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ما الرابط بين كمين رأس بعلبك 
والغارة على ريف دمشق؟

»هيئة العلماء« تتحرك في قضية 
المخطوفين كوسيط مع ذاتها

FRIDAY 12 DECEMBER - 2014 
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فرن�شوا جــريو حمل  بــريوت جــان  اإىل  الفرن�شي  املوفد  اأن  تــردد 

اأحدهما نائب  معه ا�شمني و�شفهما باملعتدلنينْ لرئا�شة اجلمهورية، 

ب�شبب  رف�س  لكنه  حمتَمل،  كمر�شح  ال�شابق  يف  ا�شمه  ُطــرح  بقاعي 

دائماً  ا�شمه  ُيطرح  كبري  موظف  والثاين  اآذار،   14 بقوى  ارتباطاته 

التوافق عليه، ب�شبب طبيعة عمله يف  كخيار حمتَمل، لكن ال ميكن 

اخلارج قبل ت�شلُّمه وظيفته الكرى عام 1993.

ألمـــــــة واحـــــــدة
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حان فرنسيان للرئاسة
ّ

مرش

2 من عرسال إلى القلمون.. هل تشتعل الحرب الكبرى؟

روسيا - تركيا.. االقتصاد 
ينتصر على السياسة

رة
ِّ
دوافع نتنياهو لالنتخابات المبك

إميل لحود يتذكر براءة مبارك.. والنكل بالتفويض

5

العدوان 
»اإلسرائيلي«  
على سورية.. 
إحراج ألميركا



اإلعالم.. ذاك السالح االستراتيجي
 

ل ميكن لأي حركة �ضيا�ضية �أو فكرية �أو �قت�ضادية �أو نه�ضوية 

�أن تكون فاعلة ما مل تكن مقرونة با�ضرت�تيجة �إعالمية تو�ضل 

ك �لطرفني 
ّ
تفا�ضيل ه���ذه �حلركة �إىل �لفرد كما �ملجموع، وحتر

معًا باجتاه �أهد�فها �لكربى..

و�لإع���الم بالن�ضبة �إىل �لفكرة �لعمالق���ة و�ملغّية و�ملوؤثرة 

مبنزلة �ملاء للنبتة �لتي تاأخذ منه �أ�ضباب �لنمو، فالنطالق يف 

�لجتاه �لعمودي �إىل �أن ت�ضب���ح هذه �لنبتة كالنخلة �لبا�ضقة 

جذرها يف �لأر�ض وفرعها يف �ل�ضماء.

و�لإع���الم هو �ضلة �لو�ضل بني �لأفكار �لكبية و�ملجموعات 

�لب�رشّية �لتي ُيفرت�ض بها �أن ت�ض���ّطلع بعملية �لبناء و�لتغيي 

يف �ض���وء هذه �لأفكار.. بل �إّن �لدنيا تدور على عجلة �لإعالم، 

فهو �لذي بات ي�ض���يغ �لروؤى و�لتوجّهات و�لتيار�ت، و�أ�ض���بح 

مرجعًا يف قر�ءة �مل�ضاهد �ل�ضيا�ضية و�لثقافية و�ل�ضرت�تيجية.

ونظ���ر�ً �إىل �أهميته �لق�ض���وى ودوره يف تفعي���ل �لأجند�ت 

�ل�ضيا�ض���ية و�ل�ضرت�تيجية فقد �أولته �لإر�د�ت �لدولية، وحتديد�ً 

يف �لغرب، �هتمامًا خا�ض���ًا، و�عتربت �أّن معركتها �حل�ض���ارية 

خا����رشة ل حمالة بدون �إعالم، وما يع�ض���د ه���ذ� �لتوجه هو 

تعاطي �لإد�رة �لأميكية مع �لإعالم وت�ضخيها له يف غار�تها 

على �لعامل �لعربي و�لإ�ضالمي.

ويف زمن ��ض���تّدت فيه �لغارة �لكربى على �لعامل �لإ�ضالمي؛ 

ع�ض���كرّيًا و�إعالميًا، بات من باب �لوجوب �ل�رشعي و�ل�رشورة 

�حل�ضارية و�ض���ع ��ضرت�تيجية �إعالمية ترّد هذه �لغارة وتطّوق 

�آثارها، وهنا لب���ّد من �لتذكي �أّن �لروؤي���ة �لإعالمية �ملقاومة 

يجب �أن ت�ض���توعب �لعامل �لإ�ض���المي و�لغرب، ولكل جغر�فيا 

طر�ئ���ق تفعيل �مل�رشوع �ملقاوم فيها، فعلى �ل�ض���عيد �لعربي 

و�لإ�ض���المي لبد من ��ضتغالل كل و�ضائل �لتو��ضل �لب�رشي؛ من 

�لإعالم �ملكتوب فال�ض���معي فاملرئي فالإلكرتوين، ووفق �ضبكة 

من �لعالقات �لعامة لبّد من �لتعريف باحلملة �لعاملية ملقاومة 

�لع���دو�ن، وحماولة تاأطي �لأمة يف هذ� �لإط���ار، معنويًا على 

�لأقل، ول ميكن �أن يتم ذلك بدون ك�ضف كل �خلروقات �لع�ضكرية 

و�لأمنية و�لثقافية و�لفكرية �لتي يتعر�ض لها �لعامل �لإ�ضالمي 

م���ن قَب���ل �لإر�د�ت �لدولية، وعلى ر�أ�ض���ها �لولي���ات �ملتحدة 

�لأميكية، �لتي ت�ضتهدف �أبرز مقّوم ل�ضخ�ضية �لأمة �جلماعية، 

وهو �لإ�ضالم، و�إ�ضعار �لأمة �لإ�ضالمية باخلطر �مل�ضيي �ملحدق 

بها، ور�ض���م �لدور �لذي يجب �أن تلعبه ي�ض���كل بد�ية �خلال�ض 

ت طوياًل يف عاملينا �لعربي 
ّ
من حالة �ملغلوبية �لتي ��ض���تمر

و�لإ�ض���المي، ويف هذ� �ل�ض���ياق ي�ض���ار �إىل �أن �لكتاب و�ملوقع 

�لإلكرتوين و�ملجلة و�ملن�ض���ور�ت، وحت���ى �ملجالت �جلد�رية، 

و�ض���ائل �رشورّية لن�رش فكر �ملقاومة، غي �أّنه ويف ظل تر�جع 

�ملقروئية يف �لعامل �لعربي و�لإ�ض���المي، و�ن�ض���د�د �لنا�ض �إىل 

�إعالم �ل�ض���ورة، ميلي علينا �لتفكي جدّيًا يف �إطالق ف�ض���ائية 

متخ�ض�ضة يف حت�ض���ني �لأمة من �لخرت�قات، لأنه من �أ�ضباب 

�لرت�جع �حل�ضاري، و�ض���هولة متكن �لإر�د�ت �لدولية على �أمتنا 

هو �ضيوع �لإعالم �لرخي�ض �لذي ميّكن لل�ضهو�ت، وبالتايل فهو 

�مت���د�د لالآلة �لإعالمية �لغربي���ة �لعمالقة �لتي حتاول دكدكة 

�لإن�ض���ان �مل�ضلم من �لد�خل، ول د�عي للتذكي باأّن �لإن�ضان هو 

�ضانع �لنه�ضة، فاإذ� �أمّلت �أي �آفة بهذ� �لإن�ضان �نعدمت �لنه�ضة 

من �أ�ضا�ضها.

د. يحيى �أبو زكريا

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

�لقطري.. عاد �ملوفد  ذهب �ملوفد 

�لقط���ري، ث���م �عتكف، ثم �ن�ض���حب 

من �ملهم���ة وعادت »هيئ���ة علماء 

�مل�ضلمني« �إىل و�جهة �لتفاو�ض بعد 

�عتكاف!

»�لن�رشة«  يف  �لنا�ض���ط  �ل�ضيخ 

وعلى خط �جلرد؛ م�ضطفى �حلجيي، 

�ل���ذي كان مطلوبًا م���ن �جلي�ض. بات 

مطلوبًا �أكرث من �أي وقت م�ض���ى من 

�أع�ضابهم  �أبناء �لبز�لية، �لذين فقدو� 

بع���د نباأ �إعد�م �ل�ض���هيد علي �لبز�ل، 

�ىل  �لأق���رب  �لغلي���ان  ويعي�ض���ون 

�لنفجار، لول »مونة« �لعقالء منهم 

�ل���ذي يعملون  �لبلدة،  ومن خ���ارج 

على �ضبط ردود �لفعل �ضمن �ملمكن، 

�لع�ض���كريني �ملخطوفني  �أهايل  فيما 

�نتقلو� من �أر�ضفة »�لد�ون تاون« �إىل 

�لبز�لية مل�ضاركة �أهل �ل�ضهيد �لعز�ء، 

وللت�ضامن معهم.

�لرئي�ض بري نع���ى خلية �لأزمة 

و�أعلن عن »�أزمة �خللية« �لتي �ضارت 

على حد تعبيه: »تر�لل«.. فاإذ� كان 

�لو�ض���ع على هذه �ل�ض���ورة، مل يعد 

ُمديًا متابعة م�ضل�ض���ل »بو فاعور 

ر�ح وبو فاعور رجع«، خ�ضو�ضًا بعد 

�عرت��ض وزيري �لعدل و�لد�خلية على 

�حتجاز »�لن�ضوة«، ومل يعرت�ضا على 

�لكمني �لذي ُن�ض���ب للجي�ض و�ض���قط 

فيه �ضتة �ضهد�ء، ومل يقّدر� �ضعور �أهل 

�ل�ض���هيد علي �لبز�ل، �لذي �أُعدم عدة 

مر�ت قبل �إعد�مه، ومل ُيدركا بعد �أنه 

من �لبز�لية بالذ�ت كادت ت�ضتعل نار 

مذهبية، وقد ت�ض���تعل، �ضيما بعد �أن 

�أق�ض���مت و�لدة �ل�ضهيد �لبز�ل:، وردود 

�لفعل �لعنيفة قد تتكرر بحق �لربيء 

و�ملذنب من �أبناء عر�ضال عند ��ضتالم 

جثمان �ل�ضهيد. 

و�إذ� كان �لقب�ض على »�لن�ضوة« 

جاء عل���ى خلفية �ض���بطهّن باجلرم 

�مل�ضهود كاإرهابيات ولي�ض كزوجات، 

فمن �ملعيب ت�ضوير �جلي�ض �للبناين 

من قَبل وزيري �لعدل و�لد�خلية وكاأنه 

»يتمرجل« على ن�ض���وة، ل�ضيما بعد 

�أن ك�ضفت �لتحقيقات وجود حتويالت 

قطري���ة لإحد�هن، وعالقات »زمالة« 

�إرهابية مع مطلوب���ني قب�ض عليهم 

�جلي�ض بناء على �لإفاد�ت �لن�ض���وية، 

ف���اإىل متى �ض���يبقى �أد�ء �لبع�ض من 

خ���الل �ملح���اور ولي�ض م���ن خالل 

م�ض���لحة �أمن �لوطن، خ�ضو�ض���ًا �أن 

�إطالق �لن�ض���وة لن يجعل »�لن�رشة« 

و»د�ع����ض« �أكرث ر�أفة بالع�ض���كريني 

�لأ����رشى، �إل �إذ� �رتاأت �لدولة �ل�ض���ي 

مببادرة »هيئة علماء �مل�ض���لمني«، 

و�لقائم���ة على مقاي�ض���ة �ملعتقالت 

مقابل �لع�ض���كريني، و�مل�ض���األة غي 

م�ضمونة، لأن �لثمن �ملطلوب �أكرب من 

قيمة �لن�ضوة.

لي�ض �لأمر بهذه �لب�ض����اطة، ماد�م 

�لإرهابيون يف جرود عر�ض����ال هم �إىل 

حدٍّ ما بني فكي كما�ض����ة �ضورية من 

�ل�رشق، ولبنانية من �لغرب، و�لطق�ض 

لن ي�ضاعد على �لبقاء �إذ� �أحكم �جلي�ض 

�للبن����اين �لطوق على ط����رق �إمد�د�ت 

وم�ضتلزمات  و�لطبية  �لغذ�ئية  �ملو�د 

�لتدفئ����ة، و�لأمور قد تتجه لل�ض����غط 

�ملي����د�ين بهدف مغادرة عر�ض����ال �إىل 

�لقلمون عرب لبنان، �أي �إىل ��ض����تعال 

»ح����رب كربى« نقطة �ض����عف لبنان 

فيه����ا لي�ض����ت يف عدم تكاف����وؤ �لقوة 

�لع�ضكرية، بل بوجود �أبناء �ملوؤ�ض�ضة 

�لع�ضكرية دروعًا ب�رشية لالإرهابيني.

من �ملوؤ�ضف �أن و�لدة �ل�ضهيد علي 

�لبز�ل متتلك من �حلكمة ما ل متتلكه 

�حلكومة؛ حني طلبت فور �ضماعها نباأ 

��ضت�ضهاد ولدها من �أهايل �لع�ضكريني 

�ملختطفني مغادرة �أر�ضفة �لعت�ضام، 

لأن �لأمر مل يع���د ُمديًا، ولن يوؤّمن 

عودة �أبنائهم، ومن �ملوؤ�ضف �أي�ضًا �أن 

يطلق على علي �لبز�ل ت�ضمية »�ضهيد 

�لعجز«، لأن �لدول���ة �للبنانية �أمام 

خيار و�حد ملو�جهة هوؤلء �لإرهابيني 

عرب ت�ض���ديد �لطوق �لع�ضكري عليهم، 

وه���ذ� ما ي�ض���تلزم �حل���د �لأدنى من 

�للبنانية  �حلكومتني  �لتن�ض���يق بني 

�جلي�ضني،  بني  وبالتايل  و�ل�ض���ورية، 

وه���ذ� �لأم���ر حمظور م���ن قبل طرف 

�ضيا�ض���ي �أ�ضا�ضي يعترب �لأمر �عرت�فًا 

بالنظام!

�لأم���ور تتج���ه �إىل �ملزي���د م���ن 

�لتعقي���د وتقطيع �لوقت؛ بال�ض���عود 

�إىل ج���رد عر�ض���ال و�لن���زول من���ه، 

و�ملفاو�ض���ات تتّم مع من لي�ض لديه 

�أي �ض���يء يخ�رشه، وُيخ�ضى �أن يكون 

طرح �لنائب ولي���د جنبالط مببادلة 

�لع�ض���كريني باإرهابي���ني معتقل���ني 

يف رومي���ة هو �لأكرث ه���در�ً للكر�مة 

�للبنانية، لك���ن ماد�مت هذه �لكر�مة 

ُتهدر كل يوم ل�ض���بب �أو بدون �ضبب، 

فهي لي�ض���ت يف �لنهاي���ة �أغلى من 

�لفل���ذ�ت، وخي �ل���رّب عاجله، و�أهون 

�ل�رشور ��ضتدر�كها قبل �لكارثة �لأفظع 

و�ل�رش �مل�ضتطي.

اأمني اأبو را�شد

ال خيار أمام لبنان لمواجهة 
هؤالء اإلرهابيين سوى 

التنسيق مع سورية.. لكن 
ذلك محظور

أحــداثأحــداث2

م�سلحو »داع�ش« يتدربون يف جرود عر�سال

من عرسال إلى القلمون.. 
هل تشتعل الحرب الكبرى؟
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همسات

¡ �ضائعات �ضاغطة
تبنّي �أن �ض���ائعة ترحيل �ض���جى �لدليمي 

وزوجة »�أبو علي �ل�ضي�ض���اين« �إىل �ض���ورية 

هدفها �ل�ض���غط على �جلي�ض �للبناين، �ضيما 

�أنه���ا �نطلقت من وز�رة �لع���دل �أثناء �جتماع 

�لوزي���ر �أ����رشف ريف���ي م���ع »هيئ���ة علماء 

�مل�ضلمني«.

¡ بني �ل�ضي�ضاين و�لر�فعي
املخطوفيين  مللييف  مراقبييون  توّقييف 

الع�سييكرين طويييًا عند ر�سييالة التهديييد التي 

وجهها »اأبو علي ال�سي�ساين«؛ زوج عا العقيلي، 

والتي قال فيها: »اخلاطفون يتوقون ال�سييتام 

الهيئة - يق�سد هيئة علماء امل�سلمن - امللف، 

لكيين احلكوميية اللبنانييية ال تبييدو متحم�سة«، 

وت�ساءلوا: ماذا بن ال�سي�ساين والرافعي؟

¡ منتهي �ل�ضالحية
�متع�ض وزير حم�ضوب على مرجع رئا�ضي 

�ض���ابق من تكر�ر �لأخي �لت�ض���ال به يوميًا، 

وق���ال يف مكان ع���ام: »خل�ض بق���ى، خلّي 

يحّل عن )...(، �ض���و مفّكر حالو بعدو بال�ضلطة 

وبيم���ون، م�ض هيك بتعمل �ضيا�ض���ي وبتقول 

بدك �لدولة«!

¡ ل �تفاق 
توؤكييد م�سييادر نيابييية اأنه مل يتييم التو�سل 

بعد اإىل اأي اتفاق يف »جلنة التوا�سل النيابية« 

املكلفة ببحث قانون االنتخيياب، واأن احتمال 

الو�سييول اإىل �سيغة حمييددة يف هذا ال�ساأن لن 

يكون قريبًا.

¡ ملاذ�؟
بع���د �أن تاأّك���د وجود �ض���ادي �ملولوي يف 

خميم ع���ني �حللوة، من قَب���ل �لوزير �ملعني 

وقيادة �جلي�ض، ت�ض���اءل وزير �ضابق: ملاذ� مل 

يتم توقيف من قام بك�ض���ف هذه �ملعلومات، 

و�ضيار�ت �لإ�ضعاف �لتي قامت بنقلهم من باب 

�لتبانة يف طر�بل�ض �إىل �ملخيم �ملذكور؟!

¡ �لبحث عن �لأ�ضدقاء
عّلييق مقرَّب على كام النائب وليد جنباط 

الذي امتدح بييه �سديقه جيفري فيلتمان الذي 

التقاه يف لندن وقييال اإنه يعرف اأن كثريين ال 

يحّبييون فيلتمان لكيين هذا لي�س مهمييًا: »يجب 

عييدم التعليق على كام وليييد بك، كونه يبحث 

عن االأ�سدقاء يف الدفاتر العتيقة«.

¡ مغادرة م�ضيحية
ي�ض���هد مطار ب���يوت يف �لآون���ة �لأخية 

حركة مغادرة كثيفة من قَبل عائالت لبنانية 

م�ض���يحية، نحو عدة دول، خ�ضو�ض���ًا �أوروبا، 

فًا من حدوث خلل �أمني يف لبنان، ل�ضيما  تخوُّ

عند �لقرى �حلدودية مع �ضورية.

¡ �أهد�ف م�ضبوهة
يوؤكييد بع�ييس املراقبيين اللبنانييين لل�سييوؤون 

االأمنييية اأن هناك تخوفًا ميين وجود قوة اأمنية 

بريطانييية واأمريكييية عند احلييدود اللبنانية - 

ال�سورييية، بهييدف اإجراء م�سح ميييداين من اأجل 

تدويل احلدود الأهداف م�سبوهة.

¡ تخوُّف
يتخّوف بع����ض �لفل�ض���طينيني �لقاطنني يف 

خمي���م عني �حلل���وة من �لت�رشيح���ات �لتي 

يطلقها بع�ض �مل�ض���وؤولني �للبنانيني، و�لتي 

ت�ض���ي �إىل �أن �ملخيم �ملذكور بات بوؤرة ف�ضاد 

يلوذ �إليه �لفاّرون من �لعد�لة، ويت�ضاءلون �إن 

كان م�ضيهم �ض���يكون م�ضابهًا مل�ضي خميم 

نهر �لبارد عما قريب؟

»هيئة العلماء« تتحرك في قضية 
المخطوفين كوسيط مع ذاتها

كم���ا كان �ن�ض���حاب هيئة 

�ل�ضابق  �مل�ضلمني يف  �لعلماء 

م���ن حترّكهم ب�ض���اأن ق�ض���ية 

دون  �ملخطوفني  �لع�ض���كريني 

�لت���ي  �لأ�ض���باب  ُتع���رف  �أن 

دعتهم �إىل ذلك، كانت عودتهم 

و�ل�ض���احات،  �ل�ضا�ض���ات  �إىل 

وبيون���ات  و�ل�ض���الونات، 

من  �لر�ض���ميني  �ل�ضيا�ض���يني 

جدي���د، تطل���ب �أن تع���ود �إىل 

�أقل ما يقال  �لو�ضاطة ب�رشوط 

�إنهم يحمل���ون وينّفذون  فيها 

مطالب �خلاطفني �لغام�ضة.

فاإبان �ملعركة بني �جلي�ض 

و�لإرهابي���ني ب���دء�ً من �لثاين 

حترك���و�  �ملا�ض���ي،  �آب  م���ن 

»�ملفاو�ض���ات  عن���و�ن  حتت 

و�لو�ضاطة«، وكان �لع�ضكريون 

يومه���ا حمتجزي���ن يف منزل 

�ل�ضيخ م�ضطفى �حلجيي )�أبو 

باأنهم  �لذين و�ض���فهم  طاقية( 

»�ضيوفه«.

ما �أُعلن يف تلك �لفرتة �أن 

�ل�ضيخ �ضامل �لر�فعي قد �أُطلقت 

�لنار عليه، و�أ�ضيب ودخل �إىل 

ليعَلن  للع���الج،  �مل�ضت�ض���فى 

بعدها عن وقف مبادرة �لهيئة، 

دون �أن حتدد �لأ�ضباب و�لدو�فع 

له���ذ� �لإعالن، وحت���ّول بقدرة 

قادر م�ضت�ض���يف �لع�ض���كريني 

»�أبو طاقية« �إىل و�ض���يط يف 

ق�ض���ية �ملخطوف���ني؛ يذه���ب 

وياأت���ي، ويحمل مع���ه �أحيانًا 

�أقارب �لع�ض���كريني �إىل  بع�ض 

�أماك���ن �خلاطف���ني يف جرود 

�أبناءه���م،  ل���يو�  عر�ض���ال، 

لني بالر�ض���ائل  وليعودو� حممَّ

و�ل�رشوط.

�خلط  عل���ى  دخل  كذل���ك 

هاوي »�لتويرت« حديثًا �لنائب 

وليد جنبالط، �لذي �ضار عنده 

»فرع �لقاعدة يف بالد �ل�ضام«، 

�أي »جبهة �لن�رشة«، معتدلة، 

»دميقر�طية«  �أي�ض���ًا  ورمب���ا 

�لد�ئم  جد�ً جد�ً، و�ضار ر�ضوله 

�لوزير و�ئ���ل وهبي �أبو فاعور 

لولب �للقاء�ت و�لت�ضالت مع 

�أهايل �ملخطوفني.

فج���اأة، متت عملي���ة �إعد�م 

�لدركي �ل�ض���هيد عل���ي �لبز�ل، 

�ن�ض���حاب  مع  تر�فقت  و�لت���ي 

�لو�ضيط �لقطري من مهمته، وهو 

باملنا�ض���بة �ض���وري ل يتجاوز 

عم���ره �ل�27 عامًا، بعد �أن حمل 

معه �ض���يدة قطرية ت���ردد �أنها 

كانت مع »جبهة �لن�رشة«.

منذ �لبد�ية، كان و��ضحًا �أن 

�لدور �لقطري ملتب�ض، وبالتايل 

فالدوح���ة مل ت�ض���ع ثقلها يف 

�ملحاولت  �أن  كم���ا  �لق�ض���ية، 

�لت���ي ُبذل���ت لإظه���ار »جبهة 

�لن�رشة« باأنها معتدلة �أطاحت 

بها عملية �إعد�م �ل�ضهيد �لبز�ل، 

و�أكدت عل���ى تطرفها، و�أطاحت 

�لعملي���ة �لإجر�مي���ة هذه بكل 

�لرتويجات لعتد�ل هذ� �لف�ضيل 

�لإرهاب���ي، �لذي �أُو�ض���لت �إليه 

�لأمو�ل و�لغذ�ء وو�ضائل �لتدفئة 

و�مل���وؤن و�ملو�د �لطبية.. وحتى 

�لذخائر، وهذ� ما دفع بالرئي�ض 

نبيه بري �أن يفت���ح �لنار على 

خلية �لأزمة، معترب�ً �أنها »�أزمة 

ِدّق���ة �ملرحلة  ول���ول  خلية«، 

وحر�جتها لرمبا ذهب �إىل �أبعد 

م���ن ذلك، لك���ن �ملطل���وب هو 

عدم تفجي �لتناق�ض���ات د�خل 

�لتي  �ل�ض���المية«  »�حلكوم���ة 

ي�ض���به و�ض���عها »و�ضع �لبطة 

�لعرجاء«.

ه���ذ� �لو�ق���ع �أح���دث م���ا 

ي�ض���به منطقة فر�غ يف ق�ضية 

�ملخطوف���ني، فكان كما ت�ض���ي 

ل�»هيئ���ة  �أوع���ز  �مل�ض���ادر، 

�لعلماء« لتع���ود �إىل �لو�جهة، 

كو�ض���يط م���رة جدي���دة، فيما 

نزل �لنائب ولي���د جنبالط �إىل 

�ض���احة �أهايل �ملعت�ضمني، فبد� 

وكاأنه يبارك ل�»�لهيئة« دورها 

�مل�ضتجّد.

»�لهيئ���ة« من���ذ �للحظ���ة 

�لأوىل لإعالنها عن ��ض���تعد�دها 

للعودة �إىل دور �لو�ضاطة حملت 

من  وجعلتها  �خلاطفني،  �رشوط 

مهامها �لتفاو�ضية، فهي �عتربت 

�أن �عتقال �ض���جى �لدليمي وعال 

�لعقيل���ي كان عبث���ًا على ملف 

�ملخطوفني، كما حّملت �جلي�ض 

دماء علي �لبز�ل.

ووفقًا للم�ضادر، فاإن »هيئة 

لبنان  وكاأن  تت�رشف  �لعلماء« 

قا����رش �أو عاجز ع���ن �أي عمل، 

وبالت���ايل فاإنه���ا تعترب دورها 

�إنقاذيًا.

�إذ�، ثمة دور ُمبهم ل�»هيئة 

ملف  �مل�ض���لمني« يف  �لعلماء 

�ملخطوفني، خ�ضو�ضًا �أن مو�قف 

وكالم �ل�ضيخ �لر�فعي عن �ضجن 

رومية و»�ل�ض���باب �ملوقوفني« 

يف�ض���ح عما هو �أدهى و�أخطر، 

»وكاأنه ل يعل���م �أن �ملوقوفني 

�خلطيي���ن يف رومي���ة« له���م 

من �لت�ض���هيالت )طعام �ضاخن، 

وهو�ت���ف خليوي���ة، و�أجه���زة 

م���ا  و�نرتن���ت«..  كومبيوت���ر 

يحلم بها كث���ي من �للبنانيني 

�لعاجزين عن �قتنائها.

ثمة �أ�ض���ئلة كث���ية ُتطرح: 

هل ه���ذه �حلركة �ملت�ض���ارعة 

�لهيئة،  �ض���و�ء من  للو�ضاطات، 

�أم م���ن جنب���الط، �أم من خالل 

�ملبهم���ة  �لت�ض���الت  بع����ض 

�ل���وزر�ء،  و�ل�رشي���ة من بع�ض 

لها عالقة بالإج���ر�ء�ت �جلدية 

و�حلازم���ة �لت���ي ب���د�أ ينفذها 

�جلي�ض �للبناين حول عر�ض���ال، 

وف�ض���ل جرودها عنه���ا، و�لتي 

من �ض���اأنها �أن ت�ض���ّيق �خلناق 

على �لإرهابيني، خ�ضو�ض���ًا �أن 

�لتوقعات �لطق�ضية ت�ضي �إىل �أن 

�لن�ض���ف �لثاين من �ضهر كانون 

�لأول �ض���يكون مثلجًا وقا�ضيًا، 

�إىل  �حلر�رة  درجات  و�ضترت�جع 

ما حتت �ل�ضفر.

مهم���ا يك���ن، فاإن ق�ض���ية 

�لع�ض���كريني �ملخطوفني �ضرتى 

�ملقبلة ح�ض���ابات  �لأي���ام  يف 

جديدة، فلنتاب���ع تطور مو�قف 

�لرئي�ض نبيه بري وكالمه، �لذي 

ل يخلو عادة يف �أمور هامة من 

�لل�ض���ع �لهادئ، متهي���د�ً ملا قد 

يقلب كل �ملو�زين.. �إذ� مل يفهم 

�ملعنيون بر�ضائله �لهادئة.

�أحمد �شحادة
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ما الرابط بين كمين رأس بعلبك والغارة على ريف دمشق؟
اأ�س���ئلة كرثة ُتطرح حول ما اإذا كان 

هن���اك ارتباط ب���ني الكمني ال���ذي نّفذه 

الإرهابيون �سد �سيارة ع�سكرية للجي�ش 

اللبن���اين يف جرود راأ�ش بعلبك، والغارة 

ال�سهيونية على ريف دم�سق؟

اخلرباء الع�س���كريون يوؤكدون التالزم 

والتكامل بني العدوانني، اإذ �سبق الكمني 

�سد دورية اجلي�ش اللبناين يف جرود راأ�ش 

بعلبك، حتليق مكثف لطريان ال�س���تطالع 

ال�س���هيوين، ترك���ز ب�س���كل خا����ش بني 

منطقت���ي اأبلح ورياق، فف���ي اأبلح توجد 

قي���ادة منطق���ة البقاع الع�س���كرية، ويف 

رياق قاعدة جوية وقوات ع�سكرية هامة 

للجي�ش تتمثل بالفوج الثاين، ما يعني اأن 

هناك ر�سداً »اإ�رسائيليًا« حلركة اجلي�ش، 

كان���ت تنق���ل اإىل الإرهابي���ني يف جرود 

ال�س���ورية،  والقلمون  اللبنانية  عر�س���ال 

وكان الختي���ار لآلي���ة للجي�ش مبفردها، 

لتوجيه الر�س���الة الدموي���ة التي اأُعقبت 

باإعدام الدركي علي البزال، من اأجل اإثارة 

فتنة يف البالد، ت�سغل املقاومة عن دورها 

يف مواجهة الإرهاب، ويف مواجهة العدو 

»الإ�رسائيلي« من جهة، وت�س���هم يف فك 

الطوق واحل�سار عن اإرهابيي »الن�رسة« 

الإ�س���المية«،  و»اجلبه���ة  و»داع����ش« 

وغريها من املجموعات امل�س���لحة التي 

تلقت يف الآونة الأخ���رية هزائم متتالية 

على يد اجلي�ش ال�سوري، بدءاً من اجلنوب 

ال�س���وري يف درع���ا وريفه���ا والقنيطرة 

وريفها، اإىل دير الزور وحلب.

ل بد هنا من الإ�سارة، ح�سب اخلرباء 

الع�س���كريني، اإىل حرك���ة النائ���ب وليد 

جنب���الط ومواقفه الأخ���رية التي جعلت 

من »الن����رسة« معتدلة، رغ���م معرفته 

اأنه���ا تابع���ة ل�»القاع���دة«، وتاأكي���ده 

التعاطي معه���ا، وتنفيذ  على ����رسورة 

متطلباتها، لن�س���ري كاأنن���ا اأمام ما كان 

ُيع���رف يف اجلنوب اللبن���اين قبل 1982 

»فت���ح لن���د«، ومن ثم اتفاقي���ة قاهرة 

جديدة.

وهن���ا، يقراأ اخل���رباء الع�س���كريون 

الدخول »الإ�رسائيلي« على اخلط، والذي 

جاء بعد النت�س���ارات النوعية للجي�ش 

ال�سوري، �س���واء على خطوط التما�ش مع 

اجلولن املحتل، اأم على احلدود ال�سورية 

- الأردنية، دون اأن نن�سى اإحباط حماولة 

املجموعات  حاولته���ا  الت���ي  التوت���ري 

الإرهابية على احلدود اجلنوبية ال�رسقية، 

وحم���اولت حتوي���ل مناط���ق العرقوب 

و�س���بعا اإىل ما ي�سبه واقع عر�سال، طبعًا 

بالتع���اون م���ع الع���دو »الإ�رسائيلي«، 

وبع����ش اجلماعات اللبناني���ة املرتبطة 

بالإرهابيني اأو بالعدو »الإ�رسائيلي«..

اأما يف ال�رسق على احلدود اللبنانية، 

فقد مت قتل املئات من امل�س���لحني الذين 

حاولوا الت�س���لل اإىل اأك���رث من منطقة يف 

القلمون.

يف ظ���ل هذه الأجواء ج���اءت الغارة 

»الإ�رسائيلية« على ريف دم�س���ق، لتوؤكد 

للجماعات الإرهابية اأنهم لي�سوا وحدهم، 

ول�س���مان بقاء »جبهة الن����رسة«، واأنها 

�ستبقى معينًا واإمداداً لها.

اخل���رباء يذّكرون بتج���ارب عدوانية 

�س���ابقة للع���دو ال�س���هيوين، ترافقت مع 

انت�س���ارات باهرة للجي�ش ال�سوري، منها 

على �س���بيل املثال اإبان معركة الق�س���ري، 

حيث دخلت »اإ�رسائيل« على اخلط لتقول 

اإن »الق�سري خط اأحمر«، فكان اأن �رُسِّعت 

املعركة وُح�سمت.

ومع معركة القلمون، وبداية �س���قوط 

يربود، دخل���ت »اإ�رسائي���ل« على اخلط، 

فاأغارت على منطق���ة »جمرايا«، دون اأن 

نن�سى غارتها على منطقة جنتا يف البقاع 

اللبناين.

ويومها كان ال���رد الكبري، حينما دمر 

اجلي�ش ال�س���وري دبابة »اإ�رسائيلية« يف 

منطقة اجلولن املحتل���ة، فقتل من فيها، 

وبينهم �س���ابط �س���هيوين، كم���ا كان رد 

املقاومة الإ�س���المية النوع���ي يف مزارع 

�سبعا.. وفيها فهم العدو الر�سالة جيداً.

اأم���ام التطورات املتالحقة، و�س���مود 

�س���ورية وحلفاوؤها، والتقدُّم الذي يتحقق 

يف اأك���رث من مكان؛ من ب���اب املندب، اإىل 

�س���ورية ولبنان والعراق، وبينها ال�سعب 

الفل�سطيني البا�سل، اإىل اأكرث من مكان يف 

العامل، ثمة اإرها�سات مت�سارعة توؤ�رس اإىل 

اأن العامل ي�ستعّد لو�سع اأ�س�ش نظام عاملي 

جديد، كان ق���د اأعلن عنه فالدميري بوتني 

مع بداية الأزمة ال�سورية حينما قال: »اإن 

قواعد النظ���ام العاملي اجلديد تخرج من 

�سورية«، ما يعني اأن هذا النظام �سيحكم 

العامل يف ال�س���نوات املقبلة، بعد اأن فقد 

الأمريك���ي قوته التي ت�س���ع ال�سيا�س���ات 

العاملية.. فاأين الأعراب والإرهاب والأتراك 

من هذه التطورات؟

الأعراب ينطبق عليهم متامًا ما قاله 

وزير خارجية قطر ال�سابق حمد بن جا�سم 

عند العدوان على غ���زة: الأعراب »عندما 

حت����رس اإ�رسائي���ل كلهم نع���اج«، فكيف 

احلال هنا اإذا اأ�س���ار لهم ال�سيد الأمريكي 

باإ�سبعه؟!

ثم���ة رابح���ون وخا�رسون م���ع بدء 

قيامة الع���امل اجلديد.. الرابحون بالتاأكيد 

�سيكون ال�سوري واملقاومة واإيران ورو�سيا 

واأ�سدقاوؤهم.. فالعامل بعد كل هذا �سيكون 

يف الأ�سهر املقبلة اأمام اتفاق تاريخي بني 

الغرب واإيران يف امللف النووي الإيراين.

رو�س���يا، رغم كل احل�س���ار، واللعبة 

الأمريكي���ة - ال�س���عودية بعر�ش فائ�ش 

كبري من النفط وتدهور اأ�س���عاره، �ستكون 

يف النتيجة هي الرابحة، وفوقها العتزاز 

بالهوية والنتماء الرو�سيني.

اأما اخلا����رسون ف�س���تكون يف اأولهم 

»اإ�رسائيل«، لأنها دولة مل تعد ت�س���لح ل 

للحرب ول لل�س���الم.. تركيا من اخلا�رسين 

حتمًا، لأنه���ا رهنت كل م�س���تقبلها على 

نتائج احلرب على �سورية، واإذا كان جون 

ماك���ني قد قال عن رجب طي���ب اأردوغان: 

»فعاًل اإن���ه رجلنا، لأنه فع���ل كل ما يف 

و�س���عه لتحطي���م �س���ورية«، اإل اأن وزير 

احلرب الأمريكي اجلديد ا�س���تون كارتر ل 

ينظر بارتياح اإىل الدمية الرتكية العجيبة، 

فكي���ف اإذا اأغراه فالدمي���ري بوتني وجعله 

يوّقع على اإن�ساء مفاعل نووي، بحيث اإن 

اردوغان بداأ يفكر بقنبلة نووية، وح�س���ب 

اأو�س���اطه ي�سعر بندم لأنه مل ي�سلك طريق 

اإيران، حيث تبدو وا�س���نطن اأكرث اهتمامًا 

وا�س���تماعًا اإىل ما يقوله الإمام اخلامنئي 

والرئي�ش روحاين.

اخلا�رسون بالتاأكيد اأي�سًا دول قيادية 

يف املنطقة، فبالإ�س���افة اإىل تركيا، هناك 

التي ربطت م�سريها بنتائج  ال�س���عودية 

احلرب على �سورية.

اإذن، ل بد اأن يدفع حلف اأعداء �سورية 

ثمنًا، ودفعه قد ل يتجاوز العام 2015.

اأحمد زين الدين

�لرئي�س �لإير�ين �ل�سيخ ح�سن روحاين م�ستقباًل يف طهر�ن وزير �خلارجية �ل�سوري وليد �ملعّلم  )�أ.ف.ب.(

العدوان »اإلسرائيلي« 
ردٌّ على انتصارات الجيش 
السوري على كل فصائل 
اإلرهاب من الجنوب إلى 

الشمال

موضوع         الغالف

ب���رزت معطيات عدة عل���ى ال�س���احة اللبنانية 

موؤخ���راً توؤ����رس اإىل ات�س���اع الهوة بني قي���ادة »تيار 

امل�س���تقبل« وقاعدته ال�سعبية، ل�س���يما يف ال�سارع 

الطرابل�سي، كذلك ا�ست�س���عار »التيار« لهذا الأمر، يف 

�سوء اقرتاب موعد انطالق احلوار مع حزب اهلل، واأبرز 

هذه املعطيات:

اأوًل: زيارة الأمني الع����ام ل�»التيار الأزرق« 

اأحمد احلريري املفاجئ����ة لطرابل�ش وعكار، ومن 

دون علم اأو تن�سيق م�سبق مع كوادر »امل�ستقبل« 

يف الفيحاء، يف اإ�سارة وا�سحة اإىل اأن حالة متلمل 

ت�سود احلريريني من اأداء هذه الكوادر؛ فقد حاول 

احلريري مللملة ال�سارع الذي خذله »تياره« بعد 

ت�س����كيل »احلكومة ال�سالمية«، ثم اعتقال »قادة 

املحاور« الذين اأّمن لهم الغطاء ال�سيا�سي والدعم 

ال�سيا�سي ثم تخلى عنهم، فاأ�سحوا »كب�ش فداء« 

للت�سوية بني »احلزب« و«التيار«.

راهن���ًا، ومع اق���رتاب بدء احل���وار بني »احلزب« 

و«التيار«، ي�س���عى الأخ���ري اإىل ا�س���تمالة اجلمهور 

الطرابل�س���ي الذي حر�س���ه �س���د املقاومة الإ�سالمية، 

بعدما ق���رّر »امل�س���تقبل« احلوار معه���ا، وكعادته؛ 

ي�س���تغل عَوز النا�ش وفقرهم عند مترير كل ا�ستحقاق 

اأو حتقيق غاية �سيا�س���ية، في�ستخدم املال ل�سرت�ساء 

املواطنني، ويحاول »�رساء الذمم«، لذلك اأعطى اأحمد 

احلريري لزيارته ُبع���داً اجتماعيًا وتنمويًا، قائاًل اإنها 

�س���ة لالإ����رساف على توزيع هبة ال����20 مليون  خم�سَّ

دولر التي قدمها الرئي�ش احلريري لطرابل�ش، ومل يتّم 

�رسفها.

الالف���ت يف الزيارة اأنها اقت����رست على منطقتي 

القب���ة واحلارة الرباني���ة، بعدما مل����ش منّظموها اأن 

ب به يف »باب  الأمني العام ل�»امل�س���تقبل« غري مرحَّ

التبانة«، بح�سب م�س���در اإ�سالمي طرابل�سي ك�سف اأن 

بع����ش الفاعلي���ات يف مناطق »التما�ش ال�س���ابقة« 

رف�ست امل�ساركة يف ال�ستقبال.

ثانيًا: اجتماع كوادر »الأزرق« عند الوزير اأ�رسف 

ريفي؛ يف �س���ياق عملية ر�ش ال�سفوف، و�سد الع�سب، 

بعد الهجوم الذي �س���ّنه الرئي�ش جنيب ميقاتي على 

ه���ذا »التيار«، بعد �س���كوت طويل، ما ي�س���ري اإىل اأن 

رئي�ش احلكومة ال�سابق قرر مواجهة »احلريريني«.

ثالثًا: عودة »هيئة علماء امل�سلمني« اإىل ال�سوء 

جمدداً بعد غيابها، ل�س���يما بع���د اخلالف الذي وقع 

بني اأع�س���ائها، ودخولها على خط اأزمة الع�س���كريني 

املختطفني يف عر�س���ال، التي متّثل ُبع���داً تركيًا يف 

الوقت الراهن، وت�س���عى من خاللها اأنقرة اإىل ت�سكيل 

اخرتاق يف ال�ساحة اللبنانية.

لريب اأن ن�ساط »الهيئة« ودورها املعادي ملحور 

املقاومة �سيجذب اإليها املتطرفني واملعرت�سني على 

�سيا�س���ة احلريري، ل�سيما عزمه على احلوار مع حزب 

اهلل، وقد ك�س���فت املعلومات اأن مليقاتي اإ�س���هامًا يف 

تن�س���يط هذه »الهيئة«، كاأح���د اأوراق القوة ملواجهة 

احلريرية ال�سيا�سية، على حد قول مرجع ديني.

رابعًا: الجتماع الذي ُعق���د يف منتجع »باملا« 

ال�س���ياحي يف البح�سا�ش، بني اأحمد احلريري واأحمد 

ال�سفدي؛ ابن �س���قيق النائب حممد ال�سفدي، بح�سور 

مالك املنتجع طارق فخ���ر الدين؛ اأحد عرّابي العالقة 

ال�سابقة بني »احلريريني« والأجهزة الأمنية ال�سورية، 

لتقريب وجهات النظر بني ال�س���فدي و»امل�س���تقبل«، 

ل�س���يما بعد تراجع �س���عبية الأخري، براأي م�س���ادر 

�سمالية.

ح�سان احل�سن

رسائل »حريرية« لسورية
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¡ »اإ�رسائيل« ترتّقب
اأّكد م�سدر ع�سكري »اإ�رسائيلي« اأن تل اأبيب على 

يق����ني باأن الرّد على غارته����ا اجلوية على حميط 

العا�سمة ال�سورية �سياأتي، و�سيكون على م�ستوى 

الهجوم، ولذل����ك هناك حالة ا�س����تنفار لطائرات 

�س����الح اجلو يف �س����ماء املناطق »الإ�رسائيلية«، 

وبالتحدي����د يف املناطق ال�س����مالية، اإميانًا منها 

باأن قواعد اللعبة اأ�س����بحت خمتلفة، يف وقت ل 

ت�سمح الأجواء ال�سيا�سية الداخلية »الإ�رسائيلية« 

بالت�ستت ع�سكريًا.

¡ رعب اأوروبي
تواترت تقارير الدبلوما�صية الأوروبية التي ت�صف 

هاج���س الرع��ب الأمن��ي ال��ذي تعي�ص��ه العديد من 

الدول الأوروبية خوفًا من اخلطر الإرهابي القادم 

م��ع العنا���ر التكفريي��ة العائ��دة م��ن الأرا�ص��ي 

اأن طال��ت الأزم��ة يف  ال�صوري��ة والعراقي��ة، بع��د 

�صوري��ة ومل جتِر الأمور كما كان خمططًا لها لقلب 

احلك��م، وحاليًا، ين�صغل امل�رع��ون يف تلك الدول 

ب�صّن القوانني اخلا�صة ملكافحة الإرهاب، واإطالق 

ي��د الأجهزة الأمنية مبختل��ف اأذرعتها وت�صمياتها 

ملواجهة العائدين من »رحالت اجلهاد«.

¡ العداء املكبوت
لفتت دوائر مراقبة للن�س����اط الأمني املكثف الذي 

يقوم به النظام ال�سعودي واأنظمة خليجية اأخرى، 

اإىل اأن هن����اك حالة ترقب وانتظار، خ�سو�س����ًا اأن 

اجله����د الأمني املكث����ف الذي تقوم ب����ه الأجهزة 

الأمنية املختلفة يف منطق����ة اخلليج ل ميكن اأن 

ت�سمن نتائج كاملة مئة باملئة، حيث هناك عداء 

مكب����وت بني بع�ش دول اخللي����ج، حتى لو ُرفعت 

رايات ال�سلح.

¡ اإجراءات م�سدَّدة
ب��داأت عدد من الدول العربية اتباع اإجراءات اأمنية 

�صارم��ة �صد مواطنيه��ا ملنعهم م��ن الو�صول اإىل 

املناطق��ة امل�صتعلة يف املنطق��ة، وك�صفت م�صادر 

مطلع��ة اأن هناك اإج��راءات ا�صتثنائية وم�صايقات 

عل��ى عملي��ات �صفر عنا�ر �صابة م��ن تلك البلدان 

اإىل كل م��ن تركيا والأردن حتديداً، منعًا لو�صولها 

اإىل العراق و�صورية.

وذك��رت امل�ص��ادر اأن هن��اك تعاون��ًا م��ن جان��ب 

الأجه��زة الأمني��ة الأردني��ة م��ع بع���س البل��دان 

العربية يف هذا املجال، كما ح�صل قبل اأيام قليلة 

ان 
ّ
عندم��ا اأع��ادت ال�صلطات الأمني��ة يف مطار عم

اأربعة من رعايا اإحدى الدول العربية الذين و�صلوا 

اإىل الأردن ب�ص��كل غ��ري مبا�ر م��ن بلدهم عرب بلد 

اأوروب��ي، وذل��ك بناء عل��ى التن�صي��ق احلا�صل بني 

البلد ال��ذي ينتمي اإلي��ه هوؤلء ال�صب��ان وال�صلطات 

الأردنية.

¡ اغت�ساب
ك�سفت منظمة اأهلية تركية اأن مواطنة �سورية يف 

خميم »اأوجنوبينار«، يف كيلي�ش الرتكية، مقابل 

معرب »باب ال�سالم« ال�سوري، تعرّ�ست لالغت�ساب 

من قَبل امل�سوؤولني الأتراك على املخيم، مو�ّسحة 

اأن ال�س����لطات مل تتحرك ملعاقبة الفاعلني. اإحدى 

النا�س����طات الجتماعي����ات اأفادت ب����اأن الالجئة 

ال�سورية مل ت�س����تطع اأن ت�ستاأ�سل اجلنني، ب�سبب 

القان����ون الذي مين����ع احلوامل لأك����رث من ع�رسة 

اأ�سابيع من اإ�سقاط اجلنني اإل مبوافقة من النيابة، 

التي رف�ست ال�سماح لها بذلك.

وكان حتقيق لإحدى املنظمات احلكومية ك�س����ف 

عن »وجود نظرة دوني����ة من الأتراك جتاه املراأة 

ال�سورية، وتعاملهم معها على اأنها �سلعة جن�سية 

تباع وُت�سرتى«!

من هنا   وهناك
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العدوان »اإلسرائيلي« على سورية.. إحراج ألميركا
لي����ش تف�س���ياًل اأن توؤكد القمة 

اخلليجي���ة املنعق���دة يف قطر على 

خيار »احلل ال�سيا�سي« يف �سورية 

وف���ق مق���ررات جني���ف، واإي�س���ال 

امل�س���اعدات اإىل املدنيني وم�ساعدة 

رين، ويف نف����ش الوقت يعلن  املهجَّ

الوزي���ر اخلارجي���ة ال�س���وري وليد 

املعل���م اأن بالده تعمل مع رو�س���يا 

واإي���ران على حل �سيا�س���ي لالأزمة، 

ال�س���وريني  يقوم »على احلوار بني 

من دون اأي تدخل خارجي«.

مل  اخلليجي���ني  اأن  الأكي���د 

يكون���وا ليعلنوا ه���ذا املوقف لول 

الأمريكي  و�س���وح وح�س���م املوقف 

من التطورات احلا�س���لة يف �سورية، 

والتي اأك���دت اأكرث من م���رة، وعلى 

اأن الأمريكيني  ل�سان عدة م�سوؤولني، 

مل يعودوا بوارد التدخل الع�س���كري 

لإ�س���قاط الرئي�ش ب�س���ار الأ�سد، واأن 

ما يري���ده الأتراك والفرن�س���يون من 

مناط���ق عازلة و�رسبات ملتب�س���ة 

لي�ش يف قامو�ش الأمريكيني، اأقلّه يف 

الأمريكيون  واإن كان  املدى املنظور، 

ما زالوا مع فكرة م�س���تقبل �س���ورية 

بدون الأ�سد، ويرغبون يف اأن تتدحرج 

الأم���ور ليقتنع الرو����ش والإيرانيني 

به���ذه الفك���رة، اإل اأنه���م يف الوقت 

احلايل ل يبدون م�ستعدين ل�ستخدام 

التحالف الدويل اأو ال�رسبات اجلوية 

�س���د »داع�ش« كو�س���يلة لإ�س���قاط 

النظام ال�سوري.

يف خ�ّس���م ه���ذا التح���ّول يف 

»اإ�رسائيل«  تبدو  ال�س���وري،  امل�سار 

وحده���ا تغرّد خ���ارج �رسب احللول 

ال�سيا�سية، من خالل ا�ستمرار دعمها 

والتن�س���يق بينها وبني املجموعات 

امل�س���لحة، وم���ن خ���الل م���ا اأُعلن 

موؤخراً ع���ن �رسبة قام بها �س���الح 

اجل���و »الإ�رسائيل���ي« ملواقع قالت 

مواقع »املعار�س���ة ال�سورية« اإنها 

كانت على م�س���تودعات قرب مطار 

دم�س���ق الدويل، وم�ستودع لالأ�سلحة 

يعود حلزب اهلل يف منطقة الدميا�ش، 

ما ي�س���ري اإىل رغب���ة »اإ�رسائيلية« 

عل���ى خط  والدخ���ول  بالت�س���عيد 

منها  لال�س���تفادة  ال�سورية  املعارك 

اأن الغمو�ش  اإقليميًا وداخليًا، ول���و 

يلّف املو�سوع، خ�سو�سًا مع ال�سمت 

»الإ�رسائيلي« وتهليل »املعار�س���ة 

ال�سورية« لل�رسبة، وقد ن�ستطيع اأن 

نورد حولها بع�ش املالحظات:

اأوًل: ما قامت به »اإ�رسائيل« لي�ش 

»الإ�رسائيليون«  ميار����ش  اإذ  جديداً، 

منذ بداية الأزمة يف �س���ورية �سيا�سة 

التدخل الع�س���كري املبا�رس ل�س���الح 

عرب  وذلك  امل�س���لحة،  املجموع���ات 

ال�رسبات اجلوية املبا�رسة، بالإ�سافة 

اإىل التعاون مع تلك املجموعات يف 

جم���الت عدة، والتن�س���يق والتعاون 

والت�سهيالت التي تقّدمها »اإ�رسائيل« 

لالإرهابيني على احلدود اللبنانية مع 

فل�سطني املحتلة، خ�سو�سًا يف �سبعا 

والعرقوب.

ثانيًا: اإذا �س����ّحت الأنباء التي 

العربية  ال�س����حف  اأوردتها بع�ش 

عن �س����قوط �س����حايا حل����زب اهلل 

يف العت����داء »الإ�رسائيلي« على 

مرك����ز له يف الدميا�ش القريبة من 

احلدود اللبنانية، فاإن احلزب بات 

يّتبع ع����ادة الرّد املبا�رس واملعَلن 

يعني  وهذا  »الإ�رسائيليني«،  �سد 

اأن الفرتة املقبلة �ستك�س����ف مدى 

�سحة هذه الأخبار ودّقتها، بعدما 

يقوم احلزب بعملية انتقامية من 

»الإ�رسائيليني«، واإعالن ذلك.

ثالث���ًا: ل ميكن اإغف���ال العامل 

الداخل���ي »الإ�رسائيل���ي« يف ق���رار 

دم�س���ق،  يف  الع�س���كرية  ال�رسب���ة 

ت�س���هد  ال�رسب���ة  م���ع  فبالتزام���ن 

داخلي���ة  انق�س���امات  »اإ�رسائي���ل« 

احلكوم���ة  انهي���ار  اإىل  اأّدت  ح���اّدة 

اإىل  والدع���وة  »الإ�رسائيلي���ة«، 

انتخاب���ات مبك���رة يحت���اج فيه���ا 

نتنياه���و اإىل اإجن���از ي�س���ّوقه خالل 

حملت���ه النتخابي���ة، وق���د يك���ون 

الأك���رث اإغراًء هو احلدي���ث عن زيادة 

الأمن »الإ�رسائيلي« بالق�س���اء على 

�سورايخ حلزب اهلل.

رابعًا: قد تكون ال�رسبة الأخرية 

»الإ�رسائيلي���ون«  نّفذه���ا  الت���ي 

التح���دي »الإ�رسائيلي«  م���ن  نوعًا 

لالأمريكيني املن�سغلني باحلرب على 

الإرهاب، خ�سو�س���ًا مع اإعالنهم عدم 

نّيتهم الق�ساء على الأ�سد عرب اخليار 

الع�سكري. 

ب���اأن  التفك���ري  املفي���د  م���ن 

»الإ�رسائيلي���ني« املنزعج���ني م���ن 

التب���دُّل يف املوق���ف الأمريكي جتاه 

كل م���ن اإيران والنظام ال�س���وري، قد 

يرغبون يف تقوي�ش اأي م�سعى �سلمي 

حلّل الأزمة ال�س���ورية وامللف النووي 

اليراين معًا.

هذه الأ�سباب وغريها العديد من 

الأ�س���باب غري املعلنة اأو املرئية قد 

»الإ�رسائيلي«  العت���داء  وراء  تكون 

على �س���ورية، لكن يبقى بالتاأكيد اأن 

»اإ�رسائيل« �ستحاول جاهدة تقوي�ش 

اأي م�سعى �س���لمي يف املنطقة يقّوي 

حمور اإيران - �س���ورية - حزب اهلل، 

وعلين���ا اأن ننتظر حم���اولت اأخرى، 

ل�سيما اإن وجدت اأن الظروف مالئمة 

ملحاول���ة تقوي�ش احل���ل الإيراين - 

الغربي حول ملف اإيران النووي، لكن 

يبدو اأن ذلك بات �س���عبًا وفوق قدرة 

نتائجه  »الإ�رسائيليني« على حتّمل 

لو اتخ���ذوا خيارات ت�س���عيدية غري 

مقبولة اأمريكيًا.

د. ليلى نقول الرحباين

»إسرائيل« تنتظر 
الظروف المالئمة 

لتقويض الحل اإليراني 
- الغربي.. لكنها ال 
تحتمل نتائج اتخاذ 

خيارات تصعيدية غير 
مقبولة أميركيًا
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اعتراف البرلمانات 
األوروبية.. ومغزى 

التوقيت 

���س��ي��ا���س��ات  �أن  ���س��ك  ال 

»�إ����ر�ئ���ي���ل« �الإج���ر�م���ي���ة 

�ل�سعب  ب��ح��ق  و�ل��ع��ن�����ري��ة 

�إحد�ث  يف  �أ�سهمت  �لفل�سطيني 

�سدمة �إيجابية يف �لر�أي �لعام 

�لق�سية  ل�سالح  �الأوروب�����ي 

بعد  خ�سو�سًا  �لفل�سطينية، 

�ست لها غزة 
ّ
حروب ثالثة تعر

منذ 2009 وحتى عامنا �لر�هن، 

�لفل�سطيني  له  يتعر�ض  وم��ا 

على  �ال�ستيالء  عمليات  من 

�أر�����س���ي���ه، وت��ه��وي��د �ل��ق��د���ض 

و�العتقاالت  �الأق�سى،  و�مل�سجد 

دفع  �أ�سهم يف  ما  و�الغتياالت، 

�إىل  �الأوروب�����ي  �الحت���اد  دول 

�الأمريكية،  �ملو�قف  عن  �لتمايز 

�سيا�سة  تنتهج  ماز�لت  �لتي 

وممار�سات  مو�قف  عن  �لدفاع 

�مل�ساءلة،  من  وحتميه  �لكيان، 

ولي�ض �آخر هذه �ملو�قف �مل�سينة 

من  نتنياهو  حكومة  ته 
ّ
�أقر ما 

قانون »�لدولة �لقومية لل�سعب 

�ملتحدث  قال  �ليهودي«، حيث 

�الأمريكية؛  �خلارجية  با�سم 

جيف ر�فكيه: »و��سنطن ال تريد 

ع  ن ب�ساأن �لنتيجة �أو توقُّ �لتكهُّ

�إن �مل�روع  ما �سيحدث، حيث 

ما ز�ل يف بد�ياته، لكن و��سنطن 

تتوقع من �أي ت�ريع نهائي �أن 

يو��سل �لتز�م �إ�ر�ئيل باملبادئ 

�لدميقر�طية«.. 

�الحت��اد  ل��دول  �لتمايز  ه��ذ� 

يف  ُنبقيه  �أن  يجب  �الأوروب���ي 

�لعالقات  �سياق فهمنا لطبيعة 

�لتي جتمعها باالإد�رة �الأمريكية، 

�الأوروب��ي  �الحت��اد  ميّثل  حيث 

�الأمريكية،  لل�سيا�سات  �سدى 

وبريطانيا،  فرن�سا  وحت��دي��د�ً 

لهذه  �أ�سرية  م��ات��ز�الن  �للتان 

�ل�سيا�سات. 

لطبيعة  فهمنا  خلفية  من 

�الأوروب���ي���ة  �لتبعية  ع��الق��ة 

�لنظر  �ملتحدة، يجب  للواليات 

�إىل خطوة �العرت�فات �ملتتالية 

بالدولة  �الأوروبية  للربملانات 

جاءت  �أنها  على  �لفل�سطينية 

�الأمريكية،  �الإد�رة  مع  قة  من�سَّ

�ل�سيا�سات  ب�سبب  �ملحَرجة 

�ال�ستيطان،  يف  »�الإ�ر�ئيلية« 

وم���ن �أج����ل ت��ه��دئ��ة خ��و�ط��ر 

نحو  هني  �ملتوجِّ �لفل�سطينيني 

ب�سبب هذه  �لثالثة  �نتفا�ستهم 

�ل�سيا�سات. 

ورغم  �الع��رت�ف��ات،  ه��ذه  �إن 

حلكوماتها،  ملزمة  غري  �أنها 

نتيجة  جاءت  �أهميتها  �أن  �إالّ 

يف  باالت�ساع  �أخ��ذ  ع��ام  ر�أي 

نح�سن  �أن  وعلينا  �أوروبا،  دول 

ل�سالح  وتوظيفه  حت�سيده  يف 

�لق�سية �لفل�سطينية. 

ر�مز م�سطفى

أحــداث
6

في الذكرى 66 لصدور القرار 194
عجز دولي عن حماية القدس وحق العودة

ي�س���هد �لن�سف �الأول من �سهر كانون 

�الأول ذك���رى تاريخ���نينْ هاّمنينْ يف حياة 

�ل�سعب �لفل�سطيني؛ فقد �نطلقت �نتفا�سة 

�حلجارة يف 8 كان���ون �الأول عام 1987، 

لرت�س���ل �إىل �لعامل عدة ر�سائل، منها �أن 

�ل�سعب �لفل�سطيني �سي�ستمرّ يف مقاومته، 

حتى لو نزعو� منه �آخر ر�سا�سة �سُيخرج 

حج���ارة �الأر�ض لريجم بها عدوه. متّيزت 

تلك �النتفا�سة مب�س���اركة جميع �أطياف 

�ل�س���عب �لفل�سطيني، ال�س���يما �الأطفال، 

وبالرغم من حمدودية �الإمكانات متّيزت 

بقدر�ته���ا �لهائلة على جل���م �آلة �لقتل 

�ل�س���هيونية، ولف���ت �أنظ���ار �لعامل �إىل 

عد�لة �لق�سية �لفل�سطينية، وحق مقاومة 

�ملحتل ب�ستى �لطرق. 

�لتاريخ �الآخر ه���و 11 كانون �الأول 

عام 1948، حيث �س���در �لق���ر�ر 194 عن 

�جلمعية �لعامة ل���الأمم �ملتحدة معرتفًا 

ووفاًء  �لفل�س���طينيني،  �لالجئني  بق�سية 

ل�»�لكون���ت فول���ك برن���ادوت«، �ل���ذي 

قتلته �لع�سابات �ل�سهيونية يف �لقد�ض 

بعد �إر�س���اله تقري���ر�ً �إىل �الأمم �ملتحدة، 

يوؤكد فيه على ����رورة عودة �لالجئني 

�لتي  �لبيوت و�لديار  �إىل  �لفل�س���طينيني 

رو� منها. ُهجِّ

ق�س���ية �لالجئني �لفل�سطينيني �أحد 

�أهم �أركان �لق�سية �لوطنية �لفل�سطينية، 

وي�س���ّكل ح���ق �لعودة عن���و�ن حل هذه 

�لق�س���ية، ووفقًا للق���ر�ر �ملذكور ال حُتّل 

�لق�س���ية �لفل�س���طينية ما مل تتّم عودة 

وممتلكاته���م،  دياره���م  �إىل  �لالجئ���ني 

خ�سو�س���ًا �أن �جلمعي���ة �لعام���ة توؤكد 

علي���ه ب�س���كل دوري، م���ا جع���ل �لقر�ر 

ميلك �س���فة �الإلز�م، و�لق���ر�ر �ملذكور ال 

يخرّي بني �لع���ودة و�لتعوي�ض، بل يربط 

بينهما، وكان من �روط قبول ع�س���وية 

»�إ�ر�ئي���ل« يف �الأمم �ملتحدة �ملو�فقة 

على �لقر�ر 194. 

لقد �سهد �لقر�ر �لكثري �الأحد�ث �لتي 

�أ�سعفته، خ�سو�سًا بعد مفاو�سات مدريد 

و�تف���اق �أو�س���لو، حيث ��س���تبعد موؤمتر 

مدريد �لقر�ر 194 من �أ�س����ض �نعقاده، �أي 
�لفل�سطينيني  �لالجئني  ق�س���ية  ��ستبعد 

وحق �لعودة، لكن �ل�س���عب �لفل�سطيني 

���كه بالقر�ر، وتوؤكد  بق���ي حازمًا يف مت�سُّ

ذلك فعاليات �إحياء ذكرى �س���دور �لقر�ر 

194، بالرغم من م���رور �أكرث من 66 عامًا 
على �س���دوره، لذلك، يج���ب �لبناء على 

�لفل�س���طينية  و�الإجناز�ت  �النتفا�س���ات 

خالل 66 عام���ًا، الإجبار �ملجتمع �لدويل 

على تطبي���ق �لقر�ر 194، لك���ن ذلك لن 

يكون دون ��س���تعادة �لوح���دة �لوطنية، 

�ل�س���امل،  �لوطني  �إىل �حلو�ر  و�لع���ودة 

��س���رت�تيجية بديلة تقوم على  و�عتماد 

�أ�س���ا�ض �إعالء �س���اأن �ملقاومة �ل�سعبية، 

ورف����ض جمي���ع خمطط���ات �لتوط���ني 

و�لتهجري، و�ل�س���غط على �الأمم �ملتحدة 

���ل م�س���وؤولياتها باإجب���ار �لكيان  لتحمُّ

�ل�سهيوين على �اللتز�م بقر�ر�تها، ودعم 

هّبة �ملقد�سيني ب�ستى �لو�سائل �ملمكنة.

ويف لبنان، هناك �رورة ال�ستئناف 

�لعمل من �أجل �إقر�ر �حلقوق �الإن�س���انية 

يف لبنان، خ�سو�سًا حق �لعمل يف �ملهن 

�حلرة، وحق �لتملك وتاأمني �ل�س���مانات 

�ل�سحية و�الجتماعية، و�الإ�ر�ع يف �إعمار 

خميم نهر �لبارد، وتوفري �الأمو�ل �لالزمة 

لذل���ك، وتكثيف �جله���ود �لفل�س���طينية 

و�للبنانية ملعاجلة ه���ذ� �مللف، الأن ما 

جرى يف جمل�ض �لن���و�ب عام 2010 من 

تعديالت تخدم حق �لعمل للفل�سطينيني 

يجب �أال يكون ف�س���ل �خلتام، بل خطوة 

ينبغي �أن تتلوها خطو�ت الإقر�ر �حلقوق 

�الإن�س���انية كرزمة و�حدة، ودون جتز�أة، 

الأن ذلك يدعم ن�س���ال �لالجئني وحقهم 

يف �لعودة وفقًا للقر�ر 194.

�سامر �ل�سيالوي

ز�دت حدة �خلالفات �ل�سيا�س���ية بني 

رئي����ض وزر�ء �لع���دو بنيام���ني نتنياهو 

وبع�ض �الأحز�ب �ل�سيا�س���ية يف �حلكومة 

�الئتالفية، ب�س���بب �لركود �القت�سادي يف 

�ملجتمع »�الإ�ر�ئيل���ي«، وزيادة �لعجز 

يف ميز�ني���ة �لع���ام 2015 م���ن 3.5 �إىل 

3.8٪ من �لناجت �لعام، وبع�ض م�س���اريع 
�لقو�ن���ني كاإلغاء �ل�ريب���ة على �لقيمة 

�مل�س���افة على �ملباين، وم�روع قانون 

�لدولة �لقومية لل�س���عب �ليهودي، �إ�سافة 

�إىل �ل�سيا�س���ة �لتي �نتهجها نتنياهو يف 

زيادة �مل�ستوطنات، ورّد�ت �لفعل �لدولية 

عليها لناحية �تهام »�إ�ر�ئيل« باإف�سال 

�ملفاو�س���ات، ومو�س���وع �لعدو�ن �الأخري 

على غزة.

ت�س���در وزير� �لعدل و�ملالية ت�سيبي 

ليفني ويائري البيد �خلالف مع نتنياهو، 

م�س���وؤولية  بالف�س���ل وحّماله  و�تهم���اه 

�لركود �القت�س���ادي، و�لف�سل يف �لعدو�ن 

�الأخري، وح���اوال �لتحالف م���ع �الأحز�ب 

�لديني���ة، لكنهما ف�س���ال يف ذلك، وكانت 

ردة فع���ل نتنياهو �إقال���ة ليفني والبيد 

و4 وزر�ء �آخري���ن من حزبيهما، ودعا �إىل 

حل �لكني�ست »�الإ�ر�ئيلي«، و�إىل �إجر�ء 

�نتخابات برملاني���ة مبّكرة يف 17 �آذ�ر/ 

مار�ض �ملقبل، وهو ما �أقرّه �لكني�س���ت يف 

�لقر�ءة �الأوىل. 

ب���د�أ نتنياهو بحملت���ه �النتخابية 

مبّك���ر�ً، وعمل على �س���ياغة حتالفات 

جديدة م���ع �الأحز�ب �ليمينية �ملتطرفة 

و�ملتدين���ة من �أجل �لفوز باالأغلبية يف 

�لكني�س���ت، و�لت�سدي لرئا�سة �حلكومة، 

وحظوظه بالفوز كبرية، الأن ما يطرحه 

من �أفكار و�سيا�سات تن�سجم ب�سكل كبري 

مع �ملجتمع »�الإ�ر�ئيلي«، �لذي يتجه 

نحو �لتطرف �لدين���ي و�لقومي، ويدعو 

�إىل �إقام���ة دولة »�إ�ر�ئيل« يف مناطق 

�لذين  �لفل�س���طينيني  وترحي���ل  �ل�48، 
يحمل���ون �جلن�س���ية »�الإ�ر�ئيلي���ة«، 

للنازحي���ني  �لع���ودة  ح���ق  و�إلغ���اء 

�لفل�سطينيني يف �لعام 48.  

�مل�سهد �ل�سيا�سي يف »�إ�ر�ئيل« 

�أحز�ب  يوحي بخالفات كب����رية بني 

�ليمني و�لي�س����ار و�الأح����ز�ب �لدينية 

حول �ال�س����تيطان و�حلرب على غزة 

من  وغريها  �القت�س����ادية،  و�الأزم����ة 

�لعناوين، وهذ� ما جعل تلك �الأحز�ب 

تنطل����ق من هذه �خلالف����ات كعنو�ن 

حلركته����ا �ل�سيا�س����ية يف �لعملي����ة 

�النتخابية. 

ه���ذه �الأح���ز�ب، وعل���ى �لرغم من 

دة  خالفاته���ا، لكنه���ا يف �حلقيق���ة موحَّ

يف ق�س���يتها �الأ�سا�س���ية، وه���ي �حلركة 

�ل�س���هيونية �لتي تعترب فل�س���طني �أر�سًا 

لليهود ال مكان للفل�س���طينيني فيها، وما 

�الأحد�ث �الأخرية �لتي ترتبط با�س���تفز�ر 

�مل�س���لمني ودخول �مل�س���جد �الأق�س���ى، 

وبحماية من جي�ض �لعدو »�الإ�ر�ئيلي«، 

و�س���عي �حلكومة الإ�س���د�ر قر�ر�ت ت�سمح 

لليه���ود بدخ���ول �مل�س���جد يف �أوق���ات 

خم�س�س���ة لهم، �إال �س���ورة ملا يقوم به 

�لق���ادة �ل�س���هاينة الإر�س���اء جمهورهم، 

وك�سبه �نتخابيًا. 

�أمام هذ� �لو�سع �خلطري �لذي مترّ به 

�لق�سية �لفل�س���طينية ودول �ملنطقة يف 

�لعر�ق و�سورية ولبنان، على روؤ�ساء هذه 

�لدول وقادتها �أن ينتبهو� �إىل �مل�سري �لذي 

ينتظرهم �إذ� ما ��س���تمرو� على هذ� �لنحو 

من �ل�س���لوك يف مو�قفهم �ل�سيا�سية، و�أال 

ين�سو� ما حل بغريهم من روؤ�ساء »�لربيع 

�لعرب���ي« كالقذ�يف وزي���ن �لعابدين بن 

علي، فهل يعودون �إىل ر�سدهم ويتخلّون 

عن �أطماعه���م و�أحقادهم ويتحدون فيما 

بينهم لن�رة �ل�سعب �لفل�سطيني ودعمه 

يف ��سرتد�د �أر�سه؟

�الأح���ز�ب  وليتابع���و�  فلينظ���رو� 

»�الإ�ر�ئيلي���ة« �لتي تختلف فيما بينها 

عل���ى �لكثري م���ن �ل�سيا�س���ات ومعاجلة 

���دة يف  �الأزم���ات، لكنه���ا جتتم���ع موحَّ

مو�جه���ة �الأخطار �لتي ت���رى فيها خطر�ً 

على �لوجود. 

هاين قا�سم

حظوظ نتنياهو بالفوز 
كبيرة.. فسياساته 
تنسجم مع المجتمع 

»اإلسرائيلي« المتطّرف

عــربي 

مواجهات يف القد�س
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�حلي���اة يف بلدنا ميلوؤه���ا �لفر�غ �ملم���دَّد له، 

فاإن كان �لفر�غ هو �ملرّ، فبالتاأكيد �س���غور �لكر�س���ي 

بال�سخ�ض �لالمنا�سب هو �لعلقم.

لعبة »كر�سي كر��س���ي« مل ت�سل �إىل خو�تيمها 

بعد، ففي مبار�ة ن�سف �لنهائي مّدد �لنو�ب الأنف�سهم، 

�إذ ال قان���ون �نتخابيَّ جديد�ً يعا����ر �لو�قع يتّوج 

�لن�رالأبط���ال ج���دد يف �مللع���ب �لربمل���اين، والأن 

�الأ�سماء لن تتغرّي قررو� �أال ُينهكو� �ملو�طن يف �إعادة 

�ختيارهم، ماد�مت �لكر��سي حمجوزة حتى �أمد ممدَّد 

له، لتكون �لنتيجة 128/ عامني ون�سف.

ويف �ملو�ز�ة، كر�س���ي رئا�س���ة �جلمهورية مليء 

بفر�غه، وبانتظار �س���ّفارة �حَلكم �خلارجي، �أو �إز�حة 

�ل�ستارة عن �لنجم �لذي �سيمدد للفر�غ بفر�غ �ل�سغور، 

�أو يف �أهم �الإجناز�ت �س���يحرر قيد �لرئا�سة من فر�غ 

�لكر�سي ليمالأ �ملكان.. �أ�سماء ت�سول وجتول �إعالميًا 

حفظها �ل�سارع �للبناين عن ظهر قلب، �الأحرف �الأوىل 

من تلك �الأ�سماء )ج ع ج خ ر�ض(. للتاأكيد، هذه لي�ست 

طل�س���مًا ُيفرّج عن �ملو�طن كرب �لفقر �لذي يعي�سه، 

ففي �خلو�تيم �ل�س���عيدة لهذ� �لفر�غ �سيرتّبع �لرئي�ض 

على عر�ض بعبد�، ي�س���تقبل وُيوّدع، ي�س���تنكر وُينّدد، 

يدعم ويوؤّيد، وُي�ساف ��سمه �إىل قائمة �لروؤ�ساء �لذين 

تعاقبو� على لبنان منذ عهد �ال�ستقالل، وهنا و�جب 

علين���ا �لتاأكيد على �أن فخامة �ملق���اوم �إميل حلود 

مل يكن ��س���مًا يف هذه �لالئحة، بل و�سام �رف وعزّ 

يف تاري���خ لبنان دعم �ملقاوم���ة، وكان �ريكها يف 

�لن�رين �لكبريين عام 2000 و2006.

�لهّم �لرئا�سي ال ي�سغل بال من يطرق كّل يوم �ألف 

باب لتاأمني قوت عياله، وال ُيفّكر بالرئي�ض من ينتظر 

لة عليه هنا  نهاية �ل�سهر ليدفع �أق�ساط وفو�تري م�سجَّ

وهناك، ال ب���ل �أكرث من ذلك؛ بالن�س���بة �إىل �ملوظف، 

�سل�س���لة �لرتب و�لرو�تب �أهم من هذ� �لرئي�ض �أو ذ�ك 

�لوزي���ر �أو ذ�ك �لنائب، حتى �أن �لفولكلور �لغذ�ئي مل 

يقف عنده �ملو�طن كثري�ً، ولعل �ل�س���وؤ�ل �لذي يطرح 

نف�سه: »مَل هذ� �لعر�ض �ل�سحي يف هذ� �لتوقيت«؟

وعلى هام�ض �لقّمة �ملعي�س���ية، �لتي مل يجتمع 

الأجلها �أحد ممن ن�ّس���بو� �أنف�س���هم م�سوؤولني علينا، 

ي�س���تف�ر �ل�سعب ممن نقلو� خيمهم �العت�سامية من 

�لبقاع �إىل بريوت: ماذ� لو �نُتخب رئي�ض للجمهورية؟ 

هل �س���يعود �أوالدنا �إلينا �أحياء؟ �أولئك �لع�س���كريني 

�لذي���ن ُخطف���و� م���ن �أج���ل �لوطن، عري���ف وجندي 

ورقيب ومعاون وموؤّه���ل ُخطفو� وهم يرتدون بزّتهم 

�لع�س���كرية، ويحملون �س���الحهم �لبد�ئي، �أق�س���مو� 

و�س���ّحو� و�أوف���و� بعهدهم الأجل لبن���ان، هم �أ�رف 

�لنا�ض �س���ارو� �ل�سحّية، ورهائن حتت �سكني مذبحة 

�الإرهابيني.

ل�س���نا مع قط���ع �لطرق���ات �لذي ال يخ���دم �إال 

�الإرهابي���ني، لكن »�لغاية تربر �لو�س���يلة«، ومبا �أن 

قل���وب �مل�س���وؤولني �لذين يّدعون �لعم���ل حلّل هذه 

�لق�س���ية قد �أثلجتهم �مل�س���الح، فاأهايل �لع�سكريني 

�أفلجتهم �مل�س���ائب، ويف هذ� �ل�س���دد �سوؤ�ل يفر�ض 

نف�س���ه على ب�س���اط �لطرح: »مَل �الإخف���اق يف هذه 

�لق�سية كل هذ� �ملدى«؟

نحن نبح���ث عن وطن يعي�ض فينا ونعي�ض فيه، 

فيكون لنا لبناننا �لذي يليق بنا.

خلود حمد �لرمح

�أمامه  �أن �ملخا����ض �مل�ري  يبدو 

ف�س���ول طويلة قبل �أن ي�س���تقرّ �ملولود 

�ملرجت���ى �لذي خرج �مل�ريون يهللون 

لقدومه، رغم حماوالت �لتمظهر و�الإيحاء 

من جانب �ل�س���لطات �حلالية �أن �الأمور 

�نتظم���ت �إىل حد بعي���د، و�أن �ملجرمني 

بح���ق �ل�س���عب و�لدولة و�ملوؤ�س�س���ات 

يدفعون �لثمن �ملطلوب من �ل�سعب.

ج���اءت تربئ���ة �لرئي�ض �ل�س���ابق 

ه، وكذلك رموزه  ح�س���ني مبارك وجنلينْ

�الأمني���ني جميعًا من تهمة م�س���وؤولية 

�الأو�مر باإطالق �لنار على ثو�ر �مليادين 

�س���اعقة ماحقة بح���ق �ملاليني �لذين 

نزلو� �إىل �ل�ساحات و�مليادين مطالبني 

باإ�س���قاط �لنظام ورمزه �الأول ح�س���ني 

�ملتعددة  �الرتكاب���ات  ب�س���بب  مبارك، 

�لتي تبد�أ بكّم �الأف���و�ه وال تتوقف عند 

م�س���ح �لعد�لة �الجتماعية، ف�س���اًل عن 

�إطالق �لقطط �ل�س���مان على �القت�س���اد 

�مل�ري، �لذي مل يعد ينفع معه �ر�خ 

�ل�سارخني من �جلوع وقاطني �ملقابر.

�إن تربئ���ة مبارك وقبل���ه �لناهبني 

لالقت�ساد �مل�ري مثل �أحمد عزّ و�سو�ه 

يوؤكد ��س���تكمال تربئة �لد�ئرة �لتي �أّدت 

�نطالق »�لثورة �ملرتنحة«  �إىل  �أعمالها 

�ملفاهيم حالي���ًا، مع �عتبار �لقوى �لتي 

فّو�س���ت �لرئي�ض عبد �لفتاح �ل�سي�س���ي 

عندما كان رئي�سًا لالأركان وقف »�أخونة« 

م�ر، و�إطالق عجلة �لعد�لة �الجتماعية 

كاأحد �أه���م مطالب �لثورتنينْ على مبارك 

ومن بعده حممد مر�س���ي، وعدم �لر�سوى 

مبقاي�ستها ب�سعار مكافحة �الإرهاب الأن 

�الأخري و�جب �أي�سًا.

بر�ءة �ملرتكبني لي�ست فقط جناحًا 

ملا ي�سمى ب�»�لثورة �مل�سادة« �إذ� جاء 

�لنق�ض ل�س���الح مبارك ورم���وزه، �إمنا 

�إهانة لل�س���عب �مل�ري،  تكون �لرب�ءة 

ولل�س���هد�ء �لذين �س���قطو� يف �مليادين 

وهم يرفعون �س���عار �س���لمية �إ�س���قاط 

�لنظام، وهذ� ما ميك���ن �أن يكون �الأكرث 

�س���خرية بحق �حل���ر�ك �ل�س���عبي كله، 

ويعطي �مل�س���تفيدين من �ل�ساعني لدثر 

�لثورة عن بكرة �أبيها �أور�ق قوة، ومينح 

يف �الآن ذ�ت���ه »�الإخ���و�ن �مل�س���لمني« 

�لورقة �الأقوى يف �سعيها لتاأليب �لر�أي 

�لعام �س���د حكم �ل�سي�س���ي؛ باالعتماد 

ه كان  عل���ى مقولتهم �إن مب���ارك وجنلينْ

يحكم���ون م�ر من د�خل حب�س���هم يف 

�س���جن طرة، كما �أن ذلك ميكن �أن يوؤدي 

�إىل حال���ة �إحباط لدى �ل�س���باب �لذي 

، و�ال�س���تنكاف عن  �لثورتنينْ كان عماد 

�مل�س���اهمة يف �لنه�س���ة �ملطلوبة لبلد 

يقا�سي �لكثري.

لي�ض م���ن قبي���ل �لتهك���م �أن يلجاأ 

�لرئي�ض �ل�سي�س���ي �إىل �لدع���وة و�لتاأكيد 

عل���ى »�لثقة �لكامل���ة بعد�لة ق�س���اة 

م����ر ونز�هتهم وحياديته���م وكفاءتهم 

�ملهنية«، بل �إقر�ن �لبيان �لذي ت�س���ّمن 

ذل���ك بتوجي���ه لرئي�ض جمل����ض �لوزر�ء 

ب�»�تخ���اذ �الإج���ر�ء�ت �لالزمة ملر�جعة 

�ملوقف بالن�س���بلة لتعوي�س���ات ورعاية 

�أ�ر �سهد�ء وم�سابي �لثورة �لذين قّدمو� 

حياتهم م���ن �أجل رفع���ة �لوطن«، وهو 

ما �عتربه �أعمدة حمركي �لثورة ر�س���وة 

�سخيفة، لقد �س���دد �لبيان �لرئا�سي على 

تاأكيد �ل�سي�سي �أن »م�ر �جلديدة ما�سية 

يف طريقها نحو تاأ�سي�ض دولة دميقر�طية 

حديث���ة قائم���ة على �لعدل و�مل�س���او�ة 

وحماربة �لف�ساد، تتطلع نحو �مل�ستقبل، 

وال ميك���ن �أن تعود �إىل �لور�ء �أبد�ً«، وهذ� 

م���ا �عتربته �لق���وى �لوطني���ة و�لقومية 

و�لي�سارية ��ستغالاًل �سيئًا للتفوي�ض �لذي 

مل ي�س���مل تربئة �لفا�سدين وال �لقتلة وال 

�لظاملني و�ل�س���الني، وكذلك فاإن تقريب 

بع�ض رج���ال �لدين للنظام و�لفتوى باأن 

�خلروج عن طاعة �ل�سي�س���ي حر�م �رعًا 

يعني �أن �لديكتاتورية �ملوعودة �ستكون 

�أ�سبه بامللكية �ل�سعودية كتجرمي كل من 

يخرج عن طاعة ويل �الأمر!

لذلك، فاإن �لق���وى �لثورية يف م�ر 

بد�أت م�ساٍع وبخطى حثيثة الإيجاد �إطار 

جام���ع تخو�ض من خالل���ه �النتخابات 

�لت�ريعية ملو�جهة ما ي�س���تهدف م�ر 

و�قت�ساديًا  و�جتماعيًا  �سيا�سيًا  و�سعبها 

ك�سفة مو�زية لالإرهاب.

�مل�سهد �مل�ري مقبل على تعقيد�ت 

كثرية و�س���غوط �أك���رب، لي�س���ت قر�ر�ت 

بريطانيا وكند� �إغالق �سفارتيهما الأ�سباب 

�أمنية، وكذلك �لعملي���ات �الإرهابية �لتي 

ت�س���تهدف �جلي�ض �مل�ري ختام �مل�سهد 

�إذ� �أوغل���ت �ل�س���لطة يف تربئ���ة �لنظام 

�ل�سابق من دم �سّديقي م�ر، ومل حتفظ 

�لتفوي�ض �لنبيل من �ل�سعب �مل�ري �لذي 

لن يرتكه �جلي�ض على قارعة �لطريق.

يون�ض عودة

براءة مبارك.. والنكل بالتفويض

المشهد المصري مقبل 
على تعقيدات كثيرة 

وضغوط أكبر إذا أوغلت 
السلطة في تبرئة 

النظام السابق من الدم 
المصري
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م�س����تقبل  املراقب����ون  يلّخ�����ص 

الإيرانية   - الأمريكي����ة  املفاو�س����ات 

بثالثة اأوجه: اإما التقاء وجهات النظر 

والتو�سل اإىل اإنهاء اخلالفات، اأو ف�سل 

ذري����ع �س����ُيلقي بظالله عل����ى العامل 

واملنطقة، واإما متديٌد اآخر، مع حماولة 

اأخذ امتيازات على ح�س����اب  الطرفني 

بع�سهما.

املفاو�س����ات  اأثم����رت  ح����ال  يف 

النووي����ة نتائ����ج اإيجابية، �سي�س����ّكل 

ذلك على الفور �س����فعة قوية للكيان 

ال�س����هيوين، والدول التي حاولت يف 

الفرتة املا�س����ية تكبيد اإيران خ�سائر 

كبرية.

اإىل  الإيرانيون من جهتهم ي�سعون 

جتنيب املفاو�سات طريق الف�سل، لأن 

التفاق حاجة اإيراني����ة واأمريكية يف 

نف�ص الوقت، اإذ اإنها تر�س����ي الطرفني، 

وتو�ّسع م�ساحلهما يف املنطقة.

ف�سُيك�س���ب  التمديد،  احتم���ال  اأما 

اقت�س���ادية  امتيازات  الإيرانية  الدولة 

اأكرث، ورمبا �سيا�سية ملمو�سة، وحكومة 

الرئي�ص ح�س���ن روحاين �ستتمكن من 

اإقن���اع الداخل الإي���راين باأنها حققت 

اإجنازات ومكا�س���ب هامة على ح�ساب 

الغرب والوليات املتحدة الأمريكية.

اأما وا�س����نطن فال جتد غ�سا�سة من 

متديد املفاو�س����ات، اإذ مل تتو�س����ل اإىل 

اتفاق ي�س����وق لأوباما جناح����ًا واإجنازاً 

، من خ����الل تقلي�ص الإمكانيات  هاّمنينْ

الإيراني����ة وتقليل نفوذه����ا، للحد من 

قوتها الإقليمية املتنامية يف املنطقة.

ويبقى الف�س����ل وزي����ادة العقوبات، 

الأم����ر ال����ذي ل يتمناه اأوبام����ا واإيران 

يف الآن مع����ًا، بعك�ص الكونغر�ص، الذي 

ي�س����عى اإىل تكبي����ل ال����دول الإيرانية 

وتقييدها اأكرث، عرب العقوبات الإحادية، 

لأن ذلك �س����ينتج اأخطاراً قد تهدد �سلم 

اأكرث ت�سدداً،  اإيران  املنطقة، و�س����يجعل 

والع����ودة اإىل م����ا قبل نقطة ال�س����فر، 

وبالتاأكيد لن ينته الأمر عند ذلك، اإذ اإن 

الوليات املتحدة الأمريكية �س����تتحّمل 

امل�س����وؤولة اأم����ام املجتم����ع ال����دويل، 

م����ا �سُي�س����هم يف الق�س����اء على وحدة 

التحالف املنوط باأم����ريكا، مثل تركيا 

والهن����د القريبتنينْ من اإي����ران، واللتني 

لديهما م�سالح اقت�سادية معها، وكذلك 

الدول الأوروبية التي ت�ستفيد من النفط 

الإيراين ب�سكل كبري.

ورغم ع����دم وجود ارتب����اط مبا�رش 

بني مفاو�سات امللف النووي وامللفات 

الأخرى، وهذا يعود اإىل احلر�ص الإيراين 

الوليات  �ست�س����عى  الأوىل،  بالدرج����ة 

املتح����دة الأمريكية ل�س����تغالل امللف 

النووي ب�س����كل اأكرب، من اأجل حت�س����يل 

اأف�سلية، وحت�س����ني ال�رشوط يف ملفات 

اأخ����رى، ولذلك ل ميك����ن النفي املطلق 

لعالقة امللف����ات ببع�س����ها، لأننا هنا 

نتحدث ع����ن مناف�س����ة اإقليمية قائمة 

اإيران وتركيا والكيان ال�س����هيوين  بني 

تاريخيًا، وم�رش التي حتاول العودة اإىل 

امل�رشح العربي.

�سحيح اأن املفاو�سات قد تف�سل، ما 

�سي�س����ع اإيران حتت وابل من ال�رشبات 

القت�سادية، اإل اأنها �ستجد اإىل جانبها 

اإبقائها  رو�سيا وال�سني القادرتنينْ على 

�س����امدة يف وج����ه الإع�س����ار العاملي 

املناه�ص لها ومل�رشوعها النووي.

فاإيران ت�س����ع يف ح�سبانها احتمال 

اإىل حل����ول بديلة  التع����رث، واللج����وء 

القت�س����ادي  كالتبادل  عرب حلفائه����ا، 

عملية  والتعاون يف  ب�»املقاي�س����ة«، 

الدول  العم����الت املحلية ب����ني  تبادل 

الثالث، وتقدمي ت�سهيالت جتارية اأكرث.

ويف ظل ذلك تك�س����ب اإي����ران ورقة 

اأخرى يف يدها، لأنها �ستتابع م�رشوعها 

النووي، مهما تعر�س����ت لل�س����غوطات، 

وبدورها ت�سع اأمريكا ذلك يف احل�سبان، 

لأنها ق����د تكون املت�����رشر الأكرب على 

ال�س����احة الدولي����ة، يف ظل النق�س����ام 

الداخلي احلاد بني اأوباما والكونغر�ص، 

�س����يغرّي معامل املنطق����ة، واللعبة  ما 

العاملية باأ�رشها.

ح�سني غازي

إيران تكسب جولة أخرى.. وفي األفق نجاح نووي
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تاريخيًا بالتوّتر واحلروب، حيث ن�سبت 

خالل اخلم�س���ة قرون املا�س���ية ع�رشة 

العثمانية  الإمرباطوري���ة  ب���ني  حروب 

والرو�س���ية يف عهد القيا�رشة، ورّجحت 

ال�سيطرة على جزيرة القرم ميزان القوى 

�س���يطرت  وعندما  الإمرباطوريتني،  بني 

رو�س���يا على القرم انفتحت على البحر 

الأ�س���ود واملي���اه الدافئة التي �س���عت 

امللكة كاترين للو�سول اإليها منذ القرن 

الثامن ع�رش، حتى ل تتجمد يف �سقيع 

ال�سمال.

الع�سكرية  ال�سدامات  مع  بالتزامن 

واحلروب، كانت تركيا ورو�سيا جتتمعان 

ح���ول التع���اون القت�س���ادي، ملا فيه 

م�سلحة الطرفني، بالإ�سافة اإىل التاأثري 

الرتكي على مكونات ال�س���عب القوقازي 

واآ�سيا الو�سطى والقرم، حيث يكرث وجود 

مواطنني من جذور تركية، ي�س���اف الآن 

الدعم الرتكي ل�»ال�سلفيني« التكفرييني 

يف �س���ورية والع���راق، كما ين�س���حب 

اأي�س���ًا على دعم »ال�سلفيني« يف الدول 

املجاورة لرو�س���يا وال�سي�سان وغريها، 

ل���ذا فاإن العالقات الرو�س���ية - الرتكية 

معق���دة ومرّكبة، وتت�س���م ب�»التناق�ص 

الإيجاب���ي«، رغم اخلالف���ات املتعددة 

وفق الآتي:

تركي���ا راأ����ص حرب���ة ل�»الناتو« 

والغرب يف مواجهة الحتاد ال�سوفياتي 

�سابقًا ورو�س���يا حاليًا، وحا�سنة الدرع 

ال�س���اروخية الأمريكي���ة �س���د اإي���ران 

ورو�سيا.

اخلالف حول الو�س���ع يف �س���ورية 

واإ�سقاط النظام؛ فاأردوغان الرتكي يرى 

يف بقاء الرئي�ص الأ�سد هزمية �سخ�سية 

ل���ه، واإعدام���ًا لطموحات���ه العثمانية، 

ومنعًا للتمدد باجتاه �س���ورية و�س���وًل 

اإىل حليفته ال�س���رتاتيجية »اإ�رشائيل«، 

بينم���ا يرى الرو�ص يف اإ�س���قاط النظام 

ال�س���وري هزمية لهم �ستوؤدي اإىل طردهم 

نهائيًا من منطقة ال�رشق الأو�س���ط، بعد 

خديعة الغرب لهم يف ليبيا.

اإىل  الرو�س���ي  الغاز  تركيا بواب���ة 

اأوروبا، والتي حتتاجها رو�سيا لإحداث 

اخرتاق اقت�س���ادي يوؤث���ر على تدجني 

املوق���ف ال�سيا�س���ي والأمن���ي الرتكي، 

وكذل���ك تركيا التي يعتمد اقت�س���ادها 

على جني ثمار احل�س���ار الغربي على 

رو�سيا واإيران، فت�ستفيد تركيا من كونها 

بوابة اقت�س���ادية على ايران ورو�س���يا، 

اأوروب���ا، حيث  واخلا����رش الأكرب ه���ي 

�ست�سعى تركيا لتكون بوابة الطاقة بني 

ال�رشق والغرب.

لق���د ا�س���تعادت رو�س���يا تاأثريها 

الإقليمي بعد �سيطرتها على جزيرة القرم 

على اأثر الأزمة الأوكرانية التي اأ�سعلها 

الناتو حل�سار رو�سيا بعد حماولته يف 

رو�سيا  فامتلكت  وال�سي�س���ان،  جورجيا 

مفاتيح البحر الأ�س���ود، وخ�رشت اأوروبا 

واأمريكا قاعدة متقدمة �س���د رو�سيا، ما 

اأحدث توازنًا على امل�س���توى الع�سكري 

مقاب���ل حلف »النات���و« وراأ�ص حربته 

تركي���ا، ول���ذا ف���اإن الطرفني الرو�س���ي 

والرتكي يتبعان ا�س���رتاتيجية التعاون 

وال�س���فقات  والتج���اري  القت�س���ادي 

ال�سيا�س���ية«  و»امل�س���اكنة  املتبادلة 

يف اخلالف عل���ى امللفات ال�سيا�س���ية 

يف املنطق���ة، حي���ث ي�س���عى الطرفان 

للو�سول اإىل �س���فقة املائة مليار دولر 

يف التبادل التجاري، لتخفف رو�سيا من 

تاأثري العقوبات القت�س���ادية املفرو�سة 

عليه���ا، وترب���ح بالتايل تركي���ا ثمن 

الغب���اء الغربي بالعقوبات، وحتتل دور 

»الرببارة« القت�سادية لأوروبا، فتبيع 

املنتوج���ات الأوروبية كبل���د ترانزيت 

ي�س���ع املاركة الرتكية على الب�س���اعة 

الأوروبية وي�س���درها اإىل رو�سيا واإيران، 

الإيرانية  لل�س���ادرات  وبطريقة عك�سية 

والرو�س���ية، خ�سو�س���ًا النف���ط والغاز، 

وكذلك التحوي���الت املالية عرب البنوك 

الرتكية واملوؤ�س�سات القت�سادية.

اإن اإقف���ال اأبواب الحت���اد الأوروبي 

يف وجه تركيا مدة خم�سني عامًا، وعدم 

تلبية اأم���ريكا لرغبات تركيا باإ�س���قاط 

الرئي�ص الأ�س���د واإقامة املنطقة العازلة، 

والربح القت�س���ادي، عوامل ثالثة تدفع 

تركيا للتع���اون مع رو�س���يا، فترتاق�ص 

تركيا عل���ى حبال امل�س���الح املتبادلة 

ال�رشقي���ة،   – الغربي���ة  والتناق�س���ات 

وت�س���تغّل منطق���ة الف���راغ ال�سيا�س���ية 

احلالية قبل التفاو�ص النهائي بني اإيران 

وجمموع���ة »5+1«، وتثّب���ت م�س���اريع 

متديدات الغاز والنفط الرو�سي والإيراين 

اإىل اأوروبا، خ�سو�س���ًا قبل نهاية اخلالف 

الأمريكي الإيراين.

ه���ل ي�س���تيقظ ال�س���لطان اأردوغان 

من اأحالم���ه الواهمة ويقتن���ع اأن بيئته 

الأربعة  ال�رشق والبحور  احلا�س���نة هي 

ولي����ص الحت���اد الأوروبي واأم���ريكا اأو 

اإىل  تركي���ا  �س���يدفع  اأم  »اإ�رشائي���ل«، 

مغامرات جديدة، ليكون نريون ا�سطنبول 

اأ�س���الفه لتحقيق  بن���اه  م���ا  ويح���رق 

اأحالمه..؟ م���ع وجوب تذكريه باأن معظم 

احل���روب ب���ني رو�س���يا والعثمانيني قد 

ربحتها رو�سيا.

د. ن�سيب حطيط

روسيا - تركيا.. االقتصاد ينتصر على السياسة

هل يقتنع �أردوغان �أن بيئته �حلا�سنة هي �ل�سرق و�لبحور �لأربعة ولي�س �لحتاد �لأوروبي و�أمريكا �أو »�إ�سر�ئيل«؟              )�أ.ف.ب.(
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اإميل حلود على  ي�سدد الرئي�ص 

 خلطاب 
ّ

اأن���ه عندما كان يح����رش

يفّكر يف م�س���لحة  الق�س���م، كان 

جمي���ع اللبنانيني، »مب���ن فيهم 

الرئي�ص رفيق احلريري، واأنا حتى 

اليوم م���ا زلت مقتنع���ًا باأن هذا 

اخلط���اب هو الذي يجع���ل لبنان 

قادراً على النهو�ص، لكن مع الأ�سف 

املمار�سة  بعد  اكت�س���فُت  ال�سديد، 

ال�سيا�س���ية اأن اأكرثية ال�سيا�سيني 

ل يفك���رون يف م�س���لحة لبن���ان 

و�سعبه، بل مب�ساحلهم ال�سخ�سية، 

ولذلك كانوا ي�س���عون الع�سي يف 

الدواليب يف وجه اأي م�رشوع، اإذا 

مل تكن فيه اإفادة لهم«.

وي�س���ري هن���ا اإىل العالقة مع 

اأنه  الرئي�ص رفيق احلريري، موؤكداً 

بعد انتخابه رئي�س���ًا للجمهورية 

»اأخذت الأمور ت�سري على ما يرام، 

وج���اء اإيّل، واأجرين���ا جول���ة يف 

�س���تى الأمور، وكانت الأمور كلها 

ما�سية«.

يق���ول الرئي�ص اإميل حلود: بعد 

اأداء الق�س���م لبيُت دع���وة الرئي�ص 

ال�سوري حافظ الأ�سد، فزرت دم�سق، 

والتقين���ا كرئي�س���نينْ للجمهورية 

اللبناني���ة واجلمهوري���ة العربية 

ال�س���ورية، ول اأن�س���ى اأن الرئي�ص 

حافظ الأ�سد قال يل وقتها حرفيًا: 

كيف ت�س���ري الأمور التي تفّكر فيها 

وتريدها؟

فقل���ُت: اإين اإفكر بعمل �س���يء 

يب���نّي للع���امل اأن هن���اك تغيرياً 

نوعيًا يف البالد، ي�سّب يف خدمة 

النا�ص، وي�س���هم يف انت�سال البلد 

من اأزماته القت�س���ادية واملالية، 

وي�س���ع حداً لتفاقم عجز املوازنة 

واخلزينة، وله���ذا اأفّكر يف حكومة 

برئا�س���ة الدكتور �س���ليم احل�ص، 

لأنه مع���روف عنه اأنه رجل دولة، 

اإ�سافة اإىل خربته وكفاءته كخبري 

اقت�سادي ومايل، ونظافة كفه.

ي�س���األني الرئي�ص الأ�سد: وماذا 

عن الرئي�ص رفي���ق احلريري، فهو 

اأي�سًا جيد و�ساحب كفاءة؟

فاأجبت: �س���حيح اأي�س���ًا، لكن 

يف كل احلالت هناك ا�ست�س���ارات، 

والنواب هم الذين يختارون رئي�ص 

احلكومة، ول�سُت اأنا.

ويلفت الرئي����ص حلود هنا اإىل 

اأنه مل يتكلم بتاتًا يف هذه الأمور 

م���ع الرئي�ص �س���ليم احل�ص، الذي 

ف اإليه حينما 
ّ
�س���بق له اأن تع���ر

�س���ار قائداً للجي�ص، وكان ما زال 

مقيمًا يف ما كان ي�سمى »بريوت 

الغربي���ة«، ف�»وجدته رجل دولة 

من الطراز الرفي���ع، كذلك تعرفُت 

اإىل الرئي����ص رفي���ق احلريري يف 

وتعرفت  للجي�ص،  قيادتي  مرحلة 

اإىل الطريقة التي يعمل فيها، فهو 

مقاول ناجح ج���داً، وقد اأكدُت له 

ذلك اأكرث من م���رة، لكن املقاولة 

ل ت�س���لح يف اأمور الدولة، وفيما 

يخ�ص اأمور ال�سعب«.

يتابع الرئي�ص حلود اأنه اأكد يف 

ذاك اللقاء للرئي�ص حافظ الأ�س���د، 

اأنه بع���د الطائ���ف مل يعد رئي�ص 

احلكومة،  رئي�ص  يعنّي  اجلمهورية 

اإمنا ال�ست�سارات النيابية امللزمة 

هي من حت���دد رئي����ص احلكومة 

العتيدة.. وقد تن���اول اللقاء الأول 

كثرياً من املوا�سيع والأمور، م�سدداً 

عل���ى اأن احلدي���ث ع���ن احلكومة 

ورئي�س���ها كانت حالة عابرة يف 

املحادثات.

»حينم���ا انته���ى اللق���اء مع 

الرئي�ص الأ�س���د، حّدثن���ي العميد 

غازي كنعان و�ساألني: هل حتدثتما 

ب�ساأن رئي�ص احلكومة؟

فكان جوابي: حتدثنا يف الأمر.

فقال: وماذا قلَت للرئي�ص الأ�سد.

ف���رددُت عليه: �س���يكون هناك 

ا�ست�س���ارات نيابية، وعلى �سوئها 

نرى م���اذا نفع���ل.. وبالتايل »مل 

ياأخذ مني حقًا ول باطاًل«.

باأي حال: يتابع الرئي�ص حلود، 

ال�ست�سارات  فيقول: فعاًل، ح�سلت 

النيابي���ة ون���ال الرئي����ص رفيق 

احلري���ري تاأييد 86 نائبًا، فيما 31 

نائبًا فّو�سوا الأمر يل.

ويلف���ت الرئي�ص حل���ود اإىل اأن 

هن���اك �س���ابقة يف ه���ذا املجال، 

اليا�ص  الرئي����ص  كل���ف  حينم���ا 

بتاأليف  احلريري  الرئي�ص  الهراوي 

احلكوم���ة، حيث فو����ص عدد من 

الن���واب الرئي�ص اله���راوي بالأمر، 

ومل يعرت�ص احلري���ري على ذلك، 

بل قبل باملهمة.

ل  الرئي����ص حلود:  ويت�س���اءل 

اأعرف مل���اذا قرر الرئي�ص احلريري 

العرتا����ص حينما  امل���رة  ه���ذه 

اأعلمت���ه بالنتيجة، وق���د قلت له 

ذلك، واأ�س���فت: دعنا ن�سبك اأيدينا 

ببع����ص، ولنبداأ من ال�س���فر، من 

اأجل بناء دولة، وتلبية احتياجات 

النا����ص، ومواجهة التحديات التي 

يواجهها البلد، لأنه يف تلك الفرتة، 

كان اجلنوب، خ�سو�س���ًا املناطق 

املحاذية لالحتالل »الإ�رشائيلي« 

ي�س���هد تط���ورات كب���رية، يف ظل 

املت�س���اعدة  املقاومة  عملي���ات 

العدو  والنوعية التي كان���ت تهزّ 

وتربكه، وبالتايل تتزايد عدوانيته 

و�رشا�سته.

هنا  احلريري  الرئي����ص  يجيب 

باأن���ه يرف�ص ه���ذه النتيجة، ول 

ير�س���ي باأق���ل مما ح�س���ل عليه 

النتخابات  حل���ود يف  الرئي����ص 

الرئا�سية، اأي 118 �سوتًا، وبالتايل، 

ال�ست�س���ارات، لأنه  اإع���ادة  يجب 

ل يجوز اأن اأك���ون رئي�ص حكومة 

�سعيفًا.

يرد الرئي�ص حلود هنا بالقول: 

ل���ن اأقبل باإع���ادة ال�ست�س���ارات، 

والنواب الذين فّو�سوين، �ساأعطيك 

اإياهم، في�س���بح معك 117 �سوتًا، 

لكنه اأ�رشّ على موقفه.

هنا  الرئي�ص حلود  وي�س���تنتج 

اأن عبد احلليم خدام قال للرئي�ص 

رئي�س���ًا  �س���تكون  اإنك  احلري���ري 

إميل لحود يتذكر.. 
ال أحد يستطيع أن يكسر رئيس لبنان

احل���الت،  كل  يف  للحكوم���ة 

وعليك اأن تبقى �س���لبًا، عماًل 

»فك  اللبناين  ال�سعبي  باملثل 

رقبة الب�سني من اأول يوم«.

هكذا،  الرئي�ص حلود:  يتابع 

مل يخرج بيان بتكليف رئي�ص 

وقل���ت  اجلدي���دة،  احلكوم���ة 

للرئي����ص احلري���ري: اليوم هو 

يوم جمعة، فلننتظر حتى يوم 

التكليف،  بيان  لإ�سدار  الثنني 

م�س���اء  احلريري  الرئي�ص  لكن 

يوم الأحد اأعلن عرب حمطة ال� 

»CNN« اأن الرئي�ص املنتخب 

ما  الد�س���تور،  حديث���ًا خالف 

يعني اأنه يريد اأن يك�رش رئي�ص 

الأول؛  الي���وم  منذ  اجلمهورية 

باتهامه مبخالفة الد�ستور!

مل اأرّد عل���ى احلري���ري يف 

ذاك امل�س���اء، اإمنا يف ال�سباح 

)الإثنني(، حتى  الت���ايل  اليوم 

ل يظن ظنًا يف غري مو�س���عه، 

بعد اأن كان ال�س���وريون مّلحوا 

اإىل اأنهم يريدون احلريري، قلت 

للواء جميل ال�سيد ما اأنوي اأن 

اأفعله، لأنني ل ميكن اأن اأحتّمل 

ما جرى، خ�سو�سًا جلهة الزعم 

فاأو�س���ل  الد�س���تور،  مبخالفة 

اإىل غازي  الأمر  ال�س���يد  اللواء 

كنعان.

وكما يق���ول الرئي�ص حلود، 

ات�سل بالرئي�ص رفيق احلريري 

نحو التا�س���عة �سباحًا، حيث 

رد الأخري: يا �سباح اخلري.. يا 

اأنه بعد  �س���باح الفل، معتقداً 

 »CNN«����مقابلت���ه على ال

�ساأقبل به.

و�ساألني: متى تريدين؟

قلت: عند العا�رشة والن�سف.

يف ه���ذه الف���رتة، وفيم���ا 

الرئي�ص احلريري على الطريق، 

»�س���وت  يف  العالمية  كانت 

لبن���ان«؛ وردة، قد اأعلنت عند 

العا�رشة والربع اأنني �س���اأقبل 

عن  احلريري  الرئي����ص  اعتذار 

هنا  موؤكداً  احلكومة،  ت�س���كيل 

اأن���ه ل يع���رف كيف و�س���لها 

اخلرب، ومن اأعلمها به.

الرئي����ص حلود: منذ  يتابع 

الرئي�ص احلريري  حلظة دخول 

اإىل مكتبي قال يل: كنت اأ�ستمع 

اإىل وردة، التي اأ�سارت اإىل اأنك 

�ستقبل اعتذاري عن التكليف.

وي�سدد الرئي�ص حلود هنا اأن 

احلري���ري كان متاأكداً اأنه جاء 

لتكليفه  اجلمهوري  الق�رش  اإىل 

بت�سكيل احلكومة.

امل�س���ّورون  كان  ويتاب���ع: 

ال�سحافيون يف هذه اللحظات 

يقومون باأعمال الت�سوير للمرة 

الأوىل، بعد اأن كنت مانعًا ذلك، 

فقل���ت للحري���ري: متّهل دولة 

الرئي����ص، نحن مل ناأت اإىل هنا 

اأن نق���وم بدعايات  اأج���ل  من 

لأنف�س���نا، فاأنا هنا من اأجل اأن 

اأعمل، وبالتايل: فاإن الت�س���وير 

ميكن اأن يح�س���ل اإذا كان هناك 

اأمر كب���ري، واأنا من���ذ انُتخبت 

واظبت على العمل يف احلمام 

الع�س���كري لنحو ع�رشين يومًا، 

 فيها امللف���ات واأطلع 
ّ

اأح����رش

على الأمور، بينما كان �سقيقي 

ن����رشي يف بعبدات ي�س���تقبل 

املهنئ���ني من الأق���ارب، حتى 

اأنهم لموين على عدم �سعودي 

اإىل البلدة، وت�س���اءلوا اإذا كانوا 

قد فعلوا معي اأي خطاأ، فاأكدُت 

لهم اأين يف هذه الفرتة �ساأذهب 

اإىل بعب���دات، فق���ط م���ن اأجل 

زيارة �رشيح الوالد، حيث عدُت 

بعدها للتّو من اأجل العمل.

طلبُت م���ن الإعالم اخلروج، 

ي���ا دولة  وقل���ُت للحري���ري: 

الرئي����ص، ل ميكن���ك اأن تك�رش 

رئي�ص اجلمهورية.

يرّد احلريري: األ ن�ستطيع اأن 

نتحدث.

الرئي����ص حل���ود: ليت ذلك 

لي�ست  هنا  فامل�س���األة  ممكنًا، 

اإمي���ل حل���ود، بل هي ق�س���ية 

رئي�ص جمهورية لبنان، الذي ل 

ميكن لأحد اأن يك�رشه..

وكان الرئي�ص احل�ص رئي�سًا 

حلكومة العهد الأوىل.

فاإىل تفا�سيل جديدة..

اأحمد زين الدين

�لرئي�س �ميل حلود و�لرئي�س �لر�حل حافظ �لأ�سد
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هن���اك �عتقاد خاط���ئ �أن �ملر�أة 

د�ئم���ًا ُتهمل نف�س���ها بع���د �لزو�ج 

ويزيد وزنها، فق���د متّكنت من حجز 

رجل وكفى، ومل يب���َق لديها �أي د�ٍع 

لأن تق���وم مبجهود للحف���اظ على 

ر�س���اقتها وجمالها، لكن �حلقيقة �أن 

من م�س���وؤولية  �لزوج يتحّمل جزء�ً 

زيادة وزن �ملر�أة بعد �لزو�ج، ويعود 

ذلك �إىل رغبتها يف �إر�س���اء زوجها 

وك�سبه، ولي�س �لعك�س.

فهي مثاًل تتناول وجبات طعامها 

���ره يف �لعمل،  وحدها ب�س���بب تاأخُّ

�لأكل ثانية  لكنها ت�سطر مل�ساركته 

عندم���ا ياأت���ي متاأخ���ر�ً يف �لليل، 

بالإ�سافة �إىل �أن �لعديد من �لرجال 

يف بالدن���ا �لعربي���ة ل يهتمون، �أو 

لي����س لديهم �لوق���ت للقيام ببع�س 

�لتمارين �لريا�سية �أو �لهو�يات �لتي 

تتطلب �مل�س���ي وغريه���ا، وبالتايل 

ت�س���طر �ملر�أة لأن تتاأقلم مع ميوله 

وهو�يته �لتي يقت�رص معظمها على 

زيارة �لأهل و�لأ�سدقاء، و�ل�سمر حول 

مائدة �لطعام.

يف �حلقيق���ة، �ل���زو�ج و�حلفاظ 

على �لر�س���اقة هما معادلة �سعبة، 

لكنه���ا لي�س���ت م�س���تحيلة، فهناك 

�لكثري م���ن �خلطو�ت �لت���ي ميكنك 

م يف �لوزن �لز�ئد بعد  �تباعها للتحكُّ

�لرتباط عاطفيًا.

جّنبي زوجك »�لكر�س«

�إىل جانب تن���اُول �لدهون، هناك 

بع�س �لعاد�ت �ل�س���يئة �أثناء تناول 

�لطعام ت�سبب »�لكر�س«، �أهّمها:

- �رصب �ل�س���و�ئل �أثن���اء تناول 

�لطعام، فمنهم م���ن ي�رصبون �ملياه 

�أثناء �لغذ�ء و�لبع����س �لآخر يربط 

تن���اول �لطعام ب����رصب �مل�رصوبات 

�لغازية، لكن ين�سح �لأطباء ب�رصورة 

�لتخلي ع���ن عادة �رصب �ل�س���و�ئل 

عموم���ًا، لأنها توؤدي �إىل زيادة حجم 

�ملعدة ومتددها، لكن ُين�سح ب�رصب 

�ملاء قبل �لأكل.

- �لك�س���ل و�خلمول وكرثة �لنوم، 

ل�سيما بعد �لأكل مبا�رصة.

- �لعنف �أثناء ممار�س���ة متارين 

�لبط���ن، ما ي���وؤدي �إىل ت���ديل جد�ر 

�لبطن.

- ك���رثة رف���ع �لأ�س���ياء �لثقيلة 

بطريقة ع�س���و�ئية توؤدي �إىل هبوط 

�لبطن و�لأمعاء.

- �بت���الع �له���و�ء �أثن���اء �لأكل 

و�ل����رصب، لذ� يجب علين���ا �أن ناأكل 

ون�رصب على دفعات.

- �أمر�����س �لقولون تت�س���بب يف 

جتمع �ل�سو�ئل يف جتويف �لبطن.

�ل�س���كريات،  تن���اول  ك���رثة   -

وُين�سح بتجنُّب �لكات�سب و�لطحينة 

و�ملايونيز قدر �لإمكان.

- �لرتكي���ز عل���ى وجبة د�س���مة 

�إهم���ال �لوجبات �لأخرى،  و�حدة و 

بهدف �إنقا�س �لوزن �رصيعًا.

�لوق���وف،  و�س���ع  يف  �لأكل   -

�لأكل يف و�سع �جللو�س  فالأف�س���ل 

وو�سع �لركبتني من �سدرك.

- �رتد�ء �لكعب �لعايل بالن�س���بة 

لل�سيد�ت، ما يت�سبب فى تديل وترهل 

ع�سالت �لبطن.

ن�سائح للزوجني

ُي�س���ن  �أي�س���ًا  �ل�س���يد�ت  ولأن 

ب�»�لكر�س«، خ�سو�سًا ربات �لبيوت 

منه���ن، ين�س���ح �لأطب���اء ب����رصوة 

�لبتعاد عن �لده���ون، و�لعمل على 

تخلي����س �للحوم من �لدهون، و�إليِك 

بع�س �لن�س���ائح للحّد م���ن زيادة 

»�لكر�س«:

�لإق���الل من  - �حلر����س عل���ى 

كمية �لطع���ام يف �لوجبة، حتى لو 

كان هن���اك عدد كب���ري من �لوجبات 

�ل�سغرية، فهذ� �سي�ساهم يف تقلي�س 

تر�كم �لدهون.

- تن���اول �للن ث���الث مر�ت يف 

�لأ�س���بوع، حيث �أك���دت �لعديد من 

�لدر��سات �أن تناول �للن يخلّ�س من 

»�لكر�س«، لحتو�ئ���ه على بكترييا 

»�لالكتوبا�س���يل�س ��س���يدوفيل�س«، 

لأن���ه يحرق دهون �جل�س���م، وميكنه 

�أن يغرّي من قدرة �جل�س���م على حرق 

�لدهون، ما يجعله يفقد هذه �لدهون 

ويحتفظ بالع�سالت.

- هن���اك بع����س طرق �مل�س���اج 

�خلا�س���ة �لتي ت�س���اهم يف تك�سري 

وتفكي���ك �لده���ون �ملرت�كم���ة على 

�لبطن.

� �إذ� مل يك���ن زوجك م���ن �لنوع 

�لريا�س���ي، فهذ� ل يعن���ي �أن عليك 

�لريا�سية،  ن�ساطاتك  عن  �ل�ستغناء 

فقوم���ي بتمارينك يف �لوقت �لذي ل 

يكون فيه زوجك يف �ملنزل.

� جتنبي حماولة م�سايرة زوجك 

يف �لكمي���ات �لتي ياأكلها، و�س���عي 

ن�سب عينيك �أن زوجك بحاجة د�ئمًا 

�إىل طاقة �أكرب منك.

- �إذ� كان زوج���ك يعمل �إىل وقت 

متاأخر ول ت�س���تطيعني �أن تتحكمي 

باجلوع، فيمكنك �أن حت�رّصي لنف�سك 

�ل�س���لطة، وعندم���ا ياأتي  طبقًا من 

ويطلب منك م�ساركته وجبة �لع�ساء 

ميكنك �أن تتناويل كمية �سغرية من 

�لأكل، �أو فقط �لكتفاء ب�س���لطة، مرة 

ثانية.

� �س���ارحي زوجك باحلمية �لتي 

كنت تتبعينها قب���ل �لزو�ج، وحتى 

�إن �سعرت �أنه قد �تخذ موقفًا دفاعيًا 

يف �لبد�ية، فهو بال �س���ك �سي�س���ع 

ويحاول  �حل�س���بان،  يف  مالحظاتك 

�ح���رت�م عاد�تك �لغذ�ئية �ل�س���حية 

فيما بعد.

�مله���م هو �أن جتدي حال و�س���طا 

يريحكم���ا، ول باأ����س �أن حت���اويل 

�إر�س���اء  �إر�س���اءه ويف �لوقت ذ�ته 

نف�سك، على �أل ت�سجعيه على �لك�سل 

د�ئمًا، ب���ل ح���اويل �أن ُت�رصكيه يف 

بع�س هو�ياتك تدريجيًا.

رمي �خلياط

نقصين وزن زوجك
ُ
هكذا ت

يخاف �لو�لدين على �أبنائهم من �س���يطرة »�ل�سياطني �لإلكرتونية« 

عليهم، فهم د�ئمًا م�س���غولون بالهو�تف �جلو�ل���ة و�لأيباد، في�رصحون 

وميرحون يف عامل �لنت من غري رقيب ول ح�س���يب.. فكيف تت�رصفني؟ 

�أر�سديهم وعلّميهم ونّبهيهم �إىل ما يلي:

�أل ي�س���دقو� كل ما يقر�أونه يف »�لنت«، ففيه �لكثري من �ملعلومات 

غري �ل�سادقة �لتي تتد�ولها �ملو�قع و�سبكات �لتو��سل �لجتماعية.

�أل ي�س���تجيبو� لكل من يطلب منهم �ل�س���د�قة، �إل لو كان �س���ديقًا 

يعرفونه جيد�ً، كما يجب عليك �أن تنبهيهم �إىل �أل يقبلو� �سد�قة �سديق 

�سديقهم لأنهم ل يعرفونه.

�أل يف�سو� �أي معلومة خا�سة بهم، و��رصحي لهم ما معنى �ملعلومة 

�خلا�س���ة، مثل: ��سمهم �لكامل، و�أرقام هو�تفهم، وح�سابهم �لبنكي، و�أي 

معلومات عن �أهلهم.

�أل ينقرو� على �أي ر�بط يجدونه يف ح�س���ابهم �أو بريدهم �لإلكرتوين 

�إذ� كانو� ل يعرفون من هو �ملر�سل.

�أل ي�سرتو� �أي �سيء من �لنت، �إل بعد �إبالغكم بهذ� �لقر�ر.

ل���و طلب منهم �س���ديق »�لنت« �أن يلتقي بهم خ���ارج �ملنزل، فال 

ي�ستجيبو� له �إل مبو�فقتكم �أو ب�سحبتكم.

و�حر�سي �أنت �أي�سًا على ما يلي:

ل متنعي »�لنت« عن �أبنائك �أو حترميهم منه، لأنه �س���ار �ليوم من 

�لأ�سا�سيات ولي�س من �لكماليات، وكوين و��سحة معهم بو�سع قو�نينك 

يف �لتعامل مع »�لنت« تقنينه.

ل ت�س���محي لهم بت�س���فُّح »�لنت« يف وقت متاأخر من �لليل، فهذ� 

وقت �نت�سار »�ل�سياطني �لليلية �لإلكرتونية«، و�حر�سي على �أن تقفلي 

�لت�سال �لال�سلكي وقت �لنوم، حتى ل يتو��سل �لأبناء ب�»�لنت« لياًل.

�حر�سي على ت�سغيل بر�مج �لأمان يف �جلو�ل و�لإيباد و�لكمبيوتر..

حتدث���ي معهم ب�رص�ح���ة حول �س���لبيات »�لن���ت« و�جلر�ئم 

�لإلكرتوني���ة و�لأخالقية؛ م���ن �نحر�فات جن�س���ية وغريها، ولتكن 

عالقتك باأبنائك ودية، حتى يتحدثو� معك وي�س���ارحوك لو �ساهدو� 

�سيئًا �سيئًا على �لنت.

تابعي ح�س���ابات �أبنائك على �سبكة �لتو��سل �لجتماعي لتتعريف 

�إىل حمت���وى �حلو�ر و�لدرد�س���ة، فتع���ريف �أ�س���دقاءهم وتتعريف �إىل 

�هتماماتهم.

�إذ� �أخربك �بنك عن م�سكلة ل�سديقه، ف�ساعديه على حلها، و�سجعيه 

على هذ� �ملوقف �لإيجابي.

•  �أحاديث مائدة �لطعام
حني جتل�س���ني �إىل مائدة �لطعام مع �لأ�س���دقاء �أو �لعائلة يتدّفق 

�لكالم �ن�س���يابيًا، لذ� يجدر ب���ك �لتاأّكد من �أّن هذه �لأحاديث �لتي ناأتي 

عليها تنا�سب �جلل�سة، و�سرتفع من �ساأن هذه �لتجربة.

•  �لأحاديث �لتي مينعها �لإتيكيت على �ملائدة
�لأحادي���ث �جلدلي���ة: �ل���كالم �لذي يحم���ل �لأخذ و�لرّد و�لأ�س���ئلة 

و�لإجابات و�لتنافر غري منا�س���ب �أبد�ً ملائدة �لطعام، لأّن هذه �للحظة 

يجب �أن تكون هادئة؛ ي�سودها �لتناغم و�لن�سجام، و�إلّ توّترت �لأجو�ء، 

وتوّقف �جلال�س���ون �إىل �ملائ���دة عن �لتخاطب، وعلى �لأغلب �س���عرمت 

جميعكم بت�سّنج �ملعدة و�لأمعاء. 

�لأحادي���ث �لتي ت�س���يء �إىل �لطع���ام: �بتعدي كليًا ع���ن �لأحاديث 

�لتي تتناول جتاربك �ل�س���يئة مع �لأطعمة �لفا�س���دة، وغري �للذيذة، �أو 

�أّية جتارب تثري �ل�س���مئز�ز و�لقرف وقد تقطع �ل�س���هية، �إىل ما يف ذلك 

�لأحاديث �لدر�مية و�لأخبار �ملاأ�ساوية. 

- �ملفاجاآت �ل�س���ادمة: لي�س���ت مائدة �لطعام هي �ملكان �ملنا�سب 

�ل���ذي تطلق���ني فيه مفاجاآتك �ل�س���ادمة �أو �لقر�ر�ت �لت���ي قد ل تروق 

للمجموعني.. ل ت�س���تغلّي هذه �جلمعة �إلّ لالأخبار �لفرحة، و�لتي قد ل 

حتمل تغيري�ت جذرية.

َفناإلتيكيتأنـِت وطــفـــــلك

كيف نحمي أبناءنا من »الشياطين اإللكترونية«؟
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ّ
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هل تنبع���ث من ج�س���مك رو�ئح 

كريه���ة؟ �إذ� كان �جلو�ب نعم، فعليك 

�أن تلِق نظرة فاح�س���ة على غذ�ئك، 

فقد يكون هو �أ�سل �لبلية.

ب�س���كل عام، فاإن �لأغذية �لثقيلة 

�له�س���م، و�لتي متكث ف���رتة طويلة 

يف دهاليز �لأنبوب �له�س���مي، تكون 

م�سدر�ً للرو�ئح �لكريهة �ملنبعثة من 

�جللد، وخري ما ميكن عمله لتح�سني 

ر�ئحة �جل�س���م هو �عتم���اد �لأغذية 

و�لأ�رصبة �لآتية:

�خل����رص�ء:  �لورقي���ة  �خل����رص 

و�خل����س،  �لبقدون����س  خ�سو�س���ًا 

و�لروزم���اري و�لريح���ان و�لنعناع، 

فهي حتتوي على زيوت عطرية تطلق 

رو�ئح منع�سة من �جل�سم، �إ�سافة �إىل 

�أن ه���ذه �خل�رصو�ت ُتعترب م�س���ادر 

جيدة مل�س���اد�ت �لأك�سدة �لتي تقي 

من �أمر��س كثرية ترتبط بالتقدُّم يف 

�ل�سن، مثل �ملاء �لبي�ساء يف �لعني، 

كما  و�ل�رصطان.  �لعظام،  وه�سا�س���ة 

�أن هذه �خل�رصو�ت ت�س���تهر بغناها 

�لذي  �لفوليك،  بالفيتامني حام����س 

ُيبعد خطر �لإ�سابة بالأمر��س �لقلبية 

�لوعائية، ومعدن �لبوتا�س���يوم �لذي 

يحافظ على م�ستوى طبيعي ل�سغط 

�لدم.

�حلبوب �لكاملة و�ملك�رص�ت: هي 

غني���ة بالألياف و�لفيتامينات �لتي 

ت�ساعد على تنقية �جل�سم من رو�ئح 

�ل�س���موم، وتخل�س���ه من �لف�سالت 

�لتي ُتعترب م�س���در�ً لر�ئحة �لعرق 

�لكريهة.

�حلم�س���يات: فه���ي متل���ك قدرة 

�رصيع���ة على �لتغلغل يف �جل�س���م 

لت���دّب في���ه �لن�س���اط و�حليوي���ة، 

ولتبعث منه �لرو�ئح �لزكية �لطيبة، 

كما �أنها غنية بالألياف �لتي ت�ساعد 

�لأمعاء، وبالتايل طرد  على تن�سيط 

�لف�سالت ب�رصعة ملنعها من �ملكوث 

طوياًل يف �لقولون.

�لل���ن �لر�ئب: وه���و يعمل على 

�إطالق رو�ئح طيبة من �جل�س���م، لأنه 

�له�سم، ويحافظ على  ي�سّهل عملية 

�لنافعة  �جلرثومي���ة  �مل�س���تعمر�ت 

يف �لأمعاء، على ح�س���اب �جلر�ثيم 

�لت���ي ت�س���بب �لتخمر�ت  �ل�س���ارة 

و�لتعفنات �مل�س���وؤولة عن �نت�س���ار 

�لرو�ئح �لكريهة �ملنبعثة من �جل�سم 

و�جللد.

�لقرفة: وه���ي حتتوي على زيوت 

�مل�سوؤولة  �لبكترييا  تقتل  �أ�سا�س���ية 

عن رو�ئ���ح �لفم �لكريهة. وُين�س���ح 

بتن���اول مزي���ج من �لقرف���ة و�ملاء 

و�لع�سل، فهو ين�سط �لدورة �لدموية، 

وي�ساهم يف �نبعاث رو�ئح طيبة من 

�لفم و�جل�سم على مد�ر �ليوم.

�لفم ويعطي  �لهال: يطّي���ب  حب 

للج�س���م ر�ئحة حمببة، و�لدر��سات 

�حلديثة ت�س���ري �إىل �أن �إ�س���افة حب 

�لهال �إىل �ل�ساي �لأخ�رص يحّفز �سخ 

�للعاب، وين�ّسط عملية �له�سم، ويقلّل 

م���ن �حتم���ال �لإ�س���ابة بالذبحات 

�لدماغي���ة،  و�جللط���ات  �لقلبي���ة 

ويخف����س م�س���توى �لكولي�س���رتول 

يف �ل���دم. وميكن خلط ح���ب �لهال 

م���ع قليل من �لقرف���ة و�ملاء �لد�فئ 

للح�سول على مزيج ينفع يف عالج 

�لتهابات �حللق.

�ل�س���ّمر: وهو يحف���ز على خروج 

�لعرق من �جل�س���م م���ن دون رو�ئح، 

ويتم ذل���ك ب�رصب ك���وب من مغلي 

ملعقتني من م�سحوق �ل�سمر.

�لزعرت: يعمل على ت�سهيل �له�سم 

وتطه���ري �لدم، ويح���ول دون حدوث 

�لتخمر�ت �لتي تق���ف خلف �نطالق 

رو�ئح غري حمببة من �جل�سم.

�خلي���ار: وه���و غن���ي بعن����رص 

كمزيل  يعم���ل  �ل���ذي  �ملغنيزي���وم 

طبيع���ي لرو�ئ���ح �جل�س���م.. وميتاز 

�خليار بقلة �ل�سعر�ت �حلر�رية.

�رص�ب �ملرميية: يعمل على تقليل 

طرح �لعرق من �جل�سم، خ�سو�سًا من 

منطقة حتت �لإبطني، ويتم �إعد�د هذ� 

�ل�رص�ب بو�سع ملعقتني من �ملرميية 

�ملجففة يف كوب من �ملاء �ل�ساخن 

مل���دة 10 دقائق ومن ثم ي�رصب على 
دفعات.

يف �ملقابل، ف���اإن �لأغذية �لآتية 

جتعل ر�ئحة �جل�سم كريهة: �لأطعمة 

�لكث���رية �لتو�بل، و�لب�س���ل، و�لثوم، 

و�مللفوف، و�لفليفلة �حلرة، و�لفجل، 

�لكث���رية  و�لأ�س���ماك  و�لقرنبي���ط، 

و�ل�س���ودة،  و�لبي����س،  �لبه���ار�ت، 

و�حلبوب �ملكرّرة، و�للحوم �ملدّخنة، 

و�حللويات.
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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

خــا�ــس �ــشــاب ميــنــي حتــديــاً مــع والــــد فتاة 

»فاي�شبوك«  يف  ل�شفحته  اإعجاب  مليون  طلب 

كمهر البنته، وعلى مدار ال�شهور املا�شية حاول 

اأكــر من  املهر، وجنــح يف ح�شد  تاأمني  ال�شاب 

بهذا  الفتاة  والــد  واكتفى  اإعــجــاب،  األــف   136
الرقم، وزوج ابنته لل�شاب بحفل كبري االأ�شبوع 

املا�شي.

�شامل عيا�س؛ والد العرو�س، قال اإن الهدف 

مــن تــلــك الــفــكــرة هــي لــفــت انــتــبــاه الــنــا�ــس اإىل 

�شرورة التخفيف من املهور، وم�شاعدة ال�شباب 

اليمني على الزواج، يف ظل االأزمة االقت�شادية 

التي تواجه ال�شباب يف اليمن وغريها.

مل يــكــن هـــذا الــهــدف الــوحــيــد، بــل اأ�ــشــار 

عيا�س اإىل اأنه رغب اأي�شاً يف اأن يتابع ال�شباب 

الــيــمــنــي الــقــ�ــشــايــا االجــتــمــاعــيــة املــطــروحــة 

يف مـــواقـــع الـــتـــوا�ـــشـــل االجـــتـــمـــاعـــي، ويـــــزداد 

اهتمامهم بها.

وكــــتــــب والـــــــد الـــفـــتـــاة عـــلـــى �ــشــفــحــتــه يف 

»بعد  الــزفــاف:  مــوعــد  عــن  معلنا  »فاي�شبوك« 

عام كامل من حكاية املليون اليك، نعلن للأهل 

باالأ�شتاذ  بنتي  عر�س  اأن  واالأ�شدقاء  واالقــارب 

اللهم  املقبلة..  اجلمعه  �شيكون  توفيق  اأ�شامة 

ـــــارك عــلــيــهــمــا واجـــمـــع بينهما  بــــارك لــهــمــا وب

باخلري«.

اأين�شتاين«  »األـــرت  الــعــامل  تــويف  عندما 

والن�شر  الــطــبــع  حــقــوق  تـــرك   ،1955 عـــام  يف 

ملـــوؤلـــفـــاتـــه يف اأيــــــدي اجلـــامـــعـــة الـــعـــريـــة يف 

1986 انخرطت اجلامعة  القد�س، ومنذ عام 

العرية يف جهد هائل بالتعاون مع دار ن�شر 

الوثائق  هــذه  درا�ــشــة  يف  برين�شتون  جامعة 

البالغ عددها 80 األف وثيقة.

ــيــتــم اإطــــــــلق مــوقــع  وقــــريــــبــــاً جــــــداً �ــش

مــلــفــات   -  digital einstein«

متابعي  �شُيمّكن  الذي  الرقمية«،  اأين�شتاين 

ن�شاطات العامل الفيزيائي الكبري من قراءة 

مــلــفــاتــه، ومــ�ــشــاركــتــهــا وحــفــظــهــا يف اأجــهــزة 

الكمبيوتر.

بوا�شطة  امللفات  هذه  حترير  يتم  حالياً، 

اأ�شتاذة  بوخفالد«؛  كورمو�س-  »ديانا  العاملة 

العلوم يف معهد كاليفورنيا  الفيزياء وتاريخ 

للتكنولوجيا، وانتهت بالفعل من طباعة 13 

جملداً من اأ�شل العدد املتوقع؛ 30 جملداً.

تزّوج حبيبته.. ومهرها مليون »اليك«

آالف الوثائق الهامة ألينشتاين 
على اإلنترنت قريبًا

تمرين بسيط 
يتنّبأ بموعد الوفاة

تتوقع  التي  الــدرا�ــشــات  تزخر 

موعداً تقريبياً للوفاة ا�شتناداً اإىل 

مراقبة  اأو  الفحو�شات،  من  عــدد 

منـــط احلـــيـــاة عــلــى فـــرتة زمــنــيــة، 

تو�شلت  الـــدرا�ـــشـــة  هـــذه  اأن  غـــري 

الــذي ي�شتطيع  الــوقــت  ــع  تــوقُّ اإىل 

جــ�ــشــدك عــلــى الــ�ــشــمــود خــللــه، 

وذلك بتمرين منزيل ب�شيط.

فـــــقـــــد خــــلــــ�ــــشــــت جمــــمــــوعــــة 

اإىل هــذه  بــرازيــلــيــني  فــيــزيــائــيــني 

جمموعة  اإخــ�ــشــاع  بــعــد  النتيجة 

ريا�شيني الختبار »جلو�س وقيام«، 

ع�شلتهم  مــرونــة  قيا�س  بــهــدف 

وقــوتــهــا، وو�ــشــعــوا نــظــام ت�شجيل 

للختبار.

ووجـــد الــبــاحــثــون مــن جامعة 

االأ�شخا�س  اأن  جينريو«  دي  »ريــو 

اأو  نــــقــــاط   3 يـــ�ـــشـــجـــلـــون  الــــذيــــن 

10، تــرتــفــع احــتــمــاالت  اأقــــل مـــن 

بــالــوهــن،  اأجـــ�ـــشـــادهـــم  تــ�ــشــاب  اأن 

الوفاة  احتماالت  ترتفع  وبالتايل 

يف غ�شون 6 �شنوات، مبعدل اأكر 

الذين  االأ�شخا�س  من  اأ�شعاف   5
ي�شجلون اأكر من 8 نقاط يف ذلك 

االختبار.


