بيـــان الثقة لـــن يـطــول
ألمـــــــة واحـــــــدة
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�أجمعت امل�����ص��ادر على �أن و���ض��ع البيان ال����وزاري حلكومة العهد
الأوىل ونيل احلكومة العتيدة لن ي�أخذا وقتاً طويالً ،خ�صو�صاً �أن
ه��ن��اك �شبه �إج��م��اع على اعتبار خ��ط��اب ق�سم رئي�س اجلمهورية هو
حمور البيان املوعود ،واجلميع يتطلّع �إىل �إجراء االنتخابات النيابية
املقبلة يف وقتها دون �أي ت�أخري.

السنة التاسعة  -الجمعة  24 -ربيع األول 1438هـ  23 /كانون األول  2016م.
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األحزاب «اليمينية» في أوروبا
ليست موجة عابرة
ّ
حسن جوني :المخطط يتجه
إلى تخريب منطقة الخليج

2

أحــداث

االفتتاحية

مع والدة الحكومة

ه���ل أض���اع لبن���ان الفرصة
الجديدة لإلصالح والتغيير؟

و�أخرياً �صدرت مرا�سيم ت�شكيل حكومة الرئي�س
�س���عد احلريري الثانية ،بعد هج���رة طويلة عن
الوطن �أربكت تياره ال�سيا�س���ي و�أ�ضعفت مواقعه
يف �أك�ث�ر من جان���ب� ،إال �أن ه���ذه احلكومة التي
ُولدت ب�ش��� ّق الأنفُ�س مل تكن حاملة نف�س الزخم
الذي انطل���ق به عه���د فخامة الرئي�س مي�ش���ال
تن�ص���ل منها قبل �أن تولد العديد من
عون ،والتي ّ
قيادات «التيار الوطني احل���ر» ،باعتبارها �أحد
�آث���ار نتائج االنتخابات التي ج���رت وفق قانون
عب عن الإرادة
ال�ستني ،والتي �أنتجت �أكرثيات ال ُت رّ
ال�ش���عبية و�أحجام القوى ال�سيا�سية ،و�أن حكومة
العهد اجلديد �س���تكون احلكومة الأوىل التي تلي
االنتخابات املقبلة.
�إال �أن املفاج����أة ،على الرغم من غياب الوجوه
العروبية داخل هذه احلكومة ،والتي لها ح�ض���ور
ال�س���ني»� ،أن
�أ�سا�س���ي يف «ال�ش���ارع الإ�سالمي ُّ
هذه الرتكيب���ة احلكومية ال ميكن �أن ُتنتج قانوناً
انتخابي��� ًا ُيعيد �ص���حة التمثيل ال�سيا�س���ي من
خالل اعتماد قانون انتخابي ي�ستند �إىل الن�سبية
الكاملة يف جعل لبن���ان دائرة انتخابية واحدة،
وهو القانون الذي يحقق عدالة التمثيل و�صحته،
وي�ش��� ّكل املدخل احلقيقي للإ�ص�ل�اح ال�سيا�سي،
ويحم���ل منطلقات التغيري يف النظام ال�سيا�س���ي
املوروث ،والتي ج���اءت كل القوانني االنتخابية
مقوماتها م���ن روح د�س���تور عام 1926
ت�س���تمد ّ
الذي و�ضعه املندوب ال�س���امي الفرن�سي للبنان،
والذي �أنتج �س���لطات �سيا�س���ية مو ّلدة للأزمات
واالنق�سامات ،ونا�رشة للف�ساد.
وعل���ى الرغم من ق���ول رئي����س احلكومة بعد
الت�شكيلة احلكومية �إنه �سرياعي م�س�ألة الن�سبية
يف القان���ون االنتخابي اجلديد� ،إال �أن الوا�ض���ح
م�شوه ال يعتمد
هي النية امل�س���بقة لإنتاج قانون َّ
الن�سبية الكاملة� ،أي قانون خمتلط ال ي�ساوي بني
اللبنانيني ،وفيه خمالفة �رصيحة للد�ستور ،وهو
�أ�سو�أ من قانون ال�ستني ،فنكون قد �أ�ضعنا من جديد
الفر�صة للتغيري والإ�صالح يف لبنان و�أ�صبح الإبراء
ممكن ًا� ،إال �إذا كانت القوى ال�سيا�سية امل�شارِكة يف
احلكومة تطمح لت�ش���كيل ائتالف انتخابي جديد
يعيده���ا �إىل نف�س الأحجام ال�س���ابقة ،متجاوزة
كل الن���داءات اللبنانية املخل�ص���ة للخال�ص من
الواقع الذي و�صل �إليه لبنان من تغليب امل�صالح
ال�سيا�سية على م�صالح الوطن وم�ستقبل �أجياله،
فنكون� أمام مرحلة جديدة من الن�ضال ال�سيا�سي
الذي �سيكون ال�شارع مداه الأو�سع.
املحامي �أحمد مرعي
نائب رئي�س حزب االحتاد
www.athabat.net

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

ال الرئي�سني نبيه بري و�سعد احلريري يف ق�صر بعبدا
الرئي�س مي�شال عون م�ستقب ً

تعك����س احل�ص���ة الوازن���ة يف احلكومة
للرئي�س العماد مي�ش���ال عون ،دعم احللفاء
له وثقة اخل�صوم به ،وت�رصيح الرئي�س �سعد
احلري���ري ب����أن البيان ال���وزاري هو خطاب
الق�س���م لرئي�س اجلمهورية ،يعن���ي �أن هذه
احلكومة ،ومهما قيل فيها ،هي حكومة وفاق
وطني بامتياز ،ولو �أن «الكتائب اللبنانية»
�أحجمت عن امل�ش���اركة فيها ب���وزارة دولة.
الدف���اع واخلارجية والعدل �ض���من ح�ص���ة
الرئي�س عون ،وزارات �س���واء كانت �س���يادية
�أو �أ�سا�س���ية تعك�س ه���ذا الدعم وهذه الثقة،
وبداي���ة انطالق���ة كبرية للعهد ،ول�ش���خ�ص
الرئي�س ،و�إذا كان���ت وزارة الدفاع قريبة من
قلبه وفكره ومن تن�ش���ئته الع�س���كرية ،ومن
الطبيعي �أن تكون برعايته ،ووزارة اخلارجية
و�إبقائها حتت عنايت���ه ،تعني جناح الوزير
با�س���يل يف مهامه املقاومة عل���ى املنابر
الدولي���ة وثقة مزدوجة م���ن ال�رشيك الأكرب
ح���زب اهلل ،ف�إن وزارة الع���دل هي املفاج�أة،
كونها �أداة فاعلة �سيعمل من خاللها الرئي�س
على �إحداث �ص���دمة �إيجابية ،ولو ب�س���يطة،
يف جمال التغيري والإ�ص�ل�اح ،خ�صو�ص ًا �أن
وزارة الدولة ل�ش�ؤون مكافحة الف�ساد هي من
�صنيعته؛ يف خطوة غري م�سبوقة ال�ستكمال
نهجه ال�سيا�سي.
من تابع ت�رسيبات تبديل الوزراء والوزارات
يف الت�ش���كيلة احلكومية ،يلم�س توافق ًا منذ
البداية على الوزارات ال�سيادية �ضمن منطق
املحا�ص�ص���ة البديهية التي تراعي الو�ض���ع
ال�سيا�س���ي القائم ،وتفاهم الر�ؤ�ساء الثالثة،
حكومياً ،دون العودة �إىل ما ي�س���مى «حكم
الرتويكا» ،وق���ال الرئي�س عون كلمة «الأمر
يل» ال�سيا�س���ية ،ب�ص���فته رئي�س كل لبنان،
دون �أن يك���ون هناك �أدنى �إح���راج للعالقة
الت���ي تربطه بالرئي�س�ي�ن ب���ري واحلريري،
انطالق ًا من مبد�أ ف�صل ال�سلطات ،ودعوته كل
ال�سيا�سيني �إىل لقائه �أدّت �إىل تو�سيع مروحة
اللقاءات �إىل النقابيني ،وو�ض���ع الرئي�س يده

على الأزمة التي �أنتجتها مناق�ص���ات ب�أرقام خ�صو�ص ًا مع الرئي�س بري ،املطمئ ّن للو�ضع
خيالية تت�صل مب�ص���لحة ت�سجيل ال�سيارات العام� ،أو مع الرئي����س احلريري ،الذي يدين
والآليات وت�ش���وبها الكثري م���ن التجاوزات ،بعودت���ه �إىل موافقة اخل�ص���وم قبل احللفاء،
و�سبق ورف�ض���ها ديوان املحا�س���بة وعلّقها ولعل �شبه التوافق على �رضورة �إقرار قانون
جمل�س �ش���ورى الدولة ،ما يعني �أن الرئي�س انتخابات يراعي الن�سبية �سيكون نتاج هذه
ب�ص���فته امل ؤ�متَن عل���ى الد�س���تور ومراقبة الأجواء التوافقي���ة ،لتحقيق عدالة التمثيل.
�أداء ال�س���لطات ،ق���د دخ���ل يف التفا�ص���يل نواب التيار الوطني احلر تهيّبوا م�س����ؤولية
املوجبة لإعادة تقومي اعوجاج املمار�س���ة .و�صول الرئي�س عون �إىل بعبدا وكانوا بحجم
لعل هذه احلكومة  -ذات العمر الق�ص�ي�ر  -املرحلة ،و�أثبتوا �أن رئا�سة اجلمهورية لي�ست
حتم���ل �آما ًال على امل���دى الطويل ،من خالل وحده���ا الغاية ،وحملوا حلم اجلمهورية يف
جوالته���م التي ال تهد�أ ،به���دف ت�رسيع �إقرار
قانون االنتخابات ،ومل متنعهم مواقف النائب
�سليمان فرجنية من اال�ستحقاق الرئا�سي �أن
ت�ش���مله امل�ش���اورات ،ولعل التفاهم الوا�سع
م���ع الرئي�س ب���ري على القان���ون� ،أعطاهم
الرئيس المؤتمَ ن على الدستور هام�ش��� ًا من احلري���ة ودعم��� ًا يف التحرك،
وباتت الن�س���بية التي يطالب بها حزب اهلل
ومراقبة أداء السلطات دخل في وحركة «�أمل» والتيار الوطني احلر متفوقة
التفاصيل الموجبة إلعادة تقويم على ما عداها ،خ�صو�ص��� ًا �أن «امل�س���تقبل»
و«اال�ش�ت�راكي» و«القوات اللبنانية» �سبق
اعوجاج الممارسة السياسية
لهم �أن قدّموا م�رشوع ًا �ضمن هذا الإطار ،بعد
�أن بات قانون ال�ستني بحكم ال�ساقط �شعبياً.
ال�شَّ ���هَب الذي حتمله هذه احلكومة العادية،
�أن م�س���ار الأم���ور يف عه���د الرئي����س عون
ينطلق ب�شكل �ص���حيح ،والأبوّة التي يت�صف
بها �ش���ملت اجلميع ،وهو بحاج���ة �إىل هذا
ا�س���تحداث وزارات دولة ،من �ضمنها �ش�ؤون االلتف���اف الداخلي غري امل�س���بوق ملواجهة
املر�أة ،وحقوق الإن�س���ان ،ومكافحة الف�ساد ،ا�س���تحقاقات الداخل واخلارج ،ال�س���يما �أن
ي�ضاف �إليها ما ت�رسّب عن نية الرئي�س عون اخلارج القريب بتطوراته الإيجابية يف حلب،
قا�ض م�شهود واخلارج البعيد ن�س���بي ًا يف طهران والريا�ض
�إن�ش���اء جهاز خا�ص برئا�س���ة ٍ
ل���ه بالنزاه���ة ،للقي���ام ب�أعم���ال التفتي�ش ودعمه العلن���ي للعهد ،جعال اخلارج الأبعد
الإداري؛ يف حماول���ة لإع���ادة ا�س���تنها�ض يف �أمريكا والغرب ،املن�ش���غل با�ستحقاقاته
«ال�ش���هابية» و�إحياء دولة امل�ؤ�س�سات ،وقد ومبواجهة ارتدادات الإرهاب ،غري م�ؤثر على
يكون �إن�ش���اء جه���از كهذا بداي���ة املحاولة جمريات الو�ض���ع اللبناين ،و�أمام اللبنانيني
الجتث���اث الف�س���اد م���ن �أجه���زة الدول���ة .فر�ص���ة تاريخية لقطف ثمار عهد ،رئي�س���ه
«�صنع يف لبنان».
ُ
الالفت خالل �أقل من �شهرين على بدء والية
الرئي�س عون ،االن�سجام الكامل ملقام رئا�سة
�أمني �أبو را�شد
اجلمهوري���ة مع كاف���ة القوى ال�سيا�س���ية،
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همسات

 ..وللبنانيين حصتهم
ربحت الأط����راف ال�سيا�س����ية
كلها ،ما عدا «حزب الكتائب» ،يف
حكومة احلريري اجلديدة؛ حكومة
العهد الأوىل ،حكومة االنتخابات
التي يبدو �أن ت�سميتها ت�أخذ حيّزاً
من االهتمام ،بعي����داً عن الهموم
احلقيقية للبنانيني.
بلغ الكل مراده ،ما عدا بع�ض
الذين وُعدوا بالتوزير ومل يتحقّق
الوع����د� ،أم����ا «الكتائ����ب» فردّت
له����ا «القوات» التحي����ة ،فحزب
«الكتائ����ب» ت�س����لّم يف حكومة
الرئي�س متام �سالم ح�صته وح�صة
«الق����وات» ،والأخرية يف حكومة
احلريري ،بغ�ض النظر عن ال�شكل،
�أخذت حقّها مبفعول رجعي.
لك����ن م����ن ح����ق اللبناني��ي�ن
�أن ي�س�����ألوا الق����وى ال�سيا�س����ية
عن «ح�ص����ة ال�ش����عب» يف هذه
املحا�ص�صة التي �شهدناها توزَّع
على ن����ار حامية من اال�س����تنفار
الطائفي واملذهبي املتخلّف.
يدرك �أهل ال�سيا�سة يف لبنان،
قبل غريه����م� ،أن قانون االنتخاب
املعمول ب����ه يدفع �رشيحة كربى
م����ن اللبنانيني لال�س����تنكاف عن
االق��ت�راع ،لذلك ال تتعدى ن�س����بة
املقرتع��ي�ن يف �أي انتخاب����ات
نيابي����ة ،وحتى بلدية ،ال�س����تني
يف املائ����ة يف �أح�س����ن الأحوال،
ويف كل املناط����ق ،وبالتايل ف�إن
«ممثلي ال�ش����عب» وف����ق نظام
الرئي�س �سعد احلريري متحدثاً يف ق�صر بعبدا
االقرتاع الأكرثي ميثلون يف واقع
الأمر �أقلي����ة فاعلة ،مقابل �أكرثية
تعي�ش غربة عن احلكم واحلُكام،
كم����ا �أن العالق����ات العربية تتحرك ب�شكل �أو ب�آخر ،خ�صو�ص ًا
�إذا ما جمعنا حا�ص����ل اخلا�رسين «الثالثية الذهبي����ة»� ،أي ثالثية
والدولية للبنان �ستكون انعكا�س ًا �أن البع�ض ب����ات يتحدث عن �أن
مع امل�ستنكفني.
ملا ير�سمه امليدان الع�سكري ،يف �شبكة �سيا�سية قادرة على ابتداع
لكن ه����ذه «الأكرثي����ة» ،رغم
حلب واملو�صل وجبال اليمن ويف الأعاجي����ب لتتقا�س����م ح�ص�����ص
غربتها ،تتفاعل مع كل ما يحاكي
م�رص وليبيا ،حيث يخ�رس املحور احلكم فيما بينها ،لن تت�ص����ادم
همومها بال�سيا�س����ة �أو االقت�صاد
الأمريك����ي « -الإ�رسائيل����ي» �إكرام���� ًا لعي����ون جمه����ور حامل
�أو االجتم����اع ،ولذلك تبدو بع�ض
و�أتباع����ه من حرا�����س النفط يف و�صامت.
مظاه����ر االرتياح على ال�ش����ارع،
بع����د اطمئنان����ه �إىل �أن خالفات اللبنانيون للسياسيين :اخلليج ،وانت�صار �سورية الدولة
�أما املحظور الثاين ،فهو تكرار
املحا�ص�ص����ة لن تتطور لتزيد من ليحكم من يحكم ..لكن والنظ����ام واجلي�����ش والقي����ادة جتربة توزيع ال�سلطة مثلما جرى
�سيكون �ص����احب كلمة يف �إعادة خالل عهد الرئي�س �إميل حلود� ،أي
�سوء الأحوال االقت�صادية �سوءاً� ،إذ
نحصل لقمة
اتركونا ّ
ال����روح للعالق����ات الر�س����مية «لكم الأمن ولنا االقت�صاد» ،فهذه
�إن خماوف النا�س بلغت بالبع�ض
اللبناني����ة  -ال�س����ورية ،بغ�ض التجربة دفعت االقت�صاد اللبناين
العيش ونسير في
حد القول «ليحكم من يحكم ،لكن
النظر ع����ن �أي كالم ا�س����تهالكي �إىل احل�ض����ي�ض ،وراكمت الديون
ليرتكونا نح�صّ ����ل لقم����ة العي�ش
الشارع آمنين
�آخر ،كم����ا �أن «�إ�رسائيل» كانت عليه ،بدءاً من مقولة «كل �ش����ي
ون�سري يف ال�شارع �آمنني».
و�ستبقى عدواً للبنان ،مهما جرت ما �ش����ي» ووع����ود الربيع ،حتى
�إال �أن لهذا التجاوب ال�سلبي مع
حماوالت معاك�سة.
تخطى الدَّين الع����ام هذه الأيام
اجلو ال�سيا�س����ي العام ،وجه ًا �آخر
لك����ن املواط����ن يتوجّ �س من �سقف املائة مليار دوالر �أمريكي،
ت�سمعه يف البيوت و�أماكن العمل
حمظوري����ن :الأول بق����اء احلال وهو عبء تنوء حتته وتعجز عن
ويف ال�ش����ارع ،بعيداً عن منمّقات
ال�سيا�س����ية لهذا النظام الطائفي خدمة فوائ����ده دول كبرية ،فكيف
الكالم الر�س����مي ،ي�شكك يف قدرة
�أ�ص����حاب ال�ص����فقات والت�سويات اجلي�����ش وال�ش����عب واملقاوم����ة ،املدمر ،الذي �أنتج وينتج حروب ًا ببلد �ص����غري حمدود الدخل مثل
امل�س به����ا ،لأن الطرف داخلي����ة كل عق����د �أو عقدين من لبنان؟ املواطن قد ي�ص����مت على
واملحا�ص�ص����ات على �إقرار قانون ال ميك����ن ّ
انتخ����اب حديث ومتط����وّر يغيرّ املعني بها ق����ادر على حمايتها الزمن ،م����ن خ��ل�ال الإبقاء على البالء ال�سيا�س����ي ،لكن ال ميكنه
فعلي ًا يف تركيب����ة النظام وقواه وفر�ض����ها على من ال يرغب فيها« ،قانون ال�ستني»� ،أو ا�ستن�ساخه ال�صمت �أمام اجلوع والعوَز ،فهل
لأن����ه يعي جي����داً �أن ال قيمة لأن بقان����ون �آخر يحاكيه �س����وءاً� ،أو يتعظ �أ�ص����حاب القرار ليحفظوا
و�آلية �إنتاج م�ؤ�س�ساته.
وبو�ضوح �أكرث ،يدرك اللبنانيون ترب����ح الع����امل وتخ�رس نف�س����ك ،بفر�ض التمديد ملجل�س نيابي ال بل����داً يت�س����يّدون علي����ه ،قبل �أن
�أن حتديث قانون االنتخاب وملف وه����ا هي «الق����وات» التي كانت ي�أخذ �رشعيت����ه يف �أي ظرف� ،إال يك����رروا جتربة �أم����راء الأندل�س،
االقت�ص����اد هما بيت الق�ص����يد يف تقول �إنه����ا ال جتل�س مع «حزب باالحتكام �إىل �ص����ندوق االقرتاع ،الذي����ن خ�رسوا جم����داً مل يعرفوا
�أي �رصاع ج����دي يرمي �إىل تلبية ال�س��ل�اح» على طاول����ة واحدة ،ولذا ف�إن �إبقاء احلال على ما هو كيف يحافظون عليه؟
تقاتل وت�س����تميت لتت�شارك معه علي����ه لن مير م����رور الكرام �أمام
مطالب وطموحات اللبنانيني.
الأكرثية ال�ص����امتة التي ال بد �أن
عدنان ال�ساحلي
اللبناين يدرك �أن ما ن�س����مّيه طاولة احلكم واحلكومة.

¡ معاناة «التيار»

يعاين تي���ار �سيا�س���ي من �أزمتني بعد �ص���دور
الت�شيكلة الوزارية ،الأوىل �أن قيادات كانت متنّي
النف�س ب�أن تكون يف عداد الت�شكيلة ومل ي�سعفها
احلظ ،بل كان���ت �أكبا�ش ت�ض���حية ،والثانية �أن
الوعود بكرا�س���ي نيابية لك���وادر يف «التيار»
تتجاوز عدد املجل�س النيابي برمته؟

¡ «هدر»

تب� نّّي� لهيئة رقابية �أن م�رشوع ًا لإحدى الإدارات،
ب�إ�رشاف وزارة و�صاية ،تكلفته � 3أ�ضعاف القيمة
احلقيقية والواقعية.

¡ ترف على ح�ساب قلق الآخرين

علّق م�س����ؤول معن���ي على معلوم���ات مد َّبجة
نقلتها �صحيفة �سعودية �صفراء ،حول معلومات
�أح���د النواب عن حملة اغتياالت مقبلة ،ب�أن هذا
ال���كالم هدفه مغ���ادرة لبن���ان ،لأن النائب �إياه
ا�ستذوق حياة الرتف يف الغرب ،بعد حياة الفقر
املدقع.

¡ تهكُّم

علّ��ق �أح��د ال��وزراء بتهكُّم عل��ى االعرتا���ض على
تكلي��ف رجل بوزارة �ش���ؤون املر�أة ،ب���أن ذلك له
دالل��ة هامة ،ال�س��يما �أن الرجال ه��م �أكرث دراية
بق�ض��ايا واهتمام��ات الن�س��اء� ،أك�ثر من الن�س��اء
�أنف�سهن.

¡ الوزير امل�س�ؤول

لف���ت اهتمام اخلرباء الد�س���توريني ت� ُّرصف وزير
العدل القا�ضي �س���ليم جري�صاتي برف�ضه ت�س ُّلم
حقيبته من الوزير ال�سابق �أ�رشف ريفي ،واعتربوه
ت� ُّرصف ًا م�س����ؤو ًال ي�ستحق التقدير ،حتى ال ت�صري
�سابقة يف احلياة ال�سيا�سية اللبنانية ،لأن ريفي
ُيعترب م�س���تقي ًال من حلظة ت�س ُّلم الأمانة العامة
ملجل�س الوزراء ا�ستقالته ،علم ًا �أن هذه ال�سابقة
بد�أت يف عهد حكومة ف�ؤاد ال�سنيورة الأوىل التي
�رضبت كل الأعراف والتقاليد الد�ستوريةُ .يذكر �أن
الوزير جري�صاتي طلب كل القرارات التي �أ�صدرها
�أو وقّعها ريفي منذ حلظة ا�ستقالته ،للنظر فيها.

¡ م�رشوع كمال جنبالط

�أح��د ال�سيا�س��يني اللبناني�ين من ق��ادة «احلركة
الوطني��ة» �س��ابقاً ،ط��رح امل��شروع املرحل��ي
لـ«احلرك��ة الوطني��ة» ال��ذي يدع��و جلع��ل لبنان
دائ��رة انتخابي��ة واح��دة عل��ى �أ�س��ا�س الن�س��بية،
وه��و امل��شروع ال��ذي عم��ل ودع��ا �إلي��ه الراحل
كم��ال جنبالط ،لرنى ماذا �س��يفعل وليد جنبالط
الراف�ض ب�شكل مطلق لأي ن�سبية ،حتى ال يناف�سه
�أح��د على �أبناء طائفت��ه يف �أي معركة انتخابية،
خ�صو�ص�� ًا �أن النفوذ وال�ش��عبية الت��ي كان يتمتع
بهم��ا حزب��ه يف مرحل��ة جنب�لاط الأب قد تركت
احلزب و�صارت يف �أماكن �أخرى ،ومل يبقَ لرئي�س
التقدمي �إال مناطق نفوذه املحدودة.

¡ ا�شمئزاز

ف�ص���يل فل�س���طيني مقاوم ي�ش���هد ح���االت من
اال�ش���مئزاز من ق َبل جناحه الع�سكري ،الذي يرى
يف مواقف كثري من قيادته ال�سيا�س���ية انحراف ًا
خطرياً ،خ�صو�ص��� ًا بعد �ص���دور موقف مل�ص���در
م�س����ؤول فيه حتدث عن مكافح���ة �أحد املذاهب
الإ�سالمية ،ومقارنته بـ«ال�سلفية املتطرفة».

¡ تقدير خا�ص

اعت�برت م�ص��ادر يف لق��اء الأح��زاب والق��وى
الوطني��ة �أن توزي��ر الوزيري��ن ال�س��ابقني يعقوب
ال��صراف و�س��ليم جري�ص��اتي ،هو حتي��ة وتقدير
للرئي�س الأ�س��بق العماد �إمي��ل حلود ،وكان هناك
متيز مبواقف
تقدير خا�ص للوزير ال�رصاف ،الذي ّ
وطنية و�ش��جاعة �إب��ان حرب مت��وز  ،2006والتي
�أعل��ن فيه��ا انحيازه الت��ام للمقاوم��ة ،وعبرّ عن
ذل��ك علن ًا يف اجتماعات جمل�س الوزراء ،ويف كل
املواقف التي اتخذها.
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هل يحصد لبنان انتصارات سورية والعراق؟
عندما �أعلنت املقاومة نيّتها القتال
يف �س����ورية حفظ ًا للدولة ال�سورية من
هجمات التكفرييني ،ا�س����تنكر البع�ض
هذا التدخّ ل ،وفق نظرة �ضيقة متع�صبة
مذهبي ًا �أو �سيا�سياً ،قائلني �إن ما يجري
يخ�ص �س����ورية وال عالقة
يف �س����ورية ّ
للبن����ان فيه ،مقابل النظرة ال�ش����املة
ملحور املقاومة ال����ذي يعترب املنطقة
وحدة متكاملة ال تتجز�أ ،لأن احلل يف
املنطقة �س����يكون مرتابطاً� ،سواء على
�صعيد الق�ضية الفل�سطينية �أو ما �سمي
«الربيع العربي» وم�ص����ادرة الرثوات
من النفط والغاز بعد دخول �س����ورية
ولبنان نادي دول والغاز.
عندما تو�س����عت رقعة التكفرييني
يف �سورية ،ت�ص����اعد الوعيد ال�سيا�سي
والث�أري يف لبنان على �أل�س����نة بع�ض
الق����ادة ال�سيا�س����يني والتنظيم����ات
ال�سيا�س����ية التي «ر�ض����عت من الثدي
ال�س����وري» �أك��ث�ر م����ن ثالث��ي�ن عاماً،
وبع�ضها �صمت ،وتعامل البع�ض على
�أ�سا�س �أن �سورية التي عرفوها لن يطول
ت�ش����ييع نظامها ورئي�سها �إىل مثواهما
الأخري �أكرث من �ش����هرين �أو ثالثة؛ كما
توقّع الع����دو «الإ�رسائيل����ي»� ،أو كما
�أبلغهم فردّدوا وراءه وبد�أوا يتعاملون
يف لبنان مع ق����وى املقاومة امل�ؤيدة
ل�س����ورية (التي بقي القليل منها) وفق
مبد أ� الغلبة واالنت�صار والث�أر..
لكن يف ال�س����نة ال�ساد�س����ة للحرب
على �س����ورية انقلب����ت موازين امليدان
وال�سيا�س����ة؛ فف����ي ال�سيا�س����ة تدخّ ل
الرو�س بعد فرتة ،و�أ�صبحوا يف امليدان
ال�س����وري ع�س����كرياً ،والذي ا�س����تطاع
حم����ور املقاومة مع اجلي�ش ال�س����وري
حتقيق االنت�ص����ارات املت�سارعة على
جمي����ع اجلبهات ،والت����ي مت تتويجها
بانت�ص����ار حلب امل����دوّي ،والذي �أعاد
احلرب ال�س����ورية �إىل منت�ص����ف العام
2012؛ عندما �س����قط جزء من حلب بيَد
«املعار�ضة».
حتري����ر حل����ب وامل�ص����احلات يف
�أري����اف دم�ش����ق وغريه����ا ،وجت ّم����ع
امل�س����لحني يف مطم����ر �إدل����ب ،جعلوا

الرهانات التي متناها «الإ�سرائيلي» و�شركا�ؤه العرب وبع�ض اللبنانيني والغربيون �سقطت ب�صمود �سورية

الدولة ال�س����ورية وحلفاءها يف موقغ
الن�رص والإم�س����اك بزمام املبادرة ،ما
�أربك املحور الأمريكي امل�ض����اد و�شتّت
�أدوات����ه التي حت����اول كل واحدة منها
حفظ ر�أ�سها� ،أوعلى الأقل حفظ دورها،
وعدم تهمي�شها بعد خم�س �سنوات من
التمويل والتهديد والإنذارات التي كانت
ال تتعدى «اخلم�س دقائق» ل�س����ورية؛
وفق وزير خارجية قطر املعزول حمد
بن جا�سم يف اجلامعة العربية.
�ص����مود حمور املقاوم����ة وممثليه
يف لبنان فر�ض مر�شّ ����حهم لرئا�س����ة
اجلمهوري����ة ،بالإ�ض����افة �إىل متثيلهم
احلكوم����ي ،لك����ن الأه����م ه����ي طريقة
«طب����خ» و�ص����ناعة احلكوم����ة ،حيث
تغيرّ ت طريقة الت�شكيل وتغيرّ الالعبون
وحُ جِّ مت بع�ض القوى وزعماء الطوائف

ديونهم ل�س����ورية ،والتي ا�س����تدانوها
منذ ال�سبعينات ،وحتى يركبوا املوجة
اجلديدة مع «املعار�ضة ال�سورية».
تخوف من توظيف أدوات
ُّ
لبنان ه����و مر�آة امليدان ال�س����وري
لبنانية  -سورية  -فلسطينية  -العراق����ي ،والعالق����ة بينهما عالقة
ضد المقاومة في لبنان ..برعاية ع�ض����وية ،ف�إن خ�رس حم����ور املقاومة
مت
فيه����ا ،خ�رس يف لبن����ان وحو�رص و ّ
خليجية « -إسرائيلية»
�ش����طبه ومالحقته ،والعك�س بالعك�س،
ولذا ف�إن �أي تقدّم يف امليدان يتم �رصفه
يف ال�سيا�س����ة الداخلية ،خ�صو�ص ًا �أن
حلفاء وم�ؤيدي «املعار�ضة ال�سورية»،
حتدي����داً التكفريي����ة ،منت���ش�رون يف
مبا ينا�س����ب مع قوتهم ،خ�صو�ص ًا �أنهم لبنان بني الفل�س����طينيني وال�سوريني
يعي�ش����ون القل����ق واخلوف م����ن بقاء واللبناني��ي�ن ،وله����م رعاته����م وم����ن
الرئي�����س الأ�س����د يف �س����ورية ،والذي يحميهم ويقدّم لهم الت�سهيالت دفاع ًا
حلموا وعمل����وا عل����ى �أن يختفي من عن نف�س����ه ،لكن ال�س�����ؤال :هل الهزمية
امل�ش����هد ال�سيا�س����ي ،حتى ال ي�سددوا الالحق����ة بالتكفريي��ي�ن وامل���ش�روع

ّ
هل يتحد ميقاتي وريفي لمواجه «األزرق»؟

و�أخرياً بعد م�ض���ي نحو �ستة �أعوام على
�إ�سقاط حكومته د�ستورياً ،عاد الرئي�س �سعد
احلري���ري �إىل «ال�رسايا الكب�ي�رة» ،بعدما
انق�ض���ت مدة نفيه االختياري ،والتي ربطها
ب�إ�س���قاط احلكم يف دم�ش���ق ،فلم تُكتب له
العودة م���ن مطار دم�ش���ق ،ومل يتمكّن من
�إي�صال مر�شح «ثورة الأرز» �إىل ق�رص بعبدا،
كما وعد ،وهاهو يعود �إىل الق�رص احلكومي
بالتواف���ق مع الفريق الذي اتهمه «باغتيال
والده ،وامل�شاركة بقتل الأبرياء يف �سورية»،
كذل���ك �إجها�ض عم���ل املحكمة اخلا�ص���ة
بلبن���ان ،من خالل تر�ؤ�س���ه حكومة جامعة
ت�ض���م رموزاً مقرَّبة من �س���ورية وحزب اهلل،
أ�ُ�سندت لهم وزارات �أ�سا�سية ،كوزيري الدفاع
يعقوب ال�رصاف والعدل �سليم اجلري�صاتي،
اللذين كان لهما اعرتا�ض قانوين ود�ستوري

(�أ.ف.ب).

على �رشيعة وعمل هذه املحكمة و�شهودها
الزور.
بع���د والدة احلكوم���ة الأوىل للعهد اجلديد،
بدى وا�ض���ح ًا �أن جُ ّل ما كان ي�سعى �إليه رئي�س
احلكومة هو العودة �إىل ال�سلطة ،بعدما �سقطت
رهانت���ه الإقليمية على هزمية حمور املقاومة،
و�س���قط معها ا�س���تئثار «احلريرية» باحلكم،
والتي دامت منذ العام  2005لغاية ا�س���تعادة
الق���وات ال�س���ورية مدينة حلب ،متج���اوزاً كل
العهود وال�رشوط التي و�ضعها �سابقاً.
الري���ب �أن للتطورات يف املنطق���ة ،وبداية
انكف���اء امل�رشوع الأمريكي  -ال�س���عودي فيها،
انعكا�س��� ًا مبا�رشاً على الو�ض���ع احلكومي يف
لبن���ان ،بدليل تبنّ���ي زعيم «التي���ار الأزرق»
تر�شيح العماد مي�ش���ال عون للرئا�سة الأوىل،
ثم ال�سري باحلكومة اجلامعة الراهنة ،مبباركة

رعاة امل�رشوع املذك���ور ،الأمر الذي ي�ؤكد �أنهم
عاجزون عن فر�ض �أي �أمر واقع جديد يف البلد،
�أو التم�س���ك بنهج اال�ستئثار ال�سابق ،خ�صو�ص ًا
بعد الإجنازات امليداني���ة التي يحققها حمور
املقاومة يف اجلارة الأقرب.
بالإ�ض���افة �إىل هذا االنكفاء ،ي�ش���هد «تيار
امل�س���تقبل» انق�سامات وت�صدّعات يف �صفوفه،
كذلك يعاين من �أزمة مالية ،ودعاوى ق�ض���ائية
ج���راء ه���ذه الأزمة ،و�أب���رز تلك االنق�س���امات
ظاهرة اللواء �أ�رشف ريف���ي ،ولذا وزّر احلريري
�شخ�ص���يات �ش���مالية (النائب�ي�ن حممد كبارة
ومعني املرعبي) ،ملواجهة وزير العدل ال�سابق
وحتجيم دوره ،مق�صي ًا متثيل مدينة �صيدا عن
حكومته.
لكن يبقى ال�س�ؤال :هل يُكتب لهذه املحاولة
احلريرية النجاح ،خ�صو�ص��� ًا يف �ضوء التقارب

الأمريكي يف �س����ورية والع����راق ،تهدد
ال�ساحة اللبنانية ال�ستنزاف املقاومة
الت����ي ته����دّد الع����دو «الإ�رسائيلي»،
خ�صو�ص���� ًا �أن كل الرهان����ات الت����ي
متنّاه����ا «الإ�رسائيل����ي» و���ش�ركا�ؤه
العرب وبع�����ض اللبنانيني والغربيون
قد �س����قطت ب�صمود �س����ورية؛ �رشيان
املقاوم����ة وقلبها الناب�ض ،وان�ض����مام
الع����راق واليمن �إىل جبه����ة املقاومة،
وبدل �أن تت�ص����حر املقاومة تو�سّ ����عت
وانت���ش�رت ،وكانت النتائج عك�س����ية
وكارثي����ة عل����ى املح����ور الأمريكي -
ال�صهيوين  -اخلليجي.
م����ن هنا ي�أتي اخل����وف والقلق من
توظيف العامل الفل�س����طيني وال�سوري
يف لبن����ان �ض����د املقاوم����ة ،برعاية
خليجية �« -إ�رسائيلية» ،خ�صو�ص���� ًا
بع����د الت�رصيح����ات امل�س����تفزّة لأحد
قي����ادات «حما�����س» ،وال����ذي �رصّح
بـ«مقاتلة الفكر ال�شيعي» ،ومل يكذبه
�أحد م����ن «حما�س»� ،إىل �ش���� ّن حملة
اعتق����االت وترهيب �ض����د كل من ي�ؤيد
املقاومة و�سورية يف غزة.
هل �سن�ش����هد يف لبن����ان والدة �أحد
الأ�ش����قاء لـ«�أكناف بيت املقد�س» يف
خميم الريموك يف �س����ورية� ،أو �أ�شقاء
لـ«�أن�ص����ار بيت املقد�س» يف �سيناء
عل����ى حدود غ����زة ،وعندها �س����يكون
تنظيم « ..بيت املقد�س» يف املخيمات
الفل�س����طينية يف لبنان ،خ�صو�ص ًا يف
خميم عني احلل����وة ،الفتعال املعارك
�ض����د املقاوم����ة ،وتدمريه����ا داخلي���� ًا
مع بيئتها ،بعد ف�ش����ل ا�س����تنزافها يف
�س����ورية ،وكذلك املخيمات ،لتتخل�ص
«�إ�رسائيل» من الإثنني معاً؟
لبن����ان �س����احة ���ص�راع �سيا�س����ي
�س����اخن ،و�ص����ندوق بري����د لتب����ادل
الر�سائل ،بالإ�ضافة �إىل كونه «مقهى»
لإدارة ال�رصاع ب��ي�ن �أجهزة املخابرات
يف املنطقة ،فهل يتحول يف حلظة ما
�إىل �س����احة �رصاع دائ����م بعد االنفعال
اخلليجي « -الإ�رسائيلي»؟

د .ن�سيب حطيط

ب�ي�ن الرئي�س جني���ب ميقات���ي و»اللواء» يف
املواق���ف من املمار�س���ات احلريرية؟ وبدا ذلك
من خالل ال�سجال بني رئي�سي احلكومة الراهن
وال�س���ابق على موقع «توي�ت�ر» ،عندما توجه
الثاين �إىل الأول بال�س����ؤال :هل مايزال احلريري
متم�سك ًا بالعناوين ال�سيا�سية التي �شن حروب ًا
لأجلها ،ويف مقدمها املحكمة الدولية اخلا�صة
بق�ضية ال�ش���هيد رفيق؟ فر ّد الأول :نعم يا دولة
الرئي�س ،و�أنت �أكرث مَ ن يعرف ذلك ،علم ًا اننا مل
ن�شن �أي حروب ،بل نحن من تعرّ�ضنا للحروب
واالغتيال والغدر ..فهل ي�ؤدي التقارب املذكور
بني الزعيمني الطرابل�س���يني والتباعد امل�شرتك
مع احلريري �إىل عقد حتالف انتخابي يف وجه
«امل�ستقبل»؟

ح�سان احل�سن
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من هنا وهناك

طيران «مجهول» بين دمشق وأنقرة ..ما هو مصير «جواسيس» حلب؟

¡ مَ �شاهد حلبية مفربَكة

قال م�س����ؤول مرك���ز الإعالم الأمن���ي يف وزارة
الداخلية امل�رصية� ،إنه مت �ض���بط � 5أ�ش���خا�ص
وطفلني ب�صدد ت�صوير م�ش���اهد دموية لتُعر�ض
على �أنها يف مدينة حلب ال�سورية ،وذلك عندما
كانوا يه ّم���ون للبدء بت�ص���وير طفل���ة مرتدية
ف�س���تان ًا �أبي�ض ملوث ًا باللون الأحمر امل�ش���ابه
لل���دم ،وبيدها �ض��� ّمادة مل ّوثة باللون نف�س���ه،
بالإ�ض���افة �إىل دمية �ص���غرية مل ّوث���ة وممزقة،
وتظهر يف خلفية امل�ش���هد �أط�ل�ال منزل مته ّدم
�س���بق و�أن �صدر بخ�صو�ص���ه قرار هدم .واعرتف
املتهمون بت�صويرهم تلك امل�شاهد لن�رشها عرب
�ص���فحات مواقع التوا�ص���ل االجتماعي ،لإيهام
م�ش���اهديها ب�أن �أحداث تلك امل�شاهد قد وقعت
يف مدينة حلب.

¡ هل يدخل الأردن مرحلة جديدة؟

برلني ووا�شنطن تريدان معاقبة بوتني و�أردوغان ..وت�سعيان �إىل �إدخال طريان جمهول بني دم�شق و�أنقرة

لعله���ا الر�س���الة الدموية الأوىل
�إىل مو�س���كو بع���د حتري���ر حل���ب..
اغتيال ال�س���فري الرو�س���ي يف �أنقرة
عل���ى يد رجل �أمن ترك���ي ،على وقع
«�صيحاته االنتقامية حللب» ،لي�س
باحل���دث العادي ال���ذي ميكن املرور
علي���ه دون التوقف �أم���ام خطورته
لناحي���ة مدى اخلرق «اجلهادي» يف
امل�ؤ�س�سات الأمنية الرتكية ،وبالتايل
�أن يت��� ّم اغتياله على الأر�ض الرتكية
حتديداً ،وم���ا تعنيه هذه الر�س���الة
يف التوقي���ت احللبي كما بتداعياتها
الالحقة� ،س���يما �أن �إ�شارة الفتة تلت
العملية كمنت يف م�سارعة م�ست�شار
الرئي�س رجب طيب �أردوغان �إىل اتهام
وا�ش���نطن وبرل�ي�ن  -بطريقة مبطَّ نة
 بالوق���وف وراءها ،ع�ب�ر قوله �إن«تعزيز العالقات بني تركيا ورو�سيا
�أثار �سخط الغرب ،خ�صو�ص ًا الواليات
املتحدة و�أملانيا»! هذا الكالم �أعقب
ما كانت لفتت �إليه معلومات �صحفية
�أملانية ك�ش���ف عنه���ا «مركز فرييل
للدرا�سات» منذ �أ�س���بوعني ،مفادها
�أن «برلني ووا�شنطن تريدان معاقبة
الرئي�س�ي�ن بوتني و�أردوغ���ان يف �آن
واحد» ،وت�سعيان �إىل «�إدخال طريان
جمهول» بني دم�ش���ق و�أنقرة لتمرير
�رضبة قا�سية �ضد هدف ع�سكري تركي
يف منطقة وجود قوات «درع الفرات»
يف ال�ش���مال ال�سوري ،يدفع تركيا �إىل
مهاجمة اجلي�ش ال�سوري بال تردد ،ما
ميثّل بالتايل ا�ستفزازاً تركي ًا لرو�سيا،
يعيد خلط الأوراق جذري ًا يف العالقة
الرتكية  -الرو�سية ،خ�صو�ص ًا �أن دماء
ال�س���فري الرو�س���ي مل جتفّ بعد على
الأر�ض الرتكية.
ال �ش���ك �أن ر�س���الة االغتي���ال
مزدوج���ة؛ �إىل رو�س���يا وتركيا يف �آن
واح���د� :إىل الأوىل عرب الرد على ن�رص
حل���ب ،وم���ا بع���ده ،وكان جلي ًا يف

عبارات م���ن نفّذ «عملي���ة االنتقام
حللب» ،و�إىل الثانية ع�شية حت�ضرّ ها
لاللتحاق باجتماع رو�سيا و�إيران يف
مو�سكو ،لبحث خطط «الق�ضاء على
اجلماع���ات الإرهابية يف �س���ورية»،
عرب القول لها �إن هذا التقارب ممنوع،
و�أي «تكويعة» تركية ت�ساند مو�سكو
وطهران يف �س���حق ه���ذه اجلماعات
ممنوعة �أي�ض���اً ..والالف���ت �أن عملية
االغتيال تزامنت �أي�ض ًا مع �صدور قرار
جمل�س الأمن الدويل الذي ق�ضى بن�رش
مراقبني دوليني يف حلب ،وعلى منت
ر�سالة �س���ورية «قا�س���ية» وجّ هها
مندوب �سورية يف الأمم املتحدة ب�شار
اجلعف���ري «�إىل من يهمّه���م الأمر»،
ر ّد فيها على «ه�س���ترييا» وا�شنطن
و�أتباعها ملعرفة م�ص�ي�ر �ض���باطهم

اغتيال السفير الروسي في
تركيا رسالة مزدوجة إلى
موسكو وأنقرة في آن واحد

الذي���ن كانوا يدي���رون غرف عمليات
امل�س���لحني يف حل���ب ..اجلعفري مل
يكتفِ بتحديد �أ�سماء ه�ؤالء ال�ضباط،
بل ذهب �إىل التعهُّد بـ«�إلقاء القب�ض
عليهم وعر�ض���هم عليك���م» يف رده
على �س�ؤال �أحد ال�صحافيني حول ما
�ستقوم به ال�سلطات ال�سورية �إزاءهم.
تقاري���ر ا�س���تخبارية تلقّفته���ا
وا�ش���نطن قبيل انعقاد جل�سة جمل�س

الأم���ن لتمرير قرار �إر�س���ال مراقبني
دوليني �إىل حل���ب ،حملت معلومات
«خط�ي�رة» ع���ن م�ص�ي�ر ال�ض���باط
الأجان���ب يف املدين���ة ،حيث ذكرت
�أن عدداً منهم ق���د قُتل خالل معارك
حتريرها ،فيما اختفت �آثار ال�ض���بّاط
الآخرين ..م�صادر ع�س���كرية ميدانية
ك�شفت لـ«الثبات» �أن عدداً من ه�ؤالء
ّمت التع���رف عليهم قتل���ى ،ورجّ حت
�أن الباقني وقعوا يف قب�ض���ة اجلي�ش
ال�سوري وحلفائه ،كما �أكدت �أن ثالثة
من قادة جبه���ة «الن�رصة»  -كانوا
يجتمعون ب�ش���كل دوري مع ال�ضباط
اال�س���تخباريني يف حلب ال�رشقية -
قاموا بزيارة فل�س���طني املحتلة على
عجل ،عندما تلقّفوا من الدول الداعمة
لهم �أن معرك���ة «�أم املعارك» باتت
قريبة جداً ،حيث التقوا هناك قيادات
ا�س���تخبارية «�إ�رسائيلية» ،برتتيب
وتن�س���يق بني ت���ل �أبيب م���ن جهة،
والريا�ض والدوح���ة من جهة �أخرى.
وك�ش���فت امل�ص���ادر �أن قادة اجلبهة
الثالث���ة كانوا حمط ر�ص���د ومراقبة
ا�ستخبارية �سورية دقيقة ،وقد قُتلوا
بعد عودته���م للم�ش���اركة يف �إدارة
املعارك.
امل�ص���ادر مل تغفل الإ�شارة �إىل �أن
�إحدى تداعيات حترير حلب الإقليمية
حتمل خطورة ق�ص���وى عل���ى م�رص،
التي زادت م�ؤخراً من وترية تن�سيقها
الأمن���ي واال�س���تخباري م���ع قيادة
دم�شق ب�شكل غري م�سبوق ،بعد ت�أكُّد
الأجهزة الأمنية امل�رصية �أن الهجوم
على كاتدرائي���ة الأقباط يف القاهرة
ُنفِّذ ب�أمر عمليات �س���عودي ،وهو �أول
غي���ث العبث ال�س���عودي يف الداخل
امل�رصي ،على وقع خطورة ما و�صلت
�إليه العالقات امل�رصية  -ال�سعودية،
م�صحوبة بحرب �إعالمية �رش�سة بني
اجلانبني ،وك�ش���فت �أن اال�ستخبارات

(�أ.ف.ب).

ال�سعودية ر�ص���دت تعاون ًا «�أمنياً»
الفت��� ًا مل�ست�ش���ارين ع�س���كريني
م�رصيني مع نظراء رو�س و�س���وريني
يف عملي���ات حترير حل���ب ،واقرتاب
«�إع�ل�ان م�رصي ر�س���مي» عن عودة
العالقات الدبلوما�س���ية مع �سورية،
بعد �إجناز ت�س���مية ال�س���فري امل�رصي
�إىل دم�ش���ق ..ثمة �أ�سباب «موجبة»
بات���ت تدف���ع القاهرة �إىل تو�ض���يح
موقفها من �س���ورية �أكرث من �أي وقت
م�ضى� ،سيما �أن م�صادر �أمنية م�رصية
�أ�شارت �إىل مرحلة خطرية قد تواجهها
م�رص خالل العام املقبل ،كا�ش���فة �أن
اجتماع ًا «ا�س���تخبارياً» جهّز خطة
االعتداء على الكني�س���ة القبطية يف
القاهرة ،ح�صل يف  13ت�رشين الثاين
املن�رصم يف الدوحة القطرية ،ح�رضه
�ضباط قطريون و�سعوديون وقادة من
حركة «حما�س» ،خطّط �أي�ض ًا لإعالء
وترية الأعم���ال الإرهابية يف م�رص،
وزي���ادة الدعم الت�س���ليحي واملايل
للخاليا الإرهابية ،وا�ستغالل منطقة
احل���دود الليبية  -امل�رصية ل�ض��� ّخ
ال�س�ل�اح واملرتزقة �إىل «جهاديي»
�سيناء.
الأ�سد �س���يكون على الأرجح جنم
ا�س���تقطاب �أك�ث�ر من رئي����س عربي
و�أوروب���ي يف املرحلة املقبلة ،للمرة
الأوىل من���ذ اندالع احلرب ال�س���ورية،
مقاب���ل ه���زات �إرهابي���ة خطرية يف
عوا�صم �أوروبية ،وفق �إ�شارة املحلل
ال�سيا�س���ي يف �ص���حيفة «نا�شونال
ريفيو» الأمريكية؛ جاي هالني ،الذي
مل ي�ستبعد ت�س���ارع عمليات احل�سم
الع�سكري يف �سورية باملدى املنظور
ب�ش���كل كبري ومفاج���ئ ،مقابل هزة
عنيفة يف العائلة املالكة ال�سعودية،
«يبدو �أنها باتت و�شيكة».

ماجدة احلاج

ر�أت دوائر متابعة يف ال�ساحة الأردنية �أن احلدث
الإجرامي يف الكرك �س��يدفع الأردنيني �إىل اتخاذ
موق��ف �أك�ثر و�ض��وح ًا وحزم��اً ،مبعن��ى �أن هذه
ال�ساحة �ست�شهد ردود فعل جادة تطالب قيادتهم
بكفّ يد ال�س��عودية عن العبث بال�ساحة الأردنية،
وانتهاك �سيادتها وال�سيطرة على قرارات القيادة
الأردنية� ،أي ًا كانت الأثمان .ومل ت�س��تبعد الدوائر
�أن تنطل��ق مظاه��رات �ش��عبية من��ددة بالإرهاب
ورعات��ه ومموليه ،وهذا يعني �أن الأردن قد دخل
مرحل��ة جدي��دة ،عنوانه��ا الأبرز االن�س��حاب من
حتالفات العداء لل�ش��عب ال�س��وري ،وم��ا مل تدعم
القي��ادة الأردني��ة املوق��ف الذي يتخذه ال�ش��عب
الأردين ،ف�إن ال�ساحة الأردنية �ستتلقى املزيد من
ال�رضبات الإرهابية ،و�س��تظل كافة االحتماالت
مفتوحة ،و�س��تجد هذه القيادة نف�س��ها م�ض��طرة
للوق��وف م��ع �ش��عبها ،خ�صو�ص�� ًا �أنها ت��درك ما
تخطط له قطر �ضد الأردن منذ �سنوات.

¡ �أردوغان يف ورطة

�أك���د املتابعون �أن الرئي����س الرتكي رجب طيب
�أردوغ���ان ب���ات يف ورطة بعد اغتيال ال�س���فري
الرو�س���ي يف �أنقرة ،وذلك لعدة �أ�س���باب ،فمن ّفذ
الهجوم ينح���در من مدينة �أي���دن؛ غرب تركيا،
وال وجود للأكراد فيها ،ف�سيناريو انتماء املنفذ
لـ»حزب العمال الكرد�س���تاين» م�ستحيل ،كما
�أن منفذ الهجوم خ�ض���ع للتحقيق عقب حماولة
االنقالب الفا�ش���ل منت�ص���ف متوز املا�ضي ،وقد
خل�ص املحقق���ون �إىل �أن ال عالقة له من قريب
�أو بعيد بجماعة غولن� ،إذاً� ،س���يناريو �إل�ص���اق
التهمة بجماعة غولن لن مت ّر ،ثم �إن املنفذ كان
من العنا�رص املوثوقة ال���والء ،حيث �إنه اختري
للم�ش���اركة يف مهم���ات حرا�س���ة يف خطابات
جماهريية لأردوغان �أكرث من مرة ،ولديه ن�شاط
حزب���ي يف «ح���زب العدال���ة والتنمي���ة»� ،إذاً،
�سيناريو ترب ؤ� النظام منه لن مي ّر �أي�ض ًا.

¡ ر�سالة كريي للفل�سطينيني ..مزعجة

قالت م�صادر وا�سعة االطالع �إن وزير اخلارجية
الأمريك��ي جون كريي بعث بر�س��الة �إىل القيادة
الفل�س��طينية� ،أبلغها فيه��ا �أن �إدارة باراك �أوباما
التي �أو�ش��كت على الرحيل لن ت�ستطيع تقدمي �أية
وع��ود �أو اتخاذ �أي��ة خطوات يرغ��ب بها اجلانب
الفل�س��طيني .و�أ�ض��افت امل�ص��ادر �أن ك�يري ذكر
يف ر�س��الته �أن عل��ى القي��ادة الفل�س��طينية �أن
تعرف كيف حتمي نف�سها �أمام الإدارة الأمريكية
املقبل��ة ،خ�صو�ص�� ًا �أن «�إ�رسائي��ل» ل��ن ت�ش��ارك
اجلان��ب الفل�س��طيني يف االت�ص��االت م��ع �إدارة
املنتخ��ب دونال��د ترام��ب،
الرئي���س الأمريك��ي
َ
و�أنها �س��تحاول �إدخال و�إ�رشاك «حمور االعتدال
العرب��ي» يف ه��ذه االت�ص��االت ،متج��اوزة بذلك
القيادة الفل�سطينية.
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«حماس» ..لماذا؟
يف الثام���ن م���ن كانون
الأول ع���ام � ،2012أي قب���ل
�أربع �س���نوات من الآن ،ويف
املهرج���ان اجلماهريي الذي
�أقامت���ه حرك���ة «حما�س»
يف قط���اع غ���زة مبنا�س���بة
الذكرى اخلام�سة والع�رشين
النطالقتها ،وبح�ضور قيادات
ال�ص���ف الأول ،حم���ل رئي�س
املكت���ب ال�سيا�س���ي خال���د
م�شعل عَ َل َم ما ي�سمى «الثورة
ال�س���ورية» ،وهو يف الأ�صل
العلم ال�سوري زمن االنتداب
الفرن�سي على �سورية .يومها،
�أكّد م�شعل يف معر�ض كلمته
وقوف «احلركة» �إىل جانب
ال�ش���عب ال�س���وري قائ ًال �إن
«حما����س ال ت�س���اوم على
املب���ادئ وال تف���رّط بالقيم،
وبالتايل ال ت ؤ�يّد �سيا�سة �أي
دول���ة �أو �أي نظ���ام يخو�ض
معرك���ة دموية مع �ش���عبه،
فنحن مع ال�شعوب».
يومه���ا ،بد أ� ه���رج ومرج
�سيا�سي ب�س���بب حمْل العَ لَم
املذكور من قبَل م�شعل ،الذي
حر�ص���ت «حركت���ه» على
القول ،ومنذ حلظة مغادرتها
�س���ورية ،وبقرار منها ،على
خلفية الأحداث يف �س���ورية،
«�إنها ال تتدخل يف �ش����ؤون
الدول العربية الداخلية ،و�إن
رفع العلم مل يكن يتق�صّ ���ده
�أب���و الوليد ،بل ح�ص���ل عن
طري���ق اخلط����أ» ،وه���ذا ما
�أك���ده نائب رئي����س املكتب
ال�سيا�س���ي حلرك���ة حما�س
الدكتور مو�س���ى �أبو مرزوق
يف مقابلة �أجرتها معه قناة
«امليادين» يف الرابع ع�رش
من ت�رشي���ن الأول � ،2013إذ
ك�ش���ف �أبو مرزوق �أن «خالد
م�ش���عل رئي����س املكت���ب
رفع عل���م الثورة ال�س���ورية
باخلط�أ» ،و�إن مل تُ�شكّل هذه
الت�رصيح���ات قناع���ة لدى
الكثريين ،ولكن قفزوا عنها.
بع����د �أربع �س����نوات على
تلك الواقع����ة ،التاريخ يُعيد
نف�س����ه؛ «حما�س» تُ�ص����در
بيان���� ًا �ش����ديد اللهجة حول
مدينة حلب ،مدموغ ًا بال�صور
التي غطّت م�سريتها يف قطاع
غ����زة مبنا�س����بة انطالقته����ا
التا�س����عة والع�رشي����ن على
ت�أ�سي�سها .هذه املرة من دون
�أية �أخطاء ،ب����ل يف مغادرة
وا�ضحة للم�ساحة الرمادية،
ويف خطوة ذات داللة طم�أنت
من خالله����ا الآخري����ن �أنها
غادرت تلك امل�س����احة ،وما
كان خط أً� قبل �أربع �س����نوات،
اليوم قد �أ�صبح يقيناً.

رامز م�صطفى
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اغتيال السفير الروسي رد على هزيمة اإلرهاب في حلب
الفجور الغربي والرتكي واخلليجي
يف دعم الع���دوان والإرهاب على الدولة
الوطني���ة ال�س���ورية ،بد�أ يرت ّد ب�أ�ش���كال
خمتلف���ة عل���ى ه���ذه ال���دول الراعية
واملموِّل���ة للإرهاب ،بحي���ث ال يكاد ميرّ
�أ�س���بوع �إال ونق���ر�أ �أو ن�س���مع عن خرب
�إطالق نار يف عوا�ص���م الغ���رب الكربى،
�أو ع���ن تهدي���د �إرهاب���ي ،يف وقت تكاد
الريا�ض تطالعنا كل �أ�سبوع عن اكت�شاف
خلي���ة �أو جمموع���ة مل���ا تطل���ق عليه
«الفئة ال�ض���الة» التي �ض���لت بفتاوى
«الوهابية» التي تكفر الآخرين.
قادة الغرب ودول العدوان على الدولة
الوطنية ال�س���ورية؛ م���ن �أنقرة والدوحة
والريا�ض� ،إىل ت���ل ابيب وباري�س ولندن
ووا�شنطن ،فحّ وا كل فجورهم على حلب،
وتنا�س���وا مئ���ات �آالف الإرهابيني الذين
�ص���دّروهم �إىل �س���ورية ،وفربكوا الأفالم
والأخب���ار الكاذب���ة عن حل���ب ،وزعموا
قتل �أطفال ون�ساء ،وو�صل بهم الأمر ح ّد
ا�س���تعمال �ص���ورة الطفل ال�شهيد حممد
الدرة الذي قتله العدو ال�ص���هيوين وهو
يحتمي بوالده يف غزة ،كما ا�س���تعملوا
التفجري الإرهابي الذي ا�س���تهدف رئي�سة
وزراء الباك�س���تان الراحلة بنازير بوتو
على �أنه نتيجة غارة طريان �س���ورية �أو
رو�سية.
هذا الغرب والرتكي واخلليجي الذي
مل ي�سمع الأهايل احللبيّون الذي فرّوا من
�رشق املدينة ،م���اذا قالوا وكيف حتدثوا
عن جماع���ات الإرهاب ،ومل يتحدثوا وال
مرة عن ح�ص���ار �أهايل دي���ر الزور و ُنبُّل
والزه���راء والفوعة وكفري���ا وغريها من
املناطق املحا�رصة يف �سورية.
بب�س���اطة ،لي����س اله��� ّم الإن�س���اين
واالجتماعي والأخالقي هو الذي ي�ش���غل
بال و�سائل الإعالم والتوا�صل االجتماعي
لكل حلف �أعداء دم�شق� ،إمنا هو ا�ستمرار
احلرب والعدوان على الدولة ال�س���ورية
و�ش���عبها ،وال���ذي بد�أ ي��ض�رب يف كل
االجتاهات بعد �أن تقدّم اجلي�ش ال�سوري
وحلف���ا�ؤه يف مواجهة هذا الإرهاب الذي
لن تقت��ص�ر حدوده على �س���ورية ،وبد�أ
�أمام االنت�ص���ارات النوعية ،و�آخرها يف
املي���دان احللبي ،الذي زل���زل ركاب كل
حلف الإرهاب.
«ال�س���لطان» الرتك���ي رج���ب طيب
اردوغ���ان �أطل���ق كل املن���اخ الذي دعم
الإرهاب والتطرف واالنحراف ،فهو الذي
�س���هّل مرور و�إيواء وتدريب الإرهابيني،
خ�صو�ص��� ًا «داع�ش» ،لأنه �أ�شعل احللم
الإمرباطوري يف خميّلت���ه ،وظ ّن �أنه من
�س���ورية ميكنه قيادة جياد «خالفته»،
فقدّم �ش���تى �أنواع امل�ساعدات الع�سكرية
واللوج�ستية لف�صائل الإرهاب املختلفة
واملتنوعة ،بحيث و�صل عدد الإرهابيني
الأجان���ب الذي���ن مار�س���وا �إرهابهم �إىل
م���ا يفوق ال���ـ� 400ألف �إرهاب���ي ،دخلوا
يف معظمه���م �إىل �س���ورية والعراق عرب
الأرا�ضي الرتكية ،كما وفّر لهم مع جنله
بالل امل�س���اعدات املالية الكربى ،جراء
ت�س���ويق النفط املنهوب ع�ب�ر املوانئ
الرتكية ،وجنى منها مع جنله املليارات.
اجلموح الإمرباط���وري لدى �أردوغان
جعل���ه يع���ادي كل �آخ���ر يف الداخ���ل

عودة �أهايل حلب �إىل ديارهم م�ستمرة بعد دخول اجلي�ش ال�سوري وا�ستتباب الأمن

واخل���ارج ،فف���ي الداخل الرتك���ي �أغلق
معظم و�سائل الإعالم املعار�ضة ل�سلوكه
ونهج���ه الديكتاتوري ،وو�ص���ل به الأمر
�إىل حد ارتكاب اجلرائم ليل�ص���ق التهمة
مبموّله ومعلّمه ال�سابق فتح اهلل غولن،
وباخت�ص���ار ،فقد ن�س���ف �أردوغان �أب�سط
�أ�ش���كال الدميقراطية يف بالده ،كما عزّز
و�س���يعزز الإرهاب �أكرث ف�أكرث يف «بالد
االنك�شارية».
وم���ع اخل���ارج ،اعتاد عل���ى توتري
عالقة �أنقرة مع اجلميع ،حتى مع م�صدر
حمايته (الناتو) ،فبد�أ ب�ش���كل ه�س���تريي
ي�ص���دّر �إليه النازحني ال�س���وريني ،كما
مل يوفّر وا�ش���نطن ،وو�صل بعدائيته �إىل
مو�س���كو ،ف���كان �أن �أ�س���قط يف البداية
املقاتلة الرو�س���ية ،لكن �أمام الغ�ض���ب
الرو�س���ي ا�ض���طر بعد طول مكابرة �إىل
االعتذار.
ب�ش���كل عام ،اعت���اد «الديكتاتور»
�أردوغان على توجيه الر�س���ائل يف �أكرث
م���ن اجتاه ،يف حماولة من���ه لأن يكون
فاع�ل�اً يف كل التط���ورات الإقليمي���ة،
خ�صو�ص ًا يف �سورية.
هذه امل���رة كانت الر�س���الة الرتكية
ملو�سكو مدوّية� ،إذ بدم بارد اغتال �رشطي
تركي ،وبلبا�سه الر�سمي ،ال�سفري الرو�سي
لدى �أنقرة اندري���ه كارلوف ،وهو مفروز

من احلكومة الرتكية ملرافقة ال�سفري ،كما
�أنه �أحد �أفراد �رشطة مكافحة ال�شغب.
الر�س���الة الطائ�ش���ة والهوجاء التي
وجّ هها الديكتاتور �أردوغان ملو�سكو هي
حماولة يائ�سة بعد التطورات امليدانية
يف حل���ب ،لكنه حينما اكت�ش���ف فداحة
جرميته ،ا�س���تلحقها بر�س���الة لوا�شنطن
ب�إطالق نار �أمام مقر ال�سفارة الأمريكية
يف �أنقرة ،يف حماولة منه لت�ص���وير �أن
ب�ل�اده تتعر����ض للإره���اب ،ويف نف�س
احلني حاول �أن يُل�ص���ق تهم��� ًا �إرهابية
بحليفه ال�س���ابق فتح اهلل غولني املقيم
يف وا�شنطن.
بب�ساطة ،قاتل ال�سفري الرو�سي ما كان
له �أن ينفرد بالوقوف خلف ال�سفري وحيداً
لوال �أن �أهليّته ومكانته الأمنية الر�سمية
ت�س���محان له بذلك ،خ�صو�ص ًا �أن �أجواء
التعبئ���ة يف الإعالم امل���وايل لأردوغان
والتيار «الإخ���واين»  -الرتكي املدعوم
قطري ًا و�سعودياً ،والتحري�ض �ضد مو�سكو
وطهران ،والذي يلقى �صداه وتكامله مع
الإعالم اخلليجي وال�ص���هيوين� ،أوجدوا
املن���اخ املع���ادي ،ما يعني بب�س���اطة
متناهية �أنه كان على ال�سلطات الرتكية
�أن ت�ض���ع �إجراءات �أمنية م�شددة حلماية
البعثات الدبلوما�سية ،وهو ما مل تفعله
لغاية يف «نف�س يعقوب».

(�أ.ف.ب).

من الوا�ض����ح �أن مو�س����كو تلقّت
الر�س����الة وقررت الرد عليها بال�شكل
املنا�س����ب ،حي����ث �أعل����ن الرئي�����س
فالدميري بوتني بو�ض����وح �أن احلرب
عل����ى الإره����اب �ستت�ص����اعد بع����د
مقتل ال�سفري الرو�س����ي ،واملجرمون
�سي�ش����عرون بالفرق الكبري يف �رضب
واقتالع الإرهاب.
وا�ش���نطن بدوره���ا ردّت عل���ى
ا�س���تهداف �س���فارتها يف �أنقرة ،ف�أعلنت
اخلارجي���ة الأمريكية عن �إغالق بعثاتها
الدبلوما�س���ية يف �أنق���رة وا�س���طنبول
و�أ�ضنة ،ودعت رعاياها للحيطة واحلذر.
�إذاً ،تركي���ا تغ���رق يف ظ���ل «جنون
العظمة» الأردوغاني���ة �أكرث ف�أكرث ،ويف
وحول الأزمات االقت�ص���ادية وال�سيا�سية
واالجتماعية والإرهابية ،واحلبل يقرتب
من عنق الديكتاتور ،فهل �س�ن�رى قريب ًا
م�صطفى كمال �آخر ،ينهي مرحلة التهوّر
الأردوغاين؟
يف املحاول���ة االنقالبية ال�س���ابقة،
�أنقذت مو�س���كو وطهران رجب �أردوغان،
تُرى من �س���ينقذه هذه املرة من امل�صري
املحت���وم ،بعد �أن و�سّ ���ع دائ���رة �أعدائه
وخ�صومه يف الداخل واخلارج؟

�أحمد زين الدين

www.athabat.net
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مستقبل العالقات التركية  -الروسية بعد اغتيال السفير
كانت الفتة م�س���ارعة الرئي�س الرتكي
رجب طي���ب �أردوغ���ان �إىل االلتفاف على
الغ�ض���ب الرو�س���ي بعد اغتيال ال�س���فري
كارل���وف يف �أنق���رة؛ ب�إدان���ة االغتي���ال
وال�س���ماح للمحققني الرو�س بالقدوم �إىل
تركي���ا وامل�ش���اركة يف التحقيق بحادثة
االغتيال ،وه���و العارف ب����أن الرو�س لن
يت�س���احموا م���ع الأمر ،و�أنهم ال ين�س���ون
�ضحاياهم ،وال ي�ص���فحون ب�رسعة بدليل
الر ّد الرو�س���ي على حادثة �إ�سقاط الطائرة
الرو�س���ية ،وال���ذي مل تنت��� ِه مفاعيل���ه
االقت�ص���ادية لغاي���ة الآن (مل يُزل الرو�س
كافة العقوبات الرو�سية على تركيا لغاية
الآن) ،وبدليل �أن اال�ستخبارات الرو�سية ما
زالت تقوم بتنفيذ �إعدامات لقادة الف�صائل
ال�شي�شانية الذين يعي�ش���ون يف تركيا �أو
يف قطر.
ال ميكن ب�أي حال من الأحوال ف�ص���ل
اغتي���ال ال�س���فري الرو�س���ي يف تركيا عن
الظ���روف املحيطة بهذا االغتي���ال تركي ًا
و�س���ورياً ،والتي ت�ش���كّلت قب���ل االغتيال
مبا�رشة و�أف�ض���ت �إليه ،والتي �ست�ؤ�س����س
ملرحلة ما بعده ،لذا ،من ال�صعب االعتقاد
ب�أن قاتل ال�س���فري الرو�سي قد نفّذ عمليته
ب�ص���فته «ذئب ًا منف���رداً» ،ومن املهم جداً
االلتف���ات �إىل ما قال���ه الرئي�س فالدميري
بوتني حول «الي���د التي وجّ هت القاتل»،
لندرك �أن ال�ش ّك الرو�سي يتّجه �إىل �أبعد من
«داع�ش» �أو «العمل الفردي».
ل���ذا ،تبدو م�س���ارعة كل من �أردوغان
وبوتني �إىل حتييد دور احلكومة الرتكية يف
عملية االغتيال والإ�ش���ارة �إىل �أن االغتيال
«ي�س���تهدف العالقات الطيّبة بني رو�سيا
وتركيا والت�س���وية يف �سورية» ،حماولة
للإ�ش���ارة ،ولو ب�ص���ورة غري مبا�رشة� ،إىل
هوي���ة «اليد» التي وجّ هت القاتل ،ولو مل
يت ّم ت�سميتها علناً.
يبدو من غري املفيد ا�ستباق التحقيق
والإ�ش���ارة �إىل اجله���ة الت���ي ميك���ن �أن
تكون قد حرّ�ض���ت عل���ى عملية االغتيال،
والتكهُّن �أو الإ�ش���ارة ب�إ�ص���بع االتهام �إىل

وزير اخلارجية الرو�سي ونظريه الرتكي ي�ضع الزهور �أمام �صورة ال�سفري الرو�سي يف تركيا قبل املحادثات يف مو�سكو

«كل املت�رضرين» من الت�س���وية ال�سورية
واخلا�رسي���ن يف معركة حل���ب التهامهم
بهذه العملية ،بل يبدو مفيداً �أكرث ت�ص���وُّر
م���ا ميكن �أن تكون عليه العالقات الرتكية
 الرو�سية بعد هذه العملية:�أوالً :بغ�ض النظر عن التن�صُّ ل الرتكي
من العملية و�إدانة �أردوغان للعمل ،تبقى
احلكوم���ة الرتكي���ة والرئي����س �أردوغان
م�س����ؤولَينْ ب�ص���ورة مبا��ش�رة ،كونه���م
مل ي�س���تطيعوا �أن يحفظ���وا �أمن ال�س���فري
والبعثات الدبلوما�س���ية يف تركيا ،وهي
م�س�ؤولية �سيادية بالدرجة الأوىل ،وترتبط
ب�أن املنفذ �رشطي بالدرجة الثانية.
من هنا ،ف�إن الإتراك �سيعمدون �إىل

تقدمي الكثري من التنازالت يف امللفات
امل�شرتكة بينهم وبني الرو�س ،حتا�شي ًا
لغ�ض����ب الرو�س ،وخوف ًا من االنتقام
الذي ميكن �أن يقوم به الرئي�س بوتني،
و�سي�ستغل الرو�س هذه العملية ،التي
ت�ض����اف �إىل «الطعن����ة الرتكية» يف
الظهر ،والتي جتلت ب�إ�سقاط الطائرة
الرو�س����ية يف �س����ورية ،ليدفعا تركيا
�إىل مزي����د من التن����ازالت يف امللف
ال�سوري« ،تكفرياً» عن الأخطاء التي
قاموا بها.
ثانياً :تُظهر ال�سيا�س���ة الرو�س���ية
الكثري م���ن الرباغماتي���ة واحلذق يف
ال�رشق الأو�سط ،فقد �أثبتوا �أنهم قادرون

(�أ.ف.ب).

على اللعب على التناق�ضات واال�ستفادة
من الكثري م���ن الأم���ور ،منطلقني من
ح�سابات الربح واخل�سارة ،فعملوا على
اال�س���تفادة من الأرباح بدل الت�ش���فّي
باالنتقام املوجع؛ فبدل �أن يقوم الرو�س
بالرد االنتقامي املبا�رش على تركيا يف
مو�ض���وع �إ�س���قاط الطائرة ،عمدوا �إىل
ال�ضغط على االقت�صاد الرتكي؛ ب�رضب
ال�سياحة والزراعة والتجارة وال�رشكات
والعمّ���ال الأت���راك ،وحينم���ا اعت���ذر
�أردوغان عن فعلته وجاء طالب ًا العون
بعد االنقالب الفا�شل �ضده� ،أخذ الرو�س
منه ما يريدون يف ملف الغاز (م�رشوع
ال�س���يل الرتكي) .ويف امللف ال�س���وري،

قاي����ض الرو�س �أردوغان على امل�رشوع
الكردي يف �س���ورية؛ بتخلّ���ي الأتراك
عن جزء من املجموعات امل�سلّحة يف
معركة حلب ،و�س���حب �أكرب عدد منهم
للم�شاركة يف «درع الفرات» ،ما عجّ ل
يف �إنهاء معركة حلب ب�رسعة.
من هنا ،ف�إن اغتيال ال�س���فري الرو�سي
يف تركيا ،وم�س����ؤولية تركي���ا املعنوية
كدول���ة ذات �س���يادة� ،س���تكون حاف���زاً
للرو����س للمطالبة مبزيد م���ن التنازالت
الرتكية يف املل���ف ال�س���وري ،و�إجبارهم
عل���ى تنفيذ التعهدات الت���ي قطعوها يف
�آب املا�ض���ي بعد امل�صاحلة ال�شهرية بني
�أردوغان وبوتني ،وال�ض���غط على الأتراك
لف��� ّك حتالفهم مع «جبه���ة الن�رصة»� ،أو
على الأقل توقُّف الدعم الع�س���كري الرتكي
لـ«النُّ��ص�رة» التي تُعترب �أكرث التنظيمات
قوة وفعالية يف ال�ش���مال ال�س���وري� .أما
�سيا�سي ًا ودبلوما�سياً ،فقد تكون تركيا هي
املبادر  -بدون �ض���غوط رو�سية مبا�رشة
 �إىل تقدمي «الهدايا» ال�سيا�سية للرو�سيف حل���ف «الناتو» ،منها  -على �س���بيل
املثال ال احل�رص  -تعطيل قدرة «الناتو»
على اتخاذ قرارات �ض���د الرو�س �أو �إ�صدار
بيانات �إدانة �ضدهم؛ كما فعلوا حني رف�ض
الأتراك النقا�ش يف مو�ضوع �رشق حلب يف
اجتماع حل���ف «النات���و» الأخري ،والذي
كان من املفرت�ض �أن يخ���رج ببيان �إدانة
«يحمّ���ل الرو�س امل�س����ؤولية عن املجازر
التي ح�صلت يف حلب».
�إذاً ،املراهن���ون على �س���وء العالقات
الرتكية  -الرو�س���ية بعد حادثة االغتيال
�سيخيب ظنّهم ،و�ست�شهد العالقات الرتكية
 الرو�سية حت�سن ًا �سينعك�س �إيجاب ًا علىملف الت�سوية ال�س���ورية ،في�ستفيد الرو�س
من الأهمية اال�سرتاتيجية لرتكيا ،وي�ستفيد
الأتراك بتكري�س �أنف�سهم الالعب الإقليمي
«ال�سُّ ني» الذي �س���يوازن الالعب الإيراين
يف املنطقة.

د .ليلى نقوال

األحزاب «اليمينية» في أوروبا ليست موجة عابرة
منت الأحزاب «اليمينية» التي متيل
�إىل التط���رّف يف الغرب ب�ش���كل مطرد يف
الآون���ة االخرية ،ومر ّد ه���ذا ذلك جمموعة
م���ن العوامل ،منها ما ل���ه عالقة بالركود
االقت�صادي وتدفّق الالجئني ب�أعداد كبرية
نتيجة الأزمات التي مترّ بها منطقة ال�رشق
الأو�سط ،وتكاثُر اخلاليا التكفريية النائمة،
ووجود بيئة حا�ض���نة لها يف العديد من
الدول الغربية ،وقيام تلك اخلاليا ب�أعمال
�إرهابية �أودت بحياة الكثري من املواطنني،
و�ش���عورهم ب�أن �أمنهم ال�شخ�ص���ي مهدّد،
وكذلك �أمنهم االجتماعي.
ه���ذا النم���و و�إن كانت له �أ�س���بابه
اخلا�ص���ة� ،إال �أنها ال تُعف���ي هذه الأحزاب
املتطرف���ة من م�س����ؤوليتها ،لأنها ارتكزت
على ال�شعوبية والنزعة القومية ،وعدا�ؤها
للم�سلمني والالجئني ي�أتي يف �سياق هذه
النزعة.
هذا االطراد �سي�ش���كّل خطراً على روح

االنفت���اح والتعاي����ش ب�ي�ن املجتمعات
الغربية من جهة ،والعربية والإ�س�ل�امية
من جهة �أخرى ،ويف ر�أى جو توميان؛ مدير
الأبحاث فى «م�ؤ�س�سة غوف» ،ف�إن «لدى
�أوروبا كل الأ�سباب لتتحرك جتنُّب ًا للأ�سو�أ،
و�إن امل�ش���هد ال�سيا�س���ى مه���دد بنهو�ض
ال�شعبوية ،لأنه �إذا متكّن �سيا�سي �أو حزب
من النج���اح فى توحي���د الناخبني ذوى
امليول ال�شعبوية خلفه ،فحينها ميكن �أن
ي�ش���كلوا تهديداً حقيقي ًا للنظام ال�سيا�سي
القائم».
ومن خالل ا�س���تطالع الر�أي ن�ستطيع
�أن نك���وّن فك���رة حول منو ه���ذه الأحزاب
«اليميني���ة» املتطرفة ،ففي �أملانيا متكّن
«احلزب البديل من �أجل �أملانيا» �أن يفوز
بن�س���بة  ٪25من الأ�ص���وات يف انتخابات
الوالي���ات الأملانية ،متقدّم ًا على «احلزب
الدميقراطي امل�س���يحي» ال���ذي تتزعمه
�أجني�ل�ا م�ي�ركل ،وكذلك «ح���زب اجلبهة

الوطنية» يف فرن�س���ا ال���ذي تقوده ماري
لوبان ،واملع���ادي للمهاجرين ،وقد احت ّل
املرتبة الثانية يف االنتخابات الفرن�سية،
و�أظه���ر ا�س���تطالع لل���ر�أي �أن  ٪63م���ن
الفرن�سيني ي�ؤيدون �أفكاره� ،أما يف هولندا،
فـ«حزب احلري���ة» اليميني الذي يتزعمه
ج���زب نيلدرز ،يدع���و �إىل «احلد من تزايد
�أعداد امل�سلمني يف �أوروبا ،لأنهم يبعثون
على القلق».
وم���ا ينطبق عل���ى فرن�س���ا و�أملانيا
ينطبق على غريهما م���ن الدول الغربية،
كـ«حزب احلرية» يف النم�سا ،الذي ح�صد
مر�شحه للرئا�س���ة نودبرت هوفر  ٪35من
الأ�صوات ،والذي كاد �أن ي�صل �إىل الرئا�سة،
و«ح���زب القانون والعدال���ة» يف هولندا
الذي متكّن من دخ���ول احلكومة من خالل
الفوز بـ ٪39من الأ�ص���وات الربملانية يف
الع���ام  ،2015وغريه���م م���ن الأحزاب يف
الدامنارك وال�سويد.

هذه الظاهرة ،وبح�س���ب ر�أي نوميان،
لي�س���ت موجة عابرة ،بل ه���ي يف حالة
ت�ص���اعد� ،إال �أنها مل ت�ص���ل �إىل احلد الذي
ميكّنها من ال�س���يطرة على ال�سلطة ،وهنا
تق���ع م�س����ؤولية الدول جت���اه مواطنيها،
والتي تغفل ق�ضاياهم املعي�شية وت�ساهم
يف دعم الإرهاب التكفريي يف �سيا�س���تها
اخلارجية ،م���ن دون �أن تلتفت �إىل �أن هذا
الإره���اب �س���ينال منه���ا ،و�إىل وجوب �أن
تكون �ص���ادقة مع جمتمعاته���ا ،و�أنها ال
ت�س���تطيع حماربة الإرهاب يف بالدها يف
الوقت الذي ترعاه وتتبنّاه يف بالد �أخرى،
فها هي وزيرة خارجية �أمريكا ال�س���ابقة
هي�ل�اري كلينت���ون تعرتف ب����أن بالدها
�أن�ش����أت «داع�ش» ورعتها ،وها هي اليوم
تعمل على انتقال «داع�ش» من املو�ص���ل
�إىل دير الزور لتقوية نفوذها يف �سورية.
هذه الظاهرة ،ورغ���م منوها ال�رسيع،
�إال �أنه���ا م���ا زالت يف بدايته���ا ،وما تزال

الفر�ص���ة �س���انحة ملعاجلتها ،وهنا ي�أتي
دور ال�شعوب �أي�ض��� ًا يف مواجهة حكامهم
ومطالبته���م بالكف عن دعمه���م الإرهاب
التكفريي ،الذي �أ�ص���بح ي�شكّل خطراً على
�أمن البالد ،من خالل الأعمال الإرهابية يف
ني�س و�شاريل ايبدو يف فرن�سا ،والتي ذهب
�ض���حيّتها املئات من القتل���ى واجلرحى،
ويف بروك�س���ل وغريه���ا ..و�أن تنفتح هذه
ال�ش���عوب على العامل العربي والإ�سالمي،
وعل���ى احل���ركات الديني���ة الت���ي متثّل
الإ�سالم ال�صحيح ،الذي يدعو �إىل التعارف
والت�سامح وال�س�ل�ام ،ويحرّم قتل الأبرياء
ويرف�ض الإرهاب ،م���ن �أجل حوارات تقرّب
امل�سافات بني ال�شعوب ،ولإعطاء النموذج
ال�ص���ادق للتعاي�ش ولتبادل احل�ض���ارات،
ولو�ض���ع اخلطط والربامج ملحاربة الفكر
التكفريي والتطرّف على ح ٍّد �سواء.

هاين قا�سم
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رأى أن لبنان ّ
إلعادة إعمار سورية
إلزامي
ممر
ّ

حسن جوني :المخطط يتجه إلى تخريب منطقة الخليج
يُر�س���م م�ص�ي�ر املنطق���ة والعامل
لع��ش�رات ال�س���نوات م���ن قبَ���ل غرف
املخابرات املوزَّعة بني �أمريكا وبريطانيا
وغريها من املناطق «امل�س���تورة» يف
الع���امل� ..ش���عارات برّاقة تُرم���ى �أمام
ال�ش���عوب لنحر نف�سها بنف�س���ها �رشق ًا
وغرباً ،وف���ق نظرية «تخويف  -تدجني
 تطبيع» ،لتطبيق ال�سيناريو املطبوخواملُع��� ّد للتحكّم بجميع ح���كّام بلدان
العامل ،وال�سيطرة على موارد ال�شعوب.
«الثب���ات» ح���اورت اخلب�ي�ر يف
القان���ون الدويل؛ د .ح�س���ن جوين ،الذي
ك�شف ف�صول الهيمنة على جنوب البحر
الأبي�ض املتو�سط ،مع ما يرافق ذلك من
حتوّالت كبرية يف املنطقة والعامل.
لفه���م م���ا يح���دث يف املنطقة من
ف�صول احلروب املوزّعة يف جنوب و�رشق
البحر املتو�سط بر�أي جوين ،يجب فهم ما
يح�ص���ل يف العامل ،يقول :هناك م�رشوع
خمطَّ ط له من قبل ال�سيا�س���ة الأمريكية،
من �أجل الهيمنة على البحر املتو�سط من
جديد بقب�ض���ة قوية من قبَل الأمريكيني
على ح�س���اب الفرن�س���يني وبقية الدول
الأوروبية التي كانت تعترب �أن املتو�س���ط
بحرية نفوذه���ا الطبيعي���ة ،واليوم ،مبا
فعلت���ه «الثورات العربية» امل�ش���بوهة،
امل�رشوع الأمريكي �آخذ �إىل التطبيق ب�شكل
وا�ض���ح ،و�إن ا�س���تتبعه �ص���مود لل�شعب
ال�سوري ودخول رو�سي يف املنطقة.
عن موقع جنوب بحر املتو�سط ،ي�شري
جوين �إىل �أنه ي�شكّل ا�سرتاتيجي ًا املنطقة
الثانية من ناحي���ة الأهمية بعد �أوروبا،
بر�أيه� ،إن�شاء دولة «كرواتيا» �إثر احلرب
اليوغو�سالفية� ،ش���كّل بداية ر�سم خريطة
�أوروبا من جدي���د بقرار �أمريكي � -أملاين
وا�ضح ،لإ�ضعاف رو�س���يا و�رشذمة القرار
حلرّ ،من خ�ل�ال �إغراق القارة
الأوروب���ي ا ُ
العج���وز بال�رصاعات القومي���ة والإثنية،

حولنا من �أزمات اقت�صادية ،وباخت�صار:
لإراحة بع�ض االقت�ص���اديات يت ّم ابتداع
حروب �إقليمية متدرّجة ،لت�صدير الأ�سلحة
والتخريب ،لأنه من الطبيعي �ستلي ذلك
فيما بعد عملية �إعمار .ي�ضيف جوين :مع
ابتداع احلروب ،وت�شليع الدول املركزية،
�ش���لع الإن�س���ان امل�رشقي ب�إعادة انتاج
الهويات اخلا�ص���ة؛ الديني���ة واملذهبية
والطائفية والعرقية..

ترامب
يعت�ب�ر جوين �أن م��ش�روع «الثورات
العربية» املتدح���رج بدءاً من تون�س �إىل
ليبيا فم�رص و�سورية� ،أداة لتنفيذ املخطط
وهنا يجب لكل قارئ �سيا�سي تذكُّر حتذير
الرئي�س الفرن�سي الفرن�سي فرن�سوا ميرتان
يف حينه من تلك ال�سيا�سات ،واليوم ،مع
انته���اء املرحل���ة الأوىل ،انتقل الأمريكي
لتنفيذ خمطط���ه يف املنطقة الثانية يف
العامل ،وه���ي منطقة البحر املتو�س���ط،
و�شخ�ص���ي ًا حتدثتُ عن ذل���ك منذ ع�رشة
�س���نوات ،و�أ�رشتُ بو�ض���وح �إىل �أن احلرب
�س���ت�أتي �إىل منطقتنا ،وبالفعل ،جاءتنا
احلروب حتت �أ�س���ماء خمتلف���ة ،بدءاً من
«ربيع عربي» و«ثورات» م�صطنَعة.
ي�ض���ع جوين ما يح�ص���ل اليوم يف
بلداننا مبا رُ�س���م �س���ابق ًا من خمططات،
ويربطها ع�ض���وي ًا بالأزمات االقت�صادية
التي يئ ّن منها العامل الر�أ�س���مايل ،يقول
متذك���راً الأزمات االقت�ص���ادية وعالقتها
باحلربَني العامليتني :الأزمة االقت�صادية
عام � 1905أدّت �إىل احلرب العاملية الأوىل،
والأزمة االقت�ص���ادية ع���ام  1929ولّدت
احلرب العاملية الثاني���ة ،واليوم العامل
الر�أ�س���مايل يعاين من �أزمات اقت�ص���ادية
عاب���رة للدول يجب عدم اال�س���تهانة بها
�أبداً ،وبالتايل لتحليل �أي و�ض���ع �سيا�سي
جيوبوليتيكي �صحيح ،يجب فهم ما يدور

¡ كم���ال �ش���اتيال؛ رئي�س امل�ؤمتر ال�ش���عبي
اللبناين ،ر�أى �أن من يرف�ض «الن�سبية» يخاطر
بدفع البالد نحو الفو�ض���ى ال�شاملة ،الفت ًا �إىل
�أن �إ��ص�رار �أحزاب «امل�س���تقبل» و«القوات»
و«اال�شرتاكي» على قانون ال�ستني �أو املختلط،
خربت
هدف���ه جتديد الطبقة ال�سيا�س���ية التي ّ
لبنان د�ستوري ًا واقت�صادي ًا واجتماعياً.
¡ النائب ال�س���ابق في�ص���ل ال���داوود؛ الأمني
العام حلركة الن�ضال اللبناين العربي ،ر�أى �أن
الطائفة الدرزية ح�ص���لت على حقائب ثانوية
بد ًال من حقائب �سيادية و�أ�سا�سية ،وهي كانت
مت
دائم ًا م���ع �أركانها منذ اال�س���تقالل� ،إىل �أن ّ
التخلي عنها من قب���ل النائب وليد جنبالط،
هم�ش دور ال���دروز ،و�أهمل حقوقهم يف
ال���ذي ّ
الوزارات كما يف الوظائف التي كان ي�س���ت�أثر
بها حلا�شيته وحمازبيه.

جوني :جنوب شرق آسيا
سيشهد حروبًا بين  4دول
نووية هي الهند وباكستان
والصين وكوريا الشمالية

وتق�سيمها ثانياً ..وبالتايل هذه االرتدادات
�سيكون لها انعكا�س كبري على امل�ستوى
الدويل ،وو�صول الرئي�س الأمريكي دونالد
ترامب �إىل احلكم �ستكون له ب�صمته على
العامل ،كما ل�سيا�سات منظومته الفا�شية
الفكرية التي بد�أت تتمدد �أكرث.
ي�س����أل جوين :ماذا يتوقّع العامل من
و�ص���ول رئي�س فا�ش���ي �إىل �أكرب دولة يف
العامل؟ �إنها منظومة فكرية ت�سيطر على
�أكرب جهاز يف العامل ،بر�أيه ،احلالة ت�شبه
�إىل حد كبري ما عرفته �أوروبا �س���ابق ًا مع
�أملاني���ا النازية و�إيطاليا الفا�ش���ية قبل
احلرب الكربى �أثناء الأزمة االقت�ص���ادية
الكربى ،يقول :نحن حالي ًا متّجهون حلُكم
«اليمني» املتط���رف جميع دول العامل،
وه���م اليوم بات���وا قوة ال ي�س���تهان بها،
وبر�أيي� ،سن�ش���هد املزيد من الت�ش���نجات
يف الع���امل ،وحتدي���داً حروب��� ًا بيني���ة
وم�ش���اكل يف منطقة جنوب �رشق �آ�سيا،
كون الهدنة هناك ه�شّ ���ة ،ويعود الف�ضل
يف ذل���ك �إىل وج���ود  4دول نووية (الهند
وباك�س���تان وال�ص�ي�ن وكوريا ال�شمالية)،
ووفق املعطيات �ستنتقل احلروب �إىل تلك
املنطقة من العامل.

�إعمار �سورية
الأمريك���ي  -الربيط���اين ،بغي���ة �إحكام
القب�ضة على جنوب بحر املتو�سط ،على
ح�ساب النفوذ الفرن�سي  -الإيطايل ،ولفهم
تل���ك املقاربة ميكن التذك�ي�ر بكالم وزير
اخلارجية الفرن�سي ال�سابق فيدرين �أثناء
لقائه �س���فراء الدول الأفريقية ،و�إ�ش���ارته
�إىل �أن �أمريكا تعمد �إىل �س���حب الب�س���اط
من حتت �أقدام فرن�س���ا و�أوروبا بالعموم..
يعقّب جوين عل���ى تلك املعطيات لي�ؤكد
�أن الهجوم الأمريكي على املتو�س���ط كبري
جداً ،لأن من �أهداف���ه تدمري املنطقة �أوالً،

¡ ال�ش���يخ ماهر عب���د ال���رزاق؛ رئي�س حركة
الإ�ص�ل�اح والوح���دة� ،أمل �أن يت�ض���من البيان
الوزاري االع�ت�راف بت�ض���حيات املقاومة يف
�س���بيل حفظ لبنان من اخل���ارج والداخل من
كل الأخط���ار املهددة� ،س���واء «الإ�رسائيلية»
�أو الإرهابي���ة التكفريية ،معت�ب�راً �أن احلكومة
اجلديدة �أمام امتحان �إنتاج قانون لالنتخابات
على �أ�س���ا�س الن�س���بية الكاملة و�إلغاء قانون
الأزمات.
¡ جبهة العمل الإ�س�ل�امي لفتت �إىل �أن �إقدام
املو�ساد ال�ص���هيوين على اغتيال �أحد قياديي
الق�س���ام» ال�ش���هيد املهند�س الطيار
«كتائب ّ
حممد الزواري ،ي�ؤكد العقلية العدوانية للعدو
حلرمات
ال�صهيوين الذي ينتهك �سيادة الدول وا ُ
واملقد�سات ليقوم بتنفيذ جرائمه الإرهابية.
¡ حرك���ة الأم���ة ر�أت �أن اغتي���ال القائ���د

ي���رى ج���وين �أن �س���ورية تتجه �إىل
الهدوء �إثر �صمودها وحلفائها ،والدخول
الرو�س���ي القوي ،وهذا الأمر يتطلب �إعادة
�إعمارها انطالق ًا من لبنان؛ البلد الوحيد
ال���ذي ميلك متدّداً لبنوكه داخل �س���ورية،
يقول :املخطط الأمريك���ي حالي ًا يتطلب
هدوءاً يف لبنان ليلعب الدور الأ�سا�س���ي
يف عملي���ات بناء �س���ورية ،والبنوك يف
ب�ي�روت متلك احتياط م���ا يزيد عن 200
ملي���ار دوالر ،ه���ذه امل�ؤ��ش�رات ال تعني
على الإط�ل�اق االنتهاء م���ن احلروب يف
املنطقة ،ولهذا ال�س���بب �أخ�شى و�أحذر من
نقل الإمربيالية الأمريكية احلربَ الدائر َة

«الق�سامي» املهند�س الطيار التون�سي حممد
ّ
ال���زواري عل���ى يد املو�س���اد ال�ص���هيوين يف
تون�س ،ي�س���لّط ال�ض���وء من جديد على جرائم
العدو ال�صهيوين �ض���د علماء الأمة الإ�سالمية
والعربي���ة ،الذين حققوا �س���بق ًا علمي ًا حتدى
التفوق اال�سرتاتيجي ال�صهيوين.
¡ احلاج عمر غندور؛ رئي�س اللقاء الإ�س�ل�امي
الوحدوي ا�ستغرب اعتماد الأمم املتحدة على
التقارير وال�ش���هادات املفربك���ة حول معارك
حلب ،لبناء موقف ترت ّتب عليه تبعات قانونية
و�أخالقية ،دون �أن تتحقق من هذه الأ�ض���اليل،
ومن دون �أن يكون لها ممثلون على الأر�ض ،ما
يجعل الأمم املتحدة واحدة من و�سائل ال�ضغط
ال�سيا�سي على �سورية وحلفائها لي�س �إال.
¡ ال�شيخ ماهر حمود؛ �أمني عام احتاد علماء
املقاومة ،اعترب �أن م�أ�س���اة حلب تكمن يف �أن

من �رشق املتو�س���ط (العراق و�سورية) �إىل
اخلليج.

�أهداف ..دون م�شروع م�ضاد
ن�س����أل جوين عن امل�شاريع امل�ضادة
الت���ي تواج���ه امل��ش�روع الأمريك���ي -
ال�ص���هيوين املتحكّم باملنطقة ،بدءاً من
تركيا واال�س���تدارة التي تنفّذه���اً ،مروراً
ب�إي���ران واملقاوم���ة ،و�ص���و ًال �إىل ر�ؤية
مو�س���كو ،يقول :م���ع الأ�س���ف امل�رشوع
الأمريكي وا�ض���ح جلهة تق�س���يم املنطقة
و�إذكاء امل�ش���اعر الطائفية ،لكن �ص���مود
م�ش���اريع املقاوم���ة و�إن كان وا�ض���ح ًا
جلهة رف�ض تق�س���يم ال���دول ،ونزع مربر
وج���ود الكي���ان اليهودي يف فل�س���طني
املحتلة وكج�س���م طبيعي ،لكن ال�س���ياق
اال�س�ت�راتيجي لأمريكا يف العامل هو مَ ن
�أو�صل الرئي�س ترامب �إىل احلكم ،والهدف
منه نقل احلروب �إىل اخلليج ،وت�صاريحه
يف هذا املجال ميكن �أخذها م�ؤ�رشات دالة
ملا �س���تكون عليه يف منطقتنا لل�سنوات
الع�رش املقبل���ة .يتابع جوين حديثه :مع
الأ�س���ف ،مواجهتنا للم��ش�روع التدمريي
الأمريكي ال يقابله م�رشوع وا�ضح بر�ؤية
ا�سرتاتيجية ..بخ�ص���و�ص تركيا هي �أداة
لتنفي���ذ امل�رشوع الأطل�س���ي� ،أم���ا �إيران
و�س���ورية واملقاومة فه���م يعملون على
وحدة املنطقة ،وم�رشوعهم فقط يتمظهر
ب�أهداف الدفاع عن النف�س ،ومنع احلروب
الطائفية وتقلي�صها..
�أما بخ�ص���و�ص امل�رشوع الرو�سي يف
املنطقة ،فرب�أي جوين يبد�أ باحلفاظ على
وج���وده جيوبوليتيكي��� ًا يف منطقة بحر
املتو�س���ط ال�رضوري لأي مت���دد عاملي،
وبر�أيه ،بعد �س���قوط االحتاد ال�سوفياتي
الرو����س يعاودون متدّده���م يف املنطقة،
بعد تراجع دورهم يف �أوروبا ال�رشقية.

�أجرى احلوار :بول با�سيل

كثرياً من النخب ال�سيا�سية والدينية والثقافية
يرف�ضون القراءة املتوازنة للأمور ،ويعتمدون
يف موقفهم عل���ى موقف م�س���بق مبني على
افرتا�ض���ات وحتاليل �سيا�س���ية ه���ي بدورها
متت
مبني���ة عل���ى �أخطاء ،بل عل���ى �أوهام ال ّ
ّ
للواقع ب�صلة.
¡ جمعية قولنا والعمل �أحيت منا�سبتي والدة
الر�س���ول الأكرم حممد (�ص���لى اهلل عليه و�آله
و�س���لم) و�أ�س���بوع الوحدة الإ�سالمية ،بح�ضور
�شخ�صيات �سيا�سية وحزبية وعلمائية ور�ؤ�ساء
بلدي���ات وخماتري ،وممثلني عن القوى الأمنية
واجلي�ش اللبناين ،وقد �أُلقيت كلمات �أكدت على
دعم الأجهزة الأمنية من �أجل احلفاظ على �أمن
وا�س���تقرار لبنان ،ليبقى قوي ًا وعزيزاً ومواجه ًا
للعدو «الإ�رسائيلي»  -التكفريي ،وبعيداً عن
النريان التي طالت البلدان التي حوله.
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المجلس الطالبي في كلية الدعوة اإلسالمية يحتفل بذكرى المولد النبوي:

وحدة األمة هي السبيل الوحيد لتحرير فلسطين
احتفل املجل�����س الطالبي يف كلية الدعوة
اجلامعية للدرا�سات الإ�س��ل�امية بذكرى املولد
النبوي ال�رشيف ،يف قاعة م�سجد وجممّع كلية
الدعوة ،بح�ض����ور �شخ�صيات �سيا�سية وحزبية
وعلمائية ،والهيئة الإدارية والتعليمية ،وطالب
الكلية.
بعد تالوة عط����رة من القر�آن الكرمي ،و�إلقاء
�أبيات �ش����عرية حول �ص����فاته عليه ال�ص��ل�اة
وال�س��ل�ام ،و�إن�شاد توا�شيح نبوية �أدّتها ثلة من
طالب الكلية� ،ألقيت كلمات من وحي املنا�سبة
املباركة ،دعت �إىل االمتث����ال بتعاليم و�أخالق
�ص����احب الذكرى عليه ال�صالة وال�سالم ،م�شددة
على الوحدة الإ�سالمية ونبذ التفرقة ،وحماربة
الإرهابني ال�ص����هيوين والتكفريي ،وم�شرية �إىل
�أن وحدة الأم����ة هي ال�س����بيل الوحيد لتحرير
فل�سطني.
كم����ا دع����ت الكلم����ات �إىل املحافظة على
كينون����ة الأمة الواحدة ك����ي تكون قوية عزيزة
قادرة على مواجهة العدو ال�ص����هيوين والعدو
التكف��ي�ري ،و�إال ف�إن الدماء امل�س����الة والنريان
امل�ش����تعلة يف بع�ض البالد العربية �س����تبقى
�سنوات طويلة ،وعندها �ستكون �أمة النبي �صلى
اهلل عليه و�آله و�سلم هي اخلا�رس الوحيد.

دينا خياط ترسم الحلم
نحو �أربعني ق�صيدة ت�ضمّنها
دي���وان ال�ش���اعرة الزميلة دينا
خي���اط «قبل حمرم���ة» ،تنقلت
فيه���ا بقارئه���ا ب�ي�ن ب�س���اتني
خمتلفة فيه���ا كل �ألوان احلياة،
به���دوء وجم���ال ،ف��س�رّ الأ�رسار
عند دين���ا لي�س يف احلقيبة ،لأن
الق�ص���يدة هي لك؛ لق���ارئ غري
�أناين يحمل �شوق ًا وحنيناً ،ويف
ذات احلني مت���رُّداً ،دون �أن يرفع
راية اال�ست�س�ل�ام ،لأنها بب�ساطة
متلك الـ«حلم اجلديد» ،ووردتها
بي�ضاء وقهوة �صباحها ترت�شفها
مع احلبي���ب لأن مذاقها خمتلف،
ف�رسّ الأ�رسار عندها �شوق وحنني،
ومترُّد �أي�ضاً ،لأن كربياءها ينطلق
بها دائم ًا �إىل جمال الأحالم ،مما
يجعل الرحيل عندها با�س���تمرار
نحو حلم جديد ووردة بي�ض���اء،

«الروح إن حكت» ..وعال فحص

وبالت���ايل ال ميكن ل���ك �أن ترحل
وترتكها ،فام�سك بيدي يا حبيبي
ولو �صدفة �إىل حلظة هناء.
فـ «الواقع ..يناديك
ال تقف على الأطالل طوي ًال
وال مت�ش خلف
ال�رساب
�أريدك �أن مت�شي
�إىل جانبي
لأن «وردت���ي حم���راء» ..وكل
اللحظات اجلميلة
احفظها عنك
فـ«كل عام و�أنت بخري»
�سنني مرّت ..وما زلت �أنت
�سنني مرت ..و�أنا ما ن�سيت»
ب�ش���كل ع���ام ،فالزميلة دينا
خي���اط ت�أخ���ذ بي���د قارئها يف
ديوانها اجلديد نحو م�س���احات

من اخلي���ال واحلل���م واجلمال..
لأن كل ينابيع الدمع ال ت�س���اوي
�شيئ ًا مقابل حلظة هنا و�سعادة،
وحب ،فهلمّوا دائم ًا لتناول قهوة
ال�ش���اعرة مع �رشوق ال�ش���م�س،
ليغ���دو احل���ب �أجم���ل يف هذه
احلياة املتعبة.

ّ
«بعض الحب يؤلف زمنًا مشعًا باألمل ..عله يكفي»

رمبا تكون هذه اخلال�صة التي ذهبت �إليها الزميلة
عب�ي�ر حم���دان يف ديوانها «بع�ض احل���ب يكفي»،
ال�ص���ادر عن من�ش���ورات «حوا�س» ،ففي �شعر عبري
حمدان �ص���ور متنوعة تنتقل بك م���ن مكان �إىل �آخر،
لتعرتف وتبوح تارة ب�ص���وت هام�س ،وطوراً ب�صوت
عالٍ وقوي ،ب�أن العمر يحياه املرء مرة واحدة ،ولهذا
فبوحها فيه نوع من الت�صوف ،لأنه يحرر من القيود
والأغالل ،لأن:
بع�ض احلب يكفي
يك�رس زوايا اجلليد

ي�شعل اللحظة
فـ»ال قيني على حافة احللم
علنا نبدل �سري العقارب
من ّل زماننا اخلا�ص
بعيداً عن �صخب املكان»
�ص����ور عبري حمدان على ح����د تعبري فريا ميّني يف
مقدمتها لـ»بع�ض احلب يكفي»« ،تقف على الهاوية
من غري خوف �أو وج����ل ،لأنها تدرك �أن الهاوية حافز
للتحليق وال����دوران ،وهي يف ق�ص����يدتها تدور طفلة
تعبث ب�شَ عرها ،وحبيبة تعبث ب�شِ عرها».

«ال���روح �إن حك���ت»
ه���ي جمموع���ة خواط���ر
لعال فح�ص من من�ش���ورات
«حوا�س» ،حتاكي احلياة
وتناج���ي �أرواحنا ببع�ض
�أ�ش���كالها املتناق�ض���ة:
كالفرح واحلزن ،الن�س���يان
والتذكر ..وهل ّم جرا ،وفيها
حتاول الكاتبة ت�ص���ويرها
بلغة ب�س���يطة بعيدة عن
التزلُّف.
بالرغ���م م���ن ح���رارة
اللق���اءات� ،إال �أنها تلحظ
ت�س���ارُع الوق���ت ،حي���ث
مت�ضي اجلل�س���ات �رسيع ًا
ويك���ون االف�ت�راق ،يحمل
�س���عادة ،لأنه �سيكون له
موعد متجدد.
ب����أي ح���ال ،فاحلياة

عند عال فح����ص «بريئة..
جميل���ة ..حل���وة» ،وهي
تتجدد «يف ابت�سامة طفل
بعد نوم عميق� ..أو ن�ش���اط
تلمي���ذ جمته���د ي�س���تعد
ليومه اجلديد».
احلي���اة ال تتوقف بر�أي
الكاتبة ال�شابة
«عند حزن مباغت
�أو �أمل يعت��ص�ر �ص���در
مري�ض
....
هذه هي احلياة
�إ�رشاقة ،ب�س���مة ،وفرح
طويل
وال يه���م مادام���ت ال
تنتهي عند املغيب».
فاحلي���اة علّمت عال �أن
تبت�س���م «�أمام كل الوجوه

يف ق�ص����ائدها بع�ض م����ن لهو ،ت�ص����ف احلروف،
تر�ص����ها ،ويف حلظة «تخربطها» لتعيد تركيبها من
ّ
جديد وفق ع�شقها.
اخلال�ص����ة يف ديوان الزميلة عبري حمدان قد تكون
يف ما قالته هي نف�س����ها�« :أ�ص����دق الق����ول ذاك الذي
ينبع من عمق �أعماق الروح من دون عقد وا�ستعارات
وت�أويل واحتماالت».
عبري �ص����دقت ،ف�أنت رغم �أن قلبك بحجم قب�ض����ة
يدك� ،إال �أنه لديك خيمة وا�سعة للجمال واحلب واخلري
 -حتية».

وان تر�س���م عل���ى وجهها
ال�سعادة يف كل الظروف»،
لأن احلياة علّمتها بب�ساطة
�أن ترى وراء الأُفق.
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انتبهي ..لهذه األسباب قد يتركك زوجك
احل����ب والتفاهم من �أ�سا�س����يات كل
عالقة ناجح����ة ،لكن ق�ص�����ص العالقات
ت�س��ي�ر على نف�س القدر وامل�ساواة .كثرية
هي الظ����روف الت����ي تقف عائق���� ًا �أمام
متابعة العالقة الزوجية ،في�ضطر عندها
الثنائ����ي التخاذ ق����رار يتوجب فيه على
الطرفني �إنهاء ما يربطهما ،ومن ذلك:
 -1ي�ش���عر الرجل �أن م���ا يفعله للمر�أة
كاف :هذا الأمر ي�أتي عندما يالحظ
غري ٍ
الرجل تذمراً من الطرف الآخر ،خ�صو�ص ًا
يف ما يتعل���ق بت�رصفاته معها ،بحيث
ت�س���عى �رشيكته لأن يقوم مبا يريد على
طريقتها هي ..هنا ي�شعر �أنه مقيد ،فيبد�أ
التفكري ب�إنهاء العالق���ة واخلروج منها
ب�أقل �رضر ممكن على �رشيكته.
 -2جناح املر�أة :يلعب جناح املر�أة دوراً
كب�ي�راً يف كل عالقة ،مل���ا ميكن �أن ي�ؤثر
على �سريها ،وي�صبح الرجل حذراً عندما
يالحظ ان �رشيكت���ه حتقق جناح ًا كبرياً
يف حياتها ،عل���ى الرغم من عدم وجود
�أي مناف�س���ة بينهم���ا� ،إال �أن هذا الأمر ال
يتقبله جميع الرجال على حد ال�س���واء،
ما يدفعهم �إىل التخلي عن زوجاتهم.
 -3التذمر طوال الوقت :التذمر الدائم يف
�أي عالقة ميك���ن �أن يدفعها �إىل الهاوية،
ومن �أكرث الأم���ور التي تغيظ الرجل هو
التذم���ر والنكد ،لأنه ال يتحمل هذا القدر
الكبري من ال�س���وداوية يف حياته ،مهما
كان احل���ب كب�ي�راً ،ما يول���د نوع ًا من
العدائية يف العالقة ،فعندما يرى الرجل
نف�سه يف هذا املوقف يف�ضل �إنهاء كل ما
يربطه باملر�أة التي يحبها.
 -4ال�س���خرية املتبادَل���ة :يف بداي���ة
احلياة الزوجية يكون الزوجان كال�سمن
على الع�سل ،ثم تتغري الأحوال فت�صبح
كامللح على الب�ص���ل؛ ف�ل�ا هي تتحدث
معه برقة وحنان و�أنوثة ،وال هو يُغدق

ِ
أنـت

عليها بعذب الكالم ،وال ميدح اهتمامها
به وال جاذبيتها ،بل ي�س���خر من زيادة
وزنها �أو �شكل �ش���عرها �أو «�شخريها»
�أثن���اء نومها ،ف�ت�رد عليه ب�س���يل من
ال���كالم اجلارح الذي يطال �شخ�ص���يته
وت�رصفاته.
 -5عدم التعبري ع���ن اخلواطر� :أكرث ما
يزعج امل���ر�أة عدم ق���درة زوجها على
حتلي���ل ما يجول ف���ى خاطرها ،فتقبع
حزين���ة م�س���تاءة ،وتتهم���ه بالإهمال
والالمب���االة ،و�أن���ه ال يفهمه���ا ،ثم ترد
ب�إهمالها له وعدم اكرتاثها حلاله .يقول
خ�ب�راء الأ�رسة �إن الرج���ل لي�س حمل ًال

نف�س���ياً ،وال مكت�شف «�ش���يفرة» ليحل
لغز املر�أة ،فعربي عما يجول حقيقة يف
خواطرك ،و�شجعيه على التجاوب معك،
فالعالق���ة القوية ب�ي�ن الرجل وزوجته
مبنية على التوا�صل الوا�ضح والدائم.
 -6تغي�ي�رك عاداته ال�س���يئة :بعد مدة
زمنية معينة على ال���زواج ،تفقد املر�أة
�ص�ب�رها جتاه بع�ض العادات التي يقوم
بها ال���زوج ،فتحاول تغيريها ،مثل عدم
�إقالعه عن التدخني ،رغم وعده لها بذلك،
�أو ت���رك ثيابه مرمية هن���ا وهناك بعد
خلعها ،وهكذا ..يقول االخت�صا�ص���يون:
الأف�ض���ل �أن تركزي عل���ى كيفية تقوية

اإلتيكيت

أخطاء تربوية نرتكبها مع أطفالنا ()2/2
 -1االته���ام :نوجه �أ�ص���ابع
االته���ام لأبنائن���ا م���ن غ�ي�ر
دلي���ل وا�ض���ح ،معتمدين على
�إح�سا�س���نا وم�ش���اعرنا ،في�شعر
الطف���ل بكراهيتنا وفق���د الثقة
مب�ص���داقيتنا ،ويتح���ول �إىل
م�رشوع انتقام لوالديه ،ولو بعد
زمن.
 -2كرثة االنتق���اد :نُكرث من
انتقاد ت�رصف���ات �أطفالنا يومياً،
ففي هذه احلال���ة نحن نربيهم
على ال�ش���ك بقراراته���م وطريقة
تفكريهم ،وال�صواب �أن نحاورهم
بد ًال من انتقادهم ،ونتقن مهارة
الرتبية بالق�صة.
 -3ترك الدعاء :نُهمل الدعاء
الذي و�ص���انا به ر�سولنا (�صلى
اهلل علي���ه و�آل���ه و�س���لم) قبل
الإجناب« :اللهم جنبنا ال�شيطان
وجنب ال�ش���يطان م���ا رزقتنا»،

رمي اخلياط

فَ ن%

وطــفـــــلك

رُفنزق بولد قد �رضه ال�ش���يطان،
فن�شقى معه.
 -4فو�ض���ى اللع���ب :ن�ت�رك
�أبناءن���ا يلعب���ون بالأجه���زة
الإلكرتوني���ة من غري �ض���ابط �أو
نظام ي�ضبط لعبهم ،وال�صواب �أن
نحدد لهم توقيت ًا للعب ،ونتعرف
�إىل نوعي���ة �ألعابه���م من خالل
م�شاركتهم باللعب.
 -5اال�س���تهزاء بالأ�ص���دقاء:
البع����ض ي�س���تهزئ ب�ص���داقات
�أبنائ���ه (من عمر � 10-14س���نة)
لأنهم يف هذه املرحلة يتعلقون
ب�أ�ص���دقائهم �أكرث م���ن والديهم،
وال�ص���واب �أن نتع���رف �إىل
�أ�صدقائهم ،ونبني عالقة معهم.
 -6الت�ب�رع باحلل���ول� :أن
نق���دم احلل���ول اجلاه���زة لكل
م�ش���كلة تواجه �أبناءن���ا ،فنفكر
عنهم ونلغي تفكريهم ،في�ص���بح

عالقت���ك بزوجك ،ولي�س تقوي�ض���ها من
خالل بع�ض �صغائر الأمور.
 -7الفتور :يف كل زواج هناك ما ي�سمى
«فتور ال�سنة ال�سابعة» ،وقد يح�صل يف
�أي �سنة بعد م�ضى الأ�شهر الأوىل ،ولي�س
بال�رضورة بعد ال�س���نة ال�سابعة ،حيث
يعتاد الزوجان عل���ى احلياة الروتينية
بينهما ،وال يعود فتي���ل احلب مت�أجج ًا
بينهما كما يف ال�سابق ،ب�سبب امل�شاغل
وم�ص���اعب احلياة ومتطلباته���ا .يقول
اخل�ب�راء :مهم���ا باعدت بينكم���ا هموم
احلياة وم�شاغلها ،فال بد من تخ�صي�ص
وقت جتل�سني فيه مع زوجك طلب ًا للراحة

واحلميمية ،فام�س���كي يده وربتي على
كتفه للمزيد من التقرب والرومان�سية..
 -8عدم االعرتاف بحوار الإ�صالح :غالب ًا
ما يتهرب املتزوجون من عملية التحاور
والت�شاور يف ما يخ�ص �أي خلل يعرت�ض
عالقتهما ،فيبتعد كل منهما مب�ش���اعره
عن الآخر؛ ال هي تدعوه الجتماع لبحث
تطورات عالقتهم���ا ،وال هو يهتم ب�إثارة
الأم���ر ..احل���ل :الأزمة لن حتل نف�س���ها
بنف�س���ها ،بل �س���ترتاكم الأزم���ات فوق
بع�ض���ها البع�ض ،فالأف�ضل �أن تعتربيها
ور�شة �إ�ص�ل�اح تدخلينها مع زوجك بني
وق���ت و�آخر للنظ���ر يف الرتتيبات التي
�ستنقذ عالقتكما وتُ�صلح �أحوالكما.
 -9ظ���روف العم���ل :يف ظل ان�ش���غال
الزوج وخروج الزوجة �إىل العمل يتحول
ال�رشي���كان �إىل ماكين���ات ل�ض���خ املال
م���ن �أجل ت�أمني عي����ش حمرتم ،ما يزيد
التباعد واجلف���اء بينهما .احلل  :تقربي
منه مبهاتفته من عملك لل�س����ؤال عنه �أو
ترك ر�س���الة ودية على جواله تُ�ش���عره
�أنك ت�شتاقني �إليه حتى يف عز انهماكك
بالعمل ،وذلك �س���يجعله يلت���زم بالرد
عليك ومبادلتك الر�سالة مبثلها.
 -10الن���وم يف غ���رف منف�ص���لة :قمة
اخلط��� أ� �أن تفعال ذلك ،فم�ش���ادات النهار
ميحوها �سكون الليل وهدو�ؤه ،واالفرتاق
�أثناء النوم يجلب الطالق النف�س���ي بني
الزوجني ،وال���ذي ي�ؤدي بهما �إىل الطالق
الفعل���ي .احل���ل :عوديه عل���ى اجللو�س
�س���وي ًا فى ال�رسير لت�رشب ًا كوب �ساخن ًا
من ال�ش���اي �أو الزه���ورات ..فهذه العادة
جتلب لكم���ا الراحة ،وتفر����ض عليكما
التقارب والألفة واحلميمية ،وقد تنتهي
الليلة بنهاية �سعيدة.

�شخ�صية �سلبية اتكالية معتمدة
على الآخرين يف �إدارة احلياة.
 -7ال للقان���ون :عدم و�ض���ع
نظام �أو قانون يف البيت (للطعام
والأجه���زة واللبا����س والعالقة
بالأ�ص���دقاء) ونك���ون حازم�ي�ن
بتطبيقه ،و�إال تربى �أبنا�ؤنا على
الفو�ضى ،و�صاروا هم يديروننا.
 -8كلم���ات جارح���ة� :أك�رس
را�س���ك� ،أذبحك� ،أكره���ك� ،أموتك..
هذه العبارات عندما نقولها وقت
الغ�ضب ف�إننا نربي �أبناءنا على
كراهيتنا ،ونحولهم �إىل عدوانيني
يحبون االنتقام.
 -9التناق�ض� :إذا �شتم الطفل
والدي���ه �أو �رضبهم���ا ن�ض���حك
له ،ولو �ش���تم ال�ضيوف نغ�ضب
علي���ه ،فرنبيه يف ه���ذه احلالة
على املزاجية ،فيكون متناق�ض ًا
ومتقلب ال�شخ�صية.

لباقات ركوب الطائرة
 -1عن���د اجتي���ازك ممر الطائ���رة ،عليك
املحافظة على م�س���افة � 3أقدام من الآخرين،
فه���م قد يحتاج���ون �إىل مزيد من امل�س���افة
ل ُيو َّ�ض���بوا �أمتعتهم يف اخلزائن املُخ�ص�صة
لها.
 -2يحق لك �إرجاع مقعدك قلي ًال لرتتاحي
يف رحلتك ،لكن �إفعلي ذلك بت�أ ٍّن و�أدب.
 -3يف حال تقدمي الطعام ،انتظري حتى
ينتهي امل�س���افر اجلال����س وراءك من طبقه
وت�سليمه للم�ضيفة ،حتى تتمكني من �إرجاع
مقعدك.
� -4إذا كنتِ تُ�س���افرين برفقة طفل �صغري،
ت�أكدي من عدم ا�صطدام رجله �أو يده بغريك،
و�إذا ح�صل ذلك اعتذري منهم ،واحر�صي على
عدم تكرار الأمر.
 -5قد تُ�ض���طرين للدخول اىل املرحا�ض
يف الطائرة ،فاحر�ص���ي على عدم البقاء فيه
طويالً ،لإتاح���ة املجال ملُ�س���افرين �آخرين
بالدخول �إليه ،واحر�صي �أي�ض ًا على نظافته،
واعلم���ي �أن احلمام يف الطائرة لي�س املكان

املنا�سب للتربج وتطبيق املكياج.
 -6يف ح���ال وَ�ض���ع املُ�س���افر اجلال�س
بجوارك ال�سماعات يف �أذنيه ،ف�إن ذلك يعني
حرفياً�« :أتركيني و�ش����أين» ،فاحرتمي ر�أيه
وتفادي الإحراج.
 -7مينعك الإتيكيت من ا�س���تخدام العطر
يف الطائ���رة ،خ�صو�ص��� ًا �أن رذاذه قد يُزعج
الآخري���ن وقد ال يَتقبلون رائحته ،ومنهم مَ ن
يُعانون من ح�سا�سية على العطور.
� -8إذا �أردتِ التكلم مع املُ�ض���يفة �أو طلب
�ش���يء منها ،ف�إن الآداب العامة تقت�ضي منك
نزع ال�س���ماعات من �أذنيك ،خ�صو�ص ًا �أنكِ لن
تتمكني من اال�ستماع �إليها جيداً وال�سماعات
يف �أذني���ك ،كذل���ك ف����إن من قل���ة االحرتام
تبادُل احلديث مع �ش���خ�ص �آخر ونحن ن�ضع
ال�سماعات.
 -9الآداب العامة تقت�ض���ي �ش���كر كُل مَ ن
يُقدم لك خدمة ،لكن ن�س���يان �شكر امل�ضيفة
على خدمة تقدمها للم�سافرين هو �أمر �شائع
يف �أيامنا هذه ،وهذا مرفو�ض �أدبياً و�أخالقياً.
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التهاب المفاصل ..أسبابه وعالجه
يرتبط التهاب املفا�صل بالعديد من
احلاالت ال�ص����حية ،فقد ينتج عن نق�ص
بع�����ض العنا���ص�ر الغذائية� ،أو ب�س����بب
التقدّم بال�س����نّ� ،أو من خالل اال�س����تمرار
بعادات �س����لبية ،لكن ما الذي يدل على
وجود التهاب املفا�صل؟ هناك العديد من
العالمات التي ميكن �أن تدل على التهاب
املفا�صل ،فمنها ما هو مرتبط باملفا�صل
نف�س����ها ،مث����ل �أمل املفا�ص����ل املزم����ن،
و�صعوبة حركة املفا�ص����ل ،وانتفاخها،
واحمرار املنطقة املحيطة باملفا�ص����ل،
لك����ن هناك بع�����ض الأعرا�ض والعالمات
الأخرى التي تظهر على اجل�س����م ب�شكل
عام.

� -2أدوية م�ض����ادّة للمنبهات
.)stimulant
� -3أدوي����ة م�ض����ادّة لاللته����اب ال
�ستريويدية (Non - steroidal Anti
.)- Inflammatory Drug - NSAID
� -4أدوي����ة م�ض����ادة لل َّر ّث ْـ َي����ة
(للروماتيزم) لتغيري طابع املر�ض( (di s

املف�ص����ل» ،وللح�ص����ول على عينة من
«�سائل املف�ص����ل» ،على الطبيب تعقيم
وتخدي����ر اجللد ثم �إدخال �إبرة �إىل جوف
املف�ص����ل ،ل�س����حب القليل من ال�س����ائل
املوجود يف داخله.
 -3الت�ص����وير :الفحو�ص����ات التالية
ميكنها الت�أ�شري على م�شاكل يف املف�صل
ت�س����بب �أعرا�ض التهاب املفا�ص����ل ،من
بينها:
� -4صورة بالأ�شعة ال�سينيّة (رنتجن
.)X – Ray
 -5الت�ص����وير بالرنني املغناطي�سي
(– magnetic resonance imaging
)mRI
 -6تنظري املف�ص����ل (arthrosc o
:)py
يف ح����االت معينة ،يبح����ث الطبيب
عن �إ�صابة يف املف�ص����ل بوا�سطة �إدخال
�أنبوبة �ص����غرية ومَ رِنة ت�س����مى «منظار
املف�ص����ل» ( )arthroscopeعن طريق
فتح����ة بجانب املف�ص����ل ،ويبث املنظار
�صورا جلوف املف�صل �إىل �شا�شة فيديو.

عالمات التهاب املفا�صل
هن����اك عالمات ت����دل عل����ى التهاب
املفا�صل ،ومنها:
 -1احلمى :على الرغم من �أن احلمى
م����ن الأعرا�����ض التي تراف����ق العديد من
احل����االت ال�ص����حية� ،إال �أنه����ا تُعترب من
�أعرا�����ض التهاب املفا�ص����ل ،ويت�س����بب
مكافح����ة اجل�س����م لاللته����اب بارتفاع
درجة احلرارة ،وللت�أكد ميكن ا�س����تخدام
مقيا�س احلرارة الزئبقي ،لكن دون تناول
عالجات خف�����ض احلرارة ،كم����ا ميكننا
التمييز بني ما �إذا كانت احلمى ب�س����بب
التهاب املفا�ص����ل من خ��ل�ال الأعرا�ض
الأخرى ،مثل ت�ص����لب املفا�صل و�صعوبة
حركتها.
 -2التوعُّ ك :ميكن و�صف التوعُّ ك الذي
يرافق التهاب املفا�ص����ل بعدم ال�ش����عور
بالراحة ،وال�ش����عور باملر�ض امل�س����تمر،
وعل����ى الرغم م����ن �أن هذا ال�ش����عور يف
الغال����ب يرافق بع�����ض الأدوي����ة� ،إال �أن
التوعُّ ����ك الن����اجت عن التهاب املفا�ص����ل
مييّزه ب�أنه يرافقه �أعرا�ض �أخرى اللتهاب
املفا�صل ،مثل �أمل املفا�صل.

(anti

 -3الإعي����اء ال�ش����ديد :يتعر�ض املرء
للإعي����اء ب�ش����كل طبيعي عندم����ا يقوم
مبجهود كب��ي�ر ،لكن يف حال����ة الإعياء
ب�سبب التهاب املف�صل ف�إن الأمر خمتلف
متاماً ،فيمكن للمرء �أن ي�ش����عر بالإعياء
ال�ش����ديد بني احلني والآخر ،ودون القيام
ب�أي ن�شاط �أو جمهود ،كما ميكن �أن ي�شعر
املرء بالإعياء حت����ى بعد النوم ملدة 8
�ساعات متوا�صلة� ،أو حتى بعد القيلولة.
 -4ظهور العُق����د والكتل :تظهر العقد
والكت����ل بجان����ب املناط����ق املحيط����ة
باملفا�صل ،ب�سبب وجود �أنواع معيّنة من
التهاب املفا�صل ،لكن لي�ست جميع �أنواع
الكتل والعُقد تد ّل عل����ى وجود التهاب،
حي����ث �إن حجم مكان الكت����ل يد ّل على

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

�سببها ،وبالتايل يف�ضَّ ����ل زيارة الطبيب
املخت�ص يف حال ظهور مثل هذه العقد،
للت�أكُّد من �سبب ظهورها.

ت�شخي�ص التهاب املفا�صل
ين�ص����ح الأطباء ب�إج����راء بع�ض من
الفحو�صات ،تبع ًا لنوع التهاب املفا�صل
ال����ذي ي�ش����كّون بوج����وده ،وم����ن تل����ك
الفحو�صات:
 -1فحو�ص����ات خمرب ّي����ة :حتلي����ل
وفح�ص �سوائل خمتلفة يف اجل�سم ميكن
�أن ت�ساعد يف حتديد نوع االلتهاب.
 -2ال�س����وائل الت����ي يت����م فح�ص����ها
وحتليله����ا هي :الدم ،والبول ،و«�س����ائل
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�أفــقــي
� - 1ساعدت و�أعطت  /انتهاء وتوقف
� - 2أول من ا�ستخدم اال�سفلت يف تعبيد الطرق
 - 3من مواليد قرطاج ومن �أعظم القادة الع�سكريني
يف التاريخ
 - 4بحر  /للتعريف  /يف الفم

ease - modifying antirheumatic
)drug - DMARD

� -5أدوية بيولوجية :تُ�س����تعمل هذه
الأدوية عادة من خالل دجمها مع �أدوية
 .DMARDحموّالت التفاعل البيولوجي
هي مواد ُم َه ْندَ�سَ ����ة وراثي����ا هدفها كبح
عمل جهاز املناعة.
�أما الع�ل�اج الطبيعي فيمكن �أن
يك���ون ناجع ًا يف معاجل���ة �أنواع
خمتلفة من التهاب املفا�صل ،وذلك
من خالل التمارين الريا�ضية ،التي
ميكنها �أن تزي���د مدى احلركة ،و�أن
تقوي الع�ضالت املحيطة باملف�صل،
وقد يكون تثبيت املف�صل بوا�سطة
َجبريَة ( )splintمفيداً يف حاالت
معينة.
اجلراحة� :إذا مل ت�س����اعد طرق العالج
التقليدي����ة ،ومل حتقق النتائج املرجوة،
ميكن �أن يو�ص����ي الطبيب ب�إجراء عملية
جراحية مثل:
 -1ا�ستئ�صال الغ�شاء الزليل ّي (s y
)novial membrane
 -2تبديل املف�صل.
� -3إدماج مف�صل.

عالج التهاب املفا�صل
يرتكز ع��ل�اج التهاب املفا�ص����ل يف
التخفيف من �أعرا�ض����ه ،وحت�س��ي�ن قدرة
املفا�ص����ل على �أداء وظيفته����ا� .أحياناً،
تن�ش���� أ� حاج����ة �إىل جتري����ب عالج����ات
متنوّعة� ،أو دم����ج عالجات خمتلفة مع
بع�ضها البع�ض� ،س����عي ُا �إىل التمكّن من
حتديد العالج الأف�ضل للمري�ض املحدد.
هنال����ك العديد م����ن الأدوية لعالج
التهاب املفا�صل ،تبع ًا لنوع االلتهاب.
�أدوية �شائعة لعالج التهاب املفا�صل
ت�شمل:
� -1أدوية م�س����كّنة للأوجاع :ي�ساعد
هذا النوع من الأدوية على تخفيف الأمل،
لكنه ال ي�ؤثر على االلتهاب.

 - 5حتفر عميقا ال�س���تخراج معدن
ثمني
� - 6أحد ملون فرن�سا
 - 7خمرتع الديناميت
 - 8مكاف�أة لعمل جليل  /نظر برقة
وحنان
� - 9أل���وان ما بعد املط���ر  /زيت
�سبب احلروب
�� - 10ض�رب وطرق  /للك�س���ور /
تو�ضع عليه الأ�شياء

عــمـــودي

 - 1للق�سم � /أ�شعل
 - 2مت�شابهان  /للبيع وال�رشاء
 - 3ا�ش���تياق �شديد  /مدينة عربية
على املحيط االطل�سي
� - 4أول بلد عربي عرف الطباعة /
نظر بطرف عينه
 - 5بلد �آ�سيوي يعني بلد الأحرار /
�ألقى وطرح
 - 6مت�شابهان  /نقول �أهال و�سهال
ومرحبا

الوقاية من التهاب املفا�صل
لي�ست ثمة طريقة معروفة ووا�ضحة
للوقاي����ة من الته����اب املفا�ص����ل ،لكن
املحافظة على وزن �ص����حّ ي واملواظبة
على ممار�س����ة الريا�ض����ة البدنية ب�شكل
دائم من �ش�أنها تقليل خطر الإ�صابة.

الحل السابق
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 - 7امل�شتغلون
 - 8حي���وان يحك �أذن���ه ب�أنفه  /تفتت
واختفاء يف ال�سوائل
 - 9مت�ش���ابهان � /أحد جنوم ال�سماء /
هرب
� - 10أداة نافية نا�ص���بة  /قال كالما /
قطع
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كاريكاتير

ّ
«تتنبأ» بأقصى ُع ُمر يمكن لإلنسان الوصول إليه
دراسة
�أو�ضح عامل الوراثة اجلزيئي د .جان فيغي،
�أنه من املحتمَل بلوغنا �أق�صى متو�سط عمر
متوقع ،حيث لن يتجاوز عمر الإن�سان حينها
 115عاماً.
ويرى الأ�ستاذ بق�سم علوم الوراثة واجلينات
بكلية �أل�برت �أين�شتاين للطب� ،أن للإن�سان
عمراً افرتا�ضي ًا ال ميكن جتاوزه ،على الرغم من
التطورات الطبية ،لأن القيا�س الإح�صائي ملعدّل
ال�سنوات التي قد يعي�شها الفرد متعلق باجلينات
الوراثية ،مما يجعله ثابتاً.
من يعرت�ض حالي ًا على ذلك وي�رضب مثا ًال
بـ«جان لوي�س كاملنت» لي�س له �أيّ حقّ ،فقد
بلغ عمر ال�سيدة الفرن�سية  122عاماً ،واحتفظت
منذ عام  1990بهذا الرقم القيا�سي لت�صبح �أكرب
املعمَّرين يف العامل� ،إال �أن الو�صول �إىل هذا العمر
طبق ًا لبيانات الباحثني و�إح�صاءاتهم يُعترب �أمراً
نادر احلدوث ،وحتى لو طالت بنا احلياة للحد
املذكور وهو  115عاماً ،ف�إننا على الرغم من
ذلك لن نتمكن من ال�شعور بالر�ضا ،وي�ستمر يف
النهاية ارتفاع احتمالية التقدم يف العمر.
ففي الع�صور الو�سطى ،كان متو�سط عمر
الإن�سان يرتاوح ما بني الـ 40و 50عاماً ،وطبق ًا
حل�سابات مكتب الإح�صاء االحتادي ،يُتوقَّع �أن
يحيا الأطفال الذين ُولِدوا يف عام � 2011إىل ما
يقارب الـ 78عاماً ،بينما الطفالت فيُت َوقّع �أن
يحيي �إىل ما يقارب الـ 83عاماً.
نْ َ
تـــ�صـــــدر عـــــــن
�شــركــة الـقـــلــم
للإعالم �ش.م.م.

�إمكانية تعمرينا يف هذه احلياة �أمر متعلق
بالعديد من العوامل ،ويعود �سبب زيادة العمر
على �سبيل املثال �إىل التطورات الكثرية يف
الـ� 150سنة الأخرية ،و�أهمها التقدم الطبي؛ �إذ
يتنا�سب متو�سط العمر املرتفع مع انخفا�ض
حاالت الأمل واملر�ض ،كما ت�ؤثر التغريات التقنية
واالقت�صادية واالجتماعية العامة على ال�صحة.
يُعترب نوع اجلن�س الب�رشي عام ًال هام ًا يف
حتديد متو�سط عمر الإن�سان �أي�ضاً؛ �إذ يذكر �ألفريد
فولف؛ اخت�صا�صي �أمرا�ض الن�ساء وخبري مكافحة
ال�شيخوخة� ،أن الهرمونات اجلن�سية حتمي
الن�ساء من كثري من الأمرا�ض املزمنة ،وذلك حتى
بلوغ �سن الي�أ�س وانقطاع الطمث.
و�إىل جانب ذلك ،فقد ك�شفت بع�ض الدرا�سات
التي �أجريت على التوائم �أن العوامل الوراثية
ت�ؤثر يف ربع العمر الب�رشي.
وع�لاوة على ذلك ،ف�إن منط احلياة يعترب
�أمراً بالغ الأهمية يف هذا ال�ش�أن؛ �إذ �إن تناول كل
�سيجارة يقلل �إح�صائي ًا من طول العمر ما يقارب
 7دقائق ،حتى قلة احلركة وتناول امل�أكوالت غري
ال�صحية ،واملواقف النف�سية ال�صعبة ت�ؤثر كذلك
على طول الأعمار.
تبقى الإ�شارة �إىل �أن الأعمار كلها بيَد اهلل عزّ
وجلّ ،وال �أحد ميكن حتديدها ،فهو القادر الوحيد
على حتديدها و�أخذها متى �شاء.
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:

