التخوين يسود بين اإلرهابيين في القلمون
عُلم �أن حمالت ت�شكيك وا�سعة يت ّم تبادلها بني ق��ادة املجموعات
تبي �أن اجلي�ش ال�سوري
الإرهابية يف القلمون وجرود عر�سال ،بعد �أن نّ
يعلم بتحركات هذه املجموعات ،ويوجّ ه لها �ضربات قاتلة� .أما �أ�سباب
التخوين والت�شكيك ف�سببها �أن املجموعات امل�سلَّحة ت�ستعمل فيما
بينها موجات ال�سلكية «مقفلة»؛ من ال�صعب اخرتاقها ،وبالتايل بد أ�
كل طرف ي�شكك بالآخر يف �أن له عالقات وات�صاالت مع اال�ستخبارات
الع�سكرية ال�سورية.

ألمـــــــة واحـــــــدة
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أحــداث

االفتتاحية

«النووي» اإليراني ..مفارقات
وعقبات
مل تُفلح اجل����والت التفاو�ضية املتعددة بني طهران
والغرب يف و�ض����ع �أزمة �إيران النووية على �سكة احلل
النهائ����ي .ق َدر ه����ذه الأزمة ،على ما يب����دو ،املراوحة
بني احلل املفقود وال�ص����دام املمنوع تبع ًا لغريها من
الأزمات العالقة بني اجلانبني.
املفاو�ضات الأخرية يف ُعمان ك�شفت �أن اليورانيوم
املخ�ص����ب بات يختزن كل وجوه اخلالف بني
الإيراين
َّ
تو�ص����ل
الإيراني��ي�ن والغربيني .النتيجة الوحيدة التي ّ
�إليه����ا ه�����ؤالء يف جول����ة التفاو�ض الأخ��ي�رة ،ترحيل
املفاو�ض����ات �إىل الرابع والع�رشين من ال�ش����هر احلايل.
الرتحيل هذا لي�س خطوة يف �إطار تفاهم �سيا�سي ،بل هو
حماولة لإيجاد فر�ص����ة جديدة ،واخلروج من املراوحة
املكانية ،يف ظ����ل �إدراك اجلانبني �أن ع�رشات اجلوالت
التفاو�ضية على مدى عقد من الزمن قد ا�ستنفدت النظر
ُبق جديداً قيد البحث
يف كل املقرتحات املمكنة ،ومل ت ِ
والتداول �س����وى جتزئ����ة اخلطوات ،واال�ستعا�ض����ة عن
االتفاق النهائي الدائم باتفاق جزئي مرحلي.
�أكرث من مفارقة حتكم امل�سار العام للأزمة النووية
بني �إيران والغرب :رغبة م�شرتكة يف التفاو�ض ،لكن ال
ممرات �آمنة تُف�ضي �إىل التفاهم ..حذر متبا َدل يف التقدم
وتر ُّدد مثله يف الرتاجع ..ا�ستعداد لتنازالت متقابلة ال
التم�سك مبواقف مت�صلبة ..مقرتحات حول
تف�ضي �إال �إىل ُّ
املمكن املتاح ،مقابل �إرجاء اخلو�ض باملمتنع ال�صعب.
م�آل امل�سار التفاو�ضي �إىل حائط م�سدود ،لكن ال �أحد
من اجلانبني يريد اال�صطدام به ،وعامل الوقت لي�س يف
م�ص����لحة الطرفني ،يف حني تعتمد �سيا�س����ة التفاو�ض
بينهما على النف�����س الطويل ،كما �أن �أي ًا منهما ال يريد
االنتقال �إىل مرحلة ما بعد ف�شل املفاو�ضات ،فيما واقع
التفاو�ض يوحي ب�أن احلل ل����ن يكون قريب ًا ،والنتيجة
يف كل ذلك :بقاء الهوة مت�س����عة ،و�صعوبة يف التقدم
مع جرعات من التفا�ؤل امل�ص����طنَع ،وانعدام للثقة ،يف
ظل مطالبة غربية ب�أن تفي �إيران بالتزاماتها ،ومطالبة
�إيرانية للغرب ب�أن يكون �صادق ًا بوعوده.
امل�ؤ���ش�رات توح����ي ب�أنه ال حل قريب���� ًا لأزمة �إيران
النووي����ة ،وتعذُّر احلل ال يقف عند حدود ال ُبعد النووي
عاملي
ب�ش����قّيه التقني وال�سيا�س����ي ،بل يتع���� ّدى �إىل
نْ
�أ�سا�س����يني :الأول ،معنوي ويتعلق بتظهري ح�س����ابات
الربح واخل�سارة يف �إطار �أية ت�سوية مفرت�ضة ،والثاين،
ا�س��ت�راتيجي يرتبط بتالزم امللف النووي مع غريه من
امللفات العالقة بني اجلانبني.
د .حبيب فيا�ض
www.athabat.net
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«الحزب» لن يسبح عكس «التيار»
املنتظ����رون على �ش����اطىء الرهانات منذ
العام  2006يتوقّعون دائم ًا ،من باب التم ِّني� ،أن
ي�سبح حزب اهلل خارج خياراته املبدئية التي
تُعترب مق َّد�سة ،وخارج �إطار «وثيقة التفاهم»
و«التكام����ل الوج����ودي» و«اجل�س����د الواحد»
مع التيار الوطني احلر ،رمبا لأن اخل�ص����وم مل
يرغب����وا �أن يتلقّوا النَّعي الذي �أعلنه �س����ماحة
ال�س����يد ح�س����ن ن�رصاهلل بعد عدوان متوز 2006
مل كان ُي�س َّمى «احللف الرباعي» ،ومل ي�سمعوا
وجهه �س����ماحته
�أي�ض���� ًا الكالم القاط����ع الذي ّ
كوثيقة امتنان وعرفان للعماد مي�ش����ال عون،
لي�س فق����ط على املواقف املبدئية للجرنال من
العدوان ،وال فقط على املواجهة ال�سيا�سية التي
خا�ض����ها دفاع ًا عن املقاومة ،وال لأن اجلماهري
العونية كانت على �أهبة اال�ستعداد واجلهوزية
لعمل جا ّد وحثيث قامت به باحت�ض����ان �أخوة
لبنانيني ،ب����ل لأن وثيقة التفاه����م هذه باتت
د�ستوراً ال ُيكتب ،بل ُيعا�ش يومي ًا بني جمتمع
املقاومة واملجتمع الوطن����ي اللبناين امل�ؤمن
بال�س����يادة ،وا َملدين حلزب اهلل بدماء �شهدائه،
متام���� ًا كما كان «احل����زب» و�س����يبقى مدين ًا
للمواقف ال�سيادية الداعمة ملقاومته ال�رشيفة.
رمب����ا كان م َّربراً ذلك «احلل����ف الرباعي»
عام  ،2005لأن الفتنة كادت تقع ُحكم ًا نتيجة
ال�شحن املذهبي الذي تال اغتيال الرئي�س رفيق
احلري����ري ،واالتهامات التي ُرمي����ت وما زالت
تُرمى نحو حزب اهلل و�س����ورية ،والتي لن تكون
�آخره����ا «املطالعات ال�سيا�س����ية» التي ُدعي
�إليها �أخرياً النائب مروان حمادة ويليه الرئي�س
ف�ؤاد ال�س����نيورة �أمام املحكمة الدولية ،والتي
�ستكون ا�س����تكما ًال لالتهامات نف�سها ،مادامت
وموجهة
هذه املحكمة ُم�س َّي�س����ة م����ن بدايتهاَّ ،
(�أ.ف.ب).
القرار ا ُتّخذ بحماية حلف «التكامل الوجودي» ..وعدم تع ُرّ�ضه لأي نك�سة
وفق الإمالءات ا ُملعادية للمقاومة و�سورية.
لك����ن امل ؤ�كَّد �أن �ش����بح الفتنة ال�س���� ِّنية -
ال�ش����يعية �أُريد ا�ستح�ض����اره لتمري����ر التمديد حزب اهلل يف �أجواء هذا احلوار ،لكن امل�ش����كلة به����ا وحيثيته الوطنية اجلامعة ،ولأنه �أي�ض���� ًا
رباعي ح�صل كان����ت و�س����تبقى �أن فريق «التي����ار»  -حزب معي����ار االلتزام امل�س����يحي باالنفت����اح على
للمجل�س النيابي� ،ض����من حلف
ٍّ
ملدة �س����اعة عام  ،2013وتك َّرر ملدة �ساعة عام اهلل ميتل����ك ق����راره يف �أي لقاء ح����واري ،بينما ال�رشيك الآخر ،واالندماج معه �ض����من «ج�س����د
 ،2014مع وج����ود طالق بائن ال عودة عنه بني الفريق الآخ����ر ال ميكنه التح ُّرر حالي ًا من قيود واح����د» يف مواجه����ة عن�رصية راب�ض����ة على
حزب اهلل و«حلفاء اللحظة» ،نتيجة تداعيات �إقليمية ،لأنها الق َّوة التي ميتلكها للعودة حتى احل����دود اجلنوبية ،وتكف��ي�ر يزحف على لبنان
الو�ض����ع ال�سوري الذي �سي�س����تمر �ضاغط ًا على �إىل �ش����ارعه يف الداخل اللبن����اين بعد انكفاء من ال�رشق.
ال ُيفرت�ض �أن تكون م�س�ألة انتخابات رئا�سة
الداخ����ل اللبناين� ،س����واء داخ����ل احلكومة �أو التكفرييني �أمام �رضبات اجلي�ش!
حزب اهلل والتيار الوطني احل ّر �أمام اختبار اجلمهورية ونتائجها هي الأ�سا�س يف «التكامل
املجل�س النيابي ا ُملم ِّدد لنف�سه� ،أو يف مو�ضوع
الكر�س����ي ال�ش����اغر يف بعبدا ،والذي لن ميلأه م�صريي ،لي�س لأهمية موقع رئا�سة اجلمهورية الوج����ودي» بني احلزب والت َّي����ار ،لكنها باتت
�س����وى احل����وار الذي تحَ ُ ����ول دونه حت����ى الآن التي ج َّردها الطائف من �ص��ل�احياتها ،ولي�س كذلك ،لأن �س����ماحة ال�س ِّيد ن�رصاهلل عندما �أعلن
كرئي�س ا�سم املر�شَّ ح العماد مي�شال عون ،ثم دعا بعدها
يج�سدها العماد عون
ِ
تدخُّ الت �إقليمية ودولية معلَنة.
للموا�صفات التي ِّ
و�إذا كان ت�ش����كيل حكوم����ة «امل�ص����لحة جمهوري����ة ي�ؤمتَن له كظه��ي�ر للمقاومة ي ؤ� ّمن الفرقاء اللبنانيني �إىل احلوار ،فلأن الأمر لي�س
الوطني����ة» كان ا�س����تحقاق ًا واج����ب الوج����ود ان�سجام عالقتها التكاملية مع اجلي�ش اللبناين ،الغر�ض منه الإ�رصار فقط على �شخ�ص اجلرنال،
ال�ستدراك الفراغ ال�سيا�سي ،ف�إن التمديد الثاين ومينحها ا�س����تمرارية «�رشعيتها» الوطنية يف وال ر ّد جميل للت َّيار ،بقدر ما هو متو�ضع ثابت
جممع �إقليمي ودويل يحت�س����بها على للحزب �ض����من بيئته اللبنانية احلا�ضنة التي
للمجل�س النيابي بات جم َّرد تف�ص����يل �سار فيه مواجهة
ٍ
حزب اهلل درءاً لفتنة لي�س����ت يف �شارعه بل يف طائفة رغم الإجم����اع اللبناين عليها من كافة ي�ستم ّد �رشعيته منها يف مواجهة قوى �إقليمية
�شوارع اخل�صوم ال�سيا�سيني ،وطَ َعن به العماد الطوائف ،بل لأن حل����ف «التكامل الوجودي» ودول ّية حذَّرها ال�س����يد ن�رصاهلل يف يوم القد�س
عون من منطلق مبدئية احرتام الد�س����تور ،لكن ممنوع �أن يتع َّر�ض لأدنى نك�س����ة ،وبات معياراً وقال« :نحن ل�س����نا جي�ش ال�شيعة العرب ،بل
موقع رئا�سة اجلمهورية يف هذا الوقت بالذات �ص����ادق ًا لأداء حزب اهلل ،واملبدئية التي يتم َّيز نحن مقاومة» ،والفرق����اء اللبنانيون مدعوون
للتو ُّقف عن الرهانات اخلائبة ب�أن ال�س ِّيد �أحرق
و�ض����ع العالقة بني حزب اهلل و«التيار» على
�أوراق اجلرنال مبجرد الإعالن �رصاحة عن ا�سمه،
���وم ال يراهنون على
حم ِّك االختب����ار من خ�ص� ٍ
وهم مدعوون �إىل احلوار على هذا الأ�سا�س ،لأن
حلفهم االنتخابي اله�شّ �ضمن «� 14آذار» ،بقدر
ال�س���� ِّيد واجلرنال منذ وثيقة التفاهم عام 2005
ما يراهن����ون على ف ِّك ارتب����اط بني «احلزب»
يدعوان اجلميع لالن�ض����مام �إليها ،وال حوار وال
و«التيار» لي�س فقط لل�ش����عبية الوا�سعة التي
ُ
« 14آذار» تدرك أن وصول
رئا�س����ة جمهورية خارج �إطار «وثيقة تفاهم»
ميتلكه����ا احلليفان ،بل لأن العالقة بينهما هي
الجدي» إلى
مرشحها «غير ِّ
ت�ش����مل اجلميع ،وبداية الغي����ث يجب �أن تكون
ترجمة لالرتياح ال�شعبي الناجت عن االن�سجام
ب��ي�ن اجلي�ش اللبناين واملقاومة �ض����من اخلط بعبدا ممنوع ُسنيًا قبل أن ُي ّتهم ب�س����حب «� 14آذار» ملر�شَّ ح «غري ج ِّدي» ،هي
المسيحيون والشيعة برفضه تعرف م�سبق ًا �أن و�صوله �إىل بعبدا ممنوع ُ�سني ًا
ال�ضامن لل�سيادة ،والرادع لأي عدوان.
قبل �أن ُيتّهم امل�سيحيون وال�شيعة برف�ضه.
كث��ي�رة هي االجته����ادات التي تناق�ض����ت
وال�س����يناريوهات التي ت� َّرسبت منذ كان احلوار
�أمني �أبو را�شد
بني التيار الوطني احلر وتيار امل�ستقبل ،وكان
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همسات

التسوية ..على حساب المسيحيين أو لصالحهم؟
وهكذا يقرتب موع����د الرابع
والع�رشي����ن من ت�رشي����ن الثاين،
وينتظر العامل نتيجة التفاو�ض
بني �إيران والدول ال�س����ت� ،أو ما
حت ّول واقعي ًا بعد احلرب ال�سورية
ومتفرعاته����ا ال�رشق �أو�س����طية
وخروج املحافظني من ال�س����لطة
يف �إي����ران ودخ����ول «االعت����دال
الروحاين» �إىل مفاو�ض����ات بني
حمور غربي (�أمريكي � -أوروبي)
وحمور �رشقي (رو�سي � -آ�سيوي).
ومهم����ا كان����ت نتيجة هذه
اجلول����ة «الت�رشيني����ة» ،ف�����إن
م�س����ار املفاو�ض����ات ب����ات �أمام
�سيناريوهات ثالثة هي:
�أو ًال� :أن تنه����ار املفاو�ض����ات
كلي���� ًا ،ويك����ون موع����د الراب����ع
والع�رشي����ن من ت�رشي����ن موعداً
لت�ص����عيد خط��ي�ر يف املنطق����ة،
وهذا �س����يناريو كارثي يبدو غري
واقعي على الإطالق ،فبالرغم من
كل الت�ش����نُّج الذي طبع العالقات
الإيرانية  -الأمريكية يف ال�سابق،
ا�ستمرت الأطراف يف املفاو�ضات
ّ
ولو من منطلق مبد أ� «املفاو�ضات
من �أجل املفاو�ضات» .واليوم ،ال
يبدو �أحد من الأطراف م�س����تعداً
ل�س����يناريو كارث����ي كه����ذا يعيد
الأمور �إىل نقطة ال�ص����فر بعد كل
ما حتقق ،علم ًا �أن هذا ال�سيناريو
�سين�س����حب بتداعياته اخلطرية
عل����ى منطق����ة ال�رشق الأو�س����ط
ب�أكملها ،و�س����ي�ؤثر على عمليات
التحال����ف الدويل �ض����د الإرهاب

يف الع����راق ولبن����ان و�س����ورية
وغريها ،و�س����يكون م�صري لبنان
يف هذا ال�سيناريو عودة الت�شنُّج
املذهبي ،و�إطالق اخلطابات عالية
النربة �ض����د حزب اهلل ،والعودة
�إىل �إدانة تدخُّ له يف �س����ورية ،وال
امل�س باال�ستقرار الأمني
ن�ستبعد ّ
الداخل����ي كنتيجة لذل����ك� ،أو �أن
يف�سح الت�ش����نج املجال لبع�ض
املجموعات ب�أن ت�ستغ ّل الو�ضع
ال�سيا�سي املتوتر له ّز اال�ستقرار
الأمني.
ال�سناريو الثاين� :أن ال تنتهي
املفاو�ض����ات �إىل نتائج نهائية
�إيجابية يف هذه الدورة وت� َّؤجل
�إىل موعد الحق ،وهو �س����يناريو
���رت
مقب����ول وواقع����ي ،وق����د �أق� ّ
الأطراف يف وقت �سابق �أن مهلة
الراب����ع والع�رشين م����ن ت�رشين
لي�ست مق َّد�س����ة ،وقد تكون هناك
جوالت �أخرى.
يف هذا ال�س����يناريو الواقعي،
�ست�س����تمر املفاو�ض����ات ب��ي�ن
املح����اور الدولي����ة ،وت�س����تكمل
�إقليمي���� ًا من خالل �ش���� ّد وجذب
يف امليادين العراقية وال�سورية
واليمني����ة واللبناني����ة وغريها..
وهن����ا يك����ون عل����ى احلل����ول
الت�سووية يف املنطقة ،خ�صو�ص ًا
يف الأماك����ن التي ن�ض����ج فيها
نوع من التفاهمات املو�ض����عية،
�أن تنتظ����ر ،لأن �أي���� ًا من الأطراف
لن يقبل بتق����دمي التنازالت قبل
�أوانها ،وهنا �سيكون على لبنان

التسوية في لبنان
لن تكون إال لحساب
األقوى ..و«فيتو»
السعوديين على وصول
عون إلى الرئاسة لن
يكون له أي تأثير

االنتظار ملواعيد �أخرى لتحقيق
���مر
الت�س����وية
َ
املنتظرة ،و�ست�س� ّ
مرحلة تقطيع الوقت امل�ض����بوط
�سيا�س����ي ًا و�أمني ًا بانتظار ن�ضوج
الت�سويات الإقليمية والدولية.
ال�س����يناريو الثالث� :أن ُت�سفر
ه����ذه اجلولة عن توقي����ع اتفاق
نهائ����ي ب��ي�ن الطرف��ي�ن ،ويف
ه����ذا ال�س����يناريو تدخ����ل �إيران
يف مرحل����ة انفراج اقت�ص����ادي؛
بالتحرر م����ن العقوبات الدولية
املفرو�ضة عليها ،و�ستبد�أ مرحلة
التناف�س على توقيع االتفاقيات
التجاري����ة م����ع الإيرانيني بني
الغربيني �أنف�س����هم ،وبينهم وبني
الرو�س وال�صينيني� .أما بالن�سبة
�إىل الأمريكي��ي�ن فيك����ون لأوباما
ما يريده من ه����ذا احلل الإيراين
الذي طال انتظ����اره� ،أي �أن يرتك

ي�سجل له يف تاريخه؛
وراءه �إرث ًا َّ
عندما يذكره التاريخ مع ر�ؤ�ساء
الوالي����ات املتح����دة الأمريكية
الآخري����ن ،وي�س����مح لـ«احلزب
الدميقراط����ي» با�س����تثماره يف
االنتخابات الرئا�س����ية املقبلة،
بعدما ُمني بخ�س����ارة انتخابية
يف الكونغر�س مبجل�س ْيه.
و�س����واء حت ّق����ق �أي م����ن
ال�س����ناريوهات الواقعية (الثاين
والثالث) ،ف�إن الت�سوية يف لبنان
لن تكون �إال حل�ساب الأقوى ،وما
ُطرح حول و�ض����ع ال�س����عوديني
«فيت����و» على و�ص����ول العماد
مي�ش����ال عون �إىل الرئا�س����ة ،لن
يكون له ت�أثري على م�سار الأمور
يف الداخ����ل ،فلقد قطع ال�س����يد
ح�س����ن ن���ص�راهلل  -م����ن خالل
خطابه يف عا�ش����وراء  -الطريق
عل����ى �أي �إمكانية طرح ت�س����وية
على ح�س����اب العماد عون ،وقد
تك����ون الر�س����الة التي �أر�س����لها
موجهة �إىل اخل�ص����وم واحللفاء
َّ
على حد �س����واء ،وذلك من خالل
ر�سم ال�س����قف الذي ميكن للحزب
التفاو�ض عليه ،وليقول للجميع
�إن �أي ت�س����وية عل����ى ح�س����اب
متر
احلليف امل�سيحي القوي لن ّ
يف لبن����ان ،و� ّأي ط����رح من ق َبل
اخل�صوم لت�سوية لبنانية �شبيهة
بالت�سوية العراقية لن يكون لها
متر.
�آذان ًا �صاغية يف لبنان ،ولن ّ

د .ليلى نقوال الرحباين

¡ جنبالط ..و«ال�صولد»

اعترب �أحد الوجهاء خالل لقاء مع جمموعة
من العقالء �أن جنبالط يلعب «�صولد» ب�أبناء
الطائفة الدرزية� ،إذ انتق���ل �إىل حتري�ض بقايا
ما ي�سمى «اجلي�ش احلر» ال�ستدراج املوحّ دين
يف �س���ورية �إىل االن�ضمام �إىل «احلر» ،بعد �أن
ف�شلت «فتواه» امل�ؤيدة لـ«الن�رصة».

¡ ال جديد عند حمادة

مل ي���أتِ النائب م��روان حممد عل��ي حمادة
ب�ش��هادته �أم��ام املحكم��ة الدولي��ة بجدي��د ،ما
�أ�صاب بع�ض فريقه ب�صدمة ،خ�صو�ص ًا �أنه كرر
بع���ض رواي��ات فري��ق � 14آذار عن دور �س��ورية
يف لبن��ان ،علم�� ًا �أن��ه كان وزي��راً يف خمتل��ف
احلكومات منذ .1989

¡ ا�ستعرا�ضات

تتوق���ف �أكرث م���ن جه���ة م�س���قبلية عند
اال�ستعرا�ض���ات �ش���به اليومية التي يقوم بها
�أح���د وزراء «تي���ار امل�س���تقبل» يف طرابل�س،
بحجة تفقُّ���د �أحوالها و�أحيائه���ا ،حيث يُطلق
الت�رصيح���ات النارية معبئ ًا ومن���دداً وواعداً،
معيدي���ن �إىل الذاك���رة ت�رصيحه ب����أن «قادة
املحاور هم �أبنا�ؤنا».

¡ تقدمي خدمات للإرهابيني

ك�شف م�صدر �أمني �أن التحرّكات التي يقوم
بها م�سلحو املجموعات الإرهابية بني قو�سايا
والبقاع�ي�ن الأو�س���ط والغربي امت���داداً حتى
�شبعا ،ت�س���تفيد من خدمات لوج�ستية تقدّمها
جماعة لبنانية ذات طابع �إ�سالمي.

¡ ال�رشكة نف�سُ ها

نفقا مط��ار بريوت �أغلقتهما مي��اه الأمطار
وحج��زت املواطن�ين داخلهم��ا �أك�ثر م��ن
�أرب��ع �س��اعات ،وق��د أ�ُلقي��ت امل�س���ؤولية عل��ى
ال�رشك��ة امل�س���ؤولة عن ال�ص��يانة ،والتي يتوىل
نْ
م�س���ؤوليتها نائب عن بريوت ،علم ًا �أن
النفقي
تعرّ�ض��ا يف ال�سّ ��نة املا�ض��ية لطوف��ان مماثل،
وحُ مِّلت امل�س���ؤولية لنف�س ال�رشكة ،دون �أن يتم
اتخاذ �أي �إجراء بحقها!

¡ مل تمُ حَ مواقفه

�أ�صيب م�س�ؤول ر�سمي �سابق بالإحباط بعد �أن
رف�ض زعيم حزبي منحه موعداً ،معترباً �أن موقف ًا
كان قد �أطلقه بخ�ص���و�ص ق�ض���ية عربية ي ؤ�هّله
لنيل �رشف اللقاء ،وميحو له مواقف �سابقة.

¡ تهديد باملقاطعة

وع��د مرج��ع روح��ي بتقلي���ص املواق��ف
والت�رصيحات �إىل �أق�ص��ى الدرجات بعد �أن منا
�إليه �أن دائرة مقاطعته �س��وف تزداد من جهات
كان يعتربه��ا يف «جيب��ه» ،وجه��ات لن تخرج
من حتت عباءته.

¡ املزحة  -اجلُرم

فاخر �أحد ال���وزراء �أمام رج���ل �أمني ب�أنه
تلقّى تهديدات بالقتل ،ف�أبدى الأمني ا�ستغرابه
و�س����أله عن تاريخ التهدي���د ..وبعد �أيام التقى
الرجالن خالل م�صادفة مفتَعلة ،ليخربه الأمني
ب�أن املزاح يف مثل هذه الق�ضايا «جرم» ،و�أن
اللعب بني الأ�صدقاء لي�س تهديداً!

¡ با�سيل للرئا�سة!

يتوقّع املراقبون بدء مرحلة التناف�س على توقيع االتفاقيات التجارية مع الإيرانيني بني الغربيني والرو�س وال�صينيني قريباً

(�أ.ف.ب).

سر �أح��د ق��ادة � 14آذار خ�لال االجتم��اع
�أ�� ّ
الأخري لزميله �س��اخراً من تر�شيح الرئي�س �سعد
احلريري للوزير جربان با�س��يل ملن�صب رئا�سة
اجلمهورية ،قائ�ل ًا من دون �أن ينتبه �إىل وجود
م�س���ؤولني من امل�س��تقبل« :ال�ش��يخ �س��عد مفكّر
النا�س خفيفة ..بيمر�ؤ عليها �أي طرح غ�شيم»!
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الجيش السوري يقلب موازين القتال
يُجمع اخلرباء اال�سرتاتيجيون على
�أن اجلي�ش ال�سوري بعد � 44شهراً ونيف
من احلرب اال�ستعمارية – ال�صهيونية
– التكفريية – الرجعية على �سورية،
�أثبت كفاءة ن��ادرة يف تاريخ العلم
الع�سكري ،فامل�ؤامرة ال تقت�رص على
امليدان فح�سب ،بل توظَّ ف فيها مبالغ
مالية خيالية من قبَل بائعي الكاز
العربي ،وقد دعت �أمري قطر ال�سابق
مع م��رور الأ�شهر الأوىل على احلرب
ليعلن ا�ستعداده لتخ�صي�ص �أكرث من
مئة مليار دوالر من �أجل هزمية الدولة
الوطنية ال�سورية ،وفعالً ،دخلت هذه
امل�شيخة يف تناف�س مل ي�سبق له نظري
مع مملكة �آل �سعود يف �ضخ الأموال،
ويف ال��ف�برك��ات االع�لام��ي��ة ،بحيث
�شاهدنا ون�شاهد مناف�سة حممومة بني
«اجلزيرة» و»العربية» مع توابعهما
من الإعالم املرئي واملكتوب يف حرب
�إعالمية �ضد الدولة الوطنية ال�سورية
وحلفائها ،حتى �سبقوا الإعالم النازي
والفا�شي يف بث الأكاذيب ،ناهيك عن
ال�ضخ الهوليودي الأمريكي وما ي�سمى
«م�ؤمترات �أ�صدقاء �سورية» ..بالإ�ضافة
�إىل كُ�شف الوجه احلقيقي لرجب طيب
�أردوغ���ان و�أحمد داود �أوغلو وحزب
«العدالة والتنمية» الرتكي..
بعد ه��ذه امل��دة من احل��رب على
�سورية متكّن اجلي�ش العربي ال�سوري
من ا�ستيعاب الدرو�س والعرب ،وتكوين
اخل�ب�رات وال��ت��ج��ارب ،م��ا مكّنه من
ال�صمود الأ�سطوري ،والتكيُّف النادر مع
القتال؛ على م�ستويي احلرب النظامية،
وحرب الع�صابات ،وبد�أ يقلب املوازين
على معظم جبهات وحماور القتال.
ففي الغوطة ال�رشقية يحقق اجلي�ش
ال�سوري تقدُّم ًا ا�سرتاتيجياً ،وي�ش ّد

دبابة �سورية تق�صف �أوكار امل�سلحني يف حي جوبر بريف دم�شق

اخلناق على دوما التي تغذي م�سلحي
منطقة القلمون ،لكن بعد الإجن��ازات
الع�سكرية النوعية للجي�ش ال�سوري
وحلفائه يف املقاومة الإ�سالمية ميكن
القول �إن منطقة القلمون �أ�صحبت
مغلقة ،لتبقى ناحية جوبر ،حيث
تُعترب هذه املنطقة �صعبة ومعقدة� ،إذ
�إنه من املعروف �أن هذا احلي كان حي ًا
يهودياً ،وفيه معابد يهودية ،وحتتها
يوجد �شبه مدينة �أخ��رى تكرث فيها
�أنفاق وخمابئ اتخذها الإرهابيون
مقراً لهم.
الالفت هنا �أن��ه فيما ك��ان هناك

تركيز على ح ّي جوبر ،وي�سجَّ ل فيه
تقدم ،و�إن بطيئاً ،كان اجلي�ش ال�سوري
يحقق مفاج�آت �أخرى مذهلة بتقدُّمه يف
عدرا العمالية وعدرا البلد و�أماكن �أخرى،
ويحررها من الع�صابات الإرهابية ،ما
�أذه��ل وفاج�أ لي�س ق��ادة املجموعات
الإرهابية فح�سب� ،إمنا �أي�ض ًا اخلرباء
واال�سرتاتيجيني الع�سكريني الغربيني
والأمريكيني.
�أم����ا ب�����ش ��أن دوم����ا ،ف���إن��ه مع
انت�صارات اجلي�ش ال�سوري وت�ضييق
اخلناق على امل�سلحني ،كانت تتقدم
ات�صاالت امل�صاحلة الوطنية ،لكن رجل

تحركات مشبوهة
للمسلحين السوريين
على خط قوسايا  -البقاع
األوسط وراشيا  -شبعا
الستعادة األمل

ّ
الجيش اللبناني مستمر بمداهماته ..و«المستقبل» عاجز
رغم ال�رضبة التي وجّ هها اجلي�ش اللبناين للتكفرييني يف ال�شمال،
وا�ستمراره يف عمليات مطاردتهم وتوقيفهم ،مايزال لدى املواطنني بع�ض
املخاوف من عودة اال�شتباكات يف �أي وقت �إىل بع�ض املناطق ال�شمالية،
خ�صو�ص ًا �أن الأجهزة املخت�صة مل تتمكن حتى ال�ساعة من �إلقاء القب�ض على
�أبرز الوجوه الإرهابية يف طرابل�س واملنية ،وهم� :شادي املولوي و�أ�سامة
من�صور وخالد حبل�ص� ،إ�ضافة �إىل تردُّد معلومات عن وجود خاليا نائمة
قيد املتابعة من الأجهزة الأمنية يف املناطق املذكوة ،ثم جاء توقيف �أربعة
من قادة املجموعات التكفريية ال�سورية يف �شتورا يف الأيام القليلة الفائتة،
كانوا يف طريقهم �إىل �شمال لبنان ،ليعزز هذه املخاوف ،ال�سيما �أنهم كانوا
موكلني بالتن�سيق بني اخلاليا الإرهابية يف عر�سال وال�شمال ،ح�سب ما ي�ؤكد
مرجع �إ�سالمي وا�سع االطالع ،ويلفت �إىل �أن م�سعى التكفرييني �إىل ربط الو�ضع
الأمني بني هاتني املنطقتني مايزال قائماً ،لتخفيف ال�ضغط عن الأخرية،
م�ستبعداً يف الوقت عينه �إمكان جناح ذلك بعد العملية الأمنية التي �أطلقها
اجلي�ش يف لبنان ال�شمايل.
الري��ب �أن امل�ؤ�س�سة الع�سكرية جنحت يف ت�ضييق هام�ش حتركات
املجموعات امل�سلحة عملياً� ،إ�ضافة �إىل �إفقادها البيئة احلا�ضنة ،بعدما
�ضاق الطرابل�سيون ذرع ًا جراء التجاوزات الأمنية التي هددت لقمة عي�شهم
وم�صاحلهم االقت�صادية.
كذلك فر�ضت العملية الأمنية على القوى ال�سيا�سية رفع الغطاء عن
اخلارجني عن القانون ،بدليل توقيف م�ساعد ال�شيخ �سامل الرافعي؛ �أ�سامة
عنرت� ،إ�ضافة �إىل مداهمة منزل بالل دقماق وم�صادرة �أ�سلحة داعي الإ�سالم
ال�شهال ،با�ستثناء امل�س�ؤول الع�سكري يف «تيار امل�ستقبل»؛ العقيد املتقاعد

عميد حمود ،املتورط بارتكابات عدة ،ومل ُي�صرَ �إىل توقيفه ،الأمر الذي �أ�سهم
يف تعزيز حالة الإحباط التي يعاين منها التكفرييون راهناً ،بح�سب م�صادر
�إ�سالمية عليمة.
من امل�ؤكد �أن دور اجلي�ش يف �إع��ادة اال�ستقرار �إىل طرابل�س و�سواها،
وبالتايل تلبية ما ي�صبو �إليه املواطنون ،ك�شف عجز الطبقة ال�سيا�سية
الطرابل�سية وف�شلها ،ال�سيما املوجودة يف احلكم ،والتي �شهدت الفيحاء
براعايتها ودعمها  20جولة ا�شتباك بني �أبناء املدينة� ،إ�ضافة �إىل �إثارة الفنت
املذهبية ،و�أخرياً �إقامة املربعات الأمنية.
ومن �أجل تغطية هذا العجز ،يحاول الوزير �أ�رشف ريفي حتقيق اخرتقات
يف ال�شارع الطرابل�سي وحماولة ا�ستنها�ضه ،من خالل القيام بجوالت يف
�أحياء املدينة ،و�إطالق الكالم التعبوي لدغدغة م�شاعر املواطنني ،والتحامل
على اجلي�ش ب�شكل مبا�رش وغري مبا�رش ،تارة باملطالبة ب�إلغاء املحكمة
الع�سكرية ،وطوراً بالهجوم يف جمال�سه اخلا�صة على �إدارة الأجهزة الأمنية،
التي جنحت يف �إعادة الهدوء �إىل ال�شمال.
وتلفت م�صادر �سيا�سية طرابل�سية �إىل �أن وزير العدل ي�سعى �إىل فر�ض
نف�سه كزعيم �أول وعمود فقري لـ«امل�ستقبل» يف ال�شمال ،ما �أثار حيفظة نواب
وم�س�ؤويل «التيار الأزرق» ،ويف طليعتهم النائب حممد كبارة؛ «االخت�صا�صي
بالتحري�ض املذهبي ،و�إطالق اخلطب التعبوية ،ومالحقة ق�ضايا املرتكبني،
والتو�سط لدى الأجهزة الق�ضائية لإخالء �سبيلهم ،واليوم وجد �أن وزير العدل
ي�ؤدي دوراً مناف�س ًا لدوره على ال�ساحة الطرابل�سية» ،تختم امل�صادر.

ح�سان احل�سن

ال�سعودية زه��ران علو�ش كان يلج أ�
�إىل قتل كل من يتحدث عن هذا االمر،
فارتكب �أفعا ًال فظيعة بحق الأبرياء يف
هذه املنطقة.
ويجمع اخلرباء الع�سكريون �أنه بعد
�أن قُطع الأمل ب�إحراز �أي جناح �أو تقدُّم
من ناحية جرود عر�سال والقلمون ،كانت
حماوالت املجموعات التكفريية توجيه
�رضبات حللفاء اجلي�ش ال�سوري يف جرود
بريتال ونحله ،وفيها وجَّ هت املقاومة
�رضبة قا�صمة له�ؤالء التكفرييني ،لتبد أ�
بعدها حم��اوالت جديدة للإرهابيني
ال�ستعادة بع�ض الأمل بزمام املبادرة،
فكانت خطتهم اجلديدة مبحاولة التقدم
من ناحية قو�سايا ورا�شيا ،بالتزامن
مع �إعادة التوتري �إىل جرود بريتال -
نحله ،لتغطي على جماولة التقدم من
ناحية جو�سيه ،وعليه كانت حتركات
يف ال�ضنية وعكار وجرودها ،وتطورات
طرابل�س مت��ه��ي��داً لإع�ل�ان «الإم����ارة
الداع�شية» ،والتي ترافقت مع �إعادة
توتري جلرود عر�سال ،لكن حترُّك اجلي�ش
اللبناين يف ال�شمال �أحبط امل�رشوع
اخلطري للإرهابيني.
وهنا تك�شف املعلومات �أن كل هذه
التطورات ترافقت مع توجيه اجلي�ش
ال�سوري وحلفائه �رضبات قاتلة لقادة
املجموعات الإرهابية يف القلمون ،حيث
قُتل قادة ب��ارزون من �أمثال �أبو طالل
حمد ،الذي ت�سلّم امل�س�ؤولية بعد اعتقال
اجلي�ش اللبناين يف عر�سال عماد جمعة،
وجرح �آخرين من �أمثال �أبو مالك التلي؛
�أم�ير «الن�رصة» يف ج��رود القلمون،
والذي تبينّ �أنه هو من كان يفجّ ر يف
التل ،ويقتل �شيوخها ون�ساءها ،مع
العلم �أنه من هذه البلدة.
ب ��أي ح��ال ،ف ��إن اجلي�ش ال�سوري
يحقق �إجن���ازات نوعية على خمتلف
حماور املواجهة ،فهو �أحبط حماوالت
لل�سيطرة على حقل ال�شاعر يف ريف
حم�ص ،ويوجّ ه �رضبات �إىل املجموعات
الإرهابية امل�سلحة املوجودة �أ�سا�س ًا يف
ريف حم�ص ال�رشقي.
كما ق�صم ظهر الإره��اب��ي�ين يف
�سيطرته على مدينة مورك يف حماه،
والتي كانت تُعترب عا�صمة «جبهة
الن�رصة» ،ب�سبب موقعها يف الو�سط،
و�إمكانية �أن يت�سلل امل�سلحون منها
�إىل كل �سورية ،لأنها كانت ت�شكل خزان ًا
له�ؤالء امل�سلحني الذين كانوا يفدون
�إليها من تركيا ،ومن ال�شمال اللبناين.
تبقى �أخ�ي�راً الإ���ش��ارة �إىل مهمة
املبعوث الدويل �إىل �سورية؛ �ستيفان دي
مي�ستورا ،الذي حتى الآن ي�ؤكد �أن القيادة
ال�سورية على �صواب يف مواجهاتها مع
الإرهابيني ،ووفق ًا ملعلومات متوافرة
ف�إن دي مي�ستورا التقى ال�سفري الإيراين
يف �سورية؛ حممد علي �شيباين ،مع
بداية مهمته ،فدعاه الأخري لأن ال يقع
يف فخ الأخ�رض الإبراهيمي ،فيقع �سلف ًا
يف الف�شل ،نا�صح ًا �إي��اه ببناء �صورة
وا�ضحة يتحرك على �ضوئها ،فهل بنى
املبعوث الأممي هذه ال�صورة؟

�أحمد زين الدين

موضوع الغالف

www.athabat.net

من هنا وهناك

عملية «موجعة» في القدس :هنا دمشق
عل���ى وق���ع ازدي���اد وت�ي�رة
الإجن���ازات امليدانية املتالحقة التي
ي�سجّ لها اجلي�شان ال�سوري والعراقي،
والتي ب���دت الفت���ة يف الأ�س���ابيع
الأخرية ،ه���زّت عملي���ة �أمنية «من
العيار الثقيل»� ،أبطالها مقد�س���يان،
�ش���باك الأجهزة الأمني���ة يف الكيان
«الإ�رسائيلي» ،عرب ا�ستهداف كني�س
�صهيوين يف القد�س املحتلة ،حا�صدة
خم�سة م�س���توطنني ،بينهم احلاخام
البارز مو�ش���يه طربن�س���كي ،وت�سعة
م�ص���ابني �آخري���ن ،ح���ال معظمهم
خطرة ،لتخ���رق جدار خمتلف �أجهزة
اال�س���تخبارات «الإ�رسائيلي���ة» مرة
�أخرى ،بعد ف�ش���لها يف تقييم قدرات
املقاومة الفل�س���طينية �إبان العدوان
«الإ�رسائيل���ي» الأخري عل���ى غزة،
وبع���د �ش���هور من اغتي���ال «باروخ
مزراح���ي» ،ال���ذي كان ير�أ�س �إحدى
�أهم قواع���د التج�س����س الإلكرتونية
يف «�إ�رسائي���ل» ،وال���ذي �أدرج���ه
حينها خرباء وحمللون ع�س���كريون
«�إ�رسائيلي���ون» يف �س���ياق «ال���رد
اال�س���تخباري ال�سوري» على اغتيال
مدير الإدارة العامة لال�س���تطالع يف
اجلي�ش ال�سوري؛ اللواء �سمري ال�شيخ،
العملية التي ربطها م�س����ؤول رفيع
امل�س���توى يف القي���ادة الع�س���كرية
الرو�س���ية بالت���ورط «الإ�رسائيلي»
املبا�رش يف قيادة عمليات م�س���لّحي
«جبهة الن�رصة» وبع�ض الف�ص���ائل
التابعة له���ا يف درع���ا والقنيطرة،

والتي �أف�ض���ت م�ؤخراً �إىل ا�س���تيالء
امل�س���لّحني عل���ى بلدت���ي «نوى»
و«ال�شيخ م�سكني» ،عرب �إ�سناد ناري
«�إ�رسائيل���ي» ،واكبته���ا معلومات
�ص���حافية رجّ حت �أن تكون رداً على
اغتيال املهند�سني ال�سوريني اخلم�سة
العامل�ي�ن يف جم���ال الطاقة الذرية
قرب دم�شق.
عملية القد����س «املنظَّ مة جداً،
والتي ُنفِّذت باحرتافية �أمنية الفتة»،
وفق تو�صيف القناة الثانية العربية،
التي �أ�ش���ارت �إىل �أن �ساحتها هي من
�أق�سى و�أ�صعب �ساحات العمليات يف
«�إ�رسائيل» ،بدت الفتة يف «توقيتها
املنا�س���بي» ،وهي عبارة
نْ
ومكانها
توّجت  -وفق امل�س����ؤول الرو�سي -
ر�سالة �سورية عربت الأ�سبوع املا�ضي
�إىل تل �أبيب؛ عقب اغتيال املهند�سني
ال�س���وريني النوويني اخلم�سة ،وفيها
�أن «بحوزة دم�شق دالئل ت�ؤكد وقوف
فرقة مبهام خا�صة يف جبهة الن�رصة
وراء عملي���ة االغتيال ،تتبع مبا�رشة
للمو�س���اد الإ�رسائيلي» ،م�ش�ي�راً �إىل
�أن العملية «القا�س���ية» يف القد�س
تعقب �أيام ًا على تطورات دراماتيكية
يف بع�ض البلدات «اال�س�ت�راتيجية»
يف اجلنوب ال�س���وري ،حي���ث أ�مّنت
«�إ�رسائي���ل» دعم ًا لوج�س���تي ًا الفت ًا
للم�س���لحني ،مُرفق��� ًا بعملي���ات
ت�شوي�ش م�ستمرّة على مراكز اجلي�ش
ال�سوري ،تقوم بها �أجهزة االت�صاالت
«الإ�رسائيلية» املتمركزة يف بلدتي

إعالم العدو :عملية
القدس نُ ِّفذت
باحترافية أمنية
الفتة في توقيتها
ومكانها

«داعل» و«نوى» يف ريف درعا.
ويف ح�ي�ن و�ص���ف وزي���ر
الأم���ن الإ�رسائيل���ي «يت�س���حاق
اهرونوفيت����ش» عملي���ة القد����س
بـ«ال�ص���عبة والقا�س���ية ج���داً»،
مرجّ ح��� ًا �إحلاقها بعملي���ات مماثلة
يف �أماك���ن «�إ�رسائيلية» ح�سا�س���ة،
توقّف املرا�س���ل الع�سكري يف موقع
«والال» العربي �أمام تبنّي «اجلبهة
ال�شعبية لتحرير فل�سطني» املعروفة
بوالئه���ا لدم�ش���ق وطه���ران  -وفق
تو�ص���يفه  -امل�س�ؤولية عن العملية،
مذكّ���راً ب�أع���داد ال�ص���واريخ الهائلة
الت���ي �أطلقه���ا مقاتل���و التنظيمات
الفل�سطينية يف غزة باجتاه غالبية
املناط���ق «الإ�رسائيلي���ة» و�ص���و ًال
�إىل عم���ق «�إ�رسائي���ل» ،وم���ن دون

عملية القد�س ت�سجل ن�صراً �إ�ضافياً لدم�شق وحلفائها عرب اللعب مرة �أخرى داخل «امللعب الإ�سرائيلي»

(�أ.ف.ب).
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¡ رايات «داع�ش» يف تركيا

توقُّف على مدار �أي���ام حرب القطاع
الأخ�ي�رة ،والت���ي كان���ت بغالبيتها
�إيرانية� ،إىل جانب �صواريخ «»M75
ال�س���ورية ال�ص���نع« ،من دون �إغفال
ب�ص���مات ح���زب اهلل يف العملي���ات
الأمني���ة املعقَّ���دة» ،واملفاج����آت
الربية والبحرية التي خرقت امل�شهد
امليداين ،فيما ذهب املحلل الع�سكري
يف القن���اة الثاني���ة العربية «روين
دانييل» �إىل الإ�ش���ارة �إىل «احلرَفيّة
الفائقة» التي طبعت عملية القد�س،
عرب اختيار �أ�ص���عب ال�س���احات يف
«�إ�رسائيل» م�رسح ًا لها ،م�ش�ي�راً �إىل
رعاية طه���ران «الهام���ة» ملقاتلي
«اجلبهة ال�شعبية» ،وتدريبهم على
الأرا�ض���ي الإيرانية ،خ�صو�ص ًا خالل
احلرب الأخرية على غزة وما بعدها،
كما بتعويل دم�شق على تلك اجلبهة
بعد انخراط مقاتلي حركة «حما�س»
حت���ت جناح «الإخوان امل�س���لمني»
املعادي ل�س���ورية ،وفق تعبريه .و�إذ
�أ�ش���ار �إىل ما �سمّاه «جتنُّب دم�شق»
فتح جبه���ة مبا�رشة مع «�إ�رسائيل»
يف الفرتة احلالية ،نظراً �إىل ان�شغالها
مبقارعة «املتمردين» على �أكرث من
جبهة �سورية� ،أعاد «دانييل» التذكري
ب�رضبات «ا�س���تخبارية �س���ورية»
موجعة تلقتها تل �أبيب عقب ا�ستهداف
طائ���رات حربي���ة «�إ�رسائيلي���ة»
ملن�ش����آت ع�س���كرية داخل �س���ورية
ع���ام  ،2012متثّلت باغتيال «باروخ
مزراح���ي» و«افي���ف كوخ���ايف»؛
�أحد �أه���م ر�ؤو�س اال�س���تخبارات يف
«�إ�رسائي���ل» ،م���ن دون ا�س���تبعاده
�أن تكون عملية القد�س مرتبطة ب�شكل
مبا�رش باغتيال املهند�سني النوويني
اخلم�سة قرب دم�شق.
ومهما يك���ن من �أمر ،ت�س���جِّ ل
عملي���ة القد����س ن��ص�راً �إ�ض���افي ًا
لدم�شق وحلفائها« ،عرب اللعب مرة
�أخرى داخل امللع���ب الإ�رسائيلي»،
معطوف��� ًا عل���ى ت�س���ديدها �أهداف ًا
«ا�سرتاتيجية» متالحقة يف املرمى
الأمريك���ي و«الإ�رسائيلي» والدول
اخلليجية التي ت�س�ي�ر بركبها ،على
ال�ساحتني ال�سورية والعراقية على
ال�س���واء ،بانتظار ا�س���تعمال �أوراق
ميدانية هامة مل تك�ش���فها دم�ش���ق
حتى ال�ساعة حيال املرحلة املقبلة
يف �سورية ،لي�س �أقلها قدرة القيادة
ال�س���ورية الآن عل���ى فر�ض «حظر
جوي» يف �أجوائه���ا ،ويف الأجواء
املعادية القريبة �أي�ضاً ،ح�سب ت�أكيد
م�ص���ادر �إقليمية متابع���ة ،وربط ًا
مبعلوم���ات تقرير ميداين ك�ش���فها
ال�صحايف «�إدوارد دارك» ل�صحيفة
«�آل مونيتور» منذ �أ�سبوعني ،وفيها
�أن «عل���ى �أردوغان �أن يتوقّع ن�رصاً
بات و�ش���يك ًا للجي�ش ال�س���وري يف
حلب ،وليتوقًع �أي�ض ًا مع ا�ستعادتها
بداية حتوُّل ا�سرتاتيجي يف ال�رصاع
ال�سوري مل�ص���لحة الدولة ال�سورية
والرئي�س الأ�سد».

ماجدة احلاج

�أع���رب الرئي����س الرتك���ي رج���ب طيب
اردوغان عن قلقه لدى اجتماعه برئي�س
جه���از املخاب���رات ،ح���ول الت�رسيبات
الإعالمي���ة التي تتعلق بن�ش���اط تنظيم
«داع����ش» ورفع راياته يف بع�ض املدن
الرتكية ،وت�س���ليط الإعالم ،ال�ضوء على
تلك الأن�شطة� ،س���ائالً :ملاذا تباع �أعالم
و«تي �ش�ي�رت» داع�ش يف الأ�سواق بكل
حرية؟

¡ تركيا لي�ست اخليار الوحيد

ق��ال �س��فري �إيران ل��دى انقرة؛ علي ر�ض��ا
بيك��ديل� ،إن مفاو�ض��ات �إيران م��ع تركيا
م��د �أنبوب للغ��از عرب �أرا�ض��يها �إىل
حول ّ
اوروب��ا م��ا زالت قائمة� ،إال �أنها ال ت�ش��كل
اخليار الوحيد لرتانزيت الغاز الطبيعي �إىل
الأ�س��واق الأوروبية ،حيث ثمة ح�س��ابات
معقدة وعديدة لدرا�سة جدوى امل�رشوع.

¡ �رسّ ال�سباق املحموم

علّل م�ص���در ع�س���كري �أمريكي ال�سباق
املحم���وم بني ال�س���عودية وتركيا على
تدري���ب الع���دد الأكرب من «املعار�ض���ة
ال�سورية املعتدلة» ،برغبة كال الطرفني
يف �أن يك���ون �ص���احب الت�أث�ي�ر القوي
على امل�س���لحني ،ال�س���يما �أن وا�شنطن
تخطط لأن تك���ون تلك املجموعات نواة
التدخل الع�س���كري الربي يف الأرا�ض���ي
ُّ
ال�س���ورية ،ولذلك قررت الريا�ض م�ؤخراً
ت�رسيع عمليات التدريب على �أرا�ض���يها،
حيث ُي��ش�رف على تدريب امل�س���لحني
خرباء يف العمل الع�سكري من جن�سيات
خمتلف���ة ،بينهم الأمريكي���ة والأوروبية
و«الإ�رسائيلية».

¡ اجلمه���وري والدميقراط���ي
متوافقان

�أ�ش��ارت جمل��ة «نيوزوي��ك» الأمريكي��ة
�إىل �أن �أ�ص��وات احلزب�ين اجلمه��وري
والدميقراط��ي يف الكونغر���س الأمريكي،
رغ��م تباي��ن مواقفهم��ا ،تتوح��د عندم��ا
يتعل��ق املو�ض��وع ب�إي��ران وبرناجمه��ا
الن��ووي ،الفت��ة �إىل �أن الوزن ال�سيا�س��ي
مل�ؤي��دي «�إ�رسائي��ل» برز ب�ش��كل ملحوظ
خ�لال عقد اتفاق جنيف النووي امل�ؤقت،
وراهن�� ًا عل��ى �أعتاب جولة املفاو�ض��ات
النووية ،يجب ع��دم �إغفال دور امل�ؤيدين
�أي�ض�� ًا .واعت�برت املجل��ة الأمريكي��ة �أن
االتفاق مع �إيران يواجه تعقيدات �شائكة،
حي��ث �إن االتفاق ال يقت�رص على وجهات
نظ��ر ال��دول الت��ي جتل���س عل��ى طاول��ة
املفاو�ض��ات فق��ط ،ب��ل �إن �أي اتفاق مع
جه�ض ما مل يتم الت�صديق عليه
�سي َ
�إيران ُ
يف وا�شنطن ،وحتديداً يف الكونغر�س.

بري �أمريكي
¡ ال تدخُّ ل ّ

ا�س���تبعد اجل�ن�رال الأمريك���ي املتقاعد،
وحملل ال�ش�ؤون الع�س���كرية لدى �شبكة
«»CNN؛ م���ارك هريتلن���غ� ،أن يك���ون
الرئي�س باراك �أوباما ب�صدد املوافقة على
�إر�س���ال قوات برية �أمريكي���ة �إىل العراق
و�س���ورية ،قائ�ل�ا �إن ت�رصيحات���ه حول
التدخل بحال امتالك «داع�ش» ل�س�ل�اح
ُّ
نووي ت�أتي رغبة منه بعدم ا�ستبعاد �أي
خيار عن الطاولة.

أحــداث

 6عربي
االستثناء ..أبو
عمار في ذكراه
العاشرة
اعتلى الإعالمي زاهي وهبي
من�صة ال�شهيد �أب��و عمار يف
ذكراه العا�رشة ،وقال فيه ما
معب وم�ؤثر..
يليق من تكرمي رِّ
وبتكرميه �إمن���ا �أراد تكرمي
ال�شعب الفل�سطيني ،م�ؤكداً
�أن عرفات رجل اال�ستثناء يف
م�سرية الثورة الفل�سطينية.
�أب�����و ع���م���ار ن��ع��م ك��ان
اال�ستثناء� ..صاحب �شخ�صية
مثرية للجدل ..بتقديري وتقدير
الكثريين �إنها �شخ�صية لن
ت��ت��ك��رر ..كيف ال وق��د جمع
املتناق�ضات و�أجاد اللعب على
جدرانها دون �أن ي�سقط يف
�أتونها ..احتار يف �أمره القريب
والبعيد ..اختلفت وت�صادمت
معظم القيادات معه؛ من داخل
احلركة وخارجها ،لكن �رسعان
ما ع��اد وجمعها من حوله،
وعندما يعمل على تدوير
الزوايا مع �أح��د ،كان يعرف
ماذا يريد منه.
ن�سج عالقاته مع جميع
ال����دول وال���ق���وى والأح�����زاب
وحركات التحرر ،من ميينها
وي�سارها وو�سطها ..تارة تخاله
مارك�سي ًا وعلماني ًا ،وط��وراً
املتدين
تظنه قومي ًا ،و�أخ��رى
ّ
حتى النخاع ..العالقات لديه
كما الباب ال���دوار؛ ال يطيق
�أن ُيلزمه �أح��د يف حم��اور،
والتكتيك واال�سرتاتيجية عنده
واحد.
ع��ن��دم��ا ح��ان��ت حقيقة
ال��ت�����س��وي��ة الأم�ي�رك���ي���ة يف
املنطقة ،ح�رض مدريد وو ّقع
على «�أو�سلو» عاد �أبو عمار
�إىل �أرا�ضي احلكم الذاتي ،علّها
ت��ك��ون امل��دخ��ل نحو ال��دول��ة
 احللم املف َرت�ض ،ولو على 22باملائة جمموع ما �أبقته
«�أو�سلو» من فل�سطني.
ط���ال���ب���ه الأم��ي�رك����ي����ون
و«الإ�رسائيليون» بالتنازل عن
حق العودة والقد�س ،فرف�ض،
وكانت انتفا�ضة الأق�صى .عاد
�أبو عمار �إىل بدايات الثورة؛
وغ�����ض ال��ط��رف عن
���س �لّ��ح
ّ
املقاومني واال�ست�شهاديني،
و�أعاد و�صل ما انقطع مع رفاق
الر�صا�صة الأوىل يف ال�ساحة،
وال���ذي���ن ب���ادل���وه احل��ر���ص
حملته «�إ�رسائيل»
باحلر�صّ ..
امل�س�ؤولية ،فاغتاله املقبور
توعده ..فق�ضى
�شارون ،بعد �أن ّ
كما مت ّنى �شهيداً ،ولي�س �أ�سرياً
�أو طريداً.

رامز م�صطفى
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ّ
مقومات مواجهة تشريع العنصرية الصهيونية
تك�ش���ف الأ�س���اليب االحتيالي���ة
والتناق�ضات التي ي�س���تخدمها رئي�س
الوزراء ال�ص���هيوين بنيام�ي�ن نتنياهو
وحكومت���ه اليميني���ة املزي���د م���ن
العن�رصية والتطرف ،حيث ي�ؤكد �أنه ال
توجد نوايا لديه يف تغيري الو�ض���ع يف
القد�س ،ويعلن ا�ستعداده لإعادة �إطالق
املفاو�ض���ات مع اجلانب الفل�س���طيني
من جهة ،ويدفع باجتاه ت�رشيع املزيد
من الب�ؤر اال�س���تيطانية واملمار�س���ات
والقوانني العن�رصية م���ن جهة �أخرى،
خ�صو�ص��� ًا قانون القومي���ة الذي ميهّد
القتالع فل�سطينيي  48من �أرا�ضيهم.
دعوة رئي�س احلكومة ال�ص���هيونية
املتطرفة بنيامني نتنياهو لفل�سطينيي
الـ 48بالرحيل �إىل ال�ض���فة الفل�سطينية
وقط���اع غزة� ،أتت ا�س���تكما ًال لعمليات
االقت�ل�اع املمنهج���ة للفل�س���طينيني
من �أرا�ض���هيم ،وي�أتي ذل���ك تزامن ًا مع
ا�س���تمرار ما يح���دث يف مدينة القد�س
جله���ة ا�س���تمرار العدوان ال�ص���هيوين
على ال�ش���عب الفل�سطيني ،واملواجهات
البطولية التي يخو�ض���ها املقد�س���يون
دفاع ًا عن �أر�ض���هم وعا�ص���مة دولتهم،
بهدف �إف�ش���ال املخططات ال�صهيونية،
لي�س���ت فقط بح���ق القد�س وامل�س���جد
الأق�ص���ى ،بل كل الأر�ض الفل�س���طينية،
لأن ما يح���دث يف القد�س ه���و امتداد
للع���دوان الذي ا�س���تهدف قط���اع غزة،
وال���ذي م���ا زال ي�س���تهدف كل الأر�ض
على م�ساحة ال�ض���فة الفل�سطينية؛ يف
�أك�ب�ر عملية تهويد وا�س���تيطان بهدف
�إحكام ال�س���يطرة على املدينة� ،إ�ضافة
�إىل الإجراءات واملمار�سات ال�صهيونية
بحق املقد�س���يني لدفعهم �إىل مغادرة
�أر�ض���هم وممتلكاتهم يف �إط���ار فر�ض
امل�رشوع ال�صهيوين بتحقيق «يهودية
الدولة» ،من خالل طرد الفل�س���طينيني
عرب قتله���م والتنكيل به���م ،وكان �آخر
جرائمهم ال�س���ائق الفل�س���طيني الذي
�ش���نقه ال�ص���هاينة يف احلافل���ة التي
يقودها بدم ب���ارد يذكّر بجرمية الطفل
�أبو خ�ضرية.
ي�أتي ذلك يف ظل احتدام اخلالفات
الفل�س���طينية ،خ�صو�ص��� ًا بني «فتح»
و«حما����س» عل���ى خلفية م���ا حدث
يف غزة قبيل االحتف���ال بذكرى رحيل

دعوة نتنياهو لفل�سطينيي الـ 48بالرحيل ا�ستكمال لعمليات االقتالع املمنهجة

المطلوب تشكيل جبهة
موحدة تدعم
مقاومة َّ
نضال المقدسيين الذين
يخوضون المعركة نيابة
عن األمة

القائ���د يا�رس عرفات ،واته���ام قيادات
«فتحاوية» «حرك َة حما�س» بالوقوف
وراء التفجريات التي ا�ستهدفت قيادات
«فتحاوية» ومن�صة االحتفال بالذكرى.
هذه الأحداث ت�ضعنا �أمام عدد من
التحديات ،ومنها و�ض���ع ا�س�ت�راتيجية
ن�ض���الية فل�س���طينية متهّ���د لإط�ل�اق

انتفا�ضة فل�س���طينية وتفعيل املقاومة
ال�شعبية ،وعلى امل�ستوى الدويل العمل
على ا�س���تثمار ع�ض���وية فل�سطني يف
الأمم املتحدة ،واالن�ض���مام �إىل جميع
امل�ؤ�س�س���ات واالتفاقي���ات الدولي���ة،
خ�صو�ص��� ًا حمكمة اجلنايات الدولية،
مب���ا يفت���ح الأف���ق حلملة �سيا�س���ية
دبلوما�س���ية حتقق املزيد من خطوات
ن���زع ال�رشعية عن االحت�ل�ال ،و�إطالق
حوار وطن���ي لت�ش���كيل حكومة وحدة
وطني���ة فل�س���طينية ،وت�ش���كيل قيادة
وطنية علي���ا موحَّ ���دة يف قطاع غزة،
ت�أخذ على عاتقها مهمة رفع احل�ص���ار،
وبناء جبهة مقاومة موحَّ دة ع�س���كرية
و�سيا�س���ية ودبلوما�سية ،بالإ�ضافة �إىل
دعم ن�ض���ال املقد�س���يني ،باعتبارهم
يخو�ضون املعركة نيابة عن كل الأمة،
وواجب اجلميع اليوم حتمُّل امل�س�ؤولية
يف ه���ذه املعرك���ة امل�ص�ي�رية الت���ي
ت�ستهدف واحدة من �أقد�س الأماكن لدى
امل�سلمني.

ويبق���ى الره���ان عل���ى وحدة
ال�شعب الفل�سطيني الكفيلة ب�إف�شال
املخططات ال�ص���هيونية ،وبالتايل
على اجلميع التوحُّ د من �أجل القد�س
ومن �أجل فل�سطني ،وو�ضع اخلالفات
والتباينات جانباً ،ومبا ي�ض���من �أن
ت�أخذ مكانتها التي ت�ستحق ك�أولوية
م���ن �أولوي���ات الأم���ة ،ومواجه���ة
املح���اوالت واجله���ود الت���ي تُبذل
لإخماد ثورة القد����س ،كذلك دعوة
جميع القوى ال�سيا�س���ية وال�شعبية
الفل�س���طينية �إىل رف���ع جهوزيتها
الن�ض���الية للمواجه���ة القادمة يف
وجه االحتالل واال�س���تيطان ،ومبا
يوفّر مقومات �ص���مود املقد�س���يني
يف �أر�ضهم ،وي�ض���من حمايتهم من
ع���دوان جي�ش االحت�ل�ال وقطعان
امل�س���توطنني ،وميه���د لإط�ل�اق
انتفا�ضة فل�سطينية �شاملة.

�سامر ال�سيالوي

ّ
فضل الله يوقع كتابه «حزب الله والدولة في لبنان ..الرؤية والمسار»
وقّ���ع ع�ض���و كتلة الوفاء للمقاومة النائب د .ح�س���ن ف�ض���ل اهلل يف ق�رص
الأوني�س���كو كتابه اجلديد «حزب اهلل والدولة يف لبنان ..الر�ؤية وامل�س���ار»،
مب�شاركة ح�شد من ال�شخ�صيات ال�سيا�سية واحلزبية واالجتماعية.
ف�ص���ول الكتاب ال�سبعة تتناول ركائز عالقة حزب اهلل بالدولة يف جمتمع
متنوِّع انطالق ًا من �إميانه مببد�أ والية الفقيه ،ومدى انتظام ن�ش����أتها ،وتتحدّث
عن الدولة املفقودة واملُعطَّ لَة ،وحراك ال�س���يد مو�سى ال�صدر ،ون�ش�أة حزب اهلل
حتت االحتالل و�رشعية املقاومة يف البيانات الوزارية والن�صو�ص الد�ستورية
ودولة ال�رشاكة ،ف�ض�ل�اً عن �س���بل حماية الوطن من الأخط���ار «الإ�رسائيلية»
والتكفريية.
كم���ا يركّز الكتاب على �أداء الدولة نف�س���ها يف حمطَّ ���ات تاريخيَّة كثرية،
مت
وح���رب متوز  ،2006واملرحلة التي هذا العدون .كذلك يقدّم خال�ص���ات ملا ّ
التو�صل �إليه من نتائج عن نظرة حزب اهلل للدولة املرجّ وة.
َّ

النائب ح�سن ف�ضل اهلل خالل حفل التوقيع

www.athabat.net
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ّ
«داعش» تفجر المصالحة الفلسطينية
ا�س����تكملت «داع�����ش» تنفي����ذ
املخط����ط الأمريك����ي  -ال�ص����هيوين
بتفج��ي�ر العامل العربي والإ�س��ل�امي،
مت ت�ص����نيعها حلرف البو�ص����لة
حيث ّ
عن مقاوم����ة الع����دو «الإ�رسائيلي»
املحت ّل لفل�س����طني والأرا�ضي العربية
املحتل����ة ،وركّزت جهاده����ا اخلادع
واملناف����ق مبواجهة امل�س����لمني على
اخت��ل�اف مذاهبهم وبقي����ة الطوائف
من امل�س����يحيني والأقلي����ات الدينية،
و�أعلن����ت  -وف����ق �إ�س��ل�امها املهجَّ ن
�أمريكي ًا وخمابراتي ًا � -أن اهلل �سبحانه
مل ي�أمرها بقتال «�إ�رسائيل» ،وبع�ض
�أخواتها من التكفرييني حاولوا �س��ت�ر
عورته����م ب�����أن قال����وا ب�أولوية جهاد
الأنظمة ،وتطهري ال�س����احات العربية
والإ�س��ل�امية ليتفرّغوا لقت����ال الغزاة
واملحتلني.
فجّ رت «داع�ش» منازل م�س�ؤويل
«فت����ح» (ال�سُّ ����نة) يف غ����زة الت����ي
ت�س����يطر عليها «حما�����س» ،ومنعت
االحتفال بذكرى الرئي�س الفل�س����طيني
الراح����ل يا���س�ر عرف����ات ،ومل تكمل
«جهاده����ا» �إىل ح����دود غ����زة لقتال
العدو «الإ�رسائيلي»! بايعتها منظمة
«�أن�ص����ار بيت املقد�س» يف �س����يناء،
وقتلت اجلنود امل�رصيني (ال�سُّ نة) ،يف
الوق����ت الذي حتا�رص ق����وات االحتالل
امل�س����جد الأق�صى ومتنع امل�صلني من
الو�ص����ول �إليه ،وتقتل الفل�س����طينيني
املدني��ي�ن ،ومل يتذ ّك����ر «خليفتهم»
املفرتَ�ض �أن يهدد �أ�س����ياده كما يفعل
�ضد امل�س����لمني ،ويتباهى مع �أن�صاره
بحفالت الذبح الدموية اجلماعية يف
العراق و�سورية وم�رص..
مل ت�س����تطع «�إ�رسائي����ل» من����ع
امل�ص����احلة الفل�س����طينية عرب حرب
غزة ،ف�أوعزت �إىل جحافلها التكفريية
التي تقدِّم لها اال�ست�شفاء وامل�ساعدات
يف اجلوالن املحتل لإ�س����قاط النظام
املقاوم يف �س����ورية ب���� أ� ّن عليهم دفع

الثم����ن بتفجري ال�ص����ف الفل�س����طيني
والوح����دة الفل�س����طينية الت����ي عجز
الفل�س����طينيون ع����ن حتقيقه����ا منذ
�س����نوات ،والت����ي �إن حتقق����ت ميكنها
حماية ال�ش����عب الفل�س����طيني وحفظ
حقوق����ه ومكت�س����باته� ،أو على الأقل
التخفيف من معاناته وعذاباته ..وهنا
البد من ال�س�ؤال :هل و�صلت «داع�ش»
�إىل غزة؟ وهل �أ�ص����بحت لديها القدرة
اللوج�ستية للقيام بتفجريات متزامنة
وبيانات تعلَّق عل����ى �أبواب املنازل؟
مت ا�س����تخدام ا�سم «داع�ش» من
وهل ّ
عمالء «�إ�رسائيل» �أو جهات �أخرى يف
غزة؟ وما هي م�س�����ؤولية «حما�س»
عن هذه التفجريات ،وهي التي تمُ �سك
بزمام الأمور يف القطاع؟
لقد جن����ح الفاعل����ون يف تفجري
امل�ص����احلة والوح����دة الفل�س����طينية،
متام ًا كما جنحوا يف ا�ستنزاف القوى
العربية وتفتيت الأوطان وال�ش����عوب،
وطعن الإ�س��ل�ام با�س����م الإ�سالم الذي
يرفعون �ش����عارات تطبيق����ه والدعوة
�إليه؛ يف عملية خداع ديني فا�ض����حة
ال يري����د بع�ض املت�آمري����ن االعرتاف
بها ،وم����ا يزالون يدعم����ون احلركات

تفجر المصالحة
«داعش» ّ
الفلسطينية ليبقى
مشردين تحت
أهل غزة
ّ
العواصف ..و«أنصار بيت
المقدس» تقتل الجنود
المصريين ليزيد الحصار
على أهل غزة!

هل «داع�ش» هي من يقف وراء تفجري منازل قادة «فتح» يف غزة؟

التكفريية بحجة «حماية حقوق �أهل
ال�سنة» الذين ي�س����بون ن�ساءهم كما
الآخرين يف العراق و�سورية..
«داع����ش» و�أخواته���ا ورعاتهم ال
يعتربون امل�س���جد الأق�صى حمتالً ،بل
ي�سيطر عليه بنو عمومتهم وحلفا�ؤهم
من ال�ص���هاينة ،ولذا مل يُ�شهروا بندقية
يف وجهه���م ،ومل يقوم���وا بعملي���ة
انتحارية واحدة ،بينما يقومون مبئات
العملي���ات �ض���د امل�س���لمني الأبرياء..
فهل يريد البع����ض �أدلة على خيانتهم
وعمالتهم �أكرث من ذلك؟
«داع����ش» تفجّ ���ر امل�ص���احلة
الفل�س���طينية ليبقى �أهل غزة م�رشّدين
حتت العوا�ص���ف والأمطار ،و«�أن�ص���ار

بيت املقد�س» تقتل اجلنود امل�رصيني
ليزيد احل�ص���ار عل���ى �أهل غ���زة ،مع
الإ�ش���ارة �إىل �أنه���م جميع ًا م���ن �أهل
ال�سُّ نة� ،سواء عنا�رص «فتح» �أو اجلنود
امل�رصي�ي�ن ،وكذلك �أهل غ���زة ..ويبقى
�شعار «داع�ش» و�أخواتها «حماية �أهل
ال�سُّ نة» ..وعلينا �أن ن�صدّق!
«داع�ش» و�أخواته���ا �رسطان هذه
الأمة الت���ي ابتُليت بالغدة ال�رسطانية
وال�رش املطل���ق «�إ�رسائيل» ،لذلك البد
من جتفيف منابع الفكر التكفريي الذي
ت�رشب منه ،وهذه م�س����ؤوليتنا جميعاً؛
علماء ومثقف�ي�ن و�إعالميني ور�أي عام،
لأنها تهدّدنا جميع ًا وفق ا�س�ت�راتيجية
الق�ضم التدريجي ،لت�سهيل ابتالعنا عرب

َّ
ِّ
مواجهات القدس خطوة متقدمة باتجاه العمل المسلح
حاولت «�إ�رسائيل» اال�ستفادة من الأزمات التي
تع�صف باملنطقة ،ومن الفتنة املذهبية التي �أوقدت
�أمريكا نارها لإلهاء امل�سلمني عن ق�ضيتهم الأ�سا�س؛
حترير فل�س���طني ،فزادت من �أعمالها العدوانية ومن
تو�سعة امل�ستوطنات ،وحتديداً يف القد�س ال�رشيف،
من �أج���ل تكري�س تهويدها ،وذل���ك من خالل جملة
من الإجراءات امليدانية ،كاال�ستيالء على املزيد من
الأرا�ض���ي ،وتهجري �أكرب عدد ممكن من الفل�سطينيني
منها ،لتغي�ي�ر اجلغرافيا ال�س���كانية فيها ،ودخول
امل�س���توطنني واحلاخامات املتطرفني �إىل امل�سجد
الأق�صى بطريقة ا�س���تفزازية ،وبحماية من ال�رشطة
«الإ�رسائيلي���ة» ،وب�ش���كل متكرر ،وق���د بلغ متادي
«�إ�رسائيل» بالعمل على �إقرار م�رشوع يف الربملان
«الإ�رسائيلي» يدعو �إىل تقا�س���م امل�س���جد الأق�صى
زماني ًا ومكاني ًا بني اليهود وامل�سلمني ،وهو �أمر مل
يكن ليتقبّله �أبناء ال�ض���فة والقطاع ،لأنه من �أخطر
الإجراءات التي ت�سعى «�إ�رسائيل» لل�سري بها.
مل ت�ص���ل «�إ�رسائي���ل» �إىل ما تري���د من جراء

ت�صعيد عمليات القمع والتهديد واالعتقال �ضد �أبناء
ال�ض���فة والقد�س ،بل زادت من عنفوانهم ،وتفاج�أت
بحجم العمليات الع�س���كرية �ض���دها ،خ�صو�ص��� ًا
العملية الأخ�ي�رة يوم الثالثاء املا�ض���ي ،وغريها،
والتي مل تكن تتوقعها ،وب�أ�س���لوب املواجهة القدمي
 اجلديد الذي مل يعتم���د على التقنيات املتطورة،بل عل���ى الو�س���ائل العادية واملتاح���ة ،والتي ال
تتطلب من املقاوم جهداً من �أجل احل�ص���ول عليها،
كال�س���كني وال�س���يارة ،والتي �أدت �إىل مقتل العديد
من «الإ�رسائيليني» وجرح الع�رشات منهم ،و�أربكت
«الأمن الإ�رسائيلي».
تطوُّر الأحداث يف ال�ضفة الغربية والقد�س ك�رس
ال�صمت العربي والدويل جتاه الق�ضية الفل�سطينية،
وجتاه حق ال�ش���عب الفل�سطيني يف ا�ستعادة �أر�ضه
التي احتلتها «�إ�رسائيل» ،و�أعاد ت�سليط ال�ضوء على
فل�س���طني ،بعد �أن غيّبها الأمريكي و«الإ�رسائيلي»
عن م��س�رح الأحداث ال�سيا�س���ية يف منطقة ال�رشق
الأو�س���ط ،وبعد �أن جعل ال�شغل ال�ش���اغل للأنظمة

العربية بعي���داً عن ال�رصاع احلقيقي �ض���د الكيان
ال�صهيوين الغا�ص���ب ب�إدخالها يف حروب مذهبية
ال م�ص���لحة فيه���ا للأمة العربية والإ�س�ل�امية ،كل
هذا مكّن «�إ�رسائيل» من اال�س���تمرار يف �سيا�س���تها
اال�س���تيطانية يف القد�س ،وتدني�س���ها للمقد�سات،
وحربها على ال�ش���عب الفل�سطيني من دون رقيب �أو
ح�سيب.
الأحداث قبل عملية الثالثاء املا�ض���ي فر�ض���ت
اجتم���اع كل م���ن املل���ك الأردين ونتنياهو وكريي،
واالت�ص���ال بالرئي�س امل�رصي عبد الفتاح ال�سي�سي
لو�ض���عه يف �أجواء االجتماع ال���ذي تناول الأحداث
يف القد����س وتداعياته���ا ،وال�س���عي للتخفيف من
حدتها ،كي ال تاخذ منح ًا ت�ص���عيدياً ،بحيث ي�صبح
«الإ�رسائيل���ي» �أمام انتفا�ض���ة ثالثة يف ال�ض���فة
الغربي���ة والقد�س (وه���ي التي �أ�ش���ار �إليها الإمام
اخلامنئ���ي يف خطاب���ه لأهايل ال�ض���فة بعد حرب
غزة الأخرية ب�أن طلب من �أهلها تطوير انتفا�ض���تهم
�إىل مقاومة م�س���لحة؛ �أ�س���وة باملقاومني يف غزة)،

(�أ.ف.ب).

الرتهيب الدموي ،وال�شعارات اخلادعة
وامل�ضلِّلة.
�أيه���ا الإخ���وة الفل�س���طينيون،
«داع�ش» عقبة ت�س���د الطريق �أمامكم
لتحري���ر فل�س���طني ،وه���ا ه���ي تفجّ ر
خميماتك���م يف الريموك ونه���ر البارد،
وحتاول يف عني احلل���وة ،لكي تذوبوا
حيثما �أنت���م ،كما تذوب���ون يف بلدان
العام لكي تتجن�سوا وت�ستوطنوا هناك
�ض���من عملية �إعدام بطيئة و»ناعمة»
للق�ض���ية الفل�سطينية يف �أخطر مرحلة
مترّ بها فل�سطني والعامل العربي ..فهل
ت�ستيقظون قبل فوات الأوان؟

د .ن�سيب حطيط

ف�أ�رسعت «�إ�رسائيل» بعد االنتهاء من االجتماع �إىل
العمل على تهدئة الأجواء بال�س���ماح للفل�سطينيني
جميع ًا بدخول امل�سجد الأق�صى ،بعد �أن كان الدخول
ممنوع ًَا على الذين تقل �أعمارهم عن اخلم�سني �سنة.
عملي���ة املجاهدين الأبطال يف الكني�س اليهودي
�ألقت امل�س����ؤولية عل���ى جميع مكون���ات املجتمع
الفل�سطيني ،و�أ�سقطت الذرائع منهم ،لتقول لهم �إنه ال
�أع���ذار بعد هذا اليوم ملن يريد �أن يقاوم املحتل ،ولو
بطريقة بدائية ،لأنها فاعلة.
هذه الأعمال هي م�ؤ�رش لت�صعيد م�سلح يف ال�ضفة
ميكن �أن يهز «�أمن �إ�رسائيل» ،ويهدد وجود جي�ش���ها
فيها ،وت�ضع جميع ف�صائل املقاومة الفل�سطينية �أمام
م�س����ؤولية كبرية ،تتطلب منهم التوقف عن الرتا�شق
ال�سيا�سي وتبادل االتهامات والتخوين ،والعمل �صف ًا
واحداً مع �إخوتهم يف ال�ض���فة الغربية لتحرير كامل
الرتاب الفل�سطيني.

هاين قا�سم
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رأى أننا نشهد حربًا عالمية «مفرملة» بثالثة أوجه

عماد رزق :المنطقة متجهة إلى التصعيد
ال جدي���د حتمل���ه م�ؤمت���رات
ال�سيا�س���يني رغم ك�ث�رة الكالم
والن���دوات والإبت�س���امات �أمام
كامريات التلفزة� ،صناع القرار قلّة
متخفية تُ�سيرّ �ش����ؤون الأكرثية،
انها الإ�سرتاجتية القدمية ما زالت
فعالّ���ة وقوامها «م�ش���كلة  -ر ّد
فعل  -ح���ل» ..البناء القدمي وان
كانوا �ص���ناعه ال يخ�ضع متام ًا
لإرادته���م ..احلل بنظام جديد هم
رواده..
عن �ش����ؤون املنطقة والعامل
وتداعياتها عل���ى لبنان ،جريدة
«الثب���ات» التقت���ت مدير عام
للدرا�س���ات
«الإ�ست�ش���ارية
الإ�سرتاجتية» عماد رزق ،وكانت
هذا اللقاء:
يربط عماد رزق امل�ش���هد اللبناين
باحداث املنطق���ة والعامل منذ العام
« ،2004امل��ش�روع الأمريك���ي لل�رشق
الأو�س���ط بد�أ مع تنفيذ الإغتياالت يف
لبنان ،وابرزها عملي��� ًا اغتيال رفيق
احلريري يف العام  ،2005و�ص���و ًال اىل
الفو�ضى التي تع ّم بها �سورية وادخال
امل�سلحني من كل جن�س وعرق اليها،
وهذه احللق���ة لي�س���ت متباعدة عن
حلقات اخرى وما ح�ص���ل ويح�ص���ل
من فو�ض���ى يف العراق وافغان�ستان،
وبالتايل ما اطلق يف لبنان من «ثورة
الأرز» �ش���اهدناه بالثورة الربتقالية
يف اوكراني���ا يف  ،2004وانتقل لأكرث
من منطقة وفق ا�س�ت�راجتية الواليات
املتحدة».
لبنان نقطة ارتكاز

وا�رسائي���ل بجانب���ه ت�ش���كّل قاعدة
امريكية تن ّفذ خمططاتها ،ير ّد« :لبنان
منطقة خ�ص���بة للعمليات الليربالية
الر�أ�س���مالية يف الغرب ،وهذا املحور
ميت ّد من �ش���واطئ الإ�سكندرية (م�رص)
م���روراً مبراف���ئ حيف���ا وت���ل ابيب
(فل�سطني) و�صو ًال اىل لبنان ،وتقابله
نقط���ة اخرى تبد�أ من انطاكيا ومرافئ
تركيا على ال�شواطئ املتو�سط ليبقى
اق ّل من  200كلم غري ال�ساحل ال�سوري
غ�ي�ر خا�ض���عة للهيمن���ة الأمريكية،
وانطالق ًا من ذلك نفهم ما يح�صل يف
�سورية ونفهم الإكت�ش���افات النفطية
والغ���از يف البح���ر املتو�س���ط ،وهذا
ما ي�ؤكد �أ ّن الغرب منذ �س���نوات كان
ي�س���عى لو�ضع يده على اخلط املمتد
من تركيا اىل �ش���واطئ الإ�س���كندرية
مير بب�ي�روت كنقطة الإرتكاز..
والذي ّ
واذا نظرنا اىل م�ش���اريع الإعمار التي
نفذه���ا رفي���ق احلري���ري يف بدايات
الت�سعينات وم�شاريع الربط الإقليمي
املتعلق���ة بانابي���ب الغ���از والربط
احلرة
الكهربائي او منطق���ة التجارة ّ
والغاء ت�أ�ش�ي�رات العب���ور بني لبنان
و�سورية والإردن وتركيا ،هذه التدابري
كانت مقدمة لهذا الإمتداد».
ويعت��ب�ر رزق أ� ّن الغ����رب ي�س����عى
مب�رشوعه ان يكون العامل الإقت�صادي
واملايل (الإ�س����تثماري) فر�صة لتطويع
املنطق����ة ،بال�س��ل�ام املن�ش����ود يف
املنطق����ة ،فيت ّم ا�س����قاط امل�ش����اريع
الأخ����رى �س����واء التقارب ال�ص����يني -
الرو�س����ي من جهة �أو التقارب الإيراين
ال�س����وري الذي متظه����ر بوجود حزب
اهلل يف لبن����ان ..ولبنان عل����ى الدوام
حمور ه����ذا التناف�س الدويل الإقليمي،
وان اتخ����ذ احيان ًا �ش����كل التفاهمات
فال�رصاع يبقى �رسي ًا يف عدة مناحي
(ثقافة – �إقت�صاد) ،و�أحيان ًا كان ي�أخذ
طابع���� ًا امني���� ًا من خ��ل�ال التفجريات

ب���ر�أي رزق ،هناك ح���زام من نار
مي���ر يف منطقة
ممت���د م���ن �أوكرانيا ّ
ال�رشق الأو�سط ،ويتجه اىل قلب ا�سيا
باجتاه باك�س���تان وك�ش���مري ،ولبنان
ال���ذي على ال���دوام كان نقطة ارتكاز
على البحر املتو�سط لتنفيذ �سيا�سات
املنطقة ،متام ًا منذ  50عام ًا يوم كان العالم يعيش تداعيات
للأمريكي�ي�ن دوراً يف عملي���ة الإنزال حرب اقتصادية من أجل
على �ش���واطئ بريوت وف���ق ما اطلق
يف حينه بعملية «الوطواط الأزرق» ،صياغة نظام مالي ال يكون
واليوم نرى الأمريكي مت�شبث باحلفاظ الدوالر العملة الوحيدة
على لبنان من �ضمن ا�سرتاجتيته يف
املنطقة ونالح���ظ الدعم الذي يقد ّمه
معنوي ًا و�سيا�سي ًا لبع�ض ال�سيا�سيني
وع�س���كري ًا للجي�ش ..بالإ�ضافة البقاء
الإ�ستقرار الأمني والإقت�صادي ..ليكون
لبنان بح�س���ب ال�سيا�س���ة الأمريكية والر�س����ائل االمني����ة ..وما ن����راه على
قاعدة ومنوذج��� ًا للنظ���ام الليربايل ال�س����احة يف �ش����مال لبن����ان او يف
والر�أ�س���مايل الغربي ،رغم تعثرّ ه بعد عر�سال يخرج عن الإطار املحلي ..أل ّن
معظم ال�سيا�س����يني وامل�س�����ؤولني يف
عدوان �إ�رسائيلي عام .»2006
ن�س�أل م�ؤ�س����س الإ�ست�شارية عماد لبنان لي�سوا االّ بيدق ًا �أو �آداة مرتبطة
رزق عن م�ص���لحة لبنان يف ازدهاره مب�شاريع اوروبية للمنطقة �ضمن اطار

املتو�س����طي الإقليمي �أو �ض����من اطار
امل�رشوع الأمريكي الدويل.
حرب الدميغرافيا
العامل بح�سب رزق يخ�ضع لعملية
حت ّول ،منها ناعم ومنها ما هو عنيف،
ويقول« :دول العامل تعي�ش تداعيات
ثالث حروب ،الأوىل اقت�صادية من اجل
�ص���ياغة نظام مايل ال يكون الدوالر
العمل���ة الوحي���دة للت���داول النفطي
والغاز والتب���ادالت التجارية ،بحيث
تكون العمالت الوطنية للدول الكربى
هي ا�س���ا�س هذا التعامالت ،واحلرب
الثانية ه���ي «دميغرافية» واحلروب
الذكي���ة التي ت�ش��� ّن حت���ت عناوين
الإيبوال وفو�ضى العراق وافغان�ستان
واليمن ..من اهدافه م�س����ألة تخفي�ض
عدد ال�سكان لل�س���يطرة ،والثالثة لها
عالقة باملوا�ص�ل�ات والتجارة ور�أينا
ف�ص���ولها يف القر�صنة التي برزت يف
بحر ال�ص���ومال ،بحيث يت ّم �إعرتا�ض
طريق ال�س���فن بالتزامن م���ع ارتفاع
ا�س���عار �رشكات الت�أم�ي�ن ،ومن خالل
ا�س���قاط عدد م���ن الطائ���رات لزيادة
تكاليف ال�س���فر ،فيتب�ّي�نّ من كل ذلك
ان بع�ض ال��ش�ركات العابرة للقارات
هي م���ن تتحكم بال�س���وق العاملي،
وهي التي ت�ضغط على رجال الأعمال
وهي التي ترهب الإقت�ص���اد ال�صيني
والرو�س���ي ليظال ملتزم�ي�ن بالدوالر
كعملة ،وذلك لتبقى الواليات املتحدة
القط���ب الوحيد يف �إتخ���اذ القرارات
وتنفيذه���ا ..وحت���ى اليوم م���ا زالت
العمالت والتج���ارة والتحويالت مترّ
عرب البنوك يف نيويورك والتي ت�سيطر
عليها بع�ض املجموعات الأمريكية».
املطلوب من �إيران
وم���اذا ع���ن امللف�ي�ن الإي���راين
وال�س���وري ،ب���ر�أي رزق« ،الأزمات يف

العامل متجهة اىل مزيد من الت�صعيد،
ففي العام  2005كانت امل�شاكل وكانت
عدة لقاءات بني رو�سيا وامريكا ،ورغم
احلدي���ث عن �رشاكة ا�س�ت�راجتية بني
امريكا ورو�س���يا ،الت�ص���عيد هو �س ّيد
املوق���ف وما يحدث يف افغان�س���تان
ولبن���ان والع���راق و�س���ورية امل�ؤ�رش
ت�صاعدي ،وبالتايل امكانية الو�صول
اىل ت�سوية وحلول و�صفقات امكانية
�ضعيفة جداً ،طبع ًا يبقى هناك متنف�س
ك���ي ال يق���ع الإنفجار ،وم���ن خالله
ي�أتي التعاون لفتح قنوات للتخفيف
م���ن الإحتقان لأن الإنفجار �س���يكون
مكلف ًا ،امنا ت�صاعد هذه الوترية �سواء
يف افريقي���ا (م���ايل  -نيجرييا � -آفة
ايبوال) ويف ا�سيا من توتر العالقة بني
ال�ص�ي�ن والفلبني واليابان وبورما ،او
يف اوروبا مع تداعيات لأزمة اوكرانيا
وانعكا�سها على اذربيجان وجورجيا..
وبالت���ايل الإحتقان ال���دويل مرتفع
جداً ،وامكانية الو�ص���ول اىل ت�سويات
�ضعيفة جداً ،وبالتايل لي�س املطلوب
م���ن ايران ان تتخلى ع���ن برناجمها
النووي ،املطلوب ان تكون �رشيكة يف
النظام الدويل وفق ًا للأجندة الأمريكية،
وهذا ما اظنه �صعب ًا للغاية ،وج ّل ما
تريده الواليات املتحدة ك�سب الوقت
ل�ت�رزح اي���ران بالدي���ون ،واعتقد ا ّن
هذه ال�سيا�س���ة الأمريكية معتمدة يف
اكرث من دولة ،والتغيري التي ُين�ش���د
من فرتة لأخ���رى من خ�ل�ال الألوان
كالث���ورة اخل�رضاء يف الع���ام 2009
ج�س نب�ض ..واليوم الإ�ش���تباك
كانت ّ
االقليمي يح�ص���ل من خالل ق�ص���ف
الهواوي���ن على احل���دود الإيرانية -
الباك�ستانية ،وميكن اعتباره حت�ضرياً
لإ�شتباك �سني� /شيعي بني اكرب دولة
�سنية (باك�ستيان) واكرب دولة �شيعية
(ايران) ،والهدف حتويل ايران وال�ضغط
عليها� ...أما على حمور �س���ورية �سواء
اجتهن���ا نحو جنيف � 3أو مو�س���كو ،1
ه���ذه الإجتماع���ات هدفه���ا تخفيف

الإحتقان ولي����س انهائها ،والتخفيف
ي�س���مح جلمي���ع الأفرقاء ا�س���تعادة
�أنفا�سه ،وذلك يح�ص���ل بالتزامن مع
تدمري ممنهج للإقت�صاد ال�سوري ،وفق
ما ي�س��� ّمى �رضبات لداع�ش وحقيقتها
ا�ستهداف للإقت�صاد ال�سوري».
ي�ش�ي�ر رزق اىل �أ ّن املنطقة متجهة
اىل مزيد من الت�ص���ادم والفرملة التي
ي�ؤكده���ا هدفها اال ندخ���ل يف حرب
عاملية ثالثة ..لأ ّن الأ�رضار �س���تكون
كبرية على اجلمي���ع ،فر�ص احلل يف
�س���ورية �ضعيفة ،وتو�س���ع تداعياتها
بد�أت تنعك�س على العراق ورمبا على
تركيا والأردن واخلليج ،امل�ش���اكل يف
افغان�ستان تتو�س���ع رغم الإن�سحاب
الأمريك���ي باجتاه ايران وباك�س���تان،
تتجه �ص���وب حميط
وازمة اوكرانيا ّ
البحر الأ�س���ود باعادة حتريك ملفات
عديدة..
الت�صدّ ي
ن�س�����أل رزق عن ت�ص����دي رو�س����يا
وال�ص��ي�ن وايران و�س����ورية والعراق،
وال�ش����عوب العربية ،ودول الربيك�س،
ي�ش��ي�ر رزق اىل �أ ّن توحيد اجلهود بني
عدة اقط����اب دولية ملواجهة الآحادية
الأمريكية ب����د�أت تتو�س����ع« ،الرئي�س
بوتني بعالقته مع ال�ص��ي�ن ي�س����عى
ال�س����تنها�ض العالق����ات ال�ص����ينية
الرو�س����ية من جديد ،وهذا املحور بد�أ
يف الإت�س����اع مع منظمة «�شنغهاي»،
ومنظومة «الربيك�س» الإقت�ص����ادية،
كم����ا ا ّن البحث يف اعادة التعامل يف
العم��ل�ات الوطنية بالروبل الرو�س����ي
والي����وان ال�ص����يني ،وافتت����اح بن����ك
الربيك�س يف �ش����نغهاي ميكن اعتباره
مقدمة مهمة يف اطار مواجهة الهيمنة
الإقت�صادية واملالية الأمريكية ،ولكن
امكانية املواجهة �ص����عبة ،لأن الر�ؤية
امل�ش��ت�ركة ب��ي�ن الأقط����اب الدوليني
الذي����ن يواجهون امل���ش�روع الأمريكي
ي�شوبها ت�ض����ارب امل�شاريع بني ايران
ورو�سيا وال�صني ،فرو�سيا يهمها املياه
الدافئة كما مو�ضوع الأرا�ضي املقد�سة
بعد عودتها اىل جذورها امل�س����يحية
(منذ � 1200س����نة) وال�ص��ي�ن هاج�سها
اقت�صادي بفتح ا�س����واق جديدة ،وهذا
ما يفرم����ل امل���ش�روع الأمريكي على
الأكيد ولكنه ال يوقفه ،ويوم ًا بعد يوم،
�س����يزداد زخم امل���ش�روع الذي يواجه
امل���ش�روع امل����ايل الأمريك����ي ..ولكن
بانتظار ه����ذه التحوالت يبقى النظام
العاملي القدمي الذي ر�س����ى اثر احلرب
العاملية الأوىل والثانية ،مع �ص����عود
امريكا و»الدوالر» واللغة الإنكليزية
مركز حتكّم العامل ،فامريكا ع�س����كري ًا
موجودة على كل �أرا�ضي وبحار العامل
رغم تعرثها يف العديد من املناطق.

�أجرى احلوار :بول با�سيل

رئاسيات

www.athabat.net

( العدد  )334اجلمعة  21 -ت�شـرين الثاين 2014 -

22

إميل لحود يتذكر..
في الطريق إلى قصر بعبدا
مل يك���ن العم���اد �إميل حلود يف
حياته ينتظر �أي مركز �أو �أي من�صب
لي�س���عى �إليه ،لكن���ه مل يته ّيب �أي
م�س�ؤولية كان يتوىل مهامها ،حيث
كان يقوم مبا ميليه عليه �ض���مريه
ووجدانه ،و���ض�رورة القيام بواجبه
على الوجه الأكمل ،دون �أن يخ�شى
يف احلق لومة الئم.
هكذا كان منذ �أن تولىّ م�س�ؤولية
بحرية يف اجلي�����ش ،مروراً
خاف����رة ْ
ب����كل امل�س�����ؤوليات الع�س����كرية
الت����ي توالها حتى قي����ادة اجلي�ش
اللبناين ،وانتهاء بانتخابه رئي�س���� ًا
للجمهورية.
وحول انتخابه رئي�س ًا للجمهورية
ي�ؤكد �أن���ه مل يكن ينتظر �أن ي�ص���بح
رئي�س ًا ،ومل ي�س���ع �إىل ذلك ،وقد «بد�أ
احلديث ع���ن ذلك منذ الع���ام 1995؛
عندما اقرتبت والية الرئي�س الهراوي
من نهايتها ،فبد أ� حديث يف ال�ص���حف
عن ذلك ،وع���ن �إمكانية انتخاب قائد
اجلي����ش ،رمب���ا النا�س ال ي�ص���دقون
ذلك ،لكن هذا ما ح�ص���ل ،لكن �أحداً مل
يفاحتني �شخ�صي ًا بالأمر ،فيما بع�ض
معاوين يف قيادة اجلي�ش ذكروا يل �أن
هناك فكرة غري �أكيدة عن طرح ا�سمك
لتكون رئي�س��� ًا للجمهورية ،لكني بعد
�أن انتُخبت رئي�س ًا للجمهورية ،عرفت
ماذا جرى ،فالوا�ض���ح �أن جناحي يف
�إع���ادة بناء امل�ؤ�س�س���ة الع�س���كرية،
وبناء اجلي����ش الوطني ،وجناحي يف
كل التجارب الت���ي مررت بها ،بحيث
�ص���ار اجلي����ش قريب��� ًا من ال�ش���عب
ومو�ض���ع ثقتهُ ،فر�ض ا�سمي مر�شح ًا
جدي ًا لرئا�س���ة اجلمهورية ،لكني �أبداً
أ�سع �إليه،
مل �أعمل يف هذا ال�سبيل ومل � َ
�إمنا كما هو حال م�سريتي العملية يف

حياتي كلها؛ مل �أتهرب من امل�س�ؤولية،
أكدت
وبهذا حينما طُ ���رح الأمر معيُ � ،
�أنهم �إذا �أرادوا انتخابي فلن �أقول ال».
ي�ض���يف العماد حلود :يف �س���نة
 1995كان امل�س����ؤولون ال�سوريون يف
لبنان ،خ�صو�ص��� ًا عب���د احلليم خدام
وغ���ازي كنعان وبع�ض امل�س����ؤولني

■ كم��ال �ش��اتيال؛ رئي���س امل�ؤمت��ر ال�ش��عبي اللبن��اين ،ر�أى �أن
املطالب��ات ب�إع��ادة ال�ص�لاحيات الإمرباطوري��ة لرئي���س
املمول��ة �أجنبياً ،والفلتان
اجلمهوري��ة ،وطروحات اجلمعيات َّ
غري الأخالقي يف التلفزيونات ،كلها تغذي قوى التطرف.
■ ال�ش��يخ ماهر حمود ر�أى �أن فل�س��طني تنتف���ض لت�ؤكد هويتها
م��ن جديد ،وتواج��ه مبفردها الغطر�س��ة الأمريكي��ة والعن�رصية
تئن وتنزف
ال�صهيونية ،والتخاذل والت�آمر
نْ
العربيي ،ورغم �أنها ّ
وترجتف لكنها متما�س��كة �ص��لبة قوية ،وتعرف ماذا تريد ،و�أن
القرار بيدها و�إذا ما انتف�ضت ف�إن الأمة كلها ت�سري وراءها.
■ الأمان��ة العام��ة حلرك��ة الأم��ة ا�س��تنكرت كالم ال�س��فري
الأمريك��ي ديفي��د هي��ل بح��ق املقاوم��ة التي دافع��ت وحمت
لبن��ان ،وانت��صرت عل��ى الع��دو ال�ص��هيوين باع�تراف ق��ادة
الكيان ،معتربة كالمه تدخ ًال يف ال�ش���ؤون اللبنانية ،ومطالبة
حد لتدخالته.
وزارة اخلارجية اللبنانية بو�ضع ّ
■ ال�ش��يخ �رشي��ف توتي��و لفت��ت �إىل �أن الأمن الغذائ��ي للمواطن
اللبن��اين وكل املقيمني على الأرا�ض��ي اللبناني��ة ال يقل �أهمية
عن الأمن ب�ش��كل عام ،بل لعلّه الأخط��ر يف ذلك ،لأ ّنه يطال كل
املجتم��ع من الف��رد �إىل العائل��ة ،دون �أي متيي��ز �أو تفريق بني
طائفة و�أخرى.

ال�س���وريني ،مقربني جداً من الرئي�س
رفيق احلري���ري ،و�إن كان خدام �أقرب
�إىل احلري���ري من كنعان ،ه�ؤالء كانت
لهم يف لبنان كلمتهم ،ولأنه كانت يل
جتربتي م���ع الرئي�س رفيق احلريري،
الذي مل ي�ستطع �أن ميرر كل م�شاريعه
يف فرتة قيادتي للجي�ش ،خ�صو�ص��� ًا

حيا العملي��ة البطولي��ة الأخرية يف
■ ال�ش��يخ �ص��هيب حبل��ي ّ
الأرا�ض��ي الفل�س��طينية املحتلة ،معت�براً �أنها ت�ؤك��د جمدداً �أن
فل�سطني هي بو�ص��لة ال�رصاع ،مهما حاول الغرب عرب �أدواته
املتمثل��ة بـ«داع���ش» و«الن��صرة» �أن يحرف وجه��ة املعركة
احلقيقية ،عرب خلق �س��احات قتال جدي��دة على امتداد عاملنا
العربي والإ�سالمي.
نوه بجهود اجلي�ش
■ لقاء اجلمعيات وال�شخ�صيات الإ�سالمية ّ
والق��وى الأمني��ة يف مالحق��ة املجموعات الإجرامي��ة ،داعي ًا
جمي��ع الق��وى ال�سيا�س��ية لدع��م اجلي���ش يف مواجه��ة اخلط��ر
املح��دق بالوطن .م��ن جهة �أخ��رى ،دعا اللق��اء جميع القوى
والف�ص��ائل الفل�سطينية لوقف ال�سجاالت والتطلع �إىل م�صلحة
ال�ش��عب الفل�س��طيني ،الذي يواجه ال�صهاينة املحتلني للأر�ض
واملقد�سات ،فالوحدة الفل�سطينية هي ال�سالح يف مواجهة هذا
العدو ال�صهيوين.
■ ملنا�س��بة الذكرى ال��ـ 44للحركة الت�ص��حيحية ،قام وفد من
جلن��ة الدف��اع العرب��ي  -ال�س��وري يف لبنان بزي��ارة �رضيح
الرئي�س الراحل حافظ الأ�سد يف مدينة القرداحة ،وو�ضع �إكي ًال
من الزهور ،وقر�أ الفاحتة على روحه.
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يخ�ص امل�ؤ�س�سة الع�سكرية،
يف ما ّ
ت�ساءل :كيف ميكن �أن نتعامل معه
�إذا �أ�صبح رئي�س ًا للجمهورية؟!
انتخبت
وفيما بعد� ،أي بعد �أن
ُ
عرفت �أنه���م حتدثوا مع
رئي�س��� ًاُ ،
الرئي�س حافظ الأ�س���د ،بت�أكيدهم
�أنه���م لن يج���دوا قائ���داً للجي�ش
مثل العماد حلود ،ولهذا يف�ضّ لون
�أن يت���م التمدي���د للرئي�س اليا�س
الهراوي ،كما يت���م التمديد لقائد
اجلي����ش ،لأنه هام جداً �أال يرتاجع
الأمن يف لبنان �إىل الوراء ،م�ؤكدين
�أنهم تفاهموا مع الرئي�س الهراوي
على ذلك ،وهكذا تبقى الأمور على
حالها ،وتر�ضى الطبقة ال�سيا�سية
يف لبنان ،وتكون مرتاحة.
ولأن الرئي�س حافظ الأ�سد كان
ينظ���ر �إىل البعي���د ،فاجلي�ش أ�كّد
وجوده ،ومعظم الطبقة ال�سيا�سية
ال تري���د التحري���ر ،و�إن كان ذلك
يح�صل باحلكي ،قبل بذلك و�أعلن
وه���و يف طريق���ه بالطائ���رة �إىل
القاه���رة ع���ن التمدي���د للرئي�س
الهراوي.
فقبل ع���ام  1993كان كثريون،
مبن فيهم الرئي�س رفيق احلريري،
ال يري���دون ا�س���تمرار املقاوم���ة،
كما �أ�س���لفنا يف حلقات �س���ابقة،
لكنهم حينما مل ي�ستطيعوا حذف
املقاوم���ة من املعادل���ة الوطنية
الكبرية ،وبقاء اجلي�ش على دعمه
له���ا وحماية ظهرها� ،إ�ض���افة �إىل
حفظه الأمن الوطني� ،أعطوا الأمن
الأف�ض���لية ،و�ص���ار التمديد ملدة
ثالث �س���نوات لرئي�س اجلمهورية
ولقائد اجلي�ش.
يتابع العماد حلود :يف �س���نة
� 1998أخذت �أ�س���مع كالم��� ًا فعلي ًا
عن انتخابي رئي�س��� ًا للجمهورية،
خ�صو�ص��� ًا �أن ا�س���تطالعات الر�أي
بد�أت تن�رش عن املر�شحني لرئا�سة
اجلمهورية ،وكان ا�س���مي متقدم ًا
عل���ى اجلمي���ع ،ومم���ا �أذك���ر �أن
ا�س���تطالع ًا ن�رشته جريدة النهار
يبينّ �أن  66باملئة من اللبنانيني
ي�ؤي���دون انتخاب���ي ،بينما الثاين
ح���از على  3باملئة وبع�ض���هم 2
باملئة� ،أما كيف �ش���عرت �أن الأمر
�أ�ص���بح جدي ًا ،فذلك ح�صل حينما
كان رئي�س جمل����س النواب نبيه
ب���ري يف زيارة �إىل دم�ش���ق ،و�إثر
عودته طل���ب ر�ؤيت���ي ،ففوجئت
حينما قال يل :كنا نتكلم عن �أمور
كثرية ،وحينم���ا �أتينا على ذكرك
قال الرئي�س حافظ الأ�سد« :لديكم
واحد مثل فخر الدين» ،و�س����ألني
يومها �إذا كان قد جرى �ش���يء ما
بيني وبني الرئي�س حافظ الأ�س���د،
ال �أعرفه ،ولهذا �أحببت �أن �أ�س����ألك:
ماذا جرى من كالم بينكما؟
أكدت للرئي�س نبيه بري
يومها � ُ
�أنن���ي �آخر مرة حتدث���ت فيها مع

الرئي�س حافظ الأ�س���د كانت �سنة
 ،1993عندما التقينا ،وكانت املرة
الوحيدة.
فقال يل :معقول؟!
فرددت« :مني���ح»ُ ،وجد نا�س
يق ّدرون ماذا ح�ص���ل للجي�ش يف
لبنان� ،أما ال�سيا�س���يون يف البلد
يبدو �أن االمور معكو�س���ة عندهم،
فلرمب���ا كان �أك�ث�ر راح���ة لهم �أن
مي�شوا �أمورهم يف اجلي�ش.
فق���ال يل :اعتقدت �أنك تريد �أن
تبق���ى قائداً للجي�ش ،ثم رئي�س��� ًا
للدول���ة ،لأن فخ���ر الدي���ن كان
كذل���ك ،وم���ا عرفته �أن���ه يف ذاك
اللقاء بني الرئي�س حافظ الأ�س���د
والرئي�س نبيه بري جرى احلديث
عن موا�ص���فات الرئي�س املحت َمل
للبنان ،دون الدخول يف �أ�سماء.
ويقول العماد حلود هنا :يومها
�شعرت �أن هناك �شيئ ًا ما.
يتابع العماد حل���ود :يف تلك
الفرتة كان الرئي����س الهراوي يف
زي���ارة ل�س���ورية ،وكان���ت هناك
م�ش���اكل ب�ي�ن �س���ورية وتركيا،
حي���ث يق���ول اله���راوي للرئي�س
الأ�سد :لقد �س���اع َدتْنا �سورية على
حل م�ش���اكلنا يف لبنان ،و�أعادت
ال�س�ل�ام �إلي���ه ،فنح���ن نريد هذه
املرة �أن ن�ساعد �سورية ،و�أن نر�سل
اجلي�ش اللبناين لي�س���اعد اجلي�ش
ال�س���وري على احلدود ال�سورية -
الرتكية.
مادمت
أ�س���د:
ل
ا
الرئي�س
ف�ي�رد
َ
تتكل���م عن اجلي����ش فقد ق���ر� ُأت
ا�س���تطالع ًا يف جري���دة «النهار»
يقول �إن  66باملئة من اللبنانيني
اخت���اروا �إمي���ل حل���ود لرئا�س���ة
اجلمهوري���ة ،و�س����أله �إذا كان���ت
«النه���ار» مع قائ���د اجلي�ش ،فر ّد
بالنفي ،في�ؤكد الرئي�س الأ�سد هنا:
ال�شعب اللبناين �إذاً اختار الرئي�س،
ففهم الرئي�س اله���راوي ما يرمي
�إليه الرئي�س الأ�سد ،و�أثناء عودته
�إىل ب�ي�روت �س���ئل عل���ى الطريق
بوا�س���طة الهاتف عم���ا جرى من
حديث يف �س���ورية فقال� :سورية
اختارت رئي����س اجلمهورية ،لكنه
مل يق���ل لهم �إن ال�ش���عب اللبناين
هو م���ن اختار الرئي����س؛ كما �أكد
الرئي�س حافظ الأ�سد.
وي�ؤك���د العم���اد حل���ود �أن���ه
عرف من ال�ص���حف وم���ن بع�ض
معاوني���ه الذين يعرف���ون خفايا
الأمور� ،أنه �أ�ص���بح مر�شّ ح ًا جدي ًا
أكدت
لرئا�س���ة اجلمهورية ،وقد ت� ُ
من الأم���ر قبل عدة �أيام من موعد
االنتخاب���ات الرئا�س���ية ،وهذا ما
ح�ص���ل ..لتب���د�أ مرحل���ة جديدة
من م�س�ي�رة �إميل حل���ود كرئي�س
للجمهورية اللبنانية.

�أحمد زين الدين
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ما مدى تقبلك الختالء زوجك بنفسه؟
وتت�أملني �أكرث �إن خرج للقاء �أ�ص���دقائه،
فماذا تفعلني؟
�أ :قادرة على قراءة مالحمه
ب� :أحيان ًا �أفهم حالته
ت� :أ�شعر مبلل و�ضيق من حياتي
ث� :أعرت�ض على لقائه ب�أ�صدقائه

تُرى هل جتدين نف�س���ك الزوجة التى
تقدر ه���ذه الأوق���ات وتتحمليها؟ وهل
تدرك�ي�ن �أن زوج���ك يف حال���ة انعزال
لربهة من الوقت ليعود من جديد بكامل
طاقته وانتباهه؟ االختبار التايل ي�ض���م
جمموعة من متعددة ل�ص���مت الأزواج،
وما عليك �إال اختيار موقفك منها لتقييم
نف�سك.

بالأم�س عال �ص���وتك و�أنت حتدثينه،
وقب���ل �أيام خرجت لزيارة �ص���ديقة دون
�إخباره ،وحدث �أن جاء موعد الع�شاء ومل
تقدميه الن�شغالك مب�سل�سل تركي ..بعدها
امتد �صمت زوجك لأيام!
�أ� :أعرف كيف يفكر زوجي
ب� :أ�س�أل نف�سي
ت :رمبا اعتذرت
ث� :أجتاهل �صمته

جاء زوج���ك من عمله وعلى مالحمه
ترت�سم امل�شاكل ،مف�ض ًال االنعزال بغرفته..
فما هو موقفك؟
�أ� :أتركه حتى يهد أ�
ب� :أنتظر فرتة وجيزة
ت� :أبادره بال�س�ؤال
ث :عليه عر�ض م�شكلته

النتيجة

تتكلمني و�سط العائلة ،وفج�أة ي�صمت
زوج���ك ،مف�ضّ �ل�اً اخل���روج �إىل ال�رشفة؛
بحجة االنتعا�ش ،ماذا يدور بذهنك؟
�أ� :أ�س�أل نف�سي عن ال�سبب
ب� :أذهب وراءه م�ستف�رسة
ت :الأمر يخ�صه وحده
ث� :أكظم غيظي و�أتركه
معك ولي�س معك� ..شديد الرتكيز على
نف�سه و�أفكاره ..هل من تعليق؟
�أ� :أ�شعر بتق�صري ما
ب� :أ�شاركه ال�صمت
ت� :أ�رصّ على معرفة ال�سبب
ث :م�شكلته يحلها وحده
هو غ�ي�ر م�ؤهَّ ���ل لإعطائ���ك االنتباه
وامل�شاعر التي تعوّدت على تلقيها منه
وت�ستحقينها..
�أ :عار�ض ومي�ضي
ب� :أ�شعر بالإهمال
ت� :أجربه على االهتمام
ث� :أعامله باملثل

ِ
أنـت

يجل����س مم���دّداً عل���ى الأريكة،
التليفزيون �أمامه ،وبني يديه مي�سك
باجلريدة من�شغ ًال بقراءة امل�شكالت،
مبتع���داً عن الرتكيز على م�ش���اكله،
فهل ت�شاركينه اجلل�سة؟
�أ :هو يهرب من م�شاكله

ب� :أتركه لفرتة قليلة
ت� :صمته ي�ستفزين
ث� :أغلق التلفزيون لأتكلم معه
ي�أتي منزعج ًا وال يُف�ص���ح عن مكنون
�ص���دره ،فت�ش���عرين وك�أن���ه يتجاهلك،

رمي اخلياط

فَ ن

وطــفـــــلك

اإلتيكيت

• �إ�شارات تد ّل على عدم اتباعك قواعد
الإتيكيت

هل يتغير شكل رأس الرضيع؟
قد يبدو ر�أ�س الطفل الر�ض���يع بع���د �أيام من والدته
غريب ال�شكل ،فتبد أ� الأمهات بالت�سا�ؤل :هل يتغري �شكل
ر�أ�س الر�ض���يع؟ الأمر ال يدعو �إى القلق بتاتاً ،حيث �إنه
�أمر طبيعي و�شائع بني املواليد اجلدد ،و�سيت�ساوى ر�أ�س
الر�ضيع بعد فرتة من الوالدة ،لكن عادة ما يُن�صح بعدم
ال�ض���غط على ر�أ�س الطفل لأنه طري ج���داً ،وقد يجعل
�شكله غريب ًا ويتخذ من مكان ال�ضغط �شك ًال دائماً.
ت�س���اعد املناطق الطري���ة يف جمجمة طفلك على
تغيري �ش���كل ر�أ�س���ه عندما مير عرب قناة الوالدة ،وهذا
ما يُعرف بالت�شكّل وفق ًا للمو�ضع ،ما يتيح له باملرور
عرب هذه امل�ساحة ال�ضيقة ليخرج من الرحم ،لذا يبقى
ال�س�ؤال :هل يتغري �شكل ر�أ�س الر�ضيع؟
�س���يتوازن هذا ال�شكل الغريب لر�أ�س طفلك الر�ضيع
عندما تلتقي عظام ر�أ�س���ه وتندمج ،وتنغلق املنطقة
الطرية ،فلدى طفلك منطقتان طريتان يف ر�أ�سه:
 واح���دة يف اجل���زء اخللفي من الر�أ�س ي�ص���عبحت�س�سها غالباً ،وتنغلق عادة يف عمر ال�ستة �أ�سابيع،

�إذا كان���ت معظم �إجابات���ك «�أ»� :أنت
تتفهمني �صمته دائماً� ،أنت زوجة جميلة،
وعاقلة ،ومتفهمة مل���ا يفكر فيه زوجك،
وق���ادرة على قراءة مالحم���ه؛ ف�إن جاء
متعباً ،غا�ضباً� ،أو ر�أيته راف�ض ًا م�ستنكراً،
ظهر دورك ك�صديقة له �إن ا�ست�شار ..ورمبا
وجدت حالً.
نهنئك عل���ى حبك لزوج���ك وتفهّمك
وتعاطفك م���ع �أوقات �ص���مته ،و�أحييك
على قدر ثقتك يف نف�س���ك والقدرات التي
تتمتعني بها.
�إذا كان���ت معظ���م �إجاباتك «ب»:
�أن���ت تتعاطفني م���ع �ص���مته �أحياناً،
يبدو �أنك م���ن الزوجات الالتي ال يثقن
يف �أزواجه���ن مائة باملائ���ة ،ف�إن جاء
زوج���ك �إىل البي���ت �ص���امت ًا راغب ًا يف
االنعزال بغرفته ،فهو رمبا كان يخطط
لزواج جديد ،ت�ص�ب�رين قلي ًال لتبادريه
بال�س����ؤال :ماذا فعل؟ ومن قابل؟ ومن
�ض���ايقه؟ و�أ�سو�أ ما تفعلينه هو اللجوء

لل�ص���مت مثله� ،أو مبادلت���ه التجاهل
والرف�ض كن���وع من العق���اب .الأمر ال
يحتاج �إىل كل ه���ذا االنفعال ،فطبائع
الرجال غ�ي�ر ،و�إن احتاج �إىل فرتة من
ال�ص���مت فاتركيه ،فرمب���ا كانت هناك
م�شكلة �أو �أزمة ما.
�إذا كان���ت معظ���م �إجابات���ك «ت»:
نادراً ما تتفهمني �صمته ..لن نطلب منك
�إخبارنا بحجم الثقة التي تتمتعني بها،
فالزوجة املحب���ة الواثقة وامل�ش���اركة
لزوجه���ا يف «احلل���وة وامل���رّة» تكون
قادرة على تفهّم �أوقات غ�ض���به وفرحه؛
متى يعرت�ض ومتى يوافق ،و�أنت تظهرين
باالختبار جه�ل�اً كبرياً ب�أح���وال زوجك
النف�س���ية؛ ملاذا ي�صمت وملاذا ينعزل؟ ال
تعرفني �رسّ اندماجه يف م�شاهدة مباراة
كرة القدم �أو ا�س���تغراقه يف قراءة �أخبار
اجلري���دة املزعجة رغم ان�ش���غال فكره!
لكل �صمت �س���بب ،وما العيب �إن كان ال
يتكرر كثرياً ،ومن بعده ي�أتي احلل وتُفرج
الأزمة.
�إذا كان���ت معظ���م �إجابات���ك «ث»:
ت�س���تنكرين �ص���مته على ال���دوام� ..أنت
زوجة ال تتقبل �سلبيات الزوج الب�سيطة
ب�ص���در رحب ،راف�ض���ة كل ما ال يتوافق
م���ع عاطفت���ك وم�ش���اعرك و�إح�سا�س���ك
ب�أنوثتك ،ف�إن غ�ضب �أو قرر االمتناع عن
الكالم وال�ص���مت لفرتة اعتربته خمطئاً،
ومتجاه ًال لك �أو راف�ض ًا ل�شخ�صك ،ورمبا
�شككت يف رغبته باال�ستمرار معك ..وهذا
م���ا ظه���ر يف اختياراتك ،وع���دم تقبلك
حلاالت �ص���مت زوجك الطارئة �س���يزيد
امل�شكلة تعقيداً.
�صمت الزوج يف بع�ض املواقف ينطق
بالكث�ي�ر ،فك���وين على قدر امل�س����ؤولية
الزوجي���ة ،وت�س���لّحي بال�ص�ب�ر والتفهم
والتب�رص مبا يحدث حولك.

عندما تنمو عظام ر�أ�س املولود.
 املنطقة الطرية الأخرى �أو�ضح وميكن حت�س�سهاب�س���هولة كمنطقة من اجللد طرية قلي�ل�اً على اجلزء
العل���وي من الر�أ�س ،وهذه ال تنغلق عاد ًة حتى ما بعد
�إمتام طفلكِ � 18شهراً من العمر.
ومن ال�ش���ائع �أي�ض��� ًا �أن يكون لدى طفلكِ ال�صغري
منطق���ة م�س���طحة يف اجلزء اخللف���ي من ر�أ�س���ه �أو
اجلانب�ي�ن ،وميكن �أن يحدث ذلك قب���ل �أو بعد والدته،
وت�سمّى هذا املنطقة طبي ًا بـ«الر�أ�س الوارب».
وحول الإجابة عن ال�س�ؤال املتكرر «هل يتغري ر�أ�س
الطفل الر�ض���يع» نُ�ضيف �أن هنالك دوراً للأم عن طريق
تغيري و�ض���عية ن���وم الطفل ور�ض���اعته ،وحتى لعبه،
بحيث تلج�أ يف كل مرة لو�ض���ع ِه �إىل جهة معينة حتى
ي�صبح �ش���كل الر�أ�س متنا�س���ب ًا وتعيد ت�شكيله بطريقة
طبيعي���ة ،وعند نوم الطفل على ظهره عليكِ الت�أكد ب�أن
اجلانب املدوّر من ر�أ�س���ه مال�ص���ق للفرا�ش وهي �أف�ضل
و�ضعية له.

كما تعلمني ،قواع���د الإتيكيت والربوتوكول
ال تنم���و ف���وق الأ�ش���جار ،فيجدر ب���ك تعلّمها،
واملواظبة على ممار�س���تها كي ت�صبح جزءاً من
�أ�سلوب حياتك؛ مرت�سّ خة يف الوعيك ،وتدخل يف
ت�رصّفاتك من دون ق�صد �أو تفكري.
لذا ،تك�شف لك «الثبات» �أبرز امل�ؤ�رشات من
قواعد الإتيكيت التي ت�شي �أو توحي ب�أنّك ل�ست
متقنة لقواعد الربوتوكول.
 ال تن�سي تعريف النا�س �إىل بع�ضهم :حنيتكونني مع �شخ�صني �أو �أكرث ال يعرفان بع�ضهما،
ال تن�سي �أبداً �أن تعرّفيهما �إىل بع�ضهما ،فهذا جزء
من م�س�ؤوليتك االجتماعية ،ويف حال ال تعرفني
الأ�س���ماء ،ال تخجلي من طرح ال�س�ؤال مبا�رشة،
فقد ت�شعرين مبا�رشة باخلجل ،لكن �أف�ضل من �أن
ي�سيطر الغمو�ض على الأجواء العامّة.
 التحدّث على الهاتف و�أنت على �ص���ندوقالدفع :ه���ذا الت�رصّف ال يُعت�ب�ر فقط غري الئق،

لكن �ستوقفني �ص���فّ االنتظار وت�ؤخّ رين الزبائن
الآخرين ،كما قد تفوّتني عليك معلومة �أو �س�ؤا ًال
يريد موظّ ف ال�صندوق طرحه عليك.
 �إهم���ال موظّ في اخلدمة :ح�ي�ن تتناولنيالع�شاء يف مطعم ،وتكونني من�سجمة مع �أهلك
�أو �أ�صدقائك �إيّاك �أن تتنا�سي النادل حني يقرتب
من الطاولة ،فا�ش���كريه على ما يفعل ،وحاويل
م�ساعدته يف تنظيف املائدة بقدر ا�ستطاعتك..
وال تن�س���ي �أن «البق�ش���ي�ش» �ض���من �أ�ص���ول
الإتيكيت.
 العط�س يف وج���ه الآخرين :قد ال تنتبهني�أحيان ًا �إىل الأمر ،لكن �إيّاك �أن تن�س���ي و�ضع يدك
على فمك خ�ل�ال الق ّح �أو العط�س ..اتّخذي فوطة
و�ضعيها دائم ًا �أمام وجهك وفمك ،فل�ست م�ضطرّة
�إىل ن�رش البكتريييهات �أينما حللت .
 املبالغ���ة بالعطر :يف ح�ي�ن �أ ّن الرتتيبواالهتمام بالنف�س يُعترب ت�رصّف ًا ها ّم ًا يف قواعد
اللباقة ،ولكن الإكثار من العطر ب�شكل يجعل من
مي���رّ من قرب منزلك ي�ش���تمّه ،هذا �أمر غري الئق
ويدخل �ضمن خرق م�ساحة الآخر اخلا�صّ ة.

منوعات
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في الشتاء ..ابحثوا عن األطعمة الغنية بفيتامين «»C
الكيوي

يُعت�ب�ر الفيتام�ي�ن « »Cم���ادة
مغذية �رضورية للج�سم ،لأنه يُ�سهم
يف احلف���اظ عل���ى �ص���حة الأوعية
الدموي���ة والغ��ض�روف ،و�إنت���اج
الدوبام�ي�ن ،وهرمون���ات الببتي���د،
والتريو�س�ي�ن� ..إنه �أي�ض ًا م�ضاد قوي
للت�أك�سد ،وي�ساعد يف تخفيف التوتر
امل�ؤك�س���د ،ويخف�ض خط���ر التعر�ض
لل�رسط���ان ..كم���ا �أن الأطباء عموم ًا
يو�صون باحل�صول على  60ملغ من
فيتامني « »Cيومياً.

تُعترب الكيوي فاكهة لذيذة ومغذية
يف الوقت نف�سه ،وميكن �إ�ضافتها �إىل
الكثري من �أنواع احللويات و�س����لطات
الفاكه����ة ،وميكن ل����كل  100غرام من
الكي����وي �أن يزود اجل�س����م بـ 155يف
املئة من القيمة اليومية املو�صى بها
من الفيتامني «.»C

البابايا

يف ما ي�أت���ي الئحة ب�أكرث ع�رشة
�أطعمة غنية بالفيتامني «:»C

الباباي���ا ه���ي م�ص���در ممت���از
للفيتام�ي�ن « »Cوالفيتامني «»A
والفوالت (الفيتامني  ،)B9ويزود كل
 100غرام من البابايا اجل�س���م بنحو
 103يف املئ���ة من القيم���ة اليومية
املو�صى بها.

الفلفل الأحمر والأخ�رض
ا�س���تخدمي الفليفل���ة اخل�رضاء
�أو احلم���راء لإعداد �أطباق احل�س���اء
وال���كاري وال�صل�ص���ات ..فالفليفلة
غنية بالفيتامني «� »Cأكرث من �أي
طع���ام �آخر ،وميكن ل���كل  100غرام
منها �أن مينح اجل�س���م  404يف املئة
من القيمة اليومية املو�صى بها.

الفليفلة احللوة
حتتوي الفليفلة احللوة على كمية
كبرية م���ن الفيتامني « ،»Cعلم ًا �أن
مقدار الفيتامني « »Cيرتبط باللون.
فق���د �أظهرت الدرا�س���ات �أن الفليفلة
ال�صفراء هي الأكرث غنى بالفيتامني
«� ،»Cإذ ميكن ل���كل  100غرام منها
�أن يزوّد اجل�س���م بنحو  206يف املئة
من القيمة اليومية املو�صى بها� .أما
الفليفلة اخل�رضاء فه���ي الأقل غنى
بالفيتامني « ،»Cلأن حبة الفليفلة
الواحدة تزود اجل�سم بـ 220يف املئة
من القيمة اليومية املو�صى بها.

الربتقال والكلمنتني

وال�س���لطات ..ويُعت�ب�ر الزعرت الأكرث
اجلوافة
غن���ى بالفيتام�ي�ن « »Cب�ي�ن كل الربوكويل والقنبيط واللوبياء
ميكن ل���كل  100غرام من اجلوافة الأع�شاب ،يليه البقدون�س.
اخل�رضاء

اخلردل والر�شاد (..)garden Cress

�أن مين���ح اجل�س���م  381يف املئة من
القيم���ة اليومية املو�ص���ى بها من
الفيتامني «.»C

الأع�شاب الطازجة (الزعرت
والبقدون�س)
تزخ���ر الأع�ش���اب الطازج���ة
والياب�س���ة بالفيتامين���ات والفوائد
ال�ص���حية ،وميك���ن ا�س���تعمالها يف
كل �أطب���اق احل�س���اء واليخن���ات

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

اخل�ضار ذات الأوراق اخل�رضاء
الداكنة
لي�س���ت اخل�ض���ار ذات الأوراق
اخل��ض�راء الداكن���ة جمرد م�ص���در
ممت���از للكل�س���يوم� ،إمنا هي �أي�ض��� ًا
م�ص���در ممتاز لفيتامين���ات كثرية،
بينه���ا الفيتام�ي�ن « .»Cبالفع���ل،
يحتوي اللفت النيء على الكثري من
الفيتامني « ،»Cمتام��� ًا مثل �أوراق

يحتوي كل  100غرام من الربوكويل
على  89ملغ م����ن الفيتامني «� ،»Cأي
�أنه يزود اجل�س����م بنحو  149يف املئة
م����ن القيم����ة اليومية املو�ص����ى بها.
�أما الكوب الواح����د من القنبيط النيء
فيزود اجل�سم بـ 77يف املئة من القيمة
اليومية املو�ص����ى بها م����ن الفيتامني
« ،»Cفيما الكوب الواحد من اللوبياء
اخل�رضاء يزود اجل�سم بـ 125يف املئة
من القيمة اليومية املو�صى بها.

 - 4 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1يحرك الطري جناحيه  /جبل يف
املدينة �سميت به معركة يف التاريخ
1
اال�سالمي (معكو�سة)
 - 5خط ي�ستوي عنده الليل والنهار
2
� - 6أ�رسة (بالعامية)  /خذ واح�ص���ل
3
على ال�شيء
 - 7النقاط الداكنة على اجللد  /تقال
4
للأعلى رتبة
 - 8من برعاهم امللك (معكو�س���ة) /
5
ح�سام
6
 - 9م���ن �آلهة الفراعن���ة  /من �ألعاب
الت�س���لية عل���ى الطاول���ة  /يح���دد
7
بالكلمة والن�ص
 - 10حالة ال�ش���خ�ص النف�س���ية � /أم
8
الب�رشية

9
10

�أفــقــي
 - 1ح�رص يف مكان �ض���يق  /مفرقعة (باالجنبية)  /حزم
�شيئا يف القما�ش
 - 2حرف ن�صب � /ضمري متكلم  /اح�سا�س ي�سبب ال�ضيق
 - 3نه�ض �أو �أم�سك عن امل�شي  /نا�ضلوا (متفرقة)

عــمـــودي
 - 1مذاق حمبب  /وقع وعقد �صفقة
 - 2مدين���ة �أثرية يف موريتانيا  /قل
وغال
 - 3ح�ض���ارتهم كان فيها اال�س���بوع
ع�رشة ايام
 - 4خمرتع البن�سلني

تزخر الفاكهة احلم�ضية ،وال�سيما
الربتقال ،بالفيتامني « ،»Cفكل 100
غرام من الربتقال يزود اجل�سم بـ99
يف املئة من القيمة اليومية املو�صى
بها من الفيتام�ي�ن «� .»Cأما املئة
غرام من الكليمانتني فيزود اجل�س���م
ب���ـ 81يف املئة م���ن القيمة اليومية
املو�صى بها من هذا الفيتامني.

الفراولة
ال �ش���ك يف �أن الفروال���ة لذي���ذة
وميكن ا�س���تعمالها لإع���داد الكثري
من �أن���واع احللوي���ات وامل�رشوبات
و�س���لطات الفاكهة ،وميكن لكل 100
غ���رام من الفراولة �أن يزود اجل�س���م
ب���ـ 98يف املئة م���ن القيمة اليومية
املو�صى بها من الفيتامني «.»C

الحل السابق
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

� - 5ستة ع�رش بحرا بال ماء
 - 6م�ش���اعر حتدث يف امل�سابقات  /فرتة من
الزمان
--7
 - 8فيها �أكرب جتمع للرباكني يف العامل
 - 9قاهر ال�صليبيني
 - 10كامل�ستجري منها بالنار  /يبني ويو�ضح
بالكالم
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كاريكاتير

ً
«النهار» تنشر مقاال من «الثبات» ..وتنسبه لكاتبها!
لي�س ج��دي��داً �أن ي�ست�شهد كاتب �أو �صحايف مبقال لكاتب �آخر
معي ،و�أن يعتمد هذا اال�ست�شهاد لتعزيز ر�أي ما� ،أو فكرة
�أو زميل نَّ
حمددة ،لكن �أن ينقل �أحدهم مو�ضوعاً بحرفيّته با�ستثناء العنوان
من �صحيفة �أو و�سيلة �إعالمية ،وين�سبه لنف�سه ،فهذا يُعترب من
�سوء الأمانة والتدبري ،وقلة حيلة ال�صحايف �أو الكاتب.

تـــ�صـــــدر عـــــــن
�شــركــة الـقـــلــم
للإعالم �ش.م.م.

�لا معنا يف ج��ري��دة «ال��ث��ب��ات» ،ال��ت��ي ج��اء يف
وه���ذا م��ا ح�صل ف��ع ً
ع��دده��ا ي��وم اجلمعة  31ت�شرين الأول الفائت م��ق��ال حت��ت عنوان
«�سرايا املقاومة منت�شرة يف كل املناطق ..وحا�ضرة ل�ص ّد �أي هجوم
�إرهابي» ،لكننا قر�أنا نف�س املو�ضوع لإيلي حلود يف الزميلة «النهار»،
يف  12ت�شرين الثاين اجلاري حتت عنوان �آخر ،يف ال�صفحة رقم (!)3

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:

