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فصول من »دواعش« 
الداخل اللبناني

التمديد للمجلس النيابي اجترار 
لألزمات.. وربما النكبات

FRIDAY 17 OCTOBER - 2014 

س.
�

ل.
 1

5
 -

 .
ل

ل.
 1

0
0

0
 :

عر
�ش

ال
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 السابعة  - الجمعة - 23 ذو الحجة 1435هـ / 17 تشرين األول 2014 م.

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

7 4
68

قطب �شيا�شي لبناين يعي�س يف اخلارج، اأبلغ من يعنيهم االأمر اأنه غري 

الــذي يقيم فيه  البلد  للرئا�شة، الأن  املر�شحني  اأبــرز  اأحــد  دعــم  قــادر على 

ما  املنظور،  املدى  لبنان، يف  اال�شتقرار يف  بعدم  عليه  اأ�شار  ويحمل هويته 

يعني ا�شتحالة تروؤُّ�شه احلكومة، وبالتايل، الرتاجع عن موقفه الذي كان 

قد مّت الت�شويق له؛ باأن يوؤّيد املر�شح الرئا�شي املذكور الذي �شياأتي به رئي�شاً 

للحكومة فور انتخابه.

ألمـــــــة واحـــــــدة
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القطب السياسي يتراجع عن موقفه

6 تحالف أردوغان - »داعش«.. إبادة األكراد بعد األرمن

الخطة األميركية.. 
ني ني - السُّ والصراع السُّ

سورية مستمرة بمواجهة الهجوم التركي 
– »اإلسرائيلي« – األميركي - الخليجي

هل تخوض »حماس« و»فتح« 
دة؟ االنتخابات بقائمة موحَّ

عودة األحالف الدولية.. 
والغياب العربي

5

معطيات أمنية:  
»إسرائيل« قادت 

هجوم بريتـال



سننتصر على الظالميين
تعي����ش املنطقة العربية والإ�سالمي���ة �رصاعًا كبرياً بني 

؛ »ال����رصق العربي اجلدي���د« و»ال�رصق الأو�سط  م�رصوعنينْ

اجلديد«، وياأخذ ال�رصاع اأ�سكاًل حادة وا�ستثنائية ل متر يف 

حياة ال�سعوب اإل كل 400 اأو 500 �سنة.

هجمة ا�ستعمارية قدمية جديدة تقودها وا�سنطن لتفتيت 

منطقتنا، وا�ستغالل ثرواتنا عرب اأدوات اإرهابية تكفريية اأّمنت 

لها وا�سنطن كّل الإمكانات خدمة ل�»اإ�رصائيل« ول�»م�رصوع 

ال����رصق الأو�سط اجلديد« الذي طرحت���ه اإدارة جورج بو�ش، 

وحتاول اإدارة اأوباما تطبيقه باأ�ساليب اأخرى، ولهدف واحد؛ 

حماية »اإ�رصائيل« ووجودها.

ه���ذا هو اله���دف املركزي ملا يج���ري حالي���ًا، واأ�سا�سه 

اإ�سعاف املقاومة التي هزمت »اإ�رصائيل«، وت�ستيت قدراتها 

ع���رب قوى تكفريي���ة اإرهابية عا�ست وترّب���ت وترعرعت يف 

اأح�س���ان وا�سنطن، وعّممت مفاهيم ثقافية ل متّت اإىل ديننا 

و�سعوبنا العربية والإ�سالمية باأي �سلة، من اأجل توليد راأي 

عام عامل���ي ُمعاٍد لق�سايانا، وينظر اإلين���ا على اأننا اأعداء 

ل الأكباد  احل�س���ارة والتق���دُّم، ول نعرف اإل لغة القت���ل واأكنْ

ع الروؤو�ش، فيما »اإ�رصائيل« هي »الدولة الدميقراطية«  وقطنْ

الوحيدة يف هذا ال����رصق، ول بّد من حمايتها بكل الو�سائل 

لإقامة »ال�رصق الأو�سط اجلديد«.

ه���ذا امل�رصوع التدمريي ُيواَجه مب����رصوع عربي اإ�سالمي 

ح�ساري تقوده اإيران وحلفاوؤه���ا الرو�ش وال�سوريون ودول 

»الربيك����ش« وكل اأح���رار العامل، وهذا امل����رصوع �سُي�سقط 

م����رصوع »ال�رصق الأو�سط اجلديد«، الذي ل ميلك اأّي حيثية 

وبيئة حا�سنة، وُيواَجه ب�سمود �سورية وت�سحيات املقاومة، 

و�سالبة اإي���ران، وحزم رو�سيا وكّل ال���دول احلليفة. كما اأّن 

ه���ذا امل�رصوع ُيواَجه اأي�سًا ب�سيا�س���ة اإيرانّية قّدمت للعامل 

ال�سورة احلقيقية لالإ�سالم املتنّور احلقيقي العلمي املنفتح 

ال���ذي يرف�ش تكفري الآخر، و�سهدت اإي���ران - بال�ستناد اإىل 

فكره���ا الإ�سالمي - نه�سة تكنولوجية �سلمية نالت اإعجاب 

الع���امل، وحّولت اإيران اإىل دول���ة عمالقة بفكرها الإ�سالمي، 

ومتّكنت من مواجهة كل ال�سغوط.. وانت�رصت.

امل����رصوع ال�سهي���وين الإرهاب���ي التكفريي ل���ن ينجح 

مهما »تكالبت« قوى ال����رص العاملية واملحلية، لأن هوؤلء 

ل ميلك���ون الإميان، والذي ل ميلك الإمي���ان بعدالة ق�سيته 

�سُيهزم، لأن كل الفريق املعار�ش فريق »كرتوين« مل ينت�رص 

مرة واحدة يف ميادين القتال، ول يعرف لغة ال�رصف والعز، 

ول يجيد اإل لغة املكائد والد�سائ�ش والنقياد الأعمى لقوى 

ال����رص الذين كانوا يرمونه بع���د كل حتوُّل وعند كل مف�سل، 

لكن رّده كان املزيد م���ن النبطاح والتبعية واخلنوع، لأنه 

ل ميلك من الأخ���الق العربية والإ�سالمية النبيلة وال�سامية 

اأي �سيء  . 

�سننت�رص حتى لو طال هذا الليل، ومهما كانت طائراتهم 

وبوارجه���م وغدره���م واإعالمه���م.. لأنهم خ���ارج التاريخ 

واجلغرافيا. 

ر�ضوان الذيب

االفتتاحية

الـنـاشر: شركة القلم لإلعالم واإلعالن ش.م.م
رئــيس الـتـحـــريــــر: عـبــداهلل جــبــــري
المـديـر المســؤول: عـدنـان السـاحلـي

يشارك في التحرير:  أحمد زين الدين - سعيد عيتاني

المقاالت الواردة في الجريدة تعبر عن آراء كتابها

www.athabat.net

اأن طبخ���ة التمديد للمجل�ش  يبدو 

النياب���ي ُو�سع���ت على ن���ار حامية، 

ويرتك���ز البحث بني م���ن يعنيهم الأمر 

حول مدة هذا التمديد با�ستكمال ولية 

املجل�ش احلايل املم���دَّد له ل�ستكمال 

ولية ثانية كاملة، اأي �سنتني وخم�سة 

اأ�سهر، اأو �سنة وب�سعة اأ�سهر.

املهم اأن قرار التمديد اتُّخذ، ب�رصف 

النظ���ر عن اأ�سباب���ه املوجبة واحلديث 

املمّل ع���ن اخلوف م���ن الف���راغ، مرّة 

بذريعة الأو�ساع الأمنية التي ل ت�سمح 

باإجراء العملي���ات النتخابية، واأخرى 

بذريع���ة الف���راغ يف الرئا�س���ة الأوىل، 

وحتمية ا�ستقال���ة احلكومة بعد اإجراء 

النتخاب���ات، وعدم وجود رئي�ش ُي�سدر 

البلد  الالزمة لذل���ك، وكاأن  املرا�سي���م 

ب���ال د�ستور ول قوان���ني ترعى خمتلف 

احلالت والإ�سكالت.

�سيا�س���ي خم�رصم يعلّ���ق على هذا 

الواقع ال�سيا�سي اللبناين املرير بح�رصة 

واأمل لي�س���ري اإىل اأن الطبق���ة ال�سيا�سية 

اللبنانية، خ�سو�س���ًا هوؤلء امل�ستجدين 

احلياة  عل���ى  ب�»الطارئني  وي�سميه���م 

التج���ارب  يفهم���وا  مل  ال�سيا�سي���ة«، 

ال�سيا�سي���ة ول التاريخ ال�سيا�سي للبلد، 

كم���ا مل ي�ستوعبوا ما م���رّ به لبنان يف 

فرتات �سابقة.

يع���ود ه���ذا ال�سيا�س���ي ليوؤكد اأنه 

يف كل تاري���خ الأزم���ات الت���ي مرّ بها 

لبن���ان، قب���ل الع���ام 1975، مل يح�سل 

مرة اأن مّت التمدي���د ملجل�ش النواب اأو 

تاأجي���ل النتخاب���ات، اأو تطوي���ل عمر 

جمل�ش النواب، بل على العك�ش متامًا؛ 

كان لبن���ان اأمام بع����ش الأزمات يلجاأ 

اإىل تق�س���ري ولي���ة املجل����ش، واإجراء 

ديناميكية  ُتطل���ق  انتخاب���ات جديدة 

جديدة يف احلياة ال�سيا�سية.

فف���ي الع���ام 1946 ح���دث خل���ل 

خط���ري يف الرتكيبة والتوازن ال�سيا�سي 

والطائف���ي يف لبن���ان، حينما انتخب 

الأرثوذك����ش حبيب اأبي �سه���ال رئي�سًا 

ملجل�ش الن���واب بطبخة دّبرها الرئي�ش 

ريا�ش ال�سلح، بدعم من الرئي�ش ب�سارة 

اخل���وري، اللذي���ن �رصعان م���ا حاول 

اإ�س���الح هذا اخلل���ل، ومنه���ا: ا�ستقالة 

اأب���و �سهال وتعيين���ه وزي���راً لالأ�سغال 

يف حكومة ال�سل���ح التي خلفت وزارة 

�سعدي املنال، لكن رئي�ش املجل�ش رف�ش 

ذلك، فكان احلل الآخ���ر بتق�سري ولية 

امللج�ش النيابي ال�ستقاليل الأول عدة 

اأ�سابي���ع من عمره، فُحّل يف الثامن من 

ني�س���ان عام 1947، وكان���ت انتخابات 

اأيار التي ذاع �سيتها يف التزوير، وق�رُص 

ُعُمر جمل�ش النواب يف بداية عهد كميل 

�سمعون، حيث ح���ل جمل�ش نواب عام 

1951، وجرت النتخاب���ات عام 1953، 
بع���د ال�سطرابات الت���ي ح�سلت عام 

1952 واأطاحت بب�سارة اخلوري.
وفعله���ا الرئي�ش ف���وؤاد �سهاب بعد 

انتخابه عام 1958، وحّل جمل�ش كميل 

�سمع���ون املنتخب ع���ام 1957، والذي 

�سه���د عمليات تزوير وا�سع���ة اأ�سقطت 

ال�سمعوين  اأقط���اب املعار�سة للعه���د 

با�ستثناء �سربي حمادة ور�سيد كرامي 

ومعروف �سعد، وكانت انتخابات العام 

.1960
وبراأي هذا ال�سيا�سي اأنه بعد اندلع 

الأحداث يف 13 ني�سان 1975، لو كان قد 

مّت اللجوء اإىل انتخابات نيابية �رصيعة، 

املنتخب  املجل����ش  ولي���ة  وتق�س���ري 

عام 1972، لرمب���ا كان وّفر على البالد 

الدامية  والتط���ورات  النق�سام���ات  كل 

وف�سولها املختلفة التي ا�ستمرت حتى 

عام 1990، بدًل من اللجوء املتكرر منذ 

ع���ام 1976 اإىل متدي���د ولية املجل�ش، 

الذي طال عمره ع�رصين عامًا ونيف.

وي�سري ه���ذا ال�سيا�س���ي اإىل متديد 

ولية جمل����ش الن���واب املنتَخب عام 

2000 وجعل���ه اأربع �سن���وات وثمانية 
اأ�سه���ر، رغم اأن املجل�ش الد�ستوري كان 

ق���د طعن يف ه���ذا التمدي���د يف قانون 

1996 واأ�سقطه، اإل اأن الطبقة ال�سيا�سية 
اللبنانية عادت ومرّرته يف العام 2000، 

ويف ظ���ل الولية املم���دة )اأي الثمانية 

اأ�سهر الإ�سافية( حدث���ت كل التطورات 

اخلطرية التي مير بها لبنان ومّلا يزل.

ويت�ساءل هذا ال�سيا�سي: ماذا ينتظر 

لبن���ان يف ظ���ل التمدي���د املنتَظر بعد 

التمديد الأول الذي �سينتهي مفعوله يف 

�سهر ت�رصين الث���اين املقبل، خ�سو�سًا 

اأنه يف ظل هذا التمديد �سهد ف�سوًل من 

اأزمات متعددة ومتنوعة، يتداخل فيها 

املحلي بالتوازنات الإقليمية والدولية.

ويخل����ش اإىل نتيجة واح���دة؛ اأنه ل 

يرى يف التمديد اجلديد اإل تعميقًا لالأزمة، 

لأن���ه متاأكد اأن اأي حل ج���دي لن يتوافر، 

خ�سو�س���ًا جلهة قان���ون انتخاب جديد 

عادل ومتوازن يطّور احلي���اة ال�سيا�سية 

اللبنانية نح���و الأف�سل، داعيًا املراهنني 

على تطورات مل�سلحتهم، خ�سو�سًا »تيار 

امل�ستقبل« وقوى 14 اآذار، اإىل الإقالع عن 

هذه الرهانات العقيمة واخلطرية.

�أحمد �شحاده

رغم التمديد لن يتوفر حل 
جدي لقانون انتخاب جديد 
عادل ومتوازن يطّور الحياة 
السياسية اللبنانية نحو 

األفضل

أحــداثأحــداث2

قرار التمديد اُتّخذ.. ب�سرف النظر عن اأ�سبابه املوجبة واحلديث املمّل عن اخلوف من الفراغ
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) العدد 329(  اجلمعة - 17 ت�شـرين الأول - 2014



همسات

¡ جتنيد الإرهابيني
اأّك���د م�سدر لبناين غري مدين اأن 

والقطرية  ال�سعودية  ال�ستخبارات 

تتناف����ش على جتني���د جمموعات 

باأعمال  للقيام  لبنان،  اإرهابية يف 

تفج���ري يف ال�ساح���ة اللبناني���ة. 

»جبه���ة  اأن  امل�س���در  واأو�س���ح 

الإ�سالمية«  و»اجلبه���ة  الن�رصة« 

ت�سعي���ان اإىل �سلخ مدينة طرابل�ش 

– ع���كار ع���ن الدول���ة اللبنانية، 
م�ستعينت���ان مبعلومات وم�ساعدة 

ميّدهما بها كوادر يف تيار �سيا�سي 

لبناين ب���ارز يف ال�سم���ال، مقابل 

اأم���وال طائل���ة ت�سّدده���ا كل من 

الريا�ش والدوحة.

¡ م�سري اخلطة الأمنية
�سخ���ر وزي���ر »م�ستقبلي« من 

احلدي���ث ع���ن »تع���ومي« اخلطة 

الأمني���ة يف طرابل����ش، فيما هناك 

وزير من املدين���ة بات اخت�سا�سه 

اإغ���راق الفيحاء والب���الد كلها يف 

اأ�سالي���ل ت���وؤدي اإىل الف���ن، علمًا 

���ن من بطان���ة �سيا�سية  اأن الوزيرينْ

واح���دة، اإل اأن اأحدهم���ا »تعقلن« 

بعد املن�سب، والثاين »تطرّي«.

¡ تقارير
اأعّد بع�ش م�سوؤويل تيار �سيا�سي 

اإىل �سفارتنينْ  اأُر�سل���ت  بارز تقارير 

موؤثرت���نينْ يف الأح���داث اللبنانية، 

ح���ول عالق���ة منظم���ات تكفريية 

فقام  ميقات���ي،  جنيب  بالرئي����ش 

موؤيدون للرئي����ش ميقاتي باإر�سال 

والتواريخ  بالأرق���ام  تقرير مف�سل 

عن كل اأ�سكال العالقة والتقدميات 

والت�سهيالت التي يقدمها »التيار« 

للم�سلح���ني، ونقل���ه املتطوع���ني 

اإىل �سوري���ة، واأماكن  التكفريي���ني 

»ال�ست�سافة« يف لبنان.

¡ العباقرة
م�س���وؤويل  اأن  متابع���ون  اأك���د 

مل  اآذار«   14« يف  »الدعاي���ة« 

ينجحوا يف تربير رف�ش امل�ساعدة 

الع�سكرية الإيرانية غري امل�رصوطة 

للجي�ش اللبن���اين، حتى اأن بع�ش 

الذي���ن ُيعتربون م���ن »العباقرة« 

قال���وا يف معر�ش الرف����ش: »اأهم 

م�ساع���دة تقدمها اإيران للبنان هي 

نزع �سالح حزب اهلل«!

¡ جهود فوق العادة
لحظ دبلوما�سي عربي الن�ساط 

غري الطبيعي لل�سفري الأمريكي يف 

لبنان ومكت���ب التن�سيق الع�سكري 

يف ال�سفارة مع اجلهات ال�سيا�سية 

والر�سمي���ة لإقناعه���م بتعطيل اأي 

�سفقة �س���الح رو�سية للبنان، ومن 

بينها اأكرث من خم�سني دبابة، كهبة.

¡ بال مو�سوعية
لحظ من ح�����رص احتفال ذكرى 

اغتيال داين �سمعون اأن الكلمات مل 

تتطرّق اإىل القاتل من قريب اأو بعيد، 

كما اأن كالم وزير العدل اأ�رصف ريفي 

مل ي�س����ل اإىل درجة م����ن العدالة، ل 

من حي����ث تلبي�ش التهمة، ول اإقناع 

احلا�رصين ب����اأن ما يلقيه فيه �سيء 

من املو�سوعية، ب����ل موا�سلة اإلقاء 

ُتهم منبعها �سغينة �سيا�سية.

فصول من »دواعش« الداخل اللبناني

اآن لنا اأن ن�ستبق و�سول »داع�ش« 

اإىل لبن����ان - اإن و�سل����ت - باحلديث 

عن »دواع�����ش« الداخل الذين ارتكبوا 

ويرتكب����ون اأقذر املوبقات، وا�ستدرجوا 

الإرهاب عمداً اإىل جمتمع لبناين يعي�ش 

هاج�ش طوق من �سياطني تكفري تقرع 

اأبوابه �سماًل و�رصق����ًا، وحتى جنوبًا.. 

�سياطني لديها من ينتظرها يف الداخل 

اللبناين لهدف واحد: حماربة املقاومة 

يف عقر دارها وعرينها، حتى ولو غدا 

لبن����ان رم����اداً، بعد اأن انهزم����وا اأمام 

ال�رصبات ال�ستباقي����ة لهذه املقاومة 

يف اجلان����ب ال�س����وري، خ�سو�سًا يف 

الق�سري والقلمون. 

من ف�س����ول »دواع�����ش« الداخل 

موؤخراً، ما ح�س����ل يف م�سجد عبداهلل 

ب����ن م�سع����ود يف ب����اب التبانة، حني 

اعت�سمت داخله ع�ساب����ة املولوي - 

من�سور التابع����ة ل�»جبهة الن�رصة«، 

واملوؤلفة من ثالثني م�سلحًا، وا�سرتطت 

لإخ����الء امل�سج����د خروجًا اآمن����ًا اإىل 

»زواريب حا�سن����ة« يف باب التبانة، 

بع����د اأن ف�سل املولوي يف الإنتقال مع 

ع�سابته اإىل م�سقط راأ�سه يف القبة.

خلي���ة املول���وي - من�سور هي 

د  واح���دة م���ن الع�سابات الت���ي متهِّ

لدخ���ول الإرهاب �سم���ن جمموعات 

كب���رية اإىل لبن���ان، ويبق���ى ال�سمال 

بع�ش  »رعاي���ة«  اللبن���اين حت���ت 

البوؤرة  التكف���ري،  واأهل  ال�سيا�سي���ني 

الأك���رث قابلية ل�ستيع���اب القادمني، 

م���ادام اأكرث من ن�سف �سكان طرابل�ش 

وع���كار باتوا م���ن غ���ري اللبنانيني، 

وهناك تقدي���رات باأن عدد امل�سلحني 

اللبناني���ني املوال���ني ل�»داع����ش« 

و»الن�رصة« ممن يده���م على الزناد 

يقارب الألف.

الداخل  »دواع�����ش«  ف�سول  ومن 

الهج����وم امل�سلّ����ح  اأي�س����ًا، ت�سهي����ل 

ال����ذي ح�سل يف عكار عل����ى اجلي�ش، 

بع����د اإحباط الهج����وم الأكرب جلماعة 

»الن�رصة« يف ج����رود بريتال، و�سقط 

في����ه للمقاومة ثماني����ة �سهداء، وترك 

املعتدون خلفهم ع�رصات من قتالهم.

واإذا كان هج����وم »الن�����رصة« يف 

بريتال ا�ستهدف اإح����داث ثغرة هروب 

اإىل الزب����داين ال�سورية ا�ستباقًا ل�ستاء 

�سعب يف جرود عر�سال، فاإن ما ح�سل 

يف ع����كار يدخل �سمن اللعبة الأخطر، 

بع����د اأن كرث احلديث عن �سيناريوهات 

لإي�س����ال »الدول����ة الإ�سالمي����ة« اإىل 

�سواح����ل املتو�سط عرب عكار، نظراً اإىل 

عدم اإمكانية ذل����ك يف العراق ول يف 

�سورية.

واإذا كان »دواع�����ش« الداخل من 

امل�سلم����ني هم خاليا تط����رُّف وتكفري 

مّت تطعيمه����ا باملئات م����ن ال�سوريني 

املرتكب����ني الهاربني م����ن بالدهم اإىل 

مناط����ق ع����كار وطرابل�����ش وعر�سال 

والبقاع����نينْ الأو�سط والغربي، وهدفهم 

متزي����ق »دول����ة ح����زب اهلل« واإقامة 

»دواع�ش«  ف����اإن  اخلالف����ة«،  »دولة 

الداخ����ل م����ن امل�سيحيني ه����م اأولئك 

الذين ينتظ����رون »الفو�سى اخلالقة« 

الت����ي �سُيحدثها اأي اإع����الن ل�»اإمارة 

اإ�سالمية« يف ال�سم����ال، لتكون لديهم 

ذريعة للمطالبة بدويلة م�سيحية يف 

ك�رصوان واجلوار من جهة، ولالن�سالخ 

عن دولة يحكمه����ا بنظرهم حزب اهلل 

وحلفاوؤه من جهة اأخرى.

م�سكلة الراأي الع����ام اللبناين اأنه 

ه  يقراأ من خالل الإعالم املحلي املوجَّ

ه من  من م�سغلي����ه، اأو الإقليمي املوجَّ

مموليه، ول يتاب����ع تعديالت اخلرائط 

يف الغ����رف الأمريكية ال�س����وداء، التي 

تعمل لتمك����ني »داع�ش« م����ن اإقامة 

دولتها م����ن الأنب����ار العراقية و�سوًل 

اإىل الرق����ة ال�سورية، وملن يت�ساءل عن 

كيفية التوا�س����ل مع »اإمارة ال�سمال« 

يف لبنان والو�سول اإىل مياه املتو�سط 

ع����رب ال�ساط����ىء الع����كاري، فاجلواب 

وا�سح: التوا�سل اجلغرايف بني اإمارات 

»دول����ة اخلالفة« لي�����ش مطلوبًا يف 

املرحلة الأوىل ما دام بالإمكان اإيجاد 

بوؤر جاهزة موالية ل�»اخلالفة«، �سواء 

ب����ني طرابل�ش وع����كار اأو يف عر�سال، 

ولي�ش اأدل على الإمارات غري املت�سلة 

جغرافي����ًا اأك����رث من مدين����ة »درنا« 

الليبي����ة، التي رغ����م بعدها اجلغرايف 

وا�ستحال����ة و�سله����ا بدول����ة العراق 

وال�سام يتّم حت�سريه����ا حاليًا لتكون 

اإمارة موالية خلالفة البغدادي. 

على اأبواب �ستاء قا�ٍش للم�سلحني 

يف ج����رود عر�سال، ف����اإن الأ�رصى من 

ودروعًا  رهائ����ن  باقون  الع�سكري����ني 

الإرهابيون  اأن ي�سمن  ب�رصية بانتظار 

النتقال الآم����ن اإىل الزبداين، وهذا ما 

رف�سته احلكوم����ة ال�سورية، وبانتظار 

عرو�����ش يجري التفاو�ش معهم حاليًا 

ب�ساأنها لالنتقال اإىل ريف حلب بدًل من 

الزبداين، ف����اإن امل�ساألة الأكرث خطورة 

عل����ى لبنان لي�ست م����ن جهة ال�سمال 

ول من جرود عر�سال، بل تلك املنطقة 

العازلة التي ت�سعى اإليها »اإ�رصائيل« 

م����ن منطقة القنيط����رة ال�سورية، التي 

ي�سيطر عليه����ا الإرهابيون حاليًا، اإىل 

منطقة جبل ال�سي����خ يف لبنان، حيث 

الإطاللة على معاقل املقاومة، وحيث 

احللم »الإ�رصائيلي« املدعوم اأمريكيًا 

بق����وة، ب�سمول ه����ذه املنطقة العازلة 

�رصيط����ًا حدوديًا ي�س����ل اإىل الناقورة 

بح����راً، وين�س����ىء ل�»اإ�رصائيل« عازًل 

يحميها م����ن الحت����كاك املبا�رص مع 

املقاومة.

يبقى هذا املخطط جمرد �سيناريو 

اأمريكي غري واقع����ي، لأن له حماذيره 

»اإ�رصائيلي����ًا«، وله تداعياته من ردود 

اإيراني����ة بدعم رو�س����ي، وُيعترب  فعل 

م����ن �سابع امل�ستحي����الت حتقيقه يف 

اجلنوب، لأن املقاوم����ة مهما حاولوا 

اإلهاءه����ا يف ال�رصق وال�سمال ال�رصقي، 

فاإنه����ا بكامل جهوزيته����ا ملواجهته، 

حت����ى ولو كلفه����ا هذا الأم����ر اإ�سعال 

حرب �ستكون اإقليمية بامتياز، وتكون 

»اإ�رصائيل« اأكرب دافعي الأثمان فيها.

�أمني �أبو ر��شد

»دواعش« مسيحيون 
بانتظار إعالن »اإلمارة 
اإلسالمية« في لبنان
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يف ظل احتدام املعارك يف �شمال 

�شورية، خ�شو�شًا ب�شاأن معركة عني 

العرب امل�شهورة كرديًا بـ»كوباين«، 

كان ثمة حركـــة نا�شطة للإرهابيني 

يف جنوب بلد الأمويني.

يف ال�شمـــال، ثمـــة تواطوؤ تركي 

فا�شح مع »داع�ش«، وغارات جوية 

اأمريكية مـــع حلفائهـــا ل ت�شتهدف 

بتاتًا قواعد »داع�ش«، ل يف �شورية 

ول يف العراق.

يف اجلنوب، حركة ظاهرة للعيان 

لـ»جبهة الن�ــــرة«، وتن�شيق كامل 

وتام مع العدو »الإ�رائيلي«، وهناك 

من زّودها باأ�شلحــــة نوعية وباأموال 

طائلــــة لتعزيز دورها علــــى الأر�ش، 

الــــذي و�شــــل باأ�شــــكال خمتلفة اإىل 

الغرب، وحتديداً اإىل احلدود اللبنانية؛ 

يف جرود عر�شال والقلمون.. وكل ذلك 

بغر�ــــش تعزيز وجودها ودورها على 

الأر�ش للتوازن مع »داع�ش«..

الأمريكيــــون رغــــم غاراتهم على 

مواقع لـ»داع�ش« يف �شورية والعراق 

يوؤكــــدون اأن ل نيــــة لديهم لجتثاث 

هذا التنظيــــم الإرهابي، وهم بالتايل 

يعملون لتكري�ش خطوط حمر.

اأمــــا الأتراك، فيومــــًا بعد يوم، ل 

بل �شاعــــة بعد �شاعة، تت�شح حقيقة 

اأطماعهم واأحلمهم »الدونكي�شوتية«، 

ل بــــل اأكرث ت�شــــح اأكاذيب »الوايل« 

الكبري رجب طيــــب اأردوغان، اأنه من 

تلك الف�شيلة الطورانية والتلمودية.

ثمة حقيقة علــــى وقع التطورات 

يف �شوريــــة والعــــراق يك�شــــف عنها 

اأنه  دبلوما�شــــي عربي يف بــــريوت؛ 

يتــــم بدقــــة متناهيــــة التن�شيق بني 

والرتكية  الأمريكيــــة  ال�شتخبــــارات 

عــــن  ومــــاذا  و»الإ�رائيليــــة«، 

ال�شتخبارات العربية، والدبلوما�شية 

ا�شتخبــــارات  خ�شو�شــــًا  العربيــــة، 

ودبلوما�شية بائعي الكاز؟

يجيب هـــذا الدبلوما�شي مبرارة، 

و�شخرية اأي�شًا، باأن العرب ل يفكرون 

اإل قبليًا، فكيف اإذا كان �شيخ القبيلة 

معتـــًل؟ وكيـــف اإذا كان �شيـــخ اآخر 

�شبيًا؟ وهلّم جـــرا.. اأما الأتراك، فهم 

يفكرون الآن اإمرباطوريًا، لذا اأ�شابهم 

�شدر  العظمـــة، خ�شو�شـــًا  جنـــون 

اأعظمهم اجلديد رجب طيب اأردوغان، 

وهو قـــد وّزع يف ال�شابـــق اأكاذيبه 

ووعـــوده يف كل الجتاهات الرتكية 

والكرديـــة، فهو كّذب علـــى م�شعود 

اأوجلن  عبـــداهلل  وا�شتدرج  الربزاين، 

قبيل النتخابات الرئا�شية، حتى اإذا 

ما اأ�شبح »ال�شـــدر الأعظم« بف�شل 

الظهر  اأدار  الكردية،  الأ�شوات  مليني 

وتخلى عـــن كل وعـــوده املخملية، 

ودفع لكل الأعمال الرببرية، �شواء يف 

العراق اأو يف �شورية.

وهنـــا ننقل عن اأ�شتـــاذ جامعي 

تركـــي اأنه لو جـــرى ا�شتطلع حول 

راأي الأكراد يف النتخابات الرئا�شية 

الرتكيـــة لأعربوا كلهم عـــن ندمهم 

واأ�شفهـــم لنتخـــاب رجـــب طيـــب 

اأردوغـــان، علمًا اأن هناك اأكرث من 20 

مليون كردي �شـــّب معظم ناخبيهم 

لأردوغان.

فاإن  العربي،  الدبلوما�شي  وبراأي 

»داع�ـــش« هي انك�شاريـــة اأردوغان 

اليـــوم، ُت�شتخـــدم يف �شوريـــة ويف 

العـــراق.. وحتـــى يف لبنـــان، بينما 

»جبهة الن�رة« هـــي ذراع قطرية 

لها ح�شة وازنة فيها تركيا.

اأمـــا ال�شعودية فهـــي غري قادرة 

بقياداتهـــا املهرتئـــة التخلـــي عن 

عنادها، فهي تريد هـــدوءاً مع اإيران 

ول تريـــد، لكنهـــا يف كل احلـــالت 

مل تعـــد حتتمل انت�شـــارات اجلي�ش 

العربـــي ال�شـــوري، واهتـــزاز دورها 

يف اليمـــن، لهذا هجمـــت اإىل المام 

وطلبـــت مـــن الأمريكيـــني تعزيـــز 

احتللهـــم يف حفـــر  اأو  وجودهـــم 

الباطن، ولهذا قررت تدريب ما يطلق 

امل�شلحة  ال�شورية  »املعار�ش  عليه 

املعتدلـــة«، وكاأنها - وهي كذلك - 

مل تفهم الدر�ش جيـــداً من ال�ربات 

التي وّجهها اجلي�ش ال�شوري جلماعة 

ما ي�شمى »جي�ـــش الإ�شلم« بقيادة 

ربيبهـــم زهران علو�ـــش، وغريها من 

لة �شعوديًا. اجلماعات املموَّ

اأعداء �شورية، من وا�شنطن  حلف 

مروراً باأوروبا وبائعي الكاز العربي، 

حاولـــوا تو�شيع هجومهم وا�شتهداف 

حلفاء دم�شق، لكـــن الرو�شي ظهرت 

ع�شاه الغليظـــة يف اأوكرانيا، وكان 

قبـــل �شنوات قد اأفهـــم اليانكي بهذه 

الع�شا التـــي اأّدبت جورجيا، وهو ما 

جعـــل الأمريكي عرب ربيبـــه الرتكي 

يتباطـــاأ يف الجتـــاه نحـــو القوقاز 

واآ�شيا الو�شطى.

ال�شـــني اأبلغـــت الر�شالة القوية 

عـــرب هونغ كونغ باأنـــه ل عودة اإىل 

زمـــن ا�شتعمار هذه املنطقـــة بتاتًا، 

وطهران بدورها اأبلغت اأنقرة بوا�شطة 

عبد اللهيان ر�شالة ذات لهجة عالية 

جداً.

باأي حال، املعركة م�شتمرة، ولن 

تنتهي يف مدى قريب، وتركيا �شتكون 

قريبـــًا يف دائرة ال�شـــوء، ف�شتنتقل 

الأزمات اإليها حتمـــًا، كما يوؤكد هذا 

الدبلوما�شـــي، لأن حقيقـــة الأطماع 

للرجـــل – البهلوان �شتـــوؤدي به اإىل 

نهايته، فهل لحظتم اآخر بهلوانياته 

بق�شف طائراته مواقع ملقاتلي حزب 

العمال الكرد�شتاين يف قرية دغليجا 

جنـــوب �رقـــي تركيا، وهـــي ذات 

الغالية الرتكية، ومنعه عودة الأكراد 

اإىل كوباين مل�شاعدة اإخوانهم؟!

واأخـــرياً، يك�شف هذا الدبلوما�شي 

حقيقـــة كل هذه الهجمـــة، فيوؤكد اأن 

الهجوم ال�شاري على امل�رق العربي، 

الـــذي تبقـــى دم�شق وبغـــداد قلبه، 

الإمرباطورية  الأحـــلم  ت�شكل  والذي 

الرتكية راأ�شه البارز، يحظى بتغطية 

كاملـــة مـــن اللوبـــي ال�شهيوين يف 

الوليات املتحـــدة، لأنه يحقق حلم 

تيودور هرتزل باإزالة �شورية، وتفكيك 

العراق، اأما لبنان فهو يخ�شع ملقولة 

كي�شنجر:  هـــري  ال�شهيوين  الثعلب 

»جمرد فائ�ش جغـــرايف«، وهو اأمر 

مـــع الأ�شف ال�شديـــد مل تفهمه قوى 

14 اآذار، التـــي لن تخرج من العباءة 
ال�شعودية لأنها يف النتيجة مملوءة 

وهذا  اخل�راء،  والعملـــة  بالريالت 

هو م�روعهم.. وم�شتقبلهم اأي�شًا.

اأحمد زين الدين

�أطفال �أكر�د يجل�سون �أمام �أ�سرحة �أهلهم �لذين قتلهم �إرهاب »د�ع�ش« يف �سورية                                                               )�أ.ف.ب.(

أكراد تركيا أدركوا 
متأخرين أن أردوغان 

خدعهم.. فهو استمالهم 
لنيل أصواتهم االنتخابية 

ثم دعم »داعش« في 
حربهم البربرية
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¡ ممنوعان اأمريكيان
ُعلم اأن ال�شفـــري الأمريكي يف بريوت ديفيد هيل، اأبلغ 

مرجعًا ر�شميًا كبرياً عن ممنوعنينْ ت�رّ عليهما اإدارته، 

اأولهمـــا: عدم قبـــول هبة ال�شلح الإيـــراين التي جتد 

احلكومـــة اللبنانية نف�شها اأمامها حمرجة جداً، لأنها 

هبـــة جمانية بل قيد اأو �ـــرط، وثانيها: املمر الآمن 

للم�شلحني التكفرييني بـــني عر�شال وجرودها، حيث 

اأّكد هيل على رف�ش هذا الأمر، مهما كانت الظروف.

¡ حترير ال�شل�شلة ال�رقية �شيفر�ش نف�شه
رغم التهديدات التي يتعرّ�ش لها لبنان ب�شبب وجود 

الإرهابيـــني يف خمابئ ومغـــاور يف �شل�شلة جبال 

لبنان ال�رقية، اإل اأنه تبنّي اأن احلكومة اللبنانية اأو 

معظمها غري جاهز للتن�شيق مع ال�شوريني ملواجهة 

هـــذه التهديدات. وبـــراأي خرباء ع�شكريـــني فاإن هذا 

الواقع يفر�ش تكتيكًا ع�شكريًا جديداً لتحرير ال�شل�شلة 

ال�رقية من املجموعـــات الإرهابية التكفريية، وهو 

اأمر ل حمالة �شيفر�ش نف�شه قبل نهاية العام احلايل.

¡ عملية مزارع �شبعا
توّقف املراقبـــون اأمام تعليـــق �شمري جعجع 

علـــى العملية النوعية التـــي نّفذتها املقاومة 

الإ�شلميـــة يف مـــزارع �شبعا املحتلـــة باأنها 

»خيانة وطنية«، فاعتـــربوا اأن ذلك يعني اأن 

العملية كانت ناجحة، وموؤملة جداً للعدو.

¡ »تكويعة« جنبلطية
ًل اأمام اآخر مقابلت النائب  توّقف املراقبون مطوَّ

وليد جنبـــلط واعتباره »جبهة الن�رة« غري 

اإرهابيـــة، وكذلك ما ي�شمـــى »اجلي�ش احلر«، 

خ�شو�شـــًا اأن هـــذا الت�ريح ُيعتـــرب تكويعة 

جديدة للزعيـــم »ال�شرتاكي« �شتتّم متابعتها 

، ويف اأي زاوية!
ّ
ملعرفة اأين يحتمل اأن ت�شتقر

¡ ل تقدُّم يف املفاو�شات
ُعلم اأن املفاو�شات التي جتري مع املجموعات 

الإرهابية امل�شلحة ب�شـــاأن اجلنود املخطوفني 

 تطور اإيجابي، لأن من 
ّ
يف عر�شـــال مل حتمل اأي

ال�روط التي يطلبها امل�شلحون: 

- اإطـــلق �ـــراح مـــن 15 اإىل 20 اإرهابيًا من 

ال�شجـــون اللبنانية وال�شورية مقابل كل جندي 

خمطوف. 

 اآمـــن للإرهابيني بـــني عر�شال 
ّ
- توفـــري ممر

وجرودها.

- نقل ال�شجناء، وخ�شو�شـــًا اخلطريين منهم، 

من �شجون وزارة الدفاع اإىل �شجن رومية..

وهنا ُطرحت ع�ـــرات علمات ال�شتفهام حول 

و�شـــع ال�شجناء واملتطرفني يف رومية، وما اإذا 

حتوَّل هذا ال�شجن اإىل مكان للنقاهة والراحة!

¡ مكتب لـ»داع�ش« يف ا�شطنبول
اأعلنت القنـــاة الأوىل الأملانية اأن داع�ش تدير 

عملياتهـــا عـــرب مكتـــب لها غـــري ر�شمي يف 

ا�شطنبول، يوفر ت�شهيـــلت لتنقلت امل�شلحني 

الأجانب مقابل 400 دولر للفرد الواحد.



¡ اخللف �شكلي
اأكـــدت دوائـــر اأوروبية دبلوما�شيـــة اأن هناك 

توافقًا بني وا�شنطـــن واأنقرة حول »حتمية« 

اإقامة منطقة عازلة داخـــل الأرا�شي ال�شورية 

على احلدود الرتكية. وقالت الدوائر اإن اخللف 

ما يـــزال قائمًا حاليًا بـــني تركيا والوليات 

املتحدة علـــى هوية املجموعـــات امل�شلحة 

التي �شتتوىل املهام يف املنطقة العازلة، ومن 

اأية جهة �شتتلقى التعليمات.

¡ .. حلماية امللوك والأمراء
ذكرت م�شادر ع�شكرية غربية اأن هناك وحدات 

ع�شكرية خا�شة من عدة دول، بينها الوليات 

املتحـــدة، ترابط يف عدد من دول اخلليج، يف 

مقدمتها ال�شعوديـــة. وقالت امل�شادر اإن هذه 

الوحـــدات تتمتع بتدريب عاٍل، وهدفها طماأنة 

العائـــلت احلاكمـــة يف دول اخلليج، والتي 

ل جمموعـــات م�شلحة داخل  تخ�شى من ت�شكُّ

�شاحاتهـــا، بعـــد اأن اأوقفت الـــدول املذكورة 

الت�شهيلت واحلوافز التـــي ُتنح للإرهابيني 

الذين يتوجهون �شوب العراق و�شورية.

¡ الع�شكر الرتكي غا�شب
ذكـــرت م�شادر دبلوما�شيـــة اأوروبية نقًل عن 

�شباط ع�شكريني متقاعدين اأتراك، اأن الأرا�شي 

الرتكية »مباحـــة« من جانب عنا�ر تنظيم 

»داع�ـــش«، وهنـــاك حالة مـــن ال�شخط يف 

�شفوف اجلي�ش الرتكي. ويوؤكد هوؤلء ال�شباط 

اأن هناك خمازن �شخمة مـــن الأ�شلحة داخل 

الأرا�شي الرتكية ينهل منها م�شلحو »داع�ش« 

ما ي�شـــاوؤون، كما يتوا�شـــل تدفق الإرهابيني 

بعلـــم ال�شلطات الرتكيـــة اإىل داخل الرا�شي 

ال�شورية والعراقية، عرب م�شارات اآمنة حتر�شها 

عنا�ر ال�شتخبارات الرتكية.

¡ م�ر ترف�ش الإغراء
اأّكد م�شوؤول م�ري رفيع اأن قيادة بلده رف�شت 

�شغوطًا واإغـــراءات اأمريكية وخليجية كبرية 

لإر�شـــال وحدات ع�شكرية من اجلي�ش امل�ري 

اإىل الأرا�شـــي ال�شوريـــة والعراقية، م�شرياً اإىل 

اأن القاهرة ترف�ـــش اأية خطط لتق�شيم العراق 

و�شورية. واأو�شح امل�شوؤول اأن م�ر مع احلرب 

على الإرهاب، وهـــي على ا�شتعداد للم�شاركة 

يف ذلك من خلل امليدان ال�شتخباري، وم�ر 

حتارب الإرهاب علـــى اأرا�شيها، خ�شو�شًا يف 

�شيناء، وهو اإرهاب مدعوم من تلك الدول التي 

القاهرة، واملجموعات  ال�شغوط على  تار�ش 

الإرهابيـــة يف �شيناء جاء بع�شها من مناطق 

القتال يف �شورية والعراق.

وك�شف امل�شوؤول امل�ري اأن بع�ش الدول التي 

تنادي بدعم م�ر اقت�شاديًا، وتعد بهذا الدعم، 

تطـــرح ا�شرتاطات �شعبة مقابـــل الدعم الذي 

تتحدث عنه.

¡ الأمن الأردين يعتقل »الدواع�ش«
قالت م�شـــادر ما ي�شمى بـ»التيـــار ال�شلفي 

الأمنيـــة  الأجهـــزة  اإن  الأردين«،  اجلهـــادي 

»اعتقلـــت منذ بداية عطلـــة عيد الأ�شحى ما 

يزيـــد على 30 �شخ�شًا مـــن التيار من موؤيدي 

داع�ـــش، واإن التحقيـــق معهـــم جـــاٍر بتهمة 

الرتويـــج لتنظيمـــات م�شلحـــة )داع�ش( عرب 

ال�شبكة العنكبوتية«.

ُيذكر اأنه يوجد يف �شوريـــة والعراق ما يزيد 

عن 2000 مقاتل من »التيار ال�شلفي اجلهادي 

الأردين«، من بينهم نحو 450 اأردنيًا يقاتلون 

مع »داع�ش«.

من هنا   وهناك
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معطيات أمنية:  »إسرائيل« قادت هجوم بريتال
على  اأ�شبوعـــني  مـــرور  عقـــب 

الهجوم الذي نّفـــذه م�شلحو »جبهة 

بريتال،  جـــرود  باجتـــاه  الن�رة« 

والذي �شّده مقاتلو حزب اهلل ون�شفوا 

اأهدافـــه اخلطـــرية، تك�ّشفـــت موؤخراً 

معطيات اأمنيـــة جديدة عن الهجوم 

واأعادته اإىل الواجهة من جديد، نظراً 

اإىل مـــا حتمله مـــن معلومات ت�شري 

اإىل الدور »الإ�رائيلي« الكبري الذي 

واكب حترُّك امل�شلحني باجتاه مواقع 

احلزب من األفـــه اإىل يائه، عرب دعم 

لوج�شتي وا�شتخبـــاري غري م�شبوق 

ُترجم باإ�شنـــاد ناري �شخم، رعته - 

وفق املعلومات - غرف »اإ�رائيلية« 

مت اإن�شاوؤهـــا على احلـــدود ال�شورية 

مع فل�شطـــني املحتلة قبيل الهجوم، 

تن�شيـــق عمليـــات حترك  مهّمتهـــا 

م�شلحـــي »الن�رة« علـــى الأر�ش؛ 

مـــن القنيطرة اإىل احلـــدود ال�شورية 

»معلومات  وتوفـــري  اللبنانيـــة،   -

اجلي�ش  حتـــركات  عن  ا�شتخبارية« 

ال�شوري وحـــزب اهلل، اإل اأن ملقاتلي 

احلزب مفاجاآتهم اأي�شًا، يف التوقيت 

، فبعد اأقل من 72  واملكان املنا�شبنينْ

�شاعة، رّد احلزب بعملية نوعية �شد 

موقـــع ال�شدانة داخل مـــزارع �شبعا 

املحتلـــة، حملت ر�شائل يف اأكرث من 

اجتاه، لعـــل اأخطـــر �شظاياها التي 

و�شلت اإىل تل اأبيب م�شارعة احلزب 

اإعـــلن م�شوؤوليتـــه املبا�ـــرة  اإىل 

عنها، ما اأربـــك القيادتني ال�شيا�شية 

والع�شكريـــة علـــى ال�شـــواء، اللتنينْ 

ا�شطدمتا بتحذيـــرات عربت �ريعًا 

اإىل خمتلـــف القـــادة مـــن حمللني 

»اإ�رائيليني«،  ع�شكريـــني  وخرباء 

مـــن مغبـــة النـــزلق اإىل »فـــخ« 

مواجهـــة مـــع حـــزب اهلل بتوقيته 

هـــو ولي�ـــش بتوقيـــت »اإ�رائيل«، 

ا�شتخبـــاري عر�شته  اأُردف بتقريـــر 

القناة الثانيـــة »الإ�رائيلية«، اأبرز 

قـــدرات وجتهيـــزات تقنيـــة معّقدة 

اأحلقها احلـــزب يف ال�شنوات الأخرية 

برت�شانتـــه ال�شاروخية، وخل�ش اإىل 

اأن حزب اهلل بـــات اليوم واقعًا يهدد 

باأكرث  ال�شـــكان »الإ�رائيليني«  كل 

مـــن 100 األف �شـــاروخ، يحوي اأكرث 

مـــن 10000 منها على اأنظمة توجيه 

دقيقة ت�شتطيـــع الو�شول اإىل جميع 

اأنحاء »اإ�رائيل«.

ك�شفتـــه  مـــا  اأخطـــر  ولعـــل 

املعلومات هو اأن حزب اهلل التّف عرب 

عملية موقـــع ال�شدانة، على خمطط 

خطـــري كان يق�شي ب�شن هجوم كبري 

من قَبل مئات امل�شلحني من »جبهة 

ت�شللهم  »اإ�رائيل«  اأّمنت  الن�رة« 

مـــن القنيطـــرة اإىل منطقـــة �شبعا، 

باجتاه قرى جنوبية تخ�شع ل�شيطرة 

ال�شعبيـــة، يعقب  وقواعـــده  احلزب 

مبا�ـــرة الهجوم علـــى بريتال، اإل 

اأن مقاتليه اأحبطـــوا الهجوم قبل اأن 

يبداأ، واأرفقوه مبلحق ت�شّمن �ربتنينْ 

»الن�ـــرة«  مل�شلحـــي  قا�شيتـــني 

ال�شواء، عرب عملية  و»داع�ش« على 

نوعيـــة نّفذتها فرقة خا�شة باحلزب 

ا�شتهدفـــت اأولها جتمعـــًا لأكرث من 

130 م�شلحـــًا من »الن�ـــرة« كانوا 
يتح�شنون يف خمباأ بجرود القلمون، 

اأف�شت اإىل مقتل جميع من فيه واأ�ر 

قائدهم.

العمليـــة التي �شّبهتهـــا م�شادر 

اأمنية متابعة بتلك التي نّفذها مقاتلو 

حزب اهلل �شـــد اأهّم روؤو�ـــش ت�شنيع 

املتفجرات كانوا موجودين يف اإحدى 

الفيـــلت مبنطقة القلمـــون، حيث مّت 

الق�شاء عليهم جميعًا حينها، اأتبعها 

احلزب بعملية اأخـــرى ل تقل ق�شاوة 

عـــن �شابقتهـــا؛ كمني حُمكـــم ن�شبه 

مقاتلو حزب اهلل يف اجلرود اأي�شًا، اأدى 

اإىل اإيقاع 51 »داع�شيـــًا« يف الأ�ر، 

وهم من �شمن جمموعة ت�شم قياديني 

من »داع�ش«، ومقتـــل وجرح اآخرين 

ُعرف منهم »اأبـــو بظاظة احلموي«، 

و»�شالـــح عبـــد الواحـــد اليمني«، 

بـــن قو�شان«،  ال�شعودي  و»جحـــدر 

و»نا�ر بن جابر القوقازي«.. وبينما 

ربطـــت معلومات اأكرث من جهاز اأمني 

لبنـــاين بني هجوم بريتـــال وعملية 

مزارع �شبعا، اأ�شار قيادي يف فريق 8 

اآذار مقرّب من حزب اهلل، اإىل اأن احلزب 

ير�شـــد جيـــداً ما يح�شـــل يف �شبعا 

والعرقوب، ومل يعـــد لديه اأدنى �شك 

بـــاأن »اإ�رائيل« تريـــد نقل املعركة 

اإىل عقـــر داره يف اجلنـــوب اللبناين، 

عرب م�شلحي »الن�رة« حتديداً، فيما 

ي�شبه مواجهة »بالوكالة« مع حزب 

اهلل.

 ويف وقـــت اأ�شـــارت معلومات 

اأمنيـــة اإقليمية ُو�شفـــت باملوثوقة، 

اإىل ت�شلـــل الع�ـــرات مـــن م�شلحي 

القنيطـــرة باجتاه  »الن�ـــرة« من 

�شبعا والعرقوب، اأّمنتهم فرقة »بيتا 

ك�شفت �شحيفة  »الإ�رائيلية«،  اأر« 

»كومري�شنـــت« الرو�شية عرب تقرير 

لهـــا اأن مقاتلـــي حـــزب اهلل بادروا 

�ريعـــًا - عقـــب هجـــوم بريتال - 

اإىل الرّد وب�شـــكل مبا�ر على رعاية 

»اإ�رائيـــل« للم�شلحني، عرب عملية 

يف مزارع �شبعـــا اأتت مبنزلة ر�شالة 

ملن يعنيهـــم الأمر، لعـــل اأهمها ما 

و�شـــل اإىل تـــل اأبيـــب، ومفادها اأن 

»حـــزب اهلل ل زال مي�شـــك مبفاتيح 

اللعبـــة، رغم انخراطـــه يف املعارك 

ال�شوريـــة، واأنه يراقـــب عن كثب ما 

يدور على اجلبهة اجلنوبية، خ�شو�شًا 

يف �شبعا والعرقـــوب«.. وبالتزامن، 

اأكد »ت�شارلـــز �شويربدج«، وهو اأحد 

ال�شبـــاط ال�شابقني يف ال�شتخبارات 

»اإ�رائيل«  رعاية  على  الربيطانية، 

مل�شلحـــي »جبهة الن�رة«، بعد اأن 

اأن�شاأت اأجهزة ا�شتخباراتها بالتعاون 

الربيطانيـــة  ال�شتخبـــارات  مـــع 

والأمريكيـــة تنظيـــم »داع�ش« عرب 

تويلـــه من قبـــل بع�ـــش الأنظمة 

الأخري  الهجوم  اأن  اخلليجية، كا�شفًا 

الذي �شنـــه م�شلحو »الن�رة« على 

اأحـــد معاقل حـــزب اهلل، والذي تّيز 

بكثافـــة نارية وتكتيـــك ا�شرتاتيجي 

لفت، مل يكـــن ليتّم بهذا ال�شكل لول 

لهوؤلء  الكامل  »الإ�رائيلي«  الدعم 

اإىل مـــا ُي�شبه  امل�شلحـــني، ولي�شل 

اجلزم باأن »جبهـــة الن�رة« باتت 

اليـــوم الف�شيـــل امل�شلـــح املتطرف 

الأقرب اإىل »اإ�رائيل«، وفق تو�شيفه. 

ف اأمام  ويف اخلتام، حـــريٌّ التوقُّ

غربي  دبلوما�شي  معلومات حملهـــا 

زار لبنـــان موؤخـــراً، ووفقـــًا لتقارير 

مفادها  باملوثوقـــة،  و�شفها  اأمنيـــة 

اأن »عمليـــات اأمنية« غـــري متوقعة 

�شت�شهدها ال�شاحة اللبنانية قريبًا لن 

ت�شـــب يف م�شلحة »جبهة الن�رة« 

الداخليـــني  ورعاتهـــا  وملحقاتهـــا 

والإقليميـــني، ربطًا مبفاجاآت جّهزتها 

دم�شـــق مع حلفائهـــا، �شتخرق جدار 

املعـــارك يف عـــني العـــرب، �شتكون 

اإحداها مفاجاأة »من العيار الثقيل« 

ب�شار  ال�شـــوري  الرئي�ش  �شيفّجرهـــا 

الأ�شـــد يف وجه خ�شـــوم �شورية، قد 

تقلب الطاولة علـــى روؤو�ش اجلميع، 

ويف اللحظة الأخرية.

ماجدة احلاج

»عمليات أمنية« غير 
عة ستشهدها  متوقَّ

الساحة اللبنانية قريبًا 
لن تصب في مصلحة 

»جبهة النصرة« ورعاتها

�سورة وزعتها »جبهة �لن�سرة« جلنودها يف جرود عر�سال
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هل تخوض »حماس« 
و»فتح« االنتخابات 

دة؟ بقائمة موحَّ
عندما ي�صدر كالم يف اللحظات 

عنده  التوقف  ُي�صب���ح  املف�صلية، 

�رضوريًا لُيق���راأ مليًا، ويتم تدقيقه 

ملعرفة وفهم ما ترمي اإليه كلماته، 

وم���ا وراءها من مغ���اٍز �صيا�صية، 

خ�صو�ص���ًا عندم���ا يتعل���ق الأمر 

ومن طرفني  الفل�صطيني،  بامل�صهد 

ال م�صوؤولية ا�صتمرار ما  لطاملا ُحمِّ

الفل�صطينية  ال�صاح���ة  تعاين منه 

من انق�ص���ام حاد، طغى بتداعياته 

على كل عناوي���ن ومفا�صل العمل 

كان  الأخط���ر  ولع���ل  الوطن���ي.. 

توظي���ف ه���ذا النق�صام م���ن قَبل 

الكي���ان ال�صهي���وين، ال���ذي اأمعن 

يف فر�ض وقائع���ه امليدانية على 

الفل�صطيني���ني؛ تهويداً وا�صتيطانًا، 

وبالتايل الإيغال عميقًا يف الدماء 

الفل�صطينية. 

املا�صية  القليل���ة  الأي���ام  يف 

�ص���در كالم تطابق عن���ده كل من 

القيادي  اأحمد يو�ص���ف؛  الدكت���ور 

يف حرك���ة »حما����ض«، وح�صني 

ال�صيخ؛ القيادي يف حركة »فتح«. 

كالم غاي���ة يف الأهمية، اإن جلهة 

م���ا ت�صمنه، اأو جله���ة توقيته، اأو 

جلهة ما �صُيحدثه من حتّولت يف 

امل�صهد الفل�صطيني. 

ما قاله القياديني هو اأن حركتي 

املمكن  و»فت���ح« من  »حما�ض« 

والوارد جداً اأن تخو�صا النتخابات 

دة ت�صم  املقبلة �صمن لئحة موحَّ

مر�صح���ي احلركت���ني.. ب���ل ذهب 

ح�صني ال�صيخ اإىل حد القول  نحن 

يف حرك���ة فتح م�صتعدون لذلك«. 

ه���ذا ال���كالم وطرحه لي����ض ترفًا 

�صيا�صيًا، اأو من فراغ، اأو م�صادفة، 

بل ل���ه مقّدمات يجب البحث فيها 

وعنه���ا، خ�صو�ص���ًا اأن »حما�ض« 

و»فتح« ما تزالن متباعدتنينْ يف 

ال�صيا�صي، واإن جمعتهما  طرحهما 

وثيقة الوفاق الوطني عام 2006. 

اإذاً، م���ا الداف���ع وراء ما �رضّح 

به الدكت���ور اأحمد يو�صف وح�صني 

ال�صيخ؟ هل التو�صل اإىل التفاهمات 

الأخرية يف القاهرة، والتي جاءت 

- بح�ص���ب امل�ص���ادر - نتيج���ة 

تفاهم���ات ق���د حتققت ب���ني دول 

اإقليمي���ة بعينها، اأّمنتها التطورات 

وت�صارع الأحداث، وتقاطع امل�صالح 

بينه���ا، مب���ا فيها احل���رب على 

»داع�ض«، الأمر الذي عّجل بزيارة 

رئي����ض ووزراء حكومة الوفاق اإىل 

بت 
ّ
قطاع غزة، اأم اأن الطرفني قد قر

بينهما ت�رضيحات الدكتور مو�صى 

اأب���و م���رزوق، والتي اأج���از فيها 

املفاو�صات؟! 

لذا  الطرف���ني  اأن  الغري���ب 

بال�صكوت، ال���ذي يف اأغلبه عالمة 

ر�صا.

 رامز م�صطفى

أحــداث
6

تحالف أردوغان - »داعش«.. إبادة األكراد بعد األرمن
حتت اأنظار اجلي�ض الرتكي وخطابات 

نة( يف  اأردوغ���ان يتعر�ض الأك���راد )ال�صُّ

�صوري���ة لالإب���ادة اجلماعي���ة والتهجري 

الق�رضي والتهمي�ض الدميغرايف، و�صطبهم 

م���ن املعادل���ة ال�صيا�صي���ة يف �صورية، 

واإ�صعافهم يف تركيا.

اأردوغ���ان ال�صلجوق���ي امُلطال���ب 

نة الع���رب« �صد  ب�«حق���وق اأه���ل ال�صُّ

نة  الرئي����ض ب�ص���ار الأ�ص���د يقت���ل ال�صُّ

الأك���راد يف »كوب���اين« ويف �ص���وارع 

تركيا.. يتف���رج على احت���الل كوباين 

وهي حت���رتق وت�صتغيث، ويقمع قوافل 

الهاربني من الن�صاء والأطفال من عبور 

احلدود، ليق�صي حتال���ف »داع�ض« - 

اأردوغان على الأك���راد يف �صورية؛ كما 

فعلت تركيا مع الأرم���ن خالل الإبادة 

اجلماعية التي ذهب �صحيتها اأكرث من 

مليون اأرمني بحجة كونهم م�صيحيني.. 

فما هي حجة اأردوغ���ان مع امل�صلمني 

نة؟ الأكراد ال�صُّ

الأمريكي  الرئي����ض  نائ���ب  ف�ص���ح 

ج���و بايدن حلف���اءه يف املنطقة )تركيا 

وال�صعودي���ة والإمارات( واتهمهم برعاية 

و�صناعة »داع�ض« ب�صكل ر�صمي ووا�صح، 

و�صبقته كلينتون وزيرة اخلارجية ومدير 

املخاب���رات ال�صابق، وهو اعرتاف وا�صح 

ّن���اع »داع����ض« مب�صوؤوليته���م  م���ن �صُ

القانوني���ة والأخالقية عن املجازر التي 

ارتكبها »الدواع����ض« ال�صيا�صيون منهم 

واملتوّح�صون.

لكن ه���ل �صتبقى تركي���ا اآمنة بعد 

الرق����ض عل���ى ال���دم ال�ص���وري متنوع 

الطوائف واملذاهب واآخرهم الدم الكردي 

ني؟ ال�صُّ

اإىل ثالثة  ���م  الرتك���ي مق�صَّ ال�صعب 

�رضائح، ع�رضين مليونًا من الأكراد )تنافر 

قوم���ي( و15 مليونًا من العلويني )تنافر 

مذهبي( والباقي م���ن الأتراك منق�صمني 

ب���ني علماني���ني واإ�صالمي���ني، ما يعني 

اأن ال�صع���ب منق�صم عل���ى نف�صه، وجذور 

اخلالف تاريخي���ة عميقة حتمل الأحقاد 

وتكتب بالدم���اء، فاحلرب ب���ني الأكراد 

واجلي�ض الرتكي ح�ص���دت خالل العقود 

املا�صي���ة اأكرث م���ن اأربعني األ���ف قتيل، 

م�صطهدين  اأنف�صهم  يعتربون  والعلويون 

ديني���ًا، واأر�صه���م حمتل���ة يف اأكرثه���ا 

)لواء الإ�صكن���درون(، ويطالبون بالعودة 

اإىل الوط���ن الأم �صورية، فم���اذا �صيفعل 

اأردوغان وحزبه عندم���ا تنتقل املعارك 

اإىل الداخل الرتكي وفق ما يلي:

الأكراد ه���ّددوا بوقف عملية ال�صالم 

وع���ودة امل�صلح���ني من �صم���ال العراق 

اإىل الداخ���ل، وا�صتئن���اف العمل امل�صلَّح 

والعملي���ات الع�صكري���ة يف كل اأنح���اء 

تركيا.

العلويون ل���ن ي�صمتوا، و�صيطالبون 

بحقه���م يف الدفاع عن النف����ض، بعدما 

و�صل���ت »داع����ض« اإىل حدودهم وتريد 

العي�ض بينهم يف امل�صت�صفيات والفنادق 

الرتكي���ة، ما يجعلهم يف خط���ر الإبادة 

والتهجري اأي�صًا.

»داع�ض« وح�صا�صية وجودها على 

احل���دود الرتكية؛ فاإم���ا اأن تت�صارع مع 

اجلي����ض الرتكي وفقًا لقرار جمل�ض الأمن 

2170، ولطلب���ات التحال���ف الدويل الذي 
تقوده اأمريكا زعيم���ة »الناتو«، وتركيا 

ع�صو في���ه، اأو ته���ادن »داع�ض« تركيا 

وت�صاكنها على احلدود، ما يعطي الدليل 

والربه���ان الأكرث و�صوحًا على م�صداقية 

الأمريكي )باي���دن( باأن  الرئي����ض  نائب 

ال�صيا�صية  »املر�صع���ة«  ه���ي  تركي���ا 

ل�»داع�ض«  والإيديولوجية  والفكرية بل 

واأخواتها وتوّظفه���ا لإ�صقاط النظام يف 

�صورية بعد ف�صل »الإخوان امل�صلمني«، 

وتوّظفها يف اإبادة الأكراد والق�صاء على 

حلمه���م التاريخي بدول���ة م�صتقلة، ثم 

توظفه���م لإ�صقاط بغ���داد وزيادة النفوذ 

الرتكي يف العراق وال�صيطرة على النفط، 

ول تكتفي تركي���ا بذلك بل تريد توظيف 

»داع�ض« �صد رو�صيا انطالقًا من جزيرة 

القرم، عرب دعم التتار ابتداًء، وبقية دول 

�صمال القوقاز.

اأردوغان طابور خام�ض م�صبوه داخل 

الإ�صالم ال�صيا�ص���ي والعقائدي، و�صيبقى 

منتظراً عل���ى اأبواب الحت���اد الأوروبي 

ذلي���اًل، لعل���ه ياأخ���ذ ����رضف النت�صاب 

لالحت���اد، ولكنه ي�صتغي���ث ويطلب ول 

من جمي���ب.. يق���ّدم اخلدم���ات ل�رضب 

الإ�صالم والعامل الإ�صالمي ويتحالف مع 

العدو »الإ�رضائيل���ي«، ويرعى احلركات 

التكفريي���ة املتوح�ص���ة �ص���د املقاومة، 

ويوؤّمن لها التوا�ص���ل والدعم من العدو 

»الإ�رضائيلي« يف اجل���ولن و�صبعا يف 

لبنان.

تركيا على م�صارف احلريق والعنف 

الق���ادم.. رَق�َض اأردوغ���ان 4 �صنوات على 

الدم العربي امل�صل���م يف �صورية وم�رض 

وليبي���ا والعراق ولبن���ان، لكنه �صيدفع 

الثمن عاجاًل، وكما ذبح الأبرياء �صيكون 

م�صريه كذلك.

د. ن�صيب حطيط

عربي ـ دولي 

تظاهرة و�سط �لعا�سمة �لرتكية �أنقرة رف�ساً ل�سيا�سة �أردوغان يف �إد�رة ملف �لإرهاب  )�أ.ف.ب.(

و�صط غفل���ة من الع���امل كله، وكع���ادة الحتالل 

ال�صهي���وين، قامت قطعان من امل�صتوطنني فجر الثنني 

املا�صي مبحاولة الدخول اإىل باحات امل�صجد الأق�صى، 

بقيادة املتطرف مو�صيه فيغلني؛ نائب رئي�ض الكني�صت. 

ق���وات الحت���الل اعت���دت عل���ى الفل�صطيني���ني 

املوجودين داخل باحات امل�صجد الأق�صى، ملقية قنابل 

الغاز امل�صيل للدموع، لإخ���الء ال�صاحة الرئي�صية، وقد 

امت���دت املواجهات اإىل الداخل وعل���ى اأطراف الأق�صى، 

و�صقط خاللها ع���دة جرحى من املقد�صيني املراب�صني، 

وج���اء ذلك مبا�رضة بعد انتهاء موؤمتر املانحني لإعمار 

قطاع غزة، الذي تقرر فيه دعم القطاع ب�5.4 مليار دولر. 

ه���ذا العتداء ه���و �صمن �صل�صلة م���ن املحاولت 

لقتحام الأق�صى، ما يفر�ض على جميع املوؤمنني بعدالة 

ه���ذه الق�صية اأن يتوحدوا حتت راية القد�ض وحتريرها، 

وعودتها اإىل اأ�صحابها ال�رضعيني، الذين اأكدوا يف اأكرث 

من منا�صبة األ حل ممكن اأن يتحقق دون عودة وحترير 

القد�ض، التي اأ�صبحت عنوان ال�صعب الفل�صطيني، حيث 

ل ميكن احلديث عن ال�صعب الفل�صطيني وجهاده طيلة 

66 عامًا دون احلديث عن مدينة القد�ض، وما مثلته من 

معنى لدى جميع الفل�صطينيني.

املواقف الفل�صطيني���ة اأجمعت على العمل حلماية 

مدين���ة القد�ض وم���ا تتعر�ض له من حمل���ة �صهيونية 

تهدف اإىل امل�صا�ض بطابعها العربي، من خالل عمليات 

التهوي���د وال�صتيطان امل�صتم���رة واملت�صارعة يف قلب 

املدينة وحمطيه���ا، ما يتطلب التح���رك على خمتلف 

امل�صتوي���ات ال�صعبي���ة وال�صيا�صي���ة والدبلوما�صي���ة 

ل���درء هذه املخاطر عن املدين���ة التي حتظى باملكانة 

والأهمي���ة يف وجدان ونفو�ض جميع الأحرار يف العامل، 

ملا حتمله م���ن رموز عربي���ة، واإ�صالمي���ة وم�صيحية، 

خ�صو�صًا اأن اليمني ال�صهيوين ي�صعى بجدية اإىل فر�ض 

وت�رضيع �صيطرت���ه على املدينة باأي �صكل من الأ�صكال؛ 

تطبيقًا لقول الزعيم ال�صهي���وين هرت�صل، الذي قال يف 

مذكراته: »اإذا ح�صلنا يوم���ًا على القد�ض وكنت ل اأزال 

حي���ًا وقادراً على القيام ب���اأي �صيء ف�صوف اأزيل كل ما 

لي�ض مقد�صًا لدى اليهود، و�صوف اأحرق الآثار التي مرّت 

عليها قرون«..

كما اأكدت املواقف على مواجهة امل�رضوع العدواين 

ال�صهيوين الذي ي�صتهدف القد�ض والأق�صى وال�صتيطان 

واجل���دار يف ال�صفة وح�صار غزة واإغ���الق املعابر، من 

خ���الل الت�صدي لهذا الع���دوان وم�صاريع���ه ال�صيا�صية 

والأمني���ة، ما يتطل���ب العمل اجلاد م���ن اجل حت�صني 

الوح���دة الوطني���ة وت�صعيد املقاومة بكاف���ة اإ�صكالها 

واإجراء النتخابات الرئا�صي���ة والت�رضيعية وللمجل�ض 

الوطن���ي على اأ�صا�ض التمثيل الن�صب���ي الكامل ل�صمان 

التعددي���ة وال�رضاكة ال�صيا�صي���ة، والثبات على موقف 

فل�صطيني وطني موح���د يوؤكد األ عودة اإىل املفاو�صات 

قبل التزام �صهيوين وا�ص���ح و�رضيح بوقف ال�صتيطان 

والتهوي���د يف القد����ض. كذلك الإ�رضار عل���ى اأن القد�ض 

�صتبق���ى مدينه فل�صطينية حمتل���ة، �صاأنها �صاأن جميع 

املناطق الفل�صطينية الت���ي احتلتها الكيان ال�صهيوين 

ع���ام 1967، واأن التقدم يف جه���ود الت�صوية ال�صيا�صية 

ال�صاملة رهن باحرتام الكيان ال�صهيوين للقانون الدويل 

وال�رضعية الدولية، وبعودة القد�ض العربية اإىل ال�صيادة 

الفل�صطيني���ة، باعتبارها عا�صم���ة ال�صعب الفل�صطيني 

ودولة فل�صطني.

�صامر ال�صيالوي

العدو الصهيوني يكمل عدوانه على غزة في القدس
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اليمن.. ومخاطر التدخل الخارجي
يفر�ص���وا  اأن  احلوثي���ون  ا�صتط���اع 

وجودهم على ال�صاحة اليمنية، م�صتفيدين 

الداخلي���ة وال�رضاعات  التناق�ص���ات  من 

القائم���ة ب���ني الرئي�ض احل���ايل عبد ربه 

هادي من�صور والرئي����ض اليمني ال�صابق 

عل���ي عب���د اهلل �صالح، ال���ذي اعترب اأنه 

تلقى �رضبة قا�صية من النظام ال�صعودي 

و»حرك���ة الإ�ص���الح«، وبالتن�صي���ق مع 

من�صور، اأخرجته من ال�صلطة، بحيث اأنهم 

اأ�صبحوا رقمًا �صعبًا؛ لهم روؤيتهم لالأزمات 

الت���ي مير بها اليمن، �صواء على امل�صتوى 

ال�صيا�ص���ي اأو الأمن���ي اأو القت�صادي، ول 

ا�صتثناوؤه���م، وقد متّكنوا  ميكن لالآخرين 

م���ن احلد من نفوذ ال�صعودية، التي كانت 

ولفرتة طويلة م���ن الزمن احلاكم الفعلي 

يف اليم���ن؛ تقّدم امل���ال لروؤ�صاء القبائل 

وتغذي ال���روح القبلية فيه، م�صتفيدة من 

وجود تنظيم »القاعدة«. 

اأمام هذا امل�صهد، اليمن اأمام خارطة 

اأمريكا  اأن  �صيا�صي���ة جدي���دة، ل�صيم���ا 

وال�صعودي���ة ودول اخللي���ج يعت���ربون 

ويلتزم���ون  اإي���ران،  اأتب���اع  احلوثي���ني 

باأجندته���ا الإقليمي���ة، واأن وجودهم يف 

عدة حمافظ���ات، خ�صو�ص���ًا يف �صعدة 

التي تق���ع على احلدود م���ع ال�صعودية 

يثري املخاوف، ما جعلها ت�صري باملنطقة 

العازلة على عمق 20 كلم داخل الأرا�صي 

اليمني���ة، ملنع اأي مت���دد حوثي باجتاه 

واآب  ال�صعودية، ويف �صنع���اء  احل���دود 

واحلدي���دة حيث باب املن���دب؛ املنطقة 

ال�صرتاتيج���ة من الناحي���ة القت�صادية 

ل���دول اخلليج كاف���ة، ما ي�ص���ّكل خطراً 

كبرياً على نفوذهم ال�صيا�صي وم�صاحلهم 

القت�صادية، ومن ثم فاإن ال�صعودية ومن 

معها لن ي�صمحوا للحوثيني بتحقيق اأي 

اإجناز على امل�صت���وى اليمني، وقد بداأت 

الع�صائري  املل���ف  بتحريك  اإرها�صات���ه 

يف مواجه���ة احلوثي���ني والتن�صي���ق مع 

الل���واء الأحم���ر وحتريك مل���ف انف�صال 

اجلن���وب، ال���ذي ي�صه���د ن�صاط���ًا مكثفًا 

لف�صائ���ل »احلراك اجلنوب���ي« ا�صتعداداً 

لإحياء الذكرى ال�51 لث���ورة 14 ت�رضين 

الأول/ اأكتوبر 1963، بتظاهرة يف مدينة 

عدن، ور�صال���ة الرئي�ض اجلنوبي الأ�صبق 

علي �ص���امل البي�ض اإىل جمل����ض الأمن، 

والتي ت�صمن���ت اقرتاحًا باإجراء ا�صتفتاء 

ال�صفراء  ���ل  وتدخُّ اجلن���وب،  ل�صتق���الل 

الأجان���ب يف تعيني الروؤ�ص���اء، والأخطر 

من ذلك حتري���ك »القاعدة« يف مواجهة 

احلوثي���ني، حلرف ال�رضاع ع���ن وجهته 

احلقيقية املتعلقة بلقمة عي�ض اليمنيني 

اإىل ح���رب داخلية ذات طاب���ع مذهبي، 

ل�»عرقنته«، وقد جتلى ذلك بالعمليات 

النتحارية الت���ي اأودت بحياة الكثريين 

م���ن الأبري���اء يف �صنع���اء، والتي اتهم 

فيها عبد امللك احلوثي الرئا�صة، لعلمها 

امل�صبق بها. 

عل���ى الرغم من الكبا����ض ال�صيا�صي 

ا�صتطاع احلوثيي���ون، وبالتعاون  احلاد، 

مع املكونات ال�صيا�صية، اأن يفر�صوا اأوىل 

خط���وات احلل، وذلك من خ���الل التوافق 

م���ع الرئي�ض عبد ربه هادي من�صور على 

تكليف وزير النفط ال�صابق خالد حمفوظ 

بّح���اح بتاأليف حكومة جديدة، فهل هذه 

اخلط���وة مقدمة حلل الأزم���ة يف اليمن؟ 

وه���ل �صيقف الرئي�ض عن���د راأي مكونات 

املجتمع اليمني؟ 

من املبكر الق���ول اإن الأزمة اليمنية 

على طريق احل���ل، لأن املو�صوع اليمني 

قد ُو�صع عل���ى خارطة ال�رضاع الإقليمي، 

من خالل اتهام وزير اخلارجية ال�صعودي 

اإي���راَن بالتدخل يف اليم���ن، على الرغم 

م���ن رّد م�صاعد وزي���ر اخلارجية الإيراين 

عب���د اللهي���ان باأن ما يج���ري يف اليمن 

هو �صاأن داخلي.. فم���ا هي امل�صلحة يف 

ربط م�صال���ح ال�صعب اليمن���ي باللعبة 

الإقليمية؟ وهل ي�صتطيع اليمن اأن ينتظر 

طوياًل اإىل حني ن�صوج الت�صوية الإقليمية؟

هاين قا�صم

مل يكن هج���وم الرئي����ض الرتكي 

رج���ب طيب اأردوغ���ان عل���ى »اأمثال 

الذي���ن  اجل���دد«  الع���رب  لوران����ض 

ق���ال »اإنه���م م�صممون عل���ى اإحداث 

ال�صطرابات يف ال����رضق الأو�صط، واإنه 

رم���ز للتدخل اخلارج���ي غري املرغوب 

في���ه يف املنطقة الت���ي يجب اأن يكون 

لرتكيا نفوذ فيها«، خارجًا عن ال�صياق 

العام لل�رضاع الدائر يف املنطقة اليوم، 

وعن حرب النفوذ الدائرة ب�رضا�صة بني 

كل من تركيا وال�صعودية.

الالف���ت اأن اأردوغ���ان ا�صتعار يف 

خطابه اإ�صارات ت�صري اإىل حقد تاريخي 

اإ�صق���اط الإمرباطورية العثمانية،  على 

ورغبة منه يف ع���دم تكرار املا�صي، ل 

ب���ل ا�صتعادة ما قد يعت���ربه »�ُصلب« 

م���ن تركيا العثماني���ة يف اأوائل القرن 

املن�رضم.

وللتذكري، ف���اإن »لوران�ض العرب« 

ه���و ال�صاب���ط الربيطاين ال���ذي �صّجع 

الث���ورة العربي���ة امل�صتعل���ة يف �صبه 

اجلزي���رة العربية، �ص���د الإمرباطورية 

العثمانية، ما اأّدى - من جملة اأ�صباب 

- اإىل �صقوطه���ا، وتق�صي���م املناط���ق 

العربية اخلا�صعة له���ا �صمن اتفاقية 

»�صايك����ض بيك���و«، التي اأ�ص���ار اإليها 

اأردوغان يف خطابه اأي�صًا.

املتاب���ع للح���راك الإقليمي الدائر 

يف املنطقة منذ ب���روز »دولة داع�ض« 

الإرهابية واحتالله���ا اأجزاء كبرية من 

الع���راق، وتهديدها املناط���ق الكردية، 

يج���د اأن ال�رضاع الرتك���ي - ال�صعودي 

املتفّج���ر منذ �صقوط م�رضوع »الإخوان 

امل�صلمني« يف املنطقة، قد اتخذ منحى 

ت�صاعدي���ًا، وب���ات يتخذ م���ن �صورية 

والعراق م�رضح���ًا لعملياته الإلغائية، 

وذل���ك م���ن خ���الل اأوراق ع���ّدة، منها 

ال�صورية  و»املعار�صة  داع�ض«  »قتال 

ال�صرتاتيجي���ة  �صم���ن  املعتدل���ة«، 

الأمريكية يف ال�رضق الأو�صط.

ك�صف الأمريكيون عن ا�صرتاتيجيتهم 

اجلديدة لل����رضق الأو�صط خالل موؤمتر 

جّدة ملكافحة الإره���اب، فكان العالن 

عن خطة لتدري���ب وجتهيز املعار�صة 

ال�صورية »املعتدل���ة«، والتي �صيكون 

من مهمته���ا التخل�ض م���ن »داع�ض« 

واأوكلت مهمة  ال�صوري مع���ًا،  والنظام 

اإىل  تدريب وجتهي���ز ه���ذه املعار�صة 

ال�صعودية.

امتن���ع الأتراك ع���ن التوقيع على 

البي���ان اخلتامي ملوؤمتر ج���ّدة، لأنهم 

وج���دوا يف م���كان انعق���اده والإعالن 

عن قي���ام ال�صعودية بتلك املهمة نوعًا 

م���ن التهمي����ض املق�صود ل���دور اأنقرة 

يف املنطق���ة، واإعادة تع���ومي »حمور 

العتدال«، يف حمال���ة لإعادة عقارب 

ال�صاع���ة اإىل ما قبل احل���راك العربي، 

خ�صو�ص���ًا مع الإع���الن ال�صعودي عن 

حظ���ر جماعة »الإخ���وان« باعتبارها 

اإرهابية.

ويف خطوة مرت���ّدة، حاولت تركيا 

اأن ت�صتخ���دم موقعه���ا ال�صرتاتيج���ي 

لإعادة فر����ض نف�صها لعب���ًا اإقليميًا، 

وقطب���ًا اأ�صا�صيًا يف احل���رب الأمريكية 

على الإرهاب، فقامت بخلط الأوراق يف 

�صورية، م���ن خالل التخل�ض من الأكراد 

واحلديث ع���ن �رضورة فر����ض منطقة 

عازلة ي�صيطر عليه���ا اجلي�ض الرتكي، 

وتقوم فيها تركي���ا بتدريب املعار�صة 

ال�صورية »املعتدلة«.

وبالرغم من عدم قدرة وعدم رغبة 

الأمريكي���ني يف ال�ص���ري بخيار املنطقة 

العازل���ة، ملا لها م���ن حماذير دولية 

واإقليمي���ة، و�صعوبة فر�صها، واخلطوط 

احلم���ر الرو�صي���ة والإيراني���ة، اإل اأنهم 

رّحبوا بتويل كل من ال�صعودية وتركيا 

تدري���ب »معار�صة خا�ص���ة معتدلة«، 

وذلك يعني اأن تركي���ا �صتقوم بتدريب 

املعار�ص���ة املنتمي���ة اإىل »الإخ���وان 

ال�صعودية  تق���وم  امل�صلم���ني«، بينما 

بتدريب املعار�ص���ة املنتمية اإىل الفكر 

الوهاب���ي، اأو تلك املنتمي���ة اإىل الفكر 

العروبي الذي يرف�ض الفكر »الإخواين«، 

م���ا يعني ُحكم���ًا ع���ودة املجموعات 

اإىل  امل�صلح���ة العامل���ة يف �صوري���ة 

اخليارات الإلغائي���ة لبع�صها البع�ض، 

ب�صبب تعّدد الولءات اخلارجية. 

اخلط���ة  �صتك���ون  النتيج���ة،  يف 

الأمريكي���ة احلالي���ة للق�ص���اء عل���ى 

»داع�ض« والنظام ال�صوري غطاء حلرب 

�ُصنية - �ُصنية يف منطقة تتطاحن فيها 

كل من ال�صعودي���ة وتركيا على �صباق 

اإع���ادة عقارب  النفوذ؛ تركي���ا حتاول 

الزم���ن قرن���ًا اإىل الوراء، وحت���اول اأن 

تعيد �صياغة القرن احلادي والع�رضين 

منتقم���ة اأو م�صرتجع���ة ما خ�رضته يف 

بدايات القرن الع�رضين، وباتت تتحدث 

علنًا اأنها لن تكتفي بالوقوف متفرجة 

على تن�صي���ب ال�صعودية جمدداً راعية 

لعامل اإ�صالمي �ُصّني ممتد على م�صاحة 

جغرافي���ة ا�صرتاتيجية هائل���ة.. بينما 

تع���رف ال�صعودي���ة اأن اخلط���ر املاثل 

اأمامه���ا اأو اأي خطاأ اأو تن���اُزل اأو �صوء 

تقدي���ر منها يجعلها دولة من التاريخ، 

دة  وقد يق�صي على وجودها كدولة موحَّ

ب�صكل نهائ���ي.. وهك���ذا، �صيكون على 

املنطقة اأن تعي�ض تداعيات �رضاع �ُصّني 

- �ُصّني اإلغائي عنفي، �صُيغرق املنطقة 

يف مزي���د من العنف والدم���ار والدماء 

ملدة طويلة جداً، بح�صب ما »ب�رّضنا« 

به الأمريكيون.

د. ليلى نقول الرحباين

ني ني - السُّ الخطة األميركية.. والصراع السُّ

تدريب السعودية 
وتركيا لـ»المعارضة 
السورية المتعدلة« 

يمّدد الحروب اإللغائية 
بين المسلحين

تركيا لن تر�سى بتن�سيب �ل�سعودية جمدد�ً ر�عية للعامل �لإ�سالمي                )�أ.ف.ب.(
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عودة األحالف الدولية.. والغياب العربي
ي�ستفيق العامل كل يوم على حتّديات 

جديدة غري م�سبوقة منذ احلرب العاملية 

الثانية، بالت����وازي مع م�ساريع الهيمنة 

وال�سيط����رة عل����ى املق����ّدرات الإن�سانية 

والطبيعي����ة من جان����ب ُطَغم حتُكم يف 

عامل يتحّول ب�رسع����ة كبرية جمدداً اإىل 

�رسيع����ة غاب، بحيث ت�سب����ح ال�سعوب 

جم����رد اأ�س����اٍح عل����ى مذاب����ح وموائد 

ال�ستعماريني املتجددين.

ثم����ة م����ن يعتق����د اأن ال�ستعم����ار 

الإمربيايل ب�سكل����ه واأ�سلوبه احلايل اإىل 

اندث����ار، لك����ن باعتم����اد ال�ستعماريني 

اأ�سالي����ب اأكرث �����رسراً عل����ى الإن�سانية، 

واأكرث وح�سية يف ال�سيطرة على املوارد، 

وهم يعملون من اأج����ل تنفيذ امل�رسوع 

الأخط����ر على بن����اء اأح����اف ع�سكرية 

باأكاذيب  يزّينونه����ا  ترهيبية،  واأمني����ة 

تفربكه����ا الأجهزة ومطابخ الدمياغوجيا 

عن احلريات ودعوة ال�سعوب لانتفا�ض 

اإن�ساني����ة  كحاج����ات  والدميقراطي����ة 

ع�رسية.. ه����ذا الأمر ينطبق على الغرب، 

وعل����ى الولي����ات املتح����دة الأمريكية 

على وجه اخل�سو�����ض، حيث العن�رسية 

مات����زال يف ريعانه����ا، والدلي����ل �ساطع 

يف ولية »مي�س����وري« الأمريكية، حيث 

الأح����داث العن�رسية تعود لانفجار قبل 

اأن تخبو، مبوازاة اإتخام العامل مبقولت 

ُتنجب  الت����ي ل  الدميقراطي����ة واحلرية 

�س����وى امل����وت والدم����ار الاحمدودْين، 

القيم  وتدمري  القت�سادي����ة  والنهيارات 

يف كل مكان وبلد حرّ�ست �سعبه.

امل�سكل����ة احلقيقي����ة تكم����ن يف اأن 

الغرب م����ن ب����ني اأمم الأر�ض م����ا يزال 

يبني اأحافًا ع�سكري����ة ويو�ّسعها، علما 

اأن����ه ل وجود لأح����اف ع�سكرية مقابلة 

ك »حلف وار�س����و« بعد انهيار  بعد تفكُّ

الحتاد ال�سوفياتي، لكن الدول الراف�سة 

للغزوات الغربية على اختاف اأ�سكالها 

ما ت����زال تتم�سك با�ستخ����دام ال�رسعية 

الدولية، وعدم الإخال بالقانون الدويل 

الذي ين�ض علي����ه ميثاق الأمم املتحدة، 

انطاقًا م����ن يقني را�سخ باأن خاف ذلك 

�سيفت����ح الطريق اأمام ح����روب م�ستمرة، 

وب����ا �سواب����ط، وه����ذا �سيك����ون مدّمراً 

للجميع. اإل اأن اأ�سح����اب هذه النظرية، 

مثل رو�سيا وال�سني، وكذلك الهند وبقية 

دول »بريك�����ض« الآخ����ذة يف تر�سي����خ 

العاقات امل�سرتكة، تعمل كل منها على 

بن����اء قدراتها الذاتية، �س����واء اأكان على 

امل�ست����وى الع�سكري، اأو الأمني باأ�سكاله 

كافة، باعتبار ذلك وح����ده يوؤّهل لبناء 

�سيا�سة خارجية م�ستقلة وفّعالة، والأهم 

بناء الق����وة القت�سادي����ة ك�سمان هام 

يف تكوين بني����ان املواجهة مع الغرب 

ال�ستعماري، بحي����ث تتاقى املجموعة 

املذكورة من ال����دول يف حلف اقت�سادي 

د. لن يرقى اإىل حلف ع�سكري موحَّ

اإن منوذج دول »بريك�ض« لي�ض وحده 

يف املواجه����ة مع الغ����رب ال�ستعبادي 

واملتغول، فهن����اك دول اأمريكا الاتينية 

الت����ي تتو�س����ع يف مناه�س����ة الوليات 

املتحدة، بع����د اأن �رسبت كوؤو�ض العلقم 

الأمريك����ي �سن����وات طويل����ة، وم����ا فوز 

مورالي�ض بولية ثالث����ة، وبن�سبة الفوز 

ل����ة، اإل يف اإط����ار النت�سار على  امل�سجَّ

ال�ستعمار، وهو م����ا اأعلنه �سخ�سيًا مع 

اإه����داء »الن�����رس« اإىل الزعيمني فيديل 

كا�سرتو وهوغو �سافيز.

بالطبع، تتزاي����د الأحاف، واإن كانت 

غ����ري ع�سكرية، يف مواجه����ة ال�سيا�سات 

التدمريي����ة، وما قمة دول بحر قزوين اإل 

يف هذا ال�سياق، حيث اأثمر التعاون بني 

تلك الدول، ل�سيما اإيران ورو�سيا، اإجنازاً 

مهمًا متّثل بالتف����اق على منع الوجود 

الع�سك����ري لأي دول����ة �س����وى للُبل����دان 

امل�ساطئ����ة لبحر قزوين، وهذا ُيعترب من 

�سم����ن ال�ستباك مع الغ����رب، ونتيجته 

تفوي����ت الفر�سة على الأمريكي باإح�سار 

ق����وات اإىل اأذربيج����ان، لأنها ق����د تهدد 

رو�سيا واإي����ران على حد �سواء، وبالتايل 

مّت اإيج����اد منطقة لا�ستق����رار ميكن اأن 

تتو�سع لحقًا مع التع����اون القت�سادي 

والتقني والإن�ساين.. 

الدولية  اأن الأح����اف  الوا�س����ح  من 

تعود اإىل الواجهة العاملية بعد التغّول 

الغربي الأمريكي الذي يعتمد على النهب 

بالقوة الع�سكرية، فيما الأحاف الأخرى 

عنوانه����ا القت�س����اد والرتق����اء بحياة 

مواطنيها، ولذلك يعمد الغرب اإىل جعل 

الُبلدان العربية من�ّس����ة ترويع للعامل، 

عله ينه����ار ب����ا اأثم����ان، األ اأن العامل 

ا�ستفاق م����ن كبوته، وكان����ت ال�رسامة 

الرو�سية يف الق����رم وال�رسامة ال�سينية 

يف هون����غ كون����غ، بينم����ا املوؤ�سف اأن 

العرب مل يحرّكوا �ساكنًا عندما اعتربت 

وا�سنط����ن بالأم�ض اأنه من ال�سابق لأوانه 

اأن يحظى ال�سع����ب الفل�سطيني املقهور 

خ����ال 66 عامًا بدولة، ول����و كانت بعد 

حني، بالتوازي م����ع رف�ض حتديد موعد 

لإنهاء الحتال عن جزء من فل�سطني.

يون�س عودة

يف التا�س����ع م����ن ت�رسي����ن الثاين 

ع����ام 1967، متّكنت وكال����ة املخابرات 

املركزي����ة الأمريكية وق����وات ع�سكرية 

اأمريكي����ة، ومب�ساعدة ق����وات بوليفية، 

من اعتقال الثائ����ر الأممي الرجنتيني 

ارن�ستو ت�سي غيفارا، يف اأدغال بوليفيا، 

واإعدامه.

غيف����ارا الذي تخ����رّج طبيب����ًا من 

جامعة بيون�ض اير�����ض يف الرجنتني 

ع����ام 1953، كان قد ب����داأ قبل عام من 

تخرجه ال�سفر اإىل جميع اأنحاء امريكا 

الاتينية على م����ن دراجة نارية مع 

�سديق له يدعى البريتو غرانادو، حيث 

تعرّف على واقع واآلم النا�ض وحقيقة 

النه����ب واجل�سع الراأ�سم����ايل للوليات 

املتحدة، فكّونت تلك الرحلة �سخ�سيته 

واإح�سا�س����ه بوحدة اأم����ريكا اجلنوبية، 

وبالظلم الكبري الواقع من الإمربياليني 

على امل����زارع الاتيني الب�سيط، وتغرّي 

داخلي����ًا بعد م�ساه����دة الفقر املتوطن 

هناك.

كان غيف���ارا يرى اأن العاج الوحيد 

هو الث���ورة العاملية، هذا العتقاد كان 

الداف���ع وراء انخراط���ه يف الإ�ساحات 

الجتماعي���ة يف غواتيم���ال يف ظ���ل 

حكم الرئي����ض جاكوبو اأربينز غوزمان، 

الذي قام���ت وكالة املخابرات املركزية 

الأمريكية يف نهاية املطاف بامل�ساعدة 

على الإطاحة به، م���ا �ساعد على ن�رس 

وبينما  الراديكالية.  غيفارا  ايدولوجيه 

كان غيفارا يعي�ض يف مدينة املك�سيك، 

التقى هناك براوؤول كا�سرتو املنفي مع 

اأ�سدقائه الذي���ن كانوا يجّهزون للثورة 

وينتظ���رون خروج في���دل كا�سرتو من 

�سجن���ه يف كوبا. ما اإن خ���رج فيديل 

كا�س���رتو من �سجنه، حت���ى قرر غيفارا 

الن�سمام اإىل الثورة الكوبية، و�رسعان 

ما ب���رز غيف���ارا بني الثائري���ن ومّتت 

ترقيته اإىل الرجل الث���اين يف القيادة، 

ولعب دوراً حموري���ًا على مدار عامني 

من الثورة امل�سلحة التي اأطاحت بنظام 

.»C.I.A«�باتي�ستا العميل ل

بعد 47 عامًا من اللهيب الثوري الذي 

اأطلقه غيف���ارا، ها هي اأمريكا الاتينية 

تتق���دم، وتنت����رس عل���ى ال�ستعم���ار 

اأ�سهم يف  وال�ستعباد الأمريك���ي، الذي 

زيادة التفاوت الطبقي واجلوع والفقر..

ها هو ايفو مورالي�ض )الهندي الأحمر( 

ابن اأهل الق���ارة الأمريكي���ة الأ�سليني، 

يحق���ق انت�ساراً �ساحق���ًا للمرة الثالثة 

يف النتخابات الرئا�سي���ة يف بوليفيا 

الت���ي ا�ست�سه���د غيفارا عل���ى اأر�سها.. 

وعلى الأثر يهدي الرئي�ض البوليفي هذا 

لامربيالية  املناه�سة  للقوى  النت�سار 

الفنزويل���ي  واللرئي����ض  وال�ستعم���ار 

الراحل هوغ���و ت�سافي���ز، وقائد الثورة 

الكوبية التاريخي فيديل كا�سرتو، واإىل 

ت�سي غيفارا وغريهم من الرموز الثورية.

بذور غيف���ارا اأينعت وكربت، وبداأت 

توؤت���ي ثمارها يف اأكرث م���ن مكان من 

الت�سيل���ي اإىل الربازيل ومن فنزويا اإىل 

بوليفيا..

الت���ي  النت�س���ارات  اأن  يعن���ي  ل 

حتققها القوى الثوري���ة والتقدمية يف 

اأمريكا الاتيني���ة اأن الهجوم الأمريكي 

المربيايل قد توّق���ف، فالقوى العملية 

املدعوم���ة م���ن الولي���ات املتحدة ل 

ترتك و�سيلة واأ�سلوبًا من اأجل اإجها�ض 

احل���ركات والن�س���الت املناوئة لراأ�ض 

القوى ال�ستعمارية يف العامل، فتح�سد 

كل المكاني���ات والو�سائ���ل، من اإعام 

ومال و�سغوط اقت�سادية، و�رساء الذمم 

م���ن اأجل مواجهة الرئي�س���ة الربازيلية 

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

و�سيلة م���ن اأجل مواجهة املد التحرري 

الذي اأطلقت���ه حركة الرئي�ض الفنزويلي 

الراحل هوغو ت�سافيز، مبا فيها التاعب 

باأ�سعار النفط الذي ي�سجل هبوطًا كبرياً 

ه���ذه الأي���ام، بع���د اأن زادت الوليات 

املتحدة وال�سعودية اإنتاجها من النفط 

الأ�س���واق وجعل  اأغرق  اخلام، ب�س���كل 

العر�ض يفوق الطلب.

لكن يف كل احل���الت تذكروا جيداً، 

وعلى �سبي���ل املثال ل احل�رس، املوقف 

ال�سجاع لرئي�سة الأرجنتني )بلد غيفارا( 

فرناندي���ز من من���رب الأمم املتحدة يف 

الدفاع عن احل���ق الفل�سطيني، الذي مل 

يتفوه به �سيخ من �سيوخ الكاز العربي..

حممد �شهاب

األحالف الدولية تعود إلى 
الواجهة العالمية بعد 

التغّول الغربي األميركي 
الذي يعتمد على النهب 

بالقوة العسكرية

) العدد 329(  اجلمعة - 17 ت�شـرين الأول - 2014 عربي ـ دولي 

�لدول �لر�ف�سة للغزو�ت �لغربية تر�ّسخ عالقاتها �مل�سرتكة لبناء �سيا�سة خارجية م�ستقلة وفّعالة                               )�أ.ف.ب.(

موراليس يهدي انتصاره لكل قوى الحرية في العالم

غْرس غيفارا ينمو في أميركا الالتينية



wرئاسيات w w . a t h a b a t . n e t9

17

اللبناين  اإىل ن�رس اجلي�ض  بالعودة 

يف �رسق �سيدا، بناء على قرار جمل�ض 

الوزراء يف حين���ه، ي�سري العماد اإميل 

حل���ود اإىل اأن���ه كلّ���ف يومه���ا وهبي 

قاطي�س���ا بالنت�سار عل���ى راأ�ض لوائه 

يف تل���ك املنطق���ة، متج���اوزاً عاقة 

قاطي�سا الوطيدة واملبا�رسة يف حينه 

مع »الق���وات اللبنانية«، انطاقًا من 

املفه���وم ال���ذي اأر�ساه؛ ب���اأن اجلي�ض 

الوطني الذي دم���ج األويته هو جي�ض 

وطني، عاب���ر للطوائف وال�سطفافات 

ال�سيا�سية على خمتلف اأنواعها.

يتاب���ع الرئي����ض حل���ود: ال�سابط 

قاطي�سا اعتذر عن تنفيذ الأمر بذريعة 

اأن  اجلي����ض »�سيف���رط« جم���رد  اأن 

يتجاوز نقطة املتحف، فبادر فوراً بعد 

هذا الكام اإىل اإعفائه من قيادة اللواء، 

معيِّنًا مكانه العميد رامز من�سور، كما 

اأن قائ���د اجلي�ض )العماد حلود( انطلق 

اإىل منطق���ة العمليات يف �رسق �سيدا 

برفق���ة العميد من�س���ور، ليفاَجاأ باأن 

العمي���د �سبليني كان نائم���ًا، فاأيقظه 

م���ن �سبات���ه و�ساأله ع���ن �سبب عدم 

تنفيذ النت�سار، فاأ�س���ار �سبليني باأن 

رئي����ض اجلمهوري���ة اليا����ض الهراوي 

طل���ب منه عدم تنفي���ذ الأمر، وهذا ما 

ُيعت���رب يف العلم الع�سك���ري انتهاكًا 

�سارخ���ًا للهرمية القيادي���ة والأمرية 

واأي�س���ًا  الع�سكري���ة،  املوؤ�س�س���ة  يف 

لق���رار جمل�ض ال���وزراء ال�رسيح بهذا 

اخل�سو�ض، فبادر على الفور اإىل اإعفاء 

العميد �سبليني من مهمته، طالبًا من 

العمي���د رامز من�سور املبا�رسة بتنفيذ 

عملية النت�سار.

وي�س���ري العماد حلود اإىل حماولت 

اإغراء عديدة تعرّ����ض لها، فيتذكر اأنه 

م���ع بداي���ة ممار�سته ملهام���ه كقائد 

للجي�ض، وكان ما يزال ميار�ض مهامه 

يف ما كان ي�سمى »املنطقة الغربية« 

من بريوت، التقى عند الرئي�ض اليا�ض 

الهراوي بجوين عبده، الذي خاطبه: لَك 

هذه احلقيب���ة من ال�سيخ رفيق، وفيها 

مبل���غ خم�سماي���ة األ���ف دولر، وهي 

�ست�سل اإليك �سهريًا.

ف�ساأل���ه: كيف وملاذا ه���ذا املبلغ؟ 

فاأ�سار عب���ده اإىل اأن من اأهدافها �رساء 

ر�سا ال�سباط املوالني ملي�سال عون.

وهنا يرد حلود: اأوًل، اجلي�ض اأ�سبح 

جي�سًا وطني���ًا، ل ولء فيه لفرد، مهما 

كان، وثانيًا، اأي مبلغ اأو هبة يجب اأن 

متر عن طريق جمل�ض الوزراء، الذي هو 

املرجع ال�سالح لقبولها اأو رف�سها.

وهنا يرد الرئي�ض الهراوي متوجهًا 

جل���وين عب���ده: اأمل اأقل ل���ك اإنه عنيد 

ومت�سل���ب.. هات احلقيب���ة، وبالتايل، 

مل يع���رف العماد حلود ماذا حل بهذه 

املبالغ.

وي�س���ري الرئي�ض اإمي���ل حلود هنا 

اإىل اأن���ه كان ق���د تكون���ت لديه فكرة 

ع���ن ج���وين من���ذ قبي���ل الجتياح 

»الإ�رسائيل���ي« للبناين ع���ام 1982، 

اإذ قب���ل اأ�سهر من ه���ذا الجتياح جال 

جوين عبده على �سب���اط القيادة يف 

اجلي�ض وعقد معه���م اجتماعًا، و«اأنا 

كنت موجوداً يف الجتماع واأعلمهم اأن 

اجلي�ض ال�رسائيلي �سيدخل اإىل لبنان، 

ولن يتعر�سوا للجي�ض اللبناين، الذي 

عليه اأن يجل�ض جانبًا«.

ويلفت اإىل اأن هذه الواقعة ح�سلت 

اأ�سبوعني م���ن حماولة  بع���د نح���و 

إميل لحود يتذكر.. 
كيف كشف فضيحة »البوما«؟

اغتيال ال�سفري »الإ�رسائيلي« يف 

العا�سمة الربيطانية؛ لندن.

وحدد جوين عبده اآنئذ م�سافة 

الجتي���اح بتاأكي���ده على و�سول 

اجلي�ض »الإ�رسائيلي« اإىل �سيدا.

يومه���ا قلن���ا جل���وين عبده: 

ما ه���ذا الكام؟ وم���ا معنى هذه 

الر�سالة؟

اإىل  متوجه���ًا  بالق���ول  ف���رّد 

ال�سب���اط: ل تخاف���وا، اجلي�ض لن 

ي�سيبه �سيئًا.. لأنهم كانوا يريدون 

اجلي�ض جمرد بولي�ض اإ�سارة.

وي�سدد الرئي�ض حلود هنا على 

اأنه لهذه الأ�سباب ل يتعاطى مع 

جوين عبده بتاتًا.

يتاب���ع: يف ظ���ل الجتي���اح 

لأق�سام  واحتاله  »الإ�رسائيلي« 

وا�سعة م���ن لبنان، و�س���وًل اإىل 

العا�سمة، كنت وكثري من ال�سباط 

نقوم بدورة طويلة عري�سة حتى 

ل منر عل���ى حاجز »اإ�رسائيلي«، 

وحتى ل ن�سطر اأن ن�سلّم عليهم، 

ولهذه الأ�سباب غ���ادر يف حينه 

»املنطق���ة الغربية« من بريوت، 

لأن اجلي����ض »الإ�رسائيلي« كان 

موج���وداً بكثاف���ة بع���د غزوها، 

ويوؤكد اأنه مل مير مرة واحدة على 

حاجز »اإ�رسائيلي«.

واإذ يوؤك���د الرئي����ض حلود اأنه 

منع اأي �سم�رسات اأو �سفقات على 

ح�ساب اجلي����ض اأو با�سمه طيلة 

فرتة ت�سلُّمه القيادة وامل�سوؤولية، 

ال�ساح  التذكري ب�سفق���ة  يعي���د 

من  ا�سرتاه���ا  الت���ي  الأمريك���ي 

القواع���د الأمريكي���ة يف اأملانيا، 

في�سري اإىل ال�سف���ري الأمريكي يف 

دم�سق يف تل���ك الفرتة، وهو كان 

اأدوارد جريجيان، الذي يعرفه منذ 

اأن كان مازمًا يف اجلي�ض.

يتابع: يف تلك الفرتة البعيدة، 

اإىل املوانئ  حينما كانت تاأت���ي 

اأمريكية،  بحرية  قطعة  اللبنانية 

كان���وا يقيم���ون له���ا حف���ات 

يح�رسها موظفون م���ن ال�سفارة 

وكان  ب���ريوت،  يف  الأمريكي���ة 

اأح�رس  وكنت  بينهم جريجي���ان، 

تل���ك احلف���ات، لأين الوحيد يف 

البحري���ة اآنئذ ال���ذي كان يجيد 

اللغة الإنكليزية.

يومها تعرفُت على جريجيان، 

واأعلمني اأنه من اأ�سول �سورية..

قيادة  ت�سلُّم���ي  يتابع: بع���د 

اجلي����ض اأر�س���ل اإيل جريجي���ان 

الأمريكي يف  ال�سف���ري  بوا�سط���ة 

ب���ريوت يف تل���ك الف���رتة رايان 

كروك���ر، وهو كان عل���ى معرفة 

بالعمي���د اأدوني�ض نعم���ة، الذي 

اأعلمني بق�سية ال�ساح الأمريكي 

يف اأملاني���ا، عل���ى النح���و الذي 

ذكرناه �سابقًا.

املهم كما يق���ول اإنني منعُت 

ال�سفق���ات وال�سم����رسات عل���ى 

ح�ساب اجلي����ض، كما ح�سل مثًا 

يف �سفق���ة طائ���رات »البوما«، 

الت���ي ا�سرُتيت عل���ى اأ�سا�ض اأنها 

فرن�سية، لك���ن تبني اأنها م�سنَّعة 

يف رومانيا، �سعر الطائرة مليون 

دولر، بينم���ا �سعرها يف فرن�سا 

اأكرث من �سبعة مايني دولر، وقد 

ك�سفنا هذه الف�سيحة حينما كنا 

جُنري لها �سيان���ة، فظهر عليها 

اأنها �سناعة  »باك« ي�س���ري اإىل 

انتزعنا  حينم���ا  لكن  فرن�سي���ة، 

ه���ذا »الباك« تبنّي اأنها �سناعة 

اأنه���م كانوا قد  روماني���ة، علمًا 

ا�سرتوا يف حين���ه 12 طائرة من 

هذا الطراز!

حينم���ا ك�سفنا ذل���ك حاولوا 

الأم���ر؛ باجتاههم  اللتفاف على 

ملعاقب���ة قائد اجلي����ض يف تلك 

الف���رتة، لكنن���ي رف�س���ُت ذل���ك 

باإ�رسار، لأن قائد اجلي�ض ل عاقة 

له مبثل ه���ذه ال�سفقات، و�سددُت 

عل���ى اللجنة الت���ي كانت حتقق 

يف هذه الق�سية، وكانت برئا�سة 

ب����رسورة معاقبة  الفرزيل،  ايلي 

امل�س���وؤول الأ�سا�س���ي اأو الفئ���ة 

ال�سيا�سية الت���ي كانت وراء هذه 

ال�سفقة – الف�سيحة، وعاقبوهم.

ويع���ود الرئي����ض حل���ود اإىل 

متابعة ما ي�سبه يومياته يف قيادة 

اجلي�ض، فيتناول �سنة 1993، حيث 

نف���ذت املقاومة عملية �سد قوات 

الحت���ال »الإ�رسائيل���ي«، والرد 

»الإ�رسائيلي« عليها، وموقفه من 

تلك الق�سية يف حينه..

فاإىل احللقة املقبلة

اأحمد زين الدين

■ لقاء اجلمعيات وال�سخ�سيات االإ�سالمية ا�ستنكر االعتداءات 
الت��ي يتعر�ض لها اجلي�ض اللبن��اين يف بع�ض مناطق ال�سمال، 

داعي��ًا الق��وى ال�سيا�سية اإىل رفع الغطاء ع��ن كل املجموعات 

التي تهدد االأمن واال�ستقرار يف ال�سمال.

ودع��ا اللق��اء احلكوم��ة اللبناني��ة اإىل قب��ول الهب��ة الع�سكرية 

االإيرانية للجي���ض اللبناين، ال�سيما اأن القوى االأمنية اللبنانية 

بحاج��ة اإىل الدعم الع�سك��ري، خ�سو�سًا يف هذه املرحلة التي 

تخو�ض فيها حربًا على املجموعات االإجرامية.

ه اإىل الوزير اأ�رشف 
ّ

■ جتم��ع العلماء امل�سلمني يف لبن��ان توج
ريف��ي بال�س��وؤال: اأِمَن العدل يا وزير العدل، ي��ا من حميت بوؤر 

االإرهابيني يف مدينت��ك طرابل�ض، ووفرت لهم الغطاء الكامل، 

اأن تتهم املقاومة باأنها دويلة؟! اأال يحق لنا اأن ن�ساأل عن راأيك 

يف الذي��ن يكمن��ون لدوريات اجلي���ض اللبناين، ث��م تفاو�سهم 

لتحفظهم وتوفر لهم امللجاأ االآمن؟

■ ال�سي��خ ماه��ر حم��ود طال��ب الذي��ن �ساهم��وا يف اإخ��راج 
املتهم��ني ك�س��ادي املول��وي اأن يقول��وا بالفم امل��الآن نحن 

نى، 
ُ
لوا باحل�س

َ
اأخطاأن��ا يوم ظننا اأن مثل هوؤالء ميكن اأن يعام

مبدي��ًا اأ�سفه على اأن يتم االعتداء عل��ى اجلي�ض اللبناين بهذه 

اأن تت��م حما�سب��ة  ال�سيئ��ة دون حما�سب��ة، ودون  الطريق��ة 

املواق��ف ال�سيا�سية الرخوة باحلد االأدن��ى، اأو املتعاطفة مع 

االإرهاب.

■ لف��ت ال�سيخ ح�سام العي��الين اإىل اأن موقف الطائفة ال�سنية 
ت عن��ه مرجعياتها 

ّ
يف لبن��ان من »داع���ض« واأخواته��ا عب

الدينية وال�سيا�سية، الت��ي اأعلنت بو�سوح وقوفها اإىل جانب 

اجلي���ض اللبناين، ورف�سها للح��ركات االإرهابية التي اعتدت 

وخطفت وقتلت وذبحت، واأي كالم اآخر هو كالم غري �سحيح 

وبعيد كل البعد عن الواقع واحلقيقة.

■ حرك��ة االأم��ة دع��ت اإىل االلتف��اف ح��ول اجلي���ض والقوى 
االأمني��ة ودعمه��ا، واإىل وق��ف اخلطاب��ات التحري�سية بحق 

املوؤ�س�س��ة الع�سكرية، فاجلي�ض �سمانة الأمن وا�ستقرار البالد، 

وال خي��ار اأم��ام اللبنانيني �سوى الوق��وف اإىل جانب اجلي�ض 

والقوى االأمنية، ودعمهم والت�سامن معهم.

) العدد 329(  اجلمعة - 17 ت�شـرين الأول - 2014



عالم المرأةعالم المرأة 10

التوقف ع���ن التعلُّم: التعل���م ينبغي 

اأال يك���ون فر�شً� واجبً�، لك���ن �ش�أنه �ش�أن 

الهواي�ت؛ عليك الذه����ب بحثً� عن �شيء 

يديه. حتّبينه كي تتعلميه وتجُ

ع���دم تنفيذ االأح���ام: م���ن ال�شهل 

اجللو�س عل���ى االأريكة وعمل ق�ئمة مب� 

حتلمن به وترغب���ن يف حتقيقه، لكن 

النهو����س وتنفي���ذ ذلك يتطل���ب جهداً 

وط�قة اأكرث، ويقولون اإن اتخ�ذ اخلطوة 

االأوىل ه���و اأ�شعب �شيء يف تنفيذ خطة 

معينة، لذلك علي���ك التوقُّف عن االأعذار 

ه نحو التنفيذ. والتوجُّ

متو�شط  وظ�ئفهن:احلقيقة:  َيكرْه���ن 

�ش�ع����ت العم���ل يف االأ�شب���وع هو 40 

�ش�عة، ومع وجود اأ�شبوعن اإج�زة، ف�إن 

معظم الن�����س يعملون 1920 �ش�عة يف 

ال�شنة، ف�إذا وجدت نف�شك تعملن 1920 

�ش�ع���ة يف ال�شن���ة، فح����ويل اأن حتبي 

وظيفتك، ونظ���راً اإىل اأنك تق�شن ٪22.4 

من حي�تك يف العمل )مب� يف ذلك وقت 

الن���وم( فعليك اأن حتب���ي عملك. معظم 

الن��س يحبون عملهم يف البداية، لكنهم 

يبداأون ب�ل�شكوى من بع�س االأ�شي�ء بعد 

ذلك، م� ينت���ج عنه يف النه�ية ال�شعور 

بعدم ال�شع�دة وكره العمل.

الوحدة: واحدة من اأكرب اأ�شب�ب عدم 

ال�شع�دة هي الوحدة، التي تن�ش�أ ب�شكل 

ع�م م���ن االفتق�ر اإىل و�ش�ئ���ل التن�شئة 

االجتم�عية، واليوم، اأدمن الن��س و�ش�ئل 

التوا�شل االجتم�عي، ن��شن احتي�جتهم 

الب�رشية، ومن هن���� اأتت ظ�هرة اختف�ء 

التجمع����ت وجهً� لوجه، م���� اأ�شهم يف 

احلد من النمو ال�شخ�شي واإع�قة التطور 

الفكري.. لي�س لديك م� تفعلينه الليلة؟ 

ه نح���و »الفي�شبوك«،  بداًل م���ن التوجُّ

ميكنك االت�ش�ل ب�إن�ش�نة مقرّبة واخلروج 

ملق�بلته����، و�شتنده�شن حق���ً� ب�الآث�ر 

االإيج�بية التي �شتعود عليك.

ال�شم����ح لاإفك�ر ال�شلبي���ة ب�لو�شول 

اإىل العقل: عندم���� تت�شلل تلك االأفك�ر اإىل 

عقلك، ح�ويل التفكري يف �شيء اآخر، فلديك 

القدرة على التحكم فيم� تفكرين فيه.

القف���ز اإىل النت�ئج: ه���و �شبب لي�س 

فقط يف عدم ال�شع�دة، اإمن� اأي�شً� التوتر 

والقلق اللذان ي�ش�ب بهم� الن��س. والقفز 

اإىل النت�ئج ي�أتي يف اأحد ال�شورين؛ اإم� 

التكه���ن اأو ا�شتنت�ج�ت العقل، ف�لتكهن 

هو عندم���� تن�ش�أ مواق���ف تتوقعن اأن 

االأم���ور لن ت���ري على م�ي���رام، ومن 

هن���� تن�ش�أ التع��شة وع���دم الر�ش�.. اأم� 

ا�شتنت�ج�ت العقل فهي عندم� تفرت�شن 

االآخري���ن يتع�ملون معك  اأن  تلق�ئي���ً� 

ب�شكل �شيئ، اأو اأن �شيئً� م� قمت بعمله 

هو با جدوى، ومن هن� �شتكون �شحية 

الأحزانك وعدم �شع�دتك.

التهوي���ل: يف كثري من االأحي�ن مييل 

غري ال�شع���داء اإىل التهويل م���ن االأمور 

ال�شغرية، ومن ثم خذي خطوة اإىل الوراء 

قب���ل التع�مل مع اأمر م����، وانظري اإليه 

بنظرة حي�دية.

التقلي���ل: هو املق�بل مت�م� للتهويل، 

وهو عندم���� تتع�ملن مع اأمر م� بعن 

اال�شته�ن���ة بدل التع�م���ل معه بجدية 

وح�شم، والن��س مييلون اإىل ت�هل اأمور 

الدين واخلي�نة وغريهم����، ف�إذا وجدت 

نف�شك واقعة �شمن تل���ك الفئة، توقفي 

على الفور وح����ويل التع�مل مع االأمور 

واإ�شاحه�.

توبي���خ ال���ذات: كيفي���ة حديثك اإىل 

نف�شك توؤثر على ثقت���ك بذاتك، فعندم� 

تخطئ���ن اأخربي نف�شك »لق���د اأخط�أت 

ولكنن���ي �ش�أفع���ل االأف�ش���ل يف امل���رة 

املقبل���ة«، فق���ول �ش���يء ك�»غبي« اأو 

»حق���ري« ال يفعل �شيئ���ً� �شوى التقليل 

من ذاتك اإىل حد كبري.

لي�س لديهن هدف: واحدة من اأجمل 

حلظ�ت احلي�ة هي حتديد هدف ميكن 

ال�شعيدون هم  ف�الأ�شخ������س  حتقيقه، 

الق�درون على حتدي����د اأهداف ق�شرية 

وطويل����ة امل����دى عل����ى ح����د ال�شواء، 

فتحقي����ق االأه����داف تعزز م����ن الثقة 

ب�لنف�س.

القل����ق مم� يفّك����ر في����ه االآخرون: 

نف����ق االأ�شخ��س الكث����ري من اأوق�تهم  يجُ

اإر�ش�ء االآخري����ن، وهذا  يف حم�ول����ة 

ن�جت ب�شكل ع�م عن خوفهم من تفكري 

ه����وؤالء االأ�شخ��س به����م.. توقفي عن 

القي�م بتل����ك االأ�شي�ء من اأجل الن��س، 

وركزي فقط على م� ي�شعرك ب�ل�شع�دة 

واالرتي�ح النف�شي.

ال�شم�����ح للغرب�����ء ب�لت�أثري على 

ح�لته����م املزاجية: الع�����مل هو مك�ن 

خمي����ف، ميتل����ئ ب�الأ�شخ������س الذين 

يع����ربون بحي�تن����� ويح�ول����ون احلد 

من ذاتن� واأنف�شن�����، ومن ثم اإذا ح�ول 

�شخ�س م� التقليل منك، ف�بت�شمي له 

نهك ط�قته يف الهواء. ودعيه يجُ

الرغبة ب�لكثري م����ن االأموال: لي�س 

هن�ك �شخ�����س على وج����ه االأر�س ال 

يح����ب امل�ل، لكن اخلط�أ الذي يقع فيه 

الكثريون هو اعتق�دهم ب�أن كرثة امل�ل 

هي �رشّ ال�شع�دة، ويف حن ال ميكنن� 

اإنك�ر اأن ازداد الدخل يت�شبب يف ازدي�د 

ال�شع�دة والراحة النف�شية، اإال اأن ذلك 

الدخل ينبغي اأال يتج�وز 75.000 دوالر 

�شنويً�، ف�إذا وج����دت دخلك ال�شخ�شي 

- ولي�����س املوؤ�ش�ش�ت����ي اأو التج�����ري 

- يتج�وز ذلك احل����د، ف�أعيدي تقييم 

م�شتوى �شع�دتك من جديد، واعلمي اأن 

امل�ل هو و�شيل����ة ولي�شت غ�ية، واأنن� 

من خاله� ال ن�شتطيع �رشاء ال�شع�دة، 

اأو ال�شحة، اأو االأ�شدق�ء، اأو احلب.

رمي اخلي�ط

بيها )2/2(
ّ
الزم التعيسات.. فتجن

ُ
عادات ت

- من املهم م�ش�ركة الطفل الراأي يف �رشاء م�شتلزم�ت املدر�شة؛ ابتداًء من احلق�ئب اإىل القرط��شية وغريه�، 

فهذا من �ش�أنه اأن يحّببه به�.

جد  - ا�شتغ���ال اأ�شئلة الطفل املتعددة واملتكرّرة: ع�دة م���� ي�ش�أل الطفل اأ�شئلة كثرية عن احلي�ة وكيف وجُ

فيه�، وعن ع�ئلته وغريه� من االأ�شئلة املتكررة، ب�الإمك�ن ا�شتغال هذه االأ�شئلة يف ترغيب الطفل ب�ملدر�شة، 

كونه� �شتعلّمه اأ�شي�ء كثرية يجهله�، واأنه �شيجد االأجوبة الب�شيطة واملفهومة لديه هن�ك.

- اإع���داد وجبة اإفط�ر �شهّية وممّيزة: التنويع يف وجبة االإفط�ر، وابت���ك�ر اأغذية حمّببة لنف�س الطفل، من 

�ش�أنهم� اأن ي�شجع�ه على اال�شتيق�ظ ب�كراً والذه�ب اإىل املدر�شة، فهو ي�شعر ب�أن هذا ال�شيء كمك�ف�أة مل� يقوم 

به كل �شب�ح، وال بّد من االنتب�ه اإىل اأن تكون هذه الوجبة اله�ّمة ح�وية على جميع العن��رش الغذائية التي 

يحت�ج اإليه�.

- ا�شطح����ب الطف���ل اإىل املدر�شة قبل موعده�: من �ش�أن ذلك اأن يعرّف الطفل اإىل االأجواء املدر�شية و�شكل 

البيئ���ة الذي �شيزوره� يوميً� ل�ش�ع�ت طويلة، ويرى االخت�ش��شي���ون اأن هذه خطوة ه�مة لبث �شعور االأم�ن 

واالطمئن�ن يف نف�س الطفل وتهدئة خوفه، كونه يرى اأن املدر�شة اأداة للعق�ب.

- الن���وم مبكراً: يجب على الطفل من البداية االعتي�د على الن���وم مبكراً، لت�شتطيع جميع اأع�ش�ء اجل�شم 

ب�لقي����م بوظ�ئفه� الك�مل���ة وال�شليمة خال مرحلة النوم، ومع اقرتاب بداي���ة الع�م الدرا�شى االأول له يجب 

احلر�س على مراقبة مواعيد نومه، وحتديد وقت معّن لين�م فيه.

ذك���ر اأن���ه من اجليد بل ومن امل�شجع للطفل مك�ف�أته بن وفرتة واأخ���رى اللتزامه وحم�فظته على النوم  يجُ

مبكراً، وعلى ترتيب اأغرا�شه والقي�م بجميع واجب�ته.

• قواعد ب�لية 
يجب اال�شتغن�ء عنه�

االإتيكيت  املجتمع�ت،  دين�ميكية  تدفع 

للتطّور والتبّدل مع مرور ال�شنوات، وتخلّي 

الن��س ع���ن بع�س املعتق���دات بفعل تغرّي 

الظ���روف. والأّن االإتيكي���ت عل���م اجتم�عي 

لد لريتق���ي ب�لن�����س ال ليكّبلهم، تتخلّى  وجُ

اآدابه عن بع����س القواعد اليوم التي ميكنك 

اال�شتغن�ء عنه� اأو التحرُّر منه�.

- الف�شت����ن االأبي�س للعرو�س: يف حن 

ارتب���ط الف�شت�ن االأبي����س ب�لعرو�س لفرتة 

طويل���ة م���ن الزم���ن، واعترب خرق���ه خط�أ 

ر�شي  بروتوك���ول ج�شيم���ً� له مع����ين ال تجُ

العرو����س نف�شه�، ترتاوح بن كونه� مطلّقة 

قبًا اأو غري عذراء، اإىل اعتب�ره� غري �شعيدة 

ب�رتب�طه���� هذا، تخلّ���ى االإتيكيت كليً� عن 

هذه الق�عدة، اإذ اأ�شب���ح املفت�ح اأن ترتدي 

العرو�س ف�شت�ن���ً� يليق به� وبلون ب�رشته�، 

وت�شعر فيه ب�شع�دته� املطلقة.

- الرجل هو من يدفع الفواتري: تختلف 

هذه الق�ع���دة حّتى االآن م���ن جمتمع اإىل 

اآخر؛ بن الغرب وال�رشق مثًا، لكّن اأ�ش��شه� 

ك�ن يف جمتم���ع ال تعمل في���ه الن�ش�ء يف 

الدرجة االأوىل، لكن مع تغريُّ الظروف اليوم 

لزمي زميًا لك يف  وتبدُّله�، ال ميكن���ك اأن تجُ

العمل اأو الكلية مثًا اأن يدفع عنك ف�تورة 

املطع���م اأو الغداء يف ح����ل تن�ولتم� مع 

االأ�شدق�ء الوجبة يف امل���ك�ن نف�شه.. رمّب� 

ال تزال الق�ع���دة هذه �ش�رية املفعول على 

خطيب���ك اأو زوجك، لكن لي�س بن املع�رف 

اأو الزماء.

- امل���راأة تدخل قبل الرج���ل:  رمّب� قد 

الرجل  ت�شعرين ب�الح���رتام واللب�ق���ة من 

اأن مي���ررك اأم�مه يف املطع���م اأو على ب�ب 

املن���زل، لكن دواع���ي ك�رش ه���ذه الق�عدة 

تنق�شم اإىل اثنن: لي�س كل رجل غريب عنك 

ملَزم بتمريرك اأم�مه، خ�شو�شً� يف �شفوف 

االنتظ����ر الطويلة اأو يف االأم�ك���ن الع�ّمة، 

واأحي�نً� حتت�جن اإىل اأن ميرّ الرجل اأم�مك 

ل عليك املوق���ف يف زحمة الّن��س، اأو  لي�شهِّ

على ال�شامل اأو ب�ب امل�شعد.

َفناإلتيكيتأنـِت وطــفـــــلك

تهيأة الطفل لعامه الدراسي األول )2/2(
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منوعات

اأف��ق��ي

1 - اأعلى قمة يف اأفريقي�
2 - يهتز / خياء

3 - ج�رش على م�ء
4 - خ�شوم اليون�نين يف قرب�س / حرف عطف

طــريـقـة اللعـب

تو�ش���ع االأرق�م م���ن 1 اإىل 9 ع�موديً� واأفقيً� 

على اأن ال يتكرر الرقم يف اأي ات�ه ع�مودي 

ك�ن اأو اأفقي 

الحل السابق 12345678910
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

5 - ح�ش����م / �شعف لدرجة 
املر�س

6 - بحرية يف اأمريك� اجلنوبية 
االأعلى يف الع����مل عن �شطح 

البحر

7 - جدة )ب�للهجة امل�رشية( 
/ جمع �رشير )معكو�شة(.

8 - الذه���ب البن���ي / اأ�شه���ر 
ع�رشه�  امت�ز  فرعونية  ملكة 

ب�ال�شتقرار

9 - يده�س / ارتفع يف ال�شم�ء
10 - �شل�شل���ة ق�ش�س ت�ش�س 

�شينم�ئية كتبه� اإي�ن فلمنج

ع��م���ودي

1 - ا�شمه� القدمي بيزنطة
2 - يحلو فيه� ال�شمر / عملة 

الي�ب�ن

3 - عك����س حل���و / تف���ن / 
ن�شف اأريج

4 - م�ت���ت احليوان�ت / تق�ل 
للحبيبة اأو احلبيب

5 - اله�ت���ف اأ�ش���در �شوت���� 

1
1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

)معكو�شة( / تلقى االهتم�م

6 - ميل���ك االأر�س ومن عليه� / ذو طب�ع 
ح�دة وغري حمبوب

7 - �شعيف وغري مقبول
8 - م���ن الدواج���ن / املعل���م اخل�����س 

لا�شكندر املقدوين

9 - دع�وؤه ج�ء يف فيلم لق�شة طه ح�شن
10 - عملة اوروبية / ا�شتع�د.

التين.. فاكهة لذيذة ومفيدة

w w w . a t h a b a t . n e t11

ال�شيفية  الفواك���ه  م���ن  الت���ن 

اللذيذة، واملفي���دة يف الوقت عينه، 

ومن ذلك:

الوق�ية م���ن االإم�ش�ك: حتتوي كل 

الت���ن )احل�شة  ثاث ح�ش����س من 

تع�دل 40 غرام���ً� تقريبً�( على نحو 

5 غرام����ت من االألي����ف، لذلك فهو 
ي�ش�عد على تن�شيط وظيفة االأمع�ء، 

. ومينع حدوث االإم�ش�ك، فهو ملنِّ

املوجودة  االألي�ف  الوزن:  اإنق��س 

يف التن ت�ش�ع���د على تقليل الوزن 

اأي�ش���ً�، حيث يو�ش���ى بتن�ول التن 

الذي���ن يع�نون من  االأ�شخ��س  لدى 

ال�شمن���ة املفرطة، لكن ينبغي احلذر 

من تن�ول الكث���ري من التن، ال�شيم� 

م���ع احلليب، الأنه ي���وؤدي اإىل زي�دة 

الوزن.

يحتوي  الكول�شت���ريول:  خف����س 

األي�ف  البكتن، وه���ي  التن عل���ى 

ق�بل���ة للذوب�ن، فعندم� متر االألي�ف 

عرب اجله�ز اله�شم���ي، متت�س كرات 

خ����رج  وتخرجه����  الكولي�ش���رتول 

اجل�شم.

الوق�ي���ة م���ن اأمرا����س القل���ب 

الت�جية: يحتوي التن املجفَّف على 

البوليفينول واأوميغ�3- واأوميغ�6-، 

وهذه االأحم�����س الدهنية تقلل من 

خطر االإ�ش�بة ب�أمرا�س القلب الت�جية، 

والتن غن���ي ب�لفافونويدات، وهي 

من امل���واد امل�ش�دة لاأك�شدة، والتي 

متنع ال����رشر الذي ت�شبب���ه اجلذور 

احلرة.

القولون:  �رشط����ن  م���ن  الوق�ية 

االألي�ف ي�ش�ع���د على تطهري  وجود 

القول���ون من امل���واد الت���ي ت�شبب 

ال�رشط�ن.

تو�شي  ال�شك���ري:  مر����س  عاج 

مراكز االأبح����ث املتخ�ش�شة مبر�س 

ال�شك���ري، بتن�ول الت���ن، للح�شول 

على مع�جلة غني���ة ب�الألي�ف. تقلل 

اأوراق التن من كمية االأن�شولن التي 

يحت�ج اإليه���� مر�شى ال�شكري الذين 

يع�جلون بحقن االأن�شولن، ف�الأوراق 

ذات خ�ش�ئ�س م�ش�دة لل�شكري. كم� 

اأن الت���ن غن���ي ب�لبوت��شيوم الذي 

ي�ش�عد على التحكم يف ن�شبة ال�شكر 

يف الدم، وميكن اأن توؤخذ اأوراق التن 

ب�ش���كل منقوع م�ئ���ي، اأو على �شكل 

�ش�ي التن.

الوق�ية من ارتف����ع �شغط الدم: 

اعت�د الن��س عل���ى ا�شتهاك الكثري 

اأماح.  من ال�شودي���وم على �ش���كل 

ا�شته���اك كمي���ة قليلة  قد ي���وؤدي 

م���ن البوت��شيوم وكمي���ة ع�لية من 

اإىل ارتف����ع �شغط الدم،  ال�شوديوم 

ولك���ن يحت���وي التن عل���ى ن�شبة 

ع�لية من البوت��شيوم ون�شبة قليلة 

م���ن ال�شوديوم، لذا فهو ي�ش�عد على 

الوق�ية من ارتف�ع �شغط الدم.

تقوي���ة العظ����م: الت���ن غني���ً� 

ب�لك�ل�شي���وم، لذا فه���و ي�ش�عد على 

تقوية العظ�م، وبذلك ف�لتن يجعل 

العظ�م اأكرث كث�فة واأقوى، ب�الإ�ش�فة 

اإىل ذل���ك، يحت���وي الت���ن املجفف 

 K على كمي�ت ك�في���ة من فيت�من

ومن املغنيزيوم، وهم� من العن��رش 

اله�مة ل�شحة العظ�م.

الوق�ية من ال�شمور البقعي: يفقد 

كب�ر ال�شن القدرة على الروؤية ب�شبب 

عد  ال�شم���ور البقعي يف ال�شبكية، وتجُ

الفواكه والتن خي�رات جيدة عمومً� 

لتجنب حدوث هذه امل�شكلة.

يف  االأمل  اأو  االنزع�����ج  تخفي����ف 

احللق: وجود كمية كبرية من ال�شمغ 

يف التن ي�ش�عد عل����ى �شف�ء الته�ب 

احللق اأو الوق�ية منه. اإذا ك�ن ال�شخ�س 

يع�ين م����ن الزك�م، فم����ن االأف�شل له 

تن�ول الت����ن، الأنه يحتوي على هام 

اأو �شم����غ نب�تي ي�ش�عد على تخفيف 

الته�����ب احللق، كم����� ي�ش�ع����د ذلك 

عل����ى التخل�س من البلغ����م وتو�شيع 

الق�شب�����ت الهوائي����ة عندم����� يع�ين 

ال�شخ�س من اإح����دى م�ش�كل التنف�س، 

عّد التن مفيداً جداً ال�شطراب�ت  كم� يجُ

اجله�����ز التنف�ش����ي املختلفة، مب� يف 

ذلك ال�شع�ل الديكي والربو.

تن�ول التن يقّوي الكبد وين�شطه، 

���م الطح����ل، ويع�لج  ويزي���ل ت�شخُّ

اأمرا����س الدورة الدموي���ة واالأوردة، 

ج�ن���ب  اإىل  البوا�ش���ري،  خ�شو�ش���ً� 

دوره يف تن�شي���ط الكل���ى، وتفتييت 

احل�شوات الكلوية.

م له�. ف للب�رشة ومنعِّ التن ملطِّ

االأمرا�س  بع����س  يع�ل���ج  التن 

اجللدية مثل البه�ق.

ن العط�س الن��شئ عن  التن ي�شكِّ

البلغم امل�لح.

الت���ن مفيد لتو�شي���ع الق�شب�ت 

ع����ين ال�شخ�س  الهوائي���ة، فعندم� يجُ

ّ�س، ف�إن التن  من اإحدى م�ش�كل التنفجُ

مفيد ل���ه، الأنه يعمل عل���ى تو�شيع 

الق�شب�ت الهوائية .
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قال م�شوؤولون اإيطالي���ون اإن ال�رشطة يف �شمال �رشق 

الب���اد األقت القب�ض على ممر�ش���ة متورطة فى مقتل 38 

مري�شًا، بعد اأن �شعرت باأنهم اأو اأحد اأقاربهم »مزعجون«!

واأو�شح���ت معلومات �شحفي���ة اأن املمر�شة »دانيا 

بوجي���ايل« البالغة من العمر 42 عامًا احُتجزت من قبل 

ال�رشط���ة خال عطلة نهاية االأ�شب���وع املا�شي التهامها 

بقتل مري�شة تبل���غ من العمر 78 عام���ًا، وتدعى »روزا 

كالديروين«، ماتت اإثر حقنها بجرعة من البوتا�شيوم.

واأ�ش���ارت املعلوم���ات اإىل اأن »كالدي���روين« دخلت 

امل�شت�شف���ى بعد اأن مّت ت�شخي�ض اإ�شابتها مبر�ض عار�ض 

ع، واأن االختبارات اأظهرت  قبل وفاتها على نحو غري متوقَّ

وفاته���ا بكمية عالي���ة من البوتا�شي���وم، اأدت اإىل �شكتة 

قلبية، وفقًا لتقارير �شادرة عن املركز االأوروبي.

واأّدت وف���اة »كالديروين« اإىل فتح حتقيق تو�ّشل اإىل 

وف���اة 38 مري�شًا اآخرين بظروف غام�شة، كانت قد توّلت 
املمر�شة »بوجيايل« رعايتهم.

الـمــديــر الــفــنـي: مـــالك مـحــــفــوظ

info@athabat.net :بريوت امل�شيطبة - �شارع عثمان بن عفان - بناية العرت - ط1 - هاتف: 01/360807 - فاك�س: 01/368256 -  بريد اإلكرتوين

تـــ�صـــــدر عـــــــن 

�شــركــة الـقـــلــم 

لالإعالم �ش.م.م.

عـــند وجــــود مـ�شـكــلــة فـي التوزيع الرجاء االت�شال:  هاتف: 01/666314تـــــــــــوزيـــــــــــع االأوائــــــــــــــل 

) العدد 329(  اجلمعة - 17 ت�شـرين الأول - 2014

كاريكاتير

ممرضة تقتل 38 مريضًا

قة تبحث عن عريس
َّ
مليونيرة مطل

منذ اأي���ام و«توي���ر« م�شتع���ل ب�شيفت���ه اجلديدة 

الت���ي اأ�شمت نف�شها »الدكتورة ن���ورة«، وو�شفت حالها 

ب�«املطلَّق���ة التي متتلك 100 ملي���ون ريال« ورثتها عن 

اأبيه���ا، واأعطت نف�شها مهلة اأ�شبوع لكي جتد عري�شًا عرب 

»توير«، مع اإطاقها وعداً يف حال جناحها باأن عري�شها 

�شيت���م »تغريقه بالفلو�ض«، الأن���ه بح�شب تغريداتها ال 

يهّمها املال، اإمنا اإجناب طفل.

ما كتبت���ه تلك املغرّدة القى انت�ش���اراً وا�شع���ًا على 

عة، ونال���ت تغريداتها  »توي�����ر« ب�ش���ورة غ���ري متوقَّ

تعليق���ات كثرية، اأغلبه�����ا طلب ال�����زواج منه���ا، لكن 

ردوده������ا عليه��م كان���ت بالرف����ض، ومل تقت��نع مب��ا 

قدّم��وه لها، م���ع اإبداء ا�شتغرابها من ك���رة العزوبية، 

بح�ش���ب ما نق��لت��ه ف���ي اإح���دى تغريداته����ا.

وم���ع ذلك، فاإن االأ�شداء حول تل���ك املطلقة منق�شمة، 

فق�شم يح���اول االقران بها مبتابعتها وكتابة التغريدات 

فة ولي�ش���ت حقيقية، واأنها  لها، بينم���ا االآخر يراها مزيَّ

تهدف اإىل زيادة متابعيها، وبالذات اأنه خال يومني زاد 

ع���دد متابعيها اإىل اأكر م���ن 5 اآالف متابع، مقابل 500 

تغريدة كتبتها.

وبح�ش���ب راأي الق�شم الثاين، ف���اإن هذا »امل�شتخدم« 

وهم���ي وال ميكن ت�شديقه اإال يف حال واحدة، اإذا خرجت 

»الدكتور نورة« عرب و�شائل االإعام لتك�شف عن مربراتها 

للبحث عن عري�ض عرب »توير«، وبهذه ال�شورة، واأجابت 

على عدة اأ�شئلة، اأبرزها »ملاذا اأعلنت عن ثروتها«.


