ِّ
استياء من الزعيم المتقلب
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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عُلم �أن عا�صمة دولة كربى م�ستاءة جداً من املواقف الأخ�يرة لزعيم
�سيا�سي يعترب نف�سه و�سطياً ،ب�ش�أن التطورات الأخرية يف �سورية ،خ�صو�صاً
يف منطقة جبل ال�شيخ ،حيث أ�يّد «جبهة الن�صرة» الإرهابية ،و�أظهر عداء
غري مربر للدولة الوطنية ال�سورية.
�أما �سبب هذا اال�ستياء فمرده �إىل �أن مواقف الزعيم ال�سيا�سي اجلديدة
واملتميزة ب�سرعة تقلباته ودورانه جاءت فور عودته من العا�صمة املذكورة.

السنة السابعة  -الجمعة  21 -محرم 1436هـ  14 /تشرين الثاني  2014م.

FRIDAY 14 NOVEMBER - 2014

هـل بـدأ «الخـريــف السـعودي»؟

«لبننة» الحل السوري..
برعاية جنبالط؟

2
ً
 3حلم «اإلمارة» يتالشى شماال

التمديد وسيلة غير دستورية
لمنع الفتنة

ّ
ال حل لألزمات الراهنة
دون انتصار سورية

4
تمديد لحرمان الفلسطينيين
 6من حقوقهم في لبنان

7

5
8
إميل لحود يتذكر
9

 هزيمة الحلم األميركي
 تركيا ..والخيار المفصلي

2

أحــداث

( العدد  )333اجلمعة  14 -ت�شـرين الثاين 2014 -

االفتتاحية

التمديد وسيلة غير دستورية لمنع الفتنة

«حلف اإلنسانية» يقضي
على تموضعات األمم
مل تعد التمو�ضعات ال�سيا�سية قائمة على �أ�سا�س املفاهيم التقليدية ..مل
تعد التحالفات تُبنى على الأ�سا����س الإيديولوجي ،وال على معادلة الروابط
الديني���ة ،رغم حاجة املكونات االجتماعية جلوهره���ا ..ثمة م�سارات جديدة
فر�ضتها الأحداث العربية ت�ستحق الدر�س.
كان امل�سلم���ون يع ّولون عل���ى «�صحوة �إ�سالمية» نتيج���ة الثورة على
ديكتاتوري���ات عربية ،لكن ماذا ح�صل؟ مل يلتفت «ث���وار �آخر زمن» لروابط
توجه ًا
الإ�س�ل�ام ،ومل ي�أخ���ذوا القد����س يف ح�ساباتهم ..مل يبنوا خطاب��� ًا وال ُّ
�إ�سالمي ًا جامع ًا.
يف م�رص غ���ازل «الإخوان امل�سلم���ون» تل �أبيب مرات ع���دة يف ر�سائل
الرئي�س املخلوع حممد مر�سي ،ومل يردوا التحية لطهران كما ينبغي ..باعدوا
بني امل�سلمني وا�صطفوا يف طوابري الت�أزمي ال التقريب بني املذاهب الإ�سالمية.
من ليبيا �إىل �سورية والعراق ودول �أخرى ازداد تطرف «احلركات الإ�سالمية
الثوري���ة» ..مل تُدرج الق�ضي���ة الفل�سطينية يف ج���دول �أعمالها ،وال االعتدال
الإ�سالم���ي ال���ذي كان يجب �أن يكون �أ�سا�س ًا لأي خط���وة �سيا�سية جتمع بني
امل�سلمني.
ً
ً
مار�س «الثوريون الإ�سالميون» نهجا ب�شعا باعد ال�شعوب عن «�إ�سالمهم»،
تعب عن هجر ال�شعوب
حتى �ضمن املذهب الواحد ،وجاءت انتخابات تون�س رّ
�رسيع ًا لـ«الإخوان» كف�صيل يكمل نهج غريه من «ثوار �آخر زمن».
طلّق امل�رصي���ون قبلهم م�رشوع «الإخوان» من دون رجعة ب�رسعة؛ تف ُّوق
ما كان متوقَّع ًا.
انقلبت الع�شائر على «ث���وار �آخر زمن» يف ليبيا والعراق ،نتيجة ازدياد
�إرهابهم وعقم فكرهم..
مل يتحمل ال�شعب اللبن���اين وزر م�شاكل ه�ؤالء ،فدعم اللبنانيون خيارات
جي�شهم ال�ستئ�صال تلك احلركات قبل ا�ستفحال �أمرها.
غيرّ «ثوار �آخر زمن» املفاهيم :مل تعد فل�سطني ق�ضية مركزية ُيبنى على
توجه ًا نهائي ًا مق َّد�س ًا عند ه�ؤالء ..ا�ستبدلوا العدو،
دوره���ا اجلامع ،وال القد�س ُّ
وا�ستول���دوا جبهات؛ كما يف �سيناء �ضد اجلي�ش امل�رصي ،بدل �أن يكون القتال
يف فل�سطني �ضد «الإ�رسائيليني»� .أربك���وا عوا�صم املقاومة و�أ�شعلوا �سورية
لت�شتي���ت جي�شها الذي كان ُمع ّداً لقتال ال�صهاينة .يحاولون �إ�شغال املقاومة
يف لبنان لكي ترتاح «�إ�رسائيل» من عناء املواجهة مع املقاومني ،ما يعني
ر�سخوا ُبعد امل�سافات بني �أبناء الدين واملنطقة الواحدة.
�أنهم ّ
ً
املح�صلة �أي�ضا �أن التحالفات تغريت :باتت اجلمهورية الإ�سالمية الإيرانية
عملي ًا حليفة االحتاد الرو�سي عرب �سورية؛ تك َّون حلف عابر للدين واجلغرافيا،
مقابل حلف يجمع الأمريكيني بدول عربية مع «�إ�سالميني».
مل يع���د مفهوم التحالف قائم ًا على �أ�سا�س تقليدي ،فهل يعني ذلك جتاوز
فر�ضية الأم���ة الإ�سالمية �أو الأمة العربية؟ يف ال�سابق �سقطت جتربة الأممية
العلمانية �إىل غري رجعة ،فما البديل اليوم �إذاً؟
بدا �أن �أولوية ال�شعوب هو حلف الإن�سانية بعد غياب احلاجة �إىل حتالفات
الأمم التي ق�ضت عليها م�ستجدات ال�ساحات العربية .منذ الآن لن ينفع خطاب
التح�شي���د الديني وال القومي عند املكونات االجتماعي���ة ،الآن يريد ال�شعب
عنوان��� ًا واحداً :الإن�سانية يف مواجهة الإره���اب ،فمن ي ؤ� ّمن خطاب الإن�سانية
يك�سب.

عبا�س �ضاهر
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الـنـاشر :شركة القلم لإلعالم واإلعالن ش.م.م
رئــيس الـتـحـــريــــر :عـبــداهلل جــبــــري
المـديـر المســؤول :عـدنـان السـاحلـي
يشارك في التحرير :أحمد زين الدين  -سعيد عيتاني
المقاالت الواردة في الجريدة تعبر عن آراء كتابها

ا�ستطالعات الر�أي ت�ؤكد تراجع �شعبية الرئي�س احلريري يف كل املحافظات اللبنانية

قبل �أن يبالغ البع�ض يف بناء الأحالم
واعتبار ما ح�صل يف جل�سة التمديد عام
 2014ق����د ي� ّؤ�س�س خلل����ط �أوراق �سيا�سية،
ف�إننا نعيدهم �إىل متديد العام  ،2013و�إىل
«حلف رباعي» ح�صل ملدة �ساعة وتكرر
هذا العام لي�س لأكرث من �ساعة.
احللف الرباعي الذي قام العام 2005
ل����ن يتك����رر يف تاريخ لبن����ان املعا�رص،
واملواقف من عدوان متوز  2006وما بعده
ر�سمت حلف ًا ا�سرتاتيجي ًا وطني ًا مق َّد�س ًا يف
مواجهة حتالفات انتخابية ال �أكرث وال �أقل،
والغاية من «حتالف����ات التمديد» لي�ست
ال�سنية
�أك��ث�ر من حماولة لإبع����اد الفتنة ُّ
 ال�شيعي����ة التي انطلق����ت جذوتها عام� 2005إثر اغتي����ال الرئي�س احلريري ،على
خلفية االتهامات املرجتَلة التي ا�ستبقت
كل التحقيقات الت����ي تُك ِّلف لبنان �سنوي ًا
ع�رشات ماليني الدوالرات يف متويل حمكمة
«تقطيع الوق����ت» ،وا�ستمرت هذه الفتنة
كما «الفزاعة» و�ست�ستمر على خلفية ما
يح�ص����ل يف الإقليم ،خ�صو�ص ًا يف �سورية.
ال�سني����ة  -ال�شيعية
نعم ،ه����ي الفتن����ة ُّ
التي دفع����ت الرئي�س بري �إىل القول قبيل
التمدي����د ع����ام « :2013التمديد �أف�ضل من
انتخابات غري متكافئ����ة» ،يف �إ�شارة �إىل
الت�رشذم احلا�ص����ل يف ال�شارع االنتخابي
ال�سنية
لـ«تي����ار امل�ستقبل» ،وهي الفتنة ُّ
 ال�شيعية الت����ي دفعت الرئي�س بري �إىلالقول قبيل متديد العام  :2014االنتخابات
بدون «تيار امل�ستقبل»  -الذي �أعلن �أنه
لن ي�ش����ارك فيها  -تُعترب غ��ي�ر ميثاقية.
وم����ا مل يقله الرئي�س ب����ري قاله النائب
بطر�����س حرب قبل جل�سة التمديد الأخرية
ب�أي����ام« :ال �أحد م�ستع���� ّد للقيام بجولة
انتخابية يف هذه الظ����روف» ،ما يك�شف
امل�����أزق ال����ذي تعي�ش����ه «� 14آذار» يف
مواجه����ة ناخبيها� ،سواء عل����ى م�ستوى
ال�سن����ي الناقم عل����ى احلريري،
ال�ش����ارع ُّ
�أو عل����ى م�ست����وى الن����واب امل�سيحيني
الذي����ن كان����وا ع����ام  2009يف �سل����ة
احلري����ري �أو يف جعب����ة النائب جنبالط.
و�إذا كان جنب��ل�اط ميل����ك «كاريزم����ا»
القيادة على جمهوره ،فالرئي�س احلريري
خ�رس هذا اجلمهور يف عكار ،التي ما زالت
تنتظر اخلم�سني ملي����ون دوالر التي وعد
بها وباعها ،وه����ي الآن تبايع ال�ضاهر -

املرعبي ..وخ�رس احلري����ري يف طرابل�س،
وبات����ت ح�صت����ه � -إن ح�ص����ل عليها -
م�ساوية للرئي�س ميقاتي والوزير ال�صفدي
والنائ����ب كبارة ..وخ���س�ر يف بريوت مع
انهي����ار بنية تياره وتفككه����ا يف غيابه،
وخ�رس الكثري يف �صي����دا وزحلة والبقاع
الغربي ،ول����و مل يكن يخ�ش����ى اخل�سارة
لأجري����ت االنتخابات ع����ام  ،2013ورمبا
كانت نتائجها لـ«تيار امل�ستقبل» �أف�ضل

تفادي الوقوع في فتنة
ُّسنية  -شيعية دفع بري
إلى القول :االنتخابات
بدون «تيار المستقبل»
غير ميثاقية

من �أية انتخابات �ستح�صل يف امل�ستقبل.
وللم�سيحي��ي�ن م����ن ه����ذا الفري����ق نورد
�أ�سب����اب خوفهم من االنتخاب����ات ،والتي
�أوجزته����ا نتائج انتخاب����ات العام 2009
بالأرقام ،وك�شفت هزالة متثيلهم و�أ�سباب
عرقلته����م لأي قان����ون انتخابي ُيخرجهم
م����ن �سل����ة احلري����ري وجعب����ة جنبالط:
ف����از نائب����ا ع����كار امل�سيحي����ان؛ هادي
حبي�ش وريا�ض رح����ال بن�سبة  75%من
�أ�صوات غ��ي�ر امل�سيحيني ،ونائبا طرابل�س
امل�سيحي����ان؛ روبري فا�ضل و�سامر �سعادة
بن�سبة .89%
يف الك����ورة ،خ���س�ر كل م����ن النواب
امل�سيحي��ي�ن فريد م����كاري ونقوال غ�صن
واملرحوم فريد حبيب يف �أ�صوات طوائفهم
ع����ام  ،2009وتف ّوق عليه����م على م�ستوى
الطائفة كل من فايز غ�صن وجورج عطاهلل
و�سليم �سعادة ،لكن الرافعة «امل�ستقبلية»
ع ّدلت النتائ����ج ،ولن تع ّدله����ا م�ستقب ًال.
فاز ن����واب امل�ستقب����ل امل�سيحيون �ضمن
الدائ����رة الثالث����ة يف ب��ي�روت؛ عاط����ف
جمدالين وبا�سم ال�ش����اب ونبيل دو فريج
بن�سبة  90%من �أ�صوات غري امل�سيحيني.

(�أ.ف.ب).

يف عا�صمة الكثلكة زحل����ة ،ف�إن الأربعة
ال�سن����ة الذين ا�ستوردهم
�آالف �ص����وت من ُّ
«امل�ستقبل» من مناطق �أخرى ونقل قيود
نفو�سهم �إىل حميطه����ا ،هي التي حتكّمت
بالنتائج النهائية للمر�شحني امل�سيحيني
يف زحل����ة وق�ضائها ع����ام  ،2009وهذا ما
لن يتوفر يف �أي����ة انتخابات مقبلة ،ويف
البق����اع الغربي ين�سح����ب الأمر يف الفوز
عرب الرافعة «امل�ستقبلية» على النائبني
روبري غ����امن و�أنطوان �سع����د ،اللذين فازا
بن�سبة  63%من �أ�صوات غري امل�سيحيني.
وباالنتق����ال �إىل ال�ش����وف ،وح�ص����ول
النواب امل�سيحيني دوري �شمعون ونعمة
طعم����ة و�إيلي ع����ون على نف�����س �أ�صوات
النائب وليد جنبالط ،جند �أن ال�شوف ي�شبه
بريوت الثالثة ،حي����ث ينجح املر�شحون
عل����ى ا�س����م الزعي����م رئي�����س الالئح����ة.
وف����از نائب����ا عالي����ه املاروني����ان يف
اللق����اء الدميقراط����ي هرني حل����و وف�ؤاد
ال�سع����د بـن�سب����ة  12%م����ن �أ�ص����وات
املوارن����ة عام  ،2009وه����ا هو هرني حلو
ب����ات مر�شح املخت����ارة لكر�س����ي بعبدا!
ه����ذا ه����و واق����ع التمديد املم���� َّدد له يف
لبن����ان؛ واقع مذهب����ي م�����ؤمل �سيعي�شه
اللبناني����ون م����ادام غم����ام التخوي����ن
والتكف��ي�ر قائم ،لكن ال التمديد وال الطعن
ب����ه من قب����ل «التي����ار الوطن����ي احلر»
�أم����ام املجل�����س الد�ست����وري �سيع���� ّدالن
م����ن الواق����ع ال�شعبي للق����وى ال�سيا�سية
عل����ى الأر�ض ،وال من جوه����ر التحالفات،
و�إذا كان التمدي����د ُيعترب متدي����داً للهدنة
املذهبي����ة ،ف�إن الطعن في����ه قد ال يلغيه
بقدر ما هو حفظ حق يف احرتام الد�ستور
مار�سه نواب «التيار» عام  ،2013ف�سقط
املجل�����س الد�ستوري يف االختب����ار ،و�إذا
مار�سه ن����واب «التيار» ع����ام  2014ف�إن
غايتهم ه����ي نف�سها :االنت�صار على الذات
من �أجل وط����ن امل�ؤ�س�سات ،واحرتام كلمة
ال�شعب اللبن����اين ووكالتهم عنه ،لأن هذا
ال�شع����ب بات يتقي أ� م����ن دولة خاوية من
امل�ؤ�س�سات ،ون����واب من وزن حمولة �سلة
يف كوع �سعد احلري����ري� ،أو جعبة يف يد
وليد جنب��ل�اط ،واملجل�س الد�ستوري �أمام
اختبار جديد..

�أمني �أبو را�شد
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ً
حلم «اإلمارة» يتالشى شماال
بعد جناح اجلي�����ش اللبناين يف
�إ�سقاط «م���ش�روع الدولة التكفريية»
يف منطقة ال�شمال ،و�إعادة الهدوء �إىل
ربوعه����ا ،ومالحقة فلول املجموعات
امل�سلحة وتوقيف غالبية عنا�رصها،
يكون بذلك قد �أنهى حلم «الإمارة»،
و�ش ّل ق����درة الإرهابيني على التحرك
واالنت�شار جم����دداً يف هذه املنطقة،
ح�سب ما ي ّرجح مرجع �إ�سالمي وا�سع
االطالع.
الري����ب �أن جناح العملية الأمنية
يف طرابل�����س �سيعي����د دورة احلياة
ال�سيا�سي����ة �إىل طبيعته����ا ،وبالتايل
�سيعمل كل من الأفرقاء الطرابل�سيني
على تعزي����ز ح�ضوره����م ال�سيا�سي،
وحماولة ا�ستقطاب ال�شارع ،بعد �إزالة
«حماور القتال» واملربعات الأمنية،
داخلي
ا�ستعداداً ملواكب����ة �أي تفاهم
ٍ
���ي يحرّك عجل����ة م�ؤ�س�سات
�أو �إقليم� ٍ
الدول����ة ،ومي ّه����د لإج����راء انتخابات
رئا�سية ونيابية.
الرئي�����س جنيب ميقات����ي الذي
يعاين م����ن م�أزق ،كون����ه مل ي�ستطع
ال�سنية»،
فر�ض نف�سه يف «املعادلة ُّ
ج����راء انتهاجه «الو�سطي����ة» ،التي
جعلت����ه حائراً بني �أن يك����ون رئي�س ًا
حلكومة لبنان� ،أو م�رشوع مر�شح على
�إحدى الدوائر االنتخابية يف مدينته،
ف����كان �إىل جانب رئي�����س اجلمهورية
ال�سابق مي�ش����ال �سليمان م����ن ر ّواد
«�سيا�سة الن�أي بالنف�س» عما يحدث
يف املنطقة ،يف حماولة من الثنائي
املذكور ال�سرت�ضاء اململكة ال�سعودية
ال�سن����ي» ،املتعاط����ف
و»ال�ش����ارع ُّ
ب�أكرثيته مع «الثورة ال�سورية» ،من
دون يكون لديهما �أي ح�ساب للنتائج
الكارثية التي ارت ّدت وترت ّد على البلد.
وكان بف�ضل ه���ذه ال�سيا�سة �أن
ح�صدت طرابل�س « 20جولة عنف»،
وانت�شار �آالف التكفرييني يف ال�سل�سلة
ال�رشقي���ة ،واختطاف الع�سكريني يف
جرود عر�س���ال ،واعتداءات املتكررة
على اجلي�ش والقوى الأمنية ،ودخول
�أك�ث�ر من مليون الج���ىء �سوري �إىل
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همسات

¡ «تلميع» �سيا�سي

قال مقرب من الرئي����س ال�سابق مي�شال �سليمان
�إن الأخ�ي�ر ارت�ضى لنف�سه �أن يكون ر�أ�س حربة لقوى
� 14آذار مقابل «تلميع���ه» �سيا�سياً ،مع �أن فعاليته
ال�شعبية ت�ساوي �صفراً حتى عندما كان رئي�ساً ،رغم
ا�ستمرار �إظهار نف�سه �أنه «ميون» على  3وزراء.

¡ حركة �سليمان

تت�ساءل او�س���اط �سيا�سية لبنانية وديبلوما�سية
يف بريوت ،عن معنى ن�شاط وزيارات الرئي�س ال�سابق
مي�شال �سليم���ان ،وات�صاالته مع عاه���ل ال�سعودية
والرئي����س الفرن�س���ي ،وتوزيعه �شك���ره وابت�ساماته
واقرتاحاته ،ك�أنه مازال يف موقع القرار .والالفت يف
ت�رصفات �سليم���ان اجتماعاته مع ثالثة من الوزراء
ب�شكل دائم ،وك�أنه ما زال يف �صميم القرار اللبناين.

¡ بيعملها؟

علّق م�س����ؤول فل�سطيني على خط���اب الرئي�س
ال�سابق مي�شال �سليمان وانتقاده التخلي العربي عن
الق�ضية الفل�سطينية ،ب����أن اخلطوة التالية قد تكون
الإع�ل�ان عن انتمائ���ه �إىل احل���ركات املقاومة ،رغم
موقفه بحق املقاومة.

¡ «� 14آذار» ..والعالقات الفاترة

الرئي�س جنيب ميقاتي زائراً النائب �سليمان فرجنية يف بن�شعي

الأرا�ضي اللبنانية.
ويف نهاي����ة املط����اف ،مل يحظَ
ميقات����ي بر�ضى «تي����ار امل�ستقبل»،
رغ����م �أنه �سع����ى جاه����داً للح�صول
عليه ،فقد �أوجد ال�سبل الآيلة لتمويل
املحكم����ة اخلا�صة للبن����ان ،وحافظ
على مواقع �أن�صار احلريري يف الدولة،
وطرح متديد خدمة خ�صمه االنتخابي
احلايل اللواء �أ�رشف ريفي ،ثم ا�ستقال

يسوق لنفسه
ميقاتي ّ
كبديل عن الحريري أو
مرشحي «التيار األزق»
للسرايا الحكومي

م����ن الرئا�سة الثالث����ة ،ب�سبب �إ�رصار
�أكرثية الوزراء يف حكومته على رف�ض
هذا التمديد ،كما تذ ّرع �آنذاك ،رغم كل
ذلك مل يحقق مبتغ����اه ،على اعتبار
�أن الرئي�س �سع����د احلريري يعترب �أن
ميقاتي غدر ب����ه و�أخذ مكانه ،خالف ًا
ال�سني».
لإرادة «ال�شارع ُّ
يف الوقت عين����ه فقد الأخري ثقة
فريق � 8آذار ب�سبب �سيا�سته ،ومل يعد
ي�أخ����ذ على حممل اجلدي����د ،بح�سب
م�صدر يف الفريق املذكور ،ما ي�ؤكد �أن
الرئي�س ال�سابق يعي�ش م�أزق ًا حقيقي ًا
دفعه �إىل حماول����ة حتقيق اخرتاقات
�سيا�سي����ة جدي����دة ،خ�صو�ص���� ًا يف
انقطاع التوا�ص����ل واحلوار بني حزب
اهلل والتي����ار الوطن����ي احلر من جهة،
و»امل�ستقبل» من جهة ثانية.
يف ه����ذا ال�ص����دد ج����اءت زيارة
ميقاتي عل����ى ر�أ�س وفد م����ن «تيار
الع����زم» لرئي�����س «تي����ار املرده»
النائب �سليمان فرجنية يف بن�شعي،

ع ّل ذل����ك ي�سهم يف فت����ح �أبواب «8
�آذار» املغلقة �أمامه ،وبالتايل �إمكان
طرحه كبديل عن احلريري �أو مر�شحي
«التي����ار الأزق» لل�رساي����ا الكبرية،
ال�سيما يف ح����ال تفاقم اخلالف بني
فرق����ي  8و� 14آذار ،كونه اعتاد ولوج
�أبوابها عقب حدوث �أزمات.
ومعل����وم �أن فرجني����ة منفت����ح
على جميع الأفرق����اء اللبنانيني من
دون ا�ستثن����اء ،ويح��ت�رم احل����ق يف
االختالف ،ولديه حر�ص على عالقات
ح�سن اجلوار ،خ�صو�ص ًا مع طرابل�س،
لك����ن انطالق ًا من ثبات����ه يف موقعه
وا�صطفاف����ه ال�سيا�س����ي ،وبالتايل �أن
وتوجهاته
مواقف رئي�س «امل����رده» ّ
عرب تاريخه ال�سيا�سي ت�أتي من�سجمة
مع قناعته وخطه ،فلم يعقد حتالفات
انتخابية ،ومل ير�شح �أحداً ملن�صب �إال
وفق ًا لنهجه ال�سيا�سي �أو ًال.

ح�سان احل�سن

طرحت ق�ضية الغ����ذاء الفا�سد الذي حتدث عنه
وزير ال�صحة العامة وائل وهبي �أبو فاعور ت�سا�ؤالت
جدي����ة حول قدرة الدولة عل����ى الغو�ص يف ملفات
الف�ساد ،التي ي�شكل الف�ساد الغذائي ر�أ�س جبل جليد
الف�ساد املع�شع�ش يف الب��ل�اد منذ �أوائل ثمانينات
الق����رن املا�ضي ،حيث ت�سبب ر�أ�س البالد حينها يف
االنهيار املروع للرية اللبناني����ة ،ب�سبب ال�صفقات
امل�شبوه����ة على �شت����ى امل�ستوي����ات ،ومنها على
ب�سيل املثال ال احل�رص� ،صفق����ة طائرات «البوما»
الفرن�سية التي تبني �أنها �صناعة رومانية.
بعد اتف���اق الطائف ،وبدء م�س�ي�رة اجلمهورية
الثاني���ة ،كانت امل�شاري���ع «العمالقة» تكلفة التي
متّ���ت بالرتا�ضي واملح�سوبيات ،فراكمت على البالد
مديوني���ة عامة ،وعج���زاً مذه ًال يف بل���د م�ساحته
 10452كلم مربع ،وعدد �سكانه نحو  4ماليني ن�سمة.

¡ جمافاة للحقيقة

قال قيادي بقاعي يف «تيار امل�ستقبل» �إن كالم
ريفي حول «�شيطنة طرابل�س» يجايف احلقيقة ،لأنه
ال �أحد كان ي�سع���ى لـ«�شيطنة املدينة»� ،إمنا هناك
يف طرابل����س �شياطني ي�رصّون على اجرتاح امل�شاكل
لي�ست�سقوا بقاءهم املح�ت�رق ،مهما كانت الرعايات
خلف البحار.

¡ ا�ستياء درزي

اعتربت م�صادر درزية �أن رئي�س «احلزب التقدمي
اال�شرتاكي» ورئي�س «اللق���اء الدميقراطي» النائب
وليد جنبالط يعي�ش يف مرحل���ة �ضياع كامل ،لأنه
عج���ز عن جرّ دروز �سورية �إىل موقفه ،وبالتايل ،فهو
بعد «فت���واه» بتحليل دم ال���دروز ال�سوريني لأنهم
يقف���ون �إىل جانب دولتهم الوطني���ة ،وبعد ت�صنيفه
«جبهة الن�رصة» الإرهابية باملعتدلة ،ها هو يدعو
دروز �سورية �إىل مقاتل���ة دولتهم ،ما يجعل ال�س�ؤال
حول «التعليمة» التي تلقاها «بيك» املختارة من
«مالئكته».

¡ ج�س نب�ض

هل ستوفر الدولة بيئة حاضنة لسالمة الغذاء؟
ويف هذه امل�سرية غري امليمونة لهذه اجلمهورية
البائ�سة ،كان����ت م�شاريع النه����ب املنظَّ م ،من ردم
البحر� ،إىل اال�ستيالء على ال�شواطئ ،و�آخرها الدالية
و�صخ����رة الرو�ش����ة ،وردم احلو�����ض اخلام�س الذي
عجزوا عنه يف ال�سابق� ،إىل تدمري التعليم الر�سمي
يف كل مراحل����ه ،وخلق بدعة التعاقد ،التي ال تولّد
�إال املزي����د من الأزمات ..هنا تابعوا م�سل�سل ا أُل َجراء
واملياومني املتعاقدين مع �رشكات خا�صة متعاقدة
مع م�ؤ�س�سة كهربا لبنان ..وهلم جرا من م�شاكل.
جبل الف�ساد يبلغ هذه املرة ذروته با�ستهداف
اللبنانيني يف م�أكله����م وغذائهم ،علم ًا �أننا كنا قد
ر�أينا كثرياً من ف�صوله يف عهد وزير الزراعة ال�سابق
ووزير ال�صناعة احل����ايل ح�سني احلاج ح�سن ،الذي
ك�ش����ف م�ستودعات اللحوم الفا�سدة ،وبواخر القمح
الفا�سد ،ومعامل الألبان والأجبان الفا�سدة.

�أكدت م�ص���ادر يف ق���وى � 14آذار �أن فتوراً ي�سود
العالق���ات ب�ي�ن �أطراف ه���ذه القوى ،م���ا ي�ستدعي
اجتماع ًا عاج�ل�اً ومو�سع ًا برئا�س���ة �سعد احلريري
بال���ذات ،ولي�س ف�ؤاد ال�سنيورة ،حتى و�إن تطلّب ذلك
ال�سفر �إىل مقر �إقامت���ه يف ال�سعودية �أو يف باري�س.
وح�سب هذه امل�صادر ف����إن الفتور بني مكونات هذا
الفري���ق يتجه نحو احلم���اوة� ،إذا مل يبادر احلريري
�إىل تربيده.

مهمة مكافح���ة الف�ساد يف غذاء اللبنانيني
�ستطرح فع ًال مدى ق���درة الدولة على مواجهة
هذا الف�ساد اخلطري ،حي���ث اللبنانيون ي�أكلون
حلوم ًا فا�سدة وخ�ضاراً تُروى من مياه املجارير،
وفواكه ال ندري ب����أي مبيدات ت َُر ّ�ش ،ما �سي�ضع
الدول���ة على املحك ،خ�صو�ص��� ًا �أن هذه املهمة
لي�ست من اخت�صا�ص وزارة واحدة ،فهناك �أدوار
لوزارات الزراعة ،واالقت�صاد ،والبيئة ،واملالية،
والأ�شغ���ال ..فم���اذا �ستفعل ه���ذه الدولة التي
عليه���ا �أن توفّر بيئة حا�ضن���ة ل�سالمة الغذاء
للبنانيني..؟
الأي����ام املقبل����ة �ستجيب م����ا �إذا كانت الدولة
اللبنانية حا�سمة يف �أمر �سالمة مواطنيها.

�سعيد عيتاين

ا�ستمزجت جه���ة �سيا�سي���ة �آراء جهات مناف�سة
ع���ن موقفها عرب طرف ثالث؛ �إذا �سعت لإ�سقاط تهمة
باجلرم امل�شهود عن �شخ�ص غري زمني يريد العودة
�إىل لبنان دون القيام ب�أي ن�شاط غري مر�ضى عنه.

¡ �إقفال الدكاكني

اتخذت دولت���ان موّلتا على م���دى ت�سع �سنوات
مواق���ع �إخبارية مهامها �أقرب �إىل «بخ ال�سم» ،قراراً
بوق���ف التمويل لأ�سباب عدة ،منها �أن بع�ض املواقع
�أدّت مهمتها ،و�أخرى ف�شلت يف ت�أدية الدور املطلوب،
وثالثة اغتن���ى امل�رشفون عليه���ا دون النجاح يف
ت�سويق الأكاذيب كما هو مطلوب.

¡ مقاطعة

يدر�س حزب مييني م���ن املوافقني على التمديد
مقاطع���ة قدادي�س البطري���رك الراعي بع���د موقفه
ال�ص���ارم من «التمديديني» ،ال �سيما �أولئك الذين ما
�صدقوا يف موقف �أو وعد.
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ّ
ال حل لألزمات الراهنة دون انتصار سورية
«�صناديق مال احلكام العرب ميكن �أن
ت�شرتي حتى اخليال» ،قالها يوم ًا �إدوارد
�سعيد ،لكن �إىل �أين يذهب مال اخليال هذا،
والذي ال يجني الأعراب منه �إىل ثلثه فقط؟
ذلك لأن هذا املال تق�سمه وا�شنطن والغرب
لهم على ثالثة �أثالث:
الثلث الأول ل�رشاء التكنولوجيا :حيث
يُ�رصف على �رشاء الثالجات والغ�ساالت
و�أجهزة الكومبيوتر ،والتلفاز والهاتف،
وال�سيارات ،والطيارات اخلا�صة وهلّم جرا..
والثلث الثاين :يجمَّد ويبقى �أر�صدة
يف امل�صارف الأمريكية والغربية.
�أم��ا الثلث الثالث :فهو ال��ذي يُدفع
للأعراب ،ومنه تكون خم�ص�صات الأ�رس
احلاكمة؛ من املولود حديث ًا �إىل الذي
ي�شارف على دخول املقربة ،وميزانيات
�إماراتهم وم�صاريف ع�سكرهم واملوظفني..
ولذا ،ف�إن ثروة اخليال العربي تتحول
�إىل نقمة بد ًال من �أن تكون نعمة ،لأنها
بناء على �أوامر الأ�سياد ت�سخر من �أجل
حتطيم كل القيم والر�ساالت ..والتاريخ..
وحتى مظاهر املدنية.
رمبا �رضوري هنا التذكري ب�أن مو�سى
بن ن�صري؛ فاحت الأندل�س ،انتهى مت�س ّو ًال
يف �شوارع دم�شق.
هل تالحظون كل تلك العداوة البدوية
للمقاومة يف لبنان ،لأنها حققت ن�رصاً مل
يتحقق يف التاريخ منذ �سقوط غرناطة
عام 1492م؟
هل الحظتم كل تلك العداوة البدوية
لأه���م ح��ا��ضرة يف ال��ت��اري��خ العربي
والإ�سالمي ،وعنينا بها �سورية ،لأنها
رف�ضت ك��ل �أ���ش��ك��ال االع�ت�راف بالعدو
«الإ��سرائ��ي��ل��ي» ،وو ّف����رت ك��ل و�سائل
الدعم للمقاومة اللبنانية والفل�سطينية،
فا�ستحقت العداء والت�آمر؟
ماذا فعل الأعراب؟

ع�صب حكم «العدالة والتنمية» ،بتفكيك
م�صانع حلب ،و�سبيها �إىل تركيا ،من
�أجل �رضب ال�صناعة ال�سورية واالقت�صاد
ال�سوري.
و�إىل ك��ل ذل���ك ،ك��ان ال�ترك��ي يع ّد
دباباته وجمنزراته لغزو الالذقية ،مل ّد
�شاطئه البحري املتو�سطي ،وغزو ثرواته
الطبيعية ،و�سط ت�صفيق وتواط�ؤ خليجي.
الأع����راب ال��ذي��ن �أن��ت��ج��وا املوجات
التكفريية مل ي��روا �إال �إي��ران وح��زب اهلل
يتدخالن يف �سورية ،ويدعمان الدولة
الوطنية ال�سورية.
فهل �إي��ران هي من ��سرق امل�صانع

اغتيال العلماء النويين
السوريين األسبوع
الماضي يؤكد عمق
التحالف التكفيري مع
الموساد
وا�شنطن جتد نف�سها اليوم م�ضطرة للبحث عن حلول لأزمات �أوكرانيا و�سورية وامللف النووي (�أ.ف.ب).

ك��ان قرارهم وا�ضح ًا بال لب�س وال
�إبهام؛ تخريب ل�ؤل�ؤة العرب ،بالتواط�ؤ مع
الرتكي و«الإ�رسائيلي» ،وب�إ�رشاف �سيدهم
الأمريكي.
ه��ك��ذا طلع علينا ي��وم � ًا «ال�صدر
الأعظم» رجب طيب �أردوغان ب�أنه يريد �أن
ي�صلّي يف اجلامع الأموي يف دم�شق ،لي�س

يف }امل�سجد الذي باركنا حوله{ واوىل
القبلتني! الحظوا �أن البداوة العربية،
عجزت حتى عن عقد اجتماع ملجل�س
املندوبني يف جامعة �أعراب الدول العربية
للتنديد بالعدوان على امل�سجد الأق�صى.
�صوت بدوي واحد مل يخرج ا�ستنكاراً
لعمل املافيات الرتكية املتغلغلة يف

احلبلية ،ودمر الآثارات و�شواهد التاريخ،
�أم هم جحافل التكفرييني والأتراك؟
يف مملكة �آل �سعود ،ب��د�أ احلديث
وا�سع ًا عن �رضورة وقف ت�سويق الكراهية،
لكن من �أين كل هذا الوباء التكفريي� ،ألي�س
من �صنع �أيديهم ور�ؤو�سهم التي ما يزال
«علما�ؤها» جامدين عند ما قبل التاريخ،
حيث عقيدتهم ب�أن الأر�ض ثابتة ال تدور؟

ّ
«حركة األمة» تنظم محاضرة تحت عنوان« :عاشوراء ..بين األمس واليوم»
ملنا�سبة ذكرى عا�شوراء ،نظّمت حركة الأمة ولقاء اجلمعيات وال�شخ�صيات
الإ�سالمية يف لبنان حما�رضة حتت عنوان« :عا�شوراء ..بني الأم�س واليوم» ،حا�رض
فيها كل من رئي�س االحتاد العاملي لعلماء املقاومة �سماحة ال�شيخ ماهر حمود،
ورئي�س الهيئة الإدارية يف جتمع العلماء امل�سلمني يف لبنان �سماحة ال�شيخ ح�سان
عبد اهلل.
ح�رض الندوة كل من النائب الوليد �سكرية ،واملحامي رمزي د�سوم ممث ًال العماد
مي�شال عون ،ورئي�س اللقاء الوطني الوزير ال�سابق عبد الرحيم مراد ،واملقدم حممد
املو�سوي ممثال مدير عام الأمن العام اللواء عبا�س �إبراهيم ،وامل�ست�شار ح�سني
تو�سلي ممث ًال �سفري اجلمهورية الإ�سالمية الإيرانية ،والأمني العام حلركة الأمة
ال�شيخ د .عبد النا�رص جربي ،ومن�سق اللجان والروابط ال�شعبية معن ب�شور ،وممثلني
عن حزب اهلل وحركة �أمل ،والقوى الوطنية والإ�سالمية والف�صائل الفل�سطينية.
ال�شيخ عبد اهلل �أ�شار �إىل �أن الإمام احل�سني وبعدما ر�أى �أن هناك ت�شويه ًا ل�صورة
الإ�سالم وخروج ًا عن مبادئه ،ف�أ�رصّ على الأمر باملعروف والنهي عن املنكر ،ولو
كانت تكلفة هذا الفعل �شهادته و�أهل بيته عليهم ال�سالم؛ يف ر�سالة عميقة �إىل الأمة
معناها �أن �أي �شخ�ص مهما علت مرتبته لن يكون �أهم من هذه الر�سالة التي هي
�أغلى من كل �شيء.
�أما يف عا�شوراء اليوم فها نحن جند بني �أظهرنا جماعات تدّعي الإ�سالم وتعلن
�أنها منه مبنزلة القطب من الرحى وتقدّمه على �أ�سا�س �أنه عدو الأغيار ،حتى لو
كانوا م�سلمني ،ويُظهرون ديننا وك�أنه دين القتل واجلن�س املفتوح وال�سبي واجلهل،
فرتاهم يقطعون الر�ؤو�س وي�شقون ال�صدور وي�سبون الن�ساء ويغت�صبونه ّن حتت عنوان
«جهاد النكاح» ،و�صار اليوم هذا الدين عند ه�ؤالء دين الفر�ض؛ �إما �أن تكون على
طريقتهم �أو تُقتل� ..إىل ما هنالك من انتهاكات الإ�سالم منها براء ،فديننا دين الرحمة
واهلل عز وجل قال لر�سوله} :وَمَ ا �أَرْ�سَ ْلنَاكَ �إِلاَّ رَحْ َم ًة ِللْعَ المَ ِ نيَ{ ،وديننا الذي يدعو

ال�شيخي حمود وعبد اهلل
نْ
ال�شيخ مزهر متو�سطاً

للحوار والنقا�ش بالتي هي �أح�سن ،والدعوة �إىل �سبيله باحلكمة واملوعظة احل�سنة.
من جهته ،لفت ال�شيخ حمود �إىل �أن «الأزمة الكربى التي نعي�شها بني ال�شيعة
وال�سُّ نة هي �إ�رسائيلية �أرادوها لي�س الآن فقط ،بل منذ �سنة 1986؛ عندما اغتيل
ال�شيخ �صبحي ال�صالح ،وتبينّ �أن الذي قتله عميل �إ�رسائيلي ،وكان ا�سمه معروف،
ون�ستطيع �أن جنزم �أن الإ�رسائيلي ي�ستطيع �أن يدخل يف �أكرب فتنة بني ال�سنة
وال�شيعة» ،معترباً �أنه ميكن لأحرار العامل اليوم �أن يروا يزيد يف «�إ�رسائيل»
و�أمريكا.

ه��ل يعي الأع����راب �أن امل��وج��ات
التكفريية التي �أطلقوها من ليبيا� ،إىل
�سورية �إىل ال��ع��راق� ،إىل م�رص ،وقبل
�إىل �أفغان�ستان والباك�ستان ونيجرييا،
بتغطية ودع��م كاملني من الأمريكي،
ح�ضوراً وتدريب ًا ا�ستخباراتي ًا وميدانياً،
هدفها مزيد من التفكيك وال�سلب ونهب
خريات �شعوبنا؟
هل يدرك �أ�صحاب البداوة �أن �إطالق
«داع�����ش» ك��ان بقرار و�إرادة �أمريكية
وغربية اعرتفت بها هيالري كلينتون،
لأن وا�شنطن تريد �أو ًال و�أخ�ي�راً نفط
العراق ويورانيوم بالد الرافدين ،امتداداً
حتى البادية ال�سورية ،دون �أن نن�سى
ا�ستخدامها امل��و ّف��ق لرقا�ص ال�ساعة
م�سعود الربازاين ،ال�صالح لال�ستخدام يف
كل �آن وكل وقت ،ولو حتى على ح�ساب
بني جن�سه الكرد ،الذين عانوا ويعانون
من حليفه الرتكي الويالت؟
م��اذا فعل ويفعل الأع����راب؟ رمبا
يبقى ��ضروري� ًا التذكري �أنهم ينفّذون
�إرادة امل�ؤ�س�سة اليهودية ذات الأهداف
التلمودية ،التي يبقى م�رشوعها �إزالة
�سورية من الوجود ،لأنه ب�إزالتها �ستمرّ
الإزالة على كل امل�ضارب العربية ،ولأن
احلقيقة ت�ؤكد �أنه دون حل يف �سورية ال
حل يف �أي مكان �آخر.
يف الواقع الراهن قد تكون اخل�شية
من �أن يخرج البخار من بع�ض الر�ؤو�س
العربية احلامية ،التي ت��راه��ن على
العامني الأخريين من والية باراك �أوباما،
الذي خ�رس �أغلبيته يف جمل�س ال�شيوخ
بعد الكونغر�س ،فتحوّل  -ح�سب التعبري
الأم�يرك��ي � -إىل «بطة عرجاء» بعد
�سيطرة «اجلمهوريني» ،خ�صو�ص ًا �أن
حملليلهم وم�ست�شاريهم بد�أوا ينظّرون
لهم �أن الإدارة الأمريكية احلالية �ستعد
خطط و�سيا�سيات يف العامل واملنطقة،
لو�ضعها بيد الرئي�س الأمريكي املقبل
ب��ع��د �سنتني ،ح��ي��ث �سيكون ق���راره
بتو�سيع رقعة احلرب والغزوات وت�صعيد
التدخالت ،خ�صو�ص ًا �إذا كان هذا الرئي�س
من طينة «املحافظني اجلدد».
بيد �أن��ه ال بد من الإ���ش��ارة �إىل �أن
قوى املقاومة واملمانعة يف املنطقة
التي ا�ستطاعت على م��دى ال�سنوات
املا�ضية �أن تواجه وتقاتل وتُ�سقط
حلقات امل�ؤامرة ال�صعبة� ،أن تنتبه جيداً،
لأن االمرباطورية الأمريكية امل�أزومة
وامل��ه��زوم��ة م��ا ت��زال تع ّد �سكاكينها
مع �أتباعها ،و�إذا ما كانت وا�شنطن قد
ا�ضطرت للر�ضوخ وب��د�أت احلديث عن
ت�سويات من �أوكرانيا �إىل ال�رشق الأو�سط
مروراً بامللف النووي ،فقد تعوّدنا من
التجارب على الغدر ،وبالتايل ال بد �أي�ض ًا
من اال�ستعداد للأ�سواء ،والبقاء على
اليقظة والتنبه واحلذر يف التعامل مع
ال�سيا�سات الأمريكية ،وعدم رفع القب�ضة
ع��ن �أتباعها��� ،س��واء ك��ان��وا ع�صابات
تكفريية �أم دو ًال داعمة ..الحظوا ما جرى
منذ �أ�سبوع ،حيث اغتيل خم�سة علماء
نويني �سوريني ،ما ي�ؤكد عمق التحالف
التكفريي مع املو�ساد.

�أحمد زين الدين
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من هنا وهناك

«لبننة» الحل السوري ..برعاية جنبالط؟

¡ اخلطة فا�شلة

نقلت �شبكة «�س���ي ان ان» الأمريكية
عل���ى ل�سان املحل���ل ال�سيا�سي ومدير
«مرك���ز �أوكالهوما لدرا�س���ات ال�رشق
الأو�س���ط»؛ جو�ش���وا الندي�س� ،أن خطة
الإدارة الأمريكي���ة بدع���م «املعار�ضة
املعتدل���ة» يف �سوري���ة� ،ضم���ن
«التحالف» الدويل �ضد تنظيم «الدولة
الإ�سالمي���ة يف الع���راق وال�شام» ،غري
�صاحلة بتات���اً ،قائلة �إن «هذا يجعلنا
نف ّك���ر باالنتقال �إىل العمل نحو تق�سيم
البل���د �إىل دولتني؛ بح�س���ب اعتبارات
طائفية» .و�أو�ضحت ال�شبكة الأمريكية
�أن ه���ذه اخلط���ة (دع���م املعتدلني) ال
ت�صلح لأن املناطق الزرقاء التي تظهر
عل���ى اخلريطة ت�سيطر عليها جماعات
مثل «القاعدة» و«اجلبهة الإ�سالمية»،
وهم���ا متطرفت���ان ب�شكل كب�ي�ر� ،أما
بالن�سبة �إىل «املعتدلني» الذين تريد
مت ح�رصهم يف
�أم�ي�ركا دعمه���م فق���د ّ
نقط���ة ب�سيطة يف �شم���ال �سورية من
قبل تنظيم «القاعدة» ،وهم ي�سيطرون
الي���وم على ما ن�سبته ب�ي�ن واحد �إىل
اثنني يف املائة من �سورية.

¡ بريطانيا املخادعة

مبعوث الأمني العام للأمم املتحدة �إىل �سورية �ستيفان دي مي�ستورا خالل جولة يف حم�ص

عر�ض مبعوث الأم�ين العام
للأمم املتحدة �إىل �سورية؛ �ستيفان
دي مي�ستورا ،جتميد القتال يف
بع�ض املناطق لإتاحة الفر�صة
لتقدمي امل�ساعدات الإن�سانية،
وقام بن�رش التفا�ؤل من حوله ،من
خالل الإع��راب عن اعتقاده ب�أن
ثمة فر�صة متاحة حلل الأزم��ة
ال�سورية ،ب�سبب التهديد امل�شرتك
ال���ذي ميثّله م�سلحو «تنظيم
الدولة الإ�سالمية  -داع�ش» ،ف�ض ًال
عن تنامي التعب بني الأطراف من
طول مدة النزاع.
كان جواب الرئا�سة ال�سورية
على مبادرة دي مي�ستورا ب�أنها
جديرة بالدرا�سة ،ذكياً ،فالرئي�س
ال�سوري مل يرف�ض ومل يقبل ب�شكل
�أكيد ،فلو رف�ض النطلقت الأ�صوات
الدولية والإقليمية وال�سورية
لتقول �إن الرئي�س ال�سوري يرف�ض
جتميد القتال م��ن �أج���ل هدنة
�إن�سانية ،و�إنه يريد اال�ستمرار يف
قتل �شعبه ..لكن ما �أن �أعلن �أنها
جديرة بالدرا�سة ب�شكل يوحي
�أنه قد يكون م�ستعداً للقبول بها،
حتى انطلقت �أ���ص��وات م�س�ؤويل
اجلماعات امل�سلحة ال�سورية،
ومنها م�س�ؤولو «اجلي�ش احلر»،
الذين و�ضعوا �رشوط ًا تعجيزية،
�أقل ما يقال فيها �إنها منف�صلة عن
الواقع.
ا���ش�ترط «اجل��ي�����ش احل���ر»،
كما �أع��ل��ن �أح��د ق��ادت��ه ،ت�سليم

من �سمّاهم «جمرمي احل��رب»،
وخ���روج ح��زب اهلل م��ن �سورية،
و�إي��ق��اف الق�صف اجل��وي و�إلقاء
«براميل املوت» ،و�أخرياً الإفراج
عن املعتقلني من �سجون النظام،
خ�صو�ص ًا الن�ساء ..وهكذا ظهر �أن
املعار�ضات ال�سورية والف�صائل
امل�سلَّحة ،متام ًا كما داعميهم يف

على «المعارضة
بحل
السورية» القبول ٍّ
سياسي ..واالكتفاء
بما قبضته من الغرب
لغاية اآلن

لبنان ،خ�صو�ص ًا الأمانة العامة
ل��ق��وى � 14آذار ،ب��ات��ت تعي�ش
انف�صاالًعن الواقع غري م�سبوق،
فالقوى الغربية مل تعد تعوّل
على املعار�ضة ال�سورية لتحقيق
�أهدافها يف �سورية ،وما كان قبل
«غزوة داع�ش» لي�س كما بعده.
لقد اقتنع اجلميع  -تقريب ًا

 �أن �أي ح ٍّل ع�سكري غري ممكنيف �سورية ،وه��و م��ا ��صرّح به
مبعوث الرئا�سة الأمريكية يف
التحالف ال��دويل �ضد «داع�ش»؛
جون �آلن ،حني �أكد �أن «ما تريده
الواليات املتحدة الأمريكية من
تدريب خم�سة �آالف عن�رص �ضمن
املعار�ضة املعتدلة ،لي�س قتال
النظام ال�سوري� ،إمنا لكي يكونوا
جزءاً �أ�سا�سي ًا من احلل ال�سيا�سي
لإنهاء احلرب ..ندرّبهم لكي يعرتف
بهم النظام».
ان��ط�لاق � ًا م��ن ه��ذا االع�ت�راف
الأمريكي ال�رصيح ،يبدو �أنه لي�س
هناك �أي �أفق للمعار�ضة ال�سورية
وجماعاتها امل�سلحة لال�ستمرار
يف العنجهية ورف�ض املبادرات،
وال يبقى لهم �سوى ال�سعي �إىل
م�صاحلات �سورية � -سورية ،بدل
�أن يُفر�ض على ال�سوريني حلول
ب�رشوط تنا�سب ال��دول الكربى،
فتُقدِّمهم كب�ش حمرقة.
�إن ا�ستمرار املعار�ضة ال�سورية
اخلارجية يف �رشوطها التعجيزية،
�أو يف مقاربتها غ�ير املنطقية
لت�صوُّر احلل يف �سورية ،لن ي�ؤدي
�إال �إىل مزيد من االنهيار يف الدولة
ال�سورية ،ومزيد من اجلراح وتفتيت
املجتمع ال�سوري ،كما �أن الأحالم
التي ما زال بع�ض املعار�ضني
يطلقونها حول «لبننة» الو�ضع
ال�����س��وري ،وال��ت��ي تعني  -يف
نظرهم  -ح ًال مل�ستقبل ل�سورية

(�أ.ف.ب).

بدون الأ�سد ،ورعاية النائب وليد
جنبالط لهذا امل�رشوع وت�سويقه
ل��دى مو�سكو ،ال ميكن اعتبارها
�إال جزءاً من «�ساعات التخلي»
ال�سورية.
�إن �أي حل �سيا�سي يف �سورية
يفرت�ض على اجلميع التوا�ضع
وتقدمي التنازالت ،فالنظام ال�سوري
ب��ات مُ ��ل��زم� ًا بقبول املعار�ضة
الداخلية الوطنية ورموزها ك�رشكاء
حقيقيني يف احلكومة وال�سلطة،
يقومون مع ًا ب�إعداد اخلطط لإعمار
�سورية ،ون��زع ال�سالح ،و�إع��ادة
الالجئني ،وال�سعي ال�شامل �إىل
امل�صاحلات التي �ستُ�سهم يف
بناء �سورية اجلديدة على �أ�س�س
ال�سالم والتنمية للجميع ،وانخراط
اجلميع يف م�سرية بناء ال�سالم.
�أم��ا املعار�ضة فعليها التوا�ضع
والقبول بحل �سيا�سي ،لن تكون
فيه حماكمات لر�ؤو�س النظام كما
ي�سوّقون ،و�سيكون عليهم التخلي
عن تلك امل�شاريع واالكتفاء مبا
قب�ضوه من الغرب ثمن ًا لها لغاية
الآن ،كما لن يكون فيه «اجتثاث
للبعث» كما ح�صل يف العراق بعد
�سقوط �صدام ح�سني ،بل �سيكون
حزب البعث �رشيك ًا يف احلكم ،لكن
بعد تنقيته من الف�ساد واملف�سدين
الذين �أ��ضرّوا بالنظام وب�سورية
املجتمع والدولة.

د .ليلى نقوال الرحباين

خالف ًا مل��ا تخادع ب��ه بريطانيا العامل
ب�ش���أن قوانينه��ا ال�صارم��ة يف معاملة
الإرهابيني العائدين �إليها بعد ارتكابهم
جرائ��م مروع��ة� ،أو دعمه��م التنظيمات
الإرهابي��ة يف �سوري��ة والع��راق،
وتعهداتها مبعاقبتهم ب�أحكام ق�ضائية
مت�ش��ددة ،ذكرت �صحيف��ة «ديلي ميل»
الربيطاني��ة �أن��ه «بالن�سب��ة �إىل حكومة
ديفيد كام�يرون ف�إن دع��م التنظيمات
الإرهابي��ة املتعط�شة للدماء يف �سورية
يقابل مبن��ح املرتكبني القدرة
والعراق َ
على الدخول يف برامج ت�أهيل ووظائف
مبا ي�سم��ح لهم بالعي�ش حي��اة طبيعية
وك�أن �شيئ ًا مل يكن».

¡ �سعودي���ة تلح���ق بابنه���ا
«الداع�شي»

ك�شف���ت م�صادر �إعالمي���ة عن مغادرة
املواطن���ة ال�سعودي���ة رمي���ا اجلري�ش
و�أطفالها �إىل �سوري���ة لتلتحق بابنها
الأكرب ال���ذي ان�ض���م �إىل تنظيم تنظيم
«الدولة الإ�سالمية يف العراق وال�شام»
(داع����ش) العام املا�ض���ي ،وهو يقاتل
حالي ًا معه يف �سورية .و�أو�ضح ح�ساب
من�س���وب �إىل ابنه���ا مع���اذ �أن والدته
و�صلت �إىل مناط���ق احلرب يف �سورية
الت���ي يحارب فيها تنظي���م «داع�ش»،
رحبت ح�سابات من�سوبة ملقاتلني
فيما ّ
تابعني لتنظيم «داع�ش» ان�ضمام رميا
وابنه���ا ،وو�ضعوا «ها�شت���اغ» لذلك
كنوع من الرتحيب بها.

¡ فرن�سا تعتقل �أحد �إرهابييها

ُعل��م �أن ال�سلط��ات الفرن�سي��ة اعتقل��ت
�إرهابي�� ًا فرن�سي�� ًا من «كريت��ي»؛ �إحدى
�ضواح��ي العا�صمة الفرن�سي��ة ،كان قد
�ش��ارك يف القت��ال �إىل جان��ب تنظي��م
«داع���ش» يف �سوري��ة ل��دى عودت��ه �إىل
ب�لاده ع��ن طريق لبن��ان ،وكان يخطط
لتنفي��ذ عم��ل �إرهاب��ي يف فرن�سا خالل
الأ�شهر املا�ضية.

أحــداث

 6عربي
الردح والتخلي..
ومسؤولية
الفصائل والسلطة
يف مقالت�ي�ن منف�صلت�ي�ن،
كت���ب د� .أحمد يو�سف؛ القيادي
يف حرك���ة «حما�س»« ،عودة
ال���ردح والتفج�ي�رات �إىل
ال�ساحة» ،والكاتب الفل�سطيني
تو�سع
نقوال نا��ص�ر« ،القد�س ّ
الفجوة بني ال�شعب وقيادته».
د .يو�س���ف ت�س���اءل« :م���ا
الهدف من وراء هذا الردح الذي
يتم تبادل���ه بوقاحة بني فتح
وحما����س؟ م�ؤكداً �أن���ه «كلما
تع ّق���دت �أمورن���ا ال�سيا�سي���ة
وتعاظم���ت احتقانات ال�شارع،
خ���رج علين���ا م���ن الناطقني
الإعالمي�ي�ن والقيادي�ي�ن يف
فتح وحما�س من يحاول تربير
العجز ،وذل���ك بتحميل الطرف
الآخ���ر م�س�ؤولية ان�سداد الأفق،
واعتباره متواطئ ًا لإجها�ض �أية
�إجنازات ميكن �أن تتحقق! ويف
النهاية ،ال هذا جاء بالفرج وال
ذاك ،ويدفع ال�شعب امل�سحوق
الثم���ن ،لأن قياداته ال حُت�سن
حتى كيف تتفق �أو تتوافق!
�أما نقوال نا�رص فكتب� :أثناء
ت�شييع ال�شهيد معتز حجازي؛
منفّذ عملي���ة حماولة اغتيال
رئي�س حمل���ة «بناء الهيكل»
يف احلرم القد�س���ي؛ احلاخام
«يه���ودا غلي���ك» ،ت���ر ّدد يف
القد�س هتاف «يا �ضفة يال يال..
من�ش���ان اهلل» ،لك���ن ال جميب
حت���ى الآن ،و�أ�ضاف �أن «�سالم
فيا�ض؛ رئي�س حكومة ال�سلطة،
اعرتف �أن ر�ؤية منظمة التحرير
تعر�ضت
يف مب���د أ� الالعن���ف ّ
لهزمي���ة منهجي���ة وباتت غري
جمدي���ة يف نظر ال���ر�أي العام
الفل�سطيني» .و�أك���د نقوال �أن
نتنياه���و و�أبو م���ازن يدركان
�أن احلراك ال�شعبي يف القد�س
مل يع���د ي�أمتر ب�أحد ،فنتنياهو
عاجز عن وقفه ،وعبا�س ال يقود
ه���ذا التطور ،بح�س���ب الكاتب
الأمريك���ي «�سيث ماندل» يف
جملة «كومنرتي».
م���ا حملت���ه املقالتان من
م�ضامني �شيء يدعو �إىل احلزن،
ملا �ساقتاه من عبارات وجمل
ُتدلل على امل�ستوى الذي و�صل
�إليه امل�شه���د الفل�سطيني من
تراجع وانحدار بكل املعايري.
يف مقالت���ي يو�سف ونقوال
ال ذنب يحماله ل�شعبنا� ،أو �أن
«احلق عل���ى الطليان» ،بل �إن
كل ما �آلت �إلي���ه الأو�ضاع يف
�ساحتنا هو م���ن �صنع قواها،
ويف مقدمتهم ال�سلطة وطريف
االنق�سام.

رامز م�صطفى
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تمديد لحرمان الفلسطينيين من حقوقهم في لبنان
كلم����ا تغ��ّي�رّ ت حكوم����ة �أو
جمل�����س ت�رشيعي يف لبن����ان ،ي�أمل
الفل�سطيني����ون �أن ينعك�����س التغيري
�إيجاب���� ًا عل����ى مو�ض����وع حقوقه����م
الإن�ساني����ة ،خ�صو�ص���� ًا بع����د حالة
اجلم����ود امل�ستمر منذ ع����دة �سنوات،
واالنح����دار ال�سلبي يف م�سار تعاطي
امل�ؤ�س�س����ات اللبناني����ة املعنية مع
الفل�سطينيني يف لبن����ان ،وحقوقهم
الإن�سانية واالجتماعية.
كل ذل����ك يف��ّس�رّ التحفظ����ات
الت����ي ع��ّب�رّ عنها ع����دد م����ن القوى
التعديلي
نْ
الفل�سطينية حلظة �إق����رار
نْ
اخلا�صي بح����ق العمل وال�ضمان يف
الع����ام 2010؛ جله����ة التق����دُّم خطوة
�إىل الأم����ام ،وتثبيت حالة جمود يف
امللف الإن�س����اين ،و�إن اعتُربت وقتها
خطوة �إيجابي����ة يف م�سار العالقات
الفل�سطينية  -اللبنانية ،كونها املرة
الأوىل التي تطرح فيها حقوق ال�شعب
الفل�سطين����ي يف لبنان �أمام الربملان
اللبناين خالل  66عاماً ،علم ًا �أن ذلك
مل ينعك�س �إيجاب���� ًا على احلكومات
الالحقة ،بل انحداراً و�صل �إىل ذروته
مع تراجع حكومة الرئي�س متام �سالم
ع����ن تعه����دات احلكوم����ات ال�سابقة،
حي����ث خال البي����ان ال����وزاري من �أي
الت����زام جتاه الفل�سطيني��ي�ن ،و�أعطى
�إ�شارات �سلبي����ة ميكن تلخي�صها ب�أن
الدولة اللبنانية غري معنية بتح�سني
�أو�ضاع الفل�سطينيني وخميماتهم.
�س����كان املخيم����ات يعان����ون
م����ن العديد م����ن امل�ش����كالت بفعل
�سيا�س����ة احلرم����ان والتهمي�����ش من
ق َب����ل املرجعيات املعني����ة املتمثلة
باحلكوم����ات اللبناني����ة املتعاقبة؛
وكالة الغ����وث وم�ؤ�س�س����ات منظمة
التحري����ر الفل�سطينية ،وفر�ضت على
املخيم����ات �سل�سلة م����ن الإجراءات
الأمني����ة من قب����ل الأجه����زة الأمنية
اللبنانية.
وم���ع متدي���د جمل����س الن���واب

متديد جمل�س النواب لنف�سه ا�ستمرار لأزمات الفل�سطينيني يف لبنان

اللبن���اين لنف�س���ه يب���دو �أن هن���اك
متديد يف الر�ؤي���ة اللبنانية للحقوق
الفل�سطيني���ة ،بالرغم م���ن الإيجابية
الت���ي �أبداه���ا الفل�سطيني���ون ب�أنهم
خ���ارج �إط���ار ال�رصاع���ات الداخلية
والأزم���ات الداخلي���ة اللبناني���ة من

خالل جتنيب املخيمات كل التداعيات
ال�سلبي���ة للأحداث الأمني���ة الأخرية،
�إال �أن ا�ستم���رار الو�ض���ع الراهن على
حال���ه جلهة ا�شت���داد ح���دة ال�رصاع
الدويل والإقليمي من �ش�أنه االنعكا�س
�أك�ث�ر عل���ى احلال���ة الفل�سطيني���ة،

خ�صو�ص��� ًا �إذا ا�ستمرت حالة احلرمان
ومعاناة الالجئ�ي�ن الفل�سطينيني يف
لبن���ان نتيجة الأو�ض���اع االقت�صادية
واالجتماعية ال�صعب���ة ،وتزايُد وترية
ال�ضغ���وط ال�سيا�سية والأمنية ،ناهيك
عن الق�ضية امل�ستجدة نتيجة ا�ستمرار
ال�رصاع يف �سورية ،وم�شكلة الالجئني
الفل�سطيني�ي�ن القادمني م���ن �سورية
�إىل لبنان ،حي���ث تعاطت الأونروا مع
الق�ضية ب�شكل �ضعيف ،ومل تتخذ من
التدابري التي ت�ضم���ن مواكبة عملية
اللج���وء؛ �س���واء جلهة �إن�ش���اء هيئة
طارئة خمت�ص���ة ال�ستقبال املهجرين
وتقدمي احلاج���ات ال�رضورية لهم� ،أو
جلهة توف�ي�ر الإي���واء امل�ؤقت ملئات
العائالت وتقدمي امل�ستلزمات الإغاثية
وال�صحية من خالل خطة طوارىء.
كل ذلك يحتّم على جميع القوى
ال�سيا�سي����ة واالجتماعي����ة م�س�ؤولية
معاجلة بع�ض الإ�شكاالت التي تنتج
بني احلني والآخر ،وت�ؤ�رش مل�ضاعفات
كب��ي�رة ينبغ����ي تداركه����ا نتيج����ة
عج����ز الأون����روا وجتاهله����ا للكثري
م����ن املطال����ب ،وعدم ق����درة اللجان
ال�شعبي����ة وامل�ؤ�س�س����ات املعني����ة
لال�ستجاب����ة حلاج����ات الالجئ��ي�ن
املتزايدة ،كما يح ّت����م على الطرفني
الفل�سطين����ي واللبن����اين املزي����د من
التن�سيق ملواجهة املخاطر التي تهدد
م�صلحة ال�شعبني ال�شقيقني اللبناين
والفل�سطين����ي ،وتنظي����م الوج����ود
الفل�سطين����ي ب�إنهاء ح����ال االنق�سام،
وتوحي����د اجله����د وحرك����ة الالجئني
ل�ضم����ان حماي����ة �أمنه����ا ووجودها
وا�ستقرارها ،وت�أم��ي�ن حياة �إن�سانية
الئق����ة يف �إط����ار تنظي����م العالقات
الفل�سطينية  -اللبنانية وت�صحيحها
مبا يخدم ن�ضال الالجئني يف الدفاع
عن حقوقهم الوطنية ،خ�صو�ص ًا حق
العودة.

�سامر ال�سيالوي

مشاريع إجرامية بذريعة «محاربة اإلرهاب»
يق���ول ابن خل���دون :التاريخ يعيد
نف�سه ولكن م���ع �أ�شخا�ص �آخرين ،و�إذا
كان احل���دث ي�ستلزم ثالثة عنا�رص هي
الزمان واملكان وال�شخ�صيات ،فاملكان
ه���و الأر�ض التي ال تتغ�ي�ر وال تتبدل،
والزمان ه���و الزمان ،وال�شخ�صيات هي
الأ�سالي���ب ذاتها ولكن م���ع �أ�شخا�ص
خمتلفني.
لقد ع���رف التاري���خ الإ�سالمي يف
املرحل���ة العبا�سية ظاه���رة الزندقة،
وهي كلمة زندي���ك يف الآرامية� ،أُطلقت
عل���ى كل �إن�سان �أظه���ر الإ�سالم و�أ�ضمر
خالفه ،وكان عق���اب ذلك ال�شخ�ص هو
القت���ل ،وحتت �شع���ار حماربة الزندقة
قُ�ضي عل���ى �أعداء الدول���ة العبا�سية،
حت���ى �أن عبداهلل بن املقف���ع قُتل بعد
اتهامه بالزندقة ،وهو منها براء.

والي���وم ،وبعد �شيوع لفظ الإرهاب
والأعمال امل�ستنكَرة التي تُرتكب با�سم
الإ�سالم ،يري���د امل�سلمون التخلُّ�ص من
هذا املفهوم املخالف لتعاليم الإ�سالم،
وال���ذي يتناق�ض مع قوله تعاىل }وما
�أر�سلناك �إال رحمة للعاملني{.
وحتت مفهوم الق�ضاء على الإرهاب
املتف�ش���ي يف �سيناء ،ت�سع���ى �أمريكا
لإخالء املناط���ق احلدودية يف �سيناء،
من �أجل حماية �أمن الكيان ال�صهيوين،
وما كانت التفجريات الأخرية �إال جمرد
مربر لتمرير هذا املخطط.
�صحيفة «الوطن» امل�رصية ك�شفت
يف تقري���ر خا����ص نُ��ش�ر بتاري���خ 26
كان���ون الأول  ،2012عن خطة �أمريكية -
«�إ�رسائيلية» يف املنطقة احلدودية مع
�سين���اء ،واملعروف���ة يف اتفاقية ال�سالم

با�سم املنطق���ة «ج» ،تهدف �إىل تعميق
الأمن اال�سرتاتيجي للكيان ال�صهيوين.
وق���ال التقري���ر �إن جمموع���ة من
اخلرباء م�شّ ط���وا املنطقة احلدودية من
مدين���ة رفح �شما ًال و�ص���و ًال �إىل مدينة
طابا جنوب��� ًا على ال�رشي���ط احلدودي
امل���وازي م���ع الأرا�ض���ي الفل�سطينية
املحتلة ،ور�سموا خرائط للمنطقة مدوَّن
عليه���ا خط عزل بط���ول  200كيلومرت،
وبعمق يرتاوح بني � 10إىل  20كيلومرتاً،
و�إخالء املنطقة من ال�س���كان ،و�إن هذا
املخطط وُ�ضع ل�ضم���ان �أمن االحتالل
«الإ�رسائيلي» ،وع���زل منطقة احلدود،
ملراقبتها جيداً ومنع �إطالق ال�صواريخ
منها م�ستقب ًال على «�إ�رسائيل»� ،إ�ضافة
�إىل و�ض���ع �أجه���زة حديث���ة يف ه���ذه
املنطقة تدار م���ن داخل تل �أبيب ،ملنع

�أي خط���ر يهدد �أمن «�إ�رسائيل» ،وتوكل
مهمة املراقب���ة �أمام احلكومة امل�رصية
م���ن الناحي���ة ال�شكلية لق���وات حفظ
ال�سالم.
و�أ�ش���ار التقري���ر �إىل ا�ستثناء حدود
م�رص مع قطاع غ���زة ،التي متتد لقرابة
ال���ـ 14كيلوم�ت�راً من ه���ذا املخطط ،ما
يعني نية دولة االحتالل «الإ�رسائيلي»
و�أمريكا �ضم غزة �إىل �سيناء.
�ضم���ن مفهوم الإره���اب الذي �شغل
النا����س وجعله حديثه���م اليومي ،مترّر
�أمريكا م�شاريعها الإجرامية يف املنطقة
حتت �شعار «حمارب���ة الإرهاب» ،وهي
و«�إ�رسائي���ل» تُعتربان موط���ن الإرهاب
واحلا�ضن له ..فهل نعترب؟

د .عبد الرحمن حجازي

www.athabat.net

( العدد  )333اجلمعة  14 -ت�شـرين الثاين 2014 -

7

هل بدأ «الخريف السعودي»؟
�أ�شع���ل الأمريكي���ون وحلفا�ؤه���م
ال�سعوديون م���ا ي�سمى «الربيع العربي»
بثق���اب التكف�ي�ر ،بحج���ة «الإ�ص�ل�اح»
و«حري���ة ال�شع���وب» و«التعددي���ة
ال�سيا�سي���ة» ،و�أطلق���وا الوح�ش التكفريي
لتخريب الدول وبن���اء املجتمعات النقية
مذهبي��� ًا وطائفي��� ًا وقومي ًا حت���ت يافطة
«دول���ة اخلالفة» ،كمرحل���ة �أوىل يعقبها
�إع�ل�ان احلرب عل���ى الإره���اب التكفريي،
بالت�ل�ازم مع بن���اء الكيان���ات اجلديدة
املحكومة بالرعب واخل���وف من بع�ضها،
والتي ت�ستجدي احلماية اخلارجية ل�ضمان
ا�ستمرارية البقاء الوهمية.
انخ���رط ال�سعودي���ون يف امل��ش�روع
الأمريكي على ثالث���ة م�ستويات ،تختلف
يف الأه���داف املبطَّ نة ،وت�شرتك يف ال�شعار
الظاهري وفق الآتي:
امل�ؤ�س�س���ة الديني���ة الوهابي���ة التي
ت�سع���ى لن��ش�ر فكرها الدين���ي ومنهجها
العق���دي عل���ى املذاهب ال�سني���ة الأربعة
كمرحل���ة �أوىل خارج احل���دود ال�سعودية،
و�ص���و ًال �إىل �إلغائها وعزلها ،ثم التمدُّد �إىل
املذهب ال�شيعي وبقية املذاهب ،وال�صوفية،
واعتقدت �أن الظ���روف منا�سبة ال�ستعادة
جتربة «الإخوان» « -الوهابية» بغزوهم
الكويت والعراق و�سورية عام  ،1810والتي
انهزمت على �أ�سوار دم�شق ،ف�شاركت بح�شد
التكفرييني.
العائل���ة املالكة الت���ي وقعت حتت
عاملي دفعاها لالجنراف بدعم امل�رشوع
نْ
التكفريي� ،أولهما حماباة امل�ؤ�س�سة الدينية
للإبقاء على والئها الذي ي�ؤمّن امل�رشوعية
الديني���ة للعائل���ة يف م�ص���ادرة اململكة
وماعليه���ا وم���ا يف باطنه���ا ،وثانيهما
ال�ضغ���ط الأمريكي عليه���ا مقابل احلماية
ال�ستم���رار بقائه���ا يف �س���دة احلكم ،مع
�إمكانية فوزها بزعامة العامل الإ�سالمي.
طموح بع�ض ال�شي���وخ وال�سيا�سيني،
والتناف�س يف �إط�ل�اق الفتاوى التكفريية،
والدع���م امل���ايل ،وا�ستقط���اب ال�شب���اب
الرازح�ي�ن حتت �أعباء الظل���م االجتماعي
واملعي�ش���ي ،واجنذابه���م نح���و التغي�ي�ر

واحلرية ،فوقع���وا �ضحايا اجلهاد الوهمي
اخلادع ،فقتلوا بوح�شية وبال ثمن ملمو�س،
وحتوّلوا �إىل �أرقام جمهولة يف ال�صحارى
والرباري.
اعتق���د بع����ض احل���كام ال�سعوديني
�أنهم قادرون على �إح���راق بيوت الآخرين
وارتكاب املجازر عند اجل�ي�ران والأ�شقاء
دون التلوُّث بالدماء والقدرة على حماية
بالده���م من تداعيات التعبئ���ة التكفريية
وال�شعارات ال�سيا�سي���ة التي ت�صدح فيها
و�سائ���ل �إعالمهم طوال �أرب���ع �سنوات ،بل
وظنوا �أن الأمريكيني �أوفياء و�سيبقون �إىل
جانبهم ،و�أنهم �سينح���ازون �إليهم ولي�س
�إىل م�صاحلهم التي يف�ضّ لونها ويقدّمونها
عل���ى كل �ش���يء ،و�أن ب�إ�ستطاعتهم قيادة
التكفرييني كما يقودون ال�سيارة ،واطم�أنو
�أن م�صان���ع التكف�ي�ر الت���ي �أ�سّ �سوها يف
امل�ساج���د واملعاهد الديني���ة لن تت�رسب
�أفكاره���ا �إىل املجتم���ع ال�سع���ودي �أو لن
ت�ستعمل �أمريكا التكفرييني البتزاز العائلة
املالك���ة �أو تغيريها و�إ�سقاطه���ا ..لكنهم
وقع���وا يف الفخ التكفريي ،وب���د�أ الوح�ش
يخد�شهم بعمليات���ه الإرهابية يف �رشورة
والإح�س���اء و�صهاريج الغاز ..فالتكفرييون
من «داع�ش» و«القاعدة» لي�سوا بحاجة
�إىل الت�سل���ل �إىل ال�سعودي���ة ،فهم مقيمون
فيه���ا ويتدرب���ون فيه���ا ،بدلي���ل �أرق���ام
املعتقَلني الذين تُف�ص���ح ال�سلطات عنهم،
م���ع تقلي���ل �أعدادهم وت�ضعي���ف خطورة
خمططاتهم.

التنافس في إطالق
الفتاوى التكفيرية أوقع
البعض ضحايا الجهاد
الوهمي

وزير الثقافة والإعالم ال�سعودي ال�سابق عبد العزيز خوجه

«اخلري���ف ال�سع���ودي» ب���د أ� م���ع
ت�رصيح���ات جو بايدن؛ نائ���ب الرئي�س
الأمريك���ي ،ال���ذي اته���م ال�سعودي���ة
بامل�ساهم���ة م���ع تركي���ا يف �صناع���ة
«داع�ش» ،وزادته ا�صف���راراً ت�رصيحات
الولي���د بن طالل التي �أك���دت م�س�ؤولية
ال�سعودي���ة يف �صناع���ة «داع����ش»،
وا�ستكمله���ا بالتربع لعائ�ل�ات ال�شهداء
مبليونني ون�صف ملي���ون ريال ،للت�أكيد
على �أنهم مظلوم���ون ومن قتلهم ظامل،
وكذلك م���ن يرعاهم وي�ؤي���د فكرهم ،ما
ي�ش�ي�ر للتكفريي�ي�ن �إىل �أن ال�سعودي���ة

انقلبت عليه���م ظاه���راً ،وانغم�ست يف
التحالف الدويل �ضده���م ،وعليهم الث�أر
من الناكثني ال�سعوديني بالبدء مبرحلة
ت�صفية ال�شيعة (الرواف�ض) يف ال�سعودية
ولي�س خ���ارج حدودها ،ال�ستدراج امللك
لردة فعل توقعه يف االرتباك واالنفعال،
وهذا ما ح�صل بعد جمزرة الإح�ساء ،التي
هدفت �إىل �إ�شعال الفتنة املذهبية ال�سُّ نية
 ال�شيعي���ة ،والتي مل تنجح ال�سلطاتيف معاجلته���ا بال�ش���كل املطلوب؛ فمن
جه���ة �سارع���ت �إىل التعزي���ة والإدانة
ومطاردة املطلوبني لتُظهر عدم ت�أييدها

وتغطيته���ا لهم ،لكنها �سارعت �أي�ض ًا �إىل
عزل و�إقالة وزي���ر الثقافة والإعالم عبد
العزي���ز خوجه ،الذي جت���رّ أ� و�أغلق قناة
«و�ص���ال» التكفريي���ة واملحر�ضة على
الفتنة ،والتي رعى حفل ت�أ�سي�سها الأمري
عبد العزيز بن فهد ..فهل ن�صدّق �شعارات
الإدانة� ،أو �إقالة الوزير� ،أو رعاية الأمري؟
حمى اهلل ال�شعب ال�سعودي من الفتنة،
وحمى املقد�سات حتى ال ت�سقط مقد�ساتنا
مرتني؛ يف القد�س ومكة واملدينة.

د .ن�سيب حطيط

األحزاب التونسية ..تعاون أم تصادم؟
مل تكن نتائج االنتخاب���ات الربملانية يف
تون����س مفاجئة جلهة تراجع حزب «النه�ضة»
ع���ن املرتب���ة الأوىل يف املجل����س الت�أ�سي�سي
(86نائباً) �إىل املرتبة الثانية ( 69نائباً) يف �أول
انتخابات برملانية بعد �إق���رار د�ستور تون�س،
لكن املفاجئ هو ت�ص���دُّر حزب «نداء تون�س»
املرتب���ة الأوىل ( 85نائب���اً) ،بع���د �أن كان من
الأحزاب الثانوي���ة يف املجل�س الت�أ�سي�سي (12
نائباً).
«نداء تون����س» هو ح���زب �سيا�سي �أعلن
عن ت�أ�سي�س���ه الباجي قائد �سب�سي �سنة ،2012
وي�ضم جمموعة م���ن رموز نظام زين العابدين
البائ���د ،وقي���ادات علماني���ة وي�سارية ترف�ض
م�شاركة «الإ�سالميني» يف ال�سلطة.
هذه االنتخابات النيابية ،و�إن كانت بن�سبة
كب�ي�رة تعبرّ عن ر�أي ال�شع���ب التون�سي� ،إال �أن
هن���اك جمموعة من العوامل التي كان لها دور

يف الت�أثري على مزاج الناخب التون�سي ،منها:
جترب���ة ح���زب «النه�ض���ة» يف الت�صدي
للحكم ،والتي مل تكن م�شجّ عة ،لعدم متكُّنه من
حتقيق الإ�صالحات املطلوبة لل�شعب التون�سي،
والت���ي افتقده���ا يف ظل حكم زي���ن العابدين،
الأمر الذي دفع باحل���زب �إىل الطلب من رئي�س
احلكومة اال�ستقالة ،والتكليف بت�شكيل حكومة
ثانية ،ومن ثم ا�ضط���راره �إىل تكليف �شخ�صية
م�ستقلة لت�شكيل حكومة ثالثة.
احلرب الإعالمية الت���ي خا�ضتها الأحزاب
العلماني���ة �ضد حزب «النه�ض���ة» بدعوى �أنه
كان يعمل عل���ى ا�ستيعاب احلركات التكفريية
الإرهابي���ة ب���د ًال م���ن �أن يحاربه���ا ،ويتخ���ذ
الإج���راءات احلا�سمة �ضدها ،ب�سب���ب الأعمال
الإرهابي���ة التي قامت بها؛ م���ن االعتداء على
الطالب و�أ�سات���ذة اجلامعات� ،إىل الهجوم على
بع�ض الأماكن العامة (احلانات واملقاهي)� ،إىل

عمليات اغتيال �شخ�صيات �سيا�سية ،وحتميله
م�س�ؤولية الت�سيُّب الأمني يف البالد.
خ���وف املجتم���ع التون�سي م���ن التطرُّف
الدين���ي ،وال���ذي ب���د�أت �إرها�صات���ه ب�إر�سال
املقاتل�ي�ن �إىل �سورية ،حيث قُ���دِّرت �أعدادهم
ب�أكرث من � 3000شخ����ص� ،إىل اخللية الن�سائية
التي تنظّم �سفر الفتيات ما دون �سن الع�رشين
�إىل �سوري���ة والعراق مل�سان���دة املقاتلني ،ما
�أحدث �ضجة كبرية يف تون�س بعد اعرتاف �إحدى
الفتيات مبعاناتها ،وب�أنها مار�ست اجلن�س مع
باك�ستانيني و�صوماليني وعراقيني و�سعوديني،
وبع���د كالم وزير الداخلية عن الفتيات اللواتي
يعُ دن وه ّن حامالت للأجنّة والإيدز!..
التدخل الإقليم���ي يف االنتخابات من �أجل
ت�صدُّر التيارات التي لها عالقة ببع�ض الأنظمة
العربي���ة للنتائ���ج االنتخابي���ة ،على ح�ساب
التيارات الإ�سالمية.

ان ت�صدُّر حزب «النداء» يف هذه االنتخابات
الربملانية يدفع �إىل الت�سا�ؤل عن ال�سيا�سة التي
�سيعتمده����ا يف �إدارة احلكم؛ فه����ل يتعاون مع
«النه�ض����ة» من �أجل ت�شكي����ل حكومة ائتالفية،
�أم �أن����ه �سيعم����د �إىل �إق�ص����اء «النه�ضة» ،رغم
ادعائه �أنه لن يحكم البالد مبفرده؟ وهل �سيقبل
حزب «النه�ض����ة» امل�شاركة يف احلك����م �أم �أنه
�سيذهب �إىل املعار�ضة؟ وهل قراره بالذهاب �إىل
املعار�ض����ة �سي�ساع����ده يف ا�ستقطاب املزيد من
ال�شارع التون�سي بعد خ�سارته بع�ض ًا من ر�صيده
ال�شعبي ،لأن جتربته يف احلكم مل تكن ناجحة؟
وهل يدرك حزب «نداء تون�س» خطورة عدم
م�شارك���ة «النه�ضة» يف احلكم؟ وهل ي�ستطيع
حماربة التكفرييني و�إجناز هذه املهمة من دون
غطاء �إ�سالمي ،وحتديداً من «النه�ضة»؟
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هزيمة الحلم األميركي
ال تنح�رص الهزمي����ة التي ُمني بها
«احل����زب الدميقراط����ي» يف الواليات
املتحدة الأمريكية يف االنتقام ال�شعبي
م����ن الرئي�س باراك �أوبام����ا لف�شله يف
�إدارة البي����ت الأبي�����ض و�سيا�ساته كما
امل�ستويي
يتمن����ى الأمريكيون عل����ى
نْ
الداخلي واخلارجي ،فامل�س�ألة تتجاوز
ذل����ك �إىل احللم الأمريك����ي الذي حت ّول
حطام ًا على �أيدي «الدميقراطيني» كما
«اجلمهوري��ي�ن» على حد �س����واء ،و�إن
كان����ت الإدارة اخلفي����ة تُعيد التمو�ضع
بني احلزب��ي�ن ،وحتى مو�ضعة احلزبني
وفق الطموحات والأطماع امل�ستح َدثة
تبع ًا للتطورات يف العامل.
نتيج����ة االنتخاب����ات الن�صفي����ة
للكونغر�����س مكّنت «اجلمهوريني» من
ت�شديد قب�ضتهم على جمل�س ال�شيوخ،
وهم �أ�ص��ل� ًا �أكرثية م�شهودة يف جمل�س
النواب ،ما يعن����ي �أن «اجلمهوريني»،
وبالقانون ،ميكن �أن يعرقلوا �أي م�رشوع
لأوباما؛ ملزي����د من الإحراج وال�شماتة،
ومن باب النك����د �إذا �أرادوا ،كي ُيظهروا
�أن الرئي�����س م�صنوع م����ن الف�شل ،مع
معرفته����م امل�سبق����ة ب�����أن «الفيتو»
املم�س����ك به رئي�����س الواليات املتحدة
يعطي����ه حق����وق ،ومن ال�صع����ب عليه
ا�ستخدامه����ا� ،إال �إذا �أراد «الكبا�����ش»،
وهو ال ميتلك هذه ال�شخ�صية ،بدليل �أن
تعليق����ه الأول على الهزمية كان بقوله
�إنه حري�ص على التعاون مع الكونغر�س
املتبقيي من
اجلدي����د خالل العام��ي�ن
نْ
واليته الثاني����ة ،و�إنه «مي ّد يده للعمل
م����ع الزعم����اء اجلمهوري��ي�ن ،لكن هذا
ال يعن����ي �أننا ل����ن نختلف حول بع�ض
الق�ضايا»� ،سيما يف الق�ضايا الداخلية،
مثل قانون الرعاية ال�صحية ،و�إ�صالح
قوانني الهجرة.

تاري����خ البيت الأبي�����ض ،وفق ما كتب
اريك كول يف «كورييه انرتنا�سيونال».
«لق����د �سعى �أوباما ليك����ون رئي�س ًا
عظيم ًا من غ��ي�ر �أن تكون لديه اخلامة
التوصل
ُّ
نجاح أوباما في
املطلوبتي لتحقيق ذلك� ..إنه
إلى اتفاق مع إيران بشأن والق����درة
نْ
خم ّيب للآمال ،لكن����ه لي�س �أول رئي�س
الملف النووي قد يساعده خميب للآمال ،ولن يكون الأخري» ،وفق
في إعادة آمال شعبه فيه �صحيفة «وا�شنطن بو�ست».
يتعرّ�ض �أوباما اليوم من ال�صحافة
الأمريكي����ة املعروف����ة بارتباطاته����ا
اال�ستخباري����ة لأ�رش�س حمل����ة؛ متام ًا
كم����ا كان ن�صي����ب اجلمه����وري جورج
يحا�سب حني
بو�����ش الثاين ،ال����ذي مل َ
الأهم �أن �أوباما اعرتف ب�أن الهزمية قال �إنه ي�ش ّن «حرب���� ًا �صليبية» ،و�إنه
الت����ي ح�صل����ت قا�سية ،لكن����ه �سعى ينفذ «وعداً �إلهي ًا باحلرب» ،و�إمنا دفع
لإنقاذ �صورة حزب����ه من خالل حتميل الثم����ن بعد الف�شل امل����د ّوي يف حرب ْيه
امل�س�ؤولي����ة لإدارة مكتب����ه ،مع حت ُّمله اللت��ي�ن حرّكتا غ�ضب ال�ش����ارع ،فكان
�شخ�صي ًا التبع����ات قائ ًال« :لقد ُهزمنا� ،أن أُ�تي ب�أوبام����ا لتبيي�ض وجه �أمريكا
امل�س�ؤولية تقع عل����ى مكتبي ،وعندما الأ�سود برجل �أ�سود.
ال ُيبلي احلزب ح�سن���� ًا ،فزعيم احلزب
ال �ش����ك �أن نتائ����ج االنتخاب����ات
يتح ّمل امل�س�ؤولي����ة ،و�أنا هوالزعيم» ..الن�صفي����ة هي �إعادة متو�ض����ع للإدارة
وقال يف مكان �آخر ِّ
متوجه ًا للناخبني الأمريكية ،لذلك ف�����إن جنح �أوباما يف
ولثلثي
���م،
�
أ�سمعك
الذي����ن �ص ّوت����وا�« :
التو�ص����ل �إىل اتف����اق مع �إي����ران ب�ش�أن
ُّ
الناخبني الذين مل ي�ص ّوتوا� ،أنا �أ�سمعكم املل����ف الن����ووي ف�إنه ُيثب����ت �أن لديه
�أي�ض���� ًا» ..وتل����ك هي العب����ارة نف�سها هام�ش���� ًا من احلرية ،و�إن ح�صل العك�س
التي قالها الرئي�س التون�سي املخلوع و�أر�س����ل مزيداً من اجلن����ود الأمريكيني
زين العابدين بن عل����ي قبل فراره �إىل بزعم التدريب �إىل العراق ،يكون جمرّد
ال�سعودية.
�أداة تن ّف����ذ املخطط ال����ذي بد�أه جورج
يف
���كل
�
ال�ش
إال
�
���س
�
لي�
���ق
�
�سب
م����ا
بو�ش ال�صغري.
االنتخاب����ات والنتائ����ج� ،سيم����ا �أن
لقد �سع����ى �أوباما و�أراد �أن ت�ستعيد
«اجلمهوري��ي�ن» �أنف�سه����م مل يكون����وا �أم��ي�ركا مكانتها يف الع����امل ،لكنه زاد
يف �أك��ث�ر توقعاته����م تف����ا�ؤ ًال يحلمون تراجعها ،وهذا ما ركّزت عليه ال�صحافة
بالنتيجة التي ح�صدوها ،والتي ق�ضت الأمريكية ،وكذا فعل قبله جورج بو�ش
على �أحالم �أوباما نهائي ًا كرئي�س ميكن الأ�صغ����ر ،ويف كال احلال��ي�ن ال�شع����ب
�أن يخلّ����د� ،إذ �إن طموح����ه ارتفع �إىل �أن الأمريكي �ص ّوت على خ�سارة حلمه.
يكون ابراهام لنكولن القرن الـ ،21لكنه
مزبلة
يقات����ل اليوم ك����ي ال ينتهي يف
يون�س عودة

تبددت �آمال �أوباما يف �أن يكون ابراهام لنكولن القرن الـ21

(�أ.ف.ب).

تركيا ..والخيار المفصلي
تتمحور ال�سيا�س����ة الرتكية يف
الوقت الراهن على معطيات جديدة،
بعد �إق����رار الربملان الرتكي م�رشوع
قرار يجيز للجي�ش �ش ّن عمليات �ضد
تنظيم داع�����ش يف �سورية والعراق،
مم����ا ي����دق ناقو�س اخلط����ر ،وينذر
بازدياد �سخونة الأجواء بني دم�شق
و�أنق����رة ،خ�صو�ص ًا بع����د االعرتا�ض
ال�س����وري على �أي تدخُّ ����ل يطر أ� من
اجلان����ب الرتك����ي ،لأن����ه �س ُيعترب
انتهاك ًا �سافراً لل�سي����ادة ال�سورية،
وق����د ي�سبب تهدي����داً للأمن وال�سلم
إقليميي ،وق����د يتحول �إىل حرب
ال
نْ
دولية.
من جهتها �أنقرة قد ت�ستغل تق ُّدم
«داع�ش» يف عني الع���رب الواقعة
عل���ى احل���دود الرتكي���ة ال�سورية،
كج��س�ر عب���ور �إىل داخ���ل العم���ق
ال�س���وري ،و�إقام���ة منطق���ة عازلة
تركي���ة ،متهي���داً لـ«�إ�سق���اط نظام
الأ�سد» ،ويف حال �أقدمت تركيا على

هزيمة «داعش» في عين
العرب ستؤدي إلى خسارة
أردوغان ورقة ابتزاز في
مواجهة دول التحالف
األميركي

هذه اخلط���وة� ،ستج���د مبا�رشة رداً
�إيراني��� ًا �ساخن��� ًا� ،إذ �إن طهران على
دراية باملخط���ط املحبوك ل�سورية،
ويف حال تق��� ُّدم اجلي�ش الرتكي براً
يف عني العرب ،قد ينتج عنه تدخ ٌل

ع�سك���ري �إيراين مبا��ش�ر ،بطلب من
اجلانب ال�سوري ،لقطع الطريق �أمام
الأتراك ،حتت غط���اء حلف ال�شمال
الأطل�سي .وت�سعى تركيا لال�ستفادة
من دخوله���ا يف التحال���ف الدويل
�ض���د «داع����ش» ،لتح�صيل م�صالح
�آنية و�شخ�صية ،منه���ا ا�سرتاتيجي
وبع�ضها الآخر اقت�صادي بحت ،وقد
تنجح يف ذلك عرب ال�ضغط املتوا�صل
على وا�شنطن ،ويعود ذلك ملا متلكه
تركيا من موقع جغرايف هام.
�إذا مت النظ���ر ملي ًا يف املعطيات
الراهن���ة ،ف����إن تركيا تري���د �إبقاء
املناط���ق اخلا�ضع���ة لـ«داع����ش»
و»الن��ص�رة» حت���ت يديه���ا ،ففي
حال خ�سارة تل���ك املناطق وخروج
امل�سلحني منه���ا� ،سيعي���د النظام
ال�سوري ب�سط �سيطرته عليها جمدداً،
ما �سي�ؤثر �سلب ًا على م�صالح تركيا،
�إذ ب���دا وا�ضح ًا م���دى تقاع�سها يف
دعم الأك���راد يف حربهم �ضد �إرهاب

«داع����ش» ،ويف حال �سار الأمر كما
يريد �أردوغ���ان ،ف�ستكون �أنقرة هي
ال�سلط���ة الأوىل ،والالعب الأ�سا�سي
يف الفرتة املقبلة ،م���ا �سي�ؤدي �إىل
تغي�ي�ر جذري يف جمريات الأحداث،
فالأزم���ة مل تعد �سورية داخلية ،بل
حتولت �إىل م�رشوع ح���رب �إقليمية
مم َّوهة بغطاء زائ���ف ،حتت م�سمى
«احلرب على االرهاب».
هذا املخط���ط الأمريكي الهادف
لتطوي���ق �سوري���ة م���ن خمتل���ف
اجله���ات ،وفر����ض ح���زام �أمني من
جه���ة «�إ�رسائي���ل» ،وح�صار تركي
من اجلهة الأخ���رى ،وتر�سيم حدود
جدي���دة لدولة «داع����ش»� ،سي�ضع
احلكومة ال�سوري���ة وحلفاءها حتت
«املق�صل���ة» ،و�سي�ؤث���ر ذل���ك على
املنطق���ة ب�أكمله���ا ،م���روراً بلبنان
وا�ﻷ ردن ،و�سريخ���ي ظالل���ه عل���ى
الق�ضية الفل�سطينية ب�شكل �سلبي.
�أم���ا التحال���ف الآخ���ر املتمثل

باملح���ور ال�س���وري  -الإي���راين -
الرو�سي ف�سيقف �س���داً �ضد الأطماع
الرتكي���ة والأمريكي���ة ،فالنظ���ام
�سي�سعى لتحوي���ل امل�رشوع احلايل
ل�صاحله ،وفر�ص���ة لإثبات �رشعيته
عل���ى املجتم���ع ال���دويل ..ويبقى
ال�سيناري���و القادم ره���ن التخمني،
فرتكي���ا تبدو مرتبك���ة �إزاء التدخل
وعدمه ،فهزمي���ة «داع�ش» يف عني
العرب �ست�ؤدي �إىل خ�سارة �أردوغان
ورق���ة ابت���زاز يف مواجه���ة دول
التحال���ف الأمريكي ،و�ست�ضع تركيا
يف و�ضع حم���رج و�صعب ،وال�س�ؤال
الأبرز :هل املنطقة مقبلة على حرب
مت�شعب���ة الأطراف ،وذات نتائج غري
معروف���ة� ،أم �أن تركيا �ستتخلى عن
�أطماعه���ا وتتج���ه للم�ساعدة على
ا�ستئ�ص���ال الإره���اب وردعه قبل �أن
ت�صل �أنقرة �إىل حافة الهاوية؟

ح�سني غازي
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إميل لحود يتذكر..
«جيش وشعب ومقاومة» ..فرضها الواقع والتضحيات
«�شعب وجي����ش ومقاومة» هو
لي����س �شع���اراً ،يقول العم���اد �إميل
حل���ود ،ولي�س نتيج���ة ت�سوية كما
يحلو للبع�ض م���ن الفريق الآخر �أن
ي�صور الأمور منذ منت�صف  ،2005بل
هو نتيجة للكفاح واجلهد امل�شرتك
له���ذا املثل���ث الذهبي ال���ذي �أنتج
انت�ص���ارات ك�ب�رى مل يح�صل مثي ًال
له���ا يف تاريخ ال��ص�راع العربي -
«الإ�رسائيلي».
اجلي����ش اللبناين ال���ذي �صارت
ل���ه عقيدت���ه الوطني���ة والقتالية،
ويع���رف بدقة من ه���و العدو ومن
ال�صديق ،ومهمته الأ�سا�سية احلفاظ
الأمن الوطن���ي ،والدفاع عن الوطن،
عرف متام��� ًا �أن املقاومني هم �أبناء
ال�شع���ب� ،أبناء �أهله���م الذين قرروا
حترير �أر�ضهم املحتل���ة ،ومواجهة
نف����س الع���دو ،ولأنه لأل���ف �سبب
و�سب���ب ممن���وع �أن يح�صل اجلي�ش
على ال�سالح النوعي الذي ي�ستطيع
�أن يواجه في���ه العدو ،كان عليه �أن
يوفر الفر�ص���ة التي متكنه من ذلك،
و�إذا ما توافرت ه���ذه الفر�صة عليه
�أن ال ي�ضيعه���ا ،وهو م���ا توافر يف
املقاومة البا�سل���ة ،ف�صار لها ظهري
م�أمون مينع طعنها يف الظهر.
ي�ضي���ف العم���اد �إمي���ل حلود:
ه���ذا التكامل يف املهم���ة الوطنية
الك�ب�رى� ،إن جاز التعب�ي�ر ،وجد له
حا�ضنت���ه الطبيعية من النا�س؛ من
�شعبهم ،ف�ص���ار ثال���وث «ال�شعب
واجلي�ش واملقاومة» واقع ًا ملمو�س ًا
ومعا�ش ًا تُرجم يف كثري من تفا�صيل
املعارك �ض���د العدو «الإ�رسائيلي»،
والت���ي �أتينا على ذكره���ا بع�ضها
يف احللق���ات ال�سابق���ة ،كما ح�صل
يف عدوان ع���ام  ،1993حيث كانوا
يري���دون ر�أ�س املقاومة ،التي حالت
بط���والت جماهديها وموقف اجلي�ش
 كما �أ�سلفنا  -دون �إحباطها.لق���د فر�ض���ت ه���ذه املعادل���ة
وجوده���ا وتكري�سه���ا حت���ى يف
املعادلة الدولي���ة� ،إن جاز التعبري،
كم���ا ح�صل يف تفاه���م ني�سان عام
 ،1996حي���ث ت�ص��� ّدت املقاوم���ة
للع���دوان «الإ�رسائيلي» ،و�صار من
كان يريد ر�أ�س املقاومة يف املا�ضي،
معها ،لأنهم �أيقنوا وت�أكدوا �أنهم غري
قادرين على ا�ستهداف �أ�رشف ظاهرة
يف التاريخ الوطن���ي والعربي ،فلم
يعد �أمامه���م من ب���د �إال �أن ي�ؤيدوا
اجلي�ش واملقاوم���ة املحت�ضنني من
ال�شعب.
ونتيجة ل�صمود املقاومة العظيم
واملواجهات الأ�سطورية التي �أربكت
العدو� ،أق���دم اجلي�ش «الإ�رسائيلي»
على ��ض�رب مركز لق���وات الطوارئ
الدولية (اليونيفي���ل) يف قانا ،حث
كان يلتج���ئ �أطفال ون�ساء و�شيوخ،
فا�ستُ�شهد �أكرث من مئة �شخ�ص منهم.
�أم���ا اجلي�ش يف ه���ذه املواجهة

رجال دين و�شخ�صيات �أمام �أ�ضرحة �شهداء قانا

فقد كان يف �أعلى درجات اجلهوزية،
ون�ص���ب امل�ض���ادات اجلوي���ة على
مباين وزارة الدفاع يف الريزة ،ويف
مواقع���ه ،حيث �أطل���ق نريانه على
الطائرات املعادية.
يتابع العم���اد حل���ود :ال�سلطة
ال�سيا�سي���ة بحكم بطوالت املقاومة
يف مواجهاته���ا وعملياتها النوعية
�ضد الع���دو �صارت تعم���ل ح�ساب ًا
للمقاوم���ة وللجي����ش ،وه���و الأمر
الذي فر����ض وجوده عل���ى العامل،
كر�س
فكان «تفاه���م ني�سان» الذي ّ
االعرتاف باملقاومة ،بعد مفاو�ضات
لع���ب دوراً �أ�سا�سي��� ًا فيه���ا اجلي�ش
و�سفري لبنان يف وا�شنطن فريد عبود،
ال���ذي يبدو �أنه ب�سب���ب مواقفه تلك
�صار هم البع�ض �أال يبقى يف مركزه
يف الواليات املتحدة الأمريكية ،وهو
ما مت ّكنوا منه يف فرتة الحقة.
ويقول العماد حلود �إن ت�ضحيات
وبطوالت املقاومة ،وموقف اجلي�ش
م���ع �شعبه و�أهل���ه ومقاومته ،كانا
منعطف ًا كب�ي�راً يف العالقة الدولية
م���ع املقاوم���ة ،وال���ذي تكر�س يف
تفاهم ني�سان .1996
ب�أي حال ،بعد مزيد من تفا�صيل
مرحلة قي���ادة العم���اد �إميل حلود
للجي����ش اللبن���اين ،لن���دع �ضمري
لبنان الرئي�س �سليم احل�ص يتحدث
عن قائد جي�ش لبن���ان حيث يقول
يف كتاب���ه« :للحقيق���ة والتاري���خ
– جتارب احلك���م ،»2000 – 1998
وحتت عنوان «ب�ي�ن الرئي�س حلود
وبيني» :مل �أكن �أعرف العميد �إميل
حلود عندم���ا ُر�شِّ ���ح ملن�صب قائد
اجلي����ش اللبن���اين يف ع���ام ،1989

وكنت �آن���ذاك رئي�س ًا ملجل�س الوزراء
ُ
يف عه���د الرئي�س اليا����س الهراوي،
طلبت التع��� ُّرف �إليه قب���ل تعيينه
قائ���داً للجي�ش ،ف���زارين يف منزيل
يف منطق���ة عائ�شة بكار يف بريوت،
فا�ستمعت �إليه يتحدث عن جتربته
ُ
الع�سكري���ة يف �س�ل�اح البحري���ة،
و�أخربين ع���ن املنا�صب التي تقلب
فيه���ا ،وقد ذكر وال���ده اللواء جميل
حلود غري م���رة ،وكانت لهجته عند
احلديث عن والده تن�ضح باالعتزاز.
�س�ألته عن ر�ؤيته للعمل املطلوب
يف قي���ادة اجلي�ش فيما لو �آلت هذه
القي���ادة �إليه ،ف�أوج���ز املهمة التي
تنتظر قيادة اجلي�ش ب�أمرين� :إبعاد
اجلي�ش ع���ن ال�سيا�سة ،وتنزيهه من
�أدران املذهبية الطائفية ،ثم �أ�سهب
يف احلدي���ث عما يكتن���ف ذلك من
معانٍ ؛ معنى ذلك �أال مكان لتدخالت
ال�سيا�سي�ي�ن يف بناء اجلي�ش و�إدارة
�ش�ؤونه ،ولكن اجلي�ش يبقى بطبيعة
احلال خا�ضع��� ًا للق���رار ال�سيا�سي
يف توجهات���ه العام���ة ،ويف تنفيذ
املهم���ات التي توكل �إليه ،وال مكان
للع�صبي���ات الفئوي���ة يف تن�شئ���ة
الع�سكريني وتعبئتهم ،كما ال مكان
لالعتبارات املذهبية والطائفية يف
تطوير بني���ة اجلي�ش ،بن���اء عليه،
ف�إن���ه ال بد من �إعادة دمج الوحداث
الع�سكرية فيه ،من �ألوية وكتائب.
كانت �ألوية اجلي�ش ،خالل الأزمة
الوطنية الك�ب�رى التي دامت خم�سة
ع�رش عام ًا ،مدموغة بطابع طائفي،
مبعنى �أن قي���ادة كل لواء وغالبية
عنا��ص�ره ومكان انت�ش���اره ..كانت
يف �أك�ث�ر احل���االت كله���ا ذات لون

طائف���ي فاق���ع ،فاملع���روف �أن
الألوية ذات الطاب���ع امل�سيحي
الغالب هي اخلام����س وال�سابع
والثام���ن والتا�س���ع والعا��ش�ر،
وكذلك مغاوي���ر اجلي�ش و�أفواج
املدفعي���ة الثقيلة ،والألوية ذات
الطابع الإ�سالم���ي العام �إثنان،
الأول والثاين ع��ش�ر ،واللواء ذو
ال�سني هو الثاين ،واللواء
الطابع ُّ
ذو الطابع ال�شيعي هو ال�ساد�س،
والل���واء ذو الطاب���ع ال���درزي
الغالب هو احلادي ع�رش ،واللواء
ذو الطاب���ع املختلط يف حقيقة
الأمر ه���و الثالث� ،أما هوية قائد
كل ل���واء وهوية منطقة انت�شاره
فيتطابق���ان وهوي���ة غالبي���ة
العنا�رص يف كل ل���واء ،اللهم �إال
اللواء الثالث ذا الطباع املختلط
الذي توزعت كتائب���ه على �أكرث
من منطقة ..هكذا كانت املذهبية
والطائفي���ة تطغي���ان على بنية
اجلي����ش عندم���ا ت�سلّ���م العماد
�إميل حلود قيادت���ه ،وقد �ساهم
هذا الت���وزع املذهبي والطائفي
لألوية اجلي�ش يف �إقحام اجلي�ش
يف احلرب الداخلية ،وبالتايل يف
ت�أجيج هذه احلرب وت�صعيدها،
وزج الأ�سلح���ة الثقيل���ة الت���ي
ّ
ميلكه���ا اجلي�ش فيها ،ما �ضاعف
الق���وة التدمريية لتل���ك احلرب،
وجعل اجلي�ش عر�ضة لالنق�سام
كلم���ا ُكلِّ���ف مبهم���ة �أمني���ة،
وجع���ل بع����ض الوي���ة اجلي�ش
�أ�شبه بامللي�شي���ات الفئوية يف
توجهاته���ا و�سلوكه���ا ،وقد بلغ
ف���رز اجلي�ش طائفي��� ًا ذروته يف
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فرتة االنق�سام التي تولىّ خاللها
العماد مي�شال ع���ون رئا�سة ما
�سمي «حكوم���ة ع�سكرية» بعد
خلو �س���دة رئا�س���ة اجلمهورية
بانق�ض���اء عه���د ال�شي���خ �أميل
اجلميل م���ن دون انتخاب رئي�س
جديد ،فتكوكبت وحداث اجلي�ش
ذات الطاب���ع امل�سيح���ي حت���ت
�إمرة العماد ع���ون يف املناطق
الت���ي كانت تخ�ض���ع ل�سلطة ما
�سم���ي «احلكوم���ة الع�سكرية»،
فيم���ا تكوكبت وح���داث اجلي�ش
ذات الطاب���ع الإ�سالم���ي حت���ت
�إمرة الل���واء �سامي اخلطيب يف
املناط���ق التي بقي���ت خا�ضعة
ل�سلطة احلكومة التي كنت �أتوىل
رئا�ستها.
يتابع الرئي����س احل�ص :وبعد
�أن ت�سلّم العماد �إميل حلود قيادة
اجلي����ش ،نفذ خطة دمج للألوية،
بحيث مل يعد لأي لواء �أي هوية
مذهبية �أو طائفية يف قيادته �أو
بنيته �أو رقعة انت�شاره ،ما �أك�سب
اجلي�ش املنعة وال�صالبة والقوة
اللت�ي�ن كان يفتق���ر �إليهم���ا من
قبل ،فتعززت بذلك قدرة اجلي�ش
على التدخل يف فر�ض الأمن يف
احلاالت التي توكل �إليه مثل هذه
املهم���ات ،والف�ضل يف ذلك يعود
�إىل قائ���د اجلي�ش العم���اد �إميل
حلود ،وه���ذا �إجن���ازه التاريخي
العظي���م الذي فت���ح �أمامه �آفاق
تبو ؤ� رئا�سة اجلمهورية فيما بعد.
وبع���د مرور ف�ت�رة من الزمن
على تعي�ي�ن �إميل حل���ود قائداً
للجي����ش قل���ت يف حدي���ث
�صح���ايف :لو مل يك���ن �إميل حلد
قائداً للجي����ش لعينته قائداً له
مرتني :مرة لأن���ه �أف�ضل �ضابط
م���اروين ،واملن�صب ما زال حتى
هذه اللحظة حكراً على ال�ضباط
املوارن���ة يف التوزي���ع الطائفي
ملراك���ز امل�س�ؤولي���ة يف الدولة،
ومرة ثانية لأن���ه �أف�ضل �ضابط
�إطالق ًا ملا يتمت���ع به من مزايا
�شخ�صي���ة وع�سكري���ة وقيادية،
�شهد ل���ه بها القا�ص���ي والداين،
هذا ،لو مل يكن للطائفية اعتبار
يف تعيني قائد اجلي�ش.
وبع���د جتربت���ي الغني���ة
معه قائ���داً للجي�ش ث���م رئي�س ًا
للجمهوري���ة �أقول :ل���و كان يف
لبنان رجل واح���د ال طائفي وال
يعرف الطائفية معنى يف فكره
ووجدان���ه و�سلوك���ه فه���و �إميل
حلود ..كان كذلك وبقي كذلك.
�أُ ْع
جب���ت بالرجل فل���م �أتردد
ُ
�أن �أ�شبك ي���دي بيده عندما وقع
عل���ي لتب���و�ؤ رئا�سة
االختي���ار
ّ
جمل�س الوزراء.
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ّ
مازلت بال زواج
تيقظي ..لهذه األسباب
ِ
هل مازالت تبحثني عن العري�س؟ هل
تق�ضني عطالتك يف م�شاهدة امل�سل�سالت
الرتكي���ة والهندية� ،آمل���ة �أن يرزقك اهلل
ب�شخ�ص رومان�سي كذاك املمثل؟
�إذا كان الأمر كذلك ،ففيما يلي �أ�سباب
تبي ل���ك كيفية بقائك بال زواج ،وكيفية
نّ
التعامل مع تلك الأ�سباب وحلّها.
تخاف�ي�ن من ارتكاب���ك لنف�س اخلط�أ:
واحدة م���ن الأ�سباب لبقائ���ك �آن�سة هو
الرجل ال�سابق يف حياتك ،و�سواء ارتكب
ه���و جرم ًا وق���ام ب�ت�ركك دون �سبب� ،أو
تركتي���ه �أنتِ لعي���ب في���ه ،فتبقى هذه
هي حمور بقائ���ك �آن�سة دون زواج ،لأنك
بب�ساطة تخافني من تكرار نف�س التجربة
(حالة الرهبة من الإرتباط).
حتبّني خ�صو�صيتك� :سبب �آخر لبقائك
�آن�سة هو تقديرك الع���ايل خل�صو�صيتك،
ف�أن���ت ال تودّين م�شاركة �أم���ور حياتك
مع �شخ����ص �آخر ،فمنزلك ه���و مملكتك
اخلا�ص���ة ،و�أنت حتبني كل �شيء فيه كما
هو ،والزواج يعني امل�شاركة ،ولي�س فقط
م�شارك���ة �أغرا�ضك� ،إمن���ا �أي�ض ًا م�شاعرك
وخططك امل�ستقبلية وحياتك ،والكثري من
وقتك ،وهو الأمر ال���ذي يعني الكثري كي
يتم طلبه من �شخ�ص يقدّر خ�صو�صيته.
لي�س لديك وقت لذلك :ها نحن ب�صدد
�سب���ب �آخ���ر ،وهو عدم امت�ل�اكك للوقت
الكايف كي متنحي���ه لل�شخ�ص الذي من
املفرت�ض �أن يكون ن�صفك الآخر ،ف�أنت ال
تريدين تلبية احتياجات �شخ�ص �آخر� ،أو
رعاية �شخ�ص مع وجود �أطفال فيما بعد.
لديك خطط كب�ي�رة :رمبا تكونني ممن
حتلمْ���ن بعري�س ي���دور بها الع���امل؛ من
فرن�سا �إىل بريطانيا وماليزيا ..وتنتظرين
ال�شخ����ص ال���ذي �سيذهب مع���ك �إىل تلك
الأماكن ،لكن ه���ل تعتقدين �أنه �سيتخلى
عن وظيفته كي يقيم معك �سنة يف ال�صني
مثالً؟!
حتب�ي�ن �أن تك���وين �صاحب���ة نف�سك:

ِ
أنـت

م�شكلتك هي �أنك تريدين �شخ�ص ًا ال يخربك
بعدم ارت���داء �شيء معني �أو تناول وجبة
معين���ة� ،أو يطلب منك غ�س���ل املالب�س،
و�أنت ترين �أنك مل تعد طفلة على الإطالق
كي ي�أتي من ي�أم���رك بفعل هذا �أو جتنب
ذاك ..هذه بب�ساطة هي م�شكلة عنو�ستك!

تف�ضّ ل�ي�ن االحتف���اظ بخ�صو�صياتك
اجلن�سية :قد تعتقدين �أن قدراتك اجلن�سية
هي �شيء غالٍ ونفي�س للغاية ،الأمر الذي
ي�صيب���ك بالغرور ك���ي ال متنحيه لأحد
ما م���دى احلياة ،لكن اعلم���ي �أنه وبعد
ع�رش �سن���وات �أو ما يزي���د ،حينما تبد�أ

رمي اخلياط

فَ ن

وطــفـــــلك

اإلتيكيت

• متى ميكنكِ اال�ستغناء عن ال�شوكة وال�سكني؟

أساليب تهذيب األطفال
كل �أم ت�سع���ى لتهذيب طفلها ،فف���ي �سن ال�صبا
جت���د بع�ض الأمه���ات الطفل م�سته�ت�راً �أو ال يحرتم
توجيهاته���ا ،فتحتار يف كيفية تهذيب �سلوك طفلها،
حيث يريد الطفل يف �سن ال�صبا �أن يتخل�ص من كافة
القي���ود املفرو�ضة عليه ،وهنا البد من اتباع �أ�سلوب
�سلي���م وطرق تهذيب للطفل ب�ش���كل �صحيح يف هذا
ال�سن ،ف�إليك �أهمها:
املهلة :ه���ي الأ�سلوب املنا�س���ب لتهذيب �سلوك
الطفل ،وتُع ّد املهلة �أف�ضل �أ�سلوب لعقاب الطفل على
ال�سلوك اخلاطئ الذي يقوم به ،حيث يتم ترك الطفل
فرتة من الوق���ت منفرداً دون �أن يت���م التحدث معه
لفرتة من الوقت ،نتيجة ارتكابه �سلوك ًا خاطئاً ..لكن
ما هي �سمات املهلة؟ وكيف ومتى تُ�ستخدم لتهذيب
الطفل؟
• �إع�ل�ام الطفل ب�أن فرتة املهلة مبنزلة عقاب للطفل
على �سلوكه اخلاطئ.
• االمتناع عن ال��ص�راخ �أو ال�صياح يف وجه

تلك القدرات بالتقل����ص ورمبا االختفاء،
�سيكون لديك فكر �آخر خمتلف.
اال�ستقرار �ش���يء �سيّئ بالن�سبة �إليك:
تخ�ش�ي�ن اال�ستق���رار؟ اعلم���ي �أنه لي�س
هن���اك �إن�سان كامل ومث���ايل على وجه
الأر�ض ،فجميعن���ا ب�رش نخطئ ون�صيب،

وهنا ي�صبح اال�ستقرار �شيئ ًا هام ًا وجيد
بالن�سب���ة �إلينا ،لأنه بب�ساط���ة يجنّبنا
الدخول يف عالقات غري �صحية.
مازلت تبحثني ع���ن نف�سك :مَ ن على
وج���ه الأر����ض ي�ستطي���ع �أن يك���ون يف
عالق���ة يف حني عدم متكّن���ك من معرفة
ذاتك حت���ى الآن؟ ف�أنا �أ�ستطيع �أن �أخربك
�أن �شخ�صيت���ي الآن ق���د اختلف���ت �شك ًال
وم�ضمون ًا عما كانت عليه من قبل ،و�أنا
حتى لي�ست كهذه الت���ي كانت من �سنة
واحدة فق���ط .لكن عندم���ا تعرثين على
نف�سك بحق ،وتعلم�ي�ن حق ًا ما تريدينه
يف حياتك ،فيكون قد حان الوقت لإيجاد
الإن�سان املنا�س���ب الذي ي�شاركك حياتك
وت�شعرين معه بال�سعادة.
تخاف�ي�ن �أن ت�صبحي ك�أ�صدقائك :هل
�صادف �أن حتدثت �إىل �صديقتك بالهاتف
كي ت�سمعني �صياح الأطفال وزوج يرغب
يف معرفة م���ن املت�صل؟ ه���ل ت�صابني
باخلوف وقتها؟ �إذا كان الأمر كذلك فتلك
هي م�شكلتك.
الأمر يكمن يف ع���دم رغبتك بتكوين
�أ�رسة و�إجناب �أطف���ال� ،أو �أنك بب�ساطة ال
تريدين تكرار نف�س م�أ�ساة وجتربة �أ�رسة
تعرفينها عن كثب.
 مل تقابلي ال�شخ�ص املنا�سب ،و�أنت�سعيدة بذلك :م���ن �أهم �أ�سباب بقائك بال
زواج هو عدم مقابلة ال�شخ�ص املنا�سب
عل���ى الإط�ل�اق؛ ال�شخ����ص ال���ذي معه
�ستنهري���ن الأطفال وحت�ضرّ ي���ن الع�شاء
وتنظف�ي�ن املنزل ..لك���ن فاحلقيقة هناك
�سبعة مليار �شخ����ص يف العامل ،دعينا
نقول ن�صفهم م���ن الرجال ،ومن ثم فمن
امل�ؤكد �أن ذل���ك ال�شخ�ص موجود بينهم،
لكن �ستجدينه عندما ترغبني من داخلك
بذلك ،وعندما تكونني على ا�ستعداد حق ًا
للحب والزواج.

الطفل حينما يقوم ب�سلوك خاطئ .
• ترك الطفل مبفرده يف غرفة بعيداً عن باقي الأ�رسة.
• �إفهام الطف���ل �أن املهلة ما هي �إال و�سيلة لتهذيبه
و�إع���ادة تق���ومي �سلوكه ب�شكل �آخ���ر ،ك�أن تقول الأم
للطف���ل حينما يخط�أ ك�رضبه لأخي���ه ب�أنها �سترتكه
مبف���رده  7دقائق ملا يرتكبه من �سلوك خاطئ ،وبعد
انتهاء املهلة على الأم �أن تعرّف الطفل �أن هذا عقاب
على ما ارتكبه.
• ترك الطفل  7دقائق �إذا كان عنده � 7سنوات ،وتبع ًا
ل�سنه حتدد مدة املهلة يف تهذيب الطفل.
• اختيار م���كان منا�سب للمهل���ة ،مل�ساعدة الطفل
عل���ى الهدوء وجتمي���ع �أفكاره ،ويُن�ص���ح ب�أن تكون
مهلة تهذيب ال�سلوك يف غرفة النوم ،لأنها �ست�ساعد
الطفل على ممار�سة �أ�شياء �أخرى ،كالقراءة �أو �سماع
املو�سيقي ،ومن ثم يتحكّم الطفل يف �أع�صابه ويهد�أ.
• تقدير ومكاف�أة الطفل حينما يتغري �سلوكه ويقوم
ب�سلوك جيد مع �أخوته �أو �أ�رسته.

منذ �صغ���رك ،ال �ش ّك يف �أنّك تربّيت على ا�ستخدام
ال�شوك���ة وال�سكني خالل تناول الطع���ام ،باعتبارها
واح���دة من �أه ّم قواعد و�أ�ص���ول الإتيكيت التي حتمي
�صورتك االجتماعية .لكن يف منا�سبات كثرية و�أنواع
متع���دّدة من الأطعم���ة يتحتّم علي���ك اال�ستغناء عن
ال�شوكة وال�سك�ي�ن ،وا�ستخدام �أ�صابعك� ،أو ربمّ ا �أنواع
�أخ���رى م���ن الأدوات املطبخية ،كما ين����صّ الإتيكيت
�أي�ضاً.
 الأر�ضي �شوكي� :إن كنت جتل�سني �إىل مائدة ُقدّمعليه���ا الأر�ضي �شوكي كنوع م���ن املقبالت ،ين�صحك
االتيكيت با�ستعم���ال �أ�صابعك لفرد �أوراقها؛ احمليها
بطرفه���ا املروّ����س واغم�س���ي الطرف الآخ���ر لها يف
ال�صل�صة املوجودة �أمامك .على امل�ضيف �أو امل�ضيفة
�أو على املطعم املوجودة فيه �أن يزوّد املائدة ب�أطباق
ت�ضعني فيها الأوراق التي تنتهني منها.
 الفواكه :ب���ك ّل �أنواعها ،وحني تكون غري مق�شرّ ة�أو غ�ي�ر مطهيّة م���ع الأطباق املاحل���ة �أو احللويات،
ميكنك �أن تتناويل الفواكه بوا�سطة �أ�صابعك عزيزتي،

لكن حني تُقطَّ ع الفواكه وتق�شرّ عليك عندها ا�ستخدام
ال�شوكة �أو امللقعة ،وحتى يف �أكواب كوكتيل الفواكه
ح�ي�ن تكون الزينة فواكه بق�شوره���ا �أو بقطع كاملة،
يجدر بك ا�ستخدام ال�شوكة لتناولها.
الأجب���ان :يجدر ب���ك ا�ستخدام ال�شوك���ة لتناول
اجلبنة حني تُقدّم �إىل جانب اللحوم مثالً� ،أو الفطائر،
معي ،لكن حني تقدَّم كمقبالت �أو
�أي كج���زء من طبق نّ
يف طبق للجبنة ا�ستخدمي العيدان اخل�شبية املرافقة
لها.
البطاطا املقلية :على رغم التناق�ض الكبري حولهذه النقطة ،لك���ن ن�ؤكّد ل���ك �أن الإتيكيت ي�سمح لك
بتناولها ب�أ�صابعك ،خ�صو�ص��� ًا حني تكون مقرم�شة،
لأنّها بوا�سط���ة ال�شوكة وال�سك�ي�ن �ستتك�سرّ وتتقطّع
و�سي�صعب علي���ك تناولها ..انتبه���ي عزيزتي مل�سح
يديك بعد االنتهاء.
 البيتزا :مما ال �ش ّك فيه �أن البيتزا تُعترب بح�سبالإتيكيت من الأطعمة التي ميكنك تناولها ب�أ�صابعك،
لك���ن هناك ا�ستثناء؛ حني تكون قطعة البيتزا ومثقلة
باملقادي���ر من الأف�ضل �أن ت�ستخدمي ال�شوكة بد ًال من
�أن تلطّخي قمي�صك بال�صل�صة.
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ُ
أطعمة تضعف الرغبة الجنسية

الرغب���ة اجلن�سي���ة ه���ي مزيج من
امل�شاعر والأحا�سي����س التي ت�شارك يف
طبخها عوامل كثرية ،من بينها العوامل
النف�سية واحل�سية والهرمونية ،والنواقل
الع�صبية والأغذية.
وكما هو معروف ،فهناك �أطعمة تزيد
الرغبة اجلن�سي���ة� ،أ�شهرها ثمار البحر،
والهليون ،وال�شوكوالتة ،واملوز ،واللوز،
والكرف�س ،والبقدون�س ،والتمر ،والتوت،
واجل���ذر ،واجلرجري ،والعن���ب ،واللحم
امل�شوي.
يف املقابل ،هن���اك بع�ض الأطعمة
وامل�رشوب���ات التي تقلل م���ن الرغبة
اجلن�سي���ة ،وله���ذا يجب ع���دم الإفراط
يف تناولها ،واالعت���دال يف ا�ستهالكها،
ومنها:
القه���وة :الإكثار من ��ش�رب القهوة
يومي ًا (�أكرث من  6-5فناجني) ي�ؤثر على
وظيفة الغ���دة الكظري���ة القابعة فوق
الكلية ،وهذا ما يزيد من م�ستوى هرمون
الغ�ضب الأدرينال�ي�ن ،الأمر الذي ينتج
منه ا�ضطرابات على �صعيد الهرمونات،
خ�صو�ص ًا اجلن�سية منها ،فتكون النتيجة
تدهوراً على �صعي���د الرغبة اجلن�سية،
ل���ذا يُن�صح بخف�ض ا�ستهالك القهوة �إىل
فنجان �أو �إثنني على الأكرث.
املحلّيات ال�صناعية :وهي ت�ؤثر على
هرمون ال�سعادة امل�سمى بال�رسوتونني
يف اجل�س���م ،وال���ذي من دون���ه يتعكّر
املزاج ،وتق���ل الرغبة اجلن�سية .عدا عن
هذا ،فاملحلّيات ال�صناعي���ة ترتك �آثاراً
جانبية كثرية ،مث���ل ال�صداع ،والتهيج،
والقلق ،والأرق ،وهي عوامل �ضد الرغبة
اجلن�سي���ة ،ل���ذا ،عل���ى م�ستهلكي تلك
املحلّيات �أن يح�سب���وا ح�سابها ،و�أن ال
يبالغ���وا يف تناولها ،نظ���راً �إىل �آثارها
اجلانبية.
امل�آكل الد�سم���ة امل�صنَّعة :انت�رشت
هذه امل�أك���والت ب�شكل يف���وق الت�صور،

خ�صو�ص��� ًا منتجات الألب���ان امل�صنَّعة
العالي���ة الد�س���م� .إن اال�ستهالك املفرط
ملثل ه���ذه املنتجات ي����ؤدي �إىل تراكم
الهرمونات الأنثوية الغريبة يف اجل�سم،
وه���ذه تخف����ض الرغب���ة اجلن�سية عند
الرجل ب�شكل الف���ت ،رمبا لأنها تخف�ض
�إنتاج هرمون الذكورة التي�ستو�ستريون.
رقائ���ق البطاط���ا والهامربغر :وهي
حتتوي على دهون مهدرجة �ضارة ت�ؤثر
على هرمون الذك���ورة الت�ستو�ستريون،

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
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3
4
5
6
7
8
9
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وبالتايل على الرغبة اجلن�سية ،ونوعية
احليوانات املنوية.
فول ال�صويا :وهو منتَج �صحي جيد
للج�سم ،لأنه غني بامل���واد الربوتينية
ومركبات كثرية نافع���ة� ،إال �أن م�شكلته
�أنه يحتوي على مركبات الأ�سرتوجينات
النباتية ،الت���ي تناف�س هرمون الذكورة
يف عمله ،وهذا يرتك م�شاكل على �صعيد
الرغبة اجلن�سية واخل�صوبة.
امل�رشوب���ات الغازي���ة :الإكث���ار من
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�أفــقــي
 - 1الف�أل اخلري واخلرب ال�سار � /أف�ضل
 - 2بل���ون اللنب  /ت�سبب �أملا �إم���ا ب�سبب نحلة �أو
بالنار
 - 3يقيم فيه اجلن  /قبل حلظة

امل�رشوبات الغازية ي����ؤدي �إىل م�شاكل
�صحية ،خ�صو�ص��� ًا ال�سمنة ،التي تخلّف
تداعيات �سلبي���ة على الرغبة اجلن�سية،
م���ن هنا جند �رضورة لهجره���ا كلياً� ،أو
احلد من ا�ستهالكها.
اليان�س���ون :كرثة تن���اول اليان�سون
تت�سبب يف قلة هرمون الذكورة ،وبالتايل
تعمل على تثبيط الرغبة اجلن�سية.
الأطعمة املعلّب���ة :املبالغة يف هذه
الأطعمة ت�ؤدي �إىل �شحن اجل�سم بكميات
 - 4م���ا ينزل م���ن الأعني من
�سائل  /ما يقتل الأحياء
 - 5نقدم لك ال�شكر  /جمع �أبي
(من الإباء)
 - 6و�سيل���ة الرتا�سل التقليدي
� /صديق مقرب من امللك قدميا
 - 7ن�صف م�رصيون � /رسعته
� 300ألف كيلومرت يف الثانية
 - 8عملة عربية
 - 9بناه���ا يف �شمال �أفريقية
عقبة بن نافع
 - 10من ح���االت البحر � /أول
رائد ف�ضاء (رو�سي)
عــمـــودي
� - 1أ�شع���ر �شعراء العرب  /قل
ب�سم اهلل الرحمن الرحيم
 - 2خل���ط يف الأمور  /غياب
الذهن والرتكيز
 - 3م��ص�رف  /عا�صمته���ا
نريوبي
 - 4فرق���ة ديني���ة مت�صوف���ة
ت�رضب الدفوف  /ندخل
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هائل���ة م���ن مع���دن ال�صودي���وم ،الذي
يعم���ل على عرقلة تدفق الدم يف جميع
�أنحاء اجل�س���م ،خ�صو�ص��� ًا يف الأوعية
الدموية الدقيقة املوجودة يف الأع�ضاء
التنا�سلي���ة ،وهذا بالت���ايل يت�سبب يف
فقدان احلما�سة والرغبة اجلن�سية.
عرق ال�سو�س :تن���اوُل كميات كبرية
من �رشاب عرق ال�سو�س يخف�ض م�ستوى
هرم���ون التي�ستو�ست�ي�رون ،وهذا بدوره
ي�ؤثر على الدافع اجلن�سي لدى الرجال.
ال�ص���ودا :تزيد ال�ص���ودا الغازات يف
البطن ،ما ي�ؤدي اىل �إخراجها من اجل�سم
مع رائحة كريهة ،وتت�سبب يف انخفا�ض
ع���دد احليوان���ات املنوية بع���د �رشبها
مبا��ش�رة ،كما �أنها تزي���د ن�سبة هرمون
اال�سرتوج�ي�ن الأنث���وي ،ما ي����ؤدي �إىل
م�شاكل لدى الرجل.
علكة النعناع :بالرغم من �أن حا�سة
ال�شم م���ن �أه���م احلوا����س الهامة لدى
اجل�سم ،لك���ن العلكة ت�ؤث���ر �سلب ًا على
ن�سبة الت�ستو�ستريون عند الرجل ،وت�ؤدي
�إىل انخفا�ض ال�شهوة اجلن�سية لديه.
الأطعمة التي تُر�ش باملبيدات :لكرثة
ُر�ش
وجود بع�ض احل�رشات على الثمار ،ت ُّ
باملبيدات ،لكنه���ا تُعرّ�ض اجل�سم خلطر
�إ�صاب���ة احليوانات املنوي���ة بت�شوهات
وانخفا����ض يف عدده���ا� ،إ�ضاف���ة اىل
�إخالئها بالتوازن الهرموين.
الأطعمة اجلاه���زة واملعلّبة :حتتوي
على ن�سبة كبرية م���ن ال�صوديوم ،الذي
ي�ضاعف حجم الغ���ازات يف املعدة ،ما
ي�ؤدي �إىل فقدان الرغبة اجلن�سية.
ال�شوف���ان :يحت���وي ال�شوف���ان على
ن�سبة عالي���ة من م���ادة ال�سريوتونني،
التي ت�ؤدي �إىل تهدئة الأع�صاب وتخفيف
ن�سب���ة التوتر والقلق ،وهي حتتوي على
ن�سب���ة �ألياف عالية ت�ؤدي �إىل زيادة يف
حركة املعدة ،وبالتايل تقلل من الرغبة
اجلن�سية.

الحل السابق
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 - 5نحطم  /ن�صف �إقامات
 - 6يف اجلوار (معكو�سة)
 - 7متاثل وت�ساوي  /ن�صف رابع
 - 8عك����س مر � /أوعي���ة �أجنة الطيور /
ثلثا �سور
 - 9مت�شابهان  /حمارب ياباين
 - 10له���ا �أك�ب�ر بي�ض���ة ب�ي�ن الطيور /
مت�شابهان
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كاريكاتير

ً
احتفاال بـ«عيد الجماجم» :زينوا رؤوس موتاكم
يُك���رم مواطنو بوليفيا ذويهم و�أفراد عائلتهم املتوفني
كل عام فى الثامن م���ن �شهر ت�رشين الثاين ،وي�ؤخذ كيوم
عطلة غري عادية ،و�سط �أج���واء احتفالية ومروّعة فى �آن
واحد.
ي����ؤدي �آالف البوليفيني �سنوي ًا تل���ك الطقو�س ب�إخراج
جماج���م ب�رشية من منازلهم كانوا قد احتفظوا بها ،ما من
�ش�أن���ه �أن يجلب احلظ لهم  -وفق معتقداتهم  -ويتنقلون
بها م���ن املق�ب�رة �إىل الكني�س���ة ،ويزينونه���ا بالأو�شحة
والنظ���ارات ال�شم�سية ،وتويجيات الأزه���ار وورق الكوكا،
ويعر�ضونها فى ال�شوارع.

وتُعد الطقو�س ن�سخة �أكرث غرابة و�أكرث وثنية رمبا من
ي���وم الأموات الذي يحتفل ب���ه املك�سيكيون فى الأول من
ت�رشين الثاين .ووفق ًا للتقاليد ال�شعبية فى جبال الأنديز،
توف���ر اجلماجم احلماية للعائ�ل�ات والتجار ،وجتلب لهم
ال�صحة� ،رشيطة �أن يدللوها ويتكلموا معها ،ويقدموا �إليها
الأزهار وامل�أكل وامل�رشب ،وحتى ال�سجائر!
ويرجع تقليد البوليفيني �إىل ما قبل كولومبو�س ،فقبل
و�صول الإ�سبان عام 1492م ،كانت العائالت الهندية تُخرج
بانتظ���ام بقايا الأموات ،كي تتمكّ���ن الأرواح من االت�صال
بالأج�سام والعائالت.

كيف ستبدو الطائرات عام 2050؟
يتوقع اخل�ب�راء �أن تزي���د حركة املالح���ة اجلوية �إىل
�سبع���ة �أ�ضعاف بحلول عام  ،2050ويف حال مل يتم �إجراء
تعديالت جذرية على الطائرات حتى ذلك الوقت� ،ستتزايد
االنبعاثات الغازية ال�ضارة بن�سبة �أربعة �أ�ضعاف ،م�سبِّبة
املزيد من التلوث.
وللتعامل مع هذه امل�شكلة ،يعمل املهند�سون و�رشكات
الطريان على تطوير مفهوم جديد للطريان ،باالعتماد على
الطاقة الكهربائية والوقود احليوي.
و�سيكون �ش���كل الطائرات �أي�ض ًا م�ستوحى من الطبيعة،
و�أجهزة الكمبيوتر التي ت�شغلها �أكرث ذكاء ،ولن يكون هناك
عدداً كبرياً منها.
الربوفي�س����ور «�آ�ش دوف ج����اي»؛ الباحث يف علوم
تـــ�صـــــدر عـــــــن
�شــركــة الـقـــلــم
للإعالم �ش.م.م.

الطريان يف جامعة بري�ستول� ،أ�شار �إىل �أن اخلطوة الآتية
احلا�سم����ة �ستكون باعتماد الطائ����رات التجارية ب�شكل
كامل على الكهرباء والوق����ود احليوي ،بهدف تخفي�ض
ن�سبة غ����از الكرب����ون والنرتوجني والغ����ازات ال�سامة
الأخ����رى �إىل ال�صفر ،ليتحوّل نظام الط��ي�ران �إىل نظام
�صديق للبيئة بالكامل.
�إال �أن حتقيق كل ذلك لن يكون بالأمر الي�سري على املدى
القريب ،حيث �إن على الباحثني التغلب على م�شكلة تزويد
الطائرات ببطاريات لتوليد الطاقة الكهربائية ،قادرة على
ت�أم�ي�ن قدرة ميكنها حمل الوزن الكب�ي�ر للطائرة والركاب
والأمتعة ،بالإ�ضافة �إىل بقاء هذه البطاريات لفرتة طويلة
ن�سبياً ،خ�صو�ص ًا يف الرحالت الطويلة.
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:

