ما هو السبب؟
ألمـــــــة واحـــــــدة
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ر ّوج����ت و���س��ائ��ل �إع��ل�ام لبنانية «����ص���رّة» �أك���اذي���ب ع��ن الو�ضع
يف ج��ن��وب لبنان بعد العملية النوعية ال��ت��ي نفذتها «جمموعة
�شهداء القنيطرة» ،و�أ�صرّت على تكراراحلديث عن ن��زوح �شعبي
م��ن اجل���ن���وب ،خ�لاف��اً لأي واق����ع ،ومل ت�����أتِ ع��ل��ى ح��ال��ة ال��ه��ل��ع يف
امل�ستوطنات ،والتي تواترت على ل�سان «الإ�سرائيليني» �أنف�سهم؛
قادة وم�ستوطنني.

السنة السابعة  -الجمعة  10 -ربيع اآلخر 1436هـ  30 /كانون الثاني  2015م.
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االفتتاحية

من اليونان إلى أوروبا ..فلبنان
فاز الي�سار يف اليونان..
ً
ثم���ة ما ي���� ّؤرق �أوروبا ،خ�صو�ص���ا �أن هذا الفوز ف���اق التوقعات
واال�ستطالعات التي �سبق���ت فتح �صناديق االقرتاع ،وكانت ال تعطي
«�سريي���زا» �أكرث من � 2أو  3باملئة عن حزب «الدميقراطية اجلديدة»
اليميني ،ف�إذا بهذه ال�صناديق تعطي الأول  36.6باملئة ،و 149مقعداً،
وتعطي الثاين  27.8باملئة� ،أي  76مقعداً.
و�إذا كان ع���دد �أع�ضاء الربملان اليون���اين  300مقعد ،ف�إنه ينق�ص
«�سريي���زا» فقط مقعدين ليحكم مبفرده ،وهو �أم���ر ب�سيط قد يو ّفره
م���ن احلزب ال�شيوعي اليون���اين الذي فاز بـ 15مقع���داً� ،أو من حزب
«اليونانيون امل�ستقلون» م���ن اليمني الو�سط ،الذي فاز بـ 13مقعداً،
وق���د يكون التحالف مع الثاين هو الأرجح ،ليخفف الذعر الذي انتاب
�أوروبا بعد هذا الفوز املبني.
هذا تو�صيف �رسيع لواقع حال النتائج اليونانية ،لكن ال�شعارات
والربام���ج التي خا�ض بها هذا احل���زب االنتخابات ،هي �سبب القلق
احلقيقي لدى �أوروبا املتعجرفة ،خ�صو�ص ًا يف برلني وفرن�سا.
الر�أ�سمالية املتوح�شة يف ب�ل�اد الإغريق �أكلت الأخ�رض والياب�س،
واندفعت تخ�صخ�ص كل �شيء� ،أفل�ست البالد ،وراكمت الديون ب�أرقامها
املخيفة ،وب�رسعة مذهلة..
كان احلل عند الوح�ش الر�أ�سمايل هو الو�صفة اجلاهزة ،كما يف كل
الدوليي ،التق�شف الذي
مكان؛ يخ�ضع وي�سمع ل�صندوق النقد والبنك
نْ
يزي���د الفقراء فقراً ،ويدمر الطبقة الو�سط���ى ،واخل�ضوع التام لآليات
اقت�صاد ال�سوق.
«�سرييزا»  -ح�سب برناجمه االنتخابي � -سيقول وداع ًا للتق�شف،
ال لدفع ال َّدين الذي ا�ستويف �أ�صله ،لكنه يتزايد بحكم ا�ستمرار الفوائد.
على �أوروبا املتوح�شة ،وعلى ال�صنادي���ق الر�أ�سمالية الدائنة �أن
ت�شطب �أكرث من ن�صف ال َّدين� ،إن مل يكن كله..
اليونان �أمام مرحل���ة م�ستقبلية هامة� ،سيكون من �أولها التخلي
عن اليورو والعودة �إىل «الدراخما» ،ما قد ي�شكّل �إ�سفين ًا حقيقي ًا يف
م�سرية «االحتاد الأوروبي» ..فعلى �ض���وء جناح املرحلة اليونانية
اجلديدة ثمة خطوات �أوروبية قد تكون على نف�س الطريق.
�إ�سبانيا ،املنهكة بالديون ،والعج���ز والتق�شف ..الربتغال املك َّبلة
ب�أرقام ال َّدين اخلطرية ،وغريهما على نف�س الطريق؟
فماذا �ستفعل باري�س؟
وماذا �ستعمل �أملانيا التي تُعترب الدول الأوىل الدائنة يف �أوروبا؟
الر�أ�سمالي���ة �أم���ام �أزماته�أ ،فكيف �ستجدد نف�سه���ا؟ وهل �ست�صل
االنتفا�ض���ة �ضد الوح�ش ال���ذي يبتلع كل �شيء م���ن �أجل ال�رشكات
الكربى العابرة للقارات� ..إىل عندنا.
عندن���ا يف لبنان ،ثمة حلف وثيق بني امل���ال وال�سلطة والف�ساد،
واملذهبي���ة ..حت َّول النا�س �إىل جمرد �أرق���ام ورعايا لي�س �إال ،فيموت
ح�س املواطنية واالنتماء.
ثمة نهج «�أ�صيل» ومت�أ�صل يف الف�ساد..
لنتاب���ع امل�سل�س�ل�ات الفا�سدة ،من الغ���ذاء �إىل كل التفا�صيل يف
حياتن���ا اليومية ،و�إن مل ت�ص ّدقوا ،فا�س�أل���وا �رشبل نحا�س� ،أو جورج
قرم ،وعودوا �إىل �أر�شيف �إميل البيطار ..ا�س�ألوا حنا غريب..

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

لبنان ..حوار هادىء بانتظار اآلتي

هل يبحث لقاء عون  -جعجع املرتقب التمو�ضع امل�سيحي ال�صحيح؟

مل يعد بذات �أهمية �أن يكون حلوار
ح���زب اهلل و«تي���ار امل�ستقبل» جدول
�أعم���ال ،والعجلة مل تعد مطلوبة حلوار
ب�ي�ن التي���ار الوطني احل���ر و«القوات
اللبناني���ة» ،لأن ج���دول �أعمال احلوار
الأول ق���د و�ضع���ت بن���وده التطورات
الإقليمي���ة الكربى ،وعملي���ة القنيطرة
يف طليعتها ،واحل���وار الثاين ال يحمل
املعجل ،لأن ترتيب���ات �سيا�سة
�صف���ة
ّ
الداخ���ل املرتبطة بقان���ون االنتخاب
�أو حتى بانتخ���اب رئي�س ال ت�ستوجب
اال�ستعجال ،و�س���ط الهجمات الإرهابية
الت���ي ي�ص ّدها اجلي����ش ومعه املقاومة
يف معاركهما م���ع العدوان الزاحف من
اخلارج.

حزب اهلل نجح خالل حواره
مع «المستقبل» في إخراج
سالح المقاومة من التداول
نهائيًا ..وانتصار «المعادلة
الثالثية»

وعل���ى وق���ع احل���وار الأول ب�ي�ن
«احل���زب» و«امل�ستقب���ل» �سينطل���ق
احلوار الثاين ،لي�س من منطلق التبعية
على الإطالق ،بل لأن الأول يبدو وك�أنه
ح���وار بالنياب���ة ع���ن الإقلي���م ،وبني
«ال�سنة» و«ال�شيع���ة» حتديداً ،بينما
ُّ
الثاين يبح���ث يف التمو�ضع امل�سيحي
ال�صحيح ،بدءاً م���ن لبنان وو�صو ًال �إىل
الإقلي���م ،علم��� ًا �أن �أي ح���وار لبناين -
لبناين حمكوم باله���دوء التام� ،إىل حد
امللل والرتدد ،ته ُّيب ًا وتهي�ؤاً للإرها�صات

الهادرة التي قد ينتجها �رصاع ما وراء
احلدود ،وعلى احلدود نف�سها.
ولي����س م���ا يح�ص���ل �أو �سيح�صل ما
وراء احلدود ينح��ص�ر برد حزب اهلل على
عملي���ة القنيط���رة ،من حي���ث النوعية
والزمان واملكان والتداعيات ،بل باحلجم
الإقليم���ي للمقاومة ودورها امل�ستدام يف
ال�رصاع م���ع «�إ�رسائيل» ،والذي اخت�رصه
بعد عدوان القنيطرة اخلبري اال�سرتاتيجي
«فاي���ز دعنا» ،وهو �أ�ست���اذ حما�رض يف
�إح���دى اجلامعات الأمريكية قائ ًال�« :أخطر
م�ؤ�رشات القنيطرة �أن �إ�رسائيل باتت تعترب
�أن املقاوم���ة يف لبنان ق���د نقلت عدوى
العمل املقاوم من اجلن���وب اللبناين �إىل
قطاع غزة والآن �إىل اجلوالن ،و�أن �إ�رسائيل
بات���ت مط َّوق���ة بجبه���ات مقاومة ،وجتد
نف�سها يف موق���ع الدفاع عن النف�س على
اجلبهات الثالث».
و�أ�ضاف «دعنا» مبا معناه �إن ال�سيد
ح�سن ن�رصاهلل مل يعد يف نظر «�إ�رسائيل»
قائ���د مقاوم���ة يف لبنان ،ب���ل هو العب
�إقليمي كبري يخي���ف «�إ�رسائيل» �أكرث من
�أي العب �إقليمي �آخر.
ولعل �أبلغ ما قال���ه اخلبري «دعنا»
وجاراه الر�أي فيه حم���اورون �آخرون عن
نوعية العملية التي �سيقوم بها حزب اهلل
رداً على ع���دوان القنيطرة�« :إن املقاومة
يف لبنان ال جتازف بالأمور اال�سرتاتيجية
من �أجل ن��ص�ر �آين �أو تكتيكي» ،و�ستكون
لديها ح�ساباته���ا الدقيقة قبل اتخاذ �أية
خطوة.
م���ن ه���ذه اجلزئي���ة ع���ن ال�سيا�سة
الإقليمي���ة للمقاوم���ة ،نتب�ي�ن ال�سيا�سة
الداخلي���ة التي يعتمدها ح���زب اهلل مع
احللفاء واخل�صوم على حد �سواء ،ليتبني
�أن امل�سائل الوطنية اال�سرتاتيجية تتقدم
عل���ى الآنية والتكتيكية ،مم���ا �سينعك�س
مراوحة يف احلوار الداخلي على امل�ستوى
ال�سيا�سي مادام الو�ض���ع الإقليمي ي�شهد
متغريات كبرية ومت�سارعة ،بينما التوافق
على امل�ستوى الأمني هو يف ذروة التفاهم.
جن���ح ح���زب اهلل ،وارت�ض���ى «تيار

(�أ.ف.ب).

امل�ستقبل» � -ضمني ًا  -بالف�صل بني دور
املقاومة �ضم���ن «املعادلة الثالثية» يف
الداخل وعلى احلدود ،وبني ت�سوية الأمور
الفكرية بينهم���ا ،وب�شكل خا�ص املذهبية
املحتقن���ة ،م���ا يثبت عدم ج���دوى طرح
ال�س�ل�اح واال�سرتاتيجي���ة الدفاعية التي
�أراده���ا الرئي�س الأ�سب���ق مي�شال �سليمان
الطبق الرئي����س على م�أدبة احلوار �إجنازاً
«تاريخي ًا» لعهده ،وخرج مو�ضوع �سالح
املقاوم���ة� ،س���واء يف الداخ���ل �أو خارج
احلدود ،م���ن التداول نهائي��� ًا ،وانت�رصت
«املعادلة».
التح ُّول الأب���رز الذي �أر�س���ى الهدوء
ال�سيا�سي الن�سبي يف لبنان هو القرار الذي
�سار في���ه وزير الداخلي���ة «امل�ستقبلي»
نه���اد امل�شن���وق؛ بالق�ضاء عل���ى دويلة
املبن���ى «ب» يف �سج���ن رومي���ة ،بعد
ات�ضاح دور غرف���ة العمليات التي كانت
قائمة فيه مبا ح�صل ويح�صل من عمليات
�إرهابي���ة ،ثم االنتقال �إىل «عني احللوة»؛
حيث التم ُّرد املزمن لإرهابيني جعلوا منه
وكراً لهم ،وال يبدو �أن املهلة التي �أعطاها
امل�شنوق للقوى والف�صائ���ل الفل�سطينية
لإنه���اء الو�ض���ع �سيا�سي��� ًا «بالتي هي
�أح�سن» �ستط���ول ،لأن ن�شاط الإرهابيني
بل���غ اخلطوط احلمر وباتت �أحالم اقتطاع
م�ساحات لدويالت �أمراً واقع ًا ،وما ح�صل
يف ر�أ�س بعلب���ك واحتواه اجلي�ش ب�صدور
�شهدائه �إثبات جديد على خماطر الإرهاب
على جغرافي���ة الكيان اللبن���اين ،وعلى
احليثية ال�سيادية لهذا الكيان.
وبانتظار الإطاللة الهادئة واحلكيمة
ل�سماحة ال�سيد ح�س���ن ن�رصاهلل للحديث
عن مرتتبات ع���دوان القنيطرة وترتيبات
املقاوم���ة يف ه���ذا ال�ش����أن ،ف�ل�ا داعي
للتكهن والتج���ارة الإعالمية والتحليالت
غري امل�س�ؤولة وتخوي���ف اللبنانيني ،لأن
املقاومة ال جتازف بالأمور اال�سرتاتيجية
مل�صلح���ة الأم���ور الآني���ة والتكتي���ك
اال�ستعرا�ضي..

�أمني �أبو را�شد
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همسات

عملية نوعية ضد العدو في مزارع شبعا
مل ُتفلح الر�سائ���ل التي �أُطلقت عرب
بع����ض الإع�ل�ام العربي من���ذ �أكرث من
�أ�سبوع ،وفيه���ا تهديد «�إ�رسائيلي» �ضد
لبن���ان ،ب�أن���ه �إذا ر ّدت املقاوم���ة على
�سي�رضب
عمليتها يف القنيطرة ال�سوريةُ ،
لبنان بعن���ف ،وذهب البع����ض �إىل حد
القول �إن ر�سائ���ل �صهيونية ُو ِّجهت عرب
ال�سفري الأمريكي يف لبنان دايفيد وول�ش
يف ه���ذا ال�سبيل ،و ُ�أبلغت �إىل امل�س�ؤولني
يف لبنان يف الوقت الذي كان فيه قادة
الع���دو ال�صهيوين يجوب���ون العامل من
التدخل ملن���ع ردة فعل من حزب
�أج���ل
ُّ
اهلل ت����ؤذي الكيان ال�صهي���وين ،حتى �أن
وزير خارجية الع���دو افيغدور ليربمان
زار رو�سيا عل���ى عجل ،من �أجل تو�سيط
القيادة الرو�سي���ة مع حزب اهلل ودم�شق
وطهران لعدم الرد على جنونهم.
ال���رد يف كل احل���االت كان ق���د بد�أ
�ض���د الع���دو وحلفائ���ه الإرهابيني منذ
حلظ���ة تنفيذ جرمية القنيط���رة ،فكانت
العملية النوعية �ضد «جبهة الن�رصة»
يف اجلوالن على خ���ط االحتالل ،والتي
�أذهل���ت املراقبني الع�سكري�ي�ن بدقتها
وقوته���ا ،والتي ق�ضت عل���ى نحو مئة
�إرهابي دفعة واحدة.
وت���درج الر ّد لي�صل مع العدد اجلديد
ّ
من «الثب���ات» وهو قي���د الطباعة� ،إىل
تنفيذ عملي���ة نوعية كبرية ودقيقة �ضد
تعر�ضت
العدو يف مزارع �شبع���ا ،حيث ّ
قافل���ة تابعة جلي�ش الع���دو ال�صهيوين
لكمني محُ كم ،و�صفها �إعالم العدو ب�أنها
عملية كب�ي�رة ومع ّق���دة� ،أذهلت جنود
العدو و�أ�صابتهم بتوتر �شديد.
وح�سب ت�أكيدات و�سائل �إعالم العدو،
ف����إن هذه العملي���ة أ� ّدت �إىل تدمري �شبه
ت���ام للقافلة ،و�سقوط العديد من القتلى

واجلرح���ى ،ووفق��� ًا للمعلوم���ات التي
توافرت ف�إن من �ضم���ن الإ�صابات التي
وقع���ت يف �صفوف العدو� ،إ�صابة �ضابط
«�إ�رسائيلي» رفيع امل�ستوى.
لقد �أ�صيب العدو بحالة هلع وارتباك
مت �إغالق مطاري «رو�ش
�شديدين ،حيث ّ
وطلب من ال�صهاينة
فينا» و»حيف���ا»ُ ،
يف �شم���ال الكيان املحت���ل النزول �إىل
املالج���ئ ،وتع ّطل���ت احلرك���ة و�أُغلقت
املدار�س وامل�ؤ�س�سات.
ب�ش���كل عام ،ب���دا الع���دو �أمام هذه
العملية النوعية مربك ًا ،وجتلى ذلك يف

تصعيد األمور نحو حرب
واسعة قد ينعكس سلبًا
ّ
فيحل به
على نتنياهو..
ما حل بإيهود أولمرت

موق���ف رئي�س وزراء الكي���ان ال�صهيوين
يف �أول تعلي���ق له�« :أقرتح عليكم �أن ال
متتحنونا ،فاجلي�ش جاهز للعمل بقوة».
الهلع ال�صهيوين انعك�س يف و�سائل
�إعالم العدو ،حيث �أ�شارت القناة العربية
العا��ش�رة بعد هذه العملي���ة �إىل وجود
ح���دث �أمني جديد يف �شم���ال فل�سطني
املحتلة ،و�أو�ضحت يف �أعقابه �أن جي�ش

¡ الرئي�س

االحتالل �أغل���ق �شارع  99يف االجتاهني
خوف��� ًا من ت�سل���ل رج���ال املقاومة �إىل
�شم���ال فل�سطني املحتلة ،وهو ما �أ�صاب
ال�صهاينة بهلع �شديد ،وبد أ� العديد منهم
بالهروب نحو و�سط الكيان املحتل.
من جه���ة �أخرى فق���د التحق رئي�س
وزراء الع���دو «الإ�رسائيل���ي» بنيامني
نتنياه���و باجتم���اع لهيئ���ة الأركان
«الإ�رسائيلية» للبح���ث يف املو�ضوع،
وكما �أ�ش���ارت قناة العا�رشة ال�صهيونية
ف�إن العدو ي ّتج���ه �إىل تربيد الأجواء يف
هذه الظروف.
وح�سب التعليقات الأولية للمحللني
ال�صهاين���ة ف����إن نتنياه���و ميي���ل �إىل
التهدئة ،لأنه �إذا م���ا ذهبت الأمور نحو
حرب وا�سعة فقد تنعك�س عليه �شخ�صي ًا
يف انتخابات الكني�ست ،ويحل به ما حل
ب�إيهود �أومل���رت ،وبالتايل تكون نهايته
ال�سيا�سية ،وهو م���ا �سيحاول خ�صومه
ا�ستغالل���ه ،وبد�أت تطل���ق عليه �صفات
املهوو�س واملتعجرف وع���دمي التقدير،
خ�صو�ص ًا �أن حل���ف املقاومة من لبنان
مروراً ب�سورية وانتهاء بطهران يف �أعلى
جهوزيت���ه للرد على �أي ع���دوان بعنف
وق�س���وة ال يتوقعه العدو ،ما قد يت�سبب
يف قلب الأمور ر�أ�س ًا على عقب.
ويف هذا اخل�صو�ص �أعلنت املقاومة
الإ�سالمي���ة تب ّنيه���ا له���ذه العملية يف
بي���ان له���ا حمل الرق���م � ،1أن���ه «عند
ال�ساعة � 11:35صباح اليوم (�أم�س) قامت
جمموع���ة �شهداء القنيط���رة با�ستهداف
موكب ع�سك���ري للع���دو» ،و�أعلنت عن
«تدمري عدد م���ن الآليات ،و�سقوط قتلى
وجرحى يف �صفوف العدو».

�سعيد عيتاين

علّق �أحد املرافقني اخلبث���اء �أثناء وجوده
على الطائرة التي �أقلّت قيادات من «� 14آذار»،
وبح�ضور مرج���ع رئا�سي �سابق �إىل ال�سعودية
للتعزية ،ب�أنه بات من املُلحّ ا�ستحداث من�صب
جديد ه���و من�صب «رئي����س الأمانة العامة»،
وعمل هوالء �إ�صدار «حك���ي» يف املنا�سبات،
وعندما يُطلب منهم االجتماع.

¡ رفقاء ال�سابق

لوح��ظ خ�لال االحتف��ال الت�أبين��ي للراح��ل
�إيل��ي حبيقة ال��ذي اغتيل قب��ل  13عاماً ،وجود
قي��ادات من «القوات اللبناني��ة» كانت اختلفت
يف الآونة الأخرية مع �سمري جعجع.

¡ «�سريك» التغيري

تهكّ���م م�س�ؤولون يف «تي���ار» فاعل داخل
� 14آذار مم���ا وُ�ص���ف مبخا����ض حت���وّالت يف
احل���زب التقدمي اال�شرتاكي ،وقال���وا :يبدو �أن
كوادر تقدمية ب���د�أت البحث عن مواقع لها يف
«�سريك» التغيري بعد بروز زعامة جديدة.

¡ هل يطال التحقيق «�سوليدير»؟

�أح��ال وزي��ر امل��ال عل��ي ح�سن خلي��ل �أكرث
م��ن  55موظف�� ًا يف الدوائر العقاري��ة وم�س�ؤويل
امل�ساح��ة �إىل التحقي��ق ،م�ش�يراً �إىل �أن��ه «لدينا
ع��شرات املاليني من الأمتار التي ندقق فيها»،
وملفاتها �سُ لمت �إىل املدعي العام املايل.
ب���أي ح��ال ،مل يُعل��م م��ا �إذا كان �سط��و
أرا�ض� ،أو اال�ستيالء على �أق�سام
«�سوليدير» على � ٍ
وا�سعة من ال�شاطئ البريوتي �ضمنها.

¡ ا�ستعانة خاطئة

ا�ستعان «تيار» يع�شق ال�سلطة بنائب �سابق
من حلمه ومن دم غريه للدفاع عن وجهة نظره
يف ق�ضية لها �أبع���اد وطنية ،فجاءت النتائج
عك�سي���ة ،وكذل���ك ردود فعل بع����ض م�س�ؤويل
«التيار»� ،سيما �أن النائب ال�سابق �إياه له باع
يف الف�ساد الإداري وال�سيا�سي.

¡ كفى!

دع��ا بيريوتي خم��ضرم الرئي�س متام �سالم
�إىل �أن يتذك��ر ا�سم��ه فق��ط ،وه��و مت��ام �صائب
�سلي��م �سالم ،وبالتايل علي��ه �أن يخبط قدمه يف
الأر�ض ويقول لكل حلفائه الأقربني والأبعدين:
كف��ى ،الوطن �أهم من اجلميع� ،س��واء الأحياء �أو
الأموات.

¡ منع ًا لاللتبا�س

عر����ض بع�ض �سف���راء دول هامة ع�ضالتهم
�أم���ام م�س�ؤول�ي�ن لبنانيني ب�أنه ل���وال تدخُّ ل
بالده���م لكان الت�صعي���د «الإ�رسائيلي» و�صل
�إىل الذروة على اجلبهة اللبنانية ،فر ّد م�س�ؤول
يحرتم نف�س���ه بالقول� :إذاً ،ملاذا كل هذا الرعب
«اال�رسائيل���ي» من رد املقاومة على االعتداء؟
و�إذا �أردمت �أن تبيعون���ا من كي�سنا ،فالأف�ضل �أن
تخيطوا بغ�ي�ر م�سلّة ..ثم ج���رى تف�سري كامل
للكالم ،كي ال يكون هناك التبا�س.

¡ �إيران ..العُ قدة

مل يك��ن �أم��ام مل��ك ال�سعودي��ة اجلدي��د وهو
يتح��دث مع ب��اراك �أوبام��ا �س��وى الت�أكيد على
�سي��د البي��ت الأبي���ض �أن��ه «ال ينبغ��ي ال�سم��اح
لإي��ران ب�إنتاج �أ�سلحة نووي��ة» ،لكنه مل يتطرق
البتة �إىل «�إ�رسائيل» وقنابلها الذرية.

¡ هل دُفنت معه؟

�أعمدة الدخان تت�صاعد من املوكب الع�سكري ال�صهيوين الذي ا�ستهدفته جمموعة «�شهداء القنيطرة»

تخ���وف م�ص���در مطلع من �أن تك���ون الهبة
ال�سعودي���ة للجي�ش قد دفنت مع امللك عبداهلل
بن عبد العزيز.
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حزب الله في الجوالن ..من أجل بقاء لبنان
م���ا فت���ىء جماع���ة «� 14آذار»
وكثريون من «تيار امل�ستقبل» يتم�سكون
ب�شعاراتهم ومواقفهم من الأزمة ال�سورية،
وم���ن م�ش���اركة ح���زب اهلل يف القتال يف
�س���ورية ،و�آخرهم كان ال���رد «النفي�س»
لوزير عدل لبنان �أ�رشف ريفي على خطاب
لنائب �أمني عام حزب اهلل ال�ش���يخ نعيم
قا�س���م يف ذكرى �أ�س���بوع ال�ش���هيد جهاد
عماد مغنية ،فر�أى �أن «املعادلة اخل�شبية
�أ�سقطتها احلكومة» ،معترباً «ا�ستعادتها
حماولة للتذاكي» ،وم�ؤكداً �أنه «ال يحمي
املواطن والوطن �إال اجلي�ش والقوى الأمنية
ال�رشعية».
ورغم �صحة ت�أكيده الأخري� ،إال �أنه قد
يكون �رضوري ًا تذكريه مب�سل�سل االعتداءات
ال�صهيوني���ة على لبنان من���ذ عام 1947
ولي�س  1948فقط حتى ما بعد عام ،2000
لعله ي�أخذ الع�ب�رة ويعترب� ..أمام ذلك قد
ي�صبح ال�س�ؤال �رضورياً :ملاذا توجَّ ه حزب
اهلل �إىل اجل���والن؟ وملاذا قاتل يف الق�صري
والقلمون؟ وملاذا يراب�ض يف جرود �سل�سلة
جبال لبنان ال�رشقية؟
قب���ل التفا�صيل ،قد يك���ون �رضوري ًا
�إعالم وزي���ر «عدل لبنان» وغريه ببع�ض
الوقائع واحلقائق ومنها:
م�ؤمتر بكركي ع���ام  ،1941الذي �شدد
رهان صهيوني على
على ��ض�رورة �أن يكون لبنان على �أح�سن
وئام مع جاره ال�رشقي ..ومن هذا امل�ؤمتر استمرار الحروب إلى ما
ولد روح «امليثاق الوطني» غري املكتوب.
احلكوم���ة اال�ستقاللي���ة الأوىل التي بعد االنتخابات األميركية..
ترجم���ت «امليث���اق الوطن���ي» بن����ص بانتظار رئيس «توراتي» من
البيان ال���وزاري« :لبنان ل���ن يكون ممر
العرب،اً عتاة «المحافظين الجدد»
�أو مقراً لال�ستعم���ار» �ضد �أ�شقائه
وخ�صو�ص ًا �سورية.
ال نريد �أن نخو����ص بوثائق الطائف
وم���ا بعده���ا ،فلوزي���ر الع���دل وحلفائه
ترجماتهم اخلا�صة التي مل ي�سبقهم �إليها
جغرايف» ،فكان���ت بعدها احلرب الأهلية
كبار امل�رشعني واحلقوقيني.
الق���ذرة ع���ام  ،1975التي عر����ض فيها
لنتابع التذكري:
الثعل���ب الأمريك���ي العج���وز هرني املبع���وث الأمريكي «دين ب���راون» على
ك�سينجر ي�ؤكد يف مطلع �سبعينيات القرن الرئي�س الراحل �سليم���ان فرجنية مطلع
املا�ضي (�أي قبل � )1975أن «لبنان فائ�ض عام  1976نق���ل امل�سيحيني م���ن لبنان

دبابة �سورية عند م�شارف غوطة دم�شق ال�شرقية

بالبواخر �إىل �أي مكان يريدونه يف العامل.
ارييل �شارون ي�ؤكد يف العام � 1981أن
«لبنان خط أ� تاريخ���ي» ،فكان االجتياح
ال�صهيوين للبلد ال�صغري يف حزيران .1982
يف خم�سينيات القرن املا�ضي ،ت�ؤكّد
غولدا مائري؛ �صديقة امللك الأردين عبداهلل
الأول ،والت���ي قيل رغ���م «قباحتها» �إن
«عالقة حب» كان���ت تربط بني الطرفني،
�أن «فرقة مو�سيقية من اجلي�ش ال�صهيوين
حتتل لبنان».
ن�س���وق ه���ذه الأدلة ،وهن���اك الكثري
الكثري غريه���ا ،وذلك لي�س لل���رد ال على
«وزير عدلنا» ،وال على �أحد من حلفائه،
�إمنا لن�صل �إىل ل���بّ املو�ضوع ،وهو :ملاذا
ذهب حزب اهلل �إىل اجلوالن؟
لق���د �أك���دت الوقائ���ع امليدانية يف
تط���ورات الأزمة ال�سورية عل���ى مدى 46
�شهراً وني���ف� ،أن هناك تن�سيق��� ًا وتكام ًال
بني الإرهاب الذي ت�شهده �سورية ،والكيان

ال�صهيوين ،وتركيا ،برعاية �أمريكية كاملة،
واحت�ض���ان عربي مل ي�سب���ق له مثيل يف
التاريخ.
ووفق ًا ملا ب���د أ� يتك�ش���ف ،فهناك يف
اجلنوب ال�س���وري تن�سيق تام وكامل بني
«جبهة الن�رصة» امل�صنفة �أمريكي ًا وغربي ًا
ب�أنها �إرهابي���ة ،والدولة العربية ،والغاية
من ذلك هو تنفيذ عملي���ة خطرية تُ�شعل
احلرائق يف لبنان بدءاً من جنوب جنوبه،
ومتتد �إىل �أماكن وا�سعة ،بحيث ال تقت�رص
الأمور على انفجار �أمن���ي وا�سع وخطري،
�إمنا تف�ضي يف النتيجة �إىل �إلغائه.
وله���ذا ،فالتحال���ف والتكام���ل بني
«جبه���ة الن�رصة» وتل �أبي���ب يقوم على
م�ساعدة الثانية ل�ل��أوىل ،لل�سيطرة على
خط املواجهة يف اجلوالن ،مروراً بالبقاع
الغربي ،وامت���داداً �إىل منطق���ة العرقوب
و�شبع���ا ،ما ي����ؤدي �إىل ��ض�رب املقاومة
من خا�رصته���ا ،وتق�ضي بالتم���دد �شما ًال

و�صو ًال حتى بريوت والبقاع وال�شمال ..مع
حت�ضري من قبل اتباع اجلماعات الإرهابية
يف املخيمات الفل�سطينية ،لإ�شعال معارك
م���ع حميطها ،م���ن خالل �إيق���اظ اخلاليا
النائمة ،ومن هنا ��س�ر القلق الفل�سطيني
واالرتب���اك اللذين ال يعرفا كيف يواجهان
ه���ذه احل���االت ،ويخافان م���ن الفو�ضى
العارمة التي قد ت�رضب هذه املخيمات.
ثم���ة تن�سي���ق وتكامل ب�ي�ن تركيا
 �أردوغ���ان و«داع����ش» يف ال�شم���الال�س���وري ،بحيث توفّر �أنق���رة لـ«داع�ش»
كل �أ�سب���اب البقاء واال�ستم���رار ،من �أجل
التوغل �أك�ث�ر يف �سورية ،متهيداً لتفتتيها
ومتزيقه���ا ،ومن �أجل ت�شظ���ي العراق ،لأن
املخطط ال�صهيوين وا�ضح ،تبع ًا لأدبيات
«امل�ؤ�س�سة اليهودية» ،التي تريد للإرهاب
والإجرام� ،أن مي�ضي يف املنطقة ،لي�س من
�أجل ر�سم بلدان ودويالت جديدة� ،إمنا من
�أجل حتقيق «النبوءة» التوراتية�« ،أر�ضك
يا �إ�رسائيل من النيل �إىل الفرات»..
وله���ذا ثم���ة ره���ان �صهي���وين على
ا�ستمرار احل���روب والأزم���ات �إىل ما بعد
االنتخابات الأمريكية ،فلرمبا جاء رئي�س
امريك���ي جدي���د «تورات���ي» م���ن عتاة
املحافظني اجلدد.
هل الحظ �أح���د ا�ستم���رار العمليات
الإرهابي���ة والإجرامي���ة يف �شبه جزيرة
امل�رصيي؟ لأن
نْ
�سيناء �ضد اجلي�ش والأمن
الأم���ر بب�ساطة �أن «�أر�ض امليعاد» ح�سب
الت���وراة متتد من �سين���اء ومتر بفل�سطني
و�سوري���ة ولبنان ،وتنته���ي على جمرى
الفرات ال���ذي ينبع من تركي���ا ،وبالتايل
هنا يتجل���ى التن�سيق والتكامل العميقني
ب�ي�ن �أنقرة وت���ل �أبيب ،م���ا يعني تكامل
بني «املق���والت» التلمودية و«الأحالم»
الإمرباطوري���ة الطوراني���ة ،ل���ذاك الرجل
العجيب رجب طيب �أردوغان.
�أخرياً ،ثمة حقيقة جلية ووا�ضحة �أن
ح���زب اهلل ذهب �إىل اجل���والن من �أجل �أن
يبقى لبنان ..و�سيبقى.

�أحمد زين الدين

كيف يتجه الوضع الداخلي بعد فتح «جبهة الجوالن»؟
بعد �سيط���رة املجموعات التكفريية
امل�سلحة على نحو  4باملئة من م�ساحة
لبنان ،ويف �ض���وء حماولتها التمدد يف
البقاع ال�شم���ايل ،واعتداءاتها املتكررة
على مراكز اجلي����ش اللبناين ،وبالتايل
تعري�ض اال�ستقرار اللبناين لالهتزاز ،ثمة
تخوُّف لدى اللبنانيني من �إمكان ت�شظي
«ا�شتباكات جرود ر�أ�س بعلبك» و�سواها
�إىل مناط���ق �آمنة� ،أو قي���ام التكفرييني
ب���رود �أفعال انتقامي���ة ت�ستهدف ال�سلم
الأهلي يف البل���د ،كالعملية االنتحارية
الأخ�ي�رة يف «جبل حم�س���ن» ،ال�سيما
بعد تكبُّدهم اخل�سائر يف لبنان و�سورية
والعراق يف الآونة الأخرية ..فهل تتو�سع
رقعة اال�شتباكات� ،أو ي�سعى التكفرييون
�إىل �إله���اء اجلي����ش خ���ارج «عر�سال»
وجروده���ا ،خ�صو�ص��� ًا بع���د التطورات

الدراماتيك���ة على احل���دود ال�سورية -
الفل�سطينية يف «القنيط���رة» ،و�إمكان
�سعي املجموع���ات امل�سلحة �إىل التقدُّم
باجت���اه «جب���ل ال�شي���خ» و«�شبعا»
جم���دداً ،لإ�شغال املقاوم���ة يف جنوب
لبنان ،وحماول���ة ثنيها عن قتال العدو
«الإ�رسائيلي» يف اجل���والن بعد �إعادة
فتح جبهته؟
يرى مرج���ع �إ�سالمي �أن «�إ�رسائيل»
ق���د تدف���ع بالتكفريي�ي�ن �إىل ت�سخ�ي�ن
جبه���ات القت���ال م���ع املقاوم���ة على
الأرا�ضي اللبنانية ،لإنهاكها يف الداخل،
وللتخفيف من ق���درة حزب اهلل القتالية
يف القنيطرة ،خ�صو�ص ًا �إذا اتجّ ه الو�ضع
الأمني �إىل مزيد من الت�صعيد يف اجلنوب
ال�سوري ،معترباً �أن هناك �أطراف ًا �إقليمية
�ستت�رضر م�صاحله���ا من جناح الت�سوية

الأمريكي���ة  -الإيراني���ة ،وانعكا�ساتها
عل���ى املنطقة ،لذلك ت�سع���ى �إىل «قلب
الطاولة» ،من خالل تقوي�ض اال�ستقرار.
ويلفت املرجع �إىل �أن هناك تقاطع ًا
«�إ�رسائيلي��� ًا  -تكفريي���اً» يف تخريب
الو�ضع الأمني يف لبن���ان ،ال�سيما بعد
التفاهمات الداخلية ،حتديداً بني «تيار
امل�ستقب���ل» وح���زب اهلل ،والتي �ضيّقت
هام�ش حت���رُّك التكفرييني ،و�أ�سهمت يف
ت�ضافر جهود الأجه���زة الأمنية ،وت�أمني
الغط���اء ال�سيا�س���ي للقي���ام بدوره���ا
املطل���وب يف املرحلة الراهن���ة ،بدليل
جناحها يف �إحباط عملية تخريبة ،منها
على �سبيل املث���ال :توقيف �سوريني يف
حوزتهم ح���زام نا�س���ف ومتفجرات يف
زغرتا.
ويف ه���ذا ال�ص���دد ،ي�ؤك���د املرجع

انتهاء مهمة «هيئة العلماء امل�سلمني»
و�سواه���ا على �أر�ض الواق���ع ،و�أن الدور
الأهم للمت�شددي���ن يف املرحلة املقبلة
�سيك���ون مل���ا ي�سم���ى «باجلهاديني»،
املجهَّزي���ن للقيام بعمليات �أمنية ،على
غ���رار جرمية جبل حم�س���ن ،كا�شف ًا عن
ورود معلومات تتحدث عن قيام الأجهزة
املخت�صة بالبحث عن ثالثة انتحاريني
يف طرابل�س.
يف املقابل ،ت�ؤك���د م�صادر متابعة
�أن الو�ض���ع الأمن���ي يف لبنان يدعو �إىل
احل���ذر ،ال �إىل القل���ق ،خ�صو�ص ًا �أن لدى
القوات امل�سلحة وحزب اهلل يقظة عالية
للتعامل مع �أي ط���ارىء ،وبالتايل ف�إن
الو�ض���ع الأمن���ي مم�سوك ،م�ش�ي�رة �إىل
جناح اجلي����ش يف �صد تقدم التكفرييني
يف البق���اع ،ويف الوق���ت عينه ال تنفي

احتمال و�صول النار �إىل الداخل ،مادامت
م�ستعرة على احلدود ،لكن ب�شكل طفيف.
وعن �إمكان تنفي���ذ اجلي�ش اللبناين
عملي���ة ع�سكرية لتطهري ج���رود عر�سال
م���ن الإرهابيني ،جتزم امل�ص���ادر �أن هذا
الأمر يتطلب قراراً �إقليمي ًا معاك�س ًا للذي
حوّل عر�س���ال �إىل متنفَّ�س للمجموعات
امل�سلحة ،و�أن «امل�ستقبل» منفرداً حتى
ال�ساع���ة غري ق���ادر على اتخ���اذ موقف
بالتخل����ص منها ،خ�صو�ص��� ًا �أن عملية
كه���ذه حتت���اج �إىل تن�سيق م���ع اجلي�ش
ال�سوري ،معتربة �أن الق���رار الأول اليزال
�ساري املفعول ،يف انتظار ما �ست�ؤول �إليه
التوجهات ال�سيا�سية ال�سعودية اجلديدة
يف املنطقة يف عهد امللك �سلمان.

ح�سان احل�سن
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من هنا وهناك

مؤتمر موسكو:
انتهاء صالحية «االئتالف السوري»
بانعق���اد امل�ؤمت���ر الت�شاوري ب�ي�ن وفود من
املعار�ضة وممثل�ي�ن عن النظام ال�س���وري ،يكون
الرو����س قد �ساهم���وا م�ساهمة حقيقي���ة يف بدء
م�سرية الألف مي���ل يف احلل ال�سيا�س���ي ال�سوري
املمهِّد لت�سوية تُخ���رج �سورية من حمنتها ،علّها
تبد أ� بلملمة اجلراح و�إعادة الإعمار.
يدرك الرو����س متام ًا �أن مفاتيح احلل ال�سوري
لي�ست بيدهم وحده���م ،وال بيَد الواليات املتحدة
الأمريكية والغربيني مبفرده���م ،بل هي جمموعة
من املفاتي���ح ،ميلك كل طرف من الأطراف الدولية
والإقليمي���ة ،واملحلي���ة ال�سورية ،بع�ض��� ًا منها.
وبغ����ض النظر عن نتائج هذا امل�ؤمتر ،ومدى قدرة
املعار�ض���ة وال�سلط���ة على الو�ص���ول �إىل وثيقة
ختامية تكون نواة حقيقية لالنطالق منها لإيجاد
ح���ل  -ت�سوية لل�رصاع الذي دخ���ل عامه الرابع،
ف�إنه ب�صدور وثيق���ة �أ�سا�سية جامعة للمعار�ضة،
يكون اللقاء قد حقق جناح ًا مقبوالً.
بعك�س املعلَ���ن؛ قد يكون اله���دف من اللقاء
الت�شاوري لي�س الت�ش���اور بني النظام واملعار�ضة
والو�ص���ول �إىل نقاط تالقٍ م�شرتك���ة ،بل الت�شاور
والتو�صل �إىل معار�ضة
ُّ
بني املعار�ضني �أنف�سه���م،
فاعلة بديلة لـ«االئتالف» املتهالك ،وهو ما جعل
الأمريكيني يدفعون «االئتالف» �إىل عدم امل�شاركة
فيه ،لي�س لإف�شاله ،بل ب�سبب انتهاء �صالحيته.
يق���ف الغربي���ون ،والأمريكي���ون بالتحديد،
�أمام مع�ضلة «وج���ود معار�ضة �سورية» مقبولة،
ولها احرتام لدى ال�شع���ب ال�سوري ،ويقبل النظام
مبفاو�ضته���ا ،وقادرة على فر����ض نف�سها كن ٍّد يف
املفاو�ضات.
لقد ظهر جلي��� ًا �أن الأمريكيني �سئموا خالفات
وبطالة جمموع���ات «االئتالف ال�س���وري» ،لذلك
بارك���وا قي���ام القاهرة مبحاول���ة ت�شكيل هيكلية
معار�ض���ة جديدة ،يكون «االئت�ل�اف» ممث ًال فيها
كط���رف ولي�س كج���زء �أ�سا�سي ،م���ع �إعطاء زخم
�إ�ض���ايف و�سيط���رة للمجموع���ات الداخلية وتلك
املعروفة مبعار�ضتها للنظام ومعار�ضتها للتدخل
الع�سكري وتق�سيم �سورية.

وبعدم���ا ف�شل���ت كل من تركي���ا وال�سعودية
يف القيام باملهمة املوكل���ة �إليهم بالق�ضاء على
النظ���ام ال�سوري ،ب���ات اجلميع ينظ���ر اليوم �إىل
م�رص ،باعتبارها دولة حمورية يف العامل العربي،

يعول على نجاح
الجميع ّ
المعارضة في االتفاق على
برنامج واضح لالنطالق
منه إلى المفاوضات في
المستقبل

وميك���ن للحكم اجلدي���د فيها �أن يلع���ب دوراً يف
تقري���ب وجه���ات النظر بني املعار�ض���ة ال�سورية
والنظام ال�سوري ،ال���ذي لن يقبل و�ساطة �أي دولة
عربية �ساهمت يف تقوي�ض ا�ستقرار �سورية و�سفك
دماء ال�شعب ال�سوري.
لذا ،يعوّل اجلمي���ع يف ال�رشق والغرب على
جناح املعار�ضة يف مو�سكو والقاهرة يف ت�أ�سي�س
ن���واة متما�سكة ،واالتفاق عل���ى برنامج وا�ضح،
لالنطالق من���ه �إىل املفاو�ضات يف امل�ستقبل� .إن
ه���ذا النجاح �سيدفع الغ���رب �إىل التعاون وبناء
�رشاكة مع تي���ارات �سورية معار�ضة تختلف عن
تلك الت���ي جنت الأموال الطائلة من خالل ابتزاز
الغ���رب ،ومل ت�ستطع �أن ت�ضبط حي��� ًا �أو �شارع ًا
�سيطرت عليه جمموعاته���ا امل�سلحة� ،أو تك�سب
ثقة املجتمع ال�سوري ،وقد قام الرئي�س ال�سوري
ب�ش���ار الأ�سد بال�رضب على وت���ر هذه املع�ضلة

¡ الـ«فاي�سبوك» يرعب «الإ�رسائيليني»

الغربية بالذات ،عندما قال يف حواره مع جملة
«فوري���ن افريز» �إنه «لن يح���اور الدمى» ،وهو
ي���درك �أن الغ���رب حمرَج ب�أم���ر املعار�ضة التي
�أ�سّ �سه���ا وجعل منه���ا «ممث ًال وحي���داً لل�شعب
ال�س���وري» ،والتي مل ت�ستطع اخلروج من ذهنية
«العاط���ل عن العمل» ،والذي ميار�س املعار�ضة
كمهنة ط���ال انتظاره���ا ،ال ب���ل �إن التجهيزات
الع�سكري���ة وال�سالح الذي ت�سلَّم���ه ه�ؤالء ،بات
�إم���ا ب�أيدي املجموعات الإرهابي���ة� ،أو يباع يف
ال�سوق ال�سوداء لتج���ارة ال�سالح املنت�رشة على
االرا�ضي ال�سورية والعراقي���ة ،وحتى اللبنانية،
وامل�ضح���ك املبك���ي �أن جمموع���ات «االئتالف
ال�سوري» م���ا انفكت تردد يف الغ���رب �أن احلل
للتخل�ص من «داع�ش» ل���ن يكون ع�سكرياً ،و�أن
وجود «داع����ش» هو نتيجة للظل���م التاريخي
والتهمي����ش ،وا�ستئ�صاله يك���ون فكري ًا و�إمنائياً،
وبالتخل�ص من م�سبباته� ،أي بتدخل «ع�سكري»
ي�ؤدي �إىل احتالل �سورية واقتالع النظام.
ح�سن ًا فعلت املعار�ض���ة ال�سورية املوجودة
بالتو�ص���ل �إىل م�س���ودة اتفاق تقوم
ُّ
يف مو�سك���و
على جتزئة احل���ل ال�سوري ،بعدما تع���ذّر التقدُّم
من خ�ل�ال ال��ش�روط التعجيزية والأوه���ام التي
�أدخله���ا «االئتالفي���ون» بر�ؤو����س الغربي�ي�ن �أو
العك�س ،ومن الآن ف�صاع���داً �سيتعامل الأمريكيون
مع ه���ذه املعار�ضة (�إن ا�ستطاعت �ضمان وحدتها
وفعاليتها) ب�صفتها جزءاً من احل ّل القادم ،ولو بعد
حني ،ولي�س املطلوب منه���ا �أن تكون لها �سيطرة
على املجموعات امل�سلح���ة ،وهي التي ما انفكت
ترف����ض الع�سكرة ،لأن �أم���ر املجموعات امل�سلحة
مل يك���ن يوم ًا بيَد �سورية ،ب���ل كان دائم ًا مرهون ًا
باخلارج الذي ميوّلها وي�ستفيد منها ،مع العلم �أن
وجود معار�ضة وطني���ة موحَّ دة ودعوتها اجلميع
�إىل �إلق���اء ال�سالح وح�رصه بيد اجلي�ش ال�سوري قد
يدفع العديد من امل�سلح�ي�ن ال�سوريني �إىل �إلقائه
والدخول يف ت�سوية مع ال�سلطات ال�سورية.

د .ليلى نقوال الرحباين

ح���ذرت قي���ادة اجلي����ش «الإ�رسائيلي» م���ن حماوالت
منتحلي �شخ�صيات وهمي���ة ،وبهويات ن�سائية يف كثري
م���ن الأحيان ،ا�ست���دراج اجلنود ال�صهاين���ة ،خلطفهم �أو
قتلهم.
ه���ذه الظاهرة اخلط�ي�رة باتت هاج�س ًا يقل���ق امل�ؤ�س�سة
الع�سكري���ة «الإ�رسائيلي���ة» ،بع���د �أن ك�ث�رت �ش���كاوى
مفاده���ا �أن «فتيات» عرب �شبك���ة التوا�صل االجتماعي
يقم���ن مبحاوالت للمبادرة معه���م بافتعال حمادثة عرب
ال�شب���كات االجتماعية ،وحماوالت لنق���ل املحادثة من
«درد�شات» جماعية �إىل درد�شات فردية ،ما يقلق العدو
من ناحية الأم���ن ال�شخ�صي للجنود ،و�أي�ض ًا اخلوف على
�أمن املعلومات .ما يثري قيادة اجلي�ش «الإ�رسائيلي» �أن
حماوالت اال�ستدراج ازدادت وتعاظمت يف الآونة الأخرية،
ما دف���ع �إىل �إ�شعال الأ�ضواء احلمراء ل���دى اجلهات ذات
العالقة واملعنية ،خ�صو�ص ًا �أن �أ�صحاب بع�ض احل�سابات
املز ّيف���ة يدي���رون ع��ش�رات االت�صاالت واحل���وارات مع
ع�رشات اجلنود ،ويتحدثون ب�أ�سلوب واحد ،ولهدف واحد،
ه���و ا�ستدراج ه�ؤالء اجلنود ،ما دف���ع قيادة جي�ش العدو
للتوا�صل �أحيان��� ًا مع �إدارة الـ«في�سب���وك» لإغالق هذه
احل�سابات الوهمية.

¡ «�إ�رسائيل» م�شغولة

قال م�ص��در يف وزارة حرب العدو �إن «�إ�رسائيل» من�ش��غلة
يف الأي��ام الأخرية يف حتليل وق��راءة ت�رصيحات قيادات
حزب اهلل ،وم��ا ُين�رش يف الإعالم التابع للحزب �أو املقرب
حمتملة للرد
منه ،علها ت�س��تطيع �أن تر�سم �س��يناريوهات َ
املقب��ل على غارته��ا يف القنيط��رة .و�أ�ضاف��ت الدوائر �أن
القي��ادات الع�سكري��ة «الإ�رسائيلي��ة» وال�سيا�سي��ة ،وحتى
املواط��ن الع��ادي يف «�إ�رسائي��ل» يرتقب��ون الإع�لان عن
�أي خط��اب �سيط ّل به الأمني العام حل��زب اهلل ال�سيد ح�سن
ن��صراهلل ،و�سين�شغ��ل امل�ستوى الع�سك��ري ودوائر التحليل
يف �أجهزة اال�ستخبارات «الإ�رسائيلية» يف درا�سة وحتليل
كل كلمة وعبارة تخرج من �شفتي «زعيم» حزب اهلل�« ،أم ًال
يف �إ�ضاءات ميكن �أن تنري جزءاً من حالة الظالم والرتقب
الت��ي باتت ت�سيطر وت�ضغط بق��وة على امل�ستوى الع�سكري
وال�سيا�سي يف �إ�رسائيل».

¡ �أمريكا و�أوروبا حتذّران

�أك���دت م�ص���ادر دبلوما�سي���ة غربية �أن التوت���ر املتزايد
على حدود «�إ�رسائيل» ال�شمالي���ة ،والقلق املخ ِّيم على
«الإ�رسائيليني» جراء الغ���ارة العدوانية على القنيطرة،
دفعا بالواليات املتحدة وعدد م���ن الدول الأوروبية �إىل
ن�ص���ح رعاياها بعدم الذه���اب �إىل «�إ�رسائيل» ،يف حني
اتخذت هذه ال���دول �إجراءات �أمني���ة ا�ستثنائية حلماية
م�صالح «�إ�رسائيل» وبعثاتها الدبلوما�سية فوق �أرا�ضيها.
وقالت امل�صادر �إن التقارير الأمنية الغربية جتمع على �أن
الأو�ض���اع قد تنفجر يف �أية حلظة على احلدود ال�شمالية،
و�إن حزب اهلل �سري ّد ب�شكل م�ؤمل.

¡ تفتيت �سورية

التو�صل �إىل «معار�ضة» فاعلة بديلة عن «االئتالف» املتهالك
اللقاءات الت�شاورية هدفها ُّ

(�أ.ف.ب).

ق��ال م�س���ؤول رفي��ع يف وزارة اخلارجي��ة «الإ�رسائيلي��ة»
�إن حكومت��ه تعم��ل م��ن �أجل �إطال��ة �أمد الأزم��ة ال�سورية،
وت�سع��ى لعرقل��ة �أي حل� ،سواء كان يف املي��دان الع�سكري
�أو ال�سيا�س��ي ،بهدف ا�ستنزاف الدولة ال�سورية �أكرث ف�أكرث،
و�إ�ضعافها ،والدفع باجتاه تفتيتها.
كالم امل�س���ؤول «الإ�رسائيل��ي» جاء خ�لال تعليله اجلهود
الكبرية املبذولة يف دعم املجموعات امل�سلحة التي تقاتل
اجلي���ش ال�سوري يف منطقة احلدود مع القنيطرة ،نافي ًا �أن
والتدخل املبا��شر يف بع�ض
يك��ون الدع��م «الإ�رسائيل��ي»
ُّ
الأحي��ان ل�صال��ح امل�سلح�ين مرتبط�� ًا باالنتخاب��ات يف
تدخل «�إ�رسائيل»
«�إ�رسائيل» ،قائالً :يخطىء من يعتقد �أن ُّ
العلني والوا�ضح من خالل الغارة الأخرية قد جاء بدوافع
انتخابي��ة ،فـ«�إ�رسائيل» لديه��ا ا�سرتاتيجية وا�ضحة تقوم
عل��ى �رضورة �إطالة �أمد ال��صراع يف �سورية بهدف واحد،
وه��و �أن ي�ستمر ت�آكل هيكل الدول��ة ال�سورية ،وهي الدولة
الت��ي رف�ضت على امتداد ال�سن��وات الطويلة املا�ضية (منذ
 )1973توقيع معاهدات ال�سالم مع «�إ�رسائيل».

 6عـربـي ــ دولي
«عين الحلوة»
من جديد
املخيمات الفل�سطينية �إىل
الواجه���ة الإعالمية من جديد،
وكما درج���ت العادة من بوابة
خميم عني احللوة ،الذي دخله
املدعو �شادي املول���وي؛ الفا ّر
من وج���ه العدالة التي �أفرجت
عنه بع���د �أن كان يف قب�ضتها،
يومه���ا الإع�ل�ام اللبناين ذاته
�أورد الق�ص����ص ح���ول طريقة
الإفراج عنه.
املولوي ت�سل���ل من مدينة
طرابل����س �إىل ع�ي�ن احلل���وة،
قاطع ًا م�سافة طويلة دومنا �أن
يلحظه �أحد قبل �أن يحطّ رحاله
يف املخي���م ،ح�س���ب و�سائ���ل
الإعالم ،وبح�س���ب امل�س�ؤولني
اللبناني�ي�ن الذي���ن التقى بهم
الوفد الفل�سطيني بح�ضور الأخ
عزام الأحمد.
ت�سا�ؤالت كثرية تُطرح حول
الكيفية الت���ي و�صل بوا�سطتها
املولوي �إىل عني احللوة ،وكيف
قط���ع كل هذه امل�سافة من دون
عل���م �أحد ،والبع����ض و�صل به
الأمر لي�ش�ي�ر م�شكك ًا حول قدرة
املول���وي عل���ى الو�ص���ول من
دون م�ساع���دة �إىل املخيم ،لكن
كل ذلك ال يغ�ّي�رّ من حقيقة �أن
املدعو �ش���ادي املولوي موجود
يف �أح���د �أحي���اء املخيم ،والبد
من معاجلة الأمر ،بحيث يُغادر
هذا ال�ضيف غري املرحَّ ب به كما
دخل ،وهو اجلاثم على �صدر مئة
�ألف فل�سطين���ي ،طالبه ال�شيخ
�أبو �رشي���ف عق���ل �أن يفتديهم
ويُغادر �إىل �أي مكان �آخر.
الوف���د الفل�سطيني ولقا�ؤه
امل�س�ؤول�ي�ن اللبناني�ي�ن حقق
ر�سال���ة تطمني متبادل���ة �أوالً،
ت�ؤك���د �أن الفل�سطيني�ي�ن على
مواقفهم ،واملخيمات لن تكون
بيئ���ات حا�ضن���ة للإره���اب،
ور�سال���ة تطمني م���ن الدولة
اللبنانية ب����أن معاجلاتها لن
تكون ع�سكرية ،ب���ل �سيا�سية،
وبالو�سائ���ل املتفَق عليها مع
الفل�سطيني�ي�ن ،وثانيه���ا �إىل
املخيمات ب�أن الف�صائل �ستبذل
كل جهدها ملن���ع تكرار جتربة
نهر الب���ارد� ،أم���ا ثالثها ف�إىل
املرتب�ص�ي�ن باملخيمات ال�رش؛
�أن الرهان على �ضعف املوقف
الفل�سطيني املوحَّ د لن يجد له
طريق ًا ي�سلكه.
�إىل ح�ي�ن الت�أك���د م���ن �أن
ال�ضغ���وط الت���ي مار�سته���ا
الف�صائل عموم��� ًا والإ�سالمية
خ�صو�ص��� ًا قد �أثم���رت خروج
املولوي من عني احللوة ،يجب
التنبه م���ن حماوالت االلتفاف
على وحدة املوقف الفل�سطيني،
واملحافظة علي���ه ،وحت�صينه
مبوقف �شعب���ي يف املخيمات،
وعني احللوة حتديداً.

رامز م�صطفى
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حكومة نتنياهو :تجاوزات وزارية «شرعية»..
دعمًا لالستيطان
منذ �إعالن قيام الكي���ان ال�صهيوين
عل���ى �أر����ض فل�سطني املحتل���ة ،عمدت
قي���ادات احلركة ال�صهيوني���ة �إىل و�ضع
�أ�سا����س ديني لكيانه���م
املغت�صب ،بعد
ِ
�أن ا�ستخدم���وا الدين اليه���ودي وحرّفوه
بطريقة جتذب يهود العامل �إىل ما �سمّوه
«�أر����ض امليعاد» ،بينما �ش���كّل العامل
الدميغ���رايف الفل�سطين���ي داخل وخارج
فل�سطني �سداً منيع ًا ملنع تلك املحاوالت
لغاية الآن.
واليوم ،تتكرر املحاوالت ال�صهيونية
م���ن خالل القوانني العن�رصية التي تهدد
غري اليهود ،ال�سيما فل�سطينيي � ،48أو من
خالل تفعيل خمططات اال�ستيطان ،حيث
ك�شفت �صحيفة «ه�آرت�س» م�ؤخراً �أن ثلث
الوحدات ال�سكنية التي دعمتها احلكومة
ال�صهيوني���ة خ�ل�ال ال�سن���وات الأرب���ع
الأخ�ي�رة بُنيت يف م�ستوطن���ات ال�ضفة
الفل�سطينية ،وي�أتي ذل���ك تطبيق ًا خلطة
�أقرّتها حكوم���ة اليمني املتطرف برئا�سة
بنيام�ي�ن نتنياه���و يف كان���ون الثاين
من العام  .2012و�أو�ضح���ت «ه�آرت�س»
�أن اخلط���ة �شملت  650بل���دة مب�س�ؤولية
مديرية البناء القروي ،منها  76م�ستوطنة
وامل�ساعدة التي مُنحت للوحدة ال�سكنية
الواحدة تراوحت بني � 27ألف �شيكل و150
�ألف �شيكل� ،أي م���ا يعادل � 40ألف دوالر،
و�أن الوحدات اال�ستيطانية التي بُنيت يف
املناط���ق الفل�سطينية املحتلة هي التي
فازت بامل�ساع���دات الأعلى ،بحيث نالت
 28يف املئة من امل�ساعدات.
و�أو�ضح���ت ال�صحيف���ة �أن احلكومة
«الإ�رسائيلي���ة» �ساع���دت نح���و 9000
وح���دة �سكنية ،ربعه���ا يف امل�ستعمرات
اال�ستيطانية ،و�أن الكلفة االجمالية لدعم
البن���اء يف امل�ستوطن���ات بلغت يف تلك
ال�سنوات  184مليون �شيكل ،ما ي�ساوي 5
مالي�ي�ن دوالر� ،أي ما يعادل ثلث �أجمايل
امل�ساعدات املمنوحة للبناء املدعوم يف
عموم الكيان ال�صهيوين.
وك�شف���ت ال�صحيف���ة �أن���ه منذ �أن
ت�سلُّم الوزير املتطرف �أوري ارئيل وزارة
البن���اء يف �آذار  ،2013مت���ادت الوزارة
يف خرق القوانني مل�صلحة املخططات

وزارة البناء ال�صهيونية تخرق القوانني مل�صلحة املخططات اال�ستيطانية ..بدعم من اليمني املتطرف

العدو يسرق %85
من الموارد المائية
ّ
ويضخها
الفلسطينية
للمستوطنات
الصهيونية المتنامية

اال�ستيطانية ،بدعم من اليمني املتطرف.
ففي الوقت ال���ذي مل تكن امل�ستوطنات
تخ�ض���ع للأولوي���ات يف وزارة البناء
يف الع���ام  ،2011موّل���ت احلكومة يف

العام  2012ح���وايل  353وحدة �سكنية
يف امل�ستعم���رات اال�ستيطانية ،مقابل
 1133وح���دة خلف م���ا ي�سمى باخلط
الأخ�رض ،كما �أ�شار عدد من التقارير �إىل
�أن ال�صهاين���ة ي�رسقون  ٪85من املوارد
املائي���ة الفل�سطينية ويقومون ب�ضخها
للم�ستوطنات ال�صهيونية املتنامية.
م���ا ك�شفته �صحيف���ة «ه�آرت�س»
ي�ش���كّل دلي�ل�اً دامغ��� ًا عل���ى حقيقة
نوايا وخمطط���ات م�شاري���ع حكومة
نتنياه���و يف تو�سيع اال�ستيطان بدعم
�أمريك���ي وا�ض���ح .ويق���ع اال�ستيطان
�ضم���ن �صالحيات املحكم���ة اجلنائية
الدولية باعتباره جرمية حرب بح�سب
معاي�ي�ر حمكم���ة اجلناي���ات الدولية
ومعاي�ي�ر القوانني الدولي���ة وقرارات
ال�رشعية الدولية ،ناهيك عن م�صادرة
الأرا�ضي الفل�سطيني���ة ،و�إقامة اجلدار

الع���ازل ،و�سيا�س���ة التطه�ي�ر العرقي
ع�ب�ر من���ع اقام���ة الفل�سطينيني يف
�أرا�ضيه���م وبيوته���م من خ�ل�ال قرار
االقام���ة ،و�ش���ل حرك���ة الفل�سطينيني
عرب الت�صاري���ح للخ���روج والدخول،
ومن���ع بن���اء م�ساكن جدي���دة ،وهدم
البيوت والأحياء العربي���ة ،خ�صو�ص ًا
يف القد����س ،واالعتق���االت الإداري���ة
لأكرث م���ن ن�صف مليون فل�سطيني عرب
ال�سنوات املا�ضية ،منهم ما يخ�ضع ملا
ي�سمى االعتقال الإداري ،دون اتهامات
وا�ضحة �أو حماكم���ات علنية� ،إ�ضافة
�إىل تعذي���ب الأ�رسى واملعتقلني ،حتى
ال���والدات باتت تتحك���م بها عرب منع
الن�ساء احلوامل من عبور احلواجز �إىل
امل�ست�شفيات.

�سامر ال�سيالوي

الشيخ جبري زائرًا الوزير الخازن:

الوحدة الوطنية هي أمضى سالح
لحماية السلم األهلي
رئي�س املجل�س
َ
زار الأمني العام حلركة الأمة؛ ال�شيخ د .عبد النا�رص جربي،
مت البحث يف الأو�ضاع العامة
امل���اروين العام؛ الوزير ال�سابق وديع اخلازن ،و ّ
والتطورات على ال�ساحتني املحلية والدولية.
بع���د اللق���اء �أ�شار  الطرف���ان �إىل �أن الوحدة الوطنية ه���ي �أم�ضى �سالح
حلماية ال�سلم الأهلي� ،آمل�ي�ن �أن ينعك�س احلوار القائم بني حزب اهلل و«تيار
امل�ستقبل» ،واملرتقب بني العماد مي�شال عون و�سمري جعجع ا�ستقراراً داخلياً،
و�أن ي����ؤدي �إىل انتخاب رئي�س جديد للجمهورية اللبنانية ب�أ�رسع وقت ممكن،
بتوافق كل القوى امل�ؤثرة يف هذا املجال ،نظراً �إىل �أهمية املن�صب ورمزيته.

الوزير ال�سابق وديع اخلازن م�ستقب ًال يف مكتبه ال�شيخ د .عبد النا�صر جربي

www.athabat.net
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هل يدخل اليمن محور المقاومة؟
يعي����ش اليم���ن �إرها�ص���ات والدة
جدي���دة ،بعد �أرب���ع �سنوات م���ن ثورة
فرباي���ر  2011التي �أ�سقطت الرئي�س علي
عب���د اهلل �صال���ح ومل تُ�سق���ط النظام،
وحاول���ت ال�سعودية و�أم�ي�ركا ا�ستبدال
�صالح بالرئي�س عبد ربه من�صور لإبقاء
ال�سيطرة ال�سعودية على اليمن كحديقة
خلفي���ة للمملك���ة ،ولل�سيطرة على باب
املندب املم���ر الإلزامي للنفط ال�سعودي
�إىل العامل ،بعد م�ضيق هرمز ،حيث تبلغ
ن�سبة ال�صادرات النفطية عرب م�ضيق باب
املندب حوايل  30%م���ن جتارة النفط،
وح���وايل  21000باخرة �سنوياً ،ما يعني
�أن ال�سيطرة على ب���اب املندب �ستحقّق
هدفني ا�سرتاتيجيني على م�ستوى ال�رشق
الأو�سط والعامل ،وهما:
ا�ستخ���دام ب���اب املن���دب ملواجهة
معركة تخفي����ض �أ�سعار النفط املفتعلة
�أمريكياً ،لإخ�ضاع رو�سيا و�إيران ،وميكن
ال���رد عليها ب�إغالق م�ضيقي هرمز وباب
املندب ،مما يقيّد جت���ارة النفط ،ويلوي
الذراع ال�سعودي���ة الوحيدة التي تعطي
ال�سعودية دوراً يف امل�شهد ال�سيا�سي.
دور م�ضيق ب���اب املندب يف �إغالق
البح���ر الأحمر وحما��ص�رة ميناء �إيالت
«الإ�رسائيلي» �ضمن حمور املقاومة ،ما
يعني �أن جبهات املقاومة ربحت جبهة
جديدة من لبن���ان �إىل �سورية وفل�سطني
�إىل اليمن ،ما يجعل العدو «الإ�رسائيلي»
يعاين اال�ستنزاف والإنهاك على م�ستوى
احلفاظ على �أمنه القوم���ي ،واال�ستنفار
على جبه���ة جغرافي���ة وا�سع���ة ،وهو
العاجز �أ�ص�ل�اً عن حفظ الت���وازن على
جبهة اجلن���وب اللبناين وقطاع غزة ،ما
�سيحدث انقالب��� ًا ا�سرتاتيجي ًا يف توازن
الق���وى بني حم���ور املقاوم���ة واملحور
ال�صهيوين  -اخلليجي.
�أما عل���ى ال�صعيد ال�سع���ودي ،ف�إن
خ�سارة ال�سعودي���ة لليمن ي�شكّل �رضبة

قا�صم���ة للمملكة التي تعي�ش �إرها�صات
�شيخوخته���ا وال��ص�راع ب�ي�ن تي���ارات
العائلة ،والت���ي �ستتبلور �أكرث بعد وفاة
امللك عب���داهلل ،فاليمن ي�ش���كّل احلديقة
اخللفي���ة للمملكة ،التي �ص���ادرت جزءاً
كبرياً من �أرا�ضيه بعد تنازل الرئي�س علي
�صالح ع���ن الأرا�ضي اليمنية ،وحو�رصت
ال�سعودية من جهة العراق (داع�ش) ومن
جهة اليمن (القاعدة) ،وحتالف احلوثيني
وعلي �صالح ،ما �سيجعلها رهينة التوتر
والتهديد الدائم.
اليم���ن �أم���ام منعط���ف مف�صل���ي،
والأ�سئلة متع���ددة :ه���ل �سيبقى اليمن
موحَّ ���داً �أو يق�سَّ ���م �إىل �أقالي���م متعددة

اليمن دخل في شبكة
ملفات الشرق أوسطية..
والحل لن يكون معزوالً عن
َ
المنتظر في
الحل الشامل
العالم العربي

بعن���وان الفيديرالية؟ ه���ل ينق�سم اليمن
�إىل �شم���ايل وجنوبي؟ ه���ل بد�أت احلرب
الأهلية يف اليمن �أو الفو�ضى الهدامة كما
يف ليبيا و�سورية والع���راق؟ هل يتمكّن
احلوثي���ون (�أن�ص���ار اهلل) وحتالفاته���م
ال�سيا�سية من حف���ظ وحدة اليمن وبناء
دول���ة امل�ؤ�س�س���ات ،و�إنق���اذ اليم���ن �أم
�سي�سيطر احلوثيون على احلكم منفردين؟
امل�شكل���ة �أن الأح���داث يف اليمن ال

على اليمنيني اقتنا�ص الفر�صة لإنقاذ بلدهم يف ذروة االن�شغال ال�سعودي واالرتباك الأمريكي (�أ.ف.ب)

تنح��ص�ر بالأطراف الداخلي���ة فقط ،بل
بالتدخل اخلارجي بعنوان الأمم املتحدة
واملبادرة اخلليجي���ة ،م�ضاف ًا �إىل الدور
الأمريكي عرب التي���ارات التكفريية ،ويف
مقدمته���ا «القاع���دة» ..ودور «الإخوان

امل�سلمني» الذي انكف أ� يف اليمن لكنه مل
يغب عن الأحداث ،وما يزال م�ؤثراً.
لقد دخل اليم���ن يف �شبكة امللفات
ال��ش�رق �أو�سطية ،واحل���ل يف اليمن لن
يك���ون معزو ًال ع���ن احل���ل ال�شامل يف

الع���امل العرب���ي� ،ضمن �سل���ة توازنات
حتف���ظ للفرق���اء الدولي�ي�ن ،خ�صو�ص ًا
رو�سيا و�أم�ي�ركا ،وللأط���راف الإقليمية
(�إيران وم�رص وال�سعودية) ح�ص�صهم على
م�ستوى الأنظمة واجلغرافيا ،وفق عملية
مقاي�ض���ة �أو توازن عام عل���ى م�ستوى
احل���كام وال�سيط���رة� ،س���واء كان ذل���ك
وفق الكيانات املوح���دة كما كانت قبل
«الربيع العربي»� ،أو وفق خرائط جديدة
خادعة مغلَّف���ة ب�شعار وح���دة الكيان،
لكنه���ا يف احلقيق���ة فيديراليات مقنَّعة
تك���ون مبنزلة مرحل���ة انتقالية تختتم
بالتق�سيم الواقعي للكيانات والدول.
ه���ل تب���ادر حرك���ة �أن�ص���ار اهلل
(احلوثي���ون) لتق���دمي من���وذج �سيا�سي
مغاير لتجربة «الإخوان امل�سلمني» يف
م�رص ،والتي احتكرت ال�سلطة� ،أو جتربة
احلزب احلاك���م� ،أم تفتح باب امل�شاركة
على امل�ستوي���ات ال�سيا�سية واملذهبية
واملناطقية (�شمال وجنوب) لبناء �سلطة
وحدة وطنية لتثبيت اال�ستقرار يف اليمن
وعدم �إخافة ال��ش�ركاء من فائ�ض القوى
املفرت�ضة عندها.
الوحدة الداخلي���ة اليمنية �رضورة
وطنية ملواجهة التدخل اخلارجي والتيار
التكفريي ،حلفظ ث���ورة �سبتمرب ووحدة
اليم���ن وموقعه القوم���ي والإ�سالمي يف
ق�ضية ال�رصاع العربي « -الإ�رسائيلي»،
ومنع الفتنة املذهبية ،و�إحباط امل�رشوع
الأمريكي لبناء ال�رشق الأو�سط اجلديد.
ال ب���د للإخوة اليمنيني من اقتنا�ص
الفر�ص���ة املنا�سب���ة لإنق���اذ اليمن يف
ذروة االن�شغ���ال ال�سع���ودي واخلليجي،
والإرتباك الأمريكي يف املنطقة ،و�صمود
حم���ور املقاومة و�رشاكت���ه يف �صناعة
ال��ش�رق الأو�سط اجلديد ب���دل �أن يكون
�ضحية امل�رشوع.

د .ن�سيب حطيط

القومية الروسية في وجه العاصفة االقتصادية
تواجه رو�سي���ا الأزمة املالي���ة الأخرية،
والأعنف من���ذ � 17سن���ة ،ب�إيجاد حلول
بديل���ة لتغطية العجز ،مم���ا ميكّنها من
ال�صم���ود يف وج���ه التحدي���ات الراهنة،
يف حماول���ة لعدم خ�س���ارة مكانتها يف
ال�ساح���ة الدولية ،فقامت بخطوة �رسيعة
للحف���اظ على ال�سيول���ة النقدية للعملة
الرو�سي���ة «الروبل» ،ع�ب�ر خطة بيع ما
يق���ارب  90ملي���ار دوالر م���ن احتياطها
املايل بالعملة ال�صعبة ،و�ضخ «الروبل»
يف ال�سوق والبنوك ،للحفاظ على قيمته
ومكانته.
ه���ذه اخلط���وة تُعت�ب�ر ح�ل�اً احتياطي ًا
ملواجه���ة احلالة الطارئ���ة التي تعي�شها
مو�سك���و ،وهي لي�ست امل���رة الأوىل التي
يتعر�ض فيها «الروبل» للهبوط ال�رسيع
�أمام ال���دوالر ،لك���ن القومي���ة الرو�سية
املت�أ�صّ ل���ة واملنغر�س���ة يف ه���ذا البلد
امل�ؤمن بال�رصاع «القد�سي» مع الواليات
الأمريكية املتحدة ،يجع���ل رو�سيا �أقوى

و�أكرث �إ�رصاراً على ال�صمود ،خ�صو�ص ًا يف
ظل م���ا قامت به منظم���ة «�أوبك» التي
خفّ�ضت �سع���ر النفط ،ظن��� ًا منها �أن هذا
الأمر �سيدفع رو�سي���ا �إىل املجهول ،كون
االقت�صاد الرو�سي يعتمد ب�شكل كبري على
�صادرات النفط والغ���از الطبيعي ،فنتج

إيمان المواطنين الروس
بـ«األمة الواحدة» عامل
قوي وأساسي في إنقاذ
موسكو من أزماتها
االقتصادية

عن هذه اخلطوة انعكا�سات خطرية ،منها
انخفا�ض ال���واردات املالي���ة �إىل رو�سيا
بح���واىل  20يف املئة� ،أو م���ا يعادل 45
مليار دوالر �أمريكي.
يرى كثريون �أن حربا باردة جديدة ترت�سم
خارطتها ب�شكل مت�س���ارع ،فرو�سيا وبعد
ا�ستعادته���ا القرم و�ضمّه���ا �إىل �أرا�ضيها
تعرّ�ض���ت لعقوبات من الغ���رب ،فالدب
الرو�سي يح���اول يف ال�سن���وات الأخرية
فر�ض نف�سه جم���دداً يف اللعبة الدولية،
يف ظ���ل جناحه االقت�ص���ادي والع�سكري،
ما رفع ن�سبة توقعات انق�سام العامل �إىل
متنازعي ،لكن امل�شهد العاملي
نْ
مع�سكريْن
مل يعد وا�ضح املعامل ،فالأزمة الأوكرانية
�أرخت بظاللها ب�شكل �سلبي على االقت�صاد
الرو�سي ،وامل�شكلة التي تواجهها مو�سكو
هنا لي�ست فقط عل���ى ال�صعيد الداخلي،
فاحللم يف ت�شكي���ل احتاد يوازي االحتاد
الأوروبي ب���د�أ باال�ضمحالل ،خ�صو�ص ًا �أن
الدول الإقليمي���ة امل�ساندة لرو�سيا �أبدت

تخوفها ،وبد�أت االن�سحاب التدريجي من
امل�رشوع امل�سم���ى «االحتاد الأورا�سي»،
فالكرميلن الرو�س���ي كان يطمح للعودة
�إىل ري���ادة الع���امل ،وا�ستع���ادة �أجماد
االحتاد ال�سوفياتي ابتداء من العام ،2015
لكن �أزمة النفط كانت �رضبة موجعة يف
ال�صميم.
�إ�ضاف���ة �إىل م���ا �سبق ،قد ي����ؤدي تراجع
االقت�ص���اد الرو�س���ي �إىل �إ�ضعاف نفوذها
و�شخ�صيته���ا �أمام حليفته���ا ال�صني ،ما
ق���د ي�ساهم يف خلق خل���ل يف العالقات
بينهما ،لت�صبح ال�صني هي الطرف الأقوى
وامل�سيطر ،ويف ح���ال تنفيذ كالم بع�ض
امل�س�ؤول�ي�ن ال�صيني�ي�ن ح���ول «عملية
�إنق���اذ» للحلي���ف الرو�سي م���ن ورطته
االقت�صادي���ة� ،سي����ؤدي ذل���ك �إىل تغيري
املع���امل الدولية احلالي���ة ،مما يعيد �إىل
الأذه���ان هزمية احلرب الباردة التي مُني
بها االحت���اد ال�سوفيات���ي ،والتي قامت
رو�سيا على �أنقا�ضه.

�سقوط مو�سك���و و�صعوب���ة ا�ستعادة
ن�شاطه���ا �رسيع��� ًا �سيخل���ق نوع ًا من
عدم التوازن بني رو�سيا وحلفائها من
جه���ة ،والواليات املتح���دة الأمريكية
من جه���ة �أخرى ،لكن احل���ل قد يكون
داخلياً ،وعرب العام���ل القومي ،وقدرة
ال�شعب الرو�سي عل���ى حتمُّل الأزمات
وال�ضغوط���ات االقت�صادي���ة ،والرو�س
اعتادوا عل���ى التعامل م���ع الأحداث
الطارئة ،والأهم ثق���ة ال�شعب املطلقة
بقادتهم وزعمائهم ،وهذه القدرة نابعة
من التعل���ق القومي الرو�س���ي بالأمة
الوحدة ،فهل ي�شكل هذا العامل ال�سالح
الأهم يف معرك���ة ال�صمود ،واالنت�صار
على الأزمات ال�سا�سي���ة واالقت�صادية
الت���ي ت��ض�رب الب�ل�اد� ،أم �أن رو�سيا
�ستع���ود وترتاجع عن ال�ساحة الدولية
مرة �أخرى؟

ح�سني غازي
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تركيا « -داعش» ..عالقة التخريب والخراب
كان ال�س�ؤال الأكرث تداو ًال والأكرث
التبا�س ًا لف��ت�رة طويلة ،رغم و�ضوح
النتائ����ج :ما هو ن����وع العالقة بني
تركيا و»داع�����ش»؟ وهل هي عالقة
من الن����وع احل��ل�ال� ،أو �أنها عالقة
حتّمته����ا امل�صلحة احلرام ،و�سي�أتي
ي����وم االنف�ص����ال الطبيع����ي ،جراء
ازدواج العالق����ة وجتاوزها احلدود
املر�سوم����ة من �صاح����ب امل�صلحة
الأ�سا�س يف م�رشوع اخلراب العربي؟
مل يك����ن ال�س�ؤال مرة واحدة ،ولو
من ب����اب الت�شكي����ك للح�صول على
اليق��ي�ن ب�����أن ال عالقة ،ب����ل و�أي�ض ًا
�إىل �أي م����دى �سيتمادى الأتراك على
امل�ست����وى الر�سمي يف تلك العالقة؟
وهل ي�ستفيق رج����ب طيب �أردوغان
وي����درك عواقب افعال����ه� ،أم �أن تلك
الأفعال ج����زء م����ن املنظومة التي
يعتقد رئي�س الدولة الرتكية ورئي�س
وزرائه �أن بها وحدها تتحقق �أحالم
الإمرباطورية املوهومة؟
بد�أت العالقة الغام�ضة باجلالء
بعد رف�ض �أردوغان �رشح مالب�سات
�إط��ل�اق الدبلوما�سيني ال����ـ 49الذين
كان����ت «داع�����ش» اختطفته����م يف
الع����راق ،وزاد الغمو�����ض املتو�ضح
�إع��ل�ان �أردوغ����ان �أن تركيا مل تُربم
�أي اتفاق لإطالقهم ،متزامن ًا ذلك مع
�إع��ل�ان �رصيح ب�����أن عملية الإطالق
جاءت ب�أوام����ر مبا�رشة من �أبي بكر
البغدادي ،دون �أن مي�سّ وا �أحداً ب�أذى،
لينك�ش����ف الحق���� ًا �أن ات�صاالت �شبه
يومية كانت بني اخلارجية الرتكية
و»داع�����ش» ،ال ب����ل �إن االطمئن����ان
كان �شب����ه يوم����ي بالتوا�ص����ل مع
الدبلوما�سيني املحتجزين ،بالتوازي
م����ع ت�صفية ج�سدي����ة للرهائن من
جن�سيات خمتلف����ة ،بينها من دول
حلفاء مقربني لرتكيا ،مثل الواليات
املتحدة وبريطانيا واليابان..

احتفاالت �شعبية عقب طرد م�سلحي «داع�ش» من منطقة عني عرب ال�سورية

تركيا بين مطرقة
االلتزام بتأمين العالقة
مع الحلفاء وسندان
مصالحها بدعم اإلرهاب
كي ال ينالها قسط منه

يف املقابل ،ف�إن تركيا � -أردوغان
�سهّلت جلحافل «داع�ش» اجتياح
املناطق الكردي���ة ال�سورية يف تل
صوال �إىل عني عرب ،حيث
�أبي�ض و� ً
بد أ� يتحطّم حل���م احلليف الرتكي؛
«داع����ش» ،وق���د لف���ت يف غمرة
الهجوم وقبل���ه وبعده �أن م�سلحي
«داع����ش» عاثوا ف�س���اداً وتدمرياً
يف �أ�رضحة امل�سلم�ي�ن وعلمائهم
و�أوليائهم� ،إن كان يف العراق �أو يف
�سورية ،وحافظ���وا بالتوازي على
مع���امل تركية موجودة يف �سورية،
وبقي جنود �أتراك ال يتجاوز عددهم

(�أ.ف.ب).

الع�رشين لت�أمني احلرا�سة عليها.
لق���د �سع���ت تركيا من���ذ بداية
الأزمة ال�سوري���ة �إىل ت�أجيجها عرب
ا�ستخدام الق���وى التكفريية ،وحتت
م�سميات خمتلف���ة؛ ح�سب احلاجة،
بهدف �إ�سق���اط �سورية مع ا�ستخدام
�أق���ذر الأدوات وامل�صطلح���ات يف
التحري�ض ،وحماولة ت�أليب كل دول
العامل للنيل من �سورية ،وحماولة
فر�ض منطقة حظر جوي يف املنطقة
القريبة من احلدود الرتكية ،لت�سهيل
حركة الإرهابي�ي�ن وت�أمني خطوط
�إمداده���م م���ن االرا�ض���ي الرتكية،

خ�صو�ص��� ًا بعد ف�ضيح���ة انك�شاف
نقل �شحن���ات �أ�سلح���ة ،وبكميات
كبرية ،من تركيا �إىل امل�سلحني ،من
�ضمن التن�سي���ق الفا�ضح مع القوى
الإرهابية.
لق���د أ�مّن���ت ال�سلط���ات الرتكية
منذ البداية املمر وامل�أوى لغالبية
الإرهابي�ي�ن الذي���ن تقاط���روا من
خمتلف �أ�صق���اع الأر�ض للم�ساهمة
يف تخري���ب �سوري���ة ،كم���ا �أمّنت
للجرح���ى م���ن بينه���م اال�ست�شفاء
والطباب���ة والنقاه���ة ،والي���وم بد�أ
الإرهاب يطرق �أبواب الدولة الرتكية
بق���وةـ بع���د �أن و�صل���ت �ضغ���وط
�أ�صدقائه���ا عليها مرحل���ة الإحراج
ملوا�صلتها احت�ضان الإرهاب بحنان
غ�ي�ر مطلوب ،فوقعت ب�ي�ن مطرقة
االلتزام بت�أمني العالقة مع احللفاء،
وبني �سن���دان م�صاحلها التي تراها
ع�ب�ر موا�صلة دع���م الإرهاب كي ال
يناله���ا ق�سط منه ،فق���ام �أردوغان
مبح���اوالت اله���روب �إىل االم���ام،
ع�ب�ر البحث ع���ن ا�ستثم���ارات يف
ال�صومال ،علّه���ا تنجيه من غ�ضب
املعار�ضة التي تعاظمت انتقاداتها
ل�سيا�سة حزب «العدالة والتنمية»،
وال �إىل اتهامه بتنمية الإرهاب
و�ص��� ً
يف الداخل مع اع�ت�راف املخابرات
الرتكية بوج���ود � 3آالف تركي بني
عنا�رص «داع�ش».
املعار�ضة الرتكية حتمّل �أردوغان
امل�س�ؤولية كمت�سبّب �أول يف الأزمة
النا�شئة جراء احت�ضانه اللإرهابيني،
وحتويل الأرا�ض���ي الرتكية �إىل مقر
ومم���ر لهم ،و�إنه ت��ص�رّ ف من وحي
�أحالم���ه الإمرباطوري���ة ،وهو بذلك
يدفع املنطق���ة �إىل حروب متداخلة
تهدد م�ستقبل تركيا.

يون�س عودة

خوف أوروبي متعاظم من «داعش» وداعميه
�شع����رت �أوروبا باخلط����ر الكبري
من «داع�ش» بعد حادثة «ت�شاريل
ايبدو» ،الت����ي �شبّهها البع�ض بـ11
�أيلول الفرن�س����ي ،كما �أدركت �أوروبا
�أنه����ا �أم����ام و�ضع جدي����د ال بد من
العم����ل عل����ى مواجهت����ه من خالل
تن�سي����ق اجله����د ب��ي�ن دول االحتاد
الأوروب����ي ،خماف����ة �أن ينت���ش�ر يف
املجتمع الغربي في�شكل خطراً على
�أمنه وا�ستقراره.
توجّ ه����ت الأنظ����ار جم����دداً نحو
تركيا ،لأنها املتهم الرئي�س يف دعم
«داع�ش» واحت�ضان����ه منذ ن�ش�أته،
بل هي نقطة االرت����كاز لـ«داع�ش»
واجلماعات التكفريية الأخرى ،وهي
م����ن �أن�ش�أ مع�سك����رات التدريب لهم،
و�سهّلت مرورهم ع��ب�ر حدودها �إىل
�سورية ،وهي من ا�شرتى النفط منهم
من �أجل متويلهم ومدهم بال�سالح.

اته����م الغ����رب تركي����ا ب�أنها ال
تتع����اون معهم مبا يكف����ي للق�ضاء
عل����ى الإره����اب ،وقد �أ�ش����ار «واين
واي����ت»؛ اخلبري الأمريكي يف �ش�ؤون
املناط����ق الت����ي ت�سيط����ر عليه����ا
«داع�ش»� ،إىل ذل����ك وقال �إن تركيا
ال تتع����اون بتات ًا م����ع حلفائها ،بل
تعرت�ض اجله����ود الرامية �إىل هزمية
«داع�ش» ،ويف حال عك�ست وجهتها
ف�إن تنظيم «داع�ش» �سينتهي ،وهي
ال تتقي����د بالتزام����ات ع�ضويتها يف
حلف �شمال الأطل�سي «الناتو».
كرثت ال�ضغوط على تركيا لتكون
�أك��ث�ر تعاون ًا يف مواجهة «داع�ش»،
فتوقّع م�صدر دبلوما�سي �أن ت�شارك
تركيا يف اجتم����اع التحالف الدويل
ال����ذي �سيُعق����د يف لن����دن ،وتوقّف
املراقب����ون عند ه����ذه امل�شاركة �إن
ح�صلت ،و�س�ألوا :هل هذه امل�شاركة

ه����ي بداي����ة التغي��ي�ر يف املوقف
الرتكي الذي كان داعم ًا لـ«داع�ش»؟
وه����ل الأعم����ال الأمني����ة التي قام
بها التكفريي����ون يف تركيا جعلتها
تتلم�س خطرهم عليها؟ وهل اقتنعت
بجدية �أمريكا والتحالف الدويل يف
�رضب الإرهاب التكفريي؟
قامت احلكوم����ة الرتكية بجملة
من الإجراءات التي ت�ساعد يف �رضب
الإره����اب ،ف�أعلن����ت �أن «داع�����ش»
جمموعة �إرهابي����ة ،وحذرت �أجهزة
اال�ستخب����ارات الرتكي����ة م�ؤخراً من
هجم����ات �إرهابي����ة حمتمَل����ة �ضد
م�صالح غربية ،و�أكد وزير الداخلية
قي����ام تركي����ا برتحيل �أك��ث�ر 1056
�أجنبياً ،ومنع �أكرث من � 7833آخرين
من دخول �أرا�ضيها.
ما قامت به تركيا ال يتعدى كونه
جمموعة من الإج����راءات الب�سيطة،

فالأمور ال تزال عل����ى حالها ،حيث
يُلم�س ذلك من ت�رصيحات امل�س�ؤولني
الذي����ن يحتجون بط����ول احلدود مع
�سوري����ة (� 510أميال) ،وعدم �إمكانية
�إغالقها و�ضبطه����ا ،وكالم �أردوغان
عن عدم جدي����ة �أمريكا يف مواجهة
الإرهاب.
يعت��ب�ر �أردوغ����ان �أن «داع�ش»
ورق����ة رئي�سة ي�ستطي����ع من خاللها
فر�����ض نف�سه كالع����ب �إقليمي م�ؤثر
وفاع����ل يف الأزمة ال�سورية ،و�أنه �إذا
تخلى ع����ن «داع�ش» ف�سيخ�رس هذا
الدور الإقليمي ،الذي �سيجعل تركيا
املرجعية الأوىل للعامل الإ�سالمي.
طم����وح تركي����ا لقي����ادة العامل
الإ�سالم����ي �أم����ر م���ش�روع ،لك����ن ال
ب����د �أن ي�ستن����د �إىل �أ�س�����س �سليمة
و�أهداف نبيلة تو�صل الأمة العربية
والإ�سالمي����ة �إىل �شاط����ئ الأم����ان،

وعل����ى ر�أ�����س قائمة ه����ذه الأهداف
مواجهة الكيان ال�صهيوين الغا�صب،
وحتري����ر فل�سطني ،وتوحي����د االمة،
وعدم �أخذه����ا �إىل ال�شحن املذهبي
والطائفي والعرق����ي ،الذي ال يبقي
مكان����ة ل����دول املنطق����ة ،كم����ا لن
ت�سلم من����ه تركيا وغريها من الدول
العربية ..فهل �سي�سري �أردوغان �ضمن
هذا امل���ش�روع التوحيدي الذي يعيد
�إىل الأمة كرامتها وعزتها ،لي�ستحق
�أن يكون املرجعية ال�صاحلة لها� ،أم
�سرياهن على املجموعات التكفريية
من �أج����ل حتقيق �أطماعه ال�شخ�صية
و�إحياء الإرث بال�سيطرة على العامل
الإ�سالمي ،ول����و �أدى ذلك �إىل تق�سيم
الأمة و�ضياعها و�سقوط ثرواتها بيد
�أمريكا و«�إ�رسائيل»؟
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إميل لحود يتذكر..
نعم ..انقالب عام  2000كان على نهج إصالحي أردناه
يتح��� ّدث الرئي�س �إمي���ل حلود عن
خط���ة الإ�ص�ل�اح ال�سيا�س���ي التي مل
تط َّبق يف عهده ،في�شدد على �أنه احللم
الذي كان يراوده منذ �صباه ،فهو كان
يري���د �إ�صالح ًا اجتماعي��� ًا واقت�صادي ًا
و�سيا�سي ًا �شام ًال ،الفت��� ًا �إىل �أن «�أهم
�شيء و�أول �ش���يء يف لبنان  -الدولة
تناولت
ه���و �أن تكون هناك خطة ،وقد
ُ
عناوينها يف خطاب الق�سم.
هك���ذا بد�أن���ا العه���د ب���وزارة
برئا�سة الدكت���ور �سليم احل�ص؛ فيها
اخت�صا�صي���ون و�إ�صالحي���ون� ،أم���ا
ب�ش����أن املديرين العام�ي�ن ،وموظفي
الفئة الأوىل ،فكان هدفنا وم�رشوعنا
�أن ن�أت���ي بالأكفّاء والأق���در والأكرث
ج���دارة ،وعملن���ا كي نع���زز �أجهزة
الرقابة والتفتي�ش ،وجنحنا يف كثري
من تفا�صيل ه���ذه الأمور ،ومتكنّا من
تعيني جمموع���ة هامة من املديرين
العام�ي�ن الأكفّ���اء ،وكث�ي�رون منهم
ما يزالون م�ستمري���ن يف منا�صبهم
لأنهم مل يجدوا �أكف أ� منهم ،ومن �أدين
من املوظف�ي�ن ثم �أعي���د �إىل الدولة
كان بتدخُّ ل غازي كنع���ان ،و�إر�ساله
املوفدي���ن اللبنانيني الذي���ن �أخذوا
يحملون الر�سائ���ل �إىل الق�ضاة ،على
نحو ما �أ�سلفنا يف حلقة ما�ضية».
يتحدث الرئي����س حلود عن حجم
الهج���وم عل���ى �أي �إ�ص�ل�اح �سيا�سي
حمت َمل ،ف�ي�رى �أنه �أكرب مما يت�صوره
املرء ،م�ؤكداً �أن خطاب الق�سم احتوى
على نوع من برنامج للإ�صالح ،لكن
نوع ًا من االنق�ل�اب ال�سيا�سي ح�صل
يف الع���ام  ،2000نتيجة االنتخابات
النيابي���ة التي حتالف���ت فيها قوى
من النظ���ام يف �سوري���ة ،تبينّ فيما
بع���د �أنه���ا من رم���وز الت�آم���ر على
�سوري���ة ،مع قوى داخلي���ة مدعومة
عربي ًا و�أمريكي��� ًا ،فكانت االنتخابات
مف�صلة يف تلك
بقانونه���ا ونتائجها َّ
املرحل���ة ،مما فر�ض نتائج انتخابية
�شكّل���ت انقالب ًا على نه���ج �إ�صالحي
وتنموي كن���ا نريده ونتمن���اه ،وقد

الرئي�س حلود متذكراً مع الزميل �أحمد زين الدين

مت
حتدثن���ا يف حلقة �سابق���ة كيف ّ
�إق���رار قانون  ،2000حت���ى �أن بع�ض
حلفائنا انخرط���وا يف املحور الآخر
�آنئذ ،ف�أجه�ضوا م�رشوع الإ�صالح الذي
كن���ا نن�شده حت���ى يف �أب�سط الأمور،
ك�ضم���ان ال�شيخوخة الذي كان حلم ًا
و�أُق���رّ ،لكنهم اختلفوا با�سم من تكون
الأموال ،ومن يديرها ..الفت ًا �إىل متكنه
من �إجن���از بع�ض اخلط���وات الهامة،
كا�س�ت�رداد اخللوي ال���ذي كان يحرم
الدول���ة من �أكرث ملي���ار دوالر �سنوي ًا
عل���ى مدى ع�رشة �أعوام ،كانت تذهب
�إىل �رشكتني خا�صت�ي�ن ،فيما ح�صة
الدولة مل تتجاوز الـ 300مليون دوالر
�سنوي ًا ،فت�صوروا لو �أن املليار دوالر،

التي كانت تذهب �إىل �رشكتني ،جاءت
�إىل خزينة الدول���ة على مدى ع�رشة
�أعوام ،كيف كان و�ضع املالية؟!
وتن���اول الرئي�س �إمي���ل حلود ما
يتعر�ض له اجلي�ش هذه الأيام ،ف�أبدى
خ�شيت���ه م���ن الت�رصف���ات اخلطرية
الت���ي �أطلّ���ت عل���ى اللبنانيني منذ
ف�ت�رة ،با�ستهداف اجلي����ش اللبناين
الوطني ،بحيث يبدو كل �شيء مد َّبراً،
�إذ م���ا معن���ى قطع طري���ق ال�ساحل
يف فرتة معينة ج���راء تخلف جندي
ع���ن االلتحاق بوحدت���ه؟ وما معنى
م���ا �شهدت���ه العا�صم���ة الثانية من
تظاه���رات وح���رق دوالي���ب و�إطالق
�شعارات ت�ستهدف امل�ؤ�س�سة الوطنية

«رابطة أبناء بيروت» تطالب بتأمين لقمة عيش كريمة للمواطنين
�أقامت «رابطة �أبن���اء بريوت» ندوة للأ�ستاذ عماد حممد
عيتاين ،بح�ضور رئي�س الرابطة؛ حممد الفيل ،ور�ؤ�ساء اللجان
يف الأحي���اء ال�شعبي���ة يف بريوت ،وذل���ك يف قاعة التنمية
الب�رشية امل�ستدامة مبنطقة الطريق اجلديدة.
«الفيل» دعا كل النقابات واملهن احلرة وامل�س�ؤولني لأن
يتحملون م�س�ؤولياته���م يف الق�ضايا املعي�شية واالقت�صادية
واالجتماعية ،والعتماد ال�سلم املتح���رك للأجور ،وربط �أجر
العامل واملوظف بالت�ضخم ،ملنعهم من �رسقة اللبنانيني.
من جهته ،ق���ال عيت���اين �إن الطبقة العامل���ة اللبنانية
ترتنح عل���ى خمططات الت�آمر ،حمذراً م���ن �سيا�سة التجويع
والتفقري ،وبناء امل�صال���ح ال�شخ�صية لأ�صحاب ال�سلطة على
ح�ساب �أجور العم���ال وحقوقهم امل�رشوعة من دون تقدميات
اجتماعية �أو �صحية من �أرباب العمل و�أ�صحاب القرار.

الأوىل يف الب�ل�اد؟ فيم���ا م�ضى،
جراء �س����ؤال �أو م�ساءلة �شخ�ص،
�أي ًا كان هذا ال�شخ�ص ،عن الغاية
م���ن حتري�ض���ه �ض���د امل�ؤ�س�سة
الع�سكرية ،وم���ا معنى ا�ستهداف
امل�ؤ�س�س���ة الوطني���ة الأوىل يف
الب�ل�اد م���ن �سيا�سي�ي�ن ونواب
مع ّينني؟
ويعود الرئي�س حلود بالذاكرة
�إىل بداي���ات احل���رب الأهلي���ة
اللبنانية ،حينما ب���د�أ ا�ستهداف
امل�ؤ�س�س���ة الع�سكري���ة �أو ًال ،من
خ�ل�ال ا�ست�شه���اد قائدها العماد
جان جنيم يف ظ���روف غام�ضة،
جراء حتطم املروحية التي كانت
تقله ،فمن هو ال�ضابط الذي كان
يرافق���ه؟ وملاذا ق���رر يف اللحظة
الأخرية العودة بال�سيارة ،وعدم
مرافقة العماد جنيم..؟ ومن بعدها
كان االنق�سام ،من خالل مظاهرات
ت�أييد هنا ،ورف����ض هناك ،ب�شكل
فر����ض انق�سام ًا حول دور اجلي�ش
الوطني ،وجعله م�شل ً
وال وعاجزاً
�أم���ام التط���ورات الت���ي �شهدها
لبن���ان ،وما فعل���ت فيه من فنت
وم�شاكل وحروب طويلة.
ويلف���ت الرئي����س حل���ود �إىل
�أن اجلي����ش اللبن���اين الوطن���ي
كان م�ستهدف ًا من���ذ حلظة �إعادة
بنائه يف العام  ،1990معيداً �إىل
الذاكرة حماول���ة زجه يف 1993
يف اجلنوب يف مواجهة املقاومة،
وكي���ف ت�صدى له���ا ،وملحاوالت
حرمانه م���ن العت���اد والتجهيز
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والع���دد والإع���داد� ،إ�ضاف���ة �إىل
حماوالت زجه يف وحول اللعبة
ال�سيا�سي���ة الداخلي���ة ،وكلها مل
تفلح يف ثني امل�ؤ�س�سة الوطنية
عن لعب دوره���ا يف حفظ الأمن
الوطني وال�سل���م الأهلي ،باللحم
احل���ي والعقي���دة الوطنية ،التي
�أر�سيت يف امل�ؤ�س�سة بتحديد من
هو ال�صديق ومن هو العدو.
و�إذ يعي���د الرئي����س حل���ود
التذكري ب����أن ا�ستن���زاف اجلي�ش
اللبناين بال�شكل الذي ح�صل يف
جرود عر�سال بالعبوات النا�سفة
والكمائن امل�سلح���ة مل يعد �أمراً
م�سموح��� ًا �أو مقب��� ً
وال وطني ًا� ،إذ
ي�سق���ط جنودن���ا الأبط���ال غدراً
على ي���د �إرهاب تكفريي ال يعرف
�إال الغ���در والقتل ،فيم���ا ال يزال
اختط���اف الع�سكري�ي�ن م�ستمراً
ويحوطه �إرباك م���ا بعده �إرباك.
�إن االجن���ازات النوعية ملخابرات
اجلي����ش واملداهمات والتوقيفات
يج���ب �أن تتكل���ل انت�صارات يف
املي���دان على ه���ذا الإرهاب ،كما
يجب حتري���ر الع�سكريني بجميع
الو�سائ���ل املتاحة م���ن منطلق
�أوراق الق���وة التي منل���ك .لذلك،
عل���ى احلكوم���ة �أن حت�سم �أمرها
يف هذا املل���ف على جبهة جرود
عر�سال ،كي يتوق���ف نزيف الدم
الغ���ايل ويتح���رر الع�سكري���ون.
اجلي����ش ُي�ست���درج �إىل كمائ���ن،
والدولة تتف���رج وت�سطّر بيانات
والرتح���م ،بغياب �أي
اال�ستن���كار
ّ
موح���د ومتما�س���ك يق�ضي
ق���رار ّ
على الآفة م���ن جذورها ب�إعطاء
اجلي�ش اللبناين �أمراً ال لب�س فيه
وال يحتمل الت�أويل ب�رضب �أوكار
الإرهاب يف جرود عر�سال ،حيث
كن���ا نبادر يف املا�ض���ي �إىل الرد
تعر�ض اجلي�ش لأي
احلا�س���م عند ّ
ع���دوان� ،إال �أن ال�سيا�س���ة يف ظل
التجاذب���ات احلادة واالنق�سامات
الي���وم تبدو عاجزة عل���ى الأقل
ع���ن مواكبة احل���دث ،فكيف عن
�صناعته وفر����ض �أمر واقع جديد
على ه���ذا الإره���اب ،يف�ضي �إىل
الق�ضاء عليه ويل ذراعه يف ملف
اختط���اف الع�سكري�ي�ن� .إىل متى
يحتمل وط���ن الأرز �سقوط �شهداء
اجلي�ش وجرحاه ك�أوراق اخلريف،
والدول���ة �سائح���ة وتائه���ة عن
م�صلحة لبنان العليا؟ بلغ ال�سيل
الزبى ،وكل غد ل���ن يكون �أف�ضل
م���ن البارحة ،واليوم �إن مل نبادر
جميع ًا �إىل االلتفاف حول جي�شنا
الوطني البا�سل ،دون مواربة ،كي
يق���دم وينت��ص�ر� ..شهدا�ؤنا اليوم
يف دنيا احلق و�أحيا�ؤنا م�ؤمتَنون
على ال�شهادة.

�أحمد زين الدين
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خطوات للتغلب على مشاعر عدم اإلنجاب
�إذا ق���دّر اهلل �أال يرزق���ك ب�أطفال،
فهذا ق�ض���اء اهلل ،وعليكِ الر�ضا به
والتعاي�ش معه ،رغم االفتقاد الذي
�سيك���ون يف حيات���ك دون �أطفال،
فعدم الإجناب حال���ة من ال�شعور
املمزوج باخلوف واحلزن.
من املمكن �أن جت���دي م�ساعدة
ملواجهة تلك احلالة ،و�أن تتعلمي
كيفي���ة التعام���ل والتعاي����ش يف
حياتك دون �أطفال و�إجناب باتباع
هذه املبادئ التوجيهية:
التعبري عن م�شاع���رك :تختلف
م�شاعرنا وعواطفن���ا عن بع�ضها،
لكن ما ميكنك �أن تفعليه حيال هذا
الأمر هو التعبري عن هذه امل�شاعر،
واالعرتاف بامتالك هذه العواطف،
ف�أهم نقطة ملواجهة اخلوف والقلق
ه���و التعبري عما يقلق���ك ويخيفك،
ويك���ون التعبري ظاهري ًا يراه غريك
ولي�س داخ���ل نف�سك فقط ،وينطوي
التعبري عن امل�شاع���ر على �أ�شكال
عدي���دة ،مث���ل الب���كاء ،وال�رصاخ،
وال�ضحك ،والغناء ،والكتابة..
تقييم واقعك كما هو :من املهم
�أن تك���وين واقعي���ة جت���اه ظروف
حيات���ك؛ ف�إذا عرف���تِ �أنه لن يكون
لديك �أطف���ال ،لأي �سبب كان ،عليك
تقبُّ���ل هذه احلقيقة ،ك���ي تتمكني
من موا�صلة احلياة ،وامل�ضيّ قدم ًا
نحو امل�ستقبل ،فب���د ًال من التفكري
يف ما ينبغي �أن يك���ون �أوما كان
ميكن �أن يكون ،عليكِ الرتكيز يف ما
هو ممكن ،وماذا ميكن �أن يكون يف
امل�ستقبل ،كذلك �أزيلي �أي �شي يُذكّر
بالأطفال ،فقد تك���ون هذه الأ�شياء
م�ؤملة لعينيك.
و�ض���ع الأم���ور يف منظوره���ا
ال�صحي���ح :تذكّ���ري �أن كل �شخ�ص
يجب �أن يتعامل مع ظروف احلياة

ِ
أنـت

ويت�أقلم معه���ا ،حتى الظروف غري
املرغوب بها يف بع����ض الأحيان،
�سواء كان ذلك يتمثل يف املوت �أو
املر�ض �أو عدم الإجناب اخلارج عن
الإرادة ،والتق���رب من الأفراد الذين
يعانون مثل حالتك قد ي�ساعدك يف
تقليل ال�شعور بالوحدة ،وم�شاركة
اخلوف والأمل معكِ  ،ففي امل�شاركة
�أحيان ًا يكون احلل.
احلفاظ عل���ى �صحتك :يجب �أن
تعلمي �أن �إهمال �صحتك اجل�سدية
من املمكن �أن يعقّد فكرة قبول عدم
الإجناب ويجعلك ت�شعرين بالتوتر

الدائم�ْي� ،ويعرقل عملية
نْ
والقلق
التغلب والتعاي�ش مع امل�شكلة ،لذا
عليكِ احل�صول على الوقت الكايف
للن���وم ،وتناول الطع���ام ال�صحي،
واالهتمام ب�صحتك.
تعريف �إىل مراحل احلزن :قبول
فكرة عدم وجود �أطفال يف حياتك
يُعترب نوع ًا من اخل�سائر الفادحة،
والب���د �أن تدركي �أن���ك �ستواجهني
احلزن يف �أ�ش���كال عديدة وكثرية،
لذا علي���كِ فهم مراحل احلزن جيداً
كي تك���وين قادرة عل���ى التعامل
معها.

رمي اخلياط

فَ ن

وطــفـــــلك

اإلتيكيت

• تلقني خطاباً؟ ف�إليك �أ�رساره

تنمية اإلبداع
الطفل املبدع هو الذي لديه القدرة على التعبري احلر الذي
ميكّنه من اكت�شاف امل�ش���كالت واملواقف الغام�ضة ،وذلك من
خ�ل�ال تقدمي �أكرب عدد من اال�ستجابات غ�ي�ر امل�ألوفة ،والتي
تتميز باملرون���ة واحلداثة للطفل نف�سه ،فل���و قابل الوالدين
�أفكار الطفل غري امل�ألوفة باال�ستنكار والإهمال ،ف�إن هذا يجعل
�أطفالنا يتم�سكون بالطرق التقليدية يف التفكري ،ويخافون من
التعبري عنها.
�إن من �أهم معوقات االبتكار التي ينبغي �أن تتجنبها الأ�رسه
هو اخلالف���ات الأ�رسية ،ملا لها من �آث���ار �سلبية على الطفل،
كذل���ك االن�شغال عن الطفل وتركه �أم���ام التلفاز ،واالجتاهات
الوالدية اخلاطئ���ة تربوي ًا ونف�سياً ،مث���ل التفرقة بني الأبناء
والتدليل الزائد والإهمال.
�أي�ض���اً ،النق���د امل�ستمر الذي يجعل الطف���ل يخ�شى الف�شل
وي�ؤث���ر على ثقته بنف�سه ،عدم التوا�صل بني الأ�رسة والرو�ضة،
ونوعية الألعاب املقدَّمة للطفل ،فمثالً :كيف ميكن للم�سد�س �أن
ينمّي اجلانب االبتكاري عند الطفل؟
ومن الأمور الهامة التي يجب االنتباه �إليها:
االحتياجات النف�سية للطفل؛ من حب وحنان وتقدير الذات،

طلب الدع���م النف�سي :احل�صول
على م�ساعدة خارجية �شيء غاية
يف الأهمية ك���ي تتغلبي وتتكيفي
مع فكرة ع���دم وج���ود �أطفال يف
حياتك؛ هن���اك العديد من الأماكن
التي ميكن �أن تذهبي �إليها لتالقي
هذا النوع من الدعم ،منها العاملون
يف جمال ال�صحة العقلية ،والبحث
ع���ن معال���ج نف�س���ي �أو م�ست�شار
العالقات الزوجي���ة والنف�سية من
املمك���ن �أن يُ�شع���ر بالراحة ..كما
ميك���ن التعبري ع���ن م�شاعرك وما
مترّين به م���ع الأ�شخا����ص الذين

ت�شعري���ن منهم احل���ب والرعاية،
فهذه الطريقة تُعترب و�سيلة �صحية
للتعامل م���ع احلزن والتغلب على
امل�شكلة.
معاجلة املوق���ف :عليكِ معرفة
كيفي���ة التعام���ل مع �أزم���ة عدم
الإجناب اخلارج���ة عن �إرداتك ،كي
تتمكّني من الت�أقلم مع حياة بدون
�أطفال .ف�إذا كن���تِ تريدين الأطفال
لكن زوجك ال يري���د ذلك ،ف�إن قرار
عدم وج���ود �أطف���ال ،و�إلغاء فكرة
الإجناب ميكن �أن ي�ضعا قدراً كبرياً
م���ن التوتر على العالق���ة بينكما،
وق���د يكون م���ن ال�صع���ب جتنب
اال�ستياء جت���اه زوج���ك �أو �إظهار
م�شاع���ر عدم الر�ض���ى عن الو�ضع
احل���ايل ،مما ي�شع���ره ب�إهانة منك
وقته���ا ،وهذا يجعل���ك يف حاجة
�إىل �إع���ادة بناء العالق���ة بينكما
ملعرفة طريقة التعامل والتعاي�ش
يف حياتكم���ا �سوي��� ًا دون وج���ود
�أطف���ال ،ويف هذا الوقت من املمكن
�أن تلجئ���ي �إىل املعال���ج النف�سي
اخلا�ص باال�ست�شارات الزوجية .يف
حال كان العق���م �سبب ًا من �أ�سباب
عدم وجود الأطف���ال يف حياتكما،
�سيك���ون الو�ض���ع خمتلف��� ًا بع�ض
ال�شيء ،فمن املهم �أال ت�ضعي اللوم
على نف�سك �أوعلى الطرف الآخر يف
هذه احلالة ،فهذا قدر ،وقد ي�ستغرق
التعايف ج�سدي��� ًا ونف�سي ًا من هذا
الو�ض���ع وقت��� ًا طوي�ل�اً  ،و�ستمران
مبراح���ل نف�سية جمه���دة ومتعبة،
ومن املمك���ن �أن تتعرق���ل عملية
التغل���ب عل���ى فكرة ع���دم وجود
�أطفال ،لكن عليك ال�صرب وم�شاركة
الطرف الآخر م�شاعرك.

وال�شعور بالأمان ،لنجعله يتمتع بقدر ٍ
كاف من الثقه بالنف�س.
ينبغي على الأم عدم ن�سيان �أو جتاهل الفروق الفردية بني
الأطفال ،فلكل طفل �إمكاناته وقدراته.
تق���دمي الألع���اب الت���ي ت�ساعد الطف���ل عل���ى التجريب
واالكت�شاف ،وتنمّي مهارات التفكري ،مثل العاب احلل والرتكيب
(البازل) ،والق�ص والل�صق ..وهكذا.
ال نق���دّم للطفل حلو ًال مل�شكلته ،حتى ننمي عنده مهارة حل
امل�شكالت ،فمثالً ،يريد اللعبه من مكان مرتفع يف حجرته ،ندعه
يفكر كيف ي�صل �إليها بد ًال من �أن حتمله الأم للح�صول عليها.
�أعطي للطفل فر�صة الختيار مالب�سه عند ال�رشاء� ،أو اختيار
مكان للتنزه فيه ،حتى ننمّي عنده مهارة اتخاذ القرار.
ا�ستغ�ل�ال املواق���ف اليومي���ة ،لننمي ق���درة الطفل على
املالحظ���ة واال�ستك�شاف ،مث�ل�اً  :تمُ �س���ك الأم بلعبة وترتكها،
وت�س�أل���ه :ملاذا �سقطت عل���ى الأر�ض؟ �أين ذه���ب ال�سكر الذي
و�ضعناه يف كوب ال�شاي؟
احلوار مع الطفل ،واال�ستماع �إليه ،واال�ستمتاع بخياله.
لنجع���ل للطفل مكتبة �صغريه يف غرفت���ه ،فيها الق�ص�ص،
حتى نغر�س حب القراءة واحرتام الكتاب منذ ال�صغر.

�إذا ر�س���ت عليك ،وال مفرّ من تقدمي احلف���ل� ،أو افتتاح ندوة يف عملك� ،أو
تعريف حفل زفاف �صديقتك� ،أو �أي وجه من �أوجه �إلقاء خطاب ما ،فاعلمي
بداية �أنّك �ستعي�شني اختباراً ،ورغم �ضيق وقته� ،إالّ �أن كثريات يتمنني عي�شه.
ا�ستعيني بجرعات الثقة بالنّف�س ،واحفظي القواعد الآتية وانطلقي:
ّ
 فيمايخ�ص مظهرك اخلارجي ،اعتمدي ثياب ًا كال�سيكية حتكمها الأناقة،
وح���اويل �أالّ تبتعدي كثرياً عن الأل���وان الهادئة .يُ�ستح�سن �أن تنتعلي حذاء
متو�سّ ط الكعب ،على �أن يكون مريحاً ،وتتنقّلني فيه ب�سهولة.
 ن�ص���ل �إىل اخلطاب نف�س���ه ،اكتبيه باللهجة املحكي���ة �إذا كان احلفليقت��ص�ر على املعارف والأ�صدقاء� ،أمّا �إذا كان يف �إطار مهني ر�سمي فيجدر
بك كتابته باللغة الف�صحى.
 رحّ ب���ي باملوجودي���ن بالرتتيب ،من حيث املكان���ة ،ال�س ّن �أو العالقةباحلفل ..و�إذا قررت �أن ترحّ بي ب�أحد من احل�ضور غري معنيّ باحلفل ،توجّ ب
عليك الرتحيب باجلميع ،ال تقرتيف هذا اخلط�أ.
 ابتع���دي عن التك���رار ،واكتبي ن�صّ ك ب�أ�سل���وب �سهل لكن متما�سك يفالوقت عينه ،وخالٍ قدر الإمكان من الأخطاء اللغوية والقواعدية ،وا�ستعيني
بخبري للم�ساعدة �إذا ا�ضطرّك الأمر.
 ت أ�كّدي من امدادات ال�صوت قبل اعتالء املن�صة ،وعند املبا�رشة ارفعي�صوتك وان�سجي عالقة �رسيعة جداً مع �أعني املوجودين ،أل ّن يف هذه النقطة
يف التحديد يُحكم عليك بالنجاح �أو الف�شل.
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أدوية البرد ..دواء أم داء؟
من ال�سهل الذه����اب �إىل ال�صيدلية
للح�صول على �أدوية عالج الربد التي
ال حتت����اج �إىل و�صفة من الطبيب ،لكن
بع�ض مكونات هذه الأدوية قد ت�سبب
نتائج عك�سية.
الأطب����اء املخت�صون ب�أمرا�ض الربد
ين�صحون بل يركّزون على قراءة قائمة
املكونات الفعّال����ة لأي عالج ي�رصف
من دون و�صفة قبل تناوله ،والتحدث
مع ال�صيدالين �أو الطبيب يف حال عدم
الت�أكُّد من كيفية ت�أثري هذا العالج.
 مزيالت االحتق����ان :الأدوية التييبحث عنها املر�ضى هي� :سودو�إفدرين
�( pseudoephedrineسوديفيد
� )sudafeddأو فنيل �إفرين phe n
( ylephrineمزي����ل احتق����ان نيو
�سينفري����ن ،neo - synephrine
مزيل احتقان الأن����ف �سوديفيد بي �إي

يف ال�صب����اح ،ما ميكن �أن ي�����ؤدي �إىل
ال�سقوط �أو الإ�صابة ،و�إذا تناولت كثرياً
من الدواء ،يح����دث تراكم قد يزيد من
حالة االرتب����اك واملهدئ �سوءاً ،وميكن
�أن ت�سب����ب م�ضادات الهي�ستامني �أي�ض ًا
احتبا�����س الب����ول يف املثان����ة ،ما قد
ي�ؤدي �إىل الإ�صابة بالتهابات امل�سالك
البولية.
يجب جت ّن����ب الأدوية التي حتتوي
على م�ضادات الهي�ستامني� ،إال �إذا وافق
الطبيب على تناول����ك �إياها» .حتتوي
معظم �أدوية الربد �أو امل�سكنات الليلية
على م�ض����ادات الهي�ستامني ،لذا ت�أكد
من قائمة املكونات.
 العقاقري املركب����ة :الأدوية التييبحث عنه����ا املر�ضى ه����ي :دايكويل
 ،dayquilنايكوي����ل ،nyquil
تيلنول للربد والأنفلونزا tylenol
� ،cold and fluأدفي����ل لل��ب�رد
واجلي����وب الأنفي����ة advil cold
� ،and sinusأي عق����ار �آخ����ر لعالج
ال��ب�رد� ،أو �أدوية الربد التي تعالج �أكرث
من عر�ض.
تتك����ون هذه الرتكيب����ات من � 2إىل
 4مكونات دوائي����ة يف جرعة واحدة،
مث����ل م�سكن����ات الأمل (ا�سيتامينوفني
 acetaminophenو�إيبوبروفني
 ،)ibuprofenومه����دئ لل�سع����ال
(ديك�سرتوميتورف����ا ن dextr o
 ،)methorphanومزيل االحتقان
(فنيل �إفرين .)phenylephrine
ال����ذي يجب �أن تفعله هو النظر �إىل
قائمة مكونات �أدوية عالج الربد التي
ت�رصف م����ن دون و�صف����ة ،وت�أكد من
اختيارك ل����دواء يعالج فقط الأعرا�ض
التي تعاين منه����ا ويحتوي فقط على
املكونات الآمنة لك� .إذا كنت غري مت�أكد
م����ا �إذا كان الدواء املركب منا�سبا لك،
ا�ست�رش ال�صيدالين �أو الطبيب.

sudafed pe nasal deconn
.)gestant

ت�ؤدي مزيالت االحتقان �إىل ت�ضييق
الأوعية الدموية ،ما ي�ساعد على احلد
م����ن االلته����اب يف املج����اري الأنفية
ويبعث على الراحة.
اخلط����ورة تكمن يف �أنه����ا قد ترفع
�ضغط ال����دم ،كما �أنها حمف����زة �أي�ضاً،
�أي ميك����ن �أن تزيد نب�ض����ات القلب� ،أو
ت�سبب القل����ق �أو الأرق ،وال يو�صى بها
ملن يعان����ون من �أمرا�����ض يف القلب
�أو ارتف����اع يف �ضغط ال����دم �أو مر�ض
ال�سكري �أو الذبح����ة ال�صدرية ،وميكن
�أن ي�����ؤدي ا�ستخدام ر�شا�ش����ات الأنف
املزيل����ة لالحتق����ان م����ن دون و�صفة
الطبي����ب لفرتات طويل����ة� ،إىل احتقان
�أكرب م����ن املوج����ود يف البداية ،لذلك
يجب ا�ست�ش����ارة الطبيب �أو ال�صيدالين
قبل تناول ال����دواء ،حيث �إن البالغني
الأكرب �سن ًا ق����د يكونون �أكرث ح�سا�سية
لت�أثري هذه العقاقري.

 دواء «ا�سيتامينوف��ي�ن» :ي�سكّنالأمل ويخف�����ض احل����رارة ،اخلط����ورة
تكمن يف �أنه قد ي�ؤدي تناول كثري من
«ا�سيتامينوف��ي�ن» �إىل ت�سم����م الكبد،
وميك����ن �أن يزي����د تن����اول الكحوليات
من ن�سبة الت�سم����م ،ونعني بـ«كثري»
عموم����اً ،تن����اول م����ن � 3آالف �إىل 4
�آالف مليغ����رام يف الي����وم .ويُع���� ّد
«ا�سيتامينوفني» مكون���� ًا معتاداً يف
كثري من م�سكنات الآالم وعقاقري الربد،
ويعني تناول����ك لأكرث من عقار لعالج
الربد �أن����ك تتناول كث��ي�راً للغاية من
اال�سيتامينوفني.
لذلك يجب ع���دم التناول �أكرث من
اجلرعة املو�صى بها على املنتج؛ على

طــريـقـة اللعـب

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

1
2
3
4
5
6
7
8
9
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�سبي���ل املثال� ،إذا كن���ت تتناول دواء
للربد جرعت���ه  325مليغراما للقر�ص،
ال يجب �أن تتناول �أكرث من � 10أقرا�ص
يف الي���وم ،وال تتناول جرعات كبرية
على مدار �أيام كث�ي�رة ،فقد ات�ضح �أن
هذا ميثل خط���را على الكبد ،و�إذا كنت
تتناول عقاراً مركباً ،فراجع املكونات
لتت�أكد من وجود ا�سيتامينوفني ،و�إذا
كان م���ن �ضمن املكون���ات ال تتناول
�أقرا����ص ا�سيتامينوف�ي�ن منف�صل���ة
لت�سك�ي�ن الأمل ،ومن بينه���ا م�سكنات
الأمل املو�صى بها.
م�ضادات الهي�ستامني :الأدوية التي
يبحث عنها املر�ض����ى :ديفنهيدرامني
( diphenhydramineبنادري����ل

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

�أفــقــي
 - 1دول���ة افريقي���ة فيها منبع الني���ل العظيم  /ما يرتكه
ال�سابقون ملا يليهم (معكو�سة)
� - 2أعرف  /مت�شابهان  /نوع من اخل�ضار
 - 3من �سفن اخلليج القدمية  /مربح
� - 4أحد (مبعرثة)  /ا�سم حلم م�شوي معلق �أ�صله تركي

 ،benadrylو«ج����ل» يوني�س����وم
للن����وم )unisom sleep gels
وكلورفينريام��ي� ن chlorph e
( niramineكل����ور  -ترمييت����ون)
ودوك�سيالم��ي�ن doxylamine
(يوني�سوم .)unisom
تخف�����ض م�ض����ادات الهي�ستامني
�إنتاج مادة الهي�ستامني التي ت�ؤدي �إىل
�سيالن الأنف و�إدماع العنني والعط�س،
كم����ا �أن لها ت�أث��ي�راً مهدئ����اً ،وتوجد
با�ستمرار يف �أدوي����ة عالج الربد التي
يتم تناولها ليال لت�ساعد على النوم.
ال متت�ص �أج�سام كب����ار ال�سن هذه
العقاقري جيدا ،ف�إذا تناولت هذا العقار
ليالً ،رمبا ت�شع����ر بالدوخة واالرتباك

 - 5ذبح �أ�ضحية  /يراع مبعرثة
 - 6مزارع الفالحني  /من دولة خليجية.
� - 7أ�صدر �أزي���زا � /صحايف يف م�ؤ�س�سة
�إخبارية ي�سافر كثريا
� - 8إذا تع���دى اثنني �ش���اع (معكو�سة) /
وحدة وزن
 - 9ال�رشك�سي �سلط���ان الديار امل�رصية
يف ع�رص املماليك بنى قلعة م�شهورة يف
اال�سكندرية.
 - 10قائ���د ن���ادي اله�ل�ال واملنتخ���ب
ال�سعودي �سابق ًا
عــمـــودي
 - 1الع���ب جزائ���ري فاز ب���دوري �أبطال
�أوروبا مع فريق بورتو الربتغايل
 - 2دالله���ي على الأحرار ديون ال بد من
�سدادها  /من مهنته ال�سقاية.
 - 3البلد الت���ي ا�ست�ضافت ك�أ�س العامل
 / 2006حتت �أقدامها اجلنة.
 - 4تكلم �سوءا عن �شخ�ص ما يف غيابه
 /ح�صل على  /مت�شابهان
 - 5مراق���ب وموج���ه �أداء العمل  /جيب

الحل السابق
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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التمام يف الريا�ضيات
 - 6ح�ض���ارة عريق���ة يف �أم�ي�ركا الو�سط���ى
واجلنوبية.
 - 7لقب املنتخب التون�سي لكرة القدم
 - 8جزيرة بريطانية.
 - 9طري ا�سطوري � /شهر بداية الربيع.
� - 10إمارات���ي حاز على جائزة �أف�ضل العب يف
ك�أ�س العامل لل�شباب عام .2003
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كاريكاتير

حديقة حيوان السترجاع الحب المنهار
قب���ل حلول عيد احلب يف � 14شب���اط /فرباير ،تقدّم «حديقة
حيوان �سان فران�سي�سكو» فر�صة جديدة وغريبة للمعذبني باحلب
و�أ�صح���اب القل���وب املحطَّ مة ل�سد الفراغ واالحتف���ال بهذا اليوم
العاملي ،بتبنّ���ي عقرب عمالق �أو �رص�ص���ور يحمل ا�سم احلبيب
ال�سابق.
وقال���ت �إدارة احلديق���ة يف عر�ض ترويجي عل���ى �صفحتها:
«عندما ت�سرتجع حب���ك الذي انهار يف عيد احلب هذا العام ،فكّر
يف تبني �رص�صور مدغ�شقر عو�ض ًا عن احلبيب ال�سابق» ،وتو�صي
رف�ض احلبيب ،بتبنّي عقرب �ضخم.
احلديقة مَ ن لدغهم ُ
وقال���ت �إدارة احلديقة�« :أنتم تعلم���ون عمن نتحدث ..عندما

تلوح �أمامه �ضحية منا�سبة يحكم العقرب �سيطرته على الفري�سة،
وي�ضمّه���ا ثم يلدغه���ا» ..وللذين ي�شعرون �أنه���م مظلومون توفّر
احلديقة �إمكانية توجيه ر�سالة ملن ت�سبب يف حتطيم قلوبهم.
وقال���ت احلديقة �إن حق���وق �إطالق الأ�سماء عل���ى الزواحف
املتبن���اة تبد أ� م���ن  25دوالراً ،و�إن �أموال النكاية هذه �ستذهب �إىل
�أهداف خريية ،و�ستُخ�صَّ �ص التربعات لدعم جهود البحث واحلفاظ
على احليوانات.
وج���اء يف �صفحة التربعات« :ال ن�ستطي���ع �أن نقطع وعوداً،
لكن الأ�سطورة تقول �إن تبنّي عقرب هو حماية دائمة من اللدغات
العاطفية م�ستقبالً ،ولتبد�أ عملية ط ّي اجلراح».

ّ
فكر قبل أن ّ
تسجل اسم طفلك
أسماء ممنوعة..
تع��ددت �أ�سب��اب منع ت�سمي��ة �أ�سماء املوالي��د يف عدد من دول
الع��امل ،و�شم��ل املن��ع �أ�سم��اء �شخ�صي��ات مث��ل «�ص��دام ح�س�ين»
و«�أ�سامة بن الدن» ،و�أ�سماء �أفالم مثل «�سوبرمان» و«روبوكوب»،
بل �شمل املنع حتى ا�سم معروف يف الغرب مثل «توم».
فف��ي فرن�سا ،منعت ال�سلط��ات م�ؤخراً �أ�رسة م��ن ت�سمية ابنتها
على ا�سم املاركة العاملية امل�شهورة لل�شكوالتة «نوتيال» ،باعتباره
ا�سما �شائع ًا ومتداو ًال بكرثة ،بو�صفه ماركة جتارية.
كذل��ك منع��ت �أ��سرة ثانية م��ن ت�سمي��ة ابنتها با�س��م «ميغان
رينو» ،بالنظر للت�شاب��ه الكبري مع ا�سم �سيارة تنتجها �رشكة رينو،
ه��ي �سي��ارة «ميغان» ،رغ��م �أن طريقة كتابة «رين��و» يف اال�سمني
خمتلفة ،لكن لفظهما هو نف�سه.
�أما يف الربتغال فيعترب ا�سم «توم» بني �أكرث الأ�سماء منع ًا يف
�سجالت الوالدة ،لكن ال�سبب يظل جمهوالً.
تـــ�صـــــدر عـــــــن
�شــركــة الـقـــلــم
للإعالم �ش.م.م.

ويف فنزوي�لا ،منعت ال�سلط��ات املخت�صة ت�سجيل ا�سم «الرجل
اخلارق» �أو «�سوبرمان» باعتباره ا�سم ًا مثرياً لل�سخرية.
ويف الربازي��ل ،ثمة قائمة بالأ�سماء ل��دى ال�سلطات املخت�صة،
وم��ن بني هذه الأ�سم��اء يظهر ا�سم الزعيم العراق��ي الراحل «�صدام
ح�سني».
ويف املك�سي��ك ،رف�ض��ت ال�سلط��ات يف والي��ة �سون��ورا
ت�سجي��ل �أ�سم��اء مث��ل «روبوك��وب» و«بريغ��ر كين��غ» و«فريجني»
و«تريمينيت��ور» باعتباره��ا �أ�سماء مث�يرة لل�سخري��ة للأ�شخا�ص،
ولأنه��ا كذلك �أ�سماء �أفالم و�رشكات ،كما حتظر الوالية ا�سم الزعيم
النازي الأملاين «هتلر».
�أما يف تركيا ،فقد منعت ال�سلطات يف العام  2002ت�سجيل ا�سم
�أ�سام��ة بن الدن ،وذل��ك عندما حاول والدا الطف��ل ،وهما �أملانيان
من �أ�صول تركية.
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:

