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الرياح ستعصف بجدران العرب 
بدون سورية القوية

»المستقبل«.. تيار يبحث 
عن مستقبل
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اإحياء  خالل  خا�شة  ونظارات  �شوداء  ثياباً  يرتدون  حرا�س  ظهور  مع 

اإىل  البع�س  اأعــاد  اجلنوبية،  ال�شاحية  يف  حمــرم  �شهر  من  العا�شر  اليوم 

العام  مطلع  الرو�شية  »الــرافــدا«  �شحيفة  ذكــرتــه  قــد  كانت  مــا  االأذهــــان 

احلايل عن �شفقة �شرية ُعقدت بني املقاومة يف لبنان وجممع ال�شناعات 

احلربية االإلكرتونية الرو�شية، يق�شي بت�شنيع 500 خوذة مراقبة رقمية 

منظومة  عــر  وذلـــك  املخفية،  املتفجرة  املـــواد  ك�شف  مهمتها  مــتــطــورة، 

متكاملة مت�شلة بنظارات خا�شة لهذا الغر�س.

ألمـــــــة واحـــــــدة
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سّر الحراس »اإللكترونيين«

5 رسائل أمنية سورية أربكت »إسرائيل«.. مفاجآت يحّضرها األسد

بو صعب: عدم اإلقرار بالشراكة 
سبب لما يشهده لبنان اليوم

97 عامًا من المواجهة والصمود 
الفلسطيني

إميل لحود يتذكر »المنطقة العازلة« وتداعياتها
 على األمن المصري.. وأمن المقاومة

3
كيف أضاعت السعودية 

الفرصة التاريخية؟



التمديد.. وزمن األعاجيب
يبدو اأن كل �ش���يء يف لبنان يحتاج اإىل اأعجوبة؛ انتخاب 

رئي����س البالد ال���ذي اأ�شبحت �شالحياته ت���وازي �شالحيات 

ملكة بريطانيا، بحاجة اإىل اأعجوبة. يف املا�شي البعيد اأيام 

االنت���داب، منذ اأن اأ�شبح للبنان رئي����س عام 1926، انتخبت 

�شبابة املفو�س ال�شامي الفرن�شي يف ق�رص ب�شرت�س اأول رئي�س 

لنا؛ حينما قال: »هذا هو رئي�شكم«، فكان �شارل دبا�س.

تك���رّرت احلكاية يف زمن االنت���داب، ويف زمن اال�شتقالل، 

بحيث مل ي�شنع اللبنانيون مرة رئي�شهم، فكان دائمًا نتيجة 

توازن���ات وتقاطعات اإقليمي���ة ودولية، وطامل���ا اأن فخامة 

رئي�شنا ينتخبه ال�ش���ادة نوابنا، فعلينا االنتظار، الأن ممثلي 

»االأمة اللبنانية« يتوزعون على اأربع اأو خم�س كتل، يتحّكم 

به���م �شانع اأو قائد اأو زعي���م الكتلة، الذي ي�شع يف االعتبار 

حك���م عالقاته وم�شاحل���ه ودونه، وقيا�شات���ه التي تبداأ يف 

زوارب �شيع���ة، ومترّ يف عا�شمة عربية ما، وقد ال تنتهي يف 

وا�شنطن.

يقول���ون عندن���ا يف جمهوريتن���ا البائ�ش���ة والناع�ش���ة 

والتعي�ش���ة، اإن ملوك الطوائ���ف اأو املذاهب يختارون ممثلي 

ال�شع���ب.. رمبا ما قبل 1975 كان اأك���ر ح�شارة ودميقراطية، 

حيث كان مل���وك اأو زعماء االأق�شية اأو املحافظات يختارون 

ممثلين���ا، لهذا كنا جند ع�رص اأو خم�س ع����رصة كتلة نيابية، 

وكان زعم���اء تلك الفرتة اأو بع�شهم يتباه���ون اأنهم قادرون 

على تو�شيل »ع�شي« اإىل الندوة النيابية.

ه���وؤالء، هم وع�شيهم، مل ميددوا م���رة واليتهم، وكثرياً ما 

كانوا يق�رصونها ملعاجلة اأزمة ما..

هكذا ح�شل يف جمل�س 1951، و1957 بعد اأزمتني وطنيتني 

يف 1952 و1958.

حتى اأن هناك م���ن يرى اأنه بعد اغتي���ال القائد الوطني 

معروف �شعد يف �شباط 1957، لو جرى تق�شري والية املجل�س 

واأجري���ت انتخابات نيابية، ملا و�شلن���ا اإىل كل تطورات 13 

ني�ش���ان 1975 وما بعدها، وما ح�شلت ب���ه املراحل من اأول 

متديد للمجل�س من 1976 حتى 1992.

رمبا كان مفيداً التذكري باأن املجل�س الد�شتوري عام 1996 

طعن م�رصوع متديد والية املجل�س اإىل اأربع �شنوات وثمانية 

اأ�شه���ر، لكن �شانع���ي قانون 2000؛ ال�شوري���ني واللبنانيني، 

�رصبوا بعر����س احلائط هذا الطعن، وفر�ش���وا عمر املجل�س 

وملرة واحدة فق���ط 4 �شنوات و8 اأ�شهر، ويف االأ�شهر الثمانية 

امل�شاف���ة اإىل والية املجل�س ح�شلت فيها كل التطورات التي 

ما نزال نعي�س تداعياتها اخلطرية.. 

ب�شكل ع���ام، االنتخاب���ات النيابية عندنا �ش���ارت اأي�شًا 

بحاج���ة اإىل اأعجوبة، وتعيني امل���دراء العامني وملء الفراغ 

االإداري بحاج���ة اإىل اأعجوب���ة.. وح���ل م�شكل���ة »�شوكلني« 

بحاج���ة اإىل اأعاجيب.. واحلفاظ عل���ى االأمالك العامة وعدم 

طمر احلو����س اخلام�س بحاجة اإىل اأعاجي���ب.. لقد وىل زمن 

االأعاجيب.. 

حمى اهلل لبنان من التمديد ومفاعيله يف امل�شتقبل.

�أحمد �شحادة

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

عملي����ات الده����م واملالحقات التي 

يق����وم بها اجلي�����س يف طرابل�س وعكار، 

وب�ش����كل خا�س يف اأع����ايل ال�شنية، هي 

من املهام التي قد تط����ول، لكن ال يبدو 

اأن هن����اك قوى �شيا�شية �شتم�شح قدميها 

على بوابات »االإمارة« ال�شابقة وتدخل 

عل����ى نظاف����ة، خ�شو�ش����ًا اأن ال زعامة 

�ُشنية عل����ى اأر�س الواق����ع حاليًا قادرة 

على جم����ع ما ت�رصذم، بوج����ود تيارات 

و�شخ�شيات ملع  ومت�شارب����ة،  متنازعة 

جنمها بخجل خالل غياب الرئي�س �شعد 

احلريري عن ال�شاحة.

االأم����ر ال يرتب����ط ب�شخ�����س، ول����و 

كان بحج����م الرئي�����س احلري����ري، مادام 

وزراء  اأو  ن����واب  م����ن  »امل�شتقب����ل« 

يعي�ش����ون تخبُّط����ًا و�شياع����ًا فر�شت����ه 

التط����ورات امليداني����ة الت����ي مل ت����اأِت 

ل�شاحله����م يف �شوري����ة، وانعك�شت على 

ال�ش����وارع ال�شعبية ال�شمالية والبريوتية 

والبقاعي����ة وال�شيداوية، وتبدو موؤ�ش�شة 

»امل�شتقب����ل« حاليًا كما لو اأنها �شفينة 

بال قبطان، وقد ال تر�شو على بر االأمان يف 

املدى املنظور، ما دامت و�شيلة القبطان 

الغائب عن دفة القيادة هي دفع االأموال 

ل�ك�شب ر�ش����ى »القرا�شنة« للعبور اإىل 

الوطن، �شواء ع����ر اخلم�شة ع�رص مليون 

دوالر الت����ي ُدفع����ت لعر�ش����ال ب�شخ�س 

قر�شانه����ا علي احلج����ريي، اأو الع�رصين 

مليونًا التي ُدفع����ت لطرابل�س، الأن فتح 

ني  جمال اإغداق االأموال على ال�شارع ال�شُّ

�شيفتح اأبواب ا�شتحقاق����ات �شابقة، من 

�شمنها اخلم�شني مليون دوالر التي وعد 

بها الرئي�س احلريري عكار لرفع احلرمان 

عنه����ا، اإ�شاف����ة اإىل تعه����دات انتخابية 

�شابقة لبريوت و�شي����دا وزحلة والبقاع 

الغربي، والأن الغيب����ة الطويلة مل توؤثر 

�شلبًا على الهيكلي����ة التنظيمية لتياره 

وعلى املوؤ�ش�ش����ات التابعة فح�شب، بل 

يف التململ ال�شعبي غري امل�شبوق، بدءاً 

من عرب وادي خالد و�شيدا، مروراً بكافة 

املناطق التي كانت معاقل حريرية.

الالفت يف »تيار امل�شتقبل« حاليًا 

اأن نواب����ه يدخلون فج����اأة يف املزايدة 

على �����رصكاء الوطن يف دعم اجلي�س يف 

كل معاركه، كما ورد على ل�شان النائب 

عا�شم عراجي م����ن ناحية، ومن ناحية 

اأخ����رى م�ش����ادة، لوم مبا�����رص من وزير 

الداخلي����ة بعدم تطبيق ال�����6 و6 مكرر، 

وامل�شاواة يف املداهم����ات واملالحقات، 

و�شواًل اإىل وزي����ر العدل الذي يلفت نظر 

اجلي�س اإىل وج����وب مداهمة م�شتودعات 

جب����ل حم�شن خالل اأق�ش����ى املعارك مع 

باب التبان����ة، وم�شتودع����ات ال�شاحية 

اجلنوبي����ة، الأنها اأح����د معاقل املقاومة، 

ني،  واله����دف واحد: اإر�شاء ال�ش����ارع ال�شُّ

والطرابل�ش����ي ب�ش����كل خا�����س، بعد اأن 

�شقط����ت املنطق����ة الت����ي اأريد له����ا اأن 

تكون ال�شاحي����ة ال�شمالية يف مواجهة 

ال�شاحي����ة اجلنوبية ع����ن �شابق ت�شور 

وت�شميم من »تي����ار امل�شتقبل«؛ عندما 

افتت����ح »اجلبهة« الطرابل�شية منذ ثالث 

�شنوات بخم�شة اآالف م�شلح بقيادة عقيد 

متقاعد من اآل حمود.

ناأ�شف اأن نقول اإن »تيار امل�شتقبل« 

انهزم يف طرابل�����س �شيا�شيًا اأمام منطق 

التكفرييني، ويف طليعتهم داعي االإ�شالم 

ال�شهال وب����الل دقم����اق وخالد بحل�س 

وعم����ر بكري ف�شت����ق، وانه����زم ع�شكريًا 

اأمام هيمنة اأمثال اأحمد امليقاتي وزياد 

علوكي و�شادي املولوي واأ�شامة من�شور 

على ال�شارع الذي ب����ات زواريب اإرهاب 

اأعلنت الوالء ل�»الن�رصة« و»داع�س«. 

بئ�����س امل�شري عندما يع����ود »تيار 

امل�شتقب����ل« اإىل ا�شتج����داء دور �شم����ن 

ن����ي، الأن احلديث عن تاريخ  ال�شارع ال�شُّ

الرئي�����س رفيق احلري����ري مل يعد يحرك 

اجلماهري، و�شع����ار »احلقيقة« بات يف 

خر كان، واإ�شق����اط االأ�شد هاج�س بعيد 

املنال، واحلديث عن نزع �شالح حزب اهلل 

لن يكون بعد اليوم اأكر من »حلم ليلة 

�شيف«.

وبانتظار املوقعة الع�شكرية الكرى 

املتوقعة يف البقاع، بني اجلي�س مدعومًا 

من املقاومة وبني االآالف من االإرهابيني 

على امت����داد ال�شل�شلة ال�رصقية الفا�شلة 

مع �شورية، �شيحاول »امل�شتقبل« مللمة 

اأ�شالئه يف املناطق التي طّهرها اجلي�س 

من االإرهاب، والتي �شيطّهرها، لكن عبثًا 

يح����اول، الأن عكار �شتكون اأ�شبه مبنطقة 

عازلة يخّي����م يف �شهولها بني خميمات 

النازح����ني ال�شوري����ني مع����ني املرعبي 

ال�شاهر املتمردي����ن على »تيار  وخالد 

امل�شتقب����ل«، وطرابل�س ل����ن تعود فيها 

ح�شة االأ�شد للحري����ري، مهما اأغدق من 

اأم����وال، وبريوت الثالث����ة ت�شتلزم اأموااًل 

طائل����ة لرتمي����م »امل�شتقب����ل« وترميم 

العالقة مع نا�شها، و�شيدا ق�شمة »اأخوة« 

مع اأ�شامة �شعد، وزحلة اإىل ح�شن اإيلي 

�شكاف عائدة، والبقاع الغربي لن يبقى 

حريريًا ويتجه وفق املعطيات الواقعية 

اإىل اأح�شان عب����د الرحيم مراد وحلفائه 

من راف�شي منطق االإرهاب واملت�شامنني 

مع النظام ال�شوري.

�شيج����د الرئي�س احلريري، �شواء عاد 

اأو بق����ي يف منفاه، اأن امل����ال مهما ُهدر 

لن يعيد اجلماهري، واأن الطقم الذي ورثه 

عن الوالد ب����ات عبئًا عليه، الأن التمثيل 

والرق�����س عل����ى القبور ق����د وىّل زمانه، 

والتحالفات اجلديدة �شيجد نف�شه ملزمًا 

بها للعودة اإىل ال�شاحة ال�شيا�شية باحلد 

االأدنى م����ن اخل�شائر، رغ����م اأننا ال نرى 

اأن هذه العودة �شتك����ون مظفرة اإذا بقي 

ُم�رصّاً على معاداة االأ�شد، الذي لو انت�رص، 

خ�رص احلري����ري كل �ش����يء، واإذا انك�رص، 

ف�«الدواع�س« لن يفر�شوا للحريري اأر�س 

�شوارعه ال�شابقة باحلرير.

�أمني �أبو ر��شد

بانتظار الموقعة 
العسكرية الكبرى 

عة في البقاع  المتوقَّ
سيحاول »المستقبل« 

لملمة أشالئه في 
المناطق التي يطّهرها 

الجيش من اإلرهاب

أحــداثأحــداث2

»تيار امل�ستقبل« انهزم يف طرابل�س �سيا�سياً اأمام منطق التكفرييني

»المستقبل«.. تيار يبحث عن مستقبل
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همسات

¡ اجلي�س اللبناين.. مدر�شة
م�شوؤول غري م���دين يف دولة كرى زار لبنان 

ع���دة �شاع���ات االأ�شبوع املا�ش���ي، ُبعيد تطهري 

مدين���ة طرابل�س من االإرهابي���ني امل�شلحني، مل 

يلتِق نظ���راءه اللبنان���ني لكنه اأو�ش���ل ر�شالة 

فحواه���ا اإرادة بل���ده تعلي���م جنوده���ا ال�شبل 

والدرو�س امل�شتقاة من اأداء اجلي�س اللبناين يف 

مكافحة االإرهاب.

¡ اإعجاب بقدرات اجلي�س
مل يرتدد �سييفريا دولتن اأوروبيتيين يف اإبداء 

اإعجابهمييا بقييدرة اجلي�ييش اللبنيياين علييى ح�سييم 

اأحييداث ال�سييمال بال�رسعيية التييي اأُجنييزت فيهييا، 

وكذلييك دقة املعلومييات التي وّفرتهييا خمابرات 

ل بن األغام احلوا�سن  اجلي�ش، والعمل علييى التنقُّ

اإىل  اأحدهمييا  عمييد  وقييد  لبنييان،  ال�سيا�سييية يف 

املقارنيية بن كفيياءة اجلي�ييش اللبنيياين واجلي�ش 

مييع  التعامييل  وكيفييية  وعّدتهمييا،  العراقييي، 

املجموعات الإرهابية.

¡ ن�شيحة
ن�ش���ح بع����س الق�ش���اة زميال له���م بتقدمي 

ا�شتقالته طوعي���ًا، الأن الق�شية املرفوعة بحقه 

اأمام هيئ���ة التفتي�س الق�شائ���ي �شتجعل راأ�شه 

منّك�شًا، ما �شينعك����س على اأمور اأخرى ال يجوز 

»الدق« بها حاليًا.

¡ ثلث مبيعات ال�شالح االأمريكي لقطر
ذكييرت �سحيفة »وورلد تريبيييون« الأمريكية 

اإن »قطيير اأ�سبحييت علييى قميية زبائيين الأ�سلحيية 

الأمريكييية يف عييام 2014، بعد �رسائهييا نحو ثلث 

مبيعييات اأمييريكا من ال�سيياح منذ ت�رسييين الأول 

العييام املا�سييي وحتى ت�رسييين الأول ميين العام 

اجليياري«. ونقلييت ال�سحيفيية عيين م�سوؤوليين اأن 

الدوحة طلبت �رساء اأ�سلحة بقيمة 11 مليار دولر 

ميين بيين مبيعات الأ�سلحيية الأمريكييية يف العام 

املايل املن�رسم، والتي ُقدِّرت بي34.2 مليار دولر.

¡ ال مكان لالإرهاب
اأّكد وزير االإعالم ال�ش���وري عمران الزعبي اأن 

التنظيمات االإرهابية امل�شلح���ة لن تكون طرفًا 

يف احل���ل ال�شيا�شي، كا�شفًا ع���ن اأن معظم قادة 

تنظي���م »داع�س« يقيمون يف تركيا حتت رعاية 

حكوم���ة »العدالة والتنمية«. واأ�شار الزعبي اإىل 

كًا بهويتهم الوطنية،  اأن ال�شوريني اليوم اأكر مت�شُّ

واإرادة احلياة لديهم اأقوى من ثقافة املوت التي 

يحاول االإرهابيون ن�رصها.

¡ انتحاريات كويتيات
ك�سييف م�سوؤول يف »اجلي�ييش احلر« اأن من بن 

200 امراأة يف كتيبيية »اخلن�ساء« التابعة لتنظيم 
»داع�ييش« يف حمافظيية الرقيية ال�سورييية، هناك 3 

كويتيات يقاتلن مع الكتيبة، م�سرياً اإىل اأن معظم 

ن�سيياء كتيبة »اخلن�ساء« هييّن انتحاريات، اإ�سافة 

اإىل مهام اأخييرى يوؤدينها، مثل الدعم اللوج�ستي، 

ونقل الذخييرية وال�ساح، وامل�ساركيية يف القتال، 

كمييا يقميين مبهييام اأمنييية، كتفتي�ييش الن�سيياء يف 

املعابر.

»داع�س«.. واحتمال االنتفا�شة

ن�رصت �شحيفة »االأوبزرفر« الريطانية تقريراً 

توّقعت في���ه انتفا�شة �شعبية وا�شعة تهزّ اأركان 

تنظيم »الدول���ة االإ�شالمية يف العراق وال�شام« 

ال�شمويل، وتق�شي عليه متامًا. ونقلت ال�شحيفة 

عن م�ش���وؤول مكافحة االإره���اب يف املخابرات 

اخلارجي���ة الريطانية؛ ريت�شارد باريت، قوله اإن 

اأثبتت فاعليتها  ا�شرتاتيجية تنظيم »داع����س« 

حت���ى االآن، لكن التحدي االأك���ر بالن�شبة له هو 

احتواء الغ�شب ال�شعبي، والتعامل مع �شعوبات 

اإدارة �شوؤون النا�س اليومية يف االأقاليم الوا�شعة 

التي ي�شيطر عليها.

كيف أضاعت السعودية الفرصة التاريخية؟
العربي���ة  اململك���ة   

ّ
مت���ر

باأ�شع���ب  الي���وم  ال�شعودي���ة 

االأوق���ات واأحرجها يف تاريخها 

احلديث، حيث تعي�س تناق�شات 

داخلية خطرية قد ال ُيك�شف عن 

تعي�س حتديات  كم���ا  جميعها، 

اأمنية خارجية وداخلية، تتمظهر 

يف اخلط���ر الذي ي�شّكل���ه الفكر 

الداخل، ويف  »الداع�ش���ي« يف 

اجلرمية االإرهابية التي ح�شلت 

يف االإح�شاء هذا اال�شبوع تزامنًا 

مع ذكرى عا�شوراء.

اململك���ة  ب���داأت حتدي���ات 

الفعلية من���ذ ما بعد اأحداث 11 

دخلت  حيث  االإرهابي���ة،  اأيلول 

اململكة ف���رتة قلق وحتديات مل 

الي���وم، وذلك على  تنتِه لغاية 

ال�شكل االآتي:

مبا����رصة بع���د 11 اأيل���ول، 

ارتفعت االأ�ش���وات يف الواليات 

املتح���دة االأمريكي���ة ت�شري اإىل 

م���ن  العظم���ى  الغالبي���ة  اأن 

االنتحاري���ني هم م���ن اململكة 

ال�شعودية، و�شاد حديث اأمريكي 

ج���ّدي ح���ول ����رصورة تعديل 

املناه���ج الرتبوي���ة والديني���ة 

بع�شها  الحت���واء  ال�شعودي���ة، 

ظاهرة االإرهاب.

االأمريكي���ون حربهم  اأعل���ن 

عل���ى االإرهاب و�شن���ّوا حربني 

م���ن  كل  عل���ى  ع�شكريت���ني 

اأفغان�شتان والع���راق، وقد دعم 

ال�شعوديون هذه احلرب الأ�شباب 

عدة، منها اأنه���م كانوا يريدون 

عنهم،  االإره���اب  �شف���ة  نف���ي 

باالإ�شاف���ة اإىل اأنه���م اأ�ش���اءوا 

التقدي���ر، اإذ اعتق���دوا اأن وجود 

القواع���د الع�شكري���ة االأمريكية 

يف الع���راق �شي�ش���ّكل تهدي���داً 

جدًي���ا حقيقيًا الإيران، و�شي�رصّع 

الع�شك���ري  ���ل  التدخُّ اإمكاني���ة 

و�ش���ّن هجوم عل���ى االإيرانيني؛ 

ال�شعوديون  يطم���ح  كان  كم���ا 

و»االإ�رصائيليون«.. لكن الهجوم 

الع�شك���ري االأمريكي مل يح�شل، 

بل على العك����س؛ حتّولت اإيران 

اإىل ق���وة اإقليمية ك���رى، وامتد 

نفوذها من الع���راق اإىل لبنان، 

م���روراً ب�شوري���ة، باالإ�شافة اإىل 

نفوذها يف اخلليج. 

خطراً  ال�شعودي���ة  عا�ش���ت 

اإرهابي���ًا جدي���ًا وحقيقي���ًا يف 

الداخل منذ ع���ام 2003 ولغاية 

عام 2009، اإذ انت�رص االنتحاريون 

اململك���ة،  يف  واالنغما�شي���ون 

و�شّنوا هجوم���ات اإرهابية على 

واالأجانب،  ال�شعودي���ة  ال�رصطة 

واأماكن الت�شوق وغريها. 

�ُشّمي  م���ا  موج���ات  بع���د 

»الربي���ع العرب���ي«، �شع���رت 

اأنها م�شتهَدفة ب�شكل  ال�شعودية 

جّدي، بعدم���ا ت�شاقط حلفاوؤها 

الواحد تلو االآخر، وبعدما تبني 

اأن الدومين���و »االإخواين« فيما 

اإىل اخلليج،   �شيمت���د 
ّ
ا�شتمر لو 

و�شيطيح باململكة نف�شها، لذلك 

حاربته.

امل����رصوع  �شق���ط  وح���ني 

»االإخ���واين« يف حزيران 2013، 

�شع���رت ال�شعودية بفائ�س قوة، 

ف���اأرادت اأن ت�شتكم���ل احل���رب 

حتى ُت�شق���ط امل�رصوع املقاوم، 

وهو  اأعمدته  اإح���دى  باإ�شق���اط 

النظام ال�شوري، فتكون بذلك قد 

ق�شت على النف���وذ االإيراين يف 

املنطقة.

بالذات  اللحظ���ة  ه���ذه  يف 

ال�شعوديون، فلرمبا كانت  اأخطاأ 

لديه���م اعتباراتهم اخلا�شة يف 

�ش���وء التقدير ال���ذي وقعوا فيه 

خالل احت���الل الع���راق، اأو يف 

اأماك���ن اأخرى، لك���ن يف حلظة 

بالذات، كان  �شقوط »االإخوان« 

يتوا�شعوا،  اأن  ال�شعوديني  على 

واأن ي�شتغلوا الفر�شة لفتح باب 

الت�شوي���ة يف ال����رصق االأو�شط، 

م���ن خالل دف���ع االأمريكيني اإىل 

مبارك���ة الت�شوية ب���ني النظام 

اأن  ال  ومعار�شي���ه،  ال�ش���وري 

اإىل مزي���د من  يدفع���وا االأم���ر 

االأمريكيني  بت�شجي���ع  التعقيد؛ 

على �شن ح���رب ع�شكرية اأخرى 

يف املنطقة بذريع���ة الكيمائي 

اإىل مزيد من  والدف���ع  ال�شوري، 

القتل والدمار واالإرهاب، وتدمري 

دولة عربية اأخرى.

اأ�ش���اع ال�شعودي���ون فر�شة 

تاريخي���ة كان ميكن ا�شتغاللها 

الإنقاذ �شورية واملنطقة من اأتون 

اأن يلب�س  الدمار والنار، وب���دل 

امللك ال�شعودي دور االأب االأكر 

للدول العربية التي كانت - وما 

زالت - تعي����س كوارث حقيقية 

»االإخ���وان«  طم���وح  نتيج���ة 

للت�شلط عل���ى ال�شلطة، في�شعى 

اإىل رعاي���ة ت�شوي���ات، ومتويل 

باقت�شاديات  والنهو�س  االإعمار 

هذه الدول، �ش���ارع ال�شعوديون 

اإىل دف���ع االأم���ور اإىل مزيد من 

طورهم،  عن  وخرجوا  الت�شعيد، 

 املوت والدمار واالإرهاب 
ّ
فا�شتمر

حتى و�شلت �شظاياه اإىل لبنان 

الغريبة  االنتحاري���ني  بظاهرة 

عن هذا الوطن.

لطامل���ا اعتم���دت املدر�شة 

الواقعي���ة يف العالقات الدولية 

»احلرب  كالوزفيتز  مقولة  على 

ه���ي امت���داد لل�شيا�ش���ة، ولكن 

اأن  مبعنى  اأخ���رى«،  بو�شائ���ل 

احلرب ال ُت�َشن اإال لهدف �شيا�شي، 

واإذا كان من املمكن حتقيق هذا 

الهدف بغري احلرب فلما ال يكون 

ذلك. 

ني  ال�شُّ ال�����رصاع  اأن  الوا�شح 

ني ه����و على قيادة العامل  - ال�شُّ

ال�شعودية  باإمكان  العربي، وكان 

اأن ت�شل اإىل قيادة العامل العربي 

لو ا�شتخدم����ت ال�شيا�شة العربية 

املعروفة بامل�شاحلة وامل�شافحة 

والرعاي����ة املادي����ة وال�شيا�شية.. 

ل����و ا�شتغل����ت اململك����ة الفر�شة 

ورعت م�شاحلة تاريخية �شورية، 

ودفع����ت االأمريكي����ني اإىل ت�شوية 

مقبول����ة يف املنطقة، ال ت�شتثني 

اأحداً وتقبل االآخر، وتكرّ�س كاًل من 

اإقليمني  اإيران وال�شعودية قطبنينْ 

يحكم كل منهما حيزاً خا�شًا يدين 

له بال����والء التاريخي واملذهبي، 

لوّفرت على اجلمي����ع نتائج هذا 

ني، وهذا  ن����ي - ال�شُّ ال�رصاع ال�شُّ

وحققت  »الداع�شي«،  �����س  التوحُّ

اأهدافها من خ����الل فر�س نف�شها 

قوة اإقليمية ُيح�شب لها ح�شاب.

د. ليلى نقوال الرحباين

كان بإمكان السعودية 
أن تستعيد قيادة العالم 

العربي لو استخدمت 
السياسة العربية 

المعروفة بالمصالحة 
والرعاية المادية 

والسياسية
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الرياح ستعصف بجدران العرب بدون سورية القوية
والت�سعني  ال�سابعة  ال��ذك��رى  م��ع 

وترية  ارتفعت  امل�س�ؤوم،  بلف�ر  ل�عد 

وامل�سجد  للقد�س  ال�سهي�نية  التهديدات 

الأق�سى املبارك؛ فمن جهة ارتفعت وترية 

ال�ستيطان يف املدينة املقّد�سة، ومن جهة 

قطعان  تدني�س  وترية  ت�ساعدت  اأخ��رى 

»اأوىل  لباحات  ال�سهاينة  امل�ست�طنني 

اأن يثري  القبلتني وثالث احلرمني«، دون 

اخلليجيني  خ�س��سًا  الأعراب،  همة  ذلك 

منهم، وحتديداً ال�سع�دية وقطر والإمارات، 

امل�اجهة  ذروة  يف  اأنه  ذلك  من  واأنكى 

بني الفل�سطينيني وقطعان ال�سهاينة يف 

القد�س، قال م�س�ؤول يف حك�مة الحتالل: 

بذلتها  التي  الدبل�ما�سية  اجله�د  اإن 

تقلي�س  يف  كبرياً  دوراً  لعبت  ال�سع�دية 

يف  للمقاومة  ال�سالح  تهريب  عمليات 

من خالل ممار�سة  ب�سكل جذري،  القطاع 

عمر  ال�س�داين  الرئي�س  على  ال�سغ�ط 

الب�سري لكي ي�قف التعاون مع الإيرانيني 

غزة،  يف  للمقاومة  ال�سالح  تهريب  يف 

واإنهاء دور ال�س�دان كمحطة لنقل ال�سالح 

للقطاع.

ال�سع�ديني  اأن  امل�سدر  واأ���س��اف 

ا�ستغل�ا حاجة الب�سري لل�رشعية الإقليمية 

حمكمة  ق��رار  �سدور  اأع��ق��اب  والدولية 

بارتكاب  باتهامه  الدولية  اجلنايات 

جرائم حرب �سد الإن�سانية ب�قف التعاون 

العالقات  لتطبيع  ك�رشط  الإيرانيني  مع 

معه، وهذا ما حدث بالفعل.

الذكرى  هذه  حل�ل  مع  ح��ال،  ب��اأي 

اأعداء  كل  عند  وا�سحًا  يبدو  امل�س�ؤومة، 

خمطط  اأن  واملمانعة  املقاومة  ق���ى 

»بلف�ر«،  ل�عد  ال�سيطاين  امل�����رشوع 

تعرّ�س  »اإ���رشائ��ي��ل«،  ا�سم  حمل  ال��ذي 

املقاومة  بفعل  الأخريين،  العقدين  يف 

تهديد  اإىل  لبنان، ويف غزة،  البا�سلة يف 

زواله،  ثم  ومن  بقائه  باإمكانية  حقيقي 

ولهذا ُو�سع على طاولة البحث الأمريكي 

برّمتها،  الأو�سط  ال�رشق  منطقة  م�سري 

فُطرحت م�ساريع قدمية وحديثة من اأجل 

وا�سنطن  اأن  واخلال�سة  �سياغتها،  اإعادة 

تريد العرب اأن يك�ن�ا اأكرث تخلفًا، واأكرث 

بداوة، واأكرث ت�ستتًا، واأكرث غباوة.. وهكذا 

بائعي  من  خ�س��سًا  الأع��راب،  يتهاطل 

الكاز العربي، على اإبراز من ه� اأكرث ولء 

ولتحقيق  ومل�ساريعه،  الأمريكي  لل�سيد 

ودمار  �س�رية،  بخراب  الت�راتية  النب�ؤات 

م�رش، وحتطيم العراق.

للخارجية  �سابقًا  وزي��راً  اأن  ُيذكر 

كان  اإيبان،  ابا  املقب�ر  وه�  ال�سهي�نية، 

بالد  تخ�فه من حت�ُّل  ي�مًا عن  عّب  قد 

واملادية  الب�رشية  باإمكانياته  الرافدين 

والتاريخية والثقافية اإىل »يابان ال�رشق 

الأو�سط«.

وبهذا كان الغزو الأمريكي لهذه البالد 

مرة بذريعة اأ�سلحة الدمار ال�سامل، وكاأن 

يف الكيان ال�سهي�ين ل ي�جد اإل الأ�سهم 

النارية لالحتفالت براأ�س ال�سنة العبية، 

»القاعدة«،  مع  التحالف  بحجة  واأخرى 

وكاأن ال� »�سي. اإي. ايه« بريئة من م�ل�د 

ال�سفاح هذا.

مع �سم�د الدولة ال�طنية ال�س�رية، 

اأمام مرحلة  ومعها حلفها املقاوم، بتنا 

جديدة، اإذ اإنه بعد اأقل من خم�سني ي�مًا 

على  غاراته  الدويل  التحالف  بدء  على 

اجلماعات التكفريية الإرهابية يف العراق 

و�س�رية، واإعالنه عن تدريب نح� خم�سة 

»اجلي�س  ي�سمى  مم��ا  »مقاتل«  اآلف 

احلر« واملعار�سة ال�س�رية »املعتدلة«، 

املهمة  بهذه  فعاًل  الأمريكي�ن  ب��داأ  وقد 

ويف  ال�سع�دية،  يف  الباطن  حفر  يف 

لهذا  الكبرية  املفاجاأة  كانت  الأردن، 

التي  »املعتدلة«  ال��ن���اة  ب��اأن  احللف 

ُيعتمد عليها يف الداخل ال�س�ري تتهاوى 

»جبهة  تنظيما  فتمّدد  اخلريف،  كاأوراق 

ما  ح�ساب  على  و«داع�����س«  الن�رشة« 

ما  املعتدل�ن«،  »امل�سلح�ن  ي�سمى 

ال�ستفهام ح�ل  الأ�سئلة وعالمات  يطرح 

حماربة  يف  الأمريكية  الن�ايا  حقيقة 

وت�فري  ومت�يله،  دعمه  ووقف  الإره��اب، 

عب  الإره��اب  الآمنة جلماعات  امل��الذات 

حيث  ال�سهي�ين،  والكيان  وقطر  تركيا 

الإرهابيني،  التكفرييني  ع�سابات  تتمدد 

خ�س��سًا »داع�س« و«جبهة الن�رشة«.

ول��ن��الح��ظ ه��ن��ا اأن���ه ب��ع��د ورط��ة 

»داع�������س« يف م��دي��ن��ة ع��ني ال��ع��رب 

التحالف  وعجز  ال�س�رية،  »ك���ب��اين« 

التعامل  عن  وا�سنطن  بقيادة  ال��دويل 

التي  الن�رشة«،  »جبهة  فاجاأت  معها، 

ترى  التحالف  ه��ذا  من  اأ���س���ات  اأخ��ذت 

فيها اعتداًل، ب�رشعة �سيطرتها على جبل 

�رشبة  هة  م�جِّ ادل��ب،  ريف  يف  الزاوية 

ت�سمى  مما  امل�سلحة  للف�سائل  �ساحقة 

»معتدلة«، واملدع�مة اأمريكيًا و�سع�ديًا، 

والتي �سلمت مقارها وم�اقعها ومراكزها 

وم�ست�دعات �سالحها اإىل »الن�رشة«.

ثمة حقيقة تبز هنا؛ اأن وا�سنطن ما 

على  الهائلة  الف��سى  على  تراهن  تزال 

الأعراب  يعلم  هل  لكن  املنطقة..  امتداد 

عند  اإل  تت�قف  اأن  ميكن  ل  الف��سى  اأن 

فمن  العالية،  والأ�س�ار  العالية  الأب���اب 

ح�سب نف�سه من اأعراب الكاز العربي اأنه 

مبناأى عن الف��سى، �ست�سله، فال حت�سب�ا 

هذه  عن  مبناأى  ال�سع�دية  اأن  بتاتًا 

اخلطة، على حد و�سف دبل�ما�سي غربي، 

لأن الأمريكي يريد خارطة جديدة للنفظ 

والغاز.. والذهب اأي�سًا.

ن�سيبهم،  لهم  �سيك�ن  الأت����راك 

يف  »وّلع�ها«  وال�سهاينة  والأمريكي�ن 

راأ�س اأردوغان، يق�ل الدبل�ما�سي الغربي، 

حينما ذكروه مبق�لة قدمية ذكرها اأرن�لد 

حيثما  يذهب�ن  »العثماني�ن  ت�ينبي: 

يف  ي�سح�  قد  لكنه  خي�لهم«،  تذهب 

عن  عاجزاً  حتى  نف�سه  ويجد  ما  حلظة 

رك�ب خي�ل خ�سبية، و�ساعتئذ �سيكت�سف 

و�ستك�ن  بتاتًا،  عالية  غري  اأ�س�اره  اأن 

بالده بفعل مغامراته معر�سة للريح.

ح��ت��ى الأث���ي����ب���ي����ن، ي����رى ه��ذا 

»يبلّ�ا«  اأن  قرروا  الغربي،  الدبل�ما�سي 

ول  خ�ف  بال  فتقدم�ا  بالعرب،  اأيديهم 

النيل،  مياه  من  جزء  اقتطاع  على  وجل 

هبة  »م�رش  مق�لة  ال�سي�سي  يتذكر  فهل 

النيل«، فيخبط قدمه يف الأر�س، ويع�د 

بالد  مع  ال�ثيق  الت�ا�سل  مرحلة  اإىل 

ال�سام لإنقاذ الأمة؟

اأحمد زين الدين

مو�طنة �صورية ترفع �صورتنينْ لإحدى �جلر�ئم �لتي �رتكبتها »د�ع�ش« بحق �لأطفال يف عني �لعرب     )�أ.ف.ب.(

د »النصرة« و»داعش«  تمدُّ
على حساب »المسلحين 

المعتدلين« يطرح األسئلة 
حول حقيقة النوايا 

األميركية في محاربة 
اإلرهاب

ت�سهده  ما  اأن  ميداين  ع�سكري  م�سدر  ي�ؤكد 

اأمنية  عمليات  ه�  راهنًا  ال�رشقية  اجلبال  �سل�سلة 

ينفذها حزب اهلل مب�ؤازرة من اجلي�س ال�س�ري اأحيانًا، 

من  املذك�رين  البلدين  بني  اجلبلية  املعابر  لتطهري 

كما  جبهات«  »حرب  ولي�س  امل�سلحة،  املجم�عات 

يحاول اأن ي�سّ�ق بع�س الإعالم املعادي للمقاومة.

ويعتب امل�سدر اأن هذه العمليات لي�ست مفاجئة، 

معركة  غداة  فروا  امل�سلحني  من  عدداً  اأن  اإىل  لفتًا 

التي  »ال��زب��داين«،  منطقة  ج��رود  اإىل  »القلم�ن« 

عزلتها ق�ى املقاومة عن املعابر احلدودية امل�ؤدية 

اإىل لبنان، وماتزال تتابع هذه الق�ى عمليات مالحقة 

ما تبّقى من امل�سلحني املذك�رين.

امل�سدر ي�ؤكد جناح هذه العمليات، على اعتبار 

اأن لدى حزب اهلل خبة كبرية يف »حرب الع�سابات«، 

لنقل  ُت�ستخدم  كانت  املعابر  هذه  اأن  اإىل  بالإ�سافة 

الأزمة  ان��دلع  قبل  اللبنانية  املقاومة  اإىل  ال�سالح 

اجلغرافية  الطبيعة  تعرف  فهي  وبالتايل  ال�س�رية، 

ويف  امليداين،  تقّدمها  يف  اأ�سهم  ما  املنطقة،  لهذه 

ال�رشقية  ال�سل�سلة  املعارك يف  اأن  يرى  عينه  ال�قت 

وعرة،  جبلية  مناطق  يف  تدور  اأنها  ل�سيما  قا�سية، 

وبعيدة من �سلطة الدولة اللبنانية، ما ُيف�سح املجال 

لتحركات امل�سلحني.

ويلفت امل�سدر اإىل اأن اجلي�س اللبناين جنح يف 

يف  التكفرييني  لالإرهابيني  م�جعًة  �رشبات  ت�جيه 

ويحاول�ن  ي�ستغيث�ن،  الآن  وهم  »عر�سال«،  جرود 

ال�سغط على احلك�مة لال�ستجابة ملطالبهم، وبدا ذلك 

جليًا من خالل حترُّك امل�فد القطري املكلَّف باإجراء 

املفاو�سات الرامية اإىل اإطالق امل�سلحني املخَتطفني 

لدى التكفرييني، ومطالبتهم باإطالق عدد من ال�سجناء 

اإىل  اإ�سافة  اللبنانية،  ال�سج�ن  من  »الإ�سالميني« 

بقاء  ا�ستحالة  وبالتايل  ال�ستاء،  ف�سل  قدوم  اقرتاب 

امل�سلحني يف اجلرود.

العمليات  يف  دور  املقاومة«  ل�»�رشايا  كذلك 

قيادي  م�سدر  في�ؤكد  ال�رشقية،  ال�سل�سلة  يف  الأمنية 

يف »ال�رشايا« اأنها يف اأعلى درجات اجله�زية، لفتًا 

اإىل اأن وحدات اجلي�س اللبناين املتن�رشة على خط�ط 

التما�س مع الإرهابيني مل ت�سطر اإىل امل�ساندة والدعم 

حتى ال�ساعة. 

على  هج�م  »اأي  ب��ال��ق���ل:  ال��ق��ي��ادي  ويختم 

اأبناء ال�رشايا  املناطق اللبنانية احلدودية �سي�اجهه 

املنت�رشون يف كل القرى والبلدات«.

ل ريب اأن كل هذه التط�رات امليدانية املذك�رة 

غري  التفاو�س  عملية  يف  الإ���رشاع  يف  اأ�سهمت  اآنفًا 

واملجم�عات  اللبنانية  احلك�مة  ب��ني  املبا�رش 

الإرهابية امل�سلحة عب ال��سيط القطري، ل�سيما بعد 

جناح اجلي�س واملقاومة يف الت�سييق على امل�سلحني، 

اإىل بع�س املناطق  والت�سدي لكل حماولت ت�سلّلهم 

البقاعية.

اأن ال�اقع املرير الذي يعاين منه  بالتايل، يبدو 

زعيم »جبهة  دفع  ال�رشقية  ال�سل�سة  الإرهابي�ن يف 

لة  الن�رشة« اأب�حممد اجل�لين اإىل اإجراء مقابلة م�سجَّ

قال فيها: »املعركة يف لبنان مل تبداأ بعد، والن�رشة 

اهلل،  املفاجاآت حلزب  من  الكثري  تخبئ  القلم�ن  يف 

اأدهى واأمرّ«، وذلك لرفع معن�يات م�سلحيه  �ستك�ن 

املنهارة.

ح�سان احل�سن

ما أنجزه الجيش والمقاومة في »السلسلة الشرقية«
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¡ »داع�س«.. واأ�س�اق النخا�سة
اأعلن تنظيم »داع�س« اأن »�س�ق بيع 

الإيزيديات والغنائم قد �سهد  الن�ساء 

انخفا�س���ًا كبرياً، وه� م���ا ي�ؤثر على 

اإي���رادات الدول���ة الإ�سالمية ومت�يل 

�س����لت املجاهدين فيه���ا«. واأ�سار 

التنظي���م اإىل اأن »هيئ���ة بيت املال 

و�سعت �س�اب���ط واأ�سعاراً بخ�س��س 

بي���ع الن�س���اء والغنائ���م، واأنه يلزم 

جميع املزاول���ني لهذا العمل اللتزام 

بها، واأن���ه �سيتم اإعدام كل خمالف«. 

واأو�سح التنظيم يف خامتة البيان اأنه 

»ل ي�سمح لأي �سخ�س ب�رشاء اأكرث من 

3 غنائم، وُي�ستثنى م���ن ذلك الأتراك 
وال�س�ري�ن واخلليجي�ن«.

¡ الك�يت و»الربيع العربي«
ف��ه م��ن 

ُّ
�أب��دى م�س��وؤول كويت��ي تخو

�نتقال »�لربيع �لعرب��ي« �إىل �لكويت، 

د�عي��ًا �حلكوم��ة وجمل���س �لأم��ة �إىل 

�لبح��ث عن �آلية لتوجي��ه هذه �لرياح، 

ول��و كّل��ف ذلك ملي��ار�ت �ل��دولر�ت. 

ور�أى �مل�س��وؤول �ل��ذي رف���س �لك�سف 

عن ��سمه �أنه كان �لأجدى ببالده منذ 

مي »�لربيع �لعربي« 
ُ

�ليوم �لأول ملا �س

�أن تبقى بعيدة عنه، ول ت�سارك فيه.

¡ خليجي�ن ميّ�ل�ن الإرهاب
ذكرت »�سن���داي تلغ���راف« اأن اأحد 

اأقرب���اء وزير خارجي���ة قطر مت�رط 

بتم�يل الإره���اب يف �س�رية ولبنان 

والعراق. وطالبت ال�سحيفة احلك�مة 

البيطانية بال�سغط على احلك�مات 

اخلليجي���ة لتخ���اذ تداب���ري �سارمة 

�س���د م�اطنيه���ا الذي���ن ي�ستبه يف 

اأنهم ميّ�ل����ن »الإرهاب«. كما عابت 

ال�سحيفة عل���ى احلك�مة البيطانية 

»ت�ساهلها« مع امل�ستبه يف مت�يلهم 

اجلماعات املت�سددة، داعية اإياها اإىل 

اأن حتذو حذو ال�ليات املتحدة.

¡ �سع�دي يف ليبيا 
ملبايعة البغدادي

�إن  حملي��ة  ليبي��ة  �سحيف��ة  قال��ت 

�سعودي��ًا  عن���ر�ً  ب��ت 
ّ

ن�س »د�ع���س« 

بك��ر  »�أب��و  خلليفت��ه  �لبيع��ة  لتلّق��ي 

�لبغ��د�دي« يف مناط��ق ���رق ليبي��ا. 

نت »د�ع�س« 
ّ
ووفقًا لل�سحيفة فق��د عي

�جل��زر�وي«  حبي��ب  »�أب��و  �ل�سع��ودي 

ل�ستقب��ال وفود �ملبايع��ن للجماعة 

عن��د  ليبي��ا،  )���رق  درن��ة  بل��دة  يف 

�حلدود مع م�ر(، لت�سيف �إىل قائمة 

ولياته��ا ولية جديدة ه��ي »درنة«، 

ننِّ ميني »و�لي��ًا« عليها، فيما 
ُ
�لت��ي ع

�أ�سند �إىل �ل�سعودي من�سب »�ملفتي«.

¡ النتقاد ممن�ع
اأوقف���ت ال�سلط���ات ال�سع�دية م�ؤخراً 

ال�سي���خ حمم���د العريف���ي، ب�سب���ب 

ل امل�ساع���د وال�سالمل  انتق���اده تعطُّ

الكهربائية اأثناء م��سم احلج، بتهمة 

النيل م���ن �سمعة اململك���ة، ما دفع 

للق�ل:  دبل�ما�سي خليج���ي  باأح���د 

كيف ميكنن���ا اإقناع الع���امل بدعمنا 

للدميقراطي���ة واحلري���ة، ول ميكننا 

�سماع �س����ى كيل املدائ���ح لأولياء 

المر، وكل ما تبّقى حرام؟!

من هنا   وهناك
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رسائل أمنية سورية أربكت »إسرائيل«.. 
رها األسد

ّ
مفاجآت يحض

خطاب  ارت���دادات  تنتِه  تكد  مل 

ال�سيد  اهلل  حل��زب  ال��ع��ام  الأم���ني 

الأجهزة  على  الأخري  ن�رشاهلل  ح�سن 

الأمنية »الإ�رشائيلية«، التي تداعت 

عزم  حيال  تهديداته  ت�سفري  اإىل 

الكيان  مناطق  كل  جعل  املقاومة 

»الإ�رشائيلي« هدفًا ل�س�اريخها يف 

اأي حرب قادمة، حتى اأُحلقت برزمة 

معل�مات اأمنية »من العيار الثقيل« 

- ح�سب ت��سيف م�س�ؤول دبل�ما�سي 

اأوروبي - و�سلت من ميدان �س�رية 

اأب��ي��ب،  ت��ل  ال��ق��رار يف  دوائ���ر  اإىل 

�س�اريخ  من  �سحنات  اأن  ومفادها 

يف  فعاًل  باتت  الرو�سية   »S-300«
ح�زة دم�سق، برفقة خباء ع�سكريني 

»مت��سع«  عمليًا  اأجن���زوا  رو���س 

ا�سرتاتيجية  ن��ق��اط  يف  بع�سها 

والإرب��اك  القلق  من  زاد  ما  �س�رية، 

الن�ع  لهذا  ملا   ،» »الإ�رشائيلَينينْ

ع�سكرية  ميزات  من  ال�س�اريخ  من 

قادرة على �سل حركة الطريان املدين 

مناطق  غالبية  ف���ق  والع�سكري 

على  قدرتها  كما  املحتلة،  فل�سطني 

اإق�ساء �سالح اجل� »الإ�رشائيلي« من 

اأي دور مرتَقب يف �س�رية، وبالتايل 

هذه  ل��رُتَف��ق  ال�����رشاع،  معادلة  من 

خط�رة،  يقل  ل  مُبلحق  املعل�مات 

على  اأي�سًا  ح�سلت  دم�سق  اأن  وفيه 

ال�رشيرة«،  »ال�س�اريخ  من  �سحنات 

وخط�رته  »ا�سكندر«،  بها  وُيق�سد 

راأ�سًا  ويحمل  اأطنان،  ثالثة  يزن  اأنه 

التفجري،  �سديدة  كلغ   400 ي��زن 

اإىل  ال��س�ل  على  قادر  اأنه  وميزاته 

»الإ�رشائيلية«  الع�سكرية  املن�ساآت 

مبداه الذي يبلغ 300 كلم وتدمريها 

تدمرياً تامًا، كما قدرته الفائقة على 

وا�ستحالة  والت�س�ي�س  امل��ن��اورة 

اعرتا�سه.. معل�مات اأدرجها حملل�ن 

وخباء ع�سكري�ن يف خانة جه�زية 

مع  بالتن�سيق   - ال�س�رية  القيادة 

حماولة  اأي  على  للرّد   - حلفائها 

حزامها  لإق��ام��ة  »اإ���رشائ��ي��ل��ي��ة« 

وربطًا  ال�س�ري،  اجلن�ب  يف  الأمني 

مبعل�مات ميدانية ت�ؤ�رش اإىل اقرتاب 

عمليات  تنفيذ  ال�س�ري  اجلي�س  بدء 

ودرعا  القنيطرة  يف  هامة  ع�سكرية 

متدُّد  »اإ���رشائ��ي��ل«  اأّم��ن��ت  حيث   -

نقاط  الن�رشة« يف  عنا�رش »جبهة 

ا�سرتاتيجية - اأُردفت بكالم »اأمني« 

الرئي�س  م�سامع  اإىل  و�سل  اأمل��اين 

اأردوغ��ان، مفاده  الرتكي رجب طيب 

الأ�سد  ب�سار  الرئي�س  ح���زة  »يف 

حزمة مفاجاآت«!

حملل�ن  ت����ّق���ف  وق���ت  ويف 

وجن��اح  ���رشع��ة  اأم���ام  ع�سكري�ن 

ينّفذها  التي  الع�سكرية  العمليات 

اجلي�س ال�س�ري يف غالبية اجلبهات 

ال�س�رية م�ؤخراً، عزت م�سادر اأمنية 

اآذار،   8 فريق  من  مقرّبة  لبنانية 

خطط  اإىل  الالفت  امليداين  التط�ر 

بال�سرتاتيجية  ُو�سفت  ع�سكرية 

اأ�رشف عليها �سخ�سيًا الرئي�س ب�سار 

الأ�سد وقادة من حلفاء �س�رية، بينهم 

م�س�ؤول�ن اأمني�ن من رو�سيا واإيران، 

اأعقبها نزول الأ�سد ببزّته الع�سكرية 

ج�لة  مع  بالتزامن  امل��ي��دان،  اإىل 

ومكانها  ت�قيتها  لفتة يف  ميدانية 

اأح��د  على  ن�����رشاهلل  ح�سن  لل�سيد 

البقاع  اهلل يف  مقاتلي حزب  م�اقع 

امل�سادر  ذلك - وفق  ال�سمايل، ويف 

- اأكرث من دللة، ملا ينتظر املرحلة 

يف  ميدانية  مفاجاآت  من  املقبلة 

�س�رية، كما يف لبنان. 

م���ق��ع  اأّك�����د  ال�����س��ي��اق،  ويف 

»ني�زويك« الأمريكي اأن كل التقارير 

تكاد  �س�رية  من  ال����اردة  الأمنية 

ُتمع على حتمية انت�سار »الأ�سد«، 

ال�س�رية  ال�ستخبارات  بقدرة  ُمقرّاً 

اأبرز  اخرتاق  -على  العراقية  كما   -

التنظيمات امل�سلحة املت�سددة على 

الأر�س، ويف مقدمها »داع�س«.

وب�����امل������ازاة، ي�����س��ري خ���باء 

يجري  ما  خط�رة  اإىل  ع�سكري�ن 

لناحية  ال�س�رية،  العرب  عني  يف 

اإىل  ُيف�سي  اأمريكي  ارتباطه مبخطط 

اإقليم كردي يبداأ يف كرد�ستان  قيام 

ال�س�ري،  ال�سمال  اإىل  العراق، وي�سل 

باراك  الرئي�س  اإدارة  تع�يل  �سمن 

التق�سيمي  م�رشوعها  يف  اأوب��ام��ا 

اإقليم  )زعيم  البازاين  م�سع�د  على 

ولإ�رشائيل(  لها  وامل�ايل  كرد�ستان، 

ولنيتها تن�سيبه زعيمًا لالأكراد على 

وربطا  »امل���ع���د«.  الإقليم  ط���ل 

»اوبزرفر«  �سحيفة  �سككت  بالأمر، 

وتل  وا�سنطن  قدرة  يف  البيطانية 

اأبيب واأنقرة على تنفيذ خمططاتهم 

 - جن�بًا  اأو  �سماًل   - �س�رية  يف 

�س�رية  ع�سكرية  جه�زية  ج��راء 

عب  الأق�سى«،  حدها  اإىل  »و�سلت 

وبحرية  ج�ية  مب�سادات  رف��ده��ا 

متط�رة  اأ�سلحة  اإىل  اإ�سافة  رو�سية، 

يف  �رشيكًا  الأوىل  للمرة  �ستدخل 

دون  من  ال�س�ري،  اجلي�س  عمليات 

اإغفال ت�اجد الأ�ساطيل الرو�سية يف 

بع�س امل�انئ ال�س�رية، ومن �سمنها 

ال�سفينة »�سم�م« الأ�رشع يف العامل، 

ونيف  ال�سهر  قرابة  منذ  ر�ست  التي 

دة باأنظمة  يف مرفاأ طرط��س، واملزوَّ

كما  ط�ربيد،  و�س�اريخ  �ساروخية 

م�ساد  �ساروخي  ج�ي  دفاع  بنظام 

من  املجنَّحة،  وال�س�اريخ  للطائرات 

طراز كروز وت�ماه�ك.

امل��ح�����س��ل��ة، وع��ل��ى وق��ع  يف 

الذي  ال�سع�دي   - القطري  الكبا�س 

ُترجم معارك دامية على الأر�س بني 

�س�رية«  و»ث�ار  »الن�رشة«  جبهتي 

معل�مات  ظ��ل  يف  اإدل���ب،  ري��ف  يف 

ت�سري اإىل »تعميم« تلك املعارك على 

بينها،  فيما  اأخرى  م�سلحة  تنظيمات 

خ�س��سًا  اأي�سًا،  »الن�رشة«  ع�سبها 

اجلي�س  ُيكمل  ال�س�ري،  اجلن�ب  يف 

باتاه  الع�سكرية  عملياته  ال�س�ري 

ح�سم اأكرث من جبهة ا�سرتاتيجية يف 

بكالم  ُمرفقًا  املنظ�ر،  القريب  املدى 

لبناين  م�س�ؤول  نقله  بالن�رش  واثق 

م�ؤخراً،  الأ�سد  ب�سار  الرئي�س  التقى 

تنك�رش،  ل  »�س�رية  بعبارة  متّ�جًا 

فلينتظروا مفاجاآتنا«.

ماجدة احلاج

تّم وضع خطط عسكرية 
استراتيجية أشرف 

عليها شخصيًا الرئيس 
األسد ومسؤولون 
أمنيون من روسيا 

وإيران

معلومات ميد�نية توؤ�صر �إىل �قرت�ب بدء �جلي�ش �ل�صوري بتنفيذ عمليات ع�صكرية يف �لقنيطرة ودرعا                                                         )�أ.ف.ب.(
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مذكرة مجلس العموم 
ال تلغي وعد بلفور 

المشؤوم
يف الثال���ث ع����رش م���ن ت�رشين 

 جمل�س العموم 
ّ
اأق���ر الأول املا�ضي، 

الربيط���اين مذك���رة تطالب احلكومة 

الفل�ضطينية.. ويف  بالدولة  العرتاف 

الثاين من ت�رشين الثاين 1917 اأ�ضدر 

وزير اخلارجية الربيطاين بلفور وعداً 

لليه���ود باإقامة دولة لهم على اأر�س 

فل�ضطني.

الفارق الزمن���ي بني �ضدور الوعد 

وق���رار جمل����س العم���وم الربيطاين 

97 عام���ًا، لكن ما اأ�ض���دره بلفور من 
وع���د كان ل���ه فعل التنفي���ذ، فاأقيم 

الوطن القومي املزعوم لليهود، على 

ح�ض���اب الفل�ضطينيني الذين اقُتلعوا 

م���ن اأر�ضهم بقوة اغت�ض���اب واإجرام 

و»ال�ضترين«  »الهاغانا«  ع�ضابات 

وغريهما، عل���ى �ضمع وب�رش حكومة 

�ضاحب���ة اجلالل���ة الت���ي مل تكتِف 

بالنظ���ر بع���ني العط���ف اإىل اليهود 

ال�ضهاينة، بل مّكنتهم من ال�ضتيالء 

عل���ى فل�ضطني، بينما ق���رار جمل�س 

العم���وم بكام���ل هيئته، ل���ن يجد 

طريق���ه اإىل التنفيذ، لأنه مذّكرة غري 

ملزمة حلكومة �ضاحبة اجلاللة غري 

املعنية ب���اأن تنظر بعني العطف اإىل 

الفل�ضطينيني، لأن هذه احلكومة لها 

ع���ني واحدة، لي����س يف مقدورها اإلّ 

النظ���ر اإىل اليه���ود والعطف عليهم.. 

حتى اإ�ضعار اآخر. 

قب���ل 97 عامًا ارتكب���ت احلكومة 

الربيطاني���ة جرمي���ة الع�رش التي ل 

ُتغتفر، حت���ى واإن وجدت املطالبات 

والتواقي���ع طريقها حل����س حكومة 

جاللة امللكة عل���ى ت�ضحيح اخلطاأ 

التاريخي الذي ارتكبته بحق ال�ضعب 

الفل�ضطين���ي، واعت���ذرت له على ما 

ارتكبت���ه من اإثم وجرمية، لي�س لأننا 

كيدّيني اأو اأننا نهوى ممار�ضة الأحقاد 

الآخرين، لكن لأن  والبغ�ضاء بح���ق 

هذا العتذار لن يعي���د الأو�ضاع اإىل 

ن�ضابه���ا احلقيقية، فيعيد ما يقارب 

ال�ضتة ماليني فل�ضطيني من ال�ضتات 

واملغرتب���ات اإىل ديارهم التي طردوا 

منه���ا، ولأن اعت���ذار حكومة جاللة 

امللكة ل���ن يعيد املاليني من اليهود 

الذين ا�ضتجلبتهم احلركة ال�ضهيونية 

من كل بقاع الدني���ا اإىل الدول التي 

اأُح�رشوا منه���ا اإىل فل�ضطني، ناهينا 

فة من �ضحايا ال�ضعب  عن الآلف املوؤلَّ

الفل�ضطين���ي الذين �ضقط���وا على يد 

الكيان وع�ضاباته، ولي�س اآخرهم يف 

قطاع غزة، الذين لن يعيدهم العتذار 

املفرَت�س اإىل ذويهم واأحّبتهم.

مذك���رة جمل�س  الق���ول:  خت���ام 

العموم الربيطاين ل تلغي وعد بلفور 

امل�ض���وؤوم، ولي�س وح���ده من ارتكب 

اخلطيئة، اأي�ضًا “اتفاق اأو�ضلو” �ضّكل 

ا�ضتكماًل م�ضوؤومًا على طريق تبديد 

حقوقنا التاريخية.

رامز م�ضطفى

أحــداث
6

وعد بلفور المشؤوم
97 عامًا من المواجهة والصمود الفلسطيني

يوؤكد التاريخ واملوؤرخون واملحللون 

اأن وعد بلف���ور هو الأ�ضا����س التاريخي 

للجرمي���ة الت���ي ارُتكبت بح���ق ال�ضعب 

الفل�ضطيني والأم���ة العربية والإ�ضالمية 

يف ع���ام 1948، عندم���ا احُتلت فل�ضطني 

من قبل الع�ضاب���ات ال�ضهيونية، و�رُشِّد 

�ضعبه���ا يف خمتلف بق���اع الأر�س؛ يف 

اأب�ض���ع جرمية اإن�ضاني���ة وعملية تطهري 

عرقي عرفها العامل. 

م���ا ت���زال تداعي���ات وع���د بلفور 

حا�رشة وت�ض���ّكل نقطة �ضوداء يف �ضمري 

الإن�ضاني���ة، من خالل ا�ضتم���رار م�ضكلة 

الالجئني دون ح���ل يق�ضي بعودتهم اإىل 

الحتالل  وا�ضتمرار  وممتلكاتهم،  ديارهم 

وال�ضتيطان، و�رشقة الأر�س ونهبها على 

ح�ضاب تو�ضيع امل�ضتوطنات يف ال�ضفة، 

ناهيك عن ا�ضتمرار احل�ضار لقطاع غزة، 

والعت���داء اليومي عل���ى مدينة القد�س 

التهويد  وحم���اولت  الأق�ضى،  وامل�ضجد 

وال�ضيط���رة على املقد�ض���ات الإ�ضالمية 

وامل�ضيحية، خ�ضو�ضًا اأننا ن�ضهد يف هذه 

الأيام مواجه���ات يومية بني املقد�ضيني 

من جه���ة، وق���وات الحت���الل وقطعان 

امل�ضتوطنني من جهة اأخرى.

هذا الوعد امل�ضوؤوم كان �ضببًا رئي�ضيًا 

لنكبة فل�ضط���ني عام 1948، و�ضّكل بداية 

الفل�ضطيني امل�ضتمرة،  ال�ضع���ب  ملاأ�ضاة 

الفل�ضطيني مئات  ال�ضع���ب  قّدم خاللها 

اآلف ال�ضهداء اجلرحى والأ�رشى يف �ضبيل 

انتزاع حقوقه الوطنية، واإنهاء الحتالل 

ال�ضهي���وين، ول �ض���ك يف اأن التغطي���ة 

عل���ى جرائ���م الكيان ال�ضهي���وين بحق 

ال�ضعب الفل�ضطيني من قَبل الربيطانيني 

والدول الك���ربى على ه���ذه اجلرمية ما 

زال متوا�ضاًل، من خالل الدعم ال�ضيا�ضي 

والدبلوما�ض���ي والع�ضك���ري، وحماولت 

اإ�ضقاط حق العودة الذي يعتربه ال�ضعب 

الفل�ضطيني حقًا وطنيًا ل يقبل املقاي�ضة 

اأو امل�ضاوم���ة اأو التجزئ���ه ول ي�ضق���ط 

بالتق���ادم، لأنه ملك لكل لجئ، ول يحق 

لأي اإن�ض���ان يف هذا الع���امل اأن يقاي�س 

على هذا احل���ق اجلماعي، كما ول ميكن 

اأن ي�ضتقي���م يف املنطقة  ل�»ال�ض���الم« 

ما مل ي�ضتن���د اإىل الإقرار بحق الالجئني 

بالعودة اإىل دياره���م وممتلكاتهم التي 

رو منه���ا عام 1948 بق���وة الإرهاب  ُهجِّ

ال�ضهيوين.

واإذا كان العم���ل عل���ى ا�ضتئن���اف 

امل�ضاع���ي الفل�ضطينية الداخلية الرامية 

لإنهاء حال���ة النق�ضام ت�ض���ّكل املدخل 

من اأج���ل اإع���ادة بناء وتوحي���د البيت 

الفل�ضطيني الداخل���ي، وا�ضتعادة الزخم 

للحرك���ة الوطني���ة الفل�ضطينية كحركة 

حت���رر وطني، والتم�ض���ك برف�س العودة 

للمفاو�ضات، واإجب���ار الكيان ال�ضهيوين 

على تنفي���ذ قرارات ال�رشعي���ة الدولية، 

فاإن الره���ان يبقى عل���ى اإرادة ال�ضباب 

جديدة  اأجن���دة  وو�ض���ع  الفل�ضطين���ي، 

للعمل الوطني، ترتكز على مناه�ضة كل 

امل�ضاريع املتماهية مع تكري�س الحتالل، 

خ�ضو�ض���ًا الع���ودة اإىل املفاو�ضات مع 

الغا�ض���ب، ومقاطعة كل دعوات  الكيان 

اإط���الق املفاو�ضات مع الكيان الغا�ضب، 

باعتب���ار اأن هذا اخلي���ار اأثبت ف�ضله يف 

ورف�س  امل�ضلوب���ة،  احلق���وق  ا�ضرتجاع 

التداول يف مو�ض���وع حق العودة ب�ضكل 

نهائ���ي، كون هذا احلق هو جماعي وغري 

قاب���ل للتاأوي���ل والتفاو����س، ول يجوز 

امل�ضاومة عليه ب���اأي �ضكل من الأ�ضكال، 

بالإ�ضافة اإىل توحي���د اجلهود والإرادات 

اإط���الق انتفا�ضة فل�ضطينية  لدعم فكرة 

ثالثة على خمتلف الأرا�ضي الفل�ضطينية، 

ت�ض���رتك فيها جمي���ع اأطي���اف ال�ضعب 

الفل�ضطيني يف الوطن وال�ضتات.

اإن التحدي���ات واملخاطر التي تهدد 

الق�ضي���ة واحلقوق الوطني���ة تتطلب من 

جميع القوى اأن تكون على م�ضتوى هذه 

التحدي���ات، وقراءتها بع���ني فل�ضطينية 

ت�ض���ع م�ضلح���ة ال�ضع���ب يف مقدم���ة 

الأولويات، وهذا م���ا ي�ضتلزم بال�رشورة 

اإع���ادة النظ���ر يف كل تفا�ضي���ل العمل 

الوطني جله���ة وقف كل اأ�ض���كال التفرُّد 

وال�ضتئثار وال�ضتقواء باخلارج، ل�ضالح 

�ضيغة ال�رشاك���ة والتوافق الوطني التي 

اأثبتت جدواها يف اكرث منا�ضبة، وهذا ما 

يتطلب اإطالق اأو�ضع حوار وطني من اأجل 

تاأ�ضي����س ا�ضرتاتيجية فل�ضطينية جديدة 

ببناء جبهة مقاومة يف غزة، وانتفا�ضة 

�ضعبية �ضاملة يف ال�ضفة.

�ضامر ال�ضيالوي

عربي 

ملنا�ضبة ذك���رى راأ�س ال�ضنة الهجرية نّظمت اللجن���ة الن�ضائية يف »حركة 

الأمة« حما�رشة األقاها م�ضوؤول العالقات اخلارجية يف جتمع العلماء امل�ضلمني؛ 

ال�ضيخ ماهر مزهر.

ح�رشت الندوة ممثالت عن اللج���ان الن�ضائية يف الأحزاب والقوى الوطنية 

والإ�ضالمي���ة والف�ضائ���ل الفل�ضطيني���ة، ووفد م���ن الهيئ���ة الن�ضائية يف حركة 

النا�رشيني امل�ضتقل���ني – املرابطون، ووفد من مديري���ة الأن�ضطة الن�ضائية يف 

»هيئة دعم املقاومة الإ�ضالمية«.

ال�ضي���خ مزهر ا�ضتعر�س يف حما�رشته ذك���رى الهجرة النبوية، م�ضدداً على 

�رشورة ا�ضتلهام العرب والدرو�س من هذه املنا�ضبة العظيمة، ل�ضيما منها ال�ضرب 

على البالء، والثبات عند ال�ضدائد، داعيًا من جهة اأخرى �ضعوب الأمة لنبذ الأفكار 

املتطرفة التي تزرع الفنت والكراهية بني ال�ضعوب.

م ندوة بمناسبة رأس السنة الهجرية
ّ
»حركة األمة« تنظ

المرحلة تتطلب إطالق 
حوار وطني يؤسس 

الستراتيجية فلسطينية 
تتبنى المقاومة في غزة.. 

وانتفاضة شعبية في 
الضفة

املقاومة م�ستمرة بال�سبل املتاحة مادامت الأر�ض حمتلة

ال�سيخ ماهر مزهر يلقي حما�سرته
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»المنطقة العازلة« وتداعياتها
 على األمن المصري.. وأمن المقاومة

عل���ى �ض���وء تط���ورات الو�ضع 

وت�ضاعده���ا،  �ضين���اء  يف  الأمن���ي 

خ�ضو�ض���ًا بعد التفج���ريات الأخرية 

الت���ي اأودت بحي���اة 30 �ضخ�ضًا من 

اأعلن الرئي�س  اأفراد اجلي�س امل�رشي، 

عب���د الفت���اح ال�ضي�ضي ع���ن اإقامة 

الأمن  حلماية  العازل���ة«  »املنطقة 

القومي يف م�رش.

ه���ذه املنطقة متت���د على طول 

احل���دود مع غ���زة مب�ضاف���ة 13 كلم 

تقريب���ًا، وبعمق ي���رتاوح بني 500م 

و1500م وم���ن اأج���ل تفريغه���ا من 
ال�ض���كان ثّم الب���دء به���دم منازلها 

البالغة 680 منزًل، لأن هذه املنقطة 

ل ميك���ن ال�ضيطرة عليه���ا ما دامت 

ماأهولة بال�ضكان والبيوت، وهي التي 

املقد�س«  »اأن�ض���ار بيت  ت�ضتعملها 

اأمني له���ا، وكمركز لنطالق  كغطاء 

عملياتها، وتعترب ال�ضلطات امل�رشية 

اأن »جماعة بيت املقد�س« ت�ضتخدم 

الأنفاق التي ت�ضل بني �ضيناء وغزة 

ل�ضتخ���دام غزة كم���الذ اآمن، وكذلك 

لتهريب ال�ضالح اإىل �ضيناء، وبح�ضب 

اخل���رباء الأمني���ني امل�رشي���ني فاإن 

الأمني���ة مل تعاَلج، واحلل  امل�ضكلة 

اجلذري لها ل يك���ون اإل ب�»املنطقة 

العازلة«، وباإن�ضاء ممر مائي بعمق 

15 مرتاً مينع حفر الأنفاق.
ل ي�ضتطي���ع النظ���ام يف م�رش 

»املنطق���ة  ق���رار  م���ع  التعاط���ي 

العازل���ة« من زاوي���ة اأمنه فقط، بل 

ل بد م���ن اأن ينظر اإلي���ه من ناحية 

تداعيات���ه وتاأثرياته عل���ى ف�ضائل 

املقاوم���ة، وحتدي���داً عل���ى حركتي 

غزة،  يف  و»اجله���اد«  »حما����س« 

اللت���ني تعتم���دان عل���ى الأنف���اق 

ب�ضكل اأ�ضا����س، وتعتربانها ال�رشيان 

املعي�ضي الهام لأهل غزة، وال�رشيان 

الأمن���ي والع�ضكري الأهم، وتريان اأن 

هذا الق���رار �ضيح���رم املقاومة خطًا 

اأ�ضا�ضي���ًا من خطوط الدعم الع�ضكري 

لها، وتوؤكدان اأن العدو »الإ�رشائيلي« 

خا����س حرب���ه الأخ���رية يف غ���زة 

لأنه اأدرك خطورة ه���ذه الأنفاق من 

الناحية ال�ضرتتيجية الع�ضكرية، واأن 

الق�ضاء عليها كان من �ضمن اأهدافه 

ولكنه مل ينجح.

ل نريد و�ضع هذا القرار يف اإطار 

الأمريكي   - »الإ�رشائيلي«  التن�ضيق 

- امل�رشي، واإن كان���ت »اإ�رشائيل« 

�ضت�ضتفيد منه، ب���ل يف �ضياق اإعادة 

الزاويتني  در�ضه، ومبو�ضوعي���ة، من 

امل�رشي���ة والفل�ضطينية، وهنا ياأتي 

دور »حرك���ة حما�س« خا�ضة، لأنها 

الأول به���ذا املل���ف، ويف  املعن���ي 

الوقت ذاته لأنه���ا املتهم الأول عند 

النظام امل����رشي بدعم »اأن�ضار بيت 

املقد�س«، على الرغم من نفيها لهذا 

التهام مراراً وتكراراً.

اإن اإع���ادة النظ���ر به���ذا امللف 

تتطل���ب اللتف���ات اإىل بع�س الأمور، 

ومنها: 

يجب اأن يك���ون لدى »حما�س« 

موقف ر�ضمي من »املنطقة العازلة«، 

واأن جت���ري الت�ض���الت الالزمة مع 

ال�ضلطات امل�رشية للمعاجلة.

التاأكيد على التن�ضيق الأمني مع 

النظام امل�رشي، خ�ضو�ضًا يف �ضيناء، 

حت���ى يطمئ���ن اإىل اأن »حما�س« ل 

عالقة لها ب�»جماعة بيت املقد�س«.

العمل على اإعادة بناء الثقة مع 

النظام امل�رشي، الذي يتعاطى معها 

اإرهابية تابع���ة ل�»الإخوان  كحركة 

امل�ضلمني«.

مم���ا ل �ض���ك في���ه اأن العالقة 

بني »حما����س« والنظ���ام امل�رشي 

متاأزمة، وهذا الأمر ل يعفي الطرفني 

���ل م�ضوؤولياتهم���ا، فعلى  م���ن حتمُّ

النظ���ام امل�رشي اأن ي���درك خطورة 

اأن  الأو�ض���اع يف فل�ضطني، وي���درك 

دوره القوم���ي والإ�ضالمي يف حترير 

فل�ضطني يدع���وه اإىل اأن يتجاوز عن 

بع����س الثغرات لدى »حما�س«، واأن 

يتوّقف ع���ن تعميم الأح���كام، ويف 

املقابل فاإن املطلوب من »احلركة« 

�ضبط �ضاحته���ا، وح�رشها بواجبها 

املقّد�س، والناأي بنف�ضها عن الأزمات 

اخلارجي���ة، �ض���واء يف �ضورية اأو يف 

غريها من الدول حتى ل ت�ضل الأمور 

اإىل ما و�ضلت اإليه اليوم.

هاين قا�ضم

انطلق ما ي�ضمى »الربي���ع العربي« للمطالبة 

باحلق���وق واحلري���ة والإ�ض���الح، لك���ن املخابرات 

الأمريكي���ة وحلفاءه���ا اخرتقت الث���ورات ال�ضعبية 

و�ضادرته���ا وحّولته���ا اإىل ع�ضاب���ات م�ضلحة، ثم 

احتكرت احل���ركات التكفريية هذه الثورات ومل تنُج 

من هذه املنظومة التكفريية �ض���وى ثورة البحرين، 

فبقيت ثورة �ضعبية �ضلمية ووطنية، وكذلك انتقا�ضة 

ال�ضعب ال�ضعودي يف املناطق ال�رشقية.

ظهرت التنظيمات الإ�ضالمية يف ثورات »الربيع 

العربي« وتوزع���ت على حمورين: حم���ور الإ�ضالم 

»الإخواين«، وحم���ور الإ�ضالم »التكفريي«، للتعبري 

عن راأي الأغلبية ال�ضعبي���ة من وجهة نظر اإ�ضالمية 

مع وح���دة الهدف، لإقامة احلكوم���ة الإ�ضالمية، مع 

فارق يف الأ�ضل���وب واملراحل، ف�«الإخوان« يراعون 

اآليات الدميقراطية واملنظومة ال�ضيا�ضية املعا�رشة، 

اأم���ا التكفريي���ون فريي���دون اإقامة دول���ة اخلالفة 

مب�ضطلحاته���ا القدمية التي اتبعها ال�ضلف، لكن عن 

طريق ال�ضيف والغزو املتوّح�س.

بعد ثالث �ضنوات اأ�ضيب املحوران »الإخواين« 

والتكفريي بنك�ضات متك���ررة، وُطعن الإ�ضالم ب�ضبب 

ف�ضلهما و�ضلوكياتهما وق�ضورهما عن تقدمي الإ�ضالم 

للجمه���ور بجوهره الأ�ضي���ل، ف�ضقط »الإخوان« يف 

م����رش يف اأقل من ع���ام، بعد قراب���ة ثمانني عامًا 

م���ن العمل، لكنه���م اأظهروا ف�ضله���م وق�ضورهم يف 

تطوي���ر اآلياتهم التنظيمي���ة وال�ضيا�ضية وال�ضلوكية 

واكتفائهم ب�ضعار »الإ�ضالم هو احلل«، فكانوا حركة 

�ضيا�ضي���ة حت���رتف العرتا�س والنق���د دون حت�ضري 

امل�رشوع البدي���ل القائم على املب���ادئ الإ�ضالمية، 

ومواكب���ة الع�رشنة يف الآلي���ات، ولي�س يف تعديل 

املب���ادئ بذريع���ة الواقعية ال�ضيا�ضي���ة كما ح�ضل 

باعرتافهم باتفاقي���ة »كامب دايفيد« وح�ضار غزة، 

مع اأن »حركة حما�س« اأعلنت اأنها الذراع اجلهادية 

ل�»الإخ���وان«، فقامت اجلماع���ة باإغالق معرب رفح 

وتدمري الأنف���اق، وحماباة ال�ضهاينة وتنفيذ �رشوط 

الإدارة الأمريكي���ة مقاب���ل ال�ضكوت ع���ن ا�ضتالمهم 

للحك���م، وفق مقاي�ضة تتناق�س م���ع ال�ضنة النبوية 

ال�رشيفة التي اأعلنها ر�ضول اهلل )�ضلى اهلل عليه واآله 

و�ضل���م( عندما قال: »واهلل لو و�ضع���وا ال�ضم�س يف 

مييني والقمر يف �ضمايل ملا تركت هذا الأمر«.. فاأي 

�ضنة نبوية �رشيفة يتبعون؟!

ه���ل اأعطى »الإخوان« النم���وذج الإ�ضالمي يف 

احلكم عل���ى م�ضت���وى التوظيف ومراع���اة الكفاءة 

واحت�ض���ان الفقراء و»الغالب���ة« يف م�رش، والذين 

كانوا الوقود التنظيمي والدعوي للجماعة ؟

�ضق���ط »الإخ���وان« يف م�رش وخ����رشوا احلكم 

والفر�ضة، واأرهق���وا الإ�ض���الم ب�ضذاجتهم و�ضهوتهم 

لل�ضلط���ة ب���اأي ثمن، ويكاب���رون بحج���ة النقالب 

الع�ضكري عليهم، لكن جتربتهم يف تون�س ف�ضحتهم 

اأكرث، فخ�رشوا النتخابات وه���م مم�ضكون بال�ضلطة 

ل�ضال���ح حتال���ف العلماني���ني ورموز نظ���ام زين 

العابدين، ما يعني اأن ال�ضعب غري را�ٍس عن جتربتهم 

يف احلكم واأ�ضقطه���م، ولي�س اجلي�س التون�ضي، وهذا 

اأكرث فداحة مما ح�ضل يف م����رش، فاأ�ضقطوا اأنف�ضهم 

وبان ق�ضورهم وتق�ضريهم، وغياب امل�رشوع البديل..

التجربت���ان امل�رشي���ة والتون�ضي���ة اأظهرتا اأن 

ال�ضعب واجلي�س يف م�رش اأ�ضقطهم وال�ضعب اأ�ضقطهم 

يف تون����س وقاتلهم التكفرييون.. فمع من يتحالفون 

يف بلدانه���م؟ وه���ل يراهن���ون عل���ى حتالفاته���م 

خارج احلدود م���ع الإدارة الأمريكي���ة والت�ضهيالت 

ل�»الإ�رشائيليني« يف م�رش وتون�س؟

اأما جتربتهم يف �ضورية فكانت اأكرث مرارة، حيث 

حتّولوا اإىل اأداة تركية لتخريب �ضورية وا�ضتعمارها 

ل�ضالح اأردوغان، ف�ضكتوا ع���ن �رشقة م�ضانع حلب 

)لي�ض���ت للنظ���ام(، وعن �رشقة النف���ط، وعن جمازر 

»داع�س« بح���ق املذاهب املختلفة، مب���ن فيه اأهل 

نة والع�ضائر من ال�ضعيطات يف �ضورية والبومنر  ال�ضُّ

يف الع���راق، كم���ا �ضمتوا عن خمالف���ة التكفرييني 

لدي���ن اهلل �ضبحانه بالن�ضب���ة اإىل »جهاد النكاح« 

والغت�ض���اب، والتمثي���ل باجلثث، وكذل���ك التعاون 

مع الع���دو ال�ضهيوين من قبل »الن�رشة« و»اأع�ضاء 

الئتالف ال�ضوري« !

فاأي اإ�ضالم ينته���ج »الإخوان؟ اإ�ضالم ر�ضول اهلل 

)�ضل���ى اهلل عليه واآله و�ضلم( اأم اإ�ضالم املر�ضد؟ وهل 

يخ�ضعون للمقولة اليهودي���ة: »اإذا ت�ضادم قول اهلل 

)�ضبحان���ه( مع قول املر�ض���د اأو الر�ضل وجب اإطاعة 

املر�ضد اأو من ميثله..«؟

�ضق���ط »الإخ���وان« عقائديًا قب���ل اأن ي�ضقطوا 

�ضيا�ضي���ًا، ويف لبن���ان اأي�ض���ًا �ضقط���وا، ومل ت�ضقط 

احلركات واجلمعيات واجلبهات والعلماء املقاومون، 

نة، جتمعهم الأخوة يف الدين  وم���ا زالوا من اأهل ال�ضُّ

م���ع ال�ضيع���ة ومع املقاوم���ة ووح���دة الهدف �ضد 

الختالف والحتالل..

د. ن�ضيب حطيط

رهق اإلسالم
ُ
سذاجة »اإلسالميين الجدد« ت

الرئي�ض امل�سري عبد الفتاح ال�سي�سي: ل تهاون مع الإرهاب                           )اأ.ف.ب.(

على النظام المصري 
أن يدرك دوره القومي 
واإلسالمي في تحرير 

فلسطين 
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بو صعب: عدم اإلقرار بالشراكة الحقيقية للمسيحيين 
سبب لما يشهده لبنان اليوم

لبن����ان يعي�ش �أيام����ًا حرجة 

�لوزير بو �صعب،  للغاية بح�صب 

وه����ي �أيام خط����رة ح�صب قوله: 

ياأخذوننا  �لذي  �لفر�غ  »مو�صوع 

�إلي����ه يب����د�أ بالتمدي����د للمجل�ش 

�لنياب����ي، وهذ� �لأمر لي�ش عبثيًا، 

وم�صاألة �لتمدي����د ل ُتنقذ لبنان. 

�لنتخاب����ات �لنيابي����ة هي �لتي 

تنت�صل لبنان من ماأزقه، وباإمكاننا 

�إجر�وؤها �ليوم لو ح�صنت �لنو�يا، 

لأن����ه يف �ملرة �ل�صابق����ة قيل �إن 

�لتمديد جاء نتيجة ظروف �أمنية، 

و�إنهم عازمون على تغير قانون 

�لنتخاب����ات، وه����ذ� �لأم����ر كان 

يف ظل وجود رئي�����ش جمهورية 

و��صتمر لعام و6 �أ�صهر.. فلماذ� مل 

حت�صل �لنتخابات«؟

ي�صيف ب����و �صع����ب: »�لعذر 

�جلديد �لذي ي�صاق يف وجهنا �أنه 

ل ميكن �إج����ر�ء �نتخابات نيابية 

للجمهورية  رئي�����ش  غي����اب  مع 

�صكلي.. �لعذر يختلف يف كل مرة، 

ومتحرك، و�له����دف ثابت وو�حد؛ 

�نتخاب����ات  �إج����ر�ء  يري����دون  ل 

نيابية، و�لي����وم يريدون �لتمديد 

لأنف�صهم  �أ�صهر  �صنينت وثماني����ة 

�لر�هنة، وه����ي بدعة  وللحال����ة 

�ليوم يتلطون ور�ء عدم  جديدة.. 

�نتخاب رئي�����ش وغد�ً عذر جديد، 

و�لأ�صا�ش لي�ش بعيد�ً عن م�صاألة 

�ل����ذي يريد  قان����ون �لنتخابات 

بع�ش �لقوى �أن يبقى على حاله 

لل�صيط����رة على ج����زء كبر من 

�لناخب �مل�صيحي«.

ب����و �صع����ب بالإجماع  يذّكر 

�للقاء  قان����ون  عل����ى  �مل�صيحي 

�لأرثوذك�ص����ي، وخ����روج فئة عن 

�لإجم����اع، وي�ص����ر �إىل �أن ه����ذ� 

�خلروج �أي�ص����ًا �ليوم لبع�صهم ل 

ُيلغي �حلق.. تغطية �لغلط بنّو�ب 

�أ�ص����ًا م�صك����وك بنيابتهم يكر�ش 

�ل�صح ل �حلالة �ل�صاذة«.

ن�صاأل بو �صعب عمن يتحّمل 

هذه �مل�صوؤولية يف كل مرة، يرد: 

عدم �لإق����ر�ر بال�رش�كة �حلقيقية 

للم�صيحي����ن هو �مل�ص����وؤول عما 

يح����دث �لي����وم، عل����ى �ل����دو�م 

�ملطلوب �أن يكون هناك م�صيحي 

»ل لون ل����ه ول طعم«، و�ملوقع 

�صكلي ل حقيق����ي، ولهذ� �ل�صبب 

با�صتم����ر�ر  �مل�صيح����ي  ي�صع����ر 

بتهمي�ش ملوقعه ودوره، و�خلاف 

ر ب����ن �مل�صيحين  �ل����ذي ي�ص����وَّ

هدف����ه تربي����ر ��صتغ����ال �أطر�ف 

معّينة لتمرير �صيا�صاتهم، و�ليوم 

ني و�ل�صيعي تكفلو�  �لفريقان �ل�صُّ

�إىل  بالتوجه  و�تفق����و�  بالتمديد، 

م����ن ميونون عليه����م يف �ل�صارع 

�لتمديد  جل�صة  لتمرير  �مل�صيحي 

للمجل�ش �لنياب����ي، وو��صح جد�ً 

�أن �لتيار �لوطن����ي �حلر ل ميون 

�أحد بهذ� �ملو�صوع، وكذلك  عليه 

�لكتائب  ح����زب  بخ�صو�ش  �لأمر 

�للبنانية«.

للخروج من �مل���اأزق بر�أي بو 

�صع���ب: »�أ�صًا، جمل����ش �لنو�ب 

قانوين ولكنه لي�ش �رشعي )�إذ� جاز 

�لتعبر( و�ليوم تتم �إعادة �ملنو�ل 

نف�ص���ه مرة �أخرى، و�ل�صعب �أعطى 

بالقانون  و�نته���ت،  ملدة  وكالته 

�لتف���اق للتمديد ملجل�ش  يح�صل 

�لنو�ب.. و�ليوم هذ� �ملجل�ش عليه 

باأ�رشع  نيابية  �نتخاب���ات  �إجر�ء 

وقت ممكن ملعرف���ة �أين �صتذهب 

هذه �لوكالة من جديد.. ما ح�صل 

�أم����ش ه���و عملية �حتي���ال على 

�ل�صعب �للبناين«.

ورد�ً عل���ى �صوؤ�ل ربط �لبع�ش 

�لنتظار  بذريع���ة  �لتمدي���د  عذر 

لنق�صاع غب���ار �ملعارك �لإقليمية 

يقول بو �صع���ب: »�صورية �أجرت 

�نتخاباتها �لنيابية، م�رش و�لعر�ق 

كذلك.. فلماذ� ل ن�صعى نحن لإجر�ء 

�لنتخاب���ات �لنيابية«؟ وي�صيف: 

»هن���اك فري���ق �أعلن عل���ى �ملاأ 

رف�ص���ه �إجر�ء �نتخاب���ات نيابية 

قبل �نتخاب رئي����ش للجمهورية، 

وهم �ليوم من يتبو�أون على مقعد 

وز�رة �لد�خلية، وهم من يعّطلون 

�إجر�ئها حتت ذر�ئع خمتلفة«.

ني  بر�أي بو �صعب للمكّون �ل�صُّ

 
ّ
للم�ص���ي �أ�صباب���ه  �ل�صيع���ي  �أو 

بالتمديد للمجل�ش �لنيابي: »لهم 

�أ�صبابه���م ومعطياته���م، ونح���ن 

نرف�ص���ه �ن�صجامًا م���ع مو�قفنا، 

وهذ� �ملوقف لن يتغر«.

ال�سل�سلة

ن�ص���األ �لوزي���ر ب���و �صع���ب 

عن م�ص���ر ملف �صل�صل���ة �لرتب 

و�لرو�ت���ب يف ظل ه���ذه �لظروف، 

يق���ول: »ل �أك���ذب عل���ى �ل�صعب 

�إىل  �أ�رشت  �أن  �للبن���اين، و�صب���ق 

ب�صفافي���ة، من خال  �ملو�ص���وع 

ح�صور جل�ص���ات �للجان �لنيابية 

ومو�ق���ف �لكت���ل �لرئي�صية تبّن 

يل �أنن���ا ن�صّيع �لوقت، لأننا نقوم 

بتمثيلية �أمام �ل�صعب لنقول �إننا 

نعم���ل لإقر�ر �ل�صل�صل���ة، و�لوفاق 

ن، وبر�أيي، يف  �ل�صيا�صي غر موؤمَّ

 �صل�صلة 
ّ
�لو�ص���ع �حلايل لن ُتَق���ر

�لقري���ب  يف  و�لرو�ت���ب  �لرت���ب 

�لعاج���ل، �إل يف ح���ال ح�صل���ت 

ورئا�صي���ة،  نيابي���ة  �نتخاب���ات 

وح�صل تبدُّل للقوى د�خل جمل�ش 

�لنو�ب«.

بو �صع���ب يوؤكد �صو�بية �إقر�ر 

�ل�صل�صل���ة، لك���ن �ل�صيا�صين يف 

بع����ش �لكتل يرف�ص���ون متريرها 

ب�صكل قاطع، وبر�أيي قبل �لنتهاء 

�لر�هنة ل  �ل�صيا�صي���ة  �لأزمة  من 

�أرى �إمكانية لإقر�رها..

ماآرب �سيا�سية وراء اخلطف

وبخ�صو�ش ق�صية �لع�صكرين 

�ملخطوف���ن م���ن قب���ل تنظيمي 

 ، »�لن�رشة« و«د�ع�ش« �لإرهابيننْ

يعترب ب���و �صعب �أن �لق�صية �لتي 

ملتب�صة  �مل�صاأل���ة  فيه���ا  تعاَلج 

وغر و��صح���ة: »�لو�صاطات �لتي 

يحكي عنه���ا �أفرقاء ع���رب �للو�ء 

عبا�ش �بر�هيم ل ت�صر �إىل حلحلة 

جدية، وُينقل عنها يف �لإعام �أن 

ولكن  م�صمونة،  لي�صت  �لتفا�صيل 

�لكام و�لتو��صل م�صتمر�ن، وناأمل 

خر�ً، ومنذ �أيام ك�صف �لإعام عن 

طلبات جبهة �لن�رشة، وهذ� �لأمر 

يدل على وج���ود �إمكانية �خرت�ق 

يف هذ� �مللف �لإن�صاين«.

ب���ر�أي بو �صع���ب، م�صاألة حل 

مو�ص���وع �لع�صكرين �ملخطوفن 

لي�ص���ت عند �حلكوم���ة �للبنانية: 

دة،  موحَّ لي�ص���ت  �خلاطفن  »�آر�ء 

�أكرث م���ن حملي، ويبدو  و�لعامل 

�أن ه���دف �خلاطفن ه���و حتقيق 

ماآرب �صيا�صية ل مطلبية خا�صة 

بالتنظيمن، ومن ميون على هذين 

�لتنظيمن هو من يتحّكم باللعبة 

فعًا«.

يتمنى ب���و �صعب درء �صجون 

�ملنطق���ة ع���ن لبن���ان، و�لأزمات 

بر�أيه ت�صتحوذ على �هتمام �لدول 

�لكربى: »مع �لأ�صف، بع�ش �لقوى 

يف لبنان تربطه بتحولت �رش�ع 

�ملنطقة لتحقيق مكا�صب خا�صة.. 

ولبن���ان �لذي ل ميك���ن عزله عن 

�ملحي���ط مطلوب من���ه �أن يبقى 

ت�صوية  لبل���ورة  مكانه  مر�وح���ًا 

�ل�رشق �لأو�صط«. 

اأجرى احلوار: بول با�سيل

بوصعب: بعض القوى تريد 
أن يبقى الوضع على حاله.. 

لتستمّر في السيطرة 
على جزء كبير من الناخب 

المسيحي

ني والشيعي  الفريقان السُّ
تكّفال بالتمديد.. واتفقا 

مع َمن يمونون عليهم في 
الشارع المسيحي لتمرير 

الجلسة
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�صيغ���ة لبن���ان �لفريدة ميزته���ا �ل�رش�ك���ة �حلقيقية بن 

خمتل���ف مكّوناته �لطائفية، ل �للفظي���ة �ل�صكلية.. منذ �لعام 

2005 و�صوت �مل�صيحين يعلو مطالبن برفع �لغنب �ملتز�من 
بحقهم، وت�صحيح خلل �لتمثيل �مل�صيحي �لذي مُيعن ب�رشبه 

»تيار �مل�صتقبل«.

�لكتل���ة �لأكرب متثي���ًا للم�صيحين يف �ملجل����ش �لنيابي 

تعترب �أن �لتمدي���د للحالة �لر�هنة من خ���ال جمل�ش نيابي 

م�صك���وك باأكرثيته نتيجة قانون �نتخاب���ي »معوّج«، هدفه 

�إبقاء �لهيمنة على �لتمثيل �مل�صيحي بيد طو�ئف �أخرى، فيما 

�ملطلوب ت�صحيح هذ� »�لختال«.. 

�حلج���ج �لأمنية و�ل�صعار�ت �لوطني���ة �لتي ُترفع يف وجه 

�مل�صيحين عن���د كل ��صتحقاق د�صتوري، جتعل لبنان مّتجهًا 

�أكرث فاأكرث نحو �ملجهول.. 

 »�لثبات« حاورت وزير �لرتبية و�لتعليم �لعايل �ليا�ش بو 

�صعب حول �آخر �جتاه���ات »�لتكتل«، وروؤيته لا�صتحقاقات 

�ملحلية، و�إليكم �أبرز ما جاء:
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ي�صر �لعماد �إميل حلود �إىل �أنه يف 

فرتة قيادته للجي�ش �للبناين، »كان كل 

همي �أن �أحاف����ظ على �جلي�ش، و�أجعله 

وطنيًا، و�أوّفر له �لإمكانيات و�ملعنويات 

�لت����ي جتعله ق����ادر�ً على لع����ب دوره 

كامًا، وكانت حينما تكرب �مل�صاكل مع 

�ل�صيا�صي����ن ويري����دون �أن يقيلو� قائد 

�جلي�����ش، كانو� ي�صكوين للرئي�ش حافظ 

�لأ�صد، �ل����ذي كان يعرف �آنئذ ح�صا�صية 

�لو�ص����ع �للبناين، خ�صو�صًا �أننا كنا قد 

�نتهينا من �حل����رب �لأهلية، وبد�أنا يف 

مرحلة م����ا بعد �لطائف، ف����كان مينع 

ح�صول �مل�ص����اكل، وحتى �تخاذ قر�ر�ت 

متهورة«.

ي�صيف: كانت �ل�صحف يومها تكتب 

عن �أن �لأمن يف لبنان ل�صورية، لكنني 

بحك����م م�صوؤوليت����ي كقائ����د للجي�ش، 

كان يهمن����ي �أن �أق����وم باإجن����از وطني، 

و�أن �أحاف����ظ عل����ى �جلي�����ش و�أرفع من 

�أمن����ًا وطنيًا..  �أُجن����ز  معنويات����ه، و�أن 

ومع ذلك �ص����ارو� يتحدثون �أن �جلي�ش 

ي�صتهل����ك ن�صف خزين����ة �لدولة، وهذ� 

كام غ����ر �صحي����ح، لأن كل ما �أخذناه 

هو رو�ت����ب �لع�صكرين، ومل نكلفهم يف 

توفر �لعتاد �صيئًا، على نحو ما ذكرُت 

�إىل  �لأمركي����ة، بالإ�صافة  �لهبة  ب�صاأن 

هبة �صيار�ت ع�صكرية من دولة �لإمار�ت 

�لعربية �ملتحدة، ولكن �أحد�ً مل يعطنا 

دبابات، فقط �صوري����ة هي �لتي قدمت 

لنا مئة دباب����ة و20 �ألف كا�صينكوف، 

ويومها كنت ما �أز�ل يف »�لغربية«.

�ل�صفقة مع  م����ن بعده����ا، كان����ت 

و�لآلي����ات  �لعت����اد  يف  �لأمركي����ن 

�ملوج����ودة يف �إح����دى قو�عده����م يف 

�أملانيا كما �صبق وذكرت«.

وي�صتدرك قائ����ًا: »�لآخرون مل يكن 

يريدون تعييني قائ����د�ً للجي�ش، لأنهم 

كانو� يريدون �صابط����ًا يق�صيها - كما 

ذك����رت �صابقًا - لعب �لورق، �أو �صابطًا 

�آخر يق�صيها يف �للهو«.

يعتقد �لعماد �إميل حلود �أنهم ندمو� 

على تعيينه قائد�ً للجي�ش، فهم يعرفون 

�أنه تلق����ى كل تدريبات����ه يف �لوليات 

�ملتح����دة �لأمركية، ودرو�صه كانت يف 

�أمركا وبريطانيا، وبالتايل هو ل يعرف 

�صوري����ًا ول �إير�نيًا، ثم هم قبل �لتعين 

يدر�صون م����ن يري����دون تعيينه، ورمبا 

�أمكنة تدريب����ه وتلقي  معلومات ع����ن 

علومه �صّهلت قر�رهم.

ويتابع: �لأمر �لذي قد ل يعرفه �أحد، 

�أن طرح ��صم����ه كقائد للجي�ش كان من 

قب����ل �لرئي�ش �صليم �حل�ش، �لذي يعرف 

جمموعة م����ن �ل�صباط »�لأو�دم«، وهم 

�لذين قالو� له: �إميل حلود هو من �أف�صل 

�ل�صباط �للبناني����ن، وميكنه �أن يكون 

قائ����د�ً للجي�ش، ويعيد بن����اء �ملوؤ�ص�صة 

�لع�صكرية.

وهنا ن�صر له »�إىل ما قاله �لرئي�ش 

�حل�ش ع����ن �لعماد حلود: ل����و مل يكن 

�إمي����ل حلود قائد�ً للجي�ش لعّينته قائد�ً 

له مرت����ن، مرة لأن����ه �أف�ص����ل �صابط 

م����اروين، و�ملن�صب م����ا ز�ل حتى هذه 

�للحظة حكر�ً على �ل�صباط �ملو�رنة يف 

�لتوزيع �لطائفي ملر�كز �مل�صوؤولية يف 

�لدولة، وم����رة ثانية لأنه �أف�صل �صابط 

�إطاقًا، مبا يتمّتع به من مز�يا �صخ�صية 

وع�صكرية وقيادية، �صهد له بها �لقا�صي 

و�لد�ين، هذ� لو مل يكن للطائفية �عتبار 

يف تعين قائد �جلي�ش«، ويتابع حلود: 

»تبّن يل �أن �ل�صورين و�لرئي�ش حافظ 

�لأ�صد كانو� يتابعوين منذ �أن كنت تلميذ 

�صابط يف �حلربية، ولهذ�، حن ُطرحت 

فك����رة �أن �أعنَّ قائ����د�ً للجي�ش، وجدها 

�لرئي�ش حافظ �لأ�صد فكرة جيدة«.

ويتناول �لعم����اد حلود حادثة مرج 

�لزهور؛ حينما �أبعد �لعدو »�لإ�رش�ئيلي« 

عدد�ً من �لفل�صطينين �إىل مرج �لزهور، 

إميل لحود يتذكر.. 
كيف عالج قائد الجيش مشكلة مرج الزهور؟

حيث ُي�صدر �لرئي�ش رفيق �حلريري 

قر�ر�ً يف حينه باإدخالهم �إىل بروت، 

و�لهتم����ام به����م، لكنن����ي رف�صت 

ب�صفتي قائد�ً للجي�ش هذ� �لأمر، لأن 

مرج �لزهور منطقة ع�صكرية تخ�صع 

مل�صوؤولية قائد �جلي�ش بتاأكيدي �أن 

�ملطلوب لي�ش م�صاعدة من طردهم 

باخلا�ش منهم، �إمنا بتوفر عو�مل 

�ل�صغط على �لعدو، و�إبقائهم حيث 

هم، من �أجل فر�ش عودتهم.

�لكام  �لكثر من  ويتذكر يومها 

�ل����ذي �ص����در يف خمتل����ف و�صائل 

�لقا�صية  �لظ����روف  ع����ن  �لإع����ام، 

�لت����ي يعي�صه����ا ه����وؤلء �ملنفيون، 

حي����ث �ل�صقي����ع و�ل����ربد و�لثل����ج 

و�حلرمان.. لكنن����ا مل نرّد على كل 

ذلك، و«طوقناه����م ومنعناهم« من 

�لو�صول �إىل ب����روت، لأن �ملطلوب 

هو �صمان حق عودته����م، وت�صكيل 

حالة �صغط على �لعدو تفر�ش هذه 

�لعودة، وهذ� فعًا ما ح�صل، ولو مل 

نعمل ذلك لكان وق����ع ما ي�صبه ما 

ح�صل بعد �أيلول �لأ�صود عام 1970.

ويوؤك����د �لعم����اد حل����ود �أنه يف 

قيادته للجي�ش ذهب بعيد�ً جد�ً، لأن 

طبعه يفر�ش علي����ه �لقيام بو�جبه 

كامًا يف �مل�صوؤولية �لتي يتولها، 

�أنه  وعليه، كقائد للجي�����ش، يعترب 

�ص����ار م�صوؤوًل ع����ن �لأم����ن، مهما 

كل����ف �لأمر، دون �أن يهت����م باإقالته 

�أو �إبقائه، و»ح�ص����ب �لد�صتور قائد 

�جلي�ش �لذي يخ�صع ل�صلطة جمل�ش 

ذ، ولو مل  �لوزر�ء ي�صدر �لأو�مر لتنفَّ

�أقم بذلك، لكنا بقينا يف مكاننا يف 

نقطة �ل�صفر«.

ويقول: كان �ملطلوب من جمل�ش 

�لوزر�ء و�ملجل�ش �لأعلى للدفاع �أن 

ياأخذو� �لق����ر�ر �حلا�صم عندما بد�أت 

�لأح����د�ث يف �صورية، لأن����ه علينا 

و�جبات مبن����ع كل �لأ�صوليات من 

�لدخ����ول �إىل لبن����ان، وذلك باإغاق 

�حل����دود، و�إعط����اء �لق����ر�ر للجي�ش 

لتنفي����ذ ذلك، ولو ح����دث هذ� �لأمر، 

فال�صعب كله �صيكون مع �جلي�ش.

ويت�ص����اءل �لعماد حل����ود: ملاذ� 

كل م����ا يج����ري؛ من ر�ص����ق �جلنود 

عر�صال  تط����ور�ت  �إىل  باحلج����ارة، 

ب����دء�ً من بد�ي����ة �لأزم����ة �ل�صورية، 

حيث �صدرت �لأ�ص����و�ت �لتي تدعو 

لتحرُّك �جلي�����ش ب�»�حل�صني«؟ هذ� 

�أمر خطر يوؤثر �صلبًا على معنويات 

�جلي�ش.

يتم  �لت����ي  �لطريق����ة  ي�صي����ف: 

�لتعام����ل بها م����ع �جلي�ش خطرة، 

�لدفاع  م����ن جمل�����ش  فاملطل����وب 

�لأعلى �أن يقوم بو�جبه ويدعم قائد 

�جلي�����ش، لأن يق����وم بو�جبه مبهام 

حفظ �لأمن �لوطن����ي، دون �أن يفكر 

�أحد من يغ�ص����ب �أو ير�صي، تر�صى 

�أم����ركا �أم ل، ويعج����ب ذلك فرن�صا 

�أم ل يعجبه����ا، وتقب����ل هذه �لدولة 

�لعربية �أو تلك �أم ل تقبل، خ�صو�صًا 

بعد �أن دخل �أكرث من مليون ون�صف 

مليون �صوري مئات �آلف �ل�صورين، 

ل �أحد يعرف عنهم �صيئًا، ومن هم، 

و�إىل من ينت�صبون وما �إذ� كان كلهم 

�صوريون.

م����ن  نت�صفي����د  �أل  ويت�ص����اءل: 

جتاربنا؟ �أمل يدرك����و� ما ح�صل يف 

لبنان بع����د جمازر �أيل����ول �لأ�صود 

1970، و�لنتقال �لفل�صطيني �لكثيف 
�إىل لبن����ان، وما ح�ص����ل بعدها من 

تطور�ت، وما و�صلنا �إليه، وما يز�ل 

لبنان يدفع ثمنه حتى �لآن؟

من يخاف على �ص���ورة لبنان 

�حل�صاري، ويدعو �إىل �لت�صاهل مع 

�ل�ص���وري، و�لناأي بالنف�ش  �لنزوح 

بالطريقة �لتي ج���رت، �إمنا يخرّب 

لبن���ان و�صورته، ويوؤ�ص�ش رمبا �إىل 

�إ�صكالت خطرة يف �مل�صتقبل.

اأحمد زين الدين

■ جتم��ع العلم��اء امل�شلم��ن، ويف الذك��رى امل�شوؤوم��ة لوع��د 
بلف��ور، دعا الع��امل العربي والإ�شالمي اإىل التنب��ه اإىل موؤامرة 

ال�شهاينة الذين باتوا قاب قو�شن اأو اأدنى من حتقيق حلمهم 

بهدم امل�شجد الأق�شى - ل �شمح اهلل - واأل حل �شوى باإطالق 

م�ش��رات عارم��ة تطال��ب احلكوم��ات بالتح��رك ل��درء اخلطر 

ال�شهي��وين، واأن يجتم��ع العلم��اء لأخذ ق��رارات يف حترمي اأي 

اقتت��ال داخلي والدع��وة للمقاومة باعتباره��ا اخليار الوحيد 

لتحرير فل�شطن.

■ لق��اء اجلمعيات وال�شخ�شي��ات الإ�شالمية اأ�شاد بالإجنازات 
التي حققها اجلي�ش والقوى الأمنية يف ال�شمال وعكار، فالبالد 

جت��اوزت من خالله��ا قطوعًا خط��راً كاد يطي��ح بال�شتقرار 

وال�شلم الأهلي، واأن يعيد اللبنانين اإىل ذاكرة احلرب الأهلية، 

حم��ذراً من بع���ش املجموعات التي ت�شع��ى اإىل �رضب �شيغة 

الوحدة والتعاي�ش بن اأبناء �شيدا التي كانت ول تزال عنوان 

للوحدة بن جميع اأبناء اجلنوب.

■ ال�شي��خ �رضيف توتيو؛ ع�ش��و جمل�ش اأمناء حرك��ة التوحيد، 
اأ�ش��اد بالعملي��ة البطولي��ة التي نّفذه��ا اأحد رج��ال املقاومة 

الفل�شطيني��ة الأفذاذ �شد املتطرف ال�شهي��وين احلاخام يهودا 

غليك، الذي يقود حملة �شعواء �شد امل�شجد الأق�شى املبارك.

■ حرك��ة الأم��ة اأك��دت يف الذك��رى ال���97 عل��ى وع��د بلف��ور 
امل�شوؤوم، اأن ما يح�شل يف عاملنا العربي والإ�شالمي من فنت 

واأزمات جع��ل ال�شهاينة ميعن��ون يف تطاولهم على فل�شطن 

واملقد�ش��ات فيه��ا، واملطلوب الي��وم من جميع �شع��وب الأمة 

ت�شحيح البو�شلة باجتاه فل�شطن والقد�ش واملقد�شات. 

■ ال�شي��خ ح�ش��ام العي��الين طالب �شمر جعجع ب��رك التحدث 
ني��ة لي�ش��ت 

ُّ
با�ش��م الطائف��ة ال�شني��ة لأبنائه��ا، فالطائف��ة ال�ش

قا�رضة، وباإمكانه��ا الإعالن عن موقفها، ولي�شت بحاجة اإىل 

ني الوا�ش��ح الراف�ش 
ُّ
اأح��د لينوب عنه��ا، مذكراً باملوق��ف ال�ش

لالإرهاب والداعم للمقاومة.

ال�سهيد د. عبد العزيز الرنتي�سي يف مرج الزهور عام 1992

الرئيس لحود: من يدعو 
إلى النأي بالنفس 

بالطريقة التي جرت إنما 
يخّرب لبنان وصورته.. 

ويؤسس إلى إشكاالت 
خطيرة في المستقبل
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رمب���ا تظن���ن �أن قول���ك لزوجك �إن 

مظهره يبدو ر�ئعًا وهو ي�سلح �ملكن�سة 

�لكهربائي���ة �أم���ر�ً �إيجابي���ًا ول���ه وقع 

مو�سيقي على �أذنْيه، لكن ما ال تعلمينه 

�أن زوج���ك ي�سمع ذل���ك ب�سكل خمتلف، 

فكلمات �مل���دح و�ملجاملة �لتي تقولها 

�لن�ساء ميك���ن �أن ُتفهم بطريقة خاطئة؛ 

فاأحيانًا بع����ض �ال�ستجابات �لعاطفية، 

مث���ل �الإحب���اط و�الإث���ارة، تت�سلل �إىل 

�ملجامالت وجترح كر�مة وكربياء �لرجل 

ب�س���كل غ���ر مق�سود، فعندم���ا تقولن 

جماملة للرجل، قوليه���ا باأكرب قدر من 

�لو�س���وح لُتظه���ري له م���دى تقديرك 

ل���ه.. و�إليك بع����ض �الأمثلة ع���ن �أنو�ع 

�ملجامالت �لتي يكره �لرجال �سماعها:

»ه���ذ� لطف من���ك �أن���ك ترغب يف 

ولكنن���ي  �لتنظي���ف،  يف  م�ساعدت���ي 

�أ�ستطيع فعل ذلك بنف�سي ب�سكل �أ�رسع«: 

حتى �إذ� كنت تف�ّسل���ن تنظيف �ملنزل 

بنف�سك م���ن دون م�ساعدة، كوين لطيفة 

م���ع زوجك �إذ� عر����ض �أن يخفف �حلمل 

من عليك، وال تعلّقي على ُبطئه �ل�سديد 

يف �الأعم���ال �ملنزلي���ة، فنح���ن كن�ساء 

نفعل ذلك حيث يكون لدينا يوم طويل، 

فرنيد �أن ننجز �الأ�سي���اء باأ�رسع طريقة 

ممكنة، حتي نتمّكن من �أن ن�سرتيح، لكن 

�لرجال يكرهون �أن ي�سعرو� باأنهم لي�سو� 

جيدي���ن بالقدر �ل���كايف بالن�سبة �إليك، 

و�سيعتقد �أنك تعّقبن عليه وتقولن �إنه 

بطيء من خالل تعليق���ك هذ�.. بداًل من 

ذلك، ��ستغلي �لوقت �لز�ئد �لذي تق�سينه 

يف غ�س���ل �الأطباق، وحتّدث���ا �سويًا عما 

فعلتماه هذ� �ليوم، وفوق كل ذلك، قويل 

له �إنك تقّدرين رغبته يف م�ساعدتك.

»�أنا مذهولة �أن���ك ��ستطعت �إ�سالح 

�لكهرب���اء« )�أو �سنب���ور �ملياه مثاًل(: ال 

ُتظهري �ندها�سك من زوجك �إذ� وجدتيه 

يفعل �سيئًا مث���ل �إ�سالح �لكهرباء، دون 

�أنك  م�ساعدة حمرتف، فاإخبارك لزوجك 

م�سدومة م���ن مقدرت���ه مبنزلة �رسبة 

كب���رة الحرت�م���ه لذ�ت���ه، فالرجال ال 

يريدون �أبد�ً من زوجاتهم �أن ي�سككن يف 

قدر�ته���م �لذكورية.. بداًل من ذلك حاويل 

قول: »و�سيم، ذك���ي، وميكنه �إ�سالح �أي 

�سيء.. كنُت �أعل���م �أنني قد تزوجت من 

�لرجال �ملثايل«.

�لطريقة،  بتل���ك  �لغ�سيل  �أرّت���ب  �أنا 

لكن �سك���ر�ً على حماولتك: �حذيف كلمة 

»حماولت���ك« م���ن مف���رد�ت �لكلمات 

يعتق���د  فه���و  باملجامل���ة،  �خلا�س���ة 

�أنه ق���د قام بعم���ل �سيء ر�ئ���ع، لكنه 

ي�سع���ر باالإحب���اط عندم���ا تقولن له 

»حماولت���ك«، فكاأنها تعني �أن �الأمر مل 

يكن جيد�ً مب���ا يكفي. تخلي عن �لكمال 

�لد�خل���ي �خلا�ض بك و�سري مع �لتيار، 

فمن �جليد �أن تكون لديك طريقة حمددة 

لفعل �الأ�سي���اء، لكن تو�ّسل���ي �إىل حل 

و�سط بداًل من نقد جمهود�ته.

»�أنت �ل�سخ�ض �لوحيد �لذي ميكنني 

�لتحدث �إليه«: جتّنبي و�سع ذلك �حلمل 

�لعاطفي �لثقيل على عاتق �لرجل، فهو 

ال يري���د �أن يكون مبنزل���ة �الأم و�الأخت 

ل���ة يف �سخ�ض و�حد،  و�ل�سديقة �ملف�سَّ

فه���ذ� ي�سغطه ليكون ه���و نظام �لدعم 

�لوحيد ل���ك«.. قويل له �إن���ه �ل�سخ�ض 

�لوحيد،  �ل�سخ����ض  ولي����ض  �ملف�س���ل، 

ف�سيكون لذلك تاثر �أف�سل.

»ه���ذه �لهدي���ة لي�ست عل���ى ذوقي 

بال�سبط، لكن �لفك���رة نف�سها حُت�سب«: 

�أن ُتخ���ربي زوجك باأن���ه ر�سن ومفّكر 

�أمر جي���د، لكن حتى ل���و كانت �لقالدة 

�لتي �أح�رسها لك هي �آخر �سيء ميكنك 

�ختياره، فال تقويل ل���ه ذلك، فبتحّدثك 

بتلك �لطريقة وكاأن���ك تقولن له �إنه ال 

يعرفك بال�سكل �ل���كايف، و�سيكون �الأمر 

مبنزل���ة �سفعة على وجه، لذ� عرّبي عن 

�سكرك له على كرمه ب�سبب تلك �لهدية، 

و�رتدي �لق���الدة من وقت �إىل �آخر، وقبل 

�أي منا�سبة �أخرى، حددي له �لهدية �لتي 

تف�ّسلينها حتى يعلم ما �لذي �سيح�رسه 

لك.

»لق���د فعل زوج���ي �ل�س���يء �الأكرث 

رومان�سية على �الإط���الق«: ال تتحدثي 

كثر�ً م���ع �سديقاتك ع���ن �سيء خا�ض 

فعله لك زوج���ك، فالكالم ينتقل �رسيعًا 

من �سديقاتك �إىل �أ�سدقائه، فهناك �لكثر 

م���ن �ل���كالم يف جمموع���ات �الأ�سدقاء 

�لذكورية ح���ول �أن يكون �لرجل عا�سقًا 

لزوجته، وتلك �جلمل تقع يف تلك �لفئة، 

فاإذ� قام زوجك برتتيب ع�ساء رومان�سي 

من �أجلك الأنه يحبك، ف�سيقوم �أ�سدقاوؤه 

بجعله يق�سي وقتًا ع�سيبًا معهم ب�سبب 

�ل�سغط �لز�ئد �ل���ذي �أ�سبحو� ي�سعرون 

به الإر�س���اء زوجاتهم، ل���ذ� رمبا عليك 

ق���ول: »نحن نرّكز عل���ى �إبقاء �لعالقة 

بيننا منع�سة، وموؤخر�ً قام زوجي بذلك 

بالفع���ل«، وهذ� �سيلق���ي �ل�سوء ب�سكل 

�سحي���ح على زوجك، وعل���ى �لرغم من 

�أنه رمبا يثر غرة �سديقاتك، �إال �أنه لن 

ي�ستفز �أ�سدقاء زوجك.

رمي �خلياط

مجامالت يكره زوجِك سماعها

تو�جه غالبية �الأمهات �سعوبة يف تعليم �لطفل 

دخول �حلمام و��ستخد�مه بالطريقة �ل�سحيحة بعد 

بلوغه �سّن معّن، لكّنه فعليًا لي�ض باالأمر �ل�سعب، 

بل يحتاج �إىل بع�ض خطو�ت مدرو�سة.

�لكثر م���ن �الأمهات يبد�أن بتعلي���م �لطفل على 

دخول �حلمام عند بلوغ���ه �لثالثة من عمره، حيث 

يكون قادر�ً على �لتعبر و�لفهم، لذ� نن�سحِك �سّيدتي 

باتباع �خلطو�ت �الآتية:

- حتّدثي مع طفلك ح���ول �ملو�سوع و�أخربيه باأنك 

�ستتوقفن عن و�سع �حلفا�سة ل���ه الأّنها ت�سّبب له 

�ل�سيق، وعليه �أن يبد�أ با�ستعمال �حلّمام مثل �لكبار.

- توقف���ي ع���ن ��ستعم���ال �حلفا�س���ات بالتدريج، 

ل و�سعها بعد  خ�سو�سًا �أثناء �لنهار، ويف �لليل يف�سَّ

نومه، بدون �أن ي�سعر.

- ال توّبخي �لطفل �أو ت�رسخي بوجهه �إذ� �أخفق يف 

م بنف�سه. �لتحكُّ

- �منح���ي طفلك ف���رتة كافية من �لوق���ت لق�ساء 

حاجته، وحتدثي معه �أثناء ذلك.

- �حر�س���ي عل���ى �أن يكون طفلك ق���ادر�ً على نزع 

مالب�سه لوحده حال حاجته ال�ستعمال �حلّمام.

- �بدئ���ي بتعليم �لطفل عل���ى دخول �حلمام خالل 

ف�س���ل �ل�سيف، لتفادي �أن ت�سيب���ه نزلة برد �إذ� ما 

بلّل مالب�سه.

- �أب���دي �نزعاجك ب�سكل لطيف م���ن �لر�ئحة �لتي 

تنتج منه.

ذ  - ��ستخدم���ي كلمات �لتحفي���ز و�لت�سجيع، ويحبَّ

تقدمي هدية �أو طعام معن يحّبه �لطفل.

- تف���ادي �إعطاء طفلك مو�د مدّرة للبول قبل ذهابه 

للنّوم ب�ساعتن على �الأقل، مثل �ل�ساي و�لع�سر.

- �حر�س���ي عل���ى �أن ت�سرتي قاع���دة �حلمام �لتي 

يختارها طفلك بنف�سه.

يف �خلت���ام، تذّكري د�ئمًا �أن���ه يجب �أن تتحلّي 

بال�سرب، فتعلي���م �لطفل على دخول �حلّمام يحتاج 

�إىل �لرتكيز على ت�رسفاته وتفّقده كل �ساعتن.

• �آد�ب »�لو�سو�سة« وتغير لغة �حلديث
ي�سع �الإتيكيت ب�سكل عام قو�عد عاّمة للتعامل 

مع �لنا�ض، خ�سو�سًا لناحية �لت�رسّف و�ملحادثة، 

وكله���ا ركائز يلّفها �ح���رت�م �الآخر وعدم تعري�سه 

لالإحر�ج �أو لالإزعاج باأي �سكل. 

ال �س���ّك �أّن �لهم����ض و»�لو�سو�س���ة« و�لغم���ز 

�لب����رسي �ل�سامت وتغير �للغة خ���الل �لتحّدث 

يعتربه���ا �الإتيكي���ت �أخطاء ال ُي�سم���ح بها �إالّ يف 

حاالت خا�ّسة جد�ً، نعر�سها بالتفا�سيل.

� �لو�سو�سة:
�أن تقرتب���ي من �سخ�ض م���ن �سمن �ملجموعة 

وتهم�س���ي يف �أذن���ه �أمر�ً تق�سدي���ن �أن تخفيه عن 

�الآخرين ت�رسّف ي�سجب���ه �الإتيكيت و�لربوتوكول، 

ولكّنك ت�ستطيعن �لقيام به لالأ�سباب �الآتية:

- تريدي���ن �أن تخ���ربي هذ� �ل�سخ����ض �أن �سّحابة 

�رسو�له مثاًل لي�ست مغلقة ب�سكل حمكم، �أو �حلذ�ء 

�لذي يرتدي���ه مّت�سخ، �أو مالحظة حترجه يف حال 

�سمعها من �أحد.

- ال ت�سعرين بالر�حة وتريدين �ملغادرة وتطلبن 

م�ساعدت���ه، �أو تريدي���ن �إعالمه ب�سب���ب مغادرتك 

وت�سعرين باالإحر�ج �أن يعرف �جلميع ما تقولن. 

- �أن���ت يف مكان تق�سدينه للمرّة �الأوىل، وت�ساألن 

عن م���كان �ملر�حي�ض، فتهم�س���ن �ل�سوؤ�ل يف �أذن 

�ساحبة �ملنزل مثاًل. 

� ��ستعمال لغة خمتلفة: 
عل���ى �لرغم م���ن �سيوع ما ُيطل���ق عليه فعل 

�لرطانة �أو ��ستعمال خمتلف �للغات �لبديلة للغة 

�الأّم، ما قد ُيحرج بع�ض �الأ�سخا�ض يف �ملجموعة 

�لذين قد ال يفهمون ما ُيقال �أو ال ي�ستطيعون حّتى 

�لتعب���ر عن �أنف�سهم بطالقة، لذ� ه���و �أمر يرف�سه 

�الإتيكي���ت رف�سًا قاطع���ًا �إالّ يف �حلاالت و�لظروف 

�الآتية:

- �الأ�سخا����ض �ملوجودون ال يجي���دون �للغة �الأم 

ب�سكل يخّولهم �لتعبر عن �أنف�سهم و�إي�سال �لفكرة 

�لتي يريدون.

- يحت���اج �أح���د �ملوجودي���ن يف �ملجموعة �إىل 

مرتجم ينقل له تفا�سيل ما ُيقال وما يحدث. 

- �أن���ت يف �جتماع عمل، و�لزبون ال يتحّدث �سوى 

هذه �للغة �لبديلة.

َفناإلتيكيتأنـِت وطــفـــــلك

مين طفلك دخول المرحاض؟
ّ
كيف تعل
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منوعات

�أف��ق��ي

1 - �أول قبلة للم�سلمن / يو�سع �لتاج فوق ر�أ�سي
2 - جزيرة يف �ملحيط �لهادي.

3 - تنقرها فت�سمعك هدير �ل�سوت / يحتاج
4 - ن�سمات / �بتعد�

طــريـقـة اللعـب

تو�س���ع �الأرقام م���ن 1 �إىل 9 عاموديًا و�أفقيًا 

على �أن ال يتكرر �لرقم يف �أي �جتاه عامودي 

كان �أو �أفقي 

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

10

5 - يف �ل�سعر / �أغب و�أ�رسب
6 - وحدة قيا����ض �لطاقة / 

من �أ�ساليب �خلط �لعربي

7 - ن�س���ف ول���ول / معناه 
كثر �لربكة و�ليمن

8 - م���ن �ن���و�ع �خل�س���ب / 
جمهز مو�د ملو�سوع معن

9 - �أول من رو�ض �خليل.
10 - �سكرت���ر �سابق لالأمم 
�ملتحدة ت���وىل من�سبه �أكرث 

من مرة.

ع��م���ودي

1 - مدين���ة غر عربية فيها 
450 م�سج���د� / حتت �أقد�مها 

�جلنة

2 - غر معقد / للتعريف
3 - �أن���و�ع م����رسوب حمبب 
/ ��س���م فل���م ملحم���د �سعد 

)مبعرثة(.

4 - من�سوب �إىل دول �لعامل 
/ �الرتفاع و�لعلو

5 - ما يبلغ���ه �الن�سان من 

1
1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

عمره / �سوق كبر �لبناء / قمة �لطرب

6 - نعم باالجنبية / رك�ض
7 - �لع����رس �ل�سالمي حي���ث كانت �إد�رة 
للحمام �لز�جل / جمهز مو�د للند�ءمعن

8 - ��سبح ملكا مل�رس وعمره 9 �سنو�ت
9 - �خلروج �إىل �حلياة / لدينا

10 - ثمرة حتتاج ل�سنة كاملة لتن�سج.
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ور�ئحتها  �لز�هية  باألو�نه���ا  �لبهار�ت 

�لفّو�ح���ة ال متنح �أطباقن���ا نكهات لذيذة 

فح�س���ب، ب���ل متّدن���ا بع����رس�ت �لفو�ئد 

�ل�سحي���ة، وخ�سائ�ض بع�سه���ا �لوقائية 

و�لعالجي���ة، جتعله���ا �أك���رث فاعلية من 

�لعقاقر �لكيميائية.

ُتوح���ي �مل�ساحي���ق �مللون���ة يف  ال 

قو�ريرها �ل�سغرة �مل�سفوفة يف مطابخنا 

باأّنها تتمتع بخ�سائ�ض �سحية ��ستثنائية، 

فه���ي يف نظ���ر �لكثري���ن جُم���رّد تو�بل 

وُمطّيب���ات، لكن �لو�قع غ���ر ذلك متامًا، 

و�لكثر م���ن �أجد�دنا كانو� يعرفون بع�ض 

فو�ئد �لبهار�ت �ل�سحي���ة، وي�ستخدمونها 

يف حياتهم �ليومية.

وي���روي �لربوفي�سور »بار�ت �أغر�ول«؛ 

�ملتخ�س�ض يف �أبحاث �ل�رسطان و�لكيمياء 

�أّن �لبهار�ت مل  �لبيولوجي���ة و�ملناع���ة، 

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

�أثن���اء َترعُرع���ه يف �لهن���د، ب���ل كان���ت 

ُت�ستخ���دم يوميًا كع���الج �أ�سا�سي للكثر 

من �ال�سطر�ب���ات �ل�سحية، ويذكر مثاًل �أن 

�أّمه كانت تر�ض �لكركم على �جلروح �لتي 

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

يعاين �رتفاعًا يف �حل���ر�رة. وُي�سيف �أّنه 

يف �لعام 1995، عندما ب���د�أ �أبحاثه على 

�لكركم، مل يكن هن���اك �أكرث من 50 در��سة 

�لُق���در�ت �لعالجية  علمية من�سورة حول 

للبهار�ت، �أم���ا �ليوم فهناك �آالف من هذه 

�لدر��سات �لعاملية �لت���ي �أكدت وتوؤكد �أّن 

�لبهار�ت حتتوي على مو�د ُتكافح �الأك�سدة 

و�اللتهاب���ات، وهم���ا مرتبطت���ان ب�سكل 

مبا�رس باأغلبية �الأمر��ض �ملزمنة.

�لقرفة

�لالفت �أن تكون �لقرفة، هذ� �لنوع من 

�لبه���ار�ت ذو �ملذ�ق �حللو، �لتي ُي�ساف 

�إىل �حللويات، ه���ي نف�سها ت�ساعد على 

�لوقاية من �مل�ساكل �ل�سحية �ملرتبطة 

بارتف���اع م�ستويات �سك���ر �لدم، ال�سّيما 

مر�ض �ل�سكري م���ن �لفئة �لثانية، �لذي 

يزد�د �نت�سار�ً يومًا بعد يوم. فقد تو�لت 

�لدر��س���ات �لتي �أك���دت �أّن �لقرفة تلعب 

دور�ً يف �لتحك���م �ليومي يف م�ستويات 

�ل���دم(، ويف عو�مل  �لغلوك���وز )�سك���ر 

�خلطر �الأخرى �ملرتبطة باأمر��ض �لقلب 

و�الأوعي���ة �لدموي���ة. فال�سك���ري، �لذي 

يتج�ّس���د يف �رتفاع مزمن يف م�ستويات 

�سك���ر �لدم، ُيهاجم �ل�رس�ي���ن و�الأوردة، 

ويزيد من خط���ر �الإ�سابة مبر�ض �لقلب 

مبعدل 6 �أ�سعاف.

ويف در��س���ة حديث���ة، �سمل���ت 106 

�أ�سخا����ض ُم�ساب���ن بال�سكري حيث مت 

�أف���ر�د �ملجموع���ة �الأوىل غر�مًا  �إعطاء 

من �لقرف���ة يف �ليوم، بينما �أعطي �أفر�د 

�ملجموع���ة �لثانية عالجًا وهمّيًا، وبعد 

مرور 3 �أ�سه���ر َتبّن �أّن �الأ�سخا�ض �لذين 
كانو� يتناولون �لقرفة جنحو� يف خف�ض 

موؤ�رس قيا�ض م�ستويات �سكر �لدم لديهم 

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

ل���دى �الآخري���ن. ُيذك���ر �أّن �أي �نخفا�ض 

ن���ًا  ي���رت�وح ب���ن 0.5 و1 ُيعت���رب حت�سُّ

ملحوظًا يف حالة �ملري�ض بال�سكري. 

وتبّن �أي�س���ًا �أّن �لقرفة ت�ساعد على 

�لتحك���م يف م�ستويات �سك���ر �لدم على 

�ملدى �لق�سر �أي�سًا، فق���د قام �لبحاثة 

�ل�سويدي���ون بتجربة، �أطعم���و� فيها 14 

�سخ�س���ًا وجب���ة بودين���غ �الأرز نف�سها 

مرّتن، مرّة م���ع َر�ّسة و�فرة من �لقرفة، 

ومرة من دون قرفة، فتبّن �أّن م�ستويات 

�سكر �لدم قد �نخف�س���ت ب�سكل ملحوظ 

بعد تناول �لوجبة �لغنية بالقرفة.

�لقرف���ة حُتاكي  �أّن  �الأطب���اء  ويوؤكد 

يف مفعوله���ا د�خ���ل �جل�س���م مفع���ول 

ُينظم  �ل���ذي  �لهرمون  �ل�»�أن�سول���ن«؛ 

م�ستوي���ات �سك���ر �لدم، فه���ي قد حتّفز 

وحد�ت تلّقي �ل�»�أن�سولن« يف �خلاليا 

�لدهنية و�لع�سلّية، مثلما يفعل �لهرمون 

نف�سه، ما ي�سمح لل�سكر �لز�ئد باالنتقال 

من جمرى �لدم �إىل د�خل �خلاليا، حيث 

ُي�ستخدم الإنتاج �لطاقة.

وقد �أظهرت در��سات �أخرى �أّن �لقرفة 

ميك���ن �أن ت�ساعد يف �لوقاية من �أمر��ض 

�أخرى وعالجه���ا، مثل �رتفاع م�ستويات 

�لكولي�سرتول، و�لت�سمم �لغذ�ئي، ومر�ض 

�لقل���ب، و�رتفاع �سغط �ل���دم، و�لقرحة 

و�ل�سكتة �لدماغية.

وُي�ستح�س���ن �رس�ء �لقرفة على �سكل 

عيد�ن، وطحن كمي���ة �سغرة منها كل 

مرة، فالقرفة �مل�سحوقة تبد�أ يف فقد�ن 

نكهتها وفاعلّيته���ا يف غ�سون ب�سعة 

�أ�سهر من �سحقها، و�أف�سل �أنو�ع �لقرفة 

تلك �لتي تنم���و يف �رسيالنكا، ومثلها 

مثل بقّي���ة �لبه���ار�ت، يتوّجب حفظها 

كَمة �الإغالق،  يف قو�ري���ر زجاجي���ة حُمْ

يف م���كان ب���ارد، وبعيد ع���ن �ل�سوء، 

وميكن حلفظه���ا يف �لثالجة �أن ي�ساعد 

يف متديد ف���رتة �سالحيتها و�حتفاظها 

مبو��سفاتها.
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ا�سطر امللياردير الرو�سي »دميي���رى روبولوفليفت�ش«، 

امُل�سن���ف باملركز ال�147بني ملياردي���رات العامل يف جملة 

»فورب�ش«، اإىل دفع 4.5 مليار دوالر لزوجته ال�سابقة، اإ�سافة 

اإىل ن�س���ف قيمة منزل الزوجية يف حي »Cologny« الذي 

يعد من اأرقى االأحياء يف العا�سمة ال�سوي�رسية.

تكلّف امللياردي���ر الفرن�سي »لي���ك وايديل�ستني« 2.5 

مليار دوالر لتطليق »جو�سل���ني بريي�سيت«، وذلك بعدما 

خ�سعت لعملية جتميلية باءت بنتائج عك�سية، االأمر الذي 

ت�سبب يف ن�سوب خالفات بني الزوجنّي انتهت بالطالق.

طلّق رج����ل االأعمال االأ�س����رايل - االأمريك����ي »روبرت 

مردوخ« زوجته »اأنا تروف« ودفع لها 1.7 مليار دوالر، ومل 

يتم الك�سف عن �رسوط الت�سوي����ة بينهما، اإال اأنها احتفظت 

اأي�سًا ب�سقة »بنتهاو�ش« من ثالثة طوابق يف »نيويورك«.

تزّوج الرئي�ش التنفيذي ل�سباقات »فورموال 1«؛ »بريين 

اإيكل�ست���ون«، من عار�سة االأزي���اء »�سالفيت�سا راديت�ش«، 

التي طالبت بالطالق ل�»�سوء �سلوك زوجها«، وقد ح�سلت 

منه على 1.2مليار دوالر على �سبيل الت�سوية.

نِّف رج���ل االأعمال ال�سعودي »عدن���ان خا�سقجي«  �سُ

كواحد م���ن اأغنى اأغني���اء الع���امل يف الثمانينات، حيث 

بلغ���ت ثروته وقتها 4 ملي���ارات دوالر، وكان قد تزّوج من 

الربيطاني���ة »�ساندرا دايل«، لكنهما انف�سال بعد 19 عامًا، 

ودفع لها »خا�سقجي« 874 مليون دوالر.

الـمــديــر الــفــنـي: مـــالك مـحــــفــوظ

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

تـــ�صـــــدر عـــــــن 

�شــركــة الـقـــلــم 

لالإعالم �ش.م.م.

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

أغلى 5 حاالت طالق في تاريخ القضاء

قّبلت كلبتها.. فاستعادت بصرها
يف حادث���ة غريبة من نوعه���ا، ت�سّببت قبلة من 

فتاة يف نيوزيلندا، اإىل كلبها، يف اإعادة ب�رسها مرة 

اأخرى، بعد اأن كانت اأ�سيبت بالعمى.

اأ�سيبت الفت���اة »ليزا ريد« م���ن مدينة اأوكالند 

بنيوزيلن���دا بالعمى عندما كانت يف احلادية ع�رسة 

من عمره���ا، وكانت فقدت ب�رسها اإثر اإ�سابتها بَوَرم 

دماغي �سغط على االأع�ساب الب�رسية، لكن ب�رسها 

عاد اإليها بعدما ارتطم راأ�سها يف طاولة القهوة.

ففي الوقت الذي انحنت فيه »ليزا« لتقّبل كلبتها 

»اآمي« قبل الن���وم، ارتطم راأ�سه���ا بطاولة القهوة، 

بعده���ا توّجه���ت اإىل النوم ب�سكل اعتي���ادي، لكنها 

اأفاقت �سبيحة اليوم الت���ايل وقد عاد اإليها ب�رسها 

مرة اأخرى.

وقال���ت ليزا: »ال اأحد ميكن���ه اأن يعرف ما حدث 

وال تف�س���ري لكيفية حدوثه«، واأ�سافت: »حقًا ال اأجد 

الكلم���ات لو�سف �سعوري، مده�ش، مثري، رائع.. ميكن 

���ل عدم قدرتك على االإب�س���ار ومن ثم ا�ستعادة  تخيُّ

الروؤية جمدداً، ولكن ال ميكنك و�سف االأمر«، م�سرية 

اإىل اأن »روؤي���ة العامل جمدداً هي اأروع هدية من اهلل 

تعاىل«.


