املكرمة امللكية»
و»طاع���ة ويل الأم���ر طوي���ل العمر» �أن
تق���ود املعار�ض���ة ال�سوري���ة املقطوعة مع عدونا �إي���ران ..فتعالوا لنقلب الطاولة..
الأرج���ل ميداني���اً؟ فتحول���ت املعار�ضة وح���اول ال�سعودي���ون قل���ب الطاولة يف
من املعار�ض���ة ال�سوري���ة �إىل ما ي�سمى ذروة انفعاله���م ف�أ�صيبوا يف ظهورهم ،وال
«معار�ضة الريا�ض»!
تعي����ش ال�سعودي���ة حال���ة انكما����ش
�سيا�س���ي ونف�س���ي؛ كالزوج���ة التي تزوّج
عليه���ا زوجها ،ف�أم�ي�ركا وقّع���ت االتفاق
النووي مع �إي���ران ،وحتوّلت �إيران اىل قبلة
للم�ستثمري���ن وال�سيا�سيني ..دول و�رشكات أميركا تسعى حاليًا لضبط
يحمل���ون احلقائ���ب اململ���وءة
بالعق���ود إيقاع «داعش» دون القضاء
والعرو�ض ،وي�شك���ر الأمريكيون خ�صومهم
الإيرانيني على اعتق���ال البحّ ارة ،فيغ�ضب عليه ..اعتبارًا لدوره الهام
ال�سعوديون ..لقد هرمت
ال�شابة.ال�سعودية ،و�أمريكا في صناعة «الشرق األوسط
تبحث عن الدول
الجديد»
تنادي ال�سعودية على طريقة «الفزعة»
القبلي���ة� :أي���ن باك�ستان؟ �أي���ن م�رص؟ �أين
العرب؟ �أين امل�سلمون؟ لقد خدعتنا �أمريكا،
والغ���رب باعنا من �أج���ل م�صاحله ..اتفقوا

ي�ستطيعون امل�ش���ي �إال بالعكازات ،وبد�أت
�أكوام الأر�ص���دة تت�آكل ،والهزائم تتواىل يف
�سورية واليمن والعراق ،وبقيت ال�سعودية
وحيدة.
ا�ستنج���دت بباك�ست���ان وذهب املفتي
ال�سع���ودي ليح���رّك التع�ص���ب الدين���ي،
وذهب وزي���ر الدفاع (امللك الق���ادم) ،لكن
الباك�ستانيني كانوا �أكرث ذكاء وتع ّقالً ،فبدل
اخل�ضوع للرغبة ال�سعودية بحمل البنادق
وتو�سع���ة احلرب الإ�سالمي���ة  -الإ�سالمية،
حملوا املاء لإطفاء النار و�أعلنوا و�ساطتهم
لإنقاذ ال�سعودي���ة �أوالً ،وحفظ ماء وجهها
وغرورها ،وحلفظ الأمة الإ�سالمية من النار
املهلكة ،فوافق الإيرانيون و�أعطوا باك�ستان
«�سلفة �سالم» على احل�ساب ،عرب ت�رصيح
مر�شد الثورة ب�أن �إحراق ال�سفارة عمل �سيئ،
لك���ن ال�سعوديني ما يزال���ون يف معركتهم
وي�سريون نحوها ..ال�سعودية التي �أ�صبحت

مب�ست���وى ميلي�شيات �شعبي���ة يف اليمن،
والتي مل تهزم ،ف�صارت ال�سعودية مب�ستوى
«ميلي�شيا ملكية».
معار�ضة �سورية فا�شلة و�ضعيفة ..نزل
امللك ع���ن عر�شه و�ص���ار يف �شوارع عدن
مع «القاعدة» و«داع�ش» ..نزل امللك عن
عر�ش���ه و�صار مع خوج���ة وريا�ض الأ�سعد
وعلو�ش ..مل يعد ملكاً� ،صار قائد تن�سيقيات
الفا�شلني يف «الربيع العربي».
الو�ساط���ة الباك�ستاني���ة ق���ارب جناة
لل�سعودي���ة وللأم���ة ،وع�س���ى �أن يه���د�أ
ال�سعوديون ويعرتفوا بالواقع..
نحن ال نريد لهم الهزمية وال�رش ،فيكفي
عاملنا العربي والإ�سالمي حرائق م�شتعلة
منذ خم�س �سنوات مع بدء اجليل الثاين من
«الث���وار» مبا �سمي «الثورة على الثورة»
يف تون�س ،و«الثورة على الثورة» املركّبة
يف م�رص..

«داع�����ش» ،و�أن����ه ال ق����درة للجي�ش
والع�شائ����ر عل����ى حتقي����ق �إجناز يف
امليدان من دون «احل�شد ال�شعبي».
�أ�صبح «احل�ش����د» (القوة ال�شعبية
املقاوم����ة ال�شبيه����ة باملقاوم����ة يف
لبنان) ج����زءاً من املعادل����ة الذهبية
م����ع اجلي�����ش وال�شع����ب ،ولنكون مع
معادل����ة عراقية ت�شب����ه �إىل حد كبري
ثالثية اجلي�ش وال�شعب واملقاومة يف
لبنان ،والتي �أعط����ت زخم ًا قوي ًا لكال
املقاومتني العراقية واللبنانية ،وهو
�أمر ال ت�ست�سيغه �أمريكا وحلفا�ؤها ،لأن
يف ذل����ك �إ�ضعاف ًا مل�رشوعها التفتيتي
يف املنطقة ،وتقوية مل�رشوع املمانعة
الذي تقوده �إيران يف املنطقة.
ال�سع����ي ال�ستب����دال «احل�ش����د»

مب�رشوع احلر�س الوطني اجلديد ،الذي
يدعو �إىل احلماي����ة الذاتية للمناطق،
حي����ث يداف����ع ال�سُّ نة ع����ن مناطقهم،
وال�شيعة عن مناطقهم ،وكذلك الأكراد،
وم���ش�روع القانون هذا ه����و م�رشوع
�أمريكي بامتي����از ،لأنه ي�ؤ�س�س لعراق
جديد مبني على �أ�سا�س مذهبي يحمل
يف طياته م�رشوع فتنة م�ستمرة.
�سع����ي �أم��ي�ركا ل�ضب����ط �إيق����اع
املواجهة �ضد «داع�ش» ،لأنها ال تريد
الق�ض����اء عليها ،بل �ضب����ط �إيقاعها؛
لال�ستفادة منها يف م�رشوعها اجلديد
ملنطقة ال���ش�رق الأو�سط� ،إىل �أن ي�أتي
الوقت املنا�سب للتخل�ص منها.
هذه الأ�سب����اب �إ�ضافة �إىل غريها،
والتي كانت تهدف �إىل منع «احل�شد»

من القيام بدوره الوطني يف الق�ضاء
على «داع�����ش» ،وا�ستعادة املناطق
الت����ي احتلّته����ا ،مل تنج����ح ،ب�سبب
املج����ازر التي ارتكبته����ا «داع�ش»،
و�أعمال ال�سل����ب واالغت�صاب ،وغريها
م����ن الأمور الت����ي مل ي�ستطع حتمّلها
�أبناء الطائفة ال�سُّ نية ،عدا عن غريها
من الطوائ����ف الأخرى ،والتي ف�ضحت
�أكاذيب املغر�ض��ي�ن وادعاءاتهم ب�أن
«احل�ش����د» يق����وم ب�أعم����ال مذهبية
مقيتة ،وك�شفت عن ال�صورة امل�رشقة
ل����ه كف�صي����ل وطن����ي حري�����ص على
ال�شعب العراقي ب�أطيافه كلها ،و�أدت
مرة �أخ����رى �إىل تكري�س دوره الأ�سا�س
يف معرك����ة الأنبار الت����ي مُ نع منها
�سابق����اً ،وكان لدخ����ول «احل�ش����د»

تذرّع الراف�ضون مب�شاركة «احل�شد
ال�شعب����ي» باتهام����ه ب�أن����ه ارتكب
املج����ازر يف تكري����ت وغريه����ا من
املناط����ق ،و�إثارة النع����رة املذهبية،
وهي �أمور نفاه����ا «احل�شد» وزعماء
الع�شائر فيها� ،أم����ا عمليات التفجري
الت����ي ا�ستهدفت م�ساج����د ال�سُّ نة يف
املقدادية ،فقد دانها املرجع ال�شيعي
ال�سي�ست����اين ،و�أعلن����ت «داع�����ش»
م�س�ؤوليتها عنها.
�أم����ا الأ�سباب احلقيقية التي تدعو
�إىل رف�ض م�شاركة قوات «احل�شد» يف
حترير الأنبار فهي كثرية ،منها:
حتجي����م دور «احل�ش����د ال�شعبي»
الذي �أ�صبح جزءاً �أ�سا�سي ًا يف معادلة
حترير املناطق الت����ي ت�سيطر عليها

الإيرانيون �أعطوا باك�ستان «�سلفة �سالم» على احل�ساب

لقد تغيرّ ت الأحوال ،ومل تعد ال�سعودية
يف مرتبة «احلكيم» واملرجعية التي يعود
�إليها العرب وامل�سلمون� ..أخط أ� ال�سعوديون
و�أحرقوا مراكبهم ول���ن يعودوا كما كانوا..
املراهق���ة ال�سيا�سية والغرور �رصفا �أر�صدة
امل���ال و�أحرق���ا عائ���دات النف���ط ..وخرّبا
اململكة ،وبد�أ جنودها بالعودة يف توابيت
الهزمي���ة ..و�إذا �شح���ت الأم���وال �سينق�ص
احللفاء والأ�صدقاء ..وقطر باالنتظار.
هل تتوقف ال�سعودية عن لعب القمار
ال�سيا�سي والع�سك���ري ،وتلتقط �أنفا�سها
فرتبح ونربح جميع���اً� ،أم �أنها �ستتوغل
يف املغارة ونخ�رس جميعاً؟
دعا�ؤنا �أن تعود القيادة ال�سعودية �إىل
ر�شدها ،وتكتفي باحلرائق واخل�سائر ..وال
تزيد.

د .ن�سيب حطيط
فيها دور كب��ي�ر يف حترير العديد من
مناطق الأنبار ،وما تبقّى منها ما هو
�إال جزء ي�س��ي�ر �سيعمل على حتريره،
وبذل����ك تكون «داع�����ش» قد خرجت
من الأنبار ،وت�ضاءلت قوتها و�ضاقت
عليه����ا م�ساحة انت�شاره����ا ،و�سنكون
�أمام مرحلة جديدة لها عالقة بتحرير
حمافظة نينوى م����ن «داع�ش» ،فهل
�ستكون الأم����ور �سهل����ة� ،أم �أن هناك
عقب����ات �ستعرت�ض م���ش�روع الق�ضاء
على «داع�����ش» ،لأنه �سيتعار�ض مع
م�رشوع �أمريكا اجلدي����د يف املنطقة،
لأنه �سيفقده����ا �أداة هامة ت�ستخدمها
يف م�رشوعها لإجناحه؟

هاين قا�سم
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يطمئن كون التفاهم حصل مع حليفه وليس خصمه
رأى أن على «المستقبل» أن

كنعان :تقارب «التيار» – «القوات» زلزال إيجابي يستلزم وقتًا لألفرقاء الستيعابه
�شكّل تق���ارب التيار الوطني
احل���ر و«الق���وات اللبناني���ة»
انعطافة كب�ي�رة لت�صحيح م�سار
انهياري طال �أمده يف لبنان� ..إنها
�صدمة �إيجابية وفر�صة للخروج
من الأزم���ات املتتالية ،لتحييد
لبن���ان ع���ن جن���ون �رصاعات
والتخوين ،به���دف انت�صار لغة
العقل واحلوار والتوا�صل البنّاء..
عن هذا التح���وّل  -ال�صدمة
وانعكا�س���ه على كاف���ة الأفرقاء
ال�سيا�سي�ي�ن ،ح���اورت جري���دة
«الثبات» ع�ض���و تكتل التغيري
والإ�صالح النائب �إبراهيم كنعان،
و�إليكم �أبرز ما جاء فيه:
ي�ؤكد النائب �إبراهيم كنعان �أن ما
قبل  18كانون الثاين من عام 2016
لي�س كبعده؛ لي����س يف اال�ستحقاق
الرئا�س���ي وح�س���ب ،ب���ل �أي�ض ًا يف
م�س�ألة وقف �أخذ امل�سيحيني «قطعة
قطعة» وبـ«املفرّق» ،يقول :ال جمال
بع���د الآن للتالع���ب بالتناق�ض���ات
امل�سيحي���ة  -امل�سيحي���ة و�إحداث
فج���وات اعتدنا عليه���ا منذ حوايل
 25عام���اً .منطق ال�رشاك���ة الوطنية
�سيعود �إىل لبنان ،كما االحتكام �إىل
امليثاق والد�ستور ،وبالتايل ف�إن هذا
الأمر هو بداي���ة ت�أ�سي�س مل�ؤ�س�سات
د�ستوري���ة يجب تفعيله���ا لتج�سد
ال�رشاكة الوطنية املطلوبة منذ زمن،
وه���ذا الأم���ر �سي�أخذن���ا �إىل ملفات
�أخرى ،منها حماية لبنان ،من خالل
حت�صني مناعة جمتمع���ه الداخلي،

ال�سيا�سي���ة بغية الو�صول �إىل قواعد
م�شرتكة مع كل الق���وى ال�سيا�سية،
لأنن���ا ال ن�ستهدف �أحداً ،و�سيت�أكدون
من هذا الأم���ر ويتلم�سونه ،وبالتايل
م�رشوعنا لي�س م�رشوع �سلطة بقدر
ما هو م��ش�روع وطني ،لكن مببادرة
م�سيحية.

بري ..وفرجنية
وماذا ع���ن عالقة التيار الوطني
احلر بحلفائ���ه ،وحتديداً مع رئي�سي
تيار املردة �سليمان فرجنية وحركة

كنعان :اتفاق «التيار»
و«القوات» مدعو إليه فريقا
« 14و 8آذار»

ونح���ن منفتحون عل���ى كل القوى
ال�سيا�سي���ة لتذلي���ل اال�صطفاف���ات
العامودي���ة التي ن�ش�أت يف املرحلة
ال�سابقة ،والتي مل تو�صلنا �إىل �شيء
�إال �إىل ح���االت الأزمات امل�ستع�صية
يف النظام واحلكم.
يعت�ب�ر النائب املتن���ي �أنه بعد
تالق���ي «التيار» و«الق���وات» بات
يوج���د �إمكانية لت�صحي���ح معادلة

اال�ستئث���ار للو�ص���ول �إىل �أمر جديد،
وما قدّمه احلزبان يف هذا امل�رشوع
لي�س اتفاق ًا �سيا�سي ًا طائفياً� ،إمنا هو
ر�ؤية وطنية جديدة قد يلتقي عليها
بر�أينا فريقا ال�رصاع « 14و� 8آذار».

الوقت
ن�س�أله عن م�س�أل���ة اال�ستحقاق
الرئا�سي ،وعن توفّر �إجماع م�سيحي
كبري ج���داً جله���ة تر�شي���ح العماد
مي�شال ع���ون ،وعن وج���ود العقدة
احلقيقي���ة عند «تي���ار امل�ستقبل»،
�أو با�ستمرار تر�شيح الوزير �سليمان
فرجني���ة ..ير ّد كنع���ان �أن املطلوب
اليوم هو �إعط���اء بع�ض الوقت لكل
الق���وى ال�سيا�سية حت���ى ت�ستوعب
ما ح�ص���ل ،لأن ما ج���رى لي�س �أمراً
هيّن���اً ،ومل يكن متوقَّع���اً ،حتى �أن
قيادات كبرية م���ن حزبي «التيار»
و»القوات» مل تكن تتوقع ما ح�صل
من تق���ارب بال�شكل الذي �أُعلن عنه،
وكانت ت�شكك باالتف���اق� ..أما اليوم
ف����إن ه���ذا التقارب ح�ص���ل و�أ�صبح
واقعاً ،ومل ميرّ عل���ى االتفاق �سوى
�أ�سبوع واحد ،طبع���اً ،نحن نريد �أن
يح�ص���ل اال�ستحق���اق ب�أ�رسع وقت
ممكن ،لكن يجب �أن نقرّ �أن ما حقّقناه
باالتف���اق ال���ذي أ�ُعل���ن ،وبال�شكل
وامل�ضم���ون وامل�شهدي���ة والر�ؤية،
هو �أق���رب �إىل «زل���زال» باملعادلة
ال�سيا�سي���ة الداخلي���ة ،وبالت���ايل
�شخ�صي ًا ل�س���تُ مت�شائم ًا بالو�صول
�إىل حل���ول قريب���ة ،وله���ذا ال�سبب
نكرر نداءن���ا بخ�صو����ص التوا�صل
مع اجلمي���ع ،لتطمني كاف���ة القوى

�أم���ل نبيه بري� ،سيم���ا �أن �أحاديثما
يف الإعالم ملتب�س���ة؟ يقول كنعان:
�سنُبق���ي التوا�صل م���ع اجلميع ،لأن
ما ح�صل لي����س بالقليل �أبداً ،علينا
�أن ن�ستمر بعقد اللقاءات والتوا�صل،
�س���واء �أكان ب�ش���كل معل���ن �أو غري
علني ،ونتوقع من احللفاء واخل�صوم
�أن يق���ر�أوا االتف���اق ال���ذي ح�ص���ل
بخلفي���ة جامعة ال بخلفية الإق�صاء
�أو اال�ستثن���اء ،لأن���ه لي�س �صحيحاً،
وي�شوّه ما نقوم به.
ي�ضي���ف كنع���ان :م���ا قمنا به
�سي�ستفيد منه جمي���ع امل�سيحيني،
وجميع احللفاء من غري امل�سيحيني،
لأن���ه ي�ؤ�س�س ملنطق �رشاكة �أ�سا�سية
وفعلية يعي���د تفعي���ل امل�ؤ�س�سات
الد�ستورية ب�شكل �سليم ،ومي أل الفراغ
بالرئا�سة كما مل يح�صل يف املا�ضي،
وبالت���ايل ال يوجد داعٍ لأي ردة فعل
�سلبي���ة ،ونحن نتفهّ���م يف املرحلة
الأوىل بع�ض هذه الردات ،لكن نحن
ج���ادّون لتذلي���ل �أي تف�سري ،ونحن
عل���ى توا�صل يوم���ي وتفكري يومي
معهم ومع �سائر املكونات الحت�ضان

كنعان :المفاجأة لم تنته..
فقد تستتبعها مفاجآت
و»هدايا» إيجابية

هذا امل��ش�روع اللبناين ،والذي ُ�صنع
يف لبنان فع ًال ولي�س قوالً.

كل �شيء وارد
وه���ل م���ن �إمكاني���ة �أن يت���م
اال�ستحق���اق الرئا�س���ي ع�شية عيد
مار مارون بـ«معجزة» من «�شفيع
الطائفة املاروني���ة»؟ يقول كنعان:
نعم ،كل �ش���يء وارد ،هناك �أمل بكل
دقيقة ،الأمل موج���ود دائماً ،وعلينا
�أن ندعمه بالتحرُّك الإيجابي.
وهل من وعود لل�شعب اللبناين
�أو مفاج����آت م���ن قب���ل «التي���ار»
و«الق���وات»؟ يقاطعن���ا كنع���ان
لت�أكي���د وجود «هداي���ا» ومفاج�آت
�إيجابي���ة ..العودة �إىل الوراء مل تعد
جائزة ،وم�ستحيلة ،وكل �شيء وارد
بخ�صو�ص االتفاق على قانون جديد
لالنتخاب���ات النيابي���ة ،وغريه من
الق�ضايا.

فر�صة
وعن تو�صي���ف العقدة باملُعطى
املحلي �أو الإقليم���ي برف�ض «تيار
امل�ستقبل» و�ص���ول العماد عون� ،أو
وج���ود فيتو م���ن ال�سعودية ،يعترب
كنعان �أنه ال يجيد قراءة النوايا ،رغم
�إقرار «التي���ار» مع «القوات» ورقة
النوايا امل�شرتكة« :م���ا نحب قوله
يف هذا املجال ،توجد عدة معطيات
ومواق���ف ما زالت تعرت�ضنا من تيار
امل�ستقب���ل ،لك���ن نك���رر ت�أكيدنا �أن
هناك فر�صة وطنية تاريخية ومهمة
لتثبي���ت العمل ال�سيا�سي يف لبنان،
وا�س�ت�رداد امل�ؤ�س�س���ات الد�ستورية
للعمل حتت �سقف الد�ستور والقانون،
و�أعتق���د �أنه توج���د م�صلحة كبرية
لتيار امل�ستقبل وغريه من التيارات
ال�سيا�سية ليتعاطوا �إيجاب ًا مع هذا
التفاهم ،لأن ه���ذا التفاهم مل يُعقد
مع خ�ص���م امل�ستقبل ،بل مع حليف
تيار امل�ستقب���ل ،وهذا الأمر يجب �أن
يطمئنهم ،لأن م�شوار القوات اللبنانية
مع تي���ار امل�ستقبل كان ال ب�أ�س به،
واالتفاق الثنائ���ي فيما بيننا ي�أخذ
بعني االعتبار خ�صو�صية وهواج�س
وو�ضع قوى فريق � 14آذار ككل».
يُنهي كنع���ان كالم���ه متوجِّ ه ًا
�إىل امل�سيحي�ي�ن ،و�شباب «التيار»
و«الق���وات» بالتحديد ،بق���ول �إنه
يج���ب التطلُّع �إىل الأم���ام ،كما قال
اجلرنال عون من مع���راب ،لأنه و�إن
كان ال يج���ب ن�سيان املا�ضي ،كي ال
نكرر الأخطاء ذاتها ،بيد �أنه ال ميكن
العي�ش يف املا�ضي وعي�ش امل�ستقبل،
و�شباب «التي���ار» و«القوات» هم
«اخلمرية» التي عليها احت�ضان هذا
املولود اجلدي���د ،لأن فيه م�ستقبلهم
هم �أكرث مما فيه م�ستقبلنا نحن.

�أجرى احلوار :بول با�سيل

نشاطات
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ّ
وفد من وزارة األوقاف السورية يزور مجمع الدعوة اإلسالمية
زار وفد م���ن وزارة الأوق���اف يف اجلمهورية العربية
ال�سوري���ة ،برئا�سة د� .سلمى عيّا�ش؛ معاون وزير الأوقاف،
وع�ضوية ال�شي���خ �أحمد قباين؛ مدير �أوق���اف دم�شق ،ود.
خ��ض�ر �شحرور؛ مدي���ر �أوقاف ريف دم�ش���ق ،ود .خديجة
احلم���وي؛ مديرة الدع���وة الن�سائي���ة يف وزارة الأوقاف،
وبتوجيه من وزير الأوقاف ال�سورية ال�شيخ د .حممد عبد
ال�ستار ال�سيد ،جممّع كلية الدع���وة اجلامعية للدرا�سات
الإ�سالمية يف بريوت ،حيث ا�ستقبلهم عميد الكلية ال�شيخ
د .عبد النا�رص جربي وثلة من �إداريّي املجمّع.
الوفد ال�سوري جال يف رحاب الكلية ،واطلع على ما ُنفِّذ من
بن���ود االتفاقية املوقَّعة بني جممع الدعوة الإ�سالمية ومديرية
التعليم ال�رشعي يف وزارة الأوقاف ال�سورية .وقد �أثنت د� .سلمى
عيّا�ش على اجلهود التي يبذله���ا د .جربي و�إخوانه امل�رشفون
على تنفيذ مذكّرة التفاهم والعلماء املخل�صون يف ن�رش الإ�سالم
الذي ح���اول البع�ض �أن يل�صق به التطرف والت�شويه ،وتو�ضيح
حقيقة الإ�سالم ال�سمح ،البعيد كل البُعد عن الغلو والت�شدد.

ال�شيخ د .عبد النا�صر جربي م�ستقب ًال وفد وزارة الأوقاف ال�سورية يف مكتبه

رابطة أبناء بيروت تستمر في توزيع المساعدات على الضيوف السوريين
يف �إطار احلملة الثالث���ة لتوزيع التمر املقدَّم
هب���ة لل�ضيوف ال�سوريني يف لبن���ان ،من “الهيئة
العاملي���ة لأطباء ع�ب�ر الق���ارات” وحملة “نلبي
الن���داء” ،قامت رابطة �أبناء بريوت بتوزيع الدفعة
الثالثة من التمور لل�ضي���وف ال�سوريني املقيمني
ببريوت ،يف كل من مناطق الطريق اجلديدة والكوال
واملدينة الريا�ضية ،و�صربا و�أر�ض جلول.
يُذكر �أن جلنة ال�ش����ؤون االجتماعية يف رابطة
�أبن���اء بريوت ت�سعى لت�أم�ي�ن امل�ساعدات العينية
والغذائية والطبية التي حتتاجها الأ�رسة ال�سورية
واللبنانية ،يف ظل هذه الأزم���ة االقت�صادية التي
ت�ؤدي �إىل عجز العائ�ل�ات عن ت�أمني االحتياجات
ال�رضوري���ة اليومي���ة ،وت�أمني الأدوي���ة واملعدات
الطبية لذوي االحتياجات اخلا�صة.

بــريـد الـقــراء

الهدف الحقيقي لوجودنا في الحياة
حكم���ة اهلل يف خل���ق الإن�س���ان �أنه جعله
للعبادة ،فلم يخلقن���ا عبث ًا وال لعباً ،بل خلقنا
لغاية وهي العبادة؛ التذلل واخل�ضوع واالنقياد
هلل �سبحانه وتعاىل.
ال ب���د من �أن يع���رف الإن�س���ان �رس وجوده
وغاية وجوده ،وال بد �أن ي�س�أل نف�سهَ :مل خُ لقت؟
وم���ا هو �سبب وج���ودي يف الدنيا؟ وما الهدف؟
وما املهمة الت���ي ُكلِّفت �أن �أ�ؤديها؟ وكم �سيكون
عمري يف الدنيا؟ وم���اذا بعد املوت؟ وما �شيء
املطلوب مني؟ ملاذا البالء وامل�صائب يف الدنيا؟
وملاذا الهموم؟ وملاذا املر�ض؟ وملاذا احلزن؟
ال بد �أن �أعرف �أنني املخلوق الأول عند اهلل،
و�أن اهلل كلفني ر�سالة �سامية هي عبادته..
�إن غاية وجود الإن�سان يف هذه الدنيا هي:
معرفة اهلل تعاىل.
عبادة اهلل عز وجلّ.
اختبار الإن�سان وامتحانه على وجه الأر�ض.
يُ�ستنب���ط هذا من كالم اهلل �سبحانه وتعاىل
حينما ق���ال} :وما خلق���ت اجل���ن والإن�س �إال
ليعبدون{� ،أي �إال ليعرفوا اهلل ويوحّ دوه ويقرّوا
له بالألوهية ،والربوبية ،وي�ؤمنوا باهلل ويعبدوه

يف كل �أمر ونهي ،ولهذا قال بع�ضهم :العبادة هي
معرفة اهلل ،والإخال�ص له يف ذلك.
�س�ألتُ الكثري من النا�����س :ما الغاية من
وجودكم؟ قالوا :خُ لقنا من �أجل �أن نعي�ش يف
هذه الدنيا ،ون�أكل ،ون�رشب ،ونتزوج ،ونعمل،
لك����ن مل يقول����وا خُ لقنا من �أج����ل �أن نعرف
اهلل ونعب����ده ،وقال جل جالل����ه يف الكتابه
الكرمي } :أ�وَمل يتفك����روا يف �أنف�سهم ما خلق
اهلل ال�سماوات والأر�ض وما بينهما �إال باحلق
و�أج����ل م�سم����ى و�إن كثرياً م����ن النا�س بلقاء
ربه����م لكاف����رون{� ،أي �أوَمل يتفكر الغافلون
ع����ن الآخرة يف خلق �أنف�سه����م ،فريجعوا عن
غفلتهم؟
النا����س ي�شاهدون �أم���وراً ظاهرة يف الدنيا،
وغافلون عن الآخرة ،ومل ي�ستعدّوا للآخرة ،ومل
يخطر بباله���م نهاية احلي���اة ،و�إن بقينا هكذا
دون �أن نفكّ���ر ملاذا خُ لقنا ،وما هي وظيفتنا يف
احلي���اة ،وهل نحن خال���دون يف احلياة دون �أن
منوت ،وماذا بعد امل���وت� ،سنبقى يف الدنيا من
الغافل�ي�ن ،ويف الآخرة من اخلا�رسين ،يقول اهلل
عز وج���ل�} :أفح�سبتم �أمنا خلقناكم عبث ًا و�أنكم

�إلينا ال ترجعون{� ،أي ه���ل تظنون �أيها النا�س
�أننا خلقناكم للعب واللهو دون حكمة وال فائدة
وال هدف ،و�أنكم ي���وم القيامة ال تُرجعون �إلينا
بالبعث ثم احل�ساب واجلزاء؟!
يج���ب �أن نُدرك �أن هدفن���ا هو معرفة اهلل،
و�سب���ب وجودن���ا يف احلياة هو عب���ادة اهلل
�سبحانه وتعاىل ،ودائم ًا نح�سب �أنف�سنا ب�أننا
�ضيوف يف هذه الدنيا؛ كما يف احلديث عن ابن
عمر ر�ض���ي اهلل عن عنهما ،قال �أخذ ر�سول اهلل
�صلى اهلل عليه و�آله و�سلم مبنكبي ،فقال« :كن
يف الدنيا ك�أنك غري���ب� ،أو عابر �سبيل» (رواه
البخ���اري) ،فمن ع َب َد اهلل فقد عرف نف�سه ،ومن
مل يعبد اهلل فلم يع���رف نف�سه ،و�إن عرفتَ اهلل
فقد ميّزت �شخ�صيتك ع���ن غري امل�سلمني عند
اهلل ،و�إن عبدت اهلل حق عبادته واتبعت �أوامره
ونواهيه ،فقد ميّ���زتَ �شخ�صيتك من امل�سلمني
عند اهلل.

مظلوم �إبراهيم �إبراهيم
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■ جتم���ع العلماء امل�سلم�ي�ن يف لبنان ا�ستقبل
ال�شيخ قي�س اخلزعل���ي؛ �أمني عام ع�صائب �أهل
مت التداول يف �أو�ضاع العامل
احلق يف العراق ،و ّ
الإ�سالمي ب�شكل ع���ام ،و�أو�ضاع لبنان والعراق
ب�ش���كل خا�ص ،والت�أكيد عل���ى �أهمية املحافظة
على الوحدة الإ�سالمية ،لأن خمطط �أعداء الأمة
يعتمد على التفرقة ب�ي�ن �أبنائها ،ويركز ب�شكل
ال�سنة وال�شيعة ،ال�سيما
�أكرب على اخلالف ب�ي�ن ُّ
�أن الدوائ���ر اال�ستخباراتية ت�سعى الخرتاع عدو
وهمي و�إيق���اع الفنت بيننا ،من �أجل �رصفنا عن
م�سارنا ال�صحيح يف مواجهة العدو ال�صهيوين.
■ ال�ش��يخ ماهر حم��ود؛ رئي�س االحت��اد العاملي
لعلم��اء املقاوم��ة ،ا�س��تقبل رئي���س املقاوم��ة
الإ�س�لامية يف الع��راق  -ع�ص��ائب �أه��ل احل��ق؛
ال�ش��يخ قي�س اخلزعلي ،يرافقه وفد قيادي ،حيث
جرى بحث الأو�ض��اع يف العراق ،خ�صو�ص�� ًا يف
حمافظ��ة ديايل �إثر الأنب��اء الواردة التي تتحدث
عن فتنة ُ�سنية �شيعية ،وقد �رشح ال�شيخ اخلزعلي
ب�إ�س��هاب الت�ش��ويه الإعالم��ي احلا�ص��ل يف
املو�ض��وع العراقي كما يف املو�ض��وع ال�سوري،
و��شرح جهوده��م املتوا�ص��لة يف �إطف��اء الفتنة
وتوحي��د املوق��ف يف وج��ه «داع���ش» و�أمثاله��ا
كخط��ر رئي�س��ي يف املرحلة الراهن��ة يف العراق،
و�أكد �أنهم يف حالة ا�ستنفار دائم ملواجهة الفتنة،
و�أب��دى ا�س��تعداده للتج��اوب م��ع كاف��ة اجلهود
الرامية �إىل �إطفاء الفتنة وتو�ض��يح ال�صورة لدى
الر�أي العام الإ�سالمي.
■ النائب ال�سابق في�ص���ل الداوود؛ الأمني العام
حلركة الن�ضال اللبناين العربي ،متنى على قادة
«� 8آذار» عق���د لقاء من �أج���ل التداول والبحث
يف مو�ضوع رئا�سة اجلمهوري���ة ،بعد �أن �أ�صبح
لهذا احللف مر�شح�ي�ن ،وحل�سم هذا اال�ستحقاق
ال���ذي بد�أ ي�ؤثر على وح���دة اخلط املقاوم ،ويف
التحالفات ال�سيا�سي���ة واالنتخابية التي بد�أت
�أي�ض��� ًا تختل���ط فيه���ا الأوراق ،ما ق���د ينعك�س
على القواع���د ال�شعبية ،وعل���ى اال�سرتاتيجية
ال�سيا�سية.
نوه��ت باجله��ود الت��ي تبذله��ا
■ حرك��ة الأم��ة ّ
جمهورية باك�س��تان الإ�س�لامية لتخفيف التوتر
والن��زاع ب�ين �إي��ران وال�س��عودية ،وحماولة ردم
اله��وة بينهم��ا ،ووق��ف التباع��د احلا�ص��ل ب�ين
البلدي��ن ،ال�س��يما �أن �أع��داء �أمتن��ا يت�آمرون بكل
الأ�ساليب لت�شتيت كيان الأمة الإ�سالمية.
■ جمعي���ة ال�صداقة الفل�سطيني���ة  -الإيرانية،
ومبنا�سب���ة ذكرى انطالقة الث���ورة الفل�سطينية،
ن ّظم���ت ندوة �سيا�سية ح�رضها ممثل عن �سفارة
دول���ة فل�سطني ،وممثل عن �سف���ارة اجلمهورية
الإ�سالمي���ة الإيراني���ة� ،إ�ضاف���ة �إىل ممثلني عن
القوى والف�صائل الفل�سطينية ،وعدد من العلماء
وم�س�ؤويل اللجان ال�شعبية وامل�ؤ�س�سات الأهلية،
وح�شد من الفعاليات الفل�سطينية يف املخيمات،
حت���دث فيها جم���ال ق�شم���ر؛ ع�ض���و املجل�س
الثوري لـ”حركة فت���ح” ،م�ؤكداً على �أن الثورة
الفل�سطينية كانت و�ستبقى على طريق املقاومة
واالنتفا�ض���ة حتى �إجن���از الع���ودة والتحرير،
و�شارح ًا ال�صعوبات التي ما زالت تواجه الثورة
منذ انطالقته���ا وم�سريتها احلافل���ة بال�شهداء،
ورغم ما تعانيه فل�سطني وجوارها من �أزمات.
■ جبه��ة العم��ل الإ�س�لامي يف لبن��ان �ش��جبت
املوق��ف الذي �أعلنه رئي�س ال�س��لطة الفل�س��طينية
مت�س��كه مبوا�ص��لة
حممود عبا�س ،والذي �أكد فيه ّ
ما ُي�س��مى التن�س��يق الأمني مع العدو ال�ص��هيوين
الغا�ص��ب ،وا�س��تمرار ال�س��لطة يف من��ع وقم��ع
العملي��ات اجلهادي��ة �ض��د �س��لطات االحت�لال
وجنودها وامل�ستوطنني املغت�صبني.
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أمور يجب أال تطلبيها من زوجك
تقوم العالقة الزوجية على
املحبة والتفاهم بني الزوجني؛
يف �إط����ار م�ؤ�س�س����ة اجتماعية
ي�ؤدي كل فرد فيها ما عليه من
واجب����ات ،ويح�صل يف املقابل
عل����ى حقوق����ه امل�رشوعة من
الطرف الآخر.
ويف الوقت ال����ذي يح ّق فيه
للزوجة �أن تطل����ب العديد من
الأ�شي����اء م����ن زوجه����ا ،كونه
م�س�����ؤو ًال ع����ن ت�أم��ي�ن كاف����ة
طلباتها املادي����ة ،هناك بع�ض
الطلب����ات تُع ّد جتاوزاً للخطوط
احلم����راء بالن�سب����ة لل����زوج،
وتت�سب����ب بخالفات وم�شاكل ال
حُتمد عواقبها.
وفيما يلي بع�����ض الطلبات
التي يج����ب عل����ى الزوجة ان
تتوق����ف ع����ن طلبه����ا لتجنب
غ�ضب زوجه����ا وللحفاظ على
حياتها الزوجية:
تخييه بينك وبني والدته:
ال رّ
جتنّب����ي �أن ت�ضع����ي زوجك يف
خيار �صعب بينك وبني والدته،
فهو بحاج����ة �إىل كل منكما يف
حيات����ه ،ودورك يختل����ف عن
الدور الذي ت�ؤديه حماتك ،و�أي
�صدام معها ،خ�صو�ص ًا يف بداية
عالقتك الزوجية ،ميكن �أن ي�ؤدي
�إىل انهيار الزواج ب�شكل مبكّر.
ال تتوقع����ي �أن يك����ون مثل
�صديقات����ك :تختل����ف طبيع����ة
الرجل عن املر�أة ،وما ميكن �أن
تخربي به �صديقاتك وتتناق�شي
به معهن ،ق����د ال يرغب زوجك
باال�ستم����اع �إلي����ه ،لذلك يجب

ِ
أنـت

رمي اخلياط

فَ ن%

وطــفـــــلك

اإلتيكيت

لباقات وأصول المراسلة ّ
النصية

ابنك ..والتنشئة الصالحة
تربية الأطف���ال و�إعدادهم �إمياني ًا
و�سلوكي ًا م���ن الق�ضايا الكربى التي
ت�شغ���ل حيّ���ز واهتمام���ات الأهل،
واحلاجة �إليه���ا يف هذا الع�رص �أ�شد
و�أعظم مما م�ض���ى ،نظراً �إىل انفتاح
املجتمع���ات امل�رشقي���ة اليوم على
الع���امل الغربي ،حتى غ���دا العامل
كله قرية كونية واح���دة ،عرب ثورة
املعلومات وتقنية االت�صاالت ،ما قد
ي�ش���كّل �أزمة خطرية وحتدي ًا حقيقي ًا
داخل الأ�رسة ..لك���ن كم من �أم تُدرك
هذا الأم���ر ،وتع���ي �أن عليها حم ًال
ثقي ًال و�أمان���ة حتملها بحُ �سن تربية
�أبنائها؟
�أوالً :ال بد �أن تكوين �صديقة لأبنائك
قب���ل �أن تكوين �أمّهم ،ك���ي تك�سبيهم
ويكون ل���ك ت�أثري عليه���م ،واجل�سي
معهم جل�سات ح���وار بنّاء ،وحتدّثي
معهم بكل واقعية وم�صداقية عن كل
الأمور التي ال يفهمونها.
ثانياً :ابدئي ب�إ�صالح نف�سك ،حتى

�أن مت ّي����زي ب��ي�ن عالقت����ك مع
زوجك من جه����ة ،وعالقتك مع
�صديقاتك من جهة �أخرى.
ال تطلب����ي من����ه جتاه����ل
الن�ساء :تفر�ض احلياة الأ�رسية
واالجتماعي����ة والعم����ل عل����ى
الرج����ل التعامل مع العديد من
الن�ساء ،ولن يكون من املنا�سب
جتاهله����ن والتوقف عن �إطالق
عب����ارات ال�شك����ر واملجاملة..
ح����اويل �أن تتقبل����ي فك����رة �أن
ب�إمكان زوج����ك �أن يتحدث مع
ام����ر�أة �أخ����رى� ،ضم����ن احلدود
وال�ضوابط ال�رشعي����ة ،دون �أن
تربطه �أي عالقة عاطفية معها.
التخلي ع����ن ميوله املهنية
واالجتماعية :عل����ى الرغم من
�أن الزواج يرب����ط كال الزوجني
بعالق����ة جتع����ل م�صريهم����ا
م�ش��ت�ركاً� ،إال �أن ذل����ك ال يعني
�إلغ����اء اخل�صو�صي����ة يف حياة
كل منهما ب�شكل كامل ،فزوجك
بحاج����ة �إىل م�ساح����ة م����ن
اخل�صو�صية ملمار�سة ن�شاطاته
وهواياته املف�ضلة.
�أن يك����ون رج��ل� ًا خمتلف����اً:
عندما وافق����تِ على الزواج من
زوجك ،كنتِ على علم بالعديد
من �صفاته الإيجابية وال�سلبية،
ومن الأف�ضل �أن حتاويل الت�أقلم
مع جميع هذه ال�صفات بد ًال من
التفكري يف تغيريها.
التوقف عن اخل����روج برفقة
�أ�صدقائ����ه :بالطب����ع ،يجب �أن
تك����وين الرقم واح����د يف حياة
زوج����ك ،لكن ذل����ك ال يعني �أن

تك����وين الوحي����دة �أي�ض����اً ،فهو
بحاج����ة �إىل ممار�س����ة حياته
االجتماعية ،وزي����ارة �أ�صدقائه
واخلروج برفقتهم من وقت �إىل
�آخر.
تذكُّر كل حلظ����ة خا�صة يف
عالقتكم����ا :ت�ش��ي�ر الدرا�س����ات
�إىل �أن امل����ر�أة �أك��ث�ر قدرة على
االحتفاظ بالذكريات العاطفية
م����ن الرجل ،لذل����ك ال تظني �أن
زوجك ال يكرتث بهذه اللحظات
يف ح����ال ن�س����ي مث��ل� ًا ذكرى
زواجكما �أو �أية منا�سبة �سعيدة
جمعت بينكما.
م�شاركتك بجميع اهتماماته:
تختلف االهتمامات والهوايات
من �شخ�ص �إىل �آخر ،والأف�ضل يف
العالقة الزوجية �إيجاد �أر�ضية
م�شرتكة ،وتقريب وجهات النظر
حول الق�ضاي����ا الهامة ،لإجناح
هذه العالقة ،ولي�����س م�شاركة
جمي����ع االهتمام����ات ،لأن م����ا
يروق ل����ك قد ال يث��ي�ر اهتمام
زوجك ،والعك�س �صحيح.
التو ّق����ف ع����ن الت�رصف����ات
«ال�صبياني����ة» :ال حتاويل �أن
تلوم����ي زوجك يف حال ت�رصّف
بطي�����ش وب�ش����كل «�صبياين»
من وق����ت �إىل �آخر ،فهو بحاجة
�إىل تفريغ الطاقات وال�شحنات
املكبوت����ة بداخل����ه ،فاجلدية
مطلوبة يف بع�ض املواقف ،وال
ب�أ�����س ببع�ض اللهو واملرح يف
�أوقات �أخرى.

ال يروا منك �أي خط����أ يهز ثقتهم بك،
وحت���ى يك���ون لن�صيحت���ك ال�صدى
الأق���وى عليه���م ،فتحبّبينهم ب�أماكن
اخل�ي�ر ،وجتعلينه���م يتعاونون معك
لن�رش اخلري والأمر باملعروف والنهي
عن املنكر.
ثالث���اً :ازرع���ي ال���وازع الدين���ي
يف �أطفال���ك ،و�أو�ضح���ي لهم احلالل
واحل���رام ،واجلنة والن���ار ،و�ساعدي
�أطفالك على اختيار ال�صديق املنا�سب
لهم ،وا�ستمعي �إليهم ووجّ هيهم بدون
كلل �أو ملل.
رابعاً :ليكن لديك اهتمام بالتغذية
الفكري���ة ال�صائبة ،فال ب��� ّد �أن نغذي
الطفل بر�صيد من املعلومات بقدر ما
يحتاج �إليه ،لكي يثبت يف كل خطوة.
خام�ساًُّ :
ق����ص الق�ص�ص من القر�آن
الك���رمي وال�سن���ة وال�سل���ف ال�صالح،
وتذكريه���م بحي���اة ومواق���ف الآل
وال�صحابة� ،إ�ضاءات جميلة لها �أثرها
يف نفو�س �أبنائنا.

�ساد�س���اً :زيارة املراكز االجتماعية
ودور الأيتام وتقدمي الهدايا لإخوانهم..
لها �أبلغ الأثر يف نفو�س الطرفني.
من ال��ض�روري �أن يهت���م املربّون
مب�ساع���دة الطفل على �أن يفهم نف�سه،
وعلى �أن ي�ستعم���ل �إمكاناته الذاتية
وقدرات���ه املهاري���ة وا�ستعدادات���ه
الفطري���ة ،خلدمة دين���ه ،فيبلغ بذلك
�أق�ص���ى م���ا يك���ون يف �شخ�صيت���ه
وفاعليته االجتماعية.
تربي���ة الطفل الرتبي���ة الإ�سالمية
ال�صحيح���ة هي الت���ي توظّ ف طاقات
الطفل لكي ميار�س ت�أثريه يف جمتمعه
وفق ما تعلمه وعمل به من دينه؛ �إذ ال
بد �أن يوجَّ ه الطفل لعبادة اهلل وحده،
وه���و �أول ما يجب علي���ه �أن يتعلمه
ويلتزم ب�أدائه ،ثم توجيه طاقاته �إىل
�أداء حقوق الآخرين والإح�سان �إليهم،
مع تعوي���ده على ممار�س���ة الدعوة
�إىل ما تعلم���ه وفهمه ،وعل���ى الأمر
باملعروف والنهي عن املنكر.

�صحي���ح �أن املرا�سل���ة الن�صية �أمر
�سه���ل القيام ب���ه ،خ�صو�ص��� ًا �أنه بات
�أم���راً �أ�سا�سي ًا تقومني ب���ه على غفلة
ومن دون �أي تفك�ي�ر م�سبق يف حياتك
اليومية ب�شكل م�ستمر� ،إال �أن املرا�سلة
الن�صية �ش�أنها �ش�أن �أي ر�سالة تقومني
ب�إر�سالها ،و�إن كانت تتخذ �شك ًال مغايراً
يف حياتن���ا اليومية ،تن���درج كتابتها
حتت �أ�صول وقواعد يجب االلتزام بها،
على الرغم من هوية ال�شخ�ص املر�سَ ل
�إليه.
و�صحيح �أي�ض ًا �أن���ك ل�ست م�ضطرة
�إىل النظر يف وجه املر�سَ ل �إليه� ،إال �أنه
يجب �أن تلتزمي بع���دد معينّ لإر�سال
الر�سائ���ل ،خ�صو�ص��� ًا يف حال مل يقم
بال���ر ّد الفوري عليك ،وه���ذا العدد هو
�أرب���ع ر�سائ���ل متتالية كح��� ٍّد �أق�صى،
بح�س���ب قواع���د املرا�سل���ة الن�صية،
وبالتايل عليك جتنّب اخلروج عن هذه
القاعدة ،مهم���ا كان ال�سبب �أو احلجة
لفعل ذلك.

و�إن كنت من حمبّ���ي �إر�سال الرموز
التعبريية وا�ستخدامها ،بهدف التعبري
يف �شكل �أكرب و�أ�سهل عن هدف ر�سالتك،
عليك جتنّب �إر�سال �أكرث من  5رموز يف
الر�سالة الواحدة ،كح ّد �أق�صى.
وبالن�سب���ة �إىل ا�ستعم���ال عالمات
التعج���ب واال�ستفه���ام ،فيح��� ّق ل���ك
ا�ستخ���دام هذه العالم���ات ثالثة مرات
فقط يف الر�سالة الواحدة ،كح ّد �أق�صى.
كما يج���ب �أن تتوخ���ي احلذر؛ ففي
حال قررتِ تكوي���ن جمموعة للتحدث
والدرد�ش���ة ،علي���ك ع���دم �إدخ���ال �أو
م�شاركة �أك�ث�ر من � 6أ�شخا�ص ،و�إال ف�إن
الفو�ض���ى �ستع ّم �ضمن هذه املجموعة،
ول���ن حتقّقي الهدف م���ن ت�أ�سي�س هذه
املجموعة.
وبالن�سبة �إىل قواعد الر�سالة الن�صية،
ميكنك جتنّب الر ّد على �أيّ ر�سالة ن�صية
ت�صلك مل���دة � 48ساعة فقط ،ويف حال
طالت املدة وتعدّت هذه الفرتة الزمنية،
ي�صبح الر ّد غري جمدٍ.
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كيف نتغلب على الجوع في الشتاء؟
عندم����ا ت�سيط����ر عليك رغب����ة مُلحّ ة
لتن����اول غذاء معينّ يف الت���� ّو واللحظة،
ف�أنت واقع حتت ت�أثري حالة من اثنتني،
�إما �أنك مت����رّ مبرحلة انفعالية م�ضطربة
ينجم عنها �إف����راز كيماويات يف ج�سمك
تخفّ�����ض ال�سكر يف ال����دم فت�شتد لهفتك
لتن����اول ال�سكريات والن�شوي����ات� ،أو �أن
ج�سمك تنق�صه بع�ض املغذيات في�رصخ
طالب ًا �إ�شباعها.
وهناك العديد من الأ�سباب التي ت�ؤدي
�إىل حدوث ه����ذه الظاهرة ،خ�صو�ص ًا يف
ف�صل ال�شتاء� ،أهمها:
 -1ت�أجيل تن����اول الوجبة :قلّة كمية
الغ����ذاء امل�سته َل����ك يف الوجب����ات� ،أو
�س����وء توزيعه ،كتناول �إفط����ار خالٍ من
املغذيات �صباحاً ،وتناول الب�سكويت يف
وجبة الغداء ،والإفراط يف تناول الطعام
يف امل�ساء.
 -2تناول الكثري م����ن الكربوهيدرات
الب�سيطة (الدقيق �ألأبي�ض واحللويات)� ،أو
نق�ص الألياف الغذائية ،وميكن متييز هذا
ال�شعور املقنّع باجلوع ب�سهولة؛ فاجلوع
احلقيق����ي يتملّك م����ن الإن�س����ان ببطء
وال يع����اين منه قبل م����رور �ساعتني من
تناول الوجبة الت����ي �سبقته� ،أما اجلوع
الناجت ع����ن املعاناة من حالة انفعالية
فكثرياً ما يباغتنا دون مقدمات ،ون�شعر
بالرغب����ة يف �إ�شباعه ف����وراً ،وبال وعي،
فنُقبل على الته����ام الطعام وال نكتفي،
لكن ن�ستمر لال�ستزادة من الطعم.
لذل����ك ين�ص����ح الأطباء ب�أن����ه عندما
يداهم ال�شعور باجلوع ،ت أ�كّد من �أنك حق ًا
جائع ،ف�إذا كان مرّ عليك �ساعة فقط منذ
تناولك الطعام ،ف��ل�ا ت�ستجب ل�شعورك،
فم�ص����دره غالب���� ًا م����ا يك����ون انفعالك،
وابحث عن و�سائل ل�رصف انتباهك عنه
مبمار�سة �أن�شط����ة مفيدة ..ولتجنب هذه
احلالة عليك �أن تقوم بالآتي:
 -1تن����اول اخل���ض�راوات م����ع وجبتك

الأ�سا�سي����ة ،و�أع���� ّد وع����اء يحتوي على
خ�رضاوات طازجة لتناولها كلما �شعرت
باجلوع ،فهي تتميز بانخفا�ض ال�سعرات
احلراري����ة ،واحتوائها على الألياف التي
ت�شعرك بال�شبع.
 -2تن����اول اخلب����ز «الأ�سم����ر» بد ًال من
اخلبز الأبي�ض ،فهو يبطئ �إفراغ الأمعاء،
الحتوائ����ه عل����ي الألي����اف ،ويقلل من
�شعورك باجلوع.
 -3ن ّظ����م وجبات����ك وق�سّ مها �إىل وجبات
�صغرية.

طــريـقـة اللعـب

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

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

 -4ال تف����وّت وجب����ة ،وث ّب����ت مواعي����د
وجباتك ،وال تتناول وجبتك يف �أقل من
ع�رشين دقيقة ،لي�سجّ ل خمك �أنك تناولت
طعامك وت�شعر بال�شبع.
 -5ام�ضغ الطعام جيداً لت�شعر بالر�ضا،
ولتح�سني عملية اله�ضم.
تن����س غ�س���ل �أ�سنان���ك
 -6و�أخ�ي�راً ،ال َ
بالفر�ش���اة واملعجون بع���د كل وجبة،
فال�شع���ور املنع����ش ال���ذي يرتكه طعم
املعجون يف فمك يقلل فر�صة العودة �إىل
الطعام مرة �أخرى ،ويقاوم ا�شتهاءك له.

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

�أفــقــي
 - 1ن�صف الن�صف � /أمانع
 - 2جمموعة من حمموعات متتالية � /أعلو
 - 3ن�صف منار  /العب تن�س �أمريكي من �أ�صول ايرانية
 - 4مت�شابهة  /كثري هطول املاء.
� - 5سال (مبعرثة)  /تخطى مرحلة الطفولة  /قر�أ

تخلّ�ص من اجلوع
�إذا كنت تريد �إنقا�ص وزنك� ،أو احلفاظ
على ر�شاقتك ،وال ت�ستطي����ع ،خ�صو�ص ًا
يف ف�صل ال�شت����اء ،عليك برتوي�ض عقلك
الباط����ن �أوالً ،فه����و املتح ّك����م غالب ًا يف
�شعورك باجلوع ،و�أف�ضل طريقة للتحكم
به �أن تقنع نف�س����ك ب�أنك ت�شعر بال�شبع
�رسيعاً ،وتق����ول لنف�سك كي يفهم العقل
الباطن�« :أنا �أ�شعر بال�شبع الآن» ..ومع
تك����رار الأمر �سي�ستوع����ب العقل الباطن

� - 6أثار انتباهه  /رمي الرماد يف العيون
 /نعم (مبعرثة).
 - 7ذرة م���ن امل���ادة فق���دت �أو اكت�سبت
الكرتونا  /ن�صف منا�ص  /حرف ن�صب.
 - 8ه���دم و�س���وى بالأر����ض  /ت�ستحق
ال�شفقة.
 - 9قارة  /مل يعد يذكر.
 - 10العب كرة �سعودي �سابق �سجل ثالث
�أف�ضل هدف يف تاري���خ ك�أ�س العامل �ضد
بلجيكا.
عــمـــودي
 - 1جنم التن�س اال�سباين.
 - 2ا�سطورة التن�س االملاين.
 - 3ازدحم  /ماكنة بحث انرتنت عاملية
 /ن�صف وا�صل.
 - 4مبعنى  /ح���رف للت�أكيد على �صحة
ر�أي.
 - 5كوّن �شيئ���ا من املعدن  /اختلف عن
البقية � /سال
 - 6العب تن����س �أمريكي معتزل حقق 14

الأم����ر ،ولن يعطي����كِ �إ�ش����ارات �رسيعة
باجل����وع ،وميكن����ك �أي�ض���� ًا الإكثار من
امل�أكوالت الآتية:
 -1اللح����م الأحمر اخلايل م����ن الد�سم،
والدج����اج وال�سم����ك: الأبح����اث ت�ؤك����د
�أن الربوت��ي�ن مي��ل��أ املع����دة �أ�رسع من
الدهون ،ويجعلها �أكرث امتالء من تناول
الكربوهيدرات.
 -2الأغذي����ة ذات احلجم الكبري والثقيلة
الوزن لكن قليلة ال�سعرات ،مثل ال�شوربة،
واخل���ض�راوات ،والفواك����ه ،لأنه����ا مت أل
املعدة ،وتعطي �إ�شارات للمخ بال�شبع.
 -3الأغذي����ة الغني����ة بالفيتامين����ات:،
عندم����ا تتناول غذاء غني���� ًا بالفيتامني
ومغذياً ،ي�شعر ج�سمك ب�أنه ح�صل على
ما يحتاج �إليه.
 -4الكربوهيدرات التي يه�ضمها اجل�سم
ببطء ،مثل البقول والألياف واخل�رضاوات
واحلب����وب الكاملة ،لأنه����ا ت�سمح ل�سكّر
الدم باالرتفاع تدريجي ًا.
�أما الأغذية الد�سمة التي يجب جتنبها،
فهي التي حتتوي علي كثري من ال�سعرات
يف كمية قليلة من الطعام ،وهي ال تقلل
من هرمون اجل����وع بنف�س ال�رسعة التي
تقوم بها الربوتينات ،ومنها:
متت�ص �رسيعاً،
 -1الكربوهي����درات التي ّ
مثل اخلبز الأبي�ض ،والأرز الأبي�ض ،وهما
م����ن الأطعمة التي تزيد ال����وزن ،لأنهما
يرفعان ال�سكر يف الدم ب�رسعة ،ثم يعود
فيهب����ط وال يرتفع مرة ثاني����ة ،في�شعر
الإن�سان باجلو ع، �أم����ا االغذية ال�سكرية
متت�ص
فه����ي م����ن الكربوهيدرات الت����ي ّ
�رسيعاً ،وميكن �أن يُدمن عليها الكثريون.
 -2الأطعمة اخلالية من املغذيات ،مثل
الوجبات ال�رسيع����ة ،التي يكرث البع�ض
من تناولها ،فتم����وت اخلاليا من اجلوع
بحث ًا ع����ن مغذيات معين����ة �أخرى ،مما
يدفعك �إىل تناول طعام �أكرث و�أكرث ،حتى
حت�صل على احتياجاتك.

الحل السابق
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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لقبا يف تاريخه الريا�ضي
 - 7ده���ن الطعام(معكو�سة)  /يعود عن ر�أيه وال
يحقق ما وعد (معكو�سة).
 - 8العب تن�س برازيلي معتزل � /سهولة
 - 9بطلة ك�أ�س العامل يف كرة القدم .1990
 - 10لقب املنتخب امل�رصي لكرة القدم.
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كاريكاتير

بدء إقفال السجون في هولندا
«مَ ن فتح مدر�س���ة� ..أغلق �سجناً»
قول م�أثور ال ي�صح كثرياً يف هولندا،
فلم���اذا؟ أل ّن ب�ل�اد الطواحني لي�ست
بحاج���ة �إىل فتح مدار�س حتى تغلق
�سجونه���ا� ،إذ تن���وي هولن���دا �إغالق
ثمانية �سج���ون قريب ًا ج���داً ،ب�سبب
كاف من املجرمني
عدم وجود ع���دد ٍ
لإ�شغال هذه ال�سجون!
ففي هولندا حالي��� ًا � 12ألف �سجني
والعدد �إىل انخفا�ض ،بينما ال�سجون
املوجودة ميكن �أن تت�سع لـ� 14ألفاً.

من هنا كانت تو�صية حتالف «العدالة
الإجرامي���ة»( ،ي�ضم �أكرث من  60منظمة)
�إىل احلكوم���ة الهولندي���ة بالوق���ف
«العاجل» لال�ستخدام «غري ال�رضوري»
لل�سجون ،والإبقاء عليها فقط للمجرمني
العنيف�ي�ن واخلطري���ن وامل�رصّين على
ارتكاب الأعمال االجرامية؛ ممن ال تنفع
معهم �أي عقوبة بديلة.
تُرى هل ميكن ترحيل املجرمني ،مبا
�أن حكومتن���ا اللبناني���ة تعكف على
ترحيل الأزمات؟

«مطبوخ األرمن» يكشف أحوال الطقس لعام 2016
انت�رشت ع�ب�ر مواقع التوا�صل االجتماعي
�صورة حتت���وي على ما ي�سم���ى «مطبوخ
الأرمن» ،وه���و الذي يك�شف التقومي الفلكي
لأحوال الطق�س مدة �سنة كاملة ،وهو ي�صدر
ع���ن الرهبان الأرم���ن الكاثوليك يف رهبنة
املختارين يف مدينة البندقية يف �إيطاليا،
الذين يقومون ب�إعداده �سنوياً.
وت�أت���ي نتائج هذا املطب���وخ الذي ك�شف
حالة الطق�س لعام  ،2016وفق درا�سة مبنيّة
على املرا�صد التي تتنب�أ بالتغريات اجلوية
التي من املمكن �أن حتدث يف حميط البحر
تـــ�صـــــدر عـــــــن
�شــركــة الـقـــلــم
للإعالم �ش.م.م.

الأبي����ض املتو�سط ،مع بع����ض الفروقات،
وت�ب�رز �أهمي���ة ه���ذه الدرا�س���ة والأبحاث
املتعلقة بالطق�س يف خدمة موا�سم الزراعة
يف �إيطاليا.
ي�ش���ار �إىل �أن «مطب���وخ الأرم���ن» ه���و
روزنام���ة تتوقع تقلبات الطق����س ،كما �أنه
تقومي يُعتمد عليه منذ �أكرث من قرنني ،كي
يق���وم املزارعون واملهند�س���ون الزراعيون
بتنظيم �أعمالهم بح�س���ب هذا اجلدول ،مع
العل���م �أنه من غري املمك���ن الت�أكّد من هذه
النتيجة �إال يف وقت قدومها.

طريقة سهلة
لتنظيف األثاث
المنزلي بدون ماء
كث�ي�راً م���ا تُ�سك���ب امل�رشوبات
خط����أً �أو يُ�سقط الأطف���ال الطعام
على �أثاث املن���زل ،فتُ�صبح البقع
حمرجة ،ال�سيما �أم���ام ال�ضيوف،
وعند تنظيف���ه نحتار كيف ننظّف
هذه البق���ع ال�صعب���ة ،خ�صو�ص ًا
�أننا ال ن�ستطيع غ�سله باملنظفات
واملاء ،نظراً �إىل �أنه حم�ش ّو ب�أ�شياء
يف الداخ���ل ال ي�ص��� ّح �أن تغ���رق
باملاء ،وم���ن ال�صعوبة ج���داً �أن
تن�شف.
لكن الأم���ر ي�صبح �سه ًال مع هذه
الطريقة:
الأدوات املطلوب���ة :معج���ون
حالق���ة ،فر�شاة �صغ�ي�رة ناعمة،
قطعة قما�ش �صوف ،ر�شا�ش ماء.
الطريق���ة :ن�ضع معجون احلالقة
عل���ى البقع���ة املوج���ودة على
الأثاث ،ونقوم بتوزيعها ب�أ�صبعنا،
ونرتكها ربع �ساع���ة على البقعة
لتفتّتها ،ثم نقوم بفركها بالقما�ش،
ثم نر����ش القليل من املاء ومن�سح
بالقما�ش���ة مرة �أخ���رى ،و�سنجده
المع ًا وبراق ًا وقد تفتت البقع.

«جـيـمـس»

للـشـقـق الـفـنــدقـيــــة

تفخر جمموعة «�سنجابة» بافتتاح
«جيم�س» لل�شقق الفندقية املفرو�شة
¡ أكـــــثـــــــر مـــــــن  100غــــــــــرفـــــــــة وجــنـــــــــــاح مـفــــــروش
للســـيـــــاح ورجــــــال األعـمـــــال وطــــالب الجـــــــامــــعـــــــــــــات.
¡ مــحـــــــالت لإليـجــــــــــار تـصـــــلـــح للـمـطــــــاعــــم والمقــاهــي.
¡ تــــــــراســـــــات ومــــطــــابـــــــخ بـمـســــــاحــــــــات مـخـتـلـفــــــة.

لبــــنان  -بـــــيروت  -الــحـــمـرا شــــارع المــقـدســــي
لـــالســتـعــــــالم009613100182 :
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:

