استقالة جنبالط جدية
ألمـــــــة واحـــــــدة
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�أكدت م�صادر ا�شرتاكية �أن ما نُقل عن دبلوما�سي �أوروبي �شرقي
عن اجتاه رئي�س احلزب التقدمي اال�شرتاكي النائب وليد جنبالط
لال�ستقالة من املجل�س النيابي ،من �أجل �أن يح ّل مكانه جنله تيمور
نائباً عن ال�شوف ،هو �صحيح وجدّي ،وقد يكون قريباً جداً ،الفتاً �إىل
�أن العقبة الأ�سا�سية هي م�شكلة االنتخابات الفرعية يف جزين ،لأنه
ال ميكن �إجراء انتخابات فرعية يف ال�شوف وعدم �إجرائها يف جزين.

السنة السابعة  -الجمعة  25 -ربيع األول 1436هـ  16 /كانون الثاني  2015م.
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أحــداث

االفتتاحية

اإلرهاب صنيعة غربية
ال�رصاع ب�ي�ن الأمة والغ���رب بقيادة الوالي���ات املتحدة
الأمريكية و�أذنابها من الأوروبيني يتخذ �أ�شكاال وو�سائل فيها
م���ن الدهاء واخلبث لإبقاء هيمنتهم �س���ائدة على الأمة دون
�أي مقاوم���ة �أو مواجهة ،وجعلها خانعة ذليلة لإرادتهم وفق
ما ير�س���مونه يف دوائرهم اال�ستعمارية من خمططات لنهب
ثرواتها وجعلها �أ�س�ي�رة خياراتهم وم�صاحلهم ،فما حدث يف
باري����س � -ش���اريل �إيبدو  -مل يكن �س���وى ردود �أفعال على
هذه ال�سيا�سات التي يتح ّم�س لها بع�ض ال�شباب امل�سلم دون
�أن يعي خماطرها وما ترتكه من �آثار �س���لبية على الإ�س�ل�ام
واعتدال���ه ،فالإرهاب هو �ص���نيعة غربي���ة حمبوك بعناوين
متت للإ�سالم وروحه ال�سمحة ب�صلة ،فالت�شكيالت
�إ�سالمية ال ّ
التي ن�ش����أت وترعرعت يف �أجهزة اال�س���تخبارات الأمريكية
ال ميكن �أن تكون جماهدة يف �س���بيل ن�رصة الر�س���ول (عليه
ال�ص�ل�اة وال�س�ل�ام) ور�س���الته ،وهي �أدوات حتاول ا�ستغالل
امل�شاعر الإ�سالمية لدى ال�شباب امل�ضطهد ،وحتويلها �إىل ب�ؤر
لت�شويه الإ�سالم.
الإرهاب املنظّم الذي يقف على ر�أ�س���ه يف منطقتنا الكيان
ال�صهيوين ال ميكن �أن ي�سهم يف حتالف ملواجهة هذا الإرهاب،
التظاهرة التي كان على ر�أ�س���ها الإرهابي بنيامني نتنياهو
حي على �أن الإرهاب املنظم يلقى الرعاية واالحت�ضان
دليل ّ
من الدول الغربية ،و�أن �شعاراتها يف تقدي�س احلرية الإن�سانية
واحلريات العامة ما هي �إال �أكاذيب حتاول من خاللها خداع
جمتمعاتنا العربية والإ�س�ل�امية ،ففرن�سا هي التي حاكمت
روجيه غارودي لأنه مل يع�ت�رف مبحرقة اليهود ..ف�أي حرية
و�أي مواجهة للإرهاب يتحدث عنها قادة فرن�سا؟ هم يحاولون
الآن ع�ب�ر �إبرازهم لدور لهم يف ال�رصاع مع الأمة ا�س���تعادة
�ش���عبيتهم املنهارة ،وجمتمعهم م�شبع بثقافة غري �إن�سانية،
ف�أطفال فل�س���طني وغزة وانتهاك املقد�س���ات ونزع �شعب من
�أر�ض���ه وطم�س احلقوق الوطنية لل�شعب الفل�سطيني ال تلقى
لديهم �آذانا �ص���اغية �أو م�ساحات لر�أفة �أو عطف �إن�ساين على
القيم الإن�سانية التي ينتهجها بنيامني نتنياهو وقادة العدو؛
متام ًا كما حدث �س���ابق ًا مع �شعب اجلزائر الذي دفع �أكرث من
مليون ون�صف املليون �شهيد يف �سبيل نيل ا�ستقالله.
نق���ر فيه الأعم���ال العنفية يف
�إنن���ا يف الوق���ت الذي ال ّ
مواجه���ة الر�أي الآخر ،نريد �أن ندلّل على �أن املجتمع الغربي
هو الذي �ص���نع الإرهاب ،و ُي�سقى من نف�س الك�أ�س التي �أذاقت
جمتمعاتنا العربية مرارتها ،فالأطفال ال�سوريون الذين ق�ضى
منهم �أكرث من ع�رشين طف ًال �أثناء موجة ال�صقيع يف لبنان هم
بر�سم القوى التي ما زالت تدعم الإرهاب ،ومتنع ح ًال �سيا�سي ًا
يف �س���ورية يقي ال�شعب ال�س���وري من ويالت احلرب و�آثارها
املميت���ة ،فالتظاهرة التي نظّمتها باري�س �ض���د الإرهاب لن
متحي عار ممار�سات اال�ضطهاد والقمع بحق املنطقة و�شعبها،
فالأجدى بقادة فرن�س���ا �إذا كانوا جادين يف مواجهة الإرهاب
وحماي���ة جمتمعاتهم من �آثاره �أن يوقف���وا دعمهم للإرهاب
املتمثل باملجموعات امل�سلحة والفكر التكفريي ،و�أن يجروا
تغيرياً �أ�سا�س���ي ًا يف �سيا�س���اتهم جتاه املنطق���ة ،ويقفوا يف
خن���دق واحد مع القوى العربية الت���ي تواجه الإرهاب ،ويف
طليعتها القيادة ال�سورية.
املحامي �أحمد مرعي
نائب رئي�س حزب االحتاد
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النفط يتراجع ..واألسعار في لبنان ال تتأثر
برتاجع �سعر برميل
كان يفرت�ض
ُ
النفط عاملي ًا �إىل �أكرث من  55باملئة،
وبالت���ايل تراجع �س���عره حملي ًا� ،أن
ينعك����س تراجع ًا يف الأ�س���عار على
م�ستوى جميع ال�سلع واحلاجيات يف
لبنان ،ولي�س عل���ى النقل فقط ،لكن
�ش���يئ ًا من هذا مل يح�ص���ل ،على �أن
هناك ما هو �أدهى من ذلك؛ يتمثل يف
بع�ض الأ�صوات التي �أخذت تط ّل على
املواطنني ،بو�ض���ع �رضيبة �إ�ضافية
على املحروق���ات ،علم ًا �أن ال�رضيبة
احلالية تبلغ �أك�ث�ر من � 12ألف لرية
�سجل
ل�صفيحة املحروقات ،يف وقت ّ
م�ؤ�رش الأ�سعار وفق االحتاد العمايل
العام زيادة بن�س���بة  37باملئة حتى
نهاية عام .2014
و�إذا كان البع�ض يتذرع بالنزوح
ال�سوري �إىل لبنان ،والذي فاق مليون
ون�ص���ف مليون نازح ،معترباً �أن ذلك
الق���ى على املجتم���ع اللبناين عبئ ًا
كب�ي�راً ،ف�إن �ص���ندوق النق���د الدويل
�أ�ش���ار �إىل �أن ت�أثري النزوح ال�س���وري
دراماتيكي على لبنان ،مع بلوغ عدد
النازحني ربع �س���كان لبنان تقريب ًا،
وي����ؤدي �إىل رف���ع خطري يف ن�س���بة
البطالة والفقر بني اللبنانيني.
الع���بء عل���ى لبنان ج���راء هذا
الن���زوح متثّ���ل يف ع���دة اجتاهات
�أبرزها:
ا�س���تغالل �أ�ص���حاب العمل اليد
العاملة ال�س���ورية ب�أجور زهيدة ،ما
�ش ّكل مناف�سة لليد العاملة اللبنانية.
ثم����ة ع���ش�رات الآالف� ،إن مل يكن
مئ����ات الآالف ،من ال�س����وريني الذين
مل يقيم����وا يف خميم����ات النزوح ،بل
ا�ست�أجروا منازل و�أقاموا فيها ،ما حال
دون تراجع �أ�سعار الإيجارات ،كما �أن

الكثري من املي�سورين ال�سوريني �أقاموا
يف فنادق ،مما جعل ن�س����بة الأ�شغال
فيه����ا مقبولة قيا�س���� ًا م����ع تطورات
الأو�ضاع الأمنية يف املنطقة ولبنان.
ع���دم اهتمام م���ن قب���ل الدول
املانحة وم�ؤ�س�سات اللجوء الدولية
بتق���دمي املعون���ات وامل�س���اعدات
للبنان ،ملواجه���ة هذه الأزمة ،وعدم
االهتمام العربي ،خ�صو�ص ًا اخلليجي
يف هذه الق�ضية ،على �أن الأنكى من
ذلك دخول ال�سعودية وقطر والإمارات
يف جمال املناف�س���ة الإعالمية حول
تق���دمي «الإعا�ش���ات» للنازح�ي�ن،
تدخ���ل مبا�رشة م���ن احلكومة
دون ُّ
اللبنانية ،حيث ت�أتي بعثات من هذه
حمملة ب�أطنان من امل�ساعدات
الدول َّ
تو ّزعها دون �أي لوائح �أو �إح�ص���اءات
جتمع���ات
فعلي���ة عل���ى بع����ض ّ
النازحني ،ودون �أي مواكبة ر�س���مية
لبنانية ،ويف �أكرث من منطقة ا�شتكى
النازحون من ع���دم عدالة التوزيع،
حي���ث كان نافذون و»قب�ض���ايات»
لبنانيون ي�س���تحوذون على الق�س���م
الأكرب من هذه امل�ساعدات.
وب���ر�أي اخل�ب�راء االقت�ص���اديني،
ف�إن النزوح ال�س���وري �ش ّكل بالت�أكيد
عبئ��� ًا على االقت�ص���اد الوطني ،ويف
تتحم���ل احلكوم���ة اللبنانية
ه���ذا
ّ
امل�س����ؤولية ،لأنه���ا مل جتد التعامل
مع الدول املانح���ة والدول العربية
الغني���ة م���ن موقع قوة ،خ�صو�ص��� ًا
�أنها تعاملت مع بداي���ة النزوح �إىل
لبنان بخفة غريبة ،لأن بع�ض��� ًا من
اللبناني�ي�ن توهم ب�أن ه���ذا اللجوء
مينحه الغبة يف التطورات الداخلية
اللبنانية ،حتى �إذا ما كربت امل�س�ألة
وجد نف�س���ه عاج���زاً ع���ن مواجهة

تبعاتها ومعاجلتها ،فكانت التدابري
الأخرية �أقرب �إىل العن�رصية ،ولي�ست
ق�ضية �إن�سانية واجتماعية.
ويرى ه�ؤالء اخلرباء �أن عدم تراجع
الأ�س���عار تعود �أ�سبابه الرئي�سية �إىل
االحتكارات التي متنع املناف�سة يف
الأ�سواق ،وهو ما يتعار�ض مع طبيعة
ال�سوق واالقت�صاد احلر.
وي�ش���دد اخلرباء االقت�ص���اديون
عل���ى �أن طريقة املعاجلة الر�س���مية
للأ�س���عار تتجلى ب�أبهى �صورها يف
املفتعلة حول �س���عر
تلك الهمروجة
َ
ربطة اخلبز ،فحينما طالب �أ�ص���حاب
الأفران برفع �سعر ربطة اخلبز ،كانت
بذريعة ارتفاع �أ�س���عار املحروقات،
والآن رغم تراجع �س���عر املحروقات
ف�إن ه����ؤالء برعاية رمب���ا من وزير
االقت�صاد ي ّتجهون لرفع وزن الربطة
 50غرام ًا فقط ال غري.
عام���ل �آخ���ر ُيفرت�ض �أن ُي�س���هم
يف تراجع الأ�س���عار ،ه���و انخفا�ض
قيمة الي���ورو من دوالر و� 35س���نت ًا
مل���ا كان
�إىل دوالر و� 18س���نت ًا ،و ّ
ق�س���م كبري م���ن م�س���توردات لبنان
التجارية وال�ص���ناعية والغذائية من
دول منطقة الي���ورو ،كان ينبغي �أن
ترتاجع الأ�سعار ،لكن ذلك مل يح�صل،
ما يطرح ع�رشات عالمات اال�ستفهام،
ميار�س هو اقت�ص���اد حر� ،أم
فه���ل ما َ
احتكارات حرة؟
فلنتابع ف�ص���ول معركة الف�ساد
الغذائ���ي الت���ي ت�ش���غل ب���ال وزير
االقت�ص���اد �آالن حكيم يف نقا�ش���اته
ومبارزاته احلامية مع وزير ال�صحة
وائل وهبي �أبو فاعور.
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عدم تراجع الأ�سعار �سببه االحتكارات التي متنع املناف�سة يف الأ�سواق

�سعيد عيتاين
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همسات

جبل محسن ..رسالة هزيلة إلى طاولة الحوار

¡ النادم

ك�شف مقرّبون من مرجع �س���ابق �أنه نادم على بع�ض
مواقفه ،ومنها اندفاعه �إىل رف�ض التن�سيق مع �سورية ،لأنه
«مل يكن يُدرك �أن النظام �سي�صمد» ،مع �أن الذين غرّروا به
ما يزالون ملتزمني متويله مبا ي�ص���ل �إىل  4ماليني دوالر
�شهرياً ،يُ�رصف بع�ضها على موظفني ،كي ال ي�شعر �أنه بات
نكرة �سيا�سية.

¡ ما ال�رس؟

لوح��ظ �أن حمط��ة تلفزيوني��ة تتمي��ز مبواقفها �ش��ديدة
املعار�ض��ة ،درجت �أخرياً على �إع��ادة بث مقابالت ملرجع
�سابق يُجريها مع حمطات غري لبنانية.

¡ ر�شوة مبطَّ نة

�أثار ت�س���ديد ا�شرتاكات م�ؤ�س�س���ات من جهة �سيا�سية
مرتبطة بدولة خليجية ،مقابل انتخاب �شخ�ص على ر�أ�س
م�ؤ�س�س���ة عريقة ،بلبلة يف �ص���فوف اجلهة نف�سها� ،سيما
�أن ال�ش���خ�ص �إياه ال يتمتع باملوا�ص���فات ال�رضورية ،و�أن
املر�ش���ح املناف�س هو من نف�س اجلهة ال�سيا�س���ية ،لكنه
يتميز بـ«توازنه» ،وبالتايل هو �أف�ض���ل من املطروح الذي
قد يهدد م�صري امل�ؤ�س�سة العريقة.

¡ �رس االختفاء

لوح��ظ �أن نائب ًا �ش��مالي ًا زعم يوم ًا �أن��ه ب رُّ�ش مبولده ،ال
يُ�س��مع له �ص��وت وال ح���س ،وال تُ��رى له حتى �أي �ص��ورة،
وكذلك حال زميله يف نف�س الدائرة االنتخابية.

¡ «تكتيك»

القوى الأمنية جتري م�سحاً يف موقع االنفجار

خالل �س����اعات من �إ�ص����دار الق�ض����اء
اللبناين مذك����رة توقي����ف غيابية بحق
النائ����ب ال�س����ابق علي عيد يف ق�ض����ية
تفجري م�سجد التقوى يف طرابل�س ،جاءت
ردة الفع����ل �ض����د جبل حم�س����ن بعملية
�إرهابية من حي املنكوبني املجاور ،قام
بتنفيذها االنتحاريان طه �س����مري اخليال
وب��ل�ال حمم����د املرعيان ،ع��ب�ر حزامني
نا�س����فني ق���� ّدرت قيادة اجلي�����ش زنتهما
ب�أربع����ة كيلوغرامات من م����ادة الـ«تي
�أن تي»؛ يف ما ُي�ش����به ر�س����الة على قدر
املُ�س����تطاع م����ن �إحدى اخلالي����ا النائمة
على �ضيم يف ال�ش����مال اللبناين ،بعد �أن
�أم�س����ك اجلي�ش بزمام الأمور يف طرابل�س
وعكار ،وبعد �أن �س����ار «تيار امل�ستقبل»
يف م�س�����ألة احل����وار م����ع ح����زب اهلل.
العبوة «املتوا�ضعة» ال تعك�س �أن قدرة
املنظم����ات الإرهابي����ة اخلارجي����ة على
التخريب بات����ت بهذه الهزال����ة بقدر ما
تعك�س القدرات اال�ستخبارية اللبنانية -
وال�ش����عب جزء منها  -على �ضبط حركة
الإرهابيني قدر الإمكان ،خ�صو�ص ًا بعد �أن
بات قادتهم املحليون �إما يف ال�س����جن �أو
هاربني مطلوبني ،وبع����د �أن هد�أت منابر
التحري�ض املذهبي ،والتي يعود الف�ض����ل
فيه����ا �إىل خطاب دار الفتوى وتوجيهاتها
و�إجراءاته����ا �أك��ث�ر من����ه لل�سيا�س����يني.
بع����د جل�س����ة احل����وار الأوىل بني حزب
اهلل و«تي����ار امل�س����تقبل» ،ق����ال نائ����ب
«م�ستقبلي» �س����ابق ونا�شط حايل« :لو
مل نك����ن �أقوي����اء ملا حت����اور معنا حزب
بع�ض من مكابرة
اهلل» ،ويف هذا الق����ول ٌ
على الواقع ،لأن هذا النا�ش����ط نف�سه كان
من القائلني بـ«ع����دم احلوار مع احلزب
قبل ان�س����حابه من �س����ورية» ،وم�س�����ألة
«احل����ل والربط» ب�ش�����أن احلوار وظروف
املوافق����ة عليه هي �أكرب م����ن �أن يقررها

نا�ش����ط �أو ي�س��ي�ر به����ا «التي����ار» دون ُ�ش���� ِّبهت بـ«احلادي ع�رش من �س����بتمرب».
م�ؤ���ش�رات خارجية تدفع «امل�س����تقبل» �أمريكا والغ����رب والإقليم يواجهون واقع ًا
�إىل التخلي عن �رشوط����ه ،لأن التغيريات جدي����داً �س����اهموا يف �ص����ناعته ،وبد�أت
الإقليمي����ة والتفاهم����ات على م�س����توى ارتدادات����ه تقرع الأبواب بق�س����وة ،ويبدو
انكف����اء �أمريكي ل�ص����الح رو�س����يا والأمم لبنان الطالع من معموديات الدم والنار
املتح����دة ،م����ع ٍ
بع�ض م����ن تفاهم فوقي مرتاح���� ًا على امل�س����توى الأمني �أكرث من
غري ُمعلن بني �إيران القوية وال�س����عودية �س����واه ،رغم ع����دم ا�س����تبعاد تفجريات
املُرهق����ة نتيجة «الو�ض����ع ال�ص����حي» جديدة ..ورغم املواجهات التي تخو�ضها
للنظام ال�س����عودي ،والو�ض����ع احلدودي املقاوم����ة على احل����دود م����ع القلمون،
م����ع اليمن حتت وط�����أة الزحف احلوثي ،والتهدي����دات الإعالمي����ة «الإ�رسائيلية»،
بالإ�ض����افة �إىل م�س�ألة البحرين و«الثورة والأعباء الأمنية الت����ي يواجهها اجلي�ش
ال�ش����عبية» التي لن ته����د�أ ،يف ما يبدو اللبناين ،يبدو لبنان يف و�ضع �أف�ضل من
جواره ،ولو �أن احلوار بني املتخا�ص����مني
���ج يتطرق �إىل
ي�س��ي�ر ببطء ودون برنام� ٍ
الأمور اخلالفية الكربى ،ومادامت بندقية
حزب اهلل لن تنزل عن الكتف ،والتهديدات
م�س����تمرة ،و«تيار امل�س����تقبل» ارت�ضى
يع����د ب�إمكانه تربير
بالأم����ر الواقع ومل ُ
تفجيرا «جبل محسن» يؤكدان التكفري ،لأنه كان و�سيبقى من �أكرث دافعي
�أثمانه يف �ش����ارعه الآن �أو يف امل�ستقبل،
أن قدرة اإلرهابيين على
التخريب في لبنان باتت هزيلة وبات التفاهم مع حزب اهلل خري �ضمانة!
ب�رصف النظر عن بطء امل�سار يف احلوارات
اللبناني����ة ،و«املفرقع����ات» الت����ي قد
ترافقها بني حني و�آخر ،فال �أحد �أجدر من
�س����ماحة ال�سيد ح�سن ن�رصاهلل يف طم�أنة
اللبنانيني على الو�ضع احلايل ،خ�صو�ص ًا
وك�أنه طوق كم����ا الكابو�س حول اململكة ما يت�ص����ل باالعت����داءات الإرهابية التي
املن�شغلة بوالية العهد ،وب�أمنها الذاتي .تت�صدى لها املقاومة ،وقد تكون �إطاللته
ولعل املفارقة الأهم� ،أن تفجري جبل حم�سن الواثقة مبنا�س����بة ذك����رى املولد النبوي
مهما بلغ عدد �ضحاياه من الأبرياء ،فهو ال�رشيف وطم�أنته اللبنانيني ب�أن الو�ضع
ل����ن يق���� ّدم �أو ي�ؤخر يف م�س��ي�رة احلوار ،حتت ال�س����يطرةُ ،يغني عن كل م�ص����ادر
لأن لبن����ان اعتاد تق����دمي القرابني ،بينما الطم�أنة اخلارجية� ،س����واء كانت �إقليمية
عملية قام بها اثنان على جملة «�شاريل �أو دولي����ة ،يف عامل جاء دوره لدفع ثمن
�إيبدو» يف باري�س هزّت فرن�س����ا والغرب الإره����اب ،و�أرعبته وهزّت كياناته عملية
ومعهما �أمريكا ،ودعا الرئي�س الفرن�س����ي حمدودة على جملة «�شاريل �إيبدو».
�إىل تظاهرات مب�ش����اركة �أكرث من خم�سني
�أمني �أبو را�شد
دول����ة بتمثيل ر�س����مي ،ت�س����تنكر عملية

مل يتمكّن بع�ض نواب قوى � 14آذار من تربير ا�س���تثناء
«جبهة الن�رصة» من وقوفها وراء العمليات الإرهابية يف
جبل حم�س���ن ،وقال �أحدهم يف لقاء تنظيمي «�إنه تكتيك،
كي ال تعيرّ نا جماعة � 8آذار».

¡ ل�سكوت الأ�صوات احلامية

�أكدت م�ص��ادر من «تيار امل�س��تقبل»� ،أن رئي�س��ه �س��عد
احلري��ري �ش��دد عل��ى نواب��ه و�إعالميي��ه ب��ضرورة احل��د
والتخفيف من اللهجة العدائية حلزب اهلل ،لأنه ال يجوز يف
ظل �أجواء احلوار اجلارية �أن تبقى بع�ض الأ�صوات احلامية
يف وتريتها الت�صعيدية.

¡ ت�سا�ؤل

ت�ساءل �سيا�سي معروف عن �رسّ تراجع «�ضجة الف�ساد
الغذائ���ي» ،وتق���دُّم «�ض���جة النفايات ومطم���ر الناعمة
و�سوكلني».

¡ على نار خفيفة

و�ص��ف م�ص��در م�س��يحي التح�ض�يرات اجلاري��ة للق��اء
رئي�س تكتل التغيري والإ�صالح العماد مي�شال عون ورئي�س
حزب «القوات اللبنانية» �سمري جعجع ب�أنها تت ّم على «نار
خفيف��ة» ،لأن «النار القوية» قد حت��رق «الطبخة» ،متوقّع ًا
�أن يكون اللقاء قبل عيد مار مارون يف � 9شباط املقبل.

¡ العالقة اجليدة ..حاكمة

�ش���دد �سيا�س���ي خم�رضم �أن بع�ض �سيا�سيي اليوم يف
لبن���ان ال يفهمون جيداً تاريخ لبن���ان وعائالته ،و�أن �أحد
�أ�سباب بقاء بلد الأرز هو �أن ال يكون على عداء مع �سورية،
و�أن ال رئي����س ميكن �أن يكون فاع ًال �إال �إذا كان على عالقة
جيدة مع دم�شق ،مهما مرّ بها من �أزمات.

¡ املعركة الدبلوما�سية ال تر ّد احلقوق

ق��ال �س��فري دولة خليجي��ة خالل لق��اء مو�سّ ��ع يف �أحد
البيوت الطاحمة �سيا�سياً� ،إن احلقوق الفل�سطينية ال تُ�ستعاد
بربح معركة دبلوما�س��ية ،حتى لو كانت يف االن�ضمامل �إىل
اجلنائية الدولية.

¡ توقعات

توقّع خمت�ص���ون يف عامل النفط �أن يعود ال�س���عر �إىل
االرتفاع ،لأن احلاجة �إىل متويل احلروب امل�ستمرة ي�ستلزم
ذل���ك ،ولي�س مبقدور ال���دول التي تورّطت ب�ش��� ّن احلروب
اال�ستمرار بالأ�سعار احلالية للنفط.
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لبنان واإلرهاب ..االنتصار لم يعد ممنوعًا
ينق�ض فيه الإرهاب
ّ
يف الوقت الذي
مت ت�صديره،
على �أوروبا ،عائداً �إىل حيث ّ
يعي�ش اللبنانيون عل���ى �إيقاع �رضبات
�إرهابية ،وحماوالت احتواء الفتنة التي
كادت تطل بر�أ�س���ها من جبل حم�س���ن،
لوال وع���ي م�س���تج ّد لدى ال�سيا�س���يني
اللبنانيني ،ولدى �أهل طرابل�س ملا يحاك
ملدينتهم و�أبنائهم.
الالفت �أن نواب «تيار امل�س���تقبل»
الطرابل�س���يني الذين �أمعنوا لفرتة طويلة
يف ت�أجي���ج ن���ار الفتن���ة يف طرابل�س،
لال�س���تفادة منها �ض���د اجلي�ش اللبناين
وح���زب اهلل ،ودعم ًا ملا �س���مّوه «الثورة
ال�سورية» ،بلعوا �أل�س���نتهم ومل يقوموا
ب�صبّ الزيت على النار ،مما �سمح لأهايل
منطقة املنكوبني  -وهم منكوبون فع ًال
 �أن يحاولوا مللم���ة اجلراح ،ويتخطوااحلواج���ز النف�س���ية وال�سيا�س���ية التي
لطامل���ا �أقيمت بينهم وب�ي�ن �أبناء جبل
حم�سن خالل فرتة طويلة من الزمن.
قد يكون م���ن حظ اللبنانيني اجليد
ب�ش���كل عام ،وال�سُّ نة ب�ش���كل خا�ص� ،أن
تتوافر عوامل عدّة �س���ت�ؤدي اىل احتواء
الإرهاب املجرم ،ال���ذي يريد �أن يخطف
ال�س���احة ال�سُّ ���نية اللبنانية املعروفة
بعروبته���ا وقوميته���ا ومقاومته���ا
لـ«�إ�رسائي���ل» �إىل م���كان ت�ص���بح فيه
غريبة عن نف�س���ها وتاريخه���ا و�أهلها
ووطنها ،ولعل توافر هذه العوامل هو ما
قد ي�ؤدي �إىل انفراج ال�س���احة اللبنانية
بع���د حترير ال�ش���ارع ال�سُّ ���ني اللبناين
من حماوالت االختط���اف التي قام بها
�إرهابي���ون زوراً با�س���م الدي���ن ،ورفع ًا
للتهمي�ش والغ�ب�ن والظلم ،ونذكر منها
ما يلي:
تقهق���ر «جبهة الن��ص�رة» ميداني ًا
يف �سورية ،ب�س���بب «املبايعات» التي
ح�صلت يف �ص���فوفها لتنظيم «داع�ش»،
بالإ�ضافة �إىل اخل�س���ائر التي مُ نيت بها
يف القتال م���ع اجلي�ش ال�س���وري ،ومع
الف�ص���ائل الإرهابية الأخرى ،وما الدليل
عل���ى تقهقر «اجلبه���ة» �إال ظهورها �إىل

نزالء املبنى «ب» يف �سجن رومية قبل �أيام من تنفيذ اخلطة الأمنية

محاوالت «داعش» توحيد
البندقية في لبنان
وسورية والعراق سيحصر
محاربة اإلرهاب فيها

العل���ن مبظهر املزايد على «داع�ش» يف
الإره���اب ،وذلك من خ�ل�ال تنفيذ عملية
انتحاري���ة �إرهابي���ة يف جبل حم�س���ن،
ون�رش �ص���ور �إعدامات ميدانية تقوم بها
«الن�رصة» لن�س���اء يف مناطقها ،بحجة
«احلفاظ على الدين والأخالق»!
حماولة «جبهة الن�رصة» وداعميها
الإقليمي�ي�ن �إع���ادة فر�ض نف�س���ها على
ال�ساحة اللبنانية ،بعد �أن كرثت التقارير
ع���ن �أن اجلبهة على احلدود اللبنانية -
ال�سورية قد تكون حم�صورة بـ«داع�ش»

فقط ،وهذا ما جع���ل «اجلبهة» حتاول
اله���روب �إىل الأمام ،م���ن خالل حماولة
اخرتاق ال�ساحة اللبنانية من الداخل بدل
حماولة اخرتاقها م���ن احلدود ال�رشقية.
وهكذا ،ارتدّت اخلطة على مقرريها عندما
�أتى الر ّد عرب «تيار امل�س���تقبل» بالدفع
�إىل الإمام وحتجيم �إ�ضايف لـ«الن�رصة»
م���ن خالل اخلط���ة الأمني���ة يف روميه،
واحت���واء تداعيات التفجري الإرهابي يف
جبل حم�سن.
مل يك���ن بالإمكان القي���ام باخلطة

الأمني���ة يف �س���جن رومي���ه ،و�إ�س���كات
الأ�ص���وات الت���ي حاول���ت الدف���ع نحو
الت�ص���عيد ،ومنه���ا «هيئ���ة العلم���اء
امل�سلمني» ،لو مل يكن هناك �ضوء �أخ�رض
�إقليمي ودويل وا�ضح ،واقتناع موا ٍز ب�أن
ا�س���تخدام الإره���اب و�س���يلة الختطاف
ال�ساحة اللبنانية وال�ضغط على النظام
ال�س���وري م���ن خالله���ا مل تع���د ت�ؤدي
غاياته���ا ،وقد يكون احل���وار القائم بني
«تيار امل�ستقبل» وحزب اهلل قد �أجه�ض
�أح�ل�ام كثريي���ن يف الداخ���ل واخلارج،
بالقدرة على ا�ستغالل ال�ساحة اللبنانية
لتفجري الو�ض���ع� ،أو للت�أثري على الو�ضع
يف الع���راق و�س���ورية ،حي���ث تتعر�ض
املجموعات الإرهابية خل�سائر كبرية.
تزامن العملي���ة الإرهابية يف لبنان
مع العملية الإرهابية يف فرن�سا ،حيث مل
يكن با�ستطاعة �أحد �أن يبالغ يف الإدانة
يف فرن�س���ا ،ويغ�ض النظ���ر عن الإرهاب
يف لبن���ان ،يف ظل معرف���ة اجلميع �أنه
�سواء عاج ًال �أم �آج ًال �سيعلن الأوروبيون
تغيري �سيا�ساتهم يف �س���ورية ،و�أولوية
مكافحة الإرهاب على ما عداه ،خ�صو�ص ًا
�أن ما يت ّم القي���ام به من قبل «داع�ش»
من «توحي���د البندقية» املقاتلة يف كل
من �س���ورية والعراق� ،س���يجعل احلرب
على الإره���اب تعني ح�رصاً احلرب على
«داع�ش» ،ما �س���يخدم النظام ال�سوري،
وي��ض�رّ باملعار�ض���ة «املعتدلة» قبل
بروزها.
يف كل الأحوال ،الوزير نهاد امل�شنوق
نفّذ اخلطة الأمني���ة ب�إنهاء «مقر قيادة
العمليات الإرهابية» يف �س���جن روميه،
ويبقى عليه �أن ي�ستكملها ب�إقفال املنابر
الت���ي تقوم من داخل لبنان بالت�س���ويق
للإره���اب ،وحماولة �إره���اب اللبنانيني
فكري���اً ،وال�ض���غط عليه���م م���ن خالل
ممار�سة حرب نف�س���ية ودعاية �سيا�سية
للإرهاب� ،س���واء ببث ال�سموم الإعالمية،
�أو اعتمادها منرباً لتهديد اللبنانيني.

د .ليلى نقوال الرحباين

بعد المبنى «ب» ..متى سيأتي دور «جرود عرسال»؟
الري���ب �أن العملي���ة االنتحاري���ة
املزدوجة التي ا�س���تهدفت منطقة «جبل
حم�س���ن» تُع ّد التطور الأخطر يف الأعمال
الإرهابية وجوالت االقتتال التي �ش���هدتها
مدين���ة طرابل����س ،ورغ���م خط���ورة هذه
العملي���ة الإرهابية ،الت���ي رمبا لن تكون
الأخ�ي�رة ،م���ادام الإره���اب ق���ادراً على
جتنيد ال�ش���باب الطرابل�سي ،ال�سيما �أبناء
املناطق املحرومة مث���ل «باب التبانة»
و«املنكوبني» و�س���واهما ،حتت �شعارات
براقة ،كـ«ن�رصة �أهل ال�سُّ ���نة» ،ي�س���تغل
�س���ما�رسة التكفري فق���ر ه�ؤالء ال�ش���باب
وعوزهم� ،إال �أن ه���ذه العملية ت�ؤكد عجز
املجموع���ات التكفريي���ة امل�س���لحة عن
التحرك امليداين ،بعد ال�رضبة القا�ص���مة
التي وجّ هها اجلي�ش اللبناين لها يف نهاية
ال�صيف الفائت.

ومما ال�ش���ك في���ه �أي�ض���اً� ،أن الإعداد �أ�ش���هر ،ثم انتق�ل�ا �إىل «القلمون» ،حيث
النف�س���ي والأيديولوج���ي للعملي���ات مت �إعدادهم���ا للتفجري ،كما ورد يف بع�ض
االنتحارية لي�س وليد �أ�شهر ،فاالنتحاريان و�سائل الإعالم.
�إن و�ص���ول احلقد لدى بع�ض ال�شباب
ذهبا �إىل «جرود عر�س���ال» منذ ب�ض���عة
�إىل حد تفجري �أنف�س���هم لقتل الأبرياء ،هو
نتيجة التحري�ض املذهبي الذي مار�س���ه
وميار�سه بع�ض ال�سا�سة الر�سميني ورجال
الدين وو�سائل الإعالم منذ اغتيال الرئي�س
رفيق احلري���ري ،ثم بلغ ه���ذا التحري�ض
إذا كان «المستقبل» جادًا �أوجه بعد بدء العدوان التكفريي  -الغربي
في الحوار فعلى إعالمه على �سورية.
من جهت���ه« ،الإعالم امل�س���تقبلي»
وقف التحريض ..لمنع
م���ازال ميار����س التحري����ض املذهبي من
تكرار العمليات االنتحارية خالل تغطيته للأحداث يف اجلارة الأقرب،
وبالت�أكيد �س���تكون لذلك ارتدادات �سلبية
على الو�ض���عني الأمن���ي واالجتماعي يف
لبنان ،منه���ا جتني���د االنتحاريني ،وبث

الفنت املذهبية ،لأن لبلد لي�س معزو ًال عن
حميطه ،وال�س�ؤال هنا :كيف يتحاور «تيار
امل�س���تقبل» م���ع ح���زب اهلل ،ويدّعي �أنه
ي�س���عى �إىل تخفيف االحتقان يف ال�شارع،
ويف الوقت عينه يُ�سهم «الإعالم الأزرق»
يف ت�أجيج ال�رصاع املذهبي يف املنطفة؟!
ف�إذا كان «امل�س���تقبل» ج���اداً يف احلوار،
ف�أب�س���ط الأمور �أن ي�ساعد يف �ضبط الأمن
االجتماعي يف لبن���ان ،وبالتايل وقف كل
�أن���واع التحري�ض ،ملنع تك���رار العمليات
االنتحارية.
بالعودة �إىل «جمزرة جبل حم�سن»،
ووفق��� ًا ملا ك�ش���فته غالبي���ة املعلومات
املتداول���ة ،ف�إن االنتحاري نَْي ّمت جتهيزهما
مرتبطي
نْ
يف «القلمون» ال�س���ورية ،وكانا
بغرفة عمليات يف املبنى «ب» يف �سجن
رومي���ة ،وبناء عل���ى ذلك فكّك���ت القوى

الأمني���ة ما كان يُع���رف بـ«�إمارة رومية
التكفريية» ،الأمر الذي ترك ارتياح ًا كبرياً
لدى املواطنني ،لكن يبقى ال�س����ؤال الأهم:
متى �س���ي�أتي دور «�إمارة جرود عر�سال»؛
امل�ص���در الرئي�س���ي لتقوي�ض اال�س���تقرار
اللبناين� ،أو عل���ى الأقل قطع طرق االمداد
بالكامل عن امل�سلحني؟
م���ن البديهي �أنه يف ح���ال مل يتوفر
للجي�ش اللبناين الغطاء ال�سيا�سي الالزم
لتفيذ عملية ع�س���كرية لإنه���اء «االمارة
التكفريية» يف «اجلرود» ،بالتن�سيق مع
اجلي�ش ال�س���وري� ،سي�شهد لبنان مزيداً من
العمليات االنتحارية وقطع الطرق ،مادام
الإره���اب يتكئ عل���ى احرتافية عالية يف
قراءة تناق�ضات الو�ضع اللبناين.

ح�سان احل�سن
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عملية «شارلي إيبدو» ..وتصنيع «النووي السوري»
�أ�س���ئلة كث�ي�رة تُطرح ح���ول �أ�س���باب و�أهداف
وظروف العملية الإرهابية التي ا�س���تهدفت �صحيفة
«�شاريل �إيبدو»:
�أوالً :يف العملي���ة بح ّد ذاتها؛ قد يكون �رضوري ًا
الإ�شارة �إىل �أن �أول امل�ستهدفني كان �رشطي ًا فرن�سياً،
لكن حبّذا ل���و يعود اجلمي���ع �إىل «فيديو» مقتله،
حيث �إن نقطة دم واحدة مل ت�س���ل من ال�رشطي ،رغم
الر�صا�صات العديدة التي اخرتقت ج�سده.
ثانياً :مع انت�شار خرب هذه العملية الباري�سية،
انت�رشت ب�شكل وا�سع بوا�سطة مواقع الإرهابيني يف
�س���ورية ،ويف تل �أبيب ،ويف عا�صمتني خليجيتني،
�أخبار عن موقع ح�ص�ي�ن للدولة الوطنية ال�سورية،
يف منطقة جبلية وعرة غربي �س���ورية ،وعلى بعد
بحماية
�أق���ل من كيلومرتين من احل���دود اللبنانية،
تلف عملية
أسئلة عديدة ّ
مقاتل�ي�ن م���ن ح���زب اهلل ،وقالت و�س���ائل الإعالم
«شارلي إيبدو» ومنها سرّ
املعادية ل�سورية �إنه «موقع نووي �سوري» ،وذهبت
الأمور يف جملة «دير �ش���بيغل» الأملانية �إىل قول انتحار المحقق الخاص بالقضية..
�إن الرئي�س ب�ش���ار الأ�سد يعمل �رساً على بناء جممع
دون أي تفاصيل عن األسباب!
حتت الأر�ض ،ميكنه ت�صنيع �أ�سلحة نووية.
من الوا�ض���ح هنا �أن هذه املجلة ال تطلق عادة
«فربكات �إخباري���ة» �إال لغايات حم���ددة (تذكروا
موقفها وت�رسيباتها ب�ش����أن املحكم���ة الدولية يف
ق�ضية اغتيال الرئي�س رفيق احلريري).
وهن���ا يرى حملل���ون ا�س�ت�راتيجيون �أن «دير
�ش���بيغل» تُطلق «�ص���فارات �إنذار» من �أجل تدبري �إىل �أح�ض���ان الناتو ،ولتبلغ ذروتها بعد العام 2002
عملية ع�سكرية ما ،ال�ستباق �أي «اتفاق نووي �إيراين م���ع بدء الوالية الثانية ل�ش�ي�راك ومن بعده نيكوال
 �أمريكي» ،والذي يدور حديث وا�سع يف العامل �أنه �س���اركوزي ،ففرن�سوا هوالند ،حيث يع�شع�ش الف�سادقد يح�صل يف غ�ضون ثالثة �أو �أربعة �أ�شهر.
وال�صفقات والعموالت التي �ألغت الهام�ش الذي كان
ثالث���اً :فج�أة ،ومع بدء �أعمال التحقيق يف هذه متاح ًا لباري�س ،لتقوم بدور و�ساطات بني الواليات
اجلرمية الإرهابية ،تخرج الأنباء عن انتحار املحقق املتحدة وخ�ص���ومها ،ف�ص���ارت ذيالً ،يج���ري وراء
الفرن�سي اخلا�ص يف ق�ضية «�شاريل �إيبدو» ،دون �أن ال�ص���فقات مع دولة مثل قطر� ،أو �ص���فقة �سالح مع
تقدّم �أي معلومات �أو تفا�ص���يل عن ظروف و�أ�سباب دولة مثل ال�سعودية.
خام�س���اً� :أثار مقتل  12فرن�س���ي ًا على �أيدي
هذا االنتحار.
رابعاً :هنا تُطرح �أمام كل من يتق�ص���ى ويتابع الإرهابيني الذين وفّ���ر لهم الغرب والأعراب كل
�سرية ال�سلطات الفرن�سية املتورطة يف العدوان على
�سورية حتى النخاع ،كيف وملاذا �أ�سهمت يف �إن�شاء
�ش���بكات الإره���اب ،وفعلت عمله���ا ،ووفرت لها كل
�سبل اخلروج والو�صول �إىل تركيا ومنها �إىل �سورية،
بدءاً من الرئي�س الأ�س���بق جاك �شرياك ،حينما ت�آمر
على الديغويل البارز جاك �شبان دملا�س عام ،1974
ل�صالح اليمني الأمريكي يف فرن�سا ،املتمثل بفالريي
جي�سكار دي�س���تان ،لتبد�أ مذ ذاك العودة الباري�سية

الرئي�س الفرن�سي فرن�سوا هوالند متفقداً مقر جملة «�شاريل �إيبدو»

(�أ.ف.ب).

و�س���ائل الدعم والت�أييد والتدريب والت�سهيالت،
«زعم���اء» الع���امل «الأمريكي�ي�ن» ،بينه���م
بالطب���ع القات���ل نتينياه���و والقتي���ل حممود
عبا�س ،فانتظموا يف مظاهرة باري�س���ية رف�ض��� ًا
لـ«الإرهاب» ،حتى �أن �سفري «واحة الدميقراطية
العربية» علي عوا�ض الع�س�ي�ري ت�ضامن معهم
يف بريوت ،يف جتمُّع يف �س���احة �س���مري ق�صري،
وا�س���تنكر هذا الإرهاب كما ا�ستنكرته متام ًا مي
�ش���دياق ،لكن �أحداً مل ي��ش�ر �إىل ارهاب الدولة
املنظّم ال���ذي نفذت���ه دول الغ���رب والأمريكي
اال�ستعماريني �ضد �شعوب العامل.
ولعل يف �رسد الأمثلة ما يكفي :فرن�س���ا �أجرت
اختبارات على الآثار املدمرة لبع�ض العقاقري على
ال�سكان املدنيني ،خ�صو�ص ًا يف �أفريقيا ،بالإ�ضافة �إىل
دور اجلي�ش الفرن�سي يف جمازر رواندا ،التي �صوّرت
للعامل �أنها حرب بني «التوتي» و«الهوت�سي».
�أمريكا :ه���ل يكفي احلديث عن �إبادتها الفظيعة
ل�س���كان القارة الأ�صليني ،دعونا ن�شري �إىل �آخر م�آثر
اال�س�ت�راتيجيات الأمريكي���ة ،حيث �إن قائ���د �أركان
اجليو�ش الأمريكية طبق ا�سرتاتيجية «قتل الكالب»،
التي تقوم على قتل افراد من طائفة ت�شكل الأغلبية،
و�أفراد من الأقليات ،فيقتنع اجلميع ب�أنهم مهددون،
هكذا �أ�ش���علت احل���رب يف يوغو�س�ل�افيا ،والآن يف
�أوكرانيا.
هل نذكّر وا�ش���نطن بقتلها نحو مليوين عراقي
يف غزوها لبالد الرافدين؟
وه���ل نذكّر بدعمها كل �أ�س���اليب الت�آمر والقتل
واالج���رام الذي توفره مع �أتباعها الأعراب والأغراب
والأتراك �ضد �سورية؟
وماذا عن نتنياهو و«�إ�رسائيل» وجمازر الكيان
ال�ص���هيوين �ضد الفل�س���طينيني والعرب ،وحتى �ضد
اليهود �أنف�س���هم؟ فهل نذكر بجرمي���ة فندق داود� ،أم
ب�إغ���راق معلم���ة مناحيم بيغن �س���فينة يف عر�ض
البحر حممَّلة باليهود القادمني ال�ستيطان فل�سطني
املحتل���ة ،وكل ذلك م���ن �أجل �إثارة ال�ش���فقة على
ال�شعب «املعذَّب»؟!
هل نذكّر بريطانيا بحروبها الوح�شية؟ يكفي �أن
ن�ش�ي�ر �إىل «حرب الأفيون» حيث فر�ضت بالتحالف
مع �أمريكا وفرن�سا والغرب اال�ستعماري على ال�شعب
ال�صيني يف القرن الثامن ع�رش تعاطي الأفيون.
ب�أي حال ،فوا�شنطن كانت قد دعت يف � 6شباط
 2014وزراء داخلي���ة الوالي���ات املتحدة ،وفرن�س���ا
وبولونيا وبريطانيا وايطاليا واملانيا ،لأن يجعلوا
من عودة ما ي�سمى «اجلهاديني» ق�ضية �أمن قومي،
لأنه بب�س���اطة املطلوب من ه�ؤالء �أن ي�س���تمروا يف
تخريب العراق و�سورية وليبيا ،وم�رص ولبنان ،و�أن
ميتدوا يف التخريب �إىل �أو�سع مدى يف املنطقة ..لكن
«طابخ ال�سم �آكله».
ين�س كبري دبلوما�س���يي الواليات
بالطب���ع ،مل َ
املتح���دة جون كريي �أن يندد بالهجوم على «حرية
التعبري» جراء العدوان على «�شاريل بيدو» ،مع �أن
وا�شنطن درجت منذ العام  1995على ق�صف وتدمري
مقرات التلفزة التي ك�ش���فت كذبها و�أ�ض���اليلها يف
يوغو�سالفيا و�أفغان�ستان والعراق ،ومن ثم يف ليبيا.
مل يخرج مثل هذا اال�س���تنكار حينما ا�ستهدف
نف�س ه�ؤالء الإرهابيني املمولني واملدربني خليجي ًا
و�أمريكي ًا وغربياً« ،الإخبارية ال�س���ورية» ،وحينما
قطع الأعراب الأقمار ال�صناعية عن التلفزة ال�سورية.
ون�س����أل �أخرياً :ما هو م�صري امل�صور ال�صحايف
اللبناين �سمري ك�ساب؟
وماذا عن املنا�ضل جورج ابراهيم عبداهلل الذي
انتهت مدة �سجنه ،ويبقى ا�سرياً بناء لطلب �إ�رسائيل
ووا�شنطن؟

�أحمد زين الدين
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من هنا وهناك

¡ بيع قرنيات ال�سوريني

ك�ش���ف رئي�س ق�س���م الطب ال�رشعي يف جامعة
دم�ش���ق ح�س�ي�ن نوفل �أن هناك «ع�صابات طبية
�س���ورية» تتعامل مع ع�ص���ابات عربية ودولية
للمتاجرة بقرنية العني ،م�شرياً �إىل �أن هناك �آالف
احلاالت ،وال�س���يما يف بع�ض املناطق احلدودية،
ويف مراكز اللجوء .وقال نوفل �إن الق�ضاء ال�سوري
يتتبع هذه املافيات ب�ش���كل كبري ،م�شرياً �إىل �أنها
تبيعه���ا على �أ�س���ا�س �أنها ا�س���توردتها من دول
�أخرى غري �س���ورية ،وب�أ�س���عار كبرية ت�ص���ل �إىل
املليون ون�صف املليون لرية �سورية.

¡ الأتراك يزيلون خيم الالجئني

قامت ق��وات الأمن الرتكية ،ورغ��م الربد القار�س
والعوا�ص��ف الثلجي��ة ،به��دم و�إزال��ة خميم��ات
الالجئني ال�س��وريني يف حي «حاجي بايرام» يف
العا�صمة �أنقرة.
وكان وايل �أنق��رة ق��د زار املنطق��ة قبل يوم واحد
بحج��ة �أن��ه يتفقدها م��ن �أجل تقدير امل�س��اعدات
الإن�س��انية ،غ�ير �أن��ه يف �ص��بيحة الي��وم الت��ايل
فوجئ الالجئون بفرق ال�رشطة تنذرهم ب�رضورة
اخل��روج من خيمهم ف��وراً ،لتق��وم بعدها بهدمها
وترحيل �أنقا�ضها.
وقالت م�ص��ادر �إعالمية �أن الالجئني مت ترحيلهم
�إىل خميم «�إ�صالحية» يف «غازي عنتاب» ،جنوب
البالد ،والذي اكت�س��ب م�ؤخراً �سمعة �شديدة ال�سوء
ت� ّؤهله ليكون �ش��بيه ًا مبع�س��كرات النازية ،ب�س��بب
�س��وء الأو�ض��اع فيه ،وكرثة الف�ض��ائح الأخالقية
الت��ي يتم التعتي��م عليها ،وتهديد �ض��حاياها من
ال�سوريني ب�رضورة ال�صمت.

¡ حتذيرات من اخلطر

ح ّذرت تقارير ا�س���تخبارية يف �أكرث من عا�صمة
�أوروبي���ة م���ن ان���زالق خط�ي�ر قد يت�س���بب يف
�إ�شعال الفو�ض���ى وعدم اال�ستقرار يف ال�ساحتني
ال�س���عودية والأردنية ،حيث ت�س���تعد جمموعات
�إرهابية له���ا امتداداته���ا يف اململكتني ،لتنفيذ
عملي���ات �إرهابي���ة ،يف �إطار املخط���ط الدموي
لتخري���ب ال�س���احات العربية .ه���ذه التحذيرات
دفع���ت ب�إج���راءات �أمنية ا�س���تثنائية ملواجهة
املوق���ف ،غري �أن املتابع�ي�ن ي�ؤكدون عدم كفاية
هذه اخلط���وات ،معتربين �أن ال�س�ل�اح الأف�ض���ل
والأكرث ت�أثرياً ملواجهة املخططات الإرهابية هو
�إعادة احل�سابات وتغيري ال�سيا�سات التي �أدت �إىل
و�ضع اململكتني يف دائرة التحديات واال�ستهداف
والأخط���ار ،ومنها التوقف عن كل ما من �ش����أنه
دعم وت�شجيع و�إيواء املجموعات الإرهابية.

¡ ا�ستعدادات �سعودية

ا�س��تدعت احلالة ال�ص��حية للملك ال�سعودي م�ؤخراً
اال�س��تعداد والت�أهب يف �صفوف العائلة احلاكمة،
ملواجهة �أي��ة مفاج�آت بعد رحيله ،خ�صو�ص�� ًا �أن
الوج��ود ال�ض��عيف و�ش��به الرم��زي لر�أ���س احلكم
يف ال�س��نوات الأخ�يرة مل مين��ع انكب��اب املحاور
ال�س��عودية الداخلي��ة م��ن تعزي��ز تواجده��ا داخل
مفا�ص��ل الدول��ة ،والإم�س��اك باخلي��وط امل�ؤث��رة،
ليكون موقفه��ا �أكرث قوة من املحاور الأخرى يف
ح��ال رحي��ل امللك املري���ض ،وب��دء الإجابة على
الت�س��ا�ؤالت ال�ص��عبة ح��ول طبيعة فري��ق الوراثة
الذي �سريث امللك يف قمة الهرم ال�سعودي.
م�ص��ادر �س��عودية خا�ص��ة �أك��دت لـ«الثب��ات» �أن
هناك من يتحدث عن �شبه توافق بني الأمراء على
�أن يت��وىل الأمري �س��لمان ب��ن عبد العزي��ز مقاليد
احلك��م ب�ش��كل انتق��ايل ،لتمرير ترتيبات خا�ص��ة
برحيل املل��ك ،وملء الفراغ ،وهذا ما بد�أه بالفعل
ويل العه��د خالل اخلط��اب الذي �ألق��اه نيابة عن
�شقيقه امللك �أمام جمل�س ال�شورى ال�سعودي.
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العضوية الفلسطينية في المحكمة الجنائية ..والصراع مع العدو
اتخذ قرار قبول دولة فل�سطني ع�ضواً
يف حمكمة اجلنايات الدولية امل�س���تقلة
ابت���داء من �أول ني�س���ان حي���زاً كبرياً يف
و�سائل الإعالم املرئي وامل�سموع ،واعترب
�أبو مازن ان ما حققه هو انت�صار للق�ضية
الفل�س���طينية ،ومف�ص���لي يف املفاو�ضات
مع «�إ�رسائيل» يف املرحلة املقبلة ،و�أنه
�سيخدم �سيا�سته القائمة على املفاو�ضات
ال�سيا�سية كخيار وحيد من �أجل الو�صول
�إىل حل ع���ادل للق�ض���ية الفل�س���طينية،
واعتربت كل من �أم�ي�ركا و»�إ�رسائيل» �أن
ما قام به �أبو مازن �سيزيد من �أزمة الثقة
بني «�إ�رسائيل» وال�س���لطة الفل�سطينية،
و�سي�ؤخر مفاو�ضات احلل النهائي.
�أعربت �أمريكا عن ا�ستهجانها لقبول
ع�ضوية فل�سطني يف املحكمة ،العتقادها
�أن فل�س���طني لي�س���ت ذات �س���يادة ،وغري
م�ؤهلة لهذه الع�ض���وية ..وكانت ردة فعل
«�إ�رسائي���ل» جتمي���د عائ���دات ال�رضائب
لل�س���لطة الفل�س���طينية ،والتي تبلغ 127
مليون دوالر �شهرياً ،و�سعت لل�ضغط على
الكونغر�س الأمريكي لإيقاف م�س���اعداته
لل�سلطة ،والبالغة  400مليون دوالر�سنوياً.
م���ن يطلع على طبيعة هذه املحكمة
وموادها الأ�سا�س �سيلحظ فيها جمموعة
من العوائق التي �سيكون لها ت�أثري �سلبي
على الق�ضية الفل�سطينية ،ومن ذلك:
�أن املحكم���ة ال تُلزم �إال �أع�ض���اءها

امل�ص���ادقة على املعاهدة ،ح�س���بما ورد
يف املادة  12من نظامها الأ�س���ا�س ،ومن
املع���روف �أن �أم�ي�ركا و«�إ�رسائي���ل» مل
توقعاعلى هذه االتفاقية ،و�أن ال �س���لطة
للمحكمة عليهما.
ح�رصت املحكم���ة عملها يف جرائم
الإبادة واجلرائم اجلماعية ،وجرائم احلرب
والع���دوان ،وقد حددت تعريف��� ًا للجرائم
الثالثة� ،أما الرابعة فلم حتدد تعريف ًا لها،
�إ�ض���افة �إىل �أن الإقرار بالعدوان ،وبح�سب
نظام املحكمة ،يحتاج �إىل قرار ي�صدر عن
جمل�س الأمن يحدد فيه الدولة املعتدية،
واجلمي���ع يعرف �أن الفيت���و الأمريكي هو
الذي �سيمنع �صدور �أي قرار من �ش�أنه �إدانة
«�إ�رسائيل» ب�أي عمل عدواين.
الرئي�س حممود عبا�س ي�سلم بان كي مون ن�سخة عن طلب ان�ضمام فل�سطني �إىل املحكمة اجلنائية الدولية

الرأي العام الدولي قد
يتعاطف مع القضية
الفلسطينية ..لكن هل
سيقف مع فلسطين ضد
«إسرائيل»؟

وهناك العديد م���ن القيود الأخرى
الواردة يف مواد نظام املحكمة �س���تقلل
من فر�صة ا�ستفادة الق�ضية الفل�سطينية
منه���ا ،مقاب���ل «�إ�رسائيلي���ة» بحتة،
ك�إعط���اء احل���ق له���ا يف رف���ع دعوى
ق�ض���ائية �ضد الن�ش���طاء الفل�سطينيني،
الع�س���كريني منه���م وال�سيا�س���يني يف
املقاوم���ة الفل�س���طينية ،باعتباره���م

م�س����ؤولني عن كافة العمليات الفدائية
يف فل�س���طني املحتلة ،وا�ستعداد دولة
فل�س���طني ت�س���ليم املتهمني مهما كان
موقعهم الع�سكري وال�سيا�سي كمجرمي
حرب �إىل املحكمة اجلنائية.
�ص���حيح �أن الر�أي العام الدويل قد
يتعاطف مع الق�ض���ية الفل�سطينية من
خالل النتائج التي �ست�صدر عن املحكمة،

والت���ي قد تدين «�إ�رسائي���ل» ،لكنه لن
يقف مع فل�س���طني �ضد «�إ�رسائيل» ،لأن
احلفاظ على كيانها و�أمنها هو جزء من
اال�س�ت�راتيجية الأمريكية واالوروبية يف
ال�رشق الأو�س���ط ،كما �أن �أمريكا ال تريد
للق�ض���ية الفل�س���طينية �أن ت�ستفيد من
املحكمة اجلنائية ،و�إن كانت ا�ستفادتها
منها ب�سيطة ،وال تريد لـ«�إ�رسائيل» �أن
تتعر����ض للم�س���اءلة الدولية من خالل
التحقيق���ات التي �س���تُظهر للعامل �أنها
جمرم حرب ،وال تريد �أمريكا �أن تت�سبب
املحكم���ة لل���دول الغربية ال�ص���ديقة
لـ«�إ�رسائيل» بالإحراج �إذا ما متّت �إدانة
قياداتها الع�س���كرية وال�سيا�س���ية التي
تقوم بزيارات �إىل تلك الدول.
ال ي�ص���ح االعتماد على هذه اخلطوة
وعل���ى مثيالته���ا ،لأنها لن تغيرّ �ش���يئ ًا
يف مي���زان ال��ص�راع م���ع «�إ�رسائي���ل»،
لكن���ه ال مانع من �أن ت�س���تفيد ف�ص���ائل
املقاومة الفل�س���طينية منها ،مع التاكيد
على �أن املقاومة امل�س���لحة �ضد اجلي�ش
«الإ�رسائيل���ي» ه���ي اخلي���ار الأ�س���ا�س
والوحي���د لتحري���ر كل فل�س���طني ،وقدوة
املقاومني يف هذا املجال انت�صار املقاومة
الإ�س�ل�امية على العدو «الإ�رسائيلي» يف
لبنان ،وان�سحابه مذلو ًال منه.

هاين قا�سم

ّ
نتنياهو يحول أحداث فرنسا إلى مشاريع استيطانية
�أعاد اال�س���تغالل ال�صهيوين لأحداث
فرن�سا الزمن �إىل �أكرث من قرن �إىل الوراء؛
حني كان الق���ادة ال�ص���هاينة يفتعلون
امل�شاكل �ضد اليهود يف �أوروبا لإيهامهم
ب�أنه���م م�س���تهدَفون ،وبالت���ايل دفعهم
للهجرة �إىل فل�سطني تنفيذاً للمخططات
اال�ستيطانية.
الي���وم ،بالن�س���بة �إىل حكوم���ة
نتنياه���و ،نفدت كل حم���اوالت تغليب
كف���ة «الدميغرافي���ة» اليهودي���ة على
الفل�س���طينية لإعالن «يهودية الدولة»،
ويث�ي�ر ذلك الكثري من الت�س���ا�ؤالت حول
توقي���ت العمليت�ي�ن اللت�ي�ن وقعتا يف
فرن�س���ا بداية العام احلايل ،وا�ستهدفت
�أولها جملة الكاريكاتري الفرن�سية ،بينما
ا�س���تهدفت الأخ���رى متجر يه���ودي قتل
فيه  4من مواطني فرن�س���ا اليهود ،حيث
جاءت العملية بعد عدة �أيام على ت�أييد
فرن�س���ا للم�رشوع العربي  -الفل�سطيني
يف جمل�س الأم���ن ،والتفاعل ال�ش���عبي
والر�س���مي الفرن�س���ي مع الفل�سطينيني
خالل العام  ،2014ما يثري ال�شكوك حول
دور �صهيوين حمتمل يف ذلك.
ت�ص���دّر زعيم الإره���اب «نتنياهو»
التظاهرة الفرن�سية املناه�ضة للإرهاب،
ومتّ���ت املوافق���ة عل���ى طلب���ه بدف���ن
املواطنني الفرن�سيني اليهود يف «الكيان
ال�ص���هيوين» ،وزار ع���دد م���ن الكُن����س
اليهودية ،حيث عمل على ا�ستثارة خوف
يهود فرن�س���ا للهجرة �إىل فل�سطني؛ كما
فعل �أج���داده ،ودعاه���م �رصاحة لتلبية
حاجته اال�ستيطانية .كل ذلك يف الوقت

امللك الأردين والرئي�س الفرن�سي ورئي�س وزراء الكيان ال�صهيوين يت�صدرون امل�سرية التي نُظِّ مت و�سط باري�س

الذي تقوم حكومة االحتالل ال�ص���هيوين
مبمار�س���ات همجية ،من خ�ل�ال جتميد
عوائد ال�رضائب الفل�س���طينية ،وتوا�صل
العدوان اال�س���تعماري اال�س���تيطاين يف
ال�ض���فة الفل�سطينية ،وو�ض���ع اليد على
أرا�ض
أرا�ض فل�س���طينية بحجة �أنه���ا «� ٍ
� ٍ
ع�س���كرية» ،ونق���ل �أكرث م���ن  70مليون
�ش���يكل ل�صالح اال�ستيطان ،خ�صو�ص ًا يف
م�س���تعمرة «بيت �آيل» قرب مدينة رام
اهلل ،حيث يتم العم���ل لبناء  300وحدة
�سكنية ا�ستيطانية جديدة.
التعط�ش ال�ص���هيوين لال�س���تيطان
والعمل على تفعيل عمليات الهجرة اىل

فل�سطني لي�س جديداً ،لكنه يرتافق اليوم
مع عدد من الأحداث التي ح�صلت خالل
ال�شهور ال�ست املا�ضية ،ومنها:
ازدياد الهجرة اليهودية من فل�سطني
خالل الفرتة ال�س���ابقة ،خ�صو�ص��� ًا بعد
الع���دوان الأخ�ي�ر عل���ى غزة و�ص���مود
املقاوم���ة الفل�س���طينية ،ومتكُّنه���ا من
�إط�ل�اق ع���دة �آالف من ال�ص���واريخ على
امل�ستوطنات يف خمتلف مناطق االحتالل
ال�صهيوين ،بالإ�ض���افة �إىل �أحداث مدينة
القد�س ،والعمليات التي طالت الكثري من
الب�ؤر اال�ستيطانية ،يف الوقت الذي كانت
حكوم���ة نتنياهو تتح��ض�ر لطرح املبد�أ

(�أ.ف.ب).

العن��ص�ري بـ«يهودي���ة الدولة» متهيداً
لتطبيقة ،ال�س���يما بعد موافقة الكني�ست
ال�ص���هيوين على قان���ون القومية الذي
يهدّد وجود فل�سطينيي .48
حملة الت�ضامن الدويل مع فل�سطني،
واالعرتافات الدولية املتتالية بفل�سطني
يف �أوروب���ا و�أمريكا ،نتيج���ة الرتاكمات
الن�ض���الية الفل�س���طينية ،وكذلك ب�سبب
فظاظة احلكومات ال�صهيونية و�إ�رصارها
على ارتكاب خمالف���ات القانون الدويل
واالتفاقات ،وحتطيم املعايري الإن�سانية
بحماية الواليات املتحدة الأمريكية ،التي
ف�ش���لت يف مقرتح ك�ي�ري الأخري لتمديد

التفاو�ض مع الكيان ال�صهيوين ،ما دفع
العديد م���ن الدول على ك��س�ر االحتكار
الأمريكي ،وكانت البداية ب�إعالن حكومة
ال�س���ويد االعرتاف بالدولة الفل�سطينية
يف �أكتوبر من العام املا�ض���ي ،و�أعقبها
ت�س���ارع ملحوظ قيام جمل����س العموم
الربيطاين �أي�ض��� ًا ب�إقرار االعرتاف بدولة
فل�س���طني ،والطلب من احلكومة تنفيذه،
ويف �إيرلندا مل يت�أخ���ر املجل�س الأعلى
يف الربملان عن �إ�ص���دار قراره �أي�ضاً ،ثم
كانت �إ�س���بانيا وفرن�س���ا ،رغم حماولة
احلركة ال�ص���هيونية تفعي���ل دور مراكز
قواها يف �أوروبا قبي���ل الهجمات داخل
فرن�سا.
املوافقة على ان�ض���مام فل�سطني �إىل
نظام روما واملحكمة اجلنائية الدولية،
وبالت���ايل ق���درة الفل�س���طينيني عل���ى
رفع ق�ض���ايا تطال خمتلف امل�س����ؤولني
ال�ص���هاينة والكيان ال�صهيوين و�إدانتهم
بارتكاب جرائم حرب.
لذل���ك ،تعت�ب�ر حت���ركات نتنياهو
حماولة خلل���ط الأوراق بتحويل املجرم
والقاتل �إىل �ض���حية يف نظر العامل ،ما
يتطلّب ا�ستثارة �ص���حوة عربية �رسيعة
على امل�ستوى ال�شعبي والر�سمي ،والعمل
على و�ض���ع ا�س�ت�راتيجية فل�س���طينية
موحَّ ���دة ملواجهة كل ه���ذه التحديات،
و�رضب املحاوالت ال�ص���هيونية الهادفة
�إىل ت�شويه �صورة الفل�سطينيني والعرب
وامل�سلمني يف خمتلف �أنحاء العامل.

�سامر ال�سيالوي

www.athabat.net
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اليمن ..والنفخ السعودي بالنار
يبدو �أن تدهور الأو�ض���اع يف اليمن
�إىل ازدياد مع حماوالت تهريب �ص���يغة
د�س���تورية من جهة ،هدفها �إعادة �إنتاج
�س���لطة ت���وزِّع الب�ل�اد �إىل �أقاليم تكون
ال�س���عودية الرابح الأكرب ،بحيث تكون
لها ال�س���يطرة على النفط الباطني غري
امل�س���تخرج ،واملوجود بكميات هائلة،
و�إبقاء الأقاليم الغنية حتت قب�ض���تها،
وم���ن جه���ة �أخرى ف����إن التوت���ر على
كاف���ة امل�س���تويات الأمنية و�ص���ل �إىل
الذروة مع حم���اوالت �إبق���اء حمافظة
م�آرب الغني���ة بالنفط بني �أيدي «حزب
الإ�ص�ل�اح»؛ املتحالف مع ال�س���عودية،
بذريع���ة �أن زعم���اء قبليّ�ي�ن ي�ؤيدونه،
وبالت���ايل �إبق���اء املحافظ���ة املذكورة
خارج �س���يطرة ال�سلطة� ،أو تنفيذ تهديداً
بت�سليم املحافظة ومقدراتها �إىل تنظيم
املحت�ض���ن من �آل الأحمر،
َ
«القاعدة»؛
سيطرة «الحوثيين» على
الذين �أحلقوا �أنف�سهم بال�سعودية.
م���ن امل�ؤكد �أن امل�ش���كلتني ال
ّ
ستشكل
تمت -
آنفتي مأرب  -إن ّ
الذكر هم���ا الآن حجر الرحى يف الأزمة
اليمنية ،مب���وازاة ا�س���تمرار االغتياالت حسمًا للمعارك في اليمن..
والت�ص���فيات ك�إحدى و�س���ائل ال�ضغط وكارثة حقيقية للسعودية
املعتم���دة ،وال تبتع���د ع���ن الإدارة
املبا�رشة لأجهزة ا�ستخبارية خليجية،
�س���يما بعد الف�ش���ل يف �إبق���اء الهيمنة
قائم���ة مع متدُّد «�أن�ص���ار اهلل» بقيادة
والتو�صل �إىل �صيغة
ُّ
عبد امللك احلوثي،
حلكم البالد ال تلغي �أحداً ،مع التم�سُّ ���ك ومن خلفه الوالي���ات املتحدة الأمريكي
بعدم تق�س���يم البالد �إىل �س���تة �أقاليم ،يعت�ب�ران مترير ذل���ك لو جنح ي�ش���كّل
رغ���م الإغ���راءات املقدّمة له���م ،لكن لـ ن��ص�راً عل���ى �إي���ران؛ كظهري �سيا�س���ي
(احلوثي�ي�ن) مربرات متعددة لرف�ض���هم لـ«احلوثي�ي�ن» الذي���ن اكت�س���بوا ثقة
توقيع امل�سوّدة الأولية للد�ستور ،بعدما �شعبية وا�س���عة حتى بني القبائل التي
دبّجته���ا جلنة ال�ص���ياغة خالل جوالت كان يظ���ن «املت�س���عودون» �أنها حتت
خارجي���ة �ش���ملت �أملاني���ا والواليات رايتهم ،الأمر الذي �أهّلهم التحدث با�سم
املتحدة الأمريكية وال�سعودية لأ�سابيع الغالبية ال�ش���عبية ،انعك�س يف ت�شكيل
طويلة ،م���ع �إقامة مرفّهة يف فنادق ذي احلكومة اجلديدة والهيئة الرئا�سية.

النجوم الأعلى ،بحجة اال�ستئنا�س ب�آراء
خ�ب�راء يف الد�س���اتري ،والإ��ص�رار على
ال�س���فر �إىل البلدان املذكورة ،مع رف�ض
القيّمني على جلنة ال�ص���ياغة ن�صيحة
ا�ست�ض���افة اخلرباء على الأر�ض اليمنية،
بحيث تكون اال�ستف�س���ارات �إذا ا�ستدعت
احلاج���ة �أ�س���هل ،بدل قبول الن�ص���ائح
كـ«�رصة» غري قابل���ة للتفكيك ،وك�أنها
�أُنزل���ت من علٍ وما عل���ى الفرقاء �إال �أن
يقبلوا بها ،بغ����ض النظر عن مواءمتها
املجتمع اليمني �أو العك�س.
�إن الإل���زام ال�سيا�س���ي الد�س���توري
املتوخَّ ى ح�س���ب الت�ص���ور ال�س���عودي

ال �أمريكياً مبا�شراً
تخ ُوّف من اقتتال ميني داخلي ي�ستدعي تدخ ً

وعلى خ���ط م���وا ٍز يبق���ى احلراك
ال�سيا�س���ي مقرون ًا بال�ضغط الأمني يف
حالة من الإرباك العايل املن�سوب جراء
املخاوف من قيام «احلوثيني»  -الذين
يوا�ص���لون ا�س���تعداداتهم  -بال�سيطرة
على حمافظ���ة م�أرب ،لأن ذلك ي�ش���كّل
تهديداً حقيق ًا للم�صالح ال�سعودية ،فتلك
املحافظة تقع مع البي�ضاء على احلدود
ال�س���عودية ،الأمر الذي ميكن �أن ي�ش���كّل

«رابطة أبناء بيروت» تحتفل بذكرى المولد النبوي الشريف
نظّمت جلنة ال�ش�ؤون الدينية يف «رابطة �أبناء بريوت» احتفا ًال
مبنا�س���بة ذكرى املولد النبوي ال�رشي���ف ،يف منطقة الطريق
اجلديدة ،بح�ض���ور �شخ�ص���يات دينية و�سيا�س���ية و�إعالمية
وثقافية ،ور�ؤ�ساء جمعيات وح�شد من الأهايل والفعاليات.
البداية كانت مع تالوة عطرة من القر�آن الكرمي ،ثم كلمة �سعد
الدين الوزان؛ رئي�س جمل�س �أمناء العا�صمة ،حتدث فيها حول
�أهمية �إحياء ذكرى مولد الر�سول ن�رصة لر�سول اهلل �صلى اهلل
عليه و�س���لم ،و�أهمية دور املجتمع الإ�سالمي بالتم�سك بهذه
املبادئ التي �س���اعدت على انطالق الدعوة الإ�سالمية لتكون

نوراً يهدي القلوب �إىل الإميان والتقوى.
كلمة «الرابطة» �ألقاها ع�ض���و الهيئة الإدارية؛ احلاج طارق
كل�ش ،الذي لفت �إىل �أن ذكرى والدة النور �س���يدنا حممد �صلى
اهلل عليه و�س���لم هي رحمة للعاملني ،و�ش���فاعة للم�سلمني،
معدداً ثوابت ومفاهيم �ص���فات و�أخالق الر�سول الأكرم عليه
ال�صالة وال�سالم.
ويف اخلت���ام قدّمت فرقة «الدعاة» للأنا�ش���يد الإ�س�ل�امية
واملدائح النبوية باقة عطرة من املدائح النبوية والأنا�ش���يد
الدينية.

فرقة «الدعاة» يف حفل �إن�شادي مبنا�سبة والدة الر�سول الأكرم �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم

حوافز للتمرُّد على حكم �آل �سعود� ،سيما
�أن القمع و�صل �إىل الذروة من جهة ،كما
ت�شكّل �س���يطرة «احلوثيني» على م�أرب
ح�س���م املع���ارك الرئي�س���ية يف اليمن،
والت���ي عربها ميك���ن �أن تب���د أ� انطالق
عملية �إر�ساء اال�ستقرار.
�إال �أن ال�س���عودية تعت�ب�ر ذلك �أمراً
كارثياً ،خ�صو�ص ًا يف هذه املرحلة التي
تعاين فيها من �أزمة حكم متوقعة ب�سبب

■ كمال �ش���اتيال؛ رئي�س امل�ؤمتر ال�ش���عبي
اللبناين ،ندد بالتفجري الإرهابي املزدوج
يف جبل حم�سن ،وو�ص���فه ب�أنه ي�ستهدف
�إع���ادة زرع الفتنة و�رضب اال�س���تقرار يف
لبنان ،مثني��� ًا على موقف �أه���ل طرابل�س
يف تفويت الفر�ص���ة على ق���وى التطرف،
وحر�صهم على �أمن مدينتهم ووحدتها.
■ حركة الأمة دعت الدول العربية والغربية
ومول��ت املجموعات املتطرفة
التي دعمت ّ
يف �س��ورية والع��راق وليبي��ا وغريه��ا �إىل
�أخ��ذ العرب مم��ا ح�صل يف ال�سوي��د وفرن�سا،
لأن الإج��رام �سيط��ول كل ال��دول احلا�ضنة
والداعم��ة للمجموع��ات الإجرامي��ة� ،إىل
جانب ال��دول الأخرى .وطالب��ت «احلركة»
امل�س�ؤول�ين اللبناني�ين بع��دم تعقي��د
الإج��راءات بح��ق الإخ��وة املواطن�ين
ال�سوري�ين القادم�ين �إىل لبن��ان مذكري��ن
ب���أن �سورية مل تغلق حدودها �إبان العدوان
ال�صهي��وين عل��ى لبن��ان ع��ام  ،2006ومل
تفر�ض ت�أ�شرية دخول.
■ جتمع العلماء امل�س���لمني ر�أى �أن اجلهة
الت���ي تق���ف وراء تفج�ي�ر جبل حم�س���ن
الإرهابي �س���اءتها حالة اال�ستقرار الأمني
التي �ش���هدتها منطق���ة طرابل�س ،وخروج

(�أ.ف.ب).

احتمال غياب امللك عبداهلل عن امل�شهد
ال�سيا�س���ي ،وكذلك ويل العهد ،و�أي�ض��� ًا
وزير اخلارجية ،لذلك ف����إن املتوقَّع �أن
تُدفع الأو�ض���اع يف اليم���ن �إىل االقتتال
حلرف العربة عن امل�سار� ،أو اال�ستعانة
املبا�رشة بالوالي���ات املتحدة للتدخُّ ل
ب�صورة وا�سعة ،لعلها ت�ؤخر دورة الزمن.

يون�س عودة

دعاة الفتنة منه���ا ،ف�أرادوا �أن تكون هناك
ردة فع���ل تُعيد الأم���ور �إىل ما كانت عليه
�س���ابق ًا� ،إال �أن الوع���ي ال���ذي حتل���ت به
القيادات يف الطائفة العلوية الكرمية فوت
الفر�صة عليهم ومنعهم من حتقيق مرادهم.
■ لقاء اجلمعيات وال�شخ�ص��يات الإ�سالمية
دان الأعم��ال الإجرامي��ة التي ت�رضب عدداً
من البلدان ،ومنها الدول الأوروبية ،معترباً
�أن ه��ذه الظاه��رة الإجرامي��ة العن�رصي��ة
بعي��دة كل البع��د ع��ن الدي��ن الإ�س�لامي
احلني��ف ،و�أن الدول الداعم��ة للمجموعات
الإجرامي��ة يف �س��ورية والع��راق وليبي��ا
ولبن��ان وغريها عليها �أن تعيد ح�س��اباتها
وتعيد النظر بخطورة �سيا�ستها يف املنطقة.
■ ال�ش���يخ �رشي���ف توتيو؛ ع�ض���و حركة
التوحيد الإ�س�ل�امي ،اعترب �أن امل�س���تهدف
من جرمية التفج�ي�ر االنتحارية املزدوجة
هو احل���وار القائم بني ح���زب اهلل و«تيار
امل�ستقبل» من �أجل �إف�شاله� ،ضمن خمطط
بع�ض املحاور الإقليمي���ة واملحلية التي
أ�ص�ل�ا ،واعتربت���ه حواراً
هاجم���ت احلوار � ً
عقيم ًا لن ي�ؤدي �إىل نتائج ،خ�صو�ص ًا يف ما
يتعلق ب�سالح املقاومة واملحكمة الدولية،
ويف ما يجري من �أحداث يف �سورية.
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الوحش التكفيري يغدر بأهله
يهوج الوح�ش التكفريي ي�رضب
احللفاء واخل�ص���وم ،حتى نف�س���ه..
الوح�ش التكف�ي�ري يهيم يف الأر�ض
متفلت��� ًا م���ن كل قي���ود �أو �أحكام..
فوق���ع الوح����ش التكف�ي�ري بالفخ
الذي ن�ص���بته �أمريكا وحلفا�ؤها له
ولل�شعوب والأنظمة.
ا�س���تولدت �أم�ي�ركا الوح����ش
التكفريي �ض���د ال�س���وفيات ،ثم يف
العراق ،وقبل ذلك يف م�رص واجلزائر،
لإ�س���قاط الدول والأنظمة ،فالقاتل
واملقت���ول من العرب وامل�س���لمني،
والراب���ح ه���و �أم�ي�ركا وحلفا�ؤها،
وعندما ف�ش���ل الوح�ش يف �إ�س���قاط
مت جتميعه
حمور املقاومة ،بعدما ّ
من كل العامل ،تفلّت الوح�ش وانقلب
عل���ى �آبائ���ه ورعات���ه ،ف�رضب يف
�أ�سرتاليا وال�سعودية وباري�س..
لقد قالها ال�ش���يخ �ص���الح بن
حمي���د؛ خطي���ب امل�س���جد احلرام:
«م���ن امل����ؤمل �أن ترى ابن���ك الذي
علّمته وربيته على املنهج ال�سلفي
الوا�ض���ح يرتبّ����ص ببل���ده ويغدر
ب�أهل���ه» ،وتاب���ع موجّ ه��� ًا حديثه
�إىل الإرهابي�ي�ن واملتطرفني�« :أيها
الأغرار املخدوع���ون :هل وجدمت �أن
العنف حقق مك�سب ًا �أو ك�سب مغنماً؟
هل ن�رص ديناً؟ ه���ل حفظ بلداً؟ بل
لقد ولّد �أ�ضعاف الأ�ضعاف من ال�رش
وال�رضر والفرقة واالنق�سام»..
لق���د كان الفت��� ًا ظه���ور
الفت���ة �سيا�سية ت�ش�ي�ر �إىل دع���م
قطر للإره���اب رفعه���ا جمه���ور
«باري�س �س���ان جرم���ان»(، )PSG
رغ���م أ� ّن قطر نف�س���ها من املمولني
الأ�سا�س���يني للفري���ق ،فيما الفريق
الإيطايل «با�ستيا» رفع الفتة كُ تب
عليها «القوة لب�شار الأ�سد» ..وذلك
يف مباراة كرة القدم بني الناديني.
الفرن�سيون و 50دولة يعتربون

ه����ؤالء التكفريي�ي�ن «ث���واراً» يف
�سورية ،ويجب دعمهم لأنهم يقتلون
�أبرياء غري فرن�سيني ..لكنهم حتوّلوا
�إىل �إرهابيني لأنهم قتلوا فرن�سيني!
باري�س بداية اجلحيم التكفريي
يف �أوروبا الذي �أطلقه «املحافظون
اجلدد» و�سمّوه «الفو�ضى البناءة»،
وال دور للق���ارة العجوز يف العامل
اجلدي���د ،فال�ص�ي�ن قادم���ة ،و�إيران
وحمورها بديل لل�رشاكة الأوروبية.
لقد �أوعزت �أم�ي�ركا للتكفرييني
ل�رضب فرن�س���ا لت�أديبها لت�س���هيل
الت�سوية مع �إيران واحلل ال�سيا�سي
يف �س���ورية ،فذكّ���رت التكفريي�ي�ن
بالإ�س���اءة �إىل الر�س���ول (�صلى اهلل
علي���ه و�آله و�س���لم) الآن ،واختارت
منفذين جزائري�ي�ن ،لنب�ش الذاكرة
بني اجلزائر والفرن�سيني ،واختارت
حم�ل�اً لليه���ود لتفت���ح الناف���ذة
لـ«�إ�رسائيل» ،ومل ت�شارك �أمريكا يف
امل�سرية �ضد الإرهاب!
باريس بداية الجحيم
دخلت �أوروب���ا مرحلة الإرهاب
التكفيري في أوروبا..
التكفريي ،وميكن �أن ت�شعل املو�ساد
بني
و«ال�سي �آي �أي» احلرب الدينية
والذي أطلقه «المحافظون
امل�سلمني والأوروبيني حتت عنوان
وسموه «الفوضى
«منع �أ�س���لمة �أوروب���ا» ،ولتقييد الجدد»
ّ
ّ
البناءة»
املهاجرين لإ�ض���عافها ،وقد ظهرت
ه�شا�ش���ة الإحت���اد الأوروب���ي عند
اول عملية �إرهابية ،بينما �ص���مدت
�س���ورية والرئي�س الأ�سد طوال �أربع
�س���نوات ،و�س���ارع هوالند اخلائب
واخلائف مع حلفائه للدعوة �إىل:
�سيا�سة «الدمج» ،وتكاثر احلركات
 م�س�ي�رة دولية لر�ؤ�س���اء وممثلي والأح���زاب اليميني���ة يف فرن�س���ا 50دولة «ركبوا البا�ص» ملواجهة و�أملانيا وال�سويد وبريطانيا ،ونزول
الإرهاب ،ومب�شاركة الإرهابي الأكرب حرك���ة «بيغيدا» �ض���د «�أ�س���لمة
نتنياهو.
الغرب» ،والبدء مبهاجمة املحالت
 تعدي���ل نظام احلدود وت�أ�ش�ي�رة واملراكز وامل�ساجد الإ�سالمية.«�شنغن» ،مع تداعياته اللوج�ستية
وال�س����ؤال :ما هو م�صري �أوروبا
واالقت�صادية ،و�إعادة احلدود �إىل ما يف ح���ال ا�س���تمرت حال���ة الرعب
ي�شبه و�ضعها القدمي.
�أ�شهراً �أو �سنوات؟
 اخل���وف واالرتباك الذي �أ�ص���اباملواطن�ي�ن ،وانتظاره���م �أعم���ا ًال
�إرهابية �أخرى يف �أي حلظة.
 �إ�ش���عال «اجلم���ر» العن��ص�ريبني املواطن�ي�ن واملهاجرين ،ورفع
�ش���عار «ال لأ�س���لمة الغرب»؛ يف
اتهام مبا�رش للم�سلمني بال�سيطرة،
وهذا ما يهدّد كل م�س���لم يف حياته
و�أرزاقه.
 اهت���زاز «الي���ورو» ومعانات���ه،بالإ�ض���افة �إىل �إفال����س اليون���ان،
والو�ض���ع امل����أزوم يف �إ�س���بانيا
و�إيطاليا وغريها.
 تناق����ض ال�سيا�س���ة اخلارجي���ةللدول الأوروبية ،وا�شتعال �ساحاتها
�إم���ا ديني ًا �أو عرقياً ،نتيجة ف�ش���ل

ما هو م�صري �أوروبا يف حال ا�ستمرت حالة الرعب �أ�شهراً �أو �سنوات؟

وب���اء القتل التكف�ي�ري خارج
ال�رشق الأو�س���ط يتو�سع ،فالإرهاب
�ص���ار واقعاً ،بعدما رع���ت �أمريكا
وحلفا�ؤها عوملة التكفري ،واعتقدت
بغباء وغرور �أن وح�شها التكفريي
ال يقت���ل �إال �إخوت���ه ومواطني���ه..
لكن الوح����ش املتعط����ش للدماء

(�أ.ف.ب).

واجلن�س وال�س���لطة ..وهو �ض���حية
الفكر التكفريي الوهّ ابي الذي تربى
عليه ،و�ضحية التهمي�ش والتمييز
العن�رصي الذي يعي�شه يف الغرب..
فانتظروا �أيها الأغبياء.

د .ن�سيب حطيط

أميركا ..والحرب النفطية
ت�س���تمر �أ�س���عار النفط بالهبوط
ّ
ب�شكل مت�س���ارع وخميف ،ما انعك�س
�إيجابي��� ًا لدى املواطنني وال�ش���عوب
يف خمتلف �أنحاء العامل ،فال�س���نوات
املا�ضية �شهدت ارتفاع �أ�سعار النفط
ب�ش���كل جنوين ،ما �أرخ���ى ظالل هذا
الت�ضحم على بلدان كثرية ،ومنذ فرتة
ق�صرية بد�أنا ن�شهد ظاهرة االنخفا�ض،
فظ���ن كث�ي�رون �أن ذلك �أم���راً بديه ّي ًا
وطبيعي ًا ،فبعد الو�ص���ول �إىل الأعلى
ال بد من النزول ثانية ،لكن تداعيات
هذا الهبوط لي�س���ت اقت�ص���ادية فقط،
بل هناك الع���ب يلب�س قبعة الإخفاء،
وهو امل�س���تفيد الأول من تدهور �سعر
الربمي���ل �إىل ثماني���ة دوالرات ،فهو
يحف���ر ببطئ من �أجل الق�ض���اء على
حلف متمكّ���ن ومتكاتف ،فذاك احللف
يهدد م�ص���احله يف العامل ،وقد ي�ؤدي
ب���ه م�س���تقبلي ًا �إىل خ�س���ارة خيوط
اللعبة الدولية.

رمبا يعترب البع�ض هذا الأمر حدث ًا
اقت�ص���ادي ًا� ،إال �أنه يف احلقيقة حرب
�سيا�سية بحتة على دول خم�صو�صة.
الواليات املتح���دة الأمريكية هي
العن��ص�ر الأول يف هذه العملية ،عرب
�أدواتها يف ال�رشق الأو�س���ط ،وحتديداً
ال�س���عودية ،الت���ي �أغرقت الأ�س���واق
العاملية بفائ�ض من النفط ،ما جعل
الطلب �أق ّل من العر�ض.
�ش���هد العامل لوقت طوي���ل حرب ًا
باردة بني �أمريكا واالحتاد ال�سوفياتي،
�سقط على �أثره الأخري عام  ،1990ومع
حلول �سنة � 2014أ�صبحت رو�سيا قوة
اقت�صادية وع�س���كرية كبرية ،وعادت
لتلعب دوراً على ال�س���احة الإقليمية
والدولية ،فا�ص���طدمت م�صاحلها مع
وا�شنطن ،فبد�أت الأخرية بحرب نوعية
عرب النفط هذه املرة ،والتي ت�س���عى
من خاللها لتدمري االقت�صاد الرو�سي،
وجعل���ه يع���ود �إىل ال���وراء ثاني���ة،

لتبق���ى �أمريكا الرقم واح���د ،ولتعود
املتحكّمة الأوىل يف العامل ،وحتديداً
يف منطقة ال�رشق الأو�س���ط ،فانك�سار
رو�سيا �س���ي�ؤثر ب�شكل �سلبي ومبا�رش
عل���ى حلفائها ،ك�إيران و�س���ورية ،ما
�س���يخدم امل�ص���لحة «الإ�رسائيلية»
مبا�رشة ،فال�ضغط �سيزيد على طهران

هل سينتفض «الدب
للرد
الروسي» وحلفاؤه ّ
على الحرب النفطية
المسعورة؟

يف ظل العقوبات املفرو�ض���ة عليها،
ما �س���ينعك�س على م�سار احلرب يف
�سورية.
رو�س���يا �ص���احبة املرك���ز الثاين
يف منظمة «الأوب���ك» ،تلك املنظمة
امل�س�ؤولة عن �ض���خ النفط و�أ�سعاره،
�ستجد نف�س���ها يف زاوية �ضيقة ،وقد
يك���ون اخل���روج من عن���ق الزجاجة
�صعب ًا يف حال ا�ستمر الو�ضع على ما
هو عليه ،ف�رضب االقت�ص���اد الرو�سي
ع�ب�ر النفط �س���يكون كر�صا�ص���ة يف
ال�ص���در ،ما �س���يجرب مو�سكو وبوتني
تخفي����ض �إنت���اج ال�س�ل�اح ،ودع���م
العمليات الع�سكرية ،وجتهيز اجلي�ش
الرو�سي ،وبخ�سارة م�ص���در التمويل
النفطي �ستتوقف الأبحاث الع�سكرية.
�ص���حيح �أن االم���ر لي����س به���ذه
ال�س���هولة ،ول���ن يكون عل���ى املدى
القري���ب ،ف�أمريكا ع�ب�ر هذه املخطط
�س���تعمل على زعزعة وتدمري رو�سيا

على نار هادئة ،لت�ص���ل �إىل الأخرية
بعد فرتة من الزمن �إىل طريق م�سدود،
فتق���ف مكتوف���ة الأيدي وتع���ود �إىل
مرحلة ال�صفر.
فكي���ف �س���يكون رد بوتني جتاه
احل���رب ال�سيا�س���ية واالقت�ص���ادية
الأمريكية؟ هل �سيكون الرد بالطريقة
ذاته���ا� ،أم �أن «ال���دب الرو�س���ي»
�سينتف�ض ويك�رش عن �أنيابه ليح�صل
على م���ا يريد ،دون الدخ���ول يف �أي
حرب عاملية ،فرو�س���يا ب���كل ت�أكيد
قادرة على �رضب امل�صالح الأمريكية
يف كل بق���اع الأر����ض ،لأن قائم���ة
حلفائها طويلة ،ورمبا �أكرث �إخال�ص��� ًا
من تلك التي لدى وا�شنطن.
الأيام والأ�س���ابيع املقبلة �ستكون
م�شتعلة ،فهل �س��� ُيط َف�أ فتيل ال�رصاع،
�أم �أن الأمور �ست�سوء؟

ح�سني غازي
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إميل لحود يتذكر..
من صنع قانون انتخابات 2000؟
كنت
يق���ول الرئي�س �إمي���ل حلودُ :
�أعرف من���ذ البداية �إنني �س����أواجه
امل�ش���اكل م���ع الطبقة ال�سيا�س���ية،
خ�صو�ص ًا �أنني اختربت جانب ًا كبرياً
منه���ا يف مرحلة قيادت���ي للجي�ش،
ف�أن���ا مل �أفكر كيف �أرب���ح �أو �أخ�رس،
ب���ل كل همي كان �أن نتمكّن من بناء
الدولة القائمة على �أ�س���ا�س الكفاءة
والعدالة االجتماعية..
يتابع :من �أوىل املهام التي كانت
تواجهنا ،توف�ي�ر قانون االنتخابات،
ولهذا كان الطلب م���ن جميع القوى
والهيئات ب�أن يقدموا ملجل�س الوزراء
ما يرونه منا�س���ب ًا ،وفع ًال و�ص���لت
العديد من امل�ش���اريع التي مل ي�ؤخذ
بواحد منها مع الأ�سف ال�شديد.
ي�س���تدرك الرئي�س حلود هنا� :أنا
ل�س���ت خبرياً يف امل�سائل االنتخابية
ُ
وال تق�س���يماتها ،فمن���ذ �أي���ام الوالد
حينم���ا كان يرت�ش���ح لالنتخاب���ات
النيابية ،مل �أكن �أتعاطى بها ،لأنني
كنت �ض���ابط ًا يف اجلي�ش ،فكنت يف
تلك الفرتة �أذهب و�أ�س���تقر يف بناية
جدتي ،و�أخ���ي ن��ص�ري كان يتابع
التفا�صيل االنتخابية ،فكان الكثريون
يلومونني لأنني ال �أتدخل مل�ص���لحة
الوالد ،لكنن���ي كنت �أح�س���مها �أننا
باجلي�ش ال نتعاطى يف هذه الأمور.
ي�ض���يف :بع���د انتخابي رئي�س��� ًا
للجمهوري���ة ،كان قراري ب����أن �أكون
ف���وق كل الأح���زاب ،و�أن �أبقى على
م�س���افة واح���دة م���ن اجلمي���ع يف
العمليات االنتخابية.
وحينم���ا تر�شّ ���ح جنل���ي �إمي���ل
النتخابات عام  ،2000كان مي�ش���ال
املر يعمل على ت�ش���كيل الئحته يف
املنت ال�ش���مايل ،و�أراد �أن يكون �إميل
فيه���ا ،لكنني �أكدت له �أنني �أف�ضّ ���ل
�أال يرت�ش���ح ،فجاء �إميل �إيل وقال يل
�إن ج���دي جميل قال ل���ك يف مطلع
�ش���بابك �أال تنت�س���ب �إىل اجلي����ش،
لكن���ك �أ�رصيت على موقفك والتحقت
باملدر�س���ة احلربية ،وقلت له� :إذا مل
نلتحق باجلي�ش كيف �سنقوم بعملية
التغيري ،لذلك ف�أنا ُم�رصّ على خو�ض
املعركة االنتخابية.
�أمام ه���ذا الإ�رصار �أك���د الرئي�س
حل���ود لنجله� ،أن ذل���ك يعني القيام
بجوالت وزيارات ودعايات وات�صاالت
انتخابية ،ما يعني �أنك �س���تحرمني
م���ن الذهاب �إىل بعب���دات ،وفع ًال مل
�أذهب �إليها طيلة �أربعة �أ�ش���هر؛ حتى
انتهاء العملي���ات االنتخابية ،ومن
�س����ألني عن هذه االنتخابات مل �أكن
�أعطي���ه ر�أي ًا ،م�ش���دداً عل���ى �رضورة
االنتخاب كما يريدون.
بب�ساطة ،ي�ؤكد الرئي�س حلود �أنه
يف عهده مل ي�ص���نع �أحداً ،ومل يطلب
من كائن من كان �أن يكون له مر�شح
يف �أي مكان ،حتى يف م�س�ألة و�صول
اليا�س املر �إىل الوزارة ،مل �أكن �أنا من
جاء ب���ه ،فهو جاء مكان والده ،الذي
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احلكومة «احلريرية» الأوىل يف عهد الرئي�س حلود

كان���ت لديه كتلة نيابي���ة ،و�أنا كان
موقفي وما زال بالطبع� ،أن «الأوادم»
يج���ب �أن يحلوا م���كان «الزعران»،
�سواء يف النيابة �أو الوزارة.
ويلف���ت هن���ا �إىل احلمل���ة التي
�شُ ���نَّت على الوزير جورج قرم ،الذي
تعرف �إلي���ه يف الي���وم الثاين بعد
ّ
انتخابه رئي�س ًا للجمهورية ،فوجدته
من خال�ص���ة «الأوادم» ،و�ص���احب
عاليتي ،ونف�س احلال
خربة وكفاءة
نْ
ينطبق عل���ى الدكتور �رشبل نحا�س،
وبالتايل كان هم���ي �أن يحل الأوادم
و�أ�ص���حاب العلم والكفاءة يف مراكز
امل�س�ؤولية.
لنعد �إىل قانون االنتخابات ،يقول
ُ
�إنه حينما ح�صلت تق�سيمات الدوائر
االنتخابية� ،ص��� ّورها معظم الإعالم
�أنها �ض���د الرئي�س رفي���ق احلريري،
وهذا غري �صحيح على الإطالق.
يف تلك الأثناء �أر�سل يل البطريرك
�ص���فري ذات ليل م���ع العقيد جورج
خوري ال���ذي كان مدي���راً ملخابرات
جبل لبنان ،و�أنا كنت يف بيت الدين،
�أنه���م مينعون مر�ش���حني من التقدم
لالنتخاب���ات يف ق�ض���اء جبيل ،لأن
هناك الئحة ممنوع الرت�ش���ح �ضدها،
وميار�س���ون م���ن �أجلها �ض���غوطات
كب�ي�رة ،وعل���ى الف���ور حتدثت مع
م�س�ؤولني يف اجلي�ش ،ون ّبهت من �أي
تدخل من قريب �أو بعيد يف مثل هذه
الأم���ور ،حمذراً م���ن �أي موقف يتخذ
�ض���د املر�ش���حني من �أي لون كانوا،
واملفارق���ة �أن ه����ؤالء الذين اتخذت
ه���ذا املوقف من �أجله���م ،وفازوا يف
االنتخاب���ات� ،أكرث من هاجمني فيما
بعد ،ومنهم فار�س �سعيد ،الذي دخل
يف الئحة املرحوم جورج افرام.

�أما ب�ش����أن قانون االنتخابات يف
ع���ام  ،2000ف�أن���ا مل �أتدخل به ،وال
�أعرف يف هذه التفا�صيل كما �أ�سلفت،
و�أكدت لهم �أن �أي قانون تتفقون عليه
�أنا �أوقعه.
�أ�ضاف :ذاك القانون ُو�ضع مبباركة
الرئي����س رفيق احلريري ،والذين كانوا
ي�س���وقون الق�ض���ايا ال�سيا�سية كانوا
يتحركون با�ش���ارة من العميد غازي
كنع���ان ،الذي يوف���د ر�س���له �إىل كل
الأفرقاء لي�س���تطلع �آراءهم ،وكان يف
مقدمه���م الرئي�س احلريري ،وعلى هذا
الأ�س���ا�س كان���وا يتفق���ون ،وما ميكن
ت�أكي���ده �أن الرئي�س �س���ليم احل�ص مل
يك���ن من ه���ذه الأط���راف ،وعلى هذا
الأ�س���ا�س و�ضعت تق�س���يمات الدوائر
االنتخابية التي كان الراف�ض الوحيد
لها الرئي�س احل�ص.
�أم���ا ب�ش����أن موقف���ه م���ن ه���ذه
التق�س���يمات ،في�ش���دد الرئي�س حلود
�أنه مل يك���ن ُمل ّم ًا بها ،م�ؤكداً �أنه �أعلم
اجلمي���ع� :أي قان���ون تتفق���ون عليه،
لي����س عن���دي �أي مان���ع �إزاءه ،لكنه
وجهت
أكت�ش���فت م�س���اوئه،
عندم���ا �
ُ
ُ
قبل انتخابات عام  2005ر�س���الة �إىل
جمل�س النواب ،وهي املرة الأوىل التي
حت�ص���ل فيها مثل هذه امل�س�ألة� ،أكدت
فيها ملجل�س النواب على م�ساوئ هذا
القانون ،لكن املجل����س مل ي�أخذ بها،
و�أجروا االنتخابات وفق ذاك القانون.
ي�ض���يف الرئي�س حل���ود هنا :عبد
احللي���م خدام وغ���ازي كنعان ورفيق
احلريري و�سيا�سيون لبنانيون �آخرون
من �أمثال وليد جنبالط وغريه �صنعوا
هذا القانون واالنتخابات.
يتابع :لقد �أدركت فع ًال �أن ال�سيا�سة
غري اجلي�ش ،فال�سيا�سيون عندنا مع
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الأ�سف منذ بداية الطريق يتقربون
�إذا كانت لديهم م�صالح ،وحينما
ال تل ّب���ي م�ص���احلهم ،يبا�رشون
الطعن يف الظهر.
بعد هذه االنتخابات وت�شكيل
الرئي�س رفيق احلريري للحكومة،
أدركت من
يقول الرئي�س حل���ودُ � :
اجلل�س���ة الأوىل معن���ى جميء
الرئي����س احلري���ري� ،إذ �إنه قبل
�أن ننج���ز البيان ال���وزاري ،ي�ؤكد
احلريري �أنه يجب �أخذ قرار نائم
منذ �س���نتني ،حيث هناك � 24ألف
مرت مربع هي حق لـ«�سوليدير»،
مل يعطهم الرئي�س �س���ليم احل�ص
لها ،علم��� ًا �أن قيمتهم تبلغ 107
ماليني دوالر.
هنا يطلب الكالم نائب رئي�س
احلكومة ع�ص���ام فار�س الذي مل
�أكن �أعرف���ه جيداً ،في�ؤكد �أنه كان
رئي�س��� ًا للجنة الأ�شغال النيابية
التي در�ست هذا الأمر ،م�شدداً على
�أن هذه امل�س���احة هي لل�ش���عب
اللبناين ،ولي�ست لـ«�سوليدير».
وهنا يرف���ع الرئي����س رفيق
احلريري �صوته قائ ًال :هناك غالب
ومغلوب ،فقد ربحنا االنتخابات
النيابية ،ويجب �أن جنري عملية
ت�صويت على هذا الأمر.
مل يتح ّم���ل الرئي�س حلود هذا
الأ�س���لوب من التعاط���ي الفوقي
وال�ص���وت الع���ايل ،وطل���ب من
�أم�ي�ن ع���ام جمل�س ال���وزراء �أن
ي�س���جل يف حم�رض االجتماع �أن
ّ
ال �أح���د يرفع �ص���وته يف وجود
رئي����س اجلمهوري���ة ،ومن يفعل
ذلك يخرج من اجلل�س���ة ..علينا
احلديث ح�س���ب القانون ،وهناك

من يق���ول �إن لديه اعرتا�ض على
هذا الأمر ،وبالتايل علينا در�سها
ب�ش���كل معمق ،وهذا ما يجب �أن
يح�ص���ل ،ويف االجتم���اع املقبل
نبحثها بعد �أن نكون در�سناها.
ويعرتف الرئي�س احلريري هنا
باخلط����أ ،ويق���ول يل�« :أنا غلطت
معك ..فال ت�ؤاخذين» ،ومن بعدها
مل يعد يرفع �ص���وته ،وكذلك غريه
من الوزراء.
وي�ض���يف الرئي�س حلود :قبل
اجلل�س���ة التالي���ة ،وهي يف يوم
الأربعاء ،ات�صل بي العميد غازي
كنعان الأحد ،حيث كنت خارج ًا
للتو من احلمام الع�سكري باجتاه
ال�ي�رزة ،وعلى م���دى  30دقيقة
وهي املدة الفا�ص���لة عن الق�رص
اجلمه���وري كان يتحدث عن «�إن
من رب���ح االنتخاب���ات له احلق
ف���رددت عليه
ب�أخذ امل�س���احة،
ُ
بح�س���م� :إنها لي�ست ملكي حتى
�أهبه �إياها» ،وعند و�ص���ويل �إىل
الق�رص اجلمهوري قطعت االت�صال
مع العميد كنعان م�ش�ي�راً له �أن
لدي مواعيد.
ويف جل�س���ة جمل�س الوزراء
يوم الأربعاء ،كان جميع الوزراء
مع الأ�س���ف ال�ش���ديد با�ستثناء
اثن�ي�ن منهم � -أحدهما ع�ص���ام
فار����س  -ي�ص��� ّوتون ل�ص���الح
«�س���وليدير» ،ومن يومها �أ�صبح
ع�صام فار�س ك�أخ يل.
هذه هي الروحية التي جاءت
بها الوزارة احلريري���ة الأوىل يف
عهدي ،كما يق���ول الرئي�س حلود،
ما يعني �أننا ق�ضينا �أوقات ًا طويلة
يف نقا�ش���ات طويل���ة وعقيم���ة،
ومنذ ق�ض���ية الـ� 24ألف مرت مربع
ح�س���متها ب�أن ال ت�ص���ويت :ف�إما
هناك ح���ق �أو ال حق� ،إما هذه لك،
�أو لي�س���ت لك ،فالدوائر العقارية
تبينّ هذه الأر�ض �أو تلك ملن.
وي�ش�ي�ر الرئي�س حلود �إىل �أنه
مع حكومة الرئي�س �س���ليم احل�ص
مل يك���ن يح�رض جل�س���ات جمل�س
الوزراء �إال ن���ادراً ،لأن يديه كانت
يف م���اء باردة ب�أن الأمور ت�س�ي�ر
ل�صالح ال�ش���عب اللبناين� ،أما مع
حكوم���ة الرئي�س رفي���ق احلريري
ف���كان يح�رض جميع اجلل�س���ات،
حت���ى ال يتم متري���ر �أي قرار على
ح�ساب الدولة والنا�س.
ويتناول الرئي�س حلود العالقة
مع رئي�س جمل�س النواب في�صفها
ب�أنه���ا كان���ت جيدة ج���داً ،وكان
يح�ص���ل لقاء �أ�س���بوعي بينهما،
�إىل �أن مت اغتي���ال الرئي����س رفيق
احلريري يف ع���ام  ،2005فلم يعد
ي�صعد �إىل الق�رص اجلمهوري.
ف�إىل تفا�صيل �أخرى..

�أحمد زين الدين
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العطور ..بين «نعومية» النساء و«حرارة» الرجال
وقد ُ�س���مّي العطر على ا�س���م فريق
الإبحار � red moonأو كما يطلَق
علي���ه باللغ���ة الإيطالية luna
rossa؛ امل�ش���ارك يف م�سابقات
ك�أ�س �أمريكا ،وقد اختارت �ص���انعة
هذا العطر؛ داني�ل�ا اندرير ،الروائح
الأ�سا�سية لهذا العطر ،وهي الالفندر
املمزوج���ة بروائ���ح خ�ش���خا�ش،
واملرميية ،والنعناع ال�سنبلي.

يلف���ت اخت�صا�صيو التجمي���ل �إىل �أ ّن
املر�أة تَكتم���ل �أناقتها وجمالها باختيار
العطرّ ،
مو�ض���حني �أن ال�س���يدات يَتجهن
للعط���ور الناعم���ة ،والرجال يُف�ض���لون
احل���ارّة منها ،و�أن العط���ور الهادئة يتم
ا�ستخدامها دائم ًا يف النهار ،و�أن العطور
التي تكون رائحته���ا قوية غالب ًا ما يتم
ا�س���تخدامها ليالً ،وحتدي���داً يف احلفالت
والأفراح ،وم���ن امل�ؤكد �أن العطر يَختلف
من �شخ�ص �إىل �آخر.
ومي�ضي �أهل االخت�صا�ص يف �رشحهم
ب�أن املكان الأف�ضل لو�ضع العطر هو يف
منطقة الرقبة وبطن اليدين.
والآن ،هل تريدين �أن تفاجئي خطيبك
�أو زوج���ك بعطر �ش���تائي رائع وراقٍ  ،وال
تعلمني �أي ن���وع تختاري���ن؟ ال تقلقي،
فقد �أتينا لك ب�أف�ض���ل العطور ال�شتائية
اخلا�ص���ة بالرجال التي ميكنك االختيار
من بينها:

عطر encounter

هذا العطر الذك���وري يقدمه «كالفني
كالين» ،وي�ستحق �أن يكون �ضمن �أف�ضل
العطور ال�ش���تائية اخلا�ص���ة بالرجال،
وهو يج�سّ د روح الرجل االجتماعي الذي
يحب ح�ضور احلفالت املو�سيقية .تتكون

ِ
أنـت

هذا العطر �أي�ض��� ًا من �أحد �أف�ضل
العطور الرجالية يف ف�ص���ل ال�شتاء،
وه���و م�ص���مَّم خ�صي�ص��� ًا للرج���ل
الغام�ض الأني���ق ،الذي ال يخاف من
�إظهار جانبه الرجويل واحل�س���ا�س،
و�س���يقع الرج���ل يف ح���ب املزيج
الرائع ال���ذي يحتوي علي���ه العطر،
والذي يتكون م���ن روائح الرغموت،
وزهرة نبات راع���ي احلمام ،والفلفل
الوردي ،واملادة ال�ص���مغية اخلا�صة
بزهرة ال�سو�سن التو�سكانية ،وزهرة
الغرنوقي والبات�شويل الإندوني�سي.

عطر  erosمن «فري�سات�شي»
ينبغي �أن يتم تر�شيح هذا العطر
ليكون �أف�ضل عطر �شتائي للرجال،
فه���ذا العط���ر ل���ه عالق���ة وثيقة
بالأ�ساطري اليونانية ،وقد مت �صنعه
من قبَل �ص���انع العط���ور �أوريليان
كي�شار ،الذي و�ص���ف رائحة العطر
ب�أنها منع�ش���ة وخ�شبية ،فهو ميثل
خليط ًا لذيذاً من الليمون الإيطايل،
والتفاح االخ��ض�ر ،وزيت النعناع،
واالمربوك�س���ان الفنزويل���ي وزهور
الغرنوق���ي ،م���ا �س���يجعل �رشيكك
ي�شعر ب�شعور جيد.

عطر burberry london

عطر  burberry londonالذي
يُعترب �أحد �أف�ض���ل العطور الرجالية يف
ف�ص���ل ال�ش���تاء ،فهذا العطر املميز الذي
يتخطي حدود الزمن هو ما يحتاج الرجل
الواثق من نف�سه ،وتتكون تركيبة العطر
من مزيج �س���احر من روائح الربغموت،
و�أوراق القرفة ،والفلفل اال�سود ،وامليموزا،
واجللد ،والتبغ والالفندر؛ لتكون النتيجة
عطر �أنيق ومميز.

عطر tom ford noir

عطر le beau male
يقدّمه جان بول غوتييه ،ورائحته
املنع�ش���ة واملغرية �ستجعل حبيبك
يتمي���ز عمن حول���ه ،فه���ذا العطر
م�ص���نوع من مزيج رائع من روائح
زهر الربتق���ال ،والنعن���اع الطازج،
واملرميي���ة وامل�س���ك ،وه���ي روائح
جتع���ل من هذا العطر منا�س���ب ًا جداً
لف�صل ال�شتاء.

عطر dior homme
تركيبة ه���ذا العطر من مزي���ج رائع من
روائح اليو�س���في ،ونبات الهال ،و�رشاب
الرم ،واليا�سمني ،والبات�شويل والكونياك.
كولونيا acqua di parma’s
 colonia intensa oudمن

من روائح الكزبرة الرو�سية ،وخ�شب
�أمريي�س من هاواي ،واجللد وامل�سك،
وينت���ج عن ذلك �أف�ض���ل رائحة من
�أف�ضل الروائح العطرية لهذا ال�شتاء.

عطر  luna rossaمن
«برادا»

concentrée

هي كلونيا رائعة جداً ،وجت�سّ ���د
رائحتها الرجل الكال�س���يكي الأنيق
الذي يعلم ما يريده .تتكون تركيبتها

هل تفتقدين ن�س���يم املحيط؟ �إذا
كنت كذلك ،فيمكنك اال�ستمتاع بهذا
العطر الرائع على خطيبك �أو زوجك،

�ألق���ي نظ���رة على �أحد �أف�ض���ل
العطور ال�شتائية اخلا�صة بالرجال،
فق���د ّ
مت �إطالق ه���ذا العطر يف عام
 ،2005م���ن قبَ���ل م�ص���مم العطور
العبق���ري �أوليف�ي�ر بول���ج ،وه���و
عط���ر يحتوي على رائح���ة الأزهار
والأخ�شاب .هذا العطر يجعل الرجل
ي�شعر ب�أنه متميز ،ويحيطه مبزيج
فريد من نوعه من روائح املرميية،
والربغم���وت ،والالفن���در ،وزه���رة
ال�سو�س���ن ،والعمرب ،والبات�ش���ويل،
وجنيل الهند التاهيتي.

هو عط���ر مميَّز جداً للرجال ،فمن
�أجل �ص���نع تلك الرائحة الفريدة من
نوعها قرر بيت �أزياء هريمي�س املزج
بني رائحة الربتقال ،واجلريب فروت،
ونب���ات البيليجريني���وم ،والفلفل،
وخ�ش���ب الأرز ،والبنزوين ،والنتيجة
عطر رائع م�ص���مَّم خ�صي�ص ًا للرجل
الواثق من نف�سه ب�شدة.

رمي اخلياط

فَ ن

وطــفـــــلك

اإلتيكيت

كيف تضبطين سلوك طفلك خارج المنزل؟ ()2/1
جت���رّ الأم عربة الت�س���وّق لت�ش�ت�ري احتياجاتها ،في�أخذ
الطفل من الب�ض���ائع املر�صو�صة على الرفوف ،ويوقع الكثري
من الأ�ش���ياء ،ويلم�س املعرو�ضات ..حتاول الأم �إبعاده فيبد�أ
بال�رصاخ ،عندها ت�ش���عر الأم بالإحراج ال�ش���ديد ،وال تعرف
كيف تت�رصف!
طف���ل �آخر يو ّد �رشاء كل ما هو موجود من حلوى و�ألعاب،
ويب���د�أ بال�رصاخ �إىل �أن توافق �أمه ،بل قد ميرّغ نف�س���ه على
الأر�ض ،فتُحرج الأم وال تعرف كيف تت�رصف!
تذهب الأم لزيارة بع�ض الأقارب ،يقدمون لها �ضيافة� ،إما
�أن يرف�ض الطفل الأكل ويعيب فيه ،مما يحرج الأم و�صاحبة
املنزل ،و�إما �أن ي�أكل ب�إقبال �ش���ديد ،وك�أنه حمروم يف بيته،
ويف احلالتني �إحراج للأم!
يتلفظ الطفل ب�ألفاظ �سيئة ،ويعلّق على املارّة ،وي�ستهزء
بالنا����س ويقلّد بع�ض���هم ،ورمبا ي�ش���تم �أطف���ا ًال �آخرين �أو
ي�رضبهم ..و�أي�ض ًا يُحرج الأم!
وغريها من املواقف التي م���ن الغريب �أن تكون هناك �أ ّم

عطر

hermes terre
d’hermes

مل تتعر�ض لأحدها ،ول���و مرة .تعالوا معنا �أو ًال نعالج هذه
الت�رصفات:
لتُخفّفي م���ن احلرج ،عليك �أن تتذك���ري جيداً �أن من يف
ال�شارع �إمنا هم �أنا و�أنتِ � ..أي �إن اجلميع يفكّر مثلك وتعرّ�ض
لنف�س املواقف ،ويعرف جيداً �أن هذا غري ناجت عن تق�ص�ي�رك
يف الرتبية� .أهمية ه���ذه النقطة هي �أنها تهدِّئ من انفعالك،
وت�س���اعدك على الت�رصف ال�س���ليم يف تربية طفلك ،ولي�س
الت�رصف الذي يُر�ضي النا�س ويرفع احلرج.
كثري من الت�رصفات خ���ارج املنزل تكون غري مقبولة يف
�أي م���كان ،لكنك تتهاونني مع طفل���ك يف املنزل لأن ال �أحد
يراه؛ ت�سمحني له بكلمات �سيئة وت�رصفات خاطئة ،بل رمبا
ت�ضحكني ،ف�إذا فعل نف�س ال�شيء خارج املنزل تنهريه ..هنا
نقول ل���ك :هذه غلطتك ..ف�إذا ربيت طفلك على عدم ال�س���ب،
وحفظ الل�سان واحرتام الكبري طوال الوقت� ،ستق ّل الإحراجات
الناجتة عن ذلك خارج املنزل ،ومع الوقت �سيعتاد ،املهم �أال
تعلّميه النفاق من بداية حياته.

• اجل�سي كامللكة ببع�ض اخلطوات
لطريقة جلو�سك قواعد يقرّها الإتيكيت ،يجدر بك كامر�أة
تهت ّم ب�أدق تفا�صيل ت�رصفاتها ،احرتامها:
 حني جتل�سني على الكر�س���ي �أو على الكنبة ،ا�سنديظهرك �إىل الوراء ،وحاويل �أن تلم�س ركبتاك حافة املقعد.
 مهما كانت قامتك ق�ص�ي�رة ،فاعمدي �أن تلم�س رجالكالأر�ض ،والأف�ضل �أن ت�ستقرّا عليها.
 �ض���عي يديك على طريف الكر�سي� ،أو ا�شبكيهما علىجنبيك .ويف حال كنت جتل�سني على مائدة ،ف�أغلقي يديك
ب�شكل قب�ضة ،و�ضعيهما �أمامك على الطاولة.
 �إذا كن���ت ترتدين �رسواالً ،فل�س���ت م�ض���طرة �إىل كتفرجليك ،بل الأف�ضل �أن تل�صقي الركبتني ببع�ضهما ،وتبعدي
ال�ساقني عن بع�ضهما قليالً.
 �أمّ���ا �إذا كنت ترتدين ف�س���تان ًا �أو تنورة فلي�س مثالي ًاال �ص���حي ًا وال اجتماعي ًا �أن تكتفي رجليك عند الركبة كما
هو �شائع ،بل �أف�ض���ل و�ضعية يف هذه احلال تتمثّل يف �أن
تكتفي �ساقيك ب�شبك الكاحلني واحد �أمام الآخر ،وتثبيتهما
ب�شكل مائل على الأر�ض.

منوعات

www.athabat.net
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خشونة المفاصل ..تشخيص وعالج
يو�ض���ح ا�ست�ش���اريو الأمرا����ض
الروماتيزمية �إن �أكرث الأمرا�ض التي
ت�س���بب التهاب املفا�ص���ل �شيوع ًا
هو خ�ش���ونة املفا�ص���ل الناجت عن
التقدم يف العمر� ،أو لأ�سباب وراثية
ت�ؤثر على طبيعة تكوين املف�ص���ل،
وجتعله عر�ضة للإ�صابة باخل�شونة
وااللتهاب ،حتى يف �سن مبكرة ،كما
تن���درج معظم م�س���ببات التهابات
املفا�ص���ل حتت ما يعرف ب�أمرا�ض
املناع���ة الذاتية ،والت���ي تعني �أن
هناك مكونات داخل ج�سم الإن�سان
حتارب �أن�سجة اجل�س���م ،خ�صو�ص ًا
املفا�صل ،وت�صيبها بالتلف.
غالب ًا ما ينتج ال�س���بب يف هذا
ال�سلوك غري املعتاد للجهاز املناعي
يف اجل�س���م من عوام���ل وراثية� ،أو
قد يحدث نتيج���ة التعر�ض لعدوى
فريو�سية �أو ميكروبية� ،أو التعرُّ�ض
ل�ضغوط نف�سية عالية ،ت�سبب خل ًال
يف اجلهاز املناعي.
ولدى ال�س�ؤال عما �إذا كان يتوجب
عل���ى من يعاين من �آالم املفا�ص���ل
�أن يتوج���ه �إىل الطبيب العام �أم �إىل
طبيب العظام ،يجيب االخت�صا�صيون
ب�أنه وفق ًا للنظام ال�صحي ال�صحيح،
يجب على املري����ض �أن يتوجه �أو ًال
�إىل طبيب الأ�رسة ،الذي ي�ستطيع �أن
يقيم احلالة ،ومن ثم يوجه املري�ض
ويحيل���ه بعد ذلك �إىل التخ�ص����ص
املنا�س���ب حلالته ،ف�آالم املفا�ص���ل
ال تعني بال��ض�رورة وجود التهاب،
فهناك م�سببات عدة لآالم املفا�صل،
والتي قد تكون نتيجة حدوث التواء
�أو �إ�ص���ابة �أو مت���زُّق� ،أو �إجه���اد �أو
التهاب.
وعن عالج التهابات املفا�ص���ل،
ي�ؤك���د اخت�صا�ص���يو �أمرا����ض
الروماتي���زم �أن العالجات احليوية

�أو البيولوجي���ة احلديث���ة �أحدثت
ث���ورة هائل���ة يف مفاهي���م عالج
التهابات املفا�ص���ل الروماتيزمية،
كم���ا �أنها ت�س���اعد �إىل حد كبري يف
منع ت�ش���وهات املفا�صل ،والتقليل
من الآثار اجلانبية وامل�ض���اعفات،
وهن���اك �أدوي���ة من فئة م�ض���ادات
وحي���دة اال�ستن�س���اخ تعم���ل على
م���واد كيماوية يف اجل�س���م ،وتقوم
بكب���ح االلتهاب ،وه���ذه الأدوية ال
يتم تناولها �إال حتت �إ�رشاف طبيب
خمت�ص.

طــريـقـة اللعـب

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

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

لتخفيف الأمل
ي�ؤكد معظم االطباء علي �أهمية
الك�ش���ف املبكّر ع���ن املر�ض وراء
الإ�صابة بالتهاب املفا�صل� ،أي ًا كان
نوع���ه ،ويتفقون على جمموعة من
الن�صائح التي يو�صون بها مري�ض
التهاب املفا�ص���ل من �أجل تخفيف
الأمل ومقاومة امل�ضاعفات ،ومنها:
• اتباع تعليمات الطبيب املعالج،
و�رضورة االلتزام ،خ�صو�ص���� ًا يف ما
يتعلق بتناول العالج����ات والأدوية

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

�أفــقــي
 - 1مدينة كنعانية قدمية � /ست احلبايب
 - 2عا�ص���مة توغ���و االفريقي���ة � /أول فدائية يف اال�س�ل�ام
(معكو�سة)
� - 3أ�صبح لينا  /م�صائب

املو�صوفة ح�سب الإر�شادات الطبية،
وتناول الأدوية وفق ًا للأوقات واملدد
املحددة من قب����ل الطبيب املعالج،
و�ض����مان عدم ح����دوث تعار�ض مع
�أدوية �أخرى يتناولها املري�ض لعالج
�أمرا�ض �أخرى.
• حتى و�إن بد�أ املري�ض ي�شعر بتح�سُّ ن
يف حالته ،فيجب �أال يوقف العالج حتى
نهاية امل���دة الت���ي يحدده���ا الطبيب،
فكثرياً ما ت�سبب هذا الإهمال يف معاودة
الأعرا�ض حتى بعد حت�سُّ ن احلالة.
• يُن�ص����ح املري�����ض مبمار�س����ة

 - 4ج�رس الهوة  /مركز التحكم
 - 5دولة �أوربية �رشقية  /برد
 - 6مت�ش���ابهان  /وح���دة قيا����س
متناهية ال�صغر
 - 7قاطنات  /ظل (معكو�سة)
� - 8ص���احب ق�ص���ة الب�ؤ�س���اء (�أو
البائ�سون)
 - 9يف ال�س���يارة لتحريكه���ا يف
االجتاهات  /ت�شد به اخليمة
 - 10لعبة من�ضدية بلغ عدد الكتب
امل�ؤلفة حولها نحو � 330ألف كتاب
 /حيوان ولود
عــمـــودي
 - 1حا�رضة العرب االنباط � /أثاث
 - 2مت�شابهان  /قدك
 - 3حزن �شديد  /علقم (معكو�سة) /
نظرت بانتباه
 - 4اال�س���م الأول من �ش���اعر عربي
تون�سي  /يرقى �إليه اليقني
 - 5ولد  /مراعي
 - 6يت�أمل ب�صوت  /قدم هدية

الريا�ض����ة �أو متاري����ن الع��ل�اج
الطبيعي ح�سب التوجيهات الطبية،
وبالو�ضعية ال�س����ليمة للج�سم ،مع
العمل على تقوية الع�ضالت ،لتخفيف
العبء على املفا�صل امل�صابة.
• �أخ���ذ االحتياط���ات الالزم���ة
عن���د التعر�ض لأي طارئ مر�ض���ي،
ومراجعة الطبيب املعالج فور ذلك.
• م���ن ال��ض�روري اتب���اع نظام
غذائي �صحي ،وجتنُّب زيادة الوزن،
ومراعاة الراحة التامة عند ن�ش���اط
املر�ض.

الحل السابق
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

 - 7ثلث���ا تاج  /ال�ش���اعر �ص���احب الكوميديا
الإلهية
 - 8مت�شابهات  /مكان منخف�ض
� - 9صاحب نظرية وقانون اجلاذبية
� - 10ش���جرة تعي�ش يف مي���اه البحر املاحلة /
ينام ف�صل ال�شتاء
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كاريكاتير

مراعاة للبيئة ..قيود على حرق الجثث
يطالب �أن�صار حماية البيئة بفر�ض
قي���ود على انبعاث���ات الزئبق الناجمة
عن �إحراق جث���ث الب�رش ،وذلك يف �إطار
ال�ضوابط اخلا�صة بالتلوُّث التي تعتزم
ال�س���لطات الأوروبي���ة مناق�ش���تها هذا
ال�شهر.
و�أظه���رت البيان���ات الت���ي جمعها
باحث���ون �أمريكي���ون� ،أن زيادة �أن�ش���طة
�إحراق جثث الب�رش  -النا�ش���ئة عن نق�ص
الأرا�ض���ي املخ�ص�ص���ة للمقاب���ر ،وغلو
�أ�س���عارها  -تقرتن بزيادة يف انبعاثات
عن�رص الزئبق ال�س���ام ،الناجمة عن حرق
ح�شوات الأ�سنان.

و�أ�ش���ارت البيان���ات �إىل �أن عملي���ة
الإح���راق الواح���دة ينطل���ق منه���ا من
اثنني �إىل �أربع���ة غرامات من الزئبق يف
املتو�سط.
املكتب الأوروبي ل�ش����ؤون البيئة -
الذي ين�س���ق جهوده م���ع منظمات غري
حكومي���ة يف بروك�س���ل يف ج���دل يثري
ا�س���تقطابا متزايدا ب�ش�أن جودة الهواء –
ق���ال �إن �إحراق جثث املوت���ى يتعني �أن
يخ�ض���ع ملعايري جديدة خا�صة ب�إحراق
املخلفات.
وتتمث���ل �إحدى اخلي���ارات يف نزع
�أ�س���نان املتوفني قبل �إحراق اجلثث ،رغم

«فيسبوك» يقدم خدمة لـ«األطفال المفقودين»

�أطلق موقع «في�س���بوك» مبادرة
جدي���دة للم�س���اعدة يف البح���ث عن
الأطف���ال املفقودين ،م���ن خالل �إبالغ
م�ستخدمي ال�شبكة االجتماعية الأكرب
يف العامل باحلاالت املختلفة ،بغر�ض
تقدمي امل�ساعدة.
وكان «في�س���بوك» ب���د�أ منذ عام
 ،2011التع���اون م���ع نظ���ام «�أمبري
�ألرت����س» ،املعني بح���االت اختطاف
الأطف���ال يف الوالي���ات املتحدة ،من

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

خالل تخ�صي�ص �صفحات خا�صة لتلك
احلاالت ،لكن مع النظام اجلديد �سيتم
تلقائيا �إر�سال �أخبار يف �صورة ر�سائل
تنبيهية �إىل الأ�ش���خا�ص املتواجدين
بالقرب من مكان البحث.
و�ستت�ض���من الر�س���ائل التنبيهية
معلومات ب�ش����أن الأطفال املفقودين،
و�صوراً خا�ص���ة بهم ،وهي التنبيهات
التي �ستظهر على الكمبيوتر ال�شخ�صي
�أو الأجهزة املحمولة ،ل�ضمان الو�صول

�أن �أن�صار حماية البيئة يعرتفون ب�أن هذا
الإجراء قد يثري ق�ضايا �أخالقية.
ويرتب���ط الزئبق مب�ش���كالت تتعلق
بت�أخر النمو العقل���ي ،وبعد انطالق هذا
العن�رص ال�س���ام يف اجلو و�س���قوطه مع
الأمط���ار يرتكز يف الأ�س���ماك ،ويف حالة
و�ص���وله �إىل �أج�سام احلوامل ،فقد ي�سبب
�أ�رضارا للأجنّة.
وتو�صل الباحثون يف جمال ال�صحة
العام���ة �إىل �أن نح���و � 200أل���ف طف���ل
يولدون يف دول االحتاد الأوروبي �سنوي ًا
يعانون من وجود م�س���تويات من الزئبق
ب�أج�سامهم ،مُتثّل �رضراً على منوهم.

لأكرب عدد من امل�ستخدمني املتواجدين
بالقرب من مواقع البحث.
وميكن ملن يتلقى هذه التنبيهات
�أن ي�ض���غط ملعرف���ة املزي���د م���ن
املعلومات ب�ش����أن احلالة ب�شكل عام
وم�ش���اركتها مع �أ�ص���دقائه ،وهو ما
�أكدت���ه امل�س����ؤولة يف «في�س���بوك»؛
�إميلي فا�شري ،بقولها�« :إذا ما ت�سلمت
�أحد هذه الر�سائل ،فاعلم �أنه مبقدورك
تقدمي امل�ساعدة».
هاتف01/666314 :
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