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التنسيق بين جيشي لبنان 
وسورية ضروري وحتمي

لهذه األسباب ترفض »14 آذار« 
الهبة اإليرانية
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دة على االإرهــابــيــن يف عــر�ــشــال وجــرودهــا،  اأمـــام حــالــة احلــ�ــشــار املــ�ــشــدَّ

اآمن لهم  تاأمن طريق  اأولهما:  اأن هــوؤالء طرحوا حّلن لالن�شحاب،  ُعلم 

لالن�شحاب اإىل الرقة، وثانيهما: فتح طريق لهم لالن�شحاب اإىل الزبداين 

اأ�شلحتهم،  كل  �شّلموا  اإذا  اإال  ُرف�شا،  ال�شرطن  لكن  ال�شورية،  القلمون  يف 

امتداداً  امل�شايخ،  بفتح معركة طرابل�س، مبباركة بع�س  وهنا كان قرارهم 

ن يف جرود ال�شنية  حتى املنية وال�شنية وعكار، واإعالن »اإمارتهم« والتح�شُّ

بداًل من جرود القلمون.

ألمـــــــة واحـــــــدة
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جهضت »اإلمارة«
ُ
سقط الشرطان.. وأ

3 طرابلس.. معركة غير منتهية لتسوية غير ناضجة

هل الحرب النفطية مدخل لحرب 
عالمية؟

مشروع صهيوني جديد لتهويد القدس 
واالستيالء على األقصى

إميل لحود يتذكر تونس.. الوالدة الثانية

5

المرحلة األخطر من 
استهداف سورية.. 

هكذا سترّد دمشق



الجيش بين قوى التطرف ونهج 
الطبقة الحاكمة

 

 

م طبقة �سيا�سي����ة ت�سلّطت على لبنان  بع����د �أكرث من ع�رشين عام����ًا على حتكُّ

نتيج����ة تفاهم �أمريك����ي -  �سعودي - �س����وري، و�سّكل����ت »كونفدر�لية« طائفية 

ومذهبي����ة يف �سيغة حزب و�حد متع����دد �لروؤو�ش، يعي�ش لبنان و�حدة من �أخطر 

مر�ح����ل تاريخيه �حلديث و�ملعا�رش نتيجة �إفال�ش ه����ذه �لطبقة على كل �ل�سعد 

و�مليادين.

فعلى �ل�سعيد �ل�سيا�سي، ونتيجة لعقلية �حتكارية لل�سلطة، مّت جتويف �حلياة 

�ل�سيا�سية �للبنانية وتهمي�ش �لقوى �ل�سعبية، وح�سار �لتيار �لعروبي �لتوحيدي 

�لعاب����ر للطو�ئف، لإبق����اء �لبالد و�لعباد �أ�����رشى ��ستثارة �لع�سبي����ات �لطائفية 

و�ملذهبي����ة �لتي ت�ستند �إليها مكونات �لطبقة �ل�سيا�سية �ملتحكمة بالبالد، كاأحد 

�أهم عنا�رش بقائها يف �ل�سلطة وحماية ت�سلطها، �لأمر �لذي �أفقد لبنان �لكثري من 

مناعته وقدرته على مو�جهة �أي تطور�ت �سلبية د�خلية �أو �إقليمية.

وعل����ى �سعيد تركيب هيكلية �حلكم يف لبنان، فاإن نهج تقا�سم �لنفوذ وتوزع 

�ل�سلط����ات حّول موؤ�س�سات �حلكم و�أجهزة �لدولة من موؤ�س�سات تدير �سوؤون �لبالد 

وتخ�س����ع لالإر�دة �ل�سعبية ورقابته����ا، �إىل موؤ�س�سات ت�سلطية على �لبالد و�لعباد 

����م للرثوة �لوطنية  ف لعملية �لنهب �ملنظَّ ينخره����ا �لف�ساد، وهو �لتعب����ري �مللطَّ

وحتويلها �إىل ثرو�ت �سخ�سية لأفر�د �لطبقة �حلاكمة.

�أم����ا على �ل�سعيد �لقت�سادي و�لجتماعي، فاإن �إذعان �أطر�ف �لطبقة �حلاكمة 

لتوجيه����ات �سندوق �لنقد �لدويل و�لبنك �لدويل وقوى �لر�أ�سمالية �لوح�سية، �أدى 

�إىل �نهي����ار �لطبقة �لو�سطى، وهي عماد �ل�ستقر�ر �لقت�سادي و�لجتماعي يف �أي 

جمتمع، حل�ساب قلة تر�كم �لرثوة على ح�ساب قوت �ل�سعب وحقوقه �لجتماعية 

يف �ل�سحة و�لتعليم و�لرعاية �لجتماعية، و�لعمل و�ل�سكن و�لبيئة �لنظيفة.

وحينم����ا حت����وَّل حتالف �لقوى �لر�عي����ة و�حلا�سنة له����ذه �لطبقة �إىل خالف 

وتناق�����ش، تفاقمت �أزمات �لبالد نتيجة م����ا تو�جهه �ملنطقة من موؤ�مر�ت �ل�رشق 

�لأو�سط �جلديد وخمططاته �لتمزيقية للمجتمعات �لعربية.

����اأة بال�سلبيات، مل يب����َق يف لبنان �سوى �جلي�ش  و�س����ط هذه �ملناخات �ملعبَّ

�للبن����اين، �لذي �أعاد بن����اءه �لرئي�ش �لعماد �إميل حلود عل����ى �أ�س�ش وطنية، قوة 

حار�س����ة لل�سلم �لأهلي، رغم �سخامة �لتحديات �لت����ي تو�جهها، ورغم �سيا�سات 

حتجيم �جلي�ش و�إ�سعافه، و�لتي مار�ستها �لطبقة �حلاكمة، ملتزمة بذلك بتوجهات 

�أمريكي����ة و�أطل�سية �عتربت د�ئم����ًا �أن �إ�سعاف �جليو�ش �لعربي����ة، خ�سو�سًا تلك 

�ملحيطة ب�»�إ�رش�ئيل«، هو هدف مرك����زي ي�سّهل تاآمرها على وحدة �ملجتمعات 

�لعربية، ويحمي �لكيان �ل�سهيوين.

�إن قوى �لتطرُّف �مل�سلَّح �لتي ُوجدت ومنت باحت�سان ��ستعماري لتكون عن�رش 

متزيق للمجتمعات �لعربي����ة، و�لتي ت�سن �لهجمات �لإرهابية �سد �جلي�ش تنفيذ�ً 

لأو�م����ر حا�سنيها، �إمنا ت�ستند �إىل تغطية �سيا�سي����ة مبا�رشة �أو غري مبا�رشة من 

�أط����ر�ف يف �لطبقة �حلاكمة. من هن����ا، فاإن كل دعاوى �حلر�ش على �ل�سلم �لأهلي 

و�ل�ستق����ر�ر يف �لبلد وحماربة �لإرهاب يفر�سون تغيري�ً يف مو�قف �أطر�ف �لطبقة 

�حلاكم����ة من نهج �إ�سعاف �جلي�����ش وتكبيله �إىل نهج تقوي����ة �جلي�ش وتفوي�سه 

بالعمل حلماية �ل�سلم �لأهلي ووح����دة �لبالد وهويتها �لعربية، كما يفر�ش على 

 باأن قوى �لتطرف �مل�سلَّح  موؤ�س�سة �جلي�ش قيادة و�سباطًا و�أفر�د�ً �لوعي و�لتب�رشُّ

ل يوج����د لها يف لبنان �أي بيئة حا�سنة �سعبيًا، خالفًا ملا ت�سيعه بع�ش و�سائل 

�لإعالم �مل�سبوه ومو�قف بع�ش �أفر�د �لطبقة �حلاكمة.

املهند�س �سمري الطرابل�سي

ع�سو قيادة �ملوؤمتر �ل�سعبي �للبناين

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
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منذ �لإع���الن عن �لهب���ة �لإير�نية 

للجي�ش �للبن���اين، �نهالت على و�سائل 

�لإع���الم ت�رشيحات بع�ش قوى 14 �آذ�ر، 

و�لت���ي كانت �أقلها ح���دة تلك �لتي مل 

متان���ع قبول �لهبة �إذ� مل تكن م�رشوطة 

بثم���ن �سيا�سي، دون �أن يف�سح �أ�سحاب 

هذه �لت�رشيح���ات ماذ� ميكن �أن تطلبه 

دول���ة بحجم ق���ارة من بل���د كلبنان، 

م���اد�م �أمني عام حزب �هلل �ل�سيد ح�سن 

ن�رش�هلل �أعلن مر�ر�ً وتك���ر�ر�ً: »نحن ل 

من�سي خلف �إير�ن، بل هي �لتي تدعمنا 

ومت�سي خلفنا يف كل ما تر�ه �ملقاومة 

منا�سبًا حلماية لبنان«، يف �لوقت �لذي 

جتاهر �ل�سعودية منذ »�لطائف« باإد�رة 

ن�سف لبنان �سيا�سيًا، وت�سّكل حكومات 

ومتّول �نتخاب���ات وت�ستدعي من ت�ساء 

�إىل بالط �لطاعة، وكان �آخر �مل�ستدعني 

قائد »�لق���و�ت« �سمري جعجع و�لنائب 

�سام���ي �جلمي���ل، وع�س���ى �أن يك���ون 

م���اد�م »�ل�سعي« لن  »�حلج« مربور�ً 

يكون م�سكور�ً!

فري����ق ث����اٍن م����ن جماع����ة 14 �آذ�ر 

�أعلن رف�سه للهب����ة �لإير�نية من منطلق 

»�حلفاظ على �سيادة لبنان و��ستقاللية 

قر�ره«، فيما ذهب فريق ثالث �إىل رف�ش 

ت�سليح جي�ش ياأمتر باأو�مر حزب �هلل!

وحي����ث �إن ه����ذه �جلماع����ة رف�ست 

باأ�سلوب مبّطن �أو معَلن �لهبة �لإير�نية، 

فحق �لفريق �لآخر �أن يت�ساءل عن �سبب 

و�ل�سعودية،  �لأمريكي����ة  �لهب����ات  قبول 

وحق هذ� �لفري����ق �أي�س����ًا �أن ي�ساأل عن 

م�س����ري �ملليار�ت �لثالثة �لت����ي قّدمتها 

�ل�سعودي����ة ل�����رش�ء �أ�سلح����ة فرن�سي����ة 

للجي�ش، وهي �سفق����ة يتحّمل م�سوؤولية 

�لإف�ساح عن م�سريه����ا �لرئي�ش �ل�سابق 

مي�س����ال �سليمان بالتكاف����ل و�لت�سامن 

م����ع حلفائ����ه يف »14 �آذ�ر«، بالإ�سافة 

�إىل هب����ة �ملليار �لت����ي حملها �سخ�سيًا 

�لرئي�ش �حلريري من �ل�سعودية للجي�ش، 

و�لتي تناقل����ت معظم و�سائل �لإعالم �أن 

�لغاي����ة منها حترير موقوف �سعودي من 

»خم�ش جنوم« �عتُقل متورطًا يف متويل 

�إرهابيي عر�سال.

و�أخ����رى خارجية  د�خلية  �أ�سب����اب 

متنع ق����وى 14 �آذ�ر من تقبُّل فكرة �لهبة 

�لإير�ني����ة؛ �لأ�سباب �لد�خلي����ة تبد�أ من 

منا�رشة بع�ش ه����ذه �لقوى للتكفرييني، 

به����دف �إحد�ث ت����و�زن د�خلي مع حزب 

�هلل، بعد �أن هزمهم �حلزب حيثما تدّخلو� 

يف �سورية، م����رور�ً برهان بع�سهم على 

�أن �أية �إمارة ق����د تعَلن يف �ل�سمال متّهد 

ل�«�لكانتون« �حلل����م يف منطقة �أخرى، 

لكن �حلقد على ح����زب �هلل وحلفائه هو 

�لذي جتمع علي����ه غالبية مكونات هذه 

�لق����وى، لأن �جلي�����ش �للبن����اين بنظرها 

��ستن�ساب����ي يف �ختي����ار �لأه����د�ف، وقد 

كان وزير �لد�خلي����ة و��سحًا يف خطابه 

�مل�ستغ����َرب يف ذكرى ��ست�سه����اد �للو�ء 

و�سام �حل�سن، باأن طالب دون �أن يلفظها 

حرفي����ًا بتطبيق �ل�����6 و6 مكرر ب�رشف 

�لنظر ع����ن �لفريق �لذي ي����وؤ�زر �جلي�ش 

و�لفري����ق �ل����ذي يناحر �جلي�����ش وينحر 

�لوطن.

�أما �لأ�سباب �خلارجية فهي �سعودية 

بالدرجة �لأوىل؛ ملقارعة �إير�ن يف لبنان، 

بع����د �أن ف�سلت �ملقارع����ة يف �لبحرين 

و�ليم����ن و�لعر�ق و�سورية، وبعد �أن �أقلع 

�مللف �لن����ووي �لإير�ين دون �حلاجة �إىل 

ر�سى �ل�سعودية ومن يدور يف فلكها.

كم����ا �أن هن����اك �أ�سب����اب �أمريكية - 

»�إ�رش�ئيلي����ة« بامتياز، وجماعة 14 �آذ�ر 

مدعوون لتف�سري »�لفيتو« �لأمريكي �لذي 

�سب����ق و�سول وزير �لدف����اع �سمري مقبل 

�إىل طه����ر�ن على بع�ش �أن����و�ع �لأ�سلحة 

�ملمنوع تزويد �جلي�ش �للبناين بها، فاإذ� 

كان »�لفيت����و« �لأمريكي على �لدبابات 

و�لطائ����ر�ت جاء من ب����اب �حلر�ش على 

�أمن »�إ�رش�ئيل«، فم����ا هو �سبب �سموله 

كا�سحات �لألغام؟!

رمبا �ملطلوب �أن تبقى �لألغام �لتي 

زرعه����ا �لعدو يف �جلن����وب مزروعة بني 

�أه����ل �جلنوب، يف �ملناطق �لتي ما ز�لت 

ل،  بانتظار خر�ئ����ط زرع �مل����وت �ملوؤجَّ

ورمب����ا �ملطل����وب �أل تتق����ّدم كا�سحات 

�لألغام م�ساة �جلي�ش يف �سهول عكار �أو 

يف جرود عر�سال.

لك����ن مفاج����اأة �لأ�سب����وع �ملا�سي 

جاءت من طر�بل�ش، ومل تكن باحل�سبان 

لدى ه����ذ� �لفريق، بحي����ث حقق �جلي�ش 

�للبناين يف طر�بل�ش ويحقق �لنت�سار�ت 

لي�ش على م�سلح����ني تكفرييني فح�سب، 

بل على م�رشوع كان قيد �لإعد�د لإعالن 

طر�بل�ش »�إمارة«.

ل�«ن�رشة«  �حلريري  �لرئي�ش  �سارع 

ر�آها  �نت�س����ار�ت  �جلي�ش عل����ى �س����وء 

�حلري����ري و�قعًا يج����ب �أن يتاأقلم معه، 

وباإرباك قارب �لنف�س����ام �ل�سيا�سي يف 

�لأد�ء �أوعز �إىل نو�به بوجوب �لتوقف عن 

�لت�رشيحات �لتي ميكن �أن مت�ّش باجلي�ش 

خالل عملي����ة »تنظي����ف« طر�بل�ش من 

�لإرهابيني، رمبا ليدخلها �حلريري لحقًا 

على نظاف����ة، ويغدق �لأمو�ل على �سعب 

م�سك����ني، يف حماولة ل�����رش�ء �لدم �لذي 

رت و�لبنى  �أُه����در و�ملوؤ�س�سات �لت����ي ُدمِّ

�لتحتي����ة �لتي باتت حت����ت �لركام يف 

�لتبانة و�سو�ها.

م����ا حققه �جلي�����ش �للبن����اين وما 

�سيحقق����ه �أّهله عن ج����د�رة ل�ستحقاق 

�لهبة �لإير�ني����ة، و�أّهل »14 �آذ�ر« لتقبُّل 

�ملتغري�ت �مليد�نية �لد�خلية، كما �سبق 

له����م وتقّبلوه����ا يف �سوري����ة، وما على 

»تيار �مل�ستقبل« ولو�حقه من �لآذ�ريني 

�س����وى �لرتقاء �إىل م�ست����وى �لوطن يف 

�ل�سيا�س����ة، وتوّجه����ات د�ر �لفت����وى يف 

و�أن يبد�أو�  �لك����ربى،  �لوطنية  �ل�س����وؤون 

مو�قفهم  ع����ن  »�لتكتيكي«  بالرت�ج����ع 

جتاه �إير�ن وحزب �هلل وحلفاء �ملقاومة، 

لأن �لقافل����ة �ساوؤو� �أم �أبو� �ست�سري �سمن 

معادلة »�جلي�����ش و�ل�سعب و�ملقاومة« 

�إىل م����ا �س����اء �هلل للكي����ان �للبناين �أن 

ي�ستمر �سيد�ً عزيز�ً كرميًا بهم �أو بدونهم.

اأمني اأبو را�سد

بعض قوى 14 آذار تراهن 
مجددًا على اإلرهابيين 

إلحداث توازن داخلي مع 
حزب اهلل

أحــداثأحــداث2

اجلي�س اللبناين حلظة الدخول اإىل باب التبانة يف طرابل�س
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همسات

¡ خماوف من �نت�سار �جلي�ش
�أب���دى م�سوؤول���ون يف »14 �آذ�ر« 

خماوفهم من �نت�سار �جلي�ش �للبناين 

عل���ى �لإرهاب يف �ل�سم���ال و�لبقاع، 

»لأن ذلك �سي���وؤدي حتمًا �إىل تن�سيق 

بني �جلي�سني �للبناين و�ل�سوري« يف 

وحدة �ملعركة.

¡ �أور�ق �عتماد
ا�س��تغرب اأحد الوجه��اء عدم تواين 

نائ��ب �س��ابق م��ن مدينته ع��ن تقدمي 

املجموع��ة  ل��دى  اعتم��اده  اأوراق 

الإرهابية التابعة ل�»جبهة الن�رصة«، 

رغ��م اأن��ه ي�سن��ف نف�س��ه »م��ودرن«، 

لفت��ًا اإىل اأن نتائ��ج ح�س��ور املذكور 

انت�س��ار  بع��د  ل�»ايب��اك«  يف موؤمت��ر 

املقاوم��ة يف ح��رب مت��وز، وت�رصيب 

»الإ�رصائيلي��ن« كلمت��ه ب��داأت تظه��ر 

جليًا الآن.

¡ تهديد بالف�سح
»تي���ار  م���ن  قي���اد�ت  ف����رشت 

�لنائ���ب خالد  �إع���الن  �مل�ستقب���ل« 

�ل�ساهر �لتز�مه بخطاب »�لتيار« يف 

�سياق �لتلويح بف�سح بع�ش �لقياد�ت 

يف »�مل�ستقبل«، ل �سيما �ل�سماليني 

منهم، �إذ� تخلو� عنه بعد �لف�سيحة.

¡ ثمن باهظ للقاء
ت��دور يف اأو�ساط اأهايل املخطوفن 

الع�سكرين هم�سات مفادها اأن بع�ض 

املخطوف��ن  اأبناءه��م  التق��وا  الذي��ن 

دفعوا نحو خم�س��ة اآلف دولر مقابل 

كل لقاء!

¡ مت�سائم من �لتمديد
�أبدى �أحد �لوزر�ء خالل �سهرة خا�سة 

تخّوف���ه من م����رشوع �لتمديد للمجل�ش 

�لنيابي، معيد�ً �إىل �لذ�كرة �أن كل قر�ر�ت 

�لتمدي���د منذ �لع���ام 1976 كانت تعني 

دخ���ول لبن���ان يف مرحل���ة جديدة من 

�أزماته، م�سري�ً �إىل �أن زيادة عمر جمل�ش 

�لنو�ب يف قانون �نتخابات �لعام 2000، 

ثماني���ة �أ�سه���ر، حمل���ت كل �لتطور�ت 

و�لأزم���ات �لتي مرّ بها لبنان منذ نهاية 

2004 وحتى �ليوم. و�أ�سار �لوزير �إىل �أن 
حل كل �لأزمات يف �ملا�سي وقبل �لعام 

1964 كان د�ئم���ًا يحم���ل تق�سري ولية 
جمل�ش �لنو�ب، ولي�ش متديدها.

¡ �رش�ع �مل�سوؤولني
ا�ستهولت مراجع �سيا�سية ال�رصاع 

ب��ن م�سوؤول��ن لبناني��ن عل��ى اإلقاء 

كلم��ة لبن��ان يف موؤمت��ر دويل، وكاأن 

الغاية ا�ستعرا�سية اأمام »ولد احلي« 

ولي�ست م�ساألة وطنية ويف غاية الدقة 

كان من الأوىل التفاهم حولها.

¡ �أمريكا �ست�ستهدف 
�جلي�ش �ل�سوري

��ستخباري���ة  م�س���ادر  ك�سف���ت 

�سعودية �أن �لوليات �ملتحدة وعدت 

�لريا����ش با�ستهد�ف مو�قف ع�سكرية 

للجي�ش �ل�سوري خالل �لعمليات �لتي 

بد�أتها �س���د تنظيم »د�ع�ش«. ولفتت 

�مل�سادر �إىل �أن �لنظام �ل�سعودي على 

يقني باأن و��سنط���ن �ستو��سل �لعمل 

لتحقيق �لأهد�ف �لتي من �أجلها �سّنت 

�حلرب على »د�ع����ش«، وعلى ر�أ�ش 

تلك �لأهد�ف �إ�سقاط �لدولة �ل�سورية.

طرابلس.. معركة غير منتهية لتسوية غير ناضجة

مل تكن و��سحة معامل نهاية 

�ملعرك���ة يف طر�بل�ش و�ل�سمال 

بني �جلي�ش �للبناين و�لإرهابيني 

�إقامة  �لذين ما �نفكو� يحاولون 

منذ  طر�بل����ش  يف  »�لإم���ارة« 

زمن بعيد، ولقد حاولو� �إعالنها 

بدون �أن ينجح���و�. لكن بالرغم 

من �لنج���اح �لذي حققه �جلي�ش 

�للبن���اين، و�لتب���دُّل يف �للغ���ة 

�مل�ستعَملة �سده من قبل »تيار 

�حلرب  �أن  يب���دو  �مل�ستقب���ل«، 

على �جلي�ش م���ا ز�لت م�ستمرة، 

�لتي  �ل�ستنز�ف  خ�سو�سًا حرب 

يح���اول �ل�سيا�سي���ون �إ�سغ���ال 

�جلي�ش بها، و�لت���ي باتت نوعًا 

م���ن �خليان���ة �لعظم���ى، حيث 

غري  و�ملع���ارك  �لت�سوي���ات  �إن 

�ملنتهية باتت على ح�ساب دماء 

�لذين ي�سقطون  �لأبطال  �ل�سهد�ء 

دفاعًا عن �لوطن وحفظًا لكر�مة 

�للبنانيني.

مهما تك���ن بن���ود �لت�سوية 

�لتي ح�سلت يف طر�بل�ش، و�أّدت 

�إىل �إيقاف �إط���الق �لنار وهروب 

�مل�سلح���ني، �أو عل���ى �لأقل فر�ر 

قادتهم، فاإن �ملعركة �لطر�بل�سية 

غري �ملنتهية قد يكون لها �أ�سباب 

عّدة، �أهمها:

»تي���ار  خ���روج  �إن  �أوًل: 

�مل�ستقبل« ونو�به بخطاب د�عم 

وللعملية  �للبن���اين،  للجي����ش 

�لتي ي�سّنها �سد �لإرهابيون، بد� 

د�خلية  ت�سفية ح�س���اب  وكاأنه 

بني تلك �لأط���ر�ف ود�عميها، �أو 

بالأحرى �س���وء �أخ�رش �سعودي 

�لن�رشة«،  �أظافر »جبهة  لتقليم 

�لت���ي ُتعترب �ل���ذر�ع �لع�سكري 

ل�«�لإخو�ن �مل�سلمني«، �لتابعة 

�سيا�سيًا وع�سكريًا وماليًا لالأتر�ك 

�حلليفتان  وهم���ا  و�لقطري���ني، 

�لطاحمت���ان �إىل دور �إقليمي من 

بو�بة �لنف���وذ »�لإخو�ين« على 

ح�ساب �لنفوذ �ل�سعودي.

ثاني���ًا: كان و��سح���ًا من���ذ 

�لبد�ي���ة، خ�سو�س���ًا من مو�قف 

وزي���ر �لع���دل �أ����رشف ريف���ي، 

باعتباره م���ن �ل�سقور �لد�عمني 

لق���ادة �ملح���اور �لطر�بل�سي���ة، 

�أنه بالرغم م���ن �ل�سوء �لأخ�رش 

�ل�سع���ودي لعملية �جلي�ش، لكن 

»�مل�ستقبل« ورعاته �لإقليميون 

ل يريدون �لتخلُّ�ش ب�سكل نهائي 

من �لتهديد �لإرهابي �لذي ت�سّكله 

»�لن�رشة«، بل ما ز�لو� يطمحون 

�إىل �ل�ستفادة منها لفر�ش و�قع 

ع�سكري ميد�ين يف لبنان تكون 

ل���ه �رتد�د�ت���ه يف �سورية، لكن 

ب����رشط �أل ت�سع���ر بفائ�ش قوة، 

بحي���ث يجعله���ا تتم���رد على 

�حللفاء، وتعتق���د بقدرتها على 

�ل�سيط���رة على لبن���ان و�إز�حة 

يف  و�إ�سعاف���ه  »�مل�ستقب���ل« 

ني. �ل�سارع �ل�سُّ

ثالثًا: تب���دو �ل�سعودية �لآن 

غ���ري م�ستعدة حل�س���م �ملعركة 

ني���ة يف لبنان  �ل�سُّ ني���ة -  �ل�سُّ

ل�ساحله���ا، ماد�م���ت مل ت�س���ل 

�إىل تفاه���م م���ع �إي���ر�ن ح���ول 

لبنان.  �ملفرَت�س���ة يف  �لت�سوية 

�لأكي���د، �أن �ل�سعودية تعترب �أن 

�خلطر »�لإخ���و�ين« ومتفرعاته 

�لع�سكرية خط���ر حقيقي وجّدي 

عليه���ا وعلى حلفائه���ا، لكنها 

لي�ست م�ستع���دة لتتخل�ش منه 

يف لبن���ان ماد�م �أن���ه قد يوؤدي 

هذ� �إىل تقوية نف���وذ حزب �هلل. 

لهذ�، لن يكون هناك �سوء �أخ�رش 

حقيق���ي وجّدي م���ن قبل »تيار 

�مل�ستقب���ل« للجي����ش �للبناين 

باقت���الع �لإره���اب و�لتخل����ش 

من���ه نهائي���ًا يف لبن���ان قبل 

ح�سم نتائ���ج تقا�سم �لنفوذ بني 

�ل�سعوديني و�لإير�نيني.

جرع���ة  �أن  يب���دو  ر�بع���ًا: 

�لق���وة �لإ�سافية �لت���ي �أعطاها 

�لأمريكي���ون لقائ���د �جلي�ش يف 

�جتم���اع »�أن���دروز« �لع�سكري، 

�لأمريك���ي  �لأخ����رش  و�ل�س���وء 

للجي�ش �للبناين ب�رشب �لإرهاب، 

جميعها مل تك���ِف جلعل قيادة 

حا�سمًا  خي���ار�ً  تاأخ���ذ  �جلي�ش 

بال�رشب م���ن حديد مهما بلغت 

�لتكلف���ة و�لت�سحيات �ملبذولة، 

بل ع���ادت �لأم���ور �إىل ما كانت 

عليه من خ���الل �لقبول بت�سوية 

�سمح���ت بفر�ر �ل�سي���خ حبل�ش 

م���ن خمبئه، على �أن يتو�رى عن 

�لإرهابيني  كم���ا  �لأنظار؛ متامًا 

�أحم���د �لأ�سري و�ساك���ر �لعب�سي 

قبله، ومن ث���م �لقبول بخديعة 

»�ملمرّ �لآمن« لإخر�ج �ملدنيني، 

وهو كما يعلم �جلي�ش و�جلميع 

جم���رد تعمي���ة عل���ى خ���روج 

�مل�سلح���ني م���ن �أوكاره���م �إىل 

مكان �آخ���ر يف لبنان، ل�ستكمال 

ممار�سة �لإرهاب على �أبنائه.

يف �لنتيج���ة، ل يبدو �أي من 

�لأمريكيني �أو �ل�سعوديني م�ستعّد 

ورق���ة »جبهة  ع���ن  للتخل���ي 

�لن����رشة« وباق���ي �ملجموعات 

�لإرهابية يف لبنان، و�لتي ت�سّكل 

نوعًا م���ن �ل�سغط عل���ى �إير�ن 

وحزب �هلل، مبا يفيد �ملفاو�سات 

�لنووي،  �ملل���ف  ح���ول  �لد�ئرة 

ويري���ح »�إ�رشئي���ل«، ويعط���ي 

»�مل�ستقب���ل« نوعًا من �ل�سعور 

بالقدرة مب���و�ز�ة قوة حزب �هلل 

�لع�سكري���ة، و�لتي جعلت ميز�ن 

�لقوى مييل ل�ساحله يف �لد�خل 

�للبناين.

د. ليلى نقوال الرحباين

السعودية غير مستعدة 
لحسم المعركة 

نية في  نية - السُّ السُّ
لبنان لصالحها ما لم 
تصل إلى تفاهم مع 
إيران حول التسوية 

المفتَرضة
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ألن االرهاب يتكامل قيادة وقواعد
التنسيق بين جيشي لبنان وسورية ضروري وحتمي

يف العدد 322 من »الثبات« تاريخ 

20 اآب املا�سي، اأكدنا ما ُنقل على ل�سان 
�سيطانية  خطة  عن  غربي  دبلوما�سي 

قد  كانت  ولبنان،  �سورية  ال�ستهداف 

بداأت بعد هزمية االإرهابيني يف منطقة 

معركة  باأ�سابيع  بعدها  لتكون  ك�سب، 

الهدف  اأن  اإىل  فيها  لُيخل�ص  عر�سال، 

وهو  كان خطرياً،  للإرهابيني  االأ�سا�سي 

االمتداد من القلمون اإىل البقاع ال�سمايل 

اإىل عكار اإىل البحر، وبالتايل توفري منفذ 

بحري لهم ميتدون منه نحو دول حو�ص 

املتو�سط، مبا فيها الدول الغربية، التي 

اأح�ّست حلظة ئذ باخلطر ال�سديد.

عر�سال  معركة  اأن  من  وبالرغم 

نهائي  ب�سكل  بعد  وجرودها مل حت�سم 

بالق�ساء على االإرهابيني لعدة اأ�سباب، 

تعرّ�ص  اخلديعة  من  نوعًا  اأن  منها 

امليوعة  ب�سبب  اللبناين  اجلي�ص  لها 

اأم��ام  ال����وزراء  ملجل�ص  ال�سيا�سية 

و�ساطة  وميوعة  العر�سالية،  التطورات 

»هيئة  من  خ�سو�سًا  امل�سايخ،  بع�ص 

الذين  واأبو طاقية،  العلماء امل�سلمني« 

لرتاجع  اأو  الن�سحاب  الغطاء  وّف��روا 

و»داع�ص«  الن�رصة«  »جبهة  م�سلحي 

اإىل خمابئهم، لكن ميكن التاأكيد اأن هذا 

واإن  ال�سميم  تلّقى �رصبة يف  امل�رصوع 

اجلي�ص  اإحكام  ظل  يف  قاتلة،  تكن  مل 

وعزلها  عر�سال  حول  الطوق  اللبناين 

املقاومة  رجال  واإحباط  جرودها،  عن 

ملحاولة غزوة جرود بريتال.

التطورات  هذه  جمرى  يف  اللفت 

العماد  اجل��ي�����ص  ق��ائ��د  ت��اأك��ي��د  ك���ان 

جريدة  مع  مقابلة  يف  قهوجي  ج��ان 

اأكدنا عليه  ما  الفرن�سية،  »لوفيغارو« 

ب�ساأن املنفذ البحري للإرهابيني.

ُتلغ  مل  البحري  باملنفذ  االآم���ال 

االإره��اب��ي��ة،  املجموعات  خمطط  م��ن 

اال�ستخباراتية  املعلومات  بينت  التي 

ال�سمال  يف  لها  يعمل  من  هناك  اأن 

اللبناين، واأن خليا نائمة بداأت تتحرك 

مع  مرتافقة  داع�سية،  »اإمارة«  الإعلن 

اعتداءات متكررة على اجلي�ص اللبناين 

فكانت  �سمالية،  منطقة  من  اأك��ر  يف 

ال�رصبة اال�ستباقية للجي�ص اللبناين يف 

عا�سون، التي ك�سفت الكثري من الوقائع 

اأحمد  االإرهابي  اعرتاف  املذهلة، ومنها 

ميقاتي، اأنهم كانوا ي�سعون اإىل احتلل 

الإعلنها  متهيداً  �سمالية،  ق��رى  ع��دة 

»داع�ص«  راي��ات  ورف��ع  اآمنة،  منطقة 

البغدادي،  بكر  اأب��و  ومبايعة  فوقها، 

اأجنا�ص  لكل  اآمنًا  ملذاً  �سيجعلها  ما 

االإرهابيني، ولكل من يريد اأن ين�سق عن 

اجلي�ص اللبناين.

اأعمال  تنفيذ  اأي�سًا،  اأهدافها  ومن 

وحميطها،  طرابل�ص  يف  خطرية  اأمنية 

ال�سنية وعكار، لتبداأ بعدها  واملنية - 

مرحلة ما اأطلق عليه »املخطط االأكرب«، 

اأي ربط و�سط القلمون ال�سوري بال�ساحل 

اللبناين.

واأ�سامة  املولوي  �سادي  اأن  وتبنّي 

الذي  املخطط،  بذلك  علم  على  من�سور 

نحو  بعد  تنفيذه  يبداأ  اأن  يفرت�ص  كان 

�سهر من اإعلن املنطقة االآمنة.

الو�ساطة  حول  �سوؤال  يطرح  وهنا 

ون��واب  وزراء  بع�ص  بها  ق��ام  ال��ت��ي 

ال�سمال »امل�ستقبليني« و»هيئة علماء 

قبل  ومن�سور  املولوي  مع  امل�سلمني« 

واملنية،  طرابل�ص  ت��ط��ورات  من  اأي��ام 

ان�سحاب  اإىل  ُذك��ر  ما  ح�سب  واأف�ست 

املولوي ومن�سور من م�سجد عبداهلل بن 

باب  ومغادرتهما  طرابل�ص،  يف  م�سعود 

التبانة، حيث تبنّي اأن ال �سيء من ذلك 

قد ح�سل.

تبني  فقد  امليدانية،  الوقائع  ويف 

اجلماعات  بني  قويًا  تن�سيقًا  هناك  اأن 

اأن  حتى  و�سورية،  لبنان  يف  االإرهابية 

ُيتخذ من قَبل غرفة  القرار يف املعركة 

عمليات واحدة.

على  �سمالية  م�سادر  توؤكد  وكما 

فاإن  االأمنية،  للتطورات  دقيقة  متابعة 

قامت  لي�ست جديدة، وهي  الغرفة  هذه 

ال�سورية،  االأزم��ة  اندالع  من  اأ�سهر  بعد 

كانت  امل��ا���س��ي  يف  اأن���ه  اإىل  الف��ت��ة 

على  طرابل�ص  يف  حت�سل  اال�ستباكات 

كان  بحيث  �سورية،  يف  املعارك  وقع 

منطقة  اأي  مقابل  حم�سن  جبل  يو�سع 

من  ال�سوري  اجلي�ص  ينتزعها  �سورية 

هذه  يف  ي�سارك  وك���ان  االإره��اب��ي��ني، 

اآذار   14 قوى  من  �سيا�سيون  املعادلة 

مل  التطورات  هذه  واأم��ام  دين،  ورج��ال 

الرمال،  يف  الرو�ص  اإخفاء  ُيجدي  يعد 

فاأمام اإجنازات اجلي�ص اللبناين، وتكامل 

�سورية  يف  االإرهابيني  بني  التن�سيق 

للتن�سيق  ���رصورة  هناك  �سار  ولبنان، 

بني جي�سي �سورية ولبنان، وهو اأمر ال 

مفرّ منه، ورمبا يكون قد بداأ فعًل.

ال�����س��دد، ف���اإن اخل���رباء  ويف ه���ذا 

يف  اأن��ه  ي��رون  وامليدانيني  الع�سكريني 

ظل ال�رصبة النوعية التي وّجهها اجلي�ص 

ويف  ال�سمال،  يف  للإرهابيني  اللبناين 

امليدان  يف  لهم  املتلحقة  الهزائم  ظل 

ي�سعها  خططًا  هناك  ف��اإن  ال�����س��وري، 

ال�ستنزاف  دم�����س��ق  اأع����داء  ح��ل��ف  ك��ل 

احلدود  على  ال�سورية  الوطنية  الدولة 

فاإذا  وال�رصقية،  واجلنوبية  ال�سمالية 

تكاد  �رصبة  تلقوا  قد  االإرهابيون  كان 

تكون حا�سمة على احلدود ال�رصقية، فاإن 

اخلليج  واأعراب  والناتو  واأنقرة  وا�سنطن 

اجلي�ص  مواجهة  يف  ل�رصيطنينْ  ي�سعون 

ال�سوري والدولة الوطنية ال�سورية.

ل���»داع�����ص«  ���رصي��ط  ال�سمال:  يف 

تدعمه تركيا، من اأجل »اإمارة« ت�ستطيع 

على  عدوانها  من خللها ممار�سة  تركيا 

�رصيط  اإن�ساء  يتم  اجلنوب  ويف  �سورية، 

ل�»جبهة الن�رصة« وغريها من الف�سائل 

تنظيمات  وبقايا  االإرهابية،  ال�سعودية 

م�سلحة ك�»اجلي�ص احلر«، توّفر لهم تل 

الع�سكري  الدعم  اأ�سكال  كل  وعّمان  اأبيب 

كل  لهم  اخلليج  وي��وّف��ر  واللوج�ستي، 

اأ�سكال االإمداد املايل..

لكن هل �سينجح هذا الوهم؟ توقعوا 

قريبًا تطورات كربى يف تركيا، �ستجعل 

اأوغلو متامًا كم�سري   - اأردوغان  م�سري 

املق�سلة  اإىل  واحد  بايار؛   - مندري�ص 

واآخر اإىل ال�سجن.

اأحمد زين الدين

بد�ية �قتناع �أمريكي باأهمية تعاون �جلي�سنينْ �للبناين و�ل�سوري يف حماربة �لإرهابيني                                                )�أ.ف.ب.(

دة  رحلة التحرّي ع���ن »�رصايا املقاومة« معقَّ

وغري اعتيادية؛ ال ميكنك، مهما حاولت، جتاوز واقع 

اأنها ج�سم ع�سكري - اأمن���ي مرتبط مبا�رصة باأمن 

ح���زب اهلل ال�سيا�سي. هذه املنظومة الدفاعية التي 

يعتربها احلزب جزءاً من »املفاجاآت« يف اأي حرب 

مقبلة م���ع »اإ�رصائيل«، له���ا دور يف احلرب على 

االإرهاب اأي�سًا.. فكيف هي بنية تنظيم »ال�رصايا«؟ 

يف العام 1997، وبع���د تقدمي جمموعة �سبان 

م�سيحيني واجب الع���زاء بال�سهيد هادي ن�رصاهلل، 

طلب بع�سهم من االأمني العام حلزب اهلل اأن يف�سح 

املجال اأمامه���م ملن يريد االلتحاق باملقاومة من 

الذين ال ينتمون اإىل الطائف���ة ال�سيعية. ا�ستجاب 

احلزب، واُفتتح عم���ل »ال�رصايا اللبنانية ملقاومة 

االحت���لل االإ�رصائيلي« يف الرابع ع����رص من اآذار 

1997 يف اأول عملي���ة �س���د االحت���لل عند مواقع 
حداث���ا - برع�سي���ت - ال�سوي���داء. ك���رّت �سبحة 

العمليات �س���د االحتلل وعملئ���ه حتى و�سلت 

اإىل ما يقارب ال����400 عملية. لكن الق�سة مل تنته، 

وبقيت »ال�رصايا« نا�سطة على ال�ساحتني االأمنية 

والع�سكري���ة رغم التحرير عام 2000، وقد كان لها 

يف حرب متوز عام 2006 دور لوج�ستي مبا�رص يف 

الر�س���د واال�ستطلع وامل�ساعدة يف نقل ال�سواريخ 

واالأعت���دة، وحت���ى يف امل�سارك���ة الع�سكرية يف 

البقاع الغربي.

تغرّيت نظ���رة ح���زب اهلل اإىل »ال�رصايا« بعد 

حرب مت���وز، فكما قّيمت »اإ�رصائي���ل« احلرب عرب 

جلن���ة »فينوغ���راد«، قّيم احل���زب نق���اط القوة 

وال�سعف. اأظهر التقيي���م حاجة ما�سة لزرع خليا 

عل���ى امتداد الوطن، فكانت فك���رة اإن�ساء »وحدات 

مواجهة االإنزال« للت�سدي الأي عدوان يف اأي �ساحة 

وقع، وعلى �سبيل املثال، اإذا ما فّكرت »اإ�رصائيل« 

بالقيام باإن���زال يف منطقة جونية الواقعة بح�سب 

التق�سيم اجليو- �سيا�سي خارج مناطق نفوذ حزب 

اهلل، �سيت�س���دى لها عنا����رص »ال�رصايا« اإىل حني 

و�سول اجلي�ص، والدعم املنا�سب، وهنا ي�سدد القائد 

االأعل���ى ل�»ال�رصايا« خلل مقابل���ة خا�سة على 

تن�سيق تام مع كل االأجه���زة االأمنية، ومع اجلي�ص 

اللبناين ب�سكل خا�ص.

يف خ�س���م املقابلة اخلا�س���ة، يوؤكد احلاج - 

املتحّفظ على ا�سم���ه - اأن للعمل الع�سكري طابع 

�رصايا حلماي���ة ج�سم ال�رصاي���ا وهيكليتها من اأي 

اخرتاق وحلماي���ة كوادرها وعنا�رصه���ا. ورغم اأن 

طلبات االنت�س���اب اإىل ال�رصايا ُتعّد باالآالف من كل 

الطوائف واملذاهب، يوؤكد احل���اج اأن اأكر الطلبات 

تعود لل�سب���اب امل�سيحي: »جمموعات دير االأحمر 

وراأ����ص بعلب���ك يف ال�رصايا حم����ص م�سيحية، من 

العنا�رص اإىل القيادات، وهم باملئات«، اأكد احلاج، 

واأردف قائًل: »املعركة م���ع التكفريين ال ميكن اأن 

تنح�رص بطرف لبناين واحد، بل هي مفرو�سة على 

جميعنا«. 

اأم���ا عن دور ال�رصايا يف معرك���ة عر�سال، فقد 

اأكد احلاج اأن اليد كانت عل���ى الزناد، واأنهم كانوا 

يف اأعل���ى درجات اجلهوزية، لك���ن االأمر مل يتطلب 

التدخل، فاأفواج اجلي����ص اخلا�سة مل تكن بحاجة 

اإىل امل�ساع���دة: »العني كانت على العدو االإرهابي 

ومل تزل، ولقد قمن���ا مبراقبة م�رصح العمليات عن 

كثب«، ي�سيف: »اأي هجوم على املناطق اللبنانية 

احلدودية �سيواجهه اأبن���اء ال�رصايا املنت�رصون يف 

كل القرى والبلدات«.

البع�ص يعت���رب اأن حزب اهلل يح���اول اخرتاق 

املجتمع »االآَخر« عرب ال�رصاي���ا، واحلاج يقول اإن 

حزب اهلل يعمل على ن����رص الفكر املقاوم وتعزيزه 

يف كل املناط���ق، مع احلفاظ على خ�سو�سيات كل 

ن�سيج اجتماعي.

ح�سان احل�سن
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¡ ف�ساد »الن�رصة«
يف اإطار ك�سف خفاي���ا »الف�سائل اجلهادية«، اأ�سدر 

القا�س���ي ال�رصع���ي ال�سابق يف »جبه���ة النُّ�رصة«؛ 

اًل يك�سف معلومات  �سلطان عي�سى العطوي، بيانًا مطوَّ

�رصية، موؤكداً »ح�سول ف�ساد مايل واأخلقي وع�سكري 

واإداري هائ���ل ج���داً، لكن )زعيم الن����رصة اأبو حممد 

اجل���والين( مل يطلب ولو حتقيق���ًا واحداً يف كل هذه 

الف�سائح«، موؤكداً اأن »اجل���والين تلقى مبلغًا ماليًا 

من عدنان العرعور لقتال داع�ص«.

¡ اقرتاب نهاية الرهان
ن���رت �ل�ض��حف �لربيطاني��ة تقري��ر�ً �أمنيًا يت�ض��من 

قر�ءة مل�ض��تقبل �ل�ر�ع يف �ض��ورية، كان �أبرز ما فيه 

قد نقلت��ه »�لد�يلي بي�ض��ت«عن �قرت�ب حلظ��ة �لنهاية 

للرهان �لأمريكي على قوة �ض��ورية معار�ضة مقاتلة، 

تقف يف وجه �لدولة �ل�ض��ورية وجي�ضها. ور�أى �لتقرير 

�أن مع��ارك حل��ب ه��ي �لأه��م يف تقري��ر م�ض��ري ه��ذ� 

�لرهان، حيث يتلقى »�جلي�ش �حلر« �لهزمية �حلا�ض��مة 

�لتي �ضتعلن نهايته �ملاأ�ضوية، مع �كتمال �لد�ئرة �لتي 

ير�ض��مها �نت�ض��ار �جلي�ش �ل�ض��وري ح��ول مدينة حلب، 

وبدء �لنهيار�ت يف �ض��فوف م�ض��لحي �لأحياء، �لذين 

بد�أو� مفاو�ض��ات �ض��بيهة بتلك �لتي �نتهت يف حم�ش 

قبل �أ�ض��هر، و�لتي تدور مثلها يف م��ا تبّقى من �أحياء 

حم�ش.

¡ �سواريخ »داع�ص« متطورة
ك�سفت �سحيفة »بيلد« االأملانية اأن اال�ستخبارات يف 

اأملانيا اأبلغت نوابًا يف الربملان اأن تنظيم »داع�ص« 

دة بتكنولوجيا متطورة،  ميتلك �سواري���خ حديثة مزوَّ

وقادرة على اإ�سقاط طائرات مدنية يف اأجواء �سورية 

والعراق.

¡ خلفان ي�سيد باالأ�سد
�مت��دح نائ��ب رئي�ش �ل�رط��ة و�لأمن �لع��ام يف دبي؛ 

�لفريق �ض��احي خلفان، �لرئي�ش �ل�ضوري ب�ضار �لأ�ضد، 

و��ض��فًا �إياه بالرجل �لطيب و�لأخالقي. وقال خلفان 

يف مقابل��ة مع تلفزيون »�لآن«: �لرئي�ش »�لأ�ض��د كان 

يق��وم بالتغيري، لكن �ملخطط �ض��بقه«، يف �إ�ض��ارة �إىل 

�ل��ذي ��ض��تهدف  �ملخط��ط �لغرب��ي - »�لإ�ر�ئيل��ي« 

�ملنطقة ون�ر �لفو�ض��ى و�لدم��ار و�لإرهاب يف كثري 

من بلد�نها. 

¡ �سغوط على كامريون
ذك���رت �سحيفة »�سنداي تليغ���راف« الربيطانية اأن 

�سغوطًا �ستماَر�ص على رئي�ص الوزراء ديفيد كامريون 

لو�سع ق�سي���ة »متويل االإرهاب« عل���ى قمة اأجندة 

املحادث���ات املق���رّرة مع اأمري قط���ر ال�سيخ متيم بن 

حم���د اآل ثاين يف العا�سمة لن���دن. وقالت ال�سحيفة 

اإنه يتعني على كامريون اأن يطلب من االأمري القطري 

اتخاذ اإجراء حا�سم ل�سمان �سّد اأي قنوات جلمع وتوفري 

الدعم املادي مل�سلحي تنظيم »الدولة االإ�سلمية يف 

العراق وال�س���ام«. واأكدت ال�سحيف���ة اأن اأكرب ممويل 

تنظيم »القاعدة« موجودون يف قطر والكويت، اللتني 

ُو�سفتا بالبيئ���ة اخل�سبة جلمع االأموال وامل�ساعدات 

�ص للم�سلحني املت�سددين. املالية التي تخ�سَّ

¡ املع�سكرات ال�سعودية
�أكد م�ض��در خليجي مطلع �أن هناك �ض��بعة مع�ضكر�ت 

لتدريب �مل�ضلحني �ل�ضوريني يف �لأر��ضي �ل�ضعودية، 

�أربعة منها على �حلدود مع �لأردن، وت�ضم مع�ضكر�ت 

�لتدري��ب ه��ذه �أكرث م��ن �ألف��ي مقاتل من جن�ض��يات 

خمتلف��ة، يق��وم بتدريبه��م �ض��باط م��ن دول عربية 

و�أوروبي��ة، وم��ن �لولي��ات �ملتحدة. وذكر �مل�ض��در 

�أن كل مرت��زق يتقا�ض��ى �ض��بعمائة دولر �ض��هريًا، 

كم��ا توج��د عل��ى ح��دود �لأردن وح��د�ت ع�ض��كرية 

ت�ض��م جنود�ً من بع�ش �ل��دول �لعربية، م��ع �آلياتهم 

�لع�ضكرية �ملتنوعة.

من هنا   وهناك
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المرحلة األخطر من استهداف سورية.. 
هكذا سترّد دمشق

املتوا�سلة  املعارك  خ�سّم  يف 

العرب  عني  منطقة  ت�سهدها  التي 

املقاتلني  بني  ال�سورية  احلدودية 

دون  »داع�����ص«،  وتنظيم  االأك���راد 

عليها  ال�سيطرة  من  االأخ��ري  ن  متكُّ

مقاتليه  اأن  اإال  ال�ساعة،  حتى 

تو�سعوا ب�سكل الفت باجتاه مناطق 

ال�رصبات  رغم  العراق،  يف  جديدة 

اجلوية االأمريكية وحليفاتها، ودون 

خ�سارة اأي من مواقعهم يف �سورية، 

اجلي�ص  يف  �سابقني  ب�سباط  حدت 

ب��اأن متدد  االإق����رار  اإىل  االأم��ريك��ي 

منذ  بدا الفتًا  العراق  »داع�ص« يف 

اأحدهم  ولي�سل  ال�رصبات،  تلك  بدء 

اإىل اجلزم باأن املعارك اجلارية يف 

عملية  كونها  تعدو  ال  العرب  عني 

يتّم  خطرية  الأح��داث  تامة  ت�سليل 

التح�سري لها يف مكان ما، يف وقت 

»ال�سيناريو«  خيوط  تتك�سف  بداأت 

امل�سمر خلف �ستارة »احلرب على 

تطويق  اإىل  تهدف  والتي  داع�ص«، 

تركي   ، اأمنينينْ بحزامني  �سورية 

يف  جنوبًا،  و»اإ�رصائيلي«  �سمااًل، 

حتدثت  �سحافية  معلومات  ظ��ل 

بني  امل�ستوى  ع��ايل  تن�سيق  ع��ن 

»اإ�رصائيل« - عرب مو�سيه يعالون - 

الرتكية،  واال�ستخبارات  و»داع�ص« 

»خلفة  ح��دود  تاأمني  اإىل  ُيف�سي 

الدولة االإ�سلمية«، و�رصورة اقتطاع 

�سورية،  م��ن  ال��ع��رب  ع��ني  مدينة 

تريدها  عازلة  منطقة  باإقامة  ربطًا 

يقابله  ال�سوري،  ال�سمال  يف  تركيا 

االأمني  حلزامها  »اإ�رصائيل«  اإن�ساء 

اأن  كا�سفة  اجل��ن��وب،  يف  امل��زع��وم 

الرتكية  اال�ستخبارات  يف  �سباطًا 

موؤخراً  �رصعوا  و»االإ�رصائيلية« 

بتدريب فرق م�سلحة متطرفة » ذات 

مهام خا�سة«، على خلفية التح�رصُّ 

ال�سمال  ل ع�سكري يف  لتدخُّ الرتكي 

ال�سوري.

تباعًا  تك�ّسفت  اأمنية  معطيات 

اللثام  واأناطت  االأخ��رية  الفرتة  يف 

�ستارة  حتت  م�سمرة  اأه���داف  عن 

ت�سري  كلها  داع�ص«،  على  »احلرب 

اال�ستخبارات  بني  التن�سيق  اأن  اإىل 

املتطرف  التنظيم  وقادة  االأمريكية 

ويف  ال�����س��اع��ة.  حتى  يتوقف  مل 

ع�سكريون  خ��رباء  توقف  ال�سياق، 

اأمام جملة اأمور ميدانية بدت الفتة 

االأمريكية  اجلوية  ال�رصبات  رافقت 

مقاتلي  اأن  اأه��م��ه��ا  واحل��ل��ي��ف��ة، 

االآن  حتى  يت�سدوا  مل  »داع�����ص« 

مقاتلت  من  مهاجمة  مقاتلة  الأي 

�سواريخ  امتلكهم  رغم  التحالف، 

خ�سو�سًا  ل��ل��ط��ائ��رات،  م�����س��ادة 

و�سواريخ  و»�سرتيل«،  »ايغل« 

اأخرى »غنموها« من ثكنات اجلي�ص 

العراقي، بينما ا�ستخدموها الإ�سقاط 

م�سافة  �سورية،  اأو  عراقية  طائرات 

اإىل ذلك »واقعة« حاويات الذخرية 

جواً  تاأمينها  وا�سنطن  اّدعت  التي 

العرب،  عني  يف  االأك��راد  للمقاتلني 

اأي��دي  اإىل  منها  كبري  ج��زء  لي�سل 

طريق  »ع��ن  »داع�����ص«  مقاتلي 

من  ه��وؤالء  مّكن  ما  وه��ذا  اخلطاأ«! 

�سّن هجوم كبري الحقًا على حماور 

عدة يف املدينة، م�ستخدمني وب�سكل 

االأخ��ري،  االأمريكي  العتاد  اأ�سا�سي 

مقاتلت  ا�ستهداف  اإغفال  دون  من 

»احل�سد  وح��دات  ملواقع  التحالف 

يقاتلون  الذين  العراقية  ال�سعبي« 

اأع����داد كبرية  وق��ت��ل  »داع�������ص«، 

اإىل  االأم��ور  لت�سل  عنا�رصها،  من 

من  كبرية  جمموعات  و�سول  ر�سد 

اإىل مدينة املو�سل  املرتزقة موؤخراً 

اأكدت م�سادر  العراقية - ح�سب ما 

اأمنية عراقية و�سهود عيان - حتت 

واالأقمار  التحالف  طائرات  غطاء 

مل���وؤازرة  االأم��ريك��ي��ة،  ال�سناعية 

يف  منيوا  الذين  »داع�ص«  مقاتلي 

قا�سمة  ب�رصبات  الفائتة  االأ�سابيع 

وفرار  منهم،  املئات  مقتل  اإىل  اأدت 

التنظيم  يف  بارزين  ميدانيني  قادة 

خروقات  جراء  املعركة،  اأر�ص  من 

و�سفتها  �سفوفهم،  يف  اأم��ن��ي��ة 

يف  ب�»اخلطرية«  �سحافية  م�سادر 

�سواء،  حد  على  و�سورية  العراق 

ال�سورية  اال�ستخبارات  اأي��دي  على 

من  »حثيثة«  مب��وؤازرة  والعراقية، 

وا�ستخباريني  ع�سكريني  خ��رباء 

رو�ص واإيرانيني، ين�سحب عملهم اإىل 

منطقة عني العرب عرب اإدارة عمليات 

املقاتلني االأكراد على االأر�ص، وهذا 

االآن  حتى  املدينة  �سمود  يف�رص  ما 

عززته  »داع�ص«،  مقاتلي  وجه  يف 

اأي�سًا �رصا�سة دفاع هوؤالء املقاتلني 

عن منطقتهم، وفق اإ�سارة امل�سادر.

م��وق��ع  اأ�����س����ار  وق����ت   ويف 

»ايلي  عن  نقًل  بي�ست«  »ديلي 

ال�سوؤون  مرا�سلي  كبري  وهو  ليك«، 

الدعم  اإمداد  ا�ستمرار  اإىل  الداخلية، 

ملقاتلي  والت�سليحي  اللوج�ستي 

اأجهزة  عرب  �سورية  يف  »داع�ص« 

بالتن�سيق  االأمريكية،  املخابرات 

بالرغم  الرتكية،  اال�ستخبارات  مع 

التي  »الهوليودية«  ال�رصبات  من 

مواقعهم  �سد  مقاتلتها  نفذتها 

مدينة  يف  م�سبقًا  اأخلوها  التي 

الرقة واحل�سكة وغريها يف ال�سمال 

�سحافية  م�سادر  ك�سفت  ال�سوري، 

عن  نقًل  ب�»املوثوقة«،  ُو�سفت 

مل  امل�ستوى  رفيع  �سعودي  م�سوؤول 

انتزعت  ال�سعودية  اأن  ا�سمه،  حتدد 

�رصبات  بتمرير  اأم��ريك��ي��ًا  وع���داً 

»قا�سمة« �سد اأهداف هامة للجي�ص 

من  الثانية  املرحلة  يف  ال�سوري 

»احلرب على داع�ص«، دون تو�سيح 

مبوجبها  �ستنطلق  التي  امل��ربرات 

اأعلنه  ما  مب��وازاة  ال�رصبات،  هذه 

النا�سط االأمريكي املناه�ص للحرب؛ 

حديث ملحطة  بايكر«، يف  »براين 

اأن  ومفاده  االأملانية،  ار«  دي  »اإن 

لهذه  املعلن  غري  احلقيقي  الهدف 

الرئي�ص  نظام  اإ�سقاط  هو  احل��رب 

وا�ستعادة  االأ���س��د،  ب�سار  ال�سوري 

يف  الع�سكري  لنفوذها  وا�سنطن 

العراق، ُمرَفقًا بن�رص قواعد ع�سكرية 

اأمريكية يف اإقليم كرد�ستان العراقي، 

ومنطلقًا  ع��ازل��ة،  منطقة  وجعله 

يف  ودائ��م  متحرك  ع�سكري  لوجود 

ال�رصق االأو�سط.

ال�سورية  ل��ل��ق��ي��ادة  اأن  اإال 

فر�سالة  اآخ���ر،  راأي����ًا  وحلفائها 

يعنيهم  من  اإىل  و�سلت  �سورية 

�ستكون  �سورية  اأن  ومفادها  االأمر، 

حال  التحالف يف  لطائرات  مقربة 

ا�ستهداف اأي موقع ع�سكري �سوري، 

حلفائها  م��ع  ت�سمح  ل��ن  واإن��ه��ا 

عنوان..  اأي  حتت  �سورية  بتق�سيم 

ر�سالة اأعقبت تواتر معلومات اأكدت 

ح�سول دم�سق موؤخراً على �سحنات 

املتطورة،  الرو�سية  االأ�سلحة  من 

اإىل  اأُ�سيفت  حربية،  طائرات  بينها 

 ،»300 »اأ���ص  �سواريخ  منظومة 

م�سرية اإىل قرارات ا�سرتاتيجية هامة 

حيال  وحلفاوؤها  دم�سق  اتخذتها 

اإحداها  تق�سي  املقبلة،  املرحلة 

الع�سكري  احل�سم  بت�رصيع عمليات 

يف ج��ب��ه��ات ال��و���س��ط ال�����س��وري، 

مناطق  بتطهري  للبدء  ا�ستعداداً 

دراماتيكية  باأحداث  ربطًا  ال�سمال، 

خطرية قادمة على الداخل الرتكي، 

امليدانية  املجريات  بها  �ستت�سبب 

ما  وفق  العرب،  عني  يف  اللحقة 

 intelligence« موقع ك�سف 

online« الفرن�سي.

ماجدة احلاج

الطائرات األميركية 
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إرث »الشقاقي« 
في قلوب وعقول 

المقاومين
يف تاأب���ني اأمني ع���ام حزب اهلل 

لل�سيد عبا�س املو�سوي، وقف قائاًل: 

»ح���زٌب ُي�ست�سهد اأمينه العام، البد 

اأنه منت����ر«.. يف اأيار عام 2000 

انت�رت املقاومة يف لبنان بقيادة 

ح���زب اهلل على الع���دو ال�سهيوين. 

�ساح���ب ه���ذه املقول���ة اإن�س���ان 

لطامل���ا �سّكل يف حيات���ه وجهاده 

عالم���ة فارقة يف م�س���رة الن�سال 

الفل�سطين���ي. ه���و مل يك���ن قائداً 

وح�سب، ب���ل مفّكراً ومثّقفًا نهل من 

العلم وجتربته االإن�سانية ما مّكنه 

اأن يتق���دم ال�سفوف.. اإن���ه ال�سهيد 

الدكتور فتحي ال�سقاقي؛ اأمني عام 

»حركة اجلهاد االإ�سالمي«؛ االإن�سان 

املوؤم���ن واملتوا�س���ع، واملكاف���ح 

املجاهد، والدكتور املبدع، وال�ساعر 

واملفكر، واملوؤمن اأن ق�سية االإ�سالم 

لي�ست فكراً اإلغائيًا بل توحيدي يف 

خدمة م�سال���ح االأمة جمعاء، ويف 

مقدمتها الق�سية الفل�سطينية. 

القائ���د ال�سهي���د ال�سقاقي �سّكل 

على ال���دوام هدفًا لالأجهزة االأمنية 

ا�ستثنائي  قائ���د  الأنه  ال�سهيونية، 

يف فكره وجه���اده، لطاملا وجدت 

خطاباته طريقها اإىل عقول وقلوب 

�سعبنا الفل�سطيني، وحتديداً �سعب 

االنتفا�س���ة االأوىل يف العام 1987، 

م�سافًا اإىل ذل���ك ما مّثلته »حركة 

اجله���اد االإ�سالم���ي« اإىل جان���ب 

من  الفل�سطينية  املقاوم���ة  ق���وى 

ت�ساعد يف وت���رة العمل اجلهادي 

املقاوم، فهو اأعطى احلركة الوطنية 

والأجل  الديني،  ُبعدها  الفل�سطينية 

ما �سب���ق اتخذ االإرهاب���ي املقبور 

اإ�سح���اق راب���ني وطاقم���ه االأمني 

التخل����س من  ق���رار  والع�سك���ري 

الدكت���ور ال�سقاق���ي، فامت���دت يد 

الغ���در واخليانة واغتال���ت القائد 

ال�سقاقي قب���ل 19 عامًا يف مالطا 

وه���و يف طريق عودت���ه من ليبيا، 

بعد اأن �سارك وع���دد من القيادات 

اجتماع���ات مع  الفل�سطيني���ة يف 

القيادة الليبية اآنذاك. 

ال�سهي���د  اغتيال���ه  الع���دو يف 

الدكت���ور ال�سقاق���ي حق���ق اإجنازاً 

اأمني���ًا، لكنه مل ي���درك اأنه اآين، الأن 

م���ا حققته املقاوم���ة يف فل�سطني 

ولبن���ان، يف �سياق �راعها، و�سع 

اأمام  ال�سهي���وين الأول مرة  الكيان 

م�ستوطنيه  دفع���ت  اأزمة وجودية، 

نحو الهجرة املعاك�سة. 

�سعبن����ا وف�سائل����ه وهي حتيي 

الذكرى التا�سع����ة ع�رة ال�ست�سهاد 

كها  مت�سُّ توؤك����د  ال�سقاقي  الدكت����ور 

بخي����ارات ومواقف ال�سهي����د، واإرثه 

اجلهادي الذي زرعه يف قلوب وعقول 

انت�سارات  فاأثمر  ومقاوميه،  �سعبنا 

على اأر�س فل�سطني يف غزة.

رامز م�سطفى

أحــداث
6

مشروع صهيوني جديد لتهويد القدس 
واالستيالء على األقصى

فر�ست قوات االحتالل ال�سهيوين ما 

ي�سبه احل�سار الع�سك���ري ال�سامل على 

امل�سجد االأق�سى، واأغلقت البلدة القدمية 

واأحياءها، ون����رت املئات من عنا�ر 

وحداتها اخلا�سة يف القد�س، باالإ�سافة 

اإىل ن�سب العديد من املتاري�س واحلواجز 

الع�سكري���ة وال�رطي���ة عل���ى بوابات 

القد�س القدمية، ويف ال�سوارع والطرقات 

املوؤدية اإليه���ا، وقامت بت�سير دوريات 

يف ال�س���وارع والطرق���ات املوؤدي���ة اإىل 

باحة حائط ال���راق وامل�سجد االأق�سى 

القدمية، والتدقيق ببطاقات  القد�س  يف 

انتف�سوا مبواجهات  الذي���ن  املقد�سيني 

�سبه يومية يف وج���ه جنود االحتالل، 

و�سط �سمت عربي ودويل �سافر.

وكان الكني�س���ت ال�سهي���وين ق���د 

طرح م�روع »قان���ون تقا�سم امل�سجد 

االأق�س���ى زمنيًا ومكاني���ًا« للت�سويت 

ال�سهر املقب���ل ت�رين الثاين/ نوفمر، 

وذل���ك بعد اأن ا�ستكمل���ت جلنة خا�سة 

يف الكني�س���ت ال�سهيوين م���ن بلورته. 

ويق�سي م�روع القانون ب�سالة اليهود 

يف امل�سج���د االأق�س���ى، ع���ر مق���رح 

العب���ادة لليهود«  »م�ساواة احلق يف 

يف احل���رم القد�س���ي، بتخ�سي�س مكان 

و�سعائرهم،  ل�سالتهم  ومواعيد حمددة 

ويحظ���ر امل�روع تنظي���م املظاهرات 

طائلة  حتت  امل�س���ادة  واالحتجاجات 

العقوب���ة، م���ا يوؤ����ر اإىل اأن االأق�سى 

�سيدخ���ل يف مرحلة جدي���دة حا�سمة 

ومبا����رة من التهوي���د، متهيداً الإقامة 

»الهيكل« املزعوم مكانه. 

وياأت���ي هذا امل�روع م���ع موافقة 

حكومة بنيامني نتنياهو على بناء 1000 

وح���دة ا�ستيطانية جدي���دة يف القد�س 

املحتلة، واالتفاق مع االأحزاب املتطرفة 

على بناء اآالف الوح���دات اال�ستيطانية 

يف ال�سف���ة، مقابل دعم���ه �سيا�سيًا يف 

اإقام���ة املزيد من  االنتخاب���ات، ع���ر 

امل�ساريع اال�ستيطانية فوق االأرا�سي يف 

ال�رقية  والقد�س  الفل�سطيني���ة  ال�سفة 

املحتلة ع���ام 1967، ومنه���ا م�سادقة 

حكوم���ة نتنياهو املتطرفة موؤخراً على 

اإقامة 2610 وح���دة ا�ستيطانية جديدة 

يف م�ستوطن���ة »جفع���ات همتو����س« 

املقامة على اأرا�سي القد�س ال�رقية يف 

بيت �سفافا.

ما تقوم به �سلط���ات االحتالل من 

عمليات تو�سيع ا�ستيطاين بهدف اإيجاد 

وا�ستهت���ار احلكومة  اأمر واقع جدي���د، 

بالقوان���ني  العن�ري���ة  ال�سهيوني���ة 

واالأع���راف الدولية كاف���ة، وعلى الرغم 

الدولية،  واال�ستن���كارات  االإدان���ات  من 

والقرارات ال�رعية الدولية ذات ال�سلة، 

يحّتم على القيادة الفل�سطينية �رورة 

التوج���ه اإىل املنظمات الدولية، وتعزيز 

مكانة دول���ة فل�سط���ني يف موؤ�س�سات 

املجتمع الدويل، واالن�سمام باأ�رع وقت 

اإىل ميثاق روما وحمكمة العدل الدولية، 

ما ي�سم���ن توف���ر احلماي���ة ل�سعبنا 

الفل�سطيني يف ظ���ل موا�سلة االحتالل 

حلملت���ة ال�ر�سة �س���ده، واتخاذ قرار 

�ريع بالتوج���ه ملجل�س االأمن الدويل، 

يج���ر االحتالل على وق���ف خمططاته 

اال�ستيطاني���ة يف خمتل���ف املناط���ق 

املحتلة، كذلك االإ�راع يف االن�سمام اإىل 

املختلفة ملحاكمة  الدولية  املوؤ�س�سات 

االحت���الل على ما يقوم ب���ه من جرائم 

بحق ال�سعب الفل�سطيني.

ُيعتر امل�سج���د االأق�سى واحداً من 

اأكرث املع���امل قد�سية لدى امل�سلمني يف 

العامل، حي���ث يع���د اأوىل القبلتني يف 

االإ�س���الم. ويقع امل�سجد داخ���ل البلدة 

القدمي���ة ملدينة القد����س، على م�ساحة 

تبلغ 144 دومن���ا، وي�سمل قبة ال�سخرة 

وامل�سج���د القبلي وعدة مع���امل اأخرى 

ي�س���ل عدده���ا اإىل 200 معل���م، ويقع 

امل�سج���د االأق�سى ف���وق ه�سبة ت�سمى 

»ه�سبة موري���ا«، كما ُتع���ّد ال�سخرة 

اأعلى نقط���ة يف امل�سجد، حيث تقع يف 

موقع القلب بالن�سبة اإليه.

�سامر ال�سيالوي

عربي 

وّق���ع الموؤلف �سربل جورج الغرّيب 

كتابه »بيروت عبر التاريخ«، بح�سور 

علمي���ة  و�سخ�سي���ات  ون���واب  وزراء 

وثقافية واجتماعية..

وخالل كلمة له قال الغرّيب: كتاب 

»بيروت عب���ر التاري���خ« تحفة فنية 

اإلى العال���م باأجمعه، خ�سو�سًا  مهداة 

اإلى البيروتيين ليفتخروا باأعظم واأرقى 

مدين���ة في العال���م، قدم���ت الفال�سفة 

البيروتي،  �سانخونياتن  مثل  والعلماء، 

ثم المالح���م التي كتبت ع���ن بيروت.. 

ال�سيد الم�سيح بل���غ حتى ثغر بيروت 

وبما قام من معجزات في �سور و�سيدا، 

كم���ا روى االنجيلي���ان مت���ى )21:15( 

ومرق�س )24:7(. 

قبل اأن ينت�س���ف االألف الثاني قبل 

الم�سيح كانت �سناعة الخزف-و�سناعة 

واأدّرها  ال�سناع���ات  اق���دم  الخزف من 

ربحًا-ق���د بلغت ذروتها ف���ي بيروت، 

وقد كان ال�ستخدام دوالب الخزاف الذي 

اأدخل اإلى هذه ال�سناع���ة عند م�ستهل 

االألف الثان���ي ق.م. اأثر بعيد الغور في 

تح�سين �سناعة الخزف الكنعانية. فقد 

ا�سب���ح باإمكان الخ���زاف الكنعاني اأن 

يجود في �سناعت���ه واأن يخلق اأ�سكااًل 

ح�سنة الهند�سة بديعة التنا�سق.

واأ�س���اف الغريب: امتهن���وا الغناء 

الأن طقو����س العب���ادة الكنعانية كانت 

تقت�سي ا�ستخدام الغناء، وهكذا انت�سرت 

الحانه���م واأدوات مو�سيقاهم في جميع 

بق���اع المتو�سط، وتكاث���ر الطلب على 

اقتناء مغنيهم ومغنياتهم من الجواري 

في م�سر زمن االإمبراطورية الجديدة.

ف���ي   يب���اع  الكت���اب  اأن  ُيذك���ر 

ف���روع »virgin«، ومكتب���ة انطوان، 

ومكتبة البرج، ومكتبة مالك. 
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»بيروت عبر التاريخ«.. للكاتب شربل الغرّيب

اعتداءات العدو 
الصهيوني تحّتم على 
القيادة الفلسطينية 
االنضمام بأسرع وقت 

إلى ميثاق روما ومحكمة 
العدل الدولية

جنود العدو ال�سهيوين يعتدون على امل�سلني واملرابطني يف امل�سجد الأق�سى و�سط �سمت عربي ودويل �سافر
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تونس.. الوالدة الثانية
�ساغ���ت االنتخاب���ات الت�ريعية يف 

اًل،  تون�س م�سهداً �سيا�سي���ًا واجتماعيًا معدَّ

ولي����س م�سه���داً مغايراً اأو في���ه تعديالت 

جذري���ة للم�سهد املت�سدِّر من���ذ ما يقارب 

اأربع �سن���وات. امل�سهد اجلديد غر املكتمل 

حتى االآن ال يعدو كونه ت�سحيحًا للم�سار 

بع���د تق���دُّم حزب »ن���داء تون����س« على 

»حركة النه�سة« )االإخوانية( بفارق ي�سل 

اإىل 10باملئ���ة، وحل���ول »النه�س���ة« يف 

املرتبة الثاني���ة بر�سيد نيابي ال ي�ستهان 

به، يتجاوز ال�33 باملئة من ن�سبة املجل�س 

النيابي الذي ي�سم 217 ع�سواً.

يف الواقع، اخل�سارة اجلزئية ل�»حركة 

النه�سة« مقابل تقدُّم قوى وطنية ي�سّمها 

»نداء تون����س« لها اأ�سباب متعددة، اأولها: 

ال�سلطة  اال�ستنزاف الطبيعي لوجودها يف 

مع حليف���نينْ �سعيفنينْ اأق���رب اإىل الظواهر 

ال�سوتي���ة، وهو م���ا اأثبتت���ه االنتخابات، 

حيث اإنهما مل يح�سال معًا على 2 باملئة، 

واإن كان���ا يف االنتخابات ال�سابقة، وحتت 

الثوري« حّقق���ا نتائج خّولتهما  »الوهج 

امل�سارك���ة بقي���ادة الب���الد حت���ت جناح 

الرئي�س من�سف  »النه�سة«، وهما ح���زب 

املرزوق���ي، ال���ذي تبّددت اآمال���ه بالعودة 

اإىل �س���دة الرئا�سة نهائي���ًا، رغم اإخال�سه 

املطلق لفرن�سا، بعدما ك�سفت االنتخابات 

تبدُّد �سعبية كان���ت م�سابة اأ�ساًل بالوهن 

التاريخ���ي، و«ح���زب املوؤمت���ر م���ن اأجل 

اجلمهورية« برئا�س���ة م�سطفى بن جعفر؛ 

رئي����س املجل�س التاأ�سي�س���ي املطاح بكل 

مر�سحيه لالنتخابات عمليًا.

ال�سبب الثاين: تفاقم االأزمة االقت�سادية 

- االجتماعية، وهو حقيق���ة ال�سبب االأول 

والرئي�سي لالإطاحة بالرئي�س زين العابدين 

ب���ن علي املوج���ود يف ال�سعودية، وكانت 

»البرق« الذي ا�ستظله اجلميع.

ال�سب���ب الثالث: ف�سل ق���ادة »حركة 

النه�س���ة« واحللف���اء على ح���د �سواء يف 

ا�ستقط���اب ال�سب���اب والن�س���اء عموم���ًا، 

ب�سب���ب املخ���اوف املبثوثة م���ن اجتياح 

»االإ�سالميني«، االأمر الذي قد يعتر البع�س 

اأن���ه ي�س���ّكل خطراً عل���ى مكا�س���ب املراأة 

وقانون االأحوال ال�سخ�سي���ة، كما اأن اآالف 

الي�ساريني �سّوت���وا ل�سالح »نداء تون�س« 

الأنه���م يعتقدون اأن مر�سح���ي »النه�سة« 

يرمزون اإىل »الرجعية والظالمية«.

انتخابات  الراب���ع: خو����س  ال�سب���ب 

حزبية �رفة، ورف����س اللجوء اإىل ت�سكيل 

دة على غرار ما فعلت  جبهة انتخابية موحَّ

الق���وى الد�ستوري���ة والتجمعي���ة واأحزاب 

الي�سار ب�سّقيه الراديكايل والتب�سيطي.

ال�سب���ب اخلام�س: رف�س امل�ساحلة مع 

مكّونات النظام ال�سابق، وال �سيما التجّمع 

الد�س�ستوري بقي���ادة بن علي، وهوؤالء لهم 

حيثيات م���ا تزال ناب�سة، وه���م انخرطوا 

يف »ن���داء تون�س« اإىل جان���ب فعاليات 

نقابية �سابقة، ف�ساًل عن ا�ستفاقة ما ُيعرف 

ب�»الدولة العميقة« التي ما يزال كوادرها 

يف اأجهزة الدولة واإداراتها.

كما اأن خ�سوم »النه�سة« متّكنوا من 

قلب املعادلة من خ���الل لعبة اال�ستقطاب 

ع���ر ال�سحن �س���د »النه�سوي���ني« جراء 

اخلرة يف حتريك ال�سارع، وكذلك ا�ستخدام 

اخلط���اب »البورقيب���ي« للمحافظة على 

النمط املجتمع���ي التون�سي، م�سافة اإليها 

كاريزما الباج���ي قايد ال�سب�سي؛ خ�سم بن 

علي.

هناك من يجزم يف تون�س باأن ما جرى 

ال يع���دو كونه انتقال مري�س، وال يعّر عن 

االإرادة ال�سعبية احلقيقية، �سيما اأن القوى 

ا�ستخدمت جميعها  املتخا�سمة  االأ�سا�سية 

املال ال�سيا�سي، لذلك فاإن التوتر التناف�سي 

حتت املظلة الدميقراطي���ة �سيبقى حماطًا 

بالت�سويق اإىل موعد االنتخابات الرئا�سية 

وت�سكيل احلكومة، من دون ا�ستبعاد ائتالف 

»العلمنة« م���ع »االأ�سلمة«، خ�سو�سًا اأن 

املخاوف من االإرهاب جتتاح االأطراف كافة، 

وهوؤالء يدرك���ون اأن الو�سع يف ليبيا اأكرث 

منه يف اجلزائر ي�سّكل القلق الدامي، �سيما 

مع ا�ستمرار ال�راع ال�سعودي - القطري.

يون�س عودة

بع���د ال�سمود ال�سوري على م���دى 4 �سنوات �سد 

الهجمات املتتالية العربية والركية واالأمركية با�سم 

»الث���ورة« التي تبنّي اأنها تكفرية - خمابراتية، عاد 

االأمركي���ون للمكر واخلديعة، فاجتاحوا العراق ثانية 

بجحاف���ل التكفريني، علّهم يع���ودون ب�سفة منقذين 

وغر حمتلني وينطلقون منه لالنق�سا�س على �سورية 

مبا�رة، ثم يتهي���اأون لالنق�سا�س على اإيران، الإعادة 

نفوذهم يف املنطقة بعد ف�سل م�روعهم بالتعاون مع 

»االإخوان امل�سلمني« برعاية تركية ومتويل خليجي.

جنح االأمركي���ون يف غزوة املو�س���ل وكادوا اأن 

ُي�سقطوا العراق لوال فتوى املرجع ال�سيد ال�سي�ستاين، 

التي ا�ستولدت ق���وى احل�سد ال�سعبي لتغطية ال�سعف 

واخليانة والتج���ارة والتاآمر لبع�س القوى ال�سيا�سية 

والقي���ادات الع�سكري���ة واالأمنية يف الع���راق، وبعد 

نية  خديعة قامت بها اأمركا لتاأمني دعم الطائفة ال�سُّ

يف العراق، والتي اكت�سفت �ريعًا اأنها �سحية اخلداع 

ووقع���ت يف فخ التكفريني، فبداأ قت���ل اأئمة امل�ساجد 

ن���ة( يف العراق  ن���ة يف املو�س���ل، واالأك���راد )ال�سُّ ال�سُّ

و�سورية )عني العرب(، وقت���ل امل�سيحيني واالأزيديني 

نة مبذاهبه���م االأربعة  وال�سيع���ة، واأوجبوا عل���ى ال�سُّ

مبايع���ة اخلليفة )املفَر�س( اأبو بكر البغدادي، واإنكار 

عقيدتهم والتخلي عن فقههم والدخول يف املجهول.

مبوازاة ذلك تلّقى التحالف االأمركي - ال�سعودي 

�سفعة قوية وخاطف���ة يف اليمن، واأ�سيبت ال�سعودية 

ب���دوار �سيا�سي واأمن���ي ب�سقوط حمميته���ا اليمنية 

باأ�سابيع معدودة، وانهزم اآل االأحمر، و»القاعدة« تفر 

من مواقعها، واخلوف ال�سعودي من هروب »القاعدة« 

اإىل االأرا�سي ال�سعودية يف وقت قريب.

اخلا����رة ال�سعيف���ة ملحور املقاوم���ة االآن هو 

الع���راق، فعلى كل اجلبهات يتقدم حمور املقاومة يف 

اليمن و�سورية ولبنان، لكن ما يربحه حمور املقاومة 

يف ه���ذه ال�ساحات، خ�سو�س���ًا يف اليمن، يخ�ره يف 

الع���راق، الذي ي�ستهل���ك ربح وانت�س���ارات ال�ساحات 

االأخ���رى، ب���ل ويحّملها اأثمان الهزمي���ة والراجع يف 

املي���دان العراقي، حتى اأ�سبحنا اأمام معادلة وا�سحة 

»اإذا �سقط العراق باأي���دي التكفريني االأمركيني فاإن 

معركتنا مع امل����روع االأمركي �سعبة وطويلة، وكل 

الت�سحيات التي ُدفعت يف �سورية طوال اأربع �سنوات 

�ستك���ون يف مهب الري���ح، و�ستذهب ه���دراً، و�سندفع 

اأثمان���ًا جديدة.. اأما اإذا �سمد العراقيون وحافظوا على 

ال�ستاتيكو الع�سكري القائم فاإن خ�سارتنا اأقل، ولكنها 

متعبة«.

على العراقيني �ُسن���ة و�سيعة واأكراداً وطوائف اأن 

يتحدوا ملواجه���ة الوح�س التكف���ري، الأنهم مهددون 

جميع���ًا، واأن ياأخذ القادة العراقيون ق���راراً تاريخيًا 

باملواجهة وعدم االتكال على االآخرين، �سواء التحالف 

الدويل اخل���ادع واملناف���ق اأو اأن ياأت���ي مل�ساعدتهم 

االأ�سدق���اء واالأ�سقاء، فال ينق�سه���م العدد الب�ري وال 

االأموال وال ال�سالح، وما يحتاجون اإليه هو:

وح���دة القيادات اأواًل، فت���كاد ال ترى مواطنني بل 

زعم���اء يف كل اجتاه، وال يقبل اأحده���م التن�سيق مع 

االآخر اأو االعراف بوجود االآخرين.

وح���دة االأجه���زة االأمنية والع�سكري���ة، فع�رات 

االأفواج واالأجهزة الع�سكرية كل يعمل مبفرده.

التخل����س من الفا�سدي���ن »الثوريني«، خ�سو�سًا 

الذين كانوا الجئني �سيا�سيني اأيام �سدام ح�سني، فقد 

رجعوا اإىل العراق بنظرة فوقية للجمهور، الذي عانى 

حتت القمع واحل�س���ار والعزل، فتعامل���وا مع اأهلهم 

ب�سكل فرعوين ونخب���وي، واحتلوا املنا�سب واالألقاب 

و�رق���وا اأم���وال الدولة، حت���ى اأن النج���ف وكربالء 

بدون بنى حتتية اأو اأر�سف���ة اأو تقدميات... الفا�سدون 

»الثوريون« يعي�سون يف الق�سور ويهرّبون االأموال اإىل 

اخلارج حت���ى يعودوا الجئني من الدرج���ة االأوىل اإذا 

�سقط النظام الذي ي�رقونه.. والفقراء ينتظرون، حتى 

قال البع�س: مل يتغر القهر، بل تغّرت االأ�سماء!

�سعف االإجراءات االأمنية، فال حت�سينات اأو عوائق 

يف امل���دن، ب���ل جمرد ر�س���وم متحركة م���ن ال�رطة 

والع�سكر على الطرقات ال تبدو عليهم �سفة االحراف 

اأو املهنية.

العراق عل���ى منعطف خط���ر، واإذا �سقط هزمنا 

جميع���ًا وخ�رنا ما ح�سدناه خ���الل االأعوام االأربعة 

املا�سية، فهو بحاجة الأن ينتف�س ال�رفاء فيه الإبعاد 

القي���ادات الفا�س���دة،.. حمى اهلل الع���راق و�سعبه من 

قياداته العبثية والبعثية اأواًل، ومن اأعدائه التكفريني.

د. ن�سيب حطيط

انتصار العراق يتحقق بإسقاط المشروع األميركي

ال�سيخ را�سد الغنو�سي ُيديل ب�سوته                                                                        )اأ.ف.ب.(
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توقعات بائتالف 
»العلمنة« مع »األسلمة« 

في ظل مخاوف اجتياح 
اإلرهاب لكافة األطراف.. 

واستمرار الصراع 
السعودي - القطري
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في رحلة إلى أفغانستان

هل الحرب النفطية مدخل لحرب عالمية؟
قد تكون احل����رب النفطية بني الدول 

هي الأك����ر اإيالمًا والك����ر فعالية، لأن 

اإيرادات النفط اأ�سا�س يف موازنتها، فاإذا 

نق�س����ت اإيراداتها قد تتوّل����د لديها اأزمة 

اقت�سادية ي�ساهم يف زعزعة ا�ستقرارها.

الأ�سلوب يف  اأم����ركا ه����ذا  اعتمدت 

حربها �سد رو�سيا واإيران، بعد اأن ف�سلت 

يف حتقي����ق اأهدافها، من خ����الل حربها 

الع�سكرية غ����ر املبا�����رة يف �سورية 

م����ن اأج����ل اإ�سقاط النظ����ام، ويف غرها 

من الدول، وبالت����ايل فاإن ما ن�سهده من 

انخفا�س �ري����ع ل�سعر برمي����ل النفط 

اخل����ام يدفع اإىل ال�س����وؤال عن �سبب هذا 

النخفا�س بن�سب����ة %20 خالل الأ�سهر 

الأخرة؛ فهل �سحي����ح اأن تدّن الأ�سعار 

م����رّده اإىل النكما�س يف الطلب العاملي 

عل����ى النفط، واإىل الفائ�����س يف ال�سوق 

العاملي، واملق����دَّر مبليون برميل يوميًا، 

بح�سب املوؤ�رات؟ وهل اكت�ساف اأمركا 

للنف����ط ال�سخري، ال����ذي اأدى اإىل زيادة 

اإنتاجها مليون برميل يوميًا، اأّثر يف هذا 

النخفا�س؟ وملاذا جت����اوزت ال�سعودية 

ال�سقف املحدد وقام����ت بزيادة الإنتاج 

ملي����ون برمي����ل ومل ت����راِع الزيادة يف 

العر�س؟ وملاذا مل تتاأث����ر اأ�سعار النفط 

�سعودا ب�سب����ب الأزمات ال�سيا�سية التي 

تعي�سه����ا املنطق����ة؛ يف �سورية والعراق 

وليبيا، وكذلك الأزمة التي ا�ستجّدت يف 

اليمن، خ�سو�سًا بعد متدُّد احلوثيني اإىل 

باب املندب، واأخ����راً ولي�س اآخراً الأزمة 

الأوكرانية التي دفعت برو�سيا اإىل تهديد 

اأوروبا بعدم اإي�سال النفط اإليها عرب خط 

ال�سيل ال�سم����ايل الذي مير عرب اأوكرانيا، 

ب�سب����ب التدخ����ل الأوروب����ي يف امللف 

الأوكران؟

عادة، توؤثر الأزمات يف ارتفاع اأ�سعار 

النفط، وه����و اأمر خربن����اه يف الأزمات، 

لك����ن الذي ن����راه اأنها ح����رب اقت�سادية 

نفطي����ة �سد اإي����ران ورو�سي����ا، لذلك مل 

النفط ب����ل انخف�ست،  اأ�سع����ار  ترتف����ع 

وذل����ك لل�سغط عليهم����ا، و�سعت اأمركا 

يف حربها اأي�س����ًا لإغالق خطوط الإمداد 

التي ت�سل كاًل من رو�سيا واإيران بالدول 

واختارت  للغاز،  امل�ست����وردة  الأوروبية 

�سورية من اأجل اإح����كام قب�ستها عليها 

لكي جتعلها مم����راً للم�روع القطري - 

الرتك����ي - الأمركي، الذي ي�سعى اإىل مد 

خط غاز عرب فل�سطني املحتلة والأرا�سي 

ال�سورية، والذي تنفذه �ركة »مابكو«، 

وياأتي �سمن م�روع )باكو - تبلي�سي - 

جيهان(، والذي يجعل من تركيا الو�سيط 

الرئي�س يف نقل الغاز الأذري اإىل اوروبا 

كبديل عن الغ����از الرو�سي، الذي ميّد كاًل 

من اأوكرانيا واأوروب����ا بالغاز، عرب خط 

ال�سي����ل ال�سمايل، وليك����ون كذلك البديل 

عن امل�روع الإي����ران يف اتفاقية خط 

اأنابي����ب ال�سداقة ال����ذي ي�سمح بو�سول 

الغ����از الطبيعي من اإي����ران اإىل ال�ساحل 

ال�سوري، والذي ي�سّدر جمدداً اإىل اأ�سواق 

جديدة، وهذه التفاقية �ربة للم�روع 

القط����ري - »الإ�رائيل����ي« اإذا �س����ارت 

ب�سكل طبيعي.

احل����رب النفطية هي اأحد اأبرز معامل 

املعرك����ة اليوم ب����ني اأم����ركا ورو�سيا 

وحلفائهما، واجلمي����ع ي�سعى اإىل ك�سب 

النقاط يف هذه املعركة، لأنها بطبيعتها 

حتت����اج اإىل وق����ت طويل، وق����د اأدركت 

اإيران خط����ورة هذه احلرب، فعملت على 

احلد من ارتداداته����ا بعدم ربط عجلتها 

القت�سادي����ة بالنفط، وهذا ما اأ�سار اإليه 

ال�سيد اخلامنئ����ي؛ بالتحرّر من التبعية 

لعوائ����د النف����ط، ولكنه����ا مل ُت�سقط من 

ح�سابها �����رورة فتح اأ�س����واق جديدة 

واإن�ساء خطوط لها. وكذلك �سعت رو�سيا 

لإيجاد البدائل ع����ن اأوروبا، ومنها عقد 

�سفقة مع ال�سني بقيمة 400 مليار دولر، 

والب����دء بخطوط جديدة، كخ����ط ال�سيل 

اجلنوبي، والذي ي�س����ل اإىل �رق اأوروبا 

من دون املرور باأوكرانيا، فهل ت�ستطيع 

اأمركا النجاح بحربها النفطية؟

املعطيات امليدانية، وبالأرقام، ت�سر 

اإىل عدم اإمكاني����ة الغرب ال�ستغناء عن 

الرو�سي والإيران، لكرة اخلطوط  الغاز 

لديهم����ا، ولع����دم توّفرها ل����دى الدول 

الخرى، اأما �سعيه لبناء خطوط جديدة 

فيحتاج اإىل امل����ال الكثر، و�سرفع من 

كلفة الإنتاج، ويحت����اج اإىل �سنوات من 

العمل، لكن، اإذا تدنى �سعر برميل النفط 

ل  اإىل $75، فهل هناك م����ن ي�ستطع حتمُّ

ذل����ك، �سواء اأكان املنت����ج اأو امل�ستثمر؟ 

وعنده����ا هل �سنكون اأم����ام اأزمة دولية 

جديدة قد تكون مدخ����اًل حلرب عاملية 

ثالثة؟ ح����رب النفط �سي����ف ذو حدين، 

فلننتظر ونرى الأمور اإىل اأين �ست�سل.

هاين قا�سم

كان���ت الأف���كار تتالح���ق م�رعة، 

والت�س���اوؤلت امل�سطرب���ة تنتظر اإجابة 

اإىل  املتوجه���ة  الطائ���رة  يف  ونح���ن 

اأفغان�ستان �سمن وفد من »معهد الدعوة 

اجلامع���ي« برئا�سة العمي���د ال�سيخ د. 

عبد النا�ر جربي، تلبية لدعوة ر�سيمة 

اأفغانية لتهنئة رئي�س وزراء اأفغان�ستان 

اجلديد د. عبداهلل عبداهلل.

اأبرز ه���ذه الت�س���اوؤلت كانت: هل 

الزيارة؛ تلك  اأفغان�ستان هذه  ت�ستحق 

الب���الد التي اأ�سبعتن���ا و�سائل الإعالم 

تقاري���ر عن تخلفه���ا واقتتالها، واأنها 

الثقافة  بالد �سحراوي���ة بعيدة ع���ن 

والفنون والآداب؟

كان ال�سيخ عبد النا�ر يتفرّ�س يف 

وجوههنا هذه الت�س���اوؤلت املتالحقة 

اأن نك���ون كالأجداد؛  ويجيب: علين���ا 

دع���اة خر وحمب���ة ب���ني امل�سلمني، 

ودعاة بن���اء وعلم وح�س���ارة.. هكذا 

اأمرنا الإ�سالم، وكما قّدم الأجداد اخلر 

اإليهم  للب�رية جمعاء؛ عندم���ا حمل 

الإ�سالم دي���ن املحبة والتعاون، علينا 

اأن نتاب���ع ر�سالة اخلر والتعاون بني 

امل�سلمني.

كان الدر����س الأول لنا يوم هبطنا 

م�سه���د يف اإيران، والتقين���ا بالقن�سل 

الأفغان، الذي قراأ على وجوهنا مالمح 

اأه���اًل باأحفاد  التعب، فق���ال: مرحبًا، 

اخلر، اأجدادكم حملوا لنا اخلر، حملوا 

لنا الإ�سالم عل���ى ظهور الإبل واخليل، 

وقطع���وا اآلف الأمي���ال دون تعب اأو 

كلل، فهل تعبتم اأنت���م الذين امتطيتم 

الطائرات؟ ف���كان اجلواب امتثاًل لهمة 

الأجداد: اأبداً، اأبداً.

عل���ى مائ���دة الإفط���ار حّدثنا عن 

حب الأفغان للع���رب، وللغة العربية 

الت���ي يتقنها كاأنه اأحد علمائها، قائاًل 

اإن اأمنية كل اأفغ���ان اأن يتعلم اللغة 

العربية التي هي لغة القراآن الكرمي.

اأحد خريجي معهد الدعوة اجلامعي 

يف ب���روت، ا�ستقبلنا يف مطار كابول 

ال���دويل، وحتّدث اإلينا ب���اأدب جّم عن 

م�س���اكل اأفغان�ست���ان، واحلر�س على 

النهو�س به���ا، وحاجة اأفغان�ستان اإىل 

مدار�س تعليم اللغ���ة العربية والدين 

الإ�سالمي.

هنا، ك�سف لنا ال�سيخ عبد النا�ر 

�راء قطع���ة اأر�س يف اأفغان�ستان منذ 

�سبع �سنوات، تبل���غ م�ساحتها حوايل 

خم�سة ع����ر األف مرت مرب���ع، لبناء 

موؤ�س�سة تعليمي���ة )ثانوية وجامعية( 

يتوىل الإ�راف عليه���ا الأفغان الذين 

در�س���وا يف معهد الدعوة اجلامعي يف 

ب���روت، كهدية من ال�سع���ب اللبنان 

لل�سعب الأفغان. 

خالل اللقاء مع دولة الرئي�س عبد 

اهلل عبد اهلل، متنى �سماحة ال�سيخ عليه 

العمل عل���ى اإ�س���دار الت�ريع الالزم 

لالإ�راع يف بن���اء اجلامعة الإ�سالمية 

يف اأفغا�ستان، لتوؤدي دورها اخلطابي 

املطلوب، وتكون وقفًا للم�سلمني هناك.

اللقاء، حر����س رئي�س  يف خت���ام 

ال���وزراء على تن���اول طع���ام الفطور 

ال�ساعة  معنا، وحدثنا حت���ى اقرتبت 

من العا����رة �سباح���ًا، موعد جل�سة 

جمل�س الوزراء الأوىل، فغادَرنا وتركنا 

نتحدث م���ع م�ست�ساريه الذين يتقنون 

اللغة العربي���ة، وانتقلنا بعد ذلك اإىل 

خارج كاب���ول، حيث اأر����س منب�سطة 

حتيطه���ا اجلبال وقد زرع���ت باأ�سجار 

اللوز، فوقف ال�سي���خ عبد النا�ر يف 

و�سطها ورف���ع يديه بالدع���اء ونحن 

ن�س���األ اهلل ع���ز وج���ل اأن يجعل هذه 

الأر�س من���ارة لالإ�س���الم وامل�سلمني، 

ومق�سداً لكل من يريد التفقه يف الدين، 

اإنه���ا اأر�س اجلامع���ة الإ�سالمية التي 

اأوقفها معه���د الدعوة اجلامعي خدمة 

للم�سلمني، كما اأنه متنى على الرئي�س 

د. عب���د اهلل اإقامة عالقات دبلوما�سية 

بني اأفغان�ستان ولبنان، عرب �سفارة اأو 

قن�سلي���ة، من اأجل التوا�سل بني الدول 

العربية والإ�سالمي���ة، واأبدى ا�ستعداد 

معه���د الدع���وة ل�ستقب���ال الط���الب 

الأفغان، لإقامة دورات لهم وتعليمهم 

اللغة العربية.

من كان يت�س���ّور اأن معهد الدعوة 

اجلامعي يف بروت له طالب منت�رون 

يف اأنحاء العامل ال�سالمي، من ال�سني 

اإىل اندوني�سيا وماليزيا واآ�سيا الو�سطى 

باحليوية  ميتازون  وكلهم  وال�سي�سان، 

والن�ساط والعمل على ن�ر الإ�سالم يف 

العلمية  للدعوة  اأفغان�ستان، منطلقني 

والثقافية بني امل�سلمني؟

اأراد ال�سي���خ عبد النا�ر اأن يجيب 

عن بع����س ت�ساوؤلتنا ح���ول طبيعة 

اأفغان�ست���ان، فذهبن���ا اإىل وادي »بنج 

�سر« الأ�سود اخلم�سة، لنعي�س اجلمال 

الربان؛ جبال �ساهقة ت�رئب بقممها 

املكللة بالثلوج فوق ال�سحاب، وير�سح 

منه���ا رذاذ املاء املتطاير يف الف�ساء.. 

كل الأ�سئل���ة الت���ي كان���ت متوج يف 

روؤو�سنا تلقينا عليها اإجابات �ريحة 

ووا�سحة، واأن اأفغان�ستان ت�ستحق منا 

الرعاية والهتم���ام، وبارك اهلل تعاىل 

بجهود عامل يعم���ل ب�سمت بعيداً عن 

والنزاعات  واخلالفات  الإعالم  �سجيج 

التي تنخ���ر ج�سم امل�سلم���ني، وتكاد 

ت�سيء اإىل العمل الإ�سالمي.

د. عبد الرحمن عثمان حجازي

سعي الغرب لبناء خطوط 
جديدة يحتاج إلى ميزانية 
ضخمة وسنوات من العمل

دولي

رو�صيا واإيران حتاوالن عدم ربط عجلتهما االقت�صادية بالنفط
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يتح���دث الرئي����س اإميل حلود عن 

عالقت���ه باملقاومة، فيوؤكد اأنه منذ اأن 

ت�سلّ���م قيادة اجلي����س مل يلتِق باأحد 

منها، وح�س���ل ذلك للمرة الأوىل �سنة 

1997، حني ا�سُت�سه���د جنل اأمني عام 
حزب اهلل ال�سي���د ح�سن ن�راهلل، »اإذ 

مل اأكن اأعرف���ه وجهًا لوجه، اآنئذ قلت 

اإن���ه اأول زعيم عربي يق���ّدم ابنه يف 

الت���ي يعمل وينا�سل  الق�سية  �سبيل 

من اأجلها.

وهنا قررت اأن اأتعرف اإليه، فوجدُته 

قائداً متما�سكًا �سجاعًا وقادراً، ويومها 

قال يل: ليتني ا�ست�سهدُت بدًل منه«.

ي�سي���ف: من���ذ ذاك اللق���اء مل اأَر 

ال�سي���د ن�راهلل اإل بع���د التحرير يف 

�سهر اأيار ع���ام 2000، يومها جاء اإىل 

الق�ر اجلمه���وري وقّدم���ُت له درع 

رئا�سة اجلمهورية، وق���دَّم يل �سالحًا 

»اإ�رائيلي���ًا« كانوا ق���د غنموه يف 

اإحدى العملي���ات �سد قوات الحتالل 

»الإ�رائيلي«.

وي�سر العماد حلود هنا اإىل اأنه يف 

كل مواقفه وت�رفاته كقائد للجي�س 

كان ياأخد الق���رار الذي ميليه �سمره 

وواجبه الوطني والع�سكري، �سواء يف 

�رق �سيدا، اأو طري���ق املطار، اأو يف 

مواقف���ه من املقاومة وعملياتها، فهو 

مل يتح���دث مع اأي �سخ����س، »لأنني 

كنُت اآخ���ذ الق���رار واأ�سر ب���ه، ومن 

بعدها كنت اأع���رف بالتواتر املواقف 

املختلفة، ومنها مثاًل املحاولت التي 

اأرادت معاقب���ة ال�سب���اط بعد حادثة 

طري���ق املطار، وكن���ت اأعرف املوقف 

ال�س���وري وردة فعله من خالل جميل 

ال�سيد، فاأنا ول مرة حتدثت معهم يف 

مثل هذه الأمور«.

يتاب���ع العماد حل���ود: تلك الفرتة 

كانت من اأ�سعب الفرتات، لأن اجلي�س 

كان يجرّب يف مثل هذه الق�سايا التي 

مل ميرّ به���ا يف ال�سابق، كمثل ق�سية 

ال�سي���خ �سبح���ي الطفيل���ي يف عني 

بور�ساي يف راأ�س بعلبك.

ويلف���ت اإىل الأف���واج الع�سكري���ة 

الت���ي كان ق���د مت تاأ�سي�سه���ا، حيث 

كان يت���م اختيار اأح�سن ال�سباط وهم 

ال�سهيد  برتبة مقدم لقيادتها، ومنهم 

فرن�سوا احلاج، وج���ان قهوجي؛ قائد 

اجلي�س احل���ايل، وغرهما.. ف�سادفت 

اأنه يف حادثة الطفيل���ي ُقتل �سابط 

من اجلي�س يف ع���ني بور�ساي، وكان 

ذلك بعد ظهر ي���وم �سبت، حيث كنُت 

قد غادرت ال���رزة، فاأُعلمُت بوا�سطة 

الهات���ف باحلادث���ة، ف�ساأل���ُت: ملاذا 

وكي���ف ح�سلت احلادثة، فقيل يل: اإنه 

ذهب لي�س���األ ماذا يح�سل يف احلوزة 

وحوله���ا، فاأطلقوا عليه النار دون اأي 

�سبب!

يتاب���ع العماد حلود هنا، اإنه �ساأل 

ماذا يوجد من ع�سك���ر هناك، فاأكدوا 

له اأن���ه يوجد مع�سك���ر تدريب فقط، 

واأن هناك فوج���ًا بقيادة املقدم جان 

قهوجي، هو الأقرب اإىل مكان احلادث.

يق���ول العم���اد حل���ود: ات�سل���ُت 

بقهوج���ي و�ساألُت���ه: ك���م يلزمك من 

الوقت لت�سل مع كام���ل الفوج، فاأكد 

اأنه يلزمه نحو �ساعتني.

اإن  العماد حل���ود فيقول  ي�ستطرد 

الف���وج يتكّون من نح���و 700 عن�ر، 

يعني اأكرب من كتيبة، واأ�سغر من لواء، 

وق���د »اأ�س�سنا الأف���واج، لأنه ميكنها 

اأن تتح���رك ب�رع���ة، فالكتيبة كانت 

�سغرة، واللواء �سعب حتركه ب�رعة، 

اأم���ا الفوج فمزود بالعت���اد والآليات 

التي متكنه من التحرك ال�ريع«.

ي�سيف: و�سل فوج املقدم قهوجي 

اإىل امل���كان املح���دد، فاأُطل���ق عليه 

الر�سا����س من حول احل���وزة، وحني 

اأُعلمت بذلك اأعطيُتهم اأمراً بدّك املكان 

الذي يطَلق منه الر�سا�س باملدفعية، 

وبعد نحو �ساع���ة بداأ يطلبني رئي�س 

اجلمهورية، ورئي�س املجل�س النيابي، 

ورئي�س احلكوم���ة، وي�ساألونني: اإميل 

م���اذا تفع���ل؟ فقل���ت لهم: لق���د ُقتل 

�ساب���ط، واأريد من فعل ه���ذه الفعلة 

اأن اآت���ي به اإىل التحقي���ق، كائنًا من 

كان.. بعد نحو �ساع���ة ات�سل بي كل 

من الروؤ�س���اء الثالثة، ويوؤكدون يل اأن 

ال�سيخ �سبح���ي الطفيلي ومعه مئة 

م�سلح �سيخرج���ون بعد ن�سف �ساعة 

وي�ست�سلمون للجي�س.

ومترّ ن�سف ال�ساعة، ويبدو اأنه كان 

يوجد جدار يف�سل عن اأحد املخيمات، 

فهدموا اجلدار وخ���رج منه الطفيلي، 

الذين  العديد من عنا�ره،  وا�ست�سلم 

اأكدوا اأنه هرب اإىل منزله الذي مل يكن 

بعيداً، فلحقه اجلي�س اإىل هناك، ولكنه 

مل يكن موجوداً، حيث قيل اإنه فرّ اإىل 

بريتال، فتبعناه اإىل هناك.

ي�سيف: لياًل ات�سلوا بي وحذرون 

م���ن متابعة مالحقته، لكنني اأ�ريت 

عل���ى املهم���ة، لأن معنويات اجلي�س 

عندي ه���ي الأهم، وي�ست���درك هنا اأن 

املفرو�س بال�سيا�سيني اأن يوؤكدوا على 

ذلك، لكنهم لي�سوا يف هذا الوارد، ولأن 

 اأن اأحافظ 
ّ
م�سوؤوليت���ي تفر�س عل���ي

على معنويات جنودي، كنُت اأت�رف 

مبا ميليه �سم���ري وم�سوؤوليتي، واإن 

مل يعجبهم فلُيقيلون.

يتاب���ع: املهم، علم���ُت بعدها اأن 

م�س���وؤوًل �سوري���ًا قد ه���رّب الطفيلي 

ب�سيارت���ه اإىل �سورية، ومل يعد ح�سب 

علمي اإل بعد اغتي���ال الرئي�س رفيق 

احلريري.

اأن  العم���اد حلود عل���ى  وي�س���دد 

اجلمي���ع باتوا يدركون ويعرفون اأنه ل 

م���زاح مع اجلي�س، فاأن���ا كان همي اأن 

ياأخذ اجلي����س حقوقه التي ي�ستحقها، 

فت�سوروا اأنه مع و�سول الرئي�س رفيق 

احلريري اإىل امل�سوؤولية اأوقف الرتقيات 

يف اجلي�س، لأنه ل يريد اأن يرّقي جميل 

ال�سيد، مع اأنه ح�سب الد�ستور، حينما 

يطل���ع قرار القي���د، لدي���ه �سهر حتى 

يح�سل على درج���ة الرتقية، فاإذا نال 

عقوب���ة مثاًل خالل ه���ذا ال�سهر، ميكن 

تاأخر الرتقية، لكن الوزير املعني وّقع 

قرار القيد، غر اأن الرئي�س احلريري مل 

يوقعه، لأنه كان قد اختلف مع جميل 

ال�سيد، علم���ًا اأن احلريري كان اأحيانًا 

على عالقة جيدة م���ع ال�سيد واأحيانًا 

يختل���ف معه، وبه���ذا اأكد اأن���ه يوّقع 

الرتقي���ات اإذا ُحذف ا�سم جميل ال�سيد، 

مع اأنه���ا اأوىل الرتقيات بع���د ت�سلّمه 

رئا�سة احلكومة.

يتابع العماد حلود: يومها ح�سمُت 

إميل لحود يتذكر.. 
قائد الجيش يتصدى لمحاولة استباحة األمالك العسكرية

اأم���ري وق���ررُت األ اأ�ست�سل���م، لأن 

م�س���ر اجلي�س عل���ى املحّك، لأن 

الرئي�س احلريري مع بداية ت�سلُّمه 

رئا�س���ة احلكوم���ة مل ي�ستطع اأن 

يعنّي جمل�س���ًا ع�سكريًا كما يريد، 

على نح���و ما ذكرت �سابقًا، وبهذا 

طلبُت مذكرة اخلدمة ووقعُتها.

البع����س  هاجمن���ي  يومه���ا 

واعترب ذل���ك خمالفة، لكنني اأوؤكد 

اأنن���ي اأنقذُت اجلي�س، خ�سو�سًا اأن 

الق�سية كربت، واأرادوا ان يقيلون، 

وذهب���وا اإىل الرئي�س حافظ الأ�سد 

اإليه، لكن الأ�سد ح�سمها،  ي�سكون 

موؤك���داً اأن احلق مع���ي، لأن قرار 

القي���د ي�سم���ح جلمي���ل ال�سيد اأن 

يرتّق���ى، فلماذا تري���دون حرمانه 

من هذا احلق البديهي، وهنا �سار 

اأن هناك  ال�سابط واجلندي يعرف 

من يحمي���ه، ثم اإنن���ا وفرنا لهم 

قانون���ًا يحمي عائ���الت ال�سباط 

واجلنود؛ اإذا ا�ست�سهد اأحدهم تبقى 

وتلحقه  راتب���ه،  تتلق���ى  عائلته 

الرتقي���ة، وياأخذ بيتًا من الإ�سكان 

اإىل  اأن التوجيهات  الع�سكري، كما 

الع�سكريني جعلتهم يتحدثون مع 

النا�س بتهذيب، دون اأن يكون مع 

فريق على ح�ساب اآخر.

ي�س���ر العم���اد حل���ود اإىل اأن 

احل�سابات عند بع�س ال�سيا�سيني: 

اإذا كان اجلي�س يقب�س منا، فيجب 

اأن يدعمن���ا، لكن ال�سورة اأ�سبحت 

وا�سح���ة، فاجلي����س يقب����س من 

 بحماية الدولة 
ّ
الدولة، وهو معني

ونا�سها وموؤ�س�ساتها.

ويلف���ت العماد حل���ود اإىل اأن 

الرئي����س رفيق احلري���ري اأراد اأن 

اأمور داخلية للع�سكر،  يتدّخل يف 

و�س���ار البع�س ي���رّوج اأن بيننا 

م�س���اكل، لكن احلقيق���ة اأنه لي�س 

يل اأي م�س���كل اأو �س���اأن خا����س، 

وكل كالم قي���ل يف ه���ذا ال�س���اأن 

ه���و غر �سحي���ح ول مي���ّت اإىل 

احلقيق���ة باأدنى �سلة، فاأنا كل ما 

يهمني هو اجلي�س وبقاوؤه وطنيًا 

الوطنية  نًا، ليقوم مبهامه  وحم�سَّ

على اأكمل وجه.

ويذك����ر العماد حل����ود اأنه يف 

تل����ك الفرتة ج����اء اإىل مكتبه وزير 

الدفاع وفت����ح اأمامه خارطة ت�سر 

اإىل نادي ال�سباط، واأخرى للحو�س 

اخلام�����س، وثالث����ة مقابل احلمام 

الع�سك����ري، م�س����راً اإىل بناء ق�ر 

للموؤمترات عل����ى تلك الأر�س التي 

ُتعّد م����ن اأهم الأماك����ن يف لبنان 

واأرفعها ثمن����ًا، وهذه الأمالك كلها 

للجي�س، ويوؤكد يل وزير الدفاع اأن 

الرئي�س احلريري م�ستعّد لعطائك 

ب����دًل من ذل����ك م�ساح����ات تفوق 

ع�����ر مرات ه����ذه الأمكنة، لكنني 

ح�سم����ُت الأمر بالرف�����س القاطع، 

وقلت له: احلو�س اخلام�س ل ميكن 

ال�ستغناء عنه بتاتًا، لأنه ل يوجد 

َبْحرية وطني����ة يف العامل اإل وله 

مكان يف العا�سمة، علمًا اأنه كان 

يري����د اأن يعطينا مكانًا بدياًل على 

نهر الكلب، ثانيًا، اإن نادي ال�سباط 

موجود منذ اأيام النتداب الفرن�سي، 

ولن نتخلى عن����ه، ونحن نريد اأن 

نطوره من اأجل خدمة الع�سكريني.

وي�س���ر اإىل اأن الرئي����س رفيق 

احلريري زاره �سخ�سيًا، وهو اأمر مل 

ي�سبق اأن ح�سل �سابقًا، ول تعرف 

النا�س ملاذا ح�سلت هذه الزيارة، 

و»�ساألني: ماذا �ستفعل يف الأر�س 

بني الفن���ادق، فقلُت ل���ه: اأريد اأن 

اأن�سئ ثكنة ع�سكرية«.. فا�ستعجب 

الأمر وقال: نح���ن ن�ساعدك بذلك، 

فاأك���دُت له اأننا ل منل���ك الأموال، 

ونحن جنمعها بالقر�س والقر�سني.

يومها، دف���ع الرئي�س احلريري 

م���ن اأج���ل اأن نقدر العم���ل با�سم 

ولكن  من���ه،  ولي�ستفيد  اجلي����س، 

الأم���ر تاأجل لحقًا، »اأم���ا ب�ساأن 

اإياها،  اأعطه  اأر�س املوؤمترات، فلم 

كما اأنه كان يريد اأن يردم احلو�س 

اخلام����س لياأخذوه م���ع الأرا�سي 

الأخ���رى التي ُردم���ت يف جواره، 

مع اأن الأر�س املردومة مت اأخذها 

با�سم ال�سع���ب اللبنان، لكن مع 

الرئي�س  ال�سديد م���ا عجز  الأ�سف 

رفي���ق احلريري عن اأخ���ذه، اأخذه 

ال�سن���ورة مل�سحلة  فوؤاد  الرئي�س 

�سوليدير، مع اأنها اأرا�ٍس للدولة«.

مل���ن  هن���ا:  ويت�س���اءل 

»�سوليدير«؟

فاإىل تفا�سيل اأخرى

اأحمد زين الدين

الرئي�س اإميل حلود م�صتقباًل ال�صيد ن�صراهلل يف الق�صر اجلمهوري بعد التحرير عام 2000
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لي�س من العدل اأن نقول اإن الأفكار 

الرومان�سي����ة عند الرج����ل ل تتناغم 

الرومان�سية،  امل����راأة  اأفكار  دائمًا مع 

لكن يف بع�س الأحيان يقع الرجل يف 

اخلطاأ ول يقدر على التعبري عن حبه 

بطريقة رومان�سية.

يف ما يل����ي نعر�س لك بع�سًا من 

الطرق التي يعبرّ بها الرجل عن حبه:

حت�س����ري الع�س����اء: وفق����ًا لدرا�سة 

حديث����ة، تبيرّ اأن الكث����ري من الرجال 

يعتقدون اأن حت�سري الع�ساء لزوجاتهم 

هو عمل قمة يف الرومان�سية، ويعجب 

املراأة كثرياً، وع����ادة ما يكونوا على 

ح����ق، فه����ذا عم����ل رومان�س����ي، لكن 

امل����راأة ت�س����ع توقع����ات وتخمينات 

اأك����ب من حت�سري وجب����ة ع�ساء على 

الرومان�سية، ومنهن  اأولوياتها  قائمة 

م����ن ي�سع ه����ذا العمل عل����ى قائمة 

اأولوياتهن.

لك����ن م����ن ت�س����ع فك����رة حت�سري 

الع�س����اء من اأولوياته����ا ل تعني هنا 

����ن لها الطع����ام يف الفرن اأو  اأن ي�سخرّ

»امليكرووي����ف« اأو ُيع����درّ لها البيتزا 

املجمدة اأو ياأتي لها بوجبة �ساخنة، 

فهذا ل تعتبه عماًل قام هو به، لكن اإذا 

بذل جمهوداً وق�سى وقتًا يف املطبخ 

من اأجلها لإعداد الع�ساء، �ستكون هنا 

الرومان�سية بالن�سبة اإليها.

كنرتول«:  »الرمي����وت  اإعطاوؤه����ا 

يخو�����س العديد م����ن الأزواج معركة 

كل ي����وم عل����ى جه����از التحكم عن 

ُبعد، ويبداأ اجلدال ح����ول من يتحكرّم 

يف »الرمي����وت« وي�ساهد م����ا يريد، 

فع����ادة ما يكون هن����اك املتحكم يف 

»الرمي����وت« كل ليل����ة ه����و الرجل، 

وبالتايل ي�ساهد ما يريد، اأما اإن تخلرّى 

لزوجته عنه لت�ساهد ما تريد، فُيعتب 

هذا من اللفتات الأكرث رومان�سية على 

الإطالق.

�رشاء الزهور وال����ورود: هو اللفتة 

الأكرث و�سوح����ًا ورومان�سية التي من 

املمك����ن اأن يفعله����ا الرجل، لعرتافه 

له  بحبه ل�رشيكة حياته، فهذا ما تف�سرّ

الن�س����اء، لك����ن هناك عقب����ة يف هذا 

املو�سوع، وهي اأن الكثري من الرجال 

ل يحبون �����رشاء الزه����ور، خ�سو�سًا 

من ل ميتلك الوق����ت، وبع�س الرجال 

اأن �����رشاء الزهور وتقدميها  يعتبون 

اأثبت  رم����ز لل�سع����ور بالذنب، فق����د 

الدرا�س����ات اأن 7٪ من الن�ساء يعتبن 

اأن تق����دمي الورد هو غطاء عن فعل ما 

فعله الرج����ل يف حق �رشيكة حياته، 

ورمزاً للتكفري عن الذنوب، لذا ميتنع 

الكثري عن �رشاء الزهور.

العر�س  تق����دمي  املن����زل:  تنظيف 

للقي����ام بالأعم����ال املنزلي����ة ُيعتب 

لفت����ة غاي����ة يف الرومان�سي����ة، على 

الأق����ل من وجهه نظ����ر الرجل، بغ�س 

بالنظر عن اأن اللفت����ات الرومان�سية 

من الرجل لزوجته لبد اأن تكون اأكرث 

جه����داً وقيمة من عر�����س م�ساعدتها 

يف املن����زل، لكن تقدمي ه����ذا العر�س 

فيه �سيء من الرومان�سية اأي�سًا، فاإذا 

اأردَت اأن تفاج����ئ زوجتك بعمل �سيء 

رومان�سي ب�سيط م����ن اأجلها، اعر�س 

عليها اأن تق����وم بتنظيف املنزل بدًل 

منها مرة على الأقل كل اأ�سبوع.

ك����يرّ املالب�����س: يق����ع الرجل مرة 

اأخ����رى يف ف����خ اخلط����اأ يف التفكري 

الرومان�س����ي، فيعتب م�ساعدة زوجته 

يف ك����يرّ املالب�����س اأو حت�سري طاولة 

الع�ساء عماًل رومان�سي����ًا، لأن القيام 

للرجل  بالن�سبة  املنزلي����ة  بالأعمال 

هو قم����ة الرومان�سية، لك����ن الو�سع 

خمتل����ف بالن�سبة للن�س����اء، فغ�سيل 

الأطب����اق وحت�س����ري الطع����ام وك����يرّ 

املالب�س واجبات عل����ى الرجل جتاه 

زوجته، ولي�س عماًل رومان�سيًا، طبعًا 

ح�سب التفكري الأنثوي.

لالأ�سفل:  املرحا�����س  مقع����د  ترك 

يعت����ب الرجل ه����ذا العم����ل قمة يف 

الرومان�سية، ولفتة رومان�سية للغاية 

اأن����ه يرتك مقعد املرحا�����س لالأ�سفل، 

لكن مازلنا جنهل ملاذا يعتب الرجل 

هذا العمل رومان�سيا!

اخل����روج معه����ا: اأن تاأخذ زوجتك 

اأو خطيبتك اإىل مطعم للع�ساء ُيعتب 

لفت����ة رومان�سي����ة منك، لك����ن اأثبتت 

الأبح����اث اأن اإعداد ع�س����اء رومان�سي 

لزوجت����ك ُيبدي نفعًا اأكرث من اخلروج 

اإىل ع�س����اء يف مكان عادي، واخلروج 

معها للع�س����اء اأف�سل بكث����ري من اأن 

تاأخذه����ا لق�س����اء بع�����س الوقت يف 

الع�ساء  فتناُول  اإحدى »الكافيهات«، 

يكون اأكرث رومان�سية.

ق����ول »اأُحبرّك«: قول ه����ذه الكلمة 

لكن  رومان�سية،  بالتاأكي����د  ال�سحرية 

اأن تق����ول بعد ممار�سة اجلن�س اأو بعد 

عم����ل خدمة لِك ل تكون بنف�س قوتها 

عندما تقولها بدون منا�سبة.

رمي اخلياط

أغرب وسائل التعبير عن الحب عند الرجال

ككلرّ الأمه���ات اأنت تريدين اأن يكون طفلك من املتفوقي 

درا�سيًا، ل���ذا، فمن املوؤكد اأنك ت�سع���ي دائمًا للحفاظ على 

م�ست���واه الدرا�سي بجميع ال�ُسب���ل، اإل اأن البع�س يعتقد اأن 

حت�س���ي امل�ستوى الدرا�س���ي لأطفالهن اأم���ر �سعب ومعقرّد، 

ويحتاج اإىل جمهود كب���ري، على العك�س متامًا، فهناك طرق 

فعالة ت�سمن حت�سياًل علميًا ممتازاً لهم مب�ساعدة الأمهات.

الثق���ة بالنف�س: قد تغفل الأم ع���ن اأن الإحباط هو اأ�رشع 

�سعور يت�سلل اإىل طفله���ا، خ�سو�سًا اإذا ح�سل على عالمات 

متدنية، �سواء كان يتوقع ذلك اأم ل، لذا عليك اأن تعيدي ثقة 

طفلك بنف�سه وقدراته، وباأنه ميتلك قوة عقلية ي�ستطيع من 

خاللها التغلرّب على خماوف.

اأ�سل���وب التعليم: من الطبيعي اأن يختلف اأ�سلوب التعلرّم 

م���ن طفل اإىل اآخ���ر، فالبع�س لديه قدرة عل���ى احلفظ اأكرث 

ز على ذاكرته  م���ن الفهم، والعك�س �سحيح، ومنهم م���ن يركرّ

الت�سوري���ة اأو ال�سمعية. علي���ِك كاأم معرفة قدرة طفلك قبل 

اأي �س���يء، واتخاذها �سبياًل يف حتقي���ق امُلراد من حت�سيل 

درا�سي مرتفع.

حتديد الأهداف: يتوجب على الأم حتديد الأهداف لطفلها، 

لكن عليها اأن تراع���ي قدراته، وتعطيه الوقت الكايف لُيظهر 

نًا يف حت�سيله الدرا�سي. حت�سُّ

التح���دث م���ع املدررّ�سي: ل ب���درّ اأن يكون هن���اك تاأثري 

���ون مب�ستواه العلمي اأكرث،  للمدر�س���ي على الطفل، فهم ُملمرّ

وباإمكانهم حتديد نقاط �سعفه ونقاط قوته، لذا على الأم اأن 

تبق���ى على توا�سل ا�ستمرار معهم ملعرفة ال�ُسبل ال�سحيحة 

للتعامل مع طفلها وحت�سي م�ستواه التعليمي.

املكاف���اأة والثناء: لهما اأثر جميل على نف�س الطفل حال 

ح�سول���ه على درج���ات متفورّقة، فهو تقدي���ر منِك كاأم على 

جمه���وده الذي بذله جت���اه نف�سه اأوًل، وجت���اه تعبِك معه 

اه الدرا�سة.. فمن �ساأن كلمة �سكر وهدية ب�سيطة  وم�ساركتِك اإيرّ

اأن ُت�سعراه باحلما�س والتطلرّع اإىل الأف�سل على الدوام.

تنظي���م الوق���ت: علي���ِك األ حترمي طفلك م���ن ممار�سة 

ن�ساطاته الرتفيهية، لكن تنظيم الوقت يحقق له ولك موازنة 

عادلة، حتى ي�سعر بامل�سوؤولية وباأن هنالك اأولويات عليه 

ترتيبها، حتى ل يتاأثر حت�سيله الدرا�سي فيما بعد.

• الرومان�سية يف حياة 
النبي )عليه ال�سالة وال�سالم(

يبهرن���ا م�سهد ممثل ُيطع���م زوجته يف 

الأف���الم ول ننبهر باحلدي���ث ال�رشيف: »اإن 

اأف�سل ال�سدقة لقم���ة ي�سعها الرجل يف فم 

زوجته«.

يعتق���دون اأن تبادل ال���ورود بي الأحبة 

عادة غربي���ة، ون�سوا احلديث ال�رشيف: »من 

ُعر����س عليه ريحان فال ي���ردرّه، فاإنه خفيف 

املحمل طيب الريح«.

ينبه���رون عندما يرون الرج���ل الغربي 

يفتح باب ال�سيارة لزوجته، ومل يعلموا اأنه 

يف غزوة خيب جل����س ر�سولنا الكرمي �سلى 

اهلل عليه واآله و�سلم على الأر�س وهو جُمهد 

وجع���ل زوجته �سفية )ر�سي اهلل عنها( تقف 

عل���ى فخذه ال�رشي���ف لرتكب ناقته���ا.. هذا 

�سلوكه )عليه ال�سالة وال�سالم( يف املعركة، 

فكيف كان يف املنزل؟

كان وف���اة ر�سولنا الك���رمي يف حجر اأم 

املوؤمن���ي عائ�سة )ر�س���ي اهلل عنها( وكان 

باإمكان���ه اأن يتوفى وهو �ساجد، لكنه اختار 

اأن يكون اآخر اأنفا�سه بح�سن زوجته.

كان النبي �سل���ى اهلل عليه واآله و�سلم 

مع اأم املوؤمني عائ�س���ة )ر�سي اهلل عنها( 

عندما يريد اأن ي����رشب ياأخذ نف�س الكاأ�س 

الذي �رشبت فيه وي����رشب من نف�س املكان 

الذي �رشبت منه.. ولكن م���اذا يفعل اأولئك 

الذين انبهرن���ا ب�»اإتيكيتهم« يف مثل هذه 

احلالة؟

قال ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه واآله و�سلم: 

»اإنك لن ُتنفق نفق���ة اإل اأُجْرَت عليها، حتى 

اللقمة ترفعها اإىل فم امراأتك«.. اإنها املحبة 

والرومان�سية احلقيقة من الهدي النبوي.

�ُسئل���ت ال�سيدة عائ�سة )ر�سي اهلل عنها(: 

ما كان ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه واآله و�سلم 

يعمل يف بيته؟ قالت: »كان ب�رشاً من الب�رش؛ 

يخي���ط ثوبه، ويحلب �سات���ه، ويخدم نف�سه 

واأهل���ه«.. ويف »الإتيكيت« الغربي: »اخدم 

نف�سك بنف�سك«.

َفناإلتيكيتأنـِت وطــفـــــلك

تحسين المستوى الدراسي

) العدد 331(  اجلمعة - 31 ت�شـرين الأول - 2014



منوعات

اأف��ق��ي

1 - نهايات اأبيات ال�سعر / مل�س
2 - منت�س���ب لل�سح���راء / ع�س���ا ت���دق يف الأر�س 

لتثبيت �سيء

3 - م�سابقات / ن�سف عامل

طــريـقـة اللعـب

تو�س���ع الأرقام م���ن 1 اإىل 9 عاموديًا واأفقيًا 

على اأن ل يتكرر الرقم يف اأي اجتاه عامودي 

كان اأو اأفقي 

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

10

4 - فرق���ة مو�سيقية غربية 
�سويدي���ة كان���ت ن�سطة يف 

ال�سبعينات / �سجيج

�سم���ري  م���ع  »اإىل...«   -  5
الغائ���ب / ا�سم عل���م ي�سبه 

ا�سم بلد

6 - حار / عا�سمة ح�رشموت 
يف اليمن

7 - مرتفع / عك�س ا�سرتى
8 - ن�س���ف موعد / ذنوب / 

ن�سف داخل

9 - ثالثة حروف من اأديب / 
ثلثا ثوب / كالم

10 - متق���دم يف العم���ر / 
وا�سع

ع��م���ودي

1 - ل ي�سمع / اأغرى وقرب
2 - م���ن اأفالم عب���د احلليم 

و�سادية

3 - ا�سحيات / بحر وا�سع
4 - وف���ى مبا وعده / ن�سف 

باهر

1
1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

5 - من قبائل العرب يف املدينة املنورة 
/ �سباق طويل

6 - يفي�س خريه وكرمه / اأظهر عيوبا
7 - تراءت له اأ�سياء مل توجد

8 - معاناة يف احلياة / �ساف واأ�سلي
9 - متوازن / �سوت مرتفع ي�سم الآذان
10 - اإما كذا اأو كذا / اأعلى قمم اأوروبا

ة« بهارات تمّدنا بعشرات الفوائد الصحية )2/1(
ّ

»رش

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

ورائحتها  الزاهية  باألوانه���ا  البهارات 

الفورّاح���ة ل متنح اأطباقن���ا نكهات لذيذة 

فح�س���ب، ب���ل متدرّن���ا بع����رشات الفوائد 

ال�سحي���ة، وخ�سائ�س بع�سه���ا الوقائية 

والعالجي���ة، جتعله���ا اأك���رث فاعلية من 

العقاقري الكيميائية.

ُتوح���ي امل�ساحي���ق امللون���ة يف  ل 

قواريرها ال�سغرية امل�سفوفة يف مطابخنا 

باأنرّها تتمتع بخ�سائ�س �سحية ا�ستثنائية، 

فه���ي يف نظ���ر الكثريي���ن جُم���ررّد توابل 

وُمطيرّب���ات، لكن الواقع غ���ري ذلك متامًا، 

والكثري م���ن اأجدادنا كانوا يعرفون بع�س 

فوائد البهارات ال�سحي���ة، وي�ستخدمونها 

يف حياتهم اليومية.

وي���روي البوفي�سور »بارات اأغراول«؛ 

املتخ�س�س يف اأبحاث ال�رشطان والكيمياء 

اأنرّ البهارات مل  البيولوجي���ة واملناع���ة، 

تك���ن فقط جزءاً رئي�سيًا م���ن كل وجباته 

اأثن���اء َترعُرع���ه يف الهن���د، ب���ل كان���ت 

ُت�ستخ���دم يوميًا كع���الج اأ�سا�سي للكثري 

من ال�سطراب���ات ال�سحية، ويذكر مثاًل اأن 

ه كانت تر�س الكركم على اجلروح التي  اأمرّ

ُي�س���اب بها، اأو على جبين���ه عندما كان 

يعاين ارتفاعًا يف احل���رارة. وُي�سيف اأنرّه 

يف العام 1995، عندما ب���داأ اأبحاثه على 

الكركم، مل يكن هن���اك اأكرث من 50 درا�سة 

الُق���درات العالجية  علمية من�سورة حول 

للبهارات، اأم���ا اليوم فهناك اآلف من هذه 

الدرا�سات العاملية الت���ي اأكدت وتوؤكد اأنرّ 

البهارات حتتوي على مواد ُتكافح الأك�سدة 

واللتهاب���ات، وهم���ا مرتبطت���ان ب�سكل 

مبا�رش باأغلبية الأمرا�س املزمنة.

القرفة

الالفت اأن تكون القرفة، هذا النوع من 

البه���ارات ذو املذاق احللو، التي ُي�ساف 

اإىل احللويات، ه���ي نف�سها ت�ساعد على 

الوقاية من امل�ساكل ال�سحية املرتبطة 

بارتف���اع م�ستويات �سك���ر الدم، ل�سيرّما 

مر�س ال�سكري م���ن الفئة الثانية، الذي 

يزداد انت�ساراً يومًا بعد يوم. فقد توالت 

الدرا�س���ات التي اأك���دت اأنرّ القرفة تلعب 

دوراً يف التحك���م اليومي يف م�ستويات 

ال���دم(، ويف عوامل  الغلوك���وز )�سك���ر 

اخلطر الأخرى املرتبطة باأمرا�س القلب 

والأوعي���ة الدموي���ة. فال�سك���ري، الذي 

���د يف ارتفاع مزمن يف م�ستويات  يتج�سرّ

�سك���ر الدم، ُيهاجم ال�رشاي���ي والأوردة، 

ويزيد من خط���ر الإ�سابة مبر�س القلب 

مبعدل 6 اأ�سعاف.

ويف درا�س���ة حديث���ة، �سمل���ت 106 

اأ�سخا����س ُم�ساب���ي بال�سكري حيث مت 

اأف���راد املجموع���ة الأوىل غرامًا  اإعطاء 

من القرف���ة يف اليوم، بينما اأعطي اأفراد 

املجموع���ة الثانية عالجًا وهميرًّا، وبعد 

مرور 3 اأ�سه���ر َتبيرّ اأنرّ الأ�سخا�س الذين 
كانوا يتناولون القرفة جنحوا يف خف�س 

موؤ�رش قيا�س م�ستويات �سكر الدم لديهم 

مبعدل 0.83، بينم���ا مل يتعَدَّ ذلك 0.37 

ل���دى الآخري���ن. ُيذك���ر اأنرّ اأي انخفا�س 

ن���ًا  ي���رتاوح ب���ي 0.5 و1 ُيعت���ب حت�سُّ

ملحوظًا يف حالة املري�س بال�سكري. 

وتبيرّ اأي�س���ًا اأنرّ القرفة ت�ساعد على 

التحك���م يف م�ستويات �سك���ر الدم على 

املدى الق�سري اأي�سًا، فق���د قام البحاثة 

ال�سويدي���ون بتجربة، اأطعم���وا فيها 14 

�سخ�س���ًا وجب���ة بودين���غ الأرز نف�سها 

ة وافرة من القرفة،  مررّتي، مررّة م���ع َر�سرّ

ومرة من دون قرفة، فتبيرّ اأنرّ م�ستويات 

�سكر الدم قد انخف�س���ت ب�سكل ملحوظ 

بعد تناول الوجبة الغنية بالقرفة.

القرف���ة حُتاكي  اأنرّ  الأطب���اء  ويوؤكد 

يف مفعوله���ا داخ���ل اجل�س���م مفع���ول 

ُينظم  ال���ذي  الهرمون  ال�«اأن�سول���ي«؛ 

م�ستوي���ات �سك���ر الدم، فه���ي قد حتفرّز 

وحدات تلقرّي ال�«اأن�سولي« يف اخلاليا 

الدهنية والع�سليرّة، مثلما يفعل الهرمون 

نف�سه، ما ي�سمح لل�سكر الزائد بالنتقال 

من جمرى الدم اإىل داخل اخلاليا، حيث 

ُي�ستخدم لإنتاج الطاقة.

وقد اأظهرت درا�سات اأخرى اأنرّ القرفة 

ميك���ن اأن ت�ساعد يف الوقاية من اأمرا�س 

اأخرى وعالجه���ا، مثل ارتفاع م�ستويات 

الكولي�سرتول، والت�سمم الغذائي، ومر�س 

القل���ب، وارتفاع �سغط ال���دم، والقرحة 

وال�سكتة الدماغية.

وُي�ستح�س���ن �رشاء القرفة على �سكل 

عيدان، وطحن كمي���ة �سغرية منها كل 

مرة، فالقرفة امل�سحوقة تبداأ يف فقدان 

نكهتها وفاعليرّته���ا يف غ�سون ب�سعة 

اأ�سهر من �سحقها، واأف�سل اأنواع القرفة 

تلك التي تنم���و يف �رشيالنكا، ومثلها 

ب حفظها  مثل بقيرّ���ة البه���ارات، يتوجرّ

كَمة الإغالق،  يف قواري���ر زجاجي���ة ُمْ

يف م���كان ب���ارد، وبعيد ع���ن ال�سوء، 

وميكن حلفظه���ا يف الثالجة اأن ي�ساعد 

يف متديد ف���رتة �سالحيتها واحتفاظها 

مبوا�سفاتها.
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ك�شف مركز »واعي« لال�شت�شارات االجتماعية يف 

ال�شعودية عن ا�شتقباله اأكرث من ن�شف مليون �شكوى 

من رجال تعرّ�ش���وا لل�رضب من قبل زوجاتهم خالل 

الفرتة املا�شية.

واأفاد املركز باأن���ه تلّقى فقط الثالثاء املا�شي 6 

ات�شاالت من �شعوديني ا�شتكوا من تعر�شهم لل�رضب 

من زوجاتهم يف اأوقات �شابقة، م�شريين اإىل اأنهم كانوا 

يتكّتمون على هذه االأم���ور حتى ال تت�شعد الق�شايا 

ويقع���وا يف ح���رج، ومّت حتويله���م اإىل امل�شت�شارين 

املتخ�ش�شني يف املركز لتقدمي اال�شت�شارة املنا�شبة 

لهم.

من جهت���ه، اأو�شح امل�رضف العام اأن املركز تلقى 

اأكرث من 557 األ���ف حالة ات�شال يف الفرتة املا�شية، 

وهذا يدل على حاجة املجتمع اإىل مثل هذه املراكز.

وك�شف امل�ش���وؤول اأن مركز »واعي« لال�شت�شارات 

االجتماعية ُي�شهم يف تق���دمي خدماته املجانية يف 

املجال النف�ش���ي واالجتماعي والرتب���وي الأكرث من 

اأربعة و�شتني األف حالة.

واأو�ش���ح اأن املركز يعمل طوال اأيام االأ�شبوع دون 

توّقف، مبينًا اأن لدى املركز �شبعة وثالثني م�شت�شاراً 

وم�شت�شارة من املتخ�ش�ش���ني يف علم النف�س وعلم 

االجتماع واخلدمة االجتماعية خلدمة اأفراد املجتمع.

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 
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كاريكاتير

نصف مليون رجل تضربهم زوجاتهم

احذروا.. إضاءة »أندرويد« تتجسس على حامله
ال تتوق���ف الن�شائ���ح الت���ي تقدمه���ا املواق���ع 

االإلكرتوني���ة املتخ�ش�ش���ة يف التكنولوجيا، لك�شف 

النقاب وتو�شيح ما كان خافي���ًا عن امل�شتخدمني، 

خ�شو�ش���ًا ما يتعل���ق با�شتخدام الهوات���ف الذكية 

والتطبيقات التابعة لها.

ويف ه���ذا االإطار، حّذرت �شحيف���ة »ديلي ميل« 

الربيطانية، م�شتخدمي نظام »اأندرويد« من خطورة 

حتميل تطبيقات قد تخ���رتق اخل�شو�شية، ومن تلك 

 brightest« flashlight:التطبيق���ات

 ،»tiny flashlight+led«و  ،»free
.»super-bright led flashlight«و

ال�شحيف���ة اأ�ش���ارت اإىل اأن تطبيق���ات االإ�ش���اءة 

املجانية التي ُت�شتخدم للح�شول على ك�شاف جماين 

لل�شوء، من املمكن اأن ت�شاعد يف عمليات التج�ش�س، 

و�شحب بيان���ات امل�شتخدم ال�شخ�شي���ة، موؤكدة اأن 

من ي�شع هذه التطبيقات يف االأ�شا�س ي�شتخدمونها 

للتج�ش�س على االأماكن التي يكون فيها مالك الهاتف 

النقال، ف�شاًل عن م�شاهدة ال�شور والر�شائل الن�شية 

واالأرقام اخلا�شة، االأمر الذي ميكن من خالله احل�شول 

على احل�شابات البنكية للم�شتخدمني، وا�شتخدامها 

يف عمليات الن�شب االإلكرتوين.


