االنتظار الطويل
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.

342

ATHABAT

ت��خ�� ّوف��ت م�����ص��ادر م�سيحية م���ن �أن ت�ب�رد ا ألج������واء يف ���ش���أن
التح�ضريات للقاء رئي�س تكتل التغيري والإ�صالح العماد مي�شال
ع��ون ورئي�س ح��زب «ال��ق��وات اللبنانية» �سمري جعجع ،م�ستغربة
طول فرتة التح�ضري للقاء املنتظَ ر ،ما يطرح عالمات ا�ستفهام
جدية حول �إمكانية عقده ،خ�صو�صاً �أن حرارة االت�صاالت كانت قد
بلغت حماوة كبرية ،مما كان يفرت�ض تطبيق املثل القائل« :ا�ضرب
احلديد وهو حامي».
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االفتتاحية

االستعمار صنو اإلرهاب
عمل الغرب ،خ�صو�ص ًا بريطانيا ،على �إيجاد عقل فتنوي يك ّفر كل
ما عداه من امل�سلمني ،انطالق ًا من العقيدة الدينية ،و�أم ّدوه بكل �أ�سباب
الق���وة وعنا�رص البقاء ..هذا الفكر الذي وجد حمموالته التكفريية يف
تط��� ُّرف قل نظريه يف الإ�سالم� ،إنه الدعوة «ال�سلفية الوهابية» التي
تك ّفر املذاه���ب الإ�سالمية كافة ،وتق ّدم منوذج��� ًا متخلف ًا عن �صورة
الإ�سالم والوحدة الإ�سالمية يف الأ�صول ومعظم الفروع.
بريطانيا ا�ستخدمت هذه الفئ���ة التكفريية يف حرب الإنكليز �ضد
العثمانيني وامل�رصيني �أيام حممد علي با�شا ،والتاريخ ي�ؤكد العالقة
املتينة ب�ي�ن بريطاني���ا و«الوهابيني» ومن تبعه���م يف ال�سيا�سة
واالجتماع و»الدين»..
ال �أح���د يناق�ش يف حقيقة �أن عقل «القاع���دة» و�أخواتها من�ش�أه
«ال�سلفي���ة الوهابية» ،بدعم وتغطية �أولية م���ن الواليات املتحدة
والغ���رب .ا�ستُخدمت «القاع���دة» يف مواجهة االحت���اد ال�سوفياتي
«الكاف���ر» ،واليوم حتارب الغ���رب «الكافر» ..حتال���ف يف البداية
وعداوة مت�أخرة« .جبهة الن�رصة» ل�صاحبها اجلوالين كانت تُ�ستخدم
ملحاربة النظام يف �سورية ،لأن الغرب و�أمريكا يريدون �إ�سقاط النظام
يف �سورية ،وكذا يريد �أتباع ابن عبد الوهاب.
«داع�ش» �صناعة «وهابية قاعدية تكفريية» تُ�ستخدم لن�رش القتل
والدمار واملجازر ،وت�شويه الإ�سالم بكل ال�صور ال�سلبية املمكنة .هذا
الفكر املنتج «وهابي ًا» وغربي ًا �أ�ضحى غو ًال من الناحيتني الإعالمية
وال�سيا�سية ،وتهديداً حقيقي ًا لوحدة امل�سلمني يف الق�ضايا امل�صريية
الأ�سا�سية.
التكفري منتج غربي ا�ست�رشاقي ..كي���ف لأمريكا �أن تط ّبق �سيا�سة
��ش�رق �أو�سط جديد يقوم على متزيق الأوط���ان العربية والإ�سالمية؟
كيف ي�ستطيع الغرب �أن يح ّول هذه الأمة �إىل قبائل ومذاهب متقاتلة
م���ن دون هذه الظواهر ،وم�ساعدتها ومتكينه���ا حتى تن�رش كل �أنواع
الف�س���اد والإرهاب؟ وت�أتي �أمريكا لتقول �إنه���ا تريد �أن ت�شكّل حتالف ًا
لإ�ضع���اف «داع�ش» الإرهابية ،ويهرع كل املرعوبني ليطلبوا النجدة
من القوة العظمى وتقول لهم :هذا الأمر يحتاج �إىل �سنوات ،فاجمعوا
�أموالكم وكل ف�سادكم لنواجه كل �أنواع الإرهاب.
يخ���رج رئي����س وزراء الكيان الغا�صب مع بع����ض احلكام العرب
ليقول �إن���ه «خائف من الإره���اب»! عجب ًا ،كل ه����ؤالء الذين زرعوا
بذور الإرهاب �أ�صبحوا يخافونه! الد�سائ�س الغربية (عرب اال�ست�رشاق)
و«الوهابي���ة» والكيان ال�صهي���وين و«القاع���دة» و�أخواتها ،وعلى
ر�أ�سها تنظيم «داع�ش» ،كلها عمالت من بنك واحد بر�سومها و�أثمانها
وب�ضاعته���ا ونتائجها يف ال�سوق�« ..ش���اريل �إيبدو» واحدة من هذه
العمالت الفرن�سية الغربية التي �أرادت �أن تناف�س يف �سوق البور�صة
احلاق���دة على امل�سلمني .جمرمون اقتتل���وا ،كل يريد اجلائزة ،والكل
�س���ار يف جنازاتهم ،م���ن �شاريل �إىل البغدادي واجل���والين ونتنياهو
وغليون ،وكل نريانهم من نف�س النفط ومنتجيه..
الغ���رب يزرع احل���رب يف كل مكان من ديارن���ا ،واملق�صود واحد:
فل�سط�ي�ن ،لكنن���ا منلك روح املقاوم���ة وعقيدة الوح���دة ..املقاومة
توحدنا بانت�صاراتها وثقافتها يف وجه الإرهاب والتكفري واالغت�صاب
ّ
ال�صهي���وين .لقد تعب الغرب �إىل احل���د الذي ال ي�ستطيع معه التغلب
على املقاوم�ي�ن ،و�شعوبنا اختربت كل الأ�ضالي���ل واخلداع والفنت،
وكما يقول املثل العربي :طابخ ال�سم �آكله ،ومن يزرع الفتنة ت�أكله.

العين «الحمراء» على «عين الحلوة»
�أعل���ن �رصاحة وزي���ر الداخلية نهاد
امل�شن���وق عن وجود �ص�ل�ات بني خميم
عني احللوة والرقَّة ال�سورية ،حيث �سيطرة
«داع�ش» ،مع غرفة عمليات املبنى «ب»
يف �سجن رومية ،التي جرى تفكيكها خالل
املداهمة التي قامت بها القوى الأمنية بعد
انفجاري جبل حم�سن ،و�أكد الوزير �أن ب�ؤر
ّ
الإرهاب يف عني احللوة �ستُعالَج مادام قد
إرهابيي
ث ُبت لدى الأجه���زة الأمنية �أن ال
نْ
�شادي املولوي و�أ�سام���ة من�صور �أدارا من
هناك عملية جبل حم�س���ن ،لكن امل�س�ألة
تتخطَّ ى عملية حم َّددة �إىل م�س�ألة ا�ستمرار
هذا املخي���م وك���راً للمول���وي ومن�صور
ممن بات خميم
والأ�سري و�شاك���ر و�سواهم َّ
ع�ي�ن احللوة مالذه���م� ،أو نقطة انطالقهم
اىل عمليات �إرهابية يف الداخل نَْي ال�سوري
واللبن���اين ،وغرفة العملي���ات التي يبدو
تن�سق هذه الأمور يف املخ ّيم.
�أنها ِّ
م�صادر فل�سطيني���ة ك�شفت ل�صحيفة
عربي���ة �أن م�س�ؤول�ي�ن �أمني�ي�ن لبنانيني
�أبلغ���وا قي���ادات فل�سطينية ب���ارزة على
ال�ساح���ة ،ع���ن حرك���ة جتني���د لعنا�رص
«�إ�سالمي���ة» مت�ش���ددة ،من �أج���ل القيام
بعملي���ات تفج�ي�ر �ضد �أه���داف ع�سكرية
و�أمنية وحزبي���ة انطالق ًا من عني احللوة،
و�أن الق���وى والف�صائ���ل داخ���ل املخي���م
عاجزة عن احل��� ِّد منها ،ما ميكن �أن ي�ضع
املخيم يف عني العا�صفة ،رغم كل اجلهود
الفل�سطيني���ة املبذولة م���ن �أجل جتنيبه
تداعيات ما يجري يف لبنان و�سورية.
و�أو�ضح���ت امل�ص���ادر �أن كالم وزي���ر
الداخلية نهاد امل�شنوق عن �أن «من جنَّد
لعملية جبل حم�سن الإرهابية موجود يف
خميم ع�ي�ن احللوة ،و�أن املخيم لن يبقى
لي�صب يف هذا
مكان ًا �آمن ًا للمطلوبني ،جاء
ّ
االجت���اه ،ال �سيم���ا �أن اعرتافات املوقوف
ب�سام النابو�ش الذي �أوقفه اجلي�ش اللبناين
م�ؤخراً ك�شفت ع���ن �شبكة انتحاريني كان
بع�ضه���م على توا�صل مع الإرهابي �شادي
املولوي ،الذي تعتقد الدولة �أنه متوا ٍر يف

عني احلل���وة ،و�أنه يري���د توريط املخ ّيم
عرب جتنيد «الإ�سالميني» ودفعهم للقيام
بعمليات انتحارية وتفجريية».
امل�شكل���ة �أن «عني احلل���وة» لي�س
«نهر البارد» يف كل املقايي�س والظروف
والتط���ورات� ،سيما �أن الوجود الفل�سطيني
على م�ست���وى الق���وى والف�صائل يحوي
ودب»� ،إ�ضاف���ة �إىل التنظيمات
هب َّ
«م���ا َّ
غري الر�سمية وغري املُعلنة ،ما ي�ستوجب
بداية وحدة موق���ف فل�سطيني من كل ما
يح�صل يف الداخ���ل ،وهذا م�ستحيل و�سط
االنق�سامات احلا�صلة ،لدرجة �أن االنق�سام
امل�ستج ّد ط���ال الف�صي���ل الأكرب يف عني
احللوة ،وهو «حركة فتح».

بعد عملية جبل محسن
اإلرهابية والسيارات
المفخخة التي يضبطها
يعد قادرًا
الجيش ..لبنان لم ُ
على إبقاء غرفة العمليات
في عين الحلوة

منذ �أيام ،ق���ررت ال�سلطة الفل�سطينية
يف رام اهلل �إيف���اد �أح���د �أع�ض���اء اللجنة
املركزية يف حركة «فتح» �إىل لبنان ،يف
حماولة منها لتطوي���ق تداعيات اخلالف
ح���ول االحتف���ال بانطالق���ة احلركة يف
عني احللوة مبهرجان�ي�ن ،الأول للقيادة،
والآخر للعميد املج َّمدة ع�ضويته حممود
عي�سى «اللينو» ،و ُينتظر �أن يلتقي املوفد
ال�ضباط والعنا�رص من خميمات املناطق

الذي���ن �شاركوا يف االحتف���ال الذي نظمه
«اللينو» يف مقره يف حي �صفوريه ،رغم
تهديد قادتهم بف�صلهم ومعاقبتهم.
وحيث �إن قي���ادة «احلركة» يف رام
اهلل مل ت���وكل املهمة مل�س����ؤول فتح على
ال�ساح���ة اللبنانية ملحاول���ة ا�سرت�ضاء
«اللينو» ،فكي���ف لها �أن تفر�ض وجودها
كف�صيل �أ�سا�سي داخل عني احللوة ،ولعنة
االنق�سام���ات تالح���ق الفل�سطيني�ي�ن يف
الداخل ويف ال�شتات؟
اجلواب وا�ضح ،ال قائد ميداين وال قائد
ف�صيل داخل هذا املخي���م قادر �أن يجمع
«الق���وى والف�صائل» على ق���رار تنظيفه
من مئ���ات الإرهابيني ع�ب�ر التعاون مع
ال�سلطات اللبنانية ،ولي�س �أقدر على هذه
املهمة �سوى بع����ض الفعاليات اللبنانية
يف مدين���ة �صيدا حتدي���داً ،كال�شيخ ماهر
حم���ود والنائب ال�سابق �أ�سامة �سعد على
�سبيل املثال ،و�إال ف����إن ا�ستمرار الت�رشذم
الفل�سطين���ي على م�ستوى قيادات املخيم
�سيفتح العني «احلمراء» �أكرث و�أكرث على
الت�س ُّيب احلا�صل �ضمن ب�ؤرة �إرهاب داخله.
لبنان بعد العملية الإرهابية يف جبل
حم�س���ن ،وبعد ال�سي���ارات املفخخة التي
ي�ضبطه���ا اجلي�ش واعتقال���ه لإرهابيني،
وبعد العملي���ة العدوانية التي قامت بها
«�إ�رسائيل» يف القنيطرة ال�سورية و�سقط
فيه���ا �ستة �شهداء من حزب اهلل ،مع ما قد
ينت���ج من ر َّدة فعل قا�سي���ة يح ِّدد احلزب
مكانه���ا وزمانها وحجمها ،ه���ذا اللبنان،
يعد قادراً على �إبقاء خا�رصته م� َّرشعة
مل ُ
لإره���اب الداخ���ل واخل���ارج ع�ب�ر غرفة
عملي���ات يف عني احللوة ،و�إال ف�إن جتربة
البارد قادمة ال حمالة� ،إذا ا�ستمر الو�ضع
كم���ا هو عليه ،والع�ي�ن «احلمراء» التي
تعد بعيدة �أبداً
�صبغت البارد بالأحمر مل ُ
عن عني احللوة ،رغم مرارة النتائج على
�ساكنيه.

�أمني �أبو را�شد

د .حم�سن �صالح
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همسات

للفساد أب وأم ..فمن هما؟

¡ حتذير

ح���ذّر قيادي فل�سطيني م���ن املخطط الذي يجري
�إعداده لت�صفية الق�ضية الفل�سطينية نهائياً ،منبه ًا �إىل
�سيناريو يج���ري �إعداده مبزيد من تهريب امل�شبوهني
والإرهابيني �إىل املخيمات الفل�سطينية ،والذي يجري
بعل���م جهات خمتلفة لبناني���ة وفل�سطينية وعربية،
لتحوي���ل هذه املخيم���ات �إىل ب����ؤر للإرهاب ،جتعل
اجلميع �أمام �أمر واقع باملواجهات ،ما يزيد من تدمري
الق�ضية وتو�سع �شقة اخلالفات والت�شتت العربي.

¡ ر�سالة «باهتة»

ت�ضارب��ت وجه��ات النظر ب�ين ما تبقّ��ى من قوى
� 14آذار ح��ول كيفية �إحياء ذك��رى �إن�شاء هذا الت�شكيل
ال�سيا�سي  -الأمن��ي ،ومن يجب �أن يتكلم ،وعما ميكن
تناوله يف الكالم� ،سيما �أن البع�ض ي� ّرص على التم�سك
بلغة الت�صعيد ،بدعوى �أن هناك ر�سائل يجب �أن ت�صل،
ولو كان��ت الظروف املحيطة باملنطق��ة �ستجعل منها
«ر�سالة باهتة».

¡ الـ«كيميا»

يجه���د م�س����ؤول �ساب���ق جلمع وزيريْ���ن من لون
�سيا�س���ي متقارب ،بحجة �أنه ميون على �أحدهما ،ومل
يُفل���ح رغم �أن وظيفتيهما تفر�ض التن�سيق بينهما �إىل
�أق�صى احلدود ،لكن «الكيميا» والتكبرُّ املتبادَل باعد
بينهما �إىل حد العداء.

¡ لو يدرون
مواد غذائية فا�سدة ّمت �ضبطها قبل توزيعها على الأ�سواق

ك���م ه���ي جميل���ة وممت���ازة عمليات
املكافحة املتوا�صل���ة �ضد كل �أنواع الف�ساد
الغذائي والطبي وال�صناعي والزراعي ،وهام
جداً هذا الك�شف املب�ي�ن لوزير املالية يف
م�صلح���ة اجلمارك� ،س���واء يف مطار بريوت
الدويل� ،أو يف املرف�أ� ،أو يف �أي مكان.
ورائع رائ���ع االكت�شاف املثري لـ«مغارة
وي�سج���ل �أي�ض ًا هذا
علي باب���ا» العقارية،
َّ
الإجن���از النوعي الهام للوزي���ر علي ح�سن
خليل.
ون�ش ّد عل���ى �أيدي وزي���ر ال�صحة وائل
�أب���و فاع���ور يف حملته على ف�س���اد الغذاء
وال�صحة..
كل ذل���ك �أ�صب���ح من ب���اب «حت�صيل
حا�ص���ل» ،لكن ه���ذا الف�ساد مل ي����أتِ من
الع���دم ،فالف�ساد ُينتجه فا�سدون ،وقد تطفو
على �سطح ه���ذا الف�ساد �أ�سم���اء �أ�شخا�ص،
وم�ؤ�س�سات و�سما�رسة وهل���م جرا ..وه�ؤالء
لي�س���وا �إال واجهة ملن �س ّهل له���م الأمر� ،أو
�ساعدهم� ،أو كان يقف خلفهم ويغطيهم.
ثم���ة حقيقة يراه���ا كل م���ن يف ر�أ�سه
عينان ،وهي �أن هذا النظام «�آلة» لت�صنيع
الف�ساد.
منذ بداياته ،كان كذلك يف �أيام االنتداب
الفرن�س���ي ،وحتدي���داً يف زم���ن �أول رئي�س
للبن���ان؛ �ش���ارل دبا�س ،وحتدي���داً يف عام
 ،1927حي���ث كُ�شف عن �شبكة خطرية كانت
ت�صنع الإ�سربين من م���ادة اجلب�س ،فاعتُقل
من اعتُقل ،وقام���ت الدنيا ومل تقعد ،وجرى
حديث كثري عن البطل الذي اعتقل «ع�صابة
الأ�سربي���ن» ،فمنهم م���ن قال �إن���ه ب�شارة
اخلوري (�أول رئي�س للبنان اال�ستقالل) وكان
يومها وزيراً للداخلي���ة ،ومنهم من قال �إنه
الرئي����س دبا�س نف�سه ،لك���ن ما هي �إال �أيام
قليل���ة جداً حت���ى كان املن���دوب ال�سامي
يفرج ع���ن «الع�صابة املعتقلة»،
الفرن�سي ّ
لأن من كان وراءها هم من جماعة االنتداب.

�إذاً ،نظام يف جزء من تكوينه يقوم على
بني���ة ف�ساد ..هل نذك���ر ال�سلطان �سليم يف
عهد الرئي�س اال�ستقاليل الأويل؟
يف عهد الرئي�س اال�ستقاليل الثاين كميل
�شمعون ،كانت ف�ضيحة «عفاف» املجلجلة
وجيئوالكوه�ي�ن ،لكن يف النتيجة مل نعرف
الأ�سم���اء الكب�ي�رة جداً الت���ي كانت حتمي
املر�أتني.
ه���ل نع���ود �إىل زم���ن �أم�ي�ن اجلميل،
و�صفق���ات روجيه مت���رز و�سام���ي مارون،
وم�أثرة «البوما» الفرن�سية ،التي تبني �أنها
مروحية م�صنَّعة يف رومانيا؟

يجب أن يعلم اللبنانيون
من هم الرؤوس الكبيرة
وراء هذا الفساد

دعون���ا ندخل �إىل ما بع���د زمن «نظام
الطائف» ،هاكم «لوح���ات» يق ّدمها وزيرا
ال�صحة واملالية عن هذا الف�ساد القبيح؛ يف
�أيار من العام  1992غادر الرئي�س املرحوم
عمر كرام���ي رئا�سة احلكومة ،بعد فربكة ما
�سمي «ثورة الدوالي���ب» ،وكان على البلد
نحو  3مليارات دوالر فقط دين ًا عام ًا ،معظمه
دين داخلي باللرية اللبنانية ،فرتاكم ب�شكل
و�سجل �أرقام ًا
خيايل منذ مطلع العام ّ ،1993
خميفة ،ي���رى بع�ض اخل�ب�راء االقت�صاديني
�أنها بحدود ال�سبعني مليار دوالر.

ج���زء �أ�سا�سي وه���ام من ه���ذا الدين
تك ّون بفعل �سندات اخلزينة التي كانت يف
البداي���ات بفائدة  45باملئ���ة ..تُرى من هم
امل�ستفيدون الكبار؛ م�ص���ارف و�سيا�سيون،
ورجال �أعمال..؟
هل ندخل �إىل هذه «املد ّبرة» الفا�سدة؟
�إعم���ار و�إن�شاءات يتحدث الكثريون عن
ف�سادها وم�ضاعفة �أ�سعارها ع�رشات املرات،
ب�ل�ا رقيب �أو ح�سي���ب ،ه���ل للبنانيني �أن
يعرف���وا كيف ت�سري �أمور دولتهم ،يف بلدهم
ال���ذي مل ي�شهد و�ضع ميزانية عامة منذ 11
عام��� ًا ..والف�ساد الذي ن���رى ف�صو ًال وا�سعة
من���ه الآن ،لي�س لقيط ًا �أو عاب���راً لل�سبيل؟
ثمة وزي���ر للمالية كان يحمل يف البدايات
منذ نهاي���ة � 1992صفة وزير دولة لل�ش�ؤون
املالية ،وبعدها منذ �أواخر عام �ألفني �صار
ً
أ�صي�ل�ا ،كانت اجلم���ارك يف عهده ،وكانت
�
الدوائر العقارية..
ه���ل للبنانيني �أن يعرف���وا ماذا جرى؟
وكيف؟
رمبا كان �رضوري��� ًا التذكري ب�أن ودائع
وهب���ات وتربّعات و�صل���ت �إىل لبنان بعد
ت�سج���ل يف خزينة
ح���رب مت���وز  2006مل َّ
الدولة ،وهي تق َّدر مبليارات الدوالرات ..هل
للبنانيني �أن يعرفوا �أين هي وكيف توزعت
�أو �رصفت..؟ وباملنا�سبة ،نذكّر بق�ضية خطف
الع�سكريني اللبنانيني يف عر�سال ،كيف مت
وقف �إطالق النار؟ وكيف اقتيد املخطوفون
يف عر�سال �إىل جرودها؟ ومن امل�س�ؤول؟
ال ننتظ���ر جواب ًا عنه���ا ،لكننا ن�أمل �أن
يعلم اللبنانيون من ه���م الر�ؤو�س الكبرية
وراء ه���ذا الف�س���اد ..الذي ه���و بب�ساطة له
�أب و�أم ،ج���اء من ن�سله���م املولود الفا�سد،
ي�سجل
فمن هو ه���ذا الأب والأم؟ ن�أمل �أن ال َّ
«لقيط ًا».

�سعيد عيتاين

�سيا�س��ي بريوت��ي عتيق �أبدى غ�ضبه م��ن ال�سيا�سة
العوج��اء للقي��ادات «ال�سيا�سي��ة ال�سُّ ني��ة» املهيمن��ة
ر�سمي��اً ،م�ش�يراً �إىل �أنه��م ال يفقه��ون باجلغرافي��ا وال
التاري��خ وال الدميوغرافي��ا ،جله��ة �إبراز الع��داوة نحو
�سوري��ة ،الفت�� ًا �إىل �أن معظ��م ر�ؤ�س��اء حكومات لبنان
كانت زوجاتهم �سوريات ،للت�أكيد على وحدة ال�شعبني
يف البلدين.

¡ �رضيبة مقنّعة

لوح���ظ �أن وترية انخفا�ض �أ�سع���ار املحروقات ال
ت�سجَّ ل مبا يتنا�سب م���ع االنخفا�ض العاملي ،و�أبدت
جه���ات اقت�صادية ت�سا�ؤالت حول م���ا �إذا كان الفرق
بالت�سعري �أ�صب���ح نوع ًا من ال�رضيبة املقنَّعة �إن جاز
التعب�ي�ر� ،إذ مث ًال يُفرت�ض �أن ترتاجع �صفيحة البنزين
 1200لرية ،ي�صدر ق���رار التخفي�ض بـ 700لرية ،بينما
الـ 500ت�صب���ح �رضيبة ،وتوقعت هذه اجلهات �أن يتم
تاليف ذل���ك ب�إ�صدار ق���رار  -ولي�س قان���ون  -بهذه
ال�رضيبة.

¡ ال�سيا�سة الغبية

ا�ستغ��رب �سيا�سي لبناين خم�رضم ،م�شهور عنه �أنه
متع�صب لـ«فرنكوفونيته» ،مدى الغباء الذي تتميز به
ّ
�إدارة الرئي���س فرن�سوا هوالند ،التي يبدو �أنها �أ�صبحت
�صهيوني��ة بالكام��ل ،م��ا يعن��ي �أن باري���س �ستخ��سر
�آخ��ر قالعها ،ولو على امل�ست��وى الثقايف يف املنطقة،
حتديداً يف لبنان و�سورية.

¡ اجلوالن و�سط �سورية الطبيعية

ا�ستح�رض حملل���ون ا�سرتاتيجيون بع���د العدوان
عل���ى القنيطرة قو ًال للرئي�س حافظ الأ�سد ،بعد �إعالن
«الدولة العربية» �ضم اجلوالن عام « :1981اجلوالن
لي�س على حدود �سورية ،بل يف و�سطها» ،ووجدوا �أن
اجلوالن يف اجلغرافيا هو يف و�سط �سورية الطبيعية..
ما يعن���ي �أن دخول هذه املنطق���ة يف �صلب اهتمام
و�أعمال حمور املقاومة �أمر حتمي.

¡ ا�ستغراب

ا�ستغرب دبلوما�سي عرب��ي �شاركت بالده بو�سائل
خمتلف��ة يف دع��م الإره��اب يف �سوري��ة ،احلدي��ث
الأمريكي والربيطاين ع��ن تدريب معار�ضني �سوريني
بتموي��ل عربي وتركي ،بينما هناك ق��رار ب�أن احلل ال
ميكن �إال �أن يكون �سيا�سياً.
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العدوان الصهيوني في القنيطرة ..المشهد االستراتيجي سيتغيرّ
ورد يف املفاهي���م التوراتي���ة
والتلمودي���ة �أن «املخل�ص حينما يهبط
من ال�س���ماء يكون حام ًال �س���يفه البتار،
ويعمل على قطع الر�ؤو�س».
يف ه���ذه اللحظات ،وقبله���ا ،و�أكيد
بعدها ،هل هناك بعد من حاجة للربهان
على مدى التعاون والتكامل بني «الدولة
العربي���ة» وبنيام�ي�ن نتنياهو و«جبهة
الن��ص�رة» ،التي تلقّى نح���و �ألفي عن�رص
منه���ا الع�ل�اج يف م�ست�ش���فيات الكيان
الغا�صب؟
ه���ل هن���اك بعد م���ن يحت���اج �إىل
�أدلة عل���ى مدى التع���اون والتكامل بني
«داع����ش» و«املخلّ�ص» التلمودي؟ وهل
بعد من يقنعنا �أن فلول «جي�ش �س���ورية
احلر» ،و�إن كان �ص���اراً «�أثراً بعد عني»،
لي�س يف اعتبار وح�س���ابات «املخلّ�ص»
نتنياهو ،و�إن كان هناك من بقاء لإ�س���مه
يف ال�ض���وء ،فه���و لال�ستخ���دام كغط���اء
لـ«املعار�ضة» ال�سوري���ة ،التي ت�سميها
�أمريكا و�أتباعها «معتدلة»؟
ثمة حقيقة بعد العدوان اجلديد؛ �أنه
يتعدى حدود القنيط���رة �إىل مدى �أو�سع،
جندي �إ�سرائيلي عند �إحدى نقاط املراقبة يف جبل ال�شيخ
لقد �أخذنا علم��� ًا �أن الكي���ان ال�صهيوين
يلع���ب عربياً ،ومل يع���د ينق�ص تل �أبيب
اجلديد عل���ى القنيطرة ،فه���ذه املنطقة
�إال �أن تك���ون يف «جامعة نبيل العربي»
ال�سورية املحاذية لالحتالل ،لها رميزة
ر�سمياً ،بعد �أن قط���ع التن�سيق والتكامل
خا�ص���ة يف ذهن وعق���ل كل من «�رشب
واالت�صاالت العلنية وال�رسية بني الأعراب
والع���دو �أو�سع مدى ،ب���د�أ من «العالقات معاريف :نرجو أال يندم من حليب العداء لإ�رسائيل» منذ عام ،1973
ولهذا ف�إن وج���ود املقاومني اللبنانيني
احلميمية» بني املو�سادية ت�سيبي لفني
وع���دد من الأعراب  -زعم���اء وم�س�ؤولني اتخذ قرار ضربة القنيطرة البوا�س���ل هناك ل���ه رمزيه �أي�ض���اً ،وله
قانونه ودوافعه.
 ومل ينت���ه بغزل رئي����س اال�ستخباراتكما ندم من اتخذ قرار
هم كان���وا وبالت�أكي���د �سي�ستمرون
ال�سعودي الأ�سبق ترك���ي الفي�صل؛ �شقيق
وزي���ر اخلارجي���ة ..وال تن�س���وا �أن امللك تصفية عباس الموسوي هن���اك لي�ضبط���وا لعبة خط�ي�رة يجري
�إعداده���ا وحت�ضريها من���ذ نهاية ال�سنة
العلي���ل �سبق ل���ه �أن «اخ�ت�رع» حوار
الأوىل للعدوان عل���ى �سورية ،وبالتايل
الأديان ،وا�ست�ضاف فيه العجوز ال�صهيوين
ف�إن الهدف وا�ضح ،وهو ل�رضب و�إجها�ض
الثعلب �شيم���ون بريي���ز ،دون �أن نن�سى
ومنع الدور «الإ�رسائيل���ي» والتكفريي
مبادرته ال�سلمية ،الت���ي �سبقتها مبادرة
اخلطوط والط���رق بب�ساطة مفتوحة الإرهابي من التمدد �إىل �شبعا والعرقوب،
�شقيقه املل���ك الراحل فهد عام 1981؛ يف
�أعق���اب توقيع «كامب دايفي���د» ،والتي ب�ي�ن كث�ي�ر م���ن الأع���راب « -ق���ادة» وهنا رمبا كثري م���ن اللبنانيني� ،أغبياء؛
�أقرّها العرب يف قمة فا�س عام  ،1982بعد و«م�س�ؤولني»  -والعدو «الإ�رسائيلي» .ال يفقهون التاريخ واجلغرافيا وحتكُّمهما
لي�س عبثي ًا التوقيت العربي لعدوانه باملا�ض���ي واحلا��ض�ر وامل�ستقب���ل،
االجتياح ال�صهيوين للبنان.

(�أ.ف.ب).

(باملنا�سب���ة ع�ب�رت واحدة م���ن ه�ؤالء
الأغبي���اء ،وه���ي م�صاب���ة ب�إعاقة ،عن
غ�ضبها لتل���ك امل�شارك���ة الوا�سعة يف
ت�شيي���ع �شه���داء القنيط���رة) ..وله�ؤالء
الأغبي���اء نق���ول� :إن الع���دو ال ينظر �إىل
لبن���ان مبعزل عن �سوري���ة ،كما ال ينظر
�إىل �سوري���ة مبع���زل عن لبن���ان ،يكفي
�أنهم يقولون« :اجلبهة ال�شمالية» ،التي
تبقى الوحيدة التي جتعل فرائ�ض العدو
«الإ�رسائيلي» ترتع���د ،بعد �أن �أ�صبحت
احلدود اجلنوبية مرتاحة بف�ضل اتفاقية
الكامب عام  ،1979واحلدود ال�رشقية �أي
مع الأردن والفل�سطينيني مطمئنة ،بف�ضل
اتفاقيتي وادي عربه و�أو�سلو.
تل �أبي���ب املرتبك���ة �سيا�سي ًا على
امل�ست���وى الداخل���ي ،واملرجتف���ة على
حدوده���ا ال�شمالي���ة ،وزاده���ا ارجتاف ًا

�إطالل���ة ال�سيد ح�سن ن��ص�راهلل الأخرية،
مت�أكدة م���ن �أن �سورية و�إي���ران وحزب
اهلل الي���وم باتوا �أك�ث�ر اطمئنان ًا وراحة
يف مدياتهم احليوي���ة واجليو�سيا�سية،
لهذا دخل���ت يف مغامرتها ،لعلها ت�ؤدي
�إىل تط���ورات �أمنية تعيق جتذر املقاومة
ومتددها عند حدودها من جهة ،وتعرقل
االتف���اق الإي���راين  -الأمريكي من جهة
ثانية ،وحتبط التوجه الدويل املت�صاعد
ملواجهة الإرهاب ،والذي عليه ويجب �أن
يعتمد �أكرث ف�أك�ث�ر على اجلي�ش ال�سوري
و�إيران وحزب اهلل والعراق يف حما�رصته
و�رضبه من جهة ثالثة.
كي���ف �سيك���ون الرد عل���ى الإجرام
ال�صهي���وين ،نكتف���ي مبا قال���ه املعلق
الأمن���ي يف جري���دة «معاري���ف»
الإ�سبوعي���ة ال�صهيونية؛ بو�سي ميلمان:
«الإ�رسائيليون يعرتفون باخلط�أ ،لأن رد
حزب اهلل �سيكون يف �أكرث من مكان».
و�أمل ميلمان« :نرج���و �أال يندم من
اتخذ هذا القرار كم���ا ندم من اتخذ قرار
ت�صفي���ة عبا����س املو�س���وي ،لأنه جلب
ح�سن ن��ص�راهلل لهذا املن�صب ،ذاك العدو
العنيد ،الأكرث �رشا�سة من املو�سوي».
وهنا ي�ؤكد خرباء ا�سرتاتيجيون �أن رد
حزب اهلل كان قا�سياً ،فقد نفّذ عمليات عدة
بعد اغتيال ال�شهيد عماد مغنية ،لكنه مل
يعلن ع���ن ذلك ،منتظ���راً �أن يعلن العدو
عن �أي عملي���ة ،لكنه مل يتجر�أ على ذلك،
لأن معنويات �ضباط���ه وجنوده �ستنهار
�أكرث وت�صب���ح يف احل�ضي����ض ،لأنه كان
هناك عدة عمليات نوعي���ة باحرتافيتها
الرفيعة ..واحلبل على اجلرار.
باخت�ص���ار ،الرد ه���ذه املرة من قبل
املقاوم���ة لن يك���ون انفعالي���اً ..تابعوا
امل�شهد بدقة� ،إنه ال��ص�راع اال�سرتاتيجي
الذي ي�ؤكد حتمي���ة زوال «�إ�رسائيل» ،امل
يقل فالدميري بوت�ي�ن قبل نحو � 3سنوات،
�إن قواع���د النظام العاملي اجلديد يت�شكل
من �سورية؟

�أحمد زين الدين

ّ
ّ
«المستقبل» يتفاعل مع الحوار المستجد ..والمشنوق يتأهل
توات���رت املعلومات ح���ول التحاق
�أكرث من مئتي �شاب م���ن منطقة ال�شمال
بالتنظيم���ات التكفريي���ة امل�سلح���ة يف
�سورية والعراق يف الأ�شهر ال�ستة الفائتة،
وم���ا يعزز �صدقية ه���ذه معلومات وقوع
قتلى طرابل�سيني بني �صفوف التنظيمات
املذك���ورة يف هذين البلدي���ن� ،إ�ضافة �إىل
ا�ستهداف منطقة «جبل حم�سن» بتفجري
انتح���اري مزدوج ،م���ا ي�ؤك���د �أن قيادة
التكيفريني قادرة على جتنيد ه�ؤالء ال�شاب
يف �أعم���ال �إرهابية ت�سته���دف اال�ستقرار
يف لبن���ان ،عل���ى غرار ما ح���دث م�ؤخراً
يف «اجلب���ل» ،الأمر ال���ذي دفع باجلي�ش
والق���وى الأمنية �إىل اتخاذ �إجراءات �أمنية
مكثّف���ة يف «الفيح���اء» ،خ�صو�ص��� ًا يف
حميط املراكز الع�سكرية ،التي باتت هدف ًا
للإرهاب ،بح�سب التحقيقات مع موقويف

اخلاليا الإرهابية لدى خمابرات اجلي�ش.
الريب �أن �أجواء احل���وار ال�سائدة يف
الب�ل�اد �أ�سهمت يف تعزي���ز التعاون بني

لم يعد بمقدور
«المستقبل» استيعاب
ما أنتجه من تعبئة
مذهبية

خمتلف الأجهزة الأمنية ،ما يعك�س حر�ص
الأفرق���اء املكوّن���ة للحكوم���ة على منع
انفالت الو�ضع الأمني ،وبالتايل درء خطر
�إمكان تعرّ�ضها لالهتزاز ،لأنه لن يكون يف
م�صلحة �أي فريق ،لكن يف الوقت عينه ال
يرفع التعاون واحلر�ص هذان امل�س�ؤولية
عن «تي���ار امل�ستقبل»؛ �أح���د املكونات
الرئي�سي���ة للحكوم���ة ،يف م���ا �آل �إلي���ه
الو�ضع الأمن���ي يف ال�شمال و«عر�سال»،
و�أي�ض��� ًا يف حتوي���ل املبن���ى «ب» يف
�سجن رومي���ة �إىل «�إمارة تكفريية» �إبان
تويل اللواء �أ�رشف ريفي املديرية العامة
لق���وى الأمن الداخل���ي ،ال�سيما من خالل
حتري�ض ال�شارع ال�سُّ ني �ضد املقاومة ،ثم
انخراط «التيار» يف احلرب على �سورية،
وحماول���ة تطويع �أهايل «جبل حم�سن»،
ولهذه الغاية ا�ستخدم «احلريريون» كل

الق���درات املتاحة لهم ،مب���ا فيها تهريب
املجرم�ي�ن م���ن «رومي���ة» ،اللتحاقهم
بالف�صائل امل�سلحة يف اجلارة الأقرب.
بالت�أكي���د ،ه���ذه املغام���رات غ�ي�ر
املح�سوبة ،خ�صو�ص ًا تراكم التحري�ض عرب
�أعوام م�ضت ،وال���ذي �أنتج حالة تعبوية
مذهبي���ة لدى بع����ض ال�شب���اب ،و�صلت
�إىل ح���د مل يع���د ب�إم���كان «امل�ستقبل»
ا�ستيعابها ،ما دفعه���م �إىل االنخراط يف
التيارات املت�شددة ،بح�سب مرجع �إ�سالمي
متابع.
�إن ال�سل���وك احل���واري امل�ستج ّد لدى
«التي���ار الأزرق»� ،إ�ضاف���ة �إىل تغطيت���ه
للعملية الأمني���ة يف «رومية» و�سواها،
برز من خاللهما دور بارز لوزير الداخلية
نهاد امل�شنوق ،ال���ذي ت�صاعد جنمه على
ح�س���اب ريفي ،ال���ذي تقع عل���ى عاتقه

امل�س�ؤولية الأكرب عن احلالة الكارثية يف
املبنى «ب» ،واحت�ضان «قادة املحاور»
يف طرابل�س.
امل�شنوق الذي بع���ث بر�سالة تعزية
�إىل ح���زب اهلل با�ست�شه���اد «جمموع���ة
القنيط���رة» ،ي�سجّ ل نهج���ه ،تقدُّم ًا على
وزير الع���دل ،وبالتايل ب���ات (امل�شنوق)
م�ؤهَّ ًال لتويل �س���دة الرئا�سة الثالثة عند
�أي تغي�ي�ر حكومي ،م���ادام الرئي�س �سعد
احلري���ري يف اخلارج ،الأم���ر الذي يقلق
الوزي���ر الطرابل�سي ،ويح���د من طموحه،
وبالت�أكيد هو غري مطمئن �أي�ض ًا �إىل دوره
املقبل ل���دى فريقه ،خ�صو�ص��� ًا يف �ضوء
وجود تركيبته ال�سيا�سية الراهنة ،حتديداً
بني «نواب امل�ستقبل» يف طرابل�س.

ح�سان احل�سن
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من هنا وهناك

خرق «القنيطرة»:
ّ
«الطبطبائي» بخير ..والرد حتمي
رغ���م «ال�رضب���ة القا�سي���ة» الت���ي وجّ هتها
«�إ�رسائيل» حلزب اهلل ع�ب�ر ا�ستهداف جمموعة من
قياديي���ه يف منطقة القنيطرة ال�سورية� ،ضمّت �أي�ض ًا
�أحد القياديني البارزين يف احلر�س الثوري الإيراين،
ويف وقت �أجم���ع اخلرباء واملحلل���ون الع�سكريون
على اعتبار العملية جتاوزاً لكل اخلطوط احلمر يف
حم�أة ال�رصاع املفتوح ب�ي�ن اجلانبني� ،إال �أن حزب
اهلل الذي يتعر�ض حلرب �أمنية وا�ستخبارية «�صهيو
 �أمريكي���ة» هائلة ،ال ي�سقط من قامو�س منظومتهالأمني���ة احتماالت ا�سته���داف مبا��ش�رة لقيادييه
وك���وادره ،حتدي���داً عل���ى الأر����ض ال�سورية ،حيث
املواجهة الكربى بني حموري املقاومة ،و�سورية يف
قلبه ،و«�إ�رسائيل» ومن ي���دور يف فلكها ،خ�صو�ص ًا
�أن املنطقة ال�سورية التي ح�صل فيها اال�ستهداف لها
دالالت ا�سرتاتيجية ،وتخو����ض فيها تل �أبيب حرب ًا
بالوكالة �ضد اجلي�ش ال�سوري وحزب اهلل ،على وقع
معلومات �أك�ث�ر من تقرير �أمني ك�شف���ت �أن احلراك
اال�ستخباري «الإ�رسائيل���ي»  -الأمريكي  -الأردين
يف اجلن���وب ال�س���وري بلغ ذروت���ه يف الأ�سبوعني
الأخريين ،عرب رفد جمموعة «بالك ووتر» الأمريكية
التي تتمركز يف حميط بل���دة «نوى» بريف درعا،
بعنا��ص�ر �إ�ضافية ،والعم���ل اللوج�ستي �إزاء توحيد
اجلماع���ات امل�سلحة �ضمن �إط���ار «ج�سم ع�سكري
مرك���زي» ،لل���ر ّد بـ«فاعلية» كب�ي�رة على هجوم
«حمتمَل ج���داً» للجي�ش ال�س���وري وحزب اهلل �ضد
اجلماعات امل�سلحة يف القنيطرة ،وعمادها «جبهة

الن�رصة» ،التي فاق عديد جمنديها يف جهاز «�أمان
الإ�رسائيل���ي» عتب���ة  250م�سلحاً ،و«ل���واء �شهداء
الريم���وك» الذي ي�شبك م�سلحوه خيوط ًا هامة �أي�ض ًا
مع���ه ،حيث يرت�أ�س املدعو حممد بريدي  -وهو �أحد

األسد :فلتنتظر «إسرائيل»
ومرتزقتها في سورية ما
ال يتوقعونه ..بعد حماقتها
األخيرة تأكَّ َد أن نصرنا
بات أقرب مما يتصور الجميع

قياديي ه���ذا التنظيم  -جمموع���ة خا�صة مهمتها
تعقُّ���ب ونقل معلومات عن حرك���ة اجلي�ش ال�سوري
وح���زب اهلل �إىل اجلهاز املذكور مبا�رشة ،وفق �إ�شارة
التقارير.
ويف وق���ت �أك���دت القن���اة العا�شـ���رة العربية

جمهور املقاومة ي�شيّع القيادي ال�شهيد حممد عي�سى �إىل مثواه الأخري يف عرب�صاليم

(�أ.ف.ب).

¡ تقرير �رسّي

بُعيد تنفي���ذ العملية يف القنيط���رة �أن «�أبي علي
الطبطبائي»؛ م�س�ؤول القوة الهجومية يف حزب اهلل،
والذي م���ن املفرت�ض �أن يقود احل���رب املقبلة على
«�إ�رسائي���ل»  -ح�سب �إ�شارتها  -هو هدف ال�رضبة،
توقّف���ت الأجهزة الأمني���ة «الإ�رسائيلية» عند عدم
ذك���ر هذا الهدف يف بيان نعي ح���زب اهلل ل�شهدائه،
رغم التو�ضيح���ات «الإ�رسائيلية» ب����أن «العملية
ا�ستهدفته ب�شكل مبا��ش�ر» ،ليُلحَ ق ذلك مبعلومات
�أك���دت �أن القيادي املذكور بخ�ي�ر ومل يُ�صب خالل
اال�سته���داف .وبالتزام���ن� ،أ�شارت معلوم���ات �أمنية
مواكب���ة �إىل �أن �أخط���ر ما تواجه���ه الدوائر الأمنية
واال�ستخباري���ة على اختالفه���ا يف الكيان العربي
الآن ،يتمث���ل يف �أن التهديد االنتقامي حلزب اهلل رداً
عل���ى عملي���ة القنيطرة ال ميكن التكهُّ���ن به �أو حل
�شيفراته .فاحلزب ال���ذي اكتفى عقب العملية بنعي
�شهدائ���ه فقط� ،ألزم «�إ�رسائي���ل» بالغو�ص يف بحر
من الت�أوي�ل�ات ،ان�سحب �إرباك ًا وتخبُّط��� ًا �شديديْن
على كل دوائره���ا ال�سيا�سية والأمنية ،دلّت عليهما
ردود �أفعال قادتها وخربائها وحملليها الع�سكريني،
املحية:
وو�ضعهم جميع ًا مبواجهة �سيل من الأ�سئلة رِّ
هل �سي�أتي رد ح���زب اهلل من الرب� ،أو من البحر عرب
عملية كوماندو�س �ضد هدف بحري ح�سا�س� ،أو عرب
طائرة انتحاري���ة بال طيار� ،أو خ���ارج «�إ�رسائيل»
عرب ا�سته���داف �أي من �سفاراتها حول العامل� ،أو عرب
خطف جنود �أو �ضب���اط «�إ�رسائيليني» عند احلدود
م���ع لبنان؟ وماذا عن «هاج����س» �أنفاق حزب اهلل،
تق�ض م�ضاجع امل�ستوطنني يف اجلليل
والتي باتت ّ
وغري اجلليل ،حيث ت�شري تقارير الـ«�شني بيت» �إىل
�أنها تلفّ م�ستوطنات �أخ���رى ت�ضم من�ش�آت ومواقع
ع�سكري���ة ح�سا�س���ة؟ موقع «دب���كا» اال�ستخباري
لف���ت �إىل �أن «من �ضمن املخاطر الكربى التي باتت
تواجهه���ا �إ�رسائيل بعد عملي���ة القنيطرة يكمن يف
جهلن���ا ما �إذا كان حزب اهلل �ش ّق فع ًال �أنفاق ًا باجتاه
مناطقنا ،وك���م هو عددها ..فقد يكون مقاتلو احلزب
�أجنزوا فيه���ا كل حت�صيناتهم اللوجي�ستية وغريها،
خ�صو�ص��� ًا �أن م�ست�ش���ار وزير الدف���اع الإ�رسائيلي
عامو�س جلعاد مل ين���فِ وجود تلك الأنفاق» ،على
حد �إ�شارة املوقع العربي.
و�إذ رجّ حت معلومات �صحافية لبنانية �أن يت ّم
الرد عل���ى العملي���ة «الإ�رسائيلية»،على الأرا�ضي
ال�سوري���ة �أو يف فل�سط�ي�ن املحتل���ة ،عرب �رضبات
نوعية قد ال يغيب عن جتهيزها طيف اللواء الإيراين
قا�س���م �سليماين ،ك�شف قيادي بارز يف فريق الثامن
م���ن �آذار اللبناين �أن عملي���ة القنيطرة �أعطت حافزاً
قوي��� ًا لثالثي الأ�سد  -ن��ص�راهلل � -سليماين لك�شف
�أوراق ميداني���ة «هام���ة» مل ي�ستعمله���ا حم���ور
املمانعة حت���ى الآن ،مرجِّ ح ًا بقوة �أن ت�شهد �سورية
من الآن ف�صاع���داً ح�سم �أكرث من جبهة ح�سا�سة يف
املدى املنظور.
وعلى وقع ارت���دادات كالم الأمني العام حلزب
تق�ض م�ضاجع
اهلل ال�سيد ح�سن ن�رصاهلل التي ما زالت ّ
«الإ�رسائيلني» ،خ�صو�ص ًا ت�أكيده �أن حمور املقاومة
�سري ّد على �أي عدوان قد يُ�شن �ضد �أهداف يف �سورية،
ينق���ل دبلوما�سي عرب���ي زار الرئي�س ال�سوري ب�شار
الأ�سد م�ؤخ���راً ،م�ستو�ضح ًا م�آل الأو�ضاع يف �سورية
واملنطقة بعد جرمي���ة القنيطرة ،جواب ًا الفت ًا للأ�سد
مفاده« :فلتنتظر �إ�رسائيل ومرتزقتها يف �سورية ما
ال يتوقعونه ..بعد حماقتها الأخرية ت أ� َّك َد �أن ن�رصنا
بات �أقرب مما يت�صور اجلميع».

ماجدة احلاج

�أكد تقري���ر ا�ستخباري �أوروب���ي ُو�صف بـ«ال�رسي
للغاية» �أن «�إ�رسائيل» �أوكلت ملجموعات م�سلحة
مهمة مالحق���ة ومراقبة وتتبع حت���ركات عنا�رص
وجمموع���ات ح���زب اهلل يف املنطقة احلدودية مع
اجل���والن ،الفت ًا �إىل �أن هذه املهمة تكثفت منذ �شهر
ت�رشي���ن �أول املا�ضي ،ويف الأي���ام الأخرية تكثفت
الطلعات اجلوية للطائ���رات «الإ�رسائيلية» بدون
طيار لر�ص���د عملي���ات اجلي�ش ال�س���وري وكوادر
وقيادات ميدانية يف حزب اهلل.
وك�شف التقرير �أن املعلومات اال�ستخبارية تدفقت
عل���ى «�إ�رسائيل» من جه���ات عربي���ة و�إقليمية
خمتلفة� ،شكّل جهاز اال�ستخب���ارات الأردين الرافد
الأب���رز للمعلوم���ات ،والت���ي رك���زت يف معظمها
عل���ى ن�شاطات حزب اهلل ،وم���ا ي�ؤكد ذلك ت�رسيب
«�إ�رسائي���ل» معلوم���ات عن هوي���ة القائدين من
ح���زب اهلل اللذين مت ا�ستهدافهم���ا لو�سائل الإعالم
«الإ�رسائيلية».

¡ «�إ�رسائيل» تنتظر الر ّد

�أكد م�صدر ع�سكري «�إ�رسائيلي» �أن تل �أبيب متي ّقنة
�أن حزب اهلل �س�ير ّد على اعتداء اجلوالن ،و�أن جميع
ال�س��احات الت��ي توجد فيه��ا م�ص��الح «�إ�رسائيلية»
مر�ش��حة لتك��ون هدف ًا لهذا الرد الق��ادم ،متوقع ًا �أن
ّ
يك��ون املوق��ف «الإ�رسائيلي» �س��يئ ًا بع��د رد حزب
اهلل ،فه��ي لن ت�س��تطيع الرد ب�ش��كل عني��ف على رد
تنجر
ح��زب اهلل ،حتى ل��و كان رداً مزل��زالً ،حتى ال ّ
�إىل حلق��ة من الفعل وردة الفع��ل ،وهذه العملية يف
اجلوالن قد ت�ساعد نتنياهو يف تقوية مكانته ع�شية
االنتخاب��ات ،لكن �إذا ما �س��اءت الأم��ور وتدهورت
الأو�ضاع الأمنية ف�إن الأمور قد تكون عك�سية.

¡ خماوف �أوروبية

تتزايد خماوف الدول الأوروبية من احتمال وجود
�شبكات �إرهابية ال تقف حدودها عند دولة �أوروبية
واحدة ،ب���ل تنت�رش على امتداد الق���ارة الأوروبية.
امل�ص���ادر الأمنية �أك���دت �أن عمليات التن�سيق بني
الأجهزة اال�ستخبارية الأوروبية ازدادات منذ عملية
باري�س الأخ�ي�رة ،و�أن التحقيقات الأولية ت�شري �إىل
وجود امتدادات وخيوط ما تزال غري وا�ضحة متام ًا،
خ�صو�ص ًا �أن الأ�سلح���ة التي ا�ستُخدمت يف عملية
باري�س مل يكن م�صدره���ا من داخل فرن�سا ،بل من
دول �أوروبية جماورة ،واخل�شية تكمن يف ما ت�شري
�إلي���ه التقارير من �أن الذين يدي���رون ال�شبكات هم
�إرهابيون عائدون من �سورية ،ربطت بينهم عالقات
م���ع �إرهابي�ي�ن �آخرين قاتلوا و�إياه���م يف امليدان
ال�س���وري ،وما زالت ه���ذه العالق���ات قائمة رغم
عودتهم ،و�إذا م���ا �صدقت تقديرات الأجهزة الأمنية
ف�إن ذل���ك �سيكون كابو�س��� ًا بحلق���ات مت�سل�سلة
�ست�شهدها �شوارع املدن الأوروبية.

¡ حتقيقات مكثفة

ك�ش��ف تقرير �ص��ادر ع��ن ال��ـ«� »C.I.Aأن �أجهزة
اال�ستخبارات الغربية ،مبا فيها جهاز املخابرات
الأمريك��ي� ،أخ�ضع��وا �أك�ثر م��ن � 1130إرهابي�� ًا
�أجنبي��اً ،وم��ن جن�سي��ات خمتلف��ة ،للتحقي��ق يف
مراك��ز اعتق��ال خمتلف��ة يف دول منطق��ة ال�رشق
الأو�سط ،وهذا العمل اال�ستخباري بد�أ منذ ت�شكيل
التحالف الدويل برئا�سة الواليات املتحدة ،حتت
�شع��ار حماربة تنظيم «داع���ش» .و�أو�ضح التقرير
�أن بع�ض ه�ؤالء ُح ِّقق معهم ب�شكل مك ّثف و�ضاغط
ل�ساع��ات ،و�آخري��ن خ�ضعوا ال�ستج��واب ا�ستغرق
�أيام��اً ،حيث ُنقلوا م��ن املعاب��ر احلدودية للدول
املجاورة ل�سورية �إىل مراكز للتحقيق ،م�ضيف ًا �أن
الذي��ن يقاتلون يف �صفوف داع���ش داخل �سورية
لي�سوا جمهولني ،فمعظمهم ُق ِّدمت لهم الت�سهيالت
واجت��ازوا احل��دود �إىل �سوري��ة بتن�سيق خفي مع
ال�سلطات الرتكية.

 6عـربـي ــ دولي
أبو مازن ..وحكاية
«شارلي إيبدو» وقطاع
غزة
�شه���دت يف الأيام املا�ضي���ة مواقع
التوا�ص���ل االجتماعي �سي�ل�اً وا�سع ًا من
االنتق���ادات لل�سيد رئي����س ال�سلطة على
خلفية م�شاركته يف «م�سرية اجلمهورية»
�ضد الإرهاب يف باري�س؛ منها انطلق من
خلفية �أن الإرهابي نتنياهو كان يف مقدمة
امل�شاركني ،ومنها كتب من خلفية �أن ما
�أ�صاب �شعبنا ج���راء العدوان على قطاع
غزة هو الأح���ق يف �أن يذهب �إليه رئي�س
ال�سلطة ليبل�سم جراحه يف هذه الظروف
ال�صعب���ة ،حي���ث ال كهرب���اء وال �إعمار،
واحل�صار املتوا�صل ،والبطالة املتزايدة،
وال�رضائب مرتفع���ة ،و�أطفال ميوتون من
�شدة ال�ب�رد ،والعائالت امل�رشدة بالآالف،
واالنق�سام يغتال الآمال ..ومن بني ه�ؤالء
من قال �إن رئي����س ال�سلطة كان عليه �أن
يغ���ادر امل�سرية ملجرد وج���ود الإرهابي
نتنياهو ،ومن االنتق���ادات لأبو مازن �أن
علي���ه رف�ض تلبية الدع���وة ،لأنه مل تتم
دعوت���ه �إالّ بعد �أن �أكد نتنياهو م�شاركته
يف م�سرية باري�س.
ما كُ تب حُمقّ ،فال يُعق���ل �أن يت�صدّر
نتنياه���و امل�سرية وعل���ى بُعد مرت يقف
�أب���و م���ازن ،ونع���م� ،أهلن���ا يف غزة هم
الأوىل بالزيارة ،ونع���م ،ال �أحد ي�ستطيع
�أن يربر التقاع�س يف الذهاب �إىل القطاع،
ومهما تك���ن املربرات ،حتى ولو افرت�ضنا
�أن «حما����س» �ستعمل عل���ى تعطيلها
والت�شوي�ش عليها ،ونعم� ،أي�ض ًا امل�شاركة
يف املب���د�أ ال ي�شوبها اخلط�أ ،لأننا نعاين
م���ن الإره���اب املنظَّ ���م ال���ذي متار�سه
«�إ�رسائي���ل» على م���دار  66عاماً ،ونعم،
ف����إن العامل الذي وق���ف يف باري�س �ضد
الإرهاب ،هو ذات���ه من يحمي الكيان من
امل�ساءلة القانونية والأخالقية..
رح���م اهلل املمثّل ال�س���وري «ح�سني
البورظ���ان» عندما ح���اول يف م�سل�سل
«�صح النوم» �أن يربط بني من يريد �أو ًال
معرفة ماذا ج���رى يف �إيطاليا ب�أن عليه
معرفة ما ج���رى يف الربازي���ل ،ف�إن من
�شارك يف باري�س عليه �أو ًال �أن يعرف ماذا
ح�صل يف غزة؟

رامز م�صطفى
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المحكمة الجنائية الدولية:
انتصار لفلسطين ..ومشكلة للفلسطينيين
ال �ش��� ّك �أن م���ا قام ب���ه الرئي�س
الفل�سطين���ي حمم���ود عبا����س م���ن
قب���ول اخت�صا�ص املحكم���ة اجلنائية
الدولي���ة واالن�ضم���ام �إىل نظام روما
الأ�سا�سي ،يُع ّد خطوة هامة يف حتقيق
العدالة لل�شع���ب الفل�سطيني ،ولردع
«�إ�رسائيل» ع���ن جرائمها التي تعدّت
يف كث�ي�ر من الأحي���ان جرائم احلرب
واجلرائ���م �ضد الإن�ساني���ة لرتقى �إىل
م�ستوى «الإبادة» ،من خالل احل�صار
التجويعي ال���ذي مار�سته على قطاع
غزة ،وغريها من املمار�سات امل�ستمرة
منذ عقود.
قد يكون االن�ضم���ام �إىل املحكمة
خطوة جبارة �ستعرّي قادة «�إ�رسائيل»
�أم���ام الر�أي الع���ام العاملي ،بو�صفهم
قتل���ة الأطفال عم���داً ،ومرتكبو جرائم
دولية كربى ،ث���م هاربون من العدالة،
لكن ال بد من �إدراج بع�ض املالحظات
ح���ول مو�ضوع االن�ضم���ام وما ينتظر
الفل�سطينيني منه:
�أوالً :بعك����س املحاك���م الدولي���ة
الأخ���رى الت���ي حتاك���م عل���ى وقوع
جرائم تاريخية �سابقة� ،إن اخت�صا�ص
املحكم���ة اجلنائي���ة الدولي���ة هو ذو
بع���د م�ستقبل���ي� ،أي �إنه���ا ال حتاكم
على جرائم دولية ارتُكبت قبل تاريخ
�إق���رار نظام روم���ا الأ�سا�سي يف متوز
 ،2002وت�ستطيع الدول���ة التي تن�ضم
�إىل املحكمة �أن تخت���ار التاريخ الذي
تريد للمحكمة �أن متار�س اخت�صا�صها
�ضمنه ،وه���و يف حال���ة فل�سطني 13
حزي���ران � ،2014أي تاريخ بدء العملية
«الإ�رسائيلية» الأخرية �ضد قطاع غزة.
ولق���د انتقد كرث م���ن احلقوقيني
قيام ال�سلطة الفل�سطينية بتحديد هذا
التاري���خ ،معتربين �أنه ميكن حما�سبة
«�إ�رسائي���ل» عل���ى اجلرائ���م الت���ي
ارتكبتها قبل ذلك ،خ�صو�ص ًا عام ،2009
�أي عملي���ة الر�صا����ص امل�صبوب ،وقد
تكون وجهة النظر تلك حمقة ،لناحية

ُ
غرق نتنياهو في بركة دم
االنتخابات ت ِ

يرتفع من�سوب االعتداءات ال�صهيونية
مع اق�ت�راب موعد االنتخابات يف الكيان
الغا�ص���ب يف �آذار املقب���ل ،بهدف ح�صد
م���ا �أمكن من الأ�صوات ،وك�سب املزيد من
النق���اط ،ال�سيما يف الأم���ن ،وال �شك �أن
العدوان ال�صهيوين على موكب املقاومة
الإ�سالمية يف القنيط���رة يقع �ضمن هذه
ال�سيا�سة الإجرامية للحكومة ال�صهيونية،
ويدل يف الوقت نف�س���ه على مدى تقهقر
اجلماعات امل�سلحة يف �سورية من جهة،
وم���دى تن�سيقها مع الكي���ان ال�صهيوين
م���ن جهة �أخرى ،وال ميكن اعتباره خارج
�سياق االعت���داءات ال�صهيونية على غزة
وال�ضف���ة والقد�س وخمتل���ف حماوالت

حتقيق نقاط يف ال�سباق االنتخابي.
ودون الدخ���ول يف تفا�صي���ل �صم���ت
املجتمع الدويل عن االعتداءات ال�صهيونية
عل���ى فل�سط�ي�ن و�سورية ولبن���ان ،والتي
تك���ررت عدة م���رات يف غ�ض���ون �أ�سابيع،
وعج���زه عن ردع ال�صهاين���ة وحما�سبتهم
على جرائمهم ،ويجب الوقوف عند الأحداث
التي ت�صدرت بداية العام احلايل ،وت�أثريها
على ال�رصاع يف ال�رشق الأو�سط ،خ�صو�ص ًا
ت�سارُع التط���ورات يف �أوروبا بعد الهجوم
امل�سل���ح على جمل���ة «�ش���اريل ايبدو»،
وارتف���اع وت�ي�رة اخلطاب الدين���ي ب�شكل
عام ،وا�ستثم���ار ذلك �صهيوني ًا يف ال�سباق
االنتخاب���ي ،وعل���ى ال�صعيدي���ن الداخلي

�أن تقاري���ر عدّة �ص���درت عن منظمات
دولي���ة ،و�أهمه���ا تقري���ر غولد�ستون،
الذي تو�صّ ل �إىل �أدلة تدين «�إ�رسائيل»
بجرائم ح���رب وجرائم �ضد الإن�سانية،
بالإ�ضافة �إىل �شه���ادات جنود اجلي�ش
«الإ�رسائيل���ي» �أنف�سهم .لكن امل�شكلة
تكم���ن يف �أن تل���ك التقاري���ر �أدان���ت
«�إ�رسائي���ل» ومعها حركة «حما�س»
�أي�ض��� ًا بارتكاب جرائم ح���رب .وهكذا
تكون ال�سلط���ة الفل�سطينية بتحديدها
تاري���خ حزيران  2014قد حمت �أع�ضاء
منظمة «حما����س» م���ن �أي �إمكانية
للمث���ول �أمام املحكم���ة مبوجب تلك
التقارير.
ثاني���اً :من املفي���د الت�أكي���د �أن
املحكمة اجلنائية الدولية ،على عك�س
املحاك���م الوطنية؛ ال متل���ك �سلطات
تنفيذ مبا��ش�رة للقان���ون ،وعليه ،ال
ت�ستطيع �أن تنفّذ �أم���راً بالقب�ض على

�أي �شخ�ص �أو تفتي�ش منزل �أو من�ش�أة،
�أو �إجب���ار ال�شهود على املثول �أمامها،
بل تعتمد عل���ى ال�سلط���ات الوطنية
يف تنفيذ ذلك ،ل���ذا يبقى الأمر منوط ًا
بتعاون الدول معها ،وهكذا ،يكون من
واجب ال�سلط���ة الفل�سطينية التعاون
م���ع املحكمة ،مبوج���ب املادة  86من
نظام روما الأ�سا�سي� ،أما «�إ�رسائيل»،
وهي دولة غري طرف ،فهي غري ملزمة
بالتع���اون �إال يف حال �صدور قرار من
جمل����س الأمن  -وه���و م�ستحيل � -أو
توقي���ع اتفاقية خا�ص���ة مع املحكمة
بهذا الإطار ،ولن تفعل بالت�أكيد.
هذا التع���اون �سي�سب���ب م�شكلة
لل�سلط���ة الفل�سطيني���ة يف امل�ستقبل،
�إذ يفرت����ض بها ت�سلي���م �أي فل�سطيني
 مق���اوم � -إىل املحكم���ة ،يف حالّمت اتهامه بالقي���ام ب�أعمال حربية ال
متيّز ب�ي�ن املدنيني والع�سكريني ،وهو

فل�سطينيون يهربون من الق�صف الهمجي ال�صهيوين على �إحدى مدار�س غزة

واخلارج���ي ،ال�سيما مو�ض���وع اال�ستيطان،
وحماول���ة نتنياهو ت�سجي���ل �أعلى ن�سبة
ا�ستيط���ان و�أط���ول فرتة حك���م يف تاريخ
ر�ؤ�ساء احلكومات ال�صهيونية املتعاقبة.
�رضاوة املعركة االنتخابية ال�صهيونية
جاءت بعد ف�شل الع���دوان ال�صهيوين على
قطاع غزة ،غري �أن �صمود القطاع املحا�رص
وال�ضفة والقد�س �أجه�ض العدوان و�أهدافه،
ونقل الق�ضي���ة الوطني���ة الفل�سطينية �إىل
م�ستوى �أكرث تقدُّم��� ًا على ال�صعيد الوطني
والعرب���ي والعامل���ي ،وك�ش���ف املزي���د
م���ن احلقائق ح���ول الطبيع���ة العدوانية
والعن�رصية والفا�شية للكيان املحتل.
كذلك ف�إن �سيا�س���ة التمييز العن�رصي

ت�صاعدت على نحو غري م�سبوق يف ال�شارع
ال�صهيوين ،ولدى حكومة نتنياهو اليمينية
املتطرف���ة ،و�سل�سلة القوان�ي�ن العن�رصية
الهادفة �إىل حتوي���ل التمييز العن�رصي �إىل
حالة قانوني���ة عرب ت�رشيع من���ع العرب
م���ن ال�سك���ن يف الأحي���اء اليهودية ،و�سن
قانون «دولة قومية لليهود» ،ما �سيعك�س
نف�سه الحق ًا �سلب ًا على الأو�ضاع القانونية
واالجتماعية لأه���ايل فل�سطني يف مناطق
ال���ـ ،48و�أي�ض��� ًا موا�صلة عملي���ات الدهم
اليومية للمدن والقرى يف ال�ضفة الغربية،
ومدينة القد�س التي تتعر�ض لأ�رش�س عدوان
منذ االحتالل ال�صهيوين عام  ،1967مبا يف
ذلك التع���دي على املقد�س���ات الإ�سالمية

م���ا ميك���ن �أن يرقى مل�ست���وى جرائم
حرب مبوج���ب القانون ال���دويل ،لكن
نظام روما الأ�سا�س���ي �أوجد ح ًال لهذه
املع�ضل���ة ،وه���ي �أن تق���وم ال�سلطة
الفل�سطيني���ة بنف�سه���ا مبحاكمته���م،
وهكذا يتعذّر عل���ى املحكمة الدولية
القي���ام بذل���ك� ،إذ �إن نظ���ام املحكمة
يق���وم على «مب���د�أ التكام���ل» ،الذي
يعني �أن اخت�صا�ص املحكمة اجلنائية
الدولية «مكمّل» للواليات الق�ضائية
اجلنائي���ة الوطني���ة ،ولي����س بدي�ل�اً
عنه���ا ،بحي���ث متار����س اخت�صا�صها
عندما تكون الأنظم���ة الوطنية «غري
ق���ادرة» �أو «غري راغب���ة» بالتحقيق
وحماكمة «الأ�شخا����ص الطبيعيني»
من مرتكبي اجلرائ���م الدولية ،فيكون
م���ن واجب املحاك���م املحلية حتقيق
العدال���ة ،وتكون املحكم���ة اجلنائية
الدولية «املالذ الأخري» ،تاركة للدول
الأع�ضاء القي���ام بـ«واجب املقا�ضاة
والتحقيق».
هذا يف القانون� ،أما يف ال�سيا�سة،
فالأكي���د �أن «�إ�رسائي���ل» لن تتعاون
م���ع املحكم���ة ،ولن تق���دِّم له���ا �أي
ت�سهيالت للتحقي���ق ،وقد يتم ال�ضغط
من قبل الوالي���ات املتحدة الأمريكية
و«�إ�رسائي���ل» عل���ى املدع���ي العام
للمحكمة ال�سيدة فاتو بن�سودا ،لرف�ض
الق�ضية� ،أو ا�ستخدام الآليات املتاحة
يف نظ���ام روم���ا الأ�سا�س���ي لت�أجيل
التحقيق ،ويبقى املو�ضوع بالرغم من
ذلك انت�صاراً لفل�سطني و�شعبها حققته
ال�سلط���ة الفل�سطينية ،لكن يبقى �أمام
ال�سلطة الفل�سطيني���ة التحدي الأكرب:
كيف �ستتخل�ص من �سي���ل االتهامات
التي �ستُطلق �ضدها من داخل فل�سطني
وخارجه���ا يف حال قام���ت مبحاكمة
�أع�ضاء من «حما�س» لتخلي�صهم من
الق�ضاء الدويل؟

د .ليلى نقوال الرحباين

وامل�سيحية ،وحماوالت تهويدها ،عرب هدم
بع�ضها و�إقامة معاب���د يهودية بد ًال منها،
وم�صادرة منازل املقد�سيني.
مو�س���م زرع املوت الهمجي ال�صهيوين
واملتاجرة باحلروب بهدف حتقيق �إجنازات
�أمني���ة و�سيا�سية قبل االنتخابات لن يُثمر
�إال ف�ش�ل�اً �سيا�سي��� ًا و�أمني���اً ،والإجنازات
التي حققه���ا نتنياهو يف الأمن وال�سيا�سة
واال�ستيط���ان على ح�ساب دم���اء الأطفال
والن�ساء وال�شيوخ� ،ستتحول �إىل لعنة على
يد املقاومني يف فل�سطني و�سورية ولبنان،
و�ستمهّد لتحرير غري بعيد.

�سامر ال�سيالوي

www.athabat.net

( العدد  )342اجلمعة  23 -كانون الثاين 2015 -

7

ُ
«الربيع العربي» يشعل جمرته الخامسة
�أ�شعلت «�إ�رسائي���ل» العام اخلام�س
لـ«الربي���ع العربي» بغ���ارة على مثلث
املقاومة يف اجل���والن (�سورية � -إيران -
لبنان) لتبد أ� املرحلة الثانية من «الربيع
العرب���ي» ،بعدما �أ�شع���ل «البوعزيزي»
املرحل���ة الأوىل بنف�سه احتجاجاً ،فكانت
ثورة تون�س الت���ي �أ�سقطت زين العابدين
بن علي يف يناي���ر  ،2011وبد�أ ما ي�سمى
«الربي���ع العربي» ،لت�ستعي���د ال�شعوب
حريتها وحقوقها والقرار امل�ستقل.
انتقل���ت ع���دوى الث���ورة التون�سية
�إىل م��ص�ر ،فكانت ث���ورة  25يناير ،2011
والتي �أجربت الرئي�س ح�سني مبارك على
التنحي يف �شباط  ،2011ثم انتقلت الثورة
�إىل اليمن ،وبعدها يف ليبيا �ضد القذايف،
وبعده���ا يف �آذار  2011ا�شتعلت ما �سميت
«الث���ورة» يف �سورية ،وبعد �أربع �سنوات
من «الربيع العربي» كان احل�صاد كارثياً،
ولن يزهر ربيع �أو ي�ستقر �أمن �أو ا�ستعادة
كيان �إال بعد عق���ود عديدة ،و�أنتج الربيع
الدموي الأ�سود ما يلي:
�سقط الر�ؤ�س���اء الفراعن���ة وامللوك؛
القذايف مقتو ًال بر�صا�ص فرن�سي ،ومبارك
م�سجون��� ًا  -على طريق ال�ب�راءة  -وزين
العابدين الجئ��� ًا يف ال�سعودي���ة ،وعلي
�صال���ح عاد �إىل اليمن �رشيك ًا يف ال�سلطة،
والرئي�س الأ�سد مقاوم��� ًا �صامداً يف وجه
الإع�صار التكفريي واملتعدد الأ�سماء دولي ًا
و�إقليمياً.
انهارت الدول و�سقط���ت امل�ؤ�س�سات،
فليبيا مازالت حترتق ،ويتقاتل التكفرييون
والعلمانيون ،والقبائل واجلهات املتعددة،
وحكومتان وميلي�شي���ات متعددة ،ونفط
م�رسوق ،وانتقلت م���ن جماهريية العبث
الوهم���ي �إىل جم���زرة القت���ل اليوم���ي
والتق�سيم الزاح���ف �إىل ليبيا واال�ستعمار
الأمريك���ي اجلديد لل�سيط���رة على النفط
واجلغرافيا.
اليم���ن وانقالب املع���ادالت والقتال

امل�ستم���ر ،وانهي���ار الدول���ة ،وت�سل���ل
«القاع���دة» وهزمي���ة ال�سعودي���ة يف
حديقتها اخللفية.
�أما �سورية؛ �ساحة ال�رصاع املركزية،
فق���د ا�ستطاعت ب�صمود حم���ور املقاومة
ك�ش���ف خ���داع الربيع الأ�س���ود ،وف�ضحت
ا�ستغالل �أمريكا وحلفائها ملعاناة النا�س
ومطالبهم ،وكي���ف ا�ستعملهم الأمريكيون
واخلليجي���ون حطب ًا ووق���وداً مل�رشوعهم
ال��ش�رق �أو�سط���ي اجلديد ،وج��س�ر عبور
لتفكيك الدول وتق�سيمها� ..صمدت �سورية
وحلفا�ؤها فا�ستنزفها الأمريكيون بوا�سطة
التكفريي�ي�ن ،لكنه���ا ا�ستنزفت الأمريكيني
والأت���راك ومتعددي الأني���اب ،فجربوا كل

المرحلة المقبلة ستشهد
مواجهة مباشرة بين
المحور المقاوم والمحور
األميركي – الصهيوني..
وتوسيع رقعة المواجهة
ماليني امل�صريني يف ميدان التحرير و�سط القاهرة يف يناير 2011

الو�سائ���ل املتوح�ش���ة وغ�ي�ر الأخالقية،
وف�شل���وا يف �إ�سق���اط الدول���ة والنظ���ام،
وانك�شف���ت م�ؤامراته���م ،واعرتف���وا �أخرياً
بل�سان �أمريكي بـ«وجوب ح�ضور الرئي�س
الأ�سد على طاولة املفاو�ضات» ،و�أن احلل
ال�سيا�سي هو الأوحد حلل الأزمة ال�سورية.
ال�س����ؤال املط���روح� :أي���ن ال�شع���وب
و�أحزابها يف الربيع الأ�سود؟
يف تون����س انتخب النا����س الباجي

ال�سب�سي (وزي���ر داخلية احلبيب بورقيبة
ع���ام  ،)1970وثورة ال�شب���اب �أنتجت ابن
الثمان�ي�ن ،و«حركة النه�ض���ة» تراجعت،
والتكفرييون يقرعون الأبواب.
�سق���ط «الإخ���وان امل�سلم���ون» يف
م��ص�ر ،و�سقطت �أحالم ثمان�ي�ن عام ًا من
العمل والتنظيم ،و�سقط م�رشوع «الإ�سالم
ال�سيا�س���ي» املهجَّ ن �أمريكي��� ًا و�إنكليزياً،
وطُ عن الإ�س�ل�ام و�أ�ضحى رهينة جتربتني:

جترب���ة «الإخوان» املتحج���رة اجلامدة،
وجترب���ة التكفرييني املتوح�ش���ة ،والتي
غيرّ ت وجه الإ�سالم و�صنعت �إ�سالم ًا جديداً
ال مي���تّ �إىل الإ�س�ل�ام الأ�صيل �إال بانتحال
ال�صفة.
الربيع العربي يُطفىء �سنته الرابعة
ليب���د أ� مرحلته الثانية م���ن م�سريته وفق
مراحل �أربعة هي كما يلي:
بدء الثورات بتحركات �شعبية حملية

«شارلي ايبدو» ..والتداعيات السياسية الفرنسية
كان وقع عملية «�شاريل ايبدو» على فرن�سا �أليماً،
ال�سيم���ا �أن الدولة تتحمّ���ل امل�س�ؤولية يف هذا امللف
الأمني ،لأنه���ا كانت من الدول الت���ي دعمت الإرهاب
التكف�ي�ري واحت�ضنته ،لكي ت�ستفيد منه يف م�رشوعها
ال�رشق الأو�سطي الداعي �إىل ا�سقاط النظام يف �سورية،
لكنها �ساهمت ،وبطريقة غري مبا�رشة ،يف �إيجاد البيئة
احلا�ضن���ة لتلك املجموع���ات التكفريية يف املجتمع
الفرن�سي حتى �أ�صبحت ت�شكّل خطراً كبرياً عليه.
كانت تداعيات هذه العملية خطرية على املجتمع
الفرن�س���ي ،وق���د �شبّهها البع�ض ب���ـ� 11أيلول فرن�سي،
وتالي��� ًا املجتم���ع الأوروبي ،وه���ذا م���ا يدفعنا �إىل
الت�سا�ؤل :هل �ست�ستم���ر فرن�سا يف �سيا�ستها الداخلية
بعدم االكرتاث مب�شاعر امل�سلمني كما كانت �سابق ًا من
خ�ل�ال بع�ض القوانني التي متنع امل���ر�أة امل�سلمة من
دخ���ول اجلامعة باحلجاب ،ومن خ�ل�ال ترك احلريات
عل���ى غاربها ،و�إن م�سّ ت بحريّة ومعتقد امل�سلمني من
خ�ل�ال الر�سوم ال�ساخرة من النب���ي حممد (�صلى اهلل
علي���ه و�آله و�سل���م) وهو نبي لـ 1.5ملي���ار م�سلم يف
الع���امل؟ �أال ت�شعر فرن�سا بخطر االنق�سام يف املتجمع
الفرن�سي بني امل�سلمني وامل�سيحني ،خ�صو�ص ًا �أن عدد

امل�سلمني كب�ي�ر ن�سبي ًا ( 6مليون م���ن �أ�صل  ،)66بعد
�إعالنها بعد اجلرمي���ة �أنها مع هذه احلريات؟ وما هي
ت�أثريات هذا املناخ الطائفي على دول اجلوار ،كبلجيكا
و�أملانيا وبريطانيا..؟ وهل �سيدفع هذا اخلطر التكفريي
بفرن�س���ا �إىل �إعادة النظ���ر يف �سيا�ستها الإقليمية يف
طريقة التعاطي مع ملف الإرهاب؟ وهل �س ُتغيرِّ فرن�سا
من �سيا�ستها يف العالقة م���ع �سورية وتقبل بت�سوية
�سيا�سية يكون الرئي�س ب�شار الأ�سد �أ�سا�سي ًا فيها؟ وهل
اقتنعت فرن�س���ا ب�أن ا�ستقرار الو�ض���ع يف �سورية هو
املدخل الطبيعي للق�ضاء على الإرهاب التكفريي ،ومن
دونه ي�صع���ب الق�ضاء عليه؟ وهل �ستب���دّل �أولوياتها
الأمنية ،فت�صبح �أولويته���ا حماربة الإرهاب التكفريي
ولي�س �إ�سقاط النظ���ام يف �سورية؟ وهل �ستعيد النظر
يف موقفها الراف�ض لتوقيع االتفاق النووي مع �إيران؟
ت�ستحق حادثة «�شاريل ايبدو» من فرن�سا والدول
التي تدور يف فل���ك �أمريكا �إعادة النظ���ر يف مواقفها
الإقليمي���ة ،ويف طريق���ة حماربتها للإره���اب الذي ال
يري���دون الق�ضاء عليه ،بل اال�ستفادة منه كورقة �أمنية
وع�سكرية من �أجل حت�س�ي�ن �رشوطهم يف املفاو�ضات
التي مل تن�ضج ظروفها بعد.

تقول م�صادر مطلعة على امللف النووي االيراين
�إن اللق���اءات املبا�رشة بني وزي���ر اخلارجية الإيراين
ووزير خارجية �أمريكا قد قطع���ت �أ�شواط ًا هامة ،و�إن
اللقاءت مل�ساعديهما هي ال�ستكمال اخلطوات ،م�ضيفة
�أن الأمور تتجه نحو توقيع االتفاق النهائي يف املوعد
املقرر يف �شهر متوز املقبل.
علين���ا االنتظار ل�ن�رى حقيقة م���ا �ست�صل �إليه
الأمور ،فهل �صحيح �أن �أمريكا جادة يف �إيجاد خامتة
�سعي���دة له���ذا امللف؟ وه���ل باتت مقتنع���ة ب�أنه ال
ميكنه���ا اال�ستفادة من امللف النووي من �أجل حت�سني
�رشوطها يف امللفات الإقليمي���ة الأخرى يف املنطقة،
ل���ذا �ستذهب �إىل توقيع االتف���اق مع �إيران؟ وهل تظن
�أم�ي�ركا �أن هذا االتفاق املنوي توقيعه �سيُنهي مرحلة
ح�سا�س���ة ومعقّدة من العالق���ات الإيرانية الأمريكية،
والت���ي ا�ستمرت  11عاماً ،و�سيفتح �صفحة جديدة من
العالقات على امل�ستوى الإقليمي ،ميكن �أن ت�ساهم يف
حتري���ك امللفات العالقة يف منطق���ة ال�رشق الأو�سط،
و�إيجاد ت�سوية لها؟

هاين قا�سم

(�أر�شيف)

دون تدخ���ل ظاهر من اخل���ارج الذي كان
خمتبئ ًا وراء الكوالي�س والأقنعة مبا �سمي
ث���ورات «الفاي�سبوك» وانته���ت ب�إ�سقاط
الر�ؤ�ساء.
ن��ش�ر «الفو�ضى اخلالق���ة» �أمريكياً،
والهدام���ة ميداني���اً ،وتخري���ب الب�ل�اد
واملجتمع���ات ب�شكل منهج���ي ،وتثبيت
وقائ���ع دميغرافي���ة جدي���دة وفق تهجري
طائف���ي ومذهبي وقومي لبن���اء مداميك
الدول والكيانات اجلديدة.
�سيطرة اجلماعات التكفريية امل�سلحة
عل���ى اجلغرافي���ا والث���ورات ،و�إق�ص���اء
املعار�ضات املحلية و�أهل البلد ،ف�أ�صبحت
«داع����ش» و«الن��ص�رة» و«�أن�ص���ار
ال�رشيعة» و«�أن�صار بيت املقد�س» بدي ًال
ع���ن �أح���زاب «املعار�ض���ة» و«الإخوان
امل�سلمني» و«االئتالف ال�سوري» ،فانتهت
الثورات ال�شعبية ل�صالح اخلالفة املزوّرة.
ب���د�أت بالغ���ارة «الإ�رسائيلية» �ضد
املقاوم���ة يف القنيطرة ،والت���ي �ست�شكل
منعطف��� ًا مف�صلي��� ًا يف ال��ص�راع العربي
 «الإ�رسائيل���ي» والربي���ع الأ�سود وبدءاملواجهة املبا�رشة ب�ي�ن املحور املقاوم
واملحور الأمريكي  -ال�صهيوين ،واال�شتباك
دون قفازات �أو �أقنعة ،حيث نزل الالعبون
احلقيقيون ،بعدما ا�ستُنزفت القوى البديلة
والأدوات ،ما يعني تو�سيع رقعة جغرافيا
املواجهة بني املحورين.
الربيع الأمريك���ي  -ال�صهيوين �أحرق
بالدن���ا ،وعا�شت الأم���ة اخلريف الدموي..
فه���ل �سيبد�أ اخلريف الغرب���ي واخلليجي
و«الإ�رسائيلي» ،ويب���د أ� الربيع احلقيقي
لأمتنا ب�إع�ل�ان االنت�صار بعدما �صمدنا 4
�سنوات؟

د .ن�سيب حطيط
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أكد أنه لوال «الحزب» لتحول سهل عكار إلى سهل نينوى
العميد فرحات :حرب استنزاف الجيش «اإلسرائيلي» على جبهة سورية بدأت
م�شاريع «�إ�رسائيل» التخريبية
�أ�صابت املنطقة بخ�سارة فادحة،
�أهمها تلغيم العقل� ،إ�ضافة �إىل
خ�سائر الب�رش واحلجر ،لكن
ليقظة حزب اهلل وكالم ال�سيد
ن�رص اهلل عن ا�سرتاجتية هجومية
تطال ما بعد اجلليل له وقعه
النف�سي البليغ على «�إ�رسائيل»
و�شعبها ..ال�صهاينة ينتظرون ر ّد
احلزب على «عملية القنيطرة»،
يف ظ ّل كالم متزايد عن قواعد
لعبة جديدة.
عن ال�سيناريوه���ات املتعددة ،حتدثت
جريدة «الثبات» مع العميد املتقاعد
اليا�س فرحات ،و�إليكم �أبرز ما جاء:
ي�ضع العميد حطيط عدوان «�إ�رسائيل»
يف القنيط���رة يف �إط���ار م�سعى �إيقاف
وت�ي�رة بن���اء املقاوم���ة يف اجلوالن،
يق���ول :ب�ي�ن اجل���والن املح���رّر الذي
يتقا�سم���ه اجلي�ش ال�سوري واجلماعات
التكفريية ،وما بني الق�سم الذي ت�سيطر
علي���ه «�إ�رسائي���ل» هن���اك حماولة
لإنت���اج واقع ي�شبه حال���ة لبنان بني
�أع���وام  1990و ،2000حيث كانت هناك
مقاوم���ة وقواعد ا�شتب���اك (تعدّلت يف
تفاهم  )1996تُع���رف يف علم الع�سكر
بحرب اال�ستن���زاف .ي�ضي���ف فرحات:
�إدخال «�إ�رسائي���ل» يف �سيناريو كهذا
�سيدخلها يف حال���ة عدم ا�ستقرار ،لأن
الت�ستنزاف �سواء كان متقطع ًا �أو دائم ًا
�سي�ؤدي �إىل دخول «�إ�رسائيل» �إىل نوع
من حرب على جبه���ة ،ما �سي�ؤثر على
الكيان «الإ�رسائيل���ي» برمته ،لأنه ال
ي�ستطيع حتمّل اي نوع من الالا�ستقرار،
لأن���ه اليوم مع تنامي قدرات حزب اهلل
وحمور املقاومة ،ت���ل �أبيب غري قادرة
على خو�ض حرب ا�ستنزاف تطال العمق
«الإ�رسائيلي» ،وهج���وم «�إ�رسائيل»
الأخري يف القنيط���رة له طابع مزدوج
خمابرات���ي وميداين؛ كقائ���ده اجلرنال
«عفيفي كو�ش���ايف» ،الذي يجمع بني
العم���ل املخابرات���ي بالعم���ل الأمني
امليداين ،وباكورة �أعماله هذه التخ�ضع
يف ح�ساب الأحزاب ال�سيا�سية وال�رصاع
على ال�سلطة بقدر م���ا تخ�ضع ملعيار
م�صلح���ة «�إ�رسائيل» العلي���ا ،و�سبل
عرقلة قرار تفعيل املقاومة انطالق ًا من
جبهة اجلوالن.

تن�سيق «�إ�سرائيلي» مع «القاعدة»
الباح���ث يف ال�ش����ؤون اال�سرتاتيجية
اليا����س فرح���ات يعت�ب�ر �أن قواع���د
اال�شتب���اك بني «�إ�رسائي���ل» ولبنان
يحكمها القرار  ،1701وهذا القرار يجيز
للمقاوم���ة العمل يف م���زارع �شبعا،
وه���ذا ما فعلته مرت�ي�ن املقاومة يف
لبنان ،الأوىل يف عملية «جنتا»؛ كر ّد
على العملية «الإ�رسائيلية» وق�صفها

للأرا�ضي اللبناني���ة ،والثانية عندما
ردّت عل���ى متفجرة «عدل���ون»� ..أمّا
بخ�صو�ص قواعد اال�شتباك يف �سورية
فرب�أيه مل تُر�سم بعد (قواعد اال�شتباك
بني لبنان و»�إ�رسائيل» لي�ست ر�سمية
بق���در ما ه���ي قواعد ا�شتب���اك «�أمر
واق���ع») ففي اجل���والن اتفاقية ف�صل
ق���وات الدولية التي ُوقِّع���ت يف �أيار
 1974بعد جهود كي�سنجر باتت منهية
بحك���م تراجع القوات الدولية ووجود
خط التح�صين���ات «الإ�رسائيلي» (5
كل���م) وتنامي وجود عن�رص جديد هو
«القاعدة» « -الن�رصة» ،الذي ي�سري
بتوجّ هات �أمين الظواهري ال اجلوالين،
لأنه ل���وال الدع���م الأول على �صعيد
التعبئة الدولية بالعنا�رص املطلوبة
من القوقاز و�أفريقيا واخلليج و�أوروبا
و�آ�سي���ا الو�سط���ى ملا تنعّ���م الثاين
بق���درة التح���رّك ،وله���ذا ال�سبب ف�إن
قرار ا�ست�شفاء العنا�رص التكفريية يف
«�إ�رسائيل» لي�س ق���راراً حملي ًا بقدر
ما ه���و دويل ،لوج���ود �شبكة �ضخمة
من حتوي���ل الأموال ونق���ل العنا�رص
باملطارات �ضمن تقاطعات خمابراتية،
وبالتايل ف����إن جبهة درعا  -اجلوالن
التي هي بحوزة اجلماعات التكفريية
ملا �صمدت لوال الدعم «الإ�رسائيلي»،
وبالتايل ف����إن التن�سيق امليداين بني
«القاع���دة» و»�إ�رسائي���ل» وا�ض���ح
وميداين وت�ؤكده الوقائع على الأر�ض،
والهدف منه متدد العنا�رص التكفريية
باجت���اه �شبعا (�إن ا�ستطاعت) ،وجتاه
العمق ال�سوري.

�سهل عكار وقلعة احل�صن

�سوري���ة ب���د�أت ،و�س�ن�رى �إن كان���ت
�سرت�ضى بها احلكومة «الإ�رسائيلية»
�أم ال ..وبر�أي���ي� ،ستبل���ع «�إ�رسائيل»
الواقع اجلديد ،لأن تبعات ذلك �ستكون
وخيمة على املنطقة ب�أ�رسها.

جبهة اجلوالن
يرف����ض فرح���ات ا�ستخ���دام تعابري
�شعبوي���ة يف عملي���ة املواجهة بني
لبنان و»�إ�رسائي���ل» :مواجهة لبنان
م���ع «�إ�رسائي���ل» متع���ددة الأوجه،
وتطال الأم���ن واملخابرات وال�سيا�سة
والإعالم واالقت�ص���اد والثقافة .بع�ض
قادة وج�ن�راالت «�إ�رسائيل» ي�سعون
لت�سخي���ف الهج���وم «الإ�رسائيلي»،
كق���ول بع����ض جرناالتها ل���و علمت
«�إ�رسائي���ل» بوجود ق���ادة حزب اهلل
وجرنال �إيراين مل���ا ق�صفت ..امل�س�ألة
�أكرب من ذل���ك ،هناك قرار بفتح جبهة

ي�ش�ي�ر فرح���ات �إىل �أن دور حزب اهلل
يف اجلوالن ا�ست�شاري ،بخالف تدخله
الع�سكري يف القلمون والق�صري ،والذي
هدفه حماية لبنان م���ن «القاعدة»
واملنظمات التكفريي���ة ،يقول� :أثبتت
الأحداث �أ ّن حل���زب اهلل دوراً هام ًا يف
حماي���ة لبن���ان وتركيبت���ه ونظامه،
ول���وال �صده للتكفريي�ي�ن يف الق�صري
وغ���رب حم�ص يف قلعة احل�صن لكان
فرحات :هناك قرار
�سهل عكار ك�سهل نينوى ولكان تهجّ ر
امل�سيحي���ون من���ه ..و�شخ�صياً ،ومن
بفتح جبهة الجوالن..
دون �أخذ معطيات ،ب�إمكاين ت�أكيد �أن
التي و«إسرائيل» تسعى جاهدة
«القاع���دة» �رشيكة يف العملية
لمنع ذلك
ح�صلت يف القنيطرة� ،أقلّه خمابراتياً،
م���ن دون �أن ننف���ي م���ا للمخابرات
التقنية من دور.
ي�ؤك���د فرحات انط�ل�اق املقاومة يف
جبه���ة اجلوالن بق���رى �أو �رشيط غري
مكتم���ل ،ويقول :ح�صل���ت  3عمليات
مبا�رشة �ض��� ّد اجلي�ش «الإ�رسائيلي» ،اجل���والن ،و�ستُفت���ح ،و»�إ�رسائي���ل»
�إحداه���ا كانت ناجحة ج���داً ،لإ�صابة ت�سعى جاهدة ملنع ذلك.
 4جن���ود �صهاينة� ،إحداه���م �إ�صابته بر�أي فرح���ات� ،سورية اجتهت �إىل فتح
جبهة اجلوالن منذ بداية الأزمة ال�سورية
خطرة.
ما يفجّ ر الو�ضع �إقليمي ًا بر�أي فرحات عل���ى �أرا�ضيها �إثر فتح املعابر وتوجُّ ه
ه���و «�إ�رسائي���ل» :ح���رب ا�ستنزاف الفل�سطينيني �إىل اجل���والن وا�ست�شهاد
اجلي����ش «الإ�رسائيل���ي» على جبهة عدة �أ�شخا�ص (�أحدهم ا�ستطاع الو�صول

�إىل حيف���ا) :املقاوم���ة با�سرتاجتيتها
وحكمته���ا يك���ون ردها بفت���ح جبهة
اجل���والن ،لأن «الإ�رسائيل���ي» مل يعد
يحتمل حروب ًا طويلة الأمد ،ففي حربها
مع غ���زة على �سبيل املثال مل ت�ستطع
«�إ�رسائي���ل» اال�ستمرار م���دة  50يوماً،
و�أعلى قمة بغ���زة  110مرتاً ،فكيف يف
أرا�ض مرتفعة كاجلوالن وجنوب لبنان،
� ٍ
وبعم���ق ا�سرتاتيجي كب�ي�ر للمقاومة،
وال�صواري���خ ميكن �أن تط���ال امل�صانع
«الإ�رسائيلي���ة» ال�ضخم���ة والت���ي
�سُ خِّ ���رت له���ا �أموال الع���امل؟ ال ميكن
لـ»�إ�رسائيل» مب�ساحته���ا ال�ضيقة �أن
حتتمل ا�ستنزاف ل�سنوات ،وبالتجربة،
ا�ستن���زاف «�إ�رسائي���ل» عل���ى �ضفة
ال�سوي�س التي تبعد  300كلم عن العمق
«الإ�رسائيلي» �أي���ام الرئي�س امل�رصي
جمال عب���د النا�رص �أنهكه���ا بالكامل،
فعم���دت �إىل �إنهاء اجلبه���ة اجلنوبية
بكافة الطرق.

هجرة من «�إ�سرائيل»
ي�ستبع���د فرحات فتح جبهة لبنان مع
«�إ�رسائيل» ،م�ش�ي�راً �إىل �أن فتح جبهة
اجلوالن لوحدها �ستُجرب �سكان ال�شمال
والعم���ق «الإ�رسائيل���ي» �إىل النزوح
�إىل املناط���ق الأك�ث�ر �أمن���اً ،و�ستزداد
الهج���رة «الإ�رسائيلية» م���ن الداخل
�إىل �أوروب���ا ،ففي حرب متوز حوايل 30
�ألف �أمل���اين ذهبوا من «�إ�رسائيل» ومل
يعودوا ..هن���اك �أخطار كيانية تعي�شها
«�إ�رسائيل» عل���ى اللبنانيني والعرب
بالعموم معرفتها.

تبدُّ ل �إقليمي  -دويل
وم����ع تراج����ع تغي��ي�ر النظ����ام يف
�سورية عل����ى امل�ست����وى الأمريكي،
جاء كالم جمل�س التعاون اخلليجي
مفاجئ ًا بحديثه ودعوت����ه الأفرقاء
ال�سوري��ي�ن �إىل �إن�ش����اء ت�سوي����ة

�سيا�سية ،يق����ول فرحات :يف لبنان
مل�سن����ا تغيريات عل����ى الأر�ض ،من
بينها �رضب اجلماع����ات التكفريية
يف �سج����ن رومي����ة ،والذي����ن على
عالقة باجلماعات التكفريية بالرقة
وغريها.
يع����ود فرحات �إىل ال����وراء حوايل 5
�سن����وات؛ م����ع بداية �أزم����ة �سورية،
يقول�« :سع����وا �إىل �إ�سقاط الرئي�س
الأ�س����د باملظاهرات ،فف�شلوا� ..رسقوا
�صالة اجلمعة ب�رشاء النا�س للتظاهر
وت�ألي����ب النا�س مذهبي����اً ،وف�شلوا
�أي�ضاً ،ا�ستبدلوا ذلك مبحاوالت ق�سمة
اجلي�ش ،ف�أن�ش�أوا «اجلي�ش احلر» ومل
ينجحوا ،ا�ستبدل����وا ذلك باملجازر،
وكانت �أوله����ا جمزرة ج�رس ال�شغور
بقتل  120ع�سكري ًا و�رشطياً ،وف�شلوا،
فا�ستبدلوا كل ذل����ك بات�صاالت مع
�أمين الظواهري و»القاعدة» لإ�سقاط
النظام ،ف�أن�ش�����أوا «جبهة الن�رصة»
و»داع�ش» (رغم خالف الظواهري -
بغ����دادي) علهّم يتمكنون من �إ�سقاط
�سوري����ة ،فف�شلوا رغ����م الإمكانيات
ال�ضخمة التي �سُ خِّ رت لهما.
يعقّب فرح����ات يف حديثه :حماربة
الغرب و�أمريكا للإرهاب كالم فارغ،
لأن «القاع����دة» تتحرّك تعبوي ًا من
دون اعرتا�ض ،ال بل بت�سهيالت على
املط����ارات ،فكيف �إذا �أ�ضفنا �إىل ذلك
حتويالت الأموال؟ واليوم ،مع مرور
� 3سن����وات على عم����ل «القاعدة»،
�صم����ود �سوري����ة فر�����ض تغيرياً يف
خطاب جمل�س التع����اون اخلليجي
و�أوروب����ا و�أم��ي�ركا ،وبر�أي����ي ،هذه
االنعطافة �ستط����ال تركيا ،ولو بعد
ح��ي�ن ،لأن م�ؤ�رشات م����ا ح�صل يف
رومية يف لبن����ان وفرن�سا له �أبعاد
كبرية.
يتوقع فرحات انعطافة تركية لي�س
يف املدى املنظ����ور ،يقول :لن يكون
التغي��ي�ر الرتك����ي دراماتيكي����اً ،وال
�رسيعاً ،هن����اك  4مع�سكرات لتنظيم
«القاعدة» يف تركي����ا� ،إحداها يف
مدين����ة «عثماني����ة» بالق����رب من
ا�ضنة ،و�أخرى يف «كرمن» بالقرب
من ا�سطنب����ول ،وثالثة يف «اورفا»
مت
بجنوب ���ش�رق تركي����ا ،وم�ؤخراً ّ
ا�ستحداث خميم تدريبي يف «غازي
عنتاب» ،ومن هناك يت ّم ا�ستح�ضار
عنا�رص «القاعدة» م����ن كافة دول
الع����امل لت�ستقبله����م املخاب����رات
الرتكي����ة ،فيت���� ّم �إعداده����م ومن ث ّم
دفعهم باجت����اه �سوري����ة والعراق،
لكن مع وجود �صفق����ة الغاز بـ100
مليار $بني رو�سيا وتركيا ،وا�ستمرار
العالقات التجارية بني �إيران وتركيا
وق�ضي����ة «ك�س����ب» ..ميكن مالحظة
التغي��ي�ر الإقليم����ي بالن�سب����ة �إىل
�سورية ،و�إن كان����ت بالإكراه نتيجة
ان�سداد الأفق.

�أجرى احلوار :بول با�سيل
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إميل لحود يتذكر..
الحديث األخير مع الرئيس حافظ األسد
منذ انتخاب العماد �إميل حلود
رئي�س��� ًا للجمهوري���ة وحتى عام
 2000حدثت تطورات كثرية ،يكفي
�أن ن�شري �إىل العدوان «الإ�رسائيلي»
الذي ب���د�أ يف  24حزي���ران ،1999
والذي كان الأعن���ف والأو�سع منذ
عدوان ني�سان  ،1996حيث ا�ستخدم
في���ه الع���دو كل �أ�سلحت���ه الربية
واجلوي���ة والبحري���ة ،وا�ستهدف
مناطق �سكنية و�أهداف ًا حيوية؛ من
ج�سور وحمط���ات حتويل كهرباء،
وخط���وط التوتر العايل ..وقد ر ّدت
املقاومة با�سته���داف قوات العدو
وجتمعاته ،كما طال ق�صفها اجلليل
وامل�ستوطنات «الإ�رسائيلية» ،ما
�أدى �إىل وقوع املزيد من الإ�صابات
يف �صفوف العدو.
كان موق���ف الرئي�س حلود من
هذا الع���دوان حا�سم ًا جلهة دعمه
وت�أييده �أعم���ال املقاومة وردها،
فحم���ل «�إ�رسائي���ل» م�س�ؤولي���ة
ّ
النتائج التي �سترتتب عن ق�صفها
اجلوي ملحطة توليد الكهرباء يف
اجلمهور ،والت�سبب بوقوع �ضحايا
بني املدني�ي�ن ،معترباً ذلك اعتداء
�سافراً على لبنان ،وخرق ًا فا�ضح ًا
لتفاه���م ني�سان جله���ة ا�ستهداف
مواقع مدنية.
و�أ�ش���ار �إىل �أن ه���ذا االعت���داء،
بالإ�ضاف���ة �إىل ما �سبقه من خرق
لـ«تفاهم» ني�س���ان يف اجلنوب،
ي�ؤك���د مرة جديدة عل���ى ا�ستمرار
النهج املع���ادي لـ«ال�سالم» الذي
تنتهجه «�إ�رسائيل».
و�أكد الرئي�س حل���ود �أن لبنان
متم�سك مبواقفه الثابتة والراف�ضة
لأي���ة ترتيب���ات �أو �ضمان���ات
لـ«�إ�رسائيل» خارج �إطار «ال�سالم
الع���ادل وال�شام���ل» يف املنطقة،
و�أكد يف موقف حا�سم له على باب
جمل�س الوزراء �أننا نحتفظ بكامل
حقوقنا بالرد املنا�سب.
ويلفت الرئي����س حلود هنا �إىل
املمي���ز لرئي�س احلكومة
املوقف
ّ
الدكت���ور �سلي���م احل����ص ،ال���ذي
�أكد عل���ى مدى و�أهمي���ة التناغم
واالن�سج���ام والتوافق بني رئي�سي
اجلمهورية واحلكوم���ة ،حيث �أكد
الرئي�س احل����ص �أن ما ح�صل هو
يف حج���م الكارث���ة ،وه���و دليل
جدي���د على بربري���ة «�إ�رسائيل»
التي ال حدود لها ،ودعا املجتمع
حتمل م�س�ؤولياته يف
ال���دويل �إىل ّ
ردع الع���دوان الغا�شم ،كما �أجرى
ات�ص���االت يف ه���ذا اخل�صو����ص
مبندوب لبنان الدائم يف نيويورك،
لو�ض���ع الأمان���ة العام���ة للأمم
املتح���دة يف �صورة م���ا يجري،
وكذل���ك الأع�ض���اء الدائم�ي�ن يف
جمل�س االمن ،ع�سى �أن يكون هناك
حترك ف���وري للج���م «�إ�رسائيل»
ع���ن متابعة اعتداءاته���ا ،و�أجرى

الرئي�س اميل حلود

ات�ص���االت م���ع �سف���ارة الواليات
املتح���دة و�سف���ارة فرن�س���ا يف
بريوت ،داعي��� ًا �إىل اجتماع عاجل
للجنة «تفاهم ني�سان».
ويذكر الرئي�س حل���ود �أنه بعد
عدوان  ،1999طلب من اللبنانيني
دمره
الت�ب�رع لإع���ادة �إعمار م���ا ّ
الع���دوان ،لأنن���ا ال نحت���اج �إىل
اخل���ارج ،فو�صل خ�ل�ال �أ�سبوعني
نحو خم�سني مليون دوالر با�سمي،
حولتهم �إىل البنك املركزي،
ّ
وطلبت فرنسيون وخليجيون يحدثونه
ير�سل كتب �شكر �إىل كل متربّع،
�أن َ
عن موت حافظ األسد
تو�ضح كيف
و�أن يتم �إجناز الئحة ّ
و�أي���ن �صرُ ف���ت ال
أم���وال ،و ُن�رشت الوشيك ..وتسلُّ م «الخدام»
التفا�صيل يف ال�صحف.
الحكم نهاية 1998
وي�شار هنا �إىل �أن الرئي�س حلود
وفور ق�صف العدو ملحطة التحويل
يف اجلمهور ،كان يف املكان يتفقد
املن�ش�أة ،وي�ؤك���د على حق لبنان
يف الرد ومواجهة العدوان.
وي�ش�ي�ر الرئي�س حلود هنا� ،إىل
�أنه يف ع���دوان  ،2006و�صل كثري ومرتفعات كف���ر �شوبا ،وهو ن�رص
ي�سجل مثيل له يف تاريخ
من التربع���ات ،وحينما كنا ن�س�أل حا�سم مل َّ
عنه���ا يف جمل�س ال���وزراء ،كانوا ال�رصاع العربي « -الإ�رسائيلي»
يجيبون �أنها ُتن�رش على الإنرتنت .كما يق���ول الرئي�س حلود (وهو ما
ي�ضيف :هن���اك املليارات التي �سنفرد له حلقة كاملة يف حلقات
و�صل���ت ومل نع���رف كي���ف و�أين «�إميل حلود يتذكر»).
�رصفت ،وما كان م�صريها..
بع���د ذلك بنح���و  15يوم ًا كان
امله���م �أن لبن���ان ومقاومت���ه احل���دث اجللل بوف���اة املغفور له
وجي�شه و�شعبه واجهوا و�صمدوا ..الرئي�س حافظ الأ�سد ،وحتديداً يوم
ي�سجل يف ال�سب���ت يف العا�رش م���ن حزيران
وكان �إعج���ازاً جدي���داً ّ
تاري���خ لبنان امل��ش�رق كما يقول  ،2000يومه���ا كان الرئي����س �إميل
الرئي����س حلود ،وال���ذي ُت ِّوج بعد
� 11شه���راً بالن�رص الكبري ،وحتديداً
يف � 24أي���ار 2000؛ بدح���ر العدو
«الإ�رسائيل���ي» وحتري���ر �أر�ضنا
املحتل���ة ما خ�ل�ا م���زارع �شبعا
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حلود ُيج���ري حمادثة هاتفية
مع الرئي�س الأ�سد ،كما درجت
العادة من���ذ �أن ت�سلّم الرئي�س
حل���ود �سلطات���ه الد�ستورية،
حي���ث كان االتف���اق عل���ى
التوا�ص���ل هاتفي��� ًا بينهما كل
يوم �سبت.
ي�ست���درك الرئي�س حلود �أنه
منذ ت�سلمه قيادة اجلي�ش حتى
انتخاب���ه �إىل �س���دة الرئا�سة
اجلمهوري���ة ،كم���ا �أ�سلفنا يف
ال�ساب���ق ،مل يك���ن ق���د التقى
بالرئي�س الأ�س���د �سوى مرتني:
الأوىل عام  ،1993والثانية بعد
انتخابه رئي�س ًا اجلمهورية عام
.1998
�أم���ا م���ا كان يج���ري من
�أحاديث خالل هذه االت�صاالت،
فيقول الرئي�س حلود «مل نكن
نتطرق بتات ًا �إىل ق�ضايا داخلية
�صغ�ي�رة ،وكان احلدي���ث يف
هذا املج���ال يح�رص بالق�ضايا
اال�سرتاتيجية ،مبا فيها ق�ضية
ال�رصاع العربي  -الإ�رسائيلي،
و��ض�رورة حماي���ة املقاومة
ودعمه���ا ،وتوف�ي�ر الأر�ضي���ة
للمقاوم���ات العربية ملواجهة
الع���دو الإ�رسائيل���ي ،كما كان
يتناول �أي�ض��� ًا وقائع و�أحداث
تاريخية».
ي�ضي���ف الرئي����س حل���ود:
«ال�سبت يف العا�رش من حزيران
كنت �أنا من طلب الرئي�س حافظ
الأ�س���د ،لأن���ه كان يف �أحيان
كثرية هو من يطلبني» ،م�شرياً
�إىل �أن «النا�س ال يعرفون ذلك،
لأنهم اعتادوا على ال�سيا�سيني
اللبنانيني طالعني نازلني �إىل
دم�شق وعنجر.
كن���ا يومه���ا نتح���دث يف
التطورات يف ظل اندحار العدو
الإ�رسائيلي ،وقل���ت له :عجبك
يريدون انتداب��� ًا جديداً ،حيث
جتري �أحاديث عن �إر�سال قوات
فرن�سية �إىل املناطق امل�سيحية
يف اجلنوب ،وقوات باك�ستانية
�إىل املناط���ق الإ�سالمية ،وهذا
ما نرف�ضه ب�شدة ،ولن نقبل به
ب�أي �شكل من الأ�شكال.
هن���ا ،ولأول مرة عال �صوت
املرحوم الرئي�س حافظ الأ�سد
راف�ض ًا هذا وق���ال« :انتداب،»..
فالقوات الدولية كما هي تنزل
يف جمي���ع املناط���ق كما هو
الق���رار الأممي ..بعدها انخف�ض
�صوته».
وي�شري الرئي�س حلود هنا �إىل
�أنه اعتق���د �أن اخلط قد انقطع،
ففي العادة كان الرئي�س الأ�سد
يقول بعد نهاية احلديث الوقت
لي�س لنا ،هو للأوالد والأحفاد.
ه���ذه امل���رة مل يق���ل ذلك،

فعاودت طلب���ه مبا�رشة على
منزل���ه يف الالذقي���ة� ،سمعت
�أ�صوات ن�ساء يقلن �آتوا باملاء،
فعرفت �أن الرئي�س حافظ الأ�سد
مل به مك���روه ،لكنني مل
ق���د أ� ّ
�آت عل���ى ذكر ذلك �إىل �أحد ،لأن
كثريين من �أعداء دم�شق كانوا
يراهن���ون على م���وت الرئي�س
حافظ الأ�سد عام .1998
ويذك���ر الرئي����س حلود هنا
�أن���ه بع���د �أن ت�سل���م �سلطاته
الد�ستوري���ة ق���ام بجولة على
الدول العربي���ة ،نهاية ،1998
و«�أثناء زيارتي للبحرين كان
على مييني �أمري البحرين ،حيث
مل تكن ق���د �أُعلنت مملكة بعد،
وعلى ي�ساري كان يجل�س رئي�س
الوزراء الذي فاج�أين بقوله �إن
الرئي����س حاف���ظ �سيموت بعد
�أ�سبوعني ،لأنه مري�ض ،فرددت
علي���ه :ال ،الرئي�س الأ�سد بخري،
و�أنا �أحتدث مع���ه ب�شكل دائم،
لكنه �أ�رصّ على قوله ،م�ؤكداً �أن
ب�شار الأ�س���د لن ي�ستلم احلكم،
و�أن الرئي�س املقبل ل�سورية هو
عبد احلليم خدام ،لكنني �أكدت
له �أنه على خط�أ».
يل
كم���ا �أن «فيدرين» جاء إ� ّ
وقال �إنه موفد من جاك �شرياك،
وبع���د انته���اء احلدي���ث معه
ح ّدثن���ي على الب���اب (حتى ال
يتم ت�سجي���ل كالمه) ،م�ؤكداً �أن
ب�شار الأ�سد ل���ن ي�ستلم احلكم
يف �سوري���ة ،لأن حافظ الأ�سد
�سيموت خالل �شهر.
وبعد نح���و �شه���ر ون�صف
ال�شه���ر ج���اءين «فيدري���ن»
مرة �أخ���رى ،م�ؤكداً �أن م�صادره
القوية تقول له �إن ب�شار الأ�سد
ل���ن ي�ستلم ،واخل���دام �سيتوىل
ال�سلط���ة بع���د �أ�سبوعني ،لأن
الأ�سد الأب �سيموت ،ف�أكدت له
عدم �صحة معلوماته.
وطلب مني �أي�ض ًا بناء لطلب
من جاك �شرياك �أن �أ�صدر عفواً
خا�ص ًا عن زي���اد �أبو العينني
املحكوم بالإع���دام ،ف�أكدت له
�أين ال �أ�صدر عفواً خا�ص ًا عن �أي
كان خالل عهدي.
بب�ساطة هنا ،ي�ؤكد الرئي�س
حلود م���ن معلوماته وجتربته،
�أن كثريي���ن كان���وا وال يزالون
ال يري���دون هذا النظام املمانع
واملق���اوم ،و�أن كل ال���كالم
ع���ن الدميقراطي���ة يف ال�رشق
الأو�سط ب���دءاً منذ العام ،2003
كانت كله���ا ب�إيع���از �أمريكي
و«�إ�رسائيلي» و�سعودي وتركي
وقط���ري ..وغايته���ا ا�ستهداف
�سورية واملقاومة وحلفهما.

�أحمد زين الدين
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ُ
أزمات تفسد العالقة الزوجية
مع زيادة �ضغ���ط احلياة وامل�شكالت
الت���ي يواجهه���ا الإن�س���ان ف���ى حياته
اليومي���ة ،تتعر�ض الكثري م���ن عالقات
االرتباط والزواج �إىل الف�شل دون �أ�سباب
وا�ضحة ،لك���ن اخت�صا�صي���ي العالقات
الأ�رسية وال�صحة النف�سية يقدمون بع�ض
الن�صائح لتفادي هذه العوائق ،ولعالجها
ب�شكل ب�سيط و�رسيع.

يزي���د من اهتم���ام ال�رشك�ي�ن ببع�ضهم،
ويُظهر الرغبة يف التعاون ،ويحفّز فر�ص
االرتباط �أكرث فيما بينهم.

التكبرُّ واحلديث الدائم عن
العيوب
التك�ُّب�رُّ هو من �أخط���ر العوائق التي
تُف�سد �أي عالقة ارتباط ،وحماولة الظهور
ب�شكل �أف�ضل من ال�رشيك ،من خالل �إظهار
عيوبه واحلديث عنها ب�شكل دائم يف كل
الأوقات ،فهذا الأمر يدمّر �أي عالقة ارتباط
�أو زواج ،لأن���ه يح���وّل احل���ب والود �إىل
كراهية ،كما �أنه يقلل فر�ص االلتقاء بني
ال�رشك�ي�ن ،ويحوّلهم �إىل �أعداء كل منهما
يحاول �إثبات �أنه الأف�ضل ،ويبحث دائم ًا
عن عيوب �رشيكه لي�س ملحاولة عالجها،
بل لإظهاره ب�شكل غري الئق.

جحيم الغرية املفرطة
يق���ول خ�ب�راء التنمي���ة الب�رشية
وا�ست�شاري���و العالق���ات الزوجي���ة
والأ�رسية� ،إن الغ�ي�رة املفرطة تُعترب
العقب���ة الأوىل الت���ي قد حت���وّل �أي
عالق���ة عاطفي���ة �إىل جحي���م ،وذلك
لأنها ت�صنع الكث�ي�ر من الأزمات بني
طريف العالقة ،ل�شعورهم بعدم الثقة
يف بع�ضه���م ،كما �أنه���ا تدخلهم يف
دوامة اخلالفات ،لذلك ين�صحون حواء
ب�رضورة توخي احلذر من هذه العقبة،
من خ�ل�ال �إعطاء ال�رشي���ك �إح�سا�س ًا
دائم ًا بالثقة واالهتمام الطبيعي غري
املبال���غ فيه ،مع جتنُّ���ب الإفراط يف
ا�ستخدام الأ�سئلة التى تُ�شعر ال�رشيك
ب�أنه حتت ح�صار ومقيّد ،ومنها على
�سبيل املثل تكرار ه���ذه الأ�سئلة� :أين
�أنت الآن؟ وماذا تفعل؟ و�أين �ستذهب؟
وملاذا ت�أخرت؟..

املعارك الكالمية
ين�ص���ح ا�ست�شاري���و العالق���ات
الزوجية حواء بعدم حماولة الدخول
يف معارك كالمية مع ال�رشيك ب�سبب
اخت�ل�اف الآراء ،خ�صو�ص��� ًا الآراء
ال�سيا�سي���ة ،يف ظل الظروف والأجواء
املختلف���ة التي يعي����ش فيها الوطن
العربي ،خ�صو�ص ًا يف لبنان و�سورية،

ِ
أنـت

الأزمات املالية بداية النهاية

الأمر ال���ذي �أدّى �إىل ن�ش����أة خالفات الإهمال ..وعدم �إظهار امل�شاعر

كثرية داخ���ل معظم البي���وت والأ�رس
حول وجه���ات النظر ملا يحدث داخل
�أوطانه���م ،مو�ضح�ي�ن �أن���ه يجب �أن
ت�ستخدم حواء ذكاءها فى �إبداء ر�أيها
ب�شكل مه���ذّب ولطيف ،حتى و�إن كان
خمالف��� ًا لآراء ال�رشيك حول ق�ضية ما
يتم �إثارتها �أثناء النقا�شات ،وذلك لأن
الرجال بطبيعته���م دائم ًا ال يف�ضّ لون
م���ن يخالفه���م وجهات النظ���ر ،لكن
ذلك ال يعني حم���و �شخ�صية الزوجة
وحرمانها من �إب���داء ر�أيها وتو�ضيح
وجهة نظرها ،لك���ن ب�أ�سلوب يتقبله
الزوج ،فلرمب���ا متكّنت من تغيري ر�أيه
مع ت�سارع الأحداث.

�إهم���ال العالق���ات احلميم���ة ب�ي�ن
الزوجني ،وعدم االهتمام ب�إظهار م�شاعر
احل���ب والو ّد ب�ي�ن ال�رشيك�ي�ن �إذا كانت
عالق���ة ارتباط �أو �أثن���اء فرتات اخلطوبة
يكون بداية النهاي���ة للعالقة ،وذلك لأن
�ضغوطات احلي���اة باتت كثرية ،ويواجه
ال�شخ�ص الكثري م���ن الأزمات على مدار
اليوم �أثناء عمله ،فيكون ب�أم�سّ احلاجة
�إىل اال�ستمت���اع بف�ت�رات ظريفة ولطيفة
مع �رشيكته فى نهاي���ة اليوم ،ال�ستبدال
ال�شحن���ات ال�سلبي���ة الت���ى اكت�سبه���ا
ب�شحنات �إيجابية ت�ساعده على اال�ستمرار
ومواجه���ة الأزمات ،فال���دور الأكرب يقع

رمي اخلياط

فَ ن

وطــفـــــلك

اإلتيكيت

كيف تضبطين سلوك طفلك خارج المنزل؟ ()2/2
نتابع مع ًا ما بد�أن���اه يف طرح حلول ملا تعاين
منه الأم حني ا�صطحابها �أطفالها يف الأماكن العامة،
�سواء يف احلديقة �أو ال�سوق� ،أو غريها من الأماكن.
علي���كِ قبل اخلروج من املنزل تنبيه �أطفالك �أننا
�سنخ���رج لن�شرتي ك���ذا ،وغري م�سم���وح لكم �إم�ساك
�شيء �آخر ،فتختارون �شيئ ًا واحداً ل�رشائه.
أح�رضت
ِ
تتحدثني معهم ب�ص���وت منخف�ض ب�أنك �
هدية �صغرية ،الفائز بها عند العودة �إىل املنزل هو
�أح�سنهم �سلوك ًا خالل الت�سوُّق.
�إذا �أراد طفل���ك �رشاء �شيء غ�ي�ر منا�سب ،وقررت
عدم �إح�ض���اره ،فبكى و�رصخ� ،إي���اك �أن ت�ست�سلمي
�أبداً ،حت���ى و�إن رمى نف�سه على الأر�ض ،لذلك فكّري
جي���داً قبل �أن ترف�ضي طلبه ،ف����إذا رف�ضتِ فتم�سّ كي
بقرارك ..احمليه وهو ي��ص�رخ ،واهم�سي له بكلمات
مهدّئة ،وحاويل بيان ال�سبب يف رف�ضك ،ف�إذا ا�ستمرّ
يف البكاء فهدئي���ه وجتاهلي طلبه متاماً ،وا�شغليه

على عاتق حواء فى هذا الأمر ،لأن عليها
�أن توفّر البيئة املنا�سبة لل�رشيك للتعبري
ع���ن م�شاعره ،وميك���ن �إع���داد ذلك من
خالل هذه االقرتاح���ات الب�سيطة ،ومنها
حتدي���د وقت معينّ يف اليوم للرتفيه عن
ال�رشيك بالأ�شياء التي يحبّها ،حتى و�إن
كانت اال�ستمتاع �سوي ًا بلعبة معيّنة� ،أو
م�شاهدة فيلم رومان�سي له ذكريات طيّبة
لدى الطرف�ي�ن� ،أو �إح�ضار هدية من حني
�إىل �آخر م���ن دون منا�سبة ،لتجديد الو ّد
و�إدخال البهجة وال��س�رور على القلوب،
وال مانع من �إعداد جل�سات أ�ُ�رسية خفيفة
للحديث عن امل�ش���كالت التي تواجه كل
�شخ����ص فى حيات���ه العملية ،وحماولة
�إيج���اد حلول لها �سوياً ،ف����إن ذلك الأمر

الأزمات االقت�صادية التي يعاين منها
العامل �ألقت ب�آثاره���ا ال�سلبية وال�سيئة
عل���ى كل جماالت حي���اة الإن�سان ،ومع
زيادة املتطلبات وال�شعور الدائم بالعجز
عن تلبية احتياج���ات ال�رشيك ف�إن هذا
الأمر يكون بداية النهاية لتدمري �أي عالقة
ارتباط ،لذلك يج���ب �أن يحر�ص الطرفان
على امل�صارح���ة وعدم �إخف���اء �أي �أمر،
حت���ى و�إن كان �صغرياً ،منذ بداية عالقة
االرتباط ،بكل الأو�ضاع ،كما ويجب عدم
املبالغة يف متطلب���ات الزواج ،لت�سهيل
وتي�سري الأم���ور ،وكذلك �إع���داد ميزانية
خا�صة باالتفاق ب�ي�ن ال�رشيكني لتفادي
الأزم���ات املالية ،مع مراع���اة الظروف
االقت�صادي���ة ال�صعبة الت���ي يعاين منها
العامل كله.

ب�شيء �آخر ،ثم را�ضي���ه بعيداً عن �رشاء هذا ال�شيء،
ف�إذا �صمّم خذيه �إىل ال�سيارة بدون انفعال ،و�أخربيه
�أن هذا عقاباً ،ف�إذا هد أ� عاودي ت�سوّقك.
من الأف�ضل �أال ت�رضبي طفلك خارج املنزل و�أمام
االخرين؛ غيرّ ي نوع العقاب ح�سب الو�ضع ،قد يكون
خ�صام��� ًا �أو جلو�س��� ًا يف ال�سي���ارة� ،أو حرمان ًا من
حلوى مثالً ،ف�إذا رجع طفلك بعد �أن �أح�سن الت�رصُّف،
كافئيه ،لكن �إذا �أ�ساء الت�رصف فاحرميه من اخلروج
املقبل من املنزل.
�إذا �شتم �أحداً �أو �رضبه �أو �أحرج امل�ضيف بكلمات،
حتدّثي معه لثوانٍ على انف���راد ،و�أقنعيه باالعتذار
فوراً؛ ف�إذا اعتذر �أعطيه من حقيبتك حلوى �صغرية.
�أ�شغلي���ه طوال الوقت �أثناء الت�سوُّق؛ حتدثي معه
والفتي نظره للآخرين وملا يحدث ،وو�سّ عي مداركه
وعلّميه اجلديد� ..سين�سى ت�رصفاته ال�صعبة ويندمج
معك.

• برتوكول «البوفيه» ..بني املمنوع وامل�سموح
لأ ّن مائدة البوفيه تختلف عن موائد الطعام العادية� ،إليكِ ما ي�سمح لك به الإتيكيت،
ويعتربه م�رشوعاً ،وما ينهاك عنه.
ق���د ال تعرفني أ� ّن الإتيكيت ي�سمح لك بالقيام ب���دورة أ�وّلية �أمام موائد «البوفيه»
م���ن دون اختيار الأطعمة وو�ضعها يف طبقك ،كي تت�شكّل لديك فكرة �أولية عن الأطباق
جمبة على
املوجودة ،وبالتايل كي تنتقي طعامك ب�شكل مدرو�س ،ومن دون �أن تكوين رَ
اختيار �صنف بد ًال من �آخر فقط لأنّك مل تدري بوجوده.
كلّما ع���دت �إىل مائدة «البوفيه» احر�صي �أن ت�ستبديل طبقك املتّ�سخ بطبق نظيف،
وذلك لأ ّن بقايا الطعام يف الطبق قد تقع على املائدة� ،أو قد تبدو ب�شكل غري الئق بني
يديك.
حافظي على �سري اخلطّ ؛ ال تقفي �أمام الأطباق ،وال تتذوّقي منها مبا�رشة ،فهذا خط أ�
ال يُغتف���ر يف نظر الإتيكي���ت .من جهة �أخرى ،فلن�سلّم جد ًال �أن م���ن يقف �أمامك يعرقل
ال�س�ي�ر ويقف مكانه ،مع الأ�سف ال ميكنك جتاوزه ،بل ميكن���ك �أن تهم�سي يف �أذنه بك ّل
لطف طالب ًة منه التقدّم.
لي�س عيب ًا �أن تعودي �إىل طاولة «البوفيه» عدد املرات الذي تريدين وت�شائني ،لك ّن
العيب �أن تعودي قبل �أن تنتهي من تناول الأطعمة املوجودة يف طبقك.
حني تنه�ضي عن كر�سيك لتتّجهي نح���و املائدة جمدداً� ،ضعي الفوطة اخلا�صة بك
على الكر�سي ،ك�إ�شارة �إىل �أنّك عائدة �إىل مكانك.
احر�ص���ي عزيزتي �أال تلم�سي �أي طبق بيديك ،بل ا�ستخدمي الأدوات ،وحال مل تتوفّر
ال ت�ستخدمي �أداة من طبق �إىل �آخر ،بل اطلبي من النادل �أداة جديدة.
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عالجات منزلية تتصدى لنزالت البرد
يقال ما من �شيء ي�صلح عالج ًا
لنزالت الربد ،لك���ن هذا الكالم غري
�صحيح ،لأنه ميك���ن دائم ًا �أن متنع
الإ�صاب���ة بن���زالت ال�ب�رد ،وهناك
عالج���ات للأعرا����ض الت���ي ترافق
الإ�صابة بنزالت الربد.
من �أهم �أعرا�ض نزالت الربد هي
ال�صداع و�سي�ل�ان الأنف ،وال�سعال،
وارتفاع درجة احل���رارة ،وحكة يف
العيون ،والته���اب احللق و�آالم يف
اجل�سم ،وميكن �أن ت�ؤدي نزالت الربد
�إىل �أمرا�ض �أخرى ،مثل التهاب احللق
والتهاب ال�شُّ عَ ب الهوائية وااللتهاب
الرئوي ،ومن �أهم العالجات املنزلية
القوية للت�صدي لنزالت الربد:
الثوم :ل���ه خ�صائ����ص مطهرة،
فالثوم يفي���د للتخل�ص من �أعرا�ض
ال�ب�رد ،لأن الث���وم يق���وّي جه���از
املناعة ،وي�ساعد على فتح املمرات
التنف�سية ،وي�ساعد �أي�ض ًا على طرد
ال�سموم من اجل�سم.
لذلك ،يجب مزج القرنفل والثوم
م���ع ملعقتني من ع�ص�ي�ر الليمون،
وملعقة �صغ�ي�رة من ع�سل ،ون�صف
ملعقة �صغرية من الفلفل الأ�سود �أو
م�سحوق الفلف���ل الأحمر ،وتناولها
يومي ًا حتى زوال الأعرا�ض.
الع�سل :ميكن �أن ي�ساعد كثرياً يف
تهدئة �أعرا�ض وع�ل�اج نزالت الربد،
والتخل�ص ال�رسيع منها ،لأن الع�سل
يحوي على كمية عالية من العنا�رص
الغذائي���ة واالنزمي���ات التي ت�ساعد
على قت���ل البكتريي���ا والفريو�سات
التي ت�سبب نزالت الربد.
ومن �أب�س���ط العالجات املنزلية
لن���زالت الربد ه���و �أن يت���م تناول
خليط من ملعقة من ع�صري الليمون
وملعقتني م���ن الع�سل كل �ساعتني
للتخل�ص م���ن نزالت الربد والتهاب

احلل���ق� ،أو تناول ملعقة من الع�سل
لوح���ده �إذا كان ال�شخ����ص ال يحب
طعم الليمون.
الزجنبيل :مفيد يف عالج �أعرا�ض
ن���زالت الربد ،لذل���ك يجب على من

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

يع���اين من �أعرا�ض ال�ب�رد �أن ي�أكل
الزجنبيل� ،أو ي�رشب �شاي الزجنبيل
عدة مرات يف اليوم ،كما ميكن �أي�ض ًا
عمل خليط من الزجنبيل والقرنفل
وامللح ،و�أكله مرتني يف اليوم.
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1
2
3
4
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9
10
�أفــقــي
 يتوقف  /خمرتع املخرطة - 2ع�صف���ور جاء يف اغنية لفريوز  /الأر�ض املمتدة حتت
القدمني
 - 3طري���ق مبني بني مكانني مرتفع�ي�ن � /سجن �أمريكي
�شهري ا�صبح مزارا لل�سياح ومعناه الق�رص
 - 4مي�سح على ج�سمه الدهن وغريه  /ن�صف �سكون

ت��س�رع عملية ال�شف���اء� ،إ�ضافة �إىل
ذلك ،ف�إنها ت�ساع���د على ا�ستعادة
قوة اجل�سم بع���د الإرهاق احلا�صل
من ج���راء �أعرا�ض ال�ب�رد والزكام،
وللح�ص���ول على �أف�ض���ل النتائج،
يجب �إ�ضافة اخل�رضوات �إىل �شوربة
الدجاج ،جلعله���ا غنية بالعنا�رص
الغذائية.
الفلف���ل :ه���و �أح���د العالجات
الطبيعي���ة املتاح���ة ب�سهول���ة
للتخل����ص م���ن معظ���م الأعرا�ض
املختلفة لنزالت الربد ،لأنه ي�ساعد
على ح���ل املخ���اط والتخل�ص من
االحتق���ان ،لذل���ك� ،إذا كان املري�ض
يعاين من �سيالن الأنف يجب و�ضع
الفلف���ل �إىل الطع���ام �أو الغرغ���رة
مبزيج الفلفل واملاء ال�ساخن.
�إذا كان املري�ض ال ي�ستطيع �أكل
�أو �رشب الفلفل ،ف�إن ا�ستن�شاقه يفيد
�أي�ض ًا يف التخل�ص من نزالت الربد.
احلليب :ي�ساعد يف عالج ال�سعال
وكذلك غ�ي�ره من �أعرا�ض الربد ،مثل
�آالم يف اجل�سم وال�صداع ،لذلك يجب
غلي احلليب ثم �إ�ضافة ن�صف ملعقة
�صغرية من الكرك���م ،ون�صف ملعقة
من م�سح���وق الزجنبي���ل ،ثم تربيد
احللي���ب ،و�رشبه مرت�ي�ن يف اليوم،
خ�صو�ص ًا قبل الذهاب �إىل النوم.
القرفة :لها الكثري من اخل�صائ�ص
العالجي���ة الفعالة الت���ي ميكن �أن
ت�ساع���د يف تخفي���ف �آالم احلل���ق
اجلاف ،لذل���ك يجب م���زج ملعقة
�صغرية م���ن م�سح���وق القرفة يف
كوب م���ن املاء ،وغلي���ه ثم �رشبه
وهو دافئ ،وللح�ص���ول على �أف�ضل
النتائج ميكنك �إ�ضافة بع�ض الفلفل
والع�سل� ،أو تناول ب�ضع قطرات من
زي���ت القرفة يعت�ب�ر عالج ًا �رسيع ًا
للتخل�ص من نوبات الربد.

�شورب���ة الدج���اج :حتتوي على
العدي���د م���ن العنا��ص�ر الغذائية،
والفيتامين���ات الت���ي ت�ساعد على
التخل�ص م���ن �أعرا�ض نزالت الربد،
لأنها حت���وي مواد م�ضادة للأك�سدة

 - 5ن�ص���ف نورة  /مكان وخم���زن البيع /
حي���وان يعي����ش يف الغاب���ات ويف القارة
القطبية ال�شمالية
 - 6جمموع���ة من النا�س منتدبة لعمل ما /
يرتددن على مكان حمدد
 - 7ما يخرجه الطائر من طعام بعد ه�ضمه
 /مت�شابهان � /أ�شار بعمل �شيء ما
 - 8ل�سق���ي النبات  /جزء من وحدة العملة
الأمريكية
 - 9اال�سم االول ملنا�ضل وبطل اال�ستقالل يف
جنوب افريقيا –  /خمرتع التلفزيون
 - 10ن�ص���ف مف���رز  /خم�ت�رع الكام�ي�را
(معكو�سة)
عــمـــودي
 - 1خمرتع الدراجة النارية املوتور�سايكل
 - 2خمرتع الآلة الكاتبة
 - 3خمرتع خ���ط انتاج ال�سيارات  /يو�صف
به العِ رق الب�رشي مبعنى �أن له امتداد
 - 4ه���دم  /اال�سم الأول ملمثل �أفالم جيم�س
بوند �سابق
 - 5خمرتع ق�ضيب من���ع خطر ال�صواعق /
ن�صف ناقد

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

لعب على اإلنترنت  3أيام ..فتوفي
تويف رجل يف الثانية والثالثني من
عم���ره بعد �أن لعب لثالثة �أيام متوا�صلة
على الإنرتنت ،لي�صبح الرجل الثاين الذي
ميوت لهذا ال�سبب يف تايوان.
و�أخفق زم��ل�اء الرجل يف مقهى
الإنرتنت يف �إدراك وف����اة زميلهم �إال
بع����د �ساعات عديدة ،حي����ث وا�صلوا
اللعب دون توقف.

وعرث على الرجل ميت ًا يف مقهى
الإنرتنت وكان متمدداً بال حراك على
طاولة الكمبيوتر ،فت ّم نقله بعد ذلك
�إىل امل�ست�شفى ،حي����ث أ�ُعلنت وفاته
جراء ف�شل يف القلب.
ال�رشطة قال���ت �إن الالعب هو �ضمن
جمموع���ة من املقامري���ن الذين يلعبون
�سوي���ة ،لكنهم مل يدركوا وف���اة زميلهم

وظلوا يلعبون كما لو �أن �شيئ ًا مل يحدث،
حت���ى بعد �أن ج���اءت ال�رشط���ة ورجال
الإ�سعاف لتفح�ص جثة الرجل امليت.
�أحد موظفي املقهى قال �إن من عادة
املتوف���ى �أن ين���ام على الطاول���ة �أثناء
اللعب� ،أو ي�ضطجع عل���ى الكر�سي ،وهو
ال�سبب الذي جعل باقي الزبائن يوا�صلون
لعبهم ل�ساعات دون �أن يدركوا وفاته.

مجمع الفقه اإلسالمي :حرق جثث ضحايا «إيبوال» حرام
�أفت���ى جمم���ع الفق���ه الإ�سالمي
ال���دويل ،التاب���ع ملنظم���ة التع���اون
الإ�سالم���ي ،بحرمة ح���رق جثة امليت
امل�سلم لأي �سبب ،ومنها �ضحايا مر�ض
احلم���ى النزفية (�إيب���وال) ،الذي �رضب
دو ًال معظمها �أع�ضاء يف املنظمة.
و�أ�ص���در املجمع فت���وى بوجوب
غ�سل امليت بوباء «�إيبوال» ،وال�صالة
احلا�رضة ،م�شرياً �إىل وجوب «ال�صالة
علي���ه بعد دفنه� ،أو �أداء �صالة الغائب
عليه».
وذك���ر املجم���ع رداً عل���ى طلب
�إ�ص���دار فتوى يف كيفي���ة التعامل مع
�ضحايا الوب���اء� ،أن «جمهور الفقهاء
تـــ�صـــــدر عـــــــن
�شــركــة الـقـــلــم
للإعالم �ش.م.م.

اتف���ق على �أن حكم غ�سل امليت واجب
عل���ى الكفاي���ة� ،إذا قام ب���ه البع�ض
�سقط عن الباق�ي�ن ،وعند اخل�شية من
انتقال املر�ض �إىل من يتوىل الغ�سل �أو
من تلوث البيئ���ة بفريو�سات املر�ض،
يتوجب اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية
االحرتازي���ة للع���دوى ،كا�ستعم���ال
املطه���رات واملعقم���ات ،وعزل امليت
بالو�سائل الالزمة ،والتخل�ص من ماء
الغ�سيل بالطرق املنا�سبة ،مبعزل عن
املج���اري ال�صحية ،لئ�ل�ا يت�سبب يف
ن�رش الأمرا�ض والأوبئة».
وعن تكف�ي�ن موتى «�إيبوال» ،قال
املجم���ع« :جمهور الفقه���اء يرون �أن

امليت امل�سلم يكفّن يف الأكفان الوارد
و�صفها يف ال�سنة النبوية ال�رشيفة ما
�أمكن ،ويكون قما�ش الكفن �أبي�ضاً ،وال
مانع من �إ�ضافة بع�ض املواد املعقمة
�أو الأدوية املنا�سبة �إىل كفَنه ،وال مينع
من تغليفه بعد تكفينه بغالف �أو كي�س
مالئم ك�إجراء احرتازي».
وب�ش����أن ال�ص�ل�اة عل���ى من مات
بوباء «�إيبوال»� ،أو�ض���ح املجمع �أنه
«�إذا كان���ت فيها خطورة العدوى ف�إنه
يُ�صلى علي���ه يف مكان خا�ص ،و�إن مل
يكن ذلك ممكنا خ�شية العدوى في�صلى
على قربه بعد دفنه ،و�إال في�صلى عليه
�صالة الغائب».
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:

