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االفتتاحية

الرئاسة ..كرسي متحرك و«مكانك راوح»

عشر سنوات من النصر
ع�رش �سنوات م�ضت على احلرب امللعونة التي �أرادوا من خاللها
�إطف���اء كل جذوة �أمل ،ب�أن لليوم غداً ،و�أن الن�رص �أكيد متى امتلكت
الإرادة احلرة والعقل املنري.
من���ذ اللحظة الأوىل للع���دوان ،كان وا�ضح ًا �أن حلف ًا غري مقد�س،
ميتد من الداخل اللبناين �إىل عوا�صم الأعراب ،ولي�س انتهاء بالغرب
ووا�شنط���ن ،طبع ًا بينهم تل �أبيب ،قام على قو�س �أن ف َرج «فوزهم»
�آتٍ على منت املوت الأ�سود ال�صهيوين.
ملعونة تلك العوا�صم ،ومعجونة بالوحل والعار جدائل املمالك
املدجنة حتى امل���وت ،من �أجل قت���ل كل ظاهرة حية يف
وال���دول ّ
جمتمعاتنا..
لكن �رشا�سة وكربياء القرى واملدن ال تقهقهرها ،عوا�صم حمكومة
بالذل والعار واخلنوع ،لأن دماء ال�شهداء لونها من لون احلياة ،بها
يخ�ضو�رض وجه الأر�ض وميوت وجه العدم والعمالة.
�أ�سود ورمادي دم���اء كل ت�آ ُمر وعمل من �أجل منع الن�رص املبني،
وم�ساف���ة ما بني اللونني �شهادة الفع���ل ،فممالك تتهاوى برذائلها،
ومقاوم���ة تواجه ،ت�ستمطر على �أر�ض املواجهات عنفوان ًا وبطوالت
كي ت���زرع ال�شم�س وتزيدها ن���وراً ،لتكت�ش���ف �أن كل ذئاب الأر�ض
ا�ستنفرت ،البت�ل�اع حامي ال�رشف ،والبتالع �آخر بريق �أمل ،يف ليل
ال�شعوب البهيم.
لك���ن الدم النقي وا�صل دورت���ه يف اوردة الأر�ض ،عطاء ومروج ًا
ذهبية.
ا�ستلهم حبات الرم���ل ،و�أغ�صان ال�شجر ،و�شتل���ة تبغ وزيتونة،
و�رصخة حج���ة ،ال يهمه���ا كل الدمار حولها :فت��ص�رخ« :فدا �إجر
املقاومة».
ح���ث املقاومون اخلطى ،نح���و احلاملني ب�آف���اق و�أزمنة وردية،
�سمع���وا ووعوا جي���داً كالم ال�سيد« :وىل زم���ن الهزائم وجاء زمن
االنت�صارات».
فكان الفعل وكان���ت الإرادة وكان الن�رص� ..سحق املقاومون الذل
يف احلرب �ضد رجال اهلل ..فانف�ضحت عاهات العهر الر�سمي..
يعرف الرج���ال الرجال� ،أن ال�سماء ت�ستمطر لتعطي خرياً ،ليبقى
قادة العوا�صم يتلونون يف غيهم ونفطهم وتبعيتهم.
يا هذا ال�شاح���ذ �سكين ًا نحو الآمال املنبعثة من ن�رص مل يحققه
الأعراب منذ �سقوط الأندل�س:
تريث ..راقب
�أو انخرط �أكرث ف�أكرث يف دمنا ،ويف لعبة املوت التلمودية:
ثمة فجر �سينبلج حتم ًا ليقني �آت:
ا�سمع يا هذا:
ً
الذي مل ت�ستط���ع �أن تخفي حقدك ،ولن تقدر �أن تبلع ن�رصا على
�أ�سي���ادك ،من بريوت :حيث البيان ال�شه�ي�ر لثلة الت�آمر يف معمعة
احل���رب� ،إىل �رصخة لق���اء الربي�ستول لنزع ال�س�ل�اح واال�ست�سالم،
مروراً بالت�آمر يف بيانات احلكومة يف �أيار � ،2008إىل عوا�صم الكاز،
وحديث املغامرة واملغامري���ن� ،إىل احلرب على �سورية ،وكلها لها
هدف واحد:
حما�رصة روح العنفوان ،قتل رمز العزة ،من �أجل حتقيق «النب�ؤة
التلمودية»..
ً
لك���ن يا ه�ؤالء ا�سمعوا وعوا م���ا زال الر�ضوان حيا يرزق يف كل
الزوايا والكمائن.
ما فتى ذو الفقار يخرتق اجلدران ال�صلبة.
هو ذا هم املقاومون منت�صبو القامة ي�ؤججون ا�سلحتهم من �أجل
�أن ينبلج منها الدم الأحمر النقي ليطهر الأر�ض التي باركنا حولها.
�أمل يقل �سيد «الوعد ال�صادق» :جاء زمن االنت�صارات..

�أحمد زين الدين
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الـنـاشر :شركة القلم لإلعالم واإلعالن ش.م.م
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المقاالت الواردة في الجريدة تعبر عن آراء كتابها

حماوالت �إمتام �صفقة «مفتاح لك ومفتاح يل» �ستبوء بالف�شل

ارت�ش���ف بع����ض م���ن «� 14آذار» الرتي���اق
ال�سعودي ملجرد �أن ا�ستقبل امللك �سلمان الرئي�س
�سع���د احلريري مرتني؛ قبل عي���د الفطر املبارك
وخالله ،واعت�ب�ر الكثريون من املراقبني �أن هذه
نب �سعودية
املبادرة امللكية �إمنا هي �إع���ادة ت ٍّ
للرئي�س احلريري ،دعم ًا له يف مواجهة خ�صومه
ال�سيا�سي�ي�ن يف الداخل اللبناين ،وتزكية �سُ نّية
لزعامت���ه ،خ�صو�ص ًا يف معركت���ه املعلَنة مع
الوزير ال�سابق �أ�رشف ريفي ،ومعركته امل�سترتة
م���ع الوزي���ر امل�شنوق نحو ال��س�راي احلكومي،
ال�سيما بعد الهزائم البلدية الكبرية التي مُني بها.
�صادفت هذه «التعومي���ة» ال�سعودية للرئي�س
احلري���ري ،مع �رصخة ا�ستغاث���ة �أطلقتها �إحدى
�إعالميات تلفزي���ون امل�ستقبل ،مطالبة احلريري
مببادل���ة وفائه���ا وزمالئها ،عرب دف���ع الرواتب
املرتاكمة منذ ع��ش�رة �أ�شه���ر ،وتلتم�س طم�أنة
واقعية على م�ستقبلها �ضمن «امل�ستقبل».
و�إذا كان احلريري خ�ل�ال زيارته لل�سعودية
«�سيتن�شّ ق الأخ�رض الأمريك���ي» حلل مع�ضلته
املالي���ة ال�شخ�صي���ة ،وحلحلة �أو�ض���اع رواتب
موظف���ي «�سع���ودي �أوجيه» وو�سائ���ل �إعالم
«امل�ستقب���ل» ،ف����إن ال�سعودي���ة ع�ب�ر تعومي
احلري���ري مالياً� ،ستُغرق���ه �سيا�سي ًا يف الداخل
اللبناين ،لأن من يكون الأقرب �إليها يف الظروف
احلالية ه���و الأبعد عن ال�رساي� ،سواء كان �سعد
احلريري �أو �سواه.
تع���ومي ال�سعودية للحريري لي�س مب�ستغرَب
نتيجة «وحدة احلال» ،لكن دعوة الزيارة التي
وجهته���ا ال�سعودية للعماد مي�شال عون وزيارة
ال�سفري الع�س�ي�ري للرابية ،وم���ا يقال عن رفع
الفيتو ال�سع���ودي عن و�صول اجلرنال �إىل بعبدا،
كل ه���ذه ال�سيا�سات ال�سعودي���ة امل�ستجدّة لن
ت�ؤدي لو�صوله ،لأن الفيتو الأ�سا�سي الذي يعرقل
و�صول���ه هو يف عدم �إمكاني���ة مترير �صفقة �أن
يكون عون لبعبدا واحلري���ري لل�رساي ،ومفتاح
ال��س�راي هو يف ال�ضاحية ولي����س يف الريا�ض،
وما مل يبد�أ احلري���ري بتالوة فعل الندامة على
مواقفه من املقاومة و�إ�سكات �أبواق «جماعته»
عنه���ا ،ف�إن ال�رساي �ستبقى «حلم ليلة �صيف»،
و�إذا بقي ال�رشط احلريري �أن يقبل «امل�ستقبل»

بع���ون مقاب���ل احلريري لل�رساي ،ف�ل�ا م�ستقبل
لعون يف بعبدا وال للحريري يف ال�رساي.
و�إذا كان احلري���ري يعاين م���ن انهيارات يف
«تي���ار امل�ستقب���ل» و�سوء عالقة م���ع حلفاء
الأم����س� ،إ�ضاف���ة اىل االنهي���ار الدراماتيكي يف
زعامت���ه ال�سُّ ني���ة ،ف����إن و�ضع اجل�ن�رال عون
لي�س �أف�ض���ل حاالً ،لأن تفاهمه م���ع القوات مل
ينعك�س عل���ى الأر�ض حتالف���ات انتخابية يف
البلدي���ات؛ تتخط���ى ظروف كل مدين���ة وقرية،
�إ�ضافة �إىل انك�ش���اف «عدم االن�ضباط احلزبي»
يف االنتخابات ،وم���ا ربحه اجلرنال كان بف�ضل
«احلالة العونية» ولي�س بف�ضل نواب «التيار»

إذا بقي الشرط الحريري
قبول «المستقبل» بعون
مقابل الحريري للسراي ..فال
مستقبل لعون في بعبدا وال
للحريري في السراي

الذين �سب���ح بع�ضهم عك�س «التي���ار» وباتوا
مو�ضع م�ساءلة.
�إن الفري���ق الربتقايل ال���ذي يتمنى و�صول
اجل�ن�رال �إىل بعبدا ،هو فري���ق املراكز القيادية
يف «التيار» ومن ي�سانده من املنا�رصين ،وهو
نف�سه الفريق الذي ي�ؤيد التفاهم على ملف النفط
مع الرئي�س بري ،وهو الذي ال ميانع باحلوار مع
احلريري ،وبتمزيق «الإبراء امل�ستحيل» والإتيان
باحلريري رئي�س ًا للحكومة ،وهو حتديداً الفريق
امل�ؤيّد لرئي�س «التيار» املهند�س جربان با�سيل.
الفريق الربتقايل الثاين ،هم «العونيون» الذين

يرف�ضون �أ�ص ًال فكرة التيار ال�سيا�سي والهيكلية
التي ظلمت بع�ضه���م وا�ستبعدت البع�ض الآخر،
وهم الذين يطالبون ال�س�ي�ر �إىل النهاية ب�إجراء
التحقيقات املالية يف اجلرائم التي تطرّق �إليها
«الإبراء امل�ستحيل» ،وك�شف م�صري الأحد ع�رش
مليار دوالر ،وهم �أي�ض ًا الذي يعار�ضون اجللو�س
على الطاولة ملحاورة مرتكبني ،حتى ولو كان
الثم���ن عدم الو�صول �إىل بعبدا ،وهم �أي�ض ًا وبكل
�رصاحة يرون �أن خليفة العماد عون هو العميد
�شامل روكز ولي�س الوزير جربان با�سيل.
و�إذا كان���ت ال�سعودية تبحث عن بقايا دور،
بتعومي احلري���ري ورفع الفيتو عن العماد عون،
به���دف تعومي نف�سها �إقليمي��� ًا بعد هزائمها يف
اليم���ن والعراق و�سورية ،ليبق���ى لبنان الورقة
التفاو�ضي���ة مع �إيران ،ف����إن فرن�سا التي دخلت
عل���ى خ���ط ال�شغ���ور الرئا�سي ع�ب�ر ا�ستقبال
مر�شح�ي�ن حمتمَل�ي�ن لرئا�س���ة اجلمهوري���ة
اللبنانية ،وعرب �إر�سال وزير خارجيتها يف مهمة
حم�سوم ف�شلها �سلفاً ،ف�إن مبادرة امل�ؤمتر الدويل
لبحث الف���راغ الرئا�سي يف لبن���ان �أثبتت عدم
جدواها ،و أ�ُلغيت فكرة امل�ؤمتر لأن فرن�سا لي�ست
بالوزن الذي ي ؤ�هّلها له���ذا الدور� ،إ�ضافة �إىل �أن
و�سائ���ل الإعالم الفرن�سية اعت�ب�رت �أن الرئي�س
هوالند الذي بات���ت �شعبيته يف �أدنى درجاتها،
يحاول تعومي نف�س���ه دولي ًا هو الآخر ،للتغطية
عن عجزه الداخلي يف مواجهة املعرت�ضني على
تعديل قانون العمل واملتظاهرين يومي ًا لإ�صالح
�أجورهم ،حت���ى كادت باري�س تغرق بالنفايات
خالل البطولة الريا�ضية التي ا�ست�ضافتها لك�أ�س
�أوروبا يف كرة القدم.
ال مفاتيح دولي���ة وال �إقليمية لق�رص بعبدا،
ومفتاح ال�رساي ل���ن ي�سلّم للحريري قبل �إعالن
التوبة عن مواقف���ه املعادي���ة للمقاومة ،وكل
حم���اوالت �صفق���ة «مفتاح ل���ك ومفتاح يل»
�ستبوء بالف�شل ،وال انتخابات رئا�سية ال يف �آب
وال يف  ،2016ومادام���ت املواقف احلريرية غري
امل�س�ؤولة من املقاومة باقية كما هي عليه ،ف�إن
الو�ضع باقٍ كما هو عليه.

�أمني �أبو را�شد
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لبنان ..من يجرؤ على إعالن الثورة؟

¡ تخوُّف نفطي يف حمله

�أبدى خبري اقت�صادي تخ ُّوف���ه من �أن يكون ما ُيع ّد
للم�رشوع النفطي� ،شبيه باخللوي ،الذي انطلق عام
 ،1994وا�ستفادت منه �رشكتان فقط ،كان مدخولهما
ال�سنوي على مدى ع�رش �سنوات نحو ملياري دوالر،
بينما مدخول الدولة مل يتجاوز �سنوي ًا  300مليون
دوالر� ،أي �أن �أ�صح���اب ال�رشكت�ي�ن التهموا ع�رشين
مليار دوالر ،فيم���ا مل يدخل خزينة الدولة �سوى 3
ملي���ار دوالر ،ولو �أن الع�رشي���ن مليار دوالر دخلت
اخلزين���ة العامة ،مل���ا كان لبنان يرزح حتت عبء
َد ْين عام يتجاوز الـ 70مليار دوالر الآن.

¡ ال�سنيورة لن يقبل

خبري مايل مرموق ،ر�أى �أن الرئي�س ف�ؤاد ال�س��نيورة
لن ي�سمح بتمرير �أي موازنة عامة� ،أو مراجعة مالية
عن كل الفرتات ال�سابقة� ،إال ب�رشط واحد ،هو ت�صفري
احل�سابات ،وهو �سي�س��تعمل كل الو�سائل والأ�ساليب
التي اكت�س��بها على مدى ت�س ُّلمه امل�س�ؤوليات املالية
من��ذ �أواخر الع��ام  1992حت��ى الآن ،م��ن جهة ،كما
�سي�س��تعمل كل و�سائل التعبئة والتحري�ض املتنوعة
م��ن جه��ة ثاني��ة للح���ؤول دون �أي فت��ح ح�س��ابات
وك�شف الأرقام.

¡ ا�ستقال حفاظ ًا على روحه

هل ي�ؤمتَن على النفط من ا�ستوىل على �أمالك البلد وحوّلها �إىل �شركات خا�صة؟

فج�أة �سقط���ت على اللبناني�ي�ن مفاج�أة
التوافق على ال�سري مب�شاريع ا�ستخراج الرثوة
النفطية ،بع���د �أن طوى الن�سي���ان هذا امللف
ب�ي�ن �أمواج الف�ضائح املتنا�سلة ،التي ال تكاد
روائح احداه���ا تزكم الأن���وف حتى تغطيها
الثاني���ة بروائح �أكرث نتان���ة ،وبنافذين �أكرث
وقاحة و�إجراماً.
يف لبنان وح���ده ،ا�ستثناء من بني الدول،
مل ي�ل�اقِ «التواف���ق» عل���ى ت�سهي���ل ال�سري
مبلف النفط ترحيب ًا م���ن اللبنانيني ،لأن هذا
«التوافق» يف عُ رفهم هو �صفقة على ح�سابهم،
ومن جيوبهم ،وهم الذي���ن تعودوا �أن ت�أتيهم
�أف�ضل الفر�ص لك�شف عورات هذا النظام الذي
يحكمهم ،ومدى ارتكابات النافذين فيه ،كلما
اختلف ه����ؤالء الناف���ذون يف حما�ص�صاتهم؛
مالية كانت �أو �سيا�سية �أو �إدارية.
اللبنانيون «يربّدون الل�ب�ن لأنهم اكتووا
باحلليب» ،كما يقال ،و�أظهر التعامل الإعالمي
مع هذا احلدث مدى انعدام الثقة بني املواطن
و«امل�س�ؤول» ،خ�صو�ص ًا بعد �أن تبارى بع�ض
امل�س�ؤول�ي�ن يف املزايدة عل���ى املواطنني يف
الطعن به���ذا احلك���م ،وو�صل الأم���ر برئي�س
احلكوم���ة متام �سالم �إىل �إع�ل�ان �أن حكومته
«فا�سدة» و«فا�شل���ة» ،وحذّر رئي�س جمل�س
النواب من ثورة ال�شع���ب! وك�أن مَ ن يف �سدة
امل�س�ؤولية باتوا مطمئن�ي�ن �إىل �أن ما يواجه
ه���ذا ال�شعب يقف حاجزاً بينه وبني الثورة �أو
حتى االعرتا�ض على الواقع الظامل املفرو�ض
عليه.
واللبناين حائر بني الفرحة بتبا�شري حتوُّل
بلده �إىل بلد نفط���ي غني ،وبني اخلوف على
هذه الرثوة الواعدة م���ن �أن تبددها وت�رسقها
الطبقة ال�سيا�سية املتحكّم���ة مبقاليد البالد
ورقاب العباد.
فمن حقنا �أن ن�س�أل :هل ي�ؤمتَن على النفط
من ا�ستوىل على واجهة بريوت البحرية ،وو�سط
العا�صم���ة ،وحوّلها �إىل مُ لكية خا�صة ل�رشكة
خا�ص���ة ،ومن مل ي�رسق تواط����أ وقبل ر�شوة؟
وهل ي ؤ�متَن عل���ى الرثوة الواع���دة من �أوقع
البالد حتت عبء ديون باتت على قاب قو�سني

من املائة ملي���ار دورالر؟ وهل يجوز للبناين اخلزين���ة� ،أم �ستكون فر�ص���ة للتنمية و�إيجاد
�أن يقب���ل بت�سليم ثروته �إىل من ا�ستغ ّل فر�ص فر�ص عمل وتن�شيط الدورة االقت�صادية؟
ان�شغ���ال اللبنانيني مب�شاكله���م امل�ستع�صية
ي�ستغ��� ّل �أركان الطبقة ال�سيا�سية الفا�سدة
وان�ش���داد �أنظاره���م �إىل النريان الت���ي ت�أكل تراك���م الهم���وم وامل�صائ���ب عل���ى ر�ؤو����س
حميطهم العربي ،فعم���د �إىل ت�سجيل الأمالك اللبناني�ي�ن ،ليتكالبوا �أكرث على ا�ست�ضعافهم
العامة يف الرملة البي�ض���اء وغريها با�سمه ،و�رسقته���م ،فاللبناين وح���ده يف هذا الع�رص
تزويراً فا�ضحاً ،يف ظل غياب القانون و�ضياع ما يزال يع���اين من �صعوب���ات تفوق طاقته
احلق و�أهله؟ وهل يظن مغر�ض �أن اللبنانيني للح�صول على مياه ال�شفة والكهرباء والهاتف
ن�سوا �أو تنا�سوا ف�ضيح���ة طمرهم بالنفايات والطبابة والتعليم وباقي اخلدمات الأ�سا�سية،
�أكرث من ثمانية �أ�شهر ،ثم ا�ستكمالها بف�ضيحة �إال �إذا دفع فواتري م�ضاعفة لأكرث من جهة.
التجدي���د ل�رشكتي «�سوكلني» و«�سوكومي»
ويخ���اف اللبناني���ون �أن يك���ون «توافق
م���ع كل ما يل���فّ ملفّهما م���ن �رسقات وهدر النف���ط» ملهاة جدي���دة؛ مث���ل االنتخابات
وحم�سوبيات؟
البلدي���ة التي �أطف�أوا به���ا حرارة احلديث عن
ف�ضائ���ح «الإنرتنت» غري ال�رشعي ،واختال�س
مداخي���ل االت�ص���االت الهاتفية ع�ب�ر �رشكات
خا�ص���ة ..هل �سمع �أحد م�ؤخ���راً �أي كلمة عن
م�سار ف�ضيحة اختال����س مليارات اللريات يف
مديرية قوى الأم���ن� ،أو عن م�صري الأحد ع�رش
اللبناني حائر بين الفرحة
مليار دوالر التي �رصفه���ا ف�ؤاد ال�سنيورة من
بتباشير ُّ
تحول بلده إلى بلد دون قي���ود؟ وهل ي�س�أل �أح���د ملاذا لبنان من
نفطي والخوف على هذه
دون موازنة عامة منذ العام 2005؟
الأخط���ر� ،أن البع����ض ب���ات يعت�ب�ر �أن
الثروة الواعدة من أن تسرقها
اللبناني�ي�ن بات���وا �أ�رسى بني فك���ي كما�شة
الطبقة السياسية
الف�س���اد و«الإرهاب التكف�ي�ري» ،حتى بات
بالإمكان الظن �أن الف�ساد ي�ستقوي بالإرهاب
التكفريي املتجمّع يف جرود عر�سال والقاع،
والإره���اب يحتم���ي بالفا�سدي���ن القابعني
يف ق�ص���ور ال�سلطة ،الذي���ن مينعون اجلي�ش
ومن حقن���ا �أن ن�سال عمن �سيحمي الرثوة من حتري���ر امل�ساحات الوا�سع���ة من الأر�ض
النفطية م���ن �أطماع الع���دو «الإ�رسائيلي» ،اللبناني���ة من �أي���دي ع�صاب���ات «داع�ش»
يف ظ���ل ا�ستم���رار �أ�صوات الن�ش���از بالنعيق و«الن�رصة» ..و�إال كيف ميكن تف�سري اطمئنان
�ضد �سالح املقاومة ،و�ض���د ثالثية «ال�شعب مَ ن هُ م يف ال�سلطة �إىل ركون ال�شعب وخنوعه
واجلي�ش واملقاومة» ،الكفيلة بحماية لبنان �أمام تف�شّ ي البطالة ورف�ض امل�س�ؤولني �إ�صدار
�سل�سلة رت���ب ورواتب عادل���ة ،وكيف ميكن
وثروته؟
كذلك� :أال يجب التنبُّه م�سبق ًا �إىل �أن الرثوة تف�سري ما يجري يف الق�ضاء من عدم التحقيق
النفطي���ة املوعودة واملق���دَّرة بني  200و 250مع رموز ف�ضائح «الإنرتنت» والهاتف ..حتى
ملي���ار دوالر؛ بتقدير دخل �سنوي يرتواح بني ب���ات كل �شيء يف البالد ملوث���اً؟ فمن يجر�ؤ
� 4إىل  5مليار دوالر� ،أي ما يقارب قيمة فوائد على �إعالن الثورة؟
الدَّي���ن العام ،هل �سيت���م هدرها على تغطية
عدنان ال�ساحلي
هذا الدَّين وم�ضاعف���ة ثروات �أ�صحاب �سندات

ق��� ّدم موظف كبري ا�ستقالته من هيئة رقابية بعدما
�أعيته حماوالت الوقوف �ضد الفا�سدين واملف�سدين،
و�أبلغ من يهمه الأم���ر �أنه ال يريد �أن يعي�ش �أوالده
يتام���ى ،لذلك ق���رر الهجرة �إىل كن���دا للعمل لدى
�شقيقه يف توزيع املحروقات.

¡ «الكتائب» ..وحماولة ر�أب ال�صدع

يعمل م�س���ؤول «كتائبي» على حماولة ر�أب ال�ص��دع
يف احل��زب ،جراء قرار رئي�س احلزب النائب �س��امي
اجلمي��ل ا�س��تقالة وزراء احل��زب م��ن احلكومة دون
مترد داخل قيادات
الأخذ بر�أي �أح��د ،ما �أوجد حالة ُّ
ترف�ض �أن تكون جمرد �أدوات تنفيذية.

¡ ندمي ا�ستغل الفر�صة

اعترب م�س����ؤول «قوات���ي»�أن امل�ستفيد الوحيد من
اخلالف���ات داخل «ح���زب الكتائب» ه���و النائب
ندمي اجلم ّيل ،ابن عم �سام���ي ،والذي يجهد م�ؤخراً
للعم���ل على اال�ستقطاب با�سم «الدميقراطية» �ضد
الديكتاتوري���ة ،ولو بقيت امل�س�أل���ة �ضمن العائلة
اجلميلية.

¡ تغيريات «م�ستقبلية» مرتقبة

تتوقع �أو�س��اط «م�س��تقبلية» �إجراء تغيريات وا�س��عة
يف قي��ادة «تي��ار امل�س��تقبل» �إبان م�ؤمت��ره املقبل،
خ�صو�ص�� ًا يف �أح��د املراك��ز الهام��ة ،بعد �أن �ض��اق
«م�س��تقبليون خمل�ص��ون» للحريرية ،من ت�رصفات
�ش��اغل هذا املركز ،ال��ذي كثرياً ما ي�س��تعمل تعابري
يتغيبون
نابي��ة يف لقاءات عامة ،ما جعل الكثريين ّ
ع��ن اجتماع��ات يح�رضه��ا ه��ذا الرج��ل ،حت��ى ال
ي�سمعون تعابريه «.»...

¡ ماذا لو كُ �شفت املحا�رض

ت�ساءل مرجع �سيا�س���ي :ماذا لو ك�شف مرجع كبري
�سابق حما��ض�ر اجتماعات جمال�س ال���وزراء �إبان
حرب متوز � -آب  ،2006التي يحتفظ بها بال�صوت،
ولي����س املحا�رض املكتوبة التي كان ي�صيغها �أمني
ع���ام جمل�س الوزراء..؟ معترباً �أن���ه قد ي�شيب ر�أ�س
الأطف���ال اللبنانيني من �إ��ص�رار البع�ض على ن�رص
«�إ�رسائيلي».

¡ �شائعات �إعالمية

قا�ض ا�ش ُتهر
�سـرت �شائعات يف ق�رص العدل تناولت ٍ
بنزاهته،فحواه��ا �أن��ه «�سيو�ض��ع على ال��رف» ،لأن
فتبي �أن و�س��يلة
جه��ة �سيا�س��ية ال ترغب بتغطيته ،نّ
�ش��وهت العدالة تقف وراء ال�ش��ائعة،
�إعالمية طاملا ّ
لرف�ض القا�ض��ي مترير معلومات لها عالقة بق�ضية
خطرية رمبا تقلب الكثري من املوازين.
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«براقش» السعودية تجني على نفسها سوريًا ويمنيًا ..وحتى أميركيًا
هل و�صل الته���وُّر ال�سعودي �إىل مداه
الأق�صى ،فما ع���ادت الريا�ض قادرة على
�ضب���ط �أع�صابه���ا �أمام االنهي���ارات التي
تعانيها على �شتى اجلبهات واملواجهات
التي افتتحتها ،وميك���ن القول �إنها طالت
العامل كله.
ح���روب ومواجهات عدي���دة با�رشتها
مملك���ة ال���كاز الك�ب�رى ،فه���ي مل تكتف
بت�صدرها واجهة ما زعم «الربيع العربي»
والإرهاب ،بل �أخذت على عاتقها مواجهة
كل من يتجر�أ على �أن يقول «ال» للواليات
املتحدة الأمريكية� ،أي �أنها �أرادت �أن تقدم
نف�سها على �أنها احلليف الأ�سا�سي والأوفى
لوا�شنطن واملدافعة عن م�صالها احليوية.
بالطب���ع ،مل تُب ِد وا�شنطن �أي اعرتا�ض
عل���ى هذا ال�سلوك الذي ي�صبّ يف ح�سابها
وم�صلحته���ا ،و�إن كان���ت ت���درك �أن هذه
اململكة تتنطح �إىل دور مل تخلق من �أجله،
بل تعرف متام��� ًا �أال قيامة لها دون توفري
احلماية الالزمة والكامل���ة ،ورمبا هذا ما
وعاه املر�شح الرئا�س���ي الأمريكي دونالد
ترام���ب ب�إعالنه �أن «عل���ى ال�سعودية �أن
تدف���ع ثمن حمايتنا له���ا» ،وهو ما جعل
حمم���د بن �سلمان يف حلظة غ�ضب يك�شف
�أن بالده متول �أكرث من ع�رشين باملئة من
حملة مناف�سة ترامب ،هي�ل�اري كلينتون
الرئا�سية ،املهوو�سة بالرحالت والهدايات
و�أ�شياء �أخرى.
تع���ددت �أ�ش���كال الته���ور ال�سعودي
يف �إظه���ار نف�سها كمدافع ع���ن امل�صالح
الأمريكية ،ومنها:
�ضخّ ها �أكرث من مليون ون�صف مليون
برمي���ل نف���ط يومياً ،خ���ارج ح�صتها يف
«�أوبك» ،مما جعل الأ�سع���ار تتهاوى �إىل
�أكرث من الثلثني ،ف أ�ثّر ذلك على العديد من
امل�شاريع التنموي���ة يف الدولة املنتجة،
خ�صو�ص��� ًا يف رو�سيا و�أم�ي�ركا الالتينية،
م���ا �أ�سه���م يف انعا�ش ��ش�ركات �أمريكية
عاب���رة للقارات ،كما أ�ثّر ب�شكل فظيع على
ال�سعودي���ة نف�سها ،و�ص���ارت ت�ستدين من
امل�صارف.
تهوُّرها يف معارك وح���روب ارتكبت
فيها جرائم ح���رب مو�صوف���ة ،خ�صو�ص ًا

الرئي�س الأمريكي باراك �أوباما والعاهل ال�سعودي امللك �سلمان بن عبد العزيز

يف اليم���ن ،التي جعلته���ا ميدان ًا لتجربة
�أ�سلح���ة �أمريكي���ة و«�إ�رسائيلية» جديدة،
ب�ش���كل جعل الوالي���ات املتح���دة تعلن
م�ؤخراً ،كم���ا �أوردت �صحيف���ة «وا�شنطن
بو�س���ت»� ،أنها م�ستم���رة يف بيع القنابل
العنقودي���ة لل�سعودية�� ،ش�رط عدم و�ضع
خت���م «امل�صنّع» عليها ،م�ش�ي�رة �إىل �أن
«القناب���ل العنقودي���ة الأمريكي���ة ته�شم
احلياة يف اليمن».
�إ�رصار ال�سعودي���ة على ل�سان ال�سفري
ال�سع���ودي ال�ساب���ق يف وا�شنط���ن ووزير
اخلارجي���ة احلايل ع���ادل اجلب�ي�ر ،على
مواجه���ة الرئي�س ب�شار الأ�س���د ،حيث �إن
ت�رصيحاته يف كثري من الأحيان تثري �ضحك
الكثري م���ن الدوائر الدبلوما�سية العاملية،
وه���و يعتقد �أنه بذلك يجعل���ه رقم ًا هام ًا

�رسية وعلنية مع دم�شق من �أجل التن�سيق
�أو التعاون الأمني ،بع���د �أن �أخذت وترية
الإره���اب املت�سارعة ترت ّد نح���و البلدان
التي جاء منه���ا ق�سم كبري من الإرهابيني
اشتراط دمشق على
التكفريين ،خ�صو�ص ًا نحو البلدان الغربية
الغرب التعاون السياسي
الت���ي �سبق للرئي�س ب�ش���ار الأ�سد �أن حذّر
والدبلوماسي مقابل التعاون كل ال���دول املنخرط���ة يف الع���دوان على
الدولة الوطنية ال�سورية ،منذ الأيام الأوىل
األمني سلك طريقه للتنفيذ للعدوان ،من �أن هذا الإرهاب �سريت ّد عليها
�آج ًال �أم عاجالً.
كان وا�ضح ًا منذ البداية �أن العوا�صم
الغربي���ة تري���د تن�سيق ًا �أمني��� ًا من حتت
الطاولة ،وهو ما ردت عليه دم�شق بو�ضوح
ب�أنه ال تعاون �أمن���ي دون اتفاق �سيا�سي
يف املعادلة الأمريكية والغربية ،يف وقت مرتك���ز مكافح���ة الإره���اب ،واالع�ت�راف
بد�أت العدي���د من عوا�صم الغرب ات�صاالت بال�سي���ادة الوطنية ال�سورية ،و�إعادة فتح

�سفاراتها يف العا�صمة ال�سورية ،بالإ�ضافة
�إىل �رضورة وقف العقوب���ات �ضد �سورية،
خ�صو�ص ًا العقوبات االقت�صادية.
والحظن���ا �أن من مب���ادرات التجاوب
مع دم�ش���ق بد�أت بو�صول وف���ود �أوروبية
برملاني���ة وحكومية يف زي���ارات ر�سمية
وعلنية مع الدولة الوطنية ال�سورية.
وهنا رمب���ا كان ويل العهد ال�سعودي
حممد ب���ن نايف قد تلمّ�س ذلك ،فدعا عرب
«الوطن �أون الين» لتقدمي تنازالت م�ؤملة
لدم�ش���ق ،وهو م���ا �أثار نائب���ه حممد بن
�سلمان ،الذي �س���ارع �إىل وا�شنطن ليجري
�صفقات ال�س�ل�اح ،يف حماولة منه لك�سب
ر�ضا �رشكات ال�س�ل�اح والنفط ،كا�شف ًا عن
�رصاع قد يتحول �إىل قات���ل على ال�سلطة
و�صل ببع�ض املراقبني لأن ي�ضع عالمات
ا�ستفهام حول التفجريات الأربعة الأخرية،
وي�ضعها يف خان���ه ال�رصاع على ال�سلطة
والنف���وذ ،بينما طلع ابن عمه الآخر تركي
الفي�ص���ل من باري�س مه���دداً ومتوعداً يف
م�ؤمتر مل���ا ي�سمى «املعار�ضة الإيرانية»،
طهران بـ«الويل والثبور وعظائم الأمور»،
م���ا ا�ستدعى رداً حا�سم��� ًا من �أمني جممع
ت�شخي�ص م�صلحة النظ���ام يف جمهورية
�إي���ران اال�سالمية ،حم�س���ن ر�ضائي ،الذي
ق���ال« :ر�سالتن���ا �إىل �آل �سعود هي �أننا ال
نغ�ضب �رسيعا ،لكننا لو غ�ضبنا ف�سوف لن
نبقي لآل �سعود �أثراً على وجه الأر�ض».
وكتب ر�ضائي يف �صفحته ال�شخ�صية
على موق���ع التوا�ص���ل االجتماعي :تركي
الفي�ص���ل رئي����س جه���از اال�ستخب���ارات
ال�سع���ودي الأ�سب���ق �ش���ارك يف م�ؤمت���ر
املنافق�ي�ن (زم���رة خل���ق الإرهابية) يف
باري����س ،وطلب منه���م الب���دء بعمليات
االغتي���ال يف �إي���ران� .إن الدع���م الر�سمي
من جانب ال�سعودي���ة للمنافقني �أثبت �أن
جميع عمليات االغتي���ال التي قامت بها
هذه الزم���رة خالل الأع���وام الأخرية �إمنا
ُنفِّذت بدعم من ال�سعودية.
فهل بد�أت «براق�ش» ال�سعودية جتني
على نف�سها؟

�أحمد زين الدين

هذا ما قد تؤدي إليه أنشطة «داعش» في مخيمات اللجوء
بع���د التط���ورات امليداني���ة الأخ�ي�رة
يف �سوري���ة ،ال�سيما يف ال�شم���ال ال�سوري
وغوطتي دم�ش���ق ال�رشقية والغربية ،حيث
اللهيب امل�ستعر ه���و �سيد املوقف ،وو�سط
املخاوف م���ن �إمكان متدد لظ���اه ليطاول
اال�ستق���رار اللبناين ،خ�صو�ص��� ًا �إذا حاولت
املجموع���ات التكفريية يف جرود ال�سل�سلة
ال�رشقية ،كعر�سال وم�شاريع القاع ،تو�سيع
نطاق انت�شاره���ا ،وحتريك اخلاليا النائمة
التابع���ة لها داخ���ل الأرا�ض���ي اللبنانية،
خ�صو�ص ًا يف املخيمات الفل�سطينية ،بهدف
�إ�شعال ال�ساحة اللبنانية و�إرباك حزب اهلل،
وبالتايل تخفي���ف ال�ضغط عن التكفرييني
يف �سورية ،بعد الإجن���ازات اال�سرتاتيجية
التي حققه���ا اجلي�ش ال�س���وري يف �شمال
حل���ب والغوطتني ،ال�سيما ا�ستكمال عملية
طوق الأحياء احللبية ال�رشقية.

ويف �ض���وء الت�رسيب���ات ال�صحافي���ة
واملعلومات الأمنية والتحذيرات من انفالت
الو�ضع الأمن���ي يف املخيم���ات املذكورة
�آنف���اً ،خ�صو�ص ًا املتاخم���ة ملناطق وجود
حزب اهلل ،كعني احللوة واملية مية ،ومتدّد
تنظي���م «داع����ش» يف الأول ،حيث ي�سعى
الط���رف الأول �إىل التو�سّ ���ع داخل املخيم،
بع���د تلقّيه دعم ًا مالي���اً ،ليكون له قاعدة
عملي���ات يف منطقة متا�س م���ع املقاومة،
بانتظار �ساعة ال�صفر من اجلهات الإقليمية
الراعي���ة للتكفريي�ي�ن� ،إذا �أرادت �إ�شع���ال
ال�ساحة اللبنانية انطالق��� ًا من املخيمات
الفل�سطيني���ة ،بح�س���ب م�ص���ادر �إ�سالمية
متابعة ملجريات الأو�ضاع يف املخيمات.
ويف ه���ذا ال�ص���دد ،ك�شف���ت م�ص���ادر
معنية �أن جه���ات �إقليمي���ة �أجرت عملية
«ج�س نب�ض» لبع�ض الف�صائل الإ�سالمية

الفل�سطينية �إذا كان���ت م�ستعد ًة وحا�رضة
لتفجري ال�ساح���ة اللبنانية يف وجه حزب
اهلل ،غ�ي�ر �أن هذه اجله���ات مل تلقَ جتاوب ًا
كام ًال م���ن الفل�سطينيني ،وحرّمت ا�ستخدام
املخيم���ات كمن�صة ال�سته���داف املقاومة
اللبناني���ة ،يف حماولة لتحجي���م دورها
الفاعل يف املنطقة.
ولفت���ت امل�ص���ادر �إىل �أن املجموعات
«الوهابي���ة» يف املخيم���ات الفل�سطينية
تلقّ���ت دعم ًا مالي ًا كبرياً م���ن جهة �إقليمية
متورّطة بالعدوان عل���ى �سورية ،ا�ستعداداً
ملواجهة ح���زب اهلل يف املناطق املتاخمة
للمخيم���ات ،حيث وجود احل���زب ،غري �أن
عوامل عدة �أحبطت امل�سعى الإقليمي ،منها:
�أوالً :مل تل���قَ كل �أعم���ال التحري����ض
املذهبي �ض���د املقاومة جتاوب ًا من غالبية
الف�صائ���ل الفل�سطينية �إىل حد االنزالق �إىل

مواجه���ة مع ح���زب اهلل ،بالإ�ضافة �إىل �أن
لديها هواج�س من تكرار جتربة نهر البارد،
خ�صو�ص��� ًا �إذا متدد الن�ش���اط التكفريي �إىل
خ���ارج خميمات اللجوء ،م���ا قد ي�ؤدي �إىل
رفع الغطاء عنه���ا ،وبالتايل تدمريها؛ كما
حدث يف ال�شمال يف ايار من العام .2007
ثانياً :بذلت القوى الفل�سطينية ال�صديقة
للمقاوم���ة وامل�ؤيدة لها ق�ص���ارى جهدها،
والتفّت على �أي عمل تخريبي يتهدد �صيغة
ح�سن اجلوار.
ثالثاً� :أبل���غ وجهاء واه���ايل املناطق
املحاذية للمخيمات� ،أنهم يرف�ضون رف�ض ًا
قاطع ًا �أي �أن�شطة �إرهابية ت�ستهدف �صيغة
العي�ش الواحد يف لبنان ،و�أنهم �سيُ�سهمون
يف الت�صدي لها ،من خالل احت�ضان اجلي�ش
والأجهزة الأمنية اللبنانية.
رابع���اً :لقد اتخذت امل�ؤ�س�سة الع�سكرية

الإج���راءات الالزمة لتطويق �أي حترّك �أمني
داخل املخيمات ،يف حال حدوثه ،وبالتايل
قطع الطريق �أمام �أي حماولة متدد تكفريي
�إىل خ���ارج املخيم���ات ،ح�سب م���ا ت�ؤكد
امل�صادر.
بالت�أكيد ،هذه املعطيات املوجزة ت�ؤ�رش
�إىل �أن الو�ضع الأمني يف لبنان م�ضبوط �إىل
حد مقبول ،وبالتايل ال خوف من انفالته.
وتعقيب��� ًا عل���ى ذل���ك ،ي�ؤك���د مرجع
�إ�سالمي كبري �أال م�صلحة لأي فريق ب�إعادة
جترب���ة «خميم البارد» يف �أي خميم �آخر،
خ�صو�ص ًا يف «عني احللوة» ،مادام ي�شكل
مالذاً ملختلف القوى والتيارت الفل�سطينية
و�سواها ،وبالتايل ف�إن �أي مغامرة ت�ؤدي �إىل
تدمريه ،و�ست�شتت كل هذه القوى.

ح�سان احل�سن
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صفقة أسرى «إسرائيليين» تخرق معارك حلب..
نـصـر الله فـي دمـشـق
�أع���اد اجلي����ش ال�س���وري
وحلفا�ؤه خلط الأوراق امليدانية
من جديد عل���ى جبهات حلب؛
ح�ص���ار مطبق ب���ات مفرو�ض ًا
على م�سلحي «جبهة الن�رصة»
وامليلي�شي���ات املتحالفة معها
يف املدين���ة ،بع���د قطع طريق
الكا�ستيلو اال�سرتاتيجي نارياً،
وك��س�ر دفاع���ات امل�سلح�ي�ن
يف اللريم���ون ،رغ���م الهجمات
العنيفة التي �شنّتها «اجلبهة»
به���دف ك��س�ر احل�ص���ار دون
جدوى .رزمة م�ستجدات تزامنت
م���ع التط���ورات الأخ�ي�رة يف
الأ�سبوعني الأخريين؛ معلومات
�صحافي���ة رو�سي���ة حتدثت عن
عملي���ات ع�سكري���ة رو�سي���ة
مقبلة غري م�سبوقة يف جبهات
ال�شمال وال�رشق �ضد حت�صينات
«داع����ش» ،انتقام��� ًا لإ�سقاط
مقاتلته���ا ق���رب تدم���ر ومقتل
طياريها يف الثامن من اجلاري،
ق���د يتخللها دخ���ول �صواريخ
بالي�ستي���ة يف بحر قزوين على
مت التمهيد
خط تلك العملياتّ ،
له���ا ع�ب�ر م�شارك���ة قاذف���ات
ا�سرتاتيجية من طراز «تو � 22أم
 »3انطلقت م���ن رو�سيا باجتاه
�أه���داف للتنظيم ��ش�رق تدمر..
ر�سال���ة الفتة وجّ هه���ا الرئي�س
ال�سوري ب�شار الأ�سد �إىل اجلنود
واحللفاء على جبهات حلب ،عرب
�أجهزة «التيرتا» ،والتي تلقّفتها
�رسيع ًا دوائر �أنق���رة والريا�ض
ووا�شنطن بتوج�س ،وفق �إ�شارة
املحلل الع�سك���ري يف �صحيفة
«ذي نا�شونال انرت�ست»؛ ديف
مادج���وردار ،ناق ًال ع���ن م�صدر
رفيع امل�ستوى يف اال�ستخبارات
الفرن�سية ،اعتبار هذه الر�سالة
يف هذا التوقي���ت مبنزلة «�أمر
عملي���ات» ال�ستم���رار تكتي���ك
«الق�ض���م التدريج���ي» ال���ذي
يعتم���ده اجلي����ش ال�سوري يف
معاركه ب�أقل اخل�سائر املمكنة،
مرجّ ح��� ًا �أن تتج���ه عملي���ات
مباغتة للجي�ش وحلفائه �رشقاً،
تف�ضي �إىل مفاج�آت على �أ�سوار
مط���ار الطبق���ة ،وبعدها على
�أبواب الرقة.
ويف خ�ض���م التط���ورات
امليداني���ة امل�ستج���دة ،وعلى
وقع ا�ستمرار احل�شود ال�ضخمة
للجي����ش ال�س���وري وحلفائ���ه
�شم���االً ،برز خرب �إي���راين الفت
على ل�س���ان النائب يف جمل�س
ال�شورى الإ�سالمي؛ جواد كرميي
قدو�سي ،ك�ش���ف فيه عن اقرتاب
�إبرام �صفق���ة «�إ�رسائيلية» مع
ح���زب اهلل للإفراج ع���ن �أ�رسى
«�إ�رسائيلي�ي�ن عل���ى م�ستوى
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من هنا وهناك

¡ هل بد�أ العبث بال�ساحة الإيرانية؟

اعت��ب�ر دبلوما�سي عربي رفي����ع �أن م�ؤمتر
«املعار�ض����ة الإيرانية» الذي ُعقد الأ�سبوع
املا�ضي يف العا�صمة الفرن�سية باري�س ،هو
امل�س بال�ساحة الإيرانية
مبنزلة �إعالن بداية ّ
و�أتباعها الفل�سطيني��ي�ن واللبنانيني ،وهو
م����ا كان وا�ضح���� ًا يف الكلمة الت����ي �ألقاها
رئي�س اال�ستخب����ارات ال�سعودي����ة الأ�سبق
الأمري تركي الفي�ص����ل ،وقال :لكن ما يبعث
عل����ى املرارة� ،أن ي�ش����ارك فل�سطيني ي ّدعي
«القيادة» يف هذا امل�ؤمتر املف�ضوح ،الذي
ي�أتي يف وقت �أعلن����ت طهران عن �إجها�ض
حم����اوالت �إرهابية �إجرامية للم�س ب�أهداف
�إيرانية ،و�إلقاء القب�ض على امل�شرتكني يف
هذه املحاولة.

¡ من يحرّك املجموعات التخريبية يف
�إيران؟

ال�صفقة املرتقَبة مع ال�صهاينة �ستكون مبنزلة هدف ذهبي يف مرمى حزب اهلل

ع���الٍ » وقعوا بقب�ض���ة احلزب
خ�ل�ال مع���ارك ري���ف حل���ب
اجلنوب���ي منت�صف �شه���ر �أيار
املن�رصم� ،إ�ضافة �إىل �أ�رسى من
فرن�س���ا ودول �أوروبي���ة �أخرى
�شاركت يف تل���ك املعارك ،وفق
تعبريه.
كالم قدو�س���ي �أكد ما كانت
�رسّبت���ه م�ص���ادر �صحافية يف
بريوت يف �شه���ر �أيار املن�رصم؛
حني �أماطت اللث���ام عن وقوع
�أكرث من �صي���د ثمني يف �شباك
ح���زب اهلل مبع���ارك ريف حلب
اجلنوب���ي ،عرب عملي���ة نوعية
نفّذتها فرقة خا�صة يف احلزب
�ض���د غرفة عملي���ات يف معقل
«جبهة الن��ص�رة»� ،أف�ضت �إىل
�أ�رس �ضابطني من اال�ستخبارات
الفرن�سي���ة والأمريكي���ة كانوا
�ضمن م�شغّلي الغرفة املذكورة،
�إ�ضاف���ة �إىل �شخ�صي���ة قيادية
يف «معار�ض���ة الريا����ض»..
املعلومات الت���ي لفتت حينها
�إىل طل���ب �أمريكي عاجل من تل
�أبيب التدخُّ ل لإنقاذ املختطفني،
مل تُ�رش �إىل �أ�رسى «�إ�رسائيليني»
مت �أ�رسها،
�ضمن املجموعة التي ّ
�إال �أن م�ص���دراً �صحافي ًا �أملاني ًا
ك�شف النقاب عن وقوع �أ�سريين
«�إ�رسائيلي�ي�ن» عل���ى الأق���ل
يف قب�ض���ة ح���زب اهلل� ،أحدهما
برتبة مقدّم ،م�ب�رزاً �أن الواقعة
دفعت «�إ�رسائي���ل» �رسيع ًا �إىل
التدخُّ ل ع�ب�ر ت�سديد غارة على
احل���دود اللبناني���ة  -ال�سورية
�ضد ما اعتربت���ه ا�ستخباراتها
«قافل���ة للحزب تنق���ل �أ�رساها
باجتاه الداخ���ل اللبناين» .و�إذ
�أ�شار �إىل تكتّ���م �إعالمي مطبق
م���ن جانب حزب اهلل  -كما من
اجلان���ب «الإ�رسائيلي»  -على

واقعة الأ�رس ،ك�شف امل�صدر عن
ر�سالة «�إ�رسائيلية» عربت �إىل
برل�ي�ن �أواخر ال�شه���ر املا�ضي،
تت�ضمن طلب التو�سُّ ط للتفاو�ض
م���ع احلزب عل���ى �إطالق �رساح
الأ�رسى «الإ�رسائيليني» ،مقابل
الإف���راج ع���ن الدبلوما�سي�ي�ن
مت اختطافهم
الإيراني�ي�ن الذين ّ
�إبان الإجتي���اح «الإ�رسائيلي»
للبنان �صيف العام .1982
وفيم���ا �أ�شار �إىل �أن ال�صفقة
املرتقَب���ة �ستكون مبنزلة هدف
ذهب���ي يف مرم���ى ح���زب اهلل،

هل بدأت دمشق
وحلفاؤها بترجمة
مقررات اجتماع طهران
الشهير على األرض؟

كما دم�شق وطهران ،يف توقيت
يق���ود في���ه الثالث���ي معركة
فا�صل���ة يف حل���ب� ،ستتجاوز
بنتائجه���ا احل���دود ال�سوري���ة
لتط���ال كل الالعبني الإقليميني
يف املنطقة الداعمني مل�سلحي
املعار�ض���ة ،رجّ ���ح امل�صدر �أن
تت ّم ال�صفقة يف خ�ضم حتوّالت
ميدانية على الأرا�ضي ال�سورية،
�ستتّ�سم ب�أهمية بالغة ،حتديداً
بعد لق���اء بوت�ي�ن � -أردوغان،
يف غمرة ال�ضغ���وط الع�سكرية

التي تواجهه���ا رو�سيا� ،إن على
حدودها� ،أو يف ال�شمال ال�سوري
عرب الق���وات الأطل�سية ،وحيث
يب���دو �أن «القي��ص�ر» جنح -
عرب �إع���ادة العالقات مع تركيا
 بتحييده���ا عن االنخراط يفاحل���رب املقبلة التي قد تتحوّل
يف �أي حلظ���ة م���ن ب���اردة �إىل
�شدي���دة ال�سخون���ة انطالق ًا من
بوابة حلب.
وعلى وقع احل�ضور الع�سكري
الالفت يف الأ�سبوعني الأخريين
ملقاتلي حزب اهلل على جبهات
حل���ب ،و�سط ح�ش���ود للجي�ش
ال�س���وري �صنّفته���ا التقديرات
الع�سكري���ة بـ»ال�ضخمة وغري
امل�سبوق���ة» ،وتزامن ًا مع حتوُّل
املجريات امليدانية ب�شكل الفت
مل�صلحة هذا اجلي�ش وحلفائه،
والذي واكب���ه توجُّ ه ثالث �سفن
�إنزال رو�سي���ة باجتاه ال�ساحل
ال�س���وري يف غ�ض���ون �أ�سبوع
واحد «لت�أمني �شحنات �أ�سلحة
نوعي���ة بوت�ي�رة مت�سارعة �إىل
اجلي����ش ال�س���وري» ،ح�سب ما
ذك���رت وكال���ة «انرتفاك�س»،
يُطرح ال�س�ؤال :هل بد�أت دم�شق
وحلفا�ؤه���ا برتجم���ة مقررات
اجتم���اع طه���ران ال�شهري على
الأر�ض؟ وم���ا �صحة املعلومات
الت���ي �أك���دت �أن املعرك���ة
اال�سرتاتيجي���ة يف حلب باتت
«قاب قو�سني �أو �أدنى»؟ �سيما
�أن م�صادر�صحافي���ة لبناني���ة
ك�شف���ت عن زيارة عاجلة قادت
الأمني العام حل���زب اهلل ال�سيد
ح�سن ن�رص اهلل �إىل دم�شق �أواخر
ال�شه���ر الفائ���ت« ،لأمر هام»
يرتبط باملعارك املرتقبة.

ماجدة احلاج

�أك��د م�ص��در غ�ير عرب��ي ل�صحيف��ة «الثب��ات»،
واعتماداً على تقارير ا�ستخبارية� ،أن «�إ�رسائيل»
والواليات املتح��دة الأمريكية واململكة العربية
ال�س��عودية ه��ي الت��ي تق��ف وراء املجموع��ات
الإرهابي��ة التي �ألق��ي القب�ض عليه��ا من جانب
الأجه��زة الأمنية الإيرانية .و�أو�ض��ح امل�صدر �أن
عنا��صر ا�ستخباري��ة للدول الث�لاث ،ومن خالل
التن�سي��ق فيما بينها ،وبجمعه��ا هدف واحد هو
��ضرب اال�ستقرار يف ال�ساح��ة االيرانية ،تتحرك
يف ال�ساحة العراقية وال�ساحة الرتكية ،ودول لها
حدود مع �إيران ،و�ش��غلها ال�ش��اغل نقل الإرهاب
�إىل ال�س��احة االيراني��ة ،يف وقت يوا�ص��ل بع�ض
امل�س���ؤولني ال�س��عوديني التحري�ض عل��ى �إيران،
كم��ا ثبتت حم��اوالت عدة ال�س��تهداف من�ش���آت
ومراكز �إيرانية ح�سا�س��ة ،ت�سببت بع�ضها بوقوع
�ض��حايا م��ن املواطن�ين الإيراني�ين .وك�ش��ف
امل�ص��در �أن ماليني ال��دوالرات ُر�ص��دت ل�رضب
اال�س��تقرار يف ال�س��احة الإيرانية ،و�أن املحاولة
الإرهابي��ة الأخ�يرة الت��ي اكت�ش��فتها الأجه��زة
الأمني��ة يف طه��ران مت التخطي��ط له��ا قبل عدة
�أ�شهر من م�س��ارب ومعابر خمتلفة ،وكانوا حتت
رقاب��ة دقيقة ،و أُ�لق��ي القب�ض عليه��م قبل تنفيذ
خمططهم.

¡ ح�سابات «داع�شية» يف البنوك
الرتكية

ك�شف���ت م�صادر م�رصفية تركي���ة �أن «داع�ش»
متتل���ك مئات مالي�ي�ن ال���دوالرات يف البنوك
الرتكية ،و�أن طاقم��� ًا من هذا التنظيم يقيم يف
مدين���ة ا�سطنب���ول ملتابعة الأعم���ال املالية،
وبعل���م ال�سلط���ات الرتكية ،يف ح�ي�ن تتو َّزع
�أموال «جبهة الن�رصة» بني امل�صارف القطرية
والرتكي���ة .وقالت امل�ص���ادر �إن هن���اك �أموا ًال
لـ»داع�ش» مت توظيفها يف �رشكات وا�ستثمارات
يف تركيا ،و�إن العالقة الرتكية مع «داع�ش» مل
تتغري ،كما �أن �شحنات الأ�سلحة ما تزال تتدفق
من تركيا ،وهناك مع�سكرات خا�صة قريبة من
احل���دود الرتكية ال�سورية تقي���م وتتدرب فيها
جمموعات من املقاتلني «الدواع�ش» ،ل�ضخّ هم
داخل الأرا�ضي ال�سورية ،وكل ذلك بعلم النظام
الرتكي و�أجهزته الأمنية .و�أ�ضافت امل�صادر �أن
قط���ر وتركيا تز ّودان «داع����ش» مبواد حارقة
ومواد حمددة تدخ���ل يف �صناعة املتفجرات،
م�ش�ي�رة �إىل �أن �أمري قطر متيم بن حمد �آل ثاين
قام قبل فرتة بزيارة خاطفة �إىل �أنقرة ،والتقى
بالرئي�س الرتكي رج���ب �أردوغان ،حيث اتفقا
على زيادة حج���م الدعم املق َّدم من جانبيهما
للمجموعات امل�سلحة ،التي ا�ستلمت �شحنات
�أ�سلح���ة جدي���دة يف اجلنوب ال�س���وري ،عرب
الأرا�ضي الأردنية.
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عــربـي ـ دولي

بعد تقرير «الرباعية»..
رهانات السلطة إلى أين؟
�أخ�ي�راً ،وبع���د ط���ول انتظار
ال�سلط���ة الفل�سطينية ملدة تزيد
عن الأربعة �أ�شهر ون�صف ال�شهر،
ها ه���ي «الرباعي���ة الدولية»
تُ�صدر تقرير جلنتها حول �أ�سباب
تعث تنفيذ احلل العادل وال�شامل
رّ
والدائ���م القائم عل���ى ما ي�سمى
بـ«حل الدولت�ي�ن» ،فـ«متخّ �ض
اجلب���ل وولد ف����أراً» ،حيث جاء
التقري���ر لي����س خميّب��� ًا للآمال
فق���ط ،بل �أتى عل���ى مقا�س قلب
احلقائق ،وم�ساوي��� ًا بني القتلى
«الإ�رسائيلي�ي�ن» وال�ضحاي���ا
الفل�سطينيني ،الذين حمّل التقرير
ع���ن �ساب���ق �إ��ص�رار وت�صميم
�أع�ض���اء «اللجن���ة الرباعي���ة»
م�س�ؤولي���ة «الفلت���ان الأمني»
و«العنف» الذي ت�شهده الأرا�ضي
الفل�سطينية املحتلة ،الأمر الذي
يُعرث ح���ل الدولتني ويبعده عن
التحقي���ق والإجن���از ،وبالتايل
فه���و � -أي التقري���ر  -توجّ ه �إىل
ال�سلط���ة الفل�سطينية ب�أن عليها
م�س�ؤولي���ة اتخ���اذ كل من يلزم
من �إج���راءات لوق���ف التحري�ض
عل���ى «�إ�رسائي���ل» ،ومكافح���ة
م���ا �سمّ���وه بـ«الإره���اب»،
م�ستن���داً (التقري���ر امل�ضلّل) �إىل
«العن���ف الفل�سطين���ي» من���ذ
اندالع االنتفا�ض���ة وتزايد �أعمال
الده����س والطعن و�إط�ل�اق النار،
متجاه ًال يف الوقت ذاته اجلرائم
الت���ي يرتكبها الكي���ان وقادته
وم�ستوطنوه ،بحق الفل�سطينيني 
على مدار ال�ساعة.
التقري���ر مب���ا ت�ضمنّ���ه �شكلّ 
ال�صدمة ل���دى تنفيذية ال�سلطة،
التي حمّلها وال�شعب الفل�سطيني
م�س�ؤولي���ة الأو�ض���اع الأمني���ة
املرتدي���ة ،وتربئ���ة االحت�ل�ال
ال�صهيوين على ما ارتكبه ويرتكبه
بحق الب�رش واحلجر وال�شجر على
الأر����ض الفل�سطيني���ة املحتلة،
لكن يج���ب �أن ي�شكل يف املقلب
الآخر در�س��� ًا م�ضاف ًا يف ال�سياق
الطويل من الرهان���ات البائ�سة
ُ�صلت
على «رباعية دولي���ة» ف ِّ
على مقا�س االحتياجات الأمنية
وال�سيا�سية «الإ�رسائيلية» منذ
�أن توىل �أمرها طوين بلري �سنوات
طويلة ،لي�أتي ممث���ل �أمريكا يف
«الرباعية»؛ فران���ك لون�شتاين،
ونيكوالي مالدين���وف ،وهما من
�أ�ش���د املتحم�س�ي�ن وامل�ؤيدي���ن
للكي���ان ،ليكمال ما قد بد�أه بلري،
هذا �إذا ما عرفن���ا �أن لون�شتاين
هو من �ص���اغ التقري���ر ،و�أطلع
«�إ�رسائي���ل» علي���ه ،م���ا �أتاح
لنتنياه���و �أن يج���ري تعديالت
جوهرية عل���ى م�ضامني التقرير
بعد لقائه جون كريي قبل �إطالق
التقرير.

رامز م�صطفى
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«التأرجح» الروسي في سورية ..أسباب داخلية أم أميركية؟

االنت�صار يف �سورية حاجة رو�سية قد توازي احلاجة ال�سورية  -الإيرانية لالنت�صار

يحت���ار العديد م���ن الباحثني يف
فه���م ال�سيا�س���ة الرو�سي���ة يف ال�رشق
الأو�سط ،خ�صو�ص ًا يف ظل ما يظهر �أنه
�إ�رصار رو�سي على انخراط وتعاون مع
الأمريكي�ي�ن يف �سوري���ة ،فيُعلنون عن
رغبتهم الدائمة بالتعاون ،بينما يتهرب
الأمريكي���ون ويعلنون ع���دم التن�سيق
املي���داين ،وقد ازدادت هذه احلرية حني 
�أوقف الرو�س االندفاعة الع�سكرية التي
بد�أت مع دخولهم الع�سكري املبا�رش �إىل
�سورية ،وما نتج عنه���ا من انت�صارات
ميداني���ة مت�سارع���ة ،كادت  -بح�سب
بع����ض املراقبني � -أن حتق���ق انت�صاراً
للجي����ش ال�سوري وحلفائ���ه ،لن يكون
بعده احلديث عن قل���ب موازين القوى
الع�سكرية متاحاً.
ال �أحد ي�ستطيع اجل���زم بالأ�سباب
التي تدفع الرو�س عل���ى الإ�رصار على
التع���اون م���ع الوالي���ات املتحدة يف
منطقة ال�رشق الأو�س���ط ،و�إن كان الأمر
متعلق��� ًا بواقعيته���م و�إدراكهم حلجم
دورهم املفرتَ�ض� ،أو لعدم قدرتهم وعدم
حما�سته���م للذهاب �إىل ح���رب باردة
جديدة� ،أو لأ�سباب اقت�صادية داخلية �أو
غريها ،لكن قد يكون الأمر مرتبط ًا �أي�ض ًا
بالفه���م الرو�سي للعق���ل اال�سرتاتيجي
الأمريكي واخلط���وط الأمريكية احلمراء
الت���ي ل���و متّ امل�سا�س به���ا ،ف�سيندفع
الأمريكي���ون �إىل القت���ال واالنخ���راط
ع�سكري ًا ب�شكل مبا�رش ،وبدون �إحراج.
واقعي���اً ،هن���اك ع���دّة �أه���داف
ا�سرتاتيجي���ة كربى ترت�س���م يف العقل
اال�سرتاتيجي الأمريك���ي ،لكن ما يهمنا

(�أ.ف.ب).

تتباين تف�سريات اخلرباء الأمريكيني  ل�ضم���ان حرية الو�ص���ول واحلركة يف
هن���ا هو اله���دف اال�سرتاتيج���ي الأول
والأهم ،وه���و «حرية الدخول واحلركة يف هذا ال�ش�أن ،فالتف�س�ي�رات الواقعية تلك املنطقة احليوية ،ولو كانت بعيدة
ت�ش�ي�ر �إىل �أن اله���دف دائم��� ًا هو منع جغرافي ًا عن الواليات املتحدة.
يف املناطق احليوية».
به���ذا املعن���ى ،قد يك���ون الرو�س 
يعتقد كثري من اخلرباء الأمريكيني  هيمن���ة �أي دولة �أخرى  -معادية  -من
�أن هذا اله���دف امل�شار �إليه �أثبت خالل ب�سط ال�سيط���رة والهيمنة على واحدة �أدركوا م���دى �أهمية «حري���ة الو�صول
مئة عام �أنه من �أهم الأهداف التي ميكن م���ن هذه املناطق احليوي���ة الرئي�سية ،واحلرك���ة» يف ال��ش�رق الأو�سط ،ويف
للأمريكي�ي�ن بذل الكثري من الت�ضحيات بينما الليرباليون ي�ؤكدون �أن هذا الهدف �سوري���ة والعراق بالتحدي���د ،بالن�سبة
هو لتدعيم القيَ���م الأمريكية الداخلية للأمريكي�ي�ن ،ويدرك���ون �أن حت���دي
يف احلري���ة والرخ���اء ،و�أن���ه �رضورة الأمريكيني يف هذا املج���ال �سيدفعهم
ال�ستمراره���ا وتطورها ون�رشها يف تلك �إىل املزي���د م���ن االنخ���راط الع�سكري
لت�أمني هذا الهدف ،وهو ما �سريتدّ �سلب ًا
املناطق احليوية.
ومب���ا �أنن���ي �أمي���ل �إىل املدر�سة على كل من الرو����س وحمور املقاومة،
الروس أدركوا أهمية عدم
الواقعية ،وال �أ�ؤمن بوجود قيَم عاملية و�سيدف���ع �إىل مزيد م���ن اال�ستنزاف يف
استفزاز األميركيين في سورية ..يت���م ال�سع���ي لتحقيقه���ا م���ن خالل احل���رب ال�سوري���ة ،ي����ؤدي �إىل خ�سارة
ألن ذلك سيؤدي إلى خسارة القوة ،ف�إن التف�س�ي�ر الأول يكون �أقرب اجلميع بتمك�ي�ن الإرهابيني ،لذا عمدوا
�إىل املنط���ق ،وذلك لأن ال���دول الكربى �إىل عدم ا�ستفزازهم يف هذا املجال.
موسكو ومحور المقاومة
ت�سعى دائم��� ًا �إىل الهيمنة يف املناطق
يف املح�صل���ة ،ال ميكن لأي مراقب
اال�سرتاتيجي���ة احليوي���ة يف الع���امل ،م���ن اخل���ارج �إدراك حقيقة م���ا يفكّر
وهي بالتايل ت�سع���ى �أو ًال �إىل الهيمنة في���ه الرو�س يف حركته���م وانخراطهم
عل���ى حميطه���ا اجلغ���رايف اخلا�ص« ،املت�أرج���ح» يف �سوري���ة ،لكن ،بكل
وتق���وم ثاني ًا مبنع ال���دول الأخرى من الأحوال ،لقد كان النخراطهم ال�سيا�سي
لأجل احلفاظ عليه �أو حتقيقه ،وب�رشح الهيمنة يف حميطهم اجلغرايف اخلا�ص  يف جمل����س الأم���ن ،ث���م االنخ���راط
ب�سي���ط ،لقد كان الأمريكي���ون يهدفون وحماولة مناف�ستهم فيه ،وهكذا تعمد الع�سك���ري يف امليدان ،ت�أثري كبري على
دائم��� ًا �إىل املحافظ���ة عل���ى حري���ة ال���دول الكربى �إىل ممار�س���ة �سيا�سات حجم الدور الرو�س���ي العاملي ،و�أهمية
و�صولهم بال قيود ،وعلى نظام �سيا�سي الردع ،واالحتواء ،ومن���ع بروز �أي قوة رو�سيا كدولة على ال�صعيدين العاملي
متوازن ي�ضمن لهم نفوذاً يف كل �أوروبا دولي���ة �أو �إقليمية �أخ���رى ومنعها من والإقليم���ي يف ال��ش�رق الأو�سط ،لذلك،
و�رشق �آ�سيا ،وال��ش�رق الأو�سط ،لذا هم الهيمنة.
مهما ت�أرج���ح الرو�س بني الفعل وعدم
م���ن هن���ا ،كان اله���دف الرئي�سي الفعل ،واالنخراط وعدم االنخراط ،يبقى
ل���ن ي�ت�رددوا يف �شن ح���رب ع�سكرية
حلماية هذا اله���دف احليوي والرئي�سي الدائ���م للواليات املتح���دة ،لي�س فقط االنت�ص���ار يف �سورية حاجة رو�سية قد
منع الآخرين من االق�ت�راب �أو حماولة توازي احلاج���ة ال�سوري���ة  -الإيرانية
بالن�سبة لهم.
لكن ،ملاذا ي�ستعد الأمريكيون لبذل م���دّ نفوذه���م �إىل احليّ���ز الأمريكي ،بل لالنت�صار.
الكثري م���ن الت�ضحيات ودف���ع الأثمان �أي�ض ًا مدّ نفوذه���ا �إىل مناطق الآخرين،
د .ليلى نقوال
ومناف�سته���م يف حيّزه���م اجلغ���رايف،
لتحقيق هذا الهدف؟

www.athabat.net
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السعودية ..بين «داعش» و«مجاهدي خلق»
من���ذ ت�أ�سي�س الدولة ال�سعودية الأوىل،
والت���ي حكمته���ا املنظوم���ة الثنائية �آل
�سع���ود واحلرك���ة «الوهابي���ة» ،حي���ث
تبادل���ت امل�ؤ�س�سة احلاكم���ة وامل�ؤ�س�سة
الدينية العط���اءات ،وتقا�سم���ت ال�سلطة،
فاململك���ة ومافيه���ا م���ن ب��ش�ر وثروات
وممتلكات ه���ي للعائلة املالكة« ،ودين»
النا�س وعقائدهم هي للمطاوعة ،و«الأمر
باملعروف» يف خدم���ة العائلة وم�صالح
احللفاء امل�ستعمرين.
«الإ�سالم الوهاب���ي» هو ابن اململكة،
وامللك هو «خ���ادم احلرمني» ،وال�رشيعة
تتحك���م ظاهراً ب���كل الأمور ،حت���ى الفكر
املت�ش���دد «الوهاب���ي» ظاه���ره حماية
التوحيد ومقاتل���ة مظاهر ال�رشك ،لكن يف
احلقيق���ة ف�إن���ه يتحم���ل م�س�ؤولية ن�شوء
وت�أ�سي����س الإرهاب �ض���د امل�سلمني ب�شكل
خا����ص ،ويف بع����ض اللحظ���ات وبع�ض
القرارات يطال هذا الإرهاب بع�ض الغربيني،
لكنه ال ي�صل ،وبفتاوى وا�ضحة� ،إىل العدو
«الإ�رسائيلي» ،فـ«العمليات االنتحارية ال 
جتوز �ضد ال�صهاينة»!
لقد هدم ال�سعوديون كل �آثار امل�سلمني 
ور�سول اهلل (�صلى اهلل علي���ه و�آله و�سلم)،
وحاولوا نب�ش القرب النبوي ال�رشيف ونقله
�إىل خ���ارج امل�سجد النبوي ،وهم يحاولون
حت���ى الآن ،وال�س�ؤال :ه���ل االنتحاري الذي
فجّ ر نف�سه يف باح���ة امل�سجد النبوي هو
�ضمن اخلط���ة املدرو�سة له���دم قرب النبي
لكن ب�شكل خمادع و«ذكي» ،حيث يتحقق
الهدف فيت�صدّع امل�سجد باالنفجار ،وت�أتي
«الوهابية» للرتميم ،فتهدم القبة ويتحقق
الهدف املن�شود من �إزالة قرب الر�سول (�صلى
اهلل علي���ه و�آله و�سلم) م���ن املدينة؟ وهل
العمليات االنتحارية املنظَّ مة ،والتي حتظى
بالرعاية الأمني���ة والدينية� ،ستتواىل على
امل�سج���د النبوي ال�رشيف لهدمه ،خ�صو�ص ًا
�أن ردة الفع���ل الأوىل على االنتحاري الأول
كان���ت �ضعيف���ة وخجولة وظرفي���ة ،فلم
تنزل املظاه���رات الإ�سالمي���ة امل�ستنكرة،
وال �ص���درت فتاوى العلم���اء وامل�ؤ�س�سات
الديني���ة ،وكذلك مل ي�ستفد رجال الدين من
احلادثة ملنع ال�شب���اب ال�سعودي وامل�سلم
من االلتحاق بـ«داع�ش» ،بل وك�أنها كانت

ما زال �أمام ال�سعودية مت�سع من الوقت لتنقذ نف�سها وما تبقّى من كرامة الأمة

هل انتحاري المسجد النبوي
هو ضمن الخطة المدروسة
لهدم قبر النبي ..لكن بشكل
مخادع وماكر؟

مبنزلة اختبار وج�س نب�ض؛ كما ح�صل مع
هدم قباب �أئمة البقيع يف املدينة ومقربة
ال�سي���دة خديجة (عليه���ا ال�سالم) يف مكة
املكرمة.

■ ال�شيخ د .عبد النا�رص جربي؛ الأمني العام لـ«حركة
الأمة» ،ا�ستنكر الت�رصيح���ات الأخرية لرئي�س جهاز
املخاب���رات ال�سعودي الأ�سبق ترك���ي الفي�صل ،بحق
اجلمهورية الإ�سالمية يف �إي���ران ،وقيادتها و�شعبها،
وبحق املقاومة الفل�سطينية بكل ف�صائلها ،معترباً �أن
�إن دلّ���ت على �شيء ف�إنها ت���دل على حقد دفني على
املقاومة والدول الداعمة لها.
■ جتم��ع العلم��اء امل�س��لمني ر�أى �أن اململك��ة العربية
تدخله��ا يف �ش���ؤون الب�لاد
ال�س��عودية مت��ادت يف ُّ
الإ�س�لامية ،وهي �س��بب كل البالءات التي حت�صل يف
الع��امل العربي والإ�س�لامي ،وهي وراء خراب �س��ورية
العراق وليبيا واليمن ،واملنع ال�رصيح النتخاب رئي�س
جمهوري��ة يف لبن��ان وتعطيل احلياة ال�سيا�س��ية فيه،
وهي الت��ي متد يد العون للكيان ال�ص��هيوين ،متوجه ًا
�إىل ال�ش��عب ال�س��عودي وال�ش��عوب العربية والإ�سالمية

ال�سعودي���ة اجلدي���دة ه���ي العه���د
ال�سلم���اين ،ت�ؤ�س�س للمملك���ة ال�سلمانية
احلديثة ،وحتاول التخلُّ�ص من قب�ضة الفكر
«الوهاب���ي» وامل�ؤ�س�س���ة الدينية ،بعدما
ا�ستغلتهما حتى الرمق الأخري ،عرب توليد
التكفرييني من «القاعدة» حتى «داع�ش»،
وم���ن �رشوط ت�سلُّم �آل �سلمان احلكم �ضبط
امل�ؤ�س�س���ة الديني���ة كخط���وة �أوىل ،ومن
�رشوط االنفتاح االقت�صادي �ضبط ال�سلوك
املت�شدد ،للتق���رب من من���وذج الإمارات،
فاالقت�ص���اد املفتوح يعتمد على ال�سيا�سة
وم�ستلزماته���ا وخدماتها ،والتي تتناق�ض
مع «املطاوعة» و�أدبياتها.
العائلة املالكة م�ضطربة ومربَكة ،فهي
مل تنت��ص�ر يف حربها على اليمن ،وف�شلت
يف �سوري���ة ،وعل���ى و�ش���ك �إخراجها من

ب���أن ينظ��روا بدق��ة �إىل التحالف��ات التي حت�ص��ل يف
املنطق��ة ،واتخاذ املوق��ف املنا�س��ب ،وحتديد موقفه
من هذه التحالفات.
■ لقاء اجلمعيات وال�شخ�صيات الإ�سالمية يف لبنان،
�أكد يف بي���ان �أن تفجري امل�ساج���د واملراكز الدينية
واملدنية والأماكن التي توجد فيها جتمعات �شعبية
يتنافى مع مبادئ الإ�سالم والقي���م الإن�سانية ،فهذه
االعتداءات ما هي �إال ر�سالة لبث الفنت وزعزعة الأمن
لإبقاء الكيان ال�صهيوين مرتاح ًا.
■ النائ��ب ال�س��ابق في�ص��ل ال��داوود؛ الأم�ين الع��ام
حلرك��ة الن�ض��ال اللبن��اين العربي ،ويف ذك��رى مرور
ع�رش �س��نوات على هزمي��ة اجلي���ش «الإ�رسائيلي»� ،أكد
�أن �أي مغام��رة ع�س��كرية ق��د يلج���أ �إليه��ا قادت��ه يف
لبنان� ،س��تكون هذه املرة مقربتهم ولي�س اندحارهم،
و�س��تنتقل احل��رب الثالث��ة املوعودة منه��م �إىل داخل

العراق ،وتتناف�س مع تركي���ا ،لكن الأ�سو�أ
ان �أبناءه���ا التكفريي�ي�ن ميار�س���ون فعل
«ال���ردّة» عليها ،و�سينقلب �أكرثهم عليها،
و�سينتقمون منها لتخلّيها عنهم ،ف�أبنا�ؤها
التكفريي���ون يف م�ساجده���ا ويف قواتها
امل�سلحة ويف ق�صورها ويف �شوارعها ،ويف
كل زاوي���ة� ..إنهم متجذرون يف كل مفا�صل
احلياة منذ �أكرث من  200عام ،فكيف ميكن
ا�ستئ�صاله���م؟ والأ�سو�أ :ماذا لو ا�ستخدمهم
الأمريكي���ون لتغيري العائل���ة املالكة� ،إن
ا�ضطروا لذلك حفظ ًا مل�صاحلهم؟
ال�سعودي���ة تغرق يف الأفخ���اخ التي
تن�صبها «�إ�رسائيل» لها ،وتتّ�صل مع حركة
«جماهدي خلق» الإيرانية (امللحدة بنظر
الوهابيني) ،وتدع���م املعار�ضة امل�سلحة
يف �إي���ران ،واملت�شددي���ن ال�سُّ ن���ة والعرب

مثمن�� ًا دع��م اجلمهوري��ة
امل�س��توطنات ال�ص��هيونيةّ ،
الإ�سالمية للمقاومة يف لبنان و�سورية.
■ اللقاء الإ�سالمي الوحدوي ح ّيا املقاومة واملجاهدين
يف ذكرى مرور «ع�رش �سنوات على حرب متوز ،2006
�سجل���ت فيها املقاوم���ة �أول انت�ص���ار عربي
الت���ي ّ
�إ�سالمي ،بزنود رجال اهلل ،عل���ى ال�صهاينة الغزاة»،
الفت ًا �إىل �أن���ه «االنت�صار الثاين بعد انت�صارها الأول
ع���ام  ،2000وهما االنت�صاران الوحي���دان يف تاريخ
العرب منذ اغت�صاب فل�سطني عام .»1943
■ ال�ش��يخ ماه��ر حم��ود ا�س��تقبل يف مكتب��ه العمي��د
خ��ضر حم��ود؛ رئي���س جه��از املخاب��رات يف اجلي�ش
اللبن��اين يف جن��وب لبن��ان ،والعمي��د ممدوح �ص��عب
م�س���ؤول املخاب��رات يف �ص��يدا ،وج��رى البح��ث يف
الأو�ض��اع الأمني��ة يف �ص��يدا واملخيم��ات ،حي��ث
�أك��د �س��ماحته �أن جه��ود خماب��رات اجلي���ش اللبناين

الأهوازي�ي�ن ب�ش���كل مبا�رش ،مم���ا يعطي
الذريع���ة لإي���ران بالرد بنف����س الو�سائل
دفاع ًا عن النف�س ،فهل ت�ستطيع ال�سعودية
جماراة ومناف�س���ة �إيران يف العمل الأمني
والع�سكري؟
يدخ���ل ال�سعودي���ون ع���امل ال�سيا�سة
واحل���رب والأم���ن املفتوح���ة يف ع��ص�ر 
ينه���زم فيه الكبار والق���وى العظمى �أمام
الإرهاب املتنقل واخلف���ي ،فكيف �سي�شعر
ال�سعودي���ون الذي���ن ال ميلك���ون اخلربة
والكفاءة؟ هم ميار�س���ون االنتحار الذاتي،
�أو يلب�سون احلزام النا�سف لتفجري املنطقة
ب�أنف�سهم ..ماذا لو انفجر حزامهم النا�سف
قبل الو�صول �إىل الهدف امل�ستحيل؟
االقت�صاد ال�سعودي على �شفري الهاوية،
لأنه���م مار�سوا االنتح���ار االقت�صادي عرب
تخفي�ض ا�سعار النفط ..واملجتمع ال�سعودي
متفكك؛ الأبن���اء يقتلون �أمهاتهم و�آباءهم..
الزوج يقتل زوجت���ه ،وامل�صلون يرق�صون
(ال�شي�ل�ات) يف امل�ساج���د «الوهابي���ة»
مبنا�سب���ة العي���د وحف�ل�ات التح���رر يف
ج���دة ..وتقلي����ص �صالحي���ات جماع���ة
«الأمر باملع���روف» ،والتعاون ال�سيا�سي
والأمن���ي ب�ي�ن «�إ�رسائي���ل» و«جماهدي
خلق» و«داع����ش» و«الن��ص�رة»� ..إنهم
متعاط���ون وف���ق نظرية جم���ع «اجلن»
ال�سيا�سي والأمن���ي املتناق�ض واملتفلت..
فهل ي�ضمنون والءهم وهم الذين يذبحون
بع�ضهم بع�ضاً ،وميار�س���ون الإعدام بحق
م�س�ؤوليهم وعنا�رصهم بـ«الغلي باملاء»؟
ما زال �أمام ال�سعودية مت�سع من الوقت
لتنق���ذ نف�سه���ا وتنقذ ما تبقّ���ى من هذه
الأمة� ،س���واء العربية الت���ي تكاد تختفي
من اخلارطة� ،أو الأمة الإ�سالمية التي تقف
عل���ى �شفري حمارق «داع����ش» و�إخواتها،
�أو الفتنة املذهبي���ة� ،أو �أطماع اال�ستعمار
الأمريكي والغربي.
هل �سي�ستيقظ الأخوة ال�سعوديون قبل
وقوع الكارثة؟ ال�سيا�سة لي�ست مبنية على
امل�سائل ال�شخ�صي���ة املتهورة �أو احلاقدة،
ب���ل عل���ى حماي���ة الأوط���ان وال�شعوب
وال�سيادة والكرامة..

د .ن�سيب حطيط

و�س��ائر الأجه��زة الأمني��ة حال��ت دون تنفي��ذ الكث�ير
م��ن االعت��داءات الإرهابية ،و�أن ه��ذه اجلهود يقدرها
املواطنون من كافة االنتماءات ،م�ش��يداً بتعاون كافة
اجلهات الفل�س��طينية مع الأجه��زة الأمنية ،مما ي� ّؤمن
ا�س��تقراراً ن�س��بي ًا ومقب ً
وال مت من خالل��ه جتاوز الكثري
من الأزمات.
■ احتاد املحامني العرب ر�أى �أنه ال يكفي �أ�سف طوين
بلري للخ�سائر الب�رشية الناجمة عن احلرب العراقية،
�إمنا جت���ب حما�سبته جنائي ًا �أمام املحكمة اجلنائية
الدولي���ة عن جرمية الإبادة اجلماعية وجرائم احلرب
طبق ًا لأحكام املادة اخلام�سة من اتفاقية روما ب�إن�شاء
املحكمة ،خ�صو�ص��� ًا �أن جلنة «�شيلكوت» انتهت �إىل
�أن «التدخُّ ���ل الربيط���اين كان خط����أ �أدى �إىل عواقب
خط�ي�رة مل يتم جتاوزها حتى اليوم ،و�أن التدخل مت
قبل ا�ستنفاذ كافة الفر�ص املتوفرة للحل ال�سلمي».
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تركي الفيصل يعلن دعم اإلرهاب في مواجهة إيران

مدير املخابرات ال�سعودية الأ�سبق تركي الفي�صل

(�أ.ف.ب).

قي���ل �إن «الولد �رس �أبيه»..
ه���ذا م���ا ينطبق متام��� ًا على
ترك���ي الفي�ص���ل بع���د رحيل
�أخي���ه �سعود الفي�ص���ل ،فمدير
املخاب���رات ال�سعودية الأ�سبق
�أعلنه���ا �رصاحة وجه���اراً ،من
م�ؤمتر ما ي�سم���ى «املعار�ضة
الإيراني���ة» يف باري����س؛ �أنه
مي���وّل وي�ساند الإره���اب �ضد
اجلمهوري���ة الإ�سالمي���ة ،بعد
«م�آث���ره» الكث�ي�رة ب�إع�ل�ان
عدائه لكل م���ن يقاوم ويواجه
العدو «الإ�رسائيلي» ،ولقاءاته
املتع���ددة وزيارات���ه للدول���ة
العربية� ،رساً وعلناً..
وهنا يكمن ��س�ر �أنه «ابن
�أبيه» ،ذل���ك �أن وال���ده امللك
الراحل في�صل ب���ن عبد العزيز
كان وزيراً للخارجية �إبان قيام
دولة العدو ،وبينما كانت الأمم
املتح���دة تبح���ث يف م�رشوع
التق�سيم ،كان هناك الأمري عادل
�أر�سالن ،الذي ن�شط بات�صاالته
مع ال���دول للح�ؤول دون �صدور
ه���ذا القرار ،وبينم���ا هو يرجو
�أح���د مندوبي ال���دول الغربية
للت�صويت �ضد امل�رشوع� ،أ�شار
بي���ده �إىل ذاك الرج���ل قائ�ل�اً :
كلمة واح���دة منه ،جتعل قيام
«�إ�رسائيل» م�ستحيالً.
ذاك الرجل مل يكن �إال في�صل

بن عبد العزيز� ،أما الكلمة فهي
تهدي���ده بقطع النف���ط ..جمرد
تهديد ،لكن وال���د تركي رف�ض
حتى جمرد البح���ث يف الأمر،
وكان ق���رار التق�سي���م ،وكان
اغت�صاب فل�سطني.
وبعد �أن �أ�صبح في�صل ملك ًا
بعد تدبريه االنقالب على �أخيه
امللك �سع���ود ،كان���ت مواقفه
املث�ي�رة م���ن ق�ضي���ة ال�رصاع
العرب���ي « -الإ�رسائيل���ي»،
ولعل �أب���رز هذه املواقف كانت
ر�سالت���ه �إىل الرئي�س الأمريكي
الأ�سبق لين���دون جون�سون يف
نهاي���ة الع���ام  ،1966لتحطيم
عبد النا��ص�ر و�سورية ،و�إنهاء
الق�ضي���ة الفل�سطينية ،وجاءت
نتائ���ج ح���رب حزي���ران بعد
�أ�شه���ر ،حتدي���داً يف ال�ساد�س
من���ه ،طبق��� ًا ملحت���وى تل���ك
الر�سال���ة امل�ش�ؤوم���ة ،وك�أنها
كانت خريط���ة طريق للعدوان
ال�صهيوين.
وبعد االنت�صار النوعي الذي
حققته املقاوم���ة الفل�سطينية
يف معرك���ة الكرامة يف الأردن
على الع���دو «الإ�رسائيلي» يف
�شه���ر �آذار  ،1968وفيه���ا كان
�أول �شهي���د عرب���ي يف الثورة
الفل�سطيني���ة املعا��ص�رة هو
البريوت���ي ال�شهيد ع���ز الدين

اجلمل ،كانت ر�سال���ة التهديد
املدوّي���ة الت���ي �أر�سلها امللك
في�صل �إىل ملك الأردن ب�رضورة
مواجه���ة و�إنه���اء املقاوم���ة
الفل�سطيني���ة بعد نح���و �سنة
من معركة الكرام���ة ،وتهديده
بالتدخُّ ���ل الع�سك���ري املبا�رش
لت�صفية الق�ضي���ة الفل�سطينية
فكانت جماز �أيل���ول� /سبتمرب
 1970بح���ق ث���ورة ال�شع���ب
الفل�سطين���ي يف املخيم���ات
الفل�سطينية يف الأردن.
هذا غي����ض من في�ض �أ�رسة
الفي�صل التي ال نن�سى تدخّ لها
ال�ساف���ر يف اليم���ن بعد جناح
الث���ورة اليمني���ة يف � 26أيلول
� ،1962ض���د احلك���م امللك���ي
املتخل���ف يف اليم���ن ال�سعيد،
فعانت اليمن م���ن هذا التدخّ ل
املرير ال���ذي �أودى مبئات �آالف
اليمني�ي�ن ..وال�سعودية الآن ما
تزال على النهج نف�سه..
بعد هذا ،ه���ل نتعجب من
ال���دور ال�سع���ودي يف �سورية
وليبيا والع���راق ولبنان..؟ �إنه
بب�ساطة «الولد �رس �أبيه» ،فهم
على العهد م�ستمرون ب�أن تبقى
منطقتها �أ�سرية التخلف واجلهل
والفتنة.

عبد اهلل نا�صر

ّ
هل ارتضى السيسي بدور عراب العالقات الصهيونية – العربية؟
ك�أ ّن الرئي�س امل�رصي عبد الفتاح
ال�سي�سي اختار مث����ا ًال له ،ال�شخ�صية
الفرن�سي����ة الباهتة فرن�س����وا هوالند،
ال����ذي ارت�ضى �أن يكون تابع ًا �أمريكياً،
يحمل املباخر ل�سيده يف وا�شنطن ،من
�أج����ل �أن يح�صل عل����ى بع�ض الفتات،
وليُ�سمح له باللعب مع اتباع الواليات
املتح����دة يف املنطق����ة ،فارت�ض����ى
الرئي�����س الرئي�س اال�شرتاكي �أن يخون
حزب����ه و«ي�س����اره» و«دميقراطيته»
ليكون �أح����د واجه����ات الدبلوما�سية
«الوهّابي����ة» ال�سعودي����ة ،طمع���� ًا
باملكارم «امللكية» يف عقود �أ�سلحة،
وبع�����ض «الك����رم» و«البخ�شي�ش»
يف املقاه����ي الباري�سية ودور الأزياء
الفرن�سية.
الرئي�س ال�سي�سي الذي يعاين من
�أزمات اقت�صادي����ة و�سيا�سية ومالية،
يب����دو �أنه اختار نف�س ه����ذه الطريق،
حيث �أعل����ن عن زيارة وزير خارجيته
�سامح �شك����ري �إىل فل�سطني املحتلة؛
يف �سابقة حت�صل للم����رة الأوىل منذ
ت�سع �سنوات ،للقاء رئي�س وزراء العدو
«الإ�رسائيلي» بنيامني نتنياهو.
الزي����ارة امل�رصية للدولة العربية
قد تك����ون مفاجئة للكثريي����ن ،لكنها
يف الواق����ع هي غري ذل����ك بتاتاً ،لأن
الرئي�����س امل�رصي كان قد �أعلن �سابق ًا

ع����ن مت�سُّ ك����ه بال�سالم ب��ي�ن العرب
و«�إ�رسائيل» ،م�شدداً على الدعوة ل�ضم
دول عربية �إىل اتفاقية الذل امل�رصية
 ال�صهيونية «كامب دايفيد».يف ال�سل����وك امل���ص�ري اجلدي����د،
ثمة و�ضوح ت����ام بالرتاجع عن الدور
الذي ج����رى احلديث عنه �إثر انتفا�ضة
 30مت����وز /يولي����و قبل عام��ي�ن� ،ضد
«الإخ����وان» ،حيث طلع����ت �شعارات
كبرية عن الدور امل�رصي يف «حماية
الأمن القومي العربي».
وهو ما دعا بائ����ع الكاز العربي
الكبري لأن يتحرك ب�رسعة نحو القاهرة،
عار�ض���� ًا الر�ش����اوى و«البق�شي�����ش»
مبختل����ف الأ�ش����كال والأ�سالي����ب
والو�سائل ،ويف نف�س الوقت م�ستعم ًال
كل و�سائل الرتهي����ب ،باالتفاق التام
مع الع����دو «الإ�رسائيلي» ،من خالل
العمليات الإرهابية يف �شمال �سيناء
والعري�����ش ،ومن هنا كان����ت �سل�سلة
التنازالت التي قدّمها الرئي�س امل�رصي
لل�سعودي����ة ،والتي توِّج����ت بالتنازل
ع����ن اجلزر دون �أي م�س����وّغ قانوين �أو
د�ستوري �أو تاريخي ،ما يف�سح املجال
�أم����ام دعوت����ه ل�ض����م دول عربية �إىل
اتفاقي����ة كامب دايفيد ،و�أخذت ترتجم
ب�أ�شكال خمتلف����ة �رسية وعلنية بني
حكام الريا�ض وتل �أبيب.

و�إذا كانت زيارة �سامح �شكري يف امل�رصي بحث م����ع نتنياهو عدة �أمور
مثل هذه الظ����روف �إىل الدولة العربية �أبرزها:
مدان����ة ومريب����ة� ،إال �أن التطورات التي
 -1االتفاقي����ة الرتكي����ة -
ح�صل����ت يف الأ�شهر الأربع����ة الأخرية «الإ�رسائيلي����ة» ،وحدود الدور الرتكي
ت�ؤكد �أن ال�سي�س����ي حتول �إىل راعٍ بارز يف غ����زة ،وم����دى توافق����ه م����ع الدور
لل�سالم م����ع الكي����ان ال�صهيوين ،وهو امل�رصي.
�أي�ض ًا حليف يف ح�ص����ار غزة ،و�إخالء
 -2ال����دور الع��ب�ري يف اثيوبي����ا
ومت����دّده �إىل دول جم����رى نه����ر النيل،
�أوغن����دا ،ال�س����ودان ،جن����وب ال�سودان،
وموقع �سد النه�ضة الذي تبنيه اثيوبيا.
 -3مل����ف العالق����ات العربي����ة -
ال�سعودي����ة ،والتطبيع الذي يجري بني
التنازل المصري أمام بائعي الريا�����ض وت����ل �أبيب ،وال����ذي بد�أ من
الكاز والدولة العبرية سيكون البوابة الأمني����ة ،و�إمكاني����ة ان�ضمام
ال�سعودي����ة �إىل اتفاقية الكامب ،والتي
أقل بكثير من اآلمال المتوقَّ عة ت�شري التطورات �إىل �أن الريا�ض �أ�صبحت
جزءاً من هذه االتفاقية ،و�رشيك ًا فيها.
 -4بالإ�ضاف����ة طبع���� ًا �إىل مل����ف
ال�رصاع العربي « -الإ�رسائيلي» ،الذي
�سب����ق لنتنياهو �أن حت����دث عنه عدة
م����رات بت�أكيده �أن هناك م�صالح تربط
بني كيان����ه وعدد من ال����دول العربية
احل����دود الدولية من �سكانه����ا ،لإقامة التي و�صفها بالكربى.
نوع م����ن املنطقة العازل����ة ،التي هي
ب�شكل عام ،ف�����إن الزيارة امل�رصية
مطلب �صهيوين منذ �سنني طويلة.
�إىل الكي����ان الع��ب�ري ت�أت����ي يف وقت
م����اذا تن����اول �شك����ري يف زيارته يت�س����ع النف����وذ ال�صهي����وين؛ �أو ًال يف
العربية؟
ات�ساع عالقاته مع ع����دة دول عربية،
وفق ًا مل�ص����ادر متابعة ف�إن الوزير خ�صو�ص ًا مع ال�سعودية وقطر ..وانتقال

هذا التم����دد والنفوذ �إىل افريقيا ،حيث
تال�ش����ى ال����دور امل���ص�ري خ�صو�صاً،
والعرب����ي عموم ًا يف الق����ارة ال�سمراء،
يف نف�����س الوقت ال����ذي ي�سعى الرتكي
على �ضوء ذل����ك �إىل ترتيب �أموره ،من
خالل االتفاق مع تل �أبيب ،وبهذا �سرنى
تراجع ًا للدور امل�رصي الذي مل يعد هم
قيادت����ه احلالية �س����وى احل�صول على
فتات امل�ساعدات اخلليجية والأمريكية،
وبالتايل تراجع نفوذه وطموحه الذي
مل يعد �أمامه �سوى تعزيز عالقاته مع
العدو «الإ�رسائيلي» ،مبا ي�ؤهله ليكون
عرّاب ًا للعالقات العربية  -ال�صهيونية،
بيد �أن التطورات ال�ساخنة واملت�سارعة
يف املنطق����ة على اجلبه����ات ال�سورية
والعراقي����ة والليبي����ة ،بالإ�ضاف����ة �إىل
التعنّت ال�صهي����وين ،ورف�ض �إعطاء �أي
حق للفل�سطيني��ي�ن ،قد يجعلون الدور
امل�رصي فا�شالً ،وبالت����ايل ف�إن الفرتة
املقبلة ق����د تكون حبل����ى بالتطورات
الداخلي����ة ،لأن ما �سيجلبه التنازل من
�أر�ض الكنانة �أمام بائعي الكاز والدولة
العربية �سيكون �أقل بكثري من الأحالم
والآم����ال املتوقَّع����ة ،فه����ل �ست�صيب
ال�سي�سي نوبة انتب����اه وي�ستيقظ قبل
�سقوط الهيكل؟

حممد �شهاب
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ّ
رأى أن بوتين يعول على فوز «ترامب»

ّ
أنيس النقاش :حزب الله في مواجهة «إسرائيل» سيتحول إلى «جيش تحرير»

املنطقة عل���ى ِقدَمها� ،أنوف اجلميع
فيه���ا ،وهذا الأم���ر �سي���ئ للغاية ،لكن
املنطق���ة �أي�ض ًا قيد التح���وُّل والت�شكيل،
رغ���م �أنف �أن���وف اجلميع ،وه���ذا الأمر
يك�شف �أهمية دوَلن���ا رغم خيباتها ،لأن
االجت���اه ال�سائد نحو الأف�ض���ل �سيكون
م�صري هذه ال�شعوب التي تعاين.
ع���ن حت���وُّالت املنطق���ة و�أحوالها،
ح���اورت جري���دة «الثب���ات» من�س���ق
«�شبك���ة الأم���ان للبح���وث والدرا�سات
اال�سرتاتيجية»؛ �أني����س النقا�ش ،و�إليكم
�أبرز ما جاء:
يعترب �أني�س النقا����ش �أن التحوّالت
التي طر�أت على املنطقة يف ظل التفاهم
الن���ووي بني �إي���ران وال���دول الأوروبية
مازالت تتبلور ومل ت�أخ���ذ �شك ًال نهائي ًا
بع���د ميكن الركون �إلي���ه ،يقول رداً على
�س�ؤال ا�ستم���رار تطويقها ب����أن االتفاق
الغربي �سعى �إىل احلد من ا�ستمرار طهران
تخ�صي���ب اليورانيوم النووي ،وي�شري �إىل
�أن���ه مع �إزالة العقوبات الدولية ملجل�س
الأمن ب���ات من املمكن جلمي���ع الأفراد
�أو ال��ش�ركات وامل�ؤ�س�س���ات التعامل مع
�إي���ران ب�شكل حر ،وهذا م���ا بد�أته الدول
الأوروبي���ة ،فالتحوي�ل�ات البينية بني
طهران و�أوروبا جي���دة ،رغم �أنها لي�ست
بحج���م التوقع���ات .ي�ضي���ف النقا�ش:
بالن�سبة لأمريكا ،لديها عقوبات خا�صة
تتعل���ق بالربنام���ج ال�صاروخي ،ومبا
ي�سمونه دع���م الإرهاب وم�سائل تخت�ص
بحقوق الإن�سان ..هذه التفا�صيل �أ�ص ًال مل
يلحظها االتفاق النووي ،وبالتايل بقيت
�سارية املفعول على ال�رشكات الأمريكية،
ولعل هذا الو�ضع يقلق البنوك الأوروبية
الكبرية من التعامل مع �إيران.
يذك���ر النقا�ش �أن االتفاق النووي مل
يتحدث عن �إجراء �صفق���ات ا�ستثمارية
كب�ي�رة ،بل حتدّث ع���ن �سم���اح لإيران
بالدخول يف النظام البنكي العاملي من
خالل فت���ح االعتمادات املالية ،وهذا ما
يح�صل حالياً؛ ي�شهد االقت�صاد يف �إيران
انفراج ًا ن�سبي���اً ،رغم �أنه دون ما توقّعه
البع�ض من حلظة توقيع االتفاق النووي.
�أم���ا بخ�صو����ص الأم���وال الإيرانية
املجمّدة يف اخل���ارج ،بر�أي النقا�ش ف�إن
�أمريكا ت�سعى لعرقل���ة بع�ض منها ،من
خ�ل�ال املحاكم وجترمي �إي���ران مبلياري
دوالر ،كتعوي�ض���ات للذي���ن قُتل���وا يف
حوادث متفرقة ،وهذا الأمر رغم �أنه يظلم
�إيران ،لكن امل�س�ألة بحاجة �إىل ا�سئناف
يف الق�ضاء لإثبات وجهة نظر طهران.

�سورية
ن�س����أل �أني����س النقا�ش عم���ا يدور
يف �سوري���ة ،يف ظل تن�سي���ق م�ضطرب
بني مو�سك���و ووا�شنطن ،و�س���وء تفاهم
بني دم�شق ورو�سي���ا ،يقول مدير من�سق
«�شبك���ة الأم���ان للبح���وث والدرا�سات
اال�سرتاتيجي���ة» :مدينة حلب حو�رصت
ب�شكل كام���ل ،والتطوي���ق �سي�ستمر �إىل

انتظار � 4أ�شه���ر للو�صول �إىل تفاهم مع
امريكا لن ي�رض مب�صال���ح مو�سكو ،لأنه
�سيطلق يده���ا للح�سم النهائي ،فرو�سيا
اليوم �أمام خيارين� :إما احل�سم من موقع
عدم التوافق مع �أمريكا ،و�إما احل�سم بعد
� 4أ�شهر من موق���ع تفاهمي مع الواليات
املتحدة� ،أم���ا يف حال و�صول املر�شحة
هي�ل�اري كلينت���ون ،فرو�سي���ا ت�ستطيع
الت�أقلم مع التحوالت الأمريكية بالعودة
�إىل م�س�أل���ة احلزم يف املل���ف ال�سوري،
ولهذا ال�سبب ميكن و�ضع جميء  3بواخر
�إن���زال حربي���ة رو�سية باجت���اه البحر
املتو�سط دفعة واحدة ،دلي ًال على ح�شد
الإمكاني���ات الع�سكري���ة يف �سورية يف
عدة احتماالت غري متوقعة ،وهذا يعني

حني ت�سلي���م امل�سلح�ي�ن �أنف�سهم؛ كما
ح�ص���ل للم�سلحني يف حم����ص .احل�سم
ب�شكل كامل يف �سورية يتطلب �أو ًال وقتاً،
وثاني��� ًا تفاهم ًا مع الوالي���ات املتحدة
للتن�سي���ق ح���ول ال�رضب���ات اجلوي���ة
وامليداني���ة يف �شم���ال �سورية و�رشقها،
واجلميع يعلم �أن �أم�ي�ركا تدعم القوات
الكردية يف �أماكن وتق�صف �أماكن �أخرى
يف الرق���ة والعراق ،وه���ذا الأمر يتطلب
تفاهم حد �أدنى بني رو�سيا و�سورية من
جهة و�أمريكا وحلفائها من جهة �أخرى،
وهذا الأمر حت���ى الآن تعيقه �أو ترف�ضه
الواليات املتحدة.
يعت�ب�ر النقا����ش �أن ال�ستاتيكو يف
�سوري���ة على حال���ه« :ال ق���رار بح�سم
امليدان ب�شكل متف���رّد من قبل رو�سيا»،
بر�أي���ه الأمر بحاج���ة �إىل قبول �أمريكي،
ل�ضمان النتائج بخ�سائر مقبولة ،يقول:
بانتظ���ار تفاه���م وا�ضح ب�ي�ن مو�سكو
ووا�شنط���ن ،عملي���ات تطه�ي�ر الأرا�ضي
ال�سوري���ة م���ن قبَ���ل اجلي����ش ال�سوري نقاش :قد توجَّ ه ضربات أمنية
وحلفائ���ه م�ستم���رة يف ع���دة مناطق ،للبنان البتزازه من الجماعات
كالغوطة والرقة وحل���ب ..رو�سيا
تعترب التكفيرية لالبتعاد عن بعض
�أن احل�سم يف امليدان بحاجة �إىل �أمريكا،
المخيمات السورية
وه���ذا الأمر يتطلب تفاهم ًا حوله� ،إال يف
حال و�صول الأم���ور �إىل حائط م�سدود،
عندها ميك���ن ملو�سكو الت�رصف من دون
الأخذ بعني االعتبار الر�أي الأمريكي.
هنا ،ا�ستحقاق االنتخابات الرئا�سية
يف �أم�ي�ركا له وقع���ه بالن�سبة لرو�سيا،
مع وجود �إ�ش���ارات وا�ضح���ة تفيد ب�أن
الرئي�س الرو�سي بوتني مييل �إىل املر�شح �أمني ًا وع�سكري��� ًا �أن رو�سيا تهيئ نف�سها
«ترام���ب» ،ويعوّل عليه لتغيري �سيا�سة ال�ستخ���دام هذه الذخائر من �أجل احل�سم
�أمريكا حول �سورية ،ب���ر�أي النقا�ش ،يف النهائي خلططها اال�سرتاتيجية.
حال فوز ترامب ،منحى التوجّ ه الأمريكي
الإرهاب ..واخلليج
يف �سوري���ة �سيتب���دل ب�ش���كل ج���ذري،
وبالتايل اهتمام���ه �سيرتكز على �رضب
ن�س�أل النقا�ش عن قراءته ل�رضب
«داع�ش» و«الن��ص�رة» ال على �إ�سقاط
النظام ال�س���وري .هنا ،املقاربة الرو�سية «داع����ش» داخل العم���ق ال�سعودي،
تع���وّل �أن ي�صبح عمل مو�سكو ووا�شنطن يقول :يج���ب التمييز ب�ي�ن �رضبات
عل���ى ذات املوج���ة يف م�س�ألة مكافحة «داع����ش» اال�سرتاتيجي���ة ،وب�ي�ن
الإره���اب يف ال��ش�رق الأو�س���ط عموماً ،ال�رضب���ات التكيتيكي���ة؛ يف العراق
و�سورية وليبيا ونيجرييا« ،داع�ش»
و�سورية خ�صو�صاً.
يق���ول النقا�ش :بالن�سب���ة لرو�سيا ،يت��ص�رف ا�سرتاتيجي ًا لوجود فو�ضى

عارمة جتيز له ال�سيطرة على الأر�ض
واجلغرافي���ا� ،أم���ا يف الأردن وتركيا
وال�سعودي���ة ف�رضب���ات «داع����ش»
تكتيكية ،الهدف منها توجيه ر�سائل
حم���ددة �إىل ال���دول املعني���ة ،على
�سبي���ل املثال ،تركي���ا التي �سمحت
لـ«داع�ش» الدخول ب�آالف املقاتلني
�إىل �سوري���ة ،تراجع دع���م �أنقرة لهم
بعد �إ�ض���اءة الإعالم كثرياً على دعم
تركي���ا لـ«داع����ش» و�رشائها النفط
الداع�ش���ي ..هن���ا انح�س���ار الدع���م
الأردوغاين لـ«داع�ش» ل�صالح قوى
�أخرى �أجربت «داع�ش» على توجيه
ر�سائل �أمني���ة للنظام الرتكي ،متام ًا
كم���ا ح�ص���ل ل�ل��أردن وال�سعودية..
ي�ضيف النقا�ش :ا�ستهداف «داع�ش»
مكاتب «�شاريل ايب���دو» يف فرن�سا
عل���ى �سبيل املثال مل يكن له عالقة
بالر�س���ول حممد (�صل���ى اهلل عليه
و�سل���م) وال�صور امل�سيئ���ة للإ�سالم،
امل�س�أل���ة برمتها على عالقة بتنظيم
«القاع���دة» يف اليم���ن ،وت�صفي���ة
احل�ساب���ات م���ع ال�رشك���ة النفطية
الفرن�سية «توتال» ،فالأخرية عمدت
�إىل دف���ع امل���ال �أو اجلزي���ة لإبعاد
امل�سلحني عن حقول النفط اخلا�صة..
يتابع �أني�س النقا�ش حديثه :توجيه
«القاعدة» �رضبة �أمنية لفرن�سا ،مل
يحوّل الأخرية �إىل �أر�ض جهاد للقوى
التكفريي���ة ،العم���ل التخريبي هنا
تكتيكي ظريف ولي�س ا�سرتاتيجي كما
هو عمل «القاعدة» يف �أمكنة �أخرى.

لبنان
وم���اذا ع���ن م�سع���ى اقتح���ام
«داع�ش» للخا��ص�رة اللبنانية من
بلدة القاع؟ يق���ول :لبنان بالن�سبة
لـ«الن�رصة» و«داع����ش» ال يدخل
�ضم���ن �إطار عملهم���ا اال�سرتاتيجي،
التفج�ي�رات الأمني���ة باملعنى التي
ت�شهده �سورية وليبيا والعراق لي�ست
متوفرة لوجود دولة متما�سكة باحلد
الأدنى وفعالية مقاومة �أوالً ،ولعدم
وجود بيئ���ة حا�ضن���ة ت�سمح لهما
بحري���ة التحرك كم���ا يتحركان يف
عدة دول.
يتابع النقا�ش حديثه :ال�سالم يف
لبنان ي�سم���ح للتنظيمات الإرهابية
�إبقاء �أر�ضه ممراً ومقراً �آمن ًا لهم ،من
خالل غ�ض النظر عن مراكز الإيواء..
هن���ا ،بح�سب النقا����ش ،ال ميكن
�إزالة احل�سبان م���ن توجيه �رضبات
�أمني���ة للبنان بغية ابت���زازه حول
م�سائل حمددة م���ن قبَل اجلماعات
التكفريي���ة ،ك�أن يق���ال للأجه���زة
الأمنية ب�رضورة االبتعاد عن بع�ض
العنا�رص �أو م���ا �شاكل ..لهذا ال�سبب
الإ�شكالية الأمنية يف لبنان م�ستمرة
ب�ي�ن مد وجزر ،لأنه جه���ة لبنان ال
ميكن ال�سم���اح لهذه الق���وى ابتزاز
الدول���ة وال�شع���ب �أمني��� ًا �إىل ما ال

نهاية ،فحُ رية ت�رصف تلك القوى يف
�سورية انطالق ًا م���ن لبنان� ،سيقوي
عودها يف ب�ل�اد ال�ش���ام ،الذي من
�ضمنه لبنان كما الأردن وفل�سطني.

«�إ�سرائيل»
ن�س����أل النقا����ش ع���ن جن���اح
«�إ�رسائي���ل» يف توري���ط حزب اهلل
يف �أزمة �سوري���ة ،وال�رصاعات فيها
لإرهاقه وثنيه ع���ن مواجهتها ،يرد:
نظري���اً ،نع���م �سع���ت «�إ�رسائيل»
لتوري���ط احلزب يف ح���رب �سورية
مع الق���وى التكفريي���ة ،علّه يخ�رس
باحلرب ،لك���ن عملي ًا ال���ذي ح�صل
�أن املقاومة راكم���ت على �إجنازاتها
ال�سابق���ة جتربة ناجحة يف �سورية،
فاحلزب اليوم ميكنه �أن يحرّك قوات
على م�ستوى كتائ���ب و�ألوية �ضمن
م�ساحة كبرية ،وه���ذا الأمر ع�سكري ًا
�أم���راً ال ي�سته���ان ب���ه ،لأن حتريك
ع�سك���ر عديده  400مقات���ل �أو 2000
مقاتل دفع���ة واحدة يف بقعة 5000
كل���م ،2وعلى جبه���ات ت�صل �إىل 70
كلم يقل���ق الكي���ان «الإ�رسائيلي»
جدياً ،لأن املرون���ة التي متتاز بها
املقاوم���ة م���ن ا�ستخ���دام �أ�سلحة
خفيف���ة �أو ثقيلة و�صو ًال �إىل م�ستوى
�إحداثي���ات ال�صواريخ وتلقي ال�صور
اجلوي���ة للطائرات م���ن دون طيار،
يجع���ل ق���درات ح���زب اهلل من ربط
وو�صل وانتقال من خطة دفاعية �إىل
هجومية �أمر الفت للغاية ،فحزب اهلل
ي�ستطيع ا�ستخدام حرب الع�صابات
الت���ي يتقنها ،كما ميكن���ه االنتقال
اىل جي�ش ديناميكي خفيف احلركة،
وه���ذا النوع اجلديد من القتال ي�ؤرق
دماغ «�إ�رسائي���ل» ،كونه ي�سمح له
بظرف �أيام قليلة من ال�سيطرة على
أرا�ض وا�سعة من �شمال فل�سطني.
� ٍ
يع���ود النقا����ش �إىل تقاري���ر
«�إ�رسائي���ل» يف ه���ذا املج���ال،
و�إ�شارته���م �إىل �أن ح���زب اهلل قل���ب
معادلة �إغراقه يف �سورية ل�صاحله،
من خ�ل�ال نفوذه ال���ذي تو�سع جداً
يف �سوري���ة ،وجتربت���ه الع�سكري���ة
الهجومي���ة الت���ي تخوّل���ه التحرك
باجت���اه «�إ�رسائيل» لي�س من خالل
اجلبهة اللبنانية فقط بل من اجلبهة
ال�سورية �أي�ضاً..
وينهي النقا�ش حديثه بالقول �إن
املنطقة رغم �شهودها ملعارك جانبية
�سيئ���ة� ،شعوبه���ا متجه���ة �إىل نبذ
�أنظمة عميلة لـ«�إ�رسائيل» و�أمريكا،
هكذا ميك���ن اعتب���ار �أن الت�ضحيات
مب�ستوى الأه���داف ،وبالتايل �إن بذل
الغايل والرخي�ص للو�صول �إىل هذه
الأه���داف خال�ص للإقلي���م كله من
قاذورة �إ�سمه���ا «�إ�رسائيل» وهيمنة
�أمريكية من خالل رجعية عربية.

�أجرى احلوار :بول با�سيل
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مؤشرات تدلك إلى كذب زوجك
يُع ّد الكذب �أحد �أهم الأ�سباب التي
ت�ؤدي �إىل انهي����ار العالقة الزوجية،
حيث يحاول �أح����د الزوجني �إخفاء
بع�ض احلقائق عن الآخر ،للتغطية
عن ت�رصفاته ال�سلبي����ة� ،أو لإخفاء
عالقة ما خارج املنزل.
وميكن للمر�أة الذكية �أن تكت�شف
ك����ذب زوجها ،م����ن خ��ل�ال بع�ض
امل�ؤ�رشات الت����ي تظهر على حديثه
وت�رصفاته ،ومن �أبرزها:
 -1الت�أخُّ ر يف الإجابة :يقول اخلرباء
�إن ال�شخ�����ص ال����كاذب يت�أخر عادة
يف �إعط����اء الإجاب����ة ع����ن الأ�سئلة
املطروحة عليه ،وذلك لأنه يحاول
اختالق احلجج والأعذار الواهية.
 -2تغطية الوج����ه :يحاول الكاذب
تغطي����ة وجه����ه �أو القي����ام ببع�ض
احل����ركات ،مث����ل دع����ك الأن����ف �أو
العين��ي�ن ،وذلك يف حماولة لإخفاء
تعابري وجهه.
 -3عدم النظ����ر يف عينيك :يتجنّب
الرجل النظر يف عينيك عندما يريد
�أن يكذب ،فالعينان عادة ما تظهران
احلقيق����ة ،يف ح��ي�ن �أن ال����كاذب ال
يجر�ؤ على النظر يف عيني الآخرين.
 -4التعرُّق :يدل التعرُّق على �شعور
الإن�س����ان بالقل����ق والتوت����ر �أثناء
احلدي����ث ،وبالت�أكيد لن ي�شعر كذلك
�إذا كان �صادق����اً ،بل ه����ذا دليل �آخر
على الكذب.
 -5الق�ص�ص املتناق�ض����ة :ال ينتبه
الكث��ي�رون �إىل �أن الق�ص�����ص الت����ي
يروونه����ا رمب����ا تك����ون متناق�ضة،
فال����كاذب ع����ادة يختل����ق ق�ص�ص ًا

ِ
أنـت

حتت����وي على العديد م����ن الثغرات،
لأنها ال تن�سجم مع الواقع.
 -6احلدّة واالنفعال :يحاول الكاذب
�أن ينهي النقا�ش ومينع الطرف الآخر
من ط����رح الأ�سئل����ة واال�ستف�سارات،
وذلك عن طريق احلدة واالنفعال.
 -7الإف����راط يف التفا�صيل :يحاول
الكاذب يف كثري من الأحيان الت�أكيد
على روايته عن طري����ق الإكثار من
التفا�صيل الت����ي ال حاجة للحديث
عنها.
 -8التململ :يبد�أ الكاذب بالتململ،
عن طريق حتري����ك �ساقيه �أو العبث

ب�شيء ما ،وهذا تعبري عن �أنه يرغب
بالهروب من املوقف.
 -9التهرُّب م����ن الأ�سئلة� :سيحاول
الرجل ال����كاذب التهرب من الأ�سئلة
ع��ب�ر تغيري املو�ض����وع ،ولن يعطي
�إجابات �شافية عن �أي �س�ؤال يطرح
عليه.
 -10تغري ال�ص����وت املفاجئ :يلج أ�
ال����كاذب �إىل تغيري �صوت����ه ب�شكل
مفاج����ئ� ،أو تغي��ي�ر طريقة جلو�سه
ونحو ذل����ك ،ل�شعوره بالتوتر وعدم
االرتياح.
 -11افتع����ال امل�ش����اكل :قد يفتعل

رمي اخلياط

فَ ن%

وطــفـــــلك

اإلتيكيت

أسلوب اختيار العقوبة
هناك قاعدة هام����ة يف تقومي �سلوك
الأبن����اء ،وه����ي �أن كل مرحلة عمرية لها
معاناته����ا يف الت�أديب ،وكلما كرب الطفل
احتجنا �إىل �أ�ساليب خمتلفة يف التعامل
معه ،لك����ن �ستجدي����ن �أن �أ�سلوب اختيار
العقوبة ي�صلح جلميع الأعمار ،ونتائجه
�إيجابي����ة .لك����ن قب����ل �أن تعمل����ي بهذا
الأ�سلوب ،الب����د �أن تت�أكدي �إذا كان الطفل
جاه ًال �أم متعمداً عند ارتكاب اخلط�أ ،حتى
يك����ون الت�أديب نافعاً ،فلو كان جاهالً� ،أو
ارتكب خط�أ غري متعمَّد ،ففي هذه احلالة
ال داع����ي للت�أديب والعقوب����ة� ،إمنا يكفي
�أن ننبه����ه �إىل خطئه� ،أم����ا لو كرر اخلط أ�
�أو ارتكب خط���� أ� متعمَّداً ،ففي هذه احلالة
ميكننا �أن ن�ؤدب����ه ب�أ�ساليب كثرية ،منها
احلرمان من االمتيازات� ،أو الغ�ضب عليه،
من غ��ي�ر انتقام �أو ت�ش����فٍّ �أو �رضب ،كما
ميكننا ا�ستخدام �أ�سلوب اختيار العقوبة.
عندما تقولني البن����ك :اذهب واجل�س
لوح����دك وفكر بث��ل�اث عقوب����ات لأختار
�أنا واحدة منها لأنفذه����ا عليك ،ف�إن هذا
املوقف ه����و ت�أديب يف حد ذاته ،لأن فيه

ال����زوج امل�شاكل لت�شتي����ت االنتباه
ع����ن �أكاذيب����ه ،فم����رة يتذم����ر من
اخلادم����ة وتنظيفه����ا ،و�أخ����رى من
زوجته الفا�شلة يف تدري�س �أوالدها،
وغريها ،حت����ى يُبع����د زوجته عن
التحقيق معه ،في�شغلها يف م�شاكل
جانبية حتى تلتهي عنه.
الك����ذوب غالب���� ًا م����ا يك��ث�ر من
العزائم ودع����وات الأهل والأ�صدقاء،
حتى ال ينفرد بزوجت����ه ،و�إذا انفرد
بها �صدفة ،ي�شغ����ل نف�سه عنها �إما
بالكمبيوتر� ،أو ب�أي �أمر �آخر ليتملّ�ص
من �أ�سئلتها.

كل م����ا ذُك����ر يتعلّ����ق بالكذاب
الع����ادي ،وقد تك�شف����ه الزوجة مع
الوقت واملواقف ،لكن الزوج اخلبري
يف الك����ذب واملح��ت�رف� ،أو له باع
طويل يف ه����ذا املج����ال عن خربة
ومتر�س ..هل ميكن اكت�شافه؟
املحرتف ال ت�ستطيعني اكت�شافه
�أبداً ،فه����و كذاب معك ،وم����ع �أهله،
ويف عمله ،ومع زمالئه ،وكل كالمه
ك����ذب يف ك����ذب ،لأن الك����ذب عنده
موهبة وفن و�أ�سلوب حياة ،حتى �أن
املتخ�ص�صني من الباحثني ي�صعب
�أن يك�شف����وه ،بل ي�صل الأمر بهم �إىل
ت�صديقه من مهارته يف �رسد الكذبة
وحبكها.
لكن هل تتمك����ن الزوجة حتديداً
م����ن ك�شف زوجها الك����ذوب العادي
�إذا ظه����رت الأعرا�ض ال�سابقة ذكرها
عليه؟
ال بد �أن تك����ون العوامل مقرتنة
بالأدلة ،وبحقائق و�إثباتات دامغة،
وكثري م����ن الزوج����ات ي�ستطعن �أن
يك�شف����ن �أكاذيب ال����زوج ،والبع�ض
الآخ����ر م����ن الن�س����اء ال ي����ردن �أن
يك�شف����ن ذلك الك����ذب ،وال يردن �أن
ي�صدقن����ه ،رمب����ا لأن ت�صديقهن له
يعني خ����راب بيوتهن ،ففي قرارتهن
يقنعن �أنف�سهن ب�أن �أزواجهن لي�سوا
كاذب��ي�ن ،مبعنى �أنهن يتبعن قاعدة
«اجلهل باحلقيقة» للمحافظة على
اال�ستقرار الأ���س�ري ،ورمبا قد يكون
ذلك �أ�سلم ،ودليل على ذكاء املر�أة.

قواعد وأصول لغة الجسد
حواراً نف�سي ًا ب��ي�ن املخطئ (وهو الطفل)
وذات����ه ،وهذا ت�رصّف جيد لتقومي ال�سلوك
ومراجعة اخلط أ� ال����ذي ارتكب ،وهو وقفة
تربوية م�ؤثرة.
فكرة ه����ذا الأ�سلوب مبني����ة على �أن
نطلب منه اجللو�س وحده فيفكّر يف ثالث
عقوبات يقرتحها علين����ا ،مثل :احلرمان
م����ن امل�رصوف� ،أو عدم زيارة �صديقه هذا
الأ�سبوع� ،أو �أخ����ذ الهاتف منه مدة يوم..
ونحن نختار واح����دة منها لينفذها على
نف�سه ،ويف حالة اختيار ثالثة عقوبات ال
تنا�سب الوالدين ،نطلب منه اقرتاح ثالث
عقوبات غريها.
لفتة هامة هنا ،وهي �أن الطفل عندما
يختار العقوبة وينفذه����ا ،ف�إننا يف هذه
احلالة جنعل املعركة بني الطفل واخلط�أ،
ولي�س بين����ه وبني الوالدي����ن ،فنكون قد
حافظنا عل����ى رابطة املحب����ة الوالدية،
وكذل����ك نكون ق����د احرتمن����ا �شخ�صيته،
وحافظنا على �إن�سانيت����ه ،فلم نحقّره �أو
نهينه ،ومن يت�أمل ت�أديب الر�سول الكرمي
�صل����ى اهلل عليه و�آل����ه و�سلم للمخطئني،

يجد �أنه مع الت�أديب يحرتمهم ويقدّرهم،
وال يقبل ب�إهانتهم ،وق�صة املر�أة الغامدية
التي زن����ت وطبّق عليها احل����د ،ف�شتمها
�أحد ال�صحابة ،فقال له ر�سول اهلل�« :إنها
تاب����ت توبة لو ُوزِّعت عل����ى �أهل املدينة
لو�سعته����م» ..فنظرة االح��ت�رام للمخطئ
باقية مادام �سائراً يف برنامج الت�أديب.
يف اخلت����ام� ،أم����ر ه����ام يلف����ت �إليه
اخت�صا�صي����و الرتبي����ة ،وهو �أن����ه علينا
التفريق بني الت�أديب والتعذيب ،فالهدف
م����ن الت�أديب ه����و تقومي ال�سل����وك ،وهذا
يحتاج �إىل �صرب ومتابعة وحوار وا�ستمرار
يف التوجي����ه� ،أما �أن ن���ص�رخ يف وجهه
�أو �أن ن�رضبه �رضب���� ًا �شديداً فهذا تعذيب
ولي�����س ت�أديباً ،فعندما نعاقب �أبناءنا ،ال
نعاقبهم مب�ستوى اخلط�����أ الذي ارتكبوه،
�إمنا نزي����د عليه����م يف العقوب����ة ،لأنها
ممزوج����ة بالغ�ضب ،وذل����ك ب�سبب كرثة
ال�ضغوط علينا ،فيك����ون �أبنا�ؤنا �ضحية
توترنا وع�صبيتنا من احلياة ،ولهذا نحن
نندم بعد عقابهم عل����ى تعجّ لنا �أو عدم
�ضبط �أع�صابنا.

تُعت��ب�ر لغة اجل�سد �أمراً �شخ�صي ًا للغاية ،فه����ي تك�شف الكثري� ،إذ تخرب
الكث��ي�ر عن �شخ�صية الإن�سان ،ويتبينّ ذلك من خالل قيام ال�شخ�ص ب�إظهار
االحرتام للآخرين ممّن يحبّهم� ،أو �إظهار االحرتام للذين يتحدّث معهم.
ويف ه����ذا ال�سياق ،ي�ؤكد خبريو الإتيكيت �أنه عندما تلتقني �شخ�ص ًا ما،
ال تقف����ي بقرب����ه للغاية ،فااللت�صاق غري املريح ه����و �أمر مزعج لل�شخ�ص
الآخر ،ولذلك يُفرت�ض �أن حتافظي على امل�سافة اجل�سدية بينكما ،وبالتايل
يتوجّ ����ب عليك االبتعاد قدمَ ��ي�ن �أقلّه عن ال�شخ�ص الآخ����ر ،م�شدّدين على
���ض�رورة عدم ح���ص�ر �أحد باحلائط ،فق����د ي�شعر هذا الأخ��ي�ر �أنك �سجنته
لتتمكّني من التحدّث �إليه.
وين�صح����ون ب�رضورة اجللو�س يف كر�سيك بانتب����اه ،الفتني �إىل �أنه يف
ح����ال جل�ست وج�سمك منزلق نحو الأ�سفل وقدمي����ك ممدودتني �إىل الأمام،
�سيب����دو �أ ّن ج�سمك يقول «ال �أبايل مبا تقولون����ه ،وب�رصاحة �أ�شعر بامللل
من حديثكم».
وي�ش����دّد خ��ب�راء الإتيكيت على �رضورة النظر �إىل وج����ه ال�شخ�ص الذي
يتكلّم ،وال جت����ويل بنظرك يف �أرجاء الغرفة ب�ش����كل ع�شوائي ،م�ؤكدين �أن
م����ن التهذيب منح ال�شخ�ص الذي يتحدث اهتمامك الكامل ،ودعوا �إىل �إبقاء
قدمي����ك من دون حراك ،فال تقومي بتحريكه����ا با�ستمرار �أو تبديل و�ضعية
جلو�سك �أو و�ضع رجل فوق الأخرى �أو العك�س.
واعترب االخت�صا�صيون �أن من املهم �أن جتل�س املر�أة يف من�صب تنفيذي
م����ع و�ضع الركبتني جنب���� ًا �إىل جنب ،ويتوجب عليه����ا االنتباه لو�ضعية
ج�سدها ،خ�صو�ص ًا يف حال كان����ت ترتدي تنورة ،م�ؤكدة �أن على املر�أة �أن
تنتبه لكيفية جلو�سها ،احرتام ًا ل�صورتها.

منوعات

www.athabat.net
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فوائد شرب الماء صباحًا أكثر من أن تحصى
�شـرب املاء ل����ه �أهميته وفوائده
ال�صحي����ة ،لأن امل����اء يُعت��ب�ر م����ن
�أ�سا�سيات احلي����اة التي ال ميكن لها
�أن ت�ستم����ر دونها ،وه����و يلعب دوراً
�أ�سا�سي���� ًا يف ج�س����م الإن�سان الذي ال
ي�ستطيع القيام بوظائفه �أو اال�ستمرار
يف احلياة دون����ه ،حيث ي�شكّل املاء
ن�سب����ة كبرية م����ن ج�س����م الإن�سان،
ترتاوح بني  ٪75عند الأطفال الرُّ�ضع،
�إىل  ٪55عند كبار ال�سن ،م�ش ّك ًال ٪50
  ٪55من ج�سم املر�أة ،و٪60 - ٪55من ج�سم الرجل.
�أ�سب���اب عدي���دة توج���ب �رشب
كميات كافية من املاء ،ال�سيما عند
ال�صباح (على الريق) ،منها:
 -1املحافظة على توازن �سوائل
اجل�س���م ،وه���و �أمر �شدي���د الأهمية
للمحافظة على وظائف اجل�سم التي
يدخل فيه���ا املاء ب�ش���كل �أ�سا�سي،
فامل���اء يدخ���ل يف تركي���ب خاليا
اجل�سم ،وه���و ي�شكّل بيئ���ة �سائلة
للتفاعالت الكيميائية التي حت�صل
يف اجل�سم.
� -2إذابة املواد الهامة يف خاليا
اجل�سم و�أن�سجته.
 -3نق���ل امل���واد الغذائي���ة
واملخلف���ات الت���ي يتخل����ص منها
اجل�سم.
 -4التحك���م واملحافظ���ة على
درجة حرارة اجل�سم.
 -5امل���اء مذي���ب للأدوي���ة يف
اجل�سم.

�إنتاج اللعاب.
يلع���ب امل���اء دوراً يف عمليات
اله�ضم واالمت�صا�ص.
ي�ساه����م �رشب امل����اء يف التحكُّم
بكمية ال�سع����رات احلرارية املتناوَلة
يومي����اً ،ع����ن طري����ق امل�ساهمة يف
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

الأ�شخا�ص البالغني عن طريق �رشب
املاء عند ال�شعور بالعط�ش ،ومع �أنه
دائم ًا ن�سم���ع ن�صيحة �رضورة �رشب
� 8أكواب م���ن املاء يومياً� ،إال �أنه من
غري املعروف م�صدر ه���ذا التحديد،
لك���ن يجب الأخ���ذ بع�ي�ن االعتبار
�رضورة زيادة كمية املاء امل�رشوبة
يومي��� ًا يف اجل���و احل���ار ،وعن���د
ممار�سة التماري���ن الريا�ضية� ،أو �أي
ن�شاط بدين �آخ���ر ،حيث تبينّ خالل
الدرا�سات �أن جمم���وع املاء الكايف
الذي يح�صل عليه اجل�سم يومي ًا هو
ما بني  2100ملل �إىل  2800ملل� ،أي
ما معدل���ه  2600ملل ،بحيث ي�شكّل
املاء امل�رشوب (غ�ي�ر ذلك املوجود
يف الأطعم���ة وال�شورب���ات) 1200
مل���ل �إىل  1500ملل ،واملاء املوجود
داخ���ل الأطعمة  700مل���ل �إىل 1000
ملل ،واملاء ال���ذي ينتَج يف اجل�سم
من عملي���ات متثيل الغ���ذاء ي�شكل
 200مل���ل �إىل  300مل���ل ،كما وُجد
�أن متو�سط جمم���وع املاء الذي يتم
�إخراجه من اجل�سم يومي ًا عن طريق
الكليت�ي�ن والرباز واجلل���د والرئتني
ي�شكل حوايل  2600ملل ،ورمبا ميكن
االعتم���اد على البول كم�ؤ�رش لكفاية
اجل�سم من املاء م���ن عدمها ،حيث
يج���ب �أن يكون الب���ول ذا لون فاحت
ولي�س له رائحة ،يف حال كان �رشب
املاء كافياً ،بينما ي�صبح لون البول
غامق��� ًا وتظهر له رائحة يف حال مل
يكن �رشب املاء كافي ًا للج�سم.

ال�شع����ور بال�شبع ،وق����د يلعب دوراً
مت
هام���� ًا يف خ�سارة ال����وزن �إذا ما ّ
ا�ستبدال امل�رشوبات عالية ال�سعرات
احلرارية ،مث����ل امل�رشوبات الغازية،
وم�رشوبات الفواكه املحلية بال�سكر،
بالإ�ضافة �إىل �أن احلر�ص على اختيار
الأغذية عالية املحتوى باملاء يجعل
ال�شخ�ص يخت����ار الفواكه ،واخل�ضار،
والبقوليات املطبوخ����ة وال�شوربات
امل�صنوع����ة من امل����رق ،وهي �أغذية
ت�ساهم يف ال�شع����ور بال�شبع ،حيث
�إنها قد حتتاج �إىل م�ضغ �أكرب ووقت
�أكرب يف تناولها.
��ش�رب ك���وب م���ن امل���اء قبل
الوجب���ات ي�ساع���د يف تقليل كمية
الطعام املتناولة ،وبالتايل ي�ساهم
�رشب املاء يف عملية خ�سارة الوزن
دون �أن يكون له ت�أثري �سحري حارق
للدهون ،كما يدعي البع�ض.
احلفاظ على انتظام عمل اجلهاز
اله�ضمي ،والوقاية من الإم�ساك.
يعمل �رشب املاء بكميات كافية،
على احلف���اظ عل���ى الع�ضالت من
اختالل ت���وازن املاء ال���ذي ي�سبب
انكما�ش��� ًا يف خالياها ،مما يزيد من
�إرهاقها ،الأمر ال���ذي يعنى ب�أهمية
خا�صة عند الريا�ضيني.
ي�ساع���د امل���اء يف احلفاظ على
�صح���ة الب�رشة� ،أي �أنه مينع الب�رشة
من �أن تبدو جافة و�أكرث جتعداً ،لكن
يف املقاب���ل �رشب كميات كبرية من
املاء ال يعالج التجاعيد.
احلفاظ على �صحة الكليتني.
ق���د ي�ساع���د املاء عل���ى خف�ض
ال�شعور بالتوتر.

الت�سمم باملاء
ق���د ي�سبب �رشب كمي���ات كبرية
من املاء يف ف�ت�رات زمنية ق�صرية
�إىل الت�سم���م بامل���اء ،والريا�ضيون
�أكرث عر�ضة لهذه احلالة� ،إال �أنها من
املمكن �أن ت�صيب غريهم �أي�ضاً.

االحتياجات اليومية من املاء
االحتياجات اليومي���ة من املاء
يتم احل�ص���ول عليها ل���دى غالبية

 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1جمموعة متقدمة من اخليل �أو النا�س �أو
نحوها
1
� - 5أ�صدر �صوت���ا كالذباب  /ابرز �أدواره
2
القرمو�سطي.
3
 - 6متحلل (معكو�سة)  /حب
� - 7سج���ل ملفات  /جمموع���ة البيوت
4
والدور و�أهلها التي متثل الوطن.
5
 - 8خم���رج مث�ي�ر للجدل ل���ه عدد من
6
الأفالم منها حني مي�رسة
 - 9مظلة هبوط � /رشب برغبة �شديدة.
7
 - 10يدرين  /من �آثار امل�رصيني القدماء.
8
عــمـــودي
9
 - 1ممثل كومي���دي �سعودي يف م�سل�سل
10
طا�ش ما طا�ش.
 - 2ممثل م�رصي راح���ل ال يكذب ولكنه
�أفــقــي
يتجمل / .ا�شهر الفراعنة واكرب بناء
 - 3م���ادة مميتة  /نق���ل املعلومات �إىل
 - 1متعب���د اعتزل النا�س  /ع�ل�ا �صوته �أو عال ال�صوت
احلا�سوب عرب �أجهزة يدوية.
من حوله  /انه�ض
 - 4فيلم ج�سد في���ه حممود عبد العزيز
 - 2ادافع عن  /مركز النور والهداية.
�شخ�صية ال�شيخ ح�سني كفيف النظر3 / .
� - 3أغلق (�أذنيه)  /ثمر النخل � /أجاز.
حروف من ها�شم
 - 4ا�س���م ل�صاحب كفاءة يف جمال م���ا (معكو�سة) /

الحل السابق
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

 - 5ناقلو الأ�شياء.
 - 6تقل�ص حجمه  /تر�شد (معكو�سة).
� - 7أ�صابه اجلنون  /ا�ستجابتي لأ�سئلة ما
 - 8ممثلة م�رصية كوميدية خفيفة الظل
 - 9قطع تغطى بها الأ�سطح املائلة اب�سط  /و�أقل
تعقيدا.
 - 10خم���رج فلم احلموات الفاتنات متثيل ماري
منيب وميمي �شكيب يف 1953
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كاريكاتير

فن االستقالة ..كيف تترك عملك بذكاء؟
 -1ت��ق�دَّم با�ستقالتك يف �آخ��ر ي��وم من
الأ�سبوع :اليوم الأخري يف الأ�سبوع هو اليوم
الأف�ضل لتتقدم فيه با�ستقالتك .حبذا لو كنت
ت�ستطيع ترتيب اجتماع يف نهاية اليوم للإعالن
عن قرارك ،لتتجنب ال�شعور باالرتياب بعد مثل
هذا االجتماع.
عب عن تقديرك للفر�صة ..وقدِّم �أ�سباب ًا
 -2رِّ
ملغادرتك :اب��د�أ حديثك بالتعبري عن تقديرك
للفر�صة التي مَ نَحتها لك ال�رشكة� ،سواء �أكان
ذلك يف اجتماع �أم يف خطاب ب�ش�أن اال�ستقالة.
بعدها ،ميكنك تو�ضيح �أ�سبابك لرتك العمل،
فاملديرون اجليدون يحبون �أن يعرفوا ما الذي
كان ميكنهم فعله على نحو �أف�ضل للحفاظ على
موظفيهم .لي�س احلديث هنا عن طرق ميكن
ا�ستبقائك بها ،و�إمنا عن تقييمك للبيئة التي
عملت فيها.
 -3اترك مُ هلة طويلة قدر الإمكان :عادة،
يعطي املوظفون الإدارة �أ�سبوعني مُ دة �إخطار
باال�ستقالة ،تُعترب هذه فرتة منا�سبة ومقبولة
يف معظم جماالت العمل ،لكن �إذا كنت ت�ستطيع
مَ ّد تلك املُهلة لت�صل �إىل �أربعة �أ�سابيع مثالً،
ف�ستُقدّر لك ال�رشكة هذا التعاون وال�شعور
بامل�س�ؤولية� ،إذ �ستمنحها فر�ص ًة �أف�ضل الختيار
مُ رت�شح جيد للعمل بد ًال منك ،وبالتايل ،انتقال
�أكرث �سال�سة.
تـــ�صـــــدر عـــــــن
�شــركــة الـقـــلــم
للإعالم �ش.م.م.

 -4قُم مبهامك ب�شكل طبيعي �أثناء فرتة
الإ�شعار :تذكَّر �أنك مُ لزَم بكافة مهامك املعتادة،
حتى �آخ��ر �ساعة يف اليوم الأخ�ير يف فرتة
الإخطار .ال تبد�أ يف ع ّد الأيام املُتبقية ،بل اعمل
بكامل طاقتك واترك انطباع ًا جيداً عنك قبل �أن
تغادر.
اترك مالحظات ودرِّب بديلك جيداً :اترك
مالحظات مُ َّ
ف�صلة عن طبيعة مهام عملك وكيف
�أدّيتها ،ووثِّق ما فعلت عندما كنت يف من�صبك،
لكي ي�ستعني املوظف التايل بهذه املواد� .إذا مت
تعيني هذا املوظف �أثناء فرتة الإ�شعار ،فاحر�ص
على تدريبه جيداً وتعليمه كل �شيء عن العمل.
مادام ال�رشكة ملتزمة بواجباتها جتاهك ،فالآن
عليك �أن ترتك وظيفتك يف �أي ٍد �أمينة.
 -5ال تكن �صدامياً :من ال�سهل �أن تت�رصف
دون اك�تراث عندما تكون ب�صدد اال�ستقالة،
فرمبا تهمل مهامك �أو تتحدث بطريقة �سلبية
عن املديرين �أو املوظفني �أو ال�رشكة ،لكن فكِّر
جيداً يف العواقب ،و�ضع يف االعتبار �أن مديرك
�سيكون �أح��د ه ��ؤالء الذين يتم االت�صال بهم
و�س�ؤالهم عنك قبل اختيارك لوظيفة جديدة.
 -6تذكَّر دائم ًا �أن الكلمات الأخ�يرة هي
التي يدوم وقعها يف الآذان ،فال ترتُك خلفك �إال
انطباع ًا طيِّباً.
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:

