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أحــداث

االفتتاحية

االنتخابات على األبواب..
فما هي االحتماالت؟
مل يب����قَ من عمر جمل�س النواب احلايل املم ّدد لنف�س����ه مرتني
لوالية كاملة� ،سوى نحو ثمانية �أ�شهر فقط ،ما يعني �أنه لو كانت
البالد مت ّر بحالة �سيا�س����ية هادئة وم�س����تقرة ،النطلقت احلمالت
االنتخابي����ة ،وطب����خ التحالف����ات واللوائح ،والمت��ل��أت اجلدران
وعواميد الكهرباء واللوحات الإعالنية بال�صور البه ّية للمر�شحني.
حت����ى الآن ال م�ؤ���ش�رات �إىل �أنن����ا مقبل����ون على �إج����راء هذه
االنتخابات ،وثمة من ينتظر تطورات ما؛ �أمنية �أو �سيا�سية ،للبدء
باحلدي����ث عن ت�أجيل جديد ،لأنه بعد م����رور االنتخابات البلدية
بخري و�سالم ،مل يبقَ من مربر �أمام �أي طرف للتذرع بعدم �إمكانية
�إجراء العملية الدميقراطية.
يف املدة الفا�صلة عن موعد اال�ستحقاق ،ثمة كثري من املناورات
والأالعيب ال�سيا�سية ،لعدم التح�ضري لهذا اال�ستحقاق� ،أبرزها:
عجز جمل�س النواب عن �ص����ياغة قان����ون انتخابي ،لأن هناك
من يخاف من �أي قانون جديد ،فالأف�ض����ل عنده البقاء على قانون
«�أكل الده����ر عليه و�رشب» ،على قاعدة «جديدك ال يدوم ،قدميك
�أوفى».
ط����رح قانونني؛ على قاعدة قانون مركّب ينتخب على �أ�س����ا�س
ويالحظ هنا �أن م�رشوع ًا م�ش��ت�رك ًا
الن�س����بية ،و�آخر على الأكرثيَ ،
با�سم «احلزب التقدمي اال�ش��ت�راكي» و«تيار امل�ستقبل» وحزب
«القوات اللبنانية» يق ّدم على �أ�سا�س ( 60ن�سبي و� 68أكرثي) ،فيه
تبدو ال�ص����ورة وا�ضحة بال خجل؛ �إنهم ي�ض����منون الأكرثية ،لأنهم
�سيقا�سمون الآخرين بدوائرهم ،و ُيبقون على ح�ص�صهم كاملة يف
الدوائر املح�سوبة عليهم.
�أما امل�رشوع الآخر الذي طرحته كتلة التنمية والتحرير ،فيقوم
على �أ�سا�س املنا�صفة� ،أي انتخاب  64نائب ًا على قاعدة الن�سبية،
و 64على الأكرثي ،وفي����ه «ال ميوت الذئب وال يفنى الغنم» ،لكن
من ُيقنع ف�ؤاد ال�سنيورة وجورج عدوان ووليد جنبالط وامتداداتهم
من الداخل �إىل اخلارج؟
طرح «�ألعوبة» املجل�س��ي�ن (نواب و�ش����يوخ) ،مع �أن لبنان مر
مبثل هذه التجربة �شديدة الف�شل.
ب�ش����كل عام ،لي�س وا�ض����ح ًا �إن كان اللبنانيون �سريون قانون ًا
انتخابي���� ًا جدي����داً ،لأن كل ما يه����م الطبقة ال�سيا�س����ية ،هو بقاء
هيمنتها و�سلطتها وم�صاحلها ،وميكن القول �إنها غري معن ّية ب�أي
�إ�ص��ل�اح �سيا�س����ي واجتماعي ،مع �أنه لكل قانون انتخابي فتنته
و�أزمته ..وحتى حربه الأهلية.
وحتى ال نعود �إىل قوانني االنتداب الفرن�س����ي ،ن�شري �إىل قوانني
ما بعد اال�ستقالل ،فقانون عام � 1951أنتج �أزمة  ،1952التي �أو�صلت
رجل االنكليز ومن ثم حت ّول �إىل الأمريكي كميل �ش����معون ،وقانون
ع����ام � 1953أنتج فتنة  ،1958وقانون  1960الذي كان مرحلي ًا كما
�أراده الرئي�س ف�ؤاد �ش����هاب ،خلّد حتى ع����ام  ،1975وكانت الأزمة
الوطني����ة الك��ب�رى ،وقوانني ما بعد الطائف كان����ت تداوي حاجة
اقطاب ال�سيا�س����ة ،خ�صو�ص���� ًا وليد جنب��ل�اط ،ف�أنتجت «القطط
ال�سمان» والأزمات امل�ستفحلة �سيا�س����ي ًا واقت�صادي ًا واجتماعي ًا،
وارتف����اع املديونية العامة وفوائدها ب�ش����كل مذهل ..وبب�س����اطة،
�أو�ص����لتنا �إىل �سلطة غري قادرة على ح ّل �أزمة «الزبالة» والتل ّوث
والأمرا�ض ،دون �أن نتحدث عن «اخليانة الوطنية» ..وحرب متوز
 2006فيه����ا من ال����دالالت والعبرَ عن مناذج م����ن هذه اخليانة ما
يجعل �شعر الأطفال ي�شيب.
عبد اهلل نا�صر
www.athabat.net

الـنـاشر :شركة القلم لإلعالم واإلعالن ش.م.م
رئــيس الـتـحـــريــــر :عـبــداهلل جــبــــري
المـديـر المســؤول :عـدنـان السـاحلـي
يشارك في التحرير :أحمد زين الدين  -سعيد عيتاني
المقاالت الواردة في الجريدة تعبر عن آراء كتابها

( العدد  )416اجلمعة � 26 -آب 2016 -

الدور المصري في لبنان ..إفالس سعودي

وزيرا اخلارجية اللبناين جربان با�سيل وامل�صري �سامح �شكري خالل م�ؤمتر �صحفي م�شرتك

بعد �أ�س���بوع من مغادرة ال�س���فري ال�سعودي
لدى لبنان علي عوا�ض ع�س�ي�ري �إىل بالده يف
مطلع �آب اجلاري ،وقيل �إنها �إجازة لثالثة �أ�شهر
قد يعود بعدها لإج���راء مهام �إدارية متهّد رمبا
لت�سليم �س���فري جديد ،وقيل �أي�ض ًا �إنها تخفي�ض
�س���عودي متعمَّد للتمثي���ل الدبلوما�س���ي �إىل
م�س���توى قائم بالأعمال ،ح�رض �إىل بريوت وزير
اخلارجية امل�رصي �سامح �شكري لبلورة املواقف
اللبنانية من اال�س���تحقاق الرئا�سي ،وقد �أبدى
�سفري م�رص يف لبنان حممد بدر الدين زايد ر�أيه
بهذه الزيارة قائ ًال �إنها ال تتعدى ا�ستك�شاف ما
ا�س���تج ّد من مواقف لدى الأطراف اللبنانيني من
هذا اال�ستحقاق.
لع���ل ال���دور الذي كان ميار�س���ه ال�س���فري
الع�س�ي�ري يف لبنان ،جعله لفرتة ما «�س���فرياً
ف���وق الع���ادة» ،لي�س فق���ط قيا�س��� ًا بحركته
ال�سيا�س���ية املبالَغ فيها ،وم�شاركته يف كافة
منا�س���بات «الأفراح والليايل املالح» ،بل لأنه
يُعترب من بني قلة من ال�سفراء العرب يف تاريخ
الدبلوما�س���ية املعتمَدة يف لبنان ،ال�شخ�صية
التي �أثارت الت�س���ا�ؤالت وعالمات اال�س���تفهام،
و�س���ط اتهامات يف ال�رس والعلن حلقيقة الدور
ال���ذي يلعبه م���ن مقرّ �س���فارته يف قريطم� ،أو
منزل���ه يف الريزة ،ورغ���م ت�أكيداته �أن انتخاب
رئي�س للجمهورية ا�س���تحقاق داخلي ال تتدخل
فيه اململكة ،فهو ال���ذي تدخّ ل و�أدخل �أنفه يف
كل �ش���اردة وواردة ،وحاول م���ن خالل الدعوة
مل�أدبة رم�ضانية �أن يكون «العرّاب» للجميع،
وخيّبه اجلميع ،خ�صو�ص��� ًا �أنه متهَم بلعب دور
ا�س���تخباراتي من الدرجة الأوىل ،وهو �صاحب
نظرية عزل حزب اهلل وت�شجيع فر�ض العقوبات
الدولية والعربية عليه ،وهو الذي لطاملا �أبدى
عدوانية جتاه املقاومة ،يف وطن املقاومة.
وبقدوم وزير خارجية م�رص �س���امح �شكري
�إىل بريوت ،بعد مغادرة ال�س���فري الع�سريي ،بدا
�شكري «�سفرياً �سعودياً» من درجة ممتاز ،يف
حماولة م�رصي���ة لي�س ال�س���تعادة دور م�رص
على امل�ستوى القومي والعربي ،لأن هذا الدور
ممن���وع على م�رص حالياً ،و�س���ط واقع عربي
متداعٍ  ،بل جاءت الزيارة �ض���من جدول �أعمال
�سعودي بدبلوما�س���ية م�رصية ال �أكرث وال �أقل،
لأ�سباب ترتبط بالعالقات ال�سعودية امل�رصية
�أوالً ،واملتغيرّ ات التي طر�أت على لبنان ثانياً،

والتي ال ت�ش���به الظروف التي وُلد فيها اتفاق
الطائف ،على حد تعبري ال�س���فري امل�رصي يف
بريوت.
�أوالً ،يف العالق���ات ال�س���عودية امل�رصية،
التي ت�شبه �سيا�سي ًا «ميزان التبادل التجاري»
املائل ل�ص���الح ال�سعودية ،ف�إن م�رص اخلارجة
م���ن ث���ورات وتغي�ي�رات قيادي���ة وم�ش���اكل
اقت�ص���ادية خانقة ،باتت حاجتها للم�ساعدات
اخلارجية والقرو����ض ملحة ،والعالقة املتينة
التي ن�سجها الرئي�س عبد الفتاح ال�سي�سي مع
امللك ال�س���عودي الراحل عب���د اهلل ،وبعده مع
امللك �س���لمان ،عالقة تبعية �سيا�سية مطلقة
بالنظ���ر �إىل حاجة م��ص�ر �إىل الأموال الطائلة
ل�س���د حاجات  100مليون مواطن� ،سواء جاءت
هذه الأموال على �شكل قرو�ض� ،أو م�ساعدات� ،أو
ودائع يف امل�رصف املركزي ،التي مل ت�س���تطع
حت���ى الآن وقف تدهور العملة امل�رصية ،حيث

زيارة شكري للبنان كانت
ضمن جدول أعمال سعودي
بدبلوماسية مصرية ..فبدا
«سفيرًا سعوديًا» بامتياز

الم����س اجلنيه امل�رصي م�ؤخ���راً عتبة الثالثة
ع�رش جنيه ًا للدوالر الأمريكي الواحد ،وا�شتعلت
ال�سوق ال�سوداء.
وبعك�س امل�ساعدات الإماراتية مل�رص ،والتي
جاءت عل���ى خلفية مكاف����أة النظام امل�رصي
عل���ى هزميت���ه لـ«الإخوان امل�س���لمني» ،فقد
جاءت «املكارم ال�سعودية» وك�أنها م�رشوطة
بالو�صاية ال�سيا�سية على م�رص ،بدليل �أال دور
مل�رص يف اليمن والع���راق ،مع �أداء خجول يف
ال�سعي حلل �سيا�سي يف �سورية ،بعد �أن هُ زمت
اململكة يف �سورية كما يف اليمن والعراق.

ثانياً ،يف املتغ�ي�رات اللبنانية؛ ما ارتكبه
وزير اخلارجية امل��ص�ري ،بعدم لقائه ممثلني
عن ح���زب اهلل ،ب�إيحاء �س���عودي حتمي ،جرّد
زيارته من م�ض���امينها ،وك�أنه���ا مل تكن ،ولن
ترتت���ب عليها �أي���ة خطوة �إيجابي���ة قد تكون
مقبول���ة لبنانياً ،وم�رص التي �رصّح �س���فريها
يف بريوت على هام�ش زيارة وزير خارجيتها
�أنها مقرَّبة من كاف���ة الأطراف ،حريّ بها على
�أر�ض���ها وقف التنكيل والتهجري بحق الأقباط
امل�س���يحيني ،وع���دم حماربة ال�ش���يعة ،على
ندرتهم ،ووقف التطرّف الأ�ص���ويل «ال�سلَفي»،
يف زمن انكفاء الأزه���ر ال�رشيف عن �أداء دوره
يف مواجهة �أعتى موجة تكفري ل�شيوخ ودعاة
دمروا �أمة بفتاوى غريبة ،هذا الأزهر الذي �أدار
�ش����ؤون امل�سلمني على مدى �ألف عام ،وجاءت
البدع الوهابية ال�سعودية لتق�ضي عليه وعلى
دور القاهرة عا�صمة الألف مئذنة.
و�إذا كان وزي���ر اخلارجي���ة امل��ص�ري ق���د
زار بع����ض القي���ادات امل�س���يحية املعني���ة
باال�ستحقاق الرئا�س���ي ،فهو ال ميتلك «ع�صا
مو�س���ى» لت�رسيع ا�س���تحقاق ممن���وع حالي ًا
�إجنازه �إقليمي ًا وداخلياً ،بانتظارجالء الو�ضع
ال�س���وري� ،أما زيارته لـ«بيت الو�سط» بغياب
�ص���احبه ،فهو قد دخل «وكالة ب�ل�ا �أبواب»،
حيث الهرج واملرج داخل «تيار امل�س���تقبل»،
الذي يعاين من تفكك يه���دد البيت باالنهيار،
واجلمي���ع ينتظ���ر ت�رشي���ن الأول املقبل لعقد
م�ؤمتر عام يق�ض���ي على ما تبقّ���ى من القوة
ال�سُّ نية التي يدّعيها �آل احلريري.
الكل يلع���ب يف الوقت ال�ض���ائع بانتظار
تط���ورات حلب وريف دم�ش���ق ،والدور القومي
التاريخي مل��ص�ر كان يلزمها ب�أن تكون زيارة
وزير خارجيتها للبنان ،متوَّجة بلقاء ممثلني
ع���ن مقاوم���ة تخت�رص قومي���ة العرب و�رشف
عروبته���م ،و�إذا كان الوزي���ر �ش���كري ال يق���ر أ�
التحوّالت الراهنة ،خ�صو�ص��� ًا على م�س���توى
التحال���ف الرو�س���ي  -الإي���راين  -ال�س���وري،
املوجّ ه �أ�ص�ل�اً لأمريكا و�أدواتها ،ويف طليعتها
ال�س���عودية ،و�أن املقاوم���ة يف لبنان هي �أهم
من كل من التقاهم ،ف�إننا ن�شكر للوزير �شكري
زيارته ،وليعتربها رحلة ا�ستجمام.

�أمني �أبو را�شد
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همسات

بعد مرور سبعة أشهر على توقيعه

ُ
تفاهم «العونيين» « -القوات» ..خسارة صافية

¡ �رشوط «تيار امل�ستقبل»

ُعلم �أن «تيار امل�س���تقبل» ا�ش�ت�رط للموافقة على انتخاب
العماد مي�شال عون رئي�س ًا للجمهورية� ،أن تُطلق يد الرئي�س
�س���عد احلريري بامللف االقت�صادي ب�ش���كل كامل ،و�أن تق َّدم
ال�ضمانات الكاملة ب�أن يبقى احلريري مرتبع ًا على الكر�سي
الثالثة مدة �س���ت �س���نوات .وقد لقي هذا ال�رشطان رف�ض��� ًا،
لأن ذلك ُيعترب انقالب ًا على اتف���اق الطائف ،و�إلغاء للنظام
الربمل���اين ،ف�إذا كان «التي���ار الأزرق» م�س���تعداً لإلغاء �أو
تعديل الطائف ،فال مانع عند القوى الأخرى.

¡ «فقّاعة» امل�شنوق

اعت�بر متابعون ل��كالم وزي��ر الداخلية نهاد امل�ش��نوق حول
«�رساي��ا املقاومة» �أنه جمرد فقاع��ة ال تق ّدم وال ت� ّؤخر ،وبال
�أي مفاعي��ل ،وال معن��ى ،لأن له��ا هدف�ين :الأول ال��ر ّد عل��ى
مب��ادرة ال�سيد ح�س��ن ن�رص اهلل ،والثاين :ل�ش��د �أزر جمموعات
«التيار الأزرق» ،والتي تعاين من القلة وال�رشذمة والتفكك.

¡ بني ال�شعار وريفي

اعترب مفتي ال�شمال ال�ش���يخ مالك ال�شعار �أن الوزير �أ�رشف
ريف���ي بعقده م�ؤمت���راً �ص���حفي ًا وعلى جانبيه ال�ش���يخان
�س���امل الرافعي وب�ل�ال بارودي ،لي�س فق���ط حتدي ًا لـ«تيار
امل�س���تقبل»� ،إمنا ل���ه ولقيادات طرابل����س ،الذين اجتمعوا
بدعوة من ال�شعار ،ومقاطعة ريفي.

¡ ا�ستثمارات لـ«امل�ستقبل»

ق�� ّدرت م�ص��ادر دبلوما�سي��ة غربي��ة �أن �سب��ب التناف�س بني
اجتاه��ات يف «تيار امل�ستقبل» عل��ى احت�ضان �أ�شخا�ص من
امل�سجلني خطرين �أمني�ين� ،إمنا هو يف �إطار االقتنا�ص
ب�ين َّ
ال�سيا�سي الذي له ا�ستثمارات الحقة.

الطرفان ف�شال يف فتح �صفحة جديدة بني قواعدهما احلزبية لتخفيف احل�سا�سيات املرتاكمة

لي�ست عالقات «التيار الوطني
احلر» بحزب «القوات اللبنانية»
يف �أح�س���ن حاالتها� ،أ�ص ًال مل تكن
العالقات بينهما جيدة ،فالطرفان
ورث���ا ع���داوات وح�سا�س���يات ما
قب���ل ت�أ�س���ي�س كل منهم���ا ،ث���م
جاءت الأح���داث املعروفة لرتاكم
جدار ال�ش���ك وعدم الثقة بينهما،
لذل���ك كان الرهان عل���ى تفاهم
يجمعهما ويدفع تل���ك العالقات
نح���و «التطبي���ع» وا�س���تبدال
الع���داوة بال�ص���داقة ،يف احل���د
الأدنى ،والتع���اون �إذا �أمكن ،لعله
يتم ا�ستن�س���اخ ما ه���و قائم بني
حزب اهلل و«حركة �أمل»� ،أكرثمن
حماولة تقليد التفاهم القائم بني
حزب اهلل و«التيار العوين».
بداية ،ال بد من التذكري ب�أهمية
التفاهم بني املقاومة و«التيار»،
فه���ذا التفاهم ح�صّ ���ن لبنان يف
�إح���دى �أخط���ر مراح���ل حياته،
واحلديث يطول عن الأخطار التي
دفعها ه���ذا التفاه���م ،يكفي �أنه
حمى لبنان م���ن الفتنة الطائفية
ومن الهجمة التكفريية.
�إال �أن التفاه���م «الع���وين» -
«القوات���ي» مل ي�س���تطع �أن يقدّم
�ش���يئ ًا ملمو�س���اً ،لي�س �إىل لبنان
كوطن ،بل حتى �إىل امل�س���يحيني؛
�إن كان عل���ى �ص���عيد معاجل���ة
تغييبهم عن موقعهم يف ال�سلطة
من خالل الفراغ الرئا�سي ،مل تتم
�إراحة ال�ساحة امل�سيحية ،كما مل
ي�س���تطع الطرف���ان يف تفاهمهما
�إيجاد واقع يُل���زم باقي الأطراف
املحلي���ة ،والق���وى اخلارجي���ة
امل�ؤث���رة ،بحل ه���ذه امل�س����ألة،
والأمر كذلك بالن�س���بة �إىل اعتماد
قانون جدي���د لالنتخابات يتيح
للم�سيحيني �إي�صال من ميثّلهم �إىل

�سدّة الربملان ،ولي�س متثيلهم عرب البلدي���ة الت���ي ج���رت م�ؤخ���راً،
امللتحقني بالطوائف الأخرى.
كمقيا����س ،لوجدن���ا �أنه���ا كانت
وحتى ال ن���رى اجلانب الفارغ �رصاع��� ًا «عوني���اً» « -قواتياً»
فقط من الك�أ�س ،ال بد من التنويه �رش�س ًا امت ّد من احلدث �إىل جونية،
ب����أن تفاهم ح���زب اهلل و«حركة ومل تخ ُل منه باقي مناطق انت�شار
�أمل» يحظى بحا�ض���نتني ،الأوىل احلزب�ي�ن ،وزحلة كانت �ش���واذاً،
داخلية �شعبية ،والثانية خارجية الختالف احل�سابات.
�إقليمية ،حتميانه من �أي �شطط �أو
ح�س���ب بع�ض املتابعني ،ف�إن
خط�أ يف احل�سابات.
الق�ض���ية لي�ست ق�ص���ة تفاهم �أو
�أم���ا التفاه���م «الع���وين» اختالف� ،إمنا ه���ي منحى �إلغائي
 «القوات���ي» ف�إن���ه افتق���د �إىل مرت�س���خ لدى «القوات» ،يرف�ضاحلا�ض���نة اخلارجي���ة ،لأن ل���كل الآخر حتى لو كان �صاحب متثيل
من الطرفني ارتباطات متناق�ض���ة كا�س���ح ،وال يرى غري �صورته يف
امل�ص���الح ،كما ف�ش�ل�ا يف تكوين املر�آة امل�سيحية ،ولو كان ب�إمكان
حا�ض���نة داخلية عرب فتح �صفحة �س���مري جعجع القب���ول ب�أحد �إىل
جانب���ه يف الزعامة امل�س���يحية
وحتمّ���ل تفاه���م �أوحتال���ف مع
طرف م�س���يحي �آخر ،لكان الأوىل
ب���ه التفاهم مع رحم���ه الطبيعي
«حزب الكتائ���ب» ،الذي يجمعه
التفاهم «العوني»
معه �إطار �سيا�سي واحد منذ �أكرث
 «القواتي» افتقدمن ع�رش �سنوات ،هو حتالف «14
للحاضنة الخارجية ..ألن �آذار».
لكل من الطرفين ارتباطات كان �أب���رز �أه���داف التفاه���م
«الع���وين» « -القوات���ي» ،مثل
متناقضة المصالح
كل تفاه���م طبيعي ،تقريب الر�ؤى
جتاه الق�ضايا امل�شرتكة ،وحت�سني
ظروف و�رشوط ال�ساحة امل�سيحية،
يف ظل ما ت�شهده البالد واملنطقة،
وم ّد اليد ل�سمري جعجع الكت�شاف
ما �إذا كان م�ض���طراً يف خياراته،
جدي���دة بني قواعدهم���ا احلزبية� ،أم راغباً ،خ�صو�ص ًا �أن حجة الأخذ
وتخفي���ف احل�سا�س���يات الت���ي باخليارات ال�س���ابقة يف التعامل
راكمته���ا الأح���داث وال�رصاعات مع الع���دو «الإ�رسائيلي» كانت
ال�سيا�س���ية واملماحكات القروية القول �إنه���ا ا�ض���طرار ،لكن يبدو
والبلدية والعائلية.
�أن جعج���ع و«قوات���ه» بعيدون
ال تُذكر املكا�س���ب والإجنازات عن ال�ش���فافية يف هذا التوجه� ،إذ
الت���ي تُع���زى �إىل ه���ذا التفاهم ،ال يوجد ما يج�ب�ر جعجع للقول
خ�صو�ص��� ًا على �ص���عيد عالقات �إن التكفريي�ي�ن الذي���ن هاجم���وا
الطرفني ،ول���و �أخذنا االنتخابات الأ�رشفية «حلف���ا�ؤه»� ،أو للدعوة

لأن يحكم «الإخوان امل�س���لمون»
يف الب�ل�اد العربية والإ�س�ل�امية،
خ�صو�ص���ا بعدم���ا تب�ّي نّ �أن هذا
امل��ش�روع كان خط���ة �أمريكي���ة
للرك���وب عل���ى �أمواج ما �س���مي
«الربي���ع العربي» ،وحرف حركة
النا�س خلدمة امل�صالح الأمريكية
 «الإ�رسائيلية» ،حتى �أن تخلي�سعد احلريري عن تر�شيح جعجع،
مل يدفعه ملراجعة ح�ساباته ،بل
�أوغل يف خياراته ،ووثّق عالقاته
مع ال�س���عودية مبا�رشة ،وما تزال
مواقفه ال�سيا�س���ية «�إ�رسائيلية»
بالكامل ،خ�صو�ص ًا جتاه املقاومة
وجتاه ال�رصاعات واال�ص���طفافات
القائمة يف املنطقة.
حتى تبنّي جعجع لرت�ش���يح
العماد عون لرئا�س���ة اجلمهورية
كان جمرد ردة فعل على �س���حب
�سعد احلريري تر�ش���يحه ،وتبني
تر�شيح �س���ليمان فرجنية ،الذي ال
ميكن �أن ين�س���ى قات���ل �أبيه و�أمه
و�شقيقته ،وها هو احلريري يلوّح
باع���ادة تبني تر�ش���يح جعجع،
فماذا يبقى لـ«التيار» �إذا ح�صل
هذا االرتداد «امل�س���تقبلي» ،الذي
يبق���ى هدف���ه الأول والأخري بثّ
الفرقة بني عون وحلفائه؟
�إال �أن �أف���دح خ�س���ائر
«العوني�ي�ن» كان���ت بفقدانه���م
التما�س���ك الداخلي ،بعد �أن �أوحى
التفاهم مع «الق���وات» للبع�ض
يف «التي���ار» بالتفرغ للخالفات
احلزبي���ة ،التي �أدّت �إىل �سل�س���لة
قرارات طرد وجتميد من «التيار»،
مب���ا ي�س���مح للبع�ض الق���ول �إن
التفاهم مع «القوات» ال ربح فيه،
بل كان خ�سارة �صافية.

عدنان ال�ساحلي

¡ رهانات جنبالطية

تُ���ر ّدد قيادات يف «تيار امل�س���تقبل» �أن العالقة مع احلزب
التقدمي اال�شرتاكي كانت لتنفجر منذ زمن لوال رهان رئي�سه
النائب وليد جنبالط ،الذي ي�س���عى لرتتي���ب عالقة ما مع
ال�س���عودية ،وخوف ًا من �أن تف�سرَّ يف عدم االن�ضباط لـ«ويل
الأمر» �شخ�صي ًا.

¡ تخوُّف قيادات «�آذارية»

ت�صاع��د جن��م
تخوف��ت قي��ادات م�سيحي��ة يف «� 14آذار» م��ن ُ
ّ
جمموع��ة جدي��دة �سيك��ون له��ا ت�أثريه��ا عل��ى التحال��ف
تعول
االنتخاب��ي املقب��ل ،وهذا م��ا �سيفقدها ر�صي��داً كانت ّ
عليه لأ�شهر خلت.

¡ تال�سُ ن

تال�سنت �شخ�صية غري �سيا�سية مع وزير حم�سوب على جهة
�سيا�سية ،ب�سبب اجلموح يف الدفاع عن �سجني �أمني خطري.

¡ جمعية م�ستقلة

ُعل��م �أن «حم��اة الدي��ار» ه��ي جمعية �أهلي��ة م�ستقل��ة ،ت�ؤيد
اجلي���ش اللبناين ،مث��ل كل اجلمعيات الأهلي��ة اللبنانية ،لكن
لي���س له��ا �أي ارتب��اط بامل�ؤ�س�سة الوطنية الك�برى� ،إال �أن ما
لفت االنتباه �أن بع�ض احلمالت عليها �سببها �أنها حتمل ا�سم
«حماة الديار» ،وهو اال�سم الذي ينادي به ال�سوريون اجلي�ش
العربي ال�سوري.

¡ «بروفة» لتمديدات �أخرى

اعتربت م�صادر �سيا�سية �أن التمديدات احلالية لبع�ض القادة
الأمنيني قد تكون متهيدات لتمديدات �أخرى تطال م�ؤ�س�سات
�إدارية ود�ستورية ،بذريعة تطورات الأو�ضاع ال�ضاغطة.

¡ الأمريكي ..والكُرد

��سرع وت�يرة
�أف��ادت م�ص��ادر دبلوما�سي��ة ب���أن الأمريك��ي ّ
ات�صاالت��ه مع الأطراف الكردية ،جلعله��م يت� ّأهبون ملواجهة
�أي اتف��اق رو�س��ي  -ترك��ي .وطبق�� ًا له��ذه امل�ص��ادر ف���إن
حتركهم الع�سكري،
الأمريك��ي طلب م��ن الأكراد الإ��سراع يف ُّ
لأن «اتفاق �أنقرة  -مو�سكو قد يكون من �أثمانه ر�ؤو�سكم».
¡ �ضبط قطري  -تركي لغزة
توقّعت م�ص���ادر فل�س���طينية �أن تبقى الأو�ضاع قطاع غزة
من�ضبطة �ضمن «ال�ستاتيكو» احلايل ،بالرغم من الت�صعيد
ال�صهيوين الأخري ،لأن قطر وتركيا ت�ضبطان الإيقاع ،كونهما
�ستكونان املت�رضرتني من �أي ت�صعيد.
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في ظل ضبابية االنتخابات األميركية ..مأزق أتباع واشنطن يزداد سوءًا
ثم���ة مرحل���ة �ض���بابية تخيّم على
املنطقة يف الأ�شهر الثالثة املقبلة ،ريثما
تنتهي االنتخابات الرئا�س���ية الأمريكية،
وبع���د �أن ينجل���ي غب���ار املعركة ثمة
�شهرين ونيف �إ�ض���افيني لت�سلُّم الرئي�س
الأمريكي الفائز �س���لطاته الد�ستورية ،ما
يعني ا�ستمرار انت�شار ال�ضباب ،كما يرى
�أحد الدبلوما�سيني الأوروبيني يف بريوت،
الذي ي�شدد على �أن الأكرث حرج ًا يف هذه
الفرتة يف املنطقة �سيكون �أتباع الواليات
املتحدة الأمريكية ،الذين قد ي�ص���ل بهم
الأمر �إىل �رصاعات متعددة الأوجه ،يحدد
بع�ضها على ال�شكل الآتي:
� -1صدام داخلي يف الدول التابعة
الداعم���ة املموّلة للإرهاب والتكفرييني،
وي�ش�ي�ر هنا �إىل ما يجري يف تركيا بعد
حماولة االنقالب الع�س���كري الفا�ش���لة،
التي �أدت �إىل �إحكام قب�ض���ة رجب طيب
�أردوغان على تركيا ،لكن هذه القب�ض���ة
رخوة وغري متما�س���كة ،لأن ال�س���لطان
الرتكي يعمد �إىل ت�ص���فية كل �أخ�صامه
ومناف�س���يه على �ش���تى امل�س���تويات
يف الدول���ة والب�ل�اد و«ح���زب العدالة
والتنمي���ة» ،وه���ي �س���تبد�أ يف القريب
العاج���ل ب�أحزاب املعار�ض���ة الرتكية،
وت�ش�ي�ر املعلومات �إىل �أن �أكرث من مئة
وخم�س�ي�ن �ألف معتقَل بذريعة االنقالب
الفا�ش���ل ،ورمب���ا حملت فرتة الأ�ش���هر
الأربعة الكربى تطورات تركية وا�س���عة،
قد يك���ون �أحد �أوجهه���ا انقالب داخلي
يف «حزب العدال���ة والتنمية» ،تطيح
ب�أردوغان� ،أو تقلّ���م �أظافره على الأقل،
لكن يف كل احلاالت لن جند �أنقرة خارج
حلف «الناتو» ،رغم كل ال�ضجيج حول
هذا الأمر ب�سبب احلاجة املتبادلة لكال
الطرفني لبع�ض���هما ،خ�صو�ص��� ًا موقع
تركيا بالقرب من �إيران ورو�سيا و�سورية
والعراق ،و�سرنى طالئع ذلك بعد زيارة
نائب الرئي����س الأمريكي جو بايدن �إىل

عنا�صر من اجلي�ش ال�سوري وحلفائه يتقدمون يف ريف حلب اجلنوبي

�أنق���رة ،حيث كانت مقدمة اللقاء حافلة
بني الطرف�ي�ن الرتك���ي والأمريكي ،من
خالل ا�شتداد املعارك يف منبج واحل�سكة
وجرابل�س ،فمن جهة ا�ستقبلت مدفعية
�أردوغان �ضيفها بالق�صف على املواقع
الكردية ،وال�ض���يف مهّد لزيارته بجرعة
دعم �إ�ض���افية للأكراد يف تلك املناطق،
حيث يحاولون بوا�س���طة «اال�ساي�ش»
ال�سيطرة على احل�سكة والتقدم يف �أكرث
من مكان.
 -2وم���ن الأمثل���ة الت���ي يقدّمه���ا
الدبلوما�س���ي الأوروبي �أي�ضاً ،ال�سعودية،
التي يزداد غرقها يف م�ستنقعات احلروب
التي �أ�شعلتها؛ ففي اليمن يتو�سّ ع م�أزقها،
وتتفاقم خ�س���ائرها ،و�صارت املعارك يف
الأرا�ضي اليمنية التي حتتلها ال�سعودية
منذ �أك�ث�ر من �س���تني عاماً ،خ�صو�ص��� ًا

يف جي���زان وجن���ران وما حولهم���ا� ،أما
يف �س���ورية فيتو�س���ع امل�أزق ال�سعودي،
ويتعمّ���ق يف الع���راق ،ف�ل�ا جت���د �أمام
انهي���ارات املجموعات التكفريية �س���وى

رغم كل الضجيج تركيا لن
تخرج من حلف «الناتو»..
فالحاجة متبادَلة بين كال
الطرفين

حماولة م ّد اليد �إىل «اال�ساي�ش» الأكراد،
فتفتح قنوات التوا�صل مع امل�سلحني يف
احل�س���كة ،مبدية كل اال�س���تعداد لدعمهم
بالأم���وال الطائلة وال�س�ل�اح م���ن �أجل
مواجهة اجلي�ش العربي ال�سوري و�إنهاكه..
ووفق��� ًا ملعلوم���ات الدبلوما�س���ي ف�إن
الريا�ض حت�رص عداءها بالدولة الوطنية
ال�سورية وجي�ش���ها الذي ازدادت �صالبته
وجهوزيته.
 -3يف ه���ذا الوق���ت ،ي���رى ه���ذا
الدبلوما�سي �أن �شقة اخلالف بني �أجنحة
الأ�رسة ال�سعودية احلاكمة تت�سع وتزداد
تعمقاً ،ف�إ�ض���افة �إىل ال�رصاع املتقد حتت
الرم���اد بني ويل العه���د حممد بن نايف
وويل ويل العهد حممد بن �س���لمان ،ثمة
حركة بني �أبناء عبد العزيز الذين ما زالوا
على قيد احلياة ،لوق���ف التدهور املريع

يف مملك���ة الكاز اقت�ص���ادي ًا و�سيا�س���ي ًا
و�أمني ًا وع�س���كرياً ،يف ظ���ل امللك العليل
و��ص�راع ولي���ي عهده ،يف نف����س الوقت
الذي يت�سابق الأحفاد للربوز على واجهة
التطورات العاملية� ،إذ بعد �أن �أعلن حممد
بن �سلمان عن متويل ع�رشين باملئة من
معركة هيالري كلينتون الرئا�س���ية� ،أكد
الولي���د بن طالل �أنه �أنق���ذ دونالد ترامب
مرتني من خطر الإفال�س ،وهو الأمر الذي
�س���يزيد من �إحراج املر�ش���حني ،و�سيدفع
مبن يفوز ليكون �أكرث عداء لل�سعودية.
 -4وي�ش�ي�ر ه���ذا الدبلوما�س���ي �إىل
التخبط ال�س���عودي على م�ستوى �أتباعها
ومنفذي �أوامرها يف �أمكنة �أخرى ،خ�صو�ص ًا
يف لبن���ان ،حيث ال ه��� ّم للريا�ض �إال �أن
يعلن �أتباعها معاداتهم للمقاومة وحزب
اهلل ،وخو�ض معارك �ص���عبة معه� ،إن مل
نقل م�ستحيلة ،لأن حزب اهلل كما أ�كّد �سيد
املقاومة مل يعد قوة دفاع وح�س���ب ،بل
بات قوة هجومية كربى ،قادرة على قلب
وتغيري املعادالت ،ولهذا فال�س���عودية ال
تريد اال�ستقرار يف لبنان ،ولو كان بيدها
القوة امل�ؤهلة لذل���ك ،ملا ت�أخرت ثانية..
ولهذا يدع���و هذا الدبلوما�س���ي ملتابعة
حرك���ة الوزير امل�س���تقيل �أ��ش�رف ريفي
واجلماعات ال�س���لفية والأ�ص���ولية التي
ين�سّ ���ق معها ،وباتوا يرفعون �ش���عارات
�أكرب من �أحجامه���م يف معاداة املقاومة
و�س���ورية و�إيران ،وحتى رو�س���يا ..م�شرياً
هنا �إىل زيارة وزي���ر اخلارجية امل�رصية
�سامح �ش���كري �إىل بريوت ،والتي ي�صفها
ب�أنها كانت زيارة ا�ستطالع �سعودية �أكرث
منها م�رصية ،بعد �أن بات حترُّك ال�س���فري
ال�سعودي غري ذي جدوى يف لبنان ،ورمبا
لهذا ال�س���بب كان غيابه عن لبنان �أثناء
الزي���ارة ،والذي قد يكون نهائياً ،بانتظار
تعيني �سفري جديد ي�أتي لي�سلمه مهامه.

�أحمد زين الدين

ّ
من يمأل الفراغ الذي تخلفه «داعش»؟
من���ذ �أن متكّن اجلي�ش ال�س���وري وحلفا�ؤه من
ال�سيطرة على طريق «الكا�ستيلو» �شمال � -رشقي
مدين���ة حل���ب يف الأ�س���ابيع الفائتة ،ال���ذي يُع ّد
ال�رشيان الأ�سا�س���ي لدعم املجموعات امل�س���لحة
املتحالفة مع «جبهة الن�رصة» يف املدينة ،ت�سعى
الف�ص���ائل امل�س���لحة �إىل حتقيق �إجناز افرتا�ضي،
لرفع معنويات م�سلحيها ،بعدما �أ�صابها الإحباط.
كذل���ك رافق���ت ه���ذا امل�س���عى «بروباغندا»
ت�ض���ليلية غ�ي�ر م�س���بوقة ،تتحدث ت���ار ًة عن فك
احل�ص���ار عن الأحياء ال�رشقية يف ال�شهباء ،وطوراً
عن تطويق امل�سلحني للمنطقة الغربية من حلب..
ويف ال�س���ياق ت�ؤكد م�ص���ادر ميدانية و�صول
م�سلحي «جبهة الفتح» �إىل طريق الرامو�سة ،بعد
تقدُّمهم يف منطق���ة الكليات احلربية جنوب غرب
املدينة ،لكنه بقي حتت �س���يطرة اجلي�ش ال�سوري
ناري ًا من جهة معامل الإ�سمنت من اجلهة اجلنوبية.
واجلدي���د على حمور الكليات الع�س���كرية يف
املنطقة الغربية ،ا�س���تعادة اجلي�ش ال�سوري لتلة
�أم الق���رع امل�رشفة على الأخرية ،و�إف�ش���اله �س���ت
حماوالت للم�سلحني ال�ستعادتها ،وبالتايل ماتزال

الطري���ق �إىل االحياء احللبي���ة ال�رشقية مقطوعة
نارياً.
و�أكدت امل�ص���ادر �أن �إحكام الطوق على الأحياء
ال��ش�رق يف حلب ،الواقعة حتت �س���يطرة الف�ص���ائل
املت�ش���ددة� ،سي�ض���عف الت�ش���كيالت ،لكن لن ي�ؤدي
�إىل الإجهاز عليها ب�ش���كل نهائ���ي قبل الأطباق على
خمتلف الطرق امل�ؤدية �إىل «ال�شهباء» ،خ�صو�ص ًا من
جهة حمافظة �إدلب ،وهذا الأمر متوقف على ا�ستمرار
الإ�سناد اجلوي الرو�سي.
واعت�ب�رت امل�ص���ادر �أن اله���دف الأ�سا�س���ي من
ا�س���تعادة اجلي�ش ال�س���وري وحلفائه ملزارع املالح،
والتقدم باجتاه طريق الكا�ستيلو ،هو ت�شديد احل�صار
على امل�س���لحني يف الأحياء ال�رشقية حللب ،لدفعها
على اال�ست�سالم �أو التفاو�ض على اخلروج من املدينة؛
�إىل غرار ما حدث يف مدينة حم�ص �سابقاً ،بعد ف�شل
املفاو�ض���ات بني ممثلني عن غرف���ة عمليات قاعدة
حميميم الرو�سية و�آخرين عن املجموعات امل�سلحة،
والهادفة �إىل دفعها لالبتعاد عن «الن�رصة».
�إثر ذل���ك ،حاول���ت املجموعات امل�س���لحة فك
الط���وق املذكور �آنفاً ،فهاجمت م���راراً مزارع املالح،

ثم الكلي���ات احلربية ،وبالت���ايل التخفيف من حدة
الطوق على امل�سلحني ،عرب فتح ثغرة يف الرامو�سة،
غريها �أن حماوالتها باءت بالف�ش���ل ،بعد ا�ستهدافها
من الطائرات احلربية الرو�س���ية وال�س���ورية ،فقامت
با�س���تهداف املدني�ي�ن انتقام���اً ،و�أوقع���ت ع�رشات
القتل���ى واجلرحى ،ويف الوق���ت عينيه ذكرت وكالة
«نوفو�ستي» الرو�س���ية �أن اجلي�ش ال�سوري قتل �أكرث
من �ألفي م�س���لح جنوب غرب حلب منذ بدء حماولة
فك الطوق.
بعد ف�شل املجموعات امل�سلحة يف قلب موازين
القوى مل�صلحتها يف امليدان احللبي ،يبدو �أن الإدارة
الأمريكية لعبت ورقة �ض���غط جديدة �ض���د دم�ش���ق،
من خالل الإيعاز �إىل املجموع���ات الكردية املوالية
باالنف�صال عن الكيان ال�سوري ،و�إن�شاء كانتون كردي
يف �أجزاء من ال�شمال وال�رشق ال�سوري ،ولهذه الغاية
هاجم���ت هذه املجموع���ات املراك���ز احلكومية يف
حمافظة احل�سكة ،بعد ا�شتباكات مع عنا�رص «الدفاع
الوطني» يف املحافظة ،ثم توقفت هذه اال�ش���تباكات
بعد اتفاق عُ قد يف حميميم يف الأيام القليلة الفائتة،
بني ممثلني عن الدولة ال�س���ورية والف�صائل الكردية،

برعاية رو�سية ،واتُّفق على �سحب «الدفاع الوطني»
وقوات «ا�ساي�ش» الكردية من احل�سكة ،و�إ�سناد مهمة
حفظ الأم���ن والنظام �إىل ال�رشط���ة ،وماتزال الهدنة
م�ستمرة بح�سب املتابعني.
�أما الأمر امل�س���تجد اليوم ،فه���و التدخُّ ل الرتكي
اجلوّي والربّي مل�ؤازرة ف�ص���ائل «نور الدين الزنكي»
و«�أح���رار ال�ش���ام» يف قتاله���م لـ«النا�رصين» يف
مدين���ة جرابل�س يف ريف حلب ال�ش���مايل ،املتاخمة
للح���دود الرتكية ،بعد ان�س���حاب «داع����ش» منها،
و«النا�رصين» هم �أهايل املدينة امل�ؤيدين لـ«تنظيم
الدولة».
وع���ن الغاية الرتكية م���ن هذا التدخ���ل ،ت�ؤكد
م�ص���ادر يف املعار�ضة ال�سورية �أن الهدف الرتكي هو
منع ن�شوء كيان كردي على احلدود ال�سورية الرتكية،
وا�ستباق �أي متدد كردي يف جرابل�س.
وتختم امل�صادر املعار�ض���ة بالقول« :امل�شكلة
احلقيقة املقبلة هي :من �س���يم أل الفراغ الذي تخلّفه
داع�ش بعد ان�سحابها �أو دحرها»؟

ح�سان احل�سن

موضوع الغالف

www.athabat.net

( العدد  )416اجلمعة � 26 -آب 2016 -

مقاتالت صينية على خط معارك الشمال السوري..
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من هنا وهناك

¡ دعم �سعودي م�رشوط

�أكد م�ص���در كردي �أن اململكة العربية ال�سعودية
عر�ضت م�ؤخراً م�ساعدة الوحدات الكردية املقاتلة
ودعمها باملال وال�س�ل�اح ،مقابل �أن ت�س���تمر يف
القتال �ضد اجلي�ش ال�س���وري يف مدينة احل�سكة،
كا�ش���ف ًا �أن العر�ض مت تقدميه عرب قنوات ر�سمية
خالل اجتماع �ض���م ممثلني ع���ن الطرفني ،و�أنها
لي�س���ت املرة الأوىل التي حتاول فيها ال�سعودية
التقرب من «وحدات احلماية» ال�س���تمالتها �إىل
طرفها ،فقد قدمت �س���ابق ًا عرو�ض ًا عدة مل�ساعدة
«الوح���دات»� ،رشط �إنه���اء حال���ة التهدئة مع
اجلي����ش ال�س���وري ،والعمل عل���ى حماربته يف
جميع مناطق وجودها .وتوقّع امل�صدر �أن تتغيرّ
الأمور يف �أي حلظة ،ب�س���بب احل�سا�سية البالغة
التي و�صل �إليها املوقف يف حلب واحل�سكة ،غري
م�س���تبعد يف ظل هذه التطورات �أن يلج أ� احلزب
الكردي �إىل بيع �آخر �أوراقه لوا�شنطن وال�سعودية
وغريهما.

¡ مواقف ال�سي�سي ..والأثمان املرتقَبة

ال�ضربات اجلوية ال�صينية �ست�ستهدف «اجلي�ش الإ�سالمي الرتك�ستاين» يف �سورية

�رسيع ًا حرّكت وا�شنطن «الورقة
الكردية» يف مدينة احل�سكة ال�سورية،
عقب الر�س���الة الرو�سية النارية التي
حملته���ا قاذفاته���ا اال�س�ت�راتيجية
من قاعدة همدان اجلوي���ة الإيرانية،
و�رسيع ًا تلقّفت ر ّد دم�شق عرب توجيه
�رضبة «غ�ي�ر متوقَّع���ة» حللفائها
الأك���راد ،حي���ث تدخّ ل���ت الطائرات
احلربية ال�سورية للمرة الأوىل لق�صف
مقاتل���ي «اال�س���اي�ش» يف املدينة،
قب���ل �أن تتدحرج الأمور لت�ص���ل �إىل
توغّل ع�س���كري تركي داخل جرابل�س
احلدودي���ة� ،أدرجته �أنق���رة يف �إطار
«عملي���ة ع�س���كرية لقت���ال داع�ش
و�ض���مان وحدة الأرا�ضي ال�سورية»..
ثمة م�ش���هد �س���وري و�إقليمي جديد
ب���د�أت معامل���ه ترت�س���م انطالق ًا من
مدينة احل�سكة ،و�سط معلومات لفتت
�إىل تبل���ور اتفاق �س���وري � -إيراين -
ترك���ي بخو�ض معركة موحَّ دة �ض���د
املقاتل�ي�ن الأك���راد ،يف وقت رجّ حت
تقديرات ا�س���تخبارية «�إ�رسائيلية»
ان�ض���مام �أطراف �إقليمية جديدة �إىل
معارك اجلبهات ال�شمالية يف غ�ضون
�أ�سابيع �ستت�سم ب�سخونة كبرية ،وفق
ما نقل موقع «ديبكا فايلز» العربي،
ملحقة ب�إ�ش���ارة املحلل الع�س���كري
يف �صحيفة «معاريف» �إىل احتمال
دخ���ول مقاتالت �ص���ينية على خط
املع���ارك املقبلة ،ج���رى التمهيد له
بالزي���ارة الالفتة يف توقيتها ،والتي
قادت منذ اي�أم وفداً ع�س���كري ًا �صيني ًا
�إىل دم�شق.
ورغ���م الهدن���ة التي فر�ض���تها
الو�س���اطة الرو�س���ية� ،إال �أن الأنب���اء
�أ�شارت �إىل ح�ش���ود ع�سكرية للقوات

الكردية يف القام�شلي منذ ليل الإثنني
 الثالث���اء ،مواكبة مل����آل التطوراتامليدانية يف احل�سكة ،مقابل جهوزية
ع�سكرية تركية ،بانتظار «متدد» تلك
الق���وات باجتاه جرابل�س� ،ص���حيفة
«الوا�شنطن تاميز» نقلت عن اجلرنال

اتفاق إيراني  -سوري -
تركي على نسف «حلم»
األكراد بالفدرلة قبل
ترجمتها على األرض

الأمريكي املتقاع���د توما�س مكيرني
قول���ه �إن «م�ؤ��ش�رات عديدة ت�ش�ي�ر
�إىل اتف���اق ثالث���ي �إيراين � -س���وري
 ترك���ي يهدف  -بحُ كم امل�ص���لحةامل�ش�ت�ركة حي���ال خطر االنف�ص���ال
الك���ردي عن الدولة ال�س���ورية � -إىل
ن�س���ف «حلم» الأكراد بالفدرلة قبل
ترجمتها على الأر�ض ،يف حني برزت
معلومات الفتة ك�شفت عنها �صحيفة
«ال�ستامبا» الإيطالية  -ا�ستناداً �إىل
م�ص���ادر و�ص���فتها بـ»الرفيعة» يف
وزارة الدف���اع الإيطالي���ة  -مفادها
�أن معطي���ات ميدانية غ�ي�ر متوقَّعة
�ستطبع م�س���ار املعارك املقبلة بني
الوحدات الكردية واجلي�ش ال�س���وري
يف مدين���ة احل�س���كة ،مرجِّ ح���ة �أن
يعمد الأكراد  -ب�إيعاز �أمريكي � -إىل

ا�ستبدال وجهة املعارك من جرابل�س
�إىل جبهة �شمالية مفاجئة.
يف املقاب���ل ،ذه���ب املحل���ل
الع�سكري يف �ص���حيفة «معاريف»
�إىل م���ا اعت�ب�ره «�أبعد م���ن معارك
منتظَ رة يف حلب» ،فر�ض���ته دالالت
الر�س���الة الرو�س���ية «الأعنف» �ضد
وا�شنطن انطالق ًا من القاعدة اجلوية
الإيرانية ،ناق ًال عن اجلرنال الأمريكي
ديفي���د ديبت���ل �إ�ش���ارته �إىل «قرار
ا�س�ت�راتيجي ال رجعة عنه» اتخذته
رو�س���يا و�س���ورية و�إيران وحزب اهلل،
بح�سم معارك حلب قبل االنتخابات
الأمريكي���ة ،ومتوقف��� ًا عن���د الزيارة
املفاجئة لوفد ع�س���كري �صيني رفيع
امل�س���توى �إىل دم�ش���ق ،خرقت م�شهد
انطالق قاذفات رو�سيا من �إيران ..ثمة
ما يدلل �إىل �أن امل�س���تجدات املقبلة
«�أخطر» و«�أو�سع» من حدود حلب،
فـ«املقاتالت ال�صينية قادمة �أي�ضاً»
�إىل �أجواء �سورية للمرة الأوىل ،جملة
معطيات أ�ُ�ض���يفت �إىل ر�سالة رو�سيا
املربكة من �إي���ران ،كفيلة ب�أن تقلق
«�إ�رسائيل» ،ح�سب تعبريه.
و�إذ رجّ ح �أن يكون اجتماع الوفد
الع�س���كري ال�ص���يني بوزي���ر الدفاع
ال�س���وري ق���د تتط���رق �إىل �إمكانية
توجُّ ه مقاتالت �ص���ينية �إىل �س���ورية
يف املدى املنظور� ،س���يما �أن حاملة
الطائرات «الياويينغ» ر�ست فع ًال يف
ميناء طرطو�س منذ ما يقارب العام،
رغم عدم ت�أكي���د اخلرب ،لفت املحلل
الع�س���كري  -ا�س���تناداً �إىل م�ص���ادر
قال �إنه ا�س���تقاها من �ضباط رفيعي
امل�ستوى يف اال�ستخبارات الأمريكية
� -إىل �إمكانية دخول ال�صني على خط

توجيه �رضبات جوية �ضد ما ي�سمى
«اجلي�ش الإ�س�ل�امي الرتك�س���تاين»،
الذي ي�ضم �أكرث من ثالثة �آالف م�سلح
من «الإيغور» ينت�رشون يف اجلبهات
ال�ش���مالية ،يف �سياق معركة �ضخمة
تقدّر اال�س���تخبارات «الإ�رسائيلية»
�أنه���ا �س���توجَّ ه بالدرج���ة الأوىل �إىل
«جي�ش الفتح» يف �إدلب.
وعلى وقع الر�س���الة الرو�س���ية
ال�س���اخنة الت���ي ارت����أت مو�س���كو
توجيهها لوا�ش���نطن م���ن طهران ،يف
ذروة ان�ش���غال الإدارة الأمريكي���ة
بالتح�ض�ي�ر لالنتخابات الرئا�س���ية،
وتزامُن��� ًا م���ع «مفاج����أة» �إع�ل�ان
مو�س���كو وطهران «تعليق» ا�ستخدام
قاع���دة همدان اجلوية الإيرانية ،على
�أن توا�ص���ل رو�سيا ا�س���تخدامها «�إذا
تطلّب الو�ض���ع امليداين يف �س���ورية
ذل���ك» ،وفق ت�رصيح الناطق با�س���م
وزارة اخلارجي���ة الرو�س���ية ،تك���ون
رو�س���يا قد �أبلغت «من يهمّه الأمر»
�أن كل االحتماالت الع�سكرية الالحقة
مفتوح���ة ،يف وقت نقلت �ص���حيفة
«بوليتي�س» الفرن�س���ية عن م�ص���در
ع�سكري رو�سي ما مفاده �أن «الرئي�س
بوتني ب�صدد �إطالق مفاج�أة �أخرى ال
تق ّل وقع ًا عن �سابقاتها ،يعقب م�شهداً
جديداً يجمع الرئي�س�ي�ن ب�شار الأ�سد
ورجب طيب �أردوغان يف دم�ش���ق»،
مرجح ًا ت�س���ارع ًا الفت ًا للم�ستجدات
امليدانية على جبه���ات حلب و�إدلب
ودير ال���زور ،يخرقه ن��ص�ر للجي�ش
ال�س���وري «ب���ات و�ش���يكاً» يف �أبرز
املعاقل امل�سلحة بالغوطة ال�رشقية.

ماجدة احلاج

ر�أى دبلوما�س��ي عرب��ي رفيع �أن مواق��ف الرئي�س
امل�رصي عبد الفت��اح ال�سي�سي الأخرية من الأزمة
ال�سوري��ة ُتعترب خطوة علني��ة متقدمة يف املوقف
امل��صري ،فاملح��ددات اخلم���س الت��ي طرحه��ا
الرئي�س امل�رصي وا�ضحة ،و ُتعترب مرتكزات ميكن
البن��اء عليه��ا �إذا خل�ص��ت النوايا ،وه��ي :احرتام
�إرادة ال�شعب ال�سوري ،و�إيجاد حل �سيا�سي للأزمة
ال�سوري��ة ،واحلف��اظ على وح��دة �أرا�ض��ي �سورية،
ون��زع �أ�سلح��ة اجلماع��ات املتطرف��ة ،و�إع��ادة
�إعمار �سورية .ولف��ت الدبلوما�سي �إىل �أن املوقف
امل��صري يثري غ�ضب اململك��ة العربية ال�سعودية،
مت�سك الرئي�س امل�رصي مبوقفه ف�إن نظام
و�إذا ما ّ
الريا�ض �سيعزز �ضغوطه االقت�صادية على ال�شعب
امل��صري ،وقطر �ستكثّف م��ن دعمها للإرهابيني
يف �سيناء� ،أما الإم��ارات ف�ستوقف دعمها مل�رص،
و�ستحاول فر�ض ا�شرتاطاتها على القاهرة مقابل
الدعم املايل.

¡ الأر�ض �إماراتية ..والإدارة للأمريكيني

�أك����دت م�ص����ادر �أمني����ة خليجي����ة �أن �أجهزة
اال�س����تخبارات الأمريكية ت�رشف عل����ى �إدارة
�س����جن رهيب مقام على الأرا�ضي الإماراتية،
حيث تق����وم بنق����ل معتقلني من جن�س����يات
خمتلف����ة �إىل هذا املعتقل الذي ه ّي�أته القيادة
الإماراتية ،لتمار�س �أجهزة الأمن الأمريكية فيه
التحقيق والتعذيب ،والقتل يف بع�ض الأحيان.
وقالت امل�ص����ادر �إن �أجهزة الأم����ن الأمريكية
نقل����ت م�ؤخراً �إىل هذا ال�س����جن ،ال����ذي يبعد
مئ����ة كيلو مرت عن �أبوظب����ي ،ع�رشين معتق ًال،
حمتجزين يف �س����جن
بينه����م معتقَلون كانوا
َ
غوانتانامو �س���� ّيئ ال�صيت ،كا�ش����فة �أن هناك
عدة �سجون حتت الإ�رشاف الأمريكي مقامة يف
ثالث دول عربية� ،إحداها يف ال�شمال الأفريقي.

¡ هل تتح�سن العالقة بني الأردن و«حما�س»؟

ك�ش��ف م�ص��در فل�سطيني ع��ن ات�ص��االت بني
قي��ادة حرك��ة «حما���س» والإدارة الأمريكية،
انطلق��ت بجه��ود وو�ساط��ة من قط��ر ،وترتيب
م��ع احلكوم��ة الأردني��ة .وق��ال امل�ص��در �إن
دبلوما�سي ًا �أمريكي�� ًا خدم يف عدة دول عربية
يق��ود هذه االت�صاالت ع��ن اجلانب الأمريكي،
يف ح�ين �أن رئي���س املكت��ب ال�سيا�سي حلركة
«حما���س» يت�ص��در اجلان��ب «احلم�س��اوي»،
حي��ث طلب��ت وا�شنط��ن �أن تك��ون االت�صاالت
م��ع «احلركة» عل��ى �أعلى امل�ستوي��ات .وتو ّقع
امل�ص��در �أن تنتقل هذه االت�صاالت �إىل الأردن
حت�سن يف
يف مرحل��ة الحق��ة ،م��ا ي�ؤ��شر �إىل ُّ
عمان و«حما�س».
العالقات بني ّ
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فلسطين ومخيم الشباب
القومي في تونس
«بالد العُرب �أوطاين من ال�شا ِم لبغدا ِد
ومن مين �إىل جن���د �إىل م�رص فتطواين»..
هو الن�ش���يد اليومي والدائ���م مع افتتاح
كل ن�ش���اط �أو حما�رضة واختتامها ،كان
يردده �ش���باب جا�ؤوا م���ن �أكرث من ع�رش
دول عربي���ة� ،إنهم مئة و�س���بعني �ش���اب ًا
و�ش���ابة ح�رضوا �إىل تون�س اخل�رضاء يف
خميم ال�شباب القومي العربي يف دورته
اخلام�سة والع�رشين .جا�ؤوا لي�ؤكدوا ،رغم
احلرائ���ق املندلعة يف �أكرث من بلد عربي،
واله���م القُطري بق�ض���اياه يتقدم على ما
�س���واه من هموم وق�ضايا� ،أن الهم القومي
وق�ض���اياه مازالوا حا�رضي���ن يف وعيهم
وعقلهم ووجدانهم ،وفل�س���طني وق�ضيتها
ومقاومتها يف املقدمة.
ه���ذا ال يعن���ي �أنه���م متطابقون يف
املواق���ف والتوجّ ه���ات حول ما ت�ش���هده
املنطق���ة م���ن �أح���داث وتط���ورات ،فهم
م�شاركون من م�شارب وتوجهات �سيا�سية
وفكري���ة خمتلفة ،ويف تقدي���ري هذا �أمر
طبيعي ،بل هو �صحي� ،إذا ابتعد عن الغلو
والتط���رف ،لكن كان���ت مواقفهم تتقاطع
وتتطابق عند ق�ضيتي فل�سطني واملقاومة.
يف �أيامهم الع�رشة التي �أم�ض���وها يف
املخيم كانوا ذوي همة وحيوية عاليتَني،
كيف ال وهم ال�شباب بُناة املجتمع وقادته
يف امل�ستقبل؟ لكن الالفت يف كل زاوية من
املخيم كانت عبارات العروبة وفل�سطني
واملقاوم���ة ،والدع���وة للمقاطعة ورف�ض
التطبي���ع ،والدعوة للوح���دة يف مواجهة
التحدي���ات ..حتى �أم�س���ياتهم وحلقاتهم
تعب ب�شكل وا�ضح
الثقافية والفنية كانت رّ
عن تلك الكتابات ،وهنا كانت االنتفا�ضة
الفل�س���طينية الثالث���ة وق�ض���ية الأ�رسى
وانتفا�ضة الأمعاء اخلاوية حا�رضة بقوة
خالل �أيام املخيم.
خالل �أي���ام املخيم الع��ش�رة كان ما
حظي به ال�شباب القومي العربي امل�شارك
م���ن حما�رضات ه���و العن���وان الأبرز يف
الربنام���ج اليومي للمخيم ،واملحا�رضون
من عدد م���ن الأقطار العربي���ة ،وكان يل
�رشف �أنني واحد من ال�سادة املحا�رضين
الذين قدّموا له�ؤالء ال�ش���باب من ع�صارة
وقتهم وم���ا كتبوه م���ن عناوين تتالءم
وتطلع���ات ال�ش���باب وطبيع���ة الظروف
املحيطة ب�أمتنا ،وما تواجهه من حتديات
وخماطر ،يف ظل م���ا يُ�رصّ عليه البع�ض
�أن يجعل من نف�سه ومقدراته وقدراته �أداة
طيعة ومطيعة لتنفيذ امل�رشوع ال�صهيو-
�أمريك���ي يف املنطقة ،وتبدي���ل �أولويات
ال�رصاع وح���رف وجهت���ه �إىل مكان غري
وجهته احلقيقية� ،أال وهو العدو ال�صهيوين
الأوح���د لأمتن���ا العربي���ة والإ�س�ل�امية.
والالفت يف تفاعل �شباب و�شابات املخيم
هو كم الوعي الذي يتمتعون به ،وهذا ما
كان وا�ض���حا يف مناق�شاتهم ومداخالتهم
و�أ�س���ئلتهم مع انتهاء كل حما�رضة ،وهذا
�إن دل على �ش���يء �إمنا يدل على �ش���يء
واحد ،وهو �أن الرهان على �شبابنا مازال
قائماً ،على الرغم من ال�صورة القامتة ملا
�أفرزته النتائج الكارثية املدمّرة ملا �سمي
بـ«الربيع العربي» وثوراته.

رامز م�صطفى

( العدد  )416اجلمعة � 26 -آب 2016 -

المقامرة الكردية ..األفق والنتائج

الظاهرة الكردية يف �سورية مل تكن يوماً جزءاً من حركة قومية كردية تاريخية

طغ���ى اال�ش���تباك ب�ي�ن اجلي�ش
ال�س���وري وقوات «اال�ساي�ش» الكردية
يف مدينة احل�س���كة على ما عداه من
�أخبار املعارك يف �س���ورية �س���واء يف
حل���ب �أو دم�ش���ق �أو �س���واها ،وتبادل
الطرف���ان االتهام���ات حول �أ�س���باب
هذا اال�ش���تباك ،الذي يُع ّد الأخطر بني
االثنني منذ عام  ،2011خ�صو�ص��� ًا �أن
اجلي�ش ال�س���وري نف�س���ه هو من �سلّح
الأكراد عام .2012
يف خ�ض��� ّم املعارك ،وتربيراً لها،
حتدّث اجلي�ش ال�س���وري يف بيانه عن
�أعمال ا�س���تفزازية يق���وم بها اجلناح
الع�س���كري حلزب العمال الكرد�ستاين
«الأ�ساي�ش» ،والإعتداء على م�ؤ�سّ �سات
الدولة ،بينما �أ�شار الأكراد �إىل �أن النظام
ال�سوري يريد �أن يك�س���ب و ّد �أردوغان
بق�صفه للأكراد ،خ�صو�ص ًا بعد حماولة
االنقالب الفا�شل ،وتوتر العالقات بني
الأمريكيني والأتراك ،والتقارب الرتكي
مع كل من �إيران ورو�سيا.
وبغ����ض النظر عن �ص���حة �أي من
االتهام���ات املتبادَلة بني االثنني ،ف�إن
ال�س���عي الكردي لإقام���ة دولة كردية
يف �س���ورية ال �ش��� ّك �أنه يث�ي�ر الكثري
م���ن الت�س���ا�ؤالت والتحفّظات لدى كل
من دم�ش���ق وتركيا و�إيران ،ما ي�س���هّل
�إمكانية التن�س���يق فيما بينها للق�ضاء
عل���ى احللم الك���ردي ب�إن�ش���اء دولة
م�ستقلة.
بداية� ،إن االدع���اء الكردي باحلق
باالنف�ص���ال ع���ن الدول���ة ال�س���ورية
واقتطاع جزء من الأرا�ض���ي ال�سورية
باعتباره���ا ج���زءاً م���ن كرد�س���تان
التاريخية هو ادعاء ال �صحة تاريخية
له ،وذلك ملا يلي:

تاريخيًا ،يختلف الو�ض���ع الكردي  -كم���ا حاله���م يف العراق  -لي�س���وا
يف �س���ورية عن كل من العراق وتركيا ،موحَّ دي���ن �أ�ص�ل�اً يف النظ���رة ح���ول
التي يتواجد فيها الأك���راد منذ مئات م�س���تقبلهم ،ب���ل هم منق�س���مون بني
ال�سنني� ،إذ �إن النزوح الكردي �إىل �سورية فريق يطالب باالنف�ص���ال وقيام دولة
مل يت���م �إال بعد املذاب���ح التي تعر�ض م�س���تقلة ،و�آخ���ر يريد البقاء �ض���من
لها الأكراد من «احلركة الكمالية» يف الوحدة ال�س���ورية ،مع �ضمانات بحكم
تركيا بعد ثورتهم يف العام  ،1925ما المركزي ،وحقوق ثقافية ولغوية.
يعني �أن الظاهرة الكردية يف �س���ورية
بالرغم م���ن التهديدات اخلارجية
مل تك���ن يوم ًا جزءاً م���ن حركة قومية وخط���ر «داع����ش» ،يبدو االنق�س���ام
كردية تاريخية عمرها مئات ال�سنني .وا�ض���ح ًا ب�ي�ن مكون���ات ال�ش���عب
جغرافياً ،دولة كرد�س���تان بح�سب الكردي ،وبينه���م وبني القوى العربية
خريطة «اتفاقية �س���يفر» عام  ،1920وال�رسيانية والآ�ش���ورية املوجودة يف
والتي تُعت�ب�ر �أول وثيقة دولية تُثبت ال�شمال ال�سوري ،ويعود هذا االنق�سام،
كما االنق�س���ام بني الأحزاب ال�سيا�سية
الكردي���ة يف الع���راق� ،إىل االحت���دام
الإقليم���ي ال���ذي ينعك����س تبايُن ًا يف
التحالفات الإقليمية للأكراد؛ فبع�ضهم
يتحالف مع الأت���راك وجتده جزءاً من
«االئتالف ال�س���وري» ،بينما ي�س���تم ّد
االكتفاء بالدعم األميركي
يجعل من المغامرة الكردية  -البع����ض الآخر الدعم م���ن الإيرانيني
والنظام ال�سوري.
رغم اكتساب بعض الجغرافيا
�إن الإرث الع�شائري الكردي ومنط
السورية  -مقامرة غير مضمونة التفكري االجتماعي الذي ينق�سم بطريقة
عامودية قائمة على ثنائية الأ�ض���داد،
و�سيادة الفكر الإق�صائي وال�شخ�صانية
واحلزبي���ة الإلغائي���ة ب�ي�ن الأك���راد
يجعل���ون حتقي���ق حل���م «الدول���ة
امل�ستقلة» �صعب املنال ،خ�صو�ص ًا يف
حق الأكراد يف تقرير م�صريهم ،والتي غياب املمار�سة الدميقراطية ،وتغليب
ي�ست�ش���هد بها الأكراد للمطالبة بقيام روح االنق�سام على روح التعاون لبناء
دولة م�ستقلة ،ال ت�ضم ال من قريب وال الدول���ة الوطنية الكردي���ة� .إن دخول
من بعيد �أي منطقة �س���ورية ،بب�ساطة الأحزاب الكردية يف حماور متناق�ضة،
لأن���ه مل يكن هناك �أي �أك���راد كقومية والتناح���ر القائم بينها �إىل حد الإفناء
تاريخية يف تلك املناطق.
والإلغاء ،يجعالن من ال�ص���عب عليها
هذا بالن�سبة للتاريخ واجلغرافيا ،االلتق���اء على ر�ؤى موحَّ دة لت�أ�س���ي�س
�أما يف ال�سيا�س���ة فالأكراد يف �سورية «الدولة» املوعودة.

يعي����ش الأكراد اليوم «ن�ش���وة»
�إح�سا�سهم ب�أنهم �صلب اال�سرتاتيجية
الأمريكي���ة يف �س���ورية ،خ�صو�ص��� ًا
بعد حماولة االنقالب الفا�ش���لة �ض���د
�أردوغان ،والتي جعلت الثقة مفقودة
بين���ه وب�ي�ن الأمريكيني ،م���ا يعني
بطبيعة احلال ع���دم قدرة الأمريكيني
عل���ى فر����ض قراره���م عل���ى جميع
املجموعات امل�س���لحة يف ال�ش���مال
ال�س���وري ..لكن الن�شوة الكردية تلك ال
ت�أخذ بعني االعتبار �أن تركيا  -الع�ضو
يف حلف �ش���مال الأطل�س���ي  -تُعترب
ركن��� ًا من الأركان الت���ي ترتكز عليها
ال�سيا�سة الأمريكية يف ال�رشق الأو�سط
ككل ،وال ي�ستطيع الأمريكيون التخلي
عنها ب�س���هولة ورميها يف �أح�ض���ان
الرو����س ،لذلك ف����إن الأمريكيني ،ولو
كان���وا ي�س���تندون �إىل املقاتل الكردي
لتكري����س نفوذهم يف �س���ورية� ،إال �أن
ت�أ�سي�س دولة م�س���تقلة للأكراد دونه
عقبات كبرية ،ما يجعل الفيدرالية �أو
الالمركزية �أق�ص���ى ما ميكن �أن ي�صل
�إلي���ه الأمريكيون يف �إقن���اع حليفهم
الرتكي بالقبول به.
من هن���ا ،يبدو الطم���وح الكردي
املتفاقم قات ًال �أكرث منه عاقالً ،فال�سري
مب�س���ار قتال اجلميع ،ودفع الأ�ض���داد
الإقليمي�ي�ن �إىل التحال���ف بنا ًء على
تقاطع امل�صالح �ضد الأكراد ،واالكتفاء
بالدع���م الأمريكي املح���رَج باحلليف
الرتكي ،يجعل م���ن املغامرة الكردية
 حتى لو ا�س���تطاعت اكت�ساب بع�ضاجلغرافي���ا ال�س���ورية  -مقامرة غري
م�ضمونة النتائج.

د .ليلى نقوال
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األكراد ..والدور الملتبس والمغامر
يكاف���ح الأكراد بقومياته���م الرتكية
والعربي���ة والإيراني���ة لت�أ�س���ي�س دولة
«كرد�ستان الكربى» ،ويبدلون حتالفاتهم
م���ن دولة �إىل �أخرى للعب���ور �إىل دولتهم
امل�س���تقلة .يف ق���راءة تاريخي���ة لواقع
الأكراد ،يتبني �أنهم مل يُن�ص���فوا �أو يُعطَ وا
حقوقه���م �إال يف احلك���م الإ�س�ل�امي ،و�أن
الطعنة الكربى التي تعر�ض���وا لها كانت
من ال���دول الغربية (فرن�س���ا وبريطانيا
و�إيطاليا) �أو ما عرف مبعاهدة «�سايك�س
 بيكو» ،والتي ارتكزت على القرار الذياتخ���ذه احللفاء ع���ام  ،1919والذي ين�ص
عل���ى �أن «احللفاء وال���دول التابعة لهم
اتفقوا عل���ى �أن �أرمينيا وب�ل�اد الرافدين
وكرد�س���تان وفل�س���طني والبالد العربية
يجب انتزاعه���ا بكاملها من الإمرباطورية
مت
العثمانية» ،ويف معاهدة �سيفر ّ 1920
و�ضع اخلطوط العري�ضة لدولة كرد�ستان
املقتطَ ع���ة م���ن الأرا�ض���ي الرتكية فقط
(و�أخرجت �أكراد �إيران وكذلك �أكراد العراق
و�س���ورية اللتني ت�س���يطر عليهما كل من
بريطانيا و فرن�سا) ومت �إلغا�ؤها الحق ًا يف
معاهدة لوزان.
امل�شكلة �أن الإخوة الأكراد يتعاملون
مع جالديهم الغربيني و�صو ًال حتى العدو
«الإ�رسائيلي» �ض���د مواطنيه���م العرب
يف العراق و�س���ورية ،والذين �ش���اركوهم
العذاب والتهمي�ش من قبَل اال�س���تعمارين
الفرن�سي والإنكليزي ،ويحاولون اقتنا�ص
اللحظ���ة احلرج���ة يف تاري���خ �س���ورية
والعراق الوجودي ،واملهددتني بالتق�سيم
ب�سبب العدوان الأمريكي العاملي عليهما
ب�أي���ادي التكفرييني ،فيمار�س���ون االبتزاز
ال�سيا�س���ي واملايل واملي���داين يف عملية
قر�صنة كربى ،م�ستغلني انخراط الدولتني
ال�سورية والعراقية بر ّد العدوان التكفريي
 الغربي.لقد ط���وّر الأكراد احلك���م الذاتي يف
كرد�س���تان العراق حتى الدولة امل�ستقلة،

هل ي�صمد الأكراد �أمام التحالف الإيراين  -الرتكي  -ال�سوري  -العراقي؟

وي�شاركون بقية العراقيني احلكم برئا�سة
اجلمهورية ،ويغدرون بالع���راق املوحّ د؛
فتحت عناوين قتال «داع�ش» يو�سّ ���عون
رقعة �إقليم كرد�س���تان ،ويفر�ض���ون �أمراً
واقع���اً ،بالتعاون مع �أم�ي�ركا وحلفائها،
ويكررون الأمر ذاته يف �سورية �ضد اجلي�ش
ال�س���وري وحلفائ���ه ،وهو ال���ذي دعمهم
بال�س�ل�اح وما يحتاجون �إليه لل�ص���مود
�أمام هجوم «داع�ش» ،وملا �آن�س���وا القوة
يف �أنف�س���هم انقلبوا على اجلي�ش ال�سوري
والع�ش���ائر العربية ،مبمار�سة العن�رصية
والتهجري ،لإقامة املناطق الكردية النقية،
و�إعالن احلكم الذاتي يف �سورية.
يت��ص�رف الأك���راد وك�أن احل���رب قد
انتهت� ،أو �أن الدولتني ال�سورية والعراقية
�شُ ���طبتا و�أن الأمريكي�ي�ن �س���يمنحونهم

احلماية ،و�أن «كرد�ستان الكربى» �شارفت
عل���ى الوالدة ..تل���ك هي �أح�ل�ام الأكراد
املغامرين وال�س���اذجني الذين ي�ص���دّقون

هل يستطيع األكراد حكم
محاصرة ومستنزَ فة
دولة َ
ومغلقة على نفسها بدون
أي منفذ بري أو بحري؟

�أمريكا ويرغب���ون بتحقي���ق طموحاتهم
ال�شخ�صية ،لكن نذكرهم بالآتي:
هل ي�س���تطيع الأكراد ال�ص���مود �أمام
حتال���ف دول �أربعة هي تركيا و�س���ورية
و�إي���ران والع���راق ،والت���ي تعت�ب�ر قيام
كرد�ستان الكربى تهديداً مبا�رشاً لها؟
ه���ل ي�س���تطيع الأكراد حك���م دولة
حما�صرَ ة وم�ستنزَفة ومغلقة على نف�سها
ب���دون �أي منفذ ب���ري �أو بح���ري؟ وكيف
�ستعي�ش؟
ه����ل ي�أم����ن الأك����راد حلماي����ة
الأمريكي��ي�ن الذين يرتك����ون حلفاءهم
عندما تت�ضارب م�صاحلهم مع م�صالح
الآخرين؟ وهل ن�س����ي الأكراد ماذا فعل
الأمريكيون ب�ص����دام ح�س��ي�ن وح�سني
مبارك و�شاه �إيران وغريهم؟

هل يتحمّل الأكراد امل�سلمون  -العرب
يف �سورية والعراق �أن يكونوا «�إ�رسائيل»
ثانية يف الوطن العربي ،لت�ستغلها �أمريكا
بعد العجز والف�شل «الإ�رسائيلي»؟
نط���رح هذه الأ�س���ئلة لإيقاظ الوعي
والعقل الكردي ،من �أجل م�س���تقبل الأكراد
والعرب يف �أمتنا ،ف�ل�ا نريد �أن نتخلّ�ص
م���ن «داع�ش» و�أخواته���ا لننتقل للقتال
مع بع�ض���نا بع�ضاً ،و�ص���حيح �أن الأكراد
تعر�ض���وا للمظلومي���ة والتهمي����ش يف
�أوطانهم ،لكن ذلك لي�س مربراً لالنف�ص���ال
�أو الدخ���ول يف امل��ش�روع الأمريك���ي،
ون�س�ألهم� :أمل يتعرّ�ض ال�شيعة يف العراق
كما تعرّ�ضوا له و�أكرث ،ومع ذلك ال ينادون
باالنف�ص���ال؟ �أال يتعر����ض الأقب���اط من
التكفرييني للم�ض���ايقات واحل�صار ،ومع
ذلك ال ينادون باالنف�صال؟
�إن قي���ام الأك���راد باالنف�ص���ال على
�أ�سا�س قومي و�إثني هو حلقة من حلقات
امل��ش�روع الأمريكي الهادف �إىل تق�س���يم
املنطق���ة وتفتيته���ا على �أ�س���ا�س ديني
ومذهبي وقومي ،فعندما ف�ش���لت �أمريكا
مبحاوالته���ا عادت لتفتّ�ش عن �أ�س���اليب
�أخرى ،علّها ت�صل �إىل �أهدافها ،فبعد ف�شل
م�رشوعه���ا التكفريي الذي ي�ش���ارف على
االنته���اء ،بد�أت بتغي�ي�ر خططها؛ فغيرّ ت
ا�س���م «الن��ص�رة» �إىل «فتح ال�ش���ام»،
وقاتل���ت مع الأك���راد وحملت �ش���اراتهم
و�أ�س�س���ت «املارينز الكردي» م�ضاف ًا �إىل
«املارينز التكفريي» املتناق�ضني ،لكنهما
يخدمان م�رشوع ال�رشق الأو�سط اجلديد.
نتمنى م���ن الإخوة الأكراد �أن يعودوا
�إىل رُ�ش���دهم ويتعاونوا م���ع مواطنيهم،
فهذا �أك�ث�ر �أمان ًا لهم ومل�س���تقبلهم ،و�إال
�س���يدفعون الثمن مرة جديدة كما دفعوه
بعد احل���رب العاملية الأوىل من حلفائهم
الغربيني قبل مواطنيهم العرب.

د .ن�سيب حطيط

أين الزعماء العرب من مشروع تهويد فلسطين؟
ل�ش���هري متوز و�آب ذكريات مفرَح���ة وم�ؤملة يف
�آن؛ ففي �ش���هر متوز من العام � 2006شنّت «�إ�رسائيل»
حربها الثانية على لبنان وخرجت منه مهزومة ،ويف
متوز العام � 2014شنّت حربها على غزة و�أطلقت عليها
عملية «اجلرف ال�صامد»� ،إثر خطف ثالثة م�ستوطنني
يف اجلليل جنوب ال�ضفة الغربية ،وخرجت «�إ�رسائيل»
منها مهزومة �أي�ضاً ،ومل ت�ستطع حتقيق الأهداف التي
�أعلنتها يف هذه احلرب ،وجُ ّل ما ح�صدته «�إ�رسائيل»
من هذه احلروب يف فل�س���طني ولبنان ،التدمري والقتل
والتهجري ،ولي�س���جّ ل التاري���خ �أن «�إ�رسائيل» ارتكبت
جرائم �ض���د الإن�س���انية ،باعرتاف املنظمات العاملية
حلقوق الإن�سان.
«�إ�رسائي���ل» ماتزال م�س���تمرة يف عدوانها على
ال�شعب الفل�سطيني ،وتعمل على اال�ستفادة من الظروف
ال�سيا�سية التي متر بها منطقة ال�رشق الأو�سط ،خدمة
لأهدافها ال�صهيونية ،هذا �إن مل يكن لها دور �أ�سا�س يف
توتري الأجواء فيها وجرّها �إىل حروب ذات طابع مذهبي
بني ال�سُّ ���نة وال�شيعة .فـ«�إ�رسائيل» ومنذ �أن اغت�صبت
�أر�ض فل�سطني يف العام  ،1948واحتلت ال�ضفة الغربية
يف العام  ،1967مل تكرتث حلقوق ال�شعب الفل�سطيني،

خ�صو�ص ًا التي �أقرّها جمل�س الأمن.
و«�إ�رسائيل» لديها �أهداف وا�ض���حة و�سيا�س���ات
عام���ة ال تتغ�ي�ر بتغ�ّي�رّ احلكومات ،بل ه���ي ملزمة
بتطبيقه���ا ،لك���ن التناف�س على �أ�ش���ده بني ر�ؤ�س���اء
احلكومات الذين يت�ص���دون للحكم يف �إجها�ض حقوق
ال�ش���عب الفل�س���طيني ،وجتاوز القرارات الدولية التي
تعطي بع�ض احلقوق له ،من �أجل الو�ص���ول �إىل الدولة
اليهودية «�أر�ضك يا �إ�رسائيل من الفرات �إىل النيل».
ويُعت�ب�ر نتنياه���و الأك�ث�ر تطرف ًا يف مو�ض���وع
اال�س���تيطان وتهوي���د القد�س ال�رشيف م���ن �أجل حمو
املع���امل التاريخية والدينية لل�ش���عب الفل�س���طيني،
وبح�س���ب بع����ض الإح�ص���اءات ف����إن  ٪46م���ن
«الإ�رسائيليني» يقول���ون �إن نتنياهو محُ ّق متام ًا يف
البناء يف كل م���كان �رشقي القد�س ،و ٪28يقولون �إنه
محُ ّق مبدئي ًا لكن عليه �أن يختار التوقيت املنا�س���ب،
�أي �إن  ٪74ي�ؤيدون اال�ستيطان والبناء يف كل الأحياء
املقد�س���ية من الناحية املبدئية ،لكنهم يختلفون من
حيث مراعاة اختيار التوقيت املنا�سب.
فـ«�إ�رسائيل» ومنذ احتاللها لل�ض���فة الغربية يف
العام � 1967أطلقت حكومتها ت�س���مية خا�صة للقد�س

«الو�ض���ع الراهن يف القد�س» ،وذلك من اجل تهويده،
وقد قام���ت احلكوم���ات املتعاقبة بجمل���ة �إجراءات
لتهويده ،ك�إعالن القد�س عا�صمة �أبدية لـ«�إ�رسائيل»،
وال���ذي مل ينفَّذ بعد ملعار�ض���ة �أمريكا ل���ه ،واقتحام
امل�س���جد الأق�ص���ى مرات عدة ،كان �أخطرها حني جترّ�أ
رئي����س الوزراء الأ�س���بق ارييل �ش���ارون على اقتحام
امل�سجد االق�صى عام  ،2008ودخول امل�ستوطنني �إليه.
ا�ستمرّت جتاوزات امل�ستوطنني يف الدخول املتكرر
�إليه و«ال�صالة» فيه ،بعد �أن كان حم�صوراً بامل�سلمني
فقط داخل امل�س���جد ،وعكفت منظمات هيكل �سليمان
(الذي دمّره البابلييون ح�سب زعمهم �أيام نبوخذ ن�رص
يف اليوم التا�س���ع من �شهر �آب) على ح�شد الر�أي العام
«الإ�رسائيلي» �س���نوي ًا يف ذكرى «خ���راب الهيكل»،
من �أجل امل�ش���اركة يف االقتحام اجلماعي الكبري الذي
�س���تنفذه املنظمات اال�ستيطانية للأق�صى يف التوقيت
املنا�سب ،وقد حذّرت ف�صائل املقاومة يف غزة الكيان
ال�صهيوين من اال�س���تمرار يف اقتحام امل�سجد الأق�صى
وتهويده ،داعية �إىل �ش���د الرح���ال �إليه واملرابطة فيه
والدف���اع عنه ،خ�صو�ص��� ًا بعد االعت���داء الأخري عليه
من قبَل �أربعمئة م�س���توطن الأ�سبوع املا�ضي ،واكتفت

معظم ال���دول العربية  -على عادتها  -باال�س���تنكار
ال�شديد ،وبن�س���ف اجلهود الرامية �إىل ا�ستئناف عملية
ال�سالم.
والي���وم ،ي�أتي ال���كالم عن �رشك���ة «�إ�رسائيلية»
تعمل لو�ض���ع خطط �شاملة وتف�ص���يلية للقد�س ،وقد
ف���ازت �رشكة طوخوط���ك « »1الأملانية من بني ثالث
�رشكات عاملية مب�رشوع الت�ص���ميم والتخطيط للمنظر
العام واملدخل الرئي�س ،وتقع رخ�ص���ة املخطط على
م�ساحة  720دومناً ،يدخل �ضمنها  211دومن ًا للمدخل
الرئي����س ،ويهدف ه���ذا امل��ش�روع �إىل طم�س املعامل
احلقيقية ملدينة القد�س.
�أين الزعماء العرب من م�رشوع تهويد فل�سطني؟
�أال يخجلون من �ش���عوبهم يف عدم ن�رصة الق�ضية؟
�أال ي�ستحون من �أعمالهم الدنيئة يف حماربة الذين
يواجهون «�إ�رسائيل»؟ اجلميع يعرف �أنه لوال ه�ؤالء
املجاهدين الأبطال ملا بقيت هناك ق�ض���ية ا�س���مها
فل�س���طني ،وملا عاد الأمل �إىل �شعب فل�سطني والأمة
يف حتريرها و�إزالة «�إ�رسائيل».

هاين قا�سم
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رأى أن كالم المشنوق سخيف ..واستدارة أنقرة فعلية

الشيخ ماهر حمود :وضع عين الحلوة مستقر ..والتحوالت فيه جذرية
لبنان على �صورة املنطقة؛ ال
ح ّل وال تهدئة وال �أفق ،وجميع
امللفات يف لبنان واملنطقة
معلّقة بانتظار وعي الإن�سان
واقتناعه ب�أنه عاجز عن
حمو «الإن�سانية» عن الآخر،
لأنه �شقيقه وعلى �صورة مَ ن
خلقهما ،فهل بات الإن�سان عدمي
الفهم لهذه الدرجة ،وال ب ّد من
تدخُّ ل �إلهي لإنقاذ «الب�رشية»
من جهل الإن�سان وحماقته؟
جريدة «الثبات» حاورت
ال�شيخ ماهر حمود؛ �إمام
«م�سجد القد�س» يف �صيدا،
م�ستطلعة منه �آخر التحوّالت
الأمنية يف لبنان واملنطقة،
و�إليكم احلوار:
يعترب �أمني عام االحتاد العاملي
لعلماء املقاومة ال�شيخ ماهر حمود
�أن ما يدور يف خمي���م عني احللوة
لي�س �س���باق ًا بني �إبقاء الو�ضع على
حال���ه يف املخيم من ه���دوء �أمني
مقبول� ،أو االنفجار ،يقول داح�ض ًا ما
�س���يق قيل يف الإعالم :ما نُ�رش منذ
�أ�سبوعني و�أكرث عن حت�ضريات �أمنية
داخل املخيم «�إ�ش���اعة» ،وقد يكون
بر�أي���ي وراء مطلقها «خرياً» ،وقد ال
يك���ون ،املهم يف الأمر �أن الكالم عن
حت�ضريات لقوى تكفريية ال�ستهداف
اجلي�ش وقطع طريق اجلنوب لي�ست
دقيقاً ،لأنه يف حينه كانت االت�صاالت
حلل م�ش���اكل «ال�ش���باب امل�سلم»
جاري���ة على ق���دم و�س���اق ،بدليل
ت�سليم بع�ض���هم �أ�سلحتهم وعتادهم
�إىل جهات �إ�سالمية �أخرى ،وتن�سيقهم
مع فعاليات �أخرى كـ«حركة فتح»،
وتعهّدهم بعدم تنفيذ �أي عمل �أمني
 �إرهابي �ض���د اجلي�ش اللبناين� ،أواملجتمع اللبناين ،وح�رص �أي ن�شاط
لهم يف حال ح�صوله يف �سورية.
ي�ض���يف ال�ش���يخ حم���ود :ه���ذه
احل���وارات التي كانت حت�ص���ل قبل
ال�ش���ائعات ،ت�ؤك���د عدم �ص���دقية
الت�رسيبات الإعالمية ،اليوم الو�ضع
يف خمي���م عني احللوة �أف�ض���ل من
�أي ف�ت�رة �س���ابقة ،واجله���ات التي
ميكن له���ا �أن تفتعل �أعما ًال عدوانية
�أعطت تطمينات �أوالً ،وحلّوا �أنف�سهم
ثانياً ،وهم حم�ص���ورون �سيا�س���ي ًا
وجغرافياً ،و�أمني ًا ثالثاً ،رغم وجود
بع�ض الت�صفيات واالغتياالت داخل
املخيم.
ن�س�أل �س���ماحة ال�شيخ ماهر عما
�إذا كان قبول «ال�ش���باب امل�س���لم»
بالتخلي عن ن�ش���اطه الأمني ناجت ًا
عن عجز �أو اقتن���اع ،يقول :ال ميكن
معرف���ة النوايا واجل���زم بذلك ،لكن
ت�س���ليم بع�ض امل�س���لحني �أنف�سهم
يعود �إىل ع���دة �أ�س���باب� ،أبرزها �أن

�ص���مام الأم���ان يف خمي���م «عني
احللوة» يعود لـ«ع�صبة الأن�صار»
والقوى الإ�سالمية بالعموم.

ا�ستدارة تركيا بحاجة �إىل وقت
عن التحوالت يف �سورية وانعكا�سها
عل����ى تركيا ،ي����ر�أى ال�ش����يخ ماهر �أن
التغي��ي�ر يف �أنقرة ج����ذري وحقيقي،
ولي�س جم����رّد متنيات ،يقول :انعطافة
�سيارة �صغرية لي�ست كا�ستدارة قطار..

ال�شيخ حمود ي�ؤكد �أن االنعطاقة
الرتكية حقيقي���ة ،وبر�أيه ،ما تبقى
عام��� ُل وقت مطل���وب لتحقيق هذه
اال�س���تدارة على �أر�ض الواقع ،يقول:
�إن �ش���اء اهلل �أزمة �س���ورية باجتاه
احللحلة واالنح�س���ار ،رغم جاجتنا
�إىل بع�ض الوقت ،لأن التبدُّل الرتكي
من داعم لوج�ستي ومايل للجماعات
التكفريية يف �س���ورية �إىل مناه�ض
ل���ه� ،أو �أقل���ه �إىل متفرّج� ،س���ي�رسّع
من عملية ح�س���م املعارك امليدانية
ل�صالح الدولة ال�سورية.

لبنان ..مكانك راوح

الشيخ حمود :عدم انتخاب
رئيس للجمهورية يعود إلى
موقف الرياض من عون..
ال لموقف أي كتلة برلمانية
لبنانية

بع�ض���هم غري متورط ب�أعمال �أمنية،
وه���ذا الأمر كان يُعمل على حلحلته
منذ فرتة ،رغ���م �أن التجربة مل تكن
م�شجّ عة �س���ابقاً ،لكن �إ�رصار بع�ض
القوى عل���ى تفعيل التن�س���يق بني
اجلي�ش اللبناين والق�ضاء الع�سكري
وقوى �أمنية �أخرى ،و�إجراء ات�صاالت
�سيا�سية م�س���هّلة ،دفعت الأمور �إىل
حلحلة بع����ض هذه العُ ق���د .يتابع
�س���ماحته تف�س�ي�ر العم���ل التهدوي
يف خميم عني احلل���وة ،فيقول :من
العوامل الأخرى امل�ش���جعة ،تكثيف
ات�ص���االت «القوى الإ�سالمية» فيما
بينه���ا داخ���ل املخي���م ،وزياراتها
لبع�ض���ها بع�ض���اً ،وترطيب الأجواء
م���ع اجلي�ش اللبن���اين وبقية القوى
الأمنية ..وبر�أيي ،العامل الرئي�س���ي
للتهدئة يعود �إىل تراجع نفوذ القوى
التكفريية يف �س���ورية ،وانح�سارهم
وا�ض���محاللهم ،فالثق���ة به���م باتت
�ض���عيفة �أوالً ،كما �ض���خ املال بات
معدوم���اً ،واملثال على ذلك وا�ض���ح
مع فك «جبهة الن��ص�رة» ارتباطها
بـ«القاعدة» بطلب �أمريكي ،لتلميع
�ص���ورتها وت�ص���نيفها �ض���من خط
«االعتدال».
ب���ر�أي ال�ش���يخ حمود ،انق�ش���اع
الر�ؤي���ة لبع����ض املتحمّ�س�ي�ن
«الإ�سالميني» املتورطني يف �أعمال
�أمني���ة �أو املتعاطفني ب���د�أ يرتاجع،
مع تلمُّ�سهم وجود �إمالءات �أمريكية
و«�إ�رسائيلي���ة» لقادة «�إ�س�ل�اميني
جلبه���ة الن��ص�رة» وغريه���ا م���ن

هناك مت�رضرون قد يدخلون على اخلط
لعرقلة هذه التحوالت ،واملطلوب �أثناء
التغي��ي�ر حذر وهدوء ،خوف ًا من عرقلة
�ضمن فريق �أردوغان �أوالً� ،أو عمل غري
حم�س����وب من قبَل املجتم����ع الغربي،
ال�سيما �أنه لي�س وا�ض����ح ًا بخ�صو�ص
�أزمة �س����ورية و�إمكانية تهدئتها �أم ال..
و�إذا �أ�ض����فنا �إىل ذلك عاملني ج ّديَّني،
�أولهم����ا �إمكانية ا�س����تغناء تركيا عن
�أمريكا وا�س����تبدال ذلك بدعم رو�س����ي،

التنظيمات ،كما �أن انك�شاف م�رشوع
الإرهابي �أحمد الأ�س�ي�ر منذ �سنوات
واعتقال���ه� ،أظه���ر زي���ف ادعاءاته..
ه���ذه الأمور تد ّل عل���ى ارتباط هذه
التح���ركات ب�أجن���دات م�ش���بوهة،
بدلي���ل �إزالة خط���وط التما�س بني
جب���ل حم�س���ن وب���اب التبانة بني
ليلة و�ض���حاها ،و�إلقاء القب�ض على
قادة املح���اور ،وتراج���ع دور قوى
«تكفريي���ة» يف عر�س���ال ..كل ذلك
ك�ش���ف الأوهام لدى ال�شباب امل�سلم
املغرَّر بهم ،وانعدام الأفق لقيام �أي
م�رشوع «تكفريي»� ،سواء يف لبنان
�أو �س���ورية ،داف ٌع لتلي�ي�ن املواقف
املتحم�سة ،وت�سليم بع�ض امل�ضلَّلني.
ن�س����أل ال�ش���يخ حمود عن القوى
الشيخ حمود :العامل
التي تهيم���ن �أمني ًا على خميم عني
احلل���وة ،يقول :حرك���ة «فتح» هي الرئيسي للتهدئة في «عين
الأكرث انت�ش���اراً يف املخي���م ،تليها
الحلوة» يعود إلى تراجع
إىل
«القوى الإ�س�ل�امية»� ،إ�ض���افة
تكفريية �يف النفوذ التكفيري في سورية..
وج���ود ت�أث�ي�ر لق���وى
وانعدام الثقة به
مناطق حم���ددة ،رغ���م حما�رصتها
�إىل حد ما ،فالقوة الأمنية امل�ش���كَّلة
من  150عن��ص�راً ،م�ؤلّفة من جميع
االجتاه���ات داخل املخيم ،مبن فيها
تنظي���م «حركة حما�س» ،ي�ض���يف
�سماحته :عديد حركة «فتح» كبري
يف املخي���م هو الأكرب ،لك���ن ت�أثري وثانيهم����ا دخول الوالي����ات املتحدة
القوى الإ�س�ل�امية �س���يما «ع�صبة الأمريكية �س����ياق احلملة الرئا�س����ية،
الأن�ص���ار» ه���و الأق���وى والأفعل ،وترك اخليارات الكربى للإدارة اجلديدة،
باعرتاف اجلميع ،مبن فيهم اجلي�ش �سيما �أن «داع�ش» و«الن�رصة» قرعتا
اللبناين وفعاليات �صيدا واملراقبون �أبواب احلمالت االنتخابية للمر�شحَ ني
الدولي���ون ،بالتايل ميك���ن القول �إن دونالد ترامب وهيالري كلينتون.

وم���اذا ع���ن لبن���ان وق�ض���اياه
املعلق���ة د�س���توري ًا واجتماعي��� ًا
واقت�صادياً؟ يقول ال�شيخ حمود :مع
الأ�س���ف ،ال م�ؤ�رشات حلحلة يف �أي
من هذه الق�ض���ايا ،كلبنانيني علينا
انتظار التغيري يف ال�سعودية لتُحَ ّل
عق���دة الرئا�س���ة يف لبن���ان ،وعدم
انتخاب رئي�س للجمهورية يف لبنان
الفعلي يعود �إىل موقف الريا�ض من
العماد مي�ش���ال ع���ون ،ال ملوقف �أي
كتلة برملانية لبنانية ،وهنا يُك�شف
عجز «تيار امل�س���تقبل» عن اتخاذ
قرار جريء مبعزل عن ال�س���عودية،
ولهذا ال�س���بب علينا انتظ���ار �إزالة
«الفيتو» الرئا�سية من قبل �أ�شقائنا
ال�س���عوديني النتخاب العماد عون
رئي�س��� ًا للجمهورية ،لأن���ه بالفعل
ي�س���تحق هذا املن�ص���ب ،ولأنه قادر
والأقدر على بناء امل�ؤ�س�سات..
ي�ض���يف حمود :يف ه���ذا املجال
نحن �أمام خيارين� :إما انتظار تبدُّل
موقف الريا�ض ،و�إما تنفيذ انتفا�ضة
من قبَل الرئي�س �سعد احلريري.

امل�شنوق
يعترب ال�ش���يخ حم���ود �أن هجوم
الوزي���ر امل�ش���نوق عل���ى «�رساي���ا
املقاوم���ة» م�ؤخَّ راً جمرد زوبعة يف
فنج���ان و«�س���خيف» ،لأن جماعة
«امل�س���تقبل» على ال���دوام بحاجة
�إىل توت�ي�ر �إعالم���ي ل�ش��� ّد ع�ص���ب
منا�رصيه���م الآخ���ذة يف الرتاج���ع،
يق���ول« :امل�س���تقبل» ي�س�ي�ر على
منوال م�رسحية «بي���اع اخلوامت»؛
ه���م حمتاجون لـ«راج���ح» يخيف
جماعته���م ،لتربي���ر ت�رصفاته���م
و�أقواله���م العدائي���ة ..كما هي حال
ت�رسيبه���م يف الإع�ل�ام ع���ن رف�ض
«امل�س���تقبل» ملب���ادرة ال�س���يد
ن�رصاهلل يف خطاب ذكرى االنت�ص���ار
العا�رشة على العدو «الإ�رسائيلي»،
فـ«امل�س���تقبل» ال ي�ستطيع �أن يقبل
�أو يرف�ض �أي فكرة يف الأ�سا�س ،كونه
يتلقى الأوامر من الريا�ض وح�سب.

�أجرى احلوار :بول با�سيل
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مترئسًا وفدًا طالبيًا أندونيسيًا  -سوريًا  -إيرانيًا

الشيخ جبري يزور المطران كورية واألب عطايا

زار عميد كلية الدعوة اجلامعية للدرا�س���ات
الإ�س�ل�امية يف لبنان؛ ال�ش���يخ د .عبد النا�رص
جربي ،مع وفد من طالب الكلية ،من جن�س���يات
�إيرانية و�س���ورية و�إندونون�سية ،مطران بريوت
لل�رسيان الأرثوذك�س؛ املطران دانيال كورية ،يف
مقر املطرانية امل�صيطبة ،للتعرّف عن كثب �إىل
الن�سيج التعدّدي اللبناين.
املطران كورية رحّ ب بال�شيخ جربي والوفد،
و�ش���دّد على �أن تعزيز العالقات الإ�س�ل�امية -
امل�س���يحية ،وتفعيل قنوات احلوار والتوا�ص���ل،
يو�صدان �أبواب الفنت والفرقة.
بدوره �ش���كر ال�ش���يخ جربي املطران كورية
على ح�س���ن اال�ستقبال ،م�ؤكداً على تر�سيخ قيَم
ال�سالم ونبذ العنف والتطرف.
كما زار ال�ش���يخ جربي ووفد الطالب كني�سة
م���ار اليا�س  -بطينا ،حيث ا�س���تقبلهم املتقدم
يف الكهن���ة الأب جرا�س���يمو�س عطاي���ا .وقام
الوفد بجولة يف �أنحاء الكني�س���ة ،واطلعوا على
معاملها.

ال ال�شيخ د .عبد النا�صر جربي والوفد املرافق
املطران دانيال كورية م�ستقب ً

يف �صالون كني�سة مار اليا�س بطينا

«حركة األمة» تزور لجان العمل
في المخيمات الفلسطينية
زار وفد من «حركة الأمة» ،برئا�س���ة م�س�ؤول العالقات ال�سيا�سية حممد
زين ،جلان العمل يف املخيمات الفل�سطينية ،حيث ا�ستقبلهم من�سّ ق اللجنة؛
�أبو حممد فواز ،ومن�س���ق جل���ان العمل يف خميم برج الرباجن���ة� ،أبو عمر،
منوهني بالن�ش���اطات التي تقوم بها جلان العمل ،خ�صو�ص��� ًا على ال�صعيد
ال�صحي ،حيث تقوم بتقدمي الطبابة والدواء جمان ًا لأهلنا يف املخيمات.
وناق�ش املجتمعون �آخر امل�ستجدات ،خ�صو�ص ًا العدوان الأخري على غزة،
م�ؤكدين �أن هذا العدوان لن يزيد ال�ش���عب الفل�س���طيني املجاهد �إالّ التم�سك
بخيار اجلهاد واملقاومة لتحرير الأر�ض واملقد�سات.
و�ش���دّد املجتمع���ون على ��ض�رورة العمل عل���ى توجي���ه الأنظار نحو
املخططات ال�ص���هيونية الهادفة �إىل �إنهاء الق�ض���ية الفل�سطينية ،و�إىل �إعادة
توجيه البو�صلة نحو الق�ضية الأ�سا�س؛ ق�ضية فل�سطني.

¡ حركة الأمة ا�س���تنكرت العدوان ال�صهيوين على قطاع غزة،
م�ؤكدة �أن هذا العدوان لن يزيد ال�ش���عب الفل�سطيني �إال �إ�رصاراً
التم�س���ك بحقه يف مقاومة العدو ال�ص���هيوين وا�سرتجاع
على
ُّ
الأر����ض واملقد�س���ات .ور�أت «احلرك���ة» �أن ال�ص���مت العربي
والإ�س�ل�امي جتاه ما يحدث يف فل�سطني املحتلة ي�شجع العدو
على التمادي يف اعتداءاته ،مطالبة �أبناء ال�ش���عب الفل�سطيني
املجاهد وجميع الف�صائل الفل�سطينية بتوحيد جهودهم و�إنهاء
حالة االنق�سام التي لن ي�ستفيد منها �سوى العدو ال�صهيوين.
¡ جتم��ع العلم��اء امل�سلمني طال��ب بت�صعيد عملي��ات املقاومة
على كامل الرتاب الفل�سطيني ،كونه اللغة الوحيدة التي يفهمها
الع��دو ال�صهي��وين ،والطريق الوحي��دة لتحري��ر فل�سطني وردعه
ع��ن ممار�ساته الإجرامية ،داعي ًا الف�صائل الفل�سطينية كافة �إىل
االجتم��اع على طاولة حوار واح��دة ،والو�صول �إىل حلول حلالة
التمزق التي تعاين منها القوى الفل�سطينية ،واالتفاق على غرفة
موحدة ،تتخ��ذ الإجراءات املتعلقة
عمليات ع�سكري��ة و�سيا�سية َّ
بفل�سطني ،دومنا حاجة �إىل انتظار الدعم العربي الذي لن ي�أتي،
و�إن �أتى فهو حتم ًا �سيكون مل�صلحة ال�صهيوين ال مل�صلحتهم.
¡ ال�شيخ ماهر حمود؛ رئي�س االحتاد العاملي لعلماء املقاومة،

ا�ستقبل يف م�سجد القد�س وفداً �شبابي ًا مو�سع ًا من حركة التوحيد
ال�سنة يف مقاومة
الإ�سالمي ،حيث �شدد �سماحته على دور �أهل ُّ
االحتالل «الإ�رسائيلي» ،وذلك يف م�س���ار الوحدة الإ�س�ل�امية
ونبذ الفرقة .وذ ّكر �س���ماحته بدور «احلرك���ة» منذ ثمانينات
القرن املا�ض���ي يف مقارعة العدوان واالحتالل «الإ�رسائيلي»،
م�شيداً بدور املرحوم ال�ش���يخ املجاهد �سعيد �شعبان؛ م�ؤ�س�س
«احلركة» ،و�إ�سهامه يف نه�ضة الفكر الإ�سالمي.
¡ النائ��ب ال�سابق في�ص��ل الداود؛ الأمني الع��ام حلركة الن�ضال
حيا انتفا�ضة �أهايل �شبعا وفعالياتها ،يتقدمهم
اللبناين العربيّ ،
النائ��ب قا�سم ها�ش��م ،ملنع الع��دو «الإ�رسائيلي» م��ن ا�ستباحة
أرا�ض لبنانية ،و�شق طرقات لأهداف
ال�سيادة اللبنانية ،وق�ضم � ٍ
ع�سكري��ة« ،يف وق��ت نرى �صم��ت ر�سمي حول ه��ذه االعتداءات
املتك��ررة ،التي يلج���أ اليها العدو الإ�رسائيل��ي ،ملعرفة جهوزية
ال��رد عليه ،وقد نبهته املقاومة من �أن ا�ستمرارها لن تقف فيها
مكتوف��ة اليدين� ،إذا ما مل تتحرك الدولة ب�أجهزتها الدبلوما�سية
والع�سكري��ة ،لوق��ف متادي الع��دوان الذي قد يك��ون مقدمة ملا
هو �أو�سع» .كما دان ال��داود العدوان ال�صهيوين على قطاع غزة،
معت�براً �أنه ا�ستكمال مل��ا بد�أه يف مزارع �شبعا املحتلة ،حيث مل
تت�أخ��ر املقاوم��ة يف غزة بال��رد ال�رسيع يف ق�ص��ف �أهداف له،

وق��د �أظهرت بالعر�ض الع�سكري الرم��زي الذي قدمته �أنها متلك
ال�س�لاح كمية ونوعي��ة ،لتلقني االحتالل در�س�� ًا قا�سي ًا؛ كما يف
اعتداءاته ال�سابقة.
خميم ًا �شبابي ًا لطالب
¡ جمعية «�شباب امل�ش���اريع» ن ّظمت ّ
الثانويات يف املركز الك�ش���في اللبناين يف عكار� ،ش���ارك فيه
عدد كبري من الطالب ،وتخللته م�سابقات ثقافية و�ألعاب فكرية
وريا�ض���ية وتوزيع جوائز وهدايا .كم���ا ن ّظمت اجلمعية رحلة
لطالبات اجلامعات �إىل منطقة عني زبدة البقاعية� ،شارك فيها
عدد من ال�ش���ابات من خمتلف اجلامعات ،وتخللتها م�سابقات
ثقافية و�ألع���اب فكرية ،وتوزيع جوائ���ز وهدايا .ونظم النادي
الثق���ايف يف اجلمعي���ة دورة لتحفيظ الق���ر�آن الكرمي واملتون
ال�رشعية لط�ل�اب املرحلة االبتدائية واملتو�س���طة يف ثانوية
الثقافة الإ�سالمية يف بريوت� ،شارك فيها عدد من الطالب.
¡ جبه��ة العم��ل الإ�سالم��ي ا�ستنكرت التفج�ير الإرهابي الذي
ا�سته��دف حفل زف��اف يف مدينة غازي عنتاب؛ جن��وب تركيا،
و�أدى �إىل �سقوط ع�رشات القتلى واجلرحى الأبرياء من املدنيني
وال�شي��وخ والن�ساء والأطفال ،م�ؤك��دة �أن هذا الإرهاب الإجرامي
املتنقل بني الدول بعيد كل البعد عن الإ�سالم ،والدين منه براء.
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أمور يجب أال تفعلها الحماة
من �أهم التحديات التي تواجه املر�أة
يف بداية حياته����ا الزوجية ،بناء عالقة
وثيقة م����ع �أه����ل زوجه����ا ،لأن حياتها
امل�س����تقبلية تت�أثر ب�ش����كل كب��ي�ر بهذه
العالق����ة ،وب�ش����كل خا�ص م����ع حماتها،
التي تت�س����م العالقة معه����ا  -غالب ًا -
بح�سا�س����ية ناجتة عن املناف�سة بينهما
على قلب الزوج.
بع�ض الن�س����اء يعتقدن �أن من حقهن
ف�ص����ل الزوج كلي ًا عن �أهله ،وال ي�ض����عن
يف احل�سبان �أنهن �سيقفن هذا املوقف يف
يوم من الأيام ،وتن�س��ي�ن قول امل�صطفى
�ص����لى اهلل عليه و�س����لم« :الرب ال يبلى،
والذن����ب ال يُن�س����ى ،والد ّي����ان ال ميوت،
فاعمل ما �شئت كما تدين تدان».
ويف الوق����ت ال����ذي يلق����ي الكثريون
باللوم على الزوجة يف �إف�س����اد العالقة
مع حماته����ا� ،إال �أن والدة الزوج �أي�ض���� ًا
تقوم ببع�ض الأفعال التي «ت�صبّ الزيت
على الن����ار» وت�س����اهم يف تدهور هذه
العالقة.
وفيما يلي جمموع����ة من الت�رصفات
الت����ي يجب �أن تتوق����ف والدة الزوج عن
فعلها ،لتح�سن عالقتها مع «كنّتها»:
 -1التدخُّ ����ل يف تربية الأطفال :يجب
�أن ينح�رص دور اجلدة يف تقدمي الن�ص����ح
لأحفادها ،وم�ساعدة ابنها وزوجته على
تربيتهم ،دون �أن تتدخّ ل ب�ش����كل مبا�رش،
�أو توبّخ «كنّتها» على بع�ض الت�رصفات
التي ال تراها منا�سبة.
 -2انتقاد الزوجة �أمام ابنها :حتاول
احلماة يف كثري من الأحيان ت�أليب ابنها
عل����ى زوجته ،م����ن خالل ذك����ر عيوبها
وانتق����اد ت�رصفاتها ،والأف�ض����ل من ذلك
�أن ت�سعى لتب�صريه ب�إيجابيتها ،وتقدمي
الن�صح له حول كيفية التعامل معها.
 -3انتقاد الزوج �أمام «الكنّة» :هذه
احلال����ة على الرغم من �أنها قليلة ،لكنها
موج����ودة يف املجتمع ،حيث ت�ش����تكي

ِ
أنـت

الكث��ي�ر من الأمه����ات م����ن �أبنائهن �أمام
زوجاتهم ،وي�����ؤدي ذلك �إىل فقدان احرتام
«الكنّة» لزوجها .لذل����ك يجب �أن تبقى
خالفات احلماة مع ابنها بينهما ب�ش����كل
دائم.
 -4توبيخ «الكنّة» :تتعمد احلماة يف
بع�ض الأحيان توبيخ «كنّتها» ،وتنتظر
منها �أي خط أ� لت�صبّ جام غ�ضبها عليها،

لكن هذا الأمر ي�سيء �إىل العالقة بينهما،
فيف�ضّ ل �أن حتاول والدة الزوج ا�ستيعاب
«كنّتها» ،وتعليمها ب�شكل غري مبا�رش.
 -5توبيخ الزوج :بع����د زواج الرجل
تزداد م�شاغله ،وي�ص����بح من ال�صعب �أن
يزور والدته و�أهله ب�شكل دائم ،لذلك يجب
�أن تتوق����ف والدته ع����ن توبيخه ولومه
على عدم ق�ضاء وقت طويل ب�صحبتها.

 -6تف�ض����يل الأم عل����ى الزوجة :تقع
احلم����اة �أحيان���� ًا يف خط���� أ� كب��ي�ر ،وهو
حماولة املفا�ضلة بينها وبني «كنّتها»
يف قلب ابنها ،وهذا ي�ضع االبن يف حرج،
حي����ث ال ي�س����تطيع �أن يف�ضّ ����ل �إحداهما
على الأخرى ،فلكل منهما معزة خا�ص����ة
يف قلبه ،ويحبّه����ا بطريقة خمتلفة عن
الأخرى.

رمي اخلياط

فَ ن%

وطــفـــــلك

اإلتيكيت

أجيبي على ما يلي ..لتوقفي صراخك
يف رحلة الرتبية مع �أطفالنا ُمنّر كل يوم مبواقف ن�ش���عر ب�أن
ال�رصاخ عليهم حاج���ة مُلحّ ة ال يمُ كن التعامل مع �أخطائهم من
دونها ،فنحن نعيد تكرار طلبنا بال فائدة ،وهم يكررون �أخطاءهم
يف �أ�سو�أ الأوقات �أحياناً ..نحن على عجلة �أحيان ًا و �أحيانًا نُريد
تعليمهم وتعديل ت�رصفاتهم يف نف�س اللحظة.
تلك اللحظة التي ن�ش���عر فيها ب�رضورة ال�رصاخ هي اللحظة
الت���ي نحتاج لنبقى فيها عقالني�ي�ن وهادئني ،وذلك ب�أن نُعطي
�أنف�س���نا وقت ًا م�س���تقطع ًا للتفكري قبل �أن نت�رصف ،لنجيب على
بع�ض الأ�سئلة يف عقلنا ثم نر ّد على �أطفالنا:
ما هو ال�ش���يء الأكرث �أهمية الآن :ما الأهم؛ طفلي �أم ال�صحن
الذي كُ�رس؟ ما الأهم �أن يخاف مني طفلي ويُ�رسع لأداء واجبه� ،أم
�أن يتعلم م�س����ؤولية فرو�ضه و�أدائها بنف�سه؟ ما الأهم �أن يت�أ�سف
جمباً يف تل���ك اللحظة من �أخيه لأنه �رضبه �أم �أن يتعلم
طفلي رَ
احرتام غريه؟
هل حقا هناك م�شكلة؟ هل �سي�سبب �رضراً حقيقياً؟ هل �سيكرب
طفلي عل���ى هذا احلال؟ �إذا كانت الإجابة «ال» على �أي من هذه
الأ�سئلة ،ف�إن انزعاجك هو فقط �شعور لديك ولي�س ب�سبب م�شكلة
حقيقية ،وما فعله طفلك لن يكون م�شكلة بعد �أ�سبوع �أو �شهر.

 -7جتاهُ ل اختيار االبن :على الرغم
من �أن الزواج م�ؤ�س�سة اجتماعية جتمع
بني الرجل واملر�أة وعائلتيهما ،لكن يف
النهاية القرار لالبن يف اختيار �رشيكة
حياته ،ويقت�رص دور والدته على تقدمي
الن�صح والإر�ش���اد ،دون �أن تتدخّ ل يف
حياته� ،أو تقاط���ع زوجته يف حال مل
تعجبها ،ال�سيما يف ع�رصنا.
 -8توبيخه���ا عل���ى عدم ح�ض���ور
املنا�س���بات االجتماعي���ة :يجب �أن ال
ت�أخذ احلماة الأمور بح�سا�سية مفرطة،
فتخلُّف ابنها وزوجته عن ح�ضور بع�ض
املنا�س���بات االجتماعية للعائلة لي�س
نهاية الع���امل ،فهناك الكثري من الأمور
التي قد تعطّلهما عن هذه املنا�سبات.
 -9الإ��ص�رار على �س���كنهما مبكان
قري���ب :يج���ب �أال ت�رصّ احلم���اة على
�س���كن ابنها وزوجت���ه يف مكان قريب
كي تت�س���نّى لها زيارتهما يف �أي وقت،
فهناك عوامل مادية واجتماعية عديدة
ميكن �أن متنع حدوث ذلك.
-10الزي���ارة املفاجئ���ة :الزي���ارة
املفاجئة ميكن �أن تربك الزوجة ،فرمبا
يكون املنزل يف حالة من الفو�ضى� ،أو
�أنها مل حت�ضرّ ب�ش���كل جيد ال�س���تقبال
حماتها ،لذلك يف�ضّ ل �أن تت�صل احلماة
قبل وق���ت لتعلم ابنه���ا وزوجته عن
موعد زيارتها.
يف كل الأح���وال ،احلم���اة ه���ي �أم،
ويج���ب �أن تعل���م �أن احلي���اة تب���ادل
للأدوار ومراح���ل؛ املرحلة الأويل هي
«الأموم���ة» ،ويجب �أن تك���ون مليئة
باحلنان ،وت�ش���مل الرتبي���ة والتعداد
لتن�ش���ئة رجل م�س���تقل بذاته ،ومتزن
قادر على االختي���ار  ،ثم تبد�أ املرحلة
الثاني���ة بعد زواج ابنه���ا ،وهنا تلعب
دور اال�ست�شاري لي�س �إال.

هل با�س���تطاعة �أطفايل حل م�ش���كلتهم؟ ه���ل منهم من يهدد
�سالمة الآخر �أو ي�سيء معاملته؟ يف غالب الأحيان عندما نو�ضّ ح
التو�ص���ل �إىل حل عادل لكل
لأطفالنا �أننا على ثقة بقدرتهم على ُّ
منهم بلطف واحرتام ،ودون فر�ض �أو �إجبار ،جند �أنهم بد�ؤوا فع ًال
ببذل جمهود حلل نزاعاتهم دون احلاجة �إلينا ،ودون و�صولنا �إىل
مرحلة ال�رصاخ ب�سبب نزاعاتهم امل�ستمرة.
ملاذا �أريد م���ن طفلي القيام بهذا الأمر به���ذه الطريقة الآن؟
غالب ًا ما ن�ص���مّم عل���ى �أن يت�رصف �أطفالنا بطُ ���رُق معيّنة ،و�أن
يلتزموا بقوانني كثرية ،دون �أن يُدركوا الأ�س���باب واملربرات ..هل
يكفي �أن يع���رف طفلي ما �أحتاج منه و�أت���رك له حرية اختيار
الطريق���ة للقيام به؟ هل يعرف طفلي حق��� ًا ملاذا �أطلب منه هذا
الأمر؟ �أحيان ًا كل ما علينا ه���و طلب ما نريد تغيريه ،واالنتظار
حتى يقوموا به بطريقتهم.
كيف �س�أُ�صحّ ح املوقف و�أجعله مي�ضي ب�سالم؟ كيف �س�أُحافظ
على عالقتي ب�أطفايل؟ كيف �س�أكون املُر�شد والقائد الذي يتبعوه
ب�إرادته���م وال يتحيّنون الفر�ص���ة لالبتعاد عن���ه؟ ما هو �ألطف
توجي���ه �أو �ش���يء يمُ كنني قوله الآن لدعوته���م للبدء يف �إيجاد
احللول ملا حدث؟

أصول صعود الدرج العادي ..والكهربائي
ال بد �أنك ،ك�س���ائر الن�س���اء ،ت�ص���عدين وتنزلني الدرج بطريقة
عفوية ،ومن دون التفكري يف ما �إذا كنت تت�س���ببني بالإزعاج لغريك،
خ�صو�ص��� ًا �أن ال�س���تعمال الدرج العادي والكهربائي �أ�صو ًال وقواعد
يجب احرتامها.
يف هذا الإطار ،يرى خبريو الإتيكيت �أنه يف حال �أردت ا�ستعمال
ال���درج الكهربائ���ي ،فعليك ا�س���تخدام اجلانب الأمين م���ن الدرج،
لرتك املجال �أمام الآخرين ال�س���تخدام اجلان���ب الأي�رس بكل راحة،
وعدم �إغ�ل�اق الطريق �أمامهم ،ويف حال كن���ت برفقة جمموعة من
الأ�ش���خا�ص ،فحاولوا الوقوف وراء بع�ضكم بع�ضاً ،بغية عدم �إغالق
ممر الدرج �أم���ام �آخرين ،الفتني �إىل �رضورة ترك ثالث درجات بينك
وبني الآخرين ،بغية احرتام امل�ساحة اخلا�صة بهم ،وعدم اال�ستماع
�إىل �أحاديثهم.
ويدعو االخت�صا�صيون �إىل االمتناع عن �إ�صدار النكت �أو التحدث
ب�صوت عالٍ  ،ما ي�سبّب �إزعاج ًا للمارّة ،م�شريين �إىل �أنه يف حال كنت
حتملني �أكيا�س���اً ،فيتوجب عليك و�ض���عهم �أمامك ولي�س �إىل جانبك
على الدرج ،بغية احل�ؤول دون �إغالق الطريق �أمام الآخرين.
ويُنهي خرباء الإتيكيت تو�صياتهم ب�رضورة عدم ال�سماح للأوالد
با�ستعمال الدرج الكهربائي وحدهم ،مهما كانت الأ�سباب �أو الظروف.
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النوم على البطن ..مشاكل ومخاطر
من ال�س���لوكيات غري املرغوبة يف
الإ�س�ل�ام ،النوم على البطن ،فقد نهى
ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم
عن ذلك ،لأنه ي�رض باجل�س���د .قال ابن
قي�س الغفاري :فبينما �أنا م�ضطّجع من
ال�س���حر على بطني� ،إذا رَجُ ل يحرّكني
برِجْ ل���ه ،فق���ال�« :إن ه���ذه �ض���جعة
يبغ�ض���ها اهلل عز وجل» ،فنظرتُ ف�إذا
ر�س���ول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم .كما
قال النبى �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم:
«�إذا �أتيْتَ م�ض���جعكَ فتو� أْض� و�ضوءك
لل�ص�ل�اة ،ثم ْ
ا�ض���طجعْ على �ش���قّكَ
الأيمْ ن» (رواه البخاري).
ومع تطوّر العلم� ،أثبتت الدرا�سات
العلمي���ة احلديثة �أن هن���اك �أ�رضاراً
بالغة يف حالة النوم على البطن ،يف
حني �ش���جّ عت �أخرى النوم على ال�شق
الأمين من اجل�س���د ،مل���ا يعود به من
فوائد �صحية على اجل�سم.
�أوالً :من خماطر النوم على البطن
التي �أكّدها ا�ﻷ طباء :
زيادة ح�صوات الكلى ،حيث �أثبتت
الدرا�س���ات �أن مَ ن ين���ام على بطنه،
خ�صو�ص��� ًا من الن�س���اء ،يك���ون �أكرث
عر�ضة لتكوين ح�صوات الكلى ،بحيث
�إن حتريك اجل�س���م خالل النوم بطرق
�أخرى ميين ًا وي�ساراً يحمي اجل�سم من
تكوين احل�صى ،لكن النوم على البطن
يبقي اجل�سم بال حركة ،وهذا ي�ؤدّي �إىل
تر�سّ ب احل�صوات ب�شكل �أكرب.
�إ�ض���عاف ع�ض�ل�ات البطن ،وبروز
املعدة وجعلها مرتهلة.
تقوُّ����س للظهر مع م���رور الوقت،
و�إ�صابة فقرات الظهر بالإجهاد.
ت��ض�رّ ر الرقب���ة ،ورمبا تكلّ�س���ها؛
نظراً �إىل عدم تنا�س���ق اجل�س���م �أثناء
النوم على البطن� ،إ�ض���افة �إىل �شعور
ال�ش���خ�ص بالت�ش���نج واالنقبا�ض يف
الأع�صاب.

ثانياً :خماطر النوم على البطن
للأطفال عديدة ،منها ما ك�شفت عنه
درا�سة طبية متخ�ص�صة� ،أن الأطفال
الذي���ن اعتادوا الن���وم على البطن

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

يتعر�ضون ب�شكل �أكرب للموت ،حيث
�أكدت الدرا�س���ة �أنها ن�سبة الوفيات
ترتف���ع �إىل � 3أ�ض���عاف عند النوم
على البطن مقارنة بالأطفال الذين

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

�أفــقــي
- 1مقطوع غري مكتمل  /من�سوب للأب
- 2ت�صليحات  /مت�شابهان
- 3زي���ارة دينية ملكان مقد�س  /مو�س���يقي عاملي
�صاحب عدد من ال�سيمفونيات

ملخاطر ،خ�صو�ص ًا بعد �أول � 3أ�شهر
من احلمل ،حيث يزاد حجم الرحم
ويبد�أ باخلروج من احلو�ض العظمي
�إىل جوف احلو�ض العادي ،الذي ال
يحوي عظاماً ،في�ص���بح حم�سو�س ًا
بالي���د ،ويتعر����ض خاللها اجلنني
ّ
للر����ض عن���د النوم عل���ى البطن
مبا�رشة ،فال يُن�صح �إطالق ًا بالنوم
على البط���ن بعد ال�ش���هر الثالث،
خ�صو�ص��� ًا بعدما تكوُّن امل�ش���يمة
مرتك���زة عل���ى اجل���دار الأمامي
للرحم ،فهنا قد ي�ؤدي ال�ضغط على
يف�ض���ل
البطن �إىل انف�ص���الها ،لذا َّ
�أن تنام على �أحد ال�شِّ ���قني الأمين
�أو الأي�رس ،للحفاظ على �ص���حتها
و�صحة اجلنني.
رابعاً :فوائد النوم على ال�شِّ ق -
اجلانب الأمين:
تخفيف ثقل اجل�سد على القلب،
لأن الرئة الي�رسى �أ�صغر حجم ًا من
اليمنى.
ا�ستقرار الكبد؛ فال تبقى معلقه،
الأم���ر الذي يجعلها تعمل ب�ش���كل
�سليم.
ارتياح املع���دة ،وقدرتها على
�إفراغ الطعام ب�سهولة بعد اله�ضم.
�س���هولة وظيف���ة الق�ص���بات
الرئوية ،وانتقال الأوك�س���جني يف
الق�صبة الهوائية ،الأمر الذي يحمي
من الإ�صابة بالعديد من الأمرا�ض،
كال���زكام ونزالت ال�ب�رد ،وجفاف
اللثة التي تت�ضاعف ن�سبة حدوثها
يف حالة التنف�س من الفم.
و�ض���ع اليد اليمن���ى على اخلد
الأمين خالل الن���وم يولّد ذبذبات
يت ّم م���ن خاللها تفريغ الدماغ من
ال�ش���حنات الزائدة وال�ض���ارة ،ما
ي�ؤدي �إىل اال�سرتخاء املنا�سب لنوم
مثايل.

ينامون على �أحد ال�شِّ قني الأمين �أو
الأي�رس.
ثالثاً :خماطر النوم على البطن
للحام���ل :امل���ر�أة احلامل تتعر�ض
- 4مدين���ة مغربية  /حت���ول �إىل
�سائل
- 5التوق والتمني  /مروة بالرتكية
- 6ما ي�س���يل من ع�ص���ارة الفم /
مدينة فرن�سية �ساحلية (مبعرثة)
- 7نهر �أملاين (مبعرثة)  /للتف�سري
واال�سرت�سال
- 8كارثي  /مرتو و�آخذ كفايته من
املاء
�- 9إي�صال �أو توا�صل  /وحدة قيا�س
الطاقة
- 10يغط���ي الط�ي�ر  /ذو مي���ول
وم�شاعر غري �صديقة

عــمـــودي

- 1يف فرن�سا حيث يحتفظ بلوحة
املوناليزا
- 2من معامل دبي العمرانية الأوىل
- 3اكتمل  /رئي�س اللجنة االوملبية
الدولية ال�سابق
- 4اال�س���م الآخر لالنرتنت � /سهام
�أو �أ�سهم

الحل السابق
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

- 5حذف  /ثلثا نوع
�- 6أكمل  /مراقبة ومتابعة
- 7يوجهه مفت�ش املباحث يف ق�ض���ية ما /
وحدة قيا�س عاملية
- 8غري م�شذب وناجت عن بيئة خ�شنة
- 9مكتمل  /العاملون يف جمال فني
- 10نهر �صيني  /ثنية
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كاريكاتير

ّ ُ
يؤجر غ َرفًا للبكاء
للنساء فقط ..فندق
�أعلن فندق «ميت�سوي ج��اردن يوت�سويا» يف
العا�صمة اليابانية طوكيو ،عن �إطالق خدمة «غرف
للبكاء» لل�سيدات الراغبات يف التنفي�س عن �أنف�سهن،
وم�ساعدتهن يف مقاومة االكتئاب ،ويبلغ �إيجار الغرفة
الواحدة � 10آالف ين ياباين� ،أي ما يعادل  80دوالراً
خالل فرتة عر�ض خا�صة.

ويقدّم الفندق يف هذه الغرف مناديل ورقية �أكرث
نعومة من حرير الك�شمري ،كما جتهَّز الغرف ب�أغطية
�رسير دافئة ،وذل��ك ملزيد من الراحة وال��دفء حول
الرقبة.
ومل يعلن الفندق عما �إذا كان �سيُع ّد غرف ًا خا�صة
بالرجال.

وقود مجاني لمن يقرأ القرآن الكريم
يف حدث يُعترب الأول من نوعه� ،أعلنت �إحدى �رشكات البرتول
الإندوني�سية «بريتامينا» ،عن منح وقود جماين ملن يقر�أ القر�آن
الكرمي ،ون�رشت �إعالن ًا يف كافة حمطات الوقود يفيد بذلك ،وقد
فوجئ جميع من توجّ هوا �إىل حمطات الوقود بهذا الإعالن ،يف
الوقت الذي �أن�شئت غرف لل�صالة داخل حمطات الوقود .وقد حر�ص
اجلميع على التمتُّع بالعر�ض املتوفّر يف جاكرتا� ،آملني بختم
القر�آن الكرمي مرات عديدة ،حيث تقدّم ال�رشكة لرتين من البنزين
مكاف�أة على تالوة جزء من امل�صحف ،يكفيان مللء ن�صف خزان
وقود دراجة نارية ،وهي �أكرث و�سائل االنتقال �شيوع ًا يف البالد.
ويتعني على امل�شارك �أن ميلأ بيانات طلب قبل �أن يدخل
امل�صلّى ويبد�أ بتالوة �أي جزء يختاره من امل�صحف ،وتعتمد
العملية على الثقة وال�صدق ،حيث ال يراقب م�س�ؤول من حمطة
البنزين امل�شارك �أثناء القراءة.
وتقول �رشكة «برتامينا»؛ منظّمة برنامج التالوة� ،إن ذلك
و�سيلة لإ�ضافة مل�سة دينية على املجتمع يف �أكرب دولة �إ�سالمية
يف العامل من حيث عدد ال�سكان ( 250مليون ن�سمة) ،حيث ميثل
امل�سلمون نحو .٪90
تـــ�صـــــدر عـــــــن
�شــركــة الـقـــلــم
للإعالم �ش.م.م.

أغرب عرس من الممكن
أن تسمع به أو تحضره
الزفاف �أو العر�س هو احلفل �أو املر�سم
لإع�لان بداية ال���زواج ،وتتعدد مرا�سمه
ح�سب العادات والتقاليد والديانات� ،إال �أن
القا�سم امل�شرتك فيما بينهم هو الإ�شهار
والإع�لان مبا يتنا�سب مع ثقافة وعادات
وتقاليد ال�شعوب.
عا�ش �أهايل مدينة تعز يوم اجلمعة
املا�ضي على وقع �أغرب عر�س ميني ،ظل
فيه املدعوون يف قاعة االحتفال �ساعات،
بينما ك��ان العري�س يقاتل يف اجلبهة
�رشقي املدينة.
وت��داول ن�شطاء على مواقع التوا�صل
االجتماعي �صوراً للقاعة وهي خاليه من
العري�س ،بينما كان احل�ضور ينتظرون
قدومه� ،إىل �أن و�صل مت�أخراً ومرتدي ًا بزته
الع�سكرية ،وحام ًال �سالحه ال�شخ�صي.
هاتف01/666314 :

الـمــديــر ال ـف ـنـي :م ــالك مـح ـ ـفــوظ
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