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هل قررت جماعة »14 آذار« إلغاء 
لبنان؟

احتالل األنبار.. ومخاطر تقسيم العراق

قبل أن يرحل أيار 

FRIDAY 29 MAY - 2015 
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الهبة  �شمن  من  اللبناين  للجي�س  الفرن�شي  ال�شالح  �شفقة  اإطــار  يف 

االإرهابية  املجموعات  اأن  تبينّ  لكن  »ميالن«،  40 �شاروخ  ال�شعودية، و�شل 

دعـــا خــراء  مــا  الــ�ــشــواريــخ،  هـــذه  مــن  االآالف  �ــشــوريــة متتلك  امل�شلحة يف 

وع�شكريي ليت�شاءلوا: كيف و�شلت هذه االأ�شلحة اإىل االإرهابيي، ومثلها 

الأنهما  ووا�شنطن،  باري�س  بعلم  و�شلت  اأنها  موؤكدين  اأمريكية؟  �شواريخ 

تعرفان الدول التي متتلك مثل هذه ال�شواريخ، واأرقامها.

ألمـــــــة واحـــــــدة
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فقط 40 صاروخًا للجيش اللبناني

العدوان يقصف جنيف - اليمن

محاباة أميركية في الملف األوكراني أسئلة ضرورية لبعض حلفاء 
سورية.. بالتزامن مع حرب اليمن

إميل لحود يتذكر.. 
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عرسال والرمادي.. 
مصير مشترك؟
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ما بين تحرير 2000 
وتحرير 2015

يتز�من عيد �ملقاومة وحترير �جلنوب �للبناين يف 25 من �أيار 

هذه �ل�سنة، م����ع �لإعالن عن �نت�سار �ملقاوم����ة بتحرير �سل�سلة 

جبال لبنان �ل�رشقية، مع فارق ب�س����يط ه����و �أنه يف �لعام 2000 

مّت حترير �جلن����وب من �لعدو »�لإ�رش�ئيل����ي«، ويف �لعام 2015 

مّت حترير �ل�سل�س����لة �ل�رشقية من جبال لبن����ان من �أدو�ت �لعدو 

»�لإ�رش�ئيلي«. 

�س����حيح �أن نتائج معركة �لقلمون ي�س����تفاد منها على �ملدى 

�ل�سرت�تيجي ع�سكريًا و�سيا�س����يًا، لكن تبقى مهمة وطنية ُملّحة 

هي حماية لبنان من �لرتد�د�ت �لناجمة عن معركة �لقلمون، لذ� 

يجب �إكمال �ملهمة �لوطنية نحو جرود عر�س����ال بالتن�سيق بني 

�جلي�ش �للبناين و�أهل �ملنطقة و�ملقاومة. 

لكن م����ا لي�ش ب�س����دفة ه����و �أن تتز�من ت�رشيح����ات �لإد�رة 

�لأمريكية مع ت�رشيحات فريق �سيا�س����ي لبناين لت�س����ب بنف�ش 

�لجت����اه. فالوليات �ملتحدة منعت ت�س����ليح �لق����و�ت �لعر�قية 

بالأ�سلحة �ملنا�س����بة، كما وقفت بوجه �حل�سد �ل�سعبي �لعر�قي 

ملنعه من �لدخول �إىل �لأنبار و�لرمادي ملو�جهة تنظيم »د�ع�ش« 

ومتفرعاته، حتت ذريعة �خلوف من جمازر مذهبية!

�أما �لفريق �ل�سيا�س����ي �للبناين فا�س����تفاق بعد هجعة طويلة 

ليط����ل علينا ليتحفن����ا با�ستعر��ش �إعالمي ع����ن تزويد �جلي�ش 

�للبناين ب�40 �ساروخًا من نوع مي����الن، لنكت�سف �أن �لإرهابيني 

يف �لقلم����ون ميتلكون �ملئات من نف�ش �لن����وع و�مل�سدر، كما �أن 

نف�ش �لفري����ق �للبناين يحذر ويتوعد بع����دم �لقرت�ب من بع�ش 

�ملناطق �للبناني����ة �لتي حتتمي بها �أدو�ت �لعدو »�لإ�رش�ئيلي« 

من متفرعات تنظيم »�لقاعدة« وتهدد �أمننا �لوطني.

�إن متاهي �ملوق����ف �لأمريكي مع فري����ق �سيا�سي لبناين لهو 

�أك����ر دليل على �أن �لذي يح�سل يف بالدنا لي�ش بال�سدفة، بل هو 

خمطط ومر�سوم وُمعّد ب�س����كل جيد وبتن�سيق تام، وتديره غرفة 

عمليات �إعالمية و�سيا�سية و�حدة.

مل يعد هناك جمال لل�سك باأن �لهدف �لرئي�سي لال�سرت�تيجية 

�لأمريكية يف بالدنا �لعربية هو تلزمي تنظيم »د�ع�ش« ومتفرعات 

تنظي����م »�لقاعدة« لتنفيذ �مل�����رشوع �لأمريكي �ل�سهيوين بن�رش 

�لفو�سى وتفكي����ك جمتمعاتنا �لعربية، متهي����د�ً لتق�سيم �لوطن 

�لعربي �إىل دويالت متناح����رة ومت�سارعة ومتحاربة فيما بينها 

بحروب مذهبيه متتد �إىل عقود ورمبا مئات �ل�سنني، وبذلك يكون 

�لعدو �ل�سهيوين �ل�ساعي لتهويد �لقد�ش و�إعالن �لدولة �ليهودية 

و�إن�س����اء حز�م �أمني ميتد من �حلدود �لأردني����ة مرور�ً بالقنيطرة 

م����ع �جلولن �ملحتل، هو �مل�ستفيد �لوحيد من حتقيق �أهد�ف هذ� 

�مل�رشوع. 

نحن �أم����ام متغ����ري�ت �سعبة عل����ى �ل�سعيدي����ن �ل�سيا�سي 

و�لع�سك����ري؛ بني م�����رشوع �أمريكي �سهيوين بتموي����ل وم�ساندة 

بع�����ش �لعرب، يهدف �إىل تفتيت �ملنطق����ة �لعربية، لتاأمني بقاء 

»�إ�رش�ئي����ل« يف منطقتن����ا �لعربية، وبني م�����رشوع مقاومة هذ� 

�مل�رشوع �لتفتيتي، و�لثبات على مقاومة �لعدو »�لإ�رش�ئيلي«.

�ملرحل����ة �ملقبل����ة قا�سي����ة ب����كل �ملقايي�����ش، ول �سبيل لنا 

�س����وى �ل�سمود مبو�جهة �مل�رشوع �ل�سهي����و �أمريكي، مهما بلغت 

�لت�سحي����ات، لأن �لأمريك����ي ل يحرتم �إل �لق����وي، ونحن �لأقوى 

مبقاومتن����ا و�سمودنا و�نتمائنا �لعرب����ي، ولأن فل�سطني �ستبقى 

ولّدة للمقاومني، و�لأيام �ملقبلة �ستثبت ذلك.

رفعت البدوي

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

لأن���ه حافل بالأح���د�ث، ولأنه بات يف 

ذ�ك���رة �للبناني���ني �ل�سهر �لأك���ر ح�سور�ً، 

ف عن���ده قبل  ي�ستح���قُّ �سه���ر �أي���ار �لتوقُّ

رحيله، خ�سو�س���ًا �أنه يف �لأول منه �حتفل 

�للبنانيون �لذي���ن ما ز�لو� يف �سوق �لعمل 

بعيدهم، �أم���ا �ل�ساد�ش منه فقد م�سى دون 

�إحي���اء ذكرى �ل�سهد�ء، رمب���ا لأن لبنان مل 

يرت���ِو تر�به بع���د من دماء �أبنائ���ه، �أو لأن 

�حلكوم���ات �ملتعاقبة لديها قر�ء�ت خا�سة 

يف قامو����ش �ل�سهادة، وع�سى عيد �ملقاومة 

و�لتحرير يف �خلام����ش و�لع�رشين من �أيار 

يكون كل �سنة عر�سًا وطنيًا لتكرمي �ل�سهد�ء 

وتكرمي �لوطن، وم���ا بني �لتاريخني نتمنى 

�أل ُي�ستعاد �ل�سابع من �أيار ول �ل�سابع ع�رش 

منه �سوى للعرة، ه���ذ� �إذ� قرَّر �للبنانيون 

��ستعادة �لوطن، ولكن �أبى �أيار �إل �أن يكون 

�سهر �نق�سام���ات جديدة على خلفية نهاية 

ولية رئي����ش �جلمهورية خالله، ولي�ش يف 

�لأفق، حت���ى �لبعيد، �أي تو�فق على رئي�ش، 

بانتظار جالء �لو�سع �ل�سوري!

مي�س���ي �أي���ار وُيقِب���ل �آخ���ر، ويبق���ى 

�للبناني���ون على خالفاتهم، و�إذ� كان �تفاق 

�ل�ساب���ع ع�رش من �أيار �مل�س���وؤوم قد �نق�سم 

�للبنانيون ب�ساأنه لأنه �تفاق �إذلل، فما هو 

�أعظم من عيد �لتحرير من رج�ِش �أعتى عدو 

عن�رشي يف �لع���امل لول حقد �لبع�ش على 

�ملقاوم���ة، وهو حقد ُم�ستحكم، لي�ش ب�سبب 

دخولها يف �حلرب �ل�سورية، بل منذ �نطلقت 

هذه �ملقاومة وو�سوًل �إىل ن�رش �لعام 2000 

ون�رش �لعام 2006، و�لن����رش �لذي ت�سنعه 

م���ع �جلي����ش يف �لبقاع �ل�سم���ايل و�أعايل 

�لقلمون، وما ز�ل �لبع�ش يف لبنان يطعنون 

يف �لظهر فيما �ملقاومة على �جلبهات.

خط���اب �ل�سيد ح�سن ن����رش�هلل ع�سية 

عيد �ملقاوم���ة و�لتحرير كان ُمغاير�ً لكافة 

���ى �لأ�سياء وكاد  �لإط���اللت �ل�سابقة، و�سمَّ

ي �لأ�سماء، و�ل�سيد يعني ما يقوله قبل  ُي�سمِّ

�لفعل وبع���ده، ويبدو �أن �ملقاومة هي �أمام 

�لقر�ر �لو�حد و�خليار �لأوحد يف ما يتعلَّق 

مبو�جه���ة �لإرهاب يف �لقلم���ون، لي�ش لأن 

�ملقاومة »هاوية« فت���ح جبهات و�فتعال 

ر  ج ذل���ك »�لبع�ش« وي�سخِّ حروب كما يروِّ

�أبو�قه و�إعالمه دون �أن يطرح بد�ئل، بل لأن 

بكثافة  موج���ودون  �لإرهابيني  �لتكفرييني 

يف �جل���رود �للبنانية و�لد�خ���ل �للبناين، 

ولدى هذ� �لبع�ش م���ن �لكيدية ما يدفعهم 

�إىل �ل�سع���ور ب���اأن لبنان باأل���ف خري، و�أن 

�لكي���ان كان مباأمن لول وج���ود �ملقاومة 

يف �سوري���ة، وكاأن ثقافة هوؤلء �لتكفرييني 

تع���رتف بح���دود و�سي���ادة �أوط���ان، وهم 

ي�سوحون ويجول���ون بني �لرّقة يف �ل�سمال 

�ل�سوري و�لأنب���ار يف �لو�سط �لعر�قي، وما 

�أدرى ه���ذ� �لبع�ش يف لبن���ان مبا هو �آٍت ل 

�سمح �هلل لو �نت�رش �لإرهابيون يف �لقلمون، 

وكم يحتاجون لجتياح لبنان لول �جلي�ش 

و�ملقاومة، وها ه���و م�سري �لأنبار �لعر�قية 

�لبالغة م�ساحتها ثالث ع�رشة مرَّة م�ساحة 

لبنان ماث���ل �أمامنا، و�سكانها لي�سو� �سيعة 

ول م�سيحيني ول �أيزيديني.

م�سكلة بع����ش �للبنانيني مع �ل�سيد 

و�ملقاومة �أن �لع���دو »�لإ�رش�ئيلي« بعد 

�سحق���ه يف لبنان ع���ام 2000، بات يفهم 

و�قعي���ة �ملقاوم���ة يف �إد�رة �لأمور �أكر 

منه���م، لأنه���ا م�سوؤولة �أم���ام �للبنانيني 

ب�سكل عام، و�أمام بيئتها �حلا�سنة ب�سكل 

خا�ش عن كل كلم���ة وكل عهد وكل وعد، 

و�أن قائد �ملقاوم���ة يحذِّر وينبِّه وي�سيء 

عل���ى �لأمور قب���ل حدوثه���ا �نطالقًا من 

روؤيت���ه وتقدير�ت���ه لالأح���و�ل �حلا�رشة 

وللم�ستجد�ت، لكن �أن ينتظر بلوغ �ل�سكني 

حدود �لنح���ر و�لدولة مل تتحرَّك و�لطعن 

يف �لظهر يف ع���زِّ حركته فهذ� خطر على 

�لكي���ان �للبناين قبل �أن يكون خطر�ً على 

�ملقاومة.

لَنُق���ل �إن »�لطالق �لبائ���ن« قد �أعلنه 

�ل�سي���د ن�رش�هلل م���ع من مل تُع���د حُتتمل 

طعناتهم، و�أن هم���وم �لرُجل باتت ميد�نية 

�أكر منه���ا �سيا�سية �سيق���ة على م�ستوى 

زو�ريب، ولبنان دخل مع �جلي�ش و�ملقاومة 

و�ل�سع���ب �لذي يرى يف هاتني �لقوَّتني دون 

�سو�هما، �لأمل و�لرجاء يف معركة �مل�سري، 

د �سماحت���ه يف �أكر من �إطاللة، �أن  وكما �أكَّ

�ل�سعب �للبناين، خ�سو�سًا يف قرى �لأطر�ف، 

لن ير�س���ى م�ساكنة �أو جم���اورة �لإرهاب، 

ة على هام�ش معركة �لقلمون  و�لدولة مدعوَّ

�أن ت�سب���ط عر�سال �لبل���دة، مبا حتويه من 

�س���الح و�إرهاب د�خل خميم���ات �لنازحني 

�ل�سوري���ني، و�ملقاومة كفيل���ة بالن�رش يف 

معرك���ة �جلرود لإبعاد �لتكف���ري نهائيًا عن 

�أر�ش لبنان و�سمائه، وع�سى �أل يكُفر �ل�سيد 

ن�رش�هلل بتلكوؤ �لدول���ة يف �لقيام بو�جبها 

ونزع »قمي�ش عثم���ان« عر�سال من �أيدي 

خ�سوم �لكيديات �لتي ل قيمة لها، وي�رشخ 

فعاًل باآلف �ملقاومني عر »تعبئة عامة« 

ويقول: �لأمر يل..

اأمني اأبو را�شد

مشكلة بعض اللبنانيين مع 
المقاومة وسيدها أن العدو 

»اإلسرائيلي« بات يفهم 
واقعيتهما في إدارة األمور 

أكثر منهم
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همسات

¡ »�لوطني« لن يدوم
�سخ���رت بع�ش قي���اد�ت يف »14 �آذ�ر« من 

»�ملجل�ش �لوطني« �لذي جري ت�سكيله قبل 

نحو �سهر يف لبنان، مذّكرة باأن �أول ت�سكيل 

للمعار�سة �ل�سورية يف �خلارج �أُعطي نف�ش 

�ل�س���م يف ��سطنب���ول و�رشعان م���ا �ندثر، 

و»جمل�سنا قّدم بنف�سه ورقة نعيه«.

¡ عقار� �حلريري
بييروت  بلدييية  قييررت  عقارييين  �أن   

نّ
تبيي�

�رش�ءهمييا يف منطقيية حمد يف بييروت، ويف 

�ل�سييويفات، تعييود ملكيتهمييا للرئي�ييس �سييعد 

�حلريييري، وهمييا كان جزء�ً ميين ح�سته بعد 

توزيع تركة �لرئي�س �لر�حل رفيق �حلريري.

¡ عملية نوعية
نّف���ذ رج���ال �ملقاومة يف �لقلم���ون عملية 

نوعي���ة هي �لأوىل من نوعها، حيث مّت ر�سد 

جمموع���ة تكفريية من »جبه���ة �لن�رشة« 

و»لو�ء �لغرباء« يف جرود عر�سال من جهة 

ج���رود نحلة يف �ل�سل�سل���ة �ل�رشقية، كانت 

تنوي تنفيذ عملي���ة �إرهابية كرى. �لعملية 

ة،  مت ر�سدها بو��سطة طائرة ��ستطالع م�سريَّ

حيث مت قتل كامل �أفر�د �ملجموعة، وبينهم 

قائد ميد�ين كبري، وتدمري عدة �آليات ع�سكرية 

وغرفة �لعمليات. �جلدير بالإ�سارة �أن طائرة 

�ل�ستط���الع ر�سدت �نط���الق �مل�سلحني من 

منطق���ة �لك�سار�ت �جلردي���ة �لو�قعة جنوب 

عر�سال، ومت ��ستهد�فهم قبل توّجههم �سماًل 

باجتاه جرود نحل���ه، ود�رت ��ستباكات بني 

رج���ال �ملقاومة و�لتكفريي���ني و�أ�سفرت عن 

قتل جميع �مل�سلحني.

¡ �لوزير.. و�مل�ست�سارة
مل يتمكيين وزييير ميين رد طلييب »م�ست�سييارة« 

له علييى كل �مل�ستويييات، ف�سييارك رغمًا عنه 

يف منا�سبيية �جتماعية، بعييد �أن تذمر وتعذر 

�أمام �مل�ست�سييارة »�لنبيلة« بعدم قدرته على 

تلبيتهييا ب�سبييب »بري�ستيجييه«، و»�لعميير �إلو 

حقو«.

¡.. وغربة �سقر
قال �سديق قدمي للنائب �ملهاجر عقاب �سقر 

�إن �لأخري ي�سع���ر بغربة كبرية، لي�ش ب�سبب 

تنّقله ب���ني �لفنادق، ب���ل لأن ويل �أمره يف 

�ل�سعودية �لأمري مقرن بن عبد �لعزيز ُو�سع 

على �لرف �إىل �أمد مفتوح.

¡ �سهادة مرفو�سة
رف�س م�سوؤول رفيييع �سهادة »مدح« من �أحد 

�لييوزر�ء معلقًا �أن �ل�سهييادة �سادرة عن جهة 

ال حتييوز �ملو��سفييات �لوطنييية، وحتتاج �إىل 

ج يف �ل�سفييوف �البتد�ئية، ال �سيما يف 
نّ
�لتدر

�لرتبية �لوطنية.

¡ ل خم�س�سات = ل مديح
فوجئت حمطة خليجية م�سهورة �أثناء �إعد�د 

فيلم وثائقي عن دور �حلريري يف »14 �آذ�ر«، 

�أثناء لق���اء �أحد مطلقي �لتجم���ع �ملذكور، 

بحج���م �لكر�هي���ة للحريري م���ن �ل�سخ�ش 

�لذي �أر�دو� �سه���ادة ل مكان فيها لغري كيل 

�ملد�ئح.. ليكون �خلتام بعد وقف �لت�سجيل: 

منذ كم �سهر مل ت�ستلم �ملخ�س�سات؟

¡ �بتز�ز
تذمرت �سحافية لبنانية من تكر�ر ��ستخد�م 

��سمهييا يف �سحيفيية �سعودييية تعمييل لديها، 

ال �سيمييا �أن معظييم �لتحقيقييات و�ملقيياالت 

�لتييي ُتن�ييرش ال يتم �إعالمها بهييا، وملا �أر�دت 

حو� لها بقطع رزقها.
نّ
�العرت��س لو

يبدو �أن جماعات »14 �آذ�ر«، و�مل�سيحيني 

منه���م على وج���ه �لتحديد، قد �تخ���ذو� �لقر�ر 

باإلغ���اء �لحتفالت �لتي قادته���ا �ل�سيدة بهية 

�حلري���ري يف �لأول م���ن �أيل���ول م���ن �ل�سنتني 

�ملا�سيت���ني بذك���رى �إعالن �ملن���دوب �ل�سامي 

لال�ستعم���ار �لفرن�سي يف لبن���ان �جلرن�ل غورو 

عام 1920 �إعالن »دولة لبنان �لكبري«.

ومن �أين ق���رر م�سيحيو »14 �آذ�ر« �لإعالن 

عن ذلك؟ م���ن �ل�رشح �لبطريرك���ي يف بكركي، 

و�إعالنه���م عن ذل���ك بع���د �جتماعه���م ب�سيد 

�ل�رشح، �لبطريرك �مل���اروين �لكاردينال ب�سارة 

بطر����ش �لر�ع���ي، �لذي وج���د نف�س���ه م�سطر�ً 

ف���ور �إعالن �لنائ���ب بطر�ش حرب ع���ن ن�ساب 

جل�سة �نتخاب رئي����ش �جلمهورية �لتي ت�سبح 

بالن�س���ف ز�ئد و�حد�ً بع���د �جلل�سة �لأوىل �لتي 

ت�ستوجب �لثلثني، �إىل نفي �أن يكون منح بركته 

�أو مو�فقت���ه لهذ� �لط���رح �مل�سبوه، وبالتايل مل 

يق���ع يف »�لفخ« �لذي �أر�دوه لبكركي مع زعيم 

�ملختارة، �لذي يبدو �أنه ق���رر �لعودة �إىل »14 

�آذ�ر«، لأنه مر�سحه للرئا�سة هرني حلو ونو�به 

�مل�سيحيني كان���و� يف ع���د�د »�لآذ�ريني« يف 

بكركي.

ثم���ة من يقول هن���ا �إن ه���ذه �خلطة �لتي 

ُو�سف���ت ب�»�مل�سبوهة« و»�ملوب���وءة« رّتبها 

»فريق ف���وؤ�د �ل�سنيورة« يف »تيار �مل�ستقبل« 

للت�سلل ع���ر م�سيحي���ي »14 �آذ�ر« و»�للقاء 

�جلنبالط���ي«، جلعل ما تفّوه ب���ه حرب وكاأنه 

خارج من ل���دن �لبطريرك �لر�ع���ي، مما ي�سّعر 

�لأو�س���اع �لد�خلية ويجعلها قريب���ة جد�ً من 

�أو�ساع حكومة �ل�سني���ورة �لأوىل بعد ��ستقالة 

�ست وزر�ء منها و�غتيال وزير، ما �أفقدها �سبعة 

وزر�ء، وكان���ت قر�رته���ا �جلهنمي���ة، �قت�ساديًا 

و�سيا�سي���ًا، ه���ي �لتي دفعت �لب���الد �إىل �سفري 

�لهاوية، علمًا �أن ه���ذه �خلطة وفق م�سادر من 

د�خل جمموعة »14 �آذ�ر«، تهدف �إىل �مت�سا�ش 

مب���ادرة مي�سال عون، و�إلغ���اء طرح �لتعيينات 

�لأمنية، وق�سية عر�س���ال، فلم تقع �لبطريركية 

�ملاروني���ة يف �ل����رشك، و�سارع���ت �إىل نف���ي 

»�لإعالن �حلربي«.

باأي حال، عودة �إىل بدء بخ�سو�ش �لإعالن 

عن ن�س���اب بن�سف + و�حد، فلعل���م هوؤلء �أن 

م�ساألة ن�ساب �لثلثني هي:

�أوًل: جزء من مكون ووجود لبنان، و�لتالعب 

بهذه �مل�ساألة تالعب بامل�سري �لوطني، ذلك لأنه 

من���ذ �أن كان لبنان �سغري�ً عل���ى جزء من جبل 

لبنان يف �أي���ام �ملت�رشفي���ة، كان جمل�ش �إد�رة 

�ملت�رشفية يقوم على �لثلث و�لثلثني.

ثاني���ًا: بع���د �لإع���الن ع���ن قي���ام �حلياة 

�لد�ستوري���ة يف لبنان ع���ام 1926، كان جمل�ش 

�لنو�ب يف زمن �لنتد�ب يقوم على �أ�سا�ش �نتخاب 

ثلثي �لأع�ساء، ويعنّي �ملندوب �ل�سامي �لفرن�سي 

�لثلث �لأخري، من �أجل �أن ي�ستمر مم�سكًا باحلياة 

�ل�سيا�سية يف لبن���ان من جهة، و�ملحافظة على 

تو�زنات �سيا�سية معينة من جهة �أخرى.

مل يختل���ف �لأمر بعد �ل�ستق���الل، ففي عز 

معركة �ل�ستق���الل يف �أيل���ول 1943 حينما قرر 

جمل����ش �لن���و�ب �إلغ���اء �مل���و�د �لنتد�بية من 

�لد�ستور، جهد مدير عام �لأم���ن �لعام �لفرن�سي 

غوتيه من �أج���ل ح�سد 18 نائب���ًا ي�سكلون ثلث 

جمل����ش �لن���و�ب ملنع �كتم���ال �لن�س���اب، فما 

��ستط���اع �إل ح�سد 16 نائبًا، كان بينهم �إميل �ده 

وكمال جنبالط، فُعقدت �جلل�سة ومت �لغاء �ملو�د 

�لنتد�بية، وكانت �لتطور�ت �ل�ستقاللية بعدها.

ويف كل �نتخابات روؤ�س���اء �جلمهورية منذ 

زم���ن �لنتد�ب، �أي منذ �نتخاب �سارل دبا�ش عام 

1926، و�إميل �ده عام 1934، و�أول رئي�ش ��ستقاليل 
ب�س���ارة �خلوري ع���ام 1943، حتى �آخ���ر رئي�ش 

مي�سال �سليمان ع���ام 2008، كان �رشطًا �رشوريًا 

ولزمًا ن�ساب �لثلثني.

نذّك���ر »�ل�سي���خ« بطر�ش ح���رب بانتخاب 

�لرئي����ش �ليا����ش �رشكي����ش ع���ام 1976، وكيف 

��ستغرق���ت جل�سة �نتخابه يف ق�رش من�سور عدة 

�ساعات ليكتمل �لن�ساب �لثلثني، وكيف �أح�رشت 

»ق���و�ت �ل�ساعقة« نو�بًا م���ن منازلهم من �أجل 

ذلك.

ونذّكر �أي�س���ًا بجل�سة �نتخاب ب�سري �جلميل 

يف �ملدر�س���ة �حلربية يف �لفيا�سية حتت �إ�رش�ف 

�ملجن���زر�ت »�لإ�رش�ئيلية« ع���ام 1982، وكيف 

تاأّخرت جل�س���ة �لنتخاب ع���دة �ساعات؛ ريثما 

يكتمل ن�س���اب �لثلث���ني، دون �أن ن�سري هنا �إىل 

�عمال �لرتغيب و�لرتهيب �لتي مور�ست بحق عدد 

من »ممثلي �لأمة«.

ونذّكر �لقانوين و»�لد�ستوري« بطر�ش حرب 

وكل جماعة »�ل�سيادة و�ل�ستقالل« بانتخابات 

�لرئا�س���ة ع���ام 1988، وكيف من���ع �لنو�ب من 

�لو�سول �إىل �ملجل����ش �لنيابي يف ق�رش من�سور 

ملنع �كتمال ن�ساب �لثلث���ني و�نتخاب �لرئي�ش 

�سليم���ان فرجنية، مع �لعل���م �أنه ح�رش �أكر من 

ن�س���ف عدد �لنو�ب حيث ح����رش 38 نائبًا وكان 

�لن�س���ف ق���د �أ�سب���ح 36، وكان باإم���كان رئي�ش 

�ملجل�ش �أن يدعو جلل�سة ثانية يف �ليوم �لتايل، 

وكان �سيح�رشها كحد �أدنى 38 نائبًا، فينتخبون 

�لرئي����ش �لر�حل �سليمان فرجني���ة، لكن ذلك مل 

يح�سل لأنه غري د�ستوري.

���ه �إىل كل  ثم���ة �س���وؤ�ل �أخ���ري هن���ا، موجَّ

»جهابذة« �لفهم �لقانوين و�لد�ستوري، �سو�ء من 

جماع���ة »14 �آذ�ر« �أو من خارجها: ملاذ� ل يتم 

�للجوء �إىل �لد�ستور، وتطبيق �أهم بند فيه، ووجد 

�لد�ست���ور بحد ذ�ته من �أجلها، وهي �أن »�ل�سعب 

م�سدر �ل�سلط���ات«، فلماذ� ل يكون �جتاه �رشيع 

لتطبيق هذ� �ملبد�أ �لد�ستوري يف تكوين �ل�سلطة، 

و�لبد�ي���ة م���ن ر�أ�سها بانتخ���اب رئي�ش من قبل 

�ل�سعب..؟

عبد اهلل نا�شر

اشتراط نصاب الثلثين النتخاب 
رئيس للجمهورية جزء من مكّون 

لبنان.. والتالعب عليه تالعب 
بالمصير الوطني
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عرسال والرمادي.. مصير مشترك؟

قتال حزب اهلل للمجموعات التكفريية 

امل�سلح���ة لي����س اأم���راً م�ستج���داً، ورغم 

اعرتا����س »تيار امل�ستقب���ل« على دخول 

املقاومة امليدان ال�سوري، غري اأن »التيار« 

تعاي����س م���ع الواقع، و�س���ارك »احلزب« 

يف تاألي���ف احلكوم���ة ال�سالمية، تلت ذلك 

جوالت تن�سيق اأمن���ي عدة بني الفريقيني 

على اأعل���ى امل�ستويات، اأ�سهمت يف جناح 

تنفيذ اخلطط االأمنية يف خمتلف االأرا�سي 

اللبناني���ة، ال�سيما يف البق���اع ال�سمايل، 

وموؤخراً يف �ساحية بريوت اجلنوبية.

»اله�ستريي���ا  ه���ذه  مل���اذا  اإذاً، 

املقاوم���ة وحماولة  امل�ستقبلي���ة« على 

و�س���ع اخلطوط احلمر اأمامه���ا لثنيها عن 

مالحق���ة التكفرييني يف ج���رود عر�سال، 

الذين ا�ستباحوا دماء اأهايل منطقة البقاع 

ال�سم���ايل، يف وق���ت مل تتخ���ذ احلكومة 

ق���راراً �سيا�سيًا ُيف�س���ي اإىل دخول اجلي�س 

اللبن���اين اإىل عر�س���ال، واإزال���ة »االإمارة 

من  ال�رشعية«  االإ�سالمية« و»حماكمه���ا 

البلدة امل�ستباحة، مادام »التيار االأزرق« 

متم�سكًا بخيار الدولة وموؤ�س�ساتها؟

ال�سب���ب اجلوه���ري لهذه  اأن  ال�س���ك 

»اله�ستريي���ا« ه���و ته���اوي امل�سلح���ني 

التكفريي���ني حتت �رشبات اجلي�س ال�سوري 

واملقاومة يف ال�سل�سلة ال�رشقية، وبالتايل 

اإف�س���ال »املخطط ال�سع���ودي« مبحاولة 

االلتفاف على العا�سم���ة ال�سورية دم�سق 

من الغ���رب، واأي�سًا و�س���ع امل�سلحني يف 

متا�س مع ح���زب اهلل يف منطقة بعلبك - 

الهرمل، حيث كانت عر�سال وماتزال ت�سّكل 

قاعدة اإمداد للتكفريي���ني وما تبقى منهم 

يف »ال�سل�سلة«، ال�سيما يف جرود البلدة.

ويب���دو اأي�س���ًا اأن »التي���ار االأزرق« 

يحاول ا�ستنها����س �سارعه، ولهذه الغاية 

قد ي�ستغ���ل م�ساألة ح���رب املقاومة على 

امل�سلحني التكفرييني يف اجلرود املذكورة، 

كم���ا ا�ستغل ق�سي���ة احلكم عل���ى الوزير 

ال�سابق مي�سال �سماحة للغاية عينها.

ويف ه���ذا ال�سي���اق، ك�سف���ت م�سادر 

حزبية طرابل�سي���ة اأن »التيار« ينظم يف 

االأن�سطة؛ يف  طرابل����س وال�سمال بع����س 

حماول���ة للململة جمهوره بع���د �سل�سلة 

اخليبات التي تلقاها، والتي كانت اآخرها 

خ�سارة احلريريني يف انتخابات املجل�س 

ال�رشع���ي االإ�سالمي االعل���ى يف ال�سمال، 

فقد اأعادوا اإحياء ذكرى مرور �سنتني على 

مقتل ال�سيخ اأحمد عبد الواحد، على �سبيل 

املثال. 

ي�ستبي���ح  اأن  امل�س���ادر  وت�ستبع���د 

ال�سمال عند  اأمن عا�سم���ة  »امل�ستقبل« 

مهاجمة ح���زب اهلل التكفرييني يف جرود 

عر�س���ال، خ�سو�س���ًا اأن وزارة الداخلي���ة 

املعني���ة بال�س���اأن االمن���ي ه���ي عهدة 

»التي���ار«، معت���رة اأن اأن�سطته االأخرية 

تهدف اىل تعبئ���ة جمهوره، بعد الرتاجع 

ال�سعبي يف �سفوف���ه، واأي�سًا حت�سبًا الأي 

اأمر عمليات اإقليمي قد ياأتيهم بالتحرك، 

يف �س���وء التط���ورات الت���ي حت���دث يف 

املنطقة.

يف املح�سل���ة، تطرح االأ�سئلة االآتية: 

هل يب���ارك »امل�ستقبل« تفجري القطيف؟ 

اإذا كان اجل���واب: ال، فلم���اذا ي�سن حملة 

اإعالمي���ة عل���ى ال�سي���د ح�س���ن ن�رشاهلل 

بع���د حديثه عن ع���زم البقاعيني اقتالع 

التكفريي���ني ال���ذي عاث���وا يف منطقتهم 

قتال وخطفًا واإجرام���ًا وق�سفًا للمدنيني، 

اأو هل  واإر�س���ال ال�سي���ارات املفخخ���ة؟ 

»التيار االأزرق« وحلفاوؤه مطمئنون الأداء 

التكفرييني يف لبن���ان واملنطقة، ولديهم 

�سمان���ات اأنهم يف مناأى ع���ن اأي اعتداء 

تكفريي حمتَمل، اأو اأنهم م�سابون مبر�س 

»عمى االألوان«؟

ح�سان احل�سن

المقاومة.. و»هستيريا المستقبل«

موضوع الغالف

يف الوق���ت ال�سائع واخلطر االإرهابي 

املاث���ل على االأب���واب، يت�سلّى نواب »14 

تفج���ري  امل�سيحي���ون مبح���اوالت  اآذار« 

ال�سجال ال�سيا�سي الداخلي، بطرح مبادرات 

غري ميثاقي���ة وال د�ستوري���ة، فيحاولون 

متريرها لدى البطري���رك املاروين ب�سارة 

الراعي، الذي اإما اأن يكون قد اأجاب جوابًا 

مبهم���ًا فهم منه النواب الذي���ن زاروه اأنه 

يوؤيد طرح �سمري جعجع ال�سابق بانتخاب 

رئي�س للجمهوري���ة بالن�سف زائداً واحداً، 

اأو اأنه���م كذبوا يف ت�رشيحاتهم على منر 

بكركي فقالوا عنه ما مل يقله، مما ا�سطره 

لي�س���در بيانًا تو�سيحي���ًا ا�ستدراكيًا قبل 

تفاقم امل�سكلة.

نقول الوق���ت ال�سائ���ع، الأن اجلميع 

يعلم اأن ال حّل يف لبنان مادامت املنطقة 

تغل���ي على ن���ار حامي���ة يف �سباق بني 

احل���رب واحلرب، وتعي�س ح���روب االإلغاء 

املتباَدلة بني الطوائف واملذاهب، و�سمن 

املذهب الواحد. ويف حم���اأة هذا ال�سجال 

تتفاعل ق�سي���ة عر�س���ال وجرودها، بعد 

مواقف ال�سيد ح�س���ن ن�رشاهلل االأخرية يف 

عيد املقاوم���ة والتحرير، والتي دعا فيها 

الدول���ة اللبنانية اإىل القيام مب�سوؤولياتها 

جتاه اأرا�ٍس لبناني���ة يحتلها االإرهابيون، 

وحتريرها، واإال �سيقوم اللبنانيون باأنف�سهم 

بتحريرها، كما فعلوا حني تقاع�ست الدولة 

اللبناني���ة عن حترير اأرا�سيها يف اجلنوب 

»االإ�رشائيلي«،  االحت���الل  م���ن  اللبناين 

بينما يرف�س »تيار امل�ستقبل« هذا االأمر 

ب�س���كل قاطع، م�رشّحًا ب���اأن عر�سال خط 

اأحمر ولن يقبل بدخولها حتت اأي ذريعة، 

ب���دون اأن يق���ّدم اأي حل���ول للتخل�س من 

ال�سيطرة االإرهابية عل���ى عر�سال، ب�سكل 

ي�سي وكاأن هناك قوى يف الداخل اللبناين 

تريد ا�ستم���رار امل�سلحني يف التواجد يف 

عر�سال وجرودها؛ ال�ستخدامهم اأداة �سغط 

يف الداخل اللبناين.

لع���ل هذا امل�سه���د العر�سايل يدفعنا 

ب�سكل اأو باآخر للتفكري مبا ح�سل يف مدينة 

الرمادي العراقية، التي اجتاحها »داع�س« 

و�سبى ن�ساءها وقتل 500 مدين عراقي من 

اأهله���ا يف اليوم االول من احتاللها، بينما 

العراقيون م�سغول���ون بال�سجال املذهبي 

لة بقتال »داع�س« يف  حول اجلهة املخوَّ

تلك املناطق، ومنعه من احتالل املزيد من 

نة  االأرا�سي العراقية. والالفت اأي�سًا اأن ال�سُّ

العراقي���ني من اأهل االأنب���ار، اأو على االأقل 

من يتكلم با�سمهم، رف�سوا - بتحري�س من 

االأمريكيني - م�ساعدة »احل�سد ال�سعبي« 

يف القت���ال �سد »داع�س«، اإىل اأن ا�ستباح 

»داع����س« مناطقه���م وارتك���ب املجازر 

بحقه���م، ومل ي�سف���ع له���م مذهبهم وال 

دينهم وال مهادنته���م، فعادوا اإىل نقطة 

البداية متاأخرين ج���داً، فدعوا »احل�سد 

ال�سعب���ي« اإىل م�ساعدته���م يف حترير 

اأرا�سيه���م وعودة مهجريه���م اإىل اإليها، 

بعدم���ا ح�سلت املج���ازر ومّت التهجري 

وال�سبي، وكان ما كان..

وبالع���ودة اإىل عر�س���ال، ما يقوم به 

»تي���ار امل�ستقبل« ي�سبه متامًا ما قام به 

العراقيون قبل �سق���وط االأنبار والرمادي، 

اأي التلّط���ي وراء �سيا�سات طائفية وكالم 

مذهبي رخي����س، وتف�سيل ال�سيطان على 

املواط���ن العراق���ي االآخ���ر، اإىل اأن اأذاقهم 

ال�سيط���ان االأمرّي���ن، فُهرع���وا اإىل طل���ب 

امل�ساعدة، بعدم���ا �سارت كلفة ا�ستئ�سال 

االإرهاب من مناطقه���م مكلفة جداً ب�رشيًا 

ومادي���ًا. وهكذا، نخ�س���ى اأن يكون م�سري 

عر�س���ال كم�س���ري الرم���ادي، اأي ال�سماح 

لالإرهابي���ني با�ستباحته���ا وقت���ل اأهلها 

و�سب���ي ن�سائها، بحجة رف����س م�ساعدة 

»ح���زب اهلل« يف حتريرها، اإىل اأن ينقلب 

ال�سح���ر عل���ى ال�ساح���ر، فُيه���رع »تيار 

امل�ستقبل« مفجوعًا بحجم املجازر التي 

يرتكبها االإرهابيون بحق العرا�سلة الذين 

ا�ستقبلوهم وفتح���وا لهم بيوتهم، فيطلب 

م�ساعدة احلزب بعد فوات االأوان.

ه���ل يكون م�س���ري عر�س���ال كم�سري 

الرمادي العراقية؟ نتمنى اأن ال يكون ذلك، 

ونتمنى اأن ي�ستيقظ اللبنانيون قبل فوات 

االأوان، فال يرتكبون نف����س االأخطاء التي 

ارتكبه���ا العراقي���ون وال�سوريون مبماالأة 

ال�سيط���ان التكفريي، اإما خوف���ًا اأو ن�رشة 

ملا اعتقدوه وح���دة املذهب �سد املذاهب 

»الكافرة« االأخرى. 

يف املح�سل���ة، يتب���ني اأن »داع�س« 

وبالرغم من ا�ستقدامه اآالف املقاتلني من 

اأنح���اء العامل، يبقى »ب�ساع���ة َبَلدية«، 

ولوال وجود هذا الب�ساعة املعباأة مذهبيًا، 

ولوال دناءة بع����س ال�سيا�سيني املحليني 

وطمعهم، ولوال �سيا�سات دفن الروؤو�س يف 

الرمال واالدعاء ب���اأن ال خطر من حولنا، 

وت�سدي���ق اأكذوبة لنن���اأى باأنف�سنا طاملا 

»ال�سيعة والعلوي���ون وامل�سيحيون« هم 

امل�ستهَدف���ون وحدهم، ملا وجد »داع�س« 

وغريه من اجلماعات االإرهابية التكفريية 

اأي موطئ قدم له���م يف اأي �سر من اأر�س 

الع���رب، ومل���ا ا�ستط���اع »داع����س« اأن 

ي�ستبيح اأرا�سي الع���راق و�سورية ولبنان 

واليمن وليبيا وم�رش وغريها. 

د. ليلى نقوال الرحباين

اآليات وجنود اجلي�ش العراقي عند م�شارف حمافظة الأنبار

هل يهرع »المستقبل« 
مفجوعًا بمجازر اإلرهابيين 

بحق العراسلة فيطلب 
مساعدة »الحزب« بعد 

فوات األوان؟
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¡ قطر حتم���ي نف�سه���ا باال�ستثمار 
الريطاين

ذكرت �سحيفة »االأوبزرفر« اأن العائلة القطرية 

احلاكم���ة ا�س���رتت موؤخراً من���زاًل يف لندن تبلغ 

قيمت���ه 40 ملي���ون دوالر، بع���د ا�ستثمارها يف 

م�رشوع���ات بريطاني���ة، من بينه���ا »هارودز« 

و»�سين�سري«، اإ�سافة اإىل عزمها ال�سيطرة على 

حي املال واالأعمال بلندن؛ »كناري« و»ورف«، 

معت���رة اأن قطر اأ�سغر م���ن اأن ت�ستطيع احلفاظ 

على اأمنها، ولذا فه���ي تعتمد على �رشاكتها مع 

جريانها وعالقتها بحلف���اء دوليني، و»اإنه على 

الرغم من املخاوف القطرية ب�ساأن الدور االإيراين 

يف املنطق���ة، تاأمل الدوحة اأن جتعلها العالقات 

م���ع بريطانيا اأق���ل عر�سة لتهدي���د مبا�رش من 

طهران«.

¡ قيادة فل�سطينية »ثالثية االأبعاد«
ك�سف��ت م�س��ادر فل�سطيني��ة عن عق��د لقاءات يف 

بع�ض العوا�سم العربي��ة، باحت�سان ا�ستخباري، 

م��ن اأج��ل البحث ع��ن قي��ادة فل�سطيني��ة جديدة، 

ال�ستخ��دام  عربي��ة  دول  في��ه  ت�ستع��د  وق��ت  يف 

اآلياته��ا املالي��ة واالعلمي��ة للإطاح��ة مبنظمة 

و»اإ�رسائي��ل«  الفل�سطيني��ة،  والقي��ادة  التحري��ر 

م��ن جانبها، �رسيك��ة يف هذه اللق��اءات، وتنتظر 

اللحظات االأخرية لتمنح مباركتها الأحد املحاور 

»الفائ��زة«. اللفت هو عدم التلقي بني العوا�سم 

العربي��ة على اأح��د املر�سح��ني، لك��ن التحالفات 

االأخ��رية التي مت ت�سكيلها موؤخ��راً يف املنطقة قد 

ت�س��ل اإىل اتفاق على اأحد املر�سح��ني، اأو اأع�ساء 

»الفري��ق احلاك��م«. وك�سف��ت امل�س��ادر اأن هناك 

االأول،  »ال�سانع��ني«؛  ط��اوالت  عل��ى  حموري��ن 

��ب عليها رئي�ض 
ّ

ي��رى ت�سكيل قي��ادة ثلثية ين�س

وف��ق مقايي�ض »املتدخل��ني« احلا�سنني للقاءات 

ال�رسي��ة، والث��اين، اختيار رئي���ض انتقايل ونائب 

رئي���ض انتق��ايل، م��ن موؤ�س�سات منظم��ة التحرير 

وحركة فتح.

¡ مواجهة.. اأم هدنة طويلة االأمد؟
اأفادت تقارير ا�ستخبارية اأوروبية اأن اال�ستعدادات 

م�ستم���رة ملواجه���ة مقبلة بني حرك���ة حما�س 

و»اإ�رشائي���ل« الت���ي توا�سل اإج���راء املناورات 

وتواك���ب ت�سنيع »حما����س« للقذائف وتخزين 

االأ�سلحة، واإعادة �سيانة �سبكات االأنفاق املمتدة 

اإىل داخل عمق فل�سطني املحتلة. وذكرت التقارير 

اأن »اإ�رشائيل« ت�سع���ى للهدوء على احلدود مع 

القطاع، وتدرك اأن »حما�س« هي �ساحبة الكلمة 

يف قط���اع غزة، ويف نف�س الوق���ت فاإن تل اأبيب 

غ���ري معنية يف حدوث فراغ اأمن���ي يف القطاع، 

فاخليارات االأخ���رى هي اأ�سواأ بكث���ري من خيار 

»حما�س«، لذلك فاإن العدو ي�سعى عر ات�ساالت 

يجريها م���ع الو�سطاء اإىل حل م�سائل عالقة مع 

»حما�س«، والو�سول اإىل هدنة طويلة االأمد.

¡ خمطط التوطني على قدم و�ساق
ق��ال الج��وؤون فل�سطيني��ون غ��ادروا خميماته��م 

يف �سوري��ة، اإن امل�سلح��ني االإرهابيني يتعمدون 

قتل اأكرب عدد ممكن م��ن الفل�سطينيني، ما ا�سطر 

م��ن بق��ي عل��ى قي��د احلي��اة اإىل مغ��ادرة ه��ذه 

املخيم��ات، كا�سفني اأن خمي��م الريموك للجئني 

الفل�سطيني��ني ق��رب دم�س��ق يتعر���ض للمخط��ط 

نف�س��ه الذي يتم تنفيذه يف خميم��ات اأخرى فوق 

االأرا�س��ي ال�سورية، ومل يب��ق يف اأحيائه اإال اأعداد 

قليل��ة، ال تتع��دى ن�سب��ة ال���20٪، يف وقت فتحت 

بع���ض ال�سفارات الغربي��ة اأبوابه��ا للفل�سطينيني 

م��ن اأجل الهجرة اإليه��ا، ما جعل بع�ض املراقبني 

خذ الق��رار بت�رسيع عملية توطني  ي�ساأل��ون: هل اتُّ

الفل�سطينيني يف بلد ال�ستات؟

من هنا   وهناك

w w w . a t h a b a t . n e t5 أحــداث

أسئلة ضرورية لبعض حلفاء سورية.. بالتزامن مع حرب اليمن
ال يختل����ف اثن����ان على اأن 

�سمود الدولة الوطنية ال�سورية 

بقي����ادة الرئي�س ب�س����ار االأ�سد، 

على مدى خم�سني �سهراً ونيف، 

ومواجهتها لهذه احلرب الكونية 

التي و�سلت يف بع�س االأحيان 

اإىل اأك����ر م����ن 80 دول����ة ت�سخ 

امل����ال واملرتزق����ة، وحت�سد كل 

االإمكاني����ات؛ من اإع����الم ومال، 

اجتماع����ي،  توا�س����ل  ومواق����ع 

ت�سخريه����ا  اإىل  باالإ�ساف����ة 

الدولي����ة واالإقليمية،  املنظمات 

االأمم املتح����دة وجامعة  كحال 

الدول العربية، ومنظمة املوؤمتر 

ي�سمى جلان  وم����ا  االإ�سالم����ي، 

عليها  ت�����رشف  اإن�سان  حق����وق 

اإ�سقاط  وا�سنطن والغرب، ملهمة 

�سورية، مث����ري الإعجاب االأقربني 

واالأبعدي����ن، وحت����ى لكثري من 

الب�سرية  الذين ميتلكون  االأعداء 

والروؤية والعقل ال�سليم.

يف ه���ذه احل���رب الهمجي���ة 

الت���ي ا�سُتح�رشت فيها كل حروب 

الظلم���ات،  وح���روب  املرتزق���ة، 

وكل �رشاع���ات وح���روب التكفري 

ع���ر التاري���خ، وكل الفظائع؛ من 

القتل اجلماع���ي، اإىل التدمري لكل 

وحرق  وال���رتاث،  احل�س���ارة  قيم 

املكتب���ات و�رشق���ة النفائ�س، اإىل 

اأعم���ال ال�سلب وال�سب���ي والنهب 

واالغت�س���اب، وتوظي���ف اأعلى ما 

والتط���ور  التكنولويج���ا  بلغت���ه 

كميات  اإىل  باالإ�ساف���ة  العلم���ي، 

ّخت، حيث  امل���ال املذهلة التي �سُ

اإن اأم���ري قط���ر ال�ساب���ق اأعلن يف 

االأ�سه���ر االأوىل من االأزمة ال�سورية 

ع���ن ا�ستعداده ل�س���خ مئة مليار 

دوالر لوح���ده م���ن اأج���ل هزمية 

�سورية وب�س���ار االأ�سد، ناهيك عن 

امللي���ارات الت���ي �سختها خزائن 

م�سيخ���ات اخللي���ج، ويف مقدمها 

مملك���ة الذهب االأ�س���ود، من اأجل 

اإىل  باالإ�سافة  التلمودية،  مهمتهم 

�سخ���اء االأثرياء واملتمولني الذين 

جمعوا مالهم م���ن حرام من اأجل 

ه���ذه املهمة، ف�سكل���وا اجلمعيات 

زوراً  انطلق���ت  التي  واملنظم���ات 

وبهتان���ًا حت���ت اأعم���ال اخل���ري 

واالإغاثة، وه���ي يف حقيقتها لها 

مهمة واحدة؛ �رشاء الذم وال�سمائر، 

ودعم االإرهابيني والتكفرييني..

ال �س����ك اأن الإ�سدقاء �سورية 

وحلفاءها دوراً هامًا وبارزاً يف 

ال�سمود ال�سوري االأ�سطوري، لكن 

اأم����ام هذه اللوحة ثم����ة اأ�سئلة 

قد يك����ون �رشوريًا توجيهها اإىل 

اأ�سدقاء وحلفاء دم�سق:

العالقات  تل����ك  ما معن����ى 

التي  االقت�سادي����ة والتجاري����ة 

تبلغ ع�رشات ورمبا مئات ماليني 

الدوالرات مع تركيا، ب�سكل �سار 

ي�سكل رافع����ة لالنك�ساري رجب 

خال�س  وخ�سبة  اأردوغان،  طيب 

له متنعه م����ن الوقوع يف اأزمة 

اقت�سادي����ة واجتماعية، واإذا ما 

قيل اإنها املم����ر الوحيد لتوريد 

الب�سائع وال�سلع والنفط والغاز 

اإىل اأوروبا، فهل ميكن اأن نتلقى 

االأوروبي  ال�����رشاخ  جوابًا على 

االأمريكي����ني  بوج����ه  الع����ايل 

رو�سي����ا  عل����ى  عقوباته����م  اأن 

اأخ����ذت ت�رش بامل�سالح  واإيران 

االقت�سادية للغرب؟

هل �سحي����ح اأن عدم اإ�سهار 

ل�»الفيتو« يف جمل�س  مو�سكو 

االأم����ن بوجه الق����رار اخلليجي 

�س����د اليم����ن، كان مقاب����ل وعد 

�سع����ودي بتخفي�����س اإنتاجه����ا 

النفطي، من اأجل عودة االأ�سعار 

اإىل االرتفاع، م����ع العلم اأن كل 

املعلوم����ات كانت متوافرة لدى 

اأن  ال�سديق����ة لدم�سق  العوا�سم 

»عا�سف����ة احل����زم« ال�سعودية 

�سترتافق م����ع »عوا�سف حزم« 

يف جنوب و�سمال �رشق �سورية؛ 

يف اجلن����وب تتحرك الع�سابات 

»اإ�رشائيلي«  بدع����م  التكفريية 

اإقامة حزام  واأردين م����ن اأج����ل 

اآمن ميتد من اجل����والن املحتل 

حتى ري����ف دم�سق، وقد �ساهدنا 

ف�سواًل من ذلك يف تهيئة االأردن 

لالإرهابيني لال�ستيالء على معر 

ن�سي����ب، لكن اجلي�����س ال�سوري 

بب�سالة ن����ادرة اأحبط امل�رشوع 

يف ريفي درعا والقنيطرة.

ف����اإن  ال�سم����ال،  يف  اأم����ا 

»عا�سفة ح����زم« تركية �ُسنَّت، 

الآالف  اأنق����رة  وف����رت  حي����ث 

االإرهابي����ني م����ن جن�سيات غري 

اإىل  �سوري����ة، باالإ�ساف����ة طبعًا 

االإرهابيني املوجودين يف  اآالف 

�سورية وتركيا، فكان التمدد اإىل 

اإدل����ب وج�رش ال�سغ����ور وتدمر، 

والذي ترافق مع متدد يف العراق 

وال�سيطرة على االأنبار والرمادي 

بتواط����وؤ فا�س����ح ومك�سوف من 

ال����رازاين واأردوغ����ان وبع�����س 

اخلونة يف اجلي�س العراقي.

اأم����ا جله����ة ال�����رشق، فاإن 

اخلط����ة كان����ت تق�س����ي بتمدد 

االإرهابية من جرود  الع�سابات 

ال�سل�سلة ال�رشقية للبنان �رشقًا 

نح����و الداخل ال�س����وري، وغربًا 

نحو البقاع ال�سمايل و�سواًل اإىل 

ال�سمال، لكن الكي العظيم الذي 

قام به رجال املقاومة واجلي�س 

وحا�سمًا،  فاع����اًل  كان  ال�سوري 

مقتاًل  امل�����رشوع  ه����ذا  و�رشب 

عظيمًا، ب�س����كل �سيجعل منطقة 

القلمون كامل����ة يف اأمان، وبداأ 

احلديث وا�سعًا عن عودة مدينة 

الزبداين اإىل كنف الدولة الوطنية 

ال�سوري����ة، الأن االنهيارات التي 

مني بها امل�سلحون يف القلمون 

الزب����داين من  اأه����ايل  ح����ررت 

ا�ستقبال  فرف�سوا  عقدة اخلوف، 

املجموع����ات امل�سلحة الهاربة 

م����ن القلم����ون، يف الوقت الذي 

امل�سلحة  املجموع����ات  تعي�س 

يف املدينة حال����ة قلق وخوف 

وارتباك، مما يجعلها تفت�س عن 

و�سائل للهروب، يف الوقت الذي 

اأخذت تتقدم م�ساعي امل�ساحلة 

الوطنية، حيث هناك جلنة لهذه 

ن�ساطها  تفع����ل  ب����داأت  املهمة 

االت�ساالت  ودورها، من خ����الل 

اأو الن����دوات واملحا�رشات التي 

تبنّي اأهمية هذه امل�ساحلة، مما 

بداأ يوؤثر عل����ى اأعداد كبرية من 

امل�سلحني اأخذت تفّكر بالعودة 

ال�سورية،  الوطني����ة  الدولة  اإىل 

ورمي ال�سالح، ما يعني اأن بعد 

وقت قرب �ست�سبح هذه املنطقة 

اآمنة متامًا حتى دم�سق.

ق����د يك����ون �رشوري����ًا هنا 

ما اأ�رشنا اإلي����ه يف بداية �سهر 

ني�س����ان املا�سي، م����ن اأن قادة 

كان����وا  �سوري����ني  ميداني����ني 

يتحدث����ون ع����ن ه����ذه اخلطط 

وامل�ساريع ال�سيطانية، وحتدثوا 

عن اخرتاق����ات وا�سعة حمتملة 

من  لال�ستف����ادة  يف حماول����ة 

احل����رب ال�سعودية على اليمن، 

وتلكوؤ مو�سكو بعدم رفع الفيتو 

يف جمل�����س االأم����ن، واحلاجة 

للو�سول  االإيرانية   - االأمريكية 

اإىل اتف����اق تب����ني اأن����ه حاجة 

اأك����ر، وبهذا مل يكلف  اأمريكية 

حلفاء وا�سنط����ن اأنف�سهم عناء 

ال�س����وؤال ع����ن اإ�رشاره����ا على 

التفاو�س م����ع االإيراين، فاندفع 

ال�سع����ودي للت����رّك بفرن�س����وا 

هوالند، والتو�ّسل اإىل الرو�سي.

بالتاأكيد لن تنتهي املعارك، 

واالأيام املقبلة �ست�سهد مفاجاآت 

من الرقة اإىل اإدلب وحلب..

خ�سو�سًا  للجميع،  ن�سحية 

من  احلامية  اللبنانية  للروؤو�س 

حلف����اء بائعي ال����كاز العربي، 

االنتظار.. الأيام فقط..

اأحمد زين الدين

عدم إشهار موسكو 
لـ»الفيتو« بوجه 

القرار الخليجي ضد 
اليمن كان مقابل وعد 

سعودي بتخفيض 
إنتاجها النفطي

عنا�شر من اجلي�ش ال�شوري يف جرود ع�شال الورد بعد تطهريها من امل�شلحني                                       )اأ.ف.ب.(
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األنروا وفلسطينيو لبنان.. 
وجهًا لوجه

مدي��ر الأن��روا يف لبنان ال�سي��د ماتيا�س 

�سم��ايل اأ�سق��ط اأي��ة اإمكانية للره��ان على ما 

��م وتعاطف م��ع الحتياجات  اأب��داه م��ن تفهُّ

بربنام��ج  املتعلق��ة  وحتدي��داً  الفل�سطيني��ة، 

الط��وارئ اخلا���س بنه��ر الب��ارد، م��ن خالل 

املوؤمت��ر ال�سحف��ي ال��ذي عق��ده قب��ل اأي��ام، 

والذي اأعل��ن فيه وقف بدلت الإي��واء لأهلنا 

القادم��ن من خميمات �سوري��ة، على اأن يبداأ 

تطبي��ق القرار يف الأول من متوز املقبل، وما 

اأ�سافه يف عدم متكن الأنروا من اإقناع الدول 

املانحة باأن خميم البارد وبعد مرور ثمانية 

اأعوام ما يزال يف حال��ة الطوارئ، خ�سو�سًا 

اأن العج��ز بح�سب ادعائه قد بل��غ 100 مليون 

دولر.

�سادم��ًا  ج��اء  بنتائج��ه  املوؤمت��ر  ه��ذا 

للف�سائ��ل التي كان��ت تنتظ��ر ردوداً اإيجابية 

عل��ى مطالبه��ا، وعل��ى فح��وى اللق��اء ال��ذي 

جمعها مع ال�سيد �سمايل قبل وقت لي�س ببعيد، 

ولُي�ساف اإىل هذه الإجراءات اإبالغ العديد من 

املوظف��ن والعامل��ن �سم��ن م���روع اإعادة 

اإعم��ار الب��ارد بوق��ف وظائفه��م اعتب��اراً من 

منت�سف حزيران املقبل.

واإزاء ه��ذا الو�س��وح فيم��ا �ستك��ون عليه 

�سيا�س��ة الأن��روا يف متّل�سه��ا م��ن التزاماتها 

جتاه الفل�سطينين، يبقى اجلواب الذي ينتظره 

اأهلن��ا يف املخيمات على �س��وؤال كبري تطرحه 

جموعه��م وعل��ى خمتلفه��ا: ما ه��ي اخلطوات 

التي �ستعتمدها الف�سائل والقوى الفل�سطينية 

يف مواجهة الأنروا واإجراءاتها؟

م��ن املوؤك��د اأن الف�سائل ل��ن تقف موقف 

املتف��رج على م��ا ا�ستجّد من اإج��راءات اأعلنت 

عنها الأنروا، لكن الأهم: ما هي اخلطوات التي 

�ستتبناها، والآلي��ات التي �ست�سلكها للرد على 

تل��ك الإج��راءات، يف وقت اأن ال�سك��وك ت�ساور 

الكثريين م��ن الفل�سطينين يف قدرة الف�سائل 

على مواجهة الأنروا، واإرغامها على الرتاجع؟

الإج��راءات الت��ي اأعلن��ت عنه��ا الأن��روا، 

موؤك��دة اأنها �ست�سعه��ا والفل�سطيني��ن وجهًا 

لوج��ه، م��ا مل تتمكن الف�سائ��ل، وهي املعنية 

الرئي�س��ي يف مواجهة الأنروا، م��ن دفعها اإىل 

الرتاج��ع عما اأعلنته، وه��ذه املواجهة �ستكون 

خمتلفة ع��ن �سابقاته��ا من املواجه��ات لأنه 

�سُيبن��ى عل��ى ال�س��يء مقت�س��اه بالن�سب��ة اإىل 

الطرفن.

رامز م�صطفى

6

تو�ّصعت دائرة العدوان ال�صعودي 

- الأمريكي على اليمن لتق�صف موؤمتر 

جنيف الذي دعت اإليه الأمم املتحدة 

من اأجل مناق�صة حل �صيا�صي للأزمة 

اليمنية لإنق���اذ ال�صعب اليمني من 

واحل�صارية،  الب�رشية  الإبادة  جرائم 

ولإنق���اذ ال�صعودي���ة م���ن الرم���ال 

اليمنية التي تغرق فيها بعد تو�ّصع 

اأذيال الثوب ال�صعودي  النار لتحرق 

يف جنران وجيزان..

رف�صت ال�صعودية ودميتها من�صور 

هادي ذاك املوؤمت���ر، بل �صار الرئي�س 

�صعوديًا  مذيع���ًا  امل�صتقيل  اليمن���ي 

يقول م���ا يوؤمر به ويقراأ ما ُيكتب له، 

ويعلق �صور امللوك ال�صعوديني وراءه، 

كاعرتاف علن���ي ب���اأن اآل �صعود هم 

ملوكه وروؤ�ص���اوؤه واأ�صحاب ال�صيادة 

على اليمن؛ يف حت���دٍّ �صارخ للكرامة 

وال�صيادة اليمنيتني.

اأّمنته ظروف  ال�صعودي  املوقف 

عديدة، مبوافق����ة اأمريكية وا�صحة، 

وتواط����وؤ م����ن الأمم املتحدة، لعدة 

اأ�صباب:

- ف�صل ال�صعوديني بعد �صهرين 

من العدوان على حتقيق اأي مك�صب 

�صيا�ص����ي اأو مي����داين يف الداخ����ل 

اليمني، بل وخ�صارة مواقع جديدة.

- ف�ص���ل ال�صعودي���ون يف اإعادة 

اإىل �صحارى  ال�رشعية املزيفة حتى 

ح�رشموت اليمني���ة البعيدة، والتي 

تعترب مركزاً ل�»القاعدة« واأخواتها.

- الف�صيحة الع�صكرية ال�صعودية 

القبائل واجلي�س  اأمام  انهزامهم  عرب 

اليمن���ي واللج���ان ال�صعبية، حيث 

تت�صاقط املواقع دون مقاومة ُتذكر، 

الع�صكرية  البني���ة  وظهرت ه�صا�صة 

ال�صعودي���ة العاج���زة ع���ن حماية 

احلددود والأرا�صي ال�صعودية، فكيف 

لها اأن تتوغل براً داخل اليمن!

- ف�ص���ل موؤمت���ر الريا����س الذي 

عقدت���ه ال�صعودية مع نف�صها ودعت 

اإلي���ه اأتباعها ورج���ال »املنا�صف« 

ل  والذي���ن  امللكي���ة،  واملكرم���ات 

يوؤثرون يف امل�صهد اليمني الع�صكري 

اأو ال�صيا�صي؛ مب���ا ي�صبه املعار�صة 

ال�صورية )الئتلف الوطني(.

- التوت����ر ال�صع����ودي الداخلي، 

�صواء على م�صتوى العائلة املالكة 

واحل����ذر املتب����ادل م����ن مكوناتها 

واخل����وف م����ن النق����لب امل�صاد، 

بالإ�صاف����ة اإىل ب����دء التوتر الأمني 

وقتل اجلنود وال�رشط����ة ال�صعودية 

من قبل جمموعات »داع�س«، والتي 

مت تتويجه����ا بالتفج����ري الوح�صي 

يف اأحد م�صاج����د املنطقة ال�رشقية، 

لإ�صعال الفتنة املذهبية، مما يحرج 

النظام ال�صع����ودي، وي�صّعر ال�رشاع 

العنف����ي مع املعار�ص����ة، والذي اإن 

حاك����م وعاقب املتورط����ني زاد من 

ح����دة املواجهة بينه وب����ني اأبنائه 

»التكفريي����ني« الذي����ن تربوا على 

الفكر الوهابي.

يحكم���ه  ال�صع���ودي  العق���ل   -

املراهقني  الرتباك والنفعال وغرور 

الذين اعتقدوا اأن احلرب لعبة »بلي 

�صتاي�صن« عل���ى كمبيوتر يف غرفة 

مغلقة، ففوجئ���وا باأثمانها الباهظة 

والدموي���ة  وال�صيا�صي���ة  املالي���ة 

الع�صكريني  جثام���ني  و�ص���ول  بعد 

القتلى على احل���دود، والذين تخفي 

ال�صعودي���ة اأعداده���م، بالإ�صافة اإىل 

تهجري القرى واملزارع واملدن القريبة 

من احلدود اليمنية، ونقل �صكانها اإىل 

العم���ق ال�صعودي ل�صبب���ني، اأولهما 

عدم ق���درة ال�صعودية على حمايتهم 

اأو منع توغ���ل اليمنيني يف الأرا�صي 

النظام  ال�صعودية، وثانيها عدم ثقة 

ال�صعودي بهوؤلء، واتهامهم بالتعاون 

مع اأقاربهم وقبائلهم يف اليمن.

»جنيف - اليمن« 

�صحية جديدة من �صحايا العدوان 

ال�صع���ودي، لذب���ح اليمن كم���ا يذبح 

ع���رب »جنيف  �صوري���ة  ال�صعودي���ون 

ال�ص���وري«، واملفارق���ة العجيب���ة اأن 

ال�صعودي���ني يرف�ص���ون موؤمتر جنيف 

اأو اأي موؤمت���ر ل يوؤّمن ع���ودة الرئي�س 

اليمني غري ال�رشع���ي اإىل �صدة احلكم، 

ويوؤيدون »جني���ف- 1« ال�صوري الذي 

يطالب باإقالة الرئي�س ال�صوري املنخب 

�رشعيًا!

اإن م�صطل���ح ال�رشعي���ة حتّول اإىل 

وجهة نظر وم�صالح دولية واإقليمية، 

بعيداً عن القوانني الدولية والوطنية، 

اأو قوانني  وفق ازدواجي���ة املعاي���ري 

القوة ولي�س العدال���ة اأو الدميقراطية، 

حيث ُتتهم ق���وى املقاومة بالإرهاب 

وجيو����س الحت���لل بجي����س الدفاع 

»الإ�رشائيل���ي« اأو جي�س »دمقرطة« 

العامل العربي.

الأمة العربية، وقد تكون الإ�صلمية 

كذلك، �صارت رهين���ة موؤمترات جنيف 

املتعددة الأ�صماء والأرقام، من النووي 

الإي���راين، اإىل جني���ف 1 اأو 2 ال�صوري، 

اإىل جنيف اليمن���ي، اإىل احلوار الليبي 

امل�صتقل بني املغرب واجلزائر..

حتّولت جني���ف اإىل غرفة عمليات 

تر�صيم حدود النزاعات واحلدود، وتوّزع 

امل�صال���ح يف ه���ذه املنطق���ة، والأمة 

م�صطلحات  اإىل  ورجعن���ا  املنكوب���ة، 

والأفخاذ  والعائلت  والقبائل  الع�صائر 

الع�صائرية، بعدم���ا رفعها الإ�صلم اإىل 

م�صت���وى الأمة ال�صاه���دة على النا�س 

واأكرمها، فج���اء »الإ�صلميون اجلدد« 

من الوهابيني والتكفرييني امل�صنوعني 

من خمرية املخابرات الأمريكية ومراكز 

الدرا�صات ليهدموا الأمة ويرجعوها اإىل 

منظوم���ة القبائل والع�صائر والعائلت 

والقومي���ات.. اإىل اأ�صف���ل درك اأخلقي 

واجتماع���ي، وكله برعاي���ة الوهابية 

ال�صعودية واأموالها واإعلمها الفتنوي.

�صبحان���ه  اهلل  ينق���ذ  اأن  دعاوؤن���ا 

احلرمني ال�رشيفني من تكفريييه، وينقذ 

الأمة من جرائم »الإ�صلميني اجلدد«؛ 

حلفاء املحافظني اجلدد.

د. ن�صيب حطيط

العدوان يقصف جنيف - اليمن

عربي 

والهيئ���ات  الفعالي���ات  نظم���ت 

املقاوم���ة  بذك���رى  ن���دوة  البريوتي���ة 

والتحرير، حتت عنوان »املقاومة خيار 

الأمة«، حت���دث فيها كل م���ن املحامي 

اأحمد مرع���ي؛ نائب رئي�س حزب الحتاد 

وع�ص���و اللق���اء الوطني، ومع���ن ب�صور؛ 

املن�صق الع���ام لتجمع اللجان والروابط 

ال�صعبية.

مرعي اأك���د اأن���ه يف 25 اأيار 2000 

بداأت الكرامة العربية ت�صتعيد عزتها من 

جديد، بعدما �صّط���رت املقاومة يف هذا 

اليوم املعاين احلقيقية للعزة، خلفًا ملا 

كان عليه الو�صع الر�صمي العربي، الذي 

كان ر�ص���اه مبوؤام���رة »�صايك�س بيكو« 

جت�صي���داً ل�صت�ص���لم الإرادة الر�صمي���ة 

العربية ل�صيا�صة الغ���رب التي كان اأول 

اأن  نتائجها اغت�صاب فل�صط���ني، معترباً 

من ي�صكك بج���دوى املقاومة اليوم اإمنا 

يعاك�س اإرادة التاريخ، واملنطق واحلق.

من جهته لفت ب�صور اإىل اأن العلقة 

ب���ني بريوت واملقاومة ممتدة يف الزمان 

وامل���كان؛ فب���ريوت كانت حتم���ل روح 

املقاوم���ة ومازالت، وه���ي اليوم ترف�س 

حال النق�صام املفرو�صة على اأمتنا من 

املحي���ط اىل اخلليج، موؤكداً اأن املقاومة 

لي�صت خيار الأمة، اإمن���ا قدرها، وم�صرياً 

اإىل اأنه عل���ى امتداد عمر املقاومة دائمًا 

هن���اك متواطئون، ونحن اأمام عدو يدرك 

اأن���ه ل ي�صتطيع اأن يهزم الأمة وي�رشبها 

اإل من خلل �رشب املقاومة.

مينيون ي�صيعون �صهد�ء �صقطو� جر�ء �لق�صف �لذي ��صتهدف �لعا�صمة �صنعاء                                                        )�أ.ف.ب.(

�لعالقة بني بريوت و�ملقاومة ممتدة يف �لزمان و�ملكان
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احتالل األنبار.. ومخاطر تقسيم العراقالعدوان يقصف جنيف - اليمن
ع���دة عوام���ل �صاهمت يف 

�صيطرة »داع�س« على الأنبار، 

التي تعترب من اأكرب املحافظات 

العراقي���ة. اأما �صقوط الرمادي 

بيد »داع����س« فكان متوقعًا، 

وهذا ما اأملح اإليه البنتاغون، 

و�صقطت  �صقط���ت،  اأن  وبع���د 

تدمر معه���ا يف �صورية، يكون 

»داع�س« قد زاد من �صيطرته 

بني  كب���رية  م�صاحات  عل���ى 

الع���راق و�صورية، وعلى معرب 

النتف الذي يق���ع على مثلث 

العراقية  ال�صوري���ة -  احلدود 

- الأردني���ة، ما ي�ص���ّكل خطراً 

بغداد،  العا�صمة  عل���ى  كبرياً 

خ�صو�صًا بع���د �صيطرته على 

الفلوج���ة، ما ين���ذر مبخاطر 

تق�صيم العراق.

اإىل تكري�س  اأم���ريكا  �صعت 

مكون���ات  ب���ني  النق�ص���ام 

وذل���ك  العراق���ي،  املجتم���ع 

م���ن خ���لل م����رشوع قانون 

تقّدم���ت به جلن���ة اخلارجية 

الكونغر����س، وين�ّس على  يف 

»الب�صمركة«  م���ع  التعام���ل 

الكردية على اأنهم جنود لدولة 

نة  ال�صُّ مع  والتعامل  م�صتقلة، 

على اأنه���م دولة اأخرى، بهدف 

»تق���دمي م�صاع���دات اأمريكية 

لك���ن  للطرف���ني«،  مبا����رشة 

جمل����س الن���واب الأمريكي مل 

ي�صادق عليه. 

م�ص���ادر مطلع���ة تقول اإن 

ه���ذا امل����رشوع يحت���اج اإىل 

بع����س اخلط���وات م���ن اأجل 

اإن�صاج���ه وال�ص���ري ب���ه، وهو 

برنارد  م���ن م����رشوع  ج���زء 

لتق�صيم  ال�صهي���وين  لوي����س 

�صادق  والذي  الأو�صط،  ال�رشق 

الأمريك���ي عليه  الكونغر����س 

يت���م  اأن  عل���ى   ،1983 ع���ام 

تطبيق���ه من خ���لل �صيا�صات 

يف  »ال�صرتاتيجية«  اأم���ريكا 

امل�صتقبل.

تباط���اأت اأم���ريكا يف دعم 

ع�صكريًا،  العراقي���ة  احلكومة 

لكنه���ا وعدت بت�صليمها 2000 

للدبابات،  م�ص���اد  �ص���اروخ 

مل�صاعدته���ا يف احل���رب �صد 

»داع�س«، ومل تِف بالتزاماتها 

الع�صكري���ة جت���اه الع�صائ���ر 

ت�صعى لتجهز  الت���ي  نية،  ال�صُّ

اأج���ل طرد داع�س  نف�صها، من 

من مناطقهم، والتمهيد لإعلن 

نية يف امل�صتقبل  دولته���م ال�صُّ

القريب، فما كان من »داع�س« 

اأن اأحك���م �صيطرت���ه على  اإل 

الأنب���ار، حيث تتعاطى اأمريكا 

معه بطريقة توؤكد فيها اأنها ل 

تريد الق�صاء عليه لأن دوره مل 

ينته بعد.

الكتل  اأمريكا على  �صغطت 

لإقرار  العراقي���ة  ال�صيا�صي���ة 

الوطني يف  احلر����س  م�رشوع 

اأمّت الربملان  الربمل���ان، وق���د 

قراءت���ه الثانية، وهو م�رشوع 

تق�صيم���ي، يت���وىل مبوجب���ه 

اأبن���اء كل حمافظة يف البلد 

حماي���ة حمافظته���م، ويكون 

ارتباط احلر�س اجلديد بالقائد 

العام للقوات امل�صلحة رئي�س 

الوزراء حيدر العبادي.

عمل���ت اأم���ريكا على احلد 

للح�صد  الع�صكري  الن�صاط  من 

اإ�صعافه، رغم  ال�صعبي، وعلى 

اإدراكه���ا اأن اجلي����س العراقي 

وحده ل ي�صتطيع التغلّب على 

م�صاعدة  دون  م���ن  »داع�س« 

»احل�ص���د«، خ�صو�ص���ًا بع���د 

اأن اأثب���ت جناح���ه يف حترير 

منطقة �صلح الدين، واأن لديه 

الإمكاني���ة لتحري���ر املناطق 

الأخرى التي يحتلها »داع�س«، 

�صورت���ه،  بت�صوي���ه  فقام���ت 

واتهمت���ه باأن���ه طائفي يقوم 

ن���ة و�رشقة اأموالهم،  بقتل ال�صُّ

وتهجريهم م���ن بيوتهم، وهذا 

ما دف���ع بالعديد من الع�صائر 

نية يف الرمادي والفلوجة  ال�صُّ

اإىل رف����س دخ���ول »احل�صد« 

اإىل مناطقه���م، فكانت النك�صة 

عل���ى  »داع����س«  ب�صيط���رة 

احلكومة  فارتبك���ت  الرمادي، 

اإعادة  اإىل  العراقية، ما دفعها 

النظر يف الآلية التي اعتمدتها 

الرم���ادي،  يف  ملواهجت���ه 

واأمريكا  احلكوم���ة  فا�صطرت 

والع�صائ���ر اإىل دع���وة احل�صد 

ال�صعب���ي للقتال يف الرمادي، 

رغ���م حتفُّظ بع����س الع�صائر، 

لأنه اجلهة الوحي���دة القادرة 

»داع����س«  مواجه���ة  عل���ى 

والنت�ص���ار علي���ه، وقد ُح�صد 

له���ذه املهم���ة ع����رشون األف 

مقاتل، وح�ص���دت الع�صائر ما 

يزيد ع���ن األف مقاتل، ووافقت 

احلكومة على مّدهم بال�صلح.

اأن على  يوؤكدون  املراقبون 

اأن  اأطياف املجتم���ع العراقي 

ت���درك خطورة م���ا تخطط له 

اأمريكا مل�رشوعه���ا التق�صيمي 

يف منطقة ال�رشق الأو�صط، وقد 

تكون بدايته يف العراق، ولذلك 

ل بد م���ن اأن تتوح���د جميع 

الكتل ال�صيا�صية والع�صائر من 

اأجل ع���راق موحد يكون وطنًا 

للجمي���ع، وتك���ون امل�صاركة 

لهم،  في���ه من�صفة  ال�صيا�صية 

يف  واح���داً  �صف���ًا  ويكون���وا 

للق�صاء  »داع����س«،  مواجهة 

عليه، وتفوي���ت فر�صة جتزئة 

العراق على ي���د اأمريكا، لأنها 

ا�صتطاعت اأن تفر�س املناخات 

امللئمة للتق�صيم. 

هاين قا�صم

الفل�صطينيون يف  اللجئ���ون  يحيي 

�صهر اأيار عدداً م���ن املنا�صبات الأليمة؛ 

ففي ه���ذا ال�صهر من���ذ 67 عام���ًا اأُعلن 

ع���ن تاأ�صي�س ما ي�صم���ى ب�»اإ�رشائيل«، 

واعرتفت به���ا عدد من ال���دول الغربية 

التي وافق���ت �صمنًا عل���ى تهجري نحو 

ملي���ون فل�صطين���ي، وزرع كيان غريب 

يف املنطق���ة العربي���ة، واأعلن املجتمع 

ال���دويل اإن�ص���اء وكال���ة الأمم املتحدة 

الفل�صطينيني  اللجئني  وت�صغيل  لإغاثة 

اللجئ���ني  مل�صاع���دة  )الأون���روا(، 

الفل�صطينيني يف الأردن و�صورية ولبنان، 

ولحق���ًا يف ال�صفة الغربية وقطاع غزة، 

وذل���ك مبوجب قرار �ص���در عن اجلمعية 

العمومية للأمم املتحدة يف العام 1949. 

ويف 22 اأيار ع���ام 2007 اندلعت اأحداث 

نهر البارد التي اأّدت اإىل تهجري اأكرث من 

35 األف لج���ىء فل�صطيني، ما يزال اأكرث 
من ن�صفهم لغاية اليوم يعي�صون خارج 

املخيم يف ظ���روف �صديدة التعقيد، يف 

ظل وعود باإعادة الإعمار. 

ولتكتم���ل ال�صورة القامت���ة ل�»اأيار 

الفل�صطيني«، �صدرت مذّكرة �صادرة عن 

املفو�س الع���ام للأنروا بتاريخ 14 اأيار، 

تناولت جملة م���ن القرارات والإجراءات 

التقلي�صي���ة يف خدم���ات الأونروا على 

م�صتوى الأقط���ار اخلم�صة، بحجة نق�س 

قرارات  التخفي�صات  و�صمل���ت  التمويل، 

خا�صة بالتعلي���م، ومنها تخفي�س عدد 

اجلديد  التوظي���ف  ووق���ف  املعلم���ني، 

للمياوم���ني،  املوؤقت���ة  والتعيين���ات 

ومراجع���ة كافة العق���ود وال�صت�صارات 

الدولية وامل�صاري���ع املمّولة من خارج 

املوازن���ة وبرامج الط���وارىء املختلفة، 

بالإ�صافة اإىل وقف م�صاعدة بدل الإيواء 

للجئ���ني الفل�صطيني���ني م���ن �صورية، 

وكاأنها دعوة �رشيحة للتهجري هربًا من 

الفقر واجل���وع، واملوت يف البحار بحثًا 

عن فر�صة حلياة اأف�صل.

لذل���ك، اإن اإدارة وكال���ة الغ���وث - 

الأون���روا مطاَلب���ة بالرتاج���ع عن كافة 

الإج���راءات والتقلي�ص���ات الت���ي تطال 

حي���اة اللجئني الفل�صطيني���ني واأمنهم 

وا�صتقرارهم، وو�صع ا�صرتاتيجية جديدة 

للتعامل مع اللجئني الفل�صطينيني وفقًا 

لتزايد احتياجاتهم على اأ�صا�س �صيا�صة 

مالي���ة نزيه���ة، ووقف الف�ص���اد والهدر 

واملح�صوبيات، وهن���ا ل بد من التاأكيد 

عل���ى اأن الوظيفة الأ�صا�صي���ة للأونروا، 

كم���ا وردت يف القرار 302 وربطًا بالقرار 

194، ه���ي اإغاث���ة وت�صغي���ل اللجئني 
الفل�صطينيني. 

بتلك التقلي�صات تك���ون الوكالة قد 

فق���دت وظيفته���ا الرئي�صي���ة، واحلر�س 

عل���ى الأون���روا ودعوته���ا اإىل حت�صني 

خدماتها ه���و حر�س على التم�صك بحق 

العودة وفق���ًا للق���رار 194 الذي ُوجدت 

على اأ�صا�صه، وكذل���ك باعتبار اأن حلّها 

الق���رار وعودة اللجئني  مرتبط بتنفيذ 

وممتلكاتهم  بيوته���م  اإىل  الفل�صطينيني 

روا منها. التي ُهجِّ

التحري���ر  منظم���ة  ف���اإن  كذل���ك 

الفل�صطيني���ة مطاَلب���ة بال�صغ���ط على 

الأون���روا والأمم املتح���دة للرتاجع عن 

قراراتها، واإيجاد حلول �رشيعة ومبا�رشة 

ملا يعاين من���ه ال�صعب الفل�صطيني من 

اإهمال على امل�صتوى الدويل. 

ويف لبنان، فاإن القي���ادة ال�صيا�صية 

لعلج  باملبادرة  مطاَلب���ة  الفل�صطينية 

الأزم���ة احلالي���ة، ل�صيم���ا التقلي�صات 

الت���ي طالت خطة الط���وارىء يف خميم 

نه���ر البارد، ووقف بدل الإيجار للجئني 

الفل�صطينيني من �صوري���ة والتقلي�صات 

الأخرى، وال�صغط عل���ى الأونروا للوفاء 

بالتزاماتها جت���اه الفل�صطينيني، بهدف 

تعزي���ز �صمودهم اإىل حني تطبيق القرار 

194، واإل فعليها حتّمل تبعات حتركات 
فل�صطينية قد ت�صل اإىل حدود النفجار.

�صامر ال�صيلوي 

�أهايل �لأنبار يلوذون بالفر�ر جمرد �صماعهم دخول »د�ع�ش« �إىل حمافظتهم �لعر�قية                       )�أ.ف.ب.(

) �لعدد 359(  �جلمعة - 29 �أيار - 2015

ف المساعدات عن الالجئين الفلسطينيين
ّ

دعوة للهجرة أو الموت أو االنفجار..  األونروا يعلن توق



دولي8

الأزمة  يف  بابًا  رو�سيا  اأغلقت  كلما 

الوليات املتحدة  الأوكرانية، تفتح لها 

النزاع،  ا�ستمرار  بهدف  جديدة  اأبوابًا 

مفاهيم  م��ن  ان��ط��اق��ًا  ف��ال���س��ت��ن��زاف 

�رصاعية باأن القوة الرو�سية املتعاظمة 

التمدد  اأمام  الرئي�سي  العائق  �ستكون 

مبفاهيمه  الأم���رك���ي  ال���س��ت��ع��م��اري 

اجلديدة.

يف  املتحدة  الوليات  حتركات  اآخر 

اأوكرانيا  اإعان  ال�سياق يتج�سد يف  هذا 

الوطني  الأمن  اأمني جمل�س  ل�سان  على 

والدفاع؛ الك�سندر تورت�سينوف، اأن باده 

م�ساورات  اإج��راء  تدر�س  اأن  ت�ستبعد  ل 

ال��درع  منظومة  عنا�رص  ن�رص  ح��ول 

اأرا�سيها،  على  الأمركية  ال�ساروخية 

م�ساألة  عن  النظر  بغ�س  الأم��ر  وه��ذا 

تطبيقه، واملدى الزمني املتوجب لإنهاء 

عدوانية،  ا�ستفزاز  حماولة  اخلطوات، 

على  فائقة  ب�رصعة  رو�سيا  عليها  رّدت 

الرو�سي  الرئي�س  با�سم  الناطق  ل�سان 

دميرتي بي�سكوف، وبدملوما�سية �سارمة 

اأن  وموجزة بالقول: »اإذا كان املق�سود 

منظومة  عنا�رص  لن�رص  تخطط  اأوكرانيا 

على  الأم��رك��ي��ة  ال�ساروخية  ال���درع 

اأن يكون موقفنا  اإل  اأرا�سيها، فا ميكن 

لاحتاد  تهديداً  الأمر ميّثل  �سلبيًا، كون 

منظومة  ن�رص  ح��ال  ويف  ال��رو���س��ي، 

بال�رصورة  رو�سيا  �ستتخذ  ال�سواريخ 

اإجراءات جوابية لتاأمني اأمنها اخلا�س«.

و�سلت  الرو�سية  الر�سالة  اأن  �سك  ل 

واأول��ه��ا  امل�ستهدفة،  العناوين  اإىل 

اأوروبا  وّرطت  التي  املتحدة،  الوليات 

على  رو�سيا،  مع  عدائية  ف�سول  يف 

وكذلك  الأوك��ران��ي��ة،  الأزم����ة  خلفية 

لأوروربا التي بداأت تعيد ح�ساباتها يف 

بعدما  رو�سيا،  مع  املرتدية  العاقات 

حلقت بها خ�سائر فادحة على امل�ستوى 

الأمركيني مل  اأن  القت�سادي، خ�سو�سًا 

نّفذت  التي  لأوروب��ا  احرتام  اأي  يقدموا 

خ�س  فيما  اأمركيًا  منها  املطلوب  كل 

ال�سغط على رو�سيا على خلفية الأزمة 

الغالية،  الأثمان  ودفعت  الأوكرانية، 

وا�سنطن يف  عدم جماراة  حاولت  وملا 

التورط ما فوق العقوبات تلّقت ال�ستائم 

من العيار الثقيل، كتلك التي وردت على 

ل�سان م�ساعدة وزير اخلارجية لل�سوؤون 

نولند،  فيكتوريا  والأورا�سية؛  الأوروبية 

التي قالت ل�سفر الوليات املتحدة يف 

الأوروبي:  املوقف  لها  �سكا  كييف حني 

»فليذهب الأوروبيون اإىل جهنم«.

الأ�سل  اأوكرانية  نولند  اأن  ورغم 

الأوروب��ي��ون  ي�ست�سغ  مل  ويهودية، 

م�س�س،  على  احتوائها  رغم  الإهانة، 

امل��وق��ف  يتفهمون  ب��ات��وا  لكنهم 

امل�ستمرة  الدعوة  يف  اأكرث  الرو�سي 

مين�سك،  اتفاق  تطبيق  ���رصورة  اإىل 

وامل��وق��ف ال��رو���س��ي ح��ول الت��ف��اق 

التطبيق  بوجوب  وا�سح يف �رصامته 

احلازم لاتفاق ال�سلمي، والذي ي�سمل 

»مونبا�س«،  اإقليم  عن  حل�سار  رفع 

للغاية،  مرتدٍّ  الإن�ساين  الو�سع  حيث 

وب��ال��ط��ب��ع ال��و���س��ع الج��ت��م��اع��ي 

والقت�سادي.

ب��اأن  تيقنوا  ال��ذي��ن  الأم��رك��ي��ون 

من  يفلتوا  اأن  ي��ك��ادون  الأوروب���ي���ني 

وزير  اأر�سلوا  الق�سية  هذه  قب�ستهم يف 

املنتجع  اإىل  ك��ري  ج��ون  خارجيتهم 

فادمير  الرو�سي  للرئي�س  ال�سيفي 

لينهي  ال�رصعة  ج��ن��اح  على  ب��وت��ني 

قطيعة زيارة رو�سيا، مع اإعانه التاأكيد 

على �رصورة »عمل �سيء ما للعاقات 

يف  ومام�سته  الرو�سية«،   - الأمركية 

اإلغاء  اإمكان  الأوىل عن  احلديث وللمرة 

عندما  رو�سيا  على  الغربية  العقوبات 

يبداأ تنفيذ اتفاق مين�سك.

باملحاباة  رو�سيا  تثق  ه��ل  لكن 

الأوك����راين؟  امللف  ب�ساأن  الأم��رك��ي��ة 

خانة  يف  يندرج  الأم��ر  اأن  بالتاأكيد 

من  العرقلة  تتوقف  مل  ما  امل�ستحيل، 

بتعليمات  تتحرك  التي  كييف  جانب 

�سك،  اأدن���ى  ب��ا  اأطل�سية   - اأمركية 

يف  الرباعي  اللقاء  ينتظر  الأم��ر  وهذا 

خارجية  وزراء  ي�سم  الذي  النورماندي 

رو�سيا واأملانيا وفرن�سا واأوكرانيا، حيث 

الفرن�سي اقرتاحات،  اأن يقدم  من املقرر 

بعدما جرى ا�ستهاك الوقت يف حماولت 

زعزعة قاعدة اتفاقات مين�سوك ت�سويه 

م�سمونها، مقابل الإ�رصار الرو�سي على 

»التطبيق ال�سارم«.

لأن  مفقودة،  الثقة  اأن  الوا�سح  من 

اإىل  بوتني  اأم��ام  املع�سول  كري  كام 

درجة و�سفته »وول �سرتيت جورنال« 

الأمركية بقولها »اآه! كم هو لطيف كري 

ال�سحافة  وبّددته  بوتني«  ال�سيد  مع 

الغربية عرب احلملة املتناغمة التوقيت، 

الرئي�س  با�ستهداف  نف�سها؛  وبالعبارات 

اأنه �سخ�س  بوتني ب�سكل �سخ�سي على 

فا�سد، ومرت�ٍس، ت�سبه تلك احلملة التي 

ا�ستهدفت الأمني العام حلزب اهلل ال�سيد 

وا�سنطن  دفعت  والتي  ن�رصاهلل،  ح�سن 

لت�سويقها  ال����دولرات  مايني  مئات 

على  امل�رصف  اعرتف  وقد  الإع��ام،  يف 

احلملة انذاك جيفري فيلتمان بذلك اأمام 

الكونغر�س.

يون�س عودة

أوروربا بدأت تعيد 
حساباتها في العالقات 

المتردية مع روسيا 
بعدما لحقت بها خسائر 

اقتصادية فادحة

وزيرا اخلارجية االأمريكي جون كريي والرو�سي �سريغي الفروف

جانب من احل�ضور

محاباة أميركية في الملف األوكراني

) �لعدد 359(  �جلمعة - 29 �أيار - 2015

والعمل«  »قولنا  جمعية  اأحيت 

بح�سور  والتحرير،  املقاومة  ذكرى 

واأمنية  وحزبية  �سيا�سية  �سخ�سيات 

�سابقني  ووزراء  ونواب  وع�سكرية، 

م�سلمني  دين  وعلماء  وحاليني، 

�سفارة  مّثلت  ووفود  وم�سيحيني، 

وحزب  يرانية  الإ �سامية  الإ اجلمهورية 

التوحيد وفاعليات املنطقة وح�سد من 

هايل. الأ

رئي�س »حركة الإ�ساح والوحدة«؛ 

طالب  عبدالرزاق  ماهر  ال�سيخ 

كل  اللبناين  اجلي�س  »ُيعطى  ب��اأن 

حيث  من  معركته  ليبداأ  ال�ساحيات 

على  »نحن  قائًا:  املقاومة«،  انتهت 

م�سدر  نعتربه  الذي  اجلي�س  باأن  يقني 

هو  اللبنانيني  لكل  واا�ستقرار  من  الأ

القادر على اأن يح�سم هذه املعركة«.

ال�سناعة  وزير  اأكد  جهته  م��ن 

»اأننا  على  ح�سن  احلاج  ح�سني 

ما�سون ويف طليعة اأولوياتنا �ستبقى 

»امل�ستهدف  اأن  معترباً  فل�سطني«، 

فل�سطني،  هي  التكفر  فتنة  من  كرب  الأ

التكفر  نكبة  من  كرب  الأ وامل�ستهدف 

من  فل�سطني  وق�سية  القد�����س  هي 

»هناك  قائًا:  مة«،  الأ متزيق  خال 

م�سوؤولية ترتتب على الدولة اللبنانية 

جرود  م�سوؤولية جتاه  احلكومة  وعلى 

عر�سال، فالدولة م�سوؤولة ومعنية باأن 

هوؤلء  مواجهة  يف  بواجباتها  تقوم 

رهابيني يف هذه املنطقة، وعليها اأن  الإ

ر�س  الأ فهذه  امل�سوؤولية،  هذه  تتحمل 

لبنانية وميلكها لبنانيون وفيها اأرزاق 

رهابيون  للبنانيني، ويتخذها هوؤلء الإ

اللبنانيني  على  لاعتداء  منطلقًا 

القرى  من  واآخرين  عر�سال  اأهل  من 

هذا  ففي  ال�رصقية،  لبنان  �سل�سلة  يف 

املو�سوع ل جمال للرتاخي والت�سويف 

امل�سوؤولية  لتحّمل  بل  واملماطلة، 

اأمر  وهذا  مب�سوؤولياتها  الدولة  ولقيام 

قيد املتابعة«.

بدوره، اعترب رئي�س اجلمعية؛ ال�سيخ 

رفعت  »املقاومة  اأن  القطان،  اأحمد 

بل يف  فح�سب،  لبنان  لي�س يف  راأ�سنا 

اللبناين  »اجلي�س  قائًا:  العامل«،  كل 

ولي�س  ول�سعبنا،  �سعبنا،  اأبناء  هو من 

ت�سّوبون  من  يا  ت�سويره  تريدون  كما 

كل  وعلى  الع�سكرية  املوؤ�س�سة  على 

موؤ�س�سة جتدونها واقفة اأمام التحديات 

املحكمة  واأمام  واملذهبية،  الطائفية 

لفتًا  واجلي�س«،  والق�ساء  الع�سكرية 

اإل العدو  اأن »واقعنا هذا ل يخدم  اإىل 

ل  الذي  العدو  ذاك  ال�سهيواأمركي، 

�ُسنية  ول  م�سيحية  ول  اإ�سامًا  يعرف 

ول �سيعية، اإمنا يعرف قاعدة اأ�سيا�سية 

يف منهاجه وهي: فرّق ت�سد«. 

ويف اخلتام تلّقى القطان واملجل�س 

من  التهاين  للجمعية،  املركزي 

احلا�رصين مبنا�سبة ذكرى التحرير.

»قولنا والعمل« أحيت ذكرى المقاومة والتحرير



wرئاسيات w w . a t h a b a t . n e t9

47

بعد اغتيال الرئي�س رفيق احلريري، 

�ساد الباد نوع م����ن الت�ستت، فبدًل من 

اأن يك����ون هذا الزل����زال منا�سبة لتمينت 

الوحدة الوطنية، اغتنمها البع�س فر�سة 

للث����اأر م����ن النت�سارات الك����ربى التي 

حتققت على الع����دو الإ�رصائيلي، ويقول 

الرئي�س حلود  من املعيب ذاك الذي �ساد 

البلد يف تل����ك الفرتة، اإذ اإن كل �سيا�سي 

له ثاأر على اآخر �سار ي�ستعمل الغتيال، 

حتى يف الق�سايا ال�سخ�سية الداخلية.

لكن م����ن ا�ستفاد من ه����ذه احلالة، 

ويعرف هذا الواق����ع اللبناين، هو العدو 

»الإ�رصائيل����ي«، والولي����ات املتح����دة 

والغرب، الذي����ن راأوا يف هذه التطورات 

اإىل  ياأت����وا بجماعته����م  لأن  منا�سب����ة 

احلكم وينفذوا م�����رصوع »ال�سام« مع 

»اإ�رصائيل«.

ي�س����دد الرئي�����س حل����ود اأن اغتيال 

الرئي�س رفيق احلريري كان اغتياًل على 

م�ستوى عاملي، لأنهم يريدون اأن يقلبوا 

الأو�ساع يف لبنان ل�سالح »اإ�رصائيل«، 

لأن لبنان مبقاومت����ه وبال�ستقرار الذي 

ك����ان يعي�س����ه، كان حائ����ًا دون مترير 

م�رصوعهم، ولهذا كان خمططهم اخلا�س 

من املقاومة ومن اإميل حلود، وحينما مل 

يق����دروا على ذلك، رغم اجلرمية النكراء، 

الوا�سع  »الإ�رصائيلي«  الع����دوان  �سّنوا 

على لبنان يف متوز 2006، لكنهم عجزوا 

عن ك�رص املقاومة ولبنان، وها هم الآن 

يوا�سلون هجومهم على �سورية من اأجل 

ه����ذه الغاية، لأنه����م بب�ساطة يريدوننا 

اأن نركع اأم����ام »اإ�رصائيل«؛ كما ح�سل 

يف م�����رص والأردن وتون�س، والعديد من 

ال����دول العربية، ومن يقول غر ذلك هو 

غر �سادق.

بب�ساط����ة، مل ينظروا اإىل من ا�ستفاد 

من اغتيال الرئي�س رفيق احلريري، لأنهم 

منذ اللحظ����ة الأوىل توّجهوا اإىل التهام 

ال�سيا�سي، حتى ان كثرين منهم اعرتفوا 

بذلك، موؤكدين اأنه����م اتهموا بال�سيا�سة 

لأنه����م يري����دون اأن يح�س����دوا نتائ����ج 

�سيا�سية لي�س اإل، وما �سهود الزور ومن 

فربكهم اإل خر دليل على ذلك.

ويتناول الرئي�����س حلود تطورات ما 

بعد اغتي����ال الرئي�س احلريري، فرى اأن 

الط����رف الآخر عرف كيف ي�ستغل عليها 

وي�ستغلها مل�سالح �سيا�سية، لأن اأجهزة 

املخابرات اخلارجية تدر�س كل تفا�سيل 

إميل لحود يتذكر.. 
عمر كرامي يفاجئ الجميع باستقالته.. و»الحلف الرباعي« أنقذ الطرف اآلخر

اأي بل����د يريدون فيه فتن����ة ما، فهم 

يدر�س����ون اأحوال الطبق����ة ال�سيا�سية 

وطبائع النا�����س، وهكذا لحظنا يف 

جل�سة ملناق�سة احلكومة يف جمل�س 

الن����واب، ت�سابق الن����واب من الفريق 

الآخ����ر للحديث يف جل�س����ة ما قبل 

الظهر، وعلّوا هجومهم بدرجة عالية 

ج����داً على احلكوم����ة ورئي�سها، وهم 

يعرف����ون طبع املرحوم الرئي�س عمر 

كرامي، فهو من النوع الذي ل ير�سى 

اأن مي�ّس اأحد، ولو �سعرة من كرامته، 

علمًا اأن حمطات التلفزة التابعة لهم 

وال�سح����ف كانت قد وّف����رت الأجواء 

الازمة لتت����وَّج بكلمة ال�سيدة بهية 

احلريري.

امل�سائية،  اجلل�س����ة  وهك����ذا يف 

فاجاأ الرئي�س عم����ر كرامي الأقربني 

والأبعدين مبوقف����ه واإعان ا�ستقالة 

حكومته، بحيث اإن اأحداً، مبا فيهم اأنا 

ورئي�س املجل�����س النيابي والوزراء، 

مل يكن على علم بقراره.

وب����راأي الرئي�س حل����ود اأنه لو مل 

يقدم الرئي�س كرامي على ا�ستقالته، 

مل����ا ك����ان امل�سهد ق����د انح����در اإىل 

امل�ست����وى ال����ذي انحدر اإلي����ه، لأنه 

م����ا كانت ح�سلت ك����ل »الزعربات« 

التي جرت عل����ى م�ستوى التحقيق، 

واأوقف����وا ال�سباط، لأن الق�سية كانت 

ه����ي اأنهم يري����دون روؤ�س����اء اأجهزة 

اأمني����ة يتجاوبون م����ع خمططاتهم 

وم�ساريعهم، ويف ذات الوقت يريدون 

اأن يقدموا للعامل دلئل اأن هناك �سكًا 

يف اأن هوؤلء هم القتلة.

وي�سر الرئي�س حلود اإىل اأن من 

الط���رف الآخر كان هناك من يدري 

اأولئك  اأمث���ال  ماذا يفعل���ون، من 

الذي���ن �سارك���وا يف و�س���ع القرار 

1559، ومنهم م���ن حيث ل يدرون 

انغم�س���وا يف اخلط���ة وامل�رصوع 

اجلهنمي امُلعّد للبلد.

م���ن بعده���ا، كان���ت حكوم���ة 

الرئي����س جنيب ميقات���ي، التي مت 

يف عهده���ا اإط���اق ����رصاح �سمر 

جعجع، وموقويف ال�سنية، وبالتايل 

»اأ�سبح���ت القوى املناوئة للرئي�س 

حلود كثرة، ويوؤك���د الرئي�س حلود 

اأنه حتى حلفاء له قطعوا الت�سال 

ب���ه، وبع�س م���ن ك���ان يطلب قبل 

اغتي���ال الرئي����س احلري���ري لقاءه 

ا�سبوعي���ًا اقل���ع ع���ن ه���ذا الطلب 

وزيارة الق�رص اجلمهوري.. ومن بقي 

على توا�س���ل معه وي���زور الق�رص 

اجلمهوري ه���م: املقاومة، و�سليمان 

فرجنية، والقومي، وعدد من الوزراء، 

وبع�سهم قاطعني لي�س قناعة، اإمنا 

خوفًا من الأجواء املفتعلة«.

ويلف���ت الرئي�س حل���ود اإىل اأنه 

لي����س ه���و م���ن اأ�س���در العفو عن 

جعجع وموقويف ال�سنية، لأنه منذ 

اأن انُتخب رئي�سًا للجمهورية التقى 

مبجل�س الق�ساء الأعلى وقال لهم:

اأوًل: اإياك���م اأن تطلبوا مني عفواً 

خا�س���ًا، لأنه كيف ميك���ن اأن اعطي 

اعطيه  اأعرف���ه ول  ل�سخ����س  عفواً 

ملن ل اأعرفه���م، فاحكموا بعدل ول 

تظلموا اأحداً.

ثاني���ًا: ل���ن اأطلب م���ن الق�ساء 

�سيئًا، وكل من يتدّخل اأو يحاول اأن 

يوحي اأنه يتدّخل من قَبلي فهو غر 

�سحيح، ول اأر�سى ب���ه، فا تقبلوا 

و�ساط���ة اأحد، فالأ�سا����س للعدالة، 

وال�ستقرار هو الق�ساء واجلي�س.

يتاب���ع الرئي�س حل���ود: فوجئُت 

ون م����رصوع قانون 
ّ

اأنه���م يح����رص

للعف���و، فاأر�سلُت اإىل جمل�س النواب 

اأعلمهم برف�سي، لكنهم اأ�رصوا على 

ذلك، واأ�سدروا قانونًا ملزمًا لرئي�س 

اجلمهورية، وللمرة الأوىل يف تاريخ 

الباد، يج���ربون رئي�س اجلمهورية 

على توقيع���ه، لأنه ح�سب الد�ستور 

من حق رئي����س اجلمهورية اأن يرد 

اأي قان���ون، اأول مرة، لكنهم يعيدون 

الكرة وي�سب���ح امل�رصوع نافذاً بعد 

15 يومًا.
بعدها، عرف����ُت اأن هناك اجتاهًا 

ل�»حلف رباعي« لأ�سباب �سيا�سية، 

فحّذرتهم من ذلك، خ�سو�سًا اأن هناك 

�سغط����ًا دوليًا لإج����راء النتخابات 

فوري����ة يف 2005 على اأ�سا�س قانون 

ال����ذي اختربن����اه وج����اء  الألف����ني 

فوّجهت  الب����اد،  عل����ى  بالوي����ات 

ر�سالة اإىل جمل�����س النواب اأحّذر من 

ه����ذا القانون واطال����ب فيها بقانون 

وطني، لكنه����م مل ياأخذوا به، واأقروا 

اإج����راء النتخاب����ات الت����ي �سارت 

مطلبًا اأمركيًا ُملّحًا، و�سار »احللف 

الرباعي«، والنتائج الاحقة، وق�سم 

منه����ا عرفنا تفا�سيل����ه يف حلقات 

�سابقة.

اأحمد زين الدين

حلود: اتخاذ القرار باغتيال الرئي�س رفيق احلريري كان على م�ضتوى عاملي

■ احل���اج عمر غندور؛ رئي�س اللقاء الإ�سام���ي الوحدوي، اعترب اأن ال�سعار املذهبي 
الذي يل���ّوح به »تيار امل�ستقب���ل«، والذي طاملا جرّ الوي���ات على عر�سال حتى 

اأ�سبح���ت اأ�سرة بقب�سة املجرمني القتلة، ل���ن يعيق من يريد حترير اأرا�ٍس لبنانية 

حمتل���ة، ول جمال ملذهبة ال�رصاع بني اللبنانيني وب���ني من يحتل اأر�سهم وُيف�سد 

فيها.

■ حرك��ة الأم��ة راأت اأن خطر املجموع��ات التكفريية الإجرامي��ة املدعومة من العدو 
ال�شهي��و- اأمريك��ي �شيطال جمي��ع اللبنانيني، وجميع �شعوب املنطق��ة، داعية كافة 

اللبناني��ني اإىل التم�شك ب�»املعادلة الذهبية« ونبذ الفنت، من اأجل حت�شني لبنان يف 

وجه خطر العدو ال�شهيوين واملجموعات الإجرامية املرتب�شة �رشاً بلبنان.

■ كم���ال �ساتي���ا؛ رئي����س املوؤمتر ال�سعب���ي اللبن���اين، هناأ املقاوم���ني واجلي�س 
اللبن���اين بالذكرى اخلام�سة ع�رصة لتحرير معظ���م الأرا�سي اللبنانية من الحتال 

»الإ�رصائيل���ي«، مدينًا يف املقاب���ل من يتخلى عن مزارع �سبع���ا وتال كفر�سوبا 

ويعتربها »اخرتاعًا من حزب اهلل«.

■ جتم��ع العلماء امل�شلمني وّقع ب�شخ���س رئي�س الهيئة الإدارية ال�شيخ د. ح�شان عبد 
اهلل وجمعية الإمام املهدي )ر�شي اهلل عنه( يف روما ب�شخ�س رئي�شها �شماحة ال�شيخ 

عبا���س دي باملا، اتفاقية تعاون يف قرية ال�شاحة، وقد اأقام التجمع للوفد الإيطايل 

حف��ل ع�شاء بعد اختتام مرا�ش��م توقيع التفاق. وقد األقى كل من رئي�س جمل�س اأمناء 

التجم��ع؛ ال�شيخ اأحمد الزي��ن، وال�شيخ عبا�س دي باملا، وال�شيخ عبد اهلل كلمات اأكدت 

على ���رشورة تقدمي الإ�شلم احلقيقي للآخرين؛ دين الرحم��ة وال�شعادة، الدين الذي 

يدع��و للتاآل��ف واملحبة والتكام��ل، ل ذلك الإ�شلم ال��ذي يقدمه الإ�ش��لم التكفريي؛ 

اإ�شلم القتل الذي هو بعيد كل البعد عن الدين الإ�شلمي.

■ ال�سيخ �رصيف توتي���و؛ ع�س���و جمل����س اأمناء حرك���ة التوحيد، اأك���د اأن الإ�رصاع 
يف اإجن���از امل�ساحل���ة الفل�سطينية الفل�سطينية، خ�سو�س���ًا ب���ني حركت���ي فتح 

وحما�س، ُيعزز املقاوم���ة ال�سعبي���ة �س���د كيان الع���دو الغا�سب، وُيع���زز الو�سع 

الفل�سطيني و�سمود ال�سعب يف الداخل ودول ال�ستات.

■ لق��اء اجلمعي��ات وال�شخ�شيات الإ�شلمية يف لبنان هن��اأ اللبنانيني واأحرار العامل 
بالذك��رى اخلام�شة ع���رش لعيد املقاوم��ة والتحرير، حمّييًا املقاوم��ني واملجاهدين 

الذي��ن �شّطروا البط��ولت و�شنع��وا النت�ش��ارات، ومطالبًا باللتف��اف حول اجلي�س 

والقوى الأمنية اللبناني��ة، ومّدهم بالعتاد من اأجل حفظ ال�شيادة الوطنية، والتم�شك 

باملعادلة الذهبية لردع العدوانية ال�شهيونية وخطر املجموعات الإجرامية.

■ ال�سي���خ ح�سام العياين راأى اأن الرئي�س �سعد احلري���ري ت�رصّع بالرد على الأمني 
الع���ام حلزب اهلل ال�سيد ح�سن ن�رص اهلل، وكان الأجدى به قراءة خطاب ال�سيد جيداً، 

ملعرف���ة خطورة املرحلة التي من���رّ بها، ل�سيما اأن التاأّخ���ر يف الق�ساء على هذه 

اجلماعات لي�س من م�سلحة لبنان.
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توؤكد الدرا�س���ات اأن اللم�س بني الزوجني له فوائد 

نف�سي���ة و�سحية كبرية، ترفع ق���درة اجلهاز املناعي، 

وتقي من الأمرا�س والأزمات القلبية. وي�سري الباحثون 

اإىل اأن امل���راأة حت���ب اأن ت�ست�سعر ح���ب الرجل بهذه 

الطريق���ة، واأنها ل ت�سعر بحب���ه اإذا كانت رغبته يف 

مالم�سته���ا ل تاأت���ي اإل عن طري���ق ممار�سة العالقة 

احلميمة فقط.

يف جمتمعاتن���ا ال�رشقي���ة، ل نح���رم امل�ساعر، 

ونعتربه���ا �سعفًا، واللم�س ماه���و اإل طريق للو�سول 

اإىل العالقه احلميم���ة بني زوجني.. هذا الفهم اأدى اإىل 

جفاف معظم العالقات، وحتى عالقاتنا بالأبناء.

يقول م�ست�سارو العالقات الأ�رشية: يجب اأن ن�سّحح 

بع�س املفاهيم فيما يتعل���ق باللم�س، ونخت�س هنا 

اأنواع اللم�س الراقية ب���ني زوجني ينتمون اإىل و�سف 

اهلل �سبحان���ه الطيبني والطيبات، وقبل اأن نقوم بذلك 

نعر����س بع�س احلوارات التقليدية التي تتم يف اأغلب 

البيوت:

زوج يلم�س زوجته م���ن ظهرها، فتنظر اإليه نظرة 

فزع م�سحوبه بالزدراء قائله: »الولد قاعدين«!

زوج���ة ترم���ي بنف�سه���ا يف ح�سن زوجه���ا طلبًا 

للرعاي���ة والهتمام والدفء العاطف���ي بعيد املنال، 

فت�سطدم للمرة املليون بقوله لها: »ل، اأنا م�س جاهز 

حاليًا.. اأريد اخلروج مع اأ�سحابي«.

خط���اأ موؤ�سف جداً اأن ُيرتب���ط اللم�س فقط بلحظة 

العالقة احلميمة.

وي�س���ري اخت�سا�سيو الأ�رشة اإىل اأن العالقه الراقيه 

ب���ني زوجني - من عّينة الطيبني والطيبات - متار�س 

ثالثة اأنواع للم�س:

اللم����س الدافئ من اأجل اإر�س���ال ر�سالة ترحيب اأو 

ا�ستياق، ويكون عند قدوم الزوج اأو الزوجة اإىل البيت، 

اأو قبل اخلروج يف ال�سباح.

اللم�س املانح للحب من طرف واحد لالآخر لإر�سال 

ر�سالة حب واحت�سان مفادها »اأحب اأن اأمنحك بع�س 

احلب الذي اأحتفظ به يف قلبي من اأجلك«، ويكون باأن 

يقوم اأحد الزوجني مبنح الآخر وقتًا خا�سًا يقوم فيه 

بعمل م�ساج اأو تدليك ناعم ملحبوبه.

اللم�س الثنائي اخلا����س بالعالقة احلميمة: وهو 

يحت���اج اإىل اأن يكون ذا اإيقاع �رشيع ن�سبيًا ومتبادل، 

ليحقق الهدف الأ�سمى الراقي من العالقة احلميمة بني 

الزوج���ني التي خلقها اهلل �سبحانه وتعاىل، وقد جعل 

اهلل ه���ذه العالقة الطيبة اخلا�س���ة ثنائية، فال ي�سل 

اأحدهم���ا اإىل املتعة اإل بو�س���ول الآخر معه يف نف�س 

اللحظ���ة، واإل باتت متعته ناق�سة ل ت�سل بالزوجني 

جلائزتهما الكربى التي اأنعم اهلل بها عليهما، ول ت�سل 

اإليها اإل النفو�س الراقية، ون�سّميها اللذة الكاملة.

م���ا ل يعلمه الكثريون اأن الل���ذة الكاملة اخلا�سة 

بالعالقة احلميمة لي�س���ت فقط لذة ح�سية، واأن اللذة 

احل�سية جزء �سغري منها، ولكن اللذة احلقيقة يف هذه 

العالقة الكرمية هي لذة خمية، ُي�سرط لتبداأ اأن ت�سل 

اإىل امل���خ اإ�ساره ع�سبية، ه���ذه الإ�سارة حتدث عندما 

ي�سعر الزوجان بر�سالة تقول لكل منهما »اأنت حمبوب 

ومرغوب فيك«، فاإذا جنح كل من الزوجني يف اإر�سال 

ه���ذه الر�سالة لالآخر، يتوّلد عنها هياج امل�ساعر الذي 

ي�سل بهما اإىل جائ���زة اهلل الكرمية للنفو�س ال�سوية، 

وه���ي اللذة الكاملة بني الزوجني، ول ي�سل اإليها اأبداً 

من ل يعتنون بالآخر، اأو يطلبون فقط اللذة احل�سية.

ويلف���ت الخت�سا�سيون النتباه اإىل اأنه لن ينجح 

اأي ن���وع من اأن���واع اللم����س اإل بالهتم���ام ال�سديد 

بالنظاف���ة ال�سخ�سية، وهذا يعن���ي اأن الكرمي يجني 

احلب العظيم، والبخي���ل ل يجد �سوى راحة التخل�س 

من �سغط امل�ساعر احل�سية للج�سد.

ويف اخلال�سة، يوؤكدون اأن اللم�س لغة احلب الراقي 

واحلي���اة الزوجي���ة ال�سليمة، تنج���ح اإذا مار�س فيها 

الزوج���ان الثالثة اأنواع من اللم����س - ل نوعًا واحداً 

فق���ط - ب�سورة راقي���ة وم�سبع���ة، وتنا�سب ذوق كل 

منهما، ل �سورة ح�سية مبتورة تنا�سب اأحدهما فقط. 

اأدام اهلل عل���ى الطيب���ني منك���م والطيبات نعمة 

الزواج ال�سالح والكامل بكل ما فيه.

رمي اخلياط

اللمس.. لغة الحب الراقي

»الع�س« ظاه���رة �سائعة جداً بني الأطف���ال يف عمر العام 

ون�س���ف العام اإىل ثالثة اأعوام، ويعك�س اأغلب هذا الع�س م�ساعر 

الطف���ل ال�سغري، نتيجة ق�سور قدراته اللغوية عن التعبري، حيث 

ي�ستطي���ع الطفل يف عمر اخلم�س �سن���وات اأن يعرّب عن حاجاته 

ورغباته، لك���ن الطفل الأ�سغر عمراً قد ي�ستخدم اأ�سنانه كو�سيلة 

للتعبري.

على الأرجح، ينده�س الطفل ويفاَجاأ عندما تقاَبل اأحا�سي�سه 

املبالغة التي يعرّب عنها بالع����س، ببكاء رفيقه، اأو التوبيخات 

املختلف���ة التي يوجهه���ا اإليه الكبار، لكن الأه���م األ نعاقبه اأو 

نوبخه بق�سوة، اأو حتى نع�سه، بل نتبع اخلطوات الآتية:

عل���ى الوالدين ت�سجي���ع طفلهما الذي يع����س على النطق، 

وا�ستخدام الكلمات للتعبري عن م�ساعره.

ل تنتظ���ري، ولو لب�سع دقائق، بعد اأن يع�س طفلك اآخر حتى 

تتكلمي معه، فقدرة ال�سغار على الركيز �سعيفة، ولذا يحتاجون 

اإىل رد فعل وا�سح وفوري.. كوين هادئة وحازمة يف تعاملك مع 

الطفل، واركعي بجانبه ك���ي ت�سبحي على م�ستواه وت�ستحوذي 

على انتباهه، ثم تكلمي اإلي���ه ببطء، وبطريقة جازمة، واأعلميه 

اأن���ك غري موافقة على ت�رشفه هذا، وب���اأن الع�س يوؤذي الآخرين، 

واأظهري له الآثار التي خلّفتها اأ�سنانه ال�سغرية على ب�رشة غريه.

جتنبي العبارات املبهمة مثل: »الآن يجب اأن تكون لطيفا مع 

اأخيك«، وذلك لأن الطفل ال�سغري ل يرى ال�سلة بني ذلك والع�س.. 

جرب���ي اأن تقويل: »ل، ميكننا اأن نع�س التفاح اأو ال�ساندوي�سات، 

لكننا اأبداً ل نع�ّس النا�س«.

ل يج���در بك اأن تلوميه اأو ت�سعريه بالذنب، بل يجب اأن يعي 

متام���ا اأنه ل يجوز اأن يع�س جم���دداً، ولكي يقتنع بوجه نظرك 

قدمي له ت�رشفًا بدياًل ميكنه اللجوء اإليه عو�سًا عن الع�س، فاإن 

�سع���ر بالغ�سب – مثاًل - لأن �سديقه اأخذ منه لعبته، فباإمكانه 

اأن ياأتي ويخربك بغ�سبه، ويطل���ب منك امل�ساعدة يف ا�ستعادة 

اأغرا�سه بدًل من اأن يع�س من حوله.

ل وجود لعبة  اإذا ك���ان عمر الطفل اأقل من �سنة ون�سف، فيف�سَّ

نظيفة خم�س�سة للع�س ليع�ّسها، ومن الهام اأي�سا تزويده بلعب 

ت�ساعده يف التعبري عما يعاين منه.

اإذا اأ����رش الطف���ل على ع�س من حوله رغم م���ا �سبق، األزميه 

بالبق���اء وحيداً يف الغرفة خم�س دقائق يف كل مرة يع�س فيها، 

اأو ا�سحبي منه لعبته املف�ّسلة لدقائق.

ل تقوم���ي بع�ّس طفلك اإذا قام بع�ّسك، فاملرء من فرط غيظه 

مييل اإىل مقابلة الع�س بالع�س، وهذا خطاأ فاح�س، لأن من �ساأنه 

اأن يعزز فائدة فعل الع�س عند الطفل.

•  معاين و�سعيات ال�سوكة وال�سكني
هل فّكرت يومًا اأن طريقة و�سعك لل�سوكة وال�سكني لها املعاين املتعارف عليها بني 

املّطلعني على اأ�سول التيكيت والربوتوكول؟ 

طرفا املثلّث: حني ت�سعني �سوكتك و�سكينك يف الطبق يف �سكل طريف املّثلث، فهذا 

يعن���ي اأّنك مل تنتهي من الطبق بعد، لكّنك تاأخذين فا�ساًل ب�سيطًا، ومن ثّم �ستتناولني 

الأطب���اق الأخرى، لذا، حني يتخّط���اك النادل يف الفنادق الفخمة اأو يف مطاعم اخلم�س 

جنوم، حيث الإتيكيت ه���ي �سيدة املوقف، ل ت�ستغربي، بل اأنظري اإىل و�سعية اأدواتك، 

باعتباره اأّنك تقولني له »بعد قليل«، ولكن بالإ�سارات. 

ال�سوك���ة فوق ال�سكني ب�سكل �سليب: قد ل ت�ساألك م�سيفتك اإن كنت تريدين من هذا 

الطبق يف حالة كنت ت�سعني �سوكتك و�سكينك بهذه الو�سعية� لأّنها تعني حرفيًا: »اأنا 

جاهزة للطبق التايل«. 

متوازيان بطول الطبق: حني ت�سعني �سوكت���ك و�سكينك بهذه الو�سعية فهذا يعني 

اأّنك انتهي���ت كليًا، ولن تقبلي املناق�سة. نن�سحك به���ذه الو�سعية خالل رفع الأطباق 

عن املائدة، اأي حني ي�سارف الع�ساء على نهايته، لكن اإّياك ا�ستخدامها يف خ�سّم �سري 

الأطباق ومرورها، فاإعالنك انتهاء تناول الطعام قبل انتهاء الوجبة انتهاك لالإتيكيت.

متوازيان بعر����س الطبق: و�سعية �ستع�سق م�سيفتك روؤيتها يف طبقك، لأّنها تعني 

اإعجاب���ك الكامل بكّل ما راأيت وتذّوقت، حرفيًا تعني »رائع«، لكن طبعًا هي خم�ّس�سة 

فق���ط لنهاية الوجبة، اأي ل يحّبذها الإتيكيت بني كّل طبق واآخر، لأّنها اأي�سًا تدّل على 

النتهاء. 

ال�سكني يخرق اأ�سنان ال�سوكة: و�سعية حُمرجة ل �سّك، لك وللم�سيفة، لأّنها تعني 

اأّنك غري را�سية عّما تذّوق���ت، والأ�سواأ حني ت�سعينها عن غري ق�سد ويفهمها الآخرون.. 

انتبهي اإىل ت�سابك �سكينك و�سوكتك، فالر�سالة قا�سية.

َفناإلتيكيتأنـِت وطــفـــــلك

.. فما الحل
ّ

طفلك يعض
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واأ�سود يف ال�سوق واأحمر يف البيت

3 - ن�سف مغري / جمموعة احليوانات التي منتطيها
4 - نفري / من املعجنات التي ناأكلها

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

1
1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

6 - ابعد ونحى واأزاح / قليل بالجنليزية.
7 - فل�سطيني من مدينة يافا / ن�سف هواك

8 - ل ميكن تناوله عن���د الفطور اأو الغداء / 
�سف من النا�س يف النتظار

9 - ن�س���ف واح���د / �سخ�سي���ة خيالية من 
�سخ�سيات الر�سوم املتحركة )معكو�سة(.

10 - يغط���ي الط���ري / اأفك���اري ال�سغ���رية 
املتناثرة

خطوات للقضاء على مسببات الحساسية في المنزل

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

م���ع بداية ف�س���ل ال�سي���ف، وحرارة 

اجل���و املرتفعة مع الغب���ار، وخالل هذا 

الف�سل الطويل ُيج���رب الأ�سخا�س الذين 

يعانون من الرب���و وح�سا�سية ال�سدر اأو 

الته���اب اللحمية على مواجهة م�سببات 

احل�سا�سية، �سواء يف الأماكن املغلقة اأو 

اخلارجية، مثل الغب���ار وجراثيم العفن 

ووب���ر احليوان���ات الأليف���ة والكائنات 

الدقيقة التي تعي�س يف فتحات التكييف، 

وغريها الكثري.. لذلك، باإمكانكم اأن حتموا 

بيوتكم من احل�سا�سية باتباع الن�سائح 

الآتية:

الأثاث  ام�سح���ي  الأوىل:  الن�سيح���ة 

بقطعة قما�س مبلَّلة اأو مطهرة.

التنظي���ف هو �سي���ف ذو حدين، ففي 

الواقع، م�س���ح الغبار عن الأ�سطح يطلق 

م�سبب���ات احل�سا�سي���ة يف اله���واء مثل 

الغب���ار، ولتجنب ذلك ميك���ن ا�ستخدام 

قطعة قما�س مبللة مل�سح الأثاث.

ه���ذا النموذج اجلديد م���ن التنظيف 

ي�سهل م�سح الغبار، حيث اإن اجل�سيمات 

ال�سغرية تنجذب بال�سحنات الكهربائية 

وتتم�س���ك بقطعة القما����س، وكما تقول 

القاع���دة العام���ة يف التنظي���ف: م�سح 

الغبار اأوًل، ومن ثم التكني�س.

الن�سيحة الثانية: مزج مواد التنظيف 

مع املاء

بع�س م���واد التنظيف من املمكن اأن 

�سواء  لالأ�سخا����س،  ت�سب���ب احل�سا�سية 

على اجللد اأو على اجلهاز التنف�سي، لذا، 

وللحد من تركيز هذه املواد، من املمكن 

تخفيفها بامل���اء، ول داعي للقلق، فهذا 

لن يوؤثرعلى قوة او فعالية املنتج.

والتنظي���ف دون ا�ستخدام املنتجات 

الكيمائية ميكن اأي�سًا التنظيف بالبخار 

لتنظيف الأ�سط���ح ال�سلبة دون احلاجة 

للكيماويات.

الغرف  تهوئ���ة  الثالثة:  الن�سيح���ة 

ب�سورة جيدة طوال فرة التنظيف

مواد التنظيف الكيمائية والغبار يف 

الأماك���ن املغلقة ه���ي م�ساكل حقيقية 

بالن�سبة اإىل من يعانون من احل�سا�سية، 

ولتجنب هذا يجب اأن يحر�س من يعاين 

من احل�سا�سي���ة اأن ي�سمن وجود تهوئة 

جيدة للغرف خالل فرة تنظيفها.

خالل ف�سل ال�سيف ميكن اأن تتم 

تهوئ���ة الغرفة خالل ف���رة ال�سبح 

الباكر؛ قبل اأن ت�ستد درجات احلرارة، 

لكن قبل القيام بذل���ك يجب التاأّكد 

م���ن �سفاء اجلو، واأن لي�س هناك اأية 

عا�سفة رملي���ة، وُين�سح با�ستخدام 

اأجهزة تنقية الهواء يف املنزل.

الن�سيحة الرابعة: نف�س �رشا�سف 

وحرامات الأ�رشّة وترتيبها، وتعليق 

الو�سائد والأغطية يف الهواء الطلق

من اجلميل اأن تكون الأ�رشة مرتبة، 

لك���ن ترتيبه���ا يف ال�سب���اح الباكر 

يجعل من ال�سه���ل على عّث الفرا�س 

العي����س والبق���اء فيه���ا، لأن معظم 

الرطوبة الناجتة ع���ن التعرق اأثناء 

اللي���ل تبقى حما�رشة حتت الأغطية 

وال�رشا�سف، وملنع ح�سول هذا يجب 

نف����س ال�رشا�س���ف وتهوي���ة الغرفة 

يوميًا قبل ترتيب ال�رشير، واأي�سًا من 

الأف�سل تعري����س الو�سائد والأغطية 

للهواء الطلق لبع�س الوقت.

اإن الق�ساء على عث الفرا�س كليًا 

يك���ون من خ���الل غ�س���ل ال�رشا�سف 

والأغطية بدرجة ح���رارة بني 60 - 

95 درجة مئوية، اأو بح�سب تعليمات 
املنتج،  عل���ى  املوجودة  الغ�سي���ل 

وميكن لالأ�سخا�س الذين يعانون من 

احل�سا�سية التي ي�سببها غبار املنزل 

بالأثاث،  اخلا�سة  الأغطية  ا�ستخدام 

والت���ي تق���ي الفرا����س والأغطي���ة 

والو�سائد من التقاط الغبار اأو العث.

الن�سيح���ة اخلام�س���ة: ا�ستخدام 

املكان����س الكهربائي���ة ذات نظ���ام 

ت�سفية مائي

هذه الآلت تقيد الغبار امل�سحوب 

مثالي���ة  يجعله���ا  م���ا  بامل���اء، 

لالأ�سخا����س الذي���ن يعان���ون م���ن 

احل�سا�سي���ة، لحتوائها على م�سفاة 

لتنقية املياه، ل�سمان احل�سول على 

اأر�سيات نظيفة متام���ًا وخالية من 

الغبار.

بالأو�س���اخ  الحتف���اظ  يت���م  ل 

والغب���ار يف م�سف���اة املي���اه، اإمنا 

يت���م الحتف���اظ به���ا يف م�سف���اة 

املكن�س���ة ذات الكف���اءة العالية يف 

تنقية جزيئات الهواء، والتي تلتقط 

جزيئات الغب���ار ال�سغرية جداً، وما 

ن�سبته %99.99 م���ن مكونات غبار 

املن���زل، والت���ي تث���ري احل�سا�سية، 

والنتيج���ة: ل للمزيد من العط�س اأو 

ال�سعال..

5 - تكلمت حتى بانت رغوة فمها )معكو�سة( 
/ ن�سف وخيم

6 - حرف يقرن باللغ���ة العربية ويو�سف 
بها / ل يغرق

7 - ن�س���ف دواء / اخت���الف لون اجللد بعد 
تعر�س لل�سم�س / لي�س اختي ول اأخي ولكن 

ابن اأمي واأبي

8 - يخ�س���ي اهلل / ا�سم اجل���زء العلوي من 
الك�رش يف الريا�سيات.

9 - يقع يف املنت�سف بني الأر�س و القمر
10 - خارج عن املاألوف وفيه حداثة وجتديد 

/ له اربعة ارجل ول ي�ستطيع امل�سي

ع��م���ودي

1 - حمال ك�رشه / قيظ
2 - �سغ���ار اجل���راد / هج���م يف احل���رب 

)معكو�سة(

3 - امتنع عن املغري���ات احراما للنف�س / 
ق�سم وقرط / يحول اإىل فتات

4 - نه�س / خري جلي�س يف الأنام
5 - بالغ النبوغ والذكاء )معكو�سة( / يكتب 
بكل لغات العامل ولكن���ه ل ي�ستطيع قراءة 

كلمة
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كاريكاتير

ال �ش���ك اأن الرحلة العقلية التي قطعتها الب�رشية 

عرب تاريخها هي رحل���ة انتقال من اجلهل واخلرافة 

باجت���اه العلم، وقد ظلت الب�رشي���ة ت�شتند اإىل روؤية 

خرافي���ة يف تف�شري اأحداث الكون اإىل اأن بداأ االإن�شان 

رحلت���ه ال�شاق���ة والطويل���ة ال�شتك�ش���اف االأ�شباب 

احلقيقية الت���ي تكمن وراء االأحداث، لكن الغريب اأن 

االإن�شان املعا�رش الذي قطع اأ�شواطًا بعيدة من هذه 

الرحلة نحو ح�شارة وتفك���ري، مازال يعتقد ببع�ض 

اخلرافات املوروثة، ومنها:

اإ�شقاط عملة معدنية م���ن مبنى مرتفع قد يقتل 

اأحده���م: اإذا �شعدت اإىل قّم���ة مبنى، ثم رميت عملة 

معدنية باجتاه الر�شي���ف، فلن تقتل اأحداً. العمالت 

املعدنية خفيفة الوزن )حوايل 1غرام( وت�شكل دائرة 

م�شطحة، فعند و�شوله���ا اإىل ال�رشعة الق�شوى )105 

كم\�ض( فلن توؤذي الواقف على الر�شيف، بل �شتكون 

�شبيه���ة باأثر نقر اأ�شبع عل���ى الراأ�ض، مزعجة فعاًل، 

لكن لي�شت مميتة.

تناول الطع���ام يف �شاعات متاأخرة من الليل قد 

ال ي���وؤدي بال�رشورة اإىل زيادة ال���وزن: ت�شري درا�شة 

حديث���ة اإىل اأن تناول الطع���ام يف �شاعات متاأخرة 

لي�ض باالأمر اله���ام، اإمنا االأهم هو الكمية االإجمالية 

التي يتناولها ال�شخ�ض خالل االأربع وع�رشين �شاعة.

ق����ض اأطراف ال�شع���ر ت�شاعد على من���وه: ن�شاأنا 

جميع���ًا ونحن ن�شدق هذه املقول���ة، لكن لي�ض لها 

اأى م�شدر يثبت �شحته���ا، فاملعروف علميًا اأن منو 

ال�شعر يكون من اجلذور ولي�ض االأطراف.

االإب���داع بالوراث���ة: ال يوجد ج���ني ي�شمى بجني 

االإبداع، فاالآباء املبدع���ون ينجبون اأطفااًل يحملون 

اجل���ني املب���دع، بينما غري املحظوظ���ني ال ميكنهم 

احل�ش���ول علي���ه! البح���ث يثب���ت العك����ض متامًا، 

فاالأ�شخا�ض االأكرث جهداً وعماًل ولديهم ثقة باأنف�شهم 

ي�شل���ون يف النهاية اإىل حل معادلة االإبداع، وبدون 

جينات.

القي���ود تعيق االإب���داع: خرافة اأخ���رى منت�رشة 

للغاية، وهي اأن القي���ود تعيق االإبداع، فاالأ�شخا�ض 

االأك���رث اإبداع���ًا هم الذي���ن ُتتاح له���م م�شادر غري 

حمدودة.. يف احلقيقة، ه���ذا التفكري خاطىء غالبًا، 

فعلى العك�ض؛ كلما كانت هناك حتديات اأكرث وقيود 

اأكرب على االأ�شخا�ض، يدفعهم ذلك لالإبداع واالبتكار، 

للتغلب على ال�شعوبات.

الغراب.. طري ال�شاح���رات املدلل: هو االأكرث ذكاء 

بني الطي���ور، لكن ذل���ك مل ي�شفع له ل���دى الب�رش، 

فالكثري منهم ينظر اإليه بعني الريبة، ويت�شاءم منه، 

وهذا النفور من الغربان يع���ود اإىل ع�شور �شحيقة، 

ففي اإجنلرتا واإيرلندا كانوا يعتربون الغراب جت�شيداً 

الآلهة احلرب ونذيراً للم���وت، اأما يف ال�شويد فكانوا 

يعتقدون اأن الغربان ه���ي اأرواح النا�ض الذي ماتوا 

قتلى، ويف الدمن���ارك اعتربوها اأرواح���ًا �رشيرة مّت 

طرده���ا من االأج�شاد املم�شو�شة، اأما العرب فراأوا يف 

الغراب جت�شيداً كاماًل لل�شوؤم والنكد.

خرافات عجيبة مازال البعض يصدقها


