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.. وللبنانيين حصتهم

هل يحصد لبنان انتصارات سورية والعراق؟ َهب الحكومة.. 
َ
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العهد  حلكومة  الــــوزاري  البيان  و�ــشــع  اأن  على  املــ�ــشــادر  اأجمعت 

اأن  خ�شو�شاً  طوياًل،  وقتاً  ياأخذا  لن  العتيدة  احلكومة  ونيل  االأوىل 

هو  اجلمهورية  رئي�س  ق�شم  خــطــاب  اعتبار  على  اإجــمــاع  �شبه  هــنــاك 

حمور البيان املوعود، واجلميع يتطّلع اإىل اإجراء االنتخابات النيابية 

املقبلة يف وقتها دون اأي تاأخري.

ألمـــــــة واحـــــــدة
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بيـــان الثقة لـــن يـطــول

مستقبل العالقات التركية - الروسية بعد اغتيال السفير

اغتيال السفير الروسي في تركيا 
ردٌّ على هزيمة اإلرهاب في حلب

جه 
ّ
حسن جوني: المخطط يت

إلى تخريب منطقة الخليج 

األحزاب »اليمينية« في أوروبا 
ليست موجة عابرة
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طيران »مجهول« 
بين دمشق وأنقرة.. 

ما هو مصير 
»جواسيس« حلب؟

س.
�

ل.
 1

5
 -

 .
ل

ل.
 1

0
0

0
 :

عر
�س

ال



مع والدة الحكومة
الفرصة  لبن���ان  أض���اع   ه���ل 

الجديدة لإلصالح والتغيير؟

واأخرياً �شدرت مرا�شيم ت�شكيل حكومة الرئي�س 

�ش���عد احلريري الثانية، بعد هج���رة طويلة عن 

الوطن اأربكت تياره ال�شيا�ش���ي واأ�شعفت مواقعه 

يف اأك���ر من جان���ب، اإال اأن ه���ذه احلكومة التي 

ُولدت ب�ش���ّق االأنُف�س مل تكن حاملة نف�س الزخم 

الذي انطل���ق به عه���د فخامة الرئي�س مي�ش���ال 

عون، والتي تن�ّش���ل منها قبل اأن تولد العديد من 

قيادات »التيار الوطني احل���ر«، باعتبارها اأحد 

اآث���ار نتائج االنتخابات التي ج���رت وفق قانون 

ال�شتني، والتي اأنتجت اأكريات ال ُتعّب عن االإرادة 

ال�ش���عبية واأحجام القوى ال�شيا�شية، واأن حكومة 

العهد اجلديد �ش���تكون احلكومة االأوىل التي تلي 

االنتخابات املقبلة.

اإال اأن املفاج���اأة، على الرغم من غياب الوجوه 

العروبية داخل هذه احلكومة، والتي لها ح�ش���ور 

���ني«، اأن  اأ�شا�ش���ي يف »ال�ش���ارع االإ�شالمي ال�شُّ

هذه الرتكيب���ة احلكومية ال ميكن اأن ُتنتج قانونًا 

انتخابي���ًا ُيعيد �ش���حة التمثيل ال�شيا�ش���ي من 

خالل اعتماد قانون انتخابي ي�شتند اإىل الن�شبية 

الكاملة يف جعل لبن���ان دائرة انتخابية واحدة، 

وهو القانون الذي يحقق عدالة التمثيل و�شحته، 

وي�ش���ّكل املدخل احلقيقي لالإ�ش���الح ال�شيا�شي، 

ويحم���ل منطلقات التغيري يف النظام ال�شيا�ش���ي 

املوروث، والتي ج���اءت كل القوانني االنتخابية 

ت�ش���تمد مقّوماتها م���ن روح د�ش���تور عام 1926 

الذي و�شعه املندوب ال�ش���امي الفرن�شي للبنان، 

والذي اأنتج �ش���لطات �شيا�ش���ية موّلدة لالأزمات 

واالنق�شامات، ونا�رشة للف�شاد.

وعل���ى الرغم من ق���ول رئي����س احلكومة بعد 

الت�شكيلة احلكومية اإنه �شرياعي م�شاألة الن�شبية 

يف القان���ون االنتخابي اجلديد، اإال اأن الوا�ش���ح 

ه ال يعتمد  هي النية امل�ش���بقة الإنتاج قانون م�شوَّ

الن�شبية الكاملة، اأي قانون خمتلط ال ي�شاوي بني 

اللبنانيني، وفيه خمالفة �رشيحة للد�شتور، وهو 

اأ�شواأ من قانون ال�شتني، فنكون قد اأ�شعنا من جديد 

الفر�شة للتغيري واالإ�شالح يف لبنان واأ�شبح االإبراء 

ممكنًا، اإال اإذا كانت القوى ال�شيا�شية امل�شاِركة يف 

احلكومة تطمح لت�ش���كيل ائتالف انتخابي جديد 

يعيده���ا اإىل نف�س االأحجام ال�ش���ابقة، متجاوزة 

كل الن���داءات اللبنانية املخل�ش���ة للخال�س من 

الواقع الذي و�شل اإليه لبنان من تغليب امل�شالح 

ال�شيا�شية على م�شالح الوطن وم�شتقبل اأجياله، 

فنكون اأمام مرحلة جديدة من الن�شال ال�شيا�شي 

الذي �شيكون ال�شارع مداه االأو�شع.

�ملحامي �أحمد مرعي

نائب رئي�س حزب االحتاد

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

تعك����س احل�ش���ة الوازن���ة يف احلكومة 

للرئي�س العماد مي�ش���ال عون، دعم احللفاء 

له وثقة اخل�شوم به، وت�رشيح الرئي�س �شعد 

احلري���ري ب���اأن البيان ال���وزاري هو خطاب 

الق�ش���م لرئي�س اجلمهورية، يعن���ي اأن هذه 

احلكومة، ومهما قيل فيها، هي حكومة وفاق 

وطني بامتياز، ولو اأن »الكتائب اللبنانية« 

 اأحجمت عن امل�ش���اركة فيها ب���وزارة دولة.

الدف���اع واخلارجية والعدل �ش���من ح�ش���ة 

الرئي�س عون، وزارات �ش���واء كانت �ش���يادية 

اأو اأ�شا�ش���ية تعك�س ه���ذا الدعم وهذه الثقة، 

وبداي���ة انطالق���ة كبرية للعهد، ول�ش���خ�س 

الرئي�س، واإذا كان���ت وزارة الدفاع قريبة من 

قلبه وفكره ومن تن�ش���ئته الع�ش���كرية، ومن 

الطبيعي اأن تكون برعايته، ووزارة اخلارجية 

واإبقائها حتت عنايت���ه، تعني جناح الوزير 

با�ش���يل يف مهامه املقاومة عل���ى املنابر 

الدولي���ة وثقة مزدوجة م���ن ال�رشيك االأكب 

ح���زب اهلل، فاإن وزارة الع���دل هي املفاجاأة، 

كونها اأداة فاعلة �شيعمل من خاللها الرئي�س 

على اإحداث �ش���دمة اإيجابية، ولو ب�ش���يطة، 

يف جمال التغيري واالإ�ش���الح، خ�شو�شًا اأن 

وزارة الدولة ل�شوؤون مكافحة الف�شاد هي من 

�شنيعته؛ يف خطوة غري م�شبوقة ال�شتكمال 

نهجه ال�شيا�شي. 

من تابع ت�رشيبات تبديل الوزراء والوزارات 

يف الت�ش���كيلة احلكومية، يلم�س توافقًا منذ 

البداية على الوزارات ال�شيادية �شمن منطق 

املحا�ش�ش���ة البديهية التي تراعي الو�ش���ع 

ال�شيا�ش���ي القائم، وتفاهم الروؤ�شاء الثالثة، 

حكوميًا، دون العودة اإىل ما ي�ش���مى »حكم 

الرتويكا«، وق���ال الرئي�س عون كلمة »االأمر 

يل« ال�شيا�ش���ية، ب�ش���فته رئي�س كل لبنان، 

دون اأن يك���ون هناك اأدنى اإح���راج للعالقة 

الت���ي تربطه بالرئي�ش���ني ب���ري واحلريري، 

انطالقًا من مبداأ ف�شل ال�شلطات، ودعوته كل 

ال�شيا�شيني اإىل لقائه اأّدت اإىل تو�شيع مروحة 

اللقاءات اإىل النقابيني، وو�ش���ع الرئي�س يده 

على االأزمة التي اأنتجتها مناق�ش���ات باأرقام 

خيالية تت�شل مب�ش���لحة ت�شجيل ال�شيارات 

واالآليات وت�ش���وبها الكثري م���ن التجاوزات، 

و�شبق ورف�ش���ها ديوان املحا�ش���بة وعلّقها 

جمل�س �ش���ورى الدولة، ما يعني اأن الرئي�س 

ب�ش���فته املوؤمَتن عل���ى الد�ش���تور ومراقبة 

اأداء ال�ش���لطات، ق���د دخ���ل يف التفا�ش���يل 

 املوجبة الإعادة تقومي اعوجاج املمار�ش���ة.

لعل هذه احلكومة - ذات العمر الق�ش���ري - 

حتم���ل اآمااًل على امل���دى الطويل، من خالل 

ا�ش���تحداث وزارات دولة، من �شمنها �شوؤون 

املراأة، وحقوق االإن�ش���ان، ومكافحة الف�شاد، 

ي�شاف اإليها ما ت�رشّب عن نية الرئي�س عون 

اإن�ش���اء جهاز خا�س برئا�ش���ة قا�ٍس م�شهود 

ل���ه بالنزاه���ة، للقي���ام باأعم���ال التفتي�س 

االإداري؛ يف حماول���ة الإع���ادة ا�ش���تنها�س 

»ال�ش���هابية« واإحياء دولة املوؤ�ش�شات، وقد 

يكون اإن�ش���اء جه���از كهذا بداي���ة املحاولة 

 الجتث���اث الف�ش���اد م���ن اأجه���زة الدول���ة.

الالفت خالل اأقل من �شهرين على بدء والية 

الرئي�س عون، االن�شجام الكامل ملقام رئا�شة 

اجلمهوري���ة مع كاف���ة القوى ال�شيا�ش���ية، 

خ�شو�شًا مع الرئي�س بري، املطمئّن للو�شع 

العام، اأو مع الرئي����س احلريري، الذي يدين 

بعودت���ه اإىل موافقة اخل�ش���وم قبل احللفاء، 

ولعل �شبه التوافق على �رشورة اإقرار قانون 

انتخابات يراعي الن�شبية �شيكون نتاج هذه 

 االأجواء التوافقي���ة، لتحقيق عدالة التمثيل.

نواب التيار الوطني احلر تهّيبوا م�ش���وؤولية 

و�شول الرئي�س عون اإىل بعبدا وكانوا بحجم 

املرحلة، واأثبتوا اأن رئا�شة اجلمهورية لي�شت 

وحده���ا الغاية، وحملوا حلم اجلمهورية يف 

جوالته���م التي ال تهداأ، به���دف ت�رشيع اإقرار 

قانون االنتخابات، ومل متنعهم مواقف النائب 

�شليمان فرجنية من اال�شتحقاق الرئا�شي اأن 

ت�ش���مله امل�ش���اورات، ولعل التفاهم الوا�شع 

م���ع الرئي�س ب���ري على القان���ون، اأعطاهم 

هام�ش���ًا من احلري���ة ودعم���ًا يف التحرك، 

وباتت الن�ش���بية التي يطالب بها حزب اهلل 

وحركة »اأمل« والتيار الوطني احلر متفوقة 

على ما عداها، خ�شو�ش���ًا اأن »امل�ش���تقبل« 

و»اال�ش���رتاكي« و»القوات اللبنانية« �شبق 

لهم اأن قّدموا م�رشوعًا �شمن هذا االإطار، بعد 

 اأن بات قانون ال�شتني بحكم ال�شاقط �شعبيًا. 

���َهب الذي حتمله هذه احلكومة العادية،  ال�شَّ

اأن م�ش���ار االأم���ور يف عه���د الرئي����س عون 

ينطلق ب�شكل �ش���حيح، واالأبّوة التي يت�شف 

بها �ش���ملت اجلميع، وهو بحاج���ة اإىل هذا 

االلتف���اف الداخلي غري امل�ش���بوق ملواجهة 

ا�ش���تحقاقات الداخل واخلارج، ال�ش���يما اأن 

اخلارج القريب بتطوراته االإيجابية يف حلب، 

واخلارج البعيد ن�ش���بيًا يف طهران والريا�س 

ودعمه العلن���ي للعهد، جعال اخلارج االأبعد 

يف اأمريكا والغرب، املن�ش���غل با�شتحقاقاته 

ومبواجهة ارتدادات االإرهاب، غري موؤثر على 

جمريات الو�ش���ع اللبناين، واأمام اللبنانيني 

فر�ش���ة تاريخية لقطف ثمار عهد، رئي�ش���ه 

نع يف لبنان«. »�شُ

�أمني �أبو ر��شد
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الرئيس المؤتَمن على الدستور 
ومراقبة أداء السلطات دخل في 
التفاصيل الموجبة إلعادة تقويم 

 اعوجاج الممارسة السياسية

الرئي�س مي�صال عون م�صتقباًل الرئي�صني نبيه بري و�صعد احلريري يف ق�صر بعبدا
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همسات

¡ معاناة »التيار«
يعاين تي���ار �شيا�ش���ي من اأزمتني بعد �ش���دور 

الت�شيكلة الوزارية، االأوىل اأن قيادات كانت متّني 

النف�س باأن تكون يف عداد الت�شكيلة ومل ي�شعفها 

احلظ، بل كان���ت اأكبا�س ت�ش���حية، والثانية اأن 

الوعود بكرا�ش���ي نيابية لك���وادر يف »التيار« 

تتجاوز عدد املجل�س النيابي برمته؟

¡ »هدر«
 لهيئة رقابية اأن م�رشوعًا لإحدى الإدارات، 

نّ
تبّيّي�

باإ�رشاف وزارة و�ضاية، تكلفته 3 اأ�ضعاف القيمة 

احلقيقية والواقعية.

¡ ترف على ح�شاب قلق االآخرين
جة  علّق م�ش���وؤول معن���ي على معلوم���ات مدبَّ

نقلتها �شحيفة �شعودية �شفراء، حول معلومات 

اأح���د النواب عن حملة اغتياالت مقبلة، باأن هذا 

ال���كالم هدفه مغ���ادرة لبن���ان، الأن النائب اإياه 

ا�شتذوق حياة الرتف يف الغرب، بعد حياة الفقر 

املدقع.

م ¡ تهكُّ
م علّيّيى العرتا�ّيّيض على  علنّّيّيق اأحّيّيد الّيّيوزراء بتهكُّ

تكليّيّيف رجل بوزارة �ضّيّيوؤون املراأة، بّيّياأن ذلك له 

دللّيّية هامة، ل�ضّيّييما اأن الرجال هّيّيم اأكرث دراية 

بق�ضّيّيايا واهتمامّيّيات الن�ضّيّياء، اأكّيّيرث من الن�ضّيّياء 

اأنف�ضهن.

¡ الوزير امل�شوؤول
لف���ت اهتمام اخلباء الد�ش���توريني ت�رشُّف وزير 

العدل القا�شي �ش���ليم جري�شاتي برف�شه ت�شلُّم 

حقيبته من الوزير ال�شابق اأ�رشف ريفي، واعتبوه 

ت�رشُّفًا م�ش���وؤواًل ي�شتحق التقدير، حتى ال ت�شري 

�شابقة يف احلياة ال�شيا�شية اللبنانية، الأن ريفي 

ُيعتب م�ش���تقياًل من حلظة ت�شلُّم االأمانة العامة 

ملجل�س الوزراء ا�شتقالته، علمًا اأن هذه ال�شابقة 

بداأت يف عهد حكومة فوؤاد ال�شنيورة االأوىل التي 

�رشبت كل االأعراف والتقاليد الد�شتورية. ُيذكر اأن 

الوزير جري�شاتي طلب كل القرارات التي اأ�شدرها 

اأو وّقعها ريفي منذ حلظة ا�شتقالته، للنظر فيها.

¡ م�رشوع كمال جنبالط
اأحّيّيد ال�ضيا�ضّيّيي� اللبنانيّيّي� من قّيّيادة »احلركة 

املرحلّيّيي  امل�ّيّيرشوع  طّيّيرح  �ضّيّيابقًا،  الوطنيّيّية« 

لّي»احلركّيّية الوطنيّيّية« الّيّيذي يدعّيّيو جلعّيّيل لبنان 

دائّيّيرة انتخابيّيّية واحّيّيدة علّيّيى اأ�ضّيّيا�ض الن�ضّيّيبية، 

وهّيّيو امل�ّيّيرشوع الّيّيذي عمّيّيل ودعّيّيا اإليّيّيه الراحل 

كمّيّيال جنبالط، لرنى ماذا �ضّيّييفعل وليد جنبالط 

الراف�ض ب�ضكل مطلق لأي ن�ضبية، حتى ل يناف�ضه 

اأحّيّيد على اأبناء طائفتّيّيه يف اأي معركة انتخابية، 

خ�ضو�ضّيّيًا اأن النفوذ وال�ضّيّيعبية التّيّيي كان يتمتع 

بهمّيّيا حزبّيّيه يف مرحلّيّية جنبّيّيالط الأب قد تركت 

احلزب و�ضارت يف اأماكن اأخرى، ومل يبَق لرئي�ض 

التقدمي اإل مناطق نفوذه املحدودة.

¡ ا�شمئزاز
ف�ش���يل فل�ش���طيني مقاوم ي�ش���هد ح���االت من 

اال�ش���مئزاز من قَبل جناحه الع�شكري، الذي يرى 

يف مواقف كثري من قيادته ال�شيا�ش���ية انحرافًا 

خطرياً، خ�شو�ش���ًا بعد �ش���دور موقف مل�ش���در 

م�ش���وؤول فيه حتدث عن مكافح���ة اأحد املذاهب 

االإ�شالمية، ومقارنته ب�»ال�شلفية املتطرفة«.

¡ تقدير خا�س
والقّيّيوى  الأحّيّيزاب  لقّيّياء  يف  م�ضّيّيادر  اعتّيّيرت 

الوطنيّيّية اأن توزيّيّير الوزيريّيّين ال�ضّيّيابق� يعقوب 

ال�ّيّيرشاف و�ضّيّيليم جري�ضّيّياتي، هو حتيّيّية وتقدير 

للرئي�ض الأ�ضّيّيبق العماد اإميّيّيل حلود، وكان هناك 

تقدير خا�ض للوزير ال�رشاف، الذي متينّز مبواقف 

وطنية و�ضّيّيجاعة اإبّيّيان حرب متّيّيوز 2006، والتي 

اأعلّيّين فيهّيّيا انحيازه التّيّيام للمقاومّيّية، وعرنّ عن 

ذلّيّيك علنًا يف اجتماعات جمل�ض الوزراء، ويف كل 

املواقف التي اتخذها.

ال�شيا�ش����ية  االأط����راف  ربحت 

كلها، ما عدا »حزب الكتائب«، يف 

حكومة احلريري اجلديدة؛ حكومة 

االأوىل، حكومة االنتخابات  العهد 

التي يبدو اأن ت�شميتها تاأخذ حّيزاً 

الهموم  من االهتمام، بعي����داً عن 

احلقيقية للبنانيني. 

بلغ الكل مراده، ما عدا بع�س 

الذين ُوعدوا بالتوزير ومل يتحّقق 

الوع����د، اأم����ا »الكتائ����ب« فرّدت 

له����ا »القوات« التحي����ة، فحزب 

»الكتائ����ب« ت�ش����لّم يف حكومة 

الرئي�س متام �شالم ح�شته وح�شة 

»الق����وات«، واالأخرية يف حكومة 

احلريري، بغ�س النظر عن ال�شكل، 

اأخذت حّقها مبفعول رجعي.

لك����ن م����ن ح����ق اللبناني����ني 

ال�شيا�ش����ية  الق����وى  اأن ي�ش����األوا 

عن »ح�ش����ة ال�ش����عب« يف هذه 

توزَّع  �شهدناها  التي  املحا�ش�شة 

على ن����ار حامية من اال�ش����تنفار 

الطائفي واملذهبي املتخلّف.

يدرك اأهل ال�شيا�شة يف لبنان، 

قبل غريه����م، اأن قانون االنتخاب 

املعمول ب����ه يدفع �رشيحة كبى 

م����ن اللبنانيني لال�ش����تنكاف عن 

االق����رتاع، لذلك ال تتعدى ن�ش����بة 

انتخاب����ات  اأي  يف  املقرتع����ني 

نيابي����ة، وحتى بلدية، ال�ش����تني 

يف املائ����ة يف اأح�ش����ن االأحوال، 

ويف كل املناط����ق، وبالتايل فاإن 

نظام  وف����ق  ال�ش����عب«  »ممثلي 

االقرتاع االأكري ميثلون يف واقع 

االأمر اأقلي����ة فاعلة، مقابل اأكرية 

واحُلكام،  تعي�س غربة عن احلكم 

اإذا ما جمعنا حا�ش����ل اخلا�رشين 

مع امل�شتنكفني.

لكن ه����ذه »االأكري����ة«، رغم 

غربتها، تتفاعل مع كل ما يحاكي 

همومها بال�شيا�ش����ة اأو االقت�شاد 

اأو االجتم����اع، ولذلك تبدو بع�س 

مظاه����ر االرتياح على ال�ش����ارع، 

بع����د اطمئنان����ه اإىل اأن خالفات 

املحا�ش�ش����ة لن تتطور لتزيد من 

�شوء االأحوال االقت�شادية �شوءاً، اإذ 

اإن خماوف النا�س بلغت بالبع�س 

حد القول »ليحكم من يحكم، لكن 

ليرتكونا نح�ّش����ل لقم����ة العي�س 

ون�شري يف ال�شارع اآمنني«.

اإال اأن لهذا التجاوب ال�شلبي مع 

اجلو ال�شيا�ش����ي العام، وجهًا اآخر 

ت�شمعه يف البيوت واأماكن العمل 

ويف ال�ش����ارع، بعيداً عن منّمقات 

الكالم الر�ش����مي، ي�شكك يف قدرة 

اأ�ش����حاب ال�ش����فقات والت�شويات 

واملحا�ش�ش����ات على اإقرار قانون 

يغرّي  ومتط����ّور  حديث  انتخ����اب 

فعليًا يف تركيب����ة النظام وقواه 

واآلية اإنتاج موؤ�ش�شاته.

وبو�شوح اأكر، يدرك اللبنانيون 

اأن حتديث قانون االنتخاب وملف 

االقت�ش����اد هما بيت الق�ش����يد يف 

اأي �رشاع ج����دي يرمي اإىل تلبية 

مطالب وطموحات اللبنانيني. 

اللبناين يدرك اأن ما ن�ش����ّميه 

اأي ثالثية  الذهبي����ة«،  »الثالثية 

اجلي�����س وال�ش����عب واملقاوم����ة، 

ال ميك����ن امل�ّس به����ا، الأن الطرف 

املعني بها ق����ادر على حمايتها 

وفر�ش����ها على من ال يرغب فيها، 

الأن����ه يعي جي����داً اأن ال قيمة الأن 

ترب����ح الع����امل وتخ�رش نف�ش����ك، 

وه����ا هي »الق����وات« التي كانت 

تقول اإنه����ا ال جتل�س مع »حزب 

واحدة،  طاول����ة  ال�ش����الح« على 

تقاتل وت�ش����تميت لتت�شارك معه 

طاولة احلكم واحلكومة.

العربية  العالق����ات  اأن  كم����ا 

والدولية للبنان �شتكون انعكا�شًا 

ملا ير�شمه امليدان الع�شكري، يف 

حلب واملو�شل وجبال اليمن ويف 

م�رش وليبيا، حيث يخ�رش املحور 

»االإ�رشائيل����ي«   - االأمريك����ي 

واأتباع����ه من حرا�����س النفط يف 

الدولة  �شورية  وانت�شار  اخلليج، 

والقي����ادة  واجلي�����س  والنظ����ام 

�شيكون �ش����احب كلمة يف اإعادة 

الر�ش����مية  للعالق����ات  ال����روح 

بغ�س  ال�ش����ورية،   - اللبناني����ة 

النظر ع����ن اأي كالم ا�ش����تهالكي 

اأن »اإ�رشائيل« كانت  اآخر، كم����ا 

و�شتبقى عدواً للبنان، مهما جرت 

حماوالت معاك�شة.

لك����ن املواط����ن يتوّج�س من 

احلال  بق����اء  االأول  حمظوري����ن: 

ال�شيا�ش����ية لهذا النظام الطائفي 

املدمر، الذي اأنتج وينتج حروبًا 

داخلي����ة كل عق����د اأو عقدين من 

الزمن، م����ن خ����الل االإبقاء على 

»قانون ال�شتني«، اأو ا�شتن�شاخه 

بقان����ون اآخر يحاكيه �ش����وءاً، اأو 

بفر�س التمديد ملجل�س نيابي ال 

ياأخذ �رشعيت����ه يف اأي ظرف، اإال 

باالحتكام اإىل �ش����ندوق االقرتاع، 

ولذا فاإن اإبقاء احلال على ما هو 

علي����ه لن مير م����رور الكرام اأمام 

االأكرية ال�ش����امتة التي ال بد اأن 

تتحرك ب�شكل اأو باآخر، خ�شو�شًا 

اأن البع�س ب����ات يتحدث عن اأن 

�شبكة �شيا�شية قادرة على ابتداع 

االأعاجي����ب لتتقا�ش����م ح�ش�����س 

احلكم فيما بينها، لن تت�ش����ادم 

اإكرام����ًا لعي����ون جمه����ور حامل 

و�شامت. 

اأما املحظور الثاين، فهو تكرار 

جتربة توزيع ال�شلطة مثلما جرى 

خالل عهد الرئي�س اإميل حلود، اأي 

»لكم االأمن ولنا االقت�شاد«، فهذه 

التجربة دفعت االقت�شاد اللبناين 

الديون  اإىل احل�ش����ي�س، وراكمت 

عليه، بدءاً من مقولة »كل �ش����ي 

ما �ش����ي« ووع����ود الربيع، حتى 

تخطى الدَّين الع����ام هذه االأيام 

�شقف املائة مليار دوالر اأمريكي، 

وهو عبء تنوء حتته وتعجز عن 

خدمة فوائ����ده دول كبرية، فكيف 

ببلد �ش����غري حمدود الدخل مثل 

لبنان؟ املواطن قد ي�ش����مت على 

البالء ال�شيا�ش����ي، لكن ال ميكنه 

ال�شمت اأمام اجلوع والعَوز، فهل 

ليحفظوا  القرار  اأ�ش����حاب  يتعظ 

بل����داً يت�ش����ّيدون علي����ه، قبل اأن 

يك����رروا جتربة اأم����راء االأندل�س، 

الذي����ن خ�رشوا جم����داً مل يعرفوا 

كيف يحافظون عليه؟

عدنان ال�ساحلي
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.. وللبنانيين حصتهم

اللبنانيون للسياسيين: 
ليحكم من يحكم.. لكن 

اتركونا نحّصل لقمة 
العيش ونسير في 

الشارع آمنين

الرئي�س �صعد احلريري متحدثاً يف ق�صر بعبدا
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هل يحصد لبنان انتصارات سورية والعراق؟
عندما اأعلنت املقاومة نّيتها القتال 

يف �س����ورية حفظًا للدولة ال�سورية من 

هجمات التكفرييني، ا�س����تنكر البع�ض 

هذا التدّخل، وفق نظرة �سيقة متع�سبة 

مذهبيًا اأو �سيا�سيًا، قائلني اإن ما يجري 

يف �س����ورية يخ�ّض �س����ورية وال عالقة 

للبن����ان فيه، مقابل النظرة ال�س����املة 

ملحور املقاومة ال����ذي يعترب املنطقة 

وحدة متكاملة ال تتجزاأ، الأن احلل يف 

املنطقة �س����يكون مرتابطًا، �سواء على 

�سعيد الق�سية الفل�سطينية اأو ما �سمي 

»الربيع العربي« وم�س����ادرة الرثوات 

من النفط والغاز بعد دخول �س����ورية 

ولبنان نادي دول والغاز.

التكفرييني  رقعة  تو�س����عت  عندما 

يف �سورية، ت�س����اعد الوعيد ال�سيا�سي 

والثاأري يف لبنان على األ�س����نة بع�ض 

والتنظيم����ات  ال�سيا�س����يني  الق����ادة 

ال�سيا�س����ية التي »ر�س����عت من الثدي 

ال�س����وري« اأك����رث م����ن ثالث����ني عامًا، 

وبع�سها �سمت، وتعامل البع�ض على 

اأ�سا�ض اأن �سورية التي عرفوها لن يطول 

ت�س����ييع نظامها ورئي�سها اإىل مثواهما 

االأخري اأكرث من �س����هرين اأو ثالثة؛ كما 

توّقع الع����دو »االإ�رسائيل����ي«، اأو كما 

اأبلغهم فرّددوا وراءه وبداأوا يتعاملون 

يف لبنان مع ق����وى املقاومة املوؤيدة 

ل�س����ورية )التي بقي القليل منها( وفق 

مبداأ الغلبة واالنت�سار والثاأر..

لكن يف ال�س����نة ال�ساد�س����ة للحرب 

على �س����ورية انقلب����ت موازين امليدان 

تدّخل  ال�سيا�س����ة  فف����ي  وال�سيا�س����ة؛ 

الرو�ض بعد فرتة، واأ�سبحوا يف امليدان 

ال�س����وري ع�س����كريًا، والذي ا�س����تطاع 

حم����ور املقاومة مع اجلي�ض ال�س����وري 

على  املت�سارعة  االنت�س����ارات  حتقيق 

جمي����ع اجلبهات، والت����ي مت تتويجها 

بانت�س����ار حلب امل����دّوي، والذي اأعاد 

احلرب ال�س����ورية اإىل منت�س����ف العام 

2012؛ عندما �س����قط جزء من حلب بَيد 
»املعار�سة«.

حتري����ر حل����ب وامل�س����احلات يف 

وجتّم����ع  وغريه����ا،  دم�س����ق  اأري����اف 

امل�س����لحني يف مطم����ر اإدل����ب، جعلوا 

الدولة ال�س����ورية وحلفاءها يف موقغ 

الن�رس واالإم�س����اك بزمام املبادرة، ما 

اأربك املحور االأمريكي امل�س����اد و�سّتت 

اأدوات����ه التي حت����اول كل واحدة منها 

حفظ راأ�سها، اأوعلى االأقل حفظ دورها، 

وعدم تهمي�سها بعد خم�ض �سنوات من 

التمويل والتهديد واالإنذارات التي كانت 

ال تتعدى »اخلم�ض دقائق« ل�س����ورية؛ 

وفق وزير خارجية قطر املعزول حمد 

بن جا�سم يف اجلامعة العربية.

�س����مود حمور املقاوم����ة وممثليه 

يف لبنان فر�ض مر�ّس����حهم لرئا�س����ة 

اإىل متثيلهم  اجلمهوري����ة، باالإ�س����افة 

احلكوم����ي، لك����ن االأه����م ه����ي طريقة 

»طب����خ« و�س����ناعة احلكوم����ة، حيث 

تغرّيت طريقة الت�سكيل وتغرّي الالعبون 

مت بع�ض القوى وزعماء الطوائف  وُحجِّ

مبا ينا�س����ب مع قوتهم، خ�سو�سًا اأنهم 

يعي�س����ون القل����ق واخلوف م����ن بقاء 

الرئي�����ض االأ�س����د يف �س����ورية، والذي 

حلموا وعمل����وا عل����ى اأن يختفي من 

امل�س����هد ال�سيا�س����ي، حتى ال ي�سددوا 

ديونهم ل�س����ورية، والتي ا�س����تدانوها 

منذ ال�سبعينات، وحتى يركبوا املوجة 

اجلديدة مع »املعار�سة ال�سورية«.

لبنان ه����و مراآة امليدان ال�س����وري 

- العراق����ي، والعالق����ة بينهما عالقة 

ع�س����وية، فاإن خ�رس حم����ور املقاومة 

فيه����ا، خ�رس يف لبن����ان وحو�رس ومّت 

�س����طبه ومالحقته، والعك�ض بالعك�ض، 

ولذا فاإن اأي تقّدم يف امليدان يتم �رسفه 

اأن  الداخلية، خ�سو�سًا  ال�سيا�س����ة  يف 

حلفاء وموؤيدي »املعار�سة ال�سورية«، 

منت�����رسون يف  التكفريي����ة،  حتدي����داً 

وال�سوريني  الفل�س����طينيني  بني  لبنان 

واللبناني����ني، وله����م رعاته����م وم����ن 

الت�سهيالت دفاعًا  يحميهم ويقّدم لهم 

عن نف�س����ه، لكن ال�س����وؤال: هل الهزمية 

وامل�����رسوع  بالتكفريي����ني  الالحق����ة 

االأمريكي يف �س����ورية والع����راق، تهدد 

املقاومة  اللبنانية ال�ستنزاف  ال�ساحة 

الت����ي ته����ّدد الع����دو »االإ�رسائيلي«، 

الت����ي  الرهان����ات  كل  اأن  خ�سو�س����ًا 

و�����رسكاوؤه  »االإ�رسائيل����ي«  متّناه����ا 

العرب وبع�����ض اللبنانيني والغربيون 

قد �س����قطت ب�سمود �س����ورية؛ �رسيان 

املقاوم����ة وقلبها الناب�ض، وان�س����مام 

الع����راق واليمن اإىل جبه����ة املقاومة، 

وبدل اأن تت�س����حر املقاومة تو�ّس����عت 

عك�س����ية  النتائج  وكانت  وانت�����رست، 

وكارثي����ة عل����ى املح����ور االأمريكي - 

ال�سهيوين - اخلليجي.

م����ن هنا ياأتي اخل����وف والقلق من 

توظيف العامل الفل�س����طيني وال�سوري 

يف لبن����ان �س����د املقاوم����ة، برعاية 

خ�سو�س����ًا  »اإ�رسائيلية«،   - خليجية 

بع����د الت�رسيح����ات امل�س����تفزّة الأحد 

وال����ذي �رسّح  قي����ادات »حما�����ض«، 

ب�»مقاتلة الفكر ال�سيعي«، ومل يكذبه 

اأحد م����ن »حما�ض«، اإىل �س����ّن حملة 

اعتق����االت وترهيب �س����د كل من يوؤيد 

املقاومة و�سورية يف غزة.

هل �سن�س����هد يف لبن����ان والدة اأحد 

االأ�س����قاء ل�»اأكناف بيت املقد�ض« يف 

خميم الريموك يف �س����ورية، اأو اأ�سقاء 

ل�»اأن�س����ار بيت املقد�ض« يف �سيناء 

عل����ى حدود غ����زة، وعندها �س����يكون 

تنظيم ».. بيت املقد�ض« يف املخيمات 

الفل�س����طينية يف لبنان، خ�سو�سًا يف 

خميم عني احلل����وة، الفتعال املعارك 

�س����د املقاوم����ة، وتدمريه����ا داخلي����ًا 

مع بيئتها، بعد ف�س����ل ا�س����تنزافها يف 

�س����ورية، وكذلك املخيمات، لتتخل�ض 

»اإ�رسائيل« من االإثنني معًا؟

لبن����ان �س����احة �����رساع �سيا�س����ي 

لتب����ادل  بري����د  و�س����ندوق  �س����اخن، 

الر�سائل، باالإ�سافة اإىل كونه »مقهى« 

الإدارة ال�رساع ب����ني اأجهزة املخابرات 

يف املنطقة، فهل يتحول يف حلظة ما 

اإىل �س����احة �رساع دائ����م بعد االنفعال 

اخلليجي - »االإ�رسائيلي«؟

د. ن�سيب حطيط

حد ميقاتي وريفي لمواجه »األزرق«؟
ّ

هل يت
واأخرياً بعد م�س���ي نحو �ستة اأعوام على 

اإ�سقاط حكومته د�ستوريًا، عاد الرئي�ض �سعد 

احلري���ري اإىل »ال�رسايا الكب���رية«، بعدما 

انق�س���ت مدة نفيه االختياري، والتي ربطها 

باإ�س���قاط احلكم يف دم�س���ق، فلم ُتكتب له 

العودة م���ن مطار دم�س���ق، ومل يتمّكن من 

اإي�سال مر�سح »ثورة االأرز« اإىل ق�رس بعبدا، 

كما وعد، وهاهو يعود اإىل الق�رس احلكومي 

بالتواف���ق مع الفريق الذي اتهمه »باغتيال 

والده، وامل�ساركة بقتل االأبرياء يف �سورية«، 

كذل���ك اإجها�ض عم���ل املحكمة اخلا�س���ة 

بلبن���ان، من خالل تروؤ�س���ه حكومة جامعة 

ت�س���م رموزاً مقرَّبة من �س���ورية وحزب اهلل، 

اأُ�سندت لهم وزارات اأ�سا�سية، كوزيري الدفاع 

يعقوب ال�رساف والعدل �سليم اجلري�ساتي، 

اللذين كان لهما اعرتا�ض قانوين ود�ستوري 

على �رسيعة وعمل هذه املحكمة و�سهودها 

الزور.

بع���د والدة احلكوم���ة االأوىل للعهد اجلديد، 

بدى وا�س���حًا اأن ُجّل ما كان ي�سعى اإليه رئي�ض 

احلكومة هو العودة اإىل ال�سلطة، بعدما �سقطت 

رهانت���ه االإقليمية على هزمية حمور املقاومة، 

و�س���قط معها ا�س���تئثار »احلريرية« باحلكم، 

والتي دامت منذ العام 2005 لغاية ا�س���تعادة 

الق���وات ال�س���ورية مدينة حلب، متج���اوزاً كل 

العهود وال�رسوط التي و�سعها �سابقًا.

الري���ب اأن للتطورات يف املنطق���ة، وبداية 

انكف���اء امل�رسوع االأمريكي - ال�س���عودي فيها، 

انعكا�س���ًا مبا�رساً على الو�س���ع احلكومي يف 

لبن���ان، بدليل تبّن���ي زعيم »التي���ار االأزرق« 

تر�سيح العماد مي�س���ال عون للرئا�سة االأوىل، 

ثم ال�سري باحلكومة اجلامعة الراهنة، مبباركة 

رعاة امل�رسوع املذك���ور، االأمر الذي يوؤكد اأنهم 

عاجزون عن فر�ض اأي اأمر واقع جديد يف البلد، 

اأو التم�س���ك بنهج اال�ستئثار ال�سابق، خ�سو�سًا 

بعد االإجنازات امليداني���ة التي يحققها حمور 

املقاومة يف اجلارة االأقرب.

باالإ�س���افة اإىل هذا االنكفاء، ي�س���هد »تيار 

امل�س���تقبل« انق�سامات وت�سّدعات يف �سفوفه، 

كذلك يعاين من اأزمة مالية، ودعاوى ق�س���ائية 

ج���راء ه���ذه االأزمة، واأب���رز تلك االنق�س���امات 

ظاهرة اللواء اأ�رسف ريف���ي، ولذا وّزر احلريري 

�سخ�س���يات �س���مالية )النائب���ني حممد كبارة 

ومعني املرعبي(، ملواجهة وزير العدل ال�سابق 

وحتجيم دوره، مق�سيًا متثيل مدينة �سيدا عن 

حكومته.

لكن يبقى ال�سوؤال: هل ُيكتب لهذه املحاولة 

احلريرية النجاح، خ�سو�س���ًا يف �سوء التقارب 

ب���ني الرئي�ض جني���ب ميقات���ي و«اللواء« يف 

املواق���ف من املمار�س���ات احلريرية؟ وبدا ذلك 

من خالل ال�سجال بني رئي�سي احلكومة الراهن 

وال�س���ابق على موقع »توي���رت«، عندما توجه 

الثاين اإىل االأول بال�س���وؤال: هل مايزال احلريري 

متم�سكًا بالعناوين ال�سيا�سية التي �سن حروبًا 

الأجلها، ويف مقدمها املحكمة الدولية اخلا�سة 

بق�سية ال�س���هيد رفيق؟ فرّد االأول: نعم يا دولة 

الرئي�ض، واأنت اأكرث َمن يعرف ذلك، علمًا اننا مل 

ن�سن اأي حروب، بل نحن من تعرّ�سنا للحروب 

واالغتيال والغدر.. فهل يوؤدي التقارب املذكور 

بني الزعيمني الطرابل�س���يني والتباعد امل�سرتك 

مع احلريري اإىل عقد حتالف انتخابي يف وجه 

»امل�ستقبل«؟

ح�سان احل�سن

ف من توظيف أدوات  تخوُّ
لبنانية - سورية - فلسطينية 

ضد المقاومة في لبنان.. برعاية 
خليجية - »إسرائيلية«

�لرهانات �لتي متناها »�لإ�سر�ئيلي« و�سركاوؤه �لعرب وبع�ض �للبنانيني و�لغربيون �سقطت ب�سمود �سورية                )�أ.ف.ب.(
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¡ َم�ساهد حلبية مفرَبكة 
قال م�س���وؤول مرك���ز االإعالم االأمن���ي يف وزارة 

الداخلية امل�رسية، اإنه مت �س���بط 5 اأ�س���خا�ض 

وطفلني ب�سدد ت�سوير م�س���اهد دموية لُتعر�ض 

على اأنها يف مدينة حلب ال�سورية، وذلك عندما 

كانوا يهّم���ون للبدء بت�س���وير طفل���ة مرتدية 

ف�س���تانًا اأبي�ض ملوثًا باللون االأحمر امل�س���ابه 

لل���دم، وبيدها �س���ّمادة ملّوثة باللون نف�س���ه، 

باالإ�س���افة اإىل دمية �س���غرية ملّوث���ة وممزقة، 

وتظهر يف خلفية امل�س���هد اأط���الل منزل متهّدم 

�س���بق واأن �سدر بخ�سو�س���ه قرار هدم. واعرتف 

املتهمون بت�سويرهم تلك امل�ساهد لن�رسها عرب 

�س���فحات مواقع التوا�س���ل االجتماعي، الإيهام 

م�س���اهديها باأن اأحداث تلك امل�ساهد قد وقعت 

يف مدينة حلب.

¡ هل يدخل االأردن مرحلة جديدة؟
راأت دوائر متابعة يف ال�ساحة الأردنية اأن احلدث 

الإجرامي يف الكرك �س��يدفع الأردنيني اإىل اتخاذ 

موق��ف اأك��ر و�س��وحًا وحزم��ًا، مبعن��ى اأن هذه 

ال�ساحة �ست�سهد ردود فعل جادة تطالب قيادتهم 

بكّف يد ال�س��عودية عن العبث بال�ساحة الأردنية، 

وانتهاك �سيادتها وال�سيطرة على قرارات القيادة 

الأردنية، اأيًا كانت الأثمان. ومل ت�س��تبعد الدوائر 

اأن تنطل��ق مظاه��رات �س��عبية من��ددة بالإرهاب 

ورعات��ه ومموليه، وهذا يعني اأن الأردن قد دخل 

مرحل��ة جدي��دة، عنوانه��ا الأبرز الن�س��حاب من 

حتالفات العداء لل�س��عب ال�س��وري، وم��ا مل تدعم 

القي��ادة الأردني��ة املوق��ف الذي يتخذه ال�س��عب 

الأردين، فاإن ال�ساحة الأردنية �ستتلقى املزيد من 

ال�رضبات الإرهابية، و�س��تظل كافة الحتمالت 

مفتوحة، و�س��تجد هذه القيادة نف�س��ها م�س��طرة 

للوق��وف م��ع �س��عبها، خ�سو�س��ًا اأنها ت��درك ما 

تخطط له قطر �سد الأردن منذ �سنوات.

¡ اأردوغان يف ورطة
اأك���د املتابعون اأن الرئي����ض الرتكي رجب طيب 

اأردوغ���ان ب���ات يف ورطة بعد اغتيال ال�س���فري 

الرو�س���ي يف اأنقرة، وذلك لعدة اأ�س���باب، فمنّفذ 

الهجوم ينح���در من مدينة اأي���دن؛ غرب تركيا، 

وال وجود لالأكراد فيها، ف�سيناريو انتماء املنفذ 

ل�«حزب العمال الكرد�س���تاين« م�ستحيل، كما 

اأن منفذ الهجوم خ�س���ع للتحقيق عقب حماولة 

االنقالب الفا�س���ل منت�س���ف متوز املا�سي، وقد 

خل�ض املحقق���ون اإىل اأن ال عالقة له من قريب 

اأو بعيد بجماعة غولن، اإذاً، �س���يناريو اإل�س���اق 

التهمة بجماعة غولن لن مترّ، ثم اإن املنفذ كان 

من العنا�رس املوثوقة ال���والء، حيث اإنه اختري 

للم�س���اركة يف مهم���ات حرا�س���ة يف خطابات 

جماهريية الأردوغان اأكرث من مرة، ولديه ن�ساط 

حزب���ي يف »ح���زب العدال���ة والتنمي���ة«، اإذاً، 

�سيناريو تربوؤ النظام منه لن ميرّ اأي�سًا.

¡ ر�سالة كريي للفل�سطينيني.. مزعجة
قالت م�سادر وا�سعة الطالع اإن وزير اخلارجية 

الأمريك��ي جون كريي بعث بر�س��الة اإىل القيادة 

الفل�س��طينية، اأبلغها فيه��ا اأن اإدارة باراك اأوباما 

التي اأو�س��كت على الرحيل لن ت�ستطيع تقدمي اأية 

وع��ود اأو اتخاذ اأي��ة خطوات يرغ��ب بها اجلانب 

الفل�س��طيني. واأ�س��افت امل�س��ادر اأن ك��ريي ذكر 

اأن  الفل�س��طينية  القي��ادة  عل��ى  اأن  ر�س��الته  يف 

تعرف كيف حتمي نف�سها اأمام الإدارة الأمريكية 

املقبل��ة، خ�سو�س��ًا اأن »اإ�رضائي��ل« ل��ن ت�س��ارك 

اجلان��ب الفل�س��طيني يف الت�س��الت م��ع اإدارة 

ترام��ب،  املنتَخ��ب دونال��د  الأمريك��ي  الرئي���س 

واأنها �س��تحاول اإدخال واإ�رضاك »حمور العتدال 

العرب��ي« يف ه��ذه الت�س��الت، متج��اوزة بذلك 

القيادة الفل�سطينية.

موضوع الغالف

لعله���ا الر�س���الة الدموية االأوىل 

اإىل مو�س���كو بع���د حتري���ر حل���ب.. 

اأنقرة  اغتيال ال�س���فري الرو�س���ي يف 

عل���ى يد رجل اأمن ترك���ي، على وقع 

لي�ض  حللب«،  االنتقامية  »�سيحاته 

باحل���دث العادي ال���ذي ميكن املرور 

اأم���ام خطورته  التوقف  علي���ه دون 

لناحي���ة مدى اخلرق »اجلهادي« يف 

املوؤ�س�سات االأمنية الرتكية، وبالتايل 

اأن يت���ّم اغتياله على االأر�ض الرتكية 

الر�س���الة  حتديداً، وم���ا تعنيه هذه 

يف التوقي���ت احللبي كما بتداعياتها 

الالحقة، �س���يما اأن اإ�سارة الفتة تلت 

العملية كمنت يف م�سارعة م�ست�سار 

الرئي�ض رجب طيب اأردوغان اإىل اتهام 

نة  وا�س���نطن وبرل���ني - بطريقة مبطَّ

- بالوق���وف وراءها، ع���رب قوله اإن 

»تعزيز العالقات بني تركيا ورو�سيا 

اأثار �سخط الغرب، خ�سو�سًا الواليات 

اأعقب  املتحدة واأملانيا«! هذا الكالم 

ما كانت لفتت اإليه معلومات �سحفية 

اأملانية ك�س���ف عنه���ا »مركز فرييل 

مفادها  اأ�س���بوعني،  منذ  للدرا�سات« 

اأن »برلني ووا�سنطن تريدان معاقبة 

الرئي�س���ني بوتني واأردوغ���ان يف اآن 

واحد«، وت�سعيان اإىل »اإدخال طريان 

جمهول« بني دم�س���ق واأنقرة لتمرير 

�رسبة قا�سية �سد هدف ع�سكري تركي 

يف منطقة وجود قوات »درع الفرات« 

يف ال�س���مال ال�سوري، يدفع تركيا اإىل 

مهاجمة اجلي�ض ال�سوري بال تردد، ما 

ميّثل بالتايل ا�ستفزازاً تركيًا لرو�سيا، 

يعيد خلط االأوراق جذريًا يف العالقة 

الرتكية - الرو�سية، خ�سو�سًا اأن دماء 

ال�س���فري الرو�س���ي مل جتّف بعد على 

االأر�ض الرتكية.

االغتي���ال  ر�س���الة  اأن  �س���ك  ال 

مزدوج���ة؛ اإىل رو�س���يا وتركيا يف اآن 

واح���د: اإىل االأوىل عرب الرد على ن�رس 

حل���ب، وم���ا بع���ده، وكان جليًا يف 

عبارات م���ن نّفذ »عملي���ة االنتقام 

حللب«، واإىل الثانية ع�سية حت�رّسها 

لاللتحاق باجتماع رو�سيا واإيران يف 

مو�سكو، لبحث خطط »الق�ساء على 

اجلماع���ات االإرهابية يف �س���ورية«، 

عرب القول لها اإن هذا التقارب ممنوع، 

واأي »تكويعة« تركية ت�ساند مو�سكو 

وطهران يف �س���حق ه���ذه اجلماعات 

ممنوعة اأي�س���ًا.. والالف���ت اأن عملية 

االغتيال تزامنت اأي�سًا مع �سدور قرار 

جمل�ض االأمن الدويل الذي ق�سى بن�رس 

مراقبني دوليني يف حلب، وعلى منت 

وّجهها  »قا�س���ية«  �س���ورية  ر�سالة 

مندوب �سورية يف االأمم املتحدة ب�سار 

اجلعف���ري »اإىل من يهّمه���م االأمر«، 

رّد فيها على »ه�س���ترييا« وا�سنطن 

واأتباعها ملعرفة م�س���ري �س���باطهم 

الذي���ن كانوا يدي���رون غرف عمليات 

امل�س���لحني يف حل���ب.. اجلعفري مل 

يكتِف بتحديد اأ�سماء هوؤالء ال�سباط، 

د ب�»اإلقاء القب�ض  بل ذهب اإىل التعهُّ

عليهم وعر�س���هم عليك���م« يف رده 

على �سوؤال اأحد ال�سحافيني حول ما 

�ستقوم به ال�سلطات ال�سورية اإزاءهم.

تلّقفته���ا  ا�س���تخبارية  تقاري���ر 

وا�س���نطن قبيل انعقاد جل�سة جمل�ض 

االأم���ن لتمرير قرار اإر�س���ال مراقبني 

دوليني اإىل حل���ب، حملت معلومات 

»خط���رية« ع���ن م�س���ري ال�س���باط 

االأجان���ب يف املدين���ة، حيث ذكرت 

اأن عدداً منهم ق���د ُقتل خالل معارك 

حتريرها، فيما اختفت اآثار ال�س���ّباط 

االآخرين.. م�سادر ع�س���كرية ميدانية 

ك�سفت ل�»الثبات« اأن عدداً من هوؤالء 

مّت التع���رف عليهم قتل���ى، ورّجحت 

اأن الباقني وقعوا يف قب�س���ة اجلي�ض 

ال�سوري وحلفائه، كما اأكدت اأن ثالثة 

من قادة جبه���ة »الن�رسة« - كانوا 

يجتمعون ب�س���كل دوري مع ال�سباط 

اال�س���تخباريني يف حلب ال�رسقية - 

قاموا بزيارة فل�س���طني املحتلة على 

عجل، عندما تلّقفوا من الدول الداعمة 

لهم اأن معرك���ة »اأم املعارك« باتت 

قريبة جداً، حيث التقوا هناك قيادات 

برتتيب  »اإ�رسائيلية«،  ا�س���تخبارية 

وتن�س���يق بني ت���ل اأبيب م���ن جهة، 

والريا�ض والدوح���ة من جهة اأخرى. 

وك�س���فت امل�س���ادر اأن قادة اجلبهة 

الثالث���ة كانوا حمط ر�س���د ومراقبة 

ُقتلوا  ا�ستخبارية �سورية دقيقة، وقد 

اإدارة  للم�س���اركة يف  بعد عودته���م 

املعارك.

امل�س���ادر مل تغفل االإ�سارة اإىل اأن 

اإحدى تداعيات حترير حلب االإقليمية 

حتمل خطورة ق�س���وى عل���ى م�رس، 

التي زادت موؤخراً من وترية تن�سيقها 

االأمن���ي واال�س���تخباري م���ع قيادة 

د  دم�سق ب�سكل غري م�سبوق، بعد تاأكُّ

االأجهزة االأمنية امل�رسية اأن الهجوم 

على كاتدرائي���ة االأقباط يف القاهرة 

ُنفِّذ باأمر عمليات �س���عودي، وهو اأول 

غي���ث العبث ال�س���عودي يف الداخل 

امل�رسي، على وقع خطورة ما و�سلت 

اإليه العالقات امل�رسية - ال�سعودية، 

م�سحوبة بحرب اإعالمية �رس�سة بني 

اجلانبني، وك�س���فت اأن اال�ستخبارات 

ال�سعودية ر�س���دت تعاونًا »اأمنيًا« 

ع�س���كريني  مل�ست�س���ارين  الفت���ًا 

م�رسيني مع نظراء رو�ض و�س���وريني 

يف عملي���ات حترير حل���ب، واقرتاب 

»اإع���الن م�رسي ر�س���مي« عن عودة 

الدبلوما�س���ية مع �سورية،  العالقات 

بعد اإجناز ت�س���مية ال�س���فري امل�رسي 

اإىل دم�س���ق.. ثمة اأ�سباب »موجبة« 

بات���ت تدف���ع القاهرة اإىل تو�س���يح 

موقفها من �س���ورية اأكرث من اأي وقت 

م�سى، �سيما اأن م�سادر اأمنية م�رسية 

اأ�سارت اإىل مرحلة خطرية قد تواجهها 

م�رس خالل العام املقبل، كا�س���فة اأن 

»ا�س���تخباريًا« جّهز خطة  اجتماعًا 

االعتداء على الكني�س���ة القبطية يف 

القاهرة، ح�سل يف 13 ت�رسين الثاين 

املن�رسم يف الدوحة القطرية، ح�رسه 

�سباط قطريون و�سعوديون وقادة من 

حركة »حما�ض«، خّطط اأي�سًا الإعالء 

االإرهابية يف م�رس،  االأعم���ال  وترية 

الت�س���ليحي واملايل  وزي���ادة الدعم 

منطقة  وا�ستغالل  االإرهابية،  للخاليا 

احل���دود الليبية - امل�رسية ل�س���ّخ 

»جهاديي«  اإىل  واملرتزقة  ال�س���الح 

�سيناء.

االأ�سد �س���يكون على االأرجح جنم 

ا�س���تقطاب اأك���رث من رئي����ض عربي 

واأوروب���ي يف املرحلة املقبلة، للمرة 

االأوىل من���ذ اندالع احلرب ال�س���ورية، 

مقاب���ل ه���زات اإرهابي���ة خطرية يف 

اإ�سارة املحلل  اأوروبية، وفق  عوا�سم 

ال�سيا�س���ي يف �س���حيفة »نا�سونال 

ريفيو« االأمريكية؛ جاي هالني، الذي 

مل ي�ستبعد ت�س���ارع عمليات احل�سم 

الع�سكري يف �سورية باملدى املنظور 

ب�س���كل كبري ومفاج���ئ، مقابل هزة 

عنيفة يف العائلة املالكة ال�سعودية، 

»يبدو اأنها باتت و�سيكة«.

ماجدة احلاج

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

اغتيال السفير الروسي في 
تركيا رسالة مزدوجة إلى 

موسكو وأنقرة في آن واحد

برلني وو��سنطن تريد�ن معاقبة بوتني و�أردوغان.. وت�سعيان �إىل �إدخال طري�ن جمهول بني دم�سق و�أنقرة                                      )�أ.ف.ب.(
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»حماس«.. لماذا؟
كانون  م���ن  الثام���ن  يف 

اأي قب���ل   ،2012 الأول ع���ام 

اأربع �س���نوات من الآن، ويف 

الذي  املهرج���ان اجلماهريي 

»حما�س«  حرك���ة  اأقامت���ه 

يف قط���اع غ���زة مبنا�س���بة 

والع�رشين  اخلام�سة  الذكرى 

لنطالقتها، وبح�سور قيادات 

ال�س���ف الأول، حم���ل رئي�س 

املكت���ب ال�سيا�س���ي خال���د 

م�سعل َعَلَم ما ي�سمى »الثورة 

الأ�سل  ال�س���ورية«، وهو يف 

النتداب  زمن  ال�سوري  العلم 

الفرن�سي على �سورية. يومها، 

اأّكد م�سعل يف معر�س كلمته 

جانب  اإىل  »احلركة«  وقوف 

اإن  ال�س���وري قائاًل  ال�س���عب 

على  ت�س���اوم  ل  »حما����س 

املب���ادئ ول تف���رّط بالقيم، 

اأي  وبالتايل ل توؤّيد �سيا�سة 

دول���ة اأو اأي نظ���ام يخو�س 

معرك���ة دموية مع �س���عبه، 

فنحن مع ال�سعوب«.

يومه���ا، بداأ ه���رج ومرج 

�سيا�سي ب�س���بب حْمل الَعَلم 

املذكور من قَبل م�سعل، الذي 

على  »حركت���ه«  حر�س���ت 

القول، ومنذ حلظة مغادرتها 

على  منها،  وبقرار  �س���ورية، 

خلفية الأحداث يف �س���ورية، 

»اإنها ل تتدخل يف �س���وؤون 

الدول العربية الداخلية، واإن 

رفع العلم مل يكن يتق�ّس���ده 

اأب���و الوليد، بل ح�س���ل عن 

طري���ق اخلط���اأ«، وه���ذا ما 

اأك���ده نائب رئي����س املكتب 

ال�سيا�س���ي حلرك���ة حما�س 

اأبو مرزوق  الدكتور مو�س���ى 

يف مقابلة اأجرتها معه قناة 

»امليادين« يف الرابع ع�رش 

اإذ  من ت�رشي���ن الأول 2013، 

ك�س���ف اأبو مرزوق اأن »خالد 

املكت���ب  رئي����س  م�س���عل 

رفع عل���م الثورة ال�س���ورية 

باخلطاأ«، واإن مل ُت�سّكل هذه 

لدى  قناع���ة  الت�رشيح���ات 

الكثريين، ولكن قفزوا عنها.

بع����د اأربع �س����نوات على 

تلك الواقع����ة، التاريخ ُيعيد 

ُت�س����در  »حما�س«  نف�س����ه؛ 

بيان����ًا �س����ديد اللهجة حول 

مدينة حلب، مدموغًا بال�سور 

التي غّطت م�سريتها يف قطاع 

غ����زة مبنا�س����بة انطالقته����ا 

على  والع�رشي����ن  التا�س����عة 

تاأ�سي�سها. هذه املرة من دون 

مغادرة  اأخطاء، ب����ل يف  اأية 

الرمادية،  للم�ساحة  وا�سحة 

ويف خطوة ذات دللة طماأنت 

اأنها  الآخري����ن  خالله����ا  من 

وما  امل�س����احة،  تلك  غادرت 

كان خطاأً قبل اأربع �س����نوات، 

اليوم قد اأ�سبح يقينًا.

رامز م�سطفى

والرتكي واخلليجي  الغربي  الفجور 

يف دعم الع���دوان والإرهاب على الدولة 

الوطني���ة ال�س���ورية، بداأ يرتّد باأ�س���كال 

خمتلف���ة عل���ى ه���ذه ال���دول الراعية 

ل���ة لالإرهاب، بحي���ث ل يكاد ميرّ  واملموِّ

اأ�س���بوع اإل ونق���راأ اأو ن�س���مع عن خرب 

اإطالق نار يف عوا�س���م الغ���رب الكربى، 

اأو ع���ن تهدي���د اإرهاب���ي، يف وقت تكاد 

الريا�س تطالعنا كل اأ�سبوع عن اكت�ساف 

خلي���ة اأو جمموع���ة مل���ا تطل���ق عليه 

»الفئة ال�س���الة« التي �س���لت بفتاوى 

»الوهابية« التي تكفر الآخرين.

قادة الغرب ودول العدوان على الدولة 

الوطنية ال�س���ورية؛ م���ن اأنقرة والدوحة 

والريا�س، اإىل ت���ل ابيب وباري�س ولندن 

ووا�سنطن، فّحوا كل فجورهم على حلب، 

وتنا�س���وا مئ���ات اآلف الإرهابيني الذين 

�س���ّدروهم اإىل �س���ورية، وفربكوا الأفالم 

والأخب���ار الكاذب���ة عن حل���ب، وزعموا 

قتل اأطفال ون�ساء، وو�سل بهم الأمر حّد 

ا�س���تعمال �س���ورة الطفل ال�سهيد حممد 

الدرة الذي قتله العدو ال�س���هيوين وهو 

يحتمي بوالده يف غزة، كما ا�س���تعملوا 

التفجري الإرهابي الذي ا�س���تهدف رئي�سة 

وزراء الباك�س���تان الراحلة بنازير بوتو 

على اأنه نتيجة غارة طريان �س���ورية اأو 

رو�سية.

هذا الغرب والرتكي واخلليجي الذي 

مل ي�سمع الأهايل احللبّيون الذي فرّوا من 

�رشق املدينة، م���اذا قالوا وكيف حتدثوا 

عن جماع���ات الإرهاب، ومل يتحدثوا ول 

مرة عن ح�س���ار اأهايل دي���ر الزور وُنبُّل 

والزه���راء والفوعة وكفري���ا وغريها من 

املناطق املحا�رشة يف �سورية.

بب�س���اطة، لي����س اله���ّم الإن�س���اين 

والجتماعي والأخالقي هو الذي ي�س���غل 

بال و�سائل الإعالم والتوا�سل الجتماعي 

لكل حلف اأعداء دم�سق، اإمنا هو ا�ستمرار 

احلرب والعدوان على الدولة ال�س���ورية 

و�س���عبها، وال���ذي بداأ ي����رشب يف كل 

الجتاهات بعد اأن تقّدم اجلي�س ال�سوري 

وحلف���اوؤه يف مواجهة هذا الإرهاب الذي 

لن تقت����رش حدوده على �س���ورية، وبداأ 

اأمام النت�س���ارات النوعية، واآخرها يف 

املي���دان احللبي، الذي زل���زل ركاب كل 

حلف الإرهاب.

»ال�س���لطان« الرتك���ي رج���ب طيب 

اردوغ���ان اأطل���ق كل املن���اخ الذي دعم 

الذي  الإرهاب والتطرف والنحراف، فهو 

�س���ّهل مرور واإيواء وتدريب الإرهابيني، 

خ�سو�س���ًا »داع�س«، لأنه اأ�سعل احللم 

الإمرباطوري يف خمّيلت���ه، وظّن اأنه من 

�س���ورية ميكنه قيادة جياد »خالفته«، 

فقّدم �س���تى اأنواع امل�ساعدات الع�سكرية 

واللوج�ستية لف�سائل الإرهاب املختلفة 

واملتنوعة، بحيث و�سل عدد الإرهابيني 

الأجان���ب الذي���ن مار�س���وا اإرهابهم اإىل 

م���ا يفوق ال����400 األف اإرهاب���ي، دخلوا 

يف معظمه���م اإىل �س���ورية والعراق عرب 

الأرا�سي الرتكية، كما وّفر لهم مع جنله 

بالل امل�س���اعدات املالية الكربى، جراء 

النفط املنهوب ع���رب املوانئ  ت�س���ويق 

الرتكية، وجنى منها مع جنله املليارات.

اجلموح الإمرباط���وري لدى اأردوغان 

جعل���ه يع���ادي كل اآخ���ر يف الداخ���ل 

واخل���ارج، فف���ي الداخل الرتك���ي اأغلق 

معظم و�سائل الإعالم املعار�سة ل�سلوكه 

ونهج���ه الديكتاتوري، وو�س���ل به الأمر 

اإىل حد ارتكاب اجلرائم ليل�س���ق التهمة 

مبمّوله ومعلّمه ال�سابق فتح اهلل غولن، 

وباخت�س���ار، فقد ن�س���ف اأردوغان اأب�سط 

اأ�س���كال الدميقراطية يف بالده، كما عزّز 

و�س���يعزز الإرهاب اأكرث فاأكرث يف »بالد 

النك�سارية«. 

وم���ع اخل���ارج، اعتاد عل���ى توتري 

عالقة اأنقرة مع اجلميع، حتى مع م�سدر 

حمايته )الناتو(، فبداأ ب�س���كل ه�س���تريي 

ي�س���ّدر اإليه النازحني ال�س���وريني، كما 

مل يوّفر وا�س���نطن، وو�سل بعدائيته اإىل 

مو�س���كو، ف���كان اأن اأ�س���قط يف البداية 

املقاتلة الرو�س���ية، لكن اأمام الغ�س���ب 

الرو�س���ي ا�س���طر بعد طول مكابرة اإىل 

العتذار.

اعت���اد »الديكتاتور«  ب�س���كل عام، 

اأردوغان على توجيه الر�س���ائل يف اأكرث 

م���ن اجتاه، يف حماولة من���ه لأن يكون 

الإقليمي���ة،  التط���ورات  كل  فاع���اًل يف 

خ�سو�سًا يف �سورية.

هذه امل���رة كانت الر�س���الة الرتكية 

ملو�سكو مدّوية، اإذ بدم بارد اغتال �رشطي 

تركي، وبلبا�سه الر�سمي، ال�سفري الرو�سي 

لدى اأنقرة اندري���ه كارلوف، وهو مفروز 

من احلكومة الرتكية ملرافقة ال�سفري، كما 

اأنه اأحد اأفراد �رشطة مكافحة ال�سغب.

الر�س���الة الطائ�س���ة والهوجاء التي 

وّجهها الديكتاتور اأردوغان ملو�سكو هي 

حماولة يائ�سة بعد التطورات امليدانية 

يف حل���ب، لكنه حينما اكت�س���ف فداحة 

جرميته، ا�س���تلحقها بر�س���الة لوا�سنطن 

باإطالق نار اأمام مقر ال�سفارة الأمريكية 

يف اأنقرة، يف حماولة منه لت�س���وير اأن 

ب���الده تتعر����س لالإره���اب، ويف نف�س 

احلني حاول اأن ُيل�س���ق تهم���ًا اإرهابية 

بحليفه ال�س���ابق فتح اهلل غولني املقيم 

يف وا�سنطن.

بب�ساطة، قاتل ال�سفري الرو�سي ما كان 

له اأن ينفرد بالوقوف خلف ال�سفري وحيداً 

لول اأن اأهلّيته ومكانته الأمنية الر�سمية 

ت�س���محان له بذلك، خ�سو�سًا اأن اأجواء 

التعبئ���ة يف الإعالم امل���وايل لأردوغان 

والتيار »الإخ���واين« - الرتكي املدعوم 

قطريًا و�سعوديًا، والتحري�س �سد مو�سكو 

وطهران، والذي يلقى �سداه وتكامله مع 

اأوجدوا  وال�س���هيوين،  اخلليجي  الإعالم 

املن���اخ املع���ادي، ما يعني بب�س���اطة 

متناهية اأنه كان على ال�سلطات الرتكية 

اأن ت�س���ع اإجراءات اأمنية م�سددة حلماية 

البعثات الدبلوما�سية، وهو ما مل تفعله 

لغاية يف »نف�س يعقوب«.

من الوا�س����ح اأن مو�س����كو تلّقت 

الر�س����الة وقررت الرد عليها بال�سكل 

املنا�س����ب، حي����ث اأعل����ن الرئي�����س 

فالدميري بوتني بو�س����وح اأن احلرب 

عل����ى الإره����اب �ستت�س����اعد بع����د 

الرو�س����ي، واملجرمون  ال�سفري  مقتل 

�سي�س����عرون بالفرق الكبري يف �رشب 

واقتالع الإرهاب.

عل���ى  رّدت  بدوره���ا  وا�س���نطن 

ا�س���تهداف �س���فارتها يف اأنقرة، فاأعلنت 

اخلارجي���ة الأمريكية عن اإغالق بعثاتها 

وا�س���طنبول  اأنق���رة  الدبلوما�س���ية يف 

واأ�سنة، ودعت رعاياها للحيطة واحلذر.

اإذاً، تركي���ا تغ���رق يف ظ���ل »جنون 

العظمة« الأردوغاني���ة اأكرث فاأكرث، ويف 

وحول الأزمات القت�س���ادية وال�سيا�سية 

والجتماعية والإرهابية، واحلبل يقرتب 

من عنق الديكتاتور، فهل �س���رى قريبًا 

م�سطفى كمال اآخر، ينهي مرحلة التهّور 

الأردوغاين؟

 يف املحاول���ة النقالبية ال�س���ابقة، 

اأنقذت مو�س���كو وطهران رجب اأردوغان، 

ُترى من �س���ينقذه هذه املرة من امل�سري 

املحت���وم، بعد اأن و�ّس���ع دائ���رة اأعدائه 

وخ�سومه يف الداخل واخلارج؟

اأحمد زين الدين

اغتيال السفير الروسي ردٌّ على هزيمة اإلرهاب في حلب

عودة �أهايل حلب �إىل ديارهم م�ستمرة بعد دخول �جلي�ش �ل�سوري و��ستتباب �لأمن                             )�أ.ف.ب.(
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كانت لفتة م�س���ارعة الرئي�س الرتكي 

رجب طي���ب اأردوغ���ان اإىل اللتفاف على 

الغ�س���ب الرو�س���ي بعد اغتيال ال�س���فري 

كارل���وف يف اأنق���رة؛ باإدان���ة الغتي���ال 

وال�س���ماح للمحققني الرو�س بالقدوم اإىل 

تركي���ا وامل�س���اركة يف التحقيق بحادثة 

الغتيال، وه���و العارف ب���اأن الرو�س لن 

يت�س���احموا م���ع الأمر، واأنهم ل ين�س���ون 

�سحاياهم، ول ي�س���فحون ب�رشعة بدليل 

الرّد الرو�س���ي على حادثة اإ�سقاط الطائرة 

مفاعيل���ه  تنت���ِه  وال���ذي مل  الرو�س���ية، 

القت�س���ادية لغاي���ة الآن )مل ُيزل الرو�س 

كافة العقوبات الرو�سية على تركيا لغاية 

الآن(، وبدليل اأن ال�ستخبارات الرو�سية ما 

زالت تقوم بتنفيذ اإعدامات لقادة الف�سائل 

ال�سي�سانية الذين يعي�س���ون يف تركيا اأو 

يف قطر.

ل ميكن باأي حال من الأحوال ف�س���ل 

اغتي���ال ال�س���فري الرو�س���ي يف تركيا عن 

الظ���روف املحيطة بهذا الغتي���ال تركيًا 

و�س���وريًا، والتي ت�س���ّكلت قب���ل الغتيال 

مبا�رشة واأف�س���ت اإليه، والتي �ستوؤ�س����س 

ملرحلة ما بعده، لذا، من ال�سعب العتقاد 

باأن قاتل ال�س���فري الرو�سي قد نّفذ عمليته 

ب�س���فته »ذئبًا منف���رداً«، ومن املهم جداً 

اللتف���ات اإىل ما قال���ه الرئي�س فالدميري 

بوتني حول »الي���د التي وّجهت القاتل«، 

لندرك اأن ال�سّك الرو�سي يّتجه اإىل اأبعد من 

»داع�س« اأو »العمل الفردي«.

ل���ذا، تبدو م�س���ارعة كل من اأردوغان 

وبوتني اإىل حتييد دور احلكومة الرتكية يف 

عملية الغتيال والإ�س���ارة اإىل اأن الغتيال 

»ي�س���تهدف العالقات الطّيبة بني رو�سيا 

وتركيا والت�س���وية يف �سورية«، حماولة 

لالإ�س���ارة، ولو ب�س���ورة غري مبا�رشة، اإىل 

هوي���ة »اليد« التي وّجهت القاتل، ولو مل 

يتّم ت�سميتها علنًا.

يبدو من غري املفيد ا�ستباق التحقيق 

والإ�س���ارة اإىل اجله���ة الت���ي ميك���ن اأن 

تكون قد حرّ�س���ت عل���ى عملية الغتيال، 

ن اأو الإ�س���ارة باإ�س���بع التهام اإىل  والتكهُّ

»كل املت�رشرين« من الت�س���وية ال�سورية 

واخلا�رشي���ن يف معركة حل���ب لتهامهم 

ر  بهذه العملية، بل يبدو مفيداً اأكرث ت�س���وُّ

م���ا ميكن اأن تكون عليه العالقات الرتكية 

- الرو�سية بعد هذه العملية:

ل الرتكي  اأوًل: بغ�س النظر عن التن�سُّ

من العملية واإدانة اأردوغان للعمل، تبقى 

اأردوغان  والرئي����س  الرتكي���ة  احلكوم���ة 

م�س���وؤوَلنْي ب�س���ورة مبا����رشة، كونه���م 

مل ي�س���تطيعوا اأن يحفظ���وا اأمن ال�س���فري 

والبعثات الدبلوما�س���ية يف تركيا، وهي 

م�سوؤولية �سيادية بالدرجة الأوىل، وترتبط 

باأن املنفذ �رشطي بالدرجة الثانية.

من هنا، فاإن الإتراك �سيعمدون اإىل 

تقدمي الكثري من التنازلت يف امللفات 

امل�سرتكة بينهم وبني الرو�س، حتا�سيًا 

لغ�س����ب الرو�س، وخوفًا من النتقام 

الذي ميكن اأن يقوم به الرئي�س بوتني، 

و�سي�ستغل الرو�س هذه العملية، التي 

ت�س����اف اإىل »الطعن����ة الرتكية« يف 

الظهر، والتي جتلت باإ�سقاط الطائرة 

الرو�س����ية يف �س����ورية، ليدفعا تركيا 

اإىل مزي����د من التن����ازلت يف امللف 

ال�سوري، »تكفرياً« عن الأخطاء التي 

قاموا بها.

ثانيًا: ُتظهر ال�سيا�س���ة الرو�س���ية 

الرباغماتي���ة واحلذق يف  الكثري م���ن 

ال�رشق الأو�سط، فقد اأثبتوا اأنهم قادرون 

على اللعب على التناق�سات وال�ستفادة 

من الكثري م���ن الأم���ور، منطلقني من 

ح�سابات الربح واخل�سارة، فعملوا على 

ال�س���تفادة من الأرباح بدل الت�س���ّفي 

بالنتقام املوجع؛ فبدل اأن يقوم الرو�س 

بالرد النتقامي املبا�رش على تركيا يف 

مو�س���وع اإ�س���قاط الطائرة، عمدوا اإىل 

ال�سغط على القت�ساد الرتكي؛ ب�رشب 

ال�سياحة والزراعة والتجارة وال�رشكات 

والعّم���ال الأت���راك، وحينم���ا اعت���ذر 

اأردوغان عن فعلته وجاء طالبًا العون 

بعد النقالب الفا�سل �سده، اأخذ الرو�س 

منه ما يريدون يف ملف الغاز )م�رشوع 

ال�س���يل الرتكي(. ويف امللف ال�س���وري، 

قاي����س الرو�س اأردوغان على امل�رشوع 

الأتراك  الكردي يف �س���ورية؛ بتخلّ���ي 

عن جزء من املجموعات امل�سلّحة يف 

معركة حلب، و�س���حب اأكرب عدد منهم 

للم�ساركة يف »درع الفرات«، ما عّجل 

يف اإنهاء معركة حلب ب�رشعة.

من هنا، فاإن اغتيال ال�س���فري الرو�سي 

يف تركيا، وم�س���وؤولية تركي���ا املعنوية 

�س���تكون حاف���زاً  �س���يادة،  ذات  كدول���ة 

للرو����س للمطالبة مبزيد م���ن التنازلت 

الرتكية يف املل���ف ال�س���وري، واإجبارهم 

عل���ى تنفيذ التعهدات الت���ي قطعوها يف 

اآب املا�س���ي بعد امل�ساحلة ال�سهرية بني 

اأردوغان وبوتني، وال�س���غط على الأتراك 

لف���ّك حتالفهم مع »جبه���ة الن�رشة«، اأو 

ف الدعم الع�س���كري الرتكي  على الأقل توقُّ

ل�»النُّ����رشة« التي ُتعترب اأكرث التنظيمات 

قوة وفعالية يف ال�س���مال ال�س���وري. اأما 

�سيا�سيًا ودبلوما�سيًا، فقد تكون تركيا هي 

املبادر - بدون �س���غوط رو�سية مبا�رشة 

- اإىل تقدمي »الهدايا« ال�سيا�سية للرو�س 

يف حل���ف »الناتو«، منها - على �س���بيل 

املثال ل احل�رش - تعطيل قدرة »الناتو« 

على اتخاذ قرارات �س���د الرو�س اأو اإ�سدار 

بيانات اإدانة �سدهم؛ كما فعلوا حني رف�س 

الأتراك النقا�س يف مو�سوع �رشق حلب يف 

اجتماع حل���ف »النات���و« الأخري، والذي 

كان من املفرت�س اأن يخ���رج ببيان اإدانة 

»يحّم���ل الرو�س امل�س���وؤولية عن املجازر 

التي ح�سلت يف حلب«.

اإذاً، املراهن���ون على �س���وء العالقات 

الرتكية - الرو�س���ية بعد حادثة الغتيال 

�سيخيب ظّنهم، و�ست�سهد العالقات الرتكية 

- الرو�سية حت�سنًا �سينعك�س اإيجابًا على 

ملف الت�سوية ال�س���ورية، في�ستفيد الرو�س 

من الأهمية ال�سرتاتيجية لرتكيا، وي�ستفيد 

الإقليمي  اأنف�سهم الالعب  الأتراك بتكري�س 

ني« الذي �س���يوازن الالعب الإيراين  »ال�سُّ

يف املنطقة.

د. ليلى نقول

منت الأحزاب »اليمينية« التي متيل 

اإىل التط���رّف يف الغرب ب�س���كل مطرد يف 

الآون���ة الخرية، ومرّد ه���ذا ذلك جمموعة 

م���ن العوامل، منها ما ل���ه عالقة بالركود 

القت�سادي وتدّفق الالجئني باأعداد كبرية 

نتيجة الأزمات التي مترّ بها منطقة ال�رشق 

الأو�سط، وتكاُثر اخلاليا التكفريية النائمة، 

ووجود بيئة حا�س���نة لها يف العديد من 

الدول الغربية، وقيام تلك اخلاليا باأعمال 

اإرهابية اأودت بحياة الكثري من املواطنني، 

و�س���عورهم باأن اأمنهم ال�سخ�س���ي مهّدد، 

وكذلك اأمنهم الجتماعي.

ه���ذا النم���و واإن كانت له اأ�س���بابه 

اخلا�س���ة، اإل اأنها ل ُتعف���ي هذه الأحزاب 

املتطرف���ة من م�س���وؤوليتها، لأنها ارتكزت 

على ال�سعوبية والنزعة القومية، وعداوؤها 

للم�سلمني والالجئني ياأتي يف �سياق هذه 

النزعة.

هذا الطراد �سي�س���ّكل خطراً على روح 

النفت���اح والتعاي����س ب���ني املجتمعات 

الغربية من جهة، والعربية والإ�س���المية 

من جهة اأخرى، ويف راأى جو توميان؛ مدير 

الأبحاث فى »موؤ�س�سة غوف«، فاإن »لدى 

بًا لالأ�سواأ،  اأوروبا كل الأ�سباب لتتحرك جتنُّ

واإن امل�س���هد ال�سيا�س���ى مه���دد بنهو�س 

ال�سعبوية، لأنه اإذا متّكن �سيا�سي اأو حزب 

من النج���اح فى توحي���د الناخبني ذوى 

امليول ال�سعبوية خلفه، فحينها ميكن اأن 

ي�س���كلوا تهديداً حقيقيًا للنظام ال�سيا�سي 

القائم«.

ومن خالل ا�س���تطالع الراأي ن�ستطيع 

اأن نك���ّون فك���رة حول منو ه���ذه الأحزاب 

»اليميني���ة« املتطرفة، ففي اأملانيا متّكن 

»احلزب البديل من اأجل اأملانيا« اأن يفوز 

بن�س���بة 25٪ من الأ�س���وات يف انتخابات 
الولي���ات الأملانية، متقّدمًا على »احلزب 

تتزعمه  ال���ذي  امل�س���يحي«  الدميقراطي 

اأجني���ال م���ريكل، وكذلك »ح���زب اجلبهة 

الوطنية« يف فرن�س���ا ال���ذي تقوده ماري 

لوبان، واملع���ادي للمهاجرين، وقد احتّل 

املرتبة الثانية يف النتخابات الفرن�سية، 

واأظه���ر ا�س���تطالع لل���راأي اأن 63٪ م���ن 

الفرن�سيني يوؤيدون اأفكاره، اأما يف هولندا، 

ف�»حزب احلري���ة« اليميني الذي يتزعمه 

ج���زب نيلدرز، يدع���و اإىل »احلد من تزايد 

اأعداد امل�سلمني يف اأوروبا، لأنهم يبعثون 

على القلق«.

وم���ا ينطبق عل���ى فرن�س���ا واأملانيا 

ينطبق على غريهما م���ن الدول الغربية، 

ك�»حزب احلرية« يف النم�سا، الذي ح�سد 

مر�سحه للرئا�س���ة نودبرت هوفر 35٪ من 

الأ�سوات، والذي كاد اأن ي�سل اإىل الرئا�سة، 

و»ح���زب القانون والعدال���ة« يف هولندا 

الذي متّكن من دخ���ول احلكومة من خالل 

الفوز ب�39٪ من الأ�س���وات الربملانية يف 

الع���ام 2015، وغريه���م م���ن الأحزاب يف 

الدامنارك وال�سويد.

هذه الظاهرة، وبح�س���ب راأي نوميان، 

لي�س���ت موجة عابرة، بل ه���ي يف حالة 

ت�س���اعد، اإل اأنها مل ت�س���ل اإىل احلد الذي 

ميّكنها من ال�س���يطرة على ال�سلطة، وهنا 

تق���ع م�س���وؤولية الدول جت���اه مواطنيها، 

والتي تغفل ق�ساياهم املعي�سية وت�ساهم 

يف دعم الإرهاب التكفريي يف �سيا�س���تها 

اخلارجية، م���ن دون اأن تلتفت اإىل اأن هذا 

الإره���اب �س���ينال منه���ا، واإىل وجوب اأن 

تكون �س���ادقة مع جمتمعاته���ا، واأنها ل 

ت�س���تطيع حماربة الإرهاب يف بالدها يف 

الوقت الذي ترعاه وتتبّناه يف بالد اأخرى، 

فها هي وزيرة خارجية اأمريكا ال�س���ابقة 

هي���الري كلينت���ون تعرتف ب���اأن بالدها 

اأن�س���اأت »داع�س« ورعتها، وها هي اليوم 

تعمل على انتقال »داع�س« من املو�س���ل 

اإىل دير الزور لتقوية نفوذها يف �سورية.

هذه الظاهرة، ورغ���م منوها ال�رشيع، 

اإل اأنه���ا م���ا زالت يف بدايته���ا، وما تزال 

الفر�س���ة �س���انحة ملعاجلتها، وهنا ياأتي 

دور ال�سعوب اأي�س���ًا يف مواجهة حكامهم 

ومطالبته���م بالكف عن دعمه���م الإرهاب 

التكفريي، الذي اأ�س���بح ي�سّكل خطراً على 

اأمن البالد، من خالل الأعمال الإرهابية يف 

ني�س و�ساريل ايبدو يف فرن�سا، والتي ذهب 

�س���حّيتها املئات من القتل���ى واجلرحى، 

ويف بروك�س���ل وغريه���ا.. واأن تنفتح هذه 

ال�س���عوب على العامل العربي والإ�سالمي، 

وعل���ى احل���ركات الديني���ة الت���ي متّثل 

الإ�سالم ال�سحيح، الذي يدعو اإىل التعارف 

والت�سامح وال�س���الم، ويحرّم قتل الأبرياء 

ويرف�س الإرهاب، م���ن اأجل حوارات تقرّب 

امل�سافات بني ال�سعوب، ولإعطاء النموذج 

ال�س���ادق للتعاي�س ولتبادل احل�س���ارات، 

ولو�س���ع اخلطط والربامج ملحاربة الفكر 

التكفريي والتطرّف على حدٍّ �سواء.

هاين قا�سم

مستقبل العالقات التركية - الروسية بعد اغتيال السفير

األحزاب »اليمينية« في أوروبا ليست موجة عابرة

وزير �خلارجية �لرو�سي ونظريه �لرتكي ي�سع �لزهور �أمام �سورة �ل�سفري �لرو�سي يف تركيا قبل �ملحادثات يف مو�سكو        )�أ.ف.ب.(
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مقابلة8

رأى أن لبنان ممّر إلزامي إلعادة إعمار سورية
جه إلى تخريب منطقة الخليج 

ّ
حسن جوني: المخطط يت

والعامل  املنطق���ة  م�ص���ر  ُير�ص���م 

ال�ص���نوات م���ن قَب���ل غرف  لع����رات 

املخابرات املوزَّعة بني اأمركا وبريطانيا 

وغرها من املناطق »امل�ص���تورة« يف 

اأمام  الع���امل.. �ص���عارات برّاقة ُترم���ى 

ال�ص���عوب لنحر نف�صها بنف�ص���ها �رقًا 

وغربًا، وف���ق نظرية »تخويف - تدجني 

- تطبيع«، لتطبيق ال�صيناريو املطبوخ 

وامُلع���ّد للتحّكم بجميع ح���ّكام بلدان 

العامل، وال�صيطرة على موارد ال�صعوب.

يف  اخلب���ر  ح���اورت  »الثب���ات« 

القان���ون الدويل؛ د. ح�ص���ن جوين، الذي 

ك�صف ف�صول الهيمنة على جنوب البحر 

الأبي�ض املتو�صط، مع ما يرافق ذلك من 

حتّولت كبرة يف املنطقة والعامل.

لفه���م م���ا يح���دث يف املنطقة من 

ف�صول احلروب املوّزعة يف جنوب و�رق 

البحر املتو�صط براأي جوين، يجب فهم ما 

يح�ص���ل يف العامل، يقول: هناك م�روع 

ط له من قبل ال�صيا�ص���ة الأمركية،  خمطَّ

من اأجل الهيمنة على البحر املتو�صط من 

جديد بقب�ص���ة قوية من قَبل الأمركيني 

على ح�ص���اب الفرن�ص���يني وبقية الدول 

الأوروبية التي كانت تعترب اأن املتو�ص���ط 

بحرة نفوذه���ا الطبيعي���ة، واليوم، مبا 

فعلت���ه »الثورات العربية« امل�ص���بوهة، 

امل�روع الأمركي اآخذ اإىل التطبيق ب�صكل 

وا�ص���ح، واإن ا�ص���تتبعه �ص���مود لل�صعب 

ال�صوري ودخول رو�صي يف املنطقة.

عن موقع جنوب بحر املتو�صط، ي�صر 

جوين اإىل اأنه ي�صّكل ا�صرتاتيجيًا املنطقة 

الثانية من ناحي���ة الأهمية بعد اأوروبا، 

براأيه، اإن�صاء دولة »كرواتيا« اإثر احلرب 

اليوغو�صالفية، �ص���ّكل بداية ر�صم خريطة 

اأوروبا من جدي���د بقرار اأمركي - اأملاين 

وا�صح، لإ�صعاف رو�ص���يا و�رذمة القرار 

الأوروب���ي احُلرّ، من خ���الل اإغراق القارة 

العج���وز بال�راعات القومي���ة والإثنية، 

ر حتذير  وهنا يجب لكل قارئ �صيا�صي تذكُّ

الرئي�ض الفرن�صي الفرن�صي فرن�صوا ميرتان 

يف حينه من تلك ال�صيا�صات، واليوم، مع 

انته���اء املرحل���ة الأوىل، انتقل الأمركي 

لتنفيذ خمطط���ه يف املنطقة الثانية يف 

العامل، وه���ي منطقة البحر املتو�ص���ط، 

و�صخ�ص���يًا حتدثُت عن ذل���ك منذ ع�رة 

�ص���نوات، واأ�رُت بو�ص���وح اإىل اأن احلرب 

اإىل منطقتنا، وبالفعل، جاءتنا  �ص���تاأتي 

احلروب حتت اأ�ص���ماء خمتلف���ة، بدءاً من 

»ربيع عربي« و»ثورات« م�صطَنعة.

ي�ص���ع جوين ما يح�ص���ل اليوم يف 

بلداننا مبا ُر�ص���م �ص���ابقًا من خمططات، 

القت�صادية  بالأزمات  ويربطها ع�ص���ويًا 

التي يئّن منها العامل الراأ�ص���مايل، يقول 

متذك���راً الأزمات القت�ص���ادية وعالقتها 

القت�صادية  الأزمة  العامليتني:  باحلرَبني 

عام 1905 اأّدت اإىل احلرب العاملية الأوىل، 

1929 وّلدت  والأزمة القت�ص���ادية ع���ام 

احلرب العاملية الثاني���ة، واليوم العامل 

الراأ�ص���مايل يعاين من اأزمات اقت�ص���ادية 

عاب���رة للدول يجب عدم ال�ص���تهانة بها 

اأبداً، وبالتايل لتحليل اأي و�ص���ع �صيا�صي 

جيوبوليتيكي �صحيح، يجب فهم ما يدور 

اقت�صادية، وباخت�صار:  اأزمات  حولنا من 

ابتداع  لإراحة بع�ض القت�ص���اديات يتّم 

حروب اإقليمية متدّرجة، لت�صدير الأ�صلحة 

والتخريب، لأنه من الطبيعي �صتلي ذلك 

فيما بعد عملية اإعمار. ي�صيف جوين: مع 

ابتداع احلروب، وت�صليع الدول املركزية، 

�ص���لع الإن�ص���ان امل�رقي باإعادة انتاج 

الديني���ة واملذهبية  الهويات اخلا�ص���ة؛ 

والطائفية والعرقية..

ترامب

يعت���رب جوين اأن م����روع »الثورات 

العربية« املتدح���رج بدءاً من تون�ض اإىل 

ليبيا فم�ر و�صورية، اأداة لتنفيذ املخطط 

الأمرك���ي - الربيط���اين، بغي���ة اإحكام 

القب�صة على جنوب بحر املتو�صط، على 

ح�صاب النفوذ الفرن�صي - الإيطايل، ولفهم 

تل���ك املقاربة ميكن التذك���ر بكالم وزير 

اخلارجية الفرن�صي ال�صابق فيدرين اأثناء 

لقائه �ص���فراء الدول الأفريقية، واإ�ص���ارته 

اإىل اأن اأمركا تعمد اإىل �ص���حب الب�ص���اط 

من حتت اأقدام فرن�ص���ا واأوروبا بالعموم.. 

يعّقب جوين عل���ى تلك املعطيات ليوؤكد 

اأن الهجوم الأمركي على املتو�ص���ط كبر 

جداً، لأن من اأهداف���ه تدمر املنطقة اأوًل، 

وتق�صيمها ثانيًا.. وبالتايل هذه الرتدادات 

�صيكون لها انعكا�ض كبر على امل�صتوى 

الدويل، وو�صول الرئي�ض الأمركي دونالد 

ترامب اإىل احلكم �صتكون له ب�صمته على 

العامل، كما ل�صيا�صات منظومته الفا�صية 

الفكرية التي بداأت تتمدد اأكرث.

ي�ص���األ جوين: ماذا يتوّقع العامل من 

و�ص���ول رئي�ض فا�ص���ي اإىل اأكرب دولة يف 

العامل؟ اإنها منظومة فكرية ت�صيطر على 

اأكرب جهاز يف العامل، براأيه، احلالة ت�صبه 

اإىل حد كبر ما عرفته اأوروبا �ص���ابقًا مع 

اأملاني���ا النازية واإيطاليا الفا�ص���ية قبل 

اأثناء الأزمة القت�ص���ادية  احلرب الكربى 

الكربى، يقول: نحن حاليًا مّتجهون حُلكم 

»اليمني« املتط���رف جميع دول العامل، 

وه���م اليوم بات���وا قوة ل ي�ص���تهان بها، 

وبراأيي، �صن�ص���هد املزيد من الت�ص���نجات 

يف الع���امل، وحتدي���داً حروب���ًا بيني���ة 

وم�ص���اكل يف منطقة جنوب �رق اآ�صيا، 

كون الهدنة هناك ه�ّص���ة، ويعود الف�صل 

يف ذل���ك اإىل وج���ود 4 دول نووية )الهند 

وباك�ص���تان وال�ص���ني وكوريا ال�صمالية(، 

ووفق املعطيات �صتنتقل احلروب اإىل تلك 

املنطقة من العامل.

اإعمار �سورية

ي���رى ج���وين اأن �ص���ورية تتجه اإىل 

اإثر �صمودها وحلفائها، والدخول  الهدوء 

الرو�ص���ي القوي، وهذا الأمر يتطلب اإعادة 

اإعمارها انطالقًا من لبنان؛ البلد الوحيد 

ال���ذي ميلك متّدداً لبنوكه داخل �ص���ورية، 

يقول: املخطط الأمرك���ي حاليًا يتطلب 

هدوءاً يف لبنان ليلعب الدور الأ�صا�ص���ي 

يف عملي���ات بناء �ص���ورية، والبنوك يف 

ب���روت متلك احتياط م���ا يزيد عن 200 

ملي���ار دولر، ه���ذه املوؤ����رات ل تعني 

على الإط���الق النتهاء م���ن احلروب يف 

املنطقة، ولهذا ال�ص���بب اأخ�صى واأحذر من 

الدائرَة  نقل الإمربيالية الأمركية احلرَب 

من �رق املتو�ص���ط )العراق و�صورية( اإىل 

اخلليج.

اأهداف.. دون م�سروع م�ساد

ن�ص���األ جوين عن امل�صاريع امل�صادة 

الت���ي تواج���ه امل����روع الأمرك���ي - 

ال�ص���هيوين املتحّكم باملنطقة، بدءاً من 

تركيا وال�ص���تدارة التي تنّفذه���ًا، مروراً 

باإي���ران واملقاوم���ة، و�ص���وًل اإىل روؤية 

مو�ص���كو، يقول: م���ع الأ�ص���ف امل�روع 

الأمركي وا�ص���ح جلهة تق�ص���يم املنطقة 

واإذكاء امل�ص���اعر الطائفية، لكن �ص���مود 

م�ص���اريع املقاوم���ة واإن كان وا�ص���حًا 

جلهة رف�ض تق�ص���يم ال���دول، ونزع مربر 

وج���ود الكي���ان اليهودي يف فل�ص���طني 

املحتلة وكج�ص���م طبيعي، لكن ال�ص���ياق 

ال�ص���رتاتيجي لأمركا يف العامل هو َمن 

اأو�صل الرئي�ض ترامب اإىل احلكم، والهدف 

منه نقل احلروب اإىل اخلليج، وت�صاريحه 

يف هذا املجال ميكن اأخذها موؤ�رات دالة 

ملا �ص���تكون عليه يف منطقتنا لل�صنوات 

الع�ر املقبل���ة. يتابع جوين حديثه: مع 

الأ�ص���ف، مواجهتنا للم����روع التدمري 

الأمركي ل يقابله م�روع وا�صح بروؤية 

ا�صرتاتيجية.. بخ�ص���و�ض تركيا هي اأداة 

لتنفي���ذ امل�روع الأطل�ص���ي، اأم���ا اإيران 

و�ص���ورية واملقاومة فه���م يعملون على 

وحدة املنطقة، وم�روعهم فقط يتمظهر 

باأهداف الدفاع عن النف�ض، ومنع احلروب 

الطائفية وتقلي�صها.. 

اأما بخ�ص���و�ض امل�روع الرو�صي يف 

املنطقة، فرباأي جوين يبداأ باحلفاظ على 

وج���وده جيوبوليتيكي���ًا يف منطقة بحر 

املتو�ص���ط ال�روري لأي مت���دد عاملي، 

وبراأيه، بعد �ص���قوط الحتاد ال�صوفياتي 

الرو����ض يعاودون متّدده���م يف املنطقة، 

بعد تراجع دورهم يف اأوروبا ال�رقية.

اأجرى احلوار: بول با�سيل

¡ كم���ال �ص���اتيال؛ رئي�ض املوؤمتر ال�ص���عبي 
اللبناين، راأى اأن من يرف�ض »الن�صبية« يخاطر 

بدفع البالد نحو الفو�ص���ى ال�صاملة، لفتًا اإىل 

اأن اإ����رار اأحزاب »امل�ص���تقبل« و»القوات« 

و»ال�صرتاكي« على قانون ال�صتني اأو املختلط، 

بت 
ّ
هدف���ه جتديد الطبقة ال�صيا�ص���ية التي خر

لبنان د�صتوريًا واقت�صاديًا واجتماعيًا.

¡ النائب ال�ص���ابق في�ص���ل ال���داوود؛ الأمني 
العام حلركة الن�صال اللبناين العربي، راأى اأن 

الطائفة الدرزية ح�ص���لت على حقائب ثانوية 

بدًل من حقائب �صيادية واأ�صا�صية، وهي كانت 

دائمًا م���ع اأركانها منذ ال�ص���تقالل، اإىل اأن مّت 

التخلي عنها من قب���ل النائب وليد جنبالط، 

ال���ذي هّم�ض دور ال���دروز، واأهمل حقوقهم يف 

الوزارات كما يف الوظائف التي كان ي�ص���تاأثر 

بها حلا�صيته وحمازبيه.

¡ ال�ص���يخ ماهر عب���د ال���رزاق؛ رئي�ض حركة 
الإ�ص���الح والوح���دة، اأمل اأن يت�ص���من البيان 

الوزاري الع���رتاف بت�ص���حيات املقاومة يف 

�ص���بيل حفظ لبنان من اخل���ارج والداخل من 

كل الأخط���ار املهددة، �ص���واء »الإ�رائيلية« 

اأو الإرهابي���ة التكفرية، معت���رباً اأن احلكومة 

اجلديدة اأمام امتحان اإنتاج قانون لالنتخابات 

على اأ�ص���ا�ض الن�ص���بية الكاملة واإلغاء قانون 

الأزمات.

¡ جبهة العمل الإ�ص���المي لفتت اإىل اأن اإقدام 
املو�صاد ال�ص���هيوين على اغتيال اأحد قياديي 

»كتائب الق�ّص���ام« ال�ص���هيد املهند�ض الطيار 

حممد الزواري، يوؤكد العقلية العدوانية للعدو 

ال�صهيوين الذي ينتهك �صيادة الدول واحُلرمات 

واملقد�صات ليقوم بتنفيذ جرائمه الإرهابية.

القائ���د  اغتي���ال  اأن  راأت  الأم���ة  حرك���ة   ¡

»الق�ّصامي« املهند�ض الطيار التون�صي حممد 

ال���زواري عل���ى يد املو�ص���اد ال�ص���هيوين يف 

تون�ض، ي�ص���لّط ال�ص���وء من جديد على جرائم 

العدو ال�صهيوين �ص���د علماء الأمة الإ�صالمية 

والعربي���ة، الذين حققوا �ص���بقًا علميًا حتدى 

التفوق ال�صرتاتيجي ال�صهيوين.

¡ احلاج عمر غندور؛ رئي�ض اللقاء الإ�ص���المي 
الوحدوي ا�صتغرب اعتماد الأمم املتحدة على 

التقارير وال�ص���هادات املفربك���ة حول معارك 

حلب، لبناء موقف ترتّتب عليه تبعات قانونية 

واأخالقية، دون اأن تتحقق من هذه الأ�ص���اليل، 

ومن دون اأن يكون لها ممثلون على الأر�ض، ما 

يجعل الأمم املتحدة واحدة من و�صائل ال�صغط 

ال�صيا�صي على �صورية وحلفائها لي�ض اإل.

¡ ال�صيخ ماهر حمود؛ اأمني عام احتاد علماء 
املقاومة، اعترب اأن ماأ�ص���اة حلب تكمن يف اأن 

كثراً من النخب ال�صيا�صية والدينية والثقافية 

القراءة املتوازنة لالأمور، ويعتمدون  يرف�صون 

يف موقفهم عل���ى موقف م�ص���بق مبني على 

افرتا�ص���ات وحتاليل �صيا�ص���ية ه���ي بدورها 

مبنّي���ة عل���ى اأخطاء، بل عل���ى اأوهام ل متّت 

للواقع ب�صلة.

¡ جمعية قولنا والعمل اأحيت منا�صبتي ولدة 
الر�ص���ول الأكرم حممد )�ص���لى اهلل عليه واآله 

و�ص���لم( واأ�ص���بوع الوحدة الإ�صالمية، بح�صور 

�صخ�صيات �صيا�صية وحزبية وعلمائية وروؤ�صاء 

بلدي���ات وخماتر، وممثلني عن القوى الأمنية 

واجلي�ض اللبناين، وقد اأُلقيت كلمات اأكدت على 

دعم الأجهزة الأمنية من اأجل احلفاظ على اأمن 

وا�ص���تقرار لبنان، ليبقى قويًا وعزيزاً ومواجهًا 

للعدو »الإ�رائيلي« - التكفري، وبعيداً عن 

النران التي طالت البلدان التي حوله.

جوني: جنوب شرق آسيا 
سيشهد حروبًا بين 4 دول 

نووية هي الهند وباكستان 
والصين وكوريا الشمالية
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اأربعني ق�صيدة ت�صّمنها  نحو 

الزميلة دينا  ال�ص���اعرة  دي���وان 

خي���اط »قبل حمرم���ة«، تنقلت 

فيه���ا بقارئه���ا ب���ني ب�ص���اتني 

خمتلفة فيه���ا كل األوان احلياة، 

به���دوء وجم���ال، ف����ّر الأ�رار 

عند دين���ا لي�ض يف احلقيبة، لأن 

الق�ص���يدة هي لك؛ لق���ارئ غر 

اأناين يحمل �صوقًا وحنينًا، ويف 

ذات احلني مت���رُّداً، دون اأن يرفع 

راية ال�صت�ص���الم، لأنها بب�صاطة 

متلك ال�»حلم اجلديد«، ووردتها 

بي�صاء وقهوة �صباحها ترت�صفها 

مع احلبي���ب لأن مذاقها خمتلف، 

ف�رّ الأ�رار عندها �صوق وحنني، 

ومترُّد اأي�صًا، لأن كربياءها ينطلق 

بها دائمًا اإىل جمال الأحالم، مما 

يجعل الرحيل عندها با�ص���تمرار 

نحو حلم جديد ووردة بي�ص���اء، 

وبالت���ايل ل ميكن ل���ك اأن ترحل 

وترتكها، فام�صك بيدي يا حبيبي 

ولو �صدفة اإىل حلظة هناء.

ف� »الواقع.. يناديك

ل تقف على الأطالل طوياًل

ول مت�ض خلف

ال�راب

اأريدك اأن مت�صي

اإىل جانبي

وكل  حم���راء«..  »وردت���ي  لأن 

اللحظات اجلميلة

احفظها عنك

ف�»كل عام واأنت بخر«

�صنني مرّت.. وما زلت اأنت

�صنني مرت.. واأنا ما ن�صيت«

ب�ص���كل ع���ام، فالزميلة دينا 

خي���اط تاأخ���ذ بي���د قارئها يف 

م�ص���احات  نحو  اجلديد  ديوانها 

من اخلي���ال واحلل���م واجلمال.. 

لأن كل ينابيع الدمع ل ت�ص���اوي 

�صيئًا مقابل حلظة هنا و�صعادة، 

وحب، فهلّموا دائمًا لتناول قهوة 

ال�ص���اعرة مع �روق ال�ص���م�ض، 

ليغ���دو احل���ب اأجم���ل يف هذه 

احلياة املتعبة.

حك���ت«  اإن  »ال���روح 

ه���ي جمموع���ة خواط���ر 

لعال فح�ض من من�ص���ورات 

احلياة  حتاكي  »حوا�ض«، 

ببع�ض  اأرواحنا  وتناج���ي 

املتناق�ص���ة:  اأ�ص���كالها 

كالفرح واحلزن، الن�ص���يان 

والتذكر.. وهلّم جرا، وفيها 

حتاول الكاتبة ت�ص���ويرها 

عن  بعيدة  ب�ص���يطة  بلغة 

التزلُّف.

بالرغ���م م���ن ح���رارة 

تلحظ  اأنها  اإل  اللق���اءات، 

حي���ث  الوق���ت،  ت�ص���اُرع 

�ريعًا  اجلل�ص���ات  مت�صي 

الف���رتاق، يحمل  ويك���ون 

له  �صيكون  لأنه  �ص���عادة، 

موعد متجدد.

فاحلياة  ح���ال،  ب���اأي 

عند عال فح����ض »بريئة.. 

وهي  حل���وة«،  جميل���ة.. 

تتجدد »يف ابت�صامة طفل 

بعد نوم عميق.. اأو ن�ص���اط 

تلمي���ذ جمته���د ي�ص���تعد 

ليومه اجلديد«.

احلي���اة ل تتوقف براأي 

الكاتبة ال�صابة 

»عند حزن مباغت

اأمل يعت����ر �ص���در  اأو 

مري�ض

....

هذه هي احلياة

وفرح  ب�ص���مة،  اإ�راقة، 

طويل 

ل  مادام���ت  يه���م  ول 

تنتهي عند املغيب«.

فاحلي���اة علّمت عال اأن 

تبت�ص���م »اأمام كل الوجوه 

وان تر�ص���م عل���ى وجهها 

ال�صعادة يف كل الظروف«، 

لأن احلياة علّمتها بب�صاطة 

اأن ترى وراء الأُفق.

دينا خياط ترسم الحلم

ه يكفي« 
ّ
»بعض الحب يؤلف زمنًا مشعًا باألمل.. عل

»الروح إن حكت«.. وعال فحص
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رمبا تكون هذه اخلال�صة التي ذهبت اإليها الزميلة 

عب���ر حم���دان يف ديوانها »بع�ض احل���ب يكفي«، 

ال�ص���ادر عن من�ص���ورات »حوا�ض«، ففي �صعر عبر 

حمدان �ص���ور متنوعة تنتقل بك م���ن مكان اإىل اآخر، 

لتعرتف وتبوح تارة ب�ص���وت هام�ض، وطوراً ب�صوت 

عاٍل وقوي، باأن العمر يحياه املرء مرة واحدة، ولهذا 

فبوحها فيه نوع من الت�صوف، لأنه يحرر من القيود 

والأغالل، لأن: 

بع�ض احلب يكفي

يك�ر زوايا اجلليد

ي�صعل اللحظة

ف�«ل قيني على حافة احللم

علنا نبدل �صر العقارب

منّل زماننا اخلا�ض 

بعيداً عن �صخب املكان«

�ص����ور عبر حمدان على ح����د تعبر فرا مّيني يف 

مقدمتها ل�«بع�ض احلب يكفي«، »تقف على الهاوية 

من غر خوف اأو وج����ل، لأنها تدرك اأن الهاوية حافز 

للتحليق وال����دوران، وهي يف ق�ص����يدتها تدور طفلة 

تعبث ب�َصعرها، وحبيبة تعبث ب�ِصعرها«.

يف ق�ص����ائدها بع�ض م����ن لهو، ت�ص����ف احلروف، 

تر�ّص����ها، ويف حلظة »تخربطها« لتعيد تركيبها من 

جديد وفق ع�صقها.

اخلال�ص����ة يف ديوان الزميلة عبر حمدان قد تكون 

يف ما قالته هي نف�ص����ها: »اأ�ص����دق الق����ول ذاك الذي 

ينبع من عمق اأعماق الروح من دون عقد وا�صتعارات 

وتاأويل واحتمالت«.

عبر �ص����دقت، فاأنت رغم اأن قلبك بحجم قب�ص����ة 

يدك، اإل اأنه لديك خيمة وا�صعة للجمال واحلب واخلر 

- حتية«.

احتفل املجل�����ض الطالبي يف كلية الدعوة 

اجلامعية للدرا�صات الإ�ص����المية بذكرى املولد 

النبوي ال�ريف، يف قاعة م�صجد وجمّمع كلية 

الدعوة، بح�ص����ور �صخ�صيات �صيا�صية وحزبية 

وعلمائية، والهيئة الإدارية والتعليمية، وطالب 

الكلية.

بعد تالوة عط����رة من القراآن الكرمي، واإلقاء 

اأبيات �ص����عرية حول �ص����فاته عليه ال�ص����الة 

وال�ص����الم، واإن�صاد توا�صيح نبوية اأّدتها ثلة من 

طالب الكلية، األقيت كلمات من وحي املنا�صبة 

املباركة، دعت اإىل المتث����ال بتعاليم واأخالق 

�ص����احب الذكرى عليه ال�صالة وال�صالم، م�صددة 

على الوحدة الإ�صالمية ونبذ التفرقة، وحماربة 

اإىل  الإرهابني ال�ص����هيوين والتكفري، وم�صرة 

اأن وحدة الأم����ة هي ال�ص����بيل الوحيد لتحرير 

فل�صطني.

كم����ا دع����ت الكلم����ات اإىل املحافظة على 

كينون����ة الأمة الواحدة ك����ي تكون قوية عزيزة 

قادرة على مواجهة العدو ال�ص����هيوين والعدو 

التكف����ري، واإل فاإن الدماء امل�ص����الة والنران 

امل�ص����تعلة يف بع�ض البالد العربية �ص����تبقى 

�صنوات طويلة، وعندها �صتكون اأمة النبي �صلى 

اهلل عليه واآله و�صلم هي اخلا�ر الوحيد.

المجلس الطالبي في كلية الدعوة اإلسالمية يحتفل بذكرى المولد النبوي:

وحدة األمة هي السبيل الوحيد لتحرير فلسطين
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�حل����ب و�لتفاهم من �أ�سا�س����يات كل 

عالقة ناجح����ة، لكن ق�س�����ص �لعالقات 

ت�س����ري على نف�ص �لقدر و�مل�ساو�ة. كثرية 

هي �لظ����روف �لت����ي تقف عائق����ًا �أمام 

متابعة �لعالقة �لزوجية، في�سطر عندها 

�لثنائ����ي التخاذ ق����ر�ر يتوجب فيه على 

�لطرفني �إنهاء ما يربطهما، ومن ذلك:

1- ي�س���عر �لرجل �أن م���ا يفعله للمر�أة 
غري كاٍف: هذ� �الأمر ياأتي عندما يالحظ 

�لرجل تذمر�ً من �لطرف �الآخر، خ�سو�سًا 

يف ما يتعل���ق بت�رصفاته معها، بحيث 

ت�س���عى �رصيكته الأن يقوم مبا يريد على 

طريقتها هي.. هنا ي�سعر �أنه مقيد، فيبد�أ 

�لتفكري باإنهاء �لعالق���ة و�خلروج منها 

باأقل �رصر ممكن على �رصيكته.

2- جناح �ملر�أة: يلعب جناح �ملر�أة دور�ً 
كب���ري�ً يف كل عالقة، مل���ا ميكن �أن يوؤثر 

على �سريها، وي�سبح �لرجل حذر�ً عندما 

يالحظ �ن �رصيكت���ه حتقق جناحًا كبري�ً 

يف حياتها، عل���ى �لرغم من عدم وجود 

�أي مناف�س���ة بينهم���ا، �إال �أن هذ� �الأمر ال 

يتقبله جميع �لرجال على حد �ل�س���و�ء، 

ما يدفعهم �إىل �لتخلي عن زوجاتهم.

3- �لتذمر طو�ل �لوقت: �لتذمر �لد�ئم يف 
�أي عالقة ميك���ن �أن يدفعها �إىل �لهاوية، 

ومن �أكرث �الأم���ور �لتي تغيظ �لرجل هو 

�لتذم���ر و�لنكد، الأنه ال يتحمل هذ� �لقدر 

�لكبري من �ل�س���ود�وية يف حياته، مهما 

كان �حل���ب كب���ري�ً، ما يول���د نوعًا من 

�لعد�ئية يف �لعالقة، فعندما يرى �لرجل 

نف�سه يف هذ� �ملوقف يف�سل �إنهاء كل ما 

يربطه باملر�أة �لتي يحبها.

4- �ل�س���خرية �ملتباَدل���ة: يف بد�ي���ة 
�حلياة �لزوجية يكون �لزوجان كال�سمن 

على �لع�سل، ثم تتغري �الأحو�ل فت�سبح 

كامللح على �لب�س���ل؛ ف���ال هي تتحدث 

معه برقة وحنان و�أنوثة، وال هو ُيغدق 

عليها بعذب �لكالم، وال ميدح �هتمامها 

به وال جاذبيتها، بل ي�س���خر من زيادة 

وزنها �أو �سكل �س���عرها �أو »�سخريها« 

�أثن���اء نومها، ف���رد عليه ب�س���يل من 

�ل���كالم �جلارح �لذي يطال �سخ�س���يته 

وت�رصفاته.

5- عدم �لتعبري ع���ن �خلو�طر: �أكرث ما 
يزعج �مل���ر�أة عدم ق���درة زوجها على 

حتلي���ل ما يجول ف���ى خاطرها، فتقبع 

حزين���ة م�س���تاءة، وتتهم���ه باالإهمال 

و�لالمب���االة، و�أن���ه ال يفهمه���ا، ثم ترد 

باإهمالها له وعدم �كر�ثها حلاله. يقول 

خ���ر�ء �الأ�رصة �إن �لرج���ل لي�ص حملاًل 

نف�س���يًا، وال مكت�سف »�س���يفرة« ليحل 

لغز �ملر�أة، فعري عما يجول حقيقة يف 

خو�طرك، و�سجعيه على �لتجاوب معك، 

فالعالق���ة �لقوية ب���ني �لرجل وزوجته 

مبنية على �لتو��سل �لو��سح و�لد�ئم.

6- تغي���ريك عاد�ته �ل�س���يئة: بعد مدة 
زمنية معينة على �ل���زو�ج، تفقد �ملر�أة 

�س���رها جتاه بع�ص �لعاد�ت �لتي يقوم 

بها �ل���زوج، فتحاول تغيريها، مثل عدم 

�إقالعه عن �لتدخني، رغم وعده لها بذلك، 

�أو ت���رك ثيابه مرمية هن���ا وهناك بعد 

�الخت�سا�س���يون:  يقول  وهكذ�..  خلعها، 

�الأف�س���ل �أن تركزي عل���ى كيفية تقوية 

عالقت���ك بزوجك، ولي�ص تقوي�س���ها من 

خالل بع�ص �سغائر �الأمور.

7- �لفتور: يف كل زو�ج هناك ما ي�سمى 
»فتور �ل�سنة �ل�سابعة«، وقد يح�سل يف 

�أي �سنة بعد م�سى �الأ�سهر �الأوىل، ولي�ص 

�ل�سابعة، حيث  �ل�س���نة  بال�رصورة بعد 

يعتاد �لزوجان عل���ى �حلياة �لروتينية 

بينهما، وال يعود فتي���ل �حلب متاأججًا 

بينهما كما يف �ل�سابق، ب�سبب �مل�ساغل 

وم�س���اعب �حلياة ومتطلباته���ا. يقول 

�خل���ر�ء: مهم���ا باعدت بينكم���ا هموم 

�حلياة وم�ساغلها، فال بد من تخ�سي�ص 

وقت جتل�سني فيه مع زوجك طلبًا للر�حة 

و�حلميمية، فام�س���كي يده وربتي على 

كتفه للمزيد من �لتقرب و�لرومان�سية..

8- عدم �العر�ف بحو�ر �الإ�سالح: غالبًا 
ما يتهرب �ملتزوجون من عملية �لتحاور 

و�لت�ساور يف ما يخ�ص �أي خلل يعر�ص 

عالقتهما، فيبتعد كل منهما مب�س���اعره 

عن �الآخر؛ ال هي تدعوه الجتماع لبحث 

تطور�ت عالقتهم���ا، وال هو يهتم باإثارة 

�الأم���ر.. �حل���ل: �الأزمة لن حتل نف�س���ها 

بنف�س���ها، بل �س���تر�كم �الأزم���ات فوق 

بع�س���ها �لبع�ص، فاالأف�سل �أن تعتريها 

ور�سة �إ�س���الح تدخلينها مع زوجك بني 

وق���ت و�آخر للنظ���ر يف �لرتيبات �لتي 

�ستنقذ عالقتكما وُت�سلح �أحو�لكما.

9- ظ���روف �لعم���ل: يف ظل �ن�س���غال 
�لزوج وخروج �لزوجة �إىل �لعمل يتحول 

�ل�رصي���كان �إىل ماكين���ات ل�س���خ �ملال 

م���ن �أجل تاأمني عي����ص حمرم، ما يزيد 

�لتباعد و�جلف���اء بينهما. �حلل : تقربي 

منه مبهاتفته من عملك لل�س���وؤ�ل عنه �أو 

ترك ر�س���الة ودية على جو�له ُت�س���عره 

�أنك ت�ستاقني �إليه حتى يف عز �نهماكك 

بالعمل، وذلك �س���يجعله يلت���زم بالرد 

عليك ومبادلتك �لر�سالة مبثلها.

10- �لن���وم يف غ���رف منف�س���لة: قمة 
�خلط���اأ �أن تفعال ذلك، فم�س���اد�ت �لنهار 

ميحوها �سكون �لليل وهدووؤه، و�الفر�ق 

�أثناء �لنوم يجلب �لطالق �لنف�س���ي بني 

�لزوجني، و�ل���ذي يوؤدي بهما �إىل �لطالق 

�لفعل���ي. �حل���ل :عوديه عل���ى �جللو�ص 

�س���ويًا فى �ل�رصير لت�رصبًا كوب �ساخنًا 

من �ل�س���اي �أو �لزه���ور�ت.. فهذه �لعادة 

جتلب لكم���ا �لر�حة، وتفر����ص عليكما 

�لتقارب و�الألفة و�حلميمية، وقد تنتهي 

�لليلة بنهاية �سعيدة.

رمي �خلياط

انتبهي.. لهذه األسباب قد يتركك زوجك

1- عن���د �جتي���ازك ممر �لطائ���رة، عليك 
�ملحافظة على م�س���افة 3 �أقد�م من �الآخرين، 

فه���م قد يحتاج���ون �إىل مزيد من �مل�س���افة 

�مُلخ�س�سة  �أمتعتهم يف �خلز�ئن  لُيَو�ّس���بو� 

لها. 

2- يحق لك �إرجاع مقعدك قلياًل لرتاحي 
يف رحلتك، لكن �إفعلي ذلك بتاأنٍّ و�أدب.

3- يف حال تقدمي �لطعام، �نتظري حتى 
ينتهي �مل�س���افر �جلال����ص ور�ءك من طبقه 

وت�سليمه للم�سيفة، حتى تتمكني من �إرجاع 

مقعدك.

4- �إذ� كنِت ُت�س���افرين برفقة طفل �سغري، 
تاأكدي من عدم ��سطد�م رجله �أو يده بغريك، 

و�إذ� ح�سل ذلك �عتذري منهم، و�حر�سي على 

عدم تكر�ر �الأمر.

5- قد ُت�س���طرين للدخول �ىل �ملرحا�ص 
يف �لطائرة، فاحر�س���ي على عدم �لبقاء فيه 

طوياًل، الإتاح���ة �ملجال مُل�س���افرين �آخرين 

بالدخول �إليه، و�حر�سي �أي�سًا على نظافته، 

و�علم���ي �أن �حلمام يف �لطائرة لي�ص �ملكان 

�ملنا�سب للترج وتطبيق �ملكياج.

6- يف ح���ال َو�س���ع �مُل�س���افر �جلال�ص 
بجو�رك �ل�سماعات يف �أذنيه، فاإن ذلك يعني 

حرفيًا: »�أتركيني و�س���اأين«، فاحرمي ر�أيه 

وتفادي �الإحر�ج.

7- مينعك �الإتيكيت من ��س���تخد�م �لعطر 
يف �لطائ���رة، خ�سو�س���ًا �أن رذ�ذه قد ُيزعج 

�الآخري���ن وقد ال َيتقبلون ر�ئحته، ومنهم َمن 

ُيعانون من ح�سا�سية على �لعطور.

8- �إذ� �أردِت �لتكلم مع �مُل�س���يفة �أو طلب 
�س���يء منها، فاإن �الآد�ب �لعامة تقت�سي منك 

نزع �ل�س���ماعات من �أذنيك، خ�سو�سًا �أنِك لن 

تتمكني من �ال�ستماع �إليها جيد�ً و�ل�سماعات 

يف �أذني���ك، كذل���ك ف���اإن من قل���ة �الحر�م 

تباُدل �حلديث مع �س���خ�ص �آخر ونحن ن�سع 

�ل�سماعات.

9- �الآد�ب �لعامة تقت�س���ي �س���كر ُكل َمن 
ُيقدم لك خدمة، لكن ن�س���يان �سكر �مل�سيفة 

على خدمة تقدمها للم�سافرين هو �أمر �سائع 

يف �أيامنا هذه، وهذ� مرفو�ص �أدبياً و�أخالقياً.

َفن%اإلتيكيت

لباقات ركوب الطائرة
1- �الته���ام: نوجه �أ�س���ابع 
غ���ري  م���ن  الأبنائن���ا  �الته���ام 

و��س���ح، معتمدين على  دلي���ل 

�إح�سا�س���نا وم�س���اعرنا، في�سعر 

�لثقة  �لطف���ل بكر�هيتنا وفق���د 

�إىل  ويتح���ول  مب�س���د�قيتنا، 

م�رصوع �نتقام لو�لديه، ولو بعد 

زمن.

2- كرثة �النتق���اد: ُنكرث من 
�نتقاد ت�رصف���ات �أطفالنا يوميًا، 

ففي هذه �حلال���ة نحن نربيهم 

على �ل�س���ك بقر�ر�ته���م وطريقة 

تفكريهم، و�ل�سو�ب �أن نحاورهم 

بداًل من �نتقادهم، ونتقن مهارة 

�لربية بالق�سة.

3- ترك �لدعاء: ُنهمل �لدعاء 
�لذي و�س���انا به ر�سولنا )�سلى 

و�آل���ه و�س���لم( قبل  �هلل علي���ه 

�الإجناب: »�للهم جنبنا �ل�سيطان 

وجنب �ل�س���يطان م���ا رزقتنا«، 

فُنزق بولد قد �رصه �ل�س���يطان، 

فن�سقى معه.

4- فو�س���ى �للع���ب: ن���رك 
باالأجه���زة  يلعب���ون  �أبناءن���ا 

�الإلكروني���ة من غري �س���ابط �أو 

نظام ي�سبط لعبهم، و�ل�سو�ب �أن 

نحدد لهم توقيتًا للعب، ونتعرف 

�إىل نوعي���ة �ألعابه���م من خالل 

م�ساركتهم باللعب.

5- �ال�س���تهز�ء باالأ�س���دقاء: 
�لبع����ص ي�س���تهزئ ب�س���د�قات 

�أبنائ���ه )من عمر 14-10 �س���نة( 

الأنهم يف هذه �ملرحلة يتعلقون 

باأ�س���دقائهم �أكرث م���ن و�لديهم، 

�إىل  نتع���رف  �أن  و�ل�س���و�ب 

�أ�سدقائهم، ونبني عالقة معهم.

�أن  باحلل���ول:  �لت���رع   -6
لكل  �جلاه���زة  �حلل���ول  نق���دم 

م�س���كلة تو�جه �أبناءن���ا، فنفكر 

عنهم ونلغي تفكريهم، في�س���بح 

�سخ�سية �سلبية �تكالية معتمدة 

على �الآخرين يف �إد�رة �حلياة.

7- ال للقان���ون: عدم و�س���ع 
نظام �أو قانون يف �لبيت )للطعام 

و�لعالقة  و�للبا����ص  و�الأجه���زة 

باالأ�س���دقاء( ونك���ون حازم���ني 

بتطبيقه، و�إال تربى �أبناوؤنا على 

�لفو�سى، و�سارو� هم يديروننا.

�أك�رص  8- كلم���ات جارح���ة: 
ر��س���ك، �أذبحك، �أكره���ك، �أموتك.. 

هذه �لعبار�ت عندما نقولها وقت 

�لغ�سب فاإننا نربي �أبناءنا على 

كر�هيتنا، ونحولهم �إىل عدو�نيني 

يحبون �النتقام.

�إذ� �ستم �لطفل  9- �لتناق�ص: 
�أو �رصبهم���ا ن�س���حك  و�لدي���ه 

له، ولو �س���تم �ل�سيوف نغ�سب 

علي���ه، فنبيه يف ه���ذه �حلالة 

متناق�سًا  فيكون  �ملز�جية،  على 

ومتقلب �ل�سخ�سية.

أنـِت وطــفـــــلك

أخطاء تربوية نرتكبها مع أطفالنا )2/2(
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�أف��ق��ي

1 - �ساعدت و�أعطت / �نتهاء وتوقف
2 - �أول من ��ستخدم �ال�سفلت يف تعبيد �لطرق

3 - من مو�ليد قرطاج ومن �أعظم �لقادة �لع�سكريني 
يف �لتاريخ

4 - بحر / للتعريف / يف �لفم

طــريـقـة اللعـب

تو�س���ع �الأرق���ام م���ن 1 �إىل 9 عامودي���ًا 

و�أفقيًا على �أن ال يتكرر �لرقم يف �أي �جتاه 

عامودي كان �أو �أفقي 
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7 - �مل�ستغلون
8 - حي���و�ن يحك �أذن���ه باأنفه / تفتت 

و�ختفاء يف �ل�سو�ئل

9 - مت�س���ابهان / �أحد جنوم �ل�سماء / 
هرب

10 - �أد�ة نافية نا�س���بة / قال كالما / 
قطع

التهاب المفاصل.. أسبابه وعالجه

w w w . a t h a b a t . n e t11

يرتبط �لتهاب �ملفا�سل بالعديد من 

�حلاالت �ل�س����حية، فقد ينتج عن نق�ص 

بع�����ص �لعنا�����رص �لغذ�ئية، �أو ب�س����بب 

�لتقّدم بال�س����ّن، �أو من خالل �ال�س����تمر�ر 

بعاد�ت �س����لبية، لكن ما �لذي يدل على 

وجود �لتهاب �ملفا�سل؟ هناك �لعديد من 

�لعالمات �لتي ميكن �أن تدل على �لتهاب 

�ملفا�سل، فمنها ما هو مرتبط باملفا�سل 

نف�س����ها، مث����ل �أمل �ملفا�س����ل �ملزم����ن، 

و�نتفاخها،  �ملفا�س����ل،  حركة  و�سعوبة 

باملفا�س����ل،  �ملحيطة  �ملنطقة  و�حمر�ر 

لك����ن هناك بع�����ص �الأعر��ص و�لعالمات 

�الأخرى �لتي تظهر على �جل�س����م ب�سكل 

عام.

عالمات �لتهاب �ملفا�سل

هن����اك عالمات ت����دل عل����ى �لتهاب 

�ملفا�سل، ومنها:

1- �حلمى: على �لرغم من �أن �حلمى 
م����ن �الأعر������ص �لتي تر�ف����ق �لعديد من 

�حل����االت �ل�س����حية، �إال �أنه����ا ُتعتر من 

�أعر������ص �لتهاب �ملفا�س����ل، ويت�س����بب 

بارتفاع  مكافح����ة �جل�س����م لاللته����اب 

درجة �حلر�رة، وللتاأكد ميكن ��س����تخد�م 

مقيا�ص �حلر�رة �لزئبقي، لكن دون تناول 

عالجات خف�����ص �حلر�رة، كم����ا ميكننا 

�لتمييز بني ما �إذ� كانت �حلمى ب�س����بب 

�لتهاب �ملفا�س����ل من خ����الل �الأعر��ص 

�الأخرى، مثل ت�س����لب �ملفا�سل و�سعوبة 

حركتها.

ك �لذي  ك: ميكن و�سف �لتوعُّ 2- �لتوعُّ
ير�فق �لتهاب �ملفا�س����ل بعدم �ل�س����عور 

بالر�حة، و�ل�س����عور باملر�ص �مل�س����تمر، 

وعل����ى �لرغم م����ن �أن هذ� �ل�س����عور يف 

�لغال����ب ير�فق بع�����ص �الأدوي����ة، �إال �أن 

����ك �لن����اجت عن �لتهاب �ملفا�س����ل  �لتوعُّ

ميّيزه باأنه ير�فقه �أعر��ص �أخرى اللتهاب 

�ملفا�سل، مثل �أمل �ملفا�سل.

3- �الإعي����اء �ل�س����ديد: يتعر�ص �ملرء 
لالإعي����اء ب�س����كل طبيعي عندم����ا يقوم 

مبجهود كب����ري، لكن يف حال����ة �الإعياء 

ب�سبب �لتهاب �ملف�سل فاإن �الأمر خمتلف 

متامًا، فيمكن للمرء �أن ي�س����عر باالإعياء 

�ل�س����ديد بني �حلني و�الآخر، ودون �لقيام 

باأي ن�ساط �أو جمهود، كما ميكن �أن ي�سعر 

�ملرء باالإعياء حت����ى بعد �لنوم ملدة 8 

�ساعات متو��سلة، �أو حتى بعد �لقيلولة.

4- ظهور �لُعق����د و�لكتل: تظهر �لعقد 
و�لكت����ل بجان����ب �ملناط����ق �ملحيط����ة 

باملفا�سل، ب�سبب وجود �أنو�ع معّينة من 

�لتهاب �ملفا�سل، لكن لي�ست جميع �أنو�ع 

�لكتل و�لُعقد تدّل عل����ى وجود �لتهاب، 

حي����ث �إن حجم مكان �لكت����ل يدّل على 

����ل زيارة �لطبيب  �سببها، وبالتايل يف�سَّ

�ملخت�ص يف حال ظهور مثل هذه �لعقد، 

د من �سبب ظهورها. للتاأكُّ

ت�سخي�ص �لتهاب �ملفا�سل

ين�س����ح �الأطباء باإج����ر�ء بع�ص من 

�لفحو�سات، تبعًا لنوع �لتهاب �ملفا�سل 

�ل����ذي ي�س����ّكون بوج����وده، وم����ن تل����ك 

�لفحو�سات:

حتلي����ل  خمرّي����ة:  فحو�س����ات   -1
وفح�ص �سو�ئل خمتلفة يف �جل�سم ميكن 

�أن ت�ساعد يف حتديد نوع �اللتهاب.

2- �ل�س����و�ئل �لت����ي يت����م فح�س����ها 
وحتليله����ا هي: �لدم، و�لبول، و»�س����ائل 

�ملف�س����ل«، وللح�س����ول على عينة من 

»�سائل �ملف�س����ل«، على �لطبيب تعقيم 

وتخدي����ر �جللد ثم �إدخال �إبرة �إىل جوف 

�ملف�س����ل، ل�س����حب �لقليل من �ل�س����ائل 

�ملوجود يف د�خله.

3- �لت�س����وير: �لفحو�س����ات �لتالية 
ميكنها �لتاأ�سري على م�ساكل يف �ملف�سل 

�أعر��ص �لتهاب �ملفا�س����ل، من  ت�س����بب 

بينها:

4- �سورة باالأ�سعة �ل�سينّية )رنتجن 
.)X – Ray

5- �لت�س����وير بالرنني �ملغناطي�سي  
 magnetic resonance imaging –(

 )mRI
arthrosc o( 6- تنظري �ملف�س����ل

:)py
يف ح����االت معينة، يبح����ث �لطبيب 

عن �إ�سابة يف �ملف�س����ل بو��سطة �إدخال 

�أنبوبة �س����غرية وَمِرنة ت�س����مى »منظار 

�ملف�س����ل« )arthroscope( عن طريق 

فتح����ة بجانب �ملف�س����ل، ويبث �ملنظار 

�سور� جلوف �ملف�سل �إىل �سا�سة فيديو.

عالج �لتهاب �ملفا�سل

يركز ع����الج �لتهاب �ملفا�س����ل يف 

�لتخفيف من �أعر��س����ه، وحت�س����ني قدرة 

�ملفا�س����ل على �أد�ء وظيفته����ا. �أحيانًا، 

تن�س����اأ حاج����ة �إىل جتري����ب عالج����ات 

متنّوعة، �أو دم����ج عالجات خمتلفة مع 

بع�سها �لبع�ص، �س����عيُا �إىل �لتمّكن من 

حتديد �لعالج �الأف�سل للمري�ص �ملحدد.

هنال����ك �لعديد م����ن �الأدوية لعالج 

�لتهاب �ملفا�سل، تبعًا لنوع �اللتهاب.

�أدوية �سائعة لعالج �لتهاب �ملفا�سل 

ت�سمل:

1- �أدوية م�س����ّكنة لالأوجاع: ي�ساعد 
هذ� �لنوع من �الأدوية على تخفيف �الأمل، 

لكنه ال يوؤثر على �اللتهاب.

 anti( 2- �أدوية م�س����اّدة للمنبهات
.)stimulant

ال  لاللته����اب  م�س����اّدة  �أدوي����ة   -3
 Non o steroidal Anti( �ستريويدية 

.)o Inflammatory Drug o NSAID
ّثْ�َي����ة  للرَّ م�س����ادة  �أدوي����ة   -4
di o )لللروماتيزم( لتغيري طابع �ملر�ص 

 ease o modifying antirheumatic
)drug o DMARD

5- �أدوية بيولوجية: ُت�س����تعمل هذه 
�الأدوية عادة من خالل دجمها مع �أدوية 

DMARD. حمّوالت �لتفاعل �لبيولوجي 
هي مو�د ُمَهْنَد�َس����ة ور�ثي����ا هدفها كبح 

عمل جهاز �ملناعة.

�أما �لع���الج �لطبيعي فيمكن �أن 

يك���ون ناجعًا يف معاجل���ة �أنو�ع 

خمتلفة من �لتهاب �ملفا�سل، وذلك 

من خالل �لتمارين �لريا�سية، �لتي 

ميكنها �أن تزي���د مدى �حلركة، و�أن 

تقوي �لع�سالت �ملحيطة باملف�سل، 

وقد يكون تثبيت �ملف�سل بو��سطة 

)splint( مفيد�ً يف حاالت  َجبرَية 

معينة.

�جلر�حة: �إذ� مل ت�س����اعد طرق �لعالج 

�لتقليدي����ة، ومل حتقق �لنتائج �ملرجوة، 

ميكن �أن يو�س����ي �لطبيب باإجر�ء عملية 

جر�حية مثل:

s o(  1- ��ستئ�سال �لغ�ساء �لزليلّي
)novial membrane
2- تبديل �ملف�سل.
3- �إدماج مف�سل.

�لوقاية من �لتهاب �ملفا�سل

لي�ست ثمة طريقة معروفة وو��سحة 

للوقاي����ة من �لته����اب �ملفا�س����ل، لكن 

�ملحافظة على وزن �س����ّحي و�ملو�ظبة 

على ممار�س����ة �لريا�س����ة �لبدنية ب�سكل 

د�ئم من �ساأنها تقليل خطر �الإ�سابة.

5 - حتفر عميقا ال�س���تخر�ج معدن 
ثمني

6 - �أحد ملون فرن�سا
7 - خمرع �لديناميت

8 - مكافاأة لعمل جليل / نظر برقة 
وحنان

9 - �أل���و�ن ما بعد �ملط���ر / زيت 
�سبب �حلروب

10 - ����رصب وطرق / للك�س���ور / 
تو�سع عليه �الأ�سياء

ع��م���ودي

1 - للق�سم / �أ�سعل
2 - مت�سابهان / للبيع و�ل�رص�ء

3 - ��س���تياق �سديد / مدينة عربية 
على �ملحيط �الطل�سي

4 - �أول بلد عربي عرف �لطباعة / 
نظر بطرف عينه

5 - بلد �آ�سيوي يعني بلد �الأحر�ر / 
�ألقى وطرح

6 - مت�سابهان / نقول �أهال و�سهال 
ومرحبا
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الـمــديــر الــفــنـي: مـــالك مـحــــفــوظ
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تـــ�صـــــدر عـــــــن 
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لالإعالم �ش.م.م.
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كاريكاتير

اأو�ضح عامل الوراثة اجلزيئي د. جان فيغي، 

عمر  متو�ضط  اأق�ضى  بلوغنا  املحتَمل  من  اأنه 

حينها  الإن�ضان  عمر  يتجاوز  لن  حيث  متوقع، 

115 عامًا.
ويرى الأ�ضتاذ بق�ضم علوم الوراثة واجلينات 

للإن�ضان  اأن  للطب،  اأين�ضتاين  األببرت  بكلية 

الرغم من  افرتا�ضيًا ل ميكن جتاوزه، على  عمراً 

التطورات الطبية، لأن القيا�س الإح�ضائي ملعّدل 

ال�ضنوات التي قد يعي�ضها الفرد متعلق باجلينات 

الوراثية، مما يجعله ثابتًا.

مثاًل  وي�رضب  ذلك  على  يعرت�س حاليًا  من 

فقد  اأّي حّق،  له  لي�س  لوي�س كاملنت«  بب»جان 

بلغ عمر ال�ضيدة الفرن�ضية 122 عامًا، واحتفظت 

منذ عام 1990 بهذا الرقم القيا�ضي لت�ضبح اأكر 

رين يف العامل، اإل اأن الو�ضول اإىل هذا العمر  املعمَّ

طبقًا لبيانات الباحثني واإح�ضاءاتهم ُيعتر اأمراً 

نادر احلدوث، وحتى لو طالت بنا احلياة للحد 

من  الرغم  على  فاإننا  عامًا،   115 وهو  املذكور 

ذلك لن نتمكن من ال�ضعور بالر�ضا، وي�ضتمر يف 

النهاية ارتفاع احتمالية التقدم يف العمر.

عمر  متو�ضط  كان  الو�ضطى،  الع�ضور  ففي 

الب40 و50 عامًا، وطبقًا  الإن�ضان يرتاوح ما بني 

اأن  ع  ُيتوقَّ الحتادي،  الإح�ضاء  مكتب  حل�ضابات 

يحيا الأطفال الذين ُوِلدوا يف عام 2011 اإىل ما 

اأن  فُيتَوّقع  الطفلت  بينما  عامًا،  الب78  يقارب 

َ اإىل ما يقارب الب83 عامًا. يحينينْ

اإمكانية تعمرينا يف هذه احلياة اأمر متعلق 

العمر  زيادة  �ضبب  العوامل، ويعود  بالعديد من 

يف  الكثرية  التطورات  اإىل  املثال  �ضبيل  على 

اإذ  الطبي؛  التقدم  واأهمها  الأخرية،  �ضنة  الب150 

انخفا�س  مع  املرتفع  العمر  متو�ضط  يتنا�ضب 

حالت الأمل واملر�س، كما توؤثر التغريات التقنية 

والقت�ضادية والجتماعية العامة على ال�ضحة.

هامًا يف  عامًل  الب�رضي  اجلن�س  نوع  ُيعتر 

حتديد متو�ضط عمر الإن�ضان اأي�ضًا؛ اإذ يذكر األفريد 

فولف؛ اخت�ضا�ضي اأمرا�س الن�ضاء وخبري مكافحة 

حتمي  اجلن�ضية  الهرمونات  اأن  ال�ضيخوخة، 

الن�ضاء من كثري من الأمرا�س املزمنة، وذلك حتى 

بلوغ �ضن الياأ�س وانقطاع الطمث.

واإىل جانب ذلك، فقد ك�ضفت بع�س الدرا�ضات 

الوراثية  العوامل  اأن  التوائم  على  اأجريت  التي 

توؤثر يف ربع العمر الب�رضي.

يعتر  احلياة  منط  فاإن  ذلك،  على  وعببلوة 

اأمراً بالغ الأهمية يف هذا ال�ضاأن؛ اإذ اإن تناول كل 

�ضيجارة يقلل اإح�ضائيًا من طول العمر ما يقارب 

7 دقائق، حتى قلة احلركة وتناول املاأكولت غري 
ال�ضحية، واملواقف النف�ضية ال�ضعبة توؤثر كذلك 

على طول الأعمار.

تبقى الإ�ضارة اإىل اأن الأعمار كلها بَيد اهلل عزّ 

وجّل، ول اأحد ميكن حتديدها، فهو القادر الوحيد 

على حتديدها واأخذها متى �ضاء.

دراسة »تتنّبأ« بأقصى ُعُمر يمكن لإلنسان الوصول إليه


