احتماالن ُّ
لتجمع اإلرهابيين في إدلب
ر�أى خرباء ا�سرتاتيجيون يف «تكدي�س» امل�سلحني يف �إدلب ال�سورية وجوهاً
عدة� ،أولها� :أن جتمُّعهم يف منطقة واح��دة قد يخلق بينهم �صراعات متعددة
الأ�شكال ،منها ال�صراع املناطقي� ،أو ال�صراع بني امل�سلحني الأجانب واملحليني،
�أو ال�صراع على املال وال�سلطة ،مما �سيولّد حاالت توتّر و�إرهاب دائمة.
وثانيها :قد ي�شكل هذا التجمُّع الوا�سع للإرهابيني منا�سبة للأمريكيني
لل�ضغط على أ�ت��ب��اع��ه��م ،خ�صو�صاً ال�سعودي وال��ق��ط��ري وال�ترك��ي ،م��ن �أج��ل
التوفيق بني خمتلف الأجنحة الإرهابية ومدّهم بامل�ساعدات من �أجل ت�شكيل
جي�ش واحد كبري ملوا�صلة العمليات �ضد الدولة ال�سورية و�إعادة التمدُّد الحقاً.

ألمـــــــة واحـــــــدة

يـومـيــة �سيــا�سـيــة م�ستـقـلـة  -تـ�صـدر م�ؤقتـاً �أ�سـبـوعـيـاً  -تـ�أ�سـ�سـت عام  1908ال�سعر 1000 :ل.ل 15 - .ل�.س.
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لماذا أغارت الطائرات «اإلسرائيلية» من األجواء اللبنانية على األراضي السورية؟

هل سيؤدي تعاون
ترامب مع الروس
إلى حل سوري؟

2
 .. 3وللبنانيين هواجسهم

عهد عون نهاية لعهود «الترويكا»

ّ
 7دول غذت ودعمت اإلرهاب في سورية..
واشنطن أمرت الرياض بتأسيس «داعش»

4
الشمال السوري ..وليس الجنوب التركي
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8
سورية عالمية..
العميد جورج نادر :حرب في َ
 9والمنطقة إلى «الفدرلة» غير المعلنة
العالقات المصرية  -السعودية إلى أين؟
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االفتتاحية

قانون الستين :وطن َع السكين
�أما وقد �أتت كلم���ة ال�رس اخلارجية ،و�أ�صبح لوطن الأرز رئي�س
للجمهوري���ة ،بعد انتظار وتر ُّقب وفراغ ا�ستمر نحو �سنتني ون�صف
ال�سنة ،و ُك ِّلف بعدها رئي�س جديد للحكومة ،وعاج ًال ام �آج ًال �سيت ّم
ت�أليف حكومة الوحدة الوطنية العتيدة ،يربز ال�س�ؤال الآتي:
ماذا �ستكون مهمة حكومة العهد الأوىل؟ وا�ستطراداً :هل �سيكون
قان���ون االنتخاب اجلديد ال���ذي ُوعد به اللبناني���ون على جدول
البح���ث؟ وبالتايل :هل �ستت ّم االنتخاب���ات يف الربيع وفق قانون
ع��ص�ري حديث ،ي�ؤ ّمن �صحة التمثيل والعدالة؟ وهل ميكن حتقيق
ذلك �إال من خالل قانون يعتمد نظام الن�سببية؟
للإجاب���ة على ما تقدم ،نالحظ �أن���ه ووفق املعطيات الأخرية
والت�رصيحات والتحركات اجلارية ،ف����إن جميع القوى ال�سيا�سية
والأح���زاب املتعاقبة عل���ى ال�سلطة يف لبنان (ومن���ذ الطائف)،
جُممعون يف العلن على رف�ض �إج���راءات االنتخابات وفق قانون
ال�ست�ي�ن ،بينما يف ال�رس هم متفقون عل���ى �إ�ضاعة الوقت وحرق
املراحل الفا�صلة د�ستوري ًا لإنتاج قانون جديد.
ً
هكذا ،يو�ضع اللبنايون �أمام الأم���ر الواقع ،وهربا من التمديد
للمجل����س النيابي ن�سري بقانون ال�ستني ،وتكتمل امل�ؤامرة ب�إعادة
نف�س الطبقة ال�سيا�سية �إىل احلكم.
هذا الأمر يبدو منطقي ًا� ،إذ كيف ميكن �أن نت�ص ّور �أن توافق ال�شّ لة
احلاكمة وتعطي بيديها ال�سالح ال���ذي �س ُي�ش َهر بوجهها ويطردها
من �س���دة امل�س�ؤولية وجنة احلكم التي تنع���م فيه وتتوارثه من
جيل �إىل �آخر دون �أي م�س ّوغ قانوين يردع �أو حت ّرك �شعبي مينع؟
هذا املخطط  -الهاج�س ي�ؤكده ما يجري يف الأروقة ال�سيا�سية
م���ن تنازُع وتناتُ�ش ونكايات ور�سائل �سلبية و�إيجابية ،للح�صول
على حقائب ووزارات خدماتي���ة �أو �سيادية �أو �أ�سا�سية (وما �أكرث
الت�صني���ف) ،يف ظل حكومة مفرت�ض �أن يكون عمرها �أ�شهراً قليلة،
وبالت���ايل لن يكون له���ذه الوزارة الوق���ت وال الإمكانيات لتوفري
وتقدمي خدمات� ،سواء يف التعيينات او التوظيف �أو تنفيذ م�شاريع
كربى ..لكن املطلوب �أن مي ّر الوقت لنعود مرغمني لقانون ال�ستني.
�أم���ا امل�ؤ�رش الأهم ،والذي يدفع باجتاه هاج�س قانون ال�ستني،
فه���و ت�رصيح وزي���ر الداخلية يف حكومة ت�رصي���ف الأعمال نهاد
امل�شنوق� ،إذ �أعلنها ب�شكل مبا�رش �أنه «غري متفائل بتفاهم القوى
ال�سيا�سية على قانون جديد يف فرتة �شهرين» .ثم تابع �أنه «جاهز
فقط لإجناز االنتخاب���ات الآن ..وفق قانون ال�ستني ،و�أي كالم �آخر
لي�س منطقي ًا ،ول�سنا قادرين على تنفيذه ،و�أي قانون �آخر يحتاج
�إىل وقت طويل� ،أي �أ�شهر ،لرتتيب الإدارة وتثقيف الناخبني ليعرفوا
على �أي ا�سا�س �سينتخبون ،ووفق �أي �صيغة �أو منوذج»!
�أمام هذا الواق���ع ال�صعب :كيف �سنت��ص�رف كلبنانيني ن ّدعي
العلم وال���ذكاء ونبوغ �أبنائنا يف لبنان واملهجر؟ وكيف �سنواجه
املد َّبر لنا انتخابي ًا يف قادم الأيام؟
بر�أي���ي املتوا�ضع ،على ال�شعب اللبناين بكل فئاته �أن يتداعى
حل�شد كل الطاق���ات ،وعقد الندوات واالجتماع���ات ،لت�شكيل قوة
�ضغ���ط لإجبار هذه ال�سلطة على اخل�ض���وع وال�سري بقانون جديد
ي�ؤ ّم���ن امل�صلحة العام���ة والعدالة واحلداثة ،حت���ى ولو اقت�ضى
ذل���ك ت�أجيل تقني مدرو�س لالنتخابات ،يكون فيها حتقيق الهدف
املن�ش���ود� ،أما �إذا تقاع�سنا كلبنانيني ومنن���ا على حرير و�أهملنا
واجبنا الوطني يف املب���ادرة ،ف�سننام لن�صحو على واقعنا ذاته؛
بكل �سلبياته وخيباته وعجزه ،فهل من منقذ؟

قا�سم �سليم
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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

عهد عون نهاية لعهود «الترويكا»

دعوة عون كافة ال�سيا�سيني لزيارته وو�ضع هواج�سهم خطوة �أوىل ال�ستعادة هيبة كر�سي الرئا�سة

قد تكون ظروف ن�ش���وء «الرتويكا» (حكم
الر�ؤ�س���اء الثالث���ة) يف عهد الرئي����س اليا�س
اله���راوي وامتدادها �إىل عه���د الرئي�س مي�شال
�سليمان ،م���روراً بعهد الرئي�س �إميل حلود ،لها
ما يربّرها ،لي�س فقط ب�سبب الظروف الإقليمية
والوجود ال�سوري ،ثم تبعات ان�سحابه الحقاً،
ب���ل لأن ل���كل رئي����س حيثي���ات و�صوله �إىل
ال�سلطة ،وطريقة �أدائه يف ممار�سة �صالحياته
وحقوقه ،ب�رصف النظر عن تلك التي كانت قبل
الطائف �أو بعده.
الرئي����س اله���راوي كان بالكامل حمكوم ًا
بالوجود ال�سوري من جهة ،ومبكان �إقامته يف
بدايات عهده على نفقة الرئي�س رفيق احلريري
من جه���ة �أخرى ،وبد�أ عهده مب���ا عرف با�سم
«الدُّويْكا» ،وم�شارك���ة رئي�س احلكومة رئي�س
اجلمهورية «ع���ن حب ور�ض���ا» يف ممار�سة
مه���ام احلك���م ،خ�صو�ص��� ًا �أن الرئي����س رفيق
احلريري كان من ��ش�ركاء الطائف و�صانعيه،
وكان ال ب���د من �إعطائ���ه «�أ�سهُماً» يف كر�سي
رئا�س���ة اجلمهوري���ة� ،إىل �أن انتف�ضت رئا�سة
جمل����س النواب ب�صفتها الكر�س���ي رقم  2وبد�أ
عهد «الرتويكا».
هذه «الرتويكا» ا�ستمرت يف عهد الرئي�س
مي�شال �سليمان ،لأن الرجل كان نتاج الدوحة؛
متام��� ًا كما كان الهراوي نت���اج الطائف ،فكان
و�ضع �سليمان من ال�ضعف بحيث ال جمال لديه
للبحث يف ت�سوية �أو�ضاعه ،لكن عهد الرئي�س
حل���ود و�أدائه ك�شخ�ص ا�ستحق عن جدارة لقب
«الرئي����س املقاوم» بع���د التحرير عام 2000
وردع عدوان متوز  ،2006حيث ر�سخ يف �أذهان
الكثريي���ن �أن الرئي����س امل�سيح���ي يف لبنان
لي�س فريق ًا حم�سوب ًا فق���ط على «جماعته»،
ولي�س �أق���ل حر�ص ًا من الرئي�سَ �ي�ن امل�سلمَني
على ا�ستع���داء «�إ�رسائي���ل» والقيام بواجب
مواجهتها ،لكن دع���م الرئي�س حلود للمقاومة
وخلق���ه جواً من التفاه���م اال�سرتاتيجي بينها
وب�ي�ن اجلي�ش اللبناين ،ا�ستول���د له فريق ًا من
اخل�صوم جعله غري ق���ادر على االنتفا�ض من
قي���ود «الرتويكا» ،ووجد نف�سه ملزَم ًا بالتزام
«العرف» لإكمال والي���ة «عهد ون�صف» �إىل
�آخ���ر دقيقة ،رغم��� ًا عن كل م���ن خا�صمه من
خ�صوم املقاومة.
عه���د الرئي�س عون يختل���ف بالكامل عن
عه���ود الأ�س�ل�اف ،لأن ظ���روف انتخابه كانت
مغايرة ،وو�صل �إىل بعبدا على حدود الده�شة،

و�إذا كان البع����ض يعت�ب�ر �أن الظروف الدولية عون علن ًا وجهاراً على مدى �سنتني ون�صف،
(انكفاء �أمريكي ،وقدرة رو�سية ،و�سعي فرن�سي) و�أ��ص�رّ ال�سيد ن�رص اهلل على �أن «�أول حرفني
كانت وحدها كافي���ة لو�صوله فهو واهم ،و�إذا من ا�س���م املر�ش���ح الذي يدعم���ه حزب اهلل
كان البع�ض الآخر يعترب �أن الظروف الإقليمية هما مي�ش���ال عون» ،وبالتايل ف����إن التمايُز
(وه���ن �سعودي ،وق���وة �إيراني���ة ،وانت�صارات ال�سيا�سي ال�شيعي يف انتخاب الرئي�س عون
النظ���ام ال�سوري) قد فعلت فعله���ا ،فهو �أقرب �سين�سح���ب عل���ى �أداء العه���د ،وفر�ض عدم
نوع��� ًا ما اىل الواقعية م���ن الفريق الأول ،لكن م�شارك���ة ال�شيعي���ة ال�سيا�سي���ة يف تركيبة
الفريق الأكرث �صوابية هو الذي يعترب �أن العماد «الرتويكا» ،منع ًا حل�رصي���ة التمثيل ،وثقة
عون هو ن�سخة عن الرئي�س حلود �ضمن ظروف ب����أداء الرئي�س ع���ون على م�ست���وى الأداء
�أن�ض���ج ،عززها التحالف م���ع حزب اهلل ،وثقة الوطن���ي ،خ�صو�ص��� ًا �أن ح���زب اهلل ال يدخل
املقاوم���ة �أنه �سيكون «الرئي����س اجلبل الذي يف التفا�صي���ل ال�سيا�سية الداخلية ،وي�ستمر
ال يُ�رشى وال يباع» كم���ا و�صفه ال�سيد ح�سن بالتمايز مع الرئي�س بري عرب تفاهم وا�ضح:
ن�رص اهلل ،وال�سيد ن��ص�ر اهلل ي�صيب غالب ًا يف «اتركوا لنا �ش����ؤون بندقية املقاومة وخذوا
تقديراته ،لأنها مبنية على جتارب وعلى ر�ؤية �ش����ؤون الدولة» ،وهي مقول���ة �شهرية لقائد
املقاومة موجَّ هة للجميع ،والعالقة احلميمة
للرئي����س عون م���ع املقاوم���ة قائمة على
تفاهمات وطنية لها خ�صو�صياتها الأبعد من
ال�سيا�سة الداخلية.
�سُ ني���اً ،ف����إن الرئي�س �سع���د احلريري عاد
�إىل ال��س�راي على قاع���دة «على حجة الوردة
حُ سن عالقة عون مع بري والحريري ت��ش�رب العليق���ة» ،وال�سي���د ن��ص�ر اهلل كان
تعزّ زه حاضنًا للجميع ..إضافة إلى �رصيح��� ًا ج���داً عندما ق���ال« :نح���ن قدّمنا
ت�ضحية كبرية باملوافقة على تكليف الرئي�س
احترام تسلسل أرقام كراسي احلريري ،ت�سهي ًال منا النتخاب العماد عون»،
وبالتايل ف�إن الرئي����س احلريري ال يطمح يف
الحُ كم بين الثالثة
�أن يك���ون جزءاً من «الرتوي���كا» ،لأن العودة
�إىل ال�رساي هي �أق�ص���ى �أحالمه ،خ�صو�ص ًا �أنه
ال ينفرد بتمثيل �أه���ل ال�سُّ نة بعد هذا الغياب
الطويل ،و»طريان» طرابل����س وعكار من يده،
وظهور ق���وة عب���د الرحيم م���راد يف البقاع.
واقعية ،فكان���ت ظروف انتخاب الرئي�س عون� ،إذاً ،عالقة ندّية حت�ت�رم ت�سل�سل �أرقام كرا�سي
وتعرّ�ضت جتربة «الرتويكا» لأوىل التجارب ،احلكم �سوف حتك���م العالقات ب�ي�ن الر�ؤ�ساء
عرب والدة «الدويكا ال�شيعية» ما قبل جل�سة الثالثة ،ال�سيما �أن خطاب الق�سم للرئي�س عون
االنتخاب؛ حزب اهلل مع العماد عون ،و«�أمل» كان البداية املب��ّش ررّ� ة على �أنه �سيكون رئي�س
لي�ست م���ع ،ولعل �أوراق الرئي�س بري البي�ضاء كل اللبنانيني ،وما دعوت���ه كافة ال�سيا�سيني
ممزوجة بالأوراق البي�ضاء الأخرى ،بحيث فاق لزيارت���ه وو�ضع هواج�سهم على طاولة رئي�س
العدد الأربعني ،هي التي حرّرت العهد اجلديد اجلمهورية� ،سوى تعب�ي�ر عن ا�ستعادته هيبة
والرئي����س عون من «جمي���ل» الدعم الكامل ،كر�س���ي الرئا�س���ة الأوىل ،مبعزل ع���ن ت�شكيل
حكوم���ة �أو �إق���رار قان���ون انتخ���اب ،وح�سن
وبالتايل من ق�ضبان «الرتويكا».
�شيعي���اً ،كان للرئي�س ب���ري الف�ضل يف العالقة م���ع الرئي�سني ب���ري واحلريري عزّزا
عدم تعطيل الن�صاب وعقد جل�سة االنتخاب ،و�ضع���ه ك�شخ�ص حا�ض���ن ،وال موجب لعودة
والرج���ل �رصيح يف مواقف���ه ،خالف ًا لآخرين «الرتويكا» ما دام اجلميع قد التزم بالطائف
من جماعة الأوراق البي�ضاء وفريق «مرييام وبال�صالحيات التي ن�ص عليها الد�ستور.
كلين���ك» ،وح���زب اهلل كان الناخ���ب الأول
�أمني �أبو را�شد
والأقوى ،وهو الذي ا�ستمر بانتخاب الرئي�س
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همسات

¡ ال�رضبة القا�ضية

 ..وللبنانيين هواجسهم
�أخطر ما يف ال�سج���ال ال�سيا�سي
الدائ���ر على هام����ش ت�شكيل حكومة
العه���د الأوىل ،حماول���ة ت�ضلي���ل
اللبناني�ي�ن و�إدخاله���م يف متاه���ة
البح���ث عن �إب���رة احلقيقة يف كومة
ق�ش الت�صاريح املت�ضاربة عن ال ُعقَد
احلقيقي���ة والوهمي���ة التي تقف يف
وجه �إعالن حكوم���ة الرئي�س املكلَّف
�سعد احلريري.
فاللبناني���ون ،يف معظمه���م ،ال
ي�صدّق���ون م���ا يرون م���ن ظاهر هذا
اال�شتباك ال�سيا�س���ي ،فقد م�ضى �أكرث
من �شهر عل���ى التكليف ،ومل ي�شاهد
في���ه اللبناني���ون �س���وى ف�صول من
م�رسحية ترمي �إىل �رصف �أنظارهم عن
حقيقة م���ا يرجون من العهد اجلديد،
وم���ا يطمحون �إىل حتقيقه من تطوير
للنظ���ام وحت�س�ي�ن لأداء امل�ؤ�س�سات
وحمارب���ة للف�ساد ،ف�ل�ا يجدون من
ال�سيا�سيني غ�ي�ر ت�ضليل الر�أي العام
ع���ن ماهية العُ قَد التي تعطّل ت�شكيل
احلكومة ،وعن حقيقة من يقف خلفها
وامل�ستفيد وامل�ستهدَف ،خ�صو�ص ًا �أن
ر�سائل الو ّد ال تغي���ب عن �أل�سنة من
يُفرت�ض �أنهم «املختلفون».
ي���رى كثريون �أن ج���زءاً كبرياً من
«العُ قَد» اجل���اري احلديث عنها هي
«قنابل دخانية» هدفها تعطيل ر�ؤية
نقاط اخل�ل�اف احلقيقية� ،أو مترير ما
ال يقبل املواطن به يف ظروف عادية،
ب���ل �إن ارتباك الإع�ل�ام ودخوله يف
معمعة التنجيم والتب�صري ،وتناقُ�ض
ما ين�رشه اليوم مع ما ن�رشه بالأم�س،
�أو م���ا يتوقعه للغد ،دليل على لعبة
�سيا�سية اعتدن���ا على ممار�ستها من
قبَل املنظوم���ة ال�سيا�سية املختلفة
�شكالً ،واملتناغمة �ضمناً ،على ح�ساب
م�صال���ح اللبنانيني و�أحالمهم بدولة
حت�ت�رم عقوله���م وت�ضم���ن م�ستقبل
�أبنائهم ،مقاب���ل الت�ضحيات الكثرية
والأثمان الباهظة التي يقدّمونها لكي
تكون لهم دولة.
ثالث «�ألعاب» يخ�شى اللبنانيون
�أن ميار�سه���ا ال�سيا�سيون بحقهم من
م��س�رح ت�شكيل احلكوم���ة� ،أولها� :أن
تك���ون اخلالف���ات م�صطنَعة ،وتهدف
�إىل ت�شكي���ل «تروي���كا» ت�شبه تلك
التي ت�شكّلت عق���ب انتخاب الرئي�س
�إليا�س الهراوي ،حيث كانت �أ�ضالعها
الثالثة ت�شك���و من وهن ،ولكل �سببه؛
مل يك���ن الرئي����س الراح���ل الهراوي
زعيم��� ًا بالن�سبة للبقاعي�ي�ن ،وهذا
لي����س تقلي ًال من قيمته ،لكنه مل يكن
ميلك من ال�شعبية ما يكفي ،خ�صو�ص ًا
�أن���ه كان قائ���د ميلي�شيا خالل حرب
ال�سنت�ي�ن (التجمع الزحل���ي العام،
املتهَم بارتكاب���ات يف حو�ش الأمراء
وغريه)� .أما الرئي����س رفيق احلريري
فكان حتى ذلك الوقت «رجل الأعمال
ال�سعودي ال�شي���خ رفيق»� ،أي �أنه مل
يك���ن ا�ستع���اد يف فه���م اللبنانيني
هويت���ه الوطني���ة بع���د ،وكلنا نذكر
حكاي���ة «احلرام�ي�ن وال�رش�شفني»
للتدليل على غياب �أي نذر ولو ي�سري
من ال�شعبية والزعامة لديه .وال�ضلع

تقاطع���ت مراج���ع حزبي���ة عند اجل���زم ب�أنه
�إذا مل ت�ش���كَّل احلكومة قبل عي���د امليالد ،ف�إن
خ�سارة العهد تكون مزد َوج���ة ،خ�صو�ص ًا بعد
«التقليع���ة» ال�ضعيفة ،و�إذا مل يت��� ّم اعتماد
قانون جديد عادل لالنتخابات ،تكون ال�رضبة
قا�ضي���ة مل�صداقية جميع الذي���ن ر ّوجوا لعهد
الإ�صالح والتغيري.

¡ خطاب فات عليه الزمن

الح��ظ �أح��د املدقق�ين �أن املهرج��ان اخلطابي
ال��ذي نظّ مه الرئي�س ال�س��ابق مي�ش��ال �س��ليمان
مل يح��ضره �سوى كب��ار ال�سن ،و�أن��ه كان �أ�شبه
مبحا��ضرة ال تخاط��ب احلا��ضر وال الأـجي��ال
املف َرت�ض �أنها �ستبني الوطن بعد �أن ُترك �أ�شالء.

¡ ا�ستغالل الوقت

يح���اول بع�ض الوزراء اال�ستف���ادة من مرحلة
ت�رصي���ف الأعمال وطلب ت�أم�ي�ن مبالغ مالية
ك�سلفات لتغطية «نفقات طارئة»� ،إال �أن ه�ؤالء
ا�صطدموا بعدم موافقة الرئي�س متام �سالم على
التوقيع لبع�ضهم.

¡ للإيحاء

اعت�بر قي��ادي �ساب��ق يف «� 14آذار» �أن الرئي�س
تعم��د ا�صطحاب
املكلَّ��ف �سعد الدي��ن احلريري ّ
الوزي��ر ال�سابق با�سم ال�سبع ومعه النائب عقاب
�صق��ر ،للإيحاء ب���أن ال م�شكلة ب�ين املرافقني،
و�أن «�سيا�سة البطانيات» تتجدد.

¡ ر�شوة زهيدة

مل ت�ت�ردد جه���ات معن ّية يف ق���ول �إن غالبية
الأوروبيني الذين زاروا لبنان كان ه ّمهم الوحيد
التحري�ض على �سورية ،من خالل �إعالن الدعم
لالجئ�ي�ن ال�سوريني ،و�إن «ر�شوة» امل�ساعدات
ال تُغن���ي وال تُ�سمن من ج���وع ..وال تُدفئ برد
ال�شتاء.

¡ امتعا�ض �أمريكي

ال�شعب بات يدرك �أن جزءاً كبرياً من ال ُعقَد اجلاري احلديث عنها هي قنابل دخانية هدفها التعمية عن احلقيقة (�أ.ف.ب).

ي�سعى �أركان احلك���م املوجودين �إىل
افتعال «مع���ارك» يكرّ�سون فيها ما
يخ�شون خ�سارته بتداول الأيام ،ولكل
منهم �أ�سبابه؟
اللبنانيون يخشون
ثاين الألع���اب املخ�شى منها� ،أن
من أن تكون الخالفات يك���ون ما ن�شاهده ف�ص�ل�اً من حرب
�إلغاء م�سيحي���ة  -م�سيحية ،ت�شبه
المصطنَ عة إعالن حرب الأح���داث التي �أو�صل���ت �إىل جمزرة
على أحالمهم بالتغيير �إهدن؛ عندم���ا قرر «حزب الكتائب»
اخ�ت�راق الزعام���ات الزغرتاوي���ة،
واإلصالح الحقيقيَّ ين وحتال���ف م���ع �إح���دى عائالته���ا
امل�ستبعَ دة عن التمثيل النيابي حتت
�شعار «توحي���د املجتمع امل�سيحي
وحمايت���ه» ،واعتُ�ب�ر ا�ستقب���ال
اجلميّل بعرا�ضة م�سلّحة يف زغرتا،
م�صحوب���ة بزخات م���ن الر�صا�ص،
الثال���ث كان الرئي�س نبيه بري ،الذي حتدي ًا لزعام���ة الرئي����س فرجنية،
كان خارج��� ًا لتوّه من ح���رب داخل فكان م���ا كان من مقتل جود البايع
طائفته ،خ��س�ر فيها كثرياً من النفوذ وهجوم «كتائبي  -ب�رشّي» بقيادة
ال���ذي انح�رس ع���ن مناط���ق وا�سعة� ،سمري جعجع على �إهدن ،وقتل طوين
مث���ل ال�ضاحي���ة اجلنوبي���ة و�إقليم فرجني���ة وزوجته وابنت���ه وثالثني
التفاح وغريها ،ف���كان �أن «ا�شتبك» رج ًال من �أن�ص���اره ،ثم ما تالها من
الر�ؤ�ساء الثالثة يف �سجاالت طائفية �سف���ك دماء ..فهل يرمي الذين �أبرموا
ومناطقي���ة «دافع���وا» فيه���ا ع���ن حتالف ًا مع �سم�ي�ر جعجع �إىل تكرار
طوائفه���م ومناطقه���م و«حقوقها» ،هذه احلرب الإلغائية بحق الزعامات
فتحولوا بقدرة ق���ادر �إىل زعامات ال والوج���وه امل�سيحية ،التي ال تنتمي
ت�ضاهى يف طوائفهم ومناطقهم ..فهل �إىل احللف اجلدي���د؟ وهل هذا احلقد

الذي ميارَ����س بحق �سليمان فرجنية
نابع من مثل هذا االتفاق؟
ثالث تل���ك الألعاب التي يحذرها
اللبناني���ون� ،أن يكون ما يجري حرب ًا
عل���ى �أح�ل�ام اللبناني�ي�ن بالتغيري
والإ�ص�ل�اح احلقيقيَّ�ي�ن ،م���ن خالل
تكري����س قانون ال�ستني ال�سيِّئ الذكر،
وال���ذي ال معن���ى لعق���د �صفقة مع
«تي���ار امل�ستقبل» �إن مل يكن ب�سبب
الإبقاء علي���ه ،خ�صو�ص��� ًا �أن الوزير
نه���اد امل�شنوق مل يُخ���فِ �أن الطبقة
ال�سيا�سية جُممعة على الإبقاء على
قانون ال�ستني �ضمن��� ًا و�شتمه علناً،
مقابل قطع الطري���ق على حلم �إقرار
قان���ون حديث لالنتخاب���ات ،متطور
وقائم عل���ى الن�سبية ،يف�سح املجال
لأو�سع متثيل �شعبي ،فهل نحن �أمام
حروب �إلغ���اء جدي���دة ،و�إن اختلف
احللفاء؟
ل���و �س�ألت �أي مواط���ن لبناين :ما
الذي ي�ضع ح���داً ملثل هذه الهواج�س
لديك؟ لق���ال� :إق���رار قان���ون ن�سبي
لالنتخابات ،و�إجرا�ؤها يف موعدها..
هذا هو االختب���ار احلقيقي ل�صدقية
�أ�صحاب ال ُعقَد و�أدعياء حلّها.

عدنان ال�ساحلي

�أب��دى موظف يف ال�سف��ارة الأمريكية امتعا�ضه
من كرثة امل�ستف�رسين اللبنانيني عن ا�ست�رشاف
م��ا ميكن �أن يفعل��ه الرئي�س الأمريك��ي اجلديد،
وتوجهاتهم.
كي «يدوزنوا» خطاباتهم ّ

¡ نفخ قوة

ر�أت م�صادر �سيا�سي���ة �أن نفخ ح�صة «القوات
اللبنانية» يف احلكومة العتيدة التي لها كتلة
نيابية من ثمانية نواب ،معظمهم جاءوا بقوة
احللف���اء ،قد تعرقل ت�شكيله���ا وتطرح �رضورة
متثيل كل الكتل ،خ�صو�ص��� ًا الكتل امل ؤ�لَّفة من
نائ َب�ي�ن اثنني ،ككتل���ة «القومي» و«البعث»
و«مي�شال املر».

¡ قانون الأزمات

اعت�بر �سيا�س��ي خم��ضرم �أن اعتم��اد قان��ون
ال�ست�ين يف االنتخاب��ات املقبل��ة ،معن��اه دفع
البل��د �إىل املجه��ول ،لأن ه��ذا القان��ون انه��ى
خدمت��ه الفعلي��ة يف انتخاب��ات  ،1964وكان
يفرت���ض من��ذ ذل��ك التاري��خ و�ض��ع قان��ون
ع�رصي ،لكن م�صالح الطبق��ة ال�سيا�سية كانت
حتول دون ذلك ،مم��ا �أدخل البلد يف ازمات ما
نزال نعي�ش ف�صولها.

¡ ت�رصيح الفت

كان الفت��� ًا ت�رصي���ح الوزير ج�ب�ران با�سيل
رئي�س التيار الوطني احلر ،بعد اجتماع تكتل
التغي�ي�ر والإ�ص�ل�اح الأخري ،وال���ذي �أكد فيه
�أن «�أوىل الثواب���ت العالقة بحزب اهلل ،وهذا
�أت���ى نتيجة �صدق وتعب ووفاء وجهد ودماء
ُبذلت� ..أما اخلالف امل�سيحي  -ال�شيعي فلن
يح�ص���ل» ..وقد اعتربت م�صادر يف «التيار»
�أن ه���ذا املوقف العلني والوا�ضح هو ر ٌّد على
كل من يحاول �أن ي�صطاد باملياه العكرة بني
الطرفني.
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 7دول غذت ودعمت اإلرهاب في سورية ..واشنطن أمرت الرياض بتأسيس «داعش»
نحو �س���ت �سنوات م���ن عمر حرب
الناهب ال���دويل والرجعي العربي على
الدولة الوطنية ال�سورية ،وُظِّ فت خاللها
�إمكاني���ات ك�ب�رى؛ مالي���اً ،وع�سكرياً،
ولوج�ستياً ،و�إمداداً ب�رشياً ،وكان البارز
فيها ذاك الفجور الإعالمي غري امل�سبوق،
وال���ذي وُظّ فت له حمط���ات تلفزيونية
و�إذاعي���ة و�شبكات توا�ص���ل اجتماعي
و�صحاف���ة ،ومتيّز بتقني���ات عالية من
الفربكة والدجل ،مما فر�ض على كل من
تع���زّ عليه �سوري���ة �أن يُ�سهم يف ك�شف
وتفتيت جبل الأكاذيب والفربكات ،مما
خل���ق وعي ًا �شعبي��� ًا �أ�سهم يف الت�صدي
للعدوان ،وفر�ض عل���ى بع�ض كربيات
امل�ؤ�س�س���ات الإعالمي���ة العاملية التي
ا�ستعمل���ت مواداً م���زورة ومفربكة �إىل
تق���دمي اعتذاراتها �أكرث م���ن مرة لأنها
وقعت يف مطبات �شهود زور.
و�إذا كان ه���ذا ال�سي���ل الإعالمي يف
ا�سته���داف الدول���ة الوطني���ة ال�سورية
مل يتوقف ،ف����إن دو ًال ع���دة ،خ�صو�ص ًا
اخلليجي���ة منها ،وحتدي���داً ال�سعودية
وقطر ،خ�صّ �صت ميزانيات مالية �ضخمة
و�صلت ب�أمري قط���ر ال�سابق حد �إعالنه
�أنه �سيخ�ص�ص مئة مليار دوالر لإ�سقاط
الدولة الوطنية ال�سورية وقائدها ب�شار
الأ�س���د ،دون �أن نن�سى الدور ال�صهيوين
الدائم وامل�ستمر من �أجل ا�سقاط �سورية.
وقد �أورد موق���ع «تقارير امل�رشق»
ك�شف��� ًا عن �سب���ع دول دعمت بال�سالح
وامل���ال والإع�ل�ام لتنظي���م «داع�ش»
الإرهاب���ي ،م�ش�ي�راً نق�ل�اً ع���ن موقع
«جلوبال ري�سري�ش» الكندي �إىل �أ�سماء
 7دول ،قال �إنه���ا تدعم «داع�ش» ،و�إن
فرن�سا و«�إ�رسائيل» من تلك الدول.
ويف تقرير ل���ه ،ن�رش املوقع ر�سوم ًا
تو�ضيحي���ة �أعدّه���ا الكات���ب وامل�ؤلف
الأمريك���ي مت �أندر�س���ون للن��ش�ر يف
كتاب���ه الذي �سي�صدر قريب ًا حتت عنوان
«احل���رب القذرة يف �سوري���ة» ،م�شرياً
�إىل �أن الكت���اب يتن���اول الدول الداعمة
لـ«داع�ش» وطرق هذا الدعم.
ويو�ض���ح الإنفوغراف �أن ال�سعودية،

عنا�صر من اجلي�ش ال�سوري تدخل �أحد الأحياء احللبية بعد تطهريها من امل�سلحني

وتركيا ،وقطر ،و«�إ�رسائيل» ،وبريطانيا،
وفرن�س���ا ،والوالي���ات املتح���دة تدعم
«داع����ش» وت�سانده ب�شت���ى الو�سائل
وال�سبل.
و�أ�ش���ار �إىل �أن���ه يف  2006ح�صلت
ال�سعودي���ة عل���ى توجيه���ات مبا�رشة
من وا�شنط���ن لإن�شاء «داع�ش» (الدولة
الإ�سالمية يف العراق) ،ملنع العراق من
التقارب مع �إيران.
ويف � ،2011سلّح���ت ال�سعودي���ة
الإره���اب يف مدين���ة درع���ا ال�سورية،
وقامت بتمويل وت�سليح كل امل�سلحني
التكفريي�ي�ن يف �سورية ،وحافظت على
بقائهم منق�سمني ومتناحرين للحد من
ا�ستقالليتهم.
�أما تركيا ،فق���د �أتاحت للم�سلحني

ُ
«العقدة الحكومية» أبعد من وزارة

و�س���ط امل�ش���اورات التي يجريه���ا الرئي�س
املكلَّف ت�شكيل احلكوم���ة �سعد الدين احلريري
مع خمتلف املكون���ات اللبنانية ،لإعالن �أوىل
حكومات العهد اجلديد ،حتاول بع�ض الأطراف
ال�سيا�سيني �إ�ضفاء مناخ���ات �إيجابية مرتافقة
مع هذه امل�شاروات ،غ�ي�ر �أنها مل تُرتجم على
�أر����ض الواقع ب�شكل ملمو�س ،بانتظار مزيد من
الو�سطات واالت�صاالت ،علّها ت�ؤدي �إىل ت�صاعد
«الدخان الأبي�ض احلكومي» يف وقت قريب.
�أما �إذا ا�ستم���رت املماطلة يف «الت�شكيل»،
وعرقلة انطالق عجالت امل�ؤ�س�سات ،فهذا الأمر
ي�ؤ�شرّ �إىل �أن بع�ض القوى ال�سيا�سية امل�ستفيدة
من قانون ال�ستني تعم���ل على �إ�ضاعة الوقت،
�إىل حني الو�صول �إىل املهلة القانونية امللزمة
لوزي���ر الداخلية ،كي يدع���و الهيئات الناخية
�إىل اختيار نواب الأمة ،وهذه املهلة واقعة يف
�شباط املقبل.

تسارُع معركة حلب دفعت ملك
السعودية لزيارة دول الخليج..
وحثهم بالوعيد والتهديد
للبقاء متـكوكبين حول بالده

للإرهابيني التكفرييني ممراً �آمن ًا لدخول
�شمال �سورية ،و�أن�ش�أت «جبهة الن�رصة»
ـ «القاعدة» ،بالتعاون مع ال�سعودية،
وق���ادت «جي�ش الفتح» لغ���زو �شمال

والري���ب �أن ت�أخري ت�ألي���ف احلكومة ي�ضيّق
م���ن �أفق �إم���كان �إقرار قان���ون انتخابي جديد
يحق���ق عدالة التمثيل ،وقد ت�صل الأمور �إىل ح ّد
يجد فيه وزير الداخلي���ة نف�سه م�ضطراً لدعوة
الهئي���ات الناخب���ة �إىل االنتخاب���ات النيابية
وفق ًا لقان���ون ال�ستني� ،إذا مل ي�ؤجَّ ل اال�ستحقاق
النيابي جمدداً.
وما يرف���ع من�سوب ال�شك �أن ه���ذا الت�أخري
املتعمَّد ،ه���و �أن تيار «امل���ردة» مل يتلقَّ �أي
عر����ض جديد من اجله���ات املعنية بالت�شكيل،
للبح���ث فيه ،لإعالن موقف���ه من امل�شاركة يف
احلكومة �أو عدمها ،الأمر الذي يدعو �إىل الت�سا�ؤل
حول م���ا �إذا كان «تيار امل�ستقبل» ي�سعى �إىل
�إبقاء القانون االنتخابي الراهن ،لت�أمني و�صول
كتلة نيابية وازن���ة ،علّها متكّنه من اال�ستئثار
بال�سلط���ة جمدداً؛ كم���ا كان �سائداً يف الأعوام
الفائتة.

(�أ.ف.ب).

�سوري���ة يف  ،2015وا�ست�ضاف���ت قادة
امل�سلحني ،ونظّم���ت عملية بيع النفط
الذي ت�ستوىل علي���ه «داع�ش»� ،إ�ضافة
�إىل تقدمي العناي���ة الطبية لـ«داع�ش»
واجلماعات الإرهابية يف �شمال �سورية.
يف الف�ت�رة م���ن  2011ـ  ،2013م���ن
جهتها ،قطر قدّمت ملي���ارات الدوالرات
لـ«الإخ���وان امل�سلم�ي�ن» املرتبط�ي�ن
باملجموعات امل�سلح���ة مثل جمموعة
«الفاروق» �إف �إ�س �إيه.
وبعد  2013دعمت قطر حتالف جي�ش
الفتح واملحور الرتكي ـ ال�سعودي.
�أم���ا الكي���ان ال�صهيوين فق���د زود
جميع الإرهابيني يف �سوريا بالأ�سلحة
والإم���دادات الطبي���ة وكان���ت داع����ش
والن�رصة من بني تل���ك اجلماعات التي

وتعقيب ًا على ذلك ،ت�ؤكّ���د م�صادر �سيا�سية
وا�سعة االط�ل�اع �أن «ال�ستني» مل يعد �صاحل ًا
للمرحلة املقبلة ،واعتماده �أو التمديد للمجل�س
احل���ايل ي�ش���كالن انتكا�سة للعه���د ،كذلك ف�إن
«ال�ستني» مل يعد مالئم��� ًا لـ«التيار الأزرق»،
خ�صو�ص ًا بعد التقارب بني التيار الوطني احلر
و«الق���وات اللبنانية» ،والذي ق���د يتطور �إىل
حتال���ف انتخابي ،ما يح ّد م���ن قدرة احلريري
يف م�صادرة ال�صوت امل�سيحي ،ح�سب امل�صادر
الت���ي ترجّ ���ح �إق���رار قانون جدي���د «�أكرثي»
و«ن�سبي».
وتلفت �إىل �أن العقدة احلقيقة يف «الت�شكيل»
�أبع���د من ح�صة وزارية ،ب���ل لها عالقة بزعامة
ال�ش���ارع امل�سيح���ي؛ من ه���ي ال�شخ�صية التي
تت�أهل لالنتخابات الرئا�سية املقبلة ،وتك�شف �أن
الرئي�س نبيه ب���ري ،يحاول احل�صول على تعهُّد
من ح���زب اهلل بتبنّي تر�شي���ح النائب �سليمان

ح�صلت عل���ى دعم �إ�رسائيل���ي مبا�رش،
�إ�ضاف���ة �إىل نق���اط التن�سي���ق مبنطقة
اجل���والن ال�سورية الت���ي يحتلها العدو
الإ�رسائيلي.
بريطانيا مل تخرج عن هذا ال�سياق،
ف�أمدت امل�سلحني التكفرييني يف �سورية،
بالأ�سلحة للعمل عن قرب مع جماعات
القاع���دة ،وا�ستمرت الإم���دادات ب�صورة
منتظمة لتلك اجلماعات امل�سلحة.
وفرن�سا �سارت على خطى بريطانيا
يف مد الإرهابي�ي�ن يف �سوريا بال�سالح
ب�صورة منتظمة ،كما يقول املوقع.
�أما «ال�سيد الكب�ي�ر» وهو الأمريكي
فكان الأكرث �شمولية ،حيث وجه ون�سق
كل �أن�شط���ة ال���دول الداعم���ة لداع�ش،
وا�ستخدمت قواع���د ع�سكرية يف تركيا
والأردن وقطر والعراق وال�سعودية لهذا
الغر�ض.
ولف���ت املوق���ع �إىل �أن �أمريكا قامت
ب�إبعاد «داع����ش» عن املناطق الكردية
وتركته���م يهاجم���ون مواق���ع الدول���ة
الوطني���ة ال�سورية ،ووفق��� ًا مل�س�ؤولني
عراقي�ي�ن ف�إن الوالي���ات املتحدة كانت
مت ّد «داع�ش» بالأ�سلحة ب�صورة مبا�رشة
عن طريق اال�سقاط اجلوي للأ�سلحة على
مناط���ق داع�ش ،حت���ت عناوين وحجج
خمتلفة ،منها :اخلط��� أ� غري املق�صود� ،أو
�إنزال معونات غذائية ،وهي يف احلقيقة
عتاد ع�سكري لداع�ش وهل ّم جرا.
ب�أي ح���ال ،ف����إن �ساع���ة احل�ساب
تق�ت�رب ،وها هي معرك���ة حلب تقرتب
م���ن احل�س���م النهائي ل�صال���ح الدولة
الوطني���ة ال�سوري���ة و�شعبها ،ورمبا من
هنا نفهم ��س�ر م�سارعة ملك ال�سعودية
لزي���ارة دول اخللي���ج ،وحثهم بالوعيد
والتهدي���د للبق���اء متكوكبني حوله يف
هزائم���ه املنتظرة ويف غرقه �أكرث ف�أكرث
يف الوحول اليمني���ة ،بحيث �إن العامل
مل يعد ي�ستطي���ع �أن يغ�ض الطرف عن
جرائمه الكربى يف بالد منبت العروبة..
فلننتظر.

�أحمد زين الدين

فرجني���ة .يف املقابل ،ي�سعى رئي����س «القوات
اللبنانية» �سمري جعج���ع �إىل ح�صار الأول يف
احلكومة ،ومن ثم يف املجل�س النيابي املرتقَب؛
يف حماولة لإ�ضعاف���ه وقطع الطريق عليه ،لذا
يعار�ض توليّ «التيار الأخ�رض» وزارة �أ�سيا�سية،
م�ستفيداً من متو�ضع���ه ال�سيا�سي الراهن داخل
«البيت امل�سيحي» يف حربه على فرجنية.
وع���ن �إم���كان تدخُّ ل حزب اهلل حل���ل العُ قدة
احلكومية ،ت�ستبعد امل�ص���ادر ذلك ،مو�ضحة �أن
«احلزب» �سبق وتدخّ ���ل لإقناع حليفه «التيار
احل���ر» ب�إ�سناد وزارة املالية �إىل حركة «�أمل»،
و�إىل �شخ�ص الوزير عل���ي ح�سن خليل حتديداً،
ولن يتدخّ ل مر ًة �أخرى لدى «التيار» ،كذلك لن
يتجاوز دور بري ،بعدما فو�ضه «احلزب» و�سواه
من قوى الثامن من �آذار مب�شاورات الت�شكيل.

ح�سان احل�سن

موضوع الغالف

www.athabat.net

هل سيؤدي تعاون ترامب مع الروس إلى حل سوري؟
قد تتع���دد الأ�سباب التي �أدّت �إىل
انهي���ار امل�سلحني يف حلب ،وفرارهم
�أو ت�سليم �أنف�سه���م للجي�ش ال�سوري
ال���ذي يتقدم ب�رسعة غري م�سبوقة يف
�أحياء حل���ب لتحريرها ،لكن الالفت
يف الأمر �أن امل�سلحني فوّ�ضوا الأتراك
بالتفاو�ض عل���ى خروجهم من حلب
بعد يوم واحد م���ن �إعالنهم �أنهم لن
يخرجوا ،وذلك يف ر ٍّد وا�ضح و�رصيح
على جون كريي ال���ذي كان يفاو�ض
الرو�س على خروجهم ،وك�أنهم بذلك
يقطعون على الأمريكيني �أي �إمكانية
لال�ستفادة من هذا اخلروج ،ومينحون
الأت���راك ورقة تفاو�ضي���ة ت�ضاف �إىل
الأوراق الت���ي يجمعه���ا الرتكي يف
�سورية.
�أ�سا�س���اً ،مل تكن �أط���راف الإدارة
الأمريكي���ة الفاعل���ة عل���ى الأر����ض
ال�سوري���ة متّفقة عل���ى املفاو�ضات
التي يُجريه���ا وزي���ر اخلارجية مع
الرو�س ،و�أت���ت ت�رصيحات امل�سلحني
لتعمّ���ق الإح���راج ال���ذي ي�شعر به
جون كريي ،فف���ي �سيناريو مكرر عن
حادثة دير الزور التي قطعت الطريق
على تنفيذ اتفاق وق���ف �إطالق النار
ال���ذي عقده كريي مع الف���روف ،وما
�أن انت��ش�رت �أخبار ع���ن لقاء مرتقَب
بني ك�ي�ري والفروف لالتف���اق على
�إخ���راج امل�سلحني م���ن حلب ،حتى
ّمت ا�سته���داف امل�ست�شف���ى امليداين
الرو�سي ،حي���ث يذك���ر الكرملني �أن
�إحداثياته �أُعطيت للم�سلحني بدقة.
(�أ.ف.ب).
توجه الإدارة الأمريكية اجلديدة ملحاربة الإرهاب يبدو جدياً لغاية الآن
ُّ
واقعي���اً ،تب���دو جمي���ع الأطراف
ال�ضالع���ة يف احل���رب ال�سورية على
عجلة م���ن �أمره���ا ،ملحاولة تغيري
موازين القوى عل���ى الأر�ض ،ويجنح املتطرفني» .كما توق���ع التقرير �أن الإره���اب يب���دو جدي ًا لغاي���ة الآن ،م���ع الرو�س من �أج���ل الو�صول �إىل
�أط���راف الإدارة الأمريكية احلالية �إىل ي�ؤدي �سق���وط الأ�س���د �إىل الفو�ضى ،خ�صو�ص ًا بعدما �أعل���ن رئي�س هيئة حل �سيا�س���ي يف �سورية ال يعني
فعل �ش���يء ما يحف���ظ املجموعات ورمب���ا �سيط���رة «اجلهاديني» على الأركان الأمريكي���ة امل�شرتكة اجلرنال بال�رضورة �أن االتف���اق على �أ�س�س
امل�سلحة ال�سورية ،وذلك قبل و�صول �سورية؛ كما ح�صل يف ليبيا .ويُعترب جوزيف دانفورد� ،أن البنتاغون يقوم هذا احلل ال�سيا�سي قد متّ ،بالإ�ضافة
ترامب �إىل البيت الأبي�ض ،خ�صو�ص ًا �أن فلني من �أكرث امل�ؤيدين خليار التعاون حالي ًا مبراجعة ا�سرتاتيجيته ملحاربة �إىل �أن ت�ص���وُّر احلل الذي قد ير�ضي
الأ�سماء التي يختارها ترامب لإدارته والتن�سيق م���ع الرو�س للق�ضاء على الإره���اب بتوجيه���ات م���ن الرئي�س الرو�س والأمريكي�ي�ن قد ال ير�ضي
املنتخَ ب دونال���د ترامب ،وعلى هذا الإيرانيني ،وه���م فاعل �أ�سا�سي يف
ت�ؤ�شرّ �إىل تغيري حقيقي يف ال�سيا�سة
الأ�سا����س يحاول كل م���ن البنتاغون الق�ضية ال�سورية ،وال ميكن جتاهله
الأمريكي���ة يف �سوري���ة ،خ�صو�ص��� ًا
ووكالة اال�ستخبارات الأمريكية (�سي �أو امل�سّ مب�صاحله يف �سورية.
بالن�سبة لدعم تلك املجموعات.
امل�شكل���ة الت���ي ق���د يواجهه���ا
�آي �إي) ووزارة اخلارجي���ة الأمريكية
بالت�أكيد ،تخ�شى الإدارة احلالية
يف الف�ت�رة االنتقالي���ة ب�ي�ن عهدَي الو�ص���ول �إىل ح���ل يف �سوري���ة ،هو
ومعه���ا �صقور البنتاغ���ون من ت�أثري
م�ست�ش���اري ترامب وال���وزراء اجلدد ،الروس أمام إشكالية التوفيق ترام���ب و�أوبام���ا� ،أن يحافظوا على حماول���ة ترامب حتجي���م الإيرانيني
املجموع���ات ال�سوري���ة امل�سلح���ة ،ومنعهم من حتقي���ق مكا�سب ونفوذ
خ�صو�ص��� ًا ماي���كل فل�ي�ن؛ م�ست�شار
يف �سورية ،وحماول���ة �إلغاء االتفاق
الرئي�س للأمن القومي ،والذي �سيكون بين مصلحتهم االستراتيجية واال�ستفادة منها قدر امل�ستطاع.
لكن هل يعني ه���ذا ح ًال �سورية النووي� ،أو عل���ى الأقل حتجيم قدرة
ل���ه ت�أثري كبري عل���ى �سيا�سة ترامب مع األميركيين ..ومصالحهم مع
الإيراني�ي�ن على اال�ستف���ادة من هذا
قريب ًا بعد جميء ترامب؟
ال�سوري���ة ،فم���ن املع���روف �أن فلني
السوريين واإليرانيين
م���ن خالل ما ر�شح م���ن �أ�سماء االتف���اق ،بالإ�ضاف���ة �إىل م�ستقب���ل
كان رئي�س��� ًا لال�ستخبارات الع�سكرية
الإدارة اجلدي���دة للرئي����س ترامب ،الوج���ود الع�سكري الأمريكي والرتكي
الأمريكية بني  2012و ،2014وا�ستقال
يبدو الرئي����س الأمريكي جدي ًا يف يف ال�شم���ال ال�س���وري ،ناهي���ك عن
بعد ن�شوب خالفات بينه وبني فريق
تطبيق ما جاء يف عناوين حملته م�ستقبل القواعد الع�سكرية الأمريكية
الرئي����س الأمريكي باراك �أوباما حول
الرئا�سية م���ن �أنه يريد �أن يتعاون يف تل���ك املنطقة .يف املقابل� ،سيجد
�سورية بالتحديد.
وق���د ن�شب���ت تل���ك اخلالف���ات «املتطرفني» ،ويف مقابالت �صحفية مع الرو�س يف الق�ضي���ة ال�سورية ،الرو�س �أنف�سهم �أمام �إ�شكالية التوفيق
بعدما �أ�ص���درت وكالة اال�ستخبارات بعد ا�ستقالته ،اعترب فلني �أن االدارة و�أن �أولويته الق�ضاء على «داع�ش» ،ب�ي�ن م�صلحته���م اال�سرتاتيجي���ة
الع�سكري���ة بقي���ادة فل�ي�ن وهيئة جتاهلت عمداً تقري���ر اال�ستخبارات و�أن م�شكلت���ه لي�ست يف بقاء ب�شار بالتع���اون مع الأمريكي�ي�ن وتقا�سم
الأركان امل�شرتك���ة يف اجلي����ش الع�سكرية ،واعترب �أن «ذلك كان قراراً الأ�س���د ،ولعل تل���ك املعايري تُنهي النف���وذ يف ال��ش�رق الأو�س���ط ،وبني
الأمريك���ي بقي���ادة اجل�ن�رال مارتن مدرو�س���اً» ،و�أن اخلط����أ الأكرب الذي الإ�شكالي���ات الرئي�سية التي عطّلت م�صالح ال�سوريني وم�صالح حلفائهم
دميب�سي تقريراً عام  ،2013ت�شري فيه ارتكبته �إدارة �أوبام���ا هو اال�ستمرار جنيف و�أف�شل���ت احلوار ال�سوري  -الإيراني�ي�ن ،الذي���ن �سيتعرّ�ض���ون
�إىل «عدم وج���ود معار�ضة معتدلة بدعم املجموعات امل�سلحة ال�سورية .ال�سوري ،لك ّن عداءه لإيران قد مينع ملحاولة احتواء من الإدارة اجلديدة.
انطالق��� ًا مما �سب���ق ،ميكن القول الو�صول �إىل حلٍ �رسيع يف �سورية،
قابل���ة للحي���اة يف �سوري���ة» ،و�أن
د .ليلى نقوال
«الواليات املتح���دة بالتايل ت�سلّح إ�نّ توجُّ ���ه الإدارة اجلدي���دة مبحاربة �إذ �إن االتفاق عل���ى فكرة التعاون
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من هنا وهناك

¡ ملاذا �إدلب؟

يالح���ظ املتابعون للأح���داث ال�سوري���ة� ،أن الق�سم
املرحلني ،يختار �إدلب ،لكونها
الأكرب م���ن املقاتلني َّ
نقطة عبور �إىل تركي���ا ،ومنها �إىل �أوروبا ،حيث عرب
الكثريون احلدود عرب معرب �أطمة ،واختاروا اال�ستقرار
يف تركي���ا� ،أو حتى جتاوز البع�ض ذلك بالهجرة �إىل
�أوروب���ا واال�ستقرار هناك ،حي���ث ا�ستطاعت «جبهة
مرحلي داريا ،كانوا
الن�رصة» اعتقال  15م�سلح ًا من َّ
مت توجيه تُهم لهم
ينوون دخول الأرا�ضي الرتكية ،و ّ
بالر ّدة والتخاذل .وي�س�أل املتابعون� :أين �سيذهبون
بع���د �إدلب؟ هل �ستقبل تركي���ا با�ستقبال كل ه�ؤالء،
�أم �أن جميعه���م �سيعودون حل�ضن الوطن؟ مت�سائلني
عن م�صري كل ه�ؤالء الذي���ن مل ي�صمدوا على �أطراف
العا�صم���ة دم�ش���ق ،فكيف �سيقاتل���ون قرب احلدود
الرتكية؟ من جهته���ا ،ت�ؤكد م�صادر ميدانية �أن ملف
�إدلب ل���ن يطول كثرياً ،فعني الدول���ة ال�سورية على
بلدت���ي كفريا والفوعة ،اللتني من املتوقع �أن تكونا
الوجهة التالية للجي�ش ال�سوري وحلفائه بعد حلب،
التي اق�ت�رب من ال�سيطرة الكامل���ة عليها ،وحينها
املرحل�ي�ن �إىل �إدلب �إىل الواجهة ،فهل
�سيعود ملفّ
َّ
�ست�ستقبلهم تركيا� ،أم �ستكون لهم وجهة �أخرى؟

¡ مئات امل�ست�شارين الع�سكريني الأجانب
يف حلب

�أك��دت م�ص��ادر ع�سكرية �سوري��ة خا�ص��ة لـ«الثبات»،
تغلغل مئ��ات امل�ست�شارين الع�سكري�ين والأمنيني من
الوالي��ات املتحدة الأمريكية وفرن�س��ا وبريطانيا ،يف
مناط��ق القت��ال ب�سوري��ة ،خ�صو�ص ًا يف حل��ب ،ت�ساند
بخربته��ا املجموع��ات امل�سلح��ة ،كا�شف��ة ع��ن وجود
�أع��داد م��ن امل�ست�شاري��ن الأجان��ب يف قب�ض��ة اجلي�ش
تدخل
ال�س��وري� ،أدلوا مبعلومات هام��ة وخطرية حول ُّ
دوله��م يف الأح��داث واملع��ارك ودعمه��م للم�سلحني،
وبني ه�ؤالء امل�ست�شارين �ضب��اط برتب عالية .وقالت
امل�ص��ادر �إن التقاري��ر اال�ستخباري��ة �أك��دت خ�شيتها
تعر�ض ه�ؤالء امل�ست�شارين للخط��ر جراء الغارات
م��ن ُّ
اجلوي��ة التي تقوم به��ا الطائرات ال�سوري��ة والرو�سية
على مواقع الإرهابيني ،م�ضيفة �أن وجود امل�ست�شارين
ال يقت�رص على الدول املذكورة� ،إمنا هناك م�ست�شارين
من قط��ر وتركيا واململكة العربي��ة ال�سعودية� ،إ�ضافة
�إىل �ضباط �أتراك يقودون املعارك يف مواجهة اجلي�ش
العراق��ي ،وبع�ضه��م غ��ادر املو�ص��ل مع ب��دء الهجوم
العراقي لتحرير املدينة من الإرهابيني.

¡ هل من بديل عن البغدادي؟

دع���ت قيادة تنظيم الدول���ة الإ�سالمية «داع�ش» يف
الع���راق ،قيادة «والية الرق���ة» ال�سورية �إىل اجتماع
يف الع���راق .وبح�سب امل�صادر ف����إن طلب االجتماع
ّمت توجيهه ل���كل «القيادات الع�سكرية والأمنية» يف
التنظيم ،ومن �ضمنها «قائد جي�ش ال�شام وقائد والية
الرقة» ،عازية �سبب االجتماع �إىل اختيار بديل لـ«�أبو
بكر البغدادي» ،ال�سيما بع���د �أن خ�رس التنظيم عدداً
من قياداته خالل الأ�شهر املا�ضية ،معظمهم ب�رضبات
جوية للتحالف الدويل ،منهم �أبو عمر ال�شي�شاين ،و�أبو
الهيج���اء التون�سي ،و�أبو �أ�سامة العراقي ،وغريهم يف
�سورية.

¡ مع�سكرات تركية للم�سلحني الهاربني

تقاطع��ت التقاري��ر امليداني��ة عل��ى ه��روب مئ��ات
امل�سلح�ين وعائالته��م م��ن �سوري��ة والع��راق �إىل
الأرا�ضي الرتكي��ة ،و�أعداد �أخ��رى �أعدمتهم القيادات
الإرهابية بحجة تخاذلهم ورف�ضهم خو�ض املعارك
يف الأرا�ضي ال�سورية والعراقية ،عدا عن �أعداد كبرية
من الذين قُتلوا على �أيدي القوات العراقية وال�سورية.
وك�شف��ت التقارير �أن النظ��ام الرتكي يق ّدم للم�سلحني
الهارب�ين وعائالتهم م�ساك��ن يف مع�سكرات جم َّهزة
بالكامل يف مناطق على احلدود بني تركيا و�سورية،
يف حني نقلت اال�ستخبارات الرتكية قيادات �إرهابية
�إىل مناطق بعيدة عن احلدود ،حفاظ ًا على حياتهم.
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عــربــي

ما هو مصير مبادرة
«الجهاد» بعد نتائج
مؤتمر «فتح»؟
انته���ت �أعم���ال امل�ؤمت���ر
العام ال�ساب���ع حلركة «فتح»
بانتخ���اب جمل�سه���ا الث���وري
وجلنتها املركزي���ة ،وما رافقه
من مطبّ���ات وعراقي���ل عل���ى
امل�ستويَني الداخلي واخلارجي،
حي���ث التزاحُ ���م يف �أع���داد
الطاحمني للو�صول �إىل اللجنة
املركزي���ة واملجل����س الثوري،
والعاملني من �أجل حجز مقعد
يف امل�ؤمت���ر ،ومن دون اخلو�ض
كث�ي�راً يف تعقي���دات امل�شه���د
«الفتح���اوي» ،حت���ى ال نبدو
متدخّ لني �أو منحازين ،و�إن كنا
نُ�شهر انحيازن���ا �إىل منطلقات
ومبادئ و�أهداف حركة «فتح»
التي �أر�سته���ا عام  1965بدماء
�شهيدها و�شهيدن���ا الأول �أحمد
مو�سى.
م���ن حقنا ط���رح ال�س����ؤال:
ما ه���ي النقل���ة امل�ضافَة التي
عمل عليه���ا امل�ؤمتر؛ باملعنى
ال�سيا�سي والوطن���ي؟ من دون
التعرُّ����ض ملجري���ات �أعم���ال
امل�ؤمت���ر واملالحظ���ات عليه،
فهو �ش�أن «فتحاوي» ،مبا فيه
انتخاب الأخ �أب���و مازن رئي�س ًا
للحركة مع بداية جل�سة افتتاح
امل�ؤمت���ر ،وهذا لي�س ا�ستباق ًا �أو
�إ�سقاط��� ًا ملواقفن���ا املتعار�ضة
م���ع ال���ر�ؤى ال�سيا�سية حلركة
«فت���ح» ،وحتديداً منذ التوقيع
عل���ى اتفاق���ات «�أو�سلو» ،بل
هي مبنية على ق���راءة مت�أنية
للخط���اب الطويل ال���ذي �ألقاه
رئي�س احلركة يف اليوم الثاين،
وهن���ا ال �أعيب علي���ه خطابه
وما جاء فيه عل���ى مدار ثالث
�ساع���ات ،لأن ال�سي���د �أبو مازن
ال « ُيغيرّ جل���ده» ،مبعنى �أنه
يق���دم نف�سه ب�شفافي���ة عالية،
لكن ه���ذا ال يعني ب����أي حال
موافقتن���ا عل���ى خطاب���ه� ،أو
اتفاقن���ا مع���ه ،خ�صو�ص��� ًا يف
املح���ددات ال�سيا�سي���ة ،وم���ا
تو�صل���ت �إلي���ه مفاو�ضاته من
خمرجات ،ال�سيم���ا �أنه �أقرّ ب�أن
«الإ�رسائيلي�ي�ن» مل يرتكوا لنا
�شيء �إالّ وو�ضعوا اليد عليه.
هنا يربز ال�س�ؤال الآخر ،بعد
�أن تَق���رَّر �أال تغي�ي�ر يف املنهج
والنه���ج ال�سيا�س���ي حلرك���ة
«فتح» ،وهي قد تكرّ�ست على
�أنها ح���زب ال�سلط���ة بامتياز:
ما ه���و م�صري املب���ادرة التي
�أطلقها د .رم�ض���ان �شلح؛ �أمني
عام حركة اجله���اد الإ�سالمي؟
من امل�ؤكَّ���د �أن الب���ون �شا�سع
جداً بني م���ا جاء يف املبادرة،
واملخرجات ال�سيا�سية للم�ؤمتر
العام ال�سابع حلركة «فتح».

رامز م�صطفى
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الشمال السوري ..وليس الجنوب التركي
منذ خم�س �سن���وات �أطلق الأتراك
م�رشوعه���م التو�سع���ي الإمرباطوري
ال�ستعمار �سورية عرب �إ�سقاط الرئي�س
الأ�س���د وت�سلي���م احلك���م لـ«جماعة
الإخوان امل�سلم�ي�ن»؛ كما ح�صل يف
م�رص ،لكن يف املي���دان ال�سوري كان
الرئي�س الرتك���ي رجب طيب �أردوغان
يتطل���ع الحتالل العا�صم���ة ال�سورية
الثاني���ة حل���ب؛ خ���زان ال�صناع���ة
ال�سوري���ة ،والتي تناف����س ال�صناعة
الرتكية ،ولو�ض���ع اليد عرب «داع�ش»
و«الن��ص�رة» على النف���ط ال�سوري،
ل�سل���ب �سوري���ة ال�صناع���ة والنفط
وحقول الزراع���ة يف دير الزور و�إدلب
وغريها.
ت��ص�رّ ف الأت���راك عل���ى �أ�سا�س
�أن �شم���ال �سورية �ص���ار بامل�صطلح
ال�سيا�سي وامليداين «جنوب تركيا»،
ومهّ���دوا لذلك بط���رح �إقامة املناطق
الآمنة ،و�أبقوا اليد العاملة لديهم عرب
خميم���ات الالجئني الت���ي بُنيت قبل
التهجري.
ال�شم���ال ال�سوري حم���طّ �أنظار
القوى التي رعت اجلماعات التكفريية
يف �سورية ،ول���كل هدف���ه؛ فالأتراك
يريدون التمدد ،والأكراد يريدون �إقامة
احلكم الذاتي ،مقدمة لإقامة كرد�ستان
الكربى ،والأمريكي���ون عرب ال�سعودية
وقطر يريدون �إبق���اء منطقة �آمنة يف
الرقة واملو�ص���ل ،ل�سد الطريق املمتد
من �إيران �إىل لبنان ،ولإبقاء اال�ستنزاف
الدائم والقت���ل والتخريب يف دولتي
الع���راق و�سوري���ة ،وم���ن ورائهم���ا
�إي���ران واملقاومة يف لبن���ان ،ب�سبب
متو�ضعهما يف حمور املقاومة ،ولأن
ال�شعبني العراق���ي وال�سوري ميثالن
اخلزان الب��ش�ري االحتياط���ي لقوى
املقاوم���ة ،ويهددان �أع���داء املقاومة
عل���ى اجلبهت�ي�ن «الإ�رسائيلية» يف
اجلنوب (اجلوالن) ،وعلى حلف العدو
«الإ�رسائيلي» يف تركيا واخلليج.
(�أ.ف.ب).
حمط �أنظار القوى التي رعت اجلماعات التكفريية يف �سورية ..ولكل هدفه
ال�شمال ال�سوري ّ
ال�شمال ال�سوري عرب بوابة حلب
يفجّ ر امل��ش�روع الأمريكي  -الرتكي
�ستتك����رر جترب����ة «الأفغ����ان
لكن مع تغيري جوهري على امل�ستوى
 اخلليجي لتدم�ي�ر �سورية و�إ�سقاطامليداين وعلى امل�ست���وى ال�سيا�سي ،العرب» يف �أفغان�ست����ان ،و�سيكون
النظ���ام ..و�سيك���ون �أول حجر ي�سقط
فميداني���اً :مل تعد �سوري���ة م�ستفرَدة يف �سوري����ة «الع����رب الأفغ����ان»
يف الدومين���و التكف�ي�ري ،لتتبع���ه
�إدل���ب؛ خمزن جتمُّ���ع امل�سلحني من كما ستقفَ ل البوابة التركية ووحيدة بني الذئ���اب من كل العامل ،الذين �ست�ضيق به����م مناطق الأمان
كل �سوري���ة ،والت���ي �ستنفج���ر م���ن بعد تحرير حلب ستُ قفل البوابة فمعه���ا املقاوم���ة اللبناني���ة و�إيران يف �سوري����ة ،و�سيب����د أ� مَ ����ن �أر�سلهم
ورو�سي���ا والع���راق ،مقاب���ل ت�رشذُم بت�صفيتهم حتى ال يعودوا �إىل حيث
داخلها ،حيث لن يتعاي�ش امل�سلحون
ال�سوريون مع امل�سلح�ي�ن الأجانب« ،اإلسرائيلية» في الجنوب بعد وت�شتُّ���ت املع�سكر امل�ض���اد و�ضعفه ،كانوا ،كي ال تبد أ� العمليات الإرهابية
ولن تتفق �أكرث م���ن خم�سني جماعة تحرير درعا ..ليتكامل الشمال وظهور التعب والي�أ����س على مواقفه يف �أوروبا واخلليج.
حتري����ر حل����ب مي ّث����ل التحول
التي ما �أن يطلقها حتى يرتاجع عنها
م�سلحة مع بع�ضها البع�ض يف �إدارة
والجنوب السوريَّ ين
حتت ال�ضغط امليداين �أو الرو�سي؛ كما املف�صلي يف احلرب عل����ى �سورية،
�إدلب ،و�سيكون يف �إدلب «املهاجرون
بعد التح����ول املف�صل����ي الأول يف
يح�صل مع «الإمرباطور» �أردوغان.
والأن�ص���ار التكفريي���ون» ،الذين لن
ال�شمال ال�سوري الوطني �سيتكامل الق�صري ،الذي �أقفل البوابة اللبنانية
تكفيه���م م���وارد �إدل���ب وغنائمه���ا،
م���ع اجلنوب ال�س���وري الوطني ،فكما �أم����ام التكفريي��ي�ن ،وحل����ب �ستقفل
خ�صو�ص ًا بعد �أن يبد�أ ح�صار اجلي�ش
�ستقف���ل البواب���ة الرتكي���ة (حلي���ف البواب����ة الرتكية �أمامه����م ،بانتظار
ال�سوري وحلفائ���ه ملنطقة �إدلب بعد
ال�سعودي���ة عن مواقفه���ا ،وموافقتها «�إ�رسائيل» وع�ضو الناتو) بعد حترير �إقفال بوابة درعا واجلوالن ال�سوري..
حترير حلب.
لك����ن يبق����ى اخلط����ر يف بوابة
ال�شمال ال�س���وري يقلب املعادلة مرغم���ة على تخفي����ض �إنتاج النفط ،حلب� ،ستُقفل البوابة «الإ�رسائيلية»
�شبعا اللبناني����ة ،على تخوم العدو
ويتكام���ل م���ع حتري���ر املو�ص���ل �أي تنازلها ع���ن ال�سالح الذي �أ�شهرته يف اجلنوب بعد حترير درعا.
البوابات ال�سورية �ستبد�أ بالإقفال ال�صهيوين ،والتي ميك����ن �أن يتواط�أ
وانت�ص���ارات اليم���ن ،لر�س���م ثالثية بوج���ه رو�سيا و�إي���ران ،ف�أ�صابها يف
ملنع التكفرييني من الت�سلل �إىل الداخل البع�����ض يف لبن����ان لفتحه����ا �أمام
مقاومة امل�رشوع الأمريكي  -الوهابي نحرها االقت�صادي واملعنوي.
بعد حترير حل���ب �ستكون الأزمة ال�سوري ،و�ستب���د أ� عملية الإعمار بعد امل�سلحني.
ال���ذي ب���د�أ بال�سق���وط بع���د حواىل
�ست �سن���وات م���ن القت���ل والتدمري ال�سورية قد ع���ادت �إىل مربّعها الأول ا�ستيع���اب التائبني م���ن امل�سلحني
د .ن�سيب حطيط
ونه���ب ال�ث�روات ،و�أول الغيث تراجُ ع عام 2012؛ عند �سقوط جزء من حلب ،وفرزهم عن التكفرييني الأجانب.

www.athabat.net
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لماذا أغارت الطائرات «اإلسرائيلية» من األجواء اللبنانية على األراضي السورية؟
�أكدت وكالة الأنباء ال�سورية الر�سمية
الأ�سبوع املا�ضي وق���وع غارة �صاروخية
«�إ�رسائيلي���ة» ليل الثالث���اء - 01 - 29
 ،2016م�ستهدف���ة خم���ازن ع�سكري���ة يف
منطقة ال�صبورة غ���رب العا�صمة دم�شق،
دون �أن توقع �أي �إ�صابات ب�رشية.
عل���ى الرغم من ال�صم���ت ال�صهيوين
حت���ى الآن ح���ول تل���ك الغ���ارة� ،إال �أن
م�ص���ادر ع�سكرية �سورية �أكدت �أن اجلانب
ال�صهي���وين نفّذ تلك الغ���ارة عرب طائرات
من ط���راز «اف »-16الأمريكي���ة ال�صُّ نع،
يف حني ذكرت و�سائل �إعالم �صهيونية �أن
تلك الطائرات اخرتق���ت الأجواء اللبنانية
وق�صفت قافلة �شاحنات كانت تنطلق من
مط���ار دم�شق ،وحتم���ل �أ�سلحة نوعية يف
طريقها �إىل حزب اهلل.
ي���دور الت�س���ا�ؤل حول �سب���ب القيام
بتل���ك الغارة ف���وق الأرا�ض���ي اللبنانية
ولي�س ال�سوري���ة ،واجلواب هو �أن طائرات
الع���دو «الإ�رسائيل���ي» �أرادت جتنُّب الرد
ال�س���وري �أو الرو�سي على تل���ك الغارات
ع�ب�ر ا�ستهدافها ب�صواري���خ «�أ�س»300 -
�أو «�أ�س »-400الرو�سي���ة ،والتي ن�رشها
اجلان���ب الرو�س���ي يف �سوري���ة حلماية
الأجواء ال�سورية ،واملخ�ص�صة لإ�سقاط هذا
النوع من الطائرات.
اجلمي���ع يذك���ر التقاري���ر ال�سابق���ة
الت���ي حتدثت ع���ن تفاهم���ات رو�سية -
«�إ�رسائيلي���ة» عل���ى عدم جل���وء الكيان
ال�صهي���وين �إىل �أي غ���ارات جوي���ة داخل
العمق ال�س���وري ،يف حني �أ�رصّت تل �أبيب
عل���ى االحتفاظ بح���ق تدم�ي�ر �أي قوافل
�أ�سلحة و�صواريخ «�سك���ود» يف طريقها
�إىل ح���زب اهلل يف لبن���ان ،والت���ي ميكن
�أن تغ�ّي�رّ موازين القوى ،وته���دد الهيمنة
«الإ�رسائيلية» يف اجلنوب اللبناين ،وهو
ما يف�سرّ الغ���ارة التي �شنتها «�إ�رسائيل»
من احل���دود اللبنانية ولي����س ال�سورية،
فهي ترى نف�سها بتلك العملية ،وبتنفيذها
املكاين ،مل تخ���رق اتفاقها م���ع الرو�س،
والذي يُعترب مبنزلة خطوط حمراء ر�سمتها
رو�سيا يف �سورية.
ولطاملا تبجّ ح الكيان بتنفيذ الغارات

هل الغارة ال�صهيونية الأخرية هي �ضمن التفاهمات املتفَق عليها �سابقاً مع الرو�س� ..أو �ضدها؟

بنيام�ي�ن نتنياه���و� ،أن «�إ�رسائيل» �شنّت
ع�رشات الهجم���ات اجلوية ،م�ستهدفة منع
الغارة الصهيونية هي اختبار حزب من اهلل من امتالك �أ�سلحة متطورة.
فهل �أتت هذه الغارة تطبيق ًا لتفاهمات
لحدود حريّ ة العمل «اإلسرائيلية» متفَق عليها �سابق ًا مع الرو�س� ،أو �أتت �ضد
الرغبة الرو�سي���ة؟ خ�صو�ص ًا بعد احلديث
في سورية ..ولبنان أيضًا
ع���ن تفاهم���ات ولي����س اتفاق��� ًا مكتوب ًا
ج���رى ب�ي�ن الرو����س و«الإ�رسائيليني»،
ي�ؤك���د احلفاظ عل���ى اخلط���وط احلمراء
للكي���ان «الإ�رسائيل���ي» ،والتي تتلخ�ص
بع���دم امتالك �سورية وح���زب اهلل �أ�سلحة
اجلوية دون اخل���وف من عواقب� ،إىل حني كيماوية ،وعدم امت�ل�اك حزب اهلل �أ�سلحة
دخول ال�صواري���خ الرو�سية حيّز الت�شغيل خملة بالتوازن ،وكذلك عدم امل�سّ ب�سيادة
يف �سوري���ة ،فف���ي �شه���ر ني�س���ان �أبريل «�إ�رسائيل» ،خ�صو�ص ًا يف اجلوالن.
املا�ضي �أكّد رئي�س الوزراء «الإ�رسائيلي»
املعلّق الع�سكري ل�صحيفة «يديعوت

¡ احل���اج عم���ر غندور؛ رئي����س اللق���اء الإ�سالمي
الوح���دوي ،ر�أى �أن التلك����ؤ يف ت�شكيل احلكومة هو
له���در الوقت ،به���دف ت�ضييق املُه���ل لفر�ض قانون
ال�ستني �أمراً واقع ًا ،داعي ًا اللبنانيني لأن يتحروا عن
امل�ستفيد من قانون ال�ستني ،الذي يهدد فع ًال انتظام
العي�ش امل�شرتك الذي ارت�ضاه اللبنانيون ،وبالتايل
يهدد العهد اجلديد.
¡ جتمع العلماء امل�سلمني اعترب �أن املعارك الدائرة
يف حلب اليوم هي معارك فا�صلة ،و�سيرتتب عليها
حتدي���د م�صري املنطق���ة ،ولن تنف���ع كل حماوالت
حم���ور ال�رش الأمريك���ي اللج���وء �إىل جمل�س الأمن
ال�ست�صدار قرارات لها عالق���ة ب�إعاقة تق ُّدم القوات.
م���ن جهة �أخرى ،ر�أى «التجم���ع» �أن القرار ال�صادر
عن الكونغر�س الأمريكي بخ�صو�ص متديد العقوبات
عل���ى اجلمهوري���ة الإ�سالمية الإيراني���ة مدة ع�رش
�سنوات يك�شف عن النوايا العدوانية لهذا البلد ،لي�س

جت���اه �إيران وح�سب ،بل على �أمة الإ�سالم ككل ،وهو
نق�ض لالتفاق النووي.
¡ النائب ال�سابق في�صل الداوود؛ الأمني العام حلركة
الن�ضال اللبناين العربي ،ا�ستغرب ال�صمت الر�سمي
م���ن �أركان الدولة حول ما �صدر عن وزير اخلارجية
الرتكية مولود جاوي�ش اوغلو يف امل�ؤمتر ال�صحايف
الذي عقده مع وزير اخلارجية جربان با�سيل و�أعلن
في���ه �أن الرئي�س ال�سوري ب�شار الأ�سد يجب �أال يبقى
يف ال�سلط���ة ،يف وقت يتج���ه الو�ضع يف حلب اىل
احل�س���م الع�سكري ،واخلا�رس الأك�ب�ر �ستكون تركيا،
التي فتحت احلدود �أمام الإرهابيني.
¡ الأمان���ة العامة حلركة الأمة عق���دت اجتماعها
الدوري برئا�سة ال�شيخ عبد اهلل جربي؛ نائب الأمني
العام لـ«احلركة» ،وا�ستنك���ر املجتمعون االعتداء
الآث���م ال���ذي تعر�ض له حاج���ز للجي�ش يف منطقة

�أحرون���وت» ال�صهيونية؛ �أليك�س في�شمان،
�أث���ار نوع ًا من االنتب���اه يف تعليقه على
الغ���ارة «الإ�رسائيلية» قرب دم�شق ،حني
كتب �أن كل الالعبني يف امللعب ال�سوري،
مبا يف ذلك «�إ�رسائيل» ،حزب اهلل و�إيران،
ينتظ���رون بف�ض���ول ي�ص���ل �إىل القلق ما
�ستقوله مو�سكو.
وا�ضح للجميع �أن الغارات ال�صهيونية
هي حالة اختب���ار حلدود حريّ���ة العمل
«الإ�رسائيلية» يف �سورية ويف لبنان.
وبالتزام���ن مع اق�ت�راب االعالن عن
حترير حلب �سجلت يف ال�ساعات املا�ضية
غارة �صهيونية على مطار املزة الع�سكري،
مب���ا ي�شب���ه الدع���م املبا��ش�ر للإرهاب
التكفريي.

تطرق املجتمعون �إىل
بقاع�صفري���ن  -ال�ضنية .كما ّ
الواق���ع الإقليمي ،من ّوهني باالنت�ص���ارات امليدانية
النوعية الت���ي يحققها اجلي�ش ال�س���وري وحلفا�ؤه
يف حل���ب ،وعلى خمتل���ف جبه���ات املواجهة مع
الإرهاب التكف�ي�ري ،بالإ�ضافة �إىل االنت�صارات التي
يحققها اجلي�ش العراقي على الإرهاب «الداع�شي»،
مما ي�ؤ��ش�ر ب�شكل وا�ضح �إىل تق���دم حلف املقاومة
واملمانعة ،الأمر ال���ذي يفر�ض تكري�س موازين قوى
جديدة مل�صلحة الأمة.
¡ ال�شيخ ماهر عبد ال���رزاق؛ رئي�س حركة الإ�صالح
والوح���دة ،دان االعت���داء الإجرام���ي عل���ى اجلي�ش
اللبناين يف بلدة بق���اع �صفرين يف ال�ضنية ،داعي ًا
اجلي����ش والق���وى الأمنية ملالحق���ة املتورطني يف
االعتداء ،و�سوقه���م للعدالة ،وال�رضب ب َيد من حديد
كل من ت�س ّول له نف�سه العبث بامن البلد وا�ستقراه.
¡ ال�شي���خ ماهر حم���ود؛ رئي�س االحت���اد العاملي

�أم���ا عن �سب���ب تلك الغ���ارات ،من
وجه���ة نظر املقاوم���ة ،فاملغزى �أ�صبح
وا�ضح���اً� ،إذ �إن «�إ�رسائيل» ومن ورائها
الوالي���ات املتحدة ت�شع���ران بالإحراج
�أمام تقدُّم اجلي�ش ال�سوري وحلفائه يف
مواجهة امل�سلحني يف �سورية ،خ�صو�ص ًا
يف منطق���ة حلب ،حيث ب���ات امل�رشوع
الأمريكي يف �سوري���ة على باب قو�سني
�أو �أدنى من االنهيار التام ،وهو ما يف�رس
الإ�رساع ال�س���وري  -الإيراين  -الرو�سي
�إىل احل�س���م ع�سكري ًا يف ظ���ل املرحلة
االنتقالي���ة للحك���م داخ���ل الوالي���ات
املتحدة الأمريكية.

�إبراهيم �شعيب

لعلماء املقاومة ،ا�ستقبل وفداً من اللجان ال�شعبية
وجل���ان الأحياء والقواطع يف خمي���م عني احللوة.
وكان بح���ث حول احلديث ع���ن ال�ساتر الأمني الذي
يقام حول املخيم ،وقال حمود :باعتبار �أن هناك من
يريد ا�ستغالل ردود الفعل لإحداث فتنة يف العالقة
اللبنانية  -الفل�سطينية� ،أ�صبح من الأف�ضل الت�أكيد
عل���ى جتميد العم���ل يف هذا ال�سات���ر ،والبحث عن
بدائ���ل �أكرث فاعلية من الناحية الأمنية ،وال تُ�ستغل
لأهداف غري بريئة.
¡ منفذي���ة جبي���ل يف احل���زب ال�س���وري القومي
االجتماع���ي �أحيت عيد ت�أ�سي�س احلزب بحفل ع�شاء
�أُلقي���ت فيه كلم���ات �أكدت �أن  84عام��� ًا هي م�سرية
طويلة وم�ستمرة ،ق��� ّدم خاللها القوميون ت�ضحيات
كب�ي�رة ،و�أخذوا فيه���ا قرارات كث�ي�رة� ،صوابيتها �أو
عدمها �أمر ن�سبي ،لكن الأمر الثابت والوحيد هو �أنه
�سي�أتي اليوم الذي تتحقق فيه نه�ضة �أمتنا.
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العالقات المصرية  -السعودية إلى أين؟

هل تنجح املحاوالت الإماراتية يف اجلمع بني الرئي�س عبد الفتاح ال�سي�سي والأمري حممد بن �سلمان؟

ت�شهد العالق���ات ال�سعودية  -امل�رصية
هذه الف�ت�رة حالة من الت أ�زُّم ال�شديد ،وذلك
ب�سب���ب العديد من املواقف ال�سيا�سية التي
اتخذه���ا الرئي����س امل�رصي عب���د الفتاح
ال�سي�سي ،والتي جاءت مناق�ضة ل�سيا�سات
ورغبات ال�سعودية ،التي �سعت لال�ستفادة
من ثورة يناير ع���ام  ،2011والتي �أ�سقطت
نظام ح�سني مبارك ،بعد ف�شلها يف الدفاع
عنه ،فاتخذت ال�سعودية قرارها بدعم حُ كم
مر�سي ومن ورائه «الإخ���وان امل�سلمني»،
والذي �سقط بعد ثورة يونيو ،2013فانتُخب
قائد اجلي�ش ال�سي�سي رئي�س ًا مل�رص.
قدمت ال�سعودية دعم ًا اقت�صادي ًا مل�رص
بحدود  28مليار دورالر؛ ما بني منَح نقدية
ومنتجات نفطية وودائ���ع بنكية ( 5مليار
دوالر) ،وم�شاري���ع عمرانية وتنموية (1.32
مليار دوالر) ،وا�ستثم���ارات متو�سطة الأمد
ملدة خم�س �سنوات ( 8مليار دوالر) ،و�إيداع
يف البنك املرك���زي ( 2مليار دوالر)� ،إ�ضافة
�إىل �صفقات �سالح و�إن�شاء حمطتني لتوليد
الطاقة ،وم ّد م�رص مبنتجات برتولية بواقع
� 700ألف طن �شهري ًا مل���دة خم�س �سنوات،
عل���ى �أن ت�سدَّد بخ���ط ائتم���اين ،وبفائدة
 ،2%خ�ل�ال  15عاماً ،هذا ع���دا امل�ؤمترات
االقت�صادية التي رعته���ا ال�سعودية لدعم
م�رص ،و�ساهمت فيها معظم دول اخلليج.
ظن���ت ال�سعودي���ة �أنه���ا به���ذا الدعم
�ست�ست�أث���ر بالق���رار ال�سيا�س���ي يف م�رص،
وتُبقيها بعيدة عن ا�ستعادة دورها القومي
يف ق�ضاي���ا الأم���ة العربي���ة والإ�سالمية،
خ�صو�ص ًا ق�ضية فل�سطني ،التي تربطها بها
عالقة اجلغرافيا والتاريخ والدين ،وتنا�ست
�أن لل�شعب امل�رصي تاريخ ًا وح�ضارة ،ودوراً
ريادي ًا قي الوحدة مع �سورية.
فوجئت ال�سعودية باملواقف ال�سيا�سية
للرئي�س ال�سي�سي الداعمة للنظام ال�سوري،

فف���ي مقابلة مع قناة «�آر ب���ي تي» قال :م�رصي��� ًا �إىل قاعدة حماه اجلوية ،على �أن
«الأوىل مل��ص�ر �أن تدع���م اجلي�ش الوطني ترتف���ع بعدها وترية االنخ���راط امل�رصي
يف ليبي���ا ،وكذلك يف �سوري���ة ،و�أي�ض ًا يف الع�سك���ري يف �سورية �أواخ���ر �شهر كانون
الع���راق ،من �أج���ل فر�ض الأم���ن يف هذه الثاين .2017
�إن التباي���ن يف وجه���ات النظ���ر بني
البلدان» ،مما دفع املح���اور �إىل �أن ي�س�أل:
هل تق�ص���د باجلي�ش الوطن���ي يف �سورية ،ال�سعودي���ة وم�رص كبري� ،س���واء يف امللف
اجلي�ش ال�سوري؟ �أجاب ال�سي�سي« :نعم» ..ال�سوري ،ال���ذي يدعم في���ه ال�سي�سي بقاء
و�أي�ض ًا من خالل موافقة م�رص على م�رشوع الدولة ،خ�صو�ص ًا بعد املتغيرّ ات امليدانية
القرار الرو�سي يف جمل�س الأمن ومعار�ضة يف حل���ب ،والت���ي تدل عل���ى �أن امل�رشوع
املوق���ف ال�سع���ودي ،ما دف���ع باملندوب الأمريك���ي  -ال�سع���ودي لتق�سي���م �سورية
ال�سع���ودي املعلمي �إىل القول« :من امل�ؤمل قد انهزم ،و�أن الدول���ة الثانية يف ال�شمال
�أن يكون املوقف ال�سنغايل واملاليزي �أقرب ال�سوري وعا�صمتها حل���ب مل تعد ممكنة،
�إىل املوق���ف التوافقي العرب���ي من موقف �أو يف مل���ف «الإخ���وان امل�سلمني» ،الذين
�صنفهم النظام امل��ص�ري بـ»الإرهابيني»،
املندوب امل�رصي».
و�صعوبة فتح �صفحة جديدة لهم بو�ساطة
�سعودية (و�ضعت الريا�ض الإخوان امل�سلمني
�ضم���ن قائمتها للتنظيم���ات الإرهابية يف
نهاي���ات العام 2013م) رغم بع�ض اللقاءت
التي حت���دث ،ومنها لقاء وف���د قيادي من
إصرار القاهرة ودمشق على
«الإخوان» بوف���د املخابرات امل�رصية يف
مواجهة اإلرهاب ّبدد آمال
ال�سعودي���ة خالل عزاء الأمري تركي بن عبد
الرياض بمحاولة مصادرة قرارات العزيز ،وذلك لأن ال�سي�سي يتهمهم مبحاولة
اغتياله مرات عديدة (ح�سب م�صارد مطلعة
القاهرة المصيرية
عل���ى امللف امل��ص�ري) ،وبالإخالل بالأمن
من خ�ل�ال قيام خالياه���م الأمنية بتفجري
واغتيال الع�سكريني والق�ضاة.
�إن املحاوالت اخلليجي���ة لر�أب ال�صدع
ب�ي�ن الريا����ض والقاه���رة ،وعل���ى ر�أ�سها
ت�ض���اف �إىل م���ا �سبق ذك���ره ،الزيارة حماولة �أبو ظب���ي لعقد لقاء بني ال�سي�سي
الر�سمية التي قام بها اللواء علي اململوك والأم�ي�ر حممد ب���ن �سلمان عل���ى هام�ش
�إىل م��ص�ر ،والت���ي التقى خالله���ا اللواء العي���د الوطني ،قد ال تنج���ح ،وقد ال تعود
خالد؛ نائب رئي�س جهاز الأمن القومي يف بالعالق���ات �إىل �ساب���ق عهده���ا ،لكنها قد
م�رص ،وكبار امل�س�ؤول�ي�ن الأمنيني ،والتي ت�ساهم يف التخفيف م���ن حدة الأزمة بني
اتفق الطرفان فيه���ا على تن�سيق املواقف الدولتني.
�سيا�سياً ،واحلزم يف مكافحة الإرهاب الذي
هاين قا�سم
تتعر����ض له البل���دان ،وان�ضمام  18طياراً

ثــقــــــافـــــــــة

حسين معاذ ..مؤسسة في شخص واحد
تتعدد مواهب وق���درات ح�سني معاذ ،ويف
�سريته اليومية تت�ش���كل احلياة ،فهو املهند�س
يف حياته العملية ،والذي ي�شكل زوايا البيوت
والأ�ش���كال وف���ق ر�ؤي���ة فنية عميق���ة ،ووعي
اجتماعي خالق ..هو الفنان يف حياته العادية؛
ير�سم وي�ش���كل حياة النا�س واملجتمع ب�ألوانه
الزاهي���ة التي ت�أخ���ذك �إىل الإح�سا�س املبا�رش
ب�أن يف احلياة ما ي�ستحق �أن نعي�ش من �أجله،
وله���ذا فهو ثائ���ر باملعنى احلقيق���ي على كل
�أ�شكال التخلف ومدافع مثابر عن حقوق النا�س
الغالبة ،الت���ي يعرب عنها ب�أ�ش���كال ولوحات
خمتلف���ة ،ولهذا فهو مق���اوم بالفطرة� ،إن جاز
التعبري.
وعلى هذا فاملهند�س ح�سني معاذ غيفاري
(ن�سبة �إىل ت�شي غيفارا) الذي قال« :ال يه ّم كيف
ومت���ى و�أين �أموت ،بل املهم بل املهم �أن تبقى
راية الفقراء مرفوعة» ،وهو غفاري بهذا املعنى
(ن�سبة �إىل �أبي ذر الغفاري) الذي يقول« :عجبتُ
ملن ال يجد قوّته وال يخرج حام ًال �سيفه».
هو متذوّق فن���ي المع ،ولهذا ه���و م�أخوذ

بالفنان زياد الرحب���اين ،وكان امل�ساهم الأبرز
يف �إطالق ن�شاط جمموعة «ال�شعب يريد زياد
الرحباين».
وحتى للتاريخ ر�ؤية خا�صة عند املهند�س
مع���اذ ،ي�شكّلها وفق ر�ؤي���ة ثورية خمتلفة عن
الآخرين ،تقوم على ما يج���ده من واقع مادي
ملمو�س ،وج���ده يف جمع العمالت بحيث يعد
م���ن �أبرز هواة جمع العم�ل�ات لي�س يف لبنان
وح�سب ،ب���ل يف املنطق���ة ،لأن العملة �صارت
يف تاري���خ مع�ي�ن وحقبة معين���ة ويف نظام
اجتماع���ي حمدد ،وبالت���ايل حتمل يف طياتها
ب�شكل �أو ب�آخر «قان���ون التطور االجتماعي»،
�إن ج���از التعبري ،كما �أنه م���ن �أبرز هواة جمع
الطوابع التي ي�سعى �إليها يف كل الأمكنة ،لأنها
يف �شكل �أو �آخر حتم���ل �أي�ض ًا نوع ًا من مفهوم
تطور الدول واملجتمعات.
ح�س�ي�ن معاذ الث���وري واملنا�ضل واملثقف
على طريقته اخلا�صة ،م�أخوذ ب�سري املنا�ضلني
والثائرين واملثقفني والفنانني الذين ب�إبداعهم
�أغنوا العطاء الإن�ساين واملجتمعات ،يهتم بقدر

ما لديه م���ن �إمكانيات وطاق���ات وقدرات لأن
يبقي الأنقياء من ه�ؤالء على طريقته اخلا�صة،
لهذا جنده عل���ى �سبيل املث���ال ال احل�رص يف
ذك���رى اغتيال ال�شهيد ناجي العلي يُع ّد مغلف ًا
تذكاري ًا خا�ص��� ًا بالذكرى  29ال�ست�شهاده ،على
نفقته اخلا�صة ،ب�أعل���ى �أ�شكال التعبري الفني،
عليه طابع م���ن جمموعت���ه خ�صي�ص ًا لذكرى
الفنان ال�شهيد.
ويف العي���د احل���ادي والثمان�ي�ن للفنانة
الكب�ي�رة ف�ي�روز ،كان حل�سني مع���اذ ن�شاطه،
بحي���ث �أ�صدر �أي�ض ًا مغلف��� ًا خا�ص ًا عليه طابع
م���ن جمموعته ل�سفريتن���ا �إىل النجوم ،تكرمي ًا
مل�سريتها ،ويف ه���ذا املغلف التذكاري مل�سات
فنية بديعة.
املهند�س ح�سني معاذ اب���ن النبطية ،يكاد
يك���ون م�ؤ�س�س���ة يف فرد واحد ،يعم���ل �أ�شكا ًال
بديع���ة ،وح�ضوراً ب���ارزاً ،يف ف�ض���اءات الفن
والعط���اء والإب���داع ،وين�سج خي���وط فجر من
اللحم احلي ومن كدحه وعمله ..ثمة ما يوجب
توجيه التحية له والتقدير..

مغلف تذكاري �أ�صدره ح�سني معاذ يف ذكرى ا�ست�شهاد ناجي العلي
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رأى أن تغيير النظام الطائفي يبدأ بقانون انتخابي نسبي

َ
العميد جورج نادر :حرب في سورية عالمية ..والمنطقة إلى «الفدرلة» غير المعلنة
قامة وطنية يف امل�ؤ�س�سة الع�سكرية،
قامة �إن�سانية يف العالقات االجتماعية،
قام����ة �أخالقي����ة يف الق�ضاي����ا الوطنية
وال�سيا�سي����ة� ،إنه العميد ج����ورج نادر؛
خامة مزدانة بال�ضمري ،و�إن قلّبها الزمن
بتحوالت����ه القا�سية ،فعين����اه وفكره ال
يغيب����ان عن لبن����ان الوط����ن والر�سالة،
والأر�ض وال�شعب..
جري����دة «الثب����ات» التق����ت العميد
ن����ادر ،م�ستطلعة منه �أح����وال التحوّالت
الع�سكري����ة واال�سرتاتيجي����ة يف ال�شمال
ال�سوري م����ع �أحداث حل����ب� ،إ�ضافة �إىل
ر�ؤيته لأزم����ة احلكوم����ة والوطن ..وعن
خربته الإن�ساني����ة العميقة التي �سبكها
يف كتاب ال�صادر حديث ًا «هذا �أنا ..جورج
نادر».
حرب عاملية عل���ى الأرا�ضي ال�سورية،
هو ملخّ �ص ما يح�صل يف هذا البلد اجلار،
بح�س���ب العميد جورج ن���ادر ،يقول :قوى
كربى تت�ص���ارع على النف���وذ يف منطقة
ال�رشق الأو�س���ط ،الغنية بالبرتول والغاز،
و�ضمن ال�سياق هذا ال ميكن �إغفال املخطط
اليه���ودي الأكرب لكافة احل���روب ..ي�ضيف
نادر :بعيداً ع���ن ال�شعر العربي واتهامات
الإمربيالية وال�صهيونية املعلَّبة واجلاهزة
م���ن قبَل البع�ض ،ال ميك���ن �إخفاء العامل
اليهودي امل�ستفيد مم���ا يح�صل ،وحتديداً
ال�صهيوني���ة ،ك���ون اليه���ود مبعظمه���م
مرتبطني مبنظماتها ،وبالوكالة اليهودية.
يتذكر ن���ادر ت�رصيح رئي����س حكومة
الع���دو بنيامني نتانياهو من���ذ � 5سنوات
مع بداي���ة الأزمة ال�سوري���ة ،و�إ�شارته �إىل
رف�ض���ه ما يح�ص���ل يف ال�ش���ام من كبت
للحري���ات �إ�ضافة �إىل �أم���ور �أخرى ،لي�أتي
على ال�رسيع تعليق ملدير عام املخابرات
«الإ�رسائيلي���ة» لينق����ض كل م���ا قال���ه
نتانياه���و ،وا�ضع ًا ما يح�ص���ل بالو�ضع
امل�ستح�سن ..يعقّب نادر �شارحاً :ما يح�صل
يف �سورية نتائجه وانعكا�ساته �ست�ستمر
ملئة ع���ام ب�أقل تقدير ..ه���ذا ال�رصاع �أمر
ممتاز ا�سرتاتيجي ًا بالن�سبة لـ«�إ�رسائيل»،
والفرق ب�ي�ن ال�شخ�صي���ة الأوىل والثانية

�أن نتانياه���و يتحدّث انطالق ًا من عاطفته،
والثاين ينطلق من امل�صلحة اال�سرتاتيجية
املخابراتية لـ«�إ�رسائيل».

لبنان ،ويف �شمال الع���راق هناك �إقليم
كرد�ست���ان ،ويف اجلنوب �إقليم لل�شيعة،
ويف الو�سط يوجد الدولة املركزية� ،أما

البيئة العربية مه ّي�أة للحروب
ب���ر�أي ن���ادر ،م���ا يح�صل وي���دور يف
�سورية ،امل�ستفيد الأكرب منه «�إ�رسائيل»،
فاليوم جميع الع���رب وامل�سلمني ن�سوها
متاماً ،لأن جُ ّل تفكريهم حالي ًا هو اخلالف
بني ال�سُّ نة وال�شيع���ة يف املنطقة� ،إ�ضافة
�إىل �أن احلدي���ث يتمح���ور حول «داع�ش»
و«الن��ص�رة» وليبي���ا والع���راق وخط���ر
الإرهاب والن���زوح والإ�سالموفوبيا ..وهذا
كله ي�ضمن وجود «�إ�رسائيل» يف املنطقة
�إىل �أجل غري م�سمَّى..

نادر :تقليص صالحيات
وهيمنة الطبقة السياسية
الحاكمة اليوم لن يكون
إال بقانون انتخابي نسبي

الفدرلة م�شروع بطيء

�رشق وجنوب �رشق العراق فهو لل�سُّ نة،
وهك���ذا ،اجلمي���ع يتحدث ع���ن العراق
املوحَّ ���د بال�شكل ،لكنه يف الواقع هناك
فدرالية غري معلَنة ،واجلميع قابل بها.

نناق�ش ن���ادر عن �إمكاني���ة تق�سيم
�سوري���ة يف ظ���ل اخت�ل�اط طائفي يف
الو�س���ط وال�ساح���ل ،يق���ول :الأمريكي
والرو�س���ي متفق���ان عل���ى فر�ض احلل
الف���درايل يف �سورية ،وامل�س�ألة تبد أ� مع
اقتناع الفرق�ي�ن �أنهما غري قادرين على
فر�ض �رشوطهما ،وبعد ا�ستنزاف اجلي�ش
ال�سوري �سيتم �إنهاك القوى الرديفة ،كما
�أنه �سيتم �إنهاك املنظم���ات الإرهابية،
ويف حينه �سيطل احل���ل املن�شود وفق
ا�سرتاتيجيات الدول الكربى.

العرب ن�سوا فل�سطني

�أزمة النظام اللبناين

بتقدير العميد ن���ادر� ،سورية متّجهة
�إىل نف����س ال�سيناري���و ،و�إن مل تظه���ر

وع���ن �أزمة لبن���ان امل�ستدامة ،رغم
ع���ودة الر�أ����س �إىل ه���رم امل�ؤ�س�س���ات

كما يف العراق كذلك يف �سورية
بح�سب ن���ادر� ،سوري���ة التي ت�شهد
حرب ًا عاملية على �أر�ضها ،لن تعود كما
كانت حتى بال�ش���كل بر�أيه ،يقول :كما
يف العراق هكذا يف �سورية ،بذور الفتنة
ال�سُّ نية  -ال�شيعي���ة يف �أعلى م�ستوى.
يف بالد الرافدي���ن ،ال�صالحيات انتقلت
�إىل جمل����س الوزراء ال�شيع���ي ،ورئي�س
اجلمهوري���ة ك���ردي ،ورئي����س جمل�س
النواب �سُ ني؛ متام ًا كال�صيغة عندنا يف

مالحمه الي���وم ،يقول :تل���ك الفدراليات
التي �ستن� أش� يف �سورية والعراق والأردن،
هي �ضمان���ة «�إ�رسائيل» حل���واىل 100
ع���ام ،لأنه���ا �ست�صب���ح دو ًال متناحرة،
ت�ستفي���ق على بع�ضها على الدوام با�سم
الدين ..وهكذا ي�ستفيق التاريخ م�ستذكراً
الدم���اء التي �سالت ،والعن���ف والتقاتل
فيما بني الطوائف ،والرا�سخة يف الذاكرة
اجلماعي���ة ..فالدم يغ���ذي الدم ،والعنف
يغذي العنف امل�ضاد ،ويف �أح�سن الأحوال
هذه الدول �أو الدويالت النا�شئة �ستعي�ش
هدن���ة م�ست�ت�رة فيما بينه���ا ،متنا�سية
ال�رصاع الفك���ري م���ع «�إ�رسائيل» ،كما
ال�رصاع ال�ستعادة �أر�ض فل�سطني.
بر�أي نادر� ،سي����اق و�صول الرئي�س
الأمريكي دونال����د ترامب يف الواليات
املتحدة ين����درج يف �سياق ردة الفعل
العاملية على املوج����ة العارمة التي
تع ّم العامل من «الإرهاب الإ�سالمي»،
فيما الواقع هو �إرهاب تكفريي ،والأمر
اجلي����د الوحي����د م����ن جم����يء ترامب
يتلخّ �ص بالإعالن الر�سمي عن حماربة
التط����رف املتمثل بـ«داع�����ش» ،التي
بوجودها د ّم����رت الدين الإ�سالمي قبل
�أي دين �آخ����ر ،واحل�ضارة العربية قبل
�أية ح�ضارة �أخرى.

الد�ستورية يف لبنان ،يعترب العميد نادر
�أن الأزمة يف لبن���ان ي�شار على الدوام
�إىل عوار�ضها ،فما ن�شهده هو �أزمة نظام،
واخل���روج منها له طري���ق واحد :ال�سري
بقانون ن�سبي يزي���ل اخلطاب الطائفي،
يقول� :أي���ن �سوا�سي���ة املواطنني جتاه
القانون والأع���راف الد�ستورية؟ تقلي�ض
�صالحيات وهيمنة الطبق���ة ال�سيا�سية
احلاكمة اليوم لن يك���ون �أمراً واقع ًا �إال
بقانون انتخابي ن�سبي ،ونظرية «نائب
الأمة» لن يكون لها وقعُ ها �إال �إذا �رسنا
بقانون لبنان دائرة واحدة على �أ�سا�س
الن�سبية� ،أو �أقله لبنان بدوائر مو�سَّ عة،
لأنه عندها �سيخم���د اخلطاب الطائفي،
وه���ذا يحم���ي لبنان من �شع���ور حتكُّم
طائفة ب�أخرى ،ويحمي امليثاق من دون
االحتماء به.

كتاب ..هدية للأجيال
لالنطالق نحو الأف�ضل
عن الكتاب ال���ذي وقعه العميد نادر
«ه���ذا �أن���ا ..ج���ورج ن���ادر» ال ي�صنفه
اجل�ن�رال يف �سياق «املذك���رات» ،كونه
ي�شري �إىل حقبة وحال���ة �أمنية �سيا�سية
عا�شها م���ن �سنة  1980وحت���ى اليوم..
ي�شري �إىل انطالقة م�سرية حياته املدنية
واالجتماعية والظروف املعي�شية الفقرية
التي عان���ى منها يف بلدته «القبيات»،
ويتح���دث عن خربت���ه الع�سكرية� ،سيما
خو�ضه احلروب للدفاع عن لبنان ،في�ؤكد
�أن التقاتل الداخلي ي�رضّ باجلميع ،ويف
غماره���ا ال يوجد م���ن منت��ص�ر ،داعي ًا
املولعني بال�س�ل�اح والقتال من ال�شباب
�إىل تنمية �شغفهم بالدخول �إىل امل�ؤ�س�سة
الع�سكرية ،فاجلي�ش اللبناين بحاجة �إىل
دم جديد ،ففي امل�ؤ�س�سة الع�سكرية تقاتل
ب��ش�رف ،وت�أكل لقمتك ب��ش�رف ،وتعي�ش
ب�رشف.
كما يلفت العميد ن���ادر يف كتابه �إىل
بع�ض الأخطاء العمالنية ،وي�ضيء عليها
بنق���د وعقالنية ،لي�ضعه���ا بت�رصُّف رفاق
ال�سالح لال�ستفادة منها..

�أجرى احلوار :بول با�سيل

فضل الله يوقع كتابه «فخ الالمساواة»
وقّع رئي�س «املرك���ز اال�ست�شاري للدرا�سات
والتوثيق»؛ ال�سيد عبد احلليم ف�ضل اهلل ،كتابه
اجلديد «فخ الالم�س���اواة ..درا�سة يف �أثر النمو
يف لبنان على الفقر وعدالة توزيع الدخل بعد
اتف���اق الطائف» ،يف معر�ض ب�ي�روت العربي
والدويل للكتاب.
تن���اول الكتاب �إ�شكالية ع���دم توافق املبد�أ
القائل �إن النمو االقت�صادي يفيد كافة الطبقات
االجتماعي���ة ،مع الواقع احلا�ص���ل يف لبنان،
وذل���ك يف �إطار بحث عن �أط���ر نظرية �صاحلة
لدرا�س���ة النموذج اللبناين ،تنطلق من مراجعة
نقدية لأهم الأعم���ال النظرية الليربالية ،التي

تتطرق �إىل العالقة بني النمو والفقر والتوزيع،
وا�ستنب���اط منهجية التباعه���ا لدرا�سة الواقع
اللبناين ما بني عامي  1992و.2010
ي�ش�ي�ر ف�ض���ل اهلل �إىل احلاج���ة للنظر �أبعد
م���ن الأرقام ،التي قد تر�س���م �صورة خمالفة �أو
م�شوّهة للواقع لأ�سباب عدة� ،أهمها :عدم توافر
كمي���ة كافية من املعلوم���ات� ،أو عدم ترابطها
على نحو ينتج �ص���ورة متكاملة ،وي�رشح �أنه
يف خم�سيني���ات القرن املا�ض���ي ،كان ب�إمكان
املرء ر�ؤية التفاوتات الهائلة عرب التجوال على
املناطق اللبنانية املختلفة ،التي «مل تقت�رص
على البنى التحتية والعمران ،بل �أي�ض ًا ب�أمناط

احلياة وتوقعاتها» ،حي���ث كان يقابل الب�ؤ�س
يف بع����ض املناطق ،تق���دم يف غريها ،ومتركز
«الوحدات االقت�صادي���ة اخلا�صة و�أهم املرافق
احليوية» ،م�ستفيدة من االمتيازات االحتكارية،
وقوة متثيله���ا يف ال�سلطة ،وكان �إحدى نتائج
ذلك �إيج���ا ُد الكثري من اللبنانيني �أنف�سهم �أمام
خيارين� ،إما تقبّل التهمي�ش و�إما الهجرة.
�أما بع���د احلرب الأهلية ،فيق���ول ف�ضل اهلل
�إن االقت�ص���اد اللبناين �شهد حت���والت جديدة،
قللت من درج���ة ظهور التفاوت���ات العمرانية
واملناطقي���ة« ،ب���ل �صارت كامن���ة يف باطن
الن�شاط االقت�صادي اخلا�ص ويف �أروقة الإدارات

امل�س�ؤولة عن توزيع الأم���وال العامة» ،كذلك
�أ�صبح الفق���ر والتفاوت �أكرث ر�سوخ���اً� .إ�ضافة
�إىل ذل���ك ،خ�صو�ص��� ًا خالل العق���د الأخري من
القرن املا�ض���ي ،ي�شري الكاتب �إىل �أن الرثوة مل
تعد متمركزة يف �أي���دي «جمموعة طائفية �أو
مناطقية حمددة» ،ب���ل ات�سعت املجموعة ،ما
�أ�سه���م يف حتول التفاوت ع���ن ميله املناطقي
�سابقاً� ،إىل ميل �أكرث طبقية.
من هنا انطلق الكتاب يف بحث حول عالقة
النم���و بامل�ساواة والفقر ،م���ع حماولة لتقدمي
من���وذج منا�سب لدرا�سة الواق���ع اللبناين ،يف
خم�سة ف�صول.
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ّ
أخالق النبوة ..صفات نفتقد إليها
خ�ص اهلل �س���بحانه وتعاىل
لقد ّ
ر�سولنا حممداً �صلّى اهلل عليه و�آله
و�سلّم ب�أجمل ال�ص���فات و�أح�سنها،
و�أمتّها من الظّاهر والباطن ،و إ� ّن �أه ّم
ما خ�صّ ���ه به من اخللق العظيم هو
احلياء والكرم وال�شّ جاعة وال�صّ فح
واحلل���م ،وغريه���ا م���ن الأخ�ل�اق
الرفيع���ة التي نحن �أ�ش���د ما نكون
بحاجة �إليها لنُ�صلح عالقتنا باهلل
عز وجل ،وبعباده �أي�ضاً ،ومن ذلك:
 -1الأدب :لقد كان �صلى اهلل عليه
و�آله و�سلم واف���ر الأدب ،وهو الذي
قال�« :أدّبن���ي ربي ف�أح�سن ت�أديبي
«(�أخرجه اب���ن ال�سمعاين يف �أدب
الإمالء ع���ن ابن م�سعود) ،وقال ابن
القيّم (رحم���ه اهلل تعاىل)« :الإميان
هو اخللق ،فمن زاد عليك يف اخللق
زاد علي���ك يف الإمي���ان» ،وحينما
�سئلت ال�سي���دة عائ�شة (ر�ضي اهلل
عنها) عن خلقه ،قالت« :كان خُ لُقه
القر�آن « (�أخرجه م�سلم).
 -2التوا�ضع :كان �صلّى اهلل عليه
و�آله و�سلّم وافر الأدب ،ج ّم التوا�ضع،
فعالم���ة الإمي���ان ب���اهلل التوا�ضع،
وعالم���ة تعظيم���ك هلل التوا�ض���ع.
كان �صلّ���ى اهلل عليه و�آله و�سلّم �إذا
�سافر مع �أ�صحاب���ه ،وقال �أحدهم:
عليّ ذبح ال�شاة ،وقال الثاين :عليّ
�سلخها ،وقال الثالث :وعليّ طبخها،
ق���ال عليه ال�ص�ل�اة وال�سالم :عليّ
جم���ع احلطب ،يقال ل���ه :يا ر�سول
اهلل ،نكفيك ذل���ك ،يقول« :قد علمتُ
�أنكم تكفوين ،ولكن �أك���ره �أن �أمتيّز
عليكم ،ف����إن اهلل يكره من عبده �أن
يراه متميزاً على �أ�صحابه».

 -3يب���د�أ النا����س بال�سالم :كان
عليه ال�صالة وال�سالم يقول�« :أف�شوا
ال�سالم بينكم» .ال�س�ل�ام من �سمة
امل�ؤمنني ،و�إلقاء ال�سالم �سُ نّة م�ؤكدة،

لكن ر ّد ال�سالم فري�ضة ،و�أنت حينما
تقول ملن تلتقي به :ال�سالم عليكم،
فقد جعل���تَ العالقة بين���ك وبينه
عالقة �س�ل�ام .كان �صلّى اهلل عليه
و�آل���ه و�سلّم يب���د�أ النا�س بال�سالم،
وين�رصف بكلّ���ه �إىل حمدّثه� ،أما �إذا
�صافحه �أحد �أ�صحاب���ه ،فكان �آخر
من ي�سحب ي���ده �إذا �صافح� ،إىل �أن
ي�سحب ال�صحابي يده من يد ر�سول
اهلل �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم ،كان
ي�سلّم عل���ى النا�س بحرارة ،مبودة،
بطالقة وجه ،ي�س�ألهم عن �أحوالهم،
وعن �أوالده���م ،وعن �صحتهم ،وعن
معا�شه���م ،وع���ن �أعماله���م ،وهذا
منتهى الأدب ،ومنتهى الودّ.
 -4الإ�صغ���اء الكامل :كان �صلى
اهلل علي���ه و�آل���ه و�سل���م ي�صغ���ي
للحدي���ث ب�سمعه وبقلبه .هناك من
يتعلم فن ال���كالم ،لكن النبي عليه
ال�صالة وال�س�ل�ام علّمنا فن الكالم،
وعلّمنا ف���ن اال�ستم���اع ،وال يتقن
ف���ن اال�ستماع �إال القل���ة ،يتقن فن
الكالم كثريون من الب�رش ،لكن الذين
يتقنون ف���ن اال�ستماع قليلون جداً،
فكان ي�صغي �إىل حمدّثه وين�رصف
بكله �إىل حمدثه ،وه���ذا تكرمي له،
وه���ذا �أدب ما بعده �أدب؛ �أن ت�ستمع
�إىل الآخر بكل حوا�سّ ك.
� -5إ�صغ���ا�ؤه للزوج���ة وتبادل
احلديث مع��� ًا :كان علي���ه ال�صالة
وال�سالم ي�صغي �إىل زوجته� .أحياناً،
وبع���د م�ضيّ وقت من الزواج ،تُرفع
الكلفة بني الزوجني ،فقلما ي�صغي
الزوج �إىل زوجته ،لكنه عليه ال�صالة

وال�س�ل�ام �أ�صغى �إليه���ا كثرياً ،وقد
حدثته عن ق�ص����ص كثرية .كما �أنه
كان يخ�صف نعل���ه ،ويخدم نف�سه،
ويكن�س داره ،وكان يف خدمة �أهله..
�أنا�س كث�ي�رون يرتفعون عن القيام
ب�أعمال املنزل ،لكن النبي �صلى اهلل
عليه و�آله و�سلّم علّمنا �أننا �إذا قمنا
ببع�ض الأعم���ال يف املنزل ،متتّنت
العالقة بيننا وبني زوجتنا.
 -6معاملت����ه مع النا�����س :كان
عليه ال�صالة وال�سالم مبت�سم الوجه،
و�ضاحكاً ،يلقى �أ�صحابه بالب�شا�شة،
وه����و قد ق����ال« :تب�سُّ م����ك يف وجه
�أخيك �صدقة» ،كما كان على درجة
عالية من احلكمة ،ومن �أخذ احليطة
يف الوقت عينه ،فكان عليه ال�صالة
وال�س��ل�ام يحذر النا�����س ،ويحرت�س
منه����م� .أما �إذا ت�صدّق ،و�ضع ال�صدقة
بيده يف يد امل�سكني ،وهذا �أي�ض ًا نوع
من الأدب ،ال �أن تُلق����ي عليه مبلغ ًا
من املال �إلقاءً ،وال �أن تكلّف �أحداً �أن
يعطيه ه����ذا املال ،و�إذا جل�س جل�س
حي����ث ينتهي به املجل�����س ،ف�أنا�س
كثريون الي����وم �إذا دُعوا �إىل احتفال،
�إن مل يكن لهم مكان يف ال�صف الأول
غ�ضبوا �أ�ش����د الغ�ضب ..مل ُي���� َر ما ّداً
رجليه ق����ط ،وال بني �أ�صحابه ،وهذا
�أدب ج����مّ ،فهناك جل�س����ة فيها �أدب،
وهناك وقفة فيها �أدب ،وهناك حركة
فيها �أدب ،وهناك نظرة فيها �أدب.
 -7يقبل عذر املعتذر :كان عليه
ال�صالة وال�سالم يقبل عذر املعتذر.
العُ ظماء يغف���رون الزالت ،ويقبلون
الأع���ذار ،فهذا ال���ذي ارتكب خيانة

عظم���ى ،ق���ال له :يا حاط���ب ،وقد
�أخرب قري�ش �أن حمم���داً �سيغزوهم،
ما َح َملَكَ على ما فعلت؟ قال :واهلل
يا ر�سول اهلل ما كفرت ،وال ارتددت،
ولكني ل�صيق يف قري�ش� ،أردت بهذا
الكتاب �أن �أحمي �أهلي ومايل ،و�أنا
موق���ن �أن اهلل �سين�رصك ،فاغفر يل
ذلك يا ر�سول اهلل ،فقال عليه ال�صالة
وال�س�ل�ام� :إين �صدّقت���ه ف�صدّق���وه،
وال تقول���وا فيه �إال خ�ي�راً ..الإن�سان
اللئيم ال يُ�سرت�ضى ،وال ير�ضى ،لكن
الإن�سان امل�ؤمن يُ�سرت�ضى وير�ضى،
كان يقول« :من �أتاه �أخوه متن�صّ الً،
فليقبل ذلك منه ،محُ ق ًا �أو مُ بطالً».
 -8دائم الفك���ر ..يحمل ه ّم �أمته
:كان �صل���ى اهلل علي���ه و�آله و�سلم
يحم���ل ه��� ّم الب�رشية ،ونح���ن �إن
حملنا هم �أ�رستن���ا هذا عمل طيّب،
و�إن حملن���ا هم الأ�رسة الكبرية هذا
عم���ل �أطيب� ،أم���ا حينما حتمل ه ّم
الأمة فهذا عم���ل عظيم ،كان يقول:
«لو تعلمون ما �أعلم ،لبكيتم كثرياً،
ول�ضحكتم قليالً».
 -9ي أ�لَ���ف و ُي�ؤلَ���ف :كان من ر�آه
�صلى اهلل عليه و�آل���ه و�سلم بديهة
هابه ،وم���ن عامله �أحبّه ،كان دمث ًا
لي����س باجلاحد ،لي�س ال���ذي ينكر
املعروف ،كان ال يُهني �أحداً ،يرتفق
ب�أ�صحابه..
 -10يعظّ���م النعم���ة� :أن ت�رشب
ك�أ�س ماء ،فهذه نعمة ال يعرفها �إال
من �أ�صيب بالف�شل الكلوي� ..أن تنام
مرتاحاً ،هذه نعمة ال يعرفها �إال من
فقد نعمة النوم� ..أن تدخل �إىل بيت
ي�ؤوي���ك ،كان عليه ال�صالة وال�سالم
يقول« :احلم���د هلل الذي �آواين ،وكم
من ال م����أوى له» ،و�إذا ا�ستيقظ من
منام���ه يقول« :احلم���د هلل الذي ر ّد
يل روحي ،وعافاين يف بدين ،و�أذِنَ
�إ ّ
يل بذك���ره» ..نحن غارقون يف نِعَ م
ال تُع ّد وال تحُ �ص���ى ،ومع ذلك نُكرث
ال�شكوى.
 -11يُح ّق احل���ق ويُبطل الباطل
:كان �صل���ى اهلل علي���ه و�آله و�سلم
يُح�سّ ���ن احل�سن وي�صوّب���ه ،ويقبّح
القبيح ويوهنه ..عمل ح�سن يجب �أن
ت�صوّبه ،و�أن تثمّنه ،و�أن تثني على
فاعله ..هناك �إن�سان ال يتكلم بكلمة،
هو فق���ط كـ«القنا�ص»؛ يبحث عن
اخلط�أ فق���ط� ،أما الإن�سان الكامل �إذا
ر�أى عم ًال طيباً� ،أو موقف ًا �أخالقياً� ،أو
موقف ًا كرمي���اً ،فيثني على �صاحبه،
وال يق�صرّ عن حق وال يجاوزه.
يف اخلتام ،الإمي���ان هو اخلُلق،
فم���ن زاد عليك يف اخلُلق زاد عليك
يف الإميان ،واخلُلق الأ�صيل هو الذي
ت�ستمدّه من ات�صالك بخالق الأكوان،
ف�أنت حينما تت�صل بالرحيم تكون
رحيم���اً ،وحينما تت�ص���ل باحلليم
تك���ون حليم���اً ،وحينم���ا تت�ص���ل
بالودود تكون ودوداً ،وحينما تت�صل
بالعفو تكون عفواً ،فمكارم الأخالق
 كما ورد يف الأثر  -خمزونة عنداهلل تعاىل ،ف�إذا �أحب اهلل تعاىل عبداً
منحه خُ لُق ًا ح�سناً.
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من هو النبي محمد ؟
ا�سمه ..ومولده
هو حممد بن عب���د اهلل بن عبد
املطل���ب ،خامت الأنبي���اء و الر�سل،
ور�سول اهلل �إىل الب�رشية.
وُلد �صل���ى اهلل عليه و�آله و�سلم
يف  12ربيع الأول من عام الفيل (ما
يوافق حوايل ع���ام  571من ال�سنة
امليالدي���ة) يف مك���ة املكرمة ،يف
�شُ عَ ب �أبي طالب.
والده عب���د اهلل بن عبد املطلب،
من قبيلة قري�ش ،ت���ويف قبل مولد
الر�سول �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم،
�أما �أمه فهي �آمنة بنت وهب ،توفيت
وعمره �ست �سنوات.
�أر�ضعته حليم���ة ال�سعدية مدة
حَ ولني كاملني ،ويروى �أنه يف فرتة
ر�ضاعته �أ�صبح���ت بادية بن �سعد
خم��ض�رة و�أغنامها ممتلئة ال�رضع،
وحلّ���ت فيها برك���ة مل ت�شهدها من
قبل.
عند وفاة ال�سيدة �آمنة ،تكفّل به
ج���ده عبد املطلب ،ث���م بعد وفاته
عمّه �أبو طالب.

�شبابه
عمل نبيّنا حمم����د �صلى اهلل
علي����ه و�آله و�سل����م راعي ًا للغنم
مل�ساع����دة عم����ه ،ثم بع����د ذلك
بالتجارة ،وعُ رف بني �أهل قري�ش
ب�أمانته ،فكانوا يلقّبونه بالأمني.
روي ع����ن الر�س����ول �صلى اهلل
عليه و�آله و�سل����م �أنه مل ي�سجد
ل�صن����م قط ،كم����ا �أن����ه مل يكن
�صاحب لهو ولعب.
تزوّج ال�سي����دة خديجة بنت
خويلد (ر�ض����ي اهلل عنها) و�سنّه
خم�س وع�رشون ،بينما كانت هي
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

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

�أفــقــي
� - 1إلهة احلب واجلمال عند اليونان
 - 2مت�شابهان � /شخ����ص ثقيل الظل يتدخل فيما
ال يعنيه
 - 3وع���اء  /خ���ط حقيقي �أو وهم���ي ي�سري عليه
ال�سائرون

تبلغ من العم����ر �أربعني �سنة ،و
كانت ال�سيدة خديجة (ر�ضي اهلل
عنها) ذات جتارة ومال ،وهي مَ ن
عر�ض عليه �صلى اهلل عليه و�آله
و�سلم الزواج ،ملا ر�أت منه �أمانة.
كانت ال�سيدة خديجة (ر�ضي
اهلل عنها) �أول من تزوج الر�سول
�صل����ى اهلل عليه و�آله و�سلم ،ومل
يت����زوج بغريها حتى ماتت ،وقد
مكث معها خم�س ًا وع�رشين �سنة،
وهي �أول من �أ�سلم من الن�ساء.

الدعوة ..ونزول الوحي
كان ق����رّة �أعيننا حممد �صلى
اهلل علي����ه و�آله و�سل����م قد اعتاد
�أن يخ����رج �إىل غار حراء للتعبّد،
في�أخ����ذ معه الطع����ام وال�رشاب،
وميكث هنالك م����دة ،وحني بلغ
م����ن العمر �أربع��ي�ن �سنة ،جاءه
جربيل (عليه ال�سالم) وهو بغار
حراء ،وهن����اك جاء نزول الوحي
لأول م����رة ،و�أول ما ن����زل بداية
�سورة العلق} :اق����ر�أ با�سم ربك
الذي خلق • خل����ق الإن�سان من
علق • اق����ر�أ وربك الأكرم • الذي
علّم بالقلم • علم الإن�سان ما مل
يعلم{ ،وا�ستمرّ الوحي بعد ذلك
يف النزول م����دة ثالثة وع�رشين
عاماً.
بد�أت دع����وة النبي �صلى اهلل
عليه و�آل����ه و�سل����م �إىل الإ�سالم
�رساً ،خوف ًا م����ن قري�ش وبط�شهم
بامل�سلم��ي�ن ،وبعد م����رور ثالث
�سنوات نزل الوحي ي�أمر باجلهر
بالدعوة.
بد�أ الإ�س��ل�ام باالنت�شار �شيئ ًا
ف�شيئ���� ًا يف مكة املكرم����ة ،وبد�أ
م����ع ذل����ك الن����زاع ب��ي�ن قري�ش

 - 4تخزن عليه اال�شياء � /أبد�أ يف عمل
�شيء  /م�ستقيم �أو منحنى بالقلم
 - 5م���ن ايطالي���ا (معكو�سة) � /شاب
قوي
 - 6يف الأف�ل�ام امل�رصي���ة �أ�صبح من
البهوات ولعب الدور الراحل احمد زكي
 - 7ف���م  /ال���ه ال�شم�س عن���د قدماء
امل�رصيني � /أراد وطلب
 - 8م���ن ا�سماء الأ�س���د  /غ�صبه على
قبول �أو عمل �شيء
 - 9م���ن الأط���راف  /من �رشوط احلج
والعمرة
 - 10ثم���رة حتت���اج �إىل �سنة كاملة
لتن�ضج

عــمـــودي

� - 1سنة  /مدينة اثرية �سورية
 - 2كلم���ة جوه���ر معكو�سة  /حمى
�شيئ ما
 - 3م���ن اال�سم���اء اخلم�س���ة  /نعم
باالجنبي
 - 4اغني���ة لرا�شد املاج���د  /لل�س�ؤال

وامل�سلم��ي�ن ،وا�شت����دوا عليه����م
ل�سن����وات ،مما جعل حممد �صلى
اهلل علي����ه و�آل����ه و�سل����م يخرج
بامل�سلمني �إىل يرثب ،بعد �أربعة
ع���ش�ر عام ًا من الدع����وة ،وهكذا
جاءت الهجرة النبوية عام 622
من املي��ل�اد ،وا�ستقبل����ه م�سلمو
املدينة بفرح �شديد.
دام����ت الدع����وة �إىل الإ�سالم
حواىل ثالث����ة وع�رشي����ن عاماً،
ن����زل فيها القر�آن الك����رمي هادي ًا
وم�رشّع ًا للم�سلمني ،حتى نزلت
�آخر �آية يف حجة الوداع} :اليوم
�أكملت لكم دينكم و �أمتمت عليكم
نعمت����ي و ر�ضيت لك����م الإ�سالم
ديناً{.

وفاته عليه ال�صالة وال�سالم
تويف الر�س���ول �صلى اهلل عليه
و�آل���ه و�سل���م بعد ف�ت�رة وجيزة
مل به
م���ن حجة الوداع؛ بع���د �أن أ� ّ
املر����ض ،وكان ذلك يوم �إثنني من
ربيع الأول �سنة  11هـ 632 ،م .مات
الر�سول �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم
وعم���ره ثالثة و�ست���ون �سنة على
حِ جْ ر زوجت���ه �أم امل�ؤمنني عائ�شة
(ر�ض���ي اهلل عنها) وهو يقول« :بل
الرفيق الأعل���ى» ..فخاف �أبو بكر
(ر�ض���ي اهلل عن���ه) �أن تقوم الفتنة
بني امل�سلمني ،فخرج �إليهم قائالً:
«�أال م���ن كان يعبد حمم���داً ،ف�إن
حمم���داً قد مات ،وم���ن كان يعبد
اهلل ف�إن اهلل ح���ي ال ميوت» ،وقر�أ
}وم���ا حممد �إال ر�س���ول قد خلت
من قبله الر�س���ل �أف�إن مات �أو قتل
انقلبت���م على �أعقابكم ومن ينقلب
عل���ى عقبيه فلن ي��ض�ر اهلل �شيئ ًا
و�سيجزي اهلل ال�شاكرين{.
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باالجنبي
 - 5من اخرتع امل�صباح الكهربائي
 - 6للتمني  /ن�صف روعة
 - 7اق��ص�ر نهر يف العامل  /كلمة اخرى
للموبايل معكو�سة
 - 8امل  /القمار
 - 9عمر  /ا�سم زوجة فرعون
 - 10ولد بالغ  /حيوان �صغري معكو�سة
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كاريكاتير

لهذه األسباب تميل بعض النساء إلغواء الرجال المرتبطين
�إنها ظاهرة «تقليد اختيار الزوج» ،حتدث
عند بع�ض الب�رش واحليوانات والأ�سماك والطيور،
حيث تف�ضّ ل الإن��اث الذكور الذين �شوهدوا مع
�إناث �أخريات �أو تزوجوا من قبل.
فعند الب�رش ،تُظهر الن�ساء رغبة يف تقليد
اختيارات الأخريات يف الأزواج �أكرث من الرجال،
والفكرة هنا هي �أن الن�ساء ت�سعى الختيار �رشيك
جيد ،واهتمام ام��ر�أة �أخ��رى ي�شري �إىل امتالكه
املميزات ال�صحيحة� ،أو �أنه بطريقة ما قد «�سبق
فح�صه» ،لكن الن�ساء ال يف�ضّ لن جميع الرجال
املرتبطني ،فهناك بع�ض ال�رشوط التي جتعل
الن�ساء يجدن الرجال املرتبطني �أكرث جاذبية،
منها:
 -1يجب �أن تكون �رشيكته جذابة :تهم درجة
جمال الأنثى �أكرث من درجة جمال الرجل ،فبغ�ض
النظر عن جاذبية الرجل احلقيقية ،متيل الن�ساء
�إىل ر�ؤية الرجال �أكرث جما ًال �إذا كانوا يواعدون
امر�أة جميلة ،وقد ك�شفت درا�سة حديثة �أن العك�س
�صحيح �أي�ضاً ،حيث يُعترب الرجال �أقل جما ًال �إذا
كانوا يواعدون امر�أة غري جذابة.
 -2يجب �أن يكون الرجل متوفراً �إىل حد ما:
على الرغم من �أن ال�رشيكة اجلميلة تزيد جاذبية
الرجل ،فيجب �أن يُعترب الرجل متاح ًا �إىل حد
ما ليثري اهتمام الن�ساء فعالً ،وقد وجد كتاب
بري�سان و�سرتنياري (� )2008أن تف�ضيل الن�ساء
للرجال املرتبطني يكون قوي ًا عندما يكون لدى
الرجل �صديقة ،ويكون �أ�ضعف قلي ًال عندما يكون
تـــ�صـــــدر عـــــــن
�شــركــة الـقـــلــم
للإعالم �ش.م.م.

واقع ًا يف احلب ،ويكون يف �أ�ضعف حاالته عندما
يكون الرجل متزوجاً.
وباملثل ،يقول اولر وغونا�سان (� :)2002إن
الن�ساء يجدن الرجال الذين ال يرتدون خامت زواج
�أكرث جاذبية ،وتُعترب حماوالت ا�ستدراج الرجال
بعيداً عن �رشيكاتهم �أقل فعالية عندما يكونون
يف عالقات جادة.
 -3قد تختار الن�ساء �أال تالحق الرجال
املرتبطني ،على الرغم من جاذبيتهم :قد تختار
الن�ساء �أن ت�شعر بالإعجاب بالرجال دون
ال�سعي ليكونوا يف عالقة معهم ،وتُعترب الن�ساء
املقبوالت و�أ�صحاب ال�ضمائر �أقل مي ًال ملالحقة
الرجال املرتبطني ،لكن قد تقوم الن�ساء مبحاولة
جذب رجال مرتبطني �إذا ك ّن غري را�ضيات ب�شكل
خا�ص عن عالقاتهن احلالية.
 -4بع�ض الن�ساء ال ي�شعرن باجنذاب نحو
الرجال املرتبطني :تقليد اختيار ال��زوج �أقل
�شيوع ًا بني الن�ساء الالتي كان لديهم �أكرث من
�رشيك ،ويقول واينفورث �إن الن�ساء الالتي لديهن
جتارب جن�سية �أكرث ال ي�شعرن بحاجة �إىل تقليد
اختيارات الأخريات ،وي�شعرن بثقة باختياراتهن.
كما وجد بري�سان و�سرتنياري يف كتابهما �أن
الن�ساء املرتبطات برجال من اختيارهن ف�ضّ لن
الرجال املرتبطني يف حالة عدم خ�صوبتهن
فقط ،بينما ف�ضلت نف�س الن�ساء الرجال غري
املرتبطني عندما كن يف اجل��زء اخل�صيب من
دورتهن ال�شهرية.
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