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أحــداث

االفتتاحية

زمن «داعش»..
واللحظة السياسية
قرار «احل����رب الناعمة» التي كانت الطبق الأ�سا�س����ي
بعد انت�ص����ار متوز  ،2006والهدف الأ�سا�س للجنة «بيكر-
ال�سنية  -ال�شيعية والعربية
هاملتون» اعتمد على الفتنة ُّ
 الفار�سية ،وقد ُق ِّدم بقالب من َّمق ُ�س ِّمي «الربيع العربي».تدمري �س��ل�اح جيو�ش املنطقة وتدم��ي�ر الب�رش واحلجر
ب�أيدي �أهلها ،وا�س����تنزاف البنية التحتية ل�شعوب املنطقة
كانت نتيجة طبيعية لهذا املخطط ال�ش����يطاين الذي و�ضع
حمور املقاومة  -العدو اللدود لل�ص����هيونية واال�س����تكبار
العاملي  -ك�أحد طريف هذا ال�رصاع ،فيدخل �إىل ما ال نهاية
يف ا�س����تنزاف وم�ش����اغلة ،وترتاح «�إ�رسائيل» وحلفا�ؤها
دون �أي خ�سائر تُذكر.
لكن حالة ال�ص����مود يف �سورية ولبنان والعراق و�إيران
ك�شف خديعة «الربيع العربي» ،حيث �إن ح�صول انتخابات
رئا�سية يف �سورية ،بعك�س �إرادة كل دول امل�ؤامرة ،وتط ُّور
الو�ض����ع امليداين مل�صلحة النظام ،وعدم تو ُّقع �أي مفاج�أة
معاك�س����ة لهذا التق ُّدم امليداين ،يوازيها انتخابات عراقية
ربحت عل����ى مليارات الدوالرات التي صرُ� فت �ض����د القوى
ال�سيا�س����ية املنتمية �إىل حمور املقاومة ،ومعهما ف�ش����ل
كل حماوالت �إ�ش����عال الفتنة يف لبنان ،وحت�صني ال�ساحة
الداخلية يف �إيران بعد فوز الرئي�س روحاين� ،أتى يف حلظة
�سيا�سية �أرعب ُ�صنّاع امل�ؤامرة وكاد �أن يقلب الطاولة على
ر�ؤو�س����هم ،ف�أطلقوا «داع�ش» و�أوكلوا �إليها مهمة الإ�رساع
يف قط����ع طريق طهران  -بريوت ،من خالل التمدد ال�رسيع
يف �رشيط جغرايف �س����وري  -عراقي وا�س����ع ميدد مرحلة
امل�ش����اغلة واال�ستنزاف ،وي�س����تنفر �أعلى م�ستوى التطرف
والإرهاب.
غالبي����ة املتابع��ي�ن �ش����اهدوا التقاري����ر التي حتدثت
عن الإعداد اال�س����تخباراتي  -ال�ص����هيوين للمدعو �أبو بكر
البغدادي و�ص����وره خلف ال�س����ناتور الأمريكي ال�صهيوين
اجلمهوري جون ماكني �أثناء زيارته ل�ش����مال �سورية عند
احل����دود الرتكية ،والكثري الكثري م����ن الوقائع التي �أثبتت
وقاح����ة �أدوات امل�ؤامرة ويطالعنا بع�����ض العربان الذين
يت�ش����دقون بالت�ضليل وال�ض��ل�ال وهم امل�ص����نع الأ�سا�س
للم�رشوع التكفريي؛ متوي ًال وعقيدة.
«داع�����ش» و�أخواته����ا عبارة ع����ن قف����ازات يف �أيدي
امل���ش�روع ال�ص����هيوين ،يقوم باملهم����ة التدمريية دون �أن
يتكلف �أية �أعباء ،والهدف املركزي ن�س����ف �صورة الإ�سالم
والعرب و�شخ�ص����ية الر�سول حممد (�صلى اهلل عليه و�آله)،
و�رضب منظومة القيم الإن�سانية ،وتبديد ثروات املنطقة.
احلذر كل احلذر من مفاج�آت الغدر الع�سكري وال�سيا�سي
يف حلظ����ات �سيا�س����ية �أخرى يرتب�ص الأع����داء فيها ت�آمراً
وغدراً.

النائب ال�سابق ح�سن يعقوب

www.athabat.net

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

( العدد  )322اجلمعة � 22 -آب 2014 -

حقيقة ما يحدث في «السلسلة الشرقية»

دم�شق عازمة على مالحقة امل�سلحني يف املناطق املحاذية لل�سل�سلة ال�شرقية ..فهل يتعاون لبنان؟

جاءت الغ���ارات اجلوية التي ي�ش���نها
الطريان احلربي ال�سوري والعمليات االمنية
الت���ي ينفذه���ا اجلي�ش ال�س���وري بالتعاون
مع حزب اهلل �ض���د املجموع���ات التكفريية
املنت�رشة على �سل�س���لة اجلب���ال ال�رشقية،
لت�ؤك���د �أن دم�ش���ق عازم���ة عل���ى مالحقة
املجموع���ات الإرهابي���ة امل�س���لحة �أينما
ُوجدت ،ال�سيما �أن وزارة اخلارجية ال�سورية
كان���ت حذّرت ال�س���لطات اللبنانية املعنية
مقر لتلك
ممر �أو ّ
من مغبة حتويل لبنان �إىل ّ
املجموعات ،وبالتايل ا�س���تهداف اال�ستقرار
ال�سوري انطالق ًا من الأرا�ضي اللبنانية.
ويف هذا ال�صدد ي�ؤكد م�صدر �سوري وا�سع
االط�ل�اع �أن التحذيرات املذك���ورة �آنف ًا �أتت
بعد اعرتاف���ات �أدىل بها �إرهابيون معتقَلون
لدى الأمن ال�سوري ب�أنهم كانوا ي�ستخدمون
بع�ض املناط���ق اللبنانية احلدودية للقيام
بعمليات ت�سلل امل�سلحني وتهريب ال�سالح
�إىل العم���ق ال�س���وري عرب بع����ض املناطق
احلدودي���ة يف البقاع اللبناين� ،س���ائ ًال :هل
ميكن �أن ت�صبح منطقة كالزبداين املحاذية
ل�سل�س���لة جب���ال لبنان ال�رشقي���ة «قاعدة
ع�س���كرية» للم�س���لحني لوال امل ّد الب�رشي
والدعم اللوج�س���تي ال���ذي كان ي�أتيها من
لبنان ،والذي ت�ض���اءل راهن ًا بعد العمليات
الأمنية؟
ويلفت امل�ص���در �إىل �أن ه���ذه اخلطوط
كانت ت�ش���كل �رشيان ًا حيوي ًا وا�س�ت�راتيجي ًا
للم�س���لحني ،خ�صو�ص��� ًا يف �أرياف الق�صري
وحم�ص ودم�ش���ق ،ما �أطال �أمد اال�شتباكات
فيها ،وهي ماتزال بني «الكر والفر» ،م�ؤكداً
�أن اجلي����ش ال�س���وري حقق تقدم��� ًا ميداني ًا
ملمو�س ًا يف ريف دم�شق ،ال�سيما يف منطقة
جوبر دم�ش���ق التي ا�س���تخدمها امل�سلحون
الق�صاع
لق�صف د ّوار الزبلطاين املجاور حلي ّ
يف قلب العا�صمة ،غري �أن االمور بد�أت تعود
تدريج ًا �إىل طبيعتها يف العا�ص���مة ،بعدما
متكّن اجلي�ش من تطهري املليحة ود ّك �أوكار
امل�س���لحني يف جوب���ر ،وبع����ض املناطق
املجاورة.

وبالعودة �إىل م�س�ألة الأمن على احلدود
اللبنانية  -ال�سورية ،يك�شف امل�صدر ال�سوري
عن اخلطة التي ا�س���تخدمها امل�سلحون يف
عمليات ت�سلل امل�س���لحني وتهريب ال�سالح
�إىل �سورية عرب الأرا�ض���ي اللبنانية ،م�شرياً
�إىل �أن بع�ض الإرهابيني كانوا ُيطلقون النار
على حواجز اجلي�ش ال�سوري املوجودة قرب
املناطق املحاذية للبنان لإ�شغاله ،من �أجل
مترير امل�سلحني وال�سالح �إىل �سورية ،م�ؤكداً

المد البشري والدعم
لوال ّ
اللوجستي من لبنان لما
تحولت منطقة الزبداني
ّ
المحاذية لسلسلة جبال
لبنان الشرقية إلى قاعدة
للمسلحين

�أن القوات امل�س���لحة تط��� ّوق راهن ًا غالبية
مقار امل�س���لحني يف «ال�سل�سلة ال�رشقية»،
وعازمة عل���ى مالحقة املجموع���ات التي
ت�ستهدف اال�ستقرار ال�سوري �أينما حلّت ،و�أي ًا
تكن الأثمان.
ويق���ول :لقد حت ّول جزء من الأرا�ض���ي
اللبناني���ة �إىل «�أر�ض ن�رصة» للمجموعات
االرهابي���ة امل�س���لحة يف �س���ورية ،بحيث
يذه���ب املواطن ال�س���وري �إىل لبنان ويعود
�إىل بالده «مقات ًال» ،وم���ا املداهمات التي
نفّذتها الأجهزة اللبنانية املعنية يف بع�ض
خميم���ات النازحني ،والت���ي �أوقفت خاللها

بع�ض املنتم�ي�ن �إىل املجموعات التكفريية،
�إال دلي ًال على ذلك.
وي�ش�ي�ر امل�ص���در �إىل �أن دم�شق �سلّمت
الأمم املتح���دة وثائ���ق ت�ؤك���د املعلومات
املذكورة �آنف ًا ،علّها تُ�س���هم يف و�ض���ع حد
ل�رضب اال�س���تقرار ال�س���وري ،خ�صو�ص ًا بعد
التمدد «الداع�شي» خارج العراق و�سورية،
ال�سيما يف �شمال �أفريقيا.
ويف ال�س���ياق ،ي�ؤك���د مرجع ع�س���كري
وا�س�ت�راتيجي قريب من دم�ش���ق �أن اجلي�ش
ال�سوري لن يرتدد �إطالق ًا يف ق�صف �أي بقعة
جغرافي���ة ت����أوي �إرهابي�ي�ن يعملون على
تقوي�ض ا�س���تقرار �سورية ،كا�ش���ف ًا �أنه �أزال
الألغ���ام التي زرعها على احلدود مع لبنان،
حت�س���ب ًا لأي طارئ قد يدفع���ه �إىل مطاردة
ُّ
امل�سلحني �أينما ُوجدوا.
وخت���م املرج���ع بالقول« :م���ن اليوم
ف�ص���اعداً ،لن ت�سكت دم�ش���ق عن �أي انتهاك
لأمنها وا�س���تقرارها ،لأن ذلك �أ�صبح ي�شكّل
بالن�سبة �إليها ق�ضية حياة �أو موت».
وكان الرئي�س ب�شار الأ�سد �أكد يف خطاب
الق�س���م �أنه لن ين�سى «الرقّة» ،و�سيخلّ�صها
م���ن الإرهاب ،ما ي�ؤ�رش بو�ض���وح �إىل �إعالن
احل���رب على تنظي���م «داع�ش»� ،س���يما �أن
مق���ر «�إمارة التنظيم»
«الرقة» هي راهن ًا
ّ
يف �س���ورية ،و�أي�ض��� ًا ي�ؤ�رش �إىل عزم الأ�سد
على ا�ستئ�ص���ال الب�ؤر الإرهابية على امتداد
اجلغرافيا ال�سورية.
وبالرغم من هذا الوعد ،فاجلي�ش ال�سوري
ال ي�س���تطيع راهن ًا �أن يرتك الب�ؤر الإرهابية
يف الداخل ليتفرغ ملعركة �ص���عبة حتتاج
�إىل تعاون �إقليمي ملحاربة «داع�ش» ،لذلك
ف�إن االدع���اء والإيحاءات الت���ي يل ّمح لها
البع�ض بعدم �إمكانية ح�صول هذه املعركة،
قد �أجه�ضهم خطاب الرئي�س الأ�سد ،و�ستكذبه
الأح���داث التي �س���تلي انته���اء اجلي�ش من
تطهري الب�ؤر حول دم�شق ويف حلب ،ليتفرغ
بعدها لتلك املعركة النهائية.

ح�سان احل�سن

www.athabat.net

( العدد  )322اجلمعة � 22 -آب 2014 -

3

همسات
 nدور «�أرامكو» وتركيا

دبلوماسي غربي يكشف عن خطة شيطانية
الستهداف سورية ولبنان
يلف���ت دبلوما�س���ي غرب���ي يف
ب�ي�روت �إىل �أن هن���اك دو ًال غربي���ة
وعربي���ة تعم���ل عل���ى ت�س���ويق
«داع����ش» يف املحاف���ل الدولية،
م�ش�ي�راً �إىل �أن ه���ذه ال���دول عل���ى
ات�ص���ال وثيق بـ«داع�ش» ،وتعمل
على تروي�ض���ها ب�أن تبقى يف �إطار
العمل املر�س���وم واملح َّدد لها ،و�أن
تعلن حدود دولتها ،وعدم التعر�ض
مل�صالح تلك الدول.
وي�شري الدبلوما�سي �إىل غمو�ض
فا�ض���ح يف قرار جمل����س الأمن رقم
 ،2170و�إن كان قد �صدر حتت الف�صل
ال�س���ابع؛ ب�ش����أن �إدراج «داع����ش»
و«جبه���ة الن��ص�رة» عل���ى الئحة
الإرهاب ،الفت ًا �إىل �أن القرار �أ�شار �إىل
الئحة من �س���تة �إرهابيني مت�شددين
�ض���من الق���رار لي�س بينه���م زعيم
«داع�ش».
الدبلوما�س���ي الغربي الذي كان
يتحدث مع جمموعة من الأ�ص���دقاء
اللبنانيني يف ع�ش���اء خا�ص بعيداً
عن العمل الدبلوما�سي و«�إتيكاته»
ومواق���ف دولته ،يحلل القرار الدويل
اجلديد لي�ؤكد �أنه يرتك بني �سطوره
لوا�شنطن و�أتباعها جما ًال ال�ستثمار
«داع�ش» ..وحني ي�ستغرب احل�ضور
هذا اال�س���تنتاج ،يقول الدبلوما�سي:
الحظوا �أن القرار  2170مل ي�أتِ على
ذكر �أي عقوبات بح ّق مم ّويل الإرهاب،
فهل �سمعتم كلمة عن ال�سعودية �أو
قط���ر �أو الأ�ش���خا�ص «املرموقني»
من الأمراء وامل�س����ؤولني اخلليجيني
الذين وفّروا كل �أ�سباب الدعم املايل
والب��ش�ري للمجموع���ات الإرهابية
امل�س���لحة؟ وهل الحظتم توجيه �أي
تنبيه �أو حتذير لرتكيا التي حتت�ضن
امل�س���لحني الإرهابي�ي�ن ،وتوفّ���ر

لهم مع�س���كرات التدري���ب والإعداد
لت�ص���ديرهم �إىل �س���ورية �أو العراق
�أو حت���ى �إىل لبن���ان؟ ث���م ماذا عن
الأردن الذي كان يح�ضرَّ فيه م�رشوع
خطري الجتياح جنوب �س���ورية ،وقد
�ش���ارك يف التخطيط لهذا امل�رشوع
م�س����ؤولون كبار م���ن «،»C.I.A
والدول���ة العربي���ة ،ووفّ���رت ل���ه
ال�س���عودية التمويل املايل املذهل،
ليتكامل ه���ذا االجتي���اح الإرهابي
مع �سيطرة امل�سلحني على القلمون
وري���ف دم�ش���ق امت���داداً حتى ريف
حم�ص ،لكن ح�س���م اجلي�ش ال�سوري
وح���زب اهلل يف القلمون والق�ص�ي�ر،
وال�رضبات القوي���ة املتالحقة التي
وجهها اجلي�ش ال�سوري للإرهابيني
ّ
يف اجلن���وب ال�س���وري ،وحتديداً يف
مناطق درع���ا واجلوالن حيث �أُحبط
هذا امل�رشوع..؟
وي�س����أل الدبلوما�سي جل�ساءه:
هل تعتق���دون �أن معركة عر�س���ال
الأخرية كانت بريئة؟
ويعود هن���ا عدة �أ�س���ابيع �إىل
الوراء ،حينما �س���يطر امل�س���لحون
الإرهابي���ون عل���ى منطقة ك�س���ب،
في�ش�ي�ر �إىل �أن اله���دف الأ�سا�س���ي
له�ؤالء امل�س���لحني كان �إيجاد منفذ
بحري لهم ،وحينم���ا متكّن اجلي�ش
ال�سوري من ا�ستعادة ال�سيطرة على
ووج���ه �رضبة قاتلة
تل���ك املنطقةّ ،
يف �ص���ميم امل�رشوع ،كانت اخلطة
البديلة با�س���تهداف منطقة عر�سال
يف البق���اع ال�ش���مايل ،والت���ي كان
يح�ضرَّ لها بدق���ة متناهية من �أجل
�إجناز اجتياحها ،وخلق فتنة كربى؛
باعت���داءات �إجرامي���ة ك�ب�رى على
حميط عر�س���ال ،وحت ُّرك وا�س���ع يف
ال�شمال اللبناين.

قرار مجلس األمن 2170
لم يلحظ عقوبات بحق
ممولي «داعش» ماليًا
ِّ
وبشريًا ولوجستيًا

ويرب���ط الرجل ع���دة حتركات
جرت يف ال�ساعات الأوىل من معركة
عر�سال ،ك�أنه يجمع قطع «البازل»
على ال�شكل الآتي:
 -1الحظ���وا خط���ة قطع الطرق
حتت ذريعة الت�ض���امن مع عر�سال
التي كان �أهله���ا يهربون من داخل
بلدتهم ب�س���بب الأعمال الإجرامية،
وحينم���ا الحظ���وا �أن الن���زوح
وا�س���ع نحو القرى املج���اورة ،منع
الإرهابيون ن���زوح الأهايل بالقوة..
مت
وي�ش�ي�ر �إىل �أنه يف نف�س اللحظة ّ
قطع طرقات الأوت�س�ت�راد اجلنوبي،
وقطع طري���ق البقاع عن���د منقطة
�س���عدنايل باجتاه زحل���ة والبقاع
ال�ش���مايل ،وقط���ع طريق امل�ص���نع
باجتاه �س���ورية ،وقطع طرقات يف
ب�ي�روت ،وطريق طرابل����س  -عكار،
لإلهاء اجلي�ش مبعارك �صغرية ومنع
نقل التعزيزات الع�س���كرية �إىل قوات
اجلي�ش اللبناين املقاتلة يف عر�سال
ومنطقتها.
 -2يف اليوم الأول من ا�ستهداف
اجلي����ش اللبناين يف عر�س���ال ،ثمة
توحدوا يف
ثالثة نواب من ال�ش���مال ّ

بعد عدم متكّنها من ال�سيطرة على منفذ بحري �سوري ف�شلت «داع�ش» يف ال�سيطرة على ال�ساحل اللبناين ال�شمايل

(�أ.ف.ب).

م�ؤمتر للهجوم على اجلي�ش بلبو�س
طائف���ي ومذهب���ي ،وه���ذه احلركة
بالت�أكي���د لي�س���ت م���ن عندياتهم،
ب���ل كانت يف �إطار خطة �أو�س���ع لو
ُق ِّي�ض لها �أن ترى النور ،لكن ب�سالة
اجلي�ش واملوقف الت�ضامني الوا�سع
من اللبناني�ي�ن مع اجلي�ش جعالها
حركة يتيمة..
 -3الكث�ي�ر من الأ�س���ئلة تُطرح
حول خطف الع�س���كريني اللبنانيني
يف عر�سال ،وكيف كانوا حمتجزين
عن���د «�أب���و طاقي���ة» وكي���ف مت
�إخراجه���م �إىل اجل���رود ..ويلفت هنا
�إىل مالحظ���ة هام���ة؛ �أن «داع�ش»
و«الن��ص�رة» اللذي���ن ال ميك���ن �أن
جتمعها �أر����ض واحدة �إال وي�ص�ي�ر
توحدا يف
ال���دم بينها لـ»الرك���ب» ّ
عر�س���ال �ض���د اجلي�ش ،م���ا يعني
وج���ود اتفاق �س���عودي  -قطري -
ترك���ي � -أمريكي ،ليط���رح عالمات
ا�ستفهام �إ�ض���افية حول ما يقال �إن
ق�س���م ًا من املخطوفني الع�سكريني
م���ع «الن��ص�رة» وق�س���م ًا �آخر مع
«داع�ش».
وهن���ا يخل����ص �إىل نتيجة �أن
الهدف الأ�سا�س���ي له�ؤالء الإرهابيني
كان خط�ي�راً ،وه���و االمت���داد م���ن
القلم���ون �إىل البقاع ال�ش���مايل �إىل
ع���كار �إىل البحر ،وبالت���ايل توفري
منفذ بحري له���م ميتدون منه نحو
دول حو����ض املتو�س���ط ،مب���ا فيها
أح�س���ت حلظة
الدول الغربية ،التي � ّ
ئذ باخلطر ال�شديد.
ويعود الدبلوما�سي الغربي �إىل
القرار � ،2170شارح ًا كيفية ا�ستثمار
الغرب لـ«داع�ش» ،فيلفت �إىل �أمرين
ي�صفهما باخلطريين:
�أو ًال :ثمة اندفاع �أمريكي وغربي
لتموي����ل الأك����راد بذريعة متكينهم
من مواجه����ة «داع�ش» ،بينما هي
يف حقيقته����ا عملية لتمكني دولة
م�س����عود الربزاين وتوفري الفر�صة
لقيام كرد�س����تان الكربى ،ما يعني
�أن وا�ش����نطن خلقت كيان���� ًا جديداً
يف املنطق����ة عام � 2014س ُي�س����هم
يف مزيد م����ن تفتيت املنطقة ،كما
�أ�س����همت لندن ع����ام  1948بخلق
الكيان ال�صهيوين يف فل�سطني الذي
�أ�سهم يف تكري�س وتفتيت املنطقة،
ما يعني خلق واقع �أمر ا�ستعماري
جديد.
ثاني ًا� :أع����اد �إىل الذاكرة موقف
وزي����ري اخلارجي����ة والداخلي����ة
الفرن�س����يني مع اجتياح «داع�ش»
للمو�ص����ل؛ بدع����وة امل�س����يحيني
العراقي��ي�ن للهج����رة �إىل فرن�س����ا،
معت��ب�راً �أن ذل����ك لي�����س رحم����ة
بامل�س����يحيني ،بل خطة لها هدفها
الوا�ضح.
فهل من ي�ستوعب؟

�أحمد زين الدين

بعد قرار جمل�س الأمن ب�ش�أن تخفيف
م�ص���ادر متويل «داع�ش» و«الن�رصة»،
طُ رح���ت �أ�س���ئلة عدي���دة يف الدوائ���ر
الدبلوما�سية الدولية حول ما �إذا كانت
الواليات املتحدة الأمريكية وال�سعودية
�س���تلتزمان بهذا القرار ،بع���د �أن بيّنت
الوقائ���ع �أن م���ن �أه ّم م�س���وقي النفط
امل�رسوق م���ن العراق و�س���ورية �رشكة
«�أرامك���و» ال�س���عودية الت���ي تُدار من
قبل الأمريكيني ،وتركيا الع�ض���و البارز
يف النات���و ،وعلى �أرا�ض���يها �إحدى �أهم
القواعد الع�سكرية الأمريكية (اجنرليك).

 nجوالت جنبالط الرئا�سية

م�ص��ادر متابع��ة جل��والت ولي��د
جنبالط على املراجع ال�سيا�سية املعنية
بال�ش���أن الرئا�س��ي ،مل تتوقّ��ع �أن ي�ؤدي
التح��رك اجلنبالط��ي �إىل خ��رق نوع��ي
يف ج��دار اجلمود الرئا�س��ي ،م�ش�يرة �إىل
�أن ه��ذه احلرك��ة م��ن �ش���أنها �أن حُتدث
نوع ًا من اخلرق يف املراوحة ال�سيا�س��ية
لي���س �إال ،لأن جنب�لاط �أك�ثر من يعرف
�أن «الوح��ي» مل يهبط بعد من �أ�ص��حاب
الق��رار عل��ى الكت��ل ال�سيا�س��ية لإنه��اء
الف��راغ ال��ذي كان جنب�لاط نف�س��ه �أول
امل�س��اهمني ب��ه؛ حينم��ا انقل��ب فج���أة
عل��ى هيئ��ة التن�س��يق النقابية ،و�ص��ار
يحكي بلغة ف�ؤاد ال�س��نيورة يف ما يتعلق
بتموي��ل ال�سل�س��لة و«م�ص��لحة» اخلزينة
و«االقت�صاد الوطني»..

 nا�ستياء
الرئي�س �سعد
َ
�أبلغت م�صادر �سعودية
احلريري ا�س���تياءها من نتائج زيارته
ال�رسيع���ة للبن���ان ،ال�س���يما �أن القوى
ال�سيا�س���ية احلليفة مل تتفاعل بالقدر
املطلوب .وو�ص���فت امل�ص���ادر الزيارة
بـ«الربوتوكولية» الباهتة ،خ�صو�ص��� ًا
�أن اململكة و�ض���عت ب�ي�ن يدي الرئي�س
احلري���ري «مكرم���ة» ت�ص���لح لتقدمي
نتائج �إيجابية �أكرث مما ح�صل بكثري.

 nالمباالة

�أك��دت قيادات طرابل�س��ية �أن الرئي�س
عب عن ا�ستيائه من تراجع
�سعد احلريري رّ
�شعبية تنظيمه يف طرابل�س ،وقد انعك�س
ذلك بالمباالة ال�شارع الطرابل�سي خالل
زي��ارة احلري��ري اخلاطف��ة �إىل لبن��ان،
والتي قال املبخّ رون �إنها عودة نهائية،
و�أبدوا غ�ضبهم حني وُ�صفت بالزيارة.

 nت�سا�ؤالت
ثمة ت�س���ا�ؤالت عدي���دة طُ رحت �أمام
ا�س���تدعاء �أح���د الأجهزة ملن�ش���د نظّم
�أغنية تطال ال�س���عودية ،للتحقيق معه
ب�ش����أن حتقري دولة �ش���قيقة ،يف الوقت
الذي ي�ش���ن �سيا�س���يون كبار و�ص���غار
هجوم ًا دائم ًا على �س���ورية ،مبا يخالف
روح امليثاق الوطني الذي كرّ�س وجود
لبنان ،وبيان بكركي ال�شهري عام ،1941
واتفاق الطائ���ف ،واالتفاقيات املوقَّعة
بني البلدين منذ عام  1945وحتى العام
 ،2005علم ًا �أن �إح�ص���ائيات عدد القتلى
اللبنانيني الذين �شاركوا يف احلرب �ضد
الدولة الوطنية ال�سورية كما تبني قبل
عدة �أ�ش���هر بلغ���وا يف حينها نحو 900
قتيل.
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الرقة ومفاجآت الشمال السوري ..اختراق قيادات «داعش»
مل يكد اجلي�ش ال�س���وري ينهي حترير
املليحة (البلدة اال�سرتاتيجية يف الغوطة
ال�رشقية) من اجلماعات امل�سلحة ،م�ستمراً
بعمليات���ه الع�س���كرية يف �أكرث من جبهة
�سورية ،حتى �أُ�ضيفت �إىل امل�شهد امليداين
�إجن���ازات خرق���ت حت�ص���ينات مقاتل���ي
«داع�ش» يف مدينة الرقة بال�شمال ،متثّلت
بال�رضب���ات اجلوية املكثَّف���ة التي نفّذها
الطريان احلربي ال�سوري على مواقع هامة
ي�ش���غلها التنظيم املت�شدد ،يف ظل ت�رسُّب
معلومات عن �أكرث من جهاز ا�س���تخباري
�إقليمي ت�شري �إىل ا�ستحداث غرفة عمليات
م�ؤخراً على �أيدي �ض���باط من «املو�س���اد
الإ�رسائيل���ي» ،مب�ش���اركة اال�س���تخبارات
الأردنية والأمريكية يف منطقة «�ضبعة» ضباط سوريون منشقون
الأردني���ة عل���ى مقربة من مط���ار علياء
عادوا إلى الجيش سرًا..
ال���دويل ،بد�أت بعمليات ت�س���ليح وتدريب
ملئات املقاتلني ،مبواكبة عمليات مماثلة ويزوّ دونه بمعلومات هامة
يف مدين���ة الزرق���اء ،حتدي���داً يف
خميم عن خطط «داعش» العسكرية
«�ش���نلر» لالجئني الفل�س���طينيني ،حيث
يت ّم جتنيد املئات من �ش���بابه يف �صفوف
مقاتل���ي «داع�ش» ،رجّ حت املعلومات �أن
تكون وجهتهم بعد �إنهاء عمليات تدريبهم
باجتاه �رشق و�ش���مال �سورية ،القادم على
«خروقات هامة» لدفاعاتهم يف جبهات
كربى ا�س�ت�راتيجية  -ح�سب �إ�شارة تقارير املدعو «�أبو �أن�س اجلوالين» امل�صنَّف �أحد
�أمنية مواكب���ة  -انطالق ًا م���ن دير الزور �أبرز امل�ساعدين املقرّبني للبغدادي ،مع 16
وريفها ،و�صو ًال �إىل ال�شمال ،الرقة حتديداً .من معاونيه ،ووف���ق معلومات �أمنية ف�إن
ويف وقت توقّف حمللون ع�س���كريون عمليات ت�ص���فية قادة بارزين م�ساعدين
�أم���ام الغ���ارات املكثف���ة  -وعلى يومني لأمري التنظيم ،والتي ت�أتي نتيجة تعاون
متتاليني  -التي �ش���نّها الطريان احلربي ا�س���تخباري وثيق بني اجلي�شني ال�سوري
ال�س���وري �ضد مواقع هامة ي�شغلها مقاتلو والعراقي ،مب�ؤازرة خرباء ع�س���كريني رو�س
«داع����ش» يف الرقة ،بينه���ا مبنى الربيد و�إيراني�ي�ن� ،س���تزداد وتريته���ا باملرحلة
والهيئة املركزية ومبنى الأمن ال�سيا�سي ،الالحق���ة على وق���ع تكثي���ف ال�رضبات
متوَّجة بتدمري ما ي�س���مى «�سفارة والية اجلوية ال�سورية �ضد حت�صينات «داع�ش»
حلب» و�س���حق الع�رشات م���ن املقاتلني ،يف الرق���ة ودير ال���زور وريفها ،تزامنا مع
بينه���م قياديون ميدانيون ،اعتربت حمطة �رضبات املقاتالت العراقية ملواقعهم التي
«�س���كاي نيوز» �أن تلك الغارات قد تكون احتلوها خالل «غزواتهم» الأخرية ،بهدف
باكورة عملية ع�س���كرية هامة �ستقوم بها خلخلة �أعمدة تنظيمهم.
القيادة الع�س���كرية ال�س���ورية �ضد تنظيم
وربط��� ًا بالأم���ر� ،أ�ش���ارت �ص���حيفة
«داع����ش» يف «�أكرث اجلبهات ال�س���ورية «تامي���ز» الربيطاني���ة ،نق ًال ع���ن تقارير
�ص���عوبة» ،وفق تو�ص���يفها ،م�ش�ي�رة �إىل ميداني���ة� ،إىل �أن دفاعات «داع�ش» �رشق
تزامنه���ا مع عمليات ت�ص���فيات ممنهجة و�ش���مال �س���ورية باتت خمرتَقة ب�ش���كل
تطال قيادي�ي�ن بارزي���ن يف التنظيم يف كبري م���ن قبَل اال�س���تخبارات ال�س���ورية،
كل من العراق و�سورية على �أيدي جي�شي
البلدين .وح�سب مرا�سل املحطة ف�إن قيادة
«داع����ش» تلقّت يف غ�ض���ون �أيام قليلة
�رضب���ات موجع���ة عرب ت�ص���فية قياديني
م�ساعدين للبغدادي ،بدءاً من املدعو «�أبو
حمزة الأن�ص���اري» ،مروراً بـ«�أبي حممد
العدن���اين» مع  11م���ن معاونيه ،وخبري
الت�ص���نيع الع�س���كري بالتنظيم والقيادي
«�أبو عزام القندهاري» ،و�صو ًال �إىل ت�صفية

تع ُهّد �سعودي ب�إيقاف ت�سويق نفط «داع�ش» من قبَل �شركة «�أرامكو»

م�ش�ي�رة �إىل «تعاون �أمني هام» ل�ضباط
ان�شقّوا �سابق ًا عن اجلي�ش ال�سوري وعادوا
�إىل �ص���فوفه �رساً ،ولع��ش�رات املواطنني
القاطن�ي�ن يف مناط���ق نف���وذ التنظي���م
مع �أجه���زة الأم���ن ال�س���ورية ،وتزويدها
مبعلومات ع���ن متركز وحت���رك مقاتليه،
مبوازاة ما ك�ش���فته �صحيفة «اندبندنت»
من �أن القيادة الع�سكرية ال�سورية �أجنزت
عملية نقل لواء ي�ش���مل ع�رشات الدبابات
املتطورة من طراز « »T82الرو�سية بكامل
طواقمها باجتاه حمافظة دير الزور ،مُرفَقة
ب�صواريخ و�ص���فتها بـ«الهامة جداً» دون
حتدي���د ماهيته���ا ،عل���ى �أن تلتحق بها
دبابات رو�س���ية حديثة من طراز «.»T90
و�إذ �أ�ش���ارت �إىل �أن دباب���ات «ّ »T82مت
تزويدها بدروع حامية �ض���د ا�س���تهدافها
بقذائ���ف �ص���اروخية وت�س���ليحها مبدفع
ي�س���تطيع �إطالق �ص���واريخ موجَّ هة ي�صل
مداه���ا �إىل  5000مرت ،اعتربت ال�ص���حيفة

�أن انتفا�ضة الع�ش���ائر يف دير الزور على
مقاتلي «داع����ش» وما �أتبعها من جمازر
ارتكبه���ا ه�ؤالء بحق املئات من ع�ش�ي�رة
«ال�ش���عيطات» ،م���ا ه���ي �إال دق جر�س
�إنذار ملا �س���تحمله املرحل���ة املقبلة من
مواجهات دموية �س���يكون له���ا تداعيات
كبرية على باق���ي املحافظات الأخرى يف
ال�شمال ال�سوري ،خ�صو�ص ًا بعد ر�صد توجُّ ه
املئات من الع�شائر الأخرى باجتاه مراكز
تدريب للجي�ش ال�س���وري ،من دون �إغفال
ان�ضواء الع�رشات من ال�ش���بان اليزيديني
الذي���ن ّمت التنكيل بعائالته���م يف جبال
�س���نجار على �أي���دي مقاتل���ي «داع�ش»،
يف مع�س���كرات تدريب كردية يف احل�سكة،
حت�ضرُّ اً للمواجهات املقبلة.
ويف املح�ص���لة ،وعلى وقع ا�ستعادة
قوات الب�ش���مركة الكردية ال�س���يطرة على
�س���د املو�ص���ل يف العراق ،ودحر مقاتلي
«داع�ش» عن���ه ،يف ظل �إ�ش���ارة �أكرث من

(�أ.ف.ب).

م�ص���در �أمني عراق���ي �إىل اق�ت�راب تنفيذ
عملية ع�س���كرية كربى ال�س���تعادة مدينة
املو�ص���ل ،بالتزام���ن م���ع امل�س���تجدات
امليداني���ة املقبل���ة على جبه���ات الرقة،
ودير الزور حتديداً� ،س���يكون على «�أمراء
اخلالف���ة الإ�س�ل�امية» املزعومة التح�ضرُّ
ملرحلة جدي���دة خمتلفة ،خ�صو�ص��� ًا �إذا
�س���لّمنا مبعلومات �أكرث من م�صدر �إقليمي
حتدثت عن �ص���فقة �إقليمية على ح�ساب
«داع�ش»� ،إحدى خيوطها «ثمن» �إق�صاء
املالكي يف العراق ،قابله تعهُّد �س���عودي
ب�إيقاف متويل وت�س���ويق نفط التنظيم من
قبَل �رشكة «�أرامكو» ال�س���عودية النفطية،
مُرفق ًا بكالم للرئي�س ب�ش���ار الأ�سد �رسّبته
�شخ�ص���ية عربية التقت به م�ؤخراً ،مفاده:
«لن �أ�سمح بتق�سيم �سورية ،والرقة �ستعود
�إىل ح�ضن الوطن ،ونقطة على ال�سطر».

ماجدة احلاج

زائرًا السفير السوري في لبنان

الشيخ جبري :اإلرهاب سيطال الدول الداعمة له

ال�سفري ال�سوري م�ستقب ًال ال�شيخ جربي يف مكتبه بالريزة

زار الأمني العام حلركة الأمة؛ ال�ش���يخ د .عبد النا�رص جربي مع
وفد من احلركة �سفري اجلمهورية العربية ال�سورية يف لبنان د .علي
عبد الكرمي علي يف مقر ال�س���فارة ،و ّمت عر�ض �آخر امل�ستجدات وما
تتعر�ض له البُلدان العربية والإ�سالمية من هجمات �إجرامية هدفها
تفتيت ال�شعوب وجتزئة وتق�سيم البالد.
وبع����د اللقاء �أكد ال�ش����يخ ج��ب�ري «�أننا م����ع الدولة يف
�سورية ،لأن البديل عنها الفو�ضى ودويالت ودول للمجموعات
التخريبية والع�صابات الإجرامية ،فاجلماعات التخريبية تقتل
وتدمّر وتذبح وتقوم باملجازر اجلماعية وال تفرّق بني مذهب
�أو طائفة �أو عرق ،مدّعية الإ�صالح واحلرية ولكنه زيف وتزوير،
وكما نح����ن مع الدولة يف لبنان واجلي�ش اللبناين كذلك نحن
مع الدولة يف �س����ورية ،ومع اجلي�ش العربي ال�س����وري ،وكذلك

مع جميع الدول العربية والإ�س��ل�امية �ضد الع�صابات املدّعية
للتغري والبناء».
وتوجه �س���ماحته �إىل م���ن يتباينون بني املوقف يف �س���ورية
واملوق���ف يف لبنان قائالً� :إن الوق���وف �إىل جانب الدولة يف لبنان
يج���ب �أن ي�ص���در منه الوق���وف �إىل جانب الدولة يف �س���ورية ،لأن
الدولتني حتاربان املجموعات الإجرامية.
كما دان ال�ش���يخ جربي املجازر التي حتدث يف العراق والدول
العربية والإ�س�ل�امية با�سم الإ�سالم �ض���د الإخوة امل�سيحيني وباقي
املكونات االجتماعية العراقية� ،س���واء كانت كردية �أوعربية ،داعي ًا
الدول ال���دول الأجنبية وبع�ض الدول العربي���ة واخلليجية الداعمة
للإرهاب �إىل الكفّ عن ذلك ،و�إالّ ف�إن تلك املجموعات �ستنال ب�رشّها
�أي�ضاً ،م�شرياً �إىل �أن الرجوع �إىل احل ّق خري من التمادي يف الباطل.

لبناني  -عـربـي

www.athabat.net
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غزة في مواجهة
المعركة المفتوحة

مقاتلون باألسماء ..والمهام
مل ت�ص���دِّر دولة عربية مواطنيها
الإرهابي�ي�ن �إىل لبن���ان كم���ا فعلت
اململك���ة العربية ال�س���عودية ،بحجة
ال�س���ياحة واال�ص���طياف يف رب���وع
االن�ش���ـراح اللبن���اين� ،أو اعتباره ممراً
�إلزامي��� ًا للذهاب �إىل الع���راق بذريعة
حماربة ق���وات االحت�ل�ال الأمريكي،
مع �أن ال�س���عودية �أقرب من لبنان �إىل
العراق ،وال تف�صل بينهما �سوى حدود
بري���ة ،وال يحتاج االنتقال بينهما �إىل
عبور الأرا�ضي اللبنانية �أو حتمُّل عناء
ال�سفر �إىل بريوت ذهاب ًا و�إياباً.
ه���ذا م���ا ت�ش���ي ب���ه اعرتافات
املواطن�ي�ن ال�س���عوديني الذين قدموا
فرادى وجماع���ات ،وعلى دفعات� ،إىل
الأرا�ض���ي اللبنانية ،وبطريقة �رشعية
ع�ب�ر املطار ومعابر احل���دود الدولية
املعتم���دة ر�س���مي ًا م���ع �س���ورية� ،أو
ب�أ�س���اليب ملتوية وخل�سة عرب معابر
التهري���ب غ�ي�ر ال�رشعي���ة ،والتي ال
يحتاج املرور منها �إىل �إذن �أو ت�رصيح،
�أو ختم جواز �س���فر ،وذلك لالن�ض���مام
�إىل تنظيم «فتح الإ�س�ل�ام» ،ا�ستعداداً
لإعالن «دولة اخلالف���ة»� ،أو «الدولة
الإ�سالمية» ،على حد تعبري «الأمري»
�شاكر العب�سي.
ويف متعُّن دقيق ل�سطور حما�رض

التحقيقات مع ال�س���عوديني الذين ّمت
اعتقالهم خالل م�ش���اركتهم يف قتال
اجلي�ش اللبناين يف �أحداث خميم نهر
الب���ارد� ،أو فرارهم منه بغري اجتاه� ،أو
ت�سليم �أنف�س���هم خ�شية املوت ،تت�ضح
الكثري من املعلومات عن �أهداف جميء
ه�ؤالء ،والغرق يف م�س���تنقع الإجرام
والإرهاب ،لي ُْ�ص���در الق�ض���اء اللبناين
مم َّث ًال ب�أعلى هيئة ق�ضائية فيه ،وهي
املجل�س العديل� ،أحكامه املربمة بحق
املوقوفني والفارين من وجه العدالة،
ف�ض�ل�اً عن مالحقة الق�ضاء الع�سكري
له���م و�إ�ص���داره الأح���كام والقرارات
املنا�سبة بحقهم �أي�ضاً.
وب�ي�ن املطلوب�ي�ن للعدال���ة،
واملتوارين عن الأنظار ،وجوه معروفة
بارتباطاته���ا بتنظي���م «القاع���دة»
ومتفرعاته ،ومل يكن مرورها يف لبنان
عاب���راً ،بل هي ح��ّض�رّ ت وفق خمطط
مدرو�س يق�ضي بدعم «فتح الإ�سالم»
ومتويله للوقوف على قدميه ،والقيام
بامله���ام املنوطة به م���ن تفجريات،
و�إخالل بالأمن اللبناين ،وهذا ما جتلّى
بو�ض���وح يف ح���ادث تفجري حافلتني
لنق���ل ال���ركاب يف حملّ���ة عني علق
و�أحداث نهر البارد.
ولع���ل عبد الرحم���ن يحيى عبد

العزيز اليحي���ى ،امللقَّب بـ«طلحة»،
و«اجل���راح» ،و«�س���امر» ،ه���و �أبرز
ال�سعوديني املطارَدين ،و�أكرثهم �شهرة،
و�أقدرهم مكانة ب�ي�ن مواطنيه ،وذلك
لورود ا�سمه يف �أكرث من ملف �إرهابي
وخلي���ة نف���ذت تفج�ي�رات� ،أو كانت

عند التدقيق بسطور
محاضر التحقيقات
مع السعوديين تتضح
أهداف المجيء بهم
إلى لبنان

ب�صدد القيام بذلك ،والنتمائه العلني
والوا�ضح �إىل تنظيم «القاعدة» ،وهذا
م���ا �أقر به �أبناء بلده كونه ا�س���تطاع
الفرار من قب�ض���ة الق�ضاء ،وذلك على
غرار ال�س���عودي ماج���د حممد عبداهلل

كالإفراط يف قت���ل وجرح املدنيني �أو
ا�ستخدام �أ�س���لحة حمظورة� ،أو حتويل
جزء من الفل�سطينيني �إىل درع حلماية
املحتلني �أثناء ال�رصاع امل�سلح.
لذل���ك ،ال بد م���ن االنطالق من
الإدان���ات الدولي���ة والتقاري���ر التي
�أ�صدرتها املنظمات الدولية ،باعتبار
�أن ما يقوم ب���ه االحتالل هو جرمية
دولي���ة تعاق���ب عليه���ا املحكم���ة
اجلنائية الدولية يف املادة اخلام�سة
من النظ���ام الأ�سا�س���ي ،باعتبارها
جرمي���ة �إب���ادة جماعي���ة لأكرث من
ملي���ون ون�ص���ف ملي���ون �إن�س���ان
يتعر�ض���ون للقتل املادي واملعنوي
واالنهي���ار النف�س���ي واالجتماع���ي،
وحماول���ة �إب���ادة جمتم���ع ب�أكمله،
بوا�س���طة �أدوات ع�سكرية واقت�صادية
واجتماعي���ة ،والعمل عل���ى تثبيت
اعتب���ار «�إ�رسائيل» دولة ممار�س���ة
للتميي���ز العن�رصي على امل�س���توى
ال���دويل ،وحما�س���بة امل�س����ؤولني
ال�ص���هاينة عل���ى جرائ���م احل���رب
اخلطرية ،وفق ًا مليثاق روما� ،أي القتل
املتعمد وا�ستهداف املدنيني ،والقيام
بالعملي���ات الع�س���كرية التي ت�ؤدي
عر�ضي ًا �إىل خ�سائر ب�رشية و�إ�صابات
و�أ�رضار ج�س���يمة ،وتدمري املمتلكات
واال�ستيالء عليها.

اعتق���د البع����ض �أن التهدئة امل�ؤقتة
من �ش����أنها �أن تكون مدخ ًال لوقف �إطالق
نار دائم ..على م���اذا ُبني هذا االعتقاد؟
من الوا�ض���ح �أنه ُبني على �أ�س���ا�س �أن
العدو ال�صهيوين لي�س���ت لديه خيارات
�إالّ وقف النار ،على اعتبار �أنه مل يحقق
�ش���يئ ًا يف مواجهة املقاوم���ة إ�الّ القتل
وارت���كاب املجازر والتدم�ي�ر املمنهج..
نع���م ،هذا �ص���حيح ،لكن ق���ادة الكيان
لي�سوا وحدهم من يقرر ،فعندما يعرتف
كل م���ن برييز ونتنياه���و بزهو وتفاخر
�أن «�أغل���ب العرب يف هذه احلرب معنا،
واحلرب على غزة ،وحتديداً على حما�س،
�أفرزت حتالف��� ًا قوي ًا مع ه���ذه الدول»
حم���رراً ومقاوم ًا ال
التي ال تريد قطاع ًا
َّ
يف الإرادة ال�سيا�س���ية �أو االقت�صاد ،فهي
وف���ق بريي���ز ونتنياهو �رشيك���ة ،وبهذا
املعنى ال تقبل �أن ي�سقط م�رشوع تق�سيم
تورطوا يف متويله
املنطقة ،وه���م الذين ّ
والت�س���ويق له ،وهم يريدون ا�ستكماله
يف فل�سطني ،لأن �إ�سقاط املقاومة يتيح
لهم ت�صفية الق�ضية الفل�سطينية ،فنجاح
امل�رشوع مرهون �أ�سا�س��� ًا بنجاحه على
�أر�ض فل�س���طني ،والعك�س هو ال�صحيح،
وم�ش���هد ال�ص���مود واملقاومة يذهب يف
منحى �س���قوط هذا امل�رشوع ،لذلك تبذل
الدوائر الدولي���ة والإقليمي���ة جهودها
ملنع �س���قوطه ،ولو على ح�ساب الدماء
الفل�س���طينية ،وبالت���ايل من���ح الكيان
الفر�ص���ة يف ا�ستمرار عدوانه ،عرب رف�ض
�رشوط املقاوم���ة ،حيث يواج���ه الوفد
الفل�س���طيني يف القاهرة ال�ض���غوط من
�أجل القبول مبا هو �أقل من �سقف �رشوطه
ومطالب���ه ،عرب خلق معادالت تهدف يف
نهاية املطاف �إىل الني���ل من املقاومة،
و�إ�س���قاطها بال�سيا�سة ،حيث امليدان مل
ميكنهم من ح�سمها ل�صاحلهم.
�س���ياق املفاو�ض���ات الدائ���رة يف
القاهرة ت�ؤكد �أننا �أمام معركة مفتوحة،
متثل معركة �إعمار قطاع غزة واحدة من
�أ�رش�س عناوين هذه املعركة ،التي بد�أت
تعاين منذ الآن م���ن ابتزاز رخي�ص ،عرب
مقاربة الإعمار مقابل ال�سالح ،وجميعنا
يف لبن���ان عاي�ش معركة «البارد» ،وما
نتج عنها من دمار كامل للمخيم ،وبعد
مرور � 7س���نوات ما زلنا نعاين من عدم
�إجن���از �إعم���ار املخيم ،الذي ال ت�ش��� ّكل
م�ساحته �شيئ ًا �أمام م�ساحة قطاع غزة،
واملتحكم يف عملي���ة الإعمار هي ذاتها
ال���دول التي تريد هزميتنا بال�سيا�س���ة،
و�إ�سقاط املقاومة على هذا الأ�سا�س.
الأيام املقبلة لي�ست �سهلة ،بل فيها
من ال�صعوبة واخلطورة ما ي�ستلزم املزيد
من وحدة املوقف ،وعدم ال�س���ماح لهذه
الأطراف الدولية �أو الإقليمية �أن تت�س���لل
�إىل الداخل الفل�س���طيني بهدف ا�ستمالة
�أح���د ،كما فعل���ت الوزيرة ال�ص���هيونية
د�س���ت الع�سل بقذارتها ،من
ليفني ،حني ّ
خالل ما اعتربته مبادرة لوقف النار يف
غزة ،وذهبت نحو ال�سلطة والرتكيز على
منحها ال�ص�ل�احيات يف كل �شيء ،علّها
توجد ثغرة يف مواقف الوفد الفل�سطيني،
متنا�سية �أن هناك حكومة توافق وطني،
اجلميع �أكد على م�س�ؤولياتها وعملها.

�سامر ال�سيالوي

رامز م�صطفى

املاج���د ،الذي م���ا لب���ث �أن وقع يف
م�صيدة خمابرات اجلي�ش اللبناين يف
 26كان���ون الأول من العام  ،2013على
خلفية تر�ؤ�سه «كتائب عبد اهلل عزام»
امل�س����ؤولة املبا��ش�رة عن ع���دد من
التفجريات وال�س���يارات املفخخة يف
بريوت ومنطقة ال�ض���احية اجلنوبية،
ثم �أ�ص���يب بوعكة �ص���حية ا�ستدعت
�إدخاله �إىل امل�ست�ش���فى الع�سكري يف
بريوت لتلقي العالج نتيجة ق�صور يف
الكلى ،حيث فارق احلياة يوم ال�سبت
الواقع في���ه  4كانون الثاين من العام
 ،2014ونُقل���ت جثته جواً �إىل الريا�ض
ليدفن فيها.
دخل «طلحة» �إىل لبنان ب�صورة
غري �رشعية بوا�سطة �أحمد مرعي؛ �أحد
«�شهود الزور واملفرتين جنائياً» يف
ق�ضية اغتيال الرئي�س رفيق احلريري،
والذي �أ�رصّ القا�ض���ي املتقاعد �سعيد
مريزا على مواجهته بال�ضباط الأربعة
للح����ؤول دون �إخ�ل�اء �س���بيلهم ،ومل
ينجح يف م�س���عاه ،لرف�ضهم ح�صول
هذه املواجهة التي كانت �إحدى �أدوات
امل�ؤامرة عليه���م لإطالة �أمد اعتقالهم
التع�سفي.

علي املو�سوي

االعتداءات الصهيونية على الفلسطينيين ..و«يهودية الدولة»
تخطى ع���دد ال�ش���هداء يف قطاع
غزة الألفني ،كما تخطى عدد اجلرحى
الع��ش�رة �آالف ،معظمهم من املدنييني
والأطفال� ،أي �أكرث من  0.8يف املئة من
�سكان القطاع تعر�ض الغتيال بطريقة
�أو ب�أخرى ،حيث تعمّد العدو عرب القوة
الع�سكرية الغا�ش���مة ارتكاب املجازر
باملدني�ي�ن الفل�س���طينيني وتدم�ي�ر
املنازل واملباين ،واالعتداء على مراكز
هيئة الأمم التي جل�أ لها الهاربون من
جحيم الع���دوان ،وارتكب جميع �أنواع
جرائم احلرب ،مع ا�ستمرار الت�شدد يف
ح�ص���ار غزة ،ما ي�ؤدي �إىل ا�س���تنتاج
�أن الهدف ه���و �إبادة جن�س ال�ش���عب
الفل�س���طيني ،وه���ذا ما ميي���ز نظام
االبارثايد ال�صهيوين.
مل يتوق���ف الكيان الغا�ص���ب عن
م�صادرة الأرا�ض���ي الفل�سطينية وبناء
امل�س���توطنات عليها للم�س���تعمرين
ال�ص���هاينة ،و�أقام اجلدار العازل ،كما
ميار�س التطهري العرقي عرب منع �إقامة
الفل�سطينيني يف �أرا�ض���يهم وبيوتهم
بتحكّمه بقرار الإقامة ،و�ش��� ّل حركتهم
عرب ت�صاريح اخلروج والدخول ،ومنع
بن���اء العرب مل�س���اكن جدي���دة ،كما
ي�ستمر بهدم البيوت والأحياء العربية،
خ�صو�ص ًا يف القد�س ،وقد اعتقل دوري ًا
�أكرث من مليون فل�سطيني عرب ال�سنوات
املا�ضية ،منهم مَ ن يخ�ضع ملّا ي�سمى
االعتقال الإداري دون اتهامات وا�ضحة

اقت�صار �أي حتقيق دويل على املعارك الع�سكرية ال ي�ؤدي �إىل �شمولية معرفة حقائق جرائم العدو

�أو حماكمات علنية� ،إ�ضافة �إىل تعذيب
املعتقلني ،حتى الوالدات باتت تتحكم
بها عرب منع الن�ساء احلوامل من عبور
احلواجز �إىل امل�ست�شفيات..
هذه املمار�س���ات التمييزية هي
اجلوهر الذي �أدّى �إىل تدهور الأو�ض���اع
الفل�سطينية وارتفاع معدالت الفقر يف
خمتلف املناطق الفل�س���طينية ،وجاء
ف�شل املفاو�ض���ات العبثية لين�سف �أي
�أمل باحتمال تبدُّل الأو�ض���اع ،وازداد
القهر بلعب ال�س���لطة الفل�سطينية دور
احلاجز العازل بني الطرفني بتحمُّلها
عبء تنظيم حياة املجتمع الفل�سطيني
بدون القدرة على الوفاء باحتياجاته
ب�سبب رف�ض االحتالل لذلك.

وهن���ا تُ�س���تح�رض جتربة جنوب
�أفريقيا التي هدفت �إىل �إن�ش���اء ف�صل
�سكّاين على �أ�سا�س عرقي ،مبمار�سات
وقوانني متييزية جلع���ل �أبناء البالد
ال�سود كتلة �ضعيفة يف خدمة م�صالح
البي����ض ،وهذا م���ا يعم���ل االحتالل
ال�ص���هيوين عليه وب�شكل �إجرامي طرد
�أكرب عدد من الفل�سطينيني من �أر�ضهم
ووطنهم ،وا�س���تبدالهم مب�س���توطنني
يه���ود من اخلارج ،خ�صو�ص��� ًا �أوروبا،
حتت يافطة «يهودية الدولة».
اقت�ص���ار �أي حتقي���ق دويل على
املع���ارك الع�س���كرية ال ي����ؤدي �إىل
�ش���مولية معرف���ة حقائ���ق االحتالل
ال�صهيوين ،بل يكتفي مب�سائل جزئية،
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من هنا وهناك

• يبيعون ممتلكاتهم
دعم ًا لـ«داع�ش»

قال���ت م�ص���ادر �أمني���ة يف الريا����ض �أن
ع�رشات ال�س���عوديني يقومون ببيع ممتلكاتهم
لدعم مقاتلي «الدولة الإ�س�ل�امية يف العراق
وال�شام» (داع�ش) ،كا�شفة بناء على حتقيقاتها
مع �أُ�رس �س���عوديني ان�ضموا م�ؤخراً �إىل �صفوف
التنظيمات امل�سلحة قولها �إن «�أبناءهم حملوا
معهم مبالغ كب�ي�رة بعد بيعه���م ممتلكاتهم
ال�شخ�ص���ية؛ من �س���يارات وممتلكات عقارية
ومبال���غ نهاي���ة خدمة م���ن �أعماله���م ،قبل
التحاقهم ب�ساحات القتال عن طريق تركيا».

• خطوات مغربية احرتازية

اخل�شي��ة م��ن مت��دد تنظيم��يْ «داع���ش»
و«الن�رصة» طرقت �أبواب املغرب املغربي ،التي
با�رشت دوله يف اتخ��اذ خطوات عملية لـ«منع
ت�سل��ل الأخطار الإرهابي��ة» .فقد ن�رشت الرباط
�صواريخ م�ضادة للطائ��رات يف الدار البي�ضاء،
لـ«مواجه��ة تهدي��د الإره��اب» ،بع��د متكُّ��ن
منظم��ات «�إرهابي��ة» ليبية م��ن احل�صول على
طائرات مدنية وحربية ،يف وقت لفتت م�صادر
ا�ستخباري��ة مغربي��ة �إىل �أن «مغارب��ة تلق��وا
تدريب�� ًا على الطريان يف العراق وليبيا ،وهو ما
جع��ل ال�سلطات املغربية ت�أخ��ذ التهديدات على
حممل اجلد».

• بر�سم املجتمع الدويل

بعد اال�س���تفاقة الدولي���ة املت�أخرة خلطر
«داع�ش» واملجموعات الإرهابية� ،س�أل بع�ض
املراقب�ي�ن :ملاذا �ص���متت تلك ال���دول وتورّط
بع�ضها يف متويل وتدريب وتهريب اجلماعات
امل�س���لحة �إىل العراق و�س���ورية؟ وملاذا يكرر
ه����ؤالء �أخط���اء الثمانيات حني �س���اهموا يف
�إن�ش���اء تنظيم «القاعدة» ومتفرعاته؟ والأهم:
هل �س���تُرتجم اخل�شية من «داع�ش» مب�ساهمة
فعّالة لإنقاذ جمتمعات املنطقة من الإبادة� ،أم
�س���يقت�رص الأمر على الوقوف على التل والنظر
�إىل حرائ���ق ال�رشق الأو�س���ط املدبرة يف غرف
وا�شنطن ال�سوداء؟

• م�صالح العدو �أو ًال

الح��ظ بع���ض املتابع�ين للمفاو�ض��ات
اجلاري��ة يف العا�صم��ة امل�رصي��ة �أن هن��اك
حم��اوالت م��ن جان��ب ع��دة �أط��راف ملقاي�ضة
ورق��ة �إع��ادة �إعم��ار قط��اع غ��زة بالتهدئ��ة،
وت�أجي��ل املطال��ب الفل�سطيني��ة الباقي��ة �إىل
ف�ترات زمنية الحقة ،كا�شفني �أن هذه الأطراف
تعر���ض �أي�ض ًا يف �إط��ار مقاي�ضته��ا ت�سهيالت
على املعابر �رشط �أن يحدّدها العدو ال�صهيوين
يف ما يحقق م�صاحله!

( العدد  )322اجلمعة � 22 -آب 2014 -

ّ
من يحرك «داعش»؟
يخط���ئ م���ن يعتق���د �أن تنظيم
«داع�ش» ال���ذي برز فج�أة بعد انهيار
م��ش�روع «الإخوان امل�س���لمني» يف
املنطق���ة هو جمموعة م���ن املقاتلني
القادمني من التاريخ ال�سحيق ،والذين
يهجمون للقتال ب�س���يوف و�أح�ص���نة،
وكل م���ا يريدونه هو قط���ع الر�ؤو�س
وممار�سة الإجرام والقتل..
فعلياً ،مَ ���ن يراقب م���ا تقوم به
«داع�ش» خ�ل�ال غزواتها يالحظ ما
يلي:
�أوالً :القدرة على اال�س���تقطاب� ،إذ
ال ميكن لب�ضع �آالف �أو ع�رشات الآالف
من املقاتلني ال�س���يطرة على م�ساحة
هائلة توازي تقريب ًا مئة �ألف كيلومرت
يف كل من العراق و�سورية ،واال�ستمرار
يف املحافظ���ة عليه���ا وحمايته���ا
والتو�س���ع نحو مناطق �أخرى بدون �أن
يك���ون هناك ت�أييد وا�ض���ح و�أكيد من
الع�شائر واملجموعات ال�سكانية التي
تعي�ش يف تلك املناطق ،خ�صو�ص ًا يف
منطقة البادية.
ثانياً :القدرة على ا�ستخدام الدِّين،
ودغدغة عواطف الكثري من امل�سلمني
ال���ذي يعتق���دون �أن حل���م «اخلالفة
اال�سالمية» التي �سقطت ،والقدرة على
ا�س���تعادتها واحلك���م بال�رشيعة بات
قاب قو�سني �أو �أدنى من التحقُّق.
ثالث���اً :اللعب على التناق�ض���ات
ال�سيا�سية ،وا�ستغالل البُعد املذهبي،
فاحلدي���ث امل�ض���خَّ م ع���ن مظلومية
من ل���ون مذهبي معينَّ  ،وهم ال�سُّ ���نة
بالتحديد� ،س���محت لتنظيم «داع�ش»
باخرتاق �ص���فوف اجلي����ش العراقي،
وك�س���بت دع���م العديد م���ن «بعثيّي
�ص���دام» وغريهم ،الذي���ن اعتقدوا �أن
التنظيم الإرهابي �سريفع عنهم الظلم
والغ�ب�ن والتهمي�ش ال���ذي عانوا منه
بعد االحتالل الأمريك���ي للعراق .وقد
حاول التنظي���م وغريه من التنظيمات
ا�س���تخدام هذا الأمر يف لبنان ،ل�ش��� ّق
�ص���فوف اجلي����ش اللبن���اين� ،إال �أن
حماوالتهم باءت بالف�شل الذريع ،وهو
ما ظهر يف معركة عر�سال م�ؤخراً ،التي
حاول خاللها بع�ض نواب طرابل�س �أن
يواكبوا الإرهابيني باحلديث املذهبي،
�إال �أنه���م خاب���وا ،فا�ض���طروا لتغيري
خطابهم.

«داع�ش» تركّز على �سيا�سة احلرب النف�سية يف حروبها

رابع���اً :الق���درة على ا�س���تخدام
التاريخ وا�ستعارته مبا يخدم �أهدافه،
فاملنطقة التي ت�س���يطر عليها داع�ش
اليوم ،والتي متتد من الرقة يف �سورية
�إىل املو�ص���ل يف الع���راق ،وحماولة
تو�سُّ ���عه �إىل حلب ،تعيد �إىل الأذهان
امل�ساحة التي �سيطر عليها نور الدين
زنك���ي قبل � 900س���نة ،وهي املنطقة
املعروفة تاريخي ًا با�سم بادية ال�شام،
والالفت �أن خطبة «�أبو بكر البغدادي»
الت���ي �أعلن فيها «اخلالفة» كانت يف
مكان ل���ه مركزيته يف ه���ذا التاريخ
بالذات ،وهو جامع املو�ص���ل الكبري،
ال���ذي بناه نور الدين زنكي؛ م�ؤ�س����س
الدولة الزنكية.
خام�ساً :ا�ستخدام احلرب النف�سية
بدق���ة واحرتافي���ة ،فم���ا تق���وم ب���ه
«داع�ش» من ن�رش �صور قطع الر�ؤو�س
والتنكيل باجلث���ث والتعذيب ،و�أخبار
�سبي الن�ساء وقتل الأطفل لي�ست بدون
هدف �أو لإبراز وجهها الب�شع فح�سب،
ب���ل لهدف وا�ض���ح وذكي ج���داً ،وهو
�إحداث ال�صدمة والرتويع لدى الأعداء،
فيفرّون من مناطقهم حاملا ي�سمعون
�أن التنظي���م قادم الحتالله���ا ،وبهذا
ت�سيطر «داع�ش» على مناطق �شا�سعة
ب���دون قتال ..ه���ذا الأمر ا�س���تخدمته
الع�ص���ابات ال�ص���هيونية ،و�أهمه���ا

«داعش» تتقن
استخدام الدعاية
السياسية وتتمكّ ن
من تجنيد الشباب
األوروبي للخروج
والقتال مع اإلرهابيين

الأرغون والهاغانا ،حني ا�ستولت على
فل�س���طني ،فكانت تق���وم مبجزرة يف
قرية ما وتقوم بت�ضخيمها ،ما يجعل
�أهايل القرى املجاورة يفرّون من وجه
تلك الع�صابات مبجرد تقدمها نحوهم.
�إن تط���وّر و�س���ائل االت�ص���ال احلديث
والإنرتنت ي�ساعد كثرياً يف حتقيق هذا
الهدف ،خ�صو�ص��� ًا �أن �أعداء «داع�ش»
�أنف�س���هم ي�س���اهمون يف هذه احلرب
النف�سية.
خام�س���اً :املقدرة على ا�ستخدام

(�أ.ف.ب).

الدعاية ال�سيا�سية ،و�إال كيف ي�ستطيع
هذا التنظيم ا�ستغالل ال�شباب الأوروبي
وجتنيده لو مل يكن متقن ًا لأ�س���اليب
الدعاية ،ومُل ّم ًا بتفا�صيل عي�ش امل�سلم
الأوروبي وحياته وتطلعاته ،وما الذي
يحفزّه للخروج من بلده �إىل القتال مع
الإرهابيني؟ ويب���دو من خالل اخلطبة
التي �ألقاها «�أبو بكر البغدادي» ،ومن
�شكله وهندامه ،بالإ�ضافة �إىل الو�سائل
الب�رصية والتقنيات امل�س���تخدمة يف
ال�رشي���ط� ،أنه���ا تتج���اوز بكثري قدرة
وثقاف���ة تنظيم �إرهاب���ي مفرت�ض �أنه
قادم من الع�صور الو�سطى ،وخارج من
البادية �أو ال�صحراء العربية.
من خ�ل�ال كل ما تق���دَّم ،ال يبدو
�أن تنظي���م «داع�ش» هو جمموعة من
الإرهابيني القتلة فح�س���ب ،بل الأكيد
�أن وراءه قيادة ا�س���تخبارية حمرتفة
تتق���ن التعامل مع التقنيات والدعاية
ال�سيا�س���ية واحلرب النف�سية ،وتتقن
درا�س���ة امل�ؤثرات ال�ص���وتية ،ودرا�سة
نف�سيات وهواج�س امل�سلمني ،والثقافة
ال�سيا�سية لل�شعوب امل�سلمة يف �أرجاء
الع���امل ..فمن هي هذه اال�س���تخبارات
التي تتقن كل ذلك؟ �إنها ا�س���تخبارات
دول متطورة بالت�أكيد.

د .ليلى نقوال الرحباين

• �سيا�سة الباب الدائري

ك�ش���فت م�ص���ادر �أمنية يف القاه���رة �أن
«�إ�رسائيل» ت�سعى لأن تكون البوابة امل�رصية
هي الأ�سا�س لإعادة �إعمار غزة ،ولي�س املعابر
بني القطاع و«�إ�رسائيل» ،ما ي�سمح لها بعدم
تقدمي تنازالت يف ما يتعلق بال�س���ماح مبرور
مواد وو�سائل ميكن �أن تكون لها «ا�ستخدامات
مزدوج���ة» ،وهذا ما يُطلق عليه بـ«�سيا�س���ة
الباب الدائ���ري» ،حيث تتم�س���ك «�إ�رسائيل»
وتت�ص���لب بعد املوافقة على كل الت�س���هيالت
الت���ي يطال���ب بها الوف���د الفل�س���طيني على
املعابر ،مقابل ت�س���هيالت تمُ نح للفل�سطينيني
عرب بوابة معرب رفح �ض���من �آلية خا�صة تعيد
�إعمار القطاع تكون ال�سلطة الفل�سطينية جزءاً
�أ�سا�سي ًا منها.

جتمع العلماء امل�س���لمني يف لبن���ان ر�أى �أن اعتماد جمل�س الأمن
■ ّ
بالإجماع القرار  1270حتت الف�صل ال�سابع يف ما يتعلق باملنظمات
الإرهابي���ة خطوة �إيجابية ،ول���و �أنها ت�أخرت حتى ا�ش���تد �أذى هذه
املنظمات ،متمني��� ًا �أن يبادر املجتمع ال���دويل �إىل اتخاذ الإجراءات
العملية لتنفيذ هذا القرار.
■ النائب ال�سابق في�صل الداوود؛ الأمني العام حلركة الن�ضال اللبناين
حيا �أبن���اء جبل الع���رب الأبطال يف ت�ص���ديهم للجماعات
العرب���يّ ،
الإرهابية التكفريية ،ويف الدفاع عن �أر�ضهم وكرامتهم ،م�ؤكداً �أن هذا هو
تاريخه���م البطويل ،وهو من تاريخ املوحدين الدروز الذين مل يت�أخروا
يوم ًا يف الذود عن الوطن وعن الإ�س�ل�ام كر�س���الة ت�سامح وحمبة ،هم
مدعوه اليوم من �أ�ص���حاب امل�شاريع امل�شبوهة يف
من �ص���لبه ،ال كما ّ

التلطي وراء الدين الإ�سالمي ي�شوهونه ويقتلون ب�أ�سمه وهو منه براء.
■ كمال �شاتيال؛ رئي�س امل�ؤمتر ال�شعبي اللبناين ،ر�أى �أن �أزمة العراق ال تنتهي
برحيل نوري املالكي� ،إمنا ب�إ�س���قاط الد�س���تور االنف�ص���ايل و�أ�ساليب احلكم
الفئوي ،م�ش���دداً على �أن �إعادة �ص���ياغة الوحدة الوطنية بامل�ساواة و�إلغاء
الطائفية ال�سيا�س���ية ونبذ املحا�ص�ص���ة والتزام العدالة هي الطريق الوحيد
لإنقاذ العراق.
■ لقاء اجلمعيات وال�شخ�ص���يات الإ�سالمية ند ّد بالأفعال الإجرامية واملجازر
الت���ي حتدث يف بع�ض الدول العربية والإ�س�ل�امية ،م�ؤكداً �أن ما يتعر�ض له
الإخوة امل�سيحيون والأزيديون وبقية ال�رشائح االجتماعية يف العراق جرمية
با�سم الإ�سالم وامل�سلمني ،والإ�سالم بريء من هذه الأعمال الإجرامية.
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كردستان« ..الصنارة األميركية» في العراق والجوار
اجتاحت «داع�ش» حمافظات العراق
الو�س���طى ،وهجّ رت امل�سيحيني وال�شيعة
والأيزيديني وال�سُّ نة الذين مل يبايعوها،
وارتكبت املجازر والإبادة اجلماعية ،ومل
يتحرك الغرب و�أمريكا..
دمّرت الكنائ�س وامل�س���اجد ونب�شت
قبور الأنبياء ،واغت�صبت الن�ساء وذبحت
الآالف ومل يتحرك �أحد ،و�شاركها الأكراد
والبعث العراقي يف غزوة املو�ص���ل؛ �إما
بال�س���كوت �أو تهليل بع����ض العراقيني
لـ«داع����ش» ،واعتربوه���ا «ث���ورة �أهل
ال�سُّ ���نة واجلماع���ة» ،لك���ن �رسعان ما
انقلب���ت «داع�ش» عليه���م� ،أو �أن �أمريكا
�أوعزت لها كما ورّطت �ص���دام ح�سني يف
غزو الكويت ثم ح�ش���دت العامل لق�صفه
وحترير الكويت وكانت النهاية الق�ض���اء
على اجلي�ش العراقي وح�صار العراق ثم
غ���زوه يف العام  ،2003وه���ا هي اليوم
�أمريكا تكرّر ذات ال�سيناريو ،فتبعث كالب
ال�صيد من «داع�ش» �إىل �أربيل ،ثم توعز
للبارزاين اال�س���تغاثة ب�أمريكا ،فت�سارع
لنجدت���ه والع���ودة �إىل الع���راق ..فيلم
�أمريكي طويل يهدف �إىل �إعادة التمو�ضع
يف املنطق���ة بالق���رب من �آب���ار النفط
والغاز ،بعد ف�شل امل�رشوع الأمريكي عرب
«الربي���ع العربي» ،وخ���وف �أمريكا من
انقالب م�رشوعها عليها ،فح�رصت مهمة
«الن��ص�رة» و«داع����ش» والتكفريي�ي�ن
بفت���ح الأبواب �أم���ام حتالف دويل جديد
بقيادة �أمريكا لغ���زو املنطقة ،تكراراً ملا
فعلته بع���د �أحداث � 11أيلول  2001بغزو
�أفغان�س���تان لتحريرها م���ن «طالبان»
و«القاعدة» ،وقد �سارعت �إىل �إ�صدار قرار
دويل من جمل�س الأمن �ض���د «الن�رصة»
و«داع�ش» توطئة لتو�س���يع تدخُّ لها يف
�س���ورية والعراق ،ولت�أم�ي�ن غطاء دويل،
لكنها تنا�س���ت �أن تكتب ا�س���م «�أبو بكر
البغ���دادي» يف قائم���ة املطلوب�ي�ن من
«الن�رصة» و«داع�ش».

ب���د�أت �أم�ي�ركا بتح�ص�ي�ن دول���ة
كرد�س���تان بال�س�ل�اح وامل���ال والغطاء
الع�س���كري والدع���م ال���دويل ،و�إعطائها
االنت�ص���ارات املعنوي���ة والع�س���كرية،
والإيعاز لـ«داع�ش» بالتوقف عند حدود
�أربيل �أوالً ،ثم االن�سحاب من �سد املو�صل،
وبعدها من كرك���وك واملناطق املتنازع
عليه���ا م���ع احلكومة املركزي���ة ،والتي
يطالب بها الأكراد ال�ستكمال دولتهم.
لقد �رصّح الرئي����س الأمريكي �أوباما
ب�أن التدخُّ ل الأمريكي يف العراق حلماية

امل�صالح الأمريكية ولي�ست من �أجل �أحد،
ال ال�سُّ ���نة وال ال�ش���يعة �أو امل�سحيني �أو
الأيزيديني ،وال حتى الأكراد ..امل�ص���الح
الأمريكية هي الهدف ،ومتثّل كرد�س���تان
«�ص���نارة ال�ص���يد» الأمريكية ال�صطياد
العراق ومكوّنات���ه وطوائفه الواحدة تلو
الأخ���رى ،لي�س بالغزو بل باال�س���تغاثة
العراقية ،وامل�ؤ�س���ف حق ًا �أن ي�س���تدعي
العراقيون املحت َّل الأمريكي بعدما طردته
املقاومة ،وي�ص���بح اجلالد هو القا�ض���ي
واملخلّ�ص.

م�سلحون �أكراد يحر�سون مناطقهم جنوب �أربيل

كرد�ستان حممية �أمريكية وقاعدة
ع�سكرية كربى على حدود �إيران ،وكل
اخلوف من �أن مت ّد ذراعها �إىل �سورية،
وتجُ ه�ض الع����راق وت�أ���س�ره ،ومن �أن
متثّل نقطة االرتكاز الثانية للم�رشوع
الأمريكي بع����د «�إ�رسائيل» ،وتتكامل
م����ع القائم����ة الثالث����ة يف جن����وب
ال�سودان.
لق����د جن����ح الأمريكي����ون مرحلي ًا
بالعودة �إىل العراق دون جيو�ش برية
بوا�سطة «داع�ش» والفتنة املذهبية..

(�أ.ف.ب).

العراق منوذج رمزي لل�رشق الأو�سط
اجلديد؛ الق�س���مة تنال م���ن اجلغرافيا
وال�ش���عب ،لت�س���هيل ابتالعه���م لقم���ة
لقمة ..متهيداً ل�س���قوط العراق بالقب�ضة
الأمريكية.
هل ينجح امل��ش�روع الأمريكي يف
الع���راق واملنطقة؟ �أعتق���د �أن املقاومة
�س���تعيد التوازن وتف�شل امل�رشوع الذي
هُ زم عام  2006يف لبنان ومت �إف�شاله يف
�س���ورية ،لكننا �أمام حرب طويلة تتلوّن
فيها الأفعى وتبدّل جلدها ،فتارة تكون
احتال ًال �أمريكي ًا �أو عدوان ًا «�إ�رسائيلياً»،
وطوراً تتح���ول حركة جهادية تكفريية؛
م���ن «القاع���دة» �إىل «داع����ش»
و«الن�رصة» ..ثم قومية كردية ثم فتنة
مذهبية.
النفط والغاز روح العامل ال�صناعي،
من ي�سيطر عليهما ال حاجة له باجليو�ش
الغازي���ة الحت�ل�ال بقية الع���امل ،فهو
الذي يحكم االقت�ص���اد والقرار ال�سيا�سي
ويحا��ص�ر الدول� ..أينما وُج���د النفط �أو
اكتُ�شف �س���يكون هناك حروب وجمازر..
وكرد�س���تان بئر نفط كب�ي�ر؛ متام ًا كما
قطر وال�سعودية ،مع ا�ستثنائية موقعها
اجليو�سيا�سي والأمني ،و�سهولة ال�سيطرة
عليه���ا ،ل�ض���عفها وفقرها و�ش���عورها
بالعزلة والغربة م���ع املحيط واجلوار،
واحللم التاريخي ببناء دولة م�ستقلة.
كرد�س���تان «�ص���نارة �أمريكا» يف
الع���راق واجل���وار ،ولن ت�ص���بح دولة،
ولن ت���ذوب يف الكيان العراق���ي� ..إنها
«خميم دولة» حتت رحمة �أمريكا ،التي
�ست�ستغلها ع�سكري ًا و�سيا�سياً ،و�ستعود
�إىل حجمها �إذا �أرادت �أمريكا ..كرد�ستان
النم���وذج الذي يتكرر يف العامل العربي
يف �س���ورية ولبنان وتركيا وال�سعودية
وم�رص وليبيا وغريها.

د .ن�سيب حطيط

«داعش» تتجاوز الدور المرسوم لها
تط ّورت الأحداث يف املنطقة ب�ش���كل
�رسيع؛ ففي �س���ورية تراجعت املعار�ضة
وتق َّدم النظام ال�سوري ،ويف العراق �ضعف
نف���وذ �أمريكا بعد ان�س���حاب قواتها منه،
وقوي نف���وذ �إيران ،ومل يعد لدول اخلليج
موطئ قدم ،خ�صو�ص��� ًا بعد فوز املالكي
ب�أكرب كتلة برملانية للمرة ثالثة..
يف ه���ذه الظ���روف ق���ام «داع�ش»
بتفجري الو�ض���ع الأمن���ي يف العديد من
املحافظ���ات ،ويف بغداد ،بع���د احتالله
املو�ص���ل ،و�أثار النعرة املذهبية بطريقة
�سيئة ،و�أ�صدر الفتاوى التي تك ّفر ال�شيعة
وت�س���تبيح دماءهم و�أعرا�ضهم و�أموالهم،
ود ّمر املقامات وهدم القبور ،ومل يقت�رص
الأمر عل���ى الطائفة ال�ش���يعية ،بل طال
امل�س���يحيني وغريهم من الطوائف ،حتى
ال�سنة ممن مل يعلنوا البيعة
�أنه مل يوفر ُّ
لـ«داع�ش».
مل تتخذ �أم�ي�ركا موقف ًا �س���لبي ًا من
«داع�ش» بعد �إعالنه «الدولة الإ�سالمية

يف العراق وال�شام» ،بل ح ّملت م�س�ؤولية
م���ا حدث لن���وري املالكي ،معت�ب�رة �أنه
هي�أ الأج���واء للنزاع الطائف���ي وتعطيل
العملية ال�سيا�س���ية الواح���دة ،وقالت �إن
معاجلة الأزمة يجب �أن تكون �سيا�س���ية،
تبد�أ بتنحي املالكي عن الرت�شح لرئا�سة
احلكومة ،وت�ش���كيل حكومة وحدة وطنية
ت�ضم كافة �أطياف املجتمع العراقي ،لأن
لل�سنة الذين «ت�أ ّملوا اخلري
يف ذلك طم�أنة ُّ
يف داع�ش» ،فكان البع�ض منهم متعاون ًا
معه ،لكن �آمالهم مل تكن يف حملها ،وقد
�ص���دمها ب�أعماله الهمجي���ة ،فلم ت َر منه
�إال القتل واالعتداء على الأعرا�ض و�رسقة
الأموال ،و�أيقنت �أن ا�س���تمرار الو�ضع على
ما هو عليه كارثة اجتماعية واقت�صادية،
وبد�أت بالتحلل منه والت�ص���دي له حيث
�أمكنها.
ارتاحت �أم�ي�ركا بداي���ة الأمر حلركة
«داع����ش» ،وغ�ضّ ���ت النظ���ر ع���ن بع�ض
ال���دول الإقليمية الت���ي فتحت احلدود له،

ف�س��� ّهلت م���رور مقاتليه وبيع���ه النفط،
و�أوجدت و�ض���ع ًا جدي���داً يف العراق تريد
�أن ت�س���تفيد منه بال�ض���غط عل���ى �إيران
لتحقي���ق بع�ض املكت�س���بات ال�سيا�س���ية
يف املنطقة ،لك���ن «داع�ش» جتاوز الدور
املر�سوم له بتو�س���عه �إىل م�شارف �أربيل،
وهي التي تعني الكثري لأمريكا ،فهي دبي
اجلديدة ،ومركز ا�ستثمارها النفطي ،وموقع
ا�ستخباراتي هام لها ،ويف ر�أي متخ�ص�صي
ال�ش����أن الإقليمي ف�إن �أمريكا �ست�سعى �إىل
تقلي�ص دور «داع�ش» يف العراق للتقليل
من خماطره وتدفعه �إىل �س���ورية من �أجل
�إحداث تغيريات ميدانية تتوقعها ،لت�ستفيد
منها يف اجتماعات جنيف.
�أدرك اجلمي���ع خطورة الو�ض���ع يف
عجل ق���رار �أمريكا
العراق ،الأم���ر الذي ّ
التدخل الع�س���كري يف �أربيل ،فاعتمدت
على مب���د�أ الغ���ارات اجلوي���ة من دون
التدخُّ ل املبا��ش�ر ،وحيث تدعو احلاجة،
و�آخرها الغارات التي ا�ستعادت مبوجبها

�سد املو�صل ،وقد برّر الأمني العام للأمم
املتح���دة بان كي م���ون لأمريكا عملها
الع�سكري �ضد مقاتلي «داع�ش» ،معترباً
�أن عمله���ا ال يحت���اج �إىل تفوي����ض من
جمل����س الأمن� ،أما يف بروك�س���ل فاتفق
وزراء خارجي���ة االحت���اد الأوروبي يف
اجتماعهم الطارئ على تزويد املقاتلني
الأك���راد يف �ش���مال الع���راق بال�س�ل�اح
ملواجهة م�سلحي «الدولة الإ�سالمية»،
وتبنى جمل�س الأمن ال���دويل بالإجماع
ق���راراً بالت�ص���دي لتنظيم���ي «الدولة
الإ�س�ل�امية» ،و«جبه���ة الن��ص�رة» يف
�س���ورية ،ومنع تدفق املقاتلني الأجانب
�إليه���م ،وجتفي���ف م�ص���ادر التموي���ل،
والتهدي���د بفر�ض عقوب���ات على الذين
ي�ش���اركون يف جتنيد مقاتلني للجماعة
وم�ساعدتها� ،ضمن الف�ص���ل ال�سابع من
ميثاق الأمم املتحدة ،ما ي�سمح باللجوء
�إىل العقوب���ات وحت���ى الق���وة من �أجل
تطبيقه ،لكن ال ُي�س���مح حتى الآن ب�ش ّن

عملية ع�س���كرية ،بينما ُمنعت احلكومة
العراقية من هذا الدعم الدويل.
يف هذه الأجواء عملت �إيران ليخرج
موحداً يف اقرتاح ا�س���م
التحالف العراقي َّ
بديل عن املالكي لرئا�س���ة الوزراء ،ومع
كل ال�ص���عوبات فقد �أعطت ايران م�ساحة
حرة خلي���ارات �أع�ض���اء التحالف� ،رشط
اتب���اع ال�س���بل القانوني���ة ،م���ا �أدى �إىل
اختي���ار الدكتور حيدر العبادي لرئا�س���ة
جمل����س الوزراء ،وقد عبرّ ت �إيران و�أمريكا
وال�سعودية عن ارتياحها للتغيريات.
يف املح�ص���لة ،يرى املحللون �أن ما
ح�صل �إجراء قد ي�ساعد على خطوات هامة
ملعاجلة م�شكلة العراق مع «داع�ش» ،وال
يعني ذل���ك �أن التفاهم الإقليمي قد �أُجنر،
فالأزمة ما زالت م�س���تمرة ،وهي معقدة،
و�ستحمل الأيام تطورات كثرية تبينّ م�سار
الأحداث.

هاين قا�سم
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دعا إلى اتخاذ تدابير احترازية في القرى المحاذية للحدود السورية

العميد فرحات :لدى «داعش» إمكانيات جيش متطور ..ودول عدة في خدمتها
خطر «داع�ش» داهم على لبنان ،لأن املخطط ي�سري
وفق �آلية ُمع ّدة �سابق ًا ،وبالتايل املطلوب جهوزية تامة
من قبل كافة القوى ال�سيا�سية يف امل�رشق وكل �إن�سان حر
يف العامل ملواجهة هذه الآفة الفتنوية امل�سماة «داع�ش»،
لأن التعويل على الغرب خطيئة مميتة ،فما يحكم الأمم
املتحدة �أو �أمريكا �أو �أوروبا العجوز هي م�ؤ�س�سات
مرتهلة ي�سودها منطق البرتو-دوالر وامل�صالح..
�سيا�سية ّ
عن «داع�ش» وخطرها ومتددها �س�ألت جريدة
«الثبات» العميد املتقاعد �إليا�س فرحات ،واليكم �آخر
املعطيات:
ما ح�ص���ل من اجتي���اح لتنظيمي
«الن�رصة» و«داع�ش» لبلدة عر�س���ال
ُيثبت بالوقائ���ع وجود خاليا �إرهابية
تخط���ط لزعزعة اال�س���تقرار يف لبنان
بالعم���وم ،ولبع����ض الق���رى املعينة
باخل�صو�ص ،ولهذا ال�سبب املطلوب هو
الت�ص���دي لتنظيم «القاعدة»؛ بالإقرار
بوج���وده يف جرود عر�س���ال وبع�ض
املناطق ،يقول فرحات« :هذا التنظيم
ي�س���عى للتم���دد يف بع����ض املناطق
م�س���تغ ًال خالفاتنا ال�سيا�س���ية ،لهذا
ال�سبب ي�أتي ت�ضامن القوى ال�سيا�سية
يف مواجه���ة الإره���اب عل���ى �أهمية
ق�صوى ،رغم �إدراكنا ويقيننا �أن البيئة
اللبنانية ال ت�شكّل بيئة حا�ضنة لهم».
ب���ر�أي العميد املتقاع���د ،تفوي�ض
اجلي�ش اللبناين �أ�سا�سي و�رضوري لكنه
غري كاف ،و»يجب �أن ُي�ستك َمل باتخاذ
�إج���راءات عملي���ة وع�س���كرية ل�رضب
الإرهاب يف �أماك���ن وجودها املعلَنة
يف بع����ض الأماك���ن ،وتعطيل خالياه

النائم���ة داخل املخيمات ال�س���ورية،
تهجم على
�إ�ضافة �إىل �رضورة وقف �أي ُّ
اجلي�ش �أو الت�ش���كيك بدوره ،و ُيفرت�ض
�أخذ تداب�ي�ر احرتازية يف بع�ض القرى
املحاذية للحدود ال�سورية ،كقرى عكار
والبقاع ال�ش���مايل ،بت�أمني احلرا�س���ة
واخلط���ط الدفاعي���ة يف حال ح�ص���ل
هجوم داع�ش���ي على لبنان كما ح�صل
مع بلدة عر�س���ال ،لأننا �ش���اهدنا يف
�سورية يف الأ�سبوع املن�رصم
هجومي
نْ
قريت�ْي� يف ق�ض���اء حماه وفق
على
نْ
طريقة االجتياع ب�أعداد كبرية لرتويع
النا�س وتهجريهم».
لل�شعب دور
بر�أي فرحات ،حتى ال يتكرر م�ش����هد
«داع�ش» يف �س����ورية والعراق (�سهل
نين����وى) �أو «بوكوحرام» يف نيجرييا،
نحن بحاجة �إىل تفعيل دور ال�ش����عب
لناحي����ة املراقبة واحلماي����ة الذاتية:

 �رس عودة احلريري

�أمام التطورات التي �شهدتها منطقة عر�سال �إبان املعارك مع املجموعات
الإرهابي��ة امل�سلحة ،وبعد تفلّت �شخ�صي��ات م�ستقبلية بينها عدد من النواب
م��ن كل ال�ضواب��ط ،ا�ستدع��ى خال��د التويجري ،بن��اء لطلب املل��ك ال�سعودي
عبداهلل بن عبد العزيز ،رئي�س «تيار امل�ستقبل» النائب �سعد احلريري ،وزوده
مببل��غ امللي��ار دوالر وكلفه بالذه��اب �إىل لبنان لإنفاقه ،عل��ى �أن يعود �إىل
ال�سعودي��ة بعدها مبا�رشة ،لتمرير املرحل��ة املقبلة التي على �ضوء تقوميها
يتقرر ما �إذا كان احلريري يعود �إىل لبنان �أم ال.

 ت�شابه كلمات

الح��ظ متتبع��ون للإنتاج الثق��ايف ب�ش ّقيه اجلي��د و»الهاب��ط» بلغة الفن،
مت �إعداده��ا خ�صي�ص ًا لعودة الرئي�س �سعد احلري��ري ت�شبه يف �أداء
�أن �أغني��ة ّ
كلماتها و�أحلانها ن�شيد «مني أ� ّدك ملّا تطل».

 ته ُّكم

واج��ه �سيا�سي من قوى � 14آذار �إعالمي�� ًا من جلدته متهكّم ًا من تبديالت
يف مواقف الإعالمي بني حمطة و�أخرى ،و�صلت �إىل حدود التناق�ض ،ف�س�أله:
«لي���ش بتكون �سبع يف ال�صباح وخ��روف يف امل�ساء»؟! فر ّد الإعالمي قائالً:
«لي�ش ح�رضتك �أميتى كنت غري هيك»؟

داع�ش جي�ش متطور

«يجب ت�س����ليح ال�ش����باب داخل القرى
القريبة من احلدود ال�س����ورية ،على �أن
وم����اذا ع����ن و�ض����ع املنطق����ة بعد
ُي�رشف عليه����ا اجلي�����ش اللبناين ،لأن
عدي����د القوى الأمني����ة ال يكفي تغطية �إعالن «دول����ة اخلالفة» من قبل تنظيم
كافة احلدود امللتهبة مع �سورية ،ونحن «داع�����ش»؟ هل هناك ت�ض����خيم �إعالمي
نع����رف كيف �أن اجلماع����ات التكفريية
تعتمد �سيا�ستي الغدر والإجرام ،حتى
ُيدرك ه�����ؤالء الإرهابيني �أن اللبنانيني
عازمون على الدفاع عن �أر�ضهم».
عن حاجيات اجلي����ش اللبناين من
�أ�س���لحة ،يتمنى العميد فرحات تلبية
مطالب���ه املرفوع���ة من قب���ل القيادة ،قرار مجلس األمن ُص َوري..
انطالق ًا م���ن الئح���ة �أولويات���ه التي
فـ«داعش» ال يمكن أن
رفعتها قيادة اجلي�ش �إثر تقدمي الثالث
املليارات م���ن قبل اململك���ة العربية تستمر لمدة أسبوعين في
ال�س���عودية ،ورغم الت�أخري الذي
يطال حال صدور قرار دولي جدي
تلك امل�س���اعدة ،لبنان �أقله بحاجة �إىل
بإقفال منابع تمويلها
ت�رسيع الإ�س���تفادة م���ن املليار دوالر
املق َّدمة له ،وحتديد وجهة ا�ستخدامها».
للتن�سيق مع �سورية
ي�ؤكد فرحات �رضورة التن�سيق بني
اجلي�شني اللبناين وال�سوري «ملواجهة
الإرهاب الداع�شي ،كما ح�صل يف بلدة
الطفيل حيث ح�ص����ل تن�سيق بني وزير
الداخلية نهاد امل�شنوق ورئي�س وحدة
الإرتب����اط لدى ح����زب اهلل احلاج وفيق
�ص����فا ،بالإمكان نقل هذه التجربة بني
احلكومة اللبنانية ونظريتها ال�سورية
للتن�س����يق فيما بينهم� ،سيما �أن هذين
التنظيمني ُو�ضعا على الئحة املنظمات
الإرهابي����ة يف �أم��ي�ركا ،وهن����اك قرار
ملجل�س الأمن بهذا اخل�ص����و�ص� ،إ�ضافة
�إىل القرار ال�ص����ادر عن امللك ال�سعودي
عبداهلل بن عبد العزيز �آل �سعود».
يذكّر فرحات بقرار الرئي�س الأمريكي
ب����اراك �أوبام����ا والإف����راج ع����ن بع�ض
الإرهابي��ي�ن لإطالق ���س�راح عريف لدى
اجلماعات الإرهابي����ة ،يقول« :تعاونت
�أجه����زة املخاب����رات الأمريكي����ة م����ع
«طالبان» يف �أكرث م����ن مكان ،و�أطلقت
�رساح  5م����ن قيادييها ل�رضورات �أمنية،
���ري بنا �أن نعمل من �أجل التن�س����يق
فح� ّ
ب��ي�ن لبنان و�س����ورية ملواجهة الإرهاب
نف�سه».

لق ّوتها؟ ي����رد العميد املتقاع����د �إليا�س
فرحات قائ ًال« :متل����ك داع�ش �إمكانيات
ع�س����كرية متطورة ،ويف بع�ض املجاالت
تتفوق فيها على جيو�ش املنطقة ،وعلى
�سبيل املثال :و�س����ائل االت�صاالت لديها
متط���� ّورة �إىل ح����د ال ميكن الت�ش����وي�ش
عليه����ا ،واجلي�ش العراق����ي الذي �صرُ ف
علي����ه  25مليار دوالر ا�س����تطاعت هذه
«الدولة» الفتية الت�شوي�ش على و�سائل
ات�ص����االته ..وبحوزتهم �صواريخ م�ضادة
للدبابات وللطائرات ،واليوم «داع�ش»
�أ�صبحت جي�ش���� ًا عديده ع�رشات الأالف،
ولدي����ه قاع����دة لوج�س����تية يف تركيا،
وقواعد للتعبئة يف كل دول العامل ،وهم
ي�ستقدمون طلبات �آالف ال�شبان امل�س ّمني
«جهاديني» وفق تعبريهم».
الغرب يخادع
ي�شري فرحات �إىل تعاون خمابراتي
قائم بني عدة �أجه����زة عاملية ،لأنه
مع انتق����ال ال�ش����خ�ص املح ّبذ لفكر

«القاعدة» ،هناك عملية انتقاله من
البلد الأ�صلي ال�س����تقباله يف تركيا
و�إعداده يف خميم����ات التدريب� ،إىل
ما هنالك م����ن �أم����ور ،ومنذ حوايل
مت �إدخ����ال  1500مغربي
�أ�س����بوعني ّ
«داع�شي» �إىل �س����ورية انطالق ًا من
احلدود الرتكي����ة« ،وهذه املعطيات
تك�شف �أن قرار جمل�س الأمن ُ�ص َوري،
لأن داع�ش ال ميكن �أن ت�س����تمر ملدة
�أ�س����بوعني يف حال خرج قرار دويل
ب�إقف����ال مناب����ع متويله����ا ،وحتى
الآن الغ����رب لي�س جاداً يف م�س�����ألة
حماربة الإرهاب الداع�شي ،وقرارهم
فقط غ�س����ل يد من دماء ما يح�ص����ل
للم�سيحيني والعلويني وااليزيديني،
�س����يما �أن املجازر الداع�شية و�صلت
بقوة �إىل املجتمعات الغربية ،والر�أي
العام الدويل بد�أ يغتاظ من ت�رصفات
بع�ض الدول».
يرف�ض العمي���د فرحات مقولة
�إن اخلط���ر «الداع�ش���ي» م ّتج���ه
للتمدد �صوب ال�س���عودية و�إيران،
«داع����ش ُخطِّ ���ط له���ا لتكون يف
�س���ورية والعراق ولبن���ان (ورمبا
�إي���ران) ،احلديث ع���ن توجهها �إىل
غري ه���ذه ال���دول كالم غري دقيق،
واجلمي���ع يتذ ّكر كي���ف �أن داع�ش
تتحرك وفق �أجندة الغرب وتركيا،
وهي بالرغم من �إجرامها وتدمريها
كافة �أ�رضحة ال�صحابة واملقد�سات
الدينية يف مدينة الرقة ،ا�ستجابت
«داع����ش» لطل���ب تركي���ا بعدم
امل�س ب�رضيح «�س���ليمان �شاه»،
و�سمح للجي�ش الرتكي بحرا�سته..
ُ
ويتم ا�س���تبدال الع�سكر الرتكي كل
ّ
�أ�س���بوع» ،ويتابع فرحات حديثه
بال�س�ؤال« :وهل تغيب عنا م�س�ألة
بيع البرتول اخل���ام الذي ال ميكن
ا�س���تخدامه من قب���ل ال�رشكات �إال
بعد و�ضعه يف م�ص���ايف البرتول
الرتكي���ة؟ الغ���رب ب�رشائ���ه ه���ذا
الب�ت�رول دع���م وا�ض���ح للإرهاب
وخرق للقانون الدويل».
وع����ن انتق����ال ب�����ؤرة الإرهاب
�إىل �أوكراني����ا ،ب����ر�أي فرحات احلل
ال�سيا�س����ي �س����يبقى الأك��ث�ر قبو ًال:
«توريط رو�سيا بحرب ا�ستنزاف يف
�أوكرانيا واجهها الرئي�س الرو�س����ي
بوتني بقوة ،و�أخمد �ش����ظاياها من
دون �إقح����ام جي�ش����ه يف �أوكرانيا،
واال�س����تنزاف احلا�ص����ل بات لدى
اجلي�����ش الأوك����راين املدع����وم من
الغرب ،رغم وجود خماطر حقيقية
عل����ى �أوروب����ا برمتها م����ع تنامي
ظاهرة التطرق والتع�صب املتبادل
بني القومي����ات ،والي����وم �أوكرانيا
على �شفري االنهيار االقت�صادي مع
خ�سارتها للطاقة الرو�سية والدعم
ال�سابق القت�صادها».

�أجرى احلوار :بول با�سيل
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في صميم الخدمة العسكرية
يع���ود الرئي����س �إمي���ل حلود
بالذاكرة �إىل املا�ضي البعيد في�ؤكد
�أن والده الل���واء جميل حلود ت أ�ثّر
التح���رري الوطني القومي
بامل���د
ّ
الذي �أطلقه الرئي�س الراحل جمال
عبد النا�رص ،و�ص���ار يحكي على
نطاق وا�س���ع باملفاهيم الوطنية
والقومية والتحررية.
يع���ود �إىل ف�ت�رة ال�س���تينات؛
حينم���ا ان ُتخب والده اللواء جميل
حلود نائب ًا عن املنت ال�شمايل عام
 ،1960وح�ي�ن ُعينِّ وزي���راً للعمل
وال�ش����ؤون االجتماعية يف حكومة
الدكتور عبداهلل اليايف عام ،1966
في�ؤكد �أن نهج والده كان يقوم على
ال�رصاح���ة التي يجب �أن يت�ص���ف
به���ا النائب عندما يقف على منرب
ندوة ال�ش���عب ،وتوج���ب عليه �أن
يقول للحاكم �أح�س���نت يف مو�ضع
احل�سنات دون �أن ي�أمل مغنم ًا من
الثناء ..وعليه �أن يقول له �أ�س����أت
يف موا�ض���ع الإ�س���اءة ،دون �أن
يخ�شى من �أذى يلحقه من االنتقاد.
وهك���ذا يف م�س�ي�رته النيابية،
وقف جميل حلود دائم ًا �إىل جانب
النا�س ،ودافع عن حقهم يف العمل
والعلم واحلرية وال�صحة والطبابة
وال�س���كن ،كم���ا كان دائم ًا يطالب
ويعمل يف �س���بيل تطوير القوانني
وتقدم وتطور البلد.
تعمر
مل
التي
ال���وزارة
�أما يف
ّ
�أكرث من �ستة �أ�ش���هر ،ف�إنه �إ�ضافة
�إىل �ض���بط عم���ل ال���وزارة ،طرح
ر�ؤى اجتماعي���ة و�إ�ص�ل�احية،
و�رضورة ت�ص���حيح الأج���ور ،مبا
يوفّر احلي���اة الكرمية للمواطنني،
وتوفري الطبابة املجانية للفقراء،
والتعليم الإلزام���ي املجاين على
الأقل للمرحلة االبتدائية ،و�ضمان
ال�ش���يخوخة وغريها م���ن الأمور
التي حتفظ املواطن وكرامته.
ويلف���ت �إىل �أن جميل حلود قد
انتبه �إىل هذه الأمور �إ ّبان متابعته
ل���دورة �أركان يف بريطاني��� ًا يف
�أربعينيات القرن املا�ض���ي ،وهي
ظل���ت يف باله ،وكان���ت من �أهم
م�ش���اريعه و�أهدافه حينما انخرط
يف العمل ال�سيا�سي ،وحني انتخب
نائب ًا وعني وزيراً ،وب�سبب مواقفه
التقدمي���ة النوعي���ة يف ال�ش����أن
االجتماع���ي واالقت�ص���ادي أُ�طلق
عليه لق���ب «اجل�ن�رال الأحمر»،
و«الوزير الأحمر».
وي�ش�ي�ر هنا �إىل �أن والده كان
قد ا�صطحبه معه وهو ما زال فتى
�ص���غرياً �إىل بلدته بعب���دات مرة،
فانتبه �إىل حر�صه ال�شديد قبل �أي
عم���ل يف البلدة� ،إىل زيارة الزعيم
لبكي ،وهو كان من �أ�شهر اخليالة
يف ي���وم م�ض���ى ،كم���ا كان م���ن
القب�ضايات املعروفني يف حينه.

�إميل جميل حلود �ضابطا يف البحرية

كان «الزعي���م لبك���ي يعي�ش
وحي���داً� ،إذ توفي���ت زوجته ،كما
ت���ويف ابنه الوحي���د ،ومل يعد له
من معيل ،ف�صار يعي�ش وينام يف
غرفة �صغرية ال تتعدى م�ساحتها
ثالثة �أمتار طو ًال وعر�ض��� ًا ،وكان
الوالد ي�س���اعده بقدر ا�ستطاعته،
ويزوره با�س���تمرار كلما ذهب �إىل
بعبدات ،و�أذكر �أنه �أو�صانا به� ،أنا
و�أخي ن�رصي».
هذه الر�ؤية االجتماعية جلميل
حلود ظلت را�س���خة عند الرئي�س
�إميل حل���ود ،وحينما ُع�ِّي�نِّ قائداً
للجي����ش يتذك���ر �أن���ه كان يوجد
م���ا ي�س���مى م��ش�روع «القر�ش»
و«القر�ش�ي�ن» ،الذي تقرر من �أيام
ف�ؤاد �ش���هاب ،الذي بوا�سطته زادت
وجب���ات الطع���ام للع�س���كريني،
فمث�ل�اً كان هن���اك � 3آالف جندي
يف �أيام �ش���هاب ،يعني �أن هناك 3
�آالف وجبة طعام ،ف�إذا كان �س���عر
الوجبة لرية واحدة يعني �أن هناك
ثالثة �آالف ل�ي�رة يومي ًا ،وملا كان
هن���اك ع�س���كريون ال ي�أكلون يف
الثكنات ،وبالتايل كان هناك نحو

�ألف ع�س���كري يتناولون طعامهم
يف �أماكن خدمتهم ،يعني �أن هناك
توفري نحو �ألفي لرية ،وبهذا � ّأ�س�س
اجلرنال �شهاب �صندوق ًا مالي ًا يعود
بالنفع على الع�سكريني ،خ�صو�ص ًا
�أن���ه مل يكن يومها وزارة �ش����ؤون
اجتماعية ،وال �أي م�ؤ�س�س���ة تعني
باحتياجات الع�س���كريني ،حتديداً
اجلنود الذين مل يع���ودوا قادرين
على �إعالة �أنف�س���هم ،على نحو ما
حدث للزعيم لبكي ،وبعد ت�أ�سي�س
هذا ال�صندوق ،الذي �أ�صبح مردود
ال ب�أ�س به� ،ص���ار يلعب دوره يف
م�ساعدة الع�س���كريني ،ال�سيما �أن
مردوده �ص���ار يزداد بحكم زيادة
عديد اجلي�ش ،ومع الأ�سف ف�إن هذا
ال�ص���ندوق يذهب مع ذهاب قائد
اجلي�ش.
حينما ا�ستلم العماد �إميل حلود
قيادة اجلي�ش ،كان هذا ال�ص���ندوق
فارغ ًا ،ف�أعاد �إحياءه ،علم ًا �أنه منذ
�أيام االنتداب كانت ذات امل�ؤ�س�سات
والبن���ى التحتي���ة الع�س���كرية
هي نف�س���ها ،فقام بالإ�ض���افة �إىل
�إحياء �ص���ندوق القر����ش ،ب�إقامة
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م�ؤ�س�س���ات ع�س���كرية جدي���دة،
وتطوي���ر وحتديث القائ���م منها،
فو�سع احلمام الع�س���كري ،و�أن�ش�أ
ع�س���كريي يف ك�رسوان،
نادي�ْي�
نْ
نْ
وكان م�رشوعه زياده عدد الغرف
فيه���ا �إىل نحو  500غرفة ،كما مت
�إن�ش���اء ٍ
نواد للرتباء ،وت�أ�س���ي�س
وتطوير الإ�س���كان الع�سكري ،لأنه
كما عل���م من الوال���د� ،أنه «فيما
م�ض���ى كان هن���اك ع�س���كريون
مي�س���ورون متلّك���وا بيوت��� ًا ،لكن
هناك الأغلبية ال�س���احقة مل يكن
بامكانهم ذل���ك ،وبالتايل عملنا
قدر امل�ستطاع لت�سهيل هذه الأمور
على الع�سكريني حتى تتوفر لهم
نهاية خدمة و �ش���يخوخة ،بعيداً
عن الفاقة والع َوز».
ومم���ا يذك���ره يف بداية عمله
يف قي���ادة اجلي�ش� ،أن���ه جاءهم
 15ملي���ون دوالر ل��ش�راء �أدوي���ة
للجي�ش ،فكلف العميد زهران ،وهو
من ال�ض���باط «الأوادم» ،ويط َلق
علي���ه لق���ب «خ���ادم الأوادم»،
ب�إج���راء االت�ص���االت الالزمة مع
وزارة ال�صحة وال�رشكات ،و«فع ًال
ا�س���تطاع هذا ال�ض���ابط �أن يوفر
الأدوي���ة الالزم���ة بثل���ث املبلغ،
وقد ا�س���تح�رض نف�س نوع الأدوية
املطلوب���ة بقيمة خم�س���ة ماليني
دوالر ،ما يعن���ي �أن هناك �أرباح ًا
فاح�شة حتقق على ح�ساب �صحة
املواطن اللبن���اين ،وبالتايل ف�إن
الدكت���ور �إ�س���ماعيل �س���كرية يف
جتار الدواء وال�سيا�سة
حملته على ّ
ال�ص���حية ،معه كل احلق ،علم ًا �أن
عديد اجلي����ش يف تلك الفرتة كان
قد �أ�صبح نحو � 40ألف جندي».
�أما ما ح�ص���ل بعد هذا الإجناز
على �صعيد الدواء ،ف�إن «الرئي�س
رفي���ق احلري���ري طال���ب يومها
با�س�ت�رجاع الع��ش�رة مالي�ي�ن
دوالر ،لكني رف�ض���ت ذلك ،لأنني
�أبلغته �أنني �أريد �إن�ش���اء �إ�س���كان
للع�س���كريني ،وه���ذا ما ح�ص���ل،
وكانت خطة �إ�س���كان الع�سكريني
�أينما كانوا».
يف حي���اة الرئي�س �إميل حلود
الع�س���كرية رمبا كان هناك ثالث
م�س�ؤوليات أ�ثّرت فيه� ،أو ًال :حينما
ت�س���لّم رئا�س���ة ف���رع النقل يف
ال�ش���عبة الرابعة ،يعني �أن «كل
�شيء يتحرك يف اجلي�ش �أعرف به،
وبهذا ميكن القول �إنك ت�صري تعرف
نف�س���ية ال�ض���باط والع�سكريني؛
كيف يفكرون ،و�أين توجد الآليات..
ت�س���ملت رئا�سة
ثاني ًا :حينما
ُ
مكتب قائد اجلي����ش ،وكان يطلق
عليها رئا�سة الأركان ال�شخ�صية،
مير على
يعني
ُ
كن���ت �أرى كل من ّ
قائد اجلي�ش ،علم ًا �أنه وقتها مل يكن
هناك �أمانة عامة ،وبالتايل كنت

� ّأطلع على معظم تفا�صيل العمل؛
مث���ل دورات املدر�س���ة احلربية،
وفحو�ص���اتها وامتحاناته���ا،
فكانت ت�ص���ل النتائج من اللجنة
الفاح�ص���ة �إىل قائد اجلي�ش ،ف�إذا
كان مث ًال مطلوب �س���تني �ضابط ًا،
يج���ب �أن تك���ون مق�س���مة على
الطوائ���ف ،فكنت �أحدد الأوائل يف
كل طائفة ،فلم يكن اجلرنال غامن
يغيرّ �أي ا�س���م ،وكانت الأ�س���ماء
حتال على املخاب���رات لأنه كان
ممنوع ًا على الأحزاب ال�ش���يوعي
والقومي والبعثي الدخول ،فكان
يتم حذف �أ�س���ماء الناجحني من
يل،
هذه الأحزاب ،ويعيد الأ�سماء �إ ّ
ف�أعيد و�ض���ع الأ�س���ماء التي تلي
الناجحني امل�شطوبني ،و�أذكر مرة
�أن الوالد ق���ال يل �إن جنل املهتم
بحديقت���ه تق���دم �إىل امتحانات
احلربي���ة ،وطلب من���ي �إذا جنح
ب�أال يتم تر�س���يبه ،وكانت درجته
يومه���ا احل���ادي والع�رشين بني
املوارنة ،بينما املطلوب ع�رشون،
وقد مت يومها �شطب ثالثة موارنة،
وف���از اب���ن اجلنينات���ي» ،وهنا
يق���ول الرئي�س حل���ود �أنه خاطب
قائد اجلي����ش بقوله :احلمدهلل لقد
ارحتت ..وحني �س����أله ملاذا؟ ..رد
بالقول� :إن الوالد طلب منه ا�س���م ًا
معين ًا ،فر ّد قائد اجلي�ش :ملاذا مل
تقل يل ،كنا �أخذن���ا  23ماروني ًا،
ف�أج���اب حلود :ال ميك���ن �أن �أب ّدل
تربيت عليها.
القناعة التي ّ
ثالث ًا« :حينم���ا عملت رئي�س
عينني يف هذا املركز
غرف���ة ،وقد ّ
العماد غامن ،الذي كان على عالقة
جيدة جداً مع الوالد ،وهو جاء بي
�إىل هذا املركز على هذا الأ�سا�س..
لكن حينما ع ّينوا العماد �س���عيد
قائ���داً للجي����ش ،كان يفرت�ض �أن
ي�أتي ب�ض���ابط خا�ص ل���ه ،لكنه
تركني يف مرك���زي و�أتى مبرافق
خا�ص به� ،أما الثالث ،وهو العماد
فيكتور خوري ،فقد تركني �أي�ض��� ًا
يف مرك���زي ،ولكنه ج���اء مبرافق
خا�ص به.
ويف النهاية ج���اء دوري ب�أن
�أتاب���ع دورة �أركان حرب ،فطلبت
ذل���ك ،مع العل���م �أن م���ن يتوىل
م�س�ؤولية رئا�سة غرفة يتمنى �أن
يبقى يف مركزه ،لكنني �س���افرت
وتابعت دورة الأركان يف الواليات
املتحدة ملدة �سنة ،وهناك تعلمنا
الكثري ع���ن املقاوم���ة و�أدوارها،
وبعد �س���نة عدت لأتوىل مديرية
الأفراد ،التي تبق���ى مركزاً هام ًا،
لأنه من خ�ل�ال هذا املركز تعرف
كل الت�ش���كيالت وتنقالت اجلي�ش
وحركة ال�ضباط.

�أحمد زين الدين
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ّ
قواعد سر الزواج الناجح ()2/1
جن���د يف كثري م���ن الأحي���ان زواج ًا
ي�س���تمر �س���نوات طويلة دون م�ش���كالت
جذري���ة �أو خالف���ات كب�ي�رة ت�ؤث���ر يف
العالق���ة ،فهناك بع�ض الأ��س�رار التي �إذا
اتبعتيها �ستعي�شني زواج ًا ناجح ًا يدوم
�سنوات و�سنوات ،منها:
 ال تقلل���ي من قيمة �س����ؤال �رشيكحياتك عن تفا�ص���يل يوم���ه ،وكيف كان
احل���ال يف العمل ،فه���ذه جماليات ال بد
�أن ت�صبح روتني حياتكما ،فكل يوم ،ومع
اقرتاب انتهاء اليوم ،اجل�س���ي مع زوجك
وا�س���اليه عن تفا�ص���يل يومه ،و�أعطيه
امل�ساحة الكافية كي يحكي لك ما حدث
مع���ه خالل اليوم ،ومع ا�س���تمرار الوقت
�ستجدينه هو من يبادر ب�س�ؤالك عن يومك
كيف كان ،فاالهتمام بالطرف الآخر ال بد
من �أال ينقطع بينكما ،واالهتمام والرعاية
ال بد �أن تكون من ال�س���مات الأ�سا�س���ية
لعالقاتكما الزوجية.
 �س���يكون بينكما بع����ض اخلالفاتوامل�ش���كالت ،وهذا �أمر طبيعي ،لكن من
املكن �أن تكون هذه اخلالفات وال�رصاعات
�س���بب ًا من �أ�س���باب جناح ال���زواج ملدة
طويل���ة ،فيجب �أال ت�ؤثر ه���ذه اخلالفات
بال�سلب على عالقتكما ،ويجب �أن تدركي
�أن ال�رصاعات واخلالفات كالأ�رسار؛ يجب
�أال تخرج من بينكما ،فعند حدوث خالف
�أو م�ش���كلة بينكما ،مهما كانت كبرية ،ال
يكون حلها يف ترك املنزل� ،سواء من قبل
الزوجة �أو الزوج ،فاجللو�س �سوي ًا وعدم
تدخُّ ل �أحد يف �إنهاء اخلالف بينكما يكون
�أف�ض���ل بكثري ،واعلمي �أن اخلالفات مهما
كانت كب�ي�رة ومعقدة لن تك���ون نهاية
الزواج ،فال تفك���ري يف ذلك ،بل اجعلي
التفاهم �أ�سلوب حياة بينكما ،كي حتافظا

ِ
أنـت

على جناح زواجكما مدى حياتكما.
 العالق���ات ت�أت���ي م���ع االلتزاماتوامل�س����ؤليات ،واحلياة بعد ال���زواج �أو
االرتباط تختل���ف ،فاحلياة بينكما �أنتما
االثن�ي�ن تختلف عن احلي���اة مبفردكما،
فال ب���د �أن تتقبلي هوايات �رشيك حياتك
حتى و�إن كانت ال تتما�ش���ى مع حياتك،

فاالخت�ل�اف وارد يف العالقات الزوجية،
وعلي���كِ تفاهمه ،وبالتايل زوجك �أي�ض��� ًا
�س���يكون مثل���ك؛ يتقبّل هوايات���ك التي
ال تتما�ش���ى مع���ه يف بع����ض الأوقات،
ف�أن���ت املح���رك الرئي�س���ي يف العالقة
الزوجي���ة ،ودوم��� ًا ت�أتي املب���ادرة منك
�أن���تِ  ،ومع الوقت �س���يفعل هو مثلك ،ال

رمي اخلياط

فَ ن

وطــفـــــلك

اإلتيكيت

• �آداب العزاء

حساسية العين عند األطفال
تُعترب احل�سا�سية ب�ش���كل عام من �أكرث الأمرا�ض
ال�شائعة التي ت�صيب الأطفال بن�سبة �أكرب عاد ًة من
الكبار ،ومن �ض���منها ح�سا�سية العني عند الأطفال،
والت���ي تُعرّف طبي��� ًا على �أنّها الته���اب امللتحمة
التح�سّ �سي.
ح�سا�س���ية العني عند الأطفال ت�ش���به ح�سا�سية
الأنف؛ فهي حتدث عن طريق ر ّد فعل اجلهاز املناعي
بطريقة مبا�رشة على م�سبّبات احل�سا�سية املوجودة
يف البيئة ب�شكل عام.
وتنق�سم ح�سا�سية العني عند الأطفال �إىل نوعني،
هما:
 احل�سا�س���ية املو�سميّة الدائمة (لفرتة ق�صرية)،وتُعرف بالتهاب امللتحمة التح�سّ �سي املو�سمي.
 احل�سا�سية املو�س���مية الدائمة (طوال العام)،وتُعرف بالتهاب امللتحمة التح�سّ �سي املعمّر.
وك�أي مر�ض عام و�ش���ائع تكمن وراءه �أ�س���باب،
ف�إن ح�سا�سية العني عند الأطفال لها �أ�سباب معينة
ت�ؤدي �إىل حدوث �إلتهاب امللتحمة (الطبقة الظاهرة
من الأن�س���جة التي تغطي العينني) ،وذلك ب�س���بب
تعرّ�ضها مل�سبّبات احل�سا�سية املوجودة يف البيئة
ب�ش���كل مبا�رش كـ  :الغبار ،وبَ���ر احليوانات الأليفة،

تقلقي ،لكن ل�ض���مان ناجح زواجك مدة
طويلة وا�س���تمراره ال ب���د �أن تكوين �إىل
جانب زوجك يف كل الأوقات ،وت�شاركيه
هواياته ..و�إذا كن���ت ال حتبّني االختالط
م���ع الآخرين ،ويتطلب عمل زوجك هذا ال
ب���د �أن تبدئي بتقبُّل هذا الأمر وال ترتكيه
يف املنا�س���بات وحده ،كذلك هو �أي�ض��� ًا

�إذا كان ال يحب املنا�س���بات االجتماعية
والأفراح علي���ه تقبُّل الأمر من �أجلك ،فال
يرتكك تذهبني �إيل �أي منا�سبة وحدك.
 يجب �أن نكون �صادقني مع �أنف�سنايف العالق���ة الزوجي���ة ،فهن���اك بع�ض
الأ�ش���ياء الت���ي ال تخط���ر بب���ال الزوج
وتكون هام���ة للغاية عند الزوجة ،وهي
االحتفال بالأعياد ،واملنا�سبات اخلا�صة
التي يجب تذكّرها م���ن قبل الزوج �أوالً،
وب�إمكان الزوجة ت�س���جيلها على هاتفه
حت���ي يقوم هو بتذكريه���ا ،وبالتايل لن
الزوجي ب�سبب
نْ
تكون هناك م�ش���كلة بني
ن�س���يان تواريخ منا�س���باتهما اخلا�صة،
فالأمر ب�سيط.
 املفاج�آت ال�ص���غرية م���ن املمكن�أن تك���ون ال�س���بب يف جن���اح زواجكما
وا�س���تمراره م���دة طويلة ،فعن���د عودة
الزوج من العمل َّ
يف�ض���ل �أن ي�شرتي بني
ف�ت�رة و�أخرى �أي �ش���يء يقدمه لزوجته،
مم���ا ي�رسّ به خاطرها ،ولو كان ب�س���يط ًا
وال يكلف �شيئاً ،لكنه �سي�ؤثر بالإيجابية
على حياتهما الزوجية ،وليتذكّر دائم ًا �أن
زوجته تظل ط���وال اليوم تقوم بالأعمال
املنزلية واالهتمام به وبعملها والأطفال،
فال يبخل عليها مبفاج�أة جتعلها �سعيدة.
 لي�س م���ن اخلط��� أ� �أن يكون بينكوبني زوجك �أ�ص���دقاء م�ش�ت�ركون ،فهذا
لي�س عيباً ،بل �أمر طبيعي ،ومن املمكن
�أن تع���رّيف زوج �ص���ديقتك على زوجك،
والعك����س ،كي يك���ون بينكما �أ�ص���دقاء
م�ش�ت�ركون ،و�إن مل يت ّم ه���ذا الأمر لأي
�سبب من الأ�سباب فال داعي للقلق ،فهذا
لن ي�ؤثر على عالقتكما.

العفن ،الع�ش���ب واحل�ش���ائ�ش وحب���وب اللقاح يف
النباتات ،وغالب ًا ما يكون ال�سبب هو عامل وراثي.
وتظهر �أعرا�ض ح�سا�سية العني على �شكل:
 �إفرازات خُماطية زائد يف الأنف. �إحمرار العينني و�إدماعهما. عدم و�ضوح الر�ؤية مع حرقة فيهما.وح�س���ب �إح�صائيات عاملية غالب ًا ما يعاين ٪4
من امل�ص���ابني باحل�سا�س���ية من ح�سا�س���ية العني
حتديداً.
وبالإمكان معاجلة ح�سا�سية العني عند الأطفال
بدءاً با�ست�ش���ارة طبيب الأطف���ال املخت�ص ،ملعرفة
نوع احل�سا�س���ية ومن ثم معرفة العالج الالزم لها،
وهُ نا يجدر بالذكر �أن احل�سا�سية ال تُ�شفى متام ًا لكن
ميكن التخفيف منها بن�س���ب كبرية وذلك عن طريق
�إبعاد الطفل عن م�س���ببات احل�سا�س���ية املوجودة
من حوله ،وقد ي�ص���ف الطبي���ب يف بع�ض احلاالت
ا�ستخدام قطرة العينني.
ويف النهاي���ة يجب التنويه على �أن ا�ست�ش���ارة
الطيب هي احل ّل الوحيد ،ويجب عدم �رصف �أي قطرة
بدون و�صفة طبية الحتماليّة وجود �آثار جانبية قد
ت�شكّل خطراً على �صحة الطفل فيما بعد.

ال �ش��� ّك �أن �أ�ص���عب املواق���ف
الإن�س���انية الت���ي ق���د مترّي���ن بها
وت�س���بب لك االرتب���اك يف التعامل،
هي تقدمي واجب التعزية ل�ش���خ�ص
فقد عزيزاً.
كي ن�س���هّل عليك الأم���ور ،مندّك
ببع�ض القواع���د واملمنوعات التي
تن����ص عليه���ا الإتيكي���ت يف هذا
ّ
اخل�صو�ص:
 تُعت�ب�ر التعزي���ة م���ن خاللر�سالة هاتفية خطوة كافية فقط يف
حال كان لديك مانع ًا كبرياً للتوجّ ه
�شخ�ص���ي ًا وتقدمي واج���ب التعزية،
كتواجدك خ���ارج البالد �أو معاناتك
من حالة مر�ض���ية ال �س���مح اهلل .ال
يكف���ي �أن تكتبي بع����ض الكلمات
املعزّية ل�ش���خ�ص تربطك به عالقة
زمالة� ،أو �ص���داقة� ،أو حتّى معرفة،
لأ ّن واج���ب التعزي���ة يتطلّب منك
احل�ض���ور مل�ؤازرة من فقد �شخ�ص��� ًا
عزيزاً على قلبه.
 ق���د يكون ال���كالم يف التعزيةقلي�ل�اً ج���داً ،واملوا�ض���يع الت���ي

ت�س���تطيعني التطرّق �إليها معدودة،
لكن ه���ذا ال يعني �أبداً �أ ّن الأ�س���ئلة
عن طريقة الوفاة و�سببه والكلمات
الأخ�ي�رة الت���ي قاله���ا املرح���وم
م�سموحة� ،إالّ يف حال �أراد ال�شخ�ص
الذي تقدّم�ي�ن �إليه التعزية �إخبارك
بها مببادرة �شخ�ص���ية ،فهذا يُ�صبح
�أمراً خمتلفاً.
 من الأخط���اء الفادحة التطرّقاخلا�ص���ة
ّ
�إىل موا�ض���يعك احلزينة
وامل�ص���ائب التي مُ ني���ت بها قبالً،
لأ ّن املو�ض���وع ال يتعلّ���ق بك �أنت،
ولي�س الوقت منا�سب ًا �أبداً �أن تحُ مّلي
�أحداً همومك ،حتّ���ى ولو خلت أ�نّك
توا�س���ينه بهذه الطريقة ،بل ك ّل ما
هو مطلوب منك هو املوا�ساة.
 �إياّك و�إطالق النكات �أو حماولةالتخفيف عن �صاحب املُ�صاب الأليم
بالعبارات الطريفة ،فهذا لي�س الوقت
املنا�س���ب لكلمات مماثلة ،ولي�ست
مهمّتك �أن متوّه���ي عن من تقدّمني
�إليه التعزي���ة ،لأنه من الطبيعي �أن
يكون حزيناً ،ف�أزمته لي�س���ت �سهلة،
ول���ن تتمكّني من م�س���اعدته على
ن�سيانها بكلمتني.

منوعات
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إرشادات وقائية لحماية القلب ()4/3
 �أجريت درا�س���ة يف ا�س���كتلنداعلي  7000م�ش���ارك وتبينّ �أن مر�ضى
القل���ب الذي���ن تناول���وا الأ�س�ب�رين
والإيبوبروف�ي�ن جنب ًا �إىل جنب يكون
لديه���م خماطر �أعلى ما يقرب من 75
يف املئة من ح���االت الوفاة املبكرة
من �أولئك الذين يتناولون الأ�س�ب�رين
فقط.
 الرج���ل املتزوج �أقل عر�ض���ةلأمرا����ض القلب م���ن الرجل العازب،
فقد �أجريت درا�س���ة عل���ى عيّنة من
الرجال والن�س���اء تتكون من  100فرد
كانوا يعان���ون من ارتفاع طفيف يف
�ض���غط الدم ،وتبينّ �أنهم بعد الزواج
بثالث �سنوات �أ�ص���بحوا �أكرث �سعادة
و�صحة.
 تناوُل الفا�صوليا ،فهي م�صدركب�ي�ر من حم����ض الفوليك ،وحتتوي
عل���ى الألي���اف القابل���ة للذوب���ان،
والت���ي تخف�ض الكول�س�ت�رول .ووجد
الباحثون �أن النا�س الذين يتناولون
�أربع ح�ص����ص �أو �أكرث �أ�س���بوعي ًا هم
�أق���ل عر�ض���ة بن�س���بة  ٪22لأمرا�ض
القلب ممن ال يتناول الفا�ص���وليا� ،أو
يتناولها بكميات حمدودة.
 غ�سل اليدين ي�ساعد على قتلاجلراثيم ،ويقلل من خطر الإ�ص���ابة
بااللتهاب الذي هو ال�سبب الرئي�سي
يف ان�س���داد ال�رشاي���ن ،فالب���د م���ن
املحافظة على غ�س���ل اليدين ب�شكل
م�ستمر.
 قراءة كت���اب جيد ،فقد ووجدالباحثون �أن الرجال الذين يقومون
بقراءة و�إلقاء ال�ش���عر مدة ن�ص���ف
�س���اعة يومي ًا يخف�ض عندهم معدل
�رضبات القلب ب�شكل ملحوظ ،وتحُ ّد
م�ستويات التوتر لديهم ،ورمبا خطر
الإ�صابة مبر�ض القلب.
 -ا�س���تخدام ال�س���عل بديال عن

ال�س���كر :فق���د وج���د الباحثون يف
جامعة «�إلينوي» �أن الع�سل يحتوي
ال�صفات امل�ضادات للأك�سدة القوية
التي ت�س���اعد على مكافحة �أمرا�ض
القل���ب وال�رشاي�ي�ن ،يف ح�ي�ن �أن
ا�س���تهالك ال�س���كر ميكن �أن يخف�ض
م�ستويات الكول�سرتول  HDLاخلا�ص
بك ،وقد يزيد من خطر اال�ضطرابات
املرتبطة بالقلب.
 -االبت�سامة :وجد الباحثون يف

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

جامع���ة «هارفارد» خالل درا�س���ة
تتكون من  1300رجل من الأ�ص���حاء
مل���دة � 10أع���وام� ،أن الأف���راد الذين
يتعامل���ون مع املواق���ف ب�إيجابية
وتفا�ؤل كانوا �أقل عر�ض���ة لأمرا�ض
القل���ب من الذي���ن يتعامل���ون مع
املواقف ب�سلبية وت�شا�ؤم.
 االنته���اء م���ن �ش���هادتكوالتخ���رج :فقد وج���د الباحثون �أن
الن�ساء امل�ص���ابات غري املتعلمات

لدرا�سة قامت يف جامعة «كوينز»
يف بلفا�ست.
 الأطعم���ة املطبوخ���ة بدرجةحرارة عالية تُنتج مركّبات ت�س���مى
املنتجات املتطورة ،glycation
الت���ي ت�س���اعد على تقلي���ل مرونة
اخلاليا ،وتزيد خطر الإ�صابة ب�أمرا�ض
القلب ،ل���ذا عليك �أن تتناول الأطعمة
املطهية عل���ى البخار� ،أو ال�ش���وي،
و�إ�ضافة اللحوم �إىل املاء بامللح قبل
طهيه���ا كي تبقى رطبة� ،إ�ش���ارة �إىل
�أن طه���ي الأطعمة يف درجات حرارة
منخف�ض���ة ي�أخذ وق���ت طهيها فرتة
�أطول ،لكنها �صحية �أكرث.
 ال تدع خ����زان الطعام اخلا�صبك فارغ����اً ،فال بد �أن ت�����أكل وجبات
خفيفة بني الوجبات الرئي�س����ية ،فقد
�أثبتت درا�س����ة نُ�رشت يف جملة طبية
يف بريطاني����ا �أن الأ�ش����خا�ص الذين
يتناولون �س����تة �أو �أكرث من الوجبات
ال�صغرية يف اليوم ي�ساعدهم هذا على
خف�ض م�ستويات الكول�سرتول يف الدم
بن�س����بة  ٪5من �أولئ����ك الذين ي�أكلون
واح����د �أو اثنني م����ن الوجبات وتكون
كبرية ،فالوجبات ال�ص����غرية ت�ساعد
على تقلي�ص حجم اخلطر بالإ�ص����ابة
ب�أمرا�ض القلب بن�سبة � 10إىل .٪20
 رف���ع الأوزان ،فق���د وج���دالباحثون يف جامعة «هارفارد» �أن
رفع الأوزان  30دقيقة يف الأ�س���بوع
يكف���ي للحد م���ن خطر الإ�ص���ابة
ب�أمرا�ض القلب بن�سبة  23يف املئة.
 تن���اول كوب�ي�ن م���ن القهوةفق���ط يف اليوم ،فق���د وجد باحثون
هولندي���ون �أن الأ�ش���خا�ص الذي���ن
يتناول���ون �أك�ث�ر من � 4أك���واب من
القهوة يومي ًا تكون لديهم م�ستويات
�أعل���ى بن�س���بة  ٪11م���ن احلم�ض
الأميني امل�رضّ بالقلب.

يف كاليفورني���ا يتعر�ض���ن �أك�ث�ر
للإ�صابة ب�أمرا�ض القلب من اللواتي
�أنهني تعليمه���م ،ويرجع هذا �إىل �أن
التعليم يفي���د يف كثري من اجلوانب
احلياتي���ة ،ويعطيك خلفية عن كثري
م���ن الأ�ش���ياء ،ويجعل���ك تتجنبني
الوقوع يف الأخطاء.
 ممار�س���ة �أي ن�ش���اط ب���دينيقلل م���ن خطر الإ�ص���ابة ب�أمرا�ض
القلب والأوعية الدموية ،وذلك وفق ًا

 - 4 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1مدينة فل�س���طينبة �شمالية  /ركزت على
خمارج الكالم لو�ضوحه
1
� - 5أبن �أوى  /قطعه و�أدماه  /نعم بالفرن�سية
2
 - 6تكلم (ب�صيغة الأمر) � /رشب
 - 7الر�س���ائل غري املرغوب به���ا يف الربيد
3
االلكرتوين  /ن�صف بالغ
4
 - 8ن���راه يف الليل ثالث م���رات ويف النهار
مرة واحدة
5
 - 9رقم هذا اخلط الأفقي يف ال�شبكة  /ريا�ضة
6
هندية ميار�سها من يريد تعلم قوة الرتكيز
 - 10كلم���ا �أخذت منه كرب و�إذا و�ض���عت فيه
7
�صغر  /برج ال يعي�ش فيه �إال اثنان
8
عــمـــودي
9
 - 1هرب  /ي�ص���يبه يف كب���ده او يخ�سرّ ه /
10
ن�صف عودة.
 - 2الذي ي�أبى على نف�سه ال�ضيم � /سئم
�أفــقــي
 - 3روع و�أخاف  /عائلي
 - 1ه���و الذي كلما طال ق�رص  /يرافق االن�س���ان طوال � - 4أدوات ن�س���تخدمها لل�ص���عود �إىل �أعلى
حياته ويراه ولكنه ال ي�ستطيع �أن مي�سكه
والنزول  /اماكن مرتفعة
 - 2م�ساحة �ضحلة قرب ال�شاطئ � /شكرا بالفرن�سية
 - 5التحاما وقتاال (مفعول مطلق)  /ن�ص���ف
 - 3ت�أكل منه وال ت�ستطيع �أن ت�أكله  /ما يعرتي الوجه قادت.
من لون عند اخلوف
 - 6ثمر النخي���ل (مبعرثة)  /تعهد بالعناية

الحل السابق
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

والرعاي���ة وال��ص�رف (معكو�س���ة  /ان���ت
(باالجنليزية).
� - 7أ�صابه الغرور  /الذي يقوم بالر�شف.
 - 8لقبها الفني النجمة الذهبية
 - 9ن�صف جوار  /كثري الهبل (بالعامية)
 - 10براءة (مبعرثة) � /صدر
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مطلوب عريس من بيروت
ذي أخالق وصاحب منصب
�أثار �إعالن نُ�رش يف جريدة لبنانية ،لفتاة
تطلب عري�س��� ًا من بريوت ،ذا �أخالق و�صاحب
من�ص���ب ،جد ًال كب�ي�راً عرب مواقع التوا�ص���ل
االجتماعي.
الإعالن الذي �صنَّفته ال�صحيفة حتت خانة
«الوظائف» ،جاء فيه« :مطلوب عري�س فوق
ال���ـ 31عاماً ،من �س���كان ب�ي�روت �أو جوارها،
خلوق و�صاحب من�صب ومال».

وم���ن ال��ش�روط املطلوبة �أي�ض��� ًا يف هذا
العري����س �أن يك���ون حائ���زاً عل���ى �ش���هادة
املاج�س���تري ،وترتاوح خربته بني �س���نتني �أو
ثالثة �أعوام.
وتق���ول الفت���اة يف نهاية الإع�ل�ان« :ال
ت�س���تغربوا ه���ذا الطل���ب ..فم���ن جندهم يف
الطرقات واجلامعات ال يريدون �سوى احلرام،
و�أنا ملتزمة».

«سيلفي» جماعي يودي بحياة ّ
سياح بولنديين
ما تزال ظاهرة التقاط �صور الـ«�سيلفي»
جتتاح الع���امل ،وت�أ�رس عق���ول كثريين ،على
الرغم م���ن املخاط���ر التي حتمله���ا الرغبة
بالتقاط �ص���ورة ذاتية ،والتي قد ت�ص���ل حد
�إىل املغام���رة باحلياة ،وهذا ما ح�ص���ل فعال
ل�سُ يّاح بولنديني �أثناء عطلة كانوا مي�ضونها
يف الربتغ���ال ،وذلك خ�ل�ال حماولة اللتقاط
«�س���يلفي» يف واح���دة م���ن �أ�ش���هر معامل
الربتغال ال�س���ياحية املعروفة بل�سان «كابو
دا روكا»؛ يف الغ���رب الربتغ���ايل املطل على
املحطي الأطل�سي.
تـــ�صـــــدر عـــــــن
�شــركــة الـقـــلــم
للإعالم �ش.م.م.

مل يتمكن ال�سُّ ياح البولنديون من ال�سيطرة
على توازنهم ،ما �أدى �إىل �سقوطهم من ارتفاع
 140مرتاً فوق �س���طح البحر ،وذلك �أمام �أعني
�أطفالهم (من � 5إىل � 6أعوام) ،الذين يخ�ضعون
حالي ًا لعالج نف�سي مكثّف.
حاولت ف���رق �إنقاذ حملي���ة العثور على
جثث ال�سياح ،لكن حالة الطق�س يف املنطقة
مل ت�ساعدهم يف ذلك.
وعلى الرغ���م من �أن م��ص�رع البولنديني
وقع جراء «م�صادفة م�أ�ساوية»� ،إال �أن الأمن
الربتغايل فتح ملفَّ حتقيق يف الق�ضية.

ال مياه
للشرب بحلول
عام 2040
يف درا�س���ة ا�س���تمرت
� 3س���نوات ،وارتكزت على
بحث العالق���ة بني املياه
والكهرب���اء العاملية ،تبينّ
�أن الكوكب ق���د يعاين من
نق����ص ح���اد يف املي���اه
لتلبي���ة الطل���ب يف حال
ع���دم البحث عن م�ص���ادر
�أخ���رى لتولي���د الطاقة ،و
ال�سبب �أن املياه �ستُ�ستغل
يف جمي���ع �أنح���اء العامل
لإنتاج الطاقة الكهربائية،
�إذ تُعد الكهرباء �أكرب م�صدر
م�س���تهلك للمياه ،ب�س���بب
احتياج حمط���ات الطاقة
لدورات التربيد لكي تعمل،
و�أحد احلل���ول املطروحة
لتجنب ذلك هو ا�س���تبدال
�أنظم���ة الطاق���ة القدمية
ب�أنظم���ة الري���اح الأك�ث�ر
ا�س���تدامة ،و�أنظمة الطاقة
ال�شم�سية.
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:

