يتمنى التأجيل ..ولكن
وزي����ر م��ع��ن��ي ب��ا���س��ت��ح��ق��اق داه�����م ،ط���رح يف ل��ق��اء ح�����واري ت���أج��ي��ل ه��ذا
اال�ستحقاق ،يف حال رغب من يحاوره بذلك ،لكن ال��ر ّد جاء �سريعاً� :إننا
جاهزون لهذا اال�ستحقاق ،وبد�أنا بالتح�ضريات العملية الالزمة.
وبر�أي �أحد املتابعني للحوار ،ف�إن الفريق ال�سيا�سي للوزير يريد ت�أجيل
هذا اال�ستحقاق بعد �أن ك�شفت املعلومات امل�ؤكدة تراجعاً كبرياً يف ح�ضوره
ال�سيا�سي وال�شعبي يف خمتلف املناطق ،ما يعني �أن ح�صول اال�ستحقاق
يف موعده لن يكون يف �صاحله ،ما يرجّ ح ا�ستغالل �أي ح��دث للمطالبة
بالت�أجيل.

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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لبنان يدخل مرحلة الغالب والمغلوب

النصر حتمًا

¡ بقلم الرئي�س �إميل حلود
رغم �رشا�س����ة احلرب وامل�ؤامرة على �سورية ،والتي
تقرتب م����ن نهاية �س����نتها اخلام�س����ة� ،إال �أنني كنت
واثق ًا متام ًا �أن الن�رص �س����يكون حليف الدولة الوطنية
ال�سورية ،وها هي التطورات امليدانية ت�ؤكد �صحة هذا
التوقع.
لق����د تل ّم�س����ت مالم����ح امل�ؤامرة على �س����ورية مع
ت�سلُّمي مهامي الد�ستورية كرئي�س للجمهورية ،وذلك
�أن����ه خالل �أول جولة عربية يل يف نهاية العام ،1998
فاج�����أين �أمري البحرين ،حيث مل تكن قد �أُعلنت مملكة
بع����د ،وكان على ي�س����اري رئي�س حكومت����ه بقوله �إن
املعلومات امل�ؤ ّك����دة لديه �أنه مل يبقَ للرئي�س حافظ
الأ�سد �سوى �أ�سابيع قليلة و�سريحل �إىل جوار ربه ،و�أن
من �سيخلفه هو عبد احلليم خدام ولي�س جنله ب�شار..
لكنني �أك����دت له �أن حافظ الأ�س����د بخري ،ومعلوماته
خاطئة متام ًا.
مر�س��ل� ًا من ق َبل جاك
وكان
فيدرين،
أين
�
بعدها فاج
َ
�ش��ي�راك ،ب�أن الرئي�س حافظ الأ�سد �سيموت قريب ًا جداً،
وخليفت����ه هو خدام ولي�س ب�ش����ار ..ف�أك����دت له خط�أ
معلوماته و�أن الرئي�س بخري ..حدثني بذلك و�أنا �أو ّدعه
على باب مكتبي ،حتى ال يتم ت�سجيل احلديث.
يف نف�����س تلك الفرتة ،حدثني النائب وليد جنبالط
بنف�س هذه املعلومات ،مع ف����ارق �أن خليفة الرئي�س
حافظ الأ�سد �سيكون حكمت �شهابي.
انطلق العدوان على �سورية بخطة بعيدة املدى ،بعد
�أن عج����ز عن ك�رس �إرادة املقاومة يف لبنان ،فالعدوان
مت التح�ض��ي�ر
العاملي واحلرب على �س����ورية انطلقا و ّ
لهم����ا بدهاء تركي ،الذي كان يف البداية ُيظهر التو ّدد
نحو دم�ش����ق ،وبخداع قطري �ص ّور نف�سه �أنه قريب يف
وبتقرب فرن�سا
مواقفه من �س����ورية ،وبتو ّدد �سعودي،
ُّ
�شرياك ثم �ساركوزي نحو �سورية ،دون �أن نتحدث عن
الر�أ�س الكب��ي�ر؛ الواليات املتح����دة الأمريكية ،فخالل
خم�س �أو �ست �س����نوات من املراوغة واالبتزاز والت�آمر
كانوا يح�ضرّ ون خاللها الأنفاق ،وامل�شاريع واجلمعيات
الديني����ة ،وواجهات م����ن امل�ش����ايخ والإعالميني وما
ي�س���� ّمى رجال املجتمع املدين و«حقوق الإن�س����ان»،
مت ا�صطيادهم ب�إتقان وبراعة يف برامج ال�رشاكة
الذين ّ
والتدري����ب الأمريكية والأوروبي����ة والأممية ،من �أجل
م�رشوعهم املد ّمر (الفو�ضى اخلالقة) ،والتي تهدف يف
النتيجة �إىل تفكيك �سورية.
�إين واث����ق متام ًا بعد خم�س �س����نوات من ال�ص����مود
ال�س����وري الأ�س����طوري ،من انت�ص����ار اجلي�ش وال�شعب
والقي����ادة ال�س����ورية على هذه احلرب اال�س����تعمارية
اجلدي����دة ،وبالت�أكيد ف�إن انت�ص����ار �س����ورية ودولتها
الوطنية وقيادتها �سيجعلنا �أمام مرحلة جديدة ،على
حلف املقاومة واملمانعة �أن يعرف كيف ي�س����تغلّها،
حتى ال نك����رر التجارب م����ع انت�ص����اراتنا النوعية؛
بالتهاون مع �أعدائنا الذين مل يكونوا لريحموا �أوطاننا
لو ُق ِّي�ض لهم �أي ن�رص.
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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

ال من التكاذب املتبادَل
مقولة «لبنان ال غالب وال مغلوب» كانت م�سل�س ً

لي�س���ت طاوالت احل���وار الت���ي تُعقد
يف ع�ي�ن التينة� ،س���واء على م�س���توى
احلوار الوطن���ي �أو بني حزب اهلل و«تيار
امل�س���تقبل»� ،أك�ث�ر من نقا����ش يف فراغ
نتيجت���ه معروفة �س���لفاً ،لأنه يهدف �إىل
تهدئة اخلواط���ر يف غياب الندّية بحجم
احل�ض���ور على الأر����ض اللبنانية �أو يف
اجلوار ال�س���وري ،وقبول فريق «� 14آذار»
مبب���د�أ احل���وار دون �رشوط���ه امل�س���بقة
بان�سحاب املقاومة من �سورية ،كان �أول
م�ؤ�رش علني على نهاية مقولة «لبنان ال
غالب وال مغلوب» ،وباتت حتمية الغلبة
وا�ضحة ،نتيجة التجاذبات الفردية بني
ق���وى «� 14آذار» الت���ي �أدت �إىل مت���زّق
التحالفات� ،إ�ضافة �إىل التطورات الإقليمية
ب���دءاً من هزمي���ة الإرهاب يف �س���ورية،
و�ص���و ًال �إىل خيبة التحالفات يف العراق
واليمن ،ولعل الدخول الرو�سي على خط
الأزم���ة ال�س���ورية كان ال�رضبة املعنوية
الأوىل حللفاء «املعار�ض���ات ال�سورية»،
وا�س���تقبال احلريري ملن�س���ق عام «14
�آذار» يف الريا�ض بداية الأ�س���بوع ،لي�س
�س���وى لإعداد ترتيبات دف���ن «� 14آذار».
وقد يكون الرت�شيح غري الر�سمي  -حتى
تاريخه  -للنائب �س���ليمان فرجنية من
قبَل الرئي�س �س���عد احلريري� ،أول اعرتاف
ر�س���مي من فري���ق الرهان���ات الإقليمية
بالهزمية يف �س���ورية ،ومبايعة قطب من
مت اختي���اره يف حلظة
الفريق اخل�ص���م ّ
ي�أ����س ،علّه ي�رضب اخل�ص���م على قاعدة
«عليّ وعل���ى �أعدائي» ،لكن ردود الفعل
تت�سارع ب�ش���كل دراماتيكي ،ومل تنح�رص
الأم���ور ب�إقدام كل قط���ب يف «� 14آذار»
على فتح مع�س���كر «على ح�سابه» ،بل
بات الفلتان �ض���من البي���ت الواحد؛ كما
يح�ص���ل يف «تيار امل�س���تقبل» ،ودخل
لبنان نهائي��� ًا مرحلة الغالب واملغلوب.
الت�رصيح الناري للنائب «املتمرّد» خالد
ال�ض���اهر ،وقوله �إن «تر�ش���يح الرئي�س
�سعد احلريري لرئي�س تيار املردة النائب

�س���ليمان فرجنية لي�س طرح ًا �س���عودياً،
و�إن العماد عون لديه خيار وطني وواجه
الو�ص���اية ال�س���ورية لي�س بالكالم فقط
بل بال�سيا�س���ة» ،ه���و مقارعة للحريري
�أوالً ،ومقارب���ة للواق���ع اجلدي���د ثانياً،
لكنه مغالطة للواقع ثالث��� ًا و�أخرياً ،لأن
الرئي����س احلريري ومعه معظم نوابه هم
حمولة �سعودية لن يتم �إفراغها يف خزان
االنتخاب���ات �إال بعد توافق �س���عودي -
�إيراين� ،أو بعد اعرتاف ال�سعودية بهزميتها،
ويف كلتا احلالتني ال انتخابات رئا�سية
يف الوقت احلا�رض ،و�سي�س���تمر فولكلور
جل�س���ات الإنتخ���اب حتى �إ�ش���عار �آخر.
وعلى وقع التمرّد احلا�صل الذي و�صل �إىل
حدود نعي «� 14آذار» لنف�س���ها ،ون�ش�أة

ما يتهرب منه الحريري اليوم
بقرار سعودي سيجد نفسه
خاضعًا له بعد صدور نتائج
االنتخابات البلدية

زواريب �سيا�س���ية جديدة �ض���من «تيار
امل�ستقبل» ،ف�إن احلريري يواجه داخلي ًا
مع�ضالت ثالث لن ي�ستطيع اخلروج منها:
�أوالً :ب���ات احلريري بع���د مقامرته على
فرجنية ،عاجزاً عن مواجهة �أمثال الوزير
�أ��ش�رف ريف���ي ،الذين يقطف���ون بغيابه
ال�شوارع ال�سُّ ���نية ،خ�صو�ص ًا يف طرابل�س
بعد عكار ،و�أن�صاره الذين مزّقوا �صور والده
ال�شهيد يف �ص���يدا قبيل �إحياء ذكرى 14

�شباط ،احتجاج ًا على عدم قب�ض رواتبهم
من امل�ؤ�س�سات التابعة لآل احلريري ،هم
منوذج عن �شعبية قائمة على امل�صلحة
وال ت�ستطيع مواجهة �ش���عبية عقائدية،
خ�صو�ص��� ًا �ض���من جمه���ور املقاوم���ة.
ثانياً :هزمية «املعار�ض���ات ال�س���ورية»
�أمام اجلي�ش ال�س���وري وحلفائه يف �أكرث
من موقع ،واندحار «جبهة الن�رصة» �أمام
«داع�ش» يف جرود عر�سال ،و«الن�رصة»
ه���ي امل���رادف له���ذه املعار�ض���ات يف
قامو�س «� 14آذار» ،مع ما لعر�س���ال من
رمزي���ة يف قامو�س املزاي���دات املذهبية
للرئي����س احلريري و«تيار امل�س���تقبل».
ثالث���اً :خ�س���ارة احلري���ري حللفائه يف
ال�ش���وارع االنتخابية ،ولبنان مقبل على
انتخاب���ات بلدية واختيارية �ستك�ش���ف
الأحجام احلقيقية للتيارات ال�سيا�س���ية
واحلزبي���ة ،وحت���ى الديني���ة ،يف كل
املناط���ق ،والت���ي ل���ن تك���ون نتائجها
�إيجابية على احلريري� ،إن مل نقل مدمِّرة.
�أمام ه���ذا الواق���ع ،ف�إن ه���دف التمديد
للمجل����س النيابي عام���ي  2013و2014
كان لتحا�ش���ي وق���وع فتن���ة �سُ ���نية -
�شيعية ،نتيجة �ضمور ح�صة احلريري يف
ال�شارع ال�سُّ ني ،لكن �إقرار جمل�س الوزراء
خم�ص�ص���ات مالية لإجناز اال�س���تحقاق
البلدي وفرعية جزين ،هو �أعظم ا�ستفتاء
عل���ى الأحجام ،وما يتهرب منه احلريري
الي���وم بقرار �س���عودي� ،س���يجد نف�س���ه
خا�ض���ع ًا له بعد �صدور نتائج انتخابات
بلدي���ة� ،س���يخرج م���ن رحمه���ا رئي�س
اجلمهورية العتيد بعد ا�س���تقرار الو�ضع
ال�سوري جزئياً ،ورحم اهلل الرئي�س �صائب
�س�ل�ام الذي كان يتبنى مقولة «لبنان ال
غالب وال مغلوب» ،لأنها كانت م�سل�س ًال
من التكاذب املتبادَل ،وطارت الالءات من
هذه املقولة يف عهد جنله متام و�إىل �أجل
غري م�سمى.

�أمني �أبو را�شد

موضوع الغالف
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َ
جسر جوي إيراني وفرق عسكرية «مرعبة» إلى حلب
على وقع ال�رضبات الع�س���كرية «ال�ص���ادمة»
والأه���داف الذهبي���ة املتالحقة التي ت�س���ددها
دم�شق وحلفا�ؤها يف املرميَني ال�سعودي والرتكي
حتدي���داً ،والت���ي قوبل���ت بتهدي���دات اجلانبني
بالتدخُّ ل ع�سكري ًا يف �س���ورية ،ك�شفت معلومات
�ص���حفية رو�س���ية عن ت�ش���غيل ج�رس جوي بني
�إيران و�س���ورية با�رش بنقل فرَق بريّة ومنظومات
�ص���واريخ متط���وّرة �إىل جبهات حل���ب ،مبواكبة
ا�س���تحداث غرفة عمليات �س���ورية  -رو�س���ية -
�إيرانية باتت تُدير العمليات الع�سكرية على طول
اجلبهات ال�شمالية .معلومات تقاطعت مع تقرير
ملجلة «ديفين�س ني���وز» الأمريكية ،التي �أماطت
اللثام �أي�ض��� ًا عما �سرُ ِّب عن جهاز اال�س���تخبارات
الأمريك���ي ،ومفاده �أن كل التقارير اال�س���تخبارية
التي ت���رد �إىل اجلهاز املذكور ت�ؤكد �ص���دور قرار
رو�س���ي  -ايراين حا�سم ب�إقفال احلدود مع تركيا
بالن���ار ،تلي���ه ترجمة خط���ة ع�س���كرية �أعقبت
ات�ص���االت �أمنية مكثّفة بني طهران ومو�سكو ،مع
ت�أكيده �أن جمموعات املعار�ض���ة امل�س���لحة يف
غالبية اجلبهات ال�سورية �س���يت ّم الق�ضاء عليها
نهائي ًا يف غ�ضون �أ�شهر معدودة.
ويف وق���ت يتوق���ف املحلل���ون واخل�ب�راء
الع�س���كريون باهتمام �أمام العمليات الع�س���كرية
«ال�ص���ادمة» الت���ي �أطلقتها القيادة الع�س���كرية
ال�س���ورية وحلفا�ؤها ب�ش���كل مباغت ومتزامن يف
اجلبهات ال�ش���مالية و�ص���و ًال �إىل اجلنوب ،دخلت
«�إ�رسائيل» على خط التن�سيق الرتكي  -ال�سعودي
بعدما حرر اجلي�ش ال�سوري منطقة ال�شيخ م�سكني
بري���ف درع���ا؛ مركز ثق���ل اجلماعات امل�س���لحة
املرتبط���ة ب�أجه���زة ا�س���تخبارية «�إ�رسائيلية»،
فالعملي���ة الع�س���كرية الت���ي �أف�ض���ت اىل حترير
املنطقة املذكورة مل تكن بالأمر الع�سكري ال�سوري
العابر الذي يمُ كن «ه�ض���مه» يف دوائر تل �أبيب،
�س���يما �أنه �أُحلق ب�رضبة قا�س���ية �أخ���رى متثّلت

بانتزاع بل���دة عتمان ،والتي ا�س���تتبعت بالتايل
ت�ض���ييق ًا على م�س���لحي داعل؛ البلدة التي ت�شكّل
حيثية «ا�س�ت�راتيجية» بالن�سبة �إىل «�إ�رسائيل»،
حيث توجد «�ش���بكة �أوراجن الإ�رسائيلية» ،والتي
خ�صّ �صتها للتن�س���يق مع اجلماعات امل�سلحة يف
املنطق���ة اجلنوبي���ة و�إدارة هجماتهم على مراكز
اجلي�ش ال�س���وري .وربط��� ًا بالأمر ،ر�ص���دت غرفة
العمليات امل�س���تحدَثة اجتماعات �أمنية متالحقة
جمعت �ضباط ًا من «املو�ساد الإ�رسائيلي» وقادة
ميداني�ي�ن من «جبهة الن�رصة» و«اجلي�ش احلر»

«اإلمارة» البديلة التي باشر
«داعش» بغرسها في «سرت»
الليبية تشير إلى مفاجآت
عسكرية على أبواب «الرقة»

يف بلدة املفرق على احلدود ال�سورية  -الأردنية،
تزامن ًا مع اجتماع عاجل �ض��� ّم �ضباط ًا كباراً من
اال�س���تخبارات الرتكية وال�س���عودية يف الريا�ض،
بح�ض���ور رئي�سها خالد احلميدان ،بهدف املبا�رشة
ب�إر�س���ال �أ�س���لحة نوعية عاجل���ة �إىل اجلماعات
امل�سلحة يف ال�شمال ال�س���وري ،مُرفقة بـ«دعاة»
�سعوديني «جهاديني» و�صلوا بالفعل �إىل �سورية
لتوحيد الف�ص���ائل املنت�رشة هن���اك حتت عنوان

�إعداد فرَق ع�سكرية خا�صة لت�صفية ر�ؤو�س اجلماعات امل�سلحة

«اجلهاد الأك�ب�ر» املُلزم بتوحيد البندقية �ض���د
زحف اجلي�ش ال�س���وري وحلفائه ،وفق معلومات
تلقّفتها وكالة «تا�س» الرو�سية.
لكن ح�س���ب �إ�ش���ارة بيار كوني�س���ا؛ امل�س�ؤول
ال�س���ابق يف وزارة الدفاع الفرن�س���ية ،وا�س���تناداً
�إىل تقاري���ر ميداني���ة و�ص���فها بـ«املوثوق���ة»،
ف�إن ال�رضبات اال�س���تخبارية ال�س���ورية �ضد قادة
اجلماعات امل�س���لحة ت�س�ي�ر جنب��� ًا �إىل جنب مع
العملي���ات الع�س���كرية الت���ي يقوم به���ا اجلي�ش
ال�سوري يف كافة اجلبهات امل�شتعلة ،فـ«ال�رضبة
الذهبية» التي �س���دّدتها مقاتلة �سورية �ضد رجل
ال�س���عودية الأبرز زهران علو�ش على �أعتاب العام
اجلدي���د ،و�أدت �إىل مقتل���ه م���ع ثالث���ة ع�رش من
قادة ف�ص���ائل م�س���لحة �أخرى ،والتي تلت ر�صداً
ا�س���تخباري ًا �س���وري ًا دقيق ًا لتحركاته ال�رسية ،ما
تزال ماثلة يف الأذهان� ،سيما �أنها �أُحلقت ب�رضبة
ال تقل �أهمية عن �س���ابقتها ،عرب ا�ستهداف اجلي�ش
ال�س���وري الجتماع م�ص���احلة �ض���م قادة ف�صائل
م�سلّحة يف مدينة �س���لقني بريف �إدلب ،ب�صاروخ
«تو�ش���كا» �أودى بحي���اة ع��ش�رات «الأم���راء»،
غالبيتهم من «جبهة الن�رصة» و«�أحرار ال�شام»،
عدا ع�رشات القادة الآخرين الذين متّت ت�ص���فيتهم
يف معاقلهم مبا�رشة� ،أو بالوكالة.
ويف ال�س���ياق ،لفتت معلومات �صحفية رو�سية
�إىل �أن معظم ر�ؤو�س اجلماعات امل�س���لحة ،م�ضاف ًا
�إليها «املُفتني اجلهاديني» ال�س���عوديني ،وُ�ضعوا
على الئحة الت�ص���فيات ،و�أُوكلت لهذه املهمة فرَق
ع�سكرية خا�صة �أنتجها التن�سيق اال�ستخباري بني
دم�ش���ق وطهران ومو�سكو� ،إ�ض���افة اىل حزب اهلل،
فيما جُ هّ���زت فرَق �أخرى �ص���نّفتها بـ«املُرعبة»،
نظراً �إىل ت�أهيلها العايل امل�س���توى ،تنتظر �إ�شارة
انط�ل�اق «�أم املع���ارك» يف حل���ب ،و ّمت تدريبها
حتت �إ�رشاف قائد فيلق القد�س يف احلر�س الثوري
الإيراين قا�سم �س���ليماين مبا�رشة� ،إىل جانب �أبرز
ال�ضباط ال�سوريني امل�شهود لكفاءتهم يف امليدان.
املعلومات ذاتها نُقلت عن م�س����ؤول �أمني رو�سي
وُ�ص���ف بـ«البارز»؛ ت�أكيده ت�ش���غيل ج�رس جوي
ب�ي�ن �إيران و�س���ورية با�رش بنقل وح���دات قتالية
ايراني���ة نخبوي���ة ومنظومات �ص���واريخ نوعية
�إىل اجلبهات ال�ش���مالية� ،أُ�ض���يفت �إىل �ص���واريخ
«ا�سرتاتيجية» �س���ورية بقيت بعيدة عن التداول
الإعالمي حتى اللحظ���ة ،مت �إخراج عدد منها من
من�صاتها للمرة الأوىل منذ اندالع احلرب ال�سورية،
ربط ًا ب�أي مغامرة ع�س���كرية تركية �أو �سعودية قد
حتملها التطورات الع�سكرية املقبلة ،ح�سب �إ�شارة
املعلومات.
ورغ���م قرقع���ة ال�س���يوف ال�س���عودية مذيّلة
مبناورات «رعد ال�ش���مال» ،للإيحاء ب�أنها حت�ضرّ
لتدخُّ ل ع�س���كري مزعوم يف �سورية ،وفيما تتجه
�أنظ���ار املراقب�ي�ن الدوليني �إىل ما ق���د يقوم به
الرئي�س الرتكي رجب طيب �أردوغان يف �س���ورية،
بعدما باتت قوات اجلي�ش ال�سوري وحلفائه على
بُع���د كيلومرتات معدودة من ح���دود بالده ،حر ّي
التوقف �أمام �إ�ش���ارة الفتة �أ�ضاءت عليها �صحيفة
«دايلي تلغراف» الربيطانية ،ا�س���تناداً �إىل تقرير
ا�س���تخباري بريط���اين ،حيال جهوزي���ة «عملية
ع�سكرية �س���ورية يف حلب باتت و�شيكة� ،ستت�سم
بال�ض���خامة واملباغتة ،مب����ؤازرة �آالف املقاتلني
الإيرانيني ،وم�ساندة جوية رو�سية غري م�سبوقة»،
من دون �إغفال الإ�ش���ارة �إىل �أ�س�س «�إمارة» بديلة
با�رش تنظيم «داع�ش» بغر�س���ها يف مدينة �رست
الليبي���ة ،لنتوقع ما �س���تحمله الأ�ش���هر القريبة
املقبلة من مفاج�آت ع�سكرية على �أبواب «الرقة».

ماجدة احلاج
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همسات

¡ لعبة ذكية

يرى متابعون للتطورات الرئا�س���ية� ،أن رئي�س القوات
لعب لعبة ذكية باحتفالية معراب وتر�ش���يح اجلرنال
مي�ش���ال عون ،لأنه بذلك و�ضع «�إ�سفين ًا» يف حتالف
الثامن من �آذار ،وو�ضع كل طرف يف حتالف «� 14آذار»
�أمام �ص���ورته احلقيقية �سيا�سي ًا و�شعبي ًا ،و�أظهر �أمام
قواعده حر�ص���ه على وحدة ال�صف امل�سيحي ،والأهم
من كل ذلك �أنه عرقل االنتخابات الرئا�سية.

¡ حماولة بني عون وفرجنية

يق��وم �ض��ابط متقاع��دة �ص��احب ُ�س��معة م�رشق��ة
مبح��اوالت تقري��ب وجه��ات النظر ور�أب ال�ص��دع بني
العماد مي�ش��ال عون والنائب �سليمان فرجنية ،وي�أمل
ال�ضابط �أن يح ّقق جناح ًا يف وقت لي�س بعيد.

¡ «الطَّ فْرانني»

�أح�صى �أحد املراقبني  13زيارة جلماعة «� 14آذار» �إىل
ال�سعودية خالل �أ�س���بوع ،وكان �آخرهم فار�س �سعيد،
التوجه �إىل الطائرة
وق���د قال �أحد �أولئك الزائرين قبل ّ
ل�سائله عن �س���بب الزيارة ،و�إذا كانت لـ«التن�سيق»:
«عادة ،الدعوة تكون �إما ال�ستالم الرزق� ،أو لتب ُّلغ �أمر
ما ،ويا رب تكون الأوىل ..طفرنا».

¡ �إىل متى؟

ت�ساءل خرباء اقت�صاديون� :إىل متى �ستبقى احلكومات
اللبناني��ة املتعاقب��ة حت�� ّل �أزم��ات البل��د املالي��ة
واالقت�ص��ادية على ح�ساب املواطنني الفقراء؛ باللجوء
�إىل ال�رضائب ال�سهلة ،حلل �أزماتها ومتويل م�شاريعها؟
الفت�ين �إىل ال�رضيبة املق َرتحة بزيادة �س��عر �ص��فيحة
البنزين بني � 3آالف وخم�سة �آالف لرية.

¡ �أقل من مليار دوالر

تب�ّي�نّ �أن مدخول الدول���ة من ال�رضيبة املفرو�ض���ة
عل���ى البنزين ملي���ار دوالر �إال قلي ًال� ،إذ �إن ا�س���تهالك
اللبنانيني �سنوي ًا هو �أكرث من  90مليون �صفيحة ،وملّا
كانت ال�رضيبة على ال�ص���فيحة الواحدة هي � 12ألف
ل�ي�رة� ،أي ثمانية دوالرات ،فيك���ون املدخول هو �أكرث
قرت �رضيبة
من  720مليون دوالر �س���نوي ًا ،و�إذا م���ا �أُ ّ
جديدة بقيمة ثالثة �آالف لرية� ،أي دوالرين ،ي�ضاف �إىل
املدخول  180مليون دوالر �سنوي ًا ،في�صبح بذلك �أكرث
من  900مليون دوالر.

¡ �رضيبة غري معلنة

تبينّ �أن هناك �رضيبة مفرو�ض��ة على اللبنانيني دون
�أن ي�شعروا بها ،وهي زيادة �أ�سعار التبغ والتنباك قبل
�أكرث من �سنتني بن�سبة بلغت نحو  125باملئة.

¡ نفوذ الأمر الواقع

�أوقف زعيم �سيا�س���ي «متل��� ّون» م�رشوع بناء خالف ًا
للقانون ،م�ستنداً �إىل نفوذ الأمر الواقع ،بعد �أن عر�ض
على �أ�صحاب امل�رشوع �رشاءه وفق ال�سعر الذي يحدده
بنف�سه� ،أو يبقى امل�رشوع جم َّمداً ،ما ي�ؤدي �إىل خ�سارة
كبرية لأ�ص���حابه ،وقد ي�ؤدي ببع�ض���هم �إىل ال�سجن،
ب�سبب االلتزامات امل�رصفية.

¡ الت�شكيالت م�ستمرة

ويعترب
جزم �أحد �صقور امل�ستقلني يف قوى «� 14آذار»ُ ،
الأك�ثر ثقاف��ة ،وم��ن �أ�ص��ول �إقطاعية ما ت��زال حتكم
ت�رصفاته� :إن العمل جا ٍر على ت�شكيل ج�سم جديد لي�ضم
�أو�س��ع �رشيحة ،فر ّد �أحد احل�ض��ور :وم��اذا عن املجل�س
الوطن��ي ال��ذي �أقنعتنا ب�أن��ه املخلّ�ص من اال�س��تئثار
وح�صد ن�ضاالت نا�سنا؟! فامتقع لونه وقال« :ظروف،
وما منقبل اخت�صارنا بـ� 3أ�شخا�ص �أو .»4

¡ املطرانَني يف حب�س تركي

تقول معلومات م�صدرها تركيا �إن املطرانَني ال�سور َّيني
اللذين اختُطفا قبل � 3س���نوات على �أيدي الإرهابيني،
موج���ودان يف حب����س تركي لي�س بعي���د عن احلدود
ال�س���ورية ،و�إن �ص���حافي ًا تركي ًا اكت�شف الق�ضية لكنه
ال يجر ؤ� على كتابتها ،كي ال يكون م�ص�ي�ره كم�ص�ي�ر
ال�صحاف َّيني اللذين ف�ض���حا عالقة ال�سلطات بت�سليح
«داع�ش».
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المغامرات السعودية من سورية إلى اليمن ..وقت الحساب بات قريبًا
م���ع ال�صعود الأمريك���ي بعد احلرب
العاملية الأوىل ،لأنها مل ت�شارك يف هذه
احل���رب ومل ت�ص���ل �إىل �أرا�ضيه���ا ،لكنها
ح�صدت املاليني م���ن الب�رش ود ّمرت دو ًال
واقت�صاديات ،تكر�ست الهيمنة الأمريكية
على الغرب ،ال�سيما بعد احلرب العاملية
الثانية التي �ش���اركت الواليات املتحدة
يف �أواخره���ا ،وق ّدمت النم���وذج الأفظع
يف نتائجه���ا ،بتجربتها قنبلتني ذريتني
�ألقتهم���ا على هريو�ش���يما ونكازاغي يف
اليابان ،و�أي�ض��� ًا مل ت�ص���ل ه���ذه احلرب
�إىل �أرا�ض���يها ،وح�ص���دت نتائج مبا�رشة
اقت�صادي ًا و�سيا�سي ًا� ،س���واء جلهة �إنهاك
القارة العجوز الت���ي دارت معظم احلرب
يف م�س���احتها� ،أو يف �رسقته���ا الأدمغة
الب�رشية التي ترجمت هيمنة مطلقة على
دول الغ���رب الأوروبي ،واال�س���تيالء على
امل�س���تعمرات القدمية ومراكز ال�س���يطرة
لهذا الغ���رب بطريقة غ�ي�ر مبا�رشة ،من
خ�ل�ال الهيمن���ة االقت�ص���ادية ،وبالتايل
ال�سيا�سية.
من���ذ ما قب���ل احل���رب الأوىل ،كانت
احلركة ال�ص���هيونية ت���رى �أن الأمريكي
ال�ص���اعد م���ا وراء البح���ار واملحيطات
ي�س���تحق املراهنة عليه ،وتك ّر�س���ت هذه
املراهنة خالل وبع���د احلربني ،وبالتايل
للعم���ل والت�أث�ي�ر والفع���ل يف القرارات
والإدارة الأمريكي���ة مبا يخدم امل�ص���الح
ال�صهيونية.
عبد العزيز �آل �س���عود الذي �ص���نع
«عر�ش���ه» الإنكلي���ز ،ومكّن���وه بال���دم
واحلدي���د والنار من ال�س���يطرة على بالد
احلجاز وجند ،وهم الذين كانوا يتالعبون
مبنطقتنا العربية كم���ا يلعب العب كرة
القدم بالطابة ،خ�صو�ص��� ًا �أنه مل�س كيف
تالعبوا بالأ�رسة الها�ش���مية من ال�رشيف
ح�س�ي�ن وانتهاء بامللك غازي ،وحافظوا
على بقاياها يف �إم���ارة �رشق الأردن ،ما
يعن���ي �أنهم قد ي�س���تعملون بقاياها يف
حلظة ما ملواجهة «عر�ش���ه» ،لعبها من
خلف �ضهر الإنكليز وكان لقا�ؤه عام 1945
يف البحرية املرة يف قناة ال�سوي�س ،فق ّدم
لأمريكا كل �ش���يء؛ �أعطاها الذهب الأ�سود

مدفعية اجلي�ش ال�سوري ت�ستهدف �أوكار امل�سلحني يف ريف حلب ال�شمايل

يف باطن �أر�ض بالد مهبط الوحي ،والقرار
ال�سيا�سي ،وكل احلقوق ،مقابل «العر�ش»
له والوالده من بعده.
ً
فع�ل�ا �أن
رمب���ا مل ي���درك �أو يع���رف
العوا�ص���ف يف ال�ص���حاري ال يعرف املرء
متى تهب ،والوقت �أي�ض��� ًا قد يكون غ ّداراً،
وال ميكن التك ّهن مبا قد يحمله امل�ستقبل..
�إذاً هو كعوا�صف ال�صحراء.
يقال �إن م���ن �أحالم عبد العزيز كانت
�أن متتد ال�صحراء احلجازية �إىل وادي بردى
وحدائ���ق بابل وبالد ما بني النهرين ،لكن
ال�سيف الإنكليزي مل ي�ساعده �إال بتكري�سه
يف احلجاز وجند ،ولأن «تاريخ ال�صحراء»
على حد تعبري زميلن���ا نبيه الربجي «ال
ي�س�ي�ر يف خط م�س���تقيم» ،كان ال�ص���نو
الآخر لـ«�أبناء العمومة» الذين مكّنوا من
اغت�صاب فل�سطني.
مل تتغري �سيا�س���ة العر�ش ال�صحراوي
على م�س���افة الزمن ب�ش����أن هذه الأطماع،
فف���ي العام  ،1958و ُبعي���د �إعالن الوحدة،

انتشار «داعش» في جنوب
اليمن مؤشر على غايات
السعودية من تدخّ لها البري
في سورية ..إن حصل

ك�شف الرئي�س جمال عبد النا�رص بالوثائق
عن املبل���غ الذي ق ّدمه امللك �س���عود بن
عبد العزي���ز الغتياله ،وك�ش���فت الوثائق
الأمريكية عن ر�سالة امللك في�صل للرئي�س
الأمريكي ليندون جون�س���ون قبل �س���بعة
�أ�ش���هر من حرب حزي���ران  ،1967ل�رضورة
م�س���اعدة «�إ�رسائيل» على توجيه �رضبة

ع�س���كرية جلمال عبد النا�رص ،ول�سورية،
و�إنهاء ق�ض���ية فل�س���طني باحتالل ال�ضفة
والقطاع..
وب�ي�ن  1961و� ،1967س���خّ رت مملكة
الرمال كل الإمكانيات املالية والع�سكرية
واملرتزقة �ضد اجلي�ش امل�رصي لإنهاكه يف
اليمن ،واجها�ض ثورته الفت ّية.
«م�آثر» ال�س���عودية عل���ى العروبة
ال تُع��� ّد وال حُت�ص���ى ،وب�رسعة ن�ش�ي�ر �إىل
مبادراته���ا يف هذا املجال ،فنذكر مببادرة
ويل العهد ال�س���عودي فهد بن عبد العزيز
قبل �أن ي�ص�ي�ر مل���ك ًا ،يف قمة فا�س 1981
و ،1982والت���ي فيها اعرتاف �رصيح بكيان
العدو.
وقمة بريوت  ،2002وفيها تكري�س لهذا
االعرتاف ،م�ض���اف ًا �إليه �إلغاء حق العودة،
ع�ب�ر مبادرة الأمري عبداهلل قبل �أن ي�ص�ي�ر
ملك ًا ،لكن مواقف رئي�س لبنان �إميل حلود
يف حينه �أف�ش���لت �إلغاء حق العودة ،رغم
كل التهديد والتهويل.

و�ص���ف املقاوم�ي�ن
وه���ل نن�س���ى ْ
اللبنانيني �إبان ت�صديهم للعدو يف حرب
متوز  ،2006بـ«املغامرين»!..
لن ن�ش�ي�ر �إىل «امل�آثر» ال�س���عودية
من غزو العراق ،لكن نكتفي بالإ�شارة �إىل
دوره���ا يف «فورة» ما ي�س���مى «الربيع
العرب���ي» ،وحتدي���داً يف �س���ورية ،و�آخر
ف�ص���ولها الإعالن عن �إن�شاء قوة من 150
�أل���ف مرتزق ملقاتل���ة الدول���ة الوطنية
ال�س���ورية حتت عنوان مقاتلة «داع�ش»
يف ال�ش���مال ال�س���وري ،فم���ن ميكنه �أن
ي�ص���دق ذلك ،يف ظ���ل الهزائم املتالحقة
التي تلحق بالقوى الإرهابية يف ال�شمال
واجلن���وب ال�س���وري ،يف وق���ت تو ّفر كل
�أ�س���باب البقاء ملجامي���ع الإرهاب ،وما
انت�شار «داع�ش» و«القاعدة» يف جنوب
اليمن مع احلرب ال�س���عودية املتوا�صلة
على ه���ذه البالد �إال دليل عملي ب�س���يط
على ال�سلوك ال�سعودي.
يف اخلال�ص���ة ،اجلي����ش ال�س���وري
وحلفا�ؤه يتق ّدمون يف ال�ش���مال واجلنوب
ال�سور َّيني ،ويقرتبان من احلدود الرتكية،
فه���ل �س���تكون ال�س���عودية الت���ي بد�أت
تعاين من �أزمات اقت�صادية خانقة جراء
املغام���رات الطائ�ش���ة� ،أم���ام دفع ثمن
باهظ..؟
نكتفي هنا بالإ�شارة �إىل �أمري الظالم
ريت�شارد بريل ،الذي كان يعمل م�ست�شاراً
يف البنتاغ���ون الأمريكي يف عهد جورج
بو�ش االبن ،حي���ث كان ي�أتي بالباحثني
واملحا�رضين ليحا��ض�روا �أمام جرناالت
الواليات املتحدة عن �رضورة التغيري يف
اململكة ال�سعودية« ،و�إال �سينفجر الو�ضع
يف وجهنا».
ال�سعودية الآن تخو�ض مغامرات غري
مه َّي����أة لها يف العراق و�س���ورية واليمن
وليبي���ا واخللي���ج ،وتعاين م���ن �أزمات
اقت�ص���ادية ُم��� ّرة ،وعج���ز يف امليزانية
العامة ..فهل �ستدفع الثمن؟
الأي���ام املقبلة �س���تحمل الإجابات
احلقيقية..

�أحمد زين الدين

أفول الدور السعودي  -التركي في سورية ..والعودة إلى خطة موسكو
تطلق رو�س���يا يومي��� ًا املزيد م���ن املفاج�آت
ال�سيا�سية والع�سكرية يف �سورية� ،أبرزها ا�صطياد
كبار ق���ادة املجموعات الإرهابية امل�س���لحة يف
خمابئهم املح�صنة ،ال�سيما يف الآونة الأخرية.
بالت�أكيد لغرفة العمليات الع�سكرية الرو�سية -
ال�سورية دور كبري يف حتديد الأهداف املراد ق�صفها
بالطريان احلربي وال�ص���ورايخ ،خ�صو�ص��� ًا مراكز
القيادة والتحكّم ،وخمازن الأ�س���لحة ومع�سكرات
التدريب التابعة للم�س���لحني التكفرييني� ،إ�ض���افة
�إىل طرق �إمدادهم �إىل الدول املجاورة ،حتديداً نحو
تركيا والأردن.
لك���ن ما ه���و �أج���دى م���ن غرف���ة العمليات
املذك���ورة ،واال�س���تعالم الإلك�ت�روين يف عمليات
قن����ص كب���ار الإرهابيني ،ه���و االخ�ت�راق الأمني
الرو�سي للم�سلحني ،بالتن�سيق مع الأجهزة الأمنية
ال�سورية ،ال�سيما التكفرييني القادمني من القوقاز
وبع�ض بلدان االحتاد ال�س���وفياتي ال�س���ابق قبل

جميئهم �إىل «اجلارة الأق���رب»� ،أي تغلغل رجال
اال�س���تخبارات بني الإرهابي�ي�ن يف بلدهم الأم ،ثم
مرافقتهم �إىل �س���ورية ،وبالت���ايل حتديد �أماكنهم
مل�صلحة غرفة العمليات املذكورة �آنف ًا ،ح�سب ما
ت�ؤكد م�صادر عليمة تك�شف �أن هذا االخرتاق �أ�سهم
يف ا�س���تهداف عدد هام من متزعمي املجموعات
امل�س���لحة على امتداد الأرا�ض���ي ال�سورية ،ما �أدى
�إىل �رشذمتها وت�ضع�ض���ع �ص���فوفها ،وفقدان الثقة
مب�شغليها.
بالتوازي مع عملي���ات قتل «�أمراء الإرهاب»،
ي�س���تمر اجلي�ش ال�س���وري يف تق ُّدمه على خمتلف
جبه���ات القت���ال ،ويركّ���ز على قطع ط���رق �إمداد
امل�س���لحني �إىل تركيا ،ال�سيما يف حمافظتي حلب
والالذقية ،ح�سب ما تنقل م�صادر ميدانية متابعة.
الريب �أن التطورات امليدانية الأخرية ،خ�صو�صا
يف �شمال البالد وجنوبها ،جتري مل�صلحة احلكومة
ال�س���ورية ،بف�ضل الدعم الرو�س���ي  -الإيراين ،كما

�س���يعزز ذلك �أوراق قوتها يف �أي عملية �سيا�س���ية
مرتقب���ة ،فقد بات من امل�ؤكد �أن «اجلارة» تخطّت
عتبة اخلطر ،بف�ض���ل دعم حلفائها ،ويف طليعتهم
رو�سيا ،وبالتايل بد�أت ب�شائر الأمل لدى ال�سوريني
تل���وح يف الأفق عل���ى وقع التط���ورات امليدانية
الأخرية ،ال�س���يما يف ال�ش���مال ،م���روراً بالغوطة
ال�رشقية لدم�ش���ق ،وحم�ص يف الو�سط ،حيث ت�شري
الوقائع �إىل ف�ش���ل دور كل من �أنقرة والريا�ض يف
�إ�سقاط الدولة ال�سورية ،مع العلم �أنهما متكّنا من
تدمري �س���ورية ،وقتل عدد كبري من �أبنائها ،وتدمري
اقت�ص���ادها ،لكن يبدو �أن دورهما و�صل �إىل مرحلة
الأف���ول ثم االنكفاء ،خ�صو�ص��� ًا بعد جناح القوات
ال�سورية يف تطويق مدينة حلب م�ؤخراً.
على م���ا يبدو ف�إن كل املجريات ال�سيا�س���ية
والع�سكرية ت�سري نحو تنفيذ اخلطة التي اقرتحتها
مو�سكو يف ال�سابق ،والتي تف�ضي �إىل حل �سيا�سي
قائم على ثالث ركائز �أ�سا�س���ية :ت�ش���كيل حكومة

مو�س���عة ،تبقى فيه���ا الوزارات الرئي�س���ية يف يد
ال�س���لطة احلالية ،ثم تعديل الد�س���تور ،يلي ذلك
�إج���راء انتخابات نيابية ورئا�س���ية ،بالتايل ف�إن
ال�رشوط امل�س َبقة التي كانت ت�ضعها الدول الراعية
تنحي الرئي�س
للمجموعات امل�سلحة� ،أبرزها �رشط ّ
ب�شار الأ�سد ،مل يعد مطروح ًا على طاولة البحث يف
�أي مفاو�ضات مرتقَبة بني احلكومة و«املعار�ضة»،
التوجه ال���دويل للعودة �إىل
وم���ا ي�ؤكد ذل���ك� ،أي
ُّ
اعتماد احلل الرو�سي للأزمة ال�سورية ،حديث وزير
اخلارجية الرو�س���ي �سريغي الفروف حني ك�شف �أن
وا�ش���نطن حتاول حتميل بالده م�س�ؤولية ما يحدث
حالي ًا يف �سورية و�أوكرانيا« ،لكن يف الوقت ذاته
يهرع���ون �إلينا طالبني امل�س���اعدة يف حل الأزمة
ال�سورية ،و�ضمان وقف �إطالق النار ،بعدما �أ�صيبت
بالي�أ�س نتيجة �سيا�ستها».

ح�سان احل�سن

www.athabat.net
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من هنا وهناك

¡ اجلبري يزور فل�سطني املحتلة

ك�ش���ف دبلوما�س���ي �أوروبي �أن وزير خارجية اململكة
العربية ال�س���عودية عادل اجلبري ،ومدير ا�س���تخبارات
اململك���ة ،قاما منت�ص���ف الأ�س���بوع املا�ض���ي بزيارة
�إىل فل�س���طني املحتل���ة ،والتقي���ا م�س����ؤولني �أمنيني
«�إ�رسائيليني» ،وم�س����ؤولني كبار يف وزارة اخلارجية
ومكتب رئي�س حكومة العدو بنيامني نتنياهو ،مو�ضح ًا
�أن مدة الزيارة كانت �أربع �ساعات ،وقبل مغادرته عرب
الأجواء الأردنية التقى بنيامني نتنياهو و�سلّمه ر�سالة
م���ن �أركان النظام يف الريا����ض ،وبحث معه «اخلطر
الإي���راين» ،وتق��� ُّدم اجلي�ش ال�س���وري ،و�س��� ُبل تعزيز
التعاون بني تل �أبيب وال�س���عودية ،ودور «�إ�رسائيل»
يف حال قيام قوات عربية بقيادة ال�س���عودية بتدخُّ ل
ع�سكري يف منطقة جنوب �سورية ،لل�ضغط على دم�شق.
و�أ�ش���ار امل�صدر �إىل �أن اجلبري عندما كان نائب ًا لل�سفري
ال�سعودي ال�سابق يف وا�شنطن؛ الأمري بندر بن �سلطان،
و�سفرياً للمملكة العربية ال�سعودية بعد مغادرة بندر،
كان يح��ض�ر لقاءات مع امل�س����ؤولني «الإ�رسائيليني»
الذين يزورون العا�ص���مة الأمريكي���ة ،وتربطه عالقات
متينة مع قيادات �أمنية و�سيا�سية «�إ�رسائيلية».

¡ تهديدات �سورية للأردن وتركيا

مَن ف�شل يف �إخ�ضاع فقراء اليمن �سيعجز حتماً عن مواجهة «الدب الرو�سي»

�أعلن���ت ال�س���عودية ع���ن
رغبتها يف امل�شاركة يف حملة
برية بقيادة �أمريكية ملهاجمة
ّ
«داع�ش» يف �سورية ،و�صدرت
ت�رسيبات �ص���حفية �أ�شارت �إىل
�أن التدريبات الع�س���كرية التي
جتري يف اململكة هي جزء من
خطة يج���ري �إعدادها للتدخُّ ل
يف �س���ورية ملكافحة التنظيم،
التدخ���ل
واجلمي���ع يعل���م �أن
ّ
ال�س���عودي فيم���ا لو ح�ص���ل
�سيكون �ض���د اجلي�ش ال�سوري
ولي����س «داع����ش» بطبيع���ة
احلال.
احلق يق���ال �إن اململكة يف
الإعالن املبدئي لرغبتها تلك،
كانت جتي���ب على ت�رصيحات
�أطلقها وزي���ر الدفاع الأمريكي
�أ�ش���تون كارت���ر يف معر����ض
توجه���ه �إىل بروك�س���ل للقاء
ُّ
�أع�ض���اء حل���ف «النات���و»،
والذي �أعلن فيه �أن «الواليات
املتحدة �س���تقود حملة �ض���د
ويطلب م���ن اجلميع
داع����شُ ،
يتوج���ب عليهم»،
القيام مبا
ّ
و�أ ّك���د �أن دول اخللي���ج وتركيا
ال يقومون مبا ه���و ٍ
كاف ،و�أن
«احل�ض���ارة (الإ�سالمية) عليها
�أن تقاتل من �أجل نف�سها».
وبه���ذا املعن���ى ،يك���ون
الق���رار مبا �س���يقوم به احللف
وال�س���عوديون معلق ًا �إىل يوم
اخلمي����س � 11ش���باط اجلاري،
موعد انعقاد اجتماع وزراء دفاع
واملخ�ص�ص
«الناتو» الطارئ،
َّ
لبحث «مكافح���ة الإرهاب»،
علم��� ًا �أن املنط���ق والعقالنية
واملو�ضوعية جتعلنا منيل �إىل
ق���ول �إن احللف لن مينح غطاء
دولي ًا لل�س���عودية ،وال لرتكيا،

نيتها
وال لأي جه���ة ُتعرب عن ّ
برية داخل الأرا�ضي
�ش ّن حرب ّ
ال�سورية ،مهما تكن الذرائع ،فال
امليدان ال�سوري بعد الإجنازات
التي حققها اجلي�ش ال�س���وري
وحلف���ا�ؤه ت�ش���ي ب�إمكاني���ة
انت�ص���ار �س���هل للغربيني ،وال
املحتملة ميكن
ن�سبة املخاطر
َ
حت ُّمل تكلفتها ،بالإ�ض���افة �إىل
التدخل الع�س���كري
�أن
�س���يجر
ّ
ّ
الغربيني �إىل مواجهة مبا�رشة
مع الرو�س ،يتحا�شونها ،لأنها
قد ت����ؤدي �إىل ح���رب عاملية
�س���تكون عواقبها وخيمة على
اجلميع.
ه���ذا يف املي���دان� ،أما يف
القانون الدويل ،فيمكن الإ�شارة
�إىل بع����ض الإ�ش���كاليات التي
تعرت�ض هذا التدخل:
�إن تدخُّ �ل�اً ع�س���كري ًا
�سعودي ًا يف الأرا�ضي ال�سورية
بدون ر�ض���ى الدولة ال�سورية
وموافقته���ا العلني���ة ،ي�ش��� ّكل
عدوان��� ًا وانته���اك ًا لل�س���يادة
ال�س���ورية ،توج���ب مقاومت���ه
واعتباره احتال ًال ،ما يعني �أن
املتدخلة هو
ق�صف هذه القوات
ّ
حق م�رشوع للدولة ال�س���ورية،
انطالق��� ًا من ح���ق الدفاع عن
النف�س ،وهو حق م�رشوع كفله
القانون الدويل واملادة  51من
ميث���اق الأمم املتح���دة ،التي
تن�ص عل���ى احل���ق الطبيعي
ّ
للدول ،فرادى �أو جماعات ،يف
الدفاع عن �أنف�س���هم �إذا اعتدت
قوة م�س���لحة على �أحد �أع�ضاء
«الأمم املتحدة».
بالرغم من �ص���دور العديد
املخ�ص�صة
من القرارات الدولية
َّ
ملكافحة الإرهاب يف �س���ورية،

ومنه���ا الق���رار  2249والق���رار
 ،2253لك���ن �أي ًا م���ن القرارين
املذكور ْي���ن ال مين���ح ال���دول
تفوي�ض��� ًا ع�س���كري ًا مبحاربة
«داع����ش» يف �س���ورية �أو يف
العراق بدون �إذن الدولتني.

كل المؤشرات تدل
تعذر منح حلف
على ُّ
«الناتو» غطا ًء لتدخُّ ل
عسكري سعودي برّ ي
في سورية

مبا�رشة بعد �ص���دور القرار
� ،2249س���ارع بع�ض الداعمني
للمجموع���ات امل�س���لحة يف
�سورية �إىل قول �إن القرار �رشّع
تدخ ًال ع�س���كري ًا يف �س���ورية
والعراق ،وذلك من خالل الفقرة
اخلام�س���ة ،والت���ي يدعو فيها
جمل�س الأمن الدول الأع�ض���اء
التي لديها القدرة على القيام
بذل���ك �إىل «اتخ���اذ جمي���ع
التداب�ي�ر الالزمة» ملنع وقمع
الأعم���ال الإرهابية التي تقوم
بها «داع�ش» و«الن�رصة» يف
كل من �سورية والعراق.
التدخ���ل
بداي���ة ،ت�رشي���ع
ّ

الع�س���كري على �أرا�ض���ي دولة
�س���يدة يحت���اج �إىل ق���رار من
ّ
جمل�س الأمن مبوجب الف�ص���ل
ال�سابع ،لكن القرار املذكور �آنف ًا
مل ُي�رش ال �رصاحة وال تلميح ًا
�إىل ا�س���تناده للف�صل ال�سابع،
ما يعن���ي �أن ال �رشعية دولية
لأي تدخُّ ���ل حلل���ف «الناتو»
�أو لل�س���عودية �أو �س���واها يف
�س���ورية ،ال بذريع���ة مكافحة
«داع�ش» دون غريها .ي�ض���اف
�إىل ذل���ك �أن الفقرة اخلام�س���ة
نف�سها ا�ش�ت�رطت �أن ُتتخذ تلك
التدابري «وفق ًا للقانون الدويل،
وميثاق الأمم املتحدة»� ،أي �أنها
عادت و�أكدت مبد أ� �س���يادة كل
من الدولة ال�سورية والعراقية
التي هي ركن �أ�سا�س من �أركان
القانون ال���دويل وميثاق الأمم
املتحدة.
�إذاً ،كل امل�ؤ�رشات امليدانية
وال�سيا�س���ية وحتى القانونية
جتع���ل من ال�ص���عب ال بل من
املتعذر عل���ى حلف «الناتو»
�أن مينح غطا ًء لتدخُّ ل ع�سكري
بري يف �س���ورية ،ما
�س���عودي ّ
يعني �أن الكالم ال�سعودي يبقى
جمرد تهويل يريده الأمريكيون
لفر����ض وقف �إط�ل�اق نار على
الرو����س ،الله���م �إال �إذا كان
الأمريكيون يريدون لل�سعودية
�أن تغرق يف وحول ال�شام؛ ف� ّأي
�أمل لل�سعوديني يف معركة يف
مواجهة الدب الرو�سي ،يف وقت
عجزوا  -بعد مرور �سنة تقريب ًا
 عن �إنهاء حرب �ش��� ّنوها �ضدفقراء اليمن لـ«ت�أديبهم» على
متردهم؟
ُّ

د .ليلى نقوال

قال م�ص��در دبلوما�س��ي �س��وري لـ«الثب��ات» �إن قيادة
ب�لاده �أبلغت القي��ادة الأردنية ب�أنها �س��تقوم بق�ص��ف
قواع��د ومط��ارات ع�س��كرية �أردنية يف حال ا�س��تقبلت
طائرات ووحدات ع�س��كرية �سعودية بغية االعتداء على
الأرا�ض��ي ال�سوري��ة ع�بر املنطق��ة اجلنوبي��ة .و�أ�ضاف
م�ص��در �أن تركي��ا تلق��ت �أي�ض�� ًا حتذي��راً �سوري�� ًا من �أن
ال�صواري��خ ال�سوري��ة �ستق�صف �س��دوداً مائي��ة وقواعد
�ش��ن عدوان
ع�س��كرية تركية يف حال �أقدمت �أنقرة على ّ
على الأرا�ض��ي ال�سورية بالتن�س��يق مع اململكة العربية
ال�س��عودية ،الفت ًا �إىل �أن �س��ورية متتلك �صواريخ بعيدة
امل��دى ،وتلقّت م�ؤخ��راً دفعة من ال�ص��واريخ الرو�س��ية
املتطورة.

¡ حتذيرات �سعودية للأردن

رفع���ت �أجهزة الأم���ن الأردنية تو�ص���يات �إىل القيادة
ال�سيا�س���ية الأردنية العليا حتذّر م���ن ارتداد �إرهابي
خطري على ال�س���احة الأردنية .من جهة ثانيةُ ،علم �أن
زيارات قام بها موفدون �سعوديون �أمنيون و�سيا�سيون
�إىل العا�ص���مة االردنية ،لتحذير ع ّمان من �أن الريا�ض
�س���تقطع �أية معونة مالية تق ّدمه���ا يف حال تراجعت
الأردن عن �سيا�س���تها يف ت�س���هيل عبور املجموعات
امل�سلحة �إىل �سورية.

¡ مفارقة الفتة

ق��ال دبلوما�س��ي خليج��ي :لنع��رف حقيق��ة الفرق بني
�إي��ران وال�س��عودية ،علين��ا �أن ننظ��ر يف �أح��وال وكالء
كل منهم��ا .يف لبن��ان ،الرئي�س �س��عد احلري��ري يتنقل
بني الريا�ض وباري�س ،بينما ال�س��يد ح�س��ن ن�رصاهلل يف
قلب ال�ض��احية ،وبني �أهله و�ش��عبه ..يف اليمن ،الرئي�س
عبد ربه من�ص��ور هادي ه��رب �إىل الريا�ض ومل يعد �إال
مب�ؤازرة الألوف من املقاتلني ال�سعوديني وال�سودانيني
«املح��رر» من عدن.
والإماراتي�ين وغريه��م �إىل احل��ي
َّ
يف �س��ورية ،الرئي�س ب�شار الأ�س��د يف قلب دم�شق ،بينما
ال��وكالء الكرث متعددو ال��والءات يتقلب��ون يف الفنادق
العاملي��ة املرفه��ة على نفق��ة «طويل العمر» وال�ش��عب
يئ��ن م��ن اجل��وع والربد ..وهكذا ح��ال وكالء
ال�س��وري ّ
ال�سعودية يف العراق؛ بني �أربيل وا�سطنبول والدوحة..

¡ �أمني �أم عميل؟

ك�ش���ف رئي�س جهاز املخابرات الفل�س���طينية �أن الأمن
الفل�س���طيني �أجه����ض خالل الأ�ش���هر الثالث���ة الأوىل
من االنتفا�ض���ة مئتي عملية �ض���د �س���لطات االحتالل
وامل�ستوطنني ،واعتقل مئة نا�شط كانوا يخططون لهذه
العمليات ،معترباً �أن «التن�سيق الأمني مع �إ�رسائيل هو
اجل�رس الذي يحافظ على العالقة معها ،بانتظار توفري
الفر�ص املنا�سبة ال�ستئناف املفاو�ضات»!
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«حماس» و«فتح»
مطالبتان الحذر من فشل
لقاءات المصالحة
على وقع االنتفا�ضة الثالثة ،ت�شهد
ال�س���احة الفل�س���طينية حراك ًا ن�شط ًا
للقاءات متنقّلة ب�ي�ن بريوت و�أنقرة
والدوحة ،ب�ي�ن «حما�س» و«فتح»،
يهدف �إىل �إنهاء االنق�س���ام ،وحتقيق
امل�صاحلة املعطَّ لة من �سنوات ،على
الرغم من ك�ث�رة االتفاقات ورعاتها..
لكن الالفت �أن ال�ش���ارع الفل�سطيني
املن�شغل باالنتفا�ضة داخل الأرا�ضي
الفل�س���طينية املحتلة ،كما بهمومه
احلياتية اليومية يف ال�شتات القريب
والبعيد ،مل يب ِد حما�س���ة الفتة لهذه
اللق���اءات واالجتماعات ،على الرغم
من جرع���ات التف���ا�ؤل التي يحاول
�ض���خّ ها كال الطرف�ي�ن عرب و�س���ائل
الإعالم الفل�سطينية.
حال���ة الب�ل�ادة الت���ي يُبديه���ا
الفل�س���طينيون �إزاء مباحث���ات
امل�ص���احلة ،لي�س���ت مردّها �إىل �أنهم
ال ين�شدون امل�ص���احلة والوحدة ،بل
ه���م �أ�ص���حاب امل�ص���لحة احلقيقية
فيه���ا ،لكن الأمر يتعلق ب�ش���عورهم
بالإحب���اط وع���دم الثق���ة ،نتيج���ة
االتفاق���ات املتك���ررة حت���ت عنوان
امل�صاحلة ،من جهة �أخرى ،ال�سجاالت
واالتهام���ات املرتفعة ال�س���قف بني
احلركتني ح���ول العديد من امللفات،
منها املنظمة وتطوير م�ؤ�س�س���اتها،
ويف �أولوياتها يقف املجل�س الوطني
واللجنة التنفيذية ،وت�شكيل حكومة
وح���دة وطنية ،واجتماع���ات الإطار
القي���ادي املوق���ت� ،إىل مع�ب�ر رفح
وم���ن يُ�ش���غّله ،وروات���ب املوظفني
يف القطاع ..وه���ذه الأمور ال تتعلق
باجلمهور الفل�س���طيني ،بل تن�سحب
على الف�صائل الفل�سطينية والنخب.
لذل���ك ،عل���ى املجتمع�ي�ن يف
الدوحة م�س�ؤولية �إخراج ال�ساحة من
دوامة االنق�س���ام �إىل �ص���الح حتقيق
امل�ص���احلة ،وعلى هذه االجتماعات
يتوقف الكثري ،خ�صو�ص ًا �أن حتديات
كربى تواجهنا كفل�سطينيني ،لتدخل
االنتفا�ض���ة الثالث���ة وحم���اوالت
قمعه���ا وود�أه���ا عام�ل�اً �إ�ض���افي ًا
حتت���م عل���ى «حما����س» و«فتح»
�إغالق ملف االنق�س���ام ،حتى تتمكن
الف�ص���ائل جمتمعة من مواجهة تلك
التحدي���ات التي يراكمه���ا االحتالل
وحكومة نتنياهو يف وجه الق�ض���ية
الفل�سطينية وعناوينها الوطنية ،مبا
فيها و�ضع اليد على امل�سجد الأق�صى
ومدينة القد�س.
وختام���اً ،عل���ى الطرف�ي�ن
م�س����ؤولية حماذرة الف�ش���ل هذه
املرة ،رغم �إدراكنا �أن ال�ش���ياطني
تكمن يف تفا�ص���يل م���ا يبحثه
املجتمعون يف الدوحة ،وبالتايل
�إيجاد احلل���ول للملفات العالقة
يتوقف لي�س على االتفاق جمدداً،
ب���ل يتوق���ف عل���ى التطبيقات
الفوري���ة لأي اتف���اق حمتمَ���ل
يف عناوي���ن حفظه���ا ال�ش���عب
الفل�سطيني عن ظهر قلب.

رامز م�صطفى

( العدد  )390اجلمعة � 12 -شباط 2016 -

العدوان على فلسطين واليمن ..نتائج متشابهة لفكر واحد
كثرية ه���ي التحليالت ال�سيا�س���ية
والع�س���كرية التي تناول���ت االعتداءات
ال�ص���هيونية على فل�س���طني ب�شكل عام،
وعلى غزة ب�ش���كل خا�ص ،والرد عليها،
وحتديداً بع���د التطورات التي �ش���هدها
املي���دان الع�س���كري ،نظ���راً �إىل تط���وّر
الإمكاني���ات الع�س���كرية التي ح�ص���لت
عليها املنظمات الفل�س���طينية مبختلف
تالوينه���ا من �إي���ران ،والت���درُّب عليها،
واال�ستفادة من خربة املقاومة الإ�سالمية
يف لبنان بعد �رصاع طويل وم�ستمر مع
اجلي�ش ال�صهيوين.
على الرغم من ال�ص���مود الكبريالذي
�أبداه ال�ش���عب الفل�س���طيني� ،إال �أن هناك
�آث���اراً كارثية حلق���ت بالغزيني والبنى
التحتية ،وهذا ما خلّ�صته كيونغ واكانغ؛
م�س���اعدة الأمني العام ل�ل��أمم املتحدة
لل�ش�ؤون الإن�سانية ونائبة من�سق الإغاثة
يف حاالت الطوارئ يف اجلمعية العامة
ل�ل��أمم املتحدة ،بتاريخ  ،6-8-2014عن
الآثار املدم���رة التي خلّفته���ا الأعمال
العدائية على قطاع غزة ،وحجم الكارثة
التي حلّت على القطاع ب�س���بب همجية
اجلي����ش «الإ�رسائيلي» ،حيث قالت يف
اجلل�س���ة الطارئة للجمعية العامة التي
عُ قدت حول غزة�« :إن العامل راقب برعب
ت�أثري العدوان عل���ى الأطفال واملدنيني،
وا�س���تعادة الثقة والتعامل مع �ص���دمة
احلرب قد يتطلب���ا �أجياالً» و�أ�ض���افت:
«ال يوجد �ش���خ�ص من غزة جنا �س���امل ًا
من ه���ذا ال�رصاع ،والأ�ش���خا�ص أ�ُحبطوا
لأن املجتم���ع الدويل كان غري قادر على
حمايته���م خالل القتال ،وه���م ينظرون
�إلينا م���رة �أخرى للم�س���اعدة» ،و�أكدت
م�س���اعدة الأم�ي�ن الع���ام �أن «جمي���ع
الأ�شخا�ص ي�ستحقون �أن يعي�شوا ب�سالم
و�أمن وكرام���ة ،حيث حُ رم �س���كان غزة
م���ن هذا لفرتة طويل���ة ،ودوامة ال�رصاع
العنيف يجب �أن تنتهي للأبد».
من الآثار الكارثية للعدوان ،ويتطلب
حت���رُّك ًا �أممي��� ًا للح���د م���ن الكارثة ،ما
�آل���ت �إلي���ه �أو�ض���اع البيئة ،حي���ث �أكد
متخ�ص�ص���ون �أن االعت���داءات املتتالية
التي ا�س���تهدفت قطاع غزة خلّفت �أر�ض ًا
حمروقة ،وبالتايل عدم �صالحية معظم
الرتبة يف القطاع لل�سكن والزراعة ،وعدم
�إمكان معاجلتها نهائي ًا �إال بتغيريها.
تفيد املعطيات الفل�سطينية ال�صادرة
ع���ن مراك���ز حقوقي���ة دولية وم�ص���ادر
حكومية فل�سطينية� ،أنه �إ�ضافة �إىل ارتفاع
� 2174ش���هيداً فل�سطيني ًا منذ عدوان 2014
ولغاية الآن ،هناك حواىل � 10آالف جريح،
بينهم �أكرثمن  530طفالً ،ثلثهم �سيعانون
م���ن �إعاقة دائم���ة ،و 302ام���ر�أة ،وتدمري
ممنهج يف البنية التحتية يف قطاع غزة،
نتيجة حواىل �شهرين من العدوان ،حيث
بلغ �إجمايل املنازل امل�س���تهدفة 10604
منازل ،منها  1724منز ًال ّمت تدمريها ب�شكل
كلي ،و� 8آالف و 880منز ًال ُدمِّروا ب�ش���كل
جزئي ،و 145عائلة فق���دت � 3أو �أكرث من
�أفرادها يف اعت���داء واحد ،و�إجمالهم 755
ف���رداً ،وكان �أكرث االي���ام دموية هو الأول
من �آب�/أغ�س���ط�س  ،2014حيث ا�ست�ش���هد
 160مدنياً.
مت تدمري
من الناحية ال�ص���حية ،فقد ّ

 10م�ست�ش���فيات ،و� 36س���يارة �إ�سعاف،
و�إحل���اق ال��ض�رر ب���ـ 19مركزاً �ص���حياً،
و�إغالق  34مركزاً �ص���حياً ،وا�ست�ش���اد 16
عام ًال يف القطاع ال�ص���حي ،و�إ�صابة 38
�آخرين ،ومل تن���جُ املدار�س واجلامعات،

مشهد العدوانين
في فلسطين واليمن
تضمّ هما لوحة واحدة..
وترسمهما ريشة واحدة

فبل���غ ع���دد املدار����س املت��ض�ررة 222
مدر�سة ،منها  141مدر�سة حكومية ،و76
مدر�س���ة تابع���ة للأونروا ،و 51مدر�س���ة
خا�ص���ة ،وعدد الطالب املت�رضرين جراء
ا�س���تهدافها ح���واىل � 152ألف طالب ،كما
ت��ض�ررت  6جامع���ات فل�س���طينية يف
غزة ،وعدد الط�ل�اب املت�رضرين � 10آالف
طالب وطالبة جامعية ،و 372م�ؤ�س�س���ة
�ص���ناعية وجتارية ،و 48جمعية خريية،
مت
وحمط���ة تولي���د كهرب���اء واح���دة ،و ّ
تدمري  62م�سجداً بالكامل ،و 109جزئياً،
وتدمري كني�سة واحدة جزئياً ،و 10مقابر
�إ�س�ل�امية ،ومق�ب�رة واحدة م�س���يحية،
وهن���اك  100000مهجَّ ر بال م�أوى ،كما �أن
هناك  39500من���زل مت�رضر ،و 9حمطات
ملعاجلة املياه ،و 18من�ش����أة كهربائية،

و 19م�ؤ�س�س���ة مالي���ة وم�رصفي���ة ،و11
�شهيداً من وكالة الأونروا ،و� 16شهيداً من
العاملني يف احلقل الإعالمي.
يبقى ال�س����ؤال املتكرر منذ  70عاماً:
�أي���ن هي �أو بالأحرى �أي���ن تذهب الأموال
العربية والوعود الرنانه لإعادة �إعمار ما
دمّرته �آلة احلرب «الإ�رسائيلية»؟ قد يكون
اجلواب يف دعم ما ي�س���مونه الثورات يف
اليمن والعراق و�سورية وليبيا وال�سودان
وتون����س ،وال�ص���ومال وجيبوت���ي وجزر
القم���ر ،وهنا وجدتُ قلم���ي يتّجه للنقل
ب�أمانه ما ذكرت���ه تقارير �أممية وحملية
عن حجم اخل�س���ائر الب�رشي���ة واملادية
التي حلقت باليمن واليمنيني ،حيث يقوم
حتالف دويل بقيادة ال�سعودية ،ومدعوم
من قبَل �أمريكا والغرب منذ �أكرث من ع�رشة
�أ�ش���هر ،بعدوان دموي عل���ى اليمن ،راح
�ضحيته �أكرث من � 6677شهيداً ،بينهم 938
طفالً ،و 843من الن�س���اء ،و�أ�صيب �أكرث من
�س���تة ع�رش �ألف ًا �آخرين� ،إ�ضافة �إىل تدمري
 988مدر�سة ،و 25معهداً ،و 99م�سجداً ،و40
موقع ًا اثرياً.
من جهتها� ،أعلن���ت مديرة العمليات
يف منظم���ة «�أطباء بال ح���دود»؛ راكيل
�أي���ورا� ،أن التحالف ال���دويل يف عدوانه
على اليمن ال يحرتم قوانني احلرب ،وذلك
بعد �أن تعرّ�ض���ت  3مرافق �صحية تابعة
للمنظم���ة لهجمات خالل الفرتة الأخرية،
وقالت �أيورا �إن «الطريقة التي يُ�ش ّن فيها
العدوان عل���ى اليمن تت�س���بب مبعاناة
هائلة ،وتُظهر �أن الأط���راف املتنازعة ال
تعرتف باحل�ص���انة التي يجب �أن تتمتع
بها امل�ست�ش���فيات واملرافق الطبية ،وال
حترتمها» ،كما و�صفت مديرة العمليات
ت�رصيح���ات وزير اخلارجي���ة الربيطاين
فيلي���ب هامون���د ،والتي نف���ى فيها �أي
انتهاك متعمَّد للقانون الدويل الإن�س���اين
يف اليمن من قبَل ال�س���عودية بـ»املنطق

املهني وامل�س���تهرت» ،و�أكدت �أن املنظمة
ق���ررت �أن تطلب م���ن اللجن���ة الدولية
الإن�سانية لتق�صي احلقائق �إجراء حتقيق
م�ستقل حول هجوم م�ست�شفى �شهارة يف
اليمن.
تقري���ر �أعدته جلنة خ�ب�راء يف الأمم
املتحدة �أو�ص���ى بت�ش���كيل جلنة دولية
للتحقيق ب�ش�أن «الفظاعات» التي تُرتكب
بحق املدنيني ،وطال���ب التقرير الذي مل
يُن�رش ر�سمي ًا بعد� ،أن حتقق جلنة ي�شكلها
جمل�س الأمن يف االنتهاكات املفرت�ض���ة
حلقوق الإن�س���ان والقانون الإن�س���اين يف
اليم���ن ،وحتديد الفاعلني ملحا�س���بتهم،
و�أو�ض���ح �أن �أي هدنة �إن�س���انية لتخفيف
معاناة ال�س���كان مل تحُ رتم كلي ًا من قبَل
�أي طرف ميني ،وال حتى من قبل التحالف
الذي تقوده ال�سعودية.
وقدّم التقرير  15تو�ص���ية لتح�س�ي�ن
الو�ضع الإن�ساين واحرتام حظر الأ�سلحة،
م�شرياً �إىل وجود �شبكات لتهريب الأ�سلحة
تعود �إىل ما قبل النزاع احلايل وا�ستمرت
يف العمل حتى يف .2015
هذا غي����ض من في����ض� ،إال �أنه ازعج
الكي���ان ال�ص���هيوين ،كما �أزع���ج النظام
ال�س���عودي ،وو�ص���ل �إىل حد و�صف االمم
املتحدة بالتحيُّز ،وطرد موظفيني �أمميني،
ورف�ض ا�س���تقبال ممثل���ي جمل�س حقوق
الإن�س���ان� ،إ�ض���افة �إىل رف�ض ا�س���تقبال
وزي���رة خارجية ال�س���ويد ،الت���ي دانت
�رصاح���ة االعت���داءات ال�ص���هيونية ،كما
فر�ض���ت ال�س���عودية حظراً على مندوب
الأمم املتحدة لليمن ،ورف�ض���ت ا�ستقباله،
وفر�ضت تغيريه ب�آخر.
فهل ميكن لأي عاقل �إال �أن يرى �أن كال
العدوانني م�شهد ت�ضمّهما لوحة واحدة،
وتر�سمهما ري�شة واحدة؟
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هل سيتمدد التعاون الروسي  -اإليراني خارج سورية؟
�أثم���ر التع���اون الرو�س���ي  -الإيراين
انت�ص���اراً مرحلي ًا يف �س���ورية ،وهو على
م�شارف االنت�ص���ار الوا�ض���ح يف امليدان
الع�سكري واملفاو�ض���ات ال�سيا�سية� ،سواء
يف جني���ف �أو غريه���ا ،ويح���اول البع�ض
حتليل ه���ذا التعاون و�آفاق���ه على قاعدة
اخلالف والتنافر عند احل�ص���اد ال�سيا�سي
الأخري.
لكن القارىء لأهداف هذا التعاون الذي
يُخفي حتالف��� ًا غري معلَن خل�صو�ص���يات
الطرفني يرى �أن هناك تقاطع ًا يف امل�صالح
ب�ي�ن الطرفني ،وحاج���ة الواحد منهما �إىل
الآخ���ر ،المت�ل�اك كل منهما م���ا يحتاجه
الآخر لتثبيت دوره يف ال�سيا�سة العاملية
وحفظ �أمنه وم�ص���احله القومية على كل
امل�ستويات.
الطامح المت�ل�اك دور �إقليمي �أو دويل
بحاج���ة �إىل ثالث �أوراق م���ن القوة :القوة
الب�رشية والت�س���ليحية ،القوة ال�سيا�سية،
والق���وة االقت�ص���ادية ،و�إذا ا�ستعر�ض���نا
ك ًال م���ن رو�س���يا و�إيران فرنى �أن رو�س���يا
متتلك الق���وة ال�سيا�س���ية والت�س���ليحية
لكنه���ا تفتقر �إىل الق���وى الب�رشية ،مع �أن
عدد �س���كانها �أكرب من �إي���ران ،لكن الهرم
ال�س���كاين والأرا�ضي الرو�س���ية ال�شا�سعة

جتعلها �ض���عيفة بالعديد ،بينما ت�ستطيع
�إيران جتنيد املالي�ي�ن من احلر�س الثوري
واجلي�ش والتعبئة ،والأكرث من ذلك قدرتها
عل���ى ت�أمني القوى ال�ش���عبية امل�س���لَّحة
داخل �ساحات القتال امل�شتعلة يف ال�رشق
الأو�سط ،وهذا ما تفتقر �إليه رو�سيا.
�أما �إيران فتفتقر �إىل القوة ال�سيا�س���ية
على م�س���توى جمل����س الأم���ن والهيئات
الأممية ،وهذا ما يعوّ�ضه احل�ضور الرو�سي،
ويف امل�س�ألة االقت�صادية ي�ستطيع الطرفان
النج���اة من احل�ص���ار وتخفي���ف عواقبه
بالتعاون امل�شرتك.
بعدد جناح التعاون الرو�سي  -الإيراين
يف �س���ورية ،وجني الأرباح عرب حما�رصة
وحتجيم امل�رشوع الأمريكي ،وكذلك الدور
الرتك���ي واجلن���ون واالرتباك ال�س���عودي،
يتج���ه الثنائي الرو�س���ي  -الإي���راين �إىل
تو�سعة مروحة التعاون ابتداء من املنطقة
�إىل مناطق و�س���احات �أخرى و�ص���و ًال �إىل
حماية ف�ضائهم الأمني ،وت�أمني امل�شاركة
م���ع �أمريكا يف ملفات املنطقة ،وتر�س���يخ
منظومة العامل املتع���دد الأقطاب ،و�إنهاء
ع�رص القطب الأمريكي الواحد ،والذي بد�أت
�أم�ي�ركا بتقبُّله يف م�ش���هدية «جنيف،»3
حي���ث انتقل���ت الرعاي���ة م���ن الأحادية

الأمريكية �إىل الثنائية مع رو�سيا ،وبطريقة
ندّية ،على ح�ساب الدور الأوروبي ،والرتكي
�أي�ض���اً ،ليظهر عرب ت�سلل اليد الرو�سية �إىل
دول اخلليج� ،أي �إىل غرف النوم الأمريكية،
حيث ا�س���تقبل الرئي�س الرو�س���ي ك ًال من
�أمري قطر وملك البحرين و�ش���يخ الإمارات،
و ّمت تن���اول التعاون ب�ش���قّيه ال�سيا�س���ي

أي تحركات سعودية
ُّ
في الجمهوريات الروسية
أو بلوشستان واألهواز سيُ ردّ
عليه روسيًا وإيرانيًا من اليمن

واالقت�صادي ،وطم�أنة اخلليجيني وو�ضعهم
يف �ص���ورة الواق���ع اجلديد� ،أي التقا�س���م
بني �أمريكا ورو�س���يا ،ويتحدث الرو�س يف
اخلليج با�سم الإيرانيني وقوّتهم.

لن يكتفي الرو����س والإيرانيون بذلك،
بل �سيكرّ�سون تعاونهم يف اليمن ،لأهميته
اال�س�ت�راتيجية ،ولتحذير ال�س���عودية ب�أن
�أي حتري���ك للم�س���لمني يف اجلمهوري���ات
الرو�سية �أو بلو�ش�ستان والأهواز يف �إيران،
�س���يتم الر ّد عليه مبا�رشة من اليمن ،ويف
الداخل ال�سعودي ،وذلك لتقييد ال�سعودية
من التخريب اخلارجي ،مع وجود ث�أر قدمي
عند الع�سكريني الرو�س (اجلي�ش ال�سوفياتي
�س���ابقاً) �ض���د ال�سعودية ،ب�س���بب دعمها
ومتويلها لـ«القاعدة» �ضد ال�سوفيات يف
�أفغان�س���تان ،وينتظرون الوقت املنا�س���ب
لتنفيذ عملية «الث�أر القا�صم».
لقد �أ�صبح الثنائي الرو�سي  -الإيراين
ال�سيا�س���ي والديني �أمراً واقع ًا يف ال�رشق
الأو�س���ط ،حيث �ستتبنى رو�س���يا حماية
امل�س���يحيني امل�رشقي�ي�ن (الأرثوذك����س)،
و�إعطاء الكني�س���ة دوراً �أكرب ،حت�سُّ ���ب ًا ملا
�سيجري �ضد رو�سيا من حروب ومواجهات،
فه���ي بحاجة �إىل �ش��� ّد الع�ص���ب القومي
للرو�س ،وال���ذي يتميزون ب���ه ،وم�ؤازرته
بالع�ص���ب الدين���ي ،مادامت ال�س���عودية
و�أمريكا ت�س���تعمالن اجلماعات التكفريية
بعنوان ديني لهزمية ال�س���وفيات �س���ابقاً،
وحل�صار رو�س���يا وتفكيكها ثانية بعنوان

«حق���وق امل�س���لمني يف رو�س���يا» ،ولذا
�أ�صبح الدور الرو�سي �أ�سا�سي ًا يف املنطقة،
حتى يف لبنان و�س���ورية ،فهم �رشكاء يف
ال�سيا�سة ،ومب�صري امل�سيحيني وحمايتهم
وممثليهم.
املطالب���ة بـ«حق���وق ال�سُّ ���نة» يف
العراق و�س���ورية ولبن���ان ،وهذا حق لهم،
�ستقابله املطالبة بـ«حقوق ال�شيعة» يف
ال�س���عودية والبحرين واخلليج ،وهو حق
لهم �أي�ض���اً ،وهذا ما �ستكون عليه املرحلة
الأخرية من الت�س���وية الك�ب�رى التي تُنهي
ما �سُ مّي «الربيع العربي» ،ولذا لن يكون
لبنان خ���ارج هذه الت�س���وية ،ولن تُعطى
ال�س���عودية يف لبن���ان دون �أن تعطي يف
ال�س���عودية والبحرين وغريها ،لي�س على
�صعيد ال�شيعة بل على ال�صعيد امل�سيحي
وال�سُّ ���نة غ�ي�ر املن�ض���وين حت���ت الراية
ال�سعودية.
يطمح الرو�س لعالقات مع امل�س���لمني
�سُ ���نة و�ش���يعة ،وكذلك مع امل�س���يحيني،
لأنهم بد�أوا برت�سيخ الإمرباطورية الرو�سية
اجلديدة بعد انهي���ار الإمرباطورية الأممية
ال�شيوعية يف العامل.

د .ن�سيب حطيط

إيــران الـثــوة ..وثــورة فلـسطــين
بعد انت�صار الثورة الإ�سالمية يف �إيران
وعودة الإم���ام اخلمين���ي (رحمه اهلل) يف
الأول من �ش���باط  ،1979كان الرئي�س يا�رس
عرفات (رحمه اهلل) �أول الزائرين للعا�صمة
طهران ،ومت ا�ستقباله بحفاوة بالغة خم�سة
�أيامّ ،مت خاللها رفع العلم الفل�سطيني على
مقر بعثة الكيان ال�صهيوين ،حيث �أ�صبحت
مكتب��� ًا ملنظم���ة التحري���ر الفل�س���طينية،
وعُ �ِّي�نِّ ه���اين احل�س���ن؛ ع�ض���و املجل�س
الث���وري لـ»فتح»� ،أول �س���فري لفل�س���طني
يف �إي���ران ،و�أعلن الإمام اخلميني �ش���عاره
املدوّي»اليوم �إيران وغداً فل�سطني» ،و�ألقى
عرفات يومه���ا كلمة ال تُن�س���ى قال فيها:
«لأول مرة الطائرات الأمريكية بت�س���تقبلنا
بدال ما تق�ص���فنا» ،يف �إ�ش���ارة �إىل مرافقة
طائرات «الفانتوم» احلربية لطائرته بعد
دخوله���ا الأجواء الإيراني���ة حتى هبوطها
يف املطار الدويل ،و�أ�ض���اف« :قال مناحيم
بيغن رئي�س حكومة الع���دو :لقد بد�أ ع�رص
الظلم���ات ،لقد ب���د أ� الزلزال و�سي�ص���ل �إىل
�إ�رسائيل ..و�أنا �أقول :نع���م ،لقد بد أ� الزلزال
و�سي�صل لكل العمالء يف املنطقة».
كانت فرح���ة «اخلتي���ار» ،وهو اللقب
املحبَّب ليا�رس عرف���ات ومنظمة التحرير،
غامرة بانت�صار الثورة الإ�سالمية يف �إيران،
وعبرّ ت الرايات واملل�ص���قات وال�صور التي
جتم���ع الإم���ام اخلميني وعرف���ات وعمّت
خميمات الالجئني الفل�سطينيني يف لبنان
و�سورية وفل�سطني ،عن هذه الفرحة ،وكُتب
على املل�صقات �ش���عار« :اليوم �إيران وغداً
فل�سطني».
مل يكن هذا اللقاء العلني هو الأول ،بل
كان هن���اك لقاء ��س�ري ّمت يف العام 1968
يف العراق ،والذي اعتُرب اللقاء الت�أ�سي�س���ي
لبداي���ة االت�ص���االت بني منظم���ة التحرير

الإمام اخلميني والرئي�س يا�سر عرفات �إبان جناح الثورة الإ�سالمية يف �إيران

الفل�س���طينية ،وحتديداً بني «حركة فتح»
و�أع�ض���اء من الث���وار الإيراني�ي�ن ،وفُتحت
مع�س���كرات «فت���ح» يف لبنان و�س���ورية
والعراق يف العام  1973للتدريب.
يف الع���ام  1980فُر�ض���ت احلرب على
�إيران ،وبالرغم م���ن ذلك و�إبان قيام العدو
ال�صهيوين بالعملية الع�س���كرية الوا�سعة
�ض���د لبنان عام � ،1982أر�سلت �إيران قوات
ع�سكرية مل�س���اندة قوات منظمة التحرير،
وو�ص���لت بالفع���ل �إىل البق���اع اللبناين،
ومتركزت هناك ،و�ش���اركت بالت�صدي لتقدُّم
ق���وات الع���دو ،وحافظت على متو�ض���عها
�إىل جان���ب الق���وى الوطني���ة اللبناني���ة

والفل�س���طينية ،وارتف���ع منه���ا ع���دد من
ال�شهداء.
هذه العالقة الثورية مل تُعجب الكثريين
من ال��ش�رق والغ���رب ،فبد�أت الد�س���ائ�س
واملكائ���د حت���اك لتخريب ه���ذه العالقة،
و�أخ���ذت اكرثية ال���دول العربي���ة قرارات
باال�ص���طفاف خلف �ص���دام ح�سني ،ودفعه
ال�س���تمرار احلرب �ض���د �إيران ،يف حماولة
لإخ�ض���اعها وك�رسها و�إف�شال ثورة ال�شعب
الإي���راين الذي �أذ ّل الوالي���ات املتحدة بعد
دخول طالب الثورة �إىل مركز التج�س�س الأول
يف الع���امل الثالث� ،أي ال�س���فارة الأمريكية
يف طه���ران ،وقاموا بجهد جبار ا�س���تغرق

حواىل خم�س �س���نوات بل�صق الوثائق التي
ق���ام موظفو ال�س���فارة بفرمها و�إ�ص���دارها
بكتاب ُوزّع جمانا ،وكان���ت لتلك الوثائق
تداعيات مزلزلة على ن�شاطات املخابرات
الأمريكية يف قارة �آ�س���يا ،وال �أبالغ �إذا قلت
�إنها كانت بحجم االنت�ص���ار الكبري للثورة
الإ�س�ل�امية ،ملا فيها من معلومات وخطط
لتق�س���يم العامل العربي والإ�س�ل�امي ،وبث
الفتن���ة بني �أبناء القومي���ات املختلفة يف
�إيران والعامل العربي والإ�س�ل�امي� ،إ�ضافة
�إىل خطط ب���ث التفرقة املذهبية بني �أبناء
الطوائف والعي�ش امل�شرتك املمتد بجذوره
�آالف ال�سنني.

الي���وم ،وبع���د م���رور  37عام��� ًا على
االنت�ص���ار ،جند �أن الأهداف الأ�سا�سية التي
رفعها الإمام اخلميني والثورة الإ�س�ل�امية
وال�ش���عب الإي���راين ما زال���ت يف �أدبيات
اجلمهوري���ة الإ�س�ل�امية الإيرانية ،ويُعمل
على حتقيقها ليل نهار ،وفل�سطني حا�رضة
اليوم كما كان���ت قبل االنت�ص���ار وبعده،
والكث�ي�ر م���ن الأق���وال تُرج���م �إىل �أفعال،
م���ن خالل الدع���م القوي لق���وى املقاومة
الفل�س���طينية يف فل�سطني وخارجها ،وهذا
م���ا ال يخفي���ه امل�س����ؤلون الإيرانيون بل
يتفاخرون به.
يف �ش���هر �ش���باط احل���ايل م���ن العام
 ،2016حتتفل اجلمهورية الإ�سالمية بذكرى
انت�صارها على احلكم الديكتاتوري وال�شاه
امل�س���تبد الذي كان يُعترب �رشطي املنطقة،
وي�ش���كّل فزاعة الواليات املتحدة يف وجه
ال���دول العربية والإ�س�ل�امية ،وهي �أي�ض��� ًا
حتتف���ل اليوم بانت���زاع حقه���ا الطبيعي
بالطاق���ة النووي���ة ال�س���لمية ،وباعرتاف
الدول الكربى التي فر�ض���ت ح�ص���اراً حتت
ذرائع واهي���ة ،ويف ذات الوقت جندها مت ّد
يد التع���اون مع ال���دول العربي���ة ،لعلها
ت�ستفيق من غيبوبتها وتعود عن القرارات
 اخلطيئة التي �أدمنت على اتخاذها ،وعناله���روب بفتح عالقات �سيا�س���ية وغريها
مع الكيان ال�ص���هيوين ،يف حماولة لنجاة
حكامها مع كرا�س���يهم من غ�ضب ال�شعوب
احليّة التي ملّت كذبهم وت�ضليلهم وحرفهم
عن البو�ص���لة احلقيقية باجتاه فل�س���طني،
كل فل�سطني ،وكما قال يوم ًا الأخ �أبو عمار:
«الل���ي م�ش عاجبه ي�رشب م���ن مية بحر
غزة».

�سليم اجلعفري
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السعودية ..أزمة وجودية
ال يبدو �أن ال�سنوات املقبلة �ستحمل
مفاج����آت �س���ارة للمملك���ة العربي���ة
ال�س���عودية ،لي�س فقط على امل�س���توى
ال�سيا�س���ي �أو الأمني ،نتيج���ة قراراتها
ال�سيا�سية واالقت�صادية املغامرة �إىل حد
التهوّر ،لي�س ل�ش���يء �إمنا ب�سبب الطي�ش
الذي بات املَعلم الذي طبع ال�سيا�سة يف
الفرتة الأخرية.
يعتقد كثري من اخلرباء ا�س���تناداً �إىل
الوقائع وتقارير اال�س���تخبارات الغربية
نف�سها� ،أن ال�س���عودية دخلت من تلقاء
نف�سها ،وب�سبب �سيا�سة املكايدة ،النفق
االقت�ص���ادي املظل���م ،بع���د �أن ارتكبت
احلكومة ال�س���عودية العديد من الأخطاء
االقت�ص���ادية ،بالتوازي م���ع توجُّ هاتها
ال�سيا�س���ية اجلاحمة ،التي �س���ت�ؤدي ال
حمالة �إىل م�ش���اكل جمّة ،على اململكة
مواجهتها ،وقد �أملح املراقبون واخلرباء
�إىل تده���ور �إداري �أ�ص���اب احلكوم���ة
ال�س���عودية ،رمبا هو غري م�س���بوق يف
تاريخ اململكة.
�إن �سيا�سة االنتقام مقرونة بتمويل
احل����روب عرب الإرهابي��ي�ن ،واالنخراط
مبا���ش�رة فيه����ا ،وجم����ع املرتزقة من
�أقطار العامل لقتل ال�شعب اليمني� ،ألقى ع����ام  2011مل يعد متوف����راً كما فعل
�أعباء ثقيلة على اخلزينة ال�س����عودية ،املل����ك عبداهلل لتطويق «ثورة حنني»،
الت����ي بات����ت ت�س����تخدم احتياطاتها والت����ي كلّفت اخلزينة مئة مليار ريال،
اال�س��ت�راتيجية املالي����ة لله����روب �إىل لتطويق غ�ض����ب ال�ش����ارع ،مع التوعّد
الأمام ،بحيث بلغ العجز �س����نة  ،2015ب�رضب من مي�� ّ���س اال�س����تقرار ،وكذلك
ح�س����ب املع َل����ن 98 ،ملي����ار دوالر،
والعجز املتوقَّع يف العام احلايل يقدَّر
ب����ـ 87ملياراً ،مع ا�س����تنزاف  14ملياراً
�ش����هري ًا لتمويل احلروب من ال�صندوق
ال�سيادي ،ما �س����ي�ؤدي يف النهاية �إىل رشوة الشارع السعودي
خ�سارة االحتياطات املالية يف غ�ضون
لتطويق غضبه لم تعد
� 3س����نوات ،ما انعك�س يف رفع �أ�س����عار
بع�ض ال�سلع الأ�سا�سية ،وللمرة الأوىل متوفرة ..فالرياض دخلت في
يف تاريخ اململكة ،وحتى عر�ض �أ�صول
�رشكة «�أرامكو» للت�سهيم واخل�صخ�صة .النفق االقتصادي المظلم
بناء على ذلك ،يُجمع املخت�ص����ون
�أن الو�ض����ع يف ال�سعودية �سيتغري ،لأن
ر�شوة ال�ش����ارع واملوظفني كما ح�صل

فعل امللك �سلمان عندما ت�سلّم مقاليد
احلكم.
يق���ول اخل�ب�راء �إن ال�س���عودية لن
تتمكن م���ن اتخ���اذ �أية خط���وات حلل
الأزمة االقت�ص���ادية التي �ستكون مفتاح
االنتفا�ض���ات ،م���ا �س���ي�ؤدي �إىل �أزم���ة
وجودية.
لق���د كان ق���رار اململك���ة العربية
ال�سعودية بخف�ض �سعر النفط يف العام
املا�ض���ي ،كما ي���رى �أمربوز بريت�ش���ارد
يف �ص���حيفة «التلغراف» ،قراراً خاطئ ًا
متاماً ،حيث �أرادت ال�سعودية من خالله
�إغراق ال�سوق ب�إنتاج غزير يواجه �إنتاج
النفط ال�صخري يف �أمريكا.
الأمر الآخر هو �أن ال�س���عودية �أرادت
�رضب االقت�صاد الرو�س���ي والإيراين من
خالل تخفي�ض �أ�س���عار النف���ط ،و�إغراق
ال�س���وق بالإنتاج ،ما �سي�ؤدي بال�رضورة

�إىل �رضب عائ���دات �إيران ورو�س���يا من
النف���ط يف مقت���ل ،وانخفا�ض���ها مبقدار
 40ملي���ار دوالر ،نظراً �إىل �أن االقت�ص���اد
الرو�س���ي يعتم���د بن�س���بة  ٪70عل���ى
عوائد النفط والغ���از ،وقد ذكرت بع�ض
امل�صادر �أن الواليات املتحدة الأمريكية
وال�سعودية �سبق �أن عقدا �صفقة مماثلة
�أي���ام االحت���اد ال�س���وفييتي ،ونتج عن
خف����ض �أ�س���عار النفط يف ذل���ك الوقت
خ�س���ائر فادحة لالقت�ص���اد ال�سوفييتي،
مم���ا �أدى �إىل انهي���اره ،لك���ن اململك���ة
العربية ال�سعودية ف�شلت هذه املرة يف
حتقيق �أي من الهدفني ،فكما ف�ش���لت يف
الق�ضاء على �ص���ناعة النفط ال�صخري،
ف�ش���لت كذلك يف �رضب رو�س���يا و�إيران،
اللتني بقيتا �صامدتني ،بل انت�رصتا على
الوالي���ات املتحدة واحللف���اء من خالل
النجاح يف �سورية ،وحققت رو�سيا بذلك

ال�رشيع���ة» واملجموع���ات املتطرّف���ة
الأخ���رى التي تتمرك���ز يف طرابل�س يف
مواجهة املجموعات الأخرى التى تقاتل
حتت قي���ادة الل���واء املتقاع���د خليفة
حف�ت�ر املوجود يف بنغازي ،ودخوله يف
االقتتال الداخلي كف�صيل �أ�سا�س من �أجل
تثبيت وج���وده ،فهو من ناحية يتعاون
مع املجموع���ات «الإ�س�ل�امية» لقتال
حفرت ،ومن ناحية �أخرى يخو�ض معركته
مع املجموعات «الإ�سالمية» املتطرفة
يف مناط���ق وجوده���ا ،متهي���داً لإحكام
�سيطرته على ليبيا.
ما ا�س���تطاعت �أن حتققه «داع�ش»
ه���و �أنها �س���يطرت عل���ى مدينة �رست
و�أعلنتها «�إمارتها الإ�س�ل�امية» ،وتعمل
لل�سيطرة على املناطق الأخرى ،لكنها مل
ت�س���تطع حتقيق تقدُّم ملمو�س فيها ،ما
خال قيامها ب�أعم���ال القتل باالغتياالت

واملجازر بحق الأبرياء جراء التفجريات
والعمليات االنتحارية ،وال�س���يطرة على
بع�ض �أطراف م�رصاته و�سبها ودرنة.
هذا التو�س���ع الذي يق���وم به تنظيم
«داع�ش» ي�أتي يف �س���ياق خطة بديلة
لها عالقة باملتغ�ي�رات التي حدثت يف
�س���ورية والعراق ولبنان ،بعد تقديره �أن
م�رشوع «الدولة الإ�سالمية يف �سورية»
على طريق ال�س���قوط ،وذلك بعد التدخّ ل
الع�سكري الرو�س���ي املبا�رش ،والتن�سيق
املبا�رش مع اجلي�ش ال�سوري الذي �أجرى
تعدي ًال على خططه الع�سكرية باالنتقال
من الدفاع �إىل الهج���وم ،وعلى املحاور
كافة.
قام���ت «داع����ش» بتغي�ي�ر
ا�سرتاتيجيتها القتالية ،وذلك باالنتقال
من �س���ورية �إىل ليبيا ،نظراً �إىل ت�س���يُّب
الو�ض���ع الأمني ،ول�سهولة احلركة فيها،

�س���واء من ناحي���ة �إقامة املع�س���كرات
وجتنيد ال�شباب واالنطالق منها ب�أعمالها
الإرهابية �إىل �ش���مال �أفريقي���ا و�أوروبا،
وهذا ما حذّر منه باتريك برايور؛ املحلل
الرئي�س يف ق�ض���ايا الإرهاب لدى وكالة
ا�ستخبارات الدفاع يف م�ؤمتر وا�شنطن.
خط���ورة «داع����ش» ال تكم���ن يف
الأعمال االرهابية التي تنوي القيام بها
يف �أوروبا و�أفريقيا وح�س���ب ،بل اخلوف
كذلك من ا�ستيالئها على الرثوة النفطية
التي يطمع الغرب يف ال�س���يطرة عليها،
والتي �ست�ش���كّل مم ّو ًال رئي�س��� ًا لها ،وقد
ا�شرتطت دول «الناتو» الراعية للت�سوية
يف ليبي���ا عل���ى �أطراف ال��ص�راع فيها،
الإ�رساع يف ت�شكيل حكومة الوحدة ،قبل
م�س���اعدتهم يف �إنهاء و�ضع «داع�ش»،
ح�س���بما �أعلن االمني العام حللف �شمال
الأطل�س���ي ،ويف هذا ال�سياق بد�أ احلديث

الأزمات ال�سعودية ال تقت�صر على االقت�صاد ..بل على نظام كامل بحاجة �إىل �إعادة هيكلة

ُّ
ليبيا ..بين التسوية السياسية والتدخل الغربي العسكري

يف الوق���ت الذي يت���م احلديث عن
ت�س���وية �سيا�سية يف ليبيا ،حتت �إ�رشاف
وتو�ص���ل فرقاء النزاع يف
الأمم املتحدةُّ ،
ليبيا �إىل �صيغة اتفاق �سيا�سي يت�ضمن
الدعوة �إىل ت�شكيل حكومة وحدة وطنية
ملرحلة انتقالية مدتها �س���نتان ،تنتهي
بانتخاب���ات ت�رشيعية ،ي���زداد احلديث
عن تدخُّ ���ل �أجنبي يف ليبي���ا ،من �أجل
«حماربة الإرهاب التكفريي» ،خ�صو�ص ًا
«داع�ش».
ته���دف ه���ذه الت�س���وية �إىل تهدئة
الو�ض���ع يف ليبي���ا على امل�س���تويات
االقت�ص���ادية واالجتماعي���ة والأمني���ة،
كي يت�س���نى للتحالف الدويل «حماربة
الإرهاب» بح�س���ب ادعائه ،خ�صو�ص��� ًا
م���ع توفُّر بيئة حا�ض���نة له ،بعد دخول
تنظي���م «داع����ش» على خ���ط ال�رصاع
الليبي ،م�س���تفيداً من �رصاع «�أن�ص���ار

توازن ًا ا�سرتاتيجي ًا �إيجابي ًا على اجلبهة
الأوكرانية ،و�إيران ح�صدت النووي مبا له
من مردودات اقت�صادية هائلة.
لقد جنحت توقّعات خرباء االقت�صاد
ب�أن الت�رصفات ال�س���عودية �ست�ؤدي �إىل
عجز يف املوازنة ،و�س���تلتهم احتياطها
املايل ،وقد ت�ؤدي �إىل انهيار اقت�ص���ادي
طويل الأمد ،لكن اخلرباء �أي�ض���ا ي�ؤكدون
�أن الأم���ر ال يقت��ص�ر فقط عل���ى قرارات
اقت�ص���ادية معينة� ،إمنا على نظام كامل
يف حاج���ة �إىل �إعادة هيكلة كاملة ،ويف
ظل ان�شغال ال�سعودية ب�أمور بعيدة عن
الداخل املره���ق بالفع���ل ،ف�إنها توجّ ه
طاقته���ا لال�س���تنزاف باجتاه ق�ض���ايا
م�ش���تعلة ال تعود يف احلقيق���ة بالنفع
املبا�رش عليها ،وال على املنطقة ب�أ�رسها.

يون�س عودة

عن تدخُّ ل ع�سكري غربي يف ليبيا ،وهو
مامل تنفه �أمريكا ،حيث قال وزير دفاعها
�إن بالده جاهزة للعمليات الع�س���كرية،
لكن ال يوجد قرار يف هذا املو�ضوع حتى
الآن.
الو�ضع يف ليبيا يف غاية اخلطورة
بع���د «الربي���ع العرب���ي» ال���ذي دمّر
جمتمعه���ا وحوّلها �إىل جمتمع متناحر،
ي�س���عى كل طرف فيها �إىل ت�شكيل دولته
اخلا�صة ،فهل ت�س���تفيق �أطراف ال�رصاع
وتعمل جاهدة على �إجناز هذه الت�سوية،
واحل���ذر يف الوقت نف�س���ه م���ن رعاتها
الدولي�ي�ن الذي���ن اليعنيهم �أم���ن ليبيا
وا�س���تقرارها� ،إمنا م�ص���احلهم النفطية
فيه���ا ،وخوفهم م���ن الإرهاربيني الذين
انقلبوا عليهم بعد احت�ضانهم؟

هاين قا�سم
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لفت إلى أن هناك وقتًا للزرع ..وآخر للحصاد

ملحم الرياشي :ما حصل في «معراب» زلزال مسيحي ..ووطني
عقدة مب�ستويَني

يك���رر التاري���خ زالت���ه كم���ا
ا�س���تنباطه للحل���ول ،متخطي ًا ذاته
ل�ص���الح رفعته باجتاه دورات �أرقى..
وال�س���لوك اجلماعي الإن�ساين �إن بدا
ثقيل احلركة بط���يء الفهم والتفهم،
يرمي نف�س���ه يف احلال���ة اللبنانية
كـ«خمترب» على الدوام يف �رصاعات
ومماحكات ،م�ضطر من بعدها للقفز
فوق معانات���ه الوجدانية بكثري من
الأمل والأمل..
عن تالقي «التيار الوطني احلر»
و«القوات اللبنانية» ،وتر�شيح �سمري
جعجع للعماد مي�ش����ال عون رئي�س ًا
للجمهورية ،حاورت جريدة «الثبات»
م�س�ؤول التوا�صل يف «القوات» ملحم
الريا�شي ،و�إليكم احلوار:
بجر�أة ن�س�أل الريا�شي عن «م�شهدية
معراب»� ،س���يما �أن بع�ض امل�س���يحيني
بتنفّ�س���هم ال�ص���عداء لتق���ارب «التيار»
و«الق���وات» ،يرف�ض���ون �أن ينت�ش���وا من
«زبيبة» ،فال اال�ستنزاف توقّف ،وال احرتام
توافقهم ومتثيلهم �أو�صل العماد عون �إىل
ق�رص بعبدا ،ير ّد الريا�ش���ي�« :أهمية الذي
�ص���ار �إنو �ص���ار ..هو لي�س من���اورة ،وال
م�ؤامرة ،الذي جرى كتري حقيقي ،لأنه ح�صل
بتفاهمات منظ���ورة �أمام أ�عينُ اجلميع ،ال
على م�صلحة م�ؤقتة ،وهو يتعلق مب�صلحة
امل�س���يحيني اال�س�ت�راتيجية ،واللبنانيني
بالت�أكي���د ،وبالت���ايل هو لي�س م�ص���لحة
م�سيحية �ضد امل�س���لمني ،كون املنا�صفة
تخ�ص
احلقيقية والفعلية م�صلحة فعلية ّ
امل�سلمني �أي�ضاً ،وبهذا التوازن ي�سري لبنان
يف االجتاه ال�صحيح».
ن�س�أل الريا�شي عن تالقي �أكرب قوتني
م�س���يحيتني يف هذه اللحظة� ،س���يما �أن
خروج رئي�س «القوات» �سمري جعجع من
االعتقال وعودة العماد مي�ش���ال عون من
باري�س ح�ص���ل منذ � 10سنوات؛ هل للأمر
عالقة ب�رصاعات املنطقة ال�ض���اغظة على
امل�س���يحيني؟ يقول :جملة م���ن الظروف
حتّمت ح�ص���ول اللقاء؛ يف ال�سابق ،كانت
اللق���اءات تنته���ي على زغ���ل ،لكن لقاء
معراب انتهى مب�صاحلة تاريخية ،و�إعالن
م�شرتك بد�أ يف �إعالن النوايا يف  2حزيران
 ،2015وانتهى بخامتة جيدة يف  18كانون
الثاين .2016
الريا�شي يعترب �أن اللقاء  -امل�صاحلة
بني «التيار» و«القوات» لي�س منتوج ًا
�آني ًا خللفي���ة وجدانية فق���ط ،بل كذلك
خللفية م�ص���احلة وم�ص���لحة �سيا�سية
ل���كال الطرفني ،يق���ول :يف ال�سيا�س���ة،
امل�ص���احلة بالبُعد الأخالق���ي تنعك�س
م�ص���لحة بالبع���د الزمني ..نع���م ،هكذا
ارت�أت امل�ص���لحة �أن نلتقي معاً ،وكانت
نقط���ة البداية الفراغ الرئا�س���ي ،وبد�أنا
بتبادل �أوراق متعددة تطال املو�ض���وع
ال�سيا�سي والو�ضع اال�سرتاتيجي وم�صري
امل�س���يحيني ،وذلك مل يكن بالأمر الهينّ ،
كون االتفاق على تلك العناوين جاء يف
�س���ياق حتالفني متباعدين ،وم�رشوعني
�سيا�س���يني متخا�ص���مني ،لكن انطالق ًا

من وجود م�ساحة م�ش�ت�ركة فيما بيننا
�أ�س���مّيها بـ«م�ساحة الواقع امل�سيحي»،
ال «م�ساحة واقع امل�سيحية».
يك�ش���ف الريا�شي �أن م�س���احة لبنان
امل�شرتكة والواقع امل�سيحي املرتدي ،كانا
لبنة التقاء الفريقني والتفاعل واالنطالق،
وكان هذا الأمر بحد ذات���ه وثبة �إيجابية
عمالق���ة بر�أيه ،كون الثق���ة بني الفريقني
كانت تقريب ًا �ش���به معدومة ،لكنها بُنيت
�ش���يئ ًا ف�شيئاً ،بدءاً من �إعالن النيات التي
كانت حجر الزاوية.
ويح���ذّر الريا�ش���ي امل�س���يحيني من
اال�س���تعجال ،يق���ول« :نحن���ا على طول
م�س���تعجلني بال�سيا�س���ة ،قب�ل�اً كان���وا
ي�ش�ي�رون �إىل العراقيل بعني ال�شك ،وم�ش
رح تزبط ،وت�أخرتوا ،ورح تف�ش���لوا ..وكنا
جنيبه���م من �س���فر الأمثال« :لكل �ش���يء
وقت؛ هناك وقت للزرع ،ووقت للح�ص���اد..
ما �أقوله لي�س ب���كالم وجداين �أو الهوتي
�أو روح���اين� ،إنه كالم واقع���ي ووجداين
يعني الإن�سان ،ويعني امل�سيحي بالذات،
خ�صو�ص��� ًا املوجود يف لبن���ان واملنطقة
امل�رشقي���ة ،وبالتايل ال قيم���ة للبنان من
دون م�س���يحيني فاعل�ي�ن و�أقوياء ،وهذه
امليزة قيمة م�ض���افة �إىل �رشيكه امل�سلم
�أوالً ،وللم�رشق ثانياً.

الرئا�سة
لك����ن �ص����دمة ت�أيي����د رئي�����س
«الق����وات» �س����مري جعج����ع للعماد
ع����ون يف اال�س����تحقاق الرئا�س����ي ما
زالت دونه عقبات ل����دى فريقي «14
و� 8آذار» و«تي����ار امل�س����تقبل» ،رغم
انتظام امل�س����يحيني ..يقول الريا�شي:
حت����ى الآن ،مر�ش����ح «امل�س����تقبل»
هو الوزير �س����ليمان فرجني����ة ،ولهذا
ال�س����بب م�س�����ؤولية و�ص����ول العماد

ع����ون �إىل الرئا�س����ة الأوىل تقع على
عاتق داعميه ،و�أق�ص����د بذلك «القوات
اللبنانية» من جهة ،وحزب اهلل ،وكل
فريق يقول �إنه يدعم و�صوله من جهة
ثانية.

الرياشي :تأييد الجنرال
من معراب باحتفال جماهيري
لم يكن «صوريًا»

ورداً على �س�ؤال حول �سعي العماد
عون احل�صول على دعم ميثاقي كامل
ي�شمل القوة الأكرث متثي ًال لدى ال�سُّ نة،
�أي «تيار امل�ستقبل» ،يقول الريا�شي:
امليث����اق ال يُلغ����ي الدميقراطية ،بل
يحميها .من جهتنا ،نحن كـ«قوات»
ن�سري يف معركتنا حتى الأخري ،ونرى
�أن الظروف منا�س����بة لإي�صال العماد
عون ،ونحن ورغ����م اختالف املقاربة
الرئا�س����ية مع حليفنا اال�سرتاتيجي؛
«تيار امل�س����تقبل» ،ف�إن «القوات» ال
ت�سري برت�شيح �ص����وَري للعماد عون،
وهي �أيّدته من قلعة معراب باحتفال
جماهريي مل يح�صل يف تاريخ لبنان
منذ زمن بعيد ،وهذا الرت�ش����يح يعمل
عليه «احلكيم» ب�شكل يومي لإي�صال
مر�ش����حه �إىل ق�رص بعب����دا ،و�أي فريق
يدع����م العماد ع����ون عليه ت�س����هيل
املهمة.

وماذا بخ�صو�ص «امل�ستقبل» الذي
�سبق و�أيّد تر�ش���يح «اجلرنال» منذ �أكرث
من �س���نة؟ يقول الريا�ش���ي :نتحدث مع
«تيار امل�س���تقبل» ،من جهتنا ن�س���عى
�إىل زيادة �أ�ص���وات اجلرنال من قبل فريق
«� 14آذار» والأ�صدقاء ..يف ر�أينا ،و�ضعُ نا
ر�سم ًا بياني ًا للمر�شحني ،نرى �أن الوزير
فرجني���ة يقف على ميني الثامن من �آذار،
فيما العماد عون يق�ت�رب �أكرث من «11
�آذار» ،ونح���ن كـ«ق���وات» ال نريده يف
الرابع ع�رش منه ،لعله املطلوب �أن يكون
يف  11من���ه ،وليكون كذلك لعله بحاجة
�إىل دع���م «امل�س���تقبل» ،ودع���م فريقه
ال�سيا�س���ي يف «� 8آذار» ..نح���ن كقوات
نعمل على فريقن���ا ،والعماد عون يعمل
على فريقه.
يتمنى الريا�شي على اجلميع الأخذ
باحل�س���بان «املنتج امل�سيحي» كمنتج
وطن���ي ،لأنه بر�أيه من يخالفه ي�س���عى
�إىل تقزمي «زلزال معراب» ،ك�أن ي�ص���وّر
امل�ش���هد الوطني مبعط���ى انعزايل ،فيما
امل�سيحيون ال يعي�شون يف جزيرة.

ت�شوي�ش
وماذا عن لب�س عالقة «املردة» مع
«القوات»؟ يقول ريا�ش���ي :التوا�ص���ل مع
«املردة» كان بهدف تطبيع الو�ض���ع يف
منطقة ال�شمال ،حتديداً بني ق�ضائي زغرتا
وب��ش�ري ،وهذه اللق���اءات الدورية طالت
حُ كم��� ًا نقا����ش كل امللفات ،وم���ن بينها
رئا�س���ة اجلمهورية ،مثلما ح�صل مع كل
نب
الفرقاء الآخرين ،لكن «القوات» مل تت َّ
وال ملرة تر�شيح الوزير فرجنية ،لأن لديها
مر�ش���حها �س���مري جعجع ،وبيان الدائرة
الإعالمية الأخري �أزال االلتبا�س ..ي�ض���يف
الريا�ش���ي :بعيداً عن الت�ش���وي�ش ،اليوم
الأمر الأكيد �أن مر�ش���ح القوات لرئا�س���ة
اجلمهورية �ش���خ�ص ا�س���مه مي�شال عون،
وهذا الكالم لي�س ب��س�رّ  ،بل هو «زلزال»
ي�شعر به جميع الأفرقاء ال�سيا�سيني.

الو�ضع الإقليمي
وماذا عن قراءة «القوات اللبنانية»
للملف���ات الإقليمية ،بدءاً م���ن التدخل
الرو�س���ي ،م���روراً مبا يُ�س���مى «الربيع
العرب���ي» ،وانته���اء مب���ا يح�ص���ل يف
اخلليج ،يقول الريا�ش���ي :تر�شيح العماد
ع���ون ال عالق���ة له مب���ا يح�ص���ل يف
الو�ض���ع الإقليمي ،فـ«القوات» لو ت�سري
بال�ض���غط مل���ا حُ ب�س قائدها � 11س���نة
حتت االر�ض ،وملا كان م�ؤ�س�سها �شهيد..
يتابع الريا�شي حديثه :الو�ضع الإقليمي
م�أزوم جداً جلميع الأطراف ،وكمراقب (ال
�أعبرّ عن موقف القوات) ،الرو�س���ي حقق
ح�ضوراً ا�س�ت�راتيجي ًا يف �س���ورية ،لكن
و�ضعه االقت�ص���ادي متعرث ،وهو بحاجة
�إىل حل �رسيع ،وكذلك ه���و حال �أوروبا
التي تعاين من تدفق الالجئني وخطرهم

الأمني واالقت�صادي ..اجلميع بحاجة �إىل
حل ،و�أكرثهم حاجة هو ال�شعب ال�سوري،
لكنن���ي ال �أرى اقرتاب���ه ،لأن الوالي���ات
املتح���دة فرح���ة ب�إغ���راق اجلميع يف
الوحول ال�س���ورية ،وتتفرج ،وحتاول �أن
جتعل من �سورية مغناطي�س جاذب ًا لكل
�إرهاب العامل ،ملعاجلة ملفات عالقة.

«داع�ش» �أكرب كذبة
ي���رى ريا�ش���ي �أن امللف ال�س���وري
�شائك ومعقد وطويل ،ومن املبكّر �إعالن
انت�ص���ارات يف ظل خما����ض مل يخربنا
ع���ن التحوالت التي �س���تطال عدة دول،
وبالتايل التح���وّالت يف املنطقة كبرية،
�سواء يف �إيران �أو الإقليم� ،أو �سورية قلب
العامل العربي� ..سنتان ملجيء «جنيف
 ،»3وميك���ن �أن ننتظر �س���نتني �أخريتني
لإلغاء املفاعيل ال�ص���ادرة عن «جنيف
 ،»3وال �ش���يء منتظَ ر ب�شكل جدي �سوى
كرّ وفرّ يف املناطق ال�س���ورية ،ودم كثري
ي�سيل ،و«داع�ش» التي احت�شدت �ضدها
 42دولة ،مع �أمريكا و 4دول مع رو�س���يا،
لي�س���وا قادرين على �إلغائها� ..أكرب كذبة
يف التاريخ ع���دم �إلغائها ،والكل يعرف
�أن من �صنع «داع�ش» قادر على �إلغائها.

اخلطر الأمني
وم���اذا ع���ن عالق���ة «الق���وات»
وال�س���عودية ،و�إ�رصار الإعالم على و�صف
العالقة باملتوترة؛ هل هي ر�سالة م�شفَّرة
مل�ؤ�رش خطر �أمني على رئي�س «القوات»،
�س���يما �أن التحوُّل الذي �س���ار به يرف�ضه
بع�ض الفرقاء؟ يرد الريا�شي :اخلطر الأمني
على «احلكيم» موجود على الدوام ،وال
م�ؤ�رشات عن ارتفاع من�سوبه �أو نق�صانه..
�سمري جعجع جمالد «،»gladiator
وهو ال يخ�شى اخلطر الأمني ،لكنه ي�أخذ
احلذر العقالين واملنا�سب..
�أما بخ�ص���و�ص عالقة «القوات» مع
ال�سعودية ،فهي بح�سب الريا�شي ممتازة
جداً ،كون اململكة تتعاطى مع «القوات»
كمكوّن ا�س�ت�راتيجي من مكونات ال�شعب
اللبناين.

حزب اهلل
ن�س����أل الريا�شي عن عالقة «القوات
اللبناني���ة» بحزب اهلل ،وع���ن ر�ؤيتهم
حل ّل �س�ل�احه بعد تطمينه ،ي�ؤكد م�س�ؤول
التوا�ص���ل يف «الق���وات» عل���ى ثوابت
«الق���وات» :بداي���ة ،ال �أح���د يفكّر بنزع
�س�ل�اح حزب اهلل بالقوة ،وال �أحد ميكنه
�أن ينزع �سالحه �إال حزب اهلل نف�سه.
ن�س����أل :وه���ل عادت احل���رارة بني
حزب اهلل و«القوات»؟ وهل يُح�ضرَّ لذلك
ترتيب معينّ ؟ يقول الريا�شي :يف الواقع،
وب�رصاحة ،ال يوجد �ش���يء ،هناك احرتام
متبادَل ،وخ�صومة �سيا�سية وا�ضحة.

�أجرى احلوار :بول با�سيل
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لماذا «يهرب» الرجل من امرأته بعد سنوات قليلة على الزواج؟
كثرياً ما ت�رصخ بع�ض الزوجات :خرج
زوج����ي ومل يعد ..ال �أرى زوج����ي ..بد�أتُ
�أن�س����ى مالحمه ..ومع الأ�سف ال جتد هذه
ال�رصخات �صدى لدى الرجال.
ل�ش����كاوى تلك الن�س����اء �أ�سباب كثرية،
فالزوج����ة ترغب يف ر�ؤي����ة زوجها ،و�أن
ت�ش����عر بالأمان واال�س����تقرار مع����ه ،و�أن
ي�شاركها تفا�ص����يل يومها وتتحدث معه
و�إليه� ،أو حتى تت�ش����اجر معه� ،إىل جانب
احلق����وق التي كفلتها له����ا كلمة زوجة،
لكن �أحيان ًا كثرية ترف�ض الزوجة ظروف
عم����ل زوجها ال����ذي يكتفي ب�����أن يكون
جمرد �ضيف يف البيت �أو زائر الليل؛ كما
يطلَق علي����ه ،ويرف�ض �أن يك����ون �رشيك ًا
حقيقي����اً ،ويرف�ض ت�س����لُّم مفاتيح �إدارة
بيته ،ويكتفي باملتابعة والتوجيهات� ،أو
ال�صمت يف �أحيان كثرية.
هنا تبد�أ املر�أة يف البحث عن �أ�سباب
هروب زوجها م����ن العالقة ،وهروبه من
احلب .عادة تك����ون العالمات التي تبدر
من الرج����ل معروفة لدى ح����واء ،لكنها
بالطبع ال ت�صدّقها� ،شفقة على م�شاعرها،
لكنه����ا تعرف ذلك بحا�س����ة الأنثى التي
يف داخله����ا ،والتي تدلها عل����ى �أن هذا
الرج����ل يتهرب منها و�أ�ص����بح غري مهتم
مب�شاعرها ،ومن هذه العالمات:
 -1ته����رُّب الرجل من لق����اء زوجته �أو
احلديث معها.
 -2تغيرّ لهجة احلديث ،في�صبح عبارة
عن ا�ستجابات باردة.
 -3عدم اهتمام الرجل باملنا�س����بات
اخلا�ص����ة باملر�أة ،بعد �أن كان ينتظرها
قبل �أ�سابيع.
 -4عدم رغب����ة الرجل يف الذهاب �إىل
الأماكن التي حتمل ذكريات احلب.
 -5اختالق امل�شاكل عند �أتفه الأ�سباب.

ِ
أنـت

� -3أن يكون للزوجة �أ�ص����دقاء تلتقي
به����م ،ولو مرة كل �ش����هر ،لتخفيف عبء
الوحدة والبقاء يف املنزل فرتات طويلة.
 -4حماولة م�شاركة الزوج يف العمل
ومتطلباته ،واحلديث معه عن �آخر �أخبار
وطرائف عمله.
 -5قومي بكل م����ا عليك من واجبات
جتاه زوجك الذي يظل عند نف�س الأ�سلوب،
راف�ض���� ًا العودة �إىل املنزل ،وراجعي �أحد
املتخ�ص�ص��ي�ن واال�ست�شاريني لبحث تلك
العالقة.
 -6ال متار�س����ي �أ�س����اليب �ضغط على
زوجك من �أجل مزيد من النقود ،فيت�صور
ال����زوج �أنه جمرد �آلة نقود ال �إن�س����ان له
طاقة حمددة.
 -7تكيّف����ي مع طول ف��ت�رات الغياب،
وان�ش����غلي بالأ�ش����ياء املفي����دة ،حتى ال
يكون الغياب �س����بب ًا رئي�س���� ًا يف معركة
يومية.

ن�صائح للزوج
بالإجم����ال ،هن����اك �س����ببان الختفاء
الزوج من بيته:
الأول� :أن يكون ب�س����بب طبيعة العمل،
والرغب����ة يف زي����ادة الدخل �أو حت�س��ي�ن
م�ستوى املعي�شة له ولأ�رسته.
الثاين :يرجع �إىل الزوجة نف�سها ،وهنا
ت�ش��ي�ر بع�ض الدرا�س����ات �إىل م�س�ؤوليتها
بن�س����بة ٪90؛ مل����ا حتمله م����ن «عوامل
تطفي�����ش» جتع����ل الزوج يلج�����أ �إىل �أي
و�س����يلة ت�س����اعده على البقاء بعيداً عن
بيته.
�إ�ضافة �إىل ال�س���ببني الرئي�سيني

هناك �أ�سباب �أخرى ،منها:
� -1إح�س����ا�س الرج����ل بفت����ور عالقته
بزوجته من �أكرث الأ�ش����ياء التي يبغ�ضها
الرجل وجتعله م�ؤه ًال للهروب دون �سابق
�إنذار ،فم����ا كان يجذبه للعالقة قد انطف�أ
�ض����و�ؤه ،لذا ال داعي للبقاء يف مثل هذه
العالقة.
 -2ظه���ور بع����ض الت�رصف���ات يف
امل���ر�أة جتع���ل الرج���ل يرتاج���ع عن
�ش���عوره باحلب جتاهها ،فالرجل عاده
قد يتلم�س الأع���ذار ،لكن بالتجربة قد
ي�ستطيع ا�ستك�ش���اف �سمات وعالمات

اإلتيكيت

كيف ّ
تربين أوالدك على حب الوطن؟
تربية الأبناء على حب الوطن من
املعاين الهامة التي يجب �أن يعتني
بها املربون ،لأن����ه يولّد عند الأبناء
الوالء واالنتماء ،والعمل املتوا�ص����ل
لنه�ض����ة ورفع����ة وطنهم ،كم����ا �أنه
يعلمهم �أن هناك هدف ًا �أكرب يعي�شون
من �أجل����ه يف هذه احلي����اة ،يتعدى
هذا الهدف امل�ص����لحة ال�شخ�صية �إىل
امل�صلحة العامة اجلماعية.
هناك العديد من الو�سائل التي قد
تتخذينها لرتبي����ة �أبنائك على حب
الوطن وتعميق املواطنة ،ومنها:
 -1الق����دوة العملي����ة :عندما يرى
الأبن����اء دائم���� ًا والديه����م يتابعون
الأحداث والق�ض����ايا الهامة املتعلقة
بالوطن ،وعندما يجدونهم م�شاركني
بفاعلية يف ه����ذه الأحداث ،ف�إن ذلك
هو خري و�س����يلة لرتبية الأبناء على
حب وطنهم واالن�ش����غال بق�ض����اياه،
فمن ذل����ك �أن ي�أمل الوالدان لإخوانهم
يف الوطن �إذا �أهمّهم همّ� ،أو �أملّت بهم

رمي اخلياط

فَ ن%

وطــفـــــلك

م�شكلة ،كذلك يفرحان لإخوانهم يف
الوط����ن �إذا ر�أوهم يف خري و�س����كينة
واطمئنان.
 -2حب الأوطان من الإميان :وذلك
عن طري����ق �أن يق�ص الآباء والأمهات
الق�ص�����ص التي تنمّي روح الوطنية
وحب الوطن يف نفو�س الأبناء ،والتي
تربط حب الأوطان بالإميان ،فها هو
النبي �ص����لى اهلل عليه و�آله و�س����لم
ي�رضب �أف�ضل الأمثلة يف حبه لوطنه
يف �س����عيه يف نه�ض����ة بلدته و�أمته
بن�رش قيَم اخل��ي�ر والعدل ،وحماربة
قيم الظلم وال�رش ،فالنبي �ص����لى اهلل
عليه و�آله و�سلم جل�س يف مكة ثالث
ع�رشة �س����نة مل ي����ك ّل ومل ميلّ ،لكنه
ثابر و�ص����ابر من �أج����ل هداية قومه
و�إخراجهم من الظلمات �إىل النور.
 -3تدري����ب الأطفال عل����ى �إظهار
حبهم لوطنهم ،وذلك عن طريق:
 -4ا�صطحاب الأطفال �إىل الأماكن
التي تربز فيها الروح الوطنية.

للمر�أة عك�س �شخ�صيته ،فيلوذ بالفرار.
 -3الرج����ل يهرب م����ن زوجته حمبة
بحريت����ه ،فالبع�����ض يعت��ب�ر �أن الزواج
مقربته.
على الزوج����ة �أن ت����درك �أهمية الدور
الذي تلعب����ه يف حياة زوجه����ا ،ولذلك
ين�صح االخت�صا�صيون بالآتي:
� -1أن يكون زوجك هو الأول يف حياتك،
ومن بعده الأبناء والأهل والأ�صدقاء.
� -2أن يك����ون البيت هادئ ًا وخالي ًا من
ال�رصاعات والأ�صوات العالية ،والتعامل
مع م�شاكل الأبناء بحكمة.

 -1لبيتك الأولوية واالهتمام ،ويكفي
املتابعة التليفوني����ة حتى يدرك الأبناء
�أن والدهم موجود و«متحكّم».
� -2إن كان����ت ظروف العمل �ص����عبة،
وتتطل����ب الغي����اب ع����ن البي����ت فرتات
طويلة ،فعوّ�ض ذلك من خالل �أيام نهاية
الأ�سبوع ،وخذ الأبناء يف نزهة.
 -3اعلم �أن الأموال واملكا�س����ب التي
جتنيها من �أجل �أ�رستك ونف�س����ك لي�ست
مربراً لتخ�رس نف�س����ك و�ص����حتك من �أجل
احل�صول عليها.

ُّ
التصرف في المواقف المحرجة
لباقات
� -5رشاء الأع��ل�ام والرايات التي
تُربز معنى الوطنية وحب الوطن.
 -6حف����ظ الأنا�ش����يد الوطني����ة،
مما لها �أكرب الأث����ر يف تنمية احل�س
الوطني.
 -7اال�س����تعانة بالر�سومات على
الوجه يف املنا�سبات الوطنية ،والتي
تعبرّ عن حب الوطن.
 -8ت�ش����جيعهم عل����ى �إب����راز
حبهم لوطنهم ،والتعبري عن ذلك
احلب بالكالم والكتابة وال�ش����عر،
واملناق�شات بينهم وبني الوالدين.
 -9تدري����ب الأبن����اء عل����ى
املواطنة :وذلك عن طريق تدريبهم
على التعامل احل�سن مع �إخوانهم
يف الوطن ممن يحملون دين ًا �آخر
غري دينهم ،فنعلمه����م كما �أمرنا
ديننا احلنيف ب�أن نُح�س����ن �إليهم
ونربّهم ،فهم �رشكاء معنا يف هذا
الوطن ،و�أن لهم م����ا لنا وعليهم
ما علينا.

ال�ض���حك :يعالج الإتيكيت ال�ضحك يف
املواقف املحرجة من ناحيتني خمتلفتني؛
الأوىل :ال�ضحك حني يتعرّ�ض الآخرون �إىل
موقف حمرج ،والثانية ردّة فعلنا على من
ي�ضحك حني نكون نحن يف موقف �صعب.
يعترب الإتيكيت �أ ّن ال�ض���حك على الآخرين
بد ًال م���ن م�س���اعدتهم يعك����س نوع ًا من
الت�شفّي بالآخرين ،فيما التعاطف مع الآخر
وال�ش���عور معه هو �أحد �أهم الأعمدة التي
تنطلق منها �أ�صول الإتيكيت وقواعدها .فلو
�ضحكتِ يف موقف ماثل ،االعتذار يعترب من
واجبك� ،أمّا يف حال كنت �ض���حية املوقف
وردات الفع���ل ال�ض���احكة يف �آن ،يطل���ب
منك الإتيكيت �أن تمُ �س���كي نف�سك قلي ًال عن
التفاعل �أو �إظهار الغ�ضب �أو النبث بكلمات
غري الئق���ة� ،إذ ميكنك بنظرة �أن تبيّني عن
عدم ر�ض���اك عمّا ح�ص���ل� ،أو �أن تتجاهلي
الأم���ر كلي ًا من دون �أن تزجّ ي نف�س���ك يف
مواقف تكون تبعاتها غالية الثمن عليك.
اال�س���تخفاف :يح���ذّرك الإتيكي���ت من
اال�س���تخفاف بال�رضر الذي قد ت�س���ببّينه
للآخري���ن� ،أو �أن ت�س���تخفّي مبا يح�ص���ل

لهم من وقوع �أو ت�ش���تت بالأف���كار� ،أو �أي
نوع من املواقف املحرجة ال�ص���عبة التي
ميك���ن لأي �ش���خ�ص �أن يتعرّ�ض لها .حني
تك�رسين قطعة للعر�ض �أو للزينة يف منزل
امل�ضيفني ،ال تت�رصيف وك�أن �شيئ ًا مل يكن،
وال تنهاري كلي ًا وتت�رصيف وك�أنهم �سددوا
لك �صفعة .خذي ردّة فعلهم بعني االعتبار..
اعتذري ب�شدّة ،وا�ش���كريهم على التخفيف
عن���ك ،وابحثي يف �إم���كان التعوي�ض من
دون احراج الآخر� ،أي من دون عر�ض املال
على �سبيل املثال� ،أو الإ�رصار على ت�صليح
غر�ض ما� ،أو �أخذه معك �إىل امل�صبغة.
اللوم :حتميل امل�س�ؤولية بانفعال كامل
ملن يت�س���بّب لك يف موقف حمرج �أو حني
يك���ون هو ال�ض���حية يف موق���ف يطاولك
�أي�ض���اً ،ال يفيد ب�شيء �سوى �أنه يوقعك يف
الأخطاء التي يحذّر منها الإتيكيت وينهاك
عنها .حني ترين ا�س���تخفاف ًا يف مَ ن ي�سبب
لك ��ض�رراً مادي ًا �أو معنوي���اً ،ميكنك لفت
نظ���ره بلطف وب�ش���كل حتافظني فيه على
الروابط الإن�س���انية التي تدوم بعك�س ك ّل
الأمور الأخرى.

منوعات
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كيف نتأقلم مع اكتئاب الشتاء؟
مع قدوم ال�ش���تاء ،وعندما تبد أ�
الظلمة مبكراً ،ويبد�أ الربد بالتغلغل
�إىل العظام ،ي�شعر الكثري من النا�س
فج�أة بهبوط يف احلالة النف�س���ية،
والتعب املتوا�صل ،وفقدان احليوية،
و�ش���هية مفرطة وهبوط يف الأداء
العام واالجتماعي..
ال داعي للف���زع ،يجري احلديث
ع���ن ظاه���رة كث�ي�رة االنت�ش���ار
ت�س���مَّى «االكتئاب املو�سمي» �أو
«االكتئاب ال�شتوي» .هذه الظاهرة
منت�رشة لدى الن�س���اء مبا معدله 4
�أ�ضعاف من انت�شارها لدى الرجال،
لكنها لي�س���ت خطرية ،وهي قابلة
للعالج.
حافظ���وا عل���ى القيام بن�ش���اط
ريا�ض���ي منتظم� :أحد �أ�سباب ظهور
االكتئاب ال�ش���توي ه���و التغيريات
الهورمونية يف اجل�سم ،ومن بينها
انخفا�ض يف ن�س���بة ال�سريوتونني
(هورمون ال�س���عادة ال���ذي يعمل
كم�ضاد طبيعي لالكتئاب) .ميكن �أن
ي�ؤدي النق�ص يف ال�سريوتونني �إىل
االكتئاب ،ولذلك يو�ص���ى بزيادته
بوا�سطة ممار�سة الن�شاط الريا�ضي؛
كلم���ا �أكرثنا من القيام بالن�ش���اط
الريا�ض���ي� ،س���يزداد �ش���عورنا
باالرتياح.
عر�ضوا �أنف�سكم لأ�شعة ال�شم�س:
ت�ساعد �أ�شعة ال�شم�س على موازنة
التغيريات الهورمونية التي ت�سبب
الإحب���اط ،وت�س���اعد عل���ى زيادة
احليوية� .إ�ض���افة �إىل ذل���ك ،ي�ؤثر
هورم���ون امليالتون�ي�ن ،الذي يتم
�إفرازه مع حدوث الظالم� ،أي�ض ًا على
اليقظة ،والنوم ،واحلالة النف�سية.
يُفرز اجل�سم ميالتونني �أكرث ب�سبب
�ساعات الظلمة الأطول يف ال�شتاء.
ي�س���اعد البقاء مل���دة طويلة حتت

�ضوء ال�شم�س املبا�رش (مدة �ساعة
متوا�ص���لة يف اليوم عل���ى الأقل)،
على تقلي���ل امليالتون�ي�ن ،ويزيد
من م�س���توى الطاقة يف اجل�س���م.
عندما ال يكون التعرّ�ض �إىل �أ�شعة

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

ال�شم�س ممكناً� ،أو يف الأيام الأكرث
هط���و ًال للأمطار ،ميكن ا�س���تخدام
الإ�ضاءة اال�ص���طناعية ،كالإ�ضاءة
الفلوري�س���نتية ،كبدي���ل ،لك���ن ال
يو�صى بفعل ذلك مدة طويلة.

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

�أفــقــي
 - 1مركبات بحرية  /من �أع�ضاء النبات التنا�سلية (جمع).
 - 2وعد يحافظ عليه  /وا�ضح ومعلن.
 - 3م���ا يكتب من كافة املعلومات عن مو�ض���وع �أو حدث
ما  /من الأطراف
 - 4حيوان �ض���خم الحم يحب الع�س���ل � /شقيقة  /ن�صف

�ش���ددوا عل���ى تغذية �ص���حية
ومتزنة :يو�ص���ى بتن���اول الأغذية
التي حتتوي على ال�س���كر املعقّد،
بحي���ث تط���ول عملي���ة اله�ض���م،
ويحافظ اجل�سم على م�ستوى كل من

بدري
 - 5من مدن م�رص � /رست وهنئت.
 - 6ن�ص���ف �ساحر � /س���ال  /من ال�شهور
امليالدية.
 - 7مت�ش���ابهة  /م���ن الظهر ف�ص���اعدا /
تو�ضع عليه الأ�شياء.
 - 8احلكواتي (معكو�سة).
� - 9أدوية م�ض���ادة (معكو�س���ة) � /رسيع
الغ�ضب.
 - 10فنانة م�رصية راحلة ملعت كراق�صة
مع فريد الأطر�ش
عــمـــودي
� - 1س���ندريال ال�شا�ش���ة ماتت يف ظروف
غام�ضة يف لندن.
 - 2مطرب وممثل �س���وري من �أغنياته يا
بنات املكال  /للنفي
 - 3احلي���وان مي�ش���ي يف الأر����ض /
م�ستغرقون يف �سبات
 - 4ن�صف �أ�رسة  /من �آلت �إليه الو�صاية.
� - 5سيدة ال�شا�شة العربية.

ال�سكر وال�سريوتونني ثابتني لوقت
طويل .حتتوي الكث�ي�ر من الفواكه
واخل�ضار على �ألياف غذائية تتحلل
ببطء ،ولذلك يو�ص���ى بالإكثار من
تناولها .ميك���ن للم�أكوالت احللوة
واحلارة ،مثل ال�شوكوالتة والكعك،
�أن حت�سّ ���ن ال�شعور ب�ش���كل م�ؤقت
(ولذلك ال يو�ص���ى باالمتناع عنها
نهائياً) ،لكنها لي�ست ح ًال لالكتئاب
املتوا�صل.
امتنع���وا ع���ن الكافئ�ي�ن :مييل
الأ�ش���خا�ص الذي���ن يعان���ون من
االكتئ���اب ال�ش���توي �إىل االعتماد
عل���ى الكافئني ،لي�س���اعدهم على
�أن يكونوا يقظني �ص���باحاً ،وكذلك
خ�ل�ال اليوم .غري �أنه عندما ترتفع
ن�سبة الكافئني يف الدم �إىل �أق�صى
حد ث���م تنخف�ض ،فهم ي�ش���عرون
بالتعب والع�صبية �أكرث.
يقلل الكفائني �أي�ض ًا من م�ستوى
عدد م���ن املكوّن���ات الغذائية يف
اجل�س���م ،والهام���ة لعم���ل اجلهاز
الع�صبي ال�سليم .تقيّدوا وال ت�رشبوا
�أكرث من ك�أ�س واحدة من القهوة �أو
ال�شاي يومياً.
حافظ���وا على �أن تك���ون لديكم
�صلة بالأفراد والأ�ش���خا�ص الذين
حتبونهم :رغم قل���ة احليوية التي
متيز االكتئاب ال�ش���توي ،يو�ص���ى
باخلروج وااللتقاء بالأ�شخا�ص ،وال
تبقوا لوحدكم يف البيت.
التفاعل م���ع الآخري���ن ،وكذلك
ال�شعور بوجود دعم ،عالقة وحمبة
م���ن قبَ���ل الأ�ش���خا�ص املقربني،
�سيح�سّ ���ن ال�ش���عور كثرياً ،وكذلك
العناي���ة واالهتم���ام باللبا����س
واملظه���ر قبل اخل���روج �أو االلتقاء
بالأ�شخا�ص �سيجعلونكم ت�شعرون
�أكرث راحة وطم�أنينة.

الحل السابق
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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 - 6ثلثا تخت  /م�صباح
 - 7ن�صف قمي�ص  /ثياب بالية.
 - 8عدم قدرة على النوم  /ن�ص���ف عابر � /ضمري
متكلم.
 - 9ممثل وخمرج م�رسحي و�سينمائي راحل ترك
الطب البيطري من �أجل الفن � /أخط أ�
 - 10ممثل وم�رسحي م�رصي راحل عمل �س���نوات
خمرجا يف الإذاعة الربيطانية

( العدد  )390اجلمعة � 12 -شباط 2016 -

كاريكاتير

ديون اآلباء تؤثر على سلوك األبناء
تو�صلت درا�س���ة حديثة �إىل �أن بع�ض �أ�شكال الديون ،مثل
ّ
دي���ون الرهن العق���اري ،وقرو�ض التعلي���م ،مرتبطة بتمتّع
الأطفال ب�صحة �أف�ضل ،فيما تت�سبب قرو�ض بطاقات االئتمان
والفواتري الطبية املت�أخرة يف زيادة امل�شاكل ال�سلوكية لدى
الطفل.
وقال الباحث���ون �إن النتائ���ج ت�ؤكد �أن الدي���ون ميكن �أن
تك���ون �س���لبية �أو �إيجابية ،ا�س���تناداً �إىل �أوج���ه �رصفها �أو
تكلفة اقرتا�ضها يف �ض���وء �أ�سعار الفائدة والر�سوم وغريها.
و�أ�ضافوا :يبدو الأمر منطقياً ،فاالقرتا�ض لغر�ض ا�ستثمارات
بعينها ميكن �أن يكون مفيداً ..على �س���بيل املثال ،قد ي�ؤدي
اقرتا����ض الطالب �أموا ًال للدرا�س���ة اجلامعية �أو ل�رشاء منزل،
�إىل نتائج اجتماعية واقت�صادية �أف�ضل ،بخالف الديون غري
الآمنة ،مثل قرو�ض بطاقات االئتمان �أو قرو�ض الرواتب غري
املرتبطة مبثل هذه اال�ستثمارات.

وركّز الباحثون عل���ى  9011طف ًال و�أمهاتهم ،وكانت جُترى
مقابالت م���ع الأمه���ات كل عامني للحديث عن امل�ش���اكل
ال�سلوكية للأطفال ،وق�سّ ���مت الدرا�سة ديون الآباء والأمهات
�إىل �أربع فئات ،وهي ال�سكن والتعليم وال�سيارة والديون غري
الآمنة التي ت�ش���مل بطاقات االئتمان ،والأموال التي تقرت�ض
من �أفراد �أو بنوك والديون الطبية.
وتو�صل الباحثون �إىل �أنه مع زيادة الدَّين الإجمايل ،تزيد
ّ
امل�ش���اكل ال�س���لوكية للأبناء ،لكن الأمر يختلف وفق ًا لنوع
الدَّين� ،إذ ترتبط زيادة ديون الرهن العقاري وديون التعليم
مب�ش���اكل �سلوكية �أقل فيما تو�ص���لت الدرا�سة �إىل �أن زيادة
الديون غري الآمنة مرتبطة بعدد �أكرب من امل�شاكل ال�سلوكية.
وقد ختم �أحد الباحثني هذه الدرا�س���ة بالقول�« :أعتقد �أنه
يجب على الوالدَين احلر�ص على عدم مناق�ش���ة ال�صعوبات
املالية �أمام �أطفالهم».

لهذا السبب كانت مقولة «رجعت حليمة لعادتها القديمة»
دائم ًا نرددها ،لكن جنهل معناها� ،إنها املقولة ال�ش���هرية
«رجعت حليمة لعادتها القدمية» ..فمن هي حليمة؟ وما
الق�صة وراء املثل ال�شائع؟
حليم���ة هي زوج���ة حامت الطائ���ي امل�ش���هور بالكرم،
وزوجته ا�شتُهرت بالبخل ال�ش���ديد ،حتى �أنها كانت كلما
�أرادت �أن ت�ض���ع ال�س���منة يف الطبخ ،ارجتفت امللعقة يف
يدها ،ف�أراد زوجها �أن يعلّمها الكرم فقال لها� :إن الأقدمني
كانوا يقولون �إن املر�أة كلما و�ضعت ملعقة من ال�سمن يف
طنجرة الطبخ ،زاد اهلل يف عمرها يوماً.
تـــ�صـــــدر عـــــــن
�شــركــة الـقـــلــم
للإعالم �ش.م.م.

�أُعجبت حليمة بالفكرة ،فمن ال يرغب بزيادة عمره يوم؟
�أخذت حليمة تزيد مالعق ال�س���من يف الطبخ ،حتى �أ�صبح
طعامها لذيذاً ،واعتادت على ال�سخاء كزوجها.
ويف �أحد الأيام� ،ش���اء اهلل عز وج���ل �أن يُفجعها بابنها
الوحيد ،وال���ذي كانت حتبّ���ه �أكرث من نف�س���ها ،فجزعت
حتى متنّت املوت ،وتذك���رت مقولة زوجها ،ف�أخذت تقلل
من كمية ال�س���من يف الطبخ حتى ينق�ص عمرها ومتوت،
ف�أ�ص���بح النا�س يرددون مقولة «رجعت حليمة لعادتها
القدمية».

«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:

