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ليس دفاعًا عن اإلعالم السوري.. دمشق صنعت 
باللحم الحي »إعجازًا« في الزمن الصعب

بعد االتفاق النووي.. هل تختار إيران 
التسوية مع »إسرائيل«؟

لبنان.. الوطن الُمصان والدولة 
المغتَصبة
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كــادت وزارة اخلارجية الرتكية تعلن عن  اأنــه ما  املتابعون  الحظ 

اتفاق مع الواليات املتحدة االأمريكية الإقامة »منطقة اآمنة« يف �شورية 

اإىل  االأمريكية  اخلارجية  وزارة  �شارعت  الرتكية، حتى  احلــدود  على 

تعزيز  هــو  تركيا  مــع  لالتفاق  »مفهومنا  اأن  مــوؤكــدة  اأنــقــرة،  تكذيب 

التعاون لطرد داع�س«.

ألمـــــــة واحـــــــدة
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ب أنقرة
ّ
واشنطن تكذ

»الربيع التركي« يشتعل بنيران الجيران

شبكات اإلرهاب تنخر 
الخليج العربي

خبراء »إسرائيليون«: األسد نصب صواريخ 
»نوعية«.. وتحضيرات حزب الله »مرعبة«

إميل لحود يتذكر
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نفايات الُحكم.. 
ونفايات الشارع

تت�شارك النفايات يف ال�شارع والنفايات يف احُلكم 

بالإ�شاءة للبنان و�شعبه، ولو ُخيرِّ اللبنانيون بني 

نفاي���ات ال�ش���ارع ونفايات احلكم، رغ���م اأ�رضارها 

ومناظره���ا الب�شع���ة واملكد�شة يف ال�ش���وارع، اأما 

نفاي���ات احلكم فاأ�رضارها اأك���ر بكثي، لأن من يف 

احلكم ي�ش���يء للبنان، بدءاً م���ن خمالفة الد�شتور 

وتقوي�ض املوؤ�ش�شات ون�رض ثقافة الف�شاد والر�شوة، 

ولي�ض انتهاء بالإثراء غي امل�رضوع.

رمب���ا يكون علين���ا واجب »ال�شك���ر« للنفايات 

املكد�شة يف امل���دن والبلدات والق���رى واملناطق، 

فه���ذه الآف���ات وّح���دت اللبنانيني م���ن الطوائف 

واملذاه���ب والأحزاب الطائفية وعاب���رة الطوائف، 

وجمي���ع النا�ض، وهو اأمر مل حتققه حتى اليوم كل 

احلكوم���ات منذ عام 1943 حت���ى اليوم، لذلك فاإن 

حرك���ة الحتجاج هذه على النفاي���ات وم�شببيها 

لي�شت كافية لرتجمة �شعور اجلماهي وطموحاتها 

وم�شاحله���ا، فحركة الحتج���اج التي تقوم بها - 

م�شكورة - جمعيات حتت �شعار »طلعت ريحتكن« 

ل تكف���ي وحده���ا لت�شّكل قوة تغييي���ة، فينبغي 

رفدها بتو�شعة الحتجاجات واملطالب وامل�شالح، 

وم�شاركة اجلماه���ي، اأي جموع اللبنانيني، ليكون 

الحتج���اج عل���ى الإهم���ال يف كل نواحي احلياة 

ال�شيا�شية والقت�شاية والجتماعية عامًا و�شاماًل.

نح���ن يف هذا ل نن�شد الث���ورة، بل نطالب بحق 

ال�شعب اللبناين امل�رضوع يف نظام �شيا�شي يعمل 

من اأجل لبن���ان، فنن�شد جم���رد التغيي يف نظام 

احلك���م الطائفي، ونحن ل ندع���و ال�شعب اإىل ثورة 

عن���ف، لأننا ن���درك اأن لكل بلد ث���ورة، ولكل ثورة 

اأ�شلوب���ًا واأ�شبابًا مبا�رضة وغ���ي مبا�رضة. ينبغي 

اأن تكون م�شاألة النفاي���ات يف ال�شوارع �شببًا غي 

مبا����رض للثورة ال�شلمية يف لبن���ان، والتي تهدف 

اإىل كن�ض نفايات احلكم الت���ي جثمت على �شدور 

اللبنانيني منذ عام 1943.

نطالب اأنف�شن���ا واجلماهي اللبنانية برفد حراك 

»طلعت ريحتكن«، واأن ننزل اإىل ال�شارع للمطالبة 

بحقوقنا امل�رضوعة، لت�شقط هذه الطبقة ال�شيا�شية 

التي تتنا�شل منذ ال�شتق���الل، معتمدة على نظام 

طائفي يق�ّشم اللبنانيني، فقد �شبق للبنان اأن اأعلن 

ع�شيانًا واإ�رضابًا عامًا عام 1952 ملدة ثالثة اأيام، 

فكان���ت ثورة �شامتة، وبالتايل ثورة املوقف، وهي 

التي اأ�شقطت رئي�ض اجلمهورية ب�شارة خوري اآنذاك، 

رغ���م اأن���ه كان ي�شتند يف حكم���ه لأغلبية نيابية 

كبية.

دة تطال���ب نفايات يف  فلتك���ن ال�شع���ارات موحَّ

احلكم بالرحي���ل، وبا�شتعم���ال الطناجر والطبول 

وهتاف »ارحلوا.. ارحلوا.. ارحلوا«.

د. �صمري �صباغ

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

وجد الرئي����ض ال�شابق مي�شال �شليمان 

نف�ش���ه ملَزم���ًا باإر�ش���ال بي���ان تو�شيحي 

لو�شائ���ل الإعالم؛ اأن دعوة الغداء التي اأومل 

فيها لقائ���د اجلي�ض - بح�شور وزير الدفاع 

واآخرين حم�شوب���ني على �شليمان، وال�شفي 

هة من���ذ اأكر من  ال�شع���ودي - كانت موجَّ

�شهر، ومل ت���اأِت على خلفية التمديد الأخي 

لقهوجي ب�شحطة قلم من �شمي مقبل.

الوزير مقبل حم�شوب اأكر من �شواه على 

دارة عم�شي���ت، لي����ض لأنه اأهم م���ن الوزيرة 

�شبطيني، ب���ل لأن موقعه ي�شمح له مبمار�شة 

الكيدية التي يريدها الرئي�ض �شليمان، ويوؤّمن 

ل���ه خرق���ًا للموؤ�ش�ش���ة الع�شكري���ة ب�شخ�ض 

قهوجي، الذي مل ي�شبق لقائد جي�ض اأن ح�رض 

منا�شبات اجتماعية وحفالت تكرمي اأكر منه، 

والذي���ن علّقوا عل���ى ال�شيجار ال���ذي يحمله 

قهوجي يف �شورة معتمري »برانيط« ال�شم�ض 

يف احلديق���ة اخللفية لدارة �شليم���ان، اأغفلوا 

�شب���ب وجود ال�شفي ال�شعودي، وما مدى دوره 

يف ح�شور الغداء، ويف »اإعداد الطبخة«.

العارفني  اأح���د �ش���كان عم�شيت م���ن 

بالرئي�ض �شليمان قال اإن دعوة قائد اجلي�ض 

ومع���ه وزراء الدف���اع والداخلية والعدل ل 

تعطي ل�شليمان ثق���اًل �شيا�شيًا و�شعبيًا مل 

يك���ن يتمتع بهما اأ�شاًل ي���وم كان يف ق�رض 

بعبدا، لكنه���ا متالأ حميط دارت���ه العامرة 

بعنا����رض املواكبة من جي�ض وق���وى اأمن، 

ا�شتعرا�شي���ة يحّبها �شليمان،  وهي عجقة 

�شيما اأنه م���ا زال ميار�ض حياته ال�شيا�شية 

وكاأنه ما زال �شاك���ن بعبدا، ودارة عم�شيت 

هي املقر ال�شيفي.

اخلليج���ي  ال�شف���ي  وج���ود  اإن  ث���م 

ودوره، �ش���واء بح�شور الغ���داء اأو ب�»اإعداد 

الطبخ���ات«، لي�ض اأي�شًا بذات اأهمية كبية، 

مادام���ت كوالي�ض لعب���ة الأدوار امل�شبوهة 

على م�رضح الدولة اللبنانية باتت خارج اأي 

ن�ض د�شت���وري اأو �شيناريو اأو اإخراج عندما 

تبلغ اأمور اللعب يف الوقت ال�شائع م�شتوى 

و�شولها اىل اإقدام الوزير مقبل على �شحطة 

قلم التمديد، لأن ي���د مقبل غي قادرة على 

الت�شحيط لول املباركة اخلليجية، عرب اأياٍد 

داخلي���ة لبنانية ما زال���ت متار�ض حجمها 

املتهالك عل���ى امل�شت���وى ال�شعبي، بفعل 

ق���وة التمديد التي ت�شم���ح ل�شعد احلريري 

باقتن���اء اأكرب كتلة برملاني���ة نتيجة لعنة 

التمدي���د التي اأبقته و�شتبقيه على ال�شاحة 

الفرتا�شية اللبنانية حتى العام 2017.

وبالع���ودة اإىل الرئي����ض �شليمان، فهو 

عل���ى عك�ض الرئي�ش���نينْ ال�شابق���نينْ اليا�ض 

اله���راوي واإميل حل���ود؛ غ���ادر بعبدا وهو 

متم�ش���ك باأه���داب الكر�ش���ي، ول يرغب اأن 

ين�شى اأن التمديد الذي �رضى على الرئي�شني 

الأ�شبقني ل ي�رضي عليه، بل هو ممنوع عنه، 

لأن اأداءه مل ين�شجم م���ع ظروف املواجهة 

البطولية التي كانت املقاومة ومعها اجلي�ض 

يخو�شانه���ا يف مع���ارك البق���اء وامل�شي، 

ف���كان اأن قرر �شليمان النتق���ام ال�شخ�شي 

عرب حماولة اإبقاء نف�ش���ه يف »ال�شاحة«، 

و»احلرتق���ة« التي ميار�شها ع���رب وزرائه 

اأو ع���رب الوزراء املح�شوب���ني على الرئي�ض 

احلري���ري هي خي دليل على اأن من �شقطوا 

اإقليميًا ووطني���ًا و�شعبيًا يتخبطون لإثبات 

مقول���ة نحن هنا، لأنه من���ذ ت�رضين الأول/ 

اأكتوب���ر من الع���ام 2014 ح�ش���ل النقالب 

احلريري عل���ى التفاهم���ات، خ�شو�شًا مع 

»التي���ار الوطني احلر«، لأن احلريري تلّقى 

التملُّ�ض من  ال�شعودية بوجوب  التعليمات 

التفاق���ات والتعه���دات الت���ي اأخذها على 

نف�ش���ه بال�رضاكة، لأن الو�ش���ع الأمني يف 

لبنان ل ي�شمح له بالعودة اإىل لبنان.

اأما بالن�شب���ة للعماد قهوج���ي، فاإننا 

ل�شن���ا بدافع احل�رضية نت�ش���اءل: ملاذا غرّد 

ابنه على »تويرت« منذ ب�شعة اأ�شهر؛ خالل 

حماأة اأح���داث عر�شال قائاًل: »اآن الأوان لأن 

تتكل���م يا والدي«، لكن الوالد مل يتكلم، ول 

الب���ن اأملح يف تغريدته م���اذا يكتنز والده 

م���ن اأ����رضار يرف����ض الإف�شاح عنه���ا، وقد 

تنجلي الأ�رضار يومًا يف »ليبانون ليك�ض«، 

وقد ت�ش���در وت�رضح ماذا ح�ش���ل ويح�شل 

و�شيح�شل يف عر�شال.

يف الواقع، اجلي�ض اللبناين اإىل اإمكاناته 

ميار����ض فعليًا مه���ام »الأم���ن الداخلي«، 

ولي�ض حماية احل���دود املناطة م�شوؤوليتها 

ح�رضاً باملقاوم���ة، هذه املقاومة التي منذ 

العام 2000 و2006 و�ش���وًل اإىل يومنا هذا، 

حتمي حدود الوط���ن الكبي ب�شدور رجالها 

يف مواجهة ال�شياط���ني الإرهابية الزاحفة، 

مع تن�شيق متجان�ض م���ع اجلي�ض اللبناين 

يف الداخ���ل، ل�شب���ط خالي���ا »دواع����ض« 

الداخ���ل، وقدر لبن���ان اأن ينتظر ما �شتوؤول 

اإلي���ه الأو�ش���اع يف �شوري���ة، ليعيد ترميم 

دول���ة منهارة، ويبقى وطن الأر�ض وال�شعب 

وال�شيادة بعهدة الكبار.

 اأمني اأبو را�صد

يد ُمقبل غير قادرة على 
»التشحيط« لوال المباركة 
الخليجية عبر أياٍد لبنانية 
تدرك أن حجمها يتهالك 
على المستوى الشعبي

أحــداثأحــداث2

الرئي�س ال�ضابق مي�ضال �ضليمان يف �ضورة تذكارية مع �ضيوفه يف حديقة منزله

لبنان.. الوطن الُمصان والدولة المغتَصبة
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همسات

¡ ت�رضيع الر�شوة
اعترب مرجع قانوين اأن قرار وزير العمل تدفيع املكلّفني خم�شني 

األف لية لتنفيذ معامالتهم ب�رضعة هو ت�رضيع للر�شوة، وعلنًا، 

بحيث يفتح املرت�شون لحقًا باب الأ�رضع بالت�رضيع، وبالتايل 

فاإن اخلطورة ازدادت، واملحا�شبة جرى تهريبها.

¡ عون قد يفاجئهم
نّبهت اأو�ساط �سيا�سية لبنانية من اأن ا�ستمرار ا�ستهداف »التيار 

الوطن��ي احلر« قد يجعل زعيمه ُيقدم على خطوة كربى تفاجئ 

ب منه منذ اأن 
ُّ
اجلميع وت�سعهم اأم��ام اأمر واقع يحاولون التهر

مّت التمديد للمجل�س النيابي يف املرة الأوىل.

¡ ر�شالة غي مبا�رضة
تلقى رئي�س حزب م�سيحي �ساب ر�سالة بطريقة غري مبا�رشة من 

�سفري دولة فاعلة، فحواها »اإننا ننتطر هجومك على الرابية«.

¡ تاأييد لعون
م�شادر تعترب نف�شها مقرّبة من بكركي اأكدت اأن الأخية توؤيد 

معظم مطالب رئي�ض تكت���ل التغيي والإ�شالح العماد مي�شال 

عون، لكنها تخ�شى من اللجوء اإىل ال�شارع.

¡ احلل مل يحن
اعت��رب خرباء بيئي��ون اأن ما يجري احلديث عن��ه ب�ساأن ت�سدير 

النفاي��ات ح��ل غري ج��ّدي، وه��و يعن��ي بب�ساط��ة اأن اأوان حل 

م�سكلة النفايات ب�سكل جذري مل يحن بعد.

¡ متلمل
ثمة متلمل كبي اأخذ اأه���ايل اإقليم اخلروب يعرّبون عنه علنًا 

يف جمال�شه���م، وبوا�شط���ة مواقع التوا�ش���ل الجتماعي، من 

رئي����ض اللقاء الدميقراطي النائ���ب وليد جنبالط، الذي و�شف 

انتفا�شته���م �ش���د رمي النفاي���ات يف مناطقه���م ب�»عامية 

النفاي���ات«، والتململ والنتقاد والالذع يط���ال اأي�شًا »تيار 

امل�شتقبل« و»اجلماعة«.

¡ �شهادات لغية
توّقع خمت�سون يف القانون الدويل اأن ت�سطب املحكمة الدولية 

رة من �سهود ا�ستن��دت اإليهم، لكن اأحكامها  كل الإف��ادات املزوَّ

�ستك��ون يف جانب كبري منها م�ستن��دة اإىل تلك ال�سهادات التي 

كانت مثار �سخرية من القانونيني والخت�سا�سيني.

¡ ل �شلح
جتزم جهات �شمالية اأن ال�رضاع بني وزيرين من مدينة واحدة 

لن ي�شل اإىل خواتيم �شلح بينهما، بعد اأن ا�شتمع اأحدهما اإىل 

ت�شجي���ل »�شتائم« بحقه لي�ض م�شبوق���ًا يف »العالقات بني 

اأبناء ال�شوراع«.

¡ الوزير املري�ض
اإىل م�ست��وى  يت��داول موظف��ون يف وزارة خدماتي��ة ترتق��ي 

�سي��ادي، اأن الوزي��ر مري���س نف�سيًا لك��رة تب��ّدل اآرائه، بحيث 

انعك�س ذلك على القرارات التي يتخذها، �سيما اأن هناك قوانني 

مرعية وحا�سمة.

¡ ت�شهياًل للخدمات اأو لال�شتنفاع؟
قال���ت م�شادر يف دوائر مهمتها املحا�شب���ة، اإن تقارير هامة 

و�شل���ت اإىل دائرة وّثق���ت اأ�شباب ا�شتحداث اإح���دى الوزارات 

مكات���ب لها يف منطق���ة الوزير، بعد اإن�ش���اء فريق لتخلي�ض 

معامالت ر�شمي���ة مقابل بدلت ل ي�شتهان بها، بينما ال�شعار 

املرفوع »ت�شهيل اخلدمات«.

¡ مل يلتقيا منذ فرتة طويلة
لوح��ظ اأن نائب��ني م��ن مدين��ة واحدة وتكت��ل واح��د مل يلتقيا 

من��ذ فرتة بعيدة، وكل واح��د منهما يتح��رك يف مدينته ب�سكل 

منف�سل عن الآخر.

¡ املعار�شات ال�شورية خائفة
م�شادر رفيعة يف املعار�ش���ات ال�شورية اأعربت عن اإحباطها 

ر الأمور على امل�شتويني امليداين وال�شيا�شي، يف وقت  من تطوُّ

ب���داأت الدول التي تدعمهم تعامله���م كمرتزقة، وبقلة اكرتاث، 

معتربة اأن امل�شاعي الدولية والإقليمية حلل اأزمات املنطقة ل 

تدعو للتفاوؤل والطمئنان.

تتدح���رج الأم���ور يف لبنان وتتجه 

اإىل الت�شعيد، يف ظل ا�شطفاف �شيا�شي 

وا�ش���ح، وانق�ش���ام عام���ودي اأبعد من 

اخت���الف على تعيين���ات اأمني���ة هنا، 

و�شالحيات مكرّ�شة لطائفة هناك، بل اإن 

الأمور بتعقيداتها وت�شعباتها الإقليمية 

والدولية تعك�ض »كبا�شًا« ي�شبه اإىل حد 

بعي���د احلروب التي تخا����ض يف الدول 

املجاورة.

وم���ن �شخري���ة الأق���دار اللبنانية، 

اأن���ه عندما يح���ني اأوان اإيجاد حلول اأو 

ت�شوية اإقليمية معّين���ة، اجلميع يفّت�ض 

عن »كب����ض حمرقة« يحّمله���ا اأخطاء 

وموبق���ات احلرب الدائ���رة بني الأطراف 

املت�شارع���ة، عّل م�شاكله���م وحروبهم 

و�شف���ك الدم���اء املتنقل بينه���م ينتهي 

بتق���دمي »كب����ض ف���داء« يحرقونه يف 

حوله  ويرق�ش���ون  احتفالية  م�شهدي���ة 

مب�رّضين بعهد جديد من ال�شالم والوئام 

بني اأعداء الأم�ض.

ع�شية 13 ت�رضين الأول 1990، اجتمع 
املتقاتل���ون الذين نه�ش���وا ج�شد الوطن 

ملدة 15 عامًا، واتفقوا على التخلُّ�ض من 
ظاه���رة - كانت جديدة يومها - ا�شمها 

العماد مي�شال ع���ون، وبتكليف اإقليمي 

ودويل، ت���وىّل اجلي����ض ال�ش���وري مهمة 

التخلّ����ض من تلك الظاه���رة، ُمنهيًا 15 

�شنة من القتتال اللبناين، وكاأّن اجلرنال 

الواقف يف بعبدا اآنذاك كان هو امل�شّعل 

لتل���ك احل���رب امل�شتمرة من���ذ �شنوات، 

وباإنهاء ظاهرته ينتهي كل �شيء ويعود 

ال�ش���الم اإىل لبن���ان.. والي���وم، يحاول 

التاري���خ اأن يعيد نف�شه، فياأتي الأ�شداد 

م���ن كل حدب و�ش���وب، ويتكاتف اأمراء 

الأموال،  روؤو�ض  ومافي���ات  امليلي�شيات 

وم�شا�ش���و الدماء من ه���واة التحري�ض 

املذهبي، للت�شويب على اجلرنال مي�شال 

عون ول�ش���ان حالهم يقول: »ا�شلبوه«.. 

���ل للمراقب من بعيد اأن العماد  وقد يخيَّ

ني -  عون ه���و من اأ�شعل ال����رضاع ال�شُّ

ال�شيع���ي يف املنطقة، وهو ال���ذي اأّلب 

املذاهب للتقاتل على املنابر، وهو الذي 

مّول الإرهاب واأ�شعل ال�شاحات وا�شتقدم 

كل  ت���زول  وب�شقوط���ه  النتحاري���ني، 

اخلالفات، وت�شقط كل احلواجز، فيجتمع 

�شقور »امل�شتقبل« مع بع�ض خ�شومهم 

فيتبادلون التهاين.

لك���ن، وبالرغ���م م���ن كل حماولت 

ا�شتنت�ش���اخ ال�شيناري���و ال�شابق، تبقى 

بع����ض املالحظات الت���ي ل بّد من لفت 

النظر اإليها:

اأوًل: اإن حماول���ة ك�رض العماد عون 

اليوم هي بال����رضورة من �شمن احلرب 

الدائ���رة يف املنطقة بني حمورين؛ فمع 

اإي���راين بتوقيع التفاق  حتقيق انت�شار 

الن���ووي، ومع اجتاه للح���ل يف �شورية 

يبقي الرئي�ض الأ�شد من �شمن املعادلة 

ال�شوري���ة امل�شتقبلية، مع ما يعني ذلك 

م���ن انك�شار لكل الق���وى التي ا�شرتطت 

ال�شعبي«  رحيله، ومع تق���ّدم »احل�شد 

يف العراق، يه���دف ال�شعوديون لتحقيق 

انت�شار يف �شاحة من ال�شاحات ال�رضق 

اأو�شطي���ة، فيق���ع اخليار عل���ى لبنان، 

باعتب���ار اأن له���م نف���وذاً تاريخيًا فيه، 

بعك�ض �شورية، ومبا اأنه���م يدركون اأنه 

م���ن امل�شتحيل ك�رض ح���زب اهلل ميدانيًا 

يف الداخ���ل، ي�ش���ّوب ه���وؤلء بوا�شطة 

حلفائهم يف لبنان على النقطة الأ�شعف 

يف املح���ور املع���ادي له���م، فيقومون 

م���ع  املتحالف���ني  بك�رضامل�شيحي���ني 

املقاومة، فيحققون هدفًا يف �شباكها.

ثانيًا: بالرغم من الأوهام التي تراود 

البع�ض بتكرار التجربة التاريخية لعام 

1990، اإل اأن اخت����الف الظروف الإقليمية 
والدولية متنع بال�رضورة تكرار ال�شيناريو 

الت�شعيني، فقد �شه����د عام 1990 �شقوط 

الحت����اد ال�شوفياتي و�شيط����رة الوليات 

املتح����دة على عر�����ض النظ����ام الدويل، 

بالإ�شافة اإىل حاجة الأميكيني اإىل �شّم 

العرب لتحالف دويل للتخل�ض من �شدام 

ح�شني وا�شتقدام الق����وات الأميكية اإىل 

اخلليج بذريعة حترير الكويت، فكان اأن 

ح�شل����ت ت�شوية اإقليمي����ة جعلت لبنان 

حمكومًا بتقا�شم نفوذ �شعودي - �شوري 

انخرطت فيها جمي����ع قوى الأمر الواقع، 

با�شتثناء العماد عون، الذي بقي ال�شوت 

الوحيد »الن�شاز« الراف�ض لتلك ال�شفقة، 

مطالبًا بال�شي����ادة وال�شتقالل، فكان اأن 

دفع امل�شيحيون ثم����ن »مترُّدهم«، باأن 

كانوا »كب�����ض الفداء« ال����ذي قدرِّم على 

مذب����ح الت�شوية، فخرجوا م����ن ال�شلطة 

والقرار، ومّت تهمي�شهم.

الي���وم فالأم���ور تبّدل���ت، وما  اأما 

يعي�شه النظام الدويل الراهن هو مبنزلة 

انق���الب مرتّد على الهيمن���ة والأحادية 

الت���ي متّتعت بها الوليات املتحدة منذ 

تلك احلقبة الت�شعيني���ة، ومل يعد الأمر 

الأميكي هو »اأمر اليوم« الذي يجب اأن 

ينّفذه الب�رض على امتداد الكرة الأر�شية، 

واإل �ُشّن���ت احل���رب عليه���م وحترك���ت 

الأ�شاطيل لقمع متردهم.

اأما اأولئك املب����رضون بقرب ح�شول 

اإقليمية جتع���ل لبنان حمكومًا  ت�شوية 

اإي���راين،  نف���وذ �شع���ودي -  بتقا�ش���م 

ويراهنون عل���ى اأن التخلّ�ض من العماد 

عون واإعادة تكري�ض تهمي�ض امل�شيحيني 

�شيك���ون نتيجتها، فه���وؤلء بالتاأكيد مل 

يدر�شوا ال�شلوك ال�شيا�شي املرتاكم حلزب 

اهلل، والذي يفيد باأن »حزب اهلل مل يتخلَّ 

يومًا عن حلي���ف اإل اإذا قرر هذا احلليف 

التخل���ي عن احلزب م���ن تلقاء نف�شه«، 

كم���ا ح�شل مع حركة »حما�ض«، فكيف 

اإذا كان ه���ذا احلليف ه���و العماد عون، 

الذي اأعطى حركة املقاومة ُبعداً لبنانيًا 

ووطني���ًا، والذي يتعرّ����ض حلرب كونية 

ب�شبب تفاهمه مع حزب اهلل؟!

د. ليلى نقوال الرحباين

السعوديون يدركون 
استحالة كسر حزب اهلل 

فيحاولون محاصرة »مسيحيي 
المقاومة« لتحقيق هدف 

في شباكها

w w w . a t h a b a t . n e t3 موضوع الغالف

العماد مي�ضال عون عقب اجتماع لكتلة التغيري والإ�ضالح النيابية يف الرابية

لماذا يريد المحور السعودي »كسر« العماد عون؟
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ليس دفاعًا عن اإلعالم السوري

دمشق صنعت باللحم الحي »إعجازًا« في الزمن الصعب

وزير  بجولة  املتمثل  الإي���راين  احل��دث  بني 

اخلارجية حممد جواد ظريف يف املنطقة، والتي 

ا�ستهلّها بزيارة لبنان، حيث التقى كبار امل�سوؤولني 

و�سخ�سيات �سيا�سية بارزة، وزيارة وزير اخلارجية 

اإىل مو�سكو، ولقائه وزير  ال�سعودية عادل اجلبري 

اخلارجية الرو�سية �سريغي لفروف، تبقى احلقيقة 

اأن تطورات املنطقة كانت  الوا�سحة فيهما، وهي 

من  لكل  وكان  البحث،  ومادة  امل�سرتك؛  القا�سم 

ظريف واجلبري موقفه املختلف عن الآخر.

يف زيارة ظريف اللبنانية التي اأتبعها بزيارة 

ال�سيا�سية  الأو�ساط  خمتلف  اأجمعت  دم�سقية، 

اللبنانية رغم تناق�ساتها؛ اأن زيارة الوزير الإيراين 

اإىل بريوت تت�سم باجلدية والر�سانة، وهي ب�سكل 

عام حملت و�سفة اإىل اللبنانيني ب�رضورة احلفاظ 

ي�سّبهها  اأن  البع�ض  �ساء  والتي  ال�ستقرار،  على 

اأيام »اجلار ثم  التي كان قد كتبها قبل  مبقالته 

الدار«، وهو ما ف�رّضه بع�ض املتابعني واملراقبني 

باأن املنطقة دخلت مرحلة الت�سويات بعد املخا�ض 

املدّمر على مدى اأكرث من خم�ض �سنوات، وبالتايل 

فاملطلوب هو ال�ستقرار، لأن ذلك ل يعني اأن احلل 

�ستوزَّع  احللول  اإمنا  لبنان،  يف  جاهز  ال�سحري 

احلل  �سيكون  �سوئها  وعلى  ال��دول،  على  بداية 

اللبناين الذي يفرت�ض بال�سيا�سيني اللبنانيني اأن 

يكونوا اأكرث لبنانية ووطنية، واأن يتنبهوا اأن لهم 

والإرهاب  ال�سهيوين  العدو  ين يتكامالن هما  عدوَّ

التكفريي.

الوزير  وزي���ارة  ال��ث��اين،  احل��دث  ب�ساأن  اأم��ا 

ال�سعودي اإىل مو�سكو، فهي براأي اخلرباء يف ال�ساأن 

لأن  كثرياً،  عليها  التعويل  ميكن  ل  ال�سعودي، 

اأي وزن يف ال�سيا�سة ال�سعودية،  اجلبري ل ي�سكل 

ال�رضاع يف  لأن  بيديه،  مفاتيح  اأي  ل ميلك  وهو 

العائلة  اأجنحة  بني  بعد  ُيح�سم  مل  ال�سعودية 

اأمريكي  كان  واإن  اجلبري،  اأن  خ�سو�سًا  احلاكمة، 

الهوى، اإل اأنه �سنيعة بندر بن �سلطان، وهمُّ اأ�رضة 

امللك �سلمان التي ت�سلّمت وزارة الدفاع، اإبعاد كل 

اأثر لويل العهد الراحل الأمري �سلطان، الذي احتكر 

اإبعاد  كان  وبهذا  الزمن،  من  عقوداً  الدفاع  وزارة 

الوزارة،  عن  �سلطان  بن  الدفاع خالد  وزير  نائب 

وما تزال الأعمال جارية.

نف�ض الأمر ينطبق على وزارة اخلارجية ال�سعودية 

التي ُتعترب من ح�سة اأ�رضة امللك الراحل في�سل، الذي 

مم�سكًا  وظّل  العزيز،  عبد  زمن  للخارجية  وزيراً  كان 

بها حتى اإبان ت�سلُّمه ولية العهد، وحني اأ�سبح ملكًا 

ُعنينِّ وزيراً للخارجية عمر ال�سقاف، الذي كان ل يقطع 

في�سل  وفاة  وبعد  امللك،  اإىل  العودة  بعد  اإل  خيطًا 

وو�سول امللك خالد، ت�سلم اآل في�سل الوزارة مبا�رضة 

عام 1975 بوا�سطة �سعود الفي�سل.

بال�ساأن  اخل���رباء  ي��رى  النحو،  ه��ذا  وعلى 

ال�سعودي اأن ت�رضيحات اجلبري يف مو�سكو ل قيمة 

الدبلوما�سية،  اللباقة  من  خالية  اأوًل  لأنها  لها، 

عنه  احلديث  يجري  ما  خارج  تاأتي  ثانيًا  ولأنها 

من ت�سويات للمنطقة، وبالتايل فاإن ما يعوَّل عليه 

من هذه الزيارة هو فقط الر�ساوى التي حاول اأن 

يقّدمها الوزير ال�سعودي ملو�سكو ب�رضاء الأ�سلحة، 

وهو  ال�سعودية،  اإىل  الرو�سية  ال�سادرات  وزيادة 

ل  اأمر �سبق الف�سل فيه لبندر بن �سلطان، وما يعوَّ

عليه هو انتظار زيارة امللك �سلمان اإىل مو�سكو يف 

الن�سف الثاين من اأيلول املقبل.

اأحمد الطب�ض

ظريف في المنطقة والجبير في موسكو.. المنطقة في مرحلة التسويات

من  اله��ت��م��ام  ك���رثة  ال��ن��ظ��ر  تلفت 

تطوير  ب�رضورة  دم�سق  حلفاء  اإعالميي 

التحديات  ملواجهة  �سورية،  يف  الإع��الم 

ويذهب  تواجهها،  التي  الكربى  امل�سريية 

اإىل  والتنظري  البيان  اأعمال  يف  البع�ض 

واخلليج،  الغرب  »ميديا«  عن  احلديث 

اإعالم  و�سائل  على  ال�سهيونية  و�سيطرة 

الفني  الإنتاج  و�رضكات  ك��ربى،  عاملية 

التمّيز  وت�سخريها  وتلفزيونيًا،  �سينمائيًا 

والتمّيز  التلفزيوين  والتمّيز  ال�سينمائي 

ما  اآخر  اإىل  املو�سيقي..  والتمّيز  الإذاع��ي 

الفني والإبداعي  التمّيز  اأعمال  هنالك من 

مل�سالح اأعداء العروبة والقومية والإ�سالم 

وامتالك  التقدم  و����رضورة  وامل��ق��اوم��ة، 

الت�سال  والتقنيات وو�سائل  التكنولوجيا 

لهذا  ��ل  ت��وؤهنِّ التي  واخل���ربات  املتطورة، 

التحدي وتلك املواجهة.

العامة  اخلال�سات  ه��ذه  تكون  ق��د 

اإط��ار  يف  ت�سب  كلها  لكنها  �سحيحة، 

ت�سيل  و»لن  تنفع،  مل  التي  العموميات 

امل��وؤمت��رات  وبع�ض  ال��ب��ري«،  م��ن  ال��زي��ر 

وهناك،  هنا  ُتعقد  التي  »الإع��الم��ي��ة« 

يف  الظروف  هذه  يف  اأكرثها  اأو  وبع�سها 

دم�سق، وما حتفل به من كلمات ومداخالت 

ومناق�سات وقرارات وتو�سيات، تنتهي يف 

النتيجة على طريقة املوؤمترات واللقاءات 

العربية، التي »ل ُتغني ول ُت�سمن«.

وحتى  والنتباه،  الده�سة  يثري  وما 

الذين ُيعتربون كباراً  اأن بع�ض  ال�ستفزاز، 

ويحتلون م�ساحات ال�سوء على ال�سا�سات، 

الإعالم  مدر�سة  نف�ض  من  بتجاربهم  اأتوا 

ميلك ممالك  كان  فبع�سهم  انتقدوه،  الذي 

�سوء  نتيجة  وان��دث��رت  انتهت  اإعالمية 

ورهط  ل�»امليديا«،  فهمه  و�سوء  الإدارة، 

م��ن ه��ذا الإع���الم ج��اء م��ن جت��ارب��ه يف 

من  جاء  وفريق  العربي،  الكاز  حمطات 

جتارب مراراتنا وانك�ساراتنا.. وجمموعات 

جاءت من جتاربها التي ما تركت ب�سمة 

اإما  العربي،  الإعالم  �سفحة  يف  اإيجابية 

ب�سبب اأّميتها اأو انتهازيتها، اأو لقرار جاء 

من اأعلى فن�ّسبها يف مكان ل ت�ستحقه.

وخمل�سني  اأوفياء  هناك  اأن  �سك  ل 

و�سلنا  الذي  الواقع  هّم  يحملون  واأنقياء 

والتحديث  النهو�ض  و�����رضورة  اإل��ي��ه، 

ول  امل�ستحيل،  فعل  واملجابهة، و�رضورة 

والعزمية  الإرادة  اأم��ام  م�ستحياًل  �سيء 

ل�سنع  واملعرفة  العلم  نا�سية  وامتالك 

»املعجزة«.

الكربى  الأزم��ة  يف  ال�سوري  الإع��الم 

التي مترّ بها �سورية التي اأُطلق عليها يف 

الأزمنة العتيقة »بي�سة الزمان« التي اإذا 

تربط  التي  املنطقة  ت�سلّعت  اختلت  ما 

عليها  واأطلق  باأوروبا،  باأفريقيا  اآ�سيا 

القائد العربي الراحل جمال عبد النا�رض 

قدر  الناب�ض«، كان على  العروبة  »قلب 

والتطور  وال�سمود..  التحدي  من  كبري 

اأي�سًا.

غبار  م��ن  ال�����س��وري  الإع���الم  نه�ض 

الكاز  باعة  اإعالم  ور�سد  املرتاكم،  الواقع 

�سّخرت  التي  املعادية  »امليديا«  وكل 

اإمكانيات كربى، ووّظفت ع�رضات املليارات 

اإ�سقاط  اأج��ل  من  اخل�����رضاء  العملة  من 

�سورية ودولتها الوطنية، وفّندها وف�سحها 

باحلقيقة الدامغة.

احلليف  الإع��الم  يقم  مل  املقابل،  يف 

املهمة  هذه  يف  املطلوب  بدوره  لدم�سق 

عمليات  يف  ي�سهم  فلم  وجه،  اأكمل  على 

التعبئة والتحري�ض �سد املوؤامرة العاملية 

على  عاملية  حركة  يبلور  ومل  الكربى، 

مع  والت�سامن  للتعبري  ال�سارع  م�ستوى 

بوجَهْيه  الإره��اب  يواجه  الذي  البلد  هذا 

التكفريي وال�سهيوين.

احلي  باللحم  متّكن  ال�سوري  الإعالم 

و�سل  اإنه  نقول  ل  وهنا  ويواجه،  يرّد  اأن 

اإىل مرحلة الكمال والتمّيز، لكنه ا�ستطاع 

التحدي،  رد  من  كبري  قدر  على  يكون  اأن 

ت�ستهدف  التي  الكربى  املوؤامرة  وك�سف 

»بي�سة الزمن«، ولهذا ا�ستحق العقاب.

هذا  حم��ارب��ة  خ��ط��وات  اأوىل  ك��ان��ت 

الف�سائي على  البث  من  العالم، حرمانه 

الأقمار  وعلى  العربية،  ال�سناعية  الأقمار 

البدائل  واأوج��د  يياأ�ض،  فلم  الأوروب��ي��ة، 

ليك�رض اأ�سوار احل�سار، مع العلم اأن ن�سبة 

م�ساهدة حمطات التلفزة ال�سورية ارتفعت 

العربي،  امل��واط��ن  عند  ك��ب��رية  بن�سبة 

و�سارت جزءاً اأ�سا�سيًا من متابعة املواطن 

الف�سائية  اإن  بحيث  واهتماماته،  العربي 

والإخ��ب��اري��ة ال�����س��وري��ت��ني، و»دن��ي��ا« 

ل احل�رض،  املثال  ال�سبيل  و»�سما«، على 

�سارت ثابتة يف �سا�سات املنازل.

ال�سوريني  الإعالميني  من  ال��زم��الء 

�سحذوا  �سيء  كل  وقبل  اأدواتهم،  ط��ّوروا 

التحدي، ونزلوا  واأعلنوا  واإراداتهم  هممهم 

امليادين  اإىل  وك��ام��ريات��ه��م  ب��اأق��الم��ه��م 

العربي  اجلي�ض  مع  واملتاري�ض  واملحاور 

ويكتبون  وير�سمون  يعملون  ال�سوري؛ 

العقاب  الإعالم  هذا  فا�ستحق  وي�سورون، 

مع  ح�سل  كما  اإرهابية،  تفجري  باأعمال 

بجرمية  يذكرنا  ومبا  ال�سورية،  الإخبارية 

العدو ال�سهيوين مع قناة »املنار« واإذاعة 

ال�سهيوين  العدوان  بداية  مع  »النور« 

على لبنان يف متوز 2006..

فخّطوا  �سهداء،  ارتقوا  �سوريون  زمالء 

بدمهم الأحرف الأوىل للن�رض الآتي..

جرحى مل متنعم اآلمهم وجراحهم عن 

على  ومازالوا  املقّد�سة،  الر�سالة  موا�سلة 

الدرب �سائرون..

ال�سوري،  الإع��الم  عن  هنا  ندافع  ل 

ل��وزارة  »التبخري«  وارد  يف  ل�سنا  كما 

اأن  نريد  فقط  لكن  وزي��ره��ا،  اأو  الإع��الم 

عن  نعاي�سه  واق��ع  يف  حق،  كلمة  نقول 

بالد  على  الوا�سع  العدوان  بدء  منذ  ُبعد 

عن  ونقراأ  ن�ساهد  ما  اأمام  لكن  الأمويني، 

بد  ل  كان  ومقررات،  وتو�سيات  موؤمترات 

من كلمة من نوع خمتلف عما راأيناه على 

فحبذا  املكتوب،  الإع��الم  ويف  ال�سا�سات 

اأ�سدرت قراراً  اأن هذه املوؤمترات كانت  لو 

واحداً يبداأ تنفيذه فور �سدوره، وهو و�سع 

حللف  الف�سائي  امل��دار  يف  �سناعي  قمر 

املقاومة واملمانعة، يتمّتع بقدرات هائلة، 

البث عن حمطات  فال تتكرر جتارب قطع 

هذا احللف كما ح�سل مع قناة »العامل« 

مع  الآن  يح�سل  وكما  �سنوات،  عدة  قبل 

ف�سائية »امل�سرية« وغريها الكثري.

بل على  املوؤمترات،  �سد  ل�سنا  اأخرياً، 

اللقاءات  ونحّبذ  نوؤيد  مت��ام��ًا؛  العك�ض 

بع�ض  لكن  واخل��ربات،  التجارب  وتبادل 

الكالم قد يكون �رضوريًا من اأجل احلقيقة، 

الكبري  اأديبنا  تعبري  حد  على  واحلقيقة 

لأن  املذاق،  »ُمرّة  فاخوري:  عمر  الراحل 

لها دائمًا طعم احلقيقة«.

اأحمد زين الدين

�لإعالم �ل�ضوري كان وما ز�ل على قدر كبري من �لتحدي و�ل�ضمود.. و�لتطور �أي�ضاً                               )�أ.ف.ب.(
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م�سادر  ع��ن  ُنقلت  معلومات  مب��واك��ب��ة 

دبلوما�سية متابعة يف �سلطنة ُعمان، اأ�سارت اإىل 

ال�سوري  امليدان  يف  »هامة«  ع�سكرية  تطورات 

بالأ�سابيع املقبلة على وقع احلركة الدبلوما�سية 

»اإ�رضائيليون«  ع�سكريون  خرباء  ك�سف  اجلارية، 

مع  تقاطعت  ا�ستخبارية  تقارير  اإىل  ا�ستناداً 

م�سمون تقرير ُن�رض الأ�سبوع املا�سي، اأن الرئي�ض 

ال�سوري ب�سار الأ�سد اأمر بن�سب �سواريخ »نوعية« 

ح�سا�سة،  »اإ�رضائيلية«  اأه��داف  �سد  وتوجيهها 

بناء على معلومات اأمنية حليفة لدم�سق ك�سفت 

عن حت�ّسرُي »اإ�رضائيلي« ل�سن �رضبات �سد مواقع 

حراك  مع  تزامنًا  ال�سوري،  واجلي�ض  اهلل  حزب 

ع�سكري تركي لفت �سمال �سورية، يف وقت يراقب 

العمليات  �سري  �سديد  باهتمام  اأبيب  تل  ق��ادة 

الع�سكرية املتوا�سلة التي يقوم بها مقاتلو احلزب 

الالفت  واأداءه��م  ال�سورية،  الزبداين  يف  واجلي�ض 

على الأر�ض مبواجهة اجلماعات امل�سلحة، حدت 

لندن«  »يارون  الإ�رضائيلي  الع�سكري  باملحلل 

اإنه  قال  معلومات  اإىل  ا�ستناداً   - التحذير  اإىل 

ا�ستقاها من م�سادر اأمنية رفيعة امل�ستوى - من 

ال�ستخفاف ب�رضا�سة املواجهة املقبلة مع حزب 

حيال  احلزب  مقاتلي  حت�سريات  اأن  جازمًا  اهلل، 

احلرب املقبلة مع »اإ�رضائيل باتت مرعبة، و�سرنى 

الإ�رضائيلية  املقاتالت  بني  نوعيًا  جويًا  تعادًل 

وطائرات بدون طيار«، من دون اإغفاله الت�سويب 

اأطلقها ن�رُضهلل يف  على »اأخطر« الإ�سارات التي 

ب�»جهوزية«  وتكمن  الأخ��رية،  مقابالته  اإح��دى 

حزبه لنقل املعركة اإىل اأر�ض العدو.

وربطًا مبا نقله موقع »ديبكا فايلز« العربي 

عن معلومات اأجهزة ال�ستخبارات »الإ�رضائيلية« 

التي  الع�سكرية  العمليات  باهتمام  تراقب  التي 

مدينة  يف  ال�سوري  واجلي�ض  اهلل  حزب  يقودها 

»اإدخ��ال  عند  متوّقفة  ال�سرتاتيجية،  الزبداين 

�ساروخ زلزال الإيراين على خط املعارك، ومناذج 

اأخرى من �سواريخ نوعية« طّورها احلزب، وكان 

لها الدور الكبري يف اخرتاق حت�سينات امل�سلحني 

القلمون  اأجنزها يف جرود  التي  العمليات  خالل 

املعّقدة جغرافيًا، اأ�سار املحلل يف القناة العا�رضة 

العربية »األون بن دايفيد« اإىل »حتذيرات« اأجهزة 

ا�ستخبارية حليفة لتل اأبيب مما بات ميتلكه حزب 

الهائلة  ال�ساروخية  تر�سانته  اإىل  اإ�سافة   - اهلل 

اأدخلها عاماًل حا�سمًا  - من طائرات بدون طيار 

يف معاركه على الأر�ض ال�سورية، كا�سفًا اأن تلك 

الثقيل«  الطائرات �ست�سكل مفاجاآت »من العيار 

لقادة تل اأبيب يف احلرب املقبلة، وحيث �ستلعب 

دوراً هامًا يف اأجواء »املدن الإ�رضائيلية«. 

اأر�سلته  ���رضي  بتقرير  اأُحل��ق��ت  حت��ذي��رات 

نظريتها  اإىل  الأمريكية  ال�ستخبارات  وكالة 

»ذي  �سحيفة  اإ���س��ارة  وف��ق  »الإ���رضائ��ي��ل��ي��ة«، 

فيه  ح���ّذرت  الأم��ريك��ي��ة،  انرت�ست«  نا�سونال 

»اإ�رضائيل« من التهاون بقدرات حزب اهلل اجلوية 

التي راكمها منذ انتهاء حرب متوز 2006، م�سرياً 

اإىل جهوزية ع�رضات الطائرات بدون طيار، والتي 

ل�سالح  املعارك  دفة  قلب  الدور يف  لها  �سيكون 

�سن  على  قادرة  اأنها  خ�سو�سًا  احلزب،  مقاتلي 

عمليات هجومية �سد اأهداف ع�سكرية ح�سا�سة يف 

حيفا وع�سقالن و�سوًل اإىل تل اأبيب، عرب حتميلها 

م�سافًا  هائلة،  تدمريية  ق��درات  ذات  مبتفجرات 

�سفوف  يف  اجُلدد  املقاتلني  اآلف  انخراط  اإليها 

التكفريية،  التنظيمات  تهديدات  جراء  اهلل  حزب 

دين باأحدث التقنيات الع�سكرية. وباتوا مزوَّ

ويف ال�سياق، لفت يعقوب عميدرور؛ الرئي�ض 

»اأم��ان«  جهاز  يف  الأب��ح��اث  لوحدة  ال�سابق 

املن�ساآت  كل  اأن  اإىل  »الإ�رضائيلي«،  ال�ستخباري 

ملئات  هدفًا  �ستكون  »الإ�رضائيلية«  احليوية 

و»ف��احت  »�سكود«  جنمها  يوميًا،  ال�سواريخ 

110« و»زلزال3«، م�سافا اإليها امتالكه �سواريخ 
�سواريخ  عن  ا�سُتن�سخت  للطائرات  م�سادة 

جهوزية  اأن  اإىل  اأ�سار  واإذ  الرو�سية.  »�سام7« 

حزب اهلل البحرية و�سلت اإىل ذروتها بعدما بات 

املتطور،  البحري  »ياخونت«  �ساروخ  بحوزته 

اأي هدف بحري »اإ�رضائيلي«  اإ�سابة  القادر على 

بدقة متملنِّ�سًا من عيون الرادارات »الإ�رضائيلية«، 

�سواريخ  ا�ستلم  احلزب  اأن  اإىل  »عميدرور«  لفت 

ق���ادر« و»ن��ور«  اإي��ران��ي��ة م��ن ط��راز »  بحرية 

زوارق  اإىل  بالإ�سافة  و»حم���راب«،  و»ن�رض« 

اإىل  الإ�سارة  اإغفاله  دون  من  �رضيعة،  هجومية 

حرب  اإبان  ا�ستخدمه  الذي  »�سي802«  �ساروخ 

ما  اإىل  ولي�سل  »�ساعر«،  البارجة  ب�رضب  متوز 

ال�ستخبارات  اأجهزة  تلّقفته  ما  »اأخطر«  اعتربه 

فَرق  ب�»جهوزية«  يكمن  والذي  »الإ�رضائيلية«، 

خا�سة يف حزب اهلل للقيام بعمليات كوماندو�ض 

داخل »اإ�رضائيل«.

 بنمط و�سالح وجبهات خمتلفة جذريًا، هكذا 

»اإ�رضائيل«  بني  املقبلة  احل��رب  عليه  �ستكون 

املرة  هذه  حكمًا  �ستتجاوز  والتي  اهلل،  وحزب 

�ساحتها التقليدية، ربطًا مبعادلة توحيد اجلبهات 

ح�سن  ال�سيد  اهلل  حزب  عام  اأمني  اأر�ساها  التي 

»اإ�رضائيل«  اأن  احلزب  يدرك  وقت  يف  ن�رضاهلل، 

»داع�ض«  عرب  بالوكالة  حربًا  معه  تخو�ض 

اجلرنال  اع��رتاف  اإىل  العودة  ويكفي  واأخواتها، 

ال�سابق يف القوات الأمريكية؛ وي�سلي كالرك، وقوله 

 :»CNN« سا�سة� على  له  مقابلة  خالل  حرفيًا 

مع  اأخرى  تكفريية  وتنظيمات  »داع�ض«  اأن�ساأنا 

حلفائنا لقتال حزب اهلل نيابة عن »اإ�رضائيل«.. 

ليعرف الكثريون يف ال�سارع العربي ملاذا انخرط 

هذا احلزب بقتال تلك التنظيمات يف �سورية.

ماجدة احلاج

تقرير أميركي: قدرات حزب 
اهلل الجوية والبحرية ستشكل 

المفاجآت لسكان المستوطنات 
خالل الحرب المقبلة

�إدخال �ضاروخ »زلز�ل« على معارك يف �لزبد�ين ي�ضاهم يف �ضرعة ح�ضم �ملعارك                                                                )�أ.ف.ب.(

خبراء »إسرائيليون«: األسد نصب صواريخ »نوعية«.. 
وتحضيرات حزب الله »مرعبة«

¡ »اإ�رضائيل« ترف�ض بيع اأ�سلحة لل�سعودية
رغ���م العالق���ة اجلي���دة ب���ني اململك���ة العربية 

ال�سعودي���ة و«اإ�رضائي���ل«، توؤك���د الأخرية يف كل 

لقاء مع امل�سوؤولني الع�سكريني الأمريكيني رف�سها 

ح�سول النظام ال�سعودي على �سالح متطور، ولهذا 

ال�سبب جاءت بع����ض الت�رضيبات الأمريكية ب�ساأن 

رف�ض »اإ�رضائيل« عقد اأم���ريكا �سفقات �سالح مع 

ال�سعودي���ة، بحج���ة اأن هذه الأ�سلح���ة قد تت�سبب 

بالإخالل يف التوازن القائ���م. من جهة اأخرى، قال 

م�سدر يف البنتاغ���ون اإن وا�سنطن غري را�سية عن 

حجم التن�سيق بني تل اأبيب والريا�ض بالن�سبة اإىل 

التفاق النووي الإيراين، وهي ت�سعى بكل الو�سائل 

اإىل زعزعة ه���ذه العالقة الت���ي و�سلت اإىل درجة 

التحالف.

¡ التفاق النووي.. حرب بني اأوباما 
ونتنياهو

�عت��ر حملل��ون �شهاين��ة �أنه يف حال ف�ش��ل رئي�س 

وزر�ء �لع��دو بنيامني نتنياهو يف م�شاعيه �لهادفة 

�إىل عرقل��ة �لتف��اق �لنووي �لإير�ين، ف��اإن �ملرحلة 

�ملقبل��ة يف �لعالق��ة »�لإ�رس�ئيلي��ة« -  �لأمريكي��ة 

�شتك��ون �شعبة للغاية، لذلك ي�ش��ارع نتنياهو لفتح 

قنو�ت �ت�ش��ال مبا�رس مع �جلانب �لفل�شطيني، ويف 

ذ�ت �لوق��ت ي�شتخ��دم جميع �لأ�شلح��ة �لدبلوما�شية 

�لكونغر���س«.  »معرك��ة  يف  �لنت�ش��ار  �أج��ل  م��ن 

ويق��ول �ملحلل��ون �إن »�ش��ّد �حلب��ل« يف �لعالق��ات 

»�لإ�رس�ئيلي��ة« �لأمريكية مل ن�شه��ده من قبل، حتى 

�أن نتنياه��و يعمل على جتني��د �ملنظمات �ليهودية 

�إىل جانب��ه، ورد�ً عل��ى ذلك يقوم �أوبام��ا باللتقاء 

بزعم��اء �ليه��ود، و�لتاأكيد لهم عل��ى �ملخاطر �لتي 

ق��د تتعر�س له��ا »�إ�رس�ئيل« يف ح��ال مل يتم مترير 

�لتفاق �لنووي �لإير�ين.

¡ م�سوار م�سعل طويل
راأى م�س����در فل�سطين����ي اأن عل����ى رئي�ض املكتب 

ال�سيا�سي حلركة »حما�����ض«؛ خالد م�سعل، قْطع 

�س����وط طويل يف تنفي����ذ ما طلبت من����ه اململكة 

العربي����ة ال�سعودية، قبل اأن ُتفت����ح خزائن املال 

ال�سع����ودي يف وجه »احلرك����ة«، و»بالقطارة«. 

وقال امل�سدر اإن ذه����اب م�سعل اإىل الريا�ض جاء 

بع����د اأن �ُسّدت يف طريقه كل الطرق باجتاه اإيران، 

اإث����ر وقوفه اإىل جانب املجموع����ات امل�سلحة يف 

�سوري����ة والع����راق، كما ات�س����ح يف اأحداث خميم 

الريم����وك ق����رب دم�س����ق، م�سيف����ًا اأن التغريات 

يف املنطق����ة، وال�سغ����وط املالي����ة القطرية على 

»حما�����ض« وقيادته����ا التي ج����اءت بعد توريط 

الدوحة للحركة يف م�سائل عديدة، منها ات�سالت 

م�����رضوع الهدنة طويلة الأم����د، دفعت مب�سعل اإىل 

اململكة العربية ال�سعودية.

¡ ن�سبة وفيات الرُّ�سع يف غزة ترتفع لأعلى 
م�ستوى

�ش��ع يف قطاع 
ُّ
�رتفع��ت ن�شب��ة وفيات �لأطف��ال �لر

غزة للمرة �لأوىل منذ خم�شني عامًا، ب�شبب �حل�شار 

»�لإ�رس�ئيلي« �ملفرو�س على �لقطاع منذ نحو ت�شع 

�شن��و�ت، بح�ش��ب م��ا �أعلنت��ه وكالة غ��وث وت�شغيل 

ك�ش��ف  �لت��ي  �لأون��رو�،  �لفل�شطيني��ني  �لالجئ��ني 

�إح�شاوؤه��ا �أن ن�شب��ة �لوفي��ات ب��ني �لر�ش��ع �لذين 

ميوت��ون قبل �أ�شبوعه��م �لر�بع �رتفع��ت من 12 لكل 

�أل��ف، �إىل 20.3 ل��كل �أل��ف. و�أكد »�كيه��ريو �شايتا«؛ 

مدير برنامج �ل�شح��ة يف وكالة �لأونرو� �أن »ن�شبة 

وفي��ات �لر�شع هي �أحد �أف�ش��ل �ملوؤ�رس�ت �ل�شحية 

لكل �شعب«، قائاًل: �إنه »من �ل�شعب حتديد �لأ�شباب 

�لدقيق��ة لوف��اة �لر�ش��ع، لكنني �أخ�ش��ي �أنها تندرج 

يف �إط��ار ظاهرة �أو�شع« يف قط��اع غزة، م�شيفًا �أن 

�لأونرو� »قلقة جد�ً من �لتاأثري �لبعيد �لأمد للح�شار 

�لإ�رس�ئيلي عل��ى �لبنى �لتحتي��ة �ل�شحية، و�لتزود 

بالأدوية و�ملعد�ت �لطبية يف غزة«.
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إجراءات األونروا تستهدف 
الالجئين وحق العودة

لقاء جمع الف�ش����ائل مع ال�شيد ماتيا�س �شمايل 

مدير الأونروا يف لبنان، ك�شف فيه ماتيا�س الآتي:

���ه املفّو�س العام نح���و تاأجيل العام  1- توجُّ
الدرا�شي، حتى كانون الث���اين 2016، بذريعة عدم 

توّف���ر الأموال الالزمة، وهي 100 مليون دولر، وهو 

ي�ش���ر اأمام م���ا ت�رصفه دول بعينه���ا على حروب 

املنطق���ة، م���ا يعن���ي جتميد عم���ل املوظفني يف 

ر بقية  قط���اع التعليم ومن دون راتب، وبالتايل تاأثُّ

اخلدمات من �شحة وطبابة واإغاثة..

2- يف ح����ال تاأمني املبلغ بداي����ة العام 2016، 
لي�شت هناك من �شمانات، األ تتكرر امل�شكلة.

3- الف�شائل بدورها كان ردها حا�شمًا:
����ك بالأونروا؛ ال�شاهد احلي على نكبة  1- التم�شُّ

ال�شعب الفل�شطيني.

2- رف�����س تاأجيل الع����ام الدرا�ش����ي حتت اأية 
ذريعة، الأمر ال����ذي �شي�شع م�شر 37 األف طالب يف 

مهب الوقوع يف املبيقات وارتكاب الفواح�س، وحتى 

الإره����اب، ناهيك ع����ن م�شر الآلف م����ن املوظفني 

وعائالتهم.

3- الرف�س املطلق ملا اأج����ازه لنف�شه املفوَّ�س 
الع����ام من منح موظفني اأو قط����اع التعليم الإجازة 

من دون راتب، حتت ذريعة م����ا تعاين منه الأونروا 

من عجز مايل.

4- الف�شائ����ل جمتمعة �شتتخذ كل ما من �شاأنه 
دفع الأونروا واملجتمع الدويل اإىل الرتاجع عن تنفيذ 

تلك الإج����راءات يف الأقاليم اخلم�ش����ة، مبا يف ذلك 

ه اإىل منطقة اجلن����وب اللبناين، حيث احلدود  التوجُّ

الفل�شطينية، م����ن اأجل تنفيذ حق عودتنا، وليتحمل 

املجتم����ع الدويل م�شوؤولياته جتاه ما �شيرتّتب على 

هذه اخلطوة.

����ه نحو تطبيق هذه الإجراءات  5- اعتبار التوجُّ
اإمن����ا تاأت����ي يف �شي����اق جه����ود الدوائ����ر الغربية، 

وبتحري�س »اإ�رصائيل����ي«، والهادفة اإىل �شطب ملف 

الالجئني وحق العودة.

6- قيم����ة العجز املايل ل ت�شاوي �شيء اأمام ما 
ت�رصفه دول بعينها بهدف تدمر دول يف املنطقة.

اإنه����اء الأونروا دخ����ل مرحلة التنفي����ذ، و�شوًل 

اإىل �شطب ق�شيت����ي القد�س والالجئني، بالتزامن مع 

حلحلة ملفات املنطقة ال�شائرة نحو احلل ال�شيا�شي، 

اإر�شاء ل�»اإ�رصائيل« يف �شكوتها عن التفاق النووي. 

رامز م�شطفى
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اعتربت الأطراف الدولية اأن »التفاق النووي 

م���ع اإيران ه���و اتفاق تاريخ���ي، واجلميع رابح 

من���ه«.. كما اأن وزير اخلارجي���ة الإيراين حممد 

جواد ظريف عرّب عدة م���رات عن ذلك، قائاًل اإنه 

�شيوؤ�ّش�س ملرحلة جديدة من العالقات ال�شيا�شية 

بني اأمركا واإيران، ويفتح الباب ملناق�شة اأزمات 

املنطق���ة كاف���ة، والبحث عن ت�شوي���ات ُتر�شي 

جميع الأطراف املتنازعة، وهو اتفاق ال�رصورة، 

لقناعة اإيران ب�رصورة ف���ّك عزلتها القت�شادية، 

ولتقدي���ر اأمركا اأن ال�شتم���رار يف ح�شارها لن 

يحل امل�شكلة، بل �شيعّقدها؛ من ناحية �شعوبة 

منع اإي���ران من اإنت���اج القنبل���ة النووية، ومن 

ناحية اأخذ العامل اإىل خيار حرب جديدة اإذا ما 

و�شل���ت املفاو�شات اإىل طريق م�شدود، ولقناعة 

املجموع���ة الدولي���ة )5+1( ب���اأن ال�شتقرار يف 

منطقة ال�رصق الأو�شط ومعاجلة اأزماته ي�شعب 

حتقيقهما من دون التفاهم مع اإيران، لأنها لعب 

اإقليمي موؤثر، وقادر عل���ى اللتزام باأية ت�شوية 

يت���م التفاق عليها مع اأم���ركا والدول احلليفة 

لها، وه���ذا ما اأ�شار اإليه وزي���ر خارجية اأمركا 

جون كري بقوله اإن التفاق النووي الإيراين بال 

�شك �شيجعل منطق���ة ال�رصق الأو�شط اأكرث اأمانًا، 

وكذلك كالم رئي����س اجلمهورية الإيرانية ال�شيخ 

ح�ش���ن روحاين باأن التفاق الن���ووي مع القوى 

الكربى �شيوّلد مناخًا لت�شوية الأزمات الإقليمية، 

مثل اليم���ن و�شورية، موؤكداً اأن احلل يف النهاية 

يف كل من اليمن و�شورية �شيكون �شيا�شيًا. 

لك���ن ال�شوؤال: البدء بح���وارات اإقليمية متّهد 

للبحث يف اأزم���ات املنطقة، هل �شي�شمل ملفات 

املنطقة كافة، ومنها امللف الفل�شطيني، اأم اأنها 

�شتقت�رص على معاجل���ة بع�شها واإبقاء بع�شها 

الآخر عالقًا، ب�شب���ب تعقيداته، لرتباطه باأمور 

دينية )كتحرير فل�شطني واجب ديني( ل ي�شتوي 

معه���ا مفهوم تب���ادل امل�شالح بني ال���دول، اأو 

املقاي�شة عليها؟

مما ل �شك في���ه اأن الداف���ع الأ�شا�س لإجناز 

التف���اق الن���ووي لكل م���ن اأم���ركا واإيران مل 

يكن �شبب���ه الأزمات العالق���ة يف املنطقة، واإن 

كانت ماأخوذة بعني العتب���ار، لناحية الأجواء 

الإيجابية الت���ي �شتنعك�س عل���ى اجلميع بعد 

التف���اق، ومع ذلك فقد ذهبت بع�س الآراء بعيداً 

يف تقييمها لهذا التف���اق، معتربة اأنه �شيعالج 

اأزم���ات املنطقة كاف���ة، ومن �شمنه���ا الق�شية 

الفل�شطيني���ة، واأن اإي���ران �شتدخ���ل يف ت�شوية 

م���ع »اإ�رصائيل«، وتتخلى ع���ن دعمها حلركات 

املقاومة يف فل�شطني ولبنان، و�شتخيب اآمالهم!

اأ�شح���اب ه���ذا ال���راأي ل يعرف���ون اخللفية 

الدينية التي انطلقت منه���ا اإيران يف معاداتها 

ل�«اإ�رصائيل«، واأن �شيا�شة اجلمهورية الإ�شالمية 

الإيرانية مبنّية عليها، من دون اإغفال م�شاحلها 

القومية، على األ تتعار�س م���ع قَيمها الدينية، 

ولذا ل ميكن لإيران اأن تغ�ّس الطرف عن ت�رصفات 

»اإ�رصائيل« العدوانية، فتقف على احلياد، اأو اأن 

ت�شارك يف ت�شوية اإقليمي���ة تكون على ح�شاب 

الق�شية الفل�شطينية، كم���ا فعلت غالبية الدول 

العربية التي تاآمرت على الق�شية الفل�شطينية، 

لتوّفر على نف�شها عداء الدول الكربى لها. 

ق���د تتقاطع بع�س م�شالح اإيران مع م�شالح 

الغ���رب، وقد يكون ذلك مدخ���اًل ملعاجلة بع�س 

اأزم���ات املنطق���ة يف اليمن و�شوري���ة، كما عرّب 

الرئي����س روحاين، لك���ن حالة التوت���ر �شتبقى 

مالزم���ة له���ا، ب�شب���ب احت���الل »اإ�رصائي���ل« 

لفل�شط���ني، لأن املواجه���ة �شت�شتم���ر، و�شتاأخذ 

اأ�شكاًل متعددة، ترتفع حدتها اأو تنخف�س ح�شب 

الظروف الإقليمي���ة، لكنها يف نهاية الأمر حرب 

مفتوح���ة يتحدد فيها م�ش���ر »اإ�رصائيل«، وقد 

تنعك�س اأعماًل حربي���ة حمدودة، اأو �شن حروب 

وا�شع���ة.. كل هذا الأمر مرتبط بتطورات املنطقة 

من ناحي���ة، وللقرار اجلهادي �شد ال�شهاينة يف 

داخل فل�شطني، وكذلك التقدير ال�شهيوين لواقعه 

املي���داين وال�شيا�شي مل�شتقبل كيانه من ناحية 

اأخرى، وهي الأهم.

هاين قا�شم

بعد االتفاق النووي.. هل تختار إيران التسوية مع »إسرائيل«؟

عربي ـ دولي 

تتج���ه الأنظار اإىل منت�شف اآب احلايل 

للب���ّت يف م�شر اأكرث م���ن ن�شف مليون 

طال���ب فل�شطيني يتلق���ون تعليمهم يف 

مدار�س وكالة غ���وث وت�شغيل الالجئني 

الفل�شطينيني يف لبنان و�شورية والأردن 

وغزة وال�شفة، وم�شر نحو 23 األف مدّر�س 

ومدرِّ�شة، واأكرث م���ن 3 ماليني فل�شطيني 

يتلق���ون العالج يف عي���ادات الأونروا اأو 

بدعم منها، وغرهم.

الوكال���ة العجوز التي تعاين من �شح 

مايل جتاوز ال�100 مليون دولر، اأ�شبحت 

الي���وم غر قادرة على تلبية احلد الأدنى 

من اخلدمات لالجئ���ني الفل�شطينيني يف 

مناطق عملياته���ا اخلم�شة. تاأتي عملية 

ت�شفية »الأونروا« يف �شياق �شل�شلة من 

الأح���داث بداأت مع هبوب رياح ما ي�شمى 

»الربي���ع العربي« الت���ي طالت الق�شية 

الفل�شطينية وحموره���ا م�شاألة الالجئني 

الفل�شطيني���ني، حيث مّت تهج���ر �شكان 

خميم الرموك؛ اأكرب جتّمع فل�شطيني يف 

ال�شتات، وكان ي�شم نحو 200 األف لجئ 

فل�شطين���ي، اأي ما ن�شبت���ه 10 يف املئة 

من جممل اأع���داد الالجئني الفل�شطينيني 

يف  الفل�شطيني���ني  ون�ش���ف  عموم���ًا، 

�شوري���ة، وذل���ك بعد تدم���ر خميم نهر 

البارد ب�شتة اأع���وام، ويف �شياق مت�شابه 

ظاهري���ًا وخمتلف زماني���ًا، وبتنفيذ من 

الإره���اب الأ�ش���ويل الذي عب���ث مبجمل 

الق�شايا العربية، وعل���ى راأ�شها الق�شية 

الفل�شطينية.

من جهة اأخرى، ي�شن الإرهاب الأ�شويل 

ال�شهي���وين هجوم���ًا �رص�شًا عل���ى �شكان 

القد����س وال�شفة الغربية، ع���رب عمليات 

القتل املمنهج للفل�شطينيني واحلرق على 

اأي���دي املتطرفني اليه���ود، باإ�رصاف قوات 

الحتالل. 

يعي�ش���ه  ال���ذي  التده���ور  حال���ة 

الفل�شطيني���ون يف الداخ���ل واخل���ارج؛ 

واجتماعيًا  واقت�شاديًا  و�شحيًا  تعليميًا 

و�شيا�شيًا، دفعت البع�س اإىل الدعوة اإىل 

حتويل مدار����س الأونروا يف ما اإذا توّقف 

التدري����س فيه���ا اإىل مع�شك���رات تدريب 

امل�شلح  الكفاح  واإعادة تفعيل  للنا�شئة، 

الفل�شطين���ي حت���ى حتقي���ق التحري���ر 

والع���ودة، ل�شيم���ا بعد ف�ش���ل واإ�شقاط 

كل اخليارات النهزامي���ة، ويف مقدمتها 

خي���ار املفاو�ش���ات العقي���م، خ�شو�شًا 

م���ع رئي�س حكوم���ة الحت���الل احلايل 

الذي فت���ح بور�شة  بنيام���ني نتنياهو، 

املزاي���دات ال�شيا�شية، م���ن خالل طرح 

ا�شتيطان جدي���دة، وم�شادرة  عط���اءات 

املزيد من الأرا�ش���ي الفل�شطينية، وكان 

اآخرها ال�شتيالء عل���ى نحو 2000 دومن 

م���ن اأرا�شي قرية ال�شي���وخ �شمال �رصق 

اخللي���ل، واتخاذ ق���رارات متعلقة بنهب 

مزيد من الأرا�ش���ي الزراعية لدعم اإقامة 

م�شتوطنات جديدة، وت�شجيع املتطرفني 

على القت���ل وتهجر الفل�شطينيني بهدف 

دعمه و�شم���ان اأ�شواتهم يف النتخابات 

املقبلة، وهذا املخطط ال�شتعماري ُيثبت 

اأن حكوم���ة الحتالل ال�شهيونية ما�شية 

وتو�شيع  ال�شتعماري���ة،  �شيا�شته���ا  يف 

م�شتوطناتها، وال�شيطرة على املزيد من 

الأرا�شي و�شّمها اإىل املخطط ال�شهيوين.

لة  لقد اآن اأوان اتخاذ عدة خطوات موؤجَّ

وم�شرية يف حي���اة ال�شعب الفل�شطيني، 

ومنها: ح���ّل ال�شلطة الفل�شطينية، واإ�شقاط 

اتف���اق اأو�شلو واإنه���اء النق�شام وحتقيق 

الوح���دة الوطنية على قاع���دة امل�شاركة، 

وتفعيل دور ال�شباب الفل�شطيني، من خالل 

تاأمني مقّومات اإطالق انتفا�شة فل�شطينية 

ال�شهي���وين  باملحت���ل  تطي���ح  ثالث���ة 

وخمططاته ال�شتيطانية..

�شامر ال�شيالوي

ما بعد األونروا.. التهجير أو التحرير
دعوات لتحويل مدارس الوكالة إلى معسكرات تدريب
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شبكات اإلرهاب تنخر الخليج العربي
مع ع���ودة الإره���اب لل�رصب يف 

ال�شعودي���ة، باعتباره���ا ركيزة دول 

قرارت  عل���ى  واملهيمن���ة  اخللي���ج، 

جمل����س التع���اون اخلليج���ي، الذي 

حت���ّول اإىل جمل�س غب الطلب لتنفيذ 

التعليم���ات ال�شعودية، ول���و ورقيًا، 

تنت����رص يف دول املجل����س املقول���ة 

ال�شهرة »طابخ ال�شم اآكله«، كحكمة 

حتاكي واقع احلال اخلليجي عمومًا، 

وال�شعودي خ�شو�شًا.

اإل اأن خي���ار الإره���اب هذه املرة 

واملخططات  للتوقع���ات  جاء خالفًا 

الت���ي ترعرع���ت عليها  الأ�شا�شي���ة 

ورعاية  فك���راً  الإرهابي���ة؛  اخلالي���ا 

ومتوي���اًل، ل�شيما يف مملكة اآل �شعود 

املحرّك  بالفكر  املتاأثرة  وامل�شيخات 

لتل���ك اخلاليا، جلهة التاأطر، ومن ثم 

»الن�شوج« ال���ذي يوؤّهلها لالنتقال، 

ولختي���ار اأه���داف مُتليه���ا م�شالح 

املم���ّول لكل احلرك���ة املطلوبة، مبا 

فيها الأحزمة النا�شفة.

الأ�شب���وع  كان  الأخ���ر  اله���دف 

املا�شي م�شجداً داخل مع�شكر لقوات 

الط���وارئ، وهي ق���وة خا�شة ترتقي 

يف الت�شمية، ولو جم���ازاً، اإىل »قوة 

نخب���ة«، مهمتها مكافح���ة الرهاب، 

اأي اإن النتح���اري متّك���ن من تخّطي 

اإج���راءات م�ش���ددة للغاي���ة، اأقلها 3 

نقاط تفتي�س اإلزامي، اإذا كان اآتيًا من 

اأ�شباب  اإج���راءات  اخلارج، ف�شاًل عن 

اأين، وم���ن ال�شخ�س  الدخ���ول، واإىل 

املطلوب مقابلت���ه.. واإما اأنه من قوة 

النخب���ة اإياها التي ت�شب���ه تن�شئتها 

تن�شئ���ة املهاجم قب���ل الن�شمام اإىل 

تلك الوحدة، وخالل الن�شمام، وكذلك 

املهام التي �شتناط باجلميع.

اإن الهج���وم عل���ى موق���ع تابع 

ل���وزارة الداخلي���ة الت���ي راأ�شها ويل 

العهد حممد بن ناي���ف اأثار عالمات 

ا�شتفهام، �شيما م���ع احلركة الدوؤوبة 

التي يتوله���ا ويل ويل العهد حممد 

بن �شلم���ان، اإن كان عل���ى امل�شتوى 

ال�شيا�ش���ي »النفتاحي«، ولو بوجل 

وتردد، وكذلك بع���د اإعالن ال�شعودية 

وم�شيخات اأخ���رى اإلقاء القب�س على 

خالي���ا اإرهابية قوامه���ا املئات من 

»ال�شب���اب ال�شال«، وم���ن جن�شيات 

خمتلف���ة كان���ت تن�شط علن���ًا قبل 

ال�شغوط الدولية ب�رصورة التعامل مع 

تنظيم »داع�س« على اأنه اإرهابي مع 

ال�شيطرة  تعاظم خماطره بعد فقدان 

الكلية عل���ى جمموعات كبرة داخل 

التنظيم، وكان ن�شاطها وا�شحًا حتت 

اأعني ال�شلطات يف التجنيد والتمويل 

لإر�شال النتحاري���ني مع الأموال اإىل 

�شورية والعراق، لقتل »الرواف�س«.

لقد اأعلنت ال�شعودية القب�س على 

نح���و 500 اإرهابي بُته���م عدة، منها 

الإعداد لعمليات �شد النظام ومن�شاآته 

الأمني���ة، ومنها الإعداد لعمليات �شد 

الأجانب، وكذلك �شد م�شاجد ملذاهب 

اأخرى، وه���ذه الأمور جمتمعة جعلت 

بع�س اخلاليا تظ���ن اأن راأ�شه �شيقدَّم 

عل���ى مذب���ح ت�شوية م���ا، والبع�س 

الآخر الذي مل تك���ن حتركاته علنية، 

نة  وما ت���زال احلماي���ة الر�شمية موؤمَّ

ل���ه يج���ري توظيف���ه يف ال�رصاعات 

الداخلية، مع ع���دم اإخفاء حممد بن 

�شلمان نواياه بخالفة اأبيه اأمام قادة 

دول كبار �شجعوه على ذلك، وفق ما 

تقول م�شادر دبلوما�شية اأوروبية.

ما ح�ش���ل يف ال�شعودية جزء ل 

الكراهية،  يتجزاأ من تداعيات خطاب 

وه���و ما تاأّث���ر به املحي���ط، بحيث 

انت�رصت يف ال���دول املجاورة خاليا 

متعددة، فق���د اأعلنت �شلطات الكويت 

عن اإلق���اء القب�س على الع�رصات، مع 

للدح�س،  القابل���ة  غ���ر  اعرتافاتهم 

باملحرك الر�شمي، بعد وقبل التفجر 

النتحاري الذي ا�شتهدف م�شجد الإمام 

نّفذه  وال���ذي  الكويت،  ال�ش���ادق يف 

انتح���اري �شعودي ال�شه���ر املا�شي، 

مب�شاعدة �شعوديني وكويتتني، وكذلك 

اأعلنت ال�شلطات يف الإمارات العربية 

املتح���دة ع���ن تفكيك خالي���ا ي�شل 

تع���داد عنا�رصه���ا اإىل 431 تكفريًا، 

وجوه���ر اأهداف اخلالي���ا كلها اإقامة 

حكم »اخلالفة« على قاعدة التمييز 

املذهب���ي والعن�رصية جتاه املذاهب 

الأخ���رى، وم���ا اإحال���ة ال�شطات يف 

الإمارات الع�رصات اإىل املحاكمة بُتهم 

ال�شعي لالإطاحة باحلكومة والتوا�شل 

مع منظم���ات اإرهابية اأجنبية بهدف 

اإل  اأهدافهم،  م�شاعدتهم على تنفي���ذ 

اع���رتاف �شمني، رغ���م املكابرة باأن 

ال���ذي اأدى اإىل كل ه���ذا اخل���راب يف 

�شوري���ة هي نف�شه���ا ال�شعارات التي 

رعته���ا ال���دول اخلليجي���ة ودعمت 

الإرهابيني يف �شبيل اإ�شقاط النظام.

من الوا�شح اأن دول اخلليج بداأت 

ت�شي���ق ذرع���ًا بتدحرج ك���رة النار 

اإىل داخله���ا، فخطي���ب »م�شجد زايد 

الكبر« يف الإمارات اتهم علنًا رجال 

دين يف ال�شعودي���ة بن�رص »داع�س«، 

و�شّم���ى ال�شيخ���ني �شلم���ان العودة 

والدكت���ور حممد  العريفي  وحمم���د 

احل�شيف، م�شت�شهداً باأقوال وتغريدات 

لهم ت�شي���د ب�»داع�س« وزعيمها اأبي 

بكر البغدادي.

يف املقاب���ل فاإن »داع�س - ولية 

احلج���از« ه���ددت »طواغيت جزيرة 

العرب مبا ي�شوءهم يف قابل الأيام.

لقد بات���ت دول اخلليج يف زاوية 

�شيق���ة جداً، وم���ا عليه���ا اإل خيار 

من اثن���ني، اإما البقاء عل���ى �شيا�شة 

ن����رص  يف  وامل�شاهم���ة  الت���كاذب، 

الأمركي،  امل����رصوع  �شمن  الفو�شى 

فتح���رتق بناره، واإم���ا تلبية الدعوة 

للت�ش���دي لالإرهاب حقيقة، بعد وقف 

متويله، وقبل فوات الأوان.

يون�س عودة
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الخليج.. 
والخيارات الصعبة

كث����رة ه����ي الأح����داث املنتَظ����ر 

ح�شولها يف العامل العربي، حتديداً يف 

بالد اخلليج، وم����ا التفجرات الأخرة 

يف الكويت وال�شعودية اإل موؤ�رصاً على 

م����دى نفوذ التكفرين ب����ني املواطنني، 

املعاهد  وخرّيجي  املتدّينني  خ�شو�شًا 

ال�رصعية.

يف ال�شاب����ق ح�شلت تفجرات بعد 

عودة املتطوعني العرب من اأفغان�شتان، 

واأُطل����ق عليهم »الأفغان العرب«، وهم 

اأنف�شهم كانوا يتلّق����ون الدعم املعنوي 

والنف�شي وال�رصعي واملادي والع�شكري 

لقت����ال املحت����ل الرو�ش����ي دون غره 

من جيو�����س الحت����الل، ل�شيما جي�س 

واأذكر  لفل�شطني،  ال�شهي����وين  الحتالل 

اأنه كان يف ال�شعودية وحدها 300 مركز 

تطوُّع ل�شتقب����ال املتطوعني واإر�شالهم 

اإىل اأفغان�شت����ان، وهكذا يف اأكرث من بلد 

خليجي، وم����ن اأبرزهم اأ�شامة بن لدن، 

اإ�شافة اإىل عدد كبر من م�رص، واأبرزهم 

اأمين الظواهري، ومن ب����الد ال�شام عبد 

اهلل عزام؛ الفل�شطين����ي الذي كان على 

بعد اأمتار م����ن فل�شطني املحتلة، لكنه 

ذه����ب اإىل اأفغان�شتان لُيقتل على اأيدي 

رفاق ال�شالح، وماي����زال الغمو�س يلّف 

حادثة مقتله اإىل اليوم.

هناك حوار فكري عميق جرى قبل 

35 �شنة ب����ني ال�شهي����د الدكتور فتحي 
ال�شقاقي والدكتور اأمين الظواهري حول 

الق�شية املركزية للم�شلمني يف العامل، 

وانته����ى بعد اأ�شهر عل����ى فراق، فالأول 

يريد فل�شطني؛ الق�شية املركزية، وقتال 

املحتل املبا�رص لها، والثاين يريد قتال 

ال����دول العربية والإ�شالمي����ة الداعمة، 

واملدعومة من الغرب، ومن ثم النتقال 

لتحرير فل�شطني.

الي����وم نرى اأن الفك����ر الذي ينتمي 

اإىل مدر�ش����ة قت����ال »الع����دو الأقرب« 

ه����و ال�شائد، ويعمل قت����اًل وتدمراً يف 

بالد الع����رب وامل�شلم����ني، وال�شهاينة 

يتفرّجون، ويف بع�س الأحيان يتدّخلون 

لن�����رصة »جبه����ة  ع�شكري����ًا وطبي����ًا 

الن�رصة«؛ فرع »القاعدة« يف �شورية، 

و»داع�س« يف م�رص.

الأزم����ات يف اخلليج كب����رة جداً، 

وت�شديره����ا اإىل اخل����ارج منذ خم�شني 

�شنة لن ُيجدي نفعًا اليوم، عرب توجيه 

التهامات اإىل قوى خارجية، واأ�شبحت 

ب�شاع����ة بالي����ة مهرتئ����ة، كالأنظم����ة 

ال�شيا�شية التي حتكم اليوم.

بعد انفجار اأبه����ا، تناف�س الإعالم 

ال�شعودي يف تق����دمي التحليالت للقول 

اإن اإي����ران هي الداعم����ة لالإرهاب، وهم 

يعلمون اأنها بريئة ك����رباءة الذئب من 

دم يو�شف، وهم اأي�شًا ُيدركون متامًا اأنه 

يف اليوم الذي يتخذون فيه القرار الذي 

لبد منه للتن�شي����ق مع اإيران ملواجهة 

الإره����اب، �شيواجهون مت����رّداً كبراً ل 

حدود ل����ه يف الداخل، نتيج����ة الأفكار 

التكفري����ة الت����ي زرعوه����ا يف عقول 

الأجي����ال ال�شابقة، م����ن خالل املناهج 

ال�رصعي����ة  املعاه����د  يف  التعليمي����ة 

وغرها.

جعفر �شليم

تفجيرات السعودية جزء ال 
يتجزأ من تداعيات خطاب 

الكراهية الذي تأّثر به 
الخليج العربي عمومًا

خيار �الإرهاب جاء خالفاً للتوقعات و�ملخططات �الأ�ضا�ضية �لتي ترعرعت عليها �خلاليا �الإرهابية                          )�أ.ف.ب.(
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»الربيع التركي« يشتعل بنيران الجيران
ا�ستعلت تركيا بال�سيارات املفخخة 

يخو�سها  التي  الع�سكري���ة  والعمليات 

»حزب العم���ال الكرد�ستاين« وحركات 

الي�س���ار، وب�س���كل اإعالم���ي »داع�ش«، 

كبداية ل�»الربيع الرتكي« الذي اأ�ساب 

تركيا بعدوى »الربي���ع العربي«، لكن 

احلقيق���ة اأن تركي���ا انزلق���ت اإىل النار 

اأ�سعلتها يف �ساح���ات جريانها  الت���ي 

يف �سورية والع���راق، وحتّولت من قائد 

للمي���دان اإىل طرف يف النزاع الع�سكري، 

ونقلت املعارك من خ���ارج احلدود اإىل 

داخله���ا، و�س���واًل اإىل العا�سمة ومراكز 

»حزب العدالة« االأردوغاين.

ا�ستجابة لل�سغوط االأمريكية، فتحت 

تركيا قاع���دة »اأجنرليك« الرتكية اأمام 

الطائرات االأمريكية ملهاجمة »داع�ش«، 

اأردوغان لالإعالن عن حماربته  وخ�سع 

»داع����ش«، ول���و اإعالمي���ًا، واالأهم من 

ذلك القل���ق والفو�سى واخلوف الذي بداأ 

ي�سيط���ر على ال�س���ارع الرتكي، وتهديد 

لل�رضبات  كمقدم���ة  ال�سياحة؛  حرك���ة 

االقت�سادية واللرية الرتكية.

و�ّسع اأردوغان حماور القتال، فاأنهى 

الهدنة مع »حزب العمال الكرد�ستاين«، 

ورفع �سعار قتال »داع�ش« لكنه يق�سف 

االأكراد يف �سوري���ة والعراق، ملنع قيام 

كي���ان ك���ردي م�ستق���ل يف �سورية كما 

اإقليم كرد�ستان يف الع���راق، ما يجعل 

الكيان الكردي يف تركي���ا م�ساألة وقت 

لن يطول، وقيام دولة كرد�ستان الكربى 

حلم يكاد يتحق���ق.. فبات اأردوغان يف 

حالة جنون �سيا�سي، حيث اأراد اإ�سقاط 

الرئي�ش االأ�سد فكان���ت النتيجة �سمود 

�سوري���ة، ونكاد ن�سهد �سق���وط اأردوغان 

بع���د هزميته يف االنتخاب���ات النيابية 

االأخ���رية الت���ي جعلته �رضي���كًا ولي�ش 

اإمربطوراً.. واأراد تق�سيم �سورية، فانعك�ش 

ذل���ك عليه، حتى يكاد التق�سيم ي�سفعه 

م���رة من اأكراد �سورية وط���وراً من اأكراد 

الع���راق، واأ�سعل الفتن���ة املذهبية بني 

نة، ويكاد يتجرع كاأ�سها  العلويني وال�سُّ

امُلرّة يف تركيا..

اأردوغان يرتنح عل���ى اأزيز الر�سا�ش 

ويحّمر  املفخخ���ة،  وال�سيارات  الك���ردي 

خجاًل اأم���ام اأم���ريكا الت���ي مل ي�ستطع 

حماي���ة قن�سليتها من ر�سا����ش الي�سار 

الرتك���ي، واأخف���ق يف عق���د املق���اوالت 

ال�سيا�سية الإ�سقاط ال����رضق االأو�سط عرب 

»االإخ���وان امل�سلمني«، ول���ذا فهو يهرب 

اإىل االأمام ويح���اول تو�سعة احلرب على 

االأكراد والي�سار وداع�ش والنظام ال�سوري 

العراق  وتخري���ب  امل����رضي،  والنظ���ام 

وا�ستفزاز رو�سي���ا يف جزيرة القرم ودول 

االحت���اد ال�سوفيات���ي ال�ساب���ق.. يحاول 

اأردوغان اللعب �سيا�سيًا كمهرّج يف �سريك 

عاملي متلوؤه احلروب واملعارك، وظن اأن 

اإقامته يف »الق����رض االأبي�ش« �ستحّوله 

اإىل اإمرباط���ور ي�س���ارع ويتحدى القي�رض 

يف ق����رض الكرمل���ني وال�سي���د االأمريكي 

يف البيت االأبي����ش االأمريكي، لكنه اأمام 

ال�سخ�سي،  اأ�سود على امل�ستوى  م�ستقبل 

وميكن اأن يحّول تركيا اإىل حمرقة.

تركي���ا حترتق بن���ريان اجلريان، 

وال�سحر ينقلب على ال�ساحر »ل�ش 

امل�سان���ع«، ال���ذي يرتاق����ش على 

وقع انهي���ار اأحالمه.. واملخادع ذو 

باالإ�سالم  يطالب  العلمانية  الطبعة 

ومينع احلجاب حتى االآن، ويطالب 

»داع����ش«،  ويدع���م  بال�رضيع���ة 

وي�سمح ب�رضب و����رضاء اخلمر لياًل، 

ومينع���ه يف النهار خوف���ًا من اهلل 

�سبحانه وتعاىل!

ه���ل �سينجو اأردوغان م���ن النار التي 

اأ�سعلها؟

هل تبقى تركيا �سعبًا واحداً، اأم تتحول 

اإىل �ُسنة واأكراد وعلويني.. وعلمانيني؟

هل يب���داأ تق�سيم تركيا قب���ل تق�سيم 

املنطق���ة، وهو ما يتمن���اه الرو�ش ب�سكل 

م�ستعجل، حتى ال تقلقهم تركيا املوحدة؟

امل�سكلة اأن اأردوغان يظن نف�سه »دولة 

عظمى« ويلع���ب لعبة الكبار باإمكانيات 

ال�سغار، فغلبته اللعبة وخ�رض يف القمار 

ال�سيا�سي الذي امتد على اأربع �سنوات من 

»الربيع الرتكي« يف امليدان العربي.

م���اذا �سيفع���ل اأردوغان بع���د اللقاء 

ال�سع���ودي - ال�س���وري؟ وم���اذا �سيفعل 

اأردوغ���ان بعد عودة تون����ش اإىل دم�سق؟ 

وماذا �سيفعل اأردوغان بعد عودة االإمارات 

وُعمان؟

القنبلة النووية االإيرانية تفعل فعلها؛ 

تدّمر االأح���الف التي ته���دف اإىل تق�سيم 

املنطقة واإ�سقاط املقاومة وقلبها �سورية.. 

القنبلة النووية االإيراني���ة تعيد الق�سية 

الفل�سطيني���ة اإىل مكانه���ا الطبيع���ي يف 

وجدان االأمة.

تنفج���ر القنبلة النووية لتح�سم حربًا 

اأو لرتب���ح معركة، لك���ن االأجمل اأن تربح 

حربًا بقنبلة نووية مل تولد بعد!

حم���ى اهلل ال�سع���ب الرتكي امل�سلم 

م���ن مغام���رات اأردوغ���ان وجرائم���ه 

للع���دو  وتبعيت���ه  االإن�ساني���ة  �س���د 

»االإ�رضائيلي« وحللف »الناتو«.. على 

ال�سع���ب الرتكي اأن ُي�سقط اأردوغان يف 

االنتخابات املبكرة التي ي�سفك الأجلها 

دم���اء االأك���راد وال�سوري���ني واالأتراك، 

ليكت���ب بدمهم ف���وزه يف االنتخابات 

املقبل���ة ويعود �سلطان���ًا.. فهل ير�سى 

االأت���راك اأن يكونوا قرابني لالآت الرتكي 

اجلديد.. اأردوغان؟

د. ن�سيب حطيط

هل يبدأ تقسيم تركيا قبل 
تقسيم المنطقة فتتحول 
نة واألكراد  إلى دول للسُّ

والعلويين..؟
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هل وقعت كثري م���ن الدول املنتجة للنفط 

يف الع���امل، يف �رض العم���ل ال�سعودي، حينما 

اأقدمت قبل اأكرث من ع���ام على زيادة اإنتاجها 

من النفط خارج اتفاقات »اأوبك«، حيث اأقدمت 

على زي���ادة االإنتاج اليومي نحو مليون ومئة 

األف برميل، ما اأدى اإىل تدهور االأ�سعار؟

التوّقعات الدولية ت�سري اإىل مزيد من تراجع 

االأ�سع���ار اإذا اأقرّ الكونغر����ش االأمريكي االتفاق 

االإيراين م���ع الدول  ال�ست الك���ربى، الأن هناك 

»كبا�س���ًا« حاداً بني الرئي����ش االأمريكي باراك 

اأوبام���ا والكونغر����ش ذي االأغلبية اجلمهورية، 

والذي تدخل فيه الدولة العربية بكل عالقاتها 

مع قوى ال�سغط ال�سهيونية من اأجل عدم مترير 

هذا االتفاق، بي���د اأن اأوباما يعمل بكل طاقاته 

لتمري���ره، و�سي�ستعمل كل اأوراقه، مبا فيها حق 

الفيت���و، �سد ق���رار الكونغر����ش اإذا جاء خالفًا 

مل���ا يريده، وبالتايل فاحتم���ال �سلوك االتفاق 

الطري���ق االآمن وارد باحتمال كبري، وبهذا ك�سف 

»البنك الدويل« ع���ن توّقعاته باأن يكون لرفع 

العقوبات عن اإيران تاأث���ري كبري على االأ�سواق 

العاملي���ة للنف���ط، واأن ينخف����ش �سعر برميل 

النفط 10 دوالرات عام 2016، ويف حال �سّحت 

هذه التوقع���ات فهذا يعن���ي اأن �سعر الربميل 

�سينخف�ش بنحو 21٪ عما هو عليه اليوم.

واأو�س���ح  البنك ال���دويل اأن رفع العقوبات 

ع���ن اإيران »�سيحيي« االقت�ساد، على اأن تبلغ 

ن�سب���ة النم���و 5٪ عام 2016، مقاب���ل 3٪ هذا 

العام.

وتوق���ع التقرير اأن تزيد ال�سادرات النفطية 

االإيراني���ة مبا قيمته 17 مليار دوالر، كما اأعلن 

اأن املب���ادالت التجاري���ة مع اإي���ران �ستزيد، 

خ�سو�سًا مع بريطانيا وال�سني والهند وتركيا 

ورو�سيا.

يف ظل هذه التط���ورات، �ستكون ال�سعودية 

اأم���ام فج���وة كب���رية يف ميزانيته���ا، ال�سيما 

اأنها االآن مدفوع���ة - بانخفا�ش اأ�سعار النفط 

وارتف���اع حج���م اإنفاقها الع�سك���ري - للجوء 

اإىل احتياطاتها م���ن العمالت االأجنبية، حيث 

ا�ستهلكت 62 مليار دوالر، اإىل جانب اقرتا�سها 

من البنوك املحلية اأربعة مليار دوالر يف �سهر 

متوز الفائت، يف الوق���ت الذي يتوقع اأن يبلغ 

العجز ن�سب���ة 20 باملئة م���ن الناجت املحلي 

للب���الد يف العام 2015، وقب���ل اأن تعود اإيران 

ca p »ققوة اإىل اأ�سواق النفط العاملية توقعت 

احلكومة  موارد  تراج���ع   »ital economics
ال�سعودية بقيمة 82 مليار دوالر يف 2015، اأي 

ما ن�سبته 8 باملئة من الناجت املحلي االإجمايل 
للبالد، بينما يتوقع �سندوق النقد الدويل عجزاً 

يف امليزانية �سيتوا�سل اإىل العام 2020.

اخل���رباء ي�سع���ون اللوم عل���ى ال�سعودية 

وقتاله���ا للحفاظ عل���ى ح�ست���ه امل�سخمة 

يف »اأوب���ك«، وهو م���ا اأدى اإىل ا�سباع ال�سوق 

الدولية، وبالتايل هبوط برميل النفط من 107 

دوالرات يف حزي���ران اإىل 44 دوالراً يف الوقت 

احلايل.

ال�سعودية �ستكون اخلا�رضة  يف املح�سلة، 

الك���ربى اقت�ساديًا وماليًا، ورمبا ت�سل اإىل اأكرث 

من ذلك بكثري.

حممد �شهاب

البنك الدولي يتوقع تراجع أسعار النفط بعد رفع العقوبات عن إيران

بدعوة من لقاء االأحزاب والقوى وال�سخ�سيات الوطنية 

اللبناني���ة، والف�سائ���ل الفل�سطينية يف لبن���ان، �ساركت 

جمموعة من »براعم االإمي���ان« التابعة ل�»حركة االأمة« 

يف االعت�س���ام اأمام مق���ر االأمم املتح���دة )االأ�سكوا( و�سط 

ب���ريوت، ت�سامنًا م���ع ال�سهيد الفل�سطين���ي الر�سيع علي 

 دواب�سة، الذي ُقتل حرق���ًا على يد امل�ستوطنني ال�سهاينة.

وحم���ل االأطفال امل�سارك���ون االأع���الم الفل�سطينية و�سور 

الر�سيع دواب�سة.

»براعم حركة األمة« تشارك في االعتصام 
التضامني مع »الشهيد الرضيع«

اأمام مبنى اال�سكوا و�سط بريوت

عنا�سر من ال�سرطة الرتكية اأمام القن�سلية االأمريكية بعد ا�ستهدافها يف ا�سطنبول       )اأ.ف.ب.(
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يوؤكد الرئي�ش حل���ود اأن هناك اأمرين 

ين���دم عليهم���ا يف م�سريت���ه الع�سكرية 

وال�سيا�سية:

االأول: عدم اهتمامه باالإعالم، »الأن 

تربيتنا يف اجلي����ش تقوم على العمل 

فق���ط، واجلي����ش هو ال�سام���ت االأكرب؛ 

متام���ًا كما تبنّي اأثن���اء قيادة اجلي�ش، 

حيث هن���اك الكث���ري م���ن التفا�سيل، 

ذكرنا يف حلق���ات �سابق���ة بع�ش ما 

قمن���ا ب���ه، وهن���اك الكث���ري اأي�سًا من 

التفا�سي���ل االإ�سافي���ة التي جعلتنا ال 

نع���ري اهتمامًا للتفا�سي���ل ال�سيا�سية، 

فاأ�سهمنا يف  ال�سيا�سي���ني،  وطموحات 

بناء جي�ش وطني، يف وقت مل يكن اأحد 

من ال�سيا�سيني واأكلة اجلبنة يريد ذلك، 

حتى اأنهم اأر�سلوا اإيّل ال�سابط ال�سوري 

لين�سحن���ي بناء على طل���ب الرئي�ش 

الهراوي بع���دم دمج اأولوي���ة اجلي�ش، 

لكنني ذهبت باالأمر حتى نهايته«.

يتاب���ع الرئي����ش حل���ود: اأم���ا يف 

ال�سيا�س���ة، حينم���ا انُتخب���ت رئي�سًا 

للجمهورية، اأكدت اأنني ال اأريد اإعالمًا، 

وال ت�سوي���راً، واإن كنت ق���د عّينت من 

ياأت���ي يل باالأخبار بني وق���ت واآخر.. 

يف اخلال�س���ة، ف���اإن ذل���ك كان خطاأً، 

كب���رياً، الأن من يعار�ش نهجنا الوطني 

واالجتماع���ي كان بارع���ًا اإعالميًا يف 

قلب احلقائق.

ثانيًا: يف اجلي�ش، كنت اأقي�ش االأمور 

وفق قناعت���ي الوطنية؛ باأن اأكرثية من 

ينتمون اإىل املوؤ�س�سة الوطنية الكربى، 

اإليه���ا ب�سبب حّبه���م لوطنهم،  انتموا 

وهكذا حينما بداأُت العمل يف ال�سيا�سة 

من بابه���ا الوا�سع كرئي�ش للجمهورية، 

اعتق���دُت اأن م���ن يعم���ل يف ال�سيا�سة 

ماأخوذ بالهم الوطني، واإن كان كل طرف 

ي���رى االأمور ال�سيا�سية من وجهة نظره 

الوطنية البحتة، واإن كانت خمتلفة عن 

االآخر، لكن تبنّي يل العك�ش حتى بع�ش 

من هم اأق���رب اإيّل، �سواء يف اجلي�ش اأو 

يف ال�سيا�س���ة، ه���م اأول م���ن طعن يف 

الظهر، ثم يف ال�سدر، وهوؤالء كان يجب 

اأن اأنتبه لهم، فالنوايا الظاهرة وحدها 

ال تكف���ي، الأن البع����ش يف �رضيرته���م 

مييلون حيث الريح متيل، وهناك اأمور 

كث���رية كانت تغرّيت، ل���و كان لل�سدق 

وال�رضاحة مع النا�ش وال�سعب مكانه، 

وهناك كثري م���ن التفا�سيل لن اأحتدث 

عنه���ا يف املدى املنظ���ور، لكن حتمًا 

�سياأتي ي���وم ويك�سفه���ا التاريخ غداً، 

ويحكى فيها وعنها.

ي�سيف: اأريد من اأجيال لبنان الطالعة 

اأن تتعل���م من جت���ارب ودرو�ش املا�سي 

واحلا����رض، حتى يعرفوا ماذا يفعلون يف 

امل�ستقب���ل، واأنا يف م�سريت���ي، �سواء يف 

املجتم���ع اأو اجلي����ش اأو ال�سيا�سة، اأريد 

اأوالدنا واأحفادن���ا حقيقتها،  اأن يع���رف 

واأن يكون يكون له���م خياراتهم الوطنية 

الوا�سح���ة، دون التاأث���ر باالإع���الم الذي 

اأ�سحى �سناعة ك���ربى وو�سيلة اأ�سا�سية 

للمال ال�سخم العابر للقارات، ول�رضكات 

راأ�سمالية كربى عاب���رة للدول والقارات، 

ُتخ�س���ع كل �سيء الإرادته���ا وم�سالح ما 

متّثل، وتوؤّثر يف ال�سع���وب والراأي العام، 

اأريد اأن يكون الأجيالنا الطالعة ح�سورهم 

اأن  ودوره���م وقناعاتهم الرا�سخ���ة دون 

عن  واأهوائ���ه بعيداً  يخ�سعوا للخ���ارج 

م�ساحلهم الوطنية.

وق���ال: هن���اك الكثري م���ن التجارب 

وال�سرب اأريد من االأجيال اجلديدة اأن تطلع 

إميل لحود يتذكر.. 
أمران ندم عليهما رئيس لبنان.. فما هما؟

عليها، وتعرف حقيقتها، حتى ال جنرتّ 

يف كل مرة املرارات، الأن التاريخ كثرياً 

ما يعيد جتاربه، فاملهم هو اأن يعرفوا 

ويع���وا جيداً كيف ميكن اأن نبني دولة 

�سليمة، على قواعد را�سخة ومتينة يف 

لبنان.

ب�س���كل عام، يق���ول الرئي�ش حلود 

اإنه يف جتربة م�سريت���ه كانت عملية 

البناء والتطوي���ر يف اجلي�ش اللبناين 

�سهلة، ف�»ب�سفتي قائداً للجي�ش، كنت 

اأتخذ الق���رار واأعطي االأوامر، واالآخرون 

ينف���ذون، دون اأن اأ�سم���ع الأح���د م���ن 

ال�سيا�سيني.

اأم���ا يف رئا�سة اجلمهورية فاالأمر 

خمتلف د�ستوريًا، وعليك اأن تتعامل 

مع واق���ع �سيا�سي قائ���م، قد تتمّكن 

م���ن التاأثري اأو التغي���ري فيه، وقد ال 

تتمكن«.

وم���ن العرب الت���ي ا�ستخل�سها يف 

رئا�سة اجلمهورية، قد يت�ساءل البع�ش: 

ماذا كان ميكن للرئي�ش حلود اأن يعمل؟

اأكرث  �سدي���دة،  بب�ساط���ة  يق���ول: 

مم���ا عملته بحكم الواق���ع ال�سيا�سي 

والد�ست���وري وتقلي����ش �سالحي���ات 

رئي����ش اجلمهوري���ة، مل اأكن ا�ستطيع 

اأن اعم���ل، واحلقيقة اأنن���ي ا�سطررت 

اأن اأهت���م باالإع���الم اأك���رث، لتو�سيح 

املال  لنه���ب  والت�س���دي  احلقائ���ق، 

الع���ام، باالإ�ساف���ة اإىل االنتباه ممن 

كان ُيعترب مقرّبًا من���ي، فمثل هوؤالء 

جاهزون دائمًا لتغيري جلودهم والقفز 

من م���كان اإىل اآخر، واإىل ثالث ورابع، 

وتبع���ًا للموا�سم وهلّم ج���را، وهوؤالء 

كث���ريون جداً يف الب���الد، ويتجاوزن 

ال�90 باملئة من الطبق���ة ال�سيا�سية، 

مع االأ�سف ال�سديد.

لعل ال�سوؤال االأهم اأمام هذا الواقع 

يق���ول الرئي�ش حلود: كي���ف ميكن اأن 

ن�سلح هذا الواقع؟ يجيب: ثمة طريقة 

واحدة ال ثانية لها، وهي اأن يتم انتخاب 

ممثلي ال�سعب احلقيقيني، ولي�ش وفق 

الواق���ع الراهن ال���ذي يوؤثر في���ه اأواًل 

واأخرياً، امل���ال ال�سيا�سي واالنتخابي، 

الطائفي واملذهبي، وبالتايل،  والواقع 

فممث���ل ال�سعب الذي ي�سل، ال ميكن اأن 

يخدم وطنه و�سعبه، ب���ل هو �سيكون 

بخدم���ة من اأو�سله ودف���ع له املبالغ 

املالية الكربى، وعلى هذا النحو ت�سري 

ال�سيا�سة عندنا �سوق نخا�سة، تخ�سع 

للبي���ع وال�رضاء، ومن يدف���ع اأكرث، مع 

االأ�س���ف ال�سديد. هن���اك قالئل جداً من 

اللبنانيني  وامل�سوؤول���ني  ال�سيا�سيني 

املالية،  لالإغراءات  اخل�سوع  يرف�سون 

فبع�سه���م كان���ت له حقيب���ة �سهرية 

بن�سف مليون دوالر، واأنا ُعر�ست علّي 

اإبان قي���ادة اجلي����ش، وُعر�ست علّي 

ماليني الدوالرات بعيد ت�سلّمي رئا�سة 

اجلمهوري���ة، من دول وم���ن متمّولني 

كبار، لكنن���ي رف�سُتها، الأنها تتعار�ش 

مع قناعتي ومفاهيمي الوطنية.

اإذاً، ب���راأي الرئي�ش حلود، ال بد من 

عالج له���ذا الواق���ع ال�سيا�سي املرير، 

ال���ذي يجع���ل اللبناني���ني على حد 

وال�سيا�سي���ة  االقت�سادي���ة  االأزم���ات 

واالجتماعي���ة ب�سكل دائ���م، ويعرّ�ش 

وحدتهم الوطني���ة كل فرتة زمنية اإىل 

االهتزاز..

وي�س���دد الرئي����ش حل���ود على اأن 

العالج هو وفق قانون انتخاب وطني 

وع����رضي، يفّع���ل وح���دة اللبنانيني، 

ويك���ون بتفا�سيله قادراً على احلد من 

نفوذ املال ال�سيا�سي، والوباء املذهبي، 

فم���اذا يف تفا�سيل ه���ذا القانون كما 

يراه الرئي�ش حلود؟

اإىل احللقة املقبلة

اأحمد زين الدين

الرئي�سان اإميل حلود  واليا�س الهراوي يف ق�سر بعبدا

■ احلاج عمر غندور راأى اأنه ال يجوز اأن يبقى 
الق�س���م االأكرب من اللبناني���ني �سامتًا يكتفي 

باحل�سور املتوا�سع للنا�سطني الغيارى الذين 

يعرّبون عن وج���ع اللبناني���ني، فيما الوطن 

واملوؤ�س�سات والكيان اإىل ا�سمحالل وزوال، وال 

تخجل الطبق���ة ال�سيا�سية اجل�سعة والفا�سدة 

من تك���رار ظهورها على �سا�س���ات التلفزيون 

حتا�رض يف النزاهة والعفة والوطنية وال متلك 

من هذه العناوين �سيئًا.

■ ال�صي��خ ماه��ر حم��ود ق��ال اإنه م��ن ال�صعب 
احلدي��ث ع��ن زوال »اإ�رسائي��ل« ووح��دة الأمة 

والآمال الكبرية، ونحن نغو�ص يف م�صتنقعات 

الت��ي نعج��ز  والكب��رية  ال�صغ��رية  امل�ص��كالت 

ع��ن حله��ا، والت��ي ت��دل ع��ن حج��م التخل��ف 

والف�ص��اد ال��ذي يعي���ص في��ه بلدنا، م��روراً مبا 

ك�صفته الفتن��ة يف �صورية، و�ص��وًل اإىل العراق 

والف�ص��اد الذي يغرق في��ه، عدا القت��ل والدمار 

امل�صتمرين، و�ص��وًل اإىل التفجريات الإجرامية 

يف ال�صعودي��ة، والتي اأراد املجرمون اأن يثبتوا 

اأنهم اأعداء للجميع ولي�ص لل�صيعة فقط، و�صوًل 

اإىل تفجريات �صيناء، والفنت يف ليبيا وتون�ص.. 

لكن رغ��م كل التخل��ف الذي تعي���ص فيه الأمة 

ن��رى اخل��ري قادم��ًا، ون��رى »اإ�رسائي��ل« زائلة 

قريبًا باإذن اهلل.

الداوود؛ االأمني  ال�ساب���ق في�س���ل  النائ���ب   ■
العام حلركة الن�سال اللبن���اين العربي، حّذر 

من خط���ورة انزالق لبنان نح���و الفو�سى يف 

ال�سارع واالنفالت االأمني، يف ظل االنق�سامات 

ال�سيا�سي���ة الداخلي���ة التي يفرزه���ا النظام 

الطائفي، ولعبة املحا�س�سة، وك�سب املغامن، 

ونهب املال العام، وتدمري املوؤ�س�سات، وتغييب 

القانون واإلغاء الرقابة وامل�ساءلة واملحا�سبة.

■ املوؤمت��ر ال�صعبي اللبناين هن��اأ م�رس؛ قيادة 
قن��اة  مب���رسوع  امل�صلح��ة،  وقواته��ا  و�صعب��ًا 

ال�صوي���ص، م�ص��رياً اإىل اأن ه��ذا الإجن��از يفت��ح 

اآف��اق امل�صتقب��ل اأمام نهو�ص م���رس وعودتها 

ملمار�صة دورها عربيًا وعامليًا.

■ ال�سيخ ح�س���ام العيالين راأى اأن لبنان حقق 
م���ا مل حتقق���ه ال���دول العربية عل���ى العدو 

ال�سهي���وين، فه���و ال���ذي ا�ستط���اع اأن ُيف�سل 

العدوان ال�سهيوين على لبنان يف متوز 2006، 

واأ�سق���ط كل املراهنات على ك����رض املقاومة 

وقه���ر »اجلي�ش ال���ذي ال ُيقه���ر«، وذلك من 

خالل الثالثي���ة الذهبية »اجلي����ش وال�سعب 

واملقاومة«.
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ل���كل رجل اأكاذيب���ه اخلا�صة، لكن 

وجدت الدرا�صات اأن الرجال ي�صرتكون 

يف بع����ض الأكاذيب، �صنعر�صها عليِك 

لتتعريف اإليها حتى ل يخدعك الرجل.

ل اأن���ا ل اأبكي: ل يع���رتف الرجل 

ب�صهول���ة اأن���ه يبكي اأم���ام الخرين، 

حت���ى واإن حدث ذلك فه���و يربر هذا 

الفعل باأي �صيء، غري اأنه يبكي ويقول 

هذا �رصاحة اأم���ام الآخرين، خ�صو�صًا 

زوجت���ه اأو خطيبت���ه، فمعظم الرجال 

يرون يف البكاء �صعفًا.

بالطبع اأنا ل اآكل هذا: يكذب اأغلب 

الرجال بخ�صو�ض الأكل اإذا ما �صاألتهم 

زوجاته���م عنه، فعل���ى �صبيل املثال، 

عندما يح����رصرّ الزوج���ان بع�صًا من 

الطعام كي تاأخذهم الزوجة اإىل العمل 

يف اليوم التايل، وتعر�ض على زوجها 

اإذا كان يري���د من ذاك الطعام، فيجيب 

بالنفي، ويق���وم بالليل ول يجد �صيئًا 

اأمامه غري طع���ام زوجته فياأكل منه، 

وعندما ياأتي ال�صباح وت�صاأل الزوجة: 

م���ن اأكل من الطع���ام؟ يجيب بالنفي 

ويقول: اأنا مل اآكل �صيئًا، ول اأرغب هذا 

النوع من الطعام اأ�صاًل.

رمبا ي�صخر الرجل من اأحد الربامج 

الت���ي ت�صاهدها زوجته ويقول لها: ما 

هذا الهراء؟ وعل���ي الرغم من اأن هذه 

الربامج ت�صبب له الإزعاج، من املمكن 

اأن جتديه يجل����ض وحيداً وي�صاهدها، 

فالرجل بطبعه متناق�ض.

نع���م، باإم���كاين اإ�صالحه���ا: هذه 

الكذبة ي�ص���رتك فيها اأغل���ب الرجال، 

فن���ادراً ما جند رجاًل يق���ول ل اأعرف، 

فالرجال دومًا يبالغ���ون يف قدرتهم 

على اإ�صالح الأ�صياء. 

الرج���ال يتفاخر  هناك نوع م���ن 

مبعرفته بالكثري م���ع الن�صاء، واإقامة 

العالق���ات العاطفية معه���ن، وهناك 

اأن���واع من الرجال عندم���ا تقابلينهم 

للم���رة الأوىل جتدينه من تلقاء نف�صه 

يحكي لِك ع���ن مغامراته مع اجلن�ض 

الآخر، فاعلمي اأن ه���ذا الرجل كاذب، 

وه���ذه لي�صت اإل كذبة م���ن الأكاذيب 

الت���ي اعتاد عليها، ورمب���ا يحاول اأن 

يجعلِك تغارين عليه، اأو رمبا يريد اأن 

يو�صل لِك اأن���ه مرغوب من الكثري من 

الن�صاء، ولن تقف عليِك، فاإذا رف�صتيه 

�صيكون ه���ذا خ�صارة ل���ِك، فن�صحية: 

ابتعدي عن ه���ذا الرجل، ففي الغالب 

يكون هذا الرجل �صعيفًا، ول ي�صلح اأن 

يكون زوجك يف امل�صتقبل.

دومًا يقول اإنه ل يتذكر متى كانت 

اآخر م���رة قام بهذا الأم���ر، ويف اأغلب 

الأحيان يكون متذكراً جيداً هذا الأمر، 

ومت���ى اآخر م���رة قام ب���ه، ومع من، 

ويف اأي م���كان، لكنه بحاول اأن يراوغ 

ر، وكاأنه  د الن�صيان وعدم التذكرّ ويتعمرّ

لي�ض �صيئ���ًا هامًا، فه���ذه من عادات 

الرج���ال، ول تفهمني مل���اذا يفعل هو 

ذلك، فعندم���ا تقول ل���ه زوجته: هل 

تتذك���ر اآخر مكان ذهبن���ا اإليه �صويًا؟ 

يقول له���ا على الف���ور: ل، ويف كثري 

ر  م���ن الأحيان يع���رف الإجابة ومتذكرّ

لكل �صيء، لكن���ه ل يريد اأن ي�صاركها 

فبع�ض  الرومان�صي���ة،  اللحظ���ة  هذه 

الرجال ي�صع���ون اإىل قتل الرومان�صية 

داخل زوجاته���م، ويف نهاية املطاف 

ي�صتكون من هذه الت�رصفات، ويقولون 

اإن زوجاته���م اأ�صبح���ن بع���د الزواج 

ل يطاق���ون، ولو نظ���روا اإىل اأنف�صهم 

لوجدوا اأنهم هم من اأو�صلهم اإىل هذه 

املرحلة، فعزيزي الرجل ل تُلم املراأة 

على ت�رصفاتها قبل اأن حتا�صب نف�صك 

يف البداي���ة؛ هل كنت �صببًا يف هذا اأم 

ل؟

يف بع�ض الأحيان عندما يكون اأحد 

اأو اجلامع���ة »�صديقًا«  زمالء العمل 

معك على مواقع التوا�صل الجتماعي، 

وحدث اأن جل�صِت مع زوجك تتحدثان، 

وج���اء احلدي���ث ع���ن »الفي�صبوك«، 

جتدي���ن زوج���ك يفاجاأ عندم���ا يعلم 

اأن���ك يف قائمة اأ�صدق���اء زميلك على 

اأنه  الرغ���م من  »الفي�صب���وك«، على 

يومي���ًا يتابعك عل���ى »الفي�صبوك«، 

ويق���راأ كل تعليقات���ك، وي�صاه���د كل 

�ص���ورك، لكن عندما تواجهينه بهذا اأو 

تتكلمني عن هذا ينك���ر متامًا، فدومًا 

يحب الرجل اأن يكون غام�صًا ول ُيظهر 

حبه للطرف الآخر ب�صهولة.

رمي اخلياط

أكاذيب الرجال كثيرة.. تعّرفي إلى أشهرها

والعمراين،  احل�����رصي  التقدرّم  بفعل 

اأ�صبح����ت قواعد الإتيكيت من املكمرّالت 

ومن �صمات الثقافة املتقدرّمة فقط، فيما 

كانت يف اأيامنا ال�صابقة ركيزة التعامل 

الجتماعي، وم����ن ل يتقنها ُيعترب وقع 

يف خط����اأ اأخالق����ي كبري، ل����ذا، نطلعك 

ونذكرك ببع�����ض القواعد التي اأ�صبحت 

من املا�صي.

على الرج����ل اأن يفتح الباب للمراأة: 

ل �صكرّ يف اأن ث����ورة املراأة خالل القرن 

الع�رصين ومطالبتها الكبرية بامل�صاواة 

بالرجل، اأخرجتها قلياًل من دائرة الدلل 

الجتماعي التي كان ي�صمنها الإتيكيت 

لها، لذا، من اأبرز الت�رصرّفات التي كانت 

قواعد بالن�صب����ة للربوتوكول واختفت، 

ه����ي انتظار امل����راأة للرج����ل اأكان من 

معارفه����ا اأم مل يكن، كي يفتح لها باب 

ال�صيارة، اأو املدخل، اأو امل�صعد حتى.

المتناع عن طلب الهدية: لو �صاألِت 

خب����رية اإتيكيت مرموق����ة وعريقة عن 

راأيه����ا بلوائ����ح الهداي����ا يف الزفاف اأو 

الولدات، لأبدت ا�صتياًء عارمًا و�صخطًا 

كبرياً، لأن الإتيكيت لطاملا رف�ض رف�صًا 

قاطع����ًا فكرة اأن يطل����ب �صخ�ض معنيرّ 

هديت����ه اأو يح����درّد للمدعوي����ن من اأين 

يريده����م اأن يختاروها له، اإىل درجة اأن 

الإتيكيت كان يرف�ض حتى عبارة »من 

دون هدايا«، لكونها تدلرّ على اأن هناك 

توقعًا لتلقي هدية اأ�صاًل.

التعام����ل بامل����ال: تب����درّل كبري طراأ 

على اإتيكيت التعام����ل باملال، فبع�ض 

واأخرى  القواعد تعدرّلت وغريه����ا تبدرّل 

اختف����ت كليًا. على �صبي����ل املثال، كان 

من امل�صتحيل اأن يقرت�ض رجل ماًل من 

امراأة، اأو يرت�ص����ي اأن تدفع عنه، حتى 

ول����و مل يكن على عالق����ة رحم اأو قربة 

اأو ح����ب بها، من جه����ة اأخرى، كان من 

ا ميلك  املعيب اأن يتحدرّث �صخ�ض ما عمرّ

القرو�ض  باأخذ  وما يجني، والتباه����ي 

اأو �����رصاء اأي غر�����ض بالتق�صي����ط.. اأما 

الي����وم فكثري من هذه الأمور باتت �صبه 

طبيعية.

َفناإلتيكيت
لباقات لم تعد موجودة مع الزمن

تربية الأبناء على حب الوطن من املعاين الهامة التي 

يجب اأن يعتني بها الآباء واملربون؛ لأنه يولرّد عند الأبناء 

الولء والنتم����اء والعمل املتوا�صل لنه�صة ورفعة وطنهم، 

كم����ا اأنه يعلمهم اأن هناك هدفًا اأكرب يعي�صون من اأجله يف 

ه����ذه احلياة، يتعدى هذا اله����دف امل�صلحة ال�صخ�صية اإىل 

امل�صلحة العامة اجلماعية.

هناك العدي����د من الو�صائ����ل التي قد يتخذه����ا الآباء 

واملرب����ون لرتبي����ة اأبنائهم عل����ى حب الوط����ن وتعميق 

املواطنة، منها:

الق����دوة العملية: عندما ي����رى الأبناء دائم����ًا والديهم 

يتابع����ون الأح����داث والق�صايا الهام����ة املتعلقة بالوطن، 

وعندما يجدونه����م م�صاركني بفاعلية يف ه����ذه الأحداث، 

فاإن ذلك هو خري و�صيل����ة لرتبية الأبناء على حب وطنهم 

والن�صغال بق�صاياه.

حب الأوطان من الإميان: وذلك عن طريق اأن يق�ضرّ الآباء 

والأمهات الق�ص�ض الت����ي تنمي روح الوطنية وحب الوطن 

يف نفو�����ض الأبناء، والتي تربط حب الأوطان بالإميان؛ فها 

هو النبي �صلى اهلل عليه واآله و�صلم ي�رصب اأف�صل الأمثلة 

يف حبه لوطنه عندما خرج من مكانه وبلده الذي ُولد فيه 

)مك����ة املكررّمة(، فكان يخاطبها وعين����اه ت�صكبان الدموع: 

»واهلل يا مكة لأنت اأحب الب����الد اإىل اهلل، واأحب البالد اإىل 

قلبي، ولول اأن اأهل����ك اأخرجوين منك ما خرجت«.. وكذلك 

�صعيه �صلى اهلل علي����ه واآله و�صلم يف نه�صة بلدته واأمته 

بن�رص قيم اخلري والعدل، وحماربة قيم الظلم وال�رص.

تدري����ب الأطفال على اإظهار حبه����م لوطنهم، وذلك عن 

طريق:

- ا�صطح����اب الأطفال اإىل الأماكن التي ت����ربز فيها الروح 

الوطنية، مما يعمرّق حب الوطن لدى الطفل منذ ال�صغر.

- �����رصاء الأعالم والرايات والتي تربز معنى الوطنية وحب 

الوطن.

- حف����ظ الأنا�صيد الوطنية، مما لها اأك����رب الأثر يف تنمية 

احل�ض الوطني.

- ال�صتعان����ة بالر�صوم����ات على الوج����ه يف املنا�صبات 

الوطنية، والتي تعربرّ عن حب الوطن.

- ت�صجيعهم على اإبراز حبه����م لوطنهم بالتعبري عن ذلك 

احلب بالكالم والكتاب����ة وال�صعر واملناق�صات بينهم وبني 

الوالدين.

-4 تدري����ب الأبن����اء عل����ى املواطنة: وذل����ك من خالل 

تدريبهم على التعامل احل�صن مع اإخوانهم يف الوطن ممن 

يحمل����ون دينًا اآخر غري دينهم، فنعلرّمه����م كما اأمرنا ديننا 

احلنيف باأن نح�صن اإليهم ونربرّهم، فهم �رصكاء معنا يف هذا 

الوطن، ولهم ما لنا وعليهم ما علينا.

أنـِت وطــفـــــلك

تربية األبناء على حب الوطن
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تفرزه���ا املعدة اأثن���اء اله�صم من 

خالل املريء )وهو الأنبوب الوا�صل 

بني الفم واملعدة( ب�صبب �صعف يف 

ع�صالت فتح���ة الفوؤاد، وامل�صوؤولة 

عن اإغ���الق املعدة، وق���د يت�صبب 

ذلك يف حرقة باملع���دة وال�صدر، 

اإىل جان���ب ال�صع���ور بالنتف���اخ 

والرغبة بالقيء، كما يطلق عليها 

اأي�صًا الرت���داد املعدي املريئي، اأو 

احلمو�صة، كما هو �صائع.

حرق���ة املع���دة اأو احلمو�ص���ة 

حت���دث نتيجة ع���دة اأ�صباب، مثل 

ب���ع، وبع�ض  النظ���ام الغذائي املتَّ

التغي���ريات التي حتدث يف اأ�صلوب 

احلياة، وم���ن العوامل املوؤدرّية اإىل 

حرقة املعدة:

ق���د ي���وؤدي الإكثار م���ن تناول 

بع�ض الأطعم���ة اإىل حدوث حرقة 

املعدة، ومنها: ال�صوكولتة والقهوة 

وال�صاي، واملواد التي حتتوي على 

ن�صبة عالية من الكافيني.

تناول الفواكه احلم�صية والثوم 

والطماطم قد يوؤدي اإىل احلمو�صة.

زيادة ال�صغ���ط على املعدة قد 

يت�صب���ب يف ا�صرتج���اع احلم����ض 

املع���دي، وقد يكون ه���ذا ال�صغط 

ن���اجت ع���ن احلم���ل اأو ال�صمنة اأو 

الإجهاد، اأو حت���ى ارتداء املالب�ض 

ال�صيفة.

قد  فت���اق احلج���اب احلاج���ز 

ال�صرتجاع  ح���دوث  يت�صب���ب يف 

احلم�صي.

الإكثار من تناول الأطعمةاملقلية 

لة، وما اإىل ذلك. وامل�صبكة واملتبَّ

التدخني اأي�صًا يت�صبب يف حرقة 

املعدة ب�صكل كبري. 

كم���ا اأن بع����ض الأدوي���ة ق���د 

تت�صبب يف احلمو�صة، مثل الأدوية 

امل�صتخدمة لعالج بع�ض الأمرا�ض 

واأي�ص���ًا  الأرق،  مث���ل  الع�صبي���ة، 

الأ�صربين وغريهما.

احلم���ل، حيث تع���اين احلوامل 

من حرقة املع���دة يف الوقت الذي 

ي�صغ���ط فيه الرحم عل���ى اجلهاز 

اله�صمي مع منو اجلنني.

الرئي�صية  الأ�صباب  من  الإجهاد 

للحمو�صة.

هل احلمو�صة خطرية؟ 

ع���ادة ما تكون حرق���ة املعدة 

مزعج���ة للكثري م���ن النا�ض، ويف 

بع�ض الأحي���ان تكون م�رصة، فاإن 

الأحما�ض املعدية التي تفرز داخل 

املعدة تكون �صديدة اخلطورة على 

الغ�ص���اء املخاطي املبطن للمريء 

يف حال���ة حدوث الرجت���اع، واإذا 

ا�صتمررّ وجود هذه الأحما�ض داخل 

املريء لفرتة ق���د تت�صبب التهاب 

الغ�صاء املبطن للمريء، مما يعرف 

esop - )رر�ض التهاب املريء 

agitis(، ويف حالة تطور املر�ض 

قد يتحورّل اإىل قرحة املريء.

وم���ن بع�ض الن�صائ���ح لعالج 

حرقة املعدة:

جتنُّب تناول الوجبات الد�صمة. 

الن���وم بعد  اإىل  الذه���اب  عدم 

تناول الطعام مبا�رصة، لكن عليك 

النتظار ملدة �صاعتني على الأقل.

ل  م�صغ الطعام جيداً، كما يف�صَّ

تناول خم�ض وجبات خفيفة طوال 

اليوم.

جتنب الأطعمة احلريفة واملتبرّلة 

واملقليات. 

����رصب امل���اء بكمي���ات كبرية، 

خ�صو�صًا بع���د تناول الطعام، كي 

يعمل على تخفيف تركيز اأحما�ض 

املعدة، واإزالة اأثرها من املريء.

اأثناء تن���اول الطعام،  اجللو�ض 

وع���دم القيام بحركات مفاجئة قد 

تت�صبب يف ارجتاع اأحما�ض املعدة 

اإىل املريء.

الإق���الع ع���ن التدخ���ني الذي 

يت�صبب بالكثري من الأ�رصار ويعمل 

على �صع���ف ع�صلة الف���وؤاد التي 

تعمل على عدم ارجتاع ال�صائل من 

املعدة للمريء.

م�ص���غ اللبان من اأه���م اأ�صباب 

الوقاية من احلمو�صة، لأنها تعمل 

على تغليف املريء ب�صائل اللعاب، 

وحمايته من الأحما�ض املعدية.

با�صتخدام  الراأ�ض  رفع  حماولة 

و�صادة اإ�صافية اأثناء النوم، لتجنرّب 

الرجتاع اأثناء النوم، واأي�صًا جلذب 

الأحما�ض املعدية لالأ�صفل.

عدم تناول الفاكهة، عدا البطيخ 

وامل���وز، وع���دم تن���اول البندورة 

اأو الب�ص���ل، لك���ن م���ع الإكثار من 

اخل����رصاوات الأخ���رى واحلب���وب 

الكامل���ة، وال�صم���ك اأو الدواج���ن 

منزوعة اجللد.

5 - من ايطاليا )معكو�صة( / �صاب قوي
6 - يف الأف���الم امل�رصي���ة اأ�صب���ح م���ن 

البهوات ولعب الدور الراحل احمد زكي

7 - فم / اله ال�صم�ض عند قدماء امل�رصيني 
/ اأراد وطلب

8 - م���ن ا�صماء الأ�صد / غ�صبه على قبول 
اأو عمل �صيء

9 - م���ن الأط���راف / من ����رصوط احلج 
والعمرة

10 - ثمرة حتتاج اإىل �صنة كاملة لتن�صج

ع��م���ودي

1 - كوكب قريب من الأر�ض / ظلم وهوان
2 - اأكلة �صعبية / �صخ�ض واحد

3 - اأهرب واأتوارى عن الأنظار كالثعلب
4 - خفا����ض / وح���دة قيا����ض الطاق���ة 

الكهربية )مبعرثة(

5 - ليوناردو اليطايل ر�صام املوناليزا / 
اأ�صكال اأو اإ�صارات معربة عن معان معينة

6 - ت�صتخدم للتف�ص���ري وال�صتطراد اأثناء 
الكالم / مرتبة معينة يف العدد من 1 اىل 

5 / مت�صابهان

) �لعدد 369(  �جلمعة - 14 �آب - 2015



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 

) �لعدد 369(  �جلمعة - 14 �آب - 2015

كاريكاتير

FM  91.7 -91.9  - 92.3

 5:00 

w w w . a l n o u r . c o m . l b 

ُيعت���ر الت�سفي���ق م���ن الأ�سالي���ب الت���ي ي�ستخدمها 

الأ�سخا����ص، كباراً و�سغاراً، للتعبري ع���ن الفرح والإعجاب 

، فنحن ن�سف���ق للطالب املجتهد، اأو  ب�س���يء اأو اإجناز معينّ

العامل الكفء، اأو املوظف املميز، اأو الأم املثالية، اأو للطفل 

ال���ذي يتمكنّن من اإجناز اأو تعلُّ���م �سيء جديد، لكن هل خطر 

ببال اأحدكم اأن يعرف ما هي فوائد الت�سفيق؟ وهل تختلف 

الفائدة باختالف نوع الت�سفيق؟

التنّ�سفيق بجميع الأ�سابع وبكامل كف اليد ُيعتر مفيداً 

���ة الإن�سان، ويق���وم بتح�سي ال���دنّورة الدموينّة،  جدنّاً ل�سحنّ

ويعالج الآلم الع�سبينّة.

التنّ�سفي���ق باأطراف الأ�سابع فقط: مفي���ٌد ل�سعف النظر، 

�سي. وللرنّعاف املتكرنّر، وللتهاب الأنف التح�سنّ

التنّ�سفيق بكفنّ اليد فقط، وبهذه احلالة تكون اأ�سابع اليد 

منب�سطة ومتباعدة: هذا الت�سفي���ق يعزنّز وظائف الأع�ساء، 

خ�سو�سًا الأمعاء.

التنّ�سفيق بقب�سة اليد، اأي قب�ص اليد على ظهر الأ�سابع: 

ا�ستخ���دام ه���ذا الت�سفيف ُي�سعر �ساحبه ب���الأمل يف عظام 

الأ�ساب���ع واملفا�سل، خ�سو�س���ًا يف البداية، لكن بعد فرتة 

قليلة ي�سع���ر ال�سخ�ص بالراحة، ويختفي الأمل منه، ويعمل 

ه���ذا الت�سفيق عل���ى الوقاية والعالج م���ن ال�سداع والآلم 

املختلفة يف منطقه الكتف.

ز على تنبيه  الت�سفيق بالأ�سابع فقط: هذا التنّ�سفيق يركنّ

الأ�ساب���ع، ويعمل على الوقاية والع���الج من اأمرا�ص القلب 

عب الهوائية. وال�سُّ

الت�سفيق عن طريق �رضب ك���فنّ اليد بظهر اليد الأخرى: 

هذا الت�سفيق يعزنّز منطقتي الو�سط والعمود الفقري، ويقوم 

بتقويتهما.

الت�سفيق م���ن وراء العنق، اأي مدنّ اليدي���ن خلف الراأ�ص 

والتنّ�سفيق بهم���ا: هذا الت�سفيق يخفنّ���ف التعب يف منطقة 

الكتفي، وي�ساعد على فقدان الدهون التي ترتاكم يف اليدين.

قوا بعد قراءة هذا الخبر
ِّ
صف

موجة الحّر تذيب السّيارات!
مل يتوقنّع �سائ���ح بريط���اين يف اإيطاليا اأن 

ي�سهد على اأغرب حادثة اأمام عينه؛ حي ت�سبنّبت 

موجة احل���رنّ باإذابة �سينّارة،. وكان �سائق الأجرة 

الريطاين »جون وي�ستروك« يق�سي اإجازة يف 

�سمال اإيطاليا مع عائلته حي راأى �سينّارة تذوب 

اأمام���ه  ب�سبب موجة احلرنّ الت���ي رفعت درجات 

حًا اأننّ  احلرارة اإىل اأكرث من 37 درجة مئوينّة،  مو�سِّ

ال�سينّارة هي من نوع »رينو« الفرن�سينّة. 

الكون يدخل في حالة من الموت البطيء؟
اأظه���رت اأبحاث �سارك فيها نح���و مئة عامل من ثالثي 

جامع���ة اأ�سرتالي���ة واأمريكي���ة واأوروبي���ة، ودامت نحو 8 

�سن���وات، اأن الك���ون دخ���ل يف حالة من امل���وت البطيء، 

و�سبنّه اأحد العلماء امل�ساركي يف الأبحاث، الكون يف هذه 

املرحلة برج���ل »ا�سرتخى على فرا�ص وق���د غطى نف�سه 

برداء ا�ستعداداً لنوم اأبدي«، اإذ اإن الطاقة املنبعثة من 200 

مليار جم���رنّة انخف�ست اإىل الن�س���ف مقارنة مع ما كانت 

عليه قبل ملياري �سنة.


