ّ
مرشحان فرنسيان للرئاسة
ت��ردد �أن املوفد الفرن�سي �إىل ب�يروت ج��ان فرن�سوا ج�يرو حمل
باملعتدلي لرئا�سة اجلمهورية� ،أحدهما نائب
نْ
معه ا�سمني و�صفهما
بقاعي طُ ��رح ا�سمه يف ال�سابق كمر�شح حمتمَل ،لكنه رف�ض ب�سبب
ارتباطاته بقوى � 14آذار ،والثاين موظف كبري يُطرح ا�سمه دائماً
كخيار حمتمَل ،لكن ال ميكن التوافق عليه ،ب�سبب طبيعة عمله يف
اخلارج قبل ت�سلُّمه وظيفته الكربى عام .1993

ألمـــــــة واحـــــــدة

يـومـيــة �سيــا�سـيــة م�ستـقـلـة  -تـ�صـدر م�ؤقتـاً �أ�سـبـوعـيـاً  -تـ�أ�سـ�سـت عام  1908ال�سعر 1000 :ل.ل 15 - .ل�.س.
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االفتتاحية

اإلعالم ..ذاك السالح االستراتيجي
ال ميكن لأي حركة �سيا�سية �أو فكرية �أو اقت�صادية �أو نه�ضوية
�أن تكون فاعلة ما مل تكن مقرونة با�سرتاتيجة �إعالمية تو�صل
وحترك الطرفني
تفا�صيل ه���ذه احلركة �إىل الفرد كما املجموع،
ّ
مع ًا باجتاه �أهدافها الكربى..
واملغية وامل�ؤثرة
والإع�ل�ام بالن�سبة �إىل الفكرة العمالق���ة
رّ
مبنزلة املاء للنبتة التي ت�أخذ منه �أ�سباب النمو ،فاالنطالق يف
االجتاه العمودي �إىل �أن ت�صب���ح هذه النبتة كالنخلة البا�سقة
جذرها يف الأر�ض وفرعها يف ال�سماء.
والإع�ل�ام هو �صلة الو�صل بني الأفكار الكبرية واملجموعات
الب�رشية التي ُيفرت�ض بها �أن ت�ض��� ّطلع بعملية البناء والتغيري 
ّ
يف �ض���وء هذه الأفكار ..بل �إ ّن الدنيا تدور على عجلة الإعالم،
فهو الذي بات ي�ص���يغ الر�ؤى والتوج ّهات والتيارات ،و�أ�ص���بح
مرجع ًا يف قراءة امل�شاهد ال�سيا�سية والثقافية واال�سرتاتيجية.
ونظ���راً �إىل �أهميته الق�ص���وى ودوره يف تفعي���ل الأجندات
ال�سيا�س���ية واال�سرتاتيجية فقد �أولته الإرادات الدولية ،وحتديداً
يف الغرب ،اهتمام ًا خا�ص��� ًا ،واعتربت �أ ّن معركتها احل�ض���ارية
خا��س�رة ال حمالة بدون �إعالم ،وما يع�ض���د ه���ذا التوجه هو
تعاطي الإدارة الأمريكية مع الإعالم وت�سخريها له يف غاراتها
على العامل العربي والإ�سالمي.
ويف زمن ا�ش���ت ّدت فيه الغارة الكربى على العامل الإ�سالمي؛
ع�س���كري ًا و�إعالمي ًا ،بات من باب الوجوب ال�رشعي وال�رضورة
ّ
وتطوق
هذه الغارة
إعالمية
�
و�ض���ع ا�سرتاتيجية
احل�ضارية
د
تر
ّ
ّ
�آثارها ،وهنا الب��� ّد من التذكري �أ ّن الر�ؤي���ة الإعالمية املقاومة
يجب �أن ت�س���توعب العامل الإ�س�ل�امي والغرب ،ولكل جغرافيا
طرائ���ق تفعيل امل�رشوع املقاوم فيها ،فعلى ال�ص���عيد العربي
والإ�س�ل�امي البد من ا�ستغالل كل و�سائل التوا�صل الب�رشي؛ من
الإعالم املكتوب فال�س���معي فاملرئي فالإلكرتوين ،ووفق �شبكة
من العالقات العامة الب ّد من التعريف باحلملة العاملية ملقاومة
الع���دوان ،وحماولة ت�أطري الأمة يف هذا الإط���ار ،معنوي ًا على
الأقل ،وال ميكن �أن يتم ذلك بدون ك�شف كل اخلروقات الع�سكرية
والأمنية والثقافية والفكرية التي يتعر�ض لها العامل الإ�سالمي
قب���ل الإرادات الدولية ،وعلى ر�أ�س���ها الوالي���ات املتحدة
م���ن َ
مقوم ل�شخ�صية الأمة اجلماعية،
الأمريكية ،التي ت�ستهدف �أبرز ّ
وهو الإ�سالم ،و�إ�شعار الأمة الإ�سالمية باخلطر امل�صريي املحدق
بها ،ور�س���م الدور الذي يجب �أن تلعبه ي�ش���كل بداية اخلال�ص 
حالة املغلوبية التي ا�س���تمرت طوي ًال يف عاملينا العربي
من
ّ
والإ�س�ل�امي ،ويف هذا ال�س���ياق ي�ش���ار �إىل �أن الكتاب واملوقع
الإلكرتوين واملجلة واملن�ش���ورات ،وحت���ى املجالت اجلدارية،
�رضورية لن�رش فكر املقاومة ،غري �أ ّنه ويف ظل تراجع
و�س���ائل
ّ
املقروئية يف العامل العربي والإ�س�ل�امي ،وان�ش���داد النا�س �إىل
علينا التفكري جدي ًا يف �إطالق ف�ض���ائية
�إعالم ال�ص���ورة ،ميلي
ّ
متخ�ص�صة يف حت�ص�ي�ن الأمة من االخرتاقات ،لأنه من �أ�سباب
الرتاجع احل�ضاري ،و�س���هولة متكن الإرادات الدولية على �أمتنا
هو �شيوع الإعالم الرخي�ص الذي مي ّكن لل�شهوات ،وبالتايل فهو
امت���داد للآلة الإعالمية الغربي���ة العمالقة التي حتاول دكدكة
الإن�س���ان امل�سلم من الداخل ،وال داعي للتذكري ب�أ ّن الإن�سان هو
ملت �أي �آفة بهذا الإن�سان انعدمت النه�ضة
�صانع النه�ضة ،ف�إذا �أ ّ
من �أ�سا�سها.

من عرسال إلى القلمون..
هل تشتعل الحرب الكبرى؟
ذهب املوفد القطري ..عاد املوفد
القط���ري ،ث���م اعتكف ،ثم ان�س���حب
من املهم���ة وعادت «هيئ���ة علماء
امل�سلمني» �إىل واجهة التفاو�ض بعد
اعتكاف!
ال�شيخ النا�ش���ط يف «الن�رصة»
وعلى خط اجلرد؛ م�صطفى احلجريي،
ال���ذي كان مطلوب ًا م���ن اجلي�ش .بات
مطلوب ًا �أكرث من �أي وقت م�ض���ى من
�أبناء البزالية ،الذين فقدوا  �أع�صابهم
بع���د نب�أ �إعدام ال�ش���هيد علي البزال،
ويعي�ش���ون الغلي���ان الأق���رب اىل
االنفجار ،لوال «مونة» العقالء منهم
ومن خ���ارج البلدة ،ال���ذي يعملون
على �ضبط ردود الفعل �ضمن املمكن،
فيما �أهايل الع�س���كريني املخطوفني
انتقلوا من �أر�صفة «الداون تاون» �إىل
البزالية مل�شاركة �أهل ال�شهيد العزاء،
وللت�ضامن معهم.
الرئي�س بري نع���ى خلية الأزمة
و�أعلن عن «�أزمة اخللية» التي �صارت
على حد تعبريه« :تراالال» ..ف�إذا كان
الو�ض���ع على هذه ال�ص���ورة ،مل يعد
جُمدي ًا متابعة م�سل�س���ل «بو فاعور
راح وبو فاعور رجع» ،خ�صو�ص ًا بعد
اعرتا�ض وزيري العدل والداخلية على
احتجاز «الن�سوة» ،ومل يعرت�ضا على
الكمني الذي ُن�ص���ب للجي�ش و�س���قط
فيه �ستة �شهداء ،ومل يق ّدرا �شعور �أهل
ال�ش���هيد علي البزال ،الذي �أُعدم عدة
مرات قبل �إعدامه ،ومل ُيدركا بعد �أنه
من البزالية بالذات كادت ت�شتعل نار
مذهبية ،وقد ت�ش���تعل� ،سيما بعد �أن
�أق�س���مت والدة ال�شهيد البزال ،:وردود
الفعل العنيفة قد تتكرر بحق الربيء
واملذنب من �أبناء عر�سال عند ا�ستالم
جثمان ال�شهيد.
و�إذا كان القب�ض على «الن�سوة»
جاء عل���ى خلفية �ض���بطه ّن باجلرم
امل�شهود ك�إرهابيات ولي�س كزوجات،

فمن املعيب ت�صوير اجلي�ش اللبناين
من ق َبل وزيري العدل والداخلية وك�أنه
«يتمرجل» على ن�س���وة ،ال�سيما بعد
�أن ك�شفت التحقيقات وجود حتويالت
قطري���ة لإحداهن ،وعالقات «زمالة»
�إرهابية مع مطلوب�ي�ن قب�ض عليهم
اجلي�ش بناء على الإفادات الن�س���وية،
ف����إىل متى �س���يبقى �أداء البع�ض من
خ�ل�ال املح���اور ولي�س م���ن خالل
م�ص���لحة �أمن الوطن ،خ�صو�ص��� ًا �أن
�إطالق الن�س���وة لن يجعل «الن�رصة»

ال خيار أمام لبنان لمواجهة
هؤالء اإلرهابيين سوى
التنسيق مع سورية ..لكن
ذلك محظور

و«داع����ش» �أكرث ر�أفة بالع�س���كريني
الأ��س�رى� ،إال �إذا ارت�أت الدولة ال�س�ي�ر 
مببادرة «هيئة علماء امل�س���لمني»،
والقائم���ة على مقاي�ض���ة املعتقالت
مقابل الع�س���كريني ،وامل�س����ألة غري 
م�ضمونة ،لأن الثمن املطلوب �أكرب من
قيمة الن�سوة.
لي�س الأمر بهذه الب�س����اطة ،مادام
الإرهابيون يف جرود عر�س����ال هم �إىل
ح ٍّد ما بني فكي كما�ش����ة �سورية من
ال�رشق ،ولبنانية من الغرب ،والطق�س 
لن ي�ساعد على البقاء �إذا �أحكم اجلي�ش 
اللبن����اين الطوق على ط����رق �إمدادات
املواد الغذائية والطبية وم�ستلزمات

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

م�سلحو «داع�ش» يتدربون يف جرود عر�سال

التدفئ����ة ،والأمور قد تتجه لل�ض����غط
املي����داين بهدف مغادرة عر�س����ال �إىل
القلمون عرب لبنان� ،أي �إىل ا�ش����تعال
«ح����رب كربى» نقطة �ض����عف لبنان
فيه����ا لي�س����ت يف عدم تكاف�����ؤ القوة
الع�سكرية ،بل بوجود �أبناء امل�ؤ�س�سة
الع�سكرية دروع ًا ب�رشية للإرهابيني.
من امل�ؤ�سف �أن والدة ال�شهيد علي
البزال متتلك من احلكمة ما ال متتلكه
احلكومة؛ حني طلبت فور �سماعها نب�أ
ا�ست�شهاد ولدها من �أهايل الع�سكريني
املختطفني مغادرة �أر�صفة االعت�صام،
لأن الأمر مل يع���د جُمدي ًا ،ولن ي� ّؤمن
عودة �أبنائهم ،ومن امل�ؤ�سف �أي�ض ًا �أن
يطلق على علي البزال ت�سمية «�شهيد
العجز» ،لأن الدول���ة اللبنانية �أمام
خيار واحد ملواجهة ه�ؤالء الإرهابيني
عرب ت�ش���ديد الطوق الع�سكري عليهم،
وه���ذا ما ي�س���تلزم احل���د الأدنى من
التن�س���يق بني احلكومتني اللبنانية
وال�س���ورية ،وبالتايل بني اجلي�شني،
وه���ذا الأم���ر حمظور م���ن قبل طرف
�سيا�س���ي �أ�سا�سي يعترب الأمر اعرتاف ًا
بالنظام!
الأم���ور تتج���ه �إىل املزي���د م���ن
التعقي���د وتقطيع الوقت؛ بال�ص���عود
�إىل ج���رد عر�س���ال والن���زول من���ه،
تتم مع من لي�س لديه
واملفاو�ض���ات ّ
�أي �ش���يء يخ�رسه ،و ُيخ�شى �أن يكون
طرح النائب ولي���د جنبالط مببادلة
الع�س���كريني ب�إرهابي�ي�ن معتقل�ي�ن 
يف رومي���ة هو الأكرث ه���دراً للكرامة
اللبنانية ،لك���ن مادامت هذه الكرامة
ُتهدر كل يوم ل�س���بب �أو بدون �سبب،
فهي لي�س���ت يف النهاي���ة �أغلى من
وخري ال�ب�ر عاجله ،و�أهون
الفل���ذات،
ّ
ال�رشور ا�ستدراكها قبل الكارثة الأفظع
وال�رش امل�ستطري.

�أمني �أبو را�شد
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همسات

«هيئة العلماء» تتحرك في قضية
المخطوفين كوسيط مع ذاتها

¡ �شائعات �ضاغطة

تبينّ �أن �ش���ائعة ترحيل �س���جى الدليمي
وزوجة «�أبو علي ال�شي�ش���اين» �إىل �س���ورية
هدفها ال�ض���غط على اجلي�ش اللبناين� ،سيما
�أنه���ا انطلقت من وزارة الع���دل �أثناء اجتماع
الوزي���ر �أ��ش�رف ريف���ي م���ع «هيئ���ة علماء
امل�سلمني».

¡ بني ال�شي�شاين والرافعي

توقّ��ف مراقب��ون ملل��ف املخطوف�ين
الع�س��كريني طوي�ل ًا عند ر�س��الة التهدي��د التي
وجهها «�أبو علي ال�شي�شاين»؛ زوج عال العقيلي،
والتي قال فيها« :اخلاطفون يتوقون ال�س��تالم
الهيئة  -يق�صد هيئة علماء امل�سلمني  -امللف،
لك��ن احلكوم��ة اللبناني��ة ال تب��دو متحم�سة»،
وت�ساءلوا :ماذا بني ال�شي�شاين والرافعي؟

¡ منتهي ال�صالحية

امتع�ض وزير حم�سوب على مرجع رئا�سي
�س���ابق من تكرار الأخري االت�ص���ال به يومياً،
وق���ال يف مكان ع���ام« :خل�ص بق���ى ،خلّي
يح ّل عن (� ،)...ش���و مفكّر حالو بعدو بال�سلطة
وبيم���ون ،م�ش هيك بتعمل �سيا�س���ي وبتقول
بدك الدولة»!

¡ ال اتفاق

من هي اجلهة التي �أوعزت لـ«هيئة العلماء» لتعود �إىل الواجهة كو�سيط مرة جديدة؟

كم���ا كان ان�س���حاب هيئة
العلماء امل�سلمني يف ال�سابق
حتركهم ب�ش����أن ق�ض���ية
م���ن ّ
الع�س���كريني املخطوفني دون
�أن تُع���رف الأ�س���باب الت���ي
دعتهم �إىل ذلك ،كانت عودتهم
�إىل ال�شا�ش���ات وال�س���احات،
وال�ص���الونات ،وبيون���ات
ال�سيا�س���يني الر�س���ميني من
جدي���د ،تطل���ب �أن تع���ود �إىل
الو�ساطة ب�رشوط �أقل ما يقال
فيها �إنهم يحمل���ون وينفّذون
مطالب اخلاطفني الغام�ضة.
ف�إبان املعركة بني اجلي�ش 
والإرهابي�ي�ن ب���دءاً من الثاين
م���ن �آب املا�ض���ي ،حترك���وا 
حتت عن���وان «املفاو�ض���ات
والو�ساطة» ،وكان الع�سكريون
يومه���ا حمتجزي���ن يف منزل
ال�شيخ م�صطفى احلجريي (�أبو
طاقية) الذين و�ص���فهم ب�أنهم
«�ضيوفه».
ما �أُعلن يف تلك الفرتة �أن
ال�شيخ �سامل الرافعي قد �أُطلقت
النار عليه ،و�أ�صيب ودخل �إىل
امل�ست�ش���فى للع�ل�اج ،ليع َلن
بعدها عن وقف مبادرة الهيئة،
دون �أن حتدد الأ�سباب والدوافع
له���ذا الإعالن ،وحت��� ّول بقدرة
قادر م�ست�ض���يف الع�س���كريني
«�أبو طاقية» �إىل و�س���يط يف
ق�ض���ية املخطوف�ي�ن؛ يذه���ب
وي�أت���ي ،ويحمل مع���ه �أحيان ًا
بع�ض �أقارب الع�س���كريني �إىل
�أماك���ن اخلاطف�ي�ن يف جرود
عر�س���ال ،ل�ي�روا  �أبناءه���م،

وليعودوا حم َّملني بالر�س���ائل خلية» ،ول���وال  ِدقّ���ة املرحلة يف�ض���ح عما هو �أدهى و�أخطر،
وحراجتها لرمبا ذهب �إىل �أبعد «وك�أنه ال يعل���م �أن املوقوفني
وال�رشوط.
كذل���ك دخل عل���ى اخلط م���ن ذلك ،لك���ن املطل���وب هو اخلطريي���ن يف رومي���ة» له���م
هاوي «التويرت» حديث ًا النائب عدم تفجري التناق�ض���ات داخل من الت�س���هيالت (طعام �ساخن،
وليد جنبالط ،الذي �صار عنده «احلكوم���ة ال�س�ل�امية» التي وهوات���ف خليوي���ة ،و�أجه���زة
«فرع القاعدة يف بالد ال�شام» ،ي�ش���به و�ض���عها «و�ضع البطة كومبيوت���ر وانرتن���ت» ..م���ا
يحلم بها كث�ي�ر من اللبنانيني
�أي «جبهة الن�رصة» ،معتدلة ،العرجاء».
ه���ذا الواق���ع �أح���دث م���ا العاجزين عن اقتنائها.
ورمب���ا �أي�ض��� ًا «دميقراطية»
ثمة �أ�س���ئلة كث�ي�رة تُطرح:
جداً جداً ،و�صار ر�سوله الدائم ي�ش���به منطقة فراغ يف ق�ضية
الوزير وائ���ل وهبي �أبو فاعور املخطوف�ي�ن ،فكان كما ت�ش�ي�ر  هل ه���ذه احلركة املت�س���ارعة
لولب اللقاءات واالت�صاالت مع امل�ص���ادر� ،أوع���ز لـ«هيئ���ة للو�ساطات� ،س���واء من الهيئة،
العلماء» لتع���ود �إىل الواجهة� ،أم م���ن جنب�ل�اط� ،أم من خالل
�أهايل املخطوفني.
فج����أة ،متت عملي���ة �إعدام كو�س���يط م���رة جدي���دة ،فيما بع����ض االت�ص���االت املبهم���ة
الدركي ال�ش���هيد عل���ي البزال ،نزل النائب ولي���د جنبالط �إىل وال�رسي���ة من بع�ض ال���وزراء،
والت���ي ترافقت مع ان�س���حاب �س���احة �أهايل املعت�صمني ،فبدا  لها عالقة بالإج���راءات اجلدية
الو�سيط القطري من مهمته ،وهو وك�أنه يبارك لـ«الهيئة» دورها واحلازم���ة الت���ي ب���د�أ ينفذها
اجلي�ش اللبناين حول عر�س���ال،
باملنا�س���بة �س���وري ال يتجاوز امل�ستج ّد.
عم���ره الـ 27عام ًا ،بعد �أن حمل
«الهيئ���ة» من���ذ اللحظ���ة وف�ص���ل جرودها عنه���ا ،والتي
معه �س���يدة قطرية ت���ردد �أنها الأوىل لإعالنها عن ا�س���تعدادها من �ش����أنها �أن ت�ض��� ّيق اخلناق
كانت مع «جبهة الن�رصة».
للعودة �إىل دور الو�ساطة حملت على الإرهابيني ،خ�صو�ص��� ًا �أن
منذ البداية ،كان وا�ضح ًا �أن �رشوط اخلاطفني ،وجعلتها من التوقعات الطق�سية ت�شري �إىل �أن
الدور القطري ملتب�س ،وبالتايل مهامها التفاو�ضية ،فهي اعتربت الن�ص���ف الثاين من �شهر كانون
فالدوح���ة مل ت�ض���ع ثقلها يف �أن اعتقال �س���جى الدليمي وعال الأول �س���يكون مثلج ًا وقا�سي ًا،
الق�ض���ية ،كم���ا �أن املحاوالت العقيل���ي كان عبث��� ًا على ملف و�سترتاجع درجات احلرارة �إىل
الت���ي ُبذل���ت لإظه���ار «جبهة املخطوفني ،كما ح ّملت اجلي�ش  ما حتت ال�صفر.
الن�رصة» ب�أنها معتدلة �أطاحت دماء علي البزال.
مهم���ا يك���ن ،ف�إن ق�ض���ية
بها عملية �إعدام ال�شهيد البزال،
ووفق ًا للم�صادر ،ف�إن «هيئة الع�س���كريني املخطوفني �سرتى
و�أكدت عل���ى تطرفها ،و�أطاحت العلماء» تت�رصف وك�أن لبنان يف الأي���ام املقبلة ح�س���ابات
العملي���ة الإجرامي���ة هذه بكل قا��ص�ر �أو عاجز ع���ن �أي عمل ،جديدة ،فلنتاب���ع تطور مواقف
الرتويجات العتدال هذا الف�صيل وبالت���ايل ف�إنه���ا تعترب دورها الرئي�س نبيه بري وكالمه ،الذي
الإرهاب���ي ،الذي �أُو�ص���لت �إليه �إنقاذي ًا.
ال يخلو عادة يف �أمور هامة من
ً
الأموال والغذاء وو�سائل التدفئة
�إذا ،ثمة دور ُمبهم لـ«هيئة الل�س���ع الهادئ ،متهي���دا ملا قد
وامل����ؤن واملواد الطبية ..وحتى العلماء امل�س���لمني» يف ملف يقلب كل املوازين� ..إذا مل يفهم
الذخائر ،وهذا ما دفع بالرئي�س  املخطوفني ،خ�صو�ص ًا �أن مواقف املعنيون بر�سائله الهادئة.
نبيه بري �أن يفت���ح النار على وكالم ال�شيخ الرافعي عن �سجن
�أحمد �شحادة
خلية الأزمة ،معترباً �أنها «�أزمة رومية و«ال�ش���باب املوقوفني»

ت�ؤك��د م�ص��ادر نيابي��ة �أنه مل يت��م التو�صل
بعد �إىل �أي اتفاق يف «جلنة التوا�صل النيابية»
املكلفة ببحث قانون االنتخ��اب ،و�أن احتمال
الو�ص��ول �إىل �صيغة حم��ددة يف هذا ال�ش�أن لن
يكون قريباً.

¡ ملاذا؟

بع���د �أن ت أ�كّ���د وجود �ش���ادي املولوي يف
خميم ع�ي�ن احللوة ،من قبَ���ل الوزير املعني
وقيادة اجلي�ش ،ت�س���اءل وزير �سابق :ملاذا مل
يتم توقيف من قام بك�ش���ف هذه املعلومات،
و�سيارات الإ�سعاف التي قامت بنقلهم من باب
التبانة يف طرابل�س �إىل املخيم املذكور؟!

¡ البحث عن الأ�صدقاء

علّ��ق مقرَّب على كالم النائب وليد جنبالط
الذي امتدح ب��ه �صديقه جيفري فيلتمان الذي
التقاه يف لندن وق��ال �إنه يعرف �أن كثريين ال
يحبّ��ون فيلتمان لك��ن هذا لي�س مهم��اً« :يجب
ع��دم التعليق على كالم ولي��د بك ،كونه يبحث
عن الأ�صدقاء يف الدفاتر العتيقة».

¡ مغادرة م�سيحية

ي�ش���هد مطار ب�ي�روت يف الآون���ة الأخرية
حركة مغادرة كثيفة من قبَل عائالت لبنانية
م�س���يحية ،نحو عدة دول ،خ�صو�ص��� ًا �أوروبا،
تخوُّف ًا من حدوث خلل �أمني يف لبنان ،ال�سيما
عند القرى احلدودية مع �سورية.

¡ �أهداف م�شبوهة

ي�ؤك��د بع���ض املراقب�ين اللبناني�ين لل�ش���ؤون
الأمني��ة �أن هناك تخوف ًا م��ن وجود قوة �أمنية
بريطاني��ة و�أمريكي��ة عند احل��دود اللبنانية -
ال�سوري��ة ،به��دف �إجراء م�سح مي��داين من �أجل
تدويل احلدود لأهداف م�شبوهة.

¡ تخوُّف

يتخوّف بع����ض الفل�س���طينيني القاطنني يف
خمي���م عني احلل���وة من الت�رصيح���ات التي
يطلقها بع�ض امل�س����ؤولني اللبنانيني ،والتي
ت�ش�ي�ر �إىل �أن املخيم املذكور بات ب�ؤرة ف�ساد
يلوذ �إليه الفارّون من العدالة ،ويت�ساءلون �إن
كان م�صريهم �س���يكون م�شابه ًا مل�صري خميم
نهر البارد عما قريب؟
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ما الرابط بين كمين رأس بعلبك والغارة على ريف دمشق؟
�أ�س���ئلة كرثة تُطرح حول ما �إذا كان
هن���اك ارتباط ب�ي�ن الكمني ال���ذي نفّذه
الإرهابيون �ضد �سيارة ع�سكرية للجي�ش
اللبن���اين يف جرود ر�أ�س بعلبك ،والغارة
ال�صهيونية على ريف دم�شق؟
اخلرباء الع�س���كريون ي�ؤكدون التالزم
والتكامل بني العدوانني� ،إذ �سبق الكمني
�ضد دورية اجلي�ش اللبناين يف جرود ر�أ�س
بعلبك ،حتليق مكثف لطريان اال�س���تطالع
ال�ص���هيوين ،ترك���ز ب�ش���كل خا����ص بني
منطقت���ي �أبلح ورياق ،فف���ي �أبلح توجد
قي���ادة منطق���ة البقاع الع�س���كرية ،ويف
رياق قاعدة جوية وقوات ع�سكرية هامة
للجي�ش تتمثل بالفوج الثاين ،ما يعني �أن
هناك ر�صداً «�إ�رسائيلياً» حلركة اجلي�ش،
كان���ت تنق���ل �إىل الإرهابي�ي�ن يف جرود
عر�س���ال اللبنانية والقلمون ال�س���ورية،
وكان االختي���ار لآلي���ة للجي�ش مبفردها،
لتوجيه الر�س���الة الدموي���ة التي أ�ُعقبت
ب�إعدام الدركي علي البزال ،من �أجل �إثارة
فتنة يف البالد ،ت�شغل املقاومة عن دورها
يف مواجهة الإرهاب ،ويف مواجهة العدو
«الإ�رسائيلي» من جهة ،وت�س���هم يف فك
الطوق واحل�صار عن �إرهابيي «الن�رصة»
و«داع����ش» و«اجلبه���ة الإ�س�ل�امية»،
وغريها من املجموعات امل�س���لحة التي
تلقت يف الآونة الأخ�ي�رة هزائم متتالية
على يد اجلي�ش ال�سوري ،بدءاً من اجلنوب
ال�س���وري يف درع���ا وريفه���ا والقنيطرة
وريفها� ،إىل دير الزور وحلب.
ال بد هنا من الإ�شارة ،ح�سب اخلرباء
الع�س���كريني� ،إىل حرك���ة النائ���ب وليد
جنب�ل�اط ومواقفه الأخ�ي�رة التي جعلت
من «الن��ص�رة» معتدلة ،رغ���م معرفته
�أنه���ا تابع���ة لـ«القاع���دة» ،وت�أكي���ده
على ��ض�رورة التعاطي معه���ا ،وتنفيذ
متطلباتها ،لن�ص�ي�ر ك�أنن���ا �أمام ما كان
يُع���رف يف اجلنوب اللبن���اين قبل 1982
«فت���ح الن���د» ،ومن ثم اتفاقي���ة قاهرة
جديدة.
وهن���ا ،يقر�أ اخل�ب�راء الع�س���كريون
الدخول «الإ�رسائيلي» على اخلط ،والذي
جاء بعد االنت�ص���ارات النوعية للجي�ش
ال�سوري� ،س���واء على خطوط التما�س مع

اجلوالن املحتل� ،أم على احلدود ال�سورية
 الأردنية ،دون �أن نن�سى �إحباط حماولةالتوت�ي�ر الت���ي حاولته���ا املجموعات
الإرهابية على احلدود اجلنوبية ال�رشقية،
وحم���اوالت حتوي���ل مناط���ق العرقوب
و�ش���بعا �إىل ما ي�شبه واقع عر�سال ،طبع ًا
بالتع���اون م���ع الع���دو «الإ�رسائيلي»،
وبع����ض اجلماعات اللبناني���ة املرتبطة
بالإرهابيني �أو بالعدو «الإ�رسائيلي»..
�أما يف ال�رشق على احلدود اللبنانية،
فقد مت قتل املئات من امل�س���لحني الذين
حاولوا الت�س���لل �إىل �أك�ث�ر من منطقة يف
القلمون.
يف ظ���ل هذه الأجواء ج���اءت الغارة
«الإ�رسائيلية» على ريف دم�ش���ق ،لت�ؤكد
للجماعات الإرهابية �أنهم لي�سوا وحدهم،

العدوان «اإلسرائيلي»
ٌّرد على انتصارات الجيش
السوري على كل فصائل
اإلرهاب من الجنوب إلى
الشمال
الرئي�س الإيراين ال�شيخ ح�سن روحاين م�ستقب ًال يف طهران وزير اخلارجية ال�سوري وليد املعلّم (�أ.ف.ب).

ول�ض���مان بقاء «جبهة الن��ص�رة» ،و�أنها
�ستبقى معين ًا و�إمداداً لها.
اخل�ب�راء يذكّرون بتج���ارب عدوانية
�س���ابقة للع���دو ال�ص���هيوين ،ترافقت مع
انت�ص���ارات باهرة للجي�ش ال�سوري ،منها
على �س���بيل املثال �إبان معركة الق�ص�ي�ر،
حيث دخلت «�إ�رسائيل» على اخلط لتقول
�إن «الق�صري خط �أحمر» ،فكان �أن �سرُ ِّعت
املعركة وحُ �سمت.
ومع معركة القلمون ،وبداية �س���قوط
يربود ،دخل���ت «�إ�رسائي���ل» على اخلط،

ف�أغارت على منطق���ة «جمرايا» ،دون �أن
نن�سى غارتها على منطقة جنتا يف البقاع
اللبناين.
ويومها كان ال���رد الكبري ،حينما دمر
اجلي�ش ال�س���وري دبابة «�إ�رسائيلية» يف
منطقة اجلوالن املحتل���ة ،فقتل من فيها،
وبينهم �ض���ابط �ص���هيوين ،كم���ا كان رد
املقاومة الإ�س�ل�امية النوع���ي يف مزارع
�شبعا ..وفيها فهم العدو الر�سالة جيداً.
�أم���ام التطورات املتالحقة ،و�ص���مود
�س���ورية وحلفا�ؤها ،والتقدُّم الذي يتحقق

يف �أك�ث�ر من مكان؛ من ب���اب املندب� ،إىل
�س���ورية ولبنان والعراق ،وبينها ال�شعب
الفل�سطيني البا�سل� ،إىل �أكرث من مكان يف
العامل ،ثمة �إرها�صات مت�سارعة ت�ؤ�رش �إىل
�أن العامل ي�ستع ّد لو�ضع �أ�س�س نظام عاملي
جديد ،كان ق���د �أعلن عنه فالدميري بوتني
مع بداية الأزمة ال�سورية حينما قال�« :إن
قواعد النظ���ام العاملي اجلديد تخرج من
�سورية» ،ما يعني �أن هذا النظام �سيحكم
العامل يف ال�س���نوات املقبلة ،بعد �أن فقد
الأمريك���ي قوته التي ت�ض���ع ال�سيا�س���ات

العاملية ..ف�أين الأعراب والإرهاب والأتراك
من هذه التطورات؟
الأعراب ينطبق عليهم متام ًا ما قاله
وزير خارجية قطر ال�سابق حمد بن جا�سم
عند العدوان على غ���زة :الأعراب «عندما
حت��ض�ر �إ�رسائي���ل كلهم نع���اج» ،فكيف
احلال هنا �إذا �أ�ش���ار لهم ال�سيد الأمريكي
ب�إ�صبعه؟!
ثم���ة رابح���ون وخا�رسون م���ع بدء
قيامة الع���امل اجلديد ..الرابحون بالت�أكيد
�سيكون ال�سوري واملقاومة و�إيران ورو�سيا
و�أ�صدقا�ؤهم ..فالعامل بعد كل هذا �سيكون
يف الأ�شهر املقبلة �أمام اتفاق تاريخي بني
الغرب و�إيران يف امللف النووي الإيراين.
رو�س���يا ،رغم كل احل�ص���ار ،واللعبة
الأمريكي���ة  -ال�س���عودية بعر�ض فائ�ض
كبري من النفط وتدهور �أ�س���عاره� ،ستكون
يف النتيجة هي الرابحة ،وفوقها االعتزاز
بالهوية واالنتماء الرو�سيني.
�أما اخلا��س�رون ف�س���تكون يف �أولهم
«�إ�رسائيل» ،لأنها دولة مل تعد ت�ص���لح ال
للحرب وال لل�س�ل�ام ..تركيا من اخلا�رسين
حتماً ،لأنه���ا رهنت كل م�س���تقبلها على
نتائج احلرب على �سورية ،و�إذا كان جون
ماك�ي�ن قد قال عن رجب طي���ب �أردوغان:
«فع ًال �إن���ه رجلنا ،لأنه فع���ل كل ما يف
و�س���عه لتحطي���م �س���ورية»� ،إال �أن وزير
احلرب الأمريكي اجلديد ا�ش���تون كارتر ال
ينظر بارتياح �إىل الدمية الرتكية العجيبة،
فكي���ف �إذا �أغراه فالدمي�ي�ر بوتني وجعله
يوقّع على �إن�شاء مفاعل نووي ،بحيث �إن
اردوغان بد�أ يفكر بقنبلة نووية ،وح�س���ب
�أو�س���اطه ي�شعر بندم لأنه مل ي�سلك طريق
�إيران ،حيث تبدو وا�ش���نطن �أكرث اهتمام ًا
وا�س���تماع ًا �إىل ما يقوله الإمام اخلامنئي
والرئي�س روحاين.
اخلا�رسون بالت�أكيد �أي�ض ًا دول قيادية
يف املنطقة ،فبالإ�ض���افة �إىل تركيا ،هناك
ال�س���عودية التي ربطت م�صريها بنتائج
احلرب على �سورية.
�إذن ،ال بد �أن يدفع حلف �أعداء �سورية
ثمناً ،ودفعه قد ال يتجاوز العام .2015

�أحمد زين الدين

رسائل «حريرية» لسورية
ب���رزت معطيات عدة عل���ى ال�س���احة اللبنانية
م�ؤخ���راً ت�ؤ��ش�ر �إىل ات�س���اع الهوة بني قي���ادة «تيار
امل�س���تقبل» وقاعدته ال�شعبية ،ال�س���يما يف ال�شارع
الطرابل�سي ،كذلك ا�ست�ش���عار «التيار» لهذا الأمر ،يف
�ضوء اقرتاب موعد انطالق احلوار مع حزب اهلل ،و�أبرز
هذه املعطيات:
�أوالً :زيارة الأمني الع����ام لـ«التيار الأزرق»
�أحمد احلريري املفاجئ����ة لطرابل�س وعكار ،ومن
دون علم �أو تن�سيق م�سبق مع كوادر «امل�ستقبل»
يف الفيحاء ،يف �إ�شارة وا�ضحة �إىل �أن حالة متلمل
ت�سود احلريريني من �أداء هذه الكوادر؛ فقد حاول
احلريري مللملة ال�شارع الذي خذله «تياره» بعد
ت�ش����كيل «احلكومة ال�سالمية» ،ثم اعتقال «قادة
املحاور» الذين أ�مّن لهم الغطاء ال�سيا�سي والدعم
ال�سيا�سي ثم تخلى عنهم ،ف�أ�ضحوا «كب�ش فداء»

للت�سوية بني «احلزب» و»التيار».
راهن���اً ،ومع اق�ت�راب بدء احل���وار بني «احلزب»
و»التيار» ،ي�س���عى الأخ�ي�ر �إىل ا�س���تمالة اجلمهور
الطرابل�س���ي الذي حر�ض���ه �ض���د املقاومة الإ�سالمية،
بعدما ق���رّر «امل�س���تقبل» احلوار معه���ا ،وكعادته؛
ي�س���تغل عوَز النا�س وفقرهم عند مترير كل ا�ستحقاق
�أو حتقيق غاية �سيا�س���ية ،في�ستخدم املال ال�سرت�ضاء
املواطنني ،ويحاول «�رشاء الذمم» ،لذلك �أعطى �أحمد
احلريري لزيارته بُع���داً اجتماعي ًا وتنموياً ،قائ ًال �إنها
خم�صَّ �ص���ة للإ��ش�راف على توزيع هبة ال���ـ 20مليون
دوالر التي قدمها الرئي�س احلريري لطرابل�س ،ومل يت ّم
�رصفها.
الالف���ت يف الزيارة �أنها اقت��ص�رت على منطقتي
القب���ة واحلارة الرباني���ة ،بعدما مل����س منظّموها �أن
الأمني العام لـ«امل�س���تقبل» غري مرحَّ ب به يف «باب

التبانة» ،بح�سب م�ص���در �إ�سالمي طرابل�سي ك�شف �أن
بع����ض الفاعلي���ات يف مناطق «التما�س ال�س���ابقة»
رف�ضت امل�شاركة يف اال�ستقبال.
ثانياً :اجتماع كوادر «الأزرق» عند الوزير �أ�رشف
ريفي؛ يف �س���ياق عملية ر�ص ال�صفوف ،و�شد الع�صب،
بعد الهجوم الذي �ش���نّه الرئي�س جنيب ميقاتي على
ه���ذا «التيار» ،بعد �س���كوت طويل ،ما ي�ش�ي�ر �إىل �أن
رئي�س احلكومة ال�سابق قرر مواجهة «احلريريني».
ثالثاً :عودة «هيئة علماء امل�سلمني» �إىل ال�ضوء
جمدداً بعد غيابها ،ال�س���يما بع���د اخلالف الذي وقع
بني �أع�ض���ائها ،ودخولها على خط �أزمة الع�س���كريني
املختطفني يف عر�س���ال ،التي متثّل بُع���داً تركي ًا يف
الوقت الراهن ،وت�س���عى من خاللها �أنقرة �إىل ت�شكيل
اخرتاق يف ال�ساحة اللبنانية.
الريب �أن ن�شاط «الهيئة» ودورها املعادي ملحور

املقاومة �سيجذب �إليها املتطرفني واملعرت�ضني على
�سيا�س���ة احلريري ،ال�سيما عزمه على احلوار مع حزب
اهلل ،وقد ك�ش���فت املعلومات �أن مليقاتي �إ�س���هام ًا يف
تن�ش���يط هذه «الهيئة» ،ك�أح���د �أوراق القوة ملواجهة
احلريرية ال�سيا�سية ،على حد قول مرجع ديني.
رابعاً :االجتماع الذي عُ ق���د يف منتجع «باملا»
ال�س���ياحي يف البح�صا�ص ،بني �أحمد احلريري و�أحمد
ال�صفدي؛ ابن �ش���قيق النائب حممد ال�صفدي ،بح�ضور
مالك املنتجع طارق فخ���ر الدين؛ �أحد عرّابي العالقة
ال�سابقة بني «احلريريني» والأجهزة الأمنية ال�سورية،
لتقريب وجهات النظر بني ال�ص���فدي و«امل�س���تقبل»،
ال�س���يما بعد تراجع �ش���عبية الأخري ،بر�أي م�ص���ادر
�شمالية.

ح�سان احل�سن

الغالف

www.athabat.net
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العدوان «اإلسرائيلي» على سورية ..إحراج ألميركا
لي����س تف�ص���ي ًال �أن ت�ؤكد القمة
اخلليجي���ة املنعق���دة يف قطر على
خيار «احلل ال�سيا�سي» يف �سورية
وف���ق مق���ررات جني���ف ،و�إي�ص���ال
امل�س���اعدات �إىل املدنيني وم�ساعدة
املهجَّ رين ،ويف نف����س الوقت يعلن
الوزي���ر اخلارجي���ة ال�س���وري وليد
املعل���م �أن بالده تعمل مع رو�س���يا
و�إي���ران على حل �سيا�س���ي للأزمة،
يقوم «على احلوار بني ال�س���وريني
من دون �أي تدخل خارجي».
الأكي���د �أن اخلليجي�ي�ن مل
يكون���وا ليعلنوا ه���ذا املوقف لوال
و�ض���وح وح�س���م املوقف الأمريكي
من التطورات احلا�ص���لة يف �سورية،
والتي �أك���دت �أكرث من م���رة ،وعلى
ل�سان عدة م�س�ؤولني� ،أن الأمريكيني
مل يعودوا بوارد التدخل الع�س���كري
لإ�س���قاط الرئي�س ب�ش���ار الأ�سد ،و�أن
ما يري���ده الأتراك والفرن�س���يون من
مناط���ق عازلة و�رضبات ملتب�س���ة
لي�س يف قامو�س الأمريكيني� ،أقلّه يف
املدى املنظور ،و�إن كان الأمريكيون
ما زالوا مع فكرة م�س���تقبل �س���ورية
بدون الأ�سد ،ويرغبون يف �أن تتدحرج
الأم���ور ليقتنع الرو����س والإيرانيني
به���ذه الفك���رة� ،إال �أنه���م يف الوقت
احلايل ال يبدون م�ستعدين ال�ستخدام
التحالف الدويل �أو ال�رضبات اجلوية
�ض���د «داع�ش» كو�س���يلة لإ�س���قاط
النظام ال�سوري.
يف خ�ضّ ���م ه���ذا التح���وّل يف
امل�سار ال�س���وري ،تبدو «�إ�رسائيل»
وحده���ا تغرّد خ���ارج �رسب احللول
ال�سيا�سية ،من خالل ا�ستمرار دعمها

والتن�س���يق بينها وبني املجموعات
امل�س���لحة ،وم���ن خ�ل�ال م���ا �أُعلن
م�ؤخراً ع���ن �رضبة قام بها �س�ل�اح
اجل���و «الإ�رسائيل���ي» ملواقع قالت
مواقع «املعار�ض���ة ال�سورية» �إنها
كانت على م�س���تودعات قرب مطار

حملت���ه االنتخابي���ة ،وق���د يك���ون
الأك�ث�ر �إغرا ًء هو احلدي���ث عن زيادة
الأمن «الإ�رسائيلي» بالق�ض���اء على
�صورايخ حلزب اهلل.
رابعاً :قد تكون ال�رضبة الأخرية
الت���ي نفّذه���ا «الإ�رسائيلي���ون»
نوع ًا م���ن التح���دي «الإ�رسائيلي»
للأمريكيني املن�شغلني باحلرب على
الإرهاب ،خ�صو�ص��� ًا مع �إعالنهم عدم
نيّتهم الق�ضاء على الأ�سد عرب اخليار
الع�سكري.
م���ن املفي���د التفك�ي�ر ب����أن
«الإ�رسائيلي�ي�ن» املنزعج�ي�ن م���ن
التب���دُّل يف املوق���ف الأمريكي جتاه
كل م���ن �إيران والنظام ال�س���وري ،قد
يرغبون يف تقوي�ض �أي م�سعى �سلمي
حل ّل الأزمة ال�س���ورية وامللف النووي
االيراين معاً.
هذه الأ�سباب وغريها العديد من
الأ�س���باب غري املعلنة �أو املرئية قد
تكون وراء االعت���داء «الإ�رسائيلي»
على �س���ورية ،لكن يبقى بالت�أكيد �أن
«�إ�رسائيل» �ستحاول جاهدة تقوي�ض
�أي م�سعى �س���لمي يف املنطقة يقوّي
حمور �إيران � -س���ورية  -حزب اهلل،
وعلين���ا �أن ننتظر حم���اوالت �أخرى،
ال�سيما �إن وجدت �أن الظروف مالئمة
ملحاول���ة تقوي�ض احل���ل الإيراين -
الغربي حول ملف �إيران النووي ،لكن
يبدو �أن ذلك بات �ص���عب ًا وفوق قدرة
«الإ�رسائيليني» على حتمّل نتائجه
لو اتخ���ذوا خيارات ت�ص���عيدية غري
مقبولة �أمريكياً.

ال�سورية» لل�رضبة ،وقد ن�ستطيع �أن
نورد حولها بع�ض املالحظات:
�أوالً :ما قامت به «�إ�رسائيل» لي�س
جديداً� ،إذ ميار����س «الإ�رسائيليون»
منذ بداية الأزمة يف �س���ورية �سيا�سة
التدخل الع�س���كري املبا�رش ل�ص���الح
املجموع���ات امل�س���لحة ،وذلك عرب
ال�رضبات اجلوية املبا�رشة ،بالإ�ضافة
�إىل التعاون مع تلك املجموعات يف
جم���االت عدة ،والتن�س���يق والتعاون
والت�سهيالت التي تقدّمها «�إ�رسائيل»
للإرهابيني على احلدود اللبنانية مع
فل�سطني املحتلة ،خ�صو�ص ًا يف �شبعا
والعرقوب.
ثانياً� :إذا �ص����حّ ت الأنباء التي
�أوردتها بع�ض ال�ص����حف العربية
عن �س����قوط �ض����حايا حل����زب اهلل
يف االعت����داء «الإ�رسائيلي» على
مرك����ز له يف الدميا�س القريبة من
احلدود اللبنانية ،ف�إن احلزب بات
يتّبع ع����ادة الر ّد املبا�رش واملعلَن
�ضد «الإ�رسائيليني» ،وهذا يعني
�أن الفرتة املقبلة �ستك�ش����ف مدى
�صحة هذه الأخبار ودقّتها ،بعدما
يقوم احلزب بعملية انتقامية من
«الإ�رسائيليني» ،و�إعالن ذلك.
ثالث���اً :ال ميكن �إغف���ال العامل
الداخل���ي «الإ�رسائيل���ي» يف ق���رار
ال�رضب���ة الع�س���كرية يف دم�ش���ق،
فبالتزام���ن م���ع ال�رضب���ة ت�ش���هد
«�إ�رسائي���ل» انق�س���امات داخلي���ة
ح���ادّة أ�دّت �إىل انهي���ار احلكوم���ة
«الإ�رسائيلي���ة» ،والدع���وة �إىل
انتخاب���ات مبك���رة يحت���اج فيه���ا
نتنياه���و �إىل �إجن���از ي�س���وّقه خالل

د .ليلى نقوال الرحباين

العدوان «الإ�سرائيلي» الأخري نوع من التحدي للأمريكيني املن�شغلني مبحاربة الإرهاب

(�أ.ف.ب).

«إسرائيل» تنتظر
الظروف المالئمة
لتقويض الحل اإليراني
 الغربي ..لكنها التحتمل نتائج اتخاذ
خيارات تصعيدية غير
مقبولة أميركيًا

دم�ش���ق الدويل ،وم�ستودع للأ�سلحة
يعود حلزب اهلل يف منطقة الدميا�س،
ما ي�ش�ي�ر �إىل رغب���ة «�إ�رسائيلية»
بالت�ص���عيد والدخ���ول عل���ى خط
املعارك ال�سورية لال�س���تفادة منها
�إقليمي ًا وداخلياً ،ول���و �أن الغمو�ض
يلفّ املو�ضوع ،خ�صو�ص ًا مع ال�صمت
«الإ�رسائيلي» وتهليل «املعار�ض���ة
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من هنا وهناك

¡ «�إ�رسائيل» ترتقّب

أ� ّكد م�صدر ع�سكري «�إ�رسائيلي» �أن تل �أبيب على
يق��ي�ن ب�أن الرّد على غارته����ا اجلوية على حميط
العا�صمة ال�سورية �سي�أتي ،و�سيكون على م�ستوى
الهجوم ،ولذل����ك هناك حالة ا�س����تنفار لطائرات
�س��ل�اح اجلو يف �س����ماء املناطق «الإ�رسائيلية»،
وبالتحدي����د يف املناطق ال�ش����مالية� ،إميان ًا منها
ب�أن قواعد اللعبة �أ�ص����بحت خمتلفة ،يف وقت ال
ت�سمح الأجواء ال�سيا�سية الداخلية «الإ�رسائيلية»
بالت�شتت ع�سكري ًا.

¡ رعب �أوروبي

تواترت تقارير الدبلوما�سية الأوروبية التي ت�صف
هاج���س الرع��ب الأمن��ي ال��ذي تعي�ش��ه العديد من
الدول الأوروبية خوف ًا من اخلطر الإرهابي القادم
م��ع العنا��صر التكفريي��ة العائ��دة م��ن الأرا�ض��ي
ال�سوري��ة والعراقي��ة ،بع��د �أن طال��ت الأزم��ة يف
�سوري��ة ومل جت ِر الأمور كما كان خمطط ًا لها لقلب
احلك��م ،وحالي ًا ،ين�شغل امل�رشع��ون يف تلك الدول
ب�سن القوانني اخلا�صة ملكافحة الإرهاب ،و�إطالق
ّ
ي��د الأجهزة الأمنية مبختل��ف �أذرعتها وت�سمياتها
ملواجهة العائدين من «رحالت اجلهاد».

¡ العداء املكبوت

لفتت دوائر مراقبة للن�ش����اط الأمني املكثف الذي
يقوم به النظام ال�سعودي و�أنظمة خليجية �أخرى،
�إىل �أن هن����اك حالة ترقب وانتظار ،خ�صو�ص���� ًا �أن
اجله����د الأمني املكث����ف الذي تقوم ب����ه الأجهزة
الأمنية املختلفة يف منطق����ة اخلليج ال ميكن �أن
ت�ضمن نتائج كاملة مئة باملئة ،حيث هناك عداء
مكب����وت بني بع�ض دول اخللي����ج ،حتى لو ُرفعت
رايات ال�صلح.

¡ �إجراءات م�ش َّددة

ب��د�أت عدد من الدول العربية اتباع �إجراءات �أمنية
�صارم��ة �ضد مواطنيه��ا ملنعهم م��ن الو�صول �إىل
املناطق��ة امل�شتعلة يف املنطق��ة ،وك�شفت م�صادر
مطلع��ة �أن هناك �إج��راءات ا�ستثنائية وم�ضايقات
عل��ى عملي��ات �سفر عنا�رص �شابة م��ن تلك البلدان
�إىل كل م��ن تركيا والأردن حتديداً ،منع ًا لو�صولها
�إىل العراق و�سورية.
وذك��رت امل�ص��ادر �أن هن��اك تعاون�� ًا م��ن جان��ب
الأجه��زة الأمني��ة الأردني��ة م��ع بع���ض البل��دان
العربية يف هذا املجال ،كما ح�صل قبل �أيام قليلة
عمان
عندم��ا �أع��ادت ال�سلطات الأمني��ة يف مطار ّ
�أربعة من رعايا �إحدى الدول العربية الذين و�صلوا
�إىل الأردن ب�ش��كل غ�ير مبا�رش م��ن بلدهم عرب بلد
�أوروب��ي ،وذل��ك بناء عل��ى التن�سي��ق احلا�صل بني
البلد ال��ذي ينتمي �إلي��ه ه�ؤالء ال�شب��ان وال�سلطات
الأردنية.

¡ اغت�صاب

ك�شفت منظمة �أهلية تركية �أن مواطنة �سورية يف
خميم «�أوجنوبينار» ،يف كيلي�س الرتكية ،مقابل
تعر�ضت لالغت�صاب
معرب «باب ال�سالم» ال�سوريّ ،
مو�ضحة
من ق َبل امل�س�ؤولني الأتراك على املخيمّ ،
�أن ال�س����لطات مل تتحرك ملعاقبة الفاعلني� .إحدى
النا�ش����طات االجتماعي����ات �أفادت ب�����أن الالجئة
ال�سورية مل ت�س����تطع �أن ت�ست�أ�صل اجلنني ،ب�سبب
القان����ون الذي مين����ع احلوامل لأك��ث�ر من ع�رشة
�أ�سابيع من �إ�سقاط اجلنني �إال مبوافقة من النيابة،
التي رف�ضت ال�سماح لها بذلك.
وكان حتقيق لإحدى املنظمات احلكومية ك�ش����ف
عن «وجود نظرة دوني����ة من الأتراك جتاه املر�أة
ال�سورية ،وتعاملهم معها على �أنها �سلعة جن�سية
تباع و ُت�شرتى»!

أحــداث

 6عــربي
اعتراف البرلمانات
األوروبية ..ومغزى
التوقيت
ال ���ش��ك �أن ���س��ي��ا���س��ات
«�إ��س�رائ���ي���ل» الإج���رام���ي���ة
وال��ع��ن����صري��ة ب��ح��ق ال�شعب
الفل�سطيني �أ�سهمت يف �إحداث
�صدمة �إيجابية يف الر�أي العام
الأوروب�����ي ل�صالح الق�ضية
الفل�سطينية ،خ�صو�ص ًا بعد
تعر�ضت لها غزة
حروب ثالثة ّ
منذ  2009وحتى عامنا الراهن،
وم��ا يتعر�ض له الفل�سطيني
من عمليات اال�ستيالء على
�أرا����ض���ي���ه ،وت��ه��وي��د ال��ق��د���س
وامل�سجد الأق�صى ،واالعتقاالت
واالغتياالت ،ما �أ�سهم يف دفع
دول االحت���اد الأوروب�����ي �إىل
التمايز عن املواقف الأمريكية،
التي مازالت تنتهج �سيا�سة
الدفاع عن مواقف وممار�سات
الكيان ،وحتميه من امل�ساءلة،
ولي�س �آخر هذه املواقف امل�شينة
ما �أقرّته حكومة نتنياهو من
قانون «الدولة القومية لل�شعب
اليهودي» ،حيث قال املتحدث
با�سم اخلارجية الأمريكية؛
جيف رافكيه« :وا�شنطن ال تريد
التك ُّهن ب�ش�أن النتيجة �أو توقُّع
ما �سيحدث ،حيث �إن امل�رشوع
ما زال يف بداياته ،لكن وا�شنطن
تتوقع من �أي ت�رشيع نهائي �أن
يوا�صل التزام �إ�رسائيل باملبادئ
الدميقراطية»..
ه��ذا التمايز ل��دول االحت��اد
الأوروب���ي يجب �أن ُنبقيه يف
�سياق فهمنا لطبيعة العالقات
التي جتمعها بالإدارة الأمريكية،
حيث ميثّل االحت��اد الأوروب��ي
�صدى لل�سيا�سات الأمريكية،
وحت��دي��داً فرن�سا وبريطانيا،
اللتان م��ات��زاالن �أ�سرية لهذه
ال�سيا�سات.
من خلفية فهمنا لطبيعة
ع�لاق��ة التبعية الأوروب���ي���ة
للواليات املتحدة ،يجب النظر
�إىل خطوة االعرتافات املتتالية
للربملانات الأوروبية بالدولة
الفل�سطينية على �أنها جاءت
من�سقة مع الإدارة الأمريكية،
َّ
املحرجة ب�سبب ال�سيا�سات
َ
«الإ�رسائيلية» يف اال�ستيطان،
وم���ن �أج����ل ت��ه��دئ��ة خ��واط��ر
الفل�سطينيني
املتوجهني نحو
ِّ
انتفا�ضتهم الثالثة ب�سبب هذه
ال�سيا�سات.
�إن ه��ذه االع�تراف��ات ،ورغم
�أنها غري ملزمة حلكوماتها،
�إالّ �أن �أهميتها جاءت نتيجة
ر�أي ع��ام �أخ��ذ باالت�ساع يف
دول �أوروبا ،وعلينا �أن نح�سن
يف حت�شيده وتوظيفه ل�صالح
الق�ضية الفل�سطينية.

رامز م�صطفى
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ِّ
دوافع نتنياهو لالنتخابات المبكرة
زادت حدة اخلالفات ال�سيا�س���ية بني
رئي����س وزراء الع���دو بنيام�ي�ن نتنياهو
وبع�ض الأحزاب ال�سيا�س���ية يف احلكومة
االئتالفية ،ب�س���بب الركود االقت�صادي يف
املجتمع «الإ�رسائيل���ي» ،وزيادة العجز
يف ميزاني���ة الع���ام  2015م���ن � 3.5إىل
 ٪3.8من الناجت العام ،وبع�ض م�ش���اريع
القوان�ي�ن ك�إلغاء ال�رضيب���ة على القيمة
امل�ض���افة على املباين ،وم�رشوع قانون
الدولة القومية لل�ش���عب اليهودي� ،إ�ضافة
�إىل ال�سيا�س���ة التي انتهجها نتنياهو يف
زيادة امل�ستوطنات ،وردّات الفعل الدولية
عليها لناحية اتهام «�إ�رسائيل» ب�إف�شال
املفاو�ض���ات ،ومو�ض���وع العدوان الأخري
على غزة.
ت�ص���در وزيرا العدل واملالية ت�سيبي
ليفني ويائري البيد اخلالف مع نتنياهو،
واتهم���اه بالف�ش���ل وحمّاله م�س����ؤولية
الركود االقت�ص���ادي ،والف�شل يف العدوان
الأخري ،وح���اوال التحالف م���ع الأحزاب
الديني���ة ،لكنهما ف�ش�ل�ا يف ذلك ،وكانت
ردة فع���ل نتنياهو �إقال���ة ليفني والبيد
و 4وزراء �آخري���ن من حزبيهما ،ودعا �إىل
حل الكني�ست «الإ�رسائيلي» ،و�إىل �إجراء

انتخابات برملاني���ة مبكّرة يف � 17آذار/
مار�س املقبل ،وهو ما �أقرّه الكني�س���ت يف
القراءة الأوىل.
ب���د�أ نتنياهو بحملت���ه االنتخابية
مبكّ���راً ،وعمل على �ص���ياغة حتالفات
جديدة م���ع الأحزاب اليمينية املتطرفة
واملتدين���ة من �أجل الفوز بالأغلبية يف
الكني�س���ت ،والت�صدي لرئا�سة احلكومة،
وحظوظه بالفوز كبرية ،لأن ما يطرحه
من �أفكار و�سيا�سات تن�سجم ب�شكل كبري
مع املجتمع «الإ�رسائيلي» ،الذي يتجه
نحو التطرف الدين���ي والقومي ،ويدعو
�إىل �إقام���ة دولة «�إ�رسائيل» يف مناطق
الـ ،48وترحي���ل الفل�س���طينيني الذين
يحمل���ون اجلن�س���ية «الإ�رسائيلي���ة»،
و�إلغ���اء ح���ق الع���ودة للنازحي�ي�ن
الفل�سطينيني يف العام .48
امل�شهد ال�سيا�سي يف «�إ�رسائيل»
يوحي بخالفات كب��ي�رة بني �أحزاب
اليمني والي�س����ار والأح����زاب الدينية
حول اال�س����تيطان واحلرب على غزة
والأزم����ة االقت�ص����ادية ،وغريها من
العناوين ،وهذا ما جعل تلك الأحزاب
تنطل����ق من هذه اخلالف����ات كعنوان

حظوظ نتنياهو بالفوز
كبيرة ..فسياساته
تنسجم مع المجتمع
«اإلسرائيلي» المتطرّ ف

حلركته����ا ال�سيا�س����ية يف العملي����ة
االنتخابية.
ه���ذه الأح���زاب ،وعل���ى الرغم من
خالفاته���ا ،لكنه���ا يف احلقيق���ة موحَّ دة
يف ق�ض���يتها الأ�سا�س���ية ،وه���ي احلركة
ال�ص���هيونية التي تعترب فل�س���طني �أر�ض ًا
لليهود ال مكان للفل�س���طينيني فيها ،وما
الأحداث الأخرية التي ترتبط با�س���تفزار
امل�س���لمني ودخول امل�س���جد الأق�ص���ى،
وبحماية من جي�ش العدو «الإ�رسائيلي»،
و�س���عي احلكومة لإ�ص���دار قرارات ت�سمح

لليه���ود بدخ���ول امل�س���جد يف �أوق���ات
خم�ص�ص���ة لهم� ،إال �ص���ورة ملا يقوم به
الق���ادة ال�ص���هاينة لإر�ض���اء جمهورهم،
وك�سبه انتخابياً.
�أمام هذا الو�ضع اخلطري الذي مترّ به
الق�ضية الفل�س���طينية ودول املنطقة يف
العراق و�سورية ولبنان ،على ر�ؤ�ساء هذه
الدول وقادتها �أن ينتبهوا �إىل امل�صري الذي
ينتظرهم �إذا ما ا�س���تمروا على هذا النحو
من ال�س���لوك يف مواقفهم ال�سيا�سية ،و�أال
ين�سوا ما حل بغريهم من ر�ؤ�ساء «الربيع
العرب���ي» كالقذايف وزي���ن العابدين بن
علي ،فهل يعودون �إىل ر�شدهم ويتخلّون
عن �أطماعه���م و�أحقادهم ويتحدون فيما
بينهم لن�رصة ال�شعب الفل�سطيني ودعمه
يف ا�سرتداد �أر�ضه؟
فلينظ���روا وليتابع���وا الأح���زاب
«الإ�رسائيلي���ة» التي تختلف فيما بينها
عل���ى الكثري م���ن ال�سيا�س���ات ومعاجلة
الأزم���ات ،لكنه���ا جتتم���ع موحَّ ���دة يف
مواجه���ة الأخطار التي ت���رى فيها خطراً
على الوجود.

هاين قا�سم

في الذكرى  66لصدور القرار 194

عجز دولي عن حماية القدس وحق العودة

ي�ش���هد الن�صف الأول من �شهر كانون
تاريخ�ْي� هام نّْي يف حياة
نْ
الأول ذك���رى
ال�شعب الفل�سطيني؛ فقد انطلقت انتفا�ضة
احلجارة يف  8كان���ون الأول عام ،1987
لرت�س���ل �إىل العامل عدة ر�سائل ،منها �أن
ال�شعب الفل�سطيني �سي�ستمرّ يف مقاومته،
حتى لو نزعوا منه �آخر ر�صا�صة �سيُخرج
حج���ارة الأر�ض لريجم بها عدوه .متيّزت
تلك االنتفا�ضة مب�ش���اركة جميع �أطياف
ال�ش���عب الفل�سطيني ،ال�س���يما الأطفال،
وبالرغم من حمدودية الإمكانات متيّزت
بقدراته���ا الهائلة على جل���م �آلة القتل
ال�ص���هيونية ،ولف���ت �أنظ���ار العامل �إىل
عدالة الق�ضية الفل�سطينية ،وحق مقاومة
املحتل ب�شتى الطرق.
التاريخ الآخر ه���و  11كانون الأول
عام  ،1948حيث �ص���در الق���رار  194عن
اجلمعية العامة ل�ل��أمم املتحدة معرتف ًا
بق�ضية الالجئني الفل�س���طينيني ،ووفا ًء
لـ«الكون���ت فول���ك برن���ادوت» ،ال���ذي
قتلته الع�صابات ال�صهيونية يف القد�س
بعد �إر�س���اله تقري���راً �إىل الأمم املتحدة،
ي�ؤكد فيه على ��ض�رورة عودة الالجئني
الفل�س���طينيني �إىل البيوت والديار التي
هُ جِّ روا منها.
ق�ض���ية الالجئني الفل�سطينيني �أحد
�أهم �أركان الق�ضية الوطنية الفل�سطينية،
وي�ش���كّل ح���ق العودة عن���وان حل هذه
الق�ض���ية ،ووفق ًا للق���رار املذكور ال تحُ ّل
الق�ض���ية الفل�س���طينية ما مل تت ّم عودة
الالجئ�ي�ن �إىل دياره���م وممتلكاته���م،
خ�صو�ص��� ًا �أن اجلمعي���ة العام���ة ت�ؤكد
علي���ه ب�ش���كل دوري ،م���ا جع���ل القرار
ميلك �ص���فة الإلزام ،والق���رار املذكور ال
يخيرّ بني الع���ودة والتعوي�ض ،بل يربط

مواجهات يف القد�س

بينهما ،وكان من �رشوط قبول ع�ض���وية
«�إ�رسائي���ل» يف الأمم املتحدة املوافقة
على القرار .194
لقد �شهد القرار الكثري الأحداث التي
�أ�ضعفته ،خ�صو�ص ًا بعد مفاو�ضات مدريد
واتف���اق �أو�س���لو ،حيث ا�س���تبعد م�ؤمتر
مدريد القرار  194من �أ�س����س انعقاده� ،أي
ا�ستبعد ق�ض���ية الالجئني الفل�سطينيني
وحق العودة ،لكن ال�ش���عب الفل�سطيني
بق���ي حازم ًا يف مت�سُّ ���كه بالقرار ،وت�ؤكد
ذلك فعاليات �إحياء ذكرى �ص���دور القرار
 ،194بالرغم من م���رور �أكرث من  66عام ًا
على �ص���دوره ،لذلك ،يج���ب البناء على
االنتفا�ض���ات والإجنازات الفل�س���طينية

خالل  66عام���اً ،لإجبار املجتمع الدويل
على تطبي���ق القرار  ،194لك���ن ذلك لن
يكون دون ا�س���تعادة الوح���دة الوطنية،
والع���ودة �إىل احلوار الوطني ال�ش���امل،
واعتماد ا�س�ت�راتيجية بديلة تقوم على
�أ�س���ا�س �إعالء �ش����أن املقاومة ال�شعبية،
ورف����ض جمي���ع خمطط���ات التوط�ي�ن
والتهجري ،وال�ض���غط على الأمم املتحدة
لتحمُّ���ل م�س����ؤولياتها ب�إجب���ار الكيان
ال�صهيوين على االلتزام بقراراتها ،ودعم
هبّة املقد�سيني ب�شتى الو�سائل املمكنة.
ويف لبنان ،هناك �رضورة ال�ستئناف
العمل من �أجل �إقرار احلقوق الإن�س���انية
يف لبنان ،خ�صو�ص ًا حق العمل يف املهن

احلرة ،وحق التملك وت�أمني ال�ض���مانات
ال�صحية واالجتماعية ،والإ�رساع يف �إعمار
خميم نهر البارد ،وتوفري الأموال الالزمة
لذل���ك ،وتكثيف اجله���ود الفل�س���طينية
واللبنانية ملعاجلة ه���ذا امللف ،لأن ما
جرى يف جمل�س الن���واب عام  2010من
تعديالت تخدم حق العمل للفل�سطينيني
يجب �أال يكون ف�ص���ل اخلتام ،بل خطوة
ينبغي �أن تتلوها خطوات لإقرار احلقوق
الإن�س���انية كرزمة واحدة ،ودون جتز�أة،
لأن ذلك يدعم ن�ض���ال الالجئني وحقهم
يف العودة وفق ًا للقرار .194

�سامر ال�سيالوي
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براءة مبارك ..والنكل بالتفويض
يبدو �أن املخا����ض امل�رصي �أمامه
ف�ص���ول طويلة قبل �أن ي�س���تقرّ املولود
املرجت���ى الذي خرج امل�رصيون يهللون
لقدومه ،رغم حماوالت التمظهر والإيحاء
من جانب ال�س���لطات احلالية �أن الأمور
انتظم���ت �إىل حد بعي���د ،و�أن املجرمني
بح���ق ال�ش���عب والدولة وامل�ؤ�س�س���ات
يدفعون الثمن املطلوب من ال�شعب.
ج���اءت تربئ���ة الرئي�س ال�س���ابق
ح�س���ني مبارك وجنليْه ،وكذلك رموزه
الأمني�ي�ن جميع ًا من تهمة م�س����ؤولية
الأوامر ب�إطالق النار على ثوار امليادين
�ص���اعقة ماحقة بح���ق املاليني الذين
نزلوا �إىل ال�ساحات وامليادين مطالبني
ب�إ�س���قاط النظام ورمزه الأول ح�س���ني
مبارك ،ب�س���بب االرتكاب���ات املتعددة
التي تبد�أ بك ّم الأف���واه وال تتوقف عند
م�س���ح العدالة االجتماعية ،ف�ض�ل�اً عن
�إطالق القطط ال�س���مان على االقت�ص���اد
امل�رصي ،الذي مل يعد ينفع معه �رصاخ
ال�صارخني من اجلوع وقاطني املقابر.
�إن تربئ���ة مبارك وقبل���ه الناهبني
لالقت�صاد امل�رصي مثل �أحمد عزّ و�سواه
ي�ؤكد ا�س���تكمال تربئة الدائرة التي �أدّت
�أعمالها �إىل انطالق «الثورة املرتنحة»
املفاهيم حالي���اً ،مع اعتبار القوى التي
فوّ�ض���ت الرئي�س عبد الفتاح ال�سي�س���ي المشهد المصري مقبل
عندما كان رئي�س ًا للأركان وقف «�أخونة»
على تعقيدات كثيرة
م�رص ،و�إطالق عجلة العدالة االجتماعية
الثورتي على مبارك وضغوط أكبر إذا أوغلت
نْ
ك�أحد �أه���م مطالب
الر�شوى
وعدم
مر�س���ي،
ومن بعده حممد
السلطة في تبرئة
مبقاي�ضتها ب�شعار مكافحة الإرهاب لأن
النظام السابق من الدم
الأخري واجب �أي�ضاً.
ا
ً
جناح
فقط
لي�ست
املرتكبني
براءة
المصري
ملا ي�سمى بـ«الثورة امل�ضادة» �إذا جاء
النق�ض ل�ص���الح مبارك ورم���وزه� ،إمنا
تكون الرباءة �إهانة لل�ش���عب امل�رصي،
ولل�ش���هداء الذين �س���قطوا يف امليادين
وهم يرفعون �ش���عار �س���لمية �إ�س���قاط
النظام ،وهذا ما ميك���ن �أن يكون الأكرث
�س���خرية بحق احل���راك ال�ش���عبي كله ،وحماربة الف�ساد ،تتطلع نحو امل�ستقبل،
ويعطي امل�س���تفيدين من ال�ساعني لدثر وال ميك���ن �أن تعود �إىل الوراء �أبداً» ،وهذا
الثورة عن بكرة �أبيها �أوراق قوة ،ومينح م���ا اعتربته الق���وى الوطني���ة والقومية
يف الآن ذات���ه «الإخ���وان امل�س���لمني» والي�سارية ا�ستغال ًال �سيئ ًا للتفوي�ض الذي
الورقة الأقوى يف �سعيها لت�أليب الر�أي مل ي�ش���مل تربئة الفا�سدين وال القتلة وال
العام �ض���د حكم ال�سي�س���ي؛ باالعتماد الظاملني وال�ض���الني ،وكذلك ف�إن تقريب
عل���ى مقولتهم �إن مب���ارك وجنليْه كان بع�ض رج���ال الدين للنظام والفتوى ب�أن

يحكم���ون م�رص من داخل حب�س���هم يف
�س���جن طرة ،كما �أن ذلك ميكن �أن ي�ؤدي
�إىل حال���ة �إحباط لدى ال�ش���باب الذي
كان عماد
الثورتي ،واال�س���تنكاف عن
نْ
امل�س���اهمة يف النه�ض���ة املطلوبة لبلد
يقا�سي الكثري.
لي�س م���ن قبي���ل التهك���م �أن يلج�أ
الرئي�س ال�سي�س���ي �إىل الدع���وة والت�أكيد
عل���ى «الثقة الكامل���ة بعدالة ق�ض���اة
م��ص�ر ونزاهتهم وحياديته���م وكفاءتهم
املهنية» ،بل �إقران البيان الذي ت�ض���مّن
ذل���ك بتوجي���ه لرئي�س جمل����س الوزراء
بـ«اتخ���اذ الإج���راءات الالزمة ملراجعة
املوقف بالن�س���بلة لتعوي�ض���ات ورعاية
�أ�رس �شهداء وم�صابي الثورة الذين قدّموا
حياتهم م���ن �أجل رفع���ة الوطن» ،وهو
ما اعتربه �أعمدة حمركي الثورة ر�ش���وة
�سخيفة ،لقد �ش���دد البيان الرئا�سي على
ت�أكيد ال�سي�سي �أن «م�رص اجلديدة ما�ضية
يف طريقها نحو ت�أ�سي�س دولة دميقراطية
حديث���ة قائم���ة على العدل وامل�س���اواة

انـتــظــار..

احلي���اة يف بلدنا ميل�ؤه���ا الفراغ املم���دَّد له،
ف�إن كان الفراغ هو املرّ ،فبالت�أكيد �ش���غور الكر�س���ي
بال�شخ�ص الالمنا�سب هو العلقم.
لعبة «كر�سي كرا�س���ي» مل ت�صل �إىل خواتيمها
بعد ،ففي مباراة ن�صف النهائي مدّد النواب لأنف�سهم،
�إذ ال قان���ون انتخابيَّ جديداً يعا��ص�ر الواقع يتوّج
الن�رصلأبط���ال ج���دد يف امللع���ب الربمل���اين ،ولأن
الأ�سماء لن تتغيرّ قرروا �أال يُنهكوا املواطن يف �إعادة
اختيارهم ،مادامت الكرا�سي حمجوزة حتى �أمد ممدَّد
له ،لتكون النتيجة  /128عامني ون�صف.
ويف املوازاة ،كر�س���ي رئا�س���ة اجلمهورية مليء
بفراغه ،وبانتظار �ص���فّارة احلَكم اخلارجي� ،أو �إزاحة
ال�ستارة عن النجم الذي �سيمدد للفراغ بفراغ ال�شغور،
�أو يف �أهم الإجنازات �س���يحرر قيد الرئا�سة من فراغ

تربئة مبارك متنح «الإخوان امل�سلمني» ورقة قوية يف �سعيها لت�أليب الر�أي العام �ضد حكم ال�سي�سي

اخلروج عن طاعة ال�سي�س���ي حرام �رشع ًا
يعني �أن الديكتاتورية املوعودة �ستكون
�أ�شبه بامللكية ال�سعودية كتجرمي كل من
يخرج عن طاعة ويل الأمر!
لذلك ،ف�إن الق���وى الثورية يف م�رص
بد�أت م�ساعٍ وبخطى حثيثة لإيجاد �إطار
جام���ع تخو�ض من خالل���ه االنتخابات

الكر�سي ليملأ املكان� ..أ�سماء ت�صول وجتول �إعالمي ًا
حفظها ال�شارع اللبناين عن ظهر قلب ،الأحرف الأوىل
من تلك الأ�سماء (ج ع ج خ ر�س) .للت�أكيد ،هذه لي�ست
طل�س���م ًا يُفرّج عن املواطن كرب الفقر الذي يعي�شه،
ففي اخلواتيم ال�س���عيدة لهذا الفراغ �سيرتبّع الرئي�س
على عر�ش بعبدا ،ي�س���تقبل ويُودّع ،ي�س���تنكر ويُندّد،
يدعم وي�ؤيّد ،ويُ�ضاف ا�سمه �إىل قائمة الر�ؤ�ساء الذين
تعاقبوا على لبنان منذ عهد اال�ستقالل ،وهنا واجب
علين���ا الت�أكيد على �أن فخامة املق���اوم �إميل حلود
مل يكن ا�س���م ًا يف هذه الالئحة ،بل و�سام �رشف وعزّ
يف تاري���خ لبنان دعم املقاوم���ة ،وكان �رشيكها يف
الن�رصين الكبريين عام  2000و.2006
اله ّم الرئا�سي ال ي�شغل بال من يطرق ك ّل يوم �ألف
باب لت�أمني قوت عياله ،وال يُفكّر بالرئي�س من ينتظر

الت�رشيعية ملواجهة ما ي�س���تهدف م�رص
و�شعبها �سيا�سي ًا واجتماعي ًا واقت�صادي ًا
ك�صفة موازية للإرهاب.
امل�شهد امل�رصي مقبل على تعقيدات
كثرية و�ض���غوط �أك�ب�ر ،لي�س���ت قرارات
بريطانيا وكندا �إغالق �سفارتيهما لأ�سباب
�أمنية ،وكذلك العملي���ات الإرهابية التي

نهاية ال�شهر ليدفع �أق�ساط وفواتري م�سجَّ لة عليه هنا
وهناك ،ال ب���ل �أكرث من ذلك؛ بالن�س���بة �إىل املوظف،
�سل�س���لة الرتب والرواتب �أهم من هذا الرئي�س �أو ذاك
الوزي���ر �أو ذاك النائب ،حتى �أن الفولكلور الغذائي مل
يقف عنده املواطن كثرياً ،ولعل ال�س����ؤال الذي يطرح
نف�سهَ « :مل هذا العر�ض ال�صحي يف هذا التوقيت»؟
وعلى هام�ش القمّة املعي�ش���ية ،التي مل يجتمع
لأجلها �أحد ممن ن�صّ ���بوا �أنف�س���هم م�س�ؤولني علينا،
ي�س���تف�رس ال�شعب ممن نقلوا خيمهم االعت�صامية من
البقاع �إىل بريوت :ماذا لو انتُخب رئي�س للجمهورية؟
هل �س���يعود �أوالدنا �إلينا �أحياء؟ �أولئك الع�س���كريني
الذي���ن خُ طف���وا م���ن �أج���ل الوطن ،عري���ف وجندي
ورقيب ومعاون وم�ؤهّ���ل خُ طفوا وهم يرتدون بزّتهم
الع�س���كرية ،ويحملون �س�ل�احهم البدائي� ،أق�س���موا

(�أ.ف.ب).

ت�س���تهدف اجلي�ش امل�رصي ختام امل�شهد
�إذا �أوغل���ت ال�س���لطة يف تربئ���ة النظام
ال�سابق من دم �صدّيقي م�رص ،ومل حتفظ
التفوي�ض النبيل من ال�شعب امل�رصي الذي
لن يرتكه اجلي�ش على قارعة الطريق.

يون�س عودة

و�ض���حّ وا و�أوف���وا بعهدهم لأجل لبن���ان ،هم �أ�رشف
النا�س �ص���اروا ال�ضحيّة ،ورهائن حتت �سكني مذبحة
الإرهابيني.
ل�س���نا مع قط���ع الطرق���ات الذي ال يخ���دم �إال
الإرهابي�ي�ن ،لكن «الغاية تربر الو�س���يلة» ،ومبا �أن
قل���وب امل�س����ؤولني الذين يدّعون العم���ل حل ّل هذه
الق�ض���ية قد �أثلجتهم امل�ص���الح ،ف�أهايل الع�سكريني
�أفلجتهم امل�ص���ائب ،ويف هذا ال�ص���دد �س�ؤال يفر�ض
نف�س���ه على ب�س���اط الطرحَ « :مل الإخف���اق يف هذه
الق�ضية كل هذا املدى»؟
نحن نبح���ث عن وطن يعي�ش فينا ونعي�ش فيه،
فيكون لنا لبناننا الذي يليق بنا.

خلود حمد الرمح
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روسيا  -تركيا ..االقتصاد ينتصر على السياسة
تتميز العالقات الرو�سية  -الرتكية
تاريخي ًا بالتوتّر واحلروب ،حيث ن�شبت
خالل اخلم�س���ة قرون املا�ض���ية ع�رشة
حروب ب�ي�ن الإمرباطوري���ة العثمانية
والرو�س���ية يف عهد القيا�رصة ،ورجّ حت
ال�سيطرة على جزيرة القرم ميزان القوى
بني الإمرباطوريتني ،وعندما �س���يطرت

رو�س���يا على القرم انفتحت على البحر
الأ�س���ود واملي���اه الدافئة التي �س���عت
امللكة كاترين للو�صول �إليها منذ القرن
الثامن ع�رش ،حتى ال تتجمد يف �صقيع
ال�شمال.
بالتزامن مع ال�صدامات الع�سكرية
واحلروب ،كانت تركيا ورو�سيا جتتمعان

ح���ول التع���اون االقت�ص���ادي ،ملا فيه
م�صلحة الطرفني ،بالإ�ضافة �إىل الت�أثري
الرتكي على مكونات ال�ش���عب القوقازي
و�آ�سيا الو�سطى والقرم ،حيث يكرث وجود
مواطنني من جذور تركية ،ي�ض���اف الآن
الدعم الرتكي لـ«ال�سلفيني» التكفرييني
يف �س���ورية والع���راق ،كما ين�س���حب

هل يقتنع �أردوغان �أن بيئته احلا�ضنة هي ال�شرق والبحور الأربعة ولي�س االحتاد الأوروبي و�أمريكا �أو «�إ�سرائيل»؟

(�أ.ف.ب).

�أي�ض��� ًا على دعم «ال�سلفيني» يف الدول
املجاورة لرو�س���يا وال�شي�شان وغريها،
ل���ذا ف�إن العالقات الرو�س���ية  -الرتكية
معق���دة ومركّبة ،وتت�س���م بـ«التناق�ض
الإيجاب���ي» ،رغم اخلالف���ات املتعددة
وفق الآتي:
تركي���ا ر�أ����س حرب���ة لـ«الناتو»
والغرب يف مواجهة االحتاد ال�سوفياتي
�سابق ًا ورو�س���يا حالياً ،وحا�ضنة الدرع
ال�ص���اروخية الأمريكي���ة �ض���د �إي���ران
ورو�سيا.
اخلالف حول الو�ض���ع يف �س���ورية
و�إ�سقاط النظام؛ ف�أردوغان الرتكي يرى
يف بقاء الرئي�س الأ�سد هزمية �شخ�صية
ل���ه ،و�إعدام��� ًا لطموحات���ه العثمانية،
ومنع ًا للتمدد باجتاه �س���ورية و�ص���و ًال
�إىل حليفته اال�س�ت�راتيجية «�إ�رسائيل»،
بينم���ا يرى الرو�س يف �إ�س���قاط النظام
ال�س���وري هزمية لهم �ست�ؤدي �إىل طردهم
نهائي ًا من منطقة ال�رشق الأو�س���ط ،بعد
خديعة الغرب لهم يف ليبيا.
تركيا بواب���ة الغاز الرو�س���ي �إىل
�أوروبا ،والتي حتتاجها رو�سيا لإحداث
اخرتاق اقت�ص���ادي ي�ؤث���ر على تدجني
املوق���ف ال�سيا�س���ي والأمن���ي الرتكي،
وكذل���ك تركيا التي يعتمد اقت�ص���ادها
على جني ثمار احل�ص���ار الغربي على
رو�سيا و�إيران ،فت�ستفيد تركيا من كونها
بوابة اقت�ص���ادية على ايران ورو�س���يا،
واخلا��س�ر الأكرب ه���ي �أوروب���ا ،حيث
�ست�سعى تركيا لتكون بوابة الطاقة بني
ال�رشق والغرب.
لق���د ا�س���تعادت رو�س���يا ت�أثريها
الإقليمي بعد �سيطرتها على جزيرة القرم
على �أثر الأزمة الأوكرانية التي �أ�شعلها
الناتو حل�صار رو�سيا بعد حماوالته يف
جورجيا وال�شي�ش���ان ،فامتلكت رو�سيا
مفاتيح البحر الأ�س���ود ،وخ�رست �أوروبا
و�أمريكا قاعدة متقدمة �ض���د رو�سيا ،ما
�أحدث توازن ًا على امل�س���توى الع�سكري
مقاب���ل حلف «النات���و» ور�أ�س حربته
تركي���ا ،ول���ذا ف����إن الطرفني الرو�س���ي
والرتكي يتبعان ا�س�ت�راتيجية التعاون

االقت�ص���ادي والتج���اري وال�ص���فقات
املتبادلة و«امل�س���اكنة ال�سيا�س���ية»
يف اخلالف عل���ى امللفات ال�سيا�س���ية
يف املنطق���ة ،حي���ث ي�س���عى الطرفان
للو�صول �إىل �ص���فقة املائة مليار دوالر
يف التبادل التجاري ،لتخفف رو�سيا من
ت�أثري العقوبات االقت�ص���ادية املفرو�ضة
عليه���ا ،وترب���ح بالتايل تركي���ا ثمن
الغب���اء الغربي بالعقوبات ،وحتتل دور
«الرببارة» االقت�صادية لأوروبا ،فتبيع
املنتوج���ات الأوروبية كبل���د ترانزيت
ي�ض���ع املاركة الرتكية على الب�ض���اعة
الأوروبية وي�ص���درها �إىل رو�سيا و�إيران،
وبطريقة عك�سية لل�ص���ادرات الإيرانية
والرو�س���ية ،خ�صو�ص��� ًا النف���ط والغاز،
وكذلك التحوي�ل�ات املالية عرب البنوك
الرتكية وامل�ؤ�س�سات االقت�صادية.
�إن �إقف���ال �أبواب االحت���اد الأوروبي
يف وجه تركيا مدة خم�سني عاماً ،وعدم
تلبية �أم�ي�ركا لرغبات تركيا ب�إ�س���قاط
الرئي�س الأ�س���د و�إقامة املنطقة العازلة،
والربح االقت�ص���ادي ،عوامل ثالثة تدفع
تركيا للتع���اون مع رو�س���يا ،فترتاق�ص
تركيا عل���ى حبال امل�ص���الح املتبادلة
والتناق�ض���ات الغربي���ة – ال�رشقي���ة،
وت�س���تغ ّل منطق���ة الف���راغ ال�سيا�س���ية
احلالية قبل التفاو�ض النهائي بني �إيران
وجمموع���ة « ،»1+5وتثبّ���ت م�ش���اريع
متديدات الغاز والنفط الرو�سي والإيراين
�إىل �أوروبا ،خ�صو�ص��� ًا قبل نهاية اخلالف
الأمريكي الإيراين.
ه���ل ي�س���تيقظ ال�س���لطان �أردوغان
من �أحالم���ه الواهمة ويقتن���ع �أن بيئته
احلا�ض���نة هي ال�رشق والبحور الأربعة
ولي����س االحت���اد الأوروبي و�أم�ي�ركا �أو
«�إ�رسائي���ل»� ،أم �س���يدفع تركي���ا �إىل
مغامرات جديدة ،ليكون نريون ا�سطنبول
ويح���رق م���ا بن���اه �أ�س�ل�افه لتحقيق
�أحالمه..؟ م���ع وجوب تذكريه ب�أن معظم
احل���روب ب�ي�ن رو�س���يا والعثمانيني قد
ربحتها رو�سيا.

د .ن�سيب حطيط

إيران تكسب جولة أخرى ..وفي األفق نجاح نووي
يلخّ �����ص املراقب����ون م�س����تقبل
املفاو�ض����ات الأمريكي����ة  -الإيرانية
بثالثة �أوجه� :إما التقاء وجهات النظر
والتو�صل �إىل �إنهاء اخلالفات� ،أو ف�شل
ذري����ع �س���� ُيلقي بظالله عل����ى العامل
واملنطقة ،و�إما متدي ٌد �آخر ،مع حماولة
الطرفني �أخذ امتيازات على ح�س����اب
بع�ضهما.
يف ح����ال �أثم����رت املفاو�ض����ات
النووي����ة نتائ����ج �إيجابية� ،سي�ش����كّل
ذلك على الفور �ص����فعة قوية للكيان
ال�ص����هيوين ،والدول التي حاولت يف
الفرتة املا�ض����ية تكبيد �إيران خ�سائر
كبرية.
الإيرانيون من جهتهم ي�سعون �إىل
جتنيب املفاو�ضات طريق الف�شل ،لأن
االتفاق حاجة �إيراني����ة و�أمريكية يف

نف�س الوقت� ،إذ �إنها تر�ض����ي الطرفني،
وتو�سع م�صاحلهما يف املنطقة.
ّ
�أما احتم���ال التمديد ،ف�س ُيك�س���ب
الدولة الإيرانية امتيازات اقت�ص���ادية
�أكرث ،ورمبا �سيا�سية ملمو�سة ،وحكومة
الرئي�س ح�س���ن روحاين �ستتمكن من
�إقن���اع الداخل الإي���راين ب�أنها حققت
�إجنازات ومكا�س���ب هامة على ح�ساب
الغرب والواليات املتحدة الأمريكية.
�أما وا�ش����نطن فال جتد غ�ضا�ضة من
متديد املفاو�ض����ات� ،إذ مل تتو�ص����ل �إىل
اتفاق ي�س����وق لأوباما جناح���� ًا و�إجنازاً
ها ّم نْي ،من خ��ل�ال تقلي�ص الإمكانيات
الإيراني����ة وتقليل نفوذه����ا ،للحد من
قوتها الإقليمية املتنامية يف املنطقة.
ويبقى الف�ش����ل وزي����ادة العقوبات،
الأم����ر ال����ذي ال يتمناه �أوبام����ا و�إيران

يف الآن مع���� ًا ،بعك�س الكونغر�س ،الذي
ي�س����عى �إىل تكبي����ل ال����دول الإيرانية
وتقييدها �أكرث ،عرب العقوبات الإحادية،
لأن ذلك �س����ينتج �أخطاراً قد تهدد �سلم
املنطقة ،و�س����يجعل �إيران �أكرث ت�شدداً،
والع����ودة �إىل م����ا قبل نقطة ال�ص����فر،
وبالت�أكيد لن ينته الأمر عند ذلك� ،إذ �إن
الواليات املتحدة الأمريكية �س����تتح ّمل
امل�س�����ؤولة �أم����ام املجتم����ع ال����دويل،
م����ا �س ُي�س����هم يف الق�ض����اء على وحدة
التحالف املنوط ب�أم��ي�ركا ،مثل تركيا
القريبتي من �إي����ران ،واللتني
والهن����د
نْ
لديهما م�صالح اقت�صادية معها ،وكذلك
الدول الأوروبية التي ت�ستفيد من النفط
الإيراين ب�شكل كبري.
ورغم ع����دم وجود ارتب����اط مبا�رش
بني مفاو�ضات امللف النووي وامللفات

الأخرى ،وهذا يعود �إىل احلر�ص الإيراين
بالدرج����ة الأوىل� ،ست�س����عى الواليات
املتح����دة الأمريكية ال�س����تغالل امللف
النووي ب�ش����كل �أكرب ،من �أجل حت�ص����يل
�أف�ضلية ،وحت�س��ي�ن ال�رشوط يف ملفات
�أخ����رى ،ولذلك ال ميك����ن النفي املطلق
لعالقة امللف����ات ببع�ض����ها ،لأننا هنا
نتحدث ع����ن مناف�س����ة �إقليمية قائمة
بني �إيران وتركيا والكيان ال�ص����هيوين
تاريخي ًا ،وم�رص التي حتاول العودة �إىل
امل�رسح العربي.
�صحيح �أن املفاو�ضات قد تف�شل ،ما
�سي�ض����ع �إيران حتت وابل من ال�رضبات
االقت�صادية� ،إال �أنها �ستجد �إىل جانبها
القادرتي على �إبقائها
رو�سيا وال�صني
نْ
�ص����امدة يف وج����ه الإع�ص����ار العاملي
املناه�ض لها ومل�رشوعها النووي.

ف�إيران ت�ض����ع يف ح�سبانها احتمال
التع��ث�ر ،واللج����وء �إىل حل����ول بديلة
عرب حلفائه����ا ،كالتبادل االقت�ص����ادي
بـ«املقاي�ض����ة» ،والتعاون يف عملية
تبادل العم��ل�ات املحلية ب��ي�ن الدول
الثالث ،وتقدمي ت�سهيالت جتارية �أكرث.
ويف ظل ذلك تك�س����ب �إي����ران ورقة
�أخرى يف يدها ،لأنها �ستتابع م�رشوعها
النووي ،مهما تعر�ض����ت لل�ض����غوطات،
وبدورها ت�ضع �أمريكا ذلك يف احل�سبان،
لأنها ق����د تكون املت���ض�رر الأكرب على
ال�س����احة الدولي����ة ،يف ظل االنق�س����ام
الداخلي احلاد بني �أوباما والكونغر�س،
ما �س����يغيرّ معامل املنطق����ة ،واللعبة
العاملية ب�أ�رسها.

ح�سني غازي
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إميل لحود يتذكر..
ال أحد يستطيع أن يكسر رئيس لبنان
ي�شدد الرئي�س �إميل حلود على
�أن���ه عندما كان يح��ّض�ررّ خلطاب
الق�س���م ،كان يف ّكر يف م�ص���لحة
جمي���ع اللبنانيني« ،مب���ن فيهم
الرئي�س رفيق احلريري ،و�أنا حتى
اليوم م���ا زلت مقتنع��� ًا ب�أن هذا
اخلط���اب هو الذي يجع���ل لبنان
قادراً على النهو�ض ،لكن مع الأ�سف
اكت�ش���فت بعد املمار�سة
ال�شديد،
ُ
ال�سيا�س���ية �أن �أكرثية ال�سيا�سيني
ال يفك���رون يف م�ص���لحة لبن���ان
و�شعبه ،بل مب�صاحلهم ال�شخ�صية،
ولذلك كانوا ي�ض���عون الع�صي يف
الدواليب يف وجه �أي م�رشوع� ،إذا
مل تكن فيه �إفادة لهم».
وي�ش�ي�ر هن���ا �إىل العالقة مع
الرئي�س رفيق احلريري ،م�ؤكداً �أنه
بعد انتخابه رئي�س��� ًا للجمهورية
«�أخذت الأمور ت�سري على ما يرام،
يل ،و�أجرين���ا جول���ة يف
وج���اء �إ ّ
�ش���تى الأمور ،وكانت الأمور كلها
ما�شية».
يق���ول الرئي�س �إميل حلود :بعد
لبيت دع���وة الرئي�س
�أداء الق�س���م ُ
ال�سوري حافظ الأ�سد ،فزرت دم�شق،
كرئي�س�ْي� للجمهورية
والتقين���ا
نْ
اللبناني���ة واجلمهوري���ة العربية
ال�س���ورية ،وال �أن�س���ى �أن الرئي�س
حافظ الأ�سد قال يل وقتها حرفي ًا:
كيف ت�س�ي�ر الأمور التي تف ّكر فيها
وتريدها؟
فقل���ت� :إين �إفكر بعمل �ش���يء
ُ
يب�ّي�نّ للع���امل �أن هن���اك تغيرياً
نوعي ًا يف البالد،
ي�صب يف خدمة
ّ
النا�س ،وي�س���هم يف انت�شال البلد
من �أزماته االقت�ص���ادية واملالية،
وي�ض���ع حداً لتفاقم عجز املوازنة
واخلزينة ،وله���ذا �أف ّكر يف حكومة
برئا�س���ة الدكتور �س���ليم احل�ص،
لأنه مع���روف عنه �أنه رجل دولة،
�إ�ضافة �إىل خربته وكفاءته كخبري
اقت�صادي ومايل ،ونظافة كفه.
ي�س����ألني الرئي�س الأ�سد :وماذا
عن الرئي�س رفي���ق احلريري ،فهو
�أي�ض ًا جيد و�صاحب كفاءة؟
ف�أجبت� :ص���حيح �أي�ض��� ًا ،لكن
يف كل احلاالت هناك ا�ست�ش���ارات،
والنواب هم الذين يختارون رئي�س
ول�ست �أنا.
احلكومة،
ُ
ويلفت الرئي����س حلود هنا �إىل
�أنه مل يتكلم بتات ًا يف هذه الأمور
م���ع الرئي�س �س���ليم احل�ص ،الذي
تع���رف �إليه حينما
�س���بق له �أن
ّ
�ص���ار قائداً للجي�ش ،وكان ما زال
مقيم ًا يف ما كان ي�سمى «بريوت
الغربي���ة» ،فـ«وجدته رجل دولة
تعرفت
من الطراز الرفي���ع ،كذلك
ُ
�إىل الرئي����س رفي���ق احلريري يف
مرحلة قيادتي للجي�ش ،وتعرفت
�إىل الطريقة التي يعمل فيها ،فهو
أكدت له
مقاول ناجح ج���داً ،وقد � ُ
ذلك �أكرث من م���رة ،لكن املقاولة
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ال ت�ص���لح يف �أمور الدولة ،وفيما
يخ�ص �أمور ال�شعب».
يتابع الرئي�س حلود �أنه �أكد يف
ذاك اللقاء للرئي�س حافظ الأ�س���د،
�أنه بع���د الطائ���ف مل يعد رئي�س
اجلمهورية يعينّ رئي�س احلكومة،
�إمنا اال�ست�شارات النيابية امللزمة
هي من حت���دد رئي����س احلكومة
العتيدة ..وقد تن���اول اللقاء الأول
كثرياً من املوا�ضيع والأمور ،م�شدداً
عل���ى �أن احلدي���ث ع���ن احلكومة
ورئي�س���ها كانت حالة عابرة يف
املحادثات.
«حينم���ا انته���ى اللق���اء مع
الرئي�س الأ�س���د ،ح ّدثن���ي العميد
غازي كنعان و�س�ألني :هل حتدثتما
ب�ش�أن رئي�س احلكومة؟
فكان جوابي :حتدثنا يف الأمر.
قلت للرئي�س الأ�سد.
فقال :وماذا َ
ف���رددت عليه� :س���يكون هناك
ُ
ا�ست�ش���ارات نيابية ،وعلى �ضوئها
نرى م���اذا نفع���ل ..وبالتايل «مل
ي�أخذ مني حق ًا وال باطالً».
ب�أي حال :يتابع الرئي�س حلود،
فيقول :فعالً ،ح�صلت اال�ست�شارات
النيابي���ة ون���ال الرئي����س رفيق
احلري���ري ت�أييد  86نائب ًا ،فيما 31
فو�ضوا الأمر يل.
نائب ًا ّ
ويلف���ت الرئي�س حل���ود �إىل �أن
هن���اك �س���ابقة يف ه���ذا املجال،
حينم���ا كل���ف الرئي����س اليا�س
الهراوي الرئي�س احلريري بت�أليف
احلكوم���ة ،حيث فو����ض عدد من
الن���واب الرئي�س اله���راوي بالأمر،

ومل يعرت�ض احلري���ري على ذلك،
بل قبل باملهمة.
ويت�س���اءل الرئي����س حلود :ال
�أعرف مل���اذا قرر الرئي�س احلريري
ه���ذه امل���رة االعرتا����ض حينما
�أعلمت���ه بالنتيجة ،وق���د قلت له
ذلك ،و�أ�ض���فت :دعنا ن�شبك �أيدينا
ببع����ض ،ولنبد أ� من ال�ص���فر ،من
�أجل بناء دولة ،وتلبية احتياجات
النا����س ،ومواجهة التحديات التي
يواجهها البلد ،لأنه يف تلك الفرتة،
كان اجلنوب ،خ�صو�ص��� ًا املناطق
املحاذية لالحتالل «الإ�رسائيلي»
ي�ش���هد تط���ورات كب�ي�رة ،يف ظل
عملي���ات املقاومة املت�ص���اعدة
والنوعية التي كان���ت تهزّ العدو
وتربكه ،وبالتايل تتزايد عدوانيته
و�رشا�سته.
يجيب الرئي����س احلريري هنا
ب�أن���ه يرف�ض ه���ذه النتيجة ،وال
ير�ض���ي ب�أق���ل مما ح�ص���ل عليه
الرئي����س حل���ود يف االنتخابات
الرئا�سية� ،أي � 118صوت ًا ،وبالتايل،
يجب �إع���ادة اال�ست�ش���ارات ،لأنه
ال يجوز �أن �أك���ون رئي�س حكومة
�ضعيف ًا.
يرد الرئي�س حلود هنا بالقول:
ل���ن �أقبل ب�إع���ادة اال�ست�ش���ارات،
فو�ضوين� ،س�أعطيك
والنواب الذين ّ
�إياهم ،في�ص���بح معك � 117صوت ًا،
لكنه �أ�رصّ على موقفه.
وي�س���تنتج الرئي�س حلود هنا
�أن عبد احلليم خدام قال للرئي�س
احلري���ري �إنك �س���تكون رئي�س��� ًا

9

للحكوم���ة يف كل احل���االت،
وعليك �أن تبقى �ص���لب ًا ،عم ًال
باملثل ال�شعبي اللبناين «فك
رقبة الب�سني من �أول يوم».
يتابع الرئي�س حلود :هكذا،
مل يخرج بيان بتكليف رئي�س
احلكوم���ة اجلدي���دة ،وقل���ت
للرئي����س احلري���ري :اليوم هو
يوم جمعة ،فلننتظر حتى يوم
االثنني لإ�صدار بيان التكليف،
لكن الرئي�س احلريري م�س���اء
يوم الأحد �أعلن عرب حمطة الـ
«� »CNNأن الرئي�س املنتخب
حديث��� ًا خالف الد�س���تور ،ما
يعني �أنه يريد �أن يك�رس رئي�س
اجلمهورية منذ الي���وم الأول؛
باتهامه مبخالفة الد�ستور!
مل �أر ّد عل���ى احلري���ري يف
ذاك امل�س���اء� ،إمنا يف ال�صباح
اليوم الت���ايل (الإثنني) ،حتى
ال يظن ظن ًا يف غري مو�ض���عه،
ملحوا
بعد �أن كان ال�س���وريون ّ
�إىل �أنهم يريدون احلريري ،قلت
للواء جميل ال�سيد ما �أنوي �أن
أحتمل
�أفعله ،لأنني ال ميكن �أن � ّ
ما جرى ،خ�صو�ص ًا جلهة الزعم
مبخالفة الد�س���تور ،ف�أو�ص���ل
اللواء ال�س���يد الأمر �إىل غازي
كنعان.
وكما يق���ول الرئي�س حلود،
ات�صل بالرئي�س رفيق احلريري
نحو التا�س���عة �صباح ًا ،حيث
رد الأخري :يا �صباح اخلري ..يا
�ص���باح الفل ،معتقداً �أنه بعد

مقابلت���ه على ال���ـ«»CNN
�س�أقبل به.
و�س�ألني :متى تريدين؟
قلت :عند العا�رشة والن�صف.
يف ه���ذه الف�ت�رة ،وفيم���ا
الرئي�س احلريري على الطريق،
كانت االعالمية يف «�ص���وت
لبن���ان»؛ وردة ،قد �أعلنت عند
العا�رشة والربع �أنني �س����أقبل
اعتذار الرئي����س احلريري عن
ت�ش���كيل احلكومة ،م�ؤكداً هنا
�أن���ه ال يع���رف كيف و�ص���لها
اخلرب ،ومن �أعلمها به.
يتابع الرئي����س حلود :منذ
حلظة دخول الرئي�س احلريري
�إىل مكتبي قال يل :كنت �أ�ستمع
�إىل وردة ،التي �أ�شارت �إىل �أنك
�ستقبل اعتذاري عن التكليف.
وي�شدد الرئي�س حلود هنا �أن
احلري���ري كان مت�أكداً �أنه جاء
�إىل الق�رص اجلمهوري لتكليفه
بت�شكيل احلكومة.
امل�ص���ورون
ويتاب���ع :كان
ّ
ال�صحافيون يف هذه اللحظات
يقومون ب�أعمال الت�صوير للمرة
الأوىل ،بعد �أن كنت مانع ًا ذلك،
فقل���ت للحري���ري :مت ّهل دولة
الرئي����س ،نحن مل ن�أت �إىل هنا
من �أج���ل �أن نق���وم بدعايات
لأنف�س���نا ،ف�أنا هنا من �أجل �أن
�أعمل ،وبالتايل :ف�إن الت�ص���وير
ميكن �أن يح�ص���ل �إذا كان هناك
�أمر كب�ي�ر ،و�أنا من���ذ ان ُتخبت
واظبت على العمل يف احلمام
الع�س���كري لنحو ع�رشين يوم ًا،
�أح��ّض رّ فيها امللف���ات و�أطلع
على الأمور ،بينما كان �شقيقي
ن��ص�ري يف بعبدات ي�س���تقبل
املهنئ�ي�ن من الأق���ارب ،حتى
�أنهم الموين على عدم �صعودي
�إىل البلدة ،وت�س���اءلوا �إذا كانوا
أكدت
قد فعلوا معي �أي خط�أ ،ف� ُ
لهم �أين يف هذه الفرتة �س�أذهب
�إىل بعب���دات ،فق���ط م���ن �أجل
عدت
زيارة �رضيح الوالد ،حيث ُ
للتو من �أجل العمل.
بعدها ّ
طلبت م���ن الإعالم اخلروج،
ُ
وقل���ت للحري���ري :ي���ا دولة
ُ
الرئي����س ،ال ميكن���ك �أن تك�رس
رئي�س اجلمهورية.
ير ّد احلريري� :أال ن�ستطيع �أن
نتحدث.
الرئي����س حل���ود :ليت ذلك
ممكن ًا ،فامل�س����ألة هنا لي�ست
�إمي���ل حل���ود ،بل هي ق�ض���ية
رئي�س جمهورية لبنان ،الذي ال
ميكن لأحد �أن يك�رسه..
وكان الرئي�س احل�ص رئي�س ًا
حلكومة العهد الأوىل.
ف�إىل تفا�صيل جديدة..

�أحمد زين الدين
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ُ
هكذا تنقصين وزن زوجك
هن���اك اعتقاد خاط���ئ �أن املر�أة
دائم��� ًا تُهمل نف�س���ها بع���د الزواج
ويزيد وزنها ،فق���د متكّنت من حجز
رجل وكفى ،ومل يب���قَ لديها �أي داعٍ
لأن تق���وم مبجهود للحف���اظ على
ر�ش���اقتها وجمالها ،لكن احلقيقة �أن
الزوج يتحمّل جزءاً من م�س����ؤولية
زيادة وزن املر�أة بعد الزواج ،ويعود
ذلك �إىل رغبتها يف �إر�ض���اء زوجها
وك�سبه ،ولي�س العك�س.
فهي مث ًال تتناول وجبات طعامها
وحدها ب�س���بب ت�أخُّ ���ره يف العمل،
لكنها ت�ضطر مل�شاركته الأكل ثانية
عندم���ا ي�أت���ي مت�أخ���راً يف الليل،
بالإ�ضافة �إىل �أن العديد من الرجال
يف بالدن���ا العربي���ة ال يهتمون� ،أو
لي����س لديهم الوق���ت للقيام ببع�ض
التمارين الريا�ضية �أو الهوايات التي
تتطلب امل�ش���ي وغريه���ا ،وبالتايل
ت�ض���طر املر�أة لأن تت�أقلم مع ميوله
وهوايته التي يقت�رص معظمها على
زيارة الأهل والأ�صدقاء ،وال�سمر حول
مائدة الطعام.
يف احلقيق���ة ،ال���زواج واحلفاظ
على الر�ش���اقة هما معادلة �صعبة،
لكنه���ا لي�س���ت م�س���تحيلة ،فهناك
الكثري م���ن اخلطوات الت���ي ميكنك
اتباعها للتحكُّم يف الوزن الزائد بعد
االرتباط عاطفياً.

جنّبي زوجك «الكر�ش»
�إىل جانب تن���اوُل الدهون ،هناك
بع�ض العادات ال�س���يئة �أثناء تناول
الطعام ت�سبب «الكر�ش»� ،أهمّها:
 �رشب ال�س���وائل �أثن���اء تناولالطعام ،فمنهم م���ن ي�رشبون املياه
�أثناء الغذاء والبع����ض الآخر يربط
تن���اول الطعام ب��ش�رب امل�رشوبات

ِ
أنـت

الغازية ،لكن ين�صح الأطباء ب�رضورة
التخلي ع���ن عادة �رشب ال�س���وائل
عموم���اً ،لأنها ت�ؤدي �إىل زيادة حجم
املعدة ومتددها ،لكن يُن�صح ب�رشب
املاء قبل الأكل.
 الك�س���ل واخلمول وكرثة النوم،ال�سيما بعد الأكل مبا�رشة.
 العنف �أثناء ممار�س���ة متارينالبط���ن ،ما ي����ؤدي �إىل ت���ديل جدار
البطن.
 ك�ث�رة رف���ع الأ�ش���ياء الثقيلةبطريقة ع�ش���وائية ت�ؤدي �إىل هبوط
البطن والأمعاء.
 ابت�ل�اع اله���واء �أثن���اء الأكلوال��ش�رب ،لذا يجب علين���ا �أن ن�أكل
ون�رشب على دفعات.
� -أمرا����ض القولون تت�س���بب يف

جتمع ال�سوائل يف جتويف البطن.
 ك�ث�رة تن���اول ال�س���كريات،ويُن�صح بتجنُّب الكات�شب والطحينة
واملايونيز قدر الإمكان.
 الرتكي���ز عل���ى وجبة د�س���مةواحدة و �إهم���ال الوجبات الأخرى،
بهدف �إنقا�ص الوزن �رسيعاً.
 الأكل يف و�ض���ع الوق���وف،فالأف�ض���ل الأكل يف و�ضع اجللو�س
وو�ضع الركبتني من �صدرك.
 ارتداء الكعب العايل بالن�س���بةلل�سيدات ،ما يت�سبب فى تديل وترهل
ع�ضالت البطن.

ن�صائح للزوجني
ولأن ال�س���يدات �أي�ض��� ًا يُ�ص�ب�ن

بـ«الكر�ش» ،خ�صو�ص ًا ربات البيوت
منه���ن ،ين�ص���ح الأطب���اء ب��ض�روة
االبتعاد عن الده���ون ،والعمل على
تخلي����ص اللحوم من الدهون ،و�إليكِ
بع�ض الن�ص���ائح للح ّد م���ن زيادة
«الكر�ش»:
 احلر����ص عل���ى الإق�ل�ال منكمية الطع���ام يف الوجبة ،حتى لو
كان هن���اك عدد كب�ي�ر من الوجبات
ال�صغرية ،فهذا �سي�ساهم يف تقلي�ص
تراكم الدهون.
 تن���اول اللنب ث�ل�اث مرات يفالأ�س���بوع ،حيث �أك���دت العديد من
الدرا�سات �أن تناول اللنب يخلّ�ص من
«الكر�ش» ،الحتوائ���ه على بكترييا
«الالكتوبا�س���يل�س ا�س���يدوفيل�س»،
لأن���ه يحرق دهون اجل�س���م ،وميكنه

رمي اخلياط

فَ ن

وطــفـــــلك

اإلتيكيت

كيف نحمي أبناءنا من «الشياطين اإللكترونية»؟
يخاف الوالدين على �أبنائهم من �س���يطرة «ال�شياطني الإلكرتونية»
عليهم ،فهم دائم ًا م�ش���غولون بالهواتف اجلوال���ة والأيباد ،في�رسحون
وميرحون يف عامل النت من غري رقيب وال ح�س���يب ..فكيف تت�رصفني؟
�أر�شديهم وعلّميهم ونبّهيهم �إىل ما يلي:
�أال ي�ص���دقوا كل ما يقر�أونه يف «النت» ،ففيه الكثري من املعلومات
غري ال�صادقة التي تتداولها املواقع و�شبكات التوا�صل االجتماعية.
�أال ي�س���تجيبوا لكل من يطلب منهم ال�ص���داقة� ،إال لو كان �ص���ديق ًا
يعرفونه جيداً ،كما يجب عليك �أن تنبهيهم �إىل �أال يقبلوا �صداقة �صديق
�صديقهم لأنهم ال يعرفونه.
�أال يف�شوا �أي معلومة خا�صة بهم ،وا�رشحي لهم ما معنى املعلومة
اخلا�ص���ة ،مثل :ا�سمهم الكامل ،و�أرقام هواتفهم ،وح�سابهم البنكي ،و�أي
معلومات عن �أهلهم.
�أال ينقروا على �أي رابط يجدونه يف ح�س���ابهم �أو بريدهم الإلكرتوين
�إذا كانوا ال يعرفون من هو املر�سل.
�أال ي�شرتوا �أي �شيء من النت� ،إال بعد �إبالغكم بهذا القرار.
ل���و طلب منهم �ص���ديق «النت» �أن يلتقي بهم خ���ارج املنزل ،فال
ي�ستجيبوا له �إال مبوافقتكم �أو ب�صحبتكم.

�أن يغيرّ من قدرة اجل�س���م على حرق
الدهون ،ما يجعله يفقد هذه الدهون
ويحتفظ بالع�ضالت.
 هن���اك بع����ض طرق امل�س���اجاخلا�ص���ة التي ت�س���اهم يف تك�سري
وتفكي���ك الده���ون املرتاكم���ة على
البطن.
ـ �إذا مل يك���ن زوجك م���ن النوع
الريا�ض���ي ،فهذا ال يعن���ي �أن عليك
اال�ستغناء عن ن�شاطاتك الريا�ضية،
فقوم���ي بتمارينك يف الوقت الذي ال
يكون فيه زوجك يف املنزل.
ـ جتنبي حماولة م�سايرة زوجك
يف الكمي���ات التي ي�أكلها ،و�ض���عي
ن�صب عينيك �أن زوجك بحاجة دائم ًا
�إىل طاقة �أكرب منك.
 �إذا كان زوج���ك يعمل �إىل وقتمت�أخر وال ت�س���تطيعني �أن تتحكمي
باجلوع ،فيمكنك �أن حت�ضرّ ي لنف�سك
طبق ًا من ال�س���لطة ،وعندم���ا ي�أتي
ويطلب منك م�شاركته وجبة الع�شاء
ميكنك �أن تتناويل كمية �صغرية من
الأكل� ،أو فقط االكتفاء ب�س���لطة ،مرة
ثانية.
ـ �ص���ارحي زوجك باحلمية التي
كنت تتبعينها قب���ل الزواج ،وحتى
�إن �شعرت �أنه قد اتخذ موقف ًا دفاعي ًا
يف البداية ،فهو بال �ش���ك �سي�ض���ع
مالحظاتك يف احل�س���بان ،ويحاول
اح�ت�رام عاداتك الغذائية ال�ص���حية
فيما بعد.
امله���م هو �أن جتدي حال و�س���طا
يريحكم���ا ،وال ب�أ����س �أن حت���اويل
�إر�ض���اءه ويف الوقت ذاته �إر�ض���اء
نف�سك ،على �أال ت�شجعيه على الك�سل
دائماً ،ب���ل ح���اويل �أن تُ�رشكيه يف
بع�ض هواياتك تدريجياً.

واحر�صي �أنت �أي�ض ًا على ما يلي:
ال متنعي «النت» عن �أبنائك �أو حترميهم منه ،لأنه �ص���ار اليوم من
الأ�سا�سيات ولي�س من الكماليات ،وكوين وا�ضحة معهم بو�ضع قوانينك
يف التعامل مع «النت» تقنينه.
ال ت�س���محي لهم بت�ص���فُّح «النت» يف وقت مت�أخر من الليل ،فهذا
وقت انت�شار «ال�شياطني الليلية الإلكرتونية» ،واحر�صي على �أن تقفلي
االت�صال الال�سلكي وقت النوم ،حتى ال يتوا�صل الأبناء بـ«النت» ليالً.
احر�صي على ت�شغيل برامج الأمان يف اجلوال والإيباد والكمبيوتر..
حتدث���ي معهم ب�رصاح���ة حول �س���لبيات «الن���ت» واجلرائم
الإلكرتوني���ة والأخالقية؛ م���ن انحرافات جن�س���ية وغريها ،ولتكن
عالقتك ب�أبنائك ودية ،حتى يتحدثوا معك وي�ص���ارحوك لو �شاهدوا
�شيئ ًا �سيئ ًا على النت.
تابعي ح�س���ابات �أبنائك على �شبكة التوا�صل االجتماعي لتتعريف
�إىل حمت���وى احلوار والدرد�ش���ة ،فتع���ريف �أ�ص���دقاءهم وتتعريف �إىل
اهتماماتهم.
�إذا �أخربك ابنك عن م�شكلة ل�صديقه ،ف�ساعديه على حلها ،و�شجعيه
على هذا املوقف الإيجابي.

• �أحاديث مائدة الطعام

حني جتل�س�ي�ن �إىل مائدة الطعام مع الأ�ص���دقاء �أو العائلة يتدفّق
الكالم ان�س���يابياً ،لذا يجدر ب���ك الت�أكّد من �أ ّن هذه الأحاديث التي ن�أتي
عليها تنا�سب اجلل�سة ،و�سرتفع من �ش�أن هذه التجربة.

• الأحاديث التي مينعها الإتيكيت على املائدة

الأحادي���ث اجلدلي���ة :ال���كالم الذي يحم���ل الأخذ والر ّد والأ�س���ئلة
والإجابات والتنافر غري منا�س���ب �أبداً ملائدة الطعام ،لأ ّن هذه اللحظة
يجب �أن تكون هادئة؛ ي�سودها التناغم واالن�سجام ،و�إالّ توتّرت الأجواء،
وتوقّف اجلال�س���ون �إىل املائ���دة عن التخاطب ،وعلى الأغلب �ش���عرمت
جميعكم بت�شنّج املعدة والأمعاء.
الأحادي���ث التي ت�س���يء �إىل الطع���ام :ابتعدي كلي ًا ع���ن الأحاديث
التي تتناول جتاربك ال�س���يئة مع الأطعمة الفا�س���دة ،وغري اللذيذة� ،أو
�أيّة جتارب تثري اال�ش���مئزاز والقرف وقد تقطع ال�ش���هية� ،إىل ما يف ذلك
الأحاديث الدرامية والأخبار امل�أ�ساوية.
 املفاج�آت ال�ص���ادمة :لي�س���ت مائدة الطعام هي املكان املنا�سبال���ذي تطلق�ي�ن فيه مفاج�آتك ال�ص���ادمة �أو القرارات الت���ي قد ال تروق
للمجموعني ..ال ت�س���تغلّي هذه اجلمعة �إالّ للأخبار الفرحة ،والتي قد ال
حتمل تغيريات جذرية.
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عطروا أجسامكم بالغذاء

هل تنبع���ث من ج�س���مك روائح
كريه���ة؟ �إذا كان اجلواب نعم ،فعليك
�أن تلقِ نظرة فاح�ص���ة على غذائك،
فقد يكون هو �أ�صل البلية.
ب�ش���كل عام ،ف�إن الأغذية الثقيلة
اله�ض���م ،والتي متكث ف�ت�رة طويلة
يف دهاليز الأنبوب اله�ض���مي ،تكون
م�صدراً للروائح الكريهة املنبعثة من
اجللد ،وخري ما ميكن عمله لتح�سني
رائحة اجل�س���م هو اعتم���اد الأغذية
والأ�رشبة الآتية:
اخل��ض�ر الورقي���ة اخل��ض�راء:
خ�صو�ص��� ًا البقدون����س واخل����س،
والروزم���اري والريح���ان والنعناع،
فهي حتتوي على زيوت عطرية تطلق
روائح منع�شة من اجل�سم� ،إ�ضافة �إىل
�أن ه���ذه اخل�رضوات تُعترب م�ص���ادر
جيدة مل�ض���ادات الأك�سدة التي تقي
من �أمرا�ض كثرية ترتبط بالتقدُّم يف
ال�سن ،مثل املاء البي�ضاء يف العني،
وه�شا�ش���ة العظام ،وال�رسطان .كما
�أن هذه اخل�رضوات ت�ش���تهر بغناها
بالفيتامني حام����ض الفوليك ،الذي
يُبعد خطر الإ�صابة بالأمرا�ض القلبية
الوعائية ،ومعدن البوتا�س���يوم الذي
يحافظ على م�ستوى طبيعي ل�ضغط
الدم.
احلبوب الكاملة واملك�رسات :هي
غني���ة بالألياف والفيتامينات التي
ت�ساعد على تنقية اجل�سم من روائح
ال�س���موم ،وتخل�ص���ه من الف�ضالت
التي تُعترب م�ص���دراً لرائحة العرق
الكريهة.
احلم�ض���يات :فه���ي متل���ك قدرة
�رسيع���ة على التغلغل يف اجل�س���م
لت���دبّ في���ه الن�ش���اط واحليوي���ة،
ولتبعث منه الروائح الزكية الطيبة،
كما �أنها غنية بالألياف التي ت�ساعد
على تن�شيط الأمعاء ،وبالتايل طرد

الف�ضالت ب�رسعة ملنعها من املكوث
طوي ًال يف القولون.
الل�ب�ن الرائب :وه���و يعمل على
�إطالق روائح طيبة من اجل�س���م ،لأنه
ي�سهّل عملية اله�ضم ،ويحافظ على
امل�س���تعمرات اجلرثومي���ة النافعة

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

يف الأمعاء ،على ح�س���اب اجلراثيم
ال�ض���ارة الت���ي ت�س���بب التخمرات
والتعفنات امل�س����ؤولة عن انت�ش���ار
الروائح الكريهة املنبعثة من اجل�سم
واجللد.
القرفة :وه���ي حتتوي على زيوت

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

�أفــقــي
 - 1مركبات بحرية  /من �أع�ضاء النبات التنا�سلية (جمع).
 - 2وعد يحافظ عليه  /وا�ضح ومعلن.
 - 3م���ا يكتب من كافة املعلومات عن مو�ض���وع �أو حدث
ما  /من الأطراف

�أ�سا�س���ية تقتل البكترييا امل�س�ؤولة
عن روائ���ح الفم الكريهة .ويُن�ص���ح
بتن���اول مزي���ج من القرف���ة واملاء
والع�سل ،فهو ين�شط الدورة الدموية،
وي�ساهم يف انبعاث روائح طيبة من
الفم واجل�سم على مدار اليوم.
 - 4حي���وان �ض���خم الح���م يحب
الع�سل � /شقيقة  /ن�صف بدري
 - 5من مدن م�رص � /رست وهنئت.
 - 6ن�ص���ف �ساحر � /س���ال  /من
ال�شهور امليالدية.
 - 7مت�شابهة  /من الظهر ف�صاعدا
 /تو�ضع عليه الأ�شياء.
 - 8احلكواتي (معكو�سة).
� - 9أدوية م�ض���ادة (معكو�س���ة) /
�رسيع الغ�ضب.
 - 10فنان���ة م�رصية راحلة ملعت
كراق�صة مع فريد الأطر�ش
عــمـــودي
� - 1س���ندريال ال�شا�ش���ة ماتت يف
ظروف غام�ضة يف لندن.
 - 2مط���رب وممث���ل �س���وري من
�أغنياته يا بنات املكال  /للنفي
 - 3احليوان مي�ش���ي يف الأر�ض /
م�ستغرقون يف �سبات
 - 4ن�ص���ف �أ�رسة  /م���ن �آلت �إليه
الو�صاية.
� - 5سيدة ال�شا�شة العربية.

حب الهال :يطيّ���ب الفم ويعطي
للج�س���م رائحة حمببة ،والدرا�سات
احلديثة ت�ش�ي�ر �إىل �أن �إ�ض���افة حب
الهال �إىل ال�شاي الأخ�رض يحفّز �ضخ
اللعاب ،وين�شّ ط عملية اله�ضم ،ويقلّل
م���ن احتم���ال الإ�ص���ابة بالذبحات
القلبي���ة واجللط���ات الدماغي���ة،
ويخف����ض م�س���توى الكولي�س�ت�رول
يف ال���دم .وميكن خلط ح���ب الهال
م���ع قليل من القرف���ة واملاء الدافئ
للح�صول على مزيج ينفع يف عالج
التهابات احللق.
ال�ش���مّر :وهو يحف���ز على خروج
العرق من اجل�س���م م���ن دون روائح،
ويتم ذل���ك ب�رشب ك���وب من مغلي
ملعقتني من م�سحوق ال�شمر.
الزعرت :يعمل على ت�سهيل اله�ضم
وتطه�ي�ر الدم ،ويح���ول دون حدوث
التخمرات التي تق���ف خلف انطالق
روائح غري حمببة من اجل�سم.
اخلي���ار :وه���و غن���ي بعن��ص�ر
املغنيزي���وم ال���ذي يعم���ل كمزيل
طبيع���ي لروائ���ح اجل�س���م ..وميتاز
اخليار بقلة ال�سعرات احلرارية.
�رشاب املرميية :يعمل على تقليل
طرح العرق من اجل�سم ،خ�صو�ص ًا من
منطقة حتت الإبطني ،ويتم �إعداد هذا
ال�رشاب بو�ضع ملعقتني من املرميية
املجففة يف كوب من املاء ال�ساخن
مل���دة  10دقائق ومن ثم ي�رشب على
دفعات.
يف املقابل ،ف����إن الأغذية الآتية
جتعل رائحة اجل�سم كريهة :الأطعمة
الكث�ي�رة التوابل ،والب�ص���ل ،والثوم،
وامللفوف ،والفليفلة احلرة ،والفجل،
والقرنبي���ط ،والأ�س���ماك الكث�ي�رة
البه���ارات ،والبي����ض ،وال�س���ودة،
واحلبوب املكرّرة ،واللحوم املدخّ نة،
واحللويات.

الحل السابق
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

 - 6ثلثا تخت  /م�صباح
 - 7ن�صف قمي�ص  /ثياب بالية.
 - 8ع���دم قدرة على النوم  /ن�ص���ف عابر /
�ضمري متكلم.
 - 9ممثل وخمرج م�رسحي و�س���ينمائي راحل
ترك الطب البيطري من �أجل الفن � /أخط أ�
 - 10ممث���ل وم�رسح���ي م��ص�ري راحل عمل
�سنوات خمرجا يف الإذاعة الربيطانية
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كاريكاتير

ّ
تزوج حبيبته ..ومهرها مليون «اليك»
خ��ا���ض ���ش��اب مي��ن��ي حت��دي��اً م��ع وال����د فتاة
طلب مليون �إعجاب ل�صفحته يف «فاي�سبوك»
كمهر البنته ،وعلى مدار ال�شهور املا�ضية حاول
ال�شاب ت�أمني املهر ،وجن��ح يف ح�صد �أك�ثر من
� 136أل��ف �إع��ج��اب ،واكتفى وال��د الفتاة بهذا
الرقم ،وزوج ابنته لل�شاب بحفل كبري الأ�سبوع
املا�ضي.
�سامل عيا�ش؛ والد العرو�س ،قال �إن الهدف
م��ن ت��ل��ك ال��ف��ك��رة ه��ي ل��ف��ت ان��ت��ب��اه ال��ن��ا���س �إىل
�ضرورة التخفيف من املهور ،وم�ساعدة ال�شباب
اليمني على الزواج ،يف ظل الأزمة االقت�صادية
التي تواجه ال�شباب يف اليمن وغريها.

مل ي��ك��ن ه���ذا ال��ه��دف ال��وح��ي��د ،ب��ل �أ���ش��ار
عيا�ش �إىل �أنه رغب �أي�ضاً يف �أن يتابع ال�شباب
ال��ي��م��ن��ي ال��ق�����ض��اي��ا االج��ت��م��اع��ي��ة امل��ط��روح��ة
يف م���واق���ع ال���ت���وا����ص���ل االج���ت���م���اع���ي ،وي�����زداد
اهتمامهم بها.
وك����ت����ب وال�������د ال���ف���ت���اة ع���ل���ى ���ص��ف��ح��ت��ه يف
«فاي�سبوك» معلنا ع��ن م��وع��د ال��زف��اف« :بعد
عام كامل من حكاية املليون اليك ،نعلن للأهل
واالق��ارب والأ�صدقاء �أن عر�س بنتي بالأ�ستاذ
�أ�سامة توفيق �سيكون اجلمعه املقبلة ..اللهم
ب����ارك ل��ه��م��ا وب�����ارك ع��ل��ي��ه��م��ا واج���م���ع بينهما
باخلري».

آالف الوثائق الهامة ألينشتاين
على اإلنترنت قريبًا
عندما ت��ويف ال��ع��امل «�أل�ب�رت �أين�شتاين»
يف ع���ام  ،1955ت���رك ح��ق��وق ال��ط��ب��ع والن�شر
مل����ؤل���ف���ات���ه يف أ�ي������دي اجل���ام���ع���ة ال���ع�ب�ري���ة يف
القد�س ،ومنذ عام  1986انخرطت اجلامعة
العربية يف جهد هائل بالتعاون مع دار ن�شر
جامعة برين�ستون يف درا���س��ة ه��ذه الوثائق
البالغ عددها � 80ألف وثيقة.
وق����ري����ب����اً ج������داً ���س��ي��ت��م �إط����ل���اق م��وق��ع
« - digital einsteinم��ل��ف��ات
تـــ�صـــــدر عـــــــن
�شــركــة الـقـــلــم
للإعالم �ش.م.م.

�أين�شتاين الرقمية» ،الذي �سيُمكّن متابعي
ن�شاطات العامل الفيزيائي الكبري من قراءة
م��ل��ف��ات��ه ،وم�����ش��ارك��ت��ه��ا وح��ف��ظ��ه��ا يف �أج��ه��زة
الكمبيوتر.
حالياً ،يتم حترير هذه امللفات بوا�سطة
العاملة «ديانا كورمو�س -بوخفالد»؛ �أ�ستاذة
الفيزياء وتاريخ العلوم يف معهد كاليفورنيا
للتكنولوجيا ،وانتهت بالفعل من طباعة 13
جملداً من �أ�صل العدد املتوقع؛  30جملداً.

تمرين بسيط
ّ
يتنبأ بموعد الوفاة
تزخر ال��درا���س��ات التي تتوقع
موعداً تقريبياً للوفاة ا�ستناداً �إىل
ع��دد من الفحو�صات� ،أو مراقبة
من���ط احل���ي���اة ع��ل��ى ف�ت�رة زم��ن��ي��ة،
غ�ي�ر �أن ه���ذه ال���درا����س���ة تو�صلت
�إىل ت��وقُّ��ع ال��وق��ت ال��ذي ي�ستطيع
ج�����س��دك ع��ل��ى ال�����ص��م��ود خ�لال��ه،
وذلك بتمرين منزيل ب�سيط.
ف�����ق�����د خ����ل���������ص����ت جم����م����وع����ة
ف��ي��زي��ائ��ي�ين ب��رازي��ل��ي�ين �إىل ه��ذه
النتيجة ب��ع��د �إخ�����ض��اع جمموعة
ريا�ضيني الختبار «جلو�س وقيام»،
ب��ه��دف قيا�س م��رون��ة ع�ضالتهم
وق��وت��ه��ا ،وو���ض��ع��وا ن��ظ��ام ت�سجيل
لالختبار.
ووج���د ال��ب��اح��ث��ون م��ن جامعة
«ري��و دي جينريو» �أن الأ�شخا�ص
ال����ذي����ن ي�������س���ج���ل���ون  3ن����ق����اط �أو
�أق����ل م���ن  ،10ت��رت��ف��ع اح��ت��م��االت
�أن ت�����ص��اب أ�ج�������س���اده���م ب��ال��وه��ن،
وبالتايل ترتفع احتماالت الوفاة
يف غ�ضون � 6سنوات ،مبعدل �أكرب
� 5أ�ضعاف من الأ�شخا�ص الذين
ي�سجلون �أكرث من  8نقاط يف ذلك
االختبار.
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