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و�صف �أح��د املح َّررين من خمطويف �أع��زاز حينما اطلع على الفيديو
ال��ذي و ّزع��ه خاطفو الع�سكريني يف عر�سال ،ب�أنه يكاد يكون ن�سخة طبق
الأ�صل ع ّما كان يجري معهم ،جلهة ال�ضغوطات والتهديدات التي كانوا
يتلقّونها ،والر�سائل التي ك��ان يب ّلغها اخلاطفون �إىل �أهلهم واجلهات
املعنية ،مالحظاً �أن��ه ينق�صها فقط «بطل حليب الأط��ف��ال واحلفا�ضات
وموزع البطانيات».
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االفتتاحية

«داعش» الشوكة والسكين..
و «داعش» السواطير
ل����و �أن �أتباع �أو عم��ل�اء �أو �أن�صار الوالي����ات املتحدة
الأمريكي����ة� ،أو حتى املعجبني بـ«التج����ارب» الأمريكية،
يتم ّعنون قلي��ل� ًا يف حلظة ما ،حينما ت�رسي يف �رشايينهم
�أو عقولهم «ذرة» وطنية �أو «عزة» قومية ،لرمبا راجعوا
ح�س����اباتهم ،وتوقفوا عن مغامراتهم وانحرافاتهم� ،س����واء
كانوا دو ًال �أو حكومات� ،أو حتى �أحزاب ًا �أو �أفراداً.
ن�ش��ي�ر �أو ًال �إىل �أن الواليات املتحدة قامت يف الأ�سا�س
حينما غزت الع�صابات الأوروبية و ُقطّاع الطرق والل�صو�ص
تلك الق����ارة ،وعملوا قت��ل� ًا ونهب ًا وذبح ًا ب�س����كان القارة
الأ�ص����ليني الذين �أطلقوا عليه����م «الهنود احلمر» ،ف�أبادوا
املاليني من الب�رش ،وا�س����تعمروا وا�ستوطنوا تلك القارة ،ما
يعني �أن خال�صة �إجرام «الرجل الأبي�ض» �صار لهم دولة
ذات �إمكانيات هائلة ،حُت�ش����د فيها الطاقات من �أجل ن�رش
الرعب واال�ستغالل ،كخيمة تظلل الكون ،وتعبث فيها نهب ًا
واجرام ًا وذبح ًا وتفتيت ًا.
«الداع�ش����ي» الأمريكي من����ذ �أكرث م����ن ثالثمئة �سنة
وملّا يزل يط ّور �أ�سالي����ب القتل والذبح والتفتيت ..الحظوا
«ح�ضاراتهم» ،هم �شاركوا يف حرب بريطانيا على ال�صني
م����ن �أجل حرية جتاراتهم يف الأفيون ،فخلقوا «فورموزا»،
�أو ما كان يطلَق عليه «ال�ص��ي�ن الوطنية» ،والتي ت�سمى
اليوم تاي����وان ..تدخلوا يف �شبه اجلزيرة الكورية ،وجعلوا
كوريتي.
كوريا
نْ
�أذلّوا اليابان وجعلوها حق����ل جتارب قنبلتهم الذرية،
ونح����ن الآن يف �شهر �آب ،ال�شهر ال����ذي دكّت فيه الطائرات
الأمريكية هريو�شيما ونكازاكي عام  ،1945وما زال الأطفال
يولَدون م�ش ّوهني.
ويف فيتنام التي �أذاقت مقاومتها الأمريكي ُم ّر الهزمية،
ووحدت البالد بعد �أن قام الفرن�سي بتق�سيمها �إىل �شمالية
وجنوبية ،وحاول الأمريكي تق�سيمها �إىل �أبد الأبدين ،لكن
املقاوم الفيتنامي قهر الإرادة اال�ستعمارية الكربى.
ه����ل نذكّر مب�آثر اليانك����ي يف فل�سطني ،ودعمه املطلق
للعن���ص�ري الن����ازي ال�صهيوين ..وجرائم����ه امل�ستمرة يف
فل�سطني وما حولها؟
الأمريكي على م ّر تاريخه كان يخلق «الدواع�ش» ..هل
تذكرون «القاعدة» و�أفغان�ستان.
ه����ل نذكّر ب�إجرامه يف العراق ،حيث �إن �أكرث من مليون
ون�صف ملي����ون �شهيد عراقي جراء غزو العراق عام ،2003
و�أك��ث�ر من �أربعة ماليني مهج����ر يف داخل العراق ..وثالثة
مهجر �إىل اخلارج.
ماليني َّ
الأمريكي ه����و بب�ساطة الآن« ،داع�����ش» يهدد بتقطيع
الع����امل ب�سكّينه والتهام����ه بال�شوكة ،مقاب����ل «داع�ش»
و«ح�ضارت����ه» يف بالدن����ا العربية التي حتم����ل ال�سيف
وال�ساطور ،لتنفي����ذ تعاليم التلم����ود وبروتوكوال حكماء
�صهيون.

�أحمد �شحادة
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أسرى الجيش في أعناق من أسروا قراره

الرئي�س متام �سالم مرتئ�ساً اجتماعاً �أمنياً بح�ضور الرئي�س احلريري والقادة الأمنيني

ب��ص�رف النظر ع���ن الأحالف
الدولي���ة والإقليمي���ة ل��ض�رب
«داع����ش» ،نبق���ى يف الداخ���ل
اللبناين ،لأن ما يح�صل يف عر�سال
وما �سيح�صل حم�سوب منذ تد ّفق
مئ���ات �آالف النازح�ي�ن �إىل لبنان
مبباركة من زا َيدوا على «الأخوة»
م���ن � 14آذار ،وحم�س���وب منذ ّمت
حظر دخول اجلي����ش �إىل عر�سال
وجرودها ،ومنذ الق�صري وما تالها
من معارك القلمون و�سقوط يربود
والنبك ورنكو�س و�سواها ،والهدف
كان ت�رشيع احل���دود للإرهابيني
املنكفئ�ي�ن الهارب�ي�ن من اجلي�ش
ال�س���وري �إىل اجله���ة الغربية من
ال�سل�سل���ة اجلبلي���ة الفا�صلة بني
�سوري���ة ولبنان ،ف�أُع��� ّدت عر�سال
لتك���ون احلا�ضن���ة ال�سيا�سي���ة
واالجتماعي���ة والع�سكرية الدافئة
لفلولهم ،ومركز عمليات ال ينف�صل
عن الأرا�ضي اخلارجية للمناوئني
للنظام ال�س���وري ،لي�س ملحاربته
فقط ،بل لإزالة احلدود بني لبنان
و�سورية �ضم���ن الدولة املوعودة
لـ«اخلالف���ة» ،وم���ا احل�ش���ود
الإرهابي���ة الت���ي م���ا زال���ت يف
ج���رود عر�سال بو�ضع قتايل عايل
الت�أهُّ ب ،وت�س ُّلل امل�سلحني الغرباء
�إىل داخل البل���دة� ،سوى ا�ستعداد
لتجربة �أخ���رى يف عر�سال ،ومن
بعدها نحو اجلرود امل�رشفة على
ق���رى وبل���دات البق���اع ال�شمايل،
مع وج���ود حم���اوالت للتوا�صل
م���ع جمموع���ات دع���م متواجدة
كخالي���ا يف املناط���ق املحاذية
للح���دود ال�سوري���ة يف
البقاعي
نْ
الأو�سط والغربي ،ملقارعة اجلي�ش
واملقاوم���ة ،ولإ�شع���ال الفتن���ة
الكربى.
و�إذا كان تد ُّف���ق الإرهابي�ي�ن
م���ن �سورية �إىل اجله���ة اللبنانية
حيث جرود عر�سال ،متوقَّع ًا ،ف�إن
املتوقَّع �أي�ض��� ًا �أن العني ال�ساهرة
لـ«املعادل���ة الذهبي���ة» لديه���ا
خطوطه���ا ا ُ
حل ُمر يف لبن���ان ،و�إذا
كانت «الع�ي�ن احلمراء» مل تفتح
بالكام���ل بعد على م���ن ا�ستقدم

نازح�ي�ن �إىل خميم���ات القنابل
املوقوت���ة يف عر�س���ال و�سواها،
ف�ل��أن الأبرياء من �أبن���اء عر�سال
ي�ستحقّ���ون الروي���ة واحلكمة يف
املعاجلة ،بحيث ال يذهب ال�صالح
بجريرة «الطال���ح» ولي�س �أكرث،
ونُطمئ���ن قائد «الق���وات» �سمري
جعجع ال���ذي �أق ّر �أخ�ي�راً بوجود
«داع����ش» وه��� ّدد بجع���ل لبنان
مقربة له���ا� ،أن اللبنانيني يدركون
من يحف���ر املقابر للمعتدين على
لبنان� ،سواء جاءوا من اجلنوب �أو
من ال�رشق ،و�سواء كانوا عن�رصيني
�صهاينة �أو �شياطني تكفري.
وب��ص�رف النظر ع���ن الرابط
ب�ي�ن مبلغ اخلم�س���ة ع�رش مليون
دوالر الت���ي دفعه���ا الرئي����س

عر�سال ،وه ّدد ب�إحراقه مبن فيه �إذا
مل يطلَق �رساح املم ِّول اخلليجي،
فكان توقيف جمعة ،وكان الهجوم
الغ���ادر ال���ذي �أدى �إىل ا�ست�شهاد
ع�سكريني و�أ�سرْ عدد منهم.
�إننا �إذ تطرقن���ا خلرب املليار
دوالر وم���ا ورد يف الوكاالت عن
ت�سوي���ة لإط�ل�اق ��س�راح املم ّول
اخلليجي ومواكبته بطائرة خا�صة
�إىل بالده ،ف�إننا ال نتبنى هذا اخلرب
وال ميكننا نفيه ،لأن الأهم هو مبلغ
اخلم�سة ع�رش مليون��� ًا الذي ُدفع
لعلي احلجريي لرتميم من�ش�آت يف
عر�سال د ّمرتها املع���ارك� ،إ�ضافة
اىل «احل�صان���ة» التي يتمتع بها
رئي����س بلدية مطل���وب للعدالة،
ولديه حري���ة التن ُّقل وزيارة بيت

إقامة اإلرهابيين في جرود عرسال
ستطول بمقدار الدور المطلوب أن يلعبه
البعض ..وبمقدار الهبة السخية التي
تقاضاها علي الحجيري

احلري���ري لرئي�س بلدي���ة عر�سال
علي احلجريي ،وبني مبلغ املليار
دوالر الذي حمل���ه كهبة �سعودية
للجي�ش اللبناين� ،رشط �أن تُ�رصف
ب�إ�رشافه �شخ�صي ًا ،ال نرغب حالي ًا
الذهاب بعيداً يف الظن مع بع�ض
وكاالت الأنباء التي �أوردت �أن هبة
املليار دوالر تت�ص���ل ب�إطالق ابن
رئي����س جهاز خماب���رات خليجي
موق���وف بتهمة التموي���ل الدوري
للإرهابي�ي�ن يف ج���رود عر�سال،
و�أن القب����ض علي���ه وتوقيفه هو
الذي دفع بالإرهابي عماد جمعة
للتوج���ه �إىل مرك���ز اجلي����ش يف
ُّ

الو�سط وجمال�سة احلريري ،يف ما
يبدو �أن عر�سال ما زالت و�ستبقى
مركز مماح���كات خطرية ،بانتظار
جالء الو�ض���ع ال�سوري ،و�أن �إقامة
الإرهابي�ي�ن يف ج���رود عر�س���ال
�ستط���ول مبقدار الدور املطلوب �أن
يلعبه البع�ض م���ن �أبناء عر�سال،
ومبق���دار الهب���ة ال�سخي���ة التي
تقا�ضاها علي احلجريي.
ومع اندث���ار دور نواب «تيار
امل�ستقبل» وتوابعهم من جماعة
«� 14آذار» ل�صال���ح «هيئة علماء
امل�سلم�ي�ن» يف معاجل���ة �أي
مو�ضوع يت�ص���ل بعر�سال� ،أو ب�أي

ن���زاع ب�ي�ن البع����ض يف ال�شارع
ال�سن���ي واجلي�ش الوطن���ي ،ف�إن
ُّ
ه���ذه «الهيئ���ة» و�إن ف�شلت يف
حماوالته���ا التفاو�ضي���ة لإطالق
الع�سكري�ي�ن الأ��س�رى ،و�أوقف���ت
م�ساعيها بانتظار ق���وى �إقليمية
تكون �أكرث قوة يف احل�ضور ،وقدرة
على دف���ع «الفدي���ة» املطلوبة،
ف�ل�ا بد من جهة �أخ���رى �أن ن�س�أل
«امل�ستقب���ل» قي���اد ًة ونواب ًا عن
موط���ىء ق���دم له���م يف ال�شارع
ال�سن���ي بعد الي���وم ،و�سط ن�شاط
ُّ
هيئة العلماء كبديل عن املمثلني
املنتخَ بني ،وردود الفعل ال�سلبية
العاتب���ة عل���ى الغيب���ة الطويلة
للحري���ري يف ال�شارع احلائر؛ من
طري���ق اجلديدة �إىل �صي���دا مروراً
بالبق���اع الغرب���ي وو�ص���و ًال �إىل
طرابل�س وعكار ،والإهمال احلا�صل
يف التعاط���ي م���ع اجلماه�ي�ر
املح�سوب���ة عل���ى «امل�ستقبل»،
والتي عل���ت �رصخاتها يف وجهه
عرب و�سائل الإعالم.
و�إذا كان تع�ُّث�رُّ الع���ودة عرب
مط���ار دم�ش���ق هزمي���ة �إقليمية
للبناني�ي�ن الداعمني مل���ا ي�سمى
بـ«املعار�ض���ة ال�سوري���ة» �أمام
�صمود النظ���ام ،و�أمام «دواع�ش»
التكفري التي بق���ي بع�ض جماعة
«� 14آذار» حت���ى الأم�س ينكرون
وجودها ،ف����إن العودة عرب معابر
ال�سنة تبدو
عر�سال �إىل قلوب �أهل ُّ
�صعب���ة ،و�إىل قل���وب اللبنانيني
م�ستحيل���ة ،والع�ي�ن ال�ساه���رة
لـ«املعادل���ة الذهبي���ة» �ستغدو
حم���راء �أكرث عل���ى م���ن ارت�ضوا
لأنف�سه���م �أن يكون���وا �شوكة يف
عيون الوط���ن ،ووطّنوا «داع�ش»
يف ج���رود عر�س���ال �إىل �أجل غري
م�سمى ،وخ�رسوا املعركة مبواجهة
�إرهابيني وحتطمت رهاناتهم ،ومل
تبق لهم �ش���وارع جماهريية ،وال
بقي له���م وطن �أرادوه على قيا�س
مغامراته���م االنتحارية ور�ؤيتهم
ال�ضيقة.

�أمني �أبو را�شد

موضوع الغالف
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همسات

 nحزب �سليمان

هل آن أوان محاربة اإلرهاب؟
كان الفت��� ًا املوقف الذي بادرت
�إلي���ه الدول���ة ال�سورية ع�ب�ر وزير
اخلارجي���ة يف حكوم���ة ت�رصي���ف
الأعمال ال�سورية وليد املعلم ،الذي
�أر�سل �إ�شارات �إيجابية وحتذيرية يف
الوقت نف�سه� ،إىل دول الغرب و�أمريكا
بالرغب���ة بالتع���اون يف مكافح���ة
الإره���اب ،وب�أن الدع���وة �إىل حرب
عاملية على الإرهاب لها مقوماتها
ومتطلباته���ا ،و�أن �أي عمل ع�سكري
�ضد التنظيمات الإرهابية يف �سورية
يتطلب تن�سيق ًا مع الدولة ال�سورية،
و�إال اعتُرب عدوان ًا عليها.
فعلي��� ًا� ،إن �أي متتب���ع واقع���ي
للأحداث كان يفرت����ض �أن املعركة
احلا�صل���ة يف املنطق���ة �ست�ؤدي يف
النهاية �إىل حتالف دويل عري�ض �ضد
الإرهاب ،و�إن التمهيد لهذا التحالف
�أو االنخراط فيه �سيت�ضمن ُ -حكم ًا
 التن�سي���ق مع الدول���ة ال�سورية،لك���ن يف ظل كل ه���ذه الت�رصيحات
الغربي���ة امل�ؤ ّي���دة للق�ض���اء على
تنظيم «داع�ش» ،وال�رضبات اجلوية

الع�سكري���ة الأمريكي���ة على مواقع
تنظيم «داع�ش» يف العراق ،والقرار
 ،2170وغريها ،قد تقود �إىل التب�شري
بقرب ت�أ�سي�س جبهة عري�ضة دولية
و�إقليمي���ة للق�ضاء على الإرهاب ،ما
يعني �أن الت�سوية باتت جاهزة ،فهل
ً
فع�ل�ا هناك م�ؤ��ش�رات على ن�ضوج
الت�سوية؟
الواق���ع يف ال�رشق الأو�سط يفيد
ب�أن���ه ال ميكن لت�سوية جمت��� َز�أة �أن
حت�صل ،و�أ ّن الت�سوية عليها �أن ت�شمل
ترتيبات �إقليمية ودولية متتد على
م�ساحة ما �س ّم���اه الأمريكيون يوم ًا
«ال��ش�رق الأو�سط الأك�ب�ر» ،والذي
ي�ضم بالإ�ضاف���ة �إىل الدول العربية
ك ًال م���ن تركيا و«�إ�رسائيل» ،و�صو ًال
حت���ى �أفغان�ستان وباك�ستان ..وعند
االط�ل�اع على هذه امل�ساحة جند ما
يلي:
 مل تنت ِه الأزمة املتفاعلة يف�أفغان�ستان حول نتائج االنتخابات
الرئا�سية لغاي���ة الآن ،وال يبدو �أن
املوع���د املف َرت�ض لعملي���ة الت�سلّم

األميركيون لن يقدموا
هدية مجانية للروس
ويتحالفوا مع األسد..
ولن يعترفوا بأن موسكو
على حق في توصيف
الحرب الدائرة في
سورية

والت�سليم بني الرئي�س ال�سابق حامد
كرزاي وخلفه املقررة يف الثاين من
�أيلول �سيكون متاح ًا ،ب�سبب الت�أخري
يف عملي���ة �إع���ادة ف���رز الأ�صوات
و�إلغاء الأ�صوات املز ّورة.
 -مل ينت��� ِه التفاو�ض يف امللف

املعلم� :أي عمل ع�سكري �ضد التنظيمات الإرهابية يف �سورية يتطلب تن�سيقاً مع الدولة ..و�إال اعتُرب عدواناً

(�أ.ف.ب).

مت ت�أجيله �إىل
النووي الإيراين ،الذي ّ
ت�رشين الث���اين املقبل ،مع ما ميكن
�أن يرافق ذلك من �شد وجذب ،ب�سبب
االنتخابات الن�صفية يف الكونغر�س
الأمريكي ،وحاجة ال�شيوخ والنواب
الأمريكيني ملحاباة اللوبي اليهودي
ومن ورائه «�إ�رسائيل».
ال�سني
ال�رصاع
 مل يت ّم ح�سمُّ
ال�سن����ي يف املنطقة ل�صالح �أي من
ُّ
طرف ْي����ه؛ تركي����ا �أو ال�سعودية ،وما
زال����ت اال�شتب����اكات ،املعلَنة منها
وال�صام����ت ،تطب����ع املعارك يف كل
من �سورية والعراق ،ودول اخلليج،
ويبدو �أن الأمريكيني غري م�ستع ّدين
 يف هذا الوقت بالذات  -لتف�ضيلجناح �ضد �آخ����ر� ،أو ال�سماح بقتال
«داح�����س والغ��ب�راء» بينهم����ا ،بل
�إن م����ا يت ّم ه����و ���ص�راع بالوكالة
بني الطرفني م����ن خالل جمموعات
�إرهابي����ة م�سلَّحة حت����اول �أن تفني
بع�ضها بع�ض ًا.
 الف�ش����ل ال����ذي ُمني����ت ب����ه«�إ�رسائي����ل» يف غ����زّة ،واملفاج�أة
الت����ي �شكّلتها ق����وى املقاومة يف
فل�سط��ي�ن ،جع��ل�ا «الإ�رسائيل����ي»
يتوا�ضع يف حتدي����د �أهدافه ،ويلج�أ
�إىل وق����ف �إط��ل�اق الن����ار ،وي�سعى
لتفاهم ُيخرجه م����ن الإحراج الذي
وقع فيه.
 ل����ن يق���� ّدم الأمريكيون هداياجماني����ة للرو�����س؛ بالتحالف مع
حليفه����م الرئي�����س ب�ش����ار الأ�سد،
واالع��ت�راف ب�أنهم كان����وا على حق
يف تو�صيفه����م للح����رب الدائرة يف
�سوري����ة ،يف حني يعتق����د اجلميع
حمرج����ة يف املل����ف
�أن رو�سي����ا َ
الأوك����راين الذي ي�شغله����ا ،يف ظل
اطمئن����ان مقبول لديها للتق ُّدم الذي
ُيبديه حم����ور املقاومة يف معركته
الوجودية يف املنطقة امل�رشقية.
 اال�ستف����ادة املادي����ة الهائلةالت����ي يح�ص����ل عليه����ا الغربيون
من خ��ل�ال �صفق����ات الأ�سلحة التي
يبيعونه����ا للمنطق����ة ،وللف�صائ����ل
املتقاتل����ة فيه����ا ،بالإ�ضاف����ة �إىل
جراء
اال�ستفادة املادية الهائلة من ّ
���ش�راء النفط امل���س�روق من العراق
و�سوري����ة ب�أبخ�����س الأ�سعار ،والتي
ت�شكّل تقريب���� ًا  ٪30من �سعر النفط
الر�سمي العاملي.
كل ه���ذه امللف���ات ،وغريها من
امللف���ات غ�ي�ر املكتمل���ة ،كق�ضية
املقاوم���ة يف فل�سط�ي�ن ،والتناف�س
يف م��ص�ر ،والإره���اب املنت�رش يف
املغرب الغربي ،والنار حتت الرماد
يف اخلليج ..ت�شري �إىل �أن الت�سوية مل
تن�ضج بعد ،و�أنه���ا ما زالت حتتاج
�إىل وق���ت لبلورته���ا ب�ش���كل يقبله
الأطراف الفاعل���ون دولي ًا و�إقليمي ًا،
ما يعن���ي �أن حتالف ًا �إقليمي ًا ودولي ًا
عري�ض ًا للقي���ام بحرب عاملية على
الإرهاب دون���ه عقبات ،ويحتاج �إىل
وقت ال ب�أ�س فيه لربوزه ب�شكل ج ّدي.

د .ليلى نقوال الرحباين

يق���ول زوار الرئي�س ال�سابق مي�شال
�سليم���ان �إن���ه ين���وي ت�أ�سي�س حزب
�سيا�س���ي تتمث���ل في���ه كل الطوائف
واملناط���ق ،يجمع مكوّن���ات من قوى
� 14آذار ،عل���ى �أن يرت�أ����س هو �شخ�صي ًا
احلزب ،يعاون���ه الوزيران �سمري مقبل
و�ألي�س �شبطين���ي ،و�ضباط متقاعدون
من اجلي�ش اللبناين.

 nملاذا؟

عُ ل��م �أن��ه كان م��ن �ضم��ن جول��ة
الرئي�س �س��عد احلريري على لبنان لقاء
يجمعه م��ع �أمني عام حزب اهلل ال�س��يد
ح�س��ن ن�رص اهلل لوال تدخُّ ل �أحد ال�سفراء
الع��رب يف ب�يروت ،نا�صح�� ًا احلريري
بعدم حماول��ة طلب اللق��اء ،والأ�سباب
ظلت جمهولة.

 nتذمُّر
تتذمر جهات غري مدنية من احلماية
ال�سيا�سي���ة الت���ي ظللت ع���دداً كبرياً
من امل�سلح�ي�ن الذين بقوا يف عر�سال
بحجة �أنهم من �أبن���اء البلدة ،وقالت
�إن اجل���زء الأب���رز يف الزيارة اخلاطفة
للحريري �إىل بريوت كان يتمحور حول
هذه املع�ضلة.

 nمفاج�آت خميفة

ت�ؤك��د م�ص��ادر مطلعة عل��ى دقائق
الأم��ور الأمني��ة يف ال�ساح��ة اللبنانية
تخوُّفه��ا من مفاج���آت مرتقَبة �ستظهر
من دون �سابق �إنذار يف منطقة ال�شمال
اللبناين ،ب�س��بب من�� ّو ظاه��رة التطرف
الدين��ي واملذهبي ،وعل��ى �أثر حتركات
مريب��ة لبع�ض اجلماعات املتطرفة ،ما
ق��د ينقل �ص��ورة ما يج��ري يف العراق
و�س��ورية اىل لبنان ال�شمايل ،بعد ف�شل
بدايته التي كانت على �س��بيل التجربة
يف بلدة عر�سال.

 nمهام جمموعة اال�ستونيني
و�ضع���ت �إح���دى اجله���ات يده���ا
�صدفة على وثائ���ق ت�ؤكد �أن جمموعة
اال�ستوني�ي�ن التي قام���ت املخابرات
الفرن�سية ،بالتعاون مع جهات حملية
لبنانية با�ستعادتها من �أيدي اخلاطفني
يف لبنان ،تعمل لدى جهاز ا�ستخبارات
دويل غري فرن�سي ،وكانت مكلَّفة مبهام
خطرية يف لبنان و�سورية.

 nحزب اهلل بعد غزة؟

ق��ال م�ص��در «�إ�رسائيل��ي» �إن هناك
اتفاق ًا بني ت��ل �أبيب ودول عربية عدة،
يف مقدمته��ا ال�س��عودية ،عل��ى دع��م
«�إ�رسائي��ل» خ�لال حربه��ا عل��ى غ��زة
بكافة الو�س��ائل املتاح��ة ،والعمل مع ًا
م��ن �أجل نزع ال�ص��واريخ التي متتلكها
الف�ص��ائل الفل�س��طينية ،كا�ش��ف ًا �أن
خ�لال احل��رب الدائرة على غزة و�ص��ل
�إىل فل�س��طني املحتل��ة وف��د �س��عودي
مهمت��ه �إدارة العالق��ات ال�س��عودية
 «الإ�رسائيلي��ة» ،التق��ى م�س���ؤولني�ص��هاينة يف �أح��د فن��ادق القد���س
الغربي��ة ،طالب ًا ا�س��تمرار احل��رب على
غزة كمرحلة �أوىل ،ثم االنتقال �إىل فتح
معركة مع حزب اهلل ملحاولة ت�صفيته،
يف ظ��ل انهماكه يف �س��ورية و�سل�س��لة
جبال لبنان ال�رشقية.
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ّ
األميركيون يبلغون أتباعهم :طوق نجاتكم عند القيادة السورية
لندن تذكرت انفجارات مرتو الأنفاق،
لي�ست عق���دة الذنب هي التي جعلت
وغريها..
�سع���ود الفي�صل يدعو عل���ى عجل وزراء
كلها كان���ت من �صناعة «القاعدة»
خارجي���ة م��ص�ر والأردن والإمارات وقطر
التي ربّتها الواليات املتحدة يف قواعد
للق���اء يف ج���دة ،م���ن �أج���ل البحث يف
خمابراتها بتمويل �سعودي.
�سبل ال�سالم يف �سوري���ة ،فالأعراب وبكل
«داع����ش» هي «غ���ول» جديد بد�أ
باله���ة العقل الب���دوي وال�صحراوي كانوا
يتفلّت من �ضوابط الأ�سياد.
قد ا�ستنه�ض���وا كل �شذّاد الآفاق واحلثاالت
كل حل���ف �أعداء دم�ش���ق اعتقد �أنه
الب�رشي���ة ،وحت���ى ال�سجن���اء اخلطريين
بتعميم الفو�ضى الكربى �ستتم ال�سيادة
يف ال�سعودية ،ويبل���غ تعدادهم بالآالف،
لوا�شنطن و�أتباعها؛ من تل �أبيب �إىل �آخر
وحمكوم���ون بالإعدام بح��� ّد ال�سيف نالوا
�صنيع���ة لها يف عاملن���ا العربي ،لكن
الرباءة والأموال الباهظة لقاء توجههم �إىل
ح�ساب���ات حقله���م مل تطابق حم�صول
بالد ال�شام لقتال الدولة الوطنية ال�سورية.
الأعراب الذي���ن ن�صّ بهم الغرب على
بيدر حربه���م ،فكان الطل���ب الأمريكي
عرو�شهم وكرّ�سهم الأمريكي �أ�سياداً على
من الأتباع بلملمة الأو�ضاع ،فاحلقائق
الرم���ال والذه���ب الأ�سود ،بع���د وراثته
تق���ول� :إن حلف �أعداء دم�شق واملقاومة
مل�ستعم���رات الق���ارة العج���وز ،بذل���وا
ف�شل يف �سوري���ة ،رغم �رضاوة امل�ؤامرة
املليارات من �أجل نهاية �سورية.
والهجمة:
ا�ستغل���وا كل �ش���يء ..ج���اءوا بذاك
هزائ���م متك���ررة لـ«�إ�رسائيل» يف
النوع الغريب م���ن �أ�صحاب الفتاوى �إىل
عدوانها على غزة.
مهرجانات الدم..
هزمية يف �إيران لت���ل �أبيب ،جتلّت
منذ ال�ساط���ور الأول كان وا�ضح ًا �أن
يف �صورته���ا الأخ�ي�رة ب�إ�سقاط طائرة
ثمة حتالف ًا رعته وا�شنطن ،ليكون عربها
اال�ستطالع العربية فوق «ناطنز».
بني احلد ال�سلجوقي والنبوءة التلمودية
ف�شل «الإخ���وان» يف م�رص وليبيا
(�أ.ف.ب).
عنا�صر من اجلي�ش ال�سوري عند �أحد الأنفاق التي كان ي�ستخدمها امل�سلحون يف جوبر بريف دم�شق
لبنيام�ي�ن نتنياهو ،ول���ذا �أراد الطوراين
وتون�س ،وحم���اوالت حثيثة جتري من
رجب طيب �أردوغ���ان �أن يحرق املنطقة
ال�سعودي���ة الحتواء م��ص�ر بالرتغيب،
ب���دءاً من �سورية ،وم���ن حلب على وجه على رقع���ة �شطرجن الغرب وت���ل �أبيب ،لبنة الوحدة العربية ،ولو بخمرية الدم ،الدامية� ،س���واء التي عُ ���رف منها ب�سبب لكن���ه لن يلبث �أن يتح���ول �إىل ترهيب،
التحديد ،ليتالقى مع بنيامني نتيناهو ،ليه���زوا دم�شق ،وليطحن���وا �أول عا�صمة فحبذا ل���و نتذكر يف التاري���خ احلديث �ضخام���ة �أحداثها� ،أو التي مل يُعرف عنها م���ا يُنذر بتح���والت م�رصية جديدة يف
يف التاري���خ الب�رشي ،حتقيق��� ًا للو�صية يو�سف العظمة و�إبراهيم هنانو و�سلطان �شيء ،وهي �أكرث بكثري.
الذي ال يرى العرب �إال جثثاً..
امل�ستقبل.
الغرائز العربية م���ع الأ�سف ال�شديد التلمودية بدمارها.
الأطر����ش ،ونتذكر يف الأم�س القريب جداً
املقاوم���ة يف لبن���ان �صام���دة،
لك���ن فاته���م �أن دم�ش���ق كانت وما حافظ الأ�سد.
م�شت ب���كل الباله���ة البدوي���ة لتدمري
ومت�أهبة يف اجلن���وب ،ومنت�رصة على
الذئ���اب ال�س���وداء �أو الرمادية التي
زالت ع�صي���ة ،حبذا لو راجعوا �أو اطلعوا
�سورية!
املوجة التكفريية.
هل تذكرون اجتماع���ات العرب يف عل���ى التاريخ �أن هوالكو هُ زم يف ال�شام ،احت�ضنت؛ من تركي���ا تدريب ًا وخميمات،
حتى الآن ،ما يزال ال�سلجوقي رجب
جامع���ة دوله���م العربي���ة ،وب�رسعة مل و�أن القد�س حت���رّرت من الفرجنة حينما ومن ال�سعودية وقطر متوي ًال هائالً ،كربت
طيب �أردوغ���ان يرف�ض الطلب الأمريكي
ي�سبق مثيل ،من �أج���ل «الق�صا�ص» من انخرطت ال�ش���ام يف املعرك���ة الكربى ..ومن���ت ،وم���ن الواليات املتح���دة رعاية
با�ستخ���دام قاع���دة اجنرلي���ك من �أجل
الواقع يكشف لألميركي
و�أن ثم���ة امر�أة �سورية م���ن تدمر ا�سمها وتثقيفي ًا و«ميديا»� ،شبّت عن الطوق.
الدولة الوطنية ال�سورية؟
��ض�رب «داع����ش» ،لأنه ما ي���زال يجد
�سع���ود الفي�صل ،وحم���د بن جا�سم ،زنوبيا ،كانت �أول من حتدّت الإمرباطورية
م�ساح���ة للّعب بني م�سع���ود الربازاين
الغ���رب خائف ..والأمريك���ي خائف ..والغربي أنه ال إمكانية
ووزي���ر خارجية حممد مر�س���ي ،ووزير الرومانية وقاومته���ا وقاتلتها والحقت والأع���راب خائفون من الذئ���اب
و�أبو بكر البغدادي.
ال�سوداء لتدمير «داعش» أو تقزيمها
الت���ي �أخذت تتمدد خ���ارج ح�سابات من
خارجي���ة «النه�ضة» يف تون�س ،دون �أن �أمراءها وقادتها.
�أردوغان يبدو �أنه و ّ
يف لـ«داع�ش»،
نن�سى بالطبع البحرين ،وليبيا «ثورة»
لأنه���ا الأ�سا�س يف و�صول���ه �إىل رئا�سة
ك�أنه كُتب على دم�شق �أن تكون دائم ًا «�صنعه���م» ،كلهم �ص���اروا يتذكرون  11إال بالتنسيق مع دمشق
برن���ار هرني ليفي ،ومعه���م ذاك الذي ال على ح��� ّد التاريخ ،لتخطّ فيه امل�ستقبل� ،أيلول وبرج التجارة العاملي يف نيويورك.
الدولة ،لأنهم �صوّت���وا له باالنتخابات
ال�سعوديون تذكّ���روا تفجريات اخلُرب،
ل���ون وال معنى له نبي���ل العربي ..كلهم وعلى حد اجلغرافيا ،لتمنع ر�سم اخلرائط
وعددهم �أكرث م���ن مليوين ناخب ،و�أكرث
ارت�ض���وا �أن يكون���وا بي���ادق ال بل دمى املدمِّرة وفق مل�شيئة امل�ستعمر ،ولتزرع وجهم���ان العتيبي ،وكث�ي�راً من احلوادث
من ملي���ون كردي �صوّتوا له بناء لطلب
ال�ب�رازاين ،فجعل���وه رئي�س��� ًا ب�أكرثية
�ضئيل���ة ع���ن اخلم�سني باملئ���ة ..لكن
لنتذكر جي���داً �أن اللع���ب على احلبال
العالية ب�شكل دائ���م قد ت�ؤدي بالالعب
�إىل الهاوي���ة ..فتابع���وا حرك���ة رئي�س
حكوم���ة �أردوغان اجلدي���د؛ �أحمد داود
اوغل���و ..الهاوية تق�ت�رب ،لأن احلقيقة
■ ال�شي���خ عبد النا�رص جربي؛ �أمني عام حركة الأمة ،غادر �إىل جمهورية ال�شي�شان ،البط���ويل يف وج���ه الع���دو ال�صهي���وين ،ومت الت�أكيد على �أن وح���دة املوقف
بد�أت تتك�شف �أمام الأمريكي والغربي؛ ال
تلبي���ة لدع���وة رئي����س اجلمهورية رم�ضان ق���ادروف حل�ضور م�ؤمت���ر دويل حول الفل�سطين���ي يف غزة كما يف القاه���رة كما يف خميم عني احللوة هي ال�ضمان
�إمكانية لتدمري «داع�ش» ،وال لتقزميها
«الت�ص ّوف» .وعقب امل�ؤمتر ينوي ال�شي���خ جربي زيارة عدد من البلدان املجاورة للمحافظ���ة على الأمان واال�ستقرار وحتقيق �أهداف ال�شعب الفل�سطيني وانتزاع
�إال بالتن�سيق مع دم�شق.
جلمهورية ال�شي�شان ،تلبية لدعوات ُو ِّجهت �إليه من ق َبل جمعيات �إ�سالمية و�أهلية حقوقه امل�سلوبة.
قاله���ا االمريك���ي علن���اً ،وقاله���ا
يف تلك البالد.
■ النائب ال�سابق في�صل الداوود؛ الأمني العام حلركة الن�ضال اللبناين العربي،
الربيط���اين ،وقاله���ا كثري م���ن الغرب..
املوحدين ال���دروز فيها بوفاة
■ النائ���ب ال�سابق مروان �أبو فا�ضل؛ �أمني عام اللق���اء الأرثوذك�سي ،ح ّذر املجتمع ع���زّى فل�سطني و�شعبها املق���اوم و�أبناء طائفة ّ
فانتظ���روا هزة ع�ص���ا �أمريكية يف وجه
العرب���ي والإ�سالمي من مغ ّبة ما يجري من اعتداءات همجية على امل�سيحيني يف �شاعر املقاومة ون�شيدها؛ املنا�ضل الوطني والقومي �سميح القا�سم ،الذي لعب
الطوراين الرتك���ي ،ونفخة غ�ضب واحدة
�سوري���ة ،بعد عملية التطهري التي طالت امل�سيحيني والأقليات يف العراق على يد الفقيد الكب�ي�ر دوراً متقدم ًا يف مواجهة االحتالل ورف����ض �إجراءاته ،والت�صدي
يف وج���ه �أمري الدول���ة االفرتا�ضية قطر،
العتداءاته وقمعه.
جحافل التكفري.
وزي���ارة مل�س�ؤول �صغ�ي�ر يف البنتاغون
إىل
�
لبنان
يف
ال�سيا�سي�ي�ن
دعا
إ�سالمية
ل
ا
وال�شخ�صي���ات
اجلمعي���ات
لق���اء
■
تكن
مل
عر�سال
معركة
بها
عوجلت
التي
الطريقة
أن
�
أى
�
ر
امل�سلمني
العلماء
■ جتمع
�إىل الريا����ض ،ال بد �أن يلتزم ه�ؤالء كلهم
ً
ً
طريق���ة موفَّقة ،وفيها رائحة تواط ؤ� من بع�ض امل�س�ؤولني� ،سائال� :أمل يكن مفرو�ضا وقف خطاباتهم التحري�ضية لأنها مبنزل���ة �إعطاء غطاء للجماعات التكفريية
ب�أوامر �سيدهم الأعلى ...فال بد من دم�شق
عل���ى القيادة ال�سيا�سية والع�سكرية �أن تفر�ض طوق ًا حول عر�سال مينع امل�سلحني الإجرامية ،وت�أمني بيئة حا�ضنة لهم.
مها طال ال�سفر...
م���ن �إخراج املختطفني من الق���وى الأمنية؟ ومن هو امل�س�ؤول ع���ن ذلك؟ وما هو ■ ال�شي���خ �رشيف توتيو؛ ع�ضو جمل�س �أمناء حرك���ة التوحيد ،ن ّبه من خطورة
دم�شق دائم ًا كان���ت ت�صرب وت�صمد
تعر�ض له؟
الأو�ض���اع يف املنطقة� ،سيما أ� ّن اخلط البياين املر�سوم لها واملخطط الأمريكي
العقاب الذي ّ
وتواجه ..ويف النهاية تنت�رص.
■ ال�شي���خ ماهر حمود ا�ستقبل يف مكتبه وفداً م���ن القوة الأمنية الفل�سطينية - ،ال�صهي���وين هو تفتيته���ا وتق�سيمه���ا و�إ�ضعافها من �أج���ل ت�صفية الق�ضية
تناول اخلطة الأمنية يف خميم عني احللوة ،و�آخر التطورات يف غزة و�صمودها الفل�سطينية ،والق�ضاء على املقاومة.
�أحمد زين الدين

لبناني  -عـربـي
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من هنا وهناك

• التمديد �سيتمدد

مقاتلون باألسماء ..والمهام
ا�ستقرّ «طلحة» (عبد الرحمن
يحيى عب���د العزي���ز اليحيى) يف
�شقة م�ست�أجَ ���رة ،الزمه فيها كظله
مواطنه �صالح عل���ي عمر املقدع
النه���دي امللقَّب بـ«�أب���ي ريتاج»،
وذل���ك ب�سب���ب �أهميت���ه الق�صوى،
فهو من�سّ ���ق «القاعدة» يف لبنان،
ور�سول �أمين الظواه���ري املبا�رش،
واملموِّل الرئي�س���ي لتنظيم «فتح
الإ�سالم» ،والقائد الفعلي لتجنيد
�أبناء بل���ده ال�سعوديني وت�سفريهم
�إىل لبن���ان لالن�ضم���ام �إىل «فتح
الإ�سالم» ،وامل�س�ؤول عن التربعات
املحمَّلة من ال�سعودية �إليه ،والتي
كان مي���د به���ا قي���ادات وعنا�رص
تنظي���م «القاع���دة» يف اليم���ن،
و�إي���ران ،وتون�س واجلزائر ،ولبنان،
وباخت�صار �شدي���د ،ف�إن «طلحة»
هو �أهم �سع���ودي �إرهابي حطّ يف
لبنان ،ال بل هو �أخطبوط الإرهابيني
ال�سعوديني ،وذل���ك ب�سبب وظائفه
املتعددة و�شبكة عالقاته الوا�سعة،
و�سعي���ه ال���د�ؤوب �إىل التم���دد
والتغلغل بني التنظيمات املتفرعة
ع���ن «القاع���دة»� ،أو الت���ي متنِّي
النف�س باالن�ضمام �إليها.
فف���ي �إح���دى امل���رات �سلّ���م
ين �أحمد الأيوبي
«طلحة» ،اللبن���ا َّ
امللقَّ���ب بـ«�أب���ي �ساج���د» مبلغ
ثالث�ي�ن �أل���ف ي���ورو لري�سلها �إىل

فرن�س���ا ع�ب�ر �سوري���ة ،فنفّذ على
الفور ،كم���ا �سلّ���م «طلحة» «ن.
رحيم» امللقَّب بـ«نان�سي» بعدما
تعرف �إليه بوا�سطة اللبناين «�إ .ع.
التدمري» املرتبط ب�صورة مبا�رشة
بـ«�أبي بكر حمود» ،مبلغ مائتني
وخم�س�ي�ن �ألف ي���ورو ل�رصفها يف
الإع���داد الع�سك���ري والقي���ام مبا
ي�صفون���ه بـ«�أعم���ال جهادي���ة»،
و�أعطى مرعي امللقب بـ«عيا�ش»
مبلغ ثمانية وع�رشي���ن �ألف يورو
�أي�ض���اً ،ال�ستئجار م�ست���ودع �آمن
بغية تخبئة املتفجرات وال�سيارات
املفخَّ خ���ة في���ه ،و�أعط���ى �شاكر
العب�سي مبل���غ خم�سني �ألف يورو
ل�رصفه���ا على عنا��ص�ره ،وجذب
املزي���د من ال�شب���ان العاطلني عن
العمل �إليه.
مل يقت�رص دور «طلحة» الذي
ميلك حنكة وا�سعة يف التمويه يف
حتركاته ،ت�شبُّه��� ًا بكل امل�س�ؤولني
من رفاق���ه يف «القاع���دة» ،على
الدف���ع النق���دي الغزي���ر لتواف���ر
ال�سيول���ة املالية ب�ي�ن يديه ،بل
امت���د لي�شمل التفج�ي�رات ،ب�صفته
خب�ي�راً �ضليع��� ًا يف املتفج���رات؛
�إع���داداً وت�صنيع ًا وتهريب���اً� ،إذ �إنه
�أدخل �شخ�صي ًا �إىل لبنان متفجرات
وب���ودرة �أملنيوم لتنفي���ذ �سل�سلة
تفجريات داخلية ،وهي غري املواد

املتفجرة الت���ي كان مرعي يتوىل
تهريبها �إىل لبنان مل�صلحة «فتح
الإ�س�ل�ام» ،كما �أن «طلحة» نف�سه
�أقدم مع الأردين عبد العزيز ح�سن
ال�ش���وّاخ ،امللق���ب بـ«�أب���و �صقر
الأردين» عل���ى تفخيخ �سيارة يف
خميم نهر البارد ،ال�ستخدامها يف
الوقت املنا�سب �ضد هدف معني� ،إال
�أن���ه مل يتم تفجريها ،خلروج الأمر
عن �إرادتهم ،بعدما �سبقتهم قذيفة
�إليها ،لتنفج���ر ال�سيارة يف موقع
«�صامد» العائد لهم داخل املخيم
املذكور.
ول�ش���دة حر�ص���ه �شخ�صي��� ًا
عل���ى اختي���ار قط���ع ال�س�ل�اح
املنوي تزوي���د العنا�رص بها ،كان
«طلح���ة» ي�رشف عل���ى عمليات
�رشاء ال�س�ل�اح والذخائر والأعتدة
الع�سكرية والقتالية الالزمة ،ويف
�أحد الأي���ام �أح�رض ل���ه �أحد جتار
ال�سالح عيّن���ة من ثالث بنادق من
ن���وع «كال�شينك���وف» لتفحُّ �صها
والتحق���ق م���ن �سالمته���ا ،متهيداً
ل��ش�راء كمية منها ،ومل���ا �أعجبته
متّت ال�صفقة.
وبن���اء على طل���ب «طلحة»
و�أوام���ره التي ال تُر ّد على الإطالق،
�أح��ض�ر مرع���ي العراق���ي فا�ضل
�إبراهيم حممد امللقب بـ«�أبي �أحمد
العراقي» لي�سك���ن معه يف ال�شقة
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نف�سها ،كم���ا �أدخل يف العام 2007
خب�ي�ر متفجرات ترك���ي اجلن�سية
يعرف با�سم «�أبي غريب الرتكي»،
قام بتدريب «جمموعة �أبي �سمرا»
على جتهيز وت�صني���ع املتفجرات
وا�ستعمالها يف �شقة «�إ .التدمري»
يف حمل���ة الزيت���ون ،كم���ا درّب
«جمموعة القبة».
وبهدف تعزيز ق���درات «فتح
الإ�سالم» وا�ستكمال م�سل�سل غ�سل
الدماغ لعنا�رصه ،ات�صل «طلحة»
مبواطنه ال�سعودي عبداهلل البي�شي،
طالب��� ًا من���ه املج���يء �إىل لبنان،
لإعط���اء «جماع���ة م���ن الإخوة
يقوم���ون بتدريب���ات ع�سكري���ة»
درو�س ًا يف «الفقه ال�رشعي» ،فلبّى
رغبته ،وقدم �إىل لبنان حيث تعرّف
�إىل �شاك���ر العب�س���ي ونائبه «�أبي
مدي���ن» ،وبا�رش القي���ام بدوراته
الفقهية.
وخوف��� ًا عل���ى نف�س���ه ،كان
«طلحة» يزنّ���ر نف�سه على الدوام
بحزام نا�س���ف ،ملواجهة �أي خطر
قد يح���دق به يف حلظ���ة خاطفة
غري متوقَّعة ،وهو غادر خميم نهر
البارد برفقة هاين ال�سنكري ،بعدما
زنّر نف�سه بح���زام نا�سف وخم�سة
وثالثني �صاعق تفجري.

علي املو�سوي

يدور خالف كبري بني وزراء ونواب لبنانيني حول ما يتعلق
بالقبول بالتمديد للمجل����س النيابي �أو رف�ضه ،و«يب�شرّ »
�أحد ال���وزراء ال�سابقني ب�أن التمدي���د للمجل�س �سين�سحب
على عدد كبري من املنا�ص���ب وامل�سو�ؤلني يف الدولة؛ من
جي�ش وقوى �أمن ومديرين عا ّمني.

• ا�ستنكافات ولي�س خالفات؟

مكونات
ت��روج جه��ات «م�س��تقبلية» �أن اخلالفات ب�ين ّ
ّ
«التي��ار» مل ت�ص��ل بعد �إىل ح��د التناحر ،بالرغ��م من �أن
الغلب��ة ما ت��زال للجن��اح «املت�س��عود» ،مع الإ�ش��ارة �إىل
ح�صول ا�ستنكافات لي�ست قليلة.

• اجلريان

�سح���ب زعيم حزبي  -مِ لّي ت�رصيح ًا من و�سائل الإعالم
دع���ا فيه َمن و�صفهم بـ«جماعتنا يف �سورية» �إىل عدم
اال�صط���دام بعنا��ص�ر «جبهة الن��ص�رة» ،لأنهم جريان
ولي�سوا مثل «داع�ش»!

• الك�أ�س امل ُّرة بد�أت تدور

�صدرت مطلع الأ�سبوع تقارير ا�ستخبارية غربية وحتذيرات
جادة من �أكرث من عا�صمة �أوروبية حت ّذر من خمطط لإ�شعال
الفو�ض��ى و��ضرب اال�س��تقرار يف كل م��ن دول��ة الإم��ارات
العربي��ة والأردن .ه��ذه التقاري��ر التي و�ص��لت �إىل قيادتي
البلدي��ن �أف��ادت بوج��ود خالي��ا �إرهابي��ة له��ا ارتباطاتها
بع�ص��ابات �إجرامي��ة تتبن��ى �أفكاره��ا ،ويف ذات الوق��ت
زودتها يف فرتات
تتلق��ى التموي��ل من قط��ر ،التي �س��بق �أن ّ
ما�ض��ية باملال وال�س�لاح .وتقول دوائر �سيا�سية مطلعة �إن
اجله��ات التي تقف وراء ه��ذه املخططات واخلاليا ترى يف
ال�س��احتي الإماراتية والأردنية مكان ًا منا�س��ب ًا لتت�ص��ارع
نْ
في��ه مع ال�س��عودية ،حيث ترب��ط عمان و�أب��و ظبي عالقات
متين��ة بالريا���ض .وت��رى الدوائ��ر �أن ما يزيد م��ن خطورة
فح��وى التقاري��ر والتحذيرات ه��و �أن يف ال�س��احة الأردنية
جمموع��ات متطرف��ة� ،أو م��ا ميكن و�ص��فه ببيئة حا�ض��نة
تن�س��ق مع املجموعات الإرهابية التي
للإرهاب التكفرييّ ،
كانت تتدفق على �سورية عرب البوابة الأردنية.

« 14آذار» تسعى لـ«انتصارات إعالمية» وهمية ..الستيعاب الشارع
الري���ب �أن لبنان ما يزال يف دائ���رة التوتري ،يف
�ضوء ا�ستم���رار الكبا�ش الإقليم���ي وانعكا�ساته على
الأو�ضاع الداخلي���ة ،ال�سيما ال�سيا�سية منها والأمنية،
فال�شغور الرئا�سي قائ���م ،والتفلُّت الأمني يف عر�سال
عل���ى حاله ،لكن عل���ى الرغم من ذل���ك برزت بع�ض
امل�ؤ��ش�رات التف�صيلي���ة يف الآونة الأخ�ي�رة ،توحي
التو�صل �إىل ت�سوية لل�رصاع الدائر يف املنطقة،
ب�إمكان ُّ
و�ستنعك�س �إيجاب ًا على الأو�ضاع الراهنة ،و»قد تحُ رّك

املياه الراكدة يف البلد» ،ومن �أبرز هذه امل�ؤ�رشات:
�أوالً :ن��ش�ر بع����ض الت�رسيب���ات الإعالمية التي
تتحدث عن موافقة ال�سعودية على اتفاق �سيا�سي يف
�سوري���ة ،يف ظل وجود الرئي�س ب�شار الأ�سد ،وقد يكون
الهدف من هذه الت�رسيبات البدء بتح�ضري الر�أي العام
لالنكفاء ال�سعودي عن اجلارة الأقرب للبنان.
ثانياً :مواق���ف الرئي�س �سعد احلري���ري الأخرية،
والداعي���ة �إىل ت�ضافر اجلهود ملحارب���ة الإرهاب ،وقد

ترم���ي مواقفه �ضمن ًا �إىل مللملة اخل�سائر ،ال�سيما بعد
الت�سليم ال�سعودي بالواق���ع القائم ،وعدم التمكُّن من
النيل من حمور املقاومة يف املنطقة.
�أم���ا يف ما يتعلّ���ق بهجوم الوزي���ر �أ�رشف ريفي
الأخري على حزب اهلل و�سورية ،والذي جاء خارج �إطار
مواق���ف «زعيم امل�ستقبل» ،فهو جم���رّد تقا�سم �أدوار
الرجلي ،بهدف ا�ستيعاب «ال�شارع الطرابل�سي»،
نْ
بني
الذي بذل «التي���ار االزرق» ق�صارى جهده لتحري�ضه
عل���ى حزب اهلل ،و�إيهامه بقرب �سق���وط دم�شق� ،سيما
�أن الوزير ريفي ميثّ���ل «زعامة مناطقية» ،ولي�س من
قياديي «ال�صف الأول» يف التيار املذكور ،كاحلريري
�أو الرئي�س ف�ؤاد ال�سنيورة.

مواقف بعض «اآلذاريين» الداعية
إلى محاربة اإلرهاب ترمي إلى
لململة الخسائر ..السيما بعد
الفشل في النيل من محور
المقاومة
�أزمة ثقة بني جمهور «� 14آذار» وقياداته

ثالث���اً :ثمة حماوالت داخلي���ة ودولية تهدف �إىل
خرق «هيئة العلماء امل�سلمني» ،ذات الأبعاد القطرية
والرتكي���ة وال�سعودية ،فهن���اك معلومات تتحدث عن
�سفر ال�شي���خ �سامل الرافعي �إىل �أملانيا ،بعد منعه من
الدخول �إليها ب�سبب �أدائه ال�سيا�سي ،ودوره يف «دعم
التطرُّف» ،ما ي�ؤ�رش �إىل �أن هناك توجُّ ه ًا دولي ًا لتحجيم
هذه «الهيئة».
رابع���اً� :سع���ي الرئي�س جنيب ميقات���ي لت�شكيل
مكتب �سيا�سي «لتيار الع���زم» ،ي�ضم بع�ض الوجوه
ال�سيا�سي���ة البارزة ،كالوزير ال�سابق نقوال نحا�س ،ود.
خل���دون ال�رشيف ،ملواكبة �أي تطور �سيا�سي يطر أ� على
ال�ساحة اللبناني���ة ،بح�سب م�صادر طرابل�سية وا�سعة
االطالع.
ويف �سياق حم���اوالت املحور املعادي للمقاومة
مللم���ة خ�سارته ،ي�ؤك���د م�صدر يف فري���ق الثامن من
�آذار �أن فري���ق � 14آذار ي�سع���ى �إىل ا�ستنها�ض �شارعه،
من خ�ل�ال الإيحاء ببع�ض «االنت�ص���ارات الإعالمية»
الوهمية ،كالدخول على خط التفاو�ض يف �ش�أن ق�ضية
احتجاز الع�سكريني يف عر�سال و�سواها.
يف املح�صل���ة ،لي�س بال��ض�رورة �أن يكون احلل
املرجت���ى عل���ى الأبواب ،لك���ن ال�ش���ك �أن املعطيات
املذكورة ت�ؤ��ش�ر �إىل �إمكان ح�صول خروقات يف جدار
الأزم���ة يف املنطقة ،وبالتايل الولوج �إىل بداية �إيجاد
أزومي يف
للو�ضعي الأمن���ي وال�سيا�سني امل� نْ
نْ
حلحلة
لبنان.

ح�سان احل�سن
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 6مقابلة
استشهاد القادة..
وتجديد روح
المقاومة
«ح���زب ُي�ست�شهد �أمين���ه العام،
ٌ
الب ّد منت�رص» ..عب���ارة قالها ال�شهيد
فتحي ال�شقاق���ي؛ �أمني عام «اجلهاد
الإ�سالم���ي» يف ت�أبني �سي���د �شهداء
املقاوم���ة عبا�س املو�س���وي .عندما
�أطلق ال�شهي���د ال�شقاقي هذه العبارة
مل يك���ن يق�صد ح���زب اهلل بعينه ،بل
ت�صح على كافة قوى
هي �أداة قيا�س
ّ
املقاومة التي تكافح وجتاهد من �أجل
املغت�صبة ،وجتود
ا�سرتداد حقوقه���ا
َ
ب����أرواح �أبنائها وقادته���ا ،وتق ّدمهم
�شهداء على مذب���ح التحرير ،ال ميكن
�إال �أن يكون الن�رص حليفها.
ه���ذه هي حال املقاومة يف لبنان
وفل�سطني ،والتي ق ّدم���ت من �أبنائها
وقادته���ا �شه���داء يف �سبي���ل حترير
�أر�ضها و�أوطانها ،فلم تتوقف م�سريتها
�أو ترتاج���ع ،ب���ل كانت �أك�ث�ر جت ُّدداً
وعط���ا ًء و�إجن���ازات ،و�إذا اعتقد قادة
العدو �أنهم يحققون من وراء عمليات
االغتي���ال اجلبانة �ضد قادة املقاومة
�أهدافه���م وق�صم ظهر ق���وى املقاومة
فهم واهم���ون ،لأن م�سرية طويلة من
عمل قوى املقاومة �أثبتت العك�س.
«�إ�رسائيل» اغتالت ال�سيد عبا�س
املو�س���وي ع���ام  ،1992فانت��ص�رت
املقاوم���ة عام  2000والع���ام ،2006
واغتال���ت الدكتور ال�شقاق���ي العام
 ،1995وهاه���ي «حرك���ة اجله���اد»
اليوم قوية و�صلب���ة ،وتتقدم �صفوف
املقاومة ،فانت��ص�ر �شعبنا يف العام
 ،2009 - 2008ويف العام  2012والعام
 ،2014واغتالت �أم�ي�ن عام «اجلبهة
ال�شعبي���ة» �أبو عل���ي م�صطفى عام
 ،2001و»اجلبه���ة ال�شعبية» مت ّكنت
من جتدي���د نف�سها ،وهي حا�رضة يف
امل�شه���د الفل�سطيني ،كم���ا فعل يف
الع���ام  2002واغت���ال القائ���د جهاد
جربيل ،فا�ستمرت «اجلبهة ال�شعبية
ً
ف�صي�ل�ا مقاوم ًا
 القي���ادة العامة»يف ال�ساح���ة الفل�سطيني���ة ،وهك���ذا
«حركة حما�س» و«كتائب الق�سام»؛
اعتق���د الع���دو �أن باغتيال���ه العديد
من قياداته���ا ،ويف مقدمتهم م�ؤ�س�س
«احلركة» ال�شيخ �أحمد يا�سني العام
وجه لها �رضب���ة قا�صمة،
 2004ق���د ّ
و�إذ بهم �أك�ث�ر ت�صميم ًا على موا�صلة
املقاومة ،والتم�سك بها خياراً ل�شعبنا
الفل�سطيني.
مع دخ���ول العدوان على غزة يومه
الث���اين واخلم�س�ي�ن ،جل�أ الع���دو �إىل
الهروب نح���و الأمام ،فاغتال ثالثة من
قادة املقاومة ،علّه يحقق هدفني ،الأول
�رضب احلال���ة املعنوية لدى مقاومتنا
و�شعبنا ،والث���اين حتقيق �إجناز وهمي
�أمام جبهته الداخلية املت�صدعة ،ومن
الهدفني مل يتحقق �ش���يء ،بل جاء رد
املقاومة �رسيع ًا وم�ؤثراً ،لأنها ت�ؤمن �أن
يف �شهادة قادته���ا و�أبنائها جتدي ٌد يف
روح املقاومة وا�ستمرارها.

رامز م�صطفى

( العدد  )323اجلمعة � 29 -آب 2014 -

نصر غزة :المقاومة هي الخيار الوحيد في الصراع مع العدو
يف اليوم الواحد واخلم�سني للحرب الهمجية على
غزة ونا�سه���ا ،متكّن «البنيان املر�صو�ص» للمقاومة
الفل�سطينية م���ن �أن يقتلع «اجلرف» ال�صهيوين ،و�أن
يفر�ض على الع���دو وامتداداته العربي���ة والأمريكية
والغربي���ة اجلن���وح نح���و الت�سوية وف���ق ال�رشوط
الفل�سطينية املقاومة.
و�إذا كان العدوان اجلدي���د هو احلرب الأطول يف
تاريخ ال�رصاع العربي « -الإ�رسائيلي» ،ومل يفاجئ
املقاوم���ة الفل�سطيني���ة ،ف�إن ه���ذه املقاومة بجميع
ف�صائله���ا و�أذرعها و�إن كانت مل تب���د�أ احلرب �إال �أنها
كانت تُع ّد العدة ملالقاة العدو ،ومتكّنت من مفاج�أته:
�أوالً :مب���دى قدراته���ا وا�ستعداداتها وحتمُّلها مع
�شعبها ال�شجاع.
ثاني���اً :فر�ضت ح�ص���اراً على كثري م���ن املرافق
ال�صهيونية� ،أولها مطار بن غوريون ،ف�أوقفت املالحة
اجلوية فيه ،وعزلت الكيان عن العامل.

ثالثاً :طاولت �صواريخ املقاومة مناطق ح�سا�سة
يف الكيان ال�صهي���وين ،فو�صلت �إىل تل �أبيب والقد�س
املحتلة ودميونا والنق���ب وحيفا وغريها ..بالإ�ضافة
�إىل ا�ستهدافه���ا �أماكن ومواق���ع ع�سكرية ح�سا�سة ،ما
جعل �أكرث من  60باملئة من �سكان الكيان يف املالجئ.
رابع���اً� :أكدت على الق���درات املذهلة التي ت�شبه
«املعجزة» لدى ال�شع���ب الفل�سطيني ،بعك�س ما هو
متام ًا لدى قطع���ان ال�صهاينة ،الذين كانوا يفرّون من
امل�ستوطنات ،ويُهرع���ون يف املدن نحو املالجئ ،ما
�ش ّل احلياة يف الكيان ،وحتمّ���ل االقت�صاد ال�صهيوين
خ�سائر مبليارات الدوالرات.
ثم���ة حقيقة �أكدته���ا املقاوم���ة يف مواجهاتها
اجلدي���دة؛ �أن ال مكان للرهان عل���ى تلك املفاو�ضات
العبثي���ة منذ �أو�سلو حتى الي���وم مع الدولة العربية،
والذي راح حتت حطام القطاع ،وبالتايل دفنته غارات
طائرات العدو.

و�إذا كانت ه���ذه احلرب اجلدي���دة �شنّتها الدولة
العن�رصية  -ال�صهيونية التي متلك �أحد �أقوى جيو�ش
العامل عل���ى �شعب �أعزل يعي�ش حت���ت ح�صار �شديد
منذ �سنوات عديدة ،ف�إن مقاومته �أثبتت قدرات مذهلة،
�صنعت ن��ص�راً جديداً نوعي ًا يراكم انت�صار املقاومات
العربي���ة ،من لبنان ع���ام  ،2000و� ،2006إىل غزة يف
 2008و 2012و ،2014وي�ؤك���د �أن حل���ف املقاومة قادر
على تغي�ي�ر وجه املع���ادالت التي يح���اول الأعداء
فر�ضها.
بب�ساطة ،ف�إن هذا االنت�صار اجلديد والكبري لل�شعب
الفل�سطين���ي ي�أتي يف �إطار حتقي���ق جزء من مطالبه
الأ�سا�سية التي ما كانت لتتحقق لوال املقاومة ،التي
تبق���ى اخليار الوحيد احلا�س���م يف ال�رصاع مع العدو
واتباعه وحماته.

�سعيد عيتاين

علي فيصل :من حق شعبنا الفلسطيني تعزيز قدراته
العسكرية ما دام هناك شبر واحد تحت االحتالل
بع��د  51يوم�� ًا م��ن الع��دوانّ ،مت
التو�صل �إىل اتفاق نهائي لوقف �إطالق
ُّ
الن��ار� ،س��بق ذل��ك ت�ص��عيد �إجرامي من
قبَ��ل ال�ص��هاينة� ،أدى �إىل ارتف��اع كبري
يف ع��دد ال�ش��هداء ،و�ص��ل �إىل �أك�ثر من
 ،2150واجلرحى �إىل � 12ألفاً ،بالإ�ضافة
�إىل ع��شرات �آالف امل�رشدي��ن ،والأبنية
والأحي��اء املدمَّرة يف القطاع ،ما يحت ّم
بدء مرحلة جديدة من الن�ضال ال�سيا�سي
والدبلوما�س��ي والقان��وين ملحا�س��بة
الكيان ال�صهيوين على جرائمه.
يف املقاب��ل� ،ص��مد ال�ش��عب
الفل�س��طيني ومقاومت��ه يف القط��اع،
والتي ا�ستمرت ب�إطالق ال�صواريخ حتى
الدقيقة الأخرية.
«الثب��ات» التق��ت باملنا�ض��ل
الفل�سطيني علي في�صل؛ م�س�ؤول اجلبهة
الديقراطية لتحرير فل�س��طني يف لبنان،
وكان احلوار الآتي:
للع���دوان ال�صهي���وين على قطاع
غ���زة �أه���داف كثرية ،لك���ن املعلَن من
قبل العدو كان تدم�ي�ر الأنفاق ،ووقف
خط���ر �إطالق ال�صواريخ ..ما هي بر�أيكم
الأهداف احلقيقية لهذا العدوان؟
العدوان ال�ص��هيوين بد�أ يف ال�ض��فة
الفل�س��طينية والقد���س ،ث��م انتق��ل �إىل
قط��اع غ��زة ،وه��ذا كل��ه عل��ى طري��ق
حتقي��ق امل��شروع ال�ص��هيوين .لقد كان
نتنياه��و يق��ول :على عبا���س �أن يختار
بني «ال�سالم» مع «�إ�رسائيل» �أو العالقة
م��ع «حما���س» ..وبعد حكوم��ة التوافق
خرج نتنياهو من جدي��د ليقول« :عليك
�أن تع��ود �إىل حال��ة االنق�س��ام»� ..إن
احل��رب الدائ��رة عل��ى ال�ض��فة وقط��اع
غزة هدفه��ا تكري�س االنق�س��ام وتركيع
�ش��عبنا ،وكان يعتقد الع��دو �أن ب�إمكانه
�أن يفع��ل ما مل ي�س��تطع فعله يف حربي
«الر�ص��ا�ص امل�س��كوب» و»عام��ود
ال�سحاب»؛ لكن منذ بداية العدوان قلنا:
لن يتمك��ن من ذلك ،ولن يركع �ش��عبنا،

الدولي��ة وحمكم��ة اله��اي ملحاكم��ة
امل�س���ؤولني ال�ص��هاينة على جرائمهم
�ضد ال�شعب الفل�سطيني.

ولن تل�ين عزميته و�إرادت��ه ،مهما كان
�ش�لال الدم��اء ..وه��ذا م��ا كان� ،إىل �أن
ا�ض��طر العدو �أن ير�ضخ �صاغراً ل�رشوط
الفل�سطينيي.
نْ
املقاومة وال�شعب
ما ه���و املطل���وب فل�سطيني ًا يف
املرحلة املقبلة؟
دائم�� ًا و�أب��داً نحن الفل�س��طينيني
مدع��وون �إىل تعزيز وحدتنا الوطنية،
وتو�س��يع دائ��رة ال�ض��غط ال�ش��عبي
وال�سيا�س��ي ،وف�ص��ائل املقاومة كما
مل ت�س��مح لـ»�إ�رسائي��ل» �أن ت�أخ��ذ

فيصل :ندعو إلى تشكيل
قيادة وطنية موحَّ دة في
قطاع غزة مسؤوليتها
محتملة
َ
إدارة أي معركة

باملفاو�ض��ات غ�ير املبا��شرة م��ا
عج��زت ع��ن حتقيقه م��ن خ�لال �آلته
الع�س��كرية الدموي��ة ،لن ت�س��مح بذلك
بعد املفاو�ض��ات ووقف �إطالق النار،
لذل��ك ن�ؤك��د على �أهمية �ص��مود الوفد
الفل�س��طيني املوحَّ ��د وثبات��ه ح��ول
مطال��ب ال�ش��عب واملقاوم��ة ،وندع��و
للتعاط��ي مب�س���ؤولية م��ع جمي��ع
الق�ض��ايا املرتتّب��ة عل��ى الع��دوان،
وعدم زج القطاع يف �أتون ال�رصاعات
العربية ،لأننا نرف���ض �أن نكون جزءاً
م��ن �أي حم��ور �إقليم��ي ،و�أن ي�س��تثمر
البع�ض ت�ضحيات �ش��عبنا ون�ضاالته.
كم��ا ندعو �إىل ت�ش��كيل قي��ادة وطنية
موحَّ دة يف قطاع غزة ،تكون م�س�ؤولة
ع��ن �إدارة �أي معرك��ة حمتمَلة �أخرى،
م��ا يع��زز �ص��مود املقاومة و�ص��مود
�ش��عبنا ،كما جندد دعوة «�أبو مازن»؛
باعتب��اره رئي���س اللجن��ة التنفيذي��ة
ملنظمة التحري��ر ،للتوقيع على نظام
لو�ض��ع قي��ادة الع��دو �أمام امل�س��اءلة
القانوني��ة واجلنائي��ة ،حي��ث مل يع��د
مفهوم ًا تردُّد رئي�س و�أع�ض��اء اللجنة
التنفيذية يف التوقيع على نظام روما
واالنت�س��اب �إىل حمكم��ة اجلناي��ات

خالل املفاو�ض���ات غري املبا�رشة
طال���ب الكيان ال�صهي���وين بعدة �أمور،
منها �سحب �سالح املقاومة يف غزة ،ما
يذكّر مب���ا طُ رح خالل حرب متوز 2006
على لبنان ،ما هو ر�أيكم مب�س�ألة �سحب
�سالح املقاومة؟ وهل هو قابل للنقا�ش
م�ستقبالً؟
�أوالً ،الع��دو «الإ�رسائيلي» يف بداية
املفاو�ضات مل يقدّم �أي �إجابات مقنعة
عل��ى �أي من مطالب �ش��عبنا ومقاومته،
والأجوب��ة «الإ�رسائيلي��ة» ظل��ت دائم�� ًا
ت��دور يف نف���س احللق��ة املفرَغ��ة الت��ي
عنوانه��ا تنظي��م ح�ص��ار غ��زة ،ولي���س
رفعه ،وه��ذا �أم��ر مرفو�ض فل�س��طينياً،
واملقاومة معنية بالدفاع عن �ش��عبها،
وبالت�ص��دي لأي ع��دوان «�إ�رسائيل��ي»
حمتمَ��ل ،وبالت��ايل الرد عل��ى �أي خرق
«�إ�رسائيل��ي» للتهدئة ،لك��ن بعد �إ�رصار
الوف��د الفل�س��طيني املوحَّ ��د عل��ى ف��ك
احل�صار ،كان لنا ما �أردناه.
ثانياً ،جن��دد الت�أكيد على رف�ض��نا
لأية حماول��ة «�إ�رسائيلية» لإعادة طرح
م�س���ألة �س�لاح املقاوم��ة عل��ى طاول��ة
املفاو�ض��ات ،ونعت�بر �أن م��ن حق ،بل
من واجب �ش��عبنا الفل�س��طني ،ا�ستخدام
كافة �أ�ش��كال املقاومة ،وحقه �أي�ض ًا يف
تعزيز قدراته الع�س��كرية ،وتوفري كل ما
يلزم وميكّنه من الدفاع عن نف�س��ه �ضد
الع��دوان ،والدف��اع ع��ن �أر�ض��نا ما دام
هناك �شرب واحد حتت االحتالل.
ويف اخلت��ام ،نب��ارك ل�ش��عبنا
الفل�س��طيني االنت�ص��ار ال��ذي حتق��ق،
وندع��و ف�ص��ائل املقاوم��ة �إىل احل��ذر
من مناورات االحتالل ،وتثمري �ص��مود
�شعبنا وت�ضحياته.

حاوره� :سامر ال�سيالوي
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ليبيا ..النموذج الصومالي الجديد
قب��ل ثالث �س��نوات؛ يف ت�رشي��ن الأول
� ،2011أخ��رج الليبي��ون زعيمه��م ال�س��ابق
من �أحد املجارير ،بعدما ق�ص��فته طائرات
«النات��و» ،خ�صو�ص�� ًا الفرن�س��ية ،و ّمت قتله
لإخفاء الأ�رسار التي ميتلكها القذايف ،حتى
ال تنك�ش��ف ع��ورة الغ��رب ،ويف مقدمته��م
الرئي�س الفرن�س��ي �س��اركوزي ،الذي خاف
ف�ضيحة متويل القذايف حلملته االنتخابية.
التاريخ يعيد نف�س��ه؛ فالعميل يقتله
�س��يده وال ينفعه التقرُّب والتودّد باملال
والهداي��ا� ،أو تنفيذ م�ؤامراته وخمططاته
لقهر ال�ش��عوب وا�ستباحة الأوطان وهدر
الرثوات� ..أعطى القذايف التعوي�ضات عن
طائ��رة لوكربي ،وفكك �أ�س��لحته النووية
املفرت�ض��ة و�س��لّمها لأم�يركا ،و�أعط��ى
�س��اركوزي ر�ش��وة انتخابي��ة ،واغت��ال
بع���ض الق��ادة الفل�س��طينيني واختط��ف
الإم��ام ال�ص��در ورفيقيْ��ه ،و�ش��ارك يف
احلرب الأهلية اللبنانية ،وهاجم ت�ش��اد..
مل يرتك �ش��يئ ًا موبق ًا �إال فعله� ،سواء على
مت قتله
م�س��توى ال�س��لوك �أو ال�سيا�س��ة ،و ّ
م�س��حو ًال ي�س��تجدي قاتلي��ه ويذكّره��م
ب�أن��ه «�أبوهم» ،ون�س��ي �أن��ه «فرعونهم»
وجالدهم الذي قتلهم و�سجنهم ،وجمزرة

�س��جن «�أب��و �س��ليم» من��وذج لعط��اءات
القذايف يف ليبيا.
لكن هل ا�ستطاع الليبيون بناء دولتهم
بع��د الق��ذايف� ،أو �أن الغ��رب وبع�ض العرب
�ص��ادروا ليبي��ا ويعمل��ون عل��ى تخريبها؟
وه��ل «الربيع العرب��ي» حقيق��ة �أم خرافة،
�أو قن��اع ملخط��ط �أمريكي لتخري��ب الدول
وع��دم بناء دول جديدة �إال عرب التق�س��يم �أو
الفيديرالية �أو الفو�ضى؟
ت�أت��ي ليبي��ا يف مقدم��ة الب�لاد
امل�س��تباحة واملحرتقة ،فبعد �أربعني عام ًا
من ا�س��بتاحة القذايف وعائلت��ه للبالد وما
عليه��ا وم��ا فيه��ا ،ج��اءت احللق��ة الثانية
من الفو�ض��ى واال�س��تباحة ،و�صارت ليبيا
يف فك التم�س��اح الأمريكي وبع�ض م�شايخ
قطر والإمارات ،ومل يعد لل�ش��عب الليبي �إال
املعارك وامليلي�ش��يات والقتل امل�ستمر منذ
ثالث �س��نوات ،وامل�س��تقبل ال يب�شرّ باخلري
بل بامل�آ�سي.
ليبيا �إحدى �ضحايا ما ي�سمى «الربيع
العرب��ي»؛ قتل��ت فرعونه��ا وا�س��تولدت
«فراعن��ة» م��ن امليلي�ش��يات املتع��ددة
االنتماء القبلي ،واملتعددة الوالء للخارج،
وتتعر�ض للقر�ص��نة اال�ستعمارية العربية،

ولطموحات م�شايخ النفط يف اخلليج ،الذين
يحاولون فر���ض زعاماته��م وطموحاتهم
امل�شبوهة على الأمة.
يتعامل الغرب م��ع ليبيا كـ«بئر نفط»
ولي�س��ت ككيان م�س��تقل �أو ك�شعب له احلق
يف تقرير امل�صري� ..إنها النموذج ال�صومايل
اجلديد؛ بال م�ؤ�س�سات �أو جي�ش �أو �سلطة ،بل
ه��ي جغرافيا للميل�ش��يات املت�ص��ارعة بال
�أف��ق ،وف��ق منهجية االنتح��ار الذاتي الذي
ي���ؤدي �إىل التق�س��يم �أو الفو�ض��ى ال�ش��املة
واخل��راب ،ال�س��تدعاء التدخُّ ��ل اخلارج��ي

ليبيا «بئر نفط» عميق
للغرب ..وجغرافيا واسعة
للميلشيات المتصارعة
بال أفق

ال�ستعمار ليبيا من جديد ،كما يح�صل الآن
يف العراق ،حيث يظهر الأمريكي «املحتل»
كمخلّ�ص ومنقذ لل�شعب من براثن «داع�ش»
التكفريي�ين ،وال�س���ؤال ال��ذي يط��رق �أبواب
الق�ض��ية الليبي��ة بحث ًا عن �أجوبة وا�ض��حة
حل��ل بع���ض الألغاز غ�ير املفهوم��ة حتى
الآن:
ملاذا مل يحاكَم �س��يف الإ�سالم القذايف
�أو يُقتل ،ويتمتع بحماية وح�صانة داخلية
وخارجية؟
مل��اذا يُحتفظ ب�أركان النظام ال�س��ابق
الأ�سا�سي دون �إعدام؟
م��ا ه��و دور اجل�نرال حف�تر يف بن��اء
م�س��تقبل ليبي��ا اجلديد ،وما م��دى �إمكانية
التحال��ف ب�ين حف�تر و�س��يف الإ�س�لام
الق��ذايف ،برعاي��ة غربي��ة  -عربي��ة حت��ت
عن��وان مقاتل��ة التكفريي�ين يف ليبيا ،كما
يحدث الآن مبواجه��ة «داع�ش» ،على الأقل
�إعالمي ًا وظاهرياً؟
هل �سيت ّم الإبقاء على ليبيا كب�ؤرة توتر
وقاع��دة لتجم��ع الإرهابي�ين التكفريي�ين
لزعزع��ة اال�س��تقرار يف ال�ش��مال الأفريقي
(اجلزائر وتون�س واملغ��رب )..لفتح الأبواب
لقيام القاعدة الأمريكي��ة يف �أفريقيا ،كما

هي القواعد الأمريكي��ة يف اخلليج ،لإقفال
الطريق �أمام رو�س��يا وحلفائها ،وللإم�ساك
بالنفط وامل�ض��ائق والغاز� ،س��عي ًا للتوازن
مع ال�ص�ين العمالق االقت�ص��ادي العاملي،
و�إج��راء املقاي�ض��ة ب�ين م��وارد الطاق��ة
والدي��ون والتج��ارة مع ال�ص�ين ورو�س��يا،
وو�ضع اليد على �أفريقيا؟
الأ�س��ئلة كث�يرة ،وبع���ض �إجاباته��ا
عند ال�ش��عب الليب��ي وقيادات��ه ،التي يجب
�أن تب��ادر للوح��دة و�إطف��اء الن��ار حت��ى ال
ت�ستيقظ على ليبيا املق�سَّ مة وامل�ستباحة.
«الربيع العربي» بد أ� ب�إنتاج و�ص��ناعة
الكيان��ات املق�سَّ ��مة ،و�إحراقه��ا و�إغراقه��ا
بالفو�ض��ى عرب البندقية التكفريية واملال
النفط��ي والفتاوى املهجَّ نة ،واجلميع حتت
يطمئن �أحد ب�أن النار
نّ ّ
اخلطر والتهديد ،وال
بعيدة ع��ن داره ،فرمب��ا ي�س��تيقظ والنازح
امل��دين يتحوّل حت��ت �ش��باكه �إىل قاتل من
«داع���ش» �أو «الن��صرة» لي�س��بي زوجت��ه
وبنات��ه ويحت��ل داره ..وال م��ن جم�ير �أو
مدافع �س��وى بيانات اال�س��تنكار� ،أو الفرار
�إىل اجلبال وال�صحارى.

د .ن�سيب حطيط

الموقف المصري بين الماضي والحاضر
لعب���ت م��ص�ر دوراً هام��� ًا يف العامل
العرب���ي والإ�سالمي يف قيادة ال�رصاع �ضد
الكيان ال�صهيوين الغا�صب ،ولكنها فقدت
دورها الرائد يف �رصاعها �ضد «�إ�رسائيل»
بع���د توقيعها على اتفاقي���ة كمب ديفيد،
ودخلت يف «لعب���ة الأمم» هي و�أخواتها
من ال���دول العربية ،وتخلّ���ت عن الق�ضية
الفل�سطينية ،وتركت الفل�سطينيني وحدهم
يواجه���ون امل�ص�ي�ر املجه���ول ،وا�ستم���رّ
جهادهم وتطوّرت املقاومة التي ا�ستفادت
من دعم اجلمهورية الإ�سالمية ،ومن خربة
املقاومة الإ�سالمي���ة وجتربتها يف لبنان،
حتى ع���ادت جمدداً ت�شكّل خطراً على �أمن
«�إ�رسائي���ل» ،الت���ي �أعلن���ت احلرب على
املقاوم���ة يف غزة مرات ع���دة ،لكنها مل
تُفلح يف الق�ضاء عليها.
ج���اءت ث���ورة يناي���ر  2011و�أ�سقط
ح�سن���ي مب���ارك ،ال���ذي كان �أداة �أمريكية
و�سيف ًا م�سلط��� ًا على الق�ضية الفل�سطينية،
وكان يحا��ص�ر املقاوم���ة يف غ���زة ،من
خالل املعرب احل���دودي يف رفح ..ا�ستب�رش
ال�شعب امل�رصي خرياً بـ«الربيع امل�رصي»
ال���ذي ولّدته معاناة ال�شع���ب من طغيان
مبارك وحزبه احلاك���م ،و�شارك «الإخوان
امل�سلمون» يف هذه الثورة ،وانتُخب حممد
مر�سي رئي�س ًا للجمهورية ،وت�سلموا احلكم
ووعدوا بالتغيري ،وحكموا البالد مدة �سنة،
لك���ن  -وح�س���ب �شباب ث���ورة  30يونيو
 مل يُح�سن���وا �إدارة �ش����ؤون النا����س ،بلاهتموا با�ستئثارهم لل�سلطة وو�ضع يدهم
على �أجهزتها ،وا�ستبع���اد باقي الأحزاب،
فانطلقت الث���ورة الثانية �ضد «الإخوان»،
وبدعم كامل من اجلي�ش بقيادة اللواء عبد
الفتاح ال�سي�سي ،مطالبني مر�سي بالتنحّ ي،

وحا��ص�ر اجلي�ش مقر الرئا�س���ة ،ثم �أُدخل
مر�سي ال�سجن ومع���ه العديد من قيادات
«الإخوان» ،فنزل م�ؤي���دو «الإخوان» �إىل
ال�شارع ونظّموا االعت�صامات والتظاهرات،
لكن اجلي����ش امل�رصي ت�صدى لها وقمعها،
وانتُخ���ب ال�سي�س���ي رئي�س��� ًا للجمهورية،
ف�سارعت ال�سعودي���ة �إىل ت�أييده ،ودخلت
م��ص�ر يف �أتون ال��ص�راع الداخل���ي ،لأن

«الإخ���وان» مل ي�سكتوا عل���ى ما اعتربوه
م�ؤام���رة �ضدهم ،وال�سي�س���ي وجد فر�صته
يف الق�ضاء عليهم ،مبباركة من ال�سعودية،
الت���ي تعتربه���م املناف�س له���ا يف قيادة
املنطقة العربية انطالق ًا من م�رص.
مل يقدّر كال الفريقني خطورة امل�شكلة
الداخلية يف م�رص وت�أثريها على املحيط
العربي والإ�سالم���ي ،وا�ستغل التكفرييون

التده���ور الأمني فقام���وا ب�أعمال �إرهابية
�أدت �إىل مقت���ل العديد من اجلنود والنا�س،
ما زاد من خطورة الو�ضع ،فاتّهم ال�سي�سي
«الإخوان» بارت���كاب الأعمال الإجرامية،
و�أُل�صق���ت التهم���ة بـ«حما����س» بذريعة
تدري���ب «�أن�صار بيت املقد�س» يف �سيناء
و�إعطائهم ال�سالح ،وهو ما نفته «حما�س»،
لكنه���ا دفعت ثمن ًا �إ�ضافي ًا ل�رصاع العالقة

الرئي�س امل�صري عبد الفتاح ال�سي�سي م�ستقب ًال الرئي�س الفل�سطيني حممود عبا�س يف القاهرة

(�أ.ف.ب).

لها ب���ه ،وذلك م���ن خالل الق���رار الدويل
والإقليمي باحلرب «الإ�رسائيلية» (عملية
اجل���رف ال�صامد) عل���ى املقاومة للق�ضاء
عليها.
ح�سب املراقبني ،ف�إن املوقف امل�رصي
ب�إغالق معرب رفح بالكامل وعدم ال�سماح
مبرور اجلرحى و�إدخال امل�ساعدات الطبية
والغذائية خالل ف�ت�رة احلرب لي�س مربَّراً،
ثم كيف تعل���ن م�رص عن مب���ادرة لوقف
�إطالق النار ب�ي�ن الطرفني من دون حلول
�سيا�سي���ة جذرية؟ وهل يُعقل حتميل وزير
اخلارجية امل�رصي الطرف�ي�ن الفل�سطيني
وال�صهيوين م�س�ؤولي���ة العنف ،وامل�ساواة
ب�ي�ن ال�ضحي���ة واملجرم؟ �أي���ن دور م�رص
املدافع عن فل�سطني؟
لق���د ا�ستب�رش معظم الع���امل العربي
والإ�سالم���ي خ�ي�راً بالث���ورة وانتخ���اب
ال�سي�سي رئي�س ًا مل��ص�ر ،والفر�صة مل تفت
بع���د ،فامل�صلح���ة تتطلب م���ن امل�رصي
والفل�سطين���ي اجللو�س حول طاولة احلوار
من �أجل حل الإ�شكاالت ،وترتيب الأولويات،
ووقف النزيف احلا�صل ،فامل�رصي كما ترى
بع����ض امل�صادر مل يلعب دور الو�سيط يف
املفاو�ضات ،بل كان ي�سعى لدوره وموقعه
يف امل�س�أل���ة الفل�سطيني���ة ،م���ا �أثّر على
حال غزة اليوم ،وم���ن امل�ؤكد �أن ا�ستمرار
احل���رب يف غزة خ�سارة مل��ص�ر ولدورها
يف املنطقة يف مواجهة الكيان ال�صهيوين
الغا�ص���ب ،الذي ل���ن يتوقف عن���د حدود
فل�سطني ،بل ت�صل �أطماعه لل�سيطرة على
املنطقة ب�أ�رسها ،ما ي�ستدعي العمل اجلاد
يف مواجهة «�إ�رسائيل» �ضمن ا�سرتاتيجية
عربية � -إ�سالمية �شاملة.

هاين قا�سم
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نار اليمن تلفح السعودية
دخ����ل اليم����ن م����دار االندف����اع
املت�سارع نح����و امل�ستقبل املجهول
مع ف�شل احلوار بني ال�سلطات ،ممثَّلة
برئا�سة اجلمهوري����ة و«�أن�صار اهلل»
بزعام����ة عبد املل����ك احلوثي� ،سيما
�أن ال�سلطة برئا�سة عبد ربه من�صور
ه����ادي املتحالف����ة م����ع ال�سعودية
متنّع����ت عن اال�ستجاب����ة ملندرجات
متخ�ض ع����ن احلوار
االتف����اق ال����ذي ّ
الوطني ،ورف�ض����ت الإجماع ال�شعبي
املطالب بالرتاجع ع����ن رفع �أ�سعار
املحروق����ات ،وال����ذي ط����ال بدوره
غالبية ال�سلع ،وزاد من �إفقار الفئات
التي ترزح حتت خط الفقر ،والبالغة
نحو  55باملئة م����ن ال�شعب ،ح�سب
�إح�صاءات ر�سمي����ة ،كما �أن املطالب
ت�شم����ل �إ�سق����اط احلكوم����ة بالطرق
ال�سلمية� ،س ّيما �أن الف�ساد متفاقم �إىل
درج����ة ال تحُ تمل ،وتطالب مبعاجلته
الأكرثي����ة ال�شعبي����ة ،وهو م����ا ت�ص ّم
ال�سلطا ت �آذانها ب�ش�أنه.
وبدل �أن تقوم ال�سلطات باحتواء
الأمر ،اندفع����ت �إىل ا�ستنفار ال�شارع
امل�ؤ ّي����د له����ا ،وحتت �شع����ارات تثري
املذهبية ،بع����د �أن مل�ست �أن ال�شعب
بتكوينات����ه املتع����ددة ا�ستج����اب
للح����راك ال�سلمي ولل�شع����ارات التي
رفعها «�أن�صار اهلل».
والالفت �أن �أكرث ما ا�ستفزّ ال�سلطة
�شعار «املوت لإ�رسائيل» و«املوت
لأمريكا» ،وهو ما حاولت من خالله
ال�سلط����ات ت�أليب ال����ر�أي العام ب�أن

بات م�رشع ًا ،خ�صو�ص ًا �أن «احلوثيني»
رف�ضوا �إغ���راء م�شاركتهم يف احلكومة
مقاب���ل التخلي عن مطلبهم �إلغاء قرار
رفع الدعم ع���ن امل�شتق���ات النفطية،
وهوالق���رار ال���ذي �ص���در � ً
أ�ص�ل�ا بناء
على حتذير من البن���ك الدويل والدول
املانحة ،بذريعة �أن بقاء الدعم �سي�ؤدي
�إىل انهيار اقت�صادي.
ال�سلطات اليمنية تدرك �أن «�أن�صار
اهلل» ال يري���دون الت���و ُّرط يف قت���ال
معه���ا� ،سيما �أن معركته���م مع القوى
التكفريي���ة ذات الرعاي���ة ال�سعودي���ة
م���ا تزال م�ستم���رة يف منطقة اجلوف،
والقت���ال مبواجه���ة ال�سلط���ة ُيفقدهم
االلتفاف ال�شعبي املنقطع النظري الذي
مينحهم �صدقي���ة �إ�ضافية �إىل مت ُّنعهم
عن مغري���ات احل�صة احلكومية ،والذي
يهدف م���ن ورائه من�صور ه���ادي �إىل
«��ض�رب ع�صفور ْي���ن بحج���ر واحد»؛
(�أ.ف.ب� ).إ�سقاط «احلوثيني» يف لعبة ال�سلطة،
مظاهرات �شعبية جتوب العا�صمة اليمنية �صنعاء مطالبة مبحاربة الف�ساد
ونزع الت�أييد ال�شعب���ي �إذا ا�ستجابوا،
والهيمن���ة عل���ى احلكوم���ة ب�إ�ضعاف
للتحرك �أهداف ًا �سيا�سية ،و�أن جهات تقاطرت م���ن �أنحاء خمتلفة من اليمن كان���وا يقفون وراء التوت���رات ،وكانت «ح���زب امل�ؤمتر» و«ح���زب الإ�صالح
خارجية تق����ف خلف امل�س�ألة ،بينما �إىل العا�صم���ة و�ضواحيها قدرة عالية قبيلته���م على ا�شتب���اك �شبه دائم مع الإ�سالمي».
يف الواق���ع ،لن ينجح هادي يف
تتخف����ى ه����ي وراء ال�ضي����اع الذي على االن�ضب���اط ،وعدم االجن���رار �إىل «احلوثيني».
املث�ي�ر للريب���ة �أك�ث�ر يف نواي���ا خطته ،ولذا قد يلج��� أ� �إىل اخلطوة
يع�صف بها جراء ال�ضغط ال�سعودي اال�ستف���زاز ،يف وق���ت انت�رش م�سلحون
والأمريك����ي اله����ادف �إىل تروي�����ض يف بع�ض الأحياء ،بينما توارى ال�شيخ ال�سلط���ة هو االجتماع���ات الع�سكرية الأخط���ر بفت���ح الن���ار ،ودون ذلك
ال�ش����ارع املع����ادي لل�صهاينة ،عرب حميد الأحمر و�أ�شق���ا�ؤه ،بالتزامن مع والأمني���ة الت���ي تر�أ�سه���ا رئي����س �أبواب جهنم الت���ي ميكن �أن حترق
�إ�شغال����ه مب�شكالت مذهبي����ة ،ف�ض ًال االنت�ش���ار امل�سل���ح ،ما ينب���ئ بنوايا اجلمهوري���ة ،مع طلب���ه رفع اجلهوزية ال�سعودية� ،أو عل���ى الأقل تلفحها
عن جعله مثق��ل� ًا بالبحث عن لقمة غري حمي���دة ،خ�صو�ص��� ًا �أن �آل الأحمر واال�ستع���داد ملواجه���ة �أي احتماالت ،بنار ت�رسي الحق ًا يف اله�شيم.
هم من ي�سيطر عل���ى الق�سم الأكرب من متّهم��� ًا «احلوثي�ي�ن» ب�أجندات خفية
العي�ش امل ُّرة.
يون�س عودة
لقد �أثبت الغالبي���ة ال�شعبية التي ث���روات البالد بدعم �سع���ودي ،وطاملا وم�شبوه���ة ،ما يعني �أن باب الت�صعيد

«حركة األمة» احتفلت بانتصار  ..2006وكرّ مت الحاجة أم عماد مغنية
نظمت اللجنة الن�سائية يف «حركة
الأم���ة» احتف���ا ًال مبنا�سب���ة الذك���رى
الثامنة لالنت�صار التاريخي على العدو
ال�صهي���وين يف �آب  ،2006ك ّرمت خالله
وال���دة قائد االنت�صاري���ن ال�شهيد عماد
مغني���ة؛ احلاجة �أم عماد ،بح�ضور حرم
النائب علي ع ّمار ،وحرم رئي�س الهيئة
الإداري���ة يف جتمع العلم���اء امل�سلمني
ال�شي���خ ح�سان عب���د اهلل ،وحرم الأمني
الع���ام حلركة الأمة ال�شيخ عبد النا�رص
ج�ب�ري ،ووفد م���ن الهيئ���ات الن�سائية
والعالقات العام���ة يف حزب اهلل ،ووفد
من ن�ساء «املرابط���ون» ،وممثالت عن
الأحزاب والق���وى والفعاليات الوطنية
وال�سيا�سي���ة والف�صائ���ل الفل�سطينية،
و�شخ�صيات اجتماعية و�إعالمية.
كلمة جتمع النه�ض���ة الن�سائية يف
«احلزب ال�س���وري القومي االجتماعي»
�ألقته���ا دلي���دا املوىل ،الت���ي �أكدت �أن
املقاومة �سطّرت البطوالت يف فل�سطني
كما �سطّرتها يف لبن���ان ،وتُ�سطّرها يف
وجه عدو واح���د ،فللإرهاب �أوجه عدة،
�إرهاب ال�صهاين���ة يف فل�سطني ولبنان،
و�إجرام اجلماع���ات املتطرفة يف ال�شام
والعراق ..و�شعبنا يحقق انت�صارات على
جميع اجلبهات.
ث���م كانت كلمة مديري���ة الأن�شطة

ال�شيخ د .عبد النا�صر جربي مرحّ باً باحلاج �أم عماد مغنية

الن�سائي���ة يف «هيئ���ة دعم املقاومة
الإ�سالمي���ة»؛ احلاج���ة جم���ال
وهزم
عمار ،قال���ت فيه���ا :انت�رصن���ا ُ
اجلي����ش الذي ال ُيقه���ر ،ولكنهم ظّ لوا
يراهن���ون عل���ى �إ�ضعافن���ا ،فحاكوا
امل�ؤامرات لتمزي���ق وتق�سيم املنطقة..
ب���د�أوا ب�سورية ،فالع���راق ففل�سطني،
احلي،
و�أهل غ���زّة يقاوم���ون باللحم ّ
ولكن املقاومة يف فل�سطني �ستنت�رص
كما انت�رص لبنان.
كلمة اللجن���ة الن�سائية يف «حركة
اجلهاد الإ�سالمي» ُو ِّجهت فيها التحية
لل�شه���داء ،وللقائ���د العم���اد الرج���ل

احلاجة �أم عماد تت�سلم لوحة من حركة الأمة

الأ�سط���ورة ،ولفت���ت �إىل �أن حرب غزة
�أحدثت نقلة نوعية ،فقد وىل زمن الهزائم
وبِتنا نَ�صبوا ملزيد من االنت�صارات.
ربى بعلبكي �ألق���ت كلمة «الهيئة
القيادي���ة يف حرك���ة النا�رصي�ي�ن
امل�ستقل�ي�ن  -املرابط���ون ،و�أك���دت �أن
وح���دة ال���دم يف فل�سط�ي�ن و�سوري���ة
ولبنان هي �سالح ،و�أرواح �شهدائنا هي
�سالح �أي�ض ًا يف حربن���ا �ض ّد ال�صهاينة
واجلماع���ات الإجرامي���ة ،فالعدو واحد
موحد دائم ًا
ودمنا املقد�س يف مواجهته َّ
ب�إذن اهلل ،داعية الأمهات �إىل زرع ثقافة
املقاومة يف عقول �أبنائنا.

�أم���ا م�س�ؤول���ة اللجن���ة الن�سائية
يف «حرك���ة الأم���ة»؛ حي���اة كتوعة،
ف�أ�شارت� إىل �أن املقاومة البا�سلة �أر�ست
معادالت جديدة ،وه���ي �أن العدو فع ًال
�أوهن من خيوط العنكب���وت ،و�أ�سقطت
مفهوم ًا حاولت قوى االنعزال والرجعية
تكري�سه ب����أن قوة لبن���ان يف �ضعفه،
و�سطّ���رت معادلة ذهبي���ة تالحم فيها
اجلي����ش وال�شعب واملقاوم���ة ،وقالت:
لبنان انت�رص ..وفل�سطني �ستنت�رص ،لأن
هن���اك �أمهات �أجننب رجا ًال �أمثال القائد
العم���اد؛ ترب���وا وترعرع���وا على نهج
اجلهاد واملقاوم���ة والدفاع عن الأر�ض

والعر����ض واملقد�س���ات ،الفت���ة �إىل �أن
هذا االنت�ص���ار كان بف�ضل اهلل عزّ وجل،
والدعم املق��� َّدم من �سورية واجلمهورية
الإ�سالمي���ة الإيرانية ،وتاري���خ � 14آب
�سيبقى يف ذاكرة جميع ال�رشفاء.
بعده���ا ،ق ّدمت ح���رم رئي�س الهيئة
الإدارية يف جتم���ع العلماء امل�سلمني،
وحرم الأمني الع���ام حلركة الأمة هدية
تذكرية للحاج���ة �أم عماد مغنية ،التي
��س�ردت حادثة �أمام احل�ض���ور ح�صلت
عام 1969؛ حني قامت م�سرية جماهرية
ت�أيي���داً للفدائي�ي�ن يف فل�سطني ،والتي
امتدت من منطقة الرببري يف بريوت اىل
منطق���ة ريا�ض ال�صل���ح ،مت�سائلة� :أين
هي تل���ك اجلماهري اليوم كي تقف وراء
فل�سطني؟ وتُرى م���اذا يح�صل يف غزة؟
و�أين هم العرب؟
ويف اخلتام �ألقى الأمني العام حلركة
الأم���ة ال�شيخ عبد النا�رص اجلربي كلمة
جاء فيها :يف احلقيقة ،نحن مل نكرم �أم
ال�شهيد عم���اد مغنية ،ولكن نحن نك ّرم
�أنف�سن���ا ب�أم احلاج عم���اد مغنية ،فهي
رمز لكل �أمهات ال�شهداء� ،سواء يف لبنان
�أو يف فل�سطني� ،أو يف العامل العربي �أو
العامل الإ�سالم���ي الكبري ،فعندما يكون
يف �أمتنا �أمه���ات ك�أ ّم احلاج عماد ،فال
ُيخ�شى على مثل هذه الأمة.
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ال أعمل إال بوَ ْح ْي قناعتي وضميري
حينم���ا �صدر مر�س���وم تعيني
�إميل حلود قائداً للجي�ش اللبناين،
ي�ؤكد �أنه مل
ي�س���ع لذلك ،كما �أنه
َ
ي�سع بتات��� ًا لأن ُينتخب رئي�س ًا
مل َ
للجمهوري���ة ،لكن���ه ح�ي�ن ي�صل
�إىل �أي من�ص���ب �أو م���كان ال يعمل
فيحب عمله
�إال بوح���ي �ضم�ي�ره،
ّ
ويخل�ص له ،و«�أنا يف كل حياتي
أحببت املن�صب الذي �أ�صل
العملية � ُ
�إلي���ه ،وبالتايل ف����إين �أعمل �أكرث
و�أعطي �أكرث ،وحينما بد�أت حياتي
الع�سكرية كانت عل���ى �أ�سا�س �أن
�أبقى فيها �إىل نهاية خدمتي.
تقدمت رتبة �أُعطي
كنت كلّم���ا
ُ
ُ
و�أعمل بوحي �ضم�ي�ري ووجداين
وقناعات���ي ،وميكنن���ي الق���ول
و�صل���ت �إىل رئا�س���ة
�إين حينم���ا
ُ
اجلمهورية،
حققت �إجنازات نوعية
ُ
كبرية ،منها التحرير يف �أيار عام
 ،2000وانت�ص���ار املقاومة العظيم
عام  ،2006كم���ا ميكنني �أن �أ�شري
منعت تراكم ال َّدين لي�صري
�إىل �أنني
ُ
�أ�ضعاف �أ�ضعاف ما كان عليه».
وعودة �إىل مرحلة ت�سلُّمه قيادة
اجلي����ش ،ي�ؤكد الرئي�س �إميل حلود
�أنه يف البداية مل يكن يجد قرارات
حا�سم���ة من ال�سلط���ة ال�سيا�سية
يف ما يخ�ص ال��ص�راع مع العدو
«الإ�رسائيل���ي» ،ويف م���ا يخ�ص
وحدة اجلي����ش وعقيدته الوطنية
والقتالية« ،كان���وا يعتقدون منذ
البدايات منذ م���ا قبل �سبعينيات
الق���رن املا�ض���ي �أن الأزمات التي
ومتر
متر عل���ى لبنان ت�شبه غيمة ّ
فوق البل���د ،وكانوا ُيبقون اجلي�ش
هام�شي��� ًا على جان���ب التطورات
والأم���ور ،وم���ن خ�ل�ال الوظائف
واكت�شفت
أي���ت
الت���ي
ُ
مررت بها ر� ُ
ُ
�أي���ن الأخط���اء ،فعندم���ا ال يكون
هن���اك ح�سم من���ذ البداية ،تتطور
الأمور نحو الأ�س���واء ،وعليه �أقول
لل�سيا�سي�ي�ن «اح�سم���وا مواقفكم
ب�شكل وا�ضح».
يتاب���ع فخامت���ه« :يف بداية
�سبعيني���ات الق���رن املا�ض���ي،
خ�صو�ص��� ًا يف العام  ،1973حدثت
تط���ورات كث�ي�رة ،كان رئي����س
اجلمهورية يريد �أن يح�سم الأمور،
لك���ن جمل�س الوزراء م���ع الأ�سف
ال�شدي���د مل يكن يف ه���ذا الوارد،
وم���ع �أن الد�ست���ور قب���ل الطائف
كان يعط���ي لرئي����س اجلمهورية
�صالحيات احل�سم واحلزم ،لكنه مل
ينفرد بالقرار ،خ�صو�ص ًا �أن العامل
تدخل من �أجل عدم احل�سم
العربي ّ
مع التج���اوزات الفل�سطينية� ،إىل
�أن تفاقمت الأمور وح�صلت الفتنة
الكربى بدءاً من  13ني�سان .»1975
ي�شري الرئي�س حلود �إىل �أنه يف
تلك الف�ت�رة كان ما ي���زال رئي�س
غرفة ،ويتذكر �أنه يومها حو�رصت

العماد اميل حلود فى �أحد املواقع الع�سكرية

وزارة الدفاع من جميع االجتاهات:
عاليه وال�شويفات وال�ضاحية وتل
الزعرت ،مم���ا يعني �أنه���ا �صارت
بحكم ال�ساقطة ع�سكري ًا« ..حينها
كان قائ���د اجلي����ش قد غ���ادر �إىل
جونية ،وكذلك ترك جميع ال�ضباط
مراكزهم ومكاتبه���م ،ومل يبقَ �إال
نحو ع��ش�رة �ضب���اط يف النهار،
خم�س���ة منه���م يواظب���ون داخل
الوزارة ،و�أنا واحد منهم».
ويتابع« :يومه���ا ،وب�إيعاز من
جهة ما ،عرفنا فيما بعد من هي،
تقدم���ت قوة من حزب���ي الكتائب
ْ
والوطني�ي�ن الأحرار  -على ر�أ�سها
داين �شمع���ون وب�ش�ي�ر اجلميل -
باجتاه ال���وزارة» ،الفت��� ًا �إىل �أنه
يومها مل تكن ق���د ُولدت «القوات
اللبنانية» بعد.
«عرفنا يومها �أنهم يريدون �أن
ي�سيطروا على وزارة الدفاع ،مثلما
جرى مع الثكن���ات الع�سكرية يف
املناطق،
ف�سمعت �إطالق نار ،وكان
ُ
ذلك نح���و الثالثة بعد الظهر ،وما
�أن خرجت �إىل مدخل الوزارة حتى
�شاه���دت داين �شمعون الذي كنت
ُ
�أعرف���ه من �أي���ام املدر�سة ،ومعه
ب�شري اجلميل.
كان���ا يومها عل���ى ر�أ�س مئات
امل�سلحني على بعد نحو  75مرتاً
فخاطبت داين
عن مدخل الوزارة..
ُ

بالق���ول :انتبه ي���ا داين� ،ستكون
�أول �شخ�ص ُيقت���ل �إذا اقرتبتم من
مكانكم مرتاً واح���داً ،فر ّد بالقول:
ماذا تريد؟ قل���ت :على اجلميع �أن
يعودوا �إىل الوراء �إىل �آخر الطريق،
وفع ًال عادوا جميعهم.
يل ،وه���و
فا�ستدعي���ت داين �إ ّ
ُ
�س�ألن���ي �إن كان ممكن��� ًا �أن يدخل
مع���ه ب�شري ،وكانت هذه هي املرة
الأوىل والأخ�ي�رة الت���ي �أرى فيها
ب�شري اجلميل.
امله���م �أن���ه يف ذل���ك اللق���اء
�س�ألتهما :ماذا �أتيتما تفعالن؟ فر ّدا
بالقول :هناك �إيعاز لهما من قائد
اجلي�ش لل�سيطرة على الوزارة.
رددت عليهم���ا
عل���ى الف���ور
ُ
بالت�أكيد �أن هذا غري �صحيح بتات ًا،
لأن قائد اجلي�ش ال ميكن �أن يعطي
ف�سمي���ا يل مرافق ًا
�أوام���ر كه���ذهّ ،
لقائد اجلي�ش
وكنت �أعرفه� ،أنه من
ُ
�أبلغهما عل���ى ل�سان قائد اجلي�ش
لل�سيطرة على الوزارة».
هن���ا كما يق���ول الرئي�س حلود
«قلت لهم���ا :عي���ب عليكما هذا
الت��ص�رف ،ف���كل ما ه���و موجود
الآن ه���و بح���دود مئ���ة بندقي���ة
�ست�أخذونه���ا ،وبعده���ا �سيقولون
امللي�شيات �أخذوا الوطن.
�س�أالين :ماذا نفعل �إذا؟ً
طلبت قائد اجلي�ش املوجود يف
ُ
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جونية ،و�س�ألته عن �أوامره ب�ش�أن
ال�سيطرة على الوزارة ،فنفى ذلك
التو �إىل
ب�ش���كل قاطع ،وجاء على ّ
الوزارة وحتدث مع ال�ضابط الذي
ذكرته».
ي�ضي���ف« :هذه ه���ي العقلية
الت���ي كن���ا عليها ،فنح���ن ل�سنا
ملي�شيات وال نتب���ع امللي�شيات..
لكن بالن�سبة �إيل الأمور حم�سومة،
فنح���ن كع�سكري�ي�ن �أق�سمنا ب�أن
ندافع عن لبن���ان ،ويومها منعت
امللي�شي���ات م���ن �أن ت�سيطر على
وزارة الدفاع ،وبعدها هد�أت الأمور
حول ال���وزارة ،وبعد ب�ضعة �أ�شهر
كان دخول قوات الردع العربية».
ويعود الرئي�س حلود ليتحدث
عن تط���ورات بداي���ة �سبعينيات
الق���رن املا�ض���ي ،ف�ي�رى �أنه ما
كان يجب �أن يك���ون هناك اتفاق
القاه���رة ،ال���ذي ه���و �سب���ب كل
الأح���داث التي ح�صلت منذ العام
 ،1969لأن���ه �أعط���ى ترخي�ص��� ًا
للفل�سطيني�ي�ن حلم���ل ال�س�ل�اح،
والذي ا�ستغل عل���ى نطاق وا�سع
يف غري مكانه وموقعه ،م�ستدرك ًا
�أنه يحب ويح�ت�رم الفل�سطينيني
لأنه���م �شعب حمروم م���ن �أر�ضه
ومن حقوق���ه الوطنية فوق ترابه
الوطن���ي ،وبالتايل فهو مع حقهم
املقد�س يف حترير كل حبة تراب
يف فل�سط�ي�ن ،م�ش�ي�راً �إىل موقفه
الوا�ضح من احلق الفل�سطيني يف
قمة بريوت العربي���ة عام ،2002
حيث �أ�رص على ت�ضمني املبادرة
العربية حق الع���ودة ،ومل يتفق
معه �أح���د من الق���ادة العرب �إال
الرئي�س ب�شار الأ�سد ،و�أمام �إ�رصاره
كان تكري�س حلق العودة.
ب����أي حال ،ي�ست���درك الرئي�س
كنت
حل���ود هنا بالق���ول« :رمبا ُ
توليت
حمظوظ��� ًا �أنني حينم���ا
ُ
قيادة اجلي����ش ،وحينما ان ُتخبت
رئي�س��� ًا للجمهوري���ة ،كان عندنا
املقاوم���ة اللبناني���ة ال�شجاعة
والبا�سل���ة ،وعلى ه���ذا الأ�سا�س
كنت وما زل���ت م�ستعداً لأن �أقدم
كل الدع���م له����ؤالء الأبطال الذي
يب���دون يف كل حلظة ا�ستعدادهم
للم���وت واال�ست�شه���اد م���ن �أجل
وطنه���م و�أر�ضه���م ونا�سهم ..لكن
يف نهاية �ستينيات و�سبعينيات
القرن املا�ضي كان الفل�سطينيون
موجودي���ن ،وال �أدري مل���اذا مل
يح�سوا بقربهم من تراب فل�سطني،
ّ
وملاذا كانت كل تلك التجاوزات..
�أعتقد �أنه���م مل يح�سنوا ا�ستغالل
اتف���اق القاه���رة وم���ا �أعطاهم
م���ن حرية العمل ،وه���م بالتايل
مل يح�سن���وا العم���ل كاملقاومة
اللبناني���ة ،مذ ّكراً ب����أن الواليات
املتحدة الأمريكية تل ّقت الهزمية

الك�ب�رى والقا�سي���ة يف ح���رب
فيتنام ،يف ظل املقاومة الهائلة
لل�شعب الفيتنامي الذي قهر �أعظم
قوة ع�سكرية يف العامل.
ويع���ود الرئي�س حلود �إىل تلك
املقوالت التي تتحدث عن �سالح
املقاوم���ة ،و��ض�رورة ت�سليم���ه
�إىل اجلي����ش ،من �أج���ل �أن يواجه
الع���دو ،فيهز�أ من ه���ذه املقوالت
التي ال تغن���ي وال ت�سمن ،وي�ؤكد
�أن «اجلي����ش النظام���ي معروف
مكانه وانت�شاره ،ولو عنده �أف�ضل
ال�س�ل�اح ،ف�إن���ه دون �أن يواك���ب
التطورات الت�سليحية والع�سكرية
ال ميكن���ه �أن يواج���ه جي�ش ًا يعد
من �أقوى جيو�ش العامل ،علم ًا �أن
�أحداً ال يعطينا �سالح ًا لنقاوم فيه
�إ�رسائيل ،فقد يعطوننا مث ًال طائرة
مرياج ،لك���ن �إ�رسائي���ل ت�ستطيع
�أن ت�سقطه���ا ب�ص���اروخ واحد من
�إحدى طائراتها ،و�إذ يتذكر �صوارخ
الكروت���ال يف نهاي���ة �ستينيات
الق���رن املا�ض���ي؛ كي���ف �ألغيت
ال�صفقة ،ي�شدد على �أن الأمريكيني
«مينع���ون �أي �أحد م���ن الدول �أن
تعطينا ال�سالح ال���ذي ميكننا �أن
نقاوم ب���ه �إ�رسائيل ..ه���ذا ع�ش ُته
ومل�ست���ه وخربته ،م���ا يعني �أن
الطريقة الوحيدة املتاحة �أمامنا
هي بقاء املقاوم���ة وا�ستمرارها،
عل���ى �أن يحمي اجلي����ش ظهرها،
فاملقاوم���ة تنفّ���ذ العملي���ات،
ومبعنى �أدق كل واحد يعمل دوره
وعملت ذلك
فهمت
الوطني ،و�أن���ا
ُ
ُ
من���ذ �أن
ت�سملت قي���ادة اجلي�ش،
ُ
وطبق ُته على �أر�ض الواقع ،وحققنا
االنت�ص���ارات العظيم���ة ،التي مل
يحققها الع���رب على مدى تاريخ
ال�رصاع العربي  -الإ�رسائيلي».
بب�ساطة ،جي�شن���ا لي�س لديه
ول���ن ُي�سمح له ب����أن يكون معه
ال�سالح ال���ذي يواجه به �إ�رسائيل،
التي ال يخفى على �أحد يف الكون
�أطماعها و�أحالمها ،وبالتايل ال بد
�أن تكون لنا مقاومتنا و�سالحها،
وكل كالم يف غ�ي�ر ه���ذا االجتاه
معن���اه �أنه���م يري���دون العودة
�إىل الع���ام  ،1982ولالجتي���اح
«الإ�رسائيل���ي» ،ويومه���ا كان
الرئي����س اليا����س �رسكي�س ،وهو
رج���ل �آدمي و�رشي���ف ،لكنه قبل
بن�صائ���ح م�ست�شاره جوين عبده؛
بعدم �أخذ القرار الوا�ضح مبواجهة
�إ�رسائيل ،حت���ى ال يغ�ضب الغرب
منا ،وال تغ�ضب تل �أبيب ..وكانت
نتيجتها �أن اجلي����ش الإ�رسائيلي
و�صل �إىل حميط ق�رص بعبدا ..ف�إىل
تفا�صي���ل �أخرى يف م�سرية القائد
والرئي�س املقاوم.

�أحمد زين الدين
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ّ
قواعد سر الزواج الناجح ()2/2
نتاب���ع احلديث عن بع�ض الأ�رسار
الت���ي �إذا اتبعها الزوجان �سيعي�شان
زواج ًا ناجح ًا يدوم �سنوات و�سنوات:
 قبلة لزوجت���ك عند عودتك منالعم���ل وقب���ل مغ���ادرة املنزل ويف
نهاية الي���وم لن ت�أخذ منك الوقت �أو
املجهود ،لكنها �ستفرق يف عالقتكما
وت�ؤث���ر عل���ى نف�سية زوجت���ك ،فهذا
يكون بالن�سبة �إليها اهتمام من نوع
خا����ص ي�سعدها ويجعله���ا �سعيدة
طوال اليوم وتنتظر عودتك بلهفة.
 خ�صّ �صا يوم ًا يف ال�شهر لتجل�ساتغيوا جو
فيه �سوي ًا خارج املنزل كي رّ
املنزل والعمل وامل�س�ؤوليات الكثرية
التي تكون طوال ال�شهر ،فليلة واحدة
فقط �ستزيد م���ن �سعادتكما الزوجية
وعالقتكما احلميمة.
 تعام���ل م���ع عائل���ة زوجتكوك�أنها عائلت���ك ،والعك�س �أي�ضاً ،فال
بد �أن تعامل���ي عائلة زوجك وك�أنها
عائلتك الثانية ،وبه���ذا الأ�سلوب لن
تنتظرا م�شاكل من الأهل.
 قُ���ل لزوجت���ك «�أن���ا �أحبك»م���ن دون �أي منا�سب���ة ،ف�ستبثّ فيها
ال�سع���ادة والإقبال على احلياة ،ولن
تكلفك �شيئ���اً ،وح���اول �أن تُكرث من
قولها ،وعندما جتدها مرهَ قة ولي�ست
يف كام���ل �أناقته���ا قُل له���ا �أحبك،
ف�ستتح�سّ ���ن نف�سيتها كث�ي�راً عندما
جتدك حتبها يف كل �أحوالها وال تكرث
ل�شكلها وهي مرهقة.
 عندما تكون زوجتك مري�ضة والتق���در على اخلروج وكان لديك موعد
مع �أحد �أ�صدقائ���ك �أو افراد عائلتك،
ال ترتكه���ا وحدها ،ب���ل اجل�س معها
وا�صنع لها احل�ساء وكن �إىل جانبها،
مهما كان مر�ضها ،فهي عندما تتعب
تكون يف قم���ة احتياجها �إليك ،فكن
متعاطف ًا معها لأبع���د احلدود ،فهي

ِ
أنـت

زوجت���ك وال�شخ����ص الأول الذي من
حقه �أن يك�سب حنانك.
 لي�س هن���اك �أي م�شكلة �إذا قامالرج���ل مب�ساعدة زوجته يف الأعمال
املنزلية من ب���اب امل�ساندة ال �أكرث،
فهذا ال ي�ؤثر على رجولته ب�شيء كما
يعتقد بع�ض الرجال.
 ال جتعال الن���كات على ح�ساببع�ضكم���ا البع����ض ،ف�ل�ا جترح���ا

بع�ضكم���ا �أمام الآخري���ن �أو بينكما،
ف�أنتم���ا زوج���ان الب���د �أن حترتم���ا
بع�ضكما جيداً ،فكرامتكما من كرامة
بع�ضكما بع�ضاً.
 اختارا الوقت ال�صحيح للنقا�شيف �أمر ما ،فالوقت له عامل كبري يف
كيفية انته���اء اخلالف ،فال تتناق�شي
مع زوجك بع���د عودته م���ن العمل
مبا��ش�رة ،لأن مزاجها وقتها ال يكون

رمي اخلياط

فَ ن

وطــفـــــلك

اإلتيكيت

ُ
طفلك بطريقة صحيحة؟
عاقبين
ت
كيف
ِ
ق���د يقوم طفلكِ ببع����ض الت�رصفات اخلاطئة،
ولتوجيه���ه �إىل ال�سل���وك ال�صائب علي���كِ اتباع
بع�ض الأ�ساليب املختلفة واملتنوعة واملتدرجة،
خ�صو�ص ًا يف حال تكررت ه���ذه الأخطاء ،جتنُّب ًا
للوقوع يف م�شكالت �أُخرى ي�صعب التعامل معها،
ك�أن يتحول الطف���ل �إىل العدوانية والعناد كردّة
فعل على �أ�سلوب العقاب اخلاطئ.
جتنّبي �رضب طفلكِ  ،مهما كانت امل�شكلة :من
املعروف �أن الطفل الذي يُعاقَب بال�رضب �إذا �أ�ساء
الت�رصف يُ�صبح �أكرث عدواني���ة وقلق ًا من �أقرانه
الذين ال يُعاقَبون ج�سدي���اً ،حيث اختلفت الآراء
حول ق�ضية �رضب الآباء للأبناء يف جمتمع يَعترب
ال�رضب �أحد الأ�ساليب الت�أديبية يف الرتبية ،وهو
الأم���ر الذي تنفي���ه درا�سات حديث���ة أ�ُجريت يف
�أك�ث�ر من �ستة بلدان ي�شي���ع فيها العقاب البدين
للأطفال.
حتدث���ي �إىل طفل���كِ وا�رشحي ل���ه اخلط�أ مبا
يتنا�س���ب مع م�ست���وى تفك�ي�ر ِه وخرباتهِ ،حتى

يف �أف�ض���ل الأحوال ،ويك���ون مرهق ًا
ومتعباً ،فال تزيدي الو�ضع �سوءاً.
 ال ب���د �أن تكوين يف �صف زوجك�أمام الآخرين ،والعك�س؛ كن يف �صفّ
زوجت���ك �أمام الآخري���ن وال حترجها
لأي �سبب �أمام الآخرين ،فمن املمكن
�أن جتل����س معها مبفردكم���ا وتلفت
انتباهها �إىل �أخطائها ،دون �أن تت�سبب
يف جرح كرامتها �أمام االخرين.

 ات���رك م�ساح���ة م���ن احلري���ةلزوجت���ك ،والعك����س �صحي���ح؛ فال
داعي للقل���ق عندما يخ���رج زوجك
م���ع �أ�صدقائ���ه ،وال داع���ي الفتعال
امل�ش���كالت عندم���ا تع���ود زوجتك
�سعي���دة بعد خروجها م���ع �أهلها �أو
�صديقاتها ،ففي النهاية هي لك وهو
لكِ  ،وال داعي للقلق.
 �إذا كان���ت زوجت���ك ته���وى �أنتر�سل لك ر�سائل عرب و�سائل االت�صال
كـ«الوات����س اب» �أو «الفايرب» ،فال
داع���ي لتجاهلها ،حت���ى و�إن كانت
الر�سائل تافهة� ،أجب عليها ،فالرد ال
ي�أخذ من���ك �سوى ب�ضع ثوانٍ  ،ولكنها
�ستفرق معها كث�ي�راً ،فال حترمها من
هذه املتعة.
 ال ت�ساف���ر و�أن���ت عل���ى خالفمعها ،ففراقك يف ح���د ذاته يجعلها
حزين���ة و�ضعيفة ،حت���ى و�إن كانت
هي املخطئة ،راعِ �شعورها ،فم�شاعر
امل���ر�أة تختل���ف كثرياً ع���ن م�شاعر
الرجل ،فهي �أكرث ح�سا�سية منك.
 لي����س كل �ش���يء يف احلي���اةيتطلب الرتتيب والتح�ضري ،فالأ�شياء
الت���ي ت�أتي عفوي��� ًا �أف�ضل بكثري من
يح�ض لها قبل مدة ،فبعد يوم
الت���ي رَّ
مرهق من العمل ادعه���ا �إىل الع�شاء
يف �أي مكان ب�سيط دون التح�ضري له،
و�أح�رض له���ا هدية ب�سيطة ،فالأ�شياء
العفوية يكون له���ا ت�أثري كبري على
زوجتك.
 �أحبوا بع�ضكما بع�ض ًا دون قيود�أو ��ش�رط �أو اتفاقات م�سبقة ،فاحلب
يح��َّض� لها وال
رَّ
عالق���ة غريزي���ة ال
حتت���اج �إىل ترتيبات معيّنة كي تتم،
فاحلب يكمن يف الب�ساطة يف التعبري
وامل�شاعر.

ي�ستطيع تفهُّم موقع اخلط�أ ،ليتجنّب الوقوع فيه
مرة �أخرى ،و�إذا تكرر ذلك ناق�شيه حول الأ�سباب
التي جعلته يُك���رر الوقوع يف اخلط�أ مرة �أخرى،
وحذّريه من العقاب الذي �سيتلقاه املرة املقبلة.
ُف�ضل� :إذا
حرمان��� ِه من ممار�س���ة ن�شاط��� ِه امل ََّ
الحظتِ ع���دم ا�ستجابة طفلكِ للح���وار الذي دار
مرات عديدة ،مُيكن���ك عندها البدء ب�أول
بينكم���ا ٍ
عق���اب فعلي يف حق الطفل ،كحرمان ِه من القيام
ف�ض���ل� ،أو منع ِه من تن���اول احللوى
بن�ش���اط مُ ََّ
املف�ضلة لديهِ ،وما �إىل ذلك.
عاقب���ي طفل���ك بتخ�صي�ص زاوي���ة للعقاب:
خ�ص�ص���ي زاوي���ة �أو مقعداً �أو غرف���ة يف املنزل
للعقاب ،وعندما يحني وقت عقاب الطفل نتيجة
خط�أ م���ا ،ال تتوا�صل���ي معه بال���كالم ،وقومي
ب�إدخال��� ِه �إىل ذل���ك املكان ،م���ع �إبقائ ِه يف مدة
زمني���ة دون احلركة في���ه ..هذا العق���اب يُزعج
الأطفال كثرياً ،وهو رادع ع���ن تكرار اخلط�أ ،نظراً
�إىل ت�أثري ِه البالغ على الطفل.

• لباقات «امل�ساحة اخلا�صة»
باملعنى احلريف للكلمة ،تعني عبارة
اخلا�صة» للف���رد امل�سافة
ّ
«امل�ساح���ة
بالأمتار وال�سنتم���رات التي تف�صله عن
الآخري���ن والأ�شياء املادية ،أ�مّا مبعناها
الرمزي فم���ا ين�سحب م���ن خ�صو�صية
وحري���ة يفر�ضها الف���رد على من حوله
ويحرتمها لدى الآخرين.
اخلا�صة»
ّ
فما هي قواعد «امل�ساحة
تف�صيالً؟
 من �أه��� ّم النقاط الت���ي يجدر بكاحرتامه���ا يف التط���رّق �إىل �إتيكي���ت
اخلا�ص���ة» ه���ي االمتناع
ّ
«امل�ساح���ة
عن مل����س الأخري���ات ،خ�صو�ص ًا من ال
تربط���ك بهن معرفة �شخ�صية �أو وطيدة،
واالنتباه �إىل ع���دم اللم�س باليد خالل
توجيهك الأحاديث لها.
 ال تتوجّ ه���ي نحو الأطف���ال الذينال تعرفينه���م وت�صادفينهم يف الأماكن
بغ�ض النظر عن
ّ
العامّة وال�سوبرماركت،
نواياك احل�سنة واجنذابك للأطفال وحبّك

لهم ،فقد يُجابَه ت�رصّفك بال�ص ّد واخلوف
واالرتباك.
 ابق���ي بعي���دة ح���وايل املرت عنالنا�س خالل املحادث���ة ،وابقي منتبهة
حني يبتعد الآخرون عنك ب�ضع خطوات،
فلربمّ ���ا �شعروا بانته���اكك مل�ساحاتهم
اخلا�ص���ة ،فابق���ي متيقظّ���ة �أال تعيدي
ّ
االقرتاب.
 �إيّاك �أن تنحني فوق كتفي �شخ�صلقراءة ما يوجد على �شا�شة حا�سوبه �أو
هاتفه اجلوّال ما مل تت��� ّم دعوتك لفعل
ذلك.
 ال تعانق���ي �أحداً �أو ت�صفعيها علىظهره���ا �أو حتاويل املزاح معها بالأيدي
�أو بالكالم �أو من خالل حمادثة هاتفية
ما مل تربطك بها عالقة قرابة من الدرجة
الأوىل ،كي ت�ضمني تفهّمها لت�رصفك هذا.
 كما تعرفني ،ال يج���وز �أن تدخليمكتب �أحد �أو غرفته من دون الطرق على
الباب �أو اال�ستئ���ذان ،وال تقطعي اخلطّ
�أم���ام �أي �شخ�ص يف خط���وط االنتظار
الطويلة.
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إرشادات وقائية لحماية القلب ()4/4
 الب���د م���ن وج���ود فتحاتللتهوئة يف املن���زل ،فالغ�ساالت
واملجفف���ات و�سخان���ات املياه
والأف���ران وغريها ،وتقريب ًا جميع
الأجه���زة املنزلي���ة الكبرية من
املمك���ن �أن ت�رسّب غاز �أول �أك�سيد
الكرب���ون يف منزل���ك ،وهذا الغاز
ي�ساهم يف قتلك يف �أقل من �ساعة،
والتعرُّ����ض على امل���دي الطويل
لكمي���ات �صغرية من ه���ذا الغاز
ت�شجّ ع على ت�شكيل جلطات الدم
وزي���ادة خطر الإ�صاب���ة ب�أمرا�ض
القلب.
 غ�سي���ل الأ�سن���ان وك�ش���طالل�سان وا�ستخ���دام الفر�شاة مع
معج���ون الأ�سن���ان ،لأنها ت�ساعد
على تقلي���ل البكرتيا التي تتكون
يف الفم ،والت���ي ميكنها �أن تقلل
م���ن خطر الإ�صاب���ة بنوبة قلبية
بن�سبة � 200إىل  300يف املئة.
 تن���اول ال�شوف���ان :ثبت �أنالرجال الذين يعانون من ارتفاع
الكولي�س�ت�رول �إذا تناول���وا كعك
ال�شوف���ان يومي ًا م���دة � 8أ�سابيع،
تنخف�ض م�ستوي���ات الكول�سرتول
ال�ض���ار بن�سبة �أك�ث�ر من  20يف
املئة.
 تن���اوُل ال�سلط���ة م���ع زيتالزيتون :عندما يكون زيت الزيتون
�أ�سا�سي��� ًا يف وجبات���ك الغذائية،
يقل���ل خماطر الإ�صاب���ة بنوبات
قلبية للمرة الأوىل بن�سبة .82%
 تناول فاحت لل�شهية يحتويعلى الألي���اف ي�ساعد على �إبطاء
ه�ض���م الن�شوي���ات واحللوي���ات،
فه�ضم هذه الأطعمة ب�شكل بطيء
ي�ساهم يف رف���ع ن�سبة ال�سكر يف
الدم ،ما ي�ساعد من خطر الإ�صابة
ب�أمرا�ض القلب.

 تن���اول املزيد م���ن التفاحي�ساعد على تقليل ن�سبة الإ�صابة
ب�أمرا�ض القلب بن�سبة .20%
 يو�صي �أطباء القلب بتناولالأ�سم���اك على الأق���ل مرتني يف
الأ�سبوع ،فهو ي�ساعد على حف�ض
�ضغ���ط ال���دم و�إزال���ة البالك من
ال�رشاي�ي�ن ،وي�ساعد على احلفاظ
على �رضبات القلب.
 تناول خب���ز القمح الكاملال���ذي يحت���وي عل���ى الألياف،
وال���ذي ي�ساعد �أي�ض��� ًا يف خف�ض
الكول�ستريول يف الدم.
 تن���اول العن���ب ي�ساهم يف�إبط���اء عملية ان�س���داد ال�رشايني،
وي�ساع���د يف خف����ض �ضغط الدم
مبعدل  6نقاط ،ويُ�ستخدم العنب
�أي�ض ًا للتغلب على حرارة اجلو.
 �إغالق نوافذ ال�سيارات �أثناءال�س�ي�ر ،فقد �أثبت���ت الدرا�سات �أن
الرج���ال يف �س���ن منت�صف العمر
يتعر�ضون لتلوّث الهواء عن طريق
ا�ستن�شاق اجل�سيمات ال�ضارة من
الهواء �أثناء قيادة ال�سيارة.
 تكوي���ن �صداقات يف العمل:�أثبتت الدرا�سات �أي�ض ًا �أن الرجال
الذين تكون لديه���م �صداقات يف
العمل هم �أق���ل تعرّ�ض ًا للإ�صابة
ب�أمرا����ض القلب وتقلي���ل التوتر
وانتظام م�ستويات �ضغط الدم.
 وج����دت درا�س����ة �أن ممار�سةاجلن�س خارج �إط����ار الزواج ،ومع
ن�ساء �أقل عمراً من الرجل ي�ؤدي �إىل
الإ�صابة بنوب����ة قلبية خالل وقت
�رسيع ومبكّر.
 تن���اول الت���وت الط���ازجوالفراولة والعنب ،فهذه الأطعمة
ت�ساع���د على التقلي���ل من خطر
الإ�صابة ب�أمرا�ض القلب.

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
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 اال�ستم���اع �إىل املو�سيق���ىيف ال�صباح ي�ساع���د على تقليل
�رضبات القلب ،وال�شعور بالراحة
واال�سرتخاء.
 م�شاهدة مباريات كرة القدم،وعن����د فوز الفريق ال����ذي ت�شجّ عه
�سيكون خط����ر الإ�صابة بالتعر�ض
لأمرا�����ض القلبية �أق����ل ،فم�شاهدة
املباري����ات يف حالة ف����وز فريقك
ي�ساعدك على الوقاية من �أمرا�ض
القلب.
 تن���اول الأطعم���ة املدعمةبالكال�سي���وم وفيتامني «�سي»،
فوجوده���م يف ال���دم يقلل ن�سبة
التعر�ض للوفاة من �أمرا�ض القلب
بن�سبة .40%
 احل�صول على الوخز بالإبر،فقد وج���د الباحث���ون �أن الوخز
بالإبر ي�ساع���د على حتريك مادة
االندورف�ي�ن ،الت���ي ت�ساعد القلب
على اال�سرتخاء وحماربة الإجهاد
والتوتر.
 ا�ستبدال الزيت الذي يُ�ستخدميف الطه���ي بزي���ت ال�سم�سم ،فهو
ي�ساع���د على خف����ض م�ستويات
ال�ضغط يف الدم بن�سبة  30نقطة
يف  60يوم��� ًا فق���ط ،دون احلاجة
�إىل تغي�ي�رات �أخرى يف الوجبات
الغذائية.
 التدليك ي�ساعد على تخفيفالتوتر وتقلي���ل م�ستويات املواد
الكيمائية الت���ي ت�سبب االلتهاب
يف اجللد.
 ح���اول �أن تكون نباتياً ،ولوجزئياً ،فقد وج���دت الدرا�سات �أن
تناول الأطعمة النباتية من الفول
واحلب���وب الكامل���ة واملك�رسات
ي�ؤدي �إىل خف�ص الكولي�سرتول يف
الدم بن�سبة  30%تقريباً.
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�أفــقــي
 - 1عا�صمة املغرب  /م�س�ؤول
 - 2عا�صمتها بريوت  /مدينة با�سلة يف فل�سطني
 - 3الغالبية العظمى  /عدم و�ضوح (معكو�سة)
 - 4الذي مي�شي على ارجله وبطنه  /تاجر فراء

 - 5عا�صمة الإم���ارات  /فاكهة
حمراء لذيذة
 - 6خروف كبري
 - 7ا�صوات الهواتف  /كتكوت
 - 8عا�صمة عربية بني نيلني
 - 9عا�صمة تلق���ب بال�شهباء /
جزء من الفم
 - 10اترك  /عا�صمة املعز لدين
اهلل الفاطمي
عــمـــودي
 - 1بل���د امللي���ون �شهي���د /
مت�شابهان
 - 2م���ن انواع ال�شج���ر  /ا�سمها
القدمي عمون (معكو�سة).
 - 3ا�ص���در الهاتف �صوتا  /اقول
مامل اكن اريد قوله (معكو�سة)
 - 4ثلث���ا باب  /غ�ي�ر مهذب /
ا�شتاقا
� - 5صوت الأمل
 - 6لل�س����ؤال (معكو�سة) � /صفة
من �صف���ات الب��ش�ر احل�سنة �أو
ال�سيئة

الحل السابق
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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 - 7ملل (مبعرثة)  /نظر
 - 8عا�صمة موريتانيا
 - 9ا�سم بنت مبعنى غزال  /بلدة يف لبنان
 - 10مدينة ليبية �شهرية  /الأر�ض املكرمة
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ُ
سجادة صالة تحصي عدد الركعات
ابتك���ر م�سل���م رو�سي يدعى
«ايل���دار كليت�شي���ف» �سجادة
�ص�ل�اة حُت�صي ع���دد الركعات؛
تراق���ب و�ض���ع امل�صل���ي �أثناء
ال�صالة بوا�سطة جهاز ا�ست�شعار
يُثبت ع���دد الركعات ،و�إذا �أخط�أ
امل�صلّ���ي يف ع���دد الركع���ات
الت���ي ي�ؤديها �أثن���اء �صالته� ،أو
�أخطا يف تتابع تغيرّ و�ضعيات
ال�صالة ،يبد�أ هذا اجلهاز ب�إطالق

ذبذب���ات اهتزازي���ة ،ال ت�ؤثر يف
�سري ال�صالة.
يقول املبتكر «ايلدار»� :أحيان ًا
عندم���ا �أ�صلّي �أُخطئ يف ح�ساب
الركعات التي من الواجب �أدا�ؤها
يف ال�صالة ،لذل���ك ن�ضجت هذه
الفكرة يف ر�أ�سي ،وقررتُ ابتكار
هذه ال�سجادة الت���ي باعتقادي
�ست�ساع���د امل�سلم�ي�ن يف كافة
�أنحاء العامل يف �صالتهم.

حمار تستأجره باستخدام بطاقة االئتمان
احلمار «ديل���ون» يف مدينة
بالكب���ول الربيطانية ،هو احلمار
الأول من نوع���ه يف العامل الذي
يُ�ست�أج���ر «�إلكرتوني���اً» ،و�إىل
جانب بطاقات االئتمان .يقدّم هذا
احلمار خدمة الدف���ع بالبطاقات
الذكية ،التي يتم تقريبها مل�سافة
معيّنة من جه���از القراءة ،وتقوم
لوحدها بخ�صم الأجرة املطلوبة.
مال���ك احلم���ار ق���ال« :قمتُ
بالذه���اب �إىل �رشك���ة برجميات

حملي���ة من �أج���ل ت�صمي���م هذا
ال�رسج ،الذي ح���ل هذه امل�شكلة،
و�أنا �أ�سعى �إىل تطبيقه على باقي
احلمري».
وعلى الرغم من غرابة الفكرة
�إال �أنها �أ�صبحت حقيقة ،فاحلمار
يقدِّم خدمات التنزه على �شواطئ
مدينة بالكبول الربيطانية مقابل
 2.5دوالرات يت��� ّم خ�صمه���ا من
خ�ل�ال بطاقات االئتم���ان بجهاز
مثبت على �رسج احلمار.

تـــ�صـــــدر عـــــــن
�شــركــة الـقـــلــم
للإعالم �ش.م.م.

كنيسة تختفي
عند وقوفك
أمامها

ق���ام املهند����س املعماري
«جي��س�ز ف���ان فايرين�ب�رج»
بابتكار ت�صميم خا�ص للكني�سة
القدمية الواقعة عند �سفح �أحد
اجلب���ال يف مدينة ليمربج يف
بلجي���كا ،والت���ي تختفي �أمام
�أعني روّادها بعد ثوان معدودة
من الو�صول.
يكم���ن لغ���ز الكني�س���ة
«ال�سحري���ة» يف الألواح التي
ا�ستخدمه���ا «ف���ان» ،وطبيعة
تراكب تلك الألواح مع بع�ضها،
بر�ص الألواح ب�شكل
حيث ق���ام ّ
�أفقي حم���دد ،منحته���ا مظهر
كني�سة عتيق���ة يرجع تاريخها
�إىل ع�ص���ور امل�سيحي���ة الأوىل
عند وق���وف ال�شخ����ص �أمامها
من �إحدى اجلهات ،لكنه مبجرد
التفات���ه للدخ���ول �إليه���ا من
بوابتها الرئي�سة تبد أ� الكن�سية
باالختف���اء تدريجي���اً� ،إىل �أن
تختفي متام��� ًا �أمام عينيه يف
حلظات معدودة كلما دنا منها.
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:

