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»مؤتمر فيينا« لدعم سورية.. 
اتفاق يتيم على وحدة سورية؟

المقاطعة العربية للمقاومة.. 
بداًل عن »إسرائيل«

الخبث األميركي والخطة »ب«.. 
ومحاوالت تضييع الوقت في سورية

FRIDAY 20 MAY - 2016 

1
9

0
8
م 

عا
ت 

شـ
�
شـ
�
ـاأ
ت
 -

اً 
يـ

عـ
و

بـ
شـ
�
ً اأ

ـا
قت

ؤ و
م

ر 
د

شـ
�

تـ
 -

ة 
لـ
قـ

تـ
�ش

م
ة 

يــ
شـ
�
ـا
يـ

�ش
ة 

يــ
مـ

و
يـ

السنة التاسعة  - الجمعة - 13 شعبان 1437هـ / 20 أيار 2016 م.

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

8
9 7

الدولية  املحكمة  م�شري  حــول  ت�شاوؤالت  تطرح  قانونية  اأو�ــشــاط  بــداأت 

اخلا�شة بجرمية اغتيال الرئي�س رفيق احلريري، وكيف �شتكون توّجهاتها 

يف املرحلة املقبلة بعد ا�شت�شهاد القائد اجلهادي م�شطفى بدر الدين؟ ويف 

ف؟ فهل �شُت�شتكمل املحاكمة الإثبات اإذا كان ال�شهيد بريئاً اأو  اأي اجتاه �شتوظَّ

ه اتهاماً  »مذنباً«، اأو هل �شتعترب اأن مهمتها انتهت بوفاة »املتهم«.. اأم �شتوجِّ

اإىل اآخرين؟!

ال�شلطات  تاأكيد من  اأن قرار املحكمة متوقف على  االأو�شاط  وراأت هذه 

الر�شمية بوفاة ال�شهيد بدر الدين.

ألمـــــــة واحـــــــدة
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ما هو مصير المحكمة الدولية؟

 انتصر عون.. و»التيار« يحتاج إلى »التغيير واإلصالح«

 األصابع 
ّ

روسيا - أميركا.. من عض
إلى عض الرقاب

زيد الذاري: السعودية حققت الكثير 
من أهدافها بعدوانها على اليمن

الشيخ جبري يزور الشيخ قاسم 
وضريح بدر الدين 
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خفايا اغتيال 
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.. وسقط 17 أيار وملحقاته
33 عام���ًا م�ضت على توقي���ع اتفاقية الذل بني لبنان 
والدولة العربية، والتي اأُطلق عليها »اتفاقية 17 اأيار«.

احُلكم الذي وّقع هذه االتفاقية مل يرتكب فعل اخليانة 

اأو اجلرمي���ة والتفريط الوطني، فه���و يف االأ�ضا�س نتاج 

هذا الفعل، اإذ اإنه اأُنت���ج يف ظل احلراب »االإ�رسائيلية« 

الت���ي اجتاحت لبنان يف �ضيف عام 1982، م�ضتفيداً يف 

ذات احل���ني من مناخ عربي كان قد بداأ منذ العام 1977 

باالنحدار نحو اال�ضت�ضالم اأمام العدو، م�ضتفيداً من زيارة 

اخلائ���ن االأكرب اأنور ال�ضادات اإىل القد�س املحتلة يف ذاك 

العام.

واالنحدار مل يبلغ ذروت���ه يف اجتياح لبنان بدءاً من 

الرابع من حزيران 1982، بل قبلها باأ�ضهر قليلة يف عام 

1981، وكان���ت الرتجمة العملية لهذا االنحدار، من خالل 
مبادرة ويل العهد ال�ضعودي يف حينه، االأمري فهد بن عبد 

العزي���ز اآل �ضعود، يف قمة فا����س، وفيها اعرتاف وا�ضح 

بالعدو واحتالله لفل�ضطني.

 حينها، اإال 
ّ
واإذا مل يقيَّ�س للمب���ادرة امل�ضوؤومة اأن متر

�ض���ت يف قمة ثانية يف فا�س اأي�ضًا، يف 
ّ
اأنها عادت وتكر

اأواخر الع���ام 1982، بعد االجتي���اح ال�ضهيوين للبنان، 

خ�ضو�ضًا لل�ضطر الغربي من العا�ضمة.

و�ضط هذه االأجواء، ويف ظ���ل وجود القوات املتعددة 

اجلن�ضيات )وحتدي���داً اأمريكية وبريطانية وفرن�ضية( يف 

بريوت، جاء يف 17 اأي���ار 1983 توقيع اتفاقية االإذعان، 

بع���د حمادثات متعددة االأوجه ب���ني حكم اأمني اجلميل 

والكيان ال�ضهي���وين بني كريات �ضمون���ة، يف فل�ضطني 

املحتل���ة، وخل���دة يف لبنان، وبه���ذا كان �ضكل اأول من 

اأ�ض���كال التطبي���ع مع الع���دو، حينما ي���زور لبنانيون 

االأرا�ضية املحتلة بتفوي�س ر�ضمي، وياأت�ي �ضهاينة اإىل 

لبنان برعاية ر�ضمية.

املقاوم���ة البا�ضلة التي كانت انطلقت من بريوت فور 

اجتياحه���ا، بداأت تراكم انت�ضاراته���ا، ويف ال�ضاد�س من 

�ضباط عام 1984، كانت االنتفا�ضة الوطنية واالإ�ضالمية، 

الت���ي اأدت اإىل واأد اتفاق الع���ار، واإن كان اأمني اجلميل 

حاول من وا�ضنطن اأن يه���دد ويتوعد ويرغي ويزيد باأن 

»مدافع���ه« �ضرتت���د اإىل دم�ضق، وهو م���ا جعل رئي�س 

احلكوم���ة يف حين���ه �ضفيق ال���وزان يحت���ج على هذا 

الت�رسيح امل�ضتنَكر، وليع���ود وحيداً من وا�ضنطن تاركًا 

هناك اأمني اجلميل.

اأُ�ضقطت اتفاقية 17 اأيار، وبالتايل اأُ�ضقط معها عهد كان 

م���ن �ضناعة مناحيم بيغن واريئيل �ضارون.. لترتاكم من 

بعدها انت�ضارات املقاومة التي ُتوِّجت يف 23 اأيار 2000 

باالنت�ضار العظيم غري امل�ضبوق لي�س يف تاريخ ال�رساع 

العربي - »االإ�رسائيلي« وح�ضب، بل يف التاريخ العربي 

واالإ�ضالمي من���ذ �ضقوط غرناطة يف االأندل�س عام 1492، 

والذي �ضنحتفل بعد اأيام قليلة بعيده ال�ضاد�س ع�رس.

عبد اهلل نا�صر

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

قب����ل الدخول اإىل اأق����الم اقرتاع جبل 

ف عن����د انكفاء  لبن����ان، ال بد م����ن التوقُّ

التيار الوطني احلر عن امل�ضاركة مبعركة 

مدينة جبيل نتيجة �ضقوط التوافق، فهذا 

االنكف����اء لي�س ان�ضحاب����ًا تكتيكيًا بقدر 

ما هو خط����اأ ا�ضرتاتيجي غ����ري مق�ضود، 

يتحّمل نواب »التيار« الثالثة يف جبيل 

م�ضوؤوليته، نتيجة عجزهم عن اأن يكون 

ل�»التي����ار« وجود �ضمن احل����د االأدنى 

يف الئح����ة ح����واط، وهم املدرك����ون اأن 

اإجنازات ح����واط الرائدة للمدينة، جعلت 

منه »تياراً« قائم����ًا بذاته، نتيجة عجز 

ه����وؤالء الن����واب - رغم �ض����دق نواياهم 

واندفاعه����م - ع����ن حتقي����ق م�ضاري����ع 

بارزة جلبي����ل، ُتقارب جزئي����ًا اإجنازات 

ح����واط، الأنهم عان����وا من الظل����م؛ اأُ�ضوة 

بزمالئهم يف ك�رسوان واملنت وبعبدا، من 

جتمي����د حركتهم كن����واب واأي�ضًا كوزراء، 

نتيج����ة حق����د »احلريري����ة ال�ضيا�ضية« 

 على كل »ن����واب ووزراء مي�ضال عون«.

ومن معركة زحل����ة والبقاع الغربي، اإىل 

معارك ك�رسوان وجبيل وبعبدا وال�ضوف، 

خا�����س مي�ضال عون معاركه بالعونيني، 

وبدا »التيار« كتنظيم �ضيا�ضي وماكينات 

انتخابية بحاجة اإىل اإعادة هيكلة، ال بل 

واإ�ضالح«، وامل�ضكلة لي�ضت  اإىل »تغيري 

يف رئي�س »التيار« جربان با�ضيل، بقدر 

ما هي بتزكية با�ضي����ل دون انتخابات، 

ما وّلد �رسخًا بني العونيني و»التيار«، 

خ�ضو�ض����ًا اأن اأن�ض����ار »العونية« كتيار 

�ضعبي مل يرّحبوا كثرياً بالتيار النظامي، 

ال�ضيا�ضي����ة  الهيكلي����ات  توّل����ده  وم����ا 

 واالإدارية من �رسوخ بني القاعدة والهرم.

زيارة العماد عون اإىل مقر الئحة »كرامة 

جوني����ة«، هي ن����زول اإىل �ضاحة الدفاع 

ع����ن الكرامة، بعد اأن ُفتح����ت النار على 

اجل����رال بر�ضا�����س ال ي�ضته����دف جوان 

حبي�����س اأو كر�ضي بلدي����ة جونية، بقدر 

ما ت�ضتهدف كر�ضي بعب����دا عرب جونية، 

وه����ذه الزي����ارة واإن كان����ت باملبداأ غري 

ة لزعيم وطني كبري اأن ينزل اإىل  م�ضتحبَّ

»�ضاحة البلدي����ة«، لكن اجلرال مل يكن 

لدي����ه البديل �ضوى العمي����د �ضامل روكز 

دون �ضواه، لي�����س اإطالقًا ب�ضفته ال�ضهر، 

بقدر ما ه����و على خط����ى مي�ضال عون؛ 

قِدم من موؤ�ض�ضة اجلي�س والقيم الوطنية 

القيادة امل�ضيحية، وجونية  اإىل م�رسوع 

نقطة �ضعفها الوج����ود امل�ضيحي الكرمي 

 حتت مظل����ة موؤ�ض�ض����ة ومدر�ضة اجلي�س.

زي����ارة العمي����د �ضام����ل روك����ز ونزوله 

ب����ني النا�س كان له����ا الوقع الكبري على 

االأر�����س، الأن املعرك����ة �ض����د اجل����رال 

كان����ت ب����كل اأ�ضلح����ة االأر�����س والبحر 

واجل����و، وتناثرت العمل����ة اخل�رساء يف 

 �ضمائه����ا، وتدفق »�ضاغ����ور« الر�ضاوى..

واإذا كان ب����ني اخل�ضوم َم����ن هو اأفقرهم 

م����ااًل؛ من�ضور غامن الب����ون، فاإن اأغناهم 

نعم����ت افرام، رجاء م����ن يدعمه �ضماليًا 

يف معركة ك�رس عظ����م ملي�ضال عون يف 

جونية، كر�ضالة وا�ضحة ملنع تطلّعه اإىل 

بعب����دا، ف�ضحقهم على مدخل ق�رس بعبدا 

يف »اأم املع����ارك« ببل����دة احلدت، التي 

و�ضفها النائب حكم����ت ديب ب�»القلعة 

العوني����ة«، وب����دت كل املع����ارك التي 

خا�ضها اجل����رال وانت�رس فيها منفرداً اأو 

بالتحال����ف، وكاأنه يخو�ضها بالعونيني، 

مع غي����اب ملح����وظ لن����واب »التيار« 

يف ك�رسوان ع����ن ن�ضال املي����دان، رمبا 

عائلية،  بخ�ضو�ضيات  تتعلق  العتبارات 

بينما دع����م النائب نبي����ل نقوال الئحة 

م�ضادة يف جل الديب يف مواجهة من�ّضق 

»التيار« يف املنت، ودعم نائب »التيار« 

�ضلي����م �ضلهب الئحة خ�ض����وم »التيار« 

يف برمان����ا، وكان امل�ضه����د املوؤ�ضف يف 

�ضبي����ة، حيث الئحة ت�ض����م عنا�رس من 

»التيار« �ضد الئح����ة ت�ضم عنا�رس من 

 »التيار«، والئح����ة ثالثة ت�ضم عونيني.

بعد جولت����ني انتخابيتني، ال بد للحلقة 

ال�ضّيقة حول العماد عون اأن تقراأ اجلمهور 

امل�ضيحي عمومًا، والعوين ب�ضكل خا�س، 

بعد معرك����ة بريوت وزحلة وقبل معركة 

جب����ل لبنان، الأن ب����ريوت االأوىل اأر�ضلت 

9000 �رسخة للخ�ض����وم، وللجرال، اأنها 
غري را�ضي����ة عن حتالف م����ع الفا�ضدين 

وحرب »االإبراء امل�ضتحيل« مل يجف بعد، 

حت����ى ولو كان الثمن تطي����ري املنا�ضفة 

يف املجل�س البلدي، وزحلة »ا�ضتغلت« 

بالعونيني وقالت »نع����م« بدون نواب 

 ل�»التي����ار«، وكذل����ك البق����اع الغربي.

ق����د يكون خمطئ����ًا من يعت����رب معركتي 

جونية واحلدت بداي����ة خلل يف العالقة 

العونية - »القواتية«، الأن ال�ضالم الذي 

اأر�ضت����ه التفاهمات يف قلوب املنا�رسين 

لن يتبدد، رمبا الأنهم اكت�ضفوا اأن هناك ما 

يجمعهم، واالختالف على االأمور الوطنية 

الك����ربى لن ينعك�س بع����د االآن فرقة بني 

الطرفني، لكن التجربة االأوىل يف بريوت 

والبقاع، والثانية يف جبل لبنان، اأثبتت 

اأن »الق����وات اللبناني����ة« كح����زب، هي 

موؤ�ض�ض����ة منظمة ب�ضكل ُمبه����ر، وتفّوقت 

تر�ضيح����ًا واقرتاعًا ونتائج����ًا وماكينات 

متحرك����ة بق����وة، ويبقى عل����ى اجلرال 

اأن يعي����د النظر يف ماأ�ض�ض����ة »التيار« 

وتنظيم����ه عمليًا عرب حم����اكاة االأر�س، 

وا�ضتق����دام املزي����د من الك����وادر القادرة 

على »ك����ودرة« العونيني ع����رب اإ�ضالح 

اإىل  الكثريين منهم  »�ضامل«، وا�ضتعادة 

ح�ض����ن »التيار«، �ضمان����ًا ال�ضتمراريته 

كموؤ�ض�ضة ل����ن يديرها م�ضتقباًل �ضوى من 

كان م����ن مدر�ضة مي�ض����ال عون واجلي�س 

اللبناين.

اأمني اأبو را�صد

أحــداثأحــداث2

هل يعيد �لعماد مي�سال عون �لنظر يف »ماأ�س�سة« �لتيار؟                     )�أ.ف.ب.(

 انتصر عون.. و»التيار« يحتاج إلى »التغيير واإلصالح«

بعد جولتين انتخابيتين 
ال بد للحلقة الضّيقة 

حول »الجنرال« أن تقرأ 
الجمهور المسيحي عمومًا.. 

و»العوني« بشكل خاص
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همسات

¡ حما�ضبة معزّين ببدر الدين!
بعث مرج���ع اأمني ر�ضالة اإىل وزير �ضيادي 

يطالبه فيها بوقف التحقيقات مع ال�ضباط 

الذين قّدموا التع���ازي با�ضت�ضهاد م�ضطفى 

بدر الدين.

¡ ملنع اال�ضتغالل
�أ�شار مرجع �قت�شادي �إىل �أن لبنان �شي�شهد 

مزيد�ً من �لتاأّزم يف �لعالقة مع �مل�ش��ارف 

عل��ى  فاحت��ة  »�أغلبه��ا  و�لت��ي  �للبناني��ة، 

ح�ش��ابها«، لذلك ينبغي على م�رصف لبنان 

�إيجاد �آلية ت�شمح لهذه �مل�شارف بااللتز�م 

بالقانون �الأمريكي، وت�شمن عدم ��شتغالل 

��ل بع���ض �مل�شارف 
َ
ه��ذ� �لقان��ون م��ن قب

ملحا�رصة فئة حمددة من �للبنانيني.

¡ الع�ضريي يدعو عون
ُعلم م���ن م�ض���ادر »عوني���ة« اأن ال�ضفري 

ال�ضعودي يف لبنان علي عوا�س الع�ضريي 

وّجه دع���وة للعماد مي�ضال ع���ون لزيارة 

اململكة العربية ال�ضعودية.

¡ ال جمال للمماطلة
ر�أى مرجع د�شت��وري �أن �إجر�ء �النتخابات 

�لبلدي��ة و�الختياري��ة يف �أك��ر م��ن 9500 

�شقط 
ُ
بلدي��ة، و�أكر من 130 �أل��ف مر�شح، �شي

كل �الأعذ�ر �لتي �أّدت �إىل تاأجيل �النتخابات 

�لنيابي��ة، ما �شيجعل �أي حديث عن �حتمال 

تاأجي��ل �آخر غري ذي �أهمي��ة، باالإ�شافة �إىل 

�ت�شاع �ملطالبة بتق�شري ما تبّقى من والية 

�ملجل�ض �لنيابي يف �ملرحلة �ملقبلة.

¡ تعميم اإعالمي
عّممت اإدارة بلد عربي، بالتعاون مع جهاز 

ا�ضتخب���ارات دويل، على و�ضائ���ل االإعالم 

لة منها اأن ت�ضتخدم م�ضطلح  احلليفة واملموَّ

»الدولة االإ�ضالمية« ولي�س»داع�س«.

¡ من ذكريات »14 اآذار«
قال زعيم �أحد مكونات »14 �آذ�ر«، �إن �لقوى 

�ملذك��ورة ن�شي��ت وج��ود �الأمان��ة �لعام��ة 

ل��وال وف��اة و�ل��دة �لدكت��ور فار���ض �شعي��د، 

�أم��ا �ملجل�ض �لوطن��ي �لذي �أن�ش��ئ الإر�شاء 

لها عماها«، ومنيح 
ّ
�لبع�ض »فب��دل �أن يكح

عملنا قر�شني وبيت.

¡ ا�ضتغراب
ا�ضتغ���رب اأع�ض���اء يف املجل����س الوطني 

لالإع���الم، »الكوم���ا« الت���ي تغ���رق فيها 

احلكوم���ة فيما يتعلق باإع���ادة العمل اإىل 

حمطة العرباني���ة، وكاأن لالإعالم التفريط 

باحلق���وق الوطنية م���ن امل�ضلمات، بغ�س 

النظر ع���ن م�ضايرة احلاقدي���ن من العرب 

على املقاومة وقناتها.

¡ امتعا�س
 بع�ض رج��ال �لدي��ن �لذي��ن يو�شفون 

ّ
ع���

ب�»�جلي���ض �الأ�ش��ود« ع��ن �متعا�شه��م عما 

وه تدخل �لفاتيكان يف �نتخابات �إحدى 
ّ
�شم

�لرهبانيات.

¡ م�ضّممون على فتح املعركة
ُعل���م اأن هناك اتفاقًا رو�ضي���ًا - �ضوريًا - 

اإيرانيًا - على اإع���ادة فتح معركتي اإدلب 

و�ضمال حلب، ال �ضيما بعد اأن قامت تركيا 

ب�»تزفي���ت الطري���ق« من تركي���ا باجتاه 

حل���ب، و�ضّخ اأمواج ب�رسية من االإرهابيني. 

وُعل���م اأي�ضًا اأنه �ضواء تفاَع���َل الرو�ضي اأم 

مل يتفاعل م���ع هذا التوجه، ف���اإن طهران 

واجلي�س ال�ضوري وحزب اهلل م�ضممون على 

اال�ضتعداد والتجهيز لفتح املعركة وحتقيق 

الن�رس احلا�ضم.

مل يك���ن �ضقوط خان طوم���ان حدث���ًا ميدانيًا 

مفاجئ���ًا هزّ دم�ضق وحلفاءها كم���ا �ضّوره االإعالم 

اخلليجي و»االإ�رسائيلي«، قيا�ضًا مبا مّت جتهيزه يف 

ثنايا اخلطة »ب« االأمريكي���ة بذراعيها ال�ضعودية 

والرتكية، حيث كان الهدف من الهجوم ال�ضخم الذي 

�ضنه »جي����س الفتح« بقيادة »جبه���ة الن�رسة«، 

اجتياح���ًا كاماًل ملواقع اجلي����س ال�ضوري وحلفائه 

على امتداد جبه���ات حلب واأريافها، ال�ضيما اأن هذا 

الهج���وم الذي مّت التح�ضري له عل���ى مدى �ضهرين؛ 

اإب���ان اإقرار الهدنة يف �ضورية، ع���رب دعم ت�ضليحي 

اأمريك���ي - تركي - �ضعودي - »اإ�رسائيلي« مبا�رس 

وغري م�ضبوق، مل يحقق هدف���ه املن�ضود، وا�ضتطاع 

اجلي����س ال�ضوري »تق���زمي« مكا�ض���ب الهجوم اإىل 

حدوده���ا الدنيا. اإال اأن ما ا�ضتفزّ طهران هو العملية 

القا�ضية الت���ي متّثلت با�ضته���داف ثالثة ع�رس من 

م�ضت�ضاريه���ا الع�ضكريني يف خ���ان طومان، »عرب 

�رسبة جوي���ة نّفذتها دولة معادي���ة«، وفق تاأكيد 

م�ضادر �ضحافية اإيراني���ة، تبعها بعد فرتة وجيزة 

اغتيال القائد اجله���ادي يف حزب اهلل م�ضطفى بدر 

الدي���ن، وما بني احلدَثني خرب اأمن���ي الفت: »غارة 

اإ�رسائيلية ت�ضتهدف رتاًل حلزب اهلل كان ينقل اأ�ضلحة 

من �ضوري���ة اإىل لبنان«، مّت نفيه من قيادة احلزب، 

وكذلك فعلت »اإ�رسائيل«. الغ���ارة »االإ�رسائيلية« 

ح�ضلت فعاًل، لكن ما هو الهدف الذي كان مق�ضوداً؟

ه���و احلدث االأمن���ي االأبرز الذي �ضب���ق اغتيال 

ل ي���وم الثالثاء  القائ���د يف ح���زب اهلل، والذي �ُضجِّ

املا�ضي يف العا����رس من اجلاري. نفاه احلزب، وهو 

نفي يف حمله. 

يك�ض���ف م�ضدر �ضحايف يف ب���ريوت، ا�ضتند اإىل 

معلوم���ات اأمني���ة ُو�ضفت بال�»موؤك���دة«، اأن اأحد 

كب���ار ق���ادة »معار�ضة الريا����س« و�ضابطني من 

اال�ضتخبارات االأمريكية والفرن�ضية وقعوا يف قب�ضة 

���دة قادت نخبة  حزب اهلل، ع���رب عملية اأمنية معقَّ

من مقاتلي���ه اإىل غرفة عملي���ات م�ضتحَدثة با�رس 

�ضباط فرن�ضيون واأمريكي���ون و�ضعوديون باإدارتها 

قب���ل �ضق���وط خان طوم���ان باأي���ام، يف منطقة مل 

حُتدَّد، تخ�ضع ل�ضيطرة »جبهة الن�رسة« يف حلب. 

املعلومات التي �ضّبهت العملية املعقدة بتلك التي 

نّفذه���ا حزب اهلل يف �ضهر اآذار 2014 - حني توّغلت 

جمموعة م���ن مقاتلي���ه يف نقطة بعم���ق منطقة 

القلمون، كانت تخ�ضع حينها ل�ضيطرة امليلي�ضيات 

امل�ضلحة، وجنح يف ت�ضفية خم�ضة من قادة خرباء 

تفخي���خ ال�ضيارات التي كان���ت ت�ضل اإىل ال�ضاحية 

اجلنوبي���ة عرب عر�ضال - ك�ضف���ت اأن اال�ضتخبارات 

االأمريكي���ة رّجحت اأن يتم نق���ل االأ�رسى اإىل لبنان، 

ف�ضارع���ت وا�ضنطن اإىل طلب امل�ضاعدة العاجلة من 

تل اأبي���ب؛ يف حماولة الإنقاذ الو�ضع، فيما و�ضعت 

م�ضادر �ضحفية اأخرى عالمات ا�ضتفهام حول ق�ضف 

الرتل، واالإمكانية الكب���رية لتعري�س حياة االأ�رسى 

���د ت�ضفيتهم قبل  ���ح احتم���ال تق�ضُّ للخط���ر، لرتجِّ

بلوغهم »مناطق نفوذ« حزب اهلل.

وح�ضب ما ك�ضفت املعلومات اأي�ضًا، فاإن الغارة 

»االإ�رسائيلية« ا�ضتهدفت رت���اًل من ال�ضيارات على 

طريق حماٍذ للحدود اللبنانية، اعتقدت اال�ضتخبارات 

االأمريكية و»االإ�رسائيلية« اأن امُلختَطفني موجودون 

�ضم���ن هذا الرتل، ليتبنّي الحق���ًا بعد انق�ضاع غبار 

الق�ضف، اأنها �ضيارات خا�ضة تنقل مهرّبني لبنانيني 

و�ضوريني، وق���د ُقتل منهم ثالث���ة اأ�ضخا�س، اثنان 

منهم من بلدة �ضعدنايل البقاعية اللبنانية.

من جهتها، ك�ضفت م�ض���ادر �ضحفية اإيرانية اأن 

العملية االأمنية التي نّفذها حزب اهلل يف »عقر دار 

جبهة الن�رسة« يف حلب، اأتت رداً على هجوم خان 

طومان، و»�رسبة« ا�ضتهداف جمموعة امل�ضت�ضارين 

الع�ضكري���ني االإيرانيني يف خان طوم���ان، من قَبل 

طائرات اأمريكية ولي����س من امليلي�ضيات امل�ضلَّحة، 

انطلقت من قاعدة اإجنرليك يف تركيا، م�ضرية اإىل اأن 

ثالثة م���ن امل�ضت�ضارين الذين ق�ضوا يف اال�ضتهداف 

هم من الفريق اخلا�س واملقرَّب من قائد فيلق القد�س 

االإيراين قا�ضم �ضليماين، واأن ق�ضف غرفة عملياتهم 

جاء بناء على معلومات ا�ضتخبارية »اإ�رسائيلية«، 

وكان املق�ض���ود ت�ضفية �ضليم���اين نف�ضه، الذي مل 

يكن موجوداً حينها يف �ضورية. وربطًا باالأمر، لفتت 

امل�ضادر اإىل اأن م�ضاورات حثيثة جتري بني طهران 

ومو�ضك���و، التي نقلت ر�ضال���ة اإيرانية »من العيار 

الثقيل« اإىل وا�ضنطن، مفاده���ا »و�ضلت الر�ضالة.. 

نا لن يقف عند هذا احلد«. وردُّ

ب���داأ عمل ا�ضتخب���اري جّبار لل���رد على عملية 

االأ�رس.. هدف �ضعب مو�ضوع على الئحة اال�ضتهداف 

»االإ�رسائيلي« من���ذ �ضنوات طويلة، ه���و القيادي 

م�ضطفى ب���در الدين، ال���ذي تّوجت���ه »اإ�رسائيل« 

على راأ�س قائمة املتَّهم���ني باغتيال الرئي�س رفيق 

احلري���ري، بعد عجزها عن ت�ضفيته اأمنيًا، والحقته 

على مدى ع����رس �ضنوات عرب املحكمة الدولية دون 

ذ اله���دف، وتبعه بيان حل���زب اهلل، مل  ج���دوى. ُنفِّ

يّتهم »اإ�رسائيل« ب�ض���كل مبا�رس بعملية االغتيال، 

بل ح����رس االتهام هذه امل���رة ب�»ف�ضائل تكفريية 

موجودة قرب منطقة اال�ضتهداف«. بيان مل ته�ضمه 

دوائر ت���ل اأبيب، بل ان�ضحب اإرب���اكًا على اأجهزتها 

االأمني���ة واال�ضتخبارية، التي اأدرجت حتييد االتهام 

ع���ن »اإ�رسائي���ل« يف �ضي���اق تكتي���ك ح���زب اهلل 

بالت�ضويب على هدف وال�رسب باجتاه اآخر!

وت�ض���ري املعلوم���ات اإىل اأن ا�ضتهداف بدر الدين 

مت ع���رب عملي���ة ا�ضتخبارية �ضخم���ة، خّططت لها 

اال�ضتخبارات االأمريكي���ة و»االإ�رسائيلية«، مبوؤازرة 

�ضعودي���ة، ونّفذته���ا فرق���ة خا�ض���ة يف »جبهة 

الن�رسة«، مّت تدريبها من���ذ العام 2012 على اأيدي 

�ضباط يف جهاز »اأمان االإ�رسائيلي«، لهدف ي�ضمل 

ح�رساً قيادات رفيع���ة امل�ضتوى يف حزب اهلل على 

االأرا�ضي ال�ضورية، من دون اإغفالها التاأكيد على اأن 

منّفذي العملية باتت اأ�ضماوؤهم وجن�ضياتهم بحوزة 

اجلهاز االأمني للحزب.

وعليه، وبانتظار ما �ضيعلنه االأمني العام حلزب 

اهلل ال�ضي���د ح�ضن ن�رس اهلل يف اإطاللته يوم اجلمعة 

رداً عل���ى اغتيال القيادي م�ضطفى بدر الدين، حرّي 

���ف اأمام معلومات الفتة نقلها رون بن ي�ضاي؛  التوقُّ

حمل���ل ال�ضوؤون الع�ضكري���ة يف �ضحيفة »يديعوت 

احرون���وت« العربية، ع���ن �ضخ�ضي���ة ا�ضتخبارية 

�ضّنفه���ا »رفيعة امل�ضتوى« يف ت���ل اأبيب، حملت 

م قراراً خطرياً  حتذيراً من »اأن يكون ن�رس اهلل قد عمَّ

على قادة وكوادر حزبه، قد يكون االأق�ضى يف تاريخ 

احلرب االأمنية املفتوحة مع حزب اهلل«.

ماجدة احلاج
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الخبث األميركي والخطة »ب«.. ومحاوالت تضييع الوقت في سورية
ي�س���ف دبلوما�س���ي عربي خم�رضم، 

كل املوؤمت���رات التي ج���رت وجتري من 

اأجل توفري حل �سيا�سي للأزمة ال�سورية، 

وكاأنه���ا منا�سبات لتقطي���ع الوقت، مبا 

فيه���ا موؤمتر فيين���ا الأخ���ري، مت�سائًل 

اإذا كان اجلمي���ع، وخ�سو�س���ًا الرو�سي 

والأمريكي، يريدان حًل يف �سورية؟

فلرو�سيا، كما يلحظ هذا الدبلوما�سي، 

منذ  ومتعار�سة  متناق�س���ة  ت�رضيحات 

اأكرث م���ن عام مل�سوؤولني روؤو�س، وب�سكل 

يح���ريرّ املتابع���ني واملراقب���ني.. وحتى 

للخ���راء بال�سوؤون الرو�سي���ة، واإن كان 

هناك اإجماع عل���ى اأن القيادة الرو�سية 

ُتظهر ت�سميمًا كب���رياً يف اختبار النوايا 

وا�ستعداد الأمريكي���ني لإيجاد تفاهمات 

العدوانية  الأمريكية  بالنزع���ات  تتعلق 

جت���اه رو�سيا، والت���ي بلغ���ت ذروتها 

موؤخراً بتوا�سل النهج الأمريكي العدواين 

�س���د رو�سي���ا، بتو�سيع انت�س���ار الدرع 

ال�ساروخية، واآخره���ا كان يف رومانيا، 

مبا يعني ذلك ا�ستم���رار تطويق رو�سيا 

ع�سكريًا، اإ�سافة اإىل التدابري والعقوبات 

القت�سادية التي تفر�سها وا�سنطن على 

مو�سكو، والتي عادت بف�سل �سورية اإىل 

لعب دورها كقوة عظمى موؤثرة.

ويلف���ت هذا الدبلوما�س���ي اإىل تطور 

املوقف الرو�سي منذ 30 اأيلول من العام 

الفائ���ت؛ بالنخراط مبا�رضة يف امليدان 

الطريان  ال�س���وري، من خ���لل غ���ارات 

الرو�س���ي، اإذ اإنه مل يكت���ِف فقط بتغيري 

الوقائ���ع امليدانية ال�سورية وح�سب، بل 

اأكد اأي�س���ًا على ق���درات هائلة لل�سلح 

منه،  ال�سرتاتيجي  خ�سو�س���ًا  الرو�سي، 

وال���ذي ُترجم عمليًا خ���لل تلك الفرتة 

باإطلق �سواريخ من البحر الأ�سود على 

اأهداف ومواقع حم���ددة للإرهابيني يف 

�سورية، اأ�ساب���ت مبا�رضة، وبدقة بالغة، 

كما تك�سفت القدرات املذهلة للمقاتلت 

الرو�سية ال�سرتاتيجية، التي انطلقت من 

قواعد رو�سية.

الدبلوما�سي  ه���ذا  ي���رى  اأمريكي���ًا، 

املخ����رضم، اأن »اليانك���ي« مل يرتاجع 

اأبداً عن لعبته اخلبيثة، التي ل ت�ستهدف 

�سورية وحدها، اإمنا كامل املنطقة، لفتًا 

اإىل دوره اخلطري يف الع���راق، �سواء من 

خ���لل منعه مبختل���ف الو�سائل هزمية 

»داع�س«، وتوفري اأ�سكال الدعم املختلفة 

له���ا عر و�سائل خمتلف���ة، وتوفريه مع 

تل اأبيب كل اأ�سالي���ب احلماية مل�سعود 

البارزاين م���ن اأجل الو�سول اإىل انف�سال 

كرد�ست���ان عن الوط���ن العراق���ي الأم، 

بالإ�ساف���ة اإىل ا�ستهداف���ه حزب اهلل يف 

لبنان، من خلل التدابري امل�رضفية التي 

يتخذها �س���د م�سارف لبنان، والتي من 

�ساأنه���ا اأن تلع���ب دوراً �سلبيًا على هذا 

القطاع، حتديداً جلهة ال�رضية امل�رضفية.

اإىل  الدبلوما�س����ي  ه����ذا  ويلف����ت 

املح����اولت الأمريكية عام 2013 لغزو 

�سوري����ة اأو التهديد ب�رضبها، بالذريعة 

الكاذب����ة الأ�سلح����ة الكيميائية، التي 

الإرهابية  الع�ساب����ات  اأن  تبنيرّ لحقًا 

ه����ي َمن ا�ستعمل ه����ذا ال�سلح لتوفري 

الغط����اء للتدخل الأمريك����ي، علمًا اأن 

من اأثار ه����ذه امل�ساألة وبل مرر، كان 

اأحد الهاربني م����ن �سورية، وهو جهاد 

املقد�س����ي، الذي تناول ه����ذا ال�سلح، 

خ����لل موؤمت����ر �سحف����ي، م����ن خارج 

املو�سوع وبل م����رر.. املهم اأن الدولة 

الوطني����ة ال�سوري����ة، وبالتع����اون مع 

مو�سك����و، نزعوا ه����ذه الذريعة من يد 

وا�سنط����ن، واأجه�سوا حلم حلفائها يف 

املنطق����ة، من اأمثال قط����ر وال�سعودية 

وتركيا، وطبع����ًا يف مقدمهم تل اأبيب، 

ل الأمريكي، وتدمري �سورية. بالتدخُّ

العرب���ي  الدبلوما�س���ي  ويخل����س 

املخ����رضم اإىل الق���ول: اإذا اعترن���ا اأن 

النواي���ا الرو�سية �سادقة وخمل�سة نحو 

�سوري���ة، وهي كذل���ك، اإل اأنه���ا لي�ست 

كذلك بالن�سبة لوا�سنطن وحلفائها، وقد 

جتل���ى ذلك بو�س���وح يف القرار الذي مت 

التو�سل اإليه يف جنيف، ب�ساأن ما �سمي 

الهدنة الت���ي اراد الأمريكي مع حلفائه 

ا�ستغلله���ا، لتعزيز ق���درات الع�سابات 

الإرهابي���ة بالتفاق الت���ام والكامل مع 

الكرى،  العرب���ي  الكاز  تركيا ومملك���ة 

فكانت عمليات الغدر يف حلب وغريها، 

ال�سوري  والت���ي ت�سدى له���ا اجلي����س 

وحلف���اوؤه، وقد تب���ني اأن هناك انخراطًا 

كامًل حللفاء وا�سنطن يف عمليات الغدر 

هذه، وجتلت يف دخول اآلف امل�سلحني، 

وتراوح���ت - وفق���ًا للمعلومات - بني 

خم�سة اآلف وع����رضة اآلف اإرهابي، من 

تركي���ا للهجوم على حل���ب، وقد ق�سف 

الإرهابي���ون حي ال�سيخ مق�سود بقذائف 

حتت���وي على غ���از خان���ق، ومل تعلن 

وا�سنطن موقف���ًا م�ستنكراً لهذه اجلرمية، 

بل حاول���ت اأن تغريرّ الوقائع با�ستهداف 

الإرهابي���ني مل�ست�سفى ُقت���ل فيه اأطفال 

للجي�س  امل�سوؤولية  ومر�سى، وحتمي���ل 

فت هذه  ال�س���وري، لكن �رضعان م���ا تك�سرّ

الوقائ���ع، وا�سطر »اليانك���ي« واأتباعه 

لل�سمت، ويف ال�سويداء �سادرت اجلهات 

ال�سوري���ة املخت�س���ة يف الريف الغربي 

األغامًا اأمريكي���ة و«اإ�رضائيلية« ال�سنع، 

و�سواري���خ وذخائر متنوع���ة كانت يف 

طريقه���ا اإىل التنظيم���ات الإرهابية يف 

البادية ال�رضقية.

فت حقيقة �سعودية  وهن���ا اأي�سًا تك�سرّ

�سارخ���ة ع���ن طائ���رات نق���ل عملقة 

تتحرك من جدة اإىل العا�سمة البلغارية 

»�سوفيا« فتحمل باأ�سلحة رو�سية اأو من 

املرحل���ة ال�سوفياتية، وتعود لتحطرّ يف 

تب���وك، وتنقل منها عر الأردن اأو الدولة 

العري���ة اإىل الإرهابي���ني يف �سوري���ة، 

وبع�س املجازر الت���ي ح�سلت، ارتكبت 

بوا�سط���ة ه���ذه الأ�سلح���ة يف حماولة 

لتهام الدولة الوطنية ال�سورية بها.

ورمبا هنا نفهم �رض ت�رضيح - »فلتة 

�س���وط« الدبلوما�سي���ة ال�سعودية وزير 

اخلارجي���ة ع���ادل اجلبري، ال���ذي اأعلن 

الثلث���اء اأن الريا����س تعتق���د اأنه كان 

ينبغي النتقال اإىل اخلطة »ب« البديلة 

منذ فرتة طويلة، وقال: خيار النتقال اإىل 

اخلط���ة »ب« البديلة �رضوري، وتكثيف 

الدع���م للمعار�سة ويتعني علينا درا�سة 

ما ميكن عمله.

فم���اذا ميك���ن اأن يفعل بائ���ع الكاز 

الكبري؟

اأحمد زين الدين

مدفعية �جلي�ش �ل�سوري ت�ستهدف �أوكار �مل�سلحني يف تل �لعرب بريف حلب                                            )�أ.ف.ب.(

ني.. والهيمنة على قراره طرابلس أسقطت األحادية في الشارع السُّ
بعد تبنرّي زعيم »تيار امل�ستقبل« الرئي�س �سعد 

احلريري تر�سيح النائ���ب �سليمان فرجنية؛ احلليف 

الأول املقاوم���ة و�سورية، لرئا�سة اجلمهورية، انفرط 

عقد فري���ق »14 اآذار«، مهما حاول بع�س التابع له 

حتري���ف الواقع وت�سليل الراأي الع���ام، ل�سيما بعد 

ب���روز اخللفات الكبرية بني »امل�ستقبل« و»القوات 

اللبناني���ة«، التي ت�سكرّل اأحد املكون���ات الأ�سا�سية 

للفريق املذك���ور، والتي ذهبت اإىل توقيع تفاهم مع 

���ي »اإعلن النويا«، اإ�سافة  التيار الوطني احلر �ُسمرّ

اإىل تبنيه���ا تر�سيح العماد مي�سال ع���ون للرئا�سة 

الأوىل يف لقاء معراب يف كانون الثاين الفائت.

بع���د هذا اللقاء، جاء ال�ستحقاق البلدي ليك�سف 

�سدقي���ة نيات كل م���ن الفريقني، فرُتج���م التفاهم 

واقعي���ًا على الأر�س يف معرك���ة زحلة، حيث ان�سم 

اإليهما »حزب الكتائب« اأي�سًا، وخا�س هذا الثالوث 

النتخابات جنبًا اإىل جنب، الأمر الذي اأوحى ببداية 

ل اإىل قرار  ذهاب القوى امل�سيحية الكرى نحو التو�سُّ

د يف الق�سايا امل�سريي���ة، كرئا�سة اجلمهورية،  موحَّ

وكذلك اإثب���ات ح�سور الأح���زاب امل�سيحية ودورها 

على ال�ساحة، كما حدث يف عرو�س البقاع.

مقابل انط���لق »الئتلف« امل�سيح���ي العتيد، 

ك الثنائي ال�سيعي املتمثل بحزب اهلل و»حركة  مت�سَّ

اأم���ل« بتحالفهما، فخا�سا غم���ار الهيئات املحلية 

�سويًا يف خمتلف مناطق وجودهما.

و�سط ه���ذه التكت���لت املذكورة، �س���ارت لدى 

ة لتوحي���د �سفوفها  نية حاج���ة ُملحرّ الطائف���ة ال�سُّ

وكلمتها، ويبدو اأن هذا الأمر �سعرت به بع�س الدول 

ني، خ�سو�سًا م�رض واململكة  املوؤثرة يف ال�سارع ال�سُّ

العربية ال�سعودية، فاأدركت الأخرية اأنها غري معنيرّة 

ن���ي وح�رض متثيل اأهل  ب�سيا�س���ة احتكار القرار ال�سُّ

ن���ة ب�»تي���ار احلريري«، ل�سيم���ا بعد تراجعه  ال�سُّ

ال�سعبي الكبري يف انتخابات بلدية بريوت، وخذلن 

ال�سارع ل�»التيار الأزرق«، الأمر الذي دفع »التيار« 

وراعي���ه الإقليمي اإىل عدم الن���زلق غري املح�سوب 

ن���ة« طرابل����س، والتفاهم مرغمني  يف »خ���زرّان ال�سُّ

مع الرئي�س جنيب ميقات���ي والوزير ال�سابق في�سل 

كرام���ي، للتوافق عل���ى جمل�س بل���دي يف املدينة، 

ح�سب ما توؤكد م�سادر طرابل�سية.

وله���ذه الغاية ُعقد لقاء ب���ني الرئي�سني ميقاتي 

واحلري���ري يف دارة الرئي����س متام �س���لم، برعاية 

ال�سف���ري ال�سع���ودي يف بريوت، وتوؤك���د امل�سادر اأن 

���ه ميقاتي -  احلري���ري ومن خلف���ه ر�سخوا لتوجُّ

كرام���ي، لأن الأول عاج���ز ع���ن مواجهتهما، ل�سيما 

بع���د تراجعه الكبري يف العا�سم���ة، وبالتايل ال�سري 

بال�سع���ار ال���ذي رفع���ه الثنائ���ي الطرابل�سي »ل 

للمحا�س�س���ة« يف بلدية طرابل�س، اأي يختار رئي�س 

البلدي���ة العتيد فريق عمله، لكن يف الوقت عينه قد 

ي�سع النواب والفاعليات الطرابل�سية املنخرطة يف 

حتالف الثنائي الطرابل�سي - احلريري، »فيتو« على 

الأ�سماء املقرَتحة ملقاعد جمل�س بلدية الفيحاء.

وت�سري امل�س���ادر اإىل اأنه مت التوافق مع احلريري 

عل���ى مر�سح ميقاتي الدكتور ع���زام عوي�سة لتويل 

رئا�س���ة البلدية، على اأن تتبل���ور يف الأيام املقبلة 

لئحته، التي باتت �سبه جاهزة.

وع���ن التمثي���ل العل���وي يف املجل����س البلدي 

الطرابل�سي، فقد اأعطى »احلزب العربي الدميقراطي« 

للنتخاب���ات ُبعداً اإمنائيًا عائلي���ًا، تاركًا للعائلت 

العلوية حرية اختيار ممثليهم. اأما يف �ساأن التمثيل 

امل�سيحي، فل تزال امل�س���اورات جارية مع الأطراف 

امل�سيحي���ني يف املدينة، لبل���ورة اأ�سماء املر�سحني 

امل�سيحيني، والتي �سارفت الظهور.

رغم طابعها الإمنائي، حملت النتخابات البلدية 

نتائ���ج �سيا�سية هامة، حتم���ًا �سيكون لها انعكا�س 

على الأو�ساع ال�سيا�سية يف املرحلة املقبلة، ل�سيما 

يف �ساأين الرئا�س���ة الأوىل والثانية، بعد التحالفات 

ني وامل�سيحي. اجلديدة يف ال�سارعني ال�سُّ

ح�سان احل�سن

تصريحات المسؤولين الروس 
المتناقضة والمتعارضة منذ 
أكثر من عام تحّير المتابعين 

والمراقبين
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عًا م���ن املوؤمتر الذي ُعقد  مل يك���ن متوقَّ

يف فيينا للمجموعة الدولية لدعم �سورية، 

اأن يخرج باأكرث مما خ���رج به، بينما تبنيرّ 

ب�س���كل وا�سح، ومن خ���لل مراقبة امليدان 

ال�سوري منذ الهدنة ولغاية الآن، اأن الرو�س 

قد يكونون الوحيدين الذين ما زالوا موؤمنني 

باحلل ال�سيا�سي، ويدفعون دفعًا اإىل تطبيق 

امُلَهل التي توافقوا عليها مع الأمريكيني.

ويف املوؤمتر ال�سحف���ي لكل من وزيري 

اخلارجية الأمريكي ج���ون كريي والرو�سي 

�سريغ���ي لفروف، اأع���اد كل منهما التاأكيد 

على ثواب���ت اأ�سا�سي���ة يف �سيا�سة دولته 

اخلارجية، با�ستثناء حديث »عام« لكريي 

حول مطالبة »جمي���ع الأطراف«، التي مل 

ه���ا بعينه���ا، بالبتع���اد بنف�سها عن  ي�سمِّ

»داع����س« و»جبهة الن�رضة«، وهذا اإن دلرّ 

على �سيء، فعلى اأنه ل رغبة حقيقية لدى 

الأطراف امل�ساركة يف احل���رب �سد الدولة 

ال�سوري���ة، بتحجيم »الن�رضة«؛ باعتبارها 

ال���ذراع الأ�سا�س���ي الذي تت���كل عليه هذه 

الأطراف يف احلرب �سد اجلي�س ال�سوري.

واللفت كان اأي�س���ًا اإعادة التاأكيد على 

دة«،  اأن جميع الأطراف اأرادوا �سورية »موحَّ

بالرغم من اأن الأمريكيني اأعلنوا مراراً اأنهم 

مع ح���لرّ التق�سيم يف املنطق���ة، خ�سو�سًا 

�سمن نظرته���م اإىل م�ستقبل العراق، وميكن 

قراءتها يف دعوة ج���ون كريي للرو�س، يف 

وقت �سابق، للقيام بتق�سيم »اأمني«، وهو 

و�سفة حقيقية وجاهزة لتقا�سم نفوذ على 

الأر�س ال�سورية، قد توؤدي بحكم الواقع اإىل 

تق�سيم فعلي.

لكن، ملاذا يتف���ق اجلميع على »وحدة 

�سوري���ة« ول يجد خي���ار التق�سي���م اآذانًا 

�ساغية؟ لأ�سباب عدرّة اأهمها:

1- يط���رح الأمريكيون التق�سيم من بني 
، علم���ًا اأنه قد  اخلي���ارات املحتَملة للحلرّ

ل يكون اخلي���ار النهائ���ي بالن�سبة اإليهم 

ول ي�سعون اإىل فر�س���ه فر�سًا، باعتبار اأن 

اإدارة الرئي�س ب���اراك اأوباما مل تتخذ قراراً 

نهائي���ًا حلل الأزم���ة يف �سورية قبل رحيل 

الأخ���ري من البيت الأبي�س، كم���ا اأن اإدارته 

تلقرّت الكثري من النتق���ادات ملا اعُتر اأنه 

ت�ساه���ل يف امللف النووي الإيراين، لذا فهم 

غري م�ستعدين لل�س���ري بتفاهمات قد تدفع 

اإىل مزي���د من النتقادات من قَبل خ�سومهم 

الداخليني.

ال�سورية  الدولة  ل الرو�س بقاء  2- يف�سرّ
���دة، ف�سوري���ة - احلليفة الوحيدة يف  موحَّ

ال����رضق الأو�سط - اأق���وى بوحدتها، ثم اإن 

قيام دولة �ُسنرّية ت�س���م قلب العراق وقلب 

�سورية يكون الت�سدد �سمتها، قد تغري دول 

�سم���ال القوقاز للنف�س���ال، وخلق كيانات 

�ُسنرّية مت�سددة هي الأخرى. اأق�سى ما ميكن 

اأن يقبل به الرو����س هو »فيدرالية« �سمن 

الوح���دة ال�سورية، لكنه���ا �ستعني تق�سيمًا 

واقعيًا على الأر����س، خ�سو�سًا اإذا اتخذت 

الفيدرالية ح���دوداً طائفية، ويف ظل �سعف 

الدولة املركزية يف �سورية بعد �رضاع دام 

�سنوات عدرّة.

3- ل���ن تقب���ل تركي���ا ول اإي���ران ول 
ال�سعودية بهذا ال�سيناريو مطلقًا:

- تق�سي���م �سورية وقي���ام دولة كردية 

�سيه���دد الأمن القومي الرتك���ي، و�سيعطي 

اإ�سافيًا لأك���راد تركي���ا الطاحمني  دفع���ًا 

للنف�س���ال، ل�سيم���ا اأن جمي���ع خرائ���ط 

التق�سي���م التي اأُعلن عنها دجمت بني اأكراد 

�سورية والعراق وتركيا.

- ال�سعودية ل���ن تقبل بتق�سيم �سورية، 

له دولة  بالرغم م���ن الإغ���راء ال���ذي ت�سكرّ

�ُسنرّي���ة مغلقة ت�س���م قل���ب �سورية وقلب 

ر  العراق، لكن التق�سي���م اإن ح�سل فلن يوفرّ

ال�سعوديون  ال�سعودية ذاتها، فكيف ين�سى 

اخلريطة الت���ي ن�رضتها »نيويورك تاميز«، 

مت ال�سعودية اإىل خم�س دويلت  والتي ق�سرّ

منف�سلة على اأ�سا�س طائفي وقبلي.

- اأم���ا اإيران، فخي���ار التق�سيم بالن�سبة 

اإليه���ا ل يقلرّ خط���ورة عن �سق���وط الأ�سد 

يف �سوري���ة، اإذ مل ين����س الإيراني���ون بعد 

التي  النف�سالية،  مهاب���اد«  »جمهوري���ة 

اأعلنها الأكراد الإيرانيون عام 1946، وبدعم 

ر  من الحت���اد ال�سوفياتي، والت���ي مل تعمرّ

�سوى ع�رضة اأ�سهر.

- واخلط���ورة الثاني���ة بالن�سبة لإيران 

تكمن يف اأن التق�سيم يقطع اإمكانية التوا�سل 

اجلغرايف بني كل من اإيران و�سورية ولبنان، 

التوا�سل اجلغرايف ال�سرتاتيجي  اإذ ينقطع 

بني كل من الإيرانيني وحزب اهلل و«الدويلة 

العلوية«، بدولة �ُسنرّية هائلة امل�ساحة يف 

الو�سط.

- وب�س���كل اأكرث اأهمية، مين���ع التق�سيم 

اأي اإمكانية للإيراني���ني مبدرّ الأنبوب الررّي 

الذي ي�س���ل بني اإي���ران وال�ساحل ال�سوري 

على البح���ر املتو�سط )عر العراق(، والذي 

من املفرَت�س اأنه ال�رضيان الذي �ست�ستعمله 

اإي���ران لبيع الغاز لأوروب���ا، بدون احلاجة 

للمرور عر تركيا.

يف اخلل�سة، التعقيدات املحيطة بخيار 

التق�سيم الذي يطرحه الأمريكيون بني فرتة 

واأخرى يجعله خياراً �سعبًا جداً، و�سيقاتله 

اجلمي���ع، لذا فاإن اإعلن ج���ون كريي حول 

التفاق على �سوري���ة كان نوعًا من اإعادة 

د، ومل يك���ن اتفاقًا جديداً مينع �سيف  املوؤكرّ

التق�سيم الطائفي عن �سورية.

د. ليلى نقول

�ملجموعة �لدولية لدعم �سورية خالل �جتماعها يف فيينا                                                                                                           )�أ.ف.ب.(

¡ ق�سف مدفعي ا�ستهدف بدر الدين»مؤتمر فيينا« لدعم سورية.. اتفاق يتيم على وحدة سورية؟
ذك���رت م�سادر اأمنية اأن فريقًا ا�ستخباريًا خا�سًا 

كان يلحق حت���ركات القائد الع�سكري يف حزب 

اهلل م�سطف���ى بدر الدين، ي�س���م عنا�رض من دول 

عربية، منه���ا اململكة العربية ال�سعودية، وقطر، 

مب�ساركة اأجهزة ا�ستخبارية يف دولتني عربيتني 

اإ�ساف���ة اإىل »اإ�رضائي���ل« والوليات  اأخري���ني، 

املتح���دة وفرن�سا وتركيا. من جهة اأخرى ك�سفت 

امل�س���ادر ل�»الثب���ات«، اأن �سواري���خ متطورة 

ودقيقة فراغية اأُدخلت اإىل الأرا�سي ال�سورية، عر 

الأرا�سي الأردنية، اإىل منطقة الغوطة القريبة من 

دم�سق، ولي�ست بعيدة عن منطقة املطار الدويل 

حيث مت اغتيال ال�سهيد بدر الدين بقذيفة هاون 

120ملم، وقد اأُعطي ع���دد من هذه ال�سواريخ اإىل 
طاقم اإرهابي تلقرّى تدريبات خارج �سورية، يتبع 

ل�»جي�س الإ�سلم« و»جبهة الن�رضة«.

¡ »املارينز« تنت�رض يف عدة دول عربية
اأكد م�س�ؤول ع�سكري عربي اأن وحدات »املارينز« 

الأردن  م��ن  كل  يف  تنت���ر  بات��ت  الأمريكي��ة 

و�س�ري��ة والعراق، وو�سلت حديثًا اإىل اليمن، ومت 

تكليفه��ا مب�ساع��دة جمم�عات من بع���ض الدول 

الت��ي و�سل��ت اإليه��ا، لتنفي��ذ اأعم��ال قتالية؛ من 

تفج��ريات واغتي��الت، وحماول��ة ال�سيط��رة على 

م�اق��ع حي�ية، كا�سفًا اأن وحدات »املارينز« هذه 

متتل��ك اأ�سلح��ة متط���رة، وق��د ُتقدم عل��ى ق�سف 

مرافق وم�ؤ�س�سات عامة، ل�سيما يف �س�رية، ومن 

ثم حتميل الدولة ال�س�رية م�س�ؤوليتها.

¡ الدعم الع�سكري م�ستمر
قال م�سوؤول ع�سكري َقَطري رفيع، اإن دوًل عربية 

ا�س���رتت من الغ���رب �سواريخ متط���ورة حل�ساب 

املجموع���ات امل�سلرّحة املوج���ودة يف �سورية، 

ل�ستخدامه���ا �سم���ال وجنوب الب���لد. واأ�ساف 

امل�س���در الَقَط���ري اأن دول���ة الإم���ارات العربية 

املتح���دة واململك���ة العربي���ة ال�سعودية وقطر 

دفعت اأثمان هذه ال�سفقات، وتعمل دولة عربية 

ذات ح���دود م�سرتك���ة مع �سوري���ة على �سخها 

اإىل داخ���ل الأرا�سي ال�سوري���ة، يف اإطار ت�سعيد 

العمليات الع�سكرية، وحماولة حتقيق انت�سارات 

يف امليدان، بعد ال�رضبات املوجعة التي تلقتها 

املجموع���ات امل�سلحة قبل الإع���لن عن الهدنة 

ف���ق ب�ساأنها ب���ني وا�سنط���ن ومو�سكو، واأكد  املتَّ

امل�سدر اأن ال���دول العربية املذكورة غري معنية 

بحل �سيا�س���ي للأزمة ال�سورية، وبالتايل ي�ستمر 

�سخ الأ�سلحة واملقاتلني.

¡ اأمريكا تك�سف حجم ال�ستثمارات 
ال�سعودية

ك�سف��ت وزارة اخلزان��ة الأمريكي��ة ع��ن حج��م 

اخلزان��ة  �سن��دات  يف  ال�سع�دي��ة  ا�ستثم��ارات 

الأمريكي��ة، وذل��ك لأول م��رة منذ اأك��ر من 40 

عام��ًا. واأ�س��ارت وكال��ة »بل�م��رج« للأنب��اء 

القت�سادي��ة اإىل اأن وزارة اخلزان��ة الأمريكي��ة 

اأ�س��درت ه��ذه البيان��ات ا�ستجابة لطل��ب وفقًا 

لقان�ن حري��ة تداول املعل�م��ات، حيث اأعلنت 

و�س�ل اإجمايل ا�ستثم��ارات اأكر دولة م�سدِّرة 

للنف��ط يف العامل يف �سن��دات اخلزانة الأمريكية 

حت��ى اآذار/ مار���ض املا�س��ي اإىل 116.8 مليار 

دولر، بانخفا���ض ن�سبت��ه 6٪ ع��ن قيم��ة هذه 

ال�ستثمارات يف كان�ن الثاين/ يناير املا�سي. 

يف ال�ق��ت نف�س��ه، ف��اإن بيان��ات ا�ستثم��ارات 

ال�سع�دي��ة يف �سن��دات اخلزان��ة الأمريكية تثري 

اأ�سئل��ة اأكر مما ُتق��دِّم اإجاب��ات، بح�سب وكالة 

اأن احتياط��ي  اإىل  اأ�س��ارت  الت��ي  »بل�م��رج«، 

النق��د لل�سع�دية يبلغ ح���ايل 587 مليار دولر، 

يف ح��ن حتتف��ظ البن�ك املركزية ع��ادة بنح� 

ثلثي احتياطياتها يف �س�رة دولرات، بح�سب 

بيانات �سندوق النقد الدويل.

التعقيدات المحيطة بخيار 
التقسيم الذي يطرحه األميركيون 

يجعله صعبًا.. وسيحاربه الجميع
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عـربـي - دولي 6

في مقّدمات النكبة

حترَّك ال�صهاينة وع�صاباتهم 

املجازر  وارتكابهم  الإرهابية 

الفل�صطينية  واملدن  القرى  �صد 

يف زمن النتداب الربيطاين، اإمنا 

وقائعهم  فر�ض  اإىل  يهدف  كان 

من  وتائرها  من  �رسّعوا  التي 

الفل�صطيني  ال�صعب  طرد  اأجل 

من اأر�صه باجتاه دول اجلوار.

اخ����ت����ي����ار ع�������ص���اب���ات 

»ال��ه��اغ��ان��اه« و»���ص��ت��رن« 

و»الأرغون« ارتكابهم للمجزرة 

دير  يف  الفل�صطينيني  بحق 

ني�صان  التا�صع من  يا�صني، يف 

ذه��ب  وال��ت��ي   ،1948 ال��ع��ام 

�صحيتها 278 �صهيداً من الرجال 

والن�صاء والأطفال، اأي قبل �صهر 

واأ�صبوع من النكبة يف اخلام�ض 

دير  لأن   ،1948 اأي��ار  من  ع�رس 

ي��ا���ص��ني م��ّث��ل��ت ل��ه��م امل��وق��ع 

ال�صرتاتيجي من حيث وقوعها 

على مرتفع يطل مبا�رسة على 

مدينة القد�ض، واحتاللها ُي�صّكل 

مقدمة من اأجل احتالل املدينة، 

املجزرة  لهذه  ف��اإن  وبالتايل 

وامل��ع��ن��وي،  النف�صي  وقعها 

اخل��وف  دب  يف  جتلى  وال���ذي 

اأماكن  تكرارها يف  والرعب من 

ومناطق فل�صطينية اأخرى، وهذا 

ما �صيدفع الفل�صطينيني، وحتت 

هاج�ض البحث عن املالذ الآمن، 

اإىل الهرب واللجوء والبحث عن 

اأماكن اأكرث اأمنًا يف دول اجلوار 

ففي  كان؛  ما  وهذا  لفل�صطني، 

عام  اأي��ار  من  ع�رس  اخلام�ض 

الأ�صنع  اجلرمية  ُنفِّذت   ،1948
يف التاريخ، حيث ُطرد ال�صعب 

بقوة  اأر���ص��ه  من  الفل�صطيني 

الغت�صاب والقتل ال�صهيونيَّني، 

وت���واط���وؤ احل��ك��ام وامل��ل��وك 

وال�صالطني واملجتمع الدويل. 

فبعد 68 عامًا من عمر النكبة 

الكثرون  فارقنا  واإن  كبارنا، 

اأن �صغارنا مل ين�صوا،  اإلّ  منهم، 

من  ال��رغ��م  على  ين�صوا،  ول��ن 

والنكبات  اجل�صام،  الت�صحيات 

منها  يكابد  ال��ت��ي  امل��ت��ج��ددة 

�صعبنا، حيث النق�صام البغي�ض، 

�صيا�صية  اآث���ار  م��ن  تركه  وم��ا 

حالة  وتاليًا  كارثية،  ووطنية 

الواقعني  يف  املتبدية  التخلي 

العربي والإ�صالمي، والتي جعلت 

ق�صية فل�صطني عر�صة ملزيد من 

ال�صتفراد، مقدمة لت�صفيتها.

التحية  ال���ي���وم:  ه���ذا  يف 

لل�صهداء، واأخ�ض بالذكر �صهداء 

على   2011 اأي���ار  م��ن  ال�15 
اللبنانية  الفل�صطينية  احلدود 

والتحية  ال��را���ض،  م���ارون  يف 

�صعبنا  واإىل  البوا�صل،  لأ�رسانا 

وانتفا�صته املباركة يف ال�صفة 

والقد�ض، واإىل الأهل يف مناطق 

يف  ال�صامدين  واأهلنا  ال�48، 
القطاع املقاوم، واإىل �صعبنا يف 

ال�صتات وخميماته واملغرتبات.

رامز م�صطفى

■ النائ����ب اأ�صع����د حردان؛ رئي�ض احل����زب ال�صوري 
القومي الجتماع����ي، راأى اأّن ارتقاء القائد املقاوم 

م�صطفى بدر الدين �صهيداً، يوؤكد اأّن املقاومة التي 

تقّدم قادتها �صه����داء هي نهج حياة واإرادة �رساع، 

وخي����ار ثابت، را�صخ، عماده احلق وغايته احلرية. 

واأ�صار حردان اإىل اأّن العدو »الإ�رسائيلي« وعمالءه 

واأداوته الإرهابية قد ينجحون يف ا�صتهداف القادة 

املقاوم����ني، لكنهم مل ولن ينجح����وا يف النيل من 

اإرادة �صعبنا، ول����ن ي�صتطيعوا النيل من املقاومة، 

لأّن املقاوم����ة باتت قوة حتمي �صعبن����ا واأر�صنا، 

وقادرة على اإحلاق الهزمية بالعدو »الإ�رسائيلي« 

وبالقوى الإرهابي����ة املتطرفة التي تقف يف �صف 

هذا العدو وتنفذ اإمالءاته وم�صاريعه العدوانية.

■ جتم��ع �لعلم��اء �مل�سلم��ن �عت��ر �أن م��ن كان مثل 
�ل�سهي��د �لقائد �جله��ادي م�سطفى ب��در �لدين ال ميكن 

�أن ُينه��ي حيات��ه �إال بال�سه��ادة، فقد ن��ال ر�سو�ن �هلل 

تع��اىل عليه كل �أو�سمة �ل�رشف، ف��كان جماهد�ً مقاتاًل 

على جبهات �حلق، ونال �رشف قتال �لعدو �ل�سهيوين، 

�الجتي��اح  ي�س��د  وه��و  خل��دة  مثل��ث  عل��ى  و�أ�سي��ب 

�ل�سهي��وين لب��روت، حيث ُج��رح فنال و�س��ام �جلرح، 

ثم �أُ���رش وهو ي�سعى لقتال �الأمرك��ي، وبعد �الأ�رش عاد 

ل�ساح��ة جهاده يف لبنان مع �لعدو �ل�سهيوين، وعندما 

�ندلع��ت �حلرب �ل�سهيونية بالوجه �لتكفري على خط 

�ملقاومة �مت�سق �سالحه وكان حا�رش�ً يف كل �ساحات 

�ملو�جه��ة يف �سوري��ة، �إىل �أن ن��ال ���رشف �ل�سه��ادة، 

كاأرف��ع و�س��ام يو�س��ع على �س��دره، وم��ن خالله على 

�سدر �ملقاومة و�لنهج �جلهادي �الإ�سالمي �الأ�سيل.

■ لقاء اجلمعي���ات وال�صخ�صيات الإ�صالمية يف لبنان 
تق���ّدم من ال�صي���د ح�صن ن�رس اهلل وقي���ادة حزب اهلل 

وجمهور املقاومة وحمبيها بخال�ض العزاء با�صت�صهاد 

القائ���د م�صطفى بدر الدين )ال�صي���د ذو الفقار(. واأ�صار 

اللقاء اإىل اأن لل�صهيد دوراً بارزاً يف الت�صدي ومواجهة 

املخطط���ات ال�صهيو-اأمركي���ة يف منطقتنا العربية 

والإ�صالمي���ة، م�ص���ّدداً على اأهمية ا�صتم���رار املقاومة 

والتم�صك بنهجها فهي اخليار الوحيد لهزمية م�صاريع 

التاآمر على �صعوب اأمتنا.

العربية  ال���دول  اأعلن���ت جامعة 

وجمل����ض التع���اون اخلليجي والقمة 

الإ�صالمي���ة اأن ح���زب اهلل »منظم���ة 

اإرهابي���ة«، لتربي���ر ح�ص���اره وعزله 

ومقاطعته، ث���م اأعلنت »نايل �صات« 

من���ع »املن���ار« عن الب���ث، لإ�صكات 

�صوت الحتج���اج اأو �رساخ ال�صحية، 

»مقاطع���ة  مكت���ب  ا�صتب���دال  ومت 

اإ�رسائيل« مبكتب »مقاطعة املقاومة 

يف لبن���ان«، م���ا فتح الطري���ق اأمام 

القرارات  لإ�ص���دار  الأمركي���ة  الإدارة 

التنفيذية لقان���ون احلظر املايل على 

املقاوم���ة ومنا�رسيه���ا واملتعاملني 

اللبنانية  امل�ص���ارف  معها، وكان���ت 

َمَلكي���ة اأكرث من امللك الأمركي، حيث 

�صارع���ت اإىل تطبيق الق���رار و»حبة 

م�ص���ك« زي���ادة، فو�ّصع���ت مروح���ة 

امل�صمولني باحلظر، والذين ل ت�صملهم 

العقوبات الأمركية.

يعتقد الأمركيون اأن الق�صاء على 

املقاوم���ة يف لبنان، والت���ي ت�صّدت 

للم����رسوع الأمركي - ال�صهيوين منذ 

اجتياح عام 1982، والذي �صارف على 

بالق�صاء  الفل�صطينية  الق�صي���ة  اإنهاء 

وتهجرها  الفل�صطينية  املقاومة  على 

اإىل املن���ايف يف تون����ض وال�ص���ودان 

واجلزائ���ر و�صورية، كفيلة باإنهاء ملف 

الأمن  الفل�صطيني���ة، وحتقيق  الق�صية 

والطماأنينة للكيان ال�صهيوين، فجاءت 

املقاوم���ة يف لبنان واأحلقت هزميتني 

متتاليت���ني لل�صهاين���ة؛ ع���ام 2000 

حترير اجلنوب وانك�صار العدوان، وعام 

2006، ف���كان ل بد من الث���اأر ال�صامل 
بتحال���ف عرب���ي - »اإ�رسائيل���ي« - 

اأمرك���ي، ومعه���م »الطّبال���ون« من 

فرن�صا،  مقدمته���م  ويف  الأوروبي���ني، 

خ���ذ الق���رار ب����رسب قل���ب حمور  واتُّ

املقاوم���ة �صوري���ة، وتق�صيم املقاومة 

مذهبيًا، فت�صبح مقاومة غزة »�ُصنية« 

يف اأح�ص���ان اخللي���ج، واملقاومة يف 

لبنان »�صيعي���ة« تتحالف مع اإيران 

و�صورية، وت�صتبدل »حما�ض« مقاومة 

اخلنادق مبقاوم���ة الفنادق، ول تعزّي 

حتى ب�صهداء املقاومة!

م�صارك���ة املقاومة م���ع اجلي�ض 

بالت�صدي  احللف���اء  وبقي���ة  ال�صوري 

للم����رسوع الأمركي اأدى اإىل ا�صتنزاف 

واخلليجيني،  والأت���راك  الأمركي���ني 

الذين بداأوا بتعداد ال�صهور ثم ال�صنني 

ل�صقوط الرئي�ض الأ�صد و�صقوط �صورية، 

ودخل���ت ال�صنة ال�صاد�ص���ة على بدء 

الأزمة يف �صوري���ة، وذهب �صاركوزي 

وبي���ل كلينت���ون، و�صيذه���ب هولند 

واأوبام���ا، ورحل املل���ك عبداهلل واأمر 

قطر حمد بن خليفة وحمد بن جا�صم، 

الأ�صد.. وبقيت  وبقيت �صورية وبق���ي 

املقاومة.

كان الثم���ن غالي���ًا وباهظ���ًا من 

ال�صهداء والقادة م���ن لبنان و�صورية 

واإي���ران والع���راق، زرع���ت املقاومة 

ال�صورية  اخليمة  لتبق���ى  »اأوتادها« 

�صام���دة اأمام غدر الع���رب وقلة وفاء 

»اللقط���اء«، واحلرب العاملية عليها، 

وتكاد م�ص���اكل املقاومة يف اجلنوب 

ل ت�صتطيع تاأمني ال�صهداء املقاومني 

لزرعهم يف كل املدن والقرى ال�صورية 

دفاعًا عن الإ�صالم وعن الإن�صانية وعن 

�صوري���ة ولبنان، وحتى فل�صطني التي 

تركه���ا اأهلها ثم �صّوتوا �صد حزب اهلل 

ثالث مرات مع العرب، وو�صفوه باأنه 

»اإرهابي«، ث���م عادوا ليتفاو�صوا مع 

الذين يقتله���م كل يوم بامل�صتوطنات 

رئي�ض وزراء العدو بنيامني نتنياهو.. 

عجبًا، اإنه���م يفرحون بالغت�صاب ول 

اأهلها  فيقاطع���ون  الكرامة،  يقبل���ون 

ويقاتلون قادتها!

احلرب يف �صورية لي�صت مذهبية، 

بدليل اأن »الن�رسة« تذبح »داع�ض«، 

من  وكالهم���ا  بالعك����ض،  والعك����ض 

التكفريني على املذهب الوهابي.

يذب���ح  الإ�ص���الم«  »جي����ض 

التنظيمات الإ�صالمية يف غوطة دم�صق، 

والعك�ض بالعك�ض.. »الن�رسة« تهاجم 

اجلماع���ات الإ�صالمية يف ريف حلب، 

وتكفريون، ومتّولهم  وكلهم معار�صة 

اخلليجية«  ني���ة  »ال�صُّ ال���دول  نف�ض 

واأمركا وتركي���ا و»اإ�رسائيل«.. فكيف 

تكون احلرب مذهبية؟

تقت���ل »داع����ض« اأه���ل املو�صل 

نة( والفلوج���ة والرمادي، وتهدم  )ال�صُّ

نية، وتقت���ل علماءها،  امل�صاج���د ال�صُّ

وتغت�ص���ب ن�صاءها، وكله���م من اأهل 

نة.. فكيف تكون احلرب مذهبية؟ ال�صُّ

ال�صاكت عن احلق �صيطان اأخر�ض، 

واحلرب مف�صلي���ة يف هذه الأيام، ول 

مكان للحياديني فيها، فاإما اأن تن�رس 

احلق ول تخذله، اأو ت�صكت عن الباطل 

ال���ذي يجت���اح دولنا ويدّم���ر بيوتنا 

ويقتل اأهلنا.

واحل�صار  القت�صادية  املقاطع���ة 

للمقاوم���ة �صرتّد على الآخرين الذين 

يظنون اأنهم يف ماأمن واأمان.. كلنا يف 

مركب واحد، فمن اأراد ثقبه، �صواء كان 

م�رسفيًا اأو �صيا�صيًا اأو اأمنيًا، ف�صيغرق 

اجلميع، بل اإن اأهل املقاومة وداعميها 

متمكنون من �ص���رتة النجاة اأكرث من 

غرهم، فال يوغل���ن اأحد يف ح�صارنا 

اأو قتلن���ا، فاإذا و�صل���ت »داع�ض« لن 

يبقى م�صارف ول جتارة ول �صواطىء 

ول مم���رات، فلينتب���ه البع�ض من اأن 

اأمركا لي�صت ق���َدراً ل ُيرّد، ولي�ض كل 

ما تقوله واجب التنفي���ذ.. فقلياًل من 

احلكمة والتعّقل قب���ل النفجار الذي 

يوؤذي اجلميع.

د. ن�صيب حطيط

المقاطعة العربية للمقاومة.. بداًل عن »إسرائيل«

بعض المصارف اللبنانية 
زايدت في تطبيق العقوبات 

المالية األميركية لُتظهر أنها 
َمَلكية أكثر من الملك

حما�سرة امل�سارف اقت�سادياً �سريتد �سلباً على اجلميع.. دون ا�ستثناء

) �لعدد 403(  �جلمعة -20  �أيار - 2016
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تتك�صف كل ي���وم موؤ�رسات جديدة 

عل���ى احت���دام ال����رساع الرو�ص���ي - 

الأمركي، وانخ���راط الوليات املتحدة 

اأك���رث فاأكرث يف دعم الق���وى املتطرفة 

والإرهابي���ة يف بق���اع الأر����ض، �صمن 

حماولت من���ع م�رسوعها لالإم�صاك يف 

رقاب الدول الت���ي ت�صعى لالإفالت من 

القب�صة امل�صمومة.

هن���اك العديد من مناطق ال�صتباك 

يف الع���امل ب���ني الولي���ات املتحدة 

اأحيانًا  الأمركية ورو�صي���ا، واإن تبّدت 

امل�صكالت،  تع���اون ملعاجل���ة  مظاهر 

اإل اأن الوقائع تظه���ر العك�ض، ل بل اإن 

الوليات املتحدة تت�صدد اأكرث مع ظهور 

كل بارقة حل، وتعيد ال�رساع اإىل نقطة 

ال�صف���ر، رغم الت�صحي���ات والتنازلت 

الرو�صية، اإذا ج���از التعبر، ل بل تعيد 

التمو�ص���ع م���ع فتح جبه���ات جديدة 

لتطويع املوقف الرو�صي، وهناك اأمثلة 

متعددة:

ل ي�صك اأحد يف اأن الوليات املتحدة 

الأمركية هي املت�صب���ب الرئي�صي يف 

الأزم���ة ال�صورية، وجمعها اأكرث من 120 

دول���ة لإ�صقاط �صوري���ة والنظام فيها، 

وهناك الكثر من اعرتافات امل�صوؤولني 

الأمركي���ني بذلك، مع الع���رتاف اآخر 

باأنه���م اأخط���اأوا التعامل م���ع الو�صع 

ال�ص���وري، ويف مقدمة ه���وؤلء ال�صفر 

الأمرك���ي الأخر يف �صوري���ة روبرت 

فورد، الأمر الذي اأتاح لرو�صيا اأن تعود 

بق���وة اإىل �صورية، وعربه���ا اإىل ال�رسق 

الأو�صط كالعب ق���وي ل ميكن جتاوزه، 

اإل اأن الولي���ات املتح���دة التي غرقت 

اأك���رث يف الوحول ال�صوري���ة عرب دعم 

ل���ة لالإرهاب  ال���دول املحرِّك���ة واملموِّ

وغرهم،  وقط���ر(  وال�صعودية  )تركي���ا 

اأ�صبح���ت اأ�صرة م�رسوعه���ا من جهة، 

و�صاعية للخ���روج باأقل اأ�رسار ممكنة، 

ه اإىل حل �صيا�صي،  عرب مناورات التوجُّ

بالتع���اون م���ع رو�صي���ا يف ال�ص���كل، 

والعمل عل���ى تطويق واإيذاء رو�صيا يف 

امل�صم���ون، واأبرز مثال على ذلك رف�ض 

الولي���ات املتح���دة الطل���ب الرو�صي 

من جمل�ض الأم���ن ت�صنيف التنظيمني 

الأكرث دموي���ة يف �صوري���ة اإىل جانب 

»داع�ض« و»الن�رسة« بني التنظيمات 

الإرهابية، واملق�صود »جي�ض الإ�صالم« 

و»اأحرارال�صام«.

 اإن رف�ض الوليات املتحدة، ومعها 

بريطانيا وفرن�صا اللت���ان �صّكلتا راأ�ض 

حربة يف العدوان العاملي على �صورية، 

اإدراج التنظيم���ني على قائمة الإرهاب، 

وتربير ذلك باأنهما م�صاركان يف »نظام 

التهدئ���ة«، لهو دليل على املراوغة يف 

�صياق منع مكافح���ة الإرهاب اجلّدية، 

�صيما اأن اجلميع م���درك للدور الدموي 

الإرهاب���ي لهذي���ن التنظيم���ني اللذين 

ترعاهم���ا ال�صعودي���ة وتركي���ا وقطر 

مبا�رسة، مع الإ�صارة اإىل اأن التنظيمني 

املذكوري���ن كانا م���ن ع���داد الهجوم 

على بلدة العي�ض وت���ل العي�ض، حيث 

ارتكبت جم���زرة، بالإ�صافة اإىل تفجر 

التهدئة اأكرث من م���رة؛ بق�صف الأحياء 

ال�صكنية يف حلب، حي���ث �صقط مئات 

ال�صحايا. وه���ذا الرف�ض ل يف�رسَّ �صوى 

اأنه رف�ض للتع���اون، وبالتايل �صمهما 

اإىل املفاو�صات لتطويق م�رسوع احلل، 

ويف اخلال�ص���ة ال�صغط عل���ى رو�صيا 

للخ�صوع.

حم���اولت ال�صغ���ط عل���ى رو�صيا، 

يف حماول���ة لدفعه���ا اإىل التخلي عن 

ال����رسق الأو�صط، و�صورية حتديداً، تبّدت 

يف حتري���ك اأذربيج���ان لفتعال معارك 

م���ع ناغورين كارابخ، م���ا يدفع رو�صيا 

للتحرك هن���اك، وبالت���ايل العمل على 

اإجباره���ا لتقدمي تن���ازلت يف �صورية، 

اأن تلك اجلبه���ة، بالإ�صافة  خ�صو�ص���ًا 

اإىل عملي���ات اأمني���ة يف اأكرث من مدينة 

رو�صي���ة، توؤكد �صع���ي ال���دول الراعية 

لالإرهاب لتزخي���م ال�صغط على رو�صيا 

يف عقر دارها، ك���ي تنكفئ اإىل معاجة 

اإفقادها  وبالت���ايل  الداخلية،  ق�صاياها 

ورقة التاأثر يف مناطق اأخرى.

لقد جنح���ت رو�صيا حت���ى الآن يف 

�صب���ط التط���ور الع�صكري عل���ى جبهة 

اأذربيجان مع كاراباخ -اأرمينيا، ولعبت 

اإي���ران دوراً هامًا يف ذل���ك، لكن الإيقاع 

ميكن اأن ينقلب وتهّب الرياح على عك�ض 

ما ي�صتهي القائمون على ذلك.

اأوروبيًا،  اأوكراني���ا  اإعادة حتري����ض 

لتعطيل تنفيذ اتفاقات »مين�صك« للحل 

بالتوازي  الأوكراني���ة،  الأزم���ة  وت�صوية 

مع حمل���ة دعائية م�صلّلة ب���اأن رو�صيا 

ه���ي املعرق���ل، بينما املوق���ف الرو�صي 

وا�صح جلهة اتهام كييف بتغير املوقف 

يف املفاو�ص���ات، للتملُّ����ض م���ن اتفاق 

»مين�صك«، واملراوغ���ة يف ق�صية الأمن؛ 

يف حماولة متكررة خلل���ط الأوراق، مع 

ف�صل حكومة كيي���ف يف اإيجاد اأي حلول 

داخلي���ة، واإلق���اء الل���وم عل���ى الف�صاد 

والتهام���ات املتباَدلة ب���ني امل�صوؤولني 

الأوكرانيني.

ت�صاف اإىل ه���ذه العوامل ال�صاغطة، 

تل���ك العقوب���ات التي ميار�صه���ا الغرب 

عمومًا على رو�صيا، والتي اعتقد القائمون 

اأنها �صتل���وي ذراع بوتني فيعود �صاغراً، 

مثلما كانت النُّخب ال�صيا�صية الأمركية 

تفّكر قبل 5 �صنوات، حيث كانت ال�صخرية 

م���ن رو�صيا متقّدمة، بينما اليوم ل ميكن 

لأي قطعة ع�صكرية اأمركية القرتاب من 

املجال احليوي لرو�صيا من دون اأن تقوم 

اإنذارات لها،  املقاتالت الرو�صية بتوجيه 

وعن قرب.

ال�صغ���ط الأكرب عل���ى رو�صيا �صمن 

حم���اولت يّل ذراعها، مرك���زه اأوروبا، ل 

�صيم���ا الدول ال�رسقية منها، مع بدء ن�رس 

الدرع ال�صاروخي الأمركي فيها، وكذلك 

ن�رس قوات واإجراء مناورات، ل بل دخول 

املنظومة يف رومانيا يف 12 اأيار احلايل 

حالة ال�صتعداد العملياتي، والإعالن عن 

ذل���ك بح�صور م�صوؤولني م���ن كل احللف 

الأطل�صي، ف�صاًل ع���ن الأمركيني، وكذلك 

بدء بناء قاعدة مماثلة يف بولندا مبوازاة 

ذلك، على اأن تدخل العمل يف العام 2018، 

وهذا الأمر لقى اعرتا�صًا �صعبيًا بولنديًا 

متّثل يف مظاهرات قام بها �صكان منطقة 

ويدزيكوفو، حيث �صتتمو�صع القاعدة.

رو�صيا ت�صت�صعر الأخطار التي ي�صعى 

املتحدة  الولي���ات  بقي���ادة  الأطل�ص���ي 

لتطويقها بها، متهيداً لظروف النق�صا�ض 

عليه���ا، ولذلك ب���داأت باتخ���اذ اإجراءات 

ع�صكرية جديدة م���ع اإنتاج حربي ممّيز 

على امل�صتوى ال�صاروخ���ي، ولفت كالم 

الرئي�ض الرو�ص���ي فالدمير بوتني، �صواء 

يف ذكرى الحتفال بالن�رس على الفا�صية 

والنازية يف احلرب الوطنية العظمى، اأو 

مع ت�صغيل منظوم���ة الدرع ال�صاروخي، 

اإن اأمركا عاجزة ع���ن اإقناع امل�صوؤولني 

الع�صكريني الرو�ض باأن منظومتها حتمل 

طابعًا دفاعيًا، مو�صحًا - كما قادة رو�ض 

- اأن الدرع ت�صكل خطراً لي�ض على الأمن 

الرو�ص���ي وح�صب، بل ميك���ن اأن تقّو�ض 

ال�صتقرار ال�صرتاتيجي يف املنطقة.

يف اخلال�صة، رو�صي���ا تقبل التحدي 

على ما يب���دو، ولي�صت ب���وارد الرتاجع 

اإطالق���ًا، بع���د اأن انطلقت جم���دداً، وهي 

بال اأدنى �صك ت���درك اأن الإدارة الأمركية 

ُتن���اور لتمرير الوقت قب���ل اأن تدخل يف 

حال ال�صلل بعد �صهر اآب؛ املحدَّد كموعد 

لأن يك���ون منعطف���ًا يف الأزمة ال�صورية، 

ولذل���ك �صتبقى ت�صتثمر عل���ى الإرهاب، 

وت�صع���ى ل�صتكمال الط���وق على رو�صيا 

اآ�صيويًا واأروربي���ًا، ولذلك جتاوز ال�رساع 

مرحل���ة ع����ض الأ�صاب���ع اإىل مرحل���ة 

ع����ض الرق���اب.. و»مل يع���د الوقت الآن 

لل�صخرية وال�صحك«، وفق تعبر مدّر�ض 

ا�صرتاتيجية الأمن القومي الأمركي لكبار 

ال�صب���اط يف املدر�صة العلي���ا للخدمة 

فالرئي�ض  �ص���ون ماكفيت،  الدبلوما�صية؛ 

الرو�ص���ي فالدمير بوتني حول���ه �صوؤال 

يطرحه كب���ار اأولئك ال�صباط، وهو �صوؤال 

حمّر لهم: »ملاذا يخرج بوتني دومًا من 

املاء جافًا«؟

اجلواب عند ماكفيت ل�صباطه: بوتني 

ينّفذ حربًا ل يجب البحث عنها يف كتب 

املدار����ض الع�صكرية، فلن جتدوها هناك، 

ب���ل ميكن القراءة عنها فقط يف الروايات 

الأدبية.. يفوز الرو�ض دومًا لأنهم ينفذون 

.)shadow war( »حرب الظل«

يون�ض عودة

 األصابع إلى عض الرقاب
ّ

روسيا - أميركا.. من عض

نجحت روسيا حتى اآلن في 
ضبط التطورات العسكرية 

حولها.. لكن قد تهّب الرياح 
بعكس ما يشتهي البعض

الإدارة الأمريكية تناور قبل اأن تدخل يف حالة ال�سلل بعد �سهر اآب                                                                       )اأ.ف.ب.(
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■ ال�صيخ ماهر حمود اأكد على حتمية زوال »اإ�رسائيل« وفق القراآن الكرمي، ووفق 
»الثقافة« ال�صهيونية توؤكد ذلك مئات الروايات على ل�صان �صهاينة من كافة 

النتم���اءات وامل�صتويات، م�صراً يف املقابل اإىل تفّوق الطلبة الفل�صطينيني يف 

كاف���ة مراحل الدرا�صة، رغم الظروف املاأ�صاوية التي يعي�صونها يف املخيمات، 

خ�صو�صًا يف ال�صتينات وال�صبعينات، وخالل احلرب الأهلية يف لبنان، كما اأكد 

اأن ذك���رى النكبة �صتبقى رغم كل الظروف حاف���زا لتاأكيد حق العودة والعمل 

اجلاد يف هذا ال�صدد.

■ حركة �الأمة �أ�سارت �إىل �أن �لذكرى 68 للنكبة تاأتي هذ� �لعام يف ظّل ��ستمر�ر 
�لتخاذل �لر�سمي �لعربي و�لدويل و�لعاملي بحق �ل�سعب �لفل�سطيني ومقد�ساته، 

فالع��دو �ل�سهي��وين يو��س��ل �نتهاكاته و�عتد�ء�ت��ه �لوح�سي��ة، يف حن يو�جه 

�ل�سع��ب �لفل�سطين��ي �ملجاهد �آلة �لقت��ل �ل�سهيونية ب�سدره �لع��اري و�حلجارة 

و�ل�سكن دفاعًا عن �ملقد�سات، ون�رشًة للم�سجد �الأق�سى �ملبارك..
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�ليم���ن ينزف منذ �أكرث م���ن عام على 

مر�أى �أعني �لأمم �ملتح���دة وجمل�س �لأمن 

و�ملنظمات �لدولي���ة و�لقوى �لكربى �لتي 

حتكم �لعامل.. م���ا هّمهم؟ فهم يتلّهون يف 

عق���د �سفقات بيع �لأ�سلحة و�لنفظ و�لغاز 

يف �لأ�سو�ق �ملالية..

�إنها مع�سلة �لإن�سان، �لذي ما �إن يتطور 

للحظات نحو �لأف�سل، ياأِت من يعيده �إىل 

�خللف.. هذه �ملع�سلة على حالها بانتظار 

�سحوة �لإن�سان على ذ�ته. 

جري���دة »�لثبات« ح���اورت م�ست�سار 

�لد�ئ���رة �ل�سيا�سية يف �ملوؤمت���ر �ل�سعبي 

�ليمني؛ زيد �لذ�ري، و�إليكم �أبرز ما جاء:

�لع���رب  لتجاه���ل  �ل���ذ�ري  يتاأ�س���ف 

و�مل�سلم���ني �ل�سعب �ليمن���ي �لذي ينزف 

من���ذ �أكرث من ع���ام و�سهري���ن، وي�سري �إىل 

�أن »�ليم���ن ُيطَحن، بع���د �أن كان م�ستقر�ً، 

م�ستلحقًا بع�س �لدول �لتي حلقها �خلر�ب 

و�لدمار و�لتفكك �سمن �سياق �لتَيهان �لذي 

يعي�سه �لعرب«. 

يرف����س �لذ�ري لوم �خل���ارج فقط، لأن 

لوم���ه �لأ�سا�سي ين�سّب باجت���اه �لإن�سان 

و�لنُّخب  �ل�سيا�سي���ني  و�لق���ادة  �ليمن���ي 

�ليمنية �لتي عج���زت عن �مل�سي بوطنها 

نح���و �ل�ستق���ر�ر، كونه���ا تت����رف من 

منطلق م�ساريع خا�س���ة وفئوية وحزبية 

وجغر�في���ة، يقول: �أين �مل����روع �لوطني 

�جلام���ع من ه���وؤلء؟ و�سع �ليم���ن �ليوم 

�سعي���ف، و�لق�سف �ملمنَه���ج يطال �لبنى 

�لتمزق  �لتحتي���ة، و�قتتال د�خلي يزي���د 

للإن�س���ان، وه���ذه �خل�س���ارة يف �لن�سيج 

�لجتماع���ي �أن�س���اأت مناخ���ات م�ساعدة 

لتحقيق م�ساريع �لنف�سال، لتجزئة �ليمن، 

حتت غطاء �سعار�ت �حلرب �ملمتدة، و�لتي 

�إذ ما ��ستمرّت �سُتنت���ج مفاهيم ��سرت�طية 

على م�ستوى ر�سم �خلر�ئط و�لأحجام.

ي�سيف �لذ�ري: نحن نعرف �أن �ليمنيني 

تقاتلو� فيم���ا بينهم، كما �أنهم تقاتلو� مع 

�خلليجيني، و�لعتد�ء �ل�سعودي على �ليمن 

ل لب����س فيه �ليوم، لك���ن مع رفع �جلميع 

�سعار »�ل�سلم« بع���د �إنهاك هذ� �جلميع، 

من �ساأن ذلك �إيجاد حلول وخمارج لوقف 

�حلرب. ُعقدت جولتان من �ملفاو�سات يف 

جني���ف من دون نتائج مثم���رة، وح�سلت 

مفاو�س���ات مبا�رة ب���ني �جلانب �ليمني 

ب���ني »�أن�سار �هلل« )�حلوثي���ني( و�ململكة 

�لعربي���ة �ل�سعودية، وح�سل���ت تفاهمات 

مه���دت لنعق���اد جولة �لكوي���ت �لر�هنة. 

ه���ذ� �لتو��س���ل �أدى �إىل تهدئة بخ�سو�س 

�ل�ستب���اكات عل���ى �حل���دود �ل�سعودي���ة 

�ليمنية، لكنها مل توقف �ل�ستباكات على 

بقية �جلبهات، ومل توقف ق�سف طري�ن دول 

�لتحالف على مو�قع كثرية، وهذ� ما يوؤ�ر 

�إىل عدم ن�سوح حالة �لت�سوية، رغم تو�ُفر 

�إقليمية ودولي���ة ل�»�ل�سلم«.  مناخ���ات 

يتابع �لذ�ري حديث���ه: مع �لأ�سف �ل�سديد، 

�لدم���اء �ليمني���ة ُتدفع من �أج���ل تطبيق 

على  ��سرت�تيجية  دولي���ة  �سيناريوه���ات 

�مل�ستوى �ل���دويل، �إنها لعبة �لكبار �لقذرة 

على �أر�س �ليمن. 

يرب���ط �لذ�ري �لع���دو�ن عل���ى �ليمن 

�مل�ستم���ر منذ زمن طوي���ل، بلحظات عقد 

�تفاقي���ات دولية معّينة، م���ن �أجل ترتيب 

و�إع���ادة متو�سعات معّين���ة، �سمن �ر�ع 

�مللفات يف �ملنطق���ة. ن�ساأله عما �إذ� كان 

يق�سد بذل���ك �لتفاهم �لأمريكي - �لإير�ين، 

�سيم���ا �أن �لأخ���رية تعلن �أنه���ا مع ف�سل 

ملفها �لنووي عن بقي���ة �مللفات �لعالقة، 

يرّد �لذ�ري: �لعدو�ن على �ليمن جاء �سمن 

�سياق خلف���ات بينّية دولي���ة و�إقليمية، 

و�له���دف من���ه �إع���ادة ترتي���ب �لأو�ساع 

و�لأحج���ام و�ل�سرت�تيجي���ات، وم���ن بني 

دو�فع �لعدو�ن على �ليمن، ريبة �ل�سعودية 

)�س���و�ء كان حقيقي���ة �أو ل( م���ن مت���دد 

�لنف���وذ �لإير�ين، و�أن تك���ون �ليمن ملحقة 

�ل�سعودية عدو�نها  �إير�ن، ف�سّن���ت  مبحور 

عل���ى �ليمن وبرّرت���ه.. ويف �لعموم، هناك 

م�سار دويل وق���ر�ر دويل �سار فيه �لرئي�س 

�لأمريكي ب���ار�ك �أوبام���ا، خل�سته �إيجاد 

تفاهم م���ع �جلمهورية �لإ�سلمية، وهذ� ما 

حتّول فيما بعد �إىل قناعة غربية، بدليل �أن 

�ملفاو�س���ات �لغربية كانت �لدول �خلم�سة 

ز�ئد و�حد. 

بر�أي �لذ�ري، يوجد قر�ر دويل كبري بطّي 

�سفحة �لعد�ء بني �لغرب و�إير�ن، و�لق�سية 

لي�ست حم�س���ورة يف �جلانب �لنووي، و�إن 

كانت حم�س���ورة يف هذ� �مللف فتد�عياته 

�ستوؤدي �إىل فتح باب �لعلقة ملناق�سة كل 

نق���اط �لتما�س �خللفية ب���ني هذه �لقوى 

�لدولية و�إير�ن، �لتي يزد�د ح�سورها �لكبري 

على م�ستوى �لعاملني �لعربي و�لإ�سلمي.

يلفت �لذ�ري هنا �إىل خماوف �ل�سعودية 

م���ن توّجه���ات �لغ���رب �جلدي���دة، يقول: 

ه �لأمريكي �سوب  �لريا�س ت�سعر �أن �لتوجُّ

�إير�ن �سيك���ون على ح�سابها، ورمبا ت�سعر 

�أن �إير�ن �سُتمنح دور�ً مهيمنًا يفوق دورها.. 

�سمن هذ� �ل�سايق وهام�س حر�ك �لريا�س، 

ما ز�ل���ت �ل�سعودية ع�س���و�ً موؤثر�ً د�خل 

�لأ����رة �لدولية، وميكن لها �أن تتحرك من 

خلل حتالفاته���ا وعلقاتها، و�أمريكا بهذ� 

�ملعنى �أعطت �ليمن جائزة تر�سية.

ن�ساأل م�ست�س���ار �لد�ئرة �ل�سيا�سية يف 

�ملوؤمتر �ل�سعب���ي �ليمني زيد �لذ�ري: وهل 

جنح���ت �ل�سعودية يف حتقي���ق �أهد�فها؟ 

يقول: مبعزل عن ح�سور �إير�ن يف �ملنطقة، 

و�لذي لي�س خميف���ًا كما تزعم �ل�سعودية، 

�إي���ر�ن يف ن�رته���ا للق�سي���ة �ليمنية ل 

يتجاوز �سق���ف �لت�ريحات �لتي ل تعدل 

�سيئ���ًا يف مو�ق���ف ومو�زي���ن �لقوى على 

�مل�ستوى �ل�سيا�سي و�لدبلوما�سي وجمل�س 

�لأم���ن و�لأمم �ملتح���دة و�ملنظمات، ولعل 

ذلك رمبا �أح���د �للتز�م���ات و�لقيود �لتي 

�سارت بها �إير�ن يف �إطار �لتفاق مع �لقوى 

�لدولية.

يف����رّ �ل���ذ�ري �أكرث مقاربت���ه فيقول: 

�ل�سعودية مل حتقق �أهد�فها، مقولة ناق�سة، 

فالريا�س قبل �لع���دو�ن لي�ست كما بعده، 

وبر�أيي، �أهد�فها �خلفّية حتققت، وهذ� �لأمر 

قد ُيفه���م لأي دولة ج���ارة ل تريد �ليمن 

�أن يكون قويًا �سمن �إط���ار �لو�سع �لدويل 

�ملتع���اَرف علي���ه، فاليمن �لق���وي �أ�سبح 

د بات ممزَّقًا، و�ليمن  �سعيفًا، و�ليمن �ملوحَّ

�ل���ذي كان باإمكانه �أن ي�ستغني �سار مينًا 

حمتاجًا.. 

�ل�سعودية  �أه���د�ف  �ل���ذ�ري، من  بر�أي 

�إ�سعاف حرك���ة »�أن�سار �هلل«، وهذ� ما مّت 

فعل���ه، كون هذه �ملنظمة �لتي كانت فتية 

وقوي���ة وقادرة، بات���ت ملتهية ب�ر�عات 

د�خلي���ة، ي�سيف: من �لأه���د�ف �ل�سعودية 

�لأخرى �لتي حتققت، �إبعاد »�سبح �لوجود 

�لإير�ين يف �خلليج«، وبهذ� �ملعنى: »نعم، 

�ل�سعودية �أر�حت بالها، وربحت، ولكن..«.

و�قعي���ة �ل���ذ�ري جتعل���ه ينط���ر �إىل 

�ملخاطر �لتي حتدق بال�سعودية �إن بقيت 

يف عدو�نها، يقول: لكن هناك جو�نب �أخرى 

رمبا ل يدركه���ا �أ�سقاوؤنا يف �خلليج، وهي 

�أن حالة �ل�سعف و�لتفكك و�لفقر و�ملعاناة 

�لتما�س  �ليمن���ي يف منطق���ة  للإن�س���ان 

معهم قد يك���ون يف حلظة معّينة وظروف 

ومناخات �إقليمية دولية خطرة عليهم، �إن 

مل يتّم ت�سويب وترميم وت�سميد �جلر�حات 

�لتي حدثت من خلل �إعمار �لنفو�س �لتي 

رت. متزّقت، و�إعمار �لبنى �لتي ُدمِّ

يرف�س �لذ�ري و�سع �للئمة ملا يح�سل 

يف �ليم���ن على �لأ�سباب �خلارجية، م�سري�ً 

�إىل �أن باب ولوج �أية موؤ�مرة �أو خمططات 

خارجي���ة �سرّينا مبنط���ق �ل�سعور �لقبلي، 

فيما �لنُّخب �ل�سيا�سي���ة تتلهى يف روؤ�ها 

�ل�سيقة؛ كم���ا كان حا�س���ًل �أيام حتالف 

�حلك���م برئا�سة علي عب���د �ل�سالح، ورغم 

تنّحيه عن �حلك���م، وهذ� ُيح�سب ل�ساحله، 

�لتاريخيني حالة  مناف�سي���ه  و��ستغ���لل 

�ل�سب���اب �ل�سادقة مع بد�ية �أحد�ث �لثورة 

عام 2011، �متطت م�ساريع خبيثة خارجية 

و�سيا�س���ات م�سلحي���ة �سيق���ة هذ��لزخم 

�لوطن���ي، فا�ستعان بع�س �لد�خل مع قوى 

دولية و�إقليمية ملو�جهة �لرئي�س، وحتديد�ً 

قط���ر، �سم���ن �سيا�سة م����روع »�لإخو�ن 

�مل�سلم���ني«، حلكم �ل���دول �لعربية، بعد 

ل �أنظمتها، ل�«مو�جه���ة �إير�ن ومّدها  ترهُّ

نتيجة �لفر�غ �لذي قد يطر�أ«.

ال�شراكة

بر�أي �ل���ذ�ري، ل خل����س �إل باعتماد 

�ل�ر�ك���ة �سبي���ًل يف حكم �ليم���ن، يقول: 

م�سكلتن���ا �أنن���ا ن�سري بثقاف���ة �ل�ستئثار 

و�إلغاء �لآخر، وه���ذ� ما يدخلنا يف دو�مة 

�ل�ر�عات، وهكذ� دو�لي���ك يف �ليمن منذ 

فالبع�س  �لأوىل �سد »�حلوثيني«،  �حلرب 

يريد �إلغاءهم، لك���ن مل ُيلَغْو�، ويف حلظة 

حمددة كاد »�حلوثيون« �أن ي�سطرو� على 

�ليمن، ويف ع���ام 2011 �سع���ى معار�سو 

�لرئي�س �ليمني عل���ي عبد �هلل �سالح �إىل 

�إلغائ���ه، رغ���م �سعبيت���ه و�رعية �حلكم، 

ورغم تنحيه من �ل�سلط���ة.. ثقافة �لإلغاء 

هي �ملعتَمدة.

ن�ساأل �لذ�ري ع���ن مفاو�سات �لكويت، 

يقول: �أدع���و �إىل جعل �ليم���ن �أر�س تلٍق 

�سع���ودي - �إير�ين على قاع���دة �مل�سالح 

�مل�سرتك���ة �مل�روعة، ل نري���د من �ليمن 

�ساح���ة ����ر�ع، ك���ون معادل���ة �ل�ر�ع 

و�لتقاتل نتيجته���ا معادلة �سفرية. نحن 

ن����ّر على �لعلقة �خلا�س���ة �لتي جتمع 

�ل�سعبني �ل�سعودي م���ع �ليمني، لكن هذ� 

�لأمر ل يخّول �أحد�ً حكم �ليمن من �لريا�س 

�أو طه���ر�ن �أو �أية دول���ة.. وبر�أينا، �ساحة 

�لتلقي �لت���ي �أدعو �إليها ُتق���رّ باحل�سور 

�ل�سعودي، كونها �أ�سًل باتت مفرو�سة من 

خ���لل �أور�قها �لناعم���ة يف �ليمن، ولهذ� 

�ل�سبب بر�أين���ا �أن �تفاق �ل�سعودية و�إير�ن 

من �ساأنه �إطفاء و�إخماد جميع �حلروب يف 

�ملنطقة.

ينه���ي �ل���ذ�ري حديثه بالإ�س���ارة �إىل 

�أهمية مفاو�سات �لكوي���ت، يقول: �ل�سعب 

�ليمن���ي يع���ّول عليه���ا لتحقي���ق نتائج 

�ل�سلم،  �إيجابي���ة، لتنفيذ خطو�ت نح���و 

وف�سل هذه �خلطوة �ست���وؤدي �إىل مزيد من 

�ل�ر�عات، لي�س يف �ليمن وح�سب، بل يف 

�جلو�ر �ي�سًا.

اأجرى احلوار: بول با�سيل

الذاري: العدوان على اليمن 
جاء ضمن سياق خالفات 
بينّية دولية وإقليمية.. 

بهدف إعادة ترتيب األوضاع 
واألحجام واالستراتيجيات

دعا ليكون اليمن أرض تالٍق سعودي - إيراني على قاعدة المصالح المشتركة
زيد الذاري: السعودية حققت الكثير من أهدافها بعدوانها على اليمن
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بــريـد الـقــراء

��ستقب���ل نائب �لأمني �لعام حل���زب �هلل؛ �ل�سيخ نعيم قا�س���م، �أمني عام »حركة 

�لأمة«؛ �ل�سيخ د. عبد �لنا�ر جربي، على ر�أ�س وفد من »�حلركة«، حيث قدَّم �لتعزية 

و�لتربي���ك ب�سهادة �لقائد �جلهادي �ل�سيد م�سطف���ى بدر �لدين، وكانت منا�سبة جلولة 

�أفق حول �لو�سع �لد�خلي و�لعام. 

�ل�سيخ قا�سم قال عقب �للقاء: يتاأكد يومًا بعد يوم �أن خيار مو�جهة �لتكفرييني يف 

�سورية حمى �ملنطقة من �ملد »�لإ�ر�ئيلي« بقناع �لتكفرييني، كما يتاأكد �أن �لوحدة 

�لإ�سلمي���ة هي �ل�سد �ملنيع �أم���ام مذهبة �ل�ر�ع و��ستغلله لإث���ارة �لفتنة وتهيئة 

�لأر�سية للتبعية �لغربية. و�أ�س���اف �سماحته: �ستبقى �لبو�سلة مو�جهة »�إ�ر�ئيل«، 

وه���ي �حلل لكل �أزم���ات �ملنطقة، ول بدَّ من �لو�سول �إىل �حلل���ول �لأف�سل مع �لثبات 

و�لت�سحية، ولو مرَّ بع�س �لوقت وو�جهنا بع�س �ل�سعوبات، فالن�ر د�ئًما لل�سعب. 

من جهته �س���األ �ل�سيخ جربي �هلل تعاىل �أن يحفظ جميع �ملجاهدين، �سو�ء كانو� 

يف �ملقاوم���ة �لإ�سلمية، �أو على �ل�ساحة عموم���ًا، قائًل: �أول ما كان يتوجب عليَّ �أن 

�أق�سد هذ� �ملكان، لأقّدم كل �لتعازي بال�سهيد �لبطل، �لذي له علينا حقوق كثرية، حيث 

كان ُيعّد نف�سه لل�ر�ع مع �لعدو »�لإ�ر�ئيلي« مبا�رة، لكن مع �لأ�سف كان �ر�عه 

مع �لذين يقومون مبا يقوم به �لعدو �ل�سهيوين مبحاربة �ملقاومة.

ث���م توّجه �ل�سيخ جربي و�لوف���د �ملر�فق �إىل �ريح �لقائد ب���در �لدين، حيث قر�أ 

�لفاحتة عن روحه، وو�سع �إكليًل من �لزهر. و�ألقى �سماحته كلمة �أكد فيها �أن �ل�سهيد 

بدر �لدين قّدم روحه ونف�س���ه دفاعًا عن كل �لأمة، ولكي تبقى فل�سطني هي �لبو�سلة 

�لتي يجب �أن يجتمع حولها كل �مل�سلمني و�لعرب.

الشيخ جبري يزور الشيخ قاسم وضريح بدر الدين: 
خيار مواجهة التكفيريين في سورية حمى المنطقة من المد »اإلسرائيلي«

ال�شيخ نعيم قا�شم م�شتقباًل ال�شيخ جربي والوفد املرافق

�شمري �شرك�س يلقي كلمته

ال�شيخ د. عبد النا�شر جربي ي�شع اأكلياًل من الزهر 

على �شريح ال�شهيد م�شطفى بدر الدين

) �لعدد 403(  �جلمعة -20 �أيار - 2016

قام رئي����س �حلكوم���ة �ل�سود�ني���ة �لأ�سبق 

�ل�سادق �ملهدي، ب�سفت���ه رئي�س »حزب �لأمة« 

�ل�س���ود�ين، بزيارة �ل�سيخ ماه���ر حمود؛ رئي�س 

»�لحتاد �لعاملي لعلماء �ملقاومة«، بح�سور كل 

من �لأمني �لعام ل�»حركة �لتوحيد �لإ�سلمي«؛ 

�ل�سيخ بلل �سعيد �سعبان، ورئي�س �أمناء »جتّمع 

�لعلم���اء �مل�سلمني«؛ �ل�سيخ �أحمد �لزين، وممثل 

»حركة �جله���اد �لإ�سلمي« يف لبنان؛ �أبو عماد 

�لرفاع���ي، ومفتي �سيد� �ل�ساب���ق؛ �ل�سيخ �أحمد 

ن�س���ار، ورئي����س »�ملنتدى �لإ�سلم���ي للدعوة 

و�حلو�ر«؛ �ل�سيخ حممد خ�ر، ورئي�س »�لهيئة 

نية لدعم �ملقاومة«؛ �ل�سيخ ماهر مزهر. �ل�سُّ

�للقاء تناول �سبل معاجلة �حلروب و�لأزمات 

�لعرقية و�ملذهبية �ملفتَعلة يف �ملنطقة، و�لتي 

تهدف �إىل �سناعة �ر�عات د�خل مكونات �لأمة، 

و�سناعة �أعد�ء وهمي���ني لها من �أجل ثنيها عن 

�لت�س���دي لعدّوها �لأ�سا�س �ل���ذي يحتّل �لقد�س 

وفل�سطني.

و�أكد �ملجتمعون على �رورة �ّطلع علماء 

�لأم���ة بدوره���م �لتوحي���دي، ووق���ف �خلطاب 

�ملذهبي و�لتحري�سي �ملفعم بثقافة �لكر�هية، 

مع �ل�سعي �جلاد حل�سد طاقات �لأمة وجهودها 

يف م�روع جهادي مقاوم ميتد من فل�سطني �إىل 

لبنان وبلد �ل�سام و�ل�س���ود�ن، و�سائر �لبلد�ن، 

ك���ون �لق�سي���ة �لفل�سطيني���ة هي ق�سي���ة �أمة 

ولي�ست ق�سيه �سع���ب �أو ق�سية حزب، وجميع 

ه �سوب �لعدو �ملرتب�س  �لبنادق يج���ب �أن توجَّ

و�لر�ب�س على �أر�س فل�سطني، وما �سوى ذلك هو 

حروب عبثية ل جترّ �سوى �لويلت على �سعوب 

وبلد �مل�سلمني.

 حتدي���د �لهدف ه���و �ل�ستع���د�د للو�سول �إىل 

�لغاي���ة يف �مل�ستقبل، وذلك ل يكون باحللم فقط، 

بل ينبغي �أن ت�سعى وتبذل �جلهد لتحقيقها، وتعلم 

�أن �له���دف و��ستعد�دك لتحقيقه يقودك �إىل �لغاية 

�ملرج���ّوة، و�لعزم على حتقيقه���ا، فاإن �عرت�ستك 

�ملعّوقات و�مل�سكلت يف طريق���ك �إىل �لهدف، قم 

بتجاوزه���ا، و��سَع للو�سول �إىل قم���ة هدفك، و�إن 

حتدي���دك للهدف هو تخطي���ط حلياتك يف جميع 

�لفردية و�لجتماعية  �حلالت وجمالت �حلي���اة 

و�لعملية و�ملالية و�لدر��سية و�لبدنية و�لتعبدية.. 

ويجعل���ك ت�سري عل���ى درب و�ح���دة يف حياتك، 

ويجعلك متلأ فر�غ���ات حياتك و�أوقاتك يف خدمة 

�أهد�فك ورغباتك.

ط  فينبغي �أن يكون لك منه���ج م�ستقل وخمطَّ

بارز يف حياتك، ومتى �أو�سحَت طريقك، فعليك �أن 

تبد�أ باخلطوة �لأوىل، مع �سرب وحتمل �ل�سعوبات، 

حتى ت�سل �إىل غايتك �لتي تتمناها.

مثًل، �إذ� كانت لديك �لرغبة يف �حل�سول على 

�سهادة �لدكتور�ه من خلل در��ستك يف �خت�سا�س 

، فعليك �أن ُتقدم عل���ى ثلث خطو�ت حتى  مع���نيَّ

ت�سل �إىل هذه �ملرحلة:

�أوًل: حدد هدف���ك؛ يف �أن جتعل غايتك �سهادة 

�لدكتور�ه، وت�سعى وتبذل �جلهد للح�سول عليها.

ثانيًا: �لطريقة، وهي �سلوك �لطريقة �لتي توؤدي 

بك �إىل هدف���ك، �أو �أن ت�سع �ملنهاج �لذي ت�ستطيع 

من خلله �حل�سول على �لدكتور�ه.

ثالثًا: �ب���د�أ بخط���وة �أوىل، و��ستمرّ يف در��سة 

منهاج مقرَّر حتى حت�سل على مبتغاك.

�إن حتديد �لأهد�ف و�لتخطيط للحياة يجعلنك 

تر�قب كل حركاتك و�سكناتك، وتكون حري�سًا على 

�أوقاتك، وتكون ناجحًا يف حياتك:

ناجح���ًا يف �لدر��سة: �إن خطط���َت لها وعزمَت 

على ذلك.

ناجحًا يف �لعمل« �إن خططَت له وبد�أَت به.

ناجح���ًا يف �إبر�ز �سخ�سيتك يف �ملجتمع �لذي 

تعي�س فيه. 

ناجحًا يف بناء �لأ�رة �ل�ساحلة.

وهك���ذ� تك���ون حيات���ك مربجَم���ة يف جميع 

جمالت �حلياة، وتكون ن�سبة �لنجاح فيها عالية.

مظلوم اإبراهيم اإبراهيم

كلية �لدعوة �جلامعية للدر��سات �ل�سلمية - 

�ل�سنة �لر�بعة 

الصادق المهدي زار الشيخ حمود 
خطط لتحقيق أهدافك الشخصيةبحضور جمع من العلماء

ال�شيخ ماهر حمود م�شتقباًل ال�شادق املهدي يف مكتبه

�أك���د رئي�س �لتنظيم �لقومي �لنا�ري يف لبنان؛ �سم���ري �رك�س، يف �لذكرى 68 للنكبة، وخلل 

�حتف���ال نظمته »فت���ح �لنتفا�سة« يف طر�بل�س، �أن خيار �ملقاوم���ة و�لكفاح �مل�سلّح هو �لطريق 

�لوحيد لتحرير فل�سطني، كل فل�سط���ني، لأن �ل�ر�ع مع �لعدو �ل�سهيوين و�أزلمه هو �ر�ع وجود 

ولي�س نز�ع حدود، د�عيًا �إىل �إ�سقاط �لرهان على �ملفاو�سات، ووقف كل �أ�سكال �لتعاون مع �لعدو، 

مطالب���ًا كل �لقوى �لوطنية على �مت���د�د �لوطن �لعربي باإجر�ء مر�جع���ة عميقة وجذرية ملجمل 

�لأو�ساع و�لعلقات و�ملمار�سات مبا يوؤمن �إغلق كل �جلر�ح �لنازفة يف ج�سم �لأمة.

شركس: إلسقاط الرهان على المفاوضات مع العدو
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ال�سليم ل�رشيك  ُيعترب االختي���ار 

احلي���اة من اأهم العوامل التي جتعل 

الزوجي���ة ناجحة و�سعيدة،  احلياة 

اإال اأن اإع���داد كل م���ن الرجل واملراأة 

لنف�سهيما للحي���اة الزوجية اأمر يف 

غاي���ة االأهمية، ويج���ب اأن يبداأ قبل 

الزواج.

من ال����رشوري اأن تك���ون املراأة 

لة للزواج؛ مثله���ا مثل الرجل،  موؤهَّ

واأن ُتعّد نف�سها اإعداداً حقيقيًا لهذه 

احلياة اجلديدة، التي تختلف متامًا 

عن حي���اة العزوبي���ة، وهذه بع�ض 

االأ�سياء الهامة التي يجب اأن تعرفها 

املراأة قبل الزواج:

1- نكران ال���ذات: يجب اأن تدرك 
امل���راأة اأن احلي���اة الزوجية تفر�ض 

عليها العديد من امل�سوؤوليات جتاه 

ال���زوج واالأوالد، ويج���ب اأن ت�س���ع 

باحل�سب���ان اأن حياتها �ستتغري عما 

كانت علي���ه يف ال�سابق، واأن تكون 

ونكران  الت�سحيات  لتقدمي  م�ستعّدة 

ذاتها يف �سبيل اإ�سعاد اأ�رشتها.

2- زوجك يري���د زوجة حقيقية: 
على املراأة اأن ت���درك اأن ما يحتاج 

اإليه الرجل هو زوجة ُتكّن له م�ساعر 

املحبة واملودة، الت���ي تختلف عن 

م�ساعر االأمومة، فه���و مل يعد طفاًل 

�سغرياً، وما يحتاج اإليه هو م�ساعر 

من ن���وع اآخر، كما اأنه مل يتزوج بك 

لتقوم���ي باأعمال املن���زل فقط، بل 

لت�ساركيه حياته يف كل تفا�سيلها.

3- الت�سام���ح: اإذا اأرادت امل���راأة 
لزواجه���ا اأن ينجح وي���دوم طوياًل، 

عليه���ا اأن تكون م�ستع���ّدة لت�سامح 

زوجه���ا على االأخطاء التي يرتكبها، 

فالزوج لي����ض مع�سومًا عن اخلطاأ، 

لذلك يجب اأن ال تكون اأخطاء اأي من 

الزوجني �سبب���ًا يف زعزعة العالقة 

الزوجية.

4- العاطف���ة يج���ب اأن تبق���ى: 
يعتق���د الكث���ريون اأن العاطفة التي 

جة يف بداي���ة الزواج  كان���ت متاأجِّ

الوقت،  تب���داأ بالتال�سي مع م���رور 

لكن هذا االأمر من اأهم املخاطر التي 

تهدد احلياة الزوجية، لذلك يجب اأن 

ت�سعى املراأة للحف���اظ على �سعلة 

احلب والعاطفة املّتقدة ب�سكل دائم.

التوّقعات:  5- عدم املبالغة يف 
الواقعي���ة ع���ن  تختل���ف احلي���اة 

م���ا تعر�س���ه االأف���الم وامل�س�سالت 

التلفزيوني���ة، فعلى الرغ���م من اأن 

ُتبنى  اأن  الزوجية يج���ب  العالق���ة 

دومًا عل���ى احلب واملودة وامل�ساعر 

املّتق���دة، اإال اأن امل���راأة يجب اأن ال 

تبال���غ يف توقعاتها ح���ول العالقة 

الزوجية.

6- احرتام الزوج: يحتاج الزوج 
اإىل اأكرث من حب الزوجة، فهو يرغب 

بال�سعور باحرتامه���ا له، وتقديرها 

جلهوده التي يبذله���ا لتاأمني حياة 

كرمية لالأ�رشة، لذلك عليها اأن ت�سعره 

بذل���ك عن طري���ق عب���ارات الثناء 

والتقدير، وال تقلل من احرتامه اأمام 

االأهل واالأ�سدقاء.

7- جتنُّب املقارن���ة: تقع الكثري 
م���ن الن�ساء يف ف���خ املقارنة الذي 

يدّمر العالقة الزوجية، حيث حتاول 

الزوج���ة اأن تقارن زوجه���ا برجال 

واأزواج اآخري���ن، دون اأن تدرك وجود 

اختالفات ج�سدي���ة ونف�سية تفر�ض 

وجود تف���اوت بني رجل واآخر، لذلك 

يجب اأن تتقبل املراأة زوجها كما هو، 

دون اأن تقارنه باأي رجل اآخر.

بع���د  لالأُ����رشة:  االأولوي���ة   -8
الزواج، يجب اأن ت�سع املراأة زوجها 

واأ�رشتها يف قم���ة اأولوياتها، ويجب 

اأن ال ي�سعر الزوج اأنها تف�ّسل ق�ساء 

الوقت مع �سديقاتها اأو عائلتها اأكرث 

مما تق�س���ي يف منزلها، فكما ترغب 

الزوج���ة اأن تكون االأه���م يف حياة 

زوجها، يجب اأن ُت�سعره يف املقابل 

اأنه االأهم يف حياتها.

9- ال���زوج ه���و اأف�س���ل �سديق: 
يج���ب اأن تكون عالق���ة الزوجة مع 

زوجه���ا مبنّية على الثقة املتبادلة، 

حي���ث يتبادالن االأ����رشار وي�ستعني 

كل منهم���ا باالآخر عن���د الوقوع يف 

امل�ساكل، ويج���ب اأن ال تلجاأ املراأة 

اإىل اأي �سخ����ض اآخ���ر غ���ري زوجها 

عندما تكون يف اأزم���ة، فهو االأقرب 

لها واالأكرث قدرة على حل م�ساكلها.

10- الزواج اأف�سل قرار يف حياتك: 
يجب اأن ال ت�سعر املراأة بالندم على 

الزواج، فهي مرحلة هامة يف حياة 

كل اإن�سان، ويجب اأن تكون م�ستعّدة 

للتعامل مع كاف���ة املعطيات التي 

تفر�سها هذه املرحلة.

رمي اخلياط

قبل أن تقرري الزواج.. تعرفي إلى هذه النصائح

كما اأّن بع�ض املالب�ض اأو االأحذية اأو احلقائب 

ق���د تدّم���ر اإطاللة امل���راأة، كذلك هن���اك بع�ض 

الت�رشّفات التي قد تخرّب اأناقة املراأة، حتى ولو 

كانت ترتدي االأف�سل.

بح�س���ب خباء االإتيكيت، ف���اإن طريقة ارتداء 

املراأة توؤّثر فعاًل عل���ى اأناقتها ب�سكل كبري، فما 

من ام���راأة ميكنها اإقناع االآخرين باأناقتها ما مل 

تنتب���ه لت�رشّفاتها، خ�سو�س���ًا اإذا مل تكن تلك 

الت�رشّفات تنّم ع���ن اأناقة بحد ذاتها، كالتململ 

على �سبيل املث���ال، اأو التكلم ب�سوت مرتفع، اأو 

ال�رشب على الركبتني عند االإفراط بال�سحك، اأو 

التمايل.

وي���رون اأن التحليل ال�سخ�س���ي لت�رشفاتك 

ه���و من العوامل الهام���ة للتو�ّسل اإىل الت�رشف 

باأناقة، م�سددين يف الوقت عينه على اأن ما من 

اأح���د مثايل، ولهذا ال تق�سي على نف�سك يف حال 

اكت�سفت اأنك تقومني باإحدى هذه االأمور.

االإتيكي���ت قائم���ة من  ويك�سف���ت خب���ريو 

الت�رشّفات التي تن�سف االأناقة، منها:

1- �رشب ال�سخ�ض الواقف بقربك على ظهره 
عندم���ا ت�سحكني، اأو �رشب الكف���نّي ببع�سهما 

ب�سوت مرتفع.

2- امل�سي ببطء من خ���الل جر القدمني، اأو 
اأرجحة اليدين كما مي�سي اجلندي.

3- م�سح االأ�سنان بوا�سطة الل�سان.
4- االنحناء لتن���اول الطعام بداًل من جلبه 

اإىل الفم.

5- تكتي���ف اليدين واإراح���ة الراأ�ض اأو الذقن 
على اليدين واملرفق���ني، اأو االّتكاء على جدران 

امل�سعد اأو املن�سدة اأو �سّباك التذاكر.

6- و�سع االإ�سبع يف الفم للتخلُّ�ض من بقايا 
الطعام.

7- احل���ّك والتملم���ل، اأو �س���ّد ال����رشوال اأو 
القمي�ض و�سحب اأ�رشطة حّمالة ال�سدر.

و�سدد اخل���رباء على ����رشورة االمتناع عن 

التحق���ق م���ن املظه���ر اأو االأ�سن���ان يف املراآة 

ال�سغ���رية يف االأماكن العامة غ���ري املرحا�ض، 

وو�س���ع املاكي���اج علنًا، علمًا اأن���ه يجوز فقط 

القيام بو�سع بع�ض اأحم���ر ال�سفاه �رشيعًا بعد 

تناول الطعام.

ويحّذرون من التحدي���ق يف اجلّو وترك الفم 

مفتوحًا قلياًل، م�سّددين على �رشورة عدم ق�سم 

االأظاف���ر، واجللو����ض مع مباع���دة الرجلني عن 

بع�سهما، اأو اإظهار املالب�ض الداخلية.

كم���ا يعتربون اأن الرك���وع اللتقاط �سيء ما 

بداًل من االنحن���اء، واإغالق الركبتني، اأو مت�سيط 

ال�سع���ر اأو اللعب به يف االأماك���ن العامة، كلها 

تدخل يف قائمة الت�رشّفات التي تن�سف االأناقة.

َفن%اإلتيكيت
تصرفات قد تدّمر صورتك

يق���وم ال�سلوك البديل والتغي���ري على اأ�س�ض 

ومقت�سي���ات ال بد من اإتقانه���ا والتدرُّب عليها 

الرتبية  االإيجابية ومه���ارات  االأب���ّوة  الكت�ساب 

االإيجابية، ومن هذه املقت�سيات:

1- ح���ل امل�سكل.. ال اإفراز التوتر: اإذا كنا اأمام 
�سل���وك مزعج ومرفو�ض �س���ادر عن الطفل، اأفرز 

غ�سبًا وانفعااًل ل���دى املربي، ُترى هل نفرز هذا 

االنفعال من خالل التدخ���ل العنيف والتغليظ، 

والبح���ث عن الو�سائل العقابي���ة، اأم جنعل هذا 

االنفع���ال متجهًا نحو اإيج���اد احللول والبحث 

عنها؟

2- اإدارة الغ�س���ب واالنفع���االت: الغ�س���ب 
واالنفعاالت ل���دى االإن�سان اإيجابي���ة لو اأح�سن 

اإدارته���ا والتحك���م فيه���ا، فهي م�س���در القوة 

والتفاع���ل، ودليل على اهتمام االإن�سان بعبادته 

وقيم���ه، وم���ن ال انفعال ل���ه وال غ�سب يعرتيه 

ق���د يكون غري مهت���ّم.. وكذلك االآب���اء واالأمهات 

واملربون ب�سفة عامة؛ اإن مل يغ�سبوا ل�سلوكيات 

مرفو�س���ة، فاإّن ذلك من موؤ����رشات قلة االهتمام 

وقل���ة ا�ست�سعار امل�سوؤولية وحجمها، لكن يجب 

اأن يك���ون غ�سبهما م�سبوطًا وحت���ت ال�سيطرة، 

فاالنفعال مطلوب، واالنقي���اد االأعمى لالنفعال 

مرفو�ض، واملرب���ي الناجح من ميلك نف�سه عند 

الغ�سب وحالة االنفعال.. النبي �سلى اهلل عليه 

واآل���ه و�سلم اأو�سى بع���دم الغ�سب، ويف الوقت 

نف�سه مدح من يغ�سب ملحارم ُتنتهك، وهو بذلك 

يحذرنا من االنفعاالت ال�سلبية للغ�سب، وينهانا 

عن الغ�س���ب ال�سلبي الذي يكون دافعه - غالبًا 

- الذات واالأنانية، ويف املقابل الغ�سب للمبادئ 

والقيم واملعتقدات هو اإح���دى عالمات و�سمات 

االإميان.

�سلبيات الغ�س���ب ال�سلبي كث���رية، منها اأن 

الطف���ل يتخلّى ع���ن ال�سلوك املرفو����ض بدافع 

اخلوف منك، واالأخطر من هذا اأنك تتعود مكافاأة 

ذاتك بالغ�سب ال�سلب���ي الذي يفرز مادة �سبيهة 

باملخدر، جتعلك تدمن على هذا ال�سلوك، لُت�سبح 

�سمت���ك الغ�سب لكل �سغرية وكبرية، وتكرار هذا 

ال�سل���وك االنفعايل ال�سلبي يجعل���ك تعتقد اأنك 

حُت�سن �سنعًا، واأن اأبن���اءك يطيعون وي�سمعون، 

واأنك ترى نتائج اإيجابية على املدى القريب، لكن 

تذّك���ر اأن الثمن الذي �ستدفعه على املدى البعيد 

باهظ وكبري، الأنك اأوهنَت الروابط العائلية؛ اإنهم 

يطيعونك.. لكنك فقدت ثقتهم وحمبتهم.

3- الرتبي���ة االإميانية: احلاج���ة اإىل االإميان 
حاج���ة نف�سي���ة اأ�سا�سية ال غن���ى للطفل عنها، 

ب���ل ُتعّد املوّج���ه الرئي����ض لالحتياجات، فمن 

ه وجهتها  خاللها تهذَّب االأخالق والغرائز، وتوجَّ

ال�سحيحة واملن�سجمة مع الفطرة ال�سليمة.

أنـِت وطــفـــــلك

العصا لم تنزل من الجنة.. فما الذي نزل؟
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منوعات

اأف��ق��ي

1 - دول���ة افريقية فيها منب���ع النيل العظيم / ما يرتكه 
ال�سابقون ملا يليهم )معكو�سة(

2 - اأعرف / مت�سابهان / نوع من اخل�سار
3 - من �سفن اخلليج القدمية / مربح

4 - اأحد )مبعرثة( / ا�سم حلم م�سوي معلق اأ�سله تركي

طــريـقـة اللعـب

تو�س���ع االأرق���ام م���ن 1 اإىل 9 عامودي���ًا 

واأفقيًا على اأن ال يتكرر الرقم يف اأي اجتاه 

عامودي كان اأو اأفقي 

الحل السابق 12345678910
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

1
1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

التمام يف الريا�سيات

الو�سط���ى  اأم���ريكا  6 - ح�س���ارة عريق���ة يف 
واجلنوبية. / رطب باملاء

7 - لقب املنتخب التون�سي لكرة القدم
8 - جزيرة بريطانية.

9 - طري ا�سطوري / �سهر بداية الربيع
10 - اإماراتي حاز عل���ى جائزة اأف�سل العب يف 

كاأ�ض العامل لل�سباب عام 2003

عالجات طبيعية للصداع

w w w . a t h a b a t . n e t11

يجم���ع االأطب���اء عل���ى اأن معرفة 

اأ�سب���اب ال�سداع ه���ي الو�سيلة االأمثل 

لعالجه والتخل�ض من نوباته املتكررة، 

وي�سارع الكث���ريون اإىل تناول احلبوب 

نة عند ال�سع���ور بال�سداع واآالم  امل�سكِّ

الراأ�ض دون معرفة ال�سبب من ورائها.

وعل���ى الرغم م���ن اأن هذه احلبوب 

ت�ساع���د عل���ى ت�سك���ني االأمل، اإال اأنها 

حتم���ل اآثاراً جانبية �سلبية على ج�سم 

االإن�س���ان على امل���دى البعي���د، لذلك 

تورد »الثب���ات« جمموعة من البدائل 

الطبيعية له���ذه االأدوية لعالج نوبات 

ال�سداع، منها:

امل���اء: تنت���ج اآالم الراأ�ض يف كثري 

من االأحيان عن جف���اف اجل�سم، لذلك 

ُين�س���ح بتن���اول كوب م���ن املاء عند 

ال�سعور بال�سداع، ومن ثم اأخذ جرعات 

اأخرى من املاء طوال اليوم.

الكّم���ادات: اإذا كان ال�س���داع ناجتًا 

عن م�ساكل يف اجليوب االأنفية، فيمكن 

عالجه ع���ن طريق ا�ستخ���دام كمادات 

املي���اه الب���ارد، اأم���ا اإذا كان ال�سداع 

ناجت���ًا عن االإجه���اد والتوتر، فين�سح 

با�ستخدام كمادات املاء ال�ساخن.

الل���وز: اأظهرت درا�س���ة اأجريت عام 

2016، اأن معدن املغنيزيوم يلعب دوراً 
هامًا يف عالج حاالت ال�سداع الن�سفي، 

ويحتوي اللوز عل���ى ن�سبة عالية من 

هذا املعدن، مما جعل االأطباء ين�سحون 

بتناوله ب�سكل دائم.

زيت النعن���اع: ميتلك زيت النعناع 

خ�سائ�ض عالجي���ة جتعل منه عالجًا 

فع���ااًل لل�س���داع، ويعمل عل���ى تربيد 

امل�ستقبالت احل�سية على �سطح اجللد، 

ليعطي �سع���وراً باالنتعا�ض واحليوية 

ويخفف من اأعرا�ض ال�سداع.

الفلف���ل احلار: على الرغ���م من اأن 

الفلف���ل احلار ي�سبب �سع���وراً باحلرقة 

عند ات�سال���ه باجللد، اإال اأن له خوا�ض 

عالجية تفيد يف التخفيف من ال�سداع 

عند ا�ستن�ساقه، ح�سب ما اأظهرت درا�سة 

العالجية  اأجراه���ا مركز اخل�سائ����ض 

بجامعة نيويورك.

التدلي���ك: ميك���ن اأن ي�ساعد تدليك 

نقاط معينة من الراأ�ض على التخفيف 

م���ن التوتر واالإجه���اد، حيث تعد هذه 

النقاط مراك���ز ع�سبية ي�ساعد ال�سغط 

عليه���ا، على تنظيم ال���دورة الدموية، 

وتن�سيط تدفق الدم اإىل الدماغ.

ال�ساي: يحت���وي ال�ساي على ن�سبة 

م���ن م���ادة الكافيني الت���ي تدخل يف 

تركيب العديد من اأنواع م�سكنات االأمل، 

لذلك فه���و ي�ساعد يف تخفيف ال�سداع، 

خ�سو�سًا عن���د ال�سباح، وبّينت اإحدى 

الدرا�سات اأن 58٪ من االأ�سخا�ض الذين 

يعانون م���ن نوبات ال�س���داع �سعروا 

���ن ملحوظ بعد ن�سف �ساعة من  بتح�سُّ

تناول كوب من ال�ساي.

متاري���ن التم���دد: ت�ساع���د بع�ض 

الت���ي تعتمد  الريا�سي���ة  التماري���ن 

على مت���دد الع�س���الت يف التخفيف 

م���ن ال�س���داع واآالم الراأ�ض، عن طريق 

التع���ب واالإجهاد يف  التخفيف م���ن 

اجل�س���م، وب�سكل عام ف���اإن التمارين 

الريا�سية تلعب دوراً هامًا يف تن�سيط 

ال���دورة الدموية وتخلي�ض اجل�سم من 

الف�سالت ال�سامة.

احتواء  اإىل  باالإ�ساف���ة  ال�سبان���خ: 

ال�سبان���خ عل���ى عن�رش احلدي���د الذي 

ي�ساع���د على تقوية ال���دم، فهو م�سدر 

غن���ي بالريبوفالفني، وه���و اأحد اأنواع 

فيتام���ني بي اأثب���ت فعالية يف عالح 

حاالت ال�سداع الن�سفي.

الراأ�ض  البطيخ: ينتج ال�سداع واآالم 

يف بع����ض االأحيان عن نق�ض يف كمية 

ال�سوائ���ل اأو املع���دان االأ�سا�سي���ة يف 

اجل�سم، ويحتوي البطي���خ على ن�سبة 

عالية من امل���اء والعنا�رش املعدنية، 

منا�سبًا للتخفيف  مما يجعله خي���اراً 

من حاالت ال�سداع.

5 - ذبح اأ�سحية / يراع مبعرثة
6 - مزارع الفالحني / من دولة خليجية.

7 - اأ�س���در اأزي���زا / �سح���ايف يف موؤ�س�سة 
اإخبارية ي�سافر كثريا

8 - اإذا تعدى اثنني �ساع )معكو�سة( / وحدة 
وزن

9 - ال�رشك�س���ي �سلط���ان الدي���ار امل�رشية 
يف ع�رش املمالي���ك بنى قلعة م�سهورة يف 

اال�سكندرية.

10 - قائد نادي الهالل واملنتخب ال�سعودي 
�سابقًا

ع��م���ودي

1 - الع���ب جزائري فاز بدوري اأبطال اأوروبا 
مع فريق بورتو الربتغايل

2 - دالله���ي على االأحرار دي���ون ال بد من 
�سدادها / من مهنته ال�سقاية.

3 - البلد التي ا�ست�سافت كاأ�ض العامل 2006 
/ حتت اأقدامها اجلنة.

4 - تكل���م �سوءا عن �سخ�ض ما يف غيابه / 
ح�سل على / مت�سابهان

5 - مراق���ب وموج���ه اأداء العم���ل / جيب 
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كاريكاتير

هل اختربَت �ش���عور اأن ترى �شيئًا بدا ماألوفًا لك، 

اأو راأيته �ش���ابقًا، على الرغ���م من اأنها املرة الأوىل 

الت���ي تعي�ش فيها ه���ذه اللحظة؟ غالبًا �ش���يكون 

جوابك: نعم. هذا ما يطَلق عليه )deja vu(؛ كلمة 

فرن�شية تعني »�شوهد من قبل«.

قد يظهر اإح�ش���ا�ش باأن هذا ال�شيء »قد راأيناه« 

لدى النا����ش الأ�شح���اء، اأو بالأح���رى الإح�شا�ش 

بذكري���ات كاذبة، نتيجة اأخط���اء تن�شاأ يف م�شالك 

اجلهاز الع�شبي، ما يجعلن���ا نخلط بني املا�شي 

واحلا�رض.

يعتق���د العلماء يف جامعة تك�شا�ش الأمريكية اأن 

تلك الظاهرة مل يدر�شه���ا الباحثون حق الدرا�شة، 

رغ���م اأن 60٪ اإىل 80٪ من النا����ش يواجهونها من 

وقت اإىل اآخر.

الف����ش ال�شدغي من الدم���اغ يتحّمل امل�شوؤولية 

عن الذكريات والأحداث واحلقائق طويلة الأمد، وقد 

ح�شل العلماء والأطباء على بع�ش املعلومات عن 

عالقة بني )deja vu( واآليات تخزين املعلومات 

يف الف�ش ال�شدغي من الدماغ، وذلك نتيجة درا�شة 

املر�ش���ى الذين ت�شيبهم نوب���ات ال�شدع، وتو�شل 

العلم���اء اإىل ا�شتنتاج مفاده اأن اأخطاء حتدث عرب 

عمليات ع�شبية حمددة جتري داخل الدماغ.

وتدل بع����ش التقارير الطبية عل���ى قول بع�ش 

الأ�شخا�ش الذي���ن يعانون من مر����ش ال�شدع اأن 

ظاه���رة )deja vu( كث���رياً ما ت�شب���ق اإ�شابتهم 

بنوبات ال�شدع، وكاأنها تاأتي اإ�شارة اإىل قدوم تلك 

النوبات.

ظواهر م�شابهة 

1- تعبري »جامي فو« هو فرن�شي يعني »مل اأَره 
من قبل«، وحالة نف�شية ل ي�شتطيع الفرد فيها اأن 

يتذكر اأي موقف ماألوف ملا راآه من قبل، وهي عك�ش 

ظاهرة )َدْيجافو(.

الفرد هنا ياأتيه �شعور »غريب« و»رهيب« لروؤية 

املنظ���ر لأول م���رة، بالرغم م���ن اأن منطقه وعقله 

يخربه باأنه راآه من قبل. هذه الظاهرة حتدث كثرياً 

عندم���ا نن�شى تذكر كلم���ة اأو ا�شم معني للحظات 

معدودة.

2- »بري�شك���و ف���و« اأو »ط���رف الل�شان«، وهي 
ت�شبه ال����)َدْي چافو(، لكنها تختلف عنها. يف هذه 

احلالة الف���رد ل ي�شتطيع تذك���ر كلمة يعرفها من 

قبل، لكن مع الإ�رضار ي�شتطيع اأن يتذكرها. والفرق 

بني هذه الظاهرة وال�»َدْي چافو«، اأن »َدْي چافو« 

ه���و ال�شعور باأن املوقف احلايل مرّ علينا من قبل، 

لكن التفا�شيل غ���ري معروفة، لأن املوقف اأ�شاًل مل 

يحدث �شابقًا.

عندما ي�شعر الإن�شان بظاهرة »بري�شكو فو« عادة 

ما يقول: »هي على ط���رف ل�شاين«، وهذه احلالة 

عادة ما حتدث عند املر�شى بال�رضع واأولئك الذين 

يعانون من خلل معني يف الن�شف الأي�رض من املخ.

3- »َدْيچا انتندو«: معناها »�شمعتها من قبل«، 
وه���و ال�شعور باأننا قد �شمعنا هذا ال�شيء من قبل، 

لكننا ل نعرف التفا�شيل متامًا.

ها سابقًا.. فما تفسير ذلك؟
َ
أمور تشعر أنك رأيت


