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عشرات المليارات َدينًا.. بعد تركة 
»كرامية« لم تتجاوز الـ3 مليارات دوالر

لبنان.. حواٌر في القمة 
وحيرة في القاعدة
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يف ظل تقلُّ�س �شيطرة »داع�س« يف العراق، وبعد ال�شراعات الدامية 

التي تخو�شها مع اأكرث من طرف اإرهابي يف �شورية، وال�شربات التي 

وّجهها اإليها اجلي�س ال�شوري يف حلب ودير الزور، عاد احلديث عن 

الت�شريب  كــان  ولهذا  اللبناين،  ال�شمال  يف  لها  بحري  منفذ  تاأمني 

العلني - عن طريق الو�شيط املزعوم مع لبنان - للمنطقة االآمنة.. 

هذه  باإ�شقاط  اتُّخذ  واملقاومة  اللبناين  للجي�س  حا�شماً  قــراراً  لكن 

االأوهام »الداع�شية«، وبقوة �شديدة.

ألمـــــــة واحـــــــدة
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»داعش« في لبنان  بحريًا لـ
َ
ال منفذ

7 أين المعارضات السورية من »موسكو - 1«؟

سليم سلهب: يمكن حلحلة 
قضايا كثيرة بالتالقي والحوار

أعداء سورية.. خصام وتصفيات 
وانقالبات

إميل لحود يتذكر ليبيا.. من القذافي 
إلى الوحش االستعماري

5

صرة« ستواجه 
ُّ
»الن

أخطر تكتيكات 
حزب الله



عام 2015.. وبداية التحّوالت
لعله من الإن�صاف اعتبار نهاية عام 2014 خامتة خليارات 

كثري من الدول التي لعبت اأدواراً �صيا�صية واأمنية واقت�صادية 

يف املنطق���ة، واأن ُتعت���ر بداية ع���ام 2015 مقدمة لرتجمة 

ا�صتدارات وحت���ّولت اأ�صا�صية يف التوّجهات واخليارات، فلقد 

انطلقت الإ�ص���ارات الأمريكية مبا�رشة، وُبعي���د التفاق �صبه 

املكتمل على امللف النووي الإيراين، ومنذ انتهاء املحادثات 

يف م�صق���ط بداأت يف املنطقة ن�صائم التفاوؤل، كانت الباكورة 

يف الرتحي���ب الأمريكي بال�رشبات التي وّجهتها اإيران لقوات 

»الدولة الإ�صالمية - داع�ش« يف العراق، واأي�صًا اإعطاء الإذن 

بال�صماح ملختل���ف الدول الراغبة ب����رشب »داع�ش« بعقد 

التحالفات، واختيار و�صائل القتال بال�صكل الذي تراه منا�صبًا.

فاإي���ران تدع���م اجلي�ش العراق���ي وتدّرب���ه، وتدفع باألف 

م�صت�صار ع�صكري يف �صبي���ل حماربة »داع�ش«، و»احل�صد« 

ال�صعب���ي يف العراق جنب���ًا اإىل جنب مع اجلي����ش العراقي 

والع�صائ���ر و»ال�صح���وات«، وال�صعودية تب���ارك وتعلن عن 

خط���وات داعمة داخ���ل العراق يف احلرب عل���ى التكفرييني، 

وُتبدي الدعم لالقت�ص���اد العراقي؛ مبا يعّر عن ر�صاها على 

امل�صار احلكومي.

كم���ا ظهرت عالمات الع���ودة اإىل اأط���ر التفاهم بني دول 

التع���اون اخلليج���ي، خ�صو�ص���ًا ع���ودة قط���ر اإىل احلظرية 

ال�صعودية، مبا تت�صمنه م���ن اإعادة ت�صويب ملوقف قطر من 

الرئي�ش عبد الفتاح ال�صي�ص���ي يف م�رش، والعمل على اإعادة 

تدعي���م �صلطته، حتى ولو كان على ح�صاب التخلي عن دعم 

»الإخ���وان«، وقد تكون تركيا على نف����ش الدرب، واإن كانت 

ا�صتدارته���ا اأكرث بطئًا، نظراً اإىل حجمه���ا الإقليمي، واأي�صًا ل 

بد من التعريج عل���ى النتقال الدميقراطي ال�صلمي وال�صل�ش 

لل�صلط���ة يف تون�ش. كذل���ك لوحظ وقف ح���دة املناو�صات 

الإعالمي���ة بني اإيران وال�صعودية، ل�صيم���ا اأن القرار الإيراين 

بوقف حوايل �صبعة ع�رش قن���اة تلفزيونية حتت عنوان عدم 

ال�صم���اح ببث الفنت الطائفية قد �ص���ّكل اإطاللة رائدة باجتاه 

التهدئ���ة، كما نرى موقفًا متقدمًا من تركيا حني ي�رشح وزير 

خارجيته���ا جاوي�ش اأوغل���و بحر�ش تركيا عل���ى العالقات 

وامل�صال���ح القت�صادية مع اإي���ران، واأنه من ال�رشوري حفظ 

ال���دور الإيراين يف حل امل�صاأل���ة ال�صورية �صيا�صيًا، يف نف�ش 

الوق���ت الذي تتق���دم مو�صكو يف مو�ص���وع مفاو�صات احلل 

ال�صيا�صي بني احلكومة ال�صورية وف�صائل املعار�صة.

ل يف لبنان ب���داأ احلوار  اإ�صاف���ة اإىل كل م���ا تق���دَّم، ي�صجَّ

والتخفي���ف م���ن الحتق���ان املذهبي، وت�رشيح���ات ال�صفري 

ال�صع���ودي باإمكانية التوفق على انتخاب رئي�ش للجمهورية 

اللبنانية يف اأمد قريب.

كل ه���ذا يوؤكد اأن ال�رشاع املرير الذي م���رّت به املنطقة، 

م به،  وبالرغم من فداحة اخل�صائر، اإل اأنه ما زال ميكن التحكُّ

واأن الأم���ور مل تخرج عن ال�صيطرة بعد، لكن املطلوب اإعادة 

التفاهم على اإدارة ما بعد »�صايك�ش - بيكو«، والتفاق على 

احل�ص�ش الدولية خلطوط الغاز والنفط.

وتبقى الق�صية الفل�صطينية يف معر�ش التجاذبات، وحتت 

وطاأة ال�صلف »الإ�رشائيل���ي« وتعنته يف مواجهة املجتمع 

الدويل حتى تق�ص���ي اأمريكا اأمراً كان خمططًا له، وُتفرج عن 

م�صار جديد لهذه املاأ�صاة.

املهند�س حكمت �شحرور

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

من حّق القواع���د ال�صعبية يف لبنان 

اأن تت�صاءل: اأية حوارات هذه التي حت�صل 

اأو ق���د حت�صل بني الأقط���اب ال�صيا�صيني، 

التي  املبدئي���ة  تل���ك »املع���ارك«  بعد 

ق�ّصمت الدولة اأفقيًا وعموديًا ب�صكل حاد، 

خ�صو�صًا بعد هبوب الرياح »الربيعية« 

على لبنان، وق�ّصم���ت ما مل يكن مق�صومًا 

بعد عل���ى امل�صت���وى ال�صيا�صي، وخلفت 

دم���اًء ودم���اراً واأحقاداً واجهه���ا ال�صعب 

اللبناين بحكمة ل يحتّملها اأي �صعب يف 

العامل، بدليل اأن ل منطقة لبنانية اأعلنت 

الطالق من منطقة اأخرى رغم كل ما ح�صل، 

ل ب���ل اإن الوحدة ال�صعبي���ة - مع وجود 

انق�صام �صيا�صي يف �صفوفها - باتت اأكرث 

ر�صوخًا يف مواجهة اإرهاب ل يرحم اأحداً، 

ب�رشف النظر عن احلمم التي كانت تنهمر 

من القمة، نتيجة �رشاع الأقطاب؟

القاع���دة لي�صت ملكًا للقمة اإل مبقدار 

املواقف التي ت�صدر »من فوق«، وتن�صجم 

مع توجهات القاع���دة، لأن النا�ش لي�صوا 

»غنم���ًا«، واإذا كان احل���وار احلا�صل بني 

حزب اهلل و»تي���ار امل�صتقب���ل« ي�صتلزم 

التخفيف من الحتقان املذهبي البغي�ش، 

الذي �صاد فرتة يف ال�صارع املح�صوب على 

»امل�صتقب���ل«، نتيجة الف���ورة التكفريية 

التي حمل لواءها عمر بكري ف�صتق وداعي 

الإ�صالم ال�صهال واأحمد الأ�صري و�صواهم من 

خطباء �صّمموا البل���د بخطابهم املذهبي، 

فاإن اخل���الف يف ال�ص���ارع امل�صيحي هو 

�صيا�صي وطني بامتياز، ول ميكن لالأقطاب 

اأكرث  ال�صاعني حل���وار م�صكور ومطل���وب 

من اأي وق���ت، اأن يتجاهلوا نب�ش القواعد 

ال�صعبي���ة عندما يبداأ احل���وار بني التيار 

الوطني احلر و»القوات اللبنانية«.

لي�ش اخلوف اأن يتخلى حزب اهلل - ل 

�صمح اهلل - عن ح���رف واحد من قامو�ش 

اإر�ص���اًء ل�»امل�صتقب���ل«، ول  املقاوم���ة 

خوف من حتالف رباعي يتوّهم منه هواة 

ال�صيا�صة، لأن مبدئية حزب اهلل يف الأمور 

الوطنية وال�صيا�صية الكرى ل تهادن اأحداً.

ولي����ش اخل���وف اأن يتخل���ى العماد 

عون عن امل�صلم���ات ال�صيادية والوطنية، 

اأو اأن يتوا�ص���ع يف م���ا يتعلق باحلقوق 

امل�صيحي���ة، خ�صو�ص���ًا م���ا يرتبط منها 

بقان���ون النتخ���اب، والتفريط مبقاعد ما 

زالت تاأتي يف �صالل زعماء طوائف اأخرى، 

بل اخلوف هو يف الت�صويات التي يفر�صها 

الواق���ع الأمني الإقليمي، ع���ر رئي�ش اأمر 

واق���ع ل ميتل���ك حيثية يوؤتى ب���ه لإدارة 

الأزمة، بانتظار الفرج الإقليمي.

»الهدنة«  كان���ت  ممت���ازة  خط���وة 

الإعالمية واإ�صقاط الدعاوى، والتي اأر�صت 

الهدوء على م�صتوى ال�صحن الر�صمي، لكن 

الإع���الم يف اأيامنا ل يقت�رش على املواقع 

ال�صيا�صية،  والت�صاريح  الر�صمية  احلزبية 

بل هو يف اآلف املواقع يف لبنان واخلارج، 

ومئ���ات الآلف م���ن �صفح���ات التوا�صل 

الجتماع���ي التي تغل���ي، والتي ترف�ش 

�صلفًا التنازل ع���ن املبادىء واحلقوق يف 

ما يبدو اأنها ر�صائ���ل »ملن يهمه الأمر« 

بعدم التفريط حتت اأية ذريعة، حتى ولو 

ف�صل احلوار، اأو مت ترحيل النقاط اخلالفية 

اإىل اأجل غري م�صمى.

املجتمع اللبناين مثّقف �صيا�صيًا، ول 

دور في���ه للع�صائر والقبائ���ل، واإذا كانت 

امل�صكلة بني حزب اهلل و«تيار امل�صتقبل« 

فيها ما فيها من روا�صب احتقان مذهبي، 

فاإن اخلالف بني امل�صيحيني لي�ش بني روم 

وموارن���ة، ول النق�صام حول عيد الف�صح، 

ب���ل هو خالف ح���ول دور امل�صيحيني يف 

لبن���ان و�صائ���ر امل�رشق، وم�ص���ري هوؤلء 

امل�صيحي���ني والأح���الف ال�صيا�صية التي 

حتفظ الدور وت�صمن امل�صري، و�صط ح�صود 

ال�صياطني التكفريية الزاحفة.

واملجتم���ع امل�صيح���ي واع �صيا�صيًا، 

ويتابع م���ن يعتر احتفالت���ه امليالدية 

بدعًة يف بع����ش البل���دان العربية، ويف 

بلدان اأخرى يتمتع بكافة حقوقه الدينية 

والجتماعي���ة واأحواله ال�صخ�صية، وعلى 

ه���ذا الأ�صا�ش يجب اأن يت���م التحاور بني 

امل�صيحيني يف لبنان و»كفى �صفري رايح 

و�صفري جاي���ي« مع اإب���داء احلر�ش على 

اللبنانيون  وامل�صيحي���ون  امل�صيحي���ني.. 

ي�صاه���دون ويعاينون بالعني املجردة ما 

يهدد م�صريهم يف الإقليم، ويف لبنان.

امل�صيحي���ون مل تع���د تنطلي عليهم 

خطاب���ات »الأخ���وة« وال�رشاك���ة غ���ري 

امل�صمونة وغري ال�صامنة لوجودهم، واإذا 

كان الأخ امل�صل���م قلق���ًا على م�صريه من 

الإرهاب املتنق���ل، فكيف �صيكون  مدر�صة 

باإمكانه تقدمي ال�صمانة لأخيه امل�صيحي 

اإذا مل يعلن الت�صامن معه قوًل وفعاًل يف 

مواجهة الإرهاب؟

اأبدي  ع���دو  العن�رشية  »اإ�رشائي���ل« 

بغي����ش، والتكفريي���ون �صياطني ل ميكن 

التعاي�ش م���ع اأفكارهم ال�صالة املنحرفة، 

وقتاله���م واجب، �صواء على احلدود اأو يف 

الداخ���ل اللبناين، ويف ما ع���دا ذلك فاإن 

الأم���ور ال�صيا�صية تغ���دو تفا�صيل يجب 

التحاور فيها للحفاظ على وحدة الوطن، 

لكن لي����ش لدرجة املقام���رة باملبادىء، 

حيث ل يبقى �صعب ول يبقى وطن.

اأمني اأبو را�شد

مئات آالف صفحات 
التواصل االجتماعي  

تغلي رافضة التنازل عن 
»المبادىء« و»الحقوق«.. 

تحت أية ذريعة!

أحــداثأحــداث2

�حلو�ر �ل�شادق و�ل�شفاف يجب �أن ينعك�س �إيجاباً على �لقو�عد �ل�شعبية                                                         )�أ.ف.ب.(
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همسات

¡ اختبار للحكومة
راأى وزي���ر يف احلكوم���ة »ال�صالمي���ة« اأن ملف مطمر 

الناعمة، ومعاجلة م�صكل���ة »�صوكلني« وجمع النفايات، 

ُيعت���ر اختباراً حقيقيًا للحكوم���ة وقدرتها على معاجلة 

امللفات، خ�صو�صًا اأن���ه يف معاجلة ملف النفايات تدخل 

الكثري من احل�صابات وامل�صالح.

¡ ف�صائح الغذاء.. واخلالفات الوزارية
احلكوم��ة  »كربج��ة«  ن�سب��ة  ترتف��ع  اأن  وزراء  توّق��ع 

»ال�سامي��ة« بحك��م اخل��اف امل�ستج��د بني وزي��ر ال�سحة 

وائل اأبو فاعور ووزير االقت�ساد اآالن حكيم ب�سبب ف�سائح 

الغذاء. 

¡ اللقاء.. خالل �صاعات
توّقع���ت م�صادر متابعة اأن يح�صل اللقاء املنتظر بني 

رئي�ش تكتل التغيري والإ�صالح العماد مي�صال عون ورئي�ش 

»حزب الق���وات اللبناني���ة« �صمري جعج���ع يف غ�صون 

ال�صاع���ات املقبل���ة، واأن املتابعني له���ذا امللف ي�صعان 

النقاط الأخرية لهذا اللقاء.

¡ اآل كرامي.. القوة الأكر طرابل�صيًا
توّق��ف حملل��ون �سيا�سي��ون خم�رضم��ون اأم��ام احل�سد 

الكبري ال��ذي جتّمع يف وداع الرئي���س الراحل عمر كرامي، 

ويف ال�سع��ارات الت��ي اأُطلق��ت واليافط��ات الت��ي ُرفع��ت، 

ليوؤك��دوا اأن اآل كرام��ي م��ا زالوا القوة االأك��ر يف طرابل�س 

�سعبيًا، ولهذا كان الت�سابق من االأطراف االأخرى للمواظبة 

��ل التعازي م��ع اأ�رضة الراح��ل الكب��ري، اأو اإطاق  عل��ى تقبُّ

الت�رضيح��ات الت��ي ت�سيد مب�س��رية عمر كرام��ي ال�سيا�سية 

والوطنية.

¡ �صكراً حزب اهلل
�صفري دولة غربية يف بريوت اأعلن يف جمل�ش خا�ش اأّن 

ما اأعلنه اأمني عام حزب اهلل ال�صيد ح�صن ن�رشاهلل منذ اأكرث 

ل حزب اهلل يف �صورية �صياأتي  من �صنة، باأن من ينتقد تدخُّ

يوم وي�صكره على ه���ذا التدخل، يبدو اأنه لن يقت�رش على 

اللبنانيني فقط، بل �صيطال اأي�صًا عربًا وغربًا.

ْ رترَ ¡ اهلل �صرَ
تهّك��م م�سوؤول لبناين رفيع على هبوط اأ�سعار النفط اإىل 

م��ا دون خم�سني دوالراً، قائًا: »لو با�رضن��ا باإنتاج النفط 

لكانت خ�سائرنا كبرية«!

¡ اأزمة طاحنة
يعي�ش ح���زب ي�صاري اأزم���ة طاحنة م���ن جديد، وقد 

ي�صه���د مقابل دعوة قيادته اإىل ع���ودة »الرفاق« القدامى 

وامل�صاركة يف املوؤمتر، موجة ان�صقاقات جديدة.

¡ ا�صتياء
ف��ّك نائب �سم��ن كتل��ة »لبن��ان اأواًل« ارتباط��ه نهائيًا 

بالتنظي��م احلزب��ي الذي اأو�سل��ه اإىل النيابة، وب��ات ي�سّبح 

با�س��م رئي�س��ه اجلديد، وعل��ى »االأثري«، ما اأث��ار ا�ستياء من 

كان ي�سفهم باجلنود املجهولني.

¡ غرامات افرتاء
�ص���كا مواطن���ون من ت�صلُّمه���م بالغات ع���ر »ليبان 

بو�صت« ب���اأن عليهم غرامات �صري عل���ى �صياراتهم التي 

مل تك���ن مو�صوعة يف ال�صري اأ�ص���اًل يف تاريخ »املخالفة 

املدونة«.

¡ ن�صيحة
ن�سح �سفري اأوروبي من التقى بهم يف جولته، ب�رضورة 

التعاي���س م��ع الو�س��ع القائ��م اإىل اأج��ل غ��ري م�سم��ى، الأن 

التفاهمات مل تقارب بعد مو�سوع الرئا�سي.

¡ �رشّ الت�صعيد يف املخيم
لحظ���ت اأو�ص���اط فل�صطينية يف خميم ع���ني احللوة 

ت�صعي���د اإحدى الق���وى ال�صالمية يف املخي���م خلطابها 

ال�صيا�ص���ي ذي اللهجة احلادة، بع���د اإعالن »داع�ش« عن 

قرب عودة دول���ة »اخلالفة ال�صالمي���ة«، واعترت كاأنه 

»كلمة �رش« لتطورات اأمنية قد حت�صل يف املخيم.

عشرات المليارات َدينًا.. بعد تركة »كرامية« 
لم تتجاوز الـ3 مليارات دوالر

عبد  عم���ر  الرئي�ش  برحي���ل 

احلميد كرامي ُتطوى �صفحة هامة 

اللبناين،  الوطن���ي  التاري���خ  يف 

خّطتها الدوحة الكرامية، بدءاً من 

املفتي الرئي�ش عبد احلميد، مروراً 

بالرئي�ش ال�صهيد ر�صيد.

ولعل الق�صي���دة التي اأطلقها 

�صاعر الع���رب الأك���ر يف تاأبني 

املفتي الرئي�ش عبد احلميد كرامي، 

فيها من البالغ���ة والف�صاحة ما 

يكف���ي لإعطاء الأ����رشة الكرامية 

حقها حيث قال:

»باق واأعمار الطغاة ق�صار

من �صفر جمدك عاطر مّوار

متجاوب الأ�صداء نفح عبريه 

لطف ونفخ �صذاته اع�صار«

اإىل اأن يقول: 

ماذا يراد بنا؟ واأين ُي�صار

والليل داج، والطريق عثار

عم���ر كرامي، عل���ى نف�ش 

الطري���ق التي �صار عليها عبد 

ال�صهيد؛ جاء  احلميد والر�صيد 

اإىل احلكم يف ظ���روف دقيقة 

ومف�صلية، لكنه اأبداً مل يتحّول 

اإىل عب���د للكر�صي، فكان على 

نف�ش نهج والده الذي دخل اإىل 

مكتبه يف رئا�صة احلكومة يف 

�صهر اآب 1945، ولعن الكر�صي 

كر�صي  »بئ�ش  نف�صه  خماطبًا 

جتعلن���ي عب���داً«، وقّدم على 

الف���ور ا�صتقالة حكومته التي 

كان ق���د �صّكله���ا يف 9 كانون 

الثاين 1945.

ال�صهيد  الر�صيد  كان  بعده 

الذي جاء اإىل رئا�صة احلكومة 

يف 19 اأيل���ول 1955، يف ع���ز 
بغداد(  )حل���ف  الأحالف  عهد 

التي بداأت تطل على املنطقة، 

فاختلف مع كمي���ل �صمعون، 

وت�صدى لنهج���ه الذي ي�رشب 

امليث���اق الوطني يف ال�صميم، 

وم���ن ثم ق���اد املعار�صة �صد 

العه���د ال�صمع���وين، ليع���ود 

كرئي�ش  ال�صهابي  العه���د  مع 

حكوم���ة اإ�صالحي �صدرت يف 

عه���د حكومات���ه كل القوانني 

الإ�صالحي���ة والرقابي���ة التي 

لبناء  احلقيقية  البداية  ُتعتر 

الدولة الوطن.

عمر كرامي مل يختلف عن 

جاء  فهو  الكرامي���ني،  �صلفيه 

اإىل رئا�ص���ة احلكوم���ة للمرة 

الأول  كان���ون   24 يف  الأوىل 

1990، وكان���ت احلكومة الأكر 
يف تاريخ لبنان، حيث ا�صتهل 

عه���د احلكوم���ات الثالثينية، 

حقق���ت حكومة عم���ر كرامي 

الأوىل �صل�صل���ة من الإجنازات 

تطبيق  طريق  عل���ى  النوعية 

امللي�صيات  الطائف منها: حل 

الثقي���ل  ال�ص���الح  وجم���ع 

اجلي�ش  وانت�صار  واملتو�ص���ط، 

اللبن���اين يف جميع املناطق 

اللبناني���ة، وتوقي���ع معاهدة 

الأخوة والتن�صيق مع �صورية.

ا�صتوعب����ت  اأن  وبع����د 

احلكوم����ة امللي�صي����ات، كانت 

وكان  رحيلها،  موؤامرة خط����ة 

التالعب ب�صع����ر الدولر، وكان 

حلاك����م  امل�صب����وه  املوق����ف 

م�رشف لبنان مي�صال اخلوري، 

الوزراء  اأعلن يف جمل�ش  الذي 

اأن الو�صع حتت ال�صيطرة، لكنه 

بع����د �صاعات من ذل����ك اأعلن 

عن توقف امل�����رشف املركزي 

����ل يف �صوق القطع،  عن التدخُّ

اإ�صاف����ة اإىل التالعب ب�صندات 

بعدها  اللعبة  لُتنقل  اخلزينة، 

اإىل ال�صع����ب، فكان����ت الدعوة 

امل�صبوهة لالإ�رشاب والتظاهر، 

وح����رق الدوالي����ب والفو�صى، 

الت����ي جعل����ت الرئي�����ش عمر 

كرامي يقّدم ا�صتقالة حكومته 

وجمم����وع الدي����ن العام على 

البالد نحو ثالثة مليار دولر، 

معظمها دي����ن داخلي، ليتبني 

ُو�صع����ت  خط����ة  اأن  بعده����ا 

رئي�����ش  اأبطاله����ا:  باإح����كام، 

اجلمهوري����ة اليا�����ش الهراوي، 

وعب����د احلليم خ����دام وغازي 

احلري����ري،  ورفي����ق  كنع����ان 

لالإطاح����ة به����ذه احلكوم����ة، 

�رشيعة  انتخاب����ات  واإج����راء 

الرئي�����ش  رئ�صه����ا  بحكوم����ة 

ليخلفه  ال�صلح،  ر�صيد  الراحل 

عل����ى اأثره����ا الرئي�����ش رفيق 

احلريري، لتب����داأ من بعدها ما 

الإعمار«،  »مرحل����ة  ي�صم����ى 

البالد  عل����ى  راكم����ت  الت����ي 

مديونية عامة مرهقة، تتجاوز 

الآن حدود ال�70 مليار دولر.

مرة جدي���دة، عاد الرئي�ش 

رئا�ص���ة  اإىل  كرام���ي  عم���ر 

احلكومة يف عهد الرئي�ش اإميل 

حلود؛ يف 26 ت�رشين الأول عام 

2004، حي���ث ب���داأ يف عهدها 
و�ص���ع خط���ة اإ�ص���الح مايل 

قاده���ا وزير املالي���ة اليا�ش 

�صاب���ا، لكن التط���ورات كانت 

اأ����رشع، فاغتيل الرئي�ش رفيق 

احلري���ري يف 14 �صباط 2005، 

ويف 28 �صب���اط األقت النائبة 

بهية احلريري كلمة يف جل�صة 

ملجل�ش الن���واب، حّملت فيها 

احلكومة م�صوؤولية دم �صقيقها 

رفيق احلري���ري.. وعلى نف�ش 

نهج والده عبد احلميد كرامي 

رئا�صة  كر�ص���ي  حينما �رشب 

احلكومة بقدم���ه، لعنًا مركزاً 

يجعل���ه عبداً، فاج���اأ اجلميع 

باإعالنه ال�صتقالة.

بع�ش الذين حتاملوا على 

الرئي����ش عم���ر عب���د احلميد 

اأو خان���وه، حاولوا  كرام���ي، 

الوطني  العلم  بعد رحيل هذا 

اأن يكّفروا عن  اللبناين الكبري 

ذنوبه���م واآثامه���م، فاعرتفوا 

باخل�ص���ارة الكب���رية التي ل 

����ش، موؤكدي���ن اأن���ه كان  تعوَّ

مدماكًا �صيا�صي���ًا من مداميك 

الوطن، واأنه قيمة وطنية كرى 

الدوحة  اأ�صا�صًا م���ن  وج���زءاً 

الكرامي���ة التي وتطدت دعائم 

هيهات  لكن  اللبناين..  الكيان 

ينفع فعل الندامة.

بالتاأكي���د، غْر����ش عب���د 

احلمي���د كرام���ي ل���ه جذوره 

طرابل�ش  يف  لي����ش  العميقة، 

وال�صمال فح�صب، بل يف لبنان 

عموم���ًا، ويف دني���ا العروبة، 

عمر  بفي�صل  �صت�صتم���ر  وهي 

كرامي.. وما بعد بعد..

اأحمد �شحادة
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خالل ت�شييع �لرئي�س عمر كر�مي �إىل مثو�ه �لأخري

بعض الذين تحاملوا 
على كرامي حاولوا 
تالوة فعل الندامة 

بعد رحيله.. لكن 
هيهات ينفع الندم
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أعداء سورية.. خصام وتصفيات وانقالبات
كاأنن���ا يف رب���ع ال�س���اعة الأخري من 

ال����راع املحت���دم يف �سوري���ة، وعل���ى 

�سورية، ل �سيما بعد النت�سارات النوعية 

التي حققها اجلي�ش ال�سوري يف الأ�سابيع 

الأخرية من العام املن�رم.

هكذا يرى ملحق ع�س���كري يف اإحدى 

ال�س���فارات اخلليجية العاملة يف بريوت، 

الذي ق���ال اإن ما كان ق���د اأعلنه القي�ر 

الرو�سي فالدميري بوتني بعد ا�ستداد الأزمة 

ال�س���ورية، اإنه من »رحم الأزمة ال�سورية 

�س���يولد النظام العاملي اجلديد« اأخذ يف 

ل والتبلور والتك���وُّن، ولهذا يلجاأ  الت�س���كُّ

حلف اأعداء دم�س���ق واملقاومة ل�ستعمال 

كل الو�سائل والأ�ساليب، لل�سغط والتاأثري 

ولتاأخري بق���در ما اأمك���ن انت�سار الدولة 

الوطني���ة ال�سوري���ة، وبالت���ايل انت�سار 

حلفها.

ويحدد الدبلوما�سي الع�سكري اأ�سكال 

ال�راع اجلدي���دة الآن، وحماولت حلف 

اأعداء �سورية جتميع اأوراق قوة يف اأيديهم 

ومنها:

ح���رب النفط: حيث جل���اأت اململكة 

بالتن�سي���ق م���ع  ال�سعودي���ة  العربي���ة 

وا�سنط���ن، اإىل تع���ومي الأ�س���واق؛ بزيادة 

اإنتاجها اإىل اأكرث من مليون برميل يوميًا، 

من خارج اتفاق���ات »اأوبك«، بهدف دعم 

الهيمن���ة الأمريكية الأحادية على العامل، 

وعل���ى الأمم املتح���دة، واملكرَّ�س���ة من 

اأج���ل امل�سالح الأمريكي���ة ودعم الكيان 

ال�سهيوين وحمايته من ت�ساعد منظومة 

الق���وة التي يبنيها حم���ور املقاومة يف 

املنطقة بدعم مبا�ر من مو�سكو وطهران.

واإزاء الف���راط يف زي���ادة ال�سعودية 

لإنتاجه���ا النفطي الذي رمب���ا و�سل اإىل 

اأك���رث من مليون ون�س���ف املليون برميل، 

ب���داأ ين�سغل ب���ال اخلليجي���ني الآخرين 

م���ن هذه ال�سيا�سة املدم���رة، التي اأخذت 

تنعك�ش عل���ى الربام���ج احلكومية فيها، 

وبالتايل ب���داأت الت�س���اوؤلت ُتطرح علنًا 

ع���رب خمتلف و�سائل الإع���الم عن معنى 

التفريط بالإمكانيات والطاقات والقدرات 

القت�سادية ل�سالح �ريك هو »الوليات 

املتح���دة« مع���روف اأنه غ���ري م�سمون، 

وه���و م�ستعّد لبيع حلفائه حينما تفر�ش 

م�ساحله ذل���ك، علمًا اأن رو�سي���ا واإيران 

اللتني �ُسّن���ت »حرب النف���ط« من اأجل 

تاأديبهم���ا واإخ�ساعهما، اأكدتا ت�سميمهما 

احلازم عل���ى مقاومة ال�سغوط، وترجمتا 

ذلك مبزيد م���ن الدعم للدول���ة الوطنية 

ال�سورية.

النفطي���ة« عرفت  ه���ذه »الهجم���ة 

ق���وى عاملية �ساع���دة حليف���ة لدم�سق، 

كي���ف ت�ستفيد منها، مث���ل: ال�سني والهند 

والربازيل وجنوب اأفريقيا، حيث اإن تدهور 

اأ�سع���ار النفط جعلها تع���زز احتياطاتها 

ال�سرتاتيجي���ة من النفط لع���دة �سنوات 

مقبلة، بالإ�سافة اإىل تعزيز تنّوع مواردها 

القت�سادية.

تط���ورات خلجية: يلف���ت هذا اخلبري 

اخلليج���ي اإىل اأن ن���اراً خليجي���ة حتت 

الرم���اد ال�سع���ودي �ساق���ت ذرع���ًا م���ن 

البهلواني���ات ال�سعودي���ة والقطرية، فاإذا 

كانت الدوح���ة ا�سط���رت اإىل العودة اإىل 

بي���ت الطاعة ال�سع���ودي ب�سغط اأمريكي، 

اإل اأنه���ا تتح���ني الفر����ش واملنا�سب���ات 

لتعود اإىل دوره���ا التخريبي يف املنطقة، 

وه���ي مل تعلن اأ�سا�سًا اأنها تخلّت عن هذا 

ال���دور، اأما البقية في�سع���رون اأن �سيا�سة 

التهور النفطي ال�سعودي اأّثرت �سلبًا على 

م�ساريعه���ا، وللم���رة الأوىل منذ ع�رات 

ال�سنني تق���ع ميزانياتها العامة يف عجز، 

ما ا�سطرها لأن ت�سد من بنوكها ال�سيادية 

واحتياطاتها، لكن م���ا يخيف هذه الدول 

اأن الو�س���ع يف ال�سعودي���ة يبدو ه�سًا يف 

ظل تدهور ُو�سف ب�»اخلطري جداً« ل�سحة 

امللك ال�سعودي، ما يف�سح املجال ل�راع 

على اخلالفة يبدو اأنه ب���داأ ب�سكل وا�سع، 

اأن الت�سعي���د الأخري يف البحرين  معترباً 

واعتقال ال�سيخ علي ال�سلمان كان بطلب 

من الريا�ش، للتغطية على ما يح�سل يف 

ال�سعودية.

�راعات املجموعات الإرهابية: ي�سري 

الدبلوما�سي الع�سكري اإىل اأن �راعًا دمويًا 

اأخذ ي�ست���د بني املجموعات الإرهابية يف 

�سورية، و�ستكون له ف�سول اأكرث دموية مما 

�سهدناه يف الأ�سه���ر املا�سية، وذلك تبعًا 

لل�راع���ات واخلالفات ب���ني حمور اأعداء 

دم�سق، يتج�س���د يف اأ�سكال خمتلفة، منها 

على �سبيل املثال احل�ر، ال�راع الدموي 

ب���ني »جي�ش الإ�س���الم« بقي���ادة زهران 

علو����ش؛ »ال�سعودي اله���وى«، و»جي�ش 

الأمة« )القط���ري والرتكي النتماء(، حيث 

نفذ الأول عملي���ة ت�سفية للثاين يف ريف 

دم�سق، وتردد اأنه اأعدم كل قادته الذين مت 

اإلقاء القب�ش عليهم.

وثمة ف�سول من ال�راع القاتل �سيربز 

قريبًا بني »جبه���ة الن�رة« و«داع�ش«، 

وم���ع الأ�س���ف ال�سديد قد يك���ون الرهائن 

اللبنانيون لدى هذي���ن التنظيمني جماًل 

لل�سغط وامل�ساومة والبتزاز، يف ظل حالة 

»انعدام وزن« ل���دى احلكومة اللبنانية، 

التي تبدو مرتبكة وم�سلولة احلركة، رغم 

اأنها قادرة على الفعل وعمل الكثري.. ولكن!

»املعار�سات  م�ست���وى  عل���ى  اأم���ا 

ال�سوري���ة«، فاإنه مع كل ي���وم ميرّ، تبدو 

هذه املعار�س���ات يف واٍد، والتطورات يف 

واٍد اآخ���ر، بحي���ث بداأ اجلمي���ع يعرف اأن 

كل ف�سائله���ا ل ه���ّم ل�«قادته���ا« �سوى 

امل���ال، وبالت���ايل فاإنها ل متل���ك احلول 

ول الق���وة، �سوى الإقام���ة يف فنادق »5 

جن���وم«، وتطويل الأزم���ة اإىل اأبعد مدى، 

وله���ذا دخلت اأنق���رة على خطه���ا بقوة، 

واأجرت نوعًا من النقالب على ال�سعودية 

وقطر؛ بانتخاب رئي����ش جديد ملا ي�سمى 

»الئت���الف الوطن���ي«، ه���و الرتكي من 

اأ�س���ول �سوري���ة؛ خال���د خوج���ة، حيث 

اعتربت م�سادر يف الئتالف اأن »انتخاب 

خوجة ميكن اأن ي���ردم الهوة بني عدد من 

ال�سوري وتركيا،  الوطني  اأع�ساء الئتالف 

التي تباع���دت موؤخراً على خلفية مواقف 

اأن »خوجة  اأنقرة الأخ���رية«، مو�سح���ًة 

ي���درك جيداً كيفية التعام���ل مع امللفات 

الرتكي���ة املرتبطة بالأزمة ال�سورية، كونه 

يقي���م يف تركيا منذ وقت طويل، كذلك من 

 خالل موقعه كممثل لالئتالف يف تركيا«.

يف املقاب���ل، راأت م�س���ادر اأخرى اأن »يف 

النهاية لالئتالف  انتخاب خوجة بداي���ة 

ال�سوري كهيكل جام���ع، اإذ ياأخذ معار�ش 

�سوري على خوجة اأنه در�ش يف جامعات 

تركيا، ونال جن�سيتها، ومن املقربني جداً 

من »العدال���ة والتنمية« احلاكم بزعامة 

الرئي����ش الرتك���ي رجب طي���ب اأردوغان، 

موؤكداً اأن���ه ع�سو يف هذا احلزب منذ فرتة 

طويلة«.

اأحمد زين الدين

»�لهالل �لأحمر �ل�شوري« يوّزع م�شاعد�ت متوينية على �شكان �ملع�شمية يف ريف دم�شق                                                )�أ.ف.ب.(

الرهائن اللبنانيون قد 
يدفعون الثمن األكبر 
من خالفات »داعش« 
عة  و»النصرة« المتوقَّ

اأغم����ش الرئي�ش عمر كرامي عينيه ورحل، وبذلك 

خ�ر لبنان وطرابل�ش قام���ة وطنية كبري قد ل تكرر، 

ورج���ل دولة م���ن الط���راز الأول، متم�س���ك باإ�سالمه 

ومبادئ���ه وقناعاته وخطه العروبي الذي بداأ مع جده 

ر�سي���د، ثم مع والده الزعيم عبد احلميد، اإىل اأن اوؤمتن 

عمر عل���ى النهج الكرامي، بعد اغتيال �سقيقه ال�سهيد 

ني الأول  الر�سي���د، وحقًا كان خري من توىل املوقع ال�سُّ

يف لبنان، واأف�سل القادة الذين حافظوا على مدينتهم 

واأهلها، ومل ينزلق يومًا اإىل تبّني اخلطاب املذهبي، اأو 

اللج���وء اإىل التقوقع الطائفي، ومل يتزحزح قيد اأمنلة 

ك���ه بخياره الداعم للمقاومة واملمانعة، رغم  عن مت�سُّ

ال�سطفافات املذهبية يف لبنان واملنطقة يف املرحلة 

الراهنة، ورغم كل حماولت التهمي�ش وحروب الإلغاء 

الت���ي �سّنتها عليه �سلطتا الو�ساية واملال بالت�سامن 

والتكاف���ل بينهما ما قبل العام 2005، ثم �سلطة املال 

وحدها ما بعد هذا العام، لكن بقي عمر كرامي حا�راً 

يف وجدان كل لبناين وطرابل�سي معتدل يوؤمن بلبنان 

العربي املقاوم، ويرف�ش القتتال املذهبي، ل�سيما بني 

اأبناء الفيحاء، التي حتّولت اإىل �سندوق بريد لإي�سال 

الر�سائل الأمنية والدموية الإقليمية واملحلية، برعاية 

ممثل���ي طرابل����ش يف احلكومة والربمل���ان، وبغطاء 

�سيا�سي واأمن���ي، ودعم مايل ولوج�ستي منهم، بذرائع 

واهية، اأبرزها »اقت���الع اتباع النظام ال�سوري وحزب 

اهلل م���ن طرابل�ش«، كما كان يقول وزير العدال اأ�رف 

ريفي، الذي يعق���د اليوم فريق���ه ال�سيا�سي حوراً مع 

»احلزب«، بعد 20 جولة اقتتال دفعت ثمنها الفيحاء 

واأبناوؤها قتاًل وتهج���رياً واعتقاًل وت�ريداً، وبالتاأكيد 

م���ا كانت لت�سل املدينة اإىل ه���ذه الدرك لول التفاف 

�سلطة امل���ال والقوى املذهبية عل���ى النهج الكرامي 

وحماولة تغييبه.

لريب اأن ه���ول اخل�سارة كبري بفق���دان الرئي�ش 

كرامي، لكن امل�ساركة ال�سعبية احلا�سدة يف ت�سييعه 

تبع���ث الأم���ل يف نفو�ش الطرابل�سي���ني التواقني اإىل 

ع���ودة مدينتهم اإىل التزام نه���ج العتدال الذي كانت 

متّثل���ه، واإىل دورها الريادي يف �سنع القرار اللبناين، 

وم�ساندة الق�ساي���ا الوطنية القومية التي دافع عنها 

الراح���الن ر�سيد وعمر كرام���ي اإىل حدود ال�ست�سهاد، 

ل اأن تك���ون طرابل�ش �ساحة ت�سفيات، والطرابل�سيون 

جمرد اأرقام ُي�ستخدمون يف ال�ستحقاقات النتخابية، 

اأو لتاأم���ني ح�سود �سعبي���ة ا�ستعرا�سية مقابل حفنة 

من املال.

حق���ًا باتت الفيحاء بحاجة اإىل من يعيد �سياغة 

دوره���ا املقرَّر عل���ى اخلريطة ال�سيا�سي���ة اللبنانية، 

لتع���ود اإىل �سل���ب املعادلة الوطني���ة، كما كانت يف 

عه���د الأ�رة الكرامية، والقرار بذلك ملك للطرابل�سيني 

وحدهم دون �سواهم، والآمال معلَّقة على الوزير ال�ساب 

في�سل مبتابعة م�سرية اأ�سالفه، وهو ما عرّب عنه بع�ش 

الأقطاب ال�سيا�سيني، كالعم���اد مي�سال عون والنائب 

�سليم���ان فرجني���ة و�سواهما، وما تاأم���ل به �ريحة 

لبنانية كبرية، خ�سو�سًا يف ال�سارع الطرابل�سي.

اإذاً، الطرابل�سي���ون ينتظرون ُربانًا يقود �سفينتهم 

اإىل بر الأمان، ويعي���د مدينتهم اإىل موقع القرار على 

ني، والأنظار متوّجهة نحو  امل�ستوي���نينْ اللبناين وال�سُّ

في�سل كرامي، على اأمل اأن ينجح يف قيادة ال�سفنية، 

ل اأن يك���ون ع�سواً يف الربمل���ان ل�ستكمال »بازل« 

نة، خ�سو�سًا  ؛ كما ه���و حال غالبية النواب ال�سُّ معنيَّ

يف �سوء حماولت تياري »الع���زم« و»امل�ستقبل« 

ا�ستمالة »احلالة الكرامية«.

ح�سان احل�سن

طرابلس يتيمة.. فهل من يعيدها إلى صلب القرار؟
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¡ ف�سيحة جديدة لأردوغان
فّج���ر م�سطفى كم���الك؛ اأح���د اأعوان رئي����ش الوزراء 

الرتكي الأ�سب���ق جنم الدين اأرب���كان، ف�سيحة جديدة 

بح���ق الرئي�ش الرتكي رج���ب طيب اأردوغ���ان، حيث 

ق���ال اإن الكيان »الإ�رائيل���ي« اأ�ّس�ش حزب »العدالة 

والتنمية«، بعد اأن رف�ش اأربكان التعاون معهم.

وق���ال كمالك: »زار ذات مرة عدٌد من اأ�سحاب التمويل 

وبناة اخلط���ط الأ�ست���اَذ اأربكان، وقالوا ل���ه: الإ�سالم 

هو خ���ط يرتفع، ونحن نريد التع���اون معكم.. وكانت 

لهم ثالثة مقرتح���ات؛ اأوًل: �سن�سعد بك���م اإىل احلكم، 

ثاني���ًا: �سنوؤّمن لكم التمويل الكايف، ثالثًا: �سنزيح من 

يعار�سونكم، مقابل �سم���ان اأمن اإ�رائيل، وامل�ساعدة 

يف ال�سياغة اجلدي���دة لالإ�سالم؛ ودعم م�روع ال�رق 

الأو�سط الكب���ري«، واأ�ساف: لكن اأرب���كان رف�سها دون 

حتى اأن يناق�ش فيها.

واأّك���د كمالك اأن اأردوغ���ان ورفاقه قبل���وا بال�روط، 

مذك���راً بت�ريح لأردوغان يعلن في���ه اأنه رئي�ش مواٍز 

�سمن اإطار م�روع ال�رق الأو�سط الكبري، وم�سرياً اإىل 

اأن ����رط �سمان اأمن »اإ�رائي���ل« �ساعد اأردوغان يف 

حتقيق جزء كبري منه.

¡ ت�سدد �سعودي
ف داخ��ل القي��ادة ال�س��عودية 

ّ
ما ي��زال التي��ار املتط��ر

يرف���ض اأي��ة م�س��ارات �سيا�سية حل��ل الأزم��ة ال�سورية، 

ويتم�س��ك ب���رورة اإ�سق��اط الدول��ة ال�سوري��ة، �ساعي��ًا 

اإىل بن��اء »جبه��ة ممانع��ة« من ق��وى داخل م��ا ي�سمى 

»املعار�س��ة ال�س��ورية«، م��ن اأج��ل اإف�س��ال اأي حت��رك 

نح��و احل��ل ال�سيا�س��ي، وله��ذا ا�ست�س��افت الريا�ض يف 

الأ�س��بوعني الأخريين ع�رات اللقاءات بني قيادات يف 

»املعار�س��ة ال�س��ورية« يف اخلارج وقيادات �س��عودية، 

مب�س��اركة �س��باط كب��ار يف ال�س��تخبارات ال�س��عودية 

ي�رفون على امللف ال�سوري.

م��ن جهته��ا، راأت دوائ��ر دبلوما�س��ية خليجي��ة اأن هذا 

املوق��ف املت�س��دد غ��ري مرتب��ط بح�س��ابات �سيا�س��ية 

وم�سال��ح ا�سرتاتيجية، اإمنا بحالة م��ن الإحباط باتت 

ت�سيط��ر على ق��رارات النظام يف الريا���ض، ب�سبب قدرة 

القي��ادة ال�سوري��ة عل��ى املحافظة على متا�س��ك الدولة 

واجلي�ض.

¡ تل اأبيب ترتّقب
ترتّقب تل اأبي���ب م�ساعي امل�ساحل���ة ال�سعودية بني 

قطر وم�ر، وتنتظ���ر القمة التي �ستجمع بني الرئي�ش 

امل����ري عبد الفت���اح ال�سي�سي واأم���ري قطر متيم بن 

حمد اآل ث���اين برعاية امللك عبد اهلل ب���ن عبدالعزيز، 

والتي قد تتاأخر قلي���اًل ب�سبب تدهور احلالة ال�سحية 

للملك ال�سع���ودي، الذي - وح�س���ب املخطط - يجب 

اأن يكون الراعي لهذه القم���ة، والتقاط �سورة �سيكون 

له���ا تاأثري هام على اجلانبني. م�س���ادر متابعة قالت 

اإن »اإ�رائي���ل« تلّقت وع���وداً تطمينية من ال�سعودية 

باإنهاء اخلالف بني ال�سعودية وقطر وبني قطر وم�ر، 

م���ا �سي�سّهل مهم���ة ال�سعودية لال�ستعان���ة بالدوحة 

لل�سغ���ط على »حما�ش« ومن���ع اأي انزلق خطري يف 

الو�سع الأمني يف قطاع غزة.

¡ جي�ش العدو ي�رق ال�سالح من خمازنه
ارتفعت يف »اإ�رائيل« اأعمال �رقة ال�سالح من خمازن 

جي���ض الع��دو، فق��د ج��اء يف اإح�سائي��ة اأعّدته��ا قيادة 

اجلي���ض »الإ�رائيلي« اأن ال�رق��ات زادت بن�سبة ٪50، 

واأن اأحد الأ�سب��اب الرئي�سية وراء عمليات ال�رقة التي 

يق��وم بها جن��ود يف اجلي�ض، ه��و الو�س��ع القت�سادي 

ال�سع��ب. وك�سف التقري��ر اأن 90 عملية �رقة لالأ�سلحة 

مّت��ت خ��الل الع��ام املن���رم 2014، وخ��الل الع��دوان 

عل��ى قطاع غ��زة اختفت اأكرث م��ن 300 قطعة �سالح من 

خمازن الأ�سلحة يف امليدان. وي�سيف التقرير اأن معظم 

الأ�سلحة امل�روقة ُت�ستخدم يف احلرب بني الع�سابات، 

وبع�سه��ا يت��م بيع��ه اإىل »جه��ات معادي��ة«، واأن اأكرث 

الأ�سلحة �رقة من خمازن اجلي�ض هي بندقية »اأم16«.

من هنا   وهناك
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صرة« ستواجه أخطر تكتيكات حزب الله
ُّ
خبراء عسكريون: »الن

الأخ���ري  الهج���وم  ي�سف���ع  مل 

الن�رة«  »جبه���ة  �سّنت���ه  ال���ذي 

فجر ال�سبت الفائ���ت باجتاه موقع 

متق���دم ملقاتلي حزب اهلل يف نقطة 

امل�روب؛ �سم���ال غرب فليطة، مرة 

اأخرى، بت�سجي���ل اأي خرق يف جدار 

اأداء وحت�سين���ات احل���زب يف تلك 

املنطقة، �سوى اأنه ارتد - على غرار 

�سابقي���ه - نتائج �سلبية دامية يف 

قياديي »اجلبهة«، حا�سداً  �سفوف 

41 قتي���اًل، اإ�ساف���ة اإىل وقوع اثنني 
م���ن اأب���رز قادته���ا امليدانيني يف 

القلم���ون يف قب�سة مقاتلي احلزب، 

اأمنية  اأ�سارت معلوم���ات  ح�سبم���ا 

ُو�سفت باملوثوق���ة. ورغم �سخامة 

الهجوم الأخري، وامل�ساعدة اخللفية 

ل�»الن����رة«؛  »الإ�رائيلي���ة« 

اأن  اإل  وا�ستخباراتي���ًا،  لوج�ستي���ًا 

تكتي���كات مقاتلي احل���زب ر�سمت 

خطوطًا حمراء منعت »اجلبهة« من 

حتقيق اأهدافها يف الداخل اللبناين، 

خ�سو�س���ًا يف بع�ش بل���دات وقرى 

ال�سمايل، واأك���رث من ذلك،  البق���اع 

ووفق ما ����ّرب اأحد م�سوؤويل فريق 

8 اآذار، جّهزت قيادة حزب اهلل خطة 
جديدة للمواجهة املقبلة على وقع 

الكمائن، و�سفه���ا خرباء ع�سكريون 

اإىل وقائ���ع كيفي���ة �سّد  ا�ستن���اداً 

هجوم مقاتل���ي »الن�رة« الأخري، 

والتي  احلزب«،  تكتيكات  ب�»اأخطر 

�ستفاج���ئ »اإ�رائيل« و«الن�رة« 

ال�سل�سلة  على �س���واء، على ط���ول 

ال�رقية، كما على احلدود اللبنانية 

اجلنوبي���ة، حيث يتاب���ع حزب اهلل، 

وعرب ر�س���د دقيق، عب���ور �سحنات 

»النوعية« من  احلربي���ة  الأ�سلحة 

�سب���اط »اإ�رائيليني« اإىل قياديني 

يف »جبهة الن�رة« يف القنيطرة، 

حت�س���رياً لتمريرها باجت���اه نقاط 

متا����ش احل���زب يف املقل���ب الآخر 

يف جبل ال�سي���خ، حتديداً يف �سبعا 

والعرقوب.

م�س���ادر اأمنية متابع���ة اأ�سارت 

اإىل حماولت م�ستميتة من قَبل قادة 

»جبه���ة الن����رة« لت�سجيل خرق 

لفت يف جدار خطوط مقاتلي حزب 

اهلل املنت�ري���ن على ط���ول احلدود 

اللبناني���ة - ال�سورية، بالنق�سا�ش 

على قرى يف منطقة البقاع ال�سمايل 

بدعم »اإ�رائيل���ي« حثيث، مبوازاة 

تواتر تقاري���ر اأمني���ة رو�سية لفتت 

اإىل ر�س���د حزب اهلل حلراك هوؤلء يف 

تلك املنطق���ة، كما للدع���م اخللفي 

»الإ�رائيلي« لهم، كا�سفة عن ده�سة 

الأمريكية  ال�ستخب���ارات  »اأجه���زة 

التي تتابع بدقة كيفية اأداء مقاتلي 

حزب اهلل يف مقارعت���ه للتنظيمات 

املت�س���ددة، وعماده���ا الن�رة على 

طول احلدود اللبناني���ة - ال�سورية، 

التي  »ال�سادمة«  الكمائن  و�سل�سلة 

ين�سبه���ا هوؤلء لعنا����ر وقياديني 

تل���ك التنظيم���ات«، واإذا اعتربت اأن 

مقاتلي احل���زب اأف�سل���وا حتى الآن 

هجم���ات عديدة �سخم���ة ومباغتة 

نفذته���ا »جبهة الن����رة« باجتاه 

مواقعه يف ال�سل�سلة ال�رقية، جتاوز 

دوا  تعداد اإحداه���ا 3 اآلف م�سلح ُزوِّ

باأ�سلح���ة نوعية و�سواريخ وقاذفات 

ليلة  ومناظ���ري  لل���دروع،  م�س���ادة 

متطورة، مل ت�سفع جميعها لإمكانية 

حتقي���ق اأي جناح يف »غ���زو بلدات 

وقرى يف البق���اع ال�سمايل، كما هو 

خمطط اجلبهة«، وقد ك�سفت التقارير 

نقاًل ع���ن اأحد اخل���رباء الع�سكريني 

الإيرانيني، عن وق���وع الع�رات من 

قيادي���ي »الن����رة« – كما �سباط 

من�سقني انتموا اإىل �سفوف »اجلي�ش 

احل���ر« وف�سائ���ل تابع���ة له – يف 

�سب���اك كمائ���ن مقاتلي ح���زب اهلل، 

واآخره���م اثن���ان من ق���ادة الهجوم 

الأخري على نقطة امل�روب، اأحدهما 

مبنزلة �سيد ثمني.

ويف وق���ت نقل موق���ع »وله« 

)الع���ربي( ع���ن خ���رباء ع�سكري���ني 

اأن  اإىل  اإ�سارته���م  »اإ�رائيلي���ني« 

قادة ت���ل اأبيب يعّول���ون على عدم 

م���ع  مبا����رة  بح���رب  املب���ادرة 

ح���زب اهلل، وا�ستبداله���ا بدعم قوي 

ب�»املتمردي���ن« يف �سوري���ة، ويف 

الن�رة«،  مقاتلوا »جبهة  مقدمتهم 

فاي���ف«  »دب���كا  موق���ع  ك�س���ف 

عن  »الإ�رائيل���ي«،  ال�ستخب���اري 

اأر�سلتها  نوعي���ة  ع�سكري���ة  معدات 

»جبه���ة  ق���ادة  اإىل  »اإ�رائي���ل« 

الن�رة« يف �سورية، مّت تاأمني ق�سم 

كبري منها اإىل مقاتليها يف القلمون، 

ملواجه���ة اأكرث فاعلية مع حزب اهلل، 

م�سرياً يف الوقت نف�سه اإىل اأن اجلي�ش 

جمموع���ات  رف���د  »الإ�رائيل���ي« 

تل���ك »اجلبهة« يف ري���ف القنيطرة 

ال�سوري���ة باأ�سلح���ة ثقيلة وقاذفات 

م�س���ادة لل���دروع وو�سائ���ل ات�سال 

متطورة، من �سمن خطة م�سرتكة بني 

الوليات املتحدة والأردن وال�سعودية 

ال�س���وري حتديداً،  باجتاه اجلن���وب 

ربطًا بخروق���ات اأمنية هامة قادمة 

اإىل مناط���ق �سبعا والعرقوب، ح�سب 

اإ�سارة املوق���ع.. معلومات اأعقبت ما 

le canald en c »اانت جملة 

saine« الفرن�سي���ة قد اأ�سارت اإليه 
يف �سهر اأيلول الفائت، ومفاده اأن تل 

اأبيب ت�سعى بقوة اإىل نقل املواجهات 

باجت���اه مناطق جبل ال�سيخ، كا�سفة 

اأن �سيط���رة »الن����رة« على ريف 

القنيطرة ياأت���ي �سمن �سياق اخلطة 

تهديد  اإىل  الهادف���ة  »الإ�رائيلية« 

�سبع���ا والعرق���وب، والو�س���ول اإىل 

جرود را�سيا ودي���ر الع�ساير القريبة 

من امل�سنع والبقاع.

يف املح�سل���ة، وعلى وقع ر�سد 

حزب اهلل لبلدة »بيت جارو«، التي 

تبع���د 6 كيلومرتات عن �سبعا، وُتعّد 

نقطة جتمع هام���ة للم�سلحني، كما 

اجلنوبية  احل���دود  كامل  باإخ�ساعه 

لرقابة  املحتلة  لفل�سطني  املتاخمة 

بًا لأي خ���رق اأو اعتداء  مرّكزة، حت�سُّ

»اإ�رائيل���ي« باجتاه اجلنوب، حريٌّ 

 »nrg« التذكري مبا ك�سف���ه موقعا

و»مكور ري�سون« العربينينْ منت�سف 

ال�سهر الفائت، ومفاده اأن الحتمالت 

كب���رية بوقوع مواجه���ة قا�سية بني 

»اإ�رائي���ل« وح���زب اهلل يف العام 

2015، وهو اأم���ر يتح�سب له احلزب 
جيداً يف �سياق حربه التاريخية مع 

الكيان العربي، وجماعاته التكفريية.

ماجدة احلاج

مساٍع »إسرائيلية« 
حثيثة لنقل المواجهات 

بين حزب اهلل 
و»النصرة« باتجاه 
مناطق جبل الشيخ
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كلمة التوحيد.. 
وتوحيد الكلمة
ب�سم اهلل الرحمن الرحيم

{يا اأيها النا����س اإنا خلقناكم 

من ذكر واأنث���ى وجعلناكم �سعوبًا 

وقبائل لتعارفوا اإن اأكرمكم عند اهلل 

اأتقاك���م اإن اهلل عليم خبري} )�سورة 

احلجرات - الآية:13(

طبيعي وبديهي اأن ترى اإن�سانًا 

متدّين���ًا اأي »ملتزمًا بتعاليم الدين 

الإلهي قوًل وفع���ًا« َوْحدويًا يحّب 

بل يعمل على تر�سيخ وحدة الأمة، 

وزرع املحب���ة واملودة بني اأبنائها، 

ولذا قي���ل: »الإ�سام كلمة التوحيد، 

وتوحي���د الكلمة«، وعل���ى ذلك اأمر 

ر�سول اهلل حمم���د )�سلى اهلل عليه 

واآله و�سلّ���م( الأمة اأن ت�سلك �سبيله 

وتلتزم طريقته و�سنته.

ما م���ن �سيء ي�سع���ف ويوهن 

الأمة من فرقتها وت�رشذمها، و�سوًل 

اإىل �رشاعها واقتتالها و�سفك دمائها، 

واأ�سّد من���ه اأن يجعلوا الدين غطاًء 

لهذه الفرقة وهذا القتتال، فقد قال 

ر�سول الرحمة )عليه ال�ساة واأزكى 

ال�س���ام(: »ل تعودوا بع���دي كفاراً 

ي�رشب بع�سكم رقاب بع�س«.

اإن م���ا ت�سهده بع����س الأقطار 

والإ�سامي���ة من �رشاعات  العربية 

واقتت���ال اإمن���ا هو �سنيع���ة دوائر 

ال�ستخبارات الأجنبية وال�سهيونية، 

و�ساعدهم عل���ى هذا املخطط جهل 

بع�س الأمة بتعاليم الدين احلنيف، 

فلي�س ه���ذا من الإ�س���ام يف �سيء 

اأتباعه  على الإطاق، فالإ�سام دعا 

اإىل حماورة من لي����س على دينهم 

وعقيدته���م، فكي���ف باإخوانهم ومن 

ي�سرتكون معه���م يف اأ�سل العقيدة، 

وهي كلمة التوحيد قول: »ل اإله اإل 

اهلل حمم���د ر�س���ول اهلل«؟ من قالها 

فق���د ع�سم دم���ه ومال���ه وعر�سه.. 

األي�س هذا كام ر�سول اهلل )�سلى اهلل 

عليه واآله و�سلّم( باإجماع كل الأمة، 

فلماذا يف اجلان���ب العماين يكون 

الفعل خاف ذلك؟!

الأمة يف ذك���رى ولدة  ندع���و 

ر�سول الرحمة وخامت النبيني )�سلى 

اهلل عليه واآله و�سلّم( اإىل:

�سخ�سية  ح���ول  الجتم���اع   -

النبي حمم���د )�سلى اهلل عليه واآله 

و�سلّ���م(؛ القدوة والأ�س���وة واملحور 

الأ�سا�س للوحدة.

- اعتماد لغ���ة احلوار والبحث 

اجلاد، بعيداً عن الع�سبية واملذهبية 

وال�سخ�سانية.

- العمل على بناء املجتمعات 

الإ�سامية على اأ�سا�س الوعي، ون�رش 

الثقاف���ة الإ�سامية، واللتزام بروح 

الدين.

مركزي���ة  عل���ى  التاأكي���د   -

وحموري���ة الق�سي���ة الفل�سطيني���ة 

على قاعدة امل�سوؤولية، واأن اجلهاد 

الواجب �سلوكه يف هذا الع�رش جهاد 

ال�سهاين���ة الظاملني املعتدين على 

فل�سطني و�سعب فل�سطني ومقد�سات 

فل�سطني، وعلى الأمة جمعاء.

ح�سن حب اهلل

أحــداث
6

�سقط معمر القذايف بر�سا�س فرن�سي 

والدعم  خوفًا م���ن ف�سيحة �سارك���وزي 

املايل حلملته النتخابية.. فرح الليبيون 

لأنهم هدموا »الهي���كل« املتوّح�س الذي 

حكمه���م اأكرث من اأربع���ني عامًا، وفتحوا 

بوابات ال�سج���ون، وحاولوا اخلروج من 

ال�سجن الكب���ري امل�سمى »اجلماهريية«، 

لكنهم - كم���ا �سعوب »الربيع العربي« 

اخلادع - وقعوا �سحي���ة موؤامرة دولية 

»الإخ���وان«  وطموح���ات  واإقليمي���ة، 

منذ  ليبي���ا  فا�ستعل���ت  و»القاع���دة«، 

اأربع �سن���وات ومل تنطف���ئ.. مل تبَق يف 

ليبيا مدين���ة اأو م�سنع اأو خزان نفط اإل 

وحا�رشت���ه املعارك من اأج���ل ال�سيطرة 

عليه للو�سول اإىل احلكم، وحتولت ليبيا 

من بلد واح���د اإىل اأقاليم متعددة، ومدن 

وال�رشاع  طاحم���ة،  و�سخ�سيات  وقبائل 

على النفط وال�سلطة، وفق معادلة »من 

يربح النفط ياأخذ مفاتيح ال�سلطة«، لكن 

الغرب بقي���ادة اأم���ريكا ل تهّمه احلرية 

والدميقراطي���ة، املهم اأن يك���ون احلاكم 

الليبي - كما ُحكام اخلليج - »ناطوراً« 

للنفط ولي����س مالكًا ل���ه، فالنفط لي�س 

ملكًا لل�سع���ب الليبي، بل مل���ك اأمريكا 

الغربيني، واحلاكم »مندوب«  وحلفائها 

يحمل اجلن�سية الليبية، وينّفذ امل�رشوع 

الأمريكي؛ متامًا كما جتربة اأمراء وملوك 

اخلليج.

لقد اأ�سعل���ت اأمريكا وقط���ر وتركيا 

النار يف ليبيا من اأج���ل ال�سعب الليبي 

ك�سعار خادع، لكنهم بعد �سقوط القذايف 

وم�ساعديه اأ�سعلوا الن���ار بني »الثوار« 

لإنهاك وتفكيك ليبي���ا، لي�سهل ال�سيطرة 

عليها، وذلك �سمن اأربع مراحل كالآتي:

ا�ستغ���ال م�ساعر وحق���وق ال�سعب 

عل���ى  وحتفي���زه  امل�سلوب���ة،  الليب���ي 

التظاهر واإ�سقاط الق���ذايف نتيجة ظلمه 

وديكتاتوريته املطلقة.

اإ�سعال الفتنة بني املكّونات والقوى 

ليبيا،  والقبلية واجلهوية يف  ال�سيا�سية 

لتفكيك ليبيا وتعميم الياأ�س، وال�ستعانة 

حتى بال�سيطان الأمريك���ي لإنقاذ ليبيا 

من القتل والفلتان.

�سبي���ه  دويل  حتال���ف  ت�سكي���ل 

بالتحالف الذي اأُعل���ن بعد غزو الكويت 

ل����رشب الع���راق )وكان الأمريكيون هم 

الذين �سّجعوا �س���دام ح�سني على الغزو 

ع���ر ال�سف���رية غا�سبي الت���ي اختفت( 

وكانت النتيج���ة احتال العراق واإ�سعال 

الفتنة املذهبية والقومية التي مل تنطفئ 

بعد.

ال�سيط���رة على ليبيا ع���ر التدخل 

الدويل والإقليم���ي )م�س�ر(، وو�سع ليبيا 

حتت الو�ساية الدولية، وم�سادرة ثرواتها 

النفطية مبا�رشة، وتاأمني قاعدة ع�سكرية 

مركزية للقوى الأمريكية يف قارة اأفريقيا 

وبالق���رب من م�سيق جب���ل طارق على 

�ساحل البحر املتو�سط.

ل اخلارجي  لقد بداأت اإرها�سات التدخُّ

يف ليبيا ع���ر التدخل امل�رشي املنتَظر، 

والذي مّت التمهيد له باإيعاز اأمريكي للقوى 

التكفريية، خ�سو�س���ًا »داع�س«، بخطف 

الأقب���اط يف ليبيا،  العمال امل�رشي���ني 

وذلك لفتح الأبواب اأمام اجلي�س امل�رشي 

بذريعة حماية مواطنيه، وحماية احلدود 

الليبي���ة - امل�رشية، ولإعط���اء الذريعة 

ل ملنع  بالتدخُّ لأمريكا وحلف »الناتو« 

�سيطرة التكفرييني على ال�ساحل الليبي 

القريب من ال�سواحل الأوروبية، وقد دعت 

فرن�سا وزير الدفاع اإىل حترك دويل ملنع 

قيام ماذ اإرهاب���ي يف املحيط املبا�رش 

للقارة الأوروبي���ة، كما اأن باري�س طلبت 

ل، ويف  م���ن دول اجل���وار لليبي���ا التدخُّ

مقدمتهم اجلزائر.

لق���د اأر�سلت اأم���ريكا الل���واء حفرت 

بالنيابة عنه���ا لا�ستياء على ال�سلطة، 

وخلو�س املع���ارك بديًا ع���ن التحالف 

ال���دويل، خ�سو�سًا الغربي، وق���د اأمّدته 

بكل اأنواع امل�ساعدة، وتقّدم اللواء حفرت 

بخط���وة متقدم���ة عندما اأعل���ن رئي�س 

احلكومة الليبية عبداهلل الثني عن نيته 

اإعادة اللواء حفرت اإىل اخلدمة الع�سكرية، 

الر�سمية وال�رشاكة  كي يعطيه احل�سانة 

ح لأي من�سب ر�سمي  يف القرار، ثم الرت�سُّ

تريده اأمريكا اأن يكون فيه.

ال�سع���ب الليب���ي وثروات���ه �سحية 

ال�ستعم���ار الق���دمي واجلدي���د، و�سحية 

احل���كام و»الث���وار«، فم���ن ال�ستعمار 

العثم���اين الذي اأباد ثلث ال�سعب الليبي، 

اإىل ال�ستعم���ار الإيط���ايل ال���ذي اأكم���ل 

جمازر العثماني���ني، ثم امللكية وظلمها، 

ثم جماهريية الق���ذايف الديكتاتور، الذي 

�س���ادر ليبي���ا على مدى اأربع���ني عامًا، 

ث���م الثورة اخلادعة الت���ي اأحرقت حتى 

ما بناه الق���ذايف، على قلّت���ه، ثم ياأتي 

التحال���ف الدويل ليكم���ل عملية الإعدام 

امل�ستمرة لليبيا ال�سعب والكيان والقيم 

الإن�سانية.

حمى اهلل �سع���ب ليبيا املظلوم من 

»ث���واره« املتوح�س���ني، وم���ن حكامه 

الظامل���ني، ومن رعاته امل�ستعمرين.. هذا 

هو »ربيع ليبيا« امللون بالدم واحلرائق 

والليل الطويل الذي ل ينجلي.

د. ن�سيب حطيط

عـربـي ــ دولي

ليبيا.. من القذافي إلى الوحش االستعماري
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املوؤ����رشات  جمي���ع  توؤك���د 

ال�سلط���ة  رئي����س  اأن  والت�رشيح���ات 

الفل�سطيني���ة حممود عبا�س ُم�رشّ على 

اإع���ادة تق���دمي م�رشوع���ه اإىل جمل�س 

الأم���ن الدويل؛ يف رهان على تغيري يف 

ع�سوية املجل�س يف هذا ال�سهر، بالرغم 

م���ن اإجماع الق���وى الفل�سطينية داخل 

الفل�سطينية وخارجها  التحرير  منظمة 

عل���ى رف�س���ه، باعتب���اره ل يرقى اإىل 

م�ستوى التطلعات الفل�سطينية، ويهّم�س 

احلق���وق والثواب���ت الوطني���ة املتَفق 

عليها يف جمي���ع اللقاءات والتفاقات 

ا�ستثمار  مو�سوع  ل�سيما  الفل�سطينية، 

ان�سم���ام دولة فل�سط���ني اإىل اجلمعية 

العامة لاأمم املتحدة يف 2012/11/29، 

م���ررات  اأي  دون  ل�سنت���ني  ���ره  وتاأخُّ

مو�سوعية ُتذكر.

اخلطوة املتاأخرة يف انت�ساب دولة 

فل�سط���ني اإىل اأكرث من ع�رشين موؤ�س�سة 

ووكال���ة تابعة ل���اأمم، ويف مقدمتها 

حمكم���ة اجلناي���ات الدولي���ة، لق���ت 

�سهيونيًا  و�سجب���ًا  فل�سطينيًا  ترحيبًا 

واأمريكيًا، لكن م���ا معنى اأن تاأتي هذه 

اخلط���وة بعد �سنتني م���ن عمر ال�سعب 

لل�سعوطات  والر�س���وخ  الفل�سطين���ي 

الأمريكية، وا�ست�سهال الكيان ال�سهيوين 

العتداء على ال�سع���ب الفل�سطيني يف 

غزة وال�سف���ة دون اأي رادع اأخاقي اأو 

قان���وين، وفر�سة ا�ستغلها الحتال يف 

ال�ستيطانية،  م�ساريع  تو�سيع  �سيا�سة 

القد����س والقت���ل  وم�ساري���ع تهوي���د 

والعتقالت؟!

اإن الع���رتاف املتاأخر باأن التوقيع 

عل���ى ه���ذه املواثيق والنت�س���اب اإىل 

البدي���ل  ه���و  الدولي���ة،  املوؤ�س�س���ات 

التنازلت  ال�سحي���ح ل�سيا�سة تق���دمي 

املجاني���ة والره���ان عل���ى احلل���ول 

الذي  الفا�سل���ة، كامل�رشوع  وامل�ساريع 

ُق���دِّم اإىل جمل����س الأم���ن ال���دويل يف 

2014/12/31، يج���ب اأن ي�س���ّكل در�سًا 
للقيادة الفل�سطينية يف رام اهلل، ودافعًا 

للعمل على اتباع �سيا�سة عزل الكيان 

ال�سهيوين دوليًا، ون���زع ال�رشعية عن 

الحتال، وحماكمة قادة العدو على ما 

يرتكبونه من جرائم حرب وجرائم �سد 

الإن�سانية بحق ال�سعب الفل�سطيني، مبا 

يف ذلك ال�ستيطان، وم�سادرة الأرا�سي، 

اجلماعي���ة،  والعتق���الت  واحل�س���ار 

وغريها م���ن املمار�س���ات التي ُتعتر 

انته���اكًا �سارخًا للقوان���ني واملواثيق 

والأعراف الدولية.

اأما التهديدات التي اأطلقها رئي�س 

حكومة العدو بنيامني نتنياهو فهي 

ردة فعل على اخلط���وة الفل�سطينية، 

ُتظهر م���دى خوف قي���ادة العدو من 

ه���ذه اخلطوة واخل�سي���ة من ماحقة 

قيادات �سيا�سية وع�سكرية �سهيونية، 

وتذّكر مبذّك���رة التوقيف التي �سدرت 

من حمكمة بريطاني���ة بحق ت�سيبي 

ليفني؛ وزي���رة اخلارجية ال�سهيونية 

ال�سابقة. 

الفل�سطيني����ة مطالبة  ال�سلط����ة 

الي����وم باإع����ادة العتب����ار مل�سالح 

الوط����ن  يف  الفل�سطين����ي  ال�سع����ب 

عباس.. واإلصرار على المشاريع الفاشلة

عبا�س ُم�ضّر على اإعادة تقدمي م�ضروعه اإىل جمل�س االأمن رغم االجماع على رف�ضه
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اإحي���اء لذكرى املول���د النبوي ال�رشيف، ازدانت بريوت واملناط���ق اللبنانية بالافتات 

ومظاهر الزينة والحتفالت والأن�سطة التي نّظمتها اجلمعيات الإ�سامية والأهلية.

حرك���ة الأمة اأقامت حواجز حمبة اأمام مركزها يف منطقة امل�سيطبة، ويف عدة �سوارع 

يف بريوت، وّزعت خالها احللوى والهدايا على الأطفال واملارة. 

من جهتها، ن�رشت جمعية امل�ساريع اخلريية الإ�سامية يف ال�سوارع وال�ساحات العامة 

حواج���ز املحبة يف ب���ريوت واملحافظات اللبناني���ة، ومّت توزيع احللوي���ات واملن�سورات 

اخلا�سة باملولد على املارة وراكبي ال�سيارات واملحال التجارية.

مع اقرتاب موعد املوؤمتر الذي ُتعّده مو�سكو 

للحوار بني ممثلني ع���ن املعار�سة ال�سورية - 

ب�سفته���م ال�سخ�سية ولي����س احلزبية - وبني 

ممثلني عن النظام ال�سوري، ي�سعى املعار�سون 

ال�سوري���ون بقوة وجّدي���ة اإىل القيام مبحاولت 

ر����سّ ال�سف���وف وتوحيد املواق���ف للتاأثري يف 

املفاو�سات وحت�سيل ن���وع من القوة، يجعلهم 

قادري���ن على مفاو�س���ة �سلطة يق���وم جي�سها 

بتحقيق الإجن���ازات امليدانية يوم���ًا بعد اآخر، 

ويظه���ر اأن دول الع���امل يف ال����رشق والغ���رب، 

خ�سو�س���ًا تلك الت���ي دعت اإىل تغي���ري النظام 

بالقوة، ب���داأت تتعاي�س مع فكرة بقاء الأ�سد يف 

احلكم، و�رشورة ال�ستعانة به ملكافحة الإرهاب 

الذي بات اأولوية خا�سة بالن�سبة اإىل الغربيني.

ل �س���ّك اأن جهداً جباراً يقوم به املعار�سون 

للّم ال�سم���ل، خ�سو�سًا بع���د كل التباينات يف 

والرعاة  ���ه  والتوجُّ وال�سرتاتيجي���ة  املواق���ف 

التي  ال�سورية،  واملمولني له���ذه املعار�س���ات 

كان���ت يف وق���ت م���ن الأوقات ت���وؤدي خدمات 

عظيمة للنظ���ام بتفككها وقتالها، وعدم قدرتها 

على �سياغة ولو حد اأدنى من التن�سيق، وقبول 

بع�سها البع�س. 

لقد اأظهرت تلك املعار�سات لل�سعب ال�سوري 

- يف بع����س الأحي���ان - اأنها ل تق���ّل اإق�ساًء 

وتع�سفًا عم���ا اأطلق عليه ا�سم »احلر�س البعثي 

القدمي«، الذي عان���ى ال�سوريون منه ما عانوه 

طيلة عقود من الزمن.

والافت اأن اجتماع���ات ثاثة للمعار�سة - 

الرابع يف اأو�سلو مل ُيعرف م�سريه بعد - يف كل 

من دبي وا�سطنبول ولحقًا يف القاهرة، جميعها 

تبحث يف اإمكاني���ة التفاق على �سيغة مبادئ 

ه بها اإىل مو�سكو، ول تبدو اأنها قد  دة للتوجُّ موحَّ

ت�س���ل اإىل ح�سم هذا الأمر من تلقاء نف�سها، لكن 

ميك���ن اإبداء بع�س املاحظات حول تلك احلركة 

ال�سورية قبل اللقاء يف مو�سكو:

اأوًل: ق���د ل متانع تركي���ا يف ال�سغط على 

القي���ادات املعار�س���ة الت���ي ت���دور يف فلكها 

للم�سارك���ة يف لق���اء مو�سك���و، ول���و ب�سفتهم 

ال�سخ�سية، باعتبار اأن اأردوغان يريد اأن ي�ستغل 

التقارب م���ع الرو�س لفر�س نف�سه لعبًا اإقليميًا 

ل ميك���ن التخلي عنه يف املعادلة ال�سورية. يف 

املقابل، فاإن قيام املعار�سني املح�سوبني على 

الأتراك بامل�ساركة يف املوؤمتر الرو�سي، �سيجعل 

ال�سعودية ت�سارع اإىل اإعطاء ال�سوء الأخ�رش ملن 

يدور يف فلكها للم�ساركة، لكي حتجز لها مقعداً 

على الطاولة ال�سورية، ولئا يتفرّد الأتراك بهذا 

الأمر، فيغدو ال�سباق بني تلك الأطراف الإقليمية 

���ه الأمريكيني  اأ�سا�سي���ًا، خ�سو�سًا يف ظل توجُّ

اإىل القي���ام بالتوازن بينها، من خال اإعطاء كل 

م���ن تركيا والأردن وال�سعودية ح�سة يف تدريب 

املعار�سة ال�سوري���ة امل�سماة »معتدلة«، على 

اأن ت���دّرب كل دولة من تل���ك الدول - وبا�رشاف 

اأمريك���ي - ح���واىل 1500 - 2000 مقاتل �سوري 

يتم اختياره���م وتدريبهم لقتال »داع�س«؛ كما 

اأو�سح امل�سوؤولون الأمريكيون.

ثانيًا: اإن ما مّت احلدي���ث عنه من اأن موؤمتر 

دبي تو�ّسل اإىل ورقة من 10 نقاط، ت�سم مبادئ 

عامة م�سرتكة حول النتقال الدميقراطي ورف�س 

التدخ���ل الع�سكري، ووحدة �سورية، والدفاع عن 

موؤ�س�س���ات الدول���ة، واإط���اق املعتقلني، وفتح 

الطريق اأمام الإغاث���ة الإن�سانية، واإن�ساء هيئة 

حكم انتق���ايل، والتخل���ي عن البح���ث مبوقع 

الرئي�س ال�س���وري، �ستكون - عل���ى ما يبدو - 

ورقة العمل التي �سُتطرح يف القاهرة، ما يعني 

اأن املعار�س���ة الداخلية ا�ستطاع���ت اأن تفر�س 

وجهة نظره���ا بقوة، وتزي���ح الروؤو�س احلامية 

من معار�سة اخلارج التي مل تقم �سوى بت�سويه 

املعار�سة ال�سوري���ة اأكرث مما نفعتها، خ�سو�سًا 

يف ظل عمال���ة البع�س الوا�سحة ل�»اإ�رشائيل«، 

ودعوة البع�س الآخر للغرب لحتال �سورية.

يف كل الأحوال، ومهما يكن من اأمر املعار�سة 

ال�سورية وقدرتها عل���ى التفاق اأو عدمه، يبقى 

اأن الرو����س ا�ستطاع���وا اأن يحرّكوا مياه احللول 

ال�سيا�سي���ة ال�سورية الراكدة، والتي تعي�س على 

وقع احل�س���م الع�سكري الذي يب���دو �سعبًا جداً، 

لكن احلديث الأمريكي عن �سنوات ثاث لتدريب 

املعار�سة ل يب�رّش بخري قريب.

د. ليلى نقول الرحباين

االحتفاالت بذكرى 
المولد النبوي الشريف 
تعّم المناطق اللبنانية

أين المعارضات السورية من »موسكو - 1«؟

اأردوغان ي�ضتغل التقارب مع الرو�س لفر�س نف�ضه العباً اإقليمياً يف املعادلة ال�ضورية

زينة وبهجة اأمام م�ضجد برج اأبي حيدر فرحاً ب�ضاحب الذكرى اأحد حواجز املحبة التي نظمتها »حركة االأمة« يف بريوت

) العدد 340(  اجلمعة - 9 كانون الثاين - 2015
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الفا�سل  امل�����رشوع  و�سحب  وال�ستات، 

املقدَّم اإىل جمل�س الأمن من التداول يف 

اأروقة الأمم املتحدة، ل�سالح �سيا�سات 

اإىل  ترتق����ي  توافقي����ة،  فل�سطيني����ة 

م�ستوى ت�سحيات ال�سعب الفل�سطيني 

اأجمعت  الت����ي  الوطني����ة  واملواق����ف 

والفعاليات  الق����وى  عليها خمتل����ف 

والتي����ارات الفل�سطيني����ة، مبا ي�سون 

لل�سعب  الوطني����ة امل�رشوعة  احلقوق 

الفل�سطين����ي غري القابل����ة للت�رشف، 

والإ�����رشاع يف عق����د اجتم����اع فوري 

للقي����ادة الفل�سطينية لتقييم املرحلة 

ال�سابق����ة واإدارة ح����وار وطني �سامل، 

وو�سع �سيا�سة بديل����ة، وا�سرتاتيجية 

�سيا�سي����ة قائم����ة على اتب����اع كافة 

مقدمته����ا  ويف  املقاوم����ة،  اأ�س����كال 

املقاوم����ة ال�سعبي����ة امل�سلحة، وعدم 

القت�سادية  لل�سغوط����ات  الر�س����وخ 

التي بداأها الكيان ال�سهيوين بتجميد 

حتويل عائ����دات ال�رشائب اإىل ال�سلطة 

الفل�سطيني����ة، والعم����ل على مقا�ساة 

حمكم����ة  يف  ال�سهي����وين  الكي����ان 

اجلنايات، باعتبار ذلك نوع من �رشقة 

وقر�سنة اأموال ال�سعب الفل�سطيني.

�سامر ال�سياوي
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■ غادر وف���د جتمع �لعلم���اء �مل�سلمني �إىل 
�جلمهورية �لإ�سالمية �لإير�نية للم�ساركة يف 

�ملوؤمتر �لذي يعقده �ملجمع �لعاملي للتقريب 

بني �ملذ�هب مبنا�سب���ة ذكرى �ملولد �لنبوي 

�لإ�سالمية، حتت  �لوح���دة  �ل�رشيف و�أ�سبوع 

عنو�ن: »�لأمة �لإ�سالمية �لو�حدة: �لتحديات 

و�لآلي���ات«. و�سيغتن���م �لتجم���ع فر�س���ة 

وج���وده يف طهر�ن للقاء كب���ار �مل�سوؤولني 

يف �جلمهوري���ة �لإ�سالمية �لإير�نية للت�ساور 

معهم يف �أو�ساع �لأمة �لإ�سالمية.

■ �لنائب �ل�سابق في�سل �لد�ود؛ �لأمني �لعام 
حلرك���ة �لن�سال �للبناين �لعرب���ي، �أ�سار �إىل 

�أن وف���اة �لرئي�س عمر كر�م���ي �سّكلت ر�فعة 

للعروبيني و�لالطائفيني ليتقدمو� باأفكارهم 

وم�ساريعهم �ل�سيا�سية، لأن �ل�سعب �للبناين 

قال كلمت���ه يف �لر�حل �لكبري: �إنه مع لبنان 

�مل�ستقل عروبي �لهوية، �ملتخطي للحو�جز 

�لطائفي���ة و�ملذهبي���ة، و�ملق���اوم للع���دو 

»�لإ�رش�ئيلي«، وهو مع هذه �مل�سرية �لوطنية 

�لتي يكملها جنل �لفقيد �لوزير في�سل كر�مي 

�لذي �ثبت �أهلي���ة وطنية وممار�سة �سيا�سية 

مناقبية.

■ ال�شي��خ ماه��ر حم��ود اأكد اأن اأث��ر اآل كرامي 
�شيبق��ى وا�شح��ًا يف اجلان��ب الإيجاب��ي من 

تاري��خ هذا الوط��ن؛ من بط��ل ال�شتقالل عبد 

احلميد كرام��ي، اإىل ال�شهيد ر�شيد كرامي، اإىل 

املرح��وم عم��ر كرام��ي، اإىل الأبن��اء الأعزاء، 

لنوا�ش��ل واإياه��م جميع��ًا حماول��ة اخل��روج 

م��ن امل��اآزق ال�شيا�شي��ة املتكررة الت��ي تريد 

اأن تنح��رف بالوط��ن ع��ن خ��ط ال�شتقام��ة 

واملقاومة ال�رشيفة، ووحدة املوقف ال�شيا�شي 

ملواجهة امل�شتعمر والغا�شب واملتاآمر، ع�شى 

اأن يكون الفرج قريبًا.

■ �ل�سيخ �رشيف توتيو دعا �لقوى و�لتيار�ت 
�ل�سيا�سي���ة �لفاعل���ة �إىل ن���زع �لع�سبي���ة 

�لطائفي���ة و�ملذهبية �ملقيت���ة من �لنفو�س 

قبل �لن�سو����س. ولفت ف�سيلته يف منا�سبة 

ذك���رى �ملول���د �لنب���وي �ل�رشي���ف �إىل �أّن 

�ساح���ب �لذكرى هو مث���ال حلفظ و�سيانة 

حقوق �لآخرين، ل كم���ا تفعل �ليوم بع�س 

�ملجموعات �لإرهابية �لتكفريية �لتي ت�سّوه 

�سورة �لإ�سالم.

رف���ض حتوي��ل  العي��الين  ال�شي��خ ح�ش��ام   ■
خمي��م عني احللوة اإىل من�ش��ة من قبل بع�ض 

ال�شخ�شي��ات ال�شيا�شي��ة ال�شيداوية اللبنانية 

 على خ�شومه��ا، داعيًا القوى والف�شائل 
ّ
للرد

الفل�شطيني��ة، خ�شو�شًا الإ�شالمي��ة منها اإىل 

ع��دم ال�شماح لأحد م��ن اللبنانيني با�شتغالل 

املخي��م اأو اإقحامه يف جتاذب��ات ال�شيا�شيني 

لي���ض م��ن م�شلح��ة  اأن  اللبناني��ني، موؤك��داً 

املخيم ول من م�شلح��ة الق�شية الفل�شطينية 

الت��ي حتظى بدع��م كافة الق��وى اللبنانية اأن 

ت�شب��ح طرفًا يف اخلالف اللبناين - اللبناين، 

ب��ل م��ن م�شلحته��ا تطبي��ق �شيا�ش��ة الن��اأي 

بالنف���ض، والطلب م��ن ال�شيا�شيني اللبنانيني 

اإبق��اء خالفاتهم وت�شفي��ة ح�شاباتهم خارج 

املخيم.

مقــابـلـــة

�أج���و�ء �لتف���اوؤل يف لبن���ان 

�إنها  �ملغر�سة..  �لأف���و�ه  �أ�سكتت 

�أقوى  �للبناني���ة، تبقى  �ل�سيغة 

من �أي تط���رف، مهما عال �ساأنه.. 

�أن يف لبن���ان �سفحات  �سحيح 

�لتط���رف  �أج���و�ء  كث���رية م���ن 

و�لتع�س���ب، لك���ن في���ه �أي�س���ًا 

�سفح���ات �أخرى �أك���ر فيها من 

و�لإخاء  و�لتفاهم���ات  �لتالق���ي 

ل�»�أن�سنة« �لإن�سان ورفعه..

عن �حل���و�ر وجديته وخماطر 

�لتع���ر بني »تي���ار �مل�ستقبل« 

وح���زب �هلل م���ن جه���ة، وب���ني 

�لتي���ار �لوطني �حل���ر و»�لقو�ت 

�للبنانية« من جهة ثانية، �ساألنا 

ع�س���و تكتل �لتغي���ري و�لإ�سالح 

�لنائب �سليم �سلهب، و�إليكم �أبرز 

ما جاء من حو�ر:

�أج���و�ء �لتفاوؤل ت�س���ود �لأو�ساط 

م�ساربها  خمتل���ف  عل���ى  �ل�سعبية 

�لتح�سريية  �للق���اء�ت  �ل�سيا�سي���ة؛ 

بني �لتيار �لوطن���ي �حلر و»�لقو�ت 

�إر�ح���ة  �ساأنه���ا  م���ن  �للبناني���ة« 

و�مل�سيحيني  بالعم���وم،  �للبنانيني 

باخل�سو����س. �لنائ���ب �سلهب يعول 

على ذلك �يجاب���ًا من دون حتميلها 

�أكر مما يجب، يق���ول: »�لإفر�ط يف 

�لتفاوؤل يوؤثر �سلبًا على �مل�سيحيني، 

�سّيما �أنهم مل يع���د يحتملون مزيد�ً 

�ل�سبب  �لفر�س، له���ذ�  من ت�سيي���ع 

جولت �لتح�سري بني �لفريقني ت�سري 

بتاأنٍّ و�رشّي���ة، لأن قيادتي �حلزبنينْ 

تعمالن بجدية للو�سول �إىل نتيجة، 

م���ن دون �أن نعط���ي للنا����س �آماًل 

م���ة، وبر�أي���ي �ستك���ون هناك  م�سخَّ

بع�س من �لتفاهمات بني �لفريقني«.

ويعت���ر �سلهب �أنه ميكن �لتالقي 

على ع���دة نقاط هام���ة: »حتى لو 

مل يتم �لتفاق عل���ى �سخ�س رئي�س 

�جلمهورية، بالإم���كان �لتو�فق على 

مو��سفات حمددة ل�سخ�سية �لرئي�س، 

فالو�س���ع يف لبن���ان يتطلب حتديد 

�سبل مو�جهة �ملخاطر �لتي تتعر�س 

لها �جلمهورية بحد ذ�تها«.. ي�سيف 

�سلهب �أن���ه »ميك���ن �لتن�سيق على 

عدة �أمور �أخ���رى، كقانون �نتخابات 

ُين�س���ف �مل�سيحيني، وه���ذ� �لأمر ل 

يتناق�س م���ع باقي �لطو�ئف �لأخرى 

�مل�سيحيني يف  م�سارك���ة  لتفعي���ل 

�لدولة، و�إز�لة منطق ��ستبعادهم �إثر 

تقلي�س �سالحيات رئا�سة �جلمهورية 

مع �تفاق �لطائف، كما ميكن �لتو�فق 

عل���ى �لالمركزي���ة �لإد�ري���ة لإر�حة 

�ل�سعب �للبن���اين يف �لعموم.. وهذه 

�لأم���ور �لهام���ة ميك���ن حلحلته���ا 

بغ�س �لنظر ع���ن نتائج �لتفاهمات 

�لكبرية«.

حوار احلزب - »امل�ستقبل«

بني  �لد�ئر  �حل���و�ر  بخ�سو����س 

»تي���ار �مل�ستقب���ل« وح���زب �هلل، 

ي�س���ري �سله���ب �إىل �أن �أي »قوطبة« 

لو�س���ول �لعماد مي�س���ال عون �إىل 

�سدة �لرئا�سة �لأوىل لن مترّ: »يحمل 

�لعم���اد عون تبع���ات �مل�ساكل يف 

�لبل���د، �لعماد ع���ون يتحلّى بروؤية 

���ذت روؤيته �لوطنية  وطنية، ولو ُنفِّ

لتجنبنا �لكثري من �مل�ساكل �لأمنية 

و�لقت�سادية.. من���ذ �لطائف وحتى 

�لي���وم جترب���ة �نتخ���اب رئي�س ل 

ميث���ل �رشيحة �سعبي���ة و��سعة من 

�للبنانيني يف حقيقة �لو�قع مل تكن 

�لع���ام 2005 جتربة  ناجحة، ومنذ 

�نتخ���اب رئي����س و�سط���ي مل تكن 

م�سجعة على �لإطالق، و�ليوم نعاين 

من تبعات عدم �تخاذ قر�ر�ت جريئة 

�لالجئني  وق�سي���ة  �لأمن  لناحي���ة 

�ل�سوري���ني يف لبنان.. وبر�أيي، لقاء 

ح���زب �هلل و»�مل�ستقبل« لن يكون 

ل�»�لقوطب���ة« على �لعم���اد عون، 

وقو�عد �حلزب���نينْ و�ل�سعب بالعموم 

ملّت من �لت�سعيد �ل�سيا�سي، ولذلك 

ميكن �لتفاهم فيما بينهم على نقاط 

كثرية، وه���ذ� ما يتمن���اه �جلميع، 

وناأمل �لو�سول �إىل نتائج جيدة«.

ق�ساي���ا �لتالقي ب���ني �للبنانيني 

كث���رية بح�سب �سلهب، بدء�ً من �لنفط 

و��ستخر�جه، مرور�ً بالكهرباء، و�سوًل 

�إىل �مللفات �لأمني���ة وتبعات خطف 

�لع�سكري���ني يف جرود عر�سال، يقول: 

»�نتخاب رئي�س للجمهورية لن حتل 

�مل�ساكل، لكن �إر�دة �لتو�فق و�لتالقي 

و�ح���ر�م �لآخ���ر وحدها حت���ّل هذه 

�مل�ساكل«.

عر�سال

وع���ن ��ستم���ر�ر ق�سي���ة خط���ف 

�لع�سكري���ني �للبناني���ني م���ن قَب���ل 

»�لن����رشة« و»د�ع����س«، رغم مرور 

ع���دة �أ�سه���ر عل���ى �عتقاله���م، يرى 

�سله���ب �أن تعاط���ي �حلكومة مع هذ� 

�لإن�ساين بد�أ يتح�ّسن: »�سابقًا  �مللف 

كانت هناك �أغ���الط كبرية قد وقعت، 

و�أو�سلتن���ا �إىل ك���و�رث، وعدم ح�رش 

�مللف بجه���از و�لتحاور على �لإعالم 

و��ستغ���الل م�ساعر �لنا�س مل تو�سلنا 

�إىل نهاي���ة �سعيدة. �ليوم هناك �جتاه 

لو�سع �سبل �ملعاجلة، وما د�م �أع�ساء 

�حلكومة كله���م ُيجمعون على تنفيذ 

�آلية معينة لإنهاء معاناة �لع�سكريني 

وعائالته���م ميكن �لو�س���ول �إىل حل 

�سهل و�رشيع«.

بر�أي �لنائب �ملتني �سليم �سلهب، 

هن���اك �أولوية �أمنية يج���ب �أن تتقدم 

على �سائ���ر �لق�ساي���ا: »ملف مطمر 

�لناعم���ة و�لق�ساي���ا �لأخ���رى على 

بتو�فق  �سهل���ة  معاجلتها  �أهميته���ا 

تفعيل  �ملختلفة،  �ل�سيا�سي���ة  �إر�د�ت 

�ملوؤ�س�سات و�سبط �ل�ساحة �أمنيًا من 

�ساأنها معاجل���ة �لق�سايا �لقت�سادية 

ق�سايا  وبر�أيي  تلقائيًا،  و�لجتماعية 

عالقة ومزمنة ل�سنو�ت ل ميكن حلها 

بيومني ول �سهرين، مع ت�سديدي على 

�أنه بع���زل �مللفات بع�سها عن بع�س 

عنها  �ل�سيا�سيني  م�سال���ح  و�إبع���اد 

من �ساأن���ه معاجلة ق�سايا كثرية تهّم 

�ل�سعب �للبناين«.

املزايدات ت�سر وال تفيد

ي�س���ري �سلهب �إىل �أن ملف حماربة 

�لف�ساد �لغذ�ئي على �سا�سات �لتلفزة 

و�نق�سام �لوز�ر�ت يف مقاربتها للملف 

قد يبقي �لو�سع على حاله: »�حلالة 

�لتي نعي�سها من يتحّمل م�سوؤوليتها؟ 

�لتقاع����س يجب و�سع  �سنو�ت م���ن 

حدها، وبر�أيي ل���و كانت �ملعاجلات 

خمتلف���ة لو�سلنا �إىل حل���ول �أف�سل 

من دون �أن ن����رش بالقت�ساد، وميكن 

�ليوم مع �أجو�ء �لتالقي �إيجاد �أر�سية 

م�سركة للعمل ب���ني �لوز�ر�ت، بعيد�ً 

عن �ملز�يد�ت �لإعالمية �لتي ل تفيد«.

م�ساكل املنطقة م�ستمرة

م�س���اكل �ملنطقة لي�س���ت متَّجهة 

�إىل �حللحلة نهائيًا، �سلهب يلحظ �أن 

�لهدوء مّتجه �إىل �لعر�ق �أكر منه �إىل 

�سورية: »روؤية �لدول �لكرى للمنطقة 

مل تت�سكل بع���د ومل تتبلور.. وهذ� ما 

يح�سنا نحن كلبنانيني على معاجلة 

ق�سايانا بغ����س �لنظر عما �سيح�سل 

يف �سورية و�لعر�ق و�لبحرين و�ليمن 

و�إي���ر�ن و�ل�سعودي���ة، لأن �مل�س���اكل 

�لإقليمية لن حُت���ّل على �لإطالق يف 

�لعام 2015«.

اأجرى احلوار: بول با�سيل

رأى أن اإلفراط في التفاؤل يؤثر سلبًا على المسيحيين 
سليم سلهب: يمكن حلحلة قضايا كثيرة بالتالقي والحوار

سلهب: األولوية األمنية 
يجب أن تتقدم على 

سائر القضايا.. فمعالجة 
الملفات األخرى سهلة 

عند توافق اإلرادات 
السياسية
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بع���د �أن �أقلع���ت حكومة �لعهد 

�سلي���م  �لدكت���ور  برئا�س���ة  �لأوىل 

�حل����س، »كان م���ن �أوىل �مله���ام 

�إجر�ء تعيين���ات يف منا�سب �لفئة 

�لأوىل، فكان موقف���ي هو �أن يوؤتى 

باأ�سح���اب �لكف���اءة و�خلرة، ففي 

�لأمن �لع���ام كان موقفي �أن يعنيَّ 

�لأكر خ���رة، فقامت �لقيامة حتى 

من بع�س �ملقرَّب���ني مني؛ باأن هذ� 

�ملن�سب للمو�رن���ة، لكنني ح�سمُت 

�لأمر باأن جمي���ل �ل�سيد هو �لأكر 

حنك���ة وكفاءة، وكذل���ك �حلال يف 

مديري���ة �أم���ن �لدول���ة، فح�سمتها 

باأن �لأكفء ه���و �إدو�ر من�سور، �أما 

قي���ادة �حلر�س �جلمه���وري فقامت 

قيامة �لبع�س ب���اأن هذ� �ملركز هو 

للمور�نة، غري �أنن���ي ح�سمتها باأن 

قائ���د �حلر�س �خلا�س بي و�أنا قائد 

للجي����س، لأنني خرُت���ه وعرفُته، 

�سيكون قائ���د�ً للحر�س �جلمهورية، 

و�أول �سيء فعلت���ه حينما ت�سلمُت 

�سلطات���ي �لد�ستوري���ة، �أنني �أتيت 

باأ�سخا�س كفوئني من كل �لطو�ئف 

-  من �سباط وغريهم - �إىل �لق�رش 

�جلمهوري.

�أما ب�ساأن قي���ادة �جلي�س، فكان 

ر�أيي �أن يك���ون �لعميد �أ�سعد غامن، 

مي�س���ال  كان  �لنهاي���ة  لك���ن يف 

�سليم���ان، وباملنا�سب���ة فاأنا �أثناء 

قيادة �جلي����س، حينما كنت �أختار 

�ل�سب���اط للمر�ك���ز �حل�سا�س���ة يف 

�جلي�س، كنت �أ�س���األ �ملعاونني يل 

فاأنا كنت  عن ميولهم ومو�قفه���م، 

�أع���رف �ن�سباطيتهم من���ذ �أن كنت 

مدير �أف���ر�د يف قيادة �جلي�س، لكن 

يف �ملو�ق���ع �لقيادية كنت �أ�ست�سري 

مع���اوين، �إمنا يف قي���ادة �جلي�س 

فيجب �أن يك���ون رئي�س �جلمهورية 

يعرفه جيد�ً.

وعل���ى ه���ذ� �لأ�سا����س، مل �أكن 

�أعرف مي�س���ال �سليمان جيد�ً، رغم 

�أن���ه عند �أول �سع���ودي �إىل �لريزة، 

ن�سحني مع���اوين بتعيينه رئي�س 

فرع �ملخابر�ت يف جبل لبنان، �أي 

يف �مل���كان �لذي نعم���ل فيه، لأنه 

غري متطرّف، ف���كان �أن مت تعيينه، 

ومل �أَره خ���الل كل فرة م�سوؤوليته 

يف خمابر�ت جب���ل لبنان، لأنه مل 

يطلب لق���اء، وكانت عالقته بقيادة 

�ملخابر�ت، علمًا �أن من ن�سحني به 

هو �للو�ء جميل �ل�سيد.

بعد ف���رة، كان يت���م �لتح�سري 

وج���رى  �لنيابي���ة،  لالنتخاب���ات 

�حلديث يومها عن �حتمال جتاوز�ت 

 
ّ
وم�ساكل يف �لبقاع، فاقرحو� علي

�أن يكون مي�سال �سليمان قائد لو�ء 

هناك، لأن���ه برهن �أنه على م�سافة 

و�حدة من كل �لعامل.

يومها قلت لهم �إن من يدخل �إىل 

�ملخابر�ت ل ميكن �أن يكون �أن يعمل 

قائد قطعة قتالي���ة، لكنهم �أ�سارو� 

عل���ي �أن �لرج���ل يفه���م بالأمرين، 

فكان �أن مّت تعيينه يف هذ� �ملركز، 

وج���رت �لنتخاب���ات، و�سارت له 

عالقة م���ع �لعميد غ���ازي كنعان، 

و�أنا �سخ�سيًا مل �أفكر يف �لأمر، ول 

�أعرفه، وح�سل �أن ر�أيته حينما كنت 

وبالكاد  ف�ساهدُته،  �لألوي���ة،  �أتفقد 

جرى حديث بيننا، علمًا �أنه حينما 

كان يح�سل �جتماعات للمخابر�ت 

كن���ت �أر�ه، ولكن ول م���رة جل�ست 

و�إياه وحتدثنا.

ولهذ�، فعن���د �لبحث يف تعيني 

قائد للجي�س، كان يف ر�أ�سي �أ�سعد 

غ���امن، ب�سبب جتربتي مع���ه، فاأنا 

�أعرف���ه من���ذ �أن كان مالزم���ًا يف 

�لبحرية، وبقي م���دة طويلة يخدم 

معي، وبعدها بقين���ا على �ت�سال 

فيم���ا بيننا، وبالت���ايل فاأنا �أعرف 

كيف يفّكر وكيف يعمل.

�لأهلية  �إبان �حلرب  �أ�سعد غامن 

�إبان �ملعارك  يف لبنان، وحتدي���د�ً 

بني �جلي�س �للبناين بقيادة �لعماد 

مي�سال عون و»�لقو�ت �للبنانية«، 

كان غامن ما يز�ل يخدم يف �لبحرية، 

فاعتقلت���ه »�لقو�ت« وو�سعته يف 

�لأ����رش يف مقر ب���ول فار�س، �إىل �أن 

��ستلمن���ا قي���ادة �جلي�س، حيث مت 

حتريره.

�أم���ا مي�سال �سليم���ان، وهذ� ما 

ك�سفته بعد تركي رئا�سة �جلمهورية، 

فقد تبنّي يل �أنه كان ملتحقًا ببول 

فار�س، وياأخذ معا�سًا منه، ولو كنت 

�أعرف ذلك �إب���ان �لتعيني لرف�سُته 

ب�سكل مطلق، حتى و�إن و�فق عليه 

كل جمل�س �لوزر�ء.

وحينما طرحُت ��سم �أ�سعد غامن 

�سادف �أن ز�رين، لكنني مل �أفاحته 

يف �لأمر ل من قريب ول من بعيد«.

وي�سري �لرئي�س حلود �إىل �أنه عند 

بد�ي����ة ت�سلُّمه �سلطاته �لد�ستورية، 

�سئل من غازي كنعان ومن �أكر من 

جه����ة عّمن يفكر يف قيادة �جلي�س، 

فاأ�سار �إىل �أ�سعد غامن، و»مل �أتوقع 

�أن يرف�س����ه �أحد، لأنه م����ن �أف�سل 

�ل�سباط«.

يتابع �لرئي�س حل���ود �أن �أ�سعد 

غ���امن ج���اء �إليه يف تل���ك �لفرة 

و�أعلم���ه �أن غ���ازي كنع���ان طلب 

روؤيته، فماذ� تريدين �أن �أعمل؟ مع 

�لعلم �أن غريه ل���و و�سلته �إ�سارة 

�سغرية م���ن كنعان ل���كان حترك 

على �لفور، دون �أن يعلمه.

وهنا ي�س���ري �لرئي�س حلود �إىل 

�أنه ق���ال لغامن: حني ُع���نيِّ قائد�ً 

للجي����س، قيل له �إن���ك �ستخ�سع 

لمتح���ان، »لكنن���ي رف�ست ذلك 

للجي�س  قائ���د�ً  ف����رشُت  باإ�رش�ر، 

و�نتخب���ُت رئي�سًا للجمهورية، ومل 

�أ�سم���ح لأح���د �أن يخ�سعن���ي لأي 

فح�س«..

على �لفور �أك���د �أ�سعد غامن �أنه 

لن يذه���ب، ومل مي�ِس يومان حتى 

تبني يل �أن كل �لقوى تريد مي�سال 

�سليمان؛ باإيعاز من غازي كنعان.

ويتذكر �لرئي�����س حلود �أنه بعد 

�أخذ  �نتخابه رئي�س����ًا للجمهورية، 

يطلب �ملديرين �لعاّمني و�حد�ً تلو 

�لآخر، لي�ساألهم عن عملهم ودورهم، 

�لت����ي يالقونها، لأنه  و�ل�سعوبات 

إميل لحود يتذكر.. 
رص«

ُ
ميشال سليمان رجل »انتهاز الف

كان يريد م����ع ��ستالمه مهامه 

�لد�ستوري����ة �أن يقل����ع بالعمل 

فور�ً، دون ت�سييع �أي وقت.

ُطلبت  �لف����رة،  هذه  وخالل 

�لكثري من �ملو�عيد، لكنه رف�س 

لقاء �أحد قبل �أن يت�سلّم مهامه 

�لد�ستورية، وعليه حينما با�رش 

مهامه، طلب �لب����دء باللقاء�ت 

بالوف����ود �لكبرية، مث����ل وفود 

�ملحافظ����ات، و�لن����و�ب، وهلم 

جر�، موؤك����د�ً على معاونيه �أنه 

ل يريد يف ه����ذه �لأمور �إعالمًا 

�لوفود  با�ستثن����اء  وت�سوي����ر�ً، 

�ل�سعبية �لكبرية.

ي�سي����ف: يف �لف����رة �لت����ي 

ف�سلت عن ت�سلمي مهام رئا�سة 

�أن مي�سال  �جلمهورية، عرف����ت 

�سليمان طلب موعد�ً للقاء، دون 

�أن يعلم����وين بذلك، لكن حينما 

ُعنيِّ قائ����د�ً للجي�����س، �أعلمني 

�لعميد  قائد �حلر�س �جلمهوري 

م�سطفى حمد�ن �أن قائد �جلي�س 

طلب موعد�ً من����ذ نحو �أ�سبوع، 

ومل يتّم حتديده بعد، علمًا �أنه 

ح�سب �لروتوكول لي�س حمد�ن 

من يعنّي �ملو�عيد، وعلى �لفور 

حددُت موع����د�ً �رشيع����ًا لقائد 

�جلي�س، �لذي جاءين بال جنوم.

فور و�سوله قال يل: ما زلُت 

�أنت يل  منتظ����ر�ً حتى تعل����ق 

�لنجوم بيديك، و�أن �آخذ �سورة 

للحدث، فت����ّم ��ستدعاء م�سور، 

�سليمان  حيث علّ����ق مي�س����ال 

�ل�سورة يف مكتب����ه، �إىل �أن مّت 

�غتيال �لرئي�س رفيق �حلريري، 

�آذ�ر«،   14« حرك����ة  وقام����ت 

�سليمان  مي�س����ال  �أن  فعلم����ت 

�نتزع �ل�سورة من فوق ر�أ�سه.

حل����ود  �لرئي�����س  وي�س����ري 

�إىل �أن����ه ق����ال يف ذ�ك �للق����اء 

ملي�س����ال �سليمان: �جلي�س �سار 

فع����اًل جي�س����ًا وطني����ًا مقبوًل 

م����ن كل �لنا�����س، وه����و �سمام 

�أي  �لأمان للبنان، فق����د منعُت 

�سيا�س����ي �أن يتدخ����ل يف �أمور 

�جلي�س، و�أري����د �أن تتابع على 

كرئي�س  و�أن����ا  �لطري����ق،  نف�س 

للجمهوري����ة �إذ� طلبت منك �أي 

�سخ�����س، �أو حدثتك ب����اأي �أمر 

د�خلي يخ�����سّ �جلي�س، ميكنك 

�أن تلومن����ي، وكل �أمر �ستوّقعه 

�أنا �ساأوقعه، ولهذ� فّكر ب�سمري، 

و�إياك �أن تقبل �أي و��سطة.

فرد بالقول: نحن تالميذك.

يتاب����ع �لرئي�س حل����ود �أنه 

بعد فرة فوج����ئ بات�سال من 

�لعمي����د غازي كنع����ان، ي�ساأله 

فيه �أن ي�ستقبل مي�سال �سليمان 

مع عائلته، فح�سل هذ� �للقاء، 

وكانت �ملرة �لوحيدة.

وي�سري �لرئي�س حلود �إىل �أن 

�لعالق����ة مع مي�س����ال �سليمان 

كانت جيدة ج����د�ً حتى �غتيال 

�لرئي�س رفي����ق �حلريري، حيث 

�أ�سبوعيًا،  كان يزورين مرت����ني 

يوؤك����د يل خالله����ا جهوزيت����ه 

�لكاملة، ويطلب �أو�مري.

لك����ن بعد �غتي����ال �لرئي�س 

مي�س����ال  يع����د  مل  �حلري����ري، 

�سليمان يزور �لق�رش �جلمهورية 

�إل ن����ادر�ً، وي�س����ري �إىل �أنه قبل 

تظاه����رة »14 �آذ�ر«، كان ق����د 

�سدر قر�ر ع����ن جمل�س �لوزر�ء 

�جلي�س  و�نت�رش  �لتظاهر،  مبنع 

يف كل �لطرق����ات، لكن����ه تلقى 

�ت�ساًل من كرمي بقر�دوين �لذي 

كان موج����ود�ً يف بيت �لكتائب 

يف �ل�سيف����ي يف 13 �آذ�ر م�ساء، 

�أك����د يل في����ه �أن �جلي�س ُيدخل 

�ملتظاهرين �إىل و�سط بريوت.

وهنا �ت�س���ل �لرئي�س حلود 

بقائ���د �جلي����س، و�ساأله: ملاذ� 

ُتدخل �ملتظاهرين، وهناك قر�ر 

و��سح من جمل�س �لوزر�ء بهذ� 

�أنكر ذلك، م�سدد�ً  �ل�سدد؟ لكنه 

على �أن ه���ذه �ملعلومات غري 

�سحيحة.

وبعد �أقل من �ساعة �ت�سلُت 

عاز�ر  �ملخابر�ت رميون  مبدير 

و�ساألُته ع���ن �لأمر، فقال: »�إذ� 

بريد فخام���ة �لرئي�س، �ت�سل 

بقائد �جلي�س و�حكي معه«.

فعرفت ماذ� يجري!

فاإىل تفا�سيل �أخرى

اأحمد زين الدين

قائد �جلي�س �ل�سابق مي�سال �سليمان�لرئي�س �إميل حلود

) العدد 340(  اجلمعة - 9 كانون الثاين - 2015



عالم المرأةعالم المرأة 10

ه���ل يحاول رجلك م���ن حني �إىل 

�آخر �إنهاء ما بينكما من عالقة، �سو�ء 

كان �رتباطا �أو خطوبة �أو زو�ج؟ وهل 

يعلم مدى تاأثري تلك �لعبار�ت �لتي 

يتفّوه بها على نف�سّيتك؟

�إذ� كان���ت �إجابت���ك ب�«نع���م«، 

ف���ال حتزين، فالكثري م���ن �لرجال ال 

ُيح�سن���ون ��ستخ���د�م �لكلمات �لتي 

ُتلف���ظ منه���م جيد�ً، لك���ن يف نف�س 

�لوقت �نتبهي حيث �إن هناك عبار�ت 

يريد �لرجل بها حقًا �النف�سال عنِك، 

وفيما يلي �لبع�س منها:

ت�ستحق���ني �سخ�س���ا �أف�سل مني: 

و�ح���دة من �أ�سخف �لعب���ار�ت �لتي 

عن  لالنف�سال  �لرج���ال  ي�ستخدمها 

�مر�أة هي تل���ك �لتي نحن ب�سددها، 

ورمبا م���ا هو �أ�سخف من ذلك كقوله 

»�أنا ال �أ�ستحقك«.

هذ� �لنوع من �لرجال هو �لر�غب 

يف �لرحيل، لكنه ُيبقي خيار �لرجوع 

�إليك و�لبحث عنك مرة �أخرى بقوله 

»ال �أ�ستطي���ع ت���ركك، فاأن���ت �أف�سل 

�م���ر�أة يف عين���ي«، �أو »يبنغي �أن 

�الأف�سل  �أكون  �أفعل �مل�ستحيل ك���ي 

بالن�سبك لِك«.

ينبغي �أن نكون �أ�سدقاء فقط: هي 

�لعبارة �لتي ي�ستخدمها �لرجل حني 

يرغب يف �لبق���اء معك، لكنه اليريد 

�أن تتطور عالقتكما �أكرب من ذلك.

ن�سيحتنا ل���ِك: �تركي هذ� �لرجل 

ف���ور�ً، وال متنحيه حجم���ًا �أكرب من 

حجمه!

ل�ست �أنِت ولكن �أنا: يتفّوه �لرجل 

بتلك �لعبارة حينما يريد �أن ين�سب 

�سب���ب م�سكلة م���ا �إىل نف�س���ه، و�أن 

�لعي���ب ال يكمن يف �سخ�س���ك �أنِت، 

وهنا �علمي �أنها من �أ�سدق �لكلمات 

�لقليل���ة �لتي ميك���ن �أن يتفّوه بها.. 

فاتركيه و�ساأنه.

�أمتنى لو تقابلنا قبل ذلك: �إذ� ذكر 

لِك �لرجل تلك �لعبارة، فاعلمي �أنه 

يو�جه م�سكلة م���ا؛ �إما �أنه ال يقوى 

على �لعالق���ة يف ذلك �لوقت، �أو �أنه 

مرتبط بامر�أة �أخ���رى واليقوى حقا 

على �النف�سال عنها.

لذ�، فعند �سماعها �بتعدي متامًا 

عنه، فه���و �إن�سان يعاين من م�ساكل 

نف�سي���ة، و�بحث���ي لنف�سك عن رجل 

حقيقي مبا يف �لكلمة من معنى.

�أن���ِت �إن�سانة عظيم���ة حقًا: مرة 

�أ�سخف  �أخ���رى، هذه و�ح���دة م���ن 

�لت���ي ي�ستخدمها �لرجال  �لعبار�ت 

لالنف�س���ال، ولك���ن �أخ���ربي نف�سك 

بعبارة �أخ���رى »نعم �أن���ا عظيمة، 

و�أعرف ذلك«.

�لرجل ذل���ك؟ رمبا  ملاذ� يفع���ل 

يحاول �إبق���اءك يف منطقة �ل�سد�قة 

فقط، �أو �أنه يرغب يف ك�رس قلبك من 

خالل كونه لطيفًا معك.

لك���ن، ويف �حلقيقة، فاإن »�الأنا« 

�لعلي���ا لذل���ك �لرج���ل ال ت�سمح له 

بال�سع���ور بكم �الأذى �ل���ذي ت�سببه 

لِك، ومن ثم فعليك بتغيري �ملفاتيح 

عزيزتي، و�طرديه من حياتك متامًا!

�أحت���اج �إىل وق���ت للتفكري: عند 

�لعبارة فاعلمي  �لرجل بهذه  يتفّوه 

�أنه ال يريد وقت���ًا للتفكري كما زعم، 

لكنه قد �تخذ �لقر�ر بالفعل، فالرجل 

�لذي يحبك بحق »يعلك« ذلك جيد�ً، 

فهو ال يحت���اج �إىل وقت للتفكري يف 

�أ�سيائه، الأنك �أنِت �ل�سيء �لوحيد يف 

حياته.

ومن ث���م، �إذ� �سمعت تلك �لعبارة 

منه، فق���د �نتهى �الأم���ر وال تهدري 

�أ�سي���اءك  دموع���ك، فق���ط مللم���ي 

و�ن�رسيف بعيد�ً عنه.

�أمتنى لو �سع���رت باأكرث من ذلك: 

هي من �أكرث �لعبار�ت �سخافة، الأنك 

�إذ� مل ت�سع���ر ب�س���يء جي���د �سيدي، 

فلماذ� ظلل���ت كل ه���ذه �لفرتة مع 

�مر�أت���ك؟ هذ� �لرجل ال ي�ستحق حتى 

�لتفكري به؛ �تركي���ه فور�ً، فهو العب 

كبري.

�سخ����س م���ا �سيك���ون حمظوظًا 

عند �حل�سول علي���ِك: هي من �أغلظ 

�لعبارت �لتي ُي�سدرها �لرجل بهدف 

�النف�سال، فهو يف هذه �حلالة يريد 

�أن يظهر ب�سكل جيد من خالل كونه 

لطيف���ًا معك، عالوة على ترك فر�سة 

�أخرى لنف�سه بالرجوع �إليك �إذ� ف�سل 

نظ���ريه يف �أن يحظى ب���ِك.. لكن ال 

ت�سمحي لتلك �لعب���ارة �أن تقلل من 

ثقتك بنف�سك و�عتز�زك بذ�تك.

ال �أق���وى على �ل�سع���ور بالذنب: 

ه���ي �لتي ي�ستخدمه���ا �لرجل زعمًا 

منه باأنه ال ي�ستطيع حتمل �ل�سعور 

بالذنب عند �إف�ساد �أي من خمططاتك، 

كالذه���اب م���ع �أ�سدقائك مث���اًل، �أو 

ق�ساء ليلة يف �خلارج �سويًا، وهناك 

عليك �ل�سم���اح له بالذه���اب فور�ً، 

و�بحثي عن �آخر ال يقوى على ق�ساء 

ليل���ة بعيد�ً عنك، فاأن���ت ال تريدين 

�عتذ�ر�ت، ولكن �أفعال.

رمي �خلياط

ظي
ّ

عبارات يستخدمها الرجال إلنهاء العالقة.. فتيق

�ملكاف���اأة و�لعقاب من �أهم �سب���ل �لرتبية، وهما و�سيلتان 

هامتان للغاية يف �إبر�ز �أهمية �ل�سح و�خلطاأ عند �الأبناء. ومن 

�لو�سائل �لتي ميكن لالأبوين مكافاأة �الأبناء بها �أو عقابهم هو 

�مل���ال، لكن يا ترى هل ي�سمح بذلك دون حدود؟ وما هي هذه 

�حل���دود؟ وكيف يكون �ملال و�سيل���ة مكافاأة �أو عقاب دون �أن 

ينقلب �الأمر ل�سده وتتحول �لطاعة �إىل مقاي�سات د�ئمة؟

عل���ى �الأبوين �لتنوي���ع بني طريقة �ملكاف���اأة؛ تكون مرة 

باملدي���ح، وطور�ً يف �سورة هدية غري غالية، ومرة يف �سورة 

هد�يا قّيمة، وم���رة يف �سورة مال، و�أال تكون دومًا يف �سورة 

مال �أو هد�يا غالية �لثمن.

من جه���ة �أخرى، �مل�رسوف �ل�سخ�سي م���ن �الأمور �لهامة 

تربويًا، �إذ يتعلم �لطفل كيف يكون له دخل معنّي ي�سرتي منه 

م���ا يرغب، وكيف يّدخر، وكيف ميل���ك نف�سه من �الإنفاق حتى 

و�إن كان �مل���ال معه.. ومن �ملهم �أي�سًا �أن يتعلم �أن للمجتمع 

وللفقر�ء حقًا يف �ملال يجب عليه �إخر�جه تطوعًا و�سدقات.

كيف نحدد �مل�رسوف ؟

ي�ستطيع �الأب���و�ن حتديد قيمة �مل����رسوف ح�سب معرفة 

�أ�سعار ما يحتاج �إليه �لطفل يف عمره، وميكن زيادة �مل�رسوف 

�سنويًا، �أو يف كل مرحلة عمرية.

ه���ل يعد �حلرمان م���ن �مل�رسوف عقاًبا؟ يج���ب �أال تلجاأ 

�الأ�رسة �إىل ذلك، حتى ال ُيعّد هذ� نوع من �لقهر للطفل، وحتى 

ال ت�سطري���ه لال�ستد�نة �أو رمبا الأخذ �مل���ال من خلف ظهرك. 

وهناك �أن���و�ع �أخرى من �لعقوب���ات �ملرتبطة، كاحلرمان من 

نزهة �أو من �رس�ء �سيء يحبه، وهي �أي�سًا �أ�سياء مادية، وميكن 

�حلرمان من عطية مالية ز�ئدة.

كيف تعلم �بنك ُح�سن �الإنفاق؟

• تخ�سي�س م�رسوف يومي ثابت له، و�أف�سل توقيت لذلك هو 
يف �سّن �ملدر�سة.

• �إعطاء �لطفل �أول م�رسوف له يف جو �حتفايل ب�سيط، ليدرك 
�أهميته، وحبذ� ل���و د�ر �لنقا�س حول �أهمية �الدخار وكيفَيته، 

دون �أن يوجه �لكالم له مبا�رسة.

• متابعة �إنفاقه، وميكن م�ساعدته يف تنظيمه.
• زيادت���ه ح�سب �لعم���ر ومتطلبات �حلياة وق���درة �الأبوين 

�ملادية.

َرج.. و�لنزول •  �أ�سول �سعود �لدَّ
خالل �سعود �لدرج، ال تلقي بثقل ج�سمك على حاجز �ل�سلّم )�أو �لدر�بزين(، فذلك يفقدك 

من �أنوثتك وجمالّية م�سيتك، بل ��ستعيني به مبجرّد �للم�س. ومن �لّن�ساء من يكّن ر�سيقات 

وبكام���ل طاقاتهّن فيقفزن �أو يوثنب على �ل���درج وي�سعدن كّل درجتني معًا، وهذ� �لت�رسّف 

�أي�سًا ي�سّب يف خانة �خلطاأ، الأن �سعود �لدرج بطريقة �سحيحة يكون باأن تنحني قلياًل �إىل 

�الأمام، ثم ترفعي قدمك قلياًل �إىل �أعلى من م�ستوى �لدرجة، ثم �أنزليها برفق دون �أن حُتدثي 

�أي �سوت بقدميك، ثم �دفعي ج�سمك �إىل �أعلى بقدمك �خللفيه، وهكذ�..

خالل �لنزول: حافظي على قو�مك مّتزنًا وم�ستقيمًا خالل نزول �لدرج، و�نتبهي �أن تري 

�لدرجات بط���رف ناظريك. ال ت�ستعجلي �لنزول، وال تبعدي ركبتيك �أو �أرد�فك عن بع�سهما، 

وال ت�رسب���ي �لدرج���ات بكعبيك. ميكنك مل����س حاجز �لّدرج لال�ستعان���ة به كما يف حالة 

�ل�سعود، و�لتزمي طرف �ل�سلّم، �إف�ساحًا يف �ملجال للماّرة لل�سعود و�لنزول من دون �زعاج 

لك �أو لهم.

�ل�سع���ود و�لن���زول مع مر�فق���ني: يف هذه �حلال ينق�س���م �الأمر �إىل حالت���ني؛ مر�فقني 

تعرفينه���م، �أو جمرّد ماّرة جتهلينهم. يف حال م�سادفتك ماّرة، خ�سو�سًا من �لرجال �لذين 

جتهلينهم، �أف�سحي لهم جمال �ل�سعود �أمامك، حتى لو �أ�رسّو� على �أن تكوين �ل�سّباقة لهم، 

فارف�سي بحّجة �أنك تف�سلني �سعود �لدرج بهدوء.

�أّم���ا �إذ� كنت مع مر�فقني تعرفينهم؛ زوجك، خطيب���ك، فيجب �أن ت�سبقي �لرّجل بخطوة 

و�ح���دة، ويف حال �لنزول ي�سبقك ه���و بخطوة، وهذه �لقو�عد ُو�سع���ت حلمايتك يف حال 

تعرّثت �أو وقعت، فيكون �لرجل يف مكانه �ملنا�سب مل�ساعدتك.

َفناإلتيكيتأنـِت وطــفـــــلك

مكافأة األطفال بالمال.. بين الممنوع والمسموح
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منوعات

�أف��ق��ي

1 - مدين���ة عربية فيه���ا �أكرب مو�نئ �لع���امل / – عا�سمة 
فنزويال

2 - تتكلم �لربتغالية دون دول �أمريكا �جلنوبية
3 - جمموعة متك���ررة من �لت�رسف���ات و�الأد�ء ي�سبق عمال 

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

معينا / ل�سباق للخيل

4 - مث���ل �الأم / ف���از بال�سالم���ة 
و�حلياة

5 - قدح / �أخذ ورد وكر وفر
6 - �لعامل���ون يف جم���ال ع���ايل 

�لتقنية / �إعط باللهجة �مل�رسية

7 - �ل�سدي���د �ل�سالبة )معكو�سة( / 
عك�س برد

8 - �أعطى توجيهات ال تقبل �جلدل 
/ رد وو�جه / �سعف �سديد

9 - معافى
10 - العب ك���رة �جنليزي يف نادي 

ليفربول

ع��م���ودي

1 - ذو ر�ئح���ة طيب���ة / ت�ساور يف 
�الأمر

2 - كب و�سب / علمنا به �الأكرم
3 - مل���ك بابل �ل���ذي بنى �حلد�ئق 

�ملعلقة

4 - جماميع �لنق���ود �ملدفوعة يف 
�مل�ساريع �ال�ستثمارية / �أكل بنهم

1
1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

5 - ثلثا كا�س / �لبنات ��ستمررن
6 - تر�سل بالربيد / �أعناق )معكو�سة(

7 - عمليات حيوي���ة يف �جل�سم )متابوليزم( / 
عك�س حلو

8 - ر�بع �أعلى قمة يف �لعامل )يف �أفريقيا(
9 - �أتقن / ترك و�متنع

10 - دولة �أفريقية يعني ��سمها )قمة �الأ�سد(

ط هرمون السعادة
ّ

أطعمة تنش
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رغم تقدُّم �لب�رسية ح�ساريًا وعلميًا، 

تظ���ل يف د�خ���ل �الإن�سان رغب���ة دفينة 

للو�س���ول �إىل �ل�سع���ادة �حلقيقية، ومع 

تقدُّم �لعلم ظهرت ب�سائ���ر جديدة ور�ء 

�لع�سبية �ملوجودة يف  �لناقالت  بع�س 

م���خ �الإن�سان، و�لت���ي و�سعت فر�سيات 

م يف  علمي���ة بكونها م�سوؤولة عن �لتحكُّ

�حلالة �ملز�جية للب�رس.

ما �ل���ذي يجع���ل �الأ�سخا����س �أكرث 

�سع���ادة؟ �إذ� حاولنا �لبحث يف �ملر�جع 

�لطبي���ة، ف�سنج���د تد�خ���اًل ن�سبيًا يف 

�ل�سعادة،  ��ستخ���د�م م�سطلح هرم���ون 

حي���ث ت�ستخدم���ه بع����س �لدر��س���ات 

�لعلمي���ة لو�سف مرك���ب �ل�سريوتونني، 

وت�ستخدم���ه در��س���ات �أخ���رى لو�سف 

مركبات �الندورفين���ات، وهذ� يرجع يف 

�الأ�سل �إىل حماولة �لتب�سيط �لز�ئد لعمل 

جهاز معّقد للغاية �أال وهو مخ �الإن�سان، 

وال نبالغ �إذ� قلنا �إنه من �جلازم �أن هناك 

�لكثري من �جلو�نب �لغام�سة على �لعلم 

حتى �الآن فيما يخ����س �آليات عمل مخ 

�الإن�سان، خ�سو�سًا ما يت�سل بامل�ساعر، 

مثل �ل�سعادة و�حلزن، وغريهما.

يف �حلقيق���ة، �إن �لنو�قل �لكيميائية 

�لع�سبية �لتي ترتب���ط ب�سعور �الإن�سان 

�أهمه���ا:  وم���ن  عدي���دة،  بال�سع���ادة 

�ل�سريوتونني و�الأندورفينات و�لدوبامني 

و�الأوك�سيتو�س���ني، ويعتمد  و�جلريل���ني 

�سعور �الإن�س���ان بال�سعادة يف �ملو�قف 

�ملختلف���ة على �لتفاع���ل �ملتو�زن بني 

بع�س هذه �لنو�قل وبع�سها �لبع�س.

هناك �أطعم���ة حتفز �إنتاج هرمونات 

�ل�سعادة و�لهدوء يف �جل�سم، �أهمها:

وجبات منخف�سة �لربوتني: �القت�سار 

يف كميات �لربوتني �ليومية على �لقدر 

�ل���ذي يحتاج���ه �جل�سم للنم���و ب�سكل 

طبيعي ُيعت���رب من �أه���م �لعو�مل �لتي 

ت�ساع���د على زيادة هرمون �ل�سعادة يف 

�جل�سم، ويرجع ذلك �إىل �أن �لربوتني يتّم 

تك�سريه د�خل �جل�سم �إىل �أحما�س �أمينية 

متع���ددة، و�لكثري من ه���ذه �الأحما�س 

�الأميني���ة يتد�خل يف تاأثريه مع �لنو�قل 

�لع�سبي���ة �مل�سماة بهرمونات �ل�سعادة، 

وبالتايل تقل فاعلي���ة هرمون �ل�سعادة 

على �ملخ.

�لكربوهيدر�ت �ملتو�زنة: تناُول كمية 

متو�زنة من �لكربوهي���در�ت دون �إخالل 

بربنام���ج �ل�سعر�ت �حلر�ري���ة �ليومية 

ي�ساع���د يف زي���ادة هرم���ون �ل�سعادة؛ 

وذلك الأن �رتفاع ن�سب���ة �لكربوهيدر�ت 

يف �جل�سم يحّفز �إفر�ز �الأن�سولني، و�لذي 

يعمل على توجيه �لعديد من �الأحما�س 

�الأميني���ة �لت���ي تقلل فاعلي���ة هرمون 

�ل�سعادة لتذهب هذه �الأحما�س �الأمينية 

للع�سالت، وترتك �مل�ستقبالت �لع�سبية 

لهرمون �ل�سعادة بن�سبة �أكرب، مما يوؤدي 

ن �حلالة �ملز�جية. �إىل حت�سُّ

�ل�سوكوالت���ه: ال ميك���ن �حلديث عن 

هرمون���ات �ل�سع���ادة دون �لتحدث عن 

�ل�سوكوالته، حيث ت�س���ري عدة در��سات 

ن  �إىل �رتباط تن���اول �ل�سوكوالته بتح�سُّ

�حلالة �ملز�جية.

بع�س  �لبحري���ة: حتتوي  �ملاأكوالت 

�ملاأكوالت �لبحرية على ن�سب كبرية من 

�ل�سريوتونني، �ل���ذي ُيعترب �أحد �لنو�قل 

�لع�سبية �حلاملة للقب هرمون �ل�سعادة.

�لفو�كه: حتتوي بع�س �لفو�كه ب�سكل 

خا����س على ن�س���ب مرتفع���ة �أي�سًا من 

�ل�سريوتون���ني و�لرتبتوف���ان، و�أهم هذه 

�لفو�كه: �ملوز و�الأنانا�س..

ممار�سات تزيد من هرمون �ل�سعادة

- هرم���ون �ل�سع���ادة.. و�لريا�س���ة: 

�لريا�س���ة يف ح���ّد ذ�تها تعت���رب ن�ساط 

�إيجاب���ي للغاية، ومفي���د لكافة �أع�ساء 

و�أجه���زة �جل�س���م، لكن عندم���ا ترتبط 

ممار�سة �لريا�سة بع���دم �حل�سول على 

كمي���ات كافية م���ن �ل�سو�ئ���ل وتعرّ�س 

�جل�سم للجفاف، فاإن �الأمر ينقلب، حيث 

ت�س���ري �لدر��س���ات �إىل �أن حدوث جفاف 

�أثناء ممار�س���ة �لريا�سة يرتبط بتدهور 

�ل�سعور  و�نخفا����س  �ملز�جي���ة  �حلالة 

بال�سعادة.

لذ�، ين�سح �الأ�سخا�س �لذين ميار�سون 

�لريا�س���ة باحلر�س عل���ى �رسب كميات 

كافية من �ل�سو�ئ���ل كل 15 دقيقة خالل 

�لريا�سة، ل�سمان حالة مز�جية معتدلة، 

خ�سو�سًا ملن ميار�سون �لريا�سة بهدف 

تخفي���ف �ل���وزن، حيث يك���ون �لتحدي 

كبري�ً، ويحتاج �إىل كل دعم ممكن للحالة 

�ملز�جية.

- هرمون �ل�سعادة.. و�جلن�س: ممار�سة 

�لعالقة �لزوجية ترتبط باندفاع كميات 

�لت���ي ت�ساعد  �لكيميائية  �لنو�ق���ل  من 

على تقليل �لتوتر و��سرتخاء �جل�سم، لذ� 

ُيعت���رب �جلن�س �أحد و�سائل �إطالق �ملزيد 

من هرم���ون �ل�سعادة يف �جل�سم، وتزد�د 

هذه �لفائدة بزي���ادة �الرتباط �لعاطفي 

بني �لزوجني، و�سعور كل منهما بالقدرة 

على �إ�سعاد �الآخر و�إ�سباع رغباته ب�سكل 

كامل.

مما �سبق ميكن تلخي�س �أهم و�سائل 

زي���ادة هرمونات �ل�سع���ادة يف �جل�سم 

باالآتي:

عند ممار�ستك �لريا�سة �حر�س على 

�رسب كميات كافية من �ل�سو�ئل.

تن���اول وجبات منخف�س���ة �لربوتني 

بقدر �حتياج ج�سمك فقط.

ال حت���رم نف�سك م���ن �لكربوهيدر�ت 

ب�سكل ز�ئد.

�حر�س على تناول �ملوز و�الأنانا�س.

�حر�س على تن���اول �ملحار و�حلبار 

�لبحري كل ب�سعة �أ�سابيع.

�حر�س على عالقة زوجية متجددة و 

مليئة بالعاطفة.

ال حترم نف�سك من تناول �ل�سوكوالته؛ 

مب���ا يتنا�سب م���ع برنام���ج �ل�سعر�ت 

�حلر�رية �خلا�س بك.
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كاريكاتير

ابتكرت جمموع���ة »باروت« وعاء 

للنب���ات ق���ادراً عل���ى التحق���ق من اأن 

النباتات حت�صل عل���ى كمية كافية من 

الأ�صعة ال�صوئي���ة والأ�صمدة، بالإ�صافة 

اإىل رّيها.

وتعتزم املجموع���ة التي تتخذ من 

باري�س مق���راً لها، واملعروف���ة بتطوير 

تقنيات التوا�ص���ل لل�صيارات والطائرات 

من دون طي���ار، ت�صويق ه���ذا »الوعاء 

الذك���ي« خالل ه���ذه ال�صن���ة ب�صعر مل 

تك�صف عنه بعد.

وع���اء النبات ه���ذا م���زّود باأجهزة 

واحلرارة،  والرطوب���ة  ال�ص���وء  ت�صت�صعر 

ون�صب���ة الأ�صمدة، لتحديد م���ا اإذا كانت 

النبات���ات حت�صل على كل م���ا يلزمها، 

بح�صب ما �رصحت »فاني�صا لوري«؛ من 

جمموعة »باروت«.

واأو�صح���ت »ل���وري« اأن »الوع���اء 

يحتوي على املي���اه لرّي النبات« خالل 

فرتة تراوح بني اأ�صبوع و�صهر؛ ح�صب نوع 

النباتات.

ويف ح���ال كان���ت النبت���ة بحاجة 

اإىل مزيد م���ن ال�صوء والأ�صم���دة، ت�صدر 

اإنذارات على تطبيقات جمانية لالأجهزة 

املحمولة العاملة باأنظمة ت�صغيل »اآبل« 

و»اأندرويد« و»ويندوز«.

املعطي���ات  قاع���دة  �ص���اأن  وم���ن 

املجمعة اأن ت�صاعد العلماء على ت�صكيل 

دلي���ل يت�صمن اأكرث من 7 اآلف نبتة، من 

بال�صاي  اإىل الزهور، م���روراً  الأع�ص���اب 

والقن���ب الهن���دي.. واعت���رت »فاني�صا 

لوري« اأن »ه���ذه لي�صت فكرة جنونية، 

فهذا ابتكار يهمن���ا بالفعل، فنهج ُمراٍع 

للبيئة ي�صم���ح اأي�صًا بتخفي�س النفقات 

بالن�صبة اإىل املزارع«.

ُيذكر اأن جمموعة »باروت« تتعاون 

م���ع املزارع���ني ملراقب���ة املزروع���ات 

بوا�صطة طائرات م���ن دون طيار، مزّودة 

بكامريات حديثة ودقيقة. 

تو�ّصل���ت درا�صة جديدة اإىل اأنه اإذا ح���اول اأحد الوالدين 

النتح���ار، ف�صيكون الأبناء اأكرث عر�صة لالإقدام عليه مبا يزيد 

اأرب���ع اأو خم�س مرات عن الآخرين، بغ�س النظر عما اإذا كانوا 

هم اأنف�صهم يعانون ا�صطرابًا مزاجيًا.

وق���ال الباحث���ون اإن درا�صتهم ت�ص���ري اإىل عوامل اأخرى 

ينبغي ا�صتك�صافها وتف�صريه���ا، اإىل جانب الدور الذي تلعبه 

ال�صطراب���ات املزاجي���ة يف احتم���ال اإق���دام ال�صخ�س على 

النتح���ار، ما يعني اأنه ل يزال هناك ج���زء من هذا النتقال 

الأ�رصي والوارثي مل ُيكت�صف بعد.

وعاء »ذكي« للنباتات يراقب احتياجاتها

جنازة وهمية.. للنصبمحاولة االنتحار تنتقل بالوارثة 
دخلت جمموعة من الأ�صخا�س يوم اجلمعة املا�صي 

اإىل اأح���د امل�صاج���د الكب���رية يف العا�صم���ة امل�رصية 

القاهرة، حي���ث النا�س مكتظ���ون لأداء �صالة اجلمعة، 

حاملة نع�ص���ًا لت�صلي عليها، وبعد اأداء �صالة اجلمعة، 

ى مدين مببلغ  ق���ام اأحد حاملي اجلثة وق���ال اإن املتوفَّ

10 اآلف جني���ه، ول ميلك منها قر�ص���ًا ل�صدادها للمدين 
ال���ذي ي�رصّ على املطالبة بحق���ه، فتّم جمع املبلغ من 

املوجودي���ن يف امل�صجد، ثم اختفى اأهايل اجلثة، ليجد 

النا�س اأن الكفن عبارة عن قطن، ول يوجد ميت!


