


السوريون مرتاحون.. 
فكيف حال األعراب؟

ما كاد الوفد ال�سوري برئا�س���ة معلم الدبلوما�سية ال�سورية 

يع���ود اإىل دم�سق بعد حمادثاته يف مو�سك���و، حتى غادر بعد 

�ساعات من هذه العودة نائ���ب وزير اخلارجية ال�سورية في�سل 

املقداد من جديد اإىل مو�سكو، والتي جاءت اأي�سًا بعد حمادثات 

للرئي�س الرو�سي فالدميري بوتني يف اأنقرة.

اأم���ام ذلك، ك���رت التكهنات ح���ول طبيع���ة وحمتوى هذه 

الزيارات، وما حفلت به من حمادثات، وخال�ستها اأن دم�سق مل 

تع���د تر�سى مبا كانت توافق عليه قب���ل اأ�سهر، خ�سو�سًا جلهة 

ت�سكيل حكومة جديدة ائتالفي���ة لها �سالحيات وا�سعة، وتقود 

اإىل مرحل���ة جديدة يف �سوري���ة، لأن وقائع املي���دان ال�سوري، 

م���ن حلب اإىل درعا، اختلفت كلي���ًا، فاجلي�س بات �سيد امليدان، 

خ�سو�سًا اأنه مل يعد هناك من بيئة حا�سنة لالإرهاب، بالإ�سافة 

اإىل ع���ودة احلياة الطبيعي���ة يف املناطق الت���ي يب�سط عليها 

اجلي�س �سيطرته، كحال املدينة ال�سناعية يف حلب، التي بداأت 

ت�سهد عودة امل�سانع اإىل حركته���ا، حيث ت�سري املعلومات اإىل 

افتتاح نحو 300 م�سنع من اأ�سل 800، علمًا اأن معظم امل�سانع 

قت اآلياتها وجتهيزاتها اإىل تركيا. رة اأو �سرُ املتوقفة اإما مدمَّ

امل�سه���د امليداين يف ري���ف دم�سق ويف درع���ا ي�سّجل اأي�سًا 

انت�سارات نوعية للجي����س ال�سوري، وكذلك يف منطقة القلمون 

وحم����س، ويف اأكر م���كان، يف الوقت الذي ب���داأ العامل ي�سعر 

مبخاطر الإرهاب الذي قد ميتد اإىل جممل املنطقة، خ�سو�سًا يف 

اخللي���ج و�سوًل اإىل اأوروبا، وهو ما حدا بال�ستخبارات الغربية 

اإىل الت�سال باملخاب���رات ال�سورية، لي�سري هناك - واإن �ساً - 

نوع من التعاون ملواجهة الإرهاب، حتى و�سل الأمر - كما تفيد 

املعلومات - باملخاب���رات الأمريكية لأن تطلب من املخابرات 

ال�سورية احل�سول على معلومات عن مواقع »داع�س«، ما يعني 

باخت�س���ار اأن �سورية مل تعد وحي���دة وم�ستفَردة، و�سار العامل 

فهم  اأم���ام مرحلة جديدة يطلب فيها م���وّدة دم�سق، ورمبا هنا يرُ

معنى كالم الرئي����س الرو�سي اأمام معلم الدبلوما�سية ال�سورية 

اأن ل حل اإل بقيادة الرئي�س ب�سار الأ�سد، وتاأكيد �سريغي لفروف 

اأن ل عودة اإىل جنيف، ما يعني اأن اأي حوار �سوري - �سوري يف 

اأي مكان له هدف واحد، هو مواجهة الإرهاب لي�س اإل.

فهم معنى الزيارة العاجلة للمقداد اإىل مو�سكو،  من هنا، قد يرُ

بعد زي���ارة القي�س الرو�س���ي اإىل اأنقرة، والذي اأك���د اأمام قائد 

النك�سارية الرتكية اأن الأ�سد فاز بانتخابات �سعبية قّل نظريها، 

واأنه رغم التفاقات القت�سادية بني مو�سكو واأنقرة التي اأرُبرمت، 

فاإن رو�سيا مل ول���ن تغرّي موقفها من دعم �سورية والأ�سد، وهي 

ما�سي���ة بهذا الدعم حت���ى النهاية، علمًا اأن هن���اك الكثري من 

احلديث ع���ن الدعم الع�سكري الرو�سي ال���ذي و�سل اإىل اجلي�س 

ال�سوري.

بب�ساط���ة، ما عر�سه بوت���ني ولفروف اأم���ام الوفد ال�سوري 

يف مو�سك���و، وما قاله الرئي�س الرو�س���ي يف اأنقرة، اأثلج قلوب 

ال�سوريني، وجعل وليد املعلم يبت�سم، ل بل ي�سحك ملء رئتيه.. 

لأن �سحك املعلم كان على تلك التكهنات الأعرابية عن تباينات 

بني مو�سكو ودم�سق.

فمت���ى كان الأعراب لهم موقع يف اإع���راب ال�سيا�سة وجملها 

الدولية؟
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ل ي�سّدق كثري من اللبنانيني اأن حواراً 

�سيجمع وجهًا لوجه م�سوؤولني اأ�سا�سيني 

من »حزب اهلل« و»تيار امل�ستقبل«؛ رمبا 

�سينظر امل�سكك���ون اإىل ال�سورة اجلامعة 

للمتحاوري���ن، لكنه���م �سيبق���ون غ���ري 

مقتنعني بحقيقة ما ي�ساهدون، وبدرجة 

ل اإىل  اأكرب، غري مقتنع���ني باإمكان التو�سُّ

حلول حقيقية.

م���ن الوا�سح اأن نق���اط اخلالف بني 

الطرفني، والتي متتّد لت�سمل با�سطفافاتها 

كل اللبناني���ني، ه���ي اأك���رب واأخطر من 

اأن ت�ستطي���ع اأي اأط���راف لبنانية حلّها، 

مبعزل عن تاأثريات اخلارج، خ�سو�سًا اأن 

امل�س���كالت املختَلف عليها هي م�سكالت 

اإقليمي���ة، ترتب���ط بقوى دولي���ة، وحتى 

امل�س���كالت اللبنانية مل يعتد اللبنانيون 

على حله���ا مبعزل عن اخل���ارج القريب 

والبعيد.

 كما اأن �سا�سة حم���الت التحري�س 

الت���ي �سهدتها ال�ساح���ة اللبنانية طوال 

ال�سنوات ال�سابق���ة فعلت فعلها يف دفع 

الحتق���ان على م�ست���وى ال�س���ارع، اإىل 

حدود ا�ستغله���ا املتطرفون والتكفرييون 

لالنق�سا�س على عقول النا�س وعواطفهم، 

وجرّهم نحو م�سالك مل تكن مقدَّرة، وهنا 

تربز حاجة »تي���ار امل�ستقبل« اإىل مثل 

هذا احل���وار اأكر من غريه م���ن الأطراف 

اللبناني���ة، لأنه هو الذي يدفع من بيئته 

وجمهوره و�سعبيته ثم���ن التطرُّف الذي 

غ���ّذاه يف ال�سابق، وب���ات الآن �سده بعد 

ان�سوائ���ه يف التحالف الدويل - العربي 

ال���ذي اأعلن احل���رب، اأقل���ه ر�سميًا، على 

املتطرفني والتكفرييني.

كذلك، من الوا�س���ح اأن كالم الرئي�س 

ال�ساب���ق �سع���د احلري���ري وت���ربوؤه من 

املتطرفني والتكفريي���ني الذين ا�ستهدفوا 

اجلي�س اللبناين، وبالتايل م�سوع الدولة، 

مل يكن كافيًا لإحداث قطيعة بني جمهوره 

وبني احلالت »القاعدية« و»الداع�سية« 

التي غزت �سارعه، واأمعن���ت نه�سًا فيه، 

فكان ل ب���د من جرعة اأخرى، اأقوى واأكر 

فاعلي���ة، عرب التق���ارب، ول���و ال�سكلي، 

ب�»حزب  ����س  امل�سخَّ م���ع »اخل�س���م« 

اهلل«، لعل يف ذل���ك خمرجًا للف�سل بني 

»البيئة امل�ستقبلي���ة« و»البيئة« التي 

الإقليميون  ورعات���ه  »امل�ستقبل«  اأعلن 

والدوليون احلرب عليها.

ه���ذا اللتزام ال���ذي اأعلن���ه الرئي�س 

احلريري »وقوَنن���ه« بقوله »نحن تيار 

اعتدال عابر للطوائف« يعاين من م�سكلة 

داخلي���ة عميقة وم�ستفحل���ة، لأن ق�سمًا 

كبرياً من الرموز »الزُّرق« يبني عالقاته 

ال�سعبي���ة، والنتخابي���ة حتدي���داً، على 

اأ�سا����س طائفي ومذهب���ي بالغ التطرف، 

وبالتايل فاإن ال�سوؤال امل�سوع املفرَت�س 

طرحه على »امل�ستقبليني« هو: ماذا لو 

مل يخرج احلوار املزَمع عن جمرد �سورة 

مع ابت�سامات، ورمبا من دونها؟

ياأخ���ذ هذا ال���كالم جديت���ه عندما 

نعلم اأن احلوار ال���ذي يتم التح�سري له 

من قَب���ل الرئي�س نبيه ب���ري، ويقال اإن 

مكان���ه �سيكون يف ق�س عني التينة، لن 

يتطرق اإىل اأهم نقاط اخلالف بني »حزب 

اهلل« و»تي���ار امل�ستقبل«، وهي: امللف 

ال�س���وري، و�س���الح احل���زب، واملحكمة 

الدولية.. وبالتايل، فما يتبقى هو ق�سايا 

حملية تخ����س جمي���ع اللبنانيني، ول 

ميك���ن لطرفني لوحدهم���ا البت بها من 

دون م�ساركة الآخري���ن! هوؤلء الآخرون 

يعان���ون بدورهم من خالف���ات تع�سف 

بني اأطراف ال�سف الواحد، وحتديداً قوى 

الرابع ع�س من اآذار، التي كما هو معلوم 

تختلف فيما بينه���ا على ملفات كثرية، 

تب���داأ بروؤية كل طرف منه���ا مل�سلحته 

يف النتخاب���ات الرئا�سي���ة، ول تنتهي 

بالتباي���ن بينها ح���ول تعديالت يجري 

احلديث عنها مل���واد قانون النتخابات 

النيابية.

ح���دد الرئي����س احلري���ري م�سبق���ًا 

برنام���ج احل���وار: »تخفي���ف الحتقان، 

ورئي����س توافق���ي«، وال�س���وؤال: ماذا لو 

مل ي���وؤدِّ احلوار اإىل التواف���ق على رئي�س 

عتي���د للجمهوري���ة؟ هل �ستع���ود لهجة 

ال�سارع،  والت�سعيد وحق���ن  التحري����س 

مب���ا يخ���دم برنام���ج التكفريي���ني يف 

اخرتاق جمه���ور »امل�ستقبل«، اأم اأن بند 

�ستكمل ببند  »تخفي���ف الحتق���ان« �سيرُ

»جلم الفلت���ان«، مبا يفتح الباب وا�سعًا 

على �سمول احلوار كل الأطراف اللبنانية، 

ويح�ّس���ن ال�ساحة من خط���ر العودة اإىل 

الحتقان جمدداً، يف حال تراجع املناخ 

الدويل، وحتديداً الأمريكي - اليراين، بعد 

انق�ساء مهل���ة ال�ستة اأ�سهر املتَفق عليها 

يف احلوار النووي بينهما؟

هذا املن���اخ الدويل ه���و الذي جعل 

اأوباما يدعو  الأمريكي ب���اراك  الرئي����س 

الأمري ال�سعودي متع���ب بن عبد اهلل اإىل 

»دف���ع وال���ده لتح�س���ني العالقات مع 

اإي���ران«، وهو ما انعك����س على املوقف 

ال�سع���ودي اإقليميًا، و»احلريري« حمليًا، 

فمن ي�سمن األ يغرّي اأوباما موقفه؟ 

عدنان ال�ساحلي

حاجة »تيار المستقبل« إلى 
الحوار أكثر من غيره.. كونه 
يدفع من بيئته وجمهوره 
ف الذي غّذاه  ثمن التطرُّ

سابقًا

أحــداثأحــداث2

حوار »المستقبل« - »حزب الله«: 
جرعات تخفيف االحتقان
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همسات

¡ غ�ّسة
قال مقربون من الرئي����س ال�سابق مي�سال �سليمان 

اإنه اأ�سيب بهبوط معنوي ح���اّد وبغ�سة كبرية بعدما 

ذهب���ت رهاناته وزيارات���ه من اأجل تب���وؤ من�سب يف 

الفرانكوفوني���ة اأدراج الرياح، وحل���ول الكندية حمل 

الأمني العام عبدو �سيوف.

¡ �سيافة اأبو طاقية
توقف كثريون اأمام حركة ال�صيخ م�صطفى اجلحريي 

)اأبو طاقية( ب�ص��اأن ق�صية الع�صكريني املخطوفني، وما 

قيل عن و�صاطة يجريها مع اخلاطفني، لأن املخطوفني 

كان��وا اإبان معركة عر�ص��ال يف الثاين من اآب املا�ص��ي 

اإنه��م �ص��يوفه،  وق��ال عنه��م  حمتَجزي��ن يف منزل��ه، 

مت�صائلني اإذا ما كان يتبع »اأ�صول ال�صيافة«.

¡ »التيار الأزرق« بني العلن وال�س
توّقف مراقب���ون اأمام مقابلة لنائب عكاري م�سهور 

مبواقف���ه النارية �سد اجلي�س، عند حديثه اأن ما يقوله 

ه���و يف العلن، تتحدث عنه قي���ادات »التيار الأزرق« 

بال�س، خ�سو�سًا اأن هذا النائب يواظب على ح�سور كل 

اجتماعات »الكتلة النيابية الزرقاء«.

¡ من هي »كاغ«؟
ل���أمم  اجلدي��دة  املن�ّص��قة  ه��ي  كاغ«  »�ص��فرييد 

املتح��دة يف لبنان خلفًا للربيط��اين »ديرك ب�مبلي«، 

الذي ي�ص��غل هذا املن�ص��ب من��ذ عام��ني. »كاغ«، وهي 

ديبلوما�ص��ية هولندي��ة ولها من العمر 53 عامًا، �ص��بق 

اأن ق��ادت يف الع��ام املا�ص��ي البعث��ة الأممي��ة لن��زع 

الأ�ص��لحة الكيميائية ال�ص��ورية، وهي خريجة درا�صات 

ال�رشق الأو�ص��ط، وعملت كم�صاعدة ل�أمني العام ل�أمم 

املتح��دة يف برنامج الأمم املتح��دة الإمنائي، ومديرة 

ل�»اليون�صيف« يف الأردن.

¡ مراجعة املوقف
ل���م اأن جمموع���ة كبرية من علم���اء ينتمون اإىل  عرُ

اخل���ط »ال�سلفي« ي�ستعدون لعق���د اجتماع يراجعون 

فيه مواقفهم يف املراح���ل ال�سابقة التي كانت فاقعة 

بخروجها عن نه���ج »ال�سلف ال�سال���ح«، وكانت يف 

اأحيان كثرية من حيث يعلمون اأو ل يعملون ت�سّب يف 

خدمة اأعداء الدين احلنيف، خ�سو�سًا الكيان ال�سهيوين.

¡ ابتعاد عن »14 اآذار«
نائب ك���رشواين �ص��ابق متمي��ز بخدماته ال�ص��عبية، 

لوح��ظ يف الفرتة الأخرية ابتعاده ع��ن جماعة 14 اآذار، 

فالتقى منذ اأ�ص��هر قليلة رئي�س تكتل التغيري والإ�ص�ح 

لت له يف  العم��اد مي�ص��ال ع��ون فرتة طويل��ة، كما �ُص��جِّ

الآون��ة الأخ��رية زي��ارة اإىل ع��ني التين��ة، حي��ث التقى 

الرئي���س نبيه بري، وه��ي الزيارة الأوىل ل��ه منذ العام 

.2005
¡ ف�سائح

بعد م�سل�سل ف�سائ���ح الغذاء، جاء دور ف�ساح بيع 

العق���ارات التي اأعلنها وزير املالي���ة. ويف هذا ال�سدد 

ط���رح اأ�سئلة كثرية حول ملكية ال�سواطئ، ل�سيما يف  ترُ

ب���ريوت، بالإ�سافة اإىل متلُّك �سف���اف الأنهر، خ�سو�سًا 

على نهر الأرُويل.

¡ اأ�سئلة كثرية
اأ�ص��ئلة كث��رية ُتطرح حول ت�ص��لل بع���س املتطرفني 

والإرهابيني من اأمثال �صادي املولوي واأ�صامة من�صور 

وقبلهما اأحمد الأ�ص��ري وغريه��م اإىل خميم عني احللوة، 

وع��ن اجلهة التي توّفر لهم الإقامة واحلماية والتمويل، 

عل��ى اأن ال�ص��وؤال الأب��رز ال��ذي ُيطرح باحل��اح، هو عن 

بعت يف هذا الت�صلل. كيفية ت�صللهم، والطرق التي اتُّ

¡ عتب
�سّجل���ت �سخ�سيات بريوتية بينه���ا، م�سوؤولون يف 

»تي���ار امل�ستقبل« عتبًا عل���ى الرئي�س �سعد احلريري 

عندم���ا اأقرّ باأن »اغرتابه« عن لبن���ان مل يكن ب�سبب 

»الوقاية الأمنية«، اإمن���ا مل�سالح اقت�سادية، مقرونة 

بن�سائح �سعودية، ل�»التغطية«.

ملف العسكريين المخطوفين: 
من الخطيئة إلى العار

ق�سي���ة  اأن  م���ن  بالرغ���م 

منحى  تدخ���ل  قد  الع�سكري���ني 

جدي���داً م���ع اعتق���ال زوج���ات 

زوج���ة  ومنه���م  الإرهابي���ني، 

امل�س���وؤول يف »جبهة الن�سة« 

اأن�س �سك�س، املع���روف ب�»اأبو 

عل���ي ال�سي�ساين« م���ع �سقيقها 

راكان يف منطق���ة حيالن زغرتا، 

واإحدى زوجات اأبو بكر البغدادي 

وجنله���ا يف منطقة املدفون يف 

الب���رتون، لك���ن م���ا يح�سل كل 

يوم، وتعرُّ����س اجلي�س اللبناين 

اأرواح  وكمائن حت�سد  لعتداءات 

ع�سكريي���ه ال�سهداء، ي�سري اإىل اأن 

م�س���ري اللبنانيني ما زال يف يد 

جمموعة من الإرهابيني الرعاع، 

الذي���ن ي�ستغل���ون احتجازه���م 

الع�سكري���ني  م���ن  ملجموع���ة 

الرهائن، واخلروج بهم اإىل جرود 

عر�س���ال؛ يف اأكرب ع���اٍر تاريخي 

ال�سيا�س���ي  بالنظ���ام  يلح���ق 

اللبناين على الإطالق.

بدخ���ول الق�سي���ة �سهره���ا 

عّدة  ق�ساي���ا  ت���ربز  اخلام����س، 

للنقا�س:

اأوًل: يف ق���ول اللبنانيني اإن 

الع�سكري���ني قد ن���ذروا اأنف�سهم 

وحياته���م للوط���ن، وكان م���ن 

املفرَت����س به���م اأن يدافعوا عن 

حتى  مواقعهم  وع���ن  اأنف�سه���م 

الن�س اأو ال�سهادة.. يف هذا القول 

بع�س م���ن الأحقية، لكن مل يعد 

فالع�سكريون  الق���ول،  هذا  ينفع 

بالدولة  املفرَت�س  وم���ن  اأحياء، 

اللبنانية بذل اأق�سى ما ت�ستطيع 

لتحريرهم �سمن احلفاظ على ما 

تبّقى من الكرامة الوطنية.

ثانيًا: مل يك���ن ما قامت به 

الأمنية م���ن اعتداء على  القوى 

الأه���ايل بالقوة، ت�سُّف���ًا يليق 

اأنف�سهم  نذروا  ع�سكريني  باأهايل 

للدف���اع عن الوطن، واحلق يقال: 

اإن الرتاخ���ي ال���ذي تعاملت به 

الق���وى الأمني���ة يف ال�سابق مع 

قطع طريق �سهر البيدر، واإغالق 

ال�ساي���ني احليوي���ة، وتعطي���ل 

م�سال���ح املواطن���ني، جعل من 

اأداة ابتزاز  اأه���ايل الع�سكري���ني 

ميتلكها اخلاطفون، ويبتزون بها 

الدول���ة وال�سعب واللبناين ككل. 

كان م���ن الأج���دى باملوؤ�س�سات 

ب���ذوي  تت�س���ل  اأن  الأمني���ة 

الع�سكري���ني منذ اللحظة الأوىل، 

واللتزام  اله���دوء  منهم  وتطلب 

باأن  لهم  وتتعه���د  بالتعليمات، 

م�س���ري اأبنائهم �سيكون بني اأياٍد 

اأمينة، اأي باأي���دي القوى الأمنية 

ولي�س القوى ال�سيا�سية املعروفة 

ب�سعفها وعجزها وو�سولّيتها.

ثالث����ًا: اأخط����اأت احلكوم����ة 

البازار  فتحت  عندم����ا  اللبنانية 

ق�سي����ة  يف  م�ساعي����ه  عل����ى 

الع�سكري����ني الرهائن، وقد يكون 

اخلطاأ الأك����رب اأو اخلطيئة الكربى 

التي حبلت بالإث����م، هي القبول 

بت�سوي����ة خ����روج امل�سلحني من 

عر�سال اإىل اجل����رود، م�سطحبني 

معهم اجلن����ود الرهائن، والتي - 

ع����رف ما هو  لغاي����ة الآن - مل يرُ

مردودها وما هو ثمنها. ثم متادى 

اخلطاأ يف الع�سوائية التي طبعت 

التعامل مع هذا امللف، خ�سو�سًا 

عندم����ا تبنّي اأن ق����وى من�سوية 

ا�ستغ����الل  اأرادت  احلكوم����ة  يف 

الأمر لإط����الق املح�سوبني عليها 

م����ن م�سجوين رومي����ه، فطالبت 

باأك����ر مما يطالب به الإرهابيون 

اأنف�سهم. اأم����ا الو�سطاء املّكلفون 

من قَبل احلكومة فحّدث ول حرج، 

امل�سلمني«  العلماء  فمن »هيئة 

امل�سبوهة، اإىل احلجريي املطلوب 

القطري  الو�سي����ط  ث����م  للعدالة، 

الذي يري����د اأن ميدد و�ساطته اإىل 

ما �ساء اهلل، باعتبار اأن الو�ساطة 

ما ه����ي اإل تعمي����ة على متريره 

املال وامل����واد الغذائية والطبية 

للم�سلحني يف اجلرود.

ويبقى يف النتيجة اأن ق�سية 

بهذا احلجم ل ميكن التالعب بها 

كما يت���ّم التالعب ب���كل ق�سايا 

الوطن امل�سريية، واحلل يكون:

اإىل  الأه���ايل  يع���ود  اأن   -

بيوته���م، وع���دم التوا�س���ل مع 

ال�سماح  بتاتًا، وعدم  الإرهابيني 

لالإرهابي���ني با�ستخدامهم اأدوات 

جمانية يف حربهم على لبنان.. 

وليقت���ِد كل اأب بوالد اأحد اأ�سى 

ابن���ي  ���ل:  وليقرُ اهلل«،  »ح���زب 

ا�ست�سهد ف���دا الوطن، ول تت�سلوا 

ب���ي جمدداً.. عنده���ا فقط ي�سلم 

اأبناوؤهم من القتل.

احلكوم���ة  ت�س���ع  اأن   -

اللبنانية �سقفًا عاليًا للتفاو�س، 

اأي حتديد ال�سق���ف الأعلى الذي 

ميكن لها الو�سول اإليه يف عملية 

املقاي�سة، والذي ل ميكن تخطيه، 

واملفرت�س به���ذا ال�سقف الأعلى 

األ يت�سّمن حتته جمرمة اإرهابية 

كجمان���ة حمي���د، وغريه���ا من 

قياديي »داع����س« و»الن�سة« 

الذين �سفكوا دم���اء الأبرياء من 

اللبناني���ني، واأل يت���ّم التفريط 

بدم���اء ال�سهداء م���ن اللبنانيني 

املدنيني والع�سكريني.

- اأن يتنّح���ى ال�سيا�سي���ون 

رتك  الهواة عن ه���ذه الق�سية، ويرُ

الأمر لأربابه من الع�سكريني، اأي 

�سهد  للواء عبا�س اإبراهيم، الذي يرُ

له بقدرته وحنكت���ه يف ملفات 

والقدرة  احلنك���ة  وه���ذه  كهذه، 

على التوا�سل مع الأطراف كافة 

هما اللت���ان اأو�سلتا �سابقًا ملف 

الراهبات اإىل نهاية �سعيدة. 

التعام���ل م���ع  اأن يت���م   -

الإرهابي���ني بطريق���ة »الع���ني 

بالع���ني«، و{عاقب���وا مبثل ما 

عوقبت���م ب���ه}، فقت���ل ع�سكري 

يقابل���ه قتل قي���ادي اأو اأكر من 

الذين تطالب به���م »داع�س« اأو 

»الن�سة«.

بهذه الأمور، وباحلفاظ على 

اأوراق الق���وة، ميك���ن للدولة اأن 

حتف���ظ كرامتها وكرامة �سهدائها 

ذلك  وبغري  ع�سكرييه���ا،  وحياة 

ف���اإن كل ما يوحي به هذا امللف 

من بدايته اإىل نهايته ل يذّكر اإل 

بالعار.

د. ليلى نقوال الرحباين

على الحكومة اللبنانية وضع سقف عاٍل 
للتفاوض ال يمكن تخطيه.. كي ال يتّم التفريط 

بمزيد من دماء المدنيين والعسكريين

w w w . a t h a b a t . n e t3 موضوع الغالف
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صمود سورية يحّول »الربيع العربي« إلى مزابل التاريخ
بع���د نحو 45 �ش���هراً عل���ى اندالع 

االأزمة ال�شورية، مرت خاللها مبنعطفات 

كث���رة وخط���رة، ثمة حقيق���ة واحدة 

تتك�ش���ف، وهي اأن هن���اك عدوانًا على 

الدولة الوطني���ة ال�شورية ال ميّت ب�شلة 

اإىل اأي نوع من اخلالف ال�شيا�شي.

ه���و عدوان لي�س عل���ى النظام، وال 

على امل����روع ال�شيا�شي، ويف كل يوم 

من عمر ه���ذه احلرب تتو�ش���ح اأهدافه 

احلقيقي���ة، التي ال تقت����ر على تدمر 

�شورية وح�شب، اإمنا على تفكيك الدولة 

وت�شظيها.

ويف م�شل�شل احل���رب على �شورية، 

لعله قد يكون �روريًا النظر اإىل خريطة 

واقع حلف العدوان من الداخل ال�شوري 

اإىل اخلارج.

م���اذا  الداخ���ل،  م�شت���وى  فعل���ى 

يجم���ع فل���ول ي�شاري���ة �شابق���ة م���ن 

اأمثال جورج �ش���را ومي�شال كيلو، مع 

»االإخ���وان امل�شلم���ني« و«ال�شلفيني« 

من  علمانيني  وفل���ول  و«التكفريني«، 

اأمثال بره���ان غليون وب�شمة الق�شماين 

و�شهر االأتا�شي، وغرهم مع فلول بعثية 

اكتنزت من خرات النظام ال�شوري اأواًل، 

ومن ثم خرات النهب املنظم يف لبنان 

م���ن اأمثال املرت���د عبد احللي���م خدام، 

وحمم���د �شليمان )وزير اإع���الم �شابق(، 

باالإ�شافة طبع���ًا اإىل اأ�شماء اأخرى يقول 

عنها حت���ى بع�س حلف���اء دم�شق اإنها 

»معار�ش���ة مقبولة«، م���ن اأمثال هيثم 

املن���اع املقيم يف باري�س، واحلائز على 

جوائ���ز من جل���ان »حق���وق االن�شان« 

اأمركية، وغره من االأ�شماء التي تطول 

قائمتها، والت���ي جتد مع االأ�شف ال�شديد 

منابر اإعالمية حم�شوب���ة �شديقة توّفر 

لهم الدور واالإطاللة االإعالمية.

اال�شطناعي���ة  الف�شيف�ش���اء  ه���ذه 

الداخلية من املعار�ش���ات كانت لها - 

كم���ا تك�شف الوقائع عل���ى مدى االأزمة 

ال�شورية - حوا�شنها اخلارجية؛ تدريبًا 

ومتوي���اًل وت�شليحًا واإع���داداً، من خالل 

حلف خارجي يبداأ يف الواليات املتحدة، 

املاأزومة بحروبه���ا وباقت�شادها، وميرّ 

عل���ى معظ���م دول االحت���اد االأوروبي، 

وعل���ى ال���دول اخلليجي���ة، وحتدي���داً 

ال�شعودية وقطر واالإم���ارات، وال ينتهي 

بالعدو ال�شهي���وين، الأنه مير اأي�شًا على 

جمموعات عربية من الدمى التي تتحرك 

كل دمية منها تبع���ًا الرتباطاتها، وهي 

متتد من جماعات تدع���ى »اإ�شالمية«، 

اإىل فلول »ي�شارية« �شابقة، وما بينهما، 

كحال جماعة 14 اآذار يف لبنان.

وبالطب���ع، فاإن هذا احللف العدواين 

الوا�شع �شد الدول���ة الوطنية ال�شورية، 

���رت ل���ه كل االإمكاني���ات  وال���ذي �ُشخِّ

املذهلة، مبا فيها حت���ى »ال�شعارات« 

الراق���ة الت���ي انخ���رط فيه���ا كت���اب 

و�شحافيون ومّدع���و ثقافة وفكر، فكان 

العربي« املزعوم، و«ثوراته«  »الربيع 

العمي���اء، التي حاولت وحتاول اأن تبيع 

ال�شعوب العربية اأوهامًا كاذبة وخادعة، 

وه���م يف احلقيقة مل يكونوا �شوى �شدى 

لل�شهي���وين برنار ه���ري ليفي، واأدوات 

يف خمططات ال�«C.I.A« والبنتاغون 

ووزارة اخلارجي���ة االأمركية، وحروبهم 

وغزواتهم التي تبدلت وتغرت وتنوعت 

تبع���ًا للوقائع امليداني���ة، فتحولت من 

احلرب والغزو املبا�ر اإىل �شن العدوان 

واحل���روب بالوا�شط���ة، ع���ر اأجنح���ة 

بداأت على  الت���ي  »القاعدة« املتعددة 

ال���روة واالإمارة، علم���ًا اأن هذه اخلطة 

هي من بنات اأفكار اجل���رال برتايو�س، 

والتي و�شلت اإىل حد التدخل ال�شهيوين 

املبا����ر والعملي يف دع���م اأحد رموز 

»القاعدة«، وهي »جبهة الن�رة« يف 

جن���وب �شورية، حيث اأخ���ذت توّفر لهم 

كل و�شائل الدعم، مب���ا فيها اال�شت�شفاء 

والطبابة يف م�شافيها، والتي تتكامل يف 

الت�شهيالت والدعم  ال�شوري مع  ال�شمال 

الذي يوفره قائد االنك�شارية رجب طيب 

اأردوغان؛ تدريب���ًا ومع�شكرات، وا�شتراد 

القتلة و�شذاذ االآفاق من كل اأنحاء العامل 

ل�شالح »داع�س«، من اأجل قتل االإن�شان 

ال�شوري وتخري���ب وتدمر �شورية.. وكل 

ذلك يجري بتمويل مذهل من قبل بائعي 

الكاز العربي.

ثم���ة حقيقة تتو�شح اأكر فاأكر مع 

كل ي���وم مير يف عمر االأزم���ة ال�شورية، 

ينه���ار  املزع���وم  الربي���ع  اأن  وه���ي 

وي�شق���ط اأمام �شم���ود ومواجهة الدولة 

الوطني���ة ال�شورية بجي�شه���ا وقيادتها 

و�شعبه���ا، وبحلفائه���ا احلقيقي���ني يف 

املقاومة اللبناني���ة، واإيران، وجمموعة 

»الريك����س«، والتي اأخذت تتو�شع اأكر 

فاأكر وما �رخة رئي�شة االأرجنتني يف 

وجه كل زعماء العامل يف االأمم املتحدة 

ع���ن حقيق���ة االإرهاب واملوؤام���رة التي 

تتعر�س لها �شوري���ة اإال �شوتًا اآخذاً يف 

التو�ش���ع، ما يعني اأن �ش���ار لزامًا على 

دم�شق وحلفائها من دول وقوى �شيا�شية 

واإعالم فتح احل�ش���اب، وك�شف احلقائق، 

م���ن اأجل هزمية احلل���ف املعادي �شواء 

كانوا �شيوفًا عل���ى ال�شا�شات ال�شغرة 

اأو كتاب���ًا، اأو منّظرين مزعومني، اأو دول 

الأنه���م يف اخلال�شة ه���م بائعو اأكاذيب 

واأوهام مرتبطون باملخطط اال�شتعماري 

- ال�شهيوين - الرجعي - العربي )وقد 

ال يعجب ه���ذا التعبر بع����س منّظري 

اقت�شاد ال�شوق(، وه���م باخت�شار باعة 

دم و�شما�رة لرابرة التاريخ واملراحل 

ال�شوداء.

اأحمد زين الدين

ف                                                                                                   )�أ.ف.ب.( رئي�س �ل�زر�ء �ل�ض�ري و�ئل �حللقي متحدثاً يف �مل�ؤمتر �لدويل ملناه�ضة �لإرهاب و�لتطُرّ

َمن ي�شابق َم���ن يف �شورية؛ احل�شم امليداين اأم 

الت�شوية ال�شيا�شية؟ وه���ل النتائج امليدانية التي 

يحققه���ا اجلي�س بات���ت تتحّكم مب�ش���ار اأي ت�شوية 

مرتَقبة الإنهاء االأزمة الراهنة؟ 

اأواًل: يف ال�شاأن امليداين، ميكن القول اإن اجلي�س 

ال�شوري متّك���ن من درء خطر اأي هج���وم ي�شتهدف 

العا�شمة دم�شق، بعد تقطي���ع اأو�شال املجموعات 

امل�شلح���ة وطرق اإمداده���ا وتطويقها، خ�شو�شًا يف 

منطقتي ري���ف دم�شق ودرع���ا املحاذيتنينْ للبنان 

واالأردن، اللذي���ن كان���ت ت�شّكل بع����س مناطقهما 

املحاذية ل�شورية اأخطر مم���رات لت�شلل امل�شلحني 

وتهري���ب االأ�شلح���ة اإليها، ح�شب م�ش���ادر ميدانية 

متابع���ة، تلف���ت اإىل اأن اأهم ما حقق���ه اجلي�س يف 

االآون���ة االأخرة عل���ى امل�شت���وى اال�شرتاتيجي هو 

اإع���ادة و�شل ط���رق املحافظات ببع�شه���ا، بعدما 

قطعه���ا امل�شلحون، واأهمها طريق دم�شق - حم�س، 

ومعرة النعمان - الالذقي���ة - اأدلب - حلب، االأمر 

ال���ذي ُي�شهم يف تطويق امل�شلحني يف االأخرة، بعد 

قطع طرق االإمداد عنه���م، وباتت ال�شهباء يف حكم 

ال�شاقطة ناريًا.

وباالنتق���ال اإىل »اجلزي���رة«، ت�ش���ر امل�شادر 

اإىل اأن اجلي����س يجري اإع���ادة متو�شع فيها، متهيداً 

ال�شتئ�شال البوؤر االإرهابية من حمافظتي دير الزور 

واحل�شك���ة، حيث تدور ا�شتباكات با�شتمرار خمتلف 

الف�شائ���ل امل�شلحلة، على خلفي���ة التناف�س على 

الهيمنة على هذه املناطق.

اأم���ا يف املنطق���ة الو�شط���ى، فتق���وم االأجهزة 

املخت�ش���ة مبالحق���ة فلول امل�شلح���ني يف حم�س 

وحماه، بعد �شيطرة اجلي�س على املناطق الرئي�شية 

فيها، ال�شيما يف حميط حقل ال�شاعر النفظي.

الراعي���ة  ال���دول  دفع���ت  املعطي���ات  ه���ذه 

للمجموع���ات امل�شلحة يف �شوري���ة اإىل التفاو�س 

غ���ر املبا�ر مع ال�شلط���ات املخت�شة، عر املوفد 

االأممي �شتيفان دي مي�شتورا، وبالتايل طرح م�شاألة 

»جتمي���د القتال« يف حل���ب، يف حماولة لتخفيف 

ال�شغط عن امل�شلحني، بع���د �شل�شلة الهزائم التي 

ُمنوا به���ا، وعلى ما يبدو فلن ُيكت���ب لها النجاح، 

براأي م�شدر يف املعار�شة ال�شورية.

ويف �شياق مت�شل، ياأتي اأي�شًا ا�شتهداف اجلي�س 

اللبن���اين يف البق���اع ال�شمايل موؤخ���راً بالكمائن 

والعبوات النا�شف���ة يف �شياق تخفيف ال�شغط عن 

م�شلح���ي القلمون، بعد االإج���راءات امل�شدَّدة التي 

يتخذه���ا يف »عر�شال« وحميطه���ا، التي �شّيقت 

رقعة حت���رك املجموعات التكفري���ة يف املنطقة 

املذكورة.

الريب اأن التق���دُّم اال�شرتاتيجي ال���ذي يحّققه 

اجلي�س ال�شوري بف�شل االحت�شان ال�شعبي له، اأ�شهم 

يف تغير قواعد اللعبة ال�شيا�شية، و�شيدفع بالدول 

امل�شرتكة يف احل���رب على �شوري���ة بالرتاجع عن 

خمططهم الرامي اإىل اإ�شقاطها، والدخول يف ت�شوية 

وا«  حتفظ لهم بع�س »م���اء الوجه«، بعدما »ُب�رِّ

مراراً وتكراراً بقرب �شقوط احلكم خالل اأيام معدودة، 

ومل ياأتي هذا »اليوم املوعود« منذ عامني ونيف.

ويف هذا ال�شدد، يعتر مرج���ع ا�شرتاتيجي اأن 

و�شع الواليات املتحدة الي���وم ي�شبه اإىل حد كبر 

و�ش���ع بريطاني���ا يف خم�شينيات الق���رن الفائت، 

فاجلمي���ع يعلم اأن نفوذها يرتاجع يف العامل، وهي 

ت���درك ذلك. ويقول: »لقد حاول���ت وا�شنطن اإ�شقاط 

احلك���م ال�شوري، ملنع و�ش���ول رو�شية وال�شني اإىل 

البح���ر املتو�شط، الإقف���ال طريقهم���ا التجاري مع 

اأوروبا واأفريقي���ا، الأن �شيطرة الثنائي املذكور على 

املتو�شط �شيوؤدي حتمًا اإىل انكفاء الواليات املتحدة 

اإىل اأم���ركا ال�شمالية«.. ويخت���م املرجع بالقول: 

»عندما ف�شل���ت االإدارة االأمركية يف اإ�شقاط احلكم 

ال�ش���وري، �شتلجاأ حتم���ًا اإىل التفاو�س مع رو�شية، 

للحفاط على بع�س اأوراقها يف املنطقة«.

ح�شان احل�شن 
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¡ ن�شائح االأ�شدقاء
التقى االأمر �شلمان بن عبد العزيز؛ ويل العهد 

ال�شع���ودي، االأ�شب���وع املا�ش���ي يف الريا�س، 

ب�شخ�شيات عربية ودولية معروفة ب�شداقتها 

وعالقاته���ا القدمية م���ع النظ���ام ال�شعودي، 

بع�شها خارج العمل الر�شمي حاليًا، والبع�س 

االآخر على اأطراف مغادرة مواقعها الر�شمية يف 

دوائر ح�شا�شة وحمورية، للتباحث يف ق�شايا 

وملفات املنطقة. �شيوف اململكة اأجمعوا على 

�رورة اأن تعي���د ال�شعودية قراءة امل�شهد يف 

املنطقة، وع���دم اال�شتمرار يف حماوالت تركيز 

اجله���ود على تدمر الدول���ة ال�شورية واإ�شقاط 

النظام القائم يف دم�ش���ق، حيث هناك عوامل 

عديدة وكبرة متنع �شقوط نظام الرئي�س ب�شار 

االأ�شد. و�شارح امل�شارك���ون االأمر �شلمان باأن 

على القيادة ال�شعودي���ة االلتفات اإىل االأخطار 

والتحديات والتهديدات التي تواجه اململكة.

¡ وفد تركي اإىل فل�شطني املحتلة
التق��ى وف��د ا�س��تخباري تركي عايل امل�س��توى 

بق��ادة م��ن الأجه��زة الأمني��ة يف »اإ�رسائي��ل«، 

وبح��ث اتهامات ت��ل اأبيب لقي��ادات من حركة 

»حما�س« تقيم يف تركي��ا، بالتخطيط لعمليات 

�س��د اأه��داف �سهيوني��ة. وذكرت امل�س��ادر اأن 

قادة اأجهزة الأم��ن »الإ�رسائيلية« اأطلعوا الوفد 

الرتك��ي عل��ى معلومات واردة اإليه��ا من تركيا 

توؤّك��د توا�سل قي��ادات من »حما���س« تقيم يف 

تركيا مع »حم�ساويني« يف الداخل الفل�سطيني، 

وعل��ى اأث��ر ذلك قام اأم��ن الع��دو باعتقالهم يف 

ال�سفة الغربية.

¡ م�ر ترّد على اأردوغان
ا�شتغربت وزارة اخلارجية امل�رية ا�شتمرار تدخل 

الرئي�س الرتك���ي رجب طيب اأردوغ���ان يف ال�شاأن 

الداخلي امل�ري، وا�شتهانته باإرادة امل�ريني كما 

جت�شدت يف ثورة �شعبية وانتخابات رئا�شية �شهدت 

بنزاهتها املنظمات الدولية واالإقليمية التي �شاركت 

يف متابعتها، معت���رة كالمه »ا�شتمراراً لالأكاذيب 

الت���ي يرددها الرئي�س الرتكي ح���ول االأو�شاع يف 

م�ر«. وقالت الوزارة اإنه »رغم العزوف والتجاهل 

ع���ن التعقيب على هذه الت�ريحات الهوجاء، فاإن 

داأب الرئي����س الرتكي على اإطالقه���ا يحتّم التذكر 

مبا تنط���وي عليه من جهل ورعون���ة، وعدم اإدراك 

من جانبه حلقائق االأمور، واإ�رار على العي�س يف 

اأوهام مرتبطة بتغليب مواقفه ال�شخ�شية ونظرته 

االأيديولوجية ال�شيقة لالأمور«.

¡ »حما�س« باالنتظار؟
حرك��ة  اأن  فل�سطيني��ة  �سيا�سي��ة  دوائ��ر  راأت 

»حما���س« دخلت يف حالة انتظار م��ا قد توؤول 

اإلي��ه دع��وة امل�ساحل��ة الت��ي اأطلقته��ا اململكة 

العربي��ة ال�سعودي��ة بني م�رس وقط��ر، ويبدو اأن 

»احلركة« مقتنع��ة باأن قطر �ستط��رح العالقات 

ب��ني »حما���س« وم���رس يف املحادث��ات الت��ي 

ق��د جت��ري ب��ني الدوح��ة والقاه��رة، يف ح��ال 

انطلق��ت دعوة ال�سعودية عملي��ًا. وتعترب الدوائر 

الت��ي  اأن �سيا�س��ة النتظ��ار ه��ذه  الفل�سطيني��ة 

تنتهجها »احلركة« لها تاأثريات على امل�ساحلة 

م��ع حرك��ة »فت��ح«؛ مبعن��ى اأن ه��ذا النتظ��ار 

�سيمن��ع »احلركة« من طرح مواق��ف حا�سمة، اأو 

خو�س جاد لت�سالت حول امل�ساحلة.

فها من اأن 
ّ
من جهة اأخ��رى، ُتبدي الدوائ��ر تخو

تلجاأ قطر اإىل التفريط ب�»حما�س« اإذا ما وجدت 

نف�سه��ا يف دائرة اخلطر، ولع��ل ترحيل عدد من 

قيادات »الإخوان« التي هربت اإىل الدوحة اأكرب 

دلي��ل، م��ا يفر�س عل��ى »احلرك��ة« ا�ستخال�س 

العرب من ذلك.

من هنا   وهناك
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من درعا إلى القنيطرة.. أخطر ما جه
مل يط���ل االأمر عل���ى ا�شتعادة 

اجلي�س ال�ش���وري زمام املبادرة يف 

ا�شتعادته  فعقب  اجلنوبية؛  اجلبهة 

ال�شيط���رة على اللواء 82 وعني عفا 

وتل عري���د، تتق���دم وحداته ب�شكل 

الفت يف »ال�شي���خ م�شكني« بريف 

درعا، و�ش���ط عمليات دّك متوا�شلة 

ملواقع امل�شلح���ني يف داعل ونوى 

اإ�شارة  وجا�ش���م وانخل، ويف ظ���ل 

القي���ادة  اأن  اإىل  اأمني���ة  م�ش���ادر 

الع�شكرية ال�شورية اأر�شلت تعزيزات 

لوج�شتية �شخم���ة باجتاه جبهات 

املنطق���ة اجلنوبية ُمرفقة ب�شحنات 

من االأ�شلحة النوعية التي �شتدخل 

�ريكًا يف عمليات احل�شم املقبلة، 

بينها ناقالت »تي اأر 80« املتطورة، 

هة باللي���زر من نوع  وقناب���ل موجَّ

الرو�شي���ة،   »KAB-1500-PR«

التي تزن 1500 كل���غ، وحتمل راأ�شًا 

مدمراً ي�شل اإىل 1000 كلغ، �شرتتبط 

مبهم���ات طائ���رات »�شوخ���وي 24 

و27«، وراجم���ات �شواري���خ م���ن 

ن���وع« اوراغ���ان«، ومنظومة »يو 

اأر 77« الكا�شح���ة لالألغام، وقنابل 

اأية  ه���ة ق���ادرة على تدم���ر  موجَّ

من�ش���اأة اأو نف���ق بعم���ق ي�شل اإىل 

اأكر م���ن ع�رين مرتاً حتت االأر�س، 

ما ي���دل على مدى اهتم���ام دم�شق 

باحل�ش���م الع�شكري يف تلك اجلبهة، 

وجعله���ا يف �شلّم اأولويات قيادتها 

الع�شكرية »اال�شرتاتيجية«، اأدرجها 

خراء ع�شكريون يف اإطار الرد على 

»االإ�رائيلي«  اال�شتخباري  احلراك 

غر امل�شب���وق يف درعا والقنيطرة، 

م�شحوبًا با�شتحداث اأكر من غرفة 

عملي���ات، اآخره���ا يف منطقة »تل 

ال�شجرة  وقرية  ال�شوري���ة  �شهاب« 

االأردنية احلدودية، ت�شم �شباطًا من 

والريطانية  الفرن�شي���ة  املخابرات 

و»CIA«، باالإ�شاف���ة اإىل اأردني���ني 

و�شعوديني، وف���ق تاأكيد معلومات 

�شحافية مواكبة. 

ويف ال�شي���اق، لفتت معلومات 

ازدي���اد وترة  اإىل  اإقليمية  اأمني���ة 

عملي���ات التجني���د الت���ي يق���وم 

اال�شتخباري  بها جه���از »اأم���ان« 

»االإ�رائيلي« يف �شفوف م�شلحي 

»جبهة الن�رة«، حتديداً يف درعا 

والقنيط���رة، م�ش���رة اإىل اأن تل���ك 

العملي���ات �شملت موؤخ���راً اأكر من 

1500 م�شل���ح، باالإ�شافة اإىل بع�س 
ال�شب���اط املن�شق���ني يف »اجلي�س 

باجلهاز  مبا����رة  وربطهم  احلر«، 

املذك���ور، بينه���م املدع���و »حممد 

بري���دي«؛ قائ���د ما ي�شم���ى »لواء 

واملو�ش���وف  الرم���وك«،  �شه���داء 

باأبرز املتعاون���ني مع »اإ�رائيل«، 

اإىل  اإ�شارة املعلومات  بالتزامن مع 

تغلغل الع�رات من مرتزقة »بالك 

ووت���ر« االأمركي���ة يف بلدات داعل 

وانخل ونوى بريف درعا. 

الع�شكري���ة  للقي���ادة  اأن  اإال 

ال�شورية راأيًا اآخر؛ فاأداء اجلي�س على 

االأر�س بدا الفت���ًا لناحية التعامل 

مع اجلماعات امل�شلحة، وفق تكتيك 

ح���رب الع�شاب���ات، مرتك���زاً على 

النوعية  والعمليات  الكمائن  ن�شب 

اخلا�شة، �شحق���ت اأعداداً كبرة من 

وحلفائها،  »الن����رة«  م�شلح���ي 

كم���ا اأوقعت قيادي���ني بارزين من 

»اجلبهة« اأ�رى يف �شباك اجلي�س، 

اإ�شافة اإىل 6 �شب���اط اأردنيني، عر 

بالنوعية،  ُو�شف���ت  خا�شة  عملية 

ح�ش���ب تاأكيد مرا�شل���ني ميدانيني، 

ولعل الهج���وم الفا�شل الذي �شنته 

»الن�رة« منذ اأيام، معطوفًا على 

ف�ش���ل �شابقي���ه كان االأق�شى، حيث 

اأف�ش���ى اإىل مقتل قائ���ده ال�شعودي 

اجلن�شية »حممد مو�شى اخلالدي«، 

املكنى ب�»اأب���ي همام اجلزراوي«، 

م���ع 26 م���ن م�شلحي���ه، لت�ش���ل 

اأعداد قتلى »اجلبه���ة« والف�شائل 

املتحالفة معها منذ �شيطرتها على 

»ن���وى« و»ال�شي���خ م�شكني« اإىل 

290، ي�شاف اإليه���م قائد ما ي�شمى 
»الل���واء 72« يف »اجلي�س احلر«؛ 

ريا����س ه���زاع، والقائ���د امليداين 

يف »كتائ���ب ال�شحاب���ة« التابعة 

البلحو�شي،  عبي���دة  ل�»الن�رة«؛ 

يف ريف القنيطرة.

امليدانية  باملجري���ات   وربطًا 

االأخرة يف اجلبهة اجلنوبية، اأكدت 

معلوم���ات �شحافية واأمنية ارتفاع 

وترة التن�شيق ب���ني اال�شتخبارات 

و»االإ�رائيلي���ة« حيال  االأردني���ة 

دعم م�شلحي »الن�رة« وحلفائها، 

م�ش���رة اإىل ت�شل���ل املئ���ات م���ن 

امل�شلح���ني الذين يتّم جتنيدهم يف 

ال�شوريني مبخيم  الالجئني  �شفوف 

الزع���رتي على اأيدي �شباط اأردنيني 

باجت���اه خط���وط املواجه���ات يف 

�ُرِّبت  وبالتزامن،  والقنيطرة.  درعا 

عن �شفر دول���ة اإقليمية يف عّمان، 

معلومات ت�ش���ر اإىل اأن اجلمعيات 

 - االأردن  يف  لالجئ���ني  الداعم���ة 

وبالتن�شيق م���ع ال�شلطات االأردنية 

- قلّ�ش���ت اإىل ح���ّد كب���ر دعمها 

له���وؤالء، وب���داأت بالت�شييق عليهم 

�شمن خط���ة تق�شي ب�»جتميعهم« 

يف املخي���م املذكور، به���دف اإقامة 

»منطقة اآمنة« يف اجلنوب، على اأن 

يتّم اإر�شالهم اإىل تلك املنطقة بحجة 

ل عبء  اأن اململك���ة ال ت�شتطيع حتمُّ

هوؤالء عل���ى اأرا�شيه���ا، وهنا حري 

اإر�شال فرن�شا طائرات  اأمام  التوقف 

»مراج« اإىل االأردن ال�شهر الفائت، 

ربطًا بهدف اإقام���ة قاعدة ع�شكرية 

فرن�شي���ة عل���ى اأرا�شي���ه، تهيئ���ة 

الإن�شاء املنطقة العازلة يف اجلنوب 

ال�شوري، وحماية لها.

وعل���ى وقع ترجيحات اأكر من 

م�شدر اأمني اقليمي باقرتاب عمليات 

احل�شم يف درعا والقنيطرة، انطالقًا 

من ع���دم �شماح القي���ادة ال�شورية 

باإجن���اح املخط���ط »االإ�رائيلي« 

القا�شي بتهدي���د دم�شق عر تاأمني 

»اأر�شّيت���ه« يف اجلن���وب ال�شوري، 

كما بع���دم �شكوت ح���زب اهلل اإزاء 

»انفال����س« م�شلح���ي »الن�رة« 

»حزامًا  وت�شكيلهم  القنيط���رة،  يف 

حلدي���ًا جدي���داً«، واالنطالق عره 

اإىل ا�شته���داف املقاومة يف اجلنوب 

اللبن���اين، تبقى اجلبه���ة اجلنوبية 

رهنًا مبا خطته القيادتان يف دم�شق 

وال�شاحي���ة و�شواًل اإىل مو�شكو، من 

اإغفال طي���ف قا�شم �شليماين؛  دون 

قائد فيلق القد�س االإيراين؛ »حمّطم 

داع�س يف املي���دان العراقي«، وفق 

»نيوزوي���ك«  جمل���ة  تو�شي���ف 

االأمركية.

ماجدة احلاج

عناصر »بالك ووتر« 
األميركية تتـغلغل 

بالعشرات في بلدات 
داعل وانخل ونوى 

بريف درعا

تدريب �مل�ضلحني �ل�ض�ريني مبخيم �لزعرتي يتم على �أيدي �ضباط �أردنيني                                                                                   )�أ.ف.ب.(
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في يوم التضامن: 
المطلوب 

استراتيجية 
وطنية موّحدة

�شعبنا،  على  العطف  بعني 

 ،181 التق�شيم  ب��ق��رار  وللتذكري 

عام  يف  العامة  اجلمعية  دع��ت 

1977 اإىل االحتفال يف 29 ت�رشين 
الثاين من كل عام، باليوم العاملي 

للت�شامن مع ال�شعب الفل�شطيني؛ 

 - اأهميتها  ورغ��م   - خطوة  يف 

للتعبري  الرمزي  اإطارها  يف  تبقى 

عن م�شاعر التعاطف مع مظلومية 

تو�شلهم  ال  والتي  الفل�شطينيني، 

اإىل تقرير م�شريهم باأنف�شهم على 

لهم  تكون  اأن  يف  وطنهم  اأر���ض 

ال�شيادة  ذات  امل�شتقلة  دولتهم 

وعا�شمتها القد�ض.

عن  تعبرياً  االإع��ان  ه��ذا  ج��اء 

فر�ض  يف  املتحدة  االأمم  عجز 

االغت�شاب  دول��ة  على  م�شيئتها 

ال�شهيوين، يف اإعادة الفل�شطينيني 

ط  ا�شترُ التي  وه��ي  دي��اره��م،  اإىل 

االأمم املتحدة  قبول ع�شويتها يف 

بعودة هوؤالء الفل�شطينيني. 

وزحمة  الت�شامن  ي��وم  ياأتي 

بق�شيتنا،  مت�شلة  التطورات  من 

»اإ�رشائيليًا«  اأب��رزه��ا  م��ن  لعل 

من  نتنياهو  حكومة  ت��ه 
ّ
اأق��ر ما 

لل�شعب  القومية  »الدولة  قانون 

من  يحمله  وم���ا  ال���ي���ه���ودي«، 

�شعبنا،  �شد  عن�رشية  خماطر 

اأمام وزراء  وما �شيطرحه ليربمان 

خارجية دول االحتاد االأوروبي يف 

االأمن والتعاون من  موؤمتر منظمة 

على  تقوم  اإقليمية،  �شام  خطة 

مع  و�شكاين  جغرايف  تبادل  فكرة 

ووادي  املثلث  يف  الفل�شطينيني، 

ا�شتيطانية  مناطق  مقابل  ع��اره، 

ويقابلها  الغربية،  ال�شفة  يف 

االأول  اجتاهات،  ثاثة  فل�شطينيًا 

يتمثل يف ت�شاعد اأعمال االنتفا�شة 

املتاحة،  وبالو�شائل  واملقاومة، 

القد�ض  يف  �شعبنا  اأبناء  قَبل  من 

وال�شفة ومناطق ال�48 يف مواجهة 

وممار�شاته..  و�شيا�شاته  االحتال 

واالجتاه الثاين يتمّثل يف ا�شتمرار 

ال�شجال بني »حما�ض« و«فتح«، 

ت�شجيع لاحتال  يتيحه من  وما 

الاحمدود..  متاديه  ا�شتمرار  يف 

ال�شلطة  موقف  فهو  الثالث  اأم��ا 

املرونة  وانتهاجها  امل��تاخ��ي، 

اإىل  للعودة  اال�شتعداد  الدائمة يف 

طاولة املفاو�شات. 

التطورات  ه��ذه  مواجهة  اإن 

دة  ت�شتلزم ا�شتاتيجية وطنية موحَّ

التحديات  جممل  على  جتيب 

وبالتايل  مواجهتها،  وكيفية 

�شعبنا،  تطلعات  لكل  ت�شتجيب 

وحتمي حقوقه التاريخية، وثوابته 

الوطنية.

رامز م�شطفى

أحــداث
6

فلسطين.. بين االعتراف الدولي والعنصرية الصهيونية
مّت االإعان ع����ن فل�شطني كع�شو 

مراقب يف االأمم املتحدة يف 29 ت�رشين 

ثاين 2012؛ تزامنًا مع احتفاالت يوم 

الت�شام����ن مع ال�شع����ب الفل�شطيني، 

وجاء ذل����ك نتيج����ة ح�شولها على 

اأغلبية اأ�شوات الدول االأع�شاء، حيث 

اأّيد الق����رار 138 دولة مقابل اعتا�ض 

9 دول، وامتن����اع 41، لت�شب����ح دولة 
فل�شط����ني الع�شو رقم 194 يف الهيئة 

االأوىل على امل�شتوى الدويل.

اليوم، وبعد م����رور عامني على 

ه����ذا االعتاف، ح�ش����د الفل�شطينيون 

الكثري من التاأييد واملنا�رشة الدولية، 

خ�شو�شًا على �شعيد اعتاف العديد 

من الربملانات واحلكومات االأوروبية 

بالدول����ة الفل�شطيني����ة. يف املقابل، 

اتخ����ذ الكيان ال�شهي����وين الكثري من 

واملمار�شات  الت�شعيدي����ة  اخلطوات 

العن�رشية جت����اه الفل�شطينيني، كان 

اآخرها الع����دوان ال�رش�ض على قطاع 

غزة، والذي ف�ش����ل يف حتقيق اأهدافه 

الفل�شطينية،  ال�شواريخ  اإطاق  بوقف 

وكذلك املمار�شات املتطرفة لقطعان 

ال�رشيف  القد�����ض  يف  امل�شتوطن����ني 

ال�شفة  اأخ����رى يف  واخلليل ومناطق 

اإىل  ال�����48، و�شواًل  الغربية ومناطق 

تبّن����ي حكومة اليم����ني املتطرف ما 

م����ي بقانون »قومي����ة اإ�رشائيل«،  �شرُ

مما ي�شتدعي من القيادة الفل�شطينية 

واملجتم����ع ال����دويل خط����وات جدية 

وحا�شم����ة لل����رّد عل����ى املمار�شات 

العن�رشية  وال�شيا�شات  ال�شهيوني����ة 

للم�شتوطن����ني، والت����ي تق����وم على 

نفي ال�شع����ب الفل�شطيني، خ�شو�شًا 

القومية  وحقوقهم  ال�48،  فل�شطينيي 

اإغ����اق  اإىل  باالإ�شاف����ة  والوطني����ة، 

الطريق اأمام اأية ت�شوية اأو مفاو�شات 

الفل�شطيني  ال�شع����ب  ح�ش����اب  على 

وحقوقه التي تن�����ضّ عليها القرارات 

الدولية.

وعلى ال�شعي����د القانوين، تعزيز 

اأحكام القان����ون الدويل، ال�شيما عدم 

اأحقية الكيان ال�شهيوين باأي جزء من 

االأر�ض التي احتله����ا، وباأن احتاله 

الفل�شطينية  لاأر�����ض  اال�شتيط����اين 

عترب اأمراً غري قانوين، اأي�شًا، تفعيل  يرُ

الق����رارات الت����ي �شدرت ع����ن هيئة 

االأمم املتح����دة يف ال�شاب����ق، ومنها 

الق����رار 194، وجميع الق����رارات التي 
اأّكدت على ح����ق ال�شعب الفل�شطيني 

يف العودة وتقري����ر امل�شري والدولة 

الدولة  م�شاأل����ة  وح�شم  امل�شتقل����ة، 

وقيادي،  �شيادي  ككيان  الفل�شطينية 

ف�ش����ًا عن اإع����ادة الق�شية اإىل منبع 

ن�شاأتها..

كذلك، ف����اإن القي����ادة ال�شيا�شية 

الفل�شطيني����ة مطاَلب����ة بال����رد على 

ال�شهيوني����ة بخطوات تكفل  اخلطوة 

احلقوق الوطني����ة امل�رشوعة لل�شعب 

الفل�شطين����ي، والعم����ل عل����ى �شحب 

ن�ّض  كما  ب�»اإ�رشائي����ل«  االع����تاف 

ووق����ف   ،1993/9/9 اتف����اق  علي����ه 

التعاون االأمني مع �شلطات االحتال، 

والتح����رر م����ن القي����ود االقت�شادية، 

ال�شيما بروتوكول باري�ض االقت�شادي، 

����ك الثاب����ت بح����ق الاجئني  والتم�شُّ

الفل�شطينيني يف الع����ودة اإىل الديار 

روا منها من����ذ العام 1948،  جِّ التي هرُ

وا�شتثمار مو�ش����وع االعتاف الدويل 

بفل�شطني ونزع ال�رشعية عن االحتال، 

واال�شتجاب����ة اإىل �شوت االأغلبية يف 

احلالة الوطنية الفل�شطينية، والدعوة 

اإىل اجتماع ف����وري للقيادة الوطنية 

العلي����ا، لاتفاق عل����ى ا�شتاتيجية 

والتوقيع  ����دة،  موحَّ وطنية  �شيا�شية 

عل����ى نظام روم����ا املتعلق مبحكمة 

اجلنايات الدولية.

ال�شهيوني����ة  االنته����اكات  اإن 

امل�شتم����رة يف القد�����ض اأخذت تطال 

احلياة اليومي����ة الفل�شطينية بكامل 

تفا�شيلها، فا مي����رّ يوم دون �شقوط 

املزي����د من ال�شحاي����ا الفل�شطينيني، 

مب����ا ي�شتدع����ي و�ش����ع ا�شتاتيجية 

فل�شطيني����ة بهدف �����رشب امل�شاريع 

ال�شهيونية التي ت�شتهدف املقد�شات 

االإ�شامي����ة وامل�شيحية، بهدف خلق 

�رشاع ديني ميّه����د الإعان ما ي�شمى 

االإ�رشائيلية«،  الدول����ة  ب�»يهودي����ة 

وذلك من خ����ال ت�شعي����د املقاومة 

الوطني����ة وال�شعبي����ة �ش����د اجل����دار 

واال�شتيطان واالحتال.

�شامر ال�شياوي

عربي  - دولي

القيادة السياسية 
الفلسطينية مطاَلبة 

بالعمل على سحب االعتراف 
بـ»إسرائيل«.. ووقف 

التعاون األمني والتحرر 
من القيود االقتصادية

اأطفال احلجارة: على العهد باقون
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■ حرك��ة الأم��ة ا�ص��تنكرت �ص��مت املنظم��ات 
والهيئات الدولية، وحت��ى العربية، عن اجلرائم 

والنتهاكات ال�ص��هيونية بحق فل�صطني واأهلها 

ومقد�ص��اتها، يف حني يقف ال�ص��عب الفل�صطيني 

الأعزل يف وجه اآلة الإجرام ال�ص��هيونية م�صطراً 

اأروع البطولت. 

■ جتم��ع العلم��اء امل�ص��لمني ا�ص��تنكر حماول��ة 
اغتيال ع�صو هيئته العامة ال�صيخ حممد موعد، 

�ض 
ّ
كا�ص��فًا اأنها لي�ص��ت املرة الأوىل الت��ي يتعر

فيه��ا لالغتي��ال، لثنيه ع��ن مواقف��ه الوحدوية 

املن�صجمة مع التوجه الإ�صالمي الأ�صيل.

■ ال�ص��يخ �رشيف توتي��و؛ ع�ص��و جمل���ض اأمن��اء 
حرك��ة التوحيد، طال��ب الُكت��اب وال�ص��حافيني 

باأن يكونوا يداً واحدة يف مواجهة خطر التطرف 

والت�ص��دد والإره��اب، وي��داً واح��دة يف مواجهة 

الفنت، وحت�ص��ني �ص��احتنا الداخلية، يف اإ�صارة 

اإىل ما ورد يف مقال لأحمد طبارة حتت عنوان: 

»هزل��ت«، يف اإحدى ال�ص��حف اللبنانية، والذي 

طالب فيه ب�»تخفي�ض قرقعة اأجرا�ض الكنائ�ض، 

وزعيق ميكرفونات املاآذن«.

■ لقاء اجلمعيات وال�صخ�ص��يات الإ�ص��المية يف 
�ض له امل�ص��جد الأق�صى 

ّ
لبنان ا�ص��تنكر ما يتعر

على اأيدي امل�صتوطنني ال�صهاينة وجي�ض العدو، 

م�ص��دداً عل��ى ���رشورة الوح��دة والتكات��ف يف 

خندق املقاومة ملواجهة الغطر�ص��ة ال�صهيونية 

جتاه امل�ص��جد الأق�ص��ى، وجتاه �صيا�صة التهويد 

املتبعة يف مدينة القد�ض.

■ ال�ص��يخ ح�ص��ام العيالين قال اإن��ه على »جبهة 
��نة يف لبن��ان 

ُّ
الن���رشة« اأن تعل��م اأن اأه��ل ال�ص

يقف��ون م��ع اجلي���ض اللبن��اين يف حرب��ه �ص��د 

الإره��اب ال��ذي متثل��ه »الن���رشة« و»داع���ض« 

وغريهم��ا من احل��ركات التكفريي��ة الإرهابية، 

داعي��ًا املجموع��ات الإرهابي��ة اإىل الك��ف ع��ن 

��نية، وك�ص��ف القناع، 
ُّ
التلطي خلف الطائفة ال�ص

ولتظهر وجهها احلقيقي الإرهابي.
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التفاوض النووي.. وثبات الموقف اإليراني
قيل الكثري عن االإجنازات التي حتققت 

يف املفاو�ش���ات »ال�شدا�شي���ة« مع اإيران 

يف 24 ت�رشي���ن الث���اين املا�شي، وح�شب 

ت�رشيحات امل�شوؤولني الذين �شاركوا فاإنها 

اأحرزت تقدمًا كب���رياً يف االأمور االأ�شا�شية، 

لكنها حتتاج اإىل وق���ت اإ�شايف ال�شتكمال 

عتمد من اأجل  البحث يف االآليات التي �شترُ

اإقرار االتف���اق الكامل حول امللف النووي، 

ومع ذل���ك فقد �شدرت مواق���ف من بع�ض 

االأطراف الرئي�ش���ة يف »ال�شدا�شية« ت�شري 

اإىل اأن اله���وة مازالت كبرية بني الطرفني، 

يف اإ�ش���ارة اإىل اأزمة الثق���ة يف ما يتعلق 

با�شتخ���دم اإيران لربناجمه���ا النووي يف 

االأمور الع�شكرية، اأو لعدم وجود �شمانات 

اأمريكية برفع العقوب���ات االقت�شادية عن 

اإيران.

اأمام هذه االأجواء االإيجابية، هل ميكن 

الق���ول اإنه مت االتفاق على نتائج املرحلة 

ما قب���ل االأخرية؟ وه���ل مت التفاهم على 

االأمور االأ�شا�شية التي تتعلق بعدد الطرود 

ن�شب���ة اإىل التخ�شي���ب، ورف���ع العقوبات 

ب�شكل كامل، وحتويل املي���اه الثقيلة اإىل 

املي���اه اخلفيفة، وتوقيع امللحق االإ�شايف 

ملعاهدة منع االنت�شار النووي؟ وهل هذه 

املفاو�شات الت���ي ا�شتغرقت اإحدى ع�رشة 

�شن���ة ومل ت�شل اإىل اتف���اق كامل، �شتنجز 

يف �شه���ر متوز ما عج���زت عنه خال تلك 

املدة الطويل���ة، اأم اأن ما مت االتفاق عليه 

���ل اإنه ما بني  ه���و متديد لاأزم���ة، اأو لنقرُ

النجاح والف�شل، الأن امل�شكلة الرئي�شة هي 

يف االأزمات التي تتعل���ق مبنطقة ال�رشق 

االأو�شط، وعلى راأ�شها الق�شية الفل�شطينية، 

وامللف ال�شوري، وح���زب اهلل، وغريها من 

امللفات املعق���دة يف املنطقة، ولي�ض يف 

الربنام���ج النووي االإي���راين، الذي تعتربه 

اأمريكا و�شيلة ت�شغط ب���ه على اإيران من 

اأجل تقدمي التنازالت يف االأزمات االإقليمية؟

م���اذا ت�شتفي���د اأم���ريكا اإذا اأجن���زت 

االتف���اق الن���ووي م���ع اإي���ران ورفع���ت 

العقوبات االقت�شادية عنها، وفّكت عزلتها 

االقت�شادية ع���ن العامل م���ن دون اأثمان 

تدفعها؟ وهل التقاطع يف بع�ض امل�شالح 

االإقليمية هو جزء م���ن االأثمان، �شواء يف 

حمارب���ة االإرهاب التكفريي ال���ذي اأ�شبح 

ي�شّكل خطراً عل���ى حا�شنيه، بعد اأن كان 

اأداة يف م�رشوعه���م التق�شيم���ي للمنطقة، 

اأو يف ملف ت�شكي���ل احلكومة العراقية، اأم 

اأنها ال�رشورة الت���ي تبيح املحظور؟ وهل 

تتف���ق االإدارة االأمريكي���ة فيما بينها على 

رف���ع العقوبات، اأم اأن لديه���ا م�شكلة مع 

الكونغر����ض ذي االأغلبي���ة »اجلمهورية«، 

والذي يدع���و اإىل زي���ادة العقوبات على 

اإيران، ومع بع�ض حلفائها من اأوروبا ودول 

اخلليج؟ وهل تقبل اإيران بتقدمي التنازالت 

يف ملف���ات املنطقة واملقاي�ش���ة عليها، 

خ�شو�شًا بعد رف�ض االإمام اخلامنئي ربط 

امللف النووي بامللفات االأخرى؟

اإن ت�ش���ارع االأح���داث يف املنطق���ة، 

ومتدد التكفريي���ني فيها، وتزايد خطرهم، 

وعدم جناح اأمريكا وحلفائها يف حتقيق 

التق���دم يف م�رشوعها الإ�شق���اط �شورية 

والق�ش���اء عل���ى املقاوم���ة يف لبن���ان 

وفل�شطني، ق���د �شاهم���وا يف تعزيز دور 

اإيران يف املنطقة، وكذلك دور رو�شيا، ما 

يدعو اأم���ريكا اإىل اإعادة النظر يف طريقة 

معاجلتها للملفات عاج���ًا اأم اآجًا، وقد 

ت�شل اإىل قناع���ة تدفعها اىل اعتماد اآلية 

خمتلفة يف التفاو�ض على امللفات كافة، 

اأو مناق�شتها ب�شكل منف�شل، لكن بطريقة 

متوازية ت�شمح لها بهام�ض من املناورة، 

ما قد ي�شاعده���ا يف الو�شول اإىل بع�ض 

املكت�شبات، وهذه هي نقطة قوة اإيران يف 

املفاو�شات.

هاين قا�شم

تنعقد قمة جمل�ض التعاون اخلليجي 

يف ذروة اخلوف واالرتب���اك الذي تعي�شه 

دوله���ا، ويف مقدمته���ا ال�شعودي���ة، التي 

حتاول جتميع القوى اخلليجية كحدٍّ اأدنى، 

بعد ف�شلها يف ال�شيط���رة على ال�شاحات 

واليم���ن و�شورية  الع���راق  العربي���ة يف 

ولبن���ان، ومغامراتها يف م����رش بتحّديها 

ل�»االإخ���وان« م���ن جهة، ولل���راأي العام 

ال�شعبي عرب تربئة الرئي�ض مبارك وولديه 

من جهة اأخرى.

البن���د االأ�شا����ض يف القم���ة، ت�شكيل 

دة لدول اخلليج،  القيادة الع�شكرية املوحَّ

وفق مبداأ جتميع القوى ال�شعيفة ملواجهة 

اخلطر املقبل، وال�رشيع، والذي يتاقى مع 

اخلط���ر الكامن يف الداخ���ل اخلليجي من 

»القاعدة« و»داع�ض« و»االإخوان«.. 

ال�شعودية مرعوبة من ت�شارع االأحداث 

يف داخلها وخارجها وفق االآتي:

- ف�ش���ل ال�شعودي���ة م���ن حتقيق اأي 

انت�شار حقيقي يف الدول العربية »الربيع 

الدم���وي«، خ�شو�ش���ًا يف �شوري���ة، حيث 

يتعاطى ال�شعوديون بحقد �شخ�شي، وعلى 

طريقة بدوية ثاأرية و�شخ�شية �شد الرئي�ض 

االأ�شد، ما اأفقدهم ر�شدهم ال�شيا�شي، و�شواًل 

اإىل لق���اء بع����ض م�شوؤوليهم م���ع العدو 

»االإ�رشائيل���ي«، واله���دف اإ�شق���اط االأ�شد 

واملقاومة يف لبنان!

- خ�ش���ارة ال�شاح���ة اليمني���ة بعد 

�شقوط اآل االأحم���ر واملنظومة ال�شعودية، 

عترب ذلك �رشبة عل���ى الراأ�ض، واخلوف  ويرُ

من املطالبة اليمنية باالأر�ض املحتلة يف 

ع�شري وجند وجنران وجيزان، باالإ�شافة اإىل 

خ�شارة نفط يف منطق���ة اجلوف واحلدود 

امل�شتكة.

- الف�شل يف ال�شيطرة على العراق اأو 

اإ�شقاط الدولة، والعمل على االإقاق الدائم 

وزعزع���ة اال�شتق���رار االأمني حت���ت �شعار 

»رفع املظلومية املذهبية«، لكن باأ�شلوب 

املفخخ���ات واالنتحاريني، ث���م اال�شطرار 

واإعادة  العراقي���ة،  باحلكوم���ة  لاعتاف 

العاقات والتن�شيق بعد عقد من القطيعة.

- ب���دء االإ�ش���ارات االأمريكية بدعم 

بع����ض االأجنح���ة يف العائل���ة املالكة 

واإحداث �رشاع ب���ني االأجنحة املت�شددة 

واملعتدل���ة، وميكن قراءة حت���رُّك الوليد 

بن طال يف هذا الوق���ت امتداداً لتحرك 

»حركة االأم���راء االأحرار« بقي���ادة اأبيه 

االأمري ط���ال يف ال�شتين���ات �شد امللك 

�شعود بن عبد العزيز.

- ارتعب���ت ال�شعودية م���ن التقارب 

االإي���راين - الغرب���ي عرب ت�شوي���ة امللف 

النووي، وال���ذي ي�شّكل املدخ���ل االإلزامي 

لت�شوي���ة م�ش���اكل املنطق���ة باجلمل���ة، 

واالعتاف باإي���ران كدولة اإقليمية عظمى، 

بينما تبحث ال�شعودي���ة عن دور لتمثيل 

ن���ي، وتتناف�ض مع  االإ�شام ال�شيا�شي ال�شُّ

تركي���ا وقطر على ذل���ك، وت�شتعني مب�رش 

واالأمنية،  االقت�شادية  باأعبائه���ا  املرَهقة 

وذلك لا�شتعانة بالعدد امل�رشي الإحداث 

التوازن.

لق���د �شغ���ط االأمريكيون عل���ى قطر 

للخ�ش���وع للهيمن���ة ال�شعودي���ة موؤقتًا، 

ال�شتع���اب االنفعال ال�شع���ودي، ولتمرير 

االتفاق الغربي - االإي���راين، و�شمحت لها 

باللعب يف ملعبه���ا اخلليجي، واالكتفاء 

بذلك للتفرُّغ مل�شاكلها الداخلية، ولتمرير 

عملية انتقال البيعة بهدوء، وعدم خ�شارة 

البحرين كما خ�رشت اليمن.

القمة اخلليجية ت���دق ناقو�ض اخلطر 

ملواجهة االأبن���اء العائدين من التكفرييني 

الذين اأرُر�شلوا خارج احلدود وبداأوا بالعودة 

لانتقام من اأ�شيادهم.

قمة ع�شك���رة اخلليج تعلن اال�شتنفار 

العام لاأنظمة التي تخاف اأن يتخلى عنها 

االأمريكيون كما تخل���وا عن زين العابدين 

بن علي والق���ذايف وعلي عبد اهلل �شالح، 

ومبارك ال���ذي حتاول ال�شعودي���ة اإنقاذه 

حتى ولو اأحرقت م�رش من جديد.. فامللوك 

واالأمراء خائفون من ال�شيد االأمريكي الذي 

�شيبيعه���م عند تهديد م�شاحله، و�شيبحث 

ع���ن اجليل اجلديد كما فعل يف قطر ورمى 

احلمَدْين يف امل�شتودع ال�شيا�شي بقرار من 

عدة كلمات.. 

حلفاءه���م  يذبح���ون  االأمريكي���ون 

ال�شعودي  النفط���ي  بال�شكني  واأعداءه���م 

واخلليجي، ع���رب زيادة االإنت���اج وهبوط 

االأ�شع���ار، ما يجعل االقت�ش���اد اخلليجي 

عاج���زاً عن تلبي���ة املطال���ب املعي�شية 

ل�شعوبه، وع���ن تغطية املتطلبات املالية 

لدعم التكفرييني، وعاجزاً اأي�شًا عن متويل 

التكفرييني،  ل����رشب  ال���دويل  التحال���ف 

واالأولوية طبعا لتمويل التحالف الدويل.

هل �شتك���ون قمة ع�شكرة اخلليج اآخر 

قمم التنمية اخلليجية واأول قمة ملواجهة 

الربيع اخلليجي ومقاتلة التكفرييني؟ وهل 

اأنظمتهم  ي�شتطيع حكام اخللي���ج حماية 

و�شاحاتهم..؟ 

املوؤ����رشات توح���ي بعك����ض ذل���ك، 

اأم���ام الدول���ة ال�شعودية  اأننا  والظاه���ر 

الرابعة واجلديدة التي طالب بها »االأمراء 

االأحرار« يف ال�شتينات.

د. ن�شيب حطيط

الدوحة.. عسكرة الخليج لمواجهة »الربيع التكفيري«

توّقعات بتفعل املناورات الع�شكرية امل�شرتكة بني دول جمل�س التعاون اخلليجي                                                                           )اأ.ف.ب.(

إرهاصات بوالدة الدولة 
السعودية الرابعة التي 

طالب بها »األمراء 
األحرار« في ستينات 

القرن الماضي

»السداسية« قد تعتمد 
آلية مختلفة تسمح لها 

بهامش من المناورة 
وتساعدها في الوصول 
إلى بعض المكتسبات.. 

وهذه قوة إيران التفاوضية
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»حوار مع اإلسالميين حـول التعّصب والتكفير.. وأشياء أخرى«
كتاب جديد لبالل حسن التل

�س����در حديثًا للزميل بالل ح�س����ن التل؛ رئي�س 

»املركز الأردين للدرا�س����ات واملعلومات«، كتاب 

جدي����د بعن����وان: »ح����وار م����ع الإ�سالميني حول 

التع�ّسب والتكفري.. واأ�سياء اأخرى«.

يقع الكتاب يف مقدمة، وخم�سة ف�سول:

يطرح الف�سل الأول م����ن الكتاب، وهو بعنوان 

»اأ�سباب ظهور الفكر التكفريي«، عدداً من الأ�سئلة 

حول منوذج احلكم الذي يدعو اإليه »الإ�سالميون«، 

وهل منوذج اخلالفة ُملزم؟ وهل الدخول اإىل احلكم 

ه����و ال�سبيل الأول لإ�سالح املجتم����ع؟ ثم يناق�س 

التف�س����ريات املختلف����ة لظهور »داع�����س«، التي 

يعتربها التل م����ع اأخواتها اأحدث اإفرازات التطرّف 

والتكف����ري، موؤك����داً اأن اأبرز اأ�سباب ظه����ور التطرّف 

الذي يق����ود اإىل التكفري، هو البيئة احلا�سنة، واأهم 

مكوناتها الفقر، والبطالة، وال�ستبداد، وغياب مبداأ 

تكاف����وؤ الفر�س، بالإ�ساف����ة اإىل الحتالل الأجنبي، 

والتوظيف ال�سيا�سي لظاهرة التكفري.

وعن اأ�سباب ظهور التطرّف والتكفري يقول التل 

يف كتابه اجلدي����د: اإن التط����رّف والتكفري �سفتان 

مالزمتان ملراح����ل التخلّف، وال�سعف، والنحطاط 

احل�س����اري التي مرّت بها اأمتنا يف فرتات خمتلفة 

من تاريخه����ا، ومنها الفرتة الت����ي نعي�سها، واأهم 

مالحمها غي����اب مفهوم الأمة وب����روز النتماءات 

الفرعية املذهبي����ة والطائفية، واختالل املفاهيم، 

ومن ثم فاإن اخل����روج من هذه املرحلة، ومواجهة 

موج����ة التطرّف، يحتاج����ان اإىل عملي����ة نهو�س 

ح�س����اري �سامل، يبداأ من اإ�س����الح موؤ�س�سات بناء 

القناع����ات واملفاهيم، واأبرزه����ا التعليم والثقافة 

والإع����الم والوعظ.. موؤك����داً اأن مقاوم����ة التطرّف 

لي�ست م�سوؤولية احلكومات فقط، بل هي م�سوؤولية 

املجتمع كله.

الف�س����ل الث����اين م����ن الكت����اب حم����ل عنوان: 

»م�سوؤولي����ة احلركات الإ�سالمية ع����ن بروز الفكر 

التكفريي«، ويف هذا الف�سل ُيحّمل املوؤلف اأحزاب 

وجماع����ات وحركات »الإ�س����الم ال�سيا�سي« جزءاً 

من امل�سوؤولية عن ظهور التطرّف والتكفري، ب�سبب 

الأخط����اء التي وقعت فيها ه����ذه احلركات، واأولها 

تغليب اخلط����اب ال�سيا�سي على اخلطاب الرتبوي، 

حي����ث زاد اخلطاب ال�سيا�سي م����ن �سحن قطاعات 

وا�سعة من النا�س �س����د واقعهم، دون اأن يقّدم هذا 

اخلطاب حلوًل مل�سكالت الواقع.

ويقول التل يف هذا الف�سل: اإنه يف اإطار تبّنيها 

للخطاب ال�سيا�سي واملبالغة فيه، رفعت »احلركات 

الإ�سالمي����ة« �سعاري الإ�س����الح والتغيري، دون اأن 

تقدم منوذجًا نظريًا اأو عمليًا للمجتمع الذي تريد 

الو�سول اإليه، من خالل عمليتي الإ�سالح والتغيري 

اللتني ثم خلطهم����ا وجتاهل ما بينهما من فروق، 

مت�سائاًل عن النم����وذج الذي ميثل الإ�سالم: هل هو 

من����وذج طالبان يف باك�ستان، اأم منوذج »داع�س« 

يف �سورية والعراق، اأم منوذج الإق�ساء والتهمي�س 

والتحر�س اجلن�سي يف م�رص، اأم منوذج يوكوحرام 

يف نيجرييا؟ وهذا ال�س����وؤال الذي يطرحه التل يف 

كتابه، هو واحد من جملة اأ�سئلة يت�سمنها الكتاب، 

من بينها �سوؤال: هل الو�سول اإىل احلكم اأولوية من 

اأولويات الدعوة لالإ�سالم؟ مبينًا اأن الإ�سالم اعتمد 

اأ�سل����وب تغيري القناعات عرب تعليم النا�س لتغيري 

واقعهم واإ�سالحه، فاإ�سالح املجتمع وفق منطوق 

الق����راآن وال�سرية النبوية يت����م اأوًل بتعليم النا�س 

حلقوقه����م وواجباته����م، وبناء قناعاته����م، ولي�س 

باجلرب والقوة والإكراه.

ومن اأ�سباب م�ساهم����ة احلركات الإ�سالمية يف 

بروز التع�ّسب والتكف����ري كما جاء يف هذا الف�سل، 

م�ساهمة هذه احل����ركات يف اإيجاد حالة الفو�سى 

الفكري����ة التي تعي�سها املنطق����ة، كذلك غرق هذه 

احلركات يف التنظ����ري دون ان تقدم برامج عملية 

حلل م�سكالت املجتمع.

كذلك ا�ستعر�س املوؤلف يف هذا الف�سل اأ�سباب 

النج����اح اجلزئي الذي حققته احلرك����ة الإ�سالمية 

يف بع�س البلدان، واأولها: اخلطاب احلما�سي الذي 

يوؤثر على م�ساعر النا�����س وتوجهاتهم، وا�ستثمار 

العم����ل الجتماعي الذي حول الفق����راء اإىل خزان 

انتخابي؛ بالإ�ساف����ة اإىل املال الذي وظفته بع�س 

الدول خلدمة بع�����س جماعات الإ�سالم ال�سيا�سي.. 

ومن اأ�سباب النج����اح احلزبي للحركات الإ�سالمية 

اأي�سًا، �سعف التيارات الأخرى.

 كما ا�ستعر�س املوؤل����ف يف هذا الف�سل الكثري 

من العيوب التي ا�سرتكت به����ا احلركة الإ�سالمية 

م����ع الواقع الذي تدع����و اإىل اإ�سالحه واأولها: كرثة 

ان�سقاقات احلركة الإ�سالمية، وغياب تداول ال�سلطة 

فيها، وافتقارها اإىل القي����ادات التاريخية.. وكذلك 

غي����اب التجرد والإيث����ار عند اأفراده����ا، بالإ�سافة 

اإىل مر�����س الرنج�سي����ة الذي ابتليت ب����ه احلركة 

الإ�سالمية، والذي جع����ل منت�سبيها يعتقدون انهم 

فوق الآخرين، كم����ا اأن الرنج�سية ُتعمي �ساحبها 

عن عيوبه، وجتعل����ه يبالغ يف البحث عن عيوب 

الآخري����ن، مت�سائ����اًل عن الفرق بني ه����وؤلء وبني 

الطغاة من احلكام؟

ومن عيوب احلركات الإ�سالمية التي يتناولها 

املوؤل����ف يف الف�سل الث����اين من الكت����اب، والتي 

�ساهم����ت يف تكري�س الفو�س����ى الفكرية، اختطاف 

الإ�سالم من قبل هذه احلركات التي �سارت تتع�سب 

لفكره����ا وفهمها لالإ�سالم، ولكتب قادتها ورموزها، 

اأكرث من دعوته����ا اإىل الإ�سالم النقي ال�سايف، وهذا 

التع�ّسب للتنظيم �ساهم يف بروز الفكر التكفريي، 

ويف اإطار اختطاف الإ�سالم ثمَّ ا�ستح�سار اخلالفات 

التاريخية ليربر كل فريق فهمه لالإ�سالم.

كما ا�ستعر�س املوؤلف يف هذا الف�سل اإخفاقات 

احلركات الإ�سالمية، وهي الإخفاقات التي �ساهمت 

ه����ي الأخرى يف ظهور تيار التكفري، ومن اأبرز هذه 

الإخفاق����ات ع����دم م�سداقية احل����ركات الإ�سالمية 

يف مقاومة ال�ستب����داد، واإخفاقها يف حتدي قبول 

الآخر، وحتدي احرتام العه����ود واملواثيق، وحتدي 

مبداأ تكافوؤ الفر�س، وحتدي النتقال من املعار�سة 

اإىل احلكم، وه����و التحدي الذي ك�سف فقر احلركات 

الإ�سالمي����ة للكوادر الق����ادرة عل����ى اإدارة الدولة، 

وغي����اب الربامج التطبيقية حل����ل م�سكالت الدولة 

واملجتمع.

الف�س����ل الثالث من ف�سول الكتاب وهو بعنوان 

»عالق����ة امل�سلمني بالآخر«، وقد خ�س�سه املوؤلف 

للحديث عن عالقة امل�سلم����ني بالآخر باعتبارها 

من الق�ساي����ا التي �سلطت ممار�س����ات التكفرييني 

خا�سة تنظيم »داع�����س« ال�سوء عليها، موؤكداً اأن 

الإ�س����الم كم����ا ورد يف القراآن وال�سن����ة، بالإ�سافة 

اإىل املمار�س����ة التاريخية للم�سلم����ني يف ع�سور 

الزده����ار احل�ساري، يدعو اإىل بناء الدولة القائمة 

على املواطنة التي يتمتع بها اجلميع بحق حرية 

الختي����ار، مبا يف ذلك حرية اختيار املعتقد، دون 

اأن يوؤثر ذلك على حقوقهم يف املواطنة.. ومن بينها 

حق غ����ري امل�سلمني بامل�سارك����ة يف اإدارة الدولة 

والندماج الجتماعي ويف الدفاع عن الوطن.

الف�س����ل الراب����ع حم����ل عن����وان »ت�سحي����ح 

املفاهي����م«.. حي����ث رّكز املوؤلف عل����ى اأن ال�سبب 

الرئي�س ملا نحن فيه، خ�سو�سًا جلهة بروز التكفري، 

هو اختالل فهم امل�سلم����ني لدينهم، وهو الختالل 

الذي اأ�ساب حتى فهمهم للعبادات ومغازيها، ويف 

ظل هذا الخت����الل حتّولت العبادات الإ�سالمية من 

مدخل لنظام اأخالق����ي متكامل يتج�ّسد �سلوكًا يف 

الواقع، اإىل جمرد طقو�س ل يفقه الكثريون معانيها، 

وه����ذا الختالل يف فهم الإ�س����الم �سبب رئي�س من 

اأ�سباب ظهور التكفري، ومن اأ�سباب النظرة ال�سلبية 

لالآخر.

الف�سل اخلام�س من ف�سول الكتاب حمل عنوان 

»احلّل واملخ����رج«. خ�س�سه املوؤلف للحديث عن 

احلل����ول واملخ����ارج، واأولها النتق����ال من مرحلة 

التنظري اإىل مرحلة العم����ل، داعيًا اإىل ثورة فقهية 

حت����رر اخلط����اب الإ�سالم����ي م����ن ركام املوروث 

التاريخي، الذي يتناق�س مع روح الإ�سالم وجوهره، 

ول يتنا�سب مع روح الع�رص، انطالقًا من اأن ُجّل ما 

يف هذا املوروث هو اجتهادات كانت بنت ع�رصها 

وبيئتها، والثورة الفقهي����ة املطلوبة ل بد لها من 

الإجاب����ة على اأ�سئلة الع�رص وحتدياته، لُت�سهم يف 

قبول املجتمعات باحلل الإ�سالمي مل�سكالتنا.

وتزامن����ًا مع الث����ورة الفقهية، دع����ا التل يف 

كتابه اجلديد اإىل نه�س����ة فكرية، يقودها مفكرون 

تنويريون، تقدم حل����وًل تنويرية مل�سكالت الواقع 

يف اإط����ار من التعددية وحري����ة الختيار، ونه�سة 

فكري����ة، وخط����اب اإ�سالمي جديد يتبن����ى مفاهيم 

الع����دل، وامل�ساواة، والإنتاج، والتعاون، ويقود اإىل 

عملية نهو�س ح�ساري �سام����ل ت�ستطيع به الأمة 

اخلروج من عنق الزجاجة، ومواجهة كل اأمرا�سها 

التع�ّسب  الجتماعي����ة والفكرية. ويف طليعته����ا 

والتكفري.

ر  الكتاب دعوة لثورة فقهية تحرِّ
الخطاب اإلسالمي من موروثات 

الماضي.. للتصدي للموجة 
التكفيرية

) العدد 336(  اجلمعة - 5 كانون الأول - 2014ثـقـــــافــة

اأ�سدر املوؤلف عدنان حممد العربي كتابه اجلديد 

بعن���وان: »�س���وت الف���وؤاد.. يف رحل���ة البحث عن 

خال�س«، وتوّلت ن�رصه مكتبة الفقيه يف بريوت.

ي�ستخ���دم املوؤل���ف يف الكت���اب اأ�سل���وب ال����رصد 

الق�س�س���ي، لكي ي�سّهل عل���ى القارئ متابع���ة الأفكار 

واملفاهيم الواردة يف الن����س، دون اأن ُيغرقه يف رتابة 

التحليل ال�سيا�سي، والتو�سيف املبا�رص لالأحداث الكربى، 

ول يعني ذلك اإدراج الكتاب يف خانة الرواية اأو الق�سة، 

بل هو جمموعة من اخلواط���ر والتاأمالت )ُن�رصت تباعًا 

يف جريدة الثبات(، وتتناول م�سكالت »الأمة« باأ�سلوب 

يتمّي���ز بال�سال�سة الأدبي���ة والرمزي���ة، ول يتخلى عن 

املحاول���ة اجلادة لت�سخي�س تلك امل�سكالت، وا�ست�رصاف 

م�ساراتها املرتقبة.

 يف »رحلة البحث ع���ن خال�س« تربز �سخ�سيتان 

رئي�سيتان هم���ا »ال�سيخ اجلليل« و»امل�سافر«، لكنهما 

ميث���الن �سخ�سي���ة معنوية واح���دة؛ فمن جه���ة ميّثل 

»ال�سي���خ اجلليل« الرجل الذي يتمت���ع بحكمة فطرية، 

ويلقي اأحكامه بتجرد خال�س دون اأي غايات �سخ�سية، 

ومن جهة اأخرى ميّث���ل »امل�سافر« »العن�رص الفاعل«، 

الذي يوؤمن بتو�سيف ال�سي���خ لالأزمة، وي�سعى لتحقيق 

تو�سياته يف البحث عن �سبل اخلال�س.

يوّظف الكاتب ه���ذه ال�سخ�سية املزدوجة يف مهمة 

التعبريعما يدور يف ذهن النا�س العاديني، الذين يدركون 

بوعيهم اجلمعي وح�ّسه���م الفطري اأن »الأمة غارقة يف 

غياهب التجهيل، والإف�ساد، يف كل جمالت احلياة«، واأن 

عليها اأن  ت�سحو من غفلتها املميتة.

عدنان العربي يصدر كتابه الجديد »صوت الفؤاد.. 
في رحلة البحث عن خالص«
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بعد يومني م���ن ات�سال الرئي�س 

الفر�سي جاك �سرياك، ات�سل برئي�س 

اإميل  العماد  املنتخ���ب  اجلمهورية 

حلود، ال�سف���رُي الفرن�سي يف لبنان، 

الرئي�س حلود  ف���رّد  لق���اءه،  طالبًا 

بالق���ول: ل ميكنك اأن ت���راين، فاأنا 

مل اأعد قائداً للجي����س، ومن ا�ستلم 

مكاين هو رئي����س الأركان، وما زلُت 

رئي�سًا منتَخب���ًا، ومل اأ�ستلم مهامي 

الد�ستورية بعد، فباأي �سفة �سنلتقي؟

اإذاً، حينما  فرّد ال�سفري الفرن�سي: 

تت�سل���م مهامك الرئا�سي���ة ر�سميًا، 

نلتقي.

فيجيب الرئي�س حلود: من كل بّد.

وفعاًل، بع���د اأن ت�سلّ���م الرئي�س 

اإميل حلود �سلطاته الد�ستورية، كان 

ال�سف���ري الفرن�سي م���ن اأوائل الذين 

طلب���وا لقاءه، وحّدد املوعد: »خالل 

اإذا كان���ت هناك  اللق���اء، �ساألن���ي 

لزيارة  تواري���خ  لتحديد  اإمكاني���ة 

فرن�سا«، ويوؤك���د الرئي�س حلود اأنه 

الفا�سلة  الع�رصين يومًا  خالل فرتة 

عن موع���د ت�سلم مهامه الد�ستورية، 

در����س الكثري من الأمور والتفا�سيل، 

وح�سمها جله���ة الزيارات اخلارجية 

التي ُيفرت�س اأن يقوم بها، وبهذا قال 

لل�سفري الفرن�سي: ينبغي اأوًل ت�سكيل 

احلكوم���ة اجلديدة، وم���ن ثم زيارة 

عدد من الدول العربية، ما يعني اأن 

الزيارة اإىل باري�س قد تكون بعد اأول 

راأ�س �سنة 1999، وهنا يتمنى ال�سفري 

الفرن�سي اأن حت�سل الزيارة �رصيعًا، 

موؤكداً على اللق���اء بعد راأ�س ال�سنة 

للحديث يف املو�سوع.

خ���الل ه���ذه الف���رتة ح�سل���ت 

ت�سكيل  ب�ساأن  النيابية  ال�ست�سارات 

احلكومة اجلدي���دة، التي اأف�ست اإىل 

الرئي�س �سلي���م احل�س بدًل  تكليف 

م���ن الرئي�س رفيق احلريري، فات�سل 

واأكد  اللقاء،  الفرن�سي طالبًا  ال�سفري 

خالل���ه اأن الرئي�س �س���رياك مل يكن 

الرئي�س  بتاتًا لعدم جميء  م�رصوراً 

رفي���ق احلريري لرئا�س���ة احلكومة، 

وعلى هذا الأ�سا�س �سيعيد النظر يف 

اأمر ا�ستقبالك.

ف���ريّد الرئي����س حلود هن���ا: ُقل 

للرئي�س �س���رياك يف الأ�سا�س اأنا مل 

اأطلب الزيارة، وهو من طلب روؤيتي، 

وق���د اأكدُت له اأنن���ي م�سغول خالل 

هذه الفرتة، و»جّيد اأنها طلعت منه، 

ومل تطلع مني«.

ي�سي���ف الرئي�س حل���ود: ال�سفري 

ناجي اأب���و عا�سي كان �سفري لبنان 

ُيعترب  يف باري����س وقته���ا، وه���و 

م���ن اأف�س���ل ال�سفراء، اأر�س���ل يل اأن 

الفرن�سيني »اآخذين على خاطرهم«.

فقلُت ل���ه: ماذا اأفع���ل لهم؟ هل 

يظن���ون اأنن���ا ما زلن���ا يف مرحلة 

النتداب؟ فالرئي�س احلريري هو من 

رف�س التكليف.

وهكذا، مل اأَر الرئي�س جاك �سرياك 

ومل اأتكلم معه اإىل حني موعد القمة 

الفرنكوفونية يف �سنة 1999، والتي 

كانت اأول قمة تبح���ث فيها م�ساألة 

»حق ع���ودة الفل�سطينيني«، والتي 

كان���ت من�سّية، ومل يتحدث بها اأحد 

على مدى 30 عام���ًا، واأنا �سخ�سيًا 

ذهبُت اإىل ه���ذه القمة من اأجل هذه 

الق�سية.

يتاب���ع: خ���الل ه���ذه القمة طلب 

الرئي�س �سرياك مقابلتي، وح�سلْت يف 

الرابع من اأيلول.

اأما عن كيفية ح�سول اللقاء فيقول 

الرئي�س حل���ود اإن الوزير مي�سال املر 

اأعلم���ه اأن الرئي����س �س���رياك يريد اأن 

يراين، فاأكدُت ل���ه: اأنا لن اأذهب اإليه، 

ف���اإذا كان يري���د اللق���اء اأن يح�سل 

فليك���ن يف ال�سالون، وفع���اًل ح�سل 

اللقاء، وكان م���ع �سرياك وفد فرن�سي 

كبري، كما ح����رص الوفد اللبناين الذي 

يرافقن���ي.. ويومها اأّكد الرئي�س �سرياك 

للرئي�س حل���ود اأن لبنان يهّم فرن�سا، 

ونرى الأ�سي���اء اجلميلة التي حت�سل، 

وب�سكل عام كان الرئي�س الفرن�سي يف 

هذا اللقاء اإيجابيًا جداً.

خالل اللقاء تطرّق الرئي�س �سرياك 

ل�سورية، فاأكد يل اأن الأمور يف �سورية 

ممتازة.

يف هذا اللقاء يقول يل �سرياك: هل 

ميكن اأن نبقى كلينا فقط، فلم اأمانع.

وفعاًل خ���رج اجلميع، وبقي واحد، 

اأعتقد اأنه دو فيليبان، وبقي من قَبلي 

ال�سفري ناجي اأبو عا�سي.

يف ه���ذا اللقاء ق���ال يل الرئي�س 

�س���رياك: �ساأكون �رصيح���ًا معك، ماذا 

ع���ن ق�س���ة الهات���ف املبا����رص بني 

الق�رص اجلمه���وري يف لبنان، والق�رص 

اجلمهوري يف فرن�س���ا، وملاذا قطعَت 

خط الت�سال عندما و�سلت اإىل الق�رص 

اجلمهوري؟

ي�س���ري الرئي�س حلود هن���ا اإىل اأن 

الأم���ر الذي ل يعرف���ه النا�س، اأن هذا 

اخل���ط م���ا زال منذ اأي���ام ال�ستقالل، 

وه���و خط بح���ري، لأن اأحداً ل ميكنه 

اأن يتن�ّست عليه، ومن خالله يتحدث 

رئي����س لبن���ان م���ع رئي����س فرن�سا 

مبا�رصة.

وهنا يوؤكد الرئي�س حلود للرئي�س 

�س���رياك اأن »ل م�سكل���ة يل بتاتًا مع 

فرن�سا، فاأنا منذ كنت �سغرياً اأر�سلني 

الوال���د اإىل مدر�س���ة فرن�سي���ة اأي���ام 

النتداب، لكن حينم���ا يكون يل خط 

مبا�رص مع رئي����س جمهورية فرن�سا، 

يج���ب اأن يكون يل خط مع كل رئي�س 

وملك واأمري عربي«.

فريّد الرئي�س �س���رياك: رمبا كانت 

هن���اك اأمور ل نريد مث���اًل اأن يعرفها 

ال�س���وري، ون���ود التح���ّدث بها معك 

مبا�رصة..

هنا يقول الرئي����س حلود ل�سرياك: 

فخام���ة الرئي����س: اأن���ا لي����س لدي 

اأم���ور خمّباأة اأو خمفّي���ة، ولي�س لدي 

ح�سابات حتت الطاولة، واأنا ل اأخاف 

 ،
ّ
من اأحد اأن يتن�ّس���ت اأو يت�سّمع علي

ولهذا ميكن���ك اأن تتكلم معي بكل ما 

تريد.

فريد �سرياك: لنن�َس املو�سوع.

ويف هذا اللق���اء بدا �سرياك ودوداً، 

ومل تظهر علي���ه عالمات عدم الر�سا 

اأو »الزعل«.

ي�سيف الرئي�س حلود اأن �سرياك قال 

له اإن هناك تفكرياً ب���اأن تكون القمة 

إميل لحود يتذكر.. 
ى عهد االنتداب

ّ
رئيس جمهورية لبنان لشيراك: لقد ول

الفرنكوفوني���ة املقبلة يف لبنان، 

فرّحب���ُت كثرياً بالأم���ر، واأكدُت له 

اأن �سفرين���ا يف باري�س ناجي اأبو 

عا�س���ي ميك���ن اأن تتحدثوا معه، 

وهو يو�سل يل كل الأمور.

وي�سري الرئي�س حل���ود اإىل اأن 

�س���رياك »اأعرب ع���ن اأمنياته يف 

اأن يكون حا����رصاً يف هذه القمة 

الرئي����س اجلزائري عب���د العزيز 

بوتفليقة، وهو �سديق لك، وعادة 

يقاطع القمة الفرنكوفونية«.

هن���ا يوؤكد الرئي����س حلود اأن 

»الرئي����س بوتفليق���ة هو �سديق 

�سرياك: »هل  في�ساأل���ه  حمرتم«، 

ميك���ن اإقناع���ه بح�س���ور ه���ذه 

القمة؟«

ي�س���ري الرئي�س حل���ود اإىل اأنه 

قال ل�سرياك: اأنا ل ميكنني الوعد 

باأنن���ي �ساأقنع���ه اأو ل اأقنع���ه، 

ميكنن���ي اأن اق���رتح علي���ه، وهو 

يعمل ملا فيه م�سلحة بلده، لكني 

�ساأحت���دث معه حينما  بالتاأكيد 

ت�سري هذه القمة اأمراً حقيقيًا.

القمة  انعق���اد  قبيل  وفع���اًل، 

يف ع���ام 2002 - وكان الرئي����س 

رفيق احلريري ق���د اأ�سبح رئي�سًا 

للحكومة، وكما هو معروف مقرب 

ج���داً من الرئي�س �س���رياك - كان 

الرئي�س بوتفليق���ة يف زيارة اإىل 

الربازي���ل، واأر�سل يل اأنه �سيح�رص 

القمة الفرنكوفونية، وو�سل فعاًل 

من الربازي���ل اإىل بريوت يف ثاين 

اأيام القمة الفرنكوفونية، وهو مل 

ينم طوال اللي���ل، موؤكداً بذلك اأن 

هناك روؤ�ساء عرب مميزون، ولأنه 

اقتن���ع اأن دولة عربية هي لبنان 

�ست�ستقب���ل هذا احل�س���د من قادة 

العامل، ح�رص القمة ب�سفة مراقب.

يتابع الرئي�س حلود هنا م�سرياً 

اإىل اأن »العالق���ة عند �سرياك هي 

عالق���ات �سخ�ساني���ة لي����س اإل، 

وكانت عالقتي معه وفق بارومرت 

احلري���ري؛ ف���اإذا كان���ت عالقتي 

جي���ده مع احلري���ري، تكون هكذا 

مع �سرياك، والعك�س بالعك�س، ما 

يعن���ي اأنها ل تخ�س���ع ملقايي�س 

م�سال���ح دول، وكان �س���رياك يرى 

ذلك ميزة جي���دة، لأنه يعترب اأنه 

يحافظ على اأ�سحابه وم�ساحلهم.

وهنا ل اأعلم م���ا هي العالقة 

التي كانت تربطه بالرئي�س رفيق 

احلري���ري، حتى يف�ّس���ل العالقة 

ال�سخ�سية على م�سالح وعالقات 

ال���دول ببع�سه���ا، واأك���رب برهان 

على ذلك اأن���ه عندما اأخذ يطالب 

باأن تك���ون اأرباح اخللوي للدولة، 

واأن تاأخ���ذ ال����رصكات امل�سغل���ة 

اأجرها، ات�س���ل بي الرئي�س �سرياك 

�سخ�سيًا، وطلب مني اإعادة النظر 

يف هذا امل�رصوع، لأنه اإذا ُنفِّذ هذا 

امل�رصوع �سيعيد النظر يف العالقة 

بني لبنان وفرن�سا«.

يومه���ا �س���األ الرئي�س حلود 

الرئي�س �سرياك ما عالقة هذا الأمر 

بالعالق���ة بني بلدي���ن �سيدقني، 

امل�رصوع  ه���ذا  �سنتابع  فنح���ن 

حتى النهاية!

.. فاإىل تفا�سيل اأخرى

اأحمد زين الدين

من القمة الفرونكوفونية يف لبنان
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�لر�س���ا عن����ر �أ�سا�س���ي م���ن 

�لعنا�ر �لتي يق���وم عليها �لزو�ج، 

لذ� فاحر�سي عل���ى �أن يكون زوجك 

�سعي���د�ً ور��سيًا بحياتكما �لزوجية، 

كي تكون �ل�سعادة منهجًا لزو�جكما، 

ل���ذ� جمعنا لك بع����ض �لطرق �لتي 

ُتر�س���ي زوج���ك، فاعتربيه���ا دلياًل 

ل�سعادتك �لزوجية.

- ��سرتي له �ل�سموع: وجود �ل�سموع 

�ملعّط���رة يف �لبي���ت مين���ح �إح�سا�سًا 

بالدفء و�لر�سا، ويغطي علي �أي رو�ئح 

غري حمبَّبة يف �لبي���ت، و�أي�سًا ُي�سفي 

جو�ً من �لرومان�سية على �لبيت.

- قويل له م���ا تفكرين فيه، فهذ� 

�أف�سل بكثري م���ن �أن جتعليه يخّمن 

ماذ� ي�سغل بالك.

- �ساركي���ه يف م�ساهدة �ملبار�ة: 

حت���ى و�إن كنِت ترين �أن مبار�ة كرم 

�لقدم �أك���ر �لأ�سياء مماًل يف �حلياة، 

فم�ساركتك مع���ه �مل�ساهدة �ستفرق 

معه ب�سكل كبري، و�سيق���ّدر لِك هذ�، 

خ�سو�سًا �إذ� كان يعلم �أنك ل حتّبني 

م�ساهدة �ملبار�يات.

- �أع���ّدي له رقائ���ق �ل�سوكولته 

ف�سناع���ة  بنف�س���ك:  و�حللوي���ات 

�حللوي���ات يف �ملن���زل �أف�سل بكثري 

م���ن �ر�ئها، وزوجك يري���د منك �أن 

ت�سنعها يد�ك لأجله.

- �طلب���ي ل���ه �لبيت���ز�: �جلميع 

يع�سق �لبيتز�، وه���ي �أف�سل و�سيلة 

جللب �نتباه زوجك جتاهك.

- �لعب���ي معه �ألع���اب �لفيديو 

»�لبالي �ستي�س���ن؛ ل يهم �أي لعبة، 

�ملهم �أن ت�ساركي���ه �للعب، وتق�سو� 

�أوقاتًا ممتعة �سويًا.

- علّميه و�سف���ة جديدة وجرّبا 

طبخه���ا �سوي���ًا.. ل يه���م �إذ� كان ل 

يحب حت�سري �لطع���ام معك، فعليك 

�أن جتذبيه لفعل هذ� معك.

- �لتظاه���ر بالهتمام بكل كلمة 

يقوله���ا، لي����ض فق���ط �لتظاهر عرب 

�بت�سامة ب�سيطة، لكن �جعليه ي�سعر 

�أن���ك مع���ه يف كل ما يحكي���ه لِك، 

ومهتمة بالتفا�سيل.

- �هتم���ي برتتيب �رير نومكما، 

فالرج���ال عادة ل يحب���ذون ترتيب 

�ل�رير، ف���ال د�عي �أن جتعليه يقوم 

بهذ� �لعمل كل يوم.

- �هتم���ي ب���اأدق �لتفا�سيل يف 

حياته، فعلى �سبيل �ملثال �إذ� ن�سي 

�أن ي�سل���ح عطاًل يف �سيارته �أو فاته 

�أن ميالأها وقود�ً، و�سط مهمات �لعمل 

و�مل�سوؤوليات، قومي �أنِت بهذ�؛ كنوع 

من �أنو�ع �مل�ساعدة.

- م�ساه���دة فيلم �سوي���ًا، ل يهم 

مو�سوع���ه، �مله���م �أن تت�ساركا يف 

م�ساهدته �سويًا.

- �ذهب���ي مع���ه يف رحل���ة �إىل 

�ل�سيد. بع�ض �لرجال ل يعتقدون �أن 

ريا�سة �ل�سيد مملّة، بل ممتعة، ورمبا 

يك���ون زوجك من ه���وؤلء، فالذهاب 

معه يف رحلة �سيد ل�ساعات طويلة 

لكما،  بالن�سب���ة  �ستك���ون ممتع���ة 

�لعامل �ملليء  وفر�سة لالنعز�ل عن 

وجتديد  و�ل�سع���اب،  بامل�سوؤوليات 

حلياتكما.

- �جعلي���ه ي�ساعدك يف �لأعمال 

�ملنزلية بطريقة فيها متعة وجتديد 

�لعالقة  لروتني  وك����ر  لعالقتكما، 

�حلميمة �ملعتادة.

- ��س���رتي ل���ه �ملالب����ض: بع�ض 

�ملالب�ض ل يتذكر �لرجل �أنه يحتاج 

�إليها، وين�سى �أن ي�سرتيها، فعليِك �أن 

تقومي بهذ� �ل���دور، و�سيكون ممتّنًا 

لك كثري�ً.

- ل ت�ستِك من �أب�سط �لأ�سياء يف 

�لبيت با�ستمر�ر، فاإذ� ن�سي �أن ي�سلح 

�سيئًا ما مثل جهاز �لتحكم �خلا�ض 

بالتلفزي���ون، ل ت�ست���ِك، وح���اويل 

�أن تبق���ي �سه���ر�ً ب���دون �سكوى من 

�مل�سكالت �لب�سيطة هذه، فامل�سكالت 

�لب�سيطة عندم���ا تتكرر بكرة تكون 

�سبب �إزعاج عند �لزوج.

ي ع�س���اء يك���ون م���ن  - ح����رّ

�سنع���ك ب���كل مكونات���ه، وح�ّري 

لليلة رومان�سية برفقته يف منزلكما 

وكاأنكما يف �خلارج.. �سيكون �سعيد�ً 

بذلك؛ فقد فّكرت بر�حته.

- �أعّدي له قهوة �ل�سباح و�ذهبي لعنده 

�إىل �ل�رير لتناولها، وحتدثي مبو�سوعات 

ل حتتوي على مك�سالت و�سكاٍو..

- دّلكي ظهره بعد يوم متعب من 

�لعمل، ك���ي ي�سعر بالر�حة وهو �إىل 

جانبك، وح���اويل �أن متتلكيه وقتما 

يكون مع���ك يف �ملن���زل؛ ل تدعيه 

يجل�ض مبفرده.

- خ�س�س���ي ي���وم �لعطل���ة من 

�لأ�سب���وع لل�سو�ء؛ قومي معه ب�سو�ء 

�للحم وت�ساركا يف �إعد�د �لطعام.

�أذهب����ي معه مل�ساه����دة فرقته   -

�ملو�سيقية �ملف�سلة، فاذ� كان من هو�ة 

�ملو�سيقي ويحبها �أحجزي له يف حفل 

فرقته �ملف�سلة وقدميها له كمفاجاأة.

�أن �سعادة  ويف �خلتام، تذّك���ري 

زوج���ك �ستنعك����ض ب�س���كل �أو �آخر 

عليِك، فلي�ض من �لطبيعي �أن توّفري 

له و�سائ���ل �ل�سع���ادة و�لر�حة، ول 

ينعك�ض ذل���ك �إيجابًا على حياتكما، 

و�إل فاإنه زوج غري طبيعي!

رمي �خلياط

رضين بها زوجك.. لتسعدا بحّبكما
ُ
خطوات ت

يحتاج �لأطف���ال �إىل �لعناية و�لرعاي���ة �للتني يف�سلون 

�ل�سعور على �ختالف م�ستوياته���م �ملعي�سية وظروفهم، مبا 

فيه���ا �لنف�سية و�لجتماعية و�ل�سّحية، فال فرق بني حاجات 

ورغبات �لطفل �لكفيف ع���ن غري �لكفيف مثاًل، فكالهما لهما 

نف�ض �لحتياجات، وبحاجة �إىل �لعطف و�حلنان بذ�ت �ملقد�ر.

ف���اإذ� كان �أح���د �أبنائك كفيف���ًا، فتعايل لتع���ريف كيفية 

�لتعامل مع �لطفل �لكفيف:

- ل ُتظهري لطفلك �لعطف �لز�ئد �أو �ل�سفقة، فاإذ� نقلِت له 

�سعورك ه���ذ� ف�سيبد�أ عنده �ل�سعور بالعجز، لينتهي به �لأمر 

�إىل �أن ي�سبح عاجز�ً فعاًل.

- عند لقائك ب���ه، �سافحيه وحّييه عو�سًا عن �لبت�سامة 

�لت���ي ترت�سم على �سفتيِك لغريه، و�أثناء حديثِك معه �أخربيه 

�أن���ك تتحدثني �إليه، وناديه با�سم���ه حتى يعرف �أن �حلديث 

موجه �إليه.

- عن���د �لتحدث معه ل حتاويل رف���ع �سوتك، بل �جعلي 

حديثِك معه مثل حديثك مع �ل�سوي متامًا، لأن �رتفاع �ل�سوت 

يوؤذيه ويوؤدي �إىل م�سايقته.

- ل ت�سعري بالإحر�ج من ��ستخد�م كلمات تتعلق بالنظر 

مث���ل: �نظر، هل ر�أيت.. فهذه �لكلم���ات ل حُترج �لكفيف، فهو 

ي�ستخدمها يف حديثه، و�إن كان ل يرى..

- م���ن �أهم �أ�سا�سيات كيفية �لتعام���ل مع �لطفل �لكفيف 

�أن تنظري �إليه وت�ستديري نحوه �أثناء حديثك معه، و�إن كان 

ل ير�ك فهو ي�سعر ويع���رف �إن كنت تتحدثني معه من خالل 

�جت���اه �سوتك، ولأنه كغريه من �لأطف���ال غري �لكفيفني، فمن 

غري �لالئق �لتحدث معه دون �لنظر �إليه.

- �إذ� �أردِت �إر�س���اد طفلك �لكفي���ف �إىل مكان �سيء معني، 

فعلي���ِك �أن تقدمي له �رحًا و�في���ًا ولي�ض عاّمًا، ليتمكن من 

معرفته ب�سكل �سحيح، كاأن تقويل له مثاًل، على ميينك على 

بع���د ثالثة �أقد�م.. و��رحي له م���ا يوجد حوله، حتى تكون 

لديه فكرة عما يحيط به، تفاديًا ملا قد يقع �إذ� حترّك دون �أن 

يكون على علم مبا حوله.

- �إذ� قدمِت له طعام���ًا فاذكريه له، و�ذكري موقعه على 

�لطاولة، وموقع �لكاأ����ض و�لأدو�ت �لأخرى، وذلك ليت�سنى له 

�أخذه دون �أن يوقعه.

• �أ�سول �ختيار �لهد�يا
تقدمي �لهدية ُيعت���رب فكرة �سديدة، 

خ�سو�س���ًا يف حالت تلبي���ة �لدعوة؛ 

يف من���زل على ع�ساء، �أو حفل خطوبة 

�أو زفاف ، �أو عي���د مولد، �أو غريها من 

�ملنا�سبات، لكّن �لأزمة تقع عند �ختيار 

�لهدية، فاإ�سافة �إىل �حلرية �لتي ي�ساب 

به���ا �لنا�ض عن���د �ختي���ار �لهدية، قد 

يختارونها خطاأ، كون لالإتيكيت نظرة 

وقو�عد حمددة يف هذ� �ل�سياق. 

- دع���وة �لع�ساء: حني تلّبني دعوة 

على �لع�س���اء، �بتعدي كلي���ًا عن �أخذ 

�لأطعم���ة، و�إلّ ب���دت �لهدي���ة وكاأنها 

تعبري عن خوفك من عدم قدرة �ساحبة 

�لدعوة على �لإيفاء ب�سيوفها. من جهة 

�أخ���رى، ويف حال �أخ���ذت �حللويات �أو 

�ل�سوكولت���ه، ل تتوّقعي �أن يتّم �سّمها 

�إىل �ملائدة، لأن���ك تاأخذين معك هدية 

�لطع���ام، ومن  ولي�ض مكّم���اًل لالئحة 

�أف�سل �لهد�يا لدعوة مماثلة هي:

- حفلة ملنا�سبة عيد �أو عيد مولد: 

تختلف هذه �لدعوة لطابعها �لحتفايّل، 

ولعتبارها منا�سب���ة هامة يف رزنامة 

�أ�سحاب �لدعوة و�ملدعوين. ميكنك هنا 

�أن تخت���اري هدية مبا����رة ل�ساحب 

�لعيد يف حال كان عيد مولد، �أو هدية 

مرتبطة بالعيد وبالتقاليد �خلا�ّسة به.

- دع���وة خطوب���ة: هن���ا يخت���ار 

�لبع����ض، ويف حال �أقيم حفل �خلطوبة 

يف �ملن���زل، �أن يقّدم���و� هدي���ة ت�سمل 

�أو  �لعائلة جميعهم، كاحللويات،  �أفر�د 

هد�يا �لعر����ض، لكن ل يجوز �أن نن�سى 

�أن �لعرو����ض تبقى مو�س���وع �ملنا�سبة 

�لأ�سا�س���ي، ل���ذ� ميكن���ك �أن تخت���اري 

له���ا �ملنا�سف، �أو مفار����ض �ل�رير، �أو 

من  وغريها  �ل�ستحم���ام،  »برن����ض« 

�أ�سا�سي���ات جهاز �لعرو����ض، �أو ميكنك 

�أن تختاري له���ا ذهبًا، �أو م�ستح�ر�ت 

�لتجميل، �أو �لعطور..

َفناإلتيكيتأنـِت وطــفـــــلك

طفلك كفيف.. كيف تتعاملين معه؟
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منوعات

�أف��ق��ي

1 - خمرتع �ملوتور �لكهربائي / �سحب
2 - خمرتع �لغ�سالة.

3 - خمرتع �لنظارة �لطبية.
4 - مت�سابهان / �لكل ي�سعى �إليه يف �ل�سباقات.

طــريـقـة اللعـب

تو�س���ع �لأرقام م���ن 1 �إىل 9 عاموديًا و�أفقيًا 

على �أن ل يتكرر �لرقم يف �أي �جتاه عامودي 

كان �أو �أفقي 

الحل السابق 12345678910
1
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4
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6
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9
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5 - ق���ام بهمة ون�س���اط / ن�سف 
نرحل.

6 - �سجر معمر معروف يف لبنان 
/ �س���ال / زهر نذك���ره يف حتية 

�ل�سباح.

7 - مت�سابهان / خمرتع �لال�سلكي.
ع�س���ب   / ز�ئ���دة  رفاهي���ة   -  8

)معكو�سة(.

9 - دو�ء لوجع �لر�أ�ض
10 - خم���رتع �ملدف���ع �لر�سا�ض / 

لعبة كرة �مل�رب.

ع��م���ودي

1 - خم���رتع مقيا����ض �حل���ر�رة 
فهرنهايت.

2 - �إله �ل�سم�ض و�لريح و�خل�سوبة 
عن���د قدماء �مل�ري���ني / خمرتع 

�لتكييف )معكو�سة(.

3 - رج���ل )مبعرة( / حرك وخ�ض 
ب�سدة.

4 - من هم يف م�ستو�ه يف �لتفكري 
/ غري نا�سج.

5 - �سعف )عامية من �لجنبية( / 

1
1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

موقع �لنز�ل و�ملناف�سة )معكو�سة(.

6 - يزيد قليال / لربط �طر�ف �لقمي�ض.
7 - هدوء / حيو�ن �أليف من �لعائلة �ل�سنورية.
8 - خمرتع �لبندقية / خمرتع فر�ساة �لأ�سنان.

9 - �مل���ورث �حلامل لل�سف���ات �لور�ثية يف 
�لأحياء / ن�رب به �لقهوة

10 - غ���ري ذي لياق���ة يف �لت�رف وغري ذي 
هند�م يف �ل�سكل / خمرتع �ملنطاد.

طرق سريعة لعالج آالم الظهر
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قد ييد�أ �لأمل فجاأة عندما حتاول 

رفع غر����ض ثقيل �ل���وزن، �أو ميكن 

�أن تع���اين �آلم �أ�سفل �لظهر �ملزمنة 

ل�سن���و�ت، نتيجة م�س���كالت �سحية 

معينة.. �أي���ًا كان �ل�سبب، تبقى هذه 

�حلالة من �مل�سكالت �ملزعجة �لتي 

ت�سبب �آلمًا �سدي���دة، و�أحيانًا تعيق 

�لروتينية،  �لأعم���ال  باأب�سط  قيامك 

�ليومية  ومتنعك من متابعة �حلياة 

ب�سكل طبيعي.

من �لطبيع���ي �أن ت�ست�سري طبيبك 

عندم���ا تتخط���ى ه���ذه �لآلم �حلد 

�لطبيع���ي، لك���ن �إذ� كان���ت ب�سيطة 

ميكن �أن تتخطاها وتتجنب تفاقمها 

بخطو�ت ب�سيطة، و�إجر�ء�ت تتخذها 

يف �ملن���زل ت�ساعدك على منع تطور 

هذه �لآلم ومعاجلتها تلقائيًا.

يف �لثل���ج �إف���ادة: �إذ� تعر�س���َت 

�لظهر، وتعاين  لإ�سابة معين���ة يف 

م���ن �لتهاب ب�سي���ط، ��ستعمل �لثلج 

ملعاجل���ة �للتهاب. يعتق���د كر �أن 

�ل���دفء هو �حل���ل، لك���ن يف �لو�قع 

ي�ساعدك �أكر تربيد �ملو�سع �ملعني 

يف �ليومني �لأول���ني، على �أن ت�سع 

�لثل���ج 20 دقيق���ة يف كل مرة، ترتك 

بعده���ا مو�س���ع �لإ�ساب���ة لريتاح. 

�سحيح �أن �لدفء ي�ساعد يف تخفيف 

�لأمل و�رتخ���اء �لع�س���الت، لكنه يف 

�لو�قع يزيد حالة �للتهاب �سوء�ً.

ميك���ن �أن ت�ستعم���ل �لثل���ج يف 

�ليومني �لأول���ني وتنتقل بعدها �إىل 

تدفئة �ملو�سع �ملعني، �أما �إذ� ��ستمر 

�لأمل فيجب �أن ت�ست�سري �لطبيب.

�لعمود  تاب���ع ن�ساطك: يحت���اج 

�لفق���ري، متام���ًا كمختل���ف مو�سع 

�جل�س���م، �إىل �حلركة �مل�ستمرة؛ تابع 

�لقي���ام بالأعمال �لروتينية، وعندما 

���ن ع���د �إىل ممار�سة  ت�سع���ر بتح�سُّ

�لريا�سة، كال�سباحة وركوب �لدر�جة، 

�رط �أل تبالغ يف ممار�سة �لريا�سة.

بهذه �لطريقة حترّك ج�سمك كاماًل 

وع�سالت ظهرك �أي�سًا، لكن ل حاجة 

لأن تفرّط يف �لن�ساط �جل�سدي فيما 

ت�سعر باأمل يف ظهرك.

ع�سالتك:  �سالب���ة  عل���ى  حافظ 

عندم���ا تخّف �آلم ظه���رك، ميكن �أن 

تعمل عل���ى تقوية ع�س���الت ظهرك 

كلها، لتتجّن���ب �لتعر�ض لهذ� �لنوع 

�إىل  من �مل�س���كالت لحقًا. حتت���اج 

و�ملعدة  �لورك���ني  تقوية ع�س���الت 

و�حلو�ض، فكلها ت�سند ع�سالت ظهرك 

وحتفظها، لكن جتنب متارين �ملعدة 

�لت���ي ت�سبب �سغط���ًا على ع�سالت 

�أ�سفل �لظهر.

ح���رّك ج�سمك من وق���ت �إىل �آخر: 

ل جتل�ض على كر�س���ي �أمام �ملكتب 

طو�ل �ليوم، بل �نه�سي كل 20 دقيقة 

لتحرّك ج�سم���ك، ولتمّطي ع�سالتك، 

ول تن����ضَ مّط ع�س���الت �ساقيك، مع 

ن  �لإ�سارة �إىل �أن كر ي�سعرون بتح�سُّ

يف �أمل �أ�سف���ل �لظهر عن���د ممار�سة 

متارين مّط روتينية، كاليوغا.

نّظم م���كان عمل���ك: �سّمم مكان 

عمل���ك ب�س���كل ل ت�سطر في���ه �إىل 

�لنحن���اء �أو توجيه نظرك �إىل مكان 

�آخ���ر لروؤية �سا�س���ة �لكمبيوتر، مما 

ي�سب���ب لك �أمل���ًا يف �لعنق �أو تغيري 

كر�سيًا  و��ستعم���ل  ذر�ع���ك،  مو�سع 

ي�سن���د �أ�سفل ظهرك، ويتي���ح لك �أن 

ت�سع قدميك على �لأر�ض.

�نتب���ه �إىل و�سعيتك: كن حري�سًا 

على �لو�سعية �لت���ي تعتمدها عند 

�لتقاط �أغر��ض ثقيلة عن �لأر�ض، ول 

تنحِن �أبد�ً �إىل �لأمام، بل �ثِن ركبتيك 

و�خف�ض ج�سمك لتلتقطها.

�تبع عاد�ت �سليمة: يزيد �لتدخني 

خطر �إ�سابتك برتقق �لعظام، وغريها 

م���ن م�س���كالت �لعظ���ام، يف �لوقت 

نف�سه يوؤدي ترقق �لعظام �إىل �سغوط 

ت�سب���ب �لأذى يف �لعم���ود �لفقري، 

وق���د �أظهرت �لدر��س���ات �حلديثة �أن 

�ملدخنني هم �أكر عر�سة لآلم �أ�سفل 

�لظهر مقارنة بغري �ملدخنني.

حافظ على وزن �سحي: رّكز على 

�حلمية و�لريا�سة لتحافظ على وزن 

�سح���ي، فال�سمنة تزيد �ل�سغط على 

�لعمود �لفقري.

�أدوية م�سادة لاللتهابات:  تناول 

�مل�س���ادة  �لأدوي���ة  ت�ساع���دك 

تخفيف  كالأ�سربين، يف  لاللتهابات، 

�آلم �لظه���ر وم�سكن���ات �لأمل، �أما �إذ� 

كنت تعاين من م�سكالت يف �ملعدة، 

كالقرح���ة، �أو م�س���كالت يف �لكب���د 

�أو �لكل���ى، فيج���ب �أن تتجنب �أدوية 

معينة.

�ت�س���ل بالطبي���ب يف �حل���الت 

�لآتية:

- �إذ� كنت تع���اين من �آلم حادة 

يف �لظه���ر، وتزد�د �س���وء�ً مع مرور 

�لأيام، �أو ت�سعر بهذه �لآلم حتى عند 

�ل�ستلقاء.

- ت�سع���ري ب�سع���ف وتنميل يف 

�ل�ساقني، �أو جتد �سعوبة يف �مل�سي 

و�لوقوف.

- ت�سع���ر بع���دم �لق���درة عل���ى 

�ل�سيطرة على �ملثانة �أو على حركة 

�لأمعاء.

) العدد 336(  اجلمعة - 5 كانون الأول - 2014



الـمــديــر الــفــنـي: مـــالك مـحــــفــوظ

info@athabat.net :بريوت امل�شيطبة - �شارع عثمان بن عفان - بناية العرت - ط1 - هاتف: 01/360807 - فاك�س: 01/368256 -  بريد اإلكرتوين

تـــ�صـــــدر عـــــــن 

�شــركــة الـقـــلــم 

لالإعالم �ش.م.م.

عـــند وجــــود مـ�شـكــلــة فـي التوزيع الرجاء االت�شال:  هاتف: 01/666314تـــــــــــوزيـــــــــــع االأوائــــــــــــــل 

) العدد 336(  اجلمعة - 5 كانون الأول - 2014

كاريكاتير

قنبلة  موؤخراً  االأفغانية  ال�شرطة  فّككت 

ُزرعــــــت يف جــ�ــشــد طـــائـــر يف اإقـــلـــيـــم فـــاريـــاب 

الهجمات  من  يعاين  والــذي  الــبــاد،  �شمال 

االنتحارية التي ت�شنها حركة »طالبان«.

اأمنية حملية فاإن الطائر  مل�شادر  ووفقاً 

تابعة  تفتي�س  نقطة  فوق  يحوم  كان  املريب 

لل�شرطة عندما بداأت ال�شرطة متابعته.

اأن  اأو�ــشــح  املــ�ــشــوؤول  االأفــغــاين  ال�شابط 

»هــوائــي«  وجـــود  الحــظــت  ال�شرطة  عنا�شر 

مثبت عــلــى ظــهــر الــطــائــر، فــقــرروا اإطـــاق 

قطع  وتــنــاثــرت  انفجر  اأنـــه  اإال  عليه،  الــنــار 

مــعــدنــيــة مـــن جــ�ــشــده، وبــعــد فــحــ�ــس املـــواد 

املتناثرة، مت اكت�شاف �شيء اأ�شبه بجهاز »جي 

كا�شفاً  �ــشــغــرية..  وكـــامـــريا   »GPS اإ�ـــس  بــي 

ال�شرطة  فيها  تواجه  التي  االأوىل  املرة  اأنها 

االأفغانية مثل هذا النوع من القنابل.

قرر مليونري �شيني، انحدر من اأ�شرة 

اأكــــواخ الــقــريــة التي  فــقــرية، هــدم جميع 

جديدة  منازل  وبناء  فيها،  وترعرع  ن�شاأ 

يف  عائلته  �شاندوا  الذين  �شكانها  جلميع 

فقرها.

وكــانــت عــائــلــة »�ــشــيــونــغ �ــشــيــهــوا« )54 

عـــامـــاً( تــعــيــ�ــس يف قـــريـــة �ــشــيــونــغ كــيــنــغ، 

ال�شني،  جنوب  �شينيو  مدينة  ب�شواحي 

العائلة،  ي�شاعدون  القرية  �شكان  وكانت 

فقرهم  ب�شبب  معاناتهم  من  ويخففون 

ال�شديد.

وبعد اأن متكن »�شيهوا« من جمع ثروة 

طائلة من العمل يف �شناعة احلديد، قّرر 

اإىل  ونقلهم  القرية،  ل�شكان  اجلميل  رد 

يتم  ريثما  �شنوات،   5 قبل  موؤقتة  منازل 

بناء منازل على الطراز احلديث لهم.

وو�ــشــل عــدد الــعــائــات الــتــي ح�شلت 

72 عائلة، عاوة  على منازل حديثة اإىل 

عــلــى 18 عــائــلــة اأخـــــــرى، كـــانـــت االأكــــر 

م�شاعدة له يف طفولته، ح�شلت على فلل 

مــا يزيد  الــذي كلف  املــ�ــشــروع  خا�شة، يف 

عن 6 مليون دوالر. 

اإنـــه عــاوة  ال�شيني  املــلــيــونــري  وقـــال 

على املنازل اجلديدة، �شوف يقوم بتقدمي 

وحمدودي  ال�شن،  لكبار  جمانية  وجبات 

الدخل، ب�شكل يومي!

خة.. ابتكار جديد
َّ
الطيور المفخ

صيني يرّد الجميل ألبناء قريته بطريقة مدهشة

عاقب طالبه بتناول 
15 كلغ من بذور 

دوار الشمس
اإحـــــــدى  مـــعـــلـــم يف  اأجـــــــــر 

جمموعة  الــ�ــشــيــنــيــة  املـــدار�ـــس 

من الطاب على تناول 15 كلغ 

عقاباً  ال�شم�س،  دوار  بــذور  من 

لــهــم عــلــى تــنــاول هـــذه الــبــذور 

اأثــــنــــاء احلــ�ــشــ�ــس الــدرا�ــشــيــة، 

بـــعـــد عـــــدة حتــــذيــــرات وجــهــهــا 

تناولها  عــن  بـــاالإقـــاع  اإلــيــهــم 

تناقلت  مــا  �شرعان  ال�شف،  يف 

االجتماعي  الــتــوا�ــشــل  مــواقــع 

وهم  املعاقبني  الــطــاب  �ــشــور 

يجل�شون اأمام ف�شلهم الدرا�شي 

يتناولون ح�شتهم من البذور، 

ومّتــــت مــ�ــشــاركــة الــ�ــشــور اأكــر 

موقع  على  مــرة  األــف   30 مــن 

»ويبو« ال�شهري يف ال�شني.

اأحــــــد الــــطــــاب املــعــاقــبــني 

زمائه  وباقي  كان  باأنه  �شّرح 

العقاب،  ل  لتقبُّ ا�شتعداد  على 

مـــنـــهـــم عــن  اأحـــــــد  يــــعــــّر  ومل 

لــتــنــاول  رفـــ�ـــشـــه  اأو  �ــشــخــطــه 

الــــبــــذور، وا�ـــشـــفـــاً املــعــلــم بــاأنــه 

لطيف.




