دول حرب النفط ستتزعزع بسرعة
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.

338

ATHABAT

�أك���د دبلوما�سي رو���س��ي م��رم��وق �أن اجل��ه��ات ال��ت��ي �أ�شعلت حرب
النفط م��ن �أج��ل زع��زع��ة رو�سيا و�إي����ران ب���د�أت ت�ست�شعر �أن تدحرُج
الأ�سعار ن��زو ًال �سيزعزعها ب�سرعة ،و�ستدرك �أنها أ�م��ام م���أزق كبري
يف القريب العاجل ،بعك�س طهران ومو�سكو اللتني تتميزان بتو�سع
االقت�صاديتي.
نْ
وتنوُّع قاعدتيْهما

السنة السابعة  -الجمعة  28 -صفر 1436هـ  19 /كانون األول  2014م.
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االفتتاحية

حوار «حزب الله» و«المستقبل» ضرورة وطنية

ِّ
«سندمر سورية»!
قال الأمري ال�سعودي بندر بن �سلطان مليخائيل
بوغدان���وف؛ نائب وزي���ر اخلارجي���ة الرو�سية:
«�سندمر �سورية»!
يختزل ت�رصي���ح الأمري ال�سعودي هذا الر�سالة
الت���ي �أراد �إبالغها ال�سي���د بوغدانوف �إىل بع�ض
الأط���راف يف لبن���ان و�سورية الت���ي ت�شارك يف
احلرب الأمريكية الرجعية العربية على �سورية!
ه���ذا دلي���ل يف الوقت نف�سه عل���ى �أن الرو�س
طرف يف هذه احلرب ،لكن مع �سورية والدفاع عن
�سوري���ة ،كون هذه الأخرية كمثل �أوكرانيا؛ �ساحة
ملواجه���ة يتوقف على نتائجها جن���اح �أو ف�شل
الواليات املتح���دة الأمريكية يف فر�ض حكومتها
املعوملة على العامل فر�ض ًا ،بالتايل يتوقف على
نتائج هذا ال�رصاع م�صري رو�سيا نف�سها.
�إذن ،مل ي����أت ميخائي���ل بوغدانوف �إىل لبنان
كو�سيط بني اللبنانيني الذين يبحثون عن رئي�س
«توافقي» للجمهورية ،وال كو�سيط للم�ساعدة يف
الإفراج عن الع�سكريني املخطوفني ،وال لتهنئتنا
بالتمديد للمجل�س النيابي ..جاء الرجل �إىل لبنان
لأن���ه على يقني من �أن م�رشوع �آل �سعود «تدمري
�سورية» �ضار بلبنان �أي�ض ًا ،بكل مكوناته.
من املنطق �إذن �أن ين�صح اللبنانيني بـ«الن�أي
ب�أنف�سهم» عن م�شاريع �آل �سعود اجلاهلية ،لعل
أذيتهم
عرابي املافي���ات يف لبنان يكفون � ّ
بع�ض ّ
عن �سورية.
املنطق ذاته قاد نائب وزير اخلارجية الرو�سي
�إىل �إبالغ بع�ض �أطراف املعار�ضة ال�سورية ،ر�سالة
مفادها �أن ال�ص���ورة ات�ضحت :حلفا�ؤكم �آل �سعود
يريدون هدم �سورية ،والأمريكيون ميار�سون لعبة
الدمى� ..أما «داع�ش» فه���ي �أداة الفرتا�سكم ،كما
�أنها �أداة تدمري وقتل وتفكيك ..هل لديكم �شك يف
ذلك؟
اقر�أوا تاري���خ اال�ستعمار يف بالدكم ،واعتربوا
مبا جرى للدول التي ا�سته���وت �شعوبها الهبات
واملكرمات و�أعرا�س الدميقراطية امللونة..
�إن متنبي «القاعدة» ُدف���ن يف قاع املحيط،
وغوغاء «طالبان» يقبعون يف �سجن غوانتنامو،
وظهور «داع�ش» يعني �أن زمان ال�سيا�سة انتهى،
كم���ا �أن دوركم ق���د انتهى ،وحان وق���ت الذبح
والعربدة وقطع الر�ؤو�س ،و�إقفال �أبواب امل�ستقبل..
�أنتم تعرفون �أن الأمريكيني �سيتخذون من وجود
«داع�ش» ذريعة لينزل���وا على �شواطئ �سورية..
اختاروا حتى ال تت�شابه �سورية و�أفغان�ستان!
ثريا عا�صي
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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

الرئي�س �سعد احلريري وال�سيد ح�سن ن�صر اهلل خالل �إحدى جل�سات احلوار عام 2006

كث احلدي���ث عن مبادرة �أمني عام حزب
رُ
اهلل يف التا�سع م���ن حمرم يف دعوته «تيار
امل�ستقب���ل» �إىل احل���وار ،بالرغ���م م���ن �أنه
ا�ستم���رّ يف حربه الإعالمي���ة �ضد حزب اهلل،
ويف التحري�ض املذهبي �ض���ده ،حم ِّم ًال �إياه
م�س�ؤولية دخ���ول التكفرييني �إىل لبنان ،لأنه
مل يلتزم ب�سيا�سة «الن�أي بالنف�س» ،ف�شارك
يف القتال �إىل جان���ب النظام يف �سورية يف
مواجه���ة املعار�ضة ال�سوري���ة واملجموعات
التكفريية.
�إن ه���دف الأم�ي�ن العام حل���زب اهلل من
احلوار هو احلفاظ على امل�ؤ�س�سة الع�سكرية،
لأنه���ا �صمام الأم���ان للبنان م���ن الفو�ضى
واالنهيار ،وتخفي���ف االحتقان املذهبي بني
ال�سن���ة وال�شيع���ة ،ما ي�ساع���د يف جتنيب
ُّ
ال�سني���ة من �أن تتح���ول �إىل بيئة
ال�ساح���ة
ُّ
حا�ضن���ة للمجموعات التكفريية ،ال �سيما �أن
مناخ هذه البيئة احلا�ضنة قد بد�أت معاملها
تربز ب�ش���كل خطري يف ال�شمال ،نتيجة بع�ض
الت�رصيح���ات التحري�ضي���ة واملذهبي���ة من
بع�ض الزعام���ات ال�شمالية ون���واب «تيار
امل�ستقبل» ،واحلماي���ة التي �شكّلتها قيادات
«امل�ستقبل» للجماعات التكفريية ،ظن ًا منها
�أن ه���ذه الو�سيلة �سوف تقودهم �إىل الإم�ساك
ال�سنية.
بال�ساحة ُّ
مل ت��س�ر الأم���ور كم���ا خطّط���وا له���ا،
فاملجموع���ات التكفريي���ة الت���ي دعموه���ا
بال�سالح واملال والغطاء ال�سيا�سي قد �أفلتت
م���ن عقالهم ،بعد �أن �سيط���رت ع�سكري ًا على
طرابل����س ،و�أ�صبح���ت هي �صاحب���ة القرار،
وكادت �أن تعل���ن الإم���ارة اال�سالمي���ة فيها،
وحاول���ت �إحكام ال�سيطرة عل���ى العديد من
املناط���ق ال�شمالية ،لفتح نافذة على البحر،
وو�صل ال�شمال اللبن���اين بالقلمون ال�سوري،
لكن اجلي�ش اللبناين �أف�شل خمططها و�سيطر
على املنطقة بكاملها.

ر�أى البع�ض �أن دعوة ال�سيد ن�رص اهلل �إىل
احلوار جاءت ب�إيعاز �إقليمي؛ بعد احلديث عن
تقارب �إي���راين � -أمريكي نتيجة املفاو�ضات
يف فيينا ح���ول الربنامج الن���ووي الإيراين،
�إال �أن احلقيق���ة ه���ي يف �أن دوافع حزب اهلل
�إىل احلوار تنطلق م���ن حر�صه على ا�ستقرار
الو�ضع الأمني يف لبن���ان ،ومعاجلة العديد
م���ن اال�ستحقاقات التي تتعل���ق بالتخفيف
من االحتق���ان املذهبي ،ومواجه���ة الإرهاب
التكفريي ،والو�ضع االقت�صادي املرير ،واخلطر
ال�صهيوين املحدق بلبنان.

هل اقتنعت السعودية
بأن مصلحتها في لبنان
تقتضي الموافقة على حوار
«المستقبل» مع حزب اهلل
من أجل محاربة اإلرهاب
التكفيري؟

وهنا ن�س����أل� :إذا كانت هن���اك تفاهمات
�إقليمي���ة وراء هذا احلوار ،فلم���اذا اال�ستمرار
يف الت�صعي���د الإعالم���ي وال�شحن املذهبي؟
وما هي دوافع ت�سلي���ط ال�ضوء يف املحكمة
الدولي���ة عل���ى ح���زب اهلل و�سوري���ة؟ وهل
حتت���اج املحكمة �إىل �شه���ادة مروان حمادة
«املاراتونية» ،والتي جاءت يف �سياق �رشح

(�أ.ف.ب).

الظ���روف ال�سيا�سية التي ترافقت مع اغتيال
الرئي����س رفي���ق احلريري لإدان���ة حزب اهلل
�سيا�سي ًا باجلرمية؟ وما هي دوافع ال�سعودية
التي طلبت من جمل�س الأمن و�ضع حزب اهلل
على الئحة الإرهاب؟ وهل اقتنعت ال�سعودية
ب����أن م�صلحته���ا يف لبنان تقت�ض���ي منها
املوافقة على ح���وار «امل�ستقبل» مع حزب
اهلل م���ن �أجل حماربة الإرهاب التكفريي؟ وما
الذي تغ�ّي�رّ حتى ا�ستج���اب «التيار» �أخرياً
لدعوة الأمني الع���ام ،ووافق على احلوار من
دون طرح ال�رشوط امل�سبقة والنقاط اخلالفية؛
كال�سالح والقتال يف �سورية؟
تقول م�صادر مطلع���ة� ،إن موافقة «تيار
امل�ستقبل» على �إجراء احلوار جاءت نتيجة
ل�ضغط �أمريكا على حلفائها الإقليميني ،لأن
اولويتها اليوم هي حماربة الإهارب التكفريي،
ما يتطلب احلفاظ على اال�ستقرار الأمني يف
لبنان ،و�أن يبقى بعيداً عن تداعيات الأزمات
يف منطقة ال�رشق الأو�سط.
الإعالن عن هذا احلوار فتح الطريق �أمام
جمموعة من احلوارات بني الأحزاب ال�سيا�سية
الأخرى ،حيث مت الإعالن عن احلوار بني حزب
اهلل وح���زب الكتائب ،والذي انطلق بعيداً عن
الأ�ضواء قبل ف�ت�رة ،والكالم عن لقاء حمت َمل
ب�ي�ن رئي�س «تكت���ل التغي�ي�ر و الإ�صالح»
العماد مي�شال عون و�سمري جعجع ،وامل�أمول
�أن تنجح هذه االنطالقة ،و�أن تتعاطى جميع
الأح���زاب مع احلوار ب�إيجابي���ة ،و�أن ت�ستمر
فيه ،لأن���ه �سي�ساعد يف تخفي���ف االحتقان
املذهبي ومواجه���ة اال�ستحقاقات التي تهدد
�أم���ن لبنان وا�ستقراره ،وعليه���م �أال ينتظروا
الإم�ل�اءات اخلارجية ،لأنه���ا يف الكثري من
املحطات لن تتواف���ق م�صاحلها مع م�صالح
وطننا ،بل �ستكون وبا ًال عليه.

هاين قا�سم

www.athabat.net

( العدد  )338اجلمعة  19 -كانون الأول 2014 -

3

همسات

حلف أعداء سورية استعمل كل أسلحته..
فماذا بعد؟
�صار وا�ضح ًا متام ًا يف ت�سل�سل
عملية الع���دوان العربي  -الدويل
عل���ى �سوري���ة� ،أن حل���ف العدوان
ي�ستعم���ل كل الو�سائل واملحرّمات
وامل�ؤامرات ،لي����س من �أجل هزمية
«النظام» ال�سوري وح�سب ،بل من
�أجل تركي���ع وهزمية حلفاء دم�شق
�أي�ضاً ،بعد �أن �شُ ّق عليهم على مدى
� 45شهراً ونيف م���ن �إ�سقاط الدولة
الوطنية ال�سورية.
وم���ن �أ�شكال احل���رب اجلديدة
عل���ى �سوري���ة وحلفائه���ا حت�ضرُ
معركة �أ�سع���ار النفط التي تتهاوى
ب�شكل �رسيع؛ يف مقامرة خليجية،
وحتدي���داً �سعودي���ة ،غري حم�سوبة
العواقب.
ورغم �أن العنوان الظاهر لهذه
املعرك���ة ه���و ا�سته���داف االحتاد
الرو�سي و�إيران ب�صفتهما احلليفني
الكبريي���ن لدم�ش���ق� ،إال �أن الريا�ض
تُعترب �أك�ب�ر اخلا�رسين ،كونها �أكرب
املنتجني للنفط يف العامل ،وحيث
تبل���غ خ�سائره���ا اليومي���ة جراء
تراجع �أ�سع���ار �أكرث من  700مليون
دوالر ،وذل���ك تلبية لطلب الواليات
املتحدة.
م���ا يحدث يف م�ؤام���رة النفط
يف ه���ذه املرحلة لي�س جديداً على
ال�سعودية ،فهي �سبق لها �أن قامت
ب�أدوار م�شابهة يف كثري من املراحل،
ففي ثمانينات القرن املا�ضي قامت
الريا�ض بهذا الدور التخريبي �أثناء
فر�ض احل�ص���ار والعقوب���ات على
ليبي���ا ،وجعلها تخ�ض���ع للم�شيئة
الأمريكي���ة ،ما جع���ل �أ�سعار النفط
تتدهور ب�شكل مريع.
وما كادت الأ�سع���ار تعود �إىل
االرتفاع ،حتى عادت ال�سعودية �إىل
�سرية زيادة الإنتاج خارج تفاهمات
«�أوبك» ،وذلك خالل ح�صار العراق
الذي بد أ� يف عام  1991وا�ستمر حتى
 ،2003حيث خ�ض���ع يف تلك الفرتة
حل�ص���ار �شدي���د ،وكان تطبيق مبد أ�
«الغذاء مقاب���ل النفط» ،مع العلم
�أنه بعد �أحداث � 11أيلول عام ،2001
�أي بعد غزو قوات احلرب الأمريكية
لأفغان�ست���ان� ،ضخّ ���ت ال�سعودية
النفط اخل���ام بكميات كربى خارج
تفاهمات منظمة «�أوبك» ما جعل
الأ�سعار ترتاجع ،وكل ذلك من �أجل
التوف�ي�ر على الوالي���ات املتحدة،
وتخفي����ض تكالي���ف حربها على
ال�شعوب.
اخلال�صة يف ه���ذا العر�ض �أن
وا�شنطن تفر����ض حكومات �ضعيفة
يف كث�ي�ر من دول العامل ،خ�صو�ص ًا
يف اخلليج العربي ،لكنها تكون على
عالق���ة وثيقة بها ،مب���ا ال يجعلها
ترف�ض طلب ًا لل�سيد الأمريكي يف �أي
موق���ف� ،أو �أي تطور ،وحتى �إذا كان
ي�صبّ يف غري م�صلحتها.
هل �سي�ؤثر تدهور �أ�سعار النفط

¡ قلق من احلركة اجلنبالطية

ي�س���ود بع�ض �أه���ايل الع�سكري�ي�ن املخطوفني
قلق كبري م���ن دخول ق�ضي���ة �أبنائهم املخطوفني
يف تعقيدات �إ�ضافي���ة ،جراء التفاف بع�ضهم حول
النائ���ب وليد جنب�ل�اط ،لعلمه���م �أن مواقفه «ال
تق���دم وال ت�ؤخر» ،خ�صو�ص ًا �أن���ه �سبق له �أن �أهدر
دم املوحّ دين امل�ؤيدي���ن للدولة الوطنية ال�سورية،
واعترب «جبهة الن��ص�رة» معتدلة� ،إ�ضافة �إىل �أنه
معروف بتقلباته ح�سب م�صاحله.

¡ املموِّل ..وامل�ستغل

ا�س��تهجنت �أو�س��اط الرئي���س جني��ب ميقات��ي
اتهمامه كمتموّل ،كغريه يف طرابل�س ،ب�أنه مل يقدِّم
للمدينة �ش��يئ ًا �س��وى متويل املجموعات امل�س��لَّحة
باملال والذخرية� ،س��يما �أن الفري��ق الذي وجَّ ه �إليه
االتهام مل يكن �س��وى موظف ا�س��تغ ّل وظيفته وقدّم
الدعم للم�س��لحني الذين كانوا جواز مروره ال�ستالم
م�س�ؤوليته.

¡ توظيف الإرهاب

�ش���دّد دبلوما�س���ي غربي يف ب�ي�روت على �أنه
ب���ات �أكيداً من خالل متابعته الدقيقة والتف�صيلية
حلرك���ة الإرهابي�ي�ن يف جرود عر�س���ال واحلركة
ال�سيا�سي���ة يف لبن���ان ،من �أن هن���اك يف الداخل
اللبن���اين من يعمل لبقاء ه�ؤالء الإرهابيني ،مُ عرب ًا
ع���ن �سخطه عل���ى �سيا�سيني يحاول���ون توظيف
الإره���اب مل�صاحله���م ال�سيا�سي���ة واملذهبية يف
اللعبة ال�سيا�سية الداخلية.

¡ �صحوة مت�أخرة

اجلي�ش ال�سوري م�ستمر يف مالحقة �أوكار الإرهابيني يف ريف حلب

على حلف���اء �سورية ،وحتديداً على
�إيران ورو�سيا؟
على م���دى �سن���وات احل�صار
االقت�صادي والعقوب���ات الأمريكية
عل���ى طهران ،ا�ستطاع���ت �إيران �أن
تعتمد على ذاتها ،فنوّعت قاعدتها
االقت�صادي���ة ،وط���وّرت دوره���ا
ومكانته���ا العلمية والتكنولوجية،
وباخت�ص���ار حولت هذه النقمة �إىل
نعمة.
�أم���ا رو�سيا ،ف�إنها بالطبع غري
مكتوفة اليدين ،فلديها من الأوراق
الكث�ي�ر الذي يجعلها ق���ادرة على
الرد ب�أ�شكال خمتلفة.
يف الأول م���ن �أي���ار ،2014
نُ��ش�ر عل���ى موقع رو�س���ي مقال
حتت عن���وان «حتلي���ل التجارة
ب�ي�ن رو�سيا و�أوروب���ا والواليات
املتح���دة» ،جاء في���ه �أن حجم
التج���ارة بني رو�سي���ا والواليات
املتحدة و�صل �سنة � 2013إىل 27.7
ملي���ار دوالر ،بلغ���ت م�ستوردات
رو�سي���ا منه���ا  16.5مليار دوالر،
و�أن رو�سيا بالن�سبة �إىل الواليات
املتح���دة ت�أت���ي يف املرتبة 20
بني �رشكائها التجاريني ،بح�صة
تق���ارب واح���داً يف املائ���ة من
�إجم���ايل جتارتها ،بينم���ا ت�صل
احل�ص���ة الأمريكي���ة يف التجارة
الرو�سي���ة �إىل  3.3يف املائ���ة.
وللمقارن���ة ،ف�إن حج���م التبادل
التجاري بني رو�سيا وتركيا يبلغ
 34مليار دوالر يف ال�سنة ،علم ًا �أن
ثلث ما ت�ص���دّره رو�سيا للواليات
املتح���دة ه���و مواد خ���ام (نفط
وم�شتقات���ه ،ومعادن ومنتجاتها،
ومواد كيميائي���ة) ،ويف املقابل،

ت�شكّل التكنولوجيا املتطورة 60
يف املائة م���ن م�ستوردات رو�سيا
الأمريكي���ة ،ث���م ت�أت���ي اللحوم
واملنتجات الدوائية.
ويف ال�سي���اق ،لرو�سيا الق�سم
الأكرب من طائرات «بوينغ» البالغ
عددها  1170طائ���رة ،والتي تنوي
�رشكة «بوينغ» بيعها يف ال�سنوات
الع�رشين املقبلة لدول رابطة الدول
امل�ستقلة (بقيمة  140مليار دوالر)،
علم ًا �أن �رشك���ة «بوينغ» ت�شرتي
 35يف املائة من التيتانيوم الالزم

هل تضحّ ي الشركات
األميركية بأسواقها
الروسية كرمى عيون
البيت األبيض؟

ل�صناعتها من رو�سيا ،فهل ت�ضحّ ي
ال�رشكة مب�صدرها م���ن �أجل عيون
البيت الأبي�ض؟
وم���ن ال��ش�ركات الأمريكي���ة
الت���ي ق���د ت�ؤذيه���ا العقوب���ات،
�رشكة بيب�سي ك���وال ،التي جتني
�سبع���ة يف املائة من �أرباحها يف
ال�س���وق الرو�سي���ة ،و�رشكتا فورد
وجرنال موت���ورز ،اللتان ت�شغالن
مكانة هام���ة يف �سوق ال�سيارات

الرو�سي���ة ،وهناك ورقة �أخرى بيد
مو�سكو قد ي�أتي وقت ا�ستخدامها،
وهي �سن���دات اخلزينة الأمريكية،
التي متتلك رو�سيا منها ما قيمته
 139ملي���ار دوالر ،وهنا قد يكون
�رضوري ًا متابعة املوقف الأملاين
الذي يتحفّظ كثرياً على الت�رصفات
الأمريكية.
ب�أي حال� ،سوري���ة وحلفا�ؤها
لي�س���وا �ضعفاء بتات���اً ،فاللقاءات
الأخ�ي�رة التي جمع���ت يف طهران
وزراء خارجي���ة �إي���ران و�سوري���ة
والع���راق �شكّل���ت نقل���ة هامة يف
م�ستوى ال�رشاكة بني الدول الثالث
يف مواجه���ة وجمابه���ة الإرهاب
والت�ص���دي ملخاط���ره ،واحل���دث
البارز فيه هو العمل لإن�شاء حمور
اقت�صادي ا�سرتاتيجي يجمع طهران
ببغ���داد بدم�شق ،وه���و الأمر الذي
�سبق للغ���رب �أن دف���ع «داع�ش»
بغزوته���ا للح�ؤول دون���ه ،و�إقامة
حواجز طبيعي���ة ليعطّل التوا�صل
ب�ي�ن العوا�صم الثالث ،بينما ت�شهد
العالق���ات الإيراني���ة  -الرو�سي���ة
تط���وُّراً هام��� ًا عل���ى امل�ست���وى
اال�سرتاتيج���ي ،يف وق���ت �شه���دت
العالق���ات الرو�سي���ة  -ال�سوري���ة
نقلت نوعي���ة �أي�ضاً ،متثّلت بزيارة
وليد املعلم ملو�سك���و ،وا�ستقباله
ك�ضيف كبري م���ن قبَل بوتني ،الذي
مل يتلت���قِ �سع���ود الفي�ص���ل �إبان
زيارت���ه ملو�سك���و ،يف وقت حملت
زيارة بوغدانوف �إىل املنطقة الكثري
من الر�سائل ..واملطلوب �أن يفهمها
حلف �أعداء دم�شق.

�أحمد زين الدين

�أح��د ق��ادة «� 14آذار» مم��ن �س��بق له��م �أن زاروا
عر�س��ال مت�ضامن�� ًا وحمر�ض�� ًا له��ا عل��ى حميطها
وعلى تاريخها القومي والوطني� ،صنّف الو�ضع يف
خميم النزوح فيها ب�أنه �أ�شد خطراً من جرود البلدة،
معلن�� ًا تخوّفه من �أن يتح��وّل هذا املخيم �إىل جبهة
خلفي��ة �ضد اجلي�ش �إذا ما ق��رر مواجهة الإرهابيني
ب�شكل حا�سم يف اجلرود.

¡ زيارة فا�شلة

اعت�ب�رت فعالي���ات يف منطق���ة مرجعيون -
حا�صبي���ا �أن زي���ارة الرئي����س �أم�ي�ن اجلميل �إىل
املنطقة الفتت���اح «بيت للكتائ���ب» ،مع جولته
فا�شلتي باملعايري ال�سيا�سية
نْ
على املنطقة ،كانتا
وال�شعبية ،رغ���م احل�ضانة التي لقيها من الأطراف
الفاعل���ة �سيا�سي ًا على الأر����ض كواجب ال بد منه
ل�ضيف يف املنطقة.

¡ زوجة امل�س�ؤول

انت��شرت يف بع���ض �أحي��اء طرابل���س ،ال�سيم��ا
الفق�يرة منها� ،شعارات على اجل��دران حتمّل زوجة
م�س�ؤول حديث النعم��ة ال�سيا�سية ،م�س�ؤولية ملفات
�أ��ضرّت ب�رشيح��ة وا�سعة من �أبن��اء املدينة ،مقابل
ر�شاوى.

¡ عر�ض �سخي

توقف قيادي ب���ارز �سابق يف «الإخوان» ،وهو
مر�شح �سابق للرئا�سة امل�رصية� ،أمام حالة االرتباك
«ال�سيا�سي» التي يعاين منه���ا ف�صيل فل�سطيني
مقاوم� ،إذ �إنه بعد العودة للإ�شادة بالدعم الإيراين
غري املح���دود للمقاومة ،تلقّى عر�ض��� ًا �سخي ًا من
ال�سعودية يعك���ف على درا�سته بجدّ ،ما قد يجعل
جناحه الع�سكري ينتف�ض حل�سم مغامرات قيادته
ال�سيا�سية.

¡ ر�سائل االحتاد الأوروبي

مع ات�ساع �شقة اخلالف بني ال�سلطة الفل�سطينية
والوالي��ات املتح��دة ،كان الفت�� ًا �إع�لان االحت��اد
الأوروب��ي �شطب ا�س��م حركة «حما���س» عن الئحة
املنظم��ات الإرهابية ،وم�سارع��ة احلركة للرتحيب
بهذا القرار بعد �أقل من ثالث �ساعات من �صدوره.
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ّ
األوروبيون يقبلون خطة دي ميستورا ..ويكبلونها
بد�أت خطة مبعوث الأمم املتحدة
ل�سوري����ة �ستيفان دي مي�ستورا ب�ش�أن
جتميد القتال يف حلب ،على �أن متتد
�إىل مناطق �أخ����رى يف �سورية ،ت�أخذ
منح����ى �إيجابي���� ًا بعد الدع����م الذي
ح�صلت علي����ه م����ن وزراء خارجية
االحت����اد الأوروب����ي يف بروك�س����ل
يوم الإثن��ي�ن املا�ض����ي ،بالرغم من
التحفظ����ات الفرن�سي����ة والربيطانية
الت����ي اعتربت �أن «جتمي����د القتال»
يف حل����ب ق����د يجعله����ا �أق����رب �إىل
�سيناريو حم�����ص ،التي �سيطر عليها
اجلي�ش ال�سوري بعد �أن فر�ض ح�صاراً
حُمكم ًا على املجموع����ات امل�سلحة
فيها ،م����ا ا�ضطره����ا يف النهاية �إىل
القبول بامل�صاحلة وت�سليم �أ�سلحتها
الثقيلة للجي�ش ال�سوري .ولعل القلق
الفرن�س����ي  -الربيط����اين على م�صري
املجموع����ات امل�سلحة املدعومة من
الغرب يف حلب هو قلق طبيعي ،لأن
موازي����ن الق����وى الع�سكرية يف حلب
تبدو وا�ضحة ل�صالح اجلي�ش ال�سوري،
وهذا يعني �أن جتميد القتال �سي�سمح
بتكري�س �أمر واقع ل�صالح النظام.
قد تكون حمدودية اخليارات حلل
الأزم����ة ال�سورية  -كم����ا �أعلن عنها
دي مي�ست����ورا  -وامل�����آزق التي جتد
املجموع����ات امل�سلح����ة نف�سها فيها
 بالرغم من املكاب����رة  -واخل�شيةالأوروبي����ة م����ن الإره����اب العائ����د
�إليه����م ،والذي ب����د�أ يتفلت من قب�ضة
املخاب����رات الت����ي �سهّل����ت خروجه
والتحاقه بالقتال يف �سورية ،هي من
الأ�سباب التي رجّ حت كفة الأوروبيني
امل�ؤيدي����ن خلط����ة دي مي�ستورا على
معار�ضيه من الأوروبيني يف اجتماع
بروك�سل الأخري.
وكان الفت���� ًا لالنتب����اه �أن البيان
الأوروب����ي واكب امل�سع����ى الرو�سي
للحل ال�سيا�سي يف �سورية ،كما �أعلن
عنه نائب وزي����ر اخلارجية الرو�سي
بوغدانوف خالل جولته يف املنطقة،
فقد �أكد الأوروبيون على �رضورة �إ�رشاك

املعار�ضة الداخلي����ة ،متخلّني لأول
م����رة عن مبد أ� �إعالن االئتالف «ممثالّ
�رشعي ًا وحي����داً لل�شع����ب ال�سوري»،
ومعلن��ي�ن �أن االئت��ل�اف ه����و جمرد
«جزء» م����ن معار�ض����ة «معتدلة»
ت�ستح ّق الدعم للقيام بدور حيوي يف
«�إيجاد ت�سوي����ة �سيا�سية م�ستقبلية
وحماربة اجلماع����ات املتطرفة على
الأر�ض».
�أما الأخط����ر يف البيان الأوروبي،
والذي ق����د ين�سف خطة دي مي�ستورا،
�أو يعيده����ا �إىل نقط����ة ال�صف����ر ،بعد
كل التق����دم الذي حققت����ه من خالل

البيان األوروبي واكب
المسعى الروسي للحل
السياسي في سورية
اخلطري يف البيان الأوروبي ت�شديده على وجود مراقبني دوليني لتجميد القتال يف حلب

احل�صول على الدعم الرو�سي العلني،
والت�أيي����د الأوروبي لها ،فهو الت�شديد
على ���ض�رورة وجود مراقبني دوليني
لعملية جتميد القت����ال هذه ،على �أن
يعمل ه�����ؤالء حتت �إ���ش�راف جمل�س
الأمن الدويل.
�إن حتقيق ه����ذا ال�رشط الأوروبي،
قد يعطّل خطة دي مي�ستورا ،للأ�سباب
الآتية:
 الع����ودة �إىل جمل�����س الأم����نلالتفاق عل����ى مهمة ه�ؤالء املراقبني
و�أعداده����م وجن�سياته����م ،وحتدي����د
القواع����د التي حتكم عمله����م دونها
عقبات عدّة ،وقد ت�ؤدي �إىل جتاذبات
بني الدول الك��ب�رى ،ما يعرقل اخلطة

بكاملها ،وهذا ما تريده املجموعات
امل�سلحة املدعومة من اخلارج ،والتي
رف�ضت خطة دي مي�ست����ورا ،وكبّلتها
ب�رشوط تعجيزية.
 �أي ق����رار من قبل جمل�س الأمنعلى تكليف مراقبني دوليني ملراقبة
جتميد النزاع مع �صالحيات تدخلية
(مبوجب الف�ص����ل ال�سابع)� ،سرتف�ضه
الدول����ة ال�سوري����ة وحلفا�ؤه����ا ،لأنه
�سيم�س حكم ًا بال�سيادة ال�سورية ،وقد
ّ
ي�شكّل غطا ًء لتدخُّ ����ل غربي ع�سكري
ل�صالح املجموعات امل�سلّحة.
 �إن وج����ود املراقبني الدولينيعل����ى احلدود الفا�صل����ة بني اجلي�ش
ال�سوري واملجموع����ات امل�سلحة قد

ي�����ؤدي �إىل تق�سيم حل����ب� ،أو اقتطاع
جزء من الأرا�ضي ال�سورية� ،أو يجعل
احلدود ب��ي�ن االثن��ي�ن وك�أنها حدود
دولي����ة بحكم الأم����ر الواق����ع ،وهذا
�سي�����ؤدي �إىل رف�����ض �س����وري ر�سمي
للخطة.
يف املح�صّ لة ،وبالرغم من الت�أييد
الأوروبي خلطة دي مي�ستورا ،والرهان
الرو�سي على احل����ل ال�سيا�سي الذي
�سيب����د�أ م�سريته يف مو�سكو مع بداية
العام املقبل� ،إال �أن احلرب يف �سورية
تبدو طويلة ،خ�صو� ًصا �أن الأمريكيني
كانوا قد �أعلنوا �أن تدريب املعار�ضة
«املعتدلة» ل����ن يبد�أ قبل �آذار ،2015
و�أن الأمر يحتاج �إىل �سنة على الأقل،

�أي �آذار  ،2016وه����ذا يعني �أن الهدف
املن�شود من هذه املعار�ضة هو فر�ض
نف�سها على امل�شهد ال�سوري ،و�إجبار
الأ�سد على االعرتاف بها ،لت�شكّل جزءاً
من احل ّل ال�سيا�سي ،لن يكون مبتناول
الأمريكي��ي�ن قب����ل � ،2016أي �أنهم لن
يقبلوا ب�أي حلول �سيا�سية قبل ذلك..
وهك����ذا ،يبقى على �أ�صح����اب النوايا
الطيب����ة وعل����ى ال�سوري��ي�ن التحلّي
بال�ص��ب�ر ،وحتمّل احل����رب وويالتها
حتى انته����اء الأمريكيني من ت�أ�سي�س
«فرقة اخليّالة» ،ليبنوا على ال�شيء
مقت�ضاه.

د .ليلى نقوال الرحباين

لماذا طرحت «النصرة» اسم المصري وسيطًا في «ملف العسكريين»؟
رغم ما نقلته وكال���ة «الأنا�ضول» عن قيادي
يف «جبه���ة الن�رصة» نفيه تكلي���ف ال�شيخ و�سام
امل�رصي �أي و�ساطة يف ملف الع�سكريني املختطفني،
ي�ؤك���د مرج���ع �إ�سالمي ه���ذا التكلي���ف ،كا�شف ًا �أن
مقرب�ي�ن من ال�شيخ املوقوف يف ال�سجون اللبنانية
ح�سام ال�صباغ نقلوا عن���ه ا�ستعداده الدخول على
خط التفاو����ض يف امللف املذكور غ���داة اختطاف
الع�سكريني يف «عر�س���ال» يف �آب الفائت ،غري �أن
عر�ض ال�صباغ مل يلقَ جتاوب ًا من الأجهزة املعنية،
لأنه غري قاب���ل للتطبيق ،مادام «ال�شيخ القاعدي»
يقبع يف ال�سجن.
ويلفت املرجع �إىل �أن امل�رصي كان �أحد �أع�ضاء
«جمموعة ال�صباغ» التي مل ت�شارك ب�شكل فاعل يف
جوالت االقتتال ال�سابقة التي �شهدتها «طرابل�س»،
وكانت مهمتها الأ�سا�سي���ة ت�أمني �شباب لاللتحاق

باملجموعات التكفريية يف العراق و�سورية.
�إث���ر توقي���ف ال�صب���اغ ،وتخلّ���ي املرجعيات
ال�سيا�سي���ة عن «الإ�سالمي�ي�ن» يف الفيحاء ،تقرّب
امل�رصي م���ن ال�شيخ «ال�سلفي» �صف���وان الزعبي،
الراف�ض لالقتتال الداخل���ي ،رغم االختالف الفكري
وال�سيا�سي مع بع�ض املكونات اللبنانية ،خ�صو� ًصا
حزب اهلل ،بح�سب املرجع.
بالع���ودة �إىل م�س�ألة تكلي���ف امل�رصي ،يعترب
املرجع �أن جناح اجلي�ش اللبناين يف تفكيك اخلاليا
الإرهابي���ة ،و�إزال���ة «مربع املول���وي  -من�صور»،
�إ�ضاف���ة �إىل توقيف���ه �أع�ضاء بارزي���ن يف «التيار
ال�سلف���ي» يف الآونة الأخرية ،كجعفر داعي اال�سالم
ال�شه���ال ،انتاب املجموع���ات التكفريية يف جرود
عر�سال خ���وف من قيام اجلي����ش اللبناين بعملية
ع�سكرية ال�سرتداد املختَطفني ،من دون ح�صوله على

غطاء �سيا�سي له ،ق���د ي�ؤازره فيها اجلي�ش ال�سوري
وحزب اهلل� ،إ�ضاف���ة �إىل الظروف املعي�شية ال�صعبة
يف «اجل���رود» مع تق���دّم ف�صل ال�شت���اء ،فانتقت
«الن�رصة» امل�رصي الذي ميلك فرن ًا لبيع املعجنات
يف حملة �أبي �سمراء يف طرابل�س و�سيطاً ،رغم عدم
خربته يف التفاو�ض.
وي���رى املرجع �أن اخللفي���ة احلقيقية الختيار
«الن�رصة» للم��ص�ري و�سيط ًا هو قربه من الزعبي؛
القادر على التوا�صل م���ع حزب اهلل ،خ�صو� ًصا بعد
ف�شل احلكومة اللبنانية يف حتقيق �أي تقدُّم يف ملف
الع�سكري�ي�ن ،وجناح «احلزب» يف �إدارة مفاو�ضات
ا�س�ت�رداد الأ�رسى ،ال�سيما ا�ستع���ادة الأ�سري املحرَّر
لدى املجموعات امل�سلحة يف �سورية؛ عماد عيّاد.
وذكرت معلوم���ات �أن امل��ص�ري �أبلغ الأجهزة
املعني���ة بالتكليف ،غري �أنه مل يل���قَ جواب ًا ب�ش�أن

ال�سماح له باالنتقال �إىل اجلرود ملقابلة امل�سلحني،
وه���ذا الت�أخري يف ال���رد قد يك���ون �إىل �أدى �سحب
تفوي�ض «الن�رصة» من ال�شيخ.
وم���ا يع���زز فر�ضي���ة حاج���ة التكفرييني يف
«اجلرود» �إىل التوا�صل مع طرف ي�ستطيع التوا�صل
مع املقاومة الإ�سالمي���ة؛ حليفة دم�شق ،هو �إطالق
املبادرة ال�سوري���ة حلل مل���ف الع�سكريني ،والتي
تف�ض���ي �إىل ت�أمني مم���رّ �آمن مل�سلح���ي «داع�ش»
و«الن��ص�رة» املوجودين يف جرود عر�سال باجتاه
الداخ���ل ال�س���وري ،مقابل الإفراج ع���ن الع�سكريني
املخطوف�ي�ن ،لكن احلكومة ال�سورية ال تقبل �أن تت ّم
مفاو�ضتها �رساً مع احلكومة اللبنانية يف �ش�أن ملف
الع�سكريني ،بح�سب ما جاء يف املبادرة.

ح�سان احل�سن

موضوع الغالف
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ضربات سورية تنهك «داعش» ..وتصدم «الموساد»
ب�صدم���ة «من العي���ار الثقيل»
فاقت توقعاتهم ،مُن���ي قادة تنظيم
«داع����ش» ب�رضب���ات موجعة على
�أيدي وح���دات اجلي�ش ال�سوري �أثناء
حماوالتهم «غ���زو» مطار دير الزور
الع�سكري �رشق �سورية .التنظيم الذي
لطاملا تباهى ب�رسعة حتقيق �أهدافه
امليدانية عرب �سيا�سة «حزّ الرقاب»
و«دب الرع���ب» يف قلوب خ�صومه،
كم���ا ب�رسع���ة تنقُّ���ل مقاتليه على
الأر����ض ،بدا عاجزاً ع���ن حتقيق �أي
خرق يف ج���دار �أداء وحدات اجلي�ش،
رغم ك�ث�رة ال�شاحن���ات االنتحارية
واالنغما�سيني حيث ح���اول جاهدا
الولوج عربهم �إىل �أ�سوار املطار دون
جدوى ،لتف�ضي نتيج���ة «الغزوة»
�إىل �سح���ق املئ���ات م���ن مقاتلي���ه
وتنفي���ذ �إعدام���ات ميداني���ة بحق
ع��ش�رات �آخرين عل���ى �أيدي قياديي
«داع����ش» جراء فراره���م من �أر�ض
املعركة ،ولتتح���ول وحدات اجلي�ش
املدافع���ة ع���ن املط���ار الع�سكري
�رسيع��� ًا �إىل وحدات هجومية تخطّت
رقعة حميط���ه لتقتلع مناطق هامة
من مقاتل���ي التنظي���م كـ»حويجة
املربعية» و«اجلفرة» ،وفق تكتيك
ع�سك���ري الف���ت ،مُرفق��� ًا بنوعي���ة
الأ�سلح���ة اجلديدة الت���ي �أدارت بها
دفة املعارك .وككل مرة ،ويف توقيت
الف���ت ،تدخّ لت «�إ�رسائي���ل» جمدداً
على خط �إنقاذ اجلماعات امل�سلحة،
لتحوّل الأنظار عن �إخفاق «داع�ش»
و�أ�شالء مقاتلي���ه يف حميط املطار
باجتاه هدف خ���الٍ من �أي �صواريخ
كا�رسة للت���وازن ،كما ادعى م�س�ؤولو

تل �أبيب قرب مط���ار دم�شق الدويل،
وتزامن��� ًا م���ع ر�صد ن���داءات «طلب
م����ؤازرة فوري���ة» م���ن «عملي���ات
داع����ش» يف دير ال���زور �إىل �إحدى
��ش�ركات االت�ص���ال «الإ�رسائيلية»
على احلدود ال�سورية الأردنية ،وفق
�إ�شارة معلوم���ات «�أمنية» رو�سية

امللأ �أن عمالء «املو�ساد» يقومون
بتدري���ب مقاتل���ي «داع����ش» يف
�سورية والعراق ،يف وقت ك�شف موقع
جملة «ت�شري ماغازين» الأمريكية،
وبن���اء عل���ى معلوم���ات و�صفه���ا
بـ«املوثوف���ة»� ،أن ق���وات �أمريكية
خا�ص���ة ،وبتن�سيق ��س�ري ع�سكري

«إندبندنت» البريطانية :الخروقات االستخبارية
السورية والعراقية واإليرانية والروسية بعثرت
أوراق «داعش» الميدانية مؤخرًا

�سبق���ت الغ���ارات «الإ�رسائيلي���ة»،
كا�شفة عن تن�سي���ق ا�ستخباري غري
م�سب���وق �سُ جِّ ل يف الف�ت�رة الأخرية
بني «املو�ساد» وقياديي «داع�ش»،
تتو�سّ طه �شخ�صي���ة ع�سكرية تركية،
بهدف مواجهة �رضبات حلف «�إيران
 �سورية  -العراق  -رو�سيا  -حزباهلل» ،ح�سب �إ�شارتها.
وربط ًا بعبور تل���ك املعلومات
ع�ب�ر تقري���ر رو�س���ي و�ص���ل �إىل
«الك�سندر بورخان���وف»؛ �أحد كبار
م�ساعدي الرئي����س فالدميري بوتني،
ح�سب ت�أكيد م�س�ؤول �أمني مقرَّب من
الأخ�ي�ر ،طلع بعده �إىل الإعالن على

«�إ�رسائيلي» ،تدير مع�سكراً يف بلدة
«ال�صواف���ة» �شم���ال الأردن ،حيث
يخ�ض���ع املئات م���ن «اجلهاديني»
اجل���دد للتدري���ب ،ويت���م متريرهم
فيما بع���د من اململك���ة �إىل تركيا،
ومنه���ا �إىل �سورية ،م�ش�ي�راً �إىل �أن
وا�شنطن بالتواط�ؤ مع اال�ستخبارات
«الإ�رسائيلية» �ساهمت ب�شكل كبري
يف جعل عنوان «قط���ع الر�ؤو�س»
امل�ل�ازم لثقافة «داع����ش» �سبي ًال
لع���ودة الواليات املتح���دة جمدداً
�إىل منطقة ال��ش�رق الأو�سط ،بحجة
حماربة «تلك الوحو�ش الب�رشية».
و�إذ لف���ت �إىل دور «�إ�رسائيل» الهام

«داع�ش» عجزت عن حتقيق خرق يف مطار دير الزور ..رغم كرثة ال�شاحنات االنتحارية

(�أ.ف.ب).

يف رعاي���ة التنظيم���ات املت�شددة،
حي���ث تواج���ه عربه���ا �أعداءه���ا
املتمثلني بحزب اهلل والأ�سد و�صو ًال
�إىل طهران ،ك�شف «ت�شري ماغازين»
عن �إن�شاء غرفة عمليات بالقرب من
العا�صمة الأردني���ة ،يديرها �ضباط
�أمريكيون و«�إ�رسائيليون» و�أردنيون
ي�سيرّ ون من خاللها حترُّك امل�سلحني
«املت�شددين» على جبهات �سورية
حمددة.
ويف ح�ي�ن �أ�ش���ار «كي���م
�سنغوبت���ا»؛ املرا�س���ل يف �صحيفة
«�إندبندن���ت» الربيطانية ،وا�ستناداً
�إىل تقاري���ر ميداني���ة� ،إىل �أن نتائج
معارك مط���ار دير ال���زور الع�سكري
�ستن�سحب يف الفرتة القريبة املقبلة
�إىل جبه���ات �أخ���رى �شم���ال و�رشق
�سورية ،لفت �إىل خروقات ا�ستخبارية
خطرية باتت تخلخ���ل �أعمدة هيكل
«داع�ش» على �أي���دي اال�ستخبارات
ال�سوري���ة والعراقي���ة والإيراني���ة
والرو�سي���ة« ،وله���ذا الف�ضل الكبري
يف بع�ث�رة �أوراق التنظيم امليدانية
يف الفرتة الأخرية»؛ وف���ق �إ�شارته،
وقد رب���ط حملل���ون ع�سكريون بني
ف�شل «الغ���زوة الداع�شية» الأخرية
والتدخ���ل «الإ�رسائيل���ي» املتزامن
ع�ب�ر �إغارته على موق���ع قرب مطار
دم�شق ال���دويل خالٍ م���ن �أي داللة
ا�سرتاتيجي���ة� ،أعق���ب «�صدمة» يف
�أجهزة اال�ستخبارات «الإ�رسائيلية»
التي كان���ت تتابع بدق���ة جمريات
املع���ارك يف حميط مطار دير الزور،
وم���ا رافقها م���ن م�شاه���د ت�ضمّنت
ر�ؤو�س��� ًا ملقاتل�ي�ن «داع�شي�ي�ن»
حملها جن���ود �سوري���ون ،وع�رشات
اجلثث الأخرى التي كدّ�ستها وحدات
اجلي�ش يف �شاحنات عُ لِّق بع�ضها يف
مقدمتها ،يف �إ�شارة تدل على التعامل
باملث���ل ،ورداً على جرائم «داع�ش»
ومواجهته بنف�س �أ�ساليبه ،وكر�سالة
لداعمي���ه الإقليمي�ي�ن م�ضمونها �أن
«مترير اخلطط املعادية يف �سورية
ع�ب�ر املرتزق���ة ل���ن يك���ون م�أمون
العواقب من الآن ف�صاعداً».
يف املح�صل���ة ،وعلى وقع �أنباء
ت�ش�ي�ر �إىل اقرتاب �إعالن تطهري جوبر
(�إح���دى قالع اجلماع���ات امل�سلحة)
بالكام���ل ،ويف وق���ت يُطبق اجلي�ش
ال�س���وري عل���ى م�سلح���ي حلب يف
طريقه لإخ�ضاع ما تبقّى من مناطق
يتح�صن���ون فيه���ا ،للح�ص���ار التام
وقطع طري���ق �إمداده���م الوحيد مع
تركيا ،ي�شري م�س�ؤول رفيع يف �سلطنة
عُ مان �إىل «�سلة مفاج�آت ميدانية»
قادمة يف �سوري���ة ،كما يف العراق،
�ستُرتجم عل���ى الأر����ض وفق خطة
ع�سكرية مو�سَّ عة حملت تواقيع قادة
بارزين من �سورية والعراق ورو�سيا
و�إيران ،وح���زب اهلل ،ناق ًال كالم ًا عن
الرئي�س ب�شار الأ�س���د م�ؤخراً ،مفاده
«العودة �إىل ال���وراء ،قرارنا الن�رص..
ولينتظروا الأعظم».
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من هنا وهناك

¡ مراحي�ض �أردوغان تثري �أزمة

ك�شف احت����اد مهند�سي البناء الأت����راك �أن ال�سلطة
�صنعت يف الق�رص اجلديد الذي بناه الرئي�س الرتكي
رجب طيب �أردوغان مراحي�ض خا�صة لكل �شخ�ص،
ترتاوح قيمتها بني خم�سة �آالف وع�رشة �آالف لرية
تركية (�ألفني وخم�سمائة �إىل خم�سة �آالف دوالر).
وكانت الأق����داح املذهبة الت����ي ت�ستخدمها زوجة
�أردوغ����ان قد �أث����ارت �ضجة يف عدد م����ن و�سائل
الإعالم ،حيث تبني �أنها ملب�سة بالذهب ،وم�ص َّنعة
خ�صي�ص���� ًا من �أجل الق�رص ،وتبل����غ تكلفة الواحدة
منها �ألف لرية تركية (خم�سمائة دوالر).

¡ الكبت اجلن�سي ..و�شعبية «داع�ش»

قال��ت منظم��ة «الع��دل والتنمي��ة احلقوقي��ة» �إنها
تو�صل��ت �إىل نظري��ة تثب��ت وج��ود عالق��ة ب�ين
العق��د اجلن�سي��ة وانخ��راط ع��دد كبري م��ن ال�شباب
ُ
بال��دول العربي��ة والإ�سالمية ب�صف��وف التنظيمات
«اجلهادي��ة» يف الع��راق و�سوري��ة وباك�ست��ان
و�أفغان�ست��ان ،ودول �آ�سيا و�أفريقيا .ودللت املنظمة
عل��ى �صحة نظريتها بالعالقة بني التطرف والكبت
اجلن�سي بقيام تنظيم «الدولة الإ�سالمية يف العراق
وج��وار بالع��راق
وال�ش��ام» ببي��ع الن�س��اء ك�سباي��ا
ٍ
و�سوري��ة ،و�إن�شاء �أ�سواق لرقي��ق الن�ساء ،وكذا زواج
«�أمراء اجله��اد» لعدد كبري من الن�ساء للتخل�ص من
تلك العقد اجلن�سية.

¡ �ضد «داع�ش»

�أعلنت جمموع����ات ع�شائرية يف منطقة دير الزور
التحاقه����ا باجلي�ش ال�سوري �ض����د «داع�ش» الذي
كان قد نفذ عمليات �إعدام بحق مئات من �أبنائها،
�إ�ضافة �إىل اقتي����اد عدد كبري من الن�ساء «�سبايا»
�إىل مناطق �سيطرته يف الريف.
م�صدر ع�سكري �سوري �أك����د لـ«الثبات» �أن ه�ؤالء
املقاتلني �سيعززون قوة اجلي�ش ال�سوري املدافعة
عن مطار دي����ر الزور الع�سكري ،متو ّقع���� ًا �أن يو ّلد
التحاقهم باجلي�����ش حالة من االنفجار يف مناطق
�سيطرة «داع�ش» يف الريف.

¡ «احتالل» جديد للأردن

احتل��ت �صفق��ة الغ��از املزم��ع عقدها ب�ين الأردن
و«�إ�رسائيل» �صدارة امل�شهد التفاعلي على �صفحات
موقع التوا�ص��ل االجتماعي (في�سب��وك) ،يف �إ�شارة
�إىل م��دى ال�سخ��ط ال�شعب��ي م��ن ه��ذه االتفاقي��ة
الت��ي ُو�صفت باتفاقي��ة «العار» من جه��ة ،وب�أنها
«احت�لال» من جه��ة �أخ��رى ،ال�سيم��ا �أن االتفاقية
املزم��ع عقدها قب��ل نهاية هذا الع��ام تبلغ قيمتها
 15ملي��ار دوالر ،ترب��ط الأردن بالتزامات للكيان
ال�صهيوين على م��دار خم�سة ع�رش عام ًا مقبلة ،و�إذا
مت��ت ف�إنها تخ��دم م�صالح الع��دو ،لأن حجم الآبار
ّ
وكلف��ة �إ�سال��ة الغاز ونقل��ه غري جمدي��ة اقت�صادي ًا
للكيان ال�صهيوين �إن �أراد ت�صديره.

¡ «عرب االعتدال» يحبطون االنتفا�ضة

ك�شف اجل��ن�رال عامو�����س غلعاد؛ رئي�����س الدائرة
إ�رسائيلية،
ال�سيا�سي����ة والأمنية يف وزارة احلرب ال
ّ
�سماه التحري�ض
عربي����ة ّ
�أن دو ًال ّ
تدخلت لوقف ما ّ
على التظاهر يف القد�س وامل�سجد الأق�صى ،راف� ًضا
الإف�ص����اح عن �أ�سماء هذه ال����دول .و أ� ّكد غلعاد يف
العربية التي
مقابل����ة �إذاعي����ة �أ ّن جه����ود ال����دول
ّ
ودبلوما�سي
���ي
ّ
ت ّدخلت ا�ستجاب����ة لتحرك �سيا�س� ّ
«�إ�رسائيلي» مكثّف �أ�سفرت ع����ن نتائج �إيجابية،
معت��ب�راً �أ ّن ما نعته مب�ستوى التحري�ض قد تراجع،
العربية مع العمليات
تكامل جهود الدول
يف ظ����ل ُ
ّ
إ�رسائيلية»
التي �أقدمت عليها الأجهزة الأمنية «ال
ّ
من اعتق����ال و�إبعاد عن امل�سج����د الأق�صى وتدمري
املنازل ،وغريها.

 6عربي  -دولي
القواسم
بين إعالني
«يوم التضامن»
و«حقوق اإلنسان»
�إعالنان �أطلقتهما اجلمعية
العامة للأمم املتحدة؛ الأول:
ال��ي��وم العاملي للت�ضامن
م��ع ال�شعب الفل�سطيني
يف التا�سع والع�رشين من
ت�رشين الثاين املا�ضي عام
 ،1977والثاين :اليوم العاملي
حلقوق الإن�سان يف العا�رش
من كانون الأول عام .1948
ال�س�ؤال :ما هي القوا�سم
بني الإعالنيني التاريخيني؟
�إع�ل�ان حقوق الإن�����س��ان يف
العامل ولي�س يف فل�سطني،
وعلى ال��رغ��م م��ن ذل��ك ثمة
قوا�سم بينهما .يوم الت�ضامن
أُ�ع��ل��ن عنه يف نف�س اليوم
الذي �أقرت فيه الأمم املتحدة
ق��رار تق�سيم فل�سطني عام
 ،1947و�إن جاء بعد  30عام ًا
على قرار التق�سيم� ،أما الثاين
فجاء بفارق �أ�شهر على �إعالن
وثيقة قيام «�إ�رسائيل» يف
� 14أي��ار ع��ام  ،1948ونكبة
ال�شعب الفل�سطيني وطرده
من �أر�ضه وطنه يف � 15أيار
عام  ،1948والقوا�سم هي:
�أو ًال :الفل�سطيني الذي ُطرد
من �أر�ضه ،على مر�أى و�سمع
املجتمع الدويل.
ث��ان��ي � ًا :الأمم املتحدة
�صاحبة الإع�لان�ين ذاتهما،
وال���ت���ي ات���خ���ذت ع����شرات
القرارات اخلا�صة بالق�ضية
الفل�سطينية ومل تتمكن من
فر�ض وتنفيذ واحد منها.
ثالث ًا�« :إ�رسائيل» الع�ضو
يف الأمم املتحدة ،واملف َرت�ض
�أقله �أنها موقعة على �إعالن
احلقوق ،لكن �أينها منه وهي
ت��رت��ك��ب اجل��رائ��م اليومية
بحق الفل�سطينيني و�أر�ضهم
ومقد�ساتهم.
رابع ًا� :أمريكا التي ت ّدعي
حماية حقوق الإن�سان وهي
ال��ت��ي انتهكته يف فيتنام
و�أفغان�ستان والعراق ،وحتمي
جرائم «�إ�رسائيل»!
لو كانت اليانور روزفلت؛
رئي�سة جلنة �صياغة �إعالن
ح��ق��وق الإن�����س��ان ،م��ا زال��ت
على قيد احلياة ،هل كانت
�ستعتذر على انتهاكات بلدها
�أمريكا وربيبتها «�إ�رسائيل»
على ما ارتكبوه من جرائم
بحق الإن�سانية يف فل�سطني
و�سواها؟

رامز م�صطفى

أحــداث
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عام من التضامن الدولي الداعم مع فلسطين
تط���رح اخلط���وة الفل�سطيني���ة
املت�أخرة يف التوجُّ ه �إىل جمل�س الأمن
لإجبار االحتالل ال�صهيوين على اخلروج
م���ن الأرا�ض���ي الفل�سطيني���ة املحتلة
عام  67الكث�ي�ر من عالمات اال�ستفهام
يف الرتدد التخ���اذ مثل هذه اخلطوات
الدبلوما�سية� ،أو لوقف التن�سيق الأمني
م���ع الكي���ان الغا�ص���ب ،خ�صو�ص ًا �أن
الدواف���ع باهظة الثمن وتُدفع من دماء
ال�شهداء واجلرح���ى الفل�سطينيني ،مع
العل���م امل�سبق �أن الوالي���ات املتحدة
�ست��ض�رب �أي حت���رك فل�سطيني ،مهما
كانت رمزيته ،با�ستخدام كافة الآليات،
ومنها «الفيتو».
اجلان���ب الأمريكي م���ازال ي�سعى
يف �سيا�ساته مع الطرفني الفل�سطيني
وال�صهويني �إىل الدفع باالجتاه الداعي
ال�ستئن���اف املفاو�ض���ات الثنائي���ة،
بالآليات نف�سه���ا ،مع بع�ض الإغراءات
ال�شكلية جل���ذب املفاو�ض الفل�سطيني
دون �أي �ضمان���ة ،بتج���اوز ال��ش�روط
والعقب���ات والآلي���ات ال�سابق���ة التي
�أدت �إىل �إف�ش���ال املفاو�ضات ،يف وقت
باتت ال�سيا�سة الأمريكية ت�شكّل غطا ًء
�سيا�سي��� ًا لل�صهاينة ملوا�صلة م�شاريع
اال�ستيط���ان وتو�سيعه���ا ،وتهوي���د
القد�س وعزل الأغ���وار ،وتو�سيع دائرة
االعتقاالت والقتل ،وكان �آخرها جرمية
اغتيال القائد املنا�ض���ل «�أبو عني»،
كذلك ال�سعي جلرّ اجلانب الفل�سطيني
�إىل مزي���د م���ن التع���اون الأمني ،مبا
ي�ؤدي �إىل تعميق اخلالفات يف املوقف
الوطني الفل�سطيني.
ي�أت���ي ذل���ك يف وقت تزي���د فيه
احتماالت ان���دالع انتفا�ض���ة �شعبية

ال�سيا�سة الأمريكية ت�شكل غطاء لل�صهاينة لتهويد القد�س

فل�سطينية م���ن القد����س ،ويُحتمل �أن
تك���ون ر�أ�س حربة معرك���ة الدفاع عن
الأر����ض الفل�سطينية ،ما يتطلب تعزيز
الوحدة الوطني���ة ،وتفعيل نقاط القوة
الفل�سطينية بتوف�ي�ر كل �أدوات جناح
ان���دالع االنتفا�ضة ،وتهيئ���ة الأجواء
الداخلية الفل�سطينية لتغيريات تطال
النظ���ام ال�سيا�سي ،وال��ش�روع الفوري
باطالق حوار وطني م���ن �أجل ت�شكيل
حكومة وح���دة وطني���ة حقيقية ،مبا
ميكّن م���ن مواجهة التحدي���ات ب�شكل
موحد ،يف �إطار الت�أ�سي�س ال�سرتاتيجية
فل�سطينية قائم���ة على وقف املراهنة
عل���ى ال�سيا�س���ة الأمريكي���ة الداعمة

للكي���ان ال�صهي���وين وممار�سات���ه
الوح�شي���ة ،ومتماي���ز ع���ن خمتل���ف
املواقف الدولي���ة امل�ساندة لفل�سطني
يف مواجهة الإرهاب ال�صهيوين ،حيث
�أكدت التجربة ف�شل ال�سيا�سة الأمريكية
يف الو�صول �إىل حلول ،نتيجة االنحياز
�إىل اجلانب ال�صهيوين ،واال�ستمرار يف
ا�ستخدام «الفيت���و» مل�صلحة الكيان
ال�صهيوين ،يف وقت يقف العامل ب�أ�رسه
�إىل جانب فل�سطني ،الأمر الذي ي�شجّ ع
عل���ى موا�صل���ة معاجل���ة االنق�سام،
واغتنام فر�ص���ة التخبط لدى حكومة
نتنياهو ،التي ت�سع���ى �إىل انتخابات
ت�رشيعية مبكّ���رة ،للتهرُّب من حقيقة

الأزمة داخل الكيان الغا�صب ،خ�صو�ص ًا
�أن اتفاق التهدئة مع اجلانب ال�صهيوين
يف قطاع غزة مل ي�ؤ ِّد �إىل وقف الأعمال
العدوانية لق���وات االحتالل يف ال�ضفة
والقد�س والقطاع ومناطق الـ.48
�إن �إرتباك املوقف ال�صهيو�-أمريكي،
وو�ص���ول املفاو�ض���ات الثنائي���ة مع
ال�صهاين���ة برعاي���ة الواليات املتحدة
الأمريكي���ة �إىل حائط م�س���دود ،ي�ضع
احلال���ة الفل�سطيني���ة �أم���ام خيارات
حمدودة ،ويف مقدمتها املقاومة بكافة
�أ�شكالها؛ ال�سلمي���ة وامل�سلَّحة ،و�أي�ض ًا
الن�ضال الدبلوما�سي ،وا�ستثمار ع�ضوية
فل�سط�ي�ن املراقب���ة يف االمم املتحدة
للتوقيع عل���ى نظام روم���ا الأ�سا�سي
املن�شِ ���ئ واملنظِّم ملحكم���ة اجلنايات
الدولي���ة ،واالنت�س���اب �إىل ال���وكاالت
وامل�ؤ�س�س���ات الدولية ،وع���زل الكيان
ال�صهي���وين وحما�سبته على انتهاكاته
وجرائمه بح���ق �شعبن���ا الفل�سطيني،
وتثبي���ت وق���ف التن�سي���ق الأمني مع
�سلط���ات االحتالل ،وامتن���اع الأجهزة
الأمنية الفل�سطينية عن حماولة احتواء
التح���ركات ال�شعبي���ة �ض���د االحتالل
واال�ستيط���ان ،بالإ�ضاف���ة �إىل اعتماد
�سيا�سة اقت�صادية مالية تتجاوز قيود
بروتوكول باري�س االقت�صادي ،وتفعيل
حمالت مقاطعة املنتجات ال�صهيونية،
والداعم���ة لل�صهيوني���ة يف خمتل���ف
�أنحاء العامل ،ووق���ف التعاون الأمني
واالقت�صادي مع ه���ذا الكيان الغا�صب
من خ�ل�ال ف�ضح اجلرائ���م ال�صهيونية
اليومية بحق ال�شعب الفل�سطيني.

�سامر ال�سيالوي

قرنان من الزمن..
فاتورة «الربيع العربي»

مقاتل من البي�شمركة يرفع العلم الكردي يف نقطة حمررة من منطقة عني العرب (�أ.ف.ب).

خ�ل�ال الأ�سبوع املا�ض���ي �أعلنت
ق���وات البي�شمرك���ة الكردي���ة رف�ضها
عرو�ض��� ًا �إقليمي���ة ودولي���ة لت�سليح
الع�شائ���ر العربي���ة يف كركوك بهدف
امل�ساع���دة يف الدف���اع ع���ن املدينة
مبواجه���ة «داع����ش» ،وطلب���ت ممن
يرغب يف القتال من العرب االلتحاق
ب�صفوفها ،خل�شيتها م���ن انتقال هذه
الأ�سلح���ة �إىل مقاتل���ي «داع�ش» ،ما
يعك�س فقدان ثقة �سيا�سية نهائي حتى
�ضم���ن املدينة الواح���دة يف العراق.
ب�رصف النظ���ر عن ح���ق البي�شمركة
يف التفرد بالقرار على م�ستوى �إقليم
كرد�ستان ،فهي �أي�ض ًا التي حددت اجلهة
التي من حقها الدفاع عن مدينة عني
الع���رب (كوب���اين) يف �سورية ،ملجرد
�أنها مدينة غالبية �سكانها من الأكراد.
اخلطري يف ه���ذا الأمر لي�س يف موقف
البي�شمركة الت���ي تُعترب قوات حماية
كردي���ة لإقليم كرد�ستان ،بل يف و�ضع
ال�سُّ ن���ة العرب� ،سواء يف و�سط العراق

�أو �رشقي و�شمايل �سورية ،حيث باتوا
يج���دون �أنف�سه���م دائم ًا ب�ي�ن نارين:
«داع�ش» م���ن جهة ،و�أي طرف يقاتل
«داع����ش» من جهة �أخ���رى ،ال بل �إن
«الربيع العربي» برمّته يبدو وك�أنه
ال ي�سته���دف الأقليات يف ال�رشق بقدر
ما يهدف �إىل متزي���ق ال�سُّ نية العربية
بكياناته���ا وقوميته���ا اجلامع���ة،
و�إعادتها �إىل زمن الوهابية يف منت�صف
القرن الثامن ع�رش ،حيث كانت تن�شب
املعارك ب�ي�ن قبائل الر�شي���د و�شُ مّر
و�آل �سع���ود يف مناطق جند واحلجاز،
�إىل �أن انت��ص�رت قبيل���ة �آل �سع���ود،
وكانت اململكة ال�سعودية عام .1934
نحن ال نروي التاريخ ،بل �إن التاريخ
ي�ستعي���د نف�س���ه يف ب�ل�اد الع���رب،
والع���رب حكم��� ًا عائ���دون �إىل �سلطة
الع�ش�ي�رة والقبيل���ة ،لي����س فقط لأن
املنطق ال�سيا�سي العربي قد انحرف،
ب���ل لأن مواجهة «وهابي���ي» القرن
بات ي�ستلزم ذل���ك يف ليبيا �أو اليمن

www.athabat.net
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اإلعصار التكفيري :سيدني ..بلجيكا ..والرياض
ظ ّن رع���اة اجلماع���ات التكفريية �أن
الوح����ش التكفريي يتح���رك باجتاه واحد
ه���و ال�ساحات العربي���ة والإ�سالمية ،و�أن
التكفرييني لن يعودوا �إىل �ساحاتهم التي
انطلقوا منها ،و�أن �إ�شعال النار يف �سورية
والعراق ولبنان كفيل بحماية �ساحاتهم.
الوح����ش التكفريي متع���دد الر�ؤو�س،
ويبايع القيادات الوهمية �أو الأ�شباح التي
�صنعته���ا �أجهزة خماب���رات ،وهو تنظيم
مفتوح ،والدخ���ول �إليه يتحقق باملبايعة
ال�شفهي���ة و�إطال���ة اللحي���ة واللبا����س
الأفغاين الأ�س���ود ،واجتياز امتحان الذبح
واالغت�صاب و»جهاد الن���كاح» ،في�صبح
�أمرياً ووالي���اً ،ولذا ميك���ن اخرتاقه ،وهذا
م���ا ظه���ر يف الع���راق و�سوري���ة ،بعدما
�أعدم تنظيم «داع�ش» ع���دداً من قياداته
والع�رشات من عنا�رصه بتهمة اخليانة �أو
ال�رسقة والفرار من املعركة.
لقد �صدحت و�سائل الإعالم اخلليجية
والغربية ب�شعارات حقوق ال�شعب ال�سوري
والتعددي���ة ال�سيا�سي���ة والدميقراطي���ة
وت���داول ال�سلط���ة ،وب����أن الإرهابي�ي�ن
التكفرييني هم ثوّار ي�ستحقون الدعم ،ومل
ت�سفز �أعمال الذب���ح وبيع «ال�سبايا» من
الإيزيدي���ات وامل�سيحي�ي�ن وامل�سلمني �أيَّ
ر�أي ع���ام غربي ،حتى و�ص���ل الذبح �إىل
بع�ض الرهائ���ن الأمريكيني والربيطانيني
(�إذا كان ذلك �صحيحاً) ،ف�صار التكفرييون
جماعات �إرهابية ،بعدم���ا كانوا �إيقونات
ال�سيا�سة ال�سعودي���ة والقطرية ،وبعد �أن
حتركت «داع����ش» يف ال�سعودية وبد�أت
عملياتها ،فتبدّلت الفتاوى وبد�أت حمالت
االعتق���االت ..الإم���ارات تعتق���ل خالي���ا
لـ»الن�رصة» ،والإنرتبول يورد ا�سم ال�شيخ
يو�س���ف القر�ضاوي على الئحة املطلوبني

و�صو ًال �إىل هبّ���ة القبائل ال�سُّ نية يف
الع���راق لدع���م اجلي����ش يف الأنبار،
وحتدي���داً ح���ول مدين���ة الرم���ادي
مبواجهة «داع����ش» ،وهبّة الع�شائر
ال�سُّ ني���ة يف �سوري���ة لدع���م اجلي�ش
يف دير الزور مبواجه���ة «الن�رصة».
هي ديون للقبائ���ل والع�شائر ترتاكم
عل���ى الأنظم���ة العربي���ة ،الت���ي لو
قُ���دِّر لها خالل ال�سن���وات املقبلة �أن
ت�ستعي���د �سلطتها فهي �ستكون �أعجز
من فر�ض النظام الواح���د على �أحد،
وبع����ض البلدان العربي���ة �سائرة� ،إن
مل نق���ل �إىل «�إ�رسائيليات» مذهبية،
ف����إىل مقاطعات �أو حمافظات قبلية/
ع�شائري���ة يف ليبي���ا واليم���ن ،و�إىل
مقاطع���ات �أو حمافظ���ات مذهبية/
عرقي���ة يف الع���راق و�سوري���ة.
�سقط���ت بع����ض الأنظم���ة العربي���ة
ب���دون بدائل ،يف ليبي���ا الربملانني،
واجلي�ش�ي�ن ،و�آالف امليلي�شي���ات
املدعومة من القبائل ال عودة للنظام
املركزي ،ويف اليمن ي�سيطر احلوثيون
عل���ى املديري���ات واملحافظ���ات
تباعاً ،وتكاد تك���ون اليمن املجاورة
دولت�ْي� عل���ى
نْ
لل�سعودي���ة تعل���ن
الأقل� :شمالي���ة ،ال�سلطة فيها لي�ست
لل�سُّ نة ،وجنوبي���ة للحراك اجلنوبي!

�إ�سعاف �أحد اجلرحى امل�صابني جراء العمل الإرهابي و�سط العا�صمة اال�سرتالية �سيدين

الإرهابي�ي�ن ،والأمني العام للأمم املتحدة
بان ك���ي مون يعل���ن عن التع���اون بني
العدو «الإ�رسائيل���ي» وم�سلحي «الثورة
ال�سوري���ة» ..كل ذل���ك �ض���د «داع����ش»
لتدجينه���ا ولي����س الق�ض���اء عليها ،كما
�رصّح الرئي�س الأمريكي باراك �أوباما�« :إن
التنظيم يتعر����ض ل�رضبات ت�شبه ال�رضب
باملطرقة ،ونحن �أمام معركة طويلة».
انتق����ض الوح����ش التكف�ي�ري وهدد
رعاته بدف���ع الثمن ،و�أن���ه �سي�صل �إليهم
ث�أراً للتخلي عنه ،ما ا�ستنفر �أجهزة الأمن

بعض البلدان العربية
سائرة نحو محافظات
قبلية  -عشائرية ..إن
لم نقل إلى مقاطعات
«إسرائيليات» مذهبية

وفيما العراق يتج���ه م�ستقب ًال لدفع
ثم���ن ا�ست�ضافة «دويل���ة �إ�سالمية»
يف و�سط���ه ،لأن ال �إمكاني���ة لتجميع
التط���رف �إال يف و�سط الع���راق ،ف�إن
الو�ض���ع ال�سوري يتج���ه �إىل الت�أزمي
�أك�ث�ر م���ن �أي وق���ت م�ض���ى ،دون
�أن يتزح���زح النظ���ام �أو ينت��ص�ر.
وبعد �إطاللة الرئي�س الأ�سد و�إعالنه �أن
املعركة مع الإرهاب طويلة ،ات�ضحت
�أكرث و�أكرث هزالة مهمة املبوث الأممي
«دي مي�ست���ورا» يف �سوري���ة ،وبات
ال�سقف الأعلى الذي ب�إمكانه التباحث
فيه مع اجلانبني (النظام واملعار�ضة)

يف فرن�س���ا وبلجي���كا و�إ�سبانيا والغرب،
فبد�أوا ب�إلق���اء القب�ض عل���ى التكفرييني
الذين �سكتوا عنهم طيلة �أربع �سنوات ،لكن
عندما و�صلت الن���ار �إىل عوا�صمهم حتوّل
التكفريي���ون �إىل �إرهابيني! فالإرهابي من
يقتل �أمريكي ًا �أو غربي��� ًا �أو «�إ�رسائيلياً»،
لك���ن من يقت���ل الأبرياء يف ب�ل�اد العرب
وامل�سلم�ي�ن فه���و «ث���وري» ي�ستح���ق
امل�ساعدة والرعاية الأممية!
لق���د ��ض�رب الوح����ش التكفريي يف
�سي���دين بالتالزم مع بلجي���كا ،يف الوقت

ه���و جتميد القت���ال يف حلب ،ولي�س
وق���ف الن���ار ،وا�ستعج���ال اجلي����ش
ال�س���وري لإكمال الطوق حول املدينة
قبل «جتميد القتال» يعك�س حماولة
لرفع ال�سقف يف ح���ال التوافق على
التجميد ،وه���ذا �أق�صى املمكن حالياً.
الأخط���ر م���ن كل ه���ذا �أن ميخائيل
بوغدان���وف؛ نائ���ب وزي���ر اخلارجة
الرو�سي� ،أع���اد التذكري خالل جولته
الأخ�ي�رة يف املنطق���ة �أن الأمري بندر
ب���ن �سلط���ان؛ رئي����س اال�ستخبارات
ال�سعودي���ة ال�ساب���ق ،ق���ال ل���ه يف
مو�سك���و�« :سندمّر النظ���ام العلوي
حت���ى لو لزم الأمر تدم�ي�ر �سورية»،
و�سواء رحل بن���در �أو ح ّل �آخر مكانه
فهذا ال يعني �أن ه���دف «الوهابية»
املعا�رصة قد تب���دّل ،ويكفي ت�رصيح
دبلوما�سي �أملاين رفيع لي�ؤكد م�ؤخراً
التورُّط ال�سعودي امل�ستدام يف �صنع
ربيع العرب« :كل ظواهر الإرهاب يف
ال�رشق تدعمه���ا مادي ًا دولة خليجية
ك�ب�رى» ،و�إىل املزي���د م���ن احلروب
القبلي���ة بني «الر�شي���د و�شمر مع �آل
�سعود» ،وعودة قرنني من الزمان �إىل
الوراء يا عرب.

�أمني �أبو را�شد

(�أ.ف.ب).

الذي قُتل رجلي �أم���ن يف مدينة الريا�ض
ال�سعودية ،بع���د عملية احتجاز الرهائن،
وكان �سبق���ت ذل���ك ع���دة عملي���ات �ضد
مواطن دامناركي ،ويف �أمريكا قُتل خم�سة
�أ�شخا�ص بثالث���ة �أمكنة خمتلفة يف نف�س
الوقت ..وال�س�ؤال :هل مظاهرات املواطنني
الأمريكيني ال�س���ود �ضد التمييز العن�رصي
نافذة لتو�سّ ع عمليات القتل والإرهاب يف
�أم�ي�ركا ،حيث يختلط حاب���ل التكفرييني
بنابل ال�سود؟
الإع�ص���ار التكف�ي�ري ب���د�أ ب��ض�رب

ال�ساحاب الغربية واخلليجية ،و�ست�صبح
العائالت املالكة يف مرمى فتاوى التكفري.
�سيعامَ ل التكفرييون معاملة العمالء
الذين خدموا �أمريكا وبريطانيا ومل يمُ نحوا
ح���ق اللجوء ،و�سيعام���ل التكفرييون كما
عامل���ت «�إ�رسائي���ل» عمالءها من جي�ش
حل���د ،ف���الأدوات العميل���ة �س���واء كانت
�شيوخ ًا �أو مرتزق���ة �ستُقتل عندما ينتهي
دورها ،وقد بد أ� التح���رك ال�شعبي الغربي
�ضده���م ،فقد �شارك حوايل � 15ألف �شخ�ص
يف تظاه���رة الإثنني املا�ض���ي يف مدينة
دري�سدن �رشق �أملانيا �ضد «طالبي اللجوء
املجرم�ي�ن» و«�أ�سلمة» البالد ،وهذه هي
التظاهرة التا�سعة التي جتري يف املدينة
يف م���ا ي�سم���ى بـ«تظاه���رات الإثنني»،
والتي تنظمها جماعة «�أوروبيون وطنيون
�ضد �أ�سلمة الغ���رب» (بيغيدا) ،ما �سيدفع
بع�ضها للث�أر ب�رضب رعاته و�إقالقهم ،فقد
جاء دور الغرب واخلليج ،والأيام املقبلة
�ستحمل �أخبار الإرهاب املتنقل يف العامل.
من �سيدين �إىل بلجي���كا �إىل الريا�ض
�إىل �أم�ي�ركا والغرب �ست��ض�رب «داع�ش»
و�أخواته���ا بع���د ع���ودة املهزوم�ي�ن من
عنا�رصها �إىل بالده���م ،وتلقيح اجلاليات
الإ�سالمية ،والتي متثل يف فرن�سا و�أوروبا
جاليات �أ�سا�سية ،ما �سيجعل العامل حتت
فوبي���ا «عوملة الإره���اب ..وامل�ساواة يف
الذبح» ،وبدل �أن تقاتل �أمريكا والتحالف
ال���دويل يف �أرا�ضينا �ست�ص���اب بالإرهاب
يف �شوارعه���ا وبناياتها ،ولن يطول الزمن
حتى ن�سمع ب�إمارة «داع�شية» يف فرن�سا
و�أخ���رى يف بريطاني���ا ..وخليفة داع�شي
يتكلم الإنكليزية �أو الإملانية!

د .ن�سيب حطيط

ّ
تجمع العلماء المسلمين يشارك في مؤتمر
«مواجهة التطرف من منظور الوحدة الوطنية»

ال�شيخ د .عبدالنا�صر جربي وال�شيخ ح�سان عبد اهلل خالل �إحدى جل�سات امل�ؤمتر

لبّى جتمّع العلماء امل�سلمني دعوة ال�سفارة الأندوني�سية يف لبنان ،و«جمعية
نه�ضة العلماء» يف �أندوني�سي���ا ومكتبها يف بريوت ،للم�شاركة يف م�ؤمتر �إ�سالمي
حت���ت عنوان�« :صع���ود التطرف الإ�سالم���ي يف ال�رشق الأو�س���ط ..وكيفية مواجهة
التطرف من منظور الوحدة الوطنية».
ال�شي���خ ح�سان عبداهلل رئي�س الهيئة الإداري���ة يف التجمع قدّم قراءة تاريخية
و�سيا�سي���ة لأ�سب���اب ن�شوء التطرف والتكف�ي�ر ،داعي ًا �إىل مواجهته ب���كل الو�سائل،
وحمذراً م���ن �إيقاع الفنت بني فئات العامل الإ�سالمي حت���ت عناوين خمتلفة ،تارة
قومية وط���وراً طائفية و�أخرى مذهبية ،ال�سيما �أن تو�صيات م�ؤمتر هرت�سيليا ركّزت
على ال�رصاع املذهبي بني ال�سُّ نة وال�شيعة.
من جهته ،حتدّث الأمني الع���ام لـ«حركة الأمة» ال�شيخ د .عبد النا�رص جربي
عن دور امل�س�ؤولني يف رعاية �ش�ؤون الأمة ،وكيفية مواجهة التطرف.
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أنيس النقاش :الحل العسكري ضد «داعش» مضمون..
ولكنه ال يكفي
داع�ش

عج�ل�ات ال�سيا�سة مرتابط���ة مت�شابك���ة ،منها ال�رسيع
والظاهر ،ومنها البطيء امل�سترت ..لبنان واملنطقة والعامل
يف العم���وم ي�شهدون حراك ًا �سيا�سي��� ًا ،ورغم حراك بع�ض
ه���ذه «الدواليب» ال تبدالت للم�شه���د العام املتجه نحو
تعقيدات �أكرب� ..سيا�سيو لبنان يقرون بالتوازن الذي ي�ؤدي
�إىل ان�سداد الأفق� ،أما احلوارات فهي لتقطيع الوقت بانتظار
احللول العادلة� ،أو للـ«قوطبة» على خيار من يريد للبنان
حراً وعزيزاً..
عن ال�ش�ؤون الإقليمية والدولية وانعكا�سها على لبنان،
ح���اورت جريدة «الثبات» من�سق «�شبكة الأمان للبحوث
والدرا�سات اال�سرتاتيجية»؛ �أني�س النقا�ش ،و�إليكم �أبرز ما
جاء:
التحوالت الت���ي حت�صل على
م�ستوى الإقليمي والعاملي كبرية
ج���داً ،بغ����ض النظر ع���ن الت�أثري
اجليو�سيا�س���ي لأي دولة يف قلب
النقاش :الهويات
حمور من بني مع�سكرين كبريين،
وفق ما يج���ده املحلل ال�سيا�سي الدينية والطائفية يجب
�أني�س النقا�ش ،وبر�أيه «رو�سيا لها أن تنحسر لصالح عمل
موق���ف ،و�أوروبا لها مواقفها ،كما
لأي دولة يف دول عامل الثالث لها جبهوي واسع ينظم
موقفه���ا� ،أما للبنان فرغم �أنه بلد
العالقات المصلحية
�صغري ،هناك توازن خمتلط دقيق،
ور�أ����س الهرم في���ه لي�ست يف �أية
اجتاه ،ولذلك تراه «مكربج» على
امل�ستويات كله���ا ،وطرفا النزاع
يعرفان بحق �أنه ال ميكن ا�ستدارة
لبنان �إىل �أي اجت���اه ،رغم قدرات يرد« :بامل�ست���وى اال�سرتاتيجي،
مبن���اح عديدة ،وقدرات فري���ق امل�ستقب���ل املتدخ���ل يف
حزب اهلل
ٍ
مبناح �أخرى (حتى �سورية مل يحق���ق �أي ًا من �أهدافه..
الفري���ق الآخر
ٍ
ولو كانت م�ستندة على اخلارج)» .م���ا �أهمي���ة �أن يتم الإف���راج عن
ع��ش�رات وحتى مئ���ات ال�سجناء
تدخل
على امل�شهد الع���ام ،فيما ُّ
«كربجة»
حزب اهلل يف �سورية كان ناجح ًا،
يتح���دث النقا����ش ع���ن لأنه �أف�شل �سيا�سات ،وقلب موازين
�سيناريوه���ات عل���ى �شاكل���ة ق���وى ،و�أبقى النظ���ام يف �سورية
�أوكرانيا ،مبعن���ى اخلروج نهائي ًا على جانب من القوة وال�صمود».
عن العم���ل الد�ست���وري ل�صالح
امل�شهد العام
تغي�ي�ر موازي���ن الق���وى ا�ستناداً
�إىل الفو�ض���ى ال�شعبي���ة واحلراك
ومع تكرارنا ال�س�ؤال على نقا�ش
التعب���وي ،ولكن���ه ي�ش�ي�ر �إىل �أن
توجه ًا كه���ذا حمفوف باملخاطر ،ب�أن انت�صارات حزب اهلل والفريق
و�آخر هذه االجتاهات الفا�شلة ما ال�سيا�س���ي املتحال���ف مع���ه مل
ج���رى يف هونغ كونغ ..يف لبنان ترتجم �شيئ ًا من هذه االنت�صارات
ال اجتاهات لتك�سري الوقائع ،وما بال�سيا�سة منذ العام  2006وحتى
جنده اليوم هو نوع من امل�ساكنة اليوم ،يق���ول النقا����ش« :نتائج
بني م�رشوعني متعار�ضني ،االتفاق االنت�ص���ارات ال ميكن ح�رصها يف
يك���ون عل���ى الق���رارات الثانوية لبن���ان فقط ،لكن حتى بخ�صو�ص
امل�شرتك���ة ،والالاتف���اق على كل لبن���ان ،لنح�سب �أن م�رشوع حزب
وتدخل���ه يف �سورية
القرارات الأخرى ،وبالتايل ال �أفق اهلل ف�ش���ل،
ُّ
حلللة باملل���ف الرئا�سي ،وال ب�أي مل ي���ردع اجلماع���ات التكفريية،
م���اذا �ستك���ون علي���ه احلال يف
ملف هام».
ن�س����أل النقا�ش :ولكن فريق  14لبن���ان عل���ى امل�ست���وى الأمني
�آذار يبدو وك�أنه ي�صل �إىل القرارات وال�سيا�س���ي..؟ ال�رصاع واال�شتباك
التي يريد ،فيم���ا الفريق الآخر ال لي�س���ا يف كمية عدد ال�سجناء يف
يحقق �أية نتيجة عل���ى الأر�ض ..رومية الذين �ستطلقهم احلكومة،

ي�ؤك����د النقا�����ش �أن «داع�����ش»
ُدحر قريب ًا ،و�سيتم حترير معظم
�ست َ
املدن الكب��ي�رة ،لكن امل�س�ألة باتت
م����ن التعقي����د �أنه يج����ب حت�صني
املنطقة بر�ؤية ا�سرتاتيجية جديدة
تف�شت ،بر�أيه:
تواكب الأحداث التي ّ
«االنت�صار الع�سكري ال ُينهي الأزمة،
ب����ل الر�ؤية ال�سيا�سية القائمة على
الت�شاركية وحدها حتمي الهويات
الفرعي����ة ،وال تلغيه����ا ،وحتق����ق
امل�صالح امل�شرتكة جلميع ال�شعوب
يف املنطق����ة ،وبر�أي����ي �إيران �إن مل
ت�ستطع مللم����ة الو�ضع يف �سورية
والعراق� ،سينتقل هذا اجلو املوبوء
�إىل داخله����ا ،واللملمة التي �أحتدث
عنها لي�س����ت ع�سكرية بقدر ما هي
�سيا�سية ..فم����ا ي�شفع بالأخرية �أن
لديها قدرات ع�سكرية ب�إمكانها منع
التخريب ،لكن العدوى الطائفية �إما
�أن تنح�رس �أو �ستمدد ،وهذا التمدد ال
ميكن ح�رصه مبنطقة دون �أخرى».
رو�سيا ..و�إيران

�إمنا ال��ص�راع مت�شعب ،وهو يطال
الإقليم ككل ،وه���ذا التوازن على
امل�ستوى ال���دويل والإقليمي �آخذ
عل���ى الت�شكُّل ومتظه���ره �سيكون
بوت�ي�رة �رسيع���ة ،لأن الأح���داث
�أي�ض ًا تفر�ض على اجلميع خطوات
�رسيعة �أي�ض ًا».
باالنتقال �إىل امللفات الإقليمية،
يرى النقا����ش �أن �أزمات املنطقة
يف �سوري���ة والع���راق واخللي���ج
العربي و�شمايل �أفريقيا مل ت�ستقر:
«احللحلة تظهر وتت�شكل بانت�صار
فريق على �آخر� ،أو بو�صول قناعة
لدى الفريقني ب�أنهما عاجزين عن
االنت�صار ،فيتو ّلد م�رشوع تقا�سم
نف���وذ �أو نظ���ام عامل���ي جديد،
وبتقدي���ري �أنه يف الع���ام 2015
�سيبد أ� الفريق ال�صامد يف املنطقة
ك�سب نتائ���ج �صموده بال�سيا�سة،
لأن الفريق الأمريكي �سيقتنع �أنه
لي����س مبقدوره فر�ض كامل �إرادته
على �شعوب املنطقة والعامل».

تطرح نف�سه���ا بقوة« :هناك ف�شل
�أنظم���ة ودول من جه���ة ،وهناك
م�ؤام���رات و�سيا�س���ات تخريبية
من جهة �أخ���رى ،لكن هناك �أي�ض ًا
حلول و�إبداعات ل�شعوب املنطقة
�أطال���ب بت�شكيلها يف �أ�رسع وقت
ممكن ،واخلطر احلقيقي بر�أيي هنا،
علينا التعلُّم م���ن التجارب التي
مرت ،فالهوية الفرعية �إن حتركت
ّ
يف مكان حُت���رك تلقائي ًا الهويات
الفرعية الأخ���رى ..وهذا اال�ستفزاز
ال ميكن تخطيه �إال ب�إيجاد م�شرتك
يجمع الهويات الفرعية ،وبر�أيي،
الهويات الدينية والطائفية يجب
�أن تنح��س�ر ل�صالح عمل جبهوي
وا�سع ينظم العالقات امل�صلحية
ب�ي�ن اجلماع���ات والهوي���ات
املتعددة».

العمل اجلبهوي

النقاش :في العام
 2015سيبدأ الفريق
الصامد في المنطقة
بكسب نتائج صموده
سياسيًا

يق���ر النقا�ش �أن تفتت املنطقة
ّ
يف �سوري���ة والع���راق واملنطقة
لي�س���ت يف �أح�سن حال ،فالنتائج
النف�سية لهذه احل���روب وانت�شار
اخلالي���ا الإرهابية لها انعكا�سات
خطرية عل���ى ال�شع���وب ،لكنهم
�أي�ض ًا �صقلوا �شعوب املنطقة جتاه
تبدالت وحتوالت و�أطر جديدة قد

بالن�سب���ة �إىل رو�سي���ا ،ب���ات
الرئي����س بوت�ي�ن عل���ى قناعة �أن
الغرب يريد تفتيت رو�سيا �إىل دول
متنازعة ومتناحرة ،يقول النقا�ش:
«ال جمال للم�ساوم���ة بينه وبني
�أم�ي�ركا ،نح���ن الي���وم يف مرحلة
انتق���ال �صم���ود �شع���وب العامل
للدف���اع عن م�صاحله���ا �ضمن �أطر
تربز قوى �إقليمي���ة ودولية توازي
القدرة الأمريكية الغربية ،امل�س�ألة
حتت���اج �إىل بع����ض الوقت ،يجب
ابتكار م�رشوع �سيا�سي ،و�إىل حني
ت�ش���كُّل هذه الق���وى تراجع النفط
موجه ب�شكل رئي�سي ل�رضب
اليوم َّ
النمو االقت�صادي يف �إيران ورو�سيا،
ويف حال مت ّكن���ت هاتان الدولتان
م���ن ال�صمود� ،ستتغ�ي�ر املعادالت
يف املنطقة والع���امل ،ف�إيران على
�سبيل املثال ب ّدلت من اتكالها على
النف���ط ،وهذا ما ُي�سم���ى بتحويل
النكب���ات �إىل فر�صة ،وم���ا تلعبه
�أمريكا يف هذا املجال �أي�ض ًا يق ّوي
االقت�ص���اد ال�صين���ي ،الذي هو يف
الأ�صل يناف�س االقت�صاد الأمريكي،
فكيف مع انخفا�ض الطاقة بالن�سبة
�إىل امل�شاريع ال�صناعية»..؟
ب���ر�أي النقا����ش�« ،إ�رسائيل»
لي�س���ت مرتاحة ،رغ���م الأحداث
الدرامية يف منطقة ال�رشق الأو�سط:
«وهي عاجزة عن حتجيم حركة
حما�س ،فاخلطر الوجودي لل�شعب
الإ�رسائيلي حقيقي ،والقوى التي
ت�ستعد لإ�رسائيل ما زالت ت�ستع ّد،
وبوترية ت�صاعدية».

�أجرى احلوار :بول با�سيل
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إميل لحود يتذكر..
الطبقة السياسية تعادي العدالة والنزاهة
يتحدث الرئي�س �إميل حلود عن
ال�سنتني الأولني م���ن بداية عهده
فيقول:
�أنا ال �أ�ؤم���ن بالربح واخل�سارة
على ال�صعيد ال�شخ�صي ،ف�أنا �أعمل
ح�سب �ضم�ي�ري ،وما فيه م�صلحة
كنت �أعرف
ال�شعب والدولة ،فق���د ُ
�أين �س�أواجه م�ش���اكل ،وتع ّزز هذا
ال�شع���ور ل���دي مع الأي���ام ،ال بل
ال�ساعات الأوىل من بعد انتخابي
�سايرت
رئي�س��� ًا للجمهورية ،فل���و
ُ
عل���ى م�صلحة الدول���ة وال�شعب،
و�سايرت الرئي����س رفيق احلريري
ُ
بتطلعات���ه وح�ساباته وم�شاريعه،
كن���ت �أنا �شخ�صي ًا ربحت ،لكن كنا
�سنخ�رس احللم ب����أن لدينا فر�صة
لنقيم دولة بكل ما يف الكلمة من
معنى.
يتابع الرئي�س حلود :لو كان يف
يد الرئي�س الراحل رفيق احلريري،
وكثري م���ن الطبق���ة ال�سيا�سية �أال
�أ�ص���ل �إىل رئا�س���ة اجلمهورية ،ملا
كنت ان ُتخب���ت ،لكن الناخب الأكرب
ُ
كان الرئي�س ال�سوري الراحل حافظ
الأ�س���د ،وكان���ت فرن�س���ا و�أمريكا
تلعب���ان م���ن بعي���د ،لكنهما مل
ي�ستطيعا �أن يغيرّ ا يف م�سار الأمور،
خ�صو�ص ًا �أن هناك وجوداً ع�سكري ًا
ل�سورية يف لبن���ان �آنذاك ،وكانت
الأكرثية ال�ساحقة من ال�سيا�سيني
«طالعة نازل���ة» من و�إىل دم�شق،
وال تقط���ع خيط��� ًا �إال مب�شورته���ا
وم�شيئته���ا ،وبالت���ايل فه���م لو
ا�ستطاعوا �أن يحولوا دون انتخابي
ملا ت�أخروا عن الأمر ،مع العلم �أن
الرئي�س احلريري ،ومبا ميثّل ،مت ّكن
من ت�أخري ه���ذا االنتخاب من عام
� 1995إىل عام .1998
يف تلك الفرتة كانت ا�ستطالعات
ت�صب يف م�صلحة قائد
الر�أي كلها
ّ
اجلي�ش ،كم���ا ورد �سابق ًا ،حتى �أن
جري���دة النهار �أعطتني  66باملئة،
بينما ح�ص���ل ن�سيب حلود (رحمه
اهلل) على  3باملئة ،وبطر�س حرب
وهلم ج���را مع
عل���ى  2باملئ���ة،
ّ
�أ�سماء �أخرى.
ال�سبب يف ذلك الت�أييد ال�شعبي
ه���و �أن هن���اك �إجن���ازات حتققت،
�سواء على م�ستوى بناء امل�ؤ�س�سة
الع�سكري���ة� ،أو عل���ى م�ست���وى
الإجن���ازات والت�ضحي���ات الت���ي
ق ّدمتها ه���ذه امل�ؤ�س�سة يف ت�أمني
الأمن واال�ستق���رار ،واحلفاظ على
بنى وم�ؤ�س�سات الدولة.
وحينم���ا وقع االختي���ار على
الرئي�س �سليم احل�ص ليكون رئي�س ًا
للحكوم���ة ،قل���ت �إن اهلل يريد ذلك
لي�صبح عندنا دولة ،فت� ّأملنا خرياً،
و�أننا �سنق���در �أن نعمل ولو بع�ض
ما نطمح �إليه.
يتاب���ع الرئي�س حل���ود :حينما
ان ُتخب���ت رئي�س��� ًا للجمهورية من

الرئي�س اميل حلود

ق َبل جمل�س النواب املنتخب على
�أ�س�س طائفية ،وعلى �أ�س�س م�صالح
�ضيق���ة ،كان ال بد م���ن جتاوز هذا
الواقع ،فارت�أين���ا �أن ن�أتي بخرباء
م���ع بداية العه���د ،وكل خبري يف
جماله ،حت���ى نتم ّكن م���ن �إعادة
تع���ومي ال���وزارات ،وم���ن �أجل �أن
يقدم���وا االقرتاحات الت���ي تقوي
الإدارات ،وبهذا لو عدنا �إىل �أ�سماء
الوزراء يف وزارة العهد الأوىل ،جند
�أن كل �صاح���ب اخت�صا�ص كان يف
مكانه.
ي�ست���درك الرئي�س حل���ود هنا:
احل�ساب���ات يف ال�سيا�سة تختلف
ع���ن اجلي����ش ،فاجلي����ش �أكرثية
�أ�صح���اب الق���رار في���ه يتحلّ���ون
بالإرادة والعقلي���ة الوطنية ،لكن
فوجئت �أن يف ال�سيا�سة لي�س الأمر
على هذا النحو بتات��� ًا ،فالأكرثية
من ال�سيا�سيني يغلّبون احل�سابات
ال�شخ�صي���ة ،والأقلية م���ن ه�ؤالء
لديه���م ح�سابات وطنية ..لقد كنت
تبوئي �سدة رئا�سة اجلمهورية
قبل ّ
�أق���ر أ� يف ال�صحف ع���ن �شخ�ص ما
�أنه يعمل م���ن �أجل لبنان ،ويعمل
ويعطي يف �سبيل���ه ،لكن تبينّ يل
باملمار�سة العملية واحلقيقية �أن
هذا الأمر ال ميت �إىل احلقيقة ب�صلة،

لحود :لو سايرت الرئيس
رفيق الحريري بحساباته
لربحت أنا
ُ
ومشاريعه
شخصيًا ..لكن كنا سنخسر
حلم إقامة دولة بكل ما
في الكلمة من معنى

بل �إن الأمور على عك�س ذلك متام ًا،
فهناك تغليب للم�صالح ال�شخ�صية
عل���ى كل الق�ضايا الوطنية ،وعلى
ح�س���اب م�صالح الدول���ة والبالد،
وهنا كانت ال�صعوبات.
منذ انتخابي ،مل �أقل لكائن من
كان� ،سواء كان قا�ضي ًا �أو م�س�ؤو ًال،
�أن يبد�أ يف املحا�سبة ،و�أحتدى �أن
يقول واحد منه���م �أو �أن ي�شري �إىل
�أنني قلت «�أح�رضوا هذا الإن�سان،
�أو ذاك املوظف ،من �أجل �أن حتققوا
معه».

ي�ضيف :ما ح�ص���ل هو �أنني
بعد �أ�سبوع من ت�سلّمي مهامي
الد�ستوري���ة ،يت�ص���ل ب���ي ذات
م�س���اء املدعي الع���ام املايل،
ويطلب لقائي لأمر �رضوري.
وحينما �س�ألت���ه :الآن ،ويف
اللي���ل؟! �أكد على ذل���ك ،وفع ًال
ا�ستقبلت���ه ب�رسعة ،حيث ك�شف
يل �أن هناك وزيراً مرتكب ًا ،وهو
قريب منك ،وباعتقاده �أنه قريب
مني لأن زوجتي �أرمنية.
و�أ�ش���ار املدعي العام املايل
يف ه���ذا اللقاء �إىل �أنه ي�ستطيع
�أن يح ّول���ه �إىل الق�ضاء العادي،
ال���ذي يحك���م علي���ه بخم�س
�سنوات �سجن ،لأن التهمة ثابتة
علي���ه ،و�إذا كنت تريد �أن نعمل
معه ،كم���ا ح�صل م���ع الوزير
جمي���ل كبي ،يف ق�ص���ة �أدوية،
حيث �أحلنا الأم���ر �إىل جمل�س
النواب ،وتويف الوزير كبي ،ومل
يحا�سبه �أحد.
وهنا كان موقف���ي وا�ضح ًا،
كنت
�أنن���ي يف خط���اب الق�سم ُ
�أعن���ي كل كلم���ة وردت في���ه،
وبالتايل فلو كان ابني مرتكب ًا
�س�أدخله �إىل ال�سجن.
و�س�ألت املدعي العام املايل:
ماذا يقول القانون يف مثل هذه
الق�ضية؟
ف�أج���اب� :أكي���د يذه���ب �إىل
املحاكمة ويدخ���ل �إىل ال�سجن،
ولي����س �إىل جمل����س الن���واب،
و�أردف قائ ًال� :إذا كنت تريد ،ند ّبر
لك الأمر.
ات�صلت باملدعي العام
�آنئذ
ُ
التميي���زي ،وقل���ت ل���ه عندي
القا�ض���ي فالن ،وه���و موجود
الآن �أمامي� ،أري���د �أن جتدوا له
�سبي ًال حتى ال يبقى يف مكانه،
لأن���ه يح���اول �أن «يربط���ل»
يل
رئي�س اجلمهوري���ة ..فهرول �إ َّ
م�ستعطف��� ًا لك���ي ال �أم�ضي يف
ما طلبت���ه من املدع���ي العام
التميي���زي ،لكني �أك���دت له �أن
الأم���ر ح�س���م ،و«ال�سيف �سبق
العزل».
عرف الق�ضاة بالأمر ،دون �أن
�أحتدث مع �أي ٍ
قا�ض ،فانفتحت
م���ن بعده امللف���اة التي كانت
جم َّمدة ب�سب���ب الو�ساطات من
الزعماء ال�سيا�سيني والطائفيني.
ي�ضيف الرئي����س حلود هنا:
يل م�س�ؤول
ب�سبب هذا ،ي�أت���ي �إ ّ
كبري ج���داً ،وي�ؤك���د يل �أن هذا
املوظف وذاك وغريه يخ�صوين،
و�أنا كن���ت يف �سورية ،وحتدثت
م���ع «�أب���و جم���ال» يف الأمر،
لك���ن «�أبو جم���ال» �أكد يل �أنه
مع الرئي����س اليا����س الهراوي
كان يج���د الطريق���ة املنا�سبة
للمعاجل���ة ،بينما �إميل حلود ال
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ميكنن���ا احلديث مع���ه يف مثل
هذه الأمور.
وينق���ل الرئي����س حلود عن
ه���ذا امل�س�ؤول قوله �إنه حينما
�سمع كالم «�أبو جمال» :كربت
يا فخام���ة الرئي�س يف نظري،
وكرب قلب���ي ،و�أنا �آت �إليك الآن
لأطلبها منك.
وي���ر ّد الرئي�س حل���ود� :أنا
ابن���ي �إذا كان مرتكب ًا �س�أدخله
ال�سجن ،والق�ضاء هو من يقرر.
ويجي���ب امل�س����ؤول الكبري:
يعني �أال تريد �أن تتدبر الأمور.
الرئي�س حلود� :أبداً.
وين�رصف امل�س�ؤول غا�ضب ًا،
ويف اليوم التايل يبد�أ بالهجوم
عل����ى رئي�����س اجلمهورية الذي
ي�صفه ب�أنه يعم����ل كيدي ًا ،مع
العل����م �أنن����ي ال �أع����رف �أحداً
من ه�����ؤالء املوظف��ي�ن ،ومل � َأر
له����م �ص����ورة ومل �أ�سمع عنهم،
ومن بعدها ج����اءوا �إىل العميد
غ����ازي كنع����ان ،ال����ذي �أخ����ذ
ير�سل لبناني��ي�ن يعرفهم جيداً
ليتحدثوا مع الق�ضاة ،مع ما يف
ذلك من ترغيب وترهيب ..و�صار
ه�����ؤالء امل�شبوه����ون يخرجون
من ال�سج����ون ،و�أخ����ذ الإعالم
يتح����دث عن �إج����راءات كيدية،
و�أن التحقيقات �أثبتت براءتهم،
وهذا غري �صحيح على الإطالق،
ف�أكرثية ه�ؤالء كانوا مرتكبني،
ولو يومها تركوا الق�ضاء يعمل
عمله دون تدخالت و�ضغوطات،
لكان الق�ضاء قوي���� ًا ،وبد�أ فع ًال
بناء الدول����ة احلديث����ة ..ومع
الأ�سف ال�شديد �أ�صبح هناك �شك
�أننا نعمل  -كما ال�سيا�سيني -
بالت�شفي والكيدية.
وللدالل���ة على مدى انحياز
م�س�ؤولني �سوري�ي�ن مل�صلحة
الرئي�س الراحل رفيق احلريري،
ي�شري الرئي�س حلود �إىل �أن عبد
احلليم خدام يقيم يف ق�رص يف
باري����س ا�شرتاه ل���ه احلريري،
وج���اك �شرياك يقي���م الآن يف
منزل للحريري.
فاملال ب���ر�أي الرئي�س حلود
ُيف�سد كل �شيء ،ولهذه الأ�سباب
ال ميك���ن �أن ي�ص�ي�ر دولة يف
لبنان ،معيداً التذكري مبحاولة
تخ�صي����ص ن�صف مليون دوالر
له �شهري��� ًا حينما ت�سلّم قيادة
اجلي�ش ..فكيف �سيفعل �أ�صحاب
النفو����س الرخي�ص���ة يف بناء
الدول���ة؟ وكيف ميكنه���م �أخذ
قرار؟ وم���اذا ميكنهم �أن يقولوا
للأجيال الطالعة؟
ف����إىل تفا�صي���ل �أخرى يف
م�سرية الرئي�س �إميل حلود.

�أحمد زين الدين
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إليك بهذه النصائح
زوجك مشغول دائمًاِ ..
ِ
كثرياً من الفتيات والن�ساء يعانني
من الرج���ل امل�شغول دائماً ،و�أحيان ًا
تتهمه امل���ر�أة بالتجاهل والإهمال،
وتطلق عليه «الرجل البارد».
اخت�صا�صي���و التطوي���ر النف�سي
واالجتماعي يلفتون �إىل �أنه يف �أول
العالقة جتد امل���ر�أة الرج َل م�شغوالً،
ومع ذل���ك لديه وقت ليقرتب ويهتم،
ويح���اول ب���كل الأ�ش���كال نيل قلب
�رشيكت���ه ،ثم بعد �أن يتع���رّف �إليها
ويع���رف �شخ�صيتها وين���ال قلبها
وتبد�أ تُبادل���ه احلب واالهتمام ،جتد
عمله فج�أة بد�أ ي�أخذ وقت واهتمام،
عل���ى غري م���ا اعت���ادت علي���ه �أو
جعلها تعت���اد عليه ،و�أ�صبح لعمله
الأولولية ،وبات يجعله �أكرث �ضغط ًا
و�أقل وقت ًا واهتمام ًا بالعقل.
تب���د�أ امل���ر�أة ت�شتكي ،وه���و �إما
�أن يناق����ش ويح���اول �أن يجد ح ًال
م���ع �رشيكته ،و�إم���ا �أن يُطلق عليها
�صناعته الرجولية ويق���ول «امر�أة
نكدية»!
لكن املر�أة الذكي���ة ب�إمكانها �أن
تدير العالقة وجتع���ل �رشيكها دائم
الرغبة يف التقرب منها دون �إف�صاح،
من خ�ل�ال بع�ض اخلطوات ال�سحرية
التي �ستجعله���ا ت�ستعيد وهج �أول
العالقة:
 قدّري عمله ،وادعميه. ا�رشح���ي ل���ه م���دى �سعادتكباهتمامه ..وركّ���زي على ما تريدين
منه ولكن بطريقة االمتنان الهتمامه،
�أو حلظات �ست�سعدين بها معه.
 حوّيل م�س���ار تفكريك بد ًال منالرتكيز على ع���دم وجوده امل�ستمر،
واملقارن���ة بالبداية ،و�شكك يف عدم

ِ
أنـت

امل���ر�أة ..وهن���اك من تتحم���ل ،ظن ًا
منها �أن هذا هو الواجب ،وهناك من
تتذمر وت�صف م���ن حولها و�رشيكها
باجلح���ود ،ويتدمر كل �ش���يء ،وال
يعلمن �أن هذا �أي�ض ًا من �صناعتهن.
فال جتعلي حلمك رجالً ،واحر�صي
�أن ت�شارك���ي يف جعل حلم كل رجل
ام���ر�أة مبدعة تعط���ي كل �شيء فى
حياته���ا حق���ه؛ لديه���ا اهتمامات
و�أ�شياء تب���دع فيها ،وتُخرج طاقتها
وتكت�س���ب طاق���ة جدي���دة وحياة
جديدة ،وكل يوم يجعلها �أكرث رغبة
فى العط���اء ب�شكل خمتلف ،ويجعل
م���ن حوله���ا يقدّرها ب�ش���كل �أكرب،
وي�سعد ب�صحبته���ا لأنها فى املقام
الأول �سعدت ب�صحبة نف�سها.

حمبته �أو افتق���اده للهفة وال�شوق،
�إىل الرتكيز على كيفية قربه �سابقاً،
وا�شعري �أن ب�إمكانه �أن تتواجد نف�س
تلك امل�شاعر كل يوم عندما تكونني
�أكرث فهم ًا له ،ومل�شاغله.
 جتدّدي وك���وين مرحة خفيفةالظل بثقتك يف نف�سك ،ومبا متتلكينه
يف قلب زوجك ،وميكنك زيادته بد ًال
من �أن تكوين �شكّاءة ،و�ستجدين منه
�أكرث.
 ادخل���ي �إىل حياتك اهتماماتالتغي
جديدة و�شيئ ًا يجعلك دائمة
رُّ

نحو الأف�ضل �شك ًال ومو�ضوعاً.
بعد مرحلة �س�ي�رى الرجل نف�سه
�أن���ه علِم كل �شيء عن���ك ،و�أ�صبحت
�أمامه كالكت���اب املفتوح الذي ميل
قراءته جم���دداً ،و�صفحات���ه بنف�س
الرتاب���ة والتفا�صيل ..ل���ذا ،اجعلي
هناك �صفحات متجددة يف حياتك..
ال مي��� ّل منه���ا �أب���داً ..فل���وال متعة
وجاذبية ق�ص����ص �شهرزاد ملا بقيت
لتق����ص �ألف ليلة
ّ
عل���ى قيد احلياة
وليلة.
هذا �سيجعله دائم احل�ضور معكِ ،

رمي اخلياط

فَ ن

وطــفـــــلك

اإلتيكيت

• �أ�صول حت�ضري وتلقّي املفاج�آت

أطفالنا ..وحب الله عز وجل
ما هو حب اهلل؟ هو �أن يكون اهلل تعاىل �أحبَّ �إىل الإن�سان
من نف�سه ،ووالديه ،وكل ماميل���ك ..ثم :ملاذا الأطفال؟ لأن
الطفل هو اللبنة الأوىل يف املجتمع ،ف�إذا و�ضعناها ب�شكل
�سليم ،كان البناء العام م�ستقيم���اً ،مهما ارتفع وتعاظم،
كم���ا �أن الطفل هو نواة اجليل ال�صاع���د التي تتفرع منها
�أغ�صان���ه وفروعه ،فكما نعتني ب�سالمة من ّو ج�سمه ،يجب
�أن نهتم ب�سالمة م�شاعره ،ومعنوياته.
ملاذا نعلمهم حب اهلل؟
لأن اهلل تعاىل قال عن الذي���ن يحبونه} :قُل �إن كُنتم
هلل فاتَّبعوين يُحِ ب ْبكُ���م اهللُ ،ويَغفر لكم ذنوبَكم،
حتب���ون ا َ
هلل غفو ٌر رحيم{.
وا ُ
ف�ضلنا على كثري ممَّن خلق تف�ضيالً،
لأن اهلل ج َّل �ش�أنه َّ
ومَ َّن علينا بنعَ مه ،ثم رزقنا ،ثم هو ذا يعدنا باجلنة جزا ًء
لأفعال هي من عطائه وف�ضله ،فهو املتف�ضِّ ل �أو ًال و�آخِ راً.
لأن الر�س���ول �صل���ى اهلل عليه و�آله و�سل���م كان يدعو:
يل مِ ن نف�س���ي ،و�أهلي ،ومايل،
«الله���م اجعل حُ بك �أحب �إ ّ
وولدي ،ومن املاء البارد على الظم�أ» ،ولنا يف ر�سول اهلل
الأ�سوة احل�سنة.
لأن احلب يتولد عنه االحرتام والهيبة يف ال�رس والعلن،

واالنبهار بكِ  ،و�أكرث �إبداع ًا يف عمله،
وميك���ن بقلي���ل من الوق���ت املليء
امتنان ًا و�شع���وراً بال�سعادة بقربك
�سيكون �أكرث جناحاً ،و�أكرث قدرة على
�إ�سعادك..
خط����أ كثري م���ن ال�سي���دات �أنه ّن
حني يُحبنب ويرتبط���ن �أو يتزوجن،
يُكرّ�س���ن كل �أوقاته���ن وحياته���ن
ل�رشكائهن وعائالتهن ب�شكل مبالغ
في���ه ،ما يجعله���ن يهمل���ن م�صدر
اجلمال والإبداع ،ثم يُقابَل ذلك بعدم
تقدير العطاء بال�شكل الذي حتتاجه

 افهمي �أن لكل مرحلة متطلباتك���ي مت���ري به���ا و�أنت �أك�ث�ر وعي
و�سعادة.
 اجعل���ي اهتمام��� ًا م�ش�ت�رك ًابينكم���ا ..وازدادي ثقاف���ة كي يكون
جمال حديثكم وا�سعاً.
ال يوج���د رجل م�شغول دائماً ،وال
�شخ�ص م�شغول دائماً ..هناك ان�شغال
و�ضغ���وط و�أ�شياء عديدة ،لكن هناك
من يجعل لكل �ش���يء مذاق ًا خا�صاً،
فيزي���د الطاقة ،وهناك من يجعل كل
�شيء ممالً ،فيجعل الطاقة حمدودة
على �شيء ما� ..إن���ه �أك�سري امل�شاعر
وحال���ة الوهج ..فاجعل���ي عالقتك
دائم ًا كالبدايات ،وك���وين دائم ًا من
قائمة الأولوليات قدر �أن تكوين على
ثقة بنف�سك متجددة ،تفهمني مفاتيح
الرجل وجتيدين ا�ستخدامها..

وما �أحوجنا �إىل �أن يحرتم �أطفالنا ربهم بد ًال من �أن تكون
عالقته���م به قائمة على اخلوف م���ن عقابه �أو من جهنم،
فتكون عبادتهم له متعة روحية يعي�شون فيها.
لأن تعلُّق الأطفال به �سبحانه ،وحبهم له يُع ّد �رضورة،
حت���ى �إذا ما تعر�ضوا لفقدان الوالدين �أو �أحدهم ،عرفوا �أن
لهم عماداً متيناً ،و�سنداً قوي ًا هو اهلل �سبحانه وتعاىل.
لأنه���م �إذا �أحب���وا اهلل عز وج���ل وعلم���وا �أن القر�آن
الكرمي كالم���ه� ،أحبّوا القر�آن ،و�إذا علم���وا �أن ال�صالة لقاء
مع اهلل ،حر�صوا عليها وخ�شع���وا فيها ،و�إذا علموا �أن اهلل
يحب التواب�ي�ن واملتطهرين ،واملح�سن�ي�ن ،واملت�صدقني،
وال�صابري���ن ،واملق�سط�ي�ن ،واملتوكل�ي�ن ،و�أن اهلل م���ع
يل الذين �آمنوا،
ال�صابري���ن ،و�أن اهلل ويل املتقني ،و�أن���ه و ُّ
هلل يداف���ع عن الذين �آمنوا ..اجته���دوا ليت�صفوا بكل
و�أن ا َ
هذه ال�صفات ابتغاء مر�ضاته ،وحبه ،وواليته لهم ،ودفاعه
عنه���م ،و�إذا علموا �أن اهلل ال يحب اخلائنني ،وال املتكربين،
وال املعتدي���ن ،وال الظامل�ي�ن ،وال املف�سدين ،وال من كان
خمتا ًال فخ���وراً ،ابتعدوا ق���در ا�ستطاعتهم ع���ن كل هذه
ال�صفات.

�إم�ض���اء الوقت و�إنفاق املال يف حت�ض�ي�ر املفاج�آت ملن نحبّ  ،ت�رصُّف حمبَّب جداً
يعك����س متانة العالقة ب�ي�ن ال�شخ�صني ،وح�سن نيّة وحمبّة مَ ���ن خطط ونفّذ وح�ضرّ
لري�سم ابت�سامة على �شفتي �شخ�ص يعني له.

• حت�ضري املفاج�أت

 �إن كنت تخططني ملفاج�أة مع جمموعة من ال�صديقات الأخريات ،انتبهي �أال تفر�ضير�أيك على الآخرين ،و�أال تلزمينهم بخياراتك وقراراتك من ناحية املبلغ املايل� ،أو �شكل
املفاج�أة.
 ابقي �شفافة مع من حت�ضرّ ين �إىل جانبهم املفاج�أة؛ من ناحية ما �أنفقت ،واملال الذي�ستحتاجني �إليه ،وال تتخطّي امليزانية قبل العودة �إليهم� ،إالّ �إذا �أردت حتمّلها على نفقتك.
 خ�ل�ال �إعداد املفاجاة يجب �أال يغيب عنك �أب���داً ال�شخ�ص الذي تبذلني له ك ّل هذهاجله���ود ،وك���ي ال تذهب هبا ًء تذّكري جي���داً ما هي الأمور الت���ي تزعجه ،وتلك التي
يتمنّاها كي حتددي الهيكلية الأخرية للمفاج�أة.
 انتبه���ي �أال تقعي يف ف ّخ �سوء التفاهم مع من تريدين �أن حت�ضرّ ي له املفاج�أة ،لذااحر�صي �أال تكون ن�شاط ًا تقومني به �أنت� ،أو يعود عليك ب�أي نوع من الفائدة.

• تلقّي املفاج�آت

 ال�شك���ر واالمتنان :من �أه ّم النقاط التي ال يجوز �أب���داً �أن تهمليها ،حتى ولو ملتعجبك املفاج�آة� ،أن ت�شكري اجلهود التي بُذلت من �أجلك.
 ال يح��� ّق لك �أن ت�س�أيل عن املبلغ الذي أ�ُنفق لإجناز هذه املفاج�أة� ،أو �أن تطلبيامل�شاركة فيه ،لأ ّن ذلك قد يد ّل أ�نّك ال تريدين االعرتاف باجلميل ،رغم نواياك احل�سنة.
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أغذية تحارب التسمم
يح���دث الت�سم���م الغذائي
عند توافر ناقل للميكروب يف
الطع���ام� ،أو عند تلوّث و�سائل
�إع���داد الطعام� ،أو عند حت�ضري
الطع���ام ب�أي ٍد ملوث���ة ..ويُع ّد
اللحم الن���يء واللنب والبي�ض
وم�شتقات احلليب وال�صل�صات
الدهني���ة م���ن �أه���م الأغذية
املثرية للت�سمم الغذائي.
يتماثل معظ���م امل�صابني
بالت�سم���م الغذائي �إىل ال�شفاء
م���ن دون حاج���ة �إىل معاجلة
طبي���ة� ،إذ تتال�ش���ى العوار�ض
تباع��� ًا بالقليل م���ن الراحة،
و��ش�رب الكثري م���ن ال�سوائل،
وتن���اول الأطعم���ة ال�سهل���ة
اله�ضم ،مثل البطاطا امل�سلوقة،
واجل���زر امل�سل���وق ،واخلب���ز
الأبي�ض ،والرز ،والتفاح ،وميكن
يف هذا الإط���ار االعتماد على
بع����ض البدائل الطبيعية التي
تب�ي�ن �أنها فعال���ة يف تقدمي
الدع���م للم�صاب للتخل�ص من
الت�سم���م الغذائي و�آثاره ،ومن
هذه البدائل:
الع�سل :وهو ميلك خ�صائ�ص
م�ض���ادة للميكروبات امل�سببة
للت�سمم ،كما �أنه يفتح ال�شهية،
ويق���وي اجل�سم ،ويدعم اجلهاز
املناعي ،ويقل���ل من حمو�ضة
املعدة ..ويو�صى يف هذه احلال
ب�رشب كوب م���ن املاء الدافئ
املحلى بالع�سل �صباح ًا على
الريق.
يجدر التذكري هنا ب�رضورة
ا�ستعم���ال ع�س���ل النح���ل
الطبيع���ي ال�ص���ايف وغ�ي�ر
املغ�شو�ش ل�ضمان التو�صل �إىل
نتائج ملمو�سة ،وال يجوز يف

�أي حال من الأحوال ا�ستعمال
الع�س���ل للرُّ�ض���ع يف ال�سن���ة
الأوىل من العمر ،لأنه يحتوي
على ن�سبة �ضئيلة من جراثيم
كلو�سرتييوم بوتولينوم ،التي
ت�شكّل خطراً على الأطفال دون
ال�سنة من العم���ر ،لكنها غري
خطرة ملن هم �أكرب �سناً.
القرفة :متلك فوائد عالجية
لكثري م���ن الأمرا�ض ،من بينها
الت�سم���م الغذائ���ي ،خ�صو�ص ًا
ذاك ال���ذي ينتج ع���ن بكترييا
الع�صي���ات القولونية ،وميكن
هنا تن���اول ملعقة �صغرية من
القرفة ،ومن الأف�ضل مزجها مع
قليل من الع�سل ل�ضمان نتائج
�أف�ضل.
م��ش�روب الأع�ش���اب :وهو
ي�ساهم يف تنظيم عمل املعدة،
ويحافظ عل���ى رطوبة اجل�سم.
وهناك �أن���واع كثرية منه ،مثل
النعناع الذي يعمل على تهدئة
املع���دة ،والباب���وجن امل�ضاد
للغثيان.
الث���وم :وهو يحت���وي على
مركب���ات طبيعي���ة مناه�ضة
للميكروبات ،كم���ا انه ي�ساعد
يف التخل�ص من الآثار اجلانبية
التالي���ة للت�سم���م .واكت�ش���ف
العلم���اء �أن الث���وم ي�ضم بني
طياته مركب ًا �أكرث فاعلية مبئة
مرة م���ن امل�ض���ادات احليوية
التي ت�ستعمل يف مكافحة نوع
�شائع من البكترييا التي ت�سبب
الت�سم���م الغذائ���ي واملعروفة
با�سم اجلرثومة احللزونية.
الزجنبي���ل :وه���و يقلل من
الغثيان والتقي����ؤات ،ويح�سن
م���ن امت�صا����ص العنا��ص�ر

طــريـقـة اللعـب
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الغذائية ال�رضوري���ة للج�سم،
ويع���زز م���ن ط���رح مف���رزات
املعدة ،وي�ساعد يف التخل�ص
من الغ���ازات امل�سببة لنفخة
البط���ن .وميكن تن���اول ب�ضع
قط���رات من ��ش�راب الزجنبيل
املخل���وط مع بع����ض الع�سل
مرات عدة يف اليوم.
الريحان :وهو من الأع�شاب
الطبيعية املهمة لعالج الت�سمم
الغذائ���ي امليكروبي ،ويو�صى
بخل���ط ع�ص�ي�ر الريح���ان مع
الزجنبي���ل والع�سل فهو عالج
ناج���ع للغثي���ان والتقي�ؤات.
ويحتوي الريح���ان على مادة
يوجين���ول الطيارة التي تعمل
على تثبيط ن�ش���اط الأنزميات
امل�سببة لاللتهاب.
ويوج���د يف الريح���ان
زيوت طي���ارة ك�شفت البحوث
�أنه���ا متل���ك ق���درة فائق���ة
عل���ى مقارع���ة امليكروب���ات
املقاومة للم�ض���ادات احليوية
الكال�سيكية.
الكمّ���ون :ويحت���وي عل���ى
مركب التيمول الطبيعي الذي
يحف���ز املع���دة عل���ى �إنتاج
�أحما�ضه���ا الطبيعي���ة الت���ي
ت�ساعد عل���ى امت�صا�ص �أعلى
كمية من العنا��ص�ر الغذائية
املتواج���دة يف الطع���ام .كما
يعت�ب�ر الكمون �أح���د امل�صادر
الطبيعي���ة الغني���ة باحلديد،
وهذا الأخ�ي�ر ي�شارك يف �صنع
كري���ات الدم احلمر ويف زيادة
ن�سبة الأوك�سيجني يف الدم ،ما
يعزز ن�ش���اط اجل�سم وبالتايل
رحي���ل �آثار الت�سم���م الغذائي
بال�رسعة الق�صوى.

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

�أفــقــي
 - 1يتوقف  /خمرتع املخرطة
 - 2ع�صف���ور جاء يف اغنية لف�ي�روز  /الأر�ض املمتدة حتت
القدمني
 - 3طريق مبني بني مكانني مرتفعني � /سجن �أمريكي �شهري
ا�صبح مزارا لل�سياح ومعناه الق�رص
 - 4مي�سح على ج�سمه الدهن وغريه  /ن�صف �سكون

 - 5ن�ص���ف ن���ورة  /م���كان وخم���زن البيع
 /حيوان يعي����ش يف الغاب���ات ويف القارة
القطبية ال�شمالية
 - 6جمموعة م���ن النا�س منتدبة لعمل ما /
يرتددن على مكان حمدد
 - 7م���ا يخرجه الطائر من طعام بعد ه�ضمه
 /مت�شابهان � /أ�شار بعمل �شيء ما
 - 8ل�سقي النبات  /ج���زء من وحدة العملة
الأمريكية
 - 9اال�سم االول ملنا�ضل وبطل اال�ستقالل يف
جنوب افريقيا –  /خمرتع التلفزيون
 - 10ن�صف مفرز  /خمرتع الكامريا (معكو�سة)
عــمـــودي
 - 1خمرتع الدراجة النارية املوتور�سايكل
 - 2خمرتع الآلة الكاتبة
 - 3خمرتع خط انتاج ال�سيارات  /يو�صف به
العِ رق الب�رشي مبعنى �أن له امتداد
 - 4هدم  /اال�س���م الأول ملمثل �أفالم جيم�س
بوند �سابق
 - 5خم�ت�رع ق�ضيب منع خط���ر ال�صواعق /
ن�صف ناقد

الحل السابق
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

 - 6اال�س���م الأول ملخرتع مك�ب�ر ال�صوت (اال�سم
الثاين ويرمر)
 - 7لق���ب ار�ستقراطي اوروب���ي  /زرع خرج من
االر�ض
 - 8ا�سم بندقية �صيد معروف يف اخلليج العربي
 /خمرتع امل�صعد الكهربائي
 - 9ن�صف طاقم  /رقم (معكو�سة) � /سقيا االر�ض
والزرع
 - 10خمرتع ال�سيارة االملاين  /ن�صف داكن
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كاريكاتير

تناول الجبن قد ُيعتبر «جريمة»
هل ن�شهد يوم��� ًا حتذيراً على عبوات منتجات اجلنب
�شبيه��� ًا بذلك ال���ذي �أقرّته الدوائ���ر الر�سمية على علب
ال�سجائر؟ وهل ن�شهد مث ًال حتذيراً يقول «تناول الأجبان
�شكل من �أ�شكال الإجرام»؟ �أو «تناول الأم احلامل للجنب
جرمية»؟ وه���ل �سيقر يوم ًا قانون مين���ع على الأمهات
احلوامل ع���دم تناول الأجب���ان �أو البي�ض غري امل�سلوق
جيداً؟
ه���ذا ما قد يح���دث يوم ًا بناء عل���ى ق�ضية �شهدتها
حمكمة يف مقاطعة ب�إجنلرتا ،رف�ضت ال�صحف الربيطانية
ت�سميتها.
فقد طلب من ق�ضاة �أن يقرروا فيما �إذا كانت الأم التي
تتن���اول ن�صف زجاجة من امل�رشوبات الروحية و 8علب
من م�رشوبات قوية �أخ���رى يومي ًا �أثناء احلمل «ارتكبت
جرمية عنف» بحق اجلنني.
و�سيرتتب على ذلك دفع تعوي�ض للطفل الذي كانت
والدته تتن���اول امل�رشوبات الروحية �أثن���اء احلمل ،ما

يعن���ي �أنه �سلوك قد «يجرم» الأمه���ات على �أي �سلوك
�آخر يعر�ض الأجنة للخطر ،مثل تناول البي�ض �أو الأجبان
غري املب�سرتة.
ويف الق�ضي���ة املرفوع���ة �أمام املحكم���ة ،طلب من
الق�ضاة �إقرار ما �إذا كان يجب تعوي�ض فتاة يف ال�ساد�سة
ب�سبب �إ�صابتها بـ«�أ�رضار �إجرامية» لأنها تعاين حالي ًا
م���ن «�إعاقة يف النمو» جراء تناول والدتها امل�رشوبات
الروحية ب�إفراط».
وحكمت حمكمة اال�ستئناف ل�صالح الفتاة ،وبالتايل
اعترب القرار �أن الأم «ارتكبت عم ًال �إجرامياً» لعدم قدرتها
عل���ى التحكم ب�سلوكها ،و«�أنه���ا كانت مدركة للمخاطر
الناجمة عن امل�رشوبات».
وم�ضامني هذا القرار قد تعني �أن �أي «�سلوك خطري»
�آخر تقوم ب���ه الأم احلامل �سيتم التعامل معه باعتباره
«جرائ���م عنيف���ة» ،كما �أ�شار �أح���د املحامني يف هيئة
تعوي�ض الإ�صابات الإجرامية.

مكافأة لمخالفي السرعة في دبي
ق���ررت �رشطة املرور يف �إمارة دبي مكاف�أة خمالفي
ال�رسعة بالهدايا الرمزي���ة ،عو�ض ًا عن حترير خمالفات
�ضده���م� ،أو اتخاذ �إجراءات قانونية يف حقهم ،وذلك يف
�إطار حملة ال�رسعة القاتلة.
ولفت مدير الإدارة العام���ة للمرور يف �رشطة دبي؛
العقيد �سيف مهري املزروعي� ،إىل �أن «الهدف من ذلك هو
تـــ�صـــــدر عـــــــن
�شــركــة الـقـــلــم
للإعالم �ش.م.م.

تو�صيل ر�سالة �إىل م�ستخدمي الطريق مفادها �أن �رشطة
دبي تهت ّم بحياتك و�سالمة الآخرين».
و�أو�ض����ح املزروع����ي �أن����ه «بالإ�ضاف����ة �إىل الهداي����ا
للمخالفني ،ي�صطح����ب رجال الأمن ه�ؤالء �إىل واحدة من 4
خي����ام خم�ص�صة ،حيث يت ّم عر�ض ت�سجيالت فيديو ت�سلط
ال�ضوء على خطورة ال�رسعة الزائدة و�أثرها على املجتمع».
هاتف01/666314 :

الـمــديــر ال ـف ـنـي :م ــالك مـح ـ ـفــوظ
بريوت امل�صيطبة � -شارع عثمان بن عفان  -بناية العرت  -ط - 1هاتف - 01/360807 :فاك�س - 01/368256 :بريد �إلكرتوينinfo@athabat.net :
ت ـ ـ ـ ـ ــوزي ـ ـ ـ ـ ــع الأوائـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل

ع ــند وجـ ــود مـ�شـك ـلــة فـي التوزيع الرجاء االت�صال:

