اتفاق على ّ
سد أبواب «البازار السياسي»
عُلم أ�ن��ه مل يت ّم البحث يف و�ضع احلكومة اجلديدة يف العهد
اجلديد ،ال بالن�سبة �إىل ا�سم رئي�سها وال �إىل �أع�ضائها ،لأن «التيار
الوطني احلر» ال يريد فتح «ب��ازار �سيا�سي» باكراً ،وقبل �أن يرى
العهد اجلديد النور ،كما �أن الرئي�س �سعد احلريري «ما فارقة»
معه كثرياً ،لأن همّه �أن يكون م�شاركاً يف والدة العهد اجلديد من
جهة ،وحما�صرة نفوذ بع�ض من ت�سلّقوا على ح�سابه �إىل �سدة
النيابة وامل�س�ؤولية ،وباتوا يزايدون عليه مذهبياً ووطنياً وعائلياً
من جهة ثانية.

ألمـــــــة واحـــــــدة
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االفتتاحية

مسيحيو المشرق :عون آخر اآلمال ..وآخرة اآلالم

مهام أمام الرئيس العتيد
�إذا ما �سارت الأمور على ما يرام يف جل�سة انتخاب الرئي�س
ال�ساد�س���ة والأربعني يف  31اجلاري ،وانتُخ���ب رئي�س تكتل
التغيري والإ�صالح العماد مي�شال عون رئي�س ًا للجمهورية ،ف�إن
جملة من الأم���ور واملهام احلياتية واالجتماعية والإن�سانية
والبيئي���ة �أمامه قبل �أي �ش����أن �سيا�سي واقت�صادي ،عليه مع
حكومته اجلديدة التي �ستت�ش���كل �أن يقوم مبعاجلة �أعبائها
الباهظة واملكلفة ،والتي هي يف �أ�صل وجودها نتيجة لواقع
حال النظام ال�سيا�سي املهرتئ الذي �أثبتت التجارب والوقائع
�أنه مولّد دائم للأزمات املختلفة واملتنوعة التي متنع تطور
وتق ُّدم البلد ال�صغري ،كم���ا متنع معاجلة �أي م�شكلة ،لأن هذا
النظام ال يف���رز �إال املحا�ص�صة واملح�سوبية ،وتقا�سم النفوذ
و�أكلة اجلبنة.
نحن هنا ال نعتقد �أن رئي�س اجلمهورية ميكنه �أن «ي�شيل
الزي���ر من البري» ،وهو الذي �ص���ار بعد اتفاق الطائف «يتلو
الأحكام وال يحكم» ،لكن �أمام الواقع ونظام املحا�ص�صة الذي
و�صلن���ا �إليه� ،صار يفرت�ض بهذا احلكم ال���ذي ا�سمه «رئي�س
اجلمهوري���ة» �أن يتمتع بقوة احل�ض���ور ال�سيا�سي وال�شعبي،
وقبل �أي �شيء �آخر بقوة احل�ضور الوطني ،لي�ستطيع �أن يرفع
يده ويقول كفى ،لأن نظام اجلمهورية الثانية انتزع منه حتى
«ال�صفارة» التي تخ ّول للحكم ا�ستعمالها.
وهن���ا ال نق�صد �أن تتم �صياغ���ة �أو و�ضع «عقد اجتماعي
جدي���د» ،وال هذا هدفن���ا �أو مق�صدنا ،ب���ل �أن يكون جمل�س
مع�ّب�اً حقيق���ة وواقع ًا ع���ن التكوين
ال���وزراء جمتمع��� ًا،
رّ
االجتماعي وال�سيا�سي للبنانيني �أجمعني ،ولي�س لتحالفات
ظرفي���ة وم�صلحية ،تنتج عن حتالف���ات نيابية ،يف جمل�س
نيابي ال ميثل يف �أح�س���ن احلاالت  45باملئة من اللبنانيني
من جه���ة ،وهو نتيجة لقانون انتخاب مينع على اللبنانيني
�أن ين�سجوا وحدتهم الوطني���ة احلقيقية ،مما يجعل �أكرث من
ن�ص���ف اللبنانيني غري مبالني لأي ا�ستحق���اق انتخابي ،من
جهة ثانية.
ب����أي حال ،رمب���ا كان للبنان رئي����س للجمهورية يف 31
اجلاري ،وهو العماد مي�شال عون ،وهذا ما ن�أمله ونتمناه ،يف
ظل حديث وا�سع عن �أن العماد عون �سيكون «براغماتي ًا» �إىل
�أبعد احلدود ،ويراعي مع بداية عهده م�صالح اجلميع..
وهنا ال بد من الق���ول وت�أكيد �أن «الرباغماتية» ال تعني
بتات ًا العي����ش مع الأوبئة التي ت��ض�رب كل مفا�صل الدولة،
وته���دد بلدنا ال�صغ�ي�ر باالنهي���ار ،ال بل ته���دد اللبنانيني
باالنهيار.
ثمة �أوبئ���ة على كل امل�ستويات ،وف�س���اد يف كل الزوايا،
وحما�ص�صات على ح�ساب العباد والبالد يف كل املواقع..
ثم���ة مطالب �صغرية ج���داً للبنانيني الب���دء مبعاجلتها
مينحهم الأمل ب�أن لهم غد ،والالئحة هنا تطول:
م���ن م�شكل���ة «الزبالة» وعالجه���ا امل�شب���وه وال�سيئ..
�إىل م�شكل���ة التعليم الر�سمي يف كل مراحل���ه ،والعودة �إىل
تعزيزه ب���دل هذا ال�سلوك ال�سيا�سي املدمر ،الذي يف نتيجته
يهدف �إىل حتطيم الفقراء وهم الأغلبية ال�ساحقة من �شعبنا،
ليبقوا وقوداً الطماع وج�شع ال�سيا�سيني� ..إىل م�شكلة الق�ضاء
ً
وعم�ل�ا ..و�إىل و�إىل و�إىل ..فهل �سريى
امل�ستق���ل حقيقة وفع ًال
اللبنانيون ب�صي�ص �أمل؟

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

«جئنا الليلة ن�شكر ال�سيد ح�سن ن�رص اهلل
على م�ساعدتنا يف ح���ل امل�شكلة التي كانت
م�ستع�صي���ة يف انتخاب رئي����س اجلمهورية،
ودائم ًا كنا جن���د كل م�ساعدة وكل ت�سامح يف
الق�ضاي���ا الوطنية» ..هذا م���ا �أدىل به العماد
مي�شال عون بعد خروجه ليلة الأحد من زيارة
لل�سيد ن��ص�راهلل ،التي ميك���ن اعتبارها زيارة
الواج���ب الكبري يف الزمن ال�صع���ب ،من �أقوى
رج���ل م�سيح���ي يف �سائر امل��ش�رق� ،إىل �أقوى
رجل م�سلم يف ال�رشق والغ���رب ،بعدما افتقد
امل�سيحي���ون يف لبنان هيب ًة و�سلطة كانت يف
الزمان ل���دى بع�ض بطاركتهم الكب���ار� ،أمثال
احلويك ،ووج���دوا يف عب���اءة ال�سيد ن�رصاهلل
�أمان ًا مل يعرفوه ع�ب�ر تاريخهم يف عباءة �أي
بطريرك ،ال�سيم���ا �أن انتخاب امل�سيحي القوي
مي�شال ع���ون ي�أتي يف �أ�ضع���ف زمن يعي�شه
امل�سيحيون يف لبنان و�سائر امل�رشق.
امل�ؤ�سف �أن يجد ال�سيد ن�رصاهلل نف�سه ملزَم ًا
بت�أكي���د م�صداقيته للآخرين ،ع�ب�ر اال�ستعداد
النتخ���اب العماد عون بورقة مك�شوفة ،يُربزها
نواب «كتلة الوفاء للمقاومة» �أمام الكامريات،
نتيجة و�صول الأم���ور يف التعاطي ال�سيا�سي
والإعالم���ي ل���دى البع�ض �إىل م�ست���وى امل�سّ
بتحالفات وطنية ا�سرتاتيجية ،لتحقيق غايات
�شخ�صية رخي�صة ،رغم �أن هذا البع�ض يدرك �أن
مقولة «�إميل حلود هو �آخر رئي�س م�سيحي يف
لبنان» ما زال امل�سيحيون يعي�شون هاج�سها
حتى اليوم ،وقيل بعده���ا �إن انتخاب مي�شال
�سليم���ان بعد م�ؤمت���ر الدوحة جم���رد «فلتة
�شوط» ولي�س �أكرث.
قبل �أيام من مبادرة الرئي�س �سعد احلريري
و�إعالن���ه ر�سمي ًا ت�أييد تر�شي���ح العماد عون،
�أط ّل ال�سيد ن�رص اهلل ليل���ة العا�رش من حمرم،
وحتديداً ليل���ة  11ت�رشين الأول� /أكتوبر ،وكاد
«ي�سقينا بامللعقة» خ�ب�ر االنتخاب احلتمي
والقريب للعماد ع���ون رئي�ساً ،وقال �سماحته:
«نحن �أهل ال�ص���دق ،ونحن �أهل الوفاء ،ونحن
�أهل االلتزام باملوق���ف ،هكذا كنا وهكذا نبقى،
ال يتغ�ي�ر عندنا �شيء ..لكن ه���ل ن�ستطيع �أن
ننتخ���ب العماد مي�شال عون رئي�س ًا قبل �إعالن
رئي�س «تيار امل�ستقبل» له���ذا الرت�شيح؟ هذا
كل���ه كالم لي�س له معن���ى ..دعونا نخرج من
هذه الأالعيب ال�صبيانية وال�رصاعات اجلانبية
وت�سجيل النق���اط على بع�ضن���ا البع�ض ،من
يري���د ومن ال يريد� ،إن غداً لناظره قريب ،وعند
االمتحان يُكرَم املرء �أو يهان».
لكن �أن يخاطب �سماحة ال�سيد ن�رصاهلل
فئ����ة من جمهور «التي����ار الوطني احلر»،
ان�ساق����ت خل����ف الإ�شاعات ،ف��ل��أن الرجل
ي�سب����ق اجلمي����ع دائم ًا يف ر�ؤيت����ه الأمور
وا�ستيعابه����ا بحكمة مذهلة ،ولي�س غريب ًا
عمن ا�ستب����ق ر�ؤية نار ال�رشق وامتداداتها
يف ه�شيم النزاعات الدولية والإقليمية� ،أن
يحت�ضن منذ البداي����ة �أقلية ح�ضارية من
منطل����ق فكره الإن�س����اين الوا�سع ،و�إميانه
ال�شم����ويل العظيم بقد�سية الإن�سان ،بدليل
�أن كنائ�س حلب واملو�صل تُعطَ ى الأولوية
ب�رسعة رف����ع وقرع �أجرا�سها فور حتريرها
من الإرهابي��ي�ن ،ويتوىل عنا�رص اجلي�شني
ال�س����وري والعراق����ي وخلفهم����ا احللفاء
والع�شائر الإ�سالمية ال�سُّ نية وال�شيعية قرع
الأجرا�س ،قبل ترميم امل�ساجد والأ�رضحة
الإ�سالمي����ة ،وهي الثقاف����ة العظيمة التي
اعتمدته����ا يف البداية املقاومة الإ�سالمية
يف معلوال و�سواها م����ن البلدات ال�سورية

العماد مي�شال عون والرئي�س �سعد احلريري عند مدخل «بيت الو�سط»

التي كان ح����زب اهلل م�شارك ًا يف حتريرها
مع اجلي�ش ال�سوري.
�أجرا�س الأمل مل�سيحيي امل�رشق تُقرع ،وفوز
امل�سيحي القوي مي�شال عون ن�رص م�شرتك مع
ح�سن ن�رصاهلل وكل امل�سلمني ال�رشفاء امل�ؤمنني
بالقي���م امل�شرتَك���ة ،ومل يع���د يف�صلنا �سوى
ب�ضعة �أيام عن نهاية جلجلة الع�رص ،والباقي
تفا�صي���ل تدخ���ل �ضم���ن التكتي���ك ال�سيا�سي
واالنتخابي ،لكن ا�سرتاتيجي���ة �إعادة االعتبار
للوجود امل�سيح���ي ك�رشيك �أ�سا�سي يف ال�رشق
ت�سري ب�شكل طبيع���ي ،و�إعالن تكفري «داع�ش»
و�أخواته���ا والت�ب�ر�ؤ منها قد ح�س���م من ال�سُّ نة
وال�شيعة معاً ،ب��ص�رف النظر عن بع�ض الزمر
التي ت�ستخدم املذهبية احلاقدة لال�ستمرار عرب
ت�أجي���ج الع�صبيات ،حتى لو اقت�ضى الأمر رفع
الأعالم الرتكية يف �أزقّة طرابل�س.
دولياً ،مل يعد مي�شال عون م�شكلة لأمريكا
كحلي���ف حلزب اهلل ،بعد �أن نال وزيرا خارجية
�أمريكا و�إيران كريي وظريف منذ يومني جائزة
عاملي���ة م�شرتكة لإجنازهم���ا االتفاق النووي،
وبعد �أن بات قان���ون «جا�ستا» �ساقط ًا وغري
ذي جدوى يف ت�أديب الآخرين ظلماً.
رو�سيا تُب���دي تعاطف ًا م���ع لبنان املقاوم
عل���ى ال���دوام ،وفرن�سا التي ت�ض���ع طائراتها
وبوارجها بت�رصّف حلف الناتو «غب الطلب»
�أينما طلب منها امل�شارك���ة ،يحق لها احل�صة
الأك�ب�ر يف امللف اللبناين ،خ�صو�ص ًا �أنها الأقل
ت�شدداً بالن�سبة حل���زب اهلل ،وهي رغم �ضعف
�شعبي���ة الرئي�س هوالن���د ،ا�ستطاعت احل�صول
على موافق���ة حلفائها الأمريكيني والأوروبيني

لتطل���ق يدها يف مب���ادرة انتخ���اب الرئي�س
امل�سيحي الأوحد يف ال�رشق.
�أما �إقليمي ًا وعربي���اً ،فلم يعد ابتزاز لبنان
عرب ت�أجي���ل ملف���ه الرئا�سي جمدي���اً ،و�سط
التط���ورات الت���ي ت�ؤ��ش�ر �إىل انت�ص���ار حمور
املقاوم���ة ،خ�صو�ص ًا يف �سورية والعراق ،وفوز
مر�شح من «� 8آذار» بات �أم���راً واقعاً ،بعد �أن
انتفت �إمكانية انتخاب �آخر من «� 14آذار».
داخلياً ،ومع ا�ستمرار النائب فرجنية يف
تر�شيح نف�سه ،ف����إن هذه امل�س�ألة ال تتعدى
ح���دود «حفظ م���اء الوج���ه» ال�شخ�صي،
و�شكلي���ة انتخابية لن ت�ؤث���ر على النتائج،
والنائب جنبالط منذ البداية لديه ح�ساباته
ال�شعبي���ة امل�سيحية يف اجلب���ل ،وكان �أول
من �أق���رّ ب�رضورة تتوي���ج م�صاحلة معراب
بانتخاب عون ،مادام امل�سيحيون اتفقوا على
مر�شحهم ،والرئي����س احلريري نال «عفواً»
ع���ن �إ�ساءاته بحق املقاوم���ة و�سُ لِّم مفتاح
ال��س�راي ت�سهي ًال النتخاب ع���ون ،والرئي�س
بري لي����س يطلب يف ال�سلة �أكرث من حقوقه
الطبيعي���ة ،وال�سيد ن��ص�راهلل كفيل بتذليل
العقبات احلوارية بني بري واحلريري ،وبني
ب���ري وعون ،والأمور �سائرة �إىل حتقيق حلم
الأمان الوجودي مل�سيحيي امل�رشق ،وال�رشق
الغ���ارق يف التكفري والتهج�ي�ر واال�ضطهاد
والتغي�ي�ر الدميغرايف �سي�شهد فيه م�سيحيو
لبنان و�سائر امل��ش�رق ،وبف�ضل امل�سلمني،
نهاية اجللجلة وم�سرية الآالم.

�أمني �أبو را�شد
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همسات

ِّ
 65نائبًا لفوز الرئيس ..والنصاب دائمًا  86نائبًا
فج����أة انطل���ق حدي���ث وا�سع عن
النِّ�ص���اب والف���وز يف جل�س���ة انتخاب
الرئي����س يف  31ت�رشي���ن الأول ،وبد�أت
التف�س�ي�رات واالجتهادات م���ن كل ف ّج
عمي���ق ،وكل ح�سب �أهوائ���ه ال�سيا�سية
وامل�صلحية ،ولي�س كما ين�ص الد�ستور
والأعراف الد�ستورية.
�صحافي���ون و�إعالميون و�سيا�سيون
با��ش�روا باجته���ادات د�ستوري���ة ،ب�أن
اجلل�سة املوعودة ال عالقة لها باجلل�سة
الأوىل الت���ي �أُجريت يف  23ني�سان عام
 ،2014و�أدخل���وا تف�س�ي�رات فحواها �أن
تلك اجلل�سة تلي حم�رضها و�صدّقت ،ما
يعني �أن اجلل�سة جديدة؛ ن�صاب ًا وفوزاً،
�أي �أن الن�ص���اب هو  86نائب���اً ،والفوز
بالدورة الأوىل يكون بنف�س العدد.
يالحَ ظ هنا �أن من يروّج لهذا التف�سري
�إعالم موالٍ لل�سعودية� ،أو تابع لها ،رغم
�أن اجلل�سة الأوىل كما جاء يف نهايتها
حينما �أعلن رئي�س جمل�س النواب نبيه
ب���ري :انتهت ال���دورة الأوىل (حيث فُقد
الن�صاب) و�أعلن �إرجاء اجلل�سة �إىل يوم
الأربعاء ،بعد �أ�سبوع.
وهنا يقاط���ع النائب �سامي اجلميل
الرئي�س بري �سائ ًال بالنظام عن ن�صاب
اجلل�س���ة والف���وز ،ف�أكد ب���ري �أن الفوز
يتطل���ب  65نائب ًا يف ال���دورة املقبلة،
والن�صاب  86نائباً ..وقال الرئي�س بري:
يا زمالء� ،رصنا حاكيني � 20ألف مرة� ،إن
الن�صاب الدائم النتخاب فخامة رئي�س
اجلمهورية ه���و دائم ًا ثلثا عدد جمل�س
النواب� ،أي  86نائباً.
�إذاً ،وا�ض���ح تف�سري رئي����س ال�سلطة
الت�رشيعي���ة ،وال مربر ل���كل هذا اجلدل
الذي ينخ���رط فيه بع�ض ممن يعتربون
�أنف�سهم «خرباء د�ستوريني وقانونيني».
قد يكون �رضوري ًا هن���ا العودة �إىل
تذك�ي�ر البع�ض ب����أن �صالحيات رئي�س
اجلمهوري���ة مل تع���د كما كان���ت قبل
الطائ���ف؛ من حي���ث ال�صالحيات التي
كان يتمتع بها رئي�س البالد ،وهذه �أبرز
التعديالت التي �أُجريت:
 -1مبوجب املادة  ،18كان «لرئي�س
اجلمهورية وجمل�س النواب حق اقرتاح
القوان�ي�ن» .يف الطائ���ف �سُ ح���ب هذا
احلق م���ن رئي�س اجلمهوري���ة ،و�أ�صبح
«ملجل����س النواب وجمل�س الوزراء حق
اقرتاح القوانني ،وال ين�رش قانون ما مل
يقره جمل�س النواب».
 -2مبوج���ب امل���ادة  ،33كان
لرئي����س اجلمهوري���ة قب���ل الطائف �أن
«يدع���و جمل����س الن���واب �إىل عق���ود
ا�ستثنائية» ،وبع���د التعديالت �أ�صبح
«لرئي����س اجلمهوري���ة ،باالتف���اق مع
رئي����س احلكومة� ،أن يدع���و �إىل العقود
اال�ستثنائية».
 -3املادة  49من الد�ستور املتعلقة
بانتخ���اب رئي�س اجلمهوري���ة تفيد �أن
والي���ة الرئي�س مدتها «�س���ت �سنوات،
وال جت���وز �إعادة انتخاب���ه �إال بعد �ست
�سن���وات النته���اء واليت���ه ،وال يجوز
انتخ���اب �أح���د لرئا�س���ة اجلمهوري���ة
م���ا مل يك���ن حائ���زاً ال��ش�روط التي
ت ؤ�هّله للنيابة ،وغ�ي�ر املانعة لأهلية
الرت�شيح» .ويف التعديالت �أ�ضيفت �إىل
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¡ فرجنية م�ستمر
بـ«املعركة»

ر�أت م�صادر متابعة لالنتخابات
الرئا�سية �أن رئي�س تيار املردة
النائ���ب �سليم���ان فرجنية لن
ي�سحب تر�شيحه لعدة �أ�سباب،
�أهمها:
 -1تثبيت موقعه يف املعادلة
ال�سيا�سية كقط���ب �سيا�سي ال
ميكن جتاهله يف �أي ح�سابات
داخلية وطنية.
 -2ت�أكي���د الطابع الدميقراطي
لالنتخاب���ات الرئا�سية ،ونزع
�صف���ة التعيني �أو م���ا ي�شبهه
عنها.
 -3عدم من���ح املر�شح العماد
مي�شال عون �صفة الإجماع يف
االنتخابات الرئا�سية ،وبالتايل
عدم توفري فر�ص���ة �أنه مر�شح
توافقي.

¡ طلب مل يلقَ االهتمام

ال العماد عون يف عني التينة
الرئي�س نبيه بري م�ستقب ً

هذه امل���ادة �أي�ض ًا فق���رة ت�ؤكد �أنه «ال
يجوز انتخاب الق�ض���اة وموظفي الفئة
الأوىل ،وما يعادلها يف جميع الإدارات
العام���ة وامل�ؤ�س�سات العام���ة ،و�سائر
الأ�شخا����ص املعنوي�ي�ن يف القان���ون
العام ،مدة قيامه���م بوظيفتهم وخالل
ال�سنتني اللتني تليان تاريخ ا�ستقالتهم
وانقطاعه���م فعلي��� ًا ع���ن وظيفتهم� ،أو
تاريخ �إحالتهم على التقاعد».
 -4مبوج���ب املادة  52م���ن د�ستور
ما قبل الطائ���ف ،كان رئي�س اجلمهورية
«يتوىل املفاو�ضة يف عق���د املعاهدات
الدولي���ة و�إبرامه���ا ،ويطّل���ع املجل����س
عليه���ا حينما متكّنه م���ن ذلك م�صلحة
الب�ل�اد و�سالمة الدولة» .بع���د الطائف
بقي رئي����س اجلمهورية يتوىل املفاو�ضة
يف عق���د املعاهدات الدولي���ة و�إبرامها،
لكن «باالتف���اق مع رئي�س احلكومة ،وال
ت�صبح مربَم���ة �إال بع���د موافقة جمل�س
ال���وزراء ،وتُطلع احلكومة جمل�س النواب
عليه���ا حينما متكّنها م���ن ذلك م�صلحة
البالد و�سالمة الدولة».
 -5بعدم���ا كان «رئي�س اجلمهورية
يع�ّي�نّ ال���وزراء وي�سمي منه���م رئي�ساً،
ويقيلهم ويويل املوظفني منا�صب الدولة،
ما خال التي يحدد القانون �شكل التعيني
لها على وجه �آخ���ر» قبل الطائف ،جاء
تعدي���ل امل���ادة  53لي�سح���ب منه هذه
ال�صالحية ،وي�سمح له بـ«ت�سمية رئي�س
احلكومة املكلف ،بالت�ش���اور مع رئي�س
جمل�س النواب ،ا�ستن���اداً �إىل ا�ست�شارات
نيابي���ة ملزم���ة ،يطلعه ر�سمي��� ًا على
نتائجها».
كذل���ك عليه �أن «ي�صدر ،باالتفاق مع
رئي�س جمل�س ال���وزراء ،مر�سوم ت�شكيل
احلكومة ومرا�سيم قبول ا�ستقالة الوزراء
�أو �إقالتهم»( ،وبعد موافقة ثلثي �أع�ضاء
احلكوم���ة مبوجب املادة  ،)69كما ميكنه
�أن «يدع���و جمل�س ال���وزراء ا�ستثنائياً،
كلما ر�أى ذل���ك �رضوري���اً ،باالتفاق مع
رئي�س احلكومة».

وترك���ت له ه���ذه امل���ادة �أن يُ�صدر
«منفرداً» مر�سوم ت�سمية رئي�س جمل�س
ال���وزراء ،واملرا�سي���م بقب���ول ا�ستقالة
احلكوم���ة �أو اعتبارها م�ستقيلة ،و�إحالة
م�شاري���ع القوانني التي تُرف���ع �إليه من
جمل����س ال���وزراء على جمل����س النواب،
واعتم���اد ال�سف���راء وقب���ول اعتمادهم،
وتر�ؤ����س احلف�ل�ات الر�سمي���ة ،ومن���ح
الأو�سم���ة والعف���و اخلا����ص مبر�س���وم،
وتوجيه ر�سائل �إىل جمل�س النواب عندما
تقت�ض���ي ال�رضورة ،وعر����ض �أي �أمر من
الأمور الطارئ���ة على جمل�س الوزراء من
خارج جدول الأعمال.
 -6قبل الطائف كان يجب �أن ي�شرتك
مع رئي����س اجلمهورية يف التوقيع على
مقرراته ،الوزي���ر �أو الوزراء املخت�صون،
ما خال تولية ال���وزراء و�إقالتهم قانوناً..
وبعد الطائ���ف عُ دِّلت املادة  54لتوجب
�أن ي�ش�ت�رك م���ع رئي����س اجلمهورية يف
التوقيع على مقرراته «رئي�س احلكومة
والوزي���ر والوزراء املخت�ص���ون ،ما خال
مر�سوم ت�سمية رئي�س احلكومة ،ومر�سوم
قبول ا�ستقال���ة احلكوم���ة �أو اعتبارها
م�ستقيل���ة» ،و�أ�ضاف���ت عليه���ا وجوب
«ا�ش�ت�راك رئي�س احلكوم���ة يف التوقيع
على مر�سوم �إ�صدار القوانني».
 -7مبوجب امل���ادة  55من الد�ستور،
كان يح���ق لرئي�س اجلمهورية �أن «يتخذ
قراراً ،مع َّل ًال مبوافقة جمل�س الوزراء ،بح ّل
جمل�س النواب قبل انتهاء عهد النيابة».
وج���اءت تعدي�ل�ات الطائ���ف لرتبطها
باحلاالت املن�صو�ص عليها يف املادتني
 65و 77م���ن الد�ست���ور ،و«يعود لرئي�س
اجلمهوري���ة عندها الطل���ب �إىل جمل�س
الوزراء ،حل جمل����س النواب قبل انتهاء
عه���د النيابة ،ف�إذا ق���رر جمل�س الوزراء
بناء على ذلك حل املجل�س ،يُ�صدر رئي�س
اجلمهورية مر�س���وم احلل» ..وهذا يعني
�أن رئي����س اجلمهورية يبقى رهن موافقة
جمل����س الوزراء على طل���ب حل جمل�س
النواب.

 -8امل����ادة  56املتعلق����ة بن�رش
القوان��ي�ن �أعطت����ه بع����د تعدي��ل�ات
الطائ����ف «حق الطل����ب �إىل جمل�س
الوزراء �إع����ادة النظر يف �أي قرار من
الق����رارات التي يتخذه����ا املجل�س،
خالل خم�سة ع���ش�ر يوم ًا من تاريخ
�إيداع����ه رئا�سة اجلمهورية ،و�إذا �أ�رصّ
جمل�س الوزراء على القرار املتخذ� ،أو
انق�ضت املهل����ة دون �إ�صدار املر�سوم
�أو لإعادته ،يُعترب القرار �أو املر�سوم
نافذاً حُ كماً ،ووجب ن�رشه».
 -9املادة  57ن�صت بعد الطائف
على «حق رئي�����س اجلمهورية طلب
�إعادة النظر يف القانون مرة واحدة
�ضم����ن املهلة املح����ددة لإ�صداره»،
م�ضيفة �رشط «بع����د اطالع جمل�س
الوزراء ( )...ويف حال انق�ضاء املهلة
دون �إ�صدار القانون �أو �إعادته يُعترب
نافذاً حُ كم ًا ووجب ن�رشه».
 -10املادة � 58أ�ضافت التعديالت
عليها وجوب �إدراج كل م�رشوع قانون
تق����رر احلكومة كونه م�ستعج ًال «يف
جدول �أعم����ال جل�سة عامة ملجل�س
النواب ،وتالوته فيها ،وم�ضي �أربعني
يوم ًا دون �أن يبتّ به» ،ميكن عندها
رئي�س اجلمهورية �أن ي�صدر مر�سوم ًا
قا�ضي ًا بتنفيذه ،بعد موافقة جمل�س
الوزراء.
 -11ولك����ون ال�سلط����ة الإجرائية
�أُنيطت مبجل�س الوزراء ،فقد حتوّلت
�صالحية دعوة جمل�����س النواب �إىل
عق����د ا�ستثنائ����ي للب����تّ نهائي ًا يف
�ش�����أن م�رشوع املوازن����ة ،من رئي�س
اجلمهوري����ة منف����رداً مبوجب املادة
 86م����ن الد�ست����ور ،باجت����اه اتفاقه
مع رئي�����س احلكومة عل����ى توجيه
هذه الدع����وة ،مبوجب الن�ص اجلديد
للمادة ،و�أني����ط كل ما كان للرئي�س
مبجل�س الوزراء.

عبد اهلل نا�صر

ُعلم �أن نائب ًا م�ستقبلي ًا ن�صح
زم�ل�اء ل��ه يف تكتل «التغيري
والإ�صالح» ب�أن يقوم وفد من
التكتل ب��زي��ارة الرئي�س ف ��ؤاد
ال�سنيورة ،لكن ه��ذا الطلب مل
يلق اهتمام ًا ،علم ًا �أن وفود
َ
تكتل «التغيري والإ�صالح» ما
زال��ت تتابع زياراتها �إىل كل
ال��ق��وى والأح�����زاب وامل��راج��ع
وال�����ش��خ�����ص��ي��ات ال�سيا�سية
اللبنانية.

¡ لوالنا

ُنقل �إىل وزير من «التيار الأزرق»
�أن النائب �سعد احلريري يقول
عنه يف جمال�سه« :نحن الذين
�صنعن���اه ،ولوالنا م���ا �شاف
الوزارة ،واليوم �صار بدو رئا�سة
احلكوم���ة»! فر ّد املعني« :ايه،
لوالن���ا ال هو �شافه���ا وال جد
�سوق املرحوم
جدو ،نحن م���ن ّ
لبناني��� ًا ،وبنينال���وا �شعبي���ة
بعرقنا ،وعلّمنا ابنه حتى كيف
يحكي ،وبدو كتري تي�صري».

¡ جنبالط حمرَج

ت�س��اءلت �أو�س��اط يف احل��زب
التقدم��ي اال�ش�تراكي ع��ن
الإح��راج الذي ي�ش��عر به رئي�س
احل��زب النائ��ب ولي��د جنبالط
م��ع اال�س��تحقاق الرئا�س��ي،
فهو يح�س��بها درزي ًا ،و�ش��وفي ًا،
وال يري��د تخري��ب عالقت��ه م��ع
الرئي���س نبي��ه ب��ري ،وال م��ع
النائب �سليمان فرجنية ،وال يف
االنتخابات النيابية املقبلة.

¡ تهديد باالنف�صال

حت�ض على
�شخ�صي���ة �شمالية
ّ
التظاه���ر يف ال�شم���ال ،تل ّقت
ن�صيحة ب�إبق���اء قدميها على
الأر����ض والتوقف عن القفز يف
اله���واء ،بعد �إطالق���ه �شعارات
ومواق���ف خط�ي�رة و�صلت �إىل
حد تهديدها بانف�صال طرابل�س
وال�شم���ال اللبناين �إذا ما و�صل
مي�شال عون �أو �سليمان فرجنية
�إىل الكر�سي الأوىل.
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ّ
واشنطن وأنقرة والرياض تلوح بـ«داعش» البتزاز سورية والعراق
كثرية ه���ي احلقائ���ق الت���ي ك�شفتها
بدء مع���ارك حترير املو�ص���ل من �سيطرة
«داع����ش» الإرهابي ،وتخلي�ص �أق�سام من
حلب من �سيطرة الإرهاب التكفريي:
فق���د تك�شفت حقيقة الأطم���اع الرتكية
الأردوغاني���ة يف املو�ص���ل ،التي اعتربها
�أنها كان���ت والية من ب�ل�اده ،ويف حلب
التي التي �سب���ق للرتكي �أن اغت�صب منها
بت�سليم مبا�رش م���ن اال�ستعمار الفرن�سي
لواء ا�سكندرون.
ثم���ة حقيقة هنا ،وهي �أن «داع�ش» ما
كانت لتقوم ومتتد وت�سيطر على م�ساحات
وا�سعة من الع���راق و�سورية ل���وال مدّها
بكل �أ�سباب القوة واحلياة من ال�سلجوقي
الطوراين رجب طيب �أردوغان ،فهو وفّر لها
بوا�سطة �أجه���زة ا�ستخباراته ،املع�سكرات
الت���ي و�صل �إليه���ا «الداع�شيون» من كل
رياح الأر�ض ،ووفر لها مب�ساعدات مبا�رشة
م���ن �أجهزت���ه الأمني���ة الدخ���ول الوا�سع
واالنت�شار �إىل �سورية والعراق ،وجنى مع
جنله ب�ل�ال املليارات ج���راء جتارته مع
التنظي���م الإرهابي بالنف���ط املنهوب من
البلدين ،وامل�سوَّق عرب املوانئ الرتكية.
واملفارق���ة هنا� ،أن ال�سلجوقي �أردوغان
يتخفى وراء �إ�صبعه بالتدخل يف املو�صل
ومتركُ���ز قواته كقوة احت�ل�ال يف مع�سكر
بع�شيقة ،وبذريعة مواجهة الأكراد وداع�ش
يف ال�شم���ال ال�سوري ،وك�شف���ت ف�ضيحة
الدخ���ول �إىل جرابل����س حقيق���ة التدخل
الأردوغ���اين «الداع�ش���ي» ،حيث اعرتف
الإعالم الدويل ب����أن الدخول �إىل جرابل�س
مل يك���ن �سوى عملية ت�سل���م وت�سليم بني
قوات وخمابرات تركية حتت ا�سم ما يدعى
«اجلي�ش احلر» ،و«داع����ش» التي �أخلت
مواقعه���ا دون �إطالق ر�صا�ص���ة ،على �أن
الأخطر هنا ما ذكرته بع�ض ر�سائل الإعالم
العاملي���ة؛ �أن عملية جرابل�س واالن�سحاب
�إىل منطق���ة الب���اب ،هم���ا جم���رد ت�سلم
وت�سليم ب�ي�ن «داع�ش» و«داع�ش» ،حيث
ب���دّل الإرهابيني مالب�سه���م «الداع�شية»
و�أعالمهم حتت �إمرة و�إ�رشاف �ضباط �أتراك.
وهنا يطرح ال�س�ؤال عن حقيقة حماولة

االنقالب الذي ح�صلت يف تركيا ،وما جرى
من حديث طويل ب�ش����أن نوع من ال�رشاكة
الرتكية – الرو�سية والرتكية – الإيرانية،
حيث تب�ي�ن �أن هناك تفهم ًا �أمريكي ًا للدور
الرتك���ي ،وقد ب���دا ذلك جلي��� ًا يف حر�ص
وا�شنطن على الدور الرتكي لأنه ي�صب يف
النتيجة يف �إطار امل�رشوع الأمريكي الذي
يقوم على ا�ستن���زاف كل املحور املعادي
لها وللدولة العربية ،وبالتايل ثمة حديث
وا�سع ع���ن حماول���ة �أمريكي���ة لتجميل
اجلماع���ات الإرهابية ،ب���د�أت يف م�رشوع
«جبهة الن�رصة» التي غيرّ ت ا�سمها ،وهي
الآن يف ط���ور جتميل «داع�ش» وحتويلها
�إىل ن���وع من «جي�ش ح���ر» كما جرى يف
جرابل�س.
و�إذا كان �صار وا�ضح ًا ذلك ،ف�إن احلقائق
الت���ي �أخ���ذت تتك�ش���ف ع���ن دور تركيا
وال�سعودي���ة وقط���ر والوالي���ات املتحدة
بتولي���د «داع�ش» ،ومل تع���د املح�سّ نات

االستخبارات العامة السعودية
تتولى دور الوسيط إلخراج
مقاتلي «داعش» من الموصل

ت�ستطيع تغطيته���ا ،فبعد اعرتاف هيالري
كلينتون بخل���ق «داع�ش» ،اتهمت وثائق
«ويكيليك����س» الرئي����س الرتك���ي رجب
طي���ب �أردوغان با�ستخ���دام تنظيم الدولة
«داع����ش» البتزاز دول املنطقة ،خ�صو�ص ًا
دول اجلوار.
وقالت الت�رسيب���ات التي ن�رشت ن�سخ ًا
من الربي���د الإلكرتوين لـ»ح���زب العدالة
والتنمي���ة» احلاكم يف تركيا� ،إن �إردوغان
ا�ستغل التنظيم لتهديد العراقيني.

مقابل الق�ضاء على املعار�ضة امل�سلحة.
ويت�ضح �أي�ض ًا الدور الأمريكي وال�سعودي
يف والدة «داع����ش» من خ�ل�ال ما ك�شفه
م�ص���در ع�سكري دبلوما�س���ي يف مو�سكو،
�أن وا�شنطن والريا����ض اتفقتا على متكني
مقاتلي «داع�ش» م���ن اخلروج الآمن من
املو�صل قب���ل بدء التحالف الدويل معركة
ا�ستعادة املدينة ،بهدف نقلهم �إىل �سورية.
ونقلت وكالة «نوفو�ستي» عن امل�صدر،
�أنه و«يف �إطار اال�ستعدادات لتنفيذ عملية
حترير املو�ص���ل ،تو�صل���ت اال�ستخبارات
الأمريكية وال�سعودي���ة �إىل اتفاق يت�ضمن
االق�ت�راح عل���ى جمي���ع امل�سلح�ي�ن يف
املو�صل طريق ًا �آمن��� ًا للخروج من املدينة
مع عائالته���م .ويف �أثناء اقتحام املدينة،
�سيوجّ ه ط�ي�ران التحال���ف �رضباته على
املب���اين الفارغ���ة داخل املدين���ة املتفق
عليها م�سبق ًا مع امل�سلحني».
وق���ال امل�صدر �إن اخلط���ة الأمريكية -
ال�سعودية ت�شمل نق���ل مقاتلي «داع�ش»
م���ن املو�ص���ل �إىل �سورية؛ «�أك�ث�ر من 9
�آالف من مقاتل���ي داع�ش �سيتم نقلهم من
املو�ص���ل �إىل مناطق �رشقي���ة يف �سورية،
لإ�رشاكهم يف عملية هجومية كبرية تدخل
�ضمن �أهدافها اال�ستيالء على مدينتي دير
الزور وتدمر».
وك�شف �أن رئا�سة اال�ستخبارات العامة
ال�سعودية تول���ت دور الو�سيط وال�ضمان
لالتف���اق مع مقاتل���ي «داع����ش» حول
�إخراجهم من املو�صل ،م�شرياً �إىل �أن عملية
اجلي�ش ال�سوري يحكم �سيطرته على كتيبة الدفاع اجلوي يف جنوب الكليات الع�سكرية بالريف اجلنوبي (�أ.ف.ب ).به���دف مماثل نفذت خالل ا�ستعادة مدينة
الفلوج���ة العراقية يف حزي���ران املا�ضي،
كم���ا �أر�سل الرئي�س الرتك���ي وفوداً �إىل النظام الرتكي يف عالق���ات م�شبوهة مع لكنها ف�شلت ب�شكل ذريع.
ورجّ ح امل�صدر �أن نق���ل الإرهابيني من
بغداد للقاء رئي�س الوزراء حيدر العبادي ،الإرهابي�ي�ن ،و�أنه �سبب رئي�سي يف احلرب
و�إىل �أربيل عا�صمة �إقليم كرد�ستان العراق ،يف �سورية وجن���اح «داع�ش» يف احتالل املو�ص���ل �إىل �سوري���ة يه���دف �إ�ضافة �إىل
للقاء رئي�س الأقليم الكردي م�سعود برزاين ،ثلث العراق تقريب���ا و�إعالن قيام خالفته حتقيق مكا�س���ب �سيا�سي���ة� ،إىل �إ�ضعاف
الثق���ة ب�إجن���ازات الق���وات الع�سكري���ة
مل�ساومتهما عل���ى م�ساعدته �ضد الأكراد ،املزعومة.
كم���ا قاي����ض الرئي����س الرتك���ي نظام الف�ضائية الرو�سي���ة يف حماربة الإرهاب
مقابل كبح جماح «داع�ش».
وتعك����س الوثائ���ق حج���م التع���اون الرئي����س ال�سوري ب�ش���ار الأ�س���د ،و�أر�سل يف البالد ،والتقليل من �أهميتها ،وتقوي�ض
والتن�سي���ق ال���ذى كان ي���دور يف اخلفاء م�س�ؤول�ي�ن ع�سكريني لإج���راء مفاو�ضات موقف الرئي�س ب�شار الأ�سد.
ب�ي�ن �أردوغان وتنظي���م «داع�ش» ،وت�ؤكد معه يف دم�شق ،من �أج���ل منح «الإخوان
�أحمد زين الدين
جمي���ع املعلومات ال�سابق���ة ب�ش�أن تورط امل�سلمني» ح�صة م���ن احلكم يف �سورية،

حلب ..استعادة كاملة أم ناقصة؟
الري���ب �أن العملية الع�سكرية التي �أطلقها اجلي�ش
ال�س���وري يف الغوطة الغربية لدم�ش���ق ،بالتزامن مع
تعزيز قواته يف حمافظة حل���ب ،بالغة الأهمية ،فهي
ت�ؤكد جهوزيته يف خمتلف الأرا�ضي ال�سورية ،وتدح�ض
الأقاوي���ل التي تتحدث ع���ن ا�ستنزافه بعد م�ضي نحو
�ستة �أعوام على ب���دء الأزمة ،رغم الت�ضحيات اجل�سام
التي قدّمها.
ففي الغوطة الغربية ،حققت القوات ال�سوية �إجنازاً
ا�سرتاتيجي ًا هام ًا جداً ،متثل با�ستعادة القوات ال�سورية
منطقة الدرخبية ،ويتابع تقدّمه باجتاه منطقتي خان
ال�شي���ح ث���م �إىل القنيطرة يف اجلن���وب ،بهدف ت�أمني
�أوتو�سرتاد ال�سالم املمتد بني دم�شق والقنيطرة ،ح�سب
ما ذكرت م�صادر ميدانية متابعة ،وبذلك يكون اجلي�ش
ال�س���وري متكّن من الق�ضاء على �آخ���ر �آمل للم�سلحني
للعمل على التو�سع نح���و الغوطة الغربية ،وهذا يُع ّد
�إجن���ازاً �آخر من جهة الري���ف اجلنوبي لدم�شق ،لتوفري
مزيد م���ن احلماية للعا�صمة دم�ش���ق بعد عودة داريا
�إىل كنف الدولة.

ويوا�ص���ل اجلي�ش ال�س���وري تقدّم���ه ويعمل على
و�صل مثلّث الدرخبية  -خان ال�شيح  -القنيطرة ،لأنه
بعد ذل���ك ،يف حال تابع تقدّمه جنوب���اً ،ي�صبح على
م�ش���ارف �سهل حوران ،حتدي���داً يف منطقة �سع�سع ،ما
يف�سح �أمامه يف املجال الإ�سهام يف ا�ستعادة املناطق
اخلارجة على الدولة يف حمافظة درعا.
وي�سهم هذا الإجناز �أي�ض ًا يف تعزيز جهوزية القوات
ال�سورية لإحباط �إمكان �إ�شعال جبهة اجلنوب ،كر ٍّد من
ال���دول الإقليمية والدولية ال�رشيك���ة يف احلرب على
�سورية ،على تقدم���ه يف قطاعي �شمال حلب و�رشقها،
وبالفعل هذا ما حدث يف الأي���ام الفائتة ،حيث متكّن
اجلي�ش ال�سوري من �ص���د هجوم كبري مل�سلحي «فتح
ال�ش���ام» على نقاط ع�سكري���ة يف حميط حي الديوان
عند الأطراف اجلنوبية الغربي���ة لبلدة الديرخبية من
جهة بلدة خان ال�شيح بالريف اجلنوبي الغربي.
ويف حلب ،يتابع اجلي�ش وحلفا�ؤه تعزز مواقعهم
يف ال�شهب���اء وت�شدي���د احل�ص���ار عل���ى املجموعات
امل�سلحة يف الأحياء ال�رشقية احللبية ،لدفع م�سلحيها

على اال�ست�سالم ،واخل���روج منها نحو ريف �أدلب ،لكن
مل ت�سجَّ ل �أي حركة خروج للم�سلحني ،بل يعمدون �إىل
ن��ش�ر الفو�ضى يف الأحياء ال�رشقي���ة ،عرب �إطالق النار
لرتهي���ب الأهايل ومنعهم من اخل���روج ،ومل يت�س َّن �إال
لنحو  50عائلة مغادرة الأحياء املذكورة.
وعلم���ت «الثب���ات» �أن الف�صائ���ل امل�سلحة يف
الأحي���اء املذكورة طلب���ت من م�سلح���ي «الن�رصة»
مغ���ادرة املدينة ،وتوافرات معلومات عن �إمكان نقلهم
�إىل جرابل�س يف الريف ال�شمايل ،برعاية تركية.
ويف ه���ذا ال�صدد ،ت�ستبعد م�ص���ادر يف املعار�ضة
ال�سورية خروج م�سلح���ي «الن�رصة» من �رشق حلب،
كونه���م ي�شكلون العمود الفق���ري ملختلف امل�سلحني،
وي����ؤدي خ���روج «الن��ص�رة» �إىل �إنهياره���م جميعاً،
خ�صو�ص��� ًا �أن ت�سوية الأو�ض���اع ال ت�شمل هذا التنظيم،
كذلك ت�سهم مواق���ف وت�رصيحات بع�ض الدول الداعمة
للم�سلح�ي�ن التي تتحدث عن �إمكان �إر�سال �سالح فتاك
له���م يف املزيد من �صمودهم ،عل���ه ي�صلهم ،ملحاولة
قلب موازين القوى يف امليدان احللبي مل�صلحتهم.

وي���رى امل�صدر �أنه �إذا جن���ح اجلي�ش ال�سوري يف
ا�ستعادة كامل حلب ،يك���ون بذلك �شكل �رضبة قوي ًة
لل���دور الرتكي يف �سورية ،م�ؤك���داً �أن معركة ال�شمال
ال�س���وري حا�سمة بالن�سبة للمنطق���ة ب�أ�رسها ،بدليل
توحد حم���ور املقاومة يف جبهة واح���دة ،وبالتايل
ا�ش�ت�راك مقاتلني م���ن خمتلف دول ه���ذا املحور يف
املعارك املذكورة �آنفاً ،وهذا الأمر مل يعد خافي ًا على
�أحد.
ويف الوق���ت عينيه ،ت�ستبعد امل�ص���ادر �أن يتمكن
اجلي����ش ال�سوري وحلفا�ؤه من ا�ستعادة كامل حلب يف
املدى املنظور ،نظ���راً �إىل تعقيدات الو�ضع يف �رشقها،
خ�صو�ص��� ًا جلهة وجود املدنيني فيه���ا ،لكن الريب �أن
احل�ص���ار املُحكَم الذي يفر�ضه اجلي����ش ال�سوري على
�رشق���ي حلب �سي�ؤدي حتم ًا �إىل نف���اد الذخرية وا ُمل�ؤَن
لدى امل�سلحني ،فكي���ف ي�صمدون بدون دعم لوج�ستي
وال حا�ضنة �شعبية؟
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ما خفي عن «خطة ب» السورية :ضربات ستهز تركيا
على وق���ع احل�ش���ود ال�ضخمة
للجي�ش ال�س���وري وحلفائه حل�سم
املعركة امل�صريي���ة يف �أم املعارك
حلب ،مل���ا يبدو �أنه قرار «ال رجعة
عن���ه» لالنته���اء م���ن حتريره���ا
يف الوق���ت ال�ضيّ���ق الفا�ص���ل عن
االنتخابات الرئا�سية الأمريكية ،وفق
ما يُجمع خ�ب�راء ع�سكريون رو�س،
�سارعت وا�شنطن �إىل االلتفاف على
نتائ���ج املعركة ،عرب فر�ض خطرين
داهمَ�ي�ن بوجه دم�ش���ق وحلفائها:
�إيع���از وتغطي���ة لأنق���رة بتوجيه
قواتها وامليلي�شي���ات التابعة لها
�إىل منطق���ة الب���اب اال�سرتاتيجية
�رشق حلب ،ومترير خطتها ب�إطالق
معرك���ة املو�صل به���دف نقل �أرتال
تنظي���م «داع����ش» �إىل املناط���ق
ال�رشقية ال�سوري���ة ،وتكدي�سهم يف
دير الزور والرقة وتالي ًا االنق�ضا�ض
على تدمر ،يف وق���ت نقلت م�صادر
�صحافية رو�سية ع���ن مرجع �أمني
رو�س���ي بارز� ،إ�شارته �إىل �أن مو�سكو
ال تُ�سق���ط م���ن ح�ساباتها يف هذه
املرحلة حتدي���داً� ،أن تعمد وا�شنطن
وبع�ض حلفائها �إىل ت�سديد �رضبات
جوي���ة باجت���اه مواق���ع ع�سكرية
يف �سوري���ة ،عرب الإيع���از لطائرات
التحال���ف بتنفيذ املهم���ة  -التي
تتن�ص���ل منه���ا وا�شنط���ن الحق ًا -
الفت ًا �إىل �أنه ب���ات لدم�شق «خطة
ب» م�ض���ادة تتنا�س���ب وخط���ورة
التهدي���دات امل�ستج���دّة ،ت�ستند �إىل
�أ�سلح���ة رو�سية نوعي���ة ومدمّرة،
وكا�شف ًا �أنها ومو�سكو �أجنزتا ن�صب
�صواري���خ «ا�سرتاتيجية» ورادارات
حديث���ة بات���ت تغط���ي كل حميط
دم�شق وريفها.
ويف وق���ت تراق���ب دم�ش���ق
«االنفال����ش» الع�سكري الرتكي يف
الداخل ال�س���وري ،و�س���ط ا�ستمرار

ال�سباق ب�ي�ن �أنقرة و«قوات �سورية
الدميقراطي���ة» للو�صول �إىل مدينة
الب���اب� ،سيم���ا بع���د «تقلُّ����ص»
امل�ساحة اجلغرافي���ة الفا�صلة بني
اجلي����ش ال�سوري والق���وات الرتكية
وميلي�شياته���ا ،برز بي���ان للقيادة
العامة للجي����ش ال�سوري ،هدد فيه
ب�إ�سق���اط �أي طائ���رة تركية تخرتق
�أج���واء �سورية ،كم���ا بالتعامل مع
الق���وات الرتكي���ة داخ���ل الأرا�ضي
ال�سوري���ة كق���وة احت�ل�ال� ..س�ؤال
ا�ستتب���ع هذا التهدي���د :هل ثمة �أمر
ع�سكري م�ضاد بنَ���تْ عليه القيادة
حتذيراتها؟
بدا الفت ًا بع���د البيان ال�سوري،
«مترير» خرب لو�سائ���ل الإعالم مل
يك���ن حتم ًا بال�صدف���ة يف توقيته؛
«�إع�ل�ان و�شيك عن مقاومة �شعبية
عربية كردية �ض���د القوات الرتكية
الت���ي ت�ستم���ر بغ���زو الأرا�ض���ي
ال�سوري���ة» ،متوعّدة تل���ك القوات
بالهزمية ..خرب ُمرِّر يف عزّ التو�سّ ع
الع�سك���ري الرتك���ي يف الداخ���ل
ال�س���وري ،الذي �سيُت���وَّج باخلطوة
الأخط���ر �إذا م���ا ا�ستطاع���ت �أنقرة
الإطباق على الباب.
م�ص���در ع�سكري �سوري ال ينفي
خط���ورة جن���اح �أنق���رة باجتياح
املدين���ة الذي �سيه���دد ب�شكل كبري
قوات اجلي�ش ال�سوري وحلفائه يف
حل���ب ،وهو �أمر تدركه دم�شق جيداً،
كما مو�سكو وطه���ران وقيادة حزب
اهلل� ،إال �أن امل�ص���در اكتف���ى بت�أكيد
�أن مفاج����آت باتت بانتظ���ار �أنقرة
ووا�شنطن على تخ���وم الباب ،كما
على احلدود ال�سورية  -العراقية.
�صحيفة «�أزفي�ستيا» الرو�سية
نقلت ع���ن قائد مي���داين يف قوات
�سوري���ة الدميقراطي���ة� ،إ�شارته �إىل
ف���رَق ع�سكري���ة عربي���ة كردية ّمت

جتهيزه���ا م�ؤخ���راً ملواجهة زحف معركة دم�شق امل�صريية يف حلب»،
ميلي�شي���ات �أنقرة �إىل مدينة الباب ،خمتتم ًا كالمه بالقول« :بعيداً عن
كا�شف ًا �أن ق���ادة يف «ق�سد» بادروا الأ�ض���واء ،و�ضعن���ا كل �إمكانياتنا
�إىل االت�صال بقيادة اجلي�ش ال�سوري بت�رصُّف اجلي�ش ال�سوري ،فاملعركة
للتن�سيق ب�ي�ن اجلانبني �ضد العدو واحدة ،كما الأهداف �أي�ضاً» ..وربط ًا
امل�شرتك حيال املعرك���ة املنتظَ رة بالأم���ر ،ك�ش���ف موقع «ي���ور نيوز
لل�سيطرة عل���ى املدينة .ال�صحيفة واي���ر» الأمريكي ،ا�ستن���اداً ملا قال
التي لفت���ت �إىل �أن وا�شنطن باعت �إنها وثائ���ق ميدانية م ؤ�كَّدة ،جتهيز
حلفاءها يف تل���ك القوات مل�صلحة فرق ع�سكري���ة يف ال�شمال ال�سوري
تركي���ا ،و�أن زي���ارة وزي���ر الدفاع على �ش���كل قوات مقاوَم���ة �شعبية
الأمريكي الأخ�ي�رة لأنقرة خُ �صِّ �صت ت�ضم عرب ًا و�أكراداً� ،شارك بتدريبها
للتن�سيق اللوج�ستي واال�ستخباري ق���ادة ميدانيون يف احل�شد ال�شعبي
بني اجلانبني حيال �رضورة احتالل العراق���ي ،مرجح ًا �أن تواجه القوات
مدينة الب���اب ،التفاف��� ًا على ن�رص الرتكية وامليلي�شي���ات التابعة لها
�سيكون «مزل��� ِز ًال للأ�سد» وحلفائه كمائن خطرية عل���ى طريق زحفها
يف حلب ،ما �سي�شكّل �رضبة قا�سمة نحو مدينة الباب اال�سرتاتيجية.
ومقابل انطالق معركة املو�صل
العراقي���ة ،د�أب���ت الق���وات اجلوية
الرو�سي���ة و�أقماره���ا ال�صناعي���ة
وطائرات ا�ستطالعها للعمل «على
م���دار ال�ساع���ة» مبراقب���ة احلدود
خطر «داعش» لن يقتصر على ال�سوري���ة  -العراقي���ة ،ح�سبم���ا
�أعلن���ت رئا�س���ة الأركان الرو�سية،
مناطق الشرق السوري ..مو�سكو تويل ه���ذه املعركة �أهمية
فثمة إيعاز أميركي بنقلهم ق�صوى ،نظراً �إىل تداعياتها اخلطرة
باتجاه سفوح السلسلة عل���ى املناطق ال�رشقي���ة ال�سورية،
التي �ستمثّ���ل تهديداً جدي ًا للوجود
الشرقية للبنان
الع�سكري الرو�سي يف �سورية ..خطر
عبور �أرت���ال «داع�ش» تلك احلدود
ل���ن يقت��ص�ر على مناط���ق ال�رشق
ال�سوري ،فثم���ة �إيعاز �أمريكي بنقل
�أفواج م���ن مقاتلي التنظيم باجتاه
لأنق���رة ووا�شنط���ن وحلفائهما يف �سفوح ال�سل�سل���ة ال�رشقية للبنان،
املنطقة ،نقل���ت عن القائد امليداين وف���ق تقارير �صحفي���ة و�صلت �إىل
يف «ق�سد» قوله «قواتنا مل يعد لها بع�ض الأجهزة الأمني���ة اللبنانية،
خيار �سوى م�ؤازرة اجلي�ش ال�سوري مل تغف���ل الإ�ش���ارة �إىل تط���ورات
بعد انكفاء وا�شنط���ن بالكامل عن دراماتيكية �ستهزّ تركيا تعقب حدث ًا
م�ساعدتنا ،وه���ي جيرّ ت كل دعمها �سوري ًا هام ًا ال�شهر املقبل.
للمحتل الرتكي ،وجُ ��� ّل هدفها الآن
ماجدة احلاج
�إي�صاله �إىل مدين���ة الباب ،وتهديد
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¡ تهجري ال�سوريني ..تابع

قال دبلوما�سي �أوروب����ي �إن اتفاق ًا �سعودي ًا -
«�إ�رسائيلي���� ًا»  -كندي ًا �سيب���ص�ر النور قريب ًا،
يق�ض����ي بتهج��ي�ر ال�سوري��ي�ن من درع����ا �إىل
القنيط����رة ،وعدده����م خم�سون �ألف���� ًا� ،إىل دول
بعي����دة مثل كندا ،وقد �أعط����ت تل �أبيب ال�ضوء
الأخ���ض�ر لتنفيذ ه����ذا املخط����ط ،ال�سيما يف
منطق����ة التي ي�سيطر عليه����ا امل�سلحون ،ومن
املقرر �إن�ش����اء �رشيط �أمني «�إ�رسائيلي» داخل
الأرا�ضي ال�سورية.

¡ خمطط �سعودي للإطاحة بال�سي�سي

ك�ش��فت م�ص��ادر م�رصي��ة رفيع��ة امل�س��توى
لـ«الثب��ات»� ،أن �سيا�س��ة االبت��زاز امل��ايل التي
انتهجها النظام ال�سعودي �ضد ال�شعب امل�رصي
لي�س��ت ال�سب��ب الوحي��د ال��ذي �أدخ��ل العالقات
امل�رصي��ة  -ال�سعودي��ة يف حال��ة توت��ر ،لك��ن
هناك �أ�سب��اب �أخرى� ،أخطرها �أن اال�ستخبارات
امل�رصي��ة و�ضعت يده��ا على خمط��ط �سعودي
يه��دف �إىل الإطاح��ة بالرئي���س امل��صري عبد
الفت��اح ال�سي�س��ي .وقال��ت امل�ص��ادر �أي�ض�� ًا �إن
�أجهزة الأمن امل�رصي��ة ح�صلت على معلومات
موثق��ة ت�ؤك��د �أن اململك��ة العربي��ة ال�سعودي��ة
بد�أت منذ فرتة بنق��ل املجموعات امل�سلحة من
الع��راق و�سوري��ة �إىل �سين��اء ،وه��ي معلومات
دفع��ت اجلي�ش امل��صري �إىل تكثي��ف مالحقته
للإرهابي�ين يف �سين��اء ،وتدم�ير خم��ازن
�أ�سلحتهم.
¡ بن نايف ق ِلق
ر�أت �صحيفة نيويورك تامي����ز �أنه �إذا تدهورت
�صحة امللك ال�سعودي �سلمان بن عبد العزيز،
فعلى الأرجح �سي�سعى الأمري حممد بن �سلمان
�إىل �إزاح����ة حممد بن نايف م����ن امل�شهد ،الأمر
الذي يزيد من قلق الأخري ،لكن كلما طال بقاء
املل����ك يف احلكم ،زادت حاج����ة الأمري ال�شاب
�إىل تر�سي����خ نفوذه� ،أو �إقن����اع الأمري بن نايف
ب�أن����ه جدي����ر بالبقاء يف ه����رم ال�سلطة �إذا ما
�آلت مقاليد احلكم �إىل الأمري بن نايف .وذكرت
ال�صحيفة �أن معظم املراقبني لل�ش�أن ال�سعودي
ال يتوقع����ون و�صول �أي �شق����اق داخل العائلة
املالكة �إىل الر�أي الع����ام� ،إذ يعي جميع �أفراد
العائلة املالك����ة تبعات و�صول تلك اخلالفات
�إىل العامة� ،أو ارتخاء قب�ضتهم على اململكة.

¡ خماوف من انهيار التوا�صل الأمريكي
الرو�سي

هل من �أمر ع�سكري �سوري م�ضاد بنت عليه القيادة حتذيراتها لرتكيا؟

(�أ.ف.ب).

�أعرب ع��دد من اخل�براء الرو�س ع��ن خماوفهم
حي��ال انهي��ار التوا�ص��ل الدبلوما�س��ي ب�ين
الواليات املتحدة ورو�سيا يف املرحلة املقبلة،
لأن��ه رمب��ا �سيدفع يف اجتاه ح��رب يف الوكالة
ب�ين البلدين� ،أو رمبا تتطور الأم��ور �إىل ما هو
�أبع��د م��ن ذل��ك �إذا م��ا و�ص��ل احل��ال �إىل حرب
مبا��شرة بني رو�سيا والق��وى الغربية .و�أو�ضح
املحتمل��ة ت�شم��ل بحر
اخل�براء �أن ب���ؤر التوت��ر
َ
البلطي��ق ،ال�سيما �أن ك ًال م��ن رو�سيا و»الناتو»
تبادال االتهامات بح�ش��د القوات هناك ،وكذلك
منطق��ة ��شرق �أوكراني��ا ،وتوا�ص��ل احلكوم��ة
الرو�سي��ة دعمه��ا للجمهوري��ات االنف�صالي��ة
دونيت�سك ولوهان�سك ،وتظل �سورية هي الب�ؤرة
الأكرث ا�شتعالاً  ،كما �أن احلكومة الرو�سية تتجه
بق��وة نح��و تو�سي��ع نفوذها يف منطق��ة ال�رشق
الأو�س��ط ،بحي��ث ال يقت�رص الأمر عل��ى �سورية،
فق��د �أر�سل��ت رو�سي��ا  500جن��دي �إىل القاه��رة
رتكة مع اجلي�ش
للقيام بتدريب��ات ع�سكرية م�ش َ
امل�رصي هذا الأ�سبوع ،وتتجه رو�سيا �إىل �إعادة
افتت��اح عدد من القواع��د الع�سكرية التابعة لها
يف كل من كوبا وفيتنام.
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الجمل ما بشوف
«حردبته ..بشوف
حردبّ ت» غيره
عم���دت �أجه���زة الأمني���ة
الفل�سطينية قبل �أيام �إىل توقيف
عدد م���ن الفل�سطينيني ،وال�سبب
ج���اء م���ن خلفية �أن ه����ؤالء قد
توجّ ه���وا �إىل مغت�صبة «�إفرات»
وقدّموا التهنئة للم�ستوطنني مبا
ي�سمى «عيد العر�ش».
هذا الإج���راء �أ�ضعه يف خانة
الت�رصفات الطبيعي���ة للأجهزة
الأمني���ة حيال ت�رصف���ات كهذه
يلج����أ �أو قد يلج�أ �إليه���ا �أمثال
ه�ؤالء؛ م���ن خط���وات تطبيعية
حتت �أي م�سم���ى ،لكن من حقّنا
�أن ن�س�أل :م���ن �شجّ ع على ظهور
�سلوك مُ دان كهذا؟
بالت�أكيد ،ال�سلطة الفل�سطينية
و�سلوكه���ا يف التعاط���ي م���ع
االحتالل ،وعلى خمتلف قياداته
ونُخَ ب���ه ،هي م���ن �شجّ عت على
ذلك ،وهذا لي�س من باب التربير
للفعل���ة ال�شنيعة له����ؤالء ،ولو
دقّقنا لوجدنا كثرية هي حاالت
التطبيع التي ي�سلكها العديد من
رجال �أعمال واقت�صاد و�إعالميني
ومثقف�ي�ن ،وحت���ى �سيا�سي�ي�ن
و�ضب���اط �أمنيني ،حتت م�سوّغات
فارغ���ة ،وال ت�ستن���د �إىل منطق
وطني.
ولع��� ّل م���ا �أقرت���ه اللجن���ة
التنفيذي���ة يف منظم���ة التحرير
يف �أوائ���ل الع���ام  ،2013عندما
�شكّلت وبقرار منها جلنة �أ�سمّتها
«جلن���ة التوا�صل م���ع املجتمع
الإ�رسائيل���ي» ،برئا�س���ة حممد
املدين وع�ضوية �أحمد املجدالين
و�صائب عريقات وغ�سان ال�شكعة
وجربي���ل الرج���وب وحمم���ود
الهبا����ش ومني���ب امل��ص�ري،
ونا�شط�ي�ن من ال�ضف���ة والقد�س
ومناط���ق الع���ام  ،1948والهدف
ح�س���ب قرار اللجن���ة هو حتقيق
اخ�ت�راق يف ج���دار املجتم���ع
«الإ�رسائيل���ي» وال���ر�أي العام
لل�ضغط على ُ�صنّ���اع القرار يف
الكيان ،و�إقناعهم بجدوى و�أهمية
حل الدولتني ،حيث �ساهم القرار
يف تف�ش���ي ظواه���ر التطبيع كل
على ح�سابه ومن موقعه ،دومنا
الأخذ يف احل�سبان ما ت�شكّله من
خماطر على الق�ضية وعناوينها
الوطنية.
�إن ا�ستم����رار ال�سلط����ة بانتهاج
التطبيع عرب «جلن����ة التوا�صل مع
املجتم����ع الإ�رسائيل����ي» من �ش�أنه
�أن يُ���ش�رع الأب����واب �إىل مزي����د من
بروز حاالت االت�صال والتوا�صل مع
جمتمع امل�ستوطنني ،والتي �ست�شكل
�سابقة ي�صعب معها توجيه االتهام
لدول بعينها على �أنها تهرول نحو
التطبيع مع «�إ�رسائيل».

رامز م�صطفى

( العدد  )423اجلمعة  -ـ  28ت�رشين الأول 2016 -

ّ
ُ
هل يؤدي تباين المصالح إلى تفكك األحالف في سورية؟

م�صالح الأطراف املتدخلة يف النزاع ال�سوري تت�شابك وتتباين بح�سب الق�ضية والطرف املعني

يوم��� ًا بعد ي���وم يتعقّ���د امل�شهد
املمت��� ّد ب�ي�ن ال�ساحت�ي�ن ال�سوري���ة
والعراقية ،وتختل���ط الأوراق ،وتتباين
م�صال���ح الدول عل���ى جبهتي املحاور
املتقاتلة ،ب���دون �أن تتعرث �أو �أن يكون
هناك خلط كبري يف م�شهد التحالفات.
ويب���دو التحالف الذي بنت���ه الواليات
املتح���دة الأمريكي���ة �أكرث �إرب���اك ًا من
حتالف مو�سكو  -طه���ران  -دم�شق -
حزب اهلل ،لكن الأخري ال �ش ّك يعاين من
تبايُ���ن م�صالح ب�ي�ن �أطرافه ،قد يكون
حلّها م�ؤجَّ ل ،فماذا لدى الطرفني؟
 -1حل���ف وا�شنط���ن� :صحيح �أن
اال�سرتاتيجية الأمريكي���ة اليوم ،وبعد
ح���واىل �سنوات �ستّ على ب���دء النزاع
يف �سورية ،تهدف �إىل حتقيق «التوازن
ال�سلب���ي» بني جميع الأطراف ،ودفعها
ملقاتل���ة بع�ضها البع�ض بدون �أفق �إىل
�أن يُ�ستنزف اجلمي���ع ،فرتبح وا�شنطن
بدون تدخُّ ���ل ع�سكري برّي مبا�رش على
الأر����ض ،لكن ا�سرتاتيجي���ة اال�ستنزاف
ه���ذه مل تك���ن �أ�سا����س اال�سرتاتيجية
الأمريكية منذ بدء النزاع يف �سورية ،بل
كانت اال�سرتاتيجية الأمريكية بالت�أكيد
تهدف �إىل ربح �رسيع ن�سبياً ،والإطاحة
بالرئي�س ب�شار الأ�سد ،وتن�صيب بع�ض
املعار�ضني املوالني لوا�شنطن مكانه.
عان���ت اال�سرتاتيجي���ة الأمريكية
منذ ب���دء الن���زاع ولغاية الي���وم ،من
�إخفاق���ات بنيوي���ة مل يك���ن بالإمكان
تخطّيها ،منها تباين م�صالح حلفائها،
وا�ضطرار الأمريكيني للتفريط ب�أحدهم
عن���د ال��ض�رورة ،وعدم وج���ود (وعدم
الق���درة على �صنع) جي����ش برّي يقاتل
للأه���داف الأمريكي���ة ح�صـ���راً ،و�أخرياً
التدخُّ ���ل الع�سكري الرو�س���ي املبا�رش
الذي قلب موازين القوى ،يف وقت كانت

وا�شنطن وحلفا�ؤها ق���د بد�أوا يحققون
بداي���ة� ،إن ارت���كاز ه���ذا التحالف
االنت�ص���ارات ،خ�صو�ص ًا عن���د ت�أ�سي�س على ق���وات بريّة مقاتل���ة من اجلي�ش
«جي����ش الفت���ح» ،الذي ق���ام بهجوم ال�س���وري وحلفائ���ه؛ م���ن ح���زب اهلل
�ساحق وا�ستطاع احتالل مناطق هامة وبع�ض امليلي�شي���ات العراقية ،يجعل
يف ال�شمال ال�سوري.
من الأ�سه���ل عليه حتقي���ق انت�صارات
وبغ����ض النظر عن هوي���ة الفائز ميدانية ،وتخط���ي العقبة التي تعاين
يف االنتخاب���ات الأمريكي���ة املقبل���ة ،منه���ا وا�شنطن ،وهي «القت���ال الربّي
ف����إن الرئي�س الأمريك���ي املقبل ومهما الفعّال».
كانت ا�سرتاتيجيت���ه املعتمَدة ،و�سواء
لكن م�صالح احللفاء يف هذا احللف
كانت �أولويته �إ�سق���اط الأ�سد (هيالري تتباين على املدى املتو�سط والطويل،
و�أبرزها ما يلي:
 �إن مو�سك���و الت���ي تطم���ح �إىل�أن مت���د �أنابي���ب الغاز ع�ب�ر «ال�سيل
الرتك���ي» �إىل �أوروب���ا ،واملتحالف���ة
م���ع «�إ�رسائيل» ،ال ي�ضريه���ا �أن تنفّذ
وا�شنطن ا�سرتاتيجيتها بقطع التوا�صل
إيران هي الضامن لعدم
اجلغرايف بني �إيران و�سورية  -لبنان،
تقسيم المنطقة ..باستخدام عرب كونتونات ت�ؤ�س�س لها يف ال�شمال
وال�شمال ال�رشقي ال�سوري ،فذلك ينهي
نفوذها في كل من العراق امل��ش�روع املناف�س ال���ذي ي�صل الغاز
وسورية لمنعه
الإيراين �إىل ال�سواحل ال�سورية ،وي�ضيّق
�إمكانية و�ص���ول ال�سالح �إىل املقاومة
يف لبنان.
 كم���ا الأمريكيني ،يج���د الرو�س�أنف�سه���م حمرَج�ي�ن باال�سرتاتيجي���ة
الرتكي���ة التو�سعي���ة يف �سوري���ة،
كلينتون) �أو حماربة «داع�ش» (دونالد لك��� ّن االثنني ي���دركان م���دى الأهمية
ترام���ب) ،ف�سوف ي�صط���دم باملعوقات اال�سرتاتيجية لرتكيا يف املنطقة ككل،
البنيوية نف�سه���ا� ،أي الأجندة الرتكية ويف النزاع ال�س���وري ب�شكل خا�ص ،لذا
امل�ستقلة واملتفلتة ،وعدم القدرة على ي�صمت���ان على ما يقوم ب���ه �أردوغان
ت�شكيل جمموع���ات م�سلّحة «موثوقة يف �سورية� ،س���واء على ح�ساب �سيادة
وفعّالة» للقتال ،والوجود الرو�سي يف الدول���ة ال�سورية (حليف���ة الرو�س)� ،أو
على ح�ساب الأكراد (حلفاء الأمريكيني).
�سورية.
 تتالق���ى م�صال���ح الإيراني�ي�ن -2حلف مو�سك���و :بالرغم من �أن
الظاه���ر ي�شي بعدم وجود تباينات يف م���ع امل�صال���ح الرتكي���ة يف حماولة
هذا احللف ،لك���ن التدقيق يف م�صالح حتجيم الأكراد والق�ضاء على �أحالمهم
االنف�صالي���ة ،بينما يداف���ع الرو�س عن
�أطرافه ت�شي بالكثري:

(�أ.ف.ب).

حق الأكراد يف اال�شرتاك يف املحادثات
ال�سورية يف جنيف ،وكانوا �سبّاقني يف
االعرتاف باحلق���وق الكردية ،من خالل
فتح ممثلي���ة للأكراد يف مو�سكو ،علم ًا
�أن الرو����س مل يحاول���وا �أن يتحدّوا �أو
يناف�سوا احل�ض���ور الأمريكي الع�سكري
يف مناط���ق �سيطرة «وح���دات حماية
ال�شع���ب» الكردي���ة ،ومل يعم���دوا �إىل
جتهيز قواعد ع�سكرية لهم يف احل�سكة
والقام�شل���ي رداً على قي���ام وا�شنطن
با�ستخ���دام مطار «رمي�ل�ان» �شمايل
احل�سكة ،بالإ�ضافة �إىل قاعدة ع�سكرية
�أخ���رى قرب ع�ي�ن الع���رب  -كوباين.
والالفت �أن الرو�س اكتف���وا بالو�ساطة
ب�ي�ن اجلي����ش ال�سوري والأك���راد حني
حاول الأكراد ال�سيط���رة على احل�سكة
وطرد الدولة ال�سورية منها.
بالنتيج���ة ،تت�شاب���ك م�صال���ح
الأطراف املتدخل���ة يف النزاع ال�سوري
وتتباي���ن بح�س���ب الق�ضي���ة والطرف
املعني ،لكن الأح�ل�اف ال تتفكك ،ولن
ن�شه���د �أي انتقال من حم���ور �إىل �آخر،
لع���دم قدرة �أي طرف عل���ى حتمُّل تلك
التكلف���ة ،وبانتظار جالء غبار املعارك
الدائ���رة يف كل من الع���راق و�سورية،
ت�ستفي���د تركيا من �سب���اق النفوذ بني
الأمريكيني والرو�س ،وحاجة كل منهما
لها كدولة حمورية يف املنطقة ،بينما
تبدو �إي���ران ال�ضامن لع���دم التق�سيم؛
با�ستخدام نفوذه���ا يف كل من العراق
و�سوري���ة ملنعه ،وال يبق���ى مفر �أمام
ال�سوري�ي�ن �إال الثقة بكل من الإيرانيني
والرو�س وم���ا يقررون���ه ،فلوالهم ملا
ا�ستطاع���ت الدولة ال�سوري���ة ال�صمود
والتقدّم بهذا ال�شكل.

د .ليلى نقوال
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معركة الموصل وحلب ..نهاية «الربيع العربي» الخادع
ينتظ���ر اجلمي���ع نتائ���ج معركة
املو�صل وحل���ب كمحطتني مف�صليتني
يف ال��ص�راع امل�ستم���ر من���ذ �أكرث من
خم�س �سنوات ،وما يرتتب على هاتني
املعركتني م���ن نتائ���ج زلزالية على
املنطقة والعامل وفق هوية املنت�رص.
�إن معرك���ة املو�ص���ل وانت�ص���ار
اجلي����ش العراقي و«احل�شد ال�شعبي»،
�أي انت�ص���ار الدول���ة املركزية وانهزام
امل��ش�روع الأمريك���ي  -ال�صهي���وين،
بالإ�ضافة �إىل �إلغ���اء املخطط الرتكي
الحت�ل�ال املو�ص���ل ،بو�صفه���ا �أر�ض ًا
تركية ،عرب �أدواتهم التكفريية ورعاته
اخلليجي�ي�ن ،مما �سيغيرّ االجتاه العام
واملح���وري للم��ش�روع الأمريكي ،ملا
ميثله العراق من موق���ع جيو�سيا�سي
وقوة اقت�صادي���ة وب�رشية ،مما يعطيه
الق���درة على �إحداث الت���وازن مع دول
اخلليج ،خ�صو�ص��� ًا ال�سعودية ،وعامل
�إرباك وقلق حقيقي لرتكيا وم�رشوعها
الإمرباطوري للأ�سباب الآتية:
ي�ش�ت�رك الع���راق بح���دود برّية
م���ع ال�سعودية وتركي���ا ،وجزئي ًا مع
الكوي���ت ،وباملعط���ى الأمني مع قطر
والبحري���ن والإم���ارات ،ونتيجة الثقل
الب�رشي والع���ددي للعراق و�إمكانياته
الع�سكري���ة ،ي�ستطي���ع �أن ميثّل عامل
ردع لهذه الدول التي جتاوزت حدودها
اجلغرافي���ة وال�سيا�سي���ة ،لتفر����ض
املخط���ط الأمريك���ي عل���ى املنطقة،
فتدخّ لت يف �سوري���ة واليمن والعراق،
ومازال���ت م�ستن���دة �إىل التعه���دات
الأمريكي���ة ب�ضمان �أمنها ،وكذلك لعدم
وج���ود تهديد ع�سك���ري مبا�رش لأمنها
واقت�صادها ،وه���ذا ما �سيلغيه العراق
يف امل�ستقبل بعد هزمية «داع�ش».
انت�ص���ار الع���راق �سي�ساع���د يف
م�سان���دة �سوري���ة يف حربه���ا �ض���د
الإره���اب ،والإطب���اق عل���ى الرقة من
اجلبهتني ال�سورية والعراقية ،ما يف�شل
املخط���ط الأمريكي بتجميع «داع�ش»
و»الن�رصة» وكل اجلماعات امل�سلحة

برعاية تركية لف�صل ال�شمال ال�سورية
و�إقامة حممية �أمريكية �« -إ�رسائيلية»
ت�سنزف العراق و�سورية.
انت�صار العراق �سيجعل ال�سعودية
بني فكي كما�ش���ة اليمن والعراق ،مما
يقيّد حرية املن���اورة لديها ،ويعيدها
�إىل الداخ���ل� ،أو يح��� ّد م���ن تدخّ له���ا
اخلارجي.
حتري���ر املو�ص���ل �سي�ساه���م يف
�إع���ادة العقالني���ة والر�ش���د �إىل �إقليم
كرد�ستان بقيادة الربازاين الذي �أ�صابه
الغرور واخلط�أ يف احل�سابات ،مدعوم ًا
بالت�شجي���ع الأمريك���ي وامل�ساع���دة
«الإ�رسائيلي���ة» ليتم���رّد على الدولة
املركزية وامل�ض ّي يف ابتزازها �سيا�سي ًا
واقت�صادي���اً ،و�سينه���ي حلمه ب�إعالن
الدولة الكردي���ة امل�ستقلة غري القابلة

انتصار العراق سيُ فشل
المخطط األميركي
لفصل الشمال السوري
وإقامة محميّ ة أميركية
 «إسرائيلية» تسنزفالعراق وسورية

للحي���اة ،مما ي�ضط���ره للع���ودة �إىل
ح�ضن الوط���ن العراقي املوحَّ د ،حلفظ
م�ستقبل الأك���راد الذين خذلهم الغرب
و�أم�ي�ركا يف بدايات الق���رن الع�رشين،
ومع ذل���ك ي�صدّقهم الأكراد مرة ثانية،
و�سيبيعونهم عندما تت�رضر م�صاحلهم،
و�سيتخلون عنهم.
رُبّ �ض���ارة نافع���ة ،ورُبّ نقم���ة

تتحول �إىل نعمة ،فمع كل امل�آ�سي التي
�أحدثتها «داع����ش» يف العراق ،والتي
ا�ستكملت ما ب���د�أه االحتالل الأمريكي،
لكنه���ا ا�ستنه�ض���ت ال�شع���ب العراقي
و�أيقظت���ه بع���د �سنني عج���اف دمّرت
العراق وقتلت �أهل���ه منذ احلرب على
�إيران ،ثم غزو الكويت ،وبعده االحتالل
الأمريكي ،لينتف�ض العراقيون ويوحّ دوا
كلمتهم ،وليقتنع البع�ض �أن م�ستقبله
لي�س يف تق�سي���م العراق �أو اال�ستعانة
بال�سعار املذهب���ي التكفريي ،فالعراق
مل يعرف ال��ص�راع املذهبي والطائفي
بني مكوّناته و�أطيافه.
معرك���ة املو�صل بداي���ة النهاية
لكابو�س «داع����ش» وتق�سيم العراق،
وال���ذي �سيتبع���ه حتري���ر حل���ب يف
مرحلة لي�ست بعي���دة ،وعندها يعلن
حم���ور املقاوم���ة �أنه ا�ستط���اع وقف
الزحف الأمريكي  -التكفريي ،لينطلق
للمرحلة الثالث���ة ،وهي الهجوم على
كل �ساح���ات ال��ص�راع يف الإقلي���م،
وبعدها يتف���رّغ لتوجيه البو�صلة �إىل
الق�ضية املركزية فل�سطني ،التي تخلّى
عنها معظم �أهلها ،وكذلك �أكرث العرب،
ليعل���ن بدء حربه ال�شاملة �ضد الكيان
«الإ�رسائيلي».
ق���د يظن البع����ض �أن م���ا نقوله
حلم ي�ستحيل حتقيق���ه ،لكن الوقائع
من���ذ الع���ام 1982؛ تاري���خ االجتياح
«الإ�رسائيل���ي» للبن���ان� ،أثبتت �أن ما
كان م�ستحي ًال يف نظ���ر الأكرثية �صار
ممكن��� ًا يف الع���ام  ،2000ويف الع���ام
 ،2006وه���و قاب قو�س�ي�ن �أو �أدنى يف
العام .2017
الوح���دة وال�ص�ب�ر والثق���ة باهلل
�سبحان���ه وتعاىل ،وبالنف����س ،وبناء
املجتمع املق���اوم لتح�صني املقاومة
وجماهديه���ا ،ه���م ال�سبي���ل الوحيد
لل�صمود ث���م للن�رص ..وم���ا الن�رص �إال
�صرب �ساعة.

د .ن�سيب حطيط

ا�ستعادة املو�صل �ستجعل ال�سعودية بني فكي كما�شة اليمن والعراق

(�أ.ف.ب).

وفد علمائي إيراني يزور تجمع العلماء المسلمين ّ
ومجمع كلية الدعوة اإلسالمية

وفد احلوزة العلمية حماطاً بالهيئة الإدارية لكلية الدعوة اجلامعية للدرا�سات الإ�سالمية

ا�ستقب���ل رئي�س الهيئ���ة الإدارية يف جتمع
العلماء امل�سلمني؛ ال�شي���خ د .ح�سان عبد اهلل،
رئي�س جلنة
واملجل����س املركزي يف التجم���عَ ،
الدرا�س���ات والعالق���ات ال�سيا�سي���ة يف احلوزة
العلمي���ة يف ق���م؛ ال�سي���د كاظم باق���ري ،على
ر�أ����س وفد علمائ���ي ،ومت التباحث يف الق�ضايا
وال�ش�ؤون الديني���ة والأو�ضاع العامة يف لبنان
واملنطقة.
كما زار الوفد العلمائي جممّع كلية الدعوة
الإ�سالمية ،حي���ث ا�ستقبله رئي�س جمل�س �أمناء
وقف مركز التتنمي���ة الإ�سالمية؛ احلاج ع�صام
غن���دور ،والهيئ���ة الإداري���ة يف كلي���ة الدعوة
اجلامعي���ة للدرا�سات الإ�سالمية ،و�أكد غندور �أن
اجلمهورية الإ�سالمية الإيرانية هي ملج�أ ومالذ
للم�سلمني ،وحتمل ق�ضاياهم وهمومهم ،وعلينا
�أن نتابع معها م�سرية حترير فل�سطني.
ال�شي���خ يو�سف �سبيت���ي؛ مدير احلوزة يف

بريوت ،لف���ت �إىل �أهمية تر�سي���خ التعاون بني
امل�سلمني ،ونبذ التع�ص���ب والعنف ،بينما دعا
ال�سيد باق���ري امل�سلمني �إىل العودة �إىل تعاليم
دينه���م ،والتم�سُّ ك بالق���ر�آن الك���رمي ،واالقتداء
ب�س�ي�رة ر�سول اهلل �صل���ى اهلل عليه و�آله و�سلم،
ملواجهة الفنت وامل�ؤامرات التي ت�ستهدف �أمتنا.
�أم�ي�ن �رس الكلية ،ال�شي���خ ماجد العويني،
�أو�ضح للحا�رضي���ن املواد العلمي���ة التي يت ّم
تدري�سه���ا ،م�شي���داً ب�أهمية توقي���ع االتفاقية
العلمية بني احلوزة يف قم وكلية الدعوة.
بدوره ،رحّ ب ال�شيخ عبد اهلل جربي بالوفد،
م�ش�ي�راً �إىل �أهمية احل���وار والتوا�صل بني كافة
املدار����س الإ�سالمية ،ملحاول���ة تقريب وجهات
النظ���ر الفقهية ،والت�أكيد عل���ى �رضورة توحيد
املوق���ف ال�سيا�س���ي يف مواجه���ة «�إ�رسائيل»
واال�ستكب���ار العاملي ،م�ؤك���دا �أن احلوار الفقهي
يجب �أن ي�ؤدي �إىل توحيد املوقف ال�سيا�سي.
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هل دخلت العالقات األميركية  -السعودية النفق المظلم؟
اتّ�سم���ت العالق���ات  -ال�سعودي���ة
الأمريكية بالتميُّز خالل الأعوام ال�ستني
املا�ضي���ة ،لكنها ب���د�أت بالرتاجع على
�أث���ر تغيرُّ الظ���روف الإقليمية والدولية،
ال�سيم���ا بع���د �أن �أ�صبح���ت اجلمهورية
الإ�سالمية يف �إيران رقم ًا ي�صعب جتاوزه
يف املنطق���ة ،وعودة رو�سيا �إىل ال�ساحة
الدولية ،والت�صدي للأحادية الأمريكية،
ودخ���ول ال�ص�ي�ن عل���ى خ���ط الأزمات
الدولي���ة ،بالتن�سيق م���ع رو�سيا ودول
املمانعة وعل���ى ر�أ�سها �إيران ،ودخولها
�إىل النظام املايل العاملي بفر�ض اليوان
يف التعامل املايل كال���دوالر الأمريكي،
وبعد العدي���د من الأزمات التي ت�شهدها
منطقة ال�رشق الأو�سط.
�أم���ا الأ�سب���اب الت���ي �أدت �إىل ه���ذا
الرتاجع فهي متعددة ،لعل �أهمها:
اخللفي���ة الت���ي انطلق���ت منه���ا
ال�سعودي���ة يف الف�ت�رة الأخرية لتحديد
م�صاحلها املبني���ة على الأحقاد ،والتي
مل تعد ترتك���ز على �أ�س�س مقبولة ميكن
مناق�شته���ا والتعدي���ل يف بع�ضها فيها
لتقري���ب وجه���ات النظر فيم���ا يتعلق
مب�صالح كلتا الدولتني� ،إمنا ارتكزت على
الفتنة املذهبية ب�ي�ن ال�سُّ نة وال�شيعة،
ظن��� ًا منها �أنها ت�ستطي���ع من خالل هذا
التجيي����ش املذهبي �ضد ال�شيعة حتقيق
م�آربها ال�سيا�سية ،و�إ�ضعاف اجلمهورية
الإ�سالمي���ة الإيراني���ة الت���ي ترفع راية
حترير فل�سطني و�إزالة «�إ�رسائيل».
النظ���رة الأمريكي���ة مل�صاحله���ا
ومعيارها «ال ع���داوة دائمة وال �صداقة
دائمة» ،وعلى هذا الأ�سا�س كان اتفاقها
النووي مع �إيران؛ العدو الرئي�س لأمريكا،
وهو ما مل ت�ستوعبه ال�سعودية ،وحاولت
اال�ستفادة من فرن�سا للت�شوي�ش على هذا
االتفاق.

من هو املت�ضرر الرئي�سي من قانون جا�ستا؟

تقدير �أم�ي�ركا �أن امل�شكلة ال�سيا�سية
يف املنطق���ة لي�س���ت م���ن �إي���ران ،بل
من ال���دول اخلليجي���ة ،وعل���ى ر�أ�سها
ال�سعودي���ة؛ البيئ���ة احلا�ضن���ة للفكر
التكفريي وت�صديره �إىل اخلارج.
الرغبة ال�سعودي���ة يف قيادة العامل
الإ�سالم���ي ،ومناف�س���ة تركي���ا وقط���ر
لها ،الأم���ر ال���ذي �أدى �إىل ت�صارع هذه
ال���دول احلليفة يف �سوري���ة ،ما �أ�ضعف
معار�ضاتها و�أزعج الأمريكي.

ت���ورُّط ال�سعودي���ة كذلك يف حرب
اليم���ن ،وعدم اال�ستم���اع �إىل ن�صيحة
�أم�ي�ركا بوقفه���ا ،وقيامه���ا م�ؤخ���راً
باملجزرة الكب�ي�رة يف جمل�س العزاء،
الأم���ر ال���ذي �أح���رج الغ���رب ،ما دفع
الأمريك���ي والربيط���اين لل�ضغط على
ال�سعودية من �أجل وق���ف �إطالق النار
م���دة � 72ساع���ة ،متهي���داً للدخول يف
ت�سوية �سيا�سية.
مل تق���ف ال�سعودي���ة يف م�رص على

ر�أي �أمريكا ب�إعط���اء فر�صة لـ«الإخوان
امل�سلم�ي�ن» ،لأنهم  -ح�س���ب ر�أيها -
ميثّلون «الإ�سالم املعتدل» يف املنطقة،
�إمن���ا دعم���ت ال�سي�س���ي يف مواجه���ة
«الإخوان».
الرتاج���ع الكب�ي�ر يف االقت�ص���اد
ال�سعودي ،حيث بلغ العجز يف موزانتها
للع���ام  2015ح���دود  100مليار دوالر،
وذلك ب�سبب احلروب وانخفا�ض �أ�سعار
النف���ط ،نتيج���ة الكيدي���ة ال�سيا�سية،

والت���ي تدفع ثمنها الي���وم ،لأن ن�سبة
 $95من �إيراداتها تقوم على املبيعات
النفطية.
هذه االم���ور جمتمعة زادت من �أزمة
الثقة بينهما ،فقد �أ�شار كري�ستوفر بريبل؛
نائب الرئي�س يف «معهد كاتو للدرا�سات
الدفاعية وال�سيا�سة اخلارجية»� ،إىل �أن
التوترات الأخ�ي�رة يف عالقات البلدين
ناجمة عن اخلالفات احلادة ب�ش�أن تعامُل
�إدارة الرئي�س الأمريكي باراك �أوباما مع
ال�رشق الأو�س���ط ،مبا يف ذلك مع تنظيم
«داع�ش» يف كل من الع���راق و�سورية،
ومواقفها حيال «االنتفا�ضات ال�شعبية
يف �شم���ال �إفريقيا وال��ش�رق الأو�سط»،
و�ص���و ًال �إىل حماولته���ا ر�أب ال�صدع مع
طهران؛ خ�صم الريا�ض اللدود.
لق���د جاء قانون جا�ست���ا «»JASTA
الأمريكي يف ه���ذا ال�سي���اق ،وترجمته
�إىل العربي���ة تعني «قانون العدالة �ضد
رعاة الإرهاب» ،وهو يهدف �إىل مقا�ضاة
الريا�ض وطلب التعوي�ضات من احلكومة
ال�سعودية ل�ضحاي���ا � 11أيلول� /سبتمرب
ع���ام  ،2001و�إن مل ي�سمّها ،لأنه وطبق ًا
لهذا القان���ون ف�إن ب�إم���كان املواطنني
الأمريكي�ي�ن مقا�ض���اة �أي دول���ة ُتتّهم
بال�ضلوع يف عمليات �إرهابية نتج عنها
��ض�رر عليهم ،مبا فيه���ا ق�ضية عائالت
ال�ضحايا والناجني من �أحداث � 11أيلول.
قد يك���ون قانون جا�ستا هو امل�سمار
الذي �سيُد ّق يف نع����ش ال�سعودية ،التي
ف�شل���ت يف الكثري من �أدائها ،ومل تتعاطَ
مبرونة م���ع مواقف �أم�ي�ركا ،ومل ترتك
جما ًال لل�صلح مع دول اجلوار التي مدّت
يدها لها للتع���اون معها يف املجاالت
كافة.

هاين قا�سم

عقب تعليق المحادثات الروسية – األميركية ..هل تشتعل المنطقة؟
وا�شنطن � -شهاب املكاحله

وزيرا اخلارجية الرو�سي �سريغي الفروف والأمريكي جون كريي

تبدو النربة الرو�سي����ة هذه الفرتة غري
مثيالته����ا �سابق���� ًا فيما يتعل����ق بال�ش�أن
ال�سوري ،وه����ذا ما �أكدت����ه الناطقة با�سم
وزارة اخلارجي����ة الرو�سية ماريا زاخاروفا
م����ن �أن «تغيري النظام يف �سورية �سي�ؤدي
�إىل عواقب �أ�س����و أ� بكثري مقارنة مبا ح�صل
يف العراق وليبي����ا»؛ يف �إ�ش����ارة �إىل �أن
التهدي����دات الت����ي تو ّع����دت به����ا الإدارة
الأمريكي����ة لي�ست حم����ل نقا�ش يف رو�سيا
فح�سب ،بل �إنه ق����د مت بالفعل اتخاذ قرار
بهذا اخل�صو�ص فحواه ما يلي:
�أوالً :ال����رد عل����ى �أي م�ص����ادر للنريان
ت�ستهدف اجلي�ش ال�سوري واجلي�ش الرو�سي
يف الأرا�ضي التي تقع حتت �سيطرة القوات
ال�سوري����ة والرو�سي����ة وحلفائهم����ا (�إيران
وح����زب اهلل) ،وه����ذا الرد ج����اء با�ستدعاء
قوات النخبة الرو�سية �إىل قاعدة حميميم،
و�إر�س����ال القاذافات الت����ي ّمت �سحبها يف
الأ�شهر املا�ضية ،ون�� رْ�ْشن منظومات (�إ�س-

 )300ومنظوم����ة «جاالك�س����ي» املتطورة
�ضد الطائرات وال�صواريخ.
ثانياً :وق����ف التع����اون اال�ستخباراتي
م����ع دول التحالف ،مب����ا يف ذلك الواليات
املتحدة.
ثالثاً :العم����ل وفق مب����د�أ «مار�شال»
رو�س����ي ه����ذه امل����رة؛ بالإيع����از للقوات
املوجودة هناك ب���ض�رورة �رسعة الإجناز،
مع عدم �إعط����اء الأمريكيني وحلفائهم �أية
فر�صة للقي����ام بعمل ع�سك����ري يف الأيام
الأخ��ي�رة من �شهر �أكتوبر على وقع معركة
املو�ص����ل التي ت�سعى الوالي����ات املتحدة
�إىل حتقي����ق �إجناز فيها بط����رد «داع�ش»
من الع����راق �إىل �سورية مع قرب انتخابات
الرئا�س����ة الأمريكي����ة ،لتحمي����ل الرئي�س
الأمريكي اجلديد تبع����ات ذلك ب�ضغط من
اللوبيات الأمنية والع�سكرية التي ت�سعى
�إىل ن�شوب احلروب من �أجل �إنعا�ش جتارة
ال�س��ل�اح الغرب����ي ،خ�صو�ص���� ًا «لوكهي����د
مارتن» و�رشكات بريطانية منها «بي �إيه
�إي �سي�ستمز».

رابع����اً :قيام الواليات املتحدة وحلفها
بهجوم على العراق بحجة طرد «داع�ش»
من املو�صل ،مب�ساعدة الأكراد ،يعني ح�شد
«داع�ش» يف املنطقة ال�رشقية من �سورية
باجتاه حلب ،ما ي�شكّل �ضغط ًا وخطراً على
القوات ال�سوري����ة والرو�سية واحلليفة لها،
والت����ي تقاتل هن����اك� ،إذ ت�شري امللعومات
�إىل �أن حلب �ست�سق����ط قريباً ،و�ستعود �إىل
ح�ضن الوطن ،ما يعن����ي �أن وا�شطن فقدت
ثقلها يف �سورية.
بالع����ودة �إىل قول زاخاروف����ا �إنه «�إذ
�س����ارت �سوري����ة يف ال�سيناري����و الليبي،
وفق ما ت�رصّ عليه ق����وى كثرية ،ف�سيكون
انفجارها �أقوى مما كان يف ليبيا ،و�ستبدو
كاف����ة العمليات التي ب����د�أت يف املنطقة
وخرجت عن حدوده����ا (الإرهاب وتدفقات
الهج����رة) مقارنة م����ع م����ا �سيح�صل يف
حال �سمحن����ا بتنفيذ ال�سيناريو الليبي �أو
العراق����ي يف �سوري����ة» ،وت�سا�ؤلها «حول
الدواف����ع وراء امل�ساعي لتغيري النظام يف
�سورياً ،علم���� ًا �أن ال�سيناريوهات املماثلة
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تعقيدات جديدة في المسرح الليبي ..وروسيا العب وازن

الغرب لن ي�سمح للحوار الليبي بالنجاح ..ال�سيما مع دخول رو�سيا على خط احللحلة

يف املنطق����ة خالل العقدي����ن املا�ضيني مل ت�ؤ ِّد �إىل
�أي نهايات �سعيدة و�أي نتائج �إيجابية للدول التي
وقعت فيها الأح����داث ولوا�ضع����ي ال�سيناريوهات
ومنفذيها» ..هنا ال بد من ت�أكيد �أن تعليق الواليات
املتحدة الأمريكية قنوات االت�صال مع رو�سيا حول
املل����ف ال�سوري ،ب����ات طالق ًا نهائي���� ًا بني القوتني
العظميني ،لأن �سورية لي�ست ك�أي دولة بالن�سبة �إىل
رو�سيا ،فهي بوّابته����ا �إىل البحر املتو�سط و�أفريقيا
والعامل ،كما �أن دم�شق بالن�سبة �إىل مو�سكو �رشيك
ا�سرتاتيج����ي ه����ام ،وبعد تلمي����ح وزارة اخلارجية
الرو�سية يف بيان ر�سمي بتحوُّل وا�شنطن عن النهج
الدبلوما�س����ي �إىل الع�سك����ري يف �سورية يف الأيام
الأخرية ،خ�صو�ص ًا بع����د �أن قالت الإدارة الأمريكية
�إنها «م�ستع����دة لعقد �صفقة مع ال�شيطان من �أجل
�إ�سقاط حك����م الرئي�س ال�سوري ب�شار الأ�سد» ،يعني
�أنه����ا قد تبدّلت يف �أولوياتها� ،أو �أن هناك جمموعة
من ال����دول التي ترعى حرب���� ًا �إقليمية يف امل�رشق
العرب����ي تندلع يف �سورية متتد �رشارتها �إىل جنوب
لبنان ،ي�شارك فيها العدو «الإ�رسائيلي».
نعلم �أن ما قامت ب����ه «�إ�رسائيل» من �رضبات
يف الأيام املا�ضية لغزة و�سقوط طائرة مقاتلة من
نوع «�إف »-16يعني �أنها تُع ّد اخلطة مع جمموعة
من ال����دول للم�شاركة يف تل����ك العملية الع�سكرية
الوا�سعة م����ن �سورية �إىل غزة ع��ب�ر جنوب لبنان،
مب�ساعدة دول �إقليمية ودولية.

(�أ.ف.ب).

يزداد امل�شهد الليبي تعقيداً مع
قي���ام قوات «فجر ليبي���ا»؛ الذراع
الع�سكري حلكوم���ة خليفة الغويل،
بال�سيط���رة على مق���رات احلكومة
املدعوم���ة م���ن الغ���رب برئا�س���ة
فاي���ز ال�رساج ،وط���رد �أن�صارها من
العا�صمة طرابل�س على مر�أى العامل،
الأم���ر ال���ذي يُعترب نك�س���ة جديدة
للم�ساعي ال�سيا�سية ،ال �سيما للأمم
املتحدة يف �إمكانية جمع الأطراف
الليبية حل ّل �سيا�سي راهن كثريون
على التو�صل �إليه مع �إطالق حكومة
ال�رساج التي ال حتظى ب�أي �شعبية،
ومل تن���ل �أي�ض ًا ثق���ة برملان طربق،
الذي يغطّ���ي اجلي�ش بقيادة الفريق
خليفة حفرت.
امل�شكل���ة الليبي���ة م���ن
�أ�سا�سها تتحمّ���ل م�س�ؤوليتها دول
حل���ف �شمال الأطل�س���ي التي غزت
ليبيا حت���ت �شعار �إح�ل�ال احلرية
والدميقراطي���ة بعد �إ�سق���اط حكم
القذايف ،فيما تعي�ش البالد  -التي
كانت غنية  -حالة فقر مدقع جراء
التناح���ر املتعدد الأط���راف ،فيما
الغ���رب ال يهتم �إال بنه���ب الرثوات
النفطية ،وه���و يفعل ذلك ب�أ�ساليب
متع���ددة� ،إال �أن الأ�س���و�أ يتمثل يف
قي���ام املوفد ال���دويل مارتن كوبلر
بتعليق ف�شله ،ورمبا املتعمَّد ،على
ال�شع���ب الليبي ،م���ن خالل حتميل
الليبب�ي�ن م�س�ؤولية تق�سيم بالدهم،
ولي�س الأمم املتحدة ،بالرغم من �أن
م�س�ألة تق�سيم ليبيا طرحتها الدول
الغربي���ة مع ن�ش���وب احلرب على
القذايف حتت عناوين «امل�ساواة».
�سيط���رة حكوم���ة الغوي���ل،
و�ضمن��� ًا «الإخ���وان امل�سلم�ي�ن»،

على طرابل�س جم���دداً ،مع التهديد هن���اك م�ؤ�رشات قد ت����ؤدي �إىل فتح
بتو�سي���ع ال�سيطرة ،تزامن مع طرح كوة يف جدار الت�صلُّب يجري العمل
املوفد الدويل �إيج���اد جي�ش موحَّ د عليها ،وتكمن يف ال�سعي للتوا�صل
حتت �إمرة حفرت ،الذي كانت تنكّرت ب�ي�ن حكوم���ة الغوي���ل وحكومة
لقدراته الدول الغربية ،بالرغم من ال��ش�رق ،ومو�ضعها طربق ،من �أجل
�أن قواته يف طليعة الذين يكافحون ت�شكي���ل حكوم���ة م�شرتَك���ة على
الإره���اب ،ال�سيم���ا «داع�ش» ،وما �أ�سا�س مبادرة احلوار الوطني التي
ينفي هذا التوجُّ ���ه بت�شكيل جي�ش ا�ستُنزف���ت �أ�شهُراً طويلة ومل تتمكن
بقيادة الفريق حفرت �إعالن الرئي�س من جم���ع كلمة الليبي�ي�ن ،لكن �إذا
الأمريكي باراك �أوباما الذي ي�ستعد جنحت هذه املبادرة ف�إن الغربيني
الذين مزّقوا ليبيا لن ي�سمحوا بذلك،
لأن جهودهم بال�سيطرة على ليبيا
�ستذروه���ا الري���اح ،خ�صو�ص ًا مع
دخول العامل الرو�سي على اخلط.
ويف ه���ذا الإط���ار� ،رسّب���ت
«�إ�رسائي���ل» عرب مقال���ة لعامو�س
هل ستكون ليبيا منطقة هارئي���ل ،اعت�ب�ر في���ه �أن التدخُّ ل
جديدة تطمح روسيا لفرض الع�سكري الرو�سي يف �سورية لي�س
سيادتها عليها في الشرق �إال بداية لب�سط �سيطرة مو�سكو على
مناطق عدة يف ال�رشق الأو�سط ،و�أن
األوسط وشمال أفريقيا ..ليبيا �ستك���ون حمطة �أخرى تطمح
رو�سيا ال�ستخدامها لفر�ض �سيادتها
بمساعدة مصر؟
يف ال�رشق الأو�سط و�شمال �أفريقيا،
مب�ساعدة م�رص.
رمب���ا يك���ون الفت��� ًا تطابُق ما
�رسّبت���ه «�إ�رسائي���ل» م���ع �إعالن
�إيطالي���ا �أنه���ا طلبت م���ن رو�سيا
ملغادرة البيت الأبي�ض� ،أن وا�شنطن تفهُّم م�صاحله���ا يف املتو�سط ،و�أن
�ست�ستم���رّ يف دعمه���ا للمجل����س الرئي����س الرو�س���ي فالدميري بوتني
الرئا�س���ي برئا�سة ال�رساج؛ املطرود يريد م���ن خالل الأزمة الليبية ك�رس
وحكومته من طرابل�س.
احل�ص���ار ال���ذي فر�ض���ه الأطل�سي
خطورة الو�ض���ع الليبي تتفاقم والدول الغربي���ة عامة على رو�سيا
مع نفي ع���دد من ال���دول الغربية يف املتو�س���ط و�أوروب���ا ،مع الإقرار
نيّته���ا التدخُّ ل ع�سكري���اً ،بالرغم ب�أن التطورات الليبية تغطّي هام�ش ًا
م���ن �أن القا�ص���ي وال���داين يعرف للتحرُّك الرو�سي.
بوجود ق���وات �أمريكي���ة وفرن�سية
يون�س عودة
وبريطانية ،وكذل���ك �إيطالية� ،إال �أن

لونا قصير ..و«فراشة التوت»
«فرا�شة التوت» ..رواي���ة جديدة �صدرت عن
«دار �أبع���اد» ،للكاتب���ة والروائي���ة لونا ق�صري،
التي ت�رسح هذه املرة �أي�ض��� ًا بخيالنا بعيداً يف
الر�ؤى وال�صور اجلميلة ،فت�شدّنا بخيوط حريرها
لأن نتاب���ع معها �سفرها وترحاله���ا �إىل مطارح
اجلمال واخلي���ال اخل�صب الذي ينتج عن واقع ال
نعرف كيف ت�صيغه �أنام���ل الكاتبة املت�ألقة من
عقل و�إرادة راجحني ،معيدة �إىل «�أدب الرحالت»
ت�ألقّه ووهجه.
وك�أن عنوان الإنتاج اجلديد «فرا�شة التوت»
للون���ا ق�صري ا�سم على م�سمى حقيقة ،حيث نكاد
نعتقد �أن ال�رشنقة ال�صغرية احلريرية تكاد تنتهي
بتحلُّله���ا �إىل خيوط حريري���ة ،تتحول مع �آالف
ال�رشانق �إىل �أ�شكال خمتلفة من الأن�سجة اجلميلة،
�إال �أنن���ا نفاجَ ����أ ب�أ�شكال رائعة م���ن املخلوقات
اجلميل���ة الزاهية ب�ألوانها ،تتج���وّل وتطري �أمام
ناظرين���ا �إىل كل �أمكنة الربي���ع والبهاء ،متنحنا
اجلمال والتفا�ؤل يف حلظة نح�س فيها بالي�أ�س.
وقد جن���د �أنف�سن���ا كلما طرنا م���ع «فرا�شة
الت���وت» يف الأمكن���ة ،هل نحن فع�ل�اً مع بطلة
ق�صة من «بنات خي���ال» الكاتبة املبدعة ،التي
تعي���د للرواية �ألقه���ا وللرومان�سية التي اختفت

من حياتنا حتت ت�أثري الوقائع امل�ؤملة ح�ضورها
اجلمي���ل� ،أم هي �سرية حقيقة �أبدعت بها الكاتبة،
ويف احلال�ي�ن ،ال ميكن يل �إال �أن اعترب لونا ق�صري
هي البطل���ة احلقيقية التي تق���دم جتربة حياة
وعمل مميزة ورائعة م�شحونة بالأحالم اجلميلة،
وبلحظ���ات �أمل و�أم���ل وي�أ�س �رسع���ان ما يغلبه
التف���ا�ؤل ،فت�أت���ي �إىل �أفئدتنا من ج���زر الليونة
واجلمال والدفء واحل���ب؟ �أولي�ست هي «فرا�شة
التوت» الت���ي تنطلق يف الف�ض���اء الرحب على
�سجيته���ا تلملم خيوط اجلم���ال ،وتغطّ على كل
�أنواع الزه���ور والورود تلمل���م �ألوانها ورحيقها
و�سعادتن���ا ،فتلق���ى يف حتليقه���ا الدائم عوامل
خمتلفة من البلدان ومن���اذج متعددة من الب�رش،
تختلف يف �أ�سلوب وتفا�صي���ل حياتها وعي�شها؟
فكي���ف �إذا دخل���ت احلداث���ة �إىل ذواتن���ا وجعل
حمركات البحث يف الكومبيوتر واالنرتنت ،العامل
ب�إماكن���ه ونا�سه �صغرياً ومل���ك يدنا مع ما فيه
ح�سنات عديدة و�سيئات كثرية؟
�أنا مع «ليزا» التي تك�رس القيود «وتتخل�ص
م���ن �أغالل ال�صمت وامللل ،وحت���رر مع�صمها من
حلق���ات الوح���دة ،وتزينها على مائ���دة حياتها
�سواراً ذهبياً»..

لنتابع مع «فرا�ش���ة التوت» ماذا ح�صل مع
لي���زا ..و�إن كن���ت مع ال�سطر الأخ�ي�ر من روايتها
البديعة «لقد ع�ب�رت حياتي م�شي ًا على الأقدام..
لكنني �أخرياً و�صلت» لأن���ه ي�شبهني متاماً ..مع
فارق �أين ما زلت �أكد وا�سعى.

�أحمد
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خطوات السعادة الزوجية ()5/2
السعادة الزوجية حلم كل فتاة وامرأة..
السعادة الزوجية أمل يراود خاطر كل زوجة..
السعادة الزوجية مخرج من كل فتن الحياة ومشكالتها وضغوطاتها..
السعادة الزوجية نبتة تحتاج إلى حماية ورعاية لتكبر وتُ ثمر ،وتقف في وجه الرياح العاتية..
السعادة الزوجية بناء كبير يحتاج إلى بنّ اء ماهر يضع كل حجر في موضعه بدقة وإتقان..
اقبل���ي زوج���ك على ما ه���و عليه:
بع����ض الزوج���ات تريد تغي�ي�ر طباع
زوجها لتُواف���ق مع طباعها ،فتلج�أ يف
�سبي���ل ذلك �إىل �أ�سلوب النقد ،ظن ًا منها
وم���دٍ ،لكنها بذلك
�أن���ه �أ�سلوب مفيد جُ
تُتع���ب نف�سها فيم���ا ال يفيد ،لأن كرثة
النقد تولد العناد والإ�رصار على اخلط�أ
 �إن كان خط��� أ�  -فكيف �إذا كان الزوجيرى �أن �أ�سلوبه يف احلياة هو الأ�صوب؟
الأح�سن للم���ر�أة يف هذه احلالة �أن
تقبل زوجه���ا على ما ه���و عليه ،و�أن
تتقبّل فكرة خمالفتها يف بع�ض الطباع
والت�رصف���ات ،ف�إنه ال ميك���ن �أن يتفق
اثن���ان يف كل �شيء ،و�إال لكانا �شخ�ص ًا
واحداً.
ال تو�سّ عي رقعة اخلالفات :اخلالفات
الأ�رسية �أمر طبيع���ي ميكن اال�ستفادة
منها يف معرف���ة املزيد من طبائع كل
من الزوجني للآخر ،ومن غري الطبيعي
هن���ا �أن ت�شع���ر امل���ر�أة �أن الكارث���ة
وقع���ت عند ح���دوث �أي خ�ل�اف ،ولو
كان ب�سيطاً ،فتق���وم عند ذلك بتو�سيع
رقعته والنف���خ فيه ،فتن� أش� ب�سبب ذلك
خالفات جديدة قد تك���ون �أكرب و�أعمق
م���ن اخلالف الأ�صلي ال���ذي حدث �أوالً،
ولو �أن الزوجني جل�آ �إىل احلوار الهادئ
واملناق�شة البنّاءة دون �رصاخ �أو �شجار

ِ
أنـت

النتهى هذا اخلالف يف دقائق معدودة
ومل يعد له �أثر� ،رشيطة �أن يحر�ص كل
واح���د منهما على �إنه���اء هذا اخلالف
�رسيع ًا دون تعنُّت �أو �إ�رصار.
�شاركي زوجك اهتماماته :كلما كرثت
نق����اط االتفاق بني الزوجني ،كانت �أ�س�س
بن����اء احلي����اة الزوجية بينهم����ا متينة،
والب����د �أن تكون ال�سع����ادة الزوجية هي
الثم����رة الطبيعي����ة لهذا ال����زواج .املر�أة
احلكيمة ه����ي التي تبحث يف اهتمامات
زوجه����ا وهواياته ،وتق����رر ممار�سة تلك
االهتمام����ات والهوايات حتى جتتمع مع
زوجها على �أر�ضي����ة م�شرتكة ،فال يكون
ه����و يف وا ٍد وه����ي يف واد �آخر ،فمث ًال �إذا
كان الزوج يهوى القراءة يف مو�ضوعات
معيّنة؛ ديني����ة �أو �سيا�سية �أو اقت�صادية
�أو طبية ،ف�إن الزوجة جتتهد يف االهتمام
بذلك ،لي�����س حب ًا يف النق����د واملجادلة
و�إظهار الذات� ،إمنا حُ ب ًا يف الزوج ورغبة
يف �إ�سع����اده ،وطلب���� ًا مل�شاركته احلديث
حول هذه املو�ضوعات ،ولكي تكون على
نف�س م�ستواه الثقايف واملعريف ،في�سعد
بها ،وت�سعد هي الأخرى مبا ح�صلته من
معارف وعلوم.
ال حتتفظ����ي بذكري����ات الآالم :ك����م
كانت جميلة تلك الأي����ام التي ت�شعرين
فيها بال�سع����ادة مع زوجك� ،ألي�س زوجك

ال�سب����ب يف تل����ك ال�سع����ادة؟ �إذاً ،فلماذا
تن�سني هذه الأيام اجلميلة نتيجة وجود
بع�ض اخلالفات الطارئة؟ َمل ال حتتفظني
بذكري����ات ال�سعادة؟ مل����اذا جتعلني يف
�صدرك خزانة حتتفظ��ي�ن فيها بذكريات
الآالم وجتتهدي����ن يف ر�صنه����ا جنب ًا �إىل
جنب؟ �أم����ا كان من الأوىل �أن تلقي بهذه
الذكريات امل�ؤملة خلف ظهرك ،وال ت�ضعي
يف تلك اخلزانة �إال كل فعل جميل وخلق
نبي����ل؟ �أين �أنت من ق����ول بع�ض ال�سلف:
«خريكم من راع����ى وداد حلظة» ..حلظة
واحدة من ال����وداد وال�صفاء لها حرمتها
عن����د ال�سلف ،فكي����ف بال�ساعات احللوة
والأيام اجلميلة والليايل امل�رشقة؟
ال تكتئب����ي ب�سب����ب �أعم����ال زوج����ك
اال�ستثنائية :عليك �أن تكيّفي نف�سك وفق
الظ����روف اال�ستثنائية الت����ي يزاول فيها
زوجك عمله ،والدر�س الأكرب الذي ميكن �أن
تتعلميه من ذلك �أنه ال ميكن �أن حت�صلي
على كل �شيء ،والأف�ضل �أن تواجهي الأمر
الواقع بكل مرون����ة و�إيجابية لتح�صلي
على قدر�أكرب من ال�سعادة� ،ضمن احلدود
املفرو�ض����ة علي����ك ..ولك����ي تنجحي يف
التك ُّي����ف مع عم����ل زوج����ك ،وحتتفظي
ب�سعادتك ،علي����ك اال�ستفادة من القواعد
الآتية:
� -1إذا كان العم����ل موقوت���� ًا حمدود

وطــفـــــلك

كيف ّ
نشجع أطفالنا على القراءة؟ ()3/3
فليق����ر�أ يف الوقت ال����ذي ال ي�شعر فيه بالإرهاق،
ف�إن كان متعَ ب ًا فلن تكون للقراءة ثمرة.
راعي �أال يحرمه وقت القراءة من ممتع �آخر يريد
�أن ي�ش����ارك فيه ،فهو يعل����م �أن الق�صة ميكن ت�أجيل
قراءتها� ،أما هذا املمتع فقد ينتهي وقته ،وال ي�ستطيع
اال�ستمت����اع به مرة �أخرى .فعل����ى �سبيل املثال �إذا
كنت يف �إح����دى املتنزهات ووجدت����ه من�سجم ًا مع
�أقران����ه فال ت�أخذي����ه منهم كي يقر أ� ق�ص����ة� ،أي ًا كان
م�ستواه����ا ،وكذلك �إذا كان ي�شاهد برامج الأطفال يف
التلفاز �أو ميار�س ن�شاط ًا معيناً ،كالريا�ضة �أو �ألعاب
احلا�سوب.
قبل �أن يق����ر�أ طفلك الق�صة اقرئيه����ا �أنت ،حتى
تتعريف �إىل ماهيتها ،وحتى ال تقابله كلمات �صعبة.
ح����اويل �إح�ضار �أي����ة �أدوات �أو �أ�شياء من املنزل
ذُكرت يف الق�صة ،من �أجل ربط الق�صة بالواقع.
اطلبي من طفل����ك �إعادة رواية الق�صة ،و�شجعيه
عل����ى ذلك بتقدمي الهدايا الت����ي يحبها ،واعلمي �أن
ال�شيء القليل ي�سعد الطفل.
اقرئ����ي لطفلك منذ �صغ����ره ،وال تنتظري عندما
يدخ����ل احل�ضانة �أو يتعلم القراءة ،فهناك احلكايات
التي ميكنك ق�صها عليه منذ الثالثة من عمره ،ويقوم

هو بروايتها بعدك عن طريق ال�صور ،ومن املعروف
�أن التق����دم يف مه����ارات القراءة مرتب����ط باملواظبة
عليها ،ومبا �أن �صغار الأطفال ال ي�ستطيعون القيام
بذلك مبفرده����م ،ف�إنهم يعتمدون على اال�ستماع �إىل
م����ا يقر�ؤه له����م الكبار ،بل �إن كثرياً م����ن الدرا�سات
الرتبوي����ة الأخرية ت�ؤكد �أنه من ال�رضوري �أن ي�ستمر
الوالدان يف الق����راءة لأبنائهما حت����ى �سن الرابعة
ع�رشة ،لأن متعة اال�ستماع �إىل الكتاب املقروء تالزم
الإن�سان معظم �سنوات حياته.
اربط����ي الق�صة الت����ي تقرئيها لطفل����ك بالواقع
الذي يعي�شه ،فمث��ل�اً� ،إذا فعل �شيئ ًا م�شابه ًا لإحدى
الق�ص�����ص �أو مواقف ال�س��ي�رة وال�صحابة (ر�ضي اهلل
عنهم) ،فاربطيه ب����ه ،وذكّريه ب�أنه يفعل مثل فالن،
ف�إذا كان املوقف جيداً زدتيه حُ �سناً ،و�إذا كان �سيئ ًا
ف�ستذكّريه بنهاية �أو عقوب����ة ال�شخ�صية التي فعل
مثلها.
احر�صي على تنويع طرق تق����دمي الق�صة ،فبد ًال
من االقت�ص����ار على �رسد الق�صة ،ميك����ن م�شاهدتها
على �صورة فيلم� ،أو متثيله����ا مع �إخوته �أو �أقاربه،
ق�ص الق�صة ،وكذلك
كم����ا ميكن قيام طفلك ب�إع����ادة ّ
قيامه بر�سم وتلوين �صور الق�صة.

لأجل ،فتذرّعي ب����كل قوتك على احتمال
تلك الفرتة.
� -2إذا كان هذا العمل دائم ًا فتقبّليه،
وحاويل �أن ت�شاركي زوجك فيه لت�ستمتعا
به �سوياً.
 -3اذكري �أن جناح زوجك هو جناحك
�أي�ضاً ،لذلك ادفعي زوجك �إىل النجاح.

 -4اذكري �أن زوج����ك �إمنا يفعل ذلك
لأجلك ولأجل �أبنائك.
 -5اذكري �أنه �إذا مل ي�ؤ ِّد هذه الأعمال
اال�ستثنائية فلن ي�ستطيع تلبية مطالبك
ومطالب �أبنائك.

رمي اخلياط

فَ ن%

اإلتيكيت

أصول تقديم بطاقة العمل
ين�صح����ك خبريو الإتيكيت �إذا كنت �ستقدّمني
بطاق����ة عمل����ك (ال����ـ � )business cardإىل
�أحدهم ،فمن املف�ضَّ ل �أن تقدّميها بيدك اليمنى �أو
بكلتا اليدين ،بطريقة مهذبة ومدرو�سة ،حمذرين
م����ن �أنه يف ح����ال كنت ت�سافرين خ����ارج البلد
للعمل ،فعليك تقدمي بطاقة عملك بيدك الي�رسى،
لأ ّن ذل����ك قد يُعت��ب�ر �إهانة يف بع�����ض البلدان،
داع��ي�ن �إىل النظر مبا���ش�ر ًة يف عين ّي ال�شخ�ص
الذي تقدّمني له بطاقة عملك ،واالبت�سام له ،فهذا
دليل م�صداقية وت�أكيد مهني.
ويدعو االخت�صا�صيون �إىل �رضورة احل�صول
على بطاقة العمل اخلا�صّ ة بك متجدّدة ومواكبة
لك ّل املتغ��ّي�رّ ات وامل�ستجدات ،ف�����إذا غيرّ ت رقم
هاتف����ك �أو عنوان �سكنك مث��ل� ًا �أو رمبا وظيفتك،
جدّدي بطاقتك لتتما�شى مع املتغيرّ ات ،معتربين
�أن من غ��ي�ر املقبول �أن تكتب����ي بخطّ يدك رقم
هاتفك اجلديد على البطاقة القدمية مثالً.
وي�شري خ��ب�راء الإتيكي����ت �إىل �أن من الآداب
التي ال يجوز �إغفالها ،كيفية اختيار املعلومات
الواردة يف البطاقة وفق �أهميتها ،الفتني �إىل �أن
من املف�ضَّ ل �أن ت�ضعي �أ ّو ًال ا�سمك وا�سم امل�ؤ�س�سة

الت����ي تعملني فيها ،و�شعارك ،بالإ�ضافة اىل رقم
هاتفك (املكتب) وبري����دك الإلكرتوين ،كا�شف ًا �أن
بطاقة العم����ل تكون بالإجم����ال بي�ضاء اللون،
وتُطب����ع عليه����ا املعلوم����ات باحل��ب�ر الأ�سود،
م�شددين على �رضورة �أن تكون الطباعة ب�سيطة
ومقروءة وذات طابع مهن����يّ ،وبخ�صو�ص �شكل
البطاق����ة وحجمها ،ف إ� ّن املعي����ار الدويل حلجم
البطاقة ه����و  ،85.60x53.98mmومن املف�ضّ ل
التزامه.
ون�صح االخت�صا�صي����ون ب�رضورة حماولة
احل�ص����ول على بطاقة عم����ل مرتجَ مة �إىل لغة
البلد الذي تزورينه ،فهذا دليل جديتك ورغبتك
الفعلي����ة يف العمل مع اجلهات املهنية هناك،
ويرتك انطباع ًا جي����داً عنك وعن ال�رشكة التي
تعملني فيها ،الفت��ي�ن �إىل �رضورة جتنّب ترك
انطب����اع �سيئ عنك ،فال تقدّمي بطاقتك قبل �أن
تُطل����ب منك ،ويف حال مل ي�س�ألك الطرف الآخر
عن بطاقة عملك ،اطلبي احل�صول على بطاقته،
ويف الوق����ت عينه قدّمي ل����ه بطاقتك ،داعني
�إىل جت ّن����ب طلب بطاقة �أح����د كبار امل�س�ؤولني
التنفيذيني.
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أمراض قد تصيب األطفال ..فاحذروها
نوروفريو�س

ل���كل ف�صل مي���رّ عل���ى طفلك
�أمرا�ض���ه؛ فف���ي ال�صي���ف يك�ث�ر
الإ�سهال ،واجلف���اف ،وقد يتعر�ض
طفلك ل�رضب���ة �شم�س ،ويف الربيع
تظهر احل�سا�سية ،ويف اخلريف تبد�أ
نزالت ال�ب�رد ..فيما يلي ن�ستعر�ض
بع����ض الأمرا����ض التي ق���د تف�سرّ
عالماته���ا ب�أمرا�ض �أخ���رى ،لكن
�أعرا�ضه���ا وط���رق التخل�ص منها
خمتلفة.

الأعرا�ض :قيء متكرر ال ي�سيطَ ر
عليه ،مع �إ�سهال.
ك���م ي���دوم؟ :يج���ب �أن يحتاج
الطفل يومني �إىل ثالثة للتعايف.
�شع���ور الطفل� :ضعيف ومنزعج
من الق���يء ،مع �إمكاني���ة حدوث
جفاف من فقدان ال�سوائل.
ما ميكن فعله :تعوي�ض ال�سوائل،
وغ�سل البيا�ض���ات واملالب�س على
درجة حرارة  ،60لقتل اجلراثيم.
ما يجب جتنُّبه :نظام �إر�ضاع �أو
�أكل �صارم ..قدّمي احلليب بكميات
قليلة ومرات قليلة.
اللجوء �إىل الطبي���ب� :إن عانى
الطفل م���ن اجلفاف� ،إما جفاف يف
احلفا�ضات� ،أو كون منطقة اليافوخ
غائرة.

الأكزميا اال�ست�رشائية
الأعرا����ض :طفح جل���دي جاف
�أحم���ر وحكّة ،وقد تك���ون املنطقة
مت�شقّقة.
كم يدوم؟ :حال���ة طويلة الأمد،
وقد يعاين الطفل من ازديادها.
�شع���ور الطف���ل :الرغبة باحلك
مع الأمل ،لذلك حاويل �إبقاء �أظافر
الطفل ق�صرية ،لتجنُّب َجرْح نف�سه.
ما ميك���ن فعله :ا�ستخدام دهون
مو�ص���وف طب���ي  4م���رات يومياً،
ووزّعيه بلُطف بد ًال من فركه على
املنطقة.
م���ا يج���ب جتنُّب���ه :ا�ستخدام
التدفئة واحلمام اليومي ،فكالهما
ي�سبّبان جفاف اجللد.
اللجوء �إىل الطبيب :فوراً ،فكلما
كان ا�ستخدام الدهون الطبي �أبكر،
كان ذلك �أف�ضل.

اخلناق
الأعرا����ض� :صعوبة يف التنفُّ�س،
مع �سعال قوي جداً.
كم ي���دوم؟ :يف الغالب يختفي
خ�ل�ال � 48ساع���ة ،لك���ن بع����ض
الأعرا�ض تدوم حتى �أ�سبوعني.
�شع���ور الطفل� :سيك���ون احللق
منتفخاً ،وق���د يخيفه ال�سعال ،كما
قد يعاين من ارتفاع احلرارة.
م���ا ميكن فعل���ه� :إجال����س الطفل
با�ستقام���ة ،والعمل على �إراحته ،مع
تقدمي كثري من ال�سوائل؛ ملنع اجلفاف.
ما يجب جتنُّب���ه :البكاء ي�سبب
تفاق���م الأعرا�ض ،فح���اويل تقليل
انزعاجه قدر الإمكان.
اللجوء �إىل الطبي���ب� :إن كانت
الأعرا����ض حادة م���ع �صعوبة يف
التنف�س فيجب اللجوء �إىل الطبيب.

التهاب الق�صيبات
الأعرا�ض� :شبي���ه بالزكام ،لكن
مع �سعال �أقوى ،و�صفري و�صعوبات
يف التنفُّ�س.
كم ي���دوم؟� :أ�سبوع بدون عالج،
�إن كان متو�سط القوة ،وقد تتطلب

احلاالت الأقوى الدخول �إيل امل�شفى.
�شعور الطفل :كدر ،و�سيعاين من
حرارة ،وقد يعاين من �صعوبة يف
الر�ضاعة �أو الأكل ،ب�سبب االحتقان.
ما ميك���ن فعله :عاجلي احلرارة

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

القوية با�ستب���دال البارا�سيتامول
بالإيب���و بروفني؛ ح�س���ب الكمية
املو�صى به لعمر الطفل.
ما يج���ب جتنُّبه :تقليل احلرارة
ب�رسعة عرب كمّادات املاء البارد.

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

�أفــقــي
 - 1م�ضيق بحري قرب اليمن
 - 2القدرة على الر�ؤية بالعقل ال العني  /ن�صف مولع
 - 3تكل���م عن �شخ�ص ما يف غيابه  /يغطي اخلروف
 /االح�سا�س وتوقع اخلري �أو ال�رش
 - 4ا�شتي���اق لدرج���ة املر�ض (معكو�س���ة)  /التقط

اللج���وء �إىل الطبي���ب :ات�صلي
بالط���وارئ �إن كان يع���اين م���ن
�صعوب���ة يف التنف����س� ،أو �إن كان
�شاح���ب اللون ومتعرق���اً ،و�إن بدا
لون ال�شفاه �أزرق.

(الطري) مبنقاره � /إلهي
 - 5الف �سنة  /حيوان لطيف مكار
 - 6ذكر الط�ي�ر  /بيت احليوان الربي
(معكو�سة)
 - 7املنزل املجاور  /ا�ستعرا�ض الفن
 - 8ح���ول �إىل فتات  /غ�صبا  /كثيف
غري مرتب
 - 9رج���ل الدي���ن ال���ذي يق���دم قرارا
مبرجعية دينية يف �أمور احلياة
 - 10ال�صفات واملالمح  /ذبح

عــمـــودي

 - 1دب �صيني مهدد باالنقرا�ض  /يف
�أغاين ومواويل فل�سطني وبالد ال�شام
� - 2أمهات الكتب
 - 3مت�شابهان  /الكلب يو�صف و�صفا
طيبا  /قوة ال�رضب (اجلرب)
� - 4أوعي���ة لزراعة النبات  /واحد يف
طاول الزهر  /يكتب بكل لغات العامل
ولكنه ال يقر�أ
 - 5طراوة ومرونة  /اقرتب منها الليل
(معكو�سة)

الحل السابق
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

 - 6منطقة املف�صل بني ال�ساعد والزند  /هزت
بجناحيها ب�رسعة
 - 7ن�صف جلنة  /مع�سكرات اجلي�ش
 - 8من ملوك م�رص القدمية  /عملة �صعبة
 - 9عنادل
 - 10روائي و�أديب ميني (اال�سم الأول والأخري)
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كاريكاتير

كيف يمكن للطعام أن ّ
يغير لون عينيك؟
يتغي ل��ون قزحية ال��ع�ين ،وه��ي اجل��زء
رّ
املوجود حول الب�ؤب�ؤ ،نتيجة عدَّة �أ�سباب ،منها
كرب ال�سن� ،أو التعرّ�ض لل�شم�س كثرياً� ،أو اختالف
ال�ضوء ال�ساقط عليها� ،أو �إجراء عملية جراحية
ت�سبّبت يف تغيري اللون� ،أو ارتداء عد�سات ال�صقة
رّ
بالعني ،كما قد
يتغي لون العني من �سطوع �أو
بتغي احلالة النف�سية لل�شخ�ص.
رّ
خفوت
يكمن ال�سبب وراء ذلك التغري ال�رسيع يف
�سنة واح��دة ،كما هو �شائع بني الأطفال� ،إىل
اختالف تركيز مادة امليالنني داخل اجل�سم،
فعادة يكون هناك نق�ص يف �صبغة امليالنني
داخل قزحية الطفل ،وي�سبب ذلك ظهور عني
الطفل باللون الأزرق قليالً.
ومع منو الطفل يبد�أ يف اكت�ساب امليالنني
من تعرّ�ضه لل�شم�س ،وتناوله للكثري من الأطعمة
التي تزيد من تركيز امليالنني يف ج�سده،
ويثبُت لون عني الطفل تقريب ًا عند بلوغه عام ًا
على مولده� ،إذ �إنه عادة ما يولد الأطفال ب�أعني
زرقاء نتيجة انخفا�ض ن�سبة امليالنني متاماً،
و�إذا كانت هناك ن�سبة ميالنني ف�إنَّ اللون يتجه
�إىل اللون الأخ�رض ،و�إذا كانت هناك ن�سبة كبرية
من امليالنني ف�إن اللون ي�صبح ُبنّي ًا �أو �أ�سود.
مُيكن تعزيز وج��ود امليالنني يف اجل�سم
عن طريق زيادة م�ستويات الغذاء الذي يحتوي
عليه ،و�أف�ضل خيار هو الأطعمة التي حتتوي
على فيتامني «�أ» ،وه��و موجود يف اجل��زر،
والقرع ،وال�سبانخ ،والبابايا ،والفلفل الأحمر
تـــ�صـــــدر عـــــــن
�شــركــة الـقـــلــم
للإعالم �ش.م.م.

والبطيخ ،وغريها من الأغذية التي تعزز من
وجود امليالنني؛ امل�س�ؤول الأول عن تغيري لون
الب�رشة والعني وال�شعر يف ج�سمك.
كما �أن هناك الكثري من الأطعمة الأخرى
التي تحُ فّز �إنتاج امليالنني داخل اجل�سم �أي�ضاً،
من �أمثلتها الغذاء الغني بفيتامني «هـ»،
وهي مواد مُ �ضادة للأك�سدة ،ومتنع �أي�ض ًا ظهور
عالمات ال�شيخوخة املُبكرة ،واحلفاظ على
ج�سدك و�شعرك وعينك �صحية لأط��ول فرتة
ممكنة.
ومن الأغذية الغنية بامليالنني :الزيوت
النباتية (زي��ت القمح ،وزي��ت عباد ال�شم�س،
وفول ال�صويا ،والزيتون) ،واخل�رضاوات الورقية
اخل�رضاء واملك�رسات (اللوز وال�صنوبر واجلوز
والكاجو) والفواكه (الكيوي واملاجنو والأفوكادو
واخلوخ والعنب) وع�سل النحل و�صفار البي�ض.
فيما يُع ّد فيتامني «د» من الفيتامينات
الأ�سا�سية لزيادة �إنتاج امليالنني يف اجل�سم
�أي�ضاً ،فهي تعطي اجل�سم احلماية التي يحتاجها
من الأ�شعة فوق البنف�سجية ،وميكن �أن جتده
يف منتجات الألبان واخل�رضاوات والبقوليات
والبي�ض والدجاج واخلمرية والأ�سماك.
بالطبع مُيكنك ذلك ،فبع�ض الفواكه تُ�ساعد
على تقليل �إنتاج امليالنني يف اجل�سم ،ومنها:
الربتقال واجلوافة والليمون والفراولة واجلريب
فروت ،وهناك �أي�ض ًا اخل�رضاوات مثل القرنبيط
وامللفوف وال�سبانخ وكذلك الطماطم.
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:

