ُّ
تخوف في «عين الحلوة»
ألمـــــــة واحـــــــدة
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تخوّفت قيادات يف خميم عني احللوة من اخلطة التي يت ّم تنفيذها
من قبَل بع�ض اجلهات التكفريية ،لتحويل املخيم �إىل مالذ للجماعات
والعنا�صر الإرهابية� ،إذ �إنه بعد املعلومات عن وجود الفار �أحمد الأ�سري
ومطربه ف�ضل �شاكر ،و���ش��ادي امل��ول��وي ،ثمة معلومات ع��ن حم��اوالت
لإدخال خالد حبل�ص ،ما يعني حتويل املخيم �إىل ب�ؤرة توتر دائمة على
امل�ستوى الداخلي للمخيم ،وي�ضعه يف مواجهة حميطه ومع اجلي�ش
اللبناين.

السنة السابعة  -الجمعة  7 -صفر 1436هـ  28 /تشرين الثاني  2014م.
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«التيار األزرق» إلى مزيد من المواقف الرمادية

ً
المقاومة أوال..
حقيقة ال شعار
يتفق اللبنانيون على اختالف توجهاتهم� ،أن بنية النظام ال�سيا�سي
الطائف���ي ه�شٌ ة ومهرتئة ،وال ت�شكّل �أ�سا�س ًا �صاحل ًا لبناء دولة متما�سكة
تتمتع باال�ستقاللية والكمال ،لأن هذا النظام ُولد ك�سيح ًا وم�ش َّوه ًا ،بعد
جراحة قي�رصية مب�رشط ا�ستعماري.
واقع احلال �أن ا�ستقالل لبنان مل ي�أتِ ناجزاً ،فاملحتل الأجنبي الذي
جال عن لبنان ع�سكري ًا� ،أبق���ى على «موروثه» من خالل نظام طائفي
ورث ثقاف���ة اال�ستعمار وقوانينه و�سلوكياته ،حتى �أن اتفاق الطائف مل
ينجح يف قط���ع �صلة لبنان مبوروث اال�ستعم���ار ،رغم �أن الطائف نقل
لبنان م���ن دوامة احلرب الأهلية �إىل رحاب ال�سل���م الأهلي ،وح�سم يف
حتديد هوية لبنان وخياراته وانتمائه ،وو�ضع ا�ستهدافات �إ�صالحية مل
يتحقق منها �شيء ،ال �سيما تلك املتعلقة ب�إلغاء الطائفية.
�إذن ،لبنان ما يزال �أ�سري �صيغة طائفية فر�ضها الأجنبي ،واللبنانيون
�أ��س�رى هذه ال�صيغ���ة ،فهي �إىل جانب �أنه���ا والّدة ال�رصاعات الطائفية
واملذهبي���ة ،ف�إنها تنتج الت�سويات الداخلي���ة على �أ�سا�س طائفي ،لكن
بعد «خراب الب�رصة».
من���ذ العام  1943مل يحدث �أن ح�صل ف���راغ يف لبنان ،لأن املعادلة
الطائفي���ة واملذهبية حا�رضة ،وهي ت�ش���كّل �أ�سا�س بنية النظام القائم،
وبح�سب الرتكيبة الطائفية وموازينها لي�س «فراغ ًا» �إذا بقي لبنان بال
رئي�س للجمهورية �أو ب�ل�ا حكومة لأ�شهر �أو �سنوات ،ومل ُيحت�سب فراغ ًا
حني ا�ستمر املجل�س النيابي طيلة �سنوات احلرب الأهلية.
ف���راغ كر�سي رئا�سة اجلمهورية مل يغ�ّي رّ يف واقع احلال �شيئ ًا ،و�أي
ف���راغ �آخ���ر يف امل�ؤ�س�سات لن ي�ؤث���ر يف امل�شهد الع���ام ،لأن املعادلة
الطائفية هي التي حتكم ،ولي�س هناك من خ�شية على فراغ ي�صيب هذا
النظام الك�سيح �أ�ص ًال.
�إن �أخط���ر فراغ وحت ٍّد يواجه لبنان موقع��� ًا ودوراً ،حني يفقد لبنان
عنا��ص�ر قوته ومنعته ،وبع����ض اللبنانيني ت�آم���ر يف املا�ضي ويت�آمر
راهن��� ًا على املقاومة بو�صفها ت�شكل العمود الفقري لقوة لبنان ،و�أثناء
حرب متوز  2006العدوانية على لبنان طُ رح على املقاومة �شعار «�سلّم
ت�سل���م» ،ولو �أن هذا الأمر ح�صل لكان لبنان الكيان واملوقع والدور يف
خرب كان ،وم�شطوب ًا من معادلة اجلغرافيا.
لقد بات معلوم ًا �أن رهان البع�ض على ت�صفية املقاومة رهان فا�شل
وخا��س�ر ،فاملقاومة هزمت «�إ�رسائيل» ،و�شكّل���ت بوجهها قوة رادعة..
واملقاومة مع اجلي�ش اللبناين حتمي لبنان من خطر الإرهاب والتطرف،
ومتنع متددهما يف لبنان ،واملقاومة عن�رص قوة يهدد امل�شاريع الأخرى
واملعادية.
يف ظ���ل النظام الطائفي ،لبنان دولة فا�شل���ة ،والفراغ يف الف�شل ال
يعني �شيئ ًا..
يف ظل املقاومة ،لبنان �أ�سا�سي يف املعادالت ويف خريطة املواجهة،
وتفريغه من عنا�رص قوته يعني �شطبه من معادلة اجلغرافيا والوجود..
احلدي���ث يجري ع���ن حوار بني ط���رف مي ّثل املقاوم���ة ،و�آخر ميثل
املن�ضوي���ن يف جبهة ت�صفية املقاومة� ..إن ال�رشوع يف هذا احلوار ي�ؤكد
�أنه ال مفر من الت�سويات ،لكن �أي ت�سوية جديدة �ستح�صل ف�ستكون على
قاعدة الت�سليم بواقعية «املقاومة �أو ًال» ،حتى و�إن مل يعلن ذلك للملأ.

املقاومة �أو ًال ..حقيقة ال �شعار� ..سمة املرحلة املقبلة.

معن حمية
عميد  /مدير الدائرة الإعالمية
يف احلزب ال�سوري القومي االجتماعي
www.athabat.net

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

قادة «امل�ستقبل» يف لبنان ال ميلكون البت بق�ضية احلوار مع حزب اهلل كون الأمر مرتبط �شخ�صياً بالرئي�س احلريري

�أقفل���ت �إقليمي��� ًا وداخلي��� ًا مادمنا
كلبناني�ي�ن نراه���ن يف ترتي���ب البيت
الداخلي على توافق �سع���ودي � -إيراين،
والرئي�س �سع���د احلريري حُمرج �أكرث من
�أي وق���ت م�ض���ى بعد مطالب���ة املندوب
ال�سع���ودي يف الأمم املتح���دة بت�صنيف
حزب اهلل �ضمن اجلماعات الإرهابية التي
وتوجه وزير اخلارجية
تقاتل يف �سوريةُّ ،
ال�سع���ودي �سعود الفي�ص���ل م�ساء الأحد
املا�ض���ي �إىل فيينا لالجتم���اع بنظريه
الأمريك���ي جون ك�ي�ري ،يف حماولة من
ال�سعودية ملن���ع ح�صول اتفاق مع �إيران
ب�ش�أن برناجمها النووي..
�أوىل االرت���دادات عل���ى لبن���ان �أنه
ل���ن يكون مبق���دور احلري���ري يف املدى
املنظ���ور املجاه���رة باالنفت���اح عل���ى
«احل���زب» والدخول مع���ه يف �أي حوار،
وك�أن اخلط���وات ال�سعودية جاءت  -ولو
بطريقة غ�ي�ر مبا�رشة  -لتعرقل املعرقَل
يف لبنان� ،إىل �أجل غري م�سمى.
م�س�أل���ة احلوار مع حزب اهلل مرتبطة
�شخ�صي ًا بالرئي����س احلريري ،وال عالقة
ال�سني يف لبنان،
له���ا مب�شيئة ال�ش���ارع ُّ
لأن له���ذا ال�شارع نب�ض���ه اخلا�ص ،وهو
قومي بتاريخ���ه ،لكنه انق�سم على نف�سه
منذ بدايات «الربي���ع ال�سوري» ،فانكف�أ
العروبيون مرحلي ًا مع االنكفاء الإقليمي
ورف�ض بع�ض ال�سنة
�أمام ري���اح التكفري،
ُّ
يف لبن���ان و�صاي���ة ال�سعودي���ة عليهم
ب�صفتها �أح���د وكالء �أمريكا يف املنطقة،
�إ�ضافة �إىل الفراغ عل���ى م�ستوى القيادة
ال�سنية التي حت ّولت
الرئي�سية لل�ساح���ة ُّ
�إىل �ساحات ،بعد �أن هجر احلريري لبنان
وا�ستوطن يف بلده الثاين ال�سعودية.
امل�س�أل����ة ال ترتب����ط �أي�ض���� ًا بـ«تيار
امل�ستقبل» ،ب����ل بالو�ضع اخلا�ص للرئي�س
احلري����ري ،لأن ال عودة للرج����ل �إىل لبنان
يف املدى املنظور ،خ�صو�ص ًا بعد �أن جاءه
التمديد للمجل�����س النياب����ي ترياق ًا ُيبعد
عنه �أو ًال ا�ستحق����اق مواجهة جمهور تياره

العاتب ،ويبعد عنه ثاني���� ًا �أعباء ا�ستمالة
«املتمردي����ن» عليه يف ع����كار وطرابل�س
والبق����اع ،ويبعد عنه ثالث���� ًا الت�صادم مع
ال�سن����ة ،امل�ؤيدين خلط
العروبي��ي�ن م����ن ُّ
املقاومة ،والراف�ض��ي�ن ملواقفه من النظام
ال�سوري.
ق��� َدر الرئي����س احلري���ري �أن تك���ون
ال�سعودي���ة وطنه الث���اين ،وال خيار �آخر
�أمامه يف هذا ال�ش����أن ،لي�س لأنه مرتبط
بها �سيا�سي��� ًا يف الوقت احلا�رض ،بل لأن
جزءاً كب�ي�راً من �إرثه املايل واال�ستثماري
ال�شخ�صي ترك���ه الرئي�س رفيق احلريري
يف ال�سعودية� ،إ�ضافة �إىل �أن وجوده فيها
كمقي���م �شبه دائم «�أرح���م» له ،يف نظر
من ال يغفرون له غيبته عن لبنان ،لأنها

«الحوار الممنوع» مع حزب
اهلل بات يهدد الرئيس
الحريري بتمديد اإلبعاد
السياسي لفترة طويلة

�أف�ض���ل من فرن�سا عل���ى م�ستوى احلفاظ
ال�سنية ،وك�سب ر�ضى
ال�شكلي على هويته ُّ
من يغفرون له غيابه لأ�سباب �أمنية.
نحن ال نح ّم���ل ال�سعودي���ة وحدها
م�س�ؤولية رمادي���ة املواقف داخل «تيار
امل�ستقب���ل» ،لأنه منذ معارك نهر البارد،
و�أحداث طرابل����س ،وبعدها عربا ومن ثم
عر�س���ال ،مل ي�صدر ع���ن نائب من «تيار
امل�ستقبل» بي���ان �إال وناق�ضه �آخر ،وقد
تك���ون امل�س�أل���ة تب���ادل �أدوار لو كانت
الأر�ض ثابتة حتت �أق���دام هذا «التيار»،

(�أ.ف.ب).

لك���ن امل�شكل���ة �أن الأداء ب���ات حمكوم ًا
بالتط���ورات الإقليمي���ة ،خ�صو�ص��� ًا يف
�سوري���ة ،وتر ّددات الكر والفر يف ال�شوارع
اللبناني���ة احلامي���ة ،فكي���ف �إذا �أقدمت
اململكة علن��� ًا على ت�صني���ف حزب اهلل
�ضمن اجلماعات الإرهابي���ة التي تقاتل
يف �سورية ،و«امل�ستقبل» �أول املطالبني
بان�سحاب احلزب من هناك؟!
الأمور تتجه �إىل مزيد من التعقيد على
م�ست����وى احلوار ،وبالت����ايل على م�ستوى
انتخ����اب رئي�����س للجمهوري����ة ،و�إذا كان
التمديد للمجل�س النيابي قد �أبعد ال�سقوط
االنتخاب����ي لـ«امل�ستقبل» وحلفائه مدة
�أربع �سن����وات ،بدءاً من التمديد الأول عام
 ،2013ف�إن «احل����وار املمنوع» مع حزب
اهلل بات يه����دد الرئي�س احلريري بالإبعاد
ال�سيا�سي لف��ت�رة طويل����ة ،لأن احتفاظه
بقوت����ه النيابية م����ع حلفائه ال يعني �أن
«مالئكته حا���ض�رة» يف غيابه ،و«تيار
امل�ستقب����ل» الذي ن�ش�أ على وهج الرئي�س
رفي����ق احلري����ري ،وا�ستمر خ��ل�ال الفرتة
املا�ضية من منطلق الوفاء له ،ي�ستمر مع
�آل احلري����ري �أو ينتهي ،ب�رصف النظر عن
مدى متدده ال�شعبي حالي ًا �أو انح�ساره.
الإقامة «اجلربية» للرئي�س احلريري
يف ال�سعودي���ة ال تعن���ي فق���ط ال�سه���ر
عل���ى ا�ستثمارات���ه من جه���ة ،واحلفاظ
على مواقفه ال�سيا�سي���ة املتجان�سة مع
توجه���ات اململكة يف لبن���ان من جهة
�أخ���رى ،بل تعني ا�ستثم���ار قوته املم َّدد
لها يف التحكم عن ُبعد ،وال�ضغط �ساعة
اللزوم عل���ى الأزرار باملوافقة �أو الرف�ض،
واتخاذ املواق���ف الرمادية املعرقلة من
خالل توازن قوى نيابي ي�ستخدمه مادام
هو غائب ًا عن الوط���ن ،ومادامت �إمكانية
الع���ودة �إىل ال�رساي غائب���ة حتى �إ�شعار
�آخر ،ولبنان داخ���ل ال حمالة يف ثالجة
االنتظار ،بانتظار الفرج البعيد.

�أمني �أبو را�شد
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المحكمة الخاصة بلبنان ..دواء لكل داء؟
مل ت�ض���ف �شه���ادة الوزي���ر �أ�سا�س التوتر ال���ذي كان �سائداً
م���روان حم���ادة يف املحكم���ة يف عالق���ة الرئي����س احلريري
اخلا�ص���ة بلبنان �شيئ��� ًا �إىل ما بالنظام ال�سوري ال يعني �إثبات
يعرفه اللبناني���ون عن االتهام �أنه���ا ان�سحب���ت عل���ى عالقته
وجهته ق���وى � 14آذار �إىل بح���زب اهلل ،ال���ذي �شهد لقاءات
ال���ذي ّ
�سوري���ة ثم ح���زب اهلل باغتيال ع ّدة بني ال�سي���د ح�سن ن�رصاهلل
الرئي����س رفيق احلريري ،وال �إىل والرئي�س احلريري امتد بع�ضها
مت تداوله ل�سنوات يف حم�أة �ساعات ع��� ّدة ،كم���ا �أن التوتر
ما ّ
احلدي���ث عن ��ض�رورة ت�أ�سي�س ال�سيا�سي ال يعن���ي بال�رضورة
املحكم���ة والوجهة التي �سرت ّكز الو�صول �إىل درجة االغتيال.
ويبقى ما يمُ كن �أن ي�شار �إليه
عليه���ا اتهاماته���ا ،خ�صو�ص��� ًا
موجهة يف مو�ضوع املحكم���ة اخلا�صة
حينما كانت االتهامات َّ
�إىل النظ���ام ال�س���وري �آنذاك� ،أي بلبن���ان ،ه���و التقري���ر ال�سنوي
يف الف�ت�رة املمتدة م���ن  2005اخلام�س للمحكمة ل�سنة - 2013
ولغاية �أيار  ،2009قبل �أن ينتقل  2014الذي رفعه رئي�س املحكمة
االته���ام �إىل الداخ���ل اللبناين دايفي���د باراغوانث ،معت�ب�راً �أن
باته���ام عنا�رص م���ن حزب اهلل «املحكم���ة �ستُ�سه���م يف تعزيز
بذل���ك االغتيال ،ع�ب�ر  ت�رسيب �سيادة القانون يف لبنان ..ولديها
«دير �شبيغل» ،ثم يف القرارات مهم���ة م�ساعدة حكوم���ة لبنان
االتهامي���ة الت���ي �ص���درت عن و�شعب���ه يف جهودهم���ا احلثيثة
لإر�ساء �سيادة القانون ..وم�ساعدة
الإدعاء العام يف املحكمة.
يخ�ش���ى البع����ض م���ن �أن �شع���ب لبن���ان وم�ؤ�س�سات���ه يف
تعيد �شه���ادات املحكمة عقارب جهودهم الرامية �إىل �إعادة �إر�ساء
ال�ساع���ة �إىل ال���وراء يف لبنان؛ ال�سالم وب�سط الأمن».
بداية ،من امله���م لفت نظر
وع���ودة التوت���ر املذهبي ،لكن
م���ن الوا�ضح من خ�ل�ال �شهادة املحكمة ورئي�سها �إىل �أن تو�سيع
لت�ضم
مروان حم���ادة وم���ا يقال عن مهام العدال���ة اجلنائية،
ّ
�شهادات �أخرى �ستليها ،ف�إن كل بالإ�ضاف���ة �إىل حتقي���ق العدالة
مت ن�رشه �سابق ًا و�إن�صاف ال�ضحايا مهام ًا �أخرى،
ما يقال كان قد ّ
يف ال�صحف وقي���ل عرب و�سائل ك�إر�س���اء ال�س�ل�ام وب�سط الأمن،
الإعالم املختلفة ،ومل ت�ضف �أي وم�ساع���دة احلكومة على ب�سط
ح�سي �سيادة القانون ،يعطي انطباع ًا
جدي���د �أو تق��� ِّدم �أي دليل ّ
وملمو�س ُيثبت االتهام وي�ضيف وك�أن «العدال���ة اجلنائي���ة
�إىل الأدل���ة الظرفية التي ي�ستند الدولية» هي الو�صفة ال�سحرية
�إليه���ا مدع���ي ع���ام املحكمة ،الت���ي ُتعط���ى كدواء ل���كل داء
وعليه ف�إن بن���اء الق�ضية على يف املجتمع���ات اخلارج���ة من

حما�سبة جمرمي احلرب الأهلية
عن اجلرائ���م الت���ي ارتكبوها،
ومعرف���ة م�ص�ي�ر  17000مفقود
ما زال���ت عائالتها حمرومة من
سيادة حكم القانون
�أب�س���ط حق���وق ال�ضحايا ،وهي
في لبنان تعني أيضًا
احلق يف معرفة احلقيقة.
محاسبة النواب
�إن �سي���ادة حكم القانون يف
المتورطين باإلرهاب ..لبن���ان تعني م�س���اواة اجلميع
�أم���ام القان���ون ،ويف القان���ون
واعتقال من يثبت
ذاته ،وتعني �أن���ه بات ب�إمكان
تورطه تحريضًا أو تمويالً اللبناني�ي�ن حما�سب���ة نوابهم
ّ
املتورط�ي�ن  بالإره���اب ال���ذي
تقا�ضي���ه املحكم���ة اخلا�ص���ة
بلبن���ان ،وتعني �أن���ه بالإمكان
تورطه� ،سواء
اعتقال م���ن يثبت ّ
�شاف يف التحري����ض �أو التموي���ل �أو
ال��ص�راع� ،أو �أنه���ا ترياق ٍ
مين���ع الع���ودة �إىل النزاع���ات ،الدع���م �أو امل�شارك���ة يف �أعمال
ويب�سط ال�س�ل�ام والأمن وي�ؤدي �إرهابية� ،س���واء �ضد املواطنني
�إىل امل�صاحلة ،وهذا غري �صحيح الأبرياء �أو �ضد اجلي�ش اللبناين
�أو �ض���د امل�س�ؤولني ال�سيا�سيني
وغري �صحي على الإطالق.
�أم���ا بالن�سب���ة �إىل �سيادة الذي���ن يتعر�ض���ون لالغتي���ال
القان���ون ،فبالرغم من م�ساهمة ب�سبب مواقفهم ال�سيا�سية.
�إن �سي���ادة حكم القانون يف
املحاكم اجلنائي���ة الدولية يف
احرتام حكم القان���ون ،باعتبار لبنان ،لي�س �شع���راً ُيكتب على
�أن «ال �أحد ف���وق القانون مهما ورق ،بل ممار�س���ة عملية متتد
علت مرتبته» ،و�أن عهد االفالت من �أعلى الهرم حتى �أ�سفله ..هو
م���ن العقاب من خ�ل�ال التذرع �إط���ار �شامل ميتد لي�شمل ما هو
باحل�صانة ق���د ولىّ  ،لكن يبقى �أبعد م���ن امل�ؤ�س�سات والقوانني
�أن �سي���ادة حكم القانون يف بلد واملحاك���م ،لي�ص���ل �إىل مقاربة
م���ا ال تكفيه حماكم���ة واحدة ثقافية ومواطنية �شاملة ..وهذا
�أبعد بكثري مما ت�ستطيع حماكمة
ليتحقق.
�إن �سي���ادة حكم القانون يف �أن تقوم به ،مهما عظمت �أهمية
تو�سعت عاملية
لبنان تعني �أنه ال يجب التمييز
ّ
ال�ضحية ،ومهما ّ
ب�ي�ن ال�ضحاي���ا ،ب���ل م�ساواة التحقيق واملقا�ضاة.
تام���ة لل�ضحايا �أم���ام القانون
د .ليلى نقوال الرحباين
و�إن�صافهم بالت�ساوي ،وذلك عرب

¡ الع�صفور ..وخيطه

�أب���دى مقرّب���ون م���ن مرجع رئا�س���ي �سابق
ا�ستياءهم من رف����ض م�ؤ�س�سات �إعالمية مرافقة
املرج���ع �إىل الفاتي���كان ،حيث ت�سلّ���م و�ساماً،
بعد �أن طلب���وا �أن تكون امل�صاريف على ح�ساب
امل�ؤ�س�س���ات ،فكان اجل���واب« :ب���دّو الع�صفور
وخيط���ه» ،فيم���ا ق���ال �أحدهم« :ي��ص�رف �شي
م���رة من املخزون ..لأميت�ي�ن رح ي�ضل الـ«دك»
بالق�صبة �شغال»؟

¡ ف�ضيحة

ت�س��اءل خبري م��ايل عن الهب��ة «القيّمة» التي
�أعلنها حاكم م��صرف لبنان للم�صارف و�إعالنه
م�ؤخ��راً ع��ن قر���ض له��ا بقيم��ة ملي��اري دوالر
بفائ��دة واح��د باملئ��ة ،لتوظيفه��ا يف القرو���ض
ال�سكنية واجلامعية ،واعت�بر ذلك ف�ضيحة كبرية
م��رّت به��دوء ،حيث �ستجن��ي امل�ص��ارف �أرباح ًا
مبئات املاليني من املواطنني اللبنانيني.

¡ حرية �سفري خليجي؟

لوح���ظ �أن �سف�ي�ر دولة خليجي���ة كربى يف
بريوت ،حاول �أن يخف���ف من وقع طلب �سلطات
بالده م���ن الأمم املتح���دة ت�صني���ف حزب اهلل
«�إرهابياً» ،و�إمكان ت�أث�ي�ر ذلك على احلوار يف
لبنان ،فهرب من الإجابة على ال�س�ؤال بت�أكيده �أن
«مواقف ب�ل�اده ال�سيادية ال عالقة لها بتات ًا يف
ال�ش�أن اللبناين الداخلي»!

¡ الف�ساد املت� ِّأ�صل

ت�س��اءل قي��ادي بريوت��ي م��ا �إذا كان الف�ساد
موج��وداً يف الغ��ذاء فق��ط ،معت�براً �أن ذل��ك على
�أهميت��ه ق��د يك��ون جم��رد «همروج��ة» لأ�سب��اب
�أخرى ،مت�سائ ًال عما �إذا كان وزير ال�صحة يعرف
ن�سب��ة التلوُّث اخلط�ير يف منطقة �إقلي��م اخلروب
ج��راء غب��ار ودخان معم��ل �س��بلني .و�أ�ش��ار هذا
القيادي �إىل �أن الف�س��اد �أ�ص��بح نهج�� ًا معتمَداً يف
النظام الفا�س��د ،داعي ًا �إىل �إع��ادة الأمالك العامة
عل��ى ال�ش��اطئ اللبناين وعلى املج��اري النهرية،
ويف و�س��ط ب�يروت ،ويف م�ش��اعات العدي��د م��ن
البلدات اللبنانية.

¡ اال�ستغالليون

ي���دور نقا�ش �صاخ���ب يف �إح���دى النقابات
احلرة على خلفية ا�ستغالل م�س�ؤول فيها لإحدى
الطاحم���ات للظهور برعاية حف���ل تكرميي لها
تكفّلت هي بدفع املرتتبات املالية ،بعدما ف�شلت
يف �أن جت���د من يكرّمها �أو يرع���ى حفل التكرمي
الذي �أعدّته �شخ�صياً.

¡ ا�ستدراج

زلّ ل�س��ان �أح��د املخربي��ن ال�ص��حافيني �أمام
�شخ�ص��ية م��ن � 8آذار عندم��ا اع�ترف �أن بع���ض
ال�ش��خو�ص يف �أمانة � 14آذار طلب منه ومن غريه
ا�س��تدراج تعليقات على كالم مروان حمادة �أمام
املحكمة الدولية ،بهدف �إثارة زوبعة ،ال�ستغاللها
الحق ًا �أمام املحكمة املذكورة.

¡ غياب غري مفهوم

ا�ستف��س�ر نائب من زميل يف كتلته عن غياب
زميل ثالث من الكتل���ة نف�سها عن ال�ساحة ،رغم
�أنه مل يكن ي�ت�رك �سانحة �إال وي�ستغلها �إعالمياً،
فر ّد عليه ب�شيء من االمتعا�ض« :هيدا متل احلية
حتت التنب» ،فلم يفهم ال�سائل املعنى املق�صود!

¡ املغرَّر بهم

�شهادات املحكمة لن تعيد عقارب ال�ساعة �إىل الوراء يف لبنان

�أكدت جه��ات مطلعة وجود مفاو�ض��ات على
درج��ة عالي��ة م��ن الأهمي��ة تخ���ص بل��داً عربي ًا
�ش��قيقاً ،ج��رت يف �أحد فنادق ب�يروت ،يرجّ ح �أن
يعود مبوجبها بع�ض املعار�ضني الذين غُ رِّر بهم
�إىل الوطن ،بعد �أن تيقّنوا �أنهم كانوا جمرد �أدوات
مل�رشوع خطري.
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مبادرة دي ميستورا ..والوقت الضائع
جاءت مبادرة دي مي�ستورا بتجميد
القت���ال يف حلب يف الوقت الذي جتري
في���ه املحادثات حول املل���ف النووي
الإي���راين ،والت�رصيح���ات املتفائل���ة
التو�ص���ل �إىل اتف���اق كامل
ُّ
ب�إمكاني���ة
حوله ،و�أي�ض ًا يف وقت يقوم فيه اجلي�ش
ال�سوري بتحقيق تقدُّم ميداين يف العديد
من املناطق ال�سورية ،حتديداً يف مدينة
حلب ،بع���د �أن طوّقه���ا ب�أغلبها ،وهي
تُعترب منطقة ا�سرتاتيجية من الناحية
الع�سكرية ،كونها تقع على احلدود مع
تركيا ،ولأنها املعرب الرئي�س للتكفرييني
الذي يدخلون من���ه �إىل �سورية للقتال
�ضد النظام ،وم���ا يزال �أردوغان ي�سعى
لفر�ض املنطقة احلدودية منطقة عازلة
م���ن �أجل حماي���ة املعار�ض���ة ،وملنع
الأكراد من �إقامة دولتهم ،ومن الناحية
ال�سيا�سي���ة لي�ستفيد منه���ا كورقة من
�أج���ل تعزي���ر دوره الإقليمي يف الأزمة
ال�سورية.
�إن طرح املب���ادرة يف الوقت الذي
ترتاج���ع في���ه املعار�ض���ة وت�ضعف،
يدفعن���ا �إىل ط���رح عالم���ات ا�ستفهام
عديدة حولها :فهل جاءت هذه املبادرة
بدافع ذاتي من قبَل ممثل الأمم املتحدة
مت تن�سيقها مع �أمريكا
دي مي�ستورا� ،أم ّ
وحلفائها يف املنطقة؟ وهل جاءت يف
�سياق حتريك ملف الأزمة ال�سورية ،من
خالل امل�سار التفاو�ضي ،وعلى طريقة
«جني���ف  »1 -و«جني���ف  ،»2 -بعد
�أن اقتنعت �أمريكا ب�أن اخليار الع�سكري
مل يح���ل الأزمة يف �سوري���ة بل زادها
تعقيداً ،خ�صو�ص��� ًا بعد الإجنازات التي
المطالبة بهدنة في
حققه���ا اجلي�ش ال�س���وري يف امليدان،
وبع���د الهزائم املتالحق���ة التي منيت حلب أتت بعد الخشية من
بها املعار�ضة يف العديد من املناطق ،انسحاب المسلحين وتسلُّ م
و�سيط���رة تنظيم «داع�ش» على الكثري
النظام زمام األمور
من مناطق نفوذها ،و�إعالنه «الإمارة»
فيها؟ وهل اللقاءات التي �أجرتها رو�سيا فيها ..نظرًا إلى األهمية
مع بع�ض �أط���راف املعار�ضة ،واحلديث
العسكرية للمحافظة
ع���ن «جني���ف  »3 -ي�أتيان يف �سياق
حل �سيا�س���ي مرتقب؟ وهل اللقاء الذي
عق���ده الرئي�س الرو�سي فالدميري بوتني

عنا�صر من اجلي�ش ال�سوري يالحقون فلول الإرهابيني يف �أحد �أحياء حلب القدمية

مع وزير اخلارجي���ة ال�سعودي ،وكذلك
اللقاء الذي �سيعقده مع الرئي�س ب�شار
الأ�سد هو يف هذا االجتاه؟ وهل ت�ستطيع
�أم�ي�ركا �أن تُلزم �أطراف املعار�ضة ب�أية
ت�سوي���ة يتم التو�صل �إليه���ا ،خ�صو�ص ًا
بعد �سيطرة «داع����ش» على كثري من
مناط���ق نف���وذ املعار�ض���ة� ،أم �أن هذا
احلراك من خمتلف الأطراف هو للت�أكيد
عل���ى �أن الت�سوية يف �سوري���ة ال تت ّم
باحل�س���م الع�سكري ،رغ���م �أن �أوانها مل
يحن بعد؟
من يطل���ع على تف�س�ي�ر م�صطلح
«جتميد القت���ال» يف املفهوم الدويل،
وال���ذي يعني �أنه عل���ى جميع �أطراف

الن���زاع �أن توق���ف �إطالق الن���ار ،و�أن
حتاف���ظ عل���ى و�ضعها املي���داين كما
هو ،يت�أكّ���د �أن هذه املبادرة هي لإنقاذ
املعار�ض���ة يف مدينة حلب ،خ�شية من
االن�سحاب منها ،وملنع اجلي�ش ال�سوري
من �أن ي�سيطر عليها وعلى ريفها ،نظراً
�إىل الأهمية الع�سكرية للمحافظة.
ت�أت���ي ه���ذه املب���ادرة يف الوقت
ال�ضائ���ع ،ويف وق���ت ما ت���زال �أمريكا
متخبط���ة يف تعاطيها مع ملف الأزمة
ال�سوري���ة ،وذلك ب�سب���ب االختالف يف
وجهات النظ���ر داخل الإدارة الأمريكية،
وبالرغ���م من ذلك ف�إنها تق���دِّم �أولوية
حماربة «داع�ش» على �أولوية �إ�سقاط

نظام ب�ش���ار الأ�سد ،لكنه���ا يف الوقت
ذات���ه تخ�شى م���ن تزايد ق���وة النظام،
ال���ذي �أ�صبح يف و�ض���ع متقدّم ي�صعب
عل���ى �أم�ي�ركا واملعار�ض���ة امل�سلحة
و«املعتدل���ة» �أن ت�سقط���ه ،ل���ذا فهي
حتاول اتخاذ الإج���راءات التي ت�ساعد
 ح�س���ب ر�أيها  -على �إ�ضعاف النظامال�س���وري ،و�إبقائه يف حال���ة ا�ستنزاف
م�ستمر� ،إىل �أن ياتي الوقت الذي تن�ضج
في���ه ظروف الت�سوية يف منطقة ال�رشق
الأو�س���ط ،ويت���م االتفاق ح���ول امللف
النووي الإيراين.

هاين قا�سم

التكفيريون ..من عرسال إلى شبعا  -العرقوب
ف�ش���ل م�سلح���و «القلم���ون» يف ح�ساباتهم
ومراهناته���م التي بنوه���ا على مل���ف اختطاف
الع�سكري�ي�ن يف ج���رود «عر�س���ال» ،والت���ي قد
تعيد البل���دة املذكورة �إىل ما قب���ل � 2آب الفائت،
وفق ًا حل�ساب���ات امل�سلحني؛ �أي م��س�رح عمليات
للإرهابيني ،و«�أر�ض ن�رصة» للتكفريني يف املقلب
الثاين م���ن احلدود ،وفق ًا للمهم���ة الإقليمية التي
�أنيطت بها .غري �أن الإجراءات التي يتخذها اجلي�ش
اللبن���اين يف «عر�سال» وحميطه���ا �ضيّقت رقعة
حترك املجموعات التكفريي���ة امل�سلحة ،وبالتايل
عطّل���ت هذه املهمة ،وبات �إرهابيو «اجلرود» بني
«فك���ي كما�شة» بفعل هذه الإج���راءات ،والق�صف
املدفع���ي واجلوي ال���ذي ت�شنه الق���وات ال�سورية
عل���ى مواقع هذه املجموعات ،فل���م يعد بو�سعها
البقاء طوي�ل�اً يف مواقعها الراهنة مع قدوم ف�صل
ال�شت���اء والعوا�ص���ف ،رغ���م و�ص���ول امل�ساعدات

الغذائي���ة واملحروقات �إليها ،لك���ن حتت مراقبة
اجلي�ش ،بح�س���ب م�صادر ميداني���ة متابعة تعزو
غ�ض طرف الأجهزة املخت�صة عن مرور هذه
�سبب ّ
امل�ساع���دات با�ستمرار عملي���ة التفاو�ض من �أجل
�إطالق الع�سكريني املختطف�ي�ن ،والتي مل ت ؤ� ِّد �إىل
نتائج ملمو�سة حت���ى الآن ،م�ؤكدة �أن جناح هذه
العملية �سيفقد امل�سلحني �أكرب ورقة �ضغط حتاول
من خاللها ابتزاز الدولة اللبنانية.
الري���ب �أن الظروف املعي�شي���ة ال�صعبة التي
يع���اين منها امل�سلحون يف ج���رود عر�سال حتم ًا
�ستدفعهم �إىل االنتق���ال �إىل مناطق �أخرى تتح�سن
فيها ظروفهم ،فبعد �إ�سقاط اجلي�ش لـ«حلم الإمارة
الوهابية» يف لبن���ان ال�شم���ايل� ،أ�ضحت منطقة
�شبعا  -العرقوب وجهة امل�سلحني ،لل�ضغط على
احلكومة واملقاومة من اجلن���وب ،ح�سب ما ت�ؤكد
امل�صادر.

وتلف���ت �إىل �أن هناك تن�سيق ًا بني م�سلحي
عر�س���ال والقنيطرة ال�سوري���ة ،الذين حترّكوا
م�ؤخراً باجتاه «جب���ل ال�شيخ» ،يف حماولة
للو�صول �إىل متا�س مع املقاومة يف لبنان.
وما ي�سهم �أي�ض ًا يف دف���ع التكفرييني �إىل
االنتق���ال �إىل �شبع���ا ،هو بث بع����ض الإعالم
معلومات تتح���دث عن �إم���كان �إقامة �رشيط
«�إ�رسائيلي» ح���دودي يف «القنيطرة» مماثل
للذي �أقامته يف لبن���ان ،لكن ب�إدارة تكفريية،
بد ًال من «اللحدية» هذه املرة.
بالت�أكي���د �أن «الوع���د» ب�إقامة «منطقة
عازل���ة» على احلدود اللبناني���ة  -ال�سورية،
تكون م�رسح ًا لعملي���ات التكفرييني ،ومنطلق ًا
ال�ستهدافه���م للمقاومة ،حتم��� ًا �سيحفزهم �إىل
االنتقال �إىل «�شبع���ا  -العرقوب» ،والتح�شّ د
فيه���ا ،يف انتظار ما ت����ؤول �إلي���ه التطورات

امليداني���ة يف اجلنوب ال�س���وري ،ال�سيما يف
«القنيطرة».
ويف ال�سياق ،ال ت�ستبع���د م�صادر �إ�سالمية �أن
ي�سعى العدو «الإ�رسائيل���ي» �إىل توتري الأو�ضاع
الأمني���ة م���ع لبنان ،ع�ب�ر ا�ستخ���دام التكفرييني
لهذه املهة ،يف �ضوء تق���دُّم املفاو�ضات الإيرانية
 الغربية ،الأمر الذي يقل���ق «�إ�رسائيل» وبع�ضالأطراف الإقليمي���ة ،كاململكة ال�سعودية و�سواها،
لل�ضغ���ط على حم���ور املقاومة ،عل���ى اعتبار �أن
بع�ض الأرا�ض���ي اللبنانية مات���زال ت�شكّل مقرات
للمجموع���ات الإرهابي���ة ،على ح ّد ق���ول م�صادر
مت اجلهوزية يف امليدان
ت�ؤكد �أن املقاومة عل���ى أ� ّ
وال�سيا�سة ملواجه���ة �أيّ تطور قد يطر�أ ،وما جناح
�إطالق الأ�سري عماد لبنان عياد �إال دليل على ذلك.

ح�سان احل�سن

www.athabat.net

سورية والمقاومة وروسيا وإيران ..ومعادالت القوة الجديدة
حم�شور حلف �أعداء �سورية يف
الزوايا ال�ضيقة بعد نحو � 44شهراً
ونيف م��ن احل��رب الوا�سعة التي
�شُ نِّت على الدولة الوطنية ال�سورية،
ورُ�صدت لها الإمكانيات املذهلة؛
مالياً ،ومرتزقة ،وعتاداً ،و�إعالماً،
وا�ستُح�رضت فيها ك��ل امل�شاريع
اال�ستعمارية التي كانت تُعدّها دوائر
اال�ستخبارات الغربية والأمريكية
وال�صهيونية منذ �أك�ثر من قرنني،
والقا�سم امل�شرتك فيها كان املبد�أ
اال�ستعماري الإنكليزي امل�شهور:
«فرّق ت�سد» ،وبهذا طفت على �سطح
التطورات موجات الإرهاب التكفريي،
ال��ت��ي �أخ����ذت ال��ت��ط��ورات تك�شف
م��دى ان��خ��راط الغرب والأمريكيني
و«الإخ��وان» وما ي�سمى الأ�صوليات
م��ن «وه��اب��ي��ة» وب���دع «�سلفية»
حديثة وق��دمي��ة ال مت��ت �إىل الدين
احلنيف ب�صلة ،يف خُ لُقها ون�رشها،
من �أجل ت�شظّي املنطقة ،لكن ال�صمود
الأ�سطوري للدولة الوطنية ال�سورية
وجي�شها ،وموقف حلفائها معها،
بد�أ ي�صيب امل�رشوع اجلهنمي مبقتل،
وب��د�أت مرحلة مراجعة احل�سابات،
التي يبدو �أن الرتكي وبائع الكاز
العربي مل يبد آ� با�ستيعابها بعد.
ووف��ق�� ًا للوقائع ال��ت��ي �أخ��ذ
يفر�ضها امل��ي��دان ال�����س��وري ،ف��إن
وا�شنطن وال��غ��رب با�رشا مرحلة
ح�رص الأولويات ،فبد�أ همّهم يتحول
�إىل احلرب على الإره��اب ،و�سقوط
�شعارهم «�إ�سقاط الأ���س��د» ،وقد
�أعلنها الأمريكي وا�ضحة ،وهذا ما
جعل ال�سعودية يف حالة من فقدان
االتزان والعقالنية ،فو�سّ عت بيكار
عداواتها بطلب مندوبها من منرب
جمل�س الأم��ن ال��دويل �إدراج حزب
اهلل كمنظمة «�إرهابية» ،مرتافق ًا مع
حملة �إعالمية خليجية و�صهيونية
تروِّج لهذا الطرح.
لكن ه��ذا الهجوم ال�سعودي

مل يلقَ اهتمام ًا من دول الغرب،
التي �أخ��ذت تتخوف من املوجات
االرتدادية للإرهاب التكفريي على
عوا�صمها ،خ�صو�ص ًا �أن��ه مع كل
�رضبة توجَّ ه للإرهاب يف �سورية
وال��ع��راق يعني �أن هناك ع��ودة
لتكفرييني �إىل املكان الذي انطلقوا
م��ن��ه ،يف وق���ت تتك�شف وق��ائ��ع
�رصيحة ومدوّية عن حجم االنخراط
ال�سعودي واخلليجي يف احت�ضان
الإرهاب ومتويله ،وا�ستمرار جتنيد
الناقمني يف مملكة الرمال يف تنظيم
«داع�����ش» و«ج��ب��ه��ة ال��ن����صرة»،
بحيث �إن وقائع املواجهات ت�شري
يومي ًا �إىل مقتل �أو اعتقال �أو فرار

بعد ال��ت��ط��ورات الأخ�ي�رة وتوجيه
وا�شنطن لأنقرة ما ي�شبه ال�صفعة؛
برف�ض الأوىل �إقامة منطقة عازلة
على احل��دود الرتكية مع �سورية،
فتحرّك «ال�صدر الأع��ظ��م» �أحمد
داود �أوغلو نحو العراق وكرد�ستان،
و�إذا كان قد �أخذ نف�س ًا من م�سعود
ال�برازاين� ،إال �أنه و�صله من طهران،
و�سمع يف بغداد ،كما و�صل �إىل �أذنه
مبا�رشة من جو بايدن �أنه لن ي�صل
�إىل ركبة مرتنيخ ،كما بلغه مع
�سيده رجب طيب �أردوغان �أن الرجل
الغام�ض اجل�نرال �سليماين ،وهو
بلبا�س مدين ،ا�ستطاع مع خم�سني
رج ًال من رجاله �أن يهزموا «داع�ش»،

أردوغان وأوغلو تبلغا :سليماني تمكّ ن مع
خمسين من رجاله من هزيمة «داعش» وهو
بلباس مدني ..فماذا لو لبس ثيابًا الميدان؟

�سعوديني ،ويف ظل ات�ساع قلق �آالف
العائالت اخلليجية على �شبابها
الذين غرّر بهم �شيوخ فتاوى «غب
الطلب» �أو «الديلفري» ،بعد �أن
تخرجوا م��ن املعاهد والكليات
«الوهابية» ،التي غر�ست فيهم
بذور وعقائد التكفري ورف�ض الآخر.
و�إذا ك��ان��ت اخليبة ه��ي ما
تو�صف به حملة التهييج ال�سعودي
�ضد �سورية والعراق واملقاومة يف
لبنان و�إيران ،ف�إن الآخرين من حلف
�أعداء �سورية لي�سوا �أف�ضل حاالً.
فرتكيا تتحرك يف كل االجتاهات

و�أن تبد�أ بالتقهقر ،فكيف احلال �إذا
لب�س ثياب امليدان؟ خ�صو�ص ًا �أن
اتباع وجماعة �أردوغ���ان و�أوغلو
وقطر من «الإخ��وان» بد�أوا يتلقون
الهزائم يف كل مكان؛ من م�رص قبل
عدة �أ�شهر� ،إىل تون�س قبل �أيام ،وما
بينهما ،وعبرّ عنه ب�شكل وا�ضح يف
ال�ساد�س من ت�رشين الثاين اجلاري
ب ��إط��اح��ة ق��ي��ادة ري��ا���ض ال�شقفه
وف����اروق طيفور وح���امت الطب�ش،
وانتخاب قيادة «�إخوانية» جديدة
ل�سورية ،وبالتايل فحتى ما ي�سمى
«املعار�ضة ال�سورية الليربالية»

تقاطع «�إ�سرائيلي» – �أمريكي حول �صناعة �صاروخ فاحت  110يف �سورية حتت ا�سم «»M600

على �شاكلة برهان غليون ومي�شال
كيلو ومن لفّ لفّهما غرقوا بغرق
«الإخوان» ،واهتزاز ال�صورة القطرية
التي �أطاحت �سابق ًا بحمدَي الدوحة،
وجعلت متيم ًا مرتبك ًا وتائهاً ،فتم�سّ ك
بق�شة الو�ساطة الكويتية حتى ال
تزداد عزلته اخلليجة والعربية.
و�إذا كانت العائالت والأ��سر
اخلليجية تتزايد ت�سا�ؤالتها عن
م�صري الآالف من �أبنائها ال�شباب
الذين دفعتهم فتاوى «الوهابية»
�إىل م�صري جم��ه��ول يف �سورية
والعراق ،ف�إن ثمة ملف ح�سا�س بد�أ
يطل بر�أ�سه عندنا يف لبنان ،وبد�أت
قيادات «م�ستقبلية» و«�سلفية»
تتجنب احل��دي��ث عنه و�إث��ارت��ه،
خ�صو�ص ًا يف ال�شمال و�صيدا
والبقاع الغربي ،حول م�صري نحو
�أل��ف �شاب ال يُعرف عنهم �شيء،
و�سبق لهم �أن غُ رِّر بهم و�أُر�سلوا �إىل
داخل �سورية للقتال مع اجلماعات
التكفريية ،وت�شري املعلومات �إىل
مقتلهم ،علم ًا �أن �إح�صائية غربية
كانت قد �أ���ش��ارت قبل ع��دة �أ�شهر
�إىل مقتل نحو  830لبناني ًا يف
�سورية ،مل ي�صل من جثثهم �سوى
نحو  ،75معظمهم من ال�شمال..
ويتوقع �أن يحتل هذا الأم��ر حيزاً
وا�سع ًا من اهتمام العائالت التي
�أخذت تت�ساءل عن م�صري �أوالدها،
وقد تتدحرج ككرة الثلج والتي ال
يُعرف �أين �ست�ستقر ،علم ًا �أن بع�ض
�أ�صحاب «فتاوى الديلفري» من
اللبنانيني �صار خارج البالد!
باخت�صار ،ه��ل ي��ب��د�أ حلف
�أعداء �سورية من لبنانيني و�أعراب
مبراجعة احل�سابات ،ال�سيما �أولئك
�شعروا بارتفاع املعنويات حينما
ك��ان ب��اراك �أوب��ام��ا يهدد ب�رضب
بالد الأمويني خالل �ساعات ،لكنهم
�رسعان ما �أُ�صيبوا بخيبة الأمل،
بعد �أن تبني لهم �أن �أوب��ام��ا لن
يقوم بذلك ،فكيف �إذا حتوّل الآن
�إىل «بطة عرجاء» ،خ�صو�ص ًا بعد
�أن بد�أ حزب اهلل و�إي��ران ورو�سيا،
ومعهم �أ�سا�س ًا بالطبع �سورية،
ي�شكلون حمور القوة والت�صدي لأي
عدوان؟
تابعوا م�سل�سل مفاو�ضات
النووي الإيراين يف حلقات جديدة.
ان��ت��ب��ه��وا ج���ي���داً ل��ن��ت��ائ��ج
االنتخابات التون�سية.
ت���اب���ع���وا ح����رك����ة ده�����س
الفل�سطينيني للم�ستوطنني.
ان��ظ��روا ج��ي��داً خليبة الأم��ل
على وج��ه وزي��ر خارجية فرن�سا
اليهودي �آالن فابيو�س ،الذي حتوّل
�إىل الكاثوليكية على �أمل �أن يكون
له حظ كاليهودي املجري نيكوال
�ساركوزي.
تابعوا جيداً حركة �أردوغ��ان؛
خائب الرجاء ..رمبا تت�ضح بع�ض
من ال�صورة.

�أحمد زين الدين
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من هنا وهناك

¡ «داع�ش» وال�سالح امل�رسوق

ُعلم �أن جمموعة مقاتلني من كتيبة «عز الدين
الق�س���ام» ال�سوري���ة ،والتي كان���ت تقاتل مع
�إحدى كتائب حرك���ة «�شام الإ�سالم» ،ان�ضمت
�إىل تنظيم «داع����ش» يف الرقة �شمال �سورية،
بع���د �أن ا�ستولت على �أ�سلحة الكتيبة الثقيلة،
ومن بينه���ا ر�شا�شات عي���ار  ،14.5بالإ�ضافة
�إىل �سي���ارة �شاحنة كبرية مثبت عليها ر�شا�ش
عيار ،23بالإ�ضافة �إىل ثمن دبابة ( )T55قامت
ببيعها يف فرتة �سابقة.
ويف التفا�صي���ل ف�إن ه���ذه املجـــموعة قالت
للكتيب���ة �إن هناك معرك���ة يف ريف حماة �ضد
النظام ،وطلبت �سالح ًا ثقي ًال ومتو�سطاً ،ليتبينّ
فيما بع���د �أنها �رسقت ال�س�ل�اح وان�ضمت �إىل
تنظيم «داع�ش».

¡  ..ب�شهادة فرن�سية

ر�أى دبلوما�س��ي فرن�س��ي مطل��ع عل��ى �س�ير
االت�ص��االت ب�ين �إي��ران وال��دول الغربي��ة� ،أن
هناك بع�ض الأم��ور «الإيجابية» التي حتققت،
منها ما يتعلق بامل�س��توى الع��ايل من التعاون
والتن�س��يق يف املواقف ح��ول الربنامج النووي
الإي��راين ب�ين النظ��ام ال�س��عودي و«�إ�رسائيل»،
معترباً �أن هناك �أهمية ال�س��تغالل هذا التعاون
الالفت وا�ستن�ساخه يف �ساحات مت�أزمة ،ميكن
للبلدي��ن «التع��اون» حل��ل امل�ش��اكل فيها ،ويف
مقدم��ة ه��ذه الأزم��ات وال�رصاع��ات ،ال�رصاع
الفل�س��طيني « -الإ�رسائيل��ي» ،وه��و م��ا تبحث
عن��ه «�إ�رسائيل» يف هذه املرحلة التي ي�ص��فها
الدبلوما�س��ي الفرن�سي ب�أنها من �أخطر املراحل
التي متر بها منطقة ال�رشق الأو�سط.

¡ م�صري القذايف جمهول

قالت م�صادر ق�ضائية ليبية �إن الغمو�ض يحيط
مب�صري �سي���ف الق���ذايف ،املحتجز يف حمكمة
الزنت���ان املغلقة منذ �أن غادر ق�ضاتها املدينة
�إثر اندالع املواجه���ات امل�سلحة بني كتائبها
وقوات «فجر ليبيا» يف املناطق املحيطة بها.
و�أ�شارت امل�صادر �إىل �أن االت�صاالت املكثفة مع
ف�ض �إىل �شيء يطمئن
م�س�ؤولني يف الزنتان مل ُت ِ
على �سالمة جنل القذايف ،الذي كان �آخر ظهور
ل���ه يف  27ني�سان /ابري���ل املا�ضي عرب دائرة
تلفزيونية مغلقة من بلدة الزنتان خالل جل�سة
حماكمته.

¡ رو�سيا ت�ستع ّد للحرب؟

�أث��ارت التغيريات الهيكلية الت��ي �أجرتها وزارة
الدفاع الرو�س��ية الت�س��ا�ؤالت حول املدى الذي
ت�س��تعد رو�س��يا للو�ص��ول �إلي��ه يف نزاعاته��ا
م��ع الغ��رب ،وعل��ى ر�أ�س��ه الوالي��ات املتح��دة
الأمريكية؛ من القرم �إىل �س��ورية ،ومن �أوكرانيا
�إىل �أم�يركا اجلنوبية ..فوزارة الدفاع الرو�س��ية
�ش�� ّكلت قيادة ا�س�تراتيجية جديدة ت�ض��اف �إىل
القيادات الـ 4للقوات امل�سلحة يف �أنحاء البالد،
وتوا�صل العمل لت�شكيل جمموعة من القوات يف
�ش��به جزيرة الق��رم ،علم ًا �أن الغ��رب مل يعرتف
بعد بان�ضمام القرم �إىل رو�سيا.
وكان الرئي���س الرو�س��ي فالدمي�ير بوتني �أعلن
املوحدة اجلديدة التي
�أن القيادة اال�سرتاتيجية
َّ
مت ت�ش��كيلها لتطوي��ر التنظيم الهيكل��ي للقوات
ّ
امل�س��لحة الرو�س��ية� ،س��تبا�رش العمل يف منطقة
القطب ال�شمايل يف  1كانون الأول .2014
ُيذك��ر �أن �ص��حف ًا عديدة حتدثت ع��ن مواجهات
خطرية ب�ين الطريان الرو�س��ي والأمريكي ،و�أن
الطريان احلربي الرو�سي اخرتق املجال اجلوي
الأمريكي �أكرث من مرة على �إثر هذه املواجهات.

 6عربي
تحية لـ«الجبهة
الشعبية لتحرير
فلسطين»
عام  1948كانت دير يا�سني
على موعد مع امل��ج��زرة التي
�أق��دم عليها الإرهابي «بيغن»
وع�صابات «الأرغون وال�شترين»
ب��ح��ق �أب��ن��ائ��ه��ا ،وال��ت��ي ذه��ب
�ضحيتها  250م��ن الأط��ف��ال
والن�ساء والرجال وال�شيوخ.
مل يكن حينها ق��ادة الكيان
ي��درك��ون �أن���ه بعد م���رور �ستة
عقود من الزمن� ،ستبقى الذاكرة
الفل�سطينية تختزن تلك املجزرة
الب�شعة ،وغريها املرت َكبة بحق
ال�شعب الفل�سطيني ،مت�سلحني
مبقولة «ك��ب��اره��م �سيموتون،
و�صغارهم �سين�سون» ..مقولة
�أ�سقطها الفل�سطيني مع انطالقة
الثورة الفل�سطينية املعا�رصة
العام .1965
تلك الذاكرة الفل�سطينية ،وبعد
مرور  66عام ًا على جمزرة دير
يا�سني ،كانت هي بدورها على
موعد �صبيحة يوم الثامن ع�رش
من اجلاري مع العملية البطولية
واجل��ري��ئ��ة يف مدينة القد�س
املحتلة ،والتي نفّذها ال�شهيدان
البطالن عدي وغ�سان �أبو جمل
من جبل املكرب ،ومن «كتائب
ال�شهيد �أب��و علي م�صطفى»؛
اجل��ن��اح الع�سكري لـ«اجلبهة
ال�����ش��ع��ب��ي��ة»��� ،ض��د الكني�س
ال�صهيوين «ت�شيفا» ،الواقعة
على �أر����ض قرية دي��ر يا�سني،
وك�أن ال�شهيدين �أرادا القول �إن
عقاب ال�صهاينة على ما ارتكبوه
من جرائم بحقنا لن ي�سقط مع
تقادم الزمن ،وبالتايل هي ر ٌّد
على جرائم االحتالل وممار�ساته
العدوانية بحق �أهلنا املقد�سيني،
وال�شهداء الذين �سقطوا على
يد امل�ستوطنني؛ حرق ًا و�إعدام ًا
و�شنق ًا «حممد �أبو خ�ضري ،وخري
حمدان ،ويو�سف الرموين».
عملية القد�س تعيدنا يف
الذاكرة �إىل عملية اغتيال وزير
�سياحة الكيان الغا�صب؛ رحبعام
زئيفي ،ويف مدينة القد�س �أي�ض ًا،
رداً على اغتيال الأم�ين العام
للجبهة ال�شعبية ال�شهيد �أبو
علي م�صطفى.
�وج��ه التحية لـ«اجلبهة
ن� ّ
ال�شعبية» ،التي كان لها �رشف
امل�ساهمة يف و�ضع املداميك
الأوىل لثورتنا املعا�رصة ،وهي
خالل م�سرية �أع��وام انطالقتها
الـ 48ق�� ّدم��ت خ�ي�رة ق��ادت��ه��ا
ورموزها الكبار� ،إما �شهداء �أو
�أ�رسى على درب حترير فل�سطني
كل فل�سطني.

رامز م�صطفى

أحــداث
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في يوم التضامن مع حقوق الشعب الفلسطيني:

هل من مساندة دولية ضد التصعيد العنصري الصهيوني؟

�سنة بعد �أخرى تتزايد الن�شاطات والتحركات املرتبطة باليوم العاملي للت�ضامن مع ال�شعب الفل�سطيني

الع���ام يف القارة الأمريكي���ة اجلنوبية
ب�أحزابها ونُخبه���ا وم�ؤ�س�ساتها املدنية
و�شعوبه���ا بدعم احل���ق الفل�سطيني يف
مقاومة االحتالل ،خ�صو�ص ًا بعد الهجمة
ال�صهيونية على القد����س واملقد�سيني،
و�إق���رار احلكومة ال�صهيوني���ة بغالبية

ونح���ن على م�ش���ارف نهاية العام
 2014ميك���ن الق���ول �إن الفل�سطيني�ي�ن
ا�ستطاعوا �أن يكوّن���وا ر�أي ًا عام ًا م�سانداً
لق�ضيته���م وت�شعباتها ،خ�صو�ص ًا بعد �أن
�أقرّ جمل�س العم���وم الربيطاين ب�أغلبية
الأ�صوات على مذكّ���رة تطالب احلكومة
باالعرتاف بالدولة الفل�سطينية ،وموقف
وزارة اخلارجي���ة البلجيكي���ة احل���ازم
يف احتجاجه���ا عل���ى تدم�ي�ر �سلطات
االحت�ل�ال «الإ�رسائيل���ي» �شبكة لنقل
التيار الكهربائي ،وقرار حكومة اململكة
ال�سويدي���ة االع�ت�راف بدول���ة فل�سطني ،تتزامن المناسبة هذا
بالإ�ضافة �إىل املواقف املتقدمة لالحتاد العام مع إعالن األمم
الأوروبي يف �إدانة القرار «الإ�رسائيلي» المتحدة العام المقبل
ب�إقام���ة وح���دات ا�ستيطانية جديدة يف
سنة دولية للتضامن مع
القد�س.
كم���ا ال ب���د م���ن الإ�ش���ادة وتقدير الشعب الفلسطيني
املواقف الإن�سانية والأممية لكل من كوبا
وفنزويال والأرجنتني والربازيل وبوليفيا،
واالكوادور و�أورغواي ونيكاراغوا ،والر�أي

الثلثني م�رشوع «قانون القومية» ،الذي
يكرّ�س التمييز �ضد فل�سطينيي الـ.48
تتكث���ف يف هذه الف�ت�رة الن�شاطات
والتح���ركات املرتبط���ة باليوم العاملي
للت�ضام���ن مع ال�شع���ب الفل�سطيني (29
ت�رشين الث���اين) الذي حت���وّل من ذكرى
�أليم���ة وقع���ت فل�سطني فيه���ا �ضحية
التواط��� ؤ� الدويل عل���ى تق�سيمها بالقرار
 ،181و�إعطاء الع���دو ال�صهيوين دون �أي
وج���ه حق فر�ص���ة متكينه م���ن احتالل
�أجزاء وا�سعة من �أر�ض فل�سطني� ،إىل يوم
عاملي للت�ضامن مع ال�شعب الفل�سطيني،
من خالل ن�ض���ال ال�شع���ب الفل�سطيني
وت�ضحيات���ه التي �أدت �إىل �إعادة �صياغة
هذه املنا�سبة.
ه���ذا العام تتزام���ن املنا�سبة مع
�إع�ل�ان الأمم املتح���دة الع���ام املقبل
�سن���ة دولي���ة للت�ضامن م���ع ال�شعب
الفل�سطيني ،وهي م�س�ألة هامة لتذكري
الع���امل بالظلم الذي م���ا زال ال�شعب
الفل�سطيني يتعرّ�ض له.
لق���د �أ�ص���درت االمم املتح���دة يف
العام  1977قراراً باعتب���ار يوم التا�سع
والع�رشين من ت�رشين الثاين من كل عام
يوم ًا عاملي ًا للت�ضامن مع حقوق ال�شعب
الفل�سطين���ي ،وهي حمط���ة دولية هامة
متثِّل اعرتاف ًا بالظل���م التاريخي الالحق
بال�شع���ب الفل�سطيني وحقوقه الوطنية،
ومنا�سبة �أي�ض ًا لتذكري العامل ب�أن هناك
حقوق ًا وطنية ما زال���ت �أ�سرية االحتالل
واال�ستعمار..
يحتدم ال��ص�راع الواقعي هذا العام
ب�ي�ن املعطي���ات احلا�صل���ة يف منطقة
ال��ش�رق الأو�س���ط وبني احلقائ���ق التي
تكرّ����س مب���د أ� احلق���وق الفل�سطيني���ة،
حي���ث ي�ستم���ر االحت�ل�ال ال�صهي���وين
يف االعت���داء عل���ى حق���وق ال�شع���ب
الفل�سطين���ي ،من خالل تهوي���د القد�س
والتنكي���ل باملقد�سيني وفل�سطينيي ،48
وق�ضم املزيد م���ن الأرا�ضي باال�ستيطان
وم�شاري���ع اال�ستيالء عل���ى مدن وقرى
ب�أكمله���ا ،و�س���ط �صم���ت مري���ب م���ن

الع���امل ب�أجمعه عل���ى خمتلف اجلرائم
ال�صهيونية؛ من احل�صار الربي والبحري
واجلوي لقط���اع غزة والتنكيل بالأ�رسى
الذي���ن يتعر�ض���ون للتعذي���ب اجل�سدي
والنف�س���ي والإع���دام البط���يء ،كذل���ك
احل�صار االقت�صادي والأمني على ال�ضفة
الغربية ،غ�ي�ر �أن ال�شع���ب الفل�سطيني
رف����ض االعرتاف بامل��ش�روع ال�صهيوين
القائم عل���ى االحتالل واال�ستعمار ،وهو
قدّم ويق���دّم الآالف من ال�شهداء من �أجل
حقوقه الوطنية ،و�أي�ض ًا �صامد يف �أر�ضه
وخارجها ي�سجّ ���ل يف �صفحات تاريخه
الن�ض���ايل املزيد م���ن الت�ضحيات على
درب م�سرية الكفاح املتوا�صل.
لذل���ك ،ال ب���د من جتمي���ع عنا�رص
الق���وة الفل�سطيني���ة ،ويف مقدمته���ا
الوح���دة الوطني���ة ،واملحافظ���ة على
ما حتق���ق من �إجن���ازات ،و�إطالق حوار
وطن���ي وا�سع من �أج���ل ت�شكيل حكومة
وحدة وطنية تتحم���ل م�س�ؤولياتها يف
�إدارة كل العملي���ة الوطني���ة ،ملواجهة
اال�ستيط���ان الزاح���ف وعملي���ة تهويد
القد����س املتم���ادي ،ووق���ف التالع���ب
مب�ص�ي�ر ال�شع���ب الفل�سطيني يف قطاع
غزة وباق���ي الأرا�ضي الفل�سطينية ،وكل
ه���ذا يف �إطار الت�أ�سي����س ال�سرتاتيجية
فل�سطيني���ة ببناء جبه���ة مقاومة يف
غ���زة امل�ضي ُقدُم ًا يف خي���ار املقاومة
�ض���د االحتالل ال�صهي���وين حتى دحره
عن كام���ل الأر�ض الفل�سطينية املحتلة،
وتوحي���د كاف���ة الأجنح���ة الع�سكرية،
�إىل الإ��س�راع يف ت�شكيل غرفة عمليات
م�شرتك���ة مبرجعية �سيا�سي���ة موحدة
لتدار����س �سبل ال���رد عل���ى �أي عدوان
�صهي���وين حمتمَل ،والعم���ل على دعم
مقوّمات قي���ام انتفا�ضة �شعبية �شاملة
يف ال�ضفة ،وتو�سي���ع دائرة فعل حركة
الالجئني ،وموا�صلة املعركة ال�سيا�سية
يف الأمم املتحدة ،و�أي�ض ًا االن�ضمام �إىل
املحكمة اجلنائية الدولية..

�سامر ال�سيالوي
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المصالحة الخليجية نتاج المصيبة المشتركة
ي���روّج العامل���ون يف امل�ؤ�س�س���ات
البحثي���ة والإعالمي���ة اخلليجي���ة مقولة
فحواه���ا �إن ال�صفحة ال�س���وداء بني دول
«جمل�س التع���اون اخلليجي» قد طُ ويت،
و�إن �صفح���ة جديدة بد�أ الق���ادة يكتبون
عليه���ا وك�أن ما فات قد م���ات ،و�إن احلقد
املتبادل املغ���رَق يف ال�سنني قد تبدد �إىل
غ�ي�ر رجع���ة ،و�إن هذه النتيج���ة انبثقت
من «حكمة» مل���ك ال�سعودية عبداهلل بن
عبد العزيز �آل �سع���ود ،انطالق ًا من مفهوم
«حماي���ة الأمن القوم���ي العربي» ،وك�أن
مثل تلك املفاهيم املطاطة تنزل باملظالت
غب الطلب.
يف الواقع النظري ،ح�صلت امل�صاحلة
ال�سعودي���ة  -القطري���ة ،وا�ستتباع��� ًا
امل�صاحلة الإماراتية والبحرينية مع قطر،
بعد �سحب ال�سف���راء من الدول الثالت من
امل�شيخة القطري���ة الغنية والطاحمة �إىل
دور �أكرب من �أن يتحمّله الإخوة  -الأعداء،
لكن على �أي �أ�س�س ح ّل العقل مكان احلقد
حلل الأزمة املتفاقمة بني الدول النفطية،
وهم ال�رشكاء عن �ساب���ق �إ�رصار وت�صميم
يف الغو�ص يف ع�سك���رة الأزمة ال�سورية،
وهم الذين موّلوا ورعوا و�أر�سلوا الإرهابيني
م���ن كل �أقطار العامل ،حي���ث يمُ كن جتنيد
مرتزقة ،وحت���ت �شعارات متعددة ومزيفة،
لبثّ الفنت والأحقاد؟
�أ�سا����س امل�شكل���ة يف الواق���ع ه���و
الت�صنيف املتناق�ض لأدوار ارت�ضوا جميع ًا
�أن يلعبوه���ا ب�إدارة من املخرج الأمريكي،
م���ع �إطالق وح�ش الأزم���ة ال�سورية ،حيث
�شع���رت ال�سعودي���ة �أن دوره���ا ،ورغ���م
�أنه���ا �أول الداعني �إىل ت�سلي���ح ما �سمّته
بـ«املعار�ض���ة» ،ت�آكل كث�ي�راً قيا�س ًا �إىل
ال���دور القطري ،وه���و ما ظه���ر جلي ًا يف
حمطات متعددة ،لعل انعكا�ساتها الأقوى
كانت يف تعيينات ما ي�سمى بـ«االئتالف»
ال�سوري املعار����ض ،الذي تتبدل �شخو�صه
املتقدمة وفق ًا للموازين املتحركة ،والتي
ت�آكلت �أي�ض ًا وفق اخلطة ل�صالح املنظمات
الأكرث تطرّف ًا يف الإرهاب.
يف الواقع ،امل�صاحلة وعودة ال�سفراء

�إىل مواقعه���م ال يع���دو كون���ه م�صاحلة
عاطفي���ة من �أ�شخا����ص تكلّ�ست عواطفهم
ووهنت هممهم ،م�صحوب���ة بكيل املدائح
للأك�ب�ر �سناً؛ على طريق���ة ال�صحراء التي
ت�صحّ رت فيها الرجولة العربية كما وردت
يف كتب التاريخ وق�صائد ال�شعراء.
اخلالف���ات امل�ست�رشي���ة مل تظه���ر
معاجلته���ا يف البيان ال�ص���ادر عن القمة
الت�شاوري���ة يف ال�سعودي���ة ،والتي انتهت
بتقبيل �أمري قط���ر ال�شيخ متيم �أنف امللك
ال�سعودي ،ما يعني فت���ح �صفحة جديدة
متهي���داً للقم���ة املق���ررة يف الدوحة يف
التا�س���ع م���ن كان���ون الأول؛ �أي بعد �أيام
قليلة.
إدارتي
بع�ض الواقعي�ي�ن من �ضمن ال نْ
ال�سعودي���ة والقطربة له���م مقاربة ت�ؤكد
�أن اخلالف���ات مل تنته ب�إع�ل�ان بيان ،ولن
تنته���ي بتبوي����س حل���ى وال �أن���وف ،لأن
اجلروح عميقة ،وم���ا ح�صل خطوة يراهن
البع�ض عل���ى �أن تكون خطوة يف االجتاه
ال���ذي �سيتمخ�ض عنه م�صاحلة �إذا �صدقت
النوايا ،والتي تدور حول م�س�ألتني هامتني
تتعلقان مب�رص و�سورية.
عل���ى ال�صعي���د امل��ص�ري ،جامل���ت
القاهرة ال�سعودية ب�أن رحّ بت  -و�إن بحذر
 امل�صاحلة املدع���وة لالنخرط فيها معاخلالفات ال تنتهي ب�إعالن بيان �أو تبوي�س حلى ..وال حتى �أنوف

أساس المشكلة
بين اإلخوة  -األعداء
الخليجيين هو التصنيف
المتناقض ألدوار ارتضوا
المخرج
أن يلعبوها بإدارة ُ
األميركي

قطر ،حي���ث امللف الأد�س���م على م�ستوى
احل�ضانة القطرية لـ«الإخوان امل�سلمني»
عموم���اً ،و�إخ���وان م��ص�ر ،ومتويلهم على
وجه اخل�صو����ص ،وهذا بدوره ي�ستلزم من
الدوحة ترحيل نحو مئة �شخ�صية قيادية
من �إخ���وان م�رص عل���ى الأق���ل� ،إذا قبلت
م��ص�ر بتخفي�ض م�ستوى �إح���راج الدوحة
لت�سليمه���م كمطلوب�ي�ن للعدالة ،ويف هذا
ال�سي���اق �سيعم���ل البع�ض عل���ى �إحراج
الرئي����س عبد الفتاح ال�سي�س���ي �ضغط ًا �أو
�إغ���راء حل�ضور قمة جمل����س التعاون يف
قطر ،على طريقة تبوي�س اللحى ،والف�صل
ب�ي�ن العالق���ات امل�رصي���ة  -القطري���ة،

وامل�رصي���ة  -الرتكية التي مت���رّ ب�أزمة ال
ي�ستهان بها بعد �إ�سقاط حكم «الإخوان»
و�سجن الرئي�س حممد مر�سي.
�أما عل���ى م�ستوى امللف ال�سوري ف�إن
ال�سعودية وقطر ف�شلتا معاً ،وكل مبفردها،
يف احل�صول على النتائج التي منّوا النف�س
به���ا� ،إن على �صعيد �إ�سقاط الرئي�س ب�شار
الأ�سد� ،أو تدمري بنية الدولة ال�سورية حتت
م�سمى «�إ�سقاط النظام» ،ومل حت�صدا �سوى
اخليبات ،با�ستثناء تدم�ي�ر املباين وقتل
النا�س وبث الفنت ب�ي�ن الأهل ،ولذلك ف�إن
الهدف الأ�سا�سي خ���اب حتقيقه ،ومبعنى
من املعاين ف�إن اخليبة �أو امل�صيبة جتمع

(�أ.ف.ب).

اخلائبني ،ف�ض ًال ع���ن �أن الدول الأعظم من
امل�شيختني �أقرّت بالف�شل يف �سورية ،وقد
بد�أت �إع���ادة تقييم مل�شاريعها ،والتعاطي
مع الواق���ع ،و�إن بتو�سيع اال�ستدارة ،ولعل
ا�ستقالة وزير الدفاع الأمريكي ت�شاك هاغل
ب�سبب اخلالف حول ا�سرتاتيجية مكافحة
«داع�ش» �أحد املقدّمات يف �إعادة التقييم،
وكذلك زيارة �سعود الفي�صل  -الأ�شد عداء
ل�سوري���ة م���ن �ضمن العائل���ة احلاكمة -
م�ؤ�رش ،نظراً �إىل املواقف املعلنة بعد لقاء
وزير اخلارجية الرو�سية �سريغي الفرورف.

يون�س عودة

ّ
األزمة الليبية تؤمن األرض الخصبة لإلرهاب
تُع ّد الأزمة الليبية م���ن امل�شاكل امل�ستع�صية
وال�صع���ب حله���ا يف منطقة املغ���رب العربي� ،إذ
بعد �سقوط نظام الق���ذايف تطوّرت الأحداث ب�شكل
مت�س���ارع ،ليتزاي���د االقتتال و�شالل ال���دم بن�سبة
كبرية ،الأمر الذي �أدّى اىل ازدياد التوتر يف املنطقة
ب�أ�رسها ،فمن ال�صعب �إن���كار مدى تعدد العنا�رص
والأ�سب���اب الت���ي قد ت����ؤدي اىل انفج���ار الو�ضع
بالكامل يف املنطقة.
ه���ذه اخلطورة ال تقت�رص عل���ى ليبيا فقط� ،إذ
�إن التخبط���ات احلالية ترخي ظالله���ا على دول
اجلوار ،ما يجع���ل الو�ضع الأمني �أك�ث�ر ه�شا�شة؛
فمناف���ذ احلدود وعدم �ضبطه���ا بال�شكل املطلوب،
وانخفا�ض فاعلية الأجه���زة الأمنية ،فتحوا �أبواب ًا
لعبور التنظيمات الإرهابية ،التي ا�ستغلت الو�ضع
وب�سط���ت يدها على �أج���زاء كبرية م���ن املناطق
الليبية ،حتت رايات و�شع���ارات متنوعة .فتنظيما
«داع����ش» «والقاعدة»  -عل���ى �سبيل املثال ال

احل�رص  -ي�سعيان ب�شكل متالزم �إىل تفكيك �أوا�رص
التق���ارب بني القبائل الليبية ،و�إبقاء العداء قائماً،
ومت�شعب���اً ،خدمة مل�صاحلهم���ا وم�صالح اجلهات
امل�شغّلة لهما ،التزام ًا مبقولة «فرّق ت�سد» ،ال�سيما
�أن ال�رضب امل�ستمر على الوتر القبلي من �ش�أنه �أن
يعمّق الأزمة �أكرث ،ويطيل �أمدها.
ه���ذا الو�ضع املرتدّي ل���ن يقت�رص على الداخل
الليبي ،ب���ل �سيزيد ت�أزم احلال يف م�رص ،و�سي�ؤدي
اىل ازدي���اد الت�شدد والتطرف يف اجلزائر واملغرب،
ويوتر الو�ض���ع يف تون�س ،ما يعن���ي �أن املنطقة
ب�أكملها �ستدخل ثانية يف النفق املجهول ،و�ستنتج
ع���ن ذلك م�صائ���ب لل�شعوب العريي���ة يف منطقة
املغرب ،ال حتمد عقباه���ا .فعلى امل�ستوى الأمني
والع�سكري� ،ست�ساهم �سيطرة الإرهاب يف ليبيا يف
ازدي���اد تهريب ال�سالح الثقيل �إىل الدول املجاورة،
فليبيا �أر����ض خ�صبة للجماع���ات امل�سلحة التي
حتاول جتيي�ش وجتني���د ال�شباب املغربي ،و�إقامة

دورات ع�سكري���ة مكثفة لهم ،متهي���داً لزرعهم يف
الدول املجاورة� ،إم���ا للقتال وتفجري الو�ضع �أكرث،
�أو لتكون خاليا نائم���ة وجاهزة للقيام بعمليات
�إرهابية عند الطلب.
�إن �شمولية التفكري لدى تنظيم «داع�ش» جتعل
الر�ؤية �أو�ض���ح للمتابع ،فهي ت�سع���ى لال�ستفادة
من «اجلهاديني» عرب نقله���م �إىل �سورية والعراق
للم�شارك���ة يف احلرب ،وهذا ما ينذر بازدياد �أعداد
املقاتل�ي�ن الإرهابي�ي�ن املت�شددي���ن يف املنطقة
ب�أكمله���ا� ،أي �إنَّ دول امل��ش�رق العربي واخلليجي
�ستت�أث���ر ب�ش���كل �سلبي �أي�ضاً ،فالأح���داث الأخرية
يف م�رص ،وازدي���اد التفجريات مرتب���ط بليبيا� ،إذ
تعترب ه���ي نقطة البداي���ة للعملي���ات الإرهابية،
فاحل���رب مل تعد جم���رد ع�صاب���ات ومقاتلني ،بل
تعدّت �إىل �أكرث من ذلك� ،إذ �أ�صبحت تفكرياً ممنهج ًا
ذا ر�ؤية وا�ضحة للم�ستقبل ،فالتنظيمات املت�شددة
ت�سعى لإقام���ة �إمارة لها يف ال�صح���راء ،وعندها

�ست�ست�شع���ر ال���دول الأوروبية باخلط���ر احلقيقي،
خ�صو�ص ًا فرن�س���ا و�إ�سبانيا� ،إذ تتخوف هذه الدول
من انتقال «وباء الإره���اب والتطرف» �إىل دولها،
متهيداً لتف�شّ يه يف ج�سد القارة ا�ﻷ وروبية العجوز.
النزاع احلا�ص���ل يف ليييا �سي����ؤدي �إىل ت�أزم
الأو�ض���اع االقت�صادية م���ن �سيئ �إىل �أ�س���و�أ ،لأن
النزوح الليب��� ّي �إىل دول اجلوار يف ازدياد م�ستمر،
مم���ا �سيثقل العبئ على تلك ال���دول ،وهذا �سيزيد
البطالة املتف�شية لديه���ا �أ�صالً ،ما قد يولد موجة
من الال�ستقرار ،ج���راء ارتفاع �أ�سعار ال�سلع ،والذي
من �ش�أنه �إعادة الو�ضع �إىل نقطة البداية ،لكن هذه
املرة لن تك���ون النتائج ذاته���ا� ،إذ �إن التنظيمات
الإرهابي���ة �ستكون القتنا�ص الفر�ص���ة وال�سيطرة
عل���ى مقاليد احلكم ،كي ت�سق���ط املنطقة ب�أ�رسها
بني يديهم.

ح�سني غازي
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إيران تنتصر ..نوويًا وسياسيًا
قب���ل � 11سنة ب���د�أت املفاو�ضات
الأمريكي���ة الغربية م���ع �إيران ب�ش�أن
ملفه���ا الن���ووي ،ورف���ع العقوبات
واحل�ص���ار املفرو�ض�ْي نْ عل���ى �إيران
منذ انت�صار الث���ورة يف العام .1979
مل تتن���ازل اجلمهوري���ة الإ�سالمي���ة
عن حقوقه���ا ب�إنتاج الطاقة النووية
ال�سلمي���ة ،ومل ت�ست�سل���م �أم���ام
العقوب���ات واحل�صار ،ب���ل ا�ستغلته
لتفجري طاقاته���ا وكفاءاتها العلمية
واملتخ�ص�ص���ة لتدخل �إي���ران نادي
الدول ال�صناعية والنووية و�صو ًال �إىل

العلوم الف�ضائي���ة ،واالكتفاء الذاتي
عل���ى �صعي���د الت�صني���ع الع�سكري
واحلاجات الدفاعية.
الن����ووي الإيراين عنوان عام يختزل
عناوين كثرية من االختالف والت�صادم
بني �إي����ران والغرب� ،أهمه����ا االختالف
ال�سيا�سي ،ومفهوم اال�ستقالل والتبعية
املغلَّفة بالتحالف وامل�صالح امل�شرتكة،
و�رصاع ب��ي�ن العدال����ة وامل�ساواة بني
ال�شعوب ..ومنظومة ع����امل �أول وبلدان
العامل الثالث ب��ي�ن الدفاع عن النف�س
(املقاومة) والإرهاب (االحتالل والغزو)

بني ح����ق ال�شعوب برثواته����ا والنهب
املنظَّ ����م ال����ذي تتعرّ�����ض له م����ن ق َبل
الغرب ..لكن :ملاذا تريد �أمريكا والغرب
توقيع اتف����اق مع �إي����ران؟ وملاذا ذلك
الرع����ب ال�سعودي « -الإ�رسائيلي» من
االعرتاف بحق �إيران النووي؟
مل����اذا ال تقب����ل �إي����ران بالعر�����ض
الغربي؟ وملاذا ال تتنازل ،وهي املرهقة
بالعقوبات ،ويتحمل �شعبها كل عذابات
احل�صار؟ وما هي مق ّومات �أوراق القوة
التي متلكها للثبات على موقفها؟
�إي����ران تعتمد ا�سرتاتيجي����ة ال�صرب

كشف كيري أن المطلوب
ْ
اتفاق سياسي يحفظ
االتفاق التقني النووي
يعني أن االتفاق النووي
قد أُنجز

الطويل انطالق ًا من حديث النبي (عليه
ال�ص��ل�اة وال�سالم)�« :إمن����ا الن�رص �صرب
�ساع����ة» ،بالت��ل�ازم مع بن����اء عنا�رص
قوتها املتعددة ،وعدم الإنفاق من دفرت
التوفري الوطني.
ويف ق����راءة �أولية ملحادثات فيينا،
نرى �أن �إيران حققت املكت�سبات الآتية:
اع��ت�راف دويل بحق �إي����ران بامللف
النووي ال�سلمي ولي�س الع�سكري ،بينما
كان املوق����ف الغرب����ي راف�ض���� ًا للملف
مبجمله ..واع��ت�راف �أمريكا والـ«»1+5
بالت����زام �إيران بكل بنود اتفاقية جنيف
عام  ،2013مم����ا �أظهر الغ����رب مبوقف
املعرقل ولي�س �إيران.
ا�سرتداد ما يقارب ع�رشة مليار دوالر
من الأمول الإيرانية املج َّمدة يف الغرب،
وعلى دفعت��ي�ن؛ الأوىل قبل مفاو�ضات
فيينا ،والثانية بعد املفاو�ضات.
�أثبت����ت �إيران �أن هزمي����ة الغطر�سة
الأمريكية لي�س����ت م�ستحيلة ،ولو بعد
ثالث��ي�ن عام ًا من احل�ص����ار والعقوبات
واحلرب العراقية.
ا�ست����درج املل����ف الن����ووي الإيراين
الإدارة الأمريكي����ة ب����ذكاء �إىل منظومة
ال�سل����ة الواح����دة (الن����ووي واملل����ف
ال�سيا�س����ي) ،ف�إيران حم����ت واحتفظت
بقدراته����ا النووية ،وب����دل �أن تقاي�ض
ملفها بالتن����ازل ال�سيا�سي يف املنطقة
عملت عك�سي ًا؛ وظّفت ملفها النووي يف
خدمة املفاو�ضات ال�سيا�سية ،م�ستندة
الت�صحر امليداين يف �سورية
ُّ
الف�شل الأمريكي وهزمية امل�شروع التكفريي يعك�سهما

■ النائب ال�س��ابق في�صل الداود؛ الأمني العام
حلركة الن�ض��ال اللبناين العرب��ي ،متنى على
احلكوم��ة اللبناني��ة �أن تتب��ع �أ�س��لوب ح��زب
اهلل يف حتري��ر الع�س��كريني املخطوف�ين ،و�أن
تلج���أ �إىل �أوراق القوة التي لديها ،والتي كان
�آخره��ا توقي��ف عقيد يف ما ي�س��مى «اجلي�ش
ال�س��وري احلر» ،والذي �أطلق �رساحه قا�ض��ي
التحقيق الع�س��كري ،وكان ميك��ن لو فعلت �أن
يكون ورقة قوة بيدها للإفراج عن ع�سكريينا
مع الإرهابيني.
■ جتم��ع العلماء امل�س��لمني ه ّن���أ اجلمهورية
الإ�س�لامية الإيرانية على الإجناز الذي ُحقق
ومت�سك اجلمهورية
يف املفاو�ض��ات الأخريةُّ ،

بكامل حقوقها ،وع��دم التنازل عن �أي �إجناز
حا�ص��ل .كما ا�س��تنكر التجمع �إقدام �س��لطات
البحري��ن عل��ى انته��اك حرمة من��زل �آية اهلل
ال�ش��يخ عي�س��ى قا�س��م ،يف دالل��ة عل��ى حجم
الطغيان الذي و�ص��لت �إليه هذه ال�س��لطة .من
جه��ة �أخرى ،ا�س��تنكر التجمع ا�س��تغالل منرب
املحكمة الدولية للهجوم على حمور املقاومة
انطالق ًا من وجهة نظر جماعة وطرف يف �أمر
هو �أبعد ما يكون عن ال�شهادة.
■ كمال �شاتيال؛ رئي�س امل�ؤمتر ال�شعبي اللبناين
ر�أى �أن تعطيل دور امل�ؤ�س�سات الرقابية �ساهم
مذكراً
يف تف�شي الف�ساد و�رضب الأمن الغذائيّ ،
بطمر النفايات ال�س��امة يف جبال لبنان خالل

�إىل امليدان ال�سوري الذي فر�ض نتائجه
ل�صال����ح النظ����ام وحم����ور املقاومة،
وكذل����ك النتائج امليداني����ة يف العراق
واليمن ،لتثبيت حلفائها يف �ساحاتهم،
وهذا ما ظه����ر بعد دقائق م����ن انتهاء
مفاو�ضات فيين����ا ،فت ّم����ت �إقالة وزير
الدف����اع الأمريكي ت�ش����اك هيغل ،الذي
يعار�����ض احلل ال�سيا�س����ي يف �سورية،
وبق����ي الرئي�س الأ�س����د والنظام ،وهذه
�أوىل نتائج التفاهم ال�سيا�سي.
اع��ت�رف وزير اخلارجي����ة الأمريكي
جون كريي ب�أن املطلوب اتفاق �سيا�سي
يحفظ االتفاق التقني النووي ،ما يعني
�أن االتف����اق النووي قد �أُجن����ز ،والأ�شهر
املقبل����ة هي فرتة اختب����ار للتفاهمات
ال�سيا�سية غري املعلنة ،واختيار طريقة
للح����ل ال�سيا�سي يف ملف����ات املنطقة،
لكن ه����ل �سيكون هذا الأمر «باجلملة»
كما يريد الإيرانيون� ،أم «باملفرق» كما
يريد الأمريكيون؟
�صم����ود �سورية وحم����ور املقاومة
يف ال�سن����وات الأربع ب����د�أ ي�ؤتي ثماره،
والف�ش����ل الأمريكي وهزمي����ة امل�رشوع
بالت�صح����ر املي����داين،
التكف��ي�ري ب����د أ�
ُّ
ومب����ادرة الأمريكيني  -كعادتهم  -من
�ضمنها الت�ضحية بالآخرين من حلفاء
و�أدوات ،للإبقاء عل����ى م�صاحلهم ،وقد
ب����د أ� ظاه����راً بالتخلي ع����ن «داع�ش»
عرب التحال����ف ال����دويل ،والتخلى عن
«الإخوان امل�سلمني» يف م�رص وتون�س
وقطر ،وقريب ًا يف تركيا ،وبعدها �سيلج�أ
للتخلي عن العائلة املالكة ال�سعودية
بـ«ربي����ع �سع����ودي» ب����د�أت عالماته
بت�رصيحات ج����و بايدن؛ نائب الرئي�س
الأمريكي ،وتبعته����ا ت�رصيحات الوليد
بن ط��ل�ال ،ال����ذي �سيعززه����ا بافتتاح
واملوجهة �إىل الداخل
«قناة الع����رب»،
َّ
ال�سعودي.
انت�رصت �إي���ران يف ملفها النووي،
وانت�رص حمور املقاوم���ة يف امليدان،
ومت دف���ن م��ش�روع ال��ش�رق الأو�سط
الأمريكي للمرة الثانية بعد متوز .2006

د .ن�سيب حطيط

(�أ.ف.ب).

احل��رب ،وداعي�� ًا �إىل �إع��ادة فت��ح ه��ذا املل��ف
وحماكمة امل�س�ؤولني عنه.
■ لق��اء اجلمعي��ات وال�شخ�ص��يات الإ�س�لامية يف
لبنان طالب القيادات ال�سيا�س��ية يف البالد بتقدمي
امل�صالح الوطنية على امل�صالح احلزبية ال�ضيقة،
ا�س��تمر الو�ض��ع على هذه احل��ال فالبلد
«ف���إذا ما
ّ
ذاه��ب �إىل املجهول ،لذلك يجب العودة �إىل مبادئ
الوح��دة الوطني��ة والعي�ش امل�ش�ترك والت�ض��امن،
للحف��اظ على لبن��ان ال��ذي يطم��ح كل اللبنانيني
للعي�ش فيه بكرامة وطم�أنينة وا�ستقرار».
■ ع�ض��و جمل���س �أمن��اء حرك��ة التوحيد؛ ال�ش��يخ
�رشيف توتي��و لفت �إىل � ّأن م�ص��ادقة حكومة العدو

ال�ص��هيوين على م�رشوع حتويل الكيان الغا�ص��ب
�إىل دول��ة يهودي��ة هو قم��ة العدواني��ة والتطرف،
وقم��ة الع�ص��بية والإلغائي��ة يف العم��ل على حمو
تاريخ �شعب عربي عريق �أ�صيل وتدمري مقد�ساته
■ عم��ر زين؛ الأمني الع��ام الحتاد املحامني
الع��رب ،لفت �إىل �أن املواق��ف الأممية بحاجة
�إىل ترجم��ة عملي��ة ت�ض��ع ح��داً ل��كل �أ�ش��كال
العنف واالنتهاكات الت��ي مت�س كيان املر�أة؛
من �إيذاء ج�سدي �أو نف�سي �أو تهديد �أو حرمان
تع�س��في م��ن حرياته��ا� ،أو ت�رشي��د �أو قتل �أو
اغت�ص��اب ،وم��ن ث��م العم��ل اجل��دي لإلغ��اء
كل الت�رشيع��ات املجحف��ة بحقه��ا ،وفر���ض
عقوبات �صارمة رادعة حلمايتها.
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إميل لحود يتذكر..
وقائع اللقاء األول مع رفيق الحريري قبل القسم
ي�ش���دد العم���اد �إميل حل���ود �أن
بع�ض معاونيه كانوا يعرفون خفايا
الأم���ور ،لك���ن �أح���داً مل يكلّمه ب�أمر
انتخاب���ه رئي�س ًا للجمهورية� ،إال قبل
�أيام من املوعد املحدد لالنتخابات
«علمت بذلك ،وبعد
الرئا�سية ،حيث
ُ
�أن جرت االنتخابات الرئا�سية ،بقي
يل نحو ع�رشين يوم ًا لت�سلُّم مهامي
الرئا�سية يف .»1998/11/24
يقول الرئي�س حل���ود :كانت لدي
�أفكار ُيفرت�ض بلورته���ا وو�ضع �أطر
لها وبرجمتها ب�رسع���ة .يف البداية
اجتمع���ت بامل�ست�شاري���ن وهم من
ق���ادة الألوية ،لأنه مل تكن يل عالقة
بال�سيا�سيني ،ومل �أك���ن �أعرف �أحداً
منه���م با�ستثن���اء الوزي���ر والنائب
ال�ساب���ق �ألبري من�ص���ور ،بحكم �أنه
�شقيق اللواء ادوار من�صور ،الذي كنت
و�إياه يف البحري���ة ،وهو من �أح�سن
ال�ضباط.
يف الع�رشين يوم��� ًا التي ف�صلت
عن موعد ت�سلُّم مهامي ر�سمي ًا ،بد�أنا
يف و�ضع خطة عمل.
يتاب���ع الرئي����س حل���ود :بعد
االنتخابات كان �أول ات�صال هاتفي
من الرئي�س رفي���ق احلريري� ،إذ بعد
�إجراء العملي���ة االنتخابية وخروج
النواب من املجل�س ،طلبني بوا�سطة
الهاتف ،و�أكد يل باحلرف الواحد �أنه
يريد �أن يكون �أول �شخ�ص يلتقي بي،
فقلت ل���ه :ال ت�ؤاخذين ،اليوم �أح�ضرّ
ُ
�أ�شي���اء و�أموراً كث�ي�رة ،وبالتايل ال
ميكنني �أن �أحت��� ّدث معك بتفا�صيل
مع ّينة قب���ل �أن تتك��� ّون لدي فكرة
�شاملة ملا يحدث ،ال�سيما �أنك تريد
�أن حتدثني بق�ضايا االقت�صاد واملال
(وهو كان يع���رف نهجي ال�سيا�سي
وت�أيي���دي ودعم���ي للمقاومة ،من
خالل قيادتي للجي����ش) ،فقال� :إذن
مت���ى �أراك؟ فقلت له :غ���داً ،ف�أجاب:
�أري���د �أن �أك���ون �أول �شخ����ص يراك..
فقل���ت� :إذاً ،نلتق���ي عن���د ال�سابعة
والن�صف �صباح��� ًا ،لأنني يف قيادة
اجلي�ش كنت �أبداً يومي من اخلام�سة
�صباح ًا.
تعجب الرئي�س احلريري
وحينما
ّ
من هذا املوعد الباكر ،قال� :أال ميكن
�أن نلتقي عند التا�سعة؟ فوافقت معه
على هذا املوعد ،علم ًا �أنني وجدتها
فر�ص���ة �أي�ض��� ًا لأحتدث م���ع بع�ض
اخل�ب�راء املالي�ي�ن واالقت�صاديني،
لأ�ستمع �إىل ر�أيه���م عن واقع احلال
املايل واالقت�صادي يف البالد.
وي�ش�ي�ر الرئي�س حل���ود �إىل �أنه
«يف ذاك االت�ص���ال الهاتفي قال يل
الرئي�س رفي���ق احلريري �إن الرئي�س
الفرن�س���ي ج���اك �شرياك يري���د �أن
يتحدث مع���ي ،فعلى �أي رقم ميكنه
ذلك ،ف�أعطيته الرق���م ..وبعد �ساعة
من ذلك ،تكلّ���م الرئي�س �شرياك فع ًال
معي ،و�أ ّكد يل عن �رسوره بانتخابي
رئي�س ًا ،ودعاين لزيارة فرن�سا زيارة

الرئي�س �إميل حلود والرئي�س الراحل رفيق احلريري

دول���ة لدولة ،ولي�س زي���ارة ر�سمية
وح�سب ،و�أن ه���ذه الزيارة ت�ستغرق
�سبع���ة �أي���ام ،و�س�أك���ون معك كل
هذا الوقت ،و�س����أدور معك على كل
املعامل الهامة يف فرن�سا».
يق���ول الرئي�س حل���ود :فوجئت
حقيقة بهذه الدعوة ،لكني قلت له:
ال ت�ؤاخ���ذين ،ف�أنا لن �أ�ستلم مهامي
قب���ل  24ت�رشي���ن الث���اين ،وبعدها
�أمامنا ور�ش���ة عمل كربى ،ونريد �أن
نبا�رش العمل ،ثم �سندخل بعد فرتة
ق�ص�ي�رة يف مرحلة عي���دي امليالد
ور�أ����س ال�سن���ة ،وبعده���ا �س�أكون
مرتبط ًا بجولة على الدول العربية،
وبعدها �س�أكون بالت�أكيد يف فرن�سا،
لكن���ه رد قائ ًال :ال ميكن االنتظار كل
هذا الوقت� ،س�أر�سل لك ال�سفري لنجد
ترتيب ًا للزيارة قبل ر�أ�س ال�سنة..
وهنا تنته���ي املكاملة الهاتفية،
لري ّن الهاتف بعدها بخم�س دقائق،
وكان املتكل���م الرئي����س احلريري،
فقال يل :ملاذا مل توافق مع الرئي�س
�شرياك عل���ى زيارة فرن�سا؟ ف�أجبته:
ولو دول���ة الرئي����س ،لننتظر حتى
�أ�ستل���م مهامي ر�سمي��� ًا يف املوعد
الد�ستوري ،ولنب���د�أ بعدها بالعمل،
انتخبت رئي�س ًا للجمهورية من
ف�أنا
ُ
أعدت عليه ما قلته
�
و
أعمل،
�
أن
�
�أجل
ُ
للرئي�س �شرياك.
فق���ال :م���ا كان يج���ب �أن تقول
ل���ه ذلك ،على كل ح���ال �س�أراك غداً
�صباح ًا ونتكلم..

يعود الرئي�س حلود �إىل اللحظات
الأوىل بع���د انتخابه ويق���ول :كنا
نع���رف م���اذا نري���د ،لك���ن ما هي
الأولويات؟ ومن �أين نبد�أ؟
بالت�أكي���د ،كان���ت املهمة الأوىل
ه���ي و�ض���ع خط���اب الق�س���م عند
ا�ست�ل�ام مهامي الد�ست���وري ،والذي
يفرت����ض �أن يحوي م���ا نريده وما
نبغ���ى حتقيقه ،وبه���ذا كان خطاب
ً
كام�ل�ا ،وال���ذي �ساهم فيه
الق�س���م
اللواء جمي���ل ال�سيد ،لأنه كان على
متا�س مع احلياة ال�سيا�سية ،ويعرف
عقلية ال�سيا�سي�ي�ن وق�ضايا كثرية..
فتطرقنا �إىل كل الق�ضايا؛ من الكبرية
�إىل ال�صغ�ي�رة ..تطرقن���ا �إىل الإدارة
وتطويره���ا ،والإ�ص�ل�اح ال�رضيبي
واملايل ،وتطوير احلياة ال�سيا�سية،
والعدال���ة ،ومل ن�ت�رك �ش���اردة �أو
واردة مب���ا فيها البيئ���ة وال�رسقات
والوا�سط���ة �إال وقررناها يف خطاب
الق�سم ،ونقول ذلك من �أجل �أن تعرف
الأجيال الطالعة احلقيقة ماذا حدث،
لتتعلم م���ن �أغالط املا�ضي حتى ال
تق���ع يف ذات الأغالط يف امل�ستقبل،
وم���ن �أج���ل �أن ي�ستنتج���وا الع�ب�ر
والدرو����س ،لأننا مع الأ�سف ال�شديد،
ومع احرتامي للجميع ،ف�إن من يقر�أ
ال�صحف وي�ستم���ع وي�شاهد و�سائل
الإعالم ال يرى وال ي�سمع �إال �سيا�سة،
وال يتم احلدي���ث عن الواقع اجلاري
على الأر�ض.
يتابع الرئي�س حلود :من جتربتنا

يف اجلي�ش تعلمنا الفعل ولي�س
ال���كالم ،لأن اجلي�ش هو ال�صامت
الأك�ب�ر ،وبالتايل فنح���ن نفعل
أكدت منذ �أول يوم
ونعمل ،ولهذا � ُ
�أنن���ي ال �أريد �إعالم��� ًا وال تهاين،
نريد �أن نبا�رش فوراً بالعمل ،ف�أنا
مل �أعمل رئي�س ًا للجمهورية لأكون
يف املركز الأول وكفى� ،أنا جئت
لأعمل لبلدي ووطني و�شعبي.
وعن �أ�سب���اب اختياره القيام
بجول���ة عربي���ة �أو ًال ولي����س
فرن�س���ا يق���ول الرئي����س حلود:
بالن�سب���ة �إيل ،الأف�ضلي���ة الأوىل
هي لل���دول العربي���ة ،لأن ق�صة
«�إمن���ا احلنون���ة» دفعنا ثمنها
نرج���ع �إىل �أيام
كث�ي�راً ،يعن���ي ّ
«ال�صليبي���ة» ،ف�أن���ا منذ كنت
�شاب��� ًا �صغرياً كن���ت �أ�سمع مثل
وتعلمت من الوالد �أننا نحن
ذلك،
ُ
دولة عربية ،ومن الدول العربية
الأق���رب �إلينا ه���ي �سورية ،ومن
�أجل ذلك بد� ُأت زياراتي اخلارجية
من اجلمهورية العربية ال�سورية،
زرت ع���دة دول عربية،
وبعده���ا ُ
وبالتايل مل يك���ن هناك �أي �سوء
نية بعدم ا�ستجابتي لدعوة جاك
�شرياك يف البداية.
ويع���ود الرئي����س حل���ود �إىل
احلدي���ث ع���ن لقائ���ه الأول مع
الرئي����س رفي���ق احلري���ري بعد
انتخاب���ه فيق���ول :يف احلقيقة،
عندما
اخرتت مديراً عام ًا للأمن
ُ
العام ،اخرتت من �أعرفه� ،أي اللواء
جمي���ل ال�سيد ،لأنن���ي ال �أعرف
وكنت قد اختربتُه يف
�سيا�سيني،
ُ
اجلي�ش ،فهو �ضاب���ط �أمني لكنه
ميلك عق ًال �سيا�سي ًا �أي�ض ًا ،وعلى
هذا الأ�سا�س كان يعرف النا�س.
ي�ضي���ف الرئي�س حل���ود هنا
�أنه قال لل���واء ال�سيد� :أريد �أف�ضل
نا�س يفهم���ون باملال واالقت�صاد
غداً عند ال�سابع���ة �صباح ًا ،لأن
الرئي�س رفي���ق احلريري �سي�أتي
عند التا�سع���ة ،ف�أكد يل �أن هناك
ثالث���ة هم :جورج ك���رم ،و�رشبل
نحا�س ،ومكرم �صادر.
وعليه طلب���ت منه �أن يكونوا
عندي يف «احل ّم���ام الع�سكري»
عن���د ال�سابعة �صباح��� ًا ،وفع ًال
وا�ستف�رست منهم
التقيت به���م،
ُ
ُ
عن كثري م���ن الأمور االقت�صادية
واملالي���ة ،و�إن ب�ش���كل �رسي���ع
وخمت�صرَ  ،ف�أكدوا يل �أن احلريري
�سيق���ول لك لي�س هن���اك ثقة ال
بال�صناعة وال بالزراعة ،فلبنان
بلد �سياحي ،نعمل فيه م�شاريع
�سياحي���ة ،وميكنه �أن يلعب دوراً
مالي ًا يف املنطقة ..كما تكلمنا يف
موا�ضيع �أخ���رى ،مثل املديونية
العام���ة ،و�أين �ص���ارت �أرقامها،
وكيف ميكن توقيف الدين ،وعجز
املوازنة ،وغريها..
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يتابع :و�ص���ل الرئي�س رفيق
احلريري ومعه با�س���ل فليحان،
وكان الثالث���ة (ق���رم ونحا����س
و�ص���ادر) يجل�س���ون يف �صالون
�صغري عند مدخل ال�صالون الذي
التقيت ب���ه الرئي����س احلريري،
ُ
ف�شاهدهم وه���و يدخل �إيلّ ،وفور
جلو�سه خاطبن���ي بالقول :ماذا
يفعل ه�ؤالء ال�شيوعيون عندك؟
أل���ت ع ّمن يفهم
فقل���ت له� :س� ُ
�أكرث ب�أم���ور االقت�ص���اد واملال،
وكيف ميكن �أن نوقف الدولة على
قدميها ،ونوقف ال َّد ْين ،ف�أكدوا يل
على ه�ؤالء الثالثة.
وي�ؤك���د الرئي����س حل���ود �أن
الرئي����س احلري���ري قال ل���ه� :إن
ه����ؤالء �سيحدثون���ك بالزراع���ة
وال�صناعة ،وه���ذا �سيهلك لبنان،
نح���ن نريد �أن ي�ص�ي�ر بلدنا مثل
هونغ كونغ و�سنغافورا..
فقل���ت ل���ه :ال َّدي���ن كبري ،وال
ُ
يوجد مدخول ،والنا�س ال تعمل،
فف���ي الزراع���ة وال�صناعة تتوفر
فر�ص العمل للمواطنني ،ونوقف
الهجرة من الريف �إىل املدينة ،ثم
لي�س �رضوري ًا �أن ي�أتي النا�س �إىل
بريوت ليعمل���وا ،ونخلق �أحزمة
ب�ؤ�س حول بريوت.
فر ّد الرئي����س احلريري :دعهم
يعط���وك م���اذا تق���دم الزراع���ة
وال�صناعة.
فقل���ت ل���ه� :إذا مل يكن هناك
ت�شجي���ع وحوافز ،فمن امل�ؤكد �أن
هذين القطاعني لن يعطونا �شيئ ًا.
فقال يل� :إذا كنت �ست�سمع من
ه����ؤالء �ستكون عل���ى خط�أ ،فهذا
خبري (يق�ص���د با�س���ل فليحان)
ميكن �أن يف�رس لك هذه الق�ضايا،
ثم �إنك تعرف بالع�سكر �أكرث.
ف�أكدت له �أنني �أريد �أن �أعرف
كل �ش���يء ،ف�أنا رئي����س لبنان،
علي معرفة
وم�س�ؤوليتي تفر�ض ّ
كل القطاعات.
ي�س����أل الرئي����س احلري���ري
الرئي����س حل���ود هنا :ه���ل تفكر
باحلكومة؟
فري ّد حلود� :أجل..
احلريري :هل ميكن �أن نتحدث
بالأ�سماء.
حل���ود :الوقت م���ا زال مبكراً،
فحتى �أ�ستلم مهامي الد�ستورية
وجنري امل�ش���اورات ،وخالل هذه
الفرتة �أك ّون فك���رة عن امل�شاكل
الت���ي نعاين منها ،وعلى �ضوئها
نحدد من ي�صلح لهذا.
وي�ش�ي�ر الرئي�س حل���ود هنا
�إىل �أن اللق���اء الأول مع الرئي�س
احلري���ري انتهى على هذا النحو،
الذي �أك���د الأخري يف ختامه :كما
تريد ..و�سنبقى �أ�صحاب ًا.

�أحمد زين الدين
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تعرفي إلى صفات األزواج الخائنين
هناك بع�ض الإ�ش���ارات املحددة
التي ت�ش�ي�ر �إىل وج���ود خيانة من
ناحية ال���زوج ،كرائحة عطر ن�سائي
عل���ى ثياب���ه ،واجتماع���ات العمل
املفاجئ���ة �أيام الإج���ازات ..وهناك
�أي�ض ًا بع����ض الإ�ش���ارات وال�صفات
الأقل و�ضوح���اً ،والتي يت�شارك فيها
تقريب ًا كل الرجال اخلائنني ،لكن هل
بال�رضورة �أن ت���دل �صفة �أو �صفتني
من ال�صف���ات التالية على �أن الرجل
زير ن�ساء؟ لي�س بال�رضورة ،لكن �إذا
كان���ت ال�صفات التالي���ة تتوافر يف
زوج���ك ،وحد�سك وغريزت���ك كامر�أة
يخربانك ب�أن هناك �شيء يثري الريبة،
فرمبا عليك التحقق.
عندما ي�صبح كتوم���اً ،خ�صو�ص ًا
يف ما يخ�ص هاتفه املحمول :عندما
جتدين زوج���ك يتحدث على الهاتف
�أو ير�سل ر�سائ���ل ب�شكل مبالغ فيه،
ودائم ًا يفعل ذلك خارج املكان الذي
تكونني فيه ،ويب���د أ� بتجاهل بع�ض
ويغي كلمة
رّ
املكاملات و�أنت بجواره،
ال��س�ر اخلا�صة بالتلف���ون املحمول
كثرياً ،وجتدين���ه �أ�صبح فج�أه يرتك
هاتفه يف العم���ل �أو ال�سيارة ،ويبد�أ
يف حماول���ة �إخراج���ك م���ن حياته
باملعني احل���ريف واملجازي ،عندها
ثقي بحد�سك وواجهيه.
لي�س ابن والدت���ه املدلل :احذري
جيداً من الرجل الغا�ضب من والدته،
ف����إذا كان يكذب �أو يتحدث ب�أ�سلوب
غري الئق م���ع والدت���ه ،فاعلمي �أن
عالقتهما خمتل���ة وظيفياً ،فالرجال
الذي���ن ال يحرتمون والداتهم مييلون
�إىل ع���دم �إحرتام زوجاتهم �أي�ضاً ،لذا
�ضعي يف اعتبارك �أن ب�إمكانه الكذب
عليك �أنت �أي�ض ًا بنف�س ال�سهولة.
عندم���ا يكون الرج���ل غري واثق
من نف�سه� :سواء كان ذلك بخ�صو�ص

ِ
أنـت

مظه���ره �أو ب�سبب عمل���ه ،ف�شعوره
بالتهديد ميكن �أن يزيد ثقته بنف�سه
من خ�ل�ال �إقامته عالقة غرامية مع
امر�أة �أخرى ،وذلك لأن اخليانه ميكن
�أن جتعله ي�شعر ب�أنه رجل جمدداً.
عندم���ا ين�س���ى كث�ي�راً :يتظاهر
اخلائنون يف الغال���ب ب�أنهم ين�سون
�أ�شياء هم يعلموها جيداً ،فبد ًال من �أن
يخطئ ويخلط بني بع�ض التفا�صيل

بين���ك وبينها ،يج���د �أن م���ن الأمن
�أن يتظاه���ر ب�أنه ق���د ن�سي مطعمك
املف�ضل �أو عيد ميالدك ،فعندما يبد أ�
ال���زوج يكرث من الأ�سئلة التي ينبغي
�أن يك���ون عل���ى دراي���ة ب�إجاباتها،
فعليك الب���دء يف البحث عن �إ�شارات
تدل على خيانته لك.
عندم����ا ي�صبح ال����زوج �أقل حناناً:
كثرياً م����ا يتخلى الرج����ال اخلائنون

رمي اخلياط

فَ ن

وطــفـــــلك

اإلتيكيت

• القواعد التي حتدد لباقة املر�أة

اإلمبراطور الصغير
«املراهقة» �أخطر منعطف ميرّ به ال�شباب ،و�أكرب منزلق
ميك���ن �أن تز ّل فيه قدمه� ..إنها طاق���ة متفجرة ،وقدرات �شبه
مكتملة ،ون�ش���اط يفر�ض نف�سه على الأ�رسة واملجتمع ،ف�إن
مل يوجَّ ���ه ويُ�ستثمر ب�ص���ورة مثالية� ،ضاع���ت تلك الطاقة
وان�شلت هذه القدرات ،وبات الن�شاط عجزاً؛ ب�سبب الإفراط �أو
التفريط يف الطرق الرتبوية لهذه املرحلة الهامة.
ثم���ة فرق كبري ب�ي�ن البل���وغ واملراهق���ة ،فالبلوغ هو
بداي���ة «�إره�صات املراهقة»� ،إال �أنه ال يعني �سوى الن�ضوج
اجلن�سي والقدرة على الإجناب� ،أما املراهقة فهي ثورة ن�ضج
ج�سمي وعقلي ونف�سي واجتماعي يف رحلة طويلة متدرجة
ت�ستغرق قرابة الع�رش �سنوات قب���ل اكتمالها وو�صولها �إىل
الر�شد والن�ضج التام.
م�شكالت وحتديات
نزع���ة التم���رد :املراهق يكاد يك���ون يف تباين دائم مع
املحيط�ي�ن ،خ�صو�ص ًا الآب���اء واملعلم�ي�ن وكل من له دور
توجيهي يف حياته ،كل هذا حت���ت دعوى �أنهم ال يفهمونه،
و�أنهم من جيل وهو من جيل مغاير متاماً ،ويف حقيقة الأمر

عن م�سك الأيدي� ،أو قر�ص اخلد برفق،
�أو حتى �ضم����ك �إليه على الأريكه ،يف
الوق����ت ال����ذي يظل ميار�����س العالقة
احلميمة مع����ك ،فالعالق����ة اجلن�سية
ميك����ن �أن تكون جمرد �ش����يء ج�سدي
فق����ط ،بينم����ا م����ن ال�صع����ب تزييف
احلميمية احلقيقية ،فهنا عليك احلذر
ب�شكل جدي ،لك����ن �إذا كان زوجك يف
الأ�ص����ل من النوع احل�سا�س �أو �إذا كان

مرهق���� ًا فال ت�ضعي تل����ك الإ�شارة يف
احل�سبان� ،أما �إذا كان من النوع املُحبّ
يعب ع����ن م�شاعره ،وال تعلمني
الذي رّ
�ّي�ه وما الذي يجعله قلقاً،
ما الذي غ� رّ
�أخربيه ب�أنك تفتقدين مل�سته ،وا�س�أليه
ما خَ طبه ،ف�����إذا نفى وجود �أي تغيري
فيه ،فعليك القلق كثرياً.
الرجل ال�ساح���ر :هو الذي يجعل
كل من حوله يحبه ،وال ي�صعب عليه
�أن يجذب �أي ام���ر�أة �أخرى� ..أعلميه
�أنك منتبهة جيداً له عندما ترين �أنه
يبالغ يف ذل���ك ،و�أن الأمر بد�أ ي�أخذ
منحنى �آخر.
الرج���ل القوي� :أظه���رت الأبحاث
�أن الرج���ال الذي���ن يُدرك���ون �أنهم
�أقوياء يكونون �أكرث مي ًال لأن يكونوا
خائنني ،فالقوة ميكن �أن تكون مثل
العقاقري املث�ي�رة لل�شهوة اجلن�سية،
وجتعل الرجال ي�شع���رون ب�أنهم ال
يُقهرون ،و�أف�ض���ل و�سيلة حتافظني
فيها على زوجك حتى ال ي�رشد بعيداً
هي �أن تبق���ي على ات�ص���ال ب�شكل
ج�سدي به� ،أخربيه كم �أنت منجذبة
�إليه ،وتذمري ب�أق���ل قدر ممكن ،و�إذا
ظنن���ت �أن جمهودات���ك ق���د ف�شلت،
فواجهيه مبا لديك م���ن �أدلة� ،سواء
كانت مادية �أو ظرفية ،واطلبي منه
�أن يكون �أمين ًا معك.
الرج���ل الب���ارع يف النق���د� :إنها
طريقة اخلائن يف التالعب بالطرف
الآخ���ر؛ ليجعل���ك ت�شكّك�ي�ن فيم���ا
تعتقدين فيه ..فما هي �أف�ضل طريقة
ليجعل���ك الرج���ل ال تتهميه ب�شيء
يدعو للريب���ة �إال من خالل الت�شكيك
فيك �أنت؟ لذا عليك ال�شك يف الرجل
الناقد لك ،خ�صو�ص ًا �إذا كان ال يبايل
بوزنك� ،أو تنظيفك ملنزلك �أو عملك.

�أنه���ا حماولة للتمرد على �سلطة النظم ال�سائدة ،ورغبة يف
�إثبات الذات ولو باملخالفة واملكابرة غري املنطقية.
امليل �إىل العزلة :الأمناط الأ�رسي���ة الفا�شلة (التدليل �أو
الق�سوة الزائدة) من �ش�أنها �أن تخلق �شاب ًا عاجزاً عن مواجهة
م�شكالت���ه ،ويف�ضّ ل االعتماد على الآخرين يف حلها ،غري �أن
طبيعة مرحلة املراهقة تتطل���ب منه �أن ي�ستقل عن الأ�رسة
ويعتم���د على نف�سه ،وم���ن هنا تزداد ح���دة ال�رصاع لديه،
وق���د مييل �إىل االن�سحاب من الع���امل االجتماعي واالنطواء
واخلجل املفرط.
ال�سلوك املزعج :حيث ي�صاب املراهق بنوع من الأنانية
الذاتية «اال�ستعظام الذاتي» ،والتمحور حول متطلباته فقط
دون مراع���اة ظروف الآخرين ،فنج���ده �صاحب �سلوك ن�شاز
(املجادلة بداعي وبدون داعي ،حدة الطبع ،العند والع�صبية
الزائدة ،رفع ال�صوت ،العنف والعراك الدائم مع �إخوته).
وق���د يتفاقم الأم���ر ،خ�صو�ص ًا مع غياب اجل���و الديني،
والتق�صري يف �إحاطة املراه���ق مبزيد من احلنان واالهتمام
والتوجيه والعناية ،فنجد االنحرافات واجلنوح القاتل..

تكمن اللباقة يف التفكري والت�رصفات..
فما هي قواعد الإتيكيت التي حتدّد كونك
امر�أة؟
املقت�ضب���ة :م���ن �أه ّم
َ
 الأحادي���ثقواعد الإتيكي���ت التي حتدّد لباقة املر�أة
هي قدرتها عل���ى �إي�صال فكرتها بطريقة
مقت�ضب���ة �رسيعة ،بكالم قلي���ل موجّ ه،
َ
ي�صيب عمق الق�ضية مبا�رشة.
 االح�ت�رام :كونك تطمح�ي�ن ال �ش ّكباجت���ذاب اح�ت�رام الآخري���ن ،يجدر بك
�إذاً �أن تُظه���ري له���م احرتام���ك لنف�س���ك
وله���م .انظري يف العني ح�ي�ن تتحدّثي
�إىل �شخ����ص مع�ّي،نّ  ،وقف���ي حني تلقني
ال�س�ل�ام ،وال تفرّغي غ�ضبك يف الآخرين،
واحرتمي املقامات ومن يكربك �سناً ،ومن
وحي ه���ذه الأيام تخلّي عن هاتفك حني
تتحدّثني مع الآخرين.
 -انتبه���ي �إىل لبا�سك؛ ال نتحدّث عن

املالب�س غالية الثم���ن ،بل عن املالب�س
املرتبة النظيفة ،الت���ي تليق باملنا�سبة
وبج�سمك ،وميكنك التح���رّك بها بحريّة،
وال ت�سبّ���ب ل���ك الإح���راج ،ونعني بذلك
مالب����س املنا�سب���ات وتقاليد امل�ضيفني
اخلا�صّ ة.
 اقتن���اء املال :نقطة هامّة جداً ،وقديث���ار اجل���دل حولها �أحيان���اً ،وال يحدّد
الغنى واملال الطائل لباقة املر�أة ،بل �أن
تخرجي ويف حقيبتك املال الكايف الذي
يكفي���ك كي تدفعي ك ّل م���ا تنفقينه وما
حتتاجني �إليه ،منع ًا لل�شعور بالإحراج.
 تهذي���ب الل�س���ان :و�ضعن���ا لهذهالنقط���ة يف النهاي���ة ال يعني �أب���داً �أنها
تق ّل قيمة عن النقاط الأخريات ،بل تكاد
تفوقها �أهمية .امل���ر�أة املحرتمة واللبقة
تبتعد ك ّل البع���د عن الإهانات وال�شتائم
والكالم ال���ذي ال حتبّ �أن يوجَّ ���ه �إليها..
حت���ى يف قمة غ�ضبك ميكنك التعبري عن
نف�سك بكالم مدرو�س قالبه االحرتام.
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ين�صح الأطب���اء عادة املتزوجني
حديث��� ًا باالنتظ���ار من �ست���ة �أ�شهر
�إىل عام حت���ى يبد�أوا مبتابعة ت�أخُّ ر
احلمل ،لكن هناك عدة عوامل جتعلك
تقلقني مبكراً .
ي�شري اخت�صا�صيو �أمرا�ض الن�ساء
والتولي���د �إىل �أن���ه �إذا كان���ت لديكِ
�أحد الأعرا�ض الآتي���ة وت�أخر حملك
فعلي���كِ ا�ست�شارة طبيبك ،فكلما كان
ت�شخي����ص امل�شكلة وعالجها �أ�رسع،
كانت فر�صتك يف حمل ناجح �أكرب.
ويعر����ض الأطباء �أ�سب���اب عدم
حدوث احلمل ،ومنها :
الوزن� :إذا كن����ت تعانني من نق�ص
يف الوزن (م�ؤ�رش كتلة اجل�سم �أقل من
� )19أو زيادة يف ال����وزن (م�ؤ�رش كتلة
اجل�س����م يزيد ع����ن  ،)29ف�����إن كالهما
ي�ؤثران على �إنت����اج البوي�ضات ب�شكل
�سليم.
ال�س���ن� :إذا كن���تِ يف منت�ص���ف
الثالثين���ات من العمر ومل ي�سبق لك
�أن حملتِ  ،فعليك التوجه �إىل الطبيب
ب�أ�رسع وقت ممك���ن ،لأن البوي�ضات
ال�صاحلة للتلقيح ب�شكل طبيعي قد
تكون يف نق�صان.
تن���اول الأدوي���ة :هن���اك بع�ض
الأدوي���ة كامل�ض���ادات االلته���اب
وم�ض���ادات االكتئاب وبع�ض الأدوية
اخلا�ص���ة بال�رسطان ق���د يكون لها
�أي�ض ًا ت�أثري على خ�صوبتك.
التدخ�ي�ن :ي�ؤث���ر التدخني على
ال�صح���ة ب�صف���ة عامة ،ول���ه نف�س
الت�أث�ي�ر على خ�صوبت���ك ،فهو يقلل
م�ست���وى هرم���ون الإ�سرتوجني يف
ج�سمك ،ف�إن كنت تفكرين يف احلمل
�أو حتاول�ي�ن منذ ف�ت�رة ،فعليك �أو ًال
الإقالع عن التدخني.
التوقي���ت اخلاط���ئ� :إذا كنتم���ا

زوج�ي�ن عاملني فقد يك���ون توقيت
ح���دوث العالقة ال يتنا�سب مع فرتة
الإخ�صاب املثلي اخلا�صة بك.
ال�ضغ���ط الع�صبي :انتظار حدوث

طــريـقـة اللعـب

تو�ض���ع الأرقام م���ن � 1إىل  9عامودي ًا و�أفقي ًا
على �أن ال يتكرر الرقم يف �أي اجتاه عامودي
كان �أو �أفقي

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

حم���ل ب�شكل مبالغ في���ه �أو �ضغوط
العم���ل �أو حتى امل�شاكل الأ�رسية قد
ت�ؤثر على حدوث احلمل.
و�إذا كان لديك تاريخ مر�ضي مع
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�أفــقــي
 - 1وَلد  /انهار فانتهت ح�ضارة
 - 2تع ّو ٌد غري حممود  /م�شي
 - 3م�ؤ�س�س علم الكيمياء
 - 4فيها �أعلى قمة يف العامل

�أحد ه���ذه الأمرا�ض فق���د يكون لها
ت�أثري:
ع���دم انتظ���ام ال���دورة ال�شهرية:
متو�سط حدوث الدورة يكون  28يوماً،
 - 5خلل �أو مر�ض (معكو�سة)
 - 6خمرتعو احل���روف البجدية
قبل � 4000سنة
 - 7العب كرة قدم عاملي
� 24 - 8ساع���ة � /صغري احلجم /
مت�شابهان
 - 9تق���ال لبدء حديث عن بعد /
غ�صن
 - 10وا�ضع �أ�س�س علم اجلرب
عــمـــودي
� - 1رضبته���ا �أم�ي�ركا بالقنبلة
النووية
 - 2ناق�ش بحدة  /خوف �شديد
 - 3م�صباح  /جود
 - 4اطرح واقذف  /مت�شابهان /
حرف عطف
 - 5يف القمح وما �شابه  /عميق
ال �شيء حتته (معكو�سة)
� - 6ضم�ي�ر املتكلمني  /جبل يف
�سوريا
 - 7يعي�ش � /أ�سف على ما فات
 - 8من الق���ارات  /مت�شابهان /
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ويُعترب �أي�ض ًا م���ن الطبيعي حدوثها
ب�ي�ن  23يوم ًا �إىل  32يوماً ،وهذه هي
املدة الت���ي حتتاج �إليه���ا البوي�ضة
حت���ى تنتقل م���ن قناة فال���وب �إىل
الرحم ،ثم تنتهي دورتها ببدء دورتك
ال�شهرية ،ف�إذا كان���ت مدتها �أكرث من
ذلك� ،أو ال ت�أتيك يف بع�ض ال�شهور� ،أو
ت�أتي على فرتات خمتلفة يف كل مرة،
فعليك ا�ست�شارة الطبيب مبكّراً.
الأورام :الأورام الليفي���ة ،حت���ى
احلمي���دة منها ،قد ت�ؤثر على حدوث
احلمل ،وكذلك الورم يف بطانة الرحم
قد يعوّق الت�صاق البوي�ضة يف جدار
الرحم ،في�ؤثر على حدوث احلمل.
الأمرا�ض املزمن���ة :ك�ضغط الدم
وال�سك���ر و�أمرا����ض القل���ب والربو
والأمرا����ض املت�صلة بالغ���دد ،كلها
يجب معاجلته���ا �أو �إخ�ضاعها حتت
ال�سيط���رة بالأنظم���ة الغذائية مثالً،
�أو بع����ض الأودية التي ال ت�ؤثر على
اخل�صوبة حتت �إ�رشاف الطبيب.
الأمرا����ض املنقول���ة جن�سياً :من
�أكرثه���ا �شيوع��� ًا الته���اب احلو�ض
الناجت عن الع���دوى املنقولة ب�سبب
العالقة احلميمة ،وكذلك الكالميديا
�أو ال�سي�ل�ان ،وكله���ا �أمرا����ض حني
تعالَج ي�صبح ح���دوث احلمل ممكن ًا
ب�صورة �أكرب.
م�شاكل جراحية :بع�ض العمليات
اجلراحية يف احلو�ض �أو البطن ت�ؤثر
ب�شكل غري مبا�رش ،مثل عملية الزائدة
الدودية وعملية تكيُّ����س املباي�ض،
الذي هو يف حد ذاته قد يكون �سبب ًا
لت�أخر احلمل.
احلم���ل :احلمل خ���ارج الرحم �أو
الإجها����ض املتكرر يُن���ذر ب�أن هناك
م�شكل���ة متنع ا�ستق���رار احلمل ،وقد
حتت���اج �إىل ح���ل قب���ل التفكري يف
حدوث حمل جديد.
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ع�ضو متعدد الوظائف يف الر�أ�س
� - 9شخ�صي���ة قاتلة يف الأدب امل�رصي  /من
اليونان
 - 10عا�صم���ة بلد �أوربي حمايد  /ي�ستدل به
على املكان
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كاريكاتير

اقتالع نحو  200سن من فم طفلة هندية
يف ح��ال��ة م��ر���ض��ي��ة ف��ري��دة ت�سبب من���واً غ�ير طبيعي
للأ�سنان ،اقتلع �أطباء هنود  202من الأ�سنان من فم
ط��ف��ل��ة ه��ن��دي��ة ،وذل����ك يف ث���اين ح��ال��ة ي��ت��م اك��ت�����ش��اف��ه��ا يف
البالد يف غ�ضون �أ�شهر قليلة.
وك��ان��ت ال��ط��ف��ل��ة ال��ه��ن��دي��ة ال��ب��ال��غ��ة م��ن ال��ع��م��ر �سبعة
�أعوام تعاين من �آالم مربحة وتورمات يف فمها ،ف�أخذتها
والدتها �إىل طبيب الأ�سنان ،ليكت�شف املفاج�أة.
ويعود �سبب منو هذا العدد الكبري من الأ�سنان يف فم
هذه الطفلة �إىل مر�ض «�أودونتوم» النادر ،والذي ي�سبب

ال يف بناء الأ�سنان ،حيث تُنتج لثة واحدة عدداً كبرياً
ف�ش ً
من الأ�سنان ،ويو�صف هذا املر�ض ب�أنه نوع من ال�سرطان
غري اخلبيث.
ال��ط��ف��ل��ة ال��ه��ن��دي��ة ك��ان��ت ق��ري��ب��ة م��ن حت��ط��ي��م ال��رق��م
القيا�سي يف حمل �أ�سنان بالفم ،وامل�سجَّ ل با�سم مواطن
ه��ن��دي �آخ���ر ه��و « أ����ش��ي��ك ك���اف���اي» ،ال��ب��ال��غ م��ن ال��ع��م��ر 17
عاماً ،والذي اكتُ�شفت حالته قبل �أربعة �أ�شهر؛ حني اقتلع
الأطباء الهنود � 232سناً من فمه خالل عملية جراحية
ا�ستغرقت �سبع �ساعات.

ّ
مرتبه  18ألف دوالر ..ووظيفته النوم على السرير
مل يكن يعلم «�أندروا �إيفاني�سكي» حني فقد وتيقّن �أنه
�سيبقى ل�ساعات طويلة حبي�س غرفته ،و�سيلزم فرا�شه
ل�ساعات �أط����ول� ،أن���ه �سيتقا�ضى �أج����راً مقابل مالزمته
الفرا�ش ،ففي اليوم التايل مبا�شرة لت�سريحه من عمله،
تلقّى من وكالة �أبحاث الف�ضاء الأمريكية «نا�سا» عر�ضاً
لالن�ضمام �إىل �إح��دى الدرا�سات التي جتريها الوكالة،
والتي تقدَّم من خاللها للم�شارك مبلغ � 18أل��ف دوالر
�أمريكي مقابل املكوث يف الفرا�ش الذي جتهّزه مبا يلزم
لإجراءات الفح�ص والبحث ملدة  70يوماً متوا�صلة.
ال��درا���س��ة ال��ت��ي جت��ري��ه��ا وك��ال��ة �أب��ح��اث ال��ف�����ض��اء ُت��ع�� ّد
ج��زءاً من درا�سة �أك�بر مداها الزمني � 3سنوات ،وتهدف
تـــ�صـــــدر عـــــــن
�شــركــة الـقـــلــم
للإعالم �ش.م.م.

�إىل التعرف �إىل الأ�سباب التي ت���ؤدي �إىل �ضمور العظام
والع�ضالت يف الف�ضاء.
يقول �أندروا« :كنت قد تقدمت يف العام املا�ضي بطلب
للم�شاركة يف ال��درا���س��ة ،وك��ان الأم���ر بالن�سبة يل جمرد
مزحة ،ومل �أتوقّع �أن يقع عليّ االختيار من بني � 25ألف
متقدم ،كما �أنني كنت �أعلم �أنني لن �أطيق �أن تتوقف كل
�أن�شطتي احلياتية ملدة � 15أ�سبوعاً كاملة ،لكن يبدو �أن
القدر لعب دوره يف اختيار اللحظة املنا�سبة ،حيث كنت
بال عمل ،وكان العر�ض بالن�سبة يل فر�صة جيدة ال ميكن
�إهدارها».
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