القطب السياسي يتراجع عن موقفه
ألمـــــــة واحـــــــدة
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قطب �سيا�سي لبناين يعي�ش يف اخلارج� ،أبلغ من يعنيهم الأمر �أنه غري
ق��ادر على دع��م �أح��د �أب��رز املر�شحني للرئا�سة ،لأن البلد ال��ذي يقيم فيه
ويحمل هويته �أ�شار عليه بعدم اال�ستقرار يف لبنان ،يف املدى املنظور ،ما
يعني ا�ستحالة تر�ؤُّ�سه احلكومة ،وبالتايل ،الرتاجع عن موقفه الذي كان
قد ّمت الت�سويق له؛ ب�أن ي ؤ�يّد املر�شح الرئا�سي املذكور الذي �سي�أتي به رئي�ساً
للحكومة فور انتخابه.

السنة السابعة  -الجمعة  23 -ذو الحجة 1435هـ  17 /تشرين األول  2014م.
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االفتتاحية

سننتصر على الظالميين
تعي����ش املنطقة العربية والإ�سالمي���ة �رصاع ًا كبرياً بني
م�رشوعي؛ «ال��ش�رق العربي اجلدي���د» و«ال�رشق الأو�سط
نْ
اجلديد» ،وي�أخذ ال�رصاع �أ�شكا ًال حادة وا�ستثنائية ال متر يف
حياة ال�شعوب �إال كل � 400أو � 500سنة.
هجمة ا�ستعمارية قدمية جديدة تقودها وا�شنطن لتفتيت
منطقتنا ،وا�ستغالل ثرواتنا عرب �أدوات �إرهابية تكفريية �أ ّمنت
لها وا�شنطن ك ّل الإمكانات خدمة لـ«�إ�رسائيل» ولـ«م�رشوع
ال��ش�رق الأو�سط اجلديد» الذي طرحت���ه �إدارة جورج بو�ش،
وحتاول �إدارة �أوباما تطبيقه ب�أ�ساليب �أخرى ،ولهدف واحد؛
حماية «�إ�رسائيل» ووجودها.
ً
ه���ذا هو اله���دف املركزي ملا يج���ري حالي���ا ،و�أ�سا�سه
�إ�ضعاف املقاومة التي هزمت «�إ�رسائيل» ،وت�شتيت قدراتها
ع�ب�ر قوى تكفريي���ة �إرهابية عا�شت وتر ّب���ت وترعرعت يف
متت �إىل ديننا
�أح�ض���ان وا�شنطن ،وع ّممت مفاهيم ثقافية ال ّ
و�شعوبنا العربية والإ�سالمية ب�أي �صلة ،من �أجل توليد ر�أي
عام عامل���ي ُمعا ٍد لق�ضايانا ،وينظر �إلين���ا على �أننا �أعداء
احل�ض���ارة والتق��� ُّدم ،وال نعرف �إال لغة القت���ل و�أكْ ل الأكباد
وقطْ ع الر�ؤو�س ،فيما «�إ�رسائيل» هي «الدولة الدميقراطية»
الوحيدة يف هذا ال��ش�رق ،وال ب ّد من حمايتها بكل الو�سائل
لإقامة «ال�رشق الأو�سط اجلديد».
واجه مب��ش�روع عربي �إ�سالمي
ه���ذا امل�رشوع التدمريي ُي َ
ح�ضاري تقوده �إيران وحلفا�ؤه���ا الرو�س وال�سوريون ودول
«الربيك����س» وكل �أح���رار العامل ،وهذا امل��ش�روع �س ُي�سقط
م��ش�روع «ال�رشق الأو�سط اجلديد» ،الذي ال ميلك � ّأي حيثية
واجه ب�صمود �سورية وت�ضحيات املقاومة،
وبيئة حا�ضنة ،و ُي َ
و�صالبة �إي���ران ،وحزم رو�سيا وك ّل ال���دول احلليفة .كما �أ ّن
واجه �أي�ض ًا ب�سيا�س���ة �إيران ّية ق ّدمت للعامل
ه���ذا امل�رشوع ُي َ
ال�صورة احلقيقية للإ�سالم املتن ّور احلقيقي العلمي املنفتح
ال���ذي يرف�ض تكفري الآخر ،و�شهدت �إي���ران  -باال�ستناد �إىل
فكره���ا الإ�سالمي  -نه�ضة تكنولوجية �سلمية نالت �إعجاب
الع���امل ،وح ّولت �إيران �إىل دول���ة عمالقة بفكرها الإ�سالمي،
ومتكّنت من مواجهة كل ال�ضغوط ..وانت�رصت.
امل��ش�روع ال�صهي���وين الإرهاب���ي التكفريي ل���ن ينجح
مهما «تكالبت» قوى ال��ش�ر العاملية واملحلية ،لأن ه�ؤالء
ال ميلك���ون الإميان ،والذي ال ميلك الإمي���ان بعدالة ق�ضيته
�س ُيهزم ،لأن كل الفريق املعار�ض فريق «كرتوين» مل ينت�رص
مرة واحدة يف ميادين القتال ،وال يعرف لغة ال�رشف والعز،
وال يجيد �إال لغة املكائد والد�سائ�س واالنقياد الأعمى لقوى
ال��ش�ر الذين كانوا يرمونه بع���د كل حت ُّول وعند كل مف�صل،
لكن ر ّده كان املزيد م���ن االنبطاح والتبعية واخلنوع ،لأنه
ال ميلك من الأخ�ل�اق العربية والإ�سالمية النبيلة وال�سامية
�أي �شيء.
�سننت�رص حتى لو طال هذا الليل ،ومهما كانت طائراتهم
وبوارجه���م وغدره���م و�إعالمه���م ..لأنهم خ���ارج التاريخ
واجلغرافيا.

التمديد للمجلس النيابي اجترار لألزمات ..وربما النكبات
يبدو �أن طبخ���ة التمديد للمجل�س
النياب���ي ُو�ضع���ت على ن���ار حامية،
ويرتك���ز البحث بني م���ن يعنيهم الأمر
حول مدة هذا التمديد با�ستكمال والية
املجل�س احلايل املم��� َّدد له ال�ستكمال
والية ثانية كاملة� ،أي �سنتني وخم�سة
�أ�شهر� ،أو �سنة وب�ضعة �أ�شهر.
املهم �أن قرار التمديد اتُّخذ ،ب�رصف
النظ���ر عن �أ�سباب���ه املوجبة واحلديث
املم ّل ع���ن اخلوف م���ن الف���راغ ،مرّة
بذريعة الأو�ضاع الأمنية التي ال ت�سمح
ب�إجراء العملي���ات االنتخابية ،و�أخرى
بذريع���ة الف���راغ يف الرئا�س���ة الأوىل،
وحتمية ا�ستقال���ة احلكومة بعد �إجراء
االنتخاب���ات ،وعدم وجود رئي�س ُي�صدر
املرا�سي���م الالزمة لذل���ك ،وك�أن البلد
ب�ل�ا د�ستور وال قوان�ي�ن ترعى خمتلف
احلاالت والإ�شكاالت.
�سيا�س���ي خم�رضم يعلّ���ق على هذا
الواقع ال�سيا�سي اللبناين املرير بح�رسة
و�أمل لي�ش�ي�ر �إىل �أن الطبق���ة ال�سيا�سية
اللبنانية ،خ�صو�ص��� ًا ه�ؤالء امل�ستجدين
وي�سميه���م بـ«الطارئني عل���ى احلياة
ال�سيا�سي���ة» ،مل يفهم���وا التج���ارب
ال�سيا�سي���ة وال التاريخ ال�سيا�سي للبلد،
كم���ا مل ي�ستوعبوا ما م���رّ به لبنان يف
فرتات �سابقة.
يع���ود ه���ذا ال�سيا�س���ي لي�ؤكد �أنه
مر بها
يف كل تاري���خ الأزم���ات الت���ي ّ
لبن���ان ،قب���ل الع���ام  ،1975مل يح�صل
مت التمدي���د ملجل�س النواب �أو
مرة �أن ّ
ت�أجي���ل االنتخاب���ات� ،أو تطوي���ل عمر
جمل�س النواب ،بل على العك�س متام ًا؛
كان لبن���ان �أمام بع����ض الأزمات يلج�أ
�إىل تق�ص�ي�ر والي���ة املجل����س ،و�إجراء
انتخاب���ات جديدة تُطل���ق ديناميكية
جديدة يف احلياة ال�سيا�سية.
فف���ي الع���ام  1946ح���دث خل���ل
خط�ي�ر يف الرتكيبة والتوازن ال�سيا�سي
والطائف���ي يف لبن���ان ،حينما انتخب

الأرثوذك����س حبيب �أبي �شه�ل�ا رئي�س ًا
ملجل�س الن���واب بطبخة د ّبرها الرئي�س
ريا�ض ال�صلح ،بدعم من الرئي�س ب�شارة
اخل���وري ،اللذي���ن �رسعان م���ا حاوال
�إ�ص�ل�اح هذا اخلل���ل ،ومنه���ا :ا�ستقالة
�أب���و �شهال وتعيين���ه وزي���راً للأ�شغال
يف حكومة ال�صل���ح التي خلفت وزارة
�سعدي املنال ،لكن رئي�س املجل�س رف�ض
ذلك ،فكان احلل الآخ���ر بتق�صري والية

رغم التمديد لن يتوفر حل
جدي لقانون انتخاب جديد
يطور الحياة
عادل ومتوازن ّ
السياسية اللبنانية نحو
األفضل

امللج�س النيابي اال�ستقاليل الأول عدة
فح ّل يف الثامن من
�أ�سابي���ع من عمرهُ ،
ني�س���ان عام  ،1947وكان���ت انتخابات
�أيار التي ذاع �صيتها يف التزوير ،وق�صرُ
ُع ُمر جمل�س النواب يف بداية عهد كميل
�شمعون ،حيث ح���ل جمل�س نواب عام
 ،1951وجرت االنتخاب���ات عام ،1953
بع���د اال�ضطرابات الت���ي ح�صلت عام
 1952و�أطاحت بب�شارة اخلوري.
وفعله���ا الرئي�س ف����ؤاد �شهاب بعد
انتخابه عام  ،1958وح ّل جمل�س كميل
�شمع���ون املنتخب ع���ام  ،1957والذي
�شه���د عمليات تزوير وا�سع���ة �أ�سقطت
�أقط���اب املعار�ضة للعه���د ال�شمعوين
با�ستثناء �صربي حمادة ور�شيد كرامي

ومعروف �سعد ،وكانت انتخابات العام
.1960
وبر�أي هذا ال�سيا�سي �أنه بعد اندالع
الأحداث يف  13ني�سان  ،1975لو كان قد
مت اللجوء �إىل انتخابات نيابية �رسيعة،
ّ
وتق�ص�ي�ر والي���ة املجل����س املنتخب
عام  ،1972لرمب���ا كان وفّر على البالد
كل االنق�سام���ات والتط���ورات الدامية
وف�صولها املختلفة التي ا�ستمرت حتى
عام  ،1990بد ًال من اللجوء املتكرر منذ
ع���ام � 1976إىل متدي���د والية املجل�س،
الذي طال عمره ع�رشين عام ًا ونيف.
وي�شري ه���ذا ال�سيا�س���ي �إىل متديد
املنتخب عام
والية جمل����س الن���واب
َ
 2000وجعل���ه �أربع �سن���وات وثمانية
�أ�شه���ر ،رغم �أن املجل�س الد�ستوري كان
ق���د طعن يف ه���ذا التمدي���د يف قانون
 1996و�أ�سقطه� ،إال �أن الطبقة ال�سيا�سية
اللبنانية عادت ومرّرته يف العام ،2000
ويف ظ���ل الوالية املم���دة (�أي الثمانية
�أ�شهر الإ�ضافية) حدث���ت كل التطورات
اخلطرية التي مير بها لبنان وملّا يزل.
ويت�ساءل هذا ال�سيا�سي :ماذا ينتظر
لبن���ان يف ظ���ل التمدي���د املنتظَ ر بعد
التمديد الأول الذي �سينتهي مفعوله يف
�شهر ت�رشين الث���اين املقبل ،خ�صو�ص ًا
�أنه يف ظل هذا التمديد �شهد ف�صو ًال من
�أزمات متعددة ومتنوعة ،يتداخل فيها
املحلي بالتوازنات الإقليمية والدولية.
ويخل����ص �إىل نتيجة واح���دة؛ �أنه ال
يرى يف التمديد اجلديد �إال تعميق ًا للأزمة،
لأن���ه مت�أكد �أن �أي حل ج���دي لن يتوافر،
خ�صو�ص��� ًا جلهة قان���ون انتخاب جديد
عادل ومتوازن يط ّور احلي���اة ال�سيا�سية
اللبنانية نح���و الأف�ضل ،داعي ًا املراهنني
على تطورات مل�صلحتهم ،خ�صو�ص ًا «تيار
امل�ستقبل» وقوى � 14آذار� ،إىل الإقالع عن
هذه الرهانات العقيمة واخلطرية.

ر�ضوان الذيب
www.athabat.net

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

قرار التمديد ا ُتّخذ ..ب�صرف النظر عن �أ�سبابه املوجبة واحلديث املم ّل عن اخلوف من الفراغ

�أحمد �شحاده
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همسات

¡ جتنيد الإرهابيني

فصول من «دواعش» الداخل اللبناني

أ�كّ���د م�صدر لبناين غري مدين �أن
اال�ستخبارات ال�سعودية والقطرية
تتناف����س على جتني���د جمموعات
�إرهابية يف لبنان ،للقيام ب�أعمال
تفج�ي�ر يف ال�ساح���ة اللبناني���ة.
و�أو�ض���ح امل�ص���در �أن «جبه���ة
الن�رصة» و«اجلبه���ة الإ�سالمية»
ت�سعي���ان �إىل �سلخ مدينة طرابل�س
– ع���كار ع���ن الدول���ة اللبنانية،
م�ستعينت���ان مبعلومات وم�ساعدة
ميدّهما بها كوادر يف تيار �سيا�سي
لبناين ب���ارز يف ال�شم���ال ،مقابل
�أم���وال طائل���ة ت�سدّده���ا كل من
الريا�ض والدوحة.

¡ م�صري اخلطة الأمنية

�سخ���ر وزي���ر «م�ستقبلي» من
احلدي���ث ع���ن «تع���ومي» اخلطة
الأمني���ة يف طرابل����س ،فيما هناك
وزير من املدين���ة بات اخت�صا�صه
�إغ���راق الفيحاء والب�ل�اد كلها يف
�أ�ضالي���ل ت����ؤدي �إىل الف�ت�ن ،علم ًا
�أن الوزيريْ���ن من بطان���ة �سيا�سية
واح���دة� ،إال �أن �أحدهم���ا «تعقلن»
بعد املن�صب ،والثاين «تطيرّ ».

¡ تقارير

 ..وتبقى املقاومة بكامل جهوزيتها

�آن لنا �أن ن�ستبق و�صول «داع�ش»
�إىل لبن����ان � -إن و�صل����ت  -باحلديث
عن «دواع�����ش» الداخل الذين ارتكبوا
ويرتكب����ون �أقذر املوبقات ،وا�ستدرجوا
الإرهاب عمداً �إىل جمتمع لبناين يعي�ش
هاج�س طوق من �شياطني تكفري تقرع
�أبوابه �شما ًال و�رشق���� ًا ،وحتى جنوب ًا..
�شياطني لديها من ينتظرها يف الداخل
اللبناين لهدف واحد :حماربة املقاومة
يف عقر دارها وعرينها ،حتى ولو غدا
لبن����ان رم����اداً ،بعد �أن انهزم����وا �أمام
ال�رضبات اال�ستباقي����ة لهذه املقاومة
يف اجلان����ب ال�س����وري ،خ�صو�ص ًا يف
الق�صري والقلمون.
من ف�ص����ول «دواع�����ش» الداخل
م�ؤخراً ،ما ح�ص����ل يف م�سجد عبداهلل
ب����ن م�سع����ود يف ب����اب التبانة ،حني
اعت�صمت داخله ع�صاب����ة املولوي -
من�صور التابع����ة لـ«جبهة الن�رصة»،
وامل�ؤلفة من ثالثني م�سلح ًا ،وا�شرتطت
لإخ��ل�اء امل�سج����د خروج ًا �آمن���� ًا �إىل
«زواريب حا�ضن����ة» يف باب التبانة،
بع����د �أن ف�شل املولوي يف الإنتقال مع
ع�صابته �إىل م�سقط ر�أ�سه يف القبة.
خلي���ة املول���وي  -من�صور هي
واح���دة م���ن الع�صابات الت���ي مت ِّهد
لدخ���ول الإرهاب �ضم���ن جمموعات
كب�ي�رة �إىل لبن���ان ،ويبق���ى ال�شمال
اللبن���اين حت���ت «رعاي���ة» بع�ض
ال�سيا�سي�ي�ن و�أهل التكف�ي�ر ،الب�ؤرة
الأك�ث�ر قابلية ال�ستيع���اب القادمني،
م���ادام �أكرث من ن�صف �سكان طرابل�س
وع���كار باتوا م���ن غ�ي�ر اللبنانيني،
وهناك تقدي���رات ب�أن عدد امل�سلحني
اللبناني�ي�ن املوال�ي�ن لـ«داع����ش»

و«الن�رصة» ممن يده���م على الزناد
يقارب الألف.
ومن ف�صول «دواع�����ش» الداخل
�أي�ض���� ًا ،ت�سهي����ل الهج����وم امل�سلّ����ح
ال����ذي ح�صل يف عكار عل����ى اجلي�ش،
بع����د �إحباط الهج����وم الأكرب جلماعة
«الن�رصة» يف ج����رود بريتال ،و�سقط
في����ه للمقاومة ثماني����ة �شهداء ،وترك
املعتدون خلفهم ع�رشات من قتالهم.
و�إذا كان هج����وم «الن���ص�رة» يف
بريتال ا�ستهدف �إح����داث ثغرة هروب
�إىل الزب����داين ال�سورية ا�ستباق ًا ل�شتاء
�صعب يف جرود عر�سال ،ف�إن ما ح�صل
يف ع����كار يدخل �ضمن اللعبة الأخطر،

«دواعش» مسيحيون
بانتظار إعالن «اإلمارة
اإلسالمية» في لبنان

بع����د �أن كرث احلديث عن �سيناريوهات
لإي�ص����ال «الدول����ة الإ�سالمي����ة» �إىل
�سواح����ل املتو�سط عرب عكار ،نظراً �إىل
عدم �إمكانية ذل����ك يف العراق وال يف
�سورية.
و�إذا كان «دواع�����ش» الداخل من
امل�سلم��ي�ن هم خاليا تط���� ُّرف وتكفري
ّمت تطعيمه����ا باملئات م����ن ال�سوريني

املرتكب��ي�ن الهاربني م����ن بالدهم �إىل
مناط����ق ع����كار وطرابل�����س وعر�سال
�ْي� الأو�سط والغربي ،وهدفهم
والبقاع� نْ
متزي����ق «دول����ة ح����زب اهلل» و�إقامة
«دولة اخلالف����ة» ،ف�����إن «دواع�ش»
الداخ����ل م����ن امل�سيحيني ه����م �أولئك
الذين ينتظ����رون «الفو�ضى اخلالقة»
الت����ي �س ُيحدثها �أي �إع��ل�ان لـ«�إمارة
�إ�سالمية» يف ال�شم����ال ،لتكون لديهم
ذريعة للمطالبة بدويلة م�سيحية يف
ك�رسوان واجلوار من جهة ،ولالن�سالخ
عن دولة يحكمه����ا بنظرهم حزب اهلل
وحلفا�ؤه من جهة �أخرى.
م�شكلة الر�أي الع����ام اللبناين �أنه
املوجه
يقر أ� من خالل الإعالم املحلي َّ
املوجه من
من م�شغلي����ه� ،أو الإقليمي َّ
مموليه ،وال يتاب����ع تعديالت اخلرائط
يف الغ����رف الأمريكية ال�س����وداء ،التي
تعمل لتمك��ي�ن «داع�ش» م����ن �إقامة
دولتها م����ن الأنب����ار العراقية و�صو ًال
�إىل الرق����ة ال�سورية ،وملن يت�ساءل عن
كيفية التوا�ص����ل مع «�إمارة ال�شمال»
يف لبنان والو�صول �إىل مياه املتو�سط
ع��ب�ر ال�شاط����ىء الع����كاري ،فاجلواب
وا�ضح :التوا�صل اجلغرايف بني �إمارات
«دول����ة اخلالفة» لي�����س مطلوب ًا يف
املرحلة الأوىل ما دام بالإمكان �إيجاد
ب�ؤر جاهزة موالية لـ«اخلالفة»� ،سواء
ب��ي�ن طرابل�س وع����كار �أو يف عر�سال،
ولي�س �أدل على الإمارات غري املت�صلة
جغرافي���� ًا �أك��ث�ر من مدين����ة «درنا»
الليبي����ة ،التي رغ����م بعدها اجلغرايف
وا�ستحال����ة و�صله����ا بدول����ة العراق
وال�شام يت ّم حت�ضريه����ا حالي ًا لتكون
�إمارة موالية خلالفة البغدادي.

(�أ.ف.ب).

قا�س للم�سلحني
على �أبواب �شتاء ٍ
يف ج����رود عر�سال ،ف�����إن الأ�رسى من
الع�سكري��ي�ن باقون رهائ����ن ودروع ًا
ب�رشية بانتظار �أن ي�ضمن الإرهابيون
االنتقال الآم����ن �إىل الزبداين ،وهذا ما
رف�ضته احلكوم����ة ال�سورية ،وبانتظار
عرو�����ض يجري التفاو�ض معهم حالي ًا
ب�ش�أنها لالنتقال �إىل ريف حلب بد ًال من
الزبداين ،ف�����إن امل�س�ألة الأكرث خطورة
عل����ى لبنان لي�ست م����ن جهة ال�شمال
وال من جرود عر�سال ،بل تلك املنطقة
العازلة التي ت�سعى �إليها «�إ�رسائيل»
م����ن منطقة القنيط����رة ال�سورية ،التي
ي�سيطر عليه����ا الإرهابيون حالي ًا� ،إىل
منطقة جبل ال�شي����خ يف لبنان ،حيث
الإطاللة على معاقل املقاومة ،وحيث
احللم «الإ�رسائيلي» املدعوم �أمريكي ًا
بق����وة ،ب�شمول ه����ذه املنطقة العازلة
�رشيط���� ًا حدودي ًا ي�ص����ل �إىل الناقورة
بح����راً ،وين�ش����ىء لـ«�إ�رسائيل» عاز ًال
يحميها م����ن االحت����كاك املبا�رش مع
املقاومة.
يبقى هذا املخطط جمرد �سيناريو
�أمريكي غري واقع����ي ،لأن له حماذيره
«�إ�رسائيلي���� ًا» ،وله تداعياته من ردود
فعل �إيراني����ة بدعم رو�س����ي ،و ُيعترب
م����ن �سابع امل�ستحي��ل�ات حتقيقه يف
اجلنوب ،لأن املقاوم����ة مهما حاولوا
�إلهاءه����ا يف ال�رشق وال�شمال ال�رشقي،
ف�إنه����ا بكامل جهوزيته����ا ملواجهته،
حت����ى ولو كلفه����ا هذا الأم����ر �إ�شعال
حرب �ستكون �إقليمية بامتياز ،وتكون
«�إ�رسائيل» �أكرب دافعي الأثمان فيها.

�أمني �أبو را�شد

�أع ّد بع�ض م�س�ؤويل تيار �سيا�سي
�سفارتي
نْ
بارز تقارير �أُر�سل���ت �إىل
ْي�ن يف الأح���داث اللبنانية،
م�ؤثرت� نْ
ح���ول عالق���ة منظم���ات تكفريية
بالرئي����س جنيب ميقات���ي ،فقام
م�ؤيدون للرئي����س ميقاتي ب�إر�سال
تقرير مف�صل بالأرق���ام والتواريخ
عن كل �أ�شكال العالقة والتقدميات
والت�سهيالت التي يقدمها «التيار»
للم�سلح�ي�ن ،ونقل���ه املتطوع�ي�ن
التكفريي�ي�ن �إىل �سوري���ة ،و�أماكن
«اال�ست�ضافة» يف لبنان.

¡ العباقرة

�أك���د متابع���ون �أن م�س����ؤويل
«الدعاي���ة» يف «� 14آذار» مل
ينجحوا يف تربير رف�ض امل�ساعدة
الع�سكرية الإيرانية غري امل�رشوطة
للجي�ش اللبن���اين ،حتى �أن بع�ض
الذي���ن يُعتربون م���ن «العباقرة»
قال���وا يف معر�ض الرف����ض�« :أهم
م�ساع���دة تقدمها �إيران للبنان هي
نزع �سالح حزب اهلل»!

¡ جهود فوق العادة

الحظ دبلوما�سي عربي الن�شاط
غري الطبيعي لل�سفري الأمريكي يف
لبنان ومكت���ب التن�سيق الع�سكري
يف ال�سفارة مع اجلهات ال�سيا�سية
والر�سمي���ة لإقناعه���م بتعطيل �أي
�صفقة �س�ل�اح رو�سية للبنان ،ومن
بينها �أكرث من خم�سني دبابة ،كهبة.

¡ بال مو�ضوعية

الحظ من ح���ض�ر احتفال ذكرى
اغتيال داين �شمعون �أن الكلمات مل
تتطرّق �إىل القاتل من قريب �أو بعيد،
كما �أن كالم وزير العدل �أ�رشف ريفي
مل ي�ص����ل �إىل درجة م����ن العدالة ،ال
من حي����ث تلبي�س التهمة ،وال �إقناع
احلا�رضين ب�����أن ما يلقيه فيه �شيء
من املو�ضوعية ،ب����ل موا�صلة �إلقاء
تُهم منبعها �ضغينة �سيا�سية.
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يف ظل احتدام املعارك يف �شمال
لها ح�صة وازنة فيها تركيا.
�سورية ،خ�صو�ص ًا ب�ش�أن معركة عني
�أم���ا ال�سعودية فه���ي غري قادرة
العرب امل�شهورة كردي ًا بـ«كوباين»،
بقياداته���ا املهرتئ���ة التخل���ي عن
كان ثمة حرك���ة نا�شطة للإرهابيني
عنادها ،فهي تريد ه���دوءاً مع �إيران
يف جنوب بالد الأمويني.
وال تري���د ،لكنه���ا يف كل احل���االت
يف ال�شم���ال ،ثم���ة تواط ؤ� تركي
مل تع���د حتتمل انت�ص���ارات اجلي�ش
فا�ضح مع «داع�ش» ،وغارات جوية
العرب���ي ال�س���وري ،واهت���زاز دورها
�أمريكية م���ع حلفائه���ا ال ت�ستهدف
يف اليم���ن ،لهذا هجم���ت �إىل االمام
بتات ًا قواعد «داع�ش» ،ال يف �سورية
وطلب���ت م���ن الأمريكي�ي�ن تعزي���ز
وال يف العراق.
وجوده���م �أو احتالله���م يف حف���ر
يف اجلنوب ،حركة ظاهرة للعيان
الباطن ،ولهذا قررت تدريب ما يطلق
لـ«جبهة الن���ص�رة» ،وتن�سيق كامل
عليه «املعار�ض ال�سورية امل�سلحة
وتام مع العدو «الإ�رسائيلي» ،وهناك
املعتدل���ة» ،وك�أنها  -وهي كذلك -
من زوّدها ب�أ�سلح����ة نوعية وب�أموال
مل تفهم الدر�س جي���داً من ال�رضبات
طائل����ة لتعزيز دورها عل����ى الأر�ض،
التي وجّ هها اجلي�ش ال�سوري جلماعة
ال����ذي و�ص����ل ب�أ�ش����كال خمتلفة �إىل
ما ي�سمى «جي����ش الإ�سالم» بقيادة
الغرب ،وحتديداً �إىل احلدود اللبنانية؛
ربيبه���م زهران علو����ش ،وغريها من
يف جرود عر�سال والقلمون ..وكل ذلك
اجلماعات املموَّلة �سعودياً.
بغر�����ض تعزيز وجودها ودورها على
حلف �أعداء �سورية ،من وا�شنطن
الأر�ض للتوازن مع «داع�ش»..
مروراً ب�أوروبا وبائعي الكاز العربي،
الأمريكي����ون رغ����م غاراتهم على
حاول���وا تو�سيع هجومهم وا�ستهداف
مواقع لـ«داع�ش» يف �سورية والعراق
حلفاء دم�شق ،لك���ن الرو�سي ظهرت
ي�ؤك����دون �أن ال ني����ة لديهم الجتثاث
ع�صاه الغليظ���ة يف �أوكرانيا ،وكان
هذا التنظي����م الإرهابي ،وهم بالتايل
قب���ل �سنوات قد �أفه���م اليانكي بهذه
�أطفال �أكراد يجل�سون �أمام �أ�ضرحة �أهلهم الذين قتلهم �إرهاب «داع�ش» يف �سورية
يعملون لتكري�س خطوط حمر.
(�أ.ف.ب ).الع�صا الت���ي �أدّبت جورجيا ،وهو ما
�أم����ا الأتراك ،فيوم���� ًا بعد يوم ،ال
جع���ل الأمريكي عرب ربيب���ه الرتكي
يتباط����أ يف االجت���اه نح���و القوقاز
بل �ساع����ة بعد �ساعة ،تت�ضح حقيقة و�سخرية �أي�ضاً ،ب�أن العرب ال يفكرون ودفع لكل الأعمال الرببرية� ،سواء يف
و�آ�سيا الو�سطى.
�أطماعهم و�أحالمهم «الدونكي�شوتية»� ،إال قبلياً ،فكيف �إذا كان �شيخ القبيلة العراق �أو يف �سورية.
ال�ص�ي�ن �أبلغ���ت الر�سالة القوية
وهن���ا ننقل عن �أ�ست���اذ جامعي
ال ب����ل �أكرث ت�ض����ح �أكاذيب «الوايل» معت�ل�اً ؟ وكي���ف �إذا كان �شي���خ �آخر
ع�ب�ر هونغ كونغ ب�أن���ه ال عودة �إىل
ترك���ي
حول
ا�ستطالع
ج���رى
لو
أنه
�
الكبري رجب طي����ب �أردوغان� ،أنه من �صبياً؟ وهل ّم ج���را� ..أما الأتراك ،فهم
أكراد تركيا أدركوا
زم���ن ا�ستعمار هذه املنطق���ة بتاتاً،
تلك الف�صيلة الطورانية والتلمودية .يفكرون الآن �إمرباطورياً ،لذا �أ�صابهم ر�أي الأكراد يف االنتخابات الرئا�سية
أردوغان
أن
متأخرين
وطهران بدورها �أبلغت �أنقرة بوا�سطة
ثمة حقيقة عل����ى وقع التطورات جن���ون العظم���ة ،خ�صو�ص��� ًا �صدر الرتكي���ة لأعربوا كلهم ع���ن ندمهم
يف �سوري����ة والع����راق يك�ش����ف عنها �أعظمهم اجلديد رجب طيب �أردوغان ،و�أ�سفه���م النتخ���اب رج���ب طي���ب خدعهم ..فهو استمالهم عبد اللهيان ر�سالة ذات لهجة عالية
جداً.
دبلوما�س����ي عربي يف ب��ي�روت؛ �أنه وهو ق���د وزّع يف ال�ساب���ق �أكاذيبه �أردوغ���ان ،علم ًا �أن هناك �أكرث من 20
الرتكية مليون كردي �ص���بّ معظم ناخبيهم لنيل أصواتهم االنتخابية
ب�أي حال ،املعركة م�ستمرة ،ولن
يت����م بدق����ة متناهي����ة التن�سيق بني ووع���وده يف كل االجتاهات
تنتهي يف مدى قريب ،وتركيا �ستكون
اال�ستخب����ارات الأمريكي����ة والرتكية والكردي���ة ،فهو كذّب عل���ى م�سعود لأردوغان.
ثم دعم «داعش» في
قريب��� ًا يف دائرة ال�ض���وء ،ف�ستنتقل
وبر�أي الدبلوما�سي العربي ،ف�إن
و«الإ�رسائيلي����ة» ،وم����اذا ع����ن الربزاين ،وا�ستدرج عب���داهلل �أوجالن
حربهم البربرية
الأزمات �إليها حتم���اً ،كما ي�ؤكد هذا
اال�ستخبارات العربية ،والدبلوما�سية قبيل االنتخابات الرئا�سية ،حتى �إذا «داع����ش» هي انك�شاري���ة �أردوغان
الدبلوما�س���ي ،لأن حقيق���ة الأطماع
العربي����ة ،خ�صو�ص���� ًا ا�ستخب����ارات ما �أ�صبح «ال�ص���در الأعظم» بف�ضل الي���وم ،تُ�ستخ���دم يف �سوري���ة ويف
ودبلوما�سية بائعي الكاز؟
للرج���ل – البهلوان �ست����ؤدي به �إىل
ماليني الأ�صوات الكردية� ،أدار الظهر الع���راق ..وحت���ى يف لبن���ان ،بينما
نهايته ،فهل الحظتم �آخر بهلوانياته
يجيب ه���ذا الدبلوما�سي مبرارة ،وتخلى ع���ن كل وع���وده املخملية« ،جبهة الن�رصة» ه���ي ذراع قطرية
بق�صف طائراته مواقع ملقاتلي حزب
العمال الكرد�ستاين يف قرية دغليجا
جن���وب �رشق���ي تركيا ،وه���ي ذات
الغالية الرتكية ،ومنعه عودة الأكراد
�إىل كوباين مل�ساعدة �إخوانهم؟!
يف عر�س���ال مل حتمل � ّأي تطور �إيجابي ،لأن من
و�أخ�ي�راً ،يك�شف هذا الدبلوما�سي
¡ عملية مزارع �شبعا
¡ ممنوعان �أمريكيان
ال�رشوط التي يطلبها امل�سلحون:
حقيق���ة كل هذه الهجم���ة ،في�ؤكد �أن
ُعلم �أن
الهجوم ال�ضاري على امل�رشق العربي،
ال�سف�ي�ر ال ًأمريكي يف بريوت ديفيد هيل� ،أبلغ تو ّقف املراقب���ون �أمام تعلي���ق �سمري جعجع � -إط�ل�اق ��س�راح م���ن � 15إىل � 20إرهابي ًا من
ً
مرجع ً
املقاومة
ذتها
ف
ن
الت���ي
النوعية
العملية
عل���ى
إدارته،
�
عليهما
رص
ت�
ممنوعي
عن
ا
كبري
ا
ر�سمي
ا
ّ
نْ
ّ
ال���ذي تبق���ى دم�شق وبغ���داد قلبه،
ال�سج���ون اللبنانية وال�سورية مقابل كل جندي
�أولهم���ا :عدم قب���ول هبة ال�سالح الإي���راين
والذي ت�شكل الأح�ل�ام الإمرباطورية
التي جتد الإ�سالمي���ة يف م���زارع �شبعا املحتل���ة ب�أنها خمطوف.
ً
أن
�
يعني
ذلك
أن
�
فاعت�ب�روا
وطنية»،
«خيانة
أنها
ل
،
ا
جد
احلكوم���ة اللبنانية نف�سها �أمامها حمرجة
الرتكية ر�أ�سه البارز ،يحظى بتغطية
ممر �آم���ن للإرهابيني ب�ي�ن عر�سال
 توف�ي�رّ
ً
للعدو.
ا
جد
ؤملة
�
وم
ناجحة،
كانت
العملية
آمن
ل
ا
املمر
هب���ة جمانية بال قيد �أو ��ش�رط ،وثانيها:
كامل���ة م���ن اللوب���ي ال�صهيوين يف
وجرودها.
حيث
وجرودها،
للم�سلحني التكفرييني ب�ي�ن عر�سال
الواليات املتح���دة ،لأنه يحقق حلم
جنبالطية
«تكويعة»
¡
ً
منهم،
اخلطريين
ا
وخ�صو�ص���
ال�سجناء،
نقل
الظروف.
كانت
أ�كّد هيل على رف�ض هذا الأمر ،مهما
تيودور هرتزل ب�إزالة �سورية ،وتفكيك
رومية..
�سجن
إىل
�
الدفاع
وزارة
�سجون
من
مطو ًال �أمام �آخر مقابالت النائب
العراق� ،أما لبنان فهو يخ�ضع ملقولة
¡ حترير ال�سل�سلة ال�رشقية �سيفر�ض نف�سه تو ّقف املراقبون َّ
حول
اال�ستفهام
عالمات
ع��ش�رات
رحت
ط
وهنا
غري
الن�رصة»
«جبهة
واعتباره
وليد جنب�ل�اط
ُ
الثعلب ال�صهيوين ه�ن�ري كي�سنجر:
إذا
�
وما
رومية،
يف
واملتطرفني
ال�سجناء
و�ض���ع
احلر»،
«اجلي�ش
ي�سم���ى
ما
وكذلك
يتعر�ض لها لبنان ب�سبب وجود �إرهابي���ة،
«جمرد فائ�ض جغ���رايف» ،وهو �أمر
رغم التهديدات التي ّ
ال�سجن
هذا
ل
حتو
والراحة!
للنقاهة
مكان
إىل
�
ً
جبال
�سل�سلة
يف
ومغ���اور
الإرهابي�ي�ن يف خمابئ
تكويعة
عت�ب�ر
ي
الت�رصيح
ه���ذا
أن
�
ا
خ�صو�ص���
م���ع الأ�سف ال�شدي���د مل تفهمه قوى
َّ
ُ
أو
�
اللبنانية
احلكومة
أن
�
ب
ت
متابعتها
�ستتم
«اال�شرتاكي»
للزعي���م
جديدة
لبنان ال�رشقية� ،إال �أنه ينّ
� 14آذار ،الت���ي لن تخرج من العباءة
ّ
ا�سطنبول
يف
لـ«داع�ش»
مكتب
¡
ت�ستقر ،ويف �أي زاوية!
معظمها غري جاهز للتن�سيق مع ال�سوريني ملواجهة ملعرفة �أين يحتمل �أن
ال�سعودية لأنها يف النتيجة مملوءة
ّ
ه���ذه التهديدات .وب���ر�أي خرباء ع�سكري�ي�ن ف�إن هذا
�أعلنت القن���اة الأوىل الأملانية �أن داع�ش تدير
بالرياالت والعمل���ة اخل�رضاء ،وهذا
الواقع يفر�ض تكتيك ًا ع�سكري ًا جديداً لتحرير ال�سل�سلة ¡ ال تق ُّدم يف املفاو�ضات
عملياته���ا ع�ب�ر مكت���ب لها غ�ي�ر ر�سمي يف
هو م�رشوعهم ..وم�ستقبلهم �أي�ضاً.
ال�رشقية من املجموع���ات الإرهابية التكفريية ،وهو ُعلم �أن املفاو�ضات التي جتري مع املجموعات ا�سطنبول ،يوفر ت�سهي�ل�ات لتنقالت امل�سلحني
�أمر ال حمالة �سيفر�ض نف�سه قبل نهاية العام احلايل .الإرهابية امل�سلحة ب�ش����أن اجلنود املخطوفني الأجانب مقابل  400دوالر للفرد الواحد.
�أحمد زين الدين
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معطيات أمنية« :إسرائيل» قادت هجوم بريتال
عق���ب م���رور �أ�سبوع�ي�ن على
الهجوم الذي نفّ���ذه م�سلحو «جبهة
الن�رصة» باجت���اه ج���رود بريتال،
والذي �صدّه مقاتلو حزب اهلل ون�سفوا
�أهداف���ه اخلط�ي�رة ،تك�شّ ف���ت م�ؤخراً
معطيات �أمني���ة جديدة عن الهجوم
و�أعادته �إىل الواجهة من جديد ،نظراً
�إىل م���ا حتمله م���ن معلومات ت�شري
�إىل الدور «الإ�رسائيلي» الكبري الذي
واكب حترُّك امل�سلحني باجتاه مواقع
احلزب من �ألف���ه �إىل يائه ،عرب دعم
لوج�ستي وا�ستخب���اري غري م�سبوق
تُرجم ب�إ�سن���اد ناري �ضخم ،رعته -
وفق املعلومات  -غرف «�إ�رسائيلية»
مت �إن�شا�ؤه���ا على احل���دود ال�سورية
مع فل�سط�ي�ن املحتلة قبيل الهجوم،
مهمّته���ا تن�سي���ق عملي���ات حترك
م�سلح���ي «الن�رصة» عل���ى الأر�ض؛
م���ن القنيطرة �إىل احل���دود ال�سورية
 اللبناني���ة ،وتوف�ي�ر «معلوماتا�ستخبارية» عن حت���ركات اجلي�ش
ال�سوري وح���زب اهلل� ،إال �أن ملقاتلي
احلزب مفاج�آتهم �أي�ضاً ،يف التوقيت
املنا�سبي ،فبعد �أقل من 72
نْ
واملكان
�ساعة ،ر ّد احلزب بعملية نوعية �ضد
موق���ع ال�سدانة داخل م���زارع �شبعا
املحتل���ة ،حملت ر�سائل يف �أكرث من
اجتاه ،لع���ل �أخط���ر �شظاياها التي
و�صلت �إىل تل �أبيب م�سارعة احلزب
�إىل �إع�ل�ان م�س�ؤوليت���ه املبا��ش�رة
عنها ،ما �أرب���ك القيادتني ال�سيا�سية
اللتي
والع�سكري���ة عل���ى ال�س���واء ،نْ
ا�صطدمتا بتحذي���رات عربت �رسيع ًا
�إىل خمتل���ف الق���ادة م���ن حمللني
وخرباء ع�سكري�ي�ن «�إ�رسائيليني»،
م���ن مغب���ة االن���زالق �إىل «ف���خ»
مواجه���ة م���ع ح���زب اهلل بتوقيته
ه���و ولي����س بتوقي���ت «�إ�رسائيل»،
�أُردف بتقري���ر ا�ستخب���اري عر�ضته
القناة الثاني���ة «الإ�رسائيلية»� ،أبرز
ق���درات وجتهي���زات تقني���ة معقّدة
�أحلقها احل���زب يف ال�سنوات الأخرية
برت�سانت���ه ال�صاروخية ،وخل�ص �إىل
�أن حزب اهلل ب���ات اليوم واقع ًا يهدد
كل ال�س���كان «الإ�رسائيليني» ب�أكرث
م���ن � 100ألف �ص���اروخ ،يحوي �أكرث
م���ن  10000منها على �أنظمة توجيه
دقيقة ت�ستطي���ع الو�صول �إىل جميع
�أنحاء «�إ�رسائيل».
ولع���ل �أخط���ر م���ا ك�شفت���ه
املعلومات هو �أن حزب اهلل التفّ عرب
عملية موق���ع ال�سدانة ،على خمطط
خط�ي�ر كان يق�ضي ب�شن هجوم كبري
من قبَل مئات امل�سلحني من «جبهة
الن�رصة» �أمّنت «�إ�رسائيل» ت�سللهم
م���ن القنيط���رة �إىل منطق���ة �شبعا،
باجتاه قرى جنوبية تخ�ضع ل�سيطرة
احلزب وقواع���ده ال�شعبي���ة ،يعقب
مبا��ش�رة الهجوم عل���ى بريتال� ،إال
�أن مقاتليه �أحبط���وا الهجوم قبل �أن
�رضبتي
نْ
يبد�أ ،و�أرفقوه مبلحق ت�ضمّن
قا�سيت�ي�ن مل�سلح���ي «الن��ص�رة»
و«داع�ش» على ال�سواء ،عرب عملية
نوعي���ة نفّذتها فرقة خا�صة باحلزب
ا�ستهدف���ت �أوالها جتمع��� ًا لأكرث من
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من هنا وهناك

¡ اخلالف �شكلي

�أك���دت دوائ���ر �أوروبية دبلوما�سي���ة �أن هناك
توافق ًا بني وا�شنط���ن و�أنقرة حول «حتمية»
�إقامة منطقة عازلة داخ���ل الأرا�ضي ال�سورية
على احلدود الرتكية .وقالت الدوائر �إن اخلالف
ما ي���زال قائم ًا حالي ًا ب�ي�ن تركيا والواليات
املتحدة عل���ى هوية املجموع���ات امل�سلحة
التي �ستتوىل املهام يف املنطقة العازلة ،ومن
�أية جهة �ستتلقى التعليمات.

¡  ..حلماية امللوك والأمراء

ذكرت م�صادر ع�سكرية غربية �أن هناك وحدات
ع�سكرية خا�صة من عدة دول ،بينها الواليات
املتح���دة ،ترابط يف عدد من دول اخلليج ،يف
مقدمتها ال�سعودي���ة .وقالت امل�صادر �إن هذه
الوح���دات تتمتع بتدريب عالٍ  ،وهدفها طم�أنة
العائ�ل�ات احلاكم���ة يف دول اخلليج ،والتي
تخ�شى من ت�شكُّل جمموع���ات م�سلحة داخل
�ساحاته���ا ،بع���د �أن �أوقفت ال���دول املذكورة
الت�سهيالت واحلوافز الت���ي مُتنح للإرهابيني
الذين يتوجهون �صوب العراق و�سورية.

¡ الع�سكر الرتكي غا�ضب

�صورة وزعتها «جبهة الن�صرة» جلنودها يف جرود عر�سال

 130م�سلح��� ًا من «الن��ص�رة» كانوا عُ رف منهم «�أب���و بظاظة احلموي»،
يتح�صنون يف خمب�أ بجرود القلمون ،و«�صال���ح عب���د الواح���د اليمني»،
�أف�ضت �إىل مقتل جميع من فيه و�أ�رس و«جح���در ال�سعودي ب���ن قو�سان»،
و«نا�رص بن جابر القوقازي» ..وبينما
قائدهم.
العملي���ة التي �شبّهته���ا م�صادر ربط���ت معلومات �أكرث من جهاز �أمني
�أمنية متابعة بتلك التي نفّذها مقاتلو لبن���اين بني هجوم بريت���ال وعملية
حزب اهلل �ض���د �أه ّم ر�ؤو����س ت�صنيع مزارع �شبعا� ،أ�شار قيادي يف فريق 8
املتفجرات كانوا موجودين يف �إحدى �آذار مقرّب من حزب اهلل� ،إىل �أن احلزب
الفي�ل�ات مبنطقة القلم���ون ،حيث ّمت ير�ص���د جي���داً ما يح�ص���ل يف �شبعا
الق�ضاء عليهم جميع ًا حينها� ،أتبعها والعرقوب ،ومل يع���د لديه �أدنى �شك
ب����أن «�إ�رسائيل» تري���د نقل املعركة
�إىل عق���ر داره يف اجلن���وب اللبناين،
عرب م�سلحي «الن�رصة» حتديداً ،فيما
ي�شبه مواجهة «بالوكالة» مع حزب
اهلل.
ويف وق���ت �أ�ش���ارت معلومات
�أمني���ة �إقليمية وُ�صف���ت باملوثوقة،
«عمليات أمنية» غير
�إىل ت�سل���ل الع��ش�رات م���ن م�سلحي
متوقَّ عة ستشهدها
«الن��ص�رة» من القنيط���رة باجتاه
الساحة اللبنانية قريبًا �شبعا والعرقوب ،أ�مّنتهم فرقة «بيتا
�أر» «الإ�رسائيلية» ،ك�شفت �صحيفة
لن تصب في مصلحة
«كومري�سن���ت» الرو�سية عرب تقرير
«جبهة النصرة» ورعاتها له���ا �أن مقاتل���ي ح���زب اهلل بادروا
�رسيع��� ًا  -عق���ب هج���وم بريتال -
�إىل الر ّد وب�ش���كل مبا�رش على رعاية
«�إ�رسائي���ل» للم�سلحني ،عرب عملية
يف مزارع �شبع���ا �أتت مبنزلة ر�سالة
ملن يعنيه���م الأمر ،لع���ل �أهمها ما
و�ص���ل �إىل ت���ل �أبي���ب ،ومفادها �أن
احلزب بعملية �أخ���رى ال تقل ق�ساوة «ح���زب اهلل ال زال مي�س���ك مبفاتيح
ع���ن �سابقته���ا؛ كمني محُ ك���م ن�صبه اللعب���ة ،رغم انخراط���ه يف املعارك
مقاتلو حزب اهلل يف اجلرود �أي�ضاً� ،أدى ال�سوري���ة ،و�أنه يراق���ب عن كثب ما
�إىل �إيقاع « 51داع�شي���اً» يف الأ�رس ،يدور على اجلبهة اجلنوبية ،خ�صو�ص ًا
وهم من �ضمن جمموعة ت�ضم قياديني يف �شبعا والعرق���وب» ..وبالتزامن،
من «داع�ش» ،ومقت���ل وجرح �آخرين �أكد «ت�شارل���ز �شويربدج» ،وهو �أحد

ال�ضب���اط ال�سابقني يف اال�ستخبارات
الربيطانية ،على رعاية «�إ�رسائيل»
مل�سلح���ي «جبهة الن�رصة» ،بعد �أن
�أن�ش�أت �أجهزة ا�ستخباراتها بالتعاون
م���ع اال�ستخب���ارات الربيطاني���ة
والأمريكي���ة تنظي���م «داع�ش» عرب
متويل���ه من قب���ل بع����ض الأنظمة
اخلليجية ،كا�شف ًا �أن الهجوم الأخري
الذي �شن���ه م�سلحو «الن�رصة» على
�أح���د معاقل ح���زب اهلل ،والذي متيّز
بكثاف���ة نارية وتكتي���ك ا�سرتاتيجي
الفت ،مل يك���ن ليت ّم بهذا ال�شكل لوال
الدعم «الإ�رسائيلي» الكامل له�ؤالء
امل�سلح�ي�ن ،ولي�صل �إىل م���ا يُ�شبه
اجلزم ب�أن «جبه���ة الن�رصة» باتت
الي���وم الف�صي���ل امل�سل���ح املتطرف
الأقرب �إىل «�إ�رسائيل» ،وفق تو�صيفه.
ويف اخلتام ،ح���ر ٌّي التوقُّف �أمام
معلومات حمله���ا دبلوما�سي غربي
زار لبن���ان م�ؤخ���راً ،ووفق��� ًا لتقارير
�أمني���ة و�صفها باملوثوق���ة ،مفادها
�أن «عملي���ات �أمنية» غ�ي�ر متوقعة
�ست�شهدها ال�ساحة اللبنانية قريب ًا لن
ت�ص���ب يف م�صلحة «جبهة الن�رصة»
وملحقاته���ا ورعاته���ا الداخلي�ي�ن
والإقليمي�ي�ن ،ربط ًا مبفاج�آت جهّزتها
دم�ش���ق مع حلفائه���ا� ،ستخرق جدار
املع���ارك يف ع�ي�ن الع���رب� ،ستكون
�إحداها مفاج�أة «من العيار الثقيل»
�سيفجّ ره���ا الرئي�س ال�س���وري ب�شار
الأ�س���د يف وجه خ�ص���وم �سورية ،قد
تقلب الطاولة عل���ى ر�ؤو�س اجلميع،
ويف اللحظة الأخرية.

ماجدة احلاج

ذك���رت م�صادر دبلوما�سي���ة �أوروبية نق ًال عن
�ضباط ع�سكريني متقاعدين �أتراك� ،أن الأرا�ضي
الرتكية «مباح���ة» من جانب عنا�رص تنظيم
«داع����ش» ،وهن���اك حالة م���ن ال�سخط يف
�صفوف اجلي�ش الرتكي .وي�ؤكد ه�ؤالء ال�ضباط
�أن هناك خمازن �ضخمة م���ن الأ�سلحة داخل
الأرا�ضي الرتكية ينهل منها م�سلحو «داع�ش»
ما ي�ش���ا�ؤون ،كما يتوا�ص���ل تدفق الإرهابيني
بعل���م ال�سلطات الرتكي���ة �إىل داخل االرا�ضي
ال�سورية والعراقية ،عرب م�سارات �آمنة حتر�سها
عنا�رص اال�ستخبارات الرتكية.

¡ م�رص ترف�ض الإغراء

أ� ّكد م�س�ؤول م�رصي رفيع �أن قيادة بالده رف�ضت
�ضغوط ًا و�إغ���راءات �أمريكية وخليجية كبرية
لإر�س���ال وحدات ع�سكرية من اجلي�ش امل�رصي
�إىل الأرا�ض���ي ال�سوري���ة والعراقية ،م�شرياً �إىل
�أن القاهرة ترف����ض �أية خطط لتق�سيم العراق
و�سورية .و�أو�ضح امل�س�ؤول �أن م�رص مع احلرب
على الإرهاب ،وه���ي على ا�ستعداد للم�شاركة
يف ذلك من خالل امليدان اال�ستخباري ،وم�رص
حتارب الإرهاب عل���ى �أرا�ضيها ،خ�صو�ص ًا يف
�سيناء ،وهو �إرهاب مدعوم من تلك الدول التي
متار�س ال�ضغوط على القاهرة ،واملجموعات
الإرهابي���ة يف �سيناء جاء بع�ضها من مناطق
القتال يف �سورية والعراق.
وك�شف امل�س�ؤول امل�رصي �أن بع�ض الدول التي
تنادي بدعم م�رص اقت�صادي ًا ،وتعد بهذا الدعم،
تط���رح ا�شرتاطات �صعبة مقاب���ل الدعم الذي
تتحدث عنه.

¡ الأمن الأردين يعتقل «الدواع�ش»

قالت م�ص���ادر ما ي�سمى بـ«التي���ار ال�سلفي
اجله���ادي الأردين»� ،إن الأجه���زة الأمني���ة
«اعتقل���ت منذ بداية عطل���ة عيد الأ�ضحى ما
يزي���د على � 30شخ�ص ًا م���ن التيار من م�ؤيدي
داع����ش ،و�إن التحقي���ق معه���م ج���ا ٍر بتهمة
الرتوي���ج لتنظيم���ات م�سلح���ة (داع�ش) عرب
ال�شبكة العنكبوتية».
ُيذكر �أنه يوجد يف �سوري���ة والعراق ما يزيد
عن  2000مقاتل من «التيار ال�سلفي اجلهادي
الأردين» ،من بينهم نحو � 450أردني ًا يقاتلون
مع «داع�ش».

 6عربي ـ دولي
هل تخوض «حماس»
و«فتح» االنتخابات
بقائمة َّ
موحدة؟
عندما ي�صدر كالم يف اللحظات
املف�صليةُ ،ي�صب���ح التوقف عنده
ليق���ر�أ ملي ًا ،ويتم تدقيقه
�رضوري ًا ُ
ملعرفة وفهم ما ترمي �إليه كلماته،
وم���ا وراءها من مغ���ا ٍز �سيا�سية،
خ�صو�ص��� ًا عندم���ا يتعل���ق الأمر
بامل�شهد الفل�سطيني ،ومن طرفني
لطاملا ُح ِّمال م�س�ؤولية ا�ستمرار ما
تعاين منه ال�ساح���ة الفل�سطينية
من انق�س���ام حاد ،طغى بتداعياته
على كل عناوي���ن ومفا�صل العمل
الوطن���ي ..ولع���ل الأخط���ر كان
قبل
توظي���ف ه���ذا االنق�سام م���ن َ
الكي���ان ال�صهي���وين ،ال���ذي �أمعن
يف فر�ض وقائع���ه امليدانية على
الفل�سطيني�ي�ن؛ تهويداً وا�ستيطان ًا،
وبالتايل الإيغال عميق ًا يف الدماء
الفل�سطينية.
يف الأي���ام القليل���ة املا�ضية
�ص���در كالم تطابق عن���ده كل من
الدكت���ور �أحمد يو�س���ف؛ القيادي
يف حرك���ة «حما����س» ،وح�سني
ال�شيخ؛ القيادي يف حركة «فتح».
كالم غاي���ة يف الأهمية� ،إن جلهة
م���ا ت�ضمنه� ،أو جله���ة توقيته� ،أو
حتوالت يف
جلهة ما ُ
�سيحدثه من ّ
امل�شهد الفل�سطيني.
ما قاله القياديني هو �أن حركتي
«حما�س» و«فت���ح» من املمكن
والوارد جداً �أن تخو�ضا االنتخابات
موحدة ت�ضم
املقبلة �ضمن الئحة َّ
مر�شح���ي احلركت�ي�ن ..ب���ل ذهب
ح�سني ال�شيخ �إىل حد القول نحن
يف حرك���ة فتح م�ستعدون لذلك».
ه���ذا ال���كالم وطرحه لي����س ترف ًا
�سيا�سي ًا� ،أو من فراغ� ،أو م�صادفة،
بل ل���ه مق ّدمات يجب البحث فيها
وعنه���ا ،خ�صو�ص��� ًا �أن «حما�س»
متباعدتي يف
و«فتح» ما تزاالن
نْ
طرحهما ال�سيا�سي ،و�إن جمعتهما
وثيقة الوفاق الوطني عام .2006
�إذاً ،م���ا الداف���ع وراء ما �رصّح
به الدكت���ور �أحمد يو�سف وح�سني
ال�شيخ؟ هل التو�صل �إىل التفاهمات
الأخرية يف القاهرة ،والتي جاءت
 بح�س���ب امل�ص���ادر  -نتيج���ةتفاهم���ات ق���د حتققت ب�ي�ن دول
�إقليمي���ة بعينهاّ � ،أمنتها التطورات
وت�سارع الأحداث ،وتقاطع امل�صالح
بينه���ا ،مب���ا فيها احل���رب على
عجل بزيارة
«داع�ش» ،الأمر الذي ّ
رئي����س ووزراء حكومة الوفاق �إىل
قربت
قطاع غزة� ،أم �أن الطرفني قد ّ
بينهما ت�رصيحات الدكتور مو�سى
�أب���و م���رزوق ،والتي �أج���از فيها
املفاو�ضات؟!
الغري���ب �أن الطرف�ي�ن الذا
بال�سكوت ،ال���ذي يف �أغلبه عالمة
ر�ضا.

رامز م�صطفى

أحــداث
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تحالف أردوغان « -داعش» ..إبادة األكراد بعد األرمن
حتت �أنظار اجلي�ش الرتكي وخطابات
�أردوغ���ان يتعر�ض الأك���راد (ال�سُّ نة) يف
�سوري���ة للإب���ادة اجلماعي���ة والتهجري
الق�رسي والتهمي�ش الدميغرايف ،و�شطبهم
م���ن املعادل���ة ال�سيا�سي���ة يف �سورية،
و�إ�ضعافهم يف تركيا.
�أردوغ���ان ال�سلجوق���ي املُطال���ب
بـ»حق���وق �أه���ل ال�سُّ نة الع���رب» �ضد
الرئي����س ب�ش���ار الأ�س���د يقت���ل ال�سُّ نة
الأك���راد يف «كوب���اين» ويف �ش���وارع
تركيا ..يتف���رج على احت�ل�ال كوباين

وهي حت�ت�رق وت�ستغيث ،ويقمع قوافل
الهاربني من الن�ساء والأطفال من عبور
احلدود ،ليق�ضي حتال���ف «داع�ش» -
�أردوغان على الأك���راد يف �سورية؛ كما
فعلت تركيا مع الأرم���ن خالل الإبادة
اجلماعية التي ذهب �ضحيتها �أكرث من
مليون �أرمني بحجة كونهم م�سيحيني..
فما هي حجة �أردوغ���ان مع امل�سلمني
الأكراد ال�سُّ نة؟
ف�ض���ح نائ���ب الرئي����س الأمريكي
ج���و بايدن حلف���اءه يف املنطقة (تركيا

تظاهرة و�سط العا�صمة الرتكية �أنقرة رف�ضاً ل�سيا�سة �أردوغان يف �إدارة ملف الإرهاب (�أ.ف.ب).

وال�سعودي���ة والإمارات) واتهمهم برعاية
و�صناعة «داع�ش» ب�شكل ر�سمي ووا�ضح،
و�سبقته كلينتون وزيرة اخلارجية ومدير
املخاب���رات ال�سابق ،وهو اعرتاف وا�ضح
م���ن ُ�صنّ���اع «داع����ش» مب�س�ؤوليته���م
القانوني���ة والأخالقية عن املجازر التي
ارتكبها «الدواع����ش» ال�سيا�سيون منهم
واملتوحّ �شون.
لكن ه���ل �ستبقى تركي���ا �آمنة بعد
الرق����ص عل���ى ال���دم ال�س���وري متنوع
الطوائف واملذاهب و�آخرهم الدم الكردي
ال�سُّ ني؟
ال�شعب الرتك���ي مق�سَّ ���م �إىل ثالثة
�رشائح ،ع�رشين مليون ًا من الأكراد (تنافر
قوم���ي) و 15مليون ًا من العلويني (تنافر
مذهبي) والباقي م���ن الأتراك منق�سمني
ب�ي�ن علماني�ي�ن و�إ�سالمي�ي�ن ،ما يعني
�أن ال�شع���ب منق�سم عل���ى نف�سه ،وجذور
اخلالف تاريخي���ة عميقة حتمل الأحقاد
وتكتب بالدم���اء ،فاحلرب ب�ي�ن الأكراد
واجلي�ش الرتكي ح�ص���دت خالل العقود
املا�ضي���ة �أكرث م���ن �أربعني �أل���ف قتيل،
والعلويون يعتربون �أنف�سهم م�ضطهدين
ديني���اً ،و�أر�ضه���م حمتل���ة يف �أكرثه���ا
(لواء الإ�سكن���درون) ،ويطالبون بالعودة
�إىل الوط���ن الأم �سورية ،فم���اذا �سيفعل
�أردوغان وحزبه عندم���ا تنتقل املعارك
�إىل الداخل الرتكي وفق ما يلي:
الأكراد ه���دّدوا بوقف عملية ال�سالم
وع���ودة امل�سلح�ي�ن من �شم���ال العراق
�إىل الداخ���ل ،وا�ستئن���اف العمل امل�سلَّح
والعملي���ات الع�سكري���ة يف كل �أنح���اء
تركيا.
العلويون ل���ن ي�صمتوا ،و�سيطالبون
بحقه���م يف الدفاع عن النف����س ،بعدما
و�صل���ت «داع����ش» �إىل حدودهم وتريد
العي�ش بينهم يف امل�ست�شفيات والفنادق
الرتكي���ة ،ما يجعلهم يف خط���ر الإبادة
والتهجري �أي�ضاً.
«داع�ش» وح�سا�سية وجودها على

احل���دود الرتكية؛ ف�إم���ا �أن تت�صارع مع
اجلي����ش الرتكي وفق ًا لقرار جمل�س الأمن
 ،2170ولطلب���ات التحال���ف الدويل الذي
تقوده �أمريكا زعيم���ة «الناتو» ،وتركيا
ع�ضو في���ه� ،أو ته���ادن «داع�ش» تركيا
وت�ساكنها على احلدود ،ما يعطي الدليل
والربه���ان الأكرث و�ضوح ًا على م�صداقية
نائب الرئي����س الأمريكي (باي���دن) ب�أن
تركي���ا ه���ي «املر�ضع���ة» ال�سيا�سية
والفكرية بل والإيديولوجية لـ«داع�ش»
و�أخواتها وتوظّفه���ا لإ�سقاط النظام يف
�سورية بعد ف�شل «الإخوان امل�سلمني»،
وتوظّفها يف �إبادة الأكراد والق�ضاء على
حلمه���م التاريخي بدول���ة م�ستقلة ،ثم
توظفه���م لإ�سقاط بغ���داد وزيادة النفوذ
الرتكي يف العراق وال�سيطرة على النفط،
وال تكتفي تركي���ا بذلك بل تريد توظيف
«داع�ش» �ضد رو�سيا انطالق ًا من جزيرة
القرم ،عرب دعم التتار ابتداءً ،وبقية دول
�شمال القوقاز.
�أردوغان طابور خام�س م�شبوه داخل
الإ�سالم ال�سيا�س���ي والعقائدي ،و�سيبقى
منتظراً عل���ى �أبواب االحت���اد الأوروبي
ذلي�ل�اً  ،لعل���ه ي�أخ���ذ ��ش�رف االنت�ساب
لالحت���اد ،ولكنه ي�ستغي���ث ويطلب وال
من جمي���ب ..يق���دّم اخلدم���ات ل�رضب
الإ�سالم والعامل الإ�سالمي ويتحالف مع
العدو «الإ�رسائيل���ي» ،ويرعى احلركات
التكفريي���ة املتوح�ش���ة �ض���د املقاومة،
وي�ؤمّن لها التوا�ص���ل والدعم من العدو
«الإ�رسائيلي» يف اجل���والن و�شبعا يف
لبنان.
تركيا على م�شارف احلريق والعنف
الق���ادم ..رق ََ�ص �أردوغ���ان � 4سنوات على
الدم العربي امل�سل���م يف �سورية وم�رص
وليبي���ا والعراق ولبن���ان ،لكنه �سيدفع
الثمن عاجالً ،وكما ذبح الأبرياء �سيكون
م�صريه كذلك.

د .ن�سيب حطيط

العدو الصهيوني يكمل عدوانه على غزة في القدس
و�سط غفل���ة من الع���امل كله ،وكع���ادة االحتالل
ال�صهي���وين ،قامت قطعان من امل�ستوطنني فجر االثنني
املا�ضي مبحاولة الدخول �إىل باحات امل�سجد الأق�صى،
بقيادة املتطرف مو�شيه فيغلني؛ نائب رئي�س الكني�ست.
ق���وات االحت�ل�ال اعت���دت عل���ى الفل�سطيني�ي�ن
املوجودين داخل باحات امل�سجد الأق�صى ،ملقية قنابل
الغاز امل�سيل للدموع ،لإخ�ل�اء ال�ساحة الرئي�سية ،وقد
امت���دت املواجهات �إىل الداخل وعل���ى �أطراف الأق�صى،
و�سقط خاللها ع���دة جرحى من املقد�سيني املراب�ضني،
وج���اء ذلك مبا�رشة بعد انتهاء م�ؤمتر املانحني لإعمار
قطاع غزة ،الذي تقرر فيه دعم القطاع بـ 5.4مليار دوالر.
ه���ذا االعتداء ه���و �ضمن �سل�سلة م���ن املحاوالت
القتحام الأق�صى ،ما يفر�ض على جميع امل�ؤمنني بعدالة
ه���ذه الق�ضية �أن يتوحدوا حتت راية القد�س وحتريرها،
وعودتها �إىل �أ�صحابها ال�رشعيني ،الذين �أكدوا يف �أكرث
من منا�سبة �أال حل ممكن �أن يتحقق دون عودة وحترير
القد�س ،التي �أ�صبحت عنوان ال�شعب الفل�سطيني ،حيث
ال ميكن احلديث عن ال�شعب الفل�سطيني وجهاده طيلة
 66عام ًا دون احلديث عن مدينة القد�س ،وما مثلته من

معنى لدى جميع الفل�سطينيني.
املواقف الفل�سطيني���ة �أجمعت على العمل حلماية
مدين���ة القد�س وم���ا تتعر�ض له من حمل���ة �صهيونية
تهدف �إىل امل�سا�س بطابعها العربي ،من خالل عمليات
التهوي���د واال�ستيطان امل�ستم���رة واملت�سارعة يف قلب
املدينة وحمطيه���ا ،ما يتطلب التح���رك على خمتلف
امل�ستوي���ات ال�شعبي���ة وال�سيا�سي���ة والدبلوما�سي���ة
ل���درء هذه املخاطر عن املدين���ة التي حتظى باملكانة
والأهمي���ة يف وجدان ونفو�س جميع الأحرار يف العامل،
ملا حتمله م���ن رموز عربي���ة ،و�إ�سالمي���ة وم�سيحية،
خ�صو�ص ًا �أن اليمني ال�صهيوين ي�سعى بجدية �إىل فر�ض
وت�رشيع �سيطرت���ه على املدينة ب�أي �شكل من الأ�شكال؛
تطبيق ًا لقول الزعيم ال�صهي���وين هرت�سل ،الذي قال يف
مذكراته�« :إذا ح�صلنا يوم��� ًا على القد�س وكنت ال �أزال
حي��� ًا وقادراً على القيام ب����أي �شيء ف�سوف �أزيل كل ما
لي�س مقد�س ًا لدى اليهود ،و�سوف �أحرق الآثار التي مرّت
عليها قرون»..
كما �أكدت املواقف على مواجهة امل�رشوع العدواين
ال�صهيوين الذي ي�ستهدف القد�س والأق�صى واال�ستيطان

واجل���دار يف ال�ضفة وح�صار غزة و�إغ�ل�اق املعابر ،من
خ�ل�ال الت�صدي لهذا الع���دوان وم�شاريع���ه ال�سيا�سية
والأمني���ة ،ما يتطل���ب العمل اجلاد م���ن اجل حت�صني
الوح���دة الوطني���ة وت�صعيد املقاومة بكاف���ة �إ�شكالها
و�إجراء االنتخابات الرئا�سي���ة والت�رشيعية وللمجل�س
الوطن���ي على �أ�سا�س التمثيل الن�سب���ي الكامل ل�ضمان
التعددي���ة وال�رشاكة ال�سيا�سي���ة ،والثبات على موقف
فل�سطيني وطني موح���د ي�ؤكد �أال عودة �إىل املفاو�ضات
قبل التزام �صهيوين وا�ض���ح و�رصيح بوقف اال�ستيطان
والتهوي���د يف القد����س .كذلك الإ�رصار عل���ى �أن القد�س
�ستبق���ى مدينه فل�سطينية حمتل���ة� ،ش�أنها �ش�أن جميع
املناطق الفل�سطينية الت���ي احتلتها الكيان ال�صهيوين
ع���ام  ،1967و�أن التقدم يف جه���ود الت�سوية ال�سيا�سية
ال�شاملة رهن باحرتام الكيان ال�صهيوين للقانون الدويل
وال�رشعية الدولية ،وبعودة القد�س العربية �إىل ال�سيادة
الفل�سطيني���ة ،باعتبارها عا�صم���ة ال�شعب الفل�سطيني
ودولة فل�سطني.

�سامر ال�سيالوي

www.athabat.net
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الخطة األميركية ..والصراع السني  -السني

تركيا لن تر�ضى بتن�صيب ال�سعودية جمدداً راعية للعامل الإ�سالمي

(�أ.ف.ب).

مل يكن هج���وم الرئي����س الرتكي
رج���ب طيب �أردوغ���ان عل���ى «�أمثال
لوران����س الع���رب اجل���دد» الذي���ن
ق���ال «�إنه���م م�صممون عل���ى �إحداث
اال�ضطرابات يف ال��ش�رق الأو�سط ،و�إنه
رم���ز للتدخل اخلارج���ي غري املرغوب
في���ه يف املنطقة الت���ي يجب �أن يكون
لرتكيا نفوذ فيها» ،خارج ًا عن ال�سياق
العام لل�رصاع الدائر يف املنطقة اليوم،
وعن حرب النفوذ الدائرة ب�رشا�سة بني
كل من تركيا وال�سعودية.
الالف���ت �أن �أردوغ���ان ا�ستعار يف
خطابه �إ�شارات ت�شري �إىل حقد تاريخي
على �إ�سق���اط الإمرباطورية العثمانية،
ورغبة منه يف ع���دم تكرار املا�ضي ،ال
ب���ل ا�ستعادة ما قد يعت�ب�ره «�سُ لب»
م���ن تركيا العثماني���ة يف �أوائل القرن
املن�رصم.
وللتذكري ،ف����إن «لوران�س العرب»
ه���و ال�ضاب���ط الربيطاين ال���ذي �شجّ ع
الث���ورة العربي���ة امل�شتعل���ة يف �شبه
اجلزي���رة العربية� ،ض���د الإمرباطورية
العثمانية ،ما �أدّى  -من جملة �أ�سباب
 �إىل �سقوطه���ا ،وتق�سي���م املناط���قالعربية اخلا�ضعة له���ا �ضمن اتفاقية
«�سايك����س بيك���و» ،التي �أ�ش���ار �إليها
�أردوغان يف خطابه �أي�ضاً.
املتاب���ع للح���راك الإقليمي الدائر
يف املنطقة منذ ب���روز «دولة داع�ش»
الإرهابية واحتالله���ا �أجزاء كبرية من
الع���راق ،وتهديدها املناط���ق الكردية،
يج���د �أن ال�رصاع الرتك���ي  -ال�سعودي
املتفجّ ���ر منذ �سقوط م�رشوع «الإخوان
امل�سلمني» يف املنطقة ،قد اتخذ منحى
ت�صاعدي���اً ،وب���ات يتخذ م���ن �سورية
والعراق م�رسح��� ًا لعملياته الإلغائية،
وذل���ك م���ن خ�ل�ال �أوراق ع���دّة ،منها
«قتال داع�ش» و«املعار�ضة ال�سورية
املعتدل���ة»� ،ضم���ن اال�سرتاتيجي���ة
الأمريكية يف ال�رشق الأو�سط.
ك�شف الأمريكيون عن ا�سرتاتيجيتهم
اجلديدة لل��ش�رق الأو�سط خالل م�ؤمتر
جدّة ملكافحة الإره���اب ،فكان االعالن

عن خطة لتدري���ب وجتهيز املعار�ضة
ال�سورية «املعتدل���ة» ،والتي �سيكون
من مهمته���ا التخل�ص م���ن «داع�ش»
والنظام ال�سوري مع���اً ،و�أوكلت مهمة
تدريب وجتهي���ز ه���ذه املعار�ضة �إىل
ال�سعودية.
امتن���ع الأتراك ع���ن التوقيع على
البي���ان اخلتامي مل�ؤمتر ج���دّة ،لأنهم
وج���دوا يف م���كان انعق���اده والإعالن
عن قي���ام ال�سعودية بتلك املهمة نوع ًا
م���ن التهمي����ش املق�صود ل���دور �أنقرة
يف املنطق���ة ،و�إعادة تع���ومي «حمور
االعتدال» ،يف حمال���ة لإعادة عقارب
ال�ساع���ة �إىل ما قبل احل���راك العربي،

تدريب السعودية
وتركيا لـ«المعارضة
السورية المتعدلة»
يمدد الحروب اإللغائية
ّ
بين المسلحين

خ�صو�ص��� ًا مع الإع�ل�ان ال�سعودي عن
حظ���ر جماعة «الإخ���وان» باعتبارها
�إرهابية.
ويف خطوة مرت���دّة ،حاولت تركيا
�أن ت�ستخ���دم موقعه���ا اال�سرتاتيج���ي
لإعادة فر����ض نف�سها العب��� ًا �إقليمياً،
وقطب��� ًا �أ�سا�سي ًا يف احل���رب الأمريكية
على الإرهاب ،فقامت بخلط الأوراق يف
�سورية ،م���ن خالل التخل�ص من الأكراد
واحلديث ع���ن �رضورة فر����ض منطقة
عازلة ي�سيطر عليه���ا اجلي�ش الرتكي،
وتقوم فيها تركي���ا بتدريب املعار�ضة
ال�سورية «املعتدلة».

وبالرغم من عدم قدرة وعدم رغبة
الأمريكي�ي�ن يف ال�س�ي�ر بخيار املنطقة
العازل���ة ،ملا لها م���ن حماذير دولية
و�إقليمي���ة ،و�صعوبة فر�ضها ،واخلطوط
احلم���ر الرو�سي���ة والإيراني���ة� ،إال �أنهم
رحّ بوا بتويل كل من ال�سعودية وتركيا
تدري���ب «معار�ضة خا�ص���ة معتدلة»،
وذلك يعني �أن تركي���ا �ستقوم بتدريب
املعار�ض���ة املنتمي���ة �إىل «الإخ���وان
امل�سلم�ي�ن» ،بينما تق���وم ال�سعودية
بتدريب املعار�ض���ة املنتمية �إىل الفكر
الوهاب���ي� ،أو تلك املنتمي���ة �إىل الفكر
العروبي الذي يرف�ض الفكر «الإخواين»،
م���ا يعني حُ كم��� ًا ع���ودة املجموعات
امل�سلح���ة العامل���ة يف �سوري���ة �إىل
اخليارات الإلغائي���ة لبع�ضها البع�ض،
ب�سبب تعدّد الوالءات اخلارجية.
يف النتيج���ة� ،ستك���ون اخلط���ة
الأمريكي���ة احلالي���ة للق�ض���اء عل���ى
«داع�ش» والنظام ال�سوري غطاء حلرب
�سُ نية � -سُ نية يف منطقة تتطاحن فيها
كل من ال�سعودي���ة وتركيا على �سباق
النفوذ؛ تركي���ا حتاول �إع���ادة عقارب
الزم���ن قرن��� ًا �إىل الوراء ،وحت���اول �أن
تعيد �صياغة القرن احلادي والع�رشين
منتقم���ة �أو م�سرتجع���ة ما خ�رسته يف
بدايات القرن الع�رشين ،وباتت تتحدث
علن ًا �أنها لن تكتفي بالوقوف متفرجة
على تن�صي���ب ال�سعودية جمدداً راعية
لعامل �إ�سالمي �سُ نّي ممتد على م�ساحة
جغرافي���ة ا�سرتاتيجية هائل���ة ..بينما
تع���رف ال�سعودي���ة �أن اخلط���ر املاثل
�أمامه���ا �أو �أي خط�أ �أو تن���ازُل �أو �سوء
تقدي���ر منها يجعلها دولة من التاريخ،
وقد يق�ضي على وجودها كدولة موحَّ دة
ب�شكل نهائ���ي ..وهك���ذا� ،سيكون على
املنطقة �أن تعي�ش تداعيات �رصاع �سُ نّي
 �سُ نّي �إلغائي عنفي� ،سيُغرق املنطقةيف مزي���د من العنف والدم���ار والدماء
ملدة طويلة جداً ،بح�سب ما «ب�شرّ نا»
به الأمريكيون.

د .ليلى نقوال الرحباين

اليمن ..ومخاطر التدخل الخارجي
ا�ستط���اع احلوثي���ون �أن يفر�ض���وا
وجودهم على ال�ساحة اليمنية ،م�ستفيدين
من التناق�ض���ات الداخلي���ة وال�رصاعات
القائم���ة ب�ي�ن الرئي�س احل���ايل عبد ربه
هادي من�صور والرئي����س اليمني ال�سابق
عل���ي عب���د اهلل �صالح ،ال���ذي اعترب �أنه
تلقى �رضبة قا�سية من النظام ال�سعودي
و«حرك���ة الإ�ص�ل�اح» ،وبالتن�سي���ق مع
من�صور� ،أخرجته من ال�سلطة ،بحيث �أنهم
�أ�صبحوا رقم ًا �صعباً؛ لهم ر�ؤيتهم للأزمات
الت���ي مير بها اليمن� ،سواء على امل�ستوى
ال�سيا�س���ي �أو الأمن���ي �أو االقت�صادي ،وال
ميكن للآخرين ا�ستثنا�ؤه���م ،وقد متكّنوا
م���ن احلد من نفوذ ال�سعودية ،التي كانت
ولفرتة طويلة م���ن الزمن احلاكم الفعلي
يف اليم���ن؛ تقدّم امل���ال لر�ؤ�ساء القبائل

وتغذي ال���روح القبلية فيه ،م�ستفيدة من
وجود تنظيم «القاعدة».
�أمام هذا امل�شهد ،اليمن �أمام خارطة
�سيا�سي���ة جدي���دة ،ال�سيم���ا �أن �أمريكا
وال�سعودي���ة ودول اخللي���ج يعت�ب�رون
احلوثي�ي�ن �أتب���اع �إي���ران ،ويلتزم���ون
ب�أجندته���ا الإقليمي���ة ،و�أن وجودهم يف
عدة حمافظ���ات ،خ�صو�ص��� ًا يف �صعدة
التي تق���ع على احلدود م���ع ال�سعودية
يثري املخاوف ،ما جعلها ت�سري باملنطقة
العازلة على عمق  20كلم داخل الأرا�ضي
اليمني���ة ،ملنع �أي مت���دد حوثي باجتاه
احل���دود ال�سعودية ،ويف �صنع���اء و�آب
واحلدي���دة حيث باب املن���دب؛ املنطقة
اال�سرتاتيج���ة من الناحي���ة االقت�صادية
ل���دول اخلليج كاف���ة ،ما ي�ش���كّل خطراً

كبرياً على نفوذهم ال�سيا�سي وم�صاحلهم
االقت�صادية ،ومن ثم ف�إن ال�سعودية ومن
معها لن ي�سمحوا للحوثيني بتحقيق �أي
�إجناز على امل�ست���وى اليمني ،وقد بد�أت
�إرها�صات���ه بتحريك املل���ف الع�شائري
يف مواجه���ة احلوثي�ي�ن والتن�سي���ق مع
الل���واء الأحم���ر وحتريك مل���ف انف�صال
اجلن���وب ،ال���ذي ي�شه���د ن�شاط��� ًا مكثف ًا
لف�صائ���ل «احلراك اجلنوب���ي» ا�ستعداداً
لإحياء الذكرى الـ 51لث���ورة  14ت�رشين
الأول� /أكتوبر  ،1963بتظاهرة يف مدينة
عدن ،ور�سال���ة الرئي�س اجلنوبي الأ�سبق
علي �س���امل البي�ض �إىل جمل����س الأمن،
والتي ت�ضمن���ت اقرتاح ًا ب�إجراء ا�ستفتاء
ال�ستق�ل�ال اجلن���وب ،وتدخُّ ���ل ال�سفراء
الأجان���ب يف تعيني الر�ؤ�س���اء ،والأخطر

من ذلك حتري���ك «القاعدة» يف مواجهة
احلوثي�ي�ن ،حلرف ال�رصاع ع���ن وجهته
احلقيقية املتعلقة بلقمة عي�ش اليمنيني
�إىل ح���رب داخلية ذات طاب���ع مذهبي،
لـ«عرقنته» ،وقد جتلى ذلك بالعمليات
االنتحارية الت���ي �أودت بحياة الكثريين
م���ن الأبري���اء يف �صنع���اء ،والتي اتهم
فيها عبد امللك احلوثي الرئا�سة ،لعلمها
امل�سبق بها.
عل���ى الرغم من الكبا����ش ال�سيا�سي
احلاد ،ا�ستطاع احلوثيي���ون ،وبالتعاون
مع املكونات ال�سيا�سية� ،أن يفر�ضوا �أوىل
خط���وات احلل ،وذلك من خ�ل�ال التوافق
م���ع الرئي�س عبد ربه هادي من�صور على
تكليف وزير النفط ال�سابق خالد حمفوظ
بحّ ���اح بت�أليف حكومة جديدة ،فهل هذه

اخلط���وة مقدمة حلل الأزم���ة يف اليمن؟
وه���ل �سيقف الرئي�س عن���د ر�أي مكونات
املجتمع اليمني؟
من املبكر الق���ول �إن الأزمة اليمنية
على طريق احل���ل ،لأن املو�ضوع اليمني
قد وُ�ضع عل���ى خارطة ال�رصاع الإقليمي،
من خالل اتهام وزير اخلارجية ال�سعودي
�إي���رانَ بالتدخل يف اليم���ن ،على الرغم
م���ن ر ّد م�ساعد وزي���ر اخلارجية الإيراين
عب���د اللهي���ان ب�أن ما يج���ري يف اليمن
هو �ش�أن داخلي ..فم���ا هي امل�صلحة يف
ربط م�صال���ح ال�شعب اليمن���ي باللعبة
الإقليمية؟ وهل ي�ستطيع اليمن �أن ينتظر
طوي ًال �إىل حني ن�ضوج الت�سوية الإقليمية؟
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عودة األحالف الدولية ..والغياب العربي
ي�ستفيق العامل كل يوم على حت ّديات
جديدة غري م�سبوقة منذ احلرب العاملية
الثانية ،بالت����وازي مع م�شاريع الهيمنة
وال�سيط����رة عل����ى املق���� ّدرات الإن�سانية
والطبيعي����ة من جان����ب طُ غَ م حتكُم يف
عامل يتح ّول ب�رسع����ة كبرية جمدداً �إىل
�رشيع����ة غاب ،بحيث ت�صب����ح ال�شعوب
���اح عل����ى مذاب����ح وموائد
جم����رد �أ�ض� ٍ
اال�ستعماريني املتجددين.
ثم����ة م����ن يعتق����د �أن اال�ستعم����ار
الإمربيايل ب�شكل����ه و�أ�سلوبه احلايل �إىل
اندث����ار ،لك����ن باعتم����اد اال�ستعماريني
�أ�سالي����ب �أكرث ���ض�رراً عل����ى الإن�سانية،
و�أكرث وح�شية يف ال�سيطرة على املوارد،
وهم يعملون من �أج����ل تنفيذ امل�رشوع
الأخط����ر على بن����اء �أح��ل�اف ع�سكرية
و�أمني����ة ترهيبية ،يز ّينونه����ا ب�أكاذيب
تفربكه����ا الأجهزة ومطابخ الدمياغوجيا
عن احلريات ودعوة ال�شعوب لالنتفا�ض
والدميقراطي����ة كحاج����ات �إن�ساني����ة
ع�رصية ..ه����ذا الأمر ينطبق على الغرب،
وعل����ى الوالي����ات املتح����دة الأمريكية
على وجه اخل�صو�����ص ،حيث العن�رصية
مات����زال يف ريعانه����ا ،والدلي����ل �ساطع
يف والية «مي�س����وري» الأمريكية ،حيث
الأح����داث العن�رصية تعود لالنفجار قبل
�أن تخبو ،مبوازاة �إتخام العامل مبقوالت
الدميقراطي����ة واحلرية الت����ي ال تُنجب
�س����وى امل����وت والدم����ار الالحمدود ْين،
واالنهيارات االقت�صادي����ة وتدمري القيم
يف كل مكان وبلد ح ّر�ضت �شعبه.
امل�شكل����ة احلقيقي����ة تكم����ن يف �أن
الغرب م����ن ب��ي�ن �أمم الأر�ض م����ا يزال
ويو�سعها ،علما
يبني �أحالف ًا ع�سكري����ة ّ
�أن����ه ال وجود لأح��ل�اف ع�سكرية مقابلة
بعد تف ُّكك «حلف وار�س����و» بعد انهيار
االحتاد ال�سوفياتي ،لكن الدول الراف�ضة
للغزوات الغربية على اختالف �أ�شكالها

الدول الراف�ضة للغزوات الغربية تر�سّ خ عالقاتها امل�شرتكة لبناء �سيا�سة خارجية م�ستقلة وفعّالة

األحالف الدولية تعود إلى
الواجهة العالمية بعد
التغول الغربي األميركي
ّ
الذي يعتمد على النهب
بالقوة العسكرية

ما ت����زال تتم�سك با�ستخ����دام ال�رشعية
الدولية ،وعدم الإخالل بالقانون الدويل
الذي ين�ص علي����ه ميثاق الأمم املتحدة،
انطالق ًا م����ن يقني را�سخ ب�أن خالف ذلك
�سيفت����ح الطريق �أمام ح����روب م�ستمرة،
وب��ل�ا �ضواب����ط ،وه����ذا �سيك����ون مد ّمراً
للجميع� .إال �أن �أ�صح����اب هذه النظرية،
مثل رو�سيا وال�صني ،وكذلك الهند وبقية
دول «بريك�����س» الآخ����ذة يف تر�سي����خ
العالقات امل�شرتكة ،تعمل كل منها على
بن����اء قدراتها الذاتية� ،س����واء �أكان على
امل�ست����وى الع�سكري� ،أو الأمني ب�أ�شكاله
كافة ،باعتبار ذلك وح����ده ي ؤ� ّهل لبناء

(�أ.ف.ب).

�سيا�سة خارجية م�ستقلة وف ّعالة ،والأهم
بناء الق����وة االقت�صادي����ة ك�ضمان هام
يف تكوين بني����ان املواجهة مع الغرب
اال�ستعماري ،بحي����ث تتالقى املجموعة
املذكورة من ال����دول يف حلف اقت�صادي
موحد.
لن يرقى �إىل حلف ع�سكري َّ
�إن منوذج دول «بريك�س» لي�س وحده
يف املواجه����ة مع الغ����رب اال�ستعبادي
واملتغول ،فهن����اك دول �أمريكا الالتينية
الت����ي تتو�س����ع يف مناه�ض����ة الواليات
املتحدة ،بع����د �أن �رشبت ك�ؤو�س العلقم
الأمريك����ي �سن����وات طويل����ة ،وم����ا فوز
مورالي�س بوالية ثالث����ة ،وبن�سبة الفوز

امل�سجل����ة� ،إال يف �إط����ار االنت�صار على
َّ
اال�ستعمار ،وهو م����ا �أعلنه �شخ�صي ًا مع
�إه����داء «الن���ص�ر» �إىل الزعيمني فيديل
كا�سرتو وهوغو �شافيز.
بالطبع ،تتزاي����د الأحالف ،و�إن كانت
غ��ي�ر ع�سكرية ،يف مواجه����ة ال�سيا�سات
التدمريي����ة ،وما قمة دول بحر قزوين �إال
يف هذا ال�سياق ،حيث �أثمر التعاون بني
تلك الدول ،ال�سيما �إيران ورو�سيا� ،إجنازاً
مهم ًا مت ّثل باالتف����اق على منع الوجود
الع�سك����ري لأي دول����ة �س����وى لل ُبل����دان
امل�شاطئ����ة لبحر قزوين ،وهذا ُيعترب من
�ضم����ن اال�شتباك مع الغ����رب ،ونتيجته
تفوي����ت الفر�صة على الأمريكي ب�إح�ضار
ق����وات �إىل �أذربيج����ان ،لأنها ق����د تهدد
رو�سيا و�إي����ران على حد �سواء ،وبالتايل
ّمت �إيج����اد منطقة لال�ستق����رار ميكن �أن
تتو�سع الحق ًا مع التع����اون االقت�صادي
والتقني والإن�ساين..
من الوا�ض����ح �أن الأح��ل�اف الدولية
تعود �إىل الواجهة العاملية بعد التغ ّول
الغربي الأمريكي الذي يعتمد على النهب
بالقوة الع�سكرية ،فيما الأحالف الأخرى
عنوانه����ا االقت�ص����اد واالرتق����اء بحياة
مواطنيها ،ولذلك يعمد الغرب �إىل جعل
من�ص����ة ترويع للعامل،
ال ُبلدان العربية ّ
عله ينه����ار ب��ل�ا �أثم����ان� ،أال �أن العامل
ا�ستفاق م����ن كبوته ،وكان����ت ال�رصامة
الرو�سية يف الق����رم وال�رصامة ال�صينية
يف هون����غ كون����غ ،بينم����ا امل�ؤ�سف �أن
العرب مل يح ّركوا �ساكن ًا عندما اعتربت
وا�شنط����ن بالأم�س �أنه من ال�سابق لأوانه
�أن يحظى ال�شع����ب الفل�سطيني املقهور
خ��ل�ال  66عام ًا بدولة ،ول����و كانت بعد
حني ،بالتوازي م����ع رف�ض حتديد موعد
لإنهاء االحتالل عن جزء من فل�سطني.

يون�س عودة

موراليس يهدي انتصاره لكل قوى الحرية في العالم

ْ
غرس غيفارا ينمو في أميركا الالتينية
يف التا�س����ع م����ن ت�رشي����ن الثاين
ع����ام  ،1967متكّنت وكال����ة املخابرات
املركزي����ة الأمريكية وق����وات ع�سكرية
�أمريكي����ة ،ومب�ساعدة ق����وات بوليفية،
من اعتقال الثائ����ر الأممي االرجنتيني
ارن�ستو ت�شي غيفارا ،يف �أدغال بوليفيا،
و�إعدامه.
���رج طبيب���� ًا من
�
تخ
الذي
���ارا
غيف�
ّ
جامعة بيون�س اير�����س يف االرجنتني
ع����ام  ،1953كان قد ب����د�أ قبل عام من
تخرجه ال�سفر �إىل جميع �أنحاء امريكا
الالتينية على م��ت�ن دراجة نارية مع
�صديق له يدعى البريتو غرانادو ،حيث
تعرّف على واقع و�آالم النا�س وحقيقة
النه����ب واجل�شع الر�أ�سم����ايل للواليات
املتحدة ،فك ّونت تلك الرحلة �شخ�صيته
و�إح�سا�س����ه بوحدة �أم��ي�ركا اجلنوبية،
وبالظلم الكبري الواقع من الإمربياليني

على امل����زارع الالتيني الب�سيط ،وتغيرّ
داخلي���� ًا بعد م�شاه����دة الفقر املتوطن
هناك.
كان غيف���ارا يرى �أن العالج الوحيد
هو الث���ورة العاملية ،هذا االعتقاد كان
الداف���ع وراء انخراط���ه يف الإ�صالحات
االجتماعي���ة يف غواتيم���اال يف ظ���ل
حكم الرئي����س جاكوبو �أربينز غوزمان،
الذي قام���ت وكالة املخابرات املركزية
الأمريكية يف نهاية املطاف بامل�ساعدة
على الإطاحة به ،م���ا �ساعد على ن�رش
ايدولوجيه غيفارا الراديكالية .وبينما
كان غيفارا يعي�ش يف مدينة املك�سيك،
التقى هناك برا�ؤول كا�سرتو املنفي مع
�أ�صدقائه الذي���ن كانوا يج ّهزون للثورة
وينتظ���رون خروج في���دل كا�سرتو من
�سجن���ه يف كوبا .ما �إن خ���رج فيديل
كا�س�ت�رو من �سجنه ،حت���ى قرر غيفارا

االن�ضمام �إىل الثورة الكوبية ،و�رسعان
ما ب���رز غيف���ارا بني الثائري���ن ومتّت
ترقيته �إىل الرجل الث���اين يف القيادة،
ولعب دوراً حموري��� ًا على مدار عامني
من الثورة امل�سلحة التي �أطاحت بنظام
باتي�ستا العميل لـ«.»C.I.A
بعد  47عام ًا من اللهيب الثوري الذي
�أطلقه غيف���ارا ،ها هي �أمريكا الالتينية
تتق���دم ،وتنت��ص�ر عل���ى اال�ستعم���ار
واال�ستعباد الأمريك���ي ،الذي �أ�سهم يف
زيادة التفاوت الطبقي واجلوع والفقر..
ها هو ايفو مورالي�س (الهندي الأحمر)
ابن �أهل الق���ارة الأمريكي���ة الأ�صليني،
يحق���ق انت�صاراً �ساحق��� ًا للمرة الثالثة
يف االنتخابات الرئا�سي���ة يف بوليفيا
الت���ي ا�ست�شه���د غيفارا عل���ى �أر�ضها..
وعلى الأثر يهدي الرئي�س البوليفي هذا
االنت�صار للقوى املناه�ضة لالمربيالية

واال�ستعم���ار واللرئي����س الفنزويل���ي
الراحل هوغ���و ت�شافي���ز ،وقائد الثورة
الكوبية التاريخي فيديل كا�سرتو ،و�إىل
ت�شي غيفارا وغريهم من الرموز الثورية.
بذور غيف���ارا �أينعت وكربت ،وبد�أت
ت�ؤت���ي ثمارها يف �أكرث م���ن مكان من
الت�شيل���ي �إىل الربازيل ومن فنزويال �إىل
بوليفيا..
ال يعن���ي �أن االنت�ص���ارات الت���ي
حتققها القوى الثوري���ة والتقدمية يف
�أمريكا الالتيني���ة �أن الهجوم الأمريكي
االمربيايل قد توقّ���ف ،فالقوى العملية
املدعوم���ة م���ن الوالي���ات املتحدة ال
ترتك و�سيلة و�أ�سلوب ًا من �أجل �إجها�ض
احل���ركات والن�ض���االت املناوئة لر�أ�س
القوى اال�ستعمارية يف العامل ،فتح�شد
كل االمكاني���ات والو�سائ���ل ،من �إعالم
ومال و�ضغوط اقت�صادية ،و�رشاء الذمم

م���ن �أجل مواجهة الرئي�س���ة الربازيلية
يف االنتخاب���ات الرئا�سي���ة ،وال توفر
و�سيلة م���ن �أجل مواجهة املد التحرري
الذي �أطلقت���ه حركة الرئي�س الفنزويلي
الراحل هوغو ت�شافيز ،مبا فيها التالعب
ب�أ�سعار النفط الذي ي�سجل هبوط ًا كبرياً
ه���ذه الأي���ام ،بع���د �أن زادت الواليات
املتحدة وال�سعودية �إنتاجها من النفط
اخلام ،ب�ش���كل �أغرق الأ�س���واق وجعل
العر�ض يفوق الطلب.
لكن يف كل احل���االت تذكروا جيداً،
وعلى �سبي���ل املثال ال احل�رص ،املوقف
ال�شجاع لرئي�سة الأرجنتني (بلد غيفارا)
فرناندي���ز من من�ب�ر الأمم املتحدة يف
الدفاع عن احل���ق الفل�سطيني ،الذي مل
يتفوه به �شيخ من �شيوخ الكاز العربي..

حممد �شهاب
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إميل لحود يتذكر..
كيف كشف فضيحة «البوما»؟
بالعودة �إىل ن�رش اجلي�ش اللبناين
يف �رشق �صيدا ،بناء على قرار جمل�س
الوزراء يف حين���ه ،ي�شري العماد �إميل
حل���ود �إىل �أن���ه كلّ���ف يومه���ا وهبي
قاطي�ش���ا باالنت�شار عل���ى ر�أ�س لوائه
يف تل���ك املنطق���ة ،متج���اوزاً عالقة
قاطي�شا الوطيدة واملبا�رشة يف حينه
مع «الق���وات اللبنانية» ،انطالق ًا من
املفه���وم ال���ذي �أر�ساه؛ ب����أن اجلي�ش
الوطني الذي دم���ج �ألويته هو جي�ش
وطني ،عاب���ر للطوائف واال�صطفافات
ال�سيا�سية على خمتلف �أنواعها.
يتاب���ع الرئي����س حل���ود :ال�ضابط
قاطي�شا اعتذر عن تنفيذ الأمر بذريعة
�أن اجلي����ش «�سيف���رط» جم���رد �أن
يتجاوز نقطة املتحف ،فبادر فوراً بعد
هذا الكالم �إىل �إعفائه من قيادة اللواء،
مع ِّين ًا مكانه العميد رامز من�صور ،كما
�أن قائ���د اجلي�ش (العماد حلود) انطلق
�إىل منطق���ة العمليات يف �رشق �صيدا
برفق���ة العميد من�ص���ور،
ليفاج�أ ب�أن
َ
العمي���د �سبليني كان نائم��� ًا ،ف�أيقظه
م���ن �سبات���ه و�س�أله ع���ن �سبب عدم
تنفيذ االنت�شار ،ف�أ�ش���ار �سبليني ب�أن
رئي����س اجلمهوري���ة اليا����س الهراوي
طل���ب منه عدم تنفي���ذ الأمر ،وهذا ما
ُيعت�ب�ر يف العلم الع�سك���ري انتهاك ًا
�صارخ��� ًا للهرمية القيادي���ة والأمرية
يف امل�ؤ�س�س���ة الع�سكري���ة ،و�أي�ض��� ًا
لق���رار جمل�س ال���وزراء ال�رصيح بهذا
اخل�صو�ص ،فبادر على الفور �إىل �إعفاء
العميد �سبليني من مهمته ،طالب ًا من
العمي���د رامز من�صور املبا�رشة بتنفيذ
عملية االنت�شار.
وي�ش�ي�ر العماد حلود �إىل حماوالت
�إغراء عديدة تعرّ����ض لها ،فيتذكر �أنه
م���ع بداي���ة ممار�سته ملهام���ه كقائد
للجي�ش ،وكان ما يزال ميار�س مهامه
يف ما كان ي�سمى «املنطقة الغربية»
من بريوت ،التقى عند الرئي�س اليا�س

الهراوي بجوين عبده ،الذي خاطبه :لكَ
هذه احلقيب���ة من ال�شيخ رفيق ،وفيها
مبل���غ خم�سماي���ة �أل���ف دوالر ،وهي
�ست�صل �إليك �شهري ًا.
ف�س�أل���ه :كيف وملاذا ه���ذا املبلغ؟
ف�أ�شار عب���ده �إىل �أن من �أهدافها �رشاء
ر�ضا ال�ضباط املوالني ملي�شال عون.
وهنا يرد حلود� :أو ًال ،اجلي�ش �أ�صبح
جي�ش ًا وطني��� ًا ،ال والء فيه لفرد ،مهما
كان ،وثاني ًا� ،أي مبلغ �أو هبة يجب �أن
متر عن طريق جمل�س الوزراء ،الذي هو
املرجع ال�صالح لقبولها �أو رف�ضها.
وهنا يرد الرئي�س الهراوي متوجه ًا
جل���وين عب���ده� :أمل �أقل ل���ك �إنه عنيد
ومت�صل���ب ..هات احلقيب���ة ،وبالتايل،

■ لقاء اجلمعيات وال�شخ�صيات الإ�سالمية ا�ستنكر االعتداءات
الت��ي يتعر�ض لها اجلي�ش اللبن��اين يف بع�ض مناطق ال�شمال،
داعي�� ًا الق��وى ال�سيا�سية �إىل رفع الغطاء ع��ن كل املجموعات
التي تهدد الأمن واال�ستقرار يف ال�شمال.
ودع��ا اللق��اء احلكوم��ة اللبناني��ة �إىل قب��ول الهب��ة الع�سكرية
الإيرانية للجي���ش اللبناين ،ال�سيما �أن القوى الأمنية اللبنانية
بحاج��ة �إىل الدعم الع�سك��ري ،خ�صو�ص ًا يف هذه املرحلة التي
تخو�ض فيها حرب ًا على املجموعات الإجرامية.
توجه �إىل الوزير �أ�رشف
■ جتم��ع العلماء امل�سلمني يف لبن��ان ّ
ريف��ي بال�س���ؤال :أ�مِ َن العدل يا وزير العدل ،ي��ا من حميت ب�ؤر
الإرهابيني يف مدينت��ك طرابل�س ،ووفرت لهم الغطاء الكامل،
�أن تتهم املقاومة ب�أنها دويلة؟! �أال يحق لنا �أن ن�س�أل عن ر�أيك
يف الذي��ن يكمن��ون لدوريات اجلي���ش اللبناين ،ث��م تفاو�ضهم
لتحفظهم وتوفر لهم امللج أ� الآمن؟
■ ال�شي��خ ماه��ر حم��ود طال��ب الذي��ن �ساهم��وا يف �إخ��راج
املتهم�ين ك�ش��ادي املول��وي �أن يقول��وا بالفم امل�ل�آن نحن

مل يع���رف العماد حلود ماذا حل بهذه
املبالغ.
وي�ش�ي�ر الرئي�س �إمي���ل حلود هنا
�إىل �أن���ه كان ق���د تكون���ت لديه فكرة
ع���ن ج���وين من���ذ قبي���ل االجتياح
«الإ�رسائيل���ي» للبناين ع���ام ،1982
�إذ قب���ل �أ�شهر من ه���ذا االجتياح جال
جوين عبده على �ضب���اط القيادة يف
اجلي�ش وعقد معه���م اجتماع ًا ،و»�أنا
كنت موجوداً يف االجتماع و�أعلمهم �أن
اجلي�ش اال�رسائيلي �سيدخل �إىل لبنان،
ولن يتعر�ضوا للجي�ش اللبناين ،الذي
عليه �أن يجل�س جانب ًا».
ويلفت �إىل �أن هذه الواقعة ح�صلت
بع���د نح���و �أ�سبوعني م���ن حماولة

باحل�سنى،
يعاملوا
�أخط�أن��ا يوم ظننا �أن مثل ه�ؤالء ميكن �أن َ
ُ
مبدي�� ًا �أ�سفه على �أن يتم االعتداء عل��ى اجلي�ش اللبناين بهذه
الطريق��ة ال�سيئ��ة دون حما�سب��ة ،ودون �أن تت��م حما�سب��ة
املواق��ف ال�سيا�سية الرخوة باحلد الأدن��ى� ،أو املتعاطفة مع
الإرهاب.
■ لف��ت ال�شيخ ح�سام العي�لاين �إىل �أن موقف الطائفة ال�سنية
عبت عن��ه مرجعياتها
يف لبن��ان من «داع���ش» و�أخواته��ا رّ
الدينية وال�سيا�سية ،الت��ي �أعلنت بو�ضوح وقوفها �إىل جانب
اجلي���ش اللبناين ،ورف�ضها للح��ركات الإرهابية التي اعتدت
وخطفت وقتلت وذبحت ،و�أي كالم �آخر هو كالم غري �صحيح
وبعيد كل البعد عن الواقع واحلقيقة.
■ حرك��ة الأم��ة دع��ت �إىل االلتف��اف ح��ول اجلي���ش والقوى
الأمني��ة ودعمه��ا ،و�إىل وق��ف اخلطاب��ات التحري�ضية بحق
امل�ؤ�س�س��ة الع�سكرية ،فاجلي�ش �ضمانة لأمن وا�ستقرار البالد،
وال خي��ار �أم��ام اللبنانيني �سوى الوق��وف �إىل جانب اجلي�ش
والقوى الأمنية ،ودعمهم والت�ضامن معهم.

9

اغتيال ال�سفري «الإ�رسائيلي» يف
العا�صمة الربيطانية؛ لندن.
وحدد جوين عبده �آنئذ م�سافة
االجتي���اح بت�أكي���ده على و�صول
اجلي�ش «الإ�رسائيلي» �إىل �صيدا.
يومه���ا قلن���ا جل���وين عبده:
ما ه���ذا الكالم؟ وم���ا معنى هذه
الر�سالة؟
ف���ر ّد بالق���ول متوجه��� ًا �إىل
ال�ضب���اط :ال تخاف���وا ،اجلي�ش لن
ي�صيبه �شيئ ًا ..لأنهم كانوا يريدون
اجلي�ش جمرد بولي�س �إ�شارة.
وي�شدد الرئي�س حلود هنا على
�أنه لهذه الأ�سباب ال يتعاطى مع
جوين عبده بتات ًا.
يتاب���ع :يف ظ���ل االجتي���اح
«الإ�رسائيلي» واحتالله لأق�سام
وا�سعة م���ن لبنان ،و�ص���و ًال �إىل
العا�صمة ،كنت وكثري من ال�ضباط
نقوم بدورة طويلة عري�ضة حتى
ال منر عل���ى حاجز «�إ�رسائيلي»،
وحتى ال ن�ضطر �أن ن�سلّم عليهم،
ولهذه الأ�سباب غ���ادر يف حينه
«املنطق���ة الغربية» من بريوت،
لأن اجلي����ش «الإ�رسائيلي» كان
موج���وداً بكثاف���ة بع���د غزوها،
وي�ؤكد �أنه مل مير مرة واحدة على
حاجز «�إ�رسائيلي».
و�إذ ي�ؤك���د الرئي����س حلود �أنه
منع �أي �سم�رسات �أو �صفقات على
ح�ساب اجلي����ش �أو با�سمه طيلة
فرتة ت�س ُّلمه القيادة وامل�س�ؤولية،
يعي���د التذكري ب�صفق���ة ال�سالح
الأمريك���ي الت���ي ا�شرتاه���ا من
القواع���د الأمريكي���ة يف �أملانيا،
في�شري �إىل ال�سف�ي�ر الأمريكي يف
دم�شق يف تل���ك الفرتة ،وهو كان

�أدوارد جريجيان ،الذي يعرفه منذ
�أن كان مالزم ًا يف اجلي�ش.
يتابع :يف تلك الفرتة البعيدة،
حينما كانت ت�أت���ي �إىل املوانئ
اللبنانية قطعة بحرية �أمريكية،
كان���وا يقيم���ون له���ا حف�ل�ات
يح�رضها موظفون م���ن ال�سفارة
الأمريكي���ة يف ب�ي�روت ،وكان
بينهم جريجي���ان ،وكنت �أح�رض
تل���ك احلف�ل�ات ،لأين الوحيد يف
البحري���ة �آنئذ ال���ذي كان يجيد
اللغة الإنكليزية.
يومها
تعرفت على جريجيان،
ُ
و�أعلمني �أنه من �أ�صول �سورية..
يتابع :بع���د ت�س ُّلم���ي قيادة
اجلي����ش �أر�س���ل �إيل جريجي���ان
بوا�سط���ة ال�سف�ي�ر الأمريكي يف
ب�ي�روت يف تل���ك الف�ت�رة رايان
كروك���ر ،وهو كان عل���ى معرفة
بالعمي���د �أدوني�س نعم���ة ،الذي
�أعلمني بق�ضية ال�سالح الأمريكي
يف �أملاني���ا ،عل���ى النح���و الذي
ذكرناه �سابق ًا.
منعت
املهم كما يق���ول �إنني
ُ
ال�صفق���ات وال�سم��س�رات عل���ى
ح�ساب اجلي����ش ،كما ح�صل مث ًال
يف �صفق���ة طائ���رات «البوما»،
الت���ي ا�شترُ يت عل���ى �أ�سا�س �أنها
فرن�سية ،لك���ن تبني �أنها م�صنَّعة
يف رومانيا� ،سعر الطائرة مليون
دوالر ،بينم���ا �سعرها يف فرن�سا
�أكرث من �سبعة ماليني دوالر ،وقد
ك�شفنا هذه الف�ضيحة حينما كنا
نجُ ري لها �صيان���ة ،فظهر عليها
«بالك» ي�ش�ي�ر �إىل �أنها �صناعة
فرن�سي���ة ،لكن حينم���ا انتزعنا
ه���ذا «البالك» تبينّ �أنها �صناعة
روماني���ة ،علم ًا �أنه���م كانوا قد
ا�شرتوا يف حين���ه  12طائرة من
هذا الطراز!
حينم���ا ك�شفنا ذل���ك حاولوا
االلتفاف على الأم���ر؛ باجتاههم
ملعاقب���ة قائد اجلي����ش يف تلك
رف�ض���ت ذل���ك
الف�ت�رة ،لكنن���ي
ُ
ب�إ�رصار ،لأن قائد اجلي�ش ال عالقة
و�شددت
له مبثل ه���ذه ال�صفقات،
ُ
عل���ى اللجنة الت���ي كانت حتقق
يف هذه الق�ضية ،وكانت برئا�سة
ايلي الفرزيل ،ب��ض�رورة معاقبة
امل�س����ؤول الأ�سا�س���ي �أو الفئ���ة
ال�سيا�سية الت���ي كانت وراء هذه
ال�صفقة – الف�ضيحة ،وعاقبوهم.
ويع���ود الرئي����س حل���ود �إىل
متابعة ما ي�شبه يومياته يف قيادة
اجلي�ش ،فيتناول �سنة  ،1993حيث
نف���ذت املقاومة عملية �ضد قوات
االحت�ل�ال «الإ�رسائيل���ي» ،والرد
«الإ�رسائيلي» عليها ،وموقفه من
تلك الق�ضية يف حينه..
ف�إىل احللقة املقبلة

�أحمد زين الدين

 10عالم المرأة

( العدد  )329اجلمعة  17 -ت�شـرين الأول 2014 -

ُ
ّ
عادات تالزم التعيسات ..فتجنبيها ()2/2
التوقف ع���ن التعلُّم :التعل���م ينبغي
�أال يك���ون فر� ًضا واجباً ،لك���ن �ش�أنه �ش�أن
الهوايات؛ عليك الذه���اب بحث ًا عن �شيء
وتيديه.
حتبّينه كي تتعلميه جُ
ع���دم تنفيذ الأح�ل�ام :م���ن ال�سهل
اجللو�س عل���ى الأريكة وعمل قائمة مبا
حتلمني به وترغب�ي�ن يف حتقيقه ،لكن
النهو����ض وتنفي���ذ ذلك يتطل���ب جهداً
وطاقة �أكرث ،ويقولون �إن اتخاذ اخلطوة
الأوىل ه���و �أ�صعب �شيء يف تنفيذ خطة
معينة ،لذلك علي���ك التوقُّف عن الأعذار
والتوجُّ ه نحو التنفيذ.
يَكرهْ ���ن وظائفهن:احلقيقة :متو�سط
�ساع���ات العم���ل يف الأ�سب���وع هو 40
�ساعة ،ومع وجود �أ�سبوعني �إجازة ،ف�إن
معظم النا����س يعملون � 1920ساعة يف
ال�سنة ،ف�إذا وجدت نف�سك تعملني 1920
�ساع���ة يف ال�سن���ة ،فح���اويل �أن حتبي
وظيفتك ،ونظ���راً �إىل �أنك تق�ضني ٪22.4
من حياتك يف العمل (مبا يف ذلك وقت
الن���وم) فعليك �أن حتب���ي عملك .معظم
النا�س يحبون عملهم يف البداية ،لكنهم
يبد�أون بال�شكوى من بع�ض الأ�شياء بعد
ذلك ،ما ينت���ج عنه يف النهاية ال�شعور
بعدم ال�سعادة وكره العمل.
الوحدة :واحدة من �أكرب �أ�سباب عدم
ال�سعادة هي الوحدة ،التي تن�ش�أ ب�شكل
عام م���ن االفتقار �إىل و�سائ���ل التن�شئة
االجتماعية ،واليوم� ،أدمن النا�س و�سائل
التوا�صل االجتماعي ،نا�سني احتياجتهم
الب�رشية ،ومن هن���ا �أتت ظاهرة اختفاء
التجمع���ات وجه ًا لوجه ،م���ا �أ�سهم يف
احلد من النمو ال�شخ�صي و�إعاقة التطور
الفكري ..لي�س لديك ما تفعلينه الليلة؟
بد ًال م���ن التوجُّ ه نح���و «الفي�سبوك»،
ميكنك االت�صال ب�إن�سانة مقرّبة واخلروج
ملقابلته���ا ،و�ستنده�شني حق��� ًا بالآثار
الإيجابية التي �ستعود عليك.
ال�سم���اح للإفكار ال�سلبي���ة بالو�صول

ِ
أنـت

�إىل العقل :عندم���ا تت�سلل تلك الأفكار �إىل
عقلك ،حاويل التفكري يف �شيء �آخر ،فلديك
القدرة على التحكم فيما تفكرين فيه.
القف���ز �إىل النتائج :ه���و �سبب لي�س
فقط يف عدم ال�سعادة� ،إمنا �أي� ًضا التوتر
والقلق اللذان ي�صاب بهما النا�س .والقفز
�إىل النتائج ي�أتي يف �أحد ال�صورين؛ �إما
التكه���ن �أو ا�ستنتاجات العقل ،فالتكهن
هو عندم���ا تن�ش�أ مواق���ف تتوقعني �أن
الأم���ور لن جت���ري على ماي���رام ،ومن
هن���ا تن�ش�أ التعا�سة وع���دم الر�ضا� ..أما
ا�ستنتاجات العقل فهي عندما تفرت�ضني

تلقائي��� ًا �أن الآخري���ن يتعاملون معك
ب�شكل �سيئ� ،أو �أن �شيئ ًا ما قمت بعمله
هو بال جدوى ،ومن هنا �ستكون �ضحية
لأحزانك وعدم �سعادتك.
التهوي���ل :يف كثري من الأحيان مييل
غري ال�سع���داء �إىل التهويل م���ن الأمور
ال�صغرية ،ومن ثم خذي خطوة �إىل الوراء
قب���ل التعامل مع �أمر م���ا ،وانظري �إليه
بنظرة حيادية.
التقلي���ل :هو املقابل متاما للتهويل،
وهو عندم���ا تتعاملني مع �أمر ما بعني
اال�ستهان���ة بدل التعام���ل معه بجدية

وطــفـــــلك

تهيأة الطفل لعامه الدراسي األول ()2/2
 من املهم م�شاركة الطفل الر�أي يف �رشاء م�ستلزمات املدر�سة؛ ابتدا ًء من احلقائب �إىل القرطا�سية وغريها،فهذا من �ش�أنه �أن يحبّبه بها.
 ا�ستغ�ل�ال �أ�سئلة الطفل املتعددة واملتكرّرة :عادة م���ا ي�س�أل الطفل �أ�سئلة كثرية عن احلياة وكيف وُجدفيها ،وعن عائلته وغريها من الأ�سئلة املتكررة ،بالإمكان ا�ستغالل هذه الأ�سئلة يف ترغيب الطفل باملدر�سة،
كونها �ستعلّمه �أ�شياء كثرية يجهلها ،و�أنه �سيجد الأجوبة الب�سيطة واملفهومة لديه هناك.
 �إع���داد وجبة �إفطار �شهيّة ومميّزة :التنويع يف وجبة الإفطار ،وابت���كار �أغذية حمبّبة لنف�س الطفل ،من�ش�أنهما �أن ي�شجعاه على اال�ستيقاظ باكراً والذهاب �إىل املدر�سة ،فهو ي�شعر ب�أن هذا ال�شيء كمكاف�أة ملا يقوم
به كل �صباح ،وال ب ّد من االنتباه �إىل �أن تكون هذه الوجبة الهامّة حاوية على جميع العنا�رص الغذائية التي
يحتاج �إليها.
 ا�صطح���اب الطف���ل �إىل املدر�سة قبل موعدها :من �ش�أن ذلك �أن يعرّف الطفل �إىل الأجواء املدر�سية و�شكلالبيئ���ة الذي �سيزورها يومي ًا ل�ساعات طويلة ،ويرى االخت�صا�صي���ون �أن هذه خطوة هامة لبث �شعور الأمان
واالطمئنان يف نف�س الطفل وتهدئة خوفه ،كونه يرى �أن املدر�سة �أداة للعقاب.
 الن���وم مبكراً :يجب على الطفل من البداية االعتياد على الن���وم مبكراً ،لت�ستطيع جميع �أع�ضاء اجل�سمبالقي���ام بوظائفها الكامل���ة وال�سليمة خالل مرحلة النوم ،ومع اقرتاب بداي���ة العام الدرا�سى الأول له يجب
احلر�ص على مراقبة مواعيد نومه ،وحتديد وقت معينّ لينام فيه.
يُذك���ر �أن���ه من اجليد بل ومن امل�شجع للطفل مكاف�أته بني وفرتة و�أخ���رى اللتزامه وحمافظته على النوم
مبكراً ،وعلى ترتيب �أغرا�ضه والقيام بجميع واجباته.

وح�سم ،والنا�س مييلون �إىل جتاهل �أمور
الدين واخليانة وغريهم���ا ،ف�إذا وجدت
نف�سك واقعة �ضمن تل���ك الفئة ،توقفي
على الفور وح���اويل التعامل مع الأمور
و�إ�صالحها.
توبي���خ ال���ذات :كيفي���ة حديثك �إىل
نف�سك ت�ؤثر على ثقت���ك بذاتك ،فعندما
تخطئ�ي�ن �أخربي نف�سك «لق���د �أخط�أت
ولكنن���ي �س�أفع���ل الأف�ض���ل يف امل���رة
املقبل���ة» ،فق���ول �ش���يء كـ«غبي» �أو
«حق�ي�ر» ال يفعل �شيئ��� ًا �سوى التقليل
من ذاتك �إىل حد كبري.

لي�س لديهن هدف :واحدة من �أجمل
حلظات احلياة هي حتديد هدف ميكن
حتقيقه ،فالأ�شخا�����ص ال�سعيدون هم
القادرون على حتدي����د �أهداف ق�صرية
وطويل����ة امل����دى عل����ى ح����د ال�سواء،
فتحقي����ق الأه����داف تعزز م����ن الثقة
بالنف�س.
القل����ق مما يف ّك����ر في����ه الآخرون:
يُنف����ق الأ�شخا�ص الكث��ي�ر من �أوقاتهم
يف حماول����ة �إر�ضاء الآخري����ن ،وهذا
ناجت ب�شكل عام عن خوفهم من تفكري
ه�����ؤالء الأ�شخا�ص به����م ..توقفي عن
القيام بتل����ك الأ�شياء من �أجل النا�س،
وركزي فقط على ما ي�شعرك بال�سعادة
واالرتياح النف�سي.
ال�سم����اح للغرب����اء بالت�أثري على
حالته����م املزاجية :الع����امل هو مكان
خمي����ف ،ميتل����ئ بالأ�شخا�����ص الذين
يع��ب�رون بحياتن����ا ويحاول����ون احلد
من ذاتنا و�أنف�سن����ا ،ومن ثم �إذا حاول
�شخ�ص ما التقليل منك ،فابت�سمي له
ودعيه يُنهك طاقته يف الهواء.
الرغبة بالكثري م����ن الأموال :لي�س
هناك �شخ�����ص على وج����ه الأر�ض ال
يح����ب املال ،لكن اخلط�أ الذي يقع فيه
الكثريون هو اعتقادهم ب�أن كرثة املال
هي �رسّ ال�سعادة ،ويف حني ال ميكننا
�إنكار �أن ازداد الدخل يت�سبب يف ازدياد
ال�سعادة والراحة النف�سية� ،إال �أن ذلك
الدخل ينبغي �أال يتجاوز  75.000دوالر
�سنوياً ،ف�إذا وج����دت دخلك ال�شخ�صي
 ولي�����س امل�ؤ�س�سات����ي �أو التج����اري يتجاوز ذلك احل����د ،ف�أعيدي تقييمم�ستوى �سعادتك من جديد ،واعلمي �أن
املال هو و�سيل����ة ولي�ست غاية ،و�أننا
من خاللها ال ن�ستطيع �رشاء ال�سعادة،
�أو ال�صحة� ،أو الأ�صدقاء� ،أو احلب.

رمي اخلياط

فَ ن

اإلتيكيت

• قواعد بالية
يجب اال�ستغناء عنها
تدفع ديناميكية املجتمعات ،الإتيكيت
للتطوّر والتبدّل مع مرور ال�سنوات ،وتخلّي
النا�س ع���ن بع�ض املعتق���دات بفعل تغيرّ
الظ���روف .ولأ ّن الإتيكي���ت عل���م اجتماعي
وُلد لريتق���ي بالنا����س ال ليكبّلهم ،تتخلّى
�آدابه عن بع����ض القواعد اليوم التي ميكنك
اال�ستغناء عنها �أو التحرُّر منها.
 الف�ست���ان الأبي�ض للعرو�س :يف حنيارتب���ط الف�ستان الأبي����ض بالعرو�س لفرتة
طويل���ة م���ن الزم���ن ،واعترب خرق���ه خط�أ
بروتوك���ول ج�سيم��� ًا له مع���اين ال تُر�ضي
العرو����س نف�سها ،ترتاوح بني كونها مطلّقة
قب ًال �أو غري عذراء� ،إىل اعتبارها غري �سعيدة
بارتباطه���ا هذا ،تخلّ���ى الإتيكيت كلي ًا عن
هذه القاعدة� ،إذ �أ�صب���ح املفتاح �أن ترتدي
العرو�س ف�ستان��� ًا يليق بها وبلون ب�رشتها،
وت�شعر فيه ب�سعادتها املطلقة.
 -الرجل هو من يدفع الفواتري :تختلف

هذه القاع���دة حتّى الآن م���ن جمتمع �إىل
�آخر؛ بني الغرب وال�رشق مثالً ،لك ّن �أ�سا�سها
كان يف جمتم���ع ال تعمل في���ه الن�ساء يف
الدرجة الأوىل ،لكن مع تغيرُّ الظروف اليوم
وتبدُّلها ،ال ميكن���ك �أن تُلزمي زمي ًال لك يف
العمل �أو الكلية مث ًال �أن يدفع عنك فاتورة
املطع���م �أو الغداء يف ح���ال تناولتما مع
الأ�صدقاء الوجبة يف امل���كان نف�سه ..ربمّا
ال تزال القاع���دة هذه �سارية املفعول على
خطيب���ك �أو زوجك ،لكن لي�س بني املعارف
�أو الزمالء.
 امل���ر�أة تدخل قبل الرج���ل :ربمّا قدت�شعرين باالح�ت�رام واللباق���ة من الرجل
�أن مي���ررك �أمامه يف املطع���م �أو على باب
املن���زل ،لكن دواع���ي ك�رس ه���ذه القاعدة
تنق�سم �إىل اثنني :لي�س كل رجل غريب عنك
ملزَم بتمريرك �أمامه ،خ�صو� ًصا يف �صفوف
االنتظ���ار الطويلة �أو يف الأماك���ن العامّة،
و�أحيان ًا حتتاجني �إىل �أن ميرّ الرجل �أمامك
لي�سهِّل عليك املوق���ف يف زحمة النّا�س� ،أو
على ال�سالمل �أو باب امل�صعد.

منوعات
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التين ..فاكهة لذيذة ومفيدة
الت�ي�ن م���ن الفواك���ه ال�صيفية
اللذيذة ،واملفي���دة يف الوقت عينه،
ومن ذلك:
الوقاية م���ن الإم�ساك :حتتوي كل
ثالث ح�ص����ص من الت�ي�ن (احل�صة
تعادل  40غرام��� ًا تقريباً) على نحو
 5غرام���ات من الألي���اف ،لذلك فهو
ي�ساعد على تن�شيط وظيفة الأمعاء،
ومينع حدوث الإم�ساك ،فهو ملينِّ .
�إنقا�ص الوزن :الألياف املوجودة
يف التني ت�ساع���د على تقليل الوزن
�أي�ض���اً ،حيث يو�ص���ى بتناول التني
لدى الأ�شخا�ص الذي���ن يعانون من
ال�سمن���ة املفرطة ،لكن ينبغي احلذر
من تناول الكث�ي�ر من التني ،ال�سيما
م���ع احلليب ،لأنه ي����ؤدي �إىل زيادة
الوزن.
خف����ض الكول�ست�ي�رول :يحتوي
التني عل���ى البكتني ،وه���ي �ألياف
قابل���ة للذوبان ،فعندما متر الألياف
عرب اجلهاز اله�ضم���ي ،متت�ص كرات
الكولي�س�ت�رول وتخرجه���ا خ���ارج
اجل�سم.
الوقاي���ة م���ن �أمرا����ض القل���ب
التاجية :يحتوي التني املجفَّف على
البوليفينول و�أوميغا -3و�أوميغا،-6
وهذه الأحما����ض الدهنية تقلل من
خطر الإ�صابة ب�أمرا�ض القلب التاجية،
والتني غن���ي بالفالفونويدات ،وهي
من امل���واد امل�ضادة للأك�سدة ،والتي
متنع ال��ض�رر الذي ت�سبب���ه اجلذور
احلرة.
الوقاية م���ن �رسط���ان القولون:
وجود الألياف ي�ساع���د على تطهري
القول���ون من امل���واد الت���ي ت�سبب
ال�رسطان.
عالج مر����ض ال�سك���ري :تو�صي
مراكز الأبح���اث املتخ�ص�صة مبر�ض
ال�سك���ري ،بتناول الت�ي�ن ،للح�صول

على معاجلة غني���ة بالألياف .تقلل
�أوراق التني من كمية الأن�سولني التي
يحتاج �إليه���ا مر�ضى ال�سكري الذين
يعاجلون بحقن الأن�سولني ،فالأوراق
ذات خ�صائ�ص م�ضادة لل�سكري .كما
�أن الت�ي�ن غن���ي بالبوتا�سيوم الذي
ي�ساعد على التحكم يف ن�سبة ال�سكر
يف الدم ،وميكن �أن ت�ؤخذ �أوراق التني

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

ب�ش���كل منقوع مائ���ي� ،أو على �شكل
�شاي التني.
الوقاية من ارتف���اع �ضغط الدم:
اعتاد النا�س عل���ى ا�ستهالك الكثري
من ال�صودي���وم على �ش���كل �أمالح.
قد ي����ؤدي ا�سته�ل�اك كمي���ة قليلة
م���ن البوتا�سيوم وكمي���ة عالية من
ال�صوديوم �إىل ارتف���اع �ضغط الدم،

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

�أفــقــي
� - 1أعلى قمة يف �أفريقيا
 - 2يهتز  /خيالء
 - 3ج�رس على ماء
 - 4خ�صوم اليونانيني يف قرب�ص  /حرف عطف

ولك���ن يحت���وي التني عل���ى ن�سبة
عالية من البوتا�سيوم ون�سبة قليلة
م���ن ال�صوديوم ،لذا فهو ي�ساعد على
الوقاية من ارتفاع �ضغط الدم.
تقوي���ة العظ���ام :الت�ي�ن غني��� ًا
بالكال�سي���وم ،لذا فه���و ي�ساعد على
تقوية العظام ،وبذلك فالتني يجعل
العظام �أكرث كثافة و�أقوى ،بالإ�ضافة
 - 5ح�س���ام � /ضعف لدرجة
املر�ض
 - 6بحرية يف �أمريكا اجلنوبية
الأعلى يف الع���امل عن �سطح
البحر
 - 7جدة (باللهجة امل�رصية)
 /جمع �رسير (معكو�سة).
 - 8الذه���ب البن���ي � /أ�شه���ر
ملكة فرعونية امتاز ع�رصها
باال�ستقرار
 - 9يده�ش  /ارتفع يف ال�سماء
� - 10سل�سل���ة ق�ص�ص جت�س�س
�سينمائية كتبها �إيان فلمنج
عــمـــودي
 - 1ا�سمها القدمي بيزنطة
 - 2يحلو فيها ال�سمر  /عملة
اليابان
 - 3عك����س حل���و  /تف�ن�ن /
ن�صف �أريج
 - 4مات���ت احليوانات  /تقال
للحبيبة �أو احلبيب
 - 5الهات���ف �أ�ص���در �صوت���ا

�إىل ذل���ك ،يحت���وي الت�ي�ن املجفف
على كميات كافي���ة من فيتامني K
ومن املغنيزيوم ،وهما من العنا�رص
الهامة ل�صحة العظام.
الوقاية من ال�ضمور البقعي :يفقد
كبار ال�سن القدرة على الر�ؤية ب�سبب
ال�ضم���ور البقعي يف ال�شبكية ،وتُعد
الفواكه والتني خيارات جيدة عموم ًا
لتجنب حدوث هذه امل�شكلة.
تخفي����ف االنزع����اج �أو الأمل يف
احللق :وجود كمية كبرية من ال�صمغ
يف التني ي�ساعد عل����ى �شفاء التهاب
احللق �أو الوقاية منه� .إذا كان ال�شخ�ص
يعاين م����ن الزكام ،فم����ن الأف�ضل له
تناول الت��ي�ن ،لأنه يحتوي على هالم
�أو �صم����غ نباتي ي�ساعد على تخفيف
الته����اب احللق ،كم����ا ي�ساع����د ذلك
عل����ى التخل�ص من البلغ����م وتو�سيع
الق�صب����ات الهوائي����ة عندم����ا يعاين
ال�شخ�ص من �إح����دى م�شاكل التنف�س،
كما يُع ّد التني مفيداً جداً ال�ضطرابات
اجله����از التنف�س����ي املختلفة ،مبا يف
ذلك ال�سعال الديكي والربو.
تناول التني يقوّي الكبد وين�شطه،
ويزي���ل ت�ضخُّ ���م الطح���ال ،ويعالج
�أمرا����ض الدورة الدموي���ة والأوردة،
خ�صو�ص��� ًا البوا�س�ي�ر� ،إىل جان���ب
دوره يف تن�شي���ط الكل���ى ،وتفتييت
احل�صوات الكلوية.
التني ملطِّ ف للب�رشة ومنعِّم لها.
التني يعال���ج بع����ض الأمرا�ض
اجللدية مثل البهاق.
التني ي�سكِّن العط�ش النا�شئ عن
البلغم املالح.
الت�ي�ن مفيد لتو�سي���ع الق�صبات
الهوائي���ة ،فعندما يُع���اين ال�شخ�ص
من �إحدى م�شاكل التن ُفّ�س ،ف�إن التني
مفيد ل���ه ،لأنه يعمل عل���ى تو�سيع
الق�صبات الهوائية .

الحل السابق
1
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(معكو�سة)  /تلقى االهتمام
 - 6ميل���ك الأر�ض ومن عليها  /ذو طباع
حادة وغري حمبوب
� - 7ضعيف وغري مقبول
 - 8م���ن الدواج���ن  /املعل���م اخلا����ص
لال�سكندر املقدوين
 - 9دعا�ؤه جاء يف فيلم لق�صة طه ح�سني
 - 10عملة اوروبية  /ا�ستعاد.
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كاريكاتير

َّ
مليونيرة مطلقة تبحث عن عريس
منذ �أي���ام و»توي�ت�ر» م�شتع���ل ب�ضيفت���ه اجلديدة
الت���ي �أ�سمت نف�سها «الدكتورة ن���ورة» ،وو�صفت حالها
بـ»املطلَّق���ة التي متتلك  100ملي���ون ريال» ورثتها عن
�أبيه���ا ،و�أعطت نف�سها مهلة �أ�سبوع لكي جتد عري�س ًا عرب
«تويرت» ،مع �إطالقها وعداً يف حال جناحها ب�أن عري�سها
�سيت���م «تغريقه بالفلو�س» ،لأن���ه بح�سب تغريداتها ال
يهمّها املال� ،إمنا �إجناب طفل.
ما كتبت���ه تلك املغرّدة القى انت�ش���اراً وا�سعـــ ًا على
«تويــ�ت�ر» ب�ص���ورة غ�ي�ر متوقَّعة ،ونال���ت تغريداتها
تعليق���ات كثرية� ،أغلبهــ���ا طلب الــ���زواج منهـــا ،لكن
ردودهـــ���ا عليهــم كان���ت بالرف����ض ،ومل تقتــنع مبــا
قدمّــوه لها ،م���ع �إبداء ا�ستغرابها من ك�ث�رة العزوبية،

بح�ســـب ما نقــلتــه فـــي �إحـــدى تغريداتهــــا.
وم���ع ذلك ،ف�إن الأ�صداء حول تل���ك املطلقة منق�سمة،
فق�سم يح���اول االقرتان بها مبتابعتها وكتابة التغريدات
لها ،بينم���ا الآخر يراها مزيَّفة ولي�س���ت حقيقية ،و�أنها
تهدف �إىل زيادة متابعيها ،وبالذات �أنه خالل يومني زاد
ع���دد متابعيها �إىل �أكرث م���ن � 5آالف متابع ،مقابل 500
تغريدة كتبتها.
وبح�س���ب ر�أي الق�سم الثاين ،ف����إن هذا «امل�ستخدم»
وهم���ي وال ميكن ت�صديقه �إال يف حال واحدة� ،إذا خرجت
«الدكتور نورة» عرب و�سائل الإعالم لتك�شف عن مربراتها
للبحث عن عري�س عرب «تويرت» ،وبهذه ال�صورة ،و�أجابت
على عدة �أ�سئلة� ،أبرزها «ملاذا �أعلنت عن ثروتها».

ممرضة تقتل  38مريضًا
قال م�س�ؤولون �إيطالي���ون �إن ال�رشطة يف �شمال �رشق
الب�ل�اد �ألقت القب�ض على ممر�ض���ة متورطة فى مقتل 38
مري�ضاً ،بعد �أن �شعرت ب�أنهم �أو �أحد �أقاربهم «مزعجون»!
و�أو�ضح���ت معلومات �صحفي���ة �أن املمر�ضة «دانيال
بوجي���ايل» البالغة من العمر  42عام ًا احتُجزت من قبل
ال�رشط���ة خالل عطلة نهاية الأ�سب���وع املا�ضي التهامها
بقتل مري�ضة تبل���غ من العمر  78عام���اً ،وتدعى «روزا
كالديروين» ،ماتت �إثر حقنها بجرعة من البوتا�سيوم.
تـــ�صـــــدر عـــــــن
�شــركــة الـقـــلــم
للإعالم �ش.م.م.

و�أ�ش���ارت املعلوم���ات �إىل �أن «كالدي���روين» دخلت
مت ت�شخي�ص �إ�صابتها مبر�ض عار�ض
امل�ست�شف���ى بعد �أن ّ
قبل وفاتها على نحو غري متوقَّع ،و�أن االختبارات �أظهرت
وفاته���ا بكمية عالي���ة من البوتا�سي���وم� ،أدت �إىل �سكتة
قلبية ،وفق ًا لتقارير �صادرة عن املركز الأوروبي.
تو�صل �إىل
و أ�دّت وف���اة «كالديروين» �إىل فتح حتقيق ّ
وف���اة  38مري�ض ًا �آخرين بظروف غام�ضة ،كانت قد تولّت
املمر�ضة «بوجيايل» رعايتهم.
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:

