ّ
سر الحراس «اإللكترونيين»
مع ظهور حرا�س يرتدون ثياباً �سوداء ونظارات خا�صة خالل �إحياء
اليوم العا�شر من �شهر حم��رم يف ال�ضاحية اجلنوبية� ،أع��اد البع�ض �إىل
الأذه����ان م��ا كانت ق��د ذك��رت��ه �صحيفة «ال�براف��دا» الرو�سية مطلع العام
احلايل عن �صفقة �سرية عُقدت بني املقاومة يف لبنان وجممع ال�صناعات
احلربية الإلكرتونية الرو�سية ،يق�ضي بت�صنيع  500خوذة مراقبة رقمية
م��ت��ط��ورة ،مهمتها ك�شف امل���واد املتفجرة املخفية ،وذل���ك ع�بر منظومة
متكاملة مت�صلة بنظارات خا�صة لهذا الغر�ض.

ألمـــــــة واحـــــــدة

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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االفتتاحية

«المستقبل» ..تيار يبحث عن مستقبل

التمديد ..وزمن األعاجيب
يبدو �أن كل �ش���يء يف لبنان يحتاج �إىل �أعجوبة؛ انتخاب
رئي����س البالد ال���ذي �أ�صبحت �صالحياته ت���وازي �صالحيات
ملكة بريطانيا ،بحاجة �إىل �أعجوبة .يف املا�ضي البعيد �أيام
االنت���داب ،منذ �أن �أ�صبح للبنان رئي����س عام  ،1926انتخبت
�سبابة املفو�ض ال�سامي الفرن�سي يف ق�رص ب�سرت�س �أول رئي�س
لنا؛ حينما قال« :هذا هو رئي�سكم» ،فكان �شارل دبا�س.
تك���ررت احلكاية يف زمن االنت���داب ،ويف زمن اال�ستقالل،
ّ
بحيث مل ي�صنع اللبنانيون مرة رئي�سهم ،فكان دائم ًا نتيجة
توازن���ات وتقاطعات �إقليمي���ة ودولية ،وطامل���ا �أن فخامة
رئي�سنا ينتخبه ال�س���ادة نوابنا ،فعلينا االنتظار ،لأن ممثلي
«الأمة اللبنانية» يتوزعون على �أربع �أو خم�س كتل ،يتح ّكم
به���م �صانع �أو قائد �أو زعي���م الكتلة ،الذي ي�ضع يف االعتبار
حك���م عالقاته وم�صاحل���ه ودونه ،وقيا�سات���ه التي تبد�أ يف
زوارب �ضيع���ة ،ومترّ يف عا�صمة عربية ما ،وقد ال تنتهي يف
وا�شنطن.
يقول���ون عندن���ا يف جمهوريتن���ا البائ�س���ة والناع�س���ة
والتعي�س���ة� ،إن ملوك الطوائ���ف �أو املذاهب يختارون ممثلي
ال�شع���ب ..رمبا ما قبل  1975كان �أك�ث�ر ح�ضارة ودميقراطية،
حيث كان مل���وك �أو زعماء الأق�ضية �أو املحافظات يختارون
ممثلين���ا ،لهذا كنا جند ع�رش �أو خم�س ع��ش�رة كتلة نيابية،
وكان زعم���اء تلك الفرتة �أو بع�ضهم يتباه���ون �أنهم قادرون
على تو�صيل «ع�صي» �إىل الندوة النيابية.
ه����ؤالء ،هم وع�صيهم ،مل ميددوا م���رة واليتهم ،وكثرياً ما
كانوا يق�رصونها ملعاجلة �أزمة ما..
هكذا ح�صل يف جمل�س  ،1951و 1957بعد �أزمتني وطنيتني
يف  1952و.1958
حتى �أن هناك م���ن يرى �أنه بعد اغتي���ال القائد الوطني
معروف �سعد يف �شباط  ،1957لو جرى تق�صري والية املجل�س
و�أجري���ت انتخابات نيابية ،ملا و�صلن���ا �إىل كل تطورات 13
ني�س���ان  1975وما بعدها ،وما ح�صلت ب���ه املراحل من �أول
متديد للمجل�س من  1976حتى .1992
رمبا كان مفيداً التذكري ب�أن املجل�س الد�ستوري عام 1996
طعن م�رشوع متديد والية املجل�س �إىل �أربع �سنوات وثمانية
�أ�شه���ر ،لكن �صانع���ي قانون 2000؛ ال�سوري�ي�ن واللبنانيني،
�رضبوا بعر����ض احلائط هذا الطعن ،وفر�ض���وا عمر املجل�س
وملرة واحدة فق���ط � 4سنوات و� 8أ�شهر ،ويف الأ�شهر الثمانية
امل�ضاف���ة �إىل والية املجل�س ح�صلت فيها كل التطورات التي
ما نزال نعي�ش تداعياتها اخلطرية..
ب�شكل ع���ام ،االنتخاب���ات النيابية عندنا �ص���ارت �أي�ض ًا
بحاج���ة �إىل �أعجوبة ،وتعيني امل���دراء العامني وملء الفراغ
الإداري بحاج���ة �إىل �أعجوب���ة ..وح���ل م�شكل���ة «�سوكلني»
بحاج���ة �إىل �أعاجيب ..واحلفاظ عل���ى الأمالك العامة وعدم
طمر احلو����ض اخلام�س بحاجة �إىل �أعاجي���ب ..لقد وىل زمن
الأعاجيب..
حمى اهلل لبنان من التمديد ومفاعيله يف امل�ستقبل.

عملي����ات الده����م واملالحقات التي
يق����وم بها اجلي�����ش يف طرابل�س وعكار،
وب�ش����كل خا�ص يف �أع����ايل ال�ضنية ،هي
من املهام التي قد تط����ول ،لكن ال يبدو
�أن هن����اك قوى �سيا�سية �ستم�سح قدميها
على بوابات «الإمارة» ال�سابقة وتدخل
عل����ى نظاف����ة ،خ�صو�ص���� ًا �أن ال زعامة
ُ�سنية عل����ى �أر�ض الواق����ع حالي ًا قادرة
على جم����ع ما ت�رشذم ،بوج����ود تيارات
متنازعة ومت�ضارب����ة ،و�شخ�صيات ملع
جنمها بخجل خالل غياب الرئي�س �سعد
احلريري عن ال�ساحة.
الأم����ر ال يرتب����ط ب�شخ�����ص ،ول����و
كان بحج����م الرئي�����س احلري����ري ،مادام
«امل�ستقب����ل» م����ن ن����واب �أو وزراء
يعي�ش����ون تخ ُّبط���� ًا و�ضياع���� ًا فر�ضت����ه
التط����ورات امليداني����ة الت����ي مل ت�����أتِ
ل�صاحله����م يف �سوري����ة ،وانعك�ست على
ال�ش����وارع ال�شعبية ال�شمالية والبريوتية
والبقاعي����ة وال�صيداوية ،وتبدو م�ؤ�س�سة
«امل�ستقب����ل» حالي ًا كما لو �أنها �سفينة
بال قبطان ،وقد ال تر�سو على بر الأمان يف
املدى املنظور ،ما دامت و�سيلة القبطان
الغائب عن دفة القيادة هي دفع الأموال
لـك�سب ر�ض����ى «القرا�صنة» للعبور �إىل
الوطن� ،سواء ع��ب�ر اخلم�سة ع�رش مليون
دوالر الت����ي ُدفع����ت لعر�س����ال ب�شخ�ص
قر�صانه����ا علي احلج��ي�ري� ،أو الع�رشين
مليون ًا التي ُدفع����ت لطرابل�س ،لأن فتح
ال�سني
جمال �إغداق الأموال على ال�شارع ُّ
�سيفتح �أبواب ا�ستحقاق����ات �سابقة ،من
�ضمنها اخلم�سني مليون دوالر التي وعد
بها الرئي�س احلريري عكار لرفع احلرمان
عنه����ا� ،إ�ضاف����ة �إىل تعه����دات انتخابية
�سابقة لبريوت و�صي����دا وزحلة والبقاع
الغربي ،ولأن الغيب����ة الطويلة مل ت�ؤثر
�سلب ًا على الهيكلي����ة التنظيمية لتياره
وعلى امل�ؤ�س�س����ات التابعة فح�سب ،بل
يف التململ ال�شعبي غري امل�سبوق ،بدءاً
من عرب وادي خالد و�صيدا ،مروراً بكافة
املناطق التي كانت معاقل حريرية.
الالفت يف «تيار امل�ستقبل» حالياً
�أن نواب����ه يدخلون فج�����أة يف املزايدة
على ���ش�ركاء الوطن يف دعم اجلي�ش يف
كل معاركه ،كما ورد على ل�سان النائب

عا�صم عراجي م����ن ناحية ،ومن ناحية
�أخ����رى م�ض����ادة ،لوم مبا���ش�ر من وزير
الداخلي����ة بعدم تطبيق ال����ـ 6و 6مكرر،
وامل�ساواة يف املداهم����ات واملالحقات،
و�صو ًال �إىل وزي����ر العدل الذي يلفت نظر
اجلي�ش �إىل وج����وب مداهمة م�ستودعات
جب����ل حم�سن خالل �أق�س����ى املعارك مع
باب التبان����ة ،وم�ستودع����ات ال�ضاحية
اجلنوبي����ة ،لأنها �أح����د معاقل املقاومة،

بانتظار الموقعة
العسكرية الكبرى
َّ
المتوقعة في البقاع
سيحاول «المستقبل»
لملمة أشالئه في
يطهرها
المناطق التي ّ
الجيش من اإلرهاب

ال�سني،
واله����دف واحد� :إر�ضاء ال�ش����ارع ُّ
والطرابل�س����ي ب�ش����كل خا�����ص ،بعد �أن
�سقط����ت املنطق����ة الت����ي �أريد له����ا �أن
تكون ال�ضاحي����ة ال�شمالية يف مواجهة
ال�ضاحي����ة اجلنوبية ع����ن �سابق ت�صور
وت�صميم من «تي����ار امل�ستقبل»؛ عندما
افتت����ح «اجلبهة» الطرابل�سية منذ ثالث
�سنوات بخم�سة �آالف م�سلح بقيادة عقيد
متقاعد من �آل حمود.
ن�أ�سف �أن نقول �إن «تيار امل�ستقبل»
انهزم يف طرابل�����س �سيا�سي ًا �أمام منطق
التكفرييني ،ويف طليعتهم داعي الإ�سالم
ال�شهال وب��ل�ال دقم����اق وخالد بحل�ص
وعم����ر بكري ف�ست����ق ،وانه����زم ع�سكري ًا
�أمام هيمنة �أمثال �أحمد امليقاتي وزياد
علوكي و�شادي املولوي و�أ�سامة من�صور
على ال�شارع الذي ب����ات زواريب �إرهاب
�أعلنت الوالء لـ«الن�رصة» و«داع�ش».
بئ�����س امل�صري عندما يع����ود «تيار

امل�ستقب����ل» �إىل ا�ستج����داء دور �ضم����ن
ال�سن����ي ،لأن احلديث عن تاريخ
ال�شارع ُّ
الرئي�����س رفيق احلري����ري مل يعد يحرك
اجلماهري ،و�شع����ار «احلقيقة» بات يف
خرب كان ،و�إ�سق����اط الأ�سد هاج�س بعيد
املنال ،واحلديث عن نزع �سالح حزب اهلل
لن يكون بعد اليوم �أكرث من «حلم ليلة
�صيف».
وبانتظار املوقعة الع�سكرية الكربى
املتوقعة يف البقاع ،بني اجلي�ش مدعوم ًا
من املقاومة وبني الآالف من الإرهابيني
على امت����داد ال�سل�سلة ال�رشقية الفا�صلة
مع �سورية� ،سيحاول «امل�ستقبل» مللمة
�أ�شالئه يف املناطق التي ط ّهرها اجلي�ش
من الإرهاب ،والتي �سيط ّهرها ،لكن عبث ًا
يح����اول ،لأن عكار �ستكون �أ�شبه مبنطقة
عازلة يخ ّي����م يف �سهولها بني خميمات
النازح��ي�ن ال�سوري��ي�ن مع��ي�ن املرعبي
وخالد ال�ضاهر املتمردي����ن على «تيار
امل�ستقب����ل» ،وطرابل�س ل����ن تعود فيها
ح�صة الأ�سد للحري����ري ،مهما �أغدق من
�أم����وال ،وبريوت الثالث����ة ت�ستلزم �أموا ًال
طائل����ة لرتمي����م «امل�ستقب����ل» وترميم
العالقة مع نا�سها ،و�صيدا ق�سمة «�أخوة»
مع �أ�سامة �سعد ،وزحلة �إىل ح�ضن �إيلي
�سكاف عائدة ،والبقاع الغربي لن يبقى
حريري ًا ويتجه وفق املعطيات الواقعية
�إىل �أح�ضان عب����د الرحيم مراد وحلفائه
من راف�ضي منطق الإرهاب واملت�ضامنني
مع النظام ال�سوري.
�سيج����د الرئي�س احلريري� ،سواء عاد
�أو بق����ي يف منفاه� ،أن امل����ال مهما ُهدر
لن يعيد اجلماهري ،و�أن الطقم الذي ورثه
عن الوالد ب����ات عبئ ًا عليه ،لأن التمثيل
والرق�����ص عل����ى القبور ق����د ولىّ زمانه،
والتحالفات اجلديدة �سيجد نف�سه ملزم ًا
بها للعودة �إىل ال�ساحة ال�سيا�سية باحلد
الأدنى م����ن اخل�سائر ،رغ����م �أننا ال نرى
�أن هذه العودة �ستك����ون مظفرة �إذا بقي
ُم�رصّاً على معاداة الأ�سد ،الذي لو انت�رص،
خ�رس احلري����ري كل �ش����يء ،و�إذا انك�رس،
فـ»الدواع�ش» لن يفر�شوا للحريري �أر�ض
�شوارعه ال�سابقة باحلرير.

�أحمد �شحادة
www.athabat.net
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«تيار امل�ستقبل» انهزم يف طرابل�س �سيا�سياً �أمام منطق التكفرييني

�أمني �أبو را�شد
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كيف أضاعت السعودية الفرصة التاريخية؟
مت���ر اململك���ة العربي���ة
ّ
ال�سعودي���ة الي���وم ب�أ�صع���ب
الأوق���ات و�أحرجها يف تاريخها
احلديث ،حيث تعي�ش تناق�ضات
داخلية خطرية قد ال ُيك�شف عن
جميعها ،كم���ا تعي�ش حتديات
�أمنية خارجية وداخلية ،تتمظهر
يف اخلط���ر الذي ي�ش ّكل���ه الفكر
«الداع�ش���ي» يف الداخل ،ويف
اجلرمية الإرهابية التي ح�صلت
يف الإح�ساء هذا اال�سبوع تزامن ًا
مع ذكرى عا�شوراء.
ب���د�أت حتدي���ات اململك���ة
الفعلية من���ذ ما بعد �أحداث 11
�أيلول الإرهابي���ة ،حيث دخلت
اململكة ف�ت�رة قلق وحتديات مل
تنت ِه لغاية الي���وم ،وذلك على
ال�شكل الآتي:
مبا��ش�رة بع���د � 11أيل���ول،
ارتفعت الأ�ص���وات يف الواليات
املتح���دة الأمريكي���ة ت�شري �إىل
�أن الغالبي���ة العظم���ى م���ن
االنتحاري�ي�ن هم م���ن اململكة
ال�سعودية ،و�ساد حديث �أمريكي
ج��� ّدي ح���ول ��ض�رورة تعديل
املناه���ج الرتبوي���ة والديني���ة
ال�سعودي���ة ،الحت���واء بع�ضها
ظاهرة الإرهاب.
�أعل���ن الأمريكي���ون حربهم
و�شن���وا حربني
عل���ى الإرهاب
ّ
ع�سكريت�ي�ن عل���ى كل م���ن
�أفغان�ستان والع���راق ،وقد دعم
ال�سعوديون هذه احلرب لأ�سباب
عدة ،منها �أنه���م كانوا يريدون
نف���ي �صف���ة الإره���اب عنهم،
بالإ�ضاف���ة �إىل �أنه���م �أ�س���اءوا
التقدي���ر� ،إذ اعتق���دوا �أن وجود
القواع���د الع�سكري���ة الأمريكية
يف الع���راق �سي�ش��� ّكل تهدي���داً
جد ًي���ا حقيقي ًا لإيران ،و�سي�رسّع
التدخ���ل الع�سك���ري
�إمكاني���ة
ُّ
و�ش��� ّن هجوم عل���ى الإيرانيني؛
كم���ا كان يطم���ح ال�سعوديون
و«الإ�رسائيليون» ..لكن الهجوم
الع�سك���ري الأمريكي مل يح�صل،
حتولت �إيران
بل على العك����س؛ ّ
�إىل ق���وة �إقليمية ك�ب�رى ،وامتد
نفوذها من الع���راق �إىل لبنان،
م���روراً ب�سوري���ة ،بالإ�ضافة �إىل
نفوذها يف اخلليج.
عا�ش���ت ال�سعودي���ة خطراً
�إرهابي��� ًا جدي��� ًا وحقيقي��� ًا يف
الداخل منذ ع���ام  2003ولغاية
عام � ،2009إذ انت�رش االنتحاريون
واالنغما�سي���ون يف اململك���ة،
و�ش ّنوا هجوم���ات �إرهابية على
ال�رشطة ال�سعودي���ة والأجانب،
و�أماكن الت�سوق وغريها.
بع���د موج���ات م���ا ُ�س ّمي
«الربي���ع العرب���ي»� ،شع���رت
ال�سعودية �أنها م�سته َدفة ب�شكل
ج ّدي ،بعدم���ا ت�ساقط حلفا�ؤها
الواحد تلو الآخر ،وبعدما تبني
�أن الدومين���و «الإخواين» فيما
ا�ستمر �سيمت���د �إىل اخلليج،
لو
ّ

¡ اجلي�ش اللبناين ..مدر�سة

م�س�ؤول غري م���دين يف دولة كربى زار لبنان
ع���دة �ساع���ات الأ�سبوع املا�ض���ي ،بُعيد تطهري
مدين���ة طرابل�س من الإرهابي�ي�ن امل�سلحني ،مل
يلتقِ نظ���راءه اللبنان�ي�ن لكنه �أو�ص���ل ر�سالة
فحواه���ا �إرادة بل���ده تعلي���م جنوده���ا ال�سبل
والدرو�س امل�ستقاة من �أداء اجلي�ش اللبناين يف
مكافحة الإرهاب.

¡ �إعجاب بقدرات اجلي�ش

مل يرتدد �س��فريا دولتني �أوروبيت�ين يف �إبداء
�إعجابهم��ا بق��درة اجلي���ش اللبن��اين عل��ى ح�س��م
�أح��داث ال�ش��مال بال�رسع��ة الت��ي �أُجن��زت فيه��ا،
وكذل��ك دقة املعلوم��ات التي وفّرته��ا خمابرات
اجلي�ش ،والعمل عل��ى التنقُّل بني �ألغام احلوا�ضن
ال�سيا�سي��ة يف لبن��ان ،وق��د عم��د �أحدهم��ا �إىل
املقارن��ة بني كف��اءة اجلي���ش اللبن��اين واجلي�ش
العراق��ي ،وعدّتهم��ا ،وكيفي��ة التعام��ل م��ع
املجموعات الإرهابية.

¡ ن�صيحة

ن�ص���ح بع����ض الق�ض���اة زميال له���م بتقدمي
ا�ستقالته طوعي���اً ،لأن الق�ضية املرفوعة بحقه
�أمام هيئ���ة التفتي�ش الق�ضائ���ي �ستجعل ر�أ�سه
منكّ�ساً ،ما �سينعك����س على �أمور �أخرى ال يجوز
«الدق» بها حالياً.

¡ ثلث مبيعات ال�سالح الأمريكي لقطر

البع�ض كان ينتظر �أن يلب�س امللك ال�سعودي دور الأب الأكرب للدول العربية والإ�سالمية

و�سيطيح باململكة نف�سها ،لذلك �س���وء التقدير ال���ذي وقعوا فيه
خالل احت�ل�ال الع���راق� ،أو يف
حاربته.
وح�ي�ن �سق���ط امل��ش�روع �أماك���ن �أخرى ،لك���ن يف حلظة
«الإخ���واين» يف حزيران � ،2013سقوط «الإخوان» بالذات ،كان
�شع���رت ال�سعودية بفائ�ض قوة ،على ال�سعوديني �أن يتوا�ضعوا،
ف����أرادت �أن ت�ستكم���ل احل���رب و�أن ي�ستغلوا الفر�صة لفتح باب
حتى ُت�سق���ط امل�رشوع املقاوم ،الت�سوي���ة يف ال��ش�رق الأو�سط،
م���ن خالل دف���ع الأمريكيني �إىل
مبارك���ة الت�سوية ب�ي�ن النظام
ال�س���وري ومعار�ضي���ه ،ال �أن
يدفع���وا الأم���ر �إىل مزي���د من
التعقيد؛ بت�شجي���ع الأمريكيني
كان بإمكان السعودية على �شن ح���رب ع�سكرية �أخرى
يف املنطقة بذريع���ة الكيمائي
أن تستعيد قيادة العالم ال�سوري ،والدف���ع �إىل مزيد من
القتل والدمار والإرهاب ،وتدمري
العربي لو استخدمت
دولة عربية �أخرى.
السياسة العربية
�أ�ض���اع ال�سعودي���ون فر�صة
المعروفة بالمصالحة
تاريخي���ة كان ميكن ا�ستغاللها
لإنقاذ �سورية واملنطقة من �أتون
والرعاية المادية
الدمار والنار ،وب���دل �أن يلب�س
والسياسية
امللك ال�سعودي دور الأب الأكرب
للدول العربية التي كانت  -وما
زالت  -تعي����ش كوارث حقيقية
نتيج���ة طم���وح «الإخ���وان»
للت�سلط عل���ى ال�سلطة ،في�سعى
ب�إ�سق���اط �إح���دى �أعمدته وهو �إىل رعاي���ة ت�سوي���ات ،ومتويل
النظام ال�سوري ،فتكون بذلك قد الإعمار والنهو�ض باقت�صاديات
ق�ضت على النف���وذ الإيراين يف هذه الدول� ،س���ارع ال�سعوديون
�إىل دف���ع الأم���ور �إىل مزيد من
املنطقة.
يف ه���ذه اللحظ���ة بالذات الت�صعيد ،وخرجوا عن طورهم،
فا�ستمر املوت والدمار والإرهاب
�أخط أ� ال�سعوديون ،فلرمبا كانت
ّ
لديه���م اعتباراتهم اخلا�صة يف حتى و�صلت �شظاياه �إىل لبنان

(�أ.ف.ب).

بظاهرة االنتحاري�ي�ن الغريبة
عن هذا الوطن.
لطامل���ا اعتم���دت املدر�سة
الواقعي���ة يف العالقات الدولية
على مقولة كالوزفيتز «احلرب
ه���ي امت���داد لل�سيا�س���ة ،ولكن
بو�سائ���ل �أخ���رى» ،مبعنى �أن
احلرب ال ُت َ�شن �إال لهدف �سيا�سي،
و�إذا كان من املمكن حتقيق هذا
الهدف بغري احلرب فلما ال يكون
ذلك.
ال�سني
الوا�ضح �أن ال���ص�راع ُّ
ال�سني ه����و على قيادة العامل
 ُّالعربي ،وكان ب�إمكان ال�سعودية
�أن ت�صل �إىل قيادة العامل العربي
لو ا�ستخدم����ت ال�سيا�سة العربية
املعروفة بامل�صاحلة وامل�صافحة
والرعاي����ة املادي����ة وال�سيا�سية..
ل����و ا�ستغل����ت اململك����ة الفر�صة
ورعت م�صاحلة تاريخية �سورية،
ودفع����ت الأمريكي��ي�ن �إىل ت�سوية
مقبول����ة يف املنطقة ،ال ت�ستثني
وتكر�س ك ًال من
�أحداً وتقبل الآخرّ ،
قطبي �إقليمني
�إيران وال�سعودية
نْ
يحكم كل منهما حيزاً خا�ص ًا يدين
له بال����والء التاريخي واملذهبي،
لوفّرت على اجلمي����ع نتائج هذا
ال�سني ،وهذا
ال�سن����ي ُّ -
ال�رصاع ُّ
التوح�����ش «الداع�شي» ،وحققت
ُّ
�أهدافها من خ��ل�ال فر�ض نف�سها
قوة �إقليمية ُيح�سب لها ح�ساب.

د .ليلى نقوال الرحباين

ذك��رت �صحيفة «وورلد تريبي��ون» الأمريكية
�إن «قط��ر �أ�صبح��ت عل��ى قم��ة زبائ��ن الأ�سلح��ة
الأمريكي��ة يف ع��ام  ،2014بعد �رشائه��ا نحو ثلث
مبيع��ات �أم�يركا من ال�س�لاح منذ ت�رشي��ن الأول
الع��ام املا�ض��ي وحتى ت�رشي��ن الأول م��ن العام
اجل��اري» .ونقل��ت ال�صحيف��ة ع��ن م�س�ؤول�ين �أن
الدوحة طلبت �رشاء �أ�سلحة بقيمة  11مليار دوالر
م��ن ب�ين مبيعات الأ�سلح��ة الأمريكي��ة يف العام
املايل املن�رصم ،والتي ُقدِّرت بـ 34.2مليار دوالر.

¡ ال مكان للإرهاب

�أكّد وزير الإعالم ال�س���وري عمران الزعبي �أن
التنظيمات الإرهابية امل�سلح���ة لن تكون طرف ًا
يف احل���ل ال�سيا�سي ،كا�شف ًا ع���ن �أن معظم قادة
تنظي���م «داع�ش» يقيمون يف تركيا حتت رعاية
حكوم���ة «العدالة والتنمية» .و�أ�شار الزعبي �إىل
�أن ال�سوريني اليوم �أكرث مت�سُّ ك ًا بهويتهم الوطنية،
و�إرادة احلياة لديهم �أقوى من ثقافة املوت التي
يحاول الإرهابيون ن�رشها.

¡ انتحاريات كويتيات

ك�ش��ف م�س�ؤول يف «اجلي���ش احلر» �أن من بني
 200امر�أة يف كتيب��ة «اخلن�ساء» التابعة لتنظيم
«داع���ش» يف حمافظ��ة الرق��ة ال�سوري��ة ،هناك 3
كويتيات يقاتلن مع الكتيبة ،م�شرياً �إىل �أن معظم
ن�س��اء كتيبة «اخلن�ساء» ه��نّ انتحاريات� ،إ�ضافة
�إىل مهام �أخ��رى ي�ؤدينها ،مثل الدعم اللوج�ستي،
ونقل الذخ�يرة وال�سالح ،وامل�شارك��ة يف القتال،
كم��ا يقم��ن مبه��ام �أمني��ة ،كتفتي���ش الن�س��اء يف
املعابر.

«داع�ش» ..واحتمال االنتفا�ضة

ن�رشت �صحيفة «الأوبزرفر» الربيطانية تقريراً
توقّعت في���ه انتفا�ضة �شعبية وا�سعة تهزّ �أركان
تنظيم «الدول���ة الإ�سالمية يف العراق وال�شام»
ال�شمويل ،وتق�ضي عليه متاماً .ونقلت ال�صحيفة
عن م�س����ؤول مكافحة الإره���اب يف املخابرات
اخلارجي���ة الربيطانية؛ ريت�شارد باريت ،قوله �إن
ا�سرتاتيجية تنظيم «داع����ش» �أثبتت فاعليتها
حت���ى الآن ،لكن التحدي الأك�ب�ر بالن�سبة له هو
احتواء الغ�ضب ال�شعبي ،والتعامل مع �صعوبات
�إدارة �ش�ؤون النا�س اليومية يف الأقاليم الوا�سعة
التي ي�سيطر عليها.
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الرياح ستعصف بجدران العرب بدون سورية القوية

�صورتي لإحدى اجلرائم التي ارتكبتها «داع�ش» بحق الأطفال يف عني العرب (�أ.ف.ب).
نْ
مواطنة �سورية ترفع

م��ع ال��ذك��رى ال�سابعة والت�سعني
لوعد بلفور امل�ش�ؤوم ،ارتفعت وترية
التهديدات ال�صهيونية للقد�س وامل�سجد
الأق�صى املبارك؛ فمن جهة ارتفعت وترية
اال�ستيطان يف املدينة املقدّ�سة ،ومن جهة
�أخ��رى ت�صاعدت وترية تدني�س قطعان
امل�ستوطنني ال�صهاينة لباحات «�أوىل
القبلتني وثالث احلرمني» ،دون �أن يثري
ذلك همة الأعراب ،خ�صو�ص ًا اخلليجيني
منهم ،وحتديداً ال�سعودية وقطر والإمارات،
و�أنكى من ذلك �أنه يف ذروة املواجهة
بني الفل�سطينيني وقطعان ال�صهاينة يف
القد�س ،قال م�س�ؤول يف حكومة االحتالل:
�إن اجلهود الدبلوما�سية التي بذلتها
ال�سعودية لعبت دوراً كبرياً يف تقلي�ص
عمليات تهريب ال�سالح للمقاومة يف
القطاع ب�شكل جذري ،من خالل ممار�سة
ال�ضغوط على الرئي�س ال�سوداين عمر
الب�شري لكي يوقف التعاون مع الإيرانيني
يف تهريب ال�سالح للمقاومة يف غزة،
و�إنهاء دور ال�سودان كمحطة لنقل ال�سالح
للقطاع.
و�أ���ض��اف امل�صدر �أن ال�سعوديني
ا�ستغلوا حاجة الب�شري لل�رشعية الإقليمية
والدولية �أع��ق��اب �صدور ق��رار حمكمة
اجلنايات الدولية باتهامه بارتكاب
جرائم حرب �ضد الإن�سانية بوقف التعاون
مع الإيرانيني ك�رشط لتطبيع العالقات
معه ،وهذا ما حدث بالفعل.
ب��أي ح��ال ،مع حلول هذه الذكرى
امل�ش�ؤومة ،يبدو وا�ضح ًا عند كل �أعداء
ق��وى املقاومة واملمانعة �أن خمطط
امل����شروع ال�شيطاين لوعد «بلفور»،
ال��ذي حمل ا�سم «�إ��سرائ��ي��ل» ،تعرّ�ض
يف العقدين الأخريين ،بفعل املقاومة
البا�سلة يف لبنان ،ويف غزة� ،إىل تهديد
حقيقي ب�إمكانية بقائه ومن ثم زواله،
ولهذا وُ�ضع على طاولة البحث الأمريكي
م�صري منطقة ال�رشق الأو�سط برمّتها،
فطُ رحت م�شاريع قدمية وحديثة من �أجل

�إعادة �صياغتها ،واخلال�صة �أن وا�شنطن
تريد العرب �أن يكونوا �أكرث تخلفاً ،و�أكرث
بداوة ،و�أكرث ت�شتتاً ،و�أكرث غباوة ..وهكذا
يتهاطل الأع��راب ،خ�صو�ص ًا من بائعي
الكاز العربي ،على �إبراز من هو �أكرث والء
لل�سيد الأمريكي ومل�شاريعه ،ولتحقيق
النب�ؤات التوراتية بخراب �سورية ،ودمار
م�رص ،وحتطيم العراق.
يُذكر �أن وزي��راً �سابق ًا للخارجية
ال�صهيونية ،وهو املقبور ابا �إيبان ،كان
قد رّ
عب يوم ًا عن تخوفه من حتوُّل بالد
الرافدين ب�إمكانياته الب�رشية واملادية

تمدد «النصرة» و«داعش»
ُّ
على حساب «المسلحين
المعتدلين» يطرح األسئلة
حول حقيقة النوايا
األميركية في محاربة
اإلرهاب

والتاريخية والثقافية �إىل «يابان ال�رشق
الأو�سط».
وبهذا كان الغزو الأمريكي لهذه البالد
مرة بذريعة �أ�سلحة الدمار ال�شامل ،وك�أن
يف الكيان ال�صهيوين ال يوجد �إال الأ�سهم
النارية لالحتفاالت بر�أ�س ال�سنة العربية،
و�أخرى بحجة التحالف مع «القاعدة»،
وك�أن الـ «�سي� .إي .ايه» بريئة من مولود
ال�سفاح هذا.
مع �صمود الدولة الوطنية ال�سورية،

ما أنجزه الجيش والمقاومة في «السلسلة الشرقية»
ي�ؤكد م�صدر ع�سكري ميداين �أن ما ت�شهده
�سل�سلة اجلبال ال�رشقية راهن ًا هو عمليات �أمنية
ينفذها حزب اهلل مب�ؤازرة من اجلي�ش ال�سوري �أحياناً،
لتطهري املعابر اجلبلية بني البلدين املذكورين من
املجموعات امل�سلحة ،ولي�س «حرب جبهات» كما
يحاول �أن ي�سوّق بع�ض الإعالم املعادي للمقاومة.
ويعترب امل�صدر �أن هذه العمليات لي�ست مفاجئة،
الفت ًا �إىل �أن عدداً من امل�سلحني فروا غداة معركة
«القلمون» �إىل ج��رود منطقة «ال��زب��داين» ،التي
عزلتها قوى املقاومة عن املعابر احلدودية امل�ؤدية
�إىل لبنان ،وماتزال تتابع هذه القوى عمليات مالحقة
ما تبقّى من امل�سلحني املذكورين.
امل�صدر ي�ؤكد جناح هذه العمليات ،على اعتبار
�أن لدى حزب اهلل خربة كبرية يف «حرب الع�صابات»،
بالإ�ضافة �إىل �أن هذه املعابر كانت تُ�ستخدم لنقل
ال�سالح �إىل املقاومة اللبنانية قبل ان��دالع الأزمة
ال�سورية ،وبالتايل فهي تعرف الطبيعة اجلغرافية
لهذه املنطقة ،ما �أ�سهم يف تقدّمها امليداين ،ويف
الوقت عينه يرى �أن املعارك يف ال�سل�سلة ال�رشقية

قا�سية ،ال�سيما �أنها تدور يف مناطق جبلية وعرة،
وبعيدة من �سلطة الدولة اللبنانية ،ما يُف�سح املجال
لتحركات امل�سلحني.
ويلفت امل�صدر �إىل �أن اجلي�ش اللبناين جنح يف
توجيه �رضبات موجع ًة للإرهابيني التكفرييني يف
جرود «عر�سال» ،وهم الآن ي�ستغيثون ،ويحاولون
ال�ضغط على احلكومة لال�ستجابة ملطالبهم ،وبدا ذلك
جلي ًا من خالل حترُّك املوفد القطري املكلَّف ب�إجراء
املفاو�ضات الرامية �إىل �إطالق امل�سلحني املختَطفني
لدى التكفرييني ،ومطالبتهم ب�إطالق عدد من ال�سجناء
«الإ�سالميني» من ال�سجون اللبنانية� ،إ�ضافة �إىل
اقرتاب قدوم ف�صل ال�شتاء ،وبالتايل ا�ستحالة بقاء
امل�سلحني يف اجلرود.
كذلك لـ«�رسايا املقاومة» دور يف العمليات
الأمنية يف ال�سل�سلة ال�رشقية ،في�ؤكد م�صدر قيادي
يف «ال�رسايا» �أنها يف �أعلى درجات اجلهوزية ،الفت ًا
�إىل �أن وحدات اجلي�ش اللبناين املتن�رشة على خطوط
التما�س مع الإرهابيني مل ت�ضطر �إىل امل�ساندة والدعم
حتى ال�ساعة.

ويختم ال��ق��ي��ادي ب��ال��ق��ول�« :أي هجوم على
املناطق اللبنانية احلدودية �سيواجهه �أبناء ال�رسايا
املنت�رشون يف كل القرى والبلدات».
ال ريب �أن كل هذه التطورات امليدانية املذكورة
�آنف ًا �أ�سهمت يف الإ��سراع يف عملية التفاو�ض غري
املبا�رش ب�ين احلكومة اللبنانية واملجموعات
الإرهابية امل�سلحة عرب الو�سيط القطري ،ال�سيما بعد
جناح اجلي�ش واملقاومة يف الت�ضييق على امل�سلحني،
والت�صدي لكل حماوالت ت�سلّلهم �إىل بع�ض املناطق
البقاعية.
بالتايل ،يبدو �أن الواقع املرير الذي يعاين منه
الإرهابيون يف ال�سل�سة ال�رشقية دفع زعيم «جبهة
الن�رصة» �أبوحممد اجلوالين �إىل �إجراء مقابلة م�سجَّ لة
قال فيها« :املعركة يف لبنان مل تبد�أ بعد ،والن�رصة
يف القلمون تخبئ الكثري من املفاج�آت حلزب اهلل،
�ستكون �أدهى و�أمرّ» ،وذلك لرفع معنويات م�سلحيه
املنهارة.

ح�سان احل�سن

ومعها حلفها املقاوم ،بتنا �أمام مرحلة
جديدة� ،إذ �إنه بعد �أقل من خم�سني يوم ًا
على بدء التحالف الدويل غاراته على
اجلماعات التكفريية الإرهابية يف العراق
و�سورية ،و�إعالنه عن تدريب نحو خم�سة
�آالف «مقاتل» مم��ا ي�سمى «اجلي�ش
احلر» واملعار�ضة ال�سورية «املعتدلة»،
وقد ب��د أ� الأمريكيون فع ًال بهذه املهمة
يف حفر الباطن يف ال�سعودية ،ويف
الأردن ،كانت املفاج�أة الكبرية لهذا
احللف ب ��أن ال��ن��واة «املعتدلة» التي
يُعتمد عليها يف الداخل ال�سوري تتهاوى
ك�أوراق اخلريف ،فتمدّد تنظيما «جبهة
الن�رصة» و»داع�����ش» على ح�ساب ما
ي�سمى «امل�سلحون املعتدلون» ،ما
يطرح الأ�سئلة وعالمات اال�ستفهام حول
حقيقة النوايا الأمريكية يف حماربة
الإره��اب ،ووقف دعمه ومتويله ،وتوفري
امل�لاذات الآمنة جلماعات الإره��اب عرب
تركيا وقطر والكيان ال�صهيوين ،حيث
تتمدد ع�صابات التكفرييني الإرهابيني،
خ�صو�ص ًا «داع�ش» و»جبهة الن�رصة».
ول��ن�لاح��ظ ه��ن��ا �أن���ه ب��ع��د ورط��ة
«داع�������ش» يف م��دي��ن��ة ع�ين ال��ع��رب
«ك��وب��اين» ال�سورية ،وعجز التحالف
ال��دويل بقيادة وا�شنطن عن التعامل
معها ،فاج�أت «جبهة الن�رصة» ،التي
�أخ��ذت �أ���ص��وات من ه��ذا التحالف ترى
فيها اعتداالً ،ب�رسعة �سيطرتها على جبل
الزاوية يف ريف ادل��ب ،موجِّ هة �رضبة
�ساحقة للف�صائل امل�سلحة مما ت�سمى
«معتدلة» ،واملدعومة �أمريكي ًا و�سعودياً،
والتي �سلمت مقارها ومواقعها ومراكزها
وم�ستودعات �سالحها �إىل «الن�رصة».
ثمة حقيقة تربز هنا؛ �أن وا�شنطن ما
تزال تراهن على الفو�ضى الهائلة على
امتداد املنطقة ..لكن هل يعلم الأعراب
�أن الفو�ضى ال ميكن �أن تتوقف �إال عند
الأب��واب العالية والأ�سوار العالية ،فمن
ح�سب نف�سه من �أعراب الكاز العربي �أنه
مبن�أى عن الفو�ضى� ،ست�صله ،فال حت�سبوا
بتات ًا �أن ال�سعودية مبن�أى عن هذه
اخلطة ،على حد و�صف دبلوما�سي غربي،
لأن الأمريكي يريد خارطة جديدة للنفظ
والغاز ..والذهب �أي�ضاً.
الأت����راك �سيكون لهم ن�صيبهم،
والأمريكيون وال�صهاينة «ولّعوها» يف
ر�أ�س �أردوغان ،يقول الدبلوما�سي الغربي،
حينما ذكروه مبقولة قدمية ذكرها �أرنولد
توينبي« :العثمانيون يذهبون حيثما
تذهب خيولهم» ،لكنه قد ي�صحو يف
حلظة ما ويجد نف�سه حتى عاجزاً عن
ركوب خيول خ�شبية ،و�ساعتئذ �سيكت�شف
�أن �أ�سواره غري عالية بتاتاً ،و�ستكون
بالده بفعل مغامراته معر�ضة للريح.
ح��ت��ى الأث���ي���وب���ي���ون ،ي����رى ه��ذا
الدبلوما�سي الغربي ،قرروا �أن «يبلّوا»
�أيديهم بالعرب ،فتقدموا بال خوف وال
وجل على اقتطاع جزء من مياه النيل،
فهل يتذكر ال�سي�سي مقولة «م�رص هبة
النيل» ،فيخبط قدمه يف الأر�ض ،ويعود
�إىل مرحلة التوا�صل الوثيق مع بالد
ال�شام لإنقاذ الأمة؟

�أحمد زين الدين
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من هنا وهناك

رسائل أمنية ّ سورية أربكت «إسرائيل»..
مفاجآت يحضرها األسد

¡ «داع�ش» ..و�أ�سواق النخا�سة

�أعلن تنظيم «داع�ش» �أن «�سوق بيع
الن�ساء الإيزيديات والغنائم قد �شهد
انخفا�ض��� ًا كبرياً ،وهو م���ا ي�ؤثر على
�إي���رادات الدول���ة الإ�سالمية ومتويل
�ص���والت املجاهدين فيه���ا» .و�أ�شار
التنظي���م �إىل �أن «هيئ���ة بيت املال
و�ضعت �ضواب���ط و�أ�سعاراً بخ�صو�ص
بي���ع الن�س���اء والغنائ���م ،و�أنه يلزم
جميع املزاول�ي�ن لهذا العمل االلتزام
بها ،و�أن���ه �سيتم �إعدام كل خمالف».
و�أو�ضح التنظيم يف خامتة البيان �أنه
«ال ي�سمح لأي �شخ�ص ب�رشاء �أكرث من
وي�ستثنى م���ن ذلك الأتراك
 3غنائمُ ،
وال�سوريون واخلليجيون».

¡ الكويت و«الربيع العربي»

تخوف��ه م��ن
�أب��دى م�س���ؤول كويت��ي ُّ
انتقال «الربيع العرب��ي» �إىل الكويت،
داعي�� ًا احلكوم��ة وجمل���س الأم��ة �إىل
البح��ث عن �آلية لتوجي��ه هذه الرياح،
ول��و ك ّل��ف ذلك ملي��ارات ال��دوالرات.
ور�أى امل�س���ؤول ال��ذي رف���ض الك�شف
عن ا�سمه �أنه كان الأجدى ببالده منذ
اليوم الأول ملا ُ�سمي «الربيع العربي»
�أن تبقى بعيدة عنه ،وال ت�شارك فيه.

ميولون الإرهاب
¡ خليجيون ّ

معلومات ميدانية ت�ؤ�شر �إىل اقرتاب بدء اجلي�ش ال�سوري بتنفيذ عمليات ع�سكرية يف القنيطرة ودرعا

مل تكد تنت ِه ارت���دادات خطاب
الأم�ي�ن ال��ع��ام حل��زب اهلل ال�سيد
ح�سن ن�رصاهلل الأخري على الأجهزة
الأمنية «الإ�رسائيلية» ،التي تداعت
�إىل ت�شفري تهديداته حيال عزم
املقاومة جعل كل مناطق الكيان
«الإ�رسائيلي» هدف ًا ل�صواريخها يف
�أي حرب قادمة ،حتى �أُحلقت برزمة
معلومات �أمنية «من العيار الثقيل»
 ح�سب تو�صيف م�س�ؤول دبلوما�سي�أوروبي  -و�صلت من ميدان �سورية
�إىل دوائ���ر ال��ق��رار يف ت��ل �أب��ي��ب،
ومفادها �أن �شحنات من �صواريخ
« »S-300الرو�سية باتت فع ًال يف
حوزة دم�شق ،برفقة خرباء ع�سكريني
رو���س �أجن���زوا عملي ًا «متو�ضع»
بع�ضها يف ن��ق��اط ا�سرتاتيجية
�سورية ،ما زاد من القلق والإرب��اك
«الإ�رسائيلي نَْي» ،ملا لهذا النوع
من ال�صواريخ من ميزات ع�سكرية
قادرة على �شل حركة الطريان املدين
والع�سكري ف��وق غالبية مناطق
فل�سطني املحتلة ،كما قدرتها على
�إق�صاء �سالح اجلو «الإ�رسائيلي» من
�أي دور مرتقَب يف �سورية ،وبالتايل
من معادلة ال����صراع ،ل�ُت�رُ َف��ق هذه
املعلومات مبُلحق ال يقل خطورة،
وفيه �أن دم�شق ح�صلت �أي�ض ًا على
�شحنات من «ال�صواريخ ال�رشيرة»،
ويُق�صد بها «ا�سكندر» ،وخطورته
�أنه يزن ثالثة �أطنان ،ويحمل ر�أ�س ًا
ي��زن  400كلغ �شديدة التفجري،
وميزاته �أنه قادر على الو�صول �إىل
املن�ش�آت الع�سكرية «الإ�رسائيلية»
مبداه الذي يبلغ  300كلم وتدمريها
تدمرياً تاماً ،كما قدرته الفائقة على
امل��ن��اورة والت�شوي�ش وا�ستحالة

اعرتا�ضه ..معلومات �أدرجها حمللون
وخرباء ع�سكريون يف خانة جهوزية
القيادة ال�سورية  -بالتن�سيق مع
حلفائها  -للر ّد على �أي حماولة
«�إ��سرائ��ي��ل��ي��ة» لإق��ام��ة حزامها
الأمني يف اجلنوب ال�سوري ،وربط ًا
مبعلومات ميدانية ت�ؤ�رش �إىل اقرتاب
بدء اجلي�ش ال�سوري تنفيذ عمليات
ع�سكرية هامة يف القنيطرة ودرعا
 حيث �أ ّم��ن��ت «�إ��سرائ��ي��ل» متدُّدعنا�رص «جبهة الن�رصة» يف نقاط
ا�سرتاتيجية � -أُردفت بكالم «�أمني»
�أمل��اين و�صل �إىل م�سامع الرئي�س
الرتكي رجب طيب �أردوغ��ان ،مفاده
«يف ح��وزة الرئي�س ب�شار الأ�سد
حزمة مفاج�آت»!
ويف وق���ت ت���و ّق���ف حمللون
ع�سكريون �أم���ام ��سرع��ة وجن��اح
العمليات الع�سكرية التي ينفّذها
اجلي�ش ال�سوري يف غالبية اجلبهات
ال�سورية م�ؤخراً ،عزت م�صادر �أمنية
لبنانية مقرّبة من فريق � 8آذار،
التطور امليداين الالفت �إىل خطط
ع�سكرية وُ�صفت باال�سرتاتيجية
�أ�رشف عليها �شخ�صي ًا الرئي�س ب�شار
الأ�سد وقادة من حلفاء �سورية ،بينهم
م�س�ؤولون �أمنيون من رو�سيا و�إيران،
�أعقبها نزول الأ�سد ببزّته الع�سكرية
�إىل امل��ي��دان ،بالتزامن مع جولة
ميدانية الفتة يف توقيتها ومكانها
لل�سيد ح�سن ن����صراهلل على �أح��د
مواقع مقاتلي حزب اهلل يف البقاع
ال�شمايل ،ويف ذلك  -وفق امل�صادر
 �أكرث من داللة ،ملا ينتظر املرحلةاملقبلة من مفاج�آت ميدانية يف
�سورية ،كما يف لبنان.
ويف ال�����س��ي��اق� ،أ ّك�����د م��وق��ع

«نيوزويك» الأمريكي �أن كل التقارير
الأمنية ال���واردة من �سورية تكاد
جُتمع على حتمية انت�صار «الأ�سد»،
مُقرّاً بقدرة اال�ستخبارات ال�سورية
 كما العراقية -على اخرتاق �أبرزالتنظيمات امل�سلحة املت�شددة على
الأر�ض ،ويف مقدمها «داع�ش».
وب�����امل�����وازاة ،ي�����ش�ير خ�ب�راء
ع�سكريون �إىل خطورة ما يجري
يف عني العرب ال�سورية ،لناحية
ارتباطه مبخطط �أمريكي يُف�ضي �إىل
قيام �إقليم كردي يبد�أ يف كرد�ستان
العراق ،وي�صل �إىل ال�شمال ال�سوري،

تم وضع خطط عسكرية
ّ
استراتيجية أشرف
عليها شخصيًا الرئيس
األسد ومسؤولون
أمنيون من روسيا
وإيران

�ضمن تعويل �إدارة الرئي�س باراك
�أوب��ام��ا يف م�رشوعها التق�سيمي
على م�سعود الربازاين (زعيم �إقليم
كرد�ستان ،واملوايل لها ولإ�رسائيل)
ولنيتها تن�صيبه زعيم ًا للأكراد على
ط��ول الإقليم «امل��وع��ود» .وربطا

(�أ.ف.ب).

بالأمر� ،شككت �صحيفة «اوبزرفر»
الربيطانية يف قدرة وا�شنطن وتل
�أبيب و�أنقرة على تنفيذ خمططاتهم
يف �سورية � -شما ًال �أو جنوب ًا -
ج��راء جهوزية ع�سكرية �سورية
«و�صلت �إىل حدها الأق�صى» ،عرب
رف��ده��ا مب�ضادات جوية وبحرية
رو�سية� ،إ�ضافة �إىل �أ�سلحة متطورة
�ستدخل للمرة الأوىل �رشيك ًا يف
عمليات اجلي�ش ال�سوري ،من دون
�إغفال تواجد الأ�ساطيل الرو�سية يف
بع�ض املوانئ ال�سورية ،ومن �ضمنها
ال�سفينة «�سموم» الأ�رسع يف العامل،
التي ر�ست منذ قرابة ال�شهر ونيف
يف مرف أ� طرطو�س ،واملزوَّدة ب�أنظمة
�صاروخية و�صواريخ طوربيد ،كما
بنظام دفاع جوي �صاروخي م�ضاد
للطائرات وال�صواريخ املجنَّحة ،من
طراز كروز وتوماهوك.
يف امل��ح�����ص��ل��ة ،وع��ل��ى وق��ع
الكبا�ش القطري  -ال�سعودي الذي
تُرجم معارك دامية على الأر�ض بني
جبهتي «الن�رصة» و«ثوار �سورية»
يف ري��ف �إدل���ب ،يف ظ��ل معلومات
ت�شري �إىل «تعميم» تلك املعارك على
تنظيمات م�سلحة �أخرى فيما بينها،
ع�صبها «الن�رصة» �أي�ضاً ،خ�صو�ص ًا
يف اجلنوب ال�سوري ،يُكمل اجلي�ش
ال�سوري عملياته الع�سكرية باجتاه
ح�سم �أكرث من جبهة ا�سرتاتيجية يف
املدى القريب املنظور ،مُرفق ًا بكالم
واثق بالن�رص نقله م�س�ؤول لبناين
التقى الرئي�س ب�شار الأ�سد م�ؤخراً،
متوّج ًا بعبارة «�سورية ال تنك�رس،
فلينتظروا مفاج�آتنا».

ماجدة احلاج

ذكرت «�صن���داي تلغ���راف» �أن �أحد
�أقرب���اء وزير خارجي���ة قطر متورط
بتمويل الإره���اب يف �سورية ولبنان
والعراق .وطالبت ال�صحيفة احلكومة
الربيطانية بال�ضغط على احلكومات
اخلليجي���ة التخ���اذ تداب�ي�ر �صارمة
�ض���د مواطنيه���ا الذي���ن ي�شتبه يف
ميول���ون «الإرهاب» .كما عابت
�أنهم ّ
ال�صحيفة عل���ى احلكومة الربيطانية
«ت�ساهلها» مع امل�شتبه يف متويلهم
اجلماعات املت�شددة ،داعية �إياها �إىل
�أن حتذو حذو الواليات املتحدة.

¡ �سعودي يف ليبيا
ملبايعة البغدادي

قال��ت �صحيف��ة ليبي��ة حملي��ة �إن
ن�صب��ت عن��صراً �سعودي�� ًا
«داع���ش» ّ
لتل ّق��ي البيع��ة خلليفت��ه «�أب��و بك��ر
البغ��دادي» يف مناط��ق ��شرق ليبي��ا.
عينت «داع�ش»
ووفق ًا لل�صحيفة فق��د ّ
ال�سع��ودي «�أب��و حبي��ب اجل��زراوي»
ال�ستقب��ال وفود املبايع�ين للجماعة
يف بل��دة درن��ة (��شرق ليبي��ا ،عن��د
احلدود مع م�رص) ،لت�ضيف �إىل قائمة
والياته��ا والية جديدة ه��ي «درنة»،
الت��ي ُع نِّي ميني «والي�� ًا» عليها ،فيما
�أ�سند �إىل ال�سعودي من�صب «املفتي».

¡ االنتقاد ممنوع

�أوقف���ت ال�سلط���ات ال�سعودية م�ؤخراً
ال�شي���خ حمم���د العريف���ي ،ب�سب���ب
تعطل امل�صاع���د وال�سالمل
انتق���اده ُّ
الكهربائية �أثناء مو�سم احلج ،بتهمة
النيل م���ن �سمعة اململك���ة ،ما دفع
ب�أح���د دبلوما�سي خليج���ي للقول:
كيف ميكنن���ا �إقناع الع���امل بدعمنا
للدميقراطي���ة واحلري���ة ،وال ميكننا
�سماع �س���وى كيل املدائ���ح لأولياء
االمر ،وكل ما تب ّقى حرام؟!

أحــداث

 6عربي
مذكرة مجلس العموم
ال تلغي وعد بلفور
المشؤوم
يف الثال���ث ع��ش�ر م���ن ت�رشين
أق���ر جمل�س العموم
الأول املا�ضيّ � ،
الربيط���اين مذك���رة تطالب احلكومة
االعرتاف بالدولة الفل�سطينية ..ويف
الثاين من ت�رشين الثاين � 1917أ�صدر
وزير اخلارجية الربيطاين بلفور وعداً
لليه���ود ب�إقامة دولة لهم على �أر�ض
فل�سطني.
الفارق الزمن���ي بني �صدور الوعد
وق���رار جمل����س العم���وم الربيطاين
 97عام��� ًا ،لكن ما �أ�ص���دره بلفور من
وع���د كان ل���ه فعل التنفي���ذ ،ف�أقيم
الوطن القومي املزعوم لليهود ،على
ح�س���اب الفل�سطينيني الذين اق ُتلعوا
م���ن �أر�ضهم بقوة اغت�ص���اب و�إجرام
ع�صابات «الهاغانا» و«ال�شترين»
وغريهما ،عل���ى �سمع وب�رص حكومة
ِ
تكتف
�صاحب���ة اجلالل���ة الت���ي مل
بالنظ���ر بع�ي�ن العط���ف �إىل اليهود
ال�صهاينة ،بل م ّكنتهم من اال�ستيالء
عل���ى فل�سطني ،بينما ق���رار جمل�س
العم���وم بكام���ل هيئته ،ل���ن يجد
طريق���ه �إىل التنفيذ ،لأنه مذ ّكرة غري
ملزمة حلكومة �صاحبة اجلاللة غري
املعنية ب����أن تنظر بعني العطف �إىل
الفل�سطينيني ،لأن هذه احلكومة لها
ع�ي�ن واحدة ،لي����س يف مقدورها �إالّ
النظ���ر �إىل اليه���ود والعطف عليهم..
حتى �إ�شعار �آخر.
قب���ل  97عام ًا ارتكب���ت احلكومة
الربيطاني���ة جرمي���ة الع�رص التي ال
ُتغتفر ،حت���ى و�إن وجدت املطالبات
والتواقي���ع طريقها حل����ض حكومة
جاللة امللكة عل���ى ت�صحيح اخلط�أ
التاريخي الذي ارتكبته بحق ال�شعب
الفل�سطين���ي ،واعت���ذرت له على ما
ارتكبت���ه من �إثم وجرمية ،لي�س لأننا
كيديني �أو �أننا نهوى ممار�سة الأحقاد
ّ
والبغ�ضاء بح���ق الآخرين ،لكن لأن
هذا االعتذار لن يعي���د الأو�ضاع �إىل
ن�صابه���ا احلقيقية ،فيعيد ما يقارب
ال�ستة ماليني فل�سطيني من ال�شتات
واملغرتب���ات �إىل ديارهم التي طردوا
منه���ا ،ولأن اعت���ذار حكومة جاللة
امللكة ل���ن يعيد املاليني من اليهود
الذين ا�ستجلبتهم احلركة ال�صهيونية
من كل بقاع الدني���ا �إىل الدول التي
�أُح�رضوا منه���ا �إىل فل�سطني ،ناهينا
عن الآالف امل ؤ� َّلفة من �ضحايا ال�شعب
الفل�سطين���ي الذين �سقط���وا على يد
الكيان وع�صاباته ،ولي�س �آخرهم يف
قطاع غزة ،الذين لن يعيدهم االعتذار
أحبتهم.
املف َرت�ض �إىل ذويهم و� ّ
خت���ام الق���ول :مذك���رة جمل�س
العموم الربيطاين ال تلغي وعد بلفور
امل�ش����ؤوم ،ولي�س وح���ده من ارتكب
اخلطيئة� ،أي�ض ًا “اتفاق �أو�سلو” �ش ّكل
ا�ستكما ًال م�ش�ؤوم ًا على طريق تبديد
حقوقنا التاريخية.

رامز م�صطفى
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وعد بلفور المشؤوم
 97عامًا من المواجهة والصمود الفلسطيني
ي�ؤكد التاريخ وامل�ؤرخون واملحللون
�أن وعد بلف���ور هو الأ�سا����س التاريخي
للجرمي���ة الت���ي ارتُكبت بح���ق ال�شعب
الفل�سطيني والأم���ة العربية والإ�سالمية
يف ع���ام  ،1948عندم���ا احتُلت فل�سطني
من قبل الع�صاب���ات ال�صهيونية ،و�شرُ ِّد
�شعبه���ا يف خمتلف بق���اع الأر�ض؛ يف
�أب�ش���ع جرمية �إن�ساني���ة وعملية تطهري
عرقي عرفها العامل.
م���ا ت���زال تداعي���ات وع���د بلفور
حا�رضة وت�ش���كّل نقطة �سوداء يف �ضمري
الإن�ساني���ة ،من خالل ا�ستم���رار م�شكلة
الالجئني دون ح���ل يق�ضي بعودتهم �إىل
ديارهم وممتلكاتهم ،وا�ستمرار االحتالل
واال�ستيطان ،و�رسقة الأر�ض ونهبها على
ح�ساب تو�سيع امل�ستوطنات يف ال�ضفة،
ناهيك عن ا�ستمرار احل�صار لقطاع غزة،
واالعت���داء اليومي عل���ى مدينة القد�س
وامل�سجد الأق�صى ،وحم���اوالت التهويد
وال�سيط���رة على املقد�س���ات الإ�سالمية
وامل�سيحية ،خ�صو�ص ًا �أننا ن�شهد يف هذه
الأيام مواجه���ات يومية بني املقد�سيني
من جه���ة ،وق���وات االحت�ل�ال وقطعان
امل�ستوطنني من جهة �أخرى.
هذا الوعد امل�ش�ؤوم كان �سبب ًا رئي�سي ًا
لنكبة فل�سط�ي�ن عام  ،1948و�شكّل بداية
مل�أ�ساة ال�شع���ب الفل�سطيني امل�ستمرة،
قدّم خاللها ال�شع���ب الفل�سطيني مئات
�آالف ال�شهداء اجلرحى والأ�رسى يف �سبيل
انتزاع حقوقه الوطنية ،و�إنهاء االحتالل
ال�صهي���وين ،وال �ش���ك يف �أن التغطي���ة
عل���ى جرائ���م الكيان ال�صهي���وين بحق
ال�شعب الفل�سطيني من قبَل الربيطانيني
والدول الك�ب�رى على ه���ذه اجلرمية ما
زال متوا�صالً ،من خالل الدعم ال�سيا�سي
والدبلوما�س���ي والع�سك���ري ،وحماوالت
�إ�سقاط حق العودة الذي يعتربه ال�شعب
الفل�سطيني حق ًا وطني ًا ال يقبل املقاي�ضة
�أو امل�ساوم���ة �أو التجزئ���ه وال ي�سق���ط
بالتق���ادم ،لأنه ملك لكل الجئ ،وال يحق
لأي �إن�س���ان يف هذا الع���امل �أن يقاي�ض
على هذا احل���ق اجلماعي ،كما وال ميكن
لـ«ال�س�ل�ام» �أن ي�ستقي���م يف املنطقة
ما مل ي�ستن���د �إىل الإقرار بحق الالجئني
بالعودة �إىل دياره���م وممتلكاتهم التي

املقاومة م�ستمرة بال�سبل املتاحة مادامت الأر�ض حمتلة

المرحلة تتطلب إطالق
حوار وطني يؤسس
الستراتيجية فلسطينية
تتبنى المقاومة في غزة..
وانتفاضة شعبية في
الضفة
هُ جِّ رو منه���ا عام  1948بق���وة الإرهاب
ال�صهيوين.
و�إذا كان العم���ل عل���ى ا�ستئن���اف
امل�ساع���ي الفل�سطينية الداخلية الرامية
لإنهاء حال���ة االنق�سام ت�ش���كّل املدخل
من �أج���ل �إع���ادة بناء وتوحي���د البيت

الفل�سطيني الداخل���ي ،وا�ستعادة الزخم
للحرك���ة الوطني���ة الفل�سطينية كحركة
حت���رر وطني ،والتم�س���ك برف�ض العودة
للمفاو�ضات ،و�إجب���ار الكيان ال�صهيوين
على تنفي���ذ قرارات ال�رشعي���ة الدولية،
ف�إن الره���ان يبقى عل���ى �إرادة ال�شباب
الفل�سطين���ي ،وو�ض���ع �أجن���دة جديدة
للعمل الوطني ،ترتكز على مناه�ضة كل
امل�شاريع املتماهية مع تكري�س االحتالل،
خ�صو�ص��� ًا الع���ودة �إىل املفاو�ضات مع
الكيان الغا�ص���ب ،ومقاطعة كل دعوات
�إط�ل�اق املفاو�ضات مع الكيان الغا�صب،
باعتب���ار �أن هذا اخلي���ار �أثبت ف�شله يف
ا�سرتجاع احلق���وق امل�سلوب���ة ،ورف�ض
التداول يف مو�ض���وع حق العودة ب�شكل
نهائ���ي ،كون هذا احلق هو جماعي وغري
قاب���ل للت�أوي���ل والتفاو����ض ،وال يجوز
امل�ساومة عليه ب����أي �شكل من الأ�شكال،
بالإ�ضافة �إىل توحي���د اجلهود والإرادات
لدعم فكرة �إط�ل�اق انتفا�ضة فل�سطينية

ثالثة على خمتلف الأرا�ضي الفل�سطينية،
ت�ش�ت�رك فيها جمي���ع �أطي���اف ال�شعب
الفل�سطيني يف الوطن وال�شتات.
�إن التحدي���ات واملخاطر التي تهدد
الق�ضي���ة واحلقوق الوطني���ة تتطلب من
جميع القوى �أن تكون على م�ستوى هذه
التحدي���ات ،وقراءتها بع�ي�ن فل�سطينية
ت�ض���ع م�صلح���ة ال�شع���ب يف مقدم���ة
الأولويات ،وهذا م���ا ي�ستلزم بال�رضورة
�إع���ادة النظ���ر يف كل تفا�صي���ل العمل
الوطني جله���ة وقف كل �أ�ش���كال التفرُّد
واال�ستئثار واال�ستقواء باخلارج ،ل�صالح
�صيغة ال�رشاك���ة والتوافق الوطني التي
�أثبتت جدواها يف اكرث منا�سبة ،وهذا ما
يتطلب �إطالق �أو�سع حوار وطني من �أجل
ت�أ�سي����س ا�سرتاتيجية فل�سطينية جديدة
ببناء جبهة مقاومة يف غزة ،وانتفا�ضة
�شعبية �شاملة يف ال�ضفة.

ّ
«حركة األمة» تنظم ندوة بمناسبة رأس السنة الهجرية
ملنا�سبة ذك���رى ر�أ�س ال�سنة الهجرية نظّمت اللجن���ة الن�سائية يف «حركة
الأمة» حما�رضة �ألقاها م�س�ؤول العالقات اخلارجية يف جتمع العلماء امل�سلمني؛
ال�شيخ ماهر مزهر.
ح�رضت الندوة ممثالت عن اللج���ان الن�سائية يف الأحزاب والقوى الوطنية
والإ�سالمي���ة والف�صائ���ل الفل�سطيني���ة ،ووفد م���ن الهيئ���ة الن�سائية يف حركة
النا�رصيني امل�ستقل�ي�ن – املرابطون ،ووفد من مديري���ة الأن�شطة الن�سائية يف
«هيئة دعم املقاومة الإ�سالمية».
ال�شي���خ مزهر ا�ستعر�ض يف حما�رضته ذك���رى الهجرة النبوية ،م�شدداً على
�رضورة ا�ستلهام العرب والدرو�س من هذه املنا�سبة العظيمة ،ال�سيما منها ال�صرب
على البالء ،والثبات عند ال�شدائد ،داعي ًا من جهة �أخرى �شعوب الأمة لنبذ الأفكار
املتطرفة التي تزرع الفنت والكراهية بني ال�شعوب.

ال�شيخ ماهر مزهر يلقي حما�ضرته

�سامر ال�سيالوي

www.athabat.net
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ُ
سذاجة «اإلسالميين الجدد» ترهق اإلسالم
انطلق ما ي�سمى «الربي���ع العربي» للمطالبة
باحلق���وق واحلري���ة والإ�ص�ل�اح ،لك���ن املخابرات
الأمريكي���ة وحلفاءه���ا اخرتقت الث���ورات ال�شعبية
و�صادرته���ا وحوّلته���ا �إىل ع�صاب���ات م�سلحة ،ثم
احتكرت احل���ركات التكفريية هذه الثورات ومل تنجُ
من هذه املنظومة التكفريية �س���وى ثورة البحرين،
فبقيت ثورة �شعبية �سلمية ووطنية ،وكذلك انتقا�ضة
ال�شعب ال�سعودي يف املناطق ال�رشقية.
ظهرت التنظيمات الإ�سالمية يف ثورات «الربيع
العربي» وتوزع���ت على حمورين :حم���ور الإ�سالم
«الإخواين» ،وحم���ور الإ�سالم «التكفريي» ،للتعبري
عن ر�أي الأغلبية ال�شعبي���ة من وجهة نظر �إ�سالمية
مع وح���دة الهدف ،لإقامة احلكوم���ة الإ�سالمية ،مع
فارق يف الأ�سل���وب واملراحل ،فـ»الإخوان» يراعون
�آليات الدميقراطية واملنظومة ال�سيا�سية املعا�رصة،
�أم���ا التكفريي���ون فريي���دون �إقامة دول���ة اخلالفة
مب�صطلحاته���ا القدمية التي اتبعها ال�سلف ،لكن عن
طريق ال�سيف والغزو املتوحّ �ش.
بعد ثالث �سنوات �أ�صيب املحوران «الإخواين»
والتكفريي بنك�سات متك���ررة ،وطُ عن الإ�سالم ب�سبب
ف�شلهما و�سلوكياتهما وق�صورهما عن تقدمي الإ�سالم

للجمه���ور بجوهره الأ�صي���ل ،ف�سقط «الإخوان» يف
م��ص�ر يف �أقل من ع���ام ،بعد قراب���ة ثمانني عام ًا
م���ن العمل ،لكنه���م �أظهروا ف�شله���م وق�صورهم يف
تطوي���ر �آلياتهم التنظيمي���ة وال�سيا�سية وال�سلوكية
واكتفائهم ب�شعار «الإ�سالم هو احلل» ،فكانوا حركة
�سيا�سي���ة حت�ت�رف االعرتا�ض والنق���د دون حت�ضري
امل�رشوع البدي���ل القائم على املب���ادئ الإ�سالمية،
ومواكب���ة الع�رصنة يف الآلي���ات ،ولي�س يف تعديل
املب���ادئ بذريع���ة الواقعية ال�سيا�سي���ة كما ح�صل
باعرتافهم باتفاقي���ة «كامب دايفيد» وح�صار غزة،
مع �أن «حركة حما�س» �أعلنت �أنها الذراع اجلهادية
لـ«الإخ���وان» ،فقامت اجلماع���ة ب�إغالق معرب رفح
وتدمري الأنف���اق ،وحماباة ال�صهاينة وتنفيذ �رشوط
الإدارة الأمريكي���ة مقاب���ل ال�سكوت ع���ن ا�ستالمهم
للحك���م ،وفق مقاي�ضة تتناق�ض م���ع ال�سنة النبوية
ال�رشيفة التي �أعلنها ر�سول اهلل (�صلى اهلل عليه و�آله
و�سل���م) عندما قال« :واهلل لو و�ضع���وا ال�شم�س يف
مييني والقمر يف �شمايل ملا تركت هذا الأمر» ..ف�أي
�سنة نبوية �رشيفة يتبعون؟!
ه���ل �أعطى «الإخوان» النم���وذج الإ�سالمي يف
احلكم عل���ى م�ست���وى التوظيف ومراع���اة الكفاءة

واحت�ض���ان الفقراء و«الغالب���ة» يف م�رص ،والذين
كانوا الوقود التنظيمي والدعوي للجماعة ؟
�سق���ط «الإخ���وان» يف م�رص وخ��س�روا احلكم
والفر�صة ،و�أرهق���وا الإ�س�ل�ام ب�سذاجتهم و�شهوتهم
لل�سلط���ة ب����أي ثمن ،ويكاب���رون بحج���ة االنقالب
الع�سكري عليهم ،لكن جتربتهم يف تون�س ف�ضحتهم
�أكرث ،فخ�رسوا االنتخابات وه���م مم�سكون بال�سلطة
ل�صال���ح حتال���ف العلماني�ي�ن ورموز نظ���ام زين
را�ض عن جتربتهم
العابدين ،ما يعني �أن ال�شعب غري ٍ
يف احلكم و�أ�سقطه���م ،ولي�س اجلي�ش التون�سي ،وهذا
�أكرث فداحة مما ح�صل يف م��ص�ر ،ف�أ�سقطوا �أنف�سهم
وبان ق�صورهم وتق�صريهم ،وغياب امل�رشوع البديل..
التجربت���ان امل�رصي���ة والتون�سي���ة �أظهرتا �أن
ال�شعب واجلي�ش يف م�رص �أ�سقطهم وال�شعب �أ�سقطهم
يف تون����س وقاتلهم التكفرييون ..فمع من يتحالفون
يف بلدانه���م؟ وه���ل يراهن���ون عل���ى حتالفاته���م
خارج احلدود م���ع الإدارة الأمريكي���ة والت�سهيالت
لـ«الإ�رسائيليني» يف م�رص وتون�س؟
�أما جتربتهم يف �سورية فكانت �أكرث مرارة ،حيث
حتوّلوا �إىل �أداة تركية لتخريب �سورية وا�ستعمارها
ل�صالح �أردوغان ،ف�سكتوا ع���ن �رسقة م�صانع حلب

(لي�س���ت للنظ���ام) ،وعن �رسقة النف���ط ،وعن جمازر
«داع�ش» بح���ق املذاهب املختلفة ،مب���ن فيه �أهل
ال�سُّ نة والع�شائر من ال�شعيطات يف �سورية والبومنر
يف الع���راق ،كم���ا �صمتوا عن خمالف���ة التكفرييني
لدي���ن اهلل �سبحانه بالن�سب���ة �إىل «جهاد النكاح»
واالغت�ص���اب ،والتمثي���ل باجلثث ،وكذل���ك التعاون
مع الع���دو ال�صهيوين من قبل «الن�رصة» و«�أع�ضاء
االئتالف ال�سوري» !
ف�أي �إ�سالم ينته���ج «الإخوان؟ �إ�سالم ر�سول اهلل
(�صل���ى اهلل عليه و�آله و�سلم) �أم �إ�سالم املر�شد؟ وهل
يخ�ضعون للمقولة اليهودي���ة�« :إذا ت�صادم قول اهلل
(�سبحان���ه) مع قول املر�ش���د �أو الر�سل وجب �إطاعة
املر�شد �أو من ميثله»..؟
�سق���ط «الإخ���وان» عقائدي ًا قب���ل �أن ي�سقطوا
�سيا�سي���اً ،ويف لبن���ان �أي�ض��� ًا �سقط���وا ،ومل ت�سقط
احلركات واجلمعيات واجلبهات والعلماء املقاومون،
وم���ا زالوا من �أهل ال�سُّ نة ،جتمعهم الأخوة يف الدين
م���ع ال�شيع���ة ومع املقاوم���ة ووح���دة الهدف �ضد
االختالف واالحتالل..

د .ن�سيب حطيط

«المنطقة العازلة» وتداعياتها
على األمن المصري ..وأمن المقاومة
عل���ى �ض���وء تط���ورات الو�ضع
الأمن���ي يف �سين���اء وت�صاعده���ا،
خ�صو�ص��� ًا بعد التفج�ي�رات الأخرية
الت���ي �أودت بحي���اة � 30شخ�ص ًا من
�أفراد اجلي�ش امل�رصي� ،أعلن الرئي�س
عب���د الفت���اح ال�سي�سي ع���ن �إقامة
«املنطقة العازل���ة» حلماية الأمن
القومي يف م�رص.
ه���ذه املنطقة متت���د على طول
احل���دود مع غ���زة مب�ساف���ة  13كلم
تقريب���اً ،وبعمق ي�ت�راوح بني 500م
و1500م وم���ن �أج���ل تفريغه���ا من
ال�س���كان ث ّم الب���دء به���دم منازلها
البالغة  680منزالً ،لأن هذه املنقطة
ال ميك���ن ال�سيطرة عليه���ا ما دامت
م�أهولة بال�سكان والبيوت ،وهي التي
ت�ستعملها «�أن�ص���ار بيت املقد�س»
كغطاء �أمني له���ا ،وكمركز النطالق
عملياتها ،وتعترب ال�سلطات امل�رصية
�أن «جماعة بيت املقد�س» ت�ستخدم
الأنفاق التي ت�صل بني �سيناء وغزة
ال�ستخ���دام غزة كم�ل�اذ �آمن ،وكذلك
لتهريب ال�سالح �إىل �سيناء ،وبح�سب
اخل�ب�راء الأمني�ي�ن امل�رصي�ي�ن ف�إن
امل�شكلة الأمني���ة مل تعالَج ،واحلل
اجلذري لها ال يك���ون �إال بـ«املنطقة
العازلة» ،وب�إن�شاء ممر مائي بعمق
 15مرتاً مينع حفر الأنفاق.
ال ي�ستطي���ع النظ���ام يف م�رص
التعاط���ي م���ع ق���رار «املنطق���ة
العازل���ة» من زاوي���ة �أمنه فقط ،بل
ال بد م���ن �أن ينظر �إلي���ه من ناحية
تداعيات���ه وت�أثرياته عل���ى ف�صائل
املقاوم���ة ،وحتدي���داً عل���ى حركتي
«حما����س» و«اجله���اد» يف غزة،

على النظام المصري
أن يدرك دوره القومي
واإلسالمي في تحرير
فلسطين

اللت�ي�ن تعتم���دان عل���ى الأنف���اق
ب�شكل �أ�سا����س ،وتعتربانها ال�رشيان
املعي�شي الهام لأهل غزة ،وال�رشيان
الأمن���ي والع�سكري الأهم ،وتريان �أن
هذا الق���رار �سيح���رم املقاومة خط ًا
�أ�سا�سي��� ًا من خطوط الدعم الع�سكري
لها ،وت�ؤكدان �أن العدو «الإ�رسائيلي»
خا����ض حرب���ه الأخ�ي�رة يف غ���زة
لأنه �أدرك خطورة ه���ذه الأنفاق من
الناحية اال�سرتتيجية الع�سكرية ،و�أن
الق�ضاء عليها كان من �ضمن �أهدافه
ولكنه مل ينجح.
ال نريد و�ضع هذا القرار يف �إطار
التن�سيق «الإ�رسائيلي»  -الأمريكي
 امل�رصي ،و�إن كان���ت «�إ�رسائيل»�ست�ستفيد منه ،ب���ل يف �سياق �إعادة
در�سه ،ومبو�ضوعي���ة ،من الزاويتني
امل�رصي���ة والفل�سطينية ،وهنا ي�أتي
دور «حرك���ة حما�س» خا�صة ،لأنها
املعن���ي الأول به���ذا املل���ف ،ويف
الوقت ذاته لأنه���ا املتهم الأول عند
النظام امل��ص�ري بدعم «�أن�صار بيت

املقد�س» ،على الرغم من نفيها لهذا
االتهام مراراً وتكراراً.
�إن �إع���ادة النظ���ر به���ذا امللف
تتطل���ب االلتف���ات �إىل بع�ض الأمور،
ومنها:
يجب �أن يك���ون لدى «حما�س»
موقف ر�سمي من «املنطقة العازلة»،
و�أن جت���ري االت�ص���االت الالزمة مع
ال�سلطات امل�رصية للمعاجلة.
الت�أكيد على التن�سيق الأمني مع
النظام امل�رصي ،خ�صو�ص ًا يف �سيناء،
حت���ى يطمئ���ن �إىل �أن «حما�س» ال
عالقة لها بـ«جماعة بيت املقد�س».
العمل على �إعادة بناء الثقة مع
النظام امل�رصي ،الذي يتعاطى معها
كحركة �إرهابية تابع���ة لـ«الإخوان
امل�سلمني».
مم���ا ال �ش���ك في���ه �أن العالقة
بني «حما����س» والنظ���ام امل�رصي
مت�أزمة ،وهذا الأمر ال يعفي الطرفني
م���ن حتمُّ���ل م�س�ؤولياتهم���ا ،فعلى
النظ���ام امل�رصي �أن ي���درك خطورة
الأو�ض���اع يف فل�سطني ،وي���درك �أن
دوره القوم���ي والإ�سالمي يف حترير
فل�سطني يدع���وه �إىل �أن يتجاوز عن
بع����ض الثغرات لدى «حما�س» ،و�أن
يتوقّف ع���ن تعميم الأح���كام ،ويف
املقابل ف�إن املطلوب من «احلركة»
�ضبط �ساحته���ا ،وح�رصها بواجبها
املقدّ�س ،والن�أي بنف�سها عن الأزمات
اخلارجي���ة� ،س���واء يف �سورية �أو يف
غريها من الدول حتى ال ت�صل الأمور
�إىل ما و�صلت �إليه اليوم.

هاين قا�سم
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بو صعب :عدم اإلقرار بالشراكة الحقيقية للمسيحيين
سبب لما يشهده لبنان اليوم
�صيغ���ة لبن���ان الفريدة ميزته���ا ال�رشاك���ة احلقيقية بني
مكوناته الطائفية ،ال اللفظي���ة ال�شكلية ..منذ العام
خمتل���ف ّ
 2005و�صوت امل�سيحيني يعلو مطالبني برفع الغنب املتزامن
بحقهم ،وت�صحيح خلل التمثيل امل�سيحي الذي يمُ عن ب�رضبه
«تيار امل�ستقبل».
الكتل���ة الأكرب متثي�ل�اً للم�سيحيني يف املجل����س النيابي
تعترب �أن التمدي���د للحالة الراهنة من خ�ل�ال جمل�س نيابي
«معوج» ،هدفه
م�شك���وك ب�أكرثيته نتيجة قانون انتخاب���ي
ّ
�إبقاء الهيمنة على التمثيل امل�سيحي بيد طوائف �أخرى ،فيما
املطلوب ت�صحيح هذا «االختالل»..
احلج���ج الأمنية وال�شعارات الوطني���ة التي ُترفع يف وجه
امل�سيحيني عن���د كل ا�ستحقاق د�ستوري ،جتعل لبنان م ّتجه ًا
�أكرث ف�أكرث نحو املجهول..
«الثبات» حاورت وزير الرتبية والتعليم العايل اليا�س بو
�صعب حول �آخر اجتاه���ات «التكتل» ،ور�ؤيته لال�ستحقاقات
املحلية ،و�إليكم �أبرز ما جاء:
لبن����ان يعي�ش �أيام���� ًا حرجة
للغاية بح�سب الوزير بو �صعب،
وه����ي �أيام خط��ي�رة ح�سب قوله:
«مو�ضوع الفراغ الذي ي�أخذوننا
�إلي����ه يب����د�أ بالتمدي����د للمجل�س
النياب����ي ،وهذا الأمر لي�س عبثياً،
وم�س�ألة التمدي����د ال ُتنقذ لبنان.
االنتخاب����ات النيابي����ة هي التي
تنت�شل لبنان من م�أزقه ،وب�إمكاننا
�إجرا�ؤها اليوم لو ح�سنت النوايا،
لأن����ه يف املرة ال�سابق����ة قيل �إن
التمديد جاء نتيجة ظروف �أمنية،
و�إنهم عازمون على تغيري قانون
االنتخاب����ات ،وه����ذا الأم����ر كان
يف ظل وجود رئي�����س جمهورية
وا�ستمر لعام و� 6أ�شهر ..فلماذا مل
حت�صل االنتخابات»؟
ي�ضيف ب����و �صع����ب« :العذر
اجلديد الذي ي�ساق يف وجهنا �أنه
ال ميكن �إج����راء انتخابات نيابية
مع غي����اب رئي�����س للجمهورية
�شكلي ..العذر يختلف يف كل مرة،
ومتحرك ،واله����دف ثابت وواحد؛
ال يري����دون �إج����راء انتخاب����ات
نيابية ،والي����وم يريدون التمديد
�سنينت وثماني����ة �أ�شهر لأنف�سهم
وللحال����ة الراهنة ،وه����ي بدعة
جديدة ..اليوم يتلطون وراء عدم
انتخاب رئي�����س وغداً عذر جديد،
والأ�سا�س لي�س بعيداً عن م�س�ألة
قان����ون االنتخابات ال����ذي يريد
بع�ض القوى �أن يبقى على حاله
لل�سيط����رة على ج����زء كبري من
الناخب امل�سيحي».
يذ ّكر ب����و �صع����ب بالإجماع
امل�سيحي عل����ى قان����ون اللقاء
الأرثوذك�س����ي ،وخ����روج فئة عن
الإجم����اع ،وي�ش��ي�ر �إىل �أن ه����ذا
اخلروج �أي�ض���� ًا اليوم لبع�ضهم ال

بوصعب :بعض القوى تريد
أن يبقى الوضع على حاله..
لتستمرّ في السيطرة
على جزء كبير من الناخب
المسيحي

بنواب
ُيلغي احلق ..تغطية الغلط ّ
�أ�ص��ل� ًا م�شك����وك بنيابتهم يكر�س
ال�صح ال احلالة ال�شاذة».
ن�س�أل بو �صعب عمن
يتحمل
ّ
هذه امل�س�ؤولية يف كل مرة ،يرد:
عدم الإق����رار بال�رشاكة احلقيقية
للم�سيحي��ي�ن هو امل�س�����ؤول عما
يح����دث الي����وم ،عل����ى ال����دوام
املطلوب �أن يكون هناك م�سيحي
«ال لون ل����ه وال طعم» ،واملوقع
�شكلي ال حقيق����ي ،ولهذا ال�سبب
ي�شع����ر امل�سيح����ي با�ستم����رار
بتهمي�ش ملوقعه ودوره ،واخلالف
���ور ب��ي�ن امل�سيحيني
ال����ذي ي�ص� َّ
هدف����ه تربي����ر ا�ستغ��ل�ال �أطراف
معينة لتمرير �سيا�ساتهم ،واليوم
ّ
ال�سني وال�شيعي تكفلوا
الفريقان ُّ
بالتمديد ،واتفق����وا بالتوجه �إىل
م����ن ميونون عليه����م يف ال�شارع
امل�سيحي لتمرير جل�سة التمديد
للمجل�س النياب����ي ،ووا�ضح جداً
�أن التيار الوطن����ي احلر ال ميون
عليه �أحد بهذا املو�ضوع ،وكذلك

والروات���ب يف ظل ه���ذه الظروف،
يق���ول« :ال �أك���ذب عل���ى ال�شعب
اللبن���اين ،و�سب���ق �أن �أ�رشت �إىل
املو�ض���وع ب�شفافي���ة ،من خالل
ح�ضور جل�س���ات اللجان النيابية
ومواق���ف الكت���ل الرئي�سية تبينّ
ن�ضيع الوقت ،لأننا نقوم
يل �أنن���ا ّ
بتمثيلية �أمام ال�شعب لنقول �إننا
نعم���ل لإقرار ال�سل�سل���ة ،والوفاق
ال�سيا�سي غري م� َّؤمن ،وبر�أيي ،يف
���ر �سل�سلة
الو�ض���ع احلايل لن ُت َق ّ
الرت���ب والروات���ب يف القري���ب
العاج���ل� ،إال يف ح���ال ح�صل���ت
انتخاب���ات نيابي���ة ورئا�سي���ة،
وح�صل تب ُّدل للقوى داخل جمل�س
النواب».
بو �صع���ب ي�ؤكد �صوابية �إقرار
ال�سل�سل���ة ،لك���ن ال�سيا�سيني يف
بع����ض الكتل يرف�ض���ون متريرها
ب�شكل قاطع ،وبر�أيي قبل االنتهاء
من الأزمة ال�سيا�سي���ة الراهنة ال
�أرى �إمكانية لإقرارها..

الأمر بخ�صو�ص ح����زب الكتائب
اللبنانية».
للخروج من امل����أزق بر�أي بو
�صع���ب�« :أ�صالً ،جمل����س النواب
قانوين ولكنه لي�س �رشعي (�إذا جاز
التعبري) واليوم تتم �إعادة املنوال
نف�س���ه مرة �أخرى ،وال�شعب �أعطى
وكالته ملدة وانته���ت ،بالقانون
يح�صل التف���اق للتمديد ملجل�س
النواب ..واليوم هذا املجل�س عليه
�إجراء انتخاب���ات نيابية ب�أ�رسع
وقت ممكن ملعرف���ة �أين �ستذهب
هذه الوكالة من جديد ..ما ح�صل
�أم����س ه���و عملية احتي���ال على
ال�شعب اللبناين».
ورداً عل���ى �س�ؤال ربط البع�ض
عذر التمدي���د بذريع���ة االنتظار
النق�شاع غب���ار املعارك الإقليمية
يقول بو �صع���ب�« :سورية �أجرت
انتخاباتها النيابية ،م�رص والعراق
كذلك ..فلماذا ال ن�سعى نحن لإجراء
االنتخاب���ات النيابية»؟ وي�ضيف:
«هن���اك فري���ق �أعلن عل���ى امللأ
رف�ض���ه �إجراء انتخاب���ات نيابية
قبل انتخاب رئي����س للجمهورية،
وهم اليوم من يتبو�أون على مقعد
وزارة الداخلية ،وهم من يع ّطلون
�إجرائها حتت ذرائع خمتلفة».
ال�سني
بر�أي بو �صعب
للمكون ُّ
ّ
السني والشيعي
للم�ض���ي الفريقان ُّ
أ�سباب���ه
�أو ال�شيع���ي �
ّ
«لهم
النيابي:
للمجل�س
بالتمديد
تكفال بالتمديد ..واتفقا
ّ
�أ�سبابه���م ومعطياته���م ،ونح���ن
نرف�ض���ه ان�سجام ًا م���ع مواقفنا ،مع َمن يمونون عليهم في
وهذا املوقف لن يتغري».
الشارع المسيحي لتمرير
ال�سل�سلة
ن�س����أل الوزي���ر ب���و �صع���ب
عن م�ص�ي�ر ملف �سل�سل���ة الرتب

الجلسة

م�آرب �سيا�سية وراء اخلطف
وبخ�صو�ص ق�ضية الع�سكريني
املخطوف�ي�ن م���ن قب���ل تنظيمي
إرهابيي،
«الن�رصة» و»داع�ش» ال
نْ
يعترب ب���و �صعب �أن الق�ضية التي
تعا َلج فيه���ا امل�س�أل���ة ملتب�سة
وغري وا�ضح���ة« :الو�ساطات التي
يحكي عنه���ا �أفرقاء ع�ب�ر اللواء
عبا�س ابراهيم ال ت�شري �إىل حلحلة
وينقل عنها يف الإعالم �أن
جديةُ ،
التفا�صيل لي�ست م�ضمونة ،ولكن
الكالم والتوا�صل م�ستمران ،ون�أمل
خرياً ،ومنذ �أيام ك�شف الإعالم عن
طلبات جبهة الن�رصة ،وهذا الأمر
يدل على وج���ود �إمكانية اخرتاق
يف هذا امللف الإن�ساين».
ب���ر�أي بو �صع���ب ،م�س�ألة حل
مو�ض���وع الع�سكريني املخطوفني
لي�س���ت عند احلكوم���ة اللبنانية:
موحدة،
«�آراء اخلاطفني لي�س���ت َّ
والعامل �أكرث م���ن حملي ،ويبدو
�أن ه���دف اخلاطفني ه���و حتقيق
م�آرب �سيا�سية ال مطلبية خا�صة
بالتنظيمني ،ومن ميون على هذين
التنظيمني هو من يتح ّكم باللعبة
فعالً».
يتمنى ب���و �صعب درء �شجون
املنطق���ة ع���ن لبن���ان ،والأزمات
بر�أيه ت�ستحوذ على اهتمام الدول
الكربى« :مع الأ�سف ،بع�ض القوى
يف لبنان تربطه بتحوالت �رصاع
املنطقة لتحقيق مكا�سب خا�صة..
ولبن���ان الذي ال ميك���ن عزله عن
املحي���ط مطلوب من���ه �أن يبقى
مراوح��� ًا مكانه لبل���ورة ت�سوية
ال�رشق الأو�سط».

�أجرى احلوار :بول با�سيل
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إميل لحود يتذكر..
كيف عالج قائد الجيش مشكلة مرج الزهور؟
ي�شري العماد �إميل حلود �إىل �أنه يف
فرتة قيادته للجي�ش اللبناين« ،كان كل
همي �أن �أحاف����ظ على اجلي�ش ،و�أجعله
وطني ًا ،و�أو ّفر له الإمكانيات واملعنويات
الت����ي جتعله ق����ادراً على لع����ب دوره
كام ًال ،وكانت حينما تكرب امل�شاكل مع
ال�سيا�سي��ي�ن ويري����دون �أن يقيلوا قائد
اجلي�����ش ،كانوا ي�شكوين للرئي�س حافظ
الأ�سد ،ال����ذي كان يعرف �آنئذ ح�سا�سية
الو�ض����ع اللبناين ،خ�صو�ص ًا �أننا كنا قد
انتهينا من احل����رب الأهلية ،وبد�أنا يف
مرحلة م����ا بعد الطائف ،ف����كان مينع
ح�صول امل�ش����اكل ،وحتى اتخاذ قرارات
متهورة».
ي�ضيف :كانت ال�صحف يومها تكتب
عن �أن الأمن يف لبنان ل�سورية ،لكنني
بحك����م م�س�ؤوليت����ي كقائ����د للجي�ش،
كان يهمن����ي �أن �أق����وم ب�إجن����از وطني،
و�أن �أحاف����ظ عل����ى اجلي�����ش و�أرفع من
معنويات����ه ،و�أن �أُجن����ز �أمن���� ًا وطني ًا..
ومع ذلك �ص����اروا يتحدثون �أن اجلي�ش
ي�ستهل����ك ن�صف خزين����ة الدولة ،وهذا
كالم غ��ي�ر �صحي����ح ،لأن كل ما �أخذناه
هو روات����ب الع�سكريني ،ومل نكلفهم يف
ذكرت
توفري العتاد �شيئ ًا ،على نحو ما ُ
ب�ش�أن الهبة الأمريكي����ة ،بالإ�ضافة �إىل
هبة �سيارات ع�سكرية من دولة الإمارات
العربية املتحدة ،ولكن �أحداً مل يعطنا
دبابات ،فقط �سوري����ة هي التي قدمت
لنا مئة دباب����ة و� 20ألف كال�شينكوف،
ويومها كنت ما �أزال يف «الغربية».
م����ن بعده����ا ،كان����ت ال�صفقة مع
الأمريكي��ي�ن يف العت����اد والآلي����ات
املوج����ودة يف �إح����دى قواعده����م يف
�أملانيا كما �سبق وذكرت».
وي�ستدرك قائ��ل� ًا« :الآخرون مل يكن
يريدون تعييني قائ����داً للجي�ش ،لأنهم
كانوا يريدون �ضابط���� ًا يق�ضيها  -كما
ذك����رت �سابق ًا  -لعب الورق� ،أو �ضابط ًا
�آخر يق�ضيها يف اللهو».
يعتقد العماد �إميل حلود �أنهم ندموا
على تعيينه قائداً للجي�ش ،فهم يعرفون
�أنه تلق����ى كل تدريبات����ه يف الواليات

ال�شهيد د .عبد العزيز الرنتي�سي يف مرج الزهور عام 1992

املتح����دة الأمريكية ،ودرو�سه كانت يف
�أمريكا وبريطانيا ،وبالتايل هو ال يعرف
�سوري���� ًا وال �إيراني ًا ،ثم هم قبل التعيني
يدر�سون م����ن يري����دون تعيينه ،ورمبا
معلومات ع����ن �أمكنة تدريب����ه وتلقي
علومه �س ّهلت قرارهم.
ويتابع :الأمر الذي قد ال يعرفه �أحد،
�أن طرح ا�سم����ه كقائد للجي�ش كان من
قب����ل الرئي�س �سليم احل�ص ،الذي يعرف
جمموعة م����ن ال�ضباط «الأوادم» ،وهم
الذين قالوا له� :إميل حلود هو من �أف�ضل
ال�ضباط اللبناني��ي�ن ،وميكنه �أن يكون
قائ����داً للجي�ش ،ويعيد بن����اء امل�ؤ�س�سة
الع�سكرية.
وهنا ن�شري له «�إىل ما قاله الرئي�س
احل�ص ع����ن العماد حلود :ل����و مل يكن
�إمي����ل حلود قائداً للجي�ش لع ّينته قائداً

■ جتم��ع العلم��اء امل�سلم�ين ،ويف الذك��رى امل�ش�ؤوم��ة لوع��د
بلف��ور ،دعا الع��امل العربي والإ�سالمي �إىل التنب��ه �إىل م�ؤامرة
ال�صهاينة الذين باتوا قاب قو�سني �أو �أدنى من حتقيق حلمهم
بهدم امل�سجد الأق�صى  -ال �سمح اهلل  -و�أال حل �سوى ب�إطالق
م�س�يرات عارم��ة تطال��ب احلكوم��ات بالتح��رك ل��درء اخلطر
ال�صهي��وين ،و�أن يجتم��ع العلم��اء لأخذ ق��رارات يف حترمي �أي
اقتت��ال داخلي والدع��وة للمقاومة باعتباره��ا اخليار الوحيد
لتحرير فل�سطني.
■ لق��اء اجلمعيات وال�شخ�صي��ات الإ�سالمية �أ�شاد بالإجنازات
التي حققها اجلي�ش والقوى الأمنية يف ال�شمال وعكار ،فالبالد
جت��اوزت من خالله��ا قطوع ًا خط�يراً كاد يطي��ح باال�ستقرار
وال�سلم الأهلي ،و�أن يعيد اللبنانيني �إىل ذاكرة احلرب الأهلية،
حم��ذراً من بع���ض املجموعات التي ت�سع��ى �إىل �رضب �صيغة
الوحدة والتعاي�ش بني �أبناء �صيدا التي كانت وال تزال عنوان
للوحدة بني جميع �أبناء اجلنوب.

له مرت��ي�ن ،مرة لأن����ه �أف�ض����ل �ضابط
م����اروين ،واملن�صب م����ا زال حتى هذه
اللحظة حكراً على ال�ضباط املوارنة يف
التوزيع الطائفي ملراكز امل�س�ؤولية يف
الدولة ،وم����رة ثانية لأنه �أف�ضل �ضابط
�إطالق ًا ،مبا يتمتّع به من مزايا �شخ�صية
وع�سكرية وقيادية� ،شهد له بها القا�صي
والداين ،هذا لو مل يكن للطائفية اعتبار
يف تعيني قائد اجلي�ش» ،ويتابع حلود:
«تبينّ يل �أن ال�سوريني والرئي�س حافظ
الأ�سد كانوا يتابعوين منذ �أن كنت تلميذ
�ضابط يف احلربية ،ولهذا ،حني طُ رحت
فك����رة �أن �أعينَّ قائ����داً للجي�ش ،وجدها
الرئي�س حافظ الأ�سد فكرة جيدة».
ويتناول العم����اد حلود حادثة مرج
الزهور؛ حينما �أبعد العدو «الإ�رسائيلي»
عدداً من الفل�سطينيني �إىل مرج الزهور،

■ ال�شي��خ �رشيف توتيو؛ ع�ض��و جمل�س �أمناء حرك��ة التوحيد،
�أ�ش��اد بالعملي��ة البطولي��ة التي ن ّفذه��ا �أحد رج��ال املقاومة
الفل�سطيني��ة الأفذاذ �ضد املتطرف ال�صهي��وين احلاخام يهودا
غليك ،الذي يقود حملة �شعواء �ضد امل�سجد الأق�صى املبارك.
■ حرك��ة الأم��ة �أك��دت يف الذك��رى ال��ـ 97عل��ى وع��د بلف��ور
امل�ش�ؤوم� ،أن ما يح�صل يف عاملنا العربي والإ�سالمي من فنت
و�أزمات جع��ل ال�صهاينة ميعن��ون يف تطاولهم على فل�سطني
واملقد�س��ات فيه��ا ،واملطلوب الي��وم من جميع �شع��وب الأمة
ت�صحيح البو�صلة باجتاه فل�سطني والقد�س واملقد�سات.
■ ال�شي��خ ح�س��ام العي�لاين طالب �سمري جعجع ب�ترك التحدث
ال�سني��ة لي�س��ت
با�س��م الطائف��ة ال�سني��ة لأبنائه��ا ،فالطائف��ة ُّ
قا�رصة ،وب�إمكانه��ا الإعالن عن موقفها ،ولي�ست بحاجة �إىل
ال�سني الوا�ض��ح الراف�ض
�أح��د لينوب عنه��ا ،مذكراً باملوق��ف ُّ
للإرهاب والداعم للمقاومة.

الرئيس لحود :من يدعو
إلى النأي بالنفس
بالطريقة التي جرت إنما
يخرّ ب لبنان وصورته..
ويؤسس إلى إشكاالت
خطيرة في المستقبل

حيث ُي�صدر الرئي�س رفيق احلريري
قراراً يف حينه ب�إدخالهم �إىل بريوت،
واالهتم����ام به����م ،لكنن����ي رف�ضت
ب�صفتي قائداً للجي�ش هذا الأمر ،لأن
مرج الزهور منطقة ع�سكرية تخ�ضع
مل�س�ؤولية قائد اجلي�ش بت�أكيدي �أن
املطلوب لي�س م�ساعدة من طردهم
باخلال�ص منهم� ،إمنا بتوفري عوامل
ال�ضغط على العدو ،و�إبقائهم حيث
هم ،من �أجل فر�ض عودتهم.
ويتذكر يومها الكثري من الكالم
ال����ذي �ص����در يف خمتل����ف و�سائل
الإع��ل�ام ،ع����ن الظ����روف القا�سية
الت����ي يعي�شه����ا ه�����ؤالء املنفيون،
حي����ث ال�صقي����ع وال��ب�رد والثل����ج
واحلرمان ..لكنن����ا مل نر ّد على كل
ذلك ،و»طوقناه����م ومنعناهم» من
الو�صول �إىل ب��ي�روت ،لأن املطلوب
هو �ضمان حق عودته����م ،وت�شكيل
حالة �ضغط على العدو تفر�ض هذه
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العودة ،وهذا فع ًال ما ح�صل ،ولو مل
نعمل ذلك لكان وق����ع ما ي�شبه ما
ح�صل بعد �أيلول الأ�سود عام .1970
وي�ؤك����د العم����اد حل����ود �أنه يف
قيادته للجي�ش ذهب بعيداً جداً ،لأن
طبعه يفر�ض علي����ه القيام بواجبه
كام ًال يف امل�س�ؤولية التي يتوالها،
وعليه ،كقائد للجي�����ش ،يعترب �أنه
�ص����ار م�س�ؤو ًال ع����ن الأم����ن ،مهما
كل����ف الأمر ،دون �أن يهت����م ب�إقالته
�أو �إبقائه ،و«ح�س����ب الد�ستور قائد
اجلي�ش الذي يخ�ضع ل�سلطة جمل�س
الوزراء ي�صدر الأوامر لتن َّفذ ،ولو مل
�أقم بذلك ،لكنا بقينا يف مكاننا يف
نقطة ال�صفر».
ويقول :كان املطلوب من جمل�س
الوزراء واملجل�س الأعلى للدفاع �أن
ي�أخذوا الق����رار احلا�سم عندما بد�أت
الأح����داث يف �سورية ،لأن����ه علينا
واجبات مبن����ع كل الأ�صوليات من
الدخ����ول �إىل لبن����ان ،وذلك ب�إغالق
احل����دود ،و�إعط����اء الق����رار للجي�ش
لتنفي����ذ ذلك ،ولو ح����دث هذا الأمر،
فال�شعب كله �سيكون مع اجلي�ش.
ويت�س����اءل العماد حل����ود :ملاذا
كل م����ا يج����ري؛ من ر�ش����ق اجلنود
باحلج����ارة� ،إىل تط����ورات عر�سال
ب����دءاً من بداي����ة الأزم����ة ال�سورية،
حيث �صدرت الأ�ص����وات التي تدعو
لتح ُّرك اجلي�����ش بـ«احل�سني»؟ هذا
�أمر خطري ي�ؤثر �سلب ًا على معنويات
اجلي�ش.
ي�ضي����ف :الطريق����ة الت����ي يتم
التعام����ل بها م����ع اجلي�ش خطرية،
فاملطل����وب م����ن جمل�����س الدفاع
الأعلى �أن يقوم بواجبه ويدعم قائد
اجلي�����ش ،لأن يق����وم بواجبه مبهام
حفظ الأمن الوطن����ي ،دون �أن يفكر
�أحد من يغ�ض����ب �أو ير�ضي ،تر�ضى
�أم��ي�ركا �أم ال ،ويعج����ب ذلك فرن�سا
�أم ال يعجبه����ا ،وتقب����ل هذه الدولة
العربية �أو تلك �أم ال تقبل ،خ�صو�ص ًا
بعد �أن دخل �أكرث من مليون ون�صف
مليون �سوري مئات �آالف ال�سوريني،
ال �أحد يعرف عنهم �شيئ ًا ،ومن هم،
و�إىل من ينت�سبون وما �إذا كان كلهم
�سوريون.
ويت�س����اءل� :أال نت�سفي����د م����ن
جتاربنا؟ �أمل يدرك����وا ما ح�صل يف
لبنان بع����د جمازر �أيل����ول الأ�سود
 ،1970واالنتقال الفل�سطيني الكثيف
�إىل لبن����ان ،وما ح�ص����ل بعدها من
تطورات ،وما و�صلنا �إليه ،وما يزال
لبنان يدفع ثمنه حتى الآن؟
من يخاف على �ص���ورة لبنان
احل�ضاري ،ويدعو �إىل الت�ساهل مع
النزوح ال�س���وري ،والن�أي بالنف�س
بالطريقة التي ج���رت� ،إمنا يخ ّرب
لبن���ان و�صورته ،وي�ؤ�س�س رمبا �إىل
�إ�شكاالت خطرية يف امل�ستقبل.

�أحمد زين الدين
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زوجك سماعها
مجامالت يكره
ِ
رمب���ا تظن�ي�ن �أن قول���ك لزوجك �إن
مظهره يبدو رائع ًا وهو ي�صلح املكن�سة
الكهربائي���ة �أم���راً �إيجابي��� ًا ول���ه وقع
مو�سيقي على �أذنيْه ،لكن ما ال تعلمينه
�أن زوج���ك ي�سمع ذل���ك ب�شكل خمتلف،
فكلمات امل���دح واملجاملة التي تقولها
الن�ساء ميك���ن �أن تُفهم بطريقة خاطئة؛
ف�أحيان ًا بع����ض اال�ستجابات العاطفية،
مث���ل الإحب���اط والإث���ارة ،تت�سلل �إىل
املجامالت وجترح كرامة وكربياء الرجل
ب�ش���كل غ�ي�ر مق�صود ،فعندم���ا تقولني
جماملة للرجل ،قوليه���ا ب�أكرب قدر من
الو�ض���وح لتُظه���ري له م���دى تقديرك
ل���ه ..و�إليك بع����ض الأمثلة ع���ن �أنواع
املجامالت التي يكره الرجال �سماعها:
«ه���ذا لطف من���ك �أن���ك ترغب يف
م�ساعدت���ي يف التنظي���ف ،ولكنن���ي
�أ�ستطيع فعل ذلك بنف�سي ب�شكل �أ�رسع»:
حتى �إذا كنت تف�ضّ ل�ي�ن تنظيف املنزل
بنف�سك م���ن دون م�ساعدة ،كوين لطيفة
م���ع زوجك �إذا عر����ض �أن يخفف احلمل
من عليك ،وال تعلّقي على بُطئه ال�شديد
يف الأعم���ال املنزلي���ة ،فنح���ن كن�ساء
نفعل ذلك حيث يكون لدينا يوم طويل،
فرنيد �أن ننجز الأ�شي���اء ب�أ�رسع طريقة
ممكنة ،حتي نتمكّن من �أن ن�سرتيح ،لكن
الرجال يكرهون �أن ي�شعروا ب�أنهم لي�سوا
جيدي���ن بالقدر ال���كايف بالن�سبة �إليك،
و�سيعتقد �أنك تعقّبني عليه وتقولني �إنه
بطيء من خالل تعليق���ك هذا ..بد ًال من
ذلك ،ا�ستغلي الوقت الزائد الذي تق�ضينه
يف غ�س���ل الأطباق ،وحتدّث���ا �سوي ًا عما
فعلتماه هذا اليوم ،وفوق كل ذلك ،قويل
له �إنك تقدّرين رغبته يف م�ساعدتك.
«�أنا مذهولة �أن���ك ا�ستطعت �إ�صالح
الكهرب���اء» (�أو �صنب���ور املياه مثالً) :ال
تُظهري اندها�شك من زوجك �إذا وجدتيه
يفعل �شيئ ًا مث���ل �إ�صالح الكهرباء ،دون
م�ساعدة حمرتف ،ف�إخبارك لزوجك �أنك

ِ
أنـت

م�صدومة م���ن مقدرت���ه مبنزلة �رضبة
كب�ي�رة الحرتام���ه لذات���ه ،فالرجال ال
يريدون �أبداً من زوجاتهم �أن ي�شككن يف
قدراته���م الذكورية ..بد ًال من ذلك حاويل
قول« :و�سيم ،ذك���ي ،وميكنه �إ�صالح �أي
�شيء ..كنتُ �أعل���م �أنني قد تزوجت من
الرجال املثايل».
�أنا �أرتّ���ب الغ�سيل بتل���ك الطريقة،

لكن �شك���راً على حماولتك :احذيف كلمة
«حماولت���ك» م���ن مف���ردات الكلمات
اخلا�ص���ة باملجامل���ة ،فه���و يعتق���د
�أنه ق���د قام بعم���ل �شيء رائ���ع ،لكنه
ي�شع���ر بالإحب���اط عندم���ا تقولني له
«حماولت���ك» ،فك�أنها تعني �أن الأمر مل
يكن جيداً مب���ا يكفي .تخلي عن الكمال
الداخل���ي اخلا�ص بك و�سريي مع التيار،

رمي اخلياط

فَ ن

وطــفـــــلك

اإلتيكيت

ّ
كيف تعلمين طفلك دخول المرحاض؟
تواجه غالبية الأمهات �صعوبة يف تعليم الطفل
دخول احلمام وا�ستخدامه بالطريقة ال�صحيحة بعد
بلوغه �س ّن معينّ  ،لكنّه فعلي ًا لي�س بالأمر ال�صعب،
بل يحتاج �إىل بع�ض خطوات مدرو�سة.
الكثري م���ن الأمهات يبد�أن بتعلي���م الطفل على
دخول احلمام عند بلوغ���ه الثالثة من عمره ،حيث
يكون قادراً على التعبري والفهم ،لذا نن�صحكِ �سيّدتي
باتباع اخلطوات الآتية:
 حتدّثي مع طفلك ح���ول املو�ضوع و�أخربيه ب�أنك�ستتوقفني عن و�ضع احلفا�ضة ل���ه ألنّها ت�سبّب له
ال�ضيق ،وعليه �أن يبد�أ با�ستعمال احلمّام مثل الكبار.
 توقف���ي ع���ن ا�ستعم���ال احلفا�ض���ات بالتدريج،يف�ضل و�ضعها بعد
خ�صو�ص ًا �أثناء النهار ،ويف الليل َّ
نومه ،بدون �أن ي�شعر.
 ال توبّخي الطفل �أو ت�رصخي بوجهه �إذا �أخفق يفالتحكُّم بنف�سه.
 -امنح���ي طفلك ف�ت�رة كافية من الوق���ت لق�ضاء

فمن اجليد �أن تكون لديك طريقة حمددة
تو�صل���ي �إىل حل
لفعل الأ�شي���اء ،لكن ّ
و�سط بد ًال من نقد جمهوداته.
«�أنت ال�شخ�ص الوحيد الذي ميكنني
التحدث �إليه» :جتنّبي و�ضع ذلك احلمل
العاطفي الثقيل على عاتق الرجل ،فهو
ال يري���د �أن يكون مبنزل���ة الأم والأخت
املف�ضل���ة يف �شخ�ص واحد،
وال�صديقة
َّ

فه���ذا ي�ضغطه ليكون ه���و نظام الدعم
الوحيد ل���ك» ..قويل له �إن���ه ال�شخ�ص
املف�ض���ل ،ولي����س ال�شخ����ص الوحيد،
ف�سيكون لذلك تاثري �أف�ضل.
«ه���ذه الهدي���ة لي�ست عل���ى ذوقي
بال�ضبط ،لكن الفك���رة نف�سها تحُ �سب»:
�أن تُخ�ب�ري زوجك ب�أن���ه ر�صني ومفكّر
�أمر جي���د ،لكن حتى ل���و كانت القالدة
التي �أح�رضها لك هي �آخر �شيء ميكنك
اختياره ،فال تقويل ل���ه ذلك ،فبتحدّثك
بتلك الطريقة وك�أن���ك تقولني له �إنه ال
يعرفك بال�شكل ال���كايف ،و�سيكون الأمر
مبنزل���ة �صفعة على وجه ،لذا عبرّ ي عن
�شكرك له على كرمه ب�سبب تلك الهدية،
وارتدي الق�ل�ادة من وقت �إىل �آخر ،وقبل
�أي منا�سبة �أخرى ،حددي له الهدية التي
تف�ضّ لينها حتى يعلم ما الذي �سيح�رضه
لك.
«لق���د فعل زوج���ي ال�ش���يء الأكرث
رومان�سية على الإط�ل�اق» :ال تتحدثي
كثرياً م���ع �صديقاتك ع���ن �شيء خا�ص
فعله لك زوج���ك ،فالكالم ينتقل �رسيع ًا
من �صديقاتك �إىل �أ�صدقائه ،فهناك الكثري
م���ن ال���كالم يف جمموع���ات الأ�صدقاء
الذكورية ح���ول �أن يكون الرجل عا�شق ًا
لزوجته ،وتلك اجلمل تقع يف تلك الفئة،
ف�إذا قام زوجك برتتيب ع�شاء رومان�سي
من �أجلك لأنه يحبك ،ف�سيقوم �أ�صدقا�ؤه
بجعله يق�ضي وقت ًا ع�صيب ًا معهم ب�سبب
ال�ضغط الزائد ال���ذي �أ�صبحوا ي�شعرون
به لإر�ض���اء زوجاتهم ،ل���ذا رمبا عليك
ق���ول« :نحن نركّز عل���ى �إبقاء العالقة
بيننا منع�شة ،وم�ؤخراً قام زوجي بذلك
بالفع���ل» ،وهذا �سيلق���ي ال�ضوء ب�شكل
�صحي���ح على زوجك ،وعل���ى الرغم من
�أنه رمبا يثري غرية �صديقاتك� ،إال �أنه لن
ي�ستفز �أ�صدقاء زوجك.

حاجته ،وحتدثي معه �أثناء ذلك.
 احر�ص���ي عل���ى �أن يكون طفلك ق���ادراً على نزعمالب�سه لوحده حال حاجته ال�ستعمال احلمّام.
 ابدئ���ي بتعليم الطفل عل���ى دخول احلمام خاللف�ص���ل ال�صيف ،لتفادي �أن ت�صيب���ه نزلة برد �إذا ما
بلّل مالب�سه.
 �أب���دي انزعاجك ب�شكل لطيف م���ن الرائحة التيتنتج منه.
 ا�ستخدم���ي كلمات التحفي���ز والت�شجيع ،ويحبَّذتقدمي هدية �أو طعام معني يحبّه الطفل.
 تف���ادي �إعطاء طفلك مواد مدرّة للبول قبل ذهابهللنوّم ب�ساعتني على الأقل ،مثل ال�شاي والع�صري.
 احر�ص���ي عل���ى �أن ت�شرتي قاع���دة احلمام التييختارها طفلك بنف�سه.
يف اخلت���ام ،تذكّري دائم ًا �أن���ه يجب �أن تتحلّي
بال�صرب ،فتعلي���م الطفل على دخول احلمّام يحتاج
�إىل الرتكيز على ت�رصفاته وتفقّده كل �ساعتني.

• �آداب «الو�شو�شة» وتغيري لغة احلديث
ي�ضع الإتيكيت ب�شكل عام قواعد عامّة للتعامل
مع النا�س ،خ�صو�ص ًا لناحية الت�رصّف واملحادثة،
وكله���ا ركائز يلفّها اح�ت�رام الآخر وعدم تعري�ضه
للإحراج �أو للإزعاج ب�أي �شكل.
ال �ش��� ّك �أ ّن الهم����س و«الو�شو�ش���ة» والغم���ز
الب��ص�ري ال�صامت وتغيري اللغة خ�ل�ال التحدّث
يعتربه���ا الإتيكي���ت �أخطاء ال يُ�سم���ح بها �إالّ يف
حاالت خا�صّ ة جداً ،نعر�ضها بالتفا�صيل.
 الو�شو�شة:
�أن تقرتب���ي من �شخ�ص م���ن �ضمن املجموعة
وتهم�س���ي يف �أذن���ه �أمراً تق�صدي���ن �أن تخفيه عن
الآخرين ت�رصّف ي�شجب���ه الإتيكيت والربوتوكول،
ولكنّك ت�ستطيعني القيام به للأ�سباب الآتية:
 تريدي���ن �أن تخ�ب�ري هذا ال�شخ����ص �أن �سحّ ابة�رسواله مث ًال لي�ست مغلقة ب�شكل حمكم� ،أو احلذاء
الذي يرتدي���ه متّ�سخ� ،أو مالحظة حترجه يف حال
�سمعها من �أحد.
 -ال ت�شعرين بالراحة وتريدين املغادرة وتطلبني

م�ساعدت���ه� ،أو تريدي���ن �إعالمه ب�سب���ب مغادرتك
وت�شعرين بالإحراج �أن يعرف اجلميع ما تقولني.
 �أن���ت يف مكان تق�صدينه للمرّة الأوىل ،وت�س�ألنيعن م���كان املراحي�ض ،فتهم�س�ي�ن ال�س�ؤال يف �أذن
�صاحبة املنزل مثالً.
 ا�ستعمال لغة خمتلفة:
عل���ى الرغم م���ن �شيوع ما يُطل���ق عليه فعل
الرطانة �أو ا�ستعمال خمتلف اللغات البديلة للغة
المّ ،ما قد يُحرج بع�ض الأ�شخا�ص يف املجموعة
أ
الذين قد ال يفهمون ما يُقال �أو ال ي�ستطيعون حتّى
التعب�ي�ر عن �أنف�سهم بطالقة ،لذا ه���و �أمر يرف�ضه
الإتيكي���ت رف�ض ًا قاطع��� ًا �إالّ يف احلاالت والظروف
الآتية:
 الأ�شخا����ص املوجودون ال يجي���دون اللغة الأمب�شكل يخوّلهم التعبري عن �أنف�سهم و�إي�صال الفكرة
التي يريدون.
 يحت���اج �أح���د املوجودي���ن يف املجموعة �إىلمرتجم ينقل له تفا�صيل ما يُقال وما يحدث.
 �أن���ت يف اجتماع عمل ،والزبون ال يتحدّث �سوىهذه اللغة البديلة.
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«رشة» بهارات تمدنا بعشرات الفوائد الصحية ()2/2

البهارات ب�ألوانه���ا الزاهية ورائحتها
الفوّاح���ة ال متنح �أطباقن���ا نكهات لذيذة
فح�س���ب ،ب���ل متدّن���ا بع��ش�رات الفوائد
ال�صحي���ة ،وخ�صائ�ص بع�ضه���ا الوقائية
والعالجي���ة ،جتعله���ا �أك�ث�ر فاعلية من
العقاقري الكيميائية.
ال تُوح���ي امل�ساحي���ق امللون���ة يف
قواريرها ال�صغرية امل�صفوفة يف مطابخنا
ب أ�نّها تتمتع بخ�صائ�ص �صحية ا�ستثنائية،
فه���ي يف نظ���ر الكثريي���ن مجُ ���رّد توابل
ومُطيّب���ات ،لكن الواقع غ�ي�ر ذلك متاماً،
والكثري م���ن �أجدادنا كانوا يعرفون بع�ض
فوائد البهارات ال�صحي���ة ،وي�ستخدمونها
يف حياتهم اليومية.
وي���روي الربوفي�سور «بارات �أغراول»؛
املتخ�ص�ص يف �أبحاث ال�رسطان والكيمياء
البيولوجي���ة واملناع���ة� ،أ ّن البهارات مل
تك���ن فقط جزءاً رئي�سي ًا م���ن كل وجباته
�أثن���اء تَرعرُع���ه يف الهن���د ،ب���ل كان���ت
تُ�ستخ���دم يومي ًا كع�ل�اج �أ�سا�سي للكثري
من اال�ضطراب���ات ال�صحية ،ويذكر مث ًال �أن
�أمّه كانت تر�ش الكركم على اجلروح التي
يُ�ص���اب بها� ،أو على جبين���ه عندما كان
يعاين ارتفاع ًا يف احل���رارة .ويُ�ضيف �أنّه
يف العام  ،1995عندما ب���د�أ �أبحاثه على
الكركم ،مل يكن هن���اك �أكرث من  50درا�سة
علمية من�شورة حول القُ���درات العالجية
للبهارات� ،أم���ا اليوم فهناك �آالف من هذه
الدرا�سات العاملية الت���ي �أكدت وت�ؤكد �أ ّن
البهارات حتتوي على مواد تُكافح الأك�سدة
وااللتهاب���ات ،وهم���ا مرتبطت���ان ب�شكل
مبا�رش ب�أغلبية الأمرا�ض املزمنة.

القرفة
الالفت �أن تكون القرفة ،هذا النوع من
البه���ارات ذو املذاق احللو ،التي يُ�ضاف
�إىل احللويات ،ه���ي نف�سها ت�ساعد على
الوقاية من امل�شاكل ال�صحية املرتبطة

بارتف���اع م�ستويات �سك���ر الدم ،ال�سيّما
مر�ض ال�سكري م���ن الفئة الثانية ،الذي
يزداد انت�شاراً يوم ًا بعد يوم .فقد توالت
الدرا�س���ات التي �أك���دت �أ ّن القرفة تلعب
دوراً يف التحك���م اليومي يف م�ستويات
الغلوك���وز (�سك���ر ال���دم) ،ويف عوامل
اخلطر الأخرى املرتبطة ب�أمرا�ض القلب

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
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والأوعي���ة الدموي���ة .فال�سك���ري ،الذي
يتج�سّ ���د يف ارتفاع مزمن يف م�ستويات
�سك���ر الدم ،يُهاجم ال�رشاي�ي�ن والأوردة،
ويزيد من خط���ر الإ�صابة مبر�ض القلب
مبعدل � 6أ�ضعاف.
ويف درا�س���ة حديث���ة� ،شمل���ت 106
�أ�شخا����ص مُ �صاب�ي�ن بال�سكري حيث مت

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

�أفــقــي
� - 1أول قبلة للم�سلمني  /يو�ضع التاج فوق ر�أ�سي
 - 2جزيرة يف املحيط الهادي.
 - 3تنقرها فت�سمعك هدير ال�صوت  /يحتاج
 - 4ن�سمات  /ابتعدا

�إعطاء �أف���راد املجموع���ة الأوىل غرام ًا
من القرف���ة يف اليوم ،بينما �أعطي �أفراد
املجموع���ة الثانية عالج ًا وهم ّياً ،وبعد
مرور � 3أ�شه���ر َتبينّ �أ ّن الأ�شخا�ص الذين
كانوا يتناولون القرفة جنحوا يف خف�ض
م�ؤ�رش قيا�س م�ستويات �سكر الدم لديهم
مبعدل  ،0.83بينم���ا مل يتع ََّد ذلك 0.37
 - 5يف ال�شعر � /أغب و�أ�رشب
 - 6وحدة قيا����س الطاقة /
من �أ�ساليب اخلط العربي
 - 7ن�ص���ف ول���ول  /معناه
كثري الربكة واليمن
 - 8م���ن ان���واع اخل�ش���ب /
جمهز مواد ملو�ضوع معني
� - 9أول من رو�ض اخليل.
� - 10سكرت�ي�ر �سابق للأمم
املتحدة ت���وىل من�صبه �أكرث
من مرة.
عــمـــودي
 - 1مدين���ة غري عربية فيها
 450م�سج���دا  /حتت �أقدامها
اجلنة
 - 2غري معقد  /للتعريف
� - 3أن���واع م��ش�روب حمبب
 /ا�س���م فل���م ملحم���د �سعد
(مبعرثة).
 - 4من�سوب �إىل دول العامل
 /االرتفاع والعلو
 - 5ما يبلغ���ه االن�سان من
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ل���دى الآخري���ن .يُذك���ر �أ ّن �أي انخفا�ض
ي�ت�راوح ب�ي�ن  0.5و 1يُعت�ب�ر حت�سُّ ن��� ًا
ملحوظ ًا يف حالة املري�ض بال�سكري.
وتبينّ �أي�ض��� ًا �أ ّن القرفة ت�ساعد على
التحك���م يف م�ستويات �سك���ر الدم على
املدى الق�صري �أي�ضاً ،فق���د قام البحاثة
ال�سويدي���ون بتجربة� ،أطعم���وا فيها 14
�شخ�ص��� ًا وجب���ة بودين���غ الأرز نف�سها
مرّتني ،مرّة م���ع رَ�شّ ة وافرة من القرفة،
ومرة من دون قرفة ،فتبينّ �أ ّن م�ستويات
�سكر الدم قد انخف�ض���ت ب�شكل ملحوظ
بعد تناول الوجبة الغنية بالقرفة.
وي�ؤكد الأطب���اء �أ ّن القرف���ة تحُ اكي
يف مفعوله���ا داخ���ل اجل�س���م مفع���ول
الـ«�أن�سول�ي�ن»؛ الهرمون ال���ذي يُنظم
م�ستوي���ات �سك���ر الدم ،فه���ي قد حتفّز
وحدات تلقّي الـ«�أن�سولني» يف اخلاليا
الدهنية والع�ضليّة ،مثلما يفعل الهرمون
نف�سه ،ما ي�سمح لل�سكر الزائد باالنتقال
من جمرى الدم �إىل داخل اخلاليا ،حيث
يُ�ستخدم لإنتاج الطاقة.
وقد �أظهرت درا�سات �أخرى �أ ّن القرفة
ميك���ن �أن ت�ساعد يف الوقاية من �أمرا�ض
�أخرى وعالجه���ا ،مثل ارتفاع م�ستويات
الكولي�سرتول ،والت�سمم الغذائي ،ومر�ض
القل���ب ،وارتفاع �ضغط ال���دم ،والقرحة
وال�سكتة الدماغية.
ويُ�ستح�س���ن �رشاء القرفة على �شكل
عيدان ،وطحن كمي���ة �صغرية منها كل
مرة ،فالقرفة امل�سحوقة تبد�أ يف فقدان
نكهتها وفاعليّته���ا يف غ�ضون ب�ضعة
�أ�شهر من �سحقها ،و�أف�ضل �أنواع القرفة
تلك التي تنم���و يف �رسيالنكا ،ومثلها
مثل بقيّ���ة البه���ارات ،يتوجّ ب حفظها
يف قواري���ر زجاجي���ة محُ ْ كمَة الإغالق،
يف م���كان ب���ارد ،وبعيد ع���ن ال�ضوء،
وميكن حلفظه���ا يف الثالجة �أن ي�ساعد
يف متديد ف�ت�رة �صالحيتها واحتفاظها
مبوا�صفاتها.

الحل السابق
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عمره � /سوق كبري البناء  /قمة الطرب
 - 6نعم باالجنبية  /رك�ض
 - 7الع��ص�ر ال�سالمي حي���ث كانت �إدارة
للحمام الزاجل  /جمهز مواد للنداءمعني
 - 8ا�صبح ملكا مل�رص وعمره � 9سنوات
 - 9اخلروج �إىل احلياة  /لدينا
 - 10ثمرة حتتاج ل�سنة كاملة لتن�ضج.
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كاريكاتير

ّقبلت كلبتها ..فاستعادت بصرها
يف حادث���ة غريبة من نوعه���ا ،ت�سبّبت قبلة من
فتاة يف نيوزيلندا� ،إىل كلبها ،يف �إعادة ب�رصها مرة
�أخرى ،بعد �أن كانت �أ�صيبت بالعمى.
�أ�صيبت الفت���اة «ليزا ريد» م���ن مدينة �أوكالند
بنيوزيلن���دا بالعمى عندما كانت يف احلادية ع�رشة
من عمره���ا ،وكانت فقدت ب�رصها �إثر �إ�صابتها ب َورَم
دماغي �ضغط على الأع�صاب الب�رصية ،لكن ب�رصها
عاد �إليها بعدما ارتطم ر�أ�سها يف طاولة القهوة.
ففي الوقت الذي انحنت فيه «ليزا» لتقبّل كلبتها
«�آمي» قبل الن���وم ،ارتطم ر�أ�سه���ا بطاولة القهوة،

بعده���ا توجّ ه���ت �إىل النوم ب�شكل اعتي���ادي ،لكنها
�أفاقت �صبيحة اليوم الت���ايل وقد عاد �إليها ب�رصها
مرة �أخرى.
وقال���ت ليزا« :ال �أحد ميكن���ه �أن يعرف ما حدث
وال تف�س�ي�ر لكيفية حدوثه» ،و�أ�ضافت« :حق ًا ال �أجد
الكلم���ات لو�صف �شعوري ،مده�ش ،مثري ،رائع ..ميكن
تخيُّ���ل عدم قدرتك على الإب�ص���ار ومن ثم ا�ستعادة
الر�ؤية جمدداً ،ولكن ال ميكنك و�صف الأمر» ،م�شرية
�إىل �أن «ر�ؤي���ة العامل جمدداً هي �أروع هدية من اهلل
تعاىل».

أغلى  5حاالت طالق في تاريخ القضاء
ا�ضطر امللياردير الرو�سي «دميي�ت�رى روبولوفليفت�ش»،
املُ�صن���ف باملركز الـ147بني ملياردي���رات العامل يف جملة
«فورب�س»� ،إىل دفع  4.5مليار دوالر لزوجته ال�سابقة� ،إ�ضافة
�إىل ن�ص���ف قيمة منزل الزوجية يف حي « »Colognyالذي
يعد من �أرقى الأحياء يف العا�صمة ال�سوي�رسية.
تكلّف امللياردي���ر الفرن�سي «لي���ك وايديل�ستني» 2.5
مليار دوالر لتطليق «جو�سل�ي�ن بريي�سيت» ،وذلك بعدما
خ�ضعت لعملية جتميلية باءت بنتائج عك�سية ،الأمر الذي
ت�سبب يف ن�شوب خالفات بني الزوجينّ انتهت بالطالق.
طلّق رج����ل الأعمال الأ�س��ت�رايل  -الأمريك����ي «روبرت
مردوخ» زوجته «�أنا تروف» ودفع لها  1.7مليار دوالر ،ومل
تـــ�صـــــدر عـــــــن
�شــركــة الـقـــلــم
للإعالم �ش.م.م.

يتم الك�شف عن �رشوط الت�سوي����ة بينهما� ،إال �أنها احتفظت
�أي�ض ًا ب�شقة «بنتهاو�س» من ثالثة طوابق يف «نيويورك».
تزوّج الرئي�س التنفيذي ل�سباقات «فورموال »1؛ «بريين
�إيكل�ست���ون» ،من عار�ضة الأزي���اء «�سالفيت�سا راديت�ش»،
التي طالبت بالطالق لـ«�سوء �سلوك زوجها» ،وقد ح�صلت
منه على 1.2مليار دوالر على �سبيل الت�سوية.
ُ�صنِّف رج���ل الأعمال ال�سعودي «عدن���ان خا�شقجي»
كواحد م���ن �أغنى �أغني���اء الع���امل يف الثمانينات ،حيث
بلغ���ت ثروته وقتها  4ملي���ارات دوالر ،وكان قد تزوّج من
الربيطاني���ة «�ساندرا دايل» ،لكنهما انف�صال بعد  19عاماً،
ودفع لها «خا�شقجي»  874مليون دوالر.
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:

