دور وطني ينتظر المفتي
ألمـــــــة واحـــــــدة
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�أملت �شخ�صيات بريوتية �أن يلعب مفتي اجلمهورية اللبنانية ال�شيخ
عبد اللطيف دري��ان دوراً وطنياً جامعاً وم��وحِّ ��داً ،و�أن ي�ستمع �إىل �أوج��اع
النا�س ومطالبهم واحتياجاتهم امل ُلحّ ة ،ويعمل على ح ّل م�شاكلهم ،و�أال
يكتفي ب�إلقاء اخلطب يف املنا�سبات ،بل يكون له موقف �أ�سبوعي يتّ�سم
بال�صفة الوطنية ،بعيداً عن �أي ميول �سيا�سية �أو فئوية �أو حزبية ،مبا
يعيد لدار الفتوى دورها التاريخي على م�ستوى وحدة امل�سلمني اللبنانيني
ب�شكل خا�ص ،ووحدة اللبنانيني على امل�ستوى الوطني ب�شكل عام.
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الحرب على «داعش»..
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َمن هم «دواعش رومية» المنوي
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االفتتاحية

لبنان ضمن «التحالف» ..وخارج المحاور

ُ ّ
«شيعة» و«سنة»
تبع ًا للمفه���وم الديني الإ�سالمي ميكن القول �إن
وال�سنة ..وعليه ،ف�إن
امل�سلمني ي�ستنريون بالكتاب ُّ
جمي���ع امل�سلمني هم من حيث املبد�أ يف حزب اهلل
ومن �أهل ال�س ّنة يف �آن ،ومن لي�س من الأخريين فلي�س
م�سلم ًا ،كمثل الذين ينا�صبون «حزب اهلل» العداء.
بناء عليه ،ت�ضعنا املنازعة املذهبية بني بع�ض
الذي���ن يدعون �أنهم من �أهل ال�سنة من جهة وبع�ض
الذي���ن ي ّدعون �أنهم من ال�شيعة �أو من «حزب اهلل»
من جه���ة ثانية �أمام مفارق���ة ،بح�سب منطق هذا
الع�رص� ،إذ يبدو �أن �أ�ص���ل هذه املنازعة يرجع �إىل
الذهنية القبلية التي كانت �سائدة قبل الإ�سالم ثم
ع���اودت حماها بع�ض وفاة النب���ي (عليه ال�صالة
وال�سالم).
من البديه���ي �أن الفاجعة الت���ي نعي�شها لي�س
مر ّده���ا �إىل اخلالف يف الدين ،وما ن�شاهده ال يعدو
يتزين بها
يف كث�ي�ر م���ن الأحيان �أ�شكا ًال و�ألوان��� ًا ّ
«املتدينني» الذين تخلو قلوبهم من الإميان.
بع�ض
ّ
ً
تكاد تكون الغاية من هذا «التد ُّين»  -ح�رصا -
طل���ب املنفعة املادية يف الدنيا ،فامل�ؤمن ال يذبح
�إن�سان ًا ،وال يبقر بطن امر�أة حبلى..
ت�أ�سي�س ًا عليه ،ف�إن �أ�سباب املنازعة بني «حزب
ال�سنية
اهلل» من جهة ،وبع�ض التيارات ال�سيا�سية ُّ
من جهة ثانية ال تعود بالقطع �إىل اخلالف يف الدين،
�إمن���ا هي حزبية ال ترق���ى يف احلقيقة �إىل م�ستوى
ال�سيا�سة ،ب���ل هي دون ال�سيا�سة ،ودون املوقف �أو
اخلي���ار ،و�أقرب �إىل االنحي���از الغرائزي الع�صبوي،
وبالتايل ال مفر من قول �إن البع�ض ي�ستخدم ال ِّدين
ردا ًء من �أجل �إيهام النا����س ب�أن ا�صطفافه �رشعي،
ومن�سجم مع الدين ،مقابل خ�صوم يخالفون الدين
وينتهك���ون ال�رشائ���ع ،بح�سب زعم ه���ذا البع�ض..
مبعنى �آخر نحن حيال ذهنية بدائية تربر ا�ستخدام
جميع الو�سائل والأ�سالي���ب يف مقارعة اخل�صوم،
مبا يف ذلك النفاق والغ�ش يف ال ِّدين.
وتو�سع،
�أظ���ن �أن امل�س�ألة ال حتت���اج �إىل ب�سط
ُّ
فـ«ح���زب اهلل» يرف����ض التطبي���ع م���ع الع���دو
«الإ�رسائيل���ي» ،ويدع���و �إىل مقاومته وردعه ،يف
ح�ي�ن �أن خ�صومه يف لبنان و�سورية �أي�ض ًا يريدون
ال�سري على نه���ج دول النفط اخلليجية ،وال يخفى
على �أح���د �أن م�صال���ح الأخرية مرتبط���ة �إىل حد
التبعية الكاملة بالإمربيالي���ة الأمريكية و�أذنابها
امل�ستعمري���ن يف �أوروبا ويف فل�سطني املحتلة ،بل
هناك تيارات حزبي���ة تزعم �أن ال ِّدين يجيز ال�صلح
مع امل�ستعمرين «الإ�رسائيلي�ي�ن» ،مقابل تيارات
�أخرى ال جتيز هذا ال�صلح.
غاي���ة ال ِّدين هي �إعداد الإن�س���ان ،وتربية نف�سه
وتهذيبه���ا ،كي يكون ق���ادراً بنف�سه عل���ى �إيجاد
احللول للم�شكالت التي تعرت�ضه.

�أ�ص����وات «الن�ش����از» الت����ي مل تبلغ �س ّن
الر�شد ال�سيا�س����ي يف لبنان بدت �أقل حما�سة
يف الرتحي����ب بـ«الكاوبوي» الأمريكي القادم
مبواكبة «دول الأربعني» لقتال «داع�ش» من
تل����ك التي هلّلت وط ّبل����ت ملدمراته وبوارجه
عندما ا�ستنفرت لإ�سقاط الأ�سد وغادرت مياه
املتو�س����ط دون �أن حتمل معه����ا حتى «�أكلة
�سمك» ،وقد يك����ون �سبب ب����رودة املراهنني
الدائمني على �أمريكا خيباتهم ال�سابقة معها،
�أو �أنه����م فع ًال مل�سوا االنق�سامات التي �رضبت
ه����ذا التحالف قب����ل �أن ُيعق����د م�ؤمتر باري�س
ي����وم الإثنني لتوزيع الأدوار على املتحالفني،
وانته����ى فع ًال ه����ذا امل�ؤمت����ر دون معرفة كل
ط����رف لدوره� ،سوى �أن الطائ����رات الربيطانية
والفرن�سي����ة حلّق����ت و�ص���� ّورت ،وعند �صباح
الثالثاء �أقلعت الطائ����رات الأمريكية وق�صفت
مواقع ًا لـ«داع�ش» قرب بغداد.
ال خي����ار للبنان �سوى �أن يكون �ضمن هذا
التحالف ،لي�س لكونه من دول اجلوار ال�سوري،
بل لأن الإرهاب دخ����ل البيت اللبناين قبل �أن
يطرق �أبواب العراق و�سورية� ،سواء مع «فتح
الإ�سالم» يف معارك نهر البارد عام � ،2007أو
املحاوالت املتكررة يف عكار وطرابل�س ،مروراً
بع��ب�را وانته����اء باحلرب املعلَن����ة يف جرود
َ
عر�س����ال ،وغري املعلنة عرب اخلاليا املع�ش�شة
يف �أكرث من منطقة ،مبا فيها بع�ض املخيمات
الفل�سطيني����ة� ،إ�ضافة اىل حم����اوالت الت�سلل
من القلمون ،والتي ت�ص����دى اجلي�ش اللبناين
لإحداها ليل الإثنني املا�ضي.
لك����ن امل�شكل����ة التي �سيواجهه����ا لبنان
�ضم����ن التحال����ف �ستكون مت�ش ّعب����ة ،نتيجة
تناق�ض املواقف لدى القوى الإقليمية امل�ؤثرة

يف الو�ض����ع اللبناين ،واللبناني����ون بالتايل
منق�سم����ون ب��ي�ن «�أت����راك» و«�سعوديني»
و«م�رصي��ي�ن» نظراً �إىل موق����ف كل من �أنقرة
والريا�ض والقاهرة من هذا التحالف.
تركي����ا رف�ض����ت مبدئي���� ًا االنغما�س يف
ح����رب تعي����د الق����وة اىل اجلي�����ش العراقي
والنظام ال�س����وري من خالل �رضب «داع�ش»،
وال�سعودية ومعها الإمارات تعتربان �أن �رضب

تهور «التحالف»
ماذا لو ّ
ّ
وحلقت طائراته فوق مناطق
نفوذ الجيش السوري أو
أية مواقع تتواجد فيها
المقاومة اللبنانية؟

«داع�����ش» للق�ضاء عليها نهائي���� ًا يعزز من
موقع �إيران والنظ����ام ال�سوري ،وم�رص ترف�ض
�أن تنح�رص احل����رب بـ«داع�ش» ،بل يجب �أن
ت�شمل كافة املنظم����ات التي ت�صنَّف �إرهابية،
لت�شم����ل «جماع����ة الإخ����وان» و�سواها من
املنظمات التي تعبث ب�أمن �سيناء.
ال�ص����دف �أن ينق�سم
ولعل����ه م����ن قبي����ل ُّ
اللبناني����ون يف �آرائه����م م����ن ه����ذا التحالف

ثريا عا�صي
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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

وزير اخلارجية اللبناين جربان با�سيل قبيل دخول للم�شاركة يف م�ؤمتر باري�س

(�أ.ف.ب).

حل�سابات داخلية بني لبنانيني «�أتراك» ،وهم
حتديداً بع�ض من جماعة � 14آذار ممن يعتربون
�أن الق�ضاء على «داع�ش» �أو �إ�ضعافها �سيكون
مبنزل����ة جرعة حياة للنظ����ام ال�سوري ،وبني
لبنانيني «�سعوديني» لديهم �شعور باخليبة
من الرهان على معار�ضة تن�شغل بـ«داع�ش»
وال حت����ارب النظ����ام ال�س����وري ،ولبناني��ي�ن
«م�رصيني» يرون يف «داع�ش» و«الن�رصة»
و�سواهما م����ن املنظمات املتطرفة يف �سورية
جريان���� ًا جائرة ع����د ّوة معادي���� ًة همجية لو
متددت �سيطرته����ا يف �سورية ،فكيف لو ُ�سمح
لها (ال ق���� ّدر اهلل) �أن تط أ� ولو جزءاً ب�سيط ًا من
الأر�ض اللبنانية وتُعلن «�إمارة»؟!
ب���ص�رف النظر عن اخل��ل�اف الداخلي من
االن�ضمام �إىل ه����ذا التحالف ،ف�إن لبنان بات
�ضمنه� ،إمنا لن يك����ون �ضمن �أي من املحاور،
كما � َّرصح وزي����ر اخلارجية من باري�س ،ودور
لبن����ان �سيكون ح���ص�راً �ضمن �إط����ار حماية
اجلبهتي
ح����دوده م����ع �سوري����ة على ط����ول
نْ
ال�رشقي����ة وال�شمالية ،ك����ي ال يكون اخلا�رصة
ال�ضعيفة التي تخرقها العنا�رص املندحرة من
العراق مروراً ب�سورية و�صو ًال �إىل عكار �شما ًال
�أو عر�س����ال والبقاع ال�رشقي� ،إ�ضافة �إىل �إدارة
ملف النازحني الذي �سيكون �أي�ض ًا على عاتق
لبنان ،ورمبا ل�سنوات.
ولأن ه����ذا التحالف منق�س����م على نف�سه،
خ�صو�ص ًا بعد رف�ض الدول الأع�ضاء امل�شاركة
يف �رضب����ات على العراق دون موافقة حم َّددة
جغرافي���� ًا م����ن احلكومة العراقي����ة ،والأجواء
ال�سورية ه����ي حكم ًا مقفلة نتيجة غياب قرار
�أممي وا�ستبعاد �إي����ران والنظام ال�سوري ،كما
���ص�رح وزير اخلارجية الرو�س����ي من عقر دار
التحال����ف يف باري�س ،ما ي�ؤ���ش�ر �إىل �أن وراء
احلرب على «داع�ش» م����ا وراءها من �أهداف
تر�سم ح����دوداً جديدة عرب ح����رب �إقليمية ال
حدود له����ا ،والطامة الكربى عل����ى لبنان لو
ته ّور التحال����ف وحلّقت طائراته فوق مناطق
نفوذ اجلي�����ش ال�س����وري ،يف حماولة ل�رضب
نظ����ام الأ�س����د� ،أو �أي����ة مواق����ع تتواجد فيها
املقاومة اللبناني����ة ،وعندها لن يكون اخلطر
فق����ط من التدخل الرو�سي �أو الإيراين املرتقَب
للدفاع عن �سورية ،بل من احلكومة اللبنانية
التي �أعل����ن وزير خارجيتها ج��ب�ران با�سيل
م����ن باري�����س �أنها يف ِح ّل من ه����ذا التحالف
�إذا خ����رج عن م�ساره املع َل����ن� ،إ�ضافة �إىل �أن
املقاوم����ة �ستجد نف�سه����ا ُملزَمة بحرب لي�س
فقط ملنا�رصة النظام ال�سوري كظهري لها ،بل
ملنع التكفرييني من جماورة لبنان ،ولو �ضمن
دويلة مذهبية من �ضمن «الإ�رسائيليات» التي
ت�سعى �إليها �أمريكا وتنتظرها «�إ�رسائيل».
لأجل هذا ،وهذا فقط ،نن�صح كل من يهلّل
لـ«الكاوبوي» الأمريكي من اللبنانيني بعدم
املغ����االة يف عق����د الآم����ال ،لأن احلرب على
«داع�����ش» ممنوع �أن تتم ب����دون تن�سيق مع
حمور رو�سيا � -إيران � -سورية ،مهما كابرت
�أم��ي�ركا يف العلن ،و�سيك����ون �أمام اللبنانيني
خيار واحد؛ مواجهة �أخط����ار �رصاع املحاور
بثالثي����ة «اجلي�����ش وال�شع����ب واملقاومة»،
وفق ا�سرتاتيجية دفاعي����ة مرنة تتحرك وفق
معطي����ات احلرب ،خ�صو�ص ًا بع����د �أن اطم أ�نّت
بع�ض ق����رى الأط����راف يف البق����اع ال�شمايل
م����ن �سهر اجلي�ش واملقاوم����ة على منع متدد
التكفرييني نحو الكيان اللبناين.

�أمني �أبو را�شد
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َ
من هم «دواعش رومية» المنوي مقايضتهم بالعسكريين؟

3

همسات

 nعلى �أمل..

ت���ردد �أن مرجع��� ًا حكومي ًا قلب
�شفتيه ت�شكي���ك ًا مبا ميكن �أن تفعله
ال�سلط���ات القطري���ة �إزاء �إط�ل�اق
الع�سكري�ي�ن املختطَ ف�ي�ن ،بُعي���د
امل�ؤمت���ر ال�صحايف ال���ذي �أطلق فيه
�أجواء �إيجابية.

 nمقارنة

قارن نائب م�سيحي من �شماليي
«امل�ستقب���ل» الوع���ود الأمريكي���ة
املتعلّق���ة مبكافح���ة «داع�ش» من
بني كل املنظمات الإرهابية بالوعود
ال�سعودية بت�سليح اجلي�ش اللبناين،
من خ�ل�ال الت�سا�ؤل ع���ن املليارات
املخ�ص�ص���ة ملكافح���ة
َّ
اخلم�س���ة
الإره���اب ،وامللي���ارات ال�سعودي���ة
الأربعة لت�سليح اجلي�ش.

 nعودة لبثّ ال�سموم

لفت���ت املتابع�ي�ن لل�صحاف���ة
الأجنبية عودة تركي���ز كبار ال ُكتّاب
عل���ى ب���ث ال�سم���وم املذهبية يف
حتليالتهم ،بق�صد افتعال �رشوخ بني
ال�سُّ ن���ة وال�شيع���ة ،وحماولة تربئة
�أمريكا من كل الدم���اء املهدورة يف
البالد العربية والإ�سالمية.

 nالأ�سوَد والأبي�ض مت�شابهان

ال�صعوبات القانونية �أجربت على ا�ستبعاد احل ّل الذي ي�سيء �إىل مكانة الدولة وهيبتها

طفت عل���ى �سط���ح املتابعة
احلكومي���ة ال�سيا�سي���ة لق�ض ّي���ة
الع�سكري�ي�ن من الق���وى الأمنية
الر�سمي���ة املعتقلني لدى تنظيمي
«داع����ش» و«جبه���ة الن�رصة»،
بع���د اجلولة الأوىل م���ن املعركة
امل�صريي���ة يف بل���دة عر�س���ال
البقاعي���ة ،مطالب���ة اخلاطف�ي�ن
مببادل���ة الع�سكري�ي�ن مبوقوفني
�إرهابيني يق�ضون حمكوميتهم يف
�سج���ن رومية املركزي� ،أو ما يزال
وبت
بع�ضه���م ينتظر حماكمت���ه ّ
م�صريه القانوين.
وقد ��س�رت تكهنات وحتليالت
عن �إمكانية ح�صول هذه املقاي�ضة
يف ب���ادئ الأم���ر ،غ�ي�ر �أ ّن وجود
�صعوب���ات قانوني���ة �أجربت على
ا�ستبعاد هذا احل ّل الذي ي�سيء �إىل
وي�شجع
مكانة الدول���ة وهيبتها،
ّ
عل���ى ممار�س���ة طقو����س اخلطف
للمبادلة ب���� ّأي �سجني �آخر ،حتى
ولو كان �سارق��� ًا �صغرياً� ،أو تاجراً
للمخ��� ّدرات� ،أو حت���ى ولو كانت
عقوبة جرمه جنحة ب�سيطة ،ذلك
�أ ّن موقوفني تابع�ي�ن للتنظيمات
التكفريي���ة انته���ت حماكمته���م،
و�ص���درت بح ّقهم �أح���كام مربمة
ونهائي���ة ع���ن املجل����س العديل
مثل املته ّمني م���ن تنظيم «فتح
متفرعة عن
الإ�س�ل�ام» مبلفّ���ات
ّ
ق�ض ّية �أحداث خم ّي���م نهر البارد،
بينما هناك �آخرون قيد املحاكمة،
وال ميك���ن ل ّأي عف���و �أن يط���اول
مل���ف وي�ستبع���د
�أ�شخا�ص��� ًا يف
ّ

�آخرين موقوف�ي�ن فيه� ،إذ ميكن �أن
ي�شمل العفو اجلمي���ع كما ح�صل
يف ق�ض ّي���ة ج���رد ال�ض ّنية ،جلهة
املالحق���ة اجلزائية ع���ن اجلرائم
املقرتفة منه���م ،ولك ّنه ال يطاول
الدعاوى ال�شخ�صي���ة املقامة من
عائالت وذوي ال�شه���داء ال�ض ّباط
والرتب���اء م���ن اجلي����ش اللبناين
الذين ق�ضوا يف معركة نهر البارد.
ي�ض���اف �إىل ذل���ك �أ ّن امللفّات
الق�ضائي���ة �أظه���رت �أ ّن املطلوب
�إط�ل�اق �رساح موقوف�ي�ن يف غري
مل���ف �أمن���ي وق�ضائ���ي ،وه���ذا
ّ
ي�ستتبع �إج���راءات قانونية لي�ست
�سهل���ة على الإطالق كم���ا يتو ّهم
ال�سيا�سيون الغارقون يف مبايعة
تنظي���م «داع����ش» �سيا�سي��� ًا،
وتقدمي العون مبختل���ف �أ�شكاله،
فهناك �أكرث من موقوف من «فتح
الإ�سالم» ومن ال�شبكات الإرهابية
املتورطة بالتفجريات االنتحارية
ّ
التي ا�ستهدف���ت منطقة ال�ضاحية
اجلنوبي���ة لب�ي�روت ،ومدين���ة
ملف،
الهرمل ،متهم���ون ب�أكرث من ّ
ويف حماك���م خمتلف���ة ،فبع�ضها
ل���دى املجل����س الع���ديل ،والآخر
لدى املحكم���ة الع�سكرية ب�ش ّقيها
اال�ستئن���ايف والتميي���زي ،وه���ذا
يحتاج �إىل وق���ت وجهد لالنتهاء
منه قب���ل الو�صول �إىل العفو الذي
ُيفرت�ض �أن يكون حم ّدداً يف �شكله
ون�صه.
ّ
وبالتزام���ن مع هذه املطالبة،
برزت مطالبة من نوع �آخر؛ ب�إعدام

امل�ؤ ّيدين لتنظي���م «داع�ش» من
املحكوم�ي�ن ،وتعلي���ق امل�شانق
يف ال�ساح���ات العام���ة ،ك���ر ّد
فع���ل على ممار�س���ات «داع�ش»،
م���ن دون االلتف���ات �إىل ��ض�رورة
ا�سرتجاع الع�سكريني ب�أق ّل الأثمان
ال�سيا�سية ،ومب���ا يحفظ �أرواحهم
و�سمعة الدولة يف �آن مع ًا.
من هم الإرهابيون املحكومون
بالإع���دام وتطال���ب «داع����ش»
بالإفراج عنهم؟.
ال�سج�ل�ات
إىل
�
بالع���ودة
ّ
الق�ضائية ،يتب�ّي�ننّ �أ ّن هناك �أربعة
�أ�شخا����ص فقط م���ن «املوقوفني
الإ�سالمي�ي�ن» يف �سج���ن رومية،
نال���وا حتى الآن عقوب���ة الإعدام
ب�ص���ورة وجاهي���ة يف حكم�ي�ن
�صادري���ن ع���ن املجل����س العديل
متفرعني ع���ن ق�ض ّية
يف ملفّ�ي�ن ّ
�أح���داث نهر الب���ارد التي يحاكم
فيها قياديون وعنا�رص يف تنظيم
«فتح الإ�سالم».
وه����ؤالء الأ�شخا����ص ه���م:
الفل�سطيني ال�سوري حم ّمد �صالح
زواوي املل ّقب بـ«�أبي �سليم طه»،
ال���ذي كان ناطق ًا ر�سمي��� ًا با�سم
التنظي���م املذكور ،واللبناين طالل
عب���د الرحمن ر�ض���وان ،وال�سوري
احلجي،
ن���وري ن��ص�ر املحم���ود ّ
واللبناين �أحمد مرعي ،الذي �سبق
�أن ادع���ى �أ ّن���ه �شاه���د يف ق�ض ّية
اغتي���ال الرئي�س رفي���ق احلريري،
وا�ستعمل���ه الق�ض���اء يف عه���د
القا�ضي �سعيد م�ي�رزا �أداة لإطالة

�أمد توقيف ال�ض ّب���اط الأربعة من
دون وجه حقّ.
�أ ّما املحكومون غيابي ًا بعقوبة
الإع���دام فه���م� :شاك���ر العب�سي،
وال�سعودي �سعي���د دليم ع�سريي،
الذي كان ق���د ُ�سلّ���م �إىل �سلطات
بلده لإ�صابته ب�شلل خالل املعارك
�ض ّد اجلي�ش اللبناين ،وبات ُمقعداً
وعاج���زاً عن النط���ق ،وال�سعودي
عب���د الرحمن يحي���ى عبد العزيز
اليحيى ،وخ�ي�ر اهلل حممد خلف،
وعبد العزيز ح�سن ال�شواخ ،ومبارك
عل���ي �صال���ح الكرب���ي ،وحممد
�أحم���د الدوخي ،وحمم���د ح�سني
خالد ،وعب���د املجيد عمر علي �آل
عل���ي بن ليث ال�صيع���ري ،وخالد
علي �سليم���ان بن ليث ال�صيعري،
و�سعي���د ي�سلم عبد اهلل ال�صيعري،
وحم ّمد عب���د الرحم���ن العاريف،
ول����ؤي �أحم���د ال�سعي���د ،وحم ّمد
ح�سن عامر بك���ري ا�سكيف دباغ،
وح�سن عبد الكرمي ح�سونة ،وبالل
عبد الق���ادر الر ّوا�س ،وعزّام قا�سم
نه���ار ،و�إبراهيم عمر عبد الوهاب،
و�سعد اهلل الوكيل،وحممود �إبراهيم
منغاين.
وم���ن امل�ؤ ّك���د �أ ّن املجل����س
الع���ديل ل���ن يتوانى ع���ن �إ�صدار
عقوبة الإعدام مبوقوفني من «فتح
الإ�سالم» يف بق ّي���ة امللفّات التي
يحاكم���ون فيها ،نظ���راً �إىل حجم
الأفعال اجلرمية املقرتفة منهم.

علي املو�سوي

�شبّ���ه مقرب���ون م���ن ال�سف���ارة
الأمريكية يف بريوت برنامح الرئي�س
باراك �أوبام���ا بربنامج �سلفه جورح
بو�ش من حيث الأه���داف الرئي�سية
يف املنطقة ،لكن «مع تعديل طفيف
يف الأدوات التنفيذية ،ال �سيما التي
افتُ�ضح �أمرها ب�شكل فاقع».

 nفدية قطرية

ك�شف���ت املعار�ض���ة ال�سورية �أن
قطر دفعت  25مليون دوالر مل�سلحي
«جبه���ة الن�رصة» فدية للإفراج عن
 45جندي ًا فيجي��� ًا من قوات املراقبة
التابع���ة للأمم املتحدة يف اجلوالن.
م���ن جهتها ذك���رت قن���اة «رو�سيا
الي���وم» �أن قط���ر �أعلن���ت يف وقت
�ساب���ق لعبه���ا دور الو�سيط يف فك
�أ�رس الرهائن الذين كانت حتتجزهم
«جبه���ة الن��ص�رة» من���ذ � 28آب
املا�ضي.

 nقيادات مرتبكة

ك�ش���ف �أحد قيادي���ي «الإخوان»
�أن القرار القط���ري الأخري بطرد عدد
من قيادات «الإخوان» با�ستثناء د.
يو�س���ف القر�ض���اوي� ،أربك ح�سابات
«اجلماعة» وقياداته���ا ،فاخليارات
�أمامهم باتت حم�ص���ورة بني تركيا
�أو تون����س �أو ماليزي���ا �أو ليبي���ا �أو
ال�سودان� ،أو بريطانيا التي ال ترتبط
باتفاقية تبادل املطلوبني مع م�رص.

 nفلبينيون يف �سورية

ق���ال م�س����ؤول يف املخاب���رات
الفلبينية �إن ب�ل�اده حتقق يف قتال
فلبيني�ي�ن �إىل جان���ب «داع����ش»
والتنظيمات املت�ش���ددة يف �سورية،
م�ؤك���داً �أن ماني�ل�ا تراق���ب ال�شبّان
امل�سلمني الذي���ن �سافروا �إىل �سورية
والع���راق ثم حاول���وا جتنيد �آخرين
لدى عودتهم �إىل البالد.
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أوباما «الداعشي» ..واهتمامه بـ«المعارضة السورية المعتدلة»
مادُمن���ا يف �شه���ر �أيلول ،ق���د يكون
�رضوري ًا الإ�شارة �إىل �أن العملية الإرهابية
يف � 11أيل���ول  ،2001والت���ي ارتك َبتْه���ا
�صنيعة املخابرات الأمريكية؛ «القاعدة»،
ب�أبطاله���ا ال�سعوديني ال���ـ ،15و�إماراتي نَْي
وم�رصي ولبناين واحد ه���و زياد اجلراح؛
ابن �شقيق ع�ضو كتلة «امل�ستقبل» النائب
جم���ال جراح ،و�أف�ض���ت �إىل مقتل �أكرث من
ثالث���ة �آالف �أمريكي .لي�س���ت هي العملية
الإرهابية الأوىل ،بل هناك عمليات �إرهابية
�أفظع و�أخطر يندى له���ا جبني الإن�سانية،
فف���ي � 11أيل���ول عام  1973ق���ادت وزارة
اخلارجية الأمريكية انقالب ًا ع�سكري ًا دموي ًا
يف ت�شيل���ي بقي���ادة عميل ال���ـ«»C.I.A؛
اجلرنال بينو�شيه ،على الرئي�س اال�شرتاكي
�سلف���ادور اللندي ،الذي و�ص���ل �إىل احلكم
يف ت�شيل���ي بوا�سط���ة االنتخاب���ات ،ويف
يوم واحد �أباد االنقالبي���ون �أكرث من 150
�أل���ف مواطن ت�شيلي ،يف وقت ظل الرئي�س
اللن���دي يقاوم حت���ى الر�صا�صة الأخرية،
التي ف�ضّ ���ل �أن يُطلقها عل���ى ر�أ�سه على
�أال ي�ست�سل���م لعمالء وا�شنط���ن ،علم ًا �أن
مذابح االنقالبيني �ض���د ال�شعب الت�شيلي
مل تتوقف ،وتذهب بع�ض التقديرات �إىل �أن
مئات �آالف الت�شيليني متّت �إبادتهم بغطاء
تام من الـ« »C.I.Aوهرني ك�سينجر.
وللتذك�ي�ر �أي�ضاً ،فف���ي  16و� 17أيلول
 1982كان���ت قوات االحت�ل�ال ال�صهيونية
وعمال�ؤها م���ن اللبنانيني يرتكبون �إحدى
�أفظع املجازر يف التاريخ الب�رشي يف �صربا
و�شاتيال يف بريوت ،فراح �آالف ال�شهداء من
الن�ساء الالتي بُقرت بطون احلوامل منهن،
والعجائ���ز والأطفال وال�شب���اب ،وحالت
وا�شنط���ن دون �إدانة العدو بهذه املجازرة
الوح�شية ،ومل تزل..
كثرية هي املجازر التي ارتُكبت على
يد الأمريكيني يف خمتل���ف �أنحاء العامل،
يكف���ي �أن نذك���ر منها اجلرمي���ة الفظيعة
قنبلتي نْ
نْ
ذريتي يف احلرب العاملية
ب�إلقاء
الثاني���ة عل���ى هريو�شيم���ا ونكازاك���ي
اليابانيتي ،حيث م���ات �آالف الب�رش ،ومّا
نْ
زال حتى الآن يولد �أطفال م�شوَّهون.

ن�س���وق ه���ذه الأمثلة عل���ى �سبيل
احل�رص للدالل���ة عل���ى �أن «اليانكي»
تعوّد على برجمة الوحو�ش وت�صنيعها
ال�ستعماله���ا يف الوق���ت املنا�س���ب
وحينما حت��� ّل �ساعة االنفج���ار؛ متام ًا
كح���ال «داع����ش» الآن ،و�أ�رضابها من
املجموعات الإرهابية.
فه���ذا اخلطر �إذن �صنع���ه الأمريكي
م���ن �أج���ل �أن ي�أخذه مطيّ���ة ليعود �إىل
املنطق���ة ،فالأمريكي���ون تتحك���م بهم

على حلفاء سورية تطوير
أسلوب المواجهة مع
حلف أعداء دمشق

غري���زة امل�صالح قب���ل �أي اعتبار �آخر،
فكيف �إذا كانت ه���ذه امل�صالح تخ�ضع
لتحالف جممعات ال�صناعات الع�سكرية
والنفط..؟
ون�ست���درك هنا لن�س����أل :وما الذي
يتحكّ���م بالعرب عموم���اً ،واخلليجيني
خ�صو�ص���اً ،وال�سعودي�ي�ن عل���ى وجه
التحديد؟
ال �شيء البتة ،رمبا ت�سكنهم غريزة
اخلوف من الدين احلنيف ،ومن احل�ضارة
العريق���ة ،وله���ذا فالع���رب البائ���دة
ي�ستهدفون ب�ل�اد ال�شام وبالد الرافدين،
كما ب�ل�اد الفراعنة ،ف����أول عا�صمة يف
التاري���خ هي دم�ش���ق ،و�أول �رشيعة يف
التاري���خ كانت من باب���ل ،و�أول مدينة
هي �أريحا ،و�أول �رصوح ح�ضارية مدنية
كانت يف م�رص..

ملاذا يح�شد �أوباما ملحاربة «داع�ش» دون «جبهة الن�صرة» ..مع �أنها م�ص ّنّ�ضفة �إرهابية؟

ت�أمّلوا يف هذا النزق الأمريكي الذي
يتحدّث عن وجود م���ا بني � 20ألف �إىل
� 30أل���ف و« 500داع�شي» بني املو�صل
والرقة؟
�ألي�س يف ذل���ك حماولة لإظهار
ه����ؤالء «الداع�شيني» على الطريقة

«الهوليودي���ة»؛ مقاتلني من الطراز
الرفيع؟
الق���ن  -ومعذرة من ه���ذا التعبري
العن�رصي  -باراك �أوباما يف «ح�شده»
ملقاتلة «داع�ش» يتح���دث عن تدريب
�آالف ال�سوري�ي�ن «املعتدلني» ليقاتلوا

ُ
هل يصلح «اللقاء الوطني» ما أفسده «المستقبل»؟
بع���د تنامي تنظيم «داع����ش» يف بع�ض املناطق اللبناني���ة ذات الغالبية
ال�سُّ ني���ة ،خ�صو�ص ًا يف طرابل�س وال�شمال ،حيث ب���د�أت ظواهر «الفكر التكفريي»
تُرتجَ ���م ممار�سات عملية على �أر�ض الواقع ،ال�سيم���ا بعد اغتيال ابن مدينة بنت
جبي���ل فواز بزي ،املقيم مع �أهله يف الأحي���اء الطرابل�سية منذ �أكرث من  70عاماً،
�إ�ضافة اىل انزالق «تيار امل�ستقبل» �إىل اللعبة االمنية يف الفيحاء ،بعد انخراطه
يف العدوان على �سورية ،وبالتايل ا�ستخدام مناطق نفوذه كقواعد لتموين الإرهاب
يف اجلارة الأقرب� ،صار الزام ًا عل���ى «التيار» جماراة اخلطاب التكفريي ،تعزيزاً
لوجود «احلريريني» يف ال�شارع ال�سُّ ني.
�أمام هذا الواقع املرير الذي تعاين منه ال�ساحة ال�سُّ نية ،كان ال بد من يقظة
ل���دى �أهل ال�سُّ نة واجلماع���ة لتحرير «�شارعهم املختطَ ���ف» من وح�ش الإرهاب
والتط���رُّف ..ويبدو �أن ب�شائر اليقظة املرجوَّة بد�أت تلوح يف الأفق ال�ستنها�ض هذا
ال�شارع ،من خالل بروز تطوريْن:
�أوالً� :إط�ل�اق «اللق���اء الوطني» الذي ي�ضم �شخ�صي���ات �سُ نية متمايزة عن
«تي���ار امل�ستقبل» والأجواء املت�شددة ،وقد تتمثل فيه���ا «طرابل�س» وال�شمال
ببع����ض رموز االعت���دال ،كالنائبني ال�سابقني جهاد ال�صم���د ووجيه البعريني،
والأم�ي�ن العام لـ«حركة التوحيد الإ�سالم���ي» ال�شيخ بالل �شعبان ،وقد حتاول
ه���ذه ال�شخ�صيات �إر�ساء خط���اب وطني جامع عابر للحواج���ز املذهبية التي

(�أ.ف.ب).

عززتها �سيا�سية «امل�ستقبل» منذ اغتيال الرئي�س رفيق احلريري عام .2005
ثانياً :تر�شُّ ح النائب حممد ال�صفدي لالنتخابات النيابية ،بعدما �أعلن عزوفه
ع���ن ذلك �سابقاً ،ودعمه لرت�شيح ابن �شقيقه �أحمد ال�صفدي .بالت�أكيد خطوة كهذه
لها دالتها ،وجاءت بعد درا�سة معمَّقة للواقع الطرابل�سي ،دفعت بالنائب املعتدل
�إىل حتمُّل امل�س�ؤولية ،وبالتايل عدم ترك مدينته م�رسح ًا للتكفري والإرهاب.
لي����س خافي ًا على �أح���د �أن لدى ال�صفدي عالقات وات�ص���االت خارج احلدود،
كون���ه رجل �أعمال على م�ستوى عاملي ،وقد يك���ون تلقّى �إ�شارات خارجية بقرب
انتهاء «امل��ش�روع التكفريي» يف املنطقة ،عندها ر�أى �أن الفر�صة �سانحة لت�أدية
دور �سيا�س���ي يف الفيحاء ،قد يعيدها �إىل م�ساره���ا ال�صحيح ،م�ستنداً يف مهمته
�إىل تاريخ���ه ونهجه املعتدل والراف�ض للم�سلك املذهبي ،وكل �أ�شكال الأمن الذاتي
ودعم املجموعات امل�سلّحة.
بالت�أكيد ،بعد متدُّد «الفكر الداع�شي» الآتي من ال�صحراء يف �أرجاء الفيحاء،
�صار الزم ًا على �أبنائها �أخذ املبادرة ،وبالتايل حترير مدينتهم من براثن الإرهاب
والتط���رُّف ،والآمال معلقّة على رموز االعت���دال ،كال�صفدي والوزير ال�سابق في�صل
كرامي و�سواهما ،يف حتقيق هذه امل�س�ؤولية الوطنية.

ح�سان احل�سن

الدول���ة الوطني���ة ال�سوري���ة ،ومن �أجل
الإف�س���اح يف املجال لنظ���ام بديل يف
�سورية ،فمن هي هذه الفئات املعتدلة؟
هل هي جماعة «الإخوان امل�سلمني»� ،أو
«اجلبهة الإ�سالمية» �أم على طراز كمال
اللب���واين� ،أو برهان غلي���ون �أو مي�شال
كيل���و� ،أو حتى �سه�ي�ر الأتا�سي وب�سمة
الق�ضماين؟!
ورغ���م ذلك ،ف�إن ج���و بايدن؛ نائب
�أوباما ،ب���د�أت طموحاته ملا بعد �سنتني
ب�أن ي�صبح �سيد البي���ت الأبي�ض ،ولهذا
بات غزل���ه وا�ضح ًا للوب���ي ال�صهيوين،
ولبنيامني نتنياهو ،وحتى لرجب طيب
�أردوغان ،الذين �أعلنوا ب�أ�شكال خمتلفة،
لكن بتناغ���م وا�ضح ،ا�ستم���رار دعمهم
لـ«داع�ش» ،ليمت ّد كالأخطبوط وي�ستولد
املزيد م���ن الوحو�ش� ،س���واء من باطن
الأر�ض �أو من الثقوب.
قيادة �أوباما للحملة على «داع�ش»
دون غريه���ا ،وه���و مل ي����أتِ على �سرية
«جبه���ة الن��ص�رة» امل�صنَّف���ة �إرهابية،
ومل يتط���رق �إىل �أي �إرهاب���ي من جماعة
«القاعدة» ،لي����س هدفها �إال �إعادتها �إىل
بي���ت طاعته ،بع���د �أن باتت لها خمالب
و�صارت تتمتع مبوارد كبرية من التمويل
والت�سليح ،ومدخولها م���ن �رسقة النفط
العراق���ي وال�سوري يتج���اوز الـ 3ماليني
دوالر يومياً ،كما �أعلن هو نف�سه ،حيث يت ّم
ت�سويق النفط امل�رسوق بوا�سطة �رشكات
تركية لها عالقة وثيقة ب�أردوغان.
م�ؤمترات �أوباما ملحاربة «داع�ش»
كما يت�ض���ح من �أهدافه���ا طم�أنة امللك
ال�سعودي الذي �ص���ار التنظيم الإرهابي
عل���ى ح���دوده ،ورمب���ا ح���ول ق�صوره
امللكي���ة ،وبالت���ايل �ص���ارت �أطماعها
�أو�س���ع بعد �أن تذوّق���ت نعمة «الرثوة»
من الع���راق و�سورية ،ولهذا تعهّد �أوباما
مبوا�صلة احلرب على �سورية �إىل جانب
احلرب على «داع����ش» ..وها هو ال�سيد
الأ�سود يف البي���ت الأبي�ض يو�سّ ع رقعة
حربه �إىل رو�سيا ،بهدف ا�ستنزاف القوة
العظم���ى املناف�سة لتزعُّ م حلف مناف�س
للهيمن���ة الأمريكي���ة ،فكان���ت �سل�سلة
العقوبات االقت�صادية واملالية التي هي
�أ�ش ّد �إيالم ًا على ال���دول الأوروبية التي
�أجربته���ا وا�شنطن عل���ى االنخراط يف
تنفي���ذ العقوبات ،ما يعن���ي �أن �سيا�سة
اال�ستهت���ار الت���ي متار�سه���ا الواليات
املتحدة تدف���ع العامل نحو حرب باردة
جدي���دة ،ولهذا ف�إن الغ���ول الذي �صنعه
الأمريك���ي هدفه كما �أ�سلفنا املجيء �إىل
املنطق���ة من جديد ..وله���ذا كان �إعالنه
وا�ضح��� ًا بدعم ما ي�سم���ى «املعار�ضة
ال�سورية املعتدلة» ،لكن الدولة الوطنية
ال�سورية توا�ص���ل حربها على ع�صابات
الإره���اب والتكفري ،ولن تكون �أبداً مطية
لالنتخاب���ات الن�صفي���ة الأمريكية ،وال
لو�صول جو بايدن �إىل البيت الأبي�ض..
مرة جديدة :على حلفاء �سورية؛ من
طهران �إىل مو�سكو ،ومن دم�شق وبريوت
�إىل بك�ي�ن ،تطوي���ر �أ�سل���وب املواجهة
مع حل���ف �أعداء دم�ش���ق ،الذين هم يف
حقيقتهم معادون لكل تقدُّم �إن�ساين.

�أحمد زين الدين
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من هنا وهناك

الحرب على «داعش» ..السيناريو األخطر ضد سورية
على وقع قرع طبول احلرب الأمريكية
يف املنطق���ة حتت عن���وان «احلرب على
داع�ش» ،ويف وقت بدا الفت ًا �سباق اجلي�ش
ال�سوري ع�ب�ر عملياته الع�سكرية يف �أكرث
من جبهة �سورية مع التهديدات الأمريكية
ب�شن احلرب املرتقَبة ،ك�شفت تقارير �أمنية
رو�سية �أن احل���رب املزعومة �ضد التنظيم
لي�ست �سوى خمط���ط حبكته وا�شنطن مع
تل �أبيب �ض���د القي���ادة ال�سورية ،رافعته
الأ�سا�سية الأردن وتركيا ،و�أحد �أهدافه دفع
مقاتل���ي «داع�ش» تدريجي��� ًا من العراق
باجت���اه �سوري���ة ،م�ش�ي�رة �إىل �أن غرف���ة
العمليات املركزية للتحالف الدويل �ستُدار
م���ن الأردن .تقارير تقاطعت مع معلومات
�أحد الدبلوما�سي�ي�ن الغربيني يف بريوت
�أ�شارت �إىل «�سيناريو خطري» يُع ّد ل�سورية
حتت �ستار «احلرب على الإرهاب» ،ر�سمت
خيوطه وا�شنطن باالتفاق مع تل �أبيب يف
 31متوز املا�ضي ،خ�ل�ال لقاء �رسّي جمع
رئي�س ال���وزراء «الإ�رسائيل���ي» بنيامني
نتنياهو ومدير املخابرات الأمريكية جون
برين���ان يف عمّان ،كا�شفة ع���ن جهوزية
قرابة  15000جن���دي من جن�سيات غربية
للتوجُّ ���ه �إىل الأردن نهاية ال�شهر اجلاري،
بانتظ���ار بدء �إ�ش���ارة انط�ل�اق ال�رضبات
اجلوية الأمريكية �ضد «داع�ش» يف العراق
و�سورية.
وباال�ستناد �إىل وثيق���ة �أمنيّة �سرُ ِّبت
عن �ضاب���ط رو�سي رفي���ع امل�ستوى ،ف�إن
أمريكيي والربيطاين الذين
نْ
ال�صحافيي ال
نْ
�أُعلن عن ذبحهم بال�ص���وت وال�صورة ،مل
يُعدَم���وا عل���ى �أيدي مقاتل���ي «داع�ش»،
�إمنا ّمت تركيب ال�صور بطريقة ا�ستخبارية
«هوليودية» لالنط�ل�اق منها ل�ش ّن حرب
يف املنطق���ة حتت عن���وان «احلرب على
الإره���اب» ،بعدما و�صل ال�سكني �إىل رقاب
الأمريكي�ي�ن؛ يف �إع���ادة ل�سيناريو اتهام
الرئي����س العراقي �ص���دام ح�سني بامتالك
�أ�سلح���ة دم���ار �شامل �إبان عه���د الرئي�س
الأ�سبق ج���ورج بو�ش ،والنف���اذ عربه �إىل
اجتياح العراق.
�صحيفة «التاميز» الربيطانية �أ�شارت
�إىل �أن الهدف غري املُعلَن للحرب الأمريكية
�ض���د «داع�ش» ه���و �إح���كام الطوق على
القيادة ال�سورية و�شخ����ص الرئي�س ب�شار
الأ�س���د ،عرب �إعالء وت�ي�رة ا�ستنزاف قدرات
اجلي����ش ال�س���وري جراء �رضب���ات جوية
لأماكن متو�ضع مراك���زه ،تعقبها تربيرات
«�أخط�أنا الهدف» ،مبوازاة جتهيز مقاتلني

• م�رص..
والدور القطري

 15000جندي غربي �سيتوجهون �إىل الأردن نهاية ال�شهر اجلاري بانتظار بدء �إ�شارة انطالق ال�ضربات اجلوية الأمريكية �ضد «داع�ش» يف العراق و�سورية

مت�شددي���ن حت���ت م�سم���ى «معار�ضون
معتدل���ون» يت ّم تدريبه���م يف مع�سكرات
بال�سعودي���ة ،لالنت�ش���ار يف املواقع التي
�سيُخليه���ا اجلي����ش ال�س���وري ومقاتل���و
«داع�ش».
م���ن جهته���ا ،ا�ستغرب���ت �صحيف���ة
«نيوي���ورك تاميز» عزم الرئي�س الأمريكي
تدري���ب ما �سمّاه���ا «املعار�ضة ال�سورية
املعتدلة» ،م�شرية �إىل �أن غالبية املقاتلني
عل���ى الأر�ض ال�سورية بات���وا يدورون يف
فل���ك التنظيم���ات املت�ش���ددة« ،ووكالة
اال�ستخبارات املركزي���ة الأمريكية تعرف
ذل���ك جيداً» ،وفق �إ�شارة ال�صحيفة .وربط ًا
بالأمر� ،أ�شارت قن���اة «وورلد نت دايلي»
الأمريكي���ة �إىل �أن خط���ة الإدارة الأمريكية
غ�ي�ر املُعلَن���ة تكمن يف متري���ر �رضبات
«موجع���ة» �ض���د مواق���ع «ح�سا�س���ة»
للجي�ش ال�سوري ،كا�شفة عرب �شهادة وكيلة
جه���از اال�ستخب���ارات الأمريكي���ة �سابقاً؛
«كلري لوبي���ز» ،عن تع���اون ا�ستخباري
�أمريكي م�ستمر مع قادة تنظيم «داع�ش»،
من دون �إغفالها الإ�شارة �إىل التغطية التي
حظي بها مقاتل���و التنظيم خالل غزوتهم
للمناطق العراقية م���ن الأقمار ال�صناعية
الأمريكية التي كانت تتابع حترّكهم على
الأر�ض تف�صيلياً ،لتتقاطع تلك املعلومات
مع م���ا �أكده «جي���م ويل���ي»؛ م�ست�شار
اال�ستثمار الأمريكي بقوله �إن «قادة داع�ش
يف �سوري���ة والعراق هم جزء من املرتزقة
التي يدعمه���ا البنتاغون ب�ش���كل كبري»،
كا�شف��� ًا �أن «�أم�ي�ركا تهدف ع�ب�ر حربها

اجلديدة املُزمَ ع���ة �إىل فر�ض التق�سيم يف «�أ����س ،»300 -التي مل ت�ؤك���د مو�سكو �أو
�سورية والعراق عرب بوابة داع�ش».
تنفِ حتى ال�ساعة و�صوله���ا �إىل �سورية،
�إال �أن عيون القيادة ال�سورية وحلفائها ك�شفت التقارير عن ا�ستالم دم�شق دبابات
لي�س���ت غافل���ة عم���ا يُح���اك يف �أروقة « »T82الرو�سية ،و�أعتدة حربية لها مزايا
اال�ستخبارات الأمريكي���ة و«الإ�رسائيلية» حربية عالي���ة ،وقنابل موجَّ ه���ة ،مُرفقة
جت���اه �سورية ،فوفق تقارير �أمنية �إقليمية بفريق من اخل�ب�راء الع�سكريني املوجلني
�سارع���ت مو�سكو يف الف�ت�رة الأخرية �إىل ح�رصاً بت�شغيل منظوم���ة ال�صواريخ ،كما
ك�شفت النقاب عن ح�شود ع�سكرية رو�سية
الفتة ،وا�ستنفار عايل امل�ستوى لأ�ساطيلها
يف املوانىء ال�سورية ،بالتزامن مع ا�ستالم
دم�ش���ق �شحنات من ال�صواري���خ الإيرانية
املتطورة  -مل حتدّد ماهيتها  -وقاذفات
�ضد الدروع ،و�أجه���زة ات�صاالت ور�صد ّمت
وثيقة أمنيّ ة روسيةّ :
تم �إحلاق دفع���ات منها باجت���اه جبهة دير
تركيب صور ذبح الصحافييْ ن الزور ،ح�سب �إ�شارة التقارير.
يف املح�صل���ة ،ووف���ق ت�أكيد خرباء
األميركييْ ن والبريطاني
ع�سكري�ي�ن ،ف����إن امليدان ال�س���وري على
موعد مع مفاج����آت ع�سكرية «من العيار
بطريقة استخبارية
الثقيل» على وقع �أوىل �إ�شاراتها باحل�صار
«هوليودية»ّ ..
لشن حرب املُحكَم الذي ب���د�أ اجلي�ش ال�سوري بفر�ضه
على حمافظ���ة دير ال���زور ،وحيث تُنبئ
في المنطقة
امل�ستج���دات امليداني���ة القادم���ة بح�سم
�إحدى �أهم اجلبه���ات ال�صعبة يف �سورية،
مرفقة بخرق «�إ�رسائيلي» جلدار العمليات
الع�سكري���ة ال�سورية ك�شفه موقع «دبكا»
الإ�رسائيلي ،وفي���ه �أن «�إ�رسائيل �ست�رشع
�ضخ منظومة �صواريخ متطورة �إىل دم�شق ،قريب��� ًا بخلق منطق���ة �أمني���ة عازلة يف
ق���ادرة على ر�ص���د ومالحق���ة �أي طائرة اجلوالن ،تُهدد م���ن خاللها دم�شق ،وحزب
معادية ،وحتى ��ض�رب الأقمار ال�صناعية اهلل يف جنوب لبنان».
املحلّق���ة مب�س���ار منخف����ض ،و�إذ رجّ حت
ماجدة احلاج
�أن تك���ون منظوم���ة ال�صواري���خ من نوع

قال اللواء حممود من�صور؛
رئي�س «اجلمعية العربية
للدرا�سات اال�سرتاتيجية»،
و�أح���د م�ؤ�س�س���ي جه���از
املخاب���رات القط���ري� ،إن
م��ص�ر تواج���ه خمطط��� ًا
�أمريكي ًا � -أوروبي ًا بتنفيذ
تركي ومتويل قطري بد�أه
رئي����س ال���وزراء القطري
ووزي���ر اخلارجية ال�سابق
حم���د بن جا�س���م ،م�شرياً
�إىل �أن �أغل���ب قي���ادات
جه���از املخابرات القطري
احلاليني ا�شرتك���وا معه،
ح�س���ب تقري���ر �أثبت ذلك
مت رفع���ه �إىل �أم�ي�ر قطر
و ّ
ال�سابق حمد بن خليفة.

• متويه
«�إ�رسائيلي»

حت���ت عن���وان «تنظي���م
داع����ش يق�ت�رب م���ن
�إ�رسائيل»� ،أع���رب موقع
«القن���اة
الثاني���ة»
الإ�رسائيل���ي عن خماوفه
مما ي�ت�ردد من �أنباء حول
تدريب تنظي���م «داع�ش»
ملنظم���ات �إرهابي���ة فى
ي�ستعد
�سين���اء ،فبينم���ا
ّ
الع���امل ملواجهة التنظيم
الإرهاب���ي «داع����ش»،
يوا�ص���ل ن�شط���ا�ؤه ر�سم
خريط���ة �إرهابية لل�رشق
الأو�س���ط ،ال�سيم���ا �أن���ه
ووفق ًا مل�س�ؤول يف تنظيم
«�أن�صار بي���ت املقد�س»،
ف����إن «داع����ش» ُتر�ش���د
ن�شطاءه���ا لكيفية العمل
بفعالية �أكرث .وقال املوقع
ي�ستعد
�إن اجلي�ش امل�رصي
ّ
ملواجهة ن�شطاء «داع�ش»
الذي���ن يعمل���ون يف
�سين���اء ويقومون بتدريب
املنظم���ات الإرهابي���ة،
التي من بينه���ا «�أن�صار
بيت املقد�س»؛ امل�س�ؤولة
عن اغتيال رج���ال الأمن
امل�رصي�ي�ن خ�ل�ال العام
املا�ضي.

«حركة األمة» تحتفل باختتام دورة «براعم اإليمان» القرآنية
نظّم���ت حركة الأمة ،بالتعاون مع جمعي���ة الهداية ،حفل اختتام دورة
«براع���م الإميان» ال�صيفية ،وذلك حتت عنوان «حتية من �أطفال بريوت
عا�صم���ة املقاومة والتحري���ر �إىل �أطفال غزّة» ،بح�ض���ور رئي�س اللقاء
تو�سلي
الإ�سالم���ي الوحدوي احلاج عمر غن���دور ،وامل�ست�ش���ار ح�سني ّ
ممث ًال �سفري اجلمهورية الإ�سالمي���ة الإيرانية ،وم�س�ؤول اجلبهة ال�شعبية
 القي���ادة العامة يف لبنان �أبو عم���اد رامز ،ووفد من مديرية الأن�شطةالن�سائي���ة يف هيئة دع���م املقاومة الإ�سالمية ،وممثل�ي�ن عن عدد من
الأحزاب والقوى الوطنية والإ�سالمية والف�صائل الفل�سطينية.
البداي���ة كانت مع �آيات ب ّينات من الق���ر�آن الكرمي ،تلتها كلمة مل�س�ؤولة
اللجنة الن�سائية يف احلركة� ،أ�شارت فيها �إىل �أنه خالل �سب ُع �سنوات من

حب
العطاء ،قامت دورات «براعم الإميان» برتبيةالأجيال النا�شئة على ّ
اهلل ع ّز وجل ،والر�سول عليه ال�صالة وال�سالم ،والتزام �أوامرهما بوجوب
الوحدة ب�ي�ن امل�سلمني ،وغر�س حب الوطن يف نفو�سهم .من جهته لفت
�أم�ي�ن عام حركة الأم���ة؛ ال�شيخ د .عبد النا�رص ج�ب�ري� ،إىل �أهمية زرع
العقي���دة الإ�سالمية ال�صحيحة ،والإ�سالم املعت���دل الذي جاء به نبينا
عليه ال�صالة وال�سالم ،يف نفو�س الأطفال النا�شئة ،لنح�صد جي ًال يخاف
ربه ويح���ارب كل ما ي�ش ّوه الدين ويعتدي على كرامة الإن�سان والوطن،
متمني ًا من املوىل ج ّل وعال �أن يكتب لهذا اجليل حترير بيت املقد�س.
ويف اخلت���ام ّمت توزي���ع الهدايا واجلوائز على الط�ل�اب امل�شاركني يف
الدورة القر�آنية.
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 6عربي  -دولي
الدكتور أبو
مرزوق ..وقنبلته
السياسية
فجر الدكتور مو�سى �أبو مرزوق
ّ
قنبلة �سيا�سية ي�صعب ا�ستيعابها
�أو القف���ز عنه���ا ،فهو �أعل���ن «�أال
مان���ع لدى حما�س �أن تتفاو�ض مع
�إ�رسائي���ل ،وما كان يف املا�ضي من
تت���م ت�سويته
املحرم���ات ميكن �أن
ّ
الي���وم» ..وتاب���ع« :كم���ا نقاوم
االحتالل بال�سالح ،ميكن التفاو�ض
معه من خالل الكلمات»!..
الت�رصي���ح املتلف���ز ع�ب�ر قناة
«القد����س» �سارع���ت «حما����س»
يف بيان ر�سم���ي �إىل نفيه ،م�ؤكدة
�أن «املفاو�ض���ات املبا��ش�رة م���ع
االحت�ل�ال الإ�رسائيل���ي لي�ست من
�سيا�ساتها ،ولي�س���ت مطروحة يف
مداوالتها»..
ح�سن ًا فعلت احلركة ونفت ،لكن
ملاذا ال يقوم د� .أبو مرزوق �شخ�صي ًا
بالنفي؟ ومن جهة �أخرى ،يف مقدور
�أي بيان �أن ينف���ي ت�رصيحات لأي
قيادي ،لك���ن لي�س يف مكانة وثقل
الدكتور �أبو م���رزوق ..ت�رصيح ترك
�أ�صداءه ووقعه على �أكرث من �صعيد،
فجملة من ال���ردود املتفاوتة بني
الرتحي���ب والتنديد ،و�أي�ض ًا بني من
اعتربه «ن�ضوج��� ًا �سيا�سي ًا» ومن
وجد فيه �ضالته املن�شودة لي�ص ّعد
من ال�سجال مع «حما�س» ،وا�صف ًا
الت�رصي���ح ب�أنه حماول���ة
للتفرد
ُّ
بالتفاو�ض ،وه���ذه خيانة وطنية،
لأن هن���اك �سلط���ة �رشعية هي من
تفاو�ض «�إ�رسائيل».
الت�رصيح �صادم يف توقيته ،فهو
جاء متزامن ًا م���ع الذكرى  21على
اتفاق �أو�سلو يف �أيلول  ،1993والتي
�أجمعت الف�صائل و�شعبنا على �أنه
جاء على ح�س���اب حقوقنا الثابتة
وامل�رشوعة ،وما حر�صت «حما�س»
الت�أكي���د علي���ه با�ستم���رار من �أن
التفاو����ض حرام �رشع��� ًا ،وطالبت
رئي����س ال�سلطة ب��ض�رورة التوقف
ع���ن رهانات���ه عل���ى املفاو�ضات
ن�سفَه هذا الت�رصيح الذي
العبثيةَ ،
�أت���ى مبا ي�شب���ه ر�سال���ة ا�ستعداد
ملراجعة ال�سياق التاريخي للحركة
كقوة مقاومة مبزي���د من االعتدال
واملرون���ة ،واجلن���وح نح���و ح��� ّد
التفاو�ض ،والأغرب ما �أكده الدكتور
�أب���و م���رزوق م���ن �أن «احلركة قد
تذهب للتفاو�ض ب�ضغط من �شعبها
يف غ���زة» ..ولإنعا����ش الذاك���رة،
يفو�ض «منظمة
�سابق ًا �شعبن���ا مل ّ
التحري���ر» التفاو�ض با�سمه ،وهذه
العبارة يف الت�رصيح جاءت لتبدو
وك�أن «الدكت���ور» يطال���ب �شعبنا
يف غ���زة ب�أن ميار�س عليه ال�ضغط
لك���ي نذه���ب للتفاو����ض ..وحتى
تتبني خلفيات الت�رصيح ومراميه،
ف�إنه �سي�ت�رك الكثري من التداعيات
واالرتدادات يف �أكرث من اجتاه.

رامز م�صطفى

أحــداث
( العدد  )326اجلمعة � 19 -أيلول 2014 -

لهذه األسباب لن تحارب تركيا اإلرهاب
مل يكن م�ستغرَب��� ًا �أن ترف�ض تركيا
التوقي���ع على البي���ان اخلتامي مل�ؤمتر
ج���دّة ملكافحة الإره���اب ،والتن�صُّ ل من
امل�شاركة يف التحالف الدويل املفرتَ�ض،
متذرّعة بخ�شيتها عل���ى م�صري الرهائن
الأتراك يف القن�صلية الرتكية باملو�صل،
واملحتجَ زين لدى «داع�ش ،لتتملَّ�ص من
مرتتبات احلرب العاملية على الإرهاب،
لكن التقارير الرتكي���ة تفيد ب�أن ب�إمكان
العراق���ي ط���ارق الها�شم���ي املقيم يف
�إ�سطنبول �إقناع «داع�ش» ب�إخالء �سبيل
الرهائن الأتراك ،لذا تبدو ق�ضية الرهائن،
ومنذ اللحظ���ة الأوىل� ،سبي�ل�اً للتعمية
على الت���ورُّط الرتكي يف دعم «داع�ش»
وتقويتها.
وهكذا ،وبرغ���م ال�ضغوط امل�ستمرة
عليها دولي ًا وداخلي���اً ،لن تدخل تركيا
يف حتالف عري�ض يق�ضي على «داع�ش»
لأ�سباب عديدة ،منها:
�أوالً :كان وا�ضح��� ًا من���ذ البداي���ة
حماول���ة الأتراك ،ومعه���م دول اخلليج،
اال�ستفادة فن هجوم «داع�ش» املباغت
وال�ساحق على املو�صل العراقية ،ف�سوّقوا
ملا �سمّ���وه «ثورة» عراقية ،ثم ما لبثت
دول اخلليج ،و�أهمها ال�سعودية� ،أن وعت
خلطر هذا التنظيم على �أمنها ووحدتها،
و�أدركت �أنه يهددها �أكرث مما يهدد الدول
الأخرى ،ف�سارع���ت �إىل �إعالن «داع�ش»
تنظيم��� ًا �إرهابياً ،وحظ���ره ،لكن الأتراك
ا�ستمروا يف احلدي���ث عن ظلم وتهمي�ش
تاريخي نّْي �أدّيا �إىل ظهور «داع�ش» ،فظهر
الأتراك كمن يحاول فتح باب للحوار مع
«داع����ش»� ،أو مقاربته مقاربة عقالنية،
�أو �إظهاره نتيجة طبيعية لل�رصاع ال�سُّ ني
 ال�شيع���ي يف املنطقة ،ولي�س كمنظمة�إرهابية حتاول اقتالع املكونات العراقية
و�إبادتها.
ثانياً :انعقاد امل�ؤمتر يف ال�سعودية

تركيا لن تقبل ب�أي حال من الأحوال ت�سليم القيادة خل�صمها اللدود  -ال�سعودية

ي�ش�ي�ر مبا ال يقبل ال�ش��� ّك �أن الأمريكيني
اخت���اروا اململكة العربية ال�سعودية لأن
تكون الدول���ة ال�سُّ نية التي من املفرت�ض
�أن تق���ود �إقليمي��� ًا ه���ذا التحال���ف �ضد
الإرهاب ،ويف خ�ضم ال�رصاع على قيادة
الع���امل ال�سُّ ني ،لن تقبل تركيا ب�أي حال
من الأح���وال ب�أن ت�سلّم القيادة خل�صمها
الل���دود  -اجلناح «الوهاب���ي» ،بعدما
�ساه���م يف �إ�سقاط م�رشوعه���ا للهيمنة
على املنطقة ،من خالل �إ�سقاط «الإخوان
امل�سلمني» يف م�رص ،وال�ضغط على قطر
لطرد قياداتهم.
ثالث���اً :يحاول الأت���راك الإعالن عن
«حنقهم» على ال�سيا�سات الأمريكية يف
ال�رشق الأو�سط ،خ�صو�ص ًا يف املو�ضوع
ال�س���وري ،فقد حاول الأت���راك على مدى
�أكرث من �سن���وات ثالث توريط الغربيني
وحلف «النات���و» بالتدخل ع�سكري ًا يف
مت ت�رسيب
�سوري���ة ،ومل ينجحوا� ،إىل �أن ّ
الت�سجي���ل ال�صوتي الجتماعٍ لأركان من

احلكومة الرتكية ورئي�س اال�ستخبارات،
وه���م يخططون لعمل م���ا يتهمون فيه
اجلي�ش ال�سوري بالعدوان ،متهيداً لتدخُّ ل
ع�سكري تركي يف الأرا�ضي ال�سورية.
رابعاً :ح���اول الأتراك ممار�سة نف�س
ال�سيا�س���ة الت���ي ا�ستعملته���ا اململكة
العربية ال�سعودية �سابق ًا مع الأمريكيني
بعد �إعالن التفاهم مع �إيران حول ملفها
الن���ووي� ،أي �سيا�سة «احلرد» ملحاولة
دفع الواليات املتحدة للأخذ مب�صاحلهم
بع�ي�ن الإعتب���ار .ف�أردوغ���ان  -وخالل
لقائه �أوباما على هام�ش قمة الأطل�سي
 كان ق���د و�ض���ع �رشوط ًا مل���ا يريدهمقابل الدخول يف التحالف الدويل �ضد
الإرهاب ،ومنها:
 طلب �أردوغ���ان �أن ت�سلّم وا�شنطناملعار�ض الرتكي الداعية فتح اهلل غولني
لأنق���رة� ،أو �أن تبع���ده خ���ارج الأرا�ضي
الأمريكي���ة .واعترب �أردوغان هذه الق�ضية
«م�س�أل���ة �أمن قومي» لأنق���رة ،بل �شبّه

�أردوغ���ان غول�ي�ن بالإرهابي�ي�ن عندما
ق���ال لأوبام���ا« :كما نحن نعي���د �إليكم
املطلوبني م���ن الإرهابي�ي�ن فعليكم �أن
تفعل���وا ال�شيء ذاته معن���ا» ،كما نقلت
الرئي�سي.
نْ
ال�صحف الرتكية عن لقاء
 ا�ش�ت�رط �أردوغ���ان ع���دم ت�سليحاحلكوم���ة العراقي���ة ملواجه���ة تنظيم
«الدولة الإ�سالمية  -داع�ش» ،معترباً �أن
تقدمي التحالف ال���دويل �أ�سلحة حلكومة
بغداد �سيولّد نتائج �سلبية ،منها ت�سعري
ال�ص���دام املذهب���ي ،كما �أن���ه �سينعك�س
�سلب ًا عل���ى عملية حل امل�شكلة الكردية
يف تركيا.
 طال���ب �أردوغ���ان �أن ت�شم���لا�سرتاتيجي���ة مواجه���ة الإره���اب مهمة
�إ�سقاط النظام ال�سوري �أي�ضاً ،حمذراً من
�أن العمليات الع�سكرية التي �ستقوم بها
الق���وى الدولية �ستقوّي نظ���ام الرئي�س
ب�شار الأ�سد.
ومب���ا �أن امل�ؤمتر يف جدّة عُ قد بدون
حتقي���ق
ّل�ْي� ،فقد حاول
املطلب�ْي� الأو نْ
نْ
الأتراك �إر�س���ال ر�سال���ة �إىل االمريكيني
ب�أنهم لن يقبل���وا بتقدمي �أوراق كانوا قد
ا�ستح�صلوا عليها ،مقابل ال �شيء.
وهكذا ،ب���ات وا�ضح��� ًا �أن ال�ضغوط
ل���ن تجُ دي نفع��� ًا مع تركي���ا يف تغيري
�سيا�سته���ا بدعم الإرهاب ،لك���ن ال�س�ؤال
يبقى :هل �سيجر ؤ� الأتراك على اال�ستمرار
يف دع���م «داع�ش» وتزوي���ده بالذخائر
الرتكية ال�صُّ نع ،وت�سهيل مرور املقاتلني،
واال�ستف���ادة م���ن النفط امل��س�روق من
الع���راق و�سورية ،ول���و بطريقة مموَّهة
وغري علني���ة ،بعدما ف�ضحه���م الإعالم
الغربي؟ ويف ح���ال ّمت ذلك ،هل تتحول
احلرب على «داع�ش» �إىل حرب �سُ نية -
�سُ نية بالوكالة على الأرا�ضي العراقية؟

د .ليلى نقوال الرحباين

ّ
الضفة الغربية بين «المواجهة الناعمة» والكفاح المسلح

�شع���رت «�إ�رسائيل» باخلطر ال���ذي يالحقها جراء
تطوُّر االح���داث يف فل�سط�ي�ن ،خ�صو�ص��� ًا بعد احلرب
الأخ�ي�رة على غ���زة ،والتي انهزمت فيه���ا «�إ�رسائيل»
وانت��ص�رت املقاومة ،ال�سيما �أن مراح���ل تطوُّر ال�رصاع
م���ع «�إ�رسئيل» من االنتفا�ض���ة ال�شعبية �إىل انتفا�ضة
احلج���ارة ومن ثم املقاومة امل�سلحة �أثبت فعالية هذه
املقاومة ،وجعل «�إ�رسائيل» تعي�ش اخلوف على �أمنها،
وه���و ما مل تكن تت�صور �أنها �ست�صل �إليه ،وبات �شعبها
يف دائرة خط���ر �صواريخ املقاوم���ة يف كافة املناطق
الفل�سطينية املحتلة.
رغم الإجنازات التي حققتها املقاومة ،ما زال هناك
تيار �سيا�سي داخ���ل منظمة التحرير ميثله �أبو مازن ال
ي�ؤمن بالكفاح امل�سلّح ،وخياره البديل هو املفاو�ضات
ال�سيا�سية للو�صول �إىل الدولة الفل�سطينية على �أرا�ضي
العام  ،67والتي مل تُب�رص النور حتى هذه اللحظة.
ومن تداعي���ات هذا اخلي���ار ال�سيا�س���ي �أن حركة
املقاومة يف ال�ضفة الغربية كانت تنمو ببطء ،ومل ترقَ
�إىل امل�ستوى املطلوب من الت�صدي الذي يقلب املعادلة
عل���ى �أر�ض املعركة ،كما ح�ص���ل يف غزة م�ؤخراً ،حيث
�أُج�ب�رت «�إ�رسائيل» على الذهاب مرغَ مة �إىل مفاو�ضات
غري مبا�رشة ،وب�رشوط املقاومة.
ما يزال التحرُّك يف ال�ضفة دون االنتفا�ضة ال�شعبية،

ومل يتجاوز بع�ض املواجهات املحدودة �ضد االعتداءات
«الإ�رسائيلي���ة» ،لكنه���ا يف تقدير بع����ض الدرا�سات
اال�سرتاتيجية مازالت «ناعمة» ،ويجب تهي�أة الظروف
لتتح���وّل املواجهات م���ن «الناعم���ة» �إىل املواجهة
ال�شعبي���ة العارمة ،ومن ثم االنتفا�ض���ة امل�سلَّحة ،لأن
الأمور يف ال�ضفة لن ت�ستقي���م �إال باملقاومة امل�سلَّحة،
و�أبناء ال�ضفة ه���م �أبناء فل�سطني ،ولي�ست غريبة عنهم
ثقافة املقاومة والعمل امل�سلَّ���ح ،فاملواجهات حت�صل
يومي��� ًا بينهم واجلي����ش «الإ�رسائيل���ي» ،حيث ي�سقط
ال�شهداء واجلرحى ،وتتم االعتقاالت ،لكن الذي يحتاجون
�إلي���ه هو القي���ادة املخل�صة التي ترعاه���م وتوجّ ههم
للعمل امل�سلَّح ملواجهة املحتل «الإ�رسائيلي».
تطوي���ر العمل املق���اوم يف ال�ضفة يقع على عاتق
ف�صائل املقاوم���ة ،وحتمُّلها له���ذه امل�س�ؤولية يتطلَّب
جمموعة من الأمور عليه���ا �أن تاخذها بعني االعتبار،
منها:
 تعزي���ز التفاه���م الفل�سطين���ي  -الفل�سطيني ،وذلكبا�ستكم���ال امل�صاحل���ة ب�ي�ن «فت���ح» و«حما����س»
و«اجلهاد».
 ع���دم الت�شكيك بج���دوى املقاومة ،وع���دم حتميلهام�س�ؤولية الدمار والدماء يف غزة.
 -ع���دم التعرُّ�ض ل�س�ل�اح املقاومة �أو ح�رصه يف �إطار

ال�سلطة ،و�رضورة �إبقائه خارج التداول.
 وقف النزاعات بني احلكومة و«حما�س». وقف التن�سيق الأمني بني �أجهزة ال�سلطة والكيانال�صهيوين.
 و�ضع خط���ة متكاملة ملواجه���ة «�إ�رسائيل» يفال�ضفة والقطاع.
«�إ�رسائي���ل» ال ت�ؤمن بال�س�ل�ام ،و�شعبها كذلك،
وه���و ي�ؤيد كل م���ا يفعله زعما�ؤها م���ن قتل و�أ�رس
وتدمري وتهجري وو�ضع الي���د على �أرا�ض فل�سطينية
لتحويله���ا �إىل م�ستوطن���ات ،وهي تظ���ن �أنها بهذه
الأعم���ال العدواني���ة �ستتمكّ���ن من �إقام���ة الدولة
اليهودية على كامل الرتاب الفل�سطيني..
فه���ل نرتقي بوعين���ا ال�سيا�س���ي ملواجهة هذا
اخلطر الداهم؟ وهل نتلمّ�س ما �أدركه الإمام اخلميني
(ق ّدّه) ب�أن دعا �إىل حتري���ر فل�سطني واعتباره واجب ًا
�رشعي���اً؟ وه���ل نتلقّف م���ا قاله الإم���ام اخلامنئي
(دام ظل���ه) ب�رضورة �أن تت�سل���ح ال�ضفة الغربية كما
ت�سلّح���ت غزة لأن���ه الطريق الوحي���د ملواجهة هذا
الكيان املتوح�ش؟ وهل ن�ستفيد من جتارب املقاومة
ملواجهة «�إ�رسائيل» من �أجل �إزالتها من الوجود؟

هاين قا�سم
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أميركا تغزو المنطقة بسكاكين «داعش» وأخواتها
�أُخ���رج الأمريكي���ون ع���ام  2011من
العراق وترك���وا «خمرية» ع�سكرية ممثَّلة
ب�سفارة قوامها عدة �آالف وخرباء ع�سكريني
و��ش�ركات نفطية ،وترنّحوا يف �أفغان�ستان
مع حلفائهم يف «النات���و» ،ما ا�ضطرهم
لإع���ادة التفاو�ض مع �إي���ران حول ملفّها
النووي كمقدمة للحوار على ملفات �أخرى
قبل و�صول «الدب الرو�سي» �إىل املنطقة،
م���ا �سيجرب الأمريكيني عل���ى التنازل عن
بع����ض ح�ص�صهم ل�صالح �إي���ران ورو�سيا،
بف�ض���ل �صمود �سورية وحم���ور املقاومة،
ال���ذي منع �سق���وط ال��ش�رق الأو�سط بفم
التم�س���اح الأمريكي ،و�أجربه على الرتاجع
ع���ن حتالفه م���ع «الإخ���وان امل�سلمني»
و�إخراجهم من امل�شه���د ال�سيا�سي ل�صالح
املتطرفني التكفرييني �أبن���اء القاعدة من
«داع����ش» و«الن�رصة» وبقي���ة الأ�سماء
التي تذبح وتغت�صب وتدمّر..
جرّب���ت �أم�ي�ركا ع�ب�ر اجلي����ش
«الإ�رسائيل���ي» �إ�سقاط لبن���ان عام 2006
فف�شل���ت وانت��ص�رت املقاوم���ة ..جرّبت
�أم�ي�ركا �إ�سقاط املقاوم���ة يف غزة بالنار
«الإ�رسائيلي���ة» وبالرتغي���ب القط���ري
لقيادتها ال�سيا�سي���ة ،فانت�رصت املقاومة
عل���ى االجتي���اح «الإ�رسائيل���ي» وعلى
انهزامية وتخ���اذل قيادتها ال�سيا�سية يف
قطر ..جرّبت �أمريكا �إ�سقاط �سورية فف�شلت،
وما زال���ت املعركة م�ستمرة ،وح�شدت لها
الإرهابيني م���ن  80جن�سية ،ترعاهم دول
�إقليمية ومتدّهم «�إ�رسائيل» باملعلومات،
وتعال���ج جرحاهم ،ومع ذل���ك مل ت�سقط
�سورية.
ع���ادت �أمريكا لأر�شيفه���ا وا�ستعادت
جتربته���ا مع ال�سوفي���ات يف �أفغان�ستان،
حي���ث هزمت���ه بوا�سط���ة امليلي�شي���ات
الأفغانية وما عُ ���رف بـ«الأفغان العرب»
�أو «املارين���ز التكف�ي�ري» ،فاعتق���دت
�أنه���ا ت�ستطيع �إ�سق���اط املنطقة و�صناعة
«�رشق �أو�سط جدي���د» بوا�سطة «داع�ش»
و�أخواته���ا ،فكان���ت «غزوت���ا» املو�صل
والرق���ة وغريهما ،ث���م ح�ش���دت حتالف ًا

الرئي�س العراقي ف�ؤاد مع�صوم ووزير اخلارجية الأمريكي جون كريي خالل لقاء جمعهما يف ال�سفارة العراقية بباري�س (�أ.ف.ب).

دولي��� ًا ا�ستعرا�ضي ًا لتحجي���م «داع�ش»،
ولي�س لقتلها والق�ض���اء عليها ،فال�صيّاد
الأمريكي ال يتخلى عن كلبه الذي �سيجلب
له الطرائد يف الع���راق ،حيث ا�ستطاع �أن
يوه���م العراقي�ي�ن (�سُ نة و�شيع���ة و�أكراد
و�أقليات) �أنه املخلّ�ص واملنقذ ،مع �أنه هو
ال���ذي �صنع «داع�ش» و�أر�سلها؛ متام ًا كما
تفعل قطر وتركيا ،حيث تخطف املعار�ضة
ال�سورية امل�سلّحة الزوار واجلنود الدوليني
والع�سكريني اللبنانيني والراهبات ب�ضوء
قطري  -تركي ثم يقوم الثنائي القطري -
الرتكي بالتو�سُّ ط مع «جماعاته» للإفراج
عن املخطوفني ،والتل���ذذ باملنا�شدات ثم
ال�شكر ،وحج���ز م�ساحة �إعالمية كبطل ذي
وج���ه �إن�ساين ،علّه ميح���و الوجه الأ�سود
امل�سلَّح.

أميركا استبدلت
«القاعدة» بـ«داعش»
و«النصرة» لنقلهم إلى
إيران وروسيا فيما بعد
بواسطة األداة التركية

عادت �أم�ي�ركا على �أجنحة «داع�ش»
ف�أ�سقطت العراق من جديد بطلعات جوية
مدفوع���ة الثمن من ال�سعودي���ة ،وحتاول
حما�رصة �سوري���ة للتدخُّ ل فيها من نافذة
قتال «داع����ش» ،ومالحقته���ا بااللتفاف
على الق���رار ال���دويل ،فا�ستبع���دت �إيران
ورو�سيا من مكافحة الإرهاب.
�أمريكا وحلفا�ؤه���ا و�أخواتها �صنعوا
«داع����ش» ث���م ا�ستخدموه���ا لإ�سق���اط
املنطقة ،والآن يفاو�ضون عليها دون قطع
ر�أ�سها ،ويخادعون الر�أي العام في�ستولدون
«داع�ش» با�سم �آخر ،متام ًا كما فعلوا مع
«القاعدة» ح�ي�ن ا�ستبدلوها بـ«داع�ش»
و«الن��ص�رة» لنقلهم �إىل �إي���ران ورو�سيا
فيما بعد ،و�أخ�ي�راً يف ال�صني عرب الأقلية
امل�سلمة (الأويغور) ،بوا�سطة الأداة الرتكية

التي ت�شكّل الطاب���ور اخلام�س يف العامل
الإ�سالمي.
�أمريكا تعود �إىل املنطقة على ح�ساب
دول اخلليج ،وتقات���ل بجيو�ش غريها من
العرب وامل�سلمني ،يف حرب حددت وقتها
الأدن���ى � 5 - 3سنوات ،وميك���ن �أن تطول
ع�رش �سنوات �أخرى ،ت�ض���اف �إليها الأربع
�سنوات املا�ضية� ..إنه���ا حرب املائة عام
التي «ب��ّش�ررّ » بها هرني كي�سنجر ،و�إذا ما
احتُ�سبت من���ذ ا�شتعال احلرب العراقية -
الإيرانية عام  1979فتكون املدة الباقية من
حروبنا املذهبية والطائفية حوايل ال�ستني
عاماً ..ولذا ف�إن الأفعى الأمريكية امل�سماة
احلركات «اجلهادي���ة» التكفريية �ستبدّل
جلده���ا و�أ�سماءها وتتنقّ���ل يف جغرافيا
العامل الإ�سالمي؛ من ماليزيا و�أندوني�سيا
�إىل الهن���د وباك�ست���ان و�أفغان�ست���ان� ،إىل
ال�رشق الأو�سط ،يف حرب مماثلة للحروب
الدينية يف �أوروبا ،والتي ا�ستمرّت �أكرث من
مائتي عام (ثالثني عام��� ًا بني الكاثوليك
والربوت�ستانت بني العامني  1618و )1648
يف �أملاني���ا ،التي خ��س�رت ن�صف �سكانها
تقريب���اً ،وحوايل الأربعني عام ًا يف فرن�سا
( ،)1562-1598وكان���ت �شديدة الوح�شية،
عرب عمليات القتل واحلرق والتهجري حتى
داخل القرية الواحدة ،وتناق�ص عدد �سكان
ت�شيكيا حوايل الثلث.
�سكاك�ي�ن داع����ش و�أخواته���ا تذبح
املقاوم�ي�ن للم�رشوع الأمريك���ي وتغطي
�آيات القر�آن الكرمي بدماء الأبرياء ،وتطعن
الإ�سالم وال تطعن العدو.
م�س�ؤوليتن���ا جميع��� ًا الت�صدي للغزو
الأمريك���ي املقنَّ���ع براي���ات «داع����ش»
و«الن��ص�رة» و�أخواتهما ،ف����إن مل يهزمنا
الأمريكي و«الإ�رسائيلي» بالغزو املبا�رش
فل���ن يهزمنا عرب التكفريي�ي�ن ،وال بد من
مقاوم���ة فكري���ة و�إعالمي���ة متالزمة مع
املقاومة امليدانية ،فاخلطر كبري ،وال جناة
لأحد من �سكاكني �أمريكا الداع�شية.

د .ن�سيب حطيط

في الذكرى  32للمجزرة :صبرا وشاتيال ..الجريمة مستمرة
يف مثل هذه الأيام كان خميم �شاتيال
وجتمّع �ص�ب�را على موعد م���ع الإرهاب
ال�صهي���وين ،ال���ذي ارتك���ب واح���دة من
�أفظع جم���ازر القرن� ،سقط نتيجتها �آالف
ال�شهداء املدنيني م���ن الأطفال والن�ساء
ال�شعبي الفل�سطيني
نْ
والرجال م���ن �أبناء
واللبن���اين ،مب�شاركة بع����ض الع�صابات
اللبناني���ة التي اخت���ارت التحالف مع
العدو ال�صهيوين الذي اجتاح بريوت يف
�أيلول عام .1982
نحيي جم���زرة �ص�ب�را و�شاتيال هذا
الع���ام للمرة الأوىل واملج���رم الرئي�سي
امل�س����ؤول ع���ن اجلرمية �آريي���ل �شارون
ق���د غادر ه���ذه الدنيا ،بع���د �سنوات من
االحت�ض���ار دون حماكم���ة �أو عق���اب،
بالرغم م���ن �أننا يف مطلع القرن احلادي
والع�رشي���ن ،يف ظل من���اخ قانوين دويل

يتغنى مبعاقب���ة املجرمني ومنعهم من
الهروب من املحا�سبة .ع�رشات ال�سنوات
من القت���ل الع�شوائي للأطف���ال والن�ساء
وامل�سنّ�ي�ن وامل�سعف�ي�ن و�إب���ادة عوائل
ب�أكمله���ا ،م�شه���د تكرر يف دي���ر يا�سني
( )1948والنكبة ،وجمزرت���ي قانا (1996
و )2006وعدوان مت���وز يف لبنان ،وكذلك
يف جنني ( ،)2002وغ���زة ()2008-2009
و( )2012و( ،)2014وجمزرة �صربا و�شاتيال
(.)1982
خالل ه���ذه ال�سنوات ب���رزت �أ�سماء
كثرية على عالقة مبج���زرة �أيلول ،1982
لكن مل ُيدَن �أح���د ومل يحا�سَ ب �أحد ،ومل
ن�سمع عن حتقيقات واقعية �أُجريت حول
هذا املو�ض���وع ،با�ستثناء حماوالت رفع
دع���اوى يف �إحدى حماك���م بروك�سل يف
الع���ام  ،2002باءت بالف�ش���ل بعد تدخُّ ل

اللوب���ي ال�صهيوين مدعوم��� ًا من �أمريكا،
بالإ�ضاف���ة �إىل حتقيقات جلنة «كاهان»
ال�صهيونية ،التي �أقفلت الق�ضية مكتفية
بالتوبيخ ،بينما �أقف���ل الق�ضاء اللبناين
الق�ضي���ة بال�رسع���ة الق�ص���وى ،وب�شكل
ملتب����س ،وك�أن القتل���ة �أ�شب���اح حملوا
�سواطريهم وم�شوا يف ظالم الليل يذبحون
الأطفال والن�ساء والعج���زة ،بالرغم من
م�شاهد كثرية م���ا زال النا�س يتداولونها
لغاية اليوم ،و�صور ع�رشات ال�صحافيني
الأجان���ب والعرب وثّق���ت �أفظع جمزرة
�شهدها العامل� ،أقله خالل �ستة عقود.
بعد نيف وثالثة عقود ما زال �أهايل
ال�شهداء ي�أملون �أن ت�أخذ العدالة جمراها،
وينتظرون �إدانة وحماكمة القتلة وك�شف
مالب�س���ات املجزرة ،وكل عام ت�أتي وفود
متنوّعة م���ن خمتلف دول العامل لإحياء

فعاليات الذكرى مبظاه���رة كبرية ،ويف
مقدمهت���ا جلنة «ك���ي ال نن�س���ى �صربا
و�شاتيال» التي �أ�سّ �سها املنا�ضل الإيطايل
الراح���ل �ستيفان���و كارين���ي؛ النا�ش���ط
الذي اتّخ���ذ من املجزرة ق�ضي���ة العمر،
باعتبارها �إحدى �أهم مظاهر ال�صهيونية
العاملي���ة التي تعي�ش على دماء ال�شعب
الفل�سطيني و�آالمه.
واليوم ،وبعد م���وت �شارون ،مايزال
الكثريون م���ن «�أبطال» ه���ذه املجزرة
ومدبروه���ا ومنفذوها طلقاء ،وال يجدون
م���ن يالحقهم ،بل ويرتكب���ون املزيد من
املج���ازر بح���ق ال�شع���ب الفل�سطيني،
لي�ضيف���وا �أرقام ًا جدي���دة �إىل �سجالتهم
احلافل���ة باجلرائم واالنته���اكات ،لي�س
جمزرتا جن�ي�ن وقانا وجرائ���م غزة �إال
جزءاً من هذا امل�سل�سل املتوا�صل ،بل �إن

�صمت املجتمع ال���دويل وتواطُ �أه �شجّ عا
الكي���ان ال�صهيوين عل���ى اال�ستمرار يف
نهج القتل والإرهاب والتدمري ،مبا يعك�س
االزدواجي���ة يف التعاط���ي م���ع ق�ضايا
الع���امل ،لكن ه���ذا مل مين���ع الكثري من
�أهايل ال�ضحاي���ا واملخت�صني احلقوقيني
من امل�ض ّي يف املطالبة بالعدالة و�إدانة
القتلة واملجرمني ،باعتبار جمزرة �صربا
و�شاتي�ل�ا هي واحدة من املجازر التي ال
ت�سقط بالتق���ادم ،وال ميكن �أن تزول من
ذاك���رة كل ال�شع���وب املُحبّة لل�سالم يف
الع���امل ،والتي تُنا�ضل �ضد الإرهاب الذي
�أتقنه العدو ال�صهي���وين خالل عقود من
الزمن ،وكانت �آخر جرائمه امل�ستمرة �أكرث
من �ألفي ومئة �شهيد يف قطاع غزة.

�سامر ال�سيالوي
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طالب بتطبيق اتفاق الطائف ..وإال فالذهاب نحو اتفاق جديد

ّ
الفرزلي :المسيحي وكل مكونات الوطن مصطفون وراء جيشهم لصد «داعش»
يف ظل العجز عن �إقرار قانون انتخابي
يطبق اتف����اق الطائف لناحية املنا�صفة
الفعلية للنواب امل�سيحيني ،وهذا العطل
وا�ضح بانتخاب عدد كب��ي�ر من النواب
امل�سيحيني من خالل ت�أثريات املكونات
الطائفي����ة الأخ����رى (الدرزي����ة وال�سنية
وال�شيعية).

مهزلة «احلرب على الإرهاب» التي انطلقت برعاية �أمريكية اليوم بجزئها
الث����اين على «الدولة الإ�سالمية  -داع�ش» ،ي�ؤك����د قطع ًا ف�شل «احلرب على
الإره����اب» التي �أطلقتها �أمريكا وحلفا�ؤها بعد �أح����داث �أيلول  2011بجزئها
الأول؛ فف����ي الأوىل كان انت�ش����ار «القاع����دة» حم�صوراً �أقل����ه ب�أفغان�ستان
وباك�ستان ،ومنت�رشاً بحياء يف الدول العربية ،مع �أئمة م�ساجد «م�شبوهني»
يف بع�ض مناط����ق متفرقة ،ويف الثانية وا�ضح �أن اخلاليا الإرهابية منت�رشة
يف كل دول الع����امل� ..إن����ه «البعبع» الذي ي�س َّمن ل���ض�رب كل �إرادة حرة يف
الع����امل ،وينذر بانت�شار خاليا «داع�����ش» يف �أوروبا و�أمريكا و�أ�سرتاليا ،ويف
«الثالثة ثابتة»؛ �إنها احلرب الكونية الثالثة.
جريدة «الثبات» حاورت نائب رئي�س جمل�س النواب الأ�سبق �إيلي الفرزيل،
م�ستطلعة منه ر�ؤيته للأحداث املحلية والإقليمية ،و�إليكم �أبرز ما جاء:
لبن����ان �ش�أنه ك�سائر دول العامل؛ من
الطبيع����ي �أن يرتبك بع�����ض ال�شيء يف
م�س�أل����ة حترير جن����وده املخطوفني من
قبل «داع�����ش» و«الن�رصة» ،والغلو يف
املو�ضوع ،رغم �س����وء الإدارة ال�سيا�سية
�أو �س����وء تقدير حج����م املخاطر الأمنية،
ال يفيدنا ب�ش����يء ،يق����ول :بغ�ض النظر
عن الأخط����اء وال�شوائب ،لبن����ان دولة
من�ضوي����ة يف الأمم املتحدة ،و«داع�ش»
إرهابيتي ،حتى
متي �
و«الن�رصة» منظَّ نْ
نْ
�أم��ي�ركا يف ملفات عدي����دة عجزت عن
حترير مواطنيها ،وال����كل ر�أى «داع�ش»
كي����ف نح����رت بوح�شي����ة ال�صح����ايف
الأمريك����ي «جيم�سف����ويل» والربيطاين
«ديفيدهاينز» ،فيما يظهر العجز الدويل
وا�ضح���� ًا .ي�ضي����ف الف����رزيل« :لبنان ال
ي�ستطيع جتاهل قيم الأنظمة الإن�سانية
والأخالقية ،وكحكومة وم�ؤ�س�سات �أمنية
ال ميكننا الت� ُّرصف على �شاكلة املنظمات
الإرهابي����ة ،لبنان يبقى دول����ة ،وعليه
الت���ص�رف كذل����ك ،ولهذا ال�سب����ب تظهر
ال�صعوبات احلقيقية ،وهذا ال يعني عدم
و�ضع كل الإمكانيات لتحرير املخطوفني
الع�سكريني ،وخرياً يفعلون باالت�صاالت
الت����ي جتريها احلكومة مع قطر وغريها،
فرب�أيي هي الطري����ق امل�أمول منها خرياً
لتحرير املخطوفني».

ورداً عل����ى �س�����ؤال غ�ض����ب �أه����ايل
املخطوفني الع�سكري��ي�ن وبع�ض القوى
ال�سيا�سية بتوجيه الالئمة على احلكومة
وال�سلطات الأمنية ال�ست�شهاد ع�سكريني
بطلي هما عل����ي ال�سيد وعبا�س مدلج،
نْ
يق����ول الفرزيل« :العت����ب على احلكومة
ب�س����وء الإدارة �أو التقدي����ر بع����د خروج
اخلاطف��ي�ن م����ن عر�س����ال وبرفقته����م
املخطوفني الع�سكري��ي�ن ،مل يعد باليد
حيلة ..والي����وم على الدول����ة الت�رصف
بدراي����ة حت����ى ال يلق����ى الع�سكري����ون
املخطوفني امل�صري ذاته».
اخلاليا النائمة

حقيقة ال�شلل

يعترب الفرزيل �أن اخلطر «الداع�شي»
الآت����ي م����ن وراء احل����دود �سيف�شل ،لأن
لبنان ب�صيغة التعاي�����ش بني مكوناته
�أ�صبح درع���� ًا منيع ًا لكل دعوات التفرقة
وال�رشذمة ،والبقية القليلة و�إن �شذت ال
ت�ستطي����ع خربطة التوجه العام لل�شعب
اللبناين� ،أم����ا بخ�صو�����ص امل�سيحيني
والدعوات لت�شكيل جلان �شعبية دفاعية
يقول الف����رزيل« :امل�سيحي ي�شعر بقلق
كب��ي�ر نتيج����ة �أح����داث م����ا ح�صل من
اعت����داءات عليهم يف معل����وال وحمردة
و�صيدناي����ا و�سهل نين����وى ،لهذا ال�سبب
احلذر يف �أعل����ى درجاته ،ومن الطبيعي
�أن يكون وراء جي�شه للدفاع عن �سيادته
وبلداته ،وه����و �سيك����ون باملر�صاد �إىل
جان����ب جي�شه يف حال �أقدم التكفرييون
عل����ى مهاجمته����م ،وامل�سيحي يف هذه
املناطق م�ستع���� ّد لبذل الغايل والنفي�س
ليحاف����ظ على وج����ود �آبائ����ه و�أجداده،
لي�سلّم الأمانة لأبنائه و�أحفاده».

ع����ن الو�ض����ع الأمن����ي احل����ذر يف
البق����اع ال�شم����ايل والأو�سط ،وحماوالت
التنظيم����ات التكفريي����ة اجتي����اح قرى
و�سنية ،ي�شري
م�سيحية ودرزية و�شيعية ُ
الف����رزيل �إىل �أن ه����ذه املناط����ق تعاين
من خطر امل�سلح��ي�ن؛ �ش�أنهم �ش�أن بقية
التمديد
املناط����ق املتاخمة للح����دود ال�سورية،
حيث توجد التنظيم����ات الإرهابية« ،ال
ب����ر�أي الف����رزيل ال�شل����ل القائم يف
�ش����ك هناك خالي����ا نائمة ،لك����ن �أجهزة
الدول����ة تق����وم بواجباته����ا ،بحيث يتم امل�ؤ�س�سات الد�ستوري����ة بد أ� منذ �سنوات
القب�����ض على البع�ض منها ،وذلك ي�شمل عندما رف�ض����وا الت�رشيع يف ظل حكومة
الرئي�س ميقاتي ،ومت ّدد الحق ًا بالتمديد
البيئتي اللبنانية وال�سورية».
نْ

الشيخ جبري يزور السيد فضل الله وزاسبيكين
ا�ستقبل العالمة ال�سي���د علي ف�ضل اهلل ،ال�شيخ
مت البح���ث يف تطورات
د .عب���د النا�رص ج�ب�ري ،و ّ
الأو�ضاع يف املنطقة ،ومدى ت�أثُّر لبنان مبا يجري
يف املحي���ط .كما �أ ّكد اجلانبان �أن الإدارات الغربية
التطرف
ما ت���زال تعمل لال�ستف���ادة من ظاه���رة
ُّ
يف املنطق���ة ،م�شري ْي���ن �إىل حاجة ه���ذه الإدارات
ال�ستنزاف املزيد من الطاقات يف ال�ساحة العربية
والإ�سالمية.
ال�سفري الرو�سي يف لبنان؛
كما زار ال�شيخ جربي
َ
التنبه
الك�سن���در زا�سبيكني ،ودعا بعد اللق���اء �إىل
ّ
ملا تخطط له الواليات املتحدة الأمريكية والغرب
حتت عنوان «حماربة الإرهاب» ،ال�سيما �أنه �سبق
لوا�شنط���ن �أن ا�ستخدمت ه���ذا ال�شعار يف ما ي�رضّ
بالع���امل العرب���ي والإ�سالمي ويخ���دم م�صاحلها
والعدو ال�صهيوين.

ال�سيد ف�ضل اهلل م�ستقب ًال ال�شيخ جربي

الفرزلي :علينا االنتظار
بعض الشيء لنرى الخلفية
الحقيقية وراء تشكيل
التحالف ضد «داعش»

للمجل�����س النياب����ي ،يق����ول« :رف�ضوا
الت�رشيع داخل جمل�����س النواب بذريعة
�أن املجل�س النيابي هو م�ؤ�س�سة �شيعية،
وكان����ت معادلة فري����ق � 14آذار تتطلب
منهم بال�سيا�سة م����ع ا�ستقالة احلكومة
�شل املجل�س النياب����ي ،من منطلق غري
�سلي����م ..وه����ذه املعادل����ة ال عالقة لها
مبنطق الدولة وال الد�ستور ،لأن املجل�س
الوزراء لي�س م�صلحة �أو م�ؤ�س�سة ُ�سنية،
وال جمل�س الن����واب م�صلحة �أو م�ؤ�س�سة
�شيعية ،وه����ذا ال�شل����ل كان �سائداً �أيام
الرئي�����س الأ�سبق مي�ش����ال �سليمان ومل
ي�ستطع احل����د من هذا ال�شل����ل ،واليوم،

يعترب الف����رزيل �أزمة ال�شلل احلا�صلة
ال عالق����ة بها بالفراغ يف �سدة الرئا�سة،
وع����دم انتخاب رئي�����س للجمهورية هو
نتيجة خلل عم����ل امل�ؤ�س�سات« ،واليوم
لت�صحي����ح هذا امل�س����ار يتطلب انتخاب
رئي�س ي�صحح العالقة الت�شاركية؛ متام ًا
كرئي�سي جمل�س النواب والوزراء ،الذين
و�إن م ّث��ل�ا كل اللبنانيني ،لكنهما مي ّثالن
الطائفتي ال�سني����ة وال�شيعية،
حقيق����ة
نْ
وهذا م����ا يج����ب �أن يط َّب����ق �أي�ض ًا على
رئا�سة اجلمهورية اللبنانية املطلوب �أن
يكون الرئي�س العتيد ممث ًال للم�سيحيني،
و�إال �ستك����ون الرئا�س����ة م�شلولة متاما
كعه����د الرئي�س �سليم����ان ،فالأخري كان
رئي�س ًا �صوري ًا ،وهذا الأمر ال ي�صح �إعادة
�إنتاجه اليوم».
وماذا عن رف�ض قوى رئي�سية انتخاب
رئي�����س للجمهورية ق����وي؟ ي�ؤكد دولته
�رضورة تغي��ي�ر اتفاق الطائف ،فـ«رف�ض
الت�شاركي����ة يف احلك����م ي�ضـ����رب اتفاق
الطائف ،واتفاق الطائ����ف وا�ضح بن�صه
وم�ضمون����ه ،وهو ي�ؤكد عل����ى املنا�صفة
الفعلي����ة بني امل�سيحي��ي�ن وامل�سلمني،
وي�ؤكد �إق����رار قانون انتخابي خارج عن
قانون ال�ستني ،وحتى الآن اتفاق الطائف
بهذا اخل�صو�ص مل يط َّبق �شيء منه منذ
العام  ،1996وم����ع الأ�سف ا�ستمروا على
ذلك بع����د خروج ال�سوري��ي�ن منذ العام
 ،2005ونية الإ�ستئث����ار هذه ال ميكن �أن
ت�ستمر ملا ال نهاية».
الإرهاب
عن بدء ت�شكيل حلف غربي ملواجهة
«داع�ش» ،ي�شري الف����رزيل �إىل �أن الأمور
تتج����ه نح����و ج���� ّر اململك����ة العربي����ة
ال�سعودي����ة ودول اخلليج �إىل �رصاع مع
«داع�ش» ،يقول�« :سيب����د�أ ال�رصاع بني
الوهابية الأوىل م����ع الوهابية الثانية،
وبالت����ايل بر�أي����ي ال ���ض�رورة لإدخال
دول ك�إي����ران و�سورية يف هذا التحالف،
لأن �سوري����ة و�إيران (من خ��ل�ال الدعم)
يواجه����ون �إره����اب داع�����ش» .ي�ضي����ف
الف����رزيل« :املعركة احلقيقية مع داع�ش
هي مع داعمي «داع�����ش» وملحقاتها،
والأمريكي��ي�ن ل����و �أرادوا جتفيف م�صادر
متويل داع�����ش ل�ضغطوا عل����ى الأتراك..
علين����ا االنتظ����ار بع�ض ال�ش����يء لرنى
اخللفي����ة احلقيقي����ة وراء ت�شكي����ل هذا
التحالف».

�أجرى احلوار :بول با�سيل

رئاسيات

www.athabat.net
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إميل لحود يتذكر..
عماد الجيش
بعد انتخ���اب النائ���ب رينيه
معو����ض ع���ام  1989رئي�س��� ًا
للجمهوري���ة ،ب���د�أ احلدي���ث عن
تعيني قائد جديد للجي�ش ،ويقول
الرئي�س �إميل حلود عن تلك الفرتة:
تركت من���زيل يف منطقة
كنت قد
ُ
ُ
الرو�شة يف ر�أ�س ب�ي�روت ،و�أقمت
يل
يف �شاليه يف جوني���ة ،فجاء �إ ّ
جوزف �أبو �رشف وقال يل :الرئي�س
معو�ض يريد �أن يتعرف �إليك ،ومن
ّ
يعينك قائداً للجي�ش..
َ
املحتمل �أن ّ
قلت جل���وزف� :أنا ال
وعل���ى الفور ُ
�أح���د يعمل يل فح�ص��� ًا ،فتاريخي
و�سجلّي الع�سكري معروفان ..بعد
يل جوزف �أبو
فرتة ق�صرية ع���اد �إ ّ
�رشف وقال يل �إن الرئي�س يريد �أن
فرف�ضت ذلك ،لأنه
يتعرف �إلي���ك..
ُ
�إذا �أرادين قائ���داً للجي�ش يجب �أن
يكون من خ�ل�ال تاريخي و�سجلّي
الع�سكري لي�س �إال.
بب�ساط���ة ،كان الرئي�س معو�ض
يريد �أن ي�س�ألني كم �س�ؤال ،ح�سب
تعب�ي�ر �أبو ��ش�رف ،وه���ذا معناه
بالن�سبة �إيل �أنه يريد �أن ُيجري يل
فح�ص ًا ،ولهذا قلت «ال».
يل العميد
يف وقت الحق ،جاء �إ ّ
بول فار�س وقال يل� :سمري جعجع
كنت
يريد �أن يتع���رف �إليك ،وهنا ُ
حا�سم��� ًا ب�أنن���ي ال �أحت���دث مع
ملي�شيا.
وي�ؤك���د الرئي����س حل���ود �أن���ه
من���ذ العام  1988وم���ا قبلها بعد
االنق�سام���ات يف م���ا كان ي�سمى
«املنطق���ة ال�رشقية» ،مل يكن مع
�أح���د ،ال مع «الكتائ���ب» وال مع
«القوات اللبنانية» ،وال حتى مع
اجل�ن�رال عون ،كما �أنه مل يكن مع
ط���رف من �أطراف ال��ص�راع يف ما
ي�سمى «املنطق���ة الغربية» ،لأنه
بب�ساطة ر�أى �أن احلرب الداخلية �أو
ما ي�سمى باحلرب الأهلية ال تخدم
لبنان ،ولي�ست من الوطنية ب�شيء.
كان���وا قد حاول���وا يف ال�سابق
�أن يج���روا ات�ص���االت معي ،لكني
رف�ضت رف�ض ًا قاطع��� ًا �أن �أتعاطى
ُ
طرف،
أي
�
م���ع
فكن���ت �أواظب على
ُ
احل�ضور يف الريزة با�ستمرار.
وكانوا يقولون يل�« :إ�رسائيل»
هن���ا يف جوني���ة ..فت� ّأمل���وا هذا
يف
املنطق التهديدي الذي مل ي�ؤثّر ّ
ال من قريب وال من بعيد ،كما �أنهم
يل كي ا�ستلم البحرية يف
�أر�سلوا �إ ّ
فكنت حا�سم��� ًا ب�أنني ال
جوني���ة،
ُ
�أتعامل مع امللي�شيات.
وي�ش�ي�ر الرئي�س حل���ود �إىل �أن
�ضباط ًا خم�سة م���ن اجلي�ش كانوا
ينامون يف الوزارة معه ويتابعون
�أعمالهم ،ومنهم العميد الب�ستاين؛
مدير املخاب���رات وقتها ،والعقيد
�سهيل خ���وري ،ووليم جملي ،ويف
تلك املرحلة واملراح���ل ال�سابقة
الت���ي مررنا بها هن���اك كثري من

اجلي�ش مل ي�أخذوا حقهم ،فحينما
يواج���ه الع�سكري امل���وت وي�صل
�إىل مرحل���ة �أن زوجت���ه مري�ض���ة
وال ي�ستطيع عالجه���ا �أو �إدخالها
�إىل امل�ست�شف���ى ،فيعني �أن هناك
خط����أ� ،أو لأن���ه لي�س لدي���ه �أوالد
ليعين���وه يف �شيخوخته ،في�صري
ُ
�ساكن ًا حتت الدرج ،يعني �أن هناك
�إجحاف��� ًا وظلم ًا بح���ق الع�سكري،
حاولت �أي���ام كن���ت قائداً
ول���ذا
ُ
للجي�ش �أن نعم���ل �شيئ ًا مل�صلحة
الع�سكريني ،فنجحنا يف جماالت،
ذكرت بع�ضها �سابق ًا.
ُ
ويعود الرئي�س حل���ود ليتابع
حديثه يف كيفيه و�صوله �إىل قيادة
اجلي����ش ،في�ش�ي�ر �إىل �أنه «يف 21
ت�رشين الث���اين عام � ،1989أي قبل
يل املحافظ
اال�ستقالل بيوم ،ي�أتي �إ ّ
ميالد القارح وي�ؤكد يل �أن الرئي�س
رينيه معو����ض يو ّد اللق���اء بكم
غداً بعد انتهاء اال�ستقباالت بعيد
اال�ستقالل ،وهذه املرة دون فح�ص،
�سيعين���ك قائداً للجي�ش ،فهل
لأنه
ّ
فقلت له
تريد �أن ن�أخ���ذك لعنده؟ ُ
�إين �س�أذهب �إليه �شخ�صي ًا.
كان املوعد عند الثالثة من بعد
ظهر  22ت�رشي���ن الثاين ،فانطلقت
يف �سيارت���ي ،بينما عائلتي كانت
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مررت
خلف���ي يف �سيارة ثاني���ة،
ُ
على املتح���ف وو�صلت يف الوقت
املح���دد ،لك���ن مي�ل�اد القارح مل
ي�صل ،رغ���م االنتظار الطويل الذي
ا�ستمر �أكرث من �ساعتني ،وكانت قد
ّ
بد�أت تتواتر الأنباء عن انفجار يف
منطقة رمل الظري���ف ،ليتبينّ �أنه
مت اغتيال الرئي�س رينيه معو�ض،
ّ
الذي تويف دون �أن �أتعرّف �إليه.
بعدها ان ُتخ���ب النائب اليا�س
الهراوي رئي�س ًا للجمهورية ،وكنت
ع���دت �إىل ال�سكن يف ما ي�سمى
قد
ُ
�سابق��� ًا «املنطق���ة الغربية» من
يل م���ن يقول �إن
بريوت ،فج���اء إ� ّ
الرئي�س اليا�س اله���راوي يريد �أن
يتعرف �إلي���ك ،فكان جوابي نف�سه
الذي �أر�سلته �إىل املرحوم الرئي�س
رينيه معو����ض :ال �أقبل �أن يجري
يل �أحد فح�ص ًا ،ف�سجلّي وتاريخي
معروفان ،علم ًا �أنني مل �أكن �أعرف
الرئي�س الهراوي بتات ًا».
ي�ضي���ف الرئي�س حل���ود :كان
النا�س ب���د�أوا يت�ساءلون :ملاذا مل
يتم تعيني قائ���د جديد للجي�ش؟
ّ
وما علمته �أن الرئي�س الهراوي كان
لديه توجه م���ع بع�ض ال�سوريني
الذين كانوا يف لبنان نحو �شخ�ص
�آخر كانوا ي�سهرون مع ًا.

وبعد نح���و �أ�سبوعني �أتوا
�سيت���م
يل و�أعلم���وين �أن���ه
�إ ّ
ّ
تعييني قائداً للجي�ش ،وكان
الرئي�س الهراوي يومها مازال
فذهبت
مقيم��� ًا يف البق���اع،
ُ
�إليه �أنا ووزي���ر الدفاع �ألبري
من�صور ،وم���ا �أن دخلنا �إليه
حتى خاطب الرئي�س الهراوي
الوزير من�ص���ور بالقول �ألبري:
�إذا �سمحت انتظرنا قليالً ،ف�أنا
�أريد �أن �أتكل���م مع �إميل ر�أ�س ًا
بر�أ�س.
يومه���ا �س�ألن���ي الرئي�س
ن���ت قائ���داً
اله���راوي� :إذا ُع ِّي َ
للجي�ش ،فمن �سيكون رئي�س ًا
للأركان؟ وم���ن �سيكون مديراً
للمخابرات؟ وما ر�أيك بفالن؟
فقلت له :فخامة الرئي�س،
�أنتم تري���دون جي�ش ًا ،ف�أنا ما
تعلّمته منذ �أيام الوالد ،ممنوع
�أن يتدخ���ل �أح���د يف �ش�ؤون
اجلي�ش� ،إذا كنت���م تريدونني
قائداً للجي�ش ،فليكن ،و�أنا يف
الأ�صل مل �أطلب املن�صب.
توج���ه الرئي����س
يتاب���عّ :
الهراوي بعد نحو �أ�سبوع من
هذا اللق���اء �إىل دم�شق ،حيث
التقى الرئي�س املرحوم حافظ
الأ�سد ،وقال ل���ه :لن �أ�ستطيع
التفاهم م���ع �إميل حلود ،فقد
�س�ألته َمن تريد �أن تعينّ مديراً
للمخاب���رات ،فجاوبني ب�أنه
ال يقبل ب����أن يتدخل �أحد يف
�ش�ؤون اجلي�ش ،فكيف ميكنني
�أن �أتفاهم معه؟
ي���ر ّد الرئي����س الأ�سد على
الرئي����س الهراوي بالقول :هل
هذا الكالم من �إميل حلود كان
عت مر�سوم تعيينه
بعد �أن و ّق َ
قائداً للجي�ش ،ف�أجاب بالنفي،
م�ؤكداً �أنه لهذه الأ�سباب جاء
�إلي���ه ،فهو ال يري���د �أن يو ّقع
املر�سوم لأنه يريد فالن ًا.
وهنا يقول الرئي�س الأ�سد
للرئي�س الهراوي :مادام �إميل
حل���ود قال لك هذا الكالم قبل
�أن يعينَّ  ،فمعناه �أنه �صادق،
وهذا الرجل يج���ب �أن ُيعينَّ
قائداً للجي�ش.
ي�ضيف الرئي�س حلود هنا
�أن���ه مل ي�سبق ل���ه �أن عرف
الرئي����س حاف���ظ الأ�سد ،وهو
ع���رف به���ذه الوقائ���ع بعد
م�ض���ي خم�س �سن���وات على
تعيينه قائ���داً للجي�ش ،علم ًا
�أن امل���رة الأوىل التي التقى
فيها بالرئي����س حافظ الأ�سد
كانت �سن���ة  ،1993و«يومها
تعرف �إىل الوالد
�أعلمني كيف ّ
حنيم���ا قر أ� عن���ه( ،كما جاء
يف احللقة ال�سابق���ة) ،و�أنت
كوالدك متام ًا».

يتاب���ع الرئي����س حل���ود
عل���ى ل�س���ان الرئي�س حافظ
الأ�س���د بقوله :عندم���ا قر�أنا
ونح���ن �ضباط ًا �صغ���اراً عن
والدك ،كن���ا نتعجب كيف �أن
ماروني ًا من جبل لبنان يقف
يف وجه االنت���داب ويقاومه،
ونح���ن نتاب���ع خطواتك منذ
بدايات���ك يف اجلي����ش ،وكان
موجل ًا مبتابعتك اللواء حممد
نا�صيف «�أبو وائل» ،وعرفوا
�أنن���ي �أت�رصّف كما كان يفعل
الوال���د ..وكل ه���ذا الوقت مل
�أكن �أع���رف املرحوم الرئي�س
حافظ الأ�س���د ،وحتى الآن ال
�أعرف الل���واء حممد نا�صيف
وجه ًا لوجه ،وبعد �أن ان ُتخبت
يل
تعرف �إ ّ
رئي�س ًا للجمهورية ّ
�أب���و وائل بال�ص���وت� ،إن جاز
التعب�ي�ر ،لأنه كان يت�صل بي
هاتفي��� ًا يف الأعياد ،ونتبادل
التهاين ،وحت���ى الآن ما زلنا
على نف����س املنوال ،ومل يج ِر
�أي لقاء �شخ�صي بيننا.
وي�ش�ي�ر الرئي�س حلود �إىل
�أنه عندما ت���ولىّ املغفور له
رفيق احلري���ري للمرة الأوىل
رئا�س���ة احلكوم���ة مل يح�رض
احتف���االت عي���د اال�ستقالل،
لأن���ه كان يخ�شى من عملية
اغتيال ،وذهب مل���دة �أ�سبوع
�إىل دم�ش���ق ،وبع���د عودت���ه
كنت
ات�صل بي هاتفي ًا ،حيث ُ
�أقيم يف «احلمام الع�سكري»،
لأنن���ي رف�ض���ت الإقامة يف
فندق ،وقال يل� :أنا قريب منك
يف قريط���م ،و�أريد �أن �أراك لأن
هناك �أم���وراً �رضورية �أريد �أن
�أُعلمك به���ا ،فقلت له �إىل غد
�إن �ش���اء اهلل �أراك يف ال�رساي،
لأنني ال �أذهب �إىل البيوت.
و�إذا يلف���ت الرئي�س حلود
�إىل �أن الرئي�س رفيق احلريري
كان ذكي ًا ،يق���ول �إن الرئي�س
احلري���ري �أجاب���ه :ال ميك���ن
االنتظ���ار �إىل الغد ،ف�أنا جئت
لتوي من دم�شق ،و�س�آتي �إليك
ّ
يف «احلمام الع�سكري».
هنا �أُ�سقط م���ن يدي ،لأنه
ال يجوز بروتوكولي ًا �أن ي�أتي
رئي����س احلكوم���ة �إىل قائ���د
اجلي����ش ،ف�أعلم ُت���ه �أين قادم
�إليه.
يف ذل���ك اللقاء يف قريطم
كان يوجد وزي���ر الدفاع يف
حينه ،فخاطبني بالقول� :أنا
«م����ش عاجبن���ي» املجل�س
الع�سكري..
ولهذا تفا�صيل �أخرى ،ف�إىل
احللقة املقبلة.

�أحمد زين الدين

10

عالم المرأة

( العدد  )326اجلمعة � 19 -أيلول 2014 -

أنك شخصية مملة؟ اختبري نفسك
تشعرين ِ
تفتق����ر بع�����ض الن�س����اء �إىل الذوق
العام واللباقة اللتني تدفعانها لتكون
�شخ�صية مكروه����ة ..هذه ال�شخ�صية ال
تتعمّد �أحيان ًا �إظه����ار بع�ض احلركات
التى تثري ا�ستنفار الآخرين.
االختب����ار التايل يو�ض����ح �إذا كنتِ
�شخ�صية جذاب����ة ي�شعر معك الآخرون
بالألف����ة �أم �أن����ك �شخ�صية مملة مثرية
مل�شاع����ر الآخرين ..فق����ط �أجيبي على
الأ�سئلة الآتية:
• تثق��ي�ن بنف�سك لتُبع����دي امللل عن
�شخ�صيتك؟
�أ :نعم ب :غالب ًا ج� :أحيان ًا د� :إىل ح ٍّد ما
• تعلم��ي�ن �أن املبالغ����ة يف اجلدي����ة
ت�ضفي مل ًال على ال�شخ�صية؟
�أ :نعم ب :غالب ًا ج� :أحيان ًا د� :إىل ح ٍّد ما
• ال�شخ�ص املت�شائم غري حمبوب على
الإطالق؟
�أ :نعم ب :غالب ًا ج� :أحيان ًا د� :إىل ح ٍّد ما
• ال�شخ�صي����ة الرقيق����ة الرومان�سي����ة
تُرتجم نف�سها �إىل �أفعال لطيفة؟
�أ :نعم ب :غالب ًا ج� :أحيان ًا د� :إىل ح ٍّد ما
• اح��ت�رام م�شاع����ر وعق����ول الآخرين،
والبع����د ع����ن الت�رصف مبك����ر يعك�س
مالمح �شخ�صية جذابة؟
�أ :نعم ب :غالب ًا ج� :أحيان ًا د� :إىل ح ٍّد ما
• جمال ال�شكل ،و�أناقة امللب�س ،وبريق
املاكياج ال يعني جاذبية ال�شخ�صية؟
�أ :نع����م ب :غالب ًا ج� :أحيان ًا د� :إىل ح ٍّد
ما
• �أمام االبت�سام����ة امل�رشقة ال�صادقة
تتحطم �أ�سوار العند وامللل والنفور؟
�أ :نعم ب :غالب ًا ج� :أحيان ًا د� :إىل ح ٍّد ما
• اال�سرتخاء بعي���داً عن القلق يدفع �إىل
حديث يطول معك؟
�أ :نعم ب :غالب ًا ج� :أحيان ًا د� :إىل ح ٍّد ما
• الت��ص�رُّ ف دون ت�صنُّع �صف���ات تقرِّب
وجتذب الآخرين �إليك؟
�أ :نعم ب :غالب ًا ج� :أحيان ًا د� :إىل ح ٍّد ما

ِ
أنـت

• ال�شك يقلب احلياة الزوجية �إىل عالقة
مملة كئيبة؟
�أ :نعم ب :غالب ًا ج� :أحيان ًا د� :إىل ح ٍّد ما
• متكُّن غري���زة التمل���ك وال�سيطرة يف
قلب الزوجة ي�ؤثر على �شخ�صية الزوج،
ويحيل حياتهما �إىل جحيم امللل؟
�أ :نعم ب :غالب ًا ج� :أحيان ًا د� :إىل ح ٍّد ما
• التذمُّر وال�شك���وى الزائدة من �ضغوط
احلياة دليل كب�ي�ر على وجود �شخ�صية
مملة؟
�أ :نعم ب :غالب ًا ج� :أحيان ًا د� :إىل ح ٍّد ما
• امل���ر�أة الت���ي تطارده���ا الو�ساو����س
واخلياالت �شخ�صية مملة؟
�أ :نعم ب :غالب ًا ج� :أحيان ًا د� :إىل ح ٍّد ما

وطــفـــــلك

ّ
كيف تعلمين طفلك تنظيف أنفه؟
تنظيف الأنف باليد عادة مزعجة للغاية ،ف�ض ًال عن �أنها جتعل
املحيط��ي�ن بالطفل ينف����رون منه ،وغالب ًا ما يق����وم الطفل بعادة
تنظيف الأنف حينما ي�شعر بامللل �أو ال�ضيق �أو القلق والفراغ..
ب�إمكانك �أن تتخل�صي من عادة تنظيف الأنف باليد عند الطفل
من خالل �شغل وق����ت فراغ الطفل ،و�إبقاء ي����ده م�شغولتني طوال
الوق����ت ،ومن ال�سهل �إقناع الطفل وا�ستيعابه مل�ساوئ هذه العادة،
وميكن تدري����ب الطفل على ا�ستعمال املنادي����ل (املحارم) حينما
ي�شعر باملخاط ،و�أن الأنف يحتاج �إىل تنظيف.
الأطباء واملتخ�ص�ص����ون يو�ضحون �أن قيام الأب �أو الأم بو�ضع
املنادي����ل �أمام �أنفهم يُ�سهم يف تعليم الأطف����ال كيفية �إجراء هذا
الأم����ر ،الفت ًا �إىل �أنه يمُ ك����ن للأطفال �إدراك ه����ذا ال�سلوك بدءاً من
عامهم الثاين.
ويلفت �أطباء الأطفال �إىل �أن����ه «لي�س مبقدور الأطفال ال�صغار
ال�شع����ور ب�أج�سامهم ب�شكل كامل مث����ل البالغني» ،لذا ال يمُ كنهم
التحكُّم باحلركات الأحادية ،كعملية خروج الزفري من الأنف مثالً،
فالتدري����ب على ا�ستخدام املناديل من �أه����م و�سائل تعويد الطفل
على تنظيف الأنف ،فعوّدي طفلك عليها لتتخل�صي من هذه العادة
ال�سيئة.

النتيجة
• �إذا كان���ت معظ���م �إجابات���ك
«�أ» (�أك�ث�ر من  11نع���م) :ف�أنت من
ال�شخ�صي���ات امل�ؤث���رة اجلذاب���ة،
والفاعلة واملتفاعلة مع من حولها،
وتتمتّعني بالثقة يف النف�س والآخر،
مع �ص���دق يف احلدي���ث ،ولطف يف
التعام���ل� ،إ�ضاف���ة �إىل نظرت���ك �إىل
وردي اللون ،كما �أن
ّ
احلياة مبنظ���ار
�إجاباتك ت�شري �إىل �أنك ال تتخذين من
املك���ر �أ�سلوباً ،فقلبك ميتلئ مب�شاعر
�إيجابي���ة جتاه نف�س���ك ومن حولك،
ولكل ه���ذا يرحّ ب النا����س بوجودك

بل واجللو�س مع���ك ،وثقي ب�أنك من
ال�شخ�صيات الت���ي ال تُن�سى ،وتبقى
يف الذاكرة مهما مرّت ال�سنني.
• �إذا كان���ت معظ���م �إجابات���ك
«ب» (�أك�ث�ر م���ن  7غالب���اً)� :أن���تِ
�شخ�صية لطيف���ة ،ت�ؤيدين الكثري من
بن���ود االختبار من مالم���ح تعرفك
بال�شخ�صي���ة اجلذابة ،والأخرى التي
حت���ذرك من �سم���ات املل���ل ،واعية
للف���رق بينهما غالب���اً ،وهذا يعك�س
�إن�سانة جذابة م�ؤث���رة يلتفّ النا�س
حوله���ا �أكرث من���ك �شخ�صي���ة ينفر
ويتباع���د النا����س عنه���ا ،ورمبا ال
يرحبون بوجودك بامل���كان ،كما �أن

�إجابات���ك ت�ؤكد �أن���ك تنظرين مبلمح
�إن�س���اين ملفهوم اجلاذبي���ة �أكرث من
كونه���ا جمرد �ش���كل ومظه���ر� .أنت
حمبوب���ة ونافعة كالأخ���ت للجارة
وال�صديقة� ،إيجابي���ة يف تعامالتك،
تت�أثري���ن وت�ؤثرين ،ورمب���ا �أعطيت
�أكرث ،اجلاذبية �أ�سل���وب حياة لديك
متتل���ئ تفا�صيله باحل���ب ،ال تقللي
مما متلكينه ف�أن���ت لطيفة احل�ضور،
و�إن مل ت�صلي ل�سمة اجلاذبية.
• معظ���م �إجاباتك «ج» (�أكرث من
� 6أحيان���اً)� :أنت تقعني يف خط�أ كبري
كاف �إىل
بعدم تعرف���ك وتفهمك بقدر ٍ
مالم���ح ال�شخ�صيات عموم���اً ،حتى
ميكنك حماول���ة التمتع مبوا�صفاتها
والأخرى ونتائجها ال�سلبية فتبتعدين
عنه���ا ،وه���ذا ه���و حال���ك برتديدك
لـ«�أحياناً» وا�ستعمالها عدة مرات،
وك�أن���ك ال ت�صدق�ي�ن بال�شخ�صي���ة
اجلذابة� ،أو مالمح امللل ،والأحرى بك
قراءة املزيد ،وتفهم كل ما يقربك من
النا�س ،وبعدها يكون لك اختيار هذا
�أو ذاك ،وال تن�س���ي �أن �سمة اجلاذبية
من ال�صفات التي تُكت�سب وال تُورَّث،
اجتهدي و�سرتين اخلري.
معظ���م �إجاباتك «د» (�أكرث من 5
�إىل حد ما) :التفريق بني ال�شخ�صيات
والتع���رف �إىل مالحمها من الأ�سا�س
موا�ضي���ع ال ت�شغل���ك وتفا�صيله���ا؛
ق���ر�أت بنود االختب���ار وحني رغبت
يف امل�شارك���ة و�ضعت «�إىل حد ما»
عل���ى بع�ض الإجاب���ات ،وهذا يعني
�أن درجة اقتناعك مب���ا جاء هو �أقل
القليل ،وها �أن���ت �أمام اختبار جديد
كُ تب لك وحدك ،ولكل من ا�ستخدموا
«�إىل حد ما» �أكرث من  3مرات ولي�س
خم�س مرات.

رمي اخلياط

فَ ن

اإلتيكيت

• لباقات تلقّي الإطراء
لأ ّن اخت�صا�صيي الإتيكيت يدركون
متام���� ًا ح�سا�سي����ة الفتي����ات والن�ساء
ب�شكل عام جتاه تلقّيهن �إطرا ًء وكالم ًا
مع�س����والً ،وخوفه ّن من مواجهة موقف
مماثل ،وارتباكه ّن عند تلقّيه ّن مالحظة
�أو انتق����اداً ،فقد قدّم����وا بع�ض القواعد
والآداب كي تحُ �سني الت�صرّ ف يف مثل
تلك احلاالت.
 اعتربي����ه هدي����ة :تن�صحك قواعدالإتيكيت بالتعامل مع الإطراء مبنطق
الهدي����ة ،فحني يق����دّم �أحدهم مالحظة
ح�سن����ة �أو تنويه���� ًا ب�ش�����أن مظه����رك
اخلارج����ي� ،أو مالب�سك� ،أو ت�رصّفاتك �أو
�أي مو�ض����وع �آخر ،ابت�سمي ،وعبرّ ي عن
�شكرك ،و�أظهري ح�سن نيّة مطلق ًا جتاه
ما �سمعت.
 ال تناق�ش����ي� :أي ًا يك����ن املو�ضوعال����ذي يتمحور حوله الإط����راء ،وحتّى
�إن كن����ت تعتربي����ن �أن االط����راء الذي
ح�صلت عليه غري منطق���� ّي �أو ينطوي

على املجامل����ة �أو ال يُقنع����ك ،ف�إيّاك
�أن تناق�ش����ي الأم����ر �أو تفتحي جما ًال
للت�أويالت والتف�سريات والتربيرات ،لأ ّن
ذلك �سي�ضع����ك يف موقف �أكرث �إحراج ًا
و�إرباك ًا مما تتوقّعني.
 ب����اديل الإطراء ب�آخ����ر ،لي�س منمنطلق املجامل����ة غري املربَّرة ،بل من
خالل مقابلة الت�رصّف احل�سن بت�رصّف
مماث����ل ،وتن�صحك قواعد الإتيكيت ب�أن
تقدّمي �إطراء يتعلّق بامل�س�ألة مو�ضوع
الإطراء الأول؛ مث��ل�اً ،يف حال قيل لك
«مالب�س����ك رائعة الي����وم» ،ميكنك �أن
جتيب����ي�« :أقدّر كثرياً ه����ذا الإطراء من
�شخ�ص م�شهود له ب�أناقته».
 ا�ستخدمي����ه لفتح �أفق جديد ،لأ ّنالإطراء يُعت��ب�ر عاد ًة م����ن الأ�ساليب
الالئقة والذكية لبدء حديث ما ،ميكنك
توظيف����ه يف هذا ال�سي����اق ،مثالً ،حني
يقال لك «الطبق ال����ذي ح�ضرّ ته لذيذ
ج����داً» ،ميكنك �أن جتيبي �»:شكراً ،هذه
طريقة جدّتي التقليدي����ة ،هل تعلّمت
قواعد حمددة من جدتك يف الطهو»؟

منوعات
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الماء ..حياة وصحة وجمال
امل���اء عماد حي���اة الإن�س���ان؛ يحمي
اجل�سم م���ن اجلفاف وينظّم درجة حرارته،
وي�ساع���ده عل���ى التخل�ص م���ن ف�ضالته
و�سمومه ،ويحف���ظ التوازن الكيماوي فيه،
ويتوىل دور الو�سيط ل���دى �إجناز خمتلف
العمليات الكيماوية فيه ،وين�شّ ط وظائف
اجلهاز اله�ضم���ي ،وت�شري الدرا�سات �إىل �أن
املاء ي�أتي بعد اله���واء من حيث الأهمية
لبقاء الإن�سان حي��� ًا ،خ�صو�ص ًا �إذا �سلّمنا
ب����أن كل وظائ���ف اخلالي���ا والأع�ضاء يف
ج�س���م الإن�سان تعتم���د يف الدرجة الأوىل
على املاء لأداء عملها بكفاءة.
كم���ا ميلك امل���اء خ�صائ����ص �شفائية
مذهلة ع���رف الإن�سان بع�ض��� ًا منها منذ
القدم ،مثل ا�ستخدامه بارداً لعمل كمادات
خلف����ض درجة ح���رارة اجل�س���م ،و�ساخن ًا
لعمل كمادات لعالج الدمامل واخلراجات.
�أم���ا يف �أيامن���ا ه���ذه فيُ�ستع���ان باملاء
ك�إحدى الو�سائل الطبيعية للعالج بد ًال من
الأدوية الكيماوية التي لها ما لها وعليها
ما عليها ،وقد ك�شفت درا�سات �صدرت عن
اجلمعي���ة الأمريكية لل�صح���ة العامة �أن
العالج با�ستخدام امل���اء البارد وال�ساخن
ي�ساعد اجل�سم على العمل ب�أق�صى طاقته.
ويعم���ل املاء ال�ساخ���ن على حت�سني
الدوران يف ال�رشايني والأوعية اللمفاوية،
م���ا ي�ساع���د عل���ى زي���ادة العملي���ات
اال�ستقالبي���ة ،والتخل�ص م���ن الف�ضالت،
و�إزالة الت�شنجات الع�ضلية.
�أم���ا املاء الب���ارد فيفي���د يف ت�سكني
الأمل م���ن خ�ل�ال حتري�ض اجل�س���م على
طرح م���ادة طبيعية م�سكنة ل�ل��آالم هي
«الربو�ستاغالندين» ،كما يفيد اال�ستحمام
باملاء البارد يف ح�ض اجل�سم على �رصف
املزيد م���ن الطاقة للحف���اظ على حرارة
اجل�سم عند معدله���ا الطبيعي ،ما ي�ساهم
يف زيادة العمليات اال�ستقالبية ،وبالتايل
ا�ستهالك املزيد من ال�سعرات احلرارية.
وك�شفت درا�س���ة لباحثني من جامعة

«بطر�سبورغ» ،عن التو�صل �إىل حل ب�سيط
ي�ساعد الأ�شخا�ص الذين يعانون من الأرق
املزمن ،والن���وم املتقطع ،وذلك من خالل
و�سيل���ة �سهلة يف متن���اول اجلميع ،وهي
ارتداء قبعة مبللة مباء بارد وو�ضعها على
الر�أ�س �أثناء النوم ،ويقول امل�رشفون على
الدرا�سة �إن هذه الو�سيلة ت�ؤدي �إىل خف�ض
ح���رارة الدماغ يف �ش���كل مبا�رش ،ما يثري
ال�شعور بنوع من اله���دوء والراحة ي�سهّل
الدخول �إىل عامل النوم.
ويع���د امل���اء املثلّج الع�ل�اج املثايل
للكدمات ،وم���ن منا مل ي�شاهد العبي كرة
القدم عندما ي�صابون بر�ض بعد ارتطامهم

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

بزمالئه���م� ،إذ نراه���م بعد دقائ���ق قليلة
يتابع���ون اللعب وك�أن �شيئ��� ًا مل يحدث،
والف�ضل يف ذل���ك يرجع �إىل �أكيا�س الثلج
التي تو�ضع مبا�رشة فوق مو�ضع الإ�صابة،
فتوق���ف النزيف الداخل���ي ،ومتنع حدوث
التورم.
وينفع املاء الب���ارد يف ال�سيطرة على
ال�ص���داع الناب����ض الذي ينت���ج من متدد
الأوعية الدموية �إثر التعب وال�سهر ،وخري
ما ميك���ن فعله للتخل�ص من الزائر الثقيل
ه���و �صب املاء البارد عل���ى الر�أ�س لإثارة
تقل����ص الأوعية ك���ي ت�ستعي���د مرونتها
الطبيعية.

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

�أفــقــي
 - 1بي����ض ال�سم���ك  /جمموعة ج���زر يف جنوب املحيط
الهادي ا�ستقلت عن بريطانيا 1970
 - 2القارة التي حتوي ا�سرتاليا وما حولها من اجلزر
 - 3مت�س���او للآخر يف القيمة �أو الف�ضل (معكو�سة)  /نوع

م���ن عبء ال�ضغط الواق���ع على املفا�صل،
وت�ساع���د كثرياً عل���ى الإ�سرتخاء ،وجتلب
الراحة النف�سية ،وتخفف من حدة الأوجاع،
وتقوي الع�ضالت.
�أما املاء املمغنط فحدّث وال حرج ،وقد
ب���د�أت فكرة العالج به���ذا النوع من املاء
تغزو الع���امل ،ون�رشت درا�س���ات وبحوث
يف هذا اخل�صو����ص بينت �أن مغنطة املاء
تك�سبه خ�صائ����ص فيزيائي���ة وكيماوية
جتعله يفي���د يف �إذابة الأمالح والأحما�ض
بدرجة �أعل���ى من املاء الع���ادي ،وينحل
الأوك�سيج�ي�ن فيه بكمي���ة �أكرب ،ويزيد من
�رسعة التفاع�ل�ات الإ�ستقالبية ،ويرفع يف
�شكل ملح���وظ من عمليات التنظيف لطرد
اجلراثي���م وامللوثات ،و�إىل جانب كل ذلك،
ف�إن امل���اء املمغنط يح�سّ ���ن حركة الدم
وي�ساعد على و�صوله �إىل خمتلف �أن�سجة
اجل�سم ،ويزيد من كفاءة النواقل الع�صبية.
وا�ستعم���ل على م���ر الع�ص���ور املاء
امل�شحون بالطاقة ،وتت���م عملية ال�شحن
بو�ضع املاء يف زجاج���ات ملونة ب�ألوان
الطيف ومن ثم ت���ودع حتت ال�شم�س ملدة
�ساعة �إىل ثالث �ساعات ،وبعد ذلك تو�ضع
يف ال�ب�راد �أو يف درج���ة ح���رارة الغرفة
وي�رشب منها ح�سب الرغبة.
وراجت فكرة ا�ستعمال املاء امل�شحون
بالطاقة يف عالج اجل�س���د والروح ،فمث ًال
ين�ص���ح ب�رشب امل���اء امل�شح���ون باللون
الأحمر والأ�صفر والربتقايل �صباح ًا لتحفيز
الطاق���ة والن�ش���اط يف اجل�س���م� ،أما املاء
امل�شحون ب���الأزرق والبنف�سجي فيو�صى
ب�رشبه م�ساء لأنه ي�ساعد على اال�سرتخاء،
يف املقابل ف�إن املاء امل�شحون بالأخ�رض
يعزز م���ن الت���وازن الداخل���ي يف �أركان
اجل�سم� .أما املاء امل�شحون بالأ�صفر فيقال
�أنه نافع عند الدرا�س���ة والقيام بالأعمال
ال�صعبة التي تتطل���ب الكثري من الإمعان
والتفك�ي�ر� ،أما امل���اء امل�شح���ون باللون
الأبي�ض فين�رش الهدوء والطم�أنينة.

وعن���د ح���دوث الته���اب يف املجاري
البولي���ة ين�صح ب�رشب كمي���ة كبرية من
املاء يومي ًا من �أجل �إدرار البول والتخل�ص
م���ن امليكروب���ات املمر�ض���ة التي ت�رسح
ومترح يف امل�سالك البولية.
�أما الذين يعانون من الإم�ساك املزمن
ف�إن �رشب ك���وب من امل���اء ال�ساخن قبل
النوم لي ًال �أو بع���د الإ�ستيقاظ �صباح ًا قد
ي�سم���ح يف �أغلب الأح���وال يف و�ضع حد
ملعاناتهم على الفور.
ومن منا مل ي�سمع ع���ن الربك املائية
العالجي���ة املغلق���ة ،فامل���اء والتيارات
املائية وحرارة امل���اء يف الربكة تخف�ض
من ال�شجر القدمي الطيب ابرائحة
 - 4حي���وان منقر����ض ي�شبه الفيل /
مت�شابهان
� - 5صفح���ات انرتنتي���ة متاحة ملن
يحب تدوين �أفكاره  /خبت حما�سته
�أو برد املاء بعد �سخونة
 - 6التح���دث بالإ�شارة �أو بالإمياء /
من حاالت البحر
 - 7م�صادر التزود بالأ�شياء
 - 8معظ���م الأرا�ضي الرو�سية  /ا�سم
�إ�شارة
 - 9ا�سم جائزة �سينمائية �أمريكية
 - 10ب���ان � /شخ����ص ي�ؤمن بالدولة
التي ال تنتمي لدين معني
عــمـــودي
 - 1عا�صم���ة �صقلي���ة  /يف ت�سجل
الأ�سماء والأحداث
 - 2جب���ل عظيم  /عني���ف فيه �إراقة
للدم
� - 3سكنوا وقطنوا  /ثمار النخل
� - 4أجم���ل فرتة و�أكرثه���ا تفتحا /
لبا�س موحد

الحل السابق
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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 - 5نهايات � /أخاف
 - 6نق�ضي نحبا  /توجهات لعمل �شيء نحبه
 - 7فم � /أوقات تتكرر خالل ال�سنة يربز فيها
ن�شاط معني
 - 8عك�س ع�رس  /ت�ضحية  /ن�صف كا�رس
 - 9يف �أج�سامن���ا م�س�ؤول���ة ع���ن �صفاتن���ا
الوراثية  /حتد يف مو�ضوع ما
 - 10من �أغنيات فريوز البديعة
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كاريكاتير

بعد  10سنوات زواج اكتشف أنه امرأة
ذه����ب رجل �صينى �إىل امل�ست�شفى ليتعالج من �آالم يف معدته
ودم فى البول ،ليفاجَ �أ بالطبيب يخربه �أنه امر�أة ،و�أن ذلك الدم ما
هو �إال الدورة ال�شهرية.
تنا�سليي؛ واحد
نْ
وبع����د التدقيق تبني �أن الزوج يحمل ع�ضويْن
ذكري والآخر �أنثوي ،ويقومان بوظائفهما احليوية يف نف�س الوقت،
ما �س ّب����ب �صدمة للزوجني ،لأنهما عا�شا حي����اة جن�سية طبيعية
طوال ع�رش �سنوات.

ومبي�ضي،
نْ
وعند �إجراء الأ�شعة املقطعية وجدوا �أن لديه رحم ًا
كما �أن فحو�صات كرومو�سومات الرجل �أو�ضحت �أن لديه هرمونات
�أنثوية « ،»XXما يجعله �أنثى وراثياً.
وتتمث����ل امل�شكلة يف �أن ال�سيد «ت�ش��ي�ن» يعاين من ت�ضخُّ م
خُ لُقي يف الغدة الكظري����ة ،ما يزيد عنده هرمونات الذكورة التي
ولّدت ذلك االرتباك يف حتديده جن�سه ،لذلك متّت �إزالة ورم غدده
الكظرية جراحياً ،وهو يخ�ضع لعالج مت�أخِّ ر حالي ًا حلالته النادرة.

أميركي ُيطلق حملة ضد اسم «داعش»
ين ّظ����م �أمريكي حملة �ضد ا�سم «الدول����ة الإ�سالمية يف العراق
وال�ش����ام  -داع�����ش» ،بعد �أن ب����ات ي�شكّل م�ص����در �إزعاج البنته،
لتطابق ا�سمها « »isisمع االخت�صار الإجنليزي ال�سم التنظيم.
ويخ�شى والد «�إيزي�س �إمياين» �أن يرتبط ا�سمها با�سم التنظيم
الإرهابي �إىل الأبد ،وتتعر�ض للم�ضايقات نتيجة لذلك ،على الرغم
من �أنه �أطلق عليها هذا اال�سم تيمّن ًا با�سم «�آلهة» م�رصية قدمية،
وقبل �أن يتم �إن�شاء التنظيم.
و�أ�شار «ديفيد �إمياين» �إىل �أن العديدين ي�س�ألونه �إن كانت لديه
الن ّي����ة لتغيري ا�سم ابنته� ،إال �أن����ه ي�ؤكد �أن ابنته حملت اال�سم قبل
التنظي����م الإرهابي ،و�سيعمل جاه����داً مب�ساعدة امر�أة �أخرى تدعى
«�إيزي�س مارتينيز» ،على تنظيم حملة لوقف ا�ستخدام ا�سم ابنته
عند الإ�شارة لدولة «داع�ش».
وي�سع����ى القائمون على احلملة �إىل رف����ع ق�ضايا قانونية �ضد
وكاالت الأنب����اء التي �ساهمت بانت�شار اال�سم ،ملحقة �أ�رضار كبرية
تـــ�صـــــدر عـــــــن
�شــركــة الـقـــلــم
للإعالم �ش.م.م.

بالعديد من ال�رشكات والن�ساء اللواتي يحملن نف�س اال�سم ،بعد �أن
حتوّل �إىل رمز للإرهاب يف العامل.
وكان����ت «مارتينيز» الحظت تطابق ا�سمه����ا مع ا�سم التنظيم
للم����رة الأوىل يف �شهر حزيران  ،2013وعملت على تنظيم عري�ضة
ملنع ا�ستخدام اال�سم يف الإ�شارة للتنظيم ،ومتكّنت من جمع مئات
التواقيع ،خ�صو�ص ًا من الن�ساء اللواتي يحملن نف�س اال�سم.
و�أ�شارت «مارتينيز» �إىل �أنها تعر�ضت لبع�ض املواقف املهينة
ب�سبب ا�سمها ،ومن بينها طلب املمر�ضة لها ا�ستخدام ا�سم والدها
بد ًال من ا�سمها يف طلب دخول امل�ست�شفى.
وعلى الرغم من �أن الرئي�س الأمريكي �أوباما� ،أ�شار �إىل التنظيم
�أثن����اء خطابه الأخري ال����ذي �أعلن فيه احلرب عل����ى داع�ش با�سم
«�إيزي����ل»� ،إال �أن و�سائل الإعالم تناقلت ا�سم «�إيزي�س» جمدداً ،ما
يعن����ي �أن من امل�ستبعَ د اختفاء اال�سم من التغطية الإخبارية على
املدى القريب.
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:

