مسؤولية تدهور األوضاع في عرسال
ت�ساءلت �أو�ساط �سيا�سية عن �سر الغرية املفاجئة ملرجع م�س�ؤول كبري
�سابق على اجلي�ش ،وطلبه دعوة االحتياط ،يف وقت مل ينبث ببنت �شفة،
حينما انطلقت الدعوات لإلغاء خدمة العلم ،ومل يحدد موقفاً من هذا
الطلب الذي �أقره جمل�س النواب ،رغم م�س�ؤوليته املبا�شرة �آنذاك.
واع��ت�برت ه���ذه الأو����س���اط �أن ه���ذا امل��رج��ع ال�����س��اب��ق يتحمل �شخ�صياً
م�س�ؤولية تدهور الأو�ضاع يف عر�سال ب�سبب مواقفه وقراراته املتخاذلة عند
اغتيال النقيب ال�شهيد بيار م�شعالين والرقيب ال�شهيد ابراهيم زهرمان.

ألمـــــــة واحـــــــدة
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االفتتاحية

ضربات على ظهر الزلزال
ه���ذا الزلزال الذي مل يهب���ط مبظلة من كوكب
�آخر منذ �أكرث من ن�ص���ف قرن ،قال برنارد لوي�س:
«ه�ؤالء الذين مي�ضون عراة �إىل القرون الو�سطى»..
الآن يب���دو �أننا و�صلنا� ..أخط�أن���ا يف العنوان
لنكت�شف �أننا �ضيوف �رشف على الع�رص احلجري!
لعلنا كنا بحاجة �إىل مثل هذا الزلزال ،ولطاملا
راق�ص���نا العدم ونحن نظ ّن �أننا نراق�ص الزمن ،ال
لكي ندخ���ل ثانية يف تلك الثالجة االيديولوجية
وحي���ث الت�أوي���ل امليكانيكي للن����ص� ،إمنا لكي
نعيد للإ�س�ل�ام بهاءه ،وللإن�سان بهاءه ،وللحياة
بهاءها..
�
نعامل
ونحن
بالدن���ا
يف
النفط
ظهر
أن
من���ذ
َ
كما الرباميل الب�رشية الت���ي تتدحرج حين ًا على
�أر�ص���فة روتردام ،وطوراً على �أر�صفة وول �سرتيت
(ما بالك ب�أر�ص���فة �ألف ليل���ة و ليلة)! تابعوا ما
قال���ه امل�س���ت�رشقون ،وه���م يف �أكرثيته���م ظالل
دونه ال ُك ّتاب ال�سيا�سيون
لـ«الإله الأبي�ض» ،وما ّ
متت
كيف
تروا
لكي
الغربية،
ورجال اال�ستخبارات
ّ
ً
ً
برجمتنا �سيا�س���ي ًا وثقافيا ،وحتى عقائديا ..الآن
يالحظ روبرت كاغ���ان «�أننا كائنات ال تاريخية
وت ّطم التاريخ»..
حُ
كيف لذلك احلطام املربمج �أن يحطِّ م التاريخ؟
ال نكرتث مب���ا ُيكتب عنا ،لكن كيف لنا �أن نخرج
من هذه الن�سخة الب�رشية من جهنم ،وحيث لعبة
القاع هي لعبة الدم؟
لن نكون ُ�س��� َّذج ًا ونقول �إنها م�س����ألة �أ�ش���هر
نت�صور �أ ّن
�أو م�س����ألة �س���نوات ..هل ميكن لنا �أن
ّ
ب���اراك �أوباما ال يتقاطع مع نق���اط ما مع «�أبي
بكر البغدادي»؟ ثمة معمارية ا�سرتاتيجية جديدة
يف املنطقة ،دون �أن تتعلق امل�س�ألة فقط ب�أعادة
ترتي���ب قواعد اللعبة ،و�إذا مل نك���ن �أمام انفجار
دراماتيك���ي يف اخلرائط ،على الأقل هناك انفجار
يف العالقات ،ويف ال�ص���يغ ،ويف املعادالت ،دون
�أن يكون لنا �أي دور يف هذه العملية ،التي غالب ًا
ما مت�شي فوق جثثنا..
حتى ولو كنا من�ضي الآن حفاة على ح ّد ال�سكني،
فالثاب���ت �أن عظامنا اهتزت ،لذلك ال بد �أن يحدث
تغيري ما ،وبعدما ر�أينا كيف �أن تلك الأنظمة الرثّة
مل تعمل قط لبناء الدول���ة ،الدولة التي تتفاعل
مع ديناميات احلداثة ،وال لبناء املجتمعات ،فهل
ن�س���تعيد ما قاله كونراد اديناور حني عقد العزم
على �أن ينت�شل �أملانيا من اخلراب« ،لتكن الأزهار،
ال القبور ،هي التي تعيد ت�أهيل خيالنا»؟!
�أال منل���ك ب�إمكاناتن���ا الإبداعي���ة ،وب�أجيالنا
املث ّقفة ،وبرثواتن���ا الالمتناهية (التي تذهب �إىل
�أقا�ص���ي الهباء) ،كل موا�صفات الزلزال الآخر؟ كل
ما يحتاجه الأمر �رضبات على ظهر ...الزلزال!
نبيه الربجي
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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

لبنان ..وأد الفتنة والجيش عزز مواقعه في جرود عرسال

لقاء ال�سيد ن�صراهلل  -عون ..تطابق يف وجهات النظر

�ش���هد مطل���ع الأ�س���بوع كان لكل منها دوافعه ،بل هي عل���ى باقي القوى حت�ص���ين ًا
مظاهر �سلبية خطرية ،وحاالت �ضغطت وعملت لوقف حاالت للو�ضع الداخلي يف مواجهة
تفلت يف ال�ش���ارع ،متثلت يف االنفع���ال وح�رصها يف �إطار الفتنة املرفو�ضة.
و�شدد اللقاء على تطابق
قطع طرقات وعمليات خطف ،فردي وعائلي ،يف ظل حترك
وجه���ات النظ���ر فيما يخ�ص
ذك���رت اللبناني�ي�ن باحلرب حازم للجي�ش.
الأهلي���ة الت���ي اندلعت عام
ويف هذه الأجواء جاء لقاء الإرهاب وحتمي���ة مواجهته
 ،1975فتهيب اجلميع من هذه رئي�س تكتل التغيري والإ�صالح بكل الو�س���ائل وعلى ر�أ�س���ها
الفو�ض���ى املتنقلة يف �شوارع العماد مي�شال عون و�أمني عام حت�ص�ي�ن الوح���دة الوطنية
البل���د ،وارتفعت الأ�ص���وات ..حزب اهلل ال�سيد ح�سن ن�رصاهلل وتوف�ي�ر اال�س���تقرار الداخلي
وحتى ال�رصخات الداعية �إىل
وحتقي���ق بن���اء الدولة على
احلذر واحلكمة وحتكيم العقل
الأ�س�س امليثاقية ال�سليمة.
بد ًال من تفلت الغرائز.
و�إذا كان له���ذا اللق���اء
و�إن د ّل ذل���ك على �ش���ئ
�أهميت���ه يف ظ���ل الواق���ع
ف�إمن���ا يدل على �أن ال�ش���حن
الراهن الذي ت�ش���هده ال�ساحة
والتحري�ض و�صل �إىل م�ستوى لقاء السيد نصراهلل -اللبناني���ة من توت���رات ،فقد
عون أعاد التأكيد
بال���غ اخلط���ورة ،مل يع���د
لق���اه موق���ف لرئي����س تيار
جائزاً �أمام���ه ،الوقوف بيدين
امل�س���تقبل الرئي����س �س���عد
الثوابت
على
مكتفتني.
احلريري ال���ذي دعا �إىل عدم
واألخطار ودقة
�ص���حيح �أن م���ا تعر�ض
االجن���رار وراء ت�رصف���ات
ل���ه اجلي����ش يف عر�س���ال،
التقدير لما هو آت وممار�سات ال وظيفة لها �سوى
وخ�صو�ص��� ًا جله���ة وكيفية
حتقيق م�آرب القوى الإرهابية
خطف الع�سكرييني واالنتقال
بتو�س���يع رقع���ة التخري���ب
به���م �إىل اجل���رود ،وم���ا
والفو�ض���ى �إىل �ساحة لبنان،
ً
تبعه الحق��� ًا من من���اورات
م�ؤك���دا �أن «حماي���ة بلدن���ا
وو�س���اطات ،مل تف����ض �إالّ
من االن���زالق هي يف الدرجة
�إىل نتيج���ة واح���دة هدفه���ا حيث كان ا�ستعرا�ض للأو�ضاع الأوىل ب�إرادة امل�س���لمني يف
ا�س���تهداف اجلي�ش والوحدة اخلطرية التي مي����ر بها لبنان لبنان� ،س���نة و�ش���يعة الذين
الوطنية التي جتلت يف �أب�شع واملنطق����ة ،وخا�ص����ة �إره����اب ميتلكون ق���رار �إخماد الفتنة
�صورها ،بذبح الرقيب ال�شهيد الدولة الذي متار�سه «�إ�رسائيل» يف مهده���ا ..يف ه���ذا الزمن
علي ال�سيد ،الذي مل ي�أت �أكله وتهديداتها امل�ستمرة و�أفعالها امل�شحون بالتع�صب».
بتفلت الغرائز يف ظل املوقف اجلرمي����ة املو�ص����وفة ،وخطر
ب�أي حال ،ف�إن لقاء ال�سيد
الوطن���ي الكبري وال�ش���جاع املوج����ة التكفريي����ة الإرهابية ن�رصاهلل والعماد عون� ،شبهه
لوالد وعائلة ال�شهيد ،ف�أعقب التي ت�ؤ�س�س للفو�ضى ال�شاملة مراقب���ون بلقائهما الأول يف
بعملي���ة الذب���ح الثاني���ة والتي يتوجب مواجهتها.
ال�س���اد�س من �ش���باط 2006
للجندي ال�شهيد عبا�س مدلج،
وكان ت�أكيد على �ص���حة يف كني�س���ة م���ار خماي���ل،
ال���ذي كان وال���ده وعائلته ر�ؤيتهم ال�س���ابقة للأخطار ،وخ�صو�ص��� ًا �أنه جاء بعد �أقل
على القدر نف�س���ه من وطنية ودق���ة تقديرهم مل���ا هو �آت ،من � 24س���اعة يف حينها من
و�شجاعة لعائلة ال�سيد.
و�ص���وابية حتذيره���م م���ن ما �ش���هدته منطقة الأ�رشفية
وال�صحيح �أي�ض ًا� ،أنه من االنق�س���امات الطائفي���ة يف من �أحداث وغوغاء.
حال���ة الإثارة التي �ش���هدها لبن���ان وم���ن التق�س���يمات
فيم���ا ر�أى في���ه البع�ض
ال�ش���ارع ،ثمة حقيقة جتلت التدمريية يف املنطقة ،حيث الآخ���ر� ،أنه ج���واب بطريقة
وه���ي �أن الق���وى الفاعل���ة ثبت �صحة التفاهم الذي بنوه غري مبا�رشة على ما ي�س���مى
والق���ادرة ال تريد الفتنة ،و�إن والذي ي�شجعون على تعميمه مبادرة قوى � 14آذار الرئا�سية،

�أي مبعن���ى �أن���ه ال حاج���ة
للنقا����ش يف تفا�ص���يل هذه
املبادرة التي �س���بق للعماد
عون �أن رف�ضها.
وبب�ساطة ف�إن هذا اللقاء
عرب ع���ن الوقائ���ع املت�أتية
من �أح���داث عر�س���ال وخطر
املجموع���ات التكفريي���ة..
وبب�ساطة كما جاء يف البيان
«�أكد �صحة الر�ؤية امل�شرتكة
ال�س���ابقة للأخط���ار ودق���ة
التقدير ملا هو �آت» ،ويف هذا
من الداللة ما يكفي.
مهم���ا يك���ن ،ف�إن���ه يف
الوقت ال���ذي كان اخلوف من
�شبح الفتنة يجعل املتفرقني
�سيا�سي ًا ،يلتقون كان اجلي�ش
يوا�ص���ل حت�س�ي�ن مواقع���ه
وحت�صينها يف جرود عر�سال،
لتبق���ى العديد من الأ�س���ئلة
التي تطرح وتنتظر �أجوبة؟
ومنها:
�أي���ن �أ�ص���بحت م�س����ألة
ت�س���ليح اجلي����ش و�أين هي
املليارات ال�سعودية الثالثة،
ثم املليار الذي جاء به �سعد
احلريري� ،إبان معركة عر�سال
الأخ�ي�رة ،وكي���ف مت وق���ف
�إطالق النار ،وكيف ان�س���حب
الإرهابيون من البلدة ،و�أخذوا
معهم الع�سكريني الذين كانوا
حمتجزين عند «�أبو طاقية»،
وما معنى �أن تن�س���ق جبهة
الن�رصة وداع�ش يف عر�س���ال
بينما �ش�ل�االت الدم ت�س���يل
بينهما على �أي �أر�ض يلتقيان
به���ا يف �س���ورية ،وم���ا هي
الغاية من الو�ساطة القطرية
الت���ي يقوم به���ا مندوب من
الدوحة ،لكنه �سوري �أي لي�س
يف موقع قرار يف قطر؟

�أحمد �شحادة
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 nخجل قواتي
خجل م�س�ؤولون يف «القوات
اللبنانية» لدى ا�ستي�ض����احهم
عن خطاب قائدهم �سمري جعجع
الذي مل ي�ص����مد ا�س����بوعا ب�ش�أن
تقييمه لتنظي����م داع�ش اذ اعترب
يف موقفه االول ان داع�ش جمرد
جمموعة ال ت�شكل خطرا وجمرد
فزاع����ة ,ومل����ا �ص����درت مواقف
دولية و�سعودية اعترب ان داع�ش
«�رسطان����ا»ال ميكن ان يرتك مع
اال�ستعداد حلمل ال�سالح والقتال.

 nبانتظار عفو «البيك»
يراهن ناف���ذون من عائلة
اب���و حم���زة عل���ى عف���و من
«البيك»ولي���د جنبالط يخ�ص
بهي���ج اب���و حمزةك���ي ينعم
باحلري���ة بعدما ن���ال جزاءه
وتربى وق���ال احدهم ان غازي
العري�ضي ا�ستعاد موقعه لدى
وليد بيك وقد اجل�سه اىل جانبه
عندما ا�ستقبله ال�سي�سي.

 nخوف ًا من ردة الفعل
ي�ؤكد منا��ص�رون للنائبني
معني املرعبي وخالد ال�ضاهر
ان �سبب غيابهما عن التعازي
بالرقي���ب عل���ي ال�س���يد ابن
منطقتهم���ا االنتخابي���ة مرده
اخل���وف من ردة فع���ل االهايل
واملعزي���ن لأنهم���ا اك�ث�ر من
حر�ض على اجلي�ش منذ معركة
ال�ضنية �ض���د االرهابيني عام
.2000

جمل�س الوزراء ..هل �أدرك ماذا فعل؟

ع�ش���ية املعرك���ة املحورية
مع االرهاب على جبهة عر�س���ال
وجروده���ا ,اتخ���ذت احلكوم���ة
اللبنانية برئا�سة متام �سالم قراراً
هو االخطر من حيث امل�ض���مون
ال�سيا�سي والعملي على حد �سواء,
رغم املظهرية اجلذابة التي غلفه
بها الذين طرح���وه« ,احلريات
واالمن امل�س�ؤول» ,بهدف تنفي�س
االحتقان يف ال�ش���ارع,باعتباره
تزام���ن م���ع اخلط���ة االمنية يف
ال�شمال التي تعر�ضت حتى االن
لع�رشات اخلروقات.
القرار املق�ص���ود هو «الغاء
وثائ���ق االت�ص���ال ،ولوائ���ح
االخ�ض���اع» االمن���ي بحيث ان
«�أولي���اء �أم���ر» كان���وا يدركون
ما ه���م فاعلون ،وم���ا ميكن ان
يتمخ�ض عن مث���ل هذا االلغاء،
ومن ميكن ان ي�ستفيد منه ولعل
هدفهم «اال�سمى» على امل�ستوى
ال�شخ�ص���ي ه���و حتقي���ق م�آرب
انتخابية الحقا بروائح مذهبية
�رصفة ،والتي ال تنتهي مفاعيلها
بح�ص���ول االنتخاب���ات وامن���ا
ترت�س���ب يف النفو�س وي�ؤ�س����س
عليها لأجيال ،يف ظل �سيا�س���ة
االفقار والتجويع الر�سمية وربط
النا����س ب «العقي���دة الريعية»
الت���ي جترب االغلبية على التملق
والركوع واالعتياد على االنحناء.
�إال �أن بع����ض الوزراء جاملوا

يف حين���ه ويف خميلتهم ان ذلك
ي�ساعد يف تنفي�س االحتقان دون
ان يح�سبوا ح�س���اب ان االرهاب
بد�أ يطرق بقوة على االبواب ,فيما
اخرون يتجنبون ال�ص���دام ب�سبب
االولوي���ات يف ر�ؤاه���م الوطنية
واخرون وكما يق���ول امل�رصيون
«نائم���ون على وذانه���م» وقلة
باقية من الوزراء يف فمها ماء.
لق���د مت اتخ���اذ ق���رار الغاء
وثائق االت�ص���ال الذي هو عبارة
عن وثائق معلومات لدى الأجهزة
االمنية عن افراد ي�صل عددهم اىل
نح���و � 60ألف �ش���خ�ص �رشط ان
ال تكون م�س���تندة اىل تهم كيدية
او و�ش���ايات �صادرة عن خمربين
ال�سباب �شخ�صية.
ولو كان���ت النوايا �س���ليمة
ب�س���بب ال�ش���ك يف ان الوثائ���ق
تت�ضمن و�ش���ايات غري �صحيحة
كان باالم���كان و�ض���ع �ض���وابط
قانوني���ة للتدقي���ق يف �ص���حة
املعلومات بدل الغاء املعلومات
,او حمو ما تراكم على مدى اعوام
طويلة ,ما يجعل االجهزة االمنية
�ش���به عمياء ,عل���ى املتورطني
يف ق�ض���ايا االره���اب والعمالة
والتج�س����س اىل االعداء وال �سيما
ا�رسائيل.
�إن جمل�س الوزراء اتخذ القرار
طبل وزمر
االخطر واال�س���و�أ وقد ّ
له الوزراء كاجناز تاريخي ،وهو

إلغاء «وثائق االتصال»
هو القرار األخطر
واألسواء

القرار املتعل���ق بالغاء «وثائق
االت�ص���ال» و«لوائح االخ�ضاع
«الت���ي تتعامل فيه���ا االجهزة
االمنية من حيث احل�ص���ول على
املعلومات وقد م���ر القرار الذي
جاء متزامن��� ًا مع اخلطة االمنية
يف طرابل����س م���رور الكرام حتت
ذرائع واهي���ة وهي احلريات وان
اله���دف تنفي����س االحتق���ان يف
ال�شارع.
لقد من���ح الق���رار االرهابني
ذي املن�ش�أ اللبناين حرية العمل
الن���ه ال ميكن توقيف اي منهم اال
باجلرم امل�شهود حتى لو تطابقت
املعلومات مبا يعد له االرهابي
وان توف���رت معلوم���ات بتنفيذ
�سابق الرتكابات �إجرامية.
الغري���ب ان االلغ���اء ال���ذي

اعتربه وزي���ر العدل ا�رشف ريفي
انه انعك�س ارتياحا يف ال�ش���مال
والبق���اع ج���اء ع�ش���ية معركة
عر�س���ال حي���ث الي���زال مئ���ات
االرهابيني ي�رسحون يف املدينة
وقد ج���زوا ذقونهم وهم معرفون
باال�س���م واالقامة ،لكن ي�ستحيل
توقيفهم مبوجب قرار االلغاء.
ان اخلطورة تكمن با�ستخدام
االلغ���اء مبفع���ول رجعي �ض���د
موقوفني بتهم االرهاب بناء على
معلومات ،اعرتف املتورطون بها,
لك���ن توقيفهم مل يح���دث اثناء
اجلرم امل�شهود
ان القرار نف�س���ه ينطبق على
عمالء ا�رسائيل �سوى املحكومني
منهم ,ما يعني ت�أمني ح�ص���انة
عمل لهم اذا تداركوا ومل ي�ضبطوا
باجلرم امل�شهود.
يف الواق���ع العمل���ي لقد مت
اجن���از بن���اء القاع���دة املادية
ال�رضوري���ة لت�س���هيل حرك���ة
االرهابيني والعم�ل�اء ال�رسائيل
من الذي���ن يت�ش���دقون ويقولون
انهم يريدون دولة وال �ش���يئ غري
الدولة بينما هم ي�رضبون قاعدة
�أ�س����س البني���ان يف الدولة وهي
مكافح���ة العم�ل�اء والإرهابيني
ومن���ع توقيفهم حتى لو تقدموا
بانف�سهم للتحقيق.
يون�س عودة

 nم�سلحون غري لبنانيني
يجزم ابن���اء البقاع الغربي
ان م�س���لحني غ�ي�ر لبناني�ي�ن
يتجولون يف قراه���م مبواكبة
عنا�رص تيار �سيا�سي ويقيمون
يف بع����ض االحي���ان حواج���ز
ليلية على مر�أى املخافر دون
حتريك اي �ساكن.

 nمبادرة � 14آذار
�أب���دى النائب وليد جنبالط
�س���خطه البال���غ م���ن اعالن
ق���وى  14اذار م���ا و�ص���فته ب
«املبادرة»,م���ا دفع���ه اىل
تعلي���ق جوالته عل���ى القوى
ال�سيا�سية ,على اعتبار ان هدف
«املبادرة»ه���و قط���ع الطريق
على حراك جنبالط ,انطالقا من
غل �سيا�س���ي �سيما ان ال جديد
يف املبادرة �سوى �سكب الزيت
على النار.

� nأين املليارات

قالت مرجعية يف  14اذار ان
ت�أخر �رصف الهبات ال�سعودية
مبلياراته���ا االربع���ة �س���ببه
العموالت وان م�ش���كلة املليار
الرابع ال تقل عن اخوته الثالثه
الت���ي تريد الهيئة الفرن�س���ية
املوجلة بان يذه���ب غالبيتها
اىل ابواب تدريبية على ا�سلحة
لن يح�صل عليها لبنان.
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دي ميستورا يبدأ مهمته في سورية ..فهل يخرج من العباءة األميركية؟
املوف���د ال���دويل اجلديد �إىل �س���ورية
�س���تيفان دي مي�س���تورا زار العا�ص���مة
ال�سورية دم�ش���ق ،فمن �أين �سيمهد خلو�ض
مهمت���ه الثالث���ة ،بعد كويف �أن���ان الذي
ت���رك املهم���ة يف �آب  2012ليخلف���ه ذلك
الديبلوما�سي البائ�س الأخ�رض الإبراهيمي
الذي ب���دا مندوب ًا لوا�ش���نطن �أكرث مما هو
مبع���وث دويل ،ف���كان منح���ازاً يف ال�رس
والعلن للمعار�ضات ال�س���ورية ،مما كتب
على مهمته مع احلرف الأول منها بالف�شل
الذي جعله يغادرها يف �أيار املا�ضي.
�إذا كان الديبلوما�س���ي ال�سويدي الذي
يحمل اجلن�س���ية الإيطالية ق���د بد�أ عمله
يف الأمم املتحدة يف منت�ص���ف �سبعينات
القرن املا�ضي ،ومثل املنظمة الدولية يف
العراق و�أفغان�س���تان والعديد من املناطق
امللتهبة ،وله خربات وا�س���عة فهل يعني
�أنه �سينجح يف مهمته ال�سورية؟
�إذا كان���ت زي���ارة دي مي�س���تورا �إىل
دم�شق ت�أتي يف البداية يف �إطار التعارف،
�إال �أن الديبلوما�سي الدويل ،كما علم التقى
بكثري من الديبلوما�س���يني الذين يعرفون
�سورية جيداً ،فحذره ه�ؤالء من �أي ت�رصف
ا�س���تفزازي م���ع القيادة ال�س���ورية ،وعدم
االهتم���ام بتات ًا بالطريق���ة التي عمل بها
الأخ�رض الإبراهيمي حت���ى ال يحكم على
نف�سه بالف�شل منذ خطواته الأوىل.
ووفق ًا للمعلومات التي توافرت ،ف�إن
دي مي�ستورا ن�صح من قبل الديبلوما�سيني
الذي���ن التقاهم باتباع اله���دوء واالتزان
والنف����س الطويل ،خ�صو�ص��� ًا �أنه ال ميلك
�أي ر�ؤية �أو خطة ملهمته الدم�ش���قية ،و�أن
جل �أهداف���ه يف البداية كما نقل عنه �أنه
�س���يعمل لوقف النزيف احلاد يف �سورية،
لكن���ه ال ميلك ال التفا�ص���يل الوافية عن
واقع حال الأزمة ال�سورية ،وال املعلومات

«داع�ش» مقبولة �أمريكي ًا يف �سورية و�إرهابية يف العراق

الكافية عن املجموعات امل�س���لحة التي
يرف����ض ت�س���ميتها بالإرهابي���ة ،وال من
ه���ي املجموعات التي �س���يتحدث معها،
فمجل�س ا�س���طنبول تت�آكل���ه ال�رصاعات
والإنق�س���امات ،وهو �ص���ار ع���دة جثث
ميت���ة ،واملجموعات االخرى كـ«داع�ش»
و«جبهة الن��ص�رة» ،ال ميكنه �أن يتحدث
معها ويتوا�صل بها.
فم���ن �أين �س���يبد�أ وكيف �سيوا�ص���ل
مهمت���ه ،تلك هي املهمة التي مل ت�ض���ح
بع���د؟ خ�صو�ص��� ًا يف ظل انحي���از �أمني
ع���ام الأمم املتحدة بان كي مون الذي ال
يتح���رك �إال وف���ق الإرادة الأمريكية ،التي

ت�س���عى الآن لإحياء دوره���ا يف املنطقة
حتت �ش���عار مكافح���ة الإره���اب ،الذي
�ص���ار يبدو وا�ضح ًا �أن وا�ش���نطن ت�أخذه
مبكيال�ي�ن ،فهي من جهة تريد مع احللف
الذي تقوده واملكون م���ن �أعراب اخلليج
وتركي���ا والكيان ال�ص���هيوين موا�ص���لة
ا�ستنزاف �سورية ،ومن جهة ثانية ،ح�رص
�أ�رضار «داع�ش» ومتددها وخروجها عن
ال�س���يطرة عند حدود دورها ونفوذها يف
موارد النفط وخطوط نقله.
هل �ص���حيح �أن املنظمة الأممية التي
تدار بوا�س���طة ذلك الديبلوما�سي الباهت
بان كي مون وال���ذي يبدو ك�أنه «برغي»

هل يطور حلف أصدقاء
دمشق شراكتهم
في مواجهة المشروع
التكفيري

لهذه االسباب ..الوضع االمني في «طرابلس» مرشح للتصعيد
الريب �أن االو�ض���اع امللتهبة يف «�سل�س���لة اجلبال ال�رشقية» ،بد�أ ي�صل لظاها
اىل «طرابل�س» ،وبالتايل قد ت�س���تعيد م�شهد ما قبل �شهر ني�سان الفائت ،حني نفذ
اجلي�ش واالجهزة املخت�ص���ة اخلطة االمنية يف املدينة ،واعادوا الهدوء اىل ربوعها،
غداة والدة «احلكومة ال�سالمية» ،ولكن ما �أن وقعت حوادث «عر�سال» ،حتى عاد
معه���ا التوتري واالجواء املذهبية امل�ش���حونة اىل «مناطق التما�س» ال�س���ابقة يف
«الفيحاء» ،التي باتت ت�س�ت�رجع بع�ض حلقات «م�سل�سل القتل املذهبي» ،ال�سيما
بعد �إطالق النار على املواطن طالل بزي عند ج�رس «امللولة» ،على خلفي ٍة مذهبية،
ا�ض���افة اىل عودة �إنت�ش���ار املظاهر امل�س���لحة يف �أحياء عدة من عا�صمة ال�شمال،
«كباب التبانة» و «و�ساحة الدفرتدار» و�سواهما.
و�س���ط هذه «الأجواء امل�سمومة» ،ترى م�ص���ادر حزبية طرابل�سية متابعة �أن
الو�ض���ع االمني يف املدينة مر�شح للت�ص���عيد ،على وقع ما يحدث يف «عر�سال»،
معت�ب�ر ًة �أن «اال�ش���تباك ال�سيا�س���ي» القائم ب�ي�ن فريقي «الثامن م���ن �آذار» و
«امل�س���تقبل» ،ال�س���يما بعد �إندالع «حوداث الث���اين من �آب»� ،أ�س���هم يف �إعادة
املجموعات املت�ش���ددة اىل الواجهة جمدداً ،وهي الآن «بر�س���م اال�ستثمار» االمني
وال�سيا�سي ،على حد قول امل�صادر.
وت�ستند امل�صادر اىل م�ؤ�رشات عدة يف قراءتها للو�ضع املذكور �آنفاً� ،أولها
ت�رسيب معلومات بان الطرابل�سي بالل عمر ميقاتي ،هو من قام بذبح الرقيب
ال�شهيد على ال�سيد ،مبدية تخوفها من ا�ستغالل بع�ض اجلهات االمنية االقليمية
واملحلية بع�ض احلاالت املماثلة مليقاتي يف عمليات قيد التح�ض�ي�ر ،والفت ًة
اىل �أن هناك بع�ض «من�سقي االن�شطة التكفريية» ،اليزالون يف طرابل�س ،منهم:
�شادي املولوي و ا�سامة من�صور و�سواهما ،بح�سب امل�صادر التي تعترب �أن هذه
اال�سماء ت�ش���كل ماد ًة د�سم ًة لال�ستغالل االمني ،يف حال اقدمت احدى اجلهات
املذكورة على تفجري الو�ضع االمني يف ال�شمال ،خ�صو�ص ًا يف �ضوء انتقال عدد

من النازحني ال�سوريني من البقاع اىل ال�شمال� ،أثر «حوادث عر�سال».
�إ�ض���افة اىل ذلك ،تك�شف امل�صادر �أن املجموعات التكفريية ت�شن حملة دعائية،
ت�س���تهدف بع�ض ال�شخ�ص���يات امل�ؤيدة لنهج املقاومة يف ال�شمال ،كاالمني العام
«حلركة التوحيد اال�س�ل�امي» ال�ش���يخ بالل �ش���عبان ورئي�س «املركز الوطني يف
ال�شمال» كمال اخلري و�سواهما ،عرب الر�سائل الن�صية الق�صرية «وات�س اب» ،بذريعة
�أنهم «اتباع للنظام ال�سوري ،وحزب اهلل» .وحتذر امل�صادر من ان تكون هذه احلملة،
مقدم���ة لعمل �أمني ما ،قد ي�س���تهدف رموز وعنا�رص يف فري���ق الثامن من �آذار يف
ال�شمال.
كذلك ،مل تخف امل�ص���ادر خ�ش���يتها من �أن تعمد اجلهات التكفريية اىل ا�شعال
ال�س���احة الطرابل�سية ،لتخفيف ال�ض���غط عن املجموعات امل�سلحة يف «عر�سال»،
اذا اق���دم اجلي�ش اللبناين على تنفيذ عملية امنية الجتثاث هذه املجموعات ،تختم
امل�صادر.
ويف اطار مت�ص���ل� ،ش���ددت م�ص���ادر متابعة حليثيات الوقائ���ع امليدانية يف
منطقة عر�س���ال وجرودها على �رضورة معاجلة الو�ضع االمني املتفلت يف املنطقة
با�رسع وقت ممكن ،وبالتايل �ش���ل عمل املجموع���ات االرهابية فيها ،وحتويلها اىل
خاليا م�ش���تتة على غرار الفل���ول االرهابية يف «القلمون ال�س���ورية» ،متوقع ًة �أن
ت�شهد اال�س���ابيع املقبلة «مرحلة جتاذب» قوي ،فاما ان تبادر الدولة اىل الت�صدي
لالرهابي�ي�ن قبل متددهم اىل خارج «عر�س���ال» وبالتايل جتنيب البالد الوقوع يف
فتنة ،من خالل ت�أمني الغطاء ال�سيا�سي الالزم للجي�ش اللبناين للقيام بواجبه ،واما
ترك م�صري البالد للمجهول ،واالف�س���اح يف املجال امام اخلطر الداع�شي للتمو�ضع
داخل االرا�ضي اللبنانية ،على حد قول امل�صادر.

ح�سان احل�سن

يف �أحد دواليب وزارة اخلارجية الأمريكية
تريد ح ًال للأزمة ال�سورية؟
بب�س���اطة لي�رصخ ب���ان كي مون يف
وجه ال�س�ل�اجقة الأتراك ،كف���وا عن الأذى
وعن دع���م «داع�ش» ،ولريف���ع الأمريكي
ا�ص���بعه يف وجهه���م ،ف�أنقرة ه���ي التي
تتوىل ا�س���تخباراتي ًا �إدارة «داع�ش» ،لكن
ه���ل الحظ �أحد كيف يتح���دث الأمريكيون
عن جماعة «اخلليفة» �أبو بكر البغدادي،
حيث ال نية لديهم لإقتالعهم� ،إمنا لتكري�س
خطوط حمر.
وماذا عن «جبهة الن�رصة» امل�صنفة
بدورها �أمريكي ًا «�إرهابية»؟
من زود هذه «الن�رصة» بالأ�س���لحة
النوعية ،وباملال من �أجل تعزيز وجودها
عل���ى الأر�ض ،وخللق ت���وازن بينها وبني
«داع�ش» ،وبعد �أن �أ�صبح «اجلي�ش احلر»
هباء ،وهو يف الأ�س���ا�س كان هباء وجمرد
كاريكاتور؟
مل���اذا �أراد الأمريك���ي لـ«داع�ش» ان
تتمدد يف ال�شمال ال�س���وري ،وكيف �سمح
لـ«جبهة الن�رصة» �أن ت�ص���ل �إىل اجلوالن
بالتن�سيق التام مع الكيان ال�صهيوين.
خط���وط «داع����ش» تب���د�أ برتكي���ا
الأطل�سية – ال�س���لجوقية متوي ًال وتدريب ًا
ومع�سكرات وامداداً لوج�س���تياً ،و�رشكات
تركية تتوىل ت�س���ويق النفط املنهوب �إىل
��ش�ركات �أمريكي���ة و�إ�رسائيلية ب�أ�س���عار
زهي���دة ال يتع���دى ال  25دوالراً للربميل
الواحد.
وخطوط جبه���ة الن��ص�رة ،متتد �إىل
الكيان ال�ص���هيوين واخللي���ج فيتوفر لها
االم���داد وامل�س���اعدة واال�ست�ش���فاء يف
امل�شايف العربية..
هل من تناق�ض بني الطرفني ،اجلواب
رمبا �أتى بع�ض���ه من عندنا يف لبنان ،من
عر�سال حتديداً� ،إذ كيف ي�صري الدم للركب
بني الطرف�ي�ن �إذا التقيا على �أر�ض واحدة
يف �س���ورية ،ويتفقان وي�صريان على وئام
يف عر�س���ال وجروده���ا ،وكيف تقا�س���ما
املخطوفني من الع�س���كريني الذين كانوا
يحتجزون عند «�أبو طاقية»؟
ثم���ة حقيقة مل تعد بحاج���ة �إىل �أي
ت�أويل �أو �رشح ،هي �أن �أمريكا حت�ش���د كل
اتباعه���ا ملواجه���ة «حلف �س���ورية» �أو
حلف املقاومة واملمانعة ،ف�سورية و�إيران
واملقاومة يف لبنان ت�ش���كل �أرباك ًا كبرياً
لوا�شنطن والكيان ال�صهيوين ،ومتنعها من
حتقيق �أهدافها ،فال بد من ا�س���تهداف هذا
احلل���ف على خمتلف املراحل والأ�ش���كال
ولهذا عن���د احللف الأمريكي ،تعترب داع�ش
معار�ض���ة م�رشوعة يف �سورية ،وارهابية
يف العراق.
ثم���ة حقيق���ة ،وه���ي �أن الأر�ض يف
�س���ورية كما يف العراق كم���ا يف لبنان،
ت�س���تخدم لإعادة تركيب ال�رشق الأو�سط،
وخلق فيدراليات تقاتل بع�ض���ها بع�ض���اً،
لكن م��ش�روع املقاوم���ة واملواجهة قائم
ومتوا�صل وم�س���تمر ،وعلى حلف �أ�صدقاء
دم�ش���ق احلقيقيني من �إيران �إىل رو�س���يا
�إىل ال�ص�ي�ن� ..أن يدركوا ما ميثله التهديد
التكف�ي�ري – التلم���ودي ،وه���م مدعوون
لتطوير �رشاكتهم مع �سورية يف املواجهة.

�أحمد زين الدين
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المبادرة الداخلية ....لمقاومة التكفير وإطفاء الفتنة
التكف�ي�ر خط���ر يه���دد جميع
الطوائ���ف والأح���زاب والأف���راد...
و�س���كاكني الذبح ال ت�س���تثني �أحد
ودم���اء املذبوح�ي�ن وق���ود الفتنة
القادمة �إلينا والتي ي�شارك البع�ض
فيها ب�صمته وت�آمره.
مل يب���ادر امل�س����ؤولون م���ن
ر�س���ميني وروحي�ي�ن وحزبيني �إىل
�إتخاذ املوقف امل�س�ؤول والأخالقي
يف مواجه���ة التكف�ي�ر والفتن���ة
فاجلميع ي�س���بح يف دائرة �أحالمه
وع�ص���بيته ومغامرات���ه املراهقة،
والفتن���ة تتق���دم وال�ش���ارع يغلي
بالدوالي���ب والفو�ض���ى التي تنمو
�ش���يئ ًا ف�شيئ ًا حتى �ص���ار ال�شارع
ب�إم���رة ال�ش���باب الذي���ن حتركهم
العاطف���ة وي�س�ي�رهم الإنفع���ال
مع التنب���ه للمد�سو�س�ي�ن وعمالء
املخاب���رات املتعددة اجلن�س���يات
التي تب���ادر �إىل �إفتع���ال احلوادث
وقيادة ال�شارع ب�شكل ذكي لتوريطه
ب�أفعال �إنتقامية وغري عقالنية.
تنازل���ت احلكوم���ة ع���ن
م�س�ؤولياتها ووزعتها على البلديات
والأح���زاب والع�ش���ائر والفعاليات،
ف�ص���ارت كل بلدي���ة «حكوم���ة»
م�س���تقلة ت��ش�رع منع التج���ول �أو
احلرا�س���ة �أو �إدارة مل���ف النازحني
وف���ق �إمكانياته���ا و�إجتهاداته���ا
والوقائع ،وهذا �أكرث من م�س�ؤولياتها
و�إمكانياتها على �ض���بط الأو�ضاع
و�أ�س���تنجدت الدول���ة بالأح���زاب
والفعالي���ات لأنها قي���دت اجلي�ش
والق���وى الأمني���ة وفر�ض���ت عليهم
وجوب ع���دم التعر����ض للنازحني
والإرهابي�ي�ن بل وج���وب معاجلة
اجلرحى م���ن الأ��س�رى الإرهابيني
(بلطف) ومطلوب من الع�س���كري �أن
يدل���ل الإرهابي يف نف����س اللحظة
التي يذبح فيها رفيقه الع�سكري!!
مينع �إقفال معرب عر�سال لإمداد
امل�س���لحني لتمكينه���م م���ن ذبح
الع�س���كريني والإعتداء على بع�ض
�أهايل عر�س���ال الوطنيني وخطفهم
و�إعدامهم ...مينع �إقفال احلدود حتى
الر�سمية �أمام الإرهابيني القادمني
ب�صفة نازح!!

ال�شهيد الرقيب علي ال�سيد

مين���ع تنفي���ذ �أح���كام الإعدام
بالإرهابيني الذين �ص���درت بحقهم
الأح���كام قب���ل �إن���دالع الأح���داث
ال�سورية وقبل تدخل حزب اهلل.
دماء �ش���هداء اجلي����ش يف نهر
البارد ذهبت هدراً والقتلة �س���يفرج
عنهم يف عملية تواط�ؤ م�رسحي مدبر
مع بع�ض اجله���ات ...قتلة املدنيني
يف ال�ض���احية والهرمل بال�سيارات
املفخخة �س���يكونوا �أحراراً مكرمني
بفدية مالية.
�أال يفك���ر امل�س����ؤولون ب�أنن���ا
�أ�ص���بحنا على حافة الهاوية و�أن
ال�ش���ارع �س���يقود الدول���ة ولي�س
العك�س� ...أال يعرفون �أن ت�رصيحاتهم
�أو تهديد داع�ش لن يحمي النازحني
بل اجلر�أة ب�إ�س���تعمال �أوراق القوة
�ض���د الإرهابيني ه���ي التي حتمي
النازحني واللبنانيني.
لقد �أعدمت داع�ش �أئمة امل�ساجد
ال�س���نة يف املو�ص���ل ...واختطف���ت
مفتي املو�ص���ل (ال�س���ني) و�أعدمت
طبيبتني من �أهل ال�س���نة لرف�ضهما
الإن�ص���ياع لأوامرهم وفر�ضت جهاد
النكاح على الن�س���اء ال�سنة وباعت
الإيزيديات وامل�س���يحيات فهل يظن
البع����ض �أن���ه يف م�أم���ن من ذبح
داع�ش.
التكفرييون لي�سوا �أهل ال�سنة...
التكفريي���ون ظاه���رة خمابراتي���ة
حمرتفة تخدع النا�س ب�ش���عاراتها
وترفع �شعار الدفاع عن ال�سنة لكن
ماذا فعلت بهم يف الرقة ودير الزور

ال�شهيد اجلندي عبا�س مدلج

وحلب واملو�ص���ل والفلوجة �ألي�ست
الن��ص�رة م���ن التكفرييني ال�س���نة
�ألي�س اجلي�ش احلر �س���ني ًا الي�س���ت
اجلبهة الإ�سالمية �سنية ...ال يحمي
ال�سنة يف لبنان �إال الدولة والعي�ش
امل�ش�ت�رك كم���ا حتم���ي ال�ش���يعة

التكفيريون ظاهرة
مخابراتية محترفة تخدع
الناس بشعاراتها

وامل�س���يحيني وال���دروز والنازحني
ال�سوريني والالجئني.
ننا�ش���د اجلمي���ع املب���ادرة
للإنخ���راط يف حمل���ة مقاوم���ة
التكفرييني وحفظ العي�ش امل�شرتك
وفق التايل:
دعوة امل�س���لحني للإن�س���حاب
من عر�س���ال وبقية املناطق وتقدمي
�ش���كوى ملجل�س الأم���ن واجلامعة
العربية لإنتهاك ال�سيادة اللبنانية.
تطبي���ق معاه���دة التع���اون
والأخوة بني لبنان و�س���وريا التي

�آليات للجي�ش اللبناين على م�شارف منطقة عر�سال

مازال���ت قائمة وبقي���ة الإتفاقيات
الثنائية .
�إنعق���اد قمة روحية �إ�س�ل�امية
م�س���يحية و�إ�ص���دار خطب���ة وعظة
موحدة ليومي اجلمعة والأحد ت�ؤكد
على مقاوم���ة التكفري ومنع الفتنة
والوح���دة الوطنية ودع���م اجلي�ش
ومطالبة الدولة بالإق���دام واجلر�أة
وع���دم الته���اون وتنفي���ذ �أح���كام
الإعدام.
عقد لقاء �سيا�سي ي�ضم اجلميع
 8و � 14آذار يف املجل����س النيابي �أو
�أي م���كان �آخر للت�أكيد على الوحدة
مبواجهة التكف�ي�ر و�أن �أي فرد يربر
لداع�ش والن�رصة �أفعالها فهو �رشيك
يف �أفعاليها.
عقد �إجتماع لل�صحافة والإعالم
املرئي و�رضورة و�ضع خطة طوارئ
�إعالمي���ة ملقاومة التكف�ي�ر وعدم
الرتوي���ج لأفكارهم وت�ص���اريحهم
وبث الندوات واحلوارات التي ت�ضئ
على منهجيتهم و�أمن���اط تكفريهم
لتوعية اجلمهور والراي العام حول
خطر التكفري و�إظهار مالمح الوحدة
والتعاي�ش.
مطالب���ة الق�ض���اء والأجه���زة
الأمنية حما�سبة كل لبناين �أو مقيم
يف حال تهجمه على اجلي�ش والقوى
الأمنية دون ح�صانة لأحد مبا فيها
النواب والوزراء وال�سيا�س���يون مع
وجوب معاجلة الأخطاء �إن ح�صلت
بالطرق القانونية ومع اجلهات ذات
الإخت�صا�ص.
�إبالغ النازحني بوجوب التقيد
بالقوانني وعدم م�ساعدة الإرهابيني
و�أن �أي ن���ازح يحم���ل ال�س�ل�اح �أو
يقوم بعمل خمابرات���ي �أو �إرهابي
ف�س���يتعر�ض للعقوب���ة وال�س���جن
وتبع���د عائلته �إىل �س���وريا و�أن �أي
عام���ل �س���وري ي�ش���ارك يف �أعمال
�إرهابي���ة مين���ع من دخ���ول لبنان
نهائي ًا يف امل�ستقبل بعد حما�سبته
و�إجناز عقوباته.
�أن نب���ادر جميع��� ًا �إىل طائف
داخلي ملقاومة التكفري ف�إننا على
�أب���واب تق�س���يم دميغ���رايف يتطور
�إىل تق�س���يم في���درايل وه���ذا هدف
التكفريي�ي�ن ومن �ص���نعهم ....فهل
�سن�ستيقظ قبل فوات الأوان ؟

د.ن�سيب حطيط
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من هنا وهناك

• مقتل قيادات
حركة «�أحرار ال�شام»

قتل �أكرث من  70قيادي��� ًا وعن�رصاً من ما
ي�س���مى حركة «�أحرار ال�شام» امل�سلحة
يف �س���ورية ،بينه���م القائ���د العام لهذه
احلركة «�أبو عب���داهلل احلموي» مع عدد
�آخر من القيادات الأ�سا�س���ية يف انفجار
ا�ستهدف اجتماع ًا لكبار قياداتها بالقرب
من بلدة «رام حمدان» يف ريف ادلب.
وكم���ا تفيد املعلومات ،ف�إن هذا االنفجار
ق�ضى على ال�ص���ف الأول والثاين حلركة
«�أحرار ال�شام» ،وتعترب هذه �أكرب �رضبة
لأهم ف�ص���يل يف املجموعات ال�س���ورية
امل�سلحة.
اجلدير بالذكر� ،أن احلموي وا�سمه احلقيقي
ح�س���ان العب���ود هو م���ن �أب���رز قيادات
املجموعات امل�سلحة يف �سورية ،و�أخطر
املطلوبني للجي�ش العربي ال�سوري.

• كيف خطف
املطران يوحنا ابراهيم؟

ك�شف مفتي اجلمهورية العربية ال�سورية
ال�ش���يخ �أحمد بدر الدين ح�سون �أ ّنه لدى
الكني�س���ة ال�رسيانية الأرثوذك�سية �أمالك ًا
يف تركي���ا تقدر مبئات ماليني الدوالرات،
وه���ذا اجلزء هو ق�س���م من ما ت�ص���ادره
احلكومة الرتكية ..وم���ع طلب البطريرك
زكا ،تكلي���ف جلن���ة برئا�س���ة املط���ران
يوحنا ابراهيم ملتابعة هذا املو�ض���وع،
عقد الإجتم���اع الأول بني املطران يوحنا
ابراهي���م (اهلل يف ّك �أ��س�ره) ورجب الطيب
اردوغ���ان ،فا�ش���ار الأول اىل انه يتوجب
التحرك باجتاه �أي �أفراد �أو م�ؤ�س�سات،
قبل
ّ
على احلكوم���ة الرتكية ،اع���ادة احلقوق
�إن كان���وا يعتربون ذلك حقوق���اً ..ووعد
املطران يوحنا ابراهيم بو�ض���ع كر�س���ي
للبطريريكية يف تركيا».
ي�ضيف املفتي ح�سون عن ذلك الإجتماع:
«رف����ض املط���ران ابراهي���م طل���ب نقل
البطريركية من �س���ورية اىل تركيا ،قائ ًال
لأردوغ���ان �أن بالد ال�ش���ام له���ا امتداد
واحد» .وينقل ح�سون عن ذلك الإجتماع
انزعاج اردوغان جداً عند �س���ماعه «بالد
ال�ش���ام» ،ف�س����أله يعني ذل���ك �أنكم لن
ت�أتوا ..فاجابه املط���ران يوحنا ابراهيم،
ن�أتي اىل كنائ�سنا ،وعلى اديرتنا ولأبناء
طائفتنا ،ولكن �سيبقى لل�شام فيها كر�سي
بطريركي� ،إنها كر�س���ي «انطاكيا و�سائر
امل��ش�رق» ،فحينها �أجاب���ه �أنه ال تدعى
انطاكيا ناق ًال اليه ا�سمها الرتكي وا�سمها
«هات���اي» ،فاجابه املط���ران يف كتبنا
املقد�سة ُتدعى «انطاكيا».
وك�شف املفتي ح�سون عن الإجتماع حزن
وغ�ضب اردوغان من املطران ،فاتخذ قراراً
بالت�ش���د ّد على ال�رسيان يف تركيا ،وذلك
كنوع من الإنتقام والق�ص���ا�ص ،ومع بدء
الأحداث الدامية يف �س���ورية ،بد�أ املطران
يوحنا ابراهيم يتوا�ص���ل م���ع جماعات
املعار�ضة ،وهذه امليزة تحُ �سب عليه �أنه
توا�صل مع اجلميع وحتى مع املتطرفني،
وا�س���تطاع ف ّك ا�رس عدد من امل�س���اجني،
واجرى عدة م�صاحلات ،فغ�ضبوا الأتراك،
فو�ض���عوا له فخاً ،الفت ًا �إىل �أن املجموعة
الت���ي خطف���ت املط���ران ابراهي���م هي
ومدربة يف تركيا ،ومرتبطة
�شي�ش���انية،
ّ
باملخابرات الرتكية.

أحــداث

 6عربي
انتصار غزة أزال
االحتقانّ ..
وصوب
البوصلة
انت��ص�رت غ���زة يف معرك���ة
الإرادات التي خا�ضتها �ضد عدوان
ْي�ن..
و�إره���اب
�ص���هيونيي َّ
منظم� نْ
نْ
انت�رصت غزة وانت�رص معها �شعبنا
الفل�س���طيني �أينما ُوجد يف الوطن
وال�ش���تات ..و�إذا كان���ت من نتائج
هذا االنت�ص���ار �أن غزة ال�ص���غرية
يف امل�س���احة ،الكبرية يف البطولة
وال�ش���جاعة وال�ص���مود والب�سالة
�أ�ص���بحت خارج التهويل والتهديد
والتخويف ،وك�رس معنوياتها ..هي
اليوم مل تنت�رص لنف�س���ها وح�سب،
بل انت�رصت لفل�س���طني؛ يف ال�ضفة
والقد�س واجلليل والنقب واملثلث..
وانت��ص�رت لأهله���ا يف خميم���ات
ال�شتات واملغرتبات ،كيف ال وت�أثري
هذا االنت�صار كان له الأثر املبا�رش
على �ش���عبنا يف خميم���ات العزة
والكرام���ة الوطنية يف لبنان ،الذي
عا�ش خالل الفرتة القريبة املا�ضية
حال���ة من التوج�س واحلذر ،نتيجة
�أن البع�ض م���ن القلة القليلة التي
ارت�ضت �أن ت�س���مح لنف�سها وحتت
ظروف �ش���تى (مل ت�شكل من وجهة
نظر �شعبنا �سبب ًا مقنع ًا) االنخراط
يف �أعم���ال �إجرامي���ة مدانة ،ومن
خارج �س���ياق التوجهات الوطنية
الفل�س���طينية ،ف�أ�س����أت ل�ش���عبنا
وق�ض���يتنا ،و�أوج���دت حال���ة من
االحتق���ان مع الأ�ش���قاء يف لبنان،
حتديداً املقاومة التي ق ّدمت الكثري
من �أبنائها �شهداء من �أجل فل�سطني
والدف���اع عن مقاومتها ،والذود عن
القد�س!
انت�ص���ار املقاومة يف غزة �أزال
حالة االحتقان هذه ،و�أعاد املخيمات
وجوارها لتعي�ش ك�سابق عهدها من
التوافق واالتفاق ،والوئام واملحبة..
دماء �ش���هدائنا يف غزة غ�س���لت ما
عل���ق يف قلوب البع�ض م���ن �أبناء
املخيم���ات �أو يف جواره���ا ،لتعيد
ت�ص���ويب البو�ص���لة والوجهة نحو
فل�س���طني والقد�س؛ قبلة املقاومني
من �أبناء �أمتنا ،ولت�ؤكد على حقيقة
واح���دة� :أن الدم���اء والت�ض���حيات
التي �أكدت عل���ى العي�ش والعالقة
الأخوية امل�ش�ت�ركة ،علينا �صونها
يف �إطار امل�صالح العليا وامل�شرتكة
لأمتنا ،التي يراد �إ�سقاطها اليوم يف
حروب تكون بنتيجتها «�إ�رسائيل»
هي �سيدة املنطقة من دون منازع..
هذه الدماء وهذه الت�ضحيات اليوم
هي من �أ�سقطت �أهداف هذه احلروب
املدفوع���ة الثم���ن والتوجه���ات،
من خالل �إف�ش���ال �أه���داف العدوان
ال�ص���هيوين على قطاع غزة و�سحق
املقاومة.
بورك هذا االنت�ص���ار ،وبورك هذا
التالحم بني مقاومة �شعبنا وعمقها
من املقاومات العربية والإ�سالمية.

رامز م�صطفى
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الواقع الفلسطيني وتحديات ما بعد العدوان والصمود
عك�س الع���دوان ال�ص���هيوين على
قطاع غزة م���دى عجز وتقهقر املجتمع
الدويل جت���اه همجية واجرام االحتالل،
خ�صو�ص��� ًا بعد �ص���مته على قتل �أكرث
من الفي مدين فل�س���طيني معظمهم من
املدني�ي�ن وثلثهم من االطف���ال ،كذلك
تدمري ع��ش�رات �آالف البي���وت و�رضب
البن���ى التحتية وت�رشي���د نحو ثمانني
الف فل�س���طيني من منازلهم ،خ�صو�ص ًا
بعد ان اكدت ال�س���لطة الفل�س���طينية ان
تكلف���ة اعادة اعمار قط���اع غزة تقارب
الـ 8مليار دوالر امريكي.
فظاعة العدوان وهمجيته والتواط�ؤ
الغرب���ي والعرب���ي و�ص���مت املجتمع
ال���دويل من جه���ة و�ص���مود املقاومة
والوحدة الفل�س���طينية من جهة اخرى،
يط���رح العديد م���ن التحدي���ات اليوم
وابرزها احلف���اظ على الوحدة الوطنية
الفل�سطينية وتكري�سها من خالل و�ضع
خطة عمل فل�س���طينية �ش���املة تعمل
على خمتلف امل�س���تويات ال�سيا�س���ية
واالقت�ص���ادية واالجتماعية والقانونية
والتنموي���ة ،وم���ن خ�ل�ال العمل على

متويل اعادة اعم���ار القطاع والنهو�ض
به اقت�صادياً ،كذلك دعم البنية التحتية
الع�س���كرية للمقاومة مبختلف الو�سائل
ملواجهة اي اعتداء �ص���هيوين حمتمل،
وتوحي���د الر�ؤي���ة الفل�س���طينية يف اي
مفاو�ض���ات غ�ي�ر مبا�رشة م���ع العدو
ال�ص���هيوين مع اال��ص�رار على املطالب
الفل�سطينية اخلا�صة بفتح املعابر ورفع
القيود االقت�ص���ادية وال�س���ماح بحرية
املالح���ة اجلوي���ة والبحرية وال�ص���يد
واطالق ��س�راح اال��س�رى واملعتقلني...
وغريها.
قانوني���اً ،ا�س���تخدام كل االجراءات
القانونية املمكنة ملحا�س���بة ومعاقبة
ال�ص���هاينة على جرائمهم ،خ�صو�ص��� ًا
االن�ض���مام اىل ميثاق روم���ا وحمكمة
اجلنايات الدولية وغريها من املنظمات
الدولية ،وامل�ض���ي يف ط���رح املبادرة
الفل�س���طينية النه���اء االحت�ل�ال يف
جمل�س االمن ال���دويل دون االخذ بعني
االعتبار ال�ضغوط االمريكية واحتمالية
ا�ستخدام «الفيتو» ،كذلك تقدمي �شكاوى
حول التعديات ال�ص���هيونية يف ال�ضفة

ال بد من استثمار عقد
اجتماعات مجلس حقوق
اإلنسان لطرح تداعيات
العدوان الصهيوني

ونهب االرا�ض���ي القامة م�س���توطنات،
باال�ض���افة اىل حماوالت تهويد القد�س
واجراءات التنكيل بالفل�س���طينيني يف
مناطق الـ..48وغريها ،واعادة النظر يف
و�ضع ال�س���لطة الفل�سطينية والتزاماتها
ووظائفها االمنية واالقت�ص���ادية .حيث
�أن حكوم���ة العدو تت�رصف با�س���تهتار
ب���ردود الفعل الدولية على �سيا�س���تها
اال�ستيطانية وانتهاكاتها حقوق االن�سان
يف االرا�ضي الفل�سطينية املحتلة ،وهي

�آثار الدمار الذي �أحلقه العدوان ال�صهيوين الأخري على غزة

ال تعري اهتماما يذكر للتحرك ال�سيا�سي
الفل�س���طيني عل���ى امل�س���توى الدويل،
وه���ي ت���درك �أن االدارة االمريكية على
ابواب االنتخابات الن�صفية للكونغر�س
االمريك���ي يف ت�رشي���ن الث���اين القادم
و�س���وف ت�ؤكد على موقفه���ا التقليدي
بتعطيل كل توجه فل�سطيني نحو االمم
املتحدة.
اقت�صادياً ،تفعيل حمالت املقاطعة
للكيان ال�صهيوين وامل�ؤ�س�سات التجارية
واالقت�ص���ادية الداعمة خ�صو�ص��� ًا يف
�أوروبا و�أمريكا والرتكيز على االنتهاكات
ال�ص���هيونية وجرائم االحتالل االخرية
يف قطاع غزة واب���ادة عائالت ب�أكملها
باال�ضافة اىل قرار احلكومة ال�صهيونية
قب���ل �أ�س���بوع مب�ص���ادرة � 4آالف دومن
من �أرا�ض���ي بيت حل���م ،واتخاذها قرارا
مب�ص���ادرة  200دومن من �أرا�ضي يطا يف
حمافظة اخلليل القامة امل�ستوطنات.
دولي���اً ،ا�س���تثمار فر�ص���ة عق���د
اجتماع���ات جمل����س حقوق االن�س���ان
ملناق�ش���ة التقاري���ر الدورية ال�ش���املة
لط���رح تداعي���ات العدوان ال�ص���هيوين
عل���ى قطاع غ���زة وم�ش���كلة الالجئني
الفل�س���طينيني ب�أبعاده���ا املتع���ددة
(ال�سيا�س���ية والقانونية والأقت�ص���ادية
والأن�س���انية والأجتماعي���ة) �أمام �آالف
الوفود امل�شاركة ومن بينهم رجال الفكر
وال�سيا�س���ة واالعالم وممثلي م�ؤ�س�سات
حقوق االن�س���ان واحلركات الإجتماعية
والنقابية واجلمعي���ات غري احلكومية،
والعم���ل عل���ى �إقامة عالق���ات �رشاكة
وتعاون مع الوفود امل�شاركة للتعريف
بالق�ضية الفل�س���طينية وحتديداً القرار
االممي رق���م  194الذي يعطى لق�ض���ية
الالجئني الفل�سطينيني بعداً دولي ًا بدعم
حقهم بالع���وده اىل وطنهم وت�ش���كيل
حالة �ضغط دولية �شاملة.

�سامر ال�سيالوي

اإلرهاب السعودي ّ
يتفجر في لبنان ..مقاتلون باألسماء والمهام ()4/4
ال يق���ل عبد املجي���د عمر علي �آل
علي ال�ص���يعري امللقَّب بـ«�أبي عبيدة
ال�س���عودي» ،والذي دخ���ل �إىل لبنان
ب�ص���ورة �رشعي���ة ع�ب�ر مط���ار رفيق
احلريري الدويل� ،أهمية عن �س���عوديني
�آخرين� ،إذ عُ رف عنه �أنه من املن�سقني
املكلَّفني مبهام خمتلفة ،منها ا�ستقطاب
ال�ش���بان ال�س���عوديني و�إح�ضارهم �إىل
لبنان بطرق متنوعة ،و�رشاء الأ�س���لحة
احلربية وبقية امل�ستلزمات.
انتقل ال�ص���يعري بني خميم برج
الرباجن���ة ونهر الب���ارد ،وتلقّى دورات
ع�س���كرية ،و�ش���ارك يف القت���ال حتى
�أ�ص���يب خالل ق�ص���ف الط�ي�ران على
م�ست�شفى يقع قرب احلاووز يف خميم
نهر البارد.
وك�ش���ف ال�س���عودي طالل م�س���لم
�صالح �ص���ليع ال�ص���يعري ،الذي كان
عل���ى معرف���ة باملتّهم عب���د املجيد

ال�ص���يعري� ،أنهما اتفقا مع مواطنهما
«�أب���ي ريت���اج» عل���ى �إدخالهما �إىل
العراق للجهاد �ضد االحتالل الأمريكي،
�إال �أنهم���ا �س���افرا �إىل ب�ي�روت متهيداً
للتوجُّ ه نحو العراق ،فا�ستقبلهما «�أبو
ريتاج» يف لبن���ان ونقلهما �إىل خميم
برج الرباجن���ة ،وبعدها �إىل خميم نهر
البارد ،ثم فُ�صل عبد املجيد ال�صيعري
�إىل مركز التنظيم ،وخ�ض���عا لدورة يف
«موقع �صامد» على الأ�سلحة احلربية
املختلفة ،وعلى حرب ال�شوارع على يد
«�أبي يا�سني ال�سوري».
بعد فرتة من �إحلاح طالل ال�صيعري
على «�أبي ريتاج» للذهاب �إىل العراق،
طلب منه جتهيز نف�س���ه ،ف�أر�س���له مع
�أ�شخا�ص �آخرين على دفعات لالن�ضمام
�إىل تنظيم «القاعدة» هناك.
وانت�س���ب خالد علي �سليمان بن
ليث ال�ص���يعري امللقب بـ «�أبي طلحة

ال�سعودي»� ،إىل تنظيم «فتح الإ�سالم»،
و�ش���ارك يف املع���ارك �ض���د اجلي����ش
اللبن���اين �ض���من جمموعة رئي�س���ية
ومدرَّبة �ض���مت �إليه ك ًال من ال�سعودي
عبيد مبارك عبيد القفيل امللقب بـ«�أبي
عائ�ش���ة» �أمرياً ،وحممد �صالح زواوي،
و«�أبي الوليد ال�رشعي» ،و«�أبي خالد
ال�سوري» ،و«�أبي جعفر الفل�سطيني»،
و«�أبي �أي���وب الفل�س���طيني» ،و«�أبي
حم���زة اجلزائ���ري» ،الذي���ن كان���وا
مزودي���ن ب�أ�س���لحة حربي���ة من نوع
«كال�شنكوف» ،وقاذف «�آر .بي .جي،».
و«ديكرتي���وف» ،ومتكّنوا من قتل عدد
كبري من الع�سكريني يف الأ�سبوع الأول
من ن�ش���وب املعارك ،و�إن���زال الأ�رضار
ب�آليات اجلي�ش اللبناين.
واقرتح «�أبو طلحة» و�ض���ع جثة
�أح���د الع�س���كريني وزرع �ألغ���ام فيها
لتفجريها ،فقام نوري احلجي �شخ�صي ًا

بت�رشيكها وتفجريها بوا�سطة بطارية،
وهو ما ح�صل بالفعل.
وقاتل ال�سعودي �سعيد ي�سلم عبد
اهلل ال�صيعري امللقب بـ«�أبي عكرمة»
�إىل جانب �أع�ضاء «فتح الإ�سالم» �ضمن
جمموعة «�أبي عبي���دة» ،التي كانت
موجل���ة بتنفيذ االقتح���ام الأول على
�إثر ال�س���يطرة على املواقع الع�سكرية
التابع���ة لتنظيم «فتح االنتفا�ض���ة»،
ثم �أ�ص���بح من عداد جمموعة «موقع
�ص�ل�اح الدين»� ،أو «اخلان» بح�س���ب
تق�سيمات �ش���اكر العب�سي ،و�شارك يف
املعارك التي جرت �ض���من خميم نهر
البارد �ض���د اجلي�ش اللبناين ،و�أ�صيب
بجروح ،وا�س���تطاع الف���رار مع �آخرين
بعد �إحكام اجلي�ش اللبناين �س���يطرته
املطلقة على املخيم.

علي املو�سوي
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العراق ..مهد «داعش» وبداية نهايتها

قوات اجلي�ش العراقي تفك احل�صار عن بلدة �أمريل الرتكمانية �شمال بغداد

(�أ.ف.ب).

قد تك���ون الدرا�س���ة امل�ستفي�ض���ة
للمركز الإ�س���كندنايف حلقوق الإن�س���ان
عن «�أموال الإم���ارة» ،والتي رُفعت �إىل
الأمم املتح���دة م�ؤخراً ،كافي���ة ووافية،
لأنها تت�ض���من هيكلية تنظيم «داع�ش»
ال�رشعية والإدارية والع�سكرية ،وتتناول
بالأ�س���ماء الدولَ وامل�ؤ�س�س���ات والأفراد
الذين واكبوا انطالقة وم�سرية «داع�ش»؛
متوي ًال وحت�ش���يداً للإرهابيني ،وت�سهي ًال
للمهام التكفريية منذ العام  2003وحتى
اليوم؛ منذ زمن «�أبو م�صعب الزرقاوي»
حتت م�س���مى «الدولة الإ�سالمية» حتى
«�أبو بكر البغدادي» ودولة «اخلالفة».
املعطي���ات ت�ؤك���د �أن «داع����ش»
العراقية املن�ش����أ �س���تنتهي يف العراق،
لأن���ه يوم تدفّق الأفغان العرب �إىل عراق
ما بعد �ص���دام ،وح�صل ما ي�سمى «زواج
ال�س���فاح» بينه���م وبني �ض���باط و�أفراد
اجلي�ش العراق���ي املنحل ،كانت القاعدة
الأ�سا�س���ية لهذا «الزواج» تظلُّم الأفغان
الع���رب من و�ض���ع �أبن���اء ال�سُّ ���نة بعد
هزميتهم �أم���ام «الكفار» الأمريكيني يف
�أفغان�س���تان ،وتظلُّم ال�ضباط العراقيني
م���ن نهاية حكم �أهل ال�س���نة يف العراق
بوجود �أكرثية �شيعية.
من���ذ ذل���ك احل�ي�ن وُلد ال�ش���عور
بالغنب ،ووُلدت معه فكرة �إ�سقاط حدود
�أوطان اتفاقية «�س���ايك�س بيكو» ،وبد�أ
حلم «اخلالفة» يراود من جديد كل من
تخرّج من مدار����س «طالبان» املموَّلة
«وهابياً» ،وكان «الإخوان امل�سلمون»
البادئ���ون بت�س���ويق ه���ذا الفك���ر منذ
�سقوط اخلالفة العثمانية ،وهذا املزيج
«املتطرّف» ب�ي�ن فكر «حممد بن عبد
الوهاب» يف منت�ص���ف القرن التا�س���ع
ع�رش وفكر ح�سن البنا عام  1928م�ستمر
يف كافة مدار�س «الإ�س�ل�ام ال�سيا�سي»
املعا�رص� ،إىل ح�ي�ن ثبوت عدم جدواه
للم�ض���للني من �أهل ال�سُّ نة يف العراق،

وعندها يبد أ� �سقوط «داع�ش».
و�إذا كان العراق الب�ؤرة اخل�صبة لنمو
الإره���اب نتيجة ال�ص���دمة التي تلقاها
البعثيون املجتثون وال�ض���باط ال�سُّ ���نة
الكبار الذي عا�شوا حياة خم�س جنوم يف
عهد �صدام ح�سني ،ف�إن ال�رشائح ال�شعبية
التي وجدت نف�س���ها مهمّ�ش���ة ومغبونة
كانت الوقود ال�ص���الح النطالقة الإرهاب
داخل الع���راق ،بعد �أن تدفّق���ت الأموال
ال�سخية من �أغنياء «�سلفيني» كويتيني،
وتد ّفّ���ق «اجلهادي���ون» التكفرييون من
�أفغان العرب ومن ال�سعودية وقطر ،ومن
ال�شي�شان الطاحمة ال�س���تقالل «الإقليم
ال�سُّ ���ني» عن رو�س���يا ،وبد�أت حمافظة
الأنب���ار ت�س���تقطبهم للواقعة الكربى يف
مواجهة «الرواف�ض» ،وتهجري �س���واهم
من الأقليات العرقية والدينية.
لك���ن �إ�س���قاط احل���دود و�إن�ش���اء
«الإ�رسائيليات» املذهبية منطق �س���قط
نتيجة التجربتني العراقية وال�س���ورية،
لأنه يف الوقت ال���ذي تنعم املحافظات
اجلنوبي���ة العراقي���ة ،ذات الغالبي���ة
ال�ش���يعية بالأمان ،نتيجة الأمن الذاتي
الردي���ف للجي�ش واالكتف���اء الذاتي من
ال�ث�روات النفطية ،وتنع���م املحافظات
ال�ش���مالية حيث الأك���راد بازدهار الفت،
وتدفُّق اال�س���تثمارات ورعاي���ة �أمريكية
للم�ص���الح ،دفع ال�سُّ ���نة يف حمافظات
الو�س���ط الثمن ،نتيجة اجنرارهم للفتنة،
ودفع���وا الأقليات التي تعي�ش بينهم من
م�س���يحيني و�أيزيديني وتركمان و�شوبك
وكاكائي�ي�ن الثمن ال���ذي ال يُحتمل من
�أعرا�ض���هم وكراماته���م و�أرزاقهم و�أملهم
بالعي�ش الواحد ،ومل يجنِ �سُ ���نة العراق
�س���وى اخليبة ،وجنت «داع����ش» ثمار
النهب وال�سلب والأتاوات وبيع النفط عرب
الو�سطاء الأتراك ،وجنت �أكرث و�أكرث على
�آمال ال�سُّ نة بكيان حتى �ضمن «الفدرلة»،
لأن حكمه �سيكون حتت �سلطة «داع�ش»،

�إىل �أن بد�أ وعي الع�شائر و�صحواتها ،و ّمت
التن�س���يق م�ؤخراً بني اجلي����ش العراقي
والقوى ال�سُّ نية املوالية لل�سلطة والألوية
ال�ش���يعية من منطلق ا�ست�شعار اجلميع
ب�أن ثقافة «داع�ش» ما هي �سوى و�سيلة
�سلطة وت�سلُّط على ب�ساط من دماء.
ومع �إع�ل�ان «داع����ش» �أن منطقة
الف���رات بات���ت والي���ة تُلغ���ي احلدود
بني العراق و�س���ورية ،واحتم���ال �إقامة
«خالف���ة» على احل���دود الت���ي تنتهك
�س���يادة كل م���ن اجلزائ���ر وتون�س ،ومع
�إعالن كبار علماء الدين ال�سُّ ���نة �أن هذه
اخلطوة متهورة و�ستجرّ الوبال على �أهل
ال�سُّ نة ،جاءت خطوة الظواهري لت�أ�سي�س
فرع لـ«القاعدة» يف الهن���د وك�أنها ر ّد
اعتبار لـ«القاعدة» ،والتفاف «�رشعي»
عل���ى مت���رُّد البغ���دادي عل���ى قي���ادة
«القاعدة» ،ثم ج���اء اجتماع «الناتو»
الأ�سبوع املا�ضي ليُف�ضي �إىل ت�شكيل قوة
�ض���اربة من اجل ّو للق�ض���اء على املراكز
احليوي���ة لـ«خالفة» باتت خارج نطاق
ال�س���يطرة ،وقرعت �أبواب �أوروبا ،وتهدد
علن ًا رو�سيا وفالدميري بوتني على خلفية
دعمه للنظام ال�سوري.
و�إذا كان رحيل املالكي عن ال�سلطة
التنفيذي���ة يف الع���راق قد �أراح ال�سُّ ���نة
املغبونني ،و�أ�سّ ����س لعالق���ة ثقة بينهم
وب�ي�ن احلكوم���ة اجلديدة ،فق���د انتفت
نهائي��� ًا رغبتهم بالرهان على «داع�ش»
مبن فيها من غرباء ارتكبوا كل املوبقات،
لكن امل�شكلة تكمن يف �أن القيادات العليا
يف «داع�ش» هي للعراقيني ،ويُخ�شى �أن
يطول �أمد احلرب مع هذا التنظيم املكوَّن
من جمموعات قرا�ص���نة برية �س���تطول
احل���رب ملكافحته���ا مادامت م�ص���ادر
التمويل م�ؤمَّنة ،و�ضمائر املموِّلني العرب
قد هجرها الإميان.

�أمني �أبو را�شد

اليمن بين األزمة المعيشية والصراع اإلقليمي
�إن الأزمة االقت�صادية يف اليمن والأ�سئثار بال�سلطة
من قبل الرئي�س علي �صالح كان عامال �أ�سا�سي ًا للثورة
�ض���ده ،وهي التي دفعته اىل اال�س���تقالة بعد ت�سوية
�سيا�س���ية رعتها ال�سعودية ،وجاءت بعبد ربه من�صور
هادي رئي�س��� ًا لليمن للحد من الفلتان االمني ،والعمل
على معاجلة ق�ضايا النا�س احلياتية .
لك���ن ه���ذه الت�س���وية مل تعالج ،امل�ش���اكل وبد�أ
الو�ض���ع االقت�ص���ادي ي�س���وء يوما بعد يوم ،وتف�شت
البطالة بدرجات مهولة خ�صو�ص ًا بني �أو�ساط ال�شباب،
وقدرتها�أرييال غرو�س رئي�س���ة م�ؤ�س�س���ة فريديري�ش-
�إيربت الأملانية يف �ص���نعاء بنحو �ستني باملائة ،وقد
زاد الأمر �س���وءاً قرار احلكومة اليمنية بزيادة اال�سعار
على بع�ض امل�شتقات النفطية ،وهو ما دفع باحلوثيني
وهم �رشيحة ا�سا�سية من املجتمع اليمني اىل التحرك
ال�شعبي ،فدعى ال�شعب اليمني اىل النزول اىل ال�شارع
وق���ام بخطوات متعددة من امل�س�ي�رات اىل الزحف اىل
مداخل العا�صمة �صنعاء واقفالها اىل الظهور امل�سلح،
ودع���ى احلوثيون الرئي�س اىل اال�س���تجابة ملطالبهم
والت���ي تتعلق باقالة احلكومة النه���ا عاجزة عن اداء
مهامها وت�ش���كيل حكومة جديدة ق���ادرة على اقرتاح

احللول والغاء قرار زيادة اال�سعار للم�شتقات النفطية.
مل يتج���اوب الرئي����س اليمن���ي بداي���ة مع هذه
املطالب ،و�س���عى اىل اجها�ضها ،فقام بتحريك ال�شارع
املقابل ودعا النا�س واالحزاب املعار�ض���ة للحوثيني
للنزول اىل ال�س���احات يف ال�ش���مال واجلنوب والو�سط
ويف العا�صمة �ص���نعاء ،ولكنه مل ي�ستطع ان يحد من
حتركهم ومن تاثريهم يف ال�ض���غط على الدولة ،وعمل
على ت�ش���ويه هذا التحرك بان اتهمه���م بالتمرد على
ال�س���لطة ،وبان حتركهم له عالقة بال�رصاع االقليمي،
وطلب الرئي�س من احلوثيني فك االعت�صامات وت�سليم
ال�س�ل�اح قبل اال�س���تجابة ملطالبهم ،حتى ان جمل�س
االمن تدخل فطلب منهم اخلروج من ال�شارع.
ادرك احلوثيي���ون بان الرئي�س اليريد اال�س���تجابة
ملطالبهم ،وانه ذهب اىل الت�ص���عيد ال�سيا�س���ي معهم،
ما ا�ض���طرهم اىل اللجوء خلطوات ت�ص���عيدية فر�ضت
على الرئي�س اليمني ان يقبل التفاو�ض معهم فار�س���ل
مندوبه لبحث املطالب ،لكنهم فوجئوا يف الوقت نف�سه
باجتماع اللقاء الوطني املو�س���ع وبالبيان الذي �صدر
عنه والذي اعل���ن مبادرة اللجنة الوطنية الرئا�س���ية
والتي ت�ضمنت العديد من النقاط ومنها:

 .1ت�ش���كيل حكومة جديدة خالل �أ�س���بوع وت�سمية من
�سي�شكلها بالت�شاور مع احلكومات العربية.
 .2للرئي����س اختي���ار وتعي�ي�ن ال���وزراء يف الوزارات
ال�سيادية وهي الدفاع ,الداخلية واخلارجية ,املالية.
 .3خف�ض �سعر مادتي الديزل والبرتول.
� .4إعادة النظر يف ال�سيا�س���ات االقت�صادية ورفع احلد
االدين من االجور
 .5التزام جميع املكونات والفعاليات ال�سيا�سية برف�ض
العن���ف وازالة ا�س���باب التوتر املتمثل���ة بالتجمعات
املحيطة بالعا�صمة واملواجهات امل�سلحة.
رف�ض هذه املبادرة العديد من االحزاب ،منهم
احلزب احلاك����م (امل�ؤمتر ال�ش����عبي العام) وحزب
التجمع اليمني للإ�صالح الختالفهم حول تقا�سم
احلقائب الوزارية ،ورف�ض����ها احلوثيون كذلك ،النه
مت ا�س����تثنا�ؤهم واعت��ب�روا ان اللق����اء مع مندوب
الرئي�س خدع����ة و�أن املبادرة هي التفاف عليهم ،
فدعوا �إىل الت�صعيد اجلماهريي �ضمن خطة جديدة،
وعمل الرئي�س عبد ربه على مواجهة هذا التحرك
اجلديد بالق����وة وذلك باعطائ����ه االوامر للجي�ش
بف�ض املتظاهرين وفتح بع�ض طرقات العا�صمة،

فكانت النتيجة مقتل العديد من املتظاهرين.
وال�س����ؤال الذي يطرح نف�س���ه ملاذا اعلن الرئي�س
اليمن���ي ه���ذه املبادرة م���ن دون ان يق���ف على راي
احلوثيني؟
من املفيد �أن ال ينظر الرئي�س اليمني اىل امل�شاكل
التي حتدث يف اليمن ب�أنها �رصاعات ذات بعد اقليمي
او ذات بعد مذهبي ،وان يتعامل معها بحدود املطالب
التي هي حق لكل مواطن ميني ،ومن اخلط أ� ان يربط
عجلة اال�صالح بال�رصاع االقليمي حتى الي�صبح اليمن
حتت و�صايتهم.
ان عملي���ة اال�ص�ل�اح اج���راء ��ض�روري لتطوير
امل�ؤ�س�سات ولتح�س�ي�ن االو�ضاع املعي�ش���ية لل�شعب
اليمني ،وتتطلب جهد اجلميع من فعاليات �سيا�س���ية
وقوى واحزاب ،وال يجوز ا�ستثاء احد من هذه العملية
اال�ص�ل�احية واال فان اليمن �سوف يدخل يف املحظور
و�س���وف يدخ���ل يف نزاعات قد ي�س���تطيع التحكم بها
يف البداية ولكنه ال ي�س���تطيع بعد ذلك �أن يتحكم يف
م�سارها ويف النتائج الكارثية التي قد ي�صل اليها .

هاين قا�سم
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داعش والنفط ..عصفوران بحجر غربي واحد
ت�ضج ال�ساحة الإعالمية وال�سيا�سية
الدولي���ة مبا �ص���در من مق���ررات عن
قمة حل���ف �ش���مال الأطل�س���ي ،حول
بندي���ن :الأزمة الأوكرانية ،والت�ص���دي
للخط���ر الإرهابي املت�أتي من «الدولة
اال�سالمية» « -داع�ش».
بالن�س���بة ملو�ض���وع «مكافح���ة
الإره���اب» ،كان الف ًتا ج��� ًدا املقاربة
الأمريكي���ة للمو�ض���وع ،حي���ث اعترب
الرئي����س الأمريكي باراك اوباما �أن كال
من تنظيم الدولة الإ�س�ل�امية وحكومة
الرئي�س ب�ش���ار الأ�س���د «يتفوقان عدة
وعتا ًدا» على املعار�ض���ة ال�س���ورية
معا،
«املعتدلة» التي تقاتل الطرفني ً
وطالب الدول العربية احلليفة برف�ض
«الفكر الإرهابي» الذي يطرحه تنظيم
الدولة الإ�سالمية ،داع ًيا الدول العربية
«ال�سنية» لالن�ضمام اىل تلك املعركة
ملحاربة الإرهاب.
عمل ًي���ا ،من���ذ �س���قوط الإحت���اد
ال�س���وفياتي ولغاية اليوم ،يفت�ش حلف
�ش���مال الأطل�س���ي عن «�ص���يغة ما»
ت�ؤهله للإ�ستمرار مبهامه ،بعدما طُ رحت
ت�س���ا�ؤالت ع ّدة عن معنى بقائه ،بعدما
انتفى اخلطر الأمني الذي كان الهدف من
قيامه ،فهو كان قد �أن�شئ بهدف الدفاع
ع���ن امل�ص���الح الغربي���ة ،يف مواجهة
التحدي واخلطر ال�سوفياتيني ،قام احللف
يف الت�س���عينيات بالتدخل ع�سكر ًيا يف
يوغ�س�ل�افيا ال�س���ابقة ،كما قام ب�ش��� ّن
حرب خارج �إطار ال�رشعية الدولية على
كو�سوفو لأهداف «�إن�سانية» كما �س ّوق
�آنذاك .وما �أن ح�صلت اعتداءات � 11أيلول
االرهابية على مقر التجارة العاملية يف
نيويورك ،حتى قامت الواليات املتحدة
الأمريكية ومب�ساعدة حلف الناتو بحرب
وا�سعة على افغان�س���تان ،لالقت�صا�ص
من تنظيم القاعدة املتهم بالقيام بتلك
االعتداءات ،ثم كان التدخل الع�س���كري
يف ليبيا بذريع���ة «حماية املدنيني»
من بط�ش نظام القذايف.

الناتو ..الغطاء الأمريكي للتدخل يف العامل

كل م���ا تقدم ،يدف���ع اىل القول �أن
الواليات املتحدة لطاملا ا�س���تخدمت
حل���ف النات���و ،لتربي���ر تدخالته���ا
الع�س���كرية يف الع���امل ،فالتعددي���ة
نوعا م���ن ال�رشعية حتتاجها
تخلق ً
الواليات املتح���دة لتغطية تدخالتها
خا�ص���ة تلك التي حت�صل خارج �إطار
ال�رشعية الدولية .واليوم ،يقف �أع�ضاء
حلف الناتو ،اىل جانب االمريكيني يف
حربهم �ضد الإرهاب ،ولت�شكيل حتالف
دويل عري����ض ملحارب���ة «الدول���ة
اال�س�ل�امية» « -داع�ش» .فهل هناك
ن ّي���ة حقيقي���ة �أمريكي���ة ملحارب���ة
«داع�ش» والق�ضاء عليه؟
ال ميك���ن ملراق���ب الت�أكي���د �أن ما
تعلن���ه الواليات املتح���دة الأمريكية
ح���ول ن ّيته���ا حمارب���ة االرهاب هو

ت�ض���ليل �أو حقيقة فعلية ،ولكن ميكن
التحلي���ل م���ن خالل معطي���ات ع ّدة
�أهمها:
 �أو ًال :حتت���اج الواليات املتحدةالأمريكية وحل���ف الناتو اىل «عدو»،
فبع���د �س���قوط االحتاد ال�س���وفياتي
�س���يطر جو من ع���دم اليق�ي�ن على
ال�سيا�س���ة اخلارجية الأمريكية ،فكان
على الأمريكيني «خلق العدو» لتربير
تدخالته���م يف الع���امل ،وملمار�س���ة
�سيا�سة التو�سع والهيمنة� .أما اليوم،
وبعد التوج���ه الأمريكي للتفاهم مع
طه���ران ،وبعد ما �أعلن���ه االمريكيون
�س���اب ًقا من جناح يف الق�ض���اء على
القاع���دة يف الع���امل بع���د مقتل بن
الدن ،ال ب���د للأمريكيني من خلق عدو
جديد وت�ض���خيمه ،والتدخل ع�سكر ًيا

منذ احتالل العراق ع���ام  ،2003وبعد
ت�ضخيم «اخلطر االيراين» ،قامت دول
اخلليج العربي بعقد �صفقات بباليني
ال���دوالرات ل�رشاء ال�س�ل�اح الأمريكي.
�أما اليوم ،وبع���د التوجه للتطبيع مع
االيراني�ي�ن ،يحت���اج االمريكيون اىل
�أ�سواق جديدة للت�سلح ،فكان ال بد من
ت�ضخيم خطرين :الرو�سي وداع�ش.
بالن�س���بة للخطر الرو�س���ي ،حاول
الأمريكي���ون دف���ع الأوروبي�ي�ن ل�رشاء
�ص���واريخ �أمريكية ال�صنع ،ومنها حامل
لر�ؤو�س نووي���ة ،حلماية �أنف�س���هم من
اخلطر الرو�س���ي� .أما اخلطر الإرهابي-
«داع����ش» ،فيب���دو �أن دع���وة اوباما
اىل الدول العربية  -خا�ص���ة ال�س���نية
اخلليجي���ة -اىل االن�ض���واء يف حل���ف
دويل �ض���د االرهاب� ،س���يكون من �أحد
بنوده� ،رشاء ال�سالح الأمريكي ملحاربة
«داع�ش» به ،بدل مواجهة خطر «الهالل
ال�شيعي».
يف النتيجة ،ميكن القول �إن ا�ستبعاد
الدولة ال�س���ورية م���ن التحالف الدويل
(�أ.ف.ب) ملكافحة االره���اب ،يدفع اىل القول ب�أن
املعركة طويلة ،فاجلمي���ع يعلم �أن ما
�أ�س���ماه اوباما «معار�ضة معتدلة» ال
وجود له على �أر����ض الواقع ،كما يعلم
االوروبيون �أن ال مفر لهم حلماية �أمنهم
من االره���اب العائد م���ن التعاون مع
واشنطن تستخدم الناتو الدولة ال�سورية يف هذا املجال .وهكذا،
لتبرير تدخالتها العسكرية يبدو �أن �إطالة �أمد احلرب على االرهاب،
مطلوب ومرغ���وب اوروب ًي���ا و�أمريك ًيا،
في العالم
فاالمريكي���ون م�س���تفيدون م���ن تل���ك
احلرب لتربير تدخالته���م ،واالوروبيون
ي�س���تطيعون حتقيق هدفني :اال�ستمرار
ب��ش�راء النف���ط امل�رسوق واال�س���تفادة
املادي���ة الهائل���ة ،وا�س���تمرار املعارك
و�سيا�س��� ًيا واقت�ص���اد ًيا يف �ش����ؤون يف املنطق���ة حت���ى فن���اء االرهابيني
واالطمئنان اىل عدم عودتهم اىل اوروبا
البلدان الأخرى بحجة مكافحته.
ثان ًي���ا :بع���د �س���قوط االحت���اد يف حال هزمية تنظيمهم.
ال�س���وفياتي� ،أنهارت �أ�س���واق ال�سالح
د .ليلى نقوال الرحباين
يف �أمريكا ،ثم خ�ل�ال العقد املن�رصم

موسكو بدأت الرد على العقوبات االقتصادية الغربية
والبداية ال تحليق للطائرات الغربية بين أوروبا وآسيا فوق روسيا
يف وق���ت ي�س���تمر في���ه الغ���رب
والناتو يف ال�ض���غط على رو�سيا من
خالل ت�أجيج الأزمة الأوكرانية ،ودفع
ال�سلطات يف كييف ملزيد من املعاداة
لرو�س���يا ،يب���دو �أن مو�س���كو تتج���ه
ملواجه���ة العقوبات الغربي���ة بالرد
عليها ،بعد �أن حتلت ب «ال�ص�ب�ر �أكرث
مم���ا ينبغي» على ح���د تعبري رئي�س
احلكومة الرو�سية دميرتي ميدفيديف.
ولوحظ يف التط���ورات الأوكرانية،
�أن���ه يف الوقت الذي كان فيه نوع من
احلوار بني مو�س���كو وكييف ،وحتديداً
بني الرئي�سني الرو�سي فالدميري بوتني
والأوكراين ب�ت�رو يورو�ش���نكو ،حيث
بحثا عن «ت�سهيل حل �سلمي للو�ضع

الأوك���راين» ،كما نقل ع���ن الكرملني
�أنهم���ا «توافقا على موا�ص���لة جهود
تن�س���يق التحرك لدعم وق���ف �إطالق
النار» ،الذي كان قد مت التو�ص���ل �إليه
يف اخلام����س من �أيل���ول اجلاري ،يف
هذا الوقت �صعد االحتاد الأوروبي من
عدائه لرو�س���يا مبوافقته على فر�ض
عقوبات اقت�صادية جديدة ،وهو ما حدا
برئي�س احلكومة الرو�س���ية ميدفيدف،
لأن يرف���ع من وترية تهديداته للغرب،
واعالنه �أنه يتعني على مو�س���كو الرد
بنح���و �أقوى عل���ى االج���راءات التي
اتخذتها الوالي���ات املتحدة الأمريكية
واالحتاد الأوروبي.
و�إذ و�ص���ف ميدفي���دف العقوبات

الأمريكي���ة والغربي���ة ب���ـ «الغبية»،
�أكد �أن مو�س���كو �س���تتخذ �سل�سلة من
االجراءات العقابية للرد ب�ش���كل �أقوى
على هذه الإجراءات ،التي قد يكون يف
مقدمها من���ع �رشكات الطريان الغربية
من املرور فوق �أرا�ض���يها يف رحالتها
بني �أوروبا و�آ�سيا.
و�إذا ما و�ضعت مو�سكو هذا الإجراء
قيد التطبيق العملي ،ف�إنه �س���يتحتم
على �رشكات الط�ي�ران الغربية تفادي
املج���ال اجلوي الرو�س���ي ،وهو ما قد
يدفع ح�سب خرباء اقت�صاديني غربيني
�إىل افال�س الكثري من �رشكات الطريان،
و�س���يكون املردود ال�سلبي على قطاع
الطريان الغربي مبا��ش�ر وعاجل ،وقد

تك���ون بدايته فوراً توقف عمل �رشكات
الط�ي�ران املتع�ث�رة الت���ي تعاين من
خ�س���ائر �أو بالكاد تغط���ي تكاليفها،
وبالت���ايل ف�إن خ�س���ارة ه���ذا القطاع
�ستكون مئات مليارات الدوالرات ،مما
�س���يزيد من �أزمة البطالة والركود يف
دول االحتاد الأوروبي� ،إ�ض���افة �إىل ما
�س���يلحق �رشكات الطريان الأخرى من
خ�س���ائر فادحة يف مدى متو�سط ،وقد
ي����ؤدي بدوره �إىل تعرث ��ش�ركات ،و�إىل
�إفال����س �أخرى كانت بعي���دة عن هذه
االحتماالت.
وم���ن �إج���راءات الرد الت���ي هددت
مو�سكو باتخاذها �ضد الغرب ،وبع�ضها
ب���د�أت بتطبيقه ،وقف ا�س���ترياد املواد

ال�ص���ناعية والزراعي���ة ،وه���و ما قد
يهدد بدوره قطاعات اقت�ص���ادية هامة
يف الغ���رب ،وخ�صو�ص��� ًا �أن مو�س���كو
بد�أت فع ًال حركة ات�ص���االت وا�س���عة
مع موردين �آخرين يف �آ�س���يا و�أمريكا
اجلنوبية ،وبتوقي���ع اتفاقيات وعقود
هامة ،وهذا الأمر ،ميكن �أن ي�ستفيد منه
لبنان ،خ�صو�ص��� ًا يف املجال الزراعي
�إذا عرف كيف ي�س���تغل الفر�صة ،على
نحو م���ا بد�أت تخطط ل���ه م�رص ،فهل
تتحرك وزارات االقت�ص���اد وال�ص���ناعة
والزراعة والغرف االقت�ص���ادية يف هذا
ال�سبيل؟

حممد �شهاب

رئاسيات
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كيف أحبط صفقات ومنع سرقات؟
قبل �أن يت�س���لم العم���اد �إميل
حلود قيادة اجلي�ش كان له مواقف
نوعي���ة هام���ة جعلت���ه يعتكف
عن مهام���ه يف القي���ادة ،فيقول:
كنت مدير �أف���راد ،يعني �أن كل ما
ُ
يتعلق يف الت�ش���كيالت الع�سكرية
مير م���ن عندي ،يومها
والرتقيات ّ
كان رئي����س اجلمهورية املرحوم
الرئي�س اليا����س �رسكي�س ،ف�أرادوا
�إج���راء ترقي���ات ،وكان من بينهم
ثالثة �ض���باط ال يحق لهم ذلك �إال
بعد ثالث �سنوات.
يومها ق���ال يل قائد اجلي�ش �إن
املجل�س الع�سكري اتخذ هذا القرار،
ف���كان ردي �أنه ال يح���ق لهم ذلك،
ف�أجابن���ي �أن �ض���ابط ًا مقرب ًا من
�س���ورية ،و�آخر للرئي�س �رسكي�س،
أر�ض بذلك بتات ًا.
لكنني مل � َ
كان قائ���د اجلي����ش يع���رف
«عقليتي» وطريقة عملي ،فعقدوا
اجتماع��� ًا للمجل����س الع�س���كري،
ودعوين �إليه ،اعتقاداً منهم �أن ذلك
علمت �أن
قد ي�ؤثر علي ،علم ًا �أنني
ُ
قائ���د اجلي�ش يف حينه �ش���دد� ،إذا
كانت هذه «عقلي���ة» �إميل حلود
فدعوه و�ش�أنه.
يومها �س����ألني رئي�س الأركان:
مل���اذا ال تري���د �إق���رار الرتقيات،
ف�أجبت���ه :لأن معنوي���ات اجلي�ش
يف الأر����ض ،وال يجوز التمييز بني
الع�سكريني.
كن���ت يومها يف رتب���ة عقيد،
ُ
وكانوا �أعدوا الطبخ���ة ،فاعتقدوا
�أنه���م يف هذا الأمر بح�ض���ور قائد
اجلي����ش ومدي���ر املخابرات ميكن
علي ،فخاطبني رئي�س
�أن ي�ؤث���روا ّ
الأركان :اذهب ونفذ الأمر ،فرددت:
لن �أنفذ ،ع ِّين���وا مدير �أفراد غريي،
وافعلوا ما يحلو لكم..
ذهب����وا �إىل قائد اجلي�ش و�أخربوه
بالواقع����ة ،فق����ال له����م� :أمل �أقل �إن
العقيد حلود لن يفعله����ا ..فكان �أن
تراجعوا عن موقفهم ،ومل يرقّوا �أحداً.
ويف عهد الرئي�س �أمني اجلميل،
وكان قد ُعينِّ قائداً جديداً للجي�ش،
دعاين الأخري وق���ال يل :خذ قلم ًا
وورقة ،نحن نريد �إجراء ت�شكيالت
ع�سكرية ،وابد�أ بنف�سك.
ف�س����ألته :مل���اذا؟ وه���ل �أن���ت
«زعالن» لأين عنيد مبواقفي.
فر ّد بالقول� :ض���ع ا�س���م �إميل
حل���ود يف �أي م���كان تريده خارج
اجلي����ش ،ف�أنا �أريد ذل���ك� ،أجبته:
�أنت ال ت�ستطيع �أن ت�ضعني خارج
اجلي����ش ،ميكنك �أن تر�س���لني �إىل
مرجعيون �أو �إىل �أي مكان ع�سكري،
لكنك ال ت�ستطيع �أن تخرجني من
اجلي�ش.
نظ���ر �إىل الأعل���ى ،حيث تع َّلق
�ص���ورة �أمني اجلميل ،وقال يل :هو
َمن �أمرين بذلك.

مل �أك���ن �أعرف �أم�ي�ن اجلميل،
وحتى الآن ميكنن���ي القول �إين ال
�أعرف���ه ،وقد ر�أيته م���رة �أو اثنتني
حينما عاد م���ن هجرته الق�رسية
�إىل اخلارج.
وخاطبت
�ص���وتي،
ع�ل�ا
�آنئذ،
ُ
قائد اجلي�ش� :أنت منذ �أ�سبوع قائد
جي�ش ،وتختبئ وراء �صورة ،افعل
م���ا تريد ،ف�أنا ت���ارك اجلي�ش ..وال
�أن�سى وقتها �أن مرافق قائد اجلي�ش
اعتقد �أين �أ�رضبه ،فهرول م�رسع ًا.
خرجت من مكتب قائد اجلي�ش
ُ
وتوجهت ف���وراً نحو البحر ،وقلت
له���م :اح�رضوا يل «ال�ش���ختورة»
لنعمل قلي ًال من الريا�ضة ،فاحلمد
«طلعت منهم ولي�س مني».
هلل
ْ
ِ
مي����ض بع����ض الوقت حتى
مل
ات�صل بي �ضابط كان يعمل معي،
وهو العميد وليم جملي ،م�ؤكداً �أن
وزير الدفاع ع�ص���ام خوري ،وهو

مل يك���ن يل �أي معرفة به ،يريد �أن
يراك.
عرف���ت يومها �أن العميد جملي
قال للوزير خ���وري �إن اميل حلود
كان مدي���ر �أفراد ،وهو من �أف�ض���ل
�ض���باط اجلي����ش ،ون�ص���حه ب�أن
ي�أتي بي �إىل مكتبه ،لأنه قرر ترك
اجلي�ش.
و�إذ ي�ش���دد الرئي����س حلود �أنه
مل يتح���دث بذلك البته مع جملي
بالأمر ،مل يعط للأمر اهتمام ًا� ،إىل
�أن ات�ص���ل الوزير نف�سه به ،لي�ؤكد
ل���ه �أنه يريده ،و�س���يجد له مكتب ًا
عنده.
فري ّد العقيد �إميل حلود بالقول:
كنت يا مع���ايل الوزير حتاول
�إذا َ
علي ،ف�أنا ل�ست من هذا
ت�شفق
�أن
ّ
النوع ،و�أنا ال �أريد هذه «ال�شغلة»،
ويف كل احلاالت �أ�شكرك.
مت تقدمي حوافز
وقتها ،كان قد ّ
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لل�ض���باط الذي���ن يتقدم���ون
با�س���تقاالتهم ،ب�أن يخرجوا
بالرتبة الأعلى ،فكان �أن ق ّدم
ال�ض���ابط الذي يعم���ل مدير
غرفة عند الوزير ا�س���تقالته،
قبل وزير
فت���م تعييني م���ن َ
ّ
الدف���اع مدير غرف���ة ،حيث
اكت�ش���فت الكثري من الف�ساد،
و�أنا تعلمت من خرباتي التي
م���ررت بها ،بحي���ث ال ميكن
ُ
متر �ش���اردة وواردة �ضمن
�أن ّ
اخت�صا�ص���ي �أو م�س�ؤولياتي
دون �أن �أحتق���ق منها ،فعلى
�س���بيل املث���ال ال احل��ص�ر
و�صلني مرة طلب من الإدارة
لأوقع با�سم املديرية العامة
ل�ل��إدارة على ��ص�رف قيمة
ذخرية بثمانني مليون فرنك،
�أي نحو ثالثني مليون دوالر.
أكدت على
يومها ُ
كنت قد � ُ
جمي���ع م���ن يري���د �أن ي�أتي
بطلبات كهذه �أو �صفقات� ،أن
يحددوا من طلب ومن ا�ستلم
ومن هي اللجنة التي حددت
�إن كانت ال�ص���فقة �ص���احلة
�أو «طاحل���ة» ،وم���ا �إذا كان
املوج���ودون يف املخازن قد
و ّقعوا عليها الخ...
�إذا كان كل ذل���ك متوافراً،
ودقيق ًا ،حينئ���ذ �أو ّقع ،وكان
الوزي���ران ع�ص���ام خوري ثم
عادل ع�س�ي�ران م���ن بعده ال
يو ّقعان �إال �إذا كنت �أنا موقِّع ًا،
حت���ى �أن قائ���د اجلي�ش كان
�أحيان ًا كثرية ي�ش���تكي مني
وعل���ي ،لأن الوزير كان دائم ًا
ي�س����ألني� :إمي���ل م���اذا �أقول
أب���رر عدم مترير
لهم؟ وكيف � ّ
طلباتهم؟
فف���ي �أيام �أم�ي�ن اجلميل
وقائد اجلي�ش الذي �أراد نقلي
كنت دائم ًا �أرف�ض
من اجلي�شُ ،
��ص�رف �أي مبل���غ مهما كان
�ص���غرياً �أو كبرياً دون فواتري
�صحيحة وحقيقية.
ويلف���ت الرئي�س حلود هنا
�إىل �أن���ه ال يق�ص���د يف تذكُّره
و�رسده هذه الأمور تناول �أي
�ش���خ�ص حمدد� ،إمنا للداللة
على الواقع الذي كان �سائداً،
�إذ كي���ف له �أن مي�ض���ي على
�رصف  30ملي���ون دوالر دون
�أي م�س���تندات حقيقية ُتثبت
العملية ،ويتذ ّكر مرة �أن مدير
املخاب���رات �أكد ل���ه يف تلك
الفرتة �أنهم �سي�ش���كونه عند
الوزي���ر عادل ع�س�ي�ران ،لكن
ع�س�ي�ران ر ّد عليهم بو�ضوح:
�إذا و ّقع �إميل حلود �أو ّقع.
وباملنا�س���بة ،يف تل���ك
الفرتة ي�أتي �إىل لبنان �ضابط

فرن�سي ا�س���مه «�أرنو» يعمل
رئي�س غرفة ،وهو من البحرية
برتبة �أم�ي�رال ،فيلتقي وزير
يل وي�ش�ي�ر
الدفاع ،ثم ي�أتي �إ ّ
�إىل �أن الذخ�ي�رة ق���د بعثها
اجلي�ش الفرن�سي فعالً.
وي�س����أل حل���ود الأم�ي�رال
«�أرن���و» :ه���ل تع���رف كيف
صرُ� فت ،وما �إذا كانت الكمية
�ص���حيحة متام��� ًا ،ث���م هل
تو ّقعون وت�رصفون يف بالدكم
عل���ى «عماه���ا» ،ودون �أن
تتحققوا من الأمر؟!
ير ّد الفرن�س���ي بالقول :ال
نحن ال نفعلها.
يجيب حلود :ونحن �أي�ض ًا
ال نفعلها.
ويلف���ت الرئي����س حل���ود
يف املنا�س���بة �إىل �أن جريدة
«النه���ار» خرج���ت بعنوان
يومها يق���ول� :إن هبة ذخرية
للبن���ان م���ن فرن�س���ا بقيمة
 60ملي���ون فرنك ،م���ا يعني
�أنهم كانوا «�سيلط�شون» 20
مليون فرنك.
ويتاب���ع �أمثلت���ه عن تلك
الف�ت�رة في�ؤك���د �أن نحو مئة
مل���ف ،كلها تتحدث عن �رشاء
�س�ل�اح مل ي�ص���ل منه �شيء،
وتبل���غ قيمته���ا نح���و 500
مليون دوالر ..كله���ا عرف ُتها
وك�ش���ف ُتها و�أطلع���ت وزي���ر
الدفاع عليه���ا ،والذي �أحالها
ب���دوره على الق�ض���اء ،وهذه
الأمور من ع�رص �أمني اجلميل..
لقد
فعلت على الدوام ما �أراه
ُ
�ص���واب ًا ،ووفق قناعاتي ،ومل
علي.
ي�ستطيعوا �أن ي ؤ�ثّروا ّ
و�إذ ي���رى الرئي�س حلود �أن
ف�ساداً يف اجلي�ش كان ي�رسي،
�إال �أن���ه ي�ؤكد �أن���ه مل يحدث
ف�س���اد يف �أيام الل���واء ف�ؤاد
�شهاب ،وكان �ص���عب �أن مير
الف�ساد يف عهد اجلرنال غامن،
الفت ًا �إىل �أنه يف عمله كمدير
�أفراد وكرئي�س غرفة عند وزير
الدفاع �أو عن���د قائد اجلي�ش
اطلع على كثري من التفا�صيل
اجلي���دة وال�س���يئة ،ويف كل
احلاالت مل يكن يف �إطار عمله
ودوره واخت�صا�ص���ه يقب���ل
ف�س���اداً ،وال مي���رر «زعربة»،
وجميع م���ن عمل مع���ي �أو
عملت معه يعرف �أن هذه من
املحرمات عند �إميل حلود.
و�أخرياً و�صل العميد �إميل
حلود لي�ص�ي�ر عماد اجلي�ش..
فكيف و�ص���ل؟ وماذا عن تلك
املرحلة؟� ..إىل حلقات جديدة.

�أحمد زين الدين
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ّ
زوجان سعيدان..؟ كيف تجددان حبكما؟
ميرّ احل����ب بثالث مراح����ل� ،أولها
االنبهار ور�ؤية الكم����ال يف احلبيب،
دون عي����وب �أو �أخط����اء ،والثاني����ة
مرحلة اال�ستك�شاف ،والتي ت�أتي بعد
االحت����كاك والتعاطي مع تفا�ص����يل
احلياة ،ثم مرحلة التعاي�ش والت�سليم
بالعي����وب واملميزات ،علم ًا �أن افتقاد
احلب وانتحار الأ�شواق هاج�س ُي�ؤرق
معظم املتزوج��ي�ن ،الذين ال يدركون
�أن وهج احلب يخفت بعد �سنوات من
الزواج.
وي�ض����ع علماء النف�س ،احلب ،يف
الدرج����ة الثالثة م����ن االحتياجات،
بعد احلاجة الف�سيولوجية ،واحلاجة
�إىل الأمان واال�ستقرار ،فاحلب حاجة
طبيعية يجب �أن يعي�ش����ها الفرد يف
حيات����ه ،وعلى كل زوج��ي�ن �أن يدركا
�أن املزاج والعواطف تتغري بعد فرتة
من الزواج ،و�إال و�ص����ل بهما الطريق
�إىل االنف�ص����ال النف�س����ي والعاطفي،
فيجتمع����ان حتت �س����قف واحد دون
م�شاعر �أو عواطف ،والأيام مترّ بينهما
باهتة ال طعم فيها وال حياة.
اخت�صا�ص����يو الأ���س�رة ال�س����عيدة
يقدمون العديد من الن�ص����ائح ليجدد
الزوجان حبّهما ،منها:
 الت�س����امح ،والتنازل ،وال�ص��ب�روالتفاهم �س����بيلكما الوحيد ال�ستمرار
ال�سعادة والزواج.
 ا�س�أيل نف�سك :ملاذا؟ ماذا قدمت؟�أين ق�رصت؟ �أمام كل �س����لبية ترينها
يف زوجك.
 ابتع����دي قلي��ل� ًا ع����ن زوجك ،التتابعيه ،اتركيه يفعل ما يريد ،يزور
منْ يحب من الأهل والأ�صدقاء ،بعدها
�سيفتقدك ،وما �أجمل اللقاء بعد فراق.
 ال�سعادة الزوجية �شعور عميقيجعل النف�س را�ضية قانعة ،مت�صدية
لكل ال�صعاب.

ِ
أنـت

 عم����ر الزواج ال يُقا�����س بتقادمال�س����نني ،م����ادام احلب وال�ص����داقة
والتفاهم ت�سكن قلبيكما.

�أبعدا �شبح الروتني
الكثري من الن�ص����ائح قدّمها خرباء
العالقات الزوجية ،والتي قد تختلف
م����ن �ش����خ�ص �إىل الأخ����ر ،لكنها يف
النهاي����ة جت����دد احلب وتبعد �ش����بح
الروتني عن احلياة الزوجية.

وطــفـــــلك

ذكاء الطفل يعتمد على وزنه عند الوالدة
ك�شفت درا�سة حديثة �أن الأطفال الذين يولدون بوزن �أكرب يتمتعون بقدر
�أك�ب�ر من الذكاء يف املراحل الالحقة من طفولتهم مقارنة مع �أولئك الذين
يولدون بوزن �أقل ،وقد يكون ال�سبب يف ذلك هو �أن الأطفال الأكرث وزن ًا قد
ح�صلوا على غذاء �أف�ضل يف �أرحام �أمهاتهم.
يف املقابل ،برهنت درا�سات �أخرى على �أن نق�ص وزن الطفل عند الوالدة
ي�ؤثر �سلب ًا على منوهم العقلي الالحق.
م���ن املعروف �أن الأطفال اخلدج ،الذين يولدون مبكراً ،يق ّل وزنهم عادة
عن الوزن الطبيعي لباقي الأطفال ،غري �أن عالقة الذكاء بالوزن عند الوالدة
متتد حتى �إىل الأطفال الذين يولدون بوزن وحجم طبيعيينْ .
ويف اختبار �أُجري على �أكرث من  3الآف طفل خمتلفي الأوزان ،تبينّ �أنه
كلما ارتفع وزن الطفل عند الوالدة ازدادت ن�سبة ذكائه قليالً ،وكان الفرق
يف ال���ذكاء بني الأطفال من وزن  2.5كيل���و غرام و�أربعة كيلو غرامات هو
ع�رش نقاط.
وبرهنت درا�س���ة �أخرى على �أن زيادة وزن الطفل تنعك�س �إيجابي ًا على
ذكائه حتى ي�صل وزن الطفل �إىل �أربعة كيلو غرامات ومئتي غرام ،ويُعتقد
�أن ال�س���بب يف هذا التنا�س���ب الطردي بني وزن الطفل ون�سبة ذكائه يعود
�إىل الغ���ذاء املتوفر للجنني �أثناء فرتة احلمل ،وهي فرتة مهمة جداً لتطور
العقل.

 �أثناء وجودكما و�سط جمموعةمن الأقارب �أو الأ�ص����دقاء ،خذ زوجتك
جانب ًا واهم�����س يف �أذنيه����ا بجملة
رقيقه مثل «�أنت �أجمل املوجودين».
 تذ ّك����را دوم ًا الأي����ام الأوىل منزواجكما وهيامكما ،وذكّرا �أنف�س����كما
بكل امل�ش����اعر الدافئة يف تلك الأيام،
ف�ستعود �إليكما امل�شاعر ذاتها بنف�س
احلرارة.
 تذ ّك����را �أول حلظ����ات ر�أيتم����ابع�ض����كما فيه ،فذلك �س����يعيد �إليكما

م�ش����اعر ذلك اليوم ..واذهبا �إىل نف�س
الأماكن التي كنتما تذهبان �إليها �أول
�أيام زواجكما.
 خ�صّ �ص����ا يوم���� ًا يف الأ�س����بوعللخروج مبفردكما لل�س����هر �أو تناول
الع�شاء يف اخلارج ،وميكنكما تناول
الع�شاء فيه على �ضوء ال�شموع وعلى
الأنغام احلامل����ة ،وارتديا فيه �أجمل
مالب�س����كما ،وك�أنكما تخرجان �سوي ًا
لأول مرة.
 -الأكرث �ش����اعرية من اخلروج هو

تناول الع�ش����اء يف البيت على �ضوء
ال�شموع واملو�س����يقى؛ خ�ص�صا يوم ًا
لذل����ك ،بحيث تطبخني �أكلة خا�ص����ة
بيدي����ك وتلب�س��ي�ن ف�س����تان ًا جمي ًال
يعجبه ،وتتعطرين ثم جتل�سني معه.
 رتّبا �إجازة خا�صة بكما – بدونالأوالد – حتى لو مدة يومني ،تنفردان
فيه����ا ،فذلك يعيد احلي����اة لزواجكما
وينع�شه ،وال داعي لل�سفر ،فبالإمكان
الذهاب �إىل فندق بعي����د �أو �أي مكان
تكون����ان وحيدي����ن ال حتا�رصكم����ا
امل�س�ؤوليات.
 ميكنكما عك�����س الآية؛ فبد ًال منالذهاب بعيداً� ،أر�سال الأطفال �إىل بيت
جدهم �أو �أي بي����ت تثقان فيه ،وابقيا
مبفردكما يف البيت مثل بداية الزواج
وقبل جميء الأطفال ،ومتتعا باحلرية،
و�ستدركان كم كنتما متباعديْن ،رغم
وجودكما مع ًا يف بيت واحد.
 قومي مبفاج�أت����ه من وقت �إىل�آخر بهدية يحبها وتالزمه طوال وقته،
مثالً� :س����بّحة من �أي حمل تختارينه،
و�ض����عيها يف علب����ة ،بعدما تقومني
بتعطريها.
 ب�إمكانك جمع �أنواع ال�ش����موعالتي لديك يف البي����ت ذوات الروائح
العطري����ة وت�ض����عينها ق����رب بانيو
احلم����ام ،وحوله����ا بع�����ض الزهور،
ودفئي له املاء وفيه زيت الالفندر �أو
البابوجن لال�سرتخاء� ،أو رغوة الفواكه
املنع�شة.
 �إذا كان ميلك جهاز كمبيوتر يفالبيت ،قومي بو�ض����ع عبارات املحبة
له يف �شا�شة التوقف.
 يف الغرف����ة ثبّت����ي ورقة فيهابع�ض عبارات����ك الدافئة� ،أو يف كتاب
اعتاد �أن يقر�أه.

رمي اخلياط

فَ ن

اإلتيكيت

• �أخطاء قد ترتكبينها �سهواً
مع الأ�سف ،ال تنمو معنا قواعد و�أ�صول الإتيكيت
فطرياً ،بل تتطلّب منا تركيزاً دائم ًا وعالياً ،وبحث ًا
دائم ًا وانتباه ًا ملا يدور حولنا ،لذا قد ت�سقط عنك
بع�ض القواعد التي قد ت�س���جَّ ل �ضدّك يف املجتمع
كاخرتاقات يف الأ�ص���ول والربوتوكول ..اكت�ش���في
وابقي متيقّظة:
 الإكث���ار م���ن العط���ر :ال �ش��� ّك �أن اهتمامكبانتق���اء عطرك ين��� ّم عن �أناقتك وح�س���ن اللباقة
لديك ،خ�صو�ص��� ًا يف حال كنت متيّزين بني العطور
ال�ص���يفية وال�ش���توية ،وتلك التي تلي���ق بالنهار،
وباملنا�س���بات الليلية ،لك ّن تغريق نف�سك بالعطر
ب�شكل �أن يبقى �شذاك عابق ًا يوم ًا ب�أكمله يف املكان
�أو ي�ش���عر ك ّل من مترّي���ن بجنبه مبوجة من العطر
تخرتق �أنفه من دون ا�س���تئذان ،فهذا بر�أي التيكيت
مبالغة غري م�س���تحبّة �أو منطقية ،فبع�ض الر�شات
حول العنق وعند املع�ص���مني وخلف الأذن تُعترب
كافية وافية.
 التن�صّ ���ت على ما يقوله الآخ���رون :بقدر مايق���دّر لك الإتيكيت ح�س���ن الإ�ص���غاء ملن يحدّثك
ويوجّ ه �إليك الكالم ،يتمنّى عليك �أال تتن�صتي على

مكاملات الآخرين الهاتفية �أو الأحاديث اجلانبية،
مهما متنّيت ذلك يف �صميم نف�سك .والأه ّم من ذلك،
ويف حال ا�س�ت�رقت ال�س���مع �إىل مكاملة �أو حديث،
�إيّاك وطرح الأ�سئلة ،فهذا يعترب خط�أ مزدوجاً.
 تعري���ف النا����س �إىل بع�ض���هم البع�ض :كيت�ستحقّي لقب ال�سيدة الالئقة الذي تتمنيه� ،أرجوك
ال تن�س���ي ح�ي�ن تكونني بني �شخ�ص�ي�ن �أو �أكرث ال
يعرفون بع�ض���هم البع�ض �أن تبادري بتعريفهم �إىل
بع�ضهم ،باال�سم والعائلة و�صلة القربى بك �أي�ضاً.
 �إغالق ال�سري يف مكان عام� :إن كنت يف جممّعجتاري� ،أو يف ال�س���وبرماركت� ،أو يف ال�سينما �أو �أي
مكان عام احر�ص���ي على �أال تغلقي املمرات ،حتّى
ولو كانت خالي���ة ،ال ب�إجراء مكامل���ات جانبية،
وال بالأحاديث ،حتّى ولو التقيت �ص���دفة مبعارف
و�أ�ص���دقاء مل ترينهم من زمن ،فهذا بالن�س���بة �إىل
الإتيكيت لي�س مربراً �شافياً.
 الرتدد يف ح�س���م قرار ال���ر ّد على الدعوة :قدت�صلك دعوة وحتكم عليك الظروف �أال تعريف اتّخاذ
القرار يف تلبية الدعوة �أو االعتذار� ..إيّاك �أن توقعي
الداعي يف ح�ي�رة �أو �أن تبدّيل ر�أيك مرات عدّة ،بل
كوين �رصيحة واطلبي القليل من الوقت للح�س���م،
وانتبهي �أال تت�أخّ ري.

منوعات
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خطوات تحمي من أخطار «المايكروويف»
غزت �أف���ران «املايكروويف» كل
منزل تقريباً ،فهذا اجلهاز الذي ابتُكر
يف العام  1940يحقق ما هو مطلوب
منه يف وق���ت قيا�س���ي مقارنة مع
الأفران الكال�سيكية.
وعلى رغم موافق���ة �إدارة الغذاء
والدواء الأمريكية على ا�ستخدامها� ،إال
�أن هناك علماء ما زالوا ينظرون بعني
الريبة �إىل هذه الأجهزة ،بل يعتربون
�أنه���ا ت�س���بب جملة من امل�ش���اكل
ال�صحية للذين ي�ستعملونها ،وهناك
من ي�ؤكد �أن الإفراط يف ا�س���تخدامها
يت�س���بب بنق�ص عدد كري���ات الدم
احلمر ،وزي���ادة يف الكريات البي�ض،
وارتفاع الكولي�سرتول يف الدم ،ويف
زي���ادة خطر التعر�ض للح�سا�س���ية
وال�رسطان ،لك���ن �إىل الآن ال تتوافر
الدرا�س���ات التي ت�ؤكد ب�ش���كل قاطع
�ص���حة ما يذهب �إليه ه����ؤالء ،ويف
انتطار و�ض���وح ال�ص���ورة يُن�ص���ح
بالآتي:
 عدم و�ضع اخل�رض يف املاء يفحال ا�س���تخدام «املايكروويف» يف
طهوه���ا لأنه يفقدها ن�س���بة ال ب�أ�س
بها من املغذّيات .ويف هذا ال�ص���دد
ك�شفت درا�س���ة لباحثني من جامعة
«كورني���ل» الأمريكية �أن ت�س���خني
ال�س���بانخ بهذه الو�س���يلة ي�ؤدي �إىل
�ض���ياع كبري يف حام����ض الفوليك،
يتجاوز ال���ـ 70يف املئة ،مقارنة مع
الطهو يف الفرن العادي� .إ�ض���افة �إىل
ذلك ،ف�إن الطه���و بـ»املايكروويف»
يطي���ح ن�س���بة كبرية من م�ض���ادات
الأك�س���دة املفيدة جداً للج�سم على
�أكرث من �صعيد.
 ع���دم طه���و اللح���وم :لقد بينّعلماء يابانيون �أن ت�س���خني اللحوم
يف �أفران «املايكروويف» ي�ؤدي اىل
�إ�ض���اعة ن�س���بة عالية من م�ستوى

�أن حتوّل املركبات النافعة �إىل مواد
م�شبوهة.
 حليب الأم :املعروف �أن حليبالأم يحتوي على م�ض���ادات �أج�سام
طبيعية تقدم للطف���ل خدمة جليلة
يف حمايته م���ن الأمرا�ض املعدية،
خ�صو�ص ًا يف الأ�ش���هر الثالثة الأوىل
من العمر� .أي�ض ًا �أظهرت درا�سة جديدة
لباحث�ي�ن يف مركز بحوث ال�ص���حة
العام���ة يف �إ�س���بانيا �أن حليب الأم
ي�ضم م�س���تعمرات جرثومية نافعة
يفوق عددها  700نوع ،يعتقد العلماء
�أنها تعزز مناع���ة الطفل ،ونظراً �إىل
وجود م�ض���ادات الأج�سام واجلراثيم
املفيدة ،ف�إنه ال يُن�صح �أبداً بت�سخني
حليب الأم يف فرن «املايكروويف»،
لأن �إ�ش���عاعاته تعمل على تدمريها،
وبالت���ايل ت�ؤدي �إىل حرمان ج�س���م
الطفل من فوائد احلليب.
 اخلب���ز :ت�س���خني اخلب���ز يف«املايكروويف» ،ولو ملدة ق�ص�ي�رة،
ميك���ن �أن يفق���ده كام���ل رطوبت���ه،
فيجعله جاف ًا غري �صالح للأكل.
احتياطات:

الفيتامني «ب ،»12واملعروف �أن هذا
الأخري يوجد فقط يف عامل احليوان،
وال يتواف���ر يف ع���امل النبات .ويف
ال�سياق نف�سه ،بيّنت درا�سة يابانية
�أن اللح���وم املطبوخ���ة م���ن خالل

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

«املايكرووي���ف» لأكرث من  6دقائق
تفق���د م���ا يق���ارب  50يف املئة من
حمتواها م���ن فيتامينات املجموعة
«ب».
 -الفواك���ه املجمّ���دة :ي�س���اهم
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�أفــقــي
� - 1إلهة احلب واجلمال عند اليونان
 - 2مت�شابهان � /شخ�ص ثقيل الظل يتدخل فيما ال يعنيه
 - 3وعاء  /خط حقيقي �أو وهمي ي�سري عليه ال�سائرون
 - 4تخزن عليه اال�شياء � /أبد�أ يف عمل �شيء  /م�ستقيم �أو

1ـ ابقَ على م�سافة ال تقل عن مرت
واحد من الفرن.
2ـ اح���ذر من ت�ش���غيل الفرن وهو
فارغ.
3ـ جتنّ���ب ا�س���تعمال الأواين
املعدنية والأغلفة البال�ستيكية.
4ـ ت�أكّد من �إغالق الباب ب�إحكام،
ملنع ت�رسب موجات «املايكروويف».
5ـ عدم ت�سخني البي�ض امل�سلوق،
لأنه ميكن �أن ينفجر كالقنبلة.
6ـ عدم ت�سخني املاء لفرتة طويلة.
7ـ تنظيف الفرن ب�صورة م�ستمرة،
ملنع تراكم الأو�ساخ والبقايا.

ت�س���خينها يف «املايكروويف» يف
خ�س���ارة ن�س���بة كبرية من العنا�رص
الغذائي���ة املفي���دة ،بل �إن درا�س���ة
رو�سية �أو�ضحت �أن �إزالة التجميد عن
الفواكه املجمدة بهذه الطريقة ميكن

منحنى بالقلم
 - 5من ايطاليا (معكو�سة) � /شاب قوي
 - 6يف الأف�ل�ام امل�رصي���ة �أ�ص���بح من
البهوات ولعب الدور الراحل احمد زكي
 - 7ف���م  /ال���ه ال�ش���م�س عن���د قدماء
امل�رصيني � /أراد وطلب
 - 8من ا�سماء الأ�سد  /غ�صبه على قبول
�أو عمل �شيء
 - 9م���ن الأط���راف  /من ��ش�روط احلج
والعمرة
 - 10ثمرة حتتاج �إىل �سنة كاملة لتن�ضج
عــمـــودي
 - 1كوكب قريب من الأر�ض  /ظلم وهوان
� - 2أكلة �شعبية � /شخ�ص واحد
� - 3أهرب و�أتوارى عن الأنظار كالثعلب
 - 4خفا����ش  /وح���دة قيا����س الطاقة
الكهربية (مبعرثة)
 - 5ليوناردو االيطايل ر�سام املوناليزا /
�أ�شكال �أو �إ�شارات معربة عن معان معينة
 - 6ت�س���تخدم للتف�سري وال�ستطراد �أثناء
الكالم  /مرتبة معينة يف العدد من  1اىل
 / 5مت�شابهان
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 - 7يعك�س ال�ض���وء فيربق  /ي�ستخدم لت�أمني
املمتلكات �ضد ال�رسقة
 - 8ذك���ر املاعز  /متخلق ب�أخالق �إن�س���انية
عالية ويجيد الكر والفر
 - 9امتحان
� - 10أ�ض���خم �رشيان يف قلب االن�س���ان  /من
ا�سماء الأ�سد
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حافظ على قدراتك العقلية
�أك����دت درا�س����ة �أوربي����ة حديث����ة �أن عادة
م�ش����اركة الزوجة الفرا�ش تت�س����بب فى زيادة
ن�سبة الغباء تدريجي ًا لدى الرجل ،وال�سبب يف
ذلك �أن م�ش����اركة الفرا�ش مع �آخر ت�ؤثر ب�شكل
�س����لبي على «جودة» النوم� ،إن مل ت�سهم فى
تناق�ص عدد �ساعاته.
و�أو�ضحت الدرا�سة �أنه حتى بدون ممار�سة
العالق����ة احلميمة ف�إن امل�ش����اركة يف الفرا�ش
تعني تخري����ب القدرات العقلية ،ولو ب�ش����كل
م�ؤ ّق����ت ،نظراً �إىل عدم توفري القدر الذي يحتاج
�إليه املخ من النوم ،وهو خم�س �س����اعات فما
فوق .والغريب �أنه بينما �أكدت الدرا�سة ح�صول
الن�س����اء على القدر الأكرب م����ن الراحة مقارنة

بالرجل الذي ي�ش����اركها نف�����س الفرا�ش ،جاءت
�إجاباتهن على اال�ستبيانات عك�س هذا الواقع،
و�شكت غالبيتهن �أنهن مل يح�صلن على الراحة
الكافية ،بينما يغطّ الرجال فى نوم عميق!
واملث�ي�ر للده�ش���ة �أن الرج���ال كتب���وا يف
اال�س���تبيانات الت���ي ُوزِّع���ت عليه���م �إجابات
خمالفة للواق���ع ،كما لو كان���وا يكذبون على
�أنف�س���هم ،فذك���روا �أنهم �ش���عروا بالراحة �أكرث،
و�أنهم ح�صلوا على قدر �أكرب من النوم العميق،
بينما �أك���دت القراءات لأجه���زة قيا�س احلركة
عك�س ذلك ،حيث ت�أثرت جودة النوم �سلبي ًا لدى
اجلن�س�ي�ن بوجود �رشيك فى الفرا�ش ،لكن ذلك
الت�أثر ال�سلبي كان لدى الرجال ب�صورة �أكرب.

التخاطر حقيقة علمية!
ا�س����تطاع باحثون ،ولأول مرة ،حتويل فكرة
التخاطر �إىل حقيقة ،بع����د �أن متكّنوا من جعل
�ش����خ�ص يجل�س يف فرن�سا ويقر أ� �أفكار �شخ�ص
ي�سكن يف الهند.
التجربة تخ ّط����ت حاجز اللغة ،فحينما فكّر
ال�ش����خ�ص املوجود يف الهند بكلمة �إ�سبانية كـ
� ،haloأو  ciaoبالإيطالي����ة ،وهما كلمتان
تعني����ان مرحب���� ًا بالعربية ،متكّن ال�ش����خ�ص
املوجود يف فرن�س����ا من ق����راءة الفكرة ،بغ�ض
تـــ�صـــــدر عـــــــن
�شــركــة الـقـــلــم
للإعالم �ش.م.م.

النظ����ر عن اللغة امل�س����تخدمة� ،أو مدى �إملامه
بها� .أما عن تفا�ص����يل التجربة فقد «و�ص����لوا
جهازاً جلمجمة ال�ش����خ�ص املوجود يف الهند،
يتمكّن من التقاط الن�ش����اط الكهربائي لدماغه،
ثم �أُر�س����لت املعلومات من خالل الإنرتنت �إىل
جهاز �آخر مو�ص����ول �إىل ر�أ�س ال�ش����خ�ص الآخر
املوجود يف بلد �آخر (فرن�س����ا) ،لت�ش����تغل يف
دماغ����ه الأجزاء التي ت�س����تجيب مل����ا فكّر فيه
ال�شخ�ص الأول.

كتاب طبخ يجب
أن تطبخه لتتمكن
من قراءته
قام���ت وكال���ة الدعاي���ة
والإع�ل�ان «بروكيت���ا زينيك»
( )bruketa zinicبابتكار
غريب وفريد م���ن نوعه ،حيث
�صمّمت كتاب ًا يحتوي على عدد
من الو�صفات بطريقة مبتكَرة.
الكتاب م ؤ�لَّ���ف من جزئني،
الأول يحت���وي عل���ى �أرق���ام
ومعلومات ح�س���ابات ال�رشكة،
وهو موجَّ ه للم�س���اهمني فيها،
�أم���ا اجل���زء الآخر فه���و كتيّب
�ص���غري يحتوي عل���ى عدد من
الو�صفات «اجليدة» التي ميكن
ملتلقي الكتاب حت�ض�ي�رها من
امل���واد الغذائية الت���ي تنتجها
ال�رشكة.
يُذكر �أن ما مييّز الكتاب �أنك
حتتاج �إىل طبخه يف الفرن �أو ًال
حتى حت�ص���ل على الو�ص���فات،
حي���ث تك���ون �أوراق���ه فارغة
متام ًا عن���د �رشائه ،وحتتاج �إىل
تعري�ض���ه حل���رارة الفرن حتى
تظهر الكتابات على ال�صفحات!
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:

