مراقبة ّ
مخيمات النازحين
ألمـــــــة واحـــــــدة
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ثمة خطة �أمنية يجري ا إلع��داد لها وفق قرار �أمني و�سيا�سي
يق�ضي ب�ضبط خميمات النازحني ال�سوريني ،وقد ي�صل الأمر �إىل
حد نقلهم �إىل احلدود اللبنانية  -ال�سورية.
و ُعلم �أن هناك خوفاً وحذراً من احتمال تطورات �أمنية يف مناطق
را�شيا و�شبعا وحا�صبيا ،يف ظل التدفق الكثيف للنازحني ال�سوريني
�إليها ،يخ�شى �أن تكون من بينها �أعداد كبرية من امل�سلحني.

السنة السابعة  -الجمعة  19 -شوال 1435هـ  15 /آب  2014م.
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االفتتاحية

ّ
المقاومة بين فكي «داعش» و« 14آذار»

«داعش» ّ
تهود اإلسالم
حرّف حاخامات اليهود ر�سالة النبي مو�سى (عليه ال�سالم)
وح ّولوه����ا �إىل �أ�سط����ورة؛ جعلوها تلمودي����ة حت ّر�ض على قتل
«الأغيار» واغت�ص����اب و�رسقة ممتلكاته����م� ..أبدلوا كالم احلق
والهداية واحل�ض على املحبة والت�سامح بالدعوة �إىل الكراهية
ورف�ض الآخ����ر وال�سعي �إىل �إلغائه ،ولعب����وا على «متاهتهم»
الطويلة ،والباحثة عن دولة مزعومة يف اجلفرافيا ،فكانوا ر�سل
ال�رش يف هذا الع�رص ،وكان ال�شعب الفل�سطيني �ضحيتهم ،حيث
مار�س����وا بحقه كل حقدهم وعدوانيته����م ،وطالوا ب�رشورهم كل
جوار فل�سطني.
تق�ص����دت ارتكاب املجازر الب�شعة
املجرمة
التلمودية
هذه
ّ
ُراع �أي
لب����ثّ الرعب يف نفو�����س الفل�سطينيني والع����رب ،ومل ت ِ
حمرمات �أو مقد�سات ،حت����ى �أنها ح ّولت الأر�ض �أ�سفل امل�سجد
الأق�صى �إىل �أنف����اق؛ يف �سعيها الفا�شل �إىل احل�صول على دليل
ب�أن الهي����كل املزعوم كان يقع حتت����ه ،لأن امل�ؤ ّرخني ما زالوا
يختلفون على مكان دولتهم املزعومة.
اليوم ،ت�سع����ى «الداع�شية» و�أخواته����ا �صنائع املخابرات
الأمريكي����ة و«املو�س����اد» ال�صهيوين �إىل تنفي����ذ ذات الو�صايا
التلمودية بحق الإ�سالم؛ تريد حتويله من ر�سالة �سالم وحمبة
مت�سك مب����كارم الأخالق وح�����ض على خدمة
وت�سام����ح ،وم����ن ُّ
الإن�س����ان والإح�سان �إليه� ،إىل �أعمال قت����ل و�سحل وذبح وقطع
ر�ؤو�س وبقر بطون و�أكل �أكباد.
ت�سع����ى «الداع�شي����ة» �إىل تطوي����ر «الإ�رسائيليات» التي
حاولت حتريف ر�سال����ة الإ�سالم الرباني����ة يف ع�صور الإ�سالم
الأوىل ،وجعله����ا �أمراً واقع ًا وحقيق����ة تُلغي ما عداها ،لي�صبح
الإ�س��ل�ام بعدها جمرد �أ�سطورة ميك����ن قبولها �أو نفي ح�صولها
من الأ�سا�س.
ال تكتف����ي «الداع�شي����ة» ال�صهيونية بخل����ق وقائع جتعل
امل�سلم احلق غريب ًا عن «�إ�سالمها» وعما ت ّدعي ،بل تريد تزوير
التاري����خ واجلغرافيا ،عرب حمو كل ما ي����دل على مكان هبوط
ر�سال����ة الوحي وموط����ن الر�سول الأكرم و�آل����ه و�أ�صحابه ،بدءاً
مما فعلت����ه «الوهابية» من حمو لآثار ق��ب�ر النبي و�أ�صحابه
و�أحف����اده ،و�صو ًال �إىل حتويلها معظ����م معامل مكة املكرمة �إىل
«م����والت» وفنادق ،ورمب����ا يف امل�ستقبل م� ٍ
�ل�اه ،ال �سمح اهلل.
و«الداع�شي����ة» بدورها تولّت تدمري كل م����ا طالته �أيديها يف
�سورية والع����راق من مراقد مقد�سة وم����زارات ومقامات وقبور
لأ�صحاب الر�سول و�أقربائه ،وللأولي����اء ال�صاحلني ،وهي تهدد
بالفم املالن ب�أنها �ستهدم الكعب����ة امل�رشفة ،ليتوه امل�سلمون
بحث ًا عن مكان �آخ����ر مزعوم لها ،و�ستز ّور القر�آن الكرمي بحجة
�أنه «حم َّرف» ،متنا�سية قول اهلل تعاىل }�إنا نحن نزّلنا الذَّكر
و�إنا ل����ه حلافظون{ ،و�أخطر ما يف هذا «امل�رشوع التهويدي»
ين�صب نف�سه وكي��ل� ًا عن اهلل عز وج����ل يف كل �شيء ،يف
�أن����ه ّ
حني �أن الوحي املنزَّل خاطب النبي ذاته (�صلى اهلل عليه و�آله
لي�ست عليهم مب�سيطر{ ،فعن
و�سلم) بقول����ه�} :إمنا �أنت ُمذ ِّكر َ
�أي �إ�سالم يتحدثون؟

يف ذكرى االنت�ص���ار على العدو
«الإ�رسائيلي» يف حرب متوز ،2006
تتعر����ض املقاوم���ة لع���دوان جديد
ّ
من داخ���ل احل���دود وخارج���ه؛ من
احلدود ال�رشقية ولي�س اجلنوبية مع
العدو «الإ�رسائيل���ي» ،والهدف نزع
�سالحها خدمة للم��ش�روع الأمريكي
 ال�صهيوين ،والق�ض���اء على ثقافةاملقاومة ومنظومة الق���وة املتبقية
للأمة ،وقد عه���دت الإدارة الأمريكية
لأدواته���ا يف املنطق���ة بتنفي���ذ هذا
امل�رشوع للعلماني�ي�ن ،ومنهم «14
�آذار» والتكفرييون (داع�ش و�أخواتها).
ق���وى � 14آذار تطال���ب بن���زع
�س�ل�اح املقاوم���ة و�إنه���اء املقاومة
امل�سلحة دون تق���دمي البديل القادر
وامل�ستق���ل مبعن���ى املطالبة بعدم
قتال «�إ�رسائي���ل» املعتدية ،وكذلك
التكفرييون الذين يتحالفون مع العدو
يف اجل���والن ،و�رصّح���ت «داع�ش»
با�سمهم ب����أن «اهلل مل ي�أمرها بقتال
�إ�رسائيل بل بقتال من يقاتل �إ�رسائيل»،
�أي املقاومة ،فيجتمع الطرفان �سواء
بق�صد �أو غ�ي�ر ق�صد على هدف واحد
وهو ح�ص���ار املقاومة ،وفق منظومة
تقاط���ع امل�صال���ح ووح���دة الهدف
والتكام���ل وتعوي����ض النق�ص ،فقوى
«� 14آذار» حتتاج �إىل ذراع ع�سكرية
لتنفيذ قرارها ال�سيا�سي ،و«داع�ش»
و�أخواتها حتت���اج �إىل غطاء �سيا�سي
لتنفي���ذ مت ّدده���ا الع�سك���ري وبناء
دولتها املف َرت�ضة ،وهذا ما توفره لها
قوى � 14آذار.
لق���د جنح���ت الإدارة الأمريكي���ة
يف دم���ج ربط���ات العن���ق الآذارية
م���ع اجللب���اب الأفغاين وف���ق ثورة
متع���ددة اجلن�سيات يف لبنان ،ففيها
الن���ازح ال�سوري امل�سلّ���ح ،والالجئ

«ثورة األرز» وجدت
شريكها الميداني
المتمثل بـ«داعش»
وأخواتها ..بعدما خسرت
رهانها على شريكها
الميداني في حرب
تموز 2006

وال�سي���اح
الفل�سطين���ي امل�سل���ح،
ُّ
اخلليجيون االنتحاريون ،وغريهم من
�أجهزة املخابرات الذين يعملون حتت
�شعار حماية ه���ذه الطائفة �أو تلك،
لإ�شعال الفتنة املذهبية التي وعدنا
بها وزير اخلارجية الأمريكي الأ�سبق
كي�سنجر ملائة ع���ام ،والتي �رصّحت
الوزيرة الأمريكية كلينتون يف كتابها
«اخليارات ال�صعبة» ب����أن «�أمريكا
�صنع���ت داع�ش لتفتي���ت املنطقة»،
وكان���ت �أمريكا قد �أعلن���ت �أنها الآب
الروح���ي لـ«ث���ورة الأرز» و«الثورة
الربتقالية» يف �أوكرانيا ،التي جنحت
ثم ف�شلت ،لكنها تنجح من جديد يف
احلرب الأهلية امل�ستعرة يف �أوكرانيا.
«ث���ورة الأرز» وج���دت �رشيكها
املي���داين املتمث���ل بـ«داع����ش»
و�أخواته���ا ،بعدما خ��س�رت رهانها
على �رشيكها امليداين يف حرب متوز
 ،2006وال���ذي مل ينج���ح يف الق�ضاء
على خ�صمها املتمثل باملقاومة.

عدنان ال�ساحلي
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الـنـاشر :شركة القلم لإلعالم واإلعالن ش.م.م
رئــيس الـتـحـــريــــر :عـبــداهلل جــبــــري
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المقاالت الواردة في الجريدة تعبر عن آراء كتابها

قوى «� 14آذار» خالل اجتماعها الأخري يف بيت الو�سط

لك���ن ،وم���ن منطل���ق الأخ���وة
واملواطن���ة ،ننا�ش���د ق���وى � 14آذار
بالع���ودة ع���ن رهاناته���م ،و�إن مل
يتعظوا مم���ا فعلت���ه «داع�ش» مع
«الن��ص�رة» و«اجلي����ش احلر» يف
�سوري���ة ،وما فعلت���ه �ض���د الأكراد
والبعث العراقي و«النق�شبندية» يف
املو�صل ،فلترُ اجع ما فعله النازحون
ال�سوريون مع �أه���ايل عر�سال الذين
ا�ست�ضافوهم و� ّأمنوا لهم احلماية وكل
ما يطلبون ،فطعنوهم يف الظهر ويف
ال�صدر ،وخ���رج امل�سلحون امللثمون
من خميمات النازحني ف�رسقوا وقتلوا
�أهل عر�سال ،كما قتلوا جنود اجلي�ش
و�ضباطه ،حت���ى ال�شهيد املقدم نور
الدين اجلمل ال���ذي مل حتمه طائفته
وال موقفه ال�سيا�س���ي وال قرابته من
«امل�ستقب���ل» ،فه�ؤالء لي�س���وا عرب ًا
حتى يعرفوا الوفاء ،ولي�سوا م�سلمني
حتى يخاف���وا �أح���كام اهلل �سبحانه
ويتبعوا �سنة ر�سوله الكرمي والرحيم
(علي���ه ال�ص�ل�اة وال�س�ل�ام) ،ولي�س
الذباح كما يزعمون.
ّ
�أال يتعظ «الآذاريون» مما يجري
يف املو�ص���ل و�أربي���ل م���ع الطوائف
واملذاهب كله���ا؟! تعالوا لنتحد �ضد
التكف�ي�ر والإره���اب ،ولنختلف على
وليبق وطننا واحة ا�ستقرار
ال�سيا�سة،
َ
بعيداً عن جمازر التوح�ش التكفريي،
نرت؛ منذ
فنحن منذ �أربعني عام ًا مل حَ
احلرب الأهلية ،ومادمنا مقتنعني ب�أن
معادلة لبن���ان ال غالب وال مغلوب
فلماذا ندفع الأثمان الباهظة ثم نعود
�إىل احلوار والت�سويات ون�ستطيع الآن
�أن نفع���ل ذل���ك دون معاقب���ة �أهلنا
و�أنف�سنا ..فهل من م�ستمع وعاقل؟

د .ن�سيب حطيط

موضوع الغالف

www.athabat.net

( العدد  )321اجلمعة � 15 -آب 2014 -

3

همسات

هل يتأقلم الحريري مع «الثالثية الذهبية»..
إلنجاز االستحقاقات؟

 nمياه تركية جلنود العدو

ذك���رت بع����ض املواق���ع الإلكرتوني���ة
«الإ�رسائيلي���ة» �أن مياه ال��ش�رب التي كانت
بحوزة وحدات اجلي����ش «الإ�رسائيلي» التي
نفّذت العدوان الربب���ري على قطاع غزة ،هي
تعبئ���ة تركية ،حيث ر�سى عطاء تزويد املياه
مت ذلك
لهذه الوحدات عل���ى م�صانع تركية ،و ّ
بعد موافقة ال�سلطات الأمنية يف كل من �أنقرة
وتل �أبيب.

 nالكويت من ممويل «داع�ش»

ذكرت �صحيفة «وورلد تربيون» الأمريكية
�أن وا�ش��نطن ج��دّدت ت�ص��نيفها للكويت مم ِّو ًال
لتنظي��م الدولة الإ�س�لامية يف العراق وال�ش��ام
«داع�ش» ،ال�س��يما بعد �أن ك�شفت تقارير وزارة
اخلزان��ة الأمريكي��ة �أن �ش��بكات كويتية متوّل
م�سلحي التنظيم يف العراق و�سورية.

 nل�ش ّد الع�صب

�أك���دت �أو�س���اط حميطة بالرئي����س �سعد
احلري���ري �أن الهدف الرئي�س���ي من عودته هو
«�ش���د الع�صب ال�سُّ ني» ،فيم���ا ك�شف م�س�ؤول
بريوتي يف «التيار» �أن عملية الرتحيب التي
متّت عرب �إط�ل�اق نار يف الهواء م�ساء اجلمعة
املا�ض���ي ،كان���ت ر�سالة للأط���راف الداخلية
مفادها ب�أن «�أيدينا �أي�ض ًا على زنادنا».

الرئي�س �سعد احلريري م�ستقب ًال املفتيني قباين ودريان عند مدخل «بيت الو�سط»

ذه���ب البع����ض بعي���داً يف
«ال�سوريالي���ة» عندما اعت�ب�روا �أن
الرئي�س احلري���ري عاد �إىل لبنان عن
طريق معركة عر�سال ،وال�صحيح �أنه
عاد على وق���ع التحال���ف الإقليمي
اجلديد ال���ذي بحثه الرئي�س ال�سي�سي
م���ع املل���ك عب���د اهلل من���ذ �أيام يف
ال�سعودي���ة ملواجهة خطر «داع�ش»،
يعد وارداً،
و�أن حل���م �إ�سقاط الأ�سد مل ُ
والع���ودة عرب مطار ب�ي�روت حتمية،
وبق���اء مط���ار دم�شق حت���ت �سلطة
الأ�س���د �أرحم من �أن يكون حتت رحمة
الوحو�ش التي زحفت مناذج عنها �إىل
عر�س���ال ،ورغم ثب���ات احلريري على
موقف���ه املُعلَن من النظ���ام ال�سوري،
و�سنّي ًا �أن يعود،
لكن ال ب َّد له لبناني ًا ُ
ال�سني يف غيابه
لأن هزال���ة التمثيل ُّ
بلغت ح��� َّد االنتحار ،خ�صو�ص ًا عندما
غدا هذا التمثيل حم�صوراً على �ساحة
الظهور بجماع���ة متط ِّرفني من �أمثال
كب���ارة وال�ضاه���ر واملرعبي ،ومعهم
جمموع���ة من علماء امل�سلمني َ�س َعت
وت�سع���ى لإيجاد دور لها يف ال�ساحة
ال�سني���ة ،ولو على ب�س���اط من دماء
ُّ
اجلي�ش وال�شعب اللبناين الربيء.
�صحيح �أن الرئي�س احلريري عاد
بتكليف �رصيح من العاهل ال�سعودي
للإ�رشاف �شخ�صي��� ًا على �رصف ه َبة
امللي���ار دوالر للجي�ش اللبناين ،لكن
ا�ستحقاقات كث�ي�رة ا�ستدعت عودته
ولي�س فق���ط اال�ستحق���اق الرئا�سي،
والأولوي���ات لدي���ه ه���ي يف كيفية
ال�سن���ي املعتدل
ا�س�ت�رداد ال�ش���ارع ُّ
من �إهمال التمثي���ل �أو ًال ،ومن براثن
املتط ِّرف�ي�ن على كاف���ة م�ستوياتهم

ال�سن���ة اللبنانيني،
ثاني��� ًا� ،سيما �أن ُّ
خ�صو�ص ًا �أبناء عر�س���ال ،ذاقوا طعم
املر من ت�رصف���ات الإرهابيني خالل
ّ
���ت �أن
املع���ارك الأخ�ي�رة ،بحيث َث ُب َ
ال رئي����س بلدي���ة مبوا�صف���ات علي
احلجريي ،وال جمرم مب�ستوى املدعو
«�أبو طاقية» ،وال االنتحاريني الذين
زرعوا املوت يف م�سل�سل التفجريات،
وال املئتي مقاتل م���ن �أبناء عر�سال
الذين �ض ُّلوا الطريق من زمان ،يمُ ِّثلون
الأربع�ي�ن �ألف ن�سمة يف عر�سال ،كما
ولل�سنة منهم
َثبت �أي�ض��� ًا للبنانينيُّ ،
ب�شكل خا�ص� ،أن م���ن �آوتهم عر�سال
من النازحني ال�سوري�ي�ن جعلوا من
خميماتهم م�ستودعات �أ�سلحة للغدر
بعر�س���ال وباجلي�ش اللبن���اين ،الذي
�سحق خمطّطهم الأبع���د من عر�سال،
بالقليل من العتاد والكثري من اللحم
احلي ،والكثري الكثري من الت�ضحية.
ّ
بداية ه���ذه املواق���ف كانت من
�أبن���اء عر�سال �أنف�سه���م ،الذين جل�أوا
خالل املع���ارك �إىل �ضيافة جريانهم
يف بلدة اللبوة وجوارها ومل يذهبوا
�إىل طرابل����س �أو �صي���دا �أو �أية بلدة
ُ�سني���ة �أخرى ،وحم���اوالت الكثريين
منه���م مغادرة البل���دة ،بعدما كفروا
بت�رصف���ات الإرهابي�ي�ن ،والأثم���ان
الغالية الت���ي دفعوه���ا عندما قُتل
ُ
البع�ض يف �سياراتهم و ُنكِّل بالبع�ض
الآخ���ر يف بيوته���م ،والرع���ب الذي
عا�شوه عندم���ا �أعلن���ت الع�صابات
امل�سلح���ة ع���ن �إن�ش���اء «املحكمة
ال�رشعي���ة» يف م���ا بدا �أن���ه نهاية
لوجود الدول���ة اللبنانية يف عر�سال
وا�ستبداله���ا بنم���وذج ع���ن «دولة

املتخ ِّلف�ي�ن»ُ ،ي�ضاف �إىل ذلك �صدمة
�أبن���اء عر�سال م���ن نازحني �سوريني
دفعت البل���دة �أثمان ًا لق���اء �إيوائهم؛
نازح���ون خرج���وا م���ن خميماتهم
كالقط���ط الربي���ة و�ص َّوب���وا خمالب
ومبجرد
الغ���در نحو من احت�ضنه���م،
َّ
ح�سم املعركة م���ن ِق َبل اجلي�ش دفع

على الحريري استعادة
السنية بنهج
إطاللته ُّ
المفتي دريان المعتدل
وسماحة «الدار»
وانفتاحها اللبناني
والعربي واإلسالمي

ه�ؤالء النازحون الثمن بطرد الكثريين
منهم خارج عر�سال ،لتحرقهم �شم�س
الإنتظار بني نقطة امل�صنع اللبنانية
وبوابة الع���ودة �إىل �سورية ،و�سيدفع
باقي النازحني يف لبنان الثمن نف�سه
عن غري ق�صد م���ن ال�سلطات الأمنية
اللبناني���ة ،بحيث لن يكون �أي جت ُّمع
لنازحني �سوريني �أو عمال مقيمني يف
لبنان مبن�أى عن �أعني هذه ال�سلطات
بعد الذي ح�صل يف عر�سال.

وم���ع انتهاء الرئي����س احلريري
م���ن اال�ستحق���اق الأول بانتخ���اب
ال�شيخ عب���د اللطيف دري���ان مفتي ًا
للجمهوري���ة اللبنانية بالتوافق ،بعد
نزاعات �سيا�سية �ص���ادرت هيبة دار
الفتوى ملدة �سنتني� ،سيواجه الرئي�س
احلري���ري اال�ستحقاق���ات الأ�صعب،
ولع���ل بدايته���ا �ستكون م���ع بع�ض
علم���اء امل�سلمني الذي���ن خرجوا عن
�إجماع التوافق على املفتي وكان لهم
مر�شَّ حهم املناف�س ،ثم على احلريري
�أن ُيجي���ب على �رصخ���ات جماهريه
امل�ستنكرة لغيبته الطويلة من �أبناء
طري���ق اجلديدة وعر�س���ال وطرابل�س
وعكار و�صيدا ،وعليه ا�ستعادة �إطاللته
ال�سني���ة على �ص���ورة املفتي اجلديد
ُّ
الذي �أعاد يف كلمته فور انتخابه لغة
االعت���دال و�سماحة ال���دار وانفتاحها
اللبناين والعرب���ي والإ�سالمي ،وكي
يظه���ر الرئي�س احلري���ري على هذه
ال�ص���ورة ،عليه �أن يت�ب� أ
ر� من بع�ض
املحيطني به من حلفاء الأم�س ،ويف
طليعته���م مثلث التط��� ُّرف البغي�ض
كبارة  -ال�ضاهر -املرعبي و�أمثالهم،
و�أن يرف���ع «احل�صان���ة» عن رئي�س
بلدي���ة عر�سال ،والطاقي���ة عن ر�أ�س
«�أب���و طاقي���ة» ،لأن زم���ن الأ�شـرار
اخلارج�ي�ن عن وحدة الوطن اللبناين
انتهى مع الهزمي���ة الثالثة لهم ،وال
خيار للحريري �س���وى �أن يت�أقلم مع
«الثالثية الذهبية» التي حمت لبنان
خالل غيبت���ه الطويلة حت���ى ت�س ُهل
عليه باقي اال�ستحقاقات.

�أمني �أبو را�شد

� nرشاء ذمم
طلب��ت املخاب��رات ال�س��عودية م��ن
م�س��تخدميها «املثقّفني» يف لبنان العمل على
ا�س��تقطاب مماثلني لهم ،ال�س��يما م��ن �رشيحة
ال�ص��حافيني ،مع احلر�ص عل��ى �أن يكونوا من
ال�ش��يعة ،ولو كانوا من ذوي امليول العلمانية،
مع الأخ��ذ بعني االعتبار مدى ا�س��تعداد الذين
يقبل��ون التجني��د يف امل�ش��اركة يف احلمل��ة
امل�ستدامة على املقاومة وحزبها.
 nا�ستياء

�أبدت �أو�ساط الرئي�س متام �سالم ا�ستياءها
مما اعتربته �إ�ساءة لرئي�س احلكومة من خالل
ح�رص ��ص�رف املليار دوالر باحلريري ،وقالت:
�صحيح �أن���ه موفد �سع���ودي (احلريري) ،لكن
نحن الأق���رب �إىل اململك���ة ،وتاريخ تعاطينا
معها �أطول.

 nنفي كاذب

مل تقتنع اجله��ات املعنية ببيان ال�س��فارة
الأمريكي��ة ال��ذي نف��ت فيه م��ا يج��ري تداوله
يف ب�يروت ب�أن الواليات املتحدة وراء �إن�ش��اء
«داع���ش» ،و�أبلغت من يعنيهم الأم��ر �أن النفي
ل��و كان �ص��حيح ًا لقالت ال�س��فارة �إن هيالري
كلنت��ون الت��ي ن�ش���أت «داع���ش» عندم��ا كانت
وزيرة للخارجية كاذبة وتريد ت�ش��ويه �ص��ورة
�أمريكا.

� nإجر كر�سي

لوح���ظ �أن قيادي��� ًا يف «امل�ستقبل» قال
�ضمن تربير موقف النواب الثالثة �ضد اجلي�ش:
«ملا بيحك���ي �سعد ،مواقف نواب الكتلة كلها
ما بيعود �إلها قيمة» ..لكن مل تتحرك كرامة �إال
نائب ًا واحداً فقال�« :شو كلنا �إجرين كرا�سي»!

 nاخلطاب اخل�شبي

ناق���ش قيادي��ون م��ن ق��وى � 14آذار كيفية
�إيج��اد �س��لعة جدي��دة للمتاج��رة به��ا بع��د �أن
خ��سروا ورق��ة املتاج��رة بالأزم��ة ال�س��ورية
بف�ض��ل �أزم��ة عر�س��ال ،وقال �أح��د املجتمعني
�إن ورق��ة ا�ستهداف ح��زب اهلل ا�سرتاتيجية ومل
تُ�ستن��زف بعد ،فمال علي��ه زميله قائالً�« :صار
خطابنا خ�شبياً».
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أحــداث

ُ
الخطايا ال تمحى
بالمال
مل يك���ن م���ا ج���رى يف عر�سال
اللبناني���ة حادث ًا �أمني��� ًا ،ومل يكن
امل�شارك���ون يف اجلرائ���م املرت َكبة
خالل���ه ومل���دة �أ�سبوع ب�ل�ا متديد
�أو جتدي���د بح���ق اجلي����ش اللبناين
و�أهايل عر�سال ك�رشيحة من ال�شعب
اللبناين ،جم���رد جمموعات خارجة
عل���ى القان���ون �أو فقط م���ن �صنف
الإرهاب ال���ذي يريد جمرد اال�ستئثار
ب�سلطة على م�ساحة جغرافية تكون
بدايته���ا من القاع �إىل الزبداين؛ وفق
ما نطق ب���ه رئي�س بلدي���ة عر�سال
املتواري علي احلجريي.
م���ا ح���دث كان بال �ش���ك �ضمن
خمطط حيكت خيوطه خلف احلدود؛
يف ب�ل�اد مت�صح���رة يف العقول وال
يوج���د فيها �سوى التمن���ي بال�سواد
ل���كل خملوقات الأر����ض ،وقد مت ّكن
اجلي�ش اللبن���اين ب�رسعة فائقة من
احت���واء املخط���ط يف بدايته وقلبه
واجتث
على املخطط�ي�ن واملنفذين،
ّ
م���ا يلزم من ال�رضب���ة الأوىل ،وترك
للحكوم���ة �أن تغ���رق يف عملي���ة
«بلف» غري م�سبوقة مل يكن هدفها
�سوى �إخراج امل�سلح�ي�ن على �أيدي
«العلم���اء امل�سلمني» م���ن املوت
املحتوم.
يف الواقع� ،أراد الوزيران املك َّلفان
مبتابع���ة الق�ضية و�أعل���ن �أحدهما
«الو�صي» على العدل �أن امل�س�ألة ال
ميكن حلّه���ا �إال �سيا�سي ًا� ،أي مبعنى
�آخر م�س���اواة الإرهابي�ي�ن باجلي�ش
على ق���دم امل�ساواة ،وه���ذه لي�ست
زل���ة ل�س���ان ،وال ج���اءت يف �سياق
ال�ضغط النف�س���ي� ،سيما �أنها جاءت
على ل�سان وزي���ر ُيفرت�ض �أنه خبري
يف امل�سائل الأمنية �أكرث من �أربعني
عام��� ًا ،فكي���ف ي�ساوي رم���ز دولته
بالإره���اب؟! هن���ا ت�س���ا�ؤل ال ميكن
�شفا�ؤه� ،سيم���ا �أن الفريق ال�سيا�سي
ال���ذي يتبع ل���ه الوزير عم���ل منذ
اللحظ���ة الأوىل على تربير ما يفعله
الإرهابي���ون التكفريي���ون من خالل
ا�ستهداف املقاوم���ة وتكرار الالزمة
اململّة �أن «ح���زب اهلل هو ال�سبب»،
ال بل بوقاحة مو�صوفة ومطلوبة من
املخطِّ ط واملم��� ِّول ل�رضب اال�ستقرار،
متهي���داً لإيجاد بقع���ة تنطلق منها
فريو�سات التكفري �إىل بقية املناطق
اللبنانية.
�إذاً ،ب���ات اله���دف وا�ضح ًا ،وهو
ا�سته���داف اجلي����ش ،لك��س�ر الهيبة
الوطني���ة ،وا�سته���داف املقاومة من
�ضمن خمطط الت�شويه ل�صورة كل من
يقاتل الكيان ال�صهيوين ويريد العزة
الوطنية ،النا�س ،وبالتايل فر�ض واقع
يعادي املثلث املا�سي الذي ال ُيك�رس
«اجلي�ش وال�شعب واملقاومة» ،و�إزاء
ذلك ،م���ن امل ؤ� َّكد �أن بع�ض الأموال ال
ميكنها �أن تك���ون كفارة عن اخلطايا
الكربى على الأر�ض� ،أما ال�سماء فهي
�أدرى بـ«الكافرين».
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 8سنوات على انتصار لبنان على العدو
م���رت على
ثم���اين �سن���وات
ّ
ي���وم الن�رص املبني ال���ذي ح ّققته
املقاومة الإ�سالمي���ة يف مواجهة
الع���دو «الإ�رسائيلي» ،وهو ن�رص
مل يتحق���ق مثيل له يف كل تاريخ
ال�رصاع العربي « -اال�رسائيلي»،
ال بل منذ �سقوط غرناطة يف عام
1492م.
و�إذا كان تاريخن���ا احلدي���ث
قد �شه���د انت�صارات عل���ى العدو
«اال�رسائيلي»� ،إال �أن امل�ساومات
يفرط
واللعب حتت الطاوالت كان ّ
ب�إجنازات املقاتل�ي�ن واملقاومني
امليامني ..هكذا انته���ى االنت�صار
الأول عل���ى العدو ع���ام  1968يف
معركة الكرامة يف الأغوار الأردنية،
وال���ذي �رسعان م���ا �أُطيح به يف
�أيل���ول  1970يف الأردن ب��ض�رب
املقاومة الفل�سطينية وان�سحابها
�إىل لبنان ،وعل���ى هذا النحو كان
تفري���ط �أنور ال�س���ادات ب�إجنازات
حرب ت�رشين  ،1973حينما اندفع
�رساً مع هرني ك�سينجر ومع العدو
مبفاو�ضات �أف�ضت �إىل وقف �إطالق
النار على اجلبهة امل�رصية ،ليبقى
اجلي����ش العربي ال�س���وري وحيداً
يف املواجه���ة ،وليندفع ال�سادات
بعدها �إىل زيارة القد�س املتحتلة
عام  ،1977وتوقيع اتفاقية كامب
دايفيد عام .1979
يف حرب متوز � -آب  2006ثمة
كثري من الدرو�س والعرب:
�أو ًال� :أر�ست املقاومة اللبنانية
البا�سلة مع���ادالت جديدة ،وهي
�أن «الع���دو فع ًال �أوهن من خيوط
العنكب���وت» ،كما كان ق���د �أعلن
�سي���د املقاوم���ة يف احتفال بنت
جبيل بعد الن�رص غ�ي�ر امل�سبوق
على العدو «الإ�رسائيلي» يف �أيار
عام  ،2000واندح���اره عن معظم
الأرا�ض���ي اللبناني���ة دون قيد �أو
�رشط.
ثاني��� ًا� :أ�سقط���ت مفهوم��� ًا
حاولت قوى االنع���زال والرجعية
واالحتكاري���ة اللبناني���ة تكري�سه
ب�أن «ق���وة لبن���ان يف �ضعفه»،
والتي من خالل هذا ال�شعار �أبقت
جي�ش لبنان �ضعيف ًا حمدود القوة
والعت���اد والعدي���د ،ال بل �أكرث من
ذلك ،كان���ت تت�آم���ر عليه ومتنع
ت�سليحه ،كما ح�ص���ل فيما أُ�طلق
عليه «ف�ضيحة �صواريخ كروتال»
يف نهاية �ستينيات القرن املا�ضي،
وكل الغاي���ة لتح���رم لبن���ان من
فر�صة توفري �شبكات دفاع جوي..
وبالتايل بقي لبن���ان ثالث دولة
يف العامل بال �س�ل�اح دفاع جوي
بعد موناكو والفاتيكان..
و�إذا كان الرئي�س �إميل حلود منذ
ت�سلُّمه قي���ادة اجلي�ش عام 1989
�أر�سى مفهوم ًا جديداً لدور اجلي�ش،
�س���واء بتحديد عقيدت���ه وحتديد
م���ن هو العدو ومن ه���و ال�صديق،
و�أعاد خلط الألوية ب�رصف ،النظر
عن انتم���اء الع�سكريني املذهبي

ال�سيد ح�سن ن�صر اهلل خطيب ًا يف مهرجان االنت�صار عام 2006

والطائف���ي واملناطق���ي ،وا�ضع ًا
قاعدة جديدة لتكرّ�س قوة لبنان،
من خالل �شعار «ال�شعب واجلي�ش
واملقاومة» ،ف�إن ه���ذه املعادلة
املا�سية م���ا تزال تتعر�ض لهجمة
�رش�س���ة� ،أخ���ذت تتخ���ذ �أ�شكالها
الوا�ضح���ة منذ اغتي���ال الرئي�س
رفيق احلريري يف � 14شباط .2005
كر�����س انت�صار لبنان
ثالث ًا :لقد ّ

لبنان ثالث دولة في
العالم بعد موناكو
ومونت كارلو بال سالح
دفاع جوي

العظي����م حلف���� ًا ا�سرتاتيجي���� ًا على
م�ست����وى املنطقة حتت عنوان حلف
«املقاوم����ة واملمانعة» ،جتلى يف
�أب����رز �صورة يف ال�ص����ورة الدم�شقية
الت����ي جمع����ت الق����ادة الثالثة يف
حينه :الرئي�سان ب�شار الأ�سد و�أحمدي
حممود جناد و�سيد املقاومة ال�سيد
ح�سن ن�رصاهلل.
رابع ًا :ثمة حل����ف داخلي ت�شكَّل
يف وجه املقاوم����ة والقوى الوطنية

والدميقراطية يف البالد ،جتلّى قبيل
اندالع احل����رب وخاللها وبعدها يف
املح����اوالت امل�ستم����رة ال�ستهداف
ح����زب اهلل ،فقبي����ل احل����رب ب�أيام
مع����دودات اندفع����ت ق����وى � 14آذار
لتكري�س حتالفاته����ا مع �أ�شد القوى
رجعي����ة يف وا�شنطن بتكرميها جون
بولتون ،ومنحه درع ًا تكرميي ًا.
�أم����ا يف �أثناء احل����رب ،وب�رصف
النظر عن كل البيانات التي خرجت
من هذا الفري����ق ،وب�رصف النظر عن
ت�رصفات ف�����ؤاد ال�سني����ورة وفريقه،
ح ّبذا لو يطلع اجلميع على مذكرات
جورج بو�����ش االبن ،وم����ا فيها عن
تلك الفرتة ،حي����ث يتحدث �أنه بقدر
خوف����ه على الع����دو «الإ�رسائيلي»
يف هذا احل����رب ،ف�إن �أك��ث�ر ما كان
ي�شغل باله ه����و خ�شيته �أن يت�سبب
انت�ص����ار املقاوم����ة ب�سقوط حكومة
ال�سني����ورة ،وهو ما ح����اول جيفري
فيلتم����ان يف لبن����ان �أن ينقذه بعد
احلرب ،حني طلب م����ن �أحد الوزراء
�أن يبل����غ الرئي�س حل����ود بعدم ترك
من�صبه بع����د انته����اء واليته حتى
يرحل معه ف�����ؤاد ال�سنيورة ،وهو ما
رف�ض����ه رئي�س اجلمهوري����ة املقاوم،
مف ّوت���� ًا على الأمريكي��ي�ن و�أتباعهم
اللبناني��ي�ن فر�صة زيادة ال�رشخ يف
البلد ،وبالتايل الفتنة.
هل انتهت خطة ا�ستهداف لبنان
ومقاومت����ه وحريات����ه الدميقراطية،
كما كان خمطط ًا لها يف ا�ستهدافات
حرب متوز 2006؟
قد ي�ستغرب البع�ض هذا ال�س�ؤال،
لكن ربط ًا مبا �أعلنه جورج بو�ش االبن
يف مذكرات����ه تت�ضح بع�ض احلقيقة،

لأن النه����ج االقت�صادي واالجتماعي
الذي قاده ف�ؤاد ال�سنيورة منذ نهاية
الع����ام  1992يق����ود �إىل الواقع الذي
نعي�ش �إرها�صاته اليوم.
فنهج ف�����ؤاد ال�سني����ورة امل�ستمد
«املخربني
من نهج وعقي����دة لوبي
ّ
االقت�صاديني» يف الواليات املتحدة،
التو�س����ع يف
وال����ذي يق����وم عل����ى
ُّ
املديوني����ة العام����ة ،و�إرهاق الدول،
خ�صو�ص ًا الدول النامي����ة بالديون،
وم����ا ت�س ّبب����ه م����ن عج����ز وتفكيك
م�ؤ�س�س����ات الدول ،من خ��ل�ال �إلغاء
دور الدولة يف الرعاية االجتماعية،
واالعتم����اد على �سيا�س����ات التعاقد
الوظيف����ي يف كل جماالت العمل مبا
فيها املجاالت الع�سكرية.
وحتت �شع����ارات تر�شيق الإدارة،
وبذريع����ة �أن الأجه����زة الأمني����ة،
خ�صو�ص ًا اجلي�����ش ،ت�ستنزف معظم
م����وارد الدول����ة ،كان ا�سته����داف
امل�ؤ�س�سة الع�سكرية مبنع ت�سليحها
بال�س��ل�اح النوعي ،و�إلغ����اء خدمة
الع َل����م ،و�إج����راء عملي����ات التطوع
َ
بالقطارة ،ومن����ع احلقوق املكت�سبة
للموظفني والأُج����راء وامل�ستخدمني،
والت����ي ن����رى تفا�صي����ل وا�سعة من
وقائعها اليوم� ..سواء من خالل حترك
الأ�ساتذة وموظفي القطاع العام من
�أجل �سل�سلة الرتب والرواتب� ،أو من
خالل التح����ركات الوا�سعة ل أُلجراء
واملياوم��ي�ن واملتعاقدي����ن الذي����ن
يطالب����ون بحقهم يف دميومة العمل
والتثبي����ت ..حم����ى اهلل لبن����ان من
«املد ّمرين االقت�صاديني».

�أحمد �شحادة
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من هنا وهناك

حين تنتفض العشائر السورية ضد «داعش»
ق���د يك���ون و�ص���ف �أح���د القادة
الإرهابيني امل�سلحني يف �سورية لفوز
�أردوغان بالرئا�سة الرتكية هو الو�صف
الأدق للعالق���ة ب�ي�ن املجموع���ات
الإرهابية امل�سلحة ودولة �أردوغان� ،إذ
ي�صف قائد م���ا ي�سمى «�ألوية �صقور
ال�ش���ام»؛ عي�سى ال�شيخ فوز �أردوغان
بـ«مالذ �آمن و�سند وظهري».
الوقائع ال�سوري���ة على مدى �أكرث
من � 41شه���راً من عمر الأزمة ت�ؤكد �أن
الدولة ال�سلجوقية الرتكية ا�ست�ضافت،
وبالأموال اخلليجية ،وحتديداً الأموال
ال�سعودية والقطرية ،كل �شذاذ الآفاق
والرع���اع يف رياح الأر����ض الأربعة،
ودربته���م ،و�أقام���ت له���م
فحمته���م ّ
املخيمات واملع�سكرات ،وكانت تقلّهم
«معززين مكرم�ي�ن» ،ورمبا بوا�سطة
حاف�ل�ات وبو�سطات من �آخ���ر طراز،
مكيفة ومريحة.
�أحف���اد ال�سالجق���ة ،كم���ا يحب
رجب طي���ب �أردوغ���ان �أن ي�شدو يف
كل �آن ومنا�سب���ة ،هم الذين احت�ضنوا
�أب���و بكر البغ���دادي ،و�صنّعوه ورتبوا
�أموره ليك���ون اخلليف���ة «املنتظَ ر»
على العرب ،بينم���ا اخلليفة الفعلي
واحلقيق���ي يقب���ع يف اال�ستان���ة
ين�س بعد �صهيل
(ا�سطنبول) ،وهو ملّا َ
خيول���ه يف املو�صل ،وحلب ،ودم�شق،
وعالي���ه وب�ي�روت وما بينه���ا وما
بعدها ..فلطاملا تذكّ���ر هذا الرجل �أن
جمال با�شا ال�سف���اح تنزّه بني �أعواد
امل�شانق عام  1914يف دم�شق وعاليه
وبريوت.
البع�ض ي���رى �أن العالقة متوترة
بني «داع����ش» واخلليفة رجب طيب
�أردوغ���ان يف «ا�سطنبول» ،لكنها يف

احلقيقة هي �أكرث تعقيداً وت�شابك ًا مما
ي�صدر من ت�رصيح���ات متناق�ضة من
هنا وهناك.
وللتذك�ي�ر فق���ط ،ف����إن اختطاف
�أع�ضاء القن�صلية الرتكية يف املو�صل
حينما اجتاحت جحاف���ل «داع�ش»
املو�صل ،ظل���وا معززين مكرمني ،ومل
ُيرموا بوردة.

العالقة بين «داعش»
وأردوغان قائمة على
تبادل الخدمات ..رغم
الطرفين على
حرص كال
ْ
اتقاء شر اآلخر

�إذاً ،العالق���ة الأردوغاني���ة -
«الداع�شي���ة» هي �أك�ث�ر ت�شابك ًا مما
تظهره بع�ض الت�رصيح���ات العلنية،
فه���ي يف جان���ب تقوم عل���ى تبادل
اخلدم���ات� ،سواء جلهة فت���ح احلدود
�أم���ام تد ُّفق الإرهابي�ي�ن الأجانب عرب
احلدود مع �سوري���ة� ،أو جلهة ا�ستمرار
«الداع�شيني» بحماية �رضيح �سليمان
�ش���اه ،كا�ستثن���اء وحي���د وفريد من
�سيا�سة التوح����ش «الداع�شية» بهدم

املقامات والأ�رضحة التي متار�سها يف
�سورية والع���راق ،ويف كل مكان حتطّ
فيه القدم الهمجي���ة ،دون �أي تردد �أو
تلكوء ،وم���ن جانب �آخ���ر تتخذ هذه
العالق���ة طابع احل���ذر ،ورغبة كل من
�أنقرة و«داع�ش» باتقاء �رش الآخر ،فال
�أردوغان � -أوغل���و يرغب بـ«داع�ش»
ي��ض�رب ويخ���رّب ويك���ذب يف �أر�ض
ال�سالجق���ة ،وال «داع����ش» تهدف �أو
تريد �أن تثري غ�ضب �أنقرة �ضدها.
ويف هذه العالق���ة امللتب�سة� ،أين
ال�سعودية وقطر؟
يف الظاه���ر ،ثم���ة خ�ل�اف وا�سع
يبدو ب�ي�ن �أنقرة والدوح���ة من جهة
وال�سعودي���ة م���ن جهة �أخ���رى ،لكن
الثالث���ة متفقون على �أم���ر واحد ،هو
الع���داء ل�سورية ودولته���ا الوطنية،
مت يف الأ�سابيع الأربعة
حيث ُعلم �أنه ّ
الأخ�ي�رة �ض��� ّخ كمي���ات كب�ي�رة من
الأ�سلحة للمقاتلني داخل �سورية ،عرب
احلدود اجلنوبية� ،أي عرب الأردن ،وعرب
احلدود ال�شمالية  -ال�رشقية� ،أي تركيا،
كم���ا �أن الريا�ض طلبت من امل�سلّحني
تكثي���ف العملي���ات الع�سكري���ة يف
امل���دن ال�سورية با�ستهداف املواطنني
العادي�ي�ن واملن�ش����آت العام���ة ،من
�أج���ل �إيق���اع �أكرب عدد م���ن اخل�سائر
الب�رشي���ة واملادي���ة ،لل�ضغ���ط على
القيادة ال�سوري���ة ،والتي ترافقت مع
ت�صعيد وا�س���ع يف املنطقة ،متثل يف
التط���ورات العراقية ،ويف احلرب على
غ���زة ..ويف عر�س���ال وجرودها على
النحو الذي �ص���ار معروف ًا ،وبالتايل
فقد ت أ�كّ���د بامللمو����س وباليقني �أن
«داع�ش» و�أ�رضابه���ا من التنظيمات
امل�سلح���ة ال تتحرك ع�شوائي ًا وب�شكل

فو�ض���وي �أو ع�شوائ���ي� ،إمن���ا وف���ق
خمطط ُمع ّد تر�سمه م�صالح خارجية
وا�ستعماري���ة ،تقوم على عقيدة «فن
التوح�ش» من �أجل «التمكُّن» ،فحبذا
هنا تذكُّر ح���رب الأفيون التي قادتها
بريطانيا و�شاركتها فرن�سا والواليات
املتح���دة وهولن���دا �ض���د ال�صني يف
القرن التا�س���ع ع�رش ،وحبذا لو نتذكر
فظائ���ع الع�صاب���ات ال�صهيونية يف
فل�سطني املحتلة يف �أوا�سط ونهايات
�أربعيني���ات القرن املا�ض���ي ..تذكّروا
جم���ازر دي���ر يا�س�ي�ن وكف���ر قا�سم،
وفن���دق داوود وحوال ،وغريها الكثري..
ون�شري �إىل جم���ازر ما بعد ال�ستينات
�إىل الي���وم ..تذكّ���روا جم���زرة بح���ر
البقر �ضد الأطف���ال امل�رصيني ،وقانا
واملن�ص���وري وجنني وغ���زة ..تذكّروا
جم���ازر الأمريكيني �ضد العراقيني يف
ملج��� أ� العامري���ة ،ويف غزوه���ا عام
 2003لأر�ض الرافدين ..وبكل احلاالت
ال ميك���ن �أن نن�سى جمازر الإرهابيني
امل�سلحني م���ن «داع�شيني» وغريهم
يف املو�صل منذ �أيام.
لك���ن� ،إىل مت���ى �ستبقى �ضحكات
ال�سلط���ان ب�ي�ن الر�ؤو����س املقطوعة
والأج�ساد املقطع���ة..؟ ثمة انتفا�ضة
بد�أت تل���وح يف الأفق ال�سوري ،حيث
بد�أت الع�شائر ال�سورية يف دير الزور
تخو����ض معرك���ة كربى �ض���د داع�ش
و�أذنابه���ا و�أ�سياده���ا ،وتلقى الدعم
م���ن الدولة الوطني���ة ال�سورية ،التي
يحقق جي�شها ب�صم���وده ومواجهاته
انت�صارات حا�سم���ة� ،ستدخل التاريخ
حتم ًا.

�أحمد زين الدين

• دعم امل�سلحني م�ستمر

�أك����دت م�ص����ادر وا�سع����ة االطالع �أن
�ضخت يف
ال�سعودية وقط����ر وتركيا ّ
الأ�سابي����ع الثالثة الأخ��ي�رة كميات
كبرية م����ن الأ�سلح����ة للمجموعات
املقاتلة يف �سورية .وك�شفت امل�صادر
�أن تلك الأ�سلح����ة دخلت عرب بع�ض
ال����دول غ��ي�ر القادرة عل����ى مواجهة
ال�ضغ����وط ال�سعودي����ة ،و�أن الريا�ض
زودت قي����ادات امل�سلح��ي�ن ب�أموال
ّ
�ضخمة ملنع انهيارهم ،طالبة منهم
تكثيف العمليات الع�سكرية يف املدن
ال�سوري����ة ،والرتكيز عل����ى ا�ستهداف
املواطنني واملرافق واملن�ش�آت العامة
يف �سوري����ة ،يف حماول����ة لزي����ادة
ال�ضغط على القيادة ال�سورية.

• �إر�ضا ًء لـ«اللوبي»

ك�ش��ف م�صدر ع�سك��ري �أمريكي رفيع
�أن قط��ر ت�ش�تري �أ�سلح��ة م��ن �أوروبا
و�أم�يركا مبليارات الدوالرات ،وتبقي
عليها يف خم��ازن ال�رشكات الغربية.
ور�أى امل�ص��در �أن الهدف من عمليات
ال�رشاء هذه ،ودف��ع االثمان الباهظة،
ود «لوب��ي» �صناع��ة
ه��و ك�س��ب ّ
الأ�سلح��ة ،فه��و ذو ق��وة ت�أث�ير عل��ى
�صانعي ال�سيا�سة ،الفت ًا �إىل �أن هناك
تناف�س�� ًا بني �آل �سع��ود و�آل ثاين على
�إر�ض��اء «لوب��ي» �صناع��ة الأ�سلح��ة،
خ�صو�ص ًا يف الواليات املتحدة ،التي
تعاين من خلل اقت�صادي ،وم�ؤكداً �أن
املال اخلليجي م�صدر هام لالقت�صاد
الأمريكي.

• دول �أوروبية
توقف الإرهابيني

�أوقف����ت ال�سلط����ات الفرن�سي����ة
ْي�ن بتهم����ة
والبلجيكي����ة �شخ�ص� نْ
التح�ضري لأعمال �إرهابية واالن�ضمام
�إىل «جبهة الن�رصة» .وذكرت ال�رشطة
الفرن�سية �أنها �أوقفت يف مطار �شارل
ديغ����ول بباري�����س فرن�سي���� ًا متطرف ًا
من �أ�ص����ل مغربي ل����دى و�صوله من
قبل ال�سلطات
ا�سطنبول َّ
مرح ًال م����ن َ
الرتكي����ة .وقال املحام����ي «توما�س
بكين����ي» �إن ال�شاب البالغ من العمر
 25عام���� ًا اع ُتق����ل وبحوزته جوازات
�سف����ر فرن�سية مزورة ،و�رشائح ذاكرة
حتتوي �صور فيديو عن �أعمال قتل.

• ال�سجن لـ� 4سعوديني

�شباب بع�ض الع�شائر يف ريف دير الزور يتجهّزون حلماية بلدتهم من خطر «داع�ش»

حكم الق�ض��اء ال�سعودي عل��ى �أربعة
مواطنني بال�سج��ن ملدة ترتاوح بني
�أربع��ة �أ�شهر و�سنتني وع��شرة �أ�شهر،
�إث��ر �إدان��ة اثن�ين منهم��ا بااللتحاق
باملجموع��ات امل�سلح��ة يف �سورية،
آخر ْي��ن مبحاول��ة االلتح��اق.
وال َ
و�أو�ضح��ت امل�ص��ادر �أن اثن�ين م��ن
توجه��ا �إىل اليم��ن وتركي��ا
ه���ؤالء ّ
بني��ة االلتح��اق باملجموع��ات
ّ
امل�سلحة ،لكنهم��ا تخليا عن الفكرة،
وتوجه االثنان الآخ��ران �إىل �سورية
ّ
فعلي�� ًا ،لكنهما قررا الع��ودة «ب�سبب
املمار�س��ات املتطرف��ة لبع���ض
املجموع��ات امل�سلح��ة» .وكان
الأربع��ة �س ّلم��وا �أنف�سه��م لل�سلط��ات
ال�سعودي��ة فور عودته��م من �سورية،
ما �أدى �إىل تخفيف العقوبة ال�صادرة
بحقهم.
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أبو عماد رامز :العدو فشل في فصل وحدة الدم والصمود
بين المقاومة الفلسطينية وبيئتها الحاضنة
حتى الآن ،ولي�س �سوى ما �أعلنه الوفد الفل�سطيني
عن تفهُّم م�رصي عميق لل�رشوط الفل�سطينية وتبنّيها،
لكن ال�سياق العام ما يزال على حاله؛ «الإ�رسائيلي»
ال يريد الإقرار بهذه ال�رشوط ،وهو ميار�س املماطلة
والت�سويف واالب��ت��زاز ،ونحن �أم��ام اختبار حقيقي
للتم�سُّ ك بهذه ال�رشوط ،وعدم ال�سماح يف التفريط
بت�ضحيات ودم��اء �شعبنا بهذا االنت�صار الذي �أق ّر
به الكيان نف�سه ،والت�رصيحات الأخ�يرة للرئي�س
باراك �أوباما حول احلرب ،و�أن الإ�رسائيليني حققوا
جناحات على املقاومة ،ي�شجّ ع حكومة نتنياهو على
رف�ض الإقرار ب�رشوط املقاومة ،ويف مقدمتها رفع
احل�صار النهائي عن القطاع و�إعادة الإعمار .لذلك
نحن نراهن على متا�سك ووحدة املوقف الذي ج�سّ ده
الوفد الفل�سطيني ،وعدم الر�ضوخ لل�ضغوط ،حتى لو
اقت�ضى الأمر اال�ستمرار يف املواجهة ،على الرغم من
الت�ضحيات اجل�سام ،والعدو يف هذه احلالة ال قدرة
لديه على حرب ا�ستنزاف طويلة.

بعد مرور �أكرث من �شهر على
العدوان ال�صهيوين على قطاع غزة،
و�سقوط �أكرث من �ألفي �شهيد ،وا�ستنزاف
العدو ع�سكري ًا و�سيا�سي ًا واقت�صادي ًا
بد�أت ،جولة جديدة من املفاو�ضات
غري املبا�رشة برعاية م�رصية.
«الثبات» التقت باملنا�ضل
الفل�سطيني �أبو عماد رامز؛ م�س�ؤول
اجلبهة ال�شعبية  -القيادة العامة يف
لبنان ،وكان احلديث الآتي حول �آخر
امل�ستجدات:
بني ع��دواين «الر�صا�ص امل�سكوب» و»عامود
ال�سحاب» وعدوان اليوم «اجلرف ال�صامد» اختالفات
على �صعيد جهوزية املقاومة ..كيف تقيّمون ر ّد
املقاومة الفل�سطينية ،خ�صو�ص ًا بعد معادلة توازن
القوة اجل��دي��دة ،وتكبيد العدو ال�صهيوين خ�سائر
فادحة �أدت �إىل تخبّط الكثري من القيادات ال�سيا�سية
والع�سكرية يف تل �أبيب؟
من الوا�ضح �أن احلروب الثالثة التي �شنّها العدو
ال�صهيوين منذ العام  ،2009 - 2008م��روراً بالعام
 ،2012وو�صو ًال �إىل احلرب الراهنة ،خمتلفة عن بع�ضها
البع�ض؛ جلهة التطور امللحوظ يف متكُّن قوى املقاومة
من تطوير القدرات الع�سكرية والقتالية ،فقد �أدخلت
املقاومة �أ�سلحة جديدة على املعركة اليوم ،ويف
مقدمتها الأنفاق ،والطائرات من دون طيار ،والإنزال
خلف خطوط ال��ع��دو ،واالل��ت��ح��ام املبا�رش ،واتباع
تكتيكات ع�سكرية متطورة �أربكت القيادة الع�سكرية
ال�صهيونية ،حيث �أثمرت �أ�رس جنود ووقوع املئات بني
قتيل وجريح من جنود االحتالل ،وف�شل ا�ستخباري
ذريع للأجهزة الأمنية يف الكيان ال�صهيوين ،و�إغالق
املجال اجل��وي �أم��ام املالحة اجلوية ب�سبب �سقوط
ال�صواريخ التي غطّ ت �شعاع الأرا�ضي الفل�سطينية
املحتلة مبدنها ومناطقها ،و�إجبار ما يزيد عن خم�سة
ماليني م�ستوطن �صهيوين على البقاء يف املالجئ ،مع
�شلل يف املرافق ال�سياحية واالقت�صادية ،وانهيار �شبه
تام للجبهة الداخلية يف الكيان ،وقد اعرتفت ال�صحافة
العربية �أن احلالة النف�سية للم�ستوطنني و�صلت �إىل
م�ستويات متدنية ي�صعب معها التكهُّن م�ستقب ًال �إىل �أي
اجتاه �ست�سري ،وفوق كل ذلك �سيل االتهامات التي بد�أت
تت�صدر ال�صحف العربية ،واملقابالت التلفزيونية،
وت�رصيحات كبار امل�س�ؤولني يف حتميل م�س�ؤوليات

الف�شل والإخفاق والهزمية للجي�ش الذي «ال يُقهر»،
والذي فقد ومن دون رجعة قدرته على ا�ستعادة قوة
الردع يف مواجهة املقاومة .هذا ال�صمود واملقاومة
أ�سطوريي ما كان لهما �أن يحققا هذه االنت�صارات
نْ
ال
لوال ال�شعب الفل�سطيني املت�شبث ب�أر�ضه وال�صامد
عليها ،وال���ذي يعترب ال�سالح الأم�ضى يف معارك
املقاومة التي خا�ضتها وما تزال يف مواجهة �آلة القتل
والإجرام ال�صهيوين ،الذي ارتكب �أفظع املجازر بحق
�شعبنا ،بهدف ف�صل وحدة الدم وال�صمود واملواجهة
بني املقاومة وبيئتها احلا�ضنة.

أبو عماد :العدو يمارس
المماطلة والتسويف واالبتزاز
في مفاوضات القاهرة ..ونحن
للتمسك
ُّ
أمام اختبار حقيقي
بشروط المقاومة

يجري احلديث عن انفراجات يف مو�ضوع الو�صول
�إىل تهدئة دائمة ،وترافق ذلك مع و�ضع تعديالت على
املبادرة امل�رصية ..بر�أيكم ،ما هي �إمكانية الو�صول �إىل
تهدئة قريبة ودائمة مع �ضمان ال�رشوط الفل�سطينية
لوقف النار؟
املواجهة واملعركة ال�سيا�سية التي يخو�ضها الوفد
الفل�سطيني يف القاهرة �صعبة و�شاقة ،على اعتبار �أن
هناك يف الواقع الدويل والإقليمي من يعمل على منح
الكيان ن�رصاً �سيا�سي ًا وهو املهزوم يف امليدان ،وت�شهد
القاهرة معركة �ضارية يف ال�سيا�سة وتثبيت �رشوط
ومطالب املقاومة ،وهناك ابتزاز ميار�سه الكيان
بهدف �إجها�ض هذه ال�رشوط واملطالب املُحقّة ،والتي
هي يف الأ�سا�س م�ؤكَّد عليها يف «اتفاقات �أو�سلو العام
 ،»1993و�إن كنا نرف�ض اتفاقات الإذعان.
من املبكر احلديث عن انفراجات على الرغم من
التهدئة الأوىل والثانية �أو الثالثة ،مادامت حكومة

نتنياهو مل ت�ستجب ل����شروط امل��ق��اوم��ة ،ونلحظ
عمليات االبتزاز التي ميار�سها الكيان ،وبالتايل
يريد �أخذ الوفد الفل�سطيني �إىل �سياق خارج املو�ضوع
الرئي�سي ،كحديثه عن الإف��راج عن اجلنود الأ�رسى
مقابل الأ�رسى الذين �أفرج عنهم يف عملية �شاليط،
�أو حماولته خلق �رشخ داخل الوفد الفل�سطيني ،من
خالل مغازلته لل�سلطة ،والإك��ث��ار من احلديث عن
دوره��ا امل�ستقبلي� ،أو حماولته رب��ط �إع��م��ار غزة
مبو�ضوع �سالح املقاومة ،عرب رقابة دولية ت�رشف
على عملية �ضبطه� ،أو �إيجاد منطقة عازلة يف مناطق
غالف غزة� ،أو الإ�رشاف على عملية تدمري الأنفاق،
وال يوجد حديث عن تعديل يف املبادرة امل�رصية

■ قوات مغربية حلماية ال�سعودية
ذكرت �صحيف����ة «ال�صباح» املغربية �أن اململك����ة املغربية �أر�سلت
فريق���� ًا ع�سكري���� ًا �إىل اململكة العربي����ة ال�سعودية م�ؤ َّلف���� ًا من نخبة
ع�سكرية متخ�ص�ص����ة يف التدخل ال�رسيع ،وم����ن ذوي خربة مع َرتف
بها دولي����اً ،كا�شف����ة �أن «الكومندو املغربي املتك���� ِّون من  100فرد
ي���ش�رف على وحدات ع�سكرية �سعودي����ة مهمته دفع خطر داع�ش عن
ال�سعودية»ُ .يذكر �أن املغرب ُيعترب حليف ًا ا�سرتاتيجي ًا لدول اخلليج،
ال�سيما للريا�ض التي ي�ستجيب فوراً لطلباتها ،خ�صو�ص ًا يف ما يتعلق
بال�ش�ؤون الع�سكرية� ،إذ �إن اخلربة الع�سكرية املغربية م�شهود لها.
■ �أوامر بندر
وجه
ك�شف���ت م�صادر عربي���ة و�أوروبية �أن الأمري بندر ب���ن �سلطان ّ
م�ؤخ���راً كالم ًا قا�سي ًا للقيادة امل�رصية ،وخالل جل�سة مع م�س�ؤولني

�أوروبي�ي�ن وعرب ،اتهم بن���در القيادة امل�رصي���ة ب�أنها «ت�سبح يف
الف�ضاء» وتتدخل يف �أمور لي�ست من �ش�أنها ،وحتديداً ما يتعلق مبا
يجري يف �سورية ،وما تقوم به حكومة كرد�ستان العراق ،معترباً �أن
على م�رص �أن تلت���زم باملواقف التي تتخذها ال�سعودية �إزاء ق�ضايا
املنطقة.
■ داع�ش يج ّند «اجلن�س اللطيف»!
الح���ظ املراقبون �أن تنظيم «الدول���ة الإ�سالمية» ين�شط يف جتنيد
الفتي���ات والن�ساء يف الغ���رب لالن�ضمام �إلي���ه ،ووردت تقارير من
املدون الإعالمي  jamie detmerتفيد ب�أن «الدولة الإ�سالمية»
ّ
ت�ستخدم و�سائ���ل التوا�صل االجتماعي للبحث ع���ن الإناث الالتي
ُت���ردن االن�ضمام �إليه ،وذلك بت�شديد الرتكي���ز على احلياة الأ�رسية
املنزلية التي تنتظرهن.

اقت�رصت ردة الفعل العربية ال�شعبية والر�سمية
على �إدانات هنا واعت�صامات رمزية هناك ..ما هي
بر�أيكم ا�سباب تراجُ ع الدور العربي الر�سمي وال�شعبي؟
وما هي ر�سالتكم لل�شعوب العربية عموماً ،وال�شعب
الفل�سطيني ب�شكل خا�ص؟
امل�شهد العربي ال��ع��ام خميِّب ل�ل�آم��ال ،و�شكّل
�صدمة غري �إيجابية ل�شعبنا ال��ذي يتعرّ�ض حلرب
�إبادة حقيقية .مل يكن هذا التحرك مب�ستوى امل�أمول
ال��ذي يُبنى عليه ،على عك�س ما ت�شهده العديد من
عوا�صم العامل يف �أوروبا و�أمريكا و�أمريكا اجلنوبية
والالتينية ،وجنوب �إفريقيا ،و�إيران ورو�سيا وال�صني،
وغ�يره��ا م��ن ال���دول التي �شهدت حت��رك��ات �ضخمة
مت�ضامنة و�شاجبة للعدوان ال�صهيوين واملجازر التي
يتعر�ض لها ال�شعب الفل�سطيني ،وقد ذهبت بع�ض
الدول �إىل �سحب �أو ا�ستدعاء �سفرائها ،خ�صو�ص ًا يف
�أمريكا الالتينية ،والبع�ض و�صف الكيان بالدولة
الإره��اب��ي��ة ،ويف بريطانيا ا�ستقالت وزي���رة من
احلكومة احتجاج ًا على العدوان على غزة ،وهنا البد
من التنويه بالتحركات التي �شهدها لبنان كدولة
مب�ؤ�س�ساتها الت�رشيعية والتنفيذية ،وو�سائل �إعالمه
التي وحّ دت ن�رشة �أخبارها ت�ضامن ًا مع غزة ،والدور
املميز لقناة «امليادين» ،وبتقديري �أن �أحد �أه ّم �أ�سباب
هذا الرتاجع ،جناح الواليات املتحدة ،وحتت م�سمى
«الربيع العربي» ،يف �أخذ ال�شارع �إىل �سياق بعيد عن
فل�سطني؛ الق�ضية املركزية.
�أم��ا الر�سالة ل�شعوب �أمتنا العربية ،ف ��إن هذا
امل�شهد املحبط لن يدفعنا �إىل وقف الرهان على دور
�أمتنا و�شعوبها التي دفعت الكثري يف �سبيل فل�سطني؛
ق�ضية العرب وامل�سلمني املركزية ،ونحذّر من �أن
ال��ع��دوان على القطاع اليوم هو ا�ستكمال مل�رشوع
�إ�سقاط املنطقة برمتها ل�صالح الكيان ال�صهيوين،
فال�شعب الفل�سطيني ومقاومته اليوم يكتبون بدماء
�أبنائهم فجراً جديداً لأمتنا العربية ،لذلك عليكم �أن
تنت�رصوا لفل�سطني ،لأن الربيع ال يكون ربيع ًا �إ ّال
على �أر�ض فل�سطني ،والدميقراطية والرقي واالزدهار
لن تتحقق يف عاملنا العربي إ� ّال �إذا متكنّا من اقتالع
الغدة ال�رسطانية على �أر�ض فل�سطني املحررة بحرها
�إىل نهرها ،وكل التحية �إىل �شعبنا الفل�سطيني ،الذي
�أثبت كل يوم �أنه امل�ضحي على الدوام ،وعنوان البذل
والعطاء والت�ضحية ،والن�رص �صرب �ساعة.

�أجرى احلوار� :سامر ال�سيالوي
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المسيحيون بين خيارين :المقاومة أو اإلبادة
م���ن املنتظ���ر �أن ينعك����س تكليف
رئي�س ال���وزراء العراق���ي اجلديد حيدر
جواد العبادي ارتياح��� ًا عراقي ًا ودولي ًا،
فمنذ دخ���ول الأمريكيني �إىل العراق عام
 2003ولغاي���ة اليوم ،مل ن�شه���د اتفاق ًا
عراقي ًا و�إقليمي��� ًا ودولي ًا كالذي �شهدناه
من �أجل �إق�صاء نوري املالكي عن رئا�سة
احلكوم���ة يف بغ���داد .ويف خ�ض��� ّم هذا
االرتياح ،والدع���وة �إىل ت�شكيل حكومة
وح���دة وطني���ة ،م���ا زال امل�سيحي���ون
العراقي���ون وباق���ي الأقلي���ات يعانون
م���ن �إره���اب «الدول���ة الإ�سالمي���ة يف
الع���راق وال�شام» ،الذين يقومون ب�إبادة
املكونات العراقية كافة بدون ا�ستثناء،
ويعمدون �إىل ا�ستكمال اخلطة الغربية -
ال�صهيونية اجلهنمية امل�شرتكة بالق�ضاء
عل���ى كل التاريخ امل�سيحي يف امل�رشق
العربي.
ً
فعلي���ا ،لق���د تعرّ����ض امل�سيحيون
العراقيون مل�ؤامرة كونية على وجودهم،
امتدت على مرحلتني:
 الأوىل منذ عام  2003ولغاية عام ،2014وفيه���ا تهجري بط���يء وا�ستنزاف
للوجود امل�سيحي يف العراق ،من خالل
و�سائ���ل ع��� ّدة� ،أهمها الإره���اب والقتل
وتفجري الكنائ�س ،تلتها �إغراءات العي�ش
يف الغ���رب ،مبا فيها م���ن �أمن وا�ستقرار
مل ينع���م بها العراقي���ون بعد االحتالل
الأمريك���ي ،كل ذلك و�س���ط �صمت عراقي
وعربي ودويل م�شبوه.
امل�ؤ�س���ف يف مرحل���ة تهج�ي�ر
العراقيني امل�سيحي�ي�ن الأوىل �أن العامل
�أجم���ع ت�آمر عل���ى امل�سيحيني يف ذلك
البلد ،فاحلكومات الغربية فتحت �أبواب
قن�صلياته���ا و�سفاراتها ملنحهم الهجرة،
وبع�ض املرجعيات امل�سيحية امل�رشقية،
خ�صو�ص ًا اللبناني���ة منها� ،ساهمت يف
جع���ل لبنان مق���راً م�ؤقت��� ًا ي�ستجلبون
امل�سيحي�ي�ن العراقي�ي�ن �إلي���ه ،متهيداً

لهجرته���م الدائمة �إىل الغرب ،يف تواط ؤ�
�رصي���ح ووا�ض���ح و»مقبو����ض الثمن»
لتهجري امل�سيحيني من امل�رشق.
وي�ش�ي�ر العديد من التقاري���ر �إىل �أن
امل�ؤام���رة عل���ى الوج���ود امل�سيحي يف
الع���راق كانت م�شرتك���ة ،فمنهم من ي�شري
�إىل �أن الأكراد طمعوا بهجرة اال�ستثمارات
امل�سيحية �إىل �أرا�ضيهم ،والغرب اعتربهم
«جمرد �أ��ض�رار جانبية» يف احلرب على
وال�سن���ة املت�شددون
الإره���اب ،وال�شيعة ُّ
مار�سوا عليه���م �إرهابهم ،ب�سبب اعتبارات
عراقية حم�ض ،فال�شيعة اتهموا امل�سيحيني
ب�أنهم كانوا م���ن الأقليات املحظوظة يف

ال�سنة الراديكاليون
عهد �صدام ح�سني� ،أما ُّ
فاعتربوا �أن امل�سيحيني «جزء من احلملة
الغربية والأمريكية» على العراق ،ب�سبب
وحدة الدين.
 املرحل���ة الثاني���ة :بع���د غ���زوة«داع�ش» العراقية  .2014يف هذه املرحلة
مل يعد قت���ل امل�سيحيني يت ّم ب�صمت ،بل
بات قت ًال مدوي ًا تُ�سمع �أ�صدا�ؤه يف �أرجاء
املعمورة ،ب�سبب الإبادة التي تع ّر�ض لها
امل�سيحي���ون العراقي���ون ،والتنكيل بهم،
و�سب���ي ن�سائهم واحتالل �أرزاقهم من قبل
التنظيم الإرهابي املتوح�ش.
بالت�أكي���د ،ا�ستم��� ّر التواط��� ؤ� عل���ى

م�سيحيي العراق يف هذه الفرتة ،ففرن�سا
عر�ضت ا�ستقبالهم بدل الدفاع عنهم وعن
وجودهم ،وق���وات «الب�شمركة» الكردية
وال�سنة
وقف���ت تتف���رج عل���ى ذبحه���مُّ ،
العراقي���ون كان���وا م�شغول�ي�ن بالتهليل
لـ«الثورة» التي �ستطي���ح بـ»خملّفات
االحتالل الأمريكي» ،كما ا ّدعوا ،ومل يكن
�أمام ال�شيع���ة العراقيني �إال فتح بيوتهم،
يف ظل خوف م�رشوع على م�صري م�شابه
مل�صري امل�سيحيني ،لك���ن بقيت الإدانات
م���ن امل�سلمني حت���ت ال�سق���ف املطلوب
واملفرت�ض� .أما الأمريكي���ون فلم يكرتثوا
مل�ص�ي�ر مئ���ات �آالف امل�سيحي�ي�ن ،ومل

م�سيحيون تهجّ روا �إىل �أربيل ي�شرحون لوزير اخلارجية الفرن�سي لوران فابيو�س ظروفهم ال�صعبة

(�أ.ف.ب).

يحركوا �ساكن ًا ،بل كل ما تبينّ من التح ُّرك
الأمريكي الأخري بق�صف مواقع «داع�ش»،
�أن وا�شنط���ن تهتم فقط لإم���دادات النفط
التي ت�سيطر عليه���ا يف �إقليم كرد�ستان،
وكل م���ا ع���دا ذلك م���ن م�ص�ي�ر �شعوب
ب�أكمله���ا يف العراق ال قيمة له يف ميزان
اال�سرتاتيجية الأمريكية.
ويف خ�ض���م ه���ذا امل�شه���د الدموي،
ت�أت���ي امل�س�ؤولية امل�سيحي���ة املبا�رشة،
فالتهج�ي�ر الأول ال���ذي ح�ص���ل ب�صمت
وا�ستن���زاف عل���ى مدى عقد م���ن الزمن،
كان من املفرت�ض �أن ي���د ّق جر�س الإنذار
بالن�سبة �إىل امل�سيحيني العراقيني الذين
تع ّر�ض���وا لالرهاب واالجتث���اث بدون �أن
ي���رف جفن لأح���د� ،سواء يف الع���راق �أو
الع���امل العربي �أو الغرب���ي ،لذا ،كان من
املفرت����ض بامل�سيحي�ي�ن العراقي�ي�ن �أن
يه ّبوا للدفاع عن �أنف�سهم ،وعن عائالتهم
ووجوده���م ب���دل �أن يلج����أوا �إىل الهرب
واللط���م والنحي���ب وانتظ���ار امل�ساعدة
من عامل لطامل���ا �ص ّم �آذان���ه عن �سماع
�رصاخه���م ،وتخلّ���ى عنه���م يف ال�سابق،
وكان م���ن الأجدى لو �شكّل ه�ؤالء وحدات
للدفاع ال�شعب���ي عن مدنهم وقراهم ،كما
فعل م�سيحيو �سورية ،وهو ما منع عنهم
م�صري م�شابه مل�صري م�سيحيي العراق من
اجتثاث و�إبادة وغزوات مل تكن لتوفرهم
يف ظل �إجرام متفلت و�إرهاب غري م�سبوق.
يف املح�صل���ة ،ما ح�صل للم�سيحيني
العراقيني يجب �أن يدفع م�سيحيي امل�رشق
�إىل وقفة ج���ر�أة ا�ستثنائية ،تتطلب منهم
الدفاع عن م�صريه���م ووجودهم و�أر�ضهم
والعي�ش فيها بكرام���ة ،و�إن ُفر�ض عليهم
امل���وت فليموت���وا واقف�ي�ن يدافعون عن
كرامتهم ووجودهم بدل �أن ميوتوا منحوري
الرقاب �أذالء ..ويبقى املوت واحد ،وعليهم
�أن يختاروا.

د .ليلى نقوال الرحباين

«داعش» ..والدور المرسوم لها
�أث���ار الظه���ور والتنام���ي ال�رسي���ع
لتنظيم «داع�ش» جد ًال كبرياً يف الأو�ساط
ال�سيا�سي���ة ،وكان حمطّ اهتمام كبري يف
مراك���ز الدرا�سات وو�سائ���ل الإعالم ذات
الطابع الأمن���ي والإعالمي ،خ�صو�ص ًا �أنه
طرح نف�سه بدي ًال عن تنظيم «القاعدة».
م���ن جه���ة �أخ���رى� ،أوج���دت الأزمة
ال�سوري���ة م�رسح��� ًا جدي���داً للتكفرييني،
ف�أ�صبحت �سورية «�أر�ض جهاد» بالن�سبة
فتوجهت املجموع���ات التكفريية
�إليهمّ ،
م���ن �أفغان�ستان وال�شي�ش���ان وال�سعودية
وبل���دان �أخرى� ،أما من العراق فقد �أر�سلت
ما ي�سمى «الدولة الإ�سالمية يف العراق»
جمموعاتها ،وان�ض���م اجلميع حتت لواء
«جبهة الن��ص�رة» ب�إم���ارة «�أبو حممد
اجل���والين» ،ال���ذي ب���ات ي�صل���ه الدعم
الع�سك���ري وامل���ادي مبا��ش�رة من دون
الرجوع �إىل �أم�ي�ره «�أبو بكر البغدادي»،
كما �أنه تف��� ّرد ببع����ض املواقف وحاول
التما ُي���ز ع���ن البغدادي ،وف�ص���ل الو�ضع

ال�س���وري عن الو�ضع العراقي ،فكانت ردة
فعل البغدادي �أن دعا يف العام � 2013إىل
ان�ضمام «اجلبهة» �إىل «دولة الإ�سالم يف
العراق وال�شام» (داع�ش).
كُت���ب الكثري عن داع����ش و�أمريها ،و
قد ذهب البع����ض �إىل اعتبارهما �صنيعة
�أمريكي���ة ،م�ستندين بذل���ك �إىل جمموعة
من امل�ؤ�رشات ،ومنه���ا ما ك�شفه املوظف
ال�سابق يف وكالة اال�ستخبارات الأمريكية
« »C.I.Aادوار �سن���ودن ب����أن الوكال���ة
وجه���از اال�ستخب���ارات «الإ�رسائيلي���ة»
هم���ا اللذان �شكّال «داع����ش» ،وي�شري �إىل
تعاون يف م���كان ما يف الإطار نف�سه مع
اال�ستخب���ارات الربيطانية ،وهو ما نقلته
«وكالة الأنباء االيرانية  -فار�س».
ويف تقري���ر �أع ّده املحل���ل الرو�سي
املتخ�ص�ص ب�ش����ؤون ال��ش�رق الأو�سط؛
�أندري���ه �أونتيك���وف ،نق ًال عم���ا و�صفها
بتقارير ر�سمية للإدارة الأمريكية� ،أو�ضح
�أن �أم�ي�ر «تنظيم الدولة الإ�سالمية» �أبو

بك���ر البغ���دادي اعتُقل من ق َب���ل القوات
الأمريكية يف وقت �سابق من عام ،2004
وكان ميك���ث يف �سجن مع�سكر «بوكا»،
مت الإف���راج عنه يف وقت الحق من
لكن ّ
عام  ،2009يف ظل �إدارة الرئي�س الأمريكي
باراك �أوبام���ا ،بح�س���ب «�أونتيكوف».
�أما فيما يتعل���ق بالتدريبات الع�سكرية
للتنظي���م ،فقد ذك���ر �آرون كالين لـموقع
« »WNDالإخب���اري �أن �أع�ضاء تنظيم
تدرب���وا يف عام 2012
داع����ش «ّ »ISIS
على �أيدي مدربني �أمريكيني يعملون يف
قاعدة �رسي���ة يف الأردن ،و�أخرياً ولي�س
�آخ���راً ما �صدر ع���ن وزي���رة اخلارجية
الأمريكي���ة ال�سابقة ه�ل�اري كلنتون يف
كتاب «خيارات �صعب���ة» ،اعرتفت ب�أن
«الإدارة الأمريكي���ة قام���ت بت�أ�سي�س ما
ي�سمى بتنظي���م الدول���ة الإ�سالمية يف
العراق وال�شام لتق�سي���م منطقة ال�رشق
الأو�سط».
ما بني قائ���ل �إن «داع����ش» حركة

�إ�سالمي���ة تكفريية لها خلفي���ة عقائدية
وت�ستفيد من الآخري���ن لتحقيق �أهدافها،
وه���و �أمر ال ي�ستطيع �إن���كاره «داع�ش»،
و�آخر ب�أن���ه تنظيم �صنعته �أمريكا خلدمة
م�رشوعها يف املنطق���ة ،تط ّورت الأحداث
ب�ش���كل �رسيع ،فف���ي �سوري���ة تراجعت
املعار�ضة وتقدم النظ���ام ال�سوري ،ويف
العراق �أعلن «داع�ش» �إمارته الإ�سالمية
يف الع���راق وال�شام ،و�أم�ي�ركا مل حترّك
�ساكن��� ًا ،واكتف���ت بالق���ول �إن امل�شكلة
�سيا�سية وال بد من معاجلتها قبل القيام
ب�أي عمل ع�سكري ،وتزامنت مع مفاو�ضات
جني���ف الت���ي مل ت�ص���ل �إىل نتيجة ،لأن
�أمريكا �أرادت �أن ت�ستفيد من املتغيرّات يف
العراق لفر����ض �رشوطها على �إيران ،ويف
فل�سط�ي�ن �أعلنت «�إ�رسائيل» احلرب على
غزة ،وبت�آمر م���ن بع�ض الأنظمة العربية
للق�ضاء عل���ى «حما����س» و«اجلهاد»
وف�صائل املقاوم���ة يف فل�سطني ،ولكنها
ف�شلت.

مل���اذا تقاتل داع�ش �ض���د امل�سلمني
وامل�سيحيني وال تقاتل «�إ�رسائيل»؟ ومن
�أي���ن هذا احلقد الدفني الذي ال رحمة فيه،
واهلل �سبحانه تعاىل يقول }وما �أر�سلناك
�إال رحمة للعاملني{؟
�إن مل نقل �إن «داع�ش» �صنيعة �أمريكا
ف�إنهم يتقاطعون معه���ا ب�إحداث الفتنة
و�إ�ضعاف االمة ومتزيقها لال�ستيالء على
خرياتها ونفطها ،و�إن مل يكونوا عمالء فقد
ا�ستعملتهم مل�صلحته���ا ،و�سي�أتي اليوم
ال���ذي ت�شعر فيه �أم�ي�ركا بخطرهم �إذا ما
جتاوزوا احلدود املر�سومة لهم ،و�ستعلن
احلرب عليهم.
«داع�ش» حرك���ة تكفريية منغم�سة
يف الظلم واالنح���راف والف�ساد ،و�ستكون
�سيطرتها زب ٌد يذهب جفاء ،فاخلري موجود
يف الأمة لرفع راية الإ�سالم احلق ،وحتقيق
الن�رص ب�إذنه.

هاين قا�سم
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«غزوة» أميركية لتطويق الصين عبر أفريقيا
مل تك����ن القمة الأمريكية  -الأفريقية
الت����ي بحثت على مدى ثالث����ة �أيام يف
الوالي����ات املتحدة ،حدث ًا بروتوكولي ًا �أو
عاب����راً يف جمرى الأحداث العاملية ،و�إن
مل تن����ل القمة ،ورمبا عن ق�صد ،التغطية
الإعالمية التي يجب �أن تنالها� ،سيما �أن
يف البواطن م�سائل عل����ى قدر كبري من
الأهمي����ة ،ال ميكن �إال �أن حت����وم حولها
ال�شبهات من حيث امل�آرب امل�ستقبلية.
القم����ة التي جمعت نح����و  50زعيم ًا
وممث��ل� ًا لكب����ار دول �أفريقي����ا و�شم����ال
�أفريقيا ،ومنهم دول عربية مثل اجلزائر
وتون�س وموريتاني����ا وال�صومال ،وعلى
م�ستوى عالٍ  ،وكذل����ك م�رص التي اعتذر
رئي�سها احلايل عبد الفتاح ال�سي�سي عن
عدم احل�ضور ،والأرجح ب�سبب التباينات
مع وا�شنطن ب�ش�أن املوقف من «الإخوان
امل�سلم��ي�ن» ،كانت لها قرارات يف غاية
الأهمية من حي����ث ر�صد مبلغ  37مليار
دوالر حتت �شعار «التنمية يف القارة»
التي ل����وال عمليات النه����ب املنظَّ م من
الدول الغربي����ة الت����ي ا�ستعمرتها ،وال
تزال تهيمن على مقدراتها ،لكانت القارة
الأغنى والأك��ث�ر تنمية ومن����واً من بني
ق����ارات العامل� ،سيما �أنه����ا تختزن �أكرب
و�أغل����ى الرثوات الباطني����ة من املعادن
الأثم����ن يف الأر�����ض� ،إىل النفط ،وكذلك
املياه والأر�ض اخل�صبة.
واحلقيق����ة �أن املبال����غ املر�ص����ودة
لي�س����ت مندرجة يف �إطار امل�ساعدات وال
املعونات العاجلة ملعاجل����ة الأمرا�ض
والأوبئة التي ت�رضب القارة منذ �سنوات،
ب�سبب جت����ارب غربية حت����ت �شعارات

الوفود امل�شاركة يف القمة الأمريكية  -الأفريقية يف �صورة جماعية بوا�شنطن

«البحث العلم����ي» ،والتي يف حقيقتها
مدم����رة للب�رشي����ة من حي����ث الأمرا�ض
الناجم����ة عنه����ا� ،إمنا ه����ي مبالغ جزء
منها قرو�ض و�آخر خم�ص�ص من �رشكات
دولية ك��ب�رى لال�ستثم����ار يف جماالت
املطاعم وامل�رشوبات الغازية وقطاعات
املياه والطاق����ة الكهربائية ،وامل�صارف
وتكنولوجي����ا الإعالم ،وهذا يعني �إن�شاء
منظومة كامل����ة لل�سيط����رة والت�سويق
للمنتج����ات الأمريكي����ة يف الأ�س����واق
اجلديدة ،وقد ا�ستكملت يف اليوم الأخري
بتخ�صي�ص مبل����غ لإن�شاء ق����وة تدخُّ ل
�رسيع ،حتت عنوان احلرب على الإرهاب،
بينما يف احلقيقة �ستكون حار�سة الغزو

هدف أميركا من القمة
إنشاء منظومة كاملة
للسيطرة االقتصادية
والعسكرية على األسواق
الجديدة ..تحت عنوان
«الحرب على اإلرهاب»

اال�ستعماري اجلديد ،مع العلم �أن الدعوة
للقمة حمل����ت هدف ًا معلَن���� ًا هو تعزيز
العالقات االقت�صادي����ة وزيادة التجارة
ب��ي�ن الطرف��ي�ن ،وجم����ع مئ����ات رجال
الأعمال ،وقد ا�ستلحق الرئي�س الأمريكي
يف ختام القمة بالق����ول �إن امل�ساعدات
الع�سكرية الأمريكي����ة «تندرج يف �إطار
تعزيز تعاوننا الأمني من �أجل مواجهة
�أف�ضل للتهديدات امل�شرتكة ،مثل الإرهاب
وجتارة الب�رش».
وبالطب����ع ف�إن هناك �رشوط ًا �أمريكية
ل�ضمان جناح الغزو �أو قوننته ،من خالل
توفري بيئة �سيا�سية واقت�صادية مقرونة
بت�رشيع����ات ،باعتبار ذلك  -وفق تعبري

(�أ.ف.ب).

�أوباما  -مفتاح الع�رص املقبل للنمو يف
�أفريقيا.
�إن اال�ستفاق����ة اجلدي����دة للوالي����ات
املتحدة جت����اه القارة ال�س����وداء لي�ست
هزة �ضمري �أو وعي مل�صائب القارة� ،إمنا
بع����د تنامي هواج�سها م����ن تعاظم دور
ال�ص��ي�ن يف �أفريقيا يف جماالت التنمية
واال�ستثم����ار� ،أي مبعن����ى م����ن املعاين
حماولة احلد من هذا التعاظم عن طريق
تطويق ال����دور ال�صيني يف �إطار ال�رصاع
الكبريتي.
الدولتي
املتجدد بني
نْ
نْ

يون�س عودة

اتهامات للسعودية بتمويل إحسان أوغلو ..وخاليا نائمة لتأجيج العنف في تركيا

فوز أردوغان يدفع العالقات مع الرياض إلى الحضيض
�أنقرة  -الثبات
مل ت�أتِ االنتخابات الرئا�سية الرتكية
بجدي����د على �صعي����د اال�س����م املتوقَّع
لرت�ؤ�س الب��ل�اد ،فرجب طي����ب �أردوغان
كان دائم ًا اال�س����م الأول يف تركيا ،وهو
بات ي�ش����كّل حالة خا�صة ينق�سم حولها
الأتراك بقوة؛ ب��ي�ن م�ؤيد له ومل�رشوعه،
وكاره لهما مع ًا.
�أثبتت النتائ���ج التي �أف�ضت �إليها
هذه االنتخابات �أن �أردوغان يحافظ
ت�صب له
على كتل���ة ناخبة ثابت���ة
ّ
يف كل انتخاب���ات ،فيم���ا يت���وزع
الباق���ون الباق���ي ،ومل ي�ستطيع���وا
�إيج���اد خط���اب م�شرتك بينه���م �إال
الع���داء لأردوغان ،فكان���ت النتيجة
تراجع يف حما�س���ة املعار�ضني يف
الذه���اب �إىل االنتخاب���ات ،ما خفّ�ض
من ع���دد �أ�ص���وات املعار�ضة ،ورفع
م���ن ن�سبة ف���وز �أردوغ���ان ،علم ًا �أن
نتائج االنتخاب���ات البلدية الأخرية
�ص ّبت يف �صالح املعار�ضة بالن�سبة
املتقاربة م���ن الأ�صوات التي و�صلت
لدى املعار�ض���ة �إىل نحو  19مليون

�صوت ،وهي ن�سبة تقبل بب�ضع مئات
م���ن الآالف مع �أ�صوات �أردوغان التي
فاز به���ا يف االنتخاب���ات الرئا�سية
(رفع عدد �أ�صواته نحو � 400ألف) ،ما
يعن���ي �أن املهمة لي�س���ت م�ستحيلة،
لكنها تبقى �صعبة ب�سبب االختالفات
الكبرية ب�ي�ن املعار�ضني العلمانيني
والقوميني والي�ساريني والإ�سالميني.
لكن لف����وز �أردوغان جان����ب �إقليمي

هام ،فالرج����ل يطمح بلع����ب دور كبري
خ����ارج البالد ،ويف املنطق����ة الإ�سالمية
 العربية حتدي����داً ،ولهذا كان ال بد منال�صدام م����ع ال�سعودية ،الت����ي يح ّملها
�أن�ص����ار �أردوغ����ان م�س�ؤولي����ة «ت�أجيج
التوترات» يف تركيا.
يقتن����ع املحيط����ون ب�أردوغ����ان �أن
ال�سعودي����ة هي َمن كان����ت وراء اختيار
�أكم����ل الدي����ن �إح�سان �أوغل����و ملناف�سة

الرئي�س الرتكي املنتخب �أردوغان والرئي�س غول وعائلتاهما يف �أنقرة بعد �إعالن نتائج االنتخابات (�أ.ف.ب).

�أردوغان يف ال�سباق �إىل ت�شانكايا ،حيث
الق�رص الرئا�سي الرتكي ،ويقول مقربون
من����ه �إن �أموا ًال �سعودي����ة كبرية رُ�صفت
من �أج����ل حمل����ة �إح�سان �أوغل����و الذي
ح�صل عل����ى مليون ون�صف مليون لرية،
�أي ما يق����ارب � 700ألف دوالر ،كتربعات
انتخابية رُ�صف منها على حملته التي
�شمل����ت كل امل����دن الرتكي����ة الرئي�سية،
مقارنة مع  56مليون لرية لأردوغان ،ما
ُيظهر فارق ًا كبرياً يف «املوارد املعلَنة»،
وفق م�صادر قريبة من �أردوغان ا�ستغربت
عدم ت أ� ُّث����ر حملة �أكمل الدين �أوغلو بهذا
النق�����ص ،ويف ه����ذا تلمي����ح وا�ضح �إىل
تلقّي مر�ش����ح املعار�ضة �أم����وا ًال «غري
منظورة» يعتق����د املحيطون ب�أردوغان
�أنها �سعودية و�إماراتية حتديداً.
�أم����ا ع����ن العالق����ة ب��ي�ن الطرفني،
ال�سعودي والرتكي ،فيبدو �أنها لن تكون
يف �أف�ض����ل �أحوالها بعد جناح �أردوغان،
خ�صو�ص ًا �أن م�صادر قريبة من �أردوغان
كان����ت قد ح����ذّرت من وج����ود «خاليا
نائمة» تخطّط جل ّر البالد �إىل مواجهات
عنيفة بعد اجلولة الأوىل من االنتخابات
الرئا�سي����ة ،حي����ث تقول امل�ص����ادر �إنه

تك ّونت لدى �أجهزة الأمن الرتكية �صورة
�شبه وا�ضحة عن خمطط مم َّول �سعودي ًا
و�إماراتي���� ًا لبثّ حال م����ن الفو�ضى يف
ال�شارع الرتكي بعد �إعالن نتائج الدورة
الأوىل ،من دون ح�ص����ول �أردوغان على
الغالبية الكافية للف����وز ،فت�شهد الفرتة
ْي�ن �أعمال �شغب
الفا�صلة ب��ي�ن الدورت� نْ
وعنف ت�����ؤدي �إىل زعزعة ا�ستقرار البالد،
متهيداً للإطاحة ب�أردوغان ،لكن �أردوغان
فاز منذ الدورة الأوىل.
ه����ذا اخل��ل�اف الرتك����ي  -ال�سعودي
املتمادي ال ميكن و�ضع����ه �إال يف خانة
ال�رصاع على النفوذ يف املنطقة وزعامة
العامل الإ�سالمي ،مع احل����ذر ال�سعودي
ال�شدي����د من تق ُّدم �أردوغ����ان يف ال�شارع
الإ�سالم����ي ،وقي����ام اململك����ة بخطوات
تُع����زز التباع����د مع �أردوغ����ان ،الذي مل
يكتفِ بو�ص����ف انت�صاره يف االنتخابات
ب�أن����ه «انت�صار للأمة الرتكية» ،بل م ّدد
نطاقه اجلغرايف لي�صيب كافة املناطق
التي يتناف�س فيها م����ع ال�سعودية؛ يف
«�سوري����ة والعراق ولبن����ان وفل�سطني،
وانت�ص����اراً لل�شع����وب م����ن �أفغان�ستان
وحتى البو�سنة والهر�سك».
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إميل لحود يتذكر..

من المدرسة إلى الكلية الحربية ..وتخرُّ جه ضابطًا ومهندسًا بحريًا

من عمر ع�رش �سنوات حتى انتهاء
ا�ستمر
املرحلة الثانوي���ة والتخرج،
ّ
�إميل جميل حلود يف مدر�سة برمانا،
التي كان ي�سمح لهم باخلروج منها
فيها يوم واحد يف اال�سبوع فقط ،وهو
يوم الأحد ،ما يعن���ي �أن كل الطالب
كان يعي�شون ببيئ���ة واحدة و�أجواء
واحدة ،وم���ا زال حت���ى اليوم لديه
�أ�صدقاء م���ن تلك احلقبة ،و»بع�ضهم
ن���ال اجلن�سية اللبناني���ة فيما بعد،
وما زلنا نلتق���ي ،وتلك الأجواء التي
ع�شناها يف مدر�سة برمانا هي التي
كان يريدها الوالد».
ي�ضيف :يت�أثر ال�شخ�ص بالرتبية
العائلية واملحي���ط قبل و�صوله �إىل
�سن الع�رشي���ن ،وعندما انت�سبت �إىل
اجلي����ش ،كان الوالد ما يزال م�ستمراً
يف اخلدمة الع�سكرية ،لكنه كان بد�أ
نوع ًا ما يتّجه �إىل العمل ال�سيا�سي..
ورمبا هنا ب���د�أت مرحلة جديدة يف
�سرية عائلة جميل حلود ،وعلى وجه
التحديد �إميل حلود.
وب����ر�أي الرئي�����س حل����ود ف�����إن
ال�سيا�س����ات اال�ستعماري����ة تق����وم
منذ �أن ب����د�أ �أول �شكل م����ن �أ�شكال
«فرق
اال�ستعم����ار؛ على �سيا�س����ة ّ
ت�س����د» ،وبه����ذا فالفرن�سي����ون و�إن
كانوا ق����د ج����اءوا �إىل البالد حتت
ا�سم «انتداب»� ،إال �أنهم مل يخرجوا
عن ه����ذا النه����ج اال�ستعماري ،فهم
�إ�ضاف����ة �إىل م�شاريعه����م لتفري����ق
اللبناني��ي�ن كمواطن��ي�ن ،كان����ت
ت�صب على هذا
�سيا�ساته����م �أي�ض���� ًا ّ
النح����و يف امل�ؤ�س�سات ،حتديداً يف
اجلي�����ش اللبن����اين ،والحق���� ًا ،ويف
وقت كان����وا يقولون فيه �إن اجلي�ش
لي�ست له عالقة بالطائفية ،ولي�س
طائفي ًا ،كان ثمة نوع من املمار�سة
املختلف����ة ،بحيث �إن ل����واء مع ّين ًا
على �سبيل املثال ال احل�رص ،قائده
م�سيحي ًا ،تك����ون الأكرثية ال�ساحقة
من اجلن����ود م�سلم��ي�ن� ،أو العك�س
بالعك�����س ،وبالتايل �أم����ام النا�س
هناك اختالط ،بينم����ا الواقع لي�س
على هذا النحو ،وق����د ر�أينا نتائج
ذل����ك بعد اندالع احلرب الأهلية يف
لبنان عام  ،1975حيث كل «قطيع»
حلق «قطيع����ه» ..ولهذا كانت �أوىل
امله����ام التي �أخذتُه����ا على عاتقي
حينم����ا ت�سلمت قي����ادة اجلي�ش �أن
�أغ�ّي�رّ ه����ذه التقالي����د واملفاهيم،
و�أن �أق����وم بعملية خل����ط الأولوية،
وجتديد عقيدة اجلي�ش بتحديد من
هو ال�صديق ومن هو العدو.
يتاب���ع فخامت���ه :الوال���د كانت
تربطه �صداقة عميقة بالرئي�س ف�ؤاد
�شهاب ،فهما �أبناء م�ؤ�س�سة ع�سكرية
واحدة ،بد�أوا مع ًا ك�أول تالميذ �ضباط
لبناني�ي�ن يف الكلي���ة احلربي���ة يف
دم�شق ،وتخرّجا مع ًا.
وعندم���ا انتُخب الل���واء �شهاب

�إميل جميل حلود �ضابطا يف البحرية

ع���ام  ،1958ويومها كانت رتبة لواء
هي الأعلى يف اجلي�ش ،كان ُيفرت�ض
بالرئي����س �شه���اب �أن يع�ّي نّ جميل
حلود قائداً للجي�ش ،لكنه �أح�رضه �إىل
الق�رص اجلمهوري وع ّين���ه م�ست�شاراً
ع�سكري��� ًا ،ويف عام  1960كان موعد
االنتخابات النيابية ،ف�س�أل الرئي�س
�شهاب الوال���د �إذا كان يريد �أن يدخل
املعرتك ال�سيا�سي ،لأن البلد بحاجة
�إىل «�أوادم» مثلك ،وعلى هذا النحو،
كان دخول الوال���د العمل ال�سيا�سي،
و�أوىل خطوات���ه كان���ت تر�شُّ ح���ه
لالنتخابات النيابية عن دائرة املنت
ال�شمايل ،وفوزه.
ويتذك���ر الرئي�س حلود �أن منزلهم
يف ب�ي�روت كان يف زق���اق البالط،
و«لأنن���ي �ضاب���ط يف اجلي����ش مل
أتدخل يف هذه امل�س�ألة ،ال من قريب
� ّ
وال م���ن بعيد ،ومبعن���ى �أدق مل �أكن
�أهت��� ّم بال�سيا�سة ،بحك���م انت�سابي
�إىل امل�ؤ�س�س���ة الع�سكري���ة ،بينم���ا
كان �شقيقي ن��ص�ري لولب العملية
االنتخابي���ة ،وكان يدي���ر العملي���ة
االنتخابية».
ي�ستدرك الرئي�س حل����ود هنا �أن

«م����ن الأمور الت����ي تعلمناها �سواء
يف املدر�س����ة �أويف لبي����ت� ،أن املرء
عليه االختيار بني �أن يكون ع�سكري ًا
�ت�رت �أن تكون
�أو �سيا�سي���� ًا ،ف�إذا اخ� َ
جندي ًا ممن����وع علي����ك �أن تتعاطى
بال�سيا�س����ة و�أموره����ا التف�صيلية،
وح�سا�سيته����ا وحرتقاتها ،فاجلندي
مهمته ه����ي الوطن لي�����س �إال ..دون
�أن نغف����ل بالطبع �أن كفاءة االن�سان
توجهه
ه����ي الأ�سا�����س يف حتدي����د ُّ
ومكانته ودوره يف احلياة العامة..
هذه ه����ي العقلية الت����ي ترعرعنا
عليها ،وا�ستمرت نهج ًا يف تفا�صيل
م�سريتنا العملية واالن�سانية».
�أما كي���ف اختار الرئي�س حلود �أن
يكون �ضابط��� ًا َبحري��� ًا ،فيقول :منذ
كنت �صغرياً �أح���ب ال�سباحة والبحر
ُ
والغط����س ،ويف املدر�سة كنت دائم ًا
يف املرتب���ة الأوىل ،ومربزاً يف مادة
الريا�ضي���ات ،وله���ذا ال�سب���ب كانت
الإدارة تنتقي الطالب اخلم�سة الأوائل
املخ ّولني للتح ُّدث مع مدير املدر�سة،
وكنت �أنا واحداً منهم بالطبع».
ويتذك���ر �أن «االمتحانات كانت
�أ�سئلتها ت�أت���ي من لندن ،ويف �إحدى

امل���رات ت�سلل �أح���د التالميذ و�رسق
الأ�سئل���ة ،وراح يعطيه���ا للتالميذ،
وحينما ح���اول معي ذلك ،وواجهته
بالق���ول :عيب عليك ،و�أن���ا ال �أريد،
ورف�ض���ت رف�ض ًا قاطع ًا ه���ذا الأمر..
ُ
فخاطبني ذاك التلمي���ذ راجي ًا �أن ال
�أ�شي عليه ل�ل��إدارة،
فح�سمت الأمر
ُ
ب�أنني ل�س���ت من �أولئ���ك الن ّمامني
والف�سادي���ن ،ومل �أ�رش �إىل هذا الأمر،
ّ
ومل �أتكلم به مع �أحد.
بعد �أ�سبوع ،ج َم َعنا مدير املدر�سة
الفت��� ًا �إىل �أن كل التالمي���ذ مرتكبني
نف�س اخلط����أ ،با�ستثناء �إميل حلود،
الذي لديه خط�أ لكنه خمتلف يف كل
تفا�صيل امتحانه عنكم ،وهو حا�صل
على جمم���وع  85باملئة ،و�أعلن �أن
جمي���ع التالمذة �س ُيعي���دون �إجراء
االمتحانات ،با�ستثناء �إميل حلود».
�شعرت هنا بقيمة الإن�سان
يتابع:
ُ
�أن يكون جمتهداً ومجُ ّداً و«�آدمي ًا»،
وقب���ل كل �ش���يء �أن ي�ستوع���ب ما
يحي���ط به ،ويط��� ّور نف�س���ه ،ولعل
الدر�س الأ�سا����س هنا عندي هو :من
يعم���ل ب�ضم�ي�ر �سيك���ون الربح يف
النهاية من ن�صيبه.
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ب�أي ح���ال ،بعد �إنه���اء املرحلة
قرر �إميل حل���ود الدخول
الثانوي���ةّ ،
�إىل املدر�س���ة احلربية ،ويومها كات
البحري���ة �شيئ ًا جدي���داً يف اجلي�ش،
«قدم���ت طلب���ي كتلميذ
وبالت���ايل
ُ
�ضاب���ط بحري ،حي���ث كان مطلوب ًا
ثالثة تالمي���ذ �ضباط فقط للبحرية،
فنجحت �أنا ،و�شخ�ص من �آل �رسحان،
وثالث كان اللواء ف�ؤاد احل�سن ،وهو
باملنا�سب���ة كان من خرية ال�ضباط،
وكان ذل���ك يف  1ت�رشين الأول عام
.1956
ذهب���ت �إىل بريطاني���ا ،وكن���ت
ُ
ير�سل
يومه���ا �آخ���ر تلميذ �ضاب���ط َ
التحقت بكلية
�إىل بريطاني���ا ،حيث
ُ
الهند�س���ة امللكي���ة الربيطاني���ة،
وتخرجت �ضابط��� ًا مهند�س ًا بحري ًا،
�أما ب�ش�أن زميالي الآخ َري ْين فقد ذهبا
�إىل فرن�سا،
وتخرجنا يف �سنة ،1959
ّ
وعينت قائد خافرة بحرية ،وبعدها
��ص�رت قائد جمموع
بثالث �سنوات
ُ
�ِّينِ
ع
أن
�
إىل
�
البحري���ة،
اخلاف���رات
ُ نِّ
ابن عمتي العم���اد جان جنيم قائداً
للجي�ش يف العام  ،1970و�أجرى �أول
ت�شكيالت ع�سكري���ة يف عهده فجاء
بي �إىل قيادة ال�شعبة الرابعة ،وهنا
كنت �أمام مرحلة جديدة يف حياتي
الع�سكرية».
يتاب���ع :ثم���ة نوع م���ن العالقة
اخلا�صة واحلميمة كانت بني الوالد
والعماد جني���م ،فالوال���د هو الذي
�أ�سهم يف انت�ساب جنيم �إىل اجلي�ش،
بالإ�ضافة �إىل الرابط العائلي طبع ًا،
علم ًا �أنه ميكن الت�أكيد يف تلك الفرتة
�أن بني �أول مئ���ة �ضابط يف اجلي�ش
كان هناك نح���و ع�رشة من عائلتنا،
ويتن���اول دوره يف ال�شعبة الرابعة
يف اجلي����ش ،فيق���ول :يف البداية مل
�أكن مرتاح ًا لهذا االنتقال ،ف�أنا �أعترب
البحر جزءاً م���ن تفا�صيل يومياتي،
ولأنن���ي جندي ملت���زم باالن�ضباط،
�أ�ش���ار عل���ي العماد جني���م حينما
�أعلمته ب�أنني �أج���د البحر م�ساحة
عملي� ،أنه يفت�ش عن الكفاءات و�أين
�س�أكون رئي�س فرع النقل يف ال�شعبة،
و�أن م���ا من �آلية ع�سكرية تتحرك �إال
ب�إ�شارة م���ن رئي�س الف���رع ..ثم �إن
املرء يجب �أال يبقى حيث هو ،م�ؤكداً
�أنه �سبق له �أن ت�سلّم هذه امل�س�ؤولية
�سابق ًا قبل �أن يتدرج لي�صل �إىل قيادة
ي�ضع الآخر �أمام
اجلي�ش ،وهنا ك َم ْن ُ
م�س�ؤولياته خاطبني بالقول� :إما �أن
تكون على قدر هذه امل�س�ؤولية ،و�إما
�أن حتكم على نف�سك بالف�شل ..وك�أنه
دفعني �إىل حافة التحدي ..فح�سمت
الأمر بالقبول ،وانتقلت من البحرية
�إىل عمل �آخر..
ف�إىل تفا�صي���ل �أخرى يف م�سرية
ال�ضابط �إميل جميل حلود

�أحمد زين الدين
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خطوات تزيد من حب زوجك لك
من ال�صع���ب احلفاظ على عالقة
زوجي���ة ناجح���ة ومث�ي�رة يف ظل
�ضغوط احلي���اة اليومية ،لكن هناك
بع�ض الأفع���ال ال�صغرية التي ميكن
تنفيذه���ا لتجعل���ي زوج���ك �سعيداً
بحياته معك ،و�أكرث حب ًا لك:
�إليك طرق ًا ب�سيطة لتجعلي زوجك
�أكرث �سعادة ،وحتافظي على حياتك
الزوجية دائم ًا دافئة و�سعيدة.
ك���وين رومان�سي���ة :الرومان�سية
جتعل احلياة �أكرث جما ًال وانتعا�شاً،
حتى بعد مرور كث�ي�ر من ال�سنوات،
لذل���ك كوين حري�صة على تخ�صي�ص
بع����ض الوقت لفعل بع����ض الأمور،
مث���ل الع�شاء الرومان�سي على �ضوء
ال�شم���وع ،وامل�ش���ي عل���ى ال�شاطئ
عند غروب ال�شم�س ،وم�شاهدة فيلم
�سوياً.
حتدي���د موع���د للوق���ت املمتع:
ميكنك الذه���اب مع زوجك �إىل نزهة
�صيفية رائعة على ال�شاطئ �أو اجلبل
لق�ضاء بع�ض الوق���ت مبفردكما� ،أو
تخ�صي����ص وقت �أ�سبوع���ي �أو حتى
�شه���ري ملحاول���ة ن�سي���ان بع�ض
الهموم.
ر�سائل احلب :جم���رد كلمة «�أنا
�أحبك» يف ر�سالة ن�صية �أو �صوتية
تُ�ضف���ي �إثارة يف عالقت���ك بزوجك،
وجتعله يتعل���ق �أكرث بك ،لكن عليك
�أن تنتبه���ي لأن تر�سليها يف وقت ال
يكون م�شغو ًال خالله.
كما ميكنك و�ضع مقطع من عر�ض
مف�ضل لديكما على �صفحته
كوميدي َّ
على «الفي�سبوك».

ِ
أنـت

ارتداء املالب�س املميزة :عليك �أن
تهتمي مبالب�سك اخلا�صة فى املنزل،
فاخت���اري املالب����س املث�ي�رة التي
تك��س�ر «الروت�ي�ن» بينكما .ميكنك
�أي�ض ًا ارتداء الكعب العايل يف املنزل
يف بع����ض الأحي���ان ليجعلك �أكرث
�إثارة ،خ�صو�ص ًا �إذا كان زوجك يحب
الكعب العايل ،وبذلك ت�ساعدينه يف
غ�ض ب�رصه عل���ى ما ال يح ّل له من
الن�ساء خارج البيت.
ت��ص�ريف مب���ا يج���ذب زوج���ك:
ابت�سم���ي دائم��� ًا يف وج���ه زوجك

وجتنب���ي العبو�س ،وال تدعي ظروف
احلياة ئ�ؤثر علي���ك ،وكوين متفائلة
دائماً ،مهما ح���دث .ا�ستقبلي زوجك
بحرارة ولهفة عند عودته من العمل،
وتعاملي معه بنعومة وحنان ،حتى
ينجذب �إليك �أكرث.
التماري���ن الريا�ضي���ة :ممار�سة
الريا�ض���ة ،مثل اليوج���ا� ،أو متارين
حمل الطاق���ة ت�ساعد على احلد من
الإجهاد ،كما �أن الريا�ضة تزيد كثرياً
من الرغبة يف العالقة اخلا�صة.
العفوي���ة :اذهبي م���ع زوجك �إىل

اإلتيكيت

• قواعد اتخاذ �صور «ال�سِّ لْفي»

معالجة السرقة عند األطفال
• �أ�سباب ال�رسقة عند الأطفال

• طرق الوقاية

ن�رش ج ّو من احلب والألفة ب�ي�ن الأطفال داخل الأ�رسة ،لكي
يطمئن الأطفال للآباء والأمهات ويحكوا لهم ما يحدث لهم ب�أدق
التفا�صيل.
االهتمام بتوطيد العالقات م���ع الأطفال بتخ�صي�ص جل�سة
دورية يجل�س فيها الأطفال مع الوالديْن ملناق�شتهم م�شكالتهم.
تخ�صي�ص م��ص�روف ثابت للطفل ك���ي يتمكّن من �رشاء ما
يحت���اج �إلي���ه ،و�إن كان امل�رصوف �صغري؛ ك���ي ال يلج�أ الطفل
لو�سائل غري �سليمة كال�رسقة ل�رشاء ما يريده.
جتنُّب ترك نقود �أو �أ�شياء مغرية �أمام الطفل ،كي ال ت�شجعه

رمي اخلياط

فَ ن

وطــفـــــلك

وجود نق����ص عند الطفل يف �أي م���ن املتطلبات املعي�شية،
حماو ًال احل�صول عليها ب�سلوك غري �سليم ،وهو ال�رسقة.
حرم���ان الطفل م���ن بع�ض ا ُملتَع والألع���اب التي يراها مع
زمالئه.
مرافق���ة الطفل لرفقاء ال�سوء ،فقد يلج أ� الطفل لل�رسقة رغبة
يف تقليد تلك ال�صحبة ال�سيئة.
م�شاهدة الطفل لأحداث درامية جت�سد ال�رسقة ،فيلج�أ الطفل
لتطبيقها من �أجل التجربة.
�إ�صاب���ة الطفل مبر�ض نف�سي �أو عقل���ي يُعترب �أحد العوامل
الرئي�سية التي تدفع بالطفل لل�رسقة.

املف�ضلة
َّ
حفلة مو�سيقية لر�ؤية الفرقة
لديكما� ،أو تناوال الع�شاء مع ًا لتوليد
م�شاعر جديدة ،فهذه �أوقات ال تُن�سى
بينكما� .أي�ض ًا نزه���ة ريفية ميكن �أن
تكون رومان�سي���ة للغاية ،خ�صو�ص ًا
عند ق�ضاء ليلة حت���ت النجوم معاً؛
اتخاذ ال�رضوريات والتوجُّ ه �إىل مكان
ي�صلح للتخييم ،لق�ضاء بع�ض الوقت
وحدكما يف عطل���ة م�صغَّ رة ال تكلف
الكثري من املال.
توزيع الر�سائل يف �أنحاء املنزل:
ت���رك ر�سائب احلب يف جميع �أنحاء

املنزل� ،أو و�ض���ع ورقة يُكتب عليها
كلمة «�أنا �أحبك» يف جيوب مالب�س
زوجك ..هذه الأفعال ال�صغرية تقوّي
احلب بينك وب�ي�ن زوجك على مدار
اليوم.
املف�ضل
َّ
ُ�صنع احلل���وى والطعام
لدي���ه�ُ :صنع قالب كات���و �أو جتهيز
بع����ض احللويات يف البي���ت يُظهر
مقدار حبك لزوجك ..اجعليها مفاج�أة
ملزيد من الرومان�سية.
دعوة عائلته للع�شاء معكما يف
املنزل :ح�ي�ن تدعني عائلته لق�ضاء
ي���وم �أو تناول الع�ش���اء معكما يف
املنزل ،وتقدمني لهم خدمة ممتازة،
�سيقدّر لك زوجك ذل���ك جداً وي�شعر
�أنك حتبّيه �أكرث.
حت�س�ي�ن املن���زل �سوي���اً :ميكنك
�أن ت�ستغلي عطل���ة الأ�سبوع لتغيري
�شيء ما يف ديكور املنزل مع زوجك،
ك�صنع لوحة منزلية �أو دهان حائط
وغ�ي�ره ،فامل�شاركة مع ًا يف حت�سني
املنزل يعزز عالقتكما.
ال�ص���دق :ال�ص���دق والو�ضوح يف
التعبري عن امل�شاع���ر والأحا�سي�س
مفتاح �أي عالقة زوجية ناجحة ،فمن
امله���م �أن يخرب الزوج���ان بع�ضهما
البع�ض ماذا ي�شعرون ،حتى لو كان
�شعوراً غري مريح� ..إذا كنت ت�شعرين
�أنك ق���د تبذلني جه���داً كبرياً جلعل
زوجك �سعيداً ،وهذا ال يعود بفائدة،
علي���ك �أن تخربيه بذل���ك ،وت�سعيان
لتغيري حياتكما نحو الأف�ضل.

على ال�رسقة ،فتلك الو�سائ���ل تُ�سهم يف ت�سهيل عملية ال�رسقة
لدى الأطفال.
زيادة تركيز الآباء والأمهات لأن يكونوا قدوة �أمام الأطفال؛
يف ال�ص���دق والأمان���ة والوف���اء ،فالطفل ي�ستق���ي �أخالقياته
و�سلوكياته ممن حوله.

• عالج ال�رسقة

حتديد الأ�سباب التي دفعت الطفل الرتكاب ال�رسقة.
توف�ي�ر ال�رضوريات التي يحتاج �إليه���ا الطفل يف حياته
اليومية من م�أكل وملب�س وم�رشَب.
م�ساع���دة الطفل على ال�شع���ور باالندم���اج يف �أ�صدقاء
�صاحلني ،حتى يكت�سب منهم الأخالق وال�سلوكيات احل�سنة.
�إبع���اد الطفل عن �أ�صحاب ال�س���وء ،حتى ال يكت�سب منهم
�سلوكيات خاطئة ،و�أبرزها �سلوك ال�رسقة.
جتنُّب التحدث بعن���ف و�شدة عند اكت�شاف �سلوك ال�رسقة
عند الطفل.
التح���دث مع الطفل ب�شكل ودّي ،وتعريفه مبخاطر ال�رسقة
وعواقبها� ،سواء عليه �أو على املجتمع ككل من حوله.
متابعة الطفل ومراقب���ة �سلوكياته و�ألفاظه التي يتحدث
بها.
تعليم الطفل الأخ�ل�اق احلميدة وحثه عليه���ا ،كالأمانة
وال�صدق والوفاء.

مع ارتف���اع حمّى التقاط �صور
«ال�سِّ لْف���ي» ،خ�صو�ص ًا يف الآونة
الأخرية ،يه��� ّم الإتيكيت �أن يزوّدك
ببع����ض القواعد والأ�ص���ول التي
يجدر بك حفظها عن ظهر قلب قبل
اتخاذ �صورة لنف�سك.
 الإذن :ال نتكلّ���م ع���ن اتّخاذ�صورة لنف�سك فقط �أمام املر�آة مث ًال
�أو حتّ���ى يف مكان ع���ام � ،مّإنا عن
تلك ال�ص���ورة ال�شاملة التي ت�ض ّم
الع��ش�رات؛ فال يج���وز �أن تتّخذي
�ص���ورة ل�شخ�ص م���ن دون �إذنه،
�أو ن�رشه���ا على مواق���ع التوا�صل
االجتماعي من دون ا�ستئذانه.
 ال�سالمة :مع الأ�سف ،مع بدايةانت�شار حمّى �صور «ال�سلفي» بني
بلدان العامل ،وقع �أكرث من حادث
م�ؤ�س���ف يتعلّق بع���دم اتّخاذ كل
تدابري ال�سالمة ،ل���ذا من امله ّم �أن
تهتمّي ملوقع اتّخاذ �صورة ،ولك ّل
ما يدور ويجري من حولك �أكرث من
التقاط ال�صورة بح ّد ذاتها.
� -إح���راج الآخري���ن :ب�سب���ب

اندفاع���ك يف موقف مرح مثالً ،قد
ترفعني هاتف���ك وتلتقطني �صورة
«�سلفي» لنف�س���ك مع �شخ�ص قد
يكون يف موقف محُ رَج �أو يف �شكل
غري الئق.
 اح�ت�رام القوان�ي�ن :تخيّلينف�سك يف متح���ف �أو يف معر�ض
فنّي ،حي���ث يمُ نع علي���ك التقاط
ال�صور� ..إيّ���اك �أن ت�ستغلّي تطبيق
�صور «ال�سلفي» ك���ي ال تك�رسي
القوان�ي�ن وت�أخذي ال�ص���ور التي
تريدين.
 اخل�صو�صي���ة :كم���ا يتمنّىالإتيكي���ت على الآخري���ن احرتام
خ�صو�صيت���ك ،يتمنّ���ى علي���ك �أن
حترتم���ي خ�صو�صيت���ك �أي�ض��� ًا
و�أن تبقيه���ا مبن����آى ع���ن عيون
الآخري���ن؛ �إيّ���اك والتق���اط ون�رش
�صور «ال�سلفي» لغرفة نومك� ،أو
للحمام وملالب�سك الداخلية مثالً!
 املبالغ���ة� :إ ّن املبالغ���ةبالتقاط �صور «ال�سلفي» ون�رشها
دوري ًا يعك����س عنك �شخ�صية غري
م�ستقرّة جتري خلف لفت الأنظار
�إليها وا�سرتعاء االنتباه.

منوعات
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إرشادات وقائية لحماية القلب ()4/2
 امل�رشوبات التي حتتوي علىالكافيني تزيد م���ن �ضغط الدم عن
طريق م���ا يقرب من  4نقاط ،ويعمل
ه���ذا عل���ى ت�رسيع مع���دل �رضبات
القلب مبع���دل نب�ضتني يف الدقيقة،
ل���ذا يجب التوقف ع���ن امل�رشوبات
التي حتتوي على الكافيني� ،أو على
الأقل احلد من تناولها.
 االن�ضم���ام �إىل جمموعة (�أيجمموع���ة) :وفق ًا لبح���ث قامت به
جامعة �شيكاغو ف�إن الإن�سان عندما
يك���ون وحي���داً يج���د �صعوبة يف
التعامل مع التوتر والقلق ،وعندما
ين�ضم �إىل جمموعة معيّنة يكون �أقل
عر�ضة للإ�صابة ب�أمرا�ض القلب.
 تن���اول ال�شوكوالت���ة الداكنة:فهي حتتوي على مادة الفالفونويد
التي متنع الدم من التخرث ،وحتتوي
على حم�ض الأولي���ك ،وهي حم�ض
�صحي ومفي���د للج�س���م ،خ�صو�ص ًا
القلب ،وتتكون منه الدهون ،وحتتوي
ال�شوكوالت���ة الداكنة عل���ى الدهون
غري امل�شبعة الأحادية املوجودة يف
زيت الزيتون ،لذا تُعترب ال�شوكوالتة
الداكن���ة اختي���اراً موفق��� ًا ملر�ضى
القلب ،وتعم���ل �أي�ض ًا عل���ى فقدان
الوزن ،وحرق الدهون ب�شكل �أف�ضل.
 ال�سع���ي نحو فق���دان الوزن:تو�صل���ت درا�سة نُ��ش�رت يف جملة
اجلمعي���ة الطبي���ة الأمريكية �إىل �أن
الرج���ال الذين يعانون م���ن زيادة
الوزن عر�ض���ة بن�سبة  ٪61لأمرا�ض
القل���ب التي ت����ؤدي �إىل الوفاة ،وقد
دامت هذه الدرا�سة �أكرث من � 20سنة
حتى تظهر هذه النتائج.
 م�ضاعف���ة �صل�صلة البندورة،فهي حتتوي على م���ادة الليكوبني
الت���ي متن���ع تراك���م الكولي�سرتول
ال�ضار على جدران ال�رشايني.
 -احل�ص���ول عل���ى فيتام�ي�ن

« »Bيومي���اً ،فقد وجدت درا�سة يف
«كليفالند كلينيك» �أن الرجال الذين
حتت���وي وجباته���م الغذائية على
كمية منا�سبة من فيتامني «� »Bأقل
تعر�ض ًا لأمرا�ض القلب.
 تن���اوُل �سم���ك التون���ة ،فهويحتوي علي �أحما�ض «االوميغا »3
الدهني���ة التي ت�ساع���د على تقوية
ع�ضل���ة القل���ب وانخفا����ض �ضغط
ال���دم ومنع تخ�ث�ره ،وكذلك خف�ض

طــريـقـة اللعـب

تو�ض���ع الأرقام م���ن � 1إىل  9عامودي ًا و�أفقي ًا
على �أن ال يتكرر الرقم يف �أي اجتاه عامودي
كان �أو �أفقي

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

م�ستويات االلته���اب التي قد تكون
قاتل���ة يف اجل�س���م ،بالإ�ضاف���ة �إىل
ارتف���اع ن�سبة الربوت�ي�ن يف �سمك
التونة.
 �إ�ضافة بذور الكتان �إىل طعامك،فهي م�صدر طبيعي لـ«الأوميغا ،»3
للرجال الذين ال يحبون ال�سمك.
 ممار�س���ة التمارين الريا�ضيةت�ساع���د على فقدان ال���وزن ب�صورة
�أ��س�رع من التحرك يف خطى بطيئة،

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

�أفــقــي
 - 1اللقب الفني لعا�صي احلالين
 - 2اللقب الفني ل�صباح
� - 3أقول لها كالما فيه عتاب
 - 4ن�صف طويل  /عق���ل � /شعور ومتن بتح�سن

كامل�شي على �سبيل املثال.
 تو�صل���ت درا�س���ة حديثة �إىل�أن التجدي���ف ي�ساعد على �ضخ الدم
للقلب ب�شكل �أف�ض���ل ،وي�ساعد على
تقوي���ة ع�ضلة القلب ،م���ا ي�ؤدي �إىل
زي���ادة املكا�سب يف اللباقة البدنية
القلب والأوعية الدموية.
 جدول���ة لق���اح االنفلوت���زا،فقدت نُ�رشت درا�سة الطب يف «نيو
اجنالند جورن���ال» تفيد ب�أن النا�س

احلال (معكو�سة).
 - 5لقبه الفني قي�رص الغناء العربي
 - 6مت�شابهان  /يد  /ن�صف لبيب.
 - 7لقبها الفني �سوبر �ستار العرب
 - 8ن�صف �سجال � /أعطاه ما يجعله
يق�ضي وقته
 - 9لقبه الفني اله�ضبة
 - 10جنم الأغنية العربية
عــمـــودي
 - 1ه���رب  /ي�صيب���ه يف كب���ده او
يخ�سرّ ه  /ن�صف عودة.
 - 2الذي ي�أبى عل���ى نف�سه ال�ضيم
� /سئم
 - 3روع و�أخاف  /عائلي
� - 4أدوات ن�ستخدمه���ا لل�صعود �إىل
�أعلى والنزول  /اماكن مرتفعة
 - 5التحام���ا وقتاال (مفعول مطلق)
 /ن�صف قادت.
 - 6ثمر النخي���ل (مبعرثة)  /تعهد
بالعناي���ة والرعاي���ة وال��ص�رف
(معكو�سة  /انت (باالجنليزية).

مت تطعيمهم �ض���د االنفلونزا
الذين ّ
كانت �أقل عر�ضة لدخول امل�ست�شفى
وهم يعانون من �أمرا�ض القلب بن�سة
 19يف املئة.
 �رشب املزيد م���ن املاء :وجدالباحثون يف جامعة «لوما ليندا»
�أن ��ش�رب خم�سة �أك���واب من املاء
يومي ًا ي�ساعد عل���ى خف�ض خماطر
الإ�صابة ب�أمرا�ض القلب بن�سبة ت�صل
�إىل  ،٪60وه���ي الن�سبة التي حت�صل
عليها عند التوقف عن التدخني.
 تناول الكريفون :تناول واحدةيف اليوم ميكن �أن يقلل من ت�ضييق
ال�رشاي�ي�ن بن�سب���ة  46يف املئ���ة،
وانخفا����ض م�ست���وى الكول�سرتول
ال�ضار بن�سبة ب�أكرث من  10يف املئة،
وامل�ساعدة يف خف����ض �ضغط الدم
اخلا�ص ب���ك عن طري���ق �أكرث من 5
نقاط.
 تناول اخلب���ز بالثوم ي�ساعدعلى خف����ض ن�سب���ة الكولي�سرتول،
وي�ساع���د عل���ى حمارب���ة العدوى،
وتن���اول الثوم ق���د ي�ساعد يف احلد
م���ن الأ��ض�رار التي حلق���ت بالقلب
بع���د �إ�صابته ب�أزمة قلبية �أو عملية
جراحية يف القلب ،فقد وجد باحثون
يف الهن���د �أن احليوان���ات التي متّت
تغذيتها بانتظام بالثوم كانت �أكرث
�إنتاج��� ًا للمواد امل�ض���ادة للأك�سدة
الت���ي حتم���ي القلب يف ال���دم من
احليوانات التي متّت تغذيتهم على
نوع �آخر من الطعام.
 تن���اول البي����ض ،فهو يحتويعل���ى ن�سبة منخف�ضة م���ن الدهون
امل�شبعة وتك���ون حمملة بالبيتني،
وه���و مركّ���ب ي�ساعد عل���ى خف�ض
م�ستوبات احلم�ض الأميني يف الدم
بن�سب���ة ت�ص���ل �إىل  ،٪75فتحت���وي
البي�ضة الواح���د على هذه امل�صادر
الغذائية اجليدة.

الحل السابق
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

� - 7أ�صاب���ه الغ���رور  /ال���ذي يق���وم
بالر�شف.
 - 8لقبها الفني النجمة الذهبية
 - 9ن�ص���ف ج���وار  /كث�ي�ر الهب���ل
(بالعامية)
 - 10براءة (مبعرثة) � /صدر
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كاريكاتير

إقبال متزايد على مؤسسة تدعم االنتحار
قال���ت منظمة �سوي�رسية تُق���دِّم امل�ساع���دة للذين يريدون
التخل�ص من حياتهم ومن يدافعون عن حقهم يف رف�ض العالج
الطبي� ،إنها تلقت عدد طلبات �أكرث من املعتاد هذا ال�صيف.
و�أ�ضافت م�ؤ�س�سة «�إكزت» �إنها تتلقى ما بني  60و 100طلب
ع�ضوي���ة جديدة يومي ًا من �أ�شخا�ص يري���دون كتابة و�صاياهم
ب�ش����أن �أو�ضاعه���م احلياتية فى امل�ستقب���ل ،وهي وثائق حتدد
الطريق���ة التي يريدون معاملتهم طبي ًا وفقها �إذا �أ�صيبوا مبر�ض
�شديد و�أ�صبحوا غري قادرين على التوا�صل مع الآخرين.
وق���ال برينار �سوت���ر؛ نائب رئي�س «�إك���زت» (ت�أ�س�ست عام

� ،)1982إنه على النقي�ض من ال�سنوات املا�ضية ،مل يرتاجع عدد
اال�ستم���ارات يف �شهري مت���وز و�آب ،يف الوقت الذي يق�ضي فيه
النا�س عادة عطالتهم ال�صيفية.
وتابع �سوتر ،الذي يتوق����ع �أن يرتفع عدد اال�ستمارات �إىل �أكرث
من  100خالل �أيام العمل ف����ور انتهاء ف�صل ال�صيف« :اجليل الذي
ت�ص����ل �أعماره الآن �إىل  40و 50و 60عام����اً ،وهو العمر املعتاد �أن
ين�ضم النا�س فيه �إىل «�إك����زت» ،اعتاد �أن يتخذ قراراته بنف�سه».
و�أ�ضاف« :النا�س تريد �أن تطمئن �أنه حتى عندما يكونون غائبني
عن الوعي� ،أو �أ�صيبوا باخلرف ،ف�إنهم �سيعامَ لون وفق ًا لرغباتهم».

َّ
تقدم للزواج من حبيبته بزجاجات «كوكا كوال»
خم�س زجاج����ات «كوكا كوال»
فتحت طري����ق «دوين ماغيلفراي»
للزواج من «لويز» ،م�ستعي�ض ًا عن
الع�شاء واالحتفاالت بثالجة �صغرية
وك�أ�س «الكوال».
«ماغيلف���راي» ا�ستف���اد م���ن
عر����ض «كوكاكوال» اجلديد ،والذي
ي�سم���ح بكتابة اال�س���م �أو �أي كلمة
�أخرى على الغالف الأحمر ،وات�صل
بال�رشك���ة طالب ًا خم����س زجاجات
حملت الكلمات التالية «اجلميلة»
«لوي���ز» «ه���ل» «تتزوج�ي�ن»
«ب���ي» ،ورتّ���ب الزجاج���ات يف
تـــ�صـــــدر عـــــــن
�شــركــة الـقـــلــم
للإعالم �ش.م.م.

الثالج���ة م���ع باق���ة زه���ر وكوب
مقدَّم من «كوكاك���وال» و�ضع فيه
«الثلج»� ،أي خامت اخلطوبة.
وقال «دوين» يف �صورة و�ضعها
عل����ى �صفح����ة ال�رشكة عل����ى �أحد
مواقع التوا�صل االجتماعي �إنه طلب
من لويز «و�ضع احلليب يف الثالجة
وهذا ما ر�أته� ..شكراً كوكاكوال ..لويز
وافقت عل����ى ال����زواج» ..وح�صدت
ال�صورة �أكرث من مليون «�إعجاب»،
ما دفع «ك����وكا كوال» اىل املتابعة
ب�ص����ورة تهنئ����ة م����ن ال�رشك����ة
وزجاجتني للويز ودوين.
هاتف01/666314 :

الـمــديــر ال ـف ـنـي :م ــالك مـح ـ ـفــوظ
بريوت امل�صيطبة � -شارع عثمان بن عفان  -بناية العرت  -ط - 1هاتف - 01/360807 :فاك�س - 01/368256 :بريد �إلكرتوينinfo@athabat.net :
ت ـ ـ ـ ـ ــوزي ـ ـ ـ ـ ــع الأوائـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل

ع ــند وجـ ــود مـ�شـك ـلــة فـي التوزيع الرجاء االت�صال:

