َ
ال منفذ بحريًا لـ«داعش» في لبنان
يف ظل تقلُّ�ص �سيطرة «داع�ش» يف العراق ،وبعد ال�صراعات الدامية
التي تخو�ضها مع �أكرث من طرف �إرهابي يف �سورية ،وال�ضربات التي
وجّ هها �إليها اجلي�ش ال�سوري يف حلب ودير الزور ،عاد احلديث عن
ت�أمني منفذ بحري لها يف ال�شمال اللبناين ،ولهذا ك��ان الت�سريب
العلني  -عن طريق الو�سيط املزعوم مع لبنان  -للمنطقة الآمنة..
لكن ق��راراً حا�سماً للجي�ش اللبناين واملقاومة اتُّخذ ب�إ�سقاط هذه
الأوهام «الداع�شية» ،وبقوة �شديدة.

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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أين المعارضات السورية من «موسكو »1 -؟

ُّ
«النصرة» ستواجه
أخطر تكتيكات
حزب الله
لبنانٌ ..
حوار في القمة
وحيرة في القاعدة
عشرات المليارات َدينًا ..بعد تركة
«كرامية» لم تتجاوز الـ 3مليارات دوالر

4
ليبيا ..من القذافي
 6إلى الوحش االستعماري

أعداء سورية ..خصام وتصفيات
وانقالبات

7
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8
9

سليم سلهب :يمكن حلحلة
قضايا كثيرة بالتالقي والحوار
إميل لحود يتذكر

2

أحــداث

االفتتاحية

ّ
التحوالت
عام  ..2015وبداية
لعله من الإن�صاف اعتبار نهاية عام  2014خامتة خليارات
كثري من الدول التي لعبت �أدواراً �سيا�سية و�أمنية واقت�صادية
يف املنطق���ة ،و�أن تُعت�ب�ر بداية ع���ام  2015مقدمة لرتجمة
التوجهات واخليارات ،فلقد
ا�ستدارات وحت��� ّوالت �أ�سا�سية يف
ّ
انطلقت الإ�ش���ارات الأمريكية مبا�رشة ،و ُبعي���د االتفاق �شبه
املكتمل على امللف النووي الإيراين ،ومنذ انتهاء املحادثات
يف م�سق���ط بد�أت يف املنطقة ن�سائم التفا�ؤل ،كانت الباكورة
وجهتها �إيران لقوات
يف الرتحي���ب الأمريكي بال�رضبات التي ّ
ً
«الدولة الإ�سالمية  -داع�ش» يف العراق ،و�أي�ضا �إعطاء الإذن
بال�سماح ملختل���ف الدول الراغبة ب��ض�رب «داع�ش» بعقد
التحالفات ،واختيار و�سائل القتال بال�شكل الذي تراه منا�سب ًا.
وتدرب���ه ،وتدفع ب�ألف
ف�إي���ران تدع���م اجلي�ش العراق���ي ّ
م�ست�شار ع�سكري يف �سبي���ل حماربة «داع�ش» ،و«احل�شد»
ال�شعب���ي يف العراق جنب��� ًا �إىل جنب مع اجلي����ش العراقي
والع�شائ���ر و«ال�صح���وات» ،وال�سعودية تب���ارك وتعلن عن
خط���وات داعمة داخ���ل العراق يف احلرب عل���ى التكفرييني،
وتُبدي الدعم لالقت�ص���اد العراقي؛ مبا يعبرّ عن ر�ضاها على
امل�سار احلكومي.
كم���ا ظهرت عالمات الع���ودة �إىل �أط���ر التفاهم بني دول
التع���اون اخلليج���ي ،خ�صو�ص��� ًا ع���ودة قط���ر �إىل احلظرية
ال�سعودية ،مبا تت�ضمنه م���ن �إعادة ت�صويب ملوقف قطر من
الرئي�س عبد الفتاح ال�سي�س���ي يف م�رص ،والعمل على �إعادة
تدعي���م �سلطته ،حتى ولو كان على ح�ساب التخلي عن دعم
«الإخ���وان» ،وقد تكون تركيا على نف����س الدرب ،و�إن كانت
ا�ستدارته���ا �أكرث بطئ ًا ،نظراً �إىل حجمه���ا الإقليمي ،و�أي�ض ًا ال
بد من التعريج عل���ى االنتقال الدميقراطي ال�سلمي وال�سل�س
لل�سلط���ة يف تون�س .كذل���ك لوحظ وقف ح���دة املناو�شات
الإعالمي���ة بني �إيران وال�سعودية ،ال�سيم���ا �أن القرار الإيراين
بوقف حوايل �سبعة ع�رش قن���اة تلفزيونية حتت عنوان عدم
ال�سم���اح ببث الفنت الطائفية قد �ش���كّل �إطاللة رائدة باجتاه
التهدئ���ة ،كما نرى موقف ًا متقدم ًا من تركيا حني ي�رصح وزير
خارجيته���ا جاوي�ش �أوغل���و بحر�ص تركيا عل���ى العالقات
وامل�صال���ح االقت�صادية مع �إي���ران ،و�أنه من ال�رضوري حفظ
ال���دور الإيراين يف حل امل�س�أل���ة ال�سورية �سيا�سي ًا ،يف نف�س
الوق���ت الذي تتق���دم مو�سكو يف مو�ض���وع مفاو�ضات احلل
ال�سيا�سي بني احلكومة ال�سورية وف�صائل املعار�ضة.
ي�سجل يف لبنان ب���د�أ احلوار
�إ�ضاف���ة �إىل كل م���ا تق��� َّدمَّ ،
والتخفي���ف م���ن االحتق���ان املذهبي ،وت�رصيح���ات ال�سفري
ال�سع���ودي ب�إمكانية التوفق على انتخاب رئي�س للجمهورية
اللبنانية يف �أمد قريب.
كل ه���ذا ي�ؤكد �أن ال�رصاع املرير الذي م���رّت به املنطقة،
وبالرغم من فداحة اخل�سائر� ،إال �أنه ما زال ميكن التحكُّم به،
و�أن الأم���ور مل تخرج عن ال�سيطرة بعد ،لكن املطلوب �إعادة
التفاهم على �إدارة ما بعد «�سايك�س  -بيكو» ،واالتفاق على
احل�ص�ص الدولية خلطوط الغاز والنفط.
وتبقى الق�ضية الفل�سطينية يف معر�ض التجاذبات ،وحتت
وط�أة ال�صلف «الإ�رسائيل���ي» وتعنته يف مواجهة املجتمع
الدويل حتى تق�ض���ي �أمريكا �أمراً كان خمطط ًا له ،وتُفرج عن
م�سار جديد لهذه امل�أ�ساة.
املهند�س حكمت �شحرور
www.athabat.net

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

احلوار ال�صادق وال�شفاف يجب �أن ينعك�س �إيجاباً على القواعد ال�شعبية

من ح ّق القواع���د ال�شعبية يف لبنان
�أن تت�ساءل� :أية حوارات هذه التي حت�صل
�أو ق���د حت�صل بني الأقط���اب ال�سيا�سيني،
بعد تل���ك «املع���ارك» املبدئي���ة التي
ق�سمت الدولة �أفقي ًا وعمودي ًا ب�شكل حاد،
ّ
خ�صو�ص ًا بعد هبوب الرياح «الربيعية»
وق�سم���ت ما مل يكن مق�سوم ًا
على لبنانّ ،
بعد عل���ى امل�ست���وى ال�سيا�سي ،وخلفت
دم���ا ًء ودم���اراً و�أحقاداً واجهه���ا ال�شعب
اللبناين بحكمة ال يحت ّملها �أي �شعب يف
العامل ،بدليل �أن ال منطقة لبنانية �أعلنت
الطالق من منطقة �أخرى رغم كل ما ح�صل،
ال ب���ل �إن الوحدة ال�شعبي���ة  -مع وجود
انق�سام �سيا�سي يف �صفوفها  -باتت �أكرث
ر�سوخ ًا يف مواجهة �إرهاب ال يرحم �أحداً،
ب�رصف النظر عن احلمم التي كانت تنهمر
من القمة ،نتيجة �رصاع الأقطاب؟
القاع���دة لي�ست ملك ًا للقمة �إال مبقدار
املواقف التي ت�صدر «من فوق» ،وتن�سجم
مع توجهات القاع���دة ،لأن النا�س لي�سوا
«غنم��� ًا» ،و�إذا كان احل���وار احلا�صل بني
حزب اهلل و«تي���ار امل�ستقب���ل» ي�ستلزم
التخفيف من االحتقان املذهبي البغي�ض،
الذي �ساد فرتة يف ال�شارع املح�سوب على
«امل�ستقب���ل» ،نتيجة الف���ورة التكفريية
التي حمل لواءها عمر بكري ف�ستق وداعي
الإ�سالم ال�شهال و�أحمد الأ�سري و�سواهم من
خطباء �س ّمموا البل���د بخطابهم املذهبي،
ف�إن اخل�ل�اف يف ال�ش���ارع امل�سيحي هو
�سيا�سي وطني بامتياز ،وال ميكن للأقطاب
ال�ساعني حل���وار م�شكور ومطل���وب �أكرث
من �أي وق���ت� ،أن يتجاهلوا نب�ض القواعد
ال�شعبي���ة عندما يبد�أ احل���وار بني التيار
الوطني احلر و«القوات اللبنانية».
لي�س اخلوف �أن يتخلى حزب اهلل  -ال
�سمح اهلل  -عن ح���رف واحد من قامو�س
املقاوم���ة �إر�ض���ا ًء لـ«امل�ستقب���ل» ،وال
خوف من حتالف رباعي يتو ّهم منه هواة
ال�سيا�سة ،لأن مبدئية حزب اهلل يف الأمور
الوطنية وال�سيا�سية الكربى ال تهادن �أحداً.

ولي����س اخل���وف �أن يتخل���ى العماد
عون عن امل�سلم���ات ال�سيادية والوطنية،
�أو �أن يتوا�ض���ع يف م���ا يتعلق باحلقوق
امل�سيحي���ة ،خ�صو�ص��� ًا م���ا يرتبط منها
بقان���ون االنتخ���اب ،والتفريط مبقاعد ما
زالت ت�أتي يف �سالل زعماء طوائف �أخرى،
بل اخلوف هو يف الت�سويات التي يفر�ضها
الواق���ع الأمني الإقليمي ،ع�ب�ر رئي�س �أمر
واق���ع ال ميتل���ك حيثية ي�ؤتى ب���ه لإدارة
الأزمة ،بانتظار الفرج الإقليمي.
خط���وة ممت���ازة كان���ت «الهدنة»
الإعالمية و�إ�سقاط الدعاوى ،والتي �أر�ست
الهدوء على م�ستوى ال�شحن الر�سمي ،لكن
الإع�ل�ام يف �أيامنا ال يقت�رص على املواقع
احلزبية الر�سمية والت�صاريح ال�سيا�سية،

مئات آالف صفحات
التواصل االجتماعي
تغلي رافضة التنازل عن
«المبادىء» و«الحقوق»..
تحت أية ذريعة!

بل هو يف �آالف املواقع يف لبنان واخلارج،
ومئ���ات الآالف م���ن �صفح���ات التوا�صل
االجتماع���ي التي تغل���ي ،والتي ترف�ض
�سلف ًا التنازل ع���ن املبادىء واحلقوق يف
ما يبدو �أنها ر�سائ���ل «ملن يهمه الأمر»
بعدم التفريط حتت �أية ذريعة ،حتى ولو
ف�شل احلوار� ،أو مت ترحيل النقاط اخلالفية
�إىل �أجل غري م�سمى.
املجتمع اللبناين مثقّف �سيا�سي ًا ،وال

(�أ.ف.ب).

دور في���ه للع�شائر والقبائ���ل ،و�إذا كانت
امل�شكلة بني حزب اهلل و»تيار امل�ستقبل»
فيها ما فيها من روا�سب احتقان مذهبي،
ف�إن اخلالف بني امل�سيحيني لي�س بني روم
وموارن���ة ،وال االنق�سام حول عيد الف�صح،
ب���ل هو خالف ح���ول دور امل�سيحيني يف
لبن���ان و�سائ���ر امل�رشق ،وم�ص�ي�ر ه�ؤالء
امل�سيحي�ي�ن والأح�ل�اف ال�سيا�سية التي
حتفظ الدور وت�ضمن امل�صري ،و�سط ح�شود
ال�شياطني التكفريية الزاحفة.
واملجتم���ع امل�سيح���ي واع �سيا�سي ًا،
ويتابع م���ن يعترب احتفاالت���ه امليالدية
بدع ًة يف بع����ض البل���دان العربية ،ويف
بلدان �أخرى يتمتع بكافة حقوقه الدينية
واالجتماعي���ة و�أحواله ال�شخ�صية ،وعلى
ه���ذا الأ�سا�س يجب �أن يت���م التحاور بني
امل�سيحيني يف لبنان و«كفى �سفري رايح
و�سفري جاي���ي» مع �إب���داء احلر�ص على
امل�سيحي�ي�ن ..وامل�سيحي���ون اللبنانيون
ي�شاه���دون ويعاينون بالعني املجردة ما
يهدد م�صريهم يف الإقليم ،ويف لبنان.
امل�سيحي���ون مل تع���د تنطلي عليهم
خطاب���ات «الأخ���وة» وال�رشاك���ة غ�ي�ر
امل�ضمونة وغري ال�ضامنة لوجودهم ،و�إذا
كان الأخ امل�سل���م قلق��� ًا على م�صريه من
مدر�سة الإرهاب املتنق���ل ،فكيف �سيكون
ب�إمكانه تقدمي ال�ضمانة لأخيه امل�سيحي
�إذا مل يعلن الت�ضامن معه قو ًال وفع ًال يف
مواجهة الإرهاب؟
«�إ�رسائي���ل» العن�رصية ع���دو �أبدي
بغي����ض ،والتكفريي���ون �شياطني ال ميكن
التعاي�ش م���ع �أفكارهم ال�ضالة املنحرفة،
وقتاله���م واجب� ،سواء على احلدود �أو يف
الداخ���ل اللبناين ،ويف ما ع���دا ذلك ف�إن
الأم���ور ال�سيا�سية تغ���دو تفا�صيل يجب
التحاور فيها للحفاظ على وحدة الوطن،
لكن لي����س لدرجة املقام���رة باملبادىء،
حيث ال يبقى �شعب وال يبقى وطن.

�أمني �أبو را�شد

www.athabat.net

همسات

َ
عشرات المليارات دينًا ..بعد تركة «كرامية»
لم تتجاوز الـ 3مليارات دوالر

¡ اختبار للحكومة

ر�أى وزي���ر يف احلكوم���ة «ال�سالمي���ة» �أن ملف مطمر
الناعمة ،ومعاجلة م�شكل���ة «�سوكلني» وجمع النفايات،
يُعت�ب�ر اختباراً حقيقي ًا للحكوم���ة وقدرتها على معاجلة
امللفات ،خ�صو�ص ًا �أن���ه يف معاجلة ملف النفايات تدخل
الكثري من احل�سابات وامل�صالح.

¡ ف�ضائح الغذاء ..واخلالفات الوزارية

توقّ��ع وزراء �أن ترتف��ع ن�سب��ة «كربج��ة» احلكوم��ة
«ال�سالمي��ة» بحك��م اخل�لاف امل�ستج��د بني وزي��ر ال�صحة
وائل �أبو فاعور ووزير االقت�صاد �آالن حكيم ب�سبب ف�ضائح
الغذاء.

برحي���ل الرئي�س عم���ر عبد
احلميد كرامي تُطوى �صفحة هامة
يف التاري���خ الوطن���ي اللبناين،
خطّتها الدوحة الكرامية ،بدءاً من
املفتي الرئي�س عبد احلميد ،مروراً
بالرئي�س ال�شهيد ر�شيد.
ولعل الق�صي���دة التي �أطلقها
�شاعر الع���رب الأك�ب�ر يف ت�أبني
املفتي الرئي�س عبد احلميد كرامي،
فيها من البالغ���ة والف�صاحة ما
يكف���ي لإعطاء الأ��س�رة الكرامية
حقها حيث قال:
«باق و�أعمار الطغاة ق�صار
من �سفر جمدك عاطر م ّوار
متجاوب الأ�صداء نفح عبريه

¡ اللقاء ..خالل �ساعات

توقّع���ت م�صادر متابعة �أن يح�صل اللقاء املنتظر بني
رئي�س تكتل التغيري والإ�صالح العماد مي�شال عون ورئي�س
«حزب الق���وات اللبناني���ة» �سمري جعج���ع يف غ�ضون
ال�ساع���ات املقبل���ة ،و�أن املتابعني له���ذا امللف ي�ضعان
النقاط الأخرية لهذا اللقاء.

¡ �آل كرامي ..القوة الأكرب طرابل�سي ًا

توقّ��ف حملل��ون �سيا�سي��ون خم�رضم��ون �أم��ام احل�شد
الكبري ال��ذي جتمّع يف وداع الرئي���س الراحل عمر كرامي،
ويف ال�شع��ارات الت��ي �أُطلق��ت واليافط��ات الت��ي رُفع��ت،
لي�ؤك��دوا �أن �آل كرام��ي م��ا زالوا القوة الأك�بر يف طرابل�س
�شعبياً ،ولهذا كان الت�سابق من الأطراف الأخرى للمواظبة
عل��ى تقبُّ��ل التعازي م��ع �أ�رسة الراح��ل الكب�ير� ،أو �إطالق
الت�رصيح��ات الت��ي ت�شيد مب�س�يرة عمر كرام��ي ال�سيا�سية
والوطنية.

لطف ونفخ �شذاته اع�صار»
�إىل �أن يقول:
ماذا يراد بنا؟ و�أين ُي�سار
والليل داج ،والطريق عثار
عم���ر كرامي ،عل���ى نف�س
الطري���ق التي �سار عليها عبد
احلميد والر�شيد ال�شهيد؛ جاء
�إىل احلكم يف ظ���روف دقيقة
يتحول
ومف�صلية ،لكنه �أبداً مل
ّ
�إىل عب���د للكر�سي ،فكان على
نف�س نهج والده الذي دخل �إىل
مكتبه يف رئا�سة احلكومة يف
�شهر �آب  ،1945ولعن الكر�سي
خماطب ًا نف�سه «بئ�س كر�سي
جتعلن���ي عب���داً» ،وق ّدم على
الف���ور ا�ستقالة حكومته التي
كان ق���د �ش ّكله���ا يف  9كانون
الثاين .1945
بعده كان الر�شيد ال�شهيد
الذي جاء �إىل رئا�سة احلكومة
يف � 19أيل���ول  ،1955يف ع���ز
عهد الأحالف (حل���ف بغداد)
التي بد�أت تطل على املنطقة،
فاختلف مع كمي���ل �شمعون،
وت�صدى لنهج���ه الذي ي�رضب
امليث���اق الوطني يف ال�صميم،
وم���ن ثم ق���اد املعار�ضة �ضد
العه���د ال�شمع���وين ،ليع���ود
مع العه���د ال�شهابي كرئي�س
حكوم���ة �إ�صالحي �صدرت يف
عه���د حكومات���ه كل القوانني
الإ�صالحي���ة والرقابي���ة التي
ُتعترب البداية احلقيقية لبناء
الدولة الوطن.
عمر كرامي مل يختلف عن
�سلفيه الكرامي�ي�ن ،فهو جاء
�إىل رئا�س���ة احلكوم���ة للمرة
الأوىل يف  24كان���ون الأول
 ،1990وكان���ت احلكومة الأكرب
يف تاريخ لبنان ،حيث ا�ستهل
عه���د احلكوم���ات الثالثينية،
حقق���ت حكومة عم���ر كرامي
الأوىل �سل�سل���ة من الإجنازات
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¡ �شكراً حزب اهلل

خالل ت�شييع الرئي�س عمر كرامي �إىل مثواه الأخري

النوعية عل���ى طريق تطبيق
الطائف منها :حل امللي�شيات
وجم���ع ال�س�ل�اح الثقي���ل
واملتو�س���ط ،وانت�شار اجلي�ش
اللبن���اين يف جميع املناطق
اللبناني���ة ،وتوقي���ع معاهدة
الأخوة والتن�سيق مع �سورية.
وبع����د �أن ا�ستوعب����ت
احلكوم����ة امللي�شي����ات ،كانت
م�ؤامرة خط����ة رحيلها ،وكان
التالعب ب�سع����ر الدوالر ،وكان

بعض الذين تحاملوا
على كرامي حاولوا
تالوة فعل الندامة
بعد رحيله ..لكن
هيهات ينفع الندم

املوق����ف امل�شب����وه حلاك����م
م�رصف لبنان مي�شال اخلوري،
الذي �أعلن يف جمل�س الوزراء
�أن الو�ضع حتت ال�سيطرة ،لكنه
بع����د �ساعات من ذل����ك �أعلن
عن توقف امل���ص�رف املركزي
عن التدخُّ ����ل يف �سوق القطع،

�إ�ضاف����ة �إىل التالعب ب�سندات
اخلزينة ،ل ُتنقل اللعبة بعدها
�إىل ال�شع����ب ،فكان����ت الدعوة
امل�شبوهة للإ�رضاب والتظاهر،
وح����رق الدوالي����ب والفو�ضى،
الت����ي جعل����ت الرئي�����س عمر
كرامي يق ّدم ا�ستقالة حكومته
وجمم����وع الدي����ن العام على
البالد نحو ثالثة مليار دوالر،
معظمها دي����ن داخلي ،ليتبني
بعده����ا �أن خط����ة ُو�ضع����ت
ب�إح����كام� ،أبطاله����ا :رئي�����س
اجلمهوري����ة اليا�����س الهراوي،
وعب����د احلليم خ����دام وغازي
كنع����ان ورفي����ق احلري����ري،
للإطاح����ة به����ذه احلكوم����ة،
و�إج����راء انتخاب����ات �رسيعة
بحكوم����ة رئ�سه����ا الرئي�����س
الراحل ر�شيد ال�صلح ،ليخلفه
عل����ى �أثره����ا الرئي�����س رفيق
احلريري ،لتب����د�أ من بعدها ما
ي�سم����ى «مرحل����ة الإعمار»،
الت����ي راكم����ت عل����ى البالد
مديونية عامة مرهقة ،تتجاوز
الآن حدود الـ 70مليار دوالر.
مرة جدي���دة ،عاد الرئي�س
عم���ر كرام���ي �إىل رئا�س���ة
احلكومة يف عهد الرئي�س �إميل
حلود؛ يف  26ت�رشين الأول عام
 ،2004حي���ث ب���د�أ يف عهدها
و�ض���ع خط���ة �إ�ص�ل�اح مايل
قاده���ا وزير املالي���ة اليا�س
�ساب���ا ،لكن التط���ورات كانت
�أ��س�رع ،فاغتيل الرئي�س رفيق

احلري���ري يف � 14شباط ،2005
ويف � 28شب���اط �ألقت النائبة
بهية احلريري كلمة يف جل�سة
حملت فيها
ملجل�س الن���وابّ ،
احلكومة م�س�ؤولية دم �شقيقها
رفيق احلري���ري ..وعلى نف�س
نهج والده عبد احلميد كرامي
حينما �رضب كر�س���ي رئا�سة
احلكومة بقدم���ه ،العن ًا مركزاً
يجعل���ه عبداً ،فاج����أ اجلميع
ب�إعالنه اال�ستقالة.
بع�ض الذين حتاملوا على
الرئي����س عم���ر عب���د احلميد
كرام���ي� ،أو خان���وه ،حاولوا
بعد رحيل هذا العلم الوطني
اللبناين الكبري �أن يكفّروا عن
ذنوبه���م و�آثامه���م ،فاعرتفوا
باخل�س���ارة الكب�ي�رة التي ال
تعو����ض ،م�ؤكدي���ن �أن���ه كان
َّ
مدماك ًا �سيا�سي��� ًا من مداميك
الوطن ،و�أنه قيمة وطنية كربى
وج���زءاً �أ�سا�س ًا م���ن الدوحة
الكرامي���ة التي وتطدت دعائم
الكيان اللبناين ..لكن هيهات
ينفع فعل الندامة.
غر����س عب���د
بالت�أكي���دْ ،
احلمي���د كرام���ي ل���ه جذوره
العميقة ،لي����س يف طرابل�س
وال�شمال فح�سب ،بل يف لبنان
عموم��� ًا ،ويف دني���ا العروبة،
وهي �ست�ستم���ر بفي�صل عمر
كرامي ..وما بعد بعد..

�أحمد �شحادة

�سفري دولة غربية يف بريوت �أعلن يف جمل�س خا�ص أ� ّن
ما �أعلنه �أمني عام حزب اهلل ال�سيد ح�سن ن�رصاهلل منذ �أكرث
من �سنة ،ب�أن من ينتقد تدخُّ ل حزب اهلل يف �سورية �سي�أتي
يوم وي�شكره على ه���ذا التدخل ،يبدو �أنه لن يقت�رص على
اللبنانيني فقط ،بل �سيطال �أي�ض ًا عرب ًا وغرباً.

�سَت
¡ اهلل رَ ْ

تهكّ��م م�س�ؤول لبناين رفيع على هبوط �أ�سعار النفط �إىل
م��ا دون خم�سني دوالراً ،قائالً« :لو با�رشن��ا ب�إنتاج النفط
لكانت خ�سائرنا كبرية»!

¡ �أزمة طاحنة

يعي�ش ح���زب ي�ساري �أزم���ة طاحنة م���ن جديد ،وقد
ي�شه���د مقابل دعوة قيادته �إىل ع���ودة «الرفاق» القدامى
وامل�شاركة يف امل�ؤمتر ،موجة ان�شقاقات جديدة.

¡ ا�ستياء

ف��كّ نائب �ضم��ن كتل��ة «لبن��ان �أوالً» ارتباط��ه نهائي ًا
بالتنظي��م احلزب��ي الذي �أو�صل��ه �إىل النيابة ،وب��ات ي�سبّح
با�س��م رئي�س��ه اجلديد ،وعل��ى «الأثري» ،ما �أث��ار ا�ستياء من
كان ي�صفهم باجلنود املجهولني.

¡ غرامات افرتاء

�ش���كا مواطن���ون من ت�سلُّمه���م بالغات ع�ب�ر «ليبان
بو�ست» ب����أن عليهم غرامات �سري عل���ى �سياراتهم التي
مل تك���ن مو�ضوعة يف ال�سري �أ�ص�ل�اً يف تاريخ «املخالفة
املدونة».

¡ ن�صيحة

ن�صح �سفري �أوروبي من التقى بهم يف جولته ،ب�رضورة
التعاي���ش م��ع الو�ض��ع القائ��م �إىل �أج��ل غ�ير م�سم��ى ،لأن
التفاهمات مل تقارب بعد مو�ضوع الرئا�سي.

¡ �رسّ الت�صعيد يف املخيم

الحظ���ت �أو�س���اط فل�سطينية يف خميم ع�ي�ن احللوة
ت�صعي���د �إحدى الق���وى اال�سالمية يف املخي���م خلطابها
ال�سيا�س���ي ذي اللهجة احلادة ،بع���د �إعالن «داع�ش» عن
قرب عودة دول���ة «اخلالفة اال�سالمي���ة» ،واعتربت ك�أنه
«كلمة �رس» لتطورات �أمنية قد حت�صل يف املخيم.
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أعداء سورية ..خصام وتصفيات وانقالبات
ك�أنن���ا يف رب���ع ال�س���اعة الأخري من
ال��ص�راع املحت���دم يف �سوري���ة ،وعل���ى
�سورية ،ال �سيما بعد االنت�صارات النوعية
التي حققها اجلي�ش ال�سوري يف الأ�سابيع
الأخرية من العام املن�رصم.
هكذا يرى ملحق ع�س���كري يف �إحدى
ال�س���فارات اخلليجية العاملة يف بريوت،
الذي ق���ال �إن ما كان ق���د �أعلنه القي�رص
الرو�سي فالدميري بوتني بعد ا�شتداد الأزمة
ال�س���ورية� ،إنه من «رحم الأزمة ال�سورية
�س���يولد النظام العاملي اجلديد» �أخذ يف
الت�ش���كُّل والتبلور والتك���وُّن ،ولهذا يلج�أ
حلف �أعداء دم�ش���ق واملقاومة ال�ستعمال
كل الو�سائل والأ�ساليب ،لل�ضغط والت�أثري
ولت�أخري بق���در ما �أمك���ن انت�صار الدولة
الوطني���ة ال�سوري���ة ،وبالت���ايل انت�صار
حلفها.
ويحدد الدبلوما�سي الع�سكري �أ�شكال
ال�رصاع اجلدي���دة الآن ،وحماوالت حلف
�أعداء �سورية جتميع �أوراق قوة يف �أيديهم
ومنها:
ح���رب النفط :حيث جل����أت اململكة
العربي���ة ال�سعودي���ة بالتن�سي���ق م���ع
وا�شنط���ن� ،إىل تع���ومي الأ�س���واق؛ بزيادة
�إنتاجها �إىل �أكرث من مليون برميل يومياً،
من خارج اتفاق���ات «�أوبك» ،بهدف دعم
الهيمن���ة الأمريكية الأحادية على العامل،
وعل���ى الأمم املتح���دة ،واملكرَّ�س���ة من
�أج���ل امل�صالح الأمريكي���ة ودعم الكيان
ال�صهيوين وحمايته من ت�صاعد منظومة
الق���وة التي يبنيها حم���ور املقاومة يف
املنطقة بدعم مبا�رش من مو�سكو وطهران.
و�إزاء االف���راط يف زي���ادة ال�سعودية
لإنتاجه���ا النفطي الذي رمب���ا و�صل �إىل
�أك�ث�ر من مليون ون�ص���ف املليون برميل،
ب���د أ� ين�شغل ب���ال اخلليجي�ي�ن الآخرين
م���ن هذه ال�سيا�سة املدم���رة ،التي �أخذت
تنعك�س عل���ى الربام���ج احلكومية فيها،
وبالتايل ب���د�أت الت�س���ا�ؤالت تُطرح علن ًا
ع�ب�ر خمتلف و�سائل الإع�ل�ام عن معنى
التفريط بالإمكانيات والطاقات والقدرات
االقت�صادية ل�صالح �رشيك هو «الواليات
املتح���دة» مع���روف �أنه غ�ي�ر م�ضمون،

«الهالل الأحمر ال�سوري» يوزّع م�ساعدات متوينية على �سكان املع�ضمية يف ريف دم�شق

وه���و م�ستع ّد لبيع حلفائه حينما تفر�ض
م�صاحله ذل���ك ،علم ًا �أن رو�سي���ا و�إيران
اللتني �شُ نّ���ت «حرب النف���ط» من �أجل
ت�أديبهم���ا و�إخ�ضاعهما� ،أكدتا ت�صميمهما
احلازم عل���ى مقاومة ال�ضغوط ،وترجمتا
ذلك مبزيد م���ن الدعم للدول���ة الوطنية
ال�سورية.
ه���ذه «الهجم���ة النفطي���ة» عرفت

الرهائن اللبنانيون قد
يدفعون الثمن األكبر
من خالفات «داعش»
المتوقعة
َّ
و«النصرة»

ق���وى عاملية �صاع���دة حليف���ة لدم�شق،
كي���ف ت�ستفيد منها ،مث���ل :ال�صني والهند
والربازيل وجنوب �أفريقيا ،حيث �إن تدهور
�أ�سع���ار النفط جعلها تع���زز احتياطاتها
اال�سرتاتيجي���ة من النفط لع���دة �سنوات
مقبلة ،بالإ�ضافة �إىل تعزيز تنوّع مواردها
االقت�صادية.
تط���ورات خلجية :يلف���ت هذا اخلبري
اخلليج���ي �إىل �أن ن���اراً خليجي���ة حتت
الرم���اد ال�سع���ودي �ضاق���ت ذرع��� ًا م���ن
البهلواني���ات ال�سعودي���ة والقطرية ،ف�إذا
كانت الدوح���ة ا�ضط���رت �إىل العودة �إىل
بي���ت الطاعة ال�سع���ودي ب�ضغط �أمريكي،
�إال �أنه���ا تتح�ي�ن الفر����ص واملنا�سب���ات
لتعود �إىل دوره���ا التخريبي يف املنطقة،
وه���ي مل تعلن �أ�سا�س ًا �أنها تخلّت عن هذا
ال���دور� ،أما البقية في�شع���رون �أن �سيا�سة
التهور النفطي ال�سعودي �أثّرت �سلب ًا على
م�شاريعه���ا ،وللم���رة الأوىل منذ ع�رشات
ال�سنني تق���ع ميزانياتها العامة يف عجز،
ما ا�ضطرها لأن ت�سد من بنوكها ال�سيادية

(�أ.ف.ب).

واحتياطاتها ،لكن م���ا يخيف هذه الدول
�أن الو�ض���ع يف ال�سعودي���ة يبدو ه�ش ًا يف
ظل تدهور وُ�صف بـ«اخلطري جداً» ل�صحة
امللك ال�سعودي ،ما يف�سح املجال ل�رصاع
على اخلالفة يبدو �أنه ب���د أ� ب�شكل وا�سع،
معترباً �أن الت�صعي���د الأخري يف البحرين
واعتقال ال�شيخ علي ال�سلمان كان بطلب
من الريا�ض ،للتغطية على ما يح�صل يف
ال�سعودية.
�رصاعات املجموعات الإرهابية :ي�شري
الدبلوما�سي الع�سكري �إىل �أن �رصاع ًا دموي ًا
�أخذ ي�شت���د بني املجموعات الإرهابية يف
�سورية ،و�ستكون له ف�صول �أكرث دموية مما
�شهدناه يف الأ�شه���ر املا�ضية ،وذلك تبع ًا
لل�رصاع���ات واخلالفات ب�ي�ن حمور �أعداء
دم�شق ،يتج�س���د يف �أ�شكال خمتلفة ،منها
على �سبيل املثال احل�رص ،ال�رصاع الدموي
ب�ي�ن «جي�ش الإ�س�ل�ام» بقي���ادة زهران
علو����ش؛ «ال�سعودي اله���وى» ،و«جي�ش
الأمة» (القط���ري والرتكي االنتماء) ،حيث
نفذ الأول عملي���ة ت�صفية للثاين يف ريف

دم�شق ،وتردد �أنه �أعدم كل قادته الذين مت
�إلقاء القب�ض عليهم.
وثمة ف�صول من ال�رصاع القاتل �سيربز
قريب ًا بني «جبه���ة الن�رصة» و»داع�ش»،
وم���ع الأ�س���ف ال�شديد قد يك���ون الرهائن
اللبنانيون لدى هذي���ن التنظيمني جما ًال
لل�ضغط وامل�ساومة واالبتزاز ،يف ظل حالة
«انعدام وزن» ل���دى احلكومة اللبنانية،
التي تبدو مرتبكة وم�شلولة احلركة ،رغم
�أنها قادرة على الفعل وعمل الكثري ..ولكن!
�أم���ا عل���ى م�ست���وى «املعار�ضات
ال�سوري���ة» ،ف�إنه مع كل ي���وم ميرّ ،تبدو
هذه املعار�ض���ات يف وادٍ ،والتطورات يف
وا ٍد �آخ���ر ،بحي���ث بد أ� اجلمي���ع يعرف �أن
كل ف�صائله���ا ال ه��� ّم لـ»قادته���ا» �سوى
امل���ال ،وبالت���ايل ف�إنها ال متل���ك احلول
وال الق���وة� ،سوى الإقام���ة يف فنادق «5
جن���وم» ،وتطويل الأزم���ة �إىل �أبعد مدى،
وله���ذا دخلت �أنق���رة على خطه���ا بقوة،
و�أجرت نوع ًا من االنقالب على ال�سعودية
وقطر؛ بانتخاب رئي����س جديد ملا ي�سمى
«االئت�ل�اف الوطن���ي» ،ه���و الرتكي من
�أ�ص���ول �سوري���ة؛ خال���د خوج���ة ،حيث
اعتربت م�صادر يف االئتالف �أن «انتخاب
خوجة ميكن �أن ي���ردم الهوة بني عدد من
�أع�ضاء االئتالف الوطني ال�سوري وتركيا،
التي تباع���دت م�ؤخراً على خلفية مواقف
�أنقرة الأخ�ي�رة» ،مو�ضح��� ًة �أن «خوجة
ي���درك جيداً كيفية التعام���ل مع امللفات
الرتكي���ة املرتبطة بالأزمة ال�سورية ،كونه
يقي���م يف تركيا منذ وقت طويل ،كذلك من
خالل موقعه كممثل لالئتالف يف تركيا».
يف املقاب���ل ،ر�أت م�ص���ادر �أخرى �أن «يف
انتخاب خوجة بداي���ة النهاية لالئتالف
ال�سوري كهيكل جام���ع� ،إذ ي�أخذ معار�ض
�سوري على خوجة �أنه در�س يف جامعات
تركيا ،ونال جن�سيتها ،ومن املقربني جداً
من «العدال���ة والتنمية» احلاكم بزعامة
الرئي����س الرتك���ي رجب طي���ب �أردوغان،
م�ؤكداً �أن���ه ع�ضو يف هذا احلزب منذ فرتة
طويلة».

�أحمد زين الدين

طرابلس يتيمة ..فهل من يعيدها إلى صلب القرار؟
�أغم����ض الرئي�س عمر كرامي عينيه ورحل ،وبذلك
خ�رس لبنان وطرابل�س قام���ة وطنية كبري قد ال تكرر،
ورج���ل دولة م���ن الط���راز الأول ،متم�س���ك ب�إ�سالمه
ومبادئ���ه وقناعاته وخطه العروبي الذي بد�أ مع جده
ر�شي���د ،ثم مع والده الزعيم عبد احلميد� ،إىل �أن ا�ؤمتن
عمر عل���ى النهج الكرامي ،بعد اغتيال �شقيقه ال�شهيد
الر�شي���د ،وحق ًا كان خري من توىل املوقع ال�سُّ ني الأول
يف لبنان ،و�أف�ضل القادة الذين حافظوا على مدينتهم
و�أهلها ،ومل ينزلق يوم ًا �إىل تبنّي اخلطاب املذهبي� ،أو
اللج���وء �إىل التقوقع الطائفي ،ومل يتزحزح قيد �أمنلة
عن مت�سُّ ك���ه بخياره الداعم للمقاومة واملمانعة ،رغم
اال�صطفافات املذهبية يف لبنان واملنطقة يف املرحلة
الراهنة ،ورغم كل حماوالت التهمي�ش وحروب الإلغاء
الت���ي �شنّتها عليه �سلطتا الو�صاية واملال بالت�ضامن
والتكاف���ل بينهما ما قبل العام  ،2005ثم �سلطة املال

وحدها ما بعد هذا العام ،لكن بقي عمر كرامي حا�رضاً
يف وجدان كل لبناين وطرابل�سي معتدل ي�ؤمن بلبنان
العربي املقاوم ،ويرف�ض االقتتال املذهبي ،ال�سيما بني
�أبناء الفيحاء ،التي حتوّلت �إىل �صندوق بريد لإي�صال
الر�سائل الأمنية والدموية الإقليمية واملحلية ،برعاية
ممثل���ي طرابل����س يف احلكومة والربمل���ان ،وبغطاء
�سيا�سي و�أمن���ي ،ودعم مايل ولوج�ستي منهم ،بذرائع
واهية� ،أبرزها «اقت�ل�اع اتباع النظام ال�سوري وحزب
اهلل م���ن طرابل�س» ،كما كان يقول وزير العدال �أ�رشف
ريفي ،الذي يعق���د اليوم فريق���ه ال�سيا�سي حوراً مع
«احلزب» ،بعد  20جولة اقتتال دفعت ثمنها الفيحاء
و�أبنا�ؤها قت ًال وتهج�ي�راً واعتقا ًال وت�رشيداً ،وبالت�أكيد
م���ا كانت لت�صل املدينة �إىل ه���ذه الدرك لوال التفاف
�سلطة امل���ال والقوى املذهبية عل���ى النهج الكرامي
وحماولة تغييبه.

الريب �أن ه���ول اخل�سارة كبري بفق���دان الرئي�س
كرامي ،لكن امل�شاركة ال�شعبية احلا�شدة يف ت�شييعه
تبع���ث الأم���ل يف نفو�س الطرابل�سي�ي�ن التواقني �إىل
ع���ودة مدينتهم �إىل التزام نه���ج االعتدال الذي كانت
متثّل���ه ،و�إىل دورها الريادي يف �صنع القرار اللبناين،
وم�ساندة الق�ضاي���ا الوطنية القومية التي دافع عنها
الراح�ل�ان ر�شيد وعمر كرام���ي �إىل حدود اال�ست�شهاد،
ال �أن تك���ون طرابل�س �ساحة ت�صفيات ،والطرابل�سيون
جمرد �أرقام يُ�ستخدمون يف اال�ستحقاقات االنتخابية،
�أو لت�أم�ي�ن ح�شود �شعبي���ة ا�ستعرا�ضية مقابل حفنة
من املال.
حق��� ًا باتت الفيحاء بحاجة �إىل من يعيد �صياغة
دوره���ا املقرَّر عل���ى اخلريطة ال�سيا�سي���ة اللبنانية،
لتع���ود �إىل �صل���ب املعادلة الوطني���ة ،كما كانت يف
عه���د الأ�رسة الكرامية ،والقرار بذلك ملك للطرابل�سيني

وحدهم دون �سواهم ،والآمال معلَّقة على الوزير ال�شاب
في�صل مبتابعة م�سرية �أ�سالفه ،وهو ما عبرّ عنه بع�ض
الأقطاب ال�سيا�سيني ،كالعم���اد مي�شال عون والنائب
�سليم���ان فرجني���ة و�سواهما ،وما ت�أم���ل به �رشيحة
لبنانية كبرية ،خ�صو�ص ًا يف ال�شارع الطرابل�سي.
�إذاً ،الطرابل�سي���ون ينتظرون رُبان ًا يقود �سفينتهم
�إىل بر الأمان ،ويعي���د مدينتهم �إىل موقع القرار على
ْي�ن اللبناين وال�سُّ ني ،والأنظار متوجّ هة نحو
امل�ستوي� نْ
في�صل كرامي ،على �أمل �أن ينجح يف قيادة ال�سفنية،
ال �أن يك���ون ع�ضواً يف الربمل���ان ال�ستكمال «بازل»
معينَّ ؛ كما ه���و حال غالبية النواب ال�سُّ نة ،خ�صو�ص ًا
يف �ضوء حماوالت تياري «الع���زم» و«امل�ستقبل»
ا�ستمالة «احلالة الكرامية».

ح�سان احل�سن

موضوع الغالف
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من هنا وهناك

¡ ف�ضيحة جديدة لأردوغان

فج���ر م�صطفى كم���االك؛ �أح���د �أعوان رئي����س الوزراء
ّ
الرتكي الأ�سب���ق جنم الدين �أرب���كان ،ف�ضيحة جديدة
بح���ق الرئي�س الرتكي رج���ب طيب �أردوغ���ان ،حيث
ق���ال �إن الكيان «الإ�رسائيل���ي» � ّأ�س�س حزب «العدالة
والتنمية» ،بعد �أن رف�ض �أربكان التعاون معهم.
وق���ال كماالك« :زار ذات مرة عد ٌد من �أ�صحاب التمويل
وبناة اخلط���ط الأ�ست���ا َذ �أربكان ،وقالوا ل���ه :الإ�سالم
هو خ���ط يرتفع ،ونحن نريد التع���اون معكم ..وكانت
لهم ثالثة مقرتح���ات؛ �أو ًال� :سن�صعد بك���م �إىل احلكم،
ثاني��� ًا� :سن�ؤ ّمن لكم التمويل الكايف ،ثالث ًا� :سنزيح من
يعار�ضونكم ،مقابل �ضم���ان �أمن �إ�رسائيل ،وامل�ساعدة
يف ال�صياغة اجلدي���دة للإ�سالم؛ ودعم م�رشوع ال�رشق
الأو�سط الكب�ي�ر» ،و�أ�ضاف :لكن �أرب���كان رف�ضها دون
حتى �أن يناق�ش فيها.
و�أكّ���د كماالك �أن �أردوغ���ان ورفاقه قبل���وا بال�رشوط،
مذك���راً بت�رصيح لأردوغان يعلن في���ه �أنه رئي�س موا ٍز
�ضمن �إطار م�رشوع ال�رشق الأو�سط الكبري ،وم�شرياً �إىل
�أن ��ش�رط �ضمان �أمن «�إ�رسائي���ل» �ساعد �أردوغان يف
حتقيق جزء كبري منه.

¡ ت�شدد �سعودي

مل ي�شف���ع الهج���وم الأخ�ي�ر
ال���ذي �شنّت���ه «جبه���ة الن�رصة»
فجر ال�سبت الفائ���ت باجتاه موقع
متق���دم ملقاتلي حزب اهلل يف نقطة
امل�رسوب؛ �شم���ال غرب فليطة ،مرة
�أخرى ،بت�سجي���ل �أي خرق يف جدار
�أداء وحت�صين���ات احل���زب يف تلك
املنطقة� ،سوى �أنه ارتد  -على غرار
�سابقي���ه  -نتائج �سلبية دامية يف
�صفوف قياديي «اجلبهة» ،حا�صداً
 41قتي�ل�اً � ،إ�ضاف���ة �إىل وقوع اثنني
م���ن �أب���رز قادته���ا امليدانيني يف
القلم���ون يف قب�ضة مقاتلي احلزب،
ح�سبم���ا �أ�شارت معلوم���ات �أمنية
وُ�صفت باملوثوق���ة .ورغم �ضخامة
الهجوم الأخري ،وامل�ساعدة اخللفية
«الإ�رسائيلي���ة» لـ«الن��ص�رة»؛
لوج�ستي��� ًا وا�ستخباراتي���اً� ،إال �أن
تكتي���كات مقاتلي احل���زب ر�سمت
خطوط ًا حمراء منعت «اجلبهة» من
حتقيق �أهدافها يف الداخل اللبناين،
خ�صو�ص��� ًا يف بع�ض بل���دات وقرى
البق���اع ال�شمايل ،و�أك�ث�ر من ذلك،
ووفق ما ��س�رّ ب �أحد م�س�ؤويل فريق
� 8آذار ،جهّزت قيادة حزب اهلل خطة
جديدة للمواجهة املقبلة على وقع
الكمائن ،و�صفه���ا خرباء ع�سكريون
ا�ستن���اداً �إىل وقائ���ع كيفي���ة �ص ّد
هجوم مقاتل���ي «الن�رصة» الأخري،
بـ«�أخطر تكتيكات احلزب» ،والتي
�ستفاج���ئ «�إ�رسائيل» و»الن�رصة»
على �س���واء ،على ط���ول ال�سل�سلة
ال�رشقية ،كما على احلدود اللبنانية
اجلنوبي���ة ،حيث يتاب���ع حزب اهلل،
وعرب ر�ص���د دقيق ،عب���ور �شحنات
الأ�سلحة احلربي���ة «النوعية» من
�ضب���اط «�إ�رسائيليني» �إىل قياديني
يف «جبهة الن�رصة» يف القنيطرة،
حت�ض�ي�راً لتمريرها باجت���اه نقاط

متا����س احل���زب يف املقل���ب الآخر
يف جبل ال�شي���خ ،حتديداً يف �شبعا
والعرقوب.
م�ص���ادر �أمنية متابع���ة �أ�شارت
�إىل حماوالت م�ستميتة من قبَل قادة
«جبه���ة الن��ص�رة» لت�سجيل خرق
الفت يف جدار خطوط مقاتلي حزب
اهلل املنت�رشي���ن على ط���ول احلدود
اللبناني���ة  -ال�سورية ،باالنق�ضا�ض
على قرى يف منطقة البقاع ال�شمايل
بدعم «�إ�رسائيل���ي» حثيث ،مبوازاة
تواتر تقاري���ر �أمني���ة رو�سية لفتت
�إىل ر�ص���د حزب اهلل حلراك ه�ؤالء يف
تلك املنطق���ة ،كما للدع���م اخللفي
«الإ�رسائيلي» لهم ،كا�شفة عن ده�شة
«�أجه���زة اال�ستخب���ارات الأمريكية
التي تتابع بدقة كيفية �أداء مقاتلي
حزب اهلل يف مقارعت���ه للتنظيمات
املت�ش���ددة ،وعماده���ا الن�رصة على
طول احلدود اللبناني���ة  -ال�سورية،
و�سل�سلة الكمائن «ال�صادمة» التي
ين�صبه���ا ه�ؤالء لعنا��ص�ر وقياديني
تل���ك التنظيم���ات» ،و�إذا اعتربت �أن
مقاتلي احل���زب �أف�شل���وا حتى الآن
هجم���ات عديدة �ضخم���ة ومباغتة
نفذته���ا «جبهة الن��ص�رة» باجتاه
مواقعه يف ال�سل�سلة ال�رشقية ،جتاوز
تعداد �إحداه���ا � 3آالف م�سلح ُزوِّدوا
ب�أ�سلح���ة نوعية و�صواريخ وقاذفات
م�ض���ادة لل���دروع ،ومناظ�ي�ر ليلة
متطورة ،مل ت�شفع جميعها لإمكانية
حتقي���ق �أي جناح يف «غ���زو بلدات
وقرى يف البق���اع ال�شمايل ،كما هو
خمطط اجلبهة» ،وقد ك�شفت التقارير
نق ًال ع���ن �أحد اخل�ب�راء الع�سكريني
الإيرانيني ،عن وق���وع الع�رشات من
قيادي���ي «الن��ص�رة» – كما �ضباط
من�شقني انتموا �إىل �صفوف «اجلي�ش
احل���ر» وف�صائ���ل تابع���ة له – يف

�شب���اك كمائ���ن مقاتلي ح���زب اهلل« ،الإ�رسائيل���ي» رف���د جمموع���ات
و�آخره���م اثن���ان من ق���ادة الهجوم تل���ك «اجلبهة» يف ري���ف القنيطرة
الأخري على نقطة امل�رسوب� ،أحدهما ال�سوري���ة ب�أ�سلح���ة ثقيلة وقاذفات
مبنزلة �صيد ثمني.
م�ض���ادة لل���دروع وو�سائ���ل ات�صال
ويف وق���ت نقل موق���ع «واله» متطورة ،من �ضمن خطة م�شرتكة بني
(الع�ب�ري) ع���ن خ�ب�راء ع�سكري�ي�ن الواليات املتحدة والأردن وال�سعودية
«�إ�رسائيلي�ي�ن» �إ�شارته���م �إىل �أن باجتاه اجلن���وب ال�س���وري حتديداً،
قادة ت���ل �أبيب يعوّل���ون على عدم ربط ًا بخروق���ات �أمنية هامة قادمة
املب���ادرة بح���رب مبا��ش�رة م���ع �إىل مناط���ق �شبعا والعرقوب ،ح�سب
�إ�شارة املوق���ع ..معلومات �أعقبت ما
كانت جملة« «le canald en c
 »saineالفرن�سي���ة قد �أ�شارت �إليه
يف �شهر �أيلول الفائت ،ومفاده �أن تل
�أبيب ت�سعى بقوة �إىل نقل املواجهات
باجت���اه مناطق جبل ال�شيخ ،كا�شفة
مساعٍ «إسرائيلية» �أن �سيط���رة «الن��ص�رة» على ريف
حثيثة لنقل المواجهات القنيطرة ي�أت���ي �ضمن �سياق اخلطة
«الإ�رسائيلية» الهادف���ة �إىل تهديد
بين حزب اهلل
�شبع���ا والعرق���وب ،والو�ص���ول �إىل
جرود را�شيا ودي���ر الع�شاير القريبة
و«النصرة» باتجاه
من امل�صنع والبقاع.
مناطق جبل الشيخ
يف املح�صل���ة ،وعلى وقع ر�صد
حزب اهلل لبلدة «بيت جارو» ،التي
تبع���د  6كيلومرتات عن �شبعا ،وتُع ّد
نقطة جتمع هام���ة للم�سلحني ،كما
ب�إخ�ضاعه كامل احل���دود اجلنوبية
املتاخمة لفل�سطني املحتلة لرقابة
مركّزة ،حت�سُّ ب ًا لأي خ���رق �أو اعتداء
ح���زب اهلل ،وا�ستبداله���ا بدعم قوي «�إ�رسائيل���ي» باجتاه اجلنوب ،حر ٌّي
بـ«املتمردي���ن» يف �سوري���ة ،ويف التذكري مبا ك�شف���ه موقعا «»nrg
العربيي منت�صف
نْ
مقدمتهم مقاتلوا «جبهة الن�رصة» ،و«مكور ري�شون»
ك�ش���ف موق���ع «دب���كا فاي���ف» ال�شهر الفائت ،ومفاده �أن االحتماالت
اال�ستخب���اري «الإ�رسائيل���ي» ،عن كب�ي�رة بوقوع مواجه���ة قا�سية بني
معدات ع�سكري���ة نوعي���ة �أر�سلتها «�إ�رسائي���ل» وح���زب اهلل يف العام
«�إ�رسائي���ل» �إىل ق���ادة «جبه���ة  ،2015وهو �أم���ر يتح�سب له احلزب
الن�رصة» يف �سوريةّ ،مت ت�أمني ق�سم جيداً يف �سياق حربه التاريخية مع
كبري منها �إىل مقاتليها يف القلمون ،الكيان العربي ،وجماعاته التكفريية.
ملواجه���ة �أكرث فاعلية مع حزب اهلل،
ماجدة احلاج
م�شرياً يف الوقت نف�سه �إىل �أن اجلي�ش

املتط��رف داخ��ل القي��ادة ال�س��عودية
ما ي��زال التي��ار
ّ
يرف���ض �أي��ة م�س��ارات �سيا�سية حل��ل الأزم��ة ال�سورية،
ويتم�س��ك ب��ضرورة �إ�سق��اط الدول��ة ال�سوري��ة� ،ساعي�� ًا
�إىل بن��اء «جبه��ة ممانع��ة» من ق��وى داخل م��ا ي�سمى
«املعار�ض��ة ال�س��ورية» ،م��ن �أج��ل �إف�ش��ال �أي حت��رك
نح��و احل��ل ال�سيا�س��ي ،وله��ذا ا�ست�ض��افت الريا�ض يف
الأ�س��بوعني الأخريين ع�رشات اللقاءات بني قيادات يف
«املعار�ض��ة ال�س��ورية» يف اخلارج وقيادات �س��عودية،
مب�ش��اركة �ض��باط كب��ار يف اال�س��تخبارات ال�س��عودية
ي�رشفون على امللف ال�سوري.
م��ن جهته��ا ،ر�أت دوائ��ر دبلوما�س��ية خليجي��ة �أن هذا
املوق��ف املت�ش��دد غ�ير مرتب��ط بح�س��ابات �سيا�س��ية
وم�صال��ح ا�سرتاتيجية� ،إمنا بحالة م��ن الإحباط باتت
ت�سيط��ر على ق��رارات النظام يف الريا���ض ،ب�سبب قدرة
القي��ادة ال�سوري��ة عل��ى املحافظة على متا�س��ك الدولة
واجلي�ش.

¡ تل �أبيب ترتقّب

ترتقّب تل �أبي���ب م�ساعي امل�صاحل���ة ال�سعودية بني
قطر وم�رص ،وتنتظ���ر القمة التي �ستجمع بني الرئي�س
امل��ص�ري عبد الفت���اح ال�سي�سي و�أم�ي�ر قطر متيم بن
حمد �آل ث���اين برعاية امللك عبد اهلل ب���ن عبدالعزيز،
ً
قلي�ل�ا ب�سبب تدهور احلالة ال�صحية
والتي قد تت�أخر
للملك ال�سع���ودي ،الذي  -وح�س���ب املخطط  -يجب
�أن يكون الراعي لهذه القم���ة ،والتقاط �صورة �سيكون
له���ا ت�أثري هام على اجلانبني .م�ص���ادر متابعة قالت
�إن «�إ�رسائي���ل» تلقّت وع���وداً تطمينية من ال�سعودية
ب�إنهاء اخلالف بني ال�سعودية وقطر وبني قطر وم�رص،
م���ا �سي�س ّهل مهم���ة ال�سعودية لال�ستعان���ة بالدوحة
لل�ضغ���ط على «حما�س» ومن���ع �أي انزالق خطري يف
الو�ضع الأمني يف قطاع غزة.

¡ جي�ش العدو ي�رسق ال�سالح من خمازنه

ارتفعت يف «�إ�رسائيل» �أعمال �رسقة ال�سالح من خمازن
جي���ش الع��دو ،فق��د ج��اء يف �إح�صائي��ة �أع ّدته��ا قيادة
اجلي���ش «الإ�رسائيلي» �أن ال�رسق��ات زادت بن�سبة ،٪50
و�أن �أحد الأ�سب��اب الرئي�سية وراء عمليات ال�رسقة التي
يق��وم بها جن��ود يف اجلي�ش ،ه��و الو�ض��ع االقت�صادي
ال�صع��ب .وك�شف التقري��ر �أن  90عملية �رسقة للأ�سلحة
ّمت��ت خ�لال الع��ام املن��صرم  ،2014وخ�لال الع��دوان
عل��ى قطاع غ��زة اختفت �أكرث م��ن  300قطعة �سالح من
خمازن الأ�سلحة يف امليدان .وي�ضيف التقرير �أن معظم
الأ�سلحة امل�رسوقة ُت�ستخدم يف احلرب بني الع�صابات،
وبع�ضه��ا يت��م بيع��ه �إىل «جه��ات معادي��ة» ،و�أن �أكرث
الأ�سلحة �رسقة من خمازن اجلي�ش هي بندقية «�أم.»16

 6عـربـي ــ دولي
كلمة التوحيد..
وتوحيد الكلمة
ب�سم اهلل الرحمن الرحيم
}يا �أيها النا����س �إنا خلقناكم
من ذكر و�أنث���ى وجعلناكم �شعوب ًا
وقبائل لتعارفوا �إن �أكرمكم عند اهلل
�أتقاك���م �إن اهلل عليم خبري{ (�سورة
احلجرات  -الآية)13:
طبيعي وبديهي �أن ترى �إن�سان ًا
متديّن��� ًا �أي «ملتزم ًا بتعاليم الدين
الإلهي قو ًال وفع�ل�اً » و َْحدوي ًا يحبّ
بل يعمل على تر�سيخ وحدة الأمة،
وزرع املحب���ة واملودة بني �أبنائها،
ولذا قي���ل« :الإ�سالم كلمة التوحيد،
وتوحي���د الكلمة» ،وعل���ى ذلك �أمر
ر�سول اهلل حمم���د (�صلى اهلل عليه
و�آله و�سلّ���م) الأمة �أن ت�سلك �سبيله
وتلتزم طريقته و�سنته.
ما م���ن �شيء ي�ضع���ف ويوهن
الأمة من فرقتها وت�رشذمها ،و�صو ًال
�إىل �رصاعها واقتتالها و�سفك دمائها،
و�أ�ش ّد من���ه �أن يجعلوا الدين غطا ًء
لهذه الفرقة وهذا االقتتال ،فقد قال
ر�سول الرحمة (عليه ال�صالة و�أزكى
ال�س�ل�ام)« :ال تعودوا بع���دي كفاراً
ي�رضب بع�ضكم رقاب بع�ض».
�إن م���ا ت�شهده بع����ض الأقطار
العربية والإ�سالمي���ة من �رصاعات
واقتت���ال �إمن���ا هو �صنيع���ة دوائر
اال�ستخبارات الأجنبية وال�صهيونية،
و�ساعدهم عل���ى هذا املخطط جهل
بع�ض الأمة بتعاليم الدين احلنيف،
فلي�س ه���ذا من الإ�س�ل�ام يف �شيء
على الإطالق ،فالإ�سالم دعا �أتباعه
�إىل حماورة من لي����س على دينهم
وعقيدته���م ،فكي���ف ب�إخوانهم ومن
ي�شرتكون معه���م يف �أ�صل العقيدة،
وهي كلمة التوحيد قول« :ال �إله �إال
اهلل حمم���د ر�س���ول اهلل»؟ من قالها
فق���د ع�صم دم���ه ومال���ه وعر�ضه..
�ألي�س هذا كالم ر�سول اهلل (�صلى اهلل
عليه و�آله و�سلّم) ب�إجماع كل الأمة،
فلماذا يف اجلان���ب العمالين يكون
الفعل خالف ذلك؟!
ندع���و الأمة يف ذك���رى والدة
ر�سول الرحمة وخامت النبيني (�صلى
اهلل عليه و�آله و�سلّم) �إىل:
 االجتم���اع ح���ول �شخ�صيةالنبي حمم���د (�صلى اهلل عليه و�آله
و�سلّ���م)؛ القدوة والأ�س���وة واملحور
الأ�سا�س للوحدة.
 اعتماد لغ���ة احلوار والبحثاجلاد ،بعيداً عن الع�صبية واملذهبية
وال�شخ�صانية.
 العمل على بناء املجتمعاتالإ�سالمية على �أ�سا�س الوعي ،ون�رش
الثقاف���ة الإ�سالمية ،وااللتزام بروح
الدين.
 الت�أكي���د عل���ى مركزي���ةوحموري���ة الق�ضي���ة الفل�سطيني���ة
على قاعدة امل�س�ؤولية ،و�أن اجلهاد
الواجب �سلوكه يف هذا الع�رص جهاد
ال�صهاين���ة الظاملني املعتدين على
فل�سطني و�شعب فل�سطني ومقد�سات
فل�سطني ،وعلى الأمة جمعاء.

ح�سن حب اهلل

أحــداث
( العدد  )340اجلمعة  9 -كانون الثاين 2015 -

ليبيا ..من القذافي إلى الوحش االستعماري
�سقط معمر القذايف بر�صا�ص فرن�سي
خوف ًا م���ن ف�ضيحة �سارك���وزي والدعم
املايل حلملته االنتخابية ..فرح الليبيون
لأنهم هدموا «الهي���كل» املتوحّ �ش الذي
حكمه���م �أكرث من �أربع�ي�ن عاماً ،وفتحوا
بوابات ال�سج���ون ،وحاولوا اخلروج من
ال�سجن الكب�ي�ر امل�سمى «اجلماهريية»،
لكنهم  -كم���ا �شعوب «الربيع العربي»
اخلادع  -وقعوا �ضحي���ة م�ؤامرة دولية
و�إقليمي���ة ،وطموح���ات «الإخ���وان»
و«القاع���دة» ،فا�شتعل���ت ليبي���ا منذ
�أربع �سن���وات ومل تنطف���ئ ..مل تبقَ يف
ليبيا مدين���ة �أو م�صنع �أو خزان نفط �إال
وحا�رصت���ه املعارك من �أج���ل ال�سيطرة
عليه للو�صول �إىل احلكم ،وحتولت ليبيا
من بلد واح���د �إىل �أقاليم متعددة ،ومدن
وقبائل و�شخ�صيات طاحم���ة ،وال�رصاع
على النفط وال�سلطة ،وفق معادلة «من
يربح النفط ي�أخذ مفاتيح ال�سلطة» ،لكن
الغرب بقي���ادة �أم�ي�ركا ال تهمّه احلرية
والدميقراطي���ة ،املهم �أن يك���ون احلاكم
الليبي  -كما حُ كام اخلليج « -ناطوراً»
للنفط ولي����س مالك ًا ل���ه ،فالنفط لي�س
ملك ًا لل�شع���ب الليبي ،بل مل���ك �أمريكا
وحلفائها الغربيني ،واحلاكم «مندوب»
يحمل اجلن�سية الليبية ،وينفّذ امل�رشوع
الأمريكي؛ متام ًا كما جتربة �أمراء وملوك
اخلليج.
لقد �أ�شعل���ت �أمريكا وقط���ر وتركيا
النار يف ليبيا من �أج���ل ال�شعب الليبي
ك�شعار خادع ،لكنهم بعد �سقوط القذايف
وم�ساعديه �أ�شعلوا الن���ار بني «الثوار»
لإنهاك وتفكيك ليبي���ا ،لي�سهل ال�سيطرة
عليها ،وذلك �ضمن �أربع مراحل كالآتي:
ا�ستغ�ل�ال م�شاعر وحق���وق ال�شعب

الليب���ي امل�سلوب���ة ،وحتفي���زه عل���ى
التظاهر و�إ�سقاط الق���ذايف نتيجة ظلمه
وديكتاتوريته املطلقة.
�إ�شعال الفتنة بني املكوّنات والقوى
ال�سيا�سية والقبلية واجلهوية يف ليبيا،
لتفكيك ليبيا وتعميم الي�أ�س ،واال�ستعانة
حتى بال�شيطان الأمريك���ي لإنقاذ ليبيا
من القتل والفلتان.
ت�شكي���ل حتال���ف دويل �شبي���ه
بالتحالف الذي �أُعل���ن بعد غزو الكويت
ل��ض�رب الع���راق (وكان الأمريكيون هم
الذين �شجّ عوا �ص���دام ح�سني على الغزو
ع�ب�ر ال�سف�ي�رة غال�سبي الت���ي اختفت)
وكانت النتيج���ة احتالل العراق و�إ�شعال
الفتنة املذهبية والقومية التي مل تنطفئ
بعد.
ال�سيط���رة على ليبيا ع�ب�ر التدخل
الدويل والإقليم���ي (م�صـر) ،وو�ضع ليبيا
حتت الو�صاية الدولية ،وم�صادرة ثرواتها
النفطية مبا�رشة ،وت�أمني قاعدة ع�سكرية
مركزية للقوى الأمريكية يف قارة �أفريقيا
وبالق���رب من م�ضيق جب���ل طارق على
�ساحل البحر املتو�سط.
لقد بد�أت �إرها�صات التدخُّ ل اخلارجي
يف ليبيا ع�ب�ر التدخل امل�رصي املنتظَ ر،
والذي ّمت التمهيد له ب�إيعاز �أمريكي للقوى
التكفريية ،خ�صو�ص��� ًا «داع�ش» ،بخطف
العمال امل�رصي�ي�ن الأقب���اط يف ليبيا،
وذلك لفتح الأبواب �أمام اجلي�ش امل�رصي
بذريعة حماية مواطنيه ،وحماية احلدود
الليبي���ة  -امل�رصية ،ولإعط���اء الذريعة
لأمريكا وحلف «الناتو» بالتدخُّ ل ملنع
�سيطرة التكفرييني على ال�ساحل الليبي
القريب من ال�سواحل الأوروبية ،وقد دعت
فرن�سا وزير الدفاع �إىل حترك دويل ملنع

قيام مالذ �إرهاب���ي يف املحيط املبا�رش
للقارة الأوروبي���ة ،كما �أن باري�س طلبت
م���ن دول اجل���وار لليبي���ا التدخُّ ل ،ويف
مقدمتهم اجلزائر.
لق���د �أر�سلت �أم�ي�ركا الل���واء حفرت
بالنيابة عنه���ا لال�ستيالء على ال�سلطة،
وخلو�ض املع���ارك بدي ًال ع���ن التحالف
ال���دويل ،خ�صو�ص ًا الغربي ،وق���د �أمدّته
بكل �أنواع امل�ساعدة ،وتقدّم اللواء حفرت
بخط���وة متقدم���ة عندما �أعل���ن رئي�س
احلكومة الليبية عبداهلل الثني عن نيته
�إعادة اللواء حفرت �إىل اخلدمة الع�سكرية،
كي يعطيه احل�صانة الر�سمية وال�رشاكة
يف القرار ،ثم الرت�شُّ ح لأي من�صب ر�سمي
تريده �أمريكا �أن يكون فيه.
ال�شع���ب الليب���ي وثروات���ه �ضحية
اال�ستعم���ار الق���دمي واجلدي���د ،و�ضحية
احل���كام و«الث���وار» ،فم���ن اال�ستعمار
العثم���اين الذي �أباد ثلث ال�شعب الليبي،
�إىل اال�ستعم���ار الإيط���ايل ال���ذي �أكم���ل
جمازر العثماني�ي�ن ،ثم امللكية وظلمها،
ثم جماهريية الق���ذايف الديكتاتور ،الذي
�ص���ادر ليبي���ا على مدى �أربع�ي�ن عاماً،
ث���م الثورة اخلادعة الت���ي �أحرقت حتى
ما بناه الق���ذايف ،على قلّت���ه ،ثم ي�أتي
التحال���ف الدويل ليكم���ل عملية الإعدام
امل�ستمرة لليبيا ال�شعب والكيان والقيم
الإن�سانية.
حمى اهلل �شع���ب ليبيا املظلوم من
«ث���واره» املتوح�ش�ي�ن ،وم���ن حكامه
الظامل�ي�ن ،ومن رعاته امل�ستعمرين ..هذا
هو «ربيع ليبيا» امللون بالدم واحلرائق
والليل الطويل الذي ال ينجلي.

د .ن�سيب حطيط

عباس ..واإلصرار على المشاريع الفاشلة
ت�ؤك���د جمي���ع امل�ؤ��ش�رات
والت�رصيح���ات �أن رئي����س ال�سلط���ة
الفل�سطيني���ة حممود عبا�س مُ�رصّ على
�إع���ادة تق���دمي م�رشوع���ه �إىل جمل�س
الأم���ن الدويل؛ يف رهان على تغيري يف
ع�ضوية املجل�س يف هذا ال�شهر ،بالرغم
م���ن �إجماع الق���وى الفل�سطينية داخل
منظمة التحرير الفل�سطينية وخارجها
عل���ى رف�ض���ه ،باعتب���اره ال يرقى �إىل
م�ستوى التطلعات الفل�سطينية ،ويهمّ�ش
احلق���وق والثواب���ت الوطني���ة املتفَق
عليها يف جمي���ع اللقاءات واالتفاقات
الفل�سطينية ،ال�سيما مو�ضوع ا�ستثمار
ان�ضم���ام دولة فل�سط�ي�ن �إىل اجلمعية
العامة للأمم املتحدة يف ،2012/11/29
وت�أخُّ ���ره ل�سنت�ي�ن دون �أي م�ب�ررات
مو�ضوعية تُذكر.
اخلطوة املت�أخرة يف انت�ساب دولة
فل�سط�ي�ن �إىل �أكرث من ع�رشين م�ؤ�س�سة
ووكال���ة تابعة ل�ل��أمم ،ويف مقدمتها
حمكم���ة اجلناي���ات الدولي���ة ،الق���ت
ترحيب ًا فل�سطيني ًا و�شجب��� ًا �صهيوني ًا
و�أمريكياً ،لكن م���ا معنى �أن ت�أتي هذه
اخلط���وة بعد �سنتني م���ن عمر ال�شعب
الفل�سطين���ي والر�ض���وخ لل�ضعوطات
الأمريكية ،وا�ست�سهال الكيان ال�صهيوين

عبا�س مُ�ص ّر على �إعادة تقدمي م�شروعه �إىل جمل�س الأمن رغم االجماع على رف�ضه

االعتداء على ال�شع���ب الفل�سطيني يف
غزة وال�ضف���ة دون �أي رادع �أخالقي �أو
قان���وين ،وفر�صة ا�ستغلها االحتالل يف
�سيا�سة تو�سيع م�شاريع اال�ستيطانية،
وم�شاري���ع تهوي���د القد����س والقت���ل
واالعتقاالت؟!

�إن االع�ت�راف املت�أخر ب�أن التوقيع
عل���ى ه���ذه املواثيق واالنت�س���اب �إىل
امل�ؤ�س�س���ات الدولي���ة ،ه���و البدي���ل
ال�صحي���ح ل�سيا�سة تق���دمي التنازالت
املجاني���ة والره���ان عل���ى احلل���ول
وامل�شاريع الفا�شل���ة ،كامل�رشوع الذي

قُ���دِّم �إىل جمل����س الأم���ن ال���دويل يف
 ،2014/12/31يج���ب �أن ي�ش���كّل در�س ًا
للقيادة الفل�سطينية يف رام اهلل ،ودافع ًا
للعمل على اتباع �سيا�سة عزل الكيان
ال�صهيوين دولياً ،ون���زع ال�رشعية عن
االحتالل ،وحماكمة قادة العدو على ما
يرتكبونه من جرائم حرب وجرائم �ضد
الإن�سانية بحق ال�شعب الفل�سطيني ،مبا
يف ذلك اال�ستيطان ،وم�صادرة الأرا�ضي،
واحل�ص���ار واالعتق���االت اجلماعي���ة،
وغريها م���ن املمار�س���ات التي تُعترب
انته���اك ًا �صارخ ًا للقوان�ي�ن واملواثيق
والأعراف الدولية.
�أما التهديدات التي �أطلقها رئي�س
حكومة العدو بنيامني نتنياهو فهي
ردة فعل على اخلط���وة الفل�سطينية،
تُظهر م���دى خوف قي���ادة العدو من
ه���ذه اخلطوة واخل�شي���ة من مالحقة
قيادات �سيا�سية وع�سكرية �صهيونية،
وتذكّر مبذكّ���رة التوقيف التي �صدرت
من حمكمة بريطاني���ة بحق ت�سيبي
ليفني؛ وزي���رة اخلارجية ال�صهيونية
ال�سابقة.
ال�سلط����ة الفل�سطيني����ة مطالبة
الي����وم ب�إع����ادة االعتب����ار مل�صالح
ال�شع����ب الفل�سطين����ي يف الوط����ن
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أين المعارضات السورية من «موسكو »1 -؟

ال�شعب الليبي �ضحية اال�ستعمار املمتد منذ عهد العثمانيني ولغاية اليوم (�أ.ف.ب).

وال�شتات ،و�سحب امل���ش�روع الفا�شل
املقدَّم �إىل جمل�س الأمن من التداول يف
�أروقة الأمم املتحدة ،ل�صالح �سيا�سات
فل�سطيني����ة توافقي����ة ،ترتق����ي �إىل
م�ستوى ت�ضحيات ال�شعب الفل�سطيني
واملواق����ف الوطني����ة الت����ي �أجمعت
عليها خمتل����ف الق����وى والفعاليات
والتي����ارات الفل�سطيني����ة ،مبا ي�صون
احلقوق الوطني����ة امل�رشوعة لل�شعب
الفل�سطين����ي غري القابل����ة للت�رصف،
والإ���س�راع يف عق����د اجتم����اع فوري
للقي����ادة الفل�سطينية لتقييم املرحلة
ال�سابق����ة و�إدارة ح����وار وطني �شامل،
وو�ضع �سيا�سة بديل����ة ،وا�سرتاتيجية
�سيا�سي����ة قائم����ة على اتب����اع كافة
�أ�ش����كال املقاوم����ة ،ويف مقدمته����ا
املقاوم����ة ال�شعبي����ة امل�سلحة ،وعدم
الر�ض����وخ لل�ضغوط����ات االقت�صادية
التي بد�أها الكيان ال�صهيوين بتجميد
حتويل عائ����دات ال�رضائب �إىل ال�سلطة
الفل�سطيني����ة ،والعم����ل على مقا�ضاة
الكي����ان ال�صهي����وين يف حمكم����ة
اجلنايات ،باعتبار ذلك نوع من �رسقة
وقر�صنة �أموال ال�شعب الفل�سطيني.

�سامر ال�سيالوي

مع اقرتاب موعد امل�ؤمتر الذي تُعدّه مو�سكو
للحوار بني ممثلني ع���ن املعار�ضة ال�سورية -
ب�صفته���م ال�شخ�صية ولي����س احلزبية  -وبني
ممثلني عن النظام ال�سوري ،ي�سعى املعار�ضون
ال�سوري���ون بقوة وجدّي���ة �إىل القيام مبحاوالت
ر����ص ال�صف���وف وتوحيد املواق���ف للت�أثري يف
ّ
املفاو�ضات وحت�صيل ن���وع من القوة ،يجعلهم
قادري���ن على مفاو�ض���ة �سلطة يق���وم جي�شها
بتحقيق الإجن���ازات امليدانية يوم��� ًا بعد �آخر،
ويظه���ر �أن دول الع���امل يف ال��ش�رق والغ���رب،
خ�صو�ص��� ًا تلك الت���ي دعت �إىل تغي�ي�ر النظام
بالقوة ،ب���د�أت تتعاي�ش مع فكرة بقاء الأ�سد يف
احلكم ،و�رضورة اال�ستعانة به ملكافحة الإرهاب
الذي بات �أولوية خا�صة بالن�سبة �إىل الغربيني.
ال �ش��� ّك �أن جهداً جباراً يقوم به املعار�ضون
لل ّم ال�شم���ل ،خ�صو�ص ًا بع���د كل التباينات يف
املواق���ف واال�سرتاتيجي���ة والتوجُّ ���ه والرعاة
واملمولني له���ذه املعار�ض���ات ال�سورية ،التي
كان���ت يف وق���ت م���ن الأوقات ت����ؤدي خدمات
عظيمة للنظ���ام بتفككها وقتالها ،وعدم قدرتها
على �صياغة ولو حد �أدنى من التن�سيق ،وقبول
بع�ضها البع�ض.
لقد �أظهرت تلك املعار�ضات لل�شعب ال�سوري
 يف بع����ض الأحي���ان � -أنها ال تق��� ّل �إق�صا ًءوتع�سف ًا عم���ا �أطلق عليه ا�سم «احلر�س البعثي
القدمي» ،الذي عان���ى ال�سوريون منه ما عانوه
طيلة عقود من الزمن.
والالفت �أن اجتماع���ات ثالثة للمعار�ضة -
الرابع يف �أو�سلو مل يُعرف م�صريه بعد  -يف كل
من دبي وا�سطنبول والحق ًا يف القاهرة ،جميعها
تبحث يف �إمكاني���ة االتفاق على �صيغة مبادئ
موحَّ دة للتوجُّ ه بها �إىل مو�سكو ،وال تبدو �أنها قد
ت�ص���ل �إىل ح�سم هذا الأمر من تلقاء نف�سها ،لكن
ميك���ن �إبداء بع�ض املالحظات حول تلك احلركة
ال�سورية قبل اللقاء يف مو�سكو:
�أوالً :ق���د ال متانع تركي���ا يف ال�ضغط على
القي���ادات املعار�ض���ة الت���ي ت���دور يف فلكها
للم�شارك���ة يف لق���اء مو�سك���و ،ول���و ب�صفتهم
ال�شخ�صية ،باعتبار �أن �أردوغان يريد �أن ي�ستغل
التقارب م���ع الرو�س لفر�ض نف�سه العب ًا �إقليمي ًا
ال ميك���ن التخلي عنه يف املعادلة ال�سورية .يف

االحتفاالت بذكرى
المولد النبوي الشريف
ّ
تعم المناطق اللبنانية

�أحد حواجز املحبة التي نظمتها «حركة الأمة» يف بريوت

�أردوغان ي�ستغل التقارب مع الرو�س لفر�ض نف�سه العباً �إقليمياً يف املعادلة ال�سورية

املقابل ،ف�إن قيام املعار�ضني املح�سوبني على
الأتراك بامل�شاركة يف امل�ؤمتر الرو�سي� ،سيجعل
ال�سعودية ت�سارع �إىل �إعطاء ال�ضوء الأخ�رض ملن
يدور يف فلكها للم�شاركة ،لكي حتجز لها مقعداً
على الطاولة ال�سورية ،ولئال يتفرّد الأتراك بهذا
الأمر ،فيغدو ال�سباق بني تلك الأطراف الإقليمية
�أ�سا�سي���اً ،خ�صو�ص ًا يف ظل توجُّ ���ه الأمريكيني
�إىل القي���ام بالتوازن بينها ،من خالل �إعطاء كل
م���ن تركيا والأردن وال�سعودية ح�صة يف تدريب
املعار�ضة ال�سوري���ة امل�سماة «معتدلة» ،على
�أن ت���درّب كل دولة من تل���ك الدول  -وبا�رشاف
�أمريك���ي  -ح���واىل  2000 - 1500مقاتل �سوري
يتم اختياره���م وتدريبهم لقتال «داع�ش»؛ كما
�أو�ضح امل�س�ؤولون الأمريكيون.
مت احلدي���ث عنه من �أن م�ؤمتر
ثانياً� :إن ما ّ
تو�صل �إىل ورقة من  10نقاط ،ت�ضم مبادئ
دبي ّ
عامة م�شرتكة حول االنتقال الدميقراطي ورف�ض
التدخ���ل الع�سكري ،ووحدة �سورية ،والدفاع عن
م�ؤ�س�س���ات الدول���ة ،و�إط�ل�اق املعتقلني ،وفتح

الطريق �أمام الإغاث���ة الإن�سانية ،و�إن�شاء هيئة
حكم انتق���ايل ،والتخل���ي عن البح���ث مبوقع
الرئي�س ال�س���وري� ،ستكون  -عل���ى ما يبدو -
ورقة العمل التي �ستُطرح يف القاهرة ،ما يعني
�أن املعار�ض���ة الداخلية ا�ستطاع���ت �أن تفر�ض
وجهة نظره���ا بقوة ،وتزي���ح الر�ؤو�س احلامية
من معار�ضة اخلارج التي مل تقم �سوى بت�شويه
املعار�ضة ال�سوري���ة �أكرث مما نفعتها ،خ�صو�ص ًا
يف ظل عمال���ة البع�ض الوا�ضحة لـ«�إ�رسائيل»،
ودعوة البع�ض الآخر للغرب الحتالل �سورية.
يف كل الأحوال ،ومهما يكن من �أمر املعار�ضة
ال�سورية وقدرتها عل���ى االتفاق �أو عدمه ،يبقى
�أن الرو����س ا�ستطاع���وا �أن يحرّكوا مياه احللول
ال�سيا�سي���ة ال�سورية الراكدة ،والتي تعي�ش على
وقع احل�س���م الع�سكري الذي يب���دو �صعب ًا جداً،
لكن احلديث الأمريكي عن �سنوات ثالث لتدريب
املعار�ضة ال يب�شرّ بخري قريب.

د .ليلى نقوال الرحباين

�إحي���اء لذكرى املول���د النبوي ال�رشيف ،ازدانت بريوت واملناط���ق اللبنانية بالالفتات
ومظاهر الزينة واالحتفاالت والأن�شطة التي نظّمتها اجلمعيات الإ�سالمية والأهلية.
حرك���ة الأمة �أقامت حواجز حمبة �أمام مركزها يف منطقة امل�صيطبة ،ويف عدة �شوارع
يف بريوت ،وزّعت خاللها احللوى والهدايا على الأطفال واملارة.
من جهتها ،ن�رشت جمعية امل�شاريع اخلريية الإ�سالمية يف ال�شوارع وال�ساحات العامة
مت توزيع احللوي���ات واملن�شورات
حواج���ز املحبة يف ب�ي�روت واملحافظات اللبناني���ة ،و ّ
اخلا�صة باملولد على املارة وراكبي ال�سيارات واملحال التجارية.

زينة وبهجة �أمام م�سجد برج �أبي حيدر فرحاً ب�صاحب الذكرى
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رأى أن اإلفراط في التفاؤل يؤثر سلبًا على المسيحيين

سليم سلهب :يمكن حلحلة قضايا كثيرة بالتالقي والحوار
�أج���واء التف���ا�ؤل يف لبن���ان
�أ�سكتت الأف���واه املغر�ضة� ..إنها
ال�صيغة اللبناني���ة ،تبقى �أقوى
من �أي تط���رف ،مهما عال �ش�أنه..
�صحيح �أن يف لبن���ان �صفحات
كث�ي�رة م���ن �أج���واء التط���رف
والتع�ص���ب ،لك���ن في���ه �أي�ض��� ًا
�صفح���ات �أخرى �أك�ث�ر فيها من
التالق���ي والتفاهم���ات والإخاء
لـ«�أن�سنة» الإن�سان ورفعه..
عن احل���وار وجديته وخماطر
التع�ث�ر بني «تي���ار امل�ستقبل»
وح���زب اهلل م���ن جه���ة ،وب�ي�ن
التي���ار الوطني احل���ر و«القوات
اللبنانية» من جهة ثانية� ،س�ألنا
ع�ض���و تكتل التغي�ي�ر والإ�صالح موا�صفات حمددة ل�شخ�صية الرئي�س،
النائب �سليم �سلهب ،و�إليكم �أبرز فالو�ض���ع يف لبن���ان يتطلب حتديد
ما جاء من حوار:
�سبل مواجهة املخاطر التي تتعر�ض
�أج���واء التفا�ؤل ت�س���ود الأو�ساط
ال�شعبية عل���ى خمتل���ف م�شاربها
ال�سيا�سي���ة؛ اللق���اءات التح�ضريية
بني التيار الوطن���ي احلر و«القوات
اللبناني���ة» م���ن �ش�أنه���ا �إراح���ة
اللبنانيني بالعم���وم ،وامل�سيحيني
باخل�صو����ص .النائ���ب �سلهب يعول
على ذلك ايجاب��� ًا من دون حتميلها
�أكرث مما يجب ،يق���ول« :الإفراط يف
التفا�ؤل ي�ؤثر �سلب ًا على امل�سيحيني،
�س ّيما �أنهم مل يع���د يحتملون مزيداً
من ت�ضيي���ع الفر�ص ،له���ذا ال�سبب
جوالت التح�ضري بني الفريقني ت�سري
احلزبي
بت�أ ٍّن و�رسّي���ة ،لأن قيادتي
نْ
تعمالن بجدية للو�صول �إىل نتيجة،
م���ن دون �أن نعط���ي للنا����س �آما ًال
م�ضخم���ة ،وبر�أي���ي �ستك���ون هناك
َّ
بع�ض من التفاهمات بني الفريقني».
ويعت�ب�ر �سلهب �أنه ميكن التالقي
على ع���دة نقاط هام���ة« :حتى لو
مل يتم االتفاق عل���ى �شخ�ص رئي�س
اجلمهورية ،بالإم���كان التوافق على

لها اجلمهورية بحد ذاتها» ..ي�ضيف
�سلهب �أن���ه «ميك���ن التن�سيق على
عدة �أمور �أخ���رى ،كقانون انتخابات
ُين�ص���ف امل�سيحيني ،وه���ذا الأمر ال
يتناق�ض م���ع باقي الطوائف الأخرى
لتفعي���ل م�شارك���ة امل�سيحيني يف
الدولة ،و�إزالة منطق ا�ستبعادهم �إثر
تقلي�ص �صالحيات رئا�سة اجلمهورية
مع اتفاق الطائف ،كما ميكن التوافق
عل���ى الالمركزي���ة الإداري���ة لإراحة
ال�شعب اللبن���اين يف العموم ..وهذه
الأم���ور الهام���ة ميك���ن حلحلته���ا
بغ�ض النظر ع���ن نتائج التفاهمات
الكبرية».
حوار احلزب « -امل�ستقبل»

بخ�صو����ص احل���وار الدائر بني
«تي���ار امل�ستقب���ل» وح���زب اهلل،
ي�ش�ي�ر �سله���ب �إىل �أن �أي «قوطبة»
لو�ص���ول العماد مي�ش���ال عون �إىل
�سدة الرئا�سة الأوىل لن مترّ« :يحمل
العم���اد عون تبع���ات امل�شاكل يف

■ غادر وف���د جتمع العلم���اء امل�سلمني �إىل
اجلمهورية الإ�سالمية الإيرانية للم�شاركة يف
امل�ؤمتر الذي يعقده املجمع العاملي للتقريب
بني املذاهب مبنا�سب���ة ذكرى املولد النبوي
ال�رشيف و�أ�سبوع الوح���دة الإ�سالمية ،حتت
عنوان« :الأمة الإ�سالمية الواحدة :التحديات
والآلي���ات» .و�سيغتن���م التجم���ع فر�ص���ة
وج���وده يف طهران للقاء كب���ار امل�س�ؤولني
يف اجلمهوري���ة الإ�سالمية الإيرانية للت�شاور
معهم يف �أو�ضاع الأمة الإ�سالمية.
■ النائب ال�سابق في�صل الداود؛ الأمني العام
حلرك���ة الن�ضال اللبناين العرب���ي� ،أ�شار �إىل
�أن وف���اة الرئي�س عمر كرام���ي �ش ّكلت رافعة
للعروبيني والالطائفيني ليتقدموا ب�أفكارهم

سلهب :األولوية األمنية
يجب أن تتقدم على
سائر القضايا ..فمعالجة
الملفات األخرى سهلة
عند توافق اإلرادات
السياسية

البل���د ،العماد ع���ون يتحلّى بر�ؤية
وطنية ،ولو ُن ِّف���ذت ر�ؤيته الوطنية
لتجنبنا الكثري من امل�شاكل الأمنية
واالقت�صادية ..من���ذ الطائف وحتى
الي���وم جترب���ة انتخ���اب رئي�س ال
ميث���ل �رشيحة �شعبي���ة وا�سعة من
اللبنانيني يف حقيقة الواقع مل تكن
ناجحة ،ومنذ الع���ام  2005جتربة
انتخ���اب رئي����س و�سط���ي مل تكن
م�شجعة على الإطالق ،واليوم نعاين

وم�شاريعهم ال�سيا�سية ،لأن ال�شعب اللبناين
قال كلمت���ه يف الراحل الكبري� :إنه مع لبنان
امل�ستقل عروبي الهوية ،املتخطي للحواجز
الطائفي���ة واملذهبي���ة ،واملق���اوم للع���دو
«الإ�رسائيلي» ،وهو مع هذه امل�سرية الوطنية
التي يكملها جنل الفقيد الوزير في�صل كرامي
الذي اثبت �أهلي���ة وطنية وممار�سة �سيا�سية
مناقبية.
■ ال�شي��خ ماه��ر حم��ود �أكد �أن �أث��ر �آل كرامي
�سيبق��ى وا�ضح�� ًا يف اجلان��ب الإيجاب��ي من
تاري��خ هذا الوط��ن؛ من بط��ل اال�ستقالل عبد
احلميد كرام��ي� ،إىل ال�شهيد ر�شيد كرامي� ،إىل
املرح��وم عم��ر كرام��ي� ،إىل الأبن��اء الأعزاء،
لنوا�ص��ل و�إياه��م جميع�� ًا حماول��ة اخل��روج

من تبعات عدم اتخاذ قرارات جريئة
لناحي���ة الأمن وق�ضي���ة الالجئني
ال�سوري�ي�ن يف لبنان ..وبر�أيي ،لقاء
ح���زب اهلل و«امل�ستقبل» لن يكون
لـ«القوطب���ة» على العم���اد عون،
احلزب�ْي� وال�شعب بالعموم
وقواعد
نْ
ملّت من الت�صعيد ال�سيا�سي ،ولذلك
ميكن التفاهم فيما بينهم على نقاط
كثرية ،وه���ذا ما يتمن���اه اجلميع،
ون�أمل الو�صول �إىل نتائج جيدة».
ق�ضاي���ا التالقي ب�ي�ن اللبنانيني
كث�ي�رة بح�سب �سلهب ،بدءاً من النفط
وا�ستخراجه ،مروراً بالكهرباء ،و�صو ًال
�إىل امللفات الأمني���ة وتبعات خطف
الع�سكري�ي�ن يف جرود عر�سال ،يقول:
«انتخاب رئي�س للجمهورية لن حتل
امل�شاكل ،لكن �إرادة التوافق والتالقي
واح�ت�رام الآخ���ر وحدها حت��� ّل هذه
امل�شاكل».
عر�سال
وع���ن ا�ستم���رار ق�ضي���ة خط���ف
الع�سكري�ي�ن اللبناني�ي�ن م���ن ق َب���ل
«الن��ص�رة» و«داع����ش» ،رغم مرور
ع���دة �أ�شه���ر عل���ى اعتقاله���م ،يرى
�سله���ب �أن تعاط���ي احلكومة مع هذا
يتح�سن�« :سابق ًا
امللف الإن�ساين بد�أ
ّ
كانت هناك �أغ�ل�اط كبرية قد وقعت،
و�أو�صلتن���ا �إىل ك���وارث ،وعدم ح�رص
امللف بجه���از والتحاور على الإعالم
وا�ستغ�ل�ال م�شاعر النا�س مل تو�صلنا
�إىل نهاي���ة �سعيدة .اليوم هناك اجتاه
لو�ضع �سبل املعاجلة ،وما دام �أع�ضاء
احلكومة كله���م ُيجمعون على تنفيذ
�آلية معينة لإنهاء معاناة الع�سكريني
وعائالته���م ميكن الو�ص���ول �إىل حل
�سهل و�رسيع».
بر�أي النائب املتني �سليم �سلهب،
هن���اك �أولوية �أمنية يج���ب �أن تتقدم
على �سائ���ر الق�ضاي���ا« :ملف مطمر
الناعم���ة والق�ضاي���ا الأخ���رى على

م��ن امل���آزق ال�سيا�سي��ة املتكررة الت��ي تريد
�أن تنح��رف بالوط��ن ع��ن خ��ط اال�ستقام��ة
واملقاومة ال�رشيفة ،ووحدة املوقف ال�سيا�سي
ملواجهة امل�ستعمر والغا�صب واملت�آمر ،ع�سى
�أن يكون الفرج قريب ًا.
■ ال�شيخ �رشيف توتيو دعا القوى والتيارات
ال�سيا�سي���ة الفاعل���ة �إىل ن���زع الع�صبي���ة
الطائفي���ة واملذهبية املقيت���ة من النفو�س
قبل الن�صو����ص .ولفت ف�ضيلته يف منا�سبة
ذك���رى املول���د النب���وي ال�رشي���ف �إىل �أ ّن
�صاح���ب الذكرى هو مث���ال حلفظ و�صيانة
حقوق الآخرين ،ال كم���ا تفعل اليوم بع�ض
ت�شوه
املجموعات الإرهابية التكفريية التي ّ
�صورة الإ�سالم.

�أهميته���ا معاجلتها �سهل���ة بتوافق
�إرادات ال�سيا�سي���ة املختلفة ،تفعيل
امل�ؤ�س�سات و�ضبط ال�ساحة �أمني ًا من
�ش�أنها معاجل���ة الق�ضايا االقت�صادية
واالجتماعية تلقائي ًا ،وبر�أيي ق�ضايا
عالقة ومزمنة ل�سنوات ال ميكن حلها
بيومني وال �شهرين ،مع ت�شديدي على
�أنه بع���زل امللفات بع�ضها عن بع�ض
و�إبع���اد م�صال���ح ال�سيا�سيني عنها
من �ش�أن���ه معاجلة ق�ضايا كثرية ته ّم
ال�شعب اللبناين».
املزايدات ت�ضر وال تفيد
ي�ش�ي�ر �سلهب �إىل �أن ملف حماربة
الف�ساد الغذائي على �شا�شات التلفزة
وانق�سام الوزارات يف مقاربتها للملف
قد يبقي الو�ضع على حاله« :احلالة
التي نعي�شها من يتح ّمل م�س�ؤوليتها؟
�سنوات م���ن التقاع����س يجب و�ضع
حدها ،وبر�أيي ل���و كانت املعاجلات
خمتلف���ة لو�صلنا �إىل حل���ول �أف�ضل
من دون �أن ن��ض�ر باالقت�صاد ،وميكن
اليوم مع �أجواء التالقي �إيجاد �أر�ضية
م�شرتكة للعمل ب�ي�ن الوزارات ،بعيداً
عن املزايدات الإعالمية التي ال تفيد».
م�شاكل املنطقة م�ستمرة
م�ش���اكل املنطقة لي�س���ت متَّجهة
�إىل احللحلة نهائي ًا� ،سلهب يلحظ �أن
الهدوء متّجه �إىل العراق �أكرث منه �إىل
�سورية« :ر�ؤية الدول الكربى للمنطقة
مل تت�شكل بع���د ومل تتبلور ..وهذا ما
يح�ضنا نحن كلبنانيني على معاجلة
ق�ضايانا بغ����ض النظر عما �سيح�صل
يف �سورية والعراق والبحرين واليمن
و�إي���ران وال�سعودي���ة ،لأن امل�ش���اكل
الإقليمية لن تحُ ��� ّل على الإطالق يف
العام .»2015

�أجرى احلوار :بول با�سيل

■ ال�شي��خ ح�س��ام العي�لاين رف���ض حتوي��ل
خمي��م عني احللوة �إىل من�ص��ة من قبل بع�ض
ال�شخ�صي��ات ال�سيا�سي��ة ال�صيداوية اللبنانية
للرد على خ�صومه��ا ،داعي ًا القوى والف�صائل
ّ
الفل�سطيني��ة ،خ�صو�ص ًا الإ�سالمي��ة منها �إىل
ع��دم ال�سماح لأحد م��ن اللبنانيني با�ستغالل
املخي��م �أو �إقحامه يف جتاذب��ات ال�سيا�سيني
اللبناني�ين ،م�ؤك��داً �أن لي���س م��ن م�صلح��ة
املخيم وال من م�صلح��ة الق�ضية الفل�سطينية
الت��ي حتظى بدع��م كافة الق��وى اللبنانية �أن
ت�صب��ح طرف ًا يف اخلالف اللبناين  -اللبناين،
ب��ل م��ن م�صلحته��ا تطبي��ق �سيا�س��ة الن���أي
بالنف���س ،والطلب م��ن ال�سيا�سيني اللبنانيني
�إبق��اء خالفاتهم وت�صفي��ة ح�ساباتهم خارج
املخيم.
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يتذكر..
لحود
إميل
ُ
ميشال سليمان رجل «انتهاز الفرص»
بع���د �أن �أقلع���ت حكومة العهد
الأوىل برئا�س���ة الدكت���ور �سلي���م
احل����ص« ،كان م���ن �أوىل امله���ام
�إجراء تعيين���ات يف منا�صب الفئة
الأوىل ،فكان موقف���ي هو �أن ي�ؤتى
ب�أ�صح���اب الكف���اءة واخلربة ،ففي
الأمن الع���ام كان موقفي �أن يعينَّ
الأكرث خ�ب�رة ،فقامت القيامة حتى
املقرب�ي�ن مني؛ ب�أن هذا
من بع�ض َّ
ح�سمت
لكنني
للموارن���ة،
املن�صب
ُ
الأمر ب�أن جمي���ل ال�سيد هو الأكرث
حنك���ة وكفاءة ،وكذل���ك احلال يف
مديري���ة �أم���ن الدول���ة ،فح�سمتها
ب�أن الأكفء ه���و �إدوار من�صور� ،أما
قي���ادة احلر�س اجلمه���وري فقامت
قيامة البع�ض ب����أن هذا املركز هو
للمورانة ،غري �أنن���ي ح�سمتها ب�أن
قائ���د احلر�س اخلا�ص بي و�أنا قائد
للجي����ش ،لأنني خربتُ���ه وعرفتُه،
�سيكون قائ���داً للحر�س اجلمهورية،
ت�سلمت
و�أول �شيء فعلت���ه حينما
ُ
�سلطات���ي الد�ستوري���ة� ،أنني �أتيت
ب�أ�شخا�ص كفوئني من كل الطوائف
 من �ضباط وغريهم � -إىل الق�رصاجلمهوري.
�أما ب�ش�أن قي���ادة اجلي�ش ،فكان
ر�أيي �أن يك���ون العميد �أ�سعد غامن،
لك���ن يف النهاي���ة كان مي�ش���ال
�سليم���ان ،وباملنا�سب���ة ف�أنا �أثناء
قيادة اجلي����ش ،حينما كنت �أختار
ال�ضب���اط للمراك���ز احل�سا�س���ة يف
اجلي�ش ،كنت �أ�س����أل املعاونني يل
عن ميولهم ومواقفه���م ،ف�أنا كنت
�أع���رف ان�ضباطيتهم من���ذ �أن كنت
مدير �أف���راد يف قيادة اجلي�ش ،لكن
يف املواق���ع القيادية كنت �أ�ست�شري
مع���اوين� ،إمنا يف قي���ادة اجلي�ش
فيجب �أن يك���ون رئي�س اجلمهورية
يعرفه جيداً.
وعل���ى ه���ذا الأ�سا����س ،مل �أكن
�أعرف مي�ش���ال �سليمان جيداً ،رغم
�أن���ه عند �أول �صع���ودي �إىل الريزة،
ن�صحني مع���اوين بتعيينه رئي�س
فرع املخابرات يف جبل لبنان� ،أي
يف امل���كان الذي نعم���ل فيه ،لأنه
متطرف ،ف���كان �أن مت تعيينه،
غري
ّ
ومل � َأره خ�ل�ال كل فرتة م�س�ؤوليته
يف خمابرات جب���ل لبنان ،لأنه مل
يطلب لق���اء ،وكانت عالقته بقيادة
املخابرات ،علم ًا �أن من ن�صحني به
هو اللواء جميل ال�سيد.
بعد ف�ت�رة ،كان يت���م التح�ضري
لالنتخاب���ات النيابي���ة ،وج���رى
احلديث يومها عن احتمال جتاوزات
علي
وم�شاكل يف البقاع ،فاقرتحوا ّ
�أن يكون مي�شال �سليمان قائد لواء
هناك ،لأن���ه برهن �أنه على م�سافة
واحدة من كل العامل.
يومها قلت لهم �إن من يدخل �إىل
املخابرات ال ميكن �أن يكون �أن يعمل
قائد قطعة قتالي���ة ،لكنهم �أ�شاروا
عل���ي �أن الرج���ل يفه���م بالأمرين،

الرئي�س �إميل حلود

مت تعيينه يف هذا املركز،
فكان �أن ّ
وج���رت االنتخاب���ات ،و�صارت له
عالقة م���ع العميد غ���ازي كنعان،
و�أنا �شخ�صي ًا مل �أفكر يف الأمر ،وال
�أعرفه ،وح�صل �أن ر�أيته حينما كنت
�أتفقد الألوي���ة ،ف�شاهدتُه ،وبالكاد
جرى حديث بيننا ،علم ًا �أنه حينما
كان يح�صل اجتماعات للمخابرات
كن���ت �أراه ،ولكن وال م���رة جل�ست
و�إياه وحتدثنا.
ولهذا ،فعن���د البحث يف تعيني
قائد للجي�ش ،كان يف ر�أ�سي �أ�سعد
غ���امن ،ب�سبب جتربتي مع���ه ،ف�أنا
�أعرف���ه من���ذ �أن كان مالزم��� ًا يف
البحرية ،وبقي م���دة طويلة يخدم
معي ،وبعدها بقين���ا على ات�صال
فيم���ا بيننا ،وبالت���ايل ف�أنا �أعرف
كيف يف ّكر وكيف يعمل.
�أ�سعد غامن �إبان احلرب الأهلية
يف لبنان ،وحتدي���داً �إبان املعارك
بني اجلي�ش اللبناين بقيادة العماد
مي�شال عون و«القوات اللبنانية»،
كان غامن ما يزال يخدم يف البحرية،
فاعتقلت���ه «القوات» وو�ضعته يف
الأ��س�ر يف مقر ب���ول فار�س� ،إىل �أن
ا�ستلمن���ا قي���ادة اجلي�ش ،حيث مت
حتريره.
�أم���ا مي�شال �سليم���ان ،وهذا ما
ك�شفته بعد تركي رئا�سة اجلمهورية،
فقد تبينّ يل �أنه كان ملتحق ًا ببول
فار�س ،وي�أخذ معا�ش ًا منه ،ولو كنت
�أعرف ذلك �إب���ان التعيني لرف�ضتُه
ب�شكل مطلق ،حتى و�إن وافق عليه
كل جمل�س الوزراء.
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قائد اجلي�ش ال�سابق مي�شال �سليمان

طرحت ا�سم �أ�سعد غامن
وحينما
ُ
�صادف �أن زارين ،لكنني مل �أفاحته
يف الأمر ال من قريب وال من بعيد».
وي�شري الرئي�س حلود �إىل �أنه عند
بداي����ة ت�سلُّمه �سلطاته الد�ستورية،
�سئل من غازي كنعان ومن �أكرث من
جه����ة ع ّمن يفكر يف قيادة اجلي�ش،
ف�أ�شار �إىل �أ�سعد غامن ،و«مل �أتوقع
�أن يرف�ض����ه �أحد ،لأنه م����ن �أف�ضل
ال�ضباط».
يتابع الرئي�س حل���ود �أن �أ�سعد
غ���امن ج���اء �إليه يف تل���ك الفرتة
و�أعلم���ه �أن غ���ازي كنع���ان طلب
ر�ؤيته ،فماذا تريدين �أن �أعمل؟ مع
العلم �أن غريه ل���و و�صلته �إ�شارة
�صغرية م���ن كنعان ل���كان حترك
على الفور ،دون �أن يعلمه.
وهنا ي�ش�ي�ر الرئي�س حلود �إىل
�أنه ق���ال لغامن :حني ُع�ِّي�نِّ قائداً
للجي����ش ،قيل له �إن���ك �ستخ�ضع
المتح���ان« ،لكنن���ي رف�ضت ذلك
ف��ص�رت قائ���داً للجي�ش
ب�إ�رصار،
ُ
ً
وانتخب���ت رئي�سا للجمهورية ،ومل
ُ
�أ�سم���ح لأح���د �أن يخ�ضعن���ي لأي
فح�ص»..
على الفور �أك���د �أ�سعد غامن �أنه
لن يذه���ب ،ومل ِ
مي�ض يومان حتى
تبني يل �أن كل القوى تريد مي�شال
�سليمان؛ ب�إيعاز من غازي كنعان.
ويتذكر الرئي�����س حلود �أنه بعد
انتخابه رئي�س���� ًا للجمهورية� ،أخذ
يطلب املديرين العا ّمني واحداً تلو
الآخر ،لي�س�ألهم عن عملهم ودورهم،
وال�صعوبات الت����ي يالقونها ،لأنه
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كان يريد م����ع ا�ستالمه مهامه
الد�ستوري����ة �أن يقل����ع بالعمل
فوراً ،دون ت�ضييع �أي وقت.
وخالل هذه الف��ت�رةُ ،طلبت
الكثري من املواعيد ،لكنه رف�ض
لقاء �أحد قبل �أن يت�سلّم مهامه
الد�ستورية ،وعليه حينما با�رش
مهامه ،طلب الب����دء باللقاءات
بالوف����ود الكبرية ،مث����ل وفود
املحافظ����ات ،والن����واب ،وهلم
جرا ،م�ؤك����داً على معاونيه �أنه
ال يريد يف ه����ذه الأمور �إعالم ًا
وت�صوي����راً ،با�ستثن����اء الوفود
ال�شعبية الكبرية.
ي�ضي����ف :يف الف��ت�رة الت����ي
ف�صلت عن ت�سلمي مهام رئا�سة
اجلمهورية ،عرف����ت �أن مي�شال
�سليمان طلب موعداً للقاء ،دون
�أن يعلم����وين بذلك ،لكن حينما
ُعينِّ قائ����داً للجي�����ش� ،أعلمني
قائد احلر�س اجلمهوري العميد
م�صطفى حمدان �أن قائد اجلي�ش
طلب موعداً من����ذ نحو �أ�سبوع،
يتم حتديده بعد ،علم ًا �أنه
ومل ّ
ح�سب الربوتوكول لي�س حمدان
من يعينّ املواعيد ،وعلى الفور
حددت موع����داً �رسيع���� ًا لقائد
ُ
اجلي�ش ،الذي جاءين بال جنوم.
زلت
فور و�صوله قال يل :ما ُ
منتظ����راً حتى تعل����ق �أنت يل
النجوم بيديك ،و�أن �آخذ �صورة
���م ا�ستدعاء م�صور،
للحدث ،فت� ّ
حيث علّ����ق مي�ش����ال �سليمان
مت
ال�صورة يف مكتب����ه� ،إىل �أن ّ

اغتيال الرئي�س رفيق احلريري،
وقام����ت حرك����ة «� 14آذار»،
فعلم����ت �أن مي�ش����ال �سليمان
انتزع ال�صورة من فوق ر�أ�سه.
وي�ش��ي�ر الرئي�����س حل����ود
�إىل �أن����ه ق����ال يف ذاك اللق����اء
ملي�ش����ال �سليمان :اجلي�ش �صار
فع��ل� ًا جي�ش���� ًا وطني���� ًا مقبو ًال
م����ن كل النا�����س ،وه����و �صمام
منعت �أي
الأمان للبنان ،فق����د
ُ
�سيا�س����ي �أن يتدخ����ل يف �أمور
اجلي�ش ،و�أري����د �أن تتابع على
نف�س الطري����ق ،و�أن����ا كرئي�س
للجمهوري����ة �إذا طلبت منك �أي
�شخ�����ص� ،أو حدثتك ب�����أي �أمر
داخلي يخ�� ّ���ص اجلي�ش ،ميكنك
�أن تلومن����ي ،وكل �أمر �ستو ّقعه
�أنا �س�أوقعه ،ولهذا ف ّكر ب�ضمري،
و�إياك �أن تقبل �أي وا�سطة.
فرد بالقول :نحن تالميذك.
يتاب����ع الرئي�س حل����ود �أنه
بعد فرتة فوج����ئ بات�صال من
العمي����د غازي كنع����ان ،ي�س�أله
فيه �أن ي�ستقبل مي�شال �سليمان
مع عائلته ،فح�صل هذا اللقاء،
وكانت املرة الوحيدة.
وي�شري الرئي�س حلود �إىل �أن
العالق����ة مع مي�ش����ال �سليمان
كانت جيدة ج����داً حتى اغتيال
الرئي�س رفي����ق احلريري ،حيث
كان يزورين مرت��ي�ن �أ�سبوعي ًا،
ي�ؤك����د يل خالله����ا جهوزيت����ه
الكاملة ،ويطلب �أوامري.
لك����ن بعد اغتي����ال الرئي�س
احلري����ري ،مل يع����د مي�ش����ال
�سليمان يزور الق�رص اجلمهورية
�إال ن����ادراً ،وي�ش��ي�ر �إىل �أنه قبل
تظاه����رة «� 14آذار» ،كان ق����د
�صدر قرار ع����ن جمل�س الوزراء
مبنع التظاهر ،وانت�رش اجلي�ش
يف كل الطرق����ات ،لكن����ه تلقى
ات�صا ًال من كرمي بقرادوين الذي
كان موج����وداً يف بيت الكتائب
يف ال�صيف����ي يف � 13آذار م�ساء،
�أك����د يل في����ه �أن اجلي�ش ُيدخل
املتظاهرين �إىل و�سط بريوت.
وهنا ات�ص���ل الرئي�س حلود
بقائ���د اجلي����ش ،و�س�أله :ملاذا
ُتدخل املتظاهرين ،وهناك قرار
وا�ضح من جمل�س الوزراء بهذا
ال�صدد؟ لكنه �أنكر ذلك ،م�شدداً
على �أن ه���ذه املعلومات غري
�صحيحة.
ات�صلت
�ساعة
من
أقل
�
وبعد
ُ
مبدير املخابرات رميون عازار
و�س�أل ُته ع���ن الأمر ،فقال�« :إذا
برتيد فخام���ة الرئي�س ،ات�صل
بقائد اجلي�ش واحكي معه».
فعرفت ماذا يجري!
ف�إىل تفا�صيل �أخرى
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ّ
عبارات يستخدمها الرجال إلنهاء العالقة ..فتيقظي
ه���ل يحاول رجلك م���ن حني �إىل
�آخر �إنهاء ما بينكما من عالقة� ،سواء
كان ارتباطا �أو خطوبة �أو زواج؟ وهل
يعلم مدى ت�أثري تلك العبارات التي
يتفوّه بها على نف�سيّتك؟
�إذا كان���ت �إجابت���ك بـ»نع���م»،
ف�ل�ا حتزين ،فالكثري م���ن الرجال ال
يُح�سن���ون ا�ستخ���دام الكلمات التي
تُلف���ظ منه���م جيداً ،لك���ن يف نف�س
الوقت انتبهي حيث �إن هناك عبارات
يريد الرجل بها حق ًا االنف�صال عنكِ ،
وفيما يلي البع�ض منها:
ت�ستحق�ي�ن �شخ�ص���ا �أف�ضل مني:
واح���دة من �أ�سخف العب���ارات التي
ي�ستخدمها الرج���ال لالنف�صال عن
امر�أة هي تل���ك التي نحن ب�صددها،
ورمبا م���ا هو �أ�سخف من ذلك كقوله
«�أنا ال �أ�ستحقك».
هذا النوع من الرجال هو الراغب
يف الرحيل ،لكنه يُبقي خيار الرجوع
�إليك والبحث عنك مرة �أخرى بقوله
«ال �أ�ستطي���ع ت���ركك ،ف�أن���ت �أف�ضل
ام���ر�أة يف عين���ي»� ،أو «يبنغي �أن
�أفعل امل�ستحيل ك���ي �أكون الأف�ضل
بالن�سبك لكِ ».
ينبغي �أن نكون �أ�صدقاء فقط :هي
العبارة التي ي�ستخدمها الرجل حني
يرغب يف البق���اء معك ،لكنه اليريد
�أن تتطور عالقتكما �أكرب من ذلك.
ن�صيحتنا ل���كِ  :اتركي هذا الرجل
ف���وراً ،وال متنحيه حجم��� ًا �أكرب من
حجمه!
ل�ست �أنتِ ولكن �أنا :يتفوّه الرجل
بتلك العبارة حينما يريد �أن ين�سب
�سب���ب م�شكلة م���ا �إىل نف�س���ه ،و�أن
العي���ب ال يكمن يف �شخ�ص���ك �أنتِ ،
وهنا اعلمي �أنها من �أ�صدق الكلمات
القليل���ة التي ميك���ن �أن يتفوّه بها..
فاتركيه و�ش�أنه.

ِ
أنـت

�أمتنى لو تقابلنا قبل ذلك� :إذا ذكر
لكِ الرجل تلك العبارة ،فاعلمي �أنه
يواجه م�شكلة م���ا؛ �إما �أنه ال يقوى
على العالق���ة يف ذلك الوقت� ،أو �أنه
مرتبط بامر�أة �أخ���رى واليقوى حقا
على االنف�صال عنها.
لذا ،فعند �سماعها ابتعدي متام ًا
عنه ،فه���و �إن�سان يعاين من م�شاكل
نف�سي���ة ،وابحث���ي لنف�سك عن رجل

حقيقي مبا يف الكلمة من معنى.
�أن���تِ �إن�سانة عظيم���ة حقاً :مرة
�أخ���رى ،هذه واح���دة م���ن �أ�سخف
العبارات الت���ي ي�ستخدمها الرجال
لالنف�ص���ال ،ولك���ن �أخ�ب�ري نف�سك
بعبارة �أخ���رى «نعم �أن���ا عظيمة،
و�أعرف ذلك».
ملاذا يفع���ل الرجل ذل���ك؟ رمبا
يحاول �إبق���اءك يف منطقة ال�صداقة

رمي اخلياط

فَ ن

وطــفـــــلك

اإلتيكيت

مكافأة األطفال بالمال ..بين الممنوع والمسموح
املكاف����أة والعقاب من �أهم �سب���ل الرتبية ،وهما و�سيلتان
هامتان للغاية يف �إبراز �أهمية ال�صح واخلط�أ عند الأبناء .ومن
الو�سائل التي ميكن للأبوين مكاف�أة الأبناء بها �أو عقابهم هو
امل���ال ،لكن يا ترى هل ي�سمح بذلك دون حدود؟ وما هي هذه
احل���دود؟ وكيف يكون املال و�سيل���ة مكاف�أة �أو عقاب دون �أن
ينقلب الأمر ل�ضده وتتحول الطاعة �إىل مقاي�ضات دائمة؟
عل���ى الأبوين التنوي���ع بني طريقة املكاف����أة؛ تكون مرة
باملدي���ح ،وطوراً يف �صورة هدية غري غالية ،ومرة يف �صورة
هدايا قيّمة ،وم���رة يف �صورة مال ،و�أال تكون دوم ًا يف �صورة
مال �أو هدايا غالية الثمن.
من جه���ة �أخرى ،امل�رصوف ال�شخ�صي م���ن الأمور الهامة
تربوياً� ،إذ يتعلم الطفل كيف يكون له دخل معينّ ي�شرتي منه
م���ا يرغب ،وكيف يدّخر ،وكيف ميل���ك نف�سه من الإنفاق حتى
و�إن كان امل���ال معه ..ومن املهم �أي�ض ًا �أن يتعلم �أن للمجتمع
وللفقراء حق ًا يف املال يجب عليه �إخراجه تطوع ًا و�صدقات.
كيف نحدد امل�رصوف؟
ي�ستطيع الأب���وان حتديد قيمة امل��ص�روف ح�سب معرفة

فقط� ،أو �أنه يرغب يف ك�رس قلبك من
خالل كونه لطيف ًا معك.
لك���ن ،ويف احلقيقة ،ف�إن «الأنا»
العلي���ا لذل���ك الرج���ل ال ت�سمح له
بال�شع���ور بكم الأذى ال���ذي ت�سببه
لكِ  ،ومن ثم فعليك بتغيري املفاتيح
عزيزتي ،واطرديه من حياتك متاماً!
�أحت���اج �إىل وق���ت للتفكري :عند
يتفوّه الرجل بهذه العبارة فاعلمي

�أنه ال يريد وقت��� ًا للتفكري كما زعم،
لكنه قد اتخذ القرار بالفعل ،فالرجل
الذي يحبك بحق «يعلك» ذلك جيداً،
فهو ال يحت���اج �إىل وقت للتفكري يف
�أ�شيائه ،لأنك �أنتِ ال�شيء الوحيد يف
حياته.
ومن ث���م� ،إذا �سمعت تلك العبارة
منه ،فق���د انتهى الأم���ر وال تهدري
دموع���ك ،فق���ط مللم���ي �أ�شي���اءك
وان�رصيف بعيداً عنه.
�أمتنى لو �شع���رت ب�أكرث من ذلك:
هي من �أكرث العبارات �سخافة ،لأنك
�إذا مل ت�شع���ر ب�ش���يء جي���د �سيدي،
فلماذا ظلل���ت كل ه���ذه الفرتة مع
امر�أت���ك؟ هذا الرجل ال ي�ستحق حتى
التفكري به؛ اتركي���ه فوراً ،فهو العب
كبري.
�شخ����ص م���ا �سيك���ون حمظوظ ًا
عند احل�صول علي���كِ  :هي من �أغلظ
العبارت التي يُ�صدرها الرجل بهدف
االنف�صال ،فهو يف هذه احلالة يريد
�أن يظهر ب�شكل جيد من خالل كونه
لطيف��� ًا معك ،عالوة على ترك فر�صة
�أخرى لنف�سه بالرجوع �إليك �إذا ف�شل
نظ�ي�ره يف �أن يحظى ب���كِ  ..لكن ال
ت�سمحي لتلك العب���ارة �أن تقلل من
ثقتك بنف�سك واعتزازك بذاتك.
ال �أق���وى على ال�شع���ور بالذنب:
ه���ي التي ي�ستخدمه���ا الرجل زعم ًا
منه ب�أنه ال ي�ستطيع حتمل ال�شعور
بالذنب عند �إف�ساد �أي من خمططاتك،
كالذه���اب م���ع �أ�صدقائك مث�ل�اً � ،أو
ق�ضاء ليلة يف اخلارج �سوياً ،وهناك
عليك ال�سم���اح له بالذه���اب فوراً،
وابحثي عن �آخر ال يقوى على ق�ضاء
ليل���ة بعيداً عنك ،ف�أن���ت ال تريدين
اعتذارات ،ولكن �أفعال.

�أ�سعار ما يحتاج �إليه الطفل يف عمره ،وميكن زيادة امل�رصوف
�سنوياً� ،أو يف كل مرحلة عمرية.
ه���ل يعد احلرمان م���ن امل�رصوف عقابًا؟ يج���ب �أال تلج�أ
الأ�رسة �إىل ذلك ،حتى ال يُع ّد هذا نوع من القهر للطفل ،وحتى
ال ت�ضطري���ه لال�ستدانة �أو رمبا لأخذ امل���ال من خلف ظهرك.
وهناك �أن���واع �أخرى من العقوب���ات املرتبطة ،كاحلرمان من
نزهة �أو من �رشاء �شيء يحبه ،وهي �أي�ض ًا �أ�شياء مادية ،وميكن
احلرمان من عطية مالية زائدة.
كيف تعلم ابنك حُ �سن الإنفاق؟
• تخ�صي�ص م�رصوف يومي ثابت له ،و�أف�ضل توقيت لذلك هو
يف �س ّن املدر�سة.
• �إعطاء الطفل �أول م�رصوف له يف جو احتفايل ب�سيط ،ليدرك
�أهميته ،وحبذا ل���و دار النقا�ش حول �أهمية االدخار وكيفيَته،
دون �أن يوجه الكالم له مبا�رشة.
• متابعة �إنفاقه ،وميكن م�ساعدته يف تنظيمه.
• زيادت���ه ح�سب العم���ر ومتطلبات احلياة وق���درة الأبوين
املادية.

• �أ�صول �صعود ال َّدرَج ..والنزول
خالل �صعود الدرج ،ال تلقي بثقل ج�سمك على حاجز ال�سلّم (�أو الدرابزين) ،فذلك يفقدك
من �أنوثتك وجماليّة م�شيتك ،بل ا�ستعيني به مبجرّد اللم�س .ومن النّ�ساء من يك ّن ر�شيقات
وبكام���ل طاقاته ّن فيقفزن �أو يوثنب على ال���درج وي�صعدن ك ّل درجتني معاً ،وهذا الت�رصّف
�أي�ض ًا ي�صبّ يف خانة اخلط�أ ،لأن �صعود الدرج بطريقة �صحيحة يكون ب�أن تنحني قلي ًال �إىل
الأمام ،ثم ترفعي قدمك قلي ًال �إىل �أعلى من م�ستوى الدرجة ،ثم �أنزليها برفق دون �أن تحُ دثي
�أي �صوت بقدميك ،ثم ادفعي ج�سمك �إىل �أعلى بقدمك اخللفيه ،وهكذا..
خالل النزول :حافظي على قوامك متّزن ًا وم�ستقيم ًا خالل نزول الدرج ،وانتبهي �أن تري
الدرجات بط���رف ناظريك .ال ت�ستعجلي النزول ،وال تبعدي ركبتيك �أو �أردافك عن بع�ضهما،
وال ت�رضب���ي الدرج���ات بكعبيك .ميكنك مل����س حاجز الدّرج لال�ستعان���ة به كما يف حالة
ال�صعود ،والتزمي طرف ال�سلّم� ،إف�ساح ًا يف املجال للمارّة لل�صعود والنزول من دون ازعاج
لك �أو لهم.
ال�صع���ود والن���زول مع مرافق�ي�ن :يف هذه احلال ينق�س���م الأمر �إىل حالت�ي�ن؛ مرافقني
تعرفينه���م� ،أو جمرّد مارّة جتهلينهم .يف حال م�صادفتك مارّة ،خ�صو�ص ًا من الرجال الذين
جتهلينهم� ،أف�سحي لهم جمال ال�صعود �أمامك ،حتى لو �أ�رصّوا على �أن تكوين ال�سبّاقة لهم،
فارف�ضي بحجّ ة �أنك تف�ضلني �صعود الدرج بهدوء.
�أمّ���ا �إذا كنت مع مرافقني تعرفينهم؛ زوجك ،خطيب���ك ،فيجب �أن ت�سبقي الرّجل بخطوة
واح���دة ،ويف حال النزول ي�سبقك ه���و بخطوة ،وهذه القواعد وُ�ضع���ت حلمايتك يف حال
تعثرّ ت �أو وقعت ،فيكون الرجل يف مكانه املنا�سب مل�ساعدتك.
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ّ
أطعمة تنشط هرمون السعادة

رغم تقدُّم الب�رشية ح�ضاري ًا وعلمياً،
تظ���ل يف داخ���ل الإن�سان رغب���ة دفينة
للو�ص���ول �إىل ال�سع���ادة احلقيقية ،ومع
تقدُّم العلم ظهرت ب�شائ���ر جديدة وراء
بع�ض الناقالت الع�صبية املوجودة يف
م���خ الإن�سان ،والت���ي و�ضعت فر�ضيات
علمي���ة بكونها م�س�ؤولة عن التحكُّم يف
احلالة املزاجية للب�رش.
ما ال���ذي يجع���ل الأ�شخا����ص �أكرث
�سع���ادة؟ �إذا حاولنا البحث يف املراجع
الطبي���ة ،ف�سنج���د تداخ�ل�اً ن�سبي ًا يف
ا�ستخ���دام م�صطلح هرم���ون ال�سعادة،
حي���ث ت�ستخدم���ه بع����ض الدرا�س���ات
العلمي���ة لو�صف مرك���ب ال�سريوتونني،
وت�ستخدم���ه درا�س���ات �أخ���رى لو�صف
مركبات االندورفين���ات ،وهذا يرجع يف
الأ�صل �إىل حماولة التب�سيط الزائد لعمل
جهاز معقّد للغاية �أال وهو مخ الإن�سان،
وال نبالغ �إذا قلنا �إنه من اجلازم �أن هناك
الكثري من اجلوانب الغام�ضة على العلم
حتى الآن فيما يخ����ص �آليات عمل مخ
الإن�سان ،خ�صو�ص ًا ما يت�صل بامل�شاعر،
مثل ال�سعادة واحلزن ،وغريهما.
يف احلقيق���ة� ،إن النواقل الكيميائية
الع�صبية التي ترتب���ط ب�شعور الإن�سان
بال�سع���ادة عدي���دة ،وم���ن �أهمه���ا:
ال�سريوتونني والأندورفينات والدوبامني
واجلريل�ي�ن والأوك�سيتو�س�ي�ن ،ويعتمد
�شعور الإن�س���ان بال�سعادة يف املواقف
املختلف���ة على التفاع���ل املتوازن بني
بع�ض هذه النواقل وبع�ضها البع�ض.
هناك �أطعم���ة حتفز �إنتاج هرمونات
ال�سعادة والهدوء يف اجل�سم� ،أهمها:
وجبات منخف�ضة الربوتني :االقت�صار
يف كميات الربوتني اليومية على القدر
ال���ذي يحتاج���ه اجل�سم للنم���و ب�شكل
طبيعي يُعت�ب�ر من �أه���م العوامل التي
ت�ساع���د على زيادة هرمون ال�سعادة يف
اجل�سم ،ويرجع ذلك �إىل �أن الربوتني يت ّم

تك�سريه داخل اجل�سم �إىل �أحما�ض �أمينية
متع���ددة ،والكثري من ه���ذه الأحما�ض
الأميني���ة يتداخل يف ت�أثريه مع النواقل
الع�صبي���ة امل�سماة بهرمونات ال�سعادة،
وبالتايل تقل فاعلي���ة هرمون ال�سعادة
على املخ.
الكربوهيدرات املتوازنة :تناوُل كمية
متوازنة من الكربوهي���درات دون �إخالل
بربنام���ج ال�سعرات احلراري���ة اليومية
ي�ساع���د يف زي���ادة هرم���ون ال�سعادة؛
وذلك لأن ارتفاع ن�سب���ة الكربوهيدرات
يف اجل�سم يحفّز �إفراز الأن�سولني ،والذي
يعمل على توجيه العديد من الأحما�ض

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
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الأميني���ة الت���ي تقلل فاعلي���ة هرمون
ال�سعادة لتذهب هذه الأحما�ض الأمينية
للع�ضالت ،وترتك امل�ستقبالت الع�صبية
لهرمون ال�سعادة بن�سبة �أكرب ،مما ي�ؤدي
�إىل حت�سُّ ن احلالة املزاجية.
ال�شوكوالت���ه :ال ميك���ن احلديث عن
هرمون���ات ال�سع���ادة دون التحدث عن
ال�شوكوالته ،حيث ت�ش�ي�ر عدة درا�سات
�إىل ارتباط تن���اول ال�شوكوالته بتح�سُّ ن
احلالة املزاجية.
امل�أكوالت البحري���ة :حتتوي بع�ض
امل�أكوالت البحرية على ن�سب كبرية من
ال�سريوتونني ،ال���ذي يُعترب �أحد النواقل
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�أفــقــي
 - 1مدين���ة عربية فيه���ا �أكرب موانئ الع���امل  – /عا�صمة
فنزويال
 - 2تتكلم الربتغالية دون دول �أمريكا اجلنوبية
 - 3جمموعة متك���ررة من الت�رصف���ات والأداء ي�سبق عمال

ت�ش�ي�ر الدرا�س���ات �إىل �أن حدوث جفاف
�أثناء ممار�س���ة الريا�ضة يرتبط بتدهور
احلالة املزاجي���ة وانخفا����ض ال�شعور
بال�سعادة.
لذا ،ين�صح الأ�شخا�ص الذين ميار�سون
الريا�ض���ة باحلر�ص عل���ى �رشب كميات
كافية من ال�سوائ���ل كل  15دقيقة خالل
الريا�ضة ،ل�ضمان حالة مزاجية معتدلة،
خ�صو�ص ًا ملن ميار�سون الريا�ضة بهدف
تخفي���ف ال���وزن ،حيث يك���ون التحدي
كبرياً ،ويحتاج �إىل كل دعم ممكن للحالة
املزاجية.
 هرمون ال�سعادة ..واجلن�س :ممار�سةالعالقة الزوجية ترتبط باندفاع كميات
من النواق���ل الكيميائية الت���ي ت�ساعد
على تقليل التوتر وا�سرتخاء اجل�سم ،لذا
يُعت�ب�ر اجلن�س �أحد و�سائل �إطالق املزيد
من هرم���ون ال�سعادة يف اجل�سم ،وتزداد
هذه الفائدة بزي���ادة االرتباط العاطفي
بني الزوجني ،و�شعور كل منهما بالقدرة
على �إ�سعاد الآخر و�إ�شباع رغباته ب�شكل
كامل.
مما �سبق ميكن تلخي�ص �أهم و�سائل
زي���ادة هرمونات ال�سع���ادة يف اجل�سم
بالآتي:
عند ممار�ستك الريا�ضة احر�ص على
�رشب كميات كافية من ال�سوائل.
تن���اول وجبات منخف�ض���ة الربوتني
بقدر احتياج ج�سمك فقط.
ال حت���رم نف�سك م���ن الكربوهيدرات
ب�شكل زائد.
احر�ص على تناول املوز والأنانا�س.
احر�ص على تن���اول املحار واحلبار
البحري كل ب�ضعة �أ�سابيع.
احر�ص على عالقة زوجية متجددة و
مليئة بالعاطفة.
ال حترم نف�سك من تناول ال�شوكوالته؛
مب���ا يتنا�سب م���ع برنام���ج ال�سعرات
احلرارية اخلا�ص بك.

الع�صبية احلاملة للقب هرمون ال�سعادة.
الفواكه :حتتوي بع�ض الفواكه ب�شكل
خا����ص على ن�س���ب مرتفع���ة �أي�ض ًا من
ال�سريوتون�ي�ن والرتبتوف���ان ،و�أهم هذه
الفواكه :املوز والأنانا�س..
ممار�سات تزيد من هرمون ال�سعادة
 هرم���ون ال�سع���ادة ..والريا�ض���ة:الريا�ض���ة يف ح��� ّد ذاتها تعت�ب�ر ن�شاط
�إيجاب���ي للغاية ،ومفي���د لكافة �أع�ضاء
و�أجه���زة اجل�س���م ،لكن عندم���ا ترتبط
ممار�سة الريا�ضة بع���دم احل�صول على
كمي���ات كافية م���ن ال�سوائ���ل وتعرّ�ض
اجل�سم للجفاف ،ف�إن الأمر ينقلب ،حيث

معينا  /ل�سباق للخيل
 - 4مث���ل الأم  /ف���از بال�سالم���ة
واحلياة
 - 5قدح � /أخذ ورد وكر وفر
 - 6العامل���ون يف جم���ال ع���ايل
التقنية � /إعط باللهجة امل�رصية
 - 7ال�شدي���د ال�صالبة (معكو�سة) /
عك�س برد
� - 8أعطى توجيهات ال تقبل اجلدل
 /رد وواجه � /ضعف �شديد
 - 9معافى
 - 10العب ك���رة اجنليزي يف نادي
ليفربول
عــمـــودي
 - 1ذو رائح���ة طيب���ة  /ت�شاور يف
الأمر
 - 2كب و�صب  /علمنا به الأكرم
 - 3مل���ك بابل ال���ذي بنى احلدائق
املعلقة
 - 4جماميع النق���ود املدفوعة يف
امل�شاريع اال�ستثمارية � /أكل بنهم
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 - 5ثلثا كا�س  /البنات ا�ستمررن
 - 6تر�سل بالربيد � /أعناق (معكو�سة)
 - 7عمليات حيوي���ة يف اجل�سم (متابوليزم) /
عك�س حلو
 - 8رابع �أعلى قمة يف العامل (يف �أفريقيا)
� - 9أتقن  /ترك وامتنع
 - 10دولة �أفريقية يعني ا�سمها (قمة الأ�سد)

( العدد  )340اجلمعة  9 -كانون الثاين 2015 -

كاريكاتير

وعاء «ذكي» للنباتات يراقب احتياجاتها
ابتكرت جمموع���ة «باروت» وعاء
للنب���ات ق���ادراً عل���ى التحق���ق من �أن
النباتات حت�صل عل���ى كمية كافية من
الأ�شعة ال�ضوئي���ة والأ�سمدة ،بالإ�ضافة
�إىل ريّها.
وتعتزم املجموع���ة التي تتخذ من
باري�س مق���راً لها ،واملعروف���ة بتطوير
تقنيات التوا�ص���ل لل�سيارات والطائرات
من دون طي���ار ،ت�سويق ه���ذا «الوعاء
الذك���ي» خالل ه���ذه ال�سن���ة ب�سعر مل
تك�شف عنه بعد.
وع���اء النبات ه���ذا م���زوّد ب�أجهزة
ت�ست�شعر ال�ض���وء والرطوب���ة واحلرارة،

ون�سب���ة الأ�سمدة ،لتحديد م���ا �إذا كانت
النبات���ات حت�صل على كل م���ا يلزمها،
بح�سب ما �رصحت «فاني�سا لوري»؛ من
جمموعة «باروت».
و�أو�ضح���ت «ل���وري» �أن «الوع���اء
يحتوي على املي���اه لر ّي النبات» خالل
فرتة تراوح بني �أ�سبوع و�شهر؛ ح�سب نوع
النباتات.
ويف ح���ال كان���ت النبت���ة بحاجة
�إىل مزيد م���ن ال�ضوء والأ�سم���دة ،ت�صدر
�إنذارات على تطبيقات جمانية للأجهزة
املحمولة العاملة ب�أنظمة ت�شغيل «�آبل»
و«�أندرويد» و«ويندوز».

وم���ن �ش����أن قاع���دة املعطي���ات
املجمعة �أن ت�ساعد العلماء على ت�شكيل
دلي���ل يت�ضمن �أكرث من � 7آالف نبتة ،من
الأع�ش���اب �إىل الزهور ،م���روراً بال�شاي
والقن���ب الهن���دي ..واعت�ب�رت «فاني�سا
لوري» �أن «ه���ذه لي�ست فكرة جنونية،
فهذا ابتكار يهمن���ا بالفعل ،فنهج مُراعٍ
للبيئة ي�سم���ح �أي�ض ًا بتخفي�ض النفقات
بالن�سبة �إىل املزارع».
يُذكر �أن جمموعة «باروت» تتعاون
م���ع املزارع�ي�ن ملراقب���ة املزروع���ات
بوا�سطة طائرات م���ن دون طيار ،مزوّدة
بكامريات حديثة ودقيقة.

محاولة االنتحار تنتقل بالوارثة

جنازة وهمية ..للنصب

تو�صل���ت درا�سة جديدة �إىل �أنه �إذا ح���اول �أحد الوالدين
ّ
االنتح���ار ،ف�سيكون الأبناء �أكرث عر�ضة للإقدام عليه مبا يزيد
�أرب���ع �أو خم�س مرات عن الآخرين ،بغ�ض النظر عما �إذا كانوا
هم �أنف�سهم يعانون ا�ضطراب ًا مزاجياً.
وق���ال الباحث���ون �إن درا�ستهم ت�ش�ي�ر �إىل عوامل �أخرى
ينبغي ا�ستك�شافها وتف�سريه���ا� ،إىل جانب الدور الذي تلعبه
اال�ضطراب���ات املزاجي���ة يف احتم���ال �إق���دام ال�شخ�ص على
االنتح���ار ،ما يعني �أنه ال يزال هناك ج���زء من هذا االنتقال
الأ�رسي والوارثي مل يُكت�شف بعد.

دخلت جمموعة من الأ�شخا�ص يوم اجلمعة املا�ضي
�إىل �أح���د امل�ساج���د الكب�ي�رة يف العا�صم���ة امل�رصية
القاهرة ،حي���ث النا�س مكتظ���ون لأداء �صالة اجلمعة،
حاملة نع�ش��� ًا لت�صلي عليها ،وبعد �أداء �صالة اجلمعة،
ق���ام �أحد حاملي اجلثة وق���ال �إن املتوفَّى مدين مببلغ
� 10آالف جني���ه ،وال ميلك منها قر�ش��� ًا ل�سدادها للمدين
ال���ذي ي�رصّ على املطالبة بحق���ه ،فت ّم جمع املبلغ من
املوجودي���ن يف امل�سجد ،ثم اختفى �أهايل اجلثة ،ليجد
النا�س �أن الكفن عبارة عن قطن ،وال يوجد ميت!

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

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:

