تحذير أمني من صفقة خطيرة
ح ّذرت م�صادر �أمنية رفيعة امل�ستوى من الإقدام على �صفقة خطرية
ُتف�ضي �إىل �إخ�لاء �سبيل املوقوفني املتطرفني من �سجن رومية ،مقابل
َ
املختطفني يف عر�سال ،لأن ذلك لن تكون له ت�أثريات �سلبية
الع�سكريني
على �سورية وح�سب كما يتوهّم �أ���ص��ح��اب ه��ذه ال�صفقة ،ب��ل �ستكون له
تداعياته اخلطرية على لبنان ،لأن هناك خاليا نائمة بانتظار ه���ؤالء
امل��وق��وف�ين ،حت���ِّ��ض��ر لأع���م���ال خ��ط�يرة ،وي��ن��ت��ظ��رون ���س��اع��ة ال�����ص��ف��ر التي
�ستقدّمها �صفقة الإفراج �إن ح�صلت.

ألمـــــــة واحـــــــدة
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أبعد وأخطر من عرسال

حتى ال ننسى
يف غمرة االحتفاالت ب�صمود غزة وانت�صار مقاومتها على
العدوان ال�صهيوين الأخري ،وم����ا يرتتب عن ذلك من مهمات
الإغاثة والإيواء والإعمار والإعداد الحتماالت امل�ستقبل املل َّبد
بتهديدات تل �أبيب وحلفائها ،ويف ظل التعبئة العامة التي
ترتدد �أ�صدا�ؤها يف �أكرث من عا�صمة عربية ،داعية املواطنني
�إىل االنخراط الفعلي يف معركة الدفاع عن الوحدة الوطنية
واحلرية الإن�سانية يف وج����ه كل �أ�شكال الإرهاب واال�ستبداد
التي ته ّدد �إرثنا احل�ضاري ووجودنا القومي وكياننا الوطني،
ويف �إط����ار امل�ساعي امل�ستم ّرة لـ«عقلنة» الو�ضع ال�سيا�سي
يف لبنان ،واالرتقاء به من الأطر املذهبية القاتلة �إىل دوائر
التوا�ص����ل واحل����وار و�صو ًال �إىل انتخاب رئي�����س جديد ،ودرء
املخاطر ،والت�صدي لالنهيار احلا�صل ،و�إعادة الطم�أنينة �إىل
املواطنني ،وتطبيع العالقات ال�سيا�سية بني القوى اللبنانية،
وحت�سني الو�ض����ع االقت�صادي ،وترميم البن����ى التحتية ،وال
�سيما قطاع الكهرباء الذي ي�شهد على ف�ساد وتخاذل الطبقة
احلاكم����ة ..يف ظل ه����ذه العناوين امللتهب����ة وامل�س�ؤوليات
التاريخية التي تفر�ضها واملهام التي تتطلبها ،ال يجوز لنا
تخ�ص �أجيالنا
ب�أي حال من الأحوال تنا�س����ي م�س�ألة هامة ّ
ال�صاعدة ،و�سمعة البالد الرتبوية الر�سمية ،والنظام الرتبوي
نف�سه ،و�س����ط ال مباالة حكومية الفت����ة ،وك�أ ّن املطلوب يف
هذه املرحل����ة الإجهاز على ما تبقّى م����ن م�ؤ�س�سات ثمينة
اجته����د اللبنانيون ،خ�صو�ص ًا املعلم����ون والإداريون ،طوي ًال
لبنائها عل����ى �أ�س�س علمية حديثة ،فرفع����ت من مكانة هذا
البلد ال�صغري ،وحج����زت له موقع ًا مهم ًا بني البلدان الراقية
املهتمة بالتعليم والثقافة.
وكم����ا تتح ّمل احلكومة اللبناني����ة م�س�ؤولية التخلّي عن
ال�شهادة الر�سمية وا�ستبدالها بالإفادة الهزيلة ،التي ت�رسبل
الطال����ب وحتطّ من قيم����ة التعليم الر�سمي ،ف�����إن املجل�س
النيابي يتح ّمل ب����دوره م�س�ؤولية التق�صري يف �إقرار �سل�سلة
الرت����ب والروات����ب ،وحتويل مو�ض����وع متويله����ا �إىل ذريعة
للتن�صل من م�س�ؤولياته جتاه املعلمني واملوظفني
مك�شوفة
ُّ
الذين يخدمون الط��ل�اب واملواطنني مقابل رواتب �ضئيلة ال
تُ�سم����ن وال تُغني من جوع ..مع العلم �أن����ه كان ميكن �إقرار
ال�سل�سل����ة وربط �رصفه����ا بربنامج زمن����ي مدرو�س ،لتمكني
االقت�ص����اد الوطني م����ن امت�صا�ص تداعياته����ا ،خ�صو�ص ًا �أن
امل�ستفيدين منها �س ُيعيدون �ض ّخ الزيادات التي �سيح�صلون
عليها يف القطاع����ات املحلية ،ما ي�ؤدي �إىل تفادي الت�ضخُّ م
من جهة ،وتن�شيط الدورة االقت�صادية من جهة �أخرى.
�إن ف�ش����ل احلكوم����ة واملجل�س النيابي مع���� ًا يف حماية
التعلي����م الر�سمي و�إن�صاف جم����وع املعلمني واملوظفني ال
ميكن فهمه �إال من باب الف�شل الذريع يف �إدارة �ش�ؤون الدولة،
والعجز عن �إن�صاف املحروم��ي�ن من �أبنائها ،والإ�رصار على
امل�س
م�سايرة الطبقة امل�رصفية املالية ،التي ترف�ض بدورها ّ
ب�أرباحه����ا الطائلة امل�ستخ ّرجة من اقت�ص����اد يرتنح ،وتُنكر
حاجة املعلم واملوظف �إىل زيادة حمدودة يف الراتب تقيهما
�رشّ العوز ،ومتكّنهما م����ن القيام بواجباتهما الوظيفية على
�أف�ضل نحو.
ب�شارة مرهج
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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

�س���واء كان���ت الطري���ق من
ج���رد عر�س���ال مفتوح���ة «م���ن
هون للع���راق» كما ق���ال رئي�س
البلدي���ة علي احلج�ي�ري م�ؤخراً،
�أم كان���ت مقفلة بوجه الإرهابيني
«املع�ش�ش�ي�ن» يف اجل���رود،
فالنتيج���ة واح���دة والإقامة يف
لبن���ان �ستط���ول ،و�إذا ذهبنا اىل
االحتم���ال الأول ف����إن الإره���اب
�سيعتمد عل���ى ا�سترياد املزيد من
العنا�رص والعدة والعتاد ،ويتحرك
وف���ق التط���ورات ال�سوري���ة -
العراقية ،و�إذا ذهبنا �إىل االحتمال
الث���اين وكان���ت طري���ق العودة
مقفلة ،فالإقام���ة لن تقت�رص على
جرود عر�سال.
ن���زوح �أبن���اء عر�س���ال يف
املعارك الأخ�ي�رة قد يكون م ؤ�قّت ًا،
وق���د تق�رص مدت���ه �أو تطول تبع ًا
للتط���ورات امليدانية فق���ط ،لأن
«اجل���و» امل�شح���ون م���ع هدوء
ن�سبي ق���د اعتادوا علي���ه ،ولعل
ابت�سامات عل���ي احلجريي خالل
ت�رصيحه املتلف���ز الأخري ت�ؤكد �أن
عر�س���ال معتادة على م���ا ي�أتيها
م���ن اجلرد� ،س���واء ب�ضائع مه َّربة
�أو عنا�رص �إرهابية خم ِّربة ،فكيف
عندما يت�أ َّمن لها التمويل امليداين
ليع ّو�ض عليه���ا اخل�سائر الناجتة
ع���ن �إقف���ال معاب���ر التهريب من
�سورية؟
ن���زوح بع����ض الالجئ�ي�ن
ال�سوريني من عر�سال هو الأخطر،
وهو ال���ذي �سيخطف لبن���ان �إىل
الأبعد ،و�إذا كن���ا تابعنا انتقالهم
من عر�سال �إىل �سهل البقاع ،ف�إىل
�أي منطقة من هذا ال�سهل نزحوا؟
�سه���ل البق���اع الأو�س���ط
املرتام���ي م���ن �أط���راف زحل���ة

الجئون �سوريون نزحوا باجتاه منطقة اللبوة على �أثر اندالع املعارك يف عر�سال

(�أ.ف.ب).

مذهبي ًا ،والتي كانت خالل احلرب
الأهلية يف لبنان منوذج ًا لإدارة
التعاي�ش ،لي����س داخلها فح�سب؛
بل على م�ستوى منطقة
البقاعي
نْ
الغرب���ي والأو�سط ،وه���ي اليوم
حتت�ض���ن مت�شددي���ن يحت�ضنون
نازحني.
خميم���ات النازح�ي�ن يف
القرعون باتت على �إحدى تاللها
من �أحج���ار الباط���ون ،ما ي�ؤ�رش
و«يب��ّش�ررّ » ب����أن الإقامة طويلة،
وهناك مناذج كث�ي�رة يف البقاع
ع���ن جت ّمعات ملقيم�ي�ن دائمني،
و�إذا كان البق���اع بحاجة �إىل �أن
ينتظ���ر «�سقوط ب�ش���ار» ليعود
ه�ؤالء النازحون �إىل مناطقهم يف
�سورية ،ف����إن ال�ضيوف باتوا منذ
الآن «�أهل البيت».
النازح���ون ي�شكون من �أعباء
معي�شية تتخطى كل امل�ساعدات
التي تق ّدمه���ا املنظمات الدولية،
والركود االقت�صادي يف املجتمع
الزراعي البقاع���ي حالي ًا نتيجة
�صعوبات الت�صدي���ر عرب �سورية
ال ي�ؤ ّمن فر����ص العمل الطبيعية
للعائالت ال�سوري���ة القاطنة يف
هذه املخيم���ات ،التي ال ي�ساعد
انت�شارها الع�شوائي على �أطراف
البلدات ويف ال�سهول والتالل على
�ضبطه���ا ومراقبتها ،م���ا ح ّولها
و�سيح ّوله���ا �إىل ب�ؤرة �أمنية ،ومن
ال�سه���ل دخ���ول كل املمنوعات
�إليها ،ول���و عرب �صناديق الفاكهة
واخل�ضار.
هذا ه���و «ال�شغل» املطلوب
م�ستقب ًال من النازحني ال�سوريني
يف البقاع ،مادام ال�سالح اخلفيف
واملتو�س���ط �سه��� َل الإدخ���ال،
والتمويل املي���داين م�ؤ َّمن بنف�س

الطريقة التي متَّ���ت يف عر�سال،
وكما لعر�سال جرودها امل�رشعة
فللبقاعي
على الداخل ال�سوري،
نْ
الأو�سط والغرب���ي حدودهما مع
�سورية �أي�ض ًا ،مع ما يخرتقها من
معابر غ�ي�ر �رشعية جتعل حرية
التن ُّقل �شبه م�ؤ َّمنة.
امل�ؤ�س���ف يف الأمر �أن البقاع
ه���و البقع���ة الأمث���ل ملماحكة
النظام ال�سوري ،لي�س لأنه �شعبي ًا
را����ض �أن يلعب هذا ال���دور ،بل
ٍ
لأن عر�س���ال و�سواها من مناطق
بقاعي���ة ق���د تدخل �ضم���ن ب�ؤر
التوت�ي�ر ،ه���ي موالي���ة لـ«تيار
امل�ستقب���ل» ،و�آخ���ر خرطو�ش���ة
�سيا�سية للعودة عرب مطار دم�شق
و�إىل ال�ساحة اللبنانية ملن يحلم
بالع���ودة على طريق���ة «الفاحت
املنت�رص».
�أق�صى درجات احلذر مطلوبة
من الدول���ة اللبنانية وال�سلطات
املحلي���ة املتمثل���ة بالبلديات
والأندي���ة والهيئ���ات ،لأن و�ضع
البقاعي الأو�سط والغربي �أقرب
نْ
للفتنة الداخلية من عر�سال ،و�إذا
كانت عر�سال «مط َّوقة» ببلدات
مرحبة بالإرهابيني وقادرة
لي�ست ِّ
على �ضبط الطوق ،ف����إن التن ُّوع
املذهب���ي يف باقي بلدات البقاع
مت�شاب���ك ومتق���ارب جغرافي��� ًا،
والتن��� ُّوع ال���ذي كان يف ال�سابق
نعمة ُيخ�شى �أن يتح ّول �إىل نقمة،
ومب�شاركة �أق���رب املق ّربني ،وبدل
�أن ي�شتغل �أه���ل البقاع ب�سهلهم
الأخ��ض�ر� ،سي�شتغ���ل «الأخ�رض
الأمريكي» ،ونقطف عندها الفتنة
الكربى.

و�صو ًال �إىل جم���دل عنجر �سيجد
في���ه النازحون بيئ���ة حا�ضنة،
خ�صو�ص ًا بني �سعدنايل وتعلبايا
وبر اليا����س ،و�صو ًال �إىل عا�صمة
«احل�ض���ن البقاع���ي» جم���دل
عنج���ر ،وهنا ميكنن���ا اجلزم �أال
بيئة حا�ضن���ة للإرهابيني �ضمن
ال�سنية من املنظور
هذه املناطق ُّ
ال�شعب���ي ،لكن يكف���ي �أنه داخل

البقاعين
الوضع في
ْ
األوسط والغربي
قابل للفتنة الداخلية
أكثر من عرسال

كل قرية من التي ذكرناها خلية
واحدة م���ن املتطرفني لي�رشعوا
الأب���واب وال�سه���ول واحلق���ول
للإرهاب لـ«يبد�أ ال�شغل»!
نعم ،هذا ه���و الواقع ،داخل
كل بل���دة بقاعية ُ�سني���ة هناك
خلي���ة �أو خاليا مناه�ضة للنظام
ال�س���وري �أو ًال ،وموالي���ة لتنظيم
«داع�ش» �أو «الن��ص�رة» ثاني ًا،
و�إذا كان���ت حادث���ة ع�ي�ن عطا
لي�س���ت بذات �أهمي���ة لأن احلدود
م�رشع���ة مع �سوري���ة ،ف�إن املهم
واخلطر هو ما يح�صل �ضمن بلدة
كالقرع���ون على �سبي���ل املثال،
تلك البيئ���ة البقاعية املختلطة

�أمني �أبو را�شد

أحــداث
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همسات

محنة الجيش اللبناني ..بين خطف الجنود وخطف الوطن
دخ����ل لبن����ان م����ن البواب����ة
العر�سالية �صل����ب امل�شهد الإقليمي
املتفج����ر بعن����وان «مكافح����ة
ّ
الإرهاب» ،وقد يك����ون هذا الدخول
ح�صل منذ عام � ،2012إال �أن �سيا�سة
النعامة ودف����ن الر�ؤو�س يف الرمال
التي اعتمدته����ا ال�سلطة ال�سيا�سية
اللبناني����ة � ّأجل����ت �إع��ل�ان الدخول
اللبناين على خ����ط حمور الإرهاب
وحماربت����ه� ،إىل �أن انفج����رت يف
عر�س����ال اقتتا ًال ب��ي�ن املجموعات
الإرهابي����ة واجلي�����ش اللبن����اين،
ال����ذي تُرك ل�سنوات ب����دون ت�سليح،
وعانى م����ن حماوالت حتجيم ت�صل
�إىل ح����د اخليانة الوطني����ة ،برتكه
ب����دون ت�سلي����ح وحم����اوالت ع ّدة
لتغي��ي�ر عقيدت����ه ،ولتحجيم دوره
وتقلي�����ص موازنته ،علم���� ًا �أنه منذ
عام  2005ولغاي����ة يومنا هذا ُكلِّف
اجلي�ش اللبناين مبه����ام لي�ست من
مت حتويله �إىل
اخت�صا�ص����ه ،فق����د ّ
مهام الأمن الداخلي ،وباتت مهمته
بالإ�ضاف����ة �إىل املهم����ة احلدودية
املفرت�ض����ة ،التواج����د يف الأحي����اء
والأزق����ة ،والف�صل ب��ي�ن املواطنني،
وت�أمني الطرق����ات ل�سباق ال�سيارات
واحتفاالت ملكات اجلمال ،وحفالت
ال�سهر والط����رب ،وحرا�سة الكنائ�س
�أيام الآحاد ،وامل�ساجد �أيام اجلمعة.
قد تك����ون املهام التي ُكلِّف بها
اجلي�����ش اللبناين �سابق���� ًا وتكوين
ه����ذه امل�ؤ�س�س����ة العاب����ر للطوائف
واملذاهب� ،ساهم����وا ب�شكل �أو ب�آخر
يف خل����ق ن����وع �إ�ضايف م����ن الثقة
بينه وبني اجلمهور اللبناين� ،إال �أن
املحنة التي مير بها اجلي�ش اليوم،

والتي ت�س َّبب بها ال�سيا�سيون ،تبدو
املحنة الأخطر عل����ى الإطالق التي
يواجهه����ا الوطن منذ ما بعد انتهاء
احلرب الأهلية ولغاية اليوم.
�أم����ام كل ه����ذا الواق����ع الأمني
امل��ت�ردي ،وال����ذي ازداد قتامة منذ
املعرك����ة العر�سالية ولغاية اليوم،
من ح����ق املواطن اللبناين احل�صول
على الأجوبة عن الت�سا�ؤالت الآتية:
 م����ا هي بن����ود ال�صفقة التيمتت ،والتي �أوقفت املعركة الدائرة
ّ
يف عر�س����ال؟ وم����ا املوج����ب لهذه
ال�صفق����ة التي ُو�صف����ت بالعار من
قب����ل جميع املطلع��ي�ن على بع�ض
بنودها ،علم���� ًا �أن التقارير جميعها
ت�ش��ي�ر �إىل �أن اجلي�����ش كان يحقق
انت�ص����ارات ها ّم����ة ،وموازين القوى
امليدانية كانت ل�صاحله؟
���ح احلدي����ث القائل �إن
 �إن �ص� ّهناك �أمرياً خليجي ًا مم ِّو ًال للجماعات
الإرهابي����ة اعتقل����ه اجلي�����ش ،وهو
الذي ت�س ّبب باملعرك����ة العر�سالية
الأخ��ي�رة ،فلم����اذا مل تطالب قيادة
اجلي�����ش بالإفراج ع����ن املخطوفني
من الع�سكريني مقابل �إطالق الأمري
اخلليجي املعتقَل؟
 �إىل مت����ى �سي�ستم����ر العملمب����ا ابتدعت����ه الو�صاي����ة ال�سورية
عل����ى لبنان ،ب�أن يت���� ّم تعيني قائد
اجلي�����ش رئي�س���� ًا للجمهوري����ة؛ يف
خرق وا�ضح للد�ستور اللبناين ،ويف
�إدخال متع َّمد للجي�ش يف الزواريب
ال�سيا�سية ،وهو ما ي�سهم يف �إذكاء
ال�شائعات الت����ي تنت�رش يف البالد،
خ�صو�ص���� ًا بعد ذك����ر الرئي�س �سعد
احلريري ال�سم قائد اجلي�ش كمر�شّ ح

هل تنتفض المؤسسة
العسكرية لكرامتها
وتضع خطوطًا حمراء لكل
من يحاول التالعب بها
وبأمن الوطن؟

مقب����ول للرئا�سة بع����د املعركة يف
عر�سال؟
 و�أخرياً ،يف مو�ضوع املقاي�ضاتالتي يتم احلديث عنها بني خمطويف
اجلي����ش اللبن���اين والإرهابيني يف
�سجون روميه:
كي����ف ميكن لدول����ة �أن تخ�ضع
البت����زاز جمموعة م����ن الإرهابيني
القتل����ة ال����ذي يه����ددون �أمنها من
خارج ال�سج����ن وداخل����ه ،في�صبح
�سجن روميه فندق���� ًا بخم�س جنوم،
فيه غرف����ة عمليات تت ّم من داخلها
�إدارة عمليات ع�سكرية و�إرهابية يف
لبنان و�سورية على حد �سواء؟
كيف ميك����ن لدول����ة �أن حتاول
تخلي�����ص ب�ضع����ة رهائ����ن م����ن
الع�سكري��ي�ن املخطوفي��ي�ن ،فرتهن
يف املقاب����ل �أربع����ة ماليني لبناين
ب�إطالق �إرهابيني خطرين على الأمن
الوطني واجلي�ش اللبناين على حد

�س����واء؟ وم����ا الذي مين����ع بعد هذه
ال�سابقة امل ّذلة �أن يقوم الإرهابيون
بخطف جن����ود لبناني��ي�ن  -خالل
توجههم
اخلدم����ة �أو خارجها خالل ُّ
�إىل منازلهم  -كلما �أرادوا تخلي�ص
جمرم �إرهابي من الأ�رس؟
كل ه����ذه الأ�سئلة وغريها تبقى
بال فائ����دة �إن مل يج����ر�ؤ طرف من
�أط����راف ال�سلط����ة ال�سيا�سي����ة على
رفع ال�ص����وت للمطالب����ة مب�ساءلة
وحما�سب����ة كل م����ن يثب����ت تو ُّرطه
يف دع����م �أو غ�ض النظ����ر �أو ت�سهيل
مرور �أو متركز الإرهابيني يف لبنان،
وحتويل����ه �إىل �ساحة ن�رصة وجهاد
للإرهابيني املقاتل��ي�ن يف �سورية،
كما م�ساءل����ة كل من ي�ساهم  -عن
ق�ص����د �أو غ��ي�ر ق�ص����د  -يف تغطية
ه�ؤالء� ،س����واء بخط����اب مذهبي �أو
�سيا�سي� ،أو لأغرا�ض انتخابية.
الأكيد� ،أن ال�سلط����ة ال�سيا�سية
اللبنانية فقدت م�صداقيتها منذ زمن
بعيد ،وها هي اليوم حتاول تقوي�ض
م�صداقي����ة امل�ؤ�س�س����ة الوحي����دة
اجلامعة التي ما زالت حتظى بثقة
اللبنانني ،فهل تنتف�����ض امل�ؤ�س�سة
الع�سكرية لكرامتها وت�ضع خطوط ًا
حمراء لكل من يحاول التالعب بها
وب�أمن الوطن� ،أم �أن هام�ش حركتها
يبقى �أقل من هام�ش حركة اجلي�ش
امل���ص�ري ال����ذي �ساه����م ب�إطاحة
�سنتي م����ن عمر
ْي�ن خ��ل�ال
نْ
رئي�س� نْ
م�رص ،وجنّب م�رص حرب ًا �أهلية كان
«الإخوان امل�سلمون» م�ستعدين لها
�ضمن مقولة «لنا �أو للنار»؟!

د .ليلى نقوال الرحباين

 nم�ساءلة
عُ لم �أن الرئي�س نبيه بري �أمر ب�إحالة
عدد كبري من �أع�ض���اء «حركة �أمل» �إىل
امل�ساءلة احلزبية ،وذلك لقيامهم ب�إطالق
الر�صا�ص يف بريوت �أثناء �إلقاء كلمته يف
ذكرى غياب ال�سيد مو�سى ال�صدر.

 nخطاب مغامر

ر�أى رئي���س حكوم��ة �ساب��ق �أن خطاب
الرئي�س ف�ؤاد ال�سني��ورة �أمام اجتماع «لو
غربي��ال» ه��و �أ�شب��ه بـ«خط��اب مغامر ال
يح�س��ب للدهر ح�ساب��اً» ،خالف ًا ملا عهدنا
به ب�أن��ه يقرّ�ش كل �ش��يء .ورجّ ح املرجع
احلكوم��ي ال�ساب��ق �أن تك��ون مواق��ف
ال�سني��ورة �ضم��ن طل��ب جتدي��د �أوراق
االعتم��اد لدى من اعتربوه يوم ًا جزءاً من
الأمن القومي الأمريكي.

 nر�سالة �صديق
�أر�سل �سيا�سي �صدي���ق للرئي�س �سعد
احلريري ر�سالة عرب �صديق م�شرتك طامح
لكن���ه ال يرمي حراماً ،ع�ّب�رّ له فيها عن
عتبه ال�شدي���د ،ومف���اده �أن «الوقت من
ذه���ب� ،إذا مل تدرك���ه ذه���ب» ..وما زال
املر�سل ينتظر جواباً.

 nتدخُّ ل العقالء

ح��اول جه��از �أمن��ي لبن��اين العم��ل
على حتري���ض بع�ض ال�شب��اب يف بريوت
للن��زول �إىل ال�ش��ارع واالعرتا���ض عل��ى
قطع الكهرب��اء ،وو�ضعهم يف مواجهة مع
املياوم�ين ،كونهم حم�سوب�ين على جهة
�سيا�سي��ة ،فتدخّ ل بع���ض العقالء من قوى
� 8آذار ،م��ا ح��ال دون نزولهم �إىل مناطق
ب�ش��ارة اخل��وري وق�صق���ص وكورني���ش
املزرعة.

 nمن اجلي�ش �إىل الأمن العام
مت نقل ثالث���ة �ضباط من
عُ ل���م �أن���ه ّ
اجلي�ش اللبناين �إىل مالك املديرية العامة
للأمن العام اللبن���اين� ،أحدهم حم�سوب
عل���ى الرئي�س نبيه ب���ري ،والثاين على
الرئي����س متام �س�ل�ام ،والثالث ابن اخت
املدير العام لقوى الأمن الداخلي؛ اللواء
�إبراهيم ب�صبو�ص.

 nزيارة غالية

عُ ل��م �أن��ه �أثن��اء زي��ارة الرئي���س �سع��د
مت دف��ع فواتري
احلري��ري للبن��ان م�ؤخ��راً ّ
�سابق��ة لأ�صح��اب مطاع��م ومطاب��ع
وم�صاري��ف �أخ��رى فاقت قيمته��ا الع�رشة
مت دفع مبلغ
مالي�ين دوالر �أمريكي ،كم��ا ّ
مليون ون�صف لكل خمت��ار خارج بريوت.
كم��ا عُ ل��م �أن اليافط��ات املرحِّ ب��ة بزيارة
دول��ة الرئي���س لب�يروت وتوزي��ع احلل��وى
كانت كلفتها حوايل � 75ألف دوالر �أمريكي.

 nب�شهادة طاقم «اجلزيرة»

ما هي بنود ال�صفقة التي متّت و�أوقفت املعركة الدائرة يف عر�سال؟

�أك���دت م�ص���ادر ا�ستخباري���ة �أردنية
الأ�سبوع املا�ض���ي �أن تركيا وقطر تقفان
وراء �ض���خ العنا�رص امل�سلّح���ة التابعة
لـ«جبه���ة الن�رصة» الت���ي توجّ هت قبل
�أيام �إىل منطق���ة اجلوالن ،و�أن امل�سلحني
دخل���وا �إىل املنطقة عرب املثلث احلدودي
ال�س���وري  -الأردين « -الإ�رسائيل���ي»،
وم���ا عزّز تلك التقارير دخول طاقم لقناة
«اجلزيرة» القطري���ة �إىل املنطقة برفقة
امل�سلحني.
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حقيقة المشروع األميركي  -الخليجي  -التركي لمواجهة «داعش» في سورية
ع�ّبّب�رّ امللك ال�سعودي عبداهلل بن عبد
العزيز عن خوف���ه الو�شيك من «داع�ش»
ب�إعالن���ه �أنهم �سي�صلون �إىل �أوروبا خالل
�شه���ر ،و�إىل �أمريكا يف غ�ض���ون �شهرين،
وتزامن ذلك مع مواق���ف �سعودية دينية
جديدة �أبرزها ملفت���ي ال�سعودية ال�شيخ
عبد العزيز �آل ال�شيخ ،الذي كفّر «داع�ش»
و«جبه���ة الن�رصة» ،حمرِّم��� ًا االلتحاق
بهم���ا ،ما يعني بر�أي املتابعني للمواقف
الر�سمي���ة ال�سعودية �أن خط���راً داهم ًا �أو
و�شيك ًا يهدد اململكة.
ال�س����ؤال هنا :ه���ل الريا����ض التي
تدع���و الآخرين ال�سرتاتيجية عاجلة �ضد
«داع�ش» ،هي يف ه���ذا الوارد ،كونها ال
حت�ش���د �أكرث من اخلط���اب ،لأنها ال متلك
فع�ل�اً اال�سرتاتيجي���ة الوا�ضحة يف هذا
املج���ال ،و�إن كان اخلوف م���ن الإرهاب
بد�أ يدق �أبوابه���ا ،ال�سيما بعد التطورات
العراقي���ة ،ما دفعه���ا ال�ستقبال م�ساعد
وزي���ر اخلارجية الإيراني���ة ح�سني عبد
اللهيان ،الذي �أجرى حمادثات مطوَّلة مع
وزير اخلارجي���ة ال�سعودية الأمري �سعود
الفي�صل ،ثم توجه �إثرها �إىل دم�شق؟
و�إذا كان مل ير�ش���ح �ش���يء عن هذا
االجتم���اع ونتائجه ،فثم���ة �إجماع على
�أن الريا����ض �سلّمت ب�أن���ه ال جمال البته
لزحزح���ة الرئي�س ال�س���وري ب�شار الأ�سد،
لكنها طرحت قيام نوع من الكونفدرالية
يف �سورية ،ما لقي رف�ض��� ًا �إيرانياً ،لكنه
اعتُرب �أنه بداي���ة لرتاجع ال�سعودية التي
بد�أت حت�س باخلط���ر مع تقدُّم «داع�ش»
نحو حدودها من العراق..
الريا����ض املتوجّ �س���ة م���ن املواقف
والت�رصفات القطرية والرتكية ،ا�ستعجلت
اللقاء مع طهران ،التي �أر�سلت �إليها �أكرث
من ر�سالة تطمني� ،أولها كانت زيارة عبد
اللهيان ،وثانيها كان الإعالن الإيراين عن

كاف للت�صدي خلطر «داع�ش»؟
�إنهاء اخلالفات اخلليجية  -اخلليجية ٍ

اال�ستعداء ال�ستقبال �سع���ود الفي�صل� ،أو
زيارة لطريف �إىل الريا�ض.
اخلطاب ال�سعودي �إذاً ،وبر�أي �أو�ساط
دبلوما�سية خبرية يف ال�ش�ؤون ال�سعودية،
عبارة عن ر�سال���ة ا�ستغاثة �أكرث مما هو
تعبري عن خطر و�شيك �سي�صل �إىل �أوروبا،
ث���م �إىل �أم�ي�ركا ،ويع�ّب رّ  -و�إن بالعقل
الباطن���ي  -عن �أن هج���وم «داع�ش» مل
عب
يع���د �سوى م�س�أل���ة وقت ،وه���و ما رّ
عنه رئي�س احلكوم���ة الربيطانية دايفيد
كامريون ،و�سبق���ه �إليه رئي�س املخابرات
الأمريكية ال�سابق مايكل هايدن.

ه���ذه االحتم���االت اخلط�ي�رة دعت
وا�شنطن لتطلب م���ن الريا�ض والدوحة
تعلي���ق خالفاتهم���ا من �أج���ل ت�شكيل
�آلية م�شرتكة ملحارب���ة «داع�ش» ،وبد�أ
م�ست�ش���ارون من جمل����س الأمن القومي
الأمريك���ي والبنتاغون جوالت على دول
عربي���ة ،يلتق���ون فيها قي���ادات �أمنية
وع�سكري���ة و�سيا�سية للت�ش���اور ع�شية
ط���رح الواليات املتح���دة ال�سرتاتيجية
عملها �ضد الإرهاب.
لك���ن �أكرث م���ا يث�ي�ر اال�ستغراب هو
�أن ال�سعودي���ة وقط���ر مل يرتاجع���ا عن

(�أ.ف.ب).

م�رشوعهما بتدمري �سوري���ة ،حيث ي�ؤكد
دبلوما�سي �أمريكي عل���ى �صلة باحلركة
الأمريكي���ة� ،أن الريا�ض والدوحة ومعهما
عوا�ص���م �أخرى يف املنطق���ة ي�أملون يف
ا�ستغالل ظاه���رة «داع����ش» ودمويّتها
للدفع باجتاه املزي���د من تدمري �سورية،
قبل حلول �أي ت�سوية.
وبر�أي ه���ذا الدبلوما�سي ف�إن «عرب
النف���ط» اندفعوا �ضد �سوري���ة بحما�سة
ت�ضاه���ي احلما�س���ة «الإ�رسائيلي���ة»،
والت���ي بُدئ بو�ضعها من���ذ ع�شية زيارة
�أن���ور ال�سادات للقد����س املحتلة يف �آذار

خيار «المستقبل» :تلبية مطالب اإلرهابيين ..أو استدراج المواجهة معهم
ح���اول الرئي�س ف�ؤاد ال�سني���ورة ت�سويق «مقاي�ضة» ع�ب�ر وزيري الداخلية
والعدل نهاد امل�شنوق و�أ�رشف ريفي ،تُف�ضي �إىل �إطالق ثالثمئة �إرهابي من عتاة
املجرمني املُعتدين على اجلي�ش وال�سيادة الوطنية ،واملنتمني �إىل تنظيم «فتح
اال�سالم» و�سواه من املجموعات التكفريية امل�سلَّحة التي عاثت �إرهاب ًا و�إجرام ًا
يف البل���د ،مقابل الإفراج عن اثنني وثالثني ع�سكري��� ًا خمتطَ ف ًا لدى املجموعات
الإرهابية امل�سلَّحة يف «جرود عر�سال».
م�ص�ي�ر بع�ض ه����ؤالء الع�سكريني ماي���زال جمهو ًال حت���ى ال�ساعة ،بح�سب
م�صادر عليمة ،غري �أن ط���رح ال�سنيورة القى رف�ض ًا قاطع ًا من قوى � 8آذار ،و�صل
�إىل ح���د التهديد باال�ستقالة من احلكوم���ة ،لأنها ت�شكّل �سقوط��� ًا لهيبة الدولة
وامل�ؤ�س�سة الع�سكرية ،فيما لو متّت ،الأمر الذي دفع فريق «امل�ستقبل» �إىل �سحب
«املقاي�ضة» املذكورة من التدوال ،وبالتايل مل يبقَ �أمام احلكومة للتعاطي مع
الواقع امليداين اجلديد الذي فر�ضه الإرهابيون يف املناطق احلدودية يف البقاع،
�إال التعاون والتن�سيق مع اجلي�ش ال�سوري يف جمال مكافحة الإرهاب ،ح�سب ما
ي�ؤكد مرجع ع�سكري وا�سرتاتيجي.
الري���ب �أنه يف حال اعتمدت احلكومة اخليار املذك���ور� ،ستُهزم ا�سرتاتيجية
«امل�ستقب���ل» الذي راه���ن على �سقوط �سورية وجي�شه���ا ،ال�سيما يف �ضوء عدم
و�صول القوى الإقليمية والدولي���ة �إىل ت�سوية �سيا�سية لإنهاء ال�رصاع الدائر يف
املنطق���ة ،لذا يرف�ض «الفريق الأزرق» هذا اخليار رف�ض ًا قاطعاً ،بح�سب امل�صادر
الآنفة الذكر.
ومن �أجل تعزيز احل�ضور «امل�ستقبلي» يف «ال�شارع ال�سُّ ني» ،والذي تراجع
م�ؤخ���راً ب�سبب ف�شل مراهناته الإقليمي���ة ،خ�صو�ص ًا على هزمية حمور املقاومة،

�إ�ضافة �إىل غياب الرئي�س �سعد احلريري عن ال�ساحة اللبنانية� ،أُف�سح يف املجال
لربوز «قي���ادات م�ستقبلية» جديدة ،تعدّدت معها ال���والءات والتوجهات داخل
التيار الواحد ،ووج���د «احلريريون» من حوادث ج���رود عر�سال فر�صة �سانحة
ال�ستنها����ض هذا ال�ش���ارع ،واال�ستمرار ب�شع���ار «رفع الظلم عن �أه���ل ال�سُّ نة»،
وبالتايل حتري�ضهم عل���ى املقاومة ،وحتميلها م�س�ؤولية تبعات حوادث عر�سال
وقتل الرقيب يف اجلي�ش علي ال�سيد؛ ابن بلدة «فنيدق» العكارية ال�سُّ نية ،جراء
م�شاركة املقاومة يف قتال التكفرييني يف �سورية.
�إذاً ،ي�سع���ى «امل�ستقبل» �إىل جتيي����ش �شارعه �ضد حزب اهلل ،ع ّل ذلك ميكّن
«الفريق الأزرق» م���ن حتقيق مكا�سب �سيا�سية داخلية تعزز ح�ضوره ،كالتحكُّم
باالنتخاب���ات الرئا�سية� ،أو حماولة ال�ضغط على حزب اهلل لدفعه �إىل االن�سحاب
من اجلارة الأقرب.
لكن ما يثري الريبة جراء ممار�سات «احلريريني» التحري�ضية ،وجود م�ؤيدين
للتيارات التكفريية يف املنطقة ،نتيجة �أجواء ال�شحن املذهبي منذ العام ،2005
فق���د ت�سهم اخلطب التحري�ضية يف تر�سيخ «الفكر التكفريي» ،وتعميق االنق�سام
املذهب���ي ،ما قد يدفع الأمور �إىل ما ال يُحمد عقباه ،ال�سيما �إذا اقت�ضت امل�صالح
الإقليمية تفجري الو�ض���ع الأمني يف لبنان ،يف �ضوء ا�ستمرار الكبا�ش ال�سيا�سي
والع�سكري يف املنطقة ،وعندها يكون نهج «امل�ستقبل» قد و�ضع باقي املكونات
اللبنانية �أمام خياريني� :إما تلبية مطالبه� ،أو ا�ستدراج املواجهة مع التنظيمات
التكفريية.

ح�سان احل�سن

ع���ام  ،1977وق���د عرب عن ذل���ك انتوين
كورد�سم���ان ،ال���ذي تر�أ�س كر�س���ي �آلية
بورك يف ال�ش�ؤون اال�سرتاتيجية يف مركز
الدرا�سات اال�سرتاتيجية والدولية ،ويحمل
ميدالية اخلدمة املتميزة من البنتاغون،
كم���ا �سب���ق له �أن عم���ل مدي���راً لتقييم
اال�ستخب���ارات يف البنتاع���ون ،وت���ولىّ
مراك���ز يف اخلارجي���ة الأمريكية وهيئة
الأركان الدولية حللف «الناتو» ،و�أنيطت
ب���ه العديد م���ن التكليف���ات اخلارجية،
خ�صو�ص��� ًا يف بريطانيا و�سورية ولبنان
وم�رص و�إي���ران ..ويق���ول كورد�سمان يف
مقال له يومها حتت عنوان «ماذا نعني
بالقدر ال���كايف»« :كان اهتمام �إ�رسائيل
متجه ًا كالعادة نحو توجيه �رضبة رادعة
�ضد �سورية� ،أكرث مما هو حتقيق ال�سالم».
وه���و الآن ،وك�أنه يتحدث عن خطني
متوازيني« ،يتم���دد  -داع�ش  -وينكم�ش
عل���ى وق���ع ال�سيناريو ال���ذي يدفع دول
املنطقة ،مب���ا فيها �إي���ران و�سورية� ،إىل
معمارية ا�سرتاتيجية حمددة ،بعد �إعادة
النظر بالبنى الت���ي �شاخت �أو تخلخلت
�أو تداعت» ..لك���ن ال�س�ؤال :كيف �سيلتقي
اخلطّان املتوازيان؟
ب����أي حال ،ال�س�ؤال الذي يطرح نف�سه
ب�شدة ه���و :هل الوالي���ات املتحدة تريد
احل�سم مع «داع�ش»؟
رمبا بع�ض اجلواب يظهر يف املواقف
الرتكية ،حيث ي�ؤكد حمم���د بكار �أوغلو؛
القيادي يف حزب «ال�سعادة» الإ�سالمي،
والنائ���ب ال�سابق عن حزب���ي «الرفاه»
و«الف�ضيل���ة» ،اللذي���ن كان يرت�أ�سهم���ا
جنم الدين �أربكان� ،أن الذهنية املوجودة
ل���دى ح���زب «العدال���ة والتنمية» هي
«نف�سها املوجودة لدى داع�ش ،فالطرفان
ال يختلف���ان �إال بالأ�سل���وب» م�ضيف���اً:
«�أردوغان و�ضع تركيا على فالق الزالزل
الإقليمي���ة ،فالذهني���ة ه���ي نف�سها بني
العدالة والتنمية وداع�ش ،وهي و�ضع اليد
على ال�سلطة والعمل بقوتها» ،وبالتايل،
ل���و كان���ت وا�شنطن ج���ادة يف مواجهة
«داع�ش» ،لفر�ضت �أو �أمرت رجلها الرتكي
رجب طيب �أردوغ���ان بوقف �رشاء النفط
امل�رسوق م���ن �سورية والع���راق من قبل
«داع����ش» ب�أرخ�ض الأ�سع���ار وت�سويقه
يف الأ�سواق العاملي���ة ،ولو عرب الأ�سواق
ال�سوداء ،ولفر�ضت عليه �إغالق مع�سكرات
التدريب والإي���واء وتهري���ب الإرهابيني
الوافدين من كل ري���اح الأر�ض نحو بالد
الأمويني وبالد الرافدين؟
ثمة خ�ب�راء اقت�صاديون يعودون �إىل
البدايات ،فالنفط ال���ذي كان يُفرت�ض �أن
يجعل م���ن منطقة ال�رشق الأو�سط جنات
للإن�سان ،بدل الفقر واجلهل يف ال�صحراء،
حتوّل �إىل نقم���ة ال حدود لها ،يزيد الفقر
وال�رشخ وي�أخذ بالإن�سان العربي وامل�سلم
نحو «جنون الفتاوى والتاريخ والع�صور
احلجري���ة» ،ويُغ���رق املنطق���ة يف �إطار
�سيناريوات �أعدته �أجه���زة اال�ستخبارات
الدولي���ة ..وحتى �إقليمية تابعة ،من �أجل
عدم ا�ستقرار املنطقة ،و�إعادة تركيبها يف
كل م���رة ح�سب الأه���واء وامل�صالح على
امل�ستوى ال�سيا�سي واال�سرتاتيجي..

�أحمد زين الدين
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هجوم القنيطرة« :النصرة» بقيادة «أمان» اإلسرائيلية
مت�ض �أيام قليلة على �سيطرة
مل ِ
م�سلحي» الن�رصة» وبع�ض الف�صائل
امل�سلحة الأخرى على معرب القنيطرة
احلدودي ي���وم الأربع���اء املا�ضي،
حتى فوجئت �أجه���زة اال�ستخبارات
«الإ�رسائيلية» بخرق �أمني و�صفته
بـ«اخلط�ي�ر» يف اجل���والن ،متثَّ���ل
بر�صد طائرة ا�ستط�ل�اع بدون طيار
تابعة حل���زب اهلل متكّنت من التقاط
�صور «ح�سا�س���ة» ملواقع االنت�شار
مت
«الإ�رسائيلية» يف تلك اجلبهة ،و ّ
�إر�سالها ف���وراً �إىل قي���ادة عمليات
احلزب ،ح�سب �إ�ش���ارة موقع «دبكا
الإ�رسائيل���ي» ،الذي رجّ���ح «عم ًال
�أمني ًا خطرياً» �سيخرق به حزب اهلل
واجلي�ش ال�سوري جدار جبهة اجلوالن
بعد االنتهاء من تنظيف القلمون ،ردا
على رعاية «�إ�رسائيلية» لوج�ستية
هام���ة مل�سلح���ي القنيط���رة ،و�سط
ت�أكيد تقارير �أمني���ة لوكاالت �أنباء
دولية لدور «�إ�رسائيلي» بارز �سهّل
مل�سلحي «جبهة الن�رصة» اال�ستيالء
على املع�ب�ر احلدودي ،ع�ب�ر �إ�سناد
ن���اري «�إ�رسائيل���ي» مركّ���ز ،مرفق
با�سته���داف مراكز اجلي����ش ال�سوري
م���ن مواقعهم يف اجلوالن ،وعمليات
ت�شوي����ش تديرها �شبك���ة ات�صاالت
«�إ�رسائيلي���ة» يف بلدة داعل بريف
درعا.
وح�س���ب تقارير �أمني���ة �أكدتها
معلومات اال�ستخب���ارات الأملانية،
ف�إن جه���از «�أم���ان» اال�ستخباري
«الإ�رسائيل���ي» با��ش�ر يف الف�ت�رة
الأخرية بتكثيف م ّد م�سلحي «جبهة
الن��ص�رة» ،حتدي���داً يف القنيط���رة

و�سائر مراكزه���م يف درعا ،ب�أ�سلحة
متطورة مدعومة بعمليات ت�شوي�ش
باجت���اه مواق���ع اجلي����ش ال�سوري،
من حمطة ات�ص���االت يف بلدة داعل
تعود ل�رشكة «�أوراجن» الإ�رسائيلية،
وحي���ث يت ّم عربها �شب���ك ات�صاالت
لوج�ستي���ة مع امل�سلح�ي�ن ،وت�أمني
ع���دم اخرتاقها م���ن قبَ���ل الأجهزة
اال�ستخبارية ال�سورية ومقاتلي حزب
اهلل� ..إال �أن للجي����ش ال�سوري وقيادة
احلزب ر�أي��� ًا �آخر؛ فوف���ق التقارير،
متكّنت فرقة خا�ص���ة يف اجلي�ش -
عقب �سيطرة امل�سلحني على املعرب
احلدودي  -من الإيقاع مبجموعة من
قياديي «الن�رصة» ،يديرهم �ضابط
«�إ�رسائيل���ي» من جه���از «�أمان»،
يف كمني محُ ك���م ع�ب�ر ا�ستدراجها
�إىل خ���راج «داع���ل» ،و�أف�ض���ى �إىل
اثني م���ن �أفراد
قيادي�ْي� نْ
نْ
اعتق���ال
املجموع���ة وفرار الآخري���ن ..عملية
نوعية هي الثاني���ة من نوعها بعد
عملية «نوى» بريف درعا� ،أعقبتها
�رضب���ة قا�صمة �أخ���رى متثّلت بقتل
 20قيادي��� ًا ميداني ًا م���ن «اجلبهة»،
ع�ب�ر ا�ستهدافهم من قبَل �سالح اجلو
ال�سوري� ،أثناء عقدهم اجتماع ًا �أمني ًا
وُ�صف بـ«رفيع امل�ستوى» يف مبنى
ببلد «�أنخل» ،بينهم القياديان «�أبو
الرباء» و«�أبو عمر» ،اللذان كانا من
بني قياديي �إدارة الهجوم على معرب
القنيطرة ،واملرتبطان ب�شكل مبا�رش
مع جهاز «�أمان» الإ�رسائيلي.
و�إذ �أ�ش���ارت معلومات �صحفية
�إىل «�إحداثي���ات» ت ؤ�مّنه���ا عنا�رص
زرعتها �أجهزة اال�ستخبارات ال�سورية

يف �صف���وف قيادي���ي «الن��ص�رة» جمموع���ة من قيادي���ي «اجلبهة»،
و«داع����ش» عل���ى ال�س���واء ،دفعت حيث �أجن���زوا تدريبهم على مهمات
ب�أمري التنظيم «�أبو بكر البغدادي» �أمني���ة معقّدة يف الداخ���ل ال�سوري،
�إىل طل���ب �إع���دام  30م���ن ك���وادره �إحداه���ا عمليات اغتي���ال و�صفتها
دفعة واحدة ي���وم ال�سبت املا�ضي ،التقاري���ر بـ«الدقيق���ة» بحق قادة
وح���دات ا�ستخباري�ي�ن �سوري�ي�ن
يعملون يف نقاط ح�سا�سة متاخمة
للح ّد الفا�صل مع «�إ�رسائيل».
ويف وقت ك�شف موقع «والال»
الع�ب�ري �أن اجلي����ش «الإ�رسائيلي»
اإلحداثيات التي
كان عل���ى عل���م م�سب���ق باملعارك
القادمة عل���ى جبهة القنيطرة� ،أ�شار
ّأمنتها عناصر زرعتها
املحلل الع�سكري يف القناة العا�رشة
االستخبارات السورية العربية؛ الون بن ديفيد� ،إىل العالقات
بين «النصرة» و«داعش» الإ�رسائيلية «املتطورة» مع «جبهة
الن��ص�رة» ،وحتى م���ع التنظيمات
دفعت بـ«أبي بكر
املت�ش���ددة الأخ���رى يف �سوري���ة،
البغدادي» إلى إعدام و«الذين يقاتلون الأ�سد وال يعادون
�إ�رسائيل» ،وفق تعبريه ،ويف املقابل
 30من كوادره
ك�شفت �صحيف���ة «وورلد تريبيون»
الأمريكية �أن قيادتي اجلي�ش ال�سوري
وح���زب اهلل با�رشتا عق���ب التغطية
الع�سكرية «الإ�رسائيلية» مل�سلحي
القنيط���رة ،بن�ص���ب �صواريخ غراد
و�سك���ود و�أر����ض � -أر�ض يف منطقة
بتهمة «العمالة واالت�صال بالنظام اجل���والن باجتاه من�ش����آت ع�سكرية
ال�س���وري»� ،أكدت تقاري���ر �أمنية �أن وكيماوية هامة يف ع�سقالن وحيفا
جهاز «�أم���ان» الإ�رسائيلي جنّد يف وتل �أبيب ،مبواكبة حتذيرات وجّ هها
املقابل �أفواج ًا كبرية من امل�سلحني املحلل الع�سكري يف �صحيفة «تاميز
متع���ددي اجلن�سي���ات ،و�أحلقه���م �أوف �إ�رسائيل» للقي���ادة الع�سكرية
مبجموع���ات «جبه���ة الن��ص�رة» «الإ�رسائيلية» ،م���ن مغبة االنزالق
املوج���ودة يف القنيط���رة واجلوالن يف ات���ون مواجه���ة غ�ي�ر مدرو�سة
و�صو ًال �إىل اجلبهة اجلنوبية ،كا�شفة العواقب يف جبهة اجلوالن ،خ�صو�ص ًا
�أن �ضباط��� ًا يف اجله���از املذك���ور بعد خ���رق طائرة ا�ستط�ل�اع بدون
و�ضعوا حت���ت توجيهه���م املبا�رش طيار تابعة حلزب اهلل فوق املنطقة،
وحي���ث طيف مقاتلي���ه ومفاج�آتهم
القا�سية يرافقون حت���ركات اجلي�ش
ال�سوري ،الذي بات ب���دوره متمر�س ًا
يف �أداء ح���رب الع�صاب���ات ون�صب
الكمائن ،كا�شف ًا عن ر�سالة حتذيرية
�سوري���ة و�صلت �إىل ت���ل �أبيب ،تفيد
ب����أن ق���رار �إط�ل�اق ا�ش���ارة انطالق
املعركة يف اجل���والن �سي�صدر وفق ًا
لتوقيت القي���ادة ال�سوري���ة ولي�س
«�إ�رسائي���ل» ،و�أن خطة املواجهة قد
أ�ُجنزت بالتن�سيق اللوج�ستي العايل
امل�ستوى م���ع احللفاء ،وعلى ر�أ�سهم
حزب اهلل.
وعلى وقع العمليات الع�سكرية
الالفت���ة الت���ي يقوم به���ا اجلي�ش
ال�سوري م�ؤخراً يف جوبر الدم�شقية
وريفي حم���اه وحلب و�ص���و ًال �إىل
درع���ا ،مُ لحقة بت�رصي���ح «�أمني»
الفت مل�صدر ع�سكري �سوري مفاده
«ترقبوا عمليات نوعية قريباً» ،متّت
الإ�شارة �إىل معلومات �أمنية غربية
تفيد بخ���رق ع�سكري «�إ�رسائيلي»
قري���ب جلدار امل�شه���د امليداين يف
اجلن���وب ال�س���وري ،ربط��� ًا ب�إقامة
�رشيط ح���دودي «�آمن» مع �سورية
ي�صل �إىل ع��ش�رة كيلومرتات ،ميتد
م���ن مرتفعات اجل���والن �إىل مزارع
�شبعا.

�إ�سعاف �أحد امل�سلحني �إثر ا�ستهداف اجلي�ش ال�سوري لأوكار الإرهابيني يف جوبر بريف دم�شق

(�أ.ف.ب).
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من هنا وهناك

• �أردوغان ي�ص ّفي ح�ساباته

ُعل���م �أن الع�رشات من عنا��ص�ر و�ضباط ال�رشطة
مت توقيفهم ،من بينه���م املدير ال�سابق
الرتكي���ة ّ
للوح���دة اخلا�ص���ة املكلف���ة باجلرائ���م املالية؛
يعقوب �سيجيل���ي ،ال���ذي كان وراء التحقيق يف
الف�ساد الذي طال نظام �أردوغان يف كانون الأول/
دي�سمرب املا�ضي ،ويواجه املوقوفون تهمة ال�سعي
لـ»الإطاحة باحلكومة».

• جتربة ناجحة

تتزايد �أ�صوات القي���ادات ال�سيا�سية والع�سكرية يف
«�إ�رسائيل» املطالبة بع���دم االعتماد على احلليف
اال�سرتاتيج���ي للكي���ان ال�صهي���وين� ،أي الوالي���ات
املتح���دة الأمريكية فقط ،ال�سيم���ا �أن هناك �أهمية
كبرية لبن���اء حتالف���ات �إقليمية جدي���دة ،يف ظل
ت�شابك يف امل�صال���ح والأهداف بني تل �أبيب ودول
يف املنطق���ة ،ويف مقدمتها ال�سعودي���ة ،ما يحقق
فوائد كبرية يف �أية مع���ارك مقبلة� ،سيا�سية كانت
�أو ع�سكري���ة ،خ�صو�ص ًا �أن العدوان الأخري على غزة
�أثب���ت «جناح ًا» يف التعاون امل�شرتك بني تل �أبيب
والريا�ض.

• املبادرة امل�رصية

ك�شف وزير اخلارجية امل�رصي؛ �سامح �شكري ،خالل
ت�رصيحات �صحفية لو�سائ���ل �إعالم �سعودية ،قبيل
جولة �أوروبية �ستقوده �إىل برلني وعدد من العوا�صم
الأوروبي���ة� ،أن م�رص مل تطرح مبادرة حم َّددة ب�ش�أن
الأزمة ال�سورية� ،إمنا ت�سعى جلمع الأطراف املتنازعة
يف �إط���ار �سيا�سي؛ كما ح���دث يف جنيف ،للتو�صل
�إىل توافق يرفع املعاناة عن ال�شعب ال�سوري .ون ّوه
�شك���ري �إىل �أن القاهرة حر�ص���ت على امل�شاركة يف
اجتم���اع «�أ�صدقاء �سوري���ة» يف جدة للت�شاور يف
ما يتعلق بتطورات الو�ضع ،والرتكيز على املخاطر
التي ي�شكّلها الإرهاب.

• ك�سب ًا للو ّد

الحظ كبار جتار الأ�سلحة العامليني �أن قطر ت�شرتي
�أ�سلحة من �أوروبا و�أمريكا مبليارات الدوالرات ،لكن
تلك الأ�سلحة تبقى يف خمازن ال�رشكات الغربية وال
تُ�شحن �إىل الدوحة .وت�ؤكد م�صادر غربية �أن الهدف
من عمليات ال�رشاء هذه ،ودفع االثمان الباهظة ،هو
ك�س���ب و ّد لوبي �صناعة الأ�سلح���ة ،وهو قوة تاثري
عل���ى �صانع���ي ال�سيا�سة ،يف ظ���ل تناف�س بني �آل
�سعود و�آل ثاين على �إر�ضاء لوبي �صناعة اال�سلحة،
خ�صو�ص��� ًا يف الواليات املتح���دة الأمريكية ،التي
تعاين من �أزمة اقت�صادية خانقة.

• مطالبة بتوحيد اجلهود

ذكرت �صحيفة «نيويورك تاميز» يف �إحدى مقاالتها
االفتتاحية� ،أن «داع����ش» ح�صلت على متويل من
«متربع�ي�ن» يف الكويت وقطر ،كم���ا �أن ال�سعودية
�أر�سل���ت الأ�سلحة �إىل املعار�ض���ة ال�سورية من دون
االكرتاث مبا �إذا كان بع�ضها �سي�صل �إىل يد التنظيم
الإرهابي ،م�شرية �إىل دور تركيا يف ال�سماح للتنظيم
بتمري���ر العنا��ص�ر والأ�سلحة .و�ش���ددت ال�صحيفة
الأمريكي���ة عل���ى �أن كل ذلك «يج���ب �أن يتوقف»،
ور�أت �أن «ال���رد ال�رضوري على داع�ش» ال ميكن �أن
تخو�ضه الواليات املتحدة مبفردها دون �إ�رشاك دول
�إ�سالمية ،م�شرية �إىل �أن الرد على الإرهاب ينبغي �أن
يكون «بنطاق �أو�سع ،ومبدى زمني �أطول».

• االنتقاد خط �أحمر

�أب���دت دولة الإم���ارات العربية املتح���دة ا�ستياء
�شدي���داً من ال�شي���خ �أحمد الكبي�س���ي املقيم على
�أرا�ضيها لأن���ه انتقد «الوهابي���ة» ،فحرّكت بناء
على طلب اململكة العربية ال�سعودية رجال دينها
لت�أنيب ال�شيخ الكبي�سي ال���ذي اعتذر ..فلم تكتفِ
باالعتذار ،بل طالبته بالإ�ش���ادة بـ»الوهابيني»،
وبكل من ي ؤ� ّيدهم!

أحــداث

 6عربي
رأفة بشعبنا:
أوقفوا هذا السجال
يف الوقت الذي ُتعلن فيه اجلبهة
الداخلي���ة «الإ�رسائيلي���ة» �إغالق
املالجئ ،وع���ودة احلياة الطبيعية
�إىل الكيان ،عاد ال�سجال ال�سيا�سي
والإعالمي بني «حما�س» و«فتح»
جت���ف
م���ن جدي���د ،يف وق���ت مل
ّ
دماء ال�شه���داء بع���د ،ومل تتوقف
دموع الآب���اء والأمه���ات والأبناء
ُحزن ًا على م���ن فارقوا من الأحبة،
ويف وق���ت ال يزال �شعبن���ا يلملم
جراح���ه ،ويعمل عل���ى اال�ستيقاظ
من هول املج���ازر والدم���ار الذي
خلّفه الع���دوان ال�صهي���وين ،ويف
وقت مل تنت��� ِه مفاو�ضات القاهرة،
ويف وق���ت ال ي�ضمن � ٌّأي منا نتائج
هذه املفاو�ضات ،مبعنى �أن احلرب
مل تنت��� ِه وقد ُيع���اود العدو جتديد
عدوانه ،ويف الوقت الذي �أكدت فيه
املوحد �أن الوفد
الف�صائل والوف���د
َّ
«الإ�رسائيل���ي» كان يتعامل معنا
عل���ى �أ�سا�س �أن وفدنا منق�سم على
نف�سه ،ما يعني ب�ش���كل وا�ضح �أن
هذا الوفد كان يراهن على خالفات
الوفد الفل�سطيني.
�سي���ل االتهام���ات املتبا َدل���ة
العالية النربة م���ن �ش�أنها �أن ت�ؤثر
على متا�سك الوفد الفل�سطيني ،حيث
�أمام���ه مهام �شاقة ،ومعركة ال تق ّل
�رضاوة عن املعركة الع�سكرية التي
انت��ص�ر فيها ال�شع���ب الفل�سطيني
بف�ضل �صم���وده ومقاومت���ه ..هذا
ال�سجال وه���ذه االتهام���ات ،ويف
ظروف بالغة الدق���ة واخلطورة ،ال
جعل
م�ب�رر �أو معنى لها ،وبالتايل ْ
ّ
ه���ذا ال�سجال املقي���ت عرب و�سائل
الإع�ل�ام وا�ستمراره م���ن �ش�أنه �أن
يفاقم يف تعقي���د امل�شهد الداخلي
الفل�سطيني.
نعم ،قد تك���ون هناك مالحظات
وممار�سات غ�ي�ر �إيجابية ،وت�سيء
امل�ستح�سن �أن
للجمي���ع ،لكن م���ن
َ
يتم البحث يف كل هذه املالحظات
واملواق���ف يف الإط���ار القي���ادي
الفل�سطين���ي امل�ؤ ّق���ت ،الذي ن�ص
علي���ه �رصاحة اتف���اق امل�صاحلة؛
�أن���ه من يت���وىل البحث يف جممل
الأو�ض���اع الفل�سطيني���ة� ،إىل حني
�إجراء االنتخابات .الأخطر يف هذه
ال�سجاالت واالتهامات توقيتها ،فما
هي الر�سالة الت���ي تل ّقاها �شعبنا،
وحتدي���داً يف قطاع غ���زة ،من هذه
اخلالف���ات امل�ستج���دة؟ بالت�أكيد
ر�سالة �أقل م���ا يقال فيها �إنها غري
مريح���ة ،بل �صادمة ،وه���ذا �أمر ال
يجوز على الإطالق .املطلوب ،ور�أفة
ب�شعبن���ا� ،أن يتوقف ه���ذا ال�سجال
املدان ف���وراً ،والذه���اب �إىل نقا�ش
هادئ ،من خالل الدعوة �إىل اجتماع
الإطار القي���ادي امل�ؤقت ،وبالتايل
التوحد
العودة م���رة جدي���دة �إىل
ُّ
خلف �رشوط ومطالب �شعبنا.

رامز م�صطفى

( العدد  )324اجلمعة � 5 -أيلول 2014 -

انتصار غزة ..وتوازن الرعب
�شنّت «�إ�رسائيل» حربها «اجلرف
ال�صام���د» عل���ى غ���زة وو�ضعت لها
�أهداف��� ًا معلن���ة و�أخرى غ�ي�ر معلنة،
حت�سُّ ب��� ًا لإخفاقه���ا يف �أهدافه���ا غري
املعلنة وك���ي ال تظهر مبظهر املهزوم
يف حرب غ�ي�ر متكافئة ب�ي�ن ف�صائل
املقاوم���ة و�إمكانياته���ا املح���دودة،
واجلي�ش «الإ�رسائيلي» الذي يُعترب من
�أقوى جيو�ش العامل ،متّخذة من خطف
امل�ستوطنني الثالث���ة ذريعة ملواجهة
الفل�سطيني�ي�ن والت�ضيي���ق عليه���م،
لتتط���وّر الأمور �إىل ح���رب لها �أهداف
�سعت «�إ�رسائيل» �إىل حتقيقها ،ومنها:
حما�رصة ال�ضفة الغربية ،واعتقال
كوادر ونا�شطي املقاوم���ة الفل�سطينية
فيه���ا ،مع الرتكيز عل���ى «حما�س»� ،إذ
تعتربها خط���وة ا�ستباقي���ة قد حتول
دون قيام انتفا�ضة فل�سطينية ميكن �أن
تتطور وتتخذ م�سار املقاومة امل�سلّحة،
في�صب���ح اجلي����ش «الإ�رسائيلي» هدف ًا
�سه ًال للمقاوم�ي�ن يف مواجهة احتالله
لل�ضفة الغربية.
�إف�ش���ال امل�صاحل���ة الفل�سطيني���ة
 الفل�سطيني���ة بني حركت���ي «فتح»و«حما�س» ،لإبقاء ال�ساحة الفل�سطينية
ممزق���ة ،فت�ستفيد «�إ�رسائي���ل» يف ما
تخط���ط له م���ن ت�آم���ر عل���ى الق�ضية
الفل�سطينية.
�رضب �أنفاق غ���زة ،و�إيقاف �إطالق
ال�صواري���خ منه���ا ،وت�صفي���ة ك���وادر
املقاومة فيها.
�أما الأهداف غ�ي�ر املعلنة ،فمنها
�رضب البنية التحتية للمقاومة ،ونزع
�سالحها.
هل انت�رصت «�إ�رسائيل» يف حربها
على غ���زة ،والتي ا�ستم���رت  51يوماً؟
وما هي معاي�ي�ر الربح واخل�سارة التي
اعتمدته���ا يف هذه احلرب؟ فهل التدمري
الع�شوائ���ي لبي���وت النا����س ال ُعزّل من
ال�سالح و��ض�رب م�صاحلهم االقت�صادية

فرحة االنت�صار على العدو ال�صهيوين تع ّم فل�سطني املحتلة

وم���وارد �أرزاقه���م وقت���ل املدنيني من
الن�س���اء والرج���ال والأطف���ال ،و�إبادة
عائالت ب�أكملها ه���ي من معايريالربح
يف هذه احلرب؟
هل �أوقفت «�إ�رسائي���ل» �صواريخ
املقاوم���ة �أو دمّ���رت الأنفاق يف غزة؟
وهل ق�ضت على ق���ادة املقاومة؟ وهل
دمّرت البنية التحتية؟ وما الذي دفعها
�إىل القب���ول بالهدن���ة امل�رشوط���ة مع
ف�صائل املقاوم���ة ،واملتعلقة ب�إجراء
املفاو�ض���ات وربط وق���ف �إطالق النار
مبجموعة من املطالب؟
«�إ�رسائي���ل» مل تنت�رص ،ومل حتقّق
ما تريد ،ومل توقف �إط�ل�اق ال�صواريخ،
ومل تتمكّن من ا�ستغالل املجازر لل�ضغط
على املقاوم���ة ،ومل تدمّر الأنفاق ..وقد

�أ�شار املعلّ���ق الع�سكري يف «ه�آرت�س»
عامو����س هارئيال �إىل ذلك ،م�ؤكداً جناح
املقاوم���ة الفل�سطيني���ة ،وداعي��� ًا �إىل
�إ�صالح الإخفاقات قبل اجلولة املقبلة.

انتصار غزة يؤسس
النتصار فلسطين
وانسحاب العدو من
األرض المحتلة

(�أ.ف.ب).

انهزم���ت «�إ�رسائي���ل» عندم���ا
ق�صف���ت �صواري���خ املقاوم���ة ت���ل
�أبي���ب وحيفا وغريهم���ا ،ومن خالل
ا�سته���داف املرافق احليوية كاملطار،
وكذلك ب�إمكاني���ة و�صول ال�صواريخ
�إىل �أبعد نقطة يف فل�سطني املحتلة،
كما انهزمت على امل�ستوى ال�شعبي،
بحالة الرعب التي �سادت ،والتهجري
واخلوف م���ن القتل ،كم���ا تراجعت
ن�سبة ت�أيي���د ال�شعب «الإ�رسائيلي»
لنتنياهو م���ن  ٪82يف بداية احلرب
�إىل ما ال يتجاوز  ٪38قبل يومني من
اتفاق وقف النار.
«�إ�رسائي���ل» انهزم���ت �أي�ض ًا على
امل�ست���وى ال�سيا�س���ي ،واالنق�سام حاد
بني �أع�ضاء املجل�س الوزاري امل�صغَّر،

حقوق شهداء غزة بين السياسة والقانون
منذ ان مت قبولة فل�سط�ي�ن كع�ضو مراقب يف الأمم
املتح���دة ،طالب���ت الكثري م���ن الهيئ���ات وامل�ؤ�س�سات
احلقوقي���ة بـ قطف ثمار هذا االجناز الفل�سطيني الدويل،
واال�ستجابة ال�رسيعة للموقف ال�شعبي الفل�سطيني الذي
يطالب بالإ��س�راع يف اجراءات االن�ضم���ام اىل الهيئات
الدولية املخت�ص���ة كـ «ميثاق روم���ا» لنيل ع�ضوية
حمكم���ة اجلناي���ات الدولية ملحاكم���ة جمرمي احلرب
ال�صهاين���ة على جرائمه���م وانتهاك القان���ون الدويل
الإن�ساين واتفاقية جني���ف الرابعة .ويف املقابل ابتزت
الواليات املتحدة االمريكية والكيان ال�صهيوين املعنيني
بال�سلط���ة الفل�سطيني���ة ملنعه���م من االلتح���اق بهذه
امل�ؤ�س�س���ات واال�ستثمار واال�ستفادة من �آلياتها مهددين
بعقوبات اقت�صادية ،كما ا�صط���دم الطموح الفل�سطيني
بخالف داخلي مع ال�سلطة الفل�سطينية التي ارت�أت عدم
اجناز ذلك ،رغم �أنه �سب���ق للجنة التنفيذية يف منظمة
التحري���ر الفل�سطيني���ة �أن قررت انت�س���اب فل�سطني اىل
«ميثاق روما» امل�ؤ�س�س لع�ضوي���ة املحكمة اجلنائية
الدولي���ة تنفيذا لقرار املجل�س املركزي يف ،2014/4/26
لكن القيادة ال�سيا�سية مل تقم بذلك بحجة �أنها تخ�شى

ردود الفع���ل ال�صهيونية والأمريكي���ة واجلهات املانحة
مب���ا ي�ؤثر على م�صادر متويل ال�سلطة ،ومبا يعيق حالة
التنمية االقت�صادية يف املناطق الفل�سطينية.
قبل ذلك طلبت ال�سلطة الفل�سطينية امل�شاركة يف
خم�س ع�رشة هيئة واعالن عاملي من منط اعالن حقوق
الطفل واملر�أة ،اتفاقي���ات جنيف الدولية حول احلرب،
ع�ضوية منظمة الأوني�سك���و ،وبعد تعرقل املفاو�ضات
ورف����ض الكيان ال�صهيوين اطالق �رساح الدفعة الرابعة
من الأ�رسى ،هدد القائمون عل���ى ال�سلطة الفل�سطينية
باالن�ضم���ام اىل ميث���اق روما ،لكن توق���ف املو�ضوع
ب�سبب ال�ضغوط االمريكية مرة اخرى.
معظ���م القانونيني يرون �أن الكيان ال�صهيوين قام
بالكثري م���ن اجلرائم التي ترتق���ي اىل جرائم احلرب،
توجب مالحقته ،والبع�ض ي���رى �أن ذلك ي�ستتبع وقتا
طويال تكون التفاع�ل�ات ال�سيا�سية م�ؤثرة مبا يحتمل
االنتكا�س للطرف الأ�ضعف اي الفل�سطيني مبعنى لي�س
�ضعيفا يف ق�ضاياه ب���ل يف توفري ت�أييد �ضد �أخ�صامه
ال�صهاينة والغربي�ي�ن ،ومبا ي�ؤدي اىل جتميد املطالب
القانونية ،رغم �أن معظم اجلرائم اال�رسائيلية ال تخ�ضع

ملرور الزمن اللغ���اء مفاعيلها .والبع�ض الآخر يرى �أن
الرتكي���ز على عناوي���ن منف�صلة كفي���ل ببلوغ نتائج
ل�صالح الن�ضال الفل�سطيني ولعزل الكيان ال�صهيوين،
اذا ما توافرت االرادة ال�سيا�سية باملتابعة واملثابرة.
خ�ل�ال العدوان ال�صهيوين عل���ى قطاع غزة تقدم
وزير الع���دل الفل�سطيني يف حكوم���ة الوفاق الوطني
والنائب العام يف قطاع غزة ب�شكوى اىل املدعي العام
يف املحكمة اجلنائية الدولية باتهام ا�رسائيل بارتكاب
جرائم ح���رب .ومت تكليف املحام���ي الفرن�سي «جيل
دوفري» باقامة الدع���وى �أمام املدعي العام للمحكمة
اجلنائية الدولية وكذلك رفع ال�شكوى اىل املقرر الدويل
يف الأمم املتح���دة الداخلة �ضمن اخت�صا�صاته ،وحتدد
التقرير باث���ارة �سيا�سة ا�رسائي���ل االحتاللية ،ح�صار
غ���زة ،وو�ضع الأ�رسى ،وما ارتك���ب من جمازر وعدوان
خ�ل�ال حملة اجل���رف ال�صامد � 2014ض���د قطاع غزة.
لك���ن فيما بع���د كان ت�رصيح وزي���ر خارجية ال�سلطة
�أم���ام املطالبة بطلب ع�ضوي���ة فل�سطني �إىل املحكمة
الدولي���ة� ،أنها �سالح ذو حدين لأنه���ا تطال ال�صهاينة
وميكن �أن تطال الفل�سطيني�ي�ن �أي�ضا ،فبع�ض الأطراف
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الشعب اليمني بين الحرية والتكفيريين وأميركا
الذي مل يدع���ه نتنياهو لالجتماع من
�أجل عر����ض ال�صغي���ة النهائية لوقف
�إطالق الن���ار ،خوف ًا م���ن معار�ضتهم،
فالبع����ض مل يكن موافق��� ًا على وقف
اط�ل�اق الن���ار ،وكذلك انهزم���ت على
امل�ست���وى االقت�صادي ج���راء اخل�سارة
اليومية من تعطيل املرافق وال�سياحة
يف ظل �أجواء احلرب.
انت��ص�رت غ���زة بوح���دة �شعبها
ومتا�س���ك القي���ادة ال�سيا�سي���ة فيها..
انت��ص�رت لأنها حقق���ت باملقاومة ما
مل ت�ستط���ع �أن حتقق���ه باملفاو�ضات،
فح�صلت عل���ى العديد من املكت�سبات،
كفت���ح املعاب���ر ب�ي�ن قط���اع غ���زة
و«�إ�رسائي���ل» ،مبا يُحقق �رسعة �إدخال
امل�ساع���دات الإن�ساني���ة والإغاثي���ة
وم�ستلزمات �إع���ادة الإعمار ،وا�ستمرار
املفاو�ضات غري املبا�رشة بني الطرفني
ب�ش����أن املو�ضوعات الأخ���رى العالقة،
كامليناء واملطار والأ�رسى ،وهي ملفات
مت التفاه���م عليه���ا يف «�أو�سلو» وقد
ّ
وُ�ضعت يف �سلّة املهمالت.
انت�ص���ار غ���زة الي���وم لي����س
كاالنت�ص���ارات ال�سابق���ة ،لأن���ه فر�ض
معادلة جدي���دة متعلّقة بتوازن الرعب
ب�ي�ن املقاوم���ة و«�إ�رسائي���ل» ،وهو
يالم����س تفاهم ني�س���ان يف لبنان عام
 1996يف بع����ض نقاطه ،وال���ذي �أ�سّ �س
لالن�سح���اب «الإ�رسائيل���ي» املذل من
لبن���ان الع���ام  ،2000وه���ذا االنت�صار
�سي�ؤ�س�س النت�صارات �أخرى ب�إذن اهلل.
على ف�صائ���ل املقاومة اال�ستفادة
من ه���ذه الفر�ص���ة التاريخي���ة وعدم
تفويتها ،وعلى اجلميع م�س�ؤولية وطنية
تفر�ض عليه���م و�ضع خالفاتهم جانباً،
و�أن يتّح���دوا ح���ول منه���ج املقاومة،
لأنه ال�سبيل الوحي���د ال�سرتجاع احلق
وهزمية «�إ�رسائيل».

هاين قا�سم

يعي����ش ال�شعب اليمن���ي م�أ�ساته
امل�ستم���رة منذ عق���ود ،ويكتب تاريخه
باحل���روب الداخلي���ة واخلارجية؛ من
الوح���دة �إىل االنف�ص���ال� ،إىل الوح���دة
جم���دداً ،لكنه���ا الوح���دة يف ال�ش���كل
والق�سمة يف امل�ضم���ون ..يُنه�ش اليمن
ب�أني���اب الفق���ر واجلوع ،وم���ن موقعه
اجليو�سيا�س���ي ال���ذي يتحكّ���م بخليج
عدن اال�سرتاتيجي بوابة البحر الأحمر،
وينوء حتت ع���بء املطالب ال�سعودية
التاريخية؛ فبعد اال�ستيالء  -املقاي�ضة
ب�ي�ن القبائل اليمني���ة و�آل �سعود على
أرا����ض مينية؛ م���ن ح���دود اليمن �إىل
� ٍ
م�ش���ارف الطائ���ف ،مقاب���ل ت�سهيالت

العم���ل وبع�ض االمتي���ازات لليمن� ،إىل
حماولة و�ضع الي���د على اليمن �إر�ضاء
للطم���وح ال�سعودي بقي���ام «اخلالفة
ال�سعودي���ة» احلا�ضنة للفكر الوهابي،
وال���ذي ت�ستعمله ال�سلط���ة ال�سعودية
كـ«جمل ديني» يف ال�صحراء العربية
والإ�سالمية.
ابتُلي اليمن بالتمييز الطائفي �ضد
ال�شيعة الزيديني ،ثم ابتلي بالع�صبية
ب�ي�ن ال�شم���ال واجلن���وب ،ث���م ابتُلي
بال�رصاع ب�ي�ن التكفريي�ي�ن (القاعدة)
والدولة التي متثّ���ل حليف ًا لل�سعودية،
التي انقلب���ت عليها «القاعدة» بعدما
رعته���ا ،فـ«اختلط احلاب���ل بالنابل»

كل اخلوف من �أن ينزلق اليمن كما انزلقت ليبيا �إىل �أتون ال�صراع الطويل الأمد

(�أ.ف.ب).

اليمني ،وعا�ش اليمن على نار احلروب
ب�ي�ن حكوم���ة عل���ي عب���داهلل �صالح
واحلوثي�ي�ن يف ال�شم���ال ،حتى احلرب
ال�ساد�س���ة ،وم�ؤخ���راً غ���رق اليمن مبا
يُ�سم���ى «الربيع العرب���ي» ،وما يزال
ي�صارع البق���اء ،و�سق���ط الرئي�س ومل
ي�سقط النظام ،وا�ستقل اليمن ومل ت�سقط
الو�صاية ال�سعودي���ة ..تظاهر اليمنيون
ومل تتغ�ي�ر الأح���وال �إال �إىل الأ�س���و�أ،
وتنام���ت «القاع���دة» وتو�سّ ع���ت يف
اليمن ...الدولة تتال�ش���ى والفتنة تنمو
وتتوالد ،و�شبح التق�سيم بالفيدرالية �أو
الكونفدرالية يق�ت�رب من قناعة النا�س
للتخلُّ����ص م���ن جحيم املع���ارك التي
ال تنتهي ،وف���راراً �إىل الأمن واال�ستقرار
املوهومَ ينْ .
وال�س����ؤال :هل ال��ص�راع يف اليمن
هو داخلي �أو ��ص�راع بني قوى �إقليمية
(�إيران  -ال�سعودية)؟ وهل تدفع �أمريكا
بع�ض القوى والنظام �إىل ال�سلبية وعدم
تلبية املطالب ال�شعبية لزيادة التوتر،
و�ص���و ًال �إىل التق�سيم �أو و�ضع اليد على
اليمن؟
هل ت�ستعمل �أم�ي�ركا اليمن فزاعة
للعائلة ال�سعودية ت�ض���اف �إىل فزاعة
قطر وفزاع���ة التكفري داخ���ل اململكة،
حت���ى ت�سلّ���م العائل���ة املالك���ة كل
�أوراقها و�أموالها وثروات ال�سعودية �إىل
الأمريكيني كحار�س �أم�ي�ن وقادر على
حماية اململكة؟
ال بد م���ن التنب���ه �إىل �أن ال�رصاع
اليمن���ي  -اليمني لي�س �رصاع ًا مذهبي ًا
كما يحاول البع����ض �إظهاره ،فالتحرك
احلوثي ال يقت��ص�ر على «�أن�صار اهلل»،
�إمن���ا على �أح���زاب قومي���ة ونا�رصية،
بالإ�ضاف���ة �إىل العدي���د م���ن القبائ���ل
امل�ؤيّ���دة ،و�أكرثي���ة احل���راك اجلنوبي
ومطالب «�أن�صار اهلل» تتعلق بال�شعب
اليمن���ي عامة� ،س���واء بالن�سبة لإلغاء
«اجلرع���ة» زي���ادة �أ�سع���ار النفط� ،أو

مكافح���ة الف�س���اد� ،أو وح���دة اليم���ن
وت�شكيل حكومة وحدة وطنية ومقاتلة
«القاعدة» التكفريي���ة ،لك ّن احلوثيني
هم يف طليعة القوى ال�شعبية املنتف�ضة
لقدرتهم على حماي���ة احلراك ال�شعبي
من القم���ع ال�سلطوي ،وفق توازن القوى
ال���ذي فر�ض���ه احلوثيون م���ع ال�سلطة
و»القاع���دة» �أو بع�ض القبائل امل�ؤيدة
لل�سعودية والنظام «�آل الأحمر».
اليمن �ضحية من �ضحايا «الربيع
العرب���ي» ،واخل���وف م���ن �أن ينزلق
كم���ا انزلقت ليبي���ا �إىل �آتون ال�رصاع
الطوي���ل الأم���د ،و�أن تتج���ذر معامل
ال�شقاق واخلالف والث�أر بني مكوناته
القبلي���ة واجلهوية واملذهبية ،فيكون
م���ن نتاجها تدمري اليم���ن و�إ�ضعاف
مكونات���ه ال�سيا�سي���ة وال�شعبي���ة،
لت�سهي���ل عملية ال�سيطرة عليه ودفع
اليم���ن لال�ستنجاد بالع���دو (�أمريكا)؛
�أ�سا����س ب�ل�اء ال�شع���وب واملنطقة،
لي�صبح املنقذ واملخلّ�ص ،كما يح�صل
الآن يف العراق واملنطقة.
اليمن منوذج من من���اذج امل�أ�ساة
التي تعي�شها الأمة التي يتكالب عليها
الغزاة والذئاب التكفريية ال�ضالة ،و�إن
مل يتدارك علماء الأمة ومثقفوها لوقف
هذا االنتحار الذات���ي ،ف�إن امل�ستقبل ال
يب�شرّ باخل�ي�ر ،و�ستتداع���ى الكيانات
وال���دول واملقد�سات ..لك���ن الظاهر �أن
التفاهم ال�سعودي  -الإيراين بد�أ يعطي
ثماره ال�سيا�سي���ة والأمنية يف العراق،
والتن���ازالت متبادَلة ،وكذلك يف اليمن،
عرب تلبية مطال���ب احلوثيني بت�شكيل
حكومة الكف���اءات ،و�إلغاء «اجلرعة»،
وقد يع���رّج عل���ى البحري���ن؛ ب�إجراء
االنتخاب���ات مب�شارك���ة املعار�ض���ة..
بانتظار و�صول قطار التفاهم �إىل لبنان
و�سورية.

د .ن�سيب حطيط

اإلرهاب السعودي ّ
يتفجر في لبنان ..مقاتلون باألسماء والمهام ()4/3
كما يق���ول ارتكبت هي الأخرى ما ميكن
اعتباره جرائم �ض���د االن�سانية وجرائم
ح���رب ،وه���ذا موقف خط�ي�ر يتخذ من
�سلوكي���ات بع�ض �أطراف املقاومة غطاء
للتهرب م���ن م�س�ؤولياته الوطنية ،ف�ضال
عن تقدمي خدمة للع���دو باتهام �أطراف
فل�سطينية وي�ساوي ب�ي�ن �أعمال العدو
العدواني���ة املنتهكة للقان���ون الدويل
والقانون االن�ساين الدويل و�رشعة حقوق
االن�س���ان واتفاقي���ات جني���ف الأربعة
وبني �أعم���ال املقاومة الت���ي ت�رشعها
لل�شعب الفل�سطيني املواثيق االن�سانية.
ولك���ن هل ميكن املقارن���ة بني العدوان
ال�صهيوين وما خلف���ه من ع�رشات �آالف
ال�شه���داء واجلرحى م���ن املدنيني ورد
املقاومة ال���ذي ادى اىل �سقوط نحو 70
قتي ًال جميعهم من الع�سكريني.

�سامر ال�سيالوي

ج���اء مبارك عل���ي �صالح الكربي
املل َّق���ب بـ«�أب���ي ُج َل ْيبي���ب» وح�سني
�سليمان الدهيبات���ي ال�صيعري امللقب
بـ«�أب���ي حمجن ال��ش�روري» ،وعبداهلل
علي عبداهلل الوهاب���ي املل َّقب بـ«�أبي
�س���ارة ال�سع���ودي» ،و«�أب���و ال�ب�راء
ال�سعودي» ،و�آخرون من ال�سعودية �إىل
لبنان عرب �سوري���ة ،ودخلوا خل�سة عرب
املعابر غري ال�رشعية ،بهدف االن�ضمام
�إىل �صف���وف تنظي���م «فت���ح الإ�سالم»
ال�سنة،
والقتال �إىل جانبه ،و« ُن�رصة �أهل ُّ
و�إن�شاء «�إمارة» يف ال�شمال ،وحماربة
«الراف�ضة» ،والتخطي���ط الغتيال عدد
م���ن ال�شخ�صيات ال�سيا�سي���ة والأمنية،
و�رضب القوات الدولية «اليونيفيل» يف
جنوب لبنان ،وزعزعة الأمن ،وا�ستهداف
م�ؤ�س�سات اجلي����ش ،ومراكز قوى الأمن،
و��ض�رب بع����ض املراف���ق ال�سياحية،
والتخطيط لن�س���ف «فندق الفيني�سيا»

يف بريوت.
«ال�سياح» �إىل
فور و�صول ه����ؤالء ُّ
وادي خالد يف عكار ،ا�ستلمهم ال�سوري
طه �أحم���د حاجي �سليم���ان يف مدينة
طرابل����س ،ونقلهم �إىل خميم نهر البارد،
ف�إىل �شقة �أمنية �رس ّية ،فمزرعة اللبناين
املج َّن�س �سويدي ًا عب���د القادر م�صطفى
�سنجق���دار امللق���ب بـ«�أبي حممد» يف
بلدة عيات يف ق�ضاء عكار� ،إىل �أن ا�ستقر
املقام بهم على يد «الأمري» طالل عبد
الرحم���ن ر�ضوان «�أب���ي العبا�س» ،يف
�شقة �أحم���د مرعي الكائن���ة يف �شارع
املئت�ي�ن بطرابل�س ،حي���ث �شاركوا يف
افتتاح الأعم���ال الع�سكرية �ضد اجلي�ش
اللبناين.
�سنجقدار ه���و امل�رشف على خلية
ت�شاطر «فت���ح الإ�سالم» الفكر ال�سلفي،
وت�ألفت من �أ�شخا�ص �سبق ملعظمهم �أن
قاتل اجلي�ش اللبناين يف جرد ال�ضنية،

و�ش���ارك يف تفج�ي�رات املطاع���م التي
حتمل �أ�سماء �أجنبية ،و ّ
متت حماكمتهم،
غري �أنه���م بعدما �أم�ض���وا حمكوميتهم
خلف الق�ضبان يف زنازين �سجن رومية
املركزي ،ع���ادوا �إىل �سريتهم الأوىل يف
الإخالل بالأمن ،وه���م� :سنجقدار نف�سه،
وعب���د النا��ص�ر �سعيد �سنج���ر امللقب
بـ«�أب���ي عم���ر» ،و«�أبي زي���د» ،الذي
فر من �سج���ن رومية املرك���زي يف 13
�آب م���ن الع���ام  ،2011ونا�رص م�صطفى
العمر ،وعبد ال���رزاق حممد عبد الرزاق
العلي ،وتو ّلت هذه اخللية مهمة ت�أمني
امل�سكن ،ومكان تدري���ب الوافدين على
�صنع املتفجرات.
وم���ن الأ�شخا����ص الذي���ن حوتهم
املزرع���ة �أي�ض��� ًا ،التون�س���ي �إبراهي���م
حمادي مبارك���ي امللقب بـ«�أبي حمزة
التون�سي» ،و«�أب���و عزمي ال�سعودي»،
و«�أبو وقا�ص ال�سعودي» ،وقد اجتمعوا

كله���م يف بقعة واح���دة لإن�شاء خلية
يف ع���كار ،وكان بع�ضه���م م�ستع���داً
لتنفي���ذ عمليات انتحاري���ة؛ على غرار
ال�سع���ودي الكربي «�أب���ي ُج َليبيب»،
الذي �سارع �إىل ت�سجيل ا�سمه يف الئحة
«اال�ست�شهادي�ي�ن» التابع�ي�ن لتنظيم
«فتح الإ�سالم».
وعندما اندلعت اال�شتباكات النارية
بني القوى الأمنية الر�سمية وامل�سلحني
املوجودي���ن يف �ش���ارع املئتني� ،شارك
«الكرب���ي» بحما����س فيه���ا م�ستعم ًال
الأ�سلح���ة الر�شا�شة املختلفة ،والقنابل
اليدوية ،ثم �أخذ احل���زام النا�سف الذي
يالزم اللبناين �صدام ديب ،وه ّم بالنزول
لتفجري نف�س���ه بالع�سكريني املطوقني
للم���كان ،غري �أن غ���زارة النريان حالت
دون مت ّكنه من الفوز باالنتحار.

علي املو�سوي
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نقوال :على قيادة الجيش وضع خطة لمواجهة المخاطر..
ودعوة الشباب لالنخراط بها
ال�شهادة من �صلب الإميان امل�سيحي

و�ضع لبنان يزداد �سوءاً ..الواليات املتحدة
الأمريكية ق ّدمت للجي�ش معونة لي�س ب�إمكانها �صد
هجمات «داع�ش» و«الن�رصة»� ..إنها مرحلة انحطاط
مير بها لبنان ،مع �شلل �سيا�سي �أمني
وعدم توازن ّ
�أكيد ..قائد اجلي�ش جان قهوجي �شبه غائب ،ورئي�س
احلكومة متام �سالم ي�سعى لـ»ت�سكيج الو�ضع»
كالمي ًا ،ووزيرا الدفاع والداخلية �سند بالبور و�آخر يف
براجة احلي» ملعرفة ما
الفالحة ،و«علينا �أن ن�س�أل ّ
ُيحكى يف الكوالي�س عن تبادل �أدوار..
عن الو�ض���ع الأمن���ي املتفلّت الأ�شخا����ص امل�س�ؤول���ون تبعات
وق�ضي���ة خمط���ويف الع�سكري�ي�ن ا�ستم���رار الأزم���ة وتدحرجها نحو
قب���ل اجلماعات الأ�سو�أ».
اللبناني�ي�ن م���ن َ
الإرهابي���ة ،ح���اورت جري���دة
ب���ر�أي نق���وال ،عل���ى القي���ادة
«الثب���ات» ع�ضو تكت���ل التغيري ال�سيا�س���ة والع�سكرية �ضبط الأمن
والإ�ص�ل�اح النائ���ب نبي���ل نقوال� ،أو اال�ستقال���ة« :الو�ضع ال يحتمل
و�إليكم �أبرز ما جاء فيه:
ت�سويف �أو �أن�صاف حلول ،فليذهب
يعت�ب�ر ع�ض���و تكت���ل التغيري �إىل بيت���ه كل م���ن يتف���رج على
والإ�صالح النائب نبي���ل نقوال �أن الأزمة ..ف�أ�سو�أ ما ي�سيء �إىل الدولة
الو�ض���ع الأمن���ي يف لبنان خطري هو عدم حت ُّمل الدولة نف�سها �أب�سط
جداً« ،ولع���ل املرحل���ة ال�صعبة واجباتها».
الت���ي يعي�شه���ا تتج���اوز مرحلة
وماذا بعد ال�شل���ل امل�ؤ�س�ساتي
احل���رب اللبنانية الت���ي انطلقت الذي يطال كل مرافق الدولة؟ ماذا
عام 1975؛ الفلت���ان الأمني يزداد ميكنه �أن يفع���ل ال�شعب اللبناين؟
حتركات
يف بع����ض املناط���ق ،والقيادات ير ّد نق���وال« :املطل���وب ّ
ال�سيا�سي���ة ال تق���وم بواجبها وال �شعبية لإمالء الفراغ امل�ؤ�س�ساتي..
لإعادة الأمور �إىل ن�صابها
تتحم���ل م�س�ؤولياته���ا ،وهن���اك
ت�صور �أنه حتى الآن لي�س معروف ًا
َّ
ّ
قي���ادات �أمنية ف�شل���ت يف �ضبط ع���دد الع�سكري�ي�ن املخطوف�ي�ن
ع���ن �سبل اخل���روج م���ن هذه
قبل تنظيمي جبه���ة الن�رصة الدوام���ة ،ي�ش�ي�ر نق���وال �إىل �أن
الأمن ،وه���ذا الأمر يدفعنا لقول �إن م���ن َ
اال�ستمرار يف العجز دون املبادرة وداع����ش ..وبه���ذا اخل�صو����ص من امل�س�ألة بحاجة �إىل تغيري جذري:
يحمل
يتحم���ل م�س�ؤولية هذا ال�ضعف يف «حت���ى مع �إج���راء انتخابات يف
�إىل تنفيذ �شيء �أو اال�ستقالة ّ
ّ
ظل قان���ون انتخابي �أعرج و�سيئ،
ق���درة التغيري تنع���دم ،لي�س لأن
ال�شعب ب�أغلبه ال يعرف احلقائق،
بل لوجود حمادل مالية و�إعالمية
متتل���ك و�سائل و�إمكانيات ال ميكن
 �سبايا «داع�ش»
تعطيله���ا ،لهذا ال�سب���ب املطلوب
ا�ستنك��رت منظم��ات حقوقية دولية ما �أقدم علي��ه تنظيم «داع�ش» خالل
ال�سري بقانون انتخابي جديد يعيد
الأيام والأ�سابيع الفائتة ،حيث و ّزع على عنا�رصه يف �سورية نحو  300فتاة
الت���وازن لل�رشاك���ة احلقيقية� ..أما
م��ن �أتباع الديانة الأيزيدية ممن اخ ُتطفن يف العراق قبل عدة �أ�سابيع ،وذلك
بخ�صو�ص الرئا�سة الأوىل ،النواب
حاالت
عل��ى �أ�سا�س �أنه��ن «�سبايا من غنائ��م احلرب مع الكف��ار» .ويف عدة
ال���ـ 127نائب ًا ،مع رحي���ل النائب
ببيع
التنظيم
عم��د «املر�صد ال�سوري حلقوق الإن�سان» توثيقها ،قام عنا�رص
احللو مطع���ون ب�رشعيتهم ،لأنهم
دوالر
1000
ق��دره
املختطف��ات لعنا��صر �آخري��ن م��ن التنظيم ،مببل��غ مايل
م���ددوا واليته���م �أو ًال ،ولأنه يوجد
�أمريكي مقابل الأنثى الواحدة.
ق�سم منهم ي�أمت���ر مبا ميليه عليه
اخل���ارج ،وبالت���ايل جمل�س نواب
و�سائل «داع�ش» الإعالمية
مرت َهن للخارج ل���ن ي�أتي برئي�س
للجمهورية لبناين ،ومن هنا يجب
ك�شفت م�ص��ادر يف العا�صمة الربيطانية لندن �أن م�ؤ�س�ستي «االعت�صام»
�إع���ادة الأمور �إىل ن�صابها ،لنتم ّكن
و«الفرق��ان» هما الذراع الإعالمية لـ«داع�ش» ،عل��ى غرار م�ؤ�س�سة «�سحاب»
من انتخاب رئي�س للجمهورية من
التابع��ة لتنظيم «القاعدة» ،والتي ب ّث��ت الع�رشات من �رشائط �أ�سامة بن الدن
ال�شعب».
وخلف��ه �أمين الظواه��ري ،فيما �أ�ص��درت م�ؤ�س�ستا «االعت�ص��ام» و«الفرقان»
ومع ا�ستمرار ق�ضية الع�سكريني
م�صوراً يظهر فيه للمرة الأوىل زعيم «داع�ش»
التابعت��ان لـ«داع�ش» ت�سجي ًال َّ
املخطوف�ي�ن يف قب�ضة اجلماعات
�أب��و بكر البغدادي وهو يلقي خطب��ة اجلمعة يف اجلامع الكبري «احلدباء» يف
الإرهابي���ة ،يعت�ب�ر النائب املتني
بث موق��ع «الفرق��ان» الع�رشات من
مدين��ة املو�ص��ل العراقي��ة ،يف املقابل ّ
نبي���ل نق���وال �أن الو�ض���ع بحاجة
ال�رشائ��ط الت��ي تدعو �إىل ح�شد وجتني��د امل�سلحني ،و��ضرورة القتال و�إقامة
�إىل معاجل���ة �رسيع���ة ودقيق���ة:
احل��دود� ،إ�ضاف��ة �إىل تفا�صيل دقيقة ح��ول العمليات الت��ي نفّذها «داع�ش»
«اخلي���ارات حم�ص���ورة ب�رضورة
وعدد من املجموعات امل�سلحة.
املعلوم���ات يف التوجي���ه ويف
املعاجل���ات� ،سواء كان���ت قيادات
�أمني���ة ع�سكري���ة �أم �سيا�سية؟ ما
ح�صل م���ع الع�سكريني يف عر�سال
مرفو�ض ب���كل املعايري» ،وي�ضيف
نقوال« :هن���اك م�س�ؤولون يجب �أن
يقولوا �شيئ ًا ،و�أن يتخ���ذوا قراراً..
�أي���ن وزير الدف���اع وقيادة اجلي�ش
مما ح�ص���ل يف عر�سال ،لأن داع�ش
يتم
هددت قبل �شهر من�رصم �إن مل ّ
الإفراج ع���ن الإرهابيني يف �سجن
رومية ،ونفّذت وعيدها مع الأ�سف،
فيم���ا نحن نتفرج عليهم وال نقوم
ب�إجراء يحمي ال�شعب».

�إنهاء الأزم���ة الإن�ساني���ة لأهايل
املخطوف�ي�ن ،وحتت ه���ذا ال�شعار
كل �شيء مقب���ول� ،رشط املحافظة
على م���ا تب ّقى من هيب���ة الدولة.
بخ�صو�ص مفاو�ض���ات التنظيمات

وم���ع تهدي���د «داع����ش»
وملحقاته���ا للم�سيحيني بكتابات
م�سيئة �إليهم على جدران الكنائ�س
يف طرابل�س� ،أو الهجوم على ر�أ�س
بعلبك وتهديد «الدولة الإ�سالمية»
باحتالل قرى بقاعي���ة م�سيحية،
�س�ألن���ا نق���وال عما ميك���ن فعله،
يقول« :لي�ست امل���رة الأوىل التي
يتعر����ض فيه���ا امل�سيحيون ملثل
ّ
هذه املخاطر ،فتاريخ امل�سيحيني
يف ال��ش�رق مل���يء بالت�ضحيات،
وال�شهادة �سواء من �أجل الإميان �أو
احلفاظ على الوجود هو من �صلب
معتقداتهم ..نح���ن كم�سيحيني ال
نخ���اف داع�ش وال القاعدة ،واليوم
ه���م ي�ستخدمون احل���رب النف�سية
ببث �صور الذبح وغريها لإخافتهم،
ّ
ي�شبثون
بذلك
أنهم
�
ال
يدرون
وه���م
ّ
امل�سيحي �أكرث ف�أكرث ب�أر�ضه».
ال�شعب ي�ساند اجلي�ش

نقوال :الخيارات محصورة
بضرورة إنهاء أزمة أهالي
المخطوفين اإلنسانية..
شرط المحافظة على ما
تبقى من هيبة الدولة
ّ

الإرهابي���ة� ،شخ�صي��� ًا ،رغم كوين
نائب��� ًا يف الربمل���ان ،ال نعرف من
هي اجلهة الت���ي تفاو�ض «جبهة
الن��ص�رة» و«داع����ش» ،ووفق �أي
�أ�س�س �أو معايري حت�صل» ،وي�ضيف
نقوال�« :سابق ًا؛ يف ق�ضية خمطويف
�إعزاز ،احلكوم���ة اللبنانية حاورت
دو ًال عديدة ،من بينها تركيا وقطر،
وكذل���ك الأمر يف ق�ضي���ة الإفراج
ع���ن راهبات معل���وال رعت عملية
الإف���راج عنهم دولة قط���ر ،اليوم،
بالن�سب���ة ملخط���ويف العنا��ص�ر
الأمني���ة يف عر�سال يجب التحدث
مع ال���دول التي مت���ون على هذه
اجلماعات ،لأنه ال يجوز مفاو�ضة
جمرمني وقتلة و�إرهابيني يذبحون
الع�سكري�ي�ن ،و�أي���ة مفاو�ض���ات
بر�أيي لإخراج بع�ض ًا من م�ساجني
رومي���ة يج���ب �أن ترعاه���ا دولة
عربي���ة حمددة ،وقد يك���ون لقطر
وال�سعودية قدرة عل���ى �إنهاء هذا
امللف الإن�ساين ال�شائك».

�س�ألنا نقوال ع���ن �سبل التم�سك
بالأر����ض ،وم�شاه���د تهج�ي�ر
امل�سيحي�ي�ن واليزيديني وال�شيعة
من �سهل نينوى يف العراق �شاخ�صة
�أمام �أعيننا ،يرد نقوال« :من واجب
اجلي����ش اللبن���اين حماية ال�شعب
اللبناين ب���كل فئاته ،ونحن نعترب
�أن الق���وى الأمنية عل���ى اختالف
تنوعه���ا هي امل�س�ؤول���ة الوحيدة
ّ
حلماية الأرا�ض���ي اللبنانية ،ومع
ازدياد املخاطر على لبنان ب�إمكان
املواطن م�ساعدة اجلي�ش ،والإبالغ
ع���ن �أي ا�شتب���اه ،وله���ذا ال�سبب
املطلوب من القي���ادات الع�سكرية
��ش�رح �سب���ل حماي���ة املواطنني،
وميكن ذل���ك �أن يك���ون من خالل
ت�سليح ال�شباب والإ�رشاف عليهم،
�أو دعوته���م لالنخراط يف �صفوف
اجلي����ش والق���وى الأمني���ة ،ومع
الأ�سف حت���ى الآن هن���اك عملية
تعتيم يف هذا اخل�صو�ص ،ونتمنى
االنتهاء منه ،لأن امل�س�ألة هامة وال
تتحمل التمييع».
وي�ش���دد نق���وال عل���ى دع���وة
امل�سيحي�ي�ن لأن يكون���وا �إىل
جانب جي�شه���م يف كل حتركاته،
«وب�إمكانهم فع���ل الكثري ،ف�أهايل
الق���رى �أدرى ب�ش�ؤون بلداتهم ،وهم
الأكف أ� بالذود عنه���ا ،لهذا ال�سبب
عل���ى ال�شباب امل�سيح���ي تنظيم
�أنف�سهم لو�ضعه���ا بت�رصف قيادة
اجلي�ش ،ون�أمل �أن ت�ضع لنا قيادته
خط���ة �أمنية ملواجه���ة امل�رشوع
اجلهنمي الذي يف ّتت كل املنطقة».

�أجرى احلوار :بول با�سيل

رئاسيات
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إميل لحود يتذكر..
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ّ
حينما تعرف قائد الجيش إلى سيد المقاومة

ميك���ن الق���ول �إن قائ���د اجلي�ش
العم���اد �إميل حل���ود كان �أول تع ُّرفه
�إىل املقاوم���ة يف الع���ام 1989؛ ُبعيد
فرتة من ت�س ُّلمه القيادة ،وذلك حينما
�أعط���ى �أوامره باالنت�ش���ار يف منطقة
�رشق �صيدا.
ي�ؤك���د الرئي�س حلود هن���ا �أنه مل
تعرف على �أحد من املقاومة
يكن قد ّ
�أو قيادته���ا ،لكنه كان يت�رصف بحكم
انتمائ���ه وقناعاته الوطني���ة� ،إذ قال
للعمي���د قائد عملية االنت�ش���ار �آنئذ:
«علي���ك �أن حتمي م�ؤخّ ���رة املقاومة
حتى تتمكن من متابعة مهامها».
ويو�ض���ح« :يومه���ا �أر�س���ل �إيل
ّ
رئي�س اجلمهوري���ة �سائ ًال :كيف تتخذ
ق���راراً كهذا؟ غداً يق���وم الإ�رسائيليون
بعملي���ات هجومية على املقاومة� ،أو
ي���ر ّدون على عملية تنفّذها ،وبالتايل
ي�ستهدفون اجلي�ش والدولة».
وي�ؤكد هنا �أنه ر ّده كان حا�سم ًا؛ �إن
«جي�شنا هو جي�ش وطني ،ولن يكون
حاله كم���ا كان من قب���ل ،ففي زمن
الفل�سطيني�ي�ن الذين كان���وا يقومون
بعملي���ة ،ي�أت���ي الإ�رسائيل���ي ل�ي�ر ّد
عليهم من فوق اجلي�ش ،كما يدخلون
ويقومون ب�أعمال التم�شيط ويعودون
حتت �أنظ���ار اجلي�ش ال���ذي ال يحرّك
�ساكن ًا ..لق���د انتهى دور اجلي�ش الذي
يقف كاملتفرج فق���ط ،ونحن �سنقوم
بواجبنا الوطني كام ًال».
ي�ضيف الرئي�س حل���ود �أن مواقفه
م���ن املقاومة كانت تنبع من قناعات
وطني���ة را�سخ���ة ،دون �أن يتكلم مع
�أحد من املقاوم�ي�ن ،و»�أول مرة كان
فيها ال���كالم مبا�رشاً م���ع املقاومة،
حينم���ا ا�ست�شهد جنل �أمني عام حزب
اهلل ال�سيد ح�س���ن ن�رصاهلل عام ،1997
ف���كان يل لقاء مع���ه ،وال�سيد هو �أول
زعيم عرب���ي يق ّدم ابن���ه على مذبح
الق�ضي���ة التي ينا�ض���ل ويجاهد من
�أجله���ا ،وله���ذا �أردت التع��� ُّرف �إليه،
رت برباطة ج�أ�شه ومتا�سكه،
وفع ًال ت�أ ّث ُ
ما ي�ؤ�رش �إىل قما�ش���ة قيادية رفيعة،

ال�سيد ح�سن ن�صر اهلل والرئي�س �إميل حلود

كما ت�أ ّث���رت بكالمه حينما رثى جنله
بقوله :احلمدهلل الذي �ساواين بعائالت
ال�شهداء.
مل نتكل���م بع���د ذلك م���ع بع�ض
أكملت عملي وفق
ب�شكل مبا�رش ،ف�أنا � ُ
ووا�صلت نهجي بدعم العمل
قناعاتي،
ُ
م���ررت به يف هذا
املق���اوم ،وكل ما
ُ
أن�سق به مرة مع املقاومة
املجال مل � ّ
وال مع �سورية ،وال مع �أي �إن�سان �آخر،
فكنا نتخ���ذ القرارات مبا ميليه علينا
�ضمرينا الوطن���ي ،واعتقاد �أتها كانت
دائم ًا على �صواب».
بب�ساطة هن���ا ،الرئي�س حلود عمل
كقائ���د اجلي�ش كما ي�ؤك���د من خالل
قناعات���ه الوطني���ة ،وبالت���ايل ف�إنه
موجود عل���ى �أر�ض يج���ب �أن يدافع
عنها ،ويحمي من يقات���ل من �أجلها،
وبهذا تالق���ى مع املقاوم���ة دون �أن
يطلب���ه منه �أحد ذلك ،ودون �إيعاز من
�أي كائن؛ �سوري ًا كان �أم لبناني ًا.

■ جتمع العلماء امل�سلم�ي�ن ر�أى �أن امتداد الغدة ال�رسطانية
«داع����ش» �إىل لبنان ي�ستدعي وقفة وطنية �صارمة مبواجهة
انت�شار اخلطر التكفريي على لبنان ،الفت ًا �إىل �أن هذه اجلماعة
ال عالقة لها بالإ�سالم ،وهي ت�سيء �إليه و�إىل امل�سلمني �أكرث مما
ت�سيء �إىل بقية الأدي���ان ،وهي �صنيعة خمابراتية �صهيونية
توجهه.
تهدف �إىل �رضب حمور املقاومة و�إلهائه عن ُّ
�شدد على �رضورة
■ لق��اء اجلمعيات وال�شخ�صيات الإ�سالمية ّ
دعم اجلي�ش اللبناين والقوى الأمنية وااللتفاف حولها ،فخطر
املجموعات الإجرامية يهدد كل لبنان ،وي�ستدعي من اجلميع
التنب��ه واليقظ��ة ووق��ف ال�سج��االت الإعالمي��ة واخلطاب��ات
الفتنوية التي قد تدخل البالد يف املجهول.
جدد مطالبت���ه بت�شكيل جلنة
■ امل�ؤمتر ال�شعب���ي اللبناين ّ

يف رئا�س���ة اجلمهوري���ة مل يغيرّ
الرئي�س حل���ود قناعات���ه ومبادئه
و�سلوكه الوطن���ي ،ويتذكر �أنه «مع
بدء العدوان الإ�رسائيلي على لبنان
يف مت���وز  2006كان اجلميع خائف ًا،
ومع �أول �رضبة ُو ِّجهت �إىل ال�ضاحية
طلب���ت انعق���اد جمل�س
اجلنوبي���ة
ُ
مررت على
ال���وزراء .قُبيل اجلل�س���ة ُ
وتابعت
ال�ضاحية  -على طريقتي -
ُ
حرك���ة النا�س ..وحينم���ا دخلت �إىل
جل�سة جمل�س ال���وزراء ،كان رئي�س
احلكوم���ة ومعه بع����ض الوزراء يف
غرف���ة يتداولون بالتط���ورات ،ومنذ
حلظة دخ���ويل خاطبني �أحد الوزراء
بالقول :انظر ..هاهم �أ�صحابك يد ّمرون
كل �شيء ،و�سي�صل الإ�رسائيليون �إىل
بريوت و�سيد ّمرون كل �شيء.
ب�رسعة وب�شكل حا�سم رددت على
ذاك الوزي���ر :خمطئ كث�ي�راً ،فالعدو
لن ي�ص���ل بتات��� ًا ،فعندم���ا و�صلوا

يف ال�ساب���ق مل يكن هن���اك مقاومة
كمقاومتنا؛ تعرف كيف تواجه وتقاتل
وت�رضب النقاط احل�سا�سة للعدو.
�س����أل هذا الوزي���ر بده�شة :وكيف
ميكن �أن يح�صل ذلك»؟
فق���ال حل���ود« :لأن املقاوم���ة
كالهواء؛ ي�صعب التقاطه ،وهذا ما مل
ممن
يفهمه الع���دو ،و�أعتقد �أن بع�ض ّ
بيننا ال يفهمه ،لكن ثمة من كان يرى
يف جمل�س ال���وزراء مع امتداداته �أنه
ال ب���د من �إيجاد طريق���ة لنزع �سالح
املقاومة وت�سليمه �إىل اجلي�ش ،لكنني
اعتربت جمرد طرح ه���ذه الفكرة يف
ُ
مثل تلك الظ���روف خيانة وطنية ،ثم
�إن ه���ذا املطل���ب الإ�رسائيلي لن مير
ب����أي �شكل م���ن الأ�ش���كال ،فاجلي�ش
�سيبق���ى داعم ًا للمقاوم���ة ،ويف ظل
ه���ذه املعادل���ة �أمك���ن التحرير يف
العام  ،2000فكل القرارات الدولية مل
حت ِم لبن���ان ،والقرار  425الذي اتّخذه

لبنانية عربية �إ�سالمية تعمل على ك�شف احلقيقة يف جرمية
منوه ًا بخط���اب الرئي�س نبيه
�إخفاء الإم���ام مو�سى ال�صدرّ ،
املغيب �ساند الفقراء
إم���ام
ب���ري يف املنا�سبة ،مذ ّكراً ب�أن ال
ّ
واملظلومني ،وطالب باالن�صاف والعدالة االجتماعية ،وكانت
له مواقف هامة يف ال�رصاع العربي ال�صهيوين.
■ حرك��ة الأمة ه ّن�أت الع�سكري�ين الذين �أُطلق �رساحهم ،الفت ًة
�إىل �أن �إدخال ملف الع�سكريني يف البازار ال�سيا�سي والطائفي
�أمر ين��ذر بتداعيات خطرية عل��ى ال�ساح��ة الداخلية ،فالقوى
الأمني��ة واجلي���ش اللبناين ه��م ال�ضمان��ة جلمي��ع اللبنانيني
مبختل��ف انتماءاته��م الطائفي��ة واملذهبي��ة ،م�شي��د ًة ب��دور
اجلي���ش والقوى الأمنية يف حماي��ة لبنان من اعتداءات العدو
ال�صهيوين وجرائم اجلماعات املتطرفة.
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جمل�س الأمن ع���ام  1978مل ينفَّذ �إال
ب����إرادة املقاومة ،وثال���وث ال�شعب
واجلي����ش واملقاومة ،وال���ذي بف�ضله
كان انت�صار .»2006
يتابع الرئي�س حلود« :منذ البداية
كنت وحيداً وال �أح���د معي ،وكان ما
ُ
زال موقف���ي الدائم :ممنوع �أخذ �سالح
املقاومة و�إعطا�ؤه للجي�ش ،لأنه بذلك
�سيت��� ّم فع ًال تدمري لبن���ان ،ثم �إن من
يتحدث بذلك من �أمريكا ودول الغرب
�إىل الداخل العربي واللبناين ال يريد
بتات ًا �إعطاء �س�ل�اح للجي�ش ملقاتلة
�إ�رسائيل».
يعود الرئي�س حل���ود �إىل الفرتات
الأوىل م���ن تولّي���ه قي���ادة اجلي�ش،
في�ؤكد �أن القيادة ال�سورية التي كانت
موج���ودة يف لبنان كان���ت تتجاوب
�إىل �أق�صى احلدود مع رغبات الرئي�س
اله���راوي �أو الرئي����س احلري���ري �أو
غريهما ..وي�شري على �سبيل املثال ال
احل��ص�ر� ،إىل �أن «اجلي�ش كان ي�ستعد
للدخ���ول �إىل الأ�رشفي���ة ،حيث كانت
اال�شتب���اكات تدور ب�ي�ن العماد عون
وملي�شيا «القوات اللبنانية» بقيادة
�سمري جعجع يومها ،طلبني الرئي�س
كنت �س�أدخل �إىل
الهرواي و�س�ألني �إذا ُ
فح�سمت له الأمر بحقيقة
الأ�رشفي���ة،
ُ
ذل���ك ،لأن جي�شنا الوطن���ي �سيدخل
�إىل �أي بقع���ة و�أي منطقة من الوطن،
فتبينّ يل �أن اللواء غازي كنعان ومعه
�ضابط���ان �سوري���ان و�ضابط لبناين
موج���ودون يف �إحدى غ���رف الق�رص
اجلمهوري ،فدع���اين الرئي�س الهراوي
لبح���ث الأمر معهم ،حي���ث �سارعني
الل���واء كنع���ان بالق���ول� :أن���ت غداً
�ستدخل �إىل الأ�رشفي���ة ،و�ستبقى يف
منت�صف الطري���ق بني الطرفني لأنكم
متعبني ..وهنا كان جوابي
�ستكونون َ
حا�سم��� ًا :منذ �أن بد�أنا خطة انت�شارنا
ونح���ن ندخل �إىل �أي مكان �أقوياء ،ثم
اعلم �أن اجلي�ش ال يتعب».

�أحمد زين الدين

■ ال�شيخ ماهر حمود �أ�شار �إىل �أن انت�صار غزة حارق للخطوط
مدمر للأوهام
احلم���ر ،خارق للمعادالت الع�سكرية والدوليةّ ،
«الإ�رسائيلي���ة» ،فاحت الباب على م�ستقب���ل الآمال العربية
والإ�سالمي���ة الكربى ،وعلى ر�أ�سها زوال «�إ�رسائيل» .من جهة
�أخ���رى �س�أل �سماح ُته :هل ي�ستطي���ع «�أبو وليد» �أن يتحدث
عن دور �إيران ودعمها املايل واللوج�ستي الطويل املدى وهو
يف قطر ،وحوله التخلّف العربي ال�سيا�سي املتمثل بالتبعية
الكامل���ة لل�سيا�سة الغربية؟ وه���ل ي�ستطيع الرئي�س حممود
عبا����س �أن ي�صرب على ال�ضغوط الغربي���ة والعربية الهائلة
التي تريد �أن تق�ضي على املقاومة حتت عنوان «قرار احلرب
وال�سلم» ،حتى ل���و مل ي�ستطع �إر�ضاءهم �إال بكلمة �أو موقف
مرتجم ًا على الواقع ال�سيا�سي
ويفرت�ض �أال ذلك يكون
َ
متل َفزُ ،
واللوج�ستي؟
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تعرفي إلى حقيقتك ..هل ترفضين بلباقة؟
حتت���اج كلم���ة «ال» �إىل الرتيّث
قلي ًال قبل الرف�ض ،لأنها قد حتمل يف
طياتها �أحيان ًا �إحراج ًا يف العمل� ،أو
ت�ؤثّ���ر على �صداقة ما ،والقبول بنعم
�أف�ضل و�أ�سع بكثري يف اتخاذ قرارات
الرف����ض واالعرتا�ض الت���ي تتطلب
�شجاع���ة وقدراً كب�ي�راً من املمار�سة
قب���ل النطق به���ا دون نتائج �سلبية
على ال�شخ�ص.
االختبار الآتي يحدد مدى قدرتك
على فعل ذلك خالل املواقف احلياتية
املختلفة ،وه���ل تقولينها بلباقة �أم
�أنك خجولة وت�شعرين باحلرج منها:
�صديقتك تنتق���ل �إىل منزل جديد
يف مطل���ع ه���ذا الأ�سب���وع ،وتطلب
م�ساعدتك ،فماذا جتاوبني؟
�أ� :أوافق خج ًال منها
ب� :أعطيها �ساعتني الن�شغايل
ج� :أعت���ذر ،حلاجت���ي للراح���ة
والهدوء
د� :صديقتي �أ�ساعدها را�ضية
يري���دك مدي���رك  -فج����أة � -أن
تعمل���ي �ساع���ات �إ�ضافي���ة ،ولديك
ارتباط عائلي ،ما هو موقفك؟
�أ :ال �أ�ستطيع الرف�ض
ب� :أُجنز ما �أ�ستطيع
ج� :أعتذر� ،أو �آخذ الأوراق �إىل البيت
د� :أعمل �أم ًال يف الرتقية
�أعب���اء اجتماعية كث�ي�رة اعتاد
زوج���ك �إلقاءها عليك ،مث���ل زيارة
مري�ض� ،إع���داد وليمة ،هل ت�شاركينه
تفا�صيل هذا العامل؟
�أ� :أوفق وقتي مل�شاركته
ب� :أرف�ض بع�ضها
ج« :ال» ،حاجة عملي وبيتي �أو ًال
د� :أنتقي ما ينا�سبني منها
قريبة لك اعتادت م�ضايقتك �أمام
الآخرين ،فما هو موقفك؟
�أ� :أخجل من االعرتا�ض عليها

ِ
أنـت

ب� :أعرت�ض على ما تقول
ج :ال �أحمّل نف�سي فوق طاقتها
د :ال �أتواجد معها مبكان
�أ�سلوب تفك�ي�ر �صديقاتك يختلف
عن���ك لدرجة تتعار����ض مع مبادئك
و�أخالقياتك..

�أ� :أمتا�شى معهن بحذر
ب� :أعرت�ض على بع�ض املواقف
ج� :أعرت�ض �أو �أن�سحب كلية
د :معهن اق�ضي معظم �أوقاتي
ت�شعرين بدوار لدرجة متنعك من
ترك البيت ،وطلبت �إحدى ال�صديقات

رمي اخلياط

فَ ن

وطــفـــــلك

اإلتيكيت

• لباقات بطاقات االئتمان

تعامل الرسول مع األطفال
الأطفال زينة احلي����اة الدنيا ،فهم �شباب امل�ستقبل
واجلي����ل الواعد ال����ذي تبني الأمة علي����ه �أمانيها يف
التقدم والتطوّر وحمل ر�سال����ة الإ�سالم العظيمة ،وقد
�أك����د الإ�سالم وال�سُّ ن����ة النبوية على �أهمي����ة الأطفال،
وتربيتهم تربي����ة �سليمة مبنيّة عل����ى قواعد و�أ�س�س
�صحيح����ة ت�ضم����ن ن�ش�أتهم على �أح�س����ن وجه ،وكان
تعام����ل الر�سول (عليه ال�ص��ل�اة وال�سالم) مع الأطفال
خري مثال على ذلك.
لقد متثلت الرحمة واملحب����ة والعناية يف تعامل
الر�س����ول (عليه ال�صالة وال�سالم) م����ع الأطفال ،وخري
دليل عل����ى ذلك معاملته لأحف����اده احل�سن واحل�سني
(ر�ضي اهلل عنهما) ،حي����ث كان الر�سول (عليه ال�صالة
وال�س��ل�ام) ال يغ�ضب وال ي�ضجر وال مي���� ّل منهما ،فقد
كان����وا �إذا م����ا �سجد اعتلوا ظهره ،وح��ي�ن يرفع ر�أ�سه
ي�ضعهما برفق على جانبه ك����ي ال يت�أذّيا ،ويعاودان
ذلك مراراً وتك����راراً دون �أن ينفر يف وجههما �أو ي�ؤذي
م�شاعرهما.
لقد حر�ص النبي (عليه ال�صالة وال�سالم) على بيان

منك خدمة ،فماذا تفعلني؟
�أ� :أ�ضغ���ط على نف�س���ي حتى ال
تغ�ضب
ب� :أت���ردد كث�ي�راً ب�ي�ن القب���ول
والرف�ض
ج� :أرف�ض بال خجل
د :مل �أعتد التق�صري مع �صديقاتي
قريب لك يريد االرتباط ب�صديقتك،
ويطل���ب ر�أيك فيها �رصاح���ة ..فماذا
تقولني؟
�أ� :أخربه بجماليتها فقط
ب� :أخربه مبواقفي معها
ج� :أخ�ب�ره �رصاحة مب���ا �أراه وله
اخليار
د :ال �أبال���غ حني �أ�ص���ف جمالها
ولطفها
هل ت�رصّي���ن على التعامل بلطف
على ح�ساب �أع�صابك؟
�أ� :إىل ح ّد كبري
ب :لي�س دائم ًا
ج :ال
د� :أ�سعى لهذا
مدي���رك يف العم���ل وبع����ض
الزمالء ي�سلك���ون طريق ًا خاطئ ًا غري
�آم���ن ،ويطلبون من���ك م�شاركتهم �أو
م�ضايقتك ،فما هو ر ّد فعلك؟
�أ� :أخاف منهم و�آخذ حيطتي
ب� :ألتزم ال�صمت
ج :أ�ُعلن رف�ضي �رصاحة
د� :أهدّدهم ب�إف�شاء ال�رس
فر�صة للعم���ل يف �إحدى البلدان
العربية براتب جُم���زٍ ،والكل ي�ضغط
عليك للموافقة مل�صلحة ما ،فما هو
موقفك
�أ :توافقني على ح�ساب نف�سك
ب :ت�أخذين وقت ًا للتفكري
ج :تعتذرين لعدم حاجتك
د :توافقني ب�سبب املادة
النتائج

�إذا كان���ت معظ���م �إجاباتك «�أ»:
�أ�سلوب���ك الدائ���م يف التعام���ل هو
«نعم» ،مهم���ا كلفك الأم���ر ،ف�أنت
ت�سارع�ي�ن لتقدمي امل�ساع���دة كلما
احتاج���وك ،وتتفادي���ن م�ضايقتهم
حت���ى لو �أث���اروا غ�ضبك ،وحتر�صني
على االحتفاظ بلقب «لطيفة» حتى
ال تُغ�ضب���ي �أح���داً ،وال تقويل كلمة
«ال» ،رغ���م �إح�سا�سك بالغ�ضب �أمام
ما تعرت�ضني علي���ه ،وال يتوافق مع
ر�أي���ك و�أ�سلوب���ك ،ويف النهاية �أنت
وحدك التي �ستعانني من الوحدة �أو
الأمل �أو عاقبة ما تفعلني وتنطقني.
معظ���م �إجابات���ك «ب»� :إ�شارات
قلم���ك تق���ول �إن «نع���م» و«ال»
تت�أرج���ح بداخلك ،وال قانون وقواعد
يربطهم���ا ،و�ستكت�شفني م���ع مرور
الوق���ت �أن �سلوكيات���ك «انهزامية»؛
تتحملني ف���وق طاقتك منع ًا لإحراج
�شخ�ص عزيز لديك.
معظم �إجاباتك «ج»� :أنت حادة
يف الرف�ض و�إعالن اعرتا�ضك على ما
ال يتوافق مع قناعات���ك ال�شخ�صية؛
راحت���ك وحاجتك لال�سرتخاء وهدوء
الأع�ص���اب �أف�ض���ل لديك م���ن زيارة
�صديقة ال داعي لها ..ال تنطقني بكلمة
«ال» ولكن���ك تفعلني �سلوك الرف�ض،
ت�ضعني حاجات بيتك وراحة �أ�رستك
يف املق���ام الأول ..باخت�صار� ،أنت ال
تقومني مبا الطاقة لك به.
معظ���م �إجاباتك «د»� :أنت قائدة
نف�س���ك؛ ت�سريين وف���ق منهج وا�ضح
يحق���ق ل���ك م�صلحت���ك ال�شخ�صية،
ول�سانك يتكلم عن حالك ،بعيداً عن
مفاهيم ال�ص���واب واخلط�أ املتعارَف
عليها ،فال جمال للخدمات الإن�سانية
بال مقابل..

�أهمية الرفق بالطفل ،لأن����ه كائن �ضعيف يختلف عن
الكبار ج�سدي ًا وعقلياً ،وقد ق�ضت العناية الإلهية بعدم
حما�سبت����ه �أو عقابه ،كما �أك����د الر�سول (عليه ال�صالة
وال�سالم) على �أهمية �إبراز العطف واحلنان للطفل ،ملا
ل����ه من �آثر �إيجابي على نف�سيت����ه ،وحر�ص على دعم
الطفل وتوف��ي�ر الفر�صة له ليلع����ب ويلهو فذلك ي�ؤثر
على منوّه وتكوين �شخ�صيته.
دائم���� ًا ما كان الر�س����ول (عليه ال�ص��ل�اة وال�سالم)
يو�صي ب�أهمية معاملة الطف����ل لإبراز هويته ،فما مرّ
مبجموع����ة من الأطفال �إال و�ألق����ى التحية عليهم ،لأن
يف جتاهلهم �أثراً �سلبياً ،كما كان ي�ؤكد على �أنهم بُناة
الأمة واملجتمع ال�صالح ،لذا كان يحثّ على تعليمهم
منذ ال�صغر �أ�صول الدين واحلياة ،ويحذرهم من الوقوع
يف الأخطاء.
�إن تعامل الر�سول مع الأطف����ال كان نهج ًا �صاحل ًا
لبناء �أمة �صاحلة ،و�إذا ما التزم املجتمع بهدي النبي
�ضم����ن جي ًال �سليم ًا قائم عل����ى تن�شئة �صحيحة ،وقد
قال (عليه ال�صالة وال�سالم)« :من ال يَرحم ال يُرحم».

هل خطر ببال���كِ يوم ًا أ� ّن الإتيكيت
ي�شم���ل بطاق���ات االئتم���ان ببع�ض
القواع���د والأ�صول؟ اكت�شف���ي �أهمّها
و�أبرزها:
 تب���ادل وا�ستع���ارة بطاق���اتاالئتم���ان خ���طّ �أحم���ر بالن�سبة �إىل
االتيكيت ،إ�الّ للأ�شخا�ص الذين ميلكون
احل�س���اب امل��ص�ريف نف�س���ه� .إذاً� ،إن
كان���ت اال�ستدانة ب�ي�ن ال�شقيقات �أو
ال�صديق���ات �أمر متع���ارف عليه فهذا
حكر فقط على النق���ود الورقية ،لأنه
لي����س منطقي��� ًا �أن تع���ريف كلمة �رسّ
بطاقة ائتمان ال تخ�صّ ك� ،أو �أن تك�شفي
كلمة �رسّ بطاقتك ،لذا� ،إيّاك �أن تطلبي
بطاقة ائتمان �أحد ،ومن حقّك �أي�ض ًا �أن
ترف�ضي هذا الطلب من دون خجل.
 كون العملية امل�رصفية املتعلّقةببطاق���ات االئتم���ان �رسّي���ة للغاية،
احر�ص���ي �أال تقفي خل���ف �أحد خالل
ا�ستخ���دام بطاقته �أمام ال�رصاف الآيل،

واتركي م�سافة بينك وبينه ال تق ّل عن
املرتين ،وانتظري �أن ينتهي كلي ًا حتى
تتقدّمي وتقرتبي منه.
 يه��� ّم االتيكي���ت �أن يعلم���ك �أ ّنت�سدي���دك الفواتري بوا�سط���ة بطاقات
االئتمان يكلّف املتجر �أو ال�رشكة التي
تتقا�ضى منك مبلغ ًا معيّناً ،لذا ا�س�أيل
دائم��� ًا ع���ن �إمكانية الدف���ع بوا�سطة
البطاقة ،وعن احل ّد الأدنى كي ميكنك
ا�ستخدامها.
 لتفادي املواقف املحرجة ،ت�أكّديدائم ًا م���ن وجود امل���ال يف ح�سابك
امل�رصيف قبل ا�ستخدام البطاقة ،كي ال
ت�ضيّعي وقتك ووقت الزبائن الآخرين،
وكي ال تربكي موظّ ف ال�صندوق.
 يف ح���ال ع�ث�رت عل���ى بطاقةائتم���ان �ضائع���ة ،م���ن الأف�ض���ل �أن
ت�ضعيها يف مكتب اال�ستعالمات ،ويف
حال كانت مرمية على الطريق ميكنك
�إيداعها يف �أي مركز لل�رشطة� ،أو يف �أي
م��ص�رف كان� ،إن مل تكوين قريبة من
فرع للم�رصف ال�صادرة عنه.

منوعات

www.athabat.net

( العدد  )324اجلمعة � 5 -أيلول 2014 -

11

بشرتك الحيوية
الكيوي يمنح
ِ
�إذا كن���ت تخطط�ي�ن ال�ستخ���دام
بع�ض الأطعمة من �أجل جمالك ،فال
بد �أن الكيوي على ر�أ�س تلك القائمة
التي تفكرين بها� ..أال ت�صدقني ذلك؟
�إلي���ك بع�ض من �أك�ث�ر املنافع التي
ميكن���ك احل�ص���ول عليها م���ن تلك
الفاكهة اجلميلة:
يج���دد الب��ش�رة :الكي���وي غني
بالكث�ي�ر م���ن العنا��ص�ر الغذائية
املفي���دة ،وي�شتم���ل عل���ى كثري من
الفيتامين���ات ،مث���ل « »Aو«»C
و« ،»Eوتو�صف تلك املواد امل�ضادة
للأك�س���دة بكونها �صديق���ة للن�ساء،
وت�شتمل عليه���ا الكثري من منتجات
العناية بالب�رشة ،ويرجع ال�سبب يف
ذلك �إىل حماربة تل���ك الفيتامينات
الث�ل�اث للجذور احل���رة ،ما يحمي
الب�رشة م���ن الأك�سدة التي قد تلحق
ال�رضر بها.
م���ن جانبه���ا ،تع���زز تل���ك
الفيتامين���ات �أي�ض��� ًا م���ن جتدي���د
اخلاليا واحلفاظ على �شباب الب�رشة
وليونتها وبريقها.
يقل���ل م���ن ظه���ور عالم���ات
ال�شيخوخة :بالإ�ضاف���ة �إىل الفائدة
ال�سابق���ة ،ف����إن م���ن �أف�ض���ل �آثار
م�ض���ادات الأك�سدة ه���ي �أنها ت�رسّع
من جتدي���د اخلالي���ا ،وبالتايل ف�إن
التن���اول املنتظم لفاكه���ة الكيوي
تقلل من ظهور عالمات ال�شيخوخة،
مثل بقع ال�شم�س واخلطوط الدقيقة
والتجاعيد.
يعزز م���ن �إزالة ال�سم���وم :ثمرة
الكي���وي هي �أي�ض��� ًا م�صدر غني من
الألي���اف الغذائية ،م���ا ي�ساعد على
�إزالة ال�سم���وم من القولون واجل�سم،
م�ؤدي��� ًا �إىل جمموع���ة وا�سع���ة من
الآثار ،كث�ي�رة منها مرئية ،كالب�رشة
الأكرث �صحة ونقاءً.

يع���زز م���ن ال�شفاء :كون���ه غني ًا
بفيتامني « ،»Cف�إن التناول املنتظم
للكيوي يح���ارب االلتهابات ،ويعزز
من �إنتاج الكوالج�ي�ن ،الذي ي�ساعد
يف التئام اجلروح ب�شكل �أ�رسع.
�أي�ض��� ًا يحت���وي الكي���وي عل���ى
�أحما�ض «�أوميغا  »3الدهنية ،وهو
مركّب يحافظ على �أن تبقى �أغ�شية

طــريـقـة اللعـب

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

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

اخلالي���ا يف و�ضع �صح���ي ،ومينع
الكثري من الأمرا�ض اجللدية.
يحارب ح���ب ال�شباب :لبّ فاكهة
الكيوي يحتوي على �أحما�ض «�ألفا
الهيدروك�سي���ل» الطبيعية ،وعندما
يطب���ق مو�ضعي���اً ،ف����إن خ�صائ�صه
امل�ض���ادة لاللتهاب���ات ت�ساعد على
حمارب���ة وا�ضح���ة للبكترييا التي

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

�أفــقــي
 - 1مادة طبيعية عطرة الرائحة  /كتاب �رشح الكلمات
(جمع)
 - 2عا�صمة الربتغال
 - 3مو�سيقى جزائرية مغاربية  /خراب

للطبقات املوجودة على الب�رشة ،ما
ي�ؤدي �إىل بريق اجللد وبيا�ضه.
الآث���ار ال�صحي���ة الأخرى :ب�رصف
النظر عن احل�صول على ب�رشة جميلة،
ف�إن التناول املنتظم لفاكهة الكيوي
يعزز وظائ���ف �صحي���ة يف اجل�سم،
ويقلل من خطر �أمرا����ض ،مثل الربو
و�أمرا�ض اجله���از التنف�سي ،والتنك�س
البقع���ي ،وارتف���اع الكولي�س�ت�رول،
و�أمرا�ض القلب و�رسطان القولون ،كما
ميكن �أن ت�ساعد عل���ى �إدارة �أعرا�ض
مر�ض ال�سكري.
اال�ستف���ادة الق�ص���وى م���ن ثمرة
الكي���وي :فاكه���ة الكي���وي ميكن �أن
تُ�ستخ���دم للو�صول �إىل ب�رشة جميلة
بطريقتني� ،إم���ا �أن ت�أكليه �أو تطبيقه
مو�ضعي ًا على اجللد.
و�إذا قررت �أن ت�أكليه فهناك بع�ض
الأف���كار التي ميك���ن �أن ت�ساعدك يف
ذلك:
 تناوُل���ه على حالته الطبيعية،فه���و فاكه���ة لذي���ذة يف ح���د ذاته،
وواحدة من �أف�ضل الطرق لتناوله هو
تربيده لفرتة ب�سيطة ،ومن ثم تق�شريه
واال�ستمتاع بطعمه الرائع.
 �إ�ضافة �رشائ���ح فاكهة الكيوي�إىل ال�سلط���ة اخل��ض�راء ،ملزي���د من
الفيتامينات واملعادن.
 تق���دمي �رشائ���ح الكي���وي معالفراول���ة ،فالنكهات تكمّل كل منهما
الأخرى ب�شكل جيد عندما تقدَّم معاً.
 �إ�ضافة �رشائح الكيوي �إىل اللنب.ت�أكدي من تن���اول الكيوي مبجرد
تقطيع���ه ،لأن الأحما����ض املوجودة
فيه جتعل���ه �أكرث ليون���ة كلما تُرك
يف الهواء ،كما تب���د�أ الفاكهة بفقدان
بع����ض العنا��ص�ر الغذائي���ة الهامة
واملواد امل�ضادة للأك�سدة يف اللحظة
التي تتالم�س مع الأك�سجني.

ت�سب���ب االلتهاب���ات ،يف حني تعزز
�أحما����ض «�ألف���ا هايدروك�سي» من
التق�شري الب�سيط لتنظيف اجللد.
يُفتّ���ح ل���ون الب��ش�رة� :أحما�ض
«�ألفا هايدروك�سي» وفيتامني «»C
املوجودة يف لبّ الكيوي قد ت�ساعد
على التخفيف م���ن البقع اجللدية،
وذلك م���ن خالل التق�ش�ي�ر الب�سيط
 - 4امل���ادة يف النب���ات ت�صنع
الغذاء
� - 5آلة مو�سيقية وترية تركية /
حمام ينقل الر�سائل قدميا
� - 6أداة ن�صب يف اللغة
 - 7يركب  /ظل
 - 8منتج���ع �سياح���ي م�رصي /
متحجرات ملونة يف البحر
 - 9فلو�س � /أن����س وت�سلية مع
االهل واال�صدقاء
 - 10نبات ج���ف  /ممثل �سوري
ج�سد �شخ�صية ملك م�رصي
عــمـــودي
 - 1خمرتع الراديو  /طرق
 - 2للتعريف  /نرث املاء
 - 3ملكة م�رصية قدمية
 - 4تقومي �سنوي (فار�سية الأ�صل)
 - 5برق���وق (مبع�ث�رة)  /اكتمل
(معكو�سة)
 - 6مت�شابهان
 - 7جبال يف �أمريكا اجلنوبية /
فيه ير�سم الر�سامون

الحل السابق
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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 - 8زبالة  /هاج وع�صى
 - 9خيّال كرمي اخللق
 - 10ا�ضخم ما بناه �إن�سان يف التاريخ
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كاريكاتير

اإلمـــارات ..األكثر استهــالكــًا للذهــب
تفوّق���ت الإم���ارات على دول
عريق���ة مثل الهن���د يف متو�سط
ا�ستهالك الفرد م���ن الذهب؛ يف
م�ؤ�رش جديد عل���ى قوة اقت�صاد
الدولة.
�أمني �رس «جمموعة الذهب»
يف دول���ة الإم���ارات العربي���ة
املتحدة؛ عبد الواحد املرزوقي،

ك�ش���ف �أن «متو�س���ط ا�ستهالك
الف���رد يف الإم���ارات من الذهب
بل���غ  30غرام ًا �سنوي���اً ،مقابل
غرام واحد فقط للفرد يف الهند،
على �سبي���ل املثال» ،م�شرياً �إىل
�أن «ذل���ك يُع ّد دلي�ل�اً على قوة
االقت�ص���اد املتنامي���ة ،وارتفاع
م�ستويات املعي�شة يف الدولة».

عرق الرجال يعدل مزاج النساء
«الأندرو�ستادينون» هو �أحد م�ش���تقات «الت�ستو�سرتون» ،وموجود
مبع���دّل عالٍ يف عرق الرجال ،ويف كافة الإف���رازات الذكورية ،ورائحته
ت�ش���به رائحة امل�س���ك .وقد دعا الباحثان «وارث ،و�س���وبل» � 48سيدة
ال�ستن�ش���اق حمتوي قارورة من «الأندرو�ستادينون»� ،أو قارورة حتتوي
علي اخلمرية ،وطلبا من الن�ساء املتطوعات �أن يقدّمن خم�س عيّنات من
لعابهن على مدى �س���اعتني ،ثم قيّم «وارت ،و�سويل» مرات عدة معدّل
«الكورتيزول» يف عينات اللعاب.
كم���ا مت �إخ�ض���اع الن�ساء الختب���ارات عديدة ،وقد تب�ّيأنّ �أن معدّل
«الكورتيزول» يف لعاب الن�ساء اللوات���ي تن�شّ قن «الأندرو�ستادينون»
�أعلى منه لدى الن�س���اء اللواتي تن�شّ قن اخلمرية ،فبعد ا�ستن�شاق العرق
ارتف���ع معدل «الكورتيزول» بعد  15دقيق���ة ،وبقي يف اللعاب �أكرث من
�ساعة ،كما الح���ظ الباحثون �إثارة �أكرب لدى ه�ؤالء الن�ساء ،وحت�سُّ ن ًا يف
املزاج ،وجناح ًا يف العالقة احلميمة.
تـــ�صـــــدر عـــــــن
�شــركــة الـقـــلــم
للإعالم �ش.م.م.

طالء األظافر وسيلة
للوقاية من االغتصاب

متكّ���ن ط�ل�اب �أمريكي���ون م���ن حتويل
طالء الأظافر �إىل و�سيل���ة لتنبيه الفتيات
م���ن حماول���ة تخديره���ن حلمايتهن من
االغت�صاب.
وتقوم فك���رة هذا االبتكار على �أن تلوّن
املر�أة �أظافرها بهذا الطالء قبل الذهاب �إىل
املوعد ،و�إذا �أرادت الت أ�كُّد من �سالمة ال�رشاب
املقدَّم لها يتوجب عليه���ا و�ضع �إ�صبعها
يف ال�سائل املقدَّم لرتى ما �إذا كان يحتوي
على م���ادة خم���دّرة �أم ال ،فوجود املخدّر
�سيغيرّ لون الطالء عل���ى الفور ،ما ميكّنها
من تفادي هذا الفخ قبل فوات الأوان.
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:

