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»داعش« و»النصرة«.. مولودا »القاعدة«  
والوجه اآلخر للعملة »اإلسرائيلية«

هل يقفل العماد قهوجي هاتفه 
ويقود المواجهة ضد اإلرهاب؟
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راأى خبري يف �شوؤون االإرهاب اأن حرق الطيار االأردين من قبل 

»داع�س« له �شببان، االأول: االنتقام ملقتل »اأبو م�شعب الزرقاوي«، 

الذي دّلت اأجهزة املخابرات االأردنية على خمبئه، والثاين: رداً على 

تعاون االأردن مع »جبهة الن�شرة« بداًل من »داع�س« على اجلبهة 

بعد  احل�شا�شية  �شديدة  باتت  اأنها  خ�شو�شاً  اجلنوبية،  ال�شورية 

احتدام ال�شراع بني »اأبي بكر البغدادي« و»اأبي حممد اجلوالين«.

ألمـــــــة واحـــــــدة

A T H A B A T 345

حرق »الكساسبة«؟
ُ
لماذا أ

هل كّرس بوتين دورًا لمصر في سورية؟

أميركا - كوريا: العين بالعين
مصادر نيابية: انفراجات قريبة 

في ملف فلسطينيي لبنان

إميل لحود يتذكر من المستفيد من إرهاب »داعش«؟
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الصراع األردني - »الداعشي«.. 
خداع أم فخ أميركي؟

7



الصراع بين الماضي والحاضر
بغ����ضّ النظر عن امل�ؤامرات اخلارجي���ة، ونتائج ا�صطراع م�رشوعي 

»ناب�ك�« وطريق احلرير القدمي لل�صيطرة على م�صادر الغاز والطاقة، 

وبغ����ضّ النظر اأي�صًا عن وق�ع امل�رشق يف عني عا�صفة ال�رشاع الدائر، 

والذي تكّبد خ�صائر فادحة يف بنيت���ه الع�صكرية والأمنية وال�صيا�صية 

والقت�صادية والجتماعي���ة وبنيته التحتي���ة، بالإ�صافة اإىل التفتيت 

احلقيق���ي ل�حدت���ه الجتماعية و�رشب اإثنيات���ه يف �صميم ح�صارتها 

ال�حدوي���ة، وتركه �صاح���ة مفت�حة على كافة الحتم���الت، مبا فيها 

احلروب الأهلية واملذهبية والطائفية.. 

بغ����ضّ النظر عن كل ذلك، ف���اإن ُمفارقتنينْ ُمغايرت���نينْ طبعتا هذه 

املرحلة من ال�صتباك الدويل، الأوىل لناحية ال�صطفافات الهجينة التي 

ن�ص���اأت بني اأطراف ال�رشاع، حي���ث اندفعت دول عربية واإقليمية - مبا 

فيه���ا »اإ�رشائيل« وتركيا - يف حرب تدمريية عل���ى �ص�رية والعراق، 

والنكباب عل���ى رعاية الإرهاب وتدريبه ومت�يله وت�صليحه، وت��ّصعت 

دائرة ال�صتباك بافتعال اأح���داث اأوكرانيا، لل�صغط على حلفاء �ص�رية 

واإ�صغ���ال رو�صيا بح���روب داخلية، لإعاقة حتالفاته���ا وتعطيل دورها 

امل�ؤث���ر يف الأحداث اجلارية، ليت�صنى لها لحق���ًا اللتفاف على اإيران، 

وحتجي���م دور املقاومة يف لبنان، ما رفع �صقف امل�اجهة التي �صهدت 

حراكًا يف القنيطرة و�صبعا، والقمة الثالثية يف الكرملني، والتي اأثارت 

ن ب�تني م���ن ترتيب البيت الأوروبي  حفيظ���ة اأمريكا وتخ�فها من متكُّ

واإخراجه من ال�رشاع، مما �صينعك�ض �صلبًا على ال�صتعدادات الأمريكية 

ونيتها يف ت�صليح اأوكرانيا كحربة قاتلة يف اخلا�رشة الرو�صية.

امُلفارقة الثانية، والتي هي اأ�صد خط�رة من الأوىل، تتمثل يف ظه�ر 

»الإ�ص���الم التكفريي« كعن�رش اأ�صا�ص���ي يف ال�رشاع الدائر؛ له حيثياته 

واأر�ص���ه ودولته التي �صيطر عليها بدفع من البيئة احلا�صنة، وبرعاية 

التحالف الدويل والإقليمي الذي ُي�رشف على عملياته كافة.

خط�رة امل�رشوع التكف���ريي اأنه يرتكز على فكر ونهج، حيث اأثبتت 

التفاقيات وامل�اثيق الت���ي وّقعها اآل �صع�د مع الربيطانيني، اأن الفكر 

»ال�هابي« اإمنا ه� م�رشوع �صيا�صي يخدم م�صالح الغرب و»اإ�رشائيل« 

واملا�ص�نية يف اآن..

من امُلجدي الع���راف باأن امل�رشوع التكف���ريي م�غل يف التاريخ 

العربي، وله م�ؤي���دوه واأتباعه ودعاته وداعم����ه، وقد ن�صاأ يف غياب 

امل����رشوع الق�مي العربي، وترعرع بحماي���ة اأمريكية - »اإ�رشائيلية« 

لحق���ًا، حيث يتم ت�ظيفه الآن مل�رشوع »ال�رشق الأو�صط اجلديد« الذي 

اأعلنته ك�نداليزا راي�ض يف العام 2006 من الق�رش احلك�مي يف بريوت.

»الإ�ص���الم التكف���ريي« ب�قائع �صل�كه ومنطيت���ه يف �صكل اللبا�ض 

واأ�صل����ب احلياة، والق�انني والأنظم���ة والت�رشيعات، واعتماده امُلفرط 

للق�ة، من ذبح وقط���ع الروؤو�ض، وحرق و�صلب، واغت�صاب، وكل ممانع 

اأو خمال���ف م�صريه امل�ت، اإمنا ي�صري كل ذل���ك اإىل �صعي جدي لإعادة 

املجتمع امُلتمدن اإىل مربع اجلاهلية الأول..

اإن اإلغ���اء جهد ب�رشي مل���ا يزيد على 1500 عام ه���ي م�صاألة م�ت 

ح�صاري حمّتم، وخروج من الإن�صانية ب�صكل قطعي ونهائي، مما ي�صعنا 

اأم���ام �ص�ؤال م�صريي: هل ن�صتطيع كمجتم���ع اأن نتقبل الع�دة بالزمان 

اإىل املا�ص���ي، واأن نتجان�ض مع ما جتاوزناه بحكم التقدم، اأم علينا اأن 

نقدم املزيد من الت�صحيات لنتمكن من واأد هذا الفكر التدمريي، ونتابع 

حياتنا املدنّية بقيمها الفكرية والأخالقية واحل�صارية؟ 

اإن���ه �رشاع تاريخي ووج�دي يف اآن بني الثابت واملتحّ�ل، فاإىل اأي 

منهما �صننحاز �صتك�ن حياتنا رهن بهذا النحياز!

اأمني الذيب

االفتتاحية

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

www.athabat.net

من����ذ 400 ي�م وني����ف، هتف رئي�ض 
جمه�ري����ة �صابق ا�صمه مي�صال �صليمان، 

ومن ق�رش الرئا�ص����ة يف بعبدا، وه� يف 

غاية الن�رشاح والب�صط، بحياة اململكة 

العربية ال�صع�دية، على مكرمتها بتقدمي 

ثالثة مليارات دولر لت�صليح اجلي�ض.

اأعل���ن �صليم���ان الرئي����ض عن تلك 

الهب���ة اأو »املكرمة« قب���ل اأن يقرّها اأو 

يقبلها جمل�ض ال����زراء، وحتى رمبا مل 

يكن قد اأخذ علمًا بها.

وما يت�صح على مدى هذه امل�صافة 

الزمنية اأن الهبة غري قابلة لل�رشف، اإل 

الريا�ض، ومب�افقتها، فهي احلاكمة  عرب 

باأمره����ا يف هذا املج����ال؛ تفاو�ض هنا 

وهناك، وتتحدث مع وا�صنطن اأو باري�ض، 

اأو حتى بالد »املاو ماو« من اأجل �رشاء 

ال�صالح.

باخت�ص���ار، ما نعرفه اأن هذه الهبة 

الثمين���ة مل ي�صل اإىل اجلي�ض بعد �صيء 

منها مما يري���ده ويتمناه يف م�اجهته 

مع املجم�ع���ات الإرهابية، �ص�اء على 

احل���دود ال�رشقي���ة اأو يف الداخل، ويف 

اأفراداً  لالإرهابيني  مالحقته ومتابعت���ه 

وجمم�عات وخاليا نائمة.. وما ير�صح 

يف و�صائ���ل اإعالم خمتلفة عن حكايات 

ال�صفقات والعم�لت اأمر مثري ل ُيحتمل.

اللبن���اين بلحم �صباطه  اجلي�ض 

ورتبائ���ه وجن�ده احل���ي، وباإميانه 

العميق ب�طنه و�صعبه، ومبا ملك من 

عتاد واإميان، ي�اجه ويقاتل، ويحقق 

البط�لت، وحتى الآن ما يزال حديث 

الهبة »ال�صليمانية« ال�صع�دية يطّن 

يف الآذان، يف وق���ت مل يع���د يعرف 

حال ه���ذه الهب���ة يف ظ���ل ال�صعار 

ال�صهري »م���ات امللك.. عا�ض امللك«، 

حيث امللك اجلديد ب���داأ ف�ر اعتالئه 

العر����ض ال�صع�دي بن�ع من النقالب 

على املل���ك الراح���ل، وب�صطحة قلم 

اأقال رجل العهد ال�صابق الق�ي خالد 

ال���ذي كان ي�صغل رئي�ض  الت�يجري، 

الدي�ان امللكي، معينًا مكانه جنله.

واإذا كان املع����روف اأن الت�يج����ري 

ه� �صي����د ال�صفقات والعم�لت، فاخل�ف 

اأن ي�ص����ري م��ص�ع ال�صالح »اأب�رش بط�ل 

اإقامة يا مربع«، علمًا اأن هناك كثري من 

احلديث عن �ص����الح فرن�صي يف خمازن 

دولة الإمارات قد ي�صل �صمن هذه الهبة 

»امليم�نة«.

ب����اأي ح����ال، ف����اإن ال�ص�����ؤال يبقى 

مطروحًا وُملح����ًا: حتى ي�صل العتاد اإىل 

جي�صن����ا البا�صل، كي����ف ننتهي من لعب 

ال�صيا�صة وال�صيا�صيني، الذين »يغني كل 

على لياله«، ب�صاأن العالقة مع �ص�رية، 

وعالق����ة اجلي�����ض اللبن����اين باجلي�����ض 

العدو  اللذين ي�اجه����ان نف�ض  ال�ص�ري، 

وذات الق�ى الإرهابية، وهم يت�صلل�ن اإىل 

جرود راأ�ض بعلبك والقاع وبريتال حتى 

القط����اع ال�رشقي يف جن�ب اجلن�ب، من 

�ص�رية، وي�صل�����ن اإىل الداخل، ويقيم�ن 

اخلاليا النائمة والعاملة، فها ه� اأحمد 

الأ�ص����ري يتح�رّش ليك�ن »م�لنا اخلليفة 

الداع�ص����ي«، وه����ا ه� �ص����ادي امل�ل�ي 

يتح�ل اإىل لغز، دخل خميم عني احلل�ة 

يف البداي����ة، وكان النكران اأنه مل يدخل، 

ث����م تبني اأنه فع����اًل يف املخيم البائ�ض، 

فكي����ف و�صل م����ن طرابل�����ض اإىل �صيدا، 

وكيف دخل اإىل املخيم؟!

وكان احلدي����ث اأن اللغ����ز خرج من 

املخيم و�صار يف عر�ص����ال اأو جرودها، 

وكان حديث اأن����ه مل يخرج، وبني خرج 

ومل يخ����رج يط�ل احلدي����ث عن حماته 

وم�صيفيه ورعاته، واألف عالمة ا�صتفهام 

ُتطرح ح�ل ذلك، ولعل ق�ل جمال خطاب؛ 

اأم����ري »احلركة الإ�صالمي����ة املجاهدة«: 

»من اأدخله املخي����م اأخرجه«، فيه من 

الدللة ما يكفي عن مرارة واقع احلال.

ثمة اأمل اأن يتبع قائد اجلي�ض، وه� 

اجلندي الذي ُعرف عنه ب�صالته، ما كان 

يفعله قائد اجلي�ض الأ�صبق الرئي�ض اإميل 

حل�د، يف حالت كهذه.

اأقدم اأيه����ا اجلرنال، مادام لديك قرار 

من جمل�ض ال�����زراء مب�اجهة الإرهاب.. 

اأقِف����لنْ خطك الهاتف����ي وجهازك يف وجه 

ال�صيا�صيني، وافعل ما تراه �صحيحًا من 

اأجل �صالمة جن�دك ووطنك.

اأنت �صيد امليدان، وال�صاحة �صاحتك، 

والق����رار لك، اأق����دم عل����ى التن�صيق مع 

اجلي�ض ال�ص�ري وم����ع املقاومة، واطلب 

الذخ����رية وال�صالح من الذي ي�صتطيع اأن 

يقدمها لك بال مّنة، واندفع يف املعركة.. 

وتاأكد اأن �صيا�صيي لبنان، حينما تنت�رش، 

�صيت�صابق�ن ليك�ن�ا �رشكاءك يف الن�رش، 

وجمرد اأن ي�صع����روا اأنك �صعيف، اأو اأنك 

غ����ري قادر عل����ى النت�ص����ار، �صيحمل�ن 

�صي�فه����م عليك، واإذا مل ت�ص����ّدق، اطلب 

م����ن مديري����ة الت�جي����ه اأن حت�رش لك 

ت�رشيح����ات ال�صيا�صيني عن اجلي�ض منذ 

1990 لتكت�صف احلقائق املذهلة.

�سعيد عيتاين

ما يرشح في وسائل اإلعالم 
عن عموالت من »هبة 

المليارات الثالثة« أمر لم 
يعد ُيحتمل في ظل الخطر 

المحدق بلبنان

أحــداثأحــداث2

العماد جان قهوجي خالل تفقده املواقع الع�سكرية املتقدمة يف عر�سال

هل ُيقفل العماد قهوجي هاتفه 
ويقود المواجهة ضد اإلرهاب؟
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همسات

¡ غياب لفت
كان لفت���ًا غياب كثريين عن ذك���رى احتفالية 

لأحد اأركان »14 اآذار«، ل�صيما من القيادات التي مل 

ترك منا�صبة اإل و�صّبت نار الأحقاد على اخل�ص�م، 

كما بع�ض الأ�صدقاء، ح�صب ما قال اأحد احلا�رشين.

¡ ملاذا مل جتتمع »كتلة امل�صتقبل«؟
ع��زت م�س��ادر »م�ستقبلي��ة« عدم اجتم��اع كتلة 

»امل�ستقب��ل« النيابي��ة اإىل م��ا كان �سيث��ره موقف 

ع�س��و الكتل��ة النائ��ب خال��د ال�ساه��ر، ال��ذي ج��اء 

موقفه ال�س��ارخ ُبعيد لقاء الرئي���س �سعيد احلريري 

ال�سعودي��ة،  كرام��ي يف  في�س��ل  ال�ساب��ق  بالوزي��ر 

فاعت��ره البع�س ا�ستهداف��ًا للحريري �سخ�سيًا، لأن 

»املظاهرة« ال�ساخبة كانت يف �ساحة الرئي�س عبد 

احلمي��د كرامي، والت��ي �سّمت وجوه��ًا من خمتلف 

الق��وى الإ�سالمي��ة يف عا�سمة ال�سم��ال، بالإ�سافة 

اإىل ممثل جلمعية الرئي�س جنيب ميقاتي.

واأ�س��ارت هذه امل�س��ادر اأن الن��واب امل�سيحيني 

كان��وا �سيث��رون ت�رصيح��ات ال�ساه��ر، ويطلب��ون 

اتخاذ موق��ف ر�سمي منها، ب��دل املواقف املتفرقة 

لبع�س النواب »الزُّرق«.

¡ �رشّ النفتاح
ف�رّشت بع�ض امل�صادر لقاء الرئي�ض �صعد احلريري 

بال�زي���ر ال�صابق في�صل كرامي يف ال�صع�دية باأنه 

تعبري عن ال�صل�ك ال�صيا�صي ال�صع�دي اجلديد جتاه 

لبن���ان بعد ت�يل امللك �صلم���ان العر�ض، خ�ص��صًا 

ني«، معت���ربة ذلك انعكا�صًا  عل���ى امل�صت�ى »ال�صُّ

لنية القي���ادة ال�صع�دية اجلدي���دة النتفاح على 

ني���ة« العريقة، وعدم  البي����ت ال�صيا�صي���ة »ال�صُّ

ا�صتئثار طرف واحد - وهم اآل احلريري - بالعالقة 

مع ال�صع�دية.

¡ اأذية امليت حرام
فوج��ئ اأقرباء النائ��ب الراحل ن�سي��ب حلود باأن 

الراح��ل احلقيقي��ني قاطع��وا بغالبيته��م  اأ�سدق��اء 

ح�سور الن��دوة يف ذكراه، كي ليظه��روا اأنهم حتت 

جن��اح املزايدي��ن الذي��ن تعّرف��وا اإلي��ه يف ال�سنوات 

الأخ��رة وج��اوؤوا باأل��ّد خ�س��وم حل��ود اإىل التكرمي 

وكاأنهم اأرادوا اأذّيته.

¡ عالقة خمابراتية
تدور اأحاديث داخل اأحد الأحزاب التاريخية باأن 

اأحد م�ص�ؤويل احل���زب ال�صابقني على عالقة وثيقة 

بجهاز خماب���رات اأجنبي، ورمبا لعب دوراً قلّل من 

دور احلزب.

¡ مت��صعان متناق�صان
�ساأل دبلوما�سي عربي خالل »غداء �سبه �رصي«: 

كي��ف ميكن اأن ن�ساهم مع اللبنانيني يف حل م�ساألة 

رئا�س��ة اجلمهورية ما دام التناق�س ال�سارخ يحكم 

امل���رصوع  يف  متمو�س��ع  اأحدهم��ا  فريق��ني؛  ب��ني 

الأمرك��ي ويراهن على ن���رص »اإ�رصائيلي«، والآخر 

يف مواجهة �سارية مع امل�رصوع املذكور؟

¡ اخلاليا النائمة ا�صتيقظت
تقاطعت معل�مات تقارير ا�صتخبارية ح�ل اأن 

بندر بن �صلطان اأعاد م�ؤخراً اإحياء بع�ض اخلاليا 

النائمة داخل خميم عني احلل�ة، ومّدها بالأم�ال 

وال�صالح، لتك�ن ذراعًا له داخل ال�صاحة اللبنانية. 

واأب���دت التقاري���ر خ�صيتها م���ن اأن ي�صهد املخيم 

�رشاع���ات دم�ي���ة يف حماول���ة خلل���ط الأوراق، 

وحت�يل �صاح���ة املخيم اإىل ميدان للتناف�ض على 

اأعم���ال التخريب وتق���دمي اخلدم���ات، ل�صيما اأن 

اجلهات اإياه���ا ت�صتخدم اأم����اًل لتجنيد مرتزقة 

يتح�ل����ن اإىل وكالء للمجم�ع���ات الإرهابي���ة، 

بع�صهم يت���م نقله اإىل داخل ال�صاح���ة ال�ص�رية، 

والبع�ض الآخر �صيبقى داخ���ل ال�صاحة اللبنانية 

للقيام بعمليات م�صلّحة، والعتداء على امل�ؤ�ص�صة 

الأمنية والع�صكرية يف لبنان.

ي�مًا ما و�صف احلاخام ال�صهي�ين املتطرف، 

مئري كاه���ان، الفل�صطيني���ني ب�«اجلراثيم التي 

ينبغ���ي اإبادتها«، داعي���ًا اإىل ا�صتعمال القنبلة 

الذرية �صدهم، حتى ل يع�دوا اإىل ال�ج�د حتى 

مع ع�صبهم.. ودعا هذا العن�رشي القذر اإىل تفجري 

امل�صج���د الأق�صى املبارك، واعترب اأنه خنجر يف 

ظه���ر »يه�ه«، واإىل رم���ي حجارته يف اأقا�صي 

الدنيا، حت���ى ل تبقى يف »اأور�صليم«، على حد 

تعبريه.

م���اذا يختلف مئ���ري كاهان ع���ن »م�لنا 

اخلليفة« و�صيد »داع�ض« اأب���ي بكر البغدادي؟ 

فهذا الأخري يعترب اأن وج�د كني�صة القيامة على 

م�صافة قريبة من امل�صجد الق�صى، األغى قدا�صة 

امل�صجد املب���ارك، وبالتايل، اإذا م���ا و�صل اإليه 

مرتزقت���ه �صينفذون رغبة مئري كاهان.. ما يعني 

بب�صاط���ة اأن الرجلني وجه���ان لعملة واحدة، ل 

بل اإن »اخلليفة« الداع�صي يف�قه تطرفًا وكرهًا 

للعروبة والإ�ص���الم، واإرثهما، واإل كيف تف�رشون 

ه���ذه الهمجي���ة والإجرامية بن�ص���ف امل�صاجد 

التاريخية، وبع�صها يع����د اإىل القرون اخلم�صة 

اأ�صح���اب الر�ص�ل  الأوىل للهج���رة، واأ�رشح���ة 

العرب���ي الأكرم، ناهيك ع���ن ا�صتهدافه الكنائ�ض 

وامل���زارات امل�صيحية وبع�صها عم���ره اأكرث من 

1500 عام؟
لنالحظ اأن تنظيم »القاع���دة« الذي بداأت 

ال�ليات املتحدة وقبل ان�صحابها من اأفغان�صتان 

تعت���رب اأحد اأولده »ال�رشعي���ني« واملتمثل يف 

حرك���ة »طالب���ان« غري اإرهاب���ي، وجتري معه 

مفاو�صات يف ال�رش والعلن.

ولحظ�ا اأي�ص���ًا اأن تنظيم »القاعدة« الذي 

ُول���دت منه كل هذه املظاهر »الهمجية«، �رشب 

يف كل م���كان، يف: ال�صع�دية، بريطانيا، فرن�صا، 

اندوني�صيا، كينيا، اليمن، يف ال�ليات املتحدة، 

وغريها.. لكنه مل ير�ص���ق »اإ�رشائيل« ب�ردة، ل 

ب���ل اإن باك�صتاني���ًا من تالميذ اأمي���ن الظ�اهري 

»النجباء«، وا�صمه عل���ى ما اأظن »ج�اد اهلل«، 

يرى يف القراآن الكرمي امتداداً ل�»ت�راة« اليه�د، 

من اأجل تربير عدم مع���اداة الكيان ال�صهي�ين، 

والذي ياأخذ يف �صمال �ص�رية الي�م اأعلى اأ�صكال 

التحال���ف والتن�صي���ق بني م�ل����د »ال�صفاح« 

م���ن »القاعدة«؛ »جبهة الن����رشة«، و«الدولة 

العربية«، واللذي���ن ين�ّصقان مع الأردن للهيمنة 

على م�صاح���ة ا�صراتيجية متتّد م���ن درعا اإىل 

القنيط���رة، وما فيه���ا من ط���رق اأ�صا�صية ت�صل 

اجلن�ب ال�ص�ري، بدم�صق، يف وقت ت�صغط عمان 

على كل املجم�عات الإرهابية؛ من »داع�ض« اإىل 

»اجلي�ض احلر«، اإىل خمتلف الأل�ان والت�صميات، 

للدم���ج والت�حيد مع »جبهة الن�رشة«، ل�رشب 

امل�اقع الع�صكري���ة ال�ص�رية، وهي �صّكلت غرفة 

عمليات يديرها �صباط �صهاينة واأردني�ن، لكن 

الط���رف الأردين �صار حمرج���ًا ومرتبكًا، بعد اأن 

اأحرقت »داع�ض« طي���ارة الك�صا�صبة، وهنا تكرّ 

�صل�صلة من الأ�صئلة: كيف اأ�صقط الك�صا�صبة؟ من 

اأ�صقطه؟ وملاذا اأُحرق؟

مل يع���د من جم���ال لأحد اأن ي�صلّ���م نف�صه 

للتث���اوؤب اأمام كل خمططات الف���ن التي بداأت 

تخرج م���ن جح����ر التاريخ، من اأج���ل متزيق 

هذه الأمة، وحتدي���داً منها ما يطلق عليه »بالد 

ال�صام«، امتداداً حتى اأر����ض الكنانة، اإربًا اإربًا، 

رمبا اأن اإخراج خال���د ال�صاهر يف هذه الظروف، 

وب�ص���كل مفاج���ئ، بعد ط����ل �صب���ات، ليطال 

امل�صيحيني يف مقد�صاتهم، مل يكن عبثيًا، يف ظل 

ال�صتهداف املتن����ع لكل الأل�ان املجتمعية يف 

املنطقة، وما فيها من عمليات انتحارية وتفجري 

م�صاج���د مب�صليها من العراق حت���ى باك�صتان، 

وتدمري املزارات والأ�رشحة.

ه���� بب�صاطة ترجمة عملي���ة لكل »غرية« 

اأوطانن���ا و�صع�بنا،  ال�صتعمار تاريخي���ًا على 

فنذّكر مب���ا قالته ي�مًا غري ترود بيل م�صت�صارة؛ 

املندوب ال�صام���ي الربيطاين يف الع���راق اإبان 

الحتالل الربيطاين لب���الد الرافدين، قالت: »اإن 

املتطرف���ني )وتعن���ي بذل���ك ث�ار الع���راق �صد 

الحتالل( اتخذوا خطة م���ن ال�صعب مقاومتها، 

ن���ة«، اأي »وحدة  األ وهي احت���اد ال�صيعة وال�صُّ

امل�صلمني«.

ن�ص���األ كل ه�ؤلء، من اأ�صغ���ر �صي�صاين يف 

»داع�ض« مروراً بخليفته »البغدادي«، وامتداداً 

حت���ى اأ�صغر �صع����دي يف »جبه���ة الن�رشة« 

وخليفته اأب� حممد اجل�لين، ومروراً بكل اأحزاب 

»القاع���دة« وم�اليدها، ولي����ض انتهاء ببائعي 

الكاز العرب���ي: ماذا تركتم م���ن و�صية اأب� بكر 

ال�صدي���ق التي قال فيها: »ي���ا اأيها النا�ض، قف�ا 

اأو�صيكم بع����رش فاحفظ�ها عني: ل تخ�ن�ا ول 

تغل����ا، ول تغدروا ول متثل����ا، ول تقتل�ا طفاًل 

�صغ���رياً، ول �صيخًا كبرياً ول ام���راأة، ول تعقروا 

نخاًل ول حترق����ه، ول تقطع����ا �صجرة مثمرة، 

ول تذبح�ا �صاًة ول بق���رة ول بعرياً اإل ملاآكلة، 

و�ص����ف مترون باأق����ام قد فرغ����ا اأنف�صهم يف 

ال�ص�امع؛ فدع�هم وما فرغ�ا اأنف�صهم له، و�ص�ف 

تقدم�ن على ق����م ياأت�نكم باآني���ة فيها األ�ان 

الطع���ام، فاإن اأكلتم منها �صيئًا بعد �صئ فاذكروا 

ا�صم اهلل عليها«.

يبدو اأن جماعات التكفري الإرهابية مل تاأخذ 

من هذه ال��صية �صيئًا، ف�صار »التكبري« والعياذ 

باهلل على ذبح النف�ض الب�رشية، {من قتل نف�صًا 

بغري نف�ض اأو ف�صاد يف الأر�ض فكاأمنا قتل النا�ض 

جميعًا}... اآية مل ميرّ عليها الق�م اجلاهل�ن.

اأحمد زين الدين

غرفة العمليات المشتركة بين 
»النصرة« و»إسرائيل« واألردن 

تنذر بتوسع معركة الجنوب 
السوري
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هل ُيقفل العماد قهوجي هاتفه 
ويقود المواجهة ضد اإلرهاب؟

»داعش« و»النصرة«.. مولودا »القاعدة« 
والوجه اآلخر للعملة »اإلسرائيلية«
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الصراع األردني - »الداعشي«.. خداع أم فخ أميركي؟
اأحرق�ت »داع����ش« الطيار الأردين 

مع���اذ الك�سا�سبة، فب���ادرت عّمان اإىل 

واإطالق  بالإره���اب،  متهم���ن  اإع���دام 

التي���ار »ال�سلفي«  اأحد منّظري  �رساح 

التكفريي؛ اأب���و حممد املقد�سي، وقامت 

بق�س���ف مواقع »داع����ش« يف العراق 

و�سورية، ل�»حموها عن الأر�ش«، وفق 

ت�ست�سيف  وبالت���الزم  الأردين،  الإعالم 

امل�سرتك���ة  العملي���ات  غرف���ة  الأردن 

لقيادة الإرهاب امل�سلّح يف �سورية �سد 

الدولة وال�سع���ب، بالت�سامن مع العدو 

»الإ�رسائيل���ي« واملخابرات الأمريكية 

واخلليجية.

تظاَهر الأردنيون قب���ل �سهر دعمًا 

ل�»داع����ش« يف امل���دن الأردنية، ومل 

ي�ستنك���ر »الإخ���وان امل�سلمون« حرق 

الطيار، يف الوقت الذي ترتبط الع�سائر 

الع���راق و�سورية  الأردني���ة بع�سائ���ر 

التي حتت�سن »داع����ش« و»الن�رسة« 

واجلماع���ات التكفريي���ة، فكيف لنظام 

يدع���م الإره���اب يف �سوري���ة والعراق 

اأن يحارب���ه انتقائي���ًا؟ وكي���ف تكون 

اجلماعات التكفريية اإرهابية يف �سمال 

�سوري���ة )الرقة( حتدي���داً، ول تكون يف 

درعا واجلولن؟ وكيف تكون »داع�ش« 

ومنا�رسوها  الأردن  خ���ارج  اإرهابي���ة 

يتظاهرون حتت اأعن النظام وحمايته 

يف الأردن؟ وه���ل ي�ستطي���ع طريان���ه 

اإجناز م���ا عجزت عنه اأمريكا يف اليمن 

واأفغان�ست���ان والتحال���ف ال���دويل يف 

العراق؟!

بعد كل هذا، يبقى �س���وؤال اأ�سا�سي 

يط���رح نف�سه: ه���ل مّت توري���ط الأردن 

رم���ال  يف  للغ���رق  اأمريك���ي  بق���رار 

»داع�ش«، لإ�سعال الفو�سى يف الداخل 

الأردين؛ كما يف م����رس وتون�ش وليبيا 

و�سورية والع���راق، مع ه�سا�سة الو�سع 

والن�سي���ج  وال�سيا�س���ي  القت�س���ادي 

الجتماع���ي ل���الأردن، حي���ث ي�س���ّكل 

املواطنون من اأ�سل فل�سطيني اأكرث من 

�سكون  60٪ م���ن ال�سع���ب الأردين، ويمُ
باملفا�س���ل القت�سادي���ة، وحيث جتذُّر 

احلال���ة الإ�سالمية )الإخ���وان( ورفدها 

والتكفريية،  »ال�سلفي���ة«  باحل���ركات 

اإ�سقاط احلدود )�سايك�ش  وحيث فتاوى 

- بيك���و( واإ�سق���اط ال���دول والكيانات 

لإقامة »دول���ة اخلالفة«، ومن �سمنها 

الأردن.. فهل ي�سمد الأردن اأمام م�رسوع 

الوط���ن البديل حلل ق�سي���ة الالجئن 

الفل�سطينين؟

هل ح�س���ل الأردن عل���ى �سمانات 

بتح�سينه  »اإ�رسائيلي���ة«   - اأمريكي���ة 

�س���د الفو�سى، ����رسط اأن يك���ون بوابة 

احلزام الأمني عل���ى اجلبهة ال�سورية - 

»الإ�رسائيلي���ة« يف اجلولن و�سوًل اإىل 

ل  درع���ا، واأن يك���ون »برب���ارة« للتدخُّ

الربّي، �سواء يف العراق و�سورية؟

هل يكون الأردن �سحية »الربيع 

العرب����ي« الفا�سل، وجائ����زة تر�سية 

للع����دو »الإ�رسائيل����ي« بوطن بديل 

للفل�سطينين؟

الهاوية،  الأردن يلعب على حاف���ة 

ويتعاط���ى م���ع »داع����ش« وامل�رسوع 

التكف���ريي بلغة النفع���ال وا�ستعرا�ش 

وكاأنه  الق���وة«؛  الع�سالت »حم���دودة 

يقات���ل ع�سرية م���ن ع�سائ���ر الأردن اأو 

اً يف عمان..  خميمًا فل�سطيني���ًا حما�رسَ

ويطري املل���ك الأردين ليقاتل »داع�ش« 

يف �سورية والع���راق وهي موجودة يف 

وع�سائره،  واأ�سواقه  ومدار�س���ه  �سوارعه 

فكي���ف ي�ستطيع ق�سفها ب���ن مواطنيه 

الذي���ن األقى بع�سه���م امل�سوؤولية عليه 

وعل���ى التحال���ف ال���دويل ومل يته���م 

»داع����ش« كما جرى على ل�سان النائب 

الأردين يف عزاء الطيار الك�سا�سبة؟

الأردن ال���ذي ي�س���ّكل حا�سن���ة 

ال�سورية«  ملا ي�سمى »املعار�س���ة 

امل�سلحة، وقاعدة للتدخل اخلارجي 

ا�ستمراراً لدوره امل�سبوه يف ال�رساع 

العرب���ي - »الإ�رسائيل���ي«، كنظام 

ل���ه ال�سف���ة الوظيفية بعي���داً عن 

�سف���ة الكيان امل�ستق���ل، ي�ستعمله 

حلقات  �سم���ن  اليوم  الأمريكي���ون 

التاآمري عل���ى �سورية  م�رسوعه���م 

والعراق؛ كم���ا ا�ستخدموا خمابراته 

اأفغان�ستان مع حلف »الناتو«،  يف 

وكما ت����رّسب عن دور له يف اغتيال 

ال�سهيد عماد مغنيه يف �سورية مع 

املو�ساد و»ال�سي - اآي - اأي«، وكما 

دوره يف احلرب الأهلية اللبنانية.

الظاه���ر اأن الأردن مل يتعلم من 

العراق  جتربة �س���دام ح�س���ن يف 

عندم���ا وّرطه الأمريكي���ون باحلرب 

على الث���ورة الإ�سالمي���ة يف اإيران، 

وتعّهد اخلليجي���ون بتمويل احلرب، 

وكان الأردن بوابة الدعم والت�سليح 

اجلمهوري���ة  لإ�سق���اط  للع���راق 

الإ�سالمية، ف�سم���دت و�سقط النظام 

يف الع���راق، ث���م اأع���اد الأمريكيون 

الثانية بغزو  توريط �سدام للم���رة 

الكوي���ت ع���رب ال�سف���رية غال�سبي، 

النتيج���ة تدم���ري اجلي�ش  فكان���ت 

الع���راق و�سوًل  العراق���ي وخن���ق 

اإىل اإ�سقاط���ه ع���رب التحالف الدويل 

الأردين  اأمريكا، ويعيد امللك  بقيادة 

جترب���ة �سدام لإ�سق���اط النظام يف 

�سورية، و�ستك���ون النتيجة م�سابهة 

كما ح�سل مع �س���دام، الذي اعتقله 

الأمريكي���ون يف حف���رة وحاكم���وه 

ومت اإعدام���ه.. فهل �سي�ستيقظ الأردن 

م���ن اأ�سغاث اأحالم���ه وينقذ الأردن 

والوطن العربي من موؤامرات اأمريكا 

والعدو »الإ�رسائيلي«؟ 

م�سوؤوليتنا جميعًا اإنقاذه واإنقاذ 

ال�سع���ب الأردين ال�سقي���ق، لكن كما 

يقول اهلل �سبحان���ه »ليغري اهلل ما 

يقوم حتى يغريوا ما باأنف�سهم«.

د. ن�سيب حطيط

�مللك �لأردين معزياً مبعاذ �لك�سا�سبة                                                                                         )�أ.ف.ب.(

توؤكد م�س���ادر ميدانية اأن اجلبهتن 

الأ�سد ����رسواة على امت���داد اجلغرافية 

ال�سورية يف الوقت الراهن، هما جبهتي 

القنيط���رة« و»درعا« يف  »اجلولن - 

اجلنوب، تليهم���ا الأعمال الع�سكرية يف 

»ريف دم�سق«، خ�سو�سًا يف »الغوطة 

ال�رسقية«؛ املت�سلة بهاتن اجلبهتن.

اأن املجموعات  اإىل  وت�سري امل�سادر 

التكفريي���ة امل�سلح���ة ت�سع���ى، باإيحاء 

«، اإىل و�سل جبهة  ودعم »اإ�رسائيلي���ننْ

�سبع���ا«  »م���زارع  م���ع  »اجل���ولن« 

و»الزب���داين«، مع بع�ش مناطق البقاع 

الأو�سط يف لبنان، كي يكون التكفرييون 

على متا�ش مبا�رس مع حزب اهلل. 

ويف تفا�سي���ل �سري املع���ارك، بدءاً 

م���ن »درعا«، تلف���ت امل�س���ادر اإىل اأن 

اإىل  ي�سع���ون  التكفريي���ن  امل�سلح���ن 

ال�سيط���رة عل���ى الطريق ال���دويل الذي 

يربط دم�سق بالأردن، حتديداً يف منطقة 

»ال�سي���خ م�سك���ن«، لقطعها، وذلك يف 

حماولة للت�سييق على العا�سمة دم�سق، 

غري اأنهم ب���اوؤوا بالف�سل، بعد مواجهات 

�سارية مع اجلي�ش ال�سوري.

وتعقيب���ًا على امل�ستجدات امليدانية 

املذكورة اآنفًا، يعترب م�سدر يف املعار�سة 

ال�سورية اأن املعارك التي ت�سهدها �سورية 

راهن���ًا، ل�سيما يف اجلن���وب، رمبا تكون 

الأخ���رية قبل ول���وج مرحل���ة �سيا�سية 

جديدة، بغ�ش النظر عن ح�سابات الربح 

واخل�سارة لأي من اأطراف النزاع، خ�سو�سًا 

بع���د �سقوط اتفاق »ف�ش ال�ستباك« بن 

�سورية و»اإ�رسائيل«.

ويف »ري���ف دم�س���ق«، ل�سيما يف 

»الغوطة ال�رسقية«، وحتديداً يف مناطق 

»جوبر وعربن وزملكا وحر�ستا ودوما« 

واملناطق املحيطة به���ا، يعمل اجلي�ش 

ال�سوري على تقطيع اأو�سال امل�سلحن، 

وعزل املناطق عن بع�سها.

التقدُّم نحو  كذلك يوا�سل اجلي����ش 

»دوما«؛ اأك���رب معاقل الإرهاب يف ريف 

العا�سمة، وي���دور القتال على تخومها، 

حتدي���داً يف منطقة »حو����ش الفارة«، 

واأط���راف »زمل���كا«، ح�سب م���ا توؤكد 

امل�سادر امليدانية.

وبالنتق���ال اإىل م���ا اآل���ت اإليه اآخر 

التطورات امليدانية يف باقي املحافظات، 

فقد تداع���ت خمتلف ع�سائر »دير الزور« 

و�سّكل���ت ائتالفًا ملواجه���ة »داع�ش« يف 

�رسق البالد، »كمغاوير الدير«، اإ�سافة اإىل 

تعزيز اجلي����ش مواقعه يف حميط املطار 

عه يف املناطق املجاورة. الع�سكري، وتو�سُّ

ويف حمافظ���ة »احل�سك���ة« تتابع 

الكردي«  ال�سع���ب  »وح���دات حماي���ة 

تقدُّمها اإىل جان���ب اجلي�ش ال�سوري يف 

قرى املحافظة، وطرد م�سلحي »داع�ش« 

منه���ا، ولفت���ت امل�س���ادر اإىل اأن ه���ذه 

الوحدات متّكنت من تطهري عدد من القرى 

يف »ريف حلب« ال�سم���ايل، الأمر الذي 

ي�سهم يف ت�سدي���د الطوق على ما تبقى 

من مواقع امل�سلحن يف »ال�سهباء«.

اأما يف »حلب«، ف���ال تطورات هامة 

ل، فه���ي ما تزال ت�سه���د مواجهات  ت�سجَّ

بن الوحدات الع�سكرية وامل�سلحن وفقًا 

لأ�سلوب »الكر والف���ر«، بح�سب امل�سادر 

التي تعت���رب اأن الأولوي���ة ال�سرتاتيجية 

للدول���ة ه���ي حماية امل���دن الكربى يف 

املرحلة الراهنة.

ويف ال�سي���اق، اأكد مرجع لبناين 

قريب م���ن دم�س���ق زاره���ا موؤخراً، 

ل�»الثبات«، ارتي���اح القيادة ل�سري 

املعارك على جبهات القتال، وثقتها 

بال�سم���ود، ناقاًل عنه���ا اأن »الدول 

ال�رسيكة يف الع���دوان على �سورية 

ا�ستخدم���ت الو�سائل املتاحة لديهم 

كافة لتفكي���ك املجتمع ال�سوري من 

حتري�ش مذهبي و�سغب، ثم اللجوء 

الأعمال الرهابية، ويف �سياقها  اإىل 

الآمنة بال�سيارات  الأمكان  ا�ستهداف 

اإىل  و�سوًل  والنتحارين،  املفخخة 

عازلة،  مناط���ق  باإقامة  املطالب���ة 

واأخ���رياً حماولة تطوي���ق العا�سمة 

وعزله���ا، غري اأن كل هذه املحاولت 

باءت بالف�سل.

ح�سان احل�سن

هل يكون األردن 
جائزة ترضية للعدو 

»اإلسرائيلي« بجعله وطنًا 
بديالً للفلسطينيين؟
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¡ فقط عرب دم�سق
ك�سفت دوائر دبلوما�سية ع���ن ات�سالت �رسية جتري 

بن الولي���ات املتحدة وفرن�سا، وب���ن تركيا ودول 

عربية من جهة اأخرى، باطالع »اإ�رسائيلي«، الغر�ش 

منها الرتويج يف املرحلة املقبلة ل�سيغة جديدة يف 

احلرب على تنظيم »داع����ش« حتت عنوان: »الن�رس 

على داع�ش يرّ عرب دم�سق«، قائلة اإن تركيا مازالت 

حتى الآن غ���ري متجاوبة مع ه���ذه امل�ساعي، ورغم 

الإج���راءات الت���ي اتخذتها على احل���دود ملنع مرور 

املجموعات امل�سلحة اإىل �سورية، اإل اأن املئات منهم 

رية مطلقة. ما زالوا يدخلون ويخرجون بحمُ

رج ¡ �سوؤال حممُ
ذكرت تقارير اأمنية »اإ�رسائيلية« اأن تل اأبيب لو اندفعت 

ورّدت على عملية ح��زب اهلل يف مزارع �شبعا الندلعت 

ح��رب جديدة بق��وة، كا�شف��ة اأن اإيران كان��ت م�شتعدة 

للدخول يف مواجهة مع »اإ�رسائيل«، خ�شو�شًا اأن الثاأر 

لي���س مقت�رساً على ح��زب اهلل، فهناك م�ش��وؤول اإيراين 

»�شق��ط« يف الع��دوان »االإ�رسائيل��ي« عل��ى القنيط��رة. 

وت�شاءل التقري��ر: ماذا �شيكون موق��ف »اإ�رسائيل« يف 

ح��ال تاأكدت اأجهزتها اال�شتخبارية من وجود �شاحنة 

ل��ة بال�شواريخ متجهة م��ن �شورية اإىل حزب اهلل؛ 
َّ
حمم

هل �شتفتح دائرة االنتقام ورد الفعل من جديد؟

¡ �سيناء قاعدة ل�»داع�ش«؟
اأكدت م�سادر اأمنية م�رسي���ة اأن تركيا وقطر تقومان 

ب�س���ّخ الإرهابي���ن والأ�سلحة باجت���اه �سبه جزيرة 

�سين���اء، عرب �سب���كات تهريب وح���دود دول تربطها 

عالق���ات جّيدة م���ع الدوحة واأنق���رة، بهدف حتويل 

�سيناء اإىل قاعدة جدي���دة لتنظيم »داع�ش«، ل�سيما 

اأن ت�ساري����ش املنطقة ال�سعب���ة تالئم من يرغب يف 

�سلخ هذه الرقعة عن باقي الأرا�سي امل�رسية.

وقال���ت امل�سادر اإن هناك خطة ت�س���ارك يف اإعدادها 

ع���دة اأجهزة ا�ستخباري���ة، لتنفيذ عملي���ات اإرهابية 

يومي���ة متزامنة يف م�رس، ما يوؤك���د وجود عدد كبري 

م���ن املرتزقة، مع خرباء يف املتفج���رات والتفخيخ، 

وقد اأكدت الب�سمات عل���ى التفجريات الأخرية وجود 

»غرب���اء« لي�سوا من اأبناء املنطقة متورطن يف هذه 

العمليات الإرهابية.

وت�سيف امل�سادر اأن الإج���راءات الأمنية امل�رسية قد 

تغ���ريت، والرتتيبات واخلط���ط ملواجهة املجموعات 

الإرهابي���ة مدرو�سة، ويف غاية الدقة، وهو ما يحتاج 

اإليه مث���ل هذا النوع من العملي���ات التخريبية التي 

تنفذها املجموعات الإجرامية؛ مبعنى عدم ال�ستقرار 

عل���ى ا�سرتاتيجي���ة اأمنية واحدة، حت���ى ل يتعلمها 

الإرهابيون وي�ستعدوا ملواجهتها.

¡ »اإ�رسائيل« تخ�سى من الأردن
اعت��ر تقرير اأمني »اإ�رسائيل��ي« اأن كل االحتماالت 

مفتوحة على مواجهة بني تنظيم »داع�س« والقوات 

االأردني��ة، ال�شيما اأن هن��اك متعاطفني كثريين مع 

التنظي��م املذك��ور داخ��ل االأردن، وق��د يندف��ع اأحد 

ه��وؤالء لتنفيذ »عم��ل اأمني« �ش��د م�شالح حكومية 

واأجنبية على اأر���س اململكة، يكون بداية ال�شتعال 

اأمني �شامل يف ال�شاحة االأردنية. وجاء يف التقرير 

اأن ه��ذه املخ��اوف موج��ودة اأي�ش��ًا ل��دى االأجهزة 

االأمني��ة االأردني��ة، التي بداأت اإج��راءات خا�شة يف 

خمتل��ف جم��االت احلي��اة يف االأردن، ملواجهة اأية 

هجم��ات اإرهابية �شد مواق��ع ح�شا�شة يف اململكة، 

وهن��اك خماوف من ان��دالع مواجهات وا�شعة على 

�شكل ا�شتباكات م�شلحة، خ�شو�شًا يف تلك املناطق 

ل�»اجلهادي��ني«،  كب��ري  تاأث��ري  فيه��ا  يوج��د  الت��ي 

وهناك العديد م��ن البلدات يف جنوب االأردن ميكن 

اأن يلم���س فيه��ا بو�ش��وح التاأيي��د والدع��م لتنظيم 

»داع���س«، ويخ�ش��ى اجلي���س »االإ�رسائيل��ي« من اأن 

ح��دوث احتكاك ب��ني اجلي���س االأردين والتنظيمات 

االإرهابي��ة، يوؤث��ر على ح��دود االأردن م��ع فل�شطني 

املحتلة.

من هنا   وهناك
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هل يتوّرط األردن بتدخ
يف وق���ت ان�سغ���ل املحلل���ون الع�سكري���ون 

واخلرباء التقنيون يف تفني���د مقاطع فيديو حرق 

الطيار الأردين مع���اذ الك�سا�سب���ة، والذي عر�سه 

تنظيم »داع�ش« الأ�سب���وع املا�سي، وما ت�سمنه 

م���ن لقطات �سابتها جمل���ة »اأكاذيب« ا�ستوجبت 

التوق���ف عند مدلولتها والأه���داف املرتبطة بها، 

�سّكك���ت م�سادر اإقليمية متابع���ة يف واقعة حرق 

الطيار، واأدرج���ت عر�ش الفيدي���و »الهوليودي« 

يف �سي���اق ا�ستث���ارة م�ساعر الأردني���ن، حت�سرياً 

لتنفي���ذ خمطط يق�سي بتدخل ع�سكري يف �سورية 

راأ�ش حربته الأردن، مب���وازاة ما ك�سفته معلومات 

�سحافية مفاده���ا اأن الك�سا�سبة كان اأر�سل خالل 

مهمته اإحداثي���ات اإىل روؤ�سائه الأمنين ت�سري اإىل 

�سقط عرب  اأن بحوزته �سوراً عن مقاتالت اأمريكية تمُ

حاويات �سخمة، اأ�سلحة وعتاداً حربيًا اإىل مقاتلي 

»داع�ش« يف مناطق �سوري���ة وعراقية ي�سيطرون 

عليها، واأن الواقعة تلك تكرّرت اأكرث من مرة.

وبح�س���ب املعلوم���ات، فاإن تل���ك املقاتالت 

حة ب�سكل قوي اأن تكون  ر�سدت الإحداثي���ات، مرجِّ

طائرة الك�سا�سبة اأمُ�سقطت ع���ن عمد، خ�سو�سًا اأن 

طائ���رات التحالف حر�ست منذ الي���وم الأول لبدء 

الق�سف اجل���وي �سد مواقع »داع�ش« على اعتماد 

ارتفاعات جتنبها خ���الل تنفيذ مهماتها، تهديدات 

مقاتلي التنظيم الأر�سية، ما يفر�ش ال�سوؤال: ملاذا 

مل يت���ّم اإنق���اذ الطيار، رغم اإمكاني���ة ذلك، بحيث 

مر عل���ى »�سقوطه« يف املنطقة الت���ي مّت اأ�رسه 

فيه���ا اأكرث من �ساع���ة، اإىل اأن مت اكت�ساف وجوده 

من قب���ل مقاتلي »داع�ش«؟ من دون اإغفال اإ�سارة 

املعلوم���ات اإىل اأن الثالث���ي )الولي���ات املتحدة 

وال�سعودي���ة و»اإ�رسائي���ل«( ي�ستثمر واقعة حرق 

الك�سا�سبة للعبور من خاللها اإىل »توريط« الأردن 

���ل ع�سكري يف �سورية حتت عنوان »مقارعة  بتدخُّ

هداً ب�»ح�س���د« غرائزي �سعبي و�سل  داع�ش«، ممُ

اإىل ذروته عند عر�ش التنظيم لفيديو اإحراقه داخل 

قف�ش احتجازه.

معطي���ات مغاي���رة لفت���ت اإليه���ا تقاري���ر 

ا�ستخبارية اإقليمية، حي���ث توقفت عند »اللتزام 

الديني« ال���ذي طبع اأداء الطيار الأردين يف الفرتة 

الأخرية - بن���اء على تاأكيدات اأ�سدقاء مقربن له 

- وذهاب���ه قبل فرتة قريبة من اأ�رسه لأداء فري�سة 

العم���رة يف ال�سعودية، ما ا�ستتب���ع ر�سم اأكرث من 

عالمة ا�ستفهام حيال كيفية ح�سول الطيار ب�سفته 

الع�سكرية على اإذن من ال�سلطات الأمنية، وهو اأمر 

عادة ما يكون �سعبًا احل�سول عليه، فلماذا اأمُعطي 

الت�رسي���ح؟ وملاذا اأمُوكل بتل���ك املهمة فوق الرقة 

ال�سورية؟ وباإيعاز من اأي جهة حتديداً؟ واملعروف 

اأن ال�ستخب���ارات الأردنية على تن�سيق حثيث مع 

نظريتيها الأمريكي���ة و»الإ�رسائيلية«، وباتت كل 

الوقائ���ع والدلئل امليدانية توؤك���د وقوف �سباط 

»اإ�رسائيلي���ن« واأمريكين اإىل جانب »نظرائهم« 

الأردني���ن يف ت�سيري عم���ل املجموعات امل�سلحة 

عل���ى الأرا�سي ال�سورية، من خالل غرف العمليات 

امل�سرتك���ة التي اأمُن�سئ���ت يف الأردن لهذا الغر�ش، 

خ�سو�س���ًا اإذا ما �سلّمنا بتقري���ر ن�رسته �سحيفة 

»فوري���ن بولي�س���ي« الأمريكية، رجح���ت فيه اأن 

يكون منف���ذو عملية ح���رق الك�سا�سبة من �سمن 

مئات العنا����رس الذين يتّم تدريبهم يف مع�سكرات 

على الأرا�س���ي الأردنية حتت عن���وان »مقاتلون 

معتدلون«، وو�سل بهم املطاف اإىل مبايعة تنظيم 

»داع�ش«، م�س���رية اإىل علم ال�ستخبارات الأردنية 

بان�سواء اأعداد كبرية من يتّم اإخ�ساعهم للتدريب 

عل���ى اأرا�سيها حتت األوي���ة التنظيمات املت�سددة 

املرتبطة ب�»القاع���دة«، ومذّكرة بتقرير كانت قد 

ن�رسته يف �سهر اأيلول من العام الفائت، وخال�سته 

اأن املهم���ة الأمريكي���ة - »الإ�رسائيلية« املوكلة 

لالأردن تتمث���ل يف جمع املعلومات ال�ستخبارية، 

والإ����رساف على �سب���كات اجلوا�سي����ش، وجتنيد 

املخربين يف العراق و�سورية.

ويف حن اأ�سارت م�س���ادر دبلوما�سية اإىل اأن 

اأك���رث من و�سيط دويل ن�سح���وا ال�سلطات الأردنية 

بتجن���ب ال�سق���وط يف ف���خ »الت���وّرط الع�سكري 

املبا����رس يف �سورية« نظراً للح���راك »اجلهادي« 

الذي بات م�ست�رسي���ًا يف الأردن، نتيجة تداعيات 

»الربي���ع العربي« واحل���رب ال�سوري���ة حتديداً، 

خ�سو�سًا اأن تقاري���ر اأمنية تتحدث عن حماولت 

»اخ���رتاق« - »اإ�رسائيل« لي�س���ت بعيدة عنها - 

يف �سفوف القوات الع�سكرية الأردنية، و�سط �سعي 

»اإ�رسائيلي« للت�سويب عل���ى خرق قادة وحدات 

اأردنين م���ن قبل »داع�ش«، لفتت امل�سادر اإىل اأن 

اأهم الإ�س���ارات التي اأقلق���ت »اإ�رسائيل« والأردن، 

متثلت لي�ش فقط بن�سف خمططهما من بوابة درعا، 

عرب �سد الق���وات ال�سورية يوم التا�سع من اجلاري 

لهجوم �سم الآلف من م�سلحي جبهة »الن�رسة« 

وحلفائه���ا على بلدة »قرفا«، مت التح�سري له يف 

غرفة عمليات »موك« يف عمان، بهدف قطع طريق 

دم�سق - درعا - عّم���ان، بل بالعمليات ال�سخمة 

التي اأطلقها اجلي�ش ال�س���وري يف القنيطرة وريف 

درع���ا حتت ا�س���م »عملي���ة �سه���داء القنيطرة«، 

م�ستعيداً العديد من البلدات والتالل ال�سرتاتيجية 

م���ن اأيدي امل�سلحن، وحيث ب���ات اللعب الآن يف 

امللع���ب الإ�رسائيل���ي »قنبلة« �سوري���ة فّجرتها 

دم�سق بالتعاون مع حلفائها يف وجه عّمان وتل 

اأبيب يف القنيطرة وريف درعا، لن تكون يتيمة يف 

ميدان �سورية، بل ه���ي حتمًا باكورة »مفاجاآت« 

ميدانية مقبل���ة جّهزت لها قيادتا دم�سق وطهران، 

اإحداه���ا من العي���ار الثقيل حي���ال اأكرث اجلبهات 

�سخون���ة يف ريف دم�س���ق، و�س���وًل اإىل ال�سمال 

ال�سوري، وفق اإ�سارة اأحد م�ساعدي القيادي ال�سابق 

يف احلر�ش الثوري الإيراين حم�سن ر�سائي.

ماجدة احلاج

لماذا لم يتّم إنقاذ 
الكساسبة رغم مرور أكثر من 

ساعة على اكتشاف مكانه 
من قَبل مقاتلي »داعش«؟

طائر�ت ع�سكرية �أردنية ت�ستعد ل�سن هجمات جوية على مو�قع »د�ع�ش«                                                                                        )�أ.ف.ب.(
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الزهار يدعو إلى فتح 
جبهات لبنان وسورية 

أمام "القّسام"

طالب القي����ادي يف »حما�س«؛ حممود 

الزهار، خ����ال لقاء جمعه م����ع �صحفيني، 

ب����اأن  وال�صوري����ة  اللبناني����ة  »اجلبه����ات 

ت�صم����ح باأن ي�صّكل ه����وؤالء الاجئني كتائب 

الق�صام ملقاوم����ة العدو من �صمال فل�صطني، 

ولي�صاركوا معنا يف حترير فل�صطني«.

ت�رصي����ح ا�صرتعى الكثري م����ن االهتمام 

املراقبون  وتوق����ف  واالإعامي،  ال�صيا�ص����ي 

اأمامه كثرياً ال�صتك�صاف خلفياته، خ�صو�صًا 

اأن����ه ياأتي يف حلظة �صيا�صي����ة بالغة الدقة 

تعي�صه����ا املنطق����ة، وبعد اأي����ام من عملية 

�صبعا التي نفذها ح����زب اهلل، وكام ال�صيد 

ن�رص اهلل يف مهرج����ان �صهداء القنيطرة عن 

»ك�رص قواعد اال�صتباك مع اإ�رصائيل، وتوحيد 

ميادين املقاومة«.

الت�رصي����ح القى اهتمام����ًا يف االأو�صاط 

ال�صعبية والف�صائل الفل�صطينية اأي�صًا، والتي 

�صارع البع�س مرّحبًا به، لكن لي�س من باب 

التفرد، بل على اأ�صا�س التوافق امل�صتند اإىل 

نقا�����س معّمق بني قوى املقاومة وحلفائها، 

وحتى هذا لن يكون كافيًا الأ�صباب اأن الدول 

املعنية لن توافق على الفكرة. 

الدول����ة اللبنانية يف معظمها يعترب اأن 

القرار 425 قد نفذته املقاومة وحزب اهلل يف 
العام 2000، وعليه ال مربر لوجود املقاومة 

ويج����ب حله����ا، وا�صتجد لديه����ا يف العام 

2006 القرار 1701، حتى اأن بع�س املكونات 
ال�صيا�صية واحلزبي����ة ت�صتخدم هذه الورقة 

ال�صتهداف ح����زب اهلل، وحتى اتهامه ب�صلب 

الدولة قرار ال�صلم واحلرب. 

اأم����ا �صوري����ة الت����ي ترع����ى وحتت�صن 

املقاوم����ة الفل�صطيني����ة، فعاقاته����ا م����ع 

»حما�����س« انتهت اإىل القطيع����ة، واتهامها 

اأنه����ا منخرطة يف احلرب عل����ى �صورية اإىل 

جانب املجموعات امل�صلحة، وهذا يعني اأن 

ال اإمكاني����ة لذلك ما مل تُعد العاقة بينهما، 

وهذا م�صكوك فيه، وال اأفق يف هذا االجتاه.

ويبقى الافت يف ت�رصيح الدكتور الزهار 

اأنه مل ياأِت على ذكر اجلبهة االأردنية، وهي 

االأطول مع فل�صط����ني، والفل�صطينيون هناك 

ميثلون الثقل االأكرب بني اأعداد الاجئني يف 

ال�صتات من حول فل�صطني!

رامز م�صطفى

6

اأحد اأهم اخلا�ص���ات التي مّت 

التو�صل اإليه���ا منذ انطاق عجلة 

اللبناين   - الفل�صطين���ي  احل���وار 

اإيجابية  اأن اخلروج بنتائ���ج  هي 

يتطل���ب ح���واراً لبناني���ًا داخليًا 

اأواًل، وانطاق���ًا م���ن تقدي���ر مبداأ 

ال�صيا�صة الفل�صطينية املحايدة يف 

التعاطي م���ع االأزمة اللبنانية من 

خال احلفاظ عل���ى اأمن وا�صتقرار 

ال�رصاعات  ع���ن  بعيداً  املخيمات 

اللبنانية، و�رصورة رفع الغنب عن 

الفل�صطينيني واالإفراج عن احلقوق 

االإن�صانية.

بعي���داً عن االإع���ام، يبدو اأن 

عجل���ة احلوار اللبن���اين ملناق�صة 

االإن�صاني���ة  احلق���وق  ق�صاي���ا 

للفل�صطينيني يف لبنان قد انطلقت 

فعليًا من خال ع���دة اجتماعات 

�صارك فيها عدد من النواب، ميثلون 

وجلنة  اللبنانية  االأحزاب  خمتلف 

احل���وار اللبن���اين - الفل�صطيني، 

نيابية  م�ص���ادر  اأ�ص���ارت  حي���ث 

اإىل  الو�ص���ول  اإىل  ل�»الثب���ات« 

توافق يف عدد من الق�صايا الهامة 

املتعلق���ة باحلق���وق االإن�صاني���ة 

ملفي  ال�صيما يف  للفل�صطيني���ني، 

العمل وال�صمان االجتماعي.

ي�صمله����ا  الت����ي  العناوي����ن 

املحاور  كاف����ة  تت�صمن  احل����وار 

اخلا�صة باحلق����وق االإن�صانية من 

جهة، والو�ص����ع االأمني وال�صاح 

وخ����ارج  داخ����ل  الفل�صطين����ي 

املخيم����ات وكيفي����ة تنظيمه من 

جه����ة اأخ����رى، دون اأي ربط بني 

املو�صوع����ني. ويف الوقت نف�صه، 

الفل�صطينية  احلم����ات  ت�صتم����ر 

من قَب����ل املجمتع املدين وبع�س 

الف�صائ����ل للمطالب����ة باإقرار حق 

العم����ل للفل�صطيني����ني يف كافة 

املهن، مبا فيها املهن احلرة؛ كما 

ح�صل يف حق العمل للممر�صني 

ال�ص����وق  الحتياج����ات  وفق����ًا 

اللبناني����ة، وتفعيل القانون الذي 

اأقرّه جمل�س الن����واب قبل خم�س 

والقا�ص����ي  وتطبيق����ه  �صن����وات 

بال�صماح لاأُج����راء الفل�صطينيني 

بالعمل، باالإ�صافة اإىل اإلغاء قرار 

احلرمان من حق التملك لاجئني، 

ال�صخ�صية وحّل  االأحوال  وتنظيم 

الق�صاي����ا العالق����ة جله����ة اإقرار 

لفاقدي  القانوني����ة  ال�صخ�صي����ة 

بت�صجيله����م  الثبوتي����ة  االأوراق 

واعتبارهم فئة خا�صة يف مديرية 

�ص����وؤون الاجئني، وح����ل م�صكلة 

ومعاجلة  املتاأخ����رة،  ال����والدات 

ق�صي����ة املطلوب����ني، وال�صم����اح 

لرتميم  االإعم����ار  م����واد  باإدخال 

املنازل اله�ص����ة واالآيلة لل�صقوط، 

وامل�صاهم����ة يف تنظي����م �صبك����ة 

الكهرب����اء واملياه، وتوفري الكمية 

املطلوبة للمخيمات.

الفل�صطينيون  يطال���ب  كم���ا 

بال�صغط على االأونروا لرفع ن�صبة 

امل�صاهم���ة يف العمليات الكبرية، 

خ�صو�صًا عمليات القلب واالأع�صاب 

وال�رصطان، وتاأمني الدواء املنا�صب 

واعتماد مر�صى  الأ�صحابها،  دوريًا 

غ�صيل الكلى عل���ى نفقة االأونروا، 

وتاأمني ال���دواء لهم وافتتاح مركز 

ملر�صى غ�صي���ل الكلى، ال�صيما يف 

خميمات ال�صم���ال، كذلك م�صاعفة 

حجم املَن���ح التي تقّدمها االأونروا 

للطلبة املتفوق���ني، واإعادة النظر 

باالإغاث���ة  اخلا����س  بالربنام���ج 

وتغيري  ال�صدي���د  الع����رص  حلاالت 

املعاي���ري املتبع���ة الت���ي اأثبتت 

ف�صله���ا ميدانيًا، واأي�صًا زيادة عدد 

احل���االت امل�صتفيدة من الربنامج، 

لرتميم  الكافي���ة  املبالغ  تاأم���ني 

واإعم���ار املن���ازل اله�ص���ة االآيلة 

لل�صقوط املحددة ح�صب اإح�صاءات 

االأونروا ب�4 اآالف منزل مل يقرّر اإال 

ترمي���م 700 منزل منه���ا، وتنظيم 

�صب���كات الكهرب���اء يف املخيمات 

وتقوية التي���ار الكهربائي وتاأمني 

الاجئني  الأرواح  حماي���ة  نظ���ام 

الذي���ن يفقدون �صنوي���ًا عدد كبري 

م���ن ال�صحايا نتيج���ة ال�صعقات 

خ�صو�صًا يف خميمي  الكهربائية، 

ب���رج الرباجنة و�صاتي���ا، نتيجة 

فو�ص���ى التمدي���دات، اإ�صاف���ة اإىل 

تنظيم �صبكات ال�رصف ال�صحي يف 

عدد من املخيم���ات، وو�صع نظام 

�صيانة دائم، وكذلك مو�صوع اإعادة 

اإعمار خميم نهر البارد.. وغريها.

اأو�صاع  اأن قطار حت�صني  يبدو 

الاجئ���ني الفل�صطينيني يف لبنان 

عاد وانطلق، مع اأمل اأن يبقى بعيداً 

عن ملفات التجاذب ال�صيا�صي يف 

لبنان.

�صامر ال�صياوي

عـربـي - دولي

مصادر نيابية: انفراجات قريبة في ملف فلسطينيي لبنان

الرئي�س متام �سالم م�ستقباًل وفداً من الف�سائل الفل�سطينية يف لبنان

هل ينطلق قطار تحسين أوضاع الالجئين 
الفلسطينيين في لبنان بعيدًا عن ملفات 

التجاذب السياسي؟

ا�صتقب���ل اأمني عام حركة االأمة ال�صيخ د. عبد النا�رص ج���ربي، من�صق عام جتمع اللجان والروابط 

ال�صعبية؛ االأ�صتاذ معن ب�صور، مع وفد من التجمع، يف جمّمع كلية الدعوة االإ�صامية، ومت عر�س ملجمل 

التطورات على ال�صاح���ة املحلية والعربية واالإ�صامية، و�رصورة ا�صتنها�س القوى احلّية يف االأمة من 

اأجل مواجهة التحديات واإ�صقاط امل�صاريع واالأهداف االحتالية ال�صهيو- اأمريكية، التي ي�صّكل االإجرام 

والتفريق العن�رصي وجهها البارز يف هذه املرحلة.

الشيخ جبري التقى بشور: 
الستنهاض القوى الحّية لمواجهة التحديات 

وإسقاط المشاريع  الصهيونية
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ال�سيخ د. عبد النا�سر جربي م�ستقباًل معن ب�سور والوفد املرافق



بعد انت�صار مقطع فيديو حرق الطيار االأردين معاذ 

الك�صا�صب���ة، ازدادت التجاذب���ات واملواقف املختلفة؛ 

ب���ني مندد وم�صتنكر، اإىل مطالب بالرد و�رصب معاقل 

االإره���اب املتمثل ب�«داع����س«، واجتثاث هذه الغدة 

ال�رصطانية التي تن�صط يومًا بعد اآخر يف املنطقة.

هنا ُتط���رح االأ�صئلة حول مدى ا�صتفادة الواليات 

املتحدة االأمريكي���ة والتحالف الدويل من الربوباغندا 

الت���ي �صنعتها »داع�س«، وعن اأهمية الت�صويق للفكر 

»الداع�ص���ي« والتط���رف، ووجوب حماربت���ه، وباأن 

اأمريكيا هي الوجه »املقاوم« االأول لاإرهاب.

لوا�صنطن وحليفتها »اإ�رصائيل« م�صالح متعددة 

يف املنطق���ة، فاأمريكا ت�صعى لع���ودة ع�صكرية على 

م�صتوى وا�صع اإىل منطقة ال�رصق االأو�صط، ولهذا الهدف 

تراأ�ّصت التحالف الدويل، وحاولت اإقناع اأكرب عدد من 

الدول لانخراط يف هذا امل�رصوع الهادف اإىل الق�صاء 

على االإرهاب.

ح���رق الك�صا�صبة لي�س �ص���وى فر�صة الأمريكا 

م���ن اأج���ل ك�صب جول���ة اأخرى يف احل���رب على 

»داع�س«، وجعل االأردن ج���زءاً من هذا ال�رصاع، 

خلدم���ة امل�صالح ال�صهيونية، لك���ن رغم معرفة 

الع���امل باأ����رصه اأن قط���ر وتركيا تعت���ربان اأهم 

الداعم���ني للتطرف احلا�ص���ل يف املنطقة، تغ�س 

االإدارة االأمريكية النظ���ر عن ذلك، الأنها هي اأي�صًا 

بحاج���ة اإىل اإبقاء التوتر م�صتع���ًا، وعدم اإطفاء 

�صعلة احلرب، فهذا االمر ُي�صعف �صورية والعراق، 

وي�صتنزف مواردهما على كل االأ�صعدة. 

املعطيات ت�صري لغاي���ة االآن اإىل اأن هذه العملية 

مل تك���ن م�صبقة التخطيط، لك���ن وا�صنطن ال تفّوت اأي 

فر�ص���ة ت�صاعدها على ك�صب اأرب���اح ع�صكرية ت�صاهم 

يف تعزي���ز اقت�صاده���ا، فه���ي ل���ن ت�صم���ح باندثار 

»داع�س« و«الن�رصة«، لكن يف نف�س الوقت لن تقبل 

باندماجهم���ا �صويًا، كي ال ي�صب���ح يف املنطقة قوة 

ع�صكرية اأخرى تهّدد مكا�صبها يف العراق وغريها من 

دول اخلليج، خ�صو�صًا اال�صتفادة النفطية.

اأم���ا عل���ى امل�صت���وى االأردين، فعملي���ة ح���رق 

الك�صا�صبة ف�صلت ال�صارع االأردين اإىل ق�صمني، فامللك 

عب���داهلل اأعلن �رصورة �رصب االإرهاب، والدخول الكلي 

�صم���ن التحالف الدويل، بينما ت���رى جمموعة اأخرى 

عدم �ص���واب االنخراط يف هذا التحالف، والدخول يف 

معمعة هم بغنى عنها.

واإذا م���ا ا�صتعدن���ا �رصيط االأح���داث، كي نقطع 

ال�صك باليق���ني، ن�صتذكر ما ح�ص���ل يف عني العرب؛ 

عندم���ا دخلت القوى »الداع�صي���ة« وقتلت االزيديني 

وامل�صيحي���ني.. وقتها وقفت وا�صط���ن متفرجة، وبدل 

اأن ت����رصب بَيد من حديد الإيقاف الهجمات االإرهابية، 

ق���ررت نقل قواتها من املو�ص���ل اإىل كوباين، فو�صلت 

بعدد ت�صع �صاعات، وكانت امل�صيبة قد وقعت.

هذا لي�س �ص���وى دليل ومث���ال �صغري على مدى 

اخلبث االأمريكي يف خطط���ه ال�صاعية لتحقيق نقاط 

ربح اإيجابية من مع���ارك ال�رصق االأو�صط، وهنا ناأتي 

اإىل امل�صت���وى الدويل والتحالف���ات اخلارجية، فحزب 

اهلل ه���و �صمن املعركة الدائ���رة يف �صورية، واالأخرية 

ه���ي التي كانت تقوم بت�صيري عملية نقل ال�صاح عرب 

اأرا�صيه���ا، واملقدَّم من اإيران، حليف���ة رو�صيا والعدو 

الل���دود الأمريكا، وهنا ناأت���ي اإىل قول اإن هزمية القوة 

الكربى تبداأ باإ�صعاف حلفائها، مما يوؤكد اأن وا�صنطن 

�صت�صع���ى اإىل اإطالة عمر احلرب ق���در امل�صتطاع، كي 

تك���ون حرب���ًا ا�صتنزافية، تخ�رص فيه���ا دول املنطقة 

مقوم���ات ال�صم���ود االأ�صا�صي���ة، وموارده���ا املالية 

والب�رصية، لتك���ون اأمريكا و«اإ�رصائي���ل« يف النهاية 

الرابح االأول واالأخري.

ح�صني غازي

w w w . a t h a b a t . n e t7

الزيارة التاريخي����ة التي قام بها 

الرئي�س الرو�ص����ي فادميري بوتني اإىل 

م�رص لي�صت تف�صيًا يف م�صار التطورات 

املت�صارعة يف ال�رصق االأو�صط، فم�رص 

الت����ي كان����ت يف كل تاريخه����ا دولة 

عربية حمورية؛ له����ا نفوذها وقوتها 

وقدرتها عل����ى التاأثري يف دول عربية 

عّدة، لن تكون خ����ارج اأجندة الرو�س، 

الذي����ن دخل����وا اإىل ال�صيا�ص����ة ال�رصق 

اأو�صطية من بابها العري�س بعد احلرب 

يف �صورية.

تتزامن هذه الزي����ارة مع تطورات 

ع����ّدة يحت����اج فيها كل م����ن البلدين 

اإىل تو�صي����ع اآف����اق العم����ل ال�صيا�صي 

والدبلوما�ص����ي واالقت�ص����ادي، واأهمها 

ملّفا االقت�صاد واالإرهاب.

على ال�صعيد االقت�صادي، حتاول 

كل م����ن رو�صيا وم�����رص اخلروج من 

املرتاكم����ة،  االقت�صادي����ة  االأزم����ات 

فرو�صي����ا التي فر�س الغ����رب عليها 

عقوب����ات اأرهقت االقت�ص����اد الرو�صي 

ب�ص����كل  الروب����ل  تراج����ع  اإىل  واأّدت 

غري م�صب����وق، حتاول تاأم����ني بدائل 

ممكن����ة لتاأمني بيع الغ����از الرو�صي، 

وعقد �����رصاكات اقت�صادي����ة مع غري 

االأوروبيني، بينما ت�صعى م�رص بقوة 

اإىل ج����ذب مزي����د م����ن اال�صتثمارات 

العربي����ة والدولية، من خال املوؤمتر 

اآذار  االقت�ص����ادي املزمع عق����ده يف 

املقبل، كما تطمح اإىل اال�صتفادة من 

الرو�صي����ة، خ�صو�صًا بعدما  االأ�صواق 

فر�ص����ت رو�صيا حظراً على املنتجات 

الغذائية االأوروبية.

وهكذا، يب����دو اأن االقت�صاد �صيكون 

فاحتة عاق����ات ممت����ازة، حيث يريد 

ال�رصكاء  مروح����ة  تو�صي����ع  الرو�����س 

االقت�صادي����ني، للو�صول اإىل اال�صتقال 

ع����ن ال�����رصكاء االأوروبي����ني، الذي����ن 

يحاولون عزل رو�صي����ا وحتويلها اإىل 

جمرد »دول����ة اإقليمي����ة« كما �رصّح 

الرئي�����س باراك اأوبام����ا، بينما ي�صعى 

امل�رصي����ون اأي�ص����ًا اإىل التفلُّ����ت م����ن 

ال�صغوط الغربي����ة عليهم بعد اإطاحة 

الرئي�س حممد مر�صي »االإخواين«.

وبعك�س زي����ارة بوتني لرتكيا يف 

كان����ون االأول املا�صي، وحيث مل يكن 

من املتوقع منها اأن تخرج باأي تفاهم 

اإيجابي خ����ارج اإط����ار االقت�صاد، فاإن 

العاق����ة مع م�رص ميك����ن اأن تدفع اإىل 

دور م�رصي اإقليمي اأكرب، يوؤدي اإىل دور 

اإيجاب����ي يف ق�صايا ال�����رصق االأو�صط، 

ومنها االأزمة ال�صورية.

ي����درك الرو�س متام����ًا اأن املبادرة 

الت����ي يقومون بها جلم����ع املعار�صة 

ال�صوري����ة م����ع ممثلني ع����ن احلكومة 

ال�صورية، لن توؤدي اإىل �صيء اإذا مل تقم 

دولة اإقليمية »�ُصنّية« موازية مباقاة 

����ه الت�صووي، وال�صغط على  هذا التوجُّ

املعار�صة للقبول ب�صيغة حّل مقبول 

للطرفني. كما يدرك اجلميع اأن اإمكانية 

كل من ال�صعودي����ة اأو تركيا اأو قطر اأو 

االأردن للع����ب مثل ه����ذا الدور، هو يف 

م�صاركتهم  ب�صب����ب  امل�صتحيل،  حدود 

املبا�����رصة يف �صف����ك دم ال�صوري����ني، 

ني  ن����ي - ال�صُّ وب�صب����ب ال�����رصاع ال�صُّ

الذي يجعل م����ن اأي مبادرة تقوم بها 

اأي م����ن الدول تلك مرفو�ص����ًا من قبل 

ممّويل وداعمي »املعار�صة ال�صورية« 

لة  االآخري����ن. لذل����ك، تبدو م�����رص موؤهَّ

للعب مث����ل هذا الدور االإقليمي، والذي 

�صيك����ون مقبواًل دولي����ًا اأي�صًا الأ�صباب 

عّدة، اأهمها:

حاجة الغ����رب واالأمريكيني الإبقاء 

م�����رص دول����ة قوي����ة وفاعل����ة، وذلك 

الحتواء االأزمة الليبية التي لو امتدت 

اإىل م�رص النفجرت اأفريقيا برّمتها. كما 

يطغ����ى على العق����ل االأمريكي حاجة 

وج����ود م�رص كدول����ة م�صتق����رة على 

حدود »اإ�رصائيل«، ملا لعدم اال�صتقرار 

م����ن خماط����ر هائل����ة عل����ى الكيان 

»االإ�رصائيل����ي« ووج����ود »اإ�رصائيل« 

برّمته.

حاج����ة الرو�����س اإىل و�صيط فاعل 

بثق����ة »املعار�صة  ومقب����ول، يحظى 

ال�صوري����ة« ويدفعه����ا اإىل تقدمي احلل 

ال�صلمي على اخلي����ار الع�صكري، وهو 

دور باإمكان م�����رص - ب�صفتها حليفة 

للخليجي����ني - القي����ام ب����ه، علمًا اأن 

البلدين يت�صاركان يف العداء لاإ�صام 

ال�صيا�ص����ي، فالرو�س كان����وا مبكراً قد 

اأعلنوا »االإخوان« منظمة اإرهابية منذ 

عام 2004.

يت�صارك النظام ال�صوري مع م�رص 

- ما بع����د ثورة 30 يوني����و - العداء 

بجمي����ع  امل�صلم����ني«  ل�»االإخ����وان 

فروعهم، وتعاين م�رص كما �صورية من 

االإرهاب الذي يريد تقوي�س ا�صتقرارها، 

لذلك فاإن قيام م�رص مببادرة لت�صهيل 

ال�صوريني  لقاء »املعار�صة« والنظام 

لن يكون مرفو�صًا من قبله، بالعك�س؛ 

جمرد وق����وف م�رص عل����ى احلياد يف 

ال�صورية �صيحق����ق مكا�صب  الق�صي����ة 

للنظ����ام ال�صوري من حيث فّك احل�صار 

العربي الذي ُفر�س عليه بعد موؤمترات 

»اأ�صدق����اء �صورية« ودعوات اجلامعة 

ل ع�صكري غربي الحتال  العربية لتدخُّ

�صورية.

لن يعار�س االإيرانيون قيام م�رص 

بهذا ال����دور، فهم قد حاولوا مرات عّدة 

دفع اأردوغان للقيام بهذا االأمر وف�صلوا. 

وهكذا، يب����دو من االأن�ص����ب الإيران اأن 

يكون مل�رص دور قيادي رائد يف الدول 

العربي����ة، كبديل عن دور �صعودي بعد 

ف�صل امل�رصوع »االإخواين« - الرتكي.

بكل االأحوال، واإىل اأن تن�صج ظروف 

احلل ال�صيا�ص����ي يف �صورية، �صيحاول 

كل طرف على االأر�����س ح�صم املعركة 

الع�صكري����ة ل�صاحله، فم����ا يحمله كل 

ط����رف اإىل املفاو�صات هو بب�صاطة ما 

يحققه الع�صكر على االأر�س.

د. ليلى نقوال الرحباين

هل كّرس بوتين دورًا لمصر في سورية؟

الغرب واألميركيون 
يفّضلون إبقاء مصر 

دولة قوية تحتوي األزمة 
الليبية التي لو امتدت 
النفجرت أفريقيا برّمتها

المعطيات تشير إلى أن عملية 
حرق الكساسبة لم تكن مسبقة 
التخطيط.. لكن واشنطن انتهزت 

هذه »الفرصة«

من المستفيد من إرهاب »داعش«؟
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اندلعت م���ن جديد حرب كالمية هي 

الأعنف بني الوليات املتحدة الأمريكية 

وكوري���ا الدميقراطي���ة )ال�سمالية ح�سب 

الو�سف الغربي(، وه���ذه املرة مل تتخذ 

فقط عنوانه���ا الإلكرتوين، اإمنا يف �سياق 

التمو�س���ع العاملي، �سيم���ا اأن م�ساريع 

الولي���ات املتحدة بات���ت اأكرث مبا�رشة 

يف ا�سته���داف ال���دول و�سيادتها بهدف 

تقوي�سها، خ�سو�سًا كوريا التي ُيفرت�ض 

اأنه���ا يف مرحلة مفاو�س���ات معها على 

ق�سايا �سائك���ة تتجاوز �سب���ه اجلزيرة 

الكوري���ة، ومن �سنمه���ا ال�سالح النووي 

الك���وري، م���ن خ���الل اللجن���ة الدولية 

ال�سدا�سية التي ت�سمهما اإىل جانب رو�سيا 

وال�سني واليابان وكوريا اجلنوبية.

»التحرُّ����ض« الأمريك���ي هذا املرة 

بكوريا ا�ستهدف عمق الثقافة الكورية، 

واأهّم رمز يف الدولة، وهو الرئي�ض كيم 

جونغ اون، من خالل فيلم �ساخر ا�سمه 

»املقابلة«، من اإنتاج �رشكة »�سوين«، 

وهي ال�رشكة الأهم يف متويل رئا�سيات 

باراك اأوباما، ويتن���اول الفيلم جتنيد 

الكوري،  الرئي�ض  لغتي���ال  �سحافيني 

وقد مّت اخ���رتاق الكمبيوت���ر املركزي 

لل�رشك���ة يف ذروة الدعاية للفيلم قبل 

عر�سه، من قبل »هاك���رز«، والتهديد 

بالنتق���ام اإذا مّت عر����ض الفيلم، الأمر 

الذي دف���ع ال�رشكة املنتج���ة ل�سحب 

الفيلم ووقف الدعاي���ة، فيما تنّطحت 

ال�سمالية  كوري���ا  لته���ام  وا�سنط���ن 

الهام،  التقني  بالوقوف وراء الخرتاق 

مع اإط���الق وعيد على ل�س���ان اأوباما 

�سخ�سيًا بالرد على بيونغ يانغ »يف 

�س���كل منا�سب، وبطريق���ة نختارها«، 

رغم نف���ي كوريا لأي دور لها يف ذلك، 

وال�ستعداد لتحقي���ق م�سرتك، مبوازاة 

التاأكي���د على وجود م�ستندات ووثائق 

ُتثبت عدم ت���ورط كوريا يف الخرتاق، 

واتهام وا�سنطن بن�رش اأكاذيب لت�سويه 

�سمعة الدولة ال�سيوعية.

ب���دل اأن تالقي الولي���ات املتحدة 

ال�ستع���داد الكوري للتع���اون الوثيق 

ب�ساأن جرائ���م املعلوماتية، والإ�سغاء 

اإىل التحذي���ر ال�سين���ي ب���اأن الفيلم 

»وقاح���ة ثقافية، ول ميك���ن اأن يكون 

م�سدر فخر ل لهولي���ود ول للمجتمع 

اأك���رث باجتاه  اندفع���ت  الأمريك���ي«، 

الت�سعيد الكالم���ي وال�ستفزاز، وعلى 

ل�سان اأوبام���ا �سخ�سيًا للمرة الثانية، 

حيث رمى فيه اإىل احتمال انهيار نظام 

كوريا، معترباً اأنها »البلد الأكرث عزلة، 

والأك���رث عر�س���ة للعقوب���ات، والأكرث 

انقطاعًا عن العامل«.

بالطبع، فوج���ئ الأمريكيون بالرد 

الك���وري، وعل���ى ل�س���ان الرئي�ض كيم 

جونغ اون، خ�سو�سًا و�سفه لالأمريكيني 

بالكالب امل�سعورة، وذلك خالل تروؤ�سه 

جلنة الدفاع الوطن���ي، وهذا له معنى 

خا�ض بح���ّد ذات���ه، �سيما اأن���ه اأُقرن 

ببي���ان وا�سح رّك���ز على اأن���ه »منذ 

حديث الإمربيالي���ني الأمريكيني )كالم 

اأوبام���ا( عن اإ�سق���اط جمهورية كوريا 

ال�سعبية، ل ميكن جلي�ض  الدميقراطية 

و�سعب الب���الد اإل اأن يبلّغ���وا ر�سميًا 

اإدارة اأوبام���ا ب���اأن جمهوري���ة كوريا 

لي�ست يف حاج���ة ولي�ست راغبة بعد 

الآن باجللو����ض اإىل طاولة املفا�سات 

مع الوليات املتح���دة، فنحن نرف�ض 

اجللو����ض اإىل طاول���ة املفاو�سات مع 

كالب م�سعورة تطالب باإ�سقاط نظامنا 

ال�سرتاكي«.

مل تكت���ِف كوري���ا بهذا ال���رّد الذي 

�سمتت بعده وا�سنط���ن حتى الآن، بل 

اأوردت وعي���داً اأق�س���ى كدول���ة حترتم 

�سيادته���ا وقادتها باأن اأعلنت اأنه »اإذا 

�سّنت الوليات املتحدة حربًا عدوانية 

اأو حربًا نووية ف���اإن كوريا ال�سمالية 

�ستت�س���دى لها ب�رشباته���ا النووية«، 

وال�س���ن  بالع���ني  مبعن���ى »الع���ني 

بال�س���ن«.. اأم���ا »اإذا حاولت وا�سنطن 

اإ�سقاط جمهورية كوري���ا الدميقراطية 

معلوماتي،  ع���رب هج���وم  ال�سعبي���ة 

فاإنها �سرتّد عرب هجومها املعلوماتي 

اخلا�ض، وبالتايل �ستقّدم موعد الدمار 

النهائي للوليات املتحدة«.

ل �س���ك اأن الأمريكيني ل يتعاطون 

النهائي  الدمار  التهديد بتحقي���ق  مع 

بوا�سطة الإمكان���ات الكورية املتعددة 

اأنه »فانتازيا«،  لل�رشب النووي على 

ب���ل ياأخذون���ه عل���ى حمم���ل اجلد، 

اأنه ا�سُتب���ق بتاأكيد مو�سكو  خ�سو�سًا 

اأن الرئي�ض الكوري �سيح�رش احتفالت 

رو�سيا بالن�رش على الفا�سية والنازية 

يف احلرب العاملية الثانية، وبح�سور 

روؤو�س���اء ع�رشي���ن دول���ة، الأمر الذي 

يعني اأي�سًا عدم عزلة كوريا اإطالقًا، ل 

بل عودة احللف املواجه لالإمربياليني.

يون�س عودة

ت�سهد املنطقة العديد من املتغريات 

ع���د الأمني���ة والع�سكري���ة  عل���ى ال�سُّ

وال�سيا�سية، والتي �ساهمت يف تقوي�ض 

م�رشوع اأم���ريكا لل�سيطرة على املنطقة 

وثرواتها النفطية.

ظنت اأمريكا اأنها ت�ستطيع اأن ت�ستفيد 

من »الربيع العربي« كي ُت�سقط النظام 

يف �سورية، فاأعطت لنف�سها وملن معها 

من دول اخلليج ب�سعة اأ�سهر لإ�سقاطه، 

لكن الأمور مل جتِر كما اأرادوا، فا�ستمرت 

الأزمة اأكرث من اأرب���ع �سنوات وما تزال 

حتى الي���وم، ا�ستطاع النظ���ام خاللها 

ا�ستع���ادة ال�سيط���رة عل���ى العديد من 

املناط���ق الت���ي احتلته���ا املجموعات 

التكفريي���ة الإرهابي���ة، واأ�سبح و�سعه 

اأقوى.

ف�سل���ت يف العراق عل���ى الرغم من 

متدد »داع�ض« وبايعاز منها وا�ستطاع 

املب���ادرة  ي�ستعي���دوا  ان  العراقي���ون 

بالتعاون م���ع كرد�ستان العراق وبدعم 

كبريمن اجلمهورية ال�سالمية اليرانية، 

واأن يوؤ�س�س���وا احل�س���د ال�سعب���ي الذي 

�سيبل���غ تعداده 90 ال���ف مقاتل والذي 

�سيك���ون م���ن �سم���ن اط���ار املوؤ�س�سة 

الع�سكرية وذل���ك حلماية العراقيني من 

»داع����ض«، ويف فرتة ب�سيط���ة تراجع 

التمدد الداع�سي وقلت خطورته.

تلّم�ست خطر الإرهاب التكفريي بعد 

خروج »داع�ض« عن الدور املر�سوم له 

يف العراق، واإعالن اإمارته يف العديد من 

ال���دول العربية والإ�سالمية، ويف �سيناء 

التي مل ت�سلم من عمله الإرهابي فيها، 

فاأ�سب���ح ي�سّكل تهدي���داً لالأمن امل�رشي 

اخلطر  و�سل  حت���ى  و»الإ�رشائيل���ي«، 

الداه���م اإىل اأوروبا الت���ي اأعلنت النفري 

العام بعد حادثة »�ساريل ايبدو«.

اأمريكا ومعها ال���دول »5+1«، على 

الرغم من مواجهته���ا لإيران يف امللف 

النووي منذ 11 عامًا، وفر�ض العقوبات 

القت�سادي���ة عليها، وال�سغط بامللفات 

الإقليمية يف �سورية والعراق وفل�سطني، 

مل يتمّكن���وا من منع اإي���ران من زيادة 

النووي  وتقدُّمها  لليورانيوم،  تخ�سيبها 

ال�سلمي، فاأدركوا اأن �سيا�ستها لن جتدي 

نفع���ًا اأمام اإ����رشار اإي���ران على تطوير 

قدراتها النووية ال�سلمية.

ف�سلت »اإ�رشائيل« يف احلفاظ على 

دوره���ا الإقليمي، ب���ل اأ�سبحت عاجزة 

ع���ن حماية اأمنه���ا ال�سرتاتيجي، وهي 

بحاجة دائمًا اإىل طلب الإذن امل�سبق من 

اأمريكا لأي ح���رب تخو�سها، وهي الآن 

تعاين من قل���ق امل�ستقبل، وذلك بف�سل 

جهاد املقاوم���ني يف لبنان وفل�سطني، 

وانت�ساراته���م �سد الكي���ان ال�سهيوين 

الغا�س���ب، واآخره���ا عملي���ة املقاومة 

الإ�سالمي���ة يف �سبعا، والتي جاءت كردٍّ 

على عملية القنيطرة.

فر�ست ه���ذه املتغريات وغريها من 

الأح���داث التي وقع���ت يف اليمن ويف 

غريها من ال���دول العربية نف�سها على 

اأمريكا:

جعلتها تعيد النظ���ر يف اأولوياتها؛ 

من اإ�سقاط الأ�سد يف �سورية وا�ستبعاده 

م���ن اأي حل، اإىل القب���ول مب�ساركته يف 

اأي ح���ل �سيا�س���ي مرتق���ب، وهو حال 

العديد م���ن ال���دول الأوروبي���ة كذلك، 

ما ع���دا تعّن���ت تركيا التي م���ا زالت 

تقّدم الدعم ل�»داع����ض« واملجموعات 

التكفريي���ة الأخرى، وكذل���ك رف�ض قطر 

وال�سعودي���ة لأي حل مع الأ�سد، انطالقًا 

م���ن ح�ساباته���م الإقليمي���ة، التي لن 

تغرّي �سيئ���ًا يف املعادلة القليمة �سوى 

ه���ذا الهام�ض من التح���رُّك الذي غ�ست 

اأمريكا الطرف عنه، والذي قد ي�ساعد يف 

حت�سني موقعها يف املفاو�سات التي مل 

يحن وقتها. 

اأ�سبح���ت حمارب���ة الإره���اب م���ن 

الأولوي���ات، وق���د تكون بع����ض الدول 

�سادق���ة فيما تق���ول اإل اأنه وحتى هذه 

اللحظة لي�ض معلوم���ًا اإذا كانت اأمريكا 

تري���د الق�ساء علي���ه فع���اًل اأو ل، واإن 

كان���ت ال�سّباقة اإىل ت�سكي���ل التحالف 

الدويل ملحاربة »داع�ض« واأخواتها من 

املجموعات التكفريية. 

يعمل اأوبام���ا من خالل املفاو�سات 

الثنائية مع اإي���ران للتو�سل اإىل اتفاق 

اإطار يف املل���ف الن���ووي، واإن مل يكن 

�سام���اًل، يف املوعد النهائ���ي يف �سهر 

حزي���ران، وي�سع���ى اإىل تذليل العقبات 

التي �ستعرت�سه من »اجلمهوريني« يف 

الكونغر�ض الأمريك���ي، والذين يرف�سون 

رفع العقوبات عن اإي���ران، بل يطالبون 

بفر����ض عقوبات جدي���دة عيها، وكذلك 

»اإ�رشائيل« وال�سعودية. 

الظ���روف ال�سيا�سي���ة مالئم���ة اأكرث 

لالنفراج���ات، وق���د تك���ون بدايتها من 

املل���ف الن���ووي، ال���ذي قد يفت���ح اأفق 

الت�سويات يف امللفات الأخرى. 

هاين قا�سم

أميركا - كوريا: العين بالعين..

التهديد بالدمار النهائي 
بإمكانات كورية متعددة 

للضرب النووي تلّقاه 
األميركيون على محمل 

الجد
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ونح����ن نثري م����ع الرئي�ض اإميل 

حلود حدي����ث جتربت����ه يف قيادة 

اجلي�ض ورئا�سة اجلمهورية، نتطرق 

معه اإىل الأو�ساع الراهنة، خ�سو�سًا 

اأن عملية املقاومة يف مزارع �سبعا 

ال�سورية  القنيطرة  رداً على اعتداء 

كانت تتوارد اأخبارها اإىل م�سامعه 

اأوًل باأول، فيقول:

ب����ه  قام����ت  ال����ذي  ال����رّد  اإن 

املقاومة با�سته����داف جي�ض العدو 

الأر�����ض  عل����ى  »الإ�رشائيل����ي« 

اللبنانية ه����و رّد ي�رشّف املقاومة 

ولبنان، وي����رّد الكيل كيلنينْ للعدو 

»الإ�رشائيل����ي«، ال����ذي ب����ادر اإىل 

العتداء عل����ى املقاومني الأ�رشاف 

 غادر.
ّ
وقَتل عدداً منهم بق�سف جوي

اأُر�سيت منذ  اإن املعادلة الت����ي 

زم����ن النت�سار م����ا زالت هي هي، 

اأي اإن كل اعتداء »اإ�رشائيلي« اإمنا 

ي�ستدع����ي رداً منا�سب����ًا، �سيما اأن 

اليوم  يعرف  »الإ�رشائيلي«  العدو 

اأكرث من اأي وق����ت م�سى اأن قدرات 

املقاومة قد ت�ساعفت، واأن العتداء 

عليها اأو على لبنان ل ميكن اأن ميرّ 

كاأّن �سيئًا مل يح�سل.

اأ�سموها »معادلة الرعب«، وهي 

يف احلقيقة معادل����ة م�ستمّدة من 

قوة لبنان؛ �سعبًا وجي�سًا ومقاومة، 

يف رف�ض الع����دوان ودحره. اعتقد 

العدو ال�سهيوين لوهلة اأن �سيا�سة 

الن����اأي بالنف�����ض بالطريق����ة التي 

مور�س����ت به����ا، اأو اأن اإعالن بعبدا 

بالطريقة التي مّت ت�سويقه بها، اإمنا 

يقّيدان املقاومة اأو اجلي�ض اللبناين 

اأو ال�سعب من الرّد على كل اعتداء 

عليهم، �س����واء ح�سل عل����ى اأر�ض 

لبن����ان اأو حيث يح�س����ل الت�سّدي 

والتنظيمات  »الإ�رشائيلي«  للعدو 

التي ت����دور يف فلكه اأو تتالقى مع 

م�ساحله.

حقًا، اإن زم���ن الهزائم قد وىّل، 

كم���ا وىّل اأي اأث���ر حلديث خ�سبي 

�سّوق اأ�سحابه اأنه ُيبعد لبنان عن 

النار، يف حني اأن »اإ�رشائيل« هي 

من يبادر اإىل اإ�سع���ال النار دومًا. 

املطلوب اليوم هو اللتفاف حول 

بعد  �سفوفنا  ور����ضّ  املقاوم���ة، 

در�سًا  »الإ�رشائيلي«  العدو  تلقني 

موجع���ًا ي�ستحقه.. الب���ادئ اأظلم، 

و�ساحب احلق منت�رش ل حمال.

ويث���ري الرئي����ض حل���ود اأزمة 

الع�سكريني  اختط���اف  ا�ستم���رار 

يف ج���رود عر�س���ال، والرتب���اك 

احلا�س���ل حكومي���ًا يف مقاربتها 

وحلّها، فريى اأن هذا احلل الذي لن 

يتوافر، واجلي����ض الوطني البا�سل 

ل �س���وء اأخ����رش ل���ه، ول غطاء 

من مرجعيت���ه ال�سيا�سي���ة - اأي 

الظرف  احلكومة جمتمعة يف هذا 

- ك���ي مُي�سك نهائيًا بزمام الأمور 

التي  بالط���رق  املب���ادرة  وياأخذ 

يراه���ا منا�سبة لتحري���ر الرهائن 

الع�سكريني والأمنيني.. ل ميكن اأن 

يظل اجلي�ض على حواجزه يكت�سف 

تارة اأ�سلح���ة وذخائر يف �سيارات 

تق�سد ج���رود عر�سال باألف حّجة 

وحّج���ة، ويلقي طوراً القب�ض على 

الإرهابية،  التنظيم���ات  منا�رشي 

حيث يت���م الفراج ع���ن بع�سهم 

باألف حّج���ة وحّجة اأي�س���ًا، كاأن 

يكونوا مثاًل من املفاو�سني لإطالق 

توّحدت  هل  ويت�س���اءل:  الرهائن، 

مرجعي���ة التفاو����ض، يف ح���ال 

بالتفاو�ض،  اتخذت احلكومة قراراً 

اأم ل زلن���ا ندور يف دائرة الرتباك 

قيد  �سيبق���ون  واأ�رشانا  العمي���م، 

الحتجاز الإرهابي؟

ماذا تنتظر احلكومة كي تخرج 

اأفرقائها وخالفاتهم  من جتاذبات 

يف هذا املل���ف الوطني احل�سا�ض؟ 

ل ميك���ن اأن يكون اجلي�ض متفرجًا 

عندم���ا يقع يف الأ����رش اأفراد منه 

ومن الأم���ن ُيقتل���ون الواحد تلو 

الآخر بو�سائل وح�سية، وبدم بارد، 

ونح���ن ما نزال تائهني عن الهدف 

الأ�سا�ض وهو تكليف اجلي�ض تكليفًا 

ل لب�ض في���ه ول خبث ول اأفخاخ 

ُتن�سب له حل�سابات مرئية اأو غري 

مرئية؛ باأن مُي�سك بامللف من األفه 

اإىل يائ���ه وي�ستعيد املبادرة، بعد 

اإجراء عملية تقومي �ساملة لأحداث 

عر�سال؛ ع�سكريًا وميدانيًا.

ويث���ري الرئي����ض حل���ود اأي�سًا 

زاويتني:  م���ن  الإقليمي  الو�س���ع 

�سورية، التي قال عنه���ا يومًا اإن 

»�سوري���ة اأق���وى«، و�ستخرج من 

احل���رب الكوني���ة الإرهابية التي 

ُفر�س���ت عليه���ا، وها ه���م اليوم، 

واجلي����ض العربي ال�س���وري على 

اأهبة حترير اأكرث من منطقة �سورية 

من فلول الإره���اب، ينادون بوقف 

النار وجتميد القتال، ما يدعو اإىل 

الت�ساوؤل: ملاذا مل يفعلوا ذلك من 

قب���ل ومينع���وا الإرهابيني و�سذاذ 

الآفاق من العامل اأجمع باأن ياأتوا 

اإىل �سوري���ة لي�سّبوا حقدهم على 

ب�رشها وحجرها؟

اأم���ا يف فل�سط���ني، فاملطلوب 

ا�ستفاق���ة ال�سع���ب الفل�سطين���ي 

باأطياف���ه ال�سيا�سي���ة كافة، على 

اأن ه���ذا الع���دو ال���ذي يقتل على 

�سبي���ل املث���ال ل احل����رش وزيراً 

منا�س���اًل، كاملغدور زياد اأبو عني، 

وي�س���ّب ج���ام غ�سب���ه على غزة 

املقاوم���ة، وي�سدد احل�سار عليها، 

ويقتحم الأق�س���ى حني ي�ساء كاأن 

اأو  اإن�ساني���ًا  اأو  �رشعي���ًا  رادع  ل 

اأخالقي���ًا اأو دوليًا مينعه من ذلك، 

ويكمل خطة ال�ستيطان والتهجري 

الق����رشي متهيداً لإع���الن يهودية 

العن�رشي���ة  دول���ة »اإ�رشائي���ل« 

وتفتيت فل�سطني جغرافيًا وب�رشيًا 

و�سيا�سيًا، واإله���اء العامل العربي 

باإف���رازات الربيع املزّيف، اإمنا هو 

عدو ل يفهم اإل لغة القوة والردع، 

على ما دّلت التجرب���ة اللبنانية 

الرائدة يف دحره والنت�سار عليه 

عام���ي 2000 و2006، وجتربة غزة 

الأخرية الت���ي لقت كل الدعم من 

خ���ط املقاومة واملمانعة يف هذه 

املنطقة م���ن العامل التي تتعر�ض 

ل���كل الظالم���ات بفع���ل وج���ود 

الكي���ان الغا�سب وتغطية جرائمه 

العدوانية ل بل دعمها.

ويلف���ت الرئي����ض حل���ود بعد 

اأ�سب���وع م���ن لقائ���ه ا�ستكم���اًل 

إميل لحود يتذكر.. 
القوة في وجه الظلم هي ضمانة االنتصار والحياة الكريمة

للجل�س���ة الأوىل لنا معه، اإىل 

احلادث���ة الإجرامي���ة الب�سعة 

باغتيال الطيار الأردين ال�سهيد 

الك�سا�سبة، ف���ريى اأنها املثال 

اجلماعات  ه���ذه  ع���ن  الب�سع 

الإرهابية والتكفريية، وي�سعها 

العربي���ة  ال���دول  ر�س���م  يف 

اأ�سباب  والغربية الت���ي وّفرت 

لهذه  والتمويلي  املادي  الدعم 

اأجل  اجلماعات املجرم���ة من 

مواجهة �سورية، اآماًل اأن يكونوا 

قد فهموا الدر�ض جيداً.

يف اخلال�سة، ي�سدد الرئي�ض 

العم���اد اأن الدول ال�سائبة هي 

م�ساريع ق�سم وم�سريها الزوال، 

واأن الق���وة يف وج���ه الظل���م 

ه���ي �سمانة احلي���اة الكرمية 

والنت�س���ار، ول ا�ستثناء لهذه 

القاع���دة ل يف التاريخ الأبعد 

ول يف التاري���خ الأح���دث، ول 

يف ه���ذه الأزمنة الرديئة التي 

نعي�سها حا�رشاً.

اإمي���ل  الرئي����ض  ويع���ود 

اإىل ����رشد جتربته يف  حل���ود 

احلك���م، فيوؤكد اأن���ه منذ اليوم 

امل�سوؤولي���ة  لتولي���ه  الأول 

الدولة  لقي���ام  م�ستعجاًل  كان 

اأن�ساأ  ولهذا  واحلديثة،  العادلة 

يف الق����رش اجلمه���وري مكتبًا 

لتلق���ي ال�س���كاوى، ويت�ساءل: 

هل من اأحد يفّك���ر اأنه �سياأتي 

بامل�ساكل لنف�سه؟

اأن  اأع���رف  كنت  ويجي���ب: 

الطبق���ة ال�سيا�سي���ة »�ستقيم 

القيامة«، خ�سو�سًا اأنني جئت 

اإىل ه���ذا املكتب باأ�رشف واأنزه 

ال�سباط، لأنن���ي مل اأكن اأعرف 

اأح���داً من املدني���ني، من اأجل 

ال�ستم���اع ومتابع���ة �سكاوى 

يق���وم »و�سيط  ريثما  النا�ض، 

اجلمهورية«.

وي�س���ري الرئي����ض حلود اإىل 

اأنه تق���ّدم اإىل هذا املكتب اأكرث 

من 15 األف �سكوى، وا�ستمر هذا 

حتى  ال�سكاوى  بتلقي  املكتب 

رفيق  الرئي����ض  اغتي���ال  بعد 

احلري���ري، واإن مل يعد النا�ض 

يتقدم���ون بك���رثة بال�سكاوى، 

ودون اأي مبالغة اأعطينا لنحو 

اأ�سل  اآلف مواط���ن من  ع�رشة 

15 األفًا حقه���م، دون اأن نعرف 
هوؤلء من هم.

كل  اأن  اإىل  هن���ا  وي�س���ري 

الزعماء قامت قيامتهم، و�سنوا 

حمل���ة �سع���واء، زاعم���ني اأن 

ال�سب���اط يتدخلون يف �سوؤون 

الدول���ة والإدارات، لكنه���م يف 

احلقيق���ة ل يري���دون لأحد اأن 

يحقق ويك�س���ف ما يجري من 

جت���اوزات و»زع���ربات« واأكل 

حقوق املواطنني..

ويوؤك���د الرئي�ض حل���ود اأن 

دوره  كان  ال�س���كاوى  مكت���ب 

اجلمهورية،  لرئي�ض  ا�ست�ساريًا 

م���ن اأجل اأن يع���رف ما يجري 

داخ���ل املوؤ�س�س���ات والإدارات، 

اأنني  ذل���ك  و»الربه���ان على 

�رشت اأقوم بزي���ارات مفاجئة 

)كب�س���ات( اإىل خمتلف الدوائر، 

كامليكانيك على �سبيل املثال 

ل احل����رش، ومتكّن���ا من ك�سف 

اأ�سياء كثرية كانت جتري ب�سكل 

خمال���ف للقوان���ني والأنظمة 

املرعية الإجراء«.

ين�سون  ق���د  النا�ض  ي�سيف: 

تل���ك الفرتة، خ�سو�س���ًا اأنه مل 

يكن لدينا الإعالم الذي يو�ّسح 

حقيقة ما يجري، علمًا اأنني اأرى 

ذلك من �سميم عملي وواجباتي 

كم�سوؤول اأول يف البلد.

يتابع: كان اأي �سخ�ض ميكنه 

اأن ياأت���ي اإىل مكتب ال�سكاوى، 

فيقوم ال�سابط املعني مبقابلة 

اأو مواجهة املدير العام املعني 

لأن  فيت�ساي���ق،  بال�سك���وى، 

هوؤلء تعودوا على ال�سيا�سيني 

ومداخالتهم معهم.. فعاًل، متكنا 

من تعيني مديرين عامني جدد، 

ل يتدخلون يف ال�سيا�سة، لكن 

مع الأ�س���ف مل اأ�ستطع اأن اأغرّي 

كل ه���وؤلء املوظفني، على اأمل 

اأن نتمكن م���ن و�سع »و�سيط 

اجلمهوري���ة« مو�سع التطبيق 

العمل���ي، فيمكن ح���ل م�ساكل 

النا����ض و�سكاويهم، وهو الأمر 

الذي مل يح�سل.

فاإىل مزيد من التفا�سيل

اأحمد زين الدين

�شد �شربوح �لذي ُنفذ يف عهد �لرئي�ش حلود
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ُيعّد احلمل اأم���راً �صعبًا ومرهقًا 

على املراأة يف اأي وقت، لكن عندما 

تكوني ف���وق عمر معّي، فاإن الأمر 

قد ي�صبح اأ�صعب واأ�صعب.

واإذا كن���ت قد اأّجل���ِت اأمر احلمل 

حت���ى و�صلت للأربعي، فاأنت على 

علم ل�ص���ك بال�صعوب���ات التي قد 

تواجهك ولكنها اأبعد عن امل�صتحيل.

يف حقيقة الأمر، التقارير الطبية 

اأ�صارت اإىل اأن عدد املواليد ملن هم 

فوق ال�40 ق���د زادت بن�صبة 15%، 

وهذا عل���ى مدار اخلم����س �صنوات 

ال�صابقة فقط.

وحُل�صن احلظ، ومع وجود تقدُّم 

هائل يف علجات اخل�صوبة، هناك 

العديد من اخليارات املتاحة، والتي 

متّكنك اأنت وزوج���ك من بدء حياة 

اأُ�رسية جديدة.

ل نريد اأن نر�ص���م �صورة قامتة، 

لكن ت���زداد املخاطر ب�صكل طبيعي 

بعد �صن ال����40، اإل اإذا كانت املراأة 

يف حالة �صحية جي���دة، فتتقل�س 

تلك املخاطر اإىل حد كبري.

اإل اأنه ماتزال هناك اأ�صياء ينبغي 

اأن تنتب���ه امل���راأة اإليه���ا، وهي اأن 

بوي�صات املراأة تبداأ يف النخفا�س 

ب�ص���كل طبيعي كلم���ا تقدمت يف 

العم���ر، ما يوّف���ر فر�ص���ًا متزايدة 

لوجود م�صاكل يف الكرومو�صومات، 

والعي���وب  داون،  متلزم���ة  مث���ل 

اخللقية، والإجها�س.

وهن���اك اأي�صًا م�ص���اكل اإ�صافية 

للأم، مثل اأمرا�س القلب، اأو ارتفاع 

�صغ���ط الدم ال���ذي يج���ب اأن يتّم 

���ق من���ه يف البداية من قَبل  التحقُّ

الطبيب قبل البدء مبحاولة احلمل.

وبالرغ���م من ذلك، ف���اإن علج 

متلزم���ة دوان عل���ى �صبيل املثال 

اأثناء احلم���ل )13-11 اأ�صبوعًا( هو 

اأمر موثوق به ومتاح ب�صهولة لدى 

عيادات الن�صاء والتوليد.

اإذا كنت قد ب���داأت بالقلق ب�صاأن 

احلمل بعد �ص���ن ال�40، فل تياأ�صي، 

اأخرن حملهن  الكثريات ممن  فهناك 

حتى ه���ذا ال�صن اأي�ص���ًا، لكن لي�س 

هن���اك من ينكر اأن فر�س احلمل يف 

هذا العمر تنخف����س اإىل حد كبري، 

حيث اأظه���رت الإح�صاءات الناجمة 

عن مراكز بحوث الطفل اأن فر�صتك 

يف احلم���ل عن���د الأربع���ي، ويف 

غ�صون �صنة م���ن بداية املحاولة، 

ه���ي ح���وايل 40 اإىل 50٪ مقارنة 

باملراأة يف منت�ص���ف الثلثينيات، 

والتي لديها فر�صة 75٪، وعند �صن 

ال�43 فاإن فر�ص���ة املراأة من احلمل 
تنخف�س اإىل 1 اأو ٪2.

لهذا، ُتع���ّد فكرة اأطفال الأنابيب 

هي اخليار الأكرث �صعبية، حيث يكرث 

عدد الن�صاء فوق ال�40 ممن يلجاأن 

اإىل علج���ات اخل�صوبة، وذلك لأنه 

ومع حلول ال�45 ي�صبح من النادر 

جداً حمل املراأة مع تلك البوي�صات.

ففر�صة الإجن���اب لكل دورة مع 

اأطف���ال الأنابيب يف �صن 40 اإىل 42 

هي 15٪، وحوايل من 5 - 10٪ لدى 

الن�صاء بي 43 و44، وينخف�س بعد 

ذلك اإىل اأقل من ٪5.

ماهي اخليارات املتاحة؟

التلقي���ح  اإىل  الأزواج  يّتج���ه 

ال�صطناعي العادي - دون عقاقري 

م�صتخدمة - والذي بات اأقل تكلفة 

واآث���اراً جانبية وعبئ���ًا بدنيًا، فهو 

يفيد يف احل���الت التي تكون فيها 

املراأة يف مرحلة م���ا قبل انقطاع 

الطمث، اأو لديها عدد قليل جداً من 

البوي�ص���ات، بحي���ث ل تفيد معها 

اأدوية اخل�صوبة.

املعتدل،  ال�صطناعي  التلقي���ح 

والذي ي�صتخدم القليل من العقاقري 

)5-9 اأيام فقط( مع الآثار اجلانبية 
والتكلفة املنخف�ص���ة، ويهدف هذا 

اخليار اإىل »اجلودة ولي�س الكمية« 

من البوي�صات والأجنة.

مع  التقليدية  الأنابي���ب  اأطفال 

قمع املباي�س ه���و خيار اآخر، لكن 

ق���د ل يك���ون �رسوري���ًا بالن�صبة 

للن�ص���اء فوق ال����40، حيث اإنه يف 

واقع الأمر قد يوؤدي اإىل ال�صتخدام 

غ���ري ال����رسوري لتحفي���ز ارتفاع 

وانخفا����س ال�صتجاب���ة وج���ودة 

البوي�صات.

اأخرى ميكنك  اأ�صي���اء  هل هناك 

القيام بها لزيادة خ�صوبتك؟

ال�ص���يء الرئي�صي ال���ذي ميكنك 

القيام ب���ه للم�صاع���دة يف تعزيز 

خ�صوبتك هو احلف���اظ على �صحة 

ج�ص���دك، فمن امله���م حت�صي وزن 

وموؤ�رس كتل���ة اجل�ص���م، ف�صًل عن 

ذل���ك اإذا كنت من املدخني، فعليك 

المتناع عن ذلك فوراً.

اأي�ص���ًا، لب���د من اأخ���ذ حم�س 

الفوليك بانتظ���ام، وتناول الطعام 

ال�صح���ي، واإذا كن���ت تقومي بذلك 

بالفع���ل، فلي�س هن���اك حاجة اإىل 

اإذا كان  الإ�صافية،  تناول املكملت 

نظامك الغذائي �صحيًا ومفيداً.

رمي اخلياط

ترغبين بالحمل بعد األربعين؟ إليك باآلتي

يظن بع�س الآباء والأمهات:

اأن معرف���ة الول���د بك���ون اخلطاأ خط���اأً كاٍف لع���دم وقوعه 

في���ه، و�صبب للومه وعقابه اإن وقع في���ه.. اأيها الأب الكرمي، اإن 

معرفة ولدك باخلطاأ اأمر مه���م، لكنه اأحوج اإىل معرفة الطريقة 

ال�صحيحة للتخل�س منه وتليف الوقوع فيه مرة اأخرى، فالكثري 

م���ن الأطفال واملراهقي ل يعرف الطريق���ة املنا�صبة ليتخل�س 

م���ن ال�صلوكيات اخلاطئة التي ل يزال يواجه التعنيف والعقاب 

ب�صببها.

اأن كونه والداً - يجب الرب به والإح�صان اإليه - كاٍف ليتفانى 

اأولده يف اأن���واع الرب والتنفيذ الفوري جلميع اأوامره واإ�صاراته.. 

اأيه���ا الفا�صل، �صاع���د اأولدك على الرب بك، وي����رسّ لهم ال�صبيل 

للو�صول اإليك، وتغافل - قدر الإمكان - عن تق�صريهم يف حقك.

اأن كون���ه والداً كاٍف ليكون حمبوب���ًا من جميع اأولده، دون 

اأن يق���ّدم اأي بواع���ث اأخرى لتقوية اأوا�ص���ل املحبة وتعميقها.. 

اأيه���ا املحبوب، رمب���ا ُتفاجاأ لو علمت بت���دّن م�صتوى حمبتك 

يف قلوبه���م، فاجتهد يف بذل و�صائل املحبة؛ من الكلمة الطيبة 

واملعاملة احل�صنة والبت�صامة ال�صادقة.

اأن كل ما يعرف���ه ينبغي اأن يكون �صم���ن الدائرة املعرفية 

لأولده تلقائي���ًا، وكم يتملّكه ال�صج���ر حي يبدي بع�س اأولده 

جهله مبا يقول.. اأيها املعلم الذكي، رمبا خجل اأولدنا ف�صمتوا، 

ونح���ن نظنهم قد فهموا، فاقرتب منهم وعلّمهم حتى البديهيات 

يف ح�صابك، فرمب���ا كانت معلومات جديدة ل���دى اأكرثهم، قال 

�صل���ى اهلل عليه واآله و�صل���م: »اإن اهلل مل يبعثن���ي معّنتًا ول 

اً«. متعّنتًا، ولكن بعثني معلمًا مي�رسرِّ

اأن ول���دي يجب اأن يكون ن�صخة مني، اأو اأن يكون كما ر�صمت 

ل���ه واأردت اأن يكون، اأو اأن ينفذ كل اقرتاحاتي وتوجيهاتي حتى 

واإن �صاب���ت حليته.. اأيها اللبيب، ل حتّط���م ولدك بيدك، وا�صنع 

منه رجًل، ولو كان طفًل �صغرياً، واحر�س على كلمات الت�صجيع 

ورفع املعنويات، و�ص���اوره يف اأموره، واجعل له اخليار، وانزل 

عن���د رغبته فيما ل ي����رّسه، واأوكل اإليه العدي���د من املهمات، 

واطلب منه التفكري يف ما يهمه وعلّمه كيف ي�صنع قراراته.

اأن ول���ده ِمْلٌك له، فاملجال اأمامه مفتوح ليقول ما ي�صاء من 

عبارات جارحة واإهانات مدمرة وهمز وملز ونبز بالألقاب.. اأيها 

املرب���ي الناجح، تذكر اأن الكلمات اجلارح���ة واملواقف ال�صيئة 

والت�رسف���ات العبثية ال�صادرة من الوالدين اأو الأقربي لها اآثار 

مدمرة يف حياة الولد، وقلّما ميحوها طول ال�صني.

•  ل تهملي قواعد الربيد الإلكرتون

الخت�صار، ث���ّم الخت�صار ثم الخت�ص���ار.. ل تطيلي الكلم 

وال����رسح يف ر�صائل الربي���د الإكرتون، لأن م���ّدة الرتكيز اأمام 

�صا�صة الكمبيوتر اأقّل بكثري من تلك املتعلّقة بالر�صائل اخلطية.

األقي نظرًة اأخرية قبل اأن ت�صغطي على زر الإر�صال، لتفادي 

اأية اأخطاء مطبعية اأو لغوية.

ل تعتمدي عل���ى الر�صائل الإلكرتونية ك���ي تتفادي اللقاء 

املبا����رس، كاأن تر�صلي دع���وات عرب الإنرتن���ت، اأو اأن تناق�صي 

م�صاألة مهنية اأو عائلية.

تذّك���ري اأن الربيد الإلك���رتون لي�س �رسيًا، وق���د ت�صبب لك 

الر�صائل الإلكرتونية - خ�صو�صًا يف مكان العمل، حيث تخ�صع 

الإنرتنت للمراقبة - لإنذار اأو لطرد.

ل تهملي خانة »املو�صوع«، و�صيغي جملة ق�صرية مفيدة 

ومبا�رسة تلّخ�س املو�صوع ككّل ب�صكل مرّكز. 

تذّك���ري اأن ن���ربة �صوتك ل ميك���ن �صماعها ع���رب الر�صالة 

الإلكرتونية، وممكن األ يفهمك املتلّقي، فتثريي لنف�صك امل�صاكل.

وّقع���ي يف خت���ام الر�صال���ة بجمل���ة تت�صّم���ن معلوماتك 

ال�صخ�صي���ة ب�صكل مقت�ص���ب )رقم الهات���ف، ووظيفتك، وا�صمك 

الثلثي(.

َفناإلتيكيتأنـِت وطــفـــــلك
مفاهيم تربوية خاطئة
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تب��داأ ال�شيخوخ��ة يف الدماغ يف 

فرتة الع�رشين��ات؛ حني نبداأ بفقدان 

خالي��ا الدم��اغ واإنت��اج مق��دار اأقل 

الالزم��ة  الكيميائي��ة  امل��واد  م��ن 

لوظيفت��ه. ومع اال�شتمرار يف التقدُّم 

يف العم��ر، ق��د ي�شع��ب اأك��رث فاأكرث 

ر املعلوم��ات، الأن الدماغ يبدل  تذكُّ

طريقت��ه يف التعاطي مع الذكريات، 

اإال اأن تقهق��ر الذاك��رة ال ينج��م فقط 

عن التق��دُّم يف العمر، بل يرتبط عن 

كثب باأ�شلوب عي�شنا املحموم.

فف��ي ع��امل الي��وم، جن��د اأنف�شنا 

مغموري��ن بالكث��ر م��ن املعلومات 

واملعطي��ات، ويفرت���ض بن��ا اإجناز 

كل �شيء تقريبًا. نتيجة هذا ال�شغط 

الكبر، واحلقبة الرقمية التي نعي�ض 

فيه��ا، ال عجب يف اأن نهم��ل العديد 

م��ن التفا�شي��ل اليومي��ة، الأنه��ا ال 

متل��ك الوق��ت ليتم تخزينه��ا باأمان 

يف الدماغ لتذكرها الحقًا.

اإال اأن��ه توج��د حل�ش��ن احلظ طرق 

ع��دة لتح�شني وظيف��ة الدماغ، ويف 

بع�ض االأحي��ان التخل�ض من فقدان 

الذاكرة املرتبط بالتقدم يف العمر.

لك��ن ال ب��د دوم��ًا م��ن ا�شت�شارة 

الطبي��ب االخت�شا�ش��ي، خ�شو�ش��ًا 

يف  م�ش��كالت  وج��ود  ح��ال  يف 

اللغ��ة اأو تب��دالت يف ال�شل��وك، الأن 

ه��ذه االأعرا���ض لي�ش��ت دالئ��ل على 

�شيخوخة طبيعية، ويجب مناق�شتها 

مع الطبيب.

لي�شت حمارب��ة خ�ش��ارة الذاكرة 

باالأم��ر ال�شع��ب، وال ميك��ن الق��ول 

اإن خ�ش��ارة الذاكرة ه��ي اأمر حتمي 

مع التقدم يف العم��ر. فهناك العديد 

م��ن اخلطوات التي ميك��ن اتخاذها، 

وبع���ض التعدي��الت الب�شيطة ميكن 

القيام بها يف اأ�شلوب العي�ض اليومي 

لتح�شني الذاكرة.

الراحة وال�صرتخاء

مثلما حتتاج الع�ش��الت اإىل فرتات 

اإىل  الدم��اغ  ويحت��اج  الراح��ة،  م��ن 

بع���ض الوق��ت لال�شرتخ��اء وا�شتيعاب 

االأح��داث التي ح�شلت. يعم��ل االأبطال 

الريا�شيون على زيادة الكتلة الع�شلية 

يف اأج�شامه��م ع��ر متري��ن اأج�شامه��م 

بق��وة، وم��ن ث��م اال�شتمت��اع بفرتة من 

الراحة املرممة.

نف�ش��ه  ال�ش��يء  فع��ل  بن��ا  ويج��در 

م��ع الدم��اغ. بالفع��ل، يق��ول ممار�ش��و 

اليوغ��ا اإن ق�ش��اء ب�شع��ة حلظ��ات يف 

ه��دوء و�شكين��ة، من دون اأي��ة منبهات 

خارجي��ة، مفي��د ج��داً لل�شح��ة العقلية 

االإجمالية.

مترين العقل

هناك بع�ض االألعاب التثقيفية التي 

تعت��ر مثالية لتمرين العقل وتن�شيطه، 

ومنه��ا عل��ى �شبيل املث��ال االأحجيات 

املتقاطع��ة  والكلم��ات  وال�شودوك��و 

وم��ا �شابهه��ا. والواقع اأن ح��ّث الذات 

با�شتم��رار عل��ى تذك��ر حقائ��ق اأو حّل 

اأحجيات ي�شاعد يف احلفاظ على ذاكرة 

الدماغ مع التقدم يف العمر.

التاأمل

اأظه��رت درا�شة علمي��ة اأن االأ�شخا�ض 

الذي��ن ميار�ش��ون التاأم��ل يك�شف��ون ع��ن 

م�شتوي��ات عالية جداً م��ن اأمناط موجات 

غام��ا يف اأدمغتهم، علم��ًا اأن هذه االأمناط 

مرتبط��ة باالنتباه والذاك��رة والتعلم. وقد 

تب��ني اأن التاأمل هو متري��ن مهدئ ومزيل 

للتوتر، يح�ّشن الق��درة على التعلم وتعزيز 

الذاكرة.

م��ا علي��ك اإذاً اإال اجللو���ض يف م��كان 

ه��ادئ، واالنتب��اه جي��داً اإىل َنَف�ش��ك. كما 

ميكن��ك اال�ش��رتاك يف �شف��وف اليوغ��ا اأو 

التاأمل يف النوادي الريا�شية.

مترين اجل�صم

تزي��د متاري��ن االأيروبي��ك دف��ق الدم 

يف اجل�ش��م، مب��ا يف ذلك الدم��اغ. وت�شر 

الدرا�شات اإىل اأن الذين ميار�شون بانتظام 

التمارين القلبية الوعائية ميلكون املزيد 

م��ن خالي��ا الدم��اغ، م��ع رواب��ط اأف�شل 

ب��ني اخلاليا الدماغية. ا�شتفي��دي اإذاً من 

التماري��ن الريا�شية لتح�ش��ني دفق الدم 

وبالت��ايل  اجل�ش��م،  يف  واالأوك�شيج��ني 

حت�شني القدرات الدماغية.

تناول اخل�رس

ي�شاع��د تن��اول اخل�رش عل��ى خف�ض 

احتم��ال فق��دان الذاك��رة. فاخل�رش ذات 

باحلدي��د  الغني��ة  اخل���رشاء  االأوراق 

)مث��ل ال�شبانخ(، اإ�شاف��ة اإىل الروكويل 

من�شط��ات  ه��ي  واللوبي��اء  والقنبي��ط 

ممتازة للذاكرة.

كم��ا اأن االأطعم��ة الت��ي حتت��وي على 

مواد كيميائية نباتية مثل العنب االأحمر، 

والت��وت، والباذجن��ان، والب�ش��ل االأحمر، 

والتف��اح  وال�شمن��در،  االأحم��ر،  والقنبي��ط 

االأحم��ر، وامل�شم���ض ت�شاعد عل��ى حماربة 

فقدان الذاكرة املرتبط بالتقدم يف العمر.

التدوين مل�صاعدة الذاكرة

ميكن��ك اللج��وء اإىل �شالح��ني �رشيني 

التفا�شي��ل:  تذك��ر  عل��ى  مل�شاعدت��ك 

الروزنام��ة والتكرار. فتدوي��ن املعلومات 

الهام��ة، واالأ�شم��اء والتواريخ ي�شاعد على 

التذك��ر، الأن الكتاب��ة بح��د ذاته��ا ترك��ز 

االنتب��اه، وي�شتطيع العديد من االأ�شخا�ض 

تذكر االأ�شي��اء املكتوبة اأكرث م��ن االأ�شياء 

ال�شفوي��ة. واإذا مل ت�شنح ل��ك فر�شة تدوين 

�ش��يء ما، كرري��ه ب�شوت ع��ال للم�شاعدة 

عل��ى حفظه يف الذاك��رة. ويعت��ر التكرار 

مفي��داً جداً لتذك��ر اأ�شم��اء االأ�شخا�ض عند 

التعرف اإليهم.

ركزي علي مو�صوع واحد 

خ�ش�ش��ي كل انتباهك الأمر واحد فقط 

كل م��رة. �شحي��ح اأن هذا �شع��ب جداً هذه 

االأيام، لكن كلما اأطفاأت الهواتف اخللوية 

الله��و  وو�شائ��ل  االلكرتوني��ة  واالأجه��زة 

االأخرى، ازداد احتم��ال الرتكيز وتذكر ما 

يج��ري من حول��ك، لكن عند تع��دد املهام 

والواجب��ات، ي�شط��ر الدم��اغ اإىل معاجلة 

املعلوم��ات بطريق��ة خمتلف��ة، وحتت��وي 

الذكريات على تفا�شيل اأقل.

انتبهي للأدوية

هن��اك العديد م��ن االأدوية الت��ي توؤثر 

يف الذاك��رة، على رغم اإهم��ال هذا التاأثر 

اجلانب��ي يف اأغل��ب االأحيان. فم��ع التقدم 

يف العم��ر، ي�شبح االأي�ض اأبط��اأ، ما يعني 

بقاء تلك العقاق��ر يف اجل�شم لفرتة اأطول 

من الوقت، ويعني ذلك اأن ال�شخ�ض ي�شبح 

اأك��رث عر�ش��ة لت�شارب تاأث��رات االأدوية، 

ويع��اين م��ن وخام��ة اأك��ر يف التاأثرات 

اجلانبية، مثل فقدان الذاكرة.
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ا�صتخدامات علجية / للتعريف

5 - من اأوقات ال�ص���لة / اأقدم مدينة 
�صكنها الإن�صان )يف فل�صطي(

6 - اأخف الغازات يف الطبيعة
7 - طري عينه اأكرب حجما من دماغه

8 - ملج���اأ للعلم واملعرف���ة / ناعم 
امللم�س

9 - ق�ص�ص���ي رو�ص���ي موؤل���ف احلرب 
وال�صلم / مت�صابهان

10 - امرباطور فرن�صي / ح�صم الأمر

ع��م���ودي

1 - مل ي���وؤده حقه / اجلانب الرئي�صي 
والأكرب يف الأ�صياء

2 - يف ورق اللع���ب / رئي�س نكاراغوا 
)معكو�صة(

3 - من الطيور املائية / �صخ�س واحد 
/ اأح�رس

4 - املادة العطري���ة امل�صتخرجة من 
اأنواع احلوت / فيه �صفاء للنا�س

5 - اأعط���ى ي���ده وفرده���ا / واح���د 
)بالجنليزية( / �صاي )بالجنليزية(
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كاريكاتير

ُيعّد الفارق يف الط�ل بني اأ�س���بعي ال�سبابة والبن�رش م�ؤ�رشاً 

اإىل م�ست�ي���ات هرم�نات الذك�رة )ت�ست��ستريون( التي تعرّ�ض لها 

اجلنني، علمًا اأنه خالل فرتة احلمل يتعرّ�ض اجلنني اإىل م�ست�يات 

خمتلفة م���ن الهرم�نات اجلن�سي���ة: اال�سرتوج���ني اأو الهرم�نات 

االأنث�ي���ة ت�ساعد على تط�يل ال�سبابة، يف حني اأن الت�ست��ستريون 

اأو الهرم�ن���ات الذك�ري���ة ت�ساه���م يف تط�يل البن����رش، ومن هذا 

املنطل���ق، الرجال والن�ساء لي�ض لديه���م الن�سبة نف�سها يف الط�ل 

بني ال�سبابة والبن�رش.

ه���ذا العدد امل�سمى »م�ؤ�رش مانينغ«، اأو ن�سبة االأ�سبع الثاين 

عل���ى االأ�سبع الراب���ع، مييل اإىل م�ست�ى 1 ل���دى الن�ساء، يف حني 

يقارب 0.96 لدى الرجال.

وبح�س���ب البح�ث، فاإن م�ست�يات مرتفعة من الت�ست��ستريون 

ل���دى االأجنة ميك���ن اأن ت�ؤدي خالل فرتة البل����غ اإىل ميل اأكرب اإىل 

اخليانة وتراجع االإخال�ض، وانخفا�سه ي�ؤ�رش اإىل ميل اإىل االإخال�ض.

الباحث�ن يف جامعتي »اك�سف�رد« و»ن�رثمربيا« ا�ستخدم�ا 

هذا امل�ؤ�رش لتحليل بيان���ات 1314 بريطانيًا من الرجال والن�ساء، 

وقارن����ا هذه النتائ���ج مع تلك التي خل�ست اإليه���ا درا�سة ب�ساأن 

ال�سل����ك االجتماعي واجلن�سي لعّينة اأخ���رى من 595 �سخ�سًا يف 

اأمريكا ال�سمالية وبريطانيا.

ويف املجم�عتني الب�رشيتني م��س����ع الدرا�سة »الحظنا ما 

يب���دو اأنه جمم�عة من الرجال والن�ساء اأك���ر مياًل اإىل االإخال�ض، 

وجمم�عة اأخرى من الرجال والن�ساء اأكر مياًل اإىل تعدد املغامرات 

اجلن�سي���ة«، بح�س���ب رافايي���ل فل�دار�سكي؛ اأح���د امل�ساركني يف 

البح���ث. وبح�سب ه���ذه الدرا�سة فاإن ن�سبة الرج���ال املّيالني اإىل 

تع���دد املغامرات اجلن�سية تقارب اإجمااًل 57٪ )اأي 43٪ من الرجال 

مييل����ن اإىل االإخال�ض( مقابل 47٪ مييل�ن اإىل تعدد العالقات لدى 

الن�ساء )اأي 53٪ منهن ميلن اإىل االإخال�ض(.

واأ�س���ار العلماء اإىل اأن الدرا�س���ة التي تناولت ط�ل االأ�سبعني 

املذك�ري���ن تدف���ع اإىل االعتقاد ب�ج����د ن�سبة اأكرب م���ن الرجال 

والن�ساء امليالني اإىل تعدد العالق���ات العاطفية باملقارنة مع ما 

�سّجله التحقيق امل�ستن���د اإىل ا�ستبيانات، واأ�سار الباحث�ن اإىل اأن 

هذه املالحظة االأخرية ت�ؤكد �رشورة احلذر يف حتليل النتائج.

طرح���ت احلك�م���ة الربيطاني���ة، اأم�ض االأربع���اء، م�رشوع 

ال�سي���ارات بدون �سائق يف �س�ارع بع�ض اأحياء العا�سمة لندن، 

ومدن اأخرى، �سمن خطة الإنتاج وا�ستخدام تلك املركبات بدعم 

حك�مي.

وتق�ل احلك�مة الربيطانية اإن���ه ال ت�جد اأي قي�د قان�نية 

على ا�ستخدام ال�سيارات بدون �سائق على الطرق العامة.

وبداأت التجربة يف حي غرينت�ض بالعا�سمة، ف�ساًل عن مدن 

ميلت�ن كينز وك�فنرتي.

ت�ستخدم تل���ك املركبات جم�سات ح�سا�س���ة لتفادي املخاطر 

وعدم اال�سطدام.

وت�فر احلك�مة 19 ملي�ن جني���ه اإ�سرتليني للم�رشوع حاليًا، 

فيما تت�قع اأن يبلغ حجم تلك ال�سناعة م�ستقبال 900 مليار جنيه.

ي�س���ار اإىل اأن �رشك���ة »غ�غل« تعم���ل يف ال�اليات املتحدة 

االأمريكية على اختبار النماذج االأولية لل�سيارات بدون �سائق منذ 

�سن����ات، وتعمل �رشكات ال�سيارات االأمريكي���ة على تط�ير مناذج 

اأولية بالفعل.

طول السبابة يحدد اإلخالص.. أو الخيانة

سيارات بدون سائق في شوارع لندن


