كل عام وأنتم بخير
تتقدم أ����س��رة «ال��ث��ب��ات» ب���أح��ر التهاين بعيد الأ�ضحى امل��ب��ارك ،ولهذه
املنا�سبة �ستحتجب عن ال�صدور الأ�سبوع املقبل ،على �أم��ل �أن تعود �إىل
قرائها يف الأ�سبوع الذي يليه� ،سائلة املوىل عز وجل �أن يتقبل من احلُجاج
حجهم ،و�أن يعيده على الأمة العربية والإ�سالمية باخلري والن�صر.

ألمـــــــة واحـــــــدة

وكل عام و�أنتم بخري

يـومـيــة �سيــا�سـيــة م�ستـقـلـة  -تـ�صـدر م�ؤقتـاً �أ�سـبـوعـيـاً  -تـ�أ�سـ�سـت عام  1908ال�سعر 1000 :ل.ل 15 - .ل�.س.
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لماذا لم تعارض سورية التدخل األميركي؟

قادة تل أبيب:

المواجهة
مع «حزب الله»
وشيكة

5

2
األميركي والغربي والخليجي يجهدون
 4لتحقيق «التلمود» في سورية
أسرى الجيش بانتظار
السيناريو َّ
المطول

إرهابيون في لبنان َّ
تخفـوا
بأسماء مسيحية

6
اليمن ..سقوط خليج عدن
 7بعد «هرمز»

لحود« :الجزرة» التي ّ
يقدمها
األميركي لسورية ُرفضت

8
إميل لحود يتذكر
9

2

أحــداث

االفتتاحية

كي ال نخسر أوراق ّ
قوتنا
ح�ي�ن يرف�ض وزير الداخلية نهاد امل�شنوق العلم الأ�سود الذي حتت
رايت���ه ُيذبح الع�سكري���ون اللبنانيون ،ال �شك ف�إنن���ا نكون �أمام هيبة
تُ�ستعاد للقوى الع�سكرية اللبنانية من ق َبل ما مي ّثل امل�شنوق حكومي ًا
و�سيا�سي ًا.
وحني تلتفّ غالبية اللبنانيني حول اجلي�ش والقوى الأمنية ،نكون
�أمام حالة �شعبية جامعة مرت ّفعة عن منزلقات بع�ض ال�سيا�سيني من
ح ّرا�س الفتنة وجتّار املواقف.
وح�ي�ن تعي����ش الغالبية اللبناني���ة القلق واله��� ّم نف�سيهما جراء
التهدي���دات «الداع�شية» و�أخواتها م���ن التكفرييني اخلارجني عن كل
القواعد الب�رشي���ة ،نكون �أمام ع�صبية لبناني���ة ي�شت ّد ع�ضدها لت�صل
�إىل م�ست���وى التوحد حلماية لبنان و�شعبه من �رشور وحو�ش �آتية من
خارج التاريخ ته ّدد باحتالل بريوت..
وحني تكون بريوت ع�ص ّية بحناجر و�سواعد كل اللبنانيني على �أن
يحتلوه���ا �أو يهددوها �أو �أن يط�أوا �أعتابها ،نكون �أمام لبنان املقاومة
وال�صمود واالنت�صار بتاريخه؛ ما�ضي ًا وحا�رضاً وم�ستقب ًال.
نعم ،تاريخنا هو تاريخ انت�صار ..انت�صار الذات يوم هزمنا امل�ؤامرة
بخروجن���ا من احل���رب الداخلي���ة ،وانت�صار دائم ح�ي�ن نواجه خطراً
خارجي ًا �أي ًا كان نوعه وحجمه� ..أل�سنا م�ؤمنني �أن زمن الهزائم قد وىل،
و�أن زمننا هو فقط لالنت�صار؟
ولأن زمننا هو زمن االنت�صار ،علينا �أالّ نفرط ب�أوراق القوة.
فب���دءاً بثبات مقاومتنا يف امليدان يف املكان الذي فيه حيث يجب
�أن تك���ون ،مروراً باملواقف املف�صلية الت���ي جتمعنا ،و�صو ًال �إىل كالم
الوزير امل�شنوق ..كلها �أوراق قوة علينا ا�ستخدامها لنن�أى بحق بلبنان
عن ظالمي���ة ما يحيط به ،ولنح ّرر ع�سكرييه م���ن براثن �إرهابيني ما
عرفوا يوم ًا معنى الإن�سانية وقيمها ،وال ا�ستذوقوا طعم االنت�صار..
م�ب�رر من �أن
لك���ن ق���راءة �رسيعة ملا يج���ري ت�ضعك �أمام تخ ّوف ّ
تخ��س�ر �أوراق قوتك حتت �ضغط العاطفة؛ فتح��� ُّرك �أهايل الع�سكريني
املختطفني ،وقطع الطرقات التي تربط لبنان ببقاعه ،يج ّر املتابع �إىل
�أكرث من �س�ؤال:
ً
 ملاذا قط���ع طرقات البقاع ولي�س طريق املط���ار مثال� ..أو طريقعر�سال وجرودها؟ �أولي�ست الأخ�ي�رة �أفعل و�أجنح ملواجهة اخلاطفني
بورقة �ضغط قوية متنع الإمداد عنهم؟
 ملاذا و�ضع �أهايل الع�سكريني املختطَ فني يف �صورة وك�أنهم  -ال�سمح اهلل  -منفذو �أوامر اخلاطفني� ،أو يف نتائج توحي وك�أن حركتهم
تلبية للطلب���ات التي يلقنها الإرهابيون لأبنائهم املختطفني الذين ال
حيلة لهم �سوى ال�سكّني امل�سلَّط على رقابهم؟
ه���ل �صحيح �أن قطع طرقات البقاع هدفه قطع الإمداد �أمام اجلي�ش
اللبناين واملقاومة؟
هل �صحيح �أن حت�ض�ي�رات ع�سكرية للم�سلحني الإرهابيني ملعركة
يخو�ضونها يف القلمون وجرود عر�سال ت�ستدعي �إقفال تلك الطرقات؟
�أ�سئل���ة م�رشوعة نطرحها بح���ذر و�أمل ،نحن الأكرث حما�سة لتحرير
الع�سكريني من براثن املجرمني ،خ�صو�ص ًا بعدما حزمت احلكومة �أمرها
و�سلّم���ت بالتفاو�ض وباملقاي�ضة ..و َمل ال؟ �أولي����س التمديد للمجل�س
النيابي و�إقرار �سل�سلة الرت���ب والرواتب و�سائر الت�رشيعات املرتبطة
ب�إ�صدارات اليوروبوند �أو ت�رشيع الإنفاق قامت على املقاي�ضة..؟
فلتكن هذه املقاي�ضة �إذاً ،ولي�س ّه���ل الإرهابيون �إمتام هذه ال�صفقة
ً
فع�ل�ا �صادقني يف زعمهم وحججه���م ،ول ُيفرجوا عن الئحة
�إذا كانوا
مطالبهم� ،سواء م���ن لبنان �أو من ال�سلطات ال�سورية ،و�إال بتنا جميع ًا
مه َّددين ب�أوراق قوتنا.
رميا فرح
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َّ
أسرى الجيش بانتظار السيناريو المطول
لي�ست لدى احلكومة اللبنانية حتى
الآن نق���اط ق���وة واقعي���ة يف مواجهة
الإرهابي�ي�ن يف ج���رود عر�سال حللحلة
مو�ضوع الع�سكريني الأ�رسى ،وما ير ّدده
رئي�سها مت���ام �سالم ال يتعدى الرهانات
على جهود قطرية �أو تركية لن تف�ضي �إىل
�أية نتائ���ج حالي ًا ،لأن املطالب املعلَنة
من الإرهابي�ي�ن مبقاي�ضة «�إ�سالميني»
من �سجن رومي���ه بالأ�رسى ،هي مناورة
منهم لك�سب الوقت ،والأموال القطرية لن
تورطت يف جرود عر�سال،
تفي���د عنا�رص ّ
لأن هذه العنا�رص باتت نوع ًا ما معزولة
جغرافي ًا ولوج�ستي ًا ع���ن الإمدادات من
اجلانبني ال�س���وري واللبناين ،و�إذا كانت
عنا�رص «الن��ص�رة» ت�أمت���ر مب�صطفى
احلج�ي�ري كقائد ملنطق���ة القلمون ،ف�إن
«داع����ش» يف ج���رود عر�س���ال حتديداً
حمكومة بح�سن العالقة مع «الن�رصة»،
لأن عنا�رصه���ا معزول���ة ع���ن قيادتها
املركزي���ة ،ومط َّوقة جزئي��� ًا من اجلي�ش
ال�سوري �رشق ًا ،واجلي�ش اللبناين غرب ًا.
الورطة التي تواجه ه�ؤالء الإرهابيني
يف جرود عر�سال �أنه���م قبل �أن يبحثوا
مب�ص�ي�ر الع�سكريني الأ��س�رى ،يبحثون
عن م�صريهم هم يف ح���ال متّت عملية
ت�سليم الأ�رسى ،الذين ي�شكّلون بالن�سبة
�إليه���م دروع ًا ب�رشية ،ه���ذه «الدروع»
العزيزة الغالي���ة متنع اجلي�ش اللبناين
من تو�سي���ع عمليات���ه يف اجلرود ،كي
ال يت�سب���ب لها ب����أي �أذى ،ومن اجلانب
ال�سوري لي�ست هن���اك �أولويات ملقاتلة
عنا�رص خمتبئة داخل مغاور يف اجلانب
اللبن���اين ،وي�ستطيع الط�ي�ران ال�سوري
معاجلة حتركاتها كلما دعت احلاجة.
نحن ل�سنا �إطالق ًا يف موقع الت�شا�ؤم
بالن�سب���ة للأ�رسى ،بل رمب���ا علينا �أن
نتف���اءل بع����ض ال�ش���يء ،لأن ارتب���اط
م�صريهم مب�صري �آ�رسيهم ي�ضع �إرهابيي
«الن�رصة» و«داع�ش» ومن ي�ؤازرهم من
داخل عر�سال يف م�أزق مواجهة امل�صري،

حيث اجلي�ش ال�سوري من ورائهم واجلي�ش
اللبناين من �أمامهم ،ويبدو حتى الآن �أن
�أم�ي�ركا ومن اجتمع حولها من حلفاء ال
يحاربون «داع�ش» ،ب���ل يحاربون بها،
ويخت���ارون املواق���ع الإرهابية الواجب
�إ�ضعافه���ا واملواقع الواج���ب جتاهلها،
وعر�سال هي حكم ًا حتى الآن هي �ضمن
املواقع الواج���ب جتاهلها جداً جداً ،لأن
الإرهابي�ي�ن و�إن كان من املمنوع عليهم

اإلفراج عن األسرى
العسكريين سيقابله تقرير
مصير المسلحين والوجهة
التي سيرحلون إليها

تخطي اخلط الأحمر املر�سوم لهم �رشق ًا
�أو �شم���ا ًال نح���و الداخل اللبن���اين ،ف�إن
املطلوب منهم القيام مبماحكة املقاومة
و�إلهائها �أو ًال عن دورها يف حماية قرى
الأطراف اللبناني���ة ،وثاني ًا يف م�ساندة
اجلي�ش ال�سوري مبنطقة القلمون.
نح�ت�رم ردود فعل �أه���ايل الأ�رسى
يف كل م���ا ُيقدمون علي���ه ،لأننا ن�ضع
�أنف�سنا افرتا�ضي ًا مكانهم من جهة ،ولأن
�أبن���اء امل�ؤ�س�سة الع�سكرية هم �أبناء كل
لبنان من جهة �أخرى ،لكن عر�سال باتت
حمم ّية مذهبية وب�ؤرة مماحكة �سيا�سية
ك�آخ���ر خرطو�ش���ة يف وج���ه املقاومة
م���ن ق َبل من يدعمون بقاي���ا ما ُي�سمى
بـ«املعار�ضة ال�سوري���ة» ،وما البيان

ال���ذي �صدر م�ؤخ���راً من من���زل النائب
حممد كب���ارة يف طرابل����س بخ�صو�ص
م�س�أل���ة عر�سال �س���وى ت�ضامن �ضمني
م���ع الإرهابي�ي�ن ،وحتذي���ر علني من
وجود عنا�رص غري من�ضبطة من اجلي�ش
تبال���غ يف القم���ع ،وال ن�ستطيع و�صف
ه���ذا البيان �سوى �أنه حتري�ضي بامتياز
على امل�ؤ�س�سة الع�سكرية ،ووقوف معلن
�إىل جان���ب الإرهابي�ي�ن وم���ن يدعمهم
من النازح�ي�ن ال�سوريني وبع�ض �أهايل
عر�سال اخلارجني على القانون.
م�س�أل����ة الع�سكري��ي�ن �ست�أخذ وقتها،
لأن و�ضعه����م لي�����س �أولوي����ة قطري����ة،
مادام����ت الدوح����ة اخل�ص����م ال�شكل����ي
لـ«داع�ش» و«الن���ص�رة» بعد ان�ضمامها
�إىل «التحال����ف» ،وتركي����ا �أردوغان التي
ا�شرتط����ت الدخول يف التحال����ف ا�ستمرار
العمل على �إ�سقاط الأ�سد ،لن ت�ضحي َمبن
مياحك����ون الأ�سد على ح����دوده من جهة
عر�س����ال ،وم�صري الأ���س�رى مرتبط مب�صري
الإرهابي��ي�ن الذين ل����ن يتمكنوا من البقاء
طوي��ل� ًا يف ج����رود عر�سال ب��ل�ا �إمدادات
وال�شتاء على الأبواب ،ويف هذه احلالة ف�إن
ال�سيناريو الذي ي�ضمن �سالمة الع�سكريني
قد يكون الأ�صعب والأطول ،لكنه الأ�ضمن:
تقرير م�ص��ي�ر امل�سلح��ي�ن والوجهة التي
�سريحلون �إليها مقابل الإفراج عن الأ�رسى
الع�سكريني ،وعلى ه����ذا الأ�سا�س ميكن �أن
تلعب بع�ض الدول الإقليمية دورها الحق ًا،
وهذا ما لن يح�صل قب����ل تلقّي «داع�ش»
و«الن�رصة» �رضب����ات موجعة يف العراق
و�سورية ،وقبل �أن ي�ستعيد اجلي�ش اللبناين
الأمرة داخ����ل «�إمارة» عل����ي وم�صطفى
احلج��ي�ري يف عر�سال ،وقب����ل �أن ت�ستكني
طرابل�����س م����ن غوغائي����ة رهاناتها على
�إ�سقاط الدول����ة ،ويرفع �أمث����ال �أبو العبد
كبارة يدهم عن دولة بات����ت �أ�شبه بـ«�أم
العبد» ،يف زمن تغييب الرجاالت.
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همسات

◄ «� 14آذار» ..واجلنود املخطوفني

لماذا لم تعارض سورية التدخل األميركي؟

ي�ؤكد متابعون �أن «�أ�صابع» فريق � 14آذار لها
دور كبري يف حترُّك �أهايل الع�سكريني املخطوفني،
حت���ى �أنه تبني �أن �سق���ف التفاو�ض الذي يطلبه
الإرهابي���ون �أدنى من طل���ب «الآذاريني» ،الذين
�سوّقوا وروّجوا ل�شم���ول املوقوفني واملحكومني
يف �سجن رومية بال�صفقة.
ووفق املعلومات ف�إن التفاو�ض املطروح يركّز
على �إطالق معتقلني عل���ى �صلة وثيقة ب�أحداث
عر�سال ،لك���ن يبدو �أن امل�سلح�ي�ن مهتمّون ب�أن
ي�شم���ل التفاو�ض موقوفني داخل �سورية �أكرث من
املوقوفني داخل �سجن رومية.

◄ الإرهابيون ..واملمرات الآمنة

ت�ؤك��د م�ص��ادر مطلع��ة �أن مطال��ب خاطف��ي
اجلن��ود اللبناني�ين تركّ ز على توفري مم��رات �آمنة
ب�ين جرود عر�س��ال والبلدة ،بعد �أن تب�ّي نّ لهم �أن
اجلي���ش اللبن��اين ي�س��يطر ب�ش��كل حُمك��م على كل
املمرات واملعابر.
ويف ه��ذا ال�ص��دد �أك��د خ�براء ع�س��كريون �أن
اجلي�ش اللبناين قادر على ح�س��م معركة عر�س��ال،
و�إنهاء احلالة ال�ش��اذة فيه��ا ،لكنّ فريق ًا كبرياً من
رص على
الطبق��ة ال�سيا�س��ية اللبناني��ة ما ي��زال ي� ّ
التفاو���ض ك�سبيل وحي��د ،مما يوف��ر للإرهابيني
جماالت للمناورة.

◄ ت�سلُّح فردي

الرئي�س ب�شار الأ�سد م�ستقب ًال �أمني عام املجل�س الأعلى للأمن القومي الأيراين علي �شمخاين والوفد املرافق

من����ذ منت�صف �شه����ر �أيلول
تقوم طائ����رات التحالف الدويل
�ض����د الإرهاب بق�ص����ف مواقع
«داع�ش» و»الن�رصة» يف كل
م����ن �سورية والع����راق ،يف ظل
موافق����ة علنية م����ن احلكومة
العراقية ،وقبول ُم�ضمر من قبل
الدولة ال�سورية.
باملب����د�أ ،وا�ستن����اداً �إىل
القانون الدويل ،يقابل قانونية
ال�رضبات الع�سكرية يف العراق،
ال قانونية ال�رضبات الع�سكرية
على الأرا�ضي ال�سورية ،باعتبار
�أن الدول ال�سيدة هي من متنح
الغط����اء القان����وين لأي تدخُّ ل
ع�سكري عل����ى �أرا�ضيه����ا� ،أما
ال�رشعي����ة الت����ي يكت�سبها ذاك
التدخل الع�سكري على ال�صعيد
الدويل ،فه����ي تمُ نح له من قبل
قرارات جمل�س الأمن ح�رصاً.
ويف حتلي����ل قانوني����ة
و�رشعية ال�رضب����ات الع�سكرية
اجلوية على الأرا�ضي ال�سورية،
جن����د �أن الغط����اء القان����وين
لل�رضب����ات اجلوي����ة مل يك����ن
وا�ضح���� ًا ،و�إن كان����ت الدول����ة
ال�سوري����ة ق����د اعتم����دت مبد�أ
«ال�سك����وت عالم����ة الر�ضى»،
و�أعلنت �أنها �أُعلمت بال�رضبات
قبل ح�صوله����ا ،فالإعالم �شيء،
و�أخذ املوافق����ة امل�سبقة �شيء
�آخر.
�أما بالن�سبة �إىل ال�رشعية
الدولية ،فال�رضبات الع�سكرية
 بح�سب القان���ون الدويل -متت
هي غ�ي�ر �رشعي���ة ،ولو ّ
الإ�ش���ارة من قبل الأمني العام
للأمم املتحدة �إىل �أنها ح�صلت
مبوج���ب الق���رار  ،2170لك���ن
ين����ص على تلقائية
القرار مل
ّ

اخليار الع�سك���ري يف تطبيق
مكافحة الإره���اب ،بل ا�شرتط
الرج���وع �إىل جمل����س الأمن
لأخذ املوافقة على هذا اخليار
وحتديد �آلياته.
وهنا ،كان التباين العلني
يف املواق����ف م����ن ال�رضب����ات
اجلوية لطائ����رات التحالف يف
�سوري����ة ب��ي�ن كل م����ن دم�شق
وحلفائه����ا الإيرانيني والرو�س،
فبينم����ا �أعل����ن الرو�����س عدم
قانوني����ة وال �رشعي����ة التدخُّ ل
الع�سكري ،وطالبوا بالعودة �إىل
جمل�س الأمن« ،باركت» �سورية
ال�رضبات ول����و ب�شكل غام�ض،
و�أعلن����ت ا�ستعدادها للتعاون،
ويف حتليل له����ذا التناق�ض قد
جند ما يلي:
�أو ًال� :أك�س����ب ال�سوري����ون
ال�رضب����ات اجلوي����ة عل����ى
«داع�ش» �ضمن �أرا�ضيهم نوع ًا
من الغط����اء القانوين امل�ضمر،
ب�إعالنه����م �أن االمريكي��ي�ن
�أعلموهم بال�رضبات ،ولكنهم مل
يعلنوا موافقتهم العلنية ،وهذا
�إن د ّل على �شيء فهو يدل على
�أن الدول����ة ال�سوري����ة �صاحبة
ال�سيادة تري����د �أن تتخل�ص من
اخلطر الإرهابي عل����ى �أر�ضها،
وترح����ب بامل�ساع����دة الدولية
ّ
يف ذلك ،لكنها يف الوقت نف�سه
تخ�ش����ى من �أن متن����ح التدخل
الع�سك����ري يف �أر�ضه����ا غطاء
قانوني���� ًا قد يرت����د عليها فيما
بعد؛ فيما لو ق����ام االمريكيون
بخديعة وق�صفوا مواقع اجلي�ش
ال�سوري.
ثاني���� ًا :حت����اول الدول����ة
ال�سوري����ة �أن تُظه����ر نف�سه����ا
ملتزم����ة بالق����رارات الدولي����ة

ح����ول الإرهاب ،حتدي����داً القرار
 ،2170ال����ذي مينع ال����دول من
�أن تق����دم دعم ًا ،ب�����أي �شكل من
الأ�شكال ،للتنظيمات الإرهابية،
خ�صو�ص ًا «الدول����ة اال�سالمية
 داع�����ش» و»جبهة الن�رصة»وغريهم����ا ،وب�سب����ب الق����درة
الإعالمي����ة الفائقة القدرة ،كان
ميكن للأمريكيني وحلفائهم �أن
ُيظهروا للر�أي العام العاملي �أن
الدول����ة ال�سورية متنع حماربة
الإره����اب والق�ض����اء عليه ،وال
متتثل للقرارات الدولية فيما لو
رف�ض ال�سوريون توجيه �رضبات
لـ»داع�����ش» و»الن�رصة» على
�أر�ضه����م ،وكان����ت املعار�ض����ة

تباين المواقف بين
السوريين وحلفائهم
الروس واإليرانيين هو
نوع من توزيع األدوار

ال�سوري����ة �ستتحدث عن �صحة
م����ا كانت ق����د �أعلنت����ه من �أن
«داع�����ش هي �صنيع����ة النظام
ال�سوري» ،لذلك ال يريد الق�ضاء
عليها ،بذريعة ال�سيادة.
ثالث ًا :ي�سعى ال�سوريون �إىل
تظهري مقول����ة مفادها �أن «ما
كانت الدولة ال�سورية حت ّذر منه
وت�سعى �إليه ،وما كانت تعتربه

�أولوي����ة يف م�ؤمت����ر جنيف ،قد
�أثبتت �صحت����ه ،وها هو العامل
يعترب مكافحة الإرهاب �أولوية
على ت�شكيل احلكومة االنتقالية
يف �سورية».
من هن����ا ،ف�����إن ال�سوريون
يعتربون �أنه ال ميكنهم التخلّي
ع����ن حمارب����ة الإره����اب على
�أر�ضه����م ،بعدم����ا اقتنع العامل
مبنطقهم و�صحة تو�صيفهم ملا
يجري على �أر�ضهم.
رابع���� ًا :ب�سبب ع����دم الثقة
بالنوايا املب َّيت����ة للأمريكيني،
ولأنه����م كانوا قد �أعلنوا م�سبق ًا
�أنه����م م����ا زال����وا م�ستمري����ن
مبحاولة �إ�سقاط الأ�سد ،يبدو �أن
تباين املواق����ف بني ال�سوريني
وحلفائهم ه����و نوع من توزيع
الأدوار ،فالرو�����س والإيرانيون
ير�سم����ون خطوط ًا حم����ر لأي
حماول����ة لتو�سي����ع التدخُّ ����ل
الع�سكري لي�شمل مقرات الدولة
ال�سورية وجي�شها ،بينما يحاول
ال�سوري����ون دخ����ول التحالف
الدويل ملكافح����ة الإرهاب من
البواب����ة اخللفي����ة ،فيم ّه����دون
الطري����ق �أم����ام �أي تغي��ي�ر يف
املواق����ف الأمريكية ،ومالقاتهم
يف منت�ص����ف الطريق يف حال
قرروا التخلي عن املجموعات
ال�سوري����ة امل�سلحة ،واالعتماد
على اجلي�ش ال�سوري يف فر�ض
اال�ستق����رار يف �سوري����ة ،وهكذا
يكون النظام ق����د حفظ نف�سه،
و�أع����اد تظهري نف�س����ه «عامل
ا�ستق����رار» يف املنطقة ال بديل
عنه ملكافحة الإرهاب والق�ضاء
عليه.

د .ليلى نقوال الرحباين

�أفادت املعلومات �أن مناطق �شبعا والعرقوب
وحا�صبي���ا ورا�شيا ت�شهد عملي���ات ت�سلُّح فردية
وا�سعة تخوف ًا من متدُّد «داع�ش» و»الن�رصة».

◄ تغطية

ر�أت م�ص��ادر متابع��ة لغ��ارات التحال��ف
ال��دويل عل��ى «داع���ش»� ،أن املظاه��ر والأحاديث
الكاريكاتوري��ة على م�شارك��ة الطائرات خليجية
يقودها طيارون خليجيون بينهم �أبناء م�س�ؤولني
كب��ار ،هدفه��ا امت�صا���ص �أي نقمة ق��د تطلع ب�أن
هذه الغارات تقتل م�سلمني.

◄ تنظيم «�ستاند باي»

فج�أة �أط ّل على اجلمهور العربي والإ�سالمي ،مع
بدء الغارات على «داع�ش» يف العراق و�سورية،
ا�سم تنظيم �إرهابي جديد ه���و «خرا�سان» ،وقد
و�صفه اخلرباء ب�أنه مول���ود خمابراتي جديد بد�أ
�إعداده للح�ضور يف الوقت املنا�سب.

◄ م�س�ؤولة ..بال م�س�ؤولية

مل تقُ��م �صاحبة جملة ب�أي حترُّك عندما علمت
مت توقيفه ب�سبب
�أن املدي��ر امل�س�ؤول يف جملته��ا ّ
مقال��ة كُ تب��ت قبل �سن��وات و�صدر احلك��م دون �أن
يومي �أثناء
مت توقيفه ملدة نْ
يُبلَّغ املدير �إياه ،الذي ّ
لا عدلياً� ،إىل �أن تدبّ��ر الأ�صحاب
ا�ست�ص��داره �سج� ً
املبلغ املرتتّب على احلكم.

◄ الث�أر

دع���ا �أحد ال�سيا�سيني �أ�صدق���اءه من �أ�صحاب
الأقالم للث����أر من مرجع رئا�س���ي �سابق« ،لأنه
تعاطى معه بحقد �أثناء ال�سنوات ال�ست التي توىل
فيه���ا رئا�سة اجلمهورية» ،ف���ر ّد �أحد احلا�رضين:
«ال�رضب يف امليت حرام».

◄ حمظوظ

لوح��ظ �أن م�س���ؤو ًال �سابق�� ًا ب��ات ي�تردد عل��ى
العا�صم��ة الفرن�سي��ة ب�ش��كل �شه��ري تقريب��اً،
م�صطحب ًا مع��ه العائلة ،ما �أث��ار بع�ض املهتمني
الذين ر�صدوا جهة م�ؤثرة تقوم با�ست�ضافته ودفع
جمي��ع التكالي��ف من��ذ نزوله من الطائ��رة وحتى
مغادرت��ه ،بالرغ��م م��ن �أن و�ضع��ه امل��ايل ميكن
لأقران��ه �أن يح�س��دوه علي��ه ،خ�صو�ص�� ًا �أن��ه جمع
ثروة مل يكن يحلم بها.
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األميركي والغربي والخليجي يجهدون لتحقيق «التلمود» في سورية
يف م�ؤمترات ما كان ي�سمى «�أ�صدقاء
�سوري���ة» ،والت���ي كانت تقوده���ا ناظرة
اخلارجي���ة الأمريكي���ة ال�سابق���ة هيالري
كلينت���ون ،كان ثمة كثري م���ن الكالم يف
ه���ذه امل�ؤمترات اال�ستعرا�ضية عن دعم ما
ي�سمى «املعار�ضة ال�سورية املعتدلة».
فع�ل�اً  ،وحت���ت عنوان ه���ذه الو�صفة
امل�شبوه���ة كان���ت الوالي���ات املتح���دة
وبائع���و الكاز العربي ،م���ع «ال�سلطان»
الرتكي ،يركّب���ون التحالفات للمجموعات
والتنظيمات الإرهابية ،وميدّونها بال�سالح
وامل���ال ،ويقيمون لها مع�سكرات التدريب،
ويوفّ���رون له���ا يف خمتل���ف الأمكن���ة
والعنا�رص الإجرامي���ة لرتتكب �أ�شد �أعمال
القت���ل فظاعة ،ولتق���وم ب�أعمال التخريب
والتدمري والنهب وال�رسقة.

وعلي���ه� ،أفرج���ت ال�سعودي���ة ع���ن
ال�سجناء اخلطريي���ن املحكومني بالإعدام
باملق�صل���ة ،ودار القطريون يف الباك�ستان
وافغان�ست���ان والقوقاز يجنّ���دون مببالغ
خيالية املجرم�ي�ن ليمار�سوا الفظائع يف
وغ�ض الأوروبيون عيونهم
بالد الأموينيّ ،
و�أقفل���وا �آذانهم عن عملي���ات احل�شد يف
عوا�صمهم ومدنهم لـ«اجلهاد» يف �سورية
والع���راق ،فجاء �إىل منطقتن���ا كل حرا�س
البارات الليلية ،و«جماه���دات النكاح»،
وكان بينهم املئ���ات من عنا�رص املو�ساد
واملخاب���رات الغربية واخلرباء ،الذين كان
من �ضمن �أدوارهم �رسقة ونهب املكنوزات
التاريخي���ة الت���ي تزخر بها ب�ل�اد ال�شام
والرافدين.
الأمريكي���ون والغ���رب ومعهم بائعو

ال���كاز العرب���ي ا�ستح��ض�روا �إىل �سورية
والع���راق  -كم���ا يف ليبيا وكم���ا كانوا
يري���دون ومازال���وا يف م��ص�ر  -كل
تاريخ الغ���رب الدم���وي والفظيع ،وفوقه
ا�ستح�رضوا تاريخنا الدموي ..تذكّروا كيف
تناول �أبو العبا����س ال�سفاح طعامه فوق
جث���ث ما تبقّى من �أمراء بني �أمية ،وكيف
نُب�شت القب���ور ،وا�ستح�رضوا ما فعل يزيد
باحل�س�ي�ن؛ ابن بنت ر�سول اهلل و�أهل بيته،
ومل ين�سوا �أي�ض��� ًا �أن ابن املقفع ُقطِّع �إرب ًا
�إرب ًا وهو حيّ ،وكانت كل قطعة منه تُرمى
يف التنور.
الأمريكي والأوروبي ال يختلفان بتاتاً؛
الأمريكيون  -وهم من �أوروبا �أ�ص ًال � -أبادوا
�شعوب ق���ارة ما وراء املحيط���ات الذين
كانوا ي�سمونهم الهنود احلمر ،والأوروبيون

�أكراد �سوريون توجّ هوا �إىل احلدود الرتكية هرب ًا من �إرهاب «داع�ش »

(�أ.ف.ب).

هم من �أ�شع���ل احلربني العامليتني الأوىل ويكف���ي هن���ا �أن ن�ش�ي�ر �إىل �أكاذي���ب
والثاني���ة ،وفيها ّمت فناء ما يزيد عن مئة «اجلزي���رة» وفربكاته���ا ،ودورها ل�صالح
ملي���ون ب��ش�ري ،دون �أن نن�س���ى على مرّ الإره���اب التكفريي ،وكيف عملت وح�شدت
التاريخ حروبهم الدموية فيما بينهم.
و�شغّلت «الإخوان امل�سلمني» يف عمليات
ه����ؤالء الأوروبي���ون ،وخ�صو�ص��� ًا التعبئة واحل�ش���د ،والتي تتج�سد ب�أو�ضح
الربيطاني���ون منهم ،ث���م الأمريكيون من �صوره���ا ب���دور تركي���ا و�سلطانها رجب
بعدهم ،وحتدي���داً بعد احل���رب العاملية طي���ب �أردوغان ،الذي متكّن من اجلمع بني
الثاني���ة� ،صنع���وا لن���ا دُو ًال وحكام��� ًا «جبهة الن�رصة» �أوالً ،ثم «داع�ش» ثانياً،
افرتا�ضيني ،جعلوه���ا متخلفة م�ستهلكة ،و«الإخوان».
ومنعونا م���ن �أن نكون بع�ض��� ًا قلي ًال من
هكذا بـ«قدرة قادر» �أمريكي ،وبنمط
الياب���ان التي هزمتها �أم�ي�ركا يف احلرب الثعل���ب الربيطاين ال���ذي يعرف منطقتنا
العاملية الثانية بقنبلتني ذريتني ،وحتى جيداً ،وبتمويل م���ن بائعي الكاز العربي،
بع�ض ًا من �سنغافورة؛ الدولة التي تُده�ش وباجن���رار �أتباعهم ال�صغ���ار والكبار من
بتقدمها االقت�ص���ادي وال�صناعي ،دون �أن الأردن �إىل لبن���ان وم���ا فيه من خميمات،
ن�شري �إىل كوريا اجلنوبية ،وحتى �إىل كوريا �إىل تركيا الت���ي وفّرت كل �أ�شكال التدريب
ال�شمالي���ة املنهكة واملحا��رََص�رة ،لكنها والدعم والتغطية ..ودائم��� ًا دائم ًا يف �أول
ال�ص���ف الكي���ان ال�صهيوين كان���ت �شباك
تدمري بالد ال�شام حتاك.
رمبا كان �رضوري ًا هنا �أن ن�شري �إىل �أنه
يف القرن التا�سع ع�رش هجم عبد الرحمن
�آل �سعود على امل�سجد النبوي ،و�رسق من
األميركيون والغرب
احلجرة النبوية ال�رشيف���ة نفائ�س نادرة،
استحضروا إلى سورية كل ومل ت�ستط���ع ال�سلطن���ة العثمانية يومها
ت�أديبه ،فت���وىل حممد علي با�شا امل�رصي
تاريخهم وتجاربهم الدموية املهمة.
ماذا بعد؟
الدول االفرتا�ضية يف اخلليج ،بدءاً من
ال�سعودية وانتهاء بالبحرين ،مروراً طبع ًا
بقطر ،ال نظن انها مثال يف ال�شورى حتى
تخيف الإمرباطورية الأمريكية ب�صواريخها ال نقول الدميقراطية ...فهل متتعتم مب�شاهد
الذرية العابرة للمحيطات.
الطياري���ن اخلليجيني يق�صفون «داع�ش»
ي���ا للهول ..بل ي���ا للمهزل���ة ،باراك يف الرقة واملو�صل؟
�أوباما يعرتف بعظمة ل�سانه ب�سوء تقدير
تب ًا له���ذا الك���ذب ،الأ�ساطيل اجلوية
املخابرات الأمريكية لقوة «داع�ش»!
الأمريكة �شنّت مئ���ات �آالف الغارات على
من ي�صدق هذا الكالم؟
«طالبان» يف �أفغان�ستان ..لكن هل ق�ضت
مدي���ر خماب���رات ال�سي���د الأ�سود يف عليها؟
البيت الأبي����ض ال�سابق؛ دايفيد برتايو�س،
ثم���ة حقيق���ة واح���دة؛ �أن الهدف هو
كان باالتفاق مع قطر وال�سعودية وتركيا حتقيق التلم���ود لي����س �إال ،التلمود الذي
يوزعون الأدوار.
يتحدث عن خراب دم�ش���ق ..ودمار م�رص..
كثرية االعرتافات والوقائع والوثائق لكن ثمة �إرادة ما زالت حية يف هذه الأمة،
الت���ي ت�ؤك���د �أن الدوحة قدّم���ت الرعاية لأن «هلل رجا ًال �إذا �أروادوا �أراد».
الكامل���ة لـ«القاع���دة» ،وعنا�رص هامة
�أحمد زين الدين
منها عملت وتعم���ل يف احلر�س الأمريي،

طرابلس نحو االنضمام إلى «والية أبو مالك»
�أ�ضح���ت طرابل�س على و�شك الدخ���ول عملي ًا يف
دائرة ال��ص�راع الدائر مع املجموع���ات التكفريية يف
لبنان واملنطقة ،وبالتايل ف����إن تفجري الو�ضع الأمني
يف الفيح���اء ال يتطلب �سوى �صدور �أمر عمليات بذلك،
ال �أكرث ،بر�أي مرجع �سيا�سي وا�سع االطالع.
ويع���زو املرجع �سبب تردّي الأح���وال الأمنية يف
ال�شمال �إىل وجود خاليا م�سلحة نائمة فيها ،وتغلغل
عنا�رص مت�ش���ددة من جن�سيات غري لبنانية ،خ�صو�ص ًا
التابعيتي الفل�سطينية وال�سورية ،حتديداً يف «باب
نْ
من
التبان���ة» و«البداوي  -املنكوبني» ،كذلك حتظى هذه
املجموعات باملوارد الب�رشية والتجهيزات اللوج�ستية
الالزمة للتحرُّك ع�سكرياً ،وه���ي على �أهبة اال�ستعداد
لذل���ك� ،إذا دع���ت احلاج���ة ،خ�صو�ص ًا يف ح���ال جتدُّد
املعارك ب�ي�ن اجلي�ش اللبناين واملجموعات التكفريية
امل�سلح���ة يف �سل�سلة اجلبال ال�رشقية ،ملحاولة �إرباك
اجلي�ش ،وتخفيف ال�ضغط عن هذه املجموعات.

وال يخف���ي املرجع حقيقة وج���ود بيئة حا�ضنة
للتكفريي�ي�ن يف بع����ض املناطق ال�شمالي���ة� ،أعطتهم
هام�ش ًا وا�سع ًا لالنت�شار والت�سلح ،ال�سيما يف املنطقتني
املذكورتني �آنفاً ،ما دفع �أحد قيادي «تيار امل�ستقبل»
�إىل الإق���رار ب�أن هناك مربع��� ًا �أمني ًا يف املدينة �أ�صبح
الآن مكتم�ل�اً داخل منطقة باب التبان���ة ،وهو بقيادة
مرتبطي مبنطق التطرّف القائم يف املنطقة،
نْ
�شخ�صني
يق�صد �شادي املولوي و�أ�سامة من�صور.
وتعقيب ًا عل���ى كالم «القيادي» ،ي�ؤكد املرجع �أن
ال�شخ�ص�ي�ن املذكورين هما مبنزل���ة واجهة للم�رشوع
التكف�ي�ري يف الفيح���اء ال �أك�ث�ر ،كا�شف��� ًا �أن �إدارة
املجموعات التابعة لهذا امل�رشوع هي يف عهدة «�أمري
جبهة الن�رصة» يف القلمون؛ �أبو مالك التلي.
ويلف���ت املرج���ع �إىل �أن �سبب تغل���ل «الن�رصة»
يف عا�صم���ة ال�شمال دون �سواها هو خربة «الن�رصة»
يف تنظيم اخلاليا الإرهابي���ة يف املدن ،وتفوُّقها على

«داع����ش» ،التي تتق���ن القتال يف الهجم���ات الربية،
ح�سب ر�أيه.
ويف �سياق مت�صل ،ي�شري املرجع �إىل �أن ثمة تخوُّف ًا
ل���دى «امل�ستقبل» من تنامي «ظاه���رة التكفري» يف
ال�ش���ارع ال�سُّ ني ،بعدما �صارت �صاحبة حيثية ال ميكن
اال�ستهان���ة بها مطلقاً ،وه���ي يف طريقها حلجز مكان
خا�ص له���ا يف ال�ساحة اللبنانية ،ومل تعد حتتاج �إىل
رعاية «التيار الأزرق» ،ال���ذي كان بدوره ي�ستخدمها
فزاع���ة خل�صومه عرب الق���ول لهم« :البدي���ل عنا هم
التكفرييون» من جهة ،ولإظهار «اعتداله» مقارن ًة مع
«النهج التكفريي» من جهة �أخرى.
وال�شك �أن ان�ضمام ال�سعودية �إىل احللف الذي تقوده
الوالي���ات املتحدة لـ«حماربة الإره���اب»� ،إ�ضافة �إىل
مهاجمة الرئي�س �سع���د احلريري لـ«االئتالف ال�سوري
املعار����ض» �أ�سهما يف ات�ساع الهوة بني «امل�ستقبل»
و«التكفريي�ي�ن» ،بدليل الت�صدُّع���ات التي ظهرت يف

«كتلة امل�ستقبل» النيابية هناك ،ال �سيما بعد خروج
اثنني م���ن �أع�ضائها املعروف�ي�ن مبواقفهما املت�شددة،
وهما النائبان خالد ال�ضاهر ومعني املرعبي.
وما يثري الربية �أي�ضاً ،ظهور ب�شائر �إعالن «�إمارة
وهابية» يف مناطق نف���وذ «التكفريني» يف عا�صمة
ال�شمال ،م���ن خالل �إعالن �شع���اري «الأمر باملعروف
والنهي عن املنكر» ،و«م�ساندة امل�ست�ضعفني» ،على
غ���رار ما فعل تنظيم «فتح اال�سالم» خالل وجوده يف
خميم نهر البارد.
يف املح�صل���ة ،باتت طرابل�س على �شفري الهاوية،
وق���د ت�صل �إىل قعره���ا يف وقت و�شي���ك� ،إذا مل تبادر
ال�سلط���ات املخت�ص���ة �إىل تفكيك اخلالي���ا الإرهابية
املنت�رشة يف املدينة ،ال�سيما يف البداوي والتبانة ،قبل
�إعالنهما «�إمارة وهّابية».

ح�سان احل�سن
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من هنا وهناك

قادة تل أبيب :المواجهة مع «حزب الله» وشيكة

اتفاق بني وا�شنطن وتل �أبيب على ا�ستخدام �سماء �سورية ال�ستهداف مواقع حزب اهلل

عل���ى وق���ع �رضب���ات �أم�ي�ركا
وحلفائها �ض���د مواقع «داع�ش» يف
�سوري���ة والعراق ،مُ رفَق���ة بعالمات
ا�ستفهام كربى حيال النوايا املبيَّتة
لوا�شنط���ن خلف تلك احلرب املكلفة،
ك�شفت تقارير �أمني���ة �أملانية �أن تل
�أبيب ب�صدد �ش ّن عدوان «هو الأخطر»
�ضد حزب اهلل يف لبنان ،وهي �أجنزت
خطة ع�سكري���ة دعمته���ا بعمليات
جتني���د الفت���ة يف الف�ت�رة الأخرية،
�شمل���ت الع��ش�رات م���ن العمالء يف
مناطق �شبعا والعرق���وب ،بالتزامن
م���ع تن�شيط «خالي���ا داع�شية» يف
خميم���ي �شاتي�ل�ا وب���رج الرباجنة،
قوامها املئات م���ن امل�سلَّحني الذين
ت�سلل���وا �إىل لبنان و�س���ط النازحني
الفل�سطيني�ي�ن من خمي���م الريموك،
قالت التقارير �إنه���م بانتظار ال�ضوء
الأخ�رض الفتع���ال تفجري خطري �ضد مدير مكتب التحقيقات
ح���زب اهلل يف ال�ضاحي���ة اجلنوبية ،األميركي :حزب اهلل حصل
مبواكب���ة «ح���راك تفج�ي�ري»
تداعياته �يفإىل على تقنيات عسكرية
عر�سال وطرابل�س ،ت�صل
سعت أميركا للوصول
قلب العا�صمة بريوت.
ويف وقت �أ�شارت حمطة «�إن دي
إليها منذ  13عامًا
�إر» الأملانية  -نق ًال عن وثيقة �أمنية
 �إىل �أن «�إ�رسائيل» جبهة القنيطرةلتك���ون بدي�ل�اً عن �سق���وط القلمون
«معقل ح���زب اهلل» ،ح�سب و�صفها،
نظراً �إىل موقعها اال�سرتاتيجي املمتد
حدودي ًا مع لبن���ان ،كمقدمة حلربها
املُزمَ ع���ة �ض���د احل���زب يف اجلنوب �إىل ان�شع���ال الع���امل باحلرب على
اللبناين ،حيث �ست�سمح «�إ�رسائيل» «داع����ش» ،وال�ضغ���وط التكفريي���ة
للم�سلحني الذين �ساعدتهم لوج�ستي ًا الهائلة الت���ي يتعرّ�ض لها يف لبنان
وا�ستخباري��� ًا بال�سيطرة على املعرب و�سورية .و�إذ لف���ت �إىل �أن املواجهة
احلدودي ومناطق �أخرى يف القنيطرة ،املقبل���ة �ستك���ون �صعب���ة يف ظ���ل
والت�سل���ل باجتاه ق���رى يف اجلنوب ،الرت�سانة ال�صاروخي���ة التي �أن�ش�أها
مب����ؤازرة خالي���ا �إرهابي���ة �شكّله���ا
املو�س���اد يف بلدات �شبعا والعرقوب
ورا�شي���ا ،يتم ت�أم�ي�ن عنا�رصها عرب
مع�ب�ري بيت جن والغج���ر ،وك�شفت
�صحيفة «التامي���ز» الربيطانية عن
�أدل���ة �أمنية ت�ؤكد اق�ت�راب �شن حرب
و�صفته���ا بـ«العنيف���ة ج���داً» �ضد
حزب اهلل يف جنوب لبنان ،بالتزامن
م���ع ما �أ�ش���ار �إليه موق���ع «دبكا»،
ومف���اده �أن «�إ�رسائيل» ل���ن تفوّت
فر�ص���ة «االنق�ضا����ض» على احلزب
يف هذا التوقي���ت «املنا�سب» ،نظراً

يف ال�سن���وات الت���ي �أعقب���ت حرب
مت���وز � ،2006أكد املوق���ع العربي �أن
اجلبه���ة ال�شمالي���ة بات���ت معرَّ�ضة
لالنفج���ار يف �أي حلظ���ة ،معترباً �أن
ه���ذه املواجهة بات���ت و�شيكة ،فيما
ك�ش���ف موقع «معاري���ف» نق ًال عن
«دان جولدف����س»؛ قائد كتيبة م�شاة
يف اجلي����ش «الإ�رسائيل���ي»� ،أن
«�إ�رسائيل» باتت جاهزة  -بعيداً عن
ال�ضو�ضاء الإعالمي  -للحرب املقبلة
مع حزب اهلل.
�إال �أن اندفاعة ت���ل �أبيب لتمرير
ع���دوان �ضد ح���زب اهلل على هام�ش
ال�رضب���ات الأمريكي���ة وحلفائه���ا
�ض���د «داع����ش» يف ه���ذا التوقيت،
خرقها تقرير ��س�ري �أمريكي و�صلت
معلوماته �إىل �أح���د الأجهزة الأمنية
«الإ�رسائيلية» م�ؤخراً  -وفق ت�أكيد
�سف�ي�ر دولة �إقليمي���ة يف مو�سكو -
حم���ل حتذيرات للقي���ادة الع�سكرية
«الإ�رسائيلي���ة» من مغبّ���ة فتح �أي
مواجه���ة مع ح���زب اهلل غري م�أمونة
العواقب ،لأنه���ا �ستكون كارثية على
«�إ�رسائيل» .وينقل التقرير عن مدير
مكتب التحقيقات الأمريكي «جيم�س
كوم���ي» ،ده�شته �إزاء ح�صول احلزب
عل���ى تقنية �سعت �أم�ي�ركا للو�صول
�إليها من���ذ  13عاماً ،فـ»احلزب �رشع
با�ستخدام طائرات هجومية من دون
طي���ار ك�شفتها املجري���ات امليدانية
م�ؤخراً يف عر�سال اللبنانية وجرودها،
عرب تنفيذه عملي���ة ع�سكرية نوعية
بنجاح تام �ضد مواقع لداع�ش داخل
البلدة» ،متوقف ًا �أم���ام قدرة منظمة
مقاتلة  -ولي����س دولة  -بالو�صول
�إىل تلك التقنية ،لتكون مب�صاف ثالث
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• �رضب���ات «التحال���ف»
تخريبية

(�أ.ف.ب).

دول �إقليمي���ة ت�ستخ���دم طائرات بال
طي���ار مبهمات قتالي���ة ،وهي �أمريكا
وبريطاني���ا و«�إ�رسائي���ل»� ..إال �أن
�أخطر ما ت�ضمنه التقرير� ،إ�شارته �إىل
احتمال جتاوز مقاتلي حزب اهلل هذه
املرة  -يف ح���ال اندالع �أي مواجهة
مع «�إ�رسائيل» ،حدود امل�ستوطنات
احلدودي���ة باجت���اه عم���ق الداخل
«الإ�رسائيل���ي» ،وحتدي���داً تل �أبيب،
وذلك بناء على معطيات ا�ستخبارية
�أمريكية.
وبانتظار ج�ل�اء غبار ال�رضبات
الأمريكي���ة وملحقاتها على الأرا�ضي
ال�سورية والعراقيّة وتداعياتها على
املنطق���ة ب�أ�رسها ،تبق���ى احتماالت
املواجه���ة بني «�إ�رسائي���ل» وحزب
اهلل مفتوح���ة عل���ى م�رصاعيه���ا،
خ�صو�ص ًا بعد امل�ستجدّات امليدانيّة
يف القنيط���رة ،مرتافقة مع معلومات
ك�شفته���ا م�ؤخرا جملّ���ة «ديفين�س
ني���وز» الأمريكية ،ت�ش�ي�ر �إىل اتفاق
ع�سكري �رسّي بني وا�شنطن وتل �أبيب
ي�سمح با�ستخدام «من�سّ ق» لأ�سلحة
اجل���و «الإ�رسائيلية» والأمريكية يف
�سم���اء �سورية يف الف�ت�رة الالحقة،
قد يك���ون �أه���م �أ�سباب���ه ا�ستهداف
مواق���ع حزب اهلل ،يف ظ���ل ت�أكيدات
�أمنية �إقليمية عل���ى و�ضع اللم�سات
الأخ�ي�رة على قرار ن��ش�ر  15000من
جنود القوات اخلا�صة الأمريكية على
احل���دود الأردنية م���ع �سورية ،ربط ًا
بـ«حرب برّي���ة» قد تخرق جمريات
امل�شه���د الإقليم���ي يف الأ�سابي���ع
املقبلة ،،خ�صو�ص ًا يف �سورية.

ماجدة احلاج

ر�أى خ�ب�راء ع�سكري���ون �أن عمليات
الق�ص���ف الت���ي تق���وم به���ا القوات
الأمريكي���ة واحلليف���ة له���ا ملواقع
فارغة لـ»تنظيم داع�ش» يف مناطق
خمتلفة م���ن �سورية� ،شاهد �آخر على
حقيق���ة النوايا الأمريكي���ة؛ فنوعية
تعر����ض لها عنا�رص
ال�رضبات التي ّ
تنظي���م «داع�ش» يف �سورية تختلف
كث�ي�راً ع���ن نوعية ودق���ة ال�رضبات
الت���ي وقع���ت عندما دف���ع احلما�س
تنظيم داع����ش �إىل االقرتاب من �أ�سوار
كرد�ستان العراق.
و�أ ّكد اخلرباء �أن عمليات الق�صف التي
تقوم به���ا القوات الأمريكية وطائرات
من �س�ل�اح اجل���و م���ن دول عربية،
ه���ي عملي���ات تدمريي���ة وتخريبية
�أكرث منها عملي���ات ا�ستهداف دقيقة
ملواق���ع «داع����ش» ،حي���ث �شملت
عملي���ات الق�صف الأخ�ي�رة تخريب ًا
للبنى التحتية ،كم���ا حدث للمرافق
العامة ،وب�شكل خا�ص تلك املرتبطة
باالت�صاالت يف منطقة الرقة ،وكذلك
عملية الق�صف التي ا�ستهدفت املواقع
واملن�ش����آت النفطية عل���ى الأرا�ضي
ال�سوري���ة ،الت���ي ترتك دم���اراً هائ ًال
يجعل هذه املن�ش�آت وامل�صايف تخرج
عن اخلدمة ل�سنوات عديدة مقبلة.

• توغُّ ل َبري �إىل �سورية

ك�شف م�صدر ع�سكري «�إ�رسائيلي» �أن
احللقة املرتقب���ة اجلديدة من احلرب
عل���ى «داع�ش» �ستك���ون على �شكل
بيان تتبع���ه خط���وات عملية على
الأر����ض يف �سورية والع���راق .وقال
امل�صدر �إن القائم�ي�ن على التحالف
ملحاربة «داع����ش» �سيخرجون بعد
�أ�سابي���ع قليلة ببيان ي�ؤكدون فيه �أن
ال�رضبات اجلوية �ض���د «داع�ش» قد
ا�ستنفذت ،وبالتايل ال بد من ا�ستخدام
الق���وات الربي���ة �ضد «داع����ش» ،ما
يعني �إر�سال قوات ووحدات ع�سكرية
من بع����ض الدول يف املنطقة  -ومن
بينها ق���وات «�إ�رسائيلية»  -باجتاه
الأرا�ضي ال�سورية والعراقية ،مهمتها
دعم املجموع���ات امل�سلح���ة داخل
�سورية.
و�أ�ضاف امل�صدر �أن هناك ا�ستعدادات
كبرية لتنفيذ هذا املخطط ،فال�ساحة
الأردنية ،وب�شكل خا�ص منطقة احلدود
ال�سعودية  -الأردني���ة ،تتمركز فيها
وحدات ع�سكرية م���ن بع�ض جيو�ش
املنطق���ة ،بانتظار �ضخه���ا باتجّ اه
الأرا�ض���ي ال�سورية ،وه���ي املرحلة
الثانية والأهم من حملة احلرب على
«داع�ش».

• تع ُّهد

�رسّب���ت دوائر دبلوما�سي���ة تركية �أن
�أنقرة تع ّه���دت لـ«�إ�رسائيل» �أنه يف
حال جنحت مهام التحالف يف توجيه
�رضبة قا�سية للنظام ال�سوري ،ف�إنها
وبالتن�سيق واالتفاق مع قطر �ستفر�ض
ح�ل�اً عل���ى الفل�سطيني�ي�ن ي�ضم���ن
الهواج�س الأمنية « -الإ�رسائيلية»،
ومبوافقة «حركة حما�س» على ذلك.

أحــداث

 6عربي
آخر طبعة
في تفاهمات
«حماس» و«فتح»
م���ن الوا�ض���ح �أن ال�ساح���ة
الفل�سطيني���ة بات حمكوم عليها،
ومع كل حدث� ،أنه���ا بحاجة �إىل
مت
اتف���اق �أو تفاهم ي�ؤكد على ما ّ
االتفاق عليه ب�ش����أن امل�صاحلة،
الت���ي �شه���دت �أوىل ف�صولها يف
اتفاق مكة يف �شب���اط من العام
وك���رت ال�سبح���ة .مكام���ن
2007
ّ
اخلل���ل لي�س���ت حم�ص���ورة يف
ن�صو�ص االتفاقات �أو التفاهمات،
بل تتعداها �إىل عدم توفر النوايا
والإرادة ال�سيا�سي���ة عن���د كل من
«حما�س» و«فت���ح» ،ور�ؤيتهما
وح�ساباتهما.
وحتى ال يقال �إن باقي الف�صائل
والآخرين «ال يعجبهم العجب،»..
مبعنى �إذا اختلفنا �أو توافقنا الأمر
�سي����ان عندهم ،يه ّمن����ا الت�أكيد �أن
احلقيقة غري ذلك ،ف�أي جهد �أو عمل
ي�ؤدي �إىل �إنهاء االنق�سام ،ويحفظ
لل�ساحة الفل�سطينية وحدتها ،ومن
ثم منعتها ،وي�ؤ ّمن حقوق ال�شعب
الفل�سطين����ي م����ن دون التفري����ط
مرحب
بثوابت����ه الوطنية ،هو جهد َّ
به ،رغ����م �أن الطرفني قد زرعوا يف
داخلن����ا ال�ش����ك يف قدرتهم على
�أال يك����رروا ال�سج����ال بينهما ،لكن
م����ن حقنا ،ومن موق����ع امل�صلحة
الوطني����ة ،الق����ول� :إن التفاهمات
الت����ي اتفق عليها يف القاهرة قبل
�أيام ،والعناوين التي ت�ضمنتها يف
�أغلبها ،ق����د مت االتفاق حولها يف
التفاهمات ال�سابقة� ،إالّ �أن جديدها
ه����و مل����ف «املوظف��ي�ن وجلن����ة
املتابع����ة» ،وه����و �سب����ب احلرب
ال�سيا�سية والإعالمية التي خي�ضت
بني ط����ريف االنق�سام والتفاهمات،
لذر الرمال
�أما بقية العناوين فهي ّ
يف عي����ون الفل�سطينيني ،وقبلهم
الف�صائل الغائبة عن امل�شاركة يف
�صوغ هذه التفاهم����ات منذ �سبع
�سنوات ،ودورها الذي اقت�رص على
الرتحيب واملباركة.
حت���ى �أن عن���وان «التح���رك
ال�سيا�سي» الذي ورد يف التفاهم،
ج���اء ليجدد للمنظم���ة ورئي�سها
وجلنته���ا التنفيذي���ة التفوي�ض
مبتابع���ة اجله���ود والتح���ركات
ال�سيا�سية ،و�إن يف حدود العناوين
امل�ؤ َّكد عليها يف ن����ص التفاهم،
و�سقفها دول���ة م�ستقل���ة كاملة
ال�سي���ادة على جمي���ع الأرا�ضي
الفل�سطيني���ة املحتلة عام ،1967
وعا�صمته���ا القد����س ،بحيث �أتى
احلديث عن جلنة تفعيل وتطوير
منظمة التحرير� ،أي الإطار القيادي
امل�ؤق���ت ،وك�أنها ح���رف جمرور
ب�إذن رئي�س املنظمة �أن يفرج عن
دعوتها لالجتماع ،والقاهرة بعد
اليوم �أ�صبحت متاحة.

رامز م�صطفى
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تقرير أوضاع الفلسطينيين في مجلس حقوق اإلنسان:

جولة جديدة من المطالب برسم المعنيين
�أطل���ق عدد من جمعي���ات املجتمع
املدين العامل���ة يف الو�سط الفل�سطيني
�سل�سلة م���ن االجتماع���ات التح�ضريية
لإجن���از الق�س���م اخلا����ص بالالجئ�ي�ن
الفل�سطينيني يف التقرير الدوري ال�شامل
للبنان و�أو�ضاع حق���وق الإن�سان ،2015
وذل���ك مب�شارك���ة عدد م���ن امل�ؤ�س�سات.
ويت�ضمن الق�سم اخلا�ص بحقوق الالجئني
الفل�سطينيني يف لبنان عدداً من احلقوق
التي مل يج ِر عليه���ا �أي تغيري يُذكر منذ
العام .2010
ويو�صي التقرير يف مو�ضوع العمل،
بتطبيق التعديل القانوين اخلا�ص بحق
العم���ل وال�ضمان بتاري���خ � 17آب 2010
ب�إ�ص���دار املرا�سيم التطبيقي���ة ،و�إعفاء
الالجئ�ي�ن الفل�سطيني�ي�ن امل�سجَّ ل�ي�ن
ر�سمي��� ًا يف وزارة الداخلي���ة من �رضورة
احل�صول عل���ى رخ�ص عمل م���ن وزارة

العم���ل ،بالإ�ضاف���ة �إىل ال�سماح للعمال
الفل�سطيني�ي�ن باال�ستفادة م���ن قانون
العمل عل���ى قدم امل�س���اواة مع العمال
اللبنانيني ،ويت�ضمن ذلك اال�ستفادة من
تقدميات ال�ضم���ان االجتماع���ي كامالً،
لقاء دفع الر�سوم املتوجبة كام ًال �أي�ضاً،
و�إ�ص���دار تعديل قانوين ي�سمح للمهنيني
الفل�سطينني مبمار�سة عملهم ،واالن�ضمام
�إىل النقابات املهني���ة امل�شكَّلة بقانون،
و�إعفائهم من �رشط املعاملة باملثل.
يف التمل���ك ،التو�صي���ة ترتكز على
�إلغ���اء الفقرة الثانية م���ن املادة الأوىل
من القان���ون رق���م  296/2001املتعلقة
باكت�س���اب غ�ي�ر اللبناني�ي�ن احلق���وق
العيني���ة العقارية يف لبنان ،مبا ي�سمح
جم���دداً للفل�سطيني بالتمل���ك العقاري؛
�أ�سوة بالرعايا العرب الآخرين يف لبنان،
و�إىل �أن يتم ذلك ،وقف التطبيق التع�سفي

للقان���ون  296/2001عين���ه ،الذي مينع
الفل�سطين���ي من ت�سجي���ل عقود امللكية
ال�سابقة ل�ص���دور القان���ون ،كما مينعه
من ت�سجيل امللكي���ة العقارية املنقولة
ع�ب�رالإرث ،وكذل���ك وق���ف التمييز �ضد
الفل�سطين���ي بناء على �أ�صل���ه الوطني،
حيث يُح���رم الفل�سطيني الذي ميتلك �أي
جن�سية �أجنبية �أخ���رى من حق امللكية
العقارية ب�سبب هذا الأ�صل.
وبالن�سب���ة �إىل فاق���دي الأوراق
الثبوتي���ة� ،إيج���اد ح ّل كام���ل مل�شكلة
وثائ���ق هوية الالجئ�ي�ن الفل�سطينيني،
وتعديل الأحكام الت�رشيعية وال�سيا�سات
التي لها عواق���ب متييزية على ال�سكان
الفل�سطيني�ي�ن باملقارن���ة بغريهم من
غرياملواطن�ي�ن ،والتو�صي���ة للحكوم���ة
اللبناني���ة تق�ض���ي باتخاذ ق���رار مينح
�أوراق��� ًا ثبوتية لالجئ�ي�ن الفل�سطينيني

فاق���دي ل�ل��أوراق الثبوتي���ة ،وذلك عرب
�إجراء م�ست���دام ال يقبل الإلغاء ،وميكنه
�صون كرامة هذه الفئة من الفل�سطينيني
وحقه���ا يف ال�شخ�صي���ة القانونية ،كما
امل�ساواة مع الالجئني الفل�سطينيني من
حمَلة الوثائق الثبوتية.
�أما نهر البارد ،فالتو�صية الرئي�سية
ه���ي باتخاذ كاف���ة التداب�ي�ر لت�رسيع
�إعادة �إعم���ار خميم نهر البارد وت�سهيل
ع���ودة �سكانه ،والعمل م���ع «الأونروا»
واملجتم���ع امل���دين الفل�سطيني لتوفري
اخلدمات التعليمية والرعاية ال�صحية،
و�رشوط احل���د الأدنى حلي���اة �إن�سانية
كرمية لالجئني املهجرين من نهر البارد،
الذين مل تت ّم �إ�شادة بيوت لهم بعد مرور
�أكرث من خم�سة �أعوام على ت�رشيدهم.
بالن�سبة للأو�ضاع ال�صحية� ،إتاحة
الفر�ص���ة �أمام الالجئ�ي�ن الفل�سطينيني
املقيم�ي�ن وامل�سجل�ي�ن يف لبن���ان
لال�ستف���ادة املبا��ش�رة م���ن اخلدمات
ال�صحي���ة للم�ست�شفي���ات احلكومي���ة،
ولي�س عرب نظام التعاقد مع «الأونروا»
فح�س���ب ،كذلك تق���دمي الدع���م التقني
للم�ؤ�س�سات ال�صحي���ة الفل�سطينية من
قبل وزارة ال�صحة ،و�إعفا�ؤها من الر�سوم
ال�رضيبية واجلمركية ،وت�سهيل ح�صولها
عل���ى التجهيزات الطبي���ة والأدوية من
اخل���ارج ،والتي غالب ًا م���ن تقدَّم ب�شكل
هبات.
وكان ملو�ض���وع املهجري���ن
الفل�سطيني�ي�ن من �سوري���ة ح�صة يف
التو�صي���ات ،خ�صو�ص��� ًا جله���ة �إلغاء
الق���رار ال���ذي مينع دخ���ول املهجّ رين
الفل�سطينيني من �سورية �إىل لبنان.

�سامر ال�سيالوي

إرهابيون في لبنان َّ
تخفـوا بأسماء مسيحية
اعت���ادت املخابرات على اخت�ل�اف جن�سياتها
وم�شاربه���ا و�أهوائها ،على �إط�ل�اق ت�سميات و�ألقاب
عل���ى عمالئها وجوا�سي�سه���ا وخمربيها ،والعاملني
معه���ا ،للتخفي خلفها خالل قيامه���م ب�أداء املهام
املوكلة �إليه���م ،وذلك خ�شية التعرف �إليهم ب�سهولة
وتوقيفهم� ،أو اغتيالهم ،وهو ما ي�ؤثر على �أعمالهم،
وبالتايل على عملها ،وعل���ى املخططات والربامج
التي ت�سعى �إىل تنفيذها.
ال يقت�رص التغيري الأمني ال�رضوري على اال�سم،
ب���ل قد يطال اجل�س���د ،وحتديداً مع���امل الوجه ،مع
ا�ستخ���دام هويات م���زوَّرة �أو م�رسوق���ة �أو مفقودة،
وبطاقات تعريف مزيفة ومغايرة للحقيقة ،وهو ما
يُعرف مب�ستلزم���ات العمل الأمني الدقيق وحرفيته،
حتقيق��� ًا للغاية املرج���وَّة ،ذل���ك �أن احلفاظ على
العمي���ل �أو اجلا�سو����س يُعترب من ��ض�رورات جناح
العمل الأمني.
من جهته���ا ،تقمّ�ص���ت اجلماع���ات التكفريية
والإرهابية و«القاعدة» و«فتح الإ�سالم» و«جبهة
الن��ص�رة» و«داع�ش» هذا الأ�سل���وب امل�ساعد على
النط���اق الأمني ،فاعتمدته يف كثري من عملها ،وهذا

ما جتلى ب�شكل وا�ض���ح و�رصيح لدى تنظيم «فتح
الإ�س�ل�ام» الإرهابي ،حيث ت���داوَل �أ�سماء م�سيحية
لعدد م���ن قادت���ه وعنا�رصه ،حتى بات���ت مالزمة
لهم لإ�شهارها عن���د احلاجة ،وهو ما �ساعدهم على
التغلغ���ل واال�ستقرار يف منطقة ي�سكنها م�سيحيون،
حيث �إمكانية التخفي كبرية وم�ضمونة اجلوانب.
فهذا القيادي يف «فتح الإ�سالم» �أحمد �سليمان
مرعي مل يكت���ف بلقبَيْ «عيا����ش» والطويل» من
�ضم���ن �سل�سل���ة �ألقاب���ه الكثرية ،فن���ودي با�سمي
«طوين» و«جورج».
وه���ذا الفل�سطيني اللبناين ن���ادر �أحمد القا�سم
ُلقِّب بـ«ن���ادر جورج» ،كما �أن اللبناين ح�سني عبد
الوهاب �صهيون ُلقِّب بـ«ج���ورج» ،وال�سوري هاين
بدر ال�سنكري لقَّب نف�سه بـ«�أبي �إليا�س» ،واللبناين
وليد ح�سن الب�ستاين كان ملقَّب ًا بـ«�سامي فرجنية»،
ومكنّى بـ«�أبي �أنطون» ،قبل �أن يُقتل يف �سورية.
وحمل امل�س����ؤول ال�سوري جمد الدين عبد احلي
عب���ود الذي قُتل يف مبن���ى «روبي روز» يف مدينة
طرابل����س ،خالل اال�شتب���اكات مع الق���وى الأمنية
اللبناني���ة الر�سمي���ة يف � 22أيار /ماي���و من العام

 ،2007هوي���ة م���زورة با�سم «حنا عي�س���ى عازار»،
رافقت���ه يف رحالت���ه و«غزوات���ه» عل���ى عدد من
امل�صارف با�سم تنظيمه لت�أمني الدعم املايل له .ولو
وقعت الهويات املزوَّرة والتي تت�ضمن �أ�سماء وهمية
خ�ل�ال عملية �سطو� ،أو ارت���كاب جرم ما ،ف�إن اال�سم
احلقيق���ي حلاملها لن يُك�شف ل���دى املحققني ،وهذا
هو املرجتى ،وبها يظل �أم���ره مبن�أى عن االنك�شاف
واالفت�ض���اح ،وبالتايل ي�ستمر يف ممار�سة اعتداءاته
وعدوانيت���ه �إىل �أن يلقى حتف���ه� ،أو يقع يف قب�ضة
العدالة �إثر هفوة ما.
كل �شيء يف العمل الأمني متوقَّع ووارد ،ما دام
�أنه يحقق الغاية املتوخاة منه ،ولذلك ظهر ا�ستخدام
م�س�ؤولني يف «فتح الإ�سالم» �أي�ضاً ،لأ�سماء ن�سوة،
وذلك بغية �إ�ضفاء املزيد من ال�رسية على حتركاتهم
ومكاملاتهم واجتماعاتهم ،وقد ذكر القا�ضي غ�سان
عويدات يف قراره االتهامي يف ق�ضية �أحداث خميم
نهر البارد� ،أن نبيل رحيم ،على �سبيل املثال ،تكنَّى
بـ«�أبي حممد» ،و�سُ مِّي بـ«نان�سي» �أي�ضاً.

علي املو�سوي

www.athabat.net
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اليمن ..سقوط خليج عدن بعد «هرمز»

طفل م�سلَّح عند �أحد احلواجز يف العا�صمة اليمنية �صنعاء

(�أ.ف.ب).

انت�رص ال�شعب اليمني على الإدارة
اخلارجي���ة للأزمة اليمنية ،وا�ستطاعت
الق���وى اليمني���ة توظي���ف حتالفاتها
خلدم���ة ال�شعب م���ن بواب���ة ال�رشاكة
الوطنية وحماية الب�ل�اد من ال�سيطرة
ال�سعودية و�إنهاء مرحلة التبعية لها..
لكن ال�س����ؤال :ما هي تداعيات الإخفاق
والف�ش���ل ال�سع���ودي – الأمريك���ي يف
اليمن؟
على ال�صعيد اليمني� ،أظهر احلراك
ال���ذي قادت���ه حرك���ة «�أن�ص���ار اهلل»
(احلوثي���ون) بال�رشاكة م���ع «احلراك
اجلنوبي» و«امل�ؤمتر ال�شعبي العام»
بقي���ادة علي عب���داهلل �صال���ح وبقية
القبائ���ل احلوثي���ة ،توحُّ ���د ال�شم���ال
واجلن���وب �ض���د الهيمن���ة ال�سعودية،
ب�سبب تقاطع امل�صال���ح بني الأطراف
الثالث ،فاحلراك اجلنوبي يريد ا�ستعادة
ما خ�رسه بعد توحي���د اليمن� ،أو على
الأق���ل ت�أم�ي�ن ال�رشاك���ة الفعلية يف
ال�سلطة ،وعلي �صالح يريد االنتقام من
ال�سعودي���ة التي �أبعدت���ه عن ال�سلطة،
ومل يحمه الأمريك���ي �إال من القتل ،مع
�أنه���م حاول���وا اغتياله� ،أم���ا «�أن�صار
اهلل» ف�إنه���م بعد �إنهاء حكم الأئمة يف
اليمن عام  ،1962و�إبعادهم عن ال�سلطة
وح�صارهم و�إ�شتعال �ستة حروب بينهم
والنظام ،خ�صو�ص��� ًا نظام علي �صالح،
ف�إنه���م يريدون العودة �إىل ال�سلطة عرب
ال�رشاكة ولي�س االحتكار ،م�ستفيدين من
جترب���ة «الإخوان امل�سلمني» يف م�رص
وتون����س ،الذين �سقط���وا يف فخ �إلغاء
الآخرين.
�إن ط���رح املطال���ب ال�شعبي���ة
االقت�صادية والإجتماعية كعمود فقري
للتحرك كان ذكي���اً� ،ساهم يف الت�أييد
ال�شعب���ي للث���ورة الثاني���ة ،وحتييد
بع����ض القوى عن مواجهة هذا التحرك،
ب�سبب ما يعاين من���ه ال�شعب اليمني
م���ن فقر وحرمان وف�س���اد يف ال�سلطة،
واحتكار بع����ض القبائل (�آل الأحمر) �أو
ال�شخ�صي���ات ،وما يعاني���ه من �إرهاب
«القاعدة» يف اليمن.
لذا ،ف����إن �أي �سلطة �ست�ؤ�سَّ �س
يف اليم���ن ل���ن تكون بي���د فئة

واحدة ،بل �رشاكة وطنية �شاملة.
خ�سارة اليم���ن �أ�صابت ال�سعودية
بخنج���ر ميني يف اخلا��ص�رة املمتدة
جغرافي ًا من احلدود اليمنية وال�سعودية
�إىل الطائ���ف ،وميكن يف حلظ���ة ما �أن
يطرح «احلوثيون» ا�سرتجاع الأرا�ضي
التي �أخذه���ا ال�سعوديون وتنازل علي
عب���داهلل �صال���ح ع���ام  2000ل�صالح
ال�سعودي���ة ،فه���ل �ستط���رح ال�سلط���ة
اجلدي���دة ق�ضي���ة الأرا�ض���ي اليمني���ة
امل�صادَرة من ال�سعودية؟
�أم���ا على ال�صعي���د الأمريكي ،ف�إن
حتال���ف «�أن�ص���ار اهلل» م���ع احلراك
اجلنوب���ي يجعل م�ضيق ب���اب املندب
وخليج عدن والعبور �إىل البحر الأحمر
خارج ال�سيطرة الأمريكية  -ال�سعودية،
وي�ضيف ورقة قوي���ة جديدة �إىل �أوراق
القوة ملحور املمانعة واملقاومة ،الذي
ت�ؤيده رو�سيا ،ت�ضاف �إىل م�ضيق هرمز
�ضم���ن حرب ال�سيطرة عل���ى امل�ضائق
الأربعة (هرمز وجبل طارق والبو�سفور
وباب املندب) ،التي تعترب منافذ ت�صدير

سيطرة «الحوثيين»
على باب المندب
ؤمن طريقًا جديدًا
سيُ ّ
لدعم المقاومة في
فلسطين لخرق الحصار

النفط م���ن ال�رشق الأو�سط للعامل ،ف�إذا
�سيطرت �أمريكا على بلدان النفط ،ميكن
للتحالف امل�ضاد �أن يتحكم ومينع هذه
ال�صادرات النفطية من اخلروج.
�أما على ال�صعي���د «الإ�رسائيلي»،
فبع���د �سيط���رة العدو عل���ى اجلزيرة
التابع���ة لل�سعودي���ة عل���ى بواب���ة

البحر الأحمر ،لت�أم�ي�ن الغطاء الأمني
«الإ�رسائيلي» ،ف�إن �سيطرة �إحدى قوى
املقاوم���ة اليمنية على ب���اب املندب
�سيُجه����ض املحاول���ة «الإ�رسائيلية»
اال�ستباقية على م�ستوى الأمن ،وي�ضيف
�إىل الهموم «الإ�رسائيلية» هم ًا جديداً،
وي�ؤمّن طريق ًا جديداً لدعم املقاومة يف
فل�سطني خلرق احل�صار.
احل���رب ال�شاملة الت���ي تخو�ضها
�أمريكا لبناء «ال�رشق الأو�سط اجلديد»
ّمت �إجها�ض �أحد معاركها على ال�ساحة
اليمنية ،وخ��س�رت �أمريكا هذه الورقة،
ومل تع���د الوحي���دة الت���ي مت�سك بها
ع�ب�ر ال�سعودية وحلفائه���ا اليمنيني،
ب���ل �ص���ارت �ساحة م�شرتك���ة ال ميكن
مقاي�ضتها �أمريكي ًا ب�ساحة �أخرى� ،سواء
كان يف �سوري���ة �أو الع���راق ،وبالتايل
�صارت ق�ضي���ة الت�سويات على م�ستوى
املنطق���ة كرقع���ة �شط���رجن كاملة ،بل
ال بد م���ن �إنهاء «الفو�ض���ى البناءة»
التي �أ�شعلتها �أم�ي�ركا ،ولذا ف�إن قيادة
املحوريْن املت�صارعينْ تخو�ض املعارك
املتع���ددة عل���ى �ساحة ك�ب�رى ا�سمها
«ال�شـ���رق الأو�سط» ،وميك���ن �أن متدد
خارج الإقليم ..لكن ال�س�ؤال :هل �سيبقى
حمور املقاوم���ة واملمانعة يف مرحلة
الدفاع دون ا�ستعم���ال و�سائل الهجوم
املتاح���ة؟ اجل���واب يكم���ن يف احلراك
اليمن���ي لـ«�أن�صار اهلل» ،ال���ذي �أعلن
ب���دء الهجوم املعاك����س �أو ا�ستعرا�ض
للقوة بالقدرة على الهجوم يف جهات
متع���ددة ،بالت�ل�ازم م���ع ردات الفعل
العك�سية للقوى التكفريية ،التي �ستث�أر
داخل �أوروبا و�أمريكا من �أ�سيادها الذين
يريدون ت�أديبها و�إعادة متو�ضعها عرب
التحالف الدويل ،و�ستكون دول اخلليج،
خ�صو�ص��� ًا ال�سعودي���ة ،يف مقدم���ة
ال�ساح���ات التي �ستدف���ع ثمن االنتقام
التكف�ي�ري ،ثم فرن�سا ،وتالي��� ًا �أوروبا،
وتبقى �أم�ي�ركا مطمئنة ،تن�صّ ب نف�سها
من جديد قائ���دة للعامل با�سم مقاومة
الإره���اب ال���ذي �صنعت���ه وت�ستعمله
لإ�سقاط �أعدائها وفر�ض �سيطرتها.

د .ن�سيب حطيط

تونس بين تقاسم السلطة أو االستئثار بها
يتميز املجتم���ع التون�سي بالطبيعة
احلزبية وتنوُّع الأح���زاب فيه ،وبخلفيته
الفكري���ة وال�سيا�سـية ما بني الليـرباليـة
والي�سارية والقومية العربية والإ�سالمية..
ويعت�ب�ر «ح���زب النه�ض���ة» يف
الوقت احلا��ض�ر من بني �أه���م الأحزاب
ال�سيا�سي���ة يف تون�س ،وق���د اعتمد على
مب���د�أ التعاون مع الأح���زاب الأخرى يف
�إدارة احلكم ،وحتالف مع حزبني �آخرين،
�أحدهم���ا «امل�ؤمتر» من ي�س���ار الو�سط،
ويرت�أ�س���ه «�رشفياً» املن�صف املرزوقي،
والث���اين «التكت���ل الدميقراطي من �أجل
العم���ل واحلري���ات» ،م���ن اال�شرتاكيني
الدميقراطيني.
ا�ستفاد «حزب النه�ضة» من جتربة

«الإخ���وان امل�سلم�ي�ن» يف م�رص ،فقرر
تقا�سم ال�سلطة م���ع العلمانيني ،وابتعد
عن خيار اال�ستئثار بها ،وقد عبرّ رئي�س
احلزب ال�شي���خ را�شد الغنو�شي عن ذلك،
عل���ى الرغم من ف���وزه ب�أغلبية النواب،
ثم ا�ستقالوا من ال�سلطة التنفيذية لأنهم
مل ينجح���وا يف �إقناع الق���وى املختلفة
ب�أدائه���م احلكومي ،وذل���ك لتاليف ردات
الفع���ل التي قد جت���رّ تون�س �إىل توترات
�أمنية ميكن �أن ت�ستفيد منها املجموعات
التكفريي���ة الت���ي جت���د يف تون�س بيئة
حا�ضنة لها� ،سيما �أن �أعداداً كبرية منها
ق���د ذهب للقتال يف �سوري���ة ،وتفاهموا
م���ع املكونات الأخ���رى عل���ى ت�شكيل
حكومة تكنوقراط مهمتها اال�ستمرار يف

العملية الإ�صالحية ،و�إجراء االنتخابات
الد�ستورية.
تون����س الي���وم �أم���ام ا�ستحقاقني
د�ستوريني:
الأول :االنتخاب���ات الربملانية يف 26
ت�رشين الأول احلايل ،والت���ي �أعلن را�شد
الغنو�شي عن تفا�ؤله بفوز مرتقب حلزبه
فيه���ا ،وقد قال الباح���ث الأملاين «لوتز
روغلر» �إن���ه ال ي�ستطيع �أن يتوقع ب�شكل
نهائي كيف �ستك���ون نتائج االنتخابات
الت�رشيعي���ة املقبل���ة� ،إال �أن���ه يعتقد �أن
«ح���زب النه�ضة» ميتل���ك �شعبية كبرية
يف تون�س ،بالرغم م���ن العراقيل الكثرية
التي ظهرت خالل ف�ت�رة حكمه ،فاحلزب
جنح يف الكثري من الرهانات ،ومن بينها

احليلول���ة دون وقوع �صدام بني املع�سكر
الإ�سالم���ي واملع�سكر العلم���اين ،وكذلك
جنح يف العملية االنتقالية يف تون�س.
الث���اين :االنتخاب���ات الرئا�سية يف
 23ت�رشي���ن الثاين املقب���ل ،والتي يرجَّ ح
فيه���ا �أن يكون الرئي�س توافقياً ،ويبدو �أن
املن�صف املرزوقي هو الأوفر حظ ًا لها.
و�إىل �أن يحني موعد اال�ستحقاقني؛
الرئا�سي والت�رشيعي ،هل �سيقوم حزب
النه�ضة بتق���ومي جتربته الت�رشيعية
والتنفيذية؟ وهل �سي�ؤ�س�س ل�سيا�سات
جديدة على �ض���وء جتربته ال�سابقة؟
وه���ل �سيت�صدى للرئا�س���ة �إذا ما فاز
بالأغلبي���ة النيابي���ة يف املجل����س
الت�رشيعي� ،أو �سيكتف���ي بامل�شاركة

التنفيذية �ضمن حكومة ائتالفية؟
علين���ا �أن ننتظ���ر لرنى م���ا �ست�ؤول
�إليه الأم���ور يف تون�س ،م���ع تقديرنا �أن
خي���ار الإ�ص�ل�اح هو خي���ار التعاون مع
جميع مكونات املجتم���ع التون�سي ،لأنه
يوف���ر املناخ املنا�س���ب لل�سري بالعملية
الإ�صالحية ،ولع���دم �إف�ساح املجال �أمام
�أي���ة نزاعات قد ي�ستفيد منه���ا الآخرون،
حت���ى ال ت�ص���ل تون����س �إىل م���ا و�صلت
�إلي���ه بع����ض دول «الربي���ع العربي»،
التي �صارت م�رسح��� ًا للحروب الداخلية،
و�أتاحت بيئة حا�ضنة للتكفرييني ،و�أر�ض ًا
خ�صبة ل�رصاع الآخرين على �أر�ضها.

هاين قا�سم
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ً
رأى أن هناك تعديال للخطط المرسومة

ّ
ُ
لحود« :الجزرة» التي يقدمها األميركي لسورية رفضت

املنطقة يف طور الت�ش ُّكل من
جديد ،وكذلك النظام العاملي
اجلديد ..احلرب على الإرهاب يتطلّب
وجود �إرهابيني �أ�رشار وخوف ًا
ه�ستريي ًا ..امل�س�ؤولية مزدوجة
هنا ،وهي من جهة تقع طبع ًا على
العقول املخططة يف الغرف ال�سوداء
وكوالي�سها املظلمة ،ومن جهة �أخرى
على الذين باعوا و� ّأجروا عقولهم
لهذا امل�رشوع..
عن �شجون لبنان واملنطقة
وحت ّوالتها حاورت جريدة «الثبات»
النائب ال�سابق �إميل �إميل حلود،
و�إليكم �أبرز ما جاء فيه:
لتف�س�ي�ر امل�شه���د امل����أزوم حالي ًا
ي�ستعر�ض النائ���ب الأ�سبق �إميل حلود
املواقف من���ذ بدايته���ا ،لأن الأحداث
مرتابطة وتداعياته���ا م�ستمرة� ،سواء
كانت �سلبية �أم �إيجابية .بر�أيه ،الو�ضع
الأمن���ي املتفلّت يف عر�س���ال وبع�ض
املناط���ق يعود �إىل ت�شاب���ك امل�صالح
الإقليمي���ة والدولي���ة وانعكا�سه���ا
عل���ى �سورية ولبنان ،يق���ول« :ق�ضية
الالجئ�ي�ن ال�سوري�ي�ن يف لبنان منذ
البداي���ة تُرك���ت متفلت���ة ،مبعنى �أنه
ا�ستغ ّل بع����ض ال�سيا�سيني معاناتهم
لال�ستفادة مادي��� ًا وتوجيههم �سيا�سي ًا
انطالق ًا م���ن االنق�سام ال�سيا�سي احلاد
يف البل���د ،وكان املطل���وب الوق���وف
�إىل جان���ب ال�شعب ال�س���وري انطالق ًا
م���ن الناحي���ة املبدئي���ة والإن�سانية
والوطنية ،كون �سورية وقفت �إىل جانب
لبن���ان و�شعبه� ،أقل���ه يف حرب متوز
 .»2006ي�ضيف حل���ود� :سيا�سة الن�أي
بالنف�س عن �أحداث �سورية ا�ستُخدمت
حجة لدى «امل�ستقبل» لت�سهيل دخول
الإرهابيني �إىل �سورية� ،إىل �أن �أ�صبحت
بع�ض املناطق اللبناني���ة «�سائبة»
بالكام���ل ،م���ا �أدى �إىل وج���ود بيئة
حا�ضن���ة للم�سلحني ،والي���وم و�صلنا

�إىل حال���ة �أن ع�صابة �إرهابية تخطف
عنا�رص م���ن جي�شن���ا الوطني ،ونحن
�أم���ام معادلة �س ّيئة ركنه���ا مفاو�ضة
هذه الع�صابة وال���دول التي ترعاهم،
وهذا املنهاج يد ّل عل���ى تو ُّرط فرقاء
�سيا�سيني لبنانيني ،ال�سيما يف اختيار
�أ�سم���اء قطع ر�ؤو����س الع�سكريني� ،إىل
�أن �أ�صبح اجلي����ش اللبناين �ضيف ًا يف
عر�سال بدل �أن يفر�ض القانون.
بر�أي حلود «�أف�ض���ل احللول مذاقه
ُمرّ؛ تفاو�ض الإرهابيني باملبا�رش �أو من
خالل ال���دول التي ترعاهم ،ال�سيناريو
امل���ذل حالي ًا يظهر يف تفاو�ض الدولة
اللبناني���ة م���ع دول �أجنبي���ة لإنقاذ
ع�سكريني خمطوفني ،وذلك بعد بعرثة
نقاط الق���وة �شيئ��� ًا ف�شيئ��� ًا ،واليوم
ب�صي�ص الأمل يف هذا املو�ضوع حت ُّرك
مدي���ر عام الأمن الع���ام اللواء عبا�س وخال���د ال�ضاه���ر وحمم���د كبارة) �أن ن ّيته����م لي�ست �سيئ����ة ،وال يعني
ابراهيم مبناقبيته العالية ،علّه ينزع املتورط���ون م���ع ه���ذه التنظيمات انتفاء خطرهم».
عن �أح���داث �سورية وخمططات
عنا �صوتَي البهدلة والذل عن لبنان» .الإرهابية ،لأنه���م يك�شفون نواياهم
تق�سي���م املنطقة ،ي�ش�ي�ر حلود �إىل
احلقيقية وال يواربون».
�أن «�إ�رسائيل» وراء كل ما ي�صيب
امل�رشق من وي�ل�ات ،يقول� :أمريكا
خطر ..ال بيئة حا�ضنة
تنفّ���ذ خمطط «�إ�رسائي���ل» بك�رس
ي�شدد حلود على �أن رغبة القوى �إرادة دول املمانع���ة لينتف���ي �أي
اإلدارة األميركية باتت
مقتنعة أنه ال يمكن تجاوز التكفريية تخريب ال�ساحة اللبنانية خطر عليها ،لكن هذا الرتاجع الذي
ما زال����ت نف�سها ،ما يعي����ق تنفيذ تعاين منه حل�سن احلظ يتزايد مع
سورية وال إيران وال حزب خمططهم ،يقول« :ال�شعب اللبناين ،الأيام ،رغم ال�سيا�سات التخريبية،
ونتيجة امل�شاهد ال�سيئة التي كانت ومن���ذ عام  2000وم���ا قبل وحتى
اهلل على المستوييْ ن
ت�صل����ه ع����ن �سورية� ،س����واء بقطع الي���وم «�إ�رسائي���ل» ت�س�ي�ر بخط
اإلقليمي والدولي
الأعناق �أو غريها من ال�صور املقززة ،انحداري ،رغ���م �إف�ساد املنطقة يف
ال�سني  -ال�شيعي،
�أنتجت مناع����ة �ضد الإرهاب ،ونحن مله���اة ال�رصاع ُّ
ك�سيا�سيني نعرف جيداً مدى اجلهد وم���ا ي�ؤك���د قولنا هذا ه���و رف�ض
الكب��ي�ر ال����ذي ب����ذل للتغطية على «داع�ش» واملنظمات التكفريية من
�أحداث عر�س����ال يف معاركها الأوىل ،توجيه �أي���ه ر�صا�صة �ضد م�صالح
يعت�ب�ر حلود �أن تباك���ي البع�ض لكن مع �أحداث عر�سال الأخرية لي�س �أم�ي�ركا و»�إ�رسائي���ل» .ي�ضي���ف:
عل���ى اجلي�ش اللبناين اليوم من ق َبل �سه ًال تخبئ����ة جرائ����م التكفرييني ،تعثرُّ امل��ش�روع الغربي التكفريي
بع�ض ال�سيا�سي�ي�ن يك�شف دناءتهم ،وهذا الأمر على �سيئاته يظهر ح�سنة يف �سورية ،رغ���م فداحة اخل�سائر
يق���ول :مع تغي�ي�ر امل���زاج الدويل وحي����دة �أن����ه مل يعد يوج����د بيئة املادية واملعنوية« ،فرمل» حفل
و�إعالن �أمريكا حربها على «داع�ش» حا�ضن����ة له�����ؤالء التكفرييني حتى اجلن���ون امل�ستط�ي�ر ،حت���ى بدت
ال�سنية ،بالرغم من �سوري���ة الدول���ة املمانع���ة لأنها
بد�أت اذنابه���م هنا يف بريوت ت ّدعي �ضمن الطائف����ة ُّ
حر�صها على الدولة واجلي�ش« ،لعل وجود خاليا لهم يف بع�ض املناطق ،ح�ص���ن منيح يف وج���ه الفريو�س
�أ�صدقهم ه���م النواب (معني املرعبي وكالمنا ه����ذا ال يعني على الإطالق الطائفي.

العر�ض الأمريكي
يك�ش���ف حل���ود �أنه م���ن م�صلحة
«�إ�رسائيل» �إبق���اء الو�ضع على حاله
يف �سورية ،بخ�ل�اف التوجه الأمريكي
املتج���ه �إىل التن�سيق �أك�ث�ر ف�أكرث مع
�سورية و�إيران ،يقول :الإدارة الأمريكية
بات���ت مقتنع���ة �أنه ال ميك���ن جتاوز
�سورية وال �إيران وال حزب اهلل وال قوى
املمانع���ة على امل�ستوي�ي�ن الإقليمي
وال���دويل ..بر�أيي ،اخلط���ة املر�سومة
�سلف ًا �سقط���ت ،واليوم رغ���م ا�ستمرار
الكبا�ش باملنطقة يتم تعديل اخلطط،
و�أمريكا تعمل امل�ستحيل اليوم لتظهر
�أن �سوري���ة و�إيران تري���دان التن�سيق
معها ملواجهة الإرهاب ..ويتابع حلود:
�أُر�سلت �إ�ش���ارات للتن�سيق مع �سورية،
والأخرية رف�ضت ،لأن دم�شق يف الأ�صل
تعاين م���ن الإره���اب وحتاربه منذ 3
�سن���وات ،فما اجلديد ال���ذي �ستح�صل
علي���ه �سوري���ة يف ه���ذا التن�سي���ق؟
�أمريكا ك�صي���ديل يفتح �صيدلية ويريد
م���ن النا�س �رشاء الأدوي���ة منه ل ُيظهر
�أهميته ..معلومات���ي ت�ؤكد ب�شكل �أكيد
�أنه ال �سورية وال �إيران يف وارد �إ�ضفاء
م�صداقية لأمريكا يف معركتها يف وجه
الإرهاب.
ويعترب حل���ود �أن العر�ض الأمريكي
الي���وم ال يل ّب���ي حاج���ات �سورية يف
هذه املرحلة :ال�سوريون قدموا الغايل
والنفي����س لل�صم���ود يف وج���ه �أكرب
«زعرن���ة» دولية ،الي���وم لي�ست يف
وارد تق���دمي �ش���يء بال�سيا�سة ما مل
تخ�رسه باحلرب ،وليع���رف الأمريكي
�أن اجل���زرة ال���ذي يقدمه���ا ال تغ���ري
ال�سوريني ،وال�سخري���ة الكبرية تكمن
يف و�ص���ول الأمريك���ي بع���د م�ضي 4
�سنوات م���ن الدعاي���ة املغر�ضة �ضد
�سورية �إىل النتيجة عينها التي ي�ستند
عليها ال�سوريون ،وهي �أنهم يجابهون
الإرهاب.

�أجرى احلوار :بول با�سيل

ّ
حطيط وقع كتابه «السلفية التكفيرية»
و ّق����ع د .ن�سي����ب حطي����ط كتاب����ه «ال�سلفية
التكفريي����ة» ،يف احتفال �أقيم يف ق�رص الأوني�سكو،
ح�رضه الوزي����ر ال�ساب����ق علي قان�ص����و ،ورئي�س
اجلامعة اللبنانية د .عدنان ال�سيد ح�سني ،ونقيب
املحرري����ن اليا�س عون ،ونقي����ب ال�صحافة حممد
بعلبكي ،وممثل ال�سفارة الإيرانية ح�سني بدكاري،
ووف����د م����ن ال�سف����ارة الرو�سية برئا�س����ة امللحق
الثقايف �سريغاي فرابيوف ،و�أمني عام حركة الأمة
ال�شيخ د .عبد النا�رص جربي ،و�شخ�صيات �سيا�سية
وثقافي����ة وق�ض����اة و�أ�ساتذة جامعي����ون و�ضباط
و�إعالميون ،وممثلون عن الأحزاب ور�ؤ�ساء بلديات.
امللح����ق الثق����ايف الرو�سي �أ ّك����د يف كلمته �أن

«الإ�س��ل�ام الدين العاملي بعيد ج����داً عن ال�سلفية
التكفريية ،وه����ذه الظاهرة حت ّول����ت يف ال�سنوات
الأخ��ي�رة �إىل دائ����رة ارتكاب اجلرائ����م يف �سورية
والع����راق ولبن����ان ،وال ميك����ن التفاه����م مع هذه
الظاهرة ،وال بد من مكافحتها».
م����ن جهت����ه ر�أى د .ن�سي����ب حطي����ط �أن «�أكرث
التكفريي��ي�ن هم �ضحاي����ا وج��ل�ادون يف �آن ،فهم
مت
�ضحاي����ا الفكر ال����ذي تر ّبوا عليه م����ن م�شايخ ّ
ت�صنيعهم �سيا�سي ًا وخمابراتي ًا ،و�ضحايا امل�رشوع
اال�ستعماري الذي ا�ستولدهم ورعاهم وا�ستخدمهم
ك�أدوات للقت����ل ،حتى �ص����اروا انتحاريني تديرهم
�أجهزة املخابرات».

ال�شيخ د .عبد النا�صر جربي م�صافحاً د .ن�سيب حطيط خالل حفل التوقيع
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إميل لحود يتذكر..
كيف أجهض قائد الجيش الصفقات والسمسرات؟
بالعودة �إىل اللقاء الذي ح�صل
مع الرئي�س الراحل رفيق احلريري
يف قريطم ،كم���ا ذكرنا يف احللقة
ال�سابقة ،فقد كان يوم �أحد ،وح�رض
اللق���اء �آنئذ وزي���ر الدفاع حم�سن
دلول ،وعل���ى الفور يقول احلريري
للعم���اد حل���ود� :أن���ا ال يعجبني
املجل�س الع�سكري ،و�أريد ا�ستبدال
يحيى رعد الذي يخ�ص �آل كرامي،
بواح���د م���ن �صي���دا ه���و عدنان
اخلطي���ب ،كما �أنن���ي ال �أريد ادوار
من�صور ،لأين ال �أحب �شقيقه البري،
ف�أن���ا �أريد اخلطيب بدل رعد ،و�أنت
عي من ت�شاء بدل ادوار..
نِّ
يرد العماد حلود :االثنان يحيى
رع���د وعدنان اخلطي���ب ممتازان،
ف����إذا كان هناك م���ن خط�أ ارتكبه
بين���ه يل ،ث���م �إن املجل�س
رع���د ّ
الع�سكري يعمل كما يجب ،وح�صل
دمج لأولوية اجلي����ش الذي �صار
ل���ه عقيدته القتالي���ة ،ف�أنت تريد
هذا يخ�ص���ك ،وذاك يخ����ص �آخر،
وهلم ج���را ،و�أنا �أرف�ض ذلك رف�ض ًا
هام ًا على اخلروج،
قاطع ًا..
ُ
فوقفت ّ
ف�سارعني هن���ا �إىل القول« :ط ِّول
بالك عم �أنكل».
�سنتدب���ر
بعده���ا ق���ايل يل:
ّ
ليحي���ى رعد مكان��� ًا هام ًا ير�ضى
ب���ه ،و�س�أطلب من �أب���و جمال �أن
ي�ساعدن���ا لن�أتي به مدي���راً عام ًا
لق���وى الأمن الداخل���ي ،وبالتايل
نعني بعدها عدن���ان اخلطيب يف
املجل�س الع�سكري.
ويرد العم���اد حلود هنا :لي�ست
امل�س�ألة �أن ير�ضى يحيى رعد �أو ال
ير�ضى ،و�أنا �أرف�ض هذا الأمر� ،سواء
طلب���ه �أبو جم���ال �أو غريه ،ولي�س
هكذا ُت�سا�س �أمور اجلي�ش.
بعدها ،ج���اء الرئي�س احلريري
بلوائح �أ�سلحة ،ق���ال �إنه �أتى بها
من العماد حكم���ت ال�شهابي بعد
�سقوط االحت���اد ال�سوفياتي ،وهي
رخي�صة جداً ،وطلب ت�شكيل جلنة
يهمك ب�ش�أن
لهذا الأم���ر ،قائالً :وال ّ
الأموال.
ي���رد حل���ود :دول���ة الرئي�س،
يهمن���ي �أن �أع���رف كل التفا�صيل
الدقيقة ،ف�أنا ما يهمني �أال يقال �إن
اجلي�ش �أجرى �صفقات ،وكان هناك
أتيت
�سم�رسات ،ثم
ذكرت له كيف � ُ
ُ
بال�سالح من قاع���دة �أمريكية يف
املانيا ،حي���ث كان ثمن اجليب ال
يتجاوز املئة دوالر ،وال�شاحنة ال
يتجاوز املئتي دوالر ،واملروحية
ال يتج���اوز ثمنه���ا الثالثني �ألف
دوالر ،ولكن���ي �أكدت هنا �أن هذا ال
يقاتل «�إ�رسائي���ل» ،التي ُيفرت�ض
قتاله���ا مبنظوم���ة �صاروخي���ة
و�أ�سلح���ة وعتاد خمتلف ،فهل هذا
الأمر متوافر؟
هنا ،يقول يل� :إذن ،حتدث بالأمر
وبالتفا�صيل م���ع حكمت �شهابي،

وخرجت
لكنن���ي رف�ض���ت ذل���ك،
ُ
غا�ضب ًا ،ومل �أره بعد هذه احلادثه
�إال بعد �ستة �أ�شهر!
يق���ول الرئي����س حل���ود :هناك
العديد م���ن الأمور ح�صلت بعد �أن
متت عملي���ات الدمج يف اجلي�ش،
ف�صار ال�ضباط واجلنود حمبوبني
من ال�شعب ،لأنه���م �أي�ض ًا �أ�صبحوا
ي�ساعدونه� ،سواء جلهة فتح و�شق
الطرقات� ،أو �أعمال الت�شجري ،وكثري
ذكرت بع�ضها،
من الأمور �سبق �أن
ُ
امله���م يف الأم���ر �أن االن�ضب���اط
الع�سكري �أ�صبح على درجة كبرية
من ال�س�ي�رة الع�سكري���ة ،لدرجة
�أنن���ي ال �أن�س���ى �أن العماد حكمت
ال�شهابي �س�ألني مرة :ماذا فعلتم
لي�صري هذا امل�ست���وى العايل من
االن�ضب���اط؟ نحن يف �سورية حتى
الآن غري قادين �أن نلزم الع�سكري
�أن يلب����س «البريي���ه» ،فهو فور
ح�صوله عل���ى امل�أذونية يرفعها
عن ر�أ�سه وي�ضعها يف جيبه..
وي�شري الرئي����س حلود هنا �إىل
�أنه رد قائ�ل�اً  :الأمور ب�سيطة ،منذ
البداية حينما حت�سم على اجلندي
يوم ًا من معا�ش���ه وتعاقبه بيوم
�سجن� ،سيلت���زم مب�سلكية اجلندي
ب�شكل �ص���ارم ،و�أنا من���ذ البداية
�أ�ص���درت مذك���رة ب����أن كل جندي
ال يلب�س «البريي���ه» يوقف ملدة
ع��ش�رة �أي���ام ،يعن���ي ح�سم ثلث
راتبه ،كم���ا �ش���ددت يف املذكرة
�أن عل���ى اجلندي ال���ذي يقف على

احلاج���ز �أن يتعامل مع املواطنني
باحرتام ،ك�أن يق���ول له� :إذا برتيد
�أعطن���ي �أوراق���ك الثبوتية ،ولي�س
كما كان يح�ص���ل يف ال�سابق ك�أن
يقول« :هات �أوراقك ويلبط بقدمه
الأر�ض» ،فم���ن كان يت�رصف هكذا
كان ي�سجن �أي�ض ًا ع�رشة �أيام.
ي�ضي���ف :كن���ا نر�س���ل �ضابط ًا
بلبا�س مدين ،ويبدو ك�أي واحد من
املواطنني ،ليتابع هذه الأمور ،ف�إذا
مل يت��ص�رف اجلندي مبا يليق مع
مواطنيه ،كان ينال العقاب الالزم.
يق���ول العماد حل���ود هنا :كان
يومنا يبد أ� منذ اخلام�سة والن�صف
�صباح ًا ،لق���د ب ّدلنا منطية العمل
ب�شكل جذري ،والإ�شكالية كانت �أن
اجلي�ش يري���د �أن يعمل ،وعليك �أن
توفر له العمل وو�سائله ،وجتعله
مطمئن ًا �إىل يومه وغده ،ف�إذا مات
�أو ا�س ُت�شه���د الع�سك���ري عليه �أن
يطمئ���ن �أن عائلته بعده لن تهان،
و�أن له منز ًال ي�أويها..
ي�ض���اف �إىل كل ذلك ،املطلوب
�أي�ض��� ًا �أن توفر ل���ه ال�سالح حتى
يتمكن م���ن �أداء امله���ام املناطة
باجلي�ش.
ي�ست���درك العم���اد حل���ود هنا
ليق���ول �إن���ه عند بداي���ة ممار�سة
مهامه كقائ���د للجي����ش ،قال له
رئي����س اجلمهورية �إنن���ا نريد �أن
ن�شرتي ع�رشة �أوتوبي�سات لنقدمهم
للجي�ش ،لكني رددت عليه بالقول:
اجلي�ش لي�س لدي���ه الأموال ليوفر

الطع���ام ،وال الثي���اب ،ف�أن���ا
الأهم عندي هو الأكل والثياب،
وبعدها نلتف���ت �إىل مثل هذه
الأمور.
ف�س�ألني� :أال تريد الأوتوبي�سات؟
قل���ت :ال� ،أنا �أريدهم تقدمة،
ولي�س �أن ندف���ع ثمنهم ،لأنهم
غداً �سيقولون �إن اجلي�ش يكلف
ال�شعب ..وفع�ل�اً هذا ما ح�صل
فيما بع���د ،حينما ذك���ر �أحد
ال���وزراء املعني�ي�ن بال�ش�ؤون
املالي���ة �أن العج���ز �سبب���ه
م�صاري���ف الأجه���زة الأمنية
والقوات امل�سلح���ة ،وهو قول
خاطئ وم�شبوه ،ولعله ال يدري
قيمة اال�ستثمار يف الأمن.
وي�ش�ي�ر الرئي�س حلود هنا
�إىل �أنه بعد �أن عاد �إىل الريزة،
جاء �إليه ال�سفري الأمريكي يف
�سورية ،وهو من �أ�صول �أرمنية،
�سب���ق ل���ه �أن عم���ل ملحق��� ًا
قن�صلي ًا يف ب�ي�روت قبل عدة
�سن���وات ،حينم���ا كان العماد
حلود �ضابط ًا �صغرياً.
يف تلك الف�ت�رة كما ي�شري
الرئي����س حلود ،كان���ت تقام
حفالت ،كان���وا يدعوننا �إليها،
ت�سلمت
فتعرفت �إليه ،وحينما
ُ
ُ
قيادة اجلي����ش� ،أر�سل يل هذا
ال�سفري خرباً :نري���د �أن نخلي
�إح���دى قواعدن���ا يف �أملانيا،
ولدين���ا هن���اك عت���اد جي�ش
كام���ل ،ال نريد �أن نتكلف على
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نقله �إىل الوالي���ات املتحدة،
فه���ل ت�شرتونه بكلف���ة النقل
وافقت
من �أملاني���ا �إىل لبنان،
ُ
على الأمر فوراً ،وهكذا ا�شرتينا
اجليب مبئة دوالر ،وال�شاحنة
مبئت���ي دوالر ،واملاللة ب�ألف
دوالر ،واملروحية ب�أقل من 30
�ألف دوالر ،وه���ذه الآليات ما
زالت تعمل حتى الآن.
ي�ست���درك العماد حلود هنا
قائالً :له���ذا ،حينما �أ�سمع عن
املبال���غ املخ�ص�ص���ة ل�رشاء
ال�س�ل�اح� ،سواء ملي���ار و600
ملي���ون التي ج���رى احلديث
عنها� ،أو تل���ك الهبات املالية
من هنا وهناك ،من �أجل �رشاء
ال�سالح� ،أع���رف �أنه لن يكون
هن���اك �س�ل�اح نوع���ي ،لأنهم
ل���ن يعطون���ا ال�س�ل�اح الذي
نتمكن فيه من مواجهة العدو
«الإ�رسائيلي» ،كما �أن �أكرث من
ن�صف هذه املبال���غ �سيذهب
�صفقات ،و�أن���ا �أكرث �إن�سان يف
لبن���ان يع���رف تفا�صيل هذه
ال�صفق���ات ،ول���دي الكثري من
ه���ذه امللف���ات من���ذ �أن كنت
�ضابط ًا �صغرياً.
ي�ضح���ك الرئي�س حلود هنا
من بع����ض االتهام���ات التي
يطلقها بع�ض مر�ضى النفو�س
مقرب من
الذين يقولون �إن���ه َّ
ً
�سورية �أو �إي���ران ،م�شددا على
�أن���ه مل يك���ن يع���رف �سوري ًا
وال �إيراني��� ًا ،وه���و تعرف �إىل
ال�سوريني لأنه���م كانوا ي�أتون
�إليه ،وال�سوريون قدموا للجي�ش
�أ�سلحة وذخرية قبل �أن ي�شرتي
ال�سالح من الأمريكيني حينما
قرروا �إخالء �إح���دى قواعدهم
يف �أملانيا ،فقد ق ّدم ال�سوريون
للجي����ش مئة دبابة ،وع�رشين
�أل���ف بندقي���ة كال�شينك���وف،
بالإ�ضافة �إىل الذخرية ،وحينما
دخل اجلي����ش �إىل �رشق �صيدا
نفدت الذخ�ي�رة ،لأننا مل نكن
نت�صور ح�صول معركة ،حينها
يقول يل الرئي����س الهراوي �إن
هناك مراكب حتملها «القوات
اللبناني���ة» �أ�سلحة وذخرية،
وق���د �أعطان���ا ال�شي���خ رفيق،
وذل���ك قبل �أن ي�صب���ح رئي�س ًا
للحكومة خم�سة ماليني دوالر،
فا�شرتيناه���ا م���ن «القوات»،
و�سرن�سلها �إليك ،فرددت عليه
حا�سم��� ًا� :أنا ال �آخذ وال �أ�شرتي
من امللي�شيات ،ولقد طلبت من
�سورية ما يلزمني ،و�أر�سلوها
�إيل ،وبالتايل مل �أعرف بعدها
ماذا ح�ص���ل باخلم�سة ماليني
دوالر ،وال �إىل �أين ذهبت.

�أحمد زين الدين
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أحكام األضحية
الأ�ضحي���ة �سُ نّ���ة م�ؤكَّ���دة؛ يُكرَه
تركها م���ع القدرة عليه���ا ،قال �أبو
هري���رة (ر�ضي اهلل عن���ه) عن النبي
علي���ه ال�صالة وال�س�ل�ام« :من وجد
منكم �سع��� ًة فلم ي�ض���حِّ  ،فال يقرب َّن
م�صالن���ا» ،وقال الإم���ام �أحمد بن
حنبل :الأ�ضحي���ة �أف�ضل من ال�صدقة
بقيمتها.
رُ�شع���ت الأ�ضحي���ة يف ال�سن���ة
الثاني���ة م���ن الهج���رة ،و�أجم���ع
امل�سلمون على م�رشوعيتها.

عنه� ،أو وقف وقف ًا لذلك.
• توزيع حل���م الأ�ضحية :الأف�ضل
�أن ي����أكل الرج���ل و�أهل بيت���ه ثلثاً،
ويهدي ثلثاً ،ولو كانت الهدية لغنيّ ،
ويت�صدق بالثل���ث على الفقراء ،ف�إن
�أكله���ا كلها �أو ت�صدق به���ا كلها �أو
�أهداها جاز كل ذلك.
• الأ�ضحية والدَّين :من كان عليه
دَي���ن فال جتب يف حق���ه الأ�ضحية،
لأن وف���اء الدَّي���ن وق�ض���ا�ؤه �أح���ق
م���ن اال�ستدانة مرة �أخ���رى من �أجل
الأ�ضحية.

حكمة م�رشوعية الأ�ضحية:
• التعبد هلل عز وجل.
• �إحي���اء �سنة �سيدن���ا �إبراهيم،
واتباع ًا لنبينا حممد عليهما ال�صالة
وال�سالم.
• التو�سعة على الأهل.
• �إدخال الفرح على الفقراء.
يُ�ستحبّ �رشاء الأ�ضحية قبل وقت
الذبح ،كما يُ�ستح���بّ ت�سمينها ،قال
�أبو �أمامة بن �سهل (ر�ضي اهلل عنه):
«كنا نُ�سم���ن الأ�ضحي���ة باملدينة،
وكان امل�سلمون يُ�سمنون».
يُجتنَّ���ب يف الأ�ضحي���ة العوراء
الب�ِّي� عَ َورُه���ا ،والعجف���اء ،يعني
نِّ
الهزيلة الت���ي ال مخّ لها ،واملري�ضة
التي ال يُرج���ى �شفا�ؤها ،والعرجاء
البينِّ عَ رَجُ ه���ا� ،أما م�شقوقة الأذن �أو
مك�سورة الق���رن ،فيُ�ستحب �أن يُعدَل
عنهما وتركهما ،و�إن مل يجد غريهما
فال ب�أ�س ،وغري تلك العيوب الأربعة
الأوىل ،جُت���زئ (�أي ميك���ن ذبحها)،
وكذلك يجزئ اخل�صيّ (املخ�صيّة).
ال يُقب���ل يف الأ�ضحية �إال ما كان
من بهيم���ة الأنعام ،والإب���ل والبقر
والغن���م ،وال يج���زئ �إال الثنية من
مت خم�س �سنني ودخل
الإبل ،وهو ما ّ
يف ال�ساد�سة ،والثنية من البقر ،وهو
مت ل���ه �سنتان ودخل يف الثالثة،
ما ّ
والثنية من ال�ض�أن؛ �إذا متّت له �سنة،
ويجزئ اجلزعة من ال�ض�أن (وهو ما
مت �ستة �أ�شه���ر) ،ح�سب قول جمهور
�أ َّ
وت���زئ البقرة عن �سبعة
العلماء ،جُ
�أفراد ،والبدنة (الإبل) كذلك ،لكن من
�ضحّ ���ى ب�سبعة �أكبا����ش� ،أف�ضل من
بعري واحد �أو بقرة واحدة.
يبد�أ وقت الذب���ح بعد �أداء �صالة
العيد مبا��ش�رة ،وينتهي وقت الذبح
عند غ���روب اليوم الثال���ث من �أيام
الت�رشيق (راب���ع �أيام عيد الأ�ضحى)،
هذا قول اجلمهور من �أهل العلم ،وال
ب�أ�س �أن يذبح لي�ل�اً  ،ف�إن فاته وقت
الذبح ،يذبح ق�ضاء للواجب.
كما يُ�ستحب للم�ضحّ ي �أن ي�ضحّ ي
بنف�سه ،ويقول وهو يذبح «ب�سم اهلل،
واهلل �أكرب» ،و�إن زاد «اللهم هذا منك
ولك ،اللهم تقبل من���ي� ،أو تقبل من
ف�ل�ان « فح�سَ ٌن �أي�ض���اً ،و�إن ذبح له
�أح���د ،كاجلزار ،فال ب�أ����س ،و�إن �أوكل
�أحداً بالذبح له فجائز �أي�ضاً ،ولي�س
�رشط ًا �أن ي�شه���د الذبح بنف�سه ،لكن
يُ�ستحبّ له ذلك.
يُعطي اجل���زار �أجرته ،وال يعطيه

�رشوط الذكاة (الذبح):
1ـ �أهليّة املذكي� :أن يكون الذابح
م�سلم ًا عاقالً� ،أو كتابياً.
2ـ توفُّر الآلة :تُب���اح الذكاة بكل
حمدد ينهر الدم بحدّه� ،سواء كان من
حديد �أو حجر �أو غ�ي�ر ذلك ،ما عدا
ال�سن والظفر والعظام فال جتوز بها،
للنهي اخلا�ص عنها.
3ـ قط���ع احللقوم :وه���و جمرى
النفَ�س واملريء ،وهو جمرى الطعام
ْي�ن ،وهما
وال��ش�راب ،و�أح���د ال َود ََج� نْ
الوريدان.
4ـ الت�سمية �أثناء الذبح.

من �آداب التذكية (الذبح):
بدل �أجرته �شيئ ًا من الأ�ضحية ،فعن
علي ر�ض���ي اهلل عنه ق���ال�« :أمرين
ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم
�أن �أق���وم عل���ى بدن���ه ،و�أن �أت�صدّق
بجلودها ،وجاللها ،وال �أعطي اجلازر
منها �شيئاً».
وال يج���وز �أن يبي���ع �شيئ��� ًا من
حلمه���ا� ،أما جلدها فيجوز �أن ينتفع
به هو ،وقيل يج���وز بيع اجللد ،و�إن
ت�صدَّق به فهو �أح�سن ،واهلل �أعلم.
ويجوز �أن يدّخر من حلم الأ�ضحية
فوق ثالثة �أيام ،كما �شاء ،لقول النبي
�صلى اهلل عليه و�آله و�سلم ،عن جابر
بن عبد اهلل قال« :كنا ال مُن�سك حلوم
الأ�ضاحي ف���وق ثالث ،ف�أمرنا ر�سول
اهلل �صل���ى اهلل عليه و�آل���ه و�سلم �أن
نتزود منها ،ون�أكل منها؛ يعني فوق
ثالث».
• مو�ض���ع ذب���ح الأ�ضحي���ة :من

ستحب للمضحي أن يأكل
ّ
يُ
وأهل بيته ثلثًا ..ويهدي
ثلثًا ..ويتصدق بالثلث
على الفقراء

ال�سنة �أن ينحر الإمام �أمام امل�سلمني
يف امل�صلى� ،أما غ�ي�ره فالأف�ضل �أن
ي�ضحّ ي كل م�سل���م يف داره مب�شهد
�أهله.

• �أف�ضل الأ�ضاحي :الكاملة ،وهي
�أ�سمنه���ا و�أح�سنه���ا و�أغاله���ا ثمن ًا
و�أكرثها نفع ًا و�أوفرها و�أطيبها حلماً،
�أما الكب�ش ف�أف�ضله كما ذُكر �أن يكون
�أقرن��� ًا �أي :له قرنان كامالن ،و�أملح ًا
�أي :بيا�ضه �أكرث من �سواده.
• م���ا يرتتب عل���ى م���ن �أراد �أن
ي�ضحّ ي:
• يُكره للم�ضحّ ي �أن يحلق ال�شعر
�أو يقلّم الأظافر� ،أو ي�أخذ �أي �شيء من
الب�رشة �إذا دخلت الع�رش ذي احلجة،
ق�ص ،و�إن كان متعمداً،
علم��� ًا �أن من ّ
فال �شيء عليه ،و�أ�ضحيته �صحيحة،
�أم���ا اجلزار فيمك���ن �أن يحلق �شعره
ويقلّ���م �أظافره ،وال �ش���يء من هذه
الأحكام تلحقه.
• الأ�ضحي���ة ع���ن الأموات :جتوز
الت�ضحية ع���ن امليت بنية ال�صدقة،
خ�صو�ص ًا �إذا �أو�صى امليت بالت�ضحية

إلى الهاربين من األضحية
ه���ل ن�ت�ردد هذا ال�ت�ردد يف ��ش�راء بع�ض
الكماليات� ،أو عند قدوم �ضيف عزيز؟
قال اهلل تعاىل} :ذلك وم���ن يعظّم �شعائر
اهلل ف�إنها من تقوى القلوب{.
قد تكون العبادة �سُ نّة ولي�ست واجبة ،لكن
ه���ذا ال يقلل من عِ ظَ م �أمرها وعل ّو �ش�أنها ،فمن
مل ين ِو �أن ي�ضحّ ي ه���ذا العام ،عليه �أال ين�سى
�أن ملك املوت قد يك���ون على موعد معه قبل
العودة �إىل هذه الأزمنة الفا�ضلة مرة �أخرى.
ورح���م اهلل عبداً ا�ست�شعر عِ ظَ ���م �أمر الأ�ضحية

و�أقبل عل���ى التقرُّب �إىل اهلل به���ا من�رشح ال�صدر
راجي ًا للأج���ر ،وباحث ًا عن الأكم���ل والأف�ضل من
الأنواع ،همّه ر�ضى الواحد الأحد ،وقد �ضحّ ى نبيّنا
َني.
بكب�شي �أملَحَ نْي �أقر نْ
نْ
�صلى اهلل عليه و�آله و�سلم
�أما مل ي�ستطع �أن ي�ضحّ ي لقلة ذات اليد ،فال
يح���رم نف�سه من النية ال�صاحلة ب�أن ينوي �أنه
لو كان ي�ستطيع وميلك املال لفعل ،فربّنا �أرحم
من �أن يكلّف عبداً مبا ال ي�ستطيع ،وربّنا �أكرم،
فيُلحق �صاحب النية ال�صادقة ب�صاحب العمل،
فهم يف الأجر �سواء �إن �شاء اهلل.

يُ�ستح���ب ا�ستقب���ال القبلة عند
الذبح ،وفيه �آثار ع���ن ال�سلف ،ومن
ذلك ما ورد من فعل ابن عمر (ر�ضي
اهلل عنهما) ،ح�سب م���ا �أخرج مالك
يف «املوطّ ����أ»� ،أن���ه كان يكره �أكل
ذبيح���ة ذبحت لغري القبلة�( .أخرجه
عبدالرزاق ب�إ�سناد �صحيح).
يج���ب الإح�س���ان �إىل الذبيح���ة،
حلديث النبي عليه ال�صالة وال�سالم:
«�إن اهلل كت���ب الإح�س���ان» �أخرجه
م�سلم.
و�أخرج الط�ب�راين عن ابن عبا�س
(ر�ضي اهلل عنهما) قال :مرّ ر�سول اهلل
�صل���ى اهلل عليه و�آل���ه و�سلم برجل
وا�ض���ع رجل���ه على �صفح���ة �شاة،
وهو يحد �شفرته وه���ي تلحظ �إليه
بب�رصها فقال�« :أفال قبل هذا؟ �أتريد
�أن متيته���ا موتات؟ �أي كان يجب �أن
ت�شحذ �سكينك قب���ل �أن ت�ضع ال�شاة
على الأر�ض بو�ضعية الذبح.
و�أورد الإم���ام �أحم���د ب���ن حنبل
�أن رج�ل�اً جاء النب���ي عليه ال�صالة
وال�س�ل�ام فق���ال :يا ر�س���ول اهلل �أين
ال �أذب���ح ال�شاة و�أن���ا �أرحمها ،فقال:
وال�شاة �إن رحمتها «رحمك اهلل».
يُ�ستحب الدعاء بالقبول ،حلديث
عائ�شة (ر�ضي اهلل عنها) يف �صحيح
م�سلم� ،أن النبي �صلى اهلل عليه و�آله
و�سلم �أمر بكب�ش �أقرن يط أ� يف �سواء
ويربك يف �سواء وينظر يف �سواء ،ثم
ق���ال لعائ�شة :هلمي املدية ،ثم قال:
ا�شحذيها بحج���ر ،ثم �أ�ضجع الكب�ش
ثم ق���ال :ب�سم اهلل ،الله���م تقبل من
حممد و�آل حمم���د ،ومن �أمة حممد،
ثم �ضحى به.

منوعات
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ّ
العناب ..إلذابة الدهون والكوليسترول
العِ نّ���اب �أو «�ش���وك امل�سيح»
�شج���ر �شائ���ك ي�ص���ل طول���ه �إىل
ح���وايل � 8أمتار� ،أوراق���ه م�ستطيلة
غري حادة الت�س�ن�ن ،وعناقيده من
الأزهار ال�صفراء املخ�رضة ،وثمرته
بي�ضوية بُنيّة �إىل محُْ مرّة ،و�أحيان ًا
�سوداء ت�شب���ه حبة الزيتون ،لذيذة
الطعم و ُلبّها �أبي�ض ه�ش.
مدينة عنابة اجلزائرية م�شهورة
ب�إنتاجها له���ذه الفاكهة منذ زمن
بعيد ،وقد �أخذت م���ن ذلك ا�سمها،
رغ���م �أن موطن���ه الأ�صل���ي ال�صني
واليابان ،فهو يُزرع يف ال�صني منذ
�أربعة �آالف �سنة ،ويُعترب من فواكه
املف�ضل���ة ،وله قيمة
َّ
�أهل ال�ص�ي�ن
غذائية جيدة.
ينت�رش الآن يف بالد ال�شام و�إيران
وجنوب �رشق �آ�سيا ،ويف نيوزيلندا
واملغ���رب العرب���ي ،ويعي����ش يف
املناطق احلارة و�شبه احلارة.
يحتوي العناب على �صابونينات
وفالفوين���دات و�سكري���ات وهالم،
وفيتامين���ات «�أ» و«ب »2و«ج»،
ومعادن هام���ة ،مث���ل الكال�سيوم
والفو�سفور واحلديد.
ا�ستُخ���دم العن���اب يف الط���ب
ال�صين���ي من���ذ � 2500سن���ة على
الأق���ل ،وقد ورد ذك���ره يف «حتفة
الق�صائ���د» ،وه���ي مقتطف���ات من
ال�شعر ال�صيني يف القرن ال�ساد�س
قبل امليالد ،وق���د عرفته ال�شعوب
القدمية ،وقي���ل �إن اجلنود الرومان
الذين كانوا يف القد�س �أيام امل�سيح
(علي���ه ال�سالم) �صنع���وا تاج ًا من
�شوك العن���اب و�ضعوه على ر�أ�سه،
وكان���وا يحيط���ون مع�سكراتهم به
ملنع النا����س من االق�ت�راب منهم
اجتناب ًا ل�شوك���ه ،وقد عرف العرب
العناب قبل الإ�سالم ،وورد ذكره يف

ال�شعر اجلاهلي فقي���ل :ك�أن قلوب
الطري رطبا وياب�س ًا
لدى وكرها العناب واحل�شف
البايل.
فوائد العناب كث�ي�رة ومنافعه
جليل���ة؛ يُ�ستخ���دم عالج��� ًا كام ًال
لأمرا����ض ال�صي���ف واحلِ مْي���ات
املنت�رشة في���ه ..ي����ؤكل طازج ًا �أو
يُ�رشب كالقهوة.
ت�ؤخذ قب�ضة يد من ثمرة العناب
وتُغل���ى يف  5كا�س���ات ماء كبرية،
وي�ستمر الغليان حتى ينق�ص املاء
�إىل  3كا�س���ات ،ثم يُرف���ع ويُ�صفَّى،

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

ويُ�رشب كا����س  3مرات يومي ًا ملدة
�شهر كامل.

فوائده
• لأمرا�ض احلل���ق ،وم�سكِّن ومهدِّئ
ومكافح لل�سعال والربو.
• للح�سا�سية واحلكة اجللدية.
• حل�سا�سية الأنف وال�صدر.
• لل�صدفية واالكزميا.
• يفتِّح لون الب�رشة.
• يعالج م�شاكل البوا�سري.
• اللتهاب الأع�صاب و�آالم املفا�صل،
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�أفــقــي
 - 1لقبها الفني دلوعة االغنية العربية.
 - 2احدى احلموات الفاتنات يف ال�سينما العربية.
 - 3ح�صل على  /ثلثا �أبي
 - 4لقب ماجدة الرومي الفني « --العربي» (كلمتان)

وحرارة الأطراف ،والأرق ،خ�صو�ص ًا
عند النوم.
• ي�ساع���د يف �إذاب���ة الده���ون
والكولي�سرتول يف الدم.
• ينقّي الدم من ال�سموم والأخالط.
• يحافظ على ميوعة الدم ،ومينع
تخثرّ ه.
• يحافظ على قوة ون�ضارة الب�رشة
وجمالها.
• ي�صنَّ���ف ك�أح���د الأغذي���ة كبرية
الفائ���دة التي تق���اوم ال�رسطانات
و�أمرا�ض القلب ،ملا فيها من ن�سبة
عالية من م�ضادات الأك�سدة« «a n
 - 5قر�أ القر�آن قراءة مت�أنية  /ما
يربط به احل�صان لتوجيهه.
 - 6حت�س����س  /طريق���ة جتم���ع
ال�شيء عرب الوقت.
 - 7انتق���ال وتق���دم ال�شيء مثل
نقا�ش مو�ضوع ما
� - 8رشفة يف البناء  /ياب�سة
 - 9لقبها الفني �صوت الكري�ستال
 - 10لقبه الفني العندليب الأ�شقر
(لبنان)
عــمـــودي
� - 1أو�شك على القيام بال�شيء /
من انواع الزهور  /حرف نفي.
 - 2نهر يف ال�صني  /ن�صف رباح.
 - 3جه���از ايقاف ال�سيارة  /عقد
(ك�صفقة ما)
 - 4على و�شك �أن يحدث لها �شيء
 /حماكاة
 - 5ثلث���ا مرء  /كان���ت عا�صمة
لل�سومري�ي�ن ع���ام  2100ق.م /
عك�س راج
 - 6ل���ه جائزة عاملي���ة با�سمه
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.»tioxidants
• م�ض���اد حي���وي يق�ض���ي عل���ى
االلتهاب���ات ،خ�صو�ص��� ًا يف ال�صدر
والأنف.
• م�ضاد للحميات و�أمرا�ض ال�صيف.
يزي���د يف ال���وزن ويح�سّ ���ن ق���وة
الع�ضالت ،ويزيد االحتمال.
• يو�ص���ف العن���اب كمق��� ٍّو للكبد،
ويُعطى خلف�ض الهيوجية والتململ.
• ينفع لوجع املثانة والكليتني.
الزي���ت امل�ستخ���رَج م���ن بذر
العن���اب ،والذي ي�ش���كّل  50باملئة
م���ن وزن الثم���رة يُع���رف عاملي ًا
بزي���ت اجلوجوبا ،ويدخ���ل اليوم
يف خمتلف م�ستح��ض�رات العناية
بالب��ش�رة ،ملا يحت���وي عليه من
خ�صائ�ص ومكون���ات �شبيهة بتلك
التي تفرزها الب�رشة لدى الإن�سان،
ولذل���ك ف�إن هذا الزيت ي�ساعد على
ترطيب اجلل���د وت�أخري �شيخوخته،
ومكافح���ة كاف���ة �أن���واع البكرتيا
التي ت�صي���ب اجللد ،الحتوائه على
م�ضادات خا�صة به���ذه البكترييا،
ولذلك ف�إنه يكافح وي�ؤخّ ر اخلطوط
والتجاعي���د الدقيق���ة الت���ي تبد�أ
بالظهور على الوجه ،وين�شّ ط خاليا
اجللد بع���د �سن الثالثني ،خ�صو�ص ًا
مت ا�ستخدامه بانتظام.
�إذا ّ
كما �أن ه���ذا الزيت يعمل ب�شكل
فعّ���ال ج���داً يف ع�ل�اج اجل���روح
والتقرح���ات اجللدي���ة وبع����ض
الأمرا����ض الأخ���رى ،كالأكزمي���ا
والفطريات وجفاف اجللد وت�شققه،
م���ن خ�ل�ال الرتكيب���ة واخلوا�ص
ال�شمعي���ة الطبيعية التي ميتلكها،
ال�سيما �أنه زي���ت �سهل االمت�صا�ص
بالن�سب���ة �إىل الب��ش�رة ،ويوفّر لها
حماي���ة طبيعي���ة م���ن امل�ؤثرات
والعوامل اجلوية اخلارجية.

الحل السابق
1
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(مبعرثة)  /مركبة ورحلة �أمريكية للقمر.
� - 7ضمري غائب � /أ�صابك بالغرور  /ا�سم �أحد
احلروف (معكو�سة).
 - 8مت�شابه���ان  /هبة خفيف���ة من الهواء /
حرف نفي.
 - 9ا�سم علم مبعنى هني العي�ش  /ظهر
 - 10غري نا�ضج  /تنور
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كاريكاتير

يربح  950دوالرًا إثر كل شهيق وزفير
قد ال ت�صدق �أن �شاب ًا عمره � 30سنة ،ظل من �أيلول 2013
�إىل الآن يرب���ح يف الثانية الواحدة  475دوالراً� ،أو  950بعد
كل �شهيق وزفري ،ولي ًال نهاراً بال توقف ،حتى وهو نائم ويف
�أيام العطالت.
قفزت ثروت���ه بعد  31مليون و� 536أل���ف ثانية ،من 19
�إىل  34ملي���ار و 700مليون دوالر ،حيث بات من �أغنى 400
ملياردير يف الواليات املتحدة.
�إن���ه الأمريك���ي م���ارك زوكرب�ي�رغ ،املول���ود يف 1984
بنيوي���ورك ،واملبت�سم دائم ًا يف �صور ن���راه فيها ببنطلون
اجلينز �شبيه ًا بط�ل�اب اجلامعات ،وم�ؤ�س����س «في�سبوك»
التوا�صلي ال�شهري.
ربْ���حٌ يومي يزيد عن  41ملي���ون دوالر يف �أيلول ،2013

حي���ث كان زوكربريغ ميلك  19.7ملياراً ح�سب الئحة جملة
«فورب����س» الأمريكية ،وزاد عليه���ا  15يف � 12شهراً م�ضت
حتى �أيلول هذا العام� ،أي �أنه كان يربح مليار و 250مليون
كل  30يوم���اً� ،أو ما يزيد عن  41يومياً ،ومليون و� 710آالف
يف ال�ساعة� ،أو  28500دوالر يف الدقيقة الواحدة.
م���ع ذلك مل ي�صل زوكربريغ ،الذي حقق �أكرب ربح خالل عام
واحد بني مليارديرات الالئحة ،ليحتل املرتبة الأوىل فيها ،بل
العا�رشة ،فيما احتكر قمتها هذا العام �أي�ضاً ،كما طوال � 21سنة
متتالية ،ال�شهري بيل غيت�س؛ م�ؤ�س�س «مايكرو�سوفت» لربامج
الكومبيوت�ي�رات ،وبرثوة زادت  9ملي���ارات عن العام املا�ضي،
وو�صل���ت يف  2014مل���ا مل ي�صل �إليه �س���واه بالتاريخ الأكيد،
وجعله الأغنى ب�أمريكا والعامل� ،أي  81مليار و 200مليون.

تقنية جديدة إلخفاء األشياء الكبيرة
اكت�شف العلماء يف جامعة «رو�ش�سرت» طريقة لإخفاء
الأ�ش���ياء الكبرية عن النظر ،وذلك با�س���تخدام عد�س���ات
جاهزة ورخي�صة الثمن ومتاح���ة ،وهي تقنية يبدو �أنها
ظهرت من �صفحات �سل�سلة «روايات اخليال هاري بوتر»
للكاتبة «جيه .كيه .راولينغ».
ويف عملي���ة الإخفاء هذه ،يختف���ي الغر�ض متام ًا عن
النظ���ر ،يف الوقت ال���ذي يظهر كل �ش���يء حوله كما هو.
وم���ا يطلق عليه عملية �إخف���اء «رو�ش�سرت» لي�س عملية
�إخفاء حقيقية على الإطالق ،ف���الأداة تبدو وك�أنها جهاز
تـــ�صـــــدر عـــــــن
�شــركــة الـقـــلــم
للإعالم �ش.م.م.

غر�ض خلف
ٌ
ي�ستخدمه طبيب العي���ون� ،أي عندما يو�ضع
العد�سات ذات الطبقات ،يبدو وك�أنه اختفى.
ويق���ول العلم���اء �إن عمليات الإخف���اء ال�سابقة كانت
معقّدة وباهظ���ة الثمن ،ومل تكن قادرة على �إخفاء �أ�شياء
ثالثية الأبعاد عندما يُنظر �إليها من زوايا خمتلفة .وخالل
اختباراتهم� ،أخفى الباحثون يداً ووجه ًا وم�سطرة ،وجعلوا
كل �شيء يبدو «خمف ّياً» ،فيما تظل ال�صورة خلف الغر�ض
املخفي مرئية ،وي�ضيف���ون �أن دالالت االكت�شاف ال نهاية
لها.
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:

