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م.. من فلسطين إلى سورية 
َّ
اإلرهاب المنظ

والعراق وليس انتهاء باليمن وليبيا

االنتخابات الرئاسية اللبنانية.. 
بين األحالم والكوابيس 
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ُعلم اأن دعوات اأطلقت موؤخراً من قبل ف�شائل يف املقاومة 

الفل�شطينية، لل�شباب الفل�شطيني يف خميمات لبنان، للتطّوع 

ملواجهة اجلماعات االإرهابية والتكفريية يف خميم الريموك 

جنوب دم�شق، ال�شيما تنظيم »داع�س« الذي وّفرت له »جبهة 

اأهله  يعاين  الــذي  املخيم،  اإىل  الت�شلل  اأ�شباب  كل  الن�شرة« 

و�شكانه اأ�شا�شاً من اإرهاب واإذالل اجلماعات التكفريية.. لكن 

مل ُيعلم بعد حجم التجاوب مع هذه الدعوات.

ألمـــــــة واحـــــــدة
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دعوات فلسطينية للتطّوع في »اليرموك«

لهذه األسباب »داعش« و»النصرة« تدّمران مخيم اليرموك

فيصل الداوود لجنبالط: هل حمت 
تصاريحك الموحدين في إدلب؟

العدوان السعودي على اليمن.. 
مغامرة غير محسوبة

إميل لحود يتذكر إيران بعد »النووي«.. أكثر قوة وغنى

6
ر االتفاق 

ّ
هل يؤخ

 السوري؟
َّ

النووي الحل

3



إيران النووية.. نصر لألمة
 وق���ت لي����س بالق�صري حتى ي���درك حجم 

ّ
ق���د مير

االنت�ص���ار اال�صرتاتيجي والتاريخي الذي حققته اإيران 

يف ملفها النووي ال�صلمي، ذاك االنت�صار الذي متثل يف 

طبيع���ة وم�صمون اتفاق االإطار للحل ال�صلمي الذي مت 

التو�ص���ل اإليه يف جنيف بعد 12 �صنة من املفاو�صات 

ال�صاق���ة بني اإي���ران من جهة، وال���دول املنت�رصة يف 

احلرب الثانية م�صافة اإليها اأملانيا من جهة اأخرى.

نقول هذا الأن النظام الدويل الذي اأخ�صع له العامل 

وفر�ص���ه هوؤالء املنت�رصون قام على ا�صرتاتيجية منع 

القوة عن االآخر، ومنعه م���ن امتالك م�صادرها، اإال اإذا 

كان تابعًا اأو م�صتخدمًا لدى جمموعة »الكبار«. والأن 

الطاقة النووية بوجهي ا�صتعمالها املدين والع�صكري 

ُتعت���ر يف الع�رص احلديث اأحد اأهم م�صادر القوة، فقد 

كانت وما زال���ت حمظورة على غري ن���ادي االأقوياء، 

وهنا اأهمي���ة ما حققته اإي���ران يف جنيف، حيث اإنها 

متّكنت، ومع املحافظة على �صيادتها وقرارها امل�صتقل 

بالكامل، من ك�رص االحتكار والدخول اإىل النادي النووي 

الدويل دون التنازل عن حق اأو تفريط مب�صلحة، �صواء 

ذاتية اأو اإقليمية اأو دينية.

ومن يراجع االتفاق - االإط���ار ذاك، ويدر�س حقوق 

وموجبات االأطراف في���ه، ي�صل بكل و�صوح اإىل وجود 

تبادل بني اأمرين:

1- اإق���رار غربي الإيران ب�رصعي���ة امتالكها للتقنية 
النووية بحجم و�صقف كافَينينْ الحتياجاتها ال�صلمية، 

م���ع اإلغاء كاف���ة العقوبات التي ُفر�ص���ت عليها منذ 

10 �صنوات ب�صكل ظ���امل عّقد الكثري من امل�صائل التي 
تت�صل بحياة ال�صعب واقت�صاد الدولة.

2- الت���زام اإي���ران باالمتن���اع عن اإنت���اج القنبلة 
النووي���ة والقبول بتحقق دويل من جدية هذا االلتزام، 

علم���ًا اأن اإيران ال تريد اأ�صاًل ه���ذه القنبلة العتبارات 

�رصعي���ة دينية توؤك���د حرمة امتالكه���ا وا�صتعمالها، 

كما والعتبارات ع�صكري���ة توؤكد عدم جدوى امتالكها 

يف مواجهة م���ن ميلك االآالف م���ن الروؤو�س النووية.. 

ما يعني اأن اإيران اأخ���ذت ما تريد، وهو حق م�رصوع، 

واأعطت ما ال تريد، وما ه���و اأ�صاًل وهم اأو تلفيق راكز 

يف الذهن الغربي.

�ص���ت اإي���ران نوويتها 
ّ
وم���ع ه���ذه املعادل���ة كر

وا�صتقالليتها، واأك���دت قّوتها التي تتعاظم مبا يجعل 

منها دولة كرى يف االإقليم والعامل، كما اأنها احتفظت 

بكل مبادئه���ا و�صيا�صاتها املعلنة �ص���د »اإ�رصائيل« 

واال�صتعم���ار ب���كل وجوهه، مع التاأكي���د على حقوق 

ال�صع���وب املظلوم���ة، ودع���م املقاومة بق���وة، حيث 

�صتتح���رك اإي���ران االآن وبعد تخففها م���ن العقوبات 

بفعالي���ة وتاأث���ري اأكر، وه���ذا ما �صي�ص���ّب حتمًا يف 

م�صلحة امل����رصوع اال�صتقاليل التح���رري الذي ترفع 

اإيران �صعاره، ويعمل حمور املقاومة على حتقيقه.

�لعميد د. �أمني حممد حطيط

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

منذ اجلل�صة االأوىل التي دعا فيها الرئي�س 

نبي���ه ب���ري اإىل انتخاب رئي����س للجمهورية 

واللبنانيون يدركون اأن كل جل�صة يدعو اإليها 

تاأتي من باب رفع العتب والعمل بالد�صتور ال 

اأك���ر وال اأقل، لكن الالفت اأن فريقًا من النواب 

مُيع���ن يف احلديث ع���ن �رصورة الن���زول اإىل 

املجل�س النتخاب الرئي�س، ويتنا�صون اأن وطنًا 

اعتاد ا�صت���رياد »الرئي�س املعلَّب« من املبكر 

علي���ه جداً اأن يغدو را�صداً بني ليلة و�صحاها، 

وقد ي�صل اللبنانيون - مع االأ�صف - اإىل اليوم 

الذي يتمنون في���ه رئي�صًا معلَّبًا، الأن امل�صاألة 

يف ال�صاب���ق كانت دولي���ة - اإقليمية، ودخل 

عليها الي���وم عامل جتاذب الق���وى الداخلي 

املح�ص���وب على حموري االإقلي���م؛ ال�صعودية 

واإي���ران، وبات على االإقليم بع���د قيامته من 

رماد »الربيع العربي« اأن يعمل على الداخل 

اللبناين للتوافق على رئي�س.

ومع تزامن االنت�ص���ار االإيراين يف امللف 

النووي، وانطالق »عا�صفة احلزم« ال�صعودية؛ 

يف �رصاع اإثبات وجود بني القوتني الكبريتني، 

ح�رص اللبناني���ون اأنف�صهم كالعادة بني مهلِّل 

للن�رص االإيراين، وموؤي���د للعا�صفة ال�صعودية؛ 

كردٍّ على اإيران، لك���ن الثابت اأن اإيران ومعها 

انت�رصت،  ق���د  املح���ور املح�ص���وب عليه���ا 

وال�صعودي���ة دخلت يف ح���رب معاناة طويلة 

االأم���د مع اليم���ن، الأن هذه احل���رب لن تكون 

ل�صال���ح عودة اليمن واح���دة موحدة، ولو مت 

غزوها بريًا م���ن ال�صمال اإىل اجلنوب، وتدمري 

بناها التحتي���ة املتوا�صعة اأ�ص���اًل، و�صي�صل 

ال�صعودي���ون اإىل الكلم���ة املن�صوبة ملوؤ�ص�س 

اململك���ة عب���د العزيز ب���ن �صع���ود الأبنائه: 

»خريكم و�رصّكم من اليمن«، ويبدو اأن الف�صل 

ال�صيا�ص���ي ومن ثم الع�صك���ري لل�صعودية يف 

اليمن لن يحمل اخلري للمملكة.

م���ن ينت����رص يف االإقليم وم���ن ينك�رص، 

ف���اإن نتيجة كل حم���ل اإقليمي ه���ي الوالدة 

يف لبنان، �صيم���ا اأن جمل�س النواب املق�صوم 

�صلف���ًا مل يتوقف اأع�صاوؤه ع���ن الت�رصيحات 

»االإقليمي���ة« والت�رصيحات امل�صادة، وكذلك 

غدا الوزراء والق���ادة ال�صيا�صيون، حتى و�صل 

االأمر اإىل الدبلوما�صيني، وكانت حملة ال�صفري 

ال�صع���ودي على حزب اهلل التي �صّنجت احلوار 

مع »امل�صتقبل«، وبات اجل���ّو م�صحونًا بنار 

االإقليم.

وتاأت���ي الطامة الكرى من عظات الف�صح 

التي انهمرت من البطارك���ة واالأ�صاقفة الذين 

يتبعون التقومي الغرب���ي، والتي �صتنهمر من 

البطاركة واالأ�صاقفة يوم عيد الف�صح ال�رصقي، 

لي����س فقط بوجوب انتخ���اب رئي�س للحفاظ 

على املوق���ع امل�صيحي الوحي���د يف ال�رصق، 

بل بربط م�صاأل���ة الوجود امل�صيحي امل�رصقي 

بالف���راغ الرئا�ص���ي يف لبنان، وه���م يدركون 

اأن كل روؤ�ص���اء جمهوري���ة لبن���ان عجزوا عن 

جم���ع امل�صيحي���ني اللبناني���ني، الأن اخلالف 

بينه���م لي�س على وح���دة الكني�ص���ة، بل هو 

�صيا�صي بامتياز، وهذا ما يطمئن على الو�صع 

امل�صيحي يف لبنان، الأن���ه يختلف عن و�صع 

اإخوانه���م يف االإقليم، لي����س الأن الرئي�س يف 

لبنان م�صيحي، ب���ل الأن امل�صلمني يف لبنان 

ثقافتهم خمتلف���ة، وتفاعلهم مع امل�صيحيني 

�صادق ج���داً، ك���ون امل�صيحي���ني اأثبتوا عر 

التاريخ اأنهم حاج���ة اإ�صالمية لبنانية، ال بل 

اإنهم املادة الغ�رصوفية العازلة بني املذاهب 

االإ�صالمية التي ترتاح لوجود امل�صيحيني يف 

القرى املختلطة، وهذا ما اأثبته التاريخ القدمي 

واملعا�رص.

دعوات الرئي�س بري الد�صتورية جلل�صات 

االنتخ���اب تتالق���ى م���ع عظ���ات البطاركة 

واالأ�صاقف���ة، وه���ي ال ت�رصف خ���ارج بوابة 

املجل�س وال باب الكني�صة، والو�صع االإقليمي 

طاٍغ يف ه���ذه الظروف على الق���درة الدولية 

لل�صغط باجتاه انتخاب رئي�س يف لبنان، وال 

�رصورة النتظار التوقيع النووي يف حزيران/ 

يونيو املقب���ل، وال انتظار نتائ���ج »عا�صفة 

احل���زم«، الأن املعان���اة ال�صعودي���ة �صتكون 

طويل���ة يف اليمن، ولبنان لي����س اأولوية عند 

املت�صارع���ني االإقليميني، الأن و�صع كل منهما 

مرتاح يف لبنان اأكر من اأي وقت م�صى، وهنا 

مكمن اخلطر الذي ج���اء به التمديد للمجل�س 

النيابي اللبناين!

»البلد ما�ص���ي« بال رئي����س، و�صيم�صي 

طوياًل بدونه، والق���وى ال�صيا�صية متوازنة من 

حيث التمثي���ل النيابي بفعل التمديد لن�صخة 

2009، وبالت���ايل التمثي���ل ال���وزاري متوازن، 
واإي���ران وال�صعودية حا�رصت���ان تلقائيًا يف 

احلي���اة ال�صيا�صية اللبناني���ة بقوى متثيلية 

متوازنة لغاي���ة الع���ام 2017، وال�صالم على 

االنتخاب���ات الرئا�صية اللبناني���ة بانتظار اأن 

يفرج عنها �صمن �صفق���ة �صعودية - اإيرانية 

لي����س وقته���ا حالي���ًا، بانتظار ج���الء غبار 

املع���ارك يف اليمن والع���راق و�صوريا وليبيا، 

عل���ى اأمل اأال ت�صتع���ل يف دول وحماور اأخرى 

علنا يومًا يكون لنا رئي�س .

�أمني �أبو ر��شد

إيران والسعودية حاضرتان 
في الحياة السياسية اللبنانية 

بقوى تمثيلية متوازنة لغاية 
العام 2017.. و»السالم« 
على االنتخابات الرئاسية

أحــداثأحــداث2

البطاركة يربطون الوجود امل�سيحي امل�سرقي بالفراغ الرئا�سي مع اأن كل روؤ�ساء اجلمهورية عجزوا عن جمع امل�سيحيني اللبنانيني

االنتخابات الرئاسية.. بين األحالم والكوابيس 
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همسات

¡ مرجع �صابق م�صدوم
مل يبَق اأمام مرج����ع رئا�صي �صابق �صوى البلديات 

يف الق�ص����اء الذي ينتمي اإلي����ه، حل�صدها لتاأييده، 

دم  واإطالق حركته ال�صيا�صية »الو�صطية«، لكنه �صُ

حينما مل يلبِّ دعوته �صوى روؤ�صاء خم�س بلديات، 

اأك����دوا رف�صه����م ل�»و�صطي����ة« املرج����ع املذكور، 

وحلركته ال�صيا�صية.

¡ حتذير
لفت م�سوؤول �أمني لبناين مل�سوؤول فل�سطيني مرموق 

�إىل �أن هناك من ي�ستدرج خميمًا فل�سطينيًا كبري�ً يف 

�جلنوب، ليكون معاديًا ملحيطه، ولأهله �أي�سًا، على 

طريقة خميم �لريموك بالقرب من دم�س��ق. جاء ذلك 

عل��ى خلفي��ة ��ستدر�ج �سخ�ص لبن��اين جنوبي مقيم 

يف �سي��د�، ومقرب من �لتنظي��م �ل�سعبي �لنا�رصي، 

�إىل �ملخي��م وت�سفيت��ه. وُعل��م �أن �مل�س��وؤول �لأمني 

ح��ّذر �مل�س��وؤول �لفل�سطين��ي م��ن مغبة ع��دم ت�سليم 

�لقات��ل، بع��د �أن كان ق��د مّت ت�سليم �ثن��ن ��ستدرجا 

�للبناين �لقتيل.

¡ جّتار املوت يخ�رصون
ُعلم اأن بع�س جتار ال�صالح اللبنانيني الذين كّد�صوا 

اأ�صلحة خفيف����ة ومتو�صطة مع كمي����ات كرى من 

الذخائ����ر، معر�صون خل�صائر فادحة، ب�صبب تراجع 

االأ�صعار، الأن لدى اللبنانيني اقتناع اأنه لن حت�صل 

مواجهات داخلية، يف وق����ت باتت اأبواب التهريب 

والت�صدير اإىل �صورية �صبه مغلقة بالكامل.

¡ تاريخ ي�صهد
مل ي�ستغ��رب رج��ل �أم��ن »عتيق« م��ا ورد يف مقالة 

لكات��ب م�سه��ور يف �سحيف��ة خليجية يعم��ل لديها 

بالقطع��ة، �إىل جان��ب ز�ويت��ه يف �سحيف��ة حملية، 

يد�فع فيها عن �لعدو�ن �ل�سعودي على �ليمن، فقال 

لز�ئريه: �إن �مل�سار �إليه د�فع عام 1982 عن �لعدو�ن 

»�لإ�رص�ئيل��ي« عل��ى لبن��ان، وق��د �سككن��ا حينه��ا 

يف �أن��ه نف�س��ه، �إىل �أن �ندح��ر �لحت��ال عن منطقة 

بعبد�، حي��ث ُعرث على وثائق خم�س�سات مالية من 

»�ملو�س��اد«، وكان ��سمه و�رد�ً على �لائحة من بن 

عدة �سحافين.

¡ اإذالل الرعية
يعاين موظف����و مرجع حكومي �صاب����ق من االإذالل 

كلما �صاألوا عن م�صتحقاتهم املالية املتاأخرة، اإىل 

اأن مّت اتهامهم ب�»نكران اجلميل وعدم الوفاء لويل 

النعم����ة، الذي ما عليك����م اإال ال�رصب ب�صيفه، مهما 

ح�صل، الأنكم من الرعية«.

¡ على خطى »داع�س«
�عت��ر دبلوما�سي غرب��ي �أن »�لعرب �جلدد« ي�سعون 

مل��لء �لغي��اب �لعرب��ي �ل�ساب��ق، بهدف �لع��ودة �إىل 

�حل�س��ور عر �لعدو�ن و�لقت��ل، باعتبار �أن �حل�سور 

»�ملتوّه��ج« ي�ستل��زم �سف��ك �لدماء، وتاب��ع متهكما 

باأ�سى: »�أمل تقم د�ع�ص بامل�ساألة ذ�تها«؟

¡ امللف »منتفخ«
جتزم جهات خمت�صة باأن ملف االرتكابات ملوظف 

كبري اأُحيل موؤخراً اإىل التقاعد جاهز بكل التفا�صيل 

منذ 5 �صنوات، وازداد انتفاخًا يف ال�صنوات الالحقة، 
و�صوف ي�صار اإىل حتريكه الأن الهيئات الرقابية مل 

تعد مكّبلة، خ�صو�صًا اأن االأموال املنهوبة من املال 

ر. العام تفوق الت�صوُّ

¡ تغطية امل�صوؤول
ي�سع��ى م�س��وؤول كبري لتغطية موظ��ف تاعب على 

مدى خم���ص حكوم��ات مبحا�رص ر�سمي��ة، وكذلك 

في��ة بالغ��ة، لكن��ه مل ينتب��ه لبع�ص 
َ
بفو�ت��ري، بحر

�لثغ��ر، رغ��م باع��ه يف �لقو�ن��ن كخب��ري، وقد علم 

�مل�س��وؤول �أن تغطيت��ه �ملرحلي��ة ل��ن تك��ون ط��وق 

جناة للموظف �لقوي لدى دولتن، �إحد�هما عربية 

و�لثانية غربية.

بالتزامن مع »عا�صف���ة احلزم« اخلليجية 

�صد ال�صع���ب اليمني؛ اأ�ص���ل العروبة وجذرها، 

انطلقت »عا�صفة الطع���ن« بقيادة »الن�رصة« 

و»داع����س« وال�صاكتني ع���ن اإجرامهما، لتنفيذ 

املخطط ال�صهي���وين لتدمري خميمات الالجئني 

الفل�صطينيني يف عني احلل���وة والريموك، وذلك 

حتت �صعار اإ�صقاط النظام يف �صورية.

الريموك اأحد ث���اين اأكر خميمات الالجئني 

يف �صوري���ة ولبن���ان، حيث ي�صم ح���وايل 300 

األف فل�صطين���ي، وفيه مقر قي���ادات املنظمات 

الفل�صطينية املركزية، ومنها قيادات »حما�س« 

و»اجله���اد« و»اجلبهة ال�صعبي���ة«، والف�صائل 

والأن  فل�صط���ني،  يف  تقات���ل  مازال���ت  الت���ي 

»الربي���ع العرب���ي« املوهوم، وامل�ص���اَدر من 

تركي���ا وال�صعودية وقطر وم���ن ورائهما العدو 

»االإ�رصائيل���ي« يهدف اإىل �رصب حلف املقاومة 

واملمانعة، ويف مقدمته حركات املقاومة ودولها 

)�صورية واإي���ران والعراق..( ومن���ع حق العودة 

الذي يعرقل اتفاقيات ال�صالم )اأو�صلو واأخواتها(، 

عر ت�صتيت الالجئني وتوزيعهم يف دول العامل، 

اأو تذويبهم يف الدول التي ت�صت�صيفهم بالتوطني 

ه، حت���ت عن���وان »احلقوق  املبا����رص اأو املم���وَّ

املدني���ة« وغريه���ا، فقد مت ت�صخ���ري جماعات 

التكفري م���ن »داع�س« و»الن����رصة« و»اأن�صار 

بيت املقد�س«، وقبلهما »فتح االإ�صالم« يف نهر 

البارد، لتذويب وتفكيك التجمعات الفل�صطينية 

الكرى )املخيم���ات( التي يعن���ي بقاوؤها بقاَء 

الق�صي���ة الفل�صطينية وحركته���ا امل�صلحة، مبا 

متثل م���ن منج���م للمقاومني وحف���ظ للذاكرة 

الفل�صطيني���ة، الإلغ���اء فكرة ال�صع���ب الالجىء 

واملهّجر، واالنتق���ال اإىل معادلة الفرد الالجىء 

ر الذي �صت�صيع هويته وحقوقه، واأبرزها  واملهجَّ

حق العودة الذي ترف�ص���ه »اإ�رصائيل«، ل�صمان 

التفوق الع���ددي لليهود، وت�صهيل والدة م�رصوع 

يهودية الدولة العن�رصية.

و»املعار�ص���ة  و»الن����رصة«  »داع����س« 

ال�صورية« يرّدون اجلميل للعدو »االإ�رصائيلي« 

امل�صت�صفي���ات  جرحاه���م يف  يعال���ج  ال���ذي 

الع�صكري  بالدع���م  »االإ�رصائيلي���ة« وميده���م 

ع�صك���رّي  م�ص���در  اأّك���د  كم���ا  واملخابرات���ي، 

»اإ�رصائيل���ي« ملوقع »وااله«، حي���ث قال: اإن 

»الهدف االأ�صا�صي الذي ت�صعى اإليه تل اأبيب من 

وراء منح امل�صاعدات االإن�صانية وتطبيب اجلرحى 

من املعار�صة ال�صورية، هو حتويلهم اإىل �صفراء 

الإ�رصائيل يف �صورية بعد عودتهم اإليها«، وذلك 

الوطنية، فقد عالج  مببادلة العالج باخليان���ة 

م�صت�صفى »زيف« يف مدين���ة �صفد، اإ�صافة اإىل 

مركز اجلليل الطبي، نحو 1000 جريح �صوري.

اإذاً، بداأ ت�صديد الدَّين »االإ�رصائيلي« بتدمري 

الريموك وتفريغه من الجئيه، بحجة دعم الثورة 

ال�صورية املفرت�ص���ة، بالتزامن مع �رصب الثورة 

الفل�صطينية القائمة، لك���ن امل�صيبة الكرى اأن 

بع����س حركات املقاوم���ة الفل�صطينية )حما�س 

اخل���ارج( وقفت اإىل جانب من يغت�صب الريموك، 

ولّوح���ت بعلم االنتداب الفرن�ص���ي الذي حتمله 

»الثورة ال�صورية«، وذل���ك من قلب غزة، خالل 

اأول زيارة خلالد م�صعل اإليها، وكاأنها تبايع من 

يدمر الريموك �صد م���ن احت�صنها عندما طردها 

كل العرب الذين تت�صامن معهم االآن! 

لقد �صارع���ت اجلامع���ة العربية لطلب 

احلماي���ة الدولي���ة ملخيم الريم���وك كنقطة 

ل  انطالق لتدوي���ل االأزمة ال�صوري���ة والتدخُّ

اخلارج���ي بن�صخ���ة جدي���دة، بع���د ف�ص���ل 

املح���اوالت ال�صابق���ة لتدم���ري وا�صتباح���ة 

�صورية؛ كما ح���دث يف ليبيا والعراق، وبدل 

ا�صتنكار ما قامت به »داع�س« و»الن�رصة«، 

ب���ادرت اإىل اتهام الدول���ة ال�صورية، وبفجور 

�صيا�ص���ي قّل نظريه، وب���داأت بع�س امل�صادر 

بالرتويج الإر�صال مقاتل���ني فل�صطينيني من 

لبنان اإىل �صورية للدفاع عن الريموك، وكاأن 

اأهل املخيم قا�رصون اأو متواطئون، اأو الهدف 

مل���اآرب اأخرى، ل�ص���د النق����س يف جماعات 

املعار�صة التابع���ة للخليج وتركيا، والذين 

مت �صحب بع�صهم واإر�صالهم اإىل اليمن كبديل 

عن اجلي����س ال�صع���ودي يف املعركة الرية 

اخلا�رصة.

وهن���ا ن�ص���األ املعرت�صني عل���ى تدخل 

ح���زب اهلل يف �صورية حلماية حلف املقاومة 

ولبن���ان: مل���اذا ا�صتنك���رمت التدخ���ل واأنتم 

تعتزم���ون املب���ادرة لذلك، م���ع الفارق يف 

الهدف، حيث �صتكون���ون يف اخلندق الواحد 

مع »اإ�رصائيل« و»داع�س« وتركيا واخلليج 

�صد حلف املقاومة احلقيقي وال�صادق وقلبه 

يف �صورية؟

من يقف على احلياد يف املعركة القائمة 

يف الع���امل العربي �صيكون متورطًا بال�صبهة 

وال�صمت على اجلرمي���ة واخل�صوع ملعادلة 

املال واللقب على ح�صاب املبادئ والق�صية، 

و�صحيح اأنه �صخ����س مل ين�رص الباطل، لكن 

املوؤكد اأنه خذل احلق.

مع���ًا الإنقاذ الريموك وع���ني احللوة من 

املتاآمري���ن واملحايدي���ن واملتواطئني، ومن 

املوؤك���د اأن طابخ ال�ص���م اآكله، ولو بعد حني، 

ولو اأُنقذ يف املرة االأوىل.

د. ن�شيب حطيط

»المعارضة السورية« اختارت 
مخيم اليرموك لرّد الجميل 
لـ»اإلسرائيلي« الذي يعالج 

جرحاها في مستشفيات العدو
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م.. من فلسطين إلى سورية والعراق وليس انتهاء باليمن وليبيا
َّ
اإلرهاب المنظ

ثم����ة �أ�سئلة عدي����دة ُتطرح حول 

�مل����دى �ل����ذي تذه����ب ب����ه دول �لكاز 

�لعربي يف �خلليج يف �ندفاعتها بدعم 

�لإرهاب يف �سوري����ة و�لعر�ق و�ليمن 

وليبي����ا، وحت����ى يف م�����ر �لتي قرر 

رئي�سها �مل�ساركة يف »�لقوة �لعربية 

�مل�سرتك����ة« �س����د �ليم����ن )لحظ����و�، 

�سد �ليم����ن �لفقري و�لبائ�����س، ولي�س 

�س����د �لعدو �ل�سهي����وين �لذي �سار يف 

�ملرحلة �لأخرية م����ن ��ستهد�ف وهدم 

�مل�سجد �لأق�سى �ملبارك(. 

يف مو�جه����ة  �جلي�����س �لعر�ق����ي 

مدعومًا باحل�سد �ل�سعبي، حترّك �إعالم 

�أنظمة �لغاز �لعرب����ي يندد مبا و�سفه 

»�نته����اكات« �حل�س����د �ل�سعبي، لكنه 

مل يحرك �ساكن����ًا حينما كانت تكريت 

ُتنتهك بيتًا بيت����ًا، ل بل حجر�ً حجر�ً، 

ورجاًل رجاًل، وم�سجد�ً م�سجد�ً، وت�سبى 

�لن�ساء على �أي����دي هولكو �لع�ر �أبو 

بكر �لبغد�دي و»دو�ع�سه«.

يف �سورية، ها ه���ي و�سائل �إعالم 

�لغ���از �لعربي تتغا�س���ى عن »ماآثر« 

�أبو حممد �جل���ولين، و»ن�رته« يف 

�إدل���ب، ويف �أرياف درع���ا و�لقنيطرة، 

»�لإ�ر�ئيلي«،  �لع���دو  مع  وتن�سيقها 

و��ست�سفائه���ا يف م�سافيه يف فل�سطني 

�ملحتل���ة، ل ب���ل �إن غرف���ة �لعمليات 

�مل�سرتكة يف »م���وك«، وفيها �سباط 

م���ن �ملو�ساد و�ل����»C.I.A« و�أردنيون 

و�سعوديون و�سهاينة، تخطط ليل نهار 

من �أج���ل �ملنطقة �لعازلة على �حلدود 

�ل�سوري���ة �جلنوبي���ة، و�إقام���ة دويلة 

عميلة عل���ى منوذج دويلة �سعد حد�د، 

وثم �نطو�ن حلد.. وق���د �ساهدنا بع�س 

ماآثر هذ� �لنموذج يف خطف �ل�ساحنات 

�حلدود  عن���د  و�سائقيه���ا  �للبناني���ة 

�ل�سورية - �لأردني���ة موؤخر�ً، وت�رُّف 

�ل�سلطة �لأدردنية �مل�سبوه يف ذلك.

ما �لفرق بني »�لدو�ع�س« وعنا�ر 

»�لن�رة«؟ وما �لف���رق بني �لبغد�دي 

و�جلولين، وكل �لت�سميات �لإرهابية يف 

�سورية؟

غ���ارة  متام���ًا يف  ذل���ك  �ت�س���ح 

»�لدو�ع�س« على خميم �لريموك، و�لتي 

ح�سلت بتن�سيق مع »جبهة �لن�رة«، 

لك���ن باعة �لكاز �لعرب���ي تغا�سو� عن 

�حلقائق، ومل يجدو� �إل �لدولة �لوطنية 

�ل�سورية ليحّملوها �مل�سوؤولية..

�لب���دو �ل�سحر�وي���ون يحاولون �أن 

ُيعمو� �لنا�س عن �حلقائق، وكاأن ل �أحد 

يعرف �أو يدرك �أو يعلم كيف كانت �لدولة 

�لوطنية �ل�سورية، وما ز�لت، تتعامل مع 

مع  �لتامة  وم�ساو�ته���م  �لفل�سطينيني، 

�ل�سوريني يف �حلقوق و�لو�جبات، وحق 

�لعمل و�لتعليم و�لوظائف..

مل ي���اأت �أح���د على ذك���ر �حلركة 

�لفل�سطينية »�ملقاومة« �لتي كانت قد 

�سقت �لطريق يف �لبد�ية لكل �لتنظيمات 

�لتي  �لن�رة«  ول�»جبه���ة  �لإرهابية، 

�لآخ���ر »د�ع����س«  �سّهل���ت لوجهه���ا 

بالدخول �إىل �ملخي���م �لبائ�س، ون�سب 

خطوط متا�س د�خله.

م���ن �إدلب �إىل خمي���م �لريموك �إىل 

ب�رى �ل�سام ثمة �سوؤ�ل ُملّح ُيطرح يف 

ر�أ�سه  وجه »�لعامل �ملتم���دن«، وعلى 

�لغرب و�لولي���ات �ملتحدة، ويف وجه 

�لرتكي و�لقطري و�ل�سعودي، ومن ينتفع 

م���ن مو�ئد بائع �لغ���از و»خري�ته« �أو 

فتاته: م���ا �لفرق بني ذ�ك »�لطاوو�س« 

�لأ�سود �أب���و بكر �لبغ���د�دي، وبني ذ�ك 

�لغر�ب �لرم���ادي �لآتي من ح�سن �أمين 

�لظو�ه���ري؛ �ملدعو �أبو حممد �جلولين، 

�تباعه »�لفاحت«؟  و�لذي يطلق علي���ه 

ه���ل من جم���ال بع���د ق�س���ة �لريموك 

للتفريق ب���ني �لإثن���ني؟ كاأنهما �متد�د 

ليو�سع �لتلمودي �ل���ذي يخطط لإقامة 

�لهيكل �ملزعوم عل���ى �أنقا�س �مل�سجد 

�لأق�سى �ملبارك.

باأي حال، فاجلي�س �لعربي �ل�سوري، 

مع ق���و�ت �لدفاع �لوطن���ي و�ملقاومة 

�ملي���د�ن، من  �ل�سعبي���ة، وحلفائه يف 

�لقلمون، حي���ث يتم ح�ر �ملجموعات 

�لإرهابي���ة وت�سييق �خلناق عليها �أكرث 

فاأك���رث، خ�سو�سًا بعد �ل�سيطرة �لكاملة 

على �ل�سل�سلة �لغربية جلبال �لزبد�ين، 

يف نف����س �لوقت يوّج���ه �رباته �سد 

�أوكار �لإرهاب يف �أرياف درعا و�لقنيطرة 

وحم����س وحلب وغريها، م���ع ��ستمر�ر 

�لتح�سري ل�ستع���ادة �إدلب، حيث توّجه 

�إىل �لإرهابي���ني يف كل ي���وم �رب���ات 

موجعة، ثمة حقائق تتغري، وثمة وقائع 

ميد�نية جديدة �سد �لإرهاب وحماته.

�أخري�ً، ثمة حقيقة و��سحة، وهي �أن 

�لإرهاب ق���د متار�سه ع�سابات م�سلحة، 

�أو دول ك���رى �أو تابع���ة.. فم���ا �لفرق 

بني غ���زو �لوليات �ملتح���دة للعر�ق، 

ونتيجت���ه كانت �أكرث من مليون ون�سف 

مليون �سهيد، وتدم���ري �لبنى �لتحتية، 

وب���ني �لتدمري �ملمنهج �ل���ذي ميار�سه 

حتال���ف �ل�سعودية �س���د �ليمن �لفقري، 

وقتل �أطفاله و�سيوخه ون�سائه، وبني ما 

يقوم به »�لدو�ع�س« و»�لقاعدة« وكل 

�لت�سميات �لإرهابية يف �سورية.. �متد�د�ً 

حتى ليبي���ا و�ل�سوم���ال..؟ �إنهم وجوه 

متنوعة لعملة ��سمها �لإرهاب..

وبعد، هل يكف���ي �أن تتحفنا �لقمة 

�لعربي���ة يف �رم �ل�سي���خ، وما �أطلقته 

من �سع���ار »�لأمن �لقوم���ي �لعربي«، 

�لذي ��ستهل قبل �ساعات من تلك �لقمة 

بالعدو�ن عل���ى �ليمن، وبعدها باإغالق 

�لأردن ملع���ر ن�سي���ب عل���ى �حلدود 

�ل�سوري���ة، وغ���زوة »د�ع����س« ملخيم 

�لريم���وك، وتدف���ق �آلف �لإرهابيني من 

تركيا وبدعمها لغزو �إدلب.

�أحمد زين �لدين

بعدم���ا جن���ح �جلي����س �للبناين يف 

ت�سديد �حل�سار على �ملجموعات �لتكفريية 

�مل�سلح���ة يف �سل�سل���ة �جلب���ال �ل�رقية، 

ل�سيما بعد عمليات »�لوخز �ملو�سعي«، 

عل���ى حد تعب���ري مرجع ع�سك���ري، و�لتي 

��سته���دف فيها �جلي�س مو�ق���ع �مل�سلحني 

يف جرود »�ل�سل�سل���ة« يف �لأيام �لقليلة 

�لفائت���ة، قد يعمد �مل�سلح���ون �إىل �لتمدد 

باجت���اه مناطق �لبقاع �ل�سم���ايل، حتديد�ً 

يف �جت���اه ر�أ�س بعلبك وعر�سال، ح�سب ما 

ترجح �مل�سادر �مليد�ني���ة �ملتابعة، �لتي 

ت�ستبع���د �أن يقدم �لتكفرييون على �لت�سلل 

باجت���اه �لق���رى �ل�سيعي���ة، كالنبي �سيت 

وبريتال، حي���ث �حل�سور �لفاعل للمقاومة 

�لإ�سالمية �جلاهزة ل�سد �أي هجوم تكفريي. 

وتوؤك���د �مل�سادر �أن �أح���د �أبرز �أهد�ف 

�لتكفريي���ني �لقائمة هو قطع طريق بعلبك 

- �لهرم���ل، �إذ� ُقدِّر لهم �لنجاح يف �لتمركز 

د�خل ر�أ����س بعلب���ك، ومنها �لعب���ور �إىل 

�سهل �لبقاع، ث���م �لو�سول �إىل دير �لأحمر، 

لتحقيق هدفهم �ملن�سود، وبالتايل حماولة 

قط���ع �ريان �إمد�د �أ�سا�سي؛ من �لهرمل �إىل 

مو�قع حزب �هلل يف �ل�سل�سلة �ل�رقية. 

لكن ي�ستبعد �ملر�قبون هذ� �ل�سيناريو، 

خ�سو�سًا بعدما ع���زز �جلي�س مو�قعه يف 

ج���رود ر�أ�س بعلب���ك وعر�س���ال، ومتركزه 

على تالل ��سرت�تيجية م�رفة على مو�قع 

�لتكفرييني، فبات هام�س حركتهم حمدود، 

بح�سب �مل�سادر �لتي لفتت �إىل �أن ��ستعادة 

�جلي�س �ل�س���وري لل�سل�سلة �لغربية جلبال 

�لزب���د�ين �أ�سه���م �أي�س���ًا يف ت�سديد �لطوق 

عل���ى �ملجموعات �مل�سلح���ة يف »�جلبال 

�ل�رقية«، وكذلك يف حماية طريق جديدة 

يابو�س - �مل�سنع �لدولية، ويف قطع طريق 

�إمد�د هذه �ملجموعات بني عنجر و�لزبد�ين.

وتعت���ر �مل�سادر �أن���ه يف حال جنح 

�ل�س���وري يف ��ستع���ادة �لزبد�ين،  �جلي�س 

وبالت���ايل ��ستكمال عملي���ة تعزيز �لطوق 

عل���ى مو�ق���ع �مل�سلح���ني يف »�ل�سل�سلة 

�ل�رقي���ة«، تكون ه���ذه �ملو�قع قد وقعت 

بني »فك���ي كما�سة« �جلي�س���ني �للبناين 

و�ل�سوري، وعنده���ا لن يبقى �أمامهم �سوى 

خياري���ن: �إما �ل�ست�س���الم، �أو �لقتال حتى 

�ملوت.

��ست�سع���رو�  �لتكفريي���ني  �أن  لري���ب 

باخلطر �ملحدق على وجودهم يف »�جلبال 

�ل�رقي���ة«، �لأمر �لذي دفعه���م �إىل �إثارة 

بلبل���ة �إعالمية ب�ساأن ق�سي���ة �لع�سكريني 

�ملختطفني جمدد�ً، م���ن خالل �إ�ساعة خر 

قيام تنظيم »د�ع����س« بنقلهم �إىل منطقة 

�لرقة �ل�سورية، وذلك يف حماولة ل�ستثارة 

غ�سب �أهاليه���م، ودفعهم �إىل �لت�سعيد يف 

بال�ستجابة  �حلكومة  ومطالبتهم  �ل�سارع، 

�إىل مطالب �مل�سلحني، ويف مقدمها تخفيف 

�حل�سار عنهم.

ويف ه���ذ� �ل�سي���اق، توؤك���د م�س���ادر 

ع�سكرية �أنها تابعت بدقة �ملعلومات �لتي 

حتدثت عن نقل �لع�سكريني �ملختطفني لدى 

تنظيم »�لدول���ة« �إىل �لرقة، ومل ت�سل �إىل 

�أي نتائج ملمو�سة يف هذ� �ل�ساأن، مرّجحًة 

�أن �لهدف من �إ�ساع���ة هذه �ملعلومات هو 

�ملزيد من �ل�سغط على �أهايل �لع�سكريني، 

كما ورد �آنفًا، ل �أكرث.

ح�سان �حل�سن

ي كماشة؟
ّ

هل بات مسلحو »السلسلة الشرقية« بين فك
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ما الفرق بين تدمير أميركا 
للبنى التحتية العراقية 

والتدمير السعودي لليمن 
وتخريب »داعش«؟



¡ فتح �ساحات قتال جديدة
تز�منًا مع �لإع���الن عن �تفاق بني �لغ���رب و�إير�ن 

حول �لرنام���ج �لنووي لالأخ���رية، �لتقت �لأجهزة 

�ل�ستخباري���ة لكل من فرن�س���ا و�ل�سعودية وتركيا 

وقط���ر، ومّت �لتفاق عل���ى ت�سعيد �لع���دو�ن على 

خميم �لريموك؛ جنوب دم�سق، وحما�رة �لالجئني 

�لفل�سطينيني فيه، يف ر�سالة و��سحة ت�سري �إىل عدم 

�لر�سا ع���ن �إبر�م �لتفاق بني �إي���ر�ن و»�ل�سد��سية 

�لدولي���ة« من جه���ة، ولدفع �لدول���ة �ل�سورية �إىل 

ق�سف �ملخي���م ومن���ع تو�ّسع �سيط���رة »د�ع�س« 

و»�لن�رة« خ���ارج �ملخيم، ومن ثم �تهام �لقيادة 

�ل�سورية بق�سف �لفل�سطينيني د�خل »�لريموك« من 

جه���ة �أخرى. م�سادر متابع���ة توّقعت فتح جبهات 

قت���ال يف �ساحات �أخ���رى يف �لأيام �ملقبلة، عالوة 

على �ل�ساح���ة �ليمنية، ومن �ل�ساح���ات �ملر�ّسحة 

لبنان و�لأردن.

¡ متويل �إ�سايف ل�»�لقاعدة«
ذك��ر م�ش��در ع�شك��ري خليجي رف���ض امل�شاركة يف 

»التحال��ف العربي الع�شكري اجلدي��د«، اأن ال�شعودية 

قام��ت الأ�شب��وع املا�ش��ي بتحوي��ل مبال��غ مالي��ة 

�شخم��ة لتنظي��م »القاع��دة« يف اليمن. م��ن جهتها، 

الولي��ات املتح��دة الأمريكية باركت ه��ذه اخلطوة، 

لكنه��ا اأب��دت قلقه��ا م��ن و�شع الي��د ال�شعودي��ة بيد 

��ع انت�شار 
ّ
»القاع��دة« جم��دداً، ل�شيم��ا اأن خطر تو�ش

التنظي��م يف اليم��ن بازدي��اد، خ�شو�ش��ًا يف ه��ذه 

املرحل��ة التي ت�شه��د خالف��ات ومع��ارك مت�شابكة. 

وراأى امل�ش��در الع�شك��ري اخلليج��ي اأن ق��رار الدع��م 

الأخري ج��اء يف �شوء اإخفاق القي��ادة ال�شعودية يف 

حتقي��ق انت�شارات عرب الغ��ارات اجلوية على ال�شعب 

اليمن��ي، وع��دم قدرتها عل��ى ت�شكيل حتال��ف ينجز 

زحف��ًا بريًا على اليم��ن، فما متّكن من��ه »التحالف« 

لغاي��ة الآن هو تدمري البنية التحتية لل�شعب اليمني، 

ومطارات وم�شان��ع وموؤ�ش�شات عام��ة، وقد اأدركت 

الريا�ض موؤخراً اأن الغارات اجلوية وحدها ل ميكنها 

اإحلاق الهزمية باحلوثيني.

¡ تون�س ت�ستاء من �لت�سهيالت �لرتكية
ن�سطت جمدد�ً �أجهزة �ل�ستخبار�ت �لرتكية لتجنيد 

�مل�سلحني ل�سخه���م �إىل �لد�خل �ل�س���وري، فقامت 

�أنقرة باإر�س���ال �أكرث من �سبع���ني مقاتاًل قدمو� من 

تون����س �إىل �سورية عر �حلدود �لرتكي���ة �ل�سورية، 

ما �أثار ��ستي���اء �حلكومة �لتون�سي���ة، �لتي �تهمت 

عالنية �لنظ���ام �لرتكي بت�سهيل م���رور �لإرهابيني 

عر �أر��سيه���ا �إىل �سورية، و�لتي �عترت �أن ت�سهيل 

�لأت���ر�ك لدخول �لآلف من �ل�سب���اب �لتون�سيني �إىل 

�سورية �سابق���ًا، و�لع�ر�ت حاليًا يه���دد �ل�ستقر�ر 

يف �ل�ساح���ة �لتون�سية. وكان �ملدعي �لعام �لرتكي 

�ل�سابق ك�سف موؤخر�ً �أن حزب �أردوغان �أ�رف على 

�إدخال �ساحنات مليئة بالأ�سلحة �إىل �ملقاتلني يف 

�سورية حتت غطاء »�مل�ساعد�ت �لإن�سانية«.

¡ هدنة طويلة �لأمد
ق��ال م�ش��در فل�شطين��ي اإن حركة »حما���ض« تدر�ض 

اخل��روج مبوق��ف جديد جت��اه العدي��د م��ن امل�شائل 

يف  تغي��رياً  الأوروبي��ة  الدوائ��ر  فيه��ا  ت��رى  الت��ي 

�شيا�ش��ة »حما���ض«، خ�شو�ش��ًا على �شعي��د العالقة 

م��ع »اإ�رسائي��ل«، مبعنى األ يت�شم��ن املوقف اجلديد 

اإ�ش��ارات دال��ة على مواق��ف �شابق��ة ل�»احلركة« من 

الع��راف بالع��دو واأبجدي��ات كان��ت تطرحه��ا يف 

ال�شابق. وك�شف امل�شدر اأن هناك عدداً من »القنوات« 

املفتوحة بني »اإ�رسائي��ل« و»احلركة«، تقودها دول 

اأوروبية وعربية، اإ�شافة اإىل تركيا، وقد ن�شطت هذه 

»القنوات« يف الف��رة الأخرية بعد دخول قوي لقطر 

عل��ى خط طرح م���رسوع حل توافق علي��ه »حما�ض« 

و»اإ�رسائي��ل«، عل��ى اأر�شي��ة الهدن��ة طويل��ة الأم��د، 

و�شم��ان اأمن خطوط التما�ض بني غزة و»اإ�رسائيل«، 

و�شبط عنا�رس »احلركة« يف ال�شفة الغربية.

من هنا   وهناك
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العدوان السعودي على اليمن.. مغامرة غير محسوبة
�أقدم���ت �ل�سعودي���ة يف حربه���ا �سد 

�حلوثي���ني يف �ليمن عل���ى مغامرة غري 

حم�سوب���ة، فقد فاج���اأت جمموعة �لدول 

�لت���ي �سارك���ت معها يف �حل���رب عليها 

لحق���ًا، ومنها م�ر �لت���ي تت�رر ب�سكل 

مبا�ر من خالل �سيط���رة »�أن�سار �هلل« 

على ب���اب �ملندب على �لبح���ر �لأحمر، 

و�لتي مل تكن مرتاح���ة لتفرُّد �ل�سعودية 

بق���ر�ر �حلرب على �ليم���ن، وقد �أملح �إىل 

ذل���ك حممد ح�سنني هيكل بقوله �إنه كان 

من �ملفيد �أن تت�ساور �ل�سعودية مع م�ر 

قبل قر�رها باحلرب، وم���ع ذلك فقد دعا 

�ل�سي�س���ي �لروؤ�ساء �لع���رب يف �جتماع 

�لقمة �لعربية يف �رم �ل�سيخ �إىل ت�سكيل 

ق���وة عربية م�سرتك���ة للدفاع ع���ن �أمن 

�ملنطقة.

و�فقت �أم���ريكا على هذه �حلرب �لتي 

مل تك���ن من �سم���ن برناجمه���ا، نتيجة 

�إ����ر�ر �ل�سعودي���ة عليه���ا، ول�سعورها 

باخلطر �لد�هم من جر�ء �سيطرة �حلوثيني 

على �ليمن؛ ذ�ت �ل�س���رت�ك �حلدودي مع 

�ل�سعودية، ول�سيطرتهم على باب �ملندب؛ 

�ل�ريان �حليوي للتجارة �لعاملية، و�لتي 

ت�س���ل ن�سبتها في���ه �إىل 15٪، ولناقالت 

�لنفط �لتي تق���دَّر ب 6٪ من �إنتاج �لنفط 

�لعامل���ي، ولأن �ل�سعودية تعتر �أن هذه 

�ل�سيط���رة ما هي �إل متدد للنفوذ �لإير�ين 

يف �ليمن على ح�ساب نفوذها فيه، وهي 

مل ت�ستوع���ب بعد خ�سارته���ا يف �سورية 

و�لعر�ق.

�أر�دت �ل�سعودي���ة م���ن ه���ذه �حلرب 

حتقيق جمموعة من �لأهد�ف:

- �لعمل على ��ستع���ادة نفوذها يف 

�ليمن، و�لذي د�م عقود�ً من �لزمن، بعد �أن 

خرج عن �ل�سيطرة.

- ��ستعادة زم���ام �ملبادرة يف قيادة 

�ملنطقة بالتفرد بقر�ر �حلرب �سد �ليمن، 

وبت�سكيل ق���وة عربي���ة م�سرتكة ل�رب 

كل م���ن يفّك���ر يف �خلروج عل���ى �سلطة 

�ل�سعودي���ة وطاعته���ا، لتكري�س »�حللف 

ن���ي« �لإقليم���ي �لذي يري���ده �مللك  �ل�سُّ

�سلم���ان يف مو�جهة �لنف���وذ �لإير�ين يف 

�ملنطقة. 

- �لتخ���وُّف من �لتفاه���م �لإير�ين - 

�لأمريك���ي ح���ول �مللف �لن���ووي، و�لذي 

�سرُيخ���ي بظالله �لإيجابي���ة على �أزمات 

�ملنطقة كافة، و�ل���ذي �سيعزز من �لنفوذ 

�لإير�ين فيها، وي�سعف من دور �ل�سعودية.

�ل�س���وؤ�ل �ل���ذي يط���رح نف�س���ه: هل 

ت�ستطيع �ل�سعودية �أن حتقق هذه �لأهد�ف 

م���ن خ���الل حربها عل���ى �ليم���ن؟ وهل 

ت�ستطيع �أن تنت�ر على �حلوثيني �لذين 

�أ�سبحو� قوة ل ميكن �ل�ستهانة بها، بعد 

�أن خ�رت �ل�سعودية يف حروبها �ل�سابقة 

معهم، وه���ي �لآن يف و�سع �أ�سعف؟ وهل 

�ل�ربات �جلوي���ة وحدها تكفي لتحقيق 

�لنت�س���ار، �أم �أنه���ا خط���وة ل ب���د من 

��ستكماله���ا بالدخول �ل���ري، وبدعم من 

�لقوة �لعربي���ة �مل�سرتكة، �إىل عدن لطرد 

�حلوثيني منها، وتركيز حكم هادي فيها، 

وم���ن ثم �لنط���الق �إىل �ملناطق �لأخرى؟ 

وما ه���ي خطة �حلوثي���ني ملو�جهة هذه 

�حلرب �لقا�سية؟

م�س���ادر مطلع���ة تق���ول �إن خط���ة 

�حلوثيني يف مو�جهة هذه �حلرب تعتمد 

على �ملر�حل �لآتية: 

عل���ى  �ل�سيط���رة  �لأوىل:  �ملرحل���ة 

�ملناط���ق �ل�سرت�تيجي���ة �لت���ي ما تز�ل 

خارج �سلطته���م، على �لرغم من �لغار�ت 

�جلوية �لتي �أّدت �إىل قتل �ملدنيني و�رب 

�لبنى �لتحتية و�ملر�كز �لع�سكرية. 

�ملرحلة �لثاني���ة: �لدفاع عن �لنف�س 

بالق���در �لذي ل ُيخرج �لأم���ور عن د�ئرة 

�ل�سبط و�لتحكم مب�سار هذه �ملرحلة.

�ملرحل���ة �لثالثة: �لعم���ل على وقف 

هذه �حلرب، و�لرتكيز على �حلل �ل�سيا�سي 

من خالل �لعودة �إىل طاولة �حلو�ر.

�إذ� �أ����ّرت �ل�سعودية على �ل�ستمر�ر 

يف �حل���رب يف �ليم���ن، و�سعت �إىل حرف 

�ل�ر�ع عن وجهت���ه �حلقيقية، مبحاولة 

�إدخ���ال �ل�سعب �ليمن���ي يف �آتون �لفتنة 

�ملذهبي���ة لت�ستي���ت وحدته���م لك�س���ب 

�ملعرك���ة، فاإنها بذلك تك���ون قد �أدخلت 

نف�سه���ا يف حرب ��ستنز�ف قد ل ت�ستطيع 

حتّمله���ا، وعرّ�ست �قت�ساده���ا لالهتز�ز 

و�أمنها للخط���ر، لأن �ل�سعب �ليمني لديه 

�جلهوزية �لكاملة ملو�جهة هذ� �لحتالل، 

و�إن تطلّبت �ملعركة منه وقتًا طوياًل، ومن 

يق���ر�أ تاريخه يدرك �أنه �سعب م�ست�سَعف، 

لكنه مق���اوم ل يقبل �لذل و�لهو�ن؛ يد�فع 

عن �أر�سه و�سعبه، وه���و م�ستعّد لتقدمي 

�لت�سحيات �جل�سام.

هاين قا�سم

استمرار السعودية في 
عدوانها سُيدخلها في حرب 
استنزاف ال يمكنها تحّملها.. 
وسيعّرض اقتصادها لالهتزاز 

وأمنها للخطر

�أحد �لعالقني يف مطار �صنعاء �لدويل ينظر طائرة تقّله �إىل بالده                                    )�أ.ف.ب.(
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نحو رؤية فلسطينية 
لمواجهة سياسة األونروا 
الب��ارد،  نه��ر  خمي��م  يف  اأهلن��ا  وج��ع 

وج��ع اجلمي��ع، فلق��د جت��اوز كل املعاي��ر 

واالعتب��ارات، وكل ح��دود املنط��ق. عندم��ا 

كان اأح��د يتح��رك ويرف��ع ال�ص��وت اأكرث من 

الالزم، اإغالقًا ملوؤ�ص�صات االأونروا، كنا نقول 

اإن��ه يق��ف �ص��د م�صالح بقي��ة اأه��ل املخيم، 

وُيلح��ق ال���رر به��م؛ يف الطباب��ة والتعليم 

ع��دم  ورغ��م  ال�صك��ن..  وب��دالت  واالإغاث��ة 

موافقتنا عل��ى ذلك، من خلفية اأننا كنا نرى 

بع���ض الت�رف��ات نابعة م��ن خلفية ق�صية 

فردي��ة، اأو فيه��ا لب�ض م��ن االأحقية، اأما واأن 

الق�صي��ة اليوم كم��ا باالأم�ض مت���ّض اجلميع، 

فه��ذا االأمر يجب اأال ميّر مرور الكرام، وعلينا 

اأن نتعل��م من جتارب املا�صي القريب عندما 

اأ�رب واعت�ص��م اأهلن��ا اأم��ام مكت��ب لبنان 

االإقليمي يف بروت قبل عام.

النتيجة الت��ي خل�صنا اإليه��ا، واإن كانت 

فيه��ا م��ن االإيجابيات، لك��ن علينا االعرتاف 

اأن اإدارة االأون��روا واإن ه��ي ق��د اأب��دت مرونة 

واإيجابي��ة، لكنه��ا يف ذات الوق��ت مار�ص��ت 

�صيا�ص��ة »تلبي���ض الطرابي�ض«، وبقي��ت اأ�صرة 

�صيا�صتها القائمة على التخلي التدريجي عن 

م�صوؤولياته��ا جت��اه الفل�صطيني��ن من خلفية 

�صيا�صي��ة، وه��ي اإنهاوؤه��ا بو�صفه��ا ال�صاهد 

احلي على نكبة ال�صعب الفل�صطيني عام 1948، 

وحي��ث ف�صلت وف��ق املهمة الت��ي اأوجدت من 

اأجلها، وهي دمج الفل�صطينين يف التجمعات 

واملجتمع��ات املتواجدي��ن فيه��ا، اأي مبعنى 

توطينهم.

ومن دون الدخ��ول يف ال�رديات، اليوم 

نح��ن اأم��ام حت��دٍّ كب��ر، يتلخ���ض يف كيفية 

وتقلي�صاته��ا،  االأون��روا  �صيا�ص��ة  مواجه��ة 

و���رورة �صوغ روؤية موّح��دة ملواجهة هذه 

ال�صيا�ص��ة من خلفي��ة م�صال��ح النا�ض، ال من 

م�صالح فئوية اأو اآنية.. 

مرة جديدة جند اأنف�صنا يف مواجهة جدار 

تقلي�ص��ات االأونروا، وال��ذي يرتفع يوميًا يف 

وجهن��ا، وه��ذه م�صوؤولية اجلمي��ع؛ الف�صائل 

ال�صعبي��ة،  واحل��راكات  ال�صعبي��ة  واللج��ان 

عل��ى اخت��الف م�صمياته��ا، لذل��ك يج��ب اأن 

ت�ص��اغ خطة مواجه��ة يتحّمل فيه��ا اجلميع 

م�صوؤولياته، م��ع موؤازرة وحتركات يف عموم 

املخيمات، وفق اآليات عمل وا�صحة.

رامز م�صطفى

موضوع الغالف6

 السوري؟
َّ

ر االتفاق النووي الحل
ّ

هل يؤخ
بالرغ���م م���ن الن���رة العالي���ة 

والت�رصيحات الت���ي اأطلقها الرئي�س 

اأردوغ���ان �صد  الرتكي رج���ب طيب 

اإيران، متهمًا اإياها بالتدخل يف اليمن 

و�صوري���ة، اإال اأن تلك الت�رصيحات مل 

متنع الزي���ارة املق���رَّرة اإىل طهران، 

وثقافية  جتاري���ة  اتفاقي���ات  وعقد 

وعلمية مل ت�ص���ل اإىل حدود االتفاق 

على تخفي����س �صع���ر الطاقة التي 

ت�صرتيها تركيا من اإيران، وهو ما كان 

اأردوغان ياأمله.

لق���د ح���اول اأردوغ���ان اأن يبي���ع 

للإيراني���ن مواقف تر�صيهم، كقوله اإنه 

»ال يعتر عنا�رص داع�س م�صلمن، واإنه 

اتخذ موقفًا منه���م«، ورغبته ب�»احلل 

ال�صيا�صي يف �صورية«، لكنه مل يجد يف 

اإيران َمن ي�صرتي هذه املواقف ويبادلها 

باتفاقيات حول تخفي�س �صعر الطاقة، 

اأو رفع م�صتوى التبادل التجاري اإىل 30 

مليار دوالر، كم���ا كان االثنان قد اتفقا 

يف وقت �صابق.

ال �ص���ّك اأن زي���ارة الرئي�س الرتكي 

اإىل اإي���ران، والتي ميكن اعتبارها زيارة 

»خطب الود« االإيراين، كانت �رصورية 

بالن�صبة اإىل بلد كرتكيا، التي تدرك اأن 

التفاهم النووي بن اإيران والدول ال�صت 

اإيران قبل���ة للم�صتثمرين  �صيجعل من 

االأجان���ب؛ من ال����رصق والغ���رب، واأن 

امل�صتقبل �صي�صه���د تناف�صًا بن ال�صن 

واأوروبا على الغ���از الطبيعي االإيراين. 

وم���ع االأخ���ذ بع���ن االعتب���ار حاجة 

اأوروبا للغاز الطبيعي االإيراين، وحاجة 

اإي���ران اإىل اأن مت���ّده عر ال���ّر لي�صبح 

�صع���ره تناف�صيًا، تطم���ح تركيا يف اأن 

ي�صّكل االتف���اق االإي���راين - االأوروبي، 

يف ح���ال اإمتامه بعد رف���ع العقوبات، 

رافع���ة للقت�صاد الرتك���ي، ومن خلله 

جعلها مم���راً للطاقة العاملي���ة، علمًا 

اأن اخليارات االإيراني���ة ملّد الطاقة اإىل 

اأوروبا ق���د تتنوع بن خياري���ن، اأقلّة 

لغاية االآن، كما يلي:

خط نابوكو: وه���و اخلط الذي كان 

مقرراً اأن ميتد م���ن باكو )اأذربيجان( - 

تبلي�صي )جورجي���ا( - جيهان )تركيا(، 

كم����رصوع يف البداي���ة كان يهدف اإىل 

نقل الطاقة من تركمن�صتان واأذربيجان 

اإىل اأوروبا، عر تركي���ا، والتخلُّ�س من 

الهيمن���ة الرو�صية عل���ى الطاقة، لكن 

عوامل عديدة جعلت هذا اخلط غري ذي 

جدوى، بعد اأن اأ�صبح خطًا ال يوجد من 

ميّده بالغ���از، وبالرغم من ذلك فقد مّت 

التوقيع على اإن�صائه عام 2009.

وبعد در�س كل املعايري االإقليمية 

والنفطية والطاقوي���ة، تبّن اأن اإيران 

- بعد رفع العقوبات عنها - �صتمّثل 

البل���د املث���ايل مل����رصوع نابوك���و 

يف ح���ال مّت االتف���اق بينه���ا وبن 

االأوروبين على نقل الطاقة منها اإىل 

اأوروبا، وو�صل االأنابيب التي ت�صلها 

برتكيا بخ���ط نابوكو، وهكذا ت�صتفيد 

تركيا من ه���ذا االأنبوب بجعلها بلداً 

ا�صرتاتيجي���ًا، وحت�صل على حاجتها 

من الطاقة باأ�صعار خمفَّ�صة.

خط اإي���ران - الع���راق - �صورية: 

ميك���ن الإي���ران اعتم���اده يف حال مّت 

التو�ص���ل اإىل اتفاق م���ع االأوروبين، 

وهو االأنبوب ال���ذي مّت التوقيع على 

اإن�صائ���ه ع���ام 2013 ب���ن الع���راق 

و�صورية واإيران، لنقل الطاقة االإيرانية 

اإىل �صواط���ئ املتو�ص���ط ومنه���ا اإىل 

اأوروبا، علمًا اأن االأنبوب ميرّ مبحافظة 

دياىل العراقية، وهي من املحافظات 

الت���ي احتلتها »داع����س« يف وقت 

�صابق، ومّت حتريرها من قَبل »احل�صد 

ال�صعبي« يف كانون الثاين 2015. 

ولطامل���ا تناف����س القطري���ون مع 

االإيرانين على هذا االأنبوب، فقد عر�صت 

قطر عل���ى الرئي�س ال�صوري ب�صار االأ�صد 

ع���ام 2010 اأن تقوم مب���ّد اأنبوب للغاز 

عر االأرا�ص���ي ال�صورية لبيعه الأوروبا، 

على اأن مي���رّ بال�صعودية والعراق، لكن 

الرئي����س ال�صوري رف�س اآن���ذاك مف�صًل 

االإيراني���ن عل���ى القطري���ن، وهو ما 

قد يك���ون �صّبب احلقد القط���ري عليه، 

ومتويل املجموعات االإرهابية لتخريب 

اال�صتقرار، واحتلل االأرا�صي التي �صيمرّ 

فيها اأنبوب الغاز امل�صتقبلي.

يف املح�صلة، يريد اأردوغان اأن ُيبقي 

خ���ط التوا�صل بينه وب���ن االإيرانين، 

الأن ال�صب���اق املحم���وم يف املنطق���ة 

�صيح�ص���م اأيًا من اخلط���وط �صتكون له 

االأولوي���ة، وه���ل يكون االثن���ان معًا؟ 

وعلي���ه، بعد رفع العقوبات على اإيران، 

االقت�صادية  اخلي���ارات  �صاعات  تقرتب 

والطاقوية الك���رى يف املنطقة، والكل 

يري���د اأن يحجز له ح�ص���ة يف ممرات 

الطاق���ة اأو يف بيعها، وه���ذا قد يف�رّص 

التناف�س على مناط���ق مرور االأنابيب، 

ويف�رّص رغبة االأطراف االإقليمية، ومنها 

تركيا وقطر وال�صعودي���ة، يف ا�صتمرار 

املعارك يف �صورية.

د. ليلى نقوال الرحباين

�ل�سيد علي �خلامنئي م�ستقباًل �لرئي�س �لرتكي رجب طيب �أردوغان

�صع���ى الزعم���اء ال�صهاين���ة خلل 67 

عام���ًا ال�صتخدام جمي���ع الو�صائل املمكنة 

لتهيئ���ة الظروف الإعلن »يهودية الدولة«، 

لكن ذلك كان ي�صط���دم دائمًا بعدة عوامل، 

يف مقدمتها العام���ل الدميغرايف، والتفّوق 

الفل�صطين���ي �صكانيًا، باالإ�صافة اإىل الهجرة 

املعاك�ص���ة لليهود، نتيجة ع���دم اال�صتقرار 

االجتماعي واالقت�صادي. 

نتنياه���و �صي�صتمرّ يف حكومته املقبلة 

مبحاولة تنفيذ خمططه العن�رصي، و�صعيه 

الإع���لن يهودية دولت���ه اال�صتيطانية، فقد 

رّكزت حكومت���ه يف الع���ام املا�صي على 

ممار�صة مزيد م���ن التمييز العن�رصي جتاه 

الفل�صطيني���ن يف الداخل، ع���ر ت�صييقات 

متنعه���م من بن���اء مزي���د م���ن الوحدات 

ال�صكانية  الزي���ادة  ال�صتيعاب  ال�صكاني���ة 

الطبيعية، حي���ث ن�رصت موؤخ���راً موؤ�ص�صة 

»عدال���ة« تقري���راً تناول���ت في���ه االأرقام 

الر�صمي���ة ملا ي�صم���ى ب�»�صلط���ة اأرا�صي 

اإ�رصائيل« للعام 2014، واأ�صارت اإىل التمييز 

العن�رصي املمنه���ج للكيان ال�صهيوين �صد 

الفل�صطينين عام 1948، من خلل بناء 38 

األ���ف وحدة �صكنية يف البل���دات اليهودية، 

�س  ناهي���ك ع���ن امل�صتوطن���ات، ومل يخ�صَّ

للفل�صطينين يف الداخل �صوى األف وثمامنئة 

وحدة �صكنية، اأي ما يعادل 4 يف املئة فقط 

من الوحدات ال�صكنية املخ�ص�صة يف العام 

املا�صي، يف حن تبلغ ن�صبة الفل�صطينين 

داخ���ل الكي���ان ال�صهيوين نح���و الع�رصين 

باملئة من جمموع ال�صكان، وتطبيق اخلطة 

�صيتوا�صل حتى الع���ام 2019، حيث �صيتّم 

بناء 66 األف وحدة �صكنية، ويف غياب تام 

الحتياجات ال�صكان الفل�صطينين، الذين مل 

ُتدر�س احتياجاتهم قبل اإطلق اخلطة، وهذا 

ما مّلح اإليه نتنياهو يف خطابه االنتخابي.

مل تقت�رص اإج���راءات التمييز العن�رصي 

على ال�صكن، بل اأي�صًا يف املجال االقت�صادي 

واالإنتاجي، حيث ينعدم تخ�صي�س املناطق 

ال�صناعية يف البل���دات الفل�صطينية، بهدف 

تغييب فر�س العم���ل واالإنتاج؛ يف انتهاك 

متوا�ص���ل للقانون ال���دويل، بهدف حتقيق 

»يهودية الدول���ة«، وتطبيقا الإيديولوجية 

التفوق والتمييز والعن�رصية ال�صهيونية. 

م���ن جه���ة اأخرى، وم���ع مطل���ع �صهر 

حزي���ران املقب���ل، �صيبداأ جي����س االحتلل 

ال�صهي���وين بتطبيق ما ي�صم���ى ب�»مبادئ 

القانون اجلنائ���ي االإ�رصائيلي« يف ال�صفة 

الفل�صطينية، وممار�صة مزيد من العن�رصية 

عل���ى الفل�صطينين، وظه���ر ذلك من خلل 

اعتق���ال النائ���ب خال���دة ج���رار، تطبيقًا 

ل�صيا�صات االحت���لل التع�صفية بحق نواب 

املجل�س الت�رصيع���ي الفل�صطيني املنتَخب، 

حيث يوا�صل اعتقال 16 نائبًا يف �صجونه، 

ق�صم منهم معتقل مبوجب �صيا�صة االعتقال 

االإداري الت���ي يتبعها االحت���لل، وتتنافى 

الدولية،  واملعاه���دات  املواثي���ق  وكاف���ة 

خ�صو�صًا تردي االأو�ص���اع ال�صحية ملعظم 

االأ����رصى، نتيج���ة غياب العناي���ة الطبية، 

اإ�صاف���ة اإىل العملي���ات التفتي�صية اليومية 

املفتَعل���ة بهدف ال�صغط النف�ص���ي، واأي�صًا 

تو�صيع نطاق ال�صجن االإف���رادي واالعتقال 

االإداري، واعتقال االأطفال، ومنع زيارة االأهل 

لعدة اأ�صهر، دون اأي رادع قانوين اأو اأخلقي.

لذلك، هناك �رصورة فل�صطينية ال�صتعادة 

الوح���دة الوطنية، من خ���لل تفعيل العمل 

املقاوم، وتعزيز �صمود ال�صعب الفل�صطيني 

يف ال�صف���ة والقط���اع وال�صت���ات، باإعادة 

اإعم���ار قطاع غزة، وو�ص���ع خطة للنهو�س 

بحركة اللجئن، وتفعيل اإجراءات ان�صمام 

فل�صط���ن اإىل املحكمة اجلنائي���ة الدولية، 

مللحقة �صلطات االحت���لل بتهمة ارتكاب 

جرائ���م �صد االإن�صانية، ويف مقدمها اعتقال 

االآالف من الفل�صطينين، واأي�صًا العمل على 

تطبي���ق قرارات املجل����س املركزي ملنظمة 

التحري���ر الفل�صطيني���ة، خ�صو�ص���ًا الوقف 

االأمني«،  الفوري ملا ي�صم���ى »التن�صي���ق 

ودعم ن�صاطات املقاطع���ة الكاملة للكيان 

ال�صهيوين وداعميه على امل�صتوى الدويل.

�صامر ال�صيلوي

نتنياهو.. والوالية الرابعة: األولوية إلعالن »يهودية الدولة«
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مل يك���ن التفاوؤل االإيراين الذي ا�صتبق 

اإقرار التفاهم مع جمموعة »1+5« الدولية 

يف غري حملّه، وكذلك كان اإدراك املفاو�س 

االإي���راين ل�صعوبة وق�ص���اوة املفاو�صات 

التي تواجهه، فكان وقت »التفاهم« تلبية 

حلاجة م�صرتكة اأمريكية - اإيرانية.

و�ص���ل االإيرانيون اإىل مرحلة االكتفاء 

م���ن التخ�صي���ب الن���ووي لل�صتعم���ال 

ال�صلمي، وهم الذين ك���رّروا مراراً وتكراراً 

اأنه���م ال يري���دون احل�صول عل���ى قنبلة 

نووي���ة، واأعلن مر�ص���د اجلمهورية ال�صيد 

علي خامنئ���ي منذ �صنوات، حترميه �صنع 

القنبل���ة النووية وا�صتعمالها. من هنا، مل 

يعد تقيطع الوقت يفيدهم، وحان بالن�صبة 

اإليهم وقت الو�صول اإىل اتفاق يفّك احل�صار 

الغرب���ي واالأمريكي عنه���م، وامل�رصَّع يف 

االأمم املتحدة.

يف هذا الوقت، كان »حائك ال�صجاد« 

االإيراين الدقيق واملب���دع وال�صبور، يدرك 

جي���داً حاج���ة الرئي�س االأمريك���ي باراك 

اأوبام���ا اإىل اإجن���از اآخر، اأك���ر اأهمية من 

اإجناز حت�ص���ن العلقات مع كوبا، ولي�س 

اأمامه اأهم من مل���ف العلقات مع اإيران، 

التي مل ينج���ح االأمريك���ي يف تطويعها 

منذ اأن خرجت ع���ن طوعه؛ عندما نقلتها 

الث���ورة االإ�صلمية بقي���ادة االإمام الراحل 

روح اهلل املو�ص���وي اخلمين���ي م���ن حال 

التبعية لل�صيا�ص���ات االأمريكية، وبالتايل 

»االإ�رصائيلي���ة«، اإىل حد اعتب���ار اأمريكا 

»ال�صيطان االأك���ر«، واعتبار »اإ�رصائيل« 

غدة �رصطاني���ة يجب اقتلعه���ا، واإعادة 

حقوق ال�صعب الفل�صطيني.

اأدرك االإيراني���ون اأن الرئي����س اأوباما 

يحتاج اإىل تفاه���م واتفاق معهم، لتجنُّب 

ال�صغوطات التي يتعرّ�س لها ل�صن حرب 

يعرف كي���ف ي�صعلها، لكن���ه ال ي�صتطيع 

���ن بنهايته���ا، كما اأن���ه يحتاج اإىل  التكهُّ

»انت�ص���ار« �صيا�صي يوؤكد فيه اأول رئي�س 

اأمريكي من اأ�صول اأفريقية اأنه ي�صتطيع اأن 

اإجنازات للواليات املتحدة، ولي�س  يحقق 

اأمام���ه اأف�صل من حل عق���دة االأمريكين 

م���ن خ�صارتهم الإيران، ووق���وف علقتهم 

معها على حافة احلرب، ما يبقي املجال 

مفتوحًا اأم���ام االأمريكين ال�صود للو�صول 

اإىل �ص���دة الرئا�ص���ة االأمريكية يف مراحل 

مقبلة.

كذل���ك، كان اأوباما بحاجة اإىل اإجناز 

يقدمه حلزب���ه »الدميوقراطي«، لي�صتعيد 

اأكريته يف جمل�س النواب االأمريكي.. هي 

اأ�صباب ع���رف االإيراين كيف ي�صتفيد منها، 

ويجرّيها ل�صاحل���ه يف التم�صك مبطالبه، 

ويف حتديد توقيت توقيت التفاهم. 

كم���ا اأن املفاو�س االإي���راين، وخلفه 

قيادت���ه ال�صيا�صي���ة - الديني���ة، مل يكن 

غاف���ًل عن معرفة م���ا يواجهه، كان ا�صم 

جمموع���ة املفاو�ص���ن »1+5«، التي مل 

ترتِق لتحمل الرق���م 6، كافيًا ليعرف من 

يفاو�س، فمجموعة ال���دول اخلم�س التي 

متلك ح���ق »الفيت���و« يف جمل�س االأمن 

الدويل، مل تقبل بجعل نف�صها مع اأملانيا 

�ص���ت دول، بل هي خم�صة، واأملانيا واحد، 

حت���ى ال يكون ذل���ك اع���رتاف بان�صمام 

اأملاني���ا اإىل »ن���ادي ال���دول العظمى« 

اخلم����س الت���ي ربحت احل���رب العاملية 

الثاني���ة، يف مواجهة اأملاني���ا. وبالتايل، 

فاإن ح�صول اإي���ران على االعرتاف بحقها 

يف متلّ���ك التكنولوجيا النووية ال�صلمية، 

ي�صتل���زم معرك���ة هائل���ة ح����رصّ له���ا 

االإيرانيون، وخا�صوها بثبات وقوة طوال 

اثنتي ع�رصة �صنة م�صت.

مل يك���ن هذا التح���دي الوحيد الذي 

واجهه االإيراني���ون يف �صعيهم هذا؛ كان 

هن���اك »لوب���ي« �رص�س وبال���غ القوة 

يح���اول منع االإدارة االأمريكية من �صلوك 

درب التفاه���م م���ع اإي���ران، يتاألف من 

ثلث���ة اأ�صلع: الكي���ان ال�صهيوين ومعه 

»اللوبي« اليهودي يف اأمريكا، واململكة 

دويلت  ال�صعودي���ة ومعه���ا  العربي���ة 

اخللي���ج النفطي���ة، واحل���زب االأمريكي 

املعار�س )اجلمهوريون(، الذين مُي�صكون 

باالأكري���ة يف الكونغر����س االأمريك���ي، 

وعينه���م عل���ى رئا�ص���ة اجلمهورية يف 

االنتخابات املقبلة.

خا����س هذا اللوب���ي �صل�صلة معارك 

�صد التغيري الذي يح���اول اأوباما ر�صمه 

لل�صيا�ص���ة االأمريكية، اأولها كانت معركة 

جر الوالي���ات املتحدة ل����رصب �صورية، 

والت���ي اأف�صله���ا الرو����س باإ�صقاطهم يف 

البحر املتو�صط اأول �صاروخن اأطلقتهما 

الب���وارج االأمريكي���ة باجت���اه �صوري���ة، 

فانكفاأ اأوبام���ا، وكان رد اللوبي املذكور 

حتّديه وا�صتفزازه و�صتمه، وقفز بنيامن 

نتنياهو فوقه واألقى كلمة يف الكونغر�س 

االأمريكي.

كذلك، ت�صدى هذا اللوبي للمفاو�صات 

االإيراني���ة - االأمريكية - االأممية، وحاول 

يف اأكر من منعطف اإف�صالها، ومل ينجح، 

وهناك اأكر من دلي���ل على وقوفه خلف 

التح�صري للحرب عل���ى اليمن، من �صمن 

روؤيته للمنطقة، يف ظل التغيريات القائمة 

فيها، وم���ع ذلك ا�صتطاعت اإيران اأن ت�صل 

اإىل تفاهم حفظت في���ه كل ما اأرادته من 

اإجنازاتها النووية ال�صلمية التي �صت�صاف 

اإىل اقت�صادها الق���وي واحلديث، واملبني 

حت���ت احل�ص���ار، واإىل قوته���ا الع�صكرية 

املتنامية، واإىل ثرواتها الطبيعية الهائلة، 

لت�صبح معها قوة اأكر من اإقليمية.

حق���ق الغ���رب بتفاهمه م���ع اإيران 

»انت�صاراً« بو�صعه �صوابط على حتويل 

ال�صناعة النووي���ة االإيرانية اإىل �صناعة 

ع�صكرية، وحققت اإيران مرادها باال�صتفادة 

من هذه التكنولوجيا، وه���ي اليوم، قبل 

التفاه���م، تزّود كل ال���دول املجاورة لها 

بالطاقة الكهربائية، فكيف �صيكون احلال 

عندما ُتفتح اأمامها كل االأ�صواق العاملية 

بعد نهاية حزيران املقب���ل، وُتعاد اإليها 

اأمواله���ا امل�صاَدرة الت���ي تزيد على 120 

مليار دوالر؟

عدنان ال�صاحلي

إيران بعد »النووي«.. أكثر قوة وغنى

■ االأمان���ة العامة الحت���اد املحامن العرب 
ح���ّذرت من االن�صي���اق وراء النيل من �صيادة 

ال�صعب اليمني على اأر�صه، منبهة اإىل خطورة 

الت���ورط يف ا�صتن���زاف القدرات العربية على 

�صن���د م���ن تخوفات م���ن خط���ورة االأو�صاع 

اليمنية على م�صيق ب���اب املندب، وتاأثريها 

على االأمن القومي االإقليمي اأو العربي.

■ ال�صي��خ ماهر حمود اعت��ر اأن �صيا�صة اململكة 
العربية ال�صعودية هي جزء من �صيا�صة الواليات 

واملرتك��زة  املنطق��ة،  االأمركي��ة يف  املتح��دة 

قها 
ّ
بدوره��ا على حتقي��ق اأمن »اإ�رائي��ل« وتفو

الع�صك��ري، الفتًا اإىل اأن هذا اأمر لي�ض مقبواًل يف 

اأي مقيا�ض من مقايي�ض ال�ريعة االإ�صالمية.

■ جتم���ع العلم���اء امل�صلم���ن دع���ا الدول 
املجاورة للجمهوري���ة االإ�صلمية االإيرانية اأن 

تنظر باإيجابي���ة اإىل اإجناز االتفاق مع الغرب 

حول النووي االإيراين، باعتباره اإجنازاً للأمة، 

واأن ت�صتفيد من التجرب���ة التي تكّونت لديها 

للقيام بنف�س امل����رصوع يف بلدهم، الأن ذلك 

ي�صاع���د �صعوبهم على التقدم والرقي ويخفف 

من حاجتهم اإىل الدولة اال�صتكبارية.

■ حرك��ة االأمة اأكدت اأن م��ن حّق اإيران اأن تطور 
قدراته��ا وم�صاريعه��ا النووي��ة خلدم��ة �صعبه��ا 

معت��رًة  واملظلوم��ة،  امل�صت�صعف��ة  وال�صع��وب 

انت�صاره��ا هو انت�صار ل��كل ال�صع��وب الراف�صة 

ال�صع��وب  ل��كل  وكذل��ك  والتبعي��ة،  لال�صت�ص��الم 

االإ�صالمية.

■ ال�صي���خ �رصي���ف توتيو، اعت���ر اأن االتفاق 
االإط���ار املتعلق باملل���ف الن���ووي االإيراين 

هو اإجناز كب���ري و�صخم حّققت���ه اجلمهورية 

االإيراني���ة االإ�صلمي���ة، م�صي���داً بفريق العمل 

االإيراين جمتمع���ًا برئا�صة وزي���ر اخلارجية 

د. حمم���د ج���واد ظري���ف، الذي اأ����رّص على 

احلقوق امل�رصوعة لنيل املطلب املحق. 

 السوري؟
َّ

ر االتفاق النووي الحل
ّ

هل يؤخ

كيف سيكون حال طهران 
عندما ُتفتح أمامها األسواق 

العالمية.. وُتعاد إليها 
أموالها المصاَدرة التي تزيد 

على 120 مليار دوالر؟

حائك �ل�سجاد �لإير�ين �لدقيق و�ل�سبور يدرك جيد�ً حاجة �أوباما �إىل �إجناز �تفاق مع طهر�ن        )�أ.ف.ب.(

الن���ادي  ط���لب  �ص���ارك 

الدعوة  كلي���ة  الريا�صي يف 

االإ�صلمية يف بطولة االحتاد 

 - تاي  ل�»امل���واي  اللبناين 

تاي بوك�صن���ج« التي اأقامها 

الن���ادي الريا�ص���ي اللبناين 

يف   »L.A.U« جامع���ة  يف 

ب���ريوت ب���ن اجلامعات يف 

»الكلية«  مّث���ل  وقد  لبنان، 

الطالبننْ بلل جري  كل من 

ال�صعيد،  جمع���ة  واإ�صماعيل 

الثالث  ف���از باملرك���ز  الذي 

يف البطول���ة، ونال امليدالية 

الرونزية.

»نادي الدعوة الرياضي« يشارك في بطولة 
»المواي تاي – تاي بوكسنج« االتحاد اللبناني لـ

�حلكم معلناً بدء �ملبار�ة
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، وقواعد اللعبة  العامل يتغّيّيّي�رّ

تتبدل، ومعهم �شبّيّيّيل اال�شتباك.. 

حتورّالت كب�ة طّيّيّيراأت وما تزال 

يف ال�ّيّيّيرق االأو�شط لتعمرّ العامل 

بّي»كرامتها«  اإيّيّيّيران  االأجمّيّيّيع.. 

دخلّيّيّيت معادلة تقا�شّيّيّيم النفوذ، 

واأم�كا مل تعّيّيّيد الالعب الوحيد 

ربيبتهّيّيّيا  وال  املنطقّيّيّية،  يف 

»اإ�رائيل«..

عّيّيّين التحّيّيّيوالت يف املنطقة 

»الثبات«  جريدة  وانعكا�شاتها، 

التقّيّيّيت موؤ�ش�س حركّيّيّية الن�شال 

ال�شابق  النائب  العربي  اللبناين 

في�شل الّيّيّيداوود، واإليكم ما جاء 

يف احلوار:

يعتّيّيّير زعيّيّيّيم املوحديّيّيّين يف 

»وادي التيّيّيّيم«؛ في�شل الداوود، اأن 

االتفاق االأم�كي - االإيراين خطوة 

اأ�شا�شية يف تغيّيّيّي� جذري حا�شل 

يف ال�شيا�شّيّيّية االأم�كية يف ال�رق 

اجلمهورية  اأثبتت  ويقول:  االأو�شط، 

يف  وجودها  االإيرانيّيّيّية  االإ�شالمية 

املمنطقّيّيّية على �شعيّيّيّيد ال�شيا�شة 

والنفّيّيّيوذ والتطّيّيّيور التكنولوجّيّيّيي 

اإيّيّيّيران �شمن  واحل�شّيّيّياري، فباتت 

املعادلة الدولية رقمًا اأ�شا�شيًا يف 

معادلة ال�ّيّيّيرق االأو�شط.. وانطالقًا 

مّيّيّين هّيّيّيذه املتغّيّيّي�ات الوا�شحة، 

�شتح�شّيّيّيل تداعيّيّيّيات كب�ة خالل 

ال�شهريّيّيّين املقبلّيّيّين، لتثيبت هذه 

املعادلة اجلديّيّيّيدة حتى لو بالدم، 

الأن امل�شكل على الدوام ال يكون يف 

بتفا�شيله،  بّيّيّيل  بالعموم،  االتفاق 

االأم�كي  ولكي يتبلّيّيّيور املوقّيّيّيف 

ترجمّيّيّية على االأر�ّيّيّيس تعورّدنا من 

االأم�كين اإراقة الدماء.

يرى في�شّيّيّيل الداوود اأن الغليان 

يف ال�رق االأو�شّيّيّيط قد تنتج عنه 

كّيّيّيوارث معينّيّيّية.. ال تهدئّيّيّية على 

�شعيد االأوراق املفتوحة يف منطقة 

ال�رق االأو�شط، لكّيّيّين من الوا�شح 

مو�شوعي،  عّيّيّيادي  متابّيّيّيع  لّيّيّيكل 

م�شاهّيّيّيدة جنّيّيّياح خيّيّيّيار حمّيّيّيور 

املقاومة واملمانعّيّيّية يف املنطقة، 

ولّيّيّيوال هّيّيّيذا النجاح ملّيّيّيا تعاطى 

االأم�كي واالأوروبّيّيّيي معه.. ليبقى 

ال�شوؤال املطروح، وبقوة، عن روؤية 

ودور »اإ�رائيّيّيّيل« اجلديد مع هذه 

ال�شخمة على امل�شتوى  املتغ�ات 

اال�شرتاتيجّيّيّيي يف املنطقة.. وحده 

الوقت �شيبلور االأمّيّيّيور، واإىل حن 

اكتمّيّيّيال امل�شهد، مبا فيّيّيّيه تقا�شم 

النفّيّيّيوذ، �شيا�شّيّيّية ع�ّيّيّيس االأ�شابع 

م�شتمرة يف اأكرث من ملف وق�شية.

ال�سعودية

الّيّيّيّيداوود، احلوار  بّيّيّيّيراأي في�شل 

االأم�كي - االإيراين يطمئن �شعوب 

املنطقّيّيّيّية، رغم وجود اال�شتباك يف 

عدة ق�شايّيّيّيّيا اإقليميّيّيّيّية، فهو ينذر 

االأم�كي ل�شالح  النفّيّيّيّيوذ  برتاجع 

اأبناء املنطقة، يقول: ناأمل حت�شيل 

مكا�شب وانت�شارات يف هذا احلوار، 

وبراأينّيّيّيّيا هذا احلّيّيّيّيوار �شينتج عنه 

رابّيّيّيّيح وخا�ر، واملوؤ�ّيّيّيّيرات التي 

تلت اأو �شبقت تفيد باأن ال�شعودية 

وبراأيي،  تلم�شت خ�شارات حمددة، 

هناك تورُّط �شعودي مبوقف دقيق، 

»واهلل ينجيهم من االأعظم«.

يعود الداوود اإىل تورط الرئي�س 

العراقي �شدام ح�شن يف الكويت، 

مبباركّيّيّيّية اأمّيّيّيّي�كا، لي�شّيّيّيّي� اإىل اأن 

ال�شعودية لي�شّيّيّيّيت اأهم من العراق 

يف حينه، يقول: بخ�شو�س اليمن، 

لن�شتعر�س تاريخهّيّيّيّيا؛ كانت على 

الّيّيّيّيدوام مقرة الأي غّيّيّيّيزاة منذ اأيام 

الرومان، مّيّيّيّيروراً بامللك في�شل بن 

�شعود، الّيّيّيّيذي �شعى لتثبيت االإمام 

بّيّيّيّيدر وف�شّيّيّيّيل، وانتهّيّيّيّياء بالريئ�س 

النا�ر،  عبّيّيّيّيد  امل�ّيّيّيّيري جمّيّيّيّيال 

رغّيّيّيّيم قوتّيّيّيّيه ورمزيتّيّيّيّيه، فالرمال 

اليمنيّيّيّيّية تغرق كل مّيّيّيّين يتعاطى 

معها بفوقيّيّيّيّية، وبالتايل لي�س من 

اأما  اأوحالها،  ال�شهل اخلروج مّيّيّيّين 

بخ�شو�ّيّيّيّيس ال�شعوديّيّيّيّية، فاململكة 

اأي�شّيّيّيّيًا تنّيّيّيّيام على وجّيّيّيّيود خاليا 

نائمة لّي»داع�س« اأو لّي»القاعدة« 

بالعموم.

دوالر مليار   2500

ي�شيف الداوود: االأم�كي من كل 

املو�شوع عينّيّيّيّيه على 2500 مليار 

ر  دوالر لّيّيّيّيدى اململكة، االأم�كي دمرّ

باأكمله، ومل يعد  العربّيّيّيّيي  العامل 

اأمامه �شوى منطقّيّيّيّية اخلليج.. يف 

النهايّيّيّيّية، ميكن مالحظّيّيّيّية اأن هذه 

املوؤامّيّيّيّيرة تن�شحب علّيّيّيّيى اجلميع 

ولي�س على فئة حمددة، وبالتايل 

االأطّيّيّيّيراف  واإدراك  وعّيّيّيّيي  ناأمّيّيّيّيل 

ال�شيا�شيّيّيّيّية يف اململكّيّيّيّية، حتى ال 

يدفع �شعبها اإراقّيّيّيّية دماء كما هو 

حا�شّيّيّيّيل يف اأكرث مّيّيّيّين منطقة يف 

عاملنا العربي وامل�رقي.

تدمري التاريخ

ي�ش� الداوود اإىل اأن املنطقة؛ من 

العراق واخلليج، مروراً  اإىل  تون�س 

و�شورية  والعّيّيّيّيراق  واليمن  بليبيا 

وم�ّيّيّيّير يتّيّيّيّيم تدم�هّيّيّيّيا: »دمّيّيّيّياء 

االإن�شان التي ُتراق هي اأغلى �شيء 

بالن�شبة اإلينّيّيّيّيا، لكن يف ظل هذه 

الهمروجة يتم فيها تهدمي تاريخنا، 

وتقاليدنا وقيمنا، وهذا االأمر خطر 

للغاية، مع العلم اأن كافة االأديان 

ال�شماويّيّيّيّية انطلقت من هذا ال�رق 

االأو�شط، وتدم� التاريخ احل�شاري 

لهذه املجتمعّيّيّيّيات تدم� لالإن�شان 

اأي�شًا، وبراأينّيّيّيّيا، ما ُيعدرّ من �راع 

بن امل�شلمّيّيّيّين بالغ اخلطورة، وال 

�شبيل للخروج منه اإال باحلوار، الأن 

التوا�شل هو احلّيّيّيّيل الوحيد الإنقاذ 

م�رقنا وتاريخنا من الدمار«.

ال�شعوديّيّيّيّية  الّيّيّيّيداوود  يحّيّيّيّيذر 

مّيّيّيّين املخططّيّيّيّيات االأم�كيّيّيّيّية لها، 

رغّيّيّيّيم اأنها تنفرّذ �شيا�شّيّيّيّيات اأم�كا 

ب�شّيّيّيّيكل تدمّيّيّيّي�ي يف املنطقة، من 

خّيّيّيّيالل اأموالها والفكّيّيّيّير التكف�ي، 

»فالن�ّيّيّيّيرة وداع�ّيّيّيّيس مّيّيّيّين نتاج 

الوهابيّيّيّيّية، وهّيّيّيّيذه الوهابيّيّيّيّية قد 

تنقلب علّيّيّيّيى ال�شعوديّيّيّيّية، لوجود 

بيئة حا�شنّيّيّيّية لل�شباب ال�شعودي، 

لكننّيّيّيّيا مّيّيّيّين منطلق قومّيّيّيّيي ناأبى 

تدمّيّيّيّي� اأي بلد عربّيّيّيّيي، الأنه تدم� 

لنا جميعًا، ونحن ال نتمنى ال�شوء 

الأي دولة خليجية، اأواًل الأن �شبابنا 

يعملّيّيّيّيون يف اململكة، وثانيًا الأننا 

ال نتمنّيّيّيّيى من منطّيّيّيّيق اإن�شاين اأي 

ل عدم  �رر الأي اإن�شان، وكنا نف�شرّ

االأم�كي  ال�شعوديّيّيّيّين مع  توريط 

يف اليمن، حتّيّيّيّيى ليمكننا اأن نقول 

وكاأن التاريخ يعيد نف�شه، و�شدام 

ر مّيّيّيّين الداخل واخلارج،  ح�شن دمرّ

قابل  مو�شوع  اليّيّيّيّيوم  وال�شعودية 

للخرق من الداخل واخلارج«.

�سنعي�ش �سويًا

ل�شوريّيّيّيّية الف�شّيّيّيّيل الكب� فيما 

يح�شل من تغيّيّيّيّي�ات يف املنطقة 

بح�شّيّيّيّيب في�شّيّيّيّيل الّيّيّيّيداوود، يقول: 

�شمود �شورية بقيادة الرئي�س ب�شار 

االأ�شد يف حمنتهّيّيّيّيا غ�رّ املعطيات 

الدوليّيّيّيّية باأكملهّيّيّيّيا يف املنطقّيّيّيّية، 

ع  ولوال �شمّيّيّيّيود �شورية ملّيّيّيّيا تو�شرّ

دور دول »الريك�ّيّيّيّيس«، ورو�شيّيّيّيّيا 

حتديّيّيّيّيداً، وملا قويت اإيّيّيّيّيران لهذه 

الدرجة.. واليوم ي�شتد ال�شغط على 

�شورية الأهميتها اال�شرتاتيجية يف 

ر�شم معادلّيّيّيّية املنطقة، وكتنفي�شة 

للمو�شّيّيّيّيوع اليمنّيّيّيّيي، وبراأينا هذا 

ال�شغّيّيّيّيط الذي ا�شتمّيّيّيّير ل�شنوات ال 

ميكنه اإخالل التّيّيّيّيوازن اليوم، رغم 

املد واجلزر يف املعارك الع�شكرية، 

الرتكي »الو�شخ« ملا  الدور  ولوال 

�شقطّيّيّيّيت اإدلب، لكن نطمئن اجلميع 

ال�شغط  اأن �شورية �شامّيّيّيّيدة، رغم 

عليهّيّيّيّيا؛ مّيّيّيّين ال�شمّيّيّيّيال واجلنوب، 

تتبدل  االأم�كية  الدولة  وت�شاريح 

جذريًا جتّيّيّيّياه �شورية، رغم �شيا�شة 

ع�س االأ�شابع. 

ي�شيف الّيّيّيّيداوود: وجّيّيّيّيود خطنا 

املقاوم بدءاً من اإيّيّيّيّيران و�شواًل اإىل 

ب�شوريّيّيّيّية والعراق  لبنّيّيّيّيان مّيّيّيّيروراً 

واليمن وغ�ها من املناطق ال يكفي 

لبناء التهدئة ووقف �شيالن الدماء، 

الأننا بحاجة اإىل االآخر، وهذا الوفاق 

يتطلب احلوار بن اإيران وال�شعودية 

اأن  وبالرغّيّيّيّيم  اال�شتقّيّيّيّيرار،  لبنّيّيّيّياء 

التوازنّيّيّيّيات متيل ل�شاحلنّيّيّيّيا، وهذا 

حًا وال �شعراً،  الكالم لي�ّيّيّيّيس فيه تبجرّ

نعرف جيّيّيّيّيداً اأن النا�س يف النهاية 

�شتعي�س مع بع�شها، وناأمل اأن يبداأ 

احلوار يف العّيّيّيّيامل العربي كما هو 

حا�شل يف لبنان.

املوحديّيّيّيّين يف  وعّيّيّيّين موقّيّيّيّيع 

�شورية ومّيّيّيّيا تعر�شوا له يف اإدلب، 

يقّيّيّيّيول في�شل الّيّيّيّيداوود: املوحدون 

امل�شلمون هم خلف الدولة ال�شورية، 

وخلف الدولّيّيّيّية اللبنانية، وهاتان 

الدولتّيّيّيّيان همّيّيّيّيا �شمانّيّيّيّية الوطن 

وكل االأقليّيّيّيّيات، واالنتهاكات التي 

تعررّ�س لهّيّيّيّيا املوحدون الدروز يف 

اإدلب ح�شلت اأي�شًا لباقي مكونات 

املجتمع ال�شوري، وح�شلت لل�شنة 

والعلوين وال�شيعة وامل�شيحين.. 

اإنها احلّيّيّيّيرب وب�شاعتها، فكيف اإذا 

اأ�شفنا اإليهّيّيّيّيا فكر تكف�ي ال يوؤمن 

بديّيّيّيّين، الأن اأعمال هّيّيّيّيوؤالء ال متترّ 

ب�شلّيّيّيّية اإىل االإ�شالم ال�شمح وال اإىل 

ال�شهيوين  ال�شنة، وهّيّيّيّيذا املخطط 

»االإ�رائيلي« هدفه ت�شويه �شورة 

امل�شلمّيّيّيّين.. ونحن علينا �شد هذه 

املوؤامرة بوعينا.

»الن�سرة« جتتاح 14 قرية درزية

ورداً على �شوؤال عما ح�شل يف 

اإدلّيّيّيّيب، ي�ش� الّيّيّيّيداوود اإىل اجتياح 

 14 حّيّيّيّيوايل  الن�ّيّيّيّيرة«  »جبهّيّيّيّية 

قريّيّيّيّية درزية يف اإدلّيّيّيّيب، وي�شيف: 

املوحدون الدروز يواجهون نوعن 

مّيّيّيّين االحتّيّيّيّيالل، االأول يف �شورية، 

مبا�رة  بّي»اإ�رائيّيّيّيّيل«  ويتمثّيّيّيّيل 

»جمّيّيّيّيدل  يف  �شعبنّيّيّيّيا  و�شمّيّيّيّيود 

والثانيّيّيّيّية يف مواجهة  �شم�ّيّيّيّيس«، 

وا�شتطّيّيّيّياع  التكف�يّيّيّيّية،  القّيّيّيّيوى 

املوحدون �شد الهجمات التكف�ية 

يف اإقليّيّيّيّيم العّيّيّيّيرب، بالتعاون مع 

اجلي�س ال�شوري، للدفاع عن وحدة 

�شورية.

جنبالط

يتمنى املوحّيّيّيّيد في�شل الداوود 

علّيّيّيّيى النائب وليّيّيّيّيد جنبالط وقف 

اخلطّيّيّيّياأ اال�شرتاتيجي الذي يرتكبه، 

الفتًا اإىل اأن »الن�رة« و»داع�س« 

هما وجهّيّيّيّيان لعملة واحدة ت�شمى 

»القاعّيّيّيّيدة«، ولهّيّيّيّيذا ال�شبب نقول 

هّيّيّيّيذه  انت�ّيّيّيّيرت  اإذا  جلنبّيّيّيّيالط: 

اجلماعات لن تورّفرك، الأنها ال توفر 

اأحّيّيّيّيد بانتهاكاتها، ولهّيّيّيّيذا ال�شبب 

نطالبك باإعّيّيّيّيادة النظر بهذا اخلطاأ 

اال�شرتاتيجّيّيّيّيي، واأن يكّيّيّيّيون واقعيًا 

اأكرث، فال »الن�رة« وال »داع�س« 

يعرفّيّيّيّيون اهلل تعّيّيّيّياىل، وال االإ�شالم، 

وال اأية قيمّيّيّيّية اإن�شانية، والفتاوى 

هّيّيّيّية اليوم  التّيّيّيّيي يطلقونهّيّيّيّيا موجَّ

�شد املوحدين كمّيّيّيّيا �شد الطوائف 

باأكملها، لذلك هم يرتكبون جمازر 

وال�شيعة  ال�شنّيّيّيّية  امل�شليمن  بحق 

والّيّيّيّيدروز وامل�شيحين والعلوين، 

ونحّيّيّيّين ن�شاألّيّيّيّيك يا جنبّيّيّيّيالط: هل 

ت�شاريحّيّيّيّيك بخ�شو�س »الن�رة« 

حمت املوحدين يف اإدلب.. اأم اأنها 

اأهانتهم وهتكت اأعرا�شهم«؟

اأجرى احلوار: بول با�سيل

تدمير حضارة المشرق خطر للغاية.. و»الله ينّجي السعودية«

فيصل الداوود لجنبالط: هل تصاريحك بخصوص »النصرة« حمت الموحدين في إدلب؟

الداوود: لوال صمود 
سورية لما توّسع دور دول 
»البريكس«.. ولما قويت 

إيران إلى هذه الدرجة
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يوؤكد الرئي�س اإميل حلود اأن اأحد 

اأبّيّيّيرز االأخطاء هو عّيّيّيدم االهتمام 

مب�شاألة االإعالم، لقناعاته اأنه يقوم 

مبا ميليه عليّيّيّيه �شم�ه وواجبه 

اأنه  خ�شو�شًا  واالإن�شاين،  الوطني 

ابن اجلي�س الّيّيّيذي يبقى ال�شامت 

االأكر، فحتى تلفزيون لبنان الذي 

هّيّيّيو للدولة، مل يكّيّيّين يعرف اأحداً 

منه، ومل يتعاَط معه.

اأن الرئي�س  اإىل  ويلفّيّيّيت هنّيّيّيا 

رفيق احلريري كان بارعًا يف هذا 

ل االإعالم،  املجال، وبهذا كان ي�شغرّ

لدرجّيّيّية اأنه كان يّيّيّيرى اأحيانًا اأن 

وب�شكل  كثّيّيّي�اً،  مت  خِّ �شُ االأمّيّيّيور 

غ� مقبول، فّيّيّيال ين�شى اأنه »بعد 

ت�شلُّم احلريّيّيّيري رئا�شة احلكومة، 

زارين مع الرئي�ّيّيّيس نبيه بري يف 

بعبدات، ليوؤكد يل اأن املوقف الذي 

�شّيّيّيدر يف االإعالم ال عالقة له به، 

واأن من قام بذلّيّيّيك هو م�شت�شاره 

هاين حمّيّيّيود، وال عالقة له باالأمر 

بتاتًا«.

وي�ش� الرئي�س حلود اإىل اأنه مل 

يكن لديه م�شت�شار اإعالمي، واإن كان 

اأحدهم يتابع مّيّيّيا تكتبه ال�شحف، 

ويتابع االأمّيّيّيور اليومية، الفتًا اإىل 

اأنه بعد �شنتن من بدء واليته عنرّ 

اإعالميًا هو رفيق �شالال،  م�شت�شاراً 

الذي كان يقوم مبفرده مكان فريق 

اإعالمي كامل، م�ش�اً اإىل اأنه �شمع 

مرة من د. ح�شن خليل، وهو خب� 

مايل واقت�شادي مرموق، مقيم يف 

لندن، �شمعته يطّيّيّيرح عدة ق�شايا 

ومنهّيّيّيا اخللوي فاأُعجّيّيّيب بطرحه، 

اإليه، و�شاأله عن االأمور  فا�شتدعاه 

التّيّيّيي كان يطرحهّيّيّيا يف لقائّيّيّيه 

التلفزيوين، »فقدرّم يل اأفكاراً مفيدة 

جّيّيّيداً«، م�ش�اً اإىل اأن له �شقيقًا يف 

الواليّيّيّيات املتحدة، و»هو م�شوؤول 

 wold bank بنّيّيّيك  وولّيّيّيد  يف 

�شيكّيّيّيون يف لبنّيّيّيان يف اليومن 

املقبلن، وميكن اأن يعطيكم املزيد 

من التفا�شيل واملعلومات عن �ش� 

عمل الهاتف اخللوي.

وفعّيّيّياًل، جاء �شقيّيّيّيق د. ح�شن 

خليل اإيل، فاأكد يل اأن طريقة عمل 

اخللّيّيّيوي يف لبنان حرام اأن يكون 

بهذا ال�شّيّيّيكل، فاأنتم لديكم منجم 

ياأخذ مّيّيّيردوده اثنان فقّيّيّيط، واإذا 

اأُح�شنت اإدارته ميكن اأن يلغي كل 

الديون املرتتبة عليكم«.

ي�شيف الرئي�س حلود: »يف تلك 

الفرتة، كان الرئي�س احل�س ما زال 

رئي�شًا للحكومة، فطلبنا تفا�شيل 

عّيّيّين كيفية العمّيّيّيل يف اإدارة هذا  

احلقّيّيّيل، واأعددنّيّيّيا مّيّيّيا يتوجّيّيّيب 

لذلّيّيّيك، وقام وزيّيّيّير االت�شاالت د. 

ع�شّيّيّيام نعمّيّيّيان بعمّيّيّيل هام يف 

هّيّيّيذا املجال، وخّيّيّيالل هذه الفرتة 

ح�شلّيّيّيت االنتخابّيّيّيات النيابيّيّيّية 

عّيّيّيام 2000، وعّيّيّياد الرئي�س رفيق 

اإىل رئا�شّيّيّية احلكومة،  احلريّيّيّيري 

وحن طرح ق�شية اخللوي، رف�س 

اأن  رئي�س احلكومة ذلّيّيّيك، معتراً 

ذلك يفلرّ�س لبنان، فاخللوي يعطي 

اخلزينة 300 مليون دوالر �شنويًا، 

قد تخ�رها«.

الرئي�َس  حلّيّيّيود  الرئ�س  يجيب 

احلريري باأن املعلومات املتوافرة 

لديّيّيّيه تفيد اأن اخللوي باإمكانه اأن 

ُيدخل اإىل اخلزينّيّيّية �شنويًا مليار 

و500 مليون دوالر، »لكن احلريري 
رف�ّيّيّيس ذلك ب�شكل قاطّيّيّيع، م�ش�اً 

اإىل اأنه يجب بيع �ركتي اخللوي 

اللتن ال يبلّيّيّيغ �شعرهما اأكرث من 

مليار دوالر، لكنني رف�شت ذلك«.

ويلفّيّيّيت الرئي�س حلود اإىل  اأنه 

يف كل جل�شّيّيّية ملجل�ّيّيّيس الوزراء 

كان يثّيّيّي� ق�شية الهاتف اخللوي، 

فكان اأن ا�شتكى الرئي�س احلريري 

عند عبد احلليم خدام، ولي�س عند 

الرئي�س ب�شار االأ�شد، الذي كان قد 

فلم  الد�شتورية،  �شلطاتّيّيّيه  ا�شتلم 

يجد خدام ال�شجاعة ليحدثني يف 

االأمر، الأنه يعرف اأنني ال اأعمل اإال 

 عقلي و�شم�ي.
رّ
ما ميليه علي

يتابع: بعد وقت ذهب الرئي�س 

نبيه بري اإىل �شورية، وكانت �شقة 

اخلّيّيّيالف قد ات�شعت مّيّيّيع الرئي�س 

احلريّيّيّيري بهّيّيّيذا ال�شّيّيّياأن، فالتقى 

اإن كان  االأ�شّيّيّيد، و�شاأله  بالرئي�س 

رئي�س اجلمهورية قد حدرّثه باالأمر؛ 

يف ظل اخلالف املترّ�شع مع رئي�س 

احلكومة، كما �شاأله: كيف تديرون 

يف �شورية �شوؤون اخللوي؟ فاأجاب 

الرئي�ّيّيّيس االأ�شّيّيّيد بّيّيّياأن هناك من 

لّيّيّيه حل�شاب الدولّيّيّية، وياأخذ  ي�شغرّ

اأجّيّيّيراً على ذلك، موؤكداً اأن الرئي�س 

حلّيّيّيود مل يحدثه باالأمّيّيّير، ال من 

قريب وال من بعيد.

وفور عّيّيّيّيودة الرئي�ّيّيّيّيس بري من 

�شورية قّيّيّيّيال يل: احلق معك، ويجب 

اأن ن�شدر قانونًا بهذا اخل�شو�س.

يتابّيّيّيّيع حلّيّيّيّيود: يومهّيّيّيّيا اأر�شّيّيّيّيل 

احلريري من اآل مياقتي ليفاو�س يف 

االأمر، كما اأر�شل غازي كنعان بع�س 

يف  لي�شاوموا  علينّيّيّيّيا،  املح�شوبن 

هذا ال�شاأن.. لكني بقيُت ُم�ررّاً على 

للدولة،  اخللّيّيّيّيوي  با�شرتداد  موقفي 

وهكّيّيّيّيذا ظلوا مياطلّيّيّيّيون يف جمل�س 

اإ�شّيّيّيّيدار القانون،  النواب يف تاأخ� 

وميكن القول اإنه مت ا�شرتداد اخللوي 

اأنهم  اتهمتهّيّيّيّيم  اأن  بالقّيّيّيّيوة، بعّيّيّيّيد 

ون على خزينة البلد اأكرث من 
رّ

يطّيّيّيّي�

مليّيّيّيّيار دوالر، علمّيّيّيّيًا اأن مهلة عمل 

اخللوي كانت تقرتب من نهايتها.

وي�ش� الرئي�س حلّيّيّيود هنا اإىل اأن 

الرئي�س احلريري اقرتح عليه ت�شكيل 

جلنّيّيّية لدرا�شة االأمر وو�شّيّيّيع درا�شة، 

فكان اأن �ُشكلت اللجنة برئا�شة نائب 

رئي�س احلكومة ع�شام فار�س وع�شويه 

كل من فوؤاد ال�شنيورة ومروان حمادة 

وغّيّيّيازي العري�شي، وغ�هّيّيّيم، اأي اأن 

اأكرثية اللجنة من جانب احلريري.

ي�شّيّيّيّياأل  الرئي�ّيّيّيّيس حلّيّيّيّيود  وكان 

فار�س - وهّيّيّيّيو رجل خلوق ومهذب 

وعملي - عن عمّيّيّيّيل اللجنة دائمًا، 

ويف اإحدى اجلل�شات جمل�س الوزراء 

إميل لحود يتذكر.. 
كيف استرّد الخلوي؟ وماذا عن »غسيل القلوب«؟

يطرح الرئي�ّيّيّيّيس احلريري اأنه من 

ال�روري اأن نعرف ماذا يجري يف 

جلنة اخللوي، وهنا يوؤكد رئي�س 

اللجنة نائب رئي�س احلكومة اأننا 

اإىل اتفاق،  »مل ن�شتطع الو�شول 

الأنهّيّيّيّيم، ح�شّيّيّيّيب الرئي�ّيّيّيّيس حلود، 

جميعهم يقولون ال نريد ا�شرتداد 

الدولة لهذا القطاع، علمًا اأنه مل 

يبَق اأمام اللجنة اإال �شهر واحد«.

احلريري  الرئي�ّيّيّيّيس  ويطّيّيّيّيرح 

التجديّيّيّيّيد لل�ركتّيّيّيّين ب�ّيّيّيّيروط 

اأح�شّيّيّيّين، اأو بيعهمّيّيّيّيا، حيث كان 

يطّيّيّيّيرح �شعّيّيّيّير لهمّيّيّيّيا ال يتجاوز 

املليّيّيّيّيار ون�شف املليّيّيّيّيار دوالر، 

 هنا اأن اأ�شاأل وزير 
رّ
و«ي�ش� علي

االت�شّيّيّيّياالت، وكان يومها الوزير 

جان لّيّيّيّيوي قرداحّيّيّيّيي، الذي كان 

هت  توجرّ وفعّيّيّيّياًل  اليدين،  مربوط 

بال�شّيّيّيّيوؤال اإىل الوزيّيّيّيّير قرداحي، 

و�شاألته: ما العائق؟

فقال: اإذا كنّيّيّيّيا نريد اأن ننجز 

اتفاقية، يجب اإر�شالها اإىل ديوان 

املحا�شبّيّيّيّية، الّيّيّيّيذي يلزمّيّيّيّيه عدة 

اأ�شهر لدرا�شتهّيّيّيّيا، لكن بعد �شهر 

على اأبعد تقدير تنتهي االتفاقية 

املعمول بها، فتتجدد تلقائيًا.

وهنا وقفت الأهّيّيّيّيمرّ باخلروج، 

ف�شاألنّيّيّيّيي الرئي�س احلريري: ماذا 

تريّيّيّيّيد اأن تفعل؟ فقلت له مل يبَق 

ّيّيّيّيه اإىل ال�شعب  اأمامّيّيّيّيي اإال التوجُّ

اللبنّيّيّيّياين الأقّيّيّيّيول لّيّيّيّيه: اإننا غ� 

قادرين على �ركتي اخللوي، الأن 

هناك وزراء يحققون اأرباحًا على 

ح�شاب ال�شعب من خالل اخللوي.

وهنّيّيّيّيا يخاطبنّيّيّيّيي الرئي�ّيّيّيّيس 

احلريري: مهّيّيّيّياًل مهاًل، لنتكلم يف 

االأمر بهدوء، ويتابع: من الوا�شح 

يلزمّيّيّيّيه  ديّيّيّيّيوان املحا�شبّيّيّيّية  اأن 

مّيّيّيّيدة لدرا�شّيّيّيّية االأمّيّيّيّير، فاألهمني 

هّيّيّيّيت اإىل اأمّيّيّيّين عّيّيّيّيام  اهلل، فتوجرّ

جمل�س الّيّيّيّيوزراء �شائّيّيّيّياًل: اأ�شتاذ 

بوجي، اأال ميكننّيّيّيّيا اأن نطلب من 

ديّيّيّيّيوان املحا�شبّيّيّيّية درا�شة االأمر 

الدرا�شة  ال�شفقة، بداًل مّيّيّيّين  بعد 

امل�شبقة، فاأجاب: ميكن ذلك، لكن 

ذلك يتطلّيّيّيّيب قراراً مّيّيّيّين جمل�س 

الّيّيّيّيوزراء.. وهنا قلّيّيّيّيت: االآن ياأخذ 

جمل�س الّيّيّيّيوزراء قراراً، فهل هناك 

مّيّيّيّين مانّيّيّيّيع؟ فاأجّيّيّيّياب احلريري 

بالنفي، وتابع: من االآن اأقول لك 

اإننّيّيّيّيا لن نقدر اأن منررها من دون 

ديوان املحا�شبة«.

وزير  الرئي�س حلود  ويخاطب 

االت�شّيّيّيّياالت ويقّيّيّيّيول لّيّيّيّيه: معك 

مهلّيّيّيّية �شهّيّيّيّير، وتعمل كمّيّيّيّيا كنا 

نعمل يف اجلي�س، تاأتي باأح�شن 

ع�ر �ّيّيّيّيركات عاملية باخللوي 

وت�شعهّيّيّيّيم يف مقابّيّيّيّيل بع�شهم، 

بدون مغلفات »رايحة وجاية«، 

ومن يعطّيّيّيّيي اأقل �شعر للت�شغيل، 

ياأخذ االإدارة، واالأرباح كلها لنا، 

واملراقبة تكون من عندك.

اأبّيّيّيّيدى الوزيّيّيّيّير قرداحّيّيّيّيي كل 

اال�شتعّيّيّيّيداد، ويف اأقّيّيّيّيل من �شهر 

ال�ركتان  و�شارت  االأمور،  جرت 

تعطيان مردوداً نحو مليار و700 

 ،TVA مليّيّيّيّيون دوالر مع �ريبة

فاأنقذ ذلك لبنان..

ويت�شّيّيّيّياءل الرئي�س حلود: هل 

مترّ ذلّيّيّيّيك ب�ربة حّيّيّيّيظ، ويجيب: 

ال.. لقد بذلنا جهوداً م�شنية من 

اأجّيّيّيّيل ذلك، فهم عندهّيّيّيّيم االإعالم 

الّيّيّيّيذي يعمل مّيّيّيّين »احلبة قبة« 

ويقلّيّيّيّيب احلقائق واالأمّيّيّيّيور، واأنا 

مع االأ�شف ال�شديد مل اأكن موؤمنًا 

بذلك، وكانت النتيجة اأن الرئي�س 

احلريّيّيّيّيري »زعّيّيّيّيل«.. والرئي�ّيّيّيّيس 

احلريّيّيّيّيري رحمّيّيّيّيه اهلل كان عنده 

هّيّيّيّيذا النمط من العمّيّيّيّيل، فمن ال 

االإعالم،  يف  يهاجمّيّيّيّيه  يعجبّيّيّيّيه 

كمّيّيّيّيا كان احلّيّيّيّيال مّيّيّيّيع »و�شيط 

اجلمهوريّيّيّيّية«، الذي كان م�شوؤواًل 

عنه الوزير كرمي بقرادوين، الذي 

االإعالم مدة  ظلوا يهاجمونه يف 

�شنّيّيّيّية، الأنهم كانّيّيّيّيوا غ� قادرين 

على الو�شّيّيّيّيول اإىل نتيجة معي، 

فبا�روا بالهجوم عليه.

باأي حال، بعد اأن انتهينا من 

ق�شّيّيّيّية اخللوي، و�شّيّيّيّيار التلزمي، 

طلّيّيّيّيب الرئي�ّيّيّيّيس احلريّيّيّيّيري بعد 

 يف 
رّ
عدة اأ�شهر مّيّيّيّين الهجوم علي

اللقاء  االإعّيّيّيّيالم،  خمتلف و�شائل 

معي، ما يوؤكد اأن ال �شغينة عنده 

وال عنّيّيّيّيدي.. وفعاًل، ح�شل اللقاء، 

الرئي�س احلريري  حيث خاطبني 

بالقول: اإذا كنت تريّيّيّيّيد فاأنا اأودرّ 

اأن اأتفاهّيّيّيّيم واإياك، منذ عدة اأ�شهر 

ونحن »نتخانق«، فيجب اإيجاد 

طريقّيّيّيّية للتفاهم، واإذا ح�شل ذلك 

فاأنا »�شاأطلب التجديد لك ولي�س 

التمديد«.

يّيّيّيّيردرّ الرئي�ّيّيّيّيس حلّيّيّيّيود: دولة 

اأن تفهم كيف  الرئي�ّيّيّيّيس، يجّيّيّيّيب 

اأفكّيّيّيّير، ففي �شنّيّيّيّية 1993 قلت يل: 

اإذا  �شتكّيّيّيّيون رئي�ّيّيّيّيس اجلمهورية 

�ربّيّيّيّيت املقاومة، فاأكدت لك اأين 

لن اأفعل ذلك، واالآن بعد كل هذه 

رئي�شًا  خاللها  انُتخبت  ال�شنوات 

تقاي�شني  اأن  للجمهورية حتاول 

»هّيّيّيّيذه مقابّيّيّيّيل تلّيّيّيّيك« الأنك ال 

ت�شتطيّيّيّيّيع اأن ت�شرتينّيّيّيّيي باملال، 

فكيف ن�شتطيع اأن نتفاهم، فاأنت 

مقاول ناجح جداً؛ تبيع وت�شرتي، 

تنفرّذهّيّيّيّيا  اأن  ت�شتطيّيّيّيّيع  وهّيّيّيّيذه 

باأعمالّيّيّيّيك ولي�س يف الدولة، واأنا 

حينمّيّيّيّيا اأرى اأي ق�شيّيّيّيّية �شح، لن 

اأعملهّيّيّيّيا غلّيّيّيّيط، حتى لّيّيّيّيو ُقتلت، 

فاأنا مع اأي �شيء يكون مل�شلحة 

ال�شعب..

فّيّيّيّيكان يومهّيّيّيّيا اأن خّيّيّيّيرج من 

اللقّيّيّيّياء واأطلق عليّيّيّيّيه ما ي�شمى 

»غ�شيل القلوب«.

اأحمد زين الدين

احلريري للحود: اإذا متكن� من التف�هم �سوي�ً �س�أطلب التجديد لك ولي�س التمديد

تدمير حضارة المشرق خطر للغاية.. و»الله ينّجي السعودية«

فيصل الداوود لجنبالط: هل تصاريحك بخصوص »النصرة« حمت الموحدين في إدلب؟
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هل األتقيِت بال�سخ�ص الذي تظنينه منا�سبًا 

لِك؟ هل ق�سيت معه وقت����ًا مرحًا و�سعيداً؟ هل 

لعالقتك هذه م�ستقبل؟ هل تريد حقًا اأن تكملي 

حياتك م����ع هذا ال�سخ�����ص؟ اإلي����ِك بع�سًا من 

العالم����ات التي تدّل على اأن عالقتك تذهب اإىل 

املكان ال�سحيح، و�سيكون لِك م�ستقبل جيد مع 

هذا الرجل.

بداأمتا يف و�سع اخلطط مع����ًا: تبداأ العالقة 

رومان�سية للغاية، ومن ثم تتحول الأ�سابيع اإىل 

�سهور تتمتع باحلب والرومان�سية غالبًا، وعادة 

ما يب����داأ الطرفان يف اإع����داد وحت�سري اخلطط 

�سويًا، والتفكري يف الإجازات التي �سيق�سيانها 

�سويًا يف امل�ستقبل، والأماكن التي �سيزورانها، 

وهك����ذا فاحلديث ع����ن امل�ستقب����ل دليل على 

اجلدي����ة، اأما اإذا كان����ت عالقتكما م�ستمرة عدة 

�سه����ور ومل ُتعّدا اأي خطط م�ستقبلية وتعي�سان 

اللحظة فق����ط دون تفكري فيم����ا �سياأتي، فهذه 

عالمة على ع����دم وجود اجلدي����ة يف العالقة، 

ويرجع ه����ذا اإىل اأن اأحد الطرفني غري م�ستمتع 

بهذه العالقة، فعدم التخطيط للم�ستقبل موؤ�رش 

غري جيد على عالقتكما.

املجامالت تكون عن �سخ�سك ولي�ص منظرك 

فح�سب: من اللطي����ف اأن يقول لِك الطرف الآخر 

كم اأنِت جميلة، ولديك ابت�سامة مميزة، وعيون 

رائعة وناعمة، و�سع����رك جميل.. واأ�سياء اأخرى 

من هذا القبيل، فهذا ي�سمى جمامالت الرتحيب، 

وعادة يقوله����ا الرجل عند لقائه ب����اأي �سيدة 

يف البداي����ة، لك����ن مع تطور العالق����ة �سيمدح 

�رشي����ك حياتك جانبًا اآخر منك، وهو �سخ�سيتك 

وذكاءك وروح����ك املت�ساحمة وطيبتك وحنانك 

ورحمة قلب����ك.. وتعجبه مبادئك واآراوؤك وي�سيد 

بهم����ا، فالحتاد الروحي ب����ني ال�سخ�سني يبداأ 

بالتب����ادل العمي����ق والتفاه����م والتعمق داخل 

�سخ�سية الآخر، فعندما يبداأ الرجل يف الهتمام 

ب�سخ�سيت����ك ويعجبك بها يكون هذا دليل على 

جدية العالقة بينكما.

ت�سحكان معًا: ال�سحك واللهو جزء رئي�سي 

من اأي عالقة، فاإذا كن����ِت جتل�سني اأنِت و�رشيك 

حياتك �سويًا ت�سعران بالراحة معًا وتخ�س�سان 

وقتًا للدعاب����ة واملرح �سويًا واإلق����اء النكات، 

وتتب����ادلن املواقف املفرحة مع����ًا فهذا بداية 

لعمي����ق العالقة بينكما. يقول البع�ص اإن اأق�رش 

طريقة بني �سخ�سني هو ال�سحك، فوجود �سيء 

م�سرتك بينكما يجعل عالقتكما اأكرث جديًا ووداً 

وتعّمقًا، ويجعل اأمام العالقة م�ستقباًل جيداً.

ل ت�سعرين بخوف عند مناق�سة بع�ص الأمور 

معه: ل نتحدث هنا ع����ن مناق�سة اأمور الزواج 

والأطفال، ففي بداية العالقة يكون من ال�سعب 

مناق�س����ة هذه الأمور، لكن م����ا نق�سده هنا هو 

مناق�س����ة الأمور العادية، ف����اإذا كنِت عل عالقة 

ب�رشي����ك حياتك مدة خم�����ص �سهور على �سبيل 

املث����ال ومازالِت تخافني التح����دث معه ب�ساأن 

مو�س����وع ما اأو اأمر فهذا نذير باخلطر، واجلانب 

الآخ����ر اإذا حاول اأن يخفي ويتجنب احلديث يف 

بع�ص الأمور فهذا يعني عدم وجود راحة بينكما 

اأو الثقة الكافية التي ت�سمن لكما امل�ستقبل.

النظ����ر يف عي����ون بع�سكم����ا البع�ص دون 

حرج: يقول����ون اإن النظرة ت�س����اوي األف كلمة، 

واإن العي����ون هي نوافذ الروح، ف����اإذا كنِت اأنِت 

و�رشي����كك ميكنكما اأن تنظ����را بعمق يف عيون 

بع�سكم����ا دون ت����ردد وتوتر فه����ذا يعني عدم 

وجود اأ�رشار بينكم����ا اأو اأ�سياء خمباأة، وُتعترب 

هذه اإ�سارة جيدة مل�ستقبل عالقتكما �سويًا.

الن�سيح����ة  لأخ����ذ  الط����رف  اإىل  اللج����وء 

وامل�س����اورة: يعتمد جزء كبري من العالقة على 

وجود الدعم املتبادل بينكما، فاإذا كنِت بعالقة 

جديدة وجاء اإليك لي�ساألك عن راأيك وي�ست�سريك 

يف حل م�سكلة ما يواجهها اأو ي�ساألك الن�سيحة 

يف اأم����ر ما، فهذا ي�س����ري اإىل اأنك اأ�سبحِت مهمة 

بالن�سب����ة اإلي����ه، واأن����ه يقّدر راأي����ك ويهتم مبا 

تقوليه، ويثق اأي�سًا بك.

ُيع����ّد لِك املفاجاأت: اإذا ج����اء �رشيك حياتك 

يف ي����وم على موعد بينكما وح�رّش لِك مفاجاأة 

كب����رية اأو �سغرية فه����ذا يدل اأن����ك يف تفكريه 

وت�سغلني باله، فاحلب يعن����ي اأن يحبك طوال 

الوقت، ويتذكر دومًا لي�ص فقط اأنه يحبك وقتما 

تكونني معه.

الجتماع م����ع اأ�سدقائكم����ا: ال�سخ�ص الذي 

ي�سعر ب�سعادة يف عالقته يريد اأن يعرّف العامل 

كله هذا الأمر، ويريد اأن ت�ساركه �رشيكة حياته 

يف عامله اخلا�ص، فخطوة تقدميك لأفراد اأ�رشته 

واأ�سدقائه املقربني عالمة هامه يف عالقتكما، 

اأما اذا كنِت معه ملدة طويلة ومل يفكر يف هذا، 

ويتعّمد اأن يبعدك ع����ن اأ�رشته واأ�سدقائه، فهذا 

دليل على عدم جدي����ة العالقة، اأو وجود �سيء 

ما يخفيه عنك.

رمي اخلياط

مخطوبة أو متزوجة.. هل أنت مع الشخص المناسب؟

ال�سوؤال هام يجب اأن ُيطرح: كيف تعلو الهمم؟

الأمر الأول: ل بد اأن نحدد حلياتنا هدفًا، واأن جنعل حلياتنا 

قيم���ة، فكثري من النا�ص حياتهم كالعدم؛ مل يقدموا لأنف�سهم، 

ومل يقدموا لدينهم، ومل يقّدموا لأمتهم.

اأما اأ�سحاب الهمم العالية فلهم هدف، ولهم مق�سد يتمّثل 

يف اأن تك���ون كلمة اهلل هي العليا، وكلم���ة الذين كفروا هي 

ال�سفل���ى، يحيون ويعي�سون وميوتون من اأجل هذا، فاإذا حتدد 

الهدف، و�سح الطريق.

يق���ول ابن القيم )رحمه اهلل(: العب���د املوؤمن اإذا وقف اأمام 

اجلبل وقال اأزيحه، يزيحه باإذن اهلل، واإذا وقف �ساحب الهمة 

العالي���ة والإميان الرا�سخ يف القلب اأم���ام جبل وقال: اأزيله، 

اَك َن�ْسَتِعنُي}. يَّ اَك َنْعُبُد َواإِ اأزاله باإذن اهلل، اإذا عرف معنى: {اإِيَّ

الأمر الثاين: الإقبال على اهلل تعاىل �سبب لعلو الهمة

الق���راآن الكرمي هو الذي �سنع اجليل الأول، ونحن اليوم يف 

ُبعد عن الق���راآن ل يعلمه اإل اهلل، األهونا بالأغاين وال�سا�سات 

والقن���وات، وهدفهم اإبعادنا عن م�سدر عزنا وقوتنا الذي قال 

عنه النبي �سلى اهلل عليه و�سلم: »تركت فيكم ما اإن مت�سكتم 

به لن ت�سلوا بعدي اأبداً: كتاب اهلل و�سنتي«.

دخل ال�ستعمار اجلزائَر وخّيم على اأهلها ع�رشات ال�سنني، 

حت���ى اإذا ظنوا اأنه���م متّكنوا من البالد واأهله���ا، اإذا بالرجال 

والن�س���اء والأطفال يخرجون وميالأون ال�سوارع رافعني القراآن 

الكرمي مرددي���ن: نحن الذين بايعوا حمم���داً على اجلهاد ما 

بقين���ا اأبداً.. من اأين ا�ستمدوا الق���وة؟ ومن اأين رجعت الروح؟ 

من القراآن الكرمي ترجع الق���وة، وترجع الروح اإذا رجعنا اإىل 

كتاب اهلل تبارك وتعاىل، والأعداء اأكرب همهم الآن اإبعادنا عن 

هذا الكت���اب العزيز الذي {ل َياأِْتيِه اْلَباِطُل ِمْن َبنْيِ َيَدْيِه َول 

ِمْن َخْلِفِه}.

الأمر الثالث والأخري: اأخبار الرجال �سبب لرفع الهمة.. كان 

ابن اأم مكتوم ر�سي اهلل عنه رجاًل اأعمى من اأهل الأعذار، ولكنه 

راأى النور يف قلبه ف�سار يف الطريق يلتم�ص له نوراً، جاء اإىل 

النبي �سلى اهلل علي���ه و�سلم يقول: بيتي بعيد والطريق كله 

هوام، ولي�ص يل قائد يقودين اإىل امل�سجد.

لديه جميع الأعذار ال�رشعية لي�سلي يف البيت، فقال �سلى 

اهلل عليه و�سلم: »اأت�سمع النداء؟ فقال: نعم، فقال له �سلى اهلل 

عليه و�سلم: ل اأجد ل���ك عذراً«، فما تخلف الأعمى عن �سالة 

اجلماعة، وما نام عن �سالة الفجر.

فعجبًا، مل���اذا ينام املب�رشون؟ ومل���اذا يتخلف الأقوياء؟ 

وملاذا يتكا�سل الأ�سحاء؟

مل تقف هم���ة ذلك الأعمى يف ق�سية ال�س���الة، فلما جّهز 

عم���ر )ر�سي اهلل عنه( اجليو�ص للخروج اإىل بالد ال�سام، جتّهز 

الأعم���ى للخروج، وخرج لب�سًا عدة احلرب، فاإذا بعمر )ر�سي 

اهلل عن���ه( يقول له: اإىل اأين تذهب يا ابن اأم مكتوم واأنت ممن 

ع���ذرك اهلل؟ فقال بهمة العالية: حتول بيني وبني ال�سهادة يا 

اب���ن اخلطاب؟ فقال )ر�سي اهلل عنه(: ماذا ت�سنع معهم؟ فقال 

له: اأكرّث �سواد امل�سلمني.

فخ���رج مع من خرج، وملا �سفت ال�سفوف، وقف يف و�سط 

املعركة بهمته العالية وبنيت���ه ال�سادقة، ثم قال: اأنا اأحمل 

لك���م الراية اليوم! فوقف اب���ن اأم مكتوب فحمل راية ل اإله اإل 

اهلل يف اأر����ص املعركة، وهو يعلم اأن الثم���ن غال، يعلم اأنه 

م�ستهدف يف اأر�ص املعركة لإ�سقاط الراية، وما �سقطت الراية 

من ي���د الأعمى، لأنه �ساحب همة عالية.. انتهت املعركة مع 

غروب ذلك الي���وم، فبحثوا عن ابن اأم مكتوم فاإذا هو متب�سم 

ق���د فارق احلياة يحت�سن تلك الراية، وقد ن�رش اهلل امل�سلمني 

ذلك اليوم ن�رشاً موؤزراً.

 م�سطفى الأبر�ص

كلية الدعوة اجلامعية للدرا�سات الإ�سالمية / ال�سنة الرابعة

كيف تعلو الهمم؟
بريد القراء
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ماء الورد.. لاللتهابات الجلدية والعناية بالشعر

w w w . a t h a b a t . n e t11

ماء ال���ورد يف الأ�سا����ص منتج من 

زيت الورد؛ من خالل تقطري بتالت الورد 

النقي الطازج، ولعمل القليل منه فاإننا 

ن�ستخدم عدداً كب���رياً من بتالت الورد، 

وه���ذا ما يجع���ل عملي���ة ال�ستخراج  

مكلفة للغاية.

اأم���ا اأنواع  م���اء ال���ورد امل�سنَّعة 

يف حم���الت ال�سوب���ر مارك���ت فعادة 

م���ا حتتوي عل���ى امل���واد الكيميائية 

امل�سنعة واملواد احلافظة ال�سطناعية 

التي هي اأقل فعالي���ة، واأقل فائدة من 

ماء الورد النقي. 

ميكنك التمت���ع بفوائد م���اء الورد 

بب�ساط���ة يف املنزل، عن طريق تخزين 

بتالت ال���ورد الطازجة يف وعاء مملوء 

بامل���اء املقطر، وو�سعه���ا حتت اأ�سعة 

ال�سم�ص عدة اأيام.

ماء الورد له فوائد عديدة، منها:

العناية بالب�رشة: ا�ستهرت كيلوبرتا 

قدميًا بجم���ال ب�رشتها، وال�رش يف ذلك 

يرجع اإىل ماء الورد، اأما حديثًا فقد كرث 

ا�ستخدام���ه يف العالجات التح�سريية 

املختلف���ة، خ�سو�س���ًا للوجه اأو اجللد 

عموم���ًا. يعمل ماء ال���ورد على تقليل 

الوجه، مما  التجاعيد و�سد م�سام���ات 

���ر اأعرا�ص ال�سيخوخة،  ي�ساعد يف تاأخُّ

كما ميك���ن ا�ستخدام���ه لرتطيب اجللد 

والزيوت  الأو�س���اخ  واإزال���ة  اجل���اف، 

وامللوث���ات الأخ���رى من عم���ق م�سام 

اجللد، واجليد اأنه ميكن ا�ستخدامه على 

كافة اأن���واع اجلل���د دون اأن ي�سبب اأي 

تهّيج اأو ح�سا�سية.

ماء ال���ورد.. واملطبخ: ُي�ستخدم ماء 

ال���ورد على نطاق وا�س���ع يف املطابخ 

العاملية، وم���ن املعروف اأن ماء الورد 

ذو الرائح���ة اجلميل���ة ُي�ستخ���دم يف 

املطب���خ الفار�س���ي  لرائح���ة اأو نكهة 

الطع���ام، خ�سو�س���ًا الأرز، كم���ا اأن���ه 

ُي�ستخدم عادة بكميات �سغرية لإ�سافة 

النكهة اإىل بع�ص الأطعمة مثل البقالوة 

والب�سكويت واحللويات، ويف الهند، يتم 

ا�ستخدام ماء الورد باعتباره واحدة من 

املكونات الهام���ة يف معظم الأطباق، 

الكاري واحللوى واأطباق الربياين  مثل 

ال�سهرية.

م���ع امل�رشوبات: واح���دة من فوائد 

ماء ال���ورد هو اأنه ميك���ن اأن ُي�ستخدم 

جلع���ل امل�رشوبات مغذية ج���داً، لأنه 

غني مبركبات »الفالفونويد« امل�سادة 

للتاأك�سد، ويحت���وي على الفيتامينات 

 »D«و  »C«و  »E«و  »A« مث���ل 

و»B3«، وميك���ن عمل ����رشاب ب�سيط 

من خلط �رشاب ماء الورد يف كوب من 

احللي���ب البارد. ماء ال���ورد هو مهدئ 

خفيف وم�س���ادة لالكتئاب، لأنه يعزز 

املزاج، وي�ساعد عل���ى تخفيف التوتر 

الع�سب���ي، ويح�ّسن ن�سي���ج اجللد. يف 

ماليزيا ُي�ستخ���دم لإعطاء نكهه حلوة 

متميزة يف �سنع م�رشوب حليبي حلو.

فوائد ا�ستخدامات املياه 

»روز« الطبية

م���اء ال���ورد مع���روف بخ�سائ�سه 

العالجي���ة الطبيعي���ة، فهومنتج جيد 

م�ساد  للبكترييا وم�سادة لاللتهابات.

اجللدي���ة:  لاللتهاب���ات  فوائ���ده 

ُي�ستخدم م���اء الورد لعالج اللتهابات 

اجللدي���ة، مب���ا يف ذلك اجلل���د اجلاف 

والتهاب  الدهنية،  والب����رشة  املتق�رش، 

اجلل���د والأكزمي���ا. م���اء ال���ورد ميكن 

ا�ستخدام���ه اأي�سًا يف ع���الج اجلروح، 

اأو حل���روق ال�سم����ص. ميك���ن اأن  ُيفرك 

بلطف على املنطق���ة امل�سابة، اأو بعد 

اأخذ حمام ميك���ن اإ�سافة ب�سع قطرات 

وال�سرتخاء يف حمام دافئ.

لدغات احل����رشات: عند الذهاب يف 

رحلة اأو التخييم يف منطقة ال�ستوائية، 

من املوؤك���د اأن تك���ون املنطقة مليئة 

بالبعو����ص، عنده���ا ميك���ن ا�ستخدام  

ماء الورد للدغ احل����رشات، لأنه يعمل 

على  توقف ال�سعور باحلكة، واحلد من 

اللتهاب وتربيد املنطقة.

العني والتعب: عند ال�سعور باأي اأمل 

اأو تعب يف الع���ني، �سع بلطف قطعة 

قما����ص يف ماء ال���ورد، وو�سعه على 

جفونك، فهو يعمل على ترطيب العني.

حب ال�سباب: ماء الورد قاب�ص، مما 

يقلل احم���رار اأو التهاب اجللد، وميكن 

تخفي����ص البثور امللتهب���ة املنتفخة، 

وذل���ك بالرب���ت بلطف عل���ى املنطقة 

امل�ساب���ة،  وميكن تخفيف ندبات حب 

ال�سباب وذلك بعم���ل مزيج من ع�سري 

الليمون وخ�س���ب ال�سندل وماء الورد، 

وو�سعه على املنطقه امل�سابة.

ت�ستخ���دم  بال�سع���ر:  العناي���ة 

منتجات العناي���ة بال�سعر وال�سامبو 

ماء الورد باعتب���اره عن�رشاً رئي�سيًا، 

فهو يغذي فروة الراأ�ص، ويقوي جذور 

ال�سع���ر، ويعزز من���و ال�سعر، وين�سط 

الراأ�ص، وبالت���ايل ي�سّهل تدفق  فروة 

ال���دم اإىل فروة الراأ����ص، ويعمل على 

احلف���اظ على فروة الراأ����ص باردة، و 

مينع التهابات ف���روة الراأ�ص. وميكن 

ا�ستخدامه كرذاذ ال�سعر الطبيعي، لأنه 

ل يحتوي على عنا����رش ا�سطناعية. 

ال���ورد مبنزلة  ا�ستخ���دام ماء  ميكن 

مكّيف لل�سعر، وحف���ظ ال�سعر خاليًا 

ف واجلفاف. من التق�سُّ

4 - فرق���ة مو�سيقي���ة غربية 
�سويدي���ة كان���ت ن�سط���ة يف 

ال�سبعينات / �سجيج

5 - »اإىل...« مع �سمري الغائب 
/ ا�سم علم ي�سبه ا�سم بلد

6 - حار / عا�سمة ح�رشموت 
يف اليمن

7 - مرتفع / عك�ص ا�سرتى
8 - ن�س���ف موع���د / ذنوب / 

ن�سف داخل

9 - ثالثة ح���روف من اأديب / 
ثلثا ثوب / كالم

10 - متقدم يف العمر / وا�سع
ع��م���ودي

1 - ل ي�سمع / اأغرى وقرب
2 - م���ن اأف���الم عب���د احلليم 

و�سادية

3 - ا�سحيات / بحر وا�سع
4 - وف���ى مبا وع���ده / ن�سف 

باهر

5 - م���ن قبائ���ل الع���رب يف 
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كاريكاتير

ق���ال علماء اأمريكيون اإنهم ابتكروا بطارية م�صنوعة من 

الأملنيوم، زهيدة الثمن، ت���دوم طوياًل ومرنة، وميكن اإعادة 

�ص���حنها خالل دقيقة واحدة فقط ل�صتخدامها يف الهواتف 

الذكية. واأ�صاف العلماء اأن بطارية اأملنيوم - اأيون اجلديدة 

ميك���ن اأن حتل حمل بطاريات ليثي���وم - اأيون امل�صتخدمة 

يف املالي���ن من اأجه���زة الكمبيوتر ال�صخ�ص���ي والهواتف 

املحمولة. وعالوة عل���ى �رسعة اإعادة �صحنها، فاإن بطارية 

اأملني���وم - اأيون اجلديدة اأك���ر اأمنًا من بطاريات ليثيوم - 

اأيون امل�صتخدمة حالي���ًا، والتي تنفجر يف بع�ض الحيان، 

وقال امل�رسفون على التجربة اإن »بطاريات ليثيوم - اأيون 

ميكن اأن تنطوي على خطر احلريق، لكن بطاريتنا اجلديدة ل 

ميكن اأن ت�صب فيها النريان، حتى واإن اأعملت فيها املثقاب«.

قوا يف  وكان العلماء حاولوا منذ زمن طويل لكن مل يوفَّ

�صنع بطاريات من الأملنيوم، وه���و معدن رخي�ض ن�صبيًا، 

وخفيف الوزن، ويتميز بقدرة عالية على ال�صحن.

وفيم���ا ميكن اأن تدوم بطاري���ات الليثيوم - اأيون 

نح���و األف دورة، ف���اإن بطاريات الأملني���وم اجلديدة 

مبقدورها العم���ل با�صتمرار بعد اأكر من 7500 دورة، 

دون فق���دان الطاقة، كما ميكن ثن���ي هذه البطاريات 

اجلديدة وطّيه���ا، كما اأن بطاري���ات الأملنيوم الأكرب 

حجمًا ميك���ن ا�صتخدامها اأي�ص���ًا يف تخزين الطاقة 

املتجددة على ال�صبكات الكهربائية.

دقيقة واحدة لشحن بطارية هاتفك

بات���ت ن�صاء كب���ريات يف ال�صن يت�ص���ّدرن غالف 

جم���الت رائجة، فهل هي ث���ورة يف عامل املو�صة، اأم 

ا�صرتاتيجية جديدة لأغرا�ض الت�صويق؟

فقد اخت���ريت الروائية وكاتب���ة ال�صيناريو؛ جون 

ديديون، وه���ي يف عقدها الثام���ن، الوجه الإعالين 

اجلديد ملاركة »�صيل���ن«، وخ�ص�صت »دولت�صه اإيه 

غابانا« حملتها الأخرية للجدات الإيطاليات.

وعر�ص���ت مادونا اآخر ت�صاميم »فري�صات�صي« يف 

ال�صاد�صة واخلم�صن، يف ح���ن اأ�صبحت اخلم�صينية 

مونيكا بيلوت�صي فتاة جيم����ض بوند الأكرب �صنًا يف 

تاريخ امل�صل�صل.

وم���ا من جم���ال لل�ص���ك اإذن، فال�صع���ر ال�صائب 

والتجاعيد بات���ت رائجة يف عامل املو�صة وال�صينما 

على حد �صواء، وُيع���زى ذلك اإىل عدة اأ�صباب، اأبرزها 

تقدم ال�صكان يف ال�صن يف البلدان الغربية، ف�صاًل عن 

القدرة ال�رسائية الأعلى للكبار يف ال�صن، ل �صيما يف 

بريطاني���ا، حيث مل تتاأثر ه���ذه الفئة العمرية كثرياً 

بالأزمة القت�صادية، علمًا اأنه يف العام 2012، كانت 

نفقات هوؤلء الذين تخطوا اخلم�صن من العمر ت�صكل 

اأكر من ن�صف ا�صتهالك الأ�رس.

ومتّث���ل �ص���وق الكب���ار يف ال�ص���ن »اإح���دى اأهم 

املتو�صط  امل���دى  ال�صتهالكي���ة على  املجموع���ات 

والبعي���د«، بح�صب »ماغدالين���ا كونديغ«؛ املحللة 

لدى »يورومونيرت اإنرتنا�صونال«.

الشيب والتجاعيد.. موضة أم استراتيجية تسويق؟


