هل تستجيب ّ
عمان؟
ألمـــــــة واحـــــــدة
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عُلم �أن ق��ي��ادات ع�سكرية عليا يف اجلي�ش الأردين طلبت من
عاهل الأردن التجاوب مع طلب دم�شق الذي حثّت فيه عمّان على
التعاون معها يف حماربة «داع�ش» و«القاعدة» وكل �أ�شكال الإرهاب
بعد �إعدام الطيار «الك�سا�سبة» ،و�ضرورة �إغالق مع�سكرات التدريب
وكل �أ�شكال الدعم الذي توفّره الأردن للجماعات الإرهابية.

السنة السابعة  -الجمعة  17 -ربيع اآلخر 1436هـ  6 /شباط  2015م.
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االفتتاحية

بين واشنطن والرياض
تحالف استراتيجي
يف منطق���ة تغلي كال�ب�ركان و�ش���ظاياه تتطاير يف
كل اجتاه ،ويف ظل �أو�ض���اع مع ّقدة ومر َّكب���ة وم�أزومة،
ت�س��� َّلم امللك �سلمان مقاليد ال�سلطة يف اململكة العربية
ال�سعودية خلف ًا لأخيه امللك عبد اهلل.
ومل يكن �أمراً بال دالالت �أن ت�س���تقبل الريا�ض ُ�ص��� ّناع
القرار يف العامل وهم يتوافدون �إىل اململكة لي�س للتعزية
فح�س���ب ،بل ملعرفة اجتاه الرياح يف �سيا�س���ة القيادة
تهم العامل ،وتتخذ
اجلديدة بالن�س���بة لكل امللفات التي ّ
من ال�رشق الأو�سط �ساحة رئي�سة لها.
ولي�س م�س���تغرب ًا �أن يقطع �أكرب رئي�س دولة م�ؤ ِّثرة يف
الكون زيارته �إىل الهند لي�صطحب معه �إىل الريا�ض جنوم
ال�سيا�سة الأمريكية من احلزبني الدميقراطي واجلمهوري؛
يف زيارة للتعزية والتهنئة مع ًا ،ويف توقيت هام ،حيث
تواجه �أمريكا وال�سعودية واحدة من �أخطر ق�ضايا الع�رص،
وه���ي الإرهاب الذي انفل�ش وتتم���دد يف �أنحاء املنطقة،
وبد�أ يهدد العامل ب�أ�رسه بن�رش الفو�ضى واال�ضطراب.
و�إذا كان من امل�س���� َّلم به �أن ال�سيا�سة الأمريكية يف عهد
الرئي�س �أوباما ما زالت و�س����تبقى يف ال�س����نتني الأخريتني
م����ن واليته على ثباتها ور�ؤيته����ا ومقاربتها للأحداث يف
املنطقة ،ف�إنه من غري املعتاد �أي�ض���� ًا �أن تب ِّدل ال�س����عودية
يف �سيا�ستها بعد رحيل امللك عبد اهلل وتويل امللك �سلمان
«العر�����ش» ،وهو الذي كان من �أبرز امل�ش����اركني يف تقرير
�سيا�س����ة اململكة ،ولي�س خافي ًا �أن ثمة خالفات يف الر�أي
وتبا ُين يف الر�ؤية بني الواليات املتحدة وال�س����عودية �إزاء
عدد من امللفات كان����ت على طاولة املحادثات بني الوفد
الأمريكي والقيادة ال�س����عودية يف زيارة ال�س����اعات الأربع
للرئي�س الأمريكي �إىل الريا�ض ،خ�صو�ص ًا تلك امللفات التي
تتداخل فيها امل�ص����الح الأمريكية وال�س����عودية ،ومن نافل
القول �أن يكون مو�ض����وع الإرهاب و�إيران و�س����ورية واليمن
والنفط يف �ص����دارة البحث واالهتمامات ،عدا عن تكري�س
العالقة الوثيقة بني البلدين ،وامل�ستمرة منذ عقود طويلة.
وبعيداً عن التحلي�ل�ات والتعليقات عن زيارة �أوباما
لل�س���عودية ،وامللفات الت���ي بحثها م���ع امللك اجلديد
ميكن الت�أكيد على م�س����ألتني :الأوىل هي رغبة اجلانبني
الأمريكي وال�س���عودي يف ا�س���تمرار احلوار والتوا�ص���ل،
رغم بقاء اخلالفات يف الر�أي حول العديد من الق�ض���ايا،
والثانية هي حر�ص الأمريكيني وال�س���عوديني مع ًا على
الإبقاء على حتالف ا�س�ت�راتيجي ،مهما تباينت املواقف،
و�أي ًا يكن حجم االختالف ،فال �أمريكا �س���تجد �أف�ض���ل من
الريا�ض حليف ًا ا�س�ت�راتيجي ًا ،وال ال�سعودية يف غنى عن
ال���دور الأمريكي و�أهميت���ه يف «حماربة الإرهاب» وحل
ق�ضايا املنطقة.
عرفات حجازي
www.athabat.net

الـنـاشر :شركة القلم لإلعالم واإلعالن ش.م.م
رئــيس الـتـحـــريــــر :عـبــداهلل جــبــــري
المـديـر المســؤول :عـدنـان السـاحلـي
يشارك في التحرير :أحمد زين الدين  -سعيد عيتاني

السنيورة ينقلب على «قواعد االشتباك» الداخلي
قبل يومني من �إطاللة ال�س���يد ح�سن
ن�رص اهلل مبنا�سبة ذكرى �شهداء القنيطرة،
�أب���دى الرئي�س ال�س���نيورة ر�أيه ال�رصيح
يف م�س���ار احلوار بني حزب اهلل و«تيار
ً
قائ�ل�ا�« :إن الهدف من هذا
امل�س���تقبل»
احلوار هو تنفي�س االحتقان» ،وهو فع ًال
كذلك ،لأن تنازل «امل�ستقبل» عن �رشطه
الأ�سا�س���ي للحوار املتمثل بان�س���حاب
«احلزب» من �س���ورية� ،إ�ض���افة �إىل عدم
التو�ص���ل لو�ض���ع برنامج له���ذا احلوار،
ُّ
يعني �أن ال�سقف «امل�ستقبلي» بات فع ًال
�ض���من احلد الأدنى من طموحه للعودة
�إىل ال�س���احة الوطنية و�إىل �ش���ارعه عرب
التح���اور مع «احلزب» ب�ص���فته املمثل
لل�س���نة ،بهدف تنفي�س
�ش���به احل�رصي ُّ
االحتقان يف �شارع ُ�سني مل تعد احل�رصية
فيه واقعي ًا لـ«تيار امل�ستقبل».
كا َب���ر بع�ض �ص���قور «امل�س���تقبل»
بالإع�ل�ان �أن ح���زب اهلل  -مع ما ميتلك
من حيثية جماهريية وقوة �سيا�س���ية -
قد ارت�ض���ى احلوار معهم لأنه���م �أقوياء،
لكن الواقع �أن القوة ال�سيا�س���ية لـ«تيار
امل�س���تقبل» املم��� َّددة بفع���ل التمدي���د
للمجل����س النيابي ال تعني �إطالق ًا ،وبكل
ت�أكيد� ،أنها انعكا����س حليثية جماهرية،
وه���ذا التمديد ج���اء «ترياق��� ًا» لإنقاذ
«امل�س���تقبل» م���ن مواجه���ة جماهريه،
�س���واء يف �س���احات الدعاية االنتخابية
غري امل�رشعة له� ،أو يف �صناديق االقرتاع
التي كانت �س���تفرز املتغيرّات يف املزاج
ال�شعبي لدى ال�شارع املوايل الذي بدلته
«غيبة» الرئي�س احلريري.
كلمة ال�سيد ن�رص اهلل و�إعالنه التحرر
من قواعد اال�ش���تباك م���ع «�إ�رسائيل»،

وحتميله���ا م�س����ؤولية �س�ل�امة �أي كادر النقاط يف قدرات املقاومة اليوم هي يف
م���ن ح���زب اهلل ،تزامنت مع م���ا ن�رشته �ضعف «�إ�رسائيل» وعدم �إمكانيتها �إعالن
الـ«وا�ش���نطن بو�س���ت» م���ن �أن اغتيال احلرب ،نتيج���ة االرتباك الذي يعي�ش���ه
القائد الع�س���كري للمقاومة عماد مغنية املجتمع «الإ�رسائيلي» ،خ�صو�ص��� ًا على
مت بتن�س���يق بني م�ستوى �سكان امل�س���توطنات ال�شمالية،
عام  2008يف دم�ش���ق ّ
الـ«�سي �آي �إي» واملو�ساد ،وهذه الكلمة �سيما �أن موازين القوى وتوازنات الرعب
التي ت�س���تند  -كما العادة � -إىل وقائع ،والردع لي�س���ت يف تر�س���انة الت�س���لح
ما كان يجب �أن يكون لها هذا الوقع لدى «الإ�رسائيل���ي» ،وال يف حج���م القدرات
ال�ص���اروخية لدى حزب اهلل فح�سب ،بل
يف عدم قدرة املجتم���ع «الإ�رسائيلي»
عل���ى حت ُّم���ل ح���رب �س���يكون الداخل
«الإ�رسائيلي» �أحد ميادينها.
الرئي�س ال�س����نيورة الذي بدا مذعوراً
خ��ل�ال �إلق����اء كلمت����ه ،وك�أن احل����رب
كالم السنيورة بدا كأنه
«الإ�رسائيلي����ة» واقع����ة عل����ى لبن����ان
تنصل من «المسؤولية غير غداً ،ي����درك �أن خط����ر الآالف امل ؤ�لَّفة من
ُّ
الإرهابي��ي�ن املنت�رشي����ن عل����ى احلدود
المباشرة» عن استقدام
ال�س����ورية م����ع لبنان ال يق����ل عن اخلطر
يتن�ص����ل من
اإلرهاب اإلقليمي إلى لبنان «الإ�رسائيلي» ،وبدا وك�أنه ّ
«امل�س�ؤولية غري املبا�رشة» عن ا�ستقدام
كل ه����ذا الإرهاب الإقليمي �إىل لبنان؛ منذ
�أح����داث نهر البارد و�ص����و ًال �إىل طرابل�س
وعربا ولي�����س انتهاء بعر�س����ال ،و�أن هذا
الإرهاب ال����ذي �أطاح يف البداية والنهاية
بالوجود ال�سيا�س����ي لـ«تيار امل�ستقبل»
ال�سنية ،كان ال بد للمقاومة
الرئي�س ال�س���نيورة ،الذي اندفع للتحدث �ضمن بيئته ُّ
با�س���م اللبنانيني يف �إطالل���ة انفعالية من مواجهته يف �س����ورية قبل و�ص����وله
وكالم حاد لي�س له ما يربره �س���وى �أنه �ضمن جحافل �إىل لبنان ،لأن الكيلومرتات
حماولة لإعادة متو�ضع «م�ستقبلي» يف القليلة التي تف�ص����ل الق�ص��ي�ر والقلمون
والقنيطرة عن قلب لبنان لي�ست مب�ساحة
مواجهة املقاومة ،وبا�سم اللبنانيني!
التن�ص���ل من قواعد اال�شتباك املحافظات العراقية وال�سورية من الأنبار
�إن قرار ُّ
مع «�إ�رسائيل» ،والذي �أعلنه ال�سيد ن�رص ودياال و�صالح الدين يف العراق و�صو ًال �إىل
اهلل ،مبني على حيثيات ومعطيات ،وعلى الرقة يف �سورية ،والتي �سبق واجتاحتها
قدرات متتلكه���ا املقاوم���ة ،ولعل �أقوى العنا�رص الإرهابية خالل �أ�سابيع ،و�آالف
العنا�رص م����ن «ال ُّن���ص�رة» يف اجلوالن
ال�سوري الذي �أرادتهم «�إ�رسائيل» «جي�ش
حلد ال�س����وري» هم عل����ى رمية حجر من
�سفوح جبل ال�شيخ ومعاقل املقاومة يف
لبنان.
لي�س من م�ص���لحة الرئي�س ال�سنيورة
وال «تيار امل�ستقبل» اخلروج عن «قواعد
اال�ش���تباك» يف الداخل اللبناين مع حزب
اهلل ،ما دام احلوار يبحث تنفي�س االحتقان
بعد االنت�ص���ارات التي حققها اجلي�ش مع
املقاومة عل���ى الإرهاب يف الداخل ،وهذا
احلوار هو الو�سيلة الوحيدة لعودة «تيار
امل�س���تقبل» �إىل �ش���ارعه امل��ش�رذم قبل
ال�س���ني يف مزيد من
�أن ي�ض���يع ال�شارع ُّ
�إ�شكالية االنتماءات؛ بني فئة قومية داعمة
خلط املقاومة ،وميثله���ا �آل كرامي وعبد
الرحيم مراد و�أ�س���امة �سعد ،و�سواهم من
الزعامات يف بريوت ،وبني فئة اختطفتها
التع�صب والتكفري ،وبات قادتها يف
موجة
ُّ
ال�س���جون �أو على لوائح املطلوبني ،وفئة
ثالثة خ���اب �أملها من رهانها على «تيار
امل�س���تقبل» ،ولن مت�ضي العمر يف �إقامة
�صالة الغائب عن روح �شهيد رحل ،و�صالة
عودة الغائب عن زعي���م ارحتل ،والنا�س
مل تع���د حتتمل �إىل ما �ش���اء اهلل «العبور
�إىل الدولة» بال�ش���عارات الفارغة و�إزالة
ال�شعارات من ال�ش���وارع ،فيما اخلطابات
التحري�ضية تزيد الداخل اللبناين احتقان ًا
يطيح بكل احلوارات.

المقاالت الواردة في الجريدة تعبر عن آراء كتابها
لي�س من م�صلحة ال�سنيورة وال «تيار امل�ستقبل» اخلروج عن قواعد اال�شتباك يف الداخل اللبناين مع حزب اهلل (�أ.ف.ب).

�أمني �أبو را�شد

موضوع الغالف
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همسات

االنتقام «اإلسرائيلي» ..والخيارات المتاحة

¡ موقف مت�رسِّع

ا�ست�ش���اط مرجع رئا�سي �سابق غ�ض���ب ًا عندما �أبدى
�أحد زواره انتقاداً لت�رسُّعه يف �إ�ص���دار موقف من العملية
النوعية للمقاومة �ض���د املوك���ب «الإ�رسائيلي» ،وقال
الزائ���ر« :كان الأجدى بك���م يا فخام���ة الرئي�س انتظار
موقف �أمريكا ليُبنى على ال�شيء مقت�ضاه ،ولي�س موقف
جعجع».

¡ زيارة فارغة

ت�ؤكد م�صادر تابعت زيارة املبعوث الفرن�سي فرن�سوا
ج�يرو الأخرية �إىل لبنان� ،أنه مل يحم��ل معه �أي مبادرة
ب�ش���أن االنتخاب��ات الرئا�س��ية ،وبالتايل ف���إن املبادرة
الفرن�س��ية بهذا اخل�صو�ص ،ح�س��ب هذه امل�صادر ،فارغة
من �أي حمتوى عملي ،وهدفها هو �أن «فرن�س��ا موجودة»
لي���س �إال ،بعد �أن حوّلها الثالثي «�ش�يراك � -س��اركوزي
– هوالند» �إىل جمرد ذيل لوا�شنطن ال ينفع لكنه ي�رض.

¡ جتاوُز احلدود

ت�س���اءلت جهات يف «� 14آذار» �إذا ما كانت مرحلة
الف���راق قد اقرتبت ب�ي�ن «الق���وات اللبنانية» و«تيار
امل�ستقبل» ،خ�صو�ص��� ًا �أن جتريح «القوات» باحلليف
وويل النعمة جتاوزت احلدود املقبولة «م�س���تقبلياً»،
خ�صو�ص ًا حماولة فر�ض الربنامج والأداء ال�سيا�سي.

مدفعية العدو ت�ستهدف القرى املحاذية لل�شريط احلدودي بني لبنان وفل�سطني املحتلة

�إن���ه لبنان فقط ،الذي �ش��� ّكل  -وما
ي���زال  -ا�س���تثنا ًء يف ال��ص�راع العربي
مع «�إ�رسائيل»؛ فمع ا�س���تمرار املقاومة
يف اجلنوب بعد توقي���ع اتفاق الطائف،
وق���درة اللبناني�ي�ن على �إجب���ار العدو
على االن�سحاب من � ٍ
أرا�ض عربية بالقوة
لأول مرة من دون توقيع اتفاقية �س�ل�ام
�أو ا�ست�س�ل�ام ،ودون تن���ازالت ،كان���ت
«�إ�رسائيل» دائم ًا ت�ض���ع ن�صب عينيها
حاجتها لإخ�ض���اع اللبنانيني و�إذاللهم
ع�ب�ر احلديد والن���ار� ،إىل �أن كانت حرب
مت���وز ،ففر����ض اللبناني���ون بدمائه���م
«معادل���ة الردع» املتقاب���ل لأول مرة
يف تاريخ ال�رصاع� .أما الردع فهو يعني
«حماولة طرف من���ع الطرف الآخر من
القي���ام بعمل يرى فيه �رضراً له� ،أو على
الأقل منعه من التفكري بالقيام مبا يهدد
تحرض أدواتها
له م�ص���احله �أو مكانته» ،ويرتكز على «إسرائيل» قد ّ
عن�رصين حا�س���مني :احلرب النف�سية� ،أي اإلرهابية على ّ
شن عمليات ضد
من���ع العدو من جم���رد التفكري بالفعل،
والثاين ع�سكري ،وهو يرتكز على امتالك الجيش والمقاومة في لبنان..
الق���درة على ال���ر ّد باملث���ل� ،أو االنتقام وهو الخيار األسهل لالنتقام
و�إيقاع ال�رضر.
مرحليًا
منذ حرب مت���وز ولغاية مطلع عام
 ،2015ما انفك «الإ�رسائيليون» يحاولون
�إعادة عقارب ال�س���اعة �إىل ال���وراء� ،أي
تثبيت الردع من جانب واحد؛ با�ستعادة
إ�رسائيليي»� ،إىل
الهيمنة والتف���وق «ال
نْ
�أن ح�صلت حادثة اغتيال قياديي حزب �سورية اليوم ع�سكري ًا ودبلوما�سي ًا ،كما
اهلل يف القنيطرة ،والرد املوجع الذي قام الإيراني�ي�ن يف مفاو�ض���اتهم الإقليمية
به «احلزب» يف مزارع �شبعا اللبنانية والدولي���ة ،وقد ميت���د �إىل �إراحة الرو�س
املحتلة.
يف حربهم اجلديدة مع الغرب ،خ�صو�ص ًا
لقد �أر�س���ت تلك العملية وما تبعها �أن رد املقاومة والرتاجع «الإ�رسائيلي»
معاي�ي�ر جديدة يف ال��ص�راع العربي � -أتى يف وقت متزامن مع انت�صار الي�سار
َ
«الإ�رسائيلي» ،مفادها ما يلي:
اليون���اين يف االنتخابات ،وقيامه بك�رس
�إن انتق���ال املعادل���ة القائم���ة بني الإجماع الأوروبي املطلوب لإعادة فر�ض
لبنان و«�إ�رسائيل» من الردع بالتكاف�ؤ ،العقوبات على رو�سيا.
�إىل الردع بالتفوق الكا�رس للتوازن ،يعني
�إن جل���م «�إ�رسائيل» به���ذا املعنى،
هذا لأول مرة �أن الهيمنة «الإ�رسائيلية»
يعني
التفرغ لقتال العدو التكفريي الذي
ُّ
عل���ى املنطقة باتت يف خ�ب�ر كان ،و�أن
الداخلي اللبناين وال�س���وري،
يف
يقاتل
نْ
ردع «�إ�رسائيل» عن العدوان على لبنان فال�رصاع مع العدو «الإ�رسائيلي» يعني
لن يك���ون فقط من خ�ل�ال تهديدها بر ٍّد التخل����ص م���ن �أدوات���ه التكفريية التي
مقابل ،ب���ل �إن التف ُّوق الع�س���كري بات تطرح �شعارات «�إ�س�ل�اموية» للتغطية
يعط���ي املقاومة قدرة على تهديد العدو على عمالتها املف�ضوحة لـ«�إ�رسائيل»،

بالذه���اب �إىل ح���رب وربحه���ا ،وتهديد
«الكيان والأمن واالقت�صاد الإ�رسائيلي»،
كما �رصّح ال�سيد ح�سن ن�رصاهلل.
�إن �ش���عار املرحلة املقبلة «وحدة
ال�ساحات وامليادين» ال تعني فقط �أن �أي
مكون من حمور املقاومة
اعتداء على �أي ّ
�سيرُ َ ّد عليه يف �أي زمان ومكان فح�سب،
�سيوظف يف
بل يعني �أن االنت�صار �أي�ض ًا
َّ
ال�ساحات وامليادين الأخرى ،وهذا �إن د ّل
على �ش���يء فهو يد ّل على �أن با�ستطاعة
اللبناني�ي�ن وال�س���وريني ا�س���تثمار هذا
االنت�ص���ار يف املعرك���ة الدائ���رة يف

¡ ..واكتمل امللف

وكونه���ا وكيل ع���ن «�إ�رسائيل» يف هذا
ال��ص�راع ،وبه���ذا املعنى ف����إن احلرب
الت���ي يخو�ض���ها اجلي����ش اللبناين مع
الإرهابيني هي جزء ال يتجز�أ من معادلة
«جي�ش و�شعب ومقاومة» ،والتي �أثبتت
جناعته���ا يف قتال العدو ْي���ن التكفريي
و«الإ�رسائيلي» مع ًا.
م���ن هن���ا ،ف����إن لبنان ال���ذي ك�رس
التوازن مع العدو «الإ�رسائيلي» وحقق
التفوق� ،سيكون �أمام رغبة «�إ�رسائيلية»
جاحم���ة باالنتق���ام ،ومب���ا �أن االنتقام
املبا��ش�ر باحلدي���د والنار غ�ي�ر متاح
لـ«الإ�رسائيليني» ،فماذا ميكن �أن يكون
يف جعبة «الإ�رسائيلي»؟
�أ� -أن يك���ون الر ّد عل���ى الإيرانيني
بعرقل���ة امللف النووي ،وه���و �أمر يدرك
نتنياه���و �أن���ه �ص���عب ج���داً ،حلاجة
الأمريكيني �إىل هذا التفاهم� ،أو عرب عملية
ع�س���كرية وا�سعة يف �سورية ،وهو �أمر ال
يبدو �أن���ه متاح للأدوات «الإ�رسائيلية»
يف �سورية.
ب� -أن ي�أتي الر ّد الع�س���كري بحرب
عل���ى لبنان بع���د انته���اء االنتخابات
«الإ�رسائيلي���ة» ،وهذا �أمر �ص���عب ،لأن
احل���رب دونه���ا خماط���ر كث�ي�رة على
«�إ�رسائي���ل» ،خ�صو�ص��� ًا بع���دم اليقني
«الإ�رسائيل���ي» من االنت�ص���ار ،يف ظل
تفوق املقاومة الع�سكري الربّي.
ج� -أن يقوم الع���دو «الإ�رسائيلي»
بتحري����ض �أدواته الإرهابي���ة التكفريية
ل�ش ّن عمليات وا�سعة �ضد اجلي�ش اللبناين
واملقاومة يف لبنان ،وحماولة الو�صول
�إىل القرى ال�شيعية �أو امل�سيحية لالنتقام
والتفظي���ع ،وه���ذا اخليار هو الأ�س���هل
يتم
بالن�س���بة لـ«الإ�رسائيليني» ،حيث ّ
ا�س���تنزاف املقاومة ب�أدوات �أخرى ،وهو
م���ا يجب �أن يتح�س���ب ل���ه اللبنانيون،
فيعملوا على حت�صني اجلبهة الداخلية،
و�إمداد اجلي�ش اللبناين مبا يحتاجه من
�أ�سلحة وعتاد جلولة جديدة من املعارك
قد تقرتب كلما اقرتب موعد االنتخابات
«الإ�رسائيلية».

د .ليلى نقوال الرحباين

�أك��دت قيادات معنية �أن ملف�� ًا كبرياً بات جاهزاً منذ
يبي ويحدد كيفية
ف�ترة يتعلّق ب�شخ�صية �أمنية �سابقة ،نّ
ا�ستخدام ال�سلط��ات املمنوحة له �آن��ذاك مقابل ر�شاوى،
خ�صو�ص ًا يف ما يتعلق ببع�ض الق�ضايا املت�صلة بالأمن
الوطني.

¡ اجلهود ال�ضائعة

�أبدى �س���فري دول���ة كربى ذهوله من ال���رد «الدقيق
واملح�س���وب بعناية فائقة» من قيادة املقاومة ،م�شرياً
�إىل حلف���اء مقربني �أن تعبه ذه���ب �أدراج الرياح جلهة
�إظه���ار �أن بالده على احلي���اد ،و�أن م�س���اعيها جلمت
«�إ�رسائيل».

¡ نيّة مبيَّتة

قال القيادي يف «القوات اللبنانية» «ن� .ض ».خالل
برنام��ج تلفزيوين�« :إذا ا�ضطررن��ا للعودة �إىل حالة عام
( 1975احل��رب الأهلي��ة) ،فم��ن الأكي��د رح ت�شوف��وا �شي
بيعج��ب خاطرك��ن» ،ما ي�ؤك��د �أن التدري��ب الع�سكري مل
يتوقف ،و�أن النية بتجديد احلرب الأهلية مازالت قائمة.

¡ �سباق حمموم

يبدو �أن ال�سباق بني حمالت الف�ساد ،وم�صالح الدولة
والنا�س على �أ�ش���دّه ،يف امل�س���افة الفا�صلة عن �إمكانية
�إجناز اال�س���تحقاق الرئا�س���ي ،وما يتوجب �أن يلحقه من
ا�ستحقاقات �أخرى ،كاالنتخابات النيابية ،وقيام حكومة
جديدة ،مع ما يتطلب من �إ�ص�ل�احات ..ولهذا تخرج دفعة
واح���دة الآن كل امللفات :من الدوائر العقارية� ،إىل الغذاء،
�إىل �أم�ل�اك الدولة ،وم�ص���الح «�س���وليدير» والكازينو،
وغريها ..وك�أن هناك �س���باق على من ي�ستطيع �أن يك�سب
�أكرث.

¡ �أ�صوات

لوح��ظ بع��د خط��اب �أمني عام ح��زب اهلل ال�سي��د ح�سن
ن�رصاهلل الأخري ،حترُّك �أ�ص��وات «م�ستقبلية» كان قد طُ لب
منها ال�صمت منذ �أك�ثر من �شهرين ،وكلها كانت ذات نغم
واحد ،و�ضع �أ�س�سه ت�رصيح لوزير «قب�ضاي» بُعيد اخلطاب،
لك��ن �رسعان ما عادت هذه الأ�صوات �إىل ال�ضمور ،بعد �أن
تبي �أن احلوار بني احلزب و«التيار» لن يتوقف.
نّ

¡ «ت�أ�رسُل»

و�ص���فت �شخ�ص���ية ان�ش���قت نهائي ًا عن «� 14آذار»
خط���اب بع�ض مكونات الأمانة العامة ب�أنه «ت�أ�رسل»،
وي�ش�ي�ر �إىل فقد القدرة على التخفي وراء م�ص���طلحات
اختفت من القوامي�س ،بينما �سبقت «�إ�رسائيل» بالدعوة
للنيل من املقاومة.
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ُ
القنيطرة وشبعا تعلنان حلف المقاومة
اغتال���ت «�إ�رسائي���ل» جمموعة من
ق���ادة املقاومة يف القنيط���رة ،واغتالت
معها قواعد اال�ش���تباك ،وهي�أت الظروف
املو�ضوعية لعملية �شبعا ،والتي ر�سمت
مرحل���ة جديدة يف ال��ص�راع العربي –
«الإ�رسائيلي» وفق املبادئ الآتية:
فك قواع���د اال�ش���تباك والتفاهمات
املا�ض���ية ،وت���رك املوق���ف م���ن القرار
� 1701ض���بابي ًا ويحتمل الت�أويل من قبَل
املقاومة.
توحي���د اجلبه���ات املن�ض���وية يف
حلف املقاوم���ة ،وزيادة مقوماتها ،فبدل
ح�رصها يف اجلنوب متددت نحو اجلوالن
و�ص���و ًال �إىل درع���ا ،متج���اوزة اجلبهة
الأردنية (م�ؤقت ًا لإيج���اد اجلهة القادرة)
ومتوا�ص���لة مع غزة وال�ض���فة الغربية،
التي �أعلنت �إيران حت�ضرياتها لت�سليحها.
تو�س���عة رقع���ة جغرافي���ا ال�رصاع،
ف�أ�ص���بحت يف كل مكان ،وهذا ما �أعلنه
يف نف����س الوقت باحتفالني منف�ص���لني
ل�شهداء القنيطرة يف لبنان و�إيران باللغة
الفار�س���ية اللواء جعف���ري قائد احلر�س
الثوري ،وبالعربية �سماحة ال�سيد ح�سن
ن��ص�راهلل ،لي�ؤك���دا �أن «العجم والعرب»
�ضد «�إ�رسائيل» وحلفائها.
مرونة الرد لي�شمل الرد على عمليات
االغتيال والن�شاط الأمني «الإ�رسائيلي»،
وعدم ح�رصه بالعمليات الع�س���كرية� ،أي
احلرية املطلقة باختي���ار الأهداف داخل
وخ���ارج فل�س���طني؛ وفق ما ي���راه حلف
املقاومة منا�سباً.
حلف املقاومة �صار حقيقياً ،و�أدخل
العامل يف م�ش���هد �سيا�س���ي  -ع�سكري
جديد ،وال ب���د من التعام���ل معه بدي ًال
لـ«حلف وار�س���و» الذي انتهى يف متوز
 1991بعد انهي���ار االحتاد ال�س���وفياتي
واملنظوم���ة اال�ش�ت�راكية ،وبق���ي حلف
«النات���و» الغرب���ي وحي���داً ،لكن حلف
املقاومة الذي وُل���د �إقليمي ًا عرب الثالثي
(�إيران و�س���ورية ولبنان) تو�سّ ���ع لتن�ضم
�إليه املقاومة الفل�سطينية ،والذي ظهر يف
م�سرية غزة للت�ض���امن مع عملية �شبعا

جنود �صهاينة :ماذا بعد عملية �شبعا؟

بعد �أربع �س���نوات م���ن االرتباك لبع�ض
ف�ص���ائل املقاومة ،والتي ترك بع�ض���ها

جبهة المقاومة لم تعد
محصورة في لبنان..
بل تمددت نحو درعا
والجوالن وصوالً إلى غزة
والضفة الغربية

قاعدت���ه املركزي���ة يف �س���ورية ،وقطع
«حبل ال�رسّة» مع �إيران وحزب اهلل ،لكنه
الآن على م�ش���ارف العودة ،بعدما مل�س
خداع الآخرين (احللفاء اجلدد) وخطرهم
على الق�ضية الفل�سطينية.
حل���ف املقاوم���ة ا�س���تعاد العراق
واليمن و�صار �سدا�س���ي ًا (�إيران ،و�سورية،
ولبنان ،وفل�س���طني ،واليم���ن ،والعراق)
ليحطم النجمة ال�ص���هيونية ال�سدا�سية،
وبالإ�ض���افة �إىل قدرات���ه الع�س���كرية
والب�رشية (ح���وايل  100مليون ن�س���مة)
فهو ي�س���تند �إىل حلفاء رئي�سيني (رو�سيا
وال�ص�ي�ن وكوري���ا ال�ش���مالية ،)..الذين
تن�سجم م�ص���احلهم مع م�ص���الح حلف
املقاومة ،والذين ا�س���تفادوا من �ص���مود
املقاومة منذ  1991بع���د انهيار االحتاد

ال�سوفياتي ،ومتكّنوا من �إف�شال امل�رشوع
الأمريكي ومل ينهزموا ،مما �شجع الرو�س
على ا�ستعادة موقعهم الدويل بالتحالف
مع حلف املقاومة.
عملي���ة �ش���بعا والقنيط���رة �أعادت
توجيه امل�شاعر نحو فل�سطني عند العرب
وامل�س���لمني ،وا�ستعادت �أدبيات املقاومة،
و�أك���دت �أن الع���دو الأ�س���ا�س والأوحد هو
«�إ�رسائي���ل» ،و�أن ال��ص�راع لي�س مذهبي ًا
بل ��ص�راع �سيا�س���ي بني حم���ور حلفاء
«�إ�رسائيل» وحلف املقاومة ،فكل مقاومة
�سُ ���نية �أو �ش���يعية هي مقاومة حما صرَ� ة
ومتهم���ة بالإره���اب من بع����ض العرب،
و�آخره���ا اتهام «كتائب الق�س���ام» ب�أنها
منظمة �إرهابية!
�ش���بعا والقنيطرة ف�ضحت ما ي�سمى

«الث���ورة ال�س���ورية» وجمموعاته���ا
الإ�س�ل�امية من «الن��ص�رة» و«داع�ش»
و«�أخواتهما» ب�أنهم حلفاء ال�صهاينة يف
اجل���والن ،والذين يدي���رون ظهرهم للعدو
ويطلق���ون الن���ار نحو اجلي�ش ال�س���وري،
وكذل���ك يف �س���يناء يطلق���ون النار على
اجلي�ش امل�رصي (كالهما من �أهل ال�سُّ ���نة)
وك�ش���فتا كذبهم ونفاقهم ب�أنهم يطالبون
بـ«حقوق �أهل ال�سُّ نة».
حل���ف املقاومة ح�ص���ن فل�س���طني،
وخ���ط الدف���اع الأخري ع���ن القد�س وعن
الإ�س�ل�ام الأ�ص���يل ال���ذي ال يذب���ح وال
يغت�صب وال ي�س���بي ،بل يدافع عن حقوق
املغت�صبة من الغزاة واملحتلني
َ
الإن�س���ان
والتكفرييني..
حلف املقاومة ق���ارب النجاة للأمة
وللق�ضية الفل�س���طينية ،ويجب �أال يقت�رص
حلف املقاومة على العمل الع�سكري ،بل ال
بد من ت�أ�سي�س منظومة متكاملة �إعالمية
 ثقافي���ة  -فقهي���ة  -اجتماعية تواكباملقاومة امل�س���لحة ،لأن االنت�ص���ار على
التكفرييني ال ميكن عرب �ساحات القتال ،بل
عرب الق�ضاء على الفكر التكفريي ومنابعه
الوهابي���ة واملخابراتية ،لتحقيق هدفني:
�أولهما ا�س���تنقاذ التكفرييني من �ضاللهم
والتبا�س���اتهم العقائدية ،وه���ذا واجبنا
جميع���اً ،وثانيهما لقط���ع �أيدي امل�رشوع
الأمريك���ي وحلفائ���ه الذي ي�س���تخدمون
التكفريي�ي�ن لتدم�ي�ر الأمة ،وف���ق ما قال
�أحد احلاخامات ال�صهاينة�« :إن اهلل �أر�سل
داع�ش حلماية �إ�رسائيل»!
مداد العلماء �أف�ضل من دماء ال�شهداء،
كما روى يف احلديث ال�رشيف ،ولأن الفتوى
املحرّفة وامل�شبوهة ت�ش���عل النار وتقتل
املق���اوم له���ا والداعي �إليه���ا ،فال بد من
�إعادة االعتبار للفتوى ،و�إنقاذها من �أيدي
اجلهلة والعمالء وامل�ضللني.
حل���ف املقاوم���ة و«النات���و»
�سيتواجهان ..و�سننت�رص ب�إذن اهلل �سبحانه
وتعاىل.

د .ن�سيب حطيط

شباب من الشمال اللبناني يلتحقون بالتكفيريين
الري���ب �أن �ش���بح الإره���اب مايزال
يته���دد اال�س���تقرار اللبناين ،خ�صو�ص��� ًا
يف منطقة ال�ش���مال ،و�أخطر ما �آلت �إليه
الأو�ض���اع الأمنية راهن ًا ه���و تزايد �أعداد
ال�شباب امللتحقني بالتنظيمات املتطرفة
النا�ش���طة يف «جرود عر�سال» و�سورية
والع���راق ،وجديد املعلوم���ات عن هذه
الظاهرة املريبة ،اختفاء اثني ع�رش �شاب ًا
من قريتي «بقاع�ص���فرين» و«احلروف»
يف ق�ض���اء «املنية  -ال�ض���نية» ،تُرجِّ ح
م�صادر �إ�س�ل�امية متابعة ان�ضمامهم �إىل
اجلماعات التكفريي���ة ،مبدية يف الوقت
عينه تخوُّفها من جتنيد ه�ؤالء ال�ش���باب
لتنفي���ذ عملي���ات �أمنية على الأرا�ض���ي
اللبناني���ة ،قد تك���ون انتحارية؛ مماثلة
لتفجري «جبل حم�سن».

وتعترب امل�ص���ادر �أن الدافع الرئي�سي
النخراط بع�ض ال�ش���باب «ال�سُّ ���ني» يف
التيارات املت�ش���ددة ه���و الواقع امل�أزوم
الذي تعاين منه دول املنطقة ،وو�ص���ول
ترددات���ه �إىل البل���د ،م���ا �أدى �إىل خل���ق
حالة �إحباط لديهم �أ�س���همت فيه اخلطب
التحري�ضية ،علّهم بذلك يحاولون «رفع
الظلم عن �أهل ال�سُّ نة»؛ وفق ًا اعتباراتهم.
وترى امل�ص���ادر �أن هناك �سبب ًا �آخراً
لتهوُّر ه�ؤالء ال�شباب وحتوُّلهم �إىل «قنابل
موقوت���ة» ،هو غي���اب «�إدارة �سُ ���نية»
ناجحة حتت�ض���نهم وتتابع �أو�ض���اعهم
االجتماعية واملعي�شية.
بالت�أكيد ،العلة اال�س���ا�س ال�ستمرار
احل���ركات التكفريي���ة ه���و ع���دم انتفاء
احلاجة �إليها ،ال�س���يما يف �ضوء ت�سوية

ال�رصاع الدويل والإقليمي امل�س���تعر يف
املنطقة ،وم���ا يدعو �إىل القل���ق وجديّة
عودة م�سل�س���ل التفجريات� ،إلقاء اجلي�ش
فل�سطينيي يف �أحد املكاتب
نْ
القب�ض على
التابعة لل�ش���يخ كنعان ناجي يف حملة
«الزاهري���ة» يف طرابل����س ،يف حوزتهم
م���وا ّد متفج���رة و�أ�س���لحة وذخائر ،كانا
يف �صدد التح�ض�ي�ر لعمل �أمني ،بح�سب
م�صدر حزبي طرابل�سي لفت �إىل �أن هذين
املوقوف�ي�ن ح���اوال التقرُّب م���ن ناجي
وزيارة مكتبه با�س���تمرار ،للتمويه على
دورهم التخريبي احلقيقي.
ويف �سياق مت�صل ،يحذر امل�صدر
من ا�س���تهداف «�ص���قور امل�ستقبل»
بعد احلوار ب�ي�ن حزب اهلل و«التيار
الأزرق» ،م�ؤك���داً �أن ذلك ي�س���هم يف

ت�أمني مظلة للأعمال االرهابية.
من ناحية ثانية ،يبدو �أن الأو�ض���اع
ال�سيا�س���ية ه���ي على عك�س الأو�ض���اع
الأمنية ،فهي �آيلة �إىل بع�ض االنفراجات،
وقد يكون �س���بب ذل���ك حت�سُّ ���ب القوى
الطرابل�س���ية الحتمال جناح �أي ت�س���وية
لل��ص�راع يف املنطقة ،وانعكا�س���ها على
الو�ض���ع الداخل���ي ،وجتلّى ذل���ك بعقد
بع�ض اللقاءات بني ال�شخ�صيات الفاعلة
يف «الفيحاء»� ،آخره���ا اجتماع كل من
الرئي�س جنيب ميقاتي والوزير ال�س���ابق
في�ص���ل كرامي على مائدة ع�ش���اء رجل
الأعمال طارق فخر الدين ،الذي كان جمع
النائب حمم���د ال�ص���فدي بالأمني العام
لـ«تيار امل�س���تقبل» �أحمد احلريري يف
وقت �سابق.

الريب �أن هذه اللق���اءات ت�ؤ�رش �إىل
�إم���كان تفاهم هذه الق���وى على كيفية
مواكب���ة التطورات الإقليمي���ة ،والعمل
عل���ى حماية املناطق ال�سُّ ���نية ،ولي�س
بعيداً �أن ين�س���حب ه���ذا التفاهم على
االنتخابات النيابي���ة املقبلة ،يف حال
�إجرائها ،فق���د ت����ؤدي �إىل حفظ مواقع
ال�شخ�ص���يات الثالث املذك���ورة ،وحت ّد
من نف���وذ «امل�س���تقبل» يف ال�ش���ارع
الطرابل�سي ،خ�صو�ص ًا بعد و�صول الأمري
حممد بن نايف �إىل موقع ويل ويل العهد
يف اململكة ال�سعودية ،وكما هو معروف
ف�إن عالقة الأخري لي�س���ت على ما يرام
مع الرئي�س �سعد احلريري.

ح�سان احل�سن
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من هنا وهناك

أوراق «أمنية» ألول مرة في ميدان سورية
مل تكد مترّ �أيام مع���دودة على العملية التي
نفذه���ا ح���زب اهلل يف مزارع �ش���بعا ،يف و�ض���ح
النهار ،ويف ذروة اال�س���تنفار الأمني واال�ستخباري
«الإ�رسائيلي» داخل فل�سطني املحتلة وخارجها،
حت���ى ردت «جبهة الن�رصة» ب�رضبة ا�س���تهدفت
زواراً لبنانيني كانوا متوجّ هني �إىل �رضيح ال�سيدة
زينب يف ريف دم�شق ،و�أتت مبنزلة ر�سالة باجتاه
حزب اهلل و�ص���فها خ�ب�راء وحمللون ع�س���كريون
بـ«الإ�رسائيلي���ة» ،وت�أت���ي يف �س���ياق احل���رب
«الأمني���ة» املفتوحة بني احل���زب و«�إ�رسائيل»،
التي �ستح�س���ب  -وفق قواعد اال�شتباك اجلديدة -
�أكرث من ح�س���اب حيال الدخول يف حرب مبا�رشة
ت�ض���عها مبواجهة حلف دم�شق  -طهران  -حزب
اهلل ،خ�صو�ص ًا �أن تقارير ا�ستخبارية بينها �أمريكية،
حذّرتها من االنزالق يف �أي �رضبة ع�س���كرية �ض���د
�س���ورية �أو ح���زب اهلل ،بعدم���ا و�ص���لت جهوزية
«�أ�ض���لع» احللف املقاب���ل ا�س���تعداداً للمواجهة
املقبلة �إىل حد غري م�سبوق عقب عملية القنيطرة.
ويف وقت �أرخت عملية حزب اهلل الأخرية يف
مزارع �شبعا بظالل قامتة على امل�ستويني الأمني
وال�شعبي يف الكيان العربي ،و�سط ت�سا�ؤالت عن
العدد احلقيق���ي للقتل���ى «الإ�رسائيليني» الذي
تتكتم عن���ه القيادة الع�س���كرية «الإ�رسائيلية»
حت���ى الآن ،مكتفية بذكر اثنني فقط كح�ص���يلة
نهائية للعملية ،خ�صو�ص ًا �أن املوكب امل�ستهدف
 ح�سب �إ�شارة �ص���حيفة «يديعوت �أحرونوت»العربي���ة  -كان ي�ض���م ع�رشة �ض���باط من فرقة
«ت�س���بار» التابع���ة لـ«وح���دة جفعات���ي»
النخبوية� ،أكد م�ص���در مقرب من فريق � 8آذار نق ًال
عن م�س����ؤول �أمني �إيراين و�صفه بـ«املقرب» من
اللواء قا�سم �سليماين� ،أن ثمانية قتلى من �ضباط
املوك���ب «الإ�رسائيل���ي» واثنني �آخرين �أ�ص���يبا
بجروح خطرية هي احل�ص���يلة احلقيقية لعملية
مزارع �ش���بعا ،مرجح ًا �أن ترتبط تلك احل�ص���يلة
ب�إحدى البيانات الالحقة التي �سي�ص���درها حزب
اهلل تباع ًا يف �س���ياق حربه الأمنية املفتوحة مع
«�إ�رسائيل» ،بعدما توّجها بالبيان رقم «واحد»
عقب تنفي���ذ العملية .و�إذ �أ�ش���ار �إىل �أن املرحلة
املقبلة �س���ت�أخذ «منحى» و�أ�ساليب جديدة يف

امليدان ال�س���وري عقب العملي���ة «الإ�رسائيلية»
يف القنيطرة ،والتي ا�س���تفزت طهران ب�شكل كبري
لناحية مقتل �أحد �ض���باط احلر�س الثوري �ضمن
املجموعة املُ�س���تهدفة ،ك�شف امل�صدرعن اقرتاب
ح�س���م �أكرث من جبهة يف غ�ض���ون الأ�شهر ال�ستة
املقبلة �رشق و�ش���مال �س���ورية ،م�ؤكداً �أي�ض ًا �أن
طهران لن ت�س���مح لـ«�إ�رسائي���ل» ببناء حزامها
الأمني يف اجلنوب ال�س���وري عرب ن�رش م�س���لحي

األيام المقبلة ستفرض
على «إسرائيل» فك لغز
الشيفرات العسكرية من
جبهة دمشق ..والتي تُ خفي
في طياتها قنابل خلفتها
عملية القنيطرة

«جبهة الن�رصة» وملحقاتها ،وت�شكيلهم خنجراً
يف ظهور مقاومي حزب اهلل يف املناطق اجلنوبية
الكافيي
نْ
اللبناني���ة ،و«�أنها �أعدّت العدة والعديد
لهذا الهدف».
وربط ًا بالأمر� ،أ�شار خرباء وحمللون ع�سكريون
�إىل �إجناز خطة ع�سكرية �أ�رشف عليها كبار القادة
الأمنيني يف دم�ش���ق وطهران وحزب اهلل� ،ست�رسي
حتت عنوان «حرب ا�ستنزاف» م�ضادة يف منطقة
ع�س���كرية طويلة متتد على م�س���احة  70كيلومرتاً
من احلدود مع فل�س���طني املحتلة .ووفق املحللني
ف�إن �أخطر ما �س���تواجهه ت���ل �أبيب يف املواجهات
املقبلة� ،سيتمثل بالـ«عمليات» النوعية اجلديدة
التي مت �إيالء تنفيذها �إىل فرق خا�ص���ة من حزب
اهلل واجلي����ش ال�س���وري ،مع نُ�س���خة مط���وَّرة من

¡ «الإخوان» على احلدود

تلك التي كان ي�ش���نّها مقاتلو احلزب �ض���د القوات
«الإ�رسائيلية» وجماعة انطوان حلد �إبان االحتالل
«الإ�رسائيلي» جلنوب لبنان.
ويف ال�س���ياق ،توق���ف «�إدوارد دارك»؛ �أح���د
مرا�سلي �ص���حيفة «�آل مونيتور» الأمريكية� ،أمام
الكم�ي�ن النوعي ال���ذي نفذته �إح���دى تلك الفرق
الع�س���كرية اخلا�ص���ة يف منطقة ال�س���ويداء على
تخ���وم اجلوالن يف  24من ال�ش���هر الفائت� ،ض���د
جمموعة �ض���خمة من م�سلحي «جبهة الن�رصة»،
حيث �أف�ضى �إىل �سحق املجموعة بكاملها ،تبعته
�رضبات ا�س���تخبارية �س���ورية متالحق���ة ال تقل
�أهمية عن �ص���فعة الكم�ي�ن املوجعة ،متثل �أوالها
با�س���تهداف مقاتلة �س���ورية الجتماع هام �ض���م
قيادي�ي�ن بارزين من «الن��ص�رة» وحركة «�أحرار
ال�ش���ام» يف منطقة م�ض���ايا بالزب���داين يف ريف
دم�ش���ق ،ما �أدى �إىل مقتلهم جميعاً� ،أعقب حينها
�إيعاز «�إ�رسائيل���ي» �أُردف بخطة رد على الكمني،
وا�س���تُتبعت ب�رضبة �أخرى جاءت كت�سديدة هدف
�سوري مبا�رش يف �شباك جهاز «�أمان» الإ�رسائيلي،
عرب جناح جمموعة خا�ص���ة من اجلي�ش ال�سوري
ب�أ��س�ر قيادي�ي�ن اثنني م���ن «جبه���ة الن�رصة»
يرتبط���ان مبا��ش�رة باجلهاز املذك���ور يف منطقة
الكفري على احلدود م���ع لبنان� ،أحدهما مقرّب من
املدعو «حممد الربيدي»؛ �أحد �أبرز املتعاونني مع
«�إ�رسائيل» ،وفق �إ�شارة املرا�سل «دارك».
وعلى وقع معلومات �أكرث من م�صدر �صحايف
ع�ب�ري� ،سرُ ّبت «ت�أكيدات» �أجم���ع عليها عدد من
جرناالت احلرب «الإ�رسائيلني» ،ت�شري �إىل «�أوراق»
�أمنية هامة باتت يف حوزة الرئي�س ال�سوري ب�شار
الأ�سد وال�سيد ح�سن ن�رصاهلل� ،ستُفتح للمرة الأوىل
يف املرحلة املقبلة بـ»مبارك���ة» �أمنية �إيرانية،
�س���يكون على «�إ�رسائيل» �أن تفك لغز ال�ش���يفرات
الع�س���كرية من جبهة دم�شق  -طهران  -حزب اهلل
 «التي تُخفي يف طياتها قنابل باجلملة خلفتهاوراءها عملية القنيطرة ،ال نعرف متى وكيف و�أين
�ستنفجر يف وجه «�إ�رسائيل» ،وفق تعبري «اليك�س
في�شمان» يف �صحيفة «يديعوت �أحرونوت».

ماجدة احلاج

�أكدت م�صادر دبلوما�سية خليجية �أن هناك �إ�رصاراً
قطري ًا  -تركي ًا على �إعادة «الإخوان امل�س���لمني»
للتحكُّم بزمام الأمور مب�رص ،بعد ال�س���قوط املد ّوي
مل�رشوعهم .وك�شفت امل�صادر �أن هذا الإ�رصار مدعوم
من الإدارة الأمريكية ،التي و�ض���عت ن�ص���ب �أعينها
تفكيك اجليو�ش امل�رصية وال�سورية والعراقية ،وهي
ت�ش���عر بالقلق والف�ش���ل جراء جناح �شعب وجي�ش
م�رص يف �إ�س���قاط الربنامج الذي حاول «الإخوان»
ت�س���ويقه يف م��ص�ر مقابل �س���يطرتها على احلكم
يف القاه���رة .وقالت امل�ص���ادر �إن �أنقرة والدوحة
ب���د�أت عملية �ض���خ الأموال والأ�س���لحة واملرتزقة
�إىل ال�س���احة امل�رصية ،لت�صعيد الأعمال الإرهابية
يف �س���يناء واملحافظات امل�رصية ،يف حني هناك
وج���ود مكثَّف لـ«الإخوان» عل���ى حدود تركيا مع
�سورية انتظاراً جلذب جماعات �إرهابية �إىل عباءة
«الإخوان».

¡ �أوباما يطلب

ك�ش���ف م�ص���در يف وزارة اخلارجية ال�سعودية �أن
الرئي����س الأمريك���ي ب���اراك �أوباما خ�ل�ال زيارته
لل�سعودية بعد موت امللك عبداهلل بن عبد العزيز،
ناق�ش مع �أقطاب احلكم اجلديد �إمكانية التو ُّقف عن
حماربة «الإخوان امل�سلمني» ،ما �أثار ا�ستياء عدد
من القيادات ال�سعودية.

¡ املواجهة امل� َّؤجلة حتمية

يدرك امل�ستوى الع�سكري وال�سيا�سي يف «�إ�رسائيل»
�أن املواجه��ة مع ح��زب اهلل هي مواجه��ة م� َّؤجلة،
لذل��ك يوا�صل الع��دو اال�ستعداد ملواجه��ة قد تندلع
يف �أي��ة حلظ��ة ب�ين الطرف�ين ،وق��د يت�سب��ب به��ا
«حادث �أمني» هنا �أو هناك .ويف �ضوء هذا الواقع
املوجود على احل��دود ال�شمالية لفل�سطني املحتلة،
بد أ� اجلي�ش «الإ�رسائيلي» مبحاولة �إ�صالح «اخللل»
يف �أ�ساليب��ه الع�سكرية ،وقام بالعديد من اخلطوات
والإج��راءات الت��ي �أخ��ذت �ش��ك ًال «ه�ستريي��اً» منذ
غ��ارة القنيط��رة ،ومنه��ا عملي��ات «احلف��ر» الت��ي
بد�أها للبح��ث عما ت�صف��ه «�إ�رسائي��ل» بـ«الأنفاق
الهجومية» على طول احلدود بني فل�سطني املحتلة
ولبن��ان ،و�إحي��اء قن��وات االت�صال ب�ين م�س�ؤويل
الأم��ن يف التجمع��ات ال�سكاني��ة «الإ�رسائيلي��ة»
احلدودية يف ال�شمال وبني قيادات اجلي�ش العاملة
يف تل��ك املنطقة ،حي��ث يعمل اجلي���ش حالي ًا على
جتمع �سكاين
�إع��ادة ت�شكيل الفرق الأمني��ة يف كل ّ
تعر�ض
ح��ال
«�إ�رسائيل��ي» ،لي�شكل��وا رداً �أولي ًا يف
ُّ
جتمعاته��م وقراه��م �إىل هجمات قادم��ة من وراء
احلدود.

¡ �س����عي «�إ�رسائيل����ي» ال�س����تغالل
الفو�ضى العربية

عملية �شبعا �أرخت بظالل قامتة على امل�ستويني الأمني وال�شعبي يف الكيان العربي

(�أ.ف.ب).

تجُ م���ع الأح���زاب «الإ�رسائيلي���ة» من مع�س���كري
«الي�س���ار» و«اليم�ي�ن» على �رضورة ا�س���تغالل
الظ���روف احلالية التي مترّ به���ا املنطقة العربية،
لتمري���ر ح ّل طوي���ل الأجل وقاب���ل للبقاء لل�رصاع
الفل�سطيني « -الإ�رسائيلي» .وقالت م�صادر العدو
�إن عوا�صم �أوروبية �أُبلغت باملوقف «الإ�رسائيلي»
ومل تعلّق عليه ،لكنها مل ترف�ض���ه ،م�ش�ي�رة �إىل �أن
قيادات �أحزاب «�إ�رسائيلية» طلبت من دول �أوروبية
�إقناع الإدارة الأمريكية باملوافقة على هذا املوقف،
وعدم معار�ضة مترير حل لل�رصاع يف هذه الظروف،
بتن�س���يق بني تل �أبيب ووا�ش���نطن ،مع �إمكانية �أن
ُيطرح مث���ل هذا احلل من جانب الواليات املتحدة.
وك�شفت امل�صادر �أن مع�سكرا «الي�سار» و«اليمني»
«الإ�رسائيليينَ » يجريان ات�صاالت بهذا ال�ش�أن مع
قوى دولية ،و�أخرى عربي���ة تع ّهدت لـ«�إ�رسائيل»
بالعم���ل معه���ا على متري���ر احلل الذي ت���راه تل
�أبيب منا�س���ب ًا يف ال�ساحة الفل�سطينية؛ با�ستخدام
�أ�ساليب ال�ضغط والتهديد واحل�صار..
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عـربـي

ّ
«القسام» مقاومة..
واالعتداء على الجيش
المصري ُمدان
بربكة الدماء العزيزة والغزيرة التي �س���قطت
ج���راء احلرب العدواني���ة التدمريية التي �ش���نتها
«�إ�رسائيل» على قطاع غزة خالل واحد وخم�س�ي�ن
يوماً ،هد�أت االتهام���ات من قبَل احلكومة امل�رصية
لـ«حركة حما�س» ،على خلفي���ة �أن م�رص تتهمها
متدخّ لة يف �ش�أنها الداخلي ،وتخرِّب �أمنها القومي.
لكن اله���دوء مل ي�ص���مد ،ف�رسعان م���ا عادت
االتهامات جمدداً لت�أخذ �شكل الإجراءات الق�ضائية
بح���ق «كتائ���ب الق�س���ام»؛ اجلن���اح الع�س���كري
لـ«حما�س» ،وت�ص���نيفها �إرهابية ،الأمر الذي ترك
ا�س���تغراب ًا وا�س���تهجان ًا خلطوة الق�ض���اء امل�رصي
عل���ى �إجراءاته ،التي م���ن امل�ؤكد �أن ت�س���تثمرها
«�إ�رسائيل» ،التي ترتب�ص ب�أ�ش���قائنا وجي�شهم كما
ترتب�ص بالفل�سطينيني ومقاومتهم.
من امل�ؤكد �أن م���ا تتعر�ض له م�رص من �إرهاب
ي�س���تهدفها مُ دان ومُ �س���تنكر من قبل �شعبنا وقوى
املقاومة فيه ،فدماء اجلنود امل�رصيني هي دمائنا،
ونح���ن نق���ف �إىل جانبها ،كما وقوفن���ا �إىل جانب
�س���ورية يف مواجهتها قوى الإرهاب التي ت�صدّرها
دول وم�شيخات..
نحن نرف�ض م���ا ذهب �إليه الق�ض���اء امل�رصي
يف ت�ص���نيفه لـ«كتائب الق�سّ ���ام» �أنه���ا �إرهابية،
فـ«الق�سّ ���ام» قوة مقاومة يف ال�شعب الفل�سطيني،
و�إحدى مكوناتها الأ�سا�سية ،وهي �ساهمت مب�س�ؤولية
وطني���ة يف الت�ص���دي الأ�س���طوري لـ«�إ�رسائي���ل»
وحروبه���ا الثالثة ،ويف انت�ص���ار املقاومة ،ودفعت
كما �س���ائر الكتائ���ب خرية جماهديه���ا من القادة
واملقاتل�ي�ن ..على �أم���ل �أن يت���م الرتاجع عن هذه
اخلطوة منع��� ًا للدخ���ول «الإ�رسائيلي» على خط
الأزمة امل�س���تجدّة بني م�رص و«حما�س» وجناحها
الع�سكري.
وكما قلنا لرئي�س ال�س���لطة ال�سيد «�أبو مازن»
يوم ذهب للم�ش���اركة يف تظاهرة باري�س ا�ستنكاراً
للهجوم على «�شاريل ايبدو»� ،إن غزة و�أهلها �أقرب
�إليك كي تذهب �إليهم لت�ض���مّد وتبل�س���م جراحهم،
نقول �أي�ض��� ًا لـ«حما�س» :كم���ا �أدنتم الهجوم على
«�ش���اريل ايبدو» ،ف�إن اجلي�ش امل�رصي وما تعرّ�ض
له من اعتداء �إرهابي ،هو �أقرب �إليكم حتى تبل�سموا
جراح �أبنائه وعائالته.

رامز م�صطفى
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ً
الشريط السوري العميل شماال وجنوبًا يحتضر
بع����د نح����و عام م����ن اندالع
الأزمة يف �س����ورية ،كنا قد �أ�رشنا
�إىل دور «�إ�رسائيل����ي» فيه����ا،
�أ�سا�سه �إقامة دويلة على ال�رشيط
احل����دودي املحت����ل يف اجلنوب
ال�س����وري� ،ش����بيه بدويلة العميل
�سعد حداد ثم العميل انطوان حلد.
كان امل���ش�روع يف البداي����ة
يق����وم عل����ى االعتم����اد على ما
ي�س����مى «اجلي�ش ال�سوري احلر»،
الذي �رسعان ما تبينّ ه�شا�ش����ته،
فكان����ت الع����ودة �إىل الدفات����ر
القدمي����ة؛ باعتم����اد «القاعدة»
لهذا امل���ش�روع ،ف����كان جناحها
يف �س����ورية ما ي�س����مى «جبهة
الن�رصة».
ال�رشي����ط احل����دودي املحتل
يف اجلنوب ال�س����وري ،كما تخطط
له الدول����ة العربية ،يلقى جتاوب ًا
وتعاون ًا �أردني ًا كاملني ،من خالل
رفده بالعنا�رص الإرهابية املوزعة
عل����ى ع����دة �أماكن ومع�س����كرات
تدري����ب يف حف����ر الباط����ن يف
اململكة ال�سعودية ،وقطر والأردن،
وهو ي�س����عى لالمتداد غرب ًا نحو
لبن����ان ،وحتديداً باجتاه العرقوب
و�شبعا وحا�صبيا.
رمبا قد يكون هن����ا �رضوري ًا
التذكري مبوقف للرئي�س ب�شار الأ�سد
قبل �أكرث من عام��ي�ن ،والذي قال
فيه �إنه لي�س لدى الدولة الوطنية
ال�سورية �أي �رشوط للحوار مع �أي
كان��� ،ش�رط �أن ال يك����ون مرتبط ًا
بالعدو «الإ�رسائيلي».
�إن �ص����مود �س����ورية ودولتها
الوطني����ة بقيادة الرئي�س ب�ش����ار
الأ�سد ،يعني بب�ساطة حتول حا�سم
يف جمرى ال���ص�راع احلامي الذي
يجري يف املنطقة ،ويعني �أي�ض���� ًا
�سقوط ًا مدوي ًا للمخطط الأمريكي
الذي وُ�ض����ع على ن����ار حامة مع
و�ص����ول املحافظ��ي�ن اجل����دد يف
الوالي����ات املتح����دة ،وكان حتت
عنوان «ال�رشق الأو�سط اجلديد»

ال�شريط احلدودي املحتل عند اجلنوب ال�سوري يلقى تعاوناً �أردنياً كام ًال مع املجموعات امل�سلحة

الحاخام المتطرف «نير
بن ارتسي»« :داعش»
مباركة في المنظور
التلمودي

الذي ب�شرّ ت ب����ه كونداليزا راي�س
من بني �أح�ض����ان ف�ؤاد ال�سنيورة
يف ال���س�راي احلكومي �إبان حرب
متوز .2006
وله���ذا كان التط���ور يف احلرب
عل���ى �س���ورية وحموره���ا ،بتطوير

املواجهة م���ع الدول���ة الوطنية يف
ال�ش���مال ،فكان الوجه الآخر مل�رشوع
دويل���ة «جبهة الن��ص�رة» العميلة
بـ«دول���ة داع�ش» ،الت���ي وفرت لها
تركيا كل �أ�سباب االحت�ضان والوالدة
واحلماي���ة والت�س���ليح والتدري���ب،
ووفّ���رت لها الدعم الب�رشي من خالل
املرتزقة الذين مت ا�س���تجالبهم عرب
املطارات واملوان���ئ الرتكية من كل
�أنحاء العامل ،بحيث ت�شري التقديرات
�إىل �أن هن���اك �أكرث من � 50ألف �أجنبي
يف �ص���فوف «داع����ش» ،كثري منهم
جمرمون خطرون ،و�سجناء �سابقون
�أو «حاليون» ،فكان امتداد «داع�ش»
على الأرا�ض���ي ال�س���ورية والعراقية
بتغطي���ة كاملة م���ن الطوراين رجب
طيب �أردوغان ،وبر�ض���ا �أمريكي ،كان
يعتقد للوهلة الأوىل �إمكانية عودته

الع�س���كرية واملادي���ة املبا�رشة �إىل
تل���ك املنطقة احليوي���ة ،مبا يجعله
قادراً على �إقامة القواعد الع�س���كرية
ومن�صات الر�صد واملراقبة التي تر�صد
ما يجري عل���ى الأرا�ض���ي الإيرانية
والرو�سية ،وبالتايل ا�ستكمال معركة
الدول���ة الر�أ�س���مالية الك�ب�رى التي
�ص���ارت ترى نف�سها �أنها �أ�صبحت يف
«مرحلة ما فوق الإمربيالية».
وله���ذا جت�سّ ���دت يف دول���ة
«داع����ش» كل و�س���ائل و�أ�س���اليب
الإره���اب التاريخي���ة ،والتي بلغت
ذروته���ا يف احت�ل�ال الأوروب���ي
«الأبي�ض» للقارة اجلديدة امل�سماة
�أمريكا ،ويف االحتالل ال�صهيوين قبيل
منت�ص���ف القرن املا�ض���ي لفل�سطني،
والتي جت�س���دت يف القتل وال�س���حق
والذبح والإب���ادة اجلماعية ،وتدمري

«البارد» 8 ..سنوات دون إعمار واألونروا توقف «الطوارئ»
اتخ���ذت الأون���روا ق���راراً بوقف برنام���ج الطوارئ
اال�ست�ش���فائي عن �أهايل خميم نه���ر البارد دون مراعاة
الأو�ض���اع الإن�سانية ال�س���يئة نتيجة ا�س���تمرار حالة
النزوح امل�س���تمر منذ � 8س���نوات ،و�أ�ص���بحت التغطية
تقت��ص�ر على  50يف املئة فقط م���ن تكلفة العالج ،ما
يعني �أن املري�ض عليه �أن يغطّي ن�صف فاتورة العالج
يف امل�ست�شفيات اخلا�صة باهظة الثمن ،وهو ما �سي�ؤثر
�سلب ًا على املر�ضى ،ال�سيما �أ�صحاب الأمرا�ض املزمنة،
�إىل جان���ب احلرمان من الفحو�ص���ات املخربية ،وميهّد
القرار  -بح�س���ب خمت�ص�ي�ن  -لوقف خط���ة الطوارئ
كلياً ،بعد عدة حماوالت �سابقة باءت بالف�شل ،قام بها
الأهايل والقوى الفل�سطينية.
مل تتع َّد ن�س���بة �إعادة الإعم���ار الـ 40يف املئة من
م�س���احة املخيم القدمي ،وذلك لعدة �أ�س���باب ،بح�س���ب
الأهايل ،من �ضمنها الف�ساد وال�س���م�رسة و�سوء الإدارة،
�إ�ضافة �إىل تراجع وعود التمويل للرزم الأربعة املتبقية،

وتراجع الدولة اللبنانية عن القيام مب�س�ؤولياتها جتاه
متابع���ة وعود التموي���ل والتعوي�ض عل���ى العائالت،
وجتاهل اخل�س���ائر يف املمتلكات وامل�صالح التجارية
لأهايل املخيم.
الهيئات الوطنية والف�ص���ائل ا�س���تنكرت اخلطوات
التي اتخذته���ا الأونروا ،ومنها «اجلبه���ة الدميقراطية
لتحرير فل�سطني» ،التي وجّ هت مذكّرة �إىل رئي�س جلنة
احلوار اللبناين  -الفل�سطيني ،ت�ضمّنت عدداً من املطالب
اخلا�ص���ة ب�أزمة خميم نهرالبارد ،ومنها :القيام بحملة
دولية والتحرك مع املانحني من �أجل ا�س���تكمال توفري
الأم���وال املطلوبة للإعمار (املبلغ املطلوب  166مليون
دوالر و�ص���ل منها  15مليون من ال�سعودية يبقى مبلغ
 151مليون دوالر �أمريكي) ،توفري الأموال ال�ستمرار خطة
الطوارئ ال�صحية والإغاثية ال�شاملة ،ورف�ض التقلي�صات
التي �أقرتها الأونروا يف برنامج اال�ست�شفاء عرب م�ساواة
�أبن���اء «الب���ارد» ب�أبناء املخيمات الأخ���رى ،وهو �أمر

يتناق�ض مع تعهدات الأونروا با�س���تمرار خطة الطوارئ
حتى االنتهاء من عملية �إعادة االعمار ،بالإ�ض���افة �إىل
�إغالق ملف التنقيب عن الآثار ،الذي ي�ستنزف جزء كبري
من �أموال الإعمار ب�شكل �شهري ،والذي يقدَّر بحوايل 250
�ألف دوالر �ش���هرياً ،و�أي�ض��� ًا �إعادة �إعمار وترميم اجلزء
اجلدي���د من املخيم ،والتي ت�س���مّى املناطق املحاذية،
وذل���ك تنفي���ذاً لوثيقة م�ؤمت���ر فيينا ال���ذي انعقد يوم
 ،2008/6/23كذلك معاجلة م�شكلة الهبة الإيطالية التي
تعر�ض���ت لهدر وعدم �شفافية يف �آليات ال�رصف للمبلغ
الذي تبلغ قيمته  5.5مليون يورو� ،إ�ضافة �إىل ا�ستكمال
توزيع املبلغ الباقي على امل�ستحقني.
و�أخرياً ،رفع �إ�شارة اال�س���تمالك عن العقار رقم ،36
التي تعود ملكيته لـ«منظمة التحرير الفل�س���طينية»،
وامل�س���جَّ ل با�سم الأوقاف الإ�س�ل�امية ،وذلك لال�ستفادة
من الأر�ض لتو�س���يع املقربة التي �شارفت على النفاد،
و�إع���ادة ترميم ملع���ب كرة القدم باعتب���اره املتنف�س

الوحيد لل�ش���باب يف املخيم ،وت�س���وية ملف ال�ش���باب
ق�ض���ائي ًا وعددهم  49على خلفي���ة الأحداث التي جرت
منذ عامني تقريباً.
�إن الأو�ض���اع احلالية �س���واء يف خميم نهر البارد
�أو غ�ي�ره من املخيم���ات ،ويف ظل الأو�ض���اع الداخلية
اللبناني���ة والإقليمي���ة ،يدعو �إىل الإ��س�راع يف تنظيم
احلالة الفل�س���طينية يف لبنان ،به���دف حماية الوجود
الفل�س���طيني يف لبن���ان ،وقطع الطري���ق على كل من
يحاول العبث ب�أمن خميماتنا من خالل تعزيز املكانة
التمثيلية لـ«منظمة التحرير الفل�س���طينية» ،وت�شكيل
قيادة �سيا�س���ية موحدة ت�ش���ارك فيه���ا جميع القوى
والتيارات ال�سيا�سية من �أجل حماية الوجود الفل�سطيني
باعتباره بيئة وطنية تنا�ضل من �أجل حق العودة ومن
�أجل حقوقها الإن�سانية يف لبنان.

�سامر ال�سيالوي
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مصر بين خطر اإلرهاب التكفيري ..والمصالحة الوطنية الشاملة
الآث���ار احل�ض���ارية ،وح���رق الكتب
واملخطوط���ات ،وتدم�ي�ر املقامات،
وه���ذا ما جعل احلاخ���ام العن�رصي
املتطرف «نري بن ارت�سي» يعترب يف
موعظة له م�ؤخراً �أن «داع�ش مباركة
يف املنظور التلمودي».
واعترب هذا اخلام �أن «انت�ش���ار
داع�ش يف املنطقة العربية ،وان�ضمام
�أوروبي�ي�ن وغربيني �إلي���ه ،وجناح
داع�ش يف �رضب �أوروبا ،هدفه تهجري
اليهود �إىل �إ�رسائيل ،حتقيق ًا للوعود
التوراتية ،ما يجع���ل تنظيم داع�ش
حامي ًا لليهود».
�إن «داع����ش» ،ح�س���ب ه���ذا
احلاخ���ام «مبارك���ة يف املنظ���ور
التلمودي» ،فهل الحظتم كيف تتمدد
�إىل �س���يناء والعري�ش؟ لأنه بب�ساطة
حماولة لتحقيق «معتقد» التلمود
بخراب دم�شق ،ودمار م�رص ،وتفتيت
الع���راق ،الت���ي خرج منه���ا نبوخذ
ن��ّص�ررّ  ،حيث �س���بى اليه���ود ودمر
«مملكتهم»..
ثمة حقيقة باتت وا�ضحة ،وهي
�أن جبه���ة املقاومة باتت �أكرث يقين ًا
ب�رضورة املواجهة احلتمية ،ف�سورية
ت�ص���مد وتنت�رص ،والع���راق يواجه
ويدح���ر دم���ى التلم���ود االرهابية
وتوابعه���ا ،واملقاوم���ة يف لبن���ان
�أعطت در�س��� ًا يف مزارع �شبعا ب�أنها
يف �أعلى يقظتها وجهوزيتها� ،أعجب
ذل���ك ف�ؤد ال�س���نيورة وامتداداته يف
«� 14آذار» �أم مل يعجبه.
ثمة ا�س���تنها�ض �رضوري للقوة
احلي���ة يف املجتمع العربي ،بد�أ يف
�س���ورية م�ؤخراً بانبعاث «مقاومة
�شعبية» تتكامل مع وحدات الدفاع
الوطني واجلي�ش ال�سوري.
فلنتاب���ع التط���ورات امل�رصية
جيداً ،وما يجري يف اليمن ال�سعيد..
على كل من �أ�ش���عل لهيب احلرب يف
�س���ورية �أن يتح�رض للغد الآتي ،لأنه
«على الباغي �ستدور الدوائر».

ت�ش���هد م�رصمنذ ث���ورة يناير 2011
جمموع���ة م���ن الأعم���ال الإرهابية يف
العديد من مناطقها و�صو ًال �إىل العا�صمة،
و�آخرها العمليات االنتحارية والعبوات
النا�سفة يف �سيناء ،والتي ذهب �ضحيتها
 30ع�س���كري ًا و 80جريحاً ،وتُعترب الأكرث
دموية يف الأ�ش���هر الأخرية ،وقد تبنّتها
جماعة �س���مّت نف�س���ها «�أن�ص���ار بيت
املقد�س» ،والتي بايع���ت تنظيم الدولة
الإ�سالمية (داع�ش) ،فباتت الفرع امل�رصي
لهذا التنظيم ،و�س���يناء ه���ي «الوالية»
لتلك «الدولة».
قطع الرئي�س امل��ص�ري عبد الفتاح
ال�سي�سي زيارته اخلارجية وعاد �إىل م�رص
متوعّداً الق�ض���اء على هذه املجموعات
الإرهابي���ة التكفريية ،وه���ذا ما كان يف
�س���لّم �أولوياته منذ تولّيه ال�سلطة ،فقام
بالعديد من الإجراءات الأمنية القا�سية،
ومنها املداهمات ،وفر�ض حظر التجوال،
ومنع التظاهرات حتى ال يت ّم ا�ستغاللها
من قبَل املعار�ضني ،خ�صو�ص ًا «الإخوان
امل�سلمني» ،بعد �أن اتخذ ال�رصاع بينهم
وبني ال�سي�س���ي طابع ًا دموي���اً ،و�أحدث
الدمار يف ال�ش���وارع ،و�أدى اال�صطدام مع
ال�رشطة �إىل وقوع العديد من القتلى بني
الطرفني ،وحتوّلت �شوارع م�رص �إىل م�رسح
للأعمال الأمنية والت�ص���فيات اجل�سدية،
من دون معرفة الهوية احلقيقية للفاعل،
وحمّل النظا ُم «الإخوانَ » م�س�ؤولية هذه
الرئي�س امل�صري مطمئناً �إىل �صحة اجلنود امل�صابني جراء العمل الإرهابي يف �سيناء (�أ.ف.ب)

الواقع ّ
يحتم مساعدة
مصر للخروج من محنتها..
فدورها أساسي في
استرجاع فلسطين
ومحاربة اإلرهاب في
ليبيا وسورية

�أحمد زين الدين

الأعمال ،و�أ�ص���در حكمه عليه���م ب�أنهم
حركة �إرهابي���ة ،و�آخر ه���ذه الإجراء�آت
ما �أعلنه الرئي�س ال�سي�س���ي عن ت�شكيل
وح���دة مكافحة الإرهاب يف �رشق القناة
و�سيناء.
�أخ���ذت ه���ذه الإج���راءات الأمنية
النظام يف م�رص نحو الع�س���كرة ،الأمر
الذي جع���ل جمموع���ة م���ن الأحزاب
وال�سيا�سيني يت�ساءلون :هل من املمكن
ح�رص مواجهة الإرهاب بالعمل الأمني
والع�س���كري� ،أم �أن الأم���ر يحت���اج �إىل

مواجهة فكرية ت�سري جنب ًا �إىل جنب مع
املواجهة الع�سكرية؟
اخلب�ي�ر الأملاين «يوخ���ن هيلرب»؛
املتخ�ص�ص يف �ش����ؤون ال�رشق الأو�سط،
ر�أى �أن ا�س���تقرار الب�ل�اد �أو عدم���ه رهن
بحدة املواجهة ،والإجراءات الع�س���كرية
املت�ش���ددة قد زادت من حدة املواجهات،
و�أن حت�سُّ ن الأو�ضاع يف م�رص يحتاج �إىل
التخلي عن ال�سيا�سة املت�شددة ،والتخلي
عن احلظر على القوى املعار�ضة ،وعلى
ر�أ�سها «الإخوان امل�سلمني».

�إن التعاطي م���ع «الإخوان» على
�أ�س���ا�س �أنه���م جمموع���ة �إرهابية على
عالقة مع «�أن�صار بيت املقد�س» ،الذي
نفى بدوره �أي عالق���ة له بـ«الإخوان»،
�سي�س���تغله الأن�ص���ار ال�س���تقطاب هذه
القاع���دة التي ق���د يلج أ� بع����ض منها
�إليه ،وبظنه �أنه بهذا االلتحاق �سيخفف
�ضغط الع�سكر عن «الإخوان» من خالل
بع����ض الأعم���ال الإرهابية (�س���يما �أن
الإخوان ي�شكلون  ٪25من عموم ال�شعب
امل�رصي) ،و�سي�سعى �إىل حتويل املناطق
كافة يف م�رص �إىل «�س���احة جهاد» له؛
كما هو واقع احلال يف �سيناء ،و�سيزداد
الو�ضع تعقيداً ،و�ستكون م�رص �أمام �أزمة
�أمنية قد ي�ص���عب حلّها ،وقد تذهب �إىل
املجهول كغريها من الدول العربية ،مثل
ليبيا و�س���ورية ..وهو الأمر الذي تلمّ�س
ال�سي�س���ي خطورته على م��ص�ر الدولة،
ف�أعل���ن النفري العام م���ن �أجل حماربة
الإرهاب التكفريي.
مل تف���ت الفر�ص���ة للخ���روج م���ن
هذا امل����أزق الكبري الذي �س���يمزق م�رص
وي�رصفها عن �أولوياته���ا القومية لدعم
الق�ضية الفل�سط�سينية وحترير فل�سطني،
وه���ذا م���ا تعمل �أم�ي�ركا ل���ه وربيبتها
«�إ�رسائيل» ،فعلى جميع الدول العربية
والإ�سالمية ان تتّحد ملواجهة هذا اخلطر،
وحت���ذو حذو املوق���ف الإي���راين الداعم
مل�رص يف هذه املحنة.
على اجلمي���ع يف الداخل امل�رصي،
خ�صو�ص��� ًا الرئي����س و«الإخ���وان»� ،أن
يتحمّل���وا امل�س����ؤولية ويتعال���وا ع���ن
امل�ص���الح الذاتي���ة ،و�أن يتوجّ هوا بنيّة
�ص���ادقة وج���ادة نحو �إجراء م�ص���احلة
وطنية �ش���املة بني مكونات «ثورة 25
يناي���ر» و« 30يونيو» ،والب���دء بحوار
بنّ���اء قاعدت���ه الإ�ص�ل�اح وامل�ش���اركة،
وعدم اال�س���تثناء �أو اال�ستئثار ،وحماربة
الإره���اب ،وذل���ك من �أجل الو�ص���ول �إىل
قوا�سم م�ش�ت�ركة تُر�ضي جميع الأطراف،
وال تكون على ح�س���اب م�صالح ال�شعب
امل�رصي.

هاين قا�سم

الشيخ جبري زائرًا كورية وعطايا:

لنشبك أيدينا كمشرقيين..
حفاظًا على وجودنا ومعتقداتنا

ال�شيخ د .عبد النا�صر جربي واملطران دانيال كورية

وعند الأب جرا�سيمو�س عطايا

زار الأمني العام حلركة الأمة؛ ال�شيخ د .عبد النا�رص جربي ،مطران
بريوت لل�رسي����ان الأرثوذك�س دانيال كوري����ة يف مبنى املطرانية
يف امل�ص����يطبة ،كما قام بزيارة املتقدم يف الكهنة جرا�س����يمو�س
عطايا يف كني�س����ة مار اليا�س  -بطينا يف امل�صيطبة ،ومت البحث
يف  الأو�ض����اع العامة ،ال�سيما ما يتعر�ض له ال�رشق كله من قبل
�إدارة ال�رشّ الأمريكية ،وال�ص����هيونية العاملية ،والأ�س����و�أ ا�ستخدام
دين الإ�س��ل�ام ك�أداة ي�ص����نعون منه ه����ذه احلروب ،فت���� ّم الت�أكيد
خالل الزيارتني �أنه «يجب علينا �أن ن�ض����ع �أيدينا ب�أيدي بع�ضنا
كم�رشقيني ،لنقاوم ،ولنحافظ على وجودنا ومعتقداتنا وم�صلحة
�أبنائنا ،واال�ستفادة من ثرواتنا ونعَ م ربنا علينا».
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أكد أننا بالوحدة نواجه الصهاينة والتطرف و«األوسط الكبير»

كمال شاتيال :أصبح للبنان درع وسيف بمقاومة حزب الله
يف زمن التقاتل والت�رشذم
واالنق�سام واخلراب يف منطقتنا،
هناك �أنا�س تعمل لزمن الت�صالح
والتقارب والوحدة وال�سالم يف
�إن�ساننا ومنطقتنا ،فامل�شهد
امل�أ�ساوي «املدبلَج» ال ي�شوّ�ش
فكرهم على الإطالق ،وال ي�شيح
بنظرهم �أبداً عن هدف الرفع من
�ش�أن �إن�ساننا امل�رشقي ،وما ردْع
املقاومة يف «�شبعا» �سوى
دليل على �إ�شعاع قدرات منطقتنا
العربية ،فالوقت بالن�سبة �إليهم
عدة لبناء الأخوّة ال�صادقة
بالكفاح وال�صمود..
عن العوا�صف التي ت�شهدها
املنطقة �سلباً ،وعن معادلة
املقاومة اجلديدة �إيجاباً ،يزداد
�أمل النا�س بامل�رشوع الوحدوي،
رغم فوران التفتت ..جريدة
«الثبات» حتدثت مع رئي�س
امل�ؤمتر ال�شعبي اللبناين كمال
�شاتيال ،و�إليكم �أبرز ما ورد يف
احلوار:
يجدد �ش���اتيال العهد بنه�ضة الأمة
العربية ورفعة الأوطان ..بر�أيه ،عوامل
تكوي���ن العروب���ة اجلامع���ة انتم���اء
ح�ضاري لأمة ولي�ست انت�ساب ًا لأنظمة
تتداعى ،يقول« :الأمة تواجه اال�ستعمار
وال�صهيونية على امل�ستوى اخلارجي،
وتعاين من اال�ستبداد واال�ستغالل على
امل�ستوى الداخلي».
يعود �ش���اتيال �إىل التاريخ لي�ش���هد
�أن حركي���ة «تي���اره» يعلوها احلزم
�أيام ال�ص���عاب« :التنظيم مل ين�ش�أ يف
ذروة امل ّد القومي العربي؛ �إثر انف�صال
ت�صدُّع الوحدة العربية املتحدة ،1961
بل حلقه بعد عامني ،وقوي نربا�سه بعد
هزمية عام .»67
مواجه���ة امل��ش�روع ال�ص���هيوين
�أولوية بح�س���ب �شاتيال ،الذي �أ�شار �إىل
حاجة املجتم���ع �إىل خطاب توحيدي

للم�س���لمني ،ملواجهة الفتنة والتطرف،
وللدفاع عن �ص���ورة الإ�سالم امل�رشقة،
وحاجة ال�ش���عوب �إىل م�رشوع وحدوي
عرب���ي متج���دد قائ���م عل���ى تكامل
الوطني���ات واحلري���ة ب���كل �أبعادها،
وحاج���ة وطني���ة لبنانية لت�ص���حيح
النظام الظامل وتطبيق د�ستور الطائف
للحفاظ على منعة الدولة.

اخلوارج
يدعو �شاتيال �إىل ت�شكيل �أكرب جبهة
عربية لت�صويب البو�صلة نحو الق�ضية
الفل�س���طينية ،لأن التط���رُّف يقات���ل
امل�سلمني وي�ضطهد امل�سيحيني ويريح
ال�ص���هاينة ويخدم م�رشوع «الأو�س���ط
الكب�ي�ر» ،يقول« :نع���رف �أن اجلامعة
العربي���ة دخلت فعل كان ،لكن ب�إمكان
م�رص واخلليج �إحياء اجلامعة لتجمع
ال�ش���مل جمدداً و�إلغاء القرار الرتكي -
الأمريكي بتجميد ع�ض���وية �س���ورية»،
وي�ش�ي�ر �إىل �أن���ه يف ذروة م��ش�روع
«الأو�س���ط الكبري» وتراج���ع الأنظمة
القطري���ة وهيمن���ة �أم�ي�ركا ،نه�ض���ت
املقاوم���ة يف لبنان فح���ررت الأر�ض،
وتقدّمت ونه�ض���ت مقاومة فل�س���طني
و�ص���مدت ..ومن عالم���ات الأمل �أنه ال
وجود لبيئة حا�ضنة للتطرف اجلاهلي
(فهو عاب���ر كاخلوارج) خ�صو�ص��� ًا يف
لبنان ،رغم الدعم الإعالمي واللوج�ستي
له.
وع���ن العملي���ة «الإ�رسائيلي���ة»
العدواني���ة يف القنيطرة ،ور ّد املقاومة
الإ�سالمية يف �ش���بعا يقول �شاتيال :رد
املقاومة كان �ص���اعق ًا على ال�صهانية،
خ�صو�ص��� ًا �أنه �أتى من مزارع �ش���بعا
املحتلة ،ف�أدرك «الإ�رسائيلي» �أن الأمور
لي�ست لعبة ب�إيديهم ،فعاد توازن الردع
ب�إدراك القادة الع�سكريني وال�سيا�سيني
يف تل �أبيب �أنه لو �ش���نوا احلرب على
لبنان لدفعوا �أثمان باهظة ،وي�ض���يف:
«�أ�ص���بح لدينا درع و�سيف يف لبنان،

■ جتم����ع العلماء امل�س����لمني �أك����د �أن ما يفعله
التكفرييون من التعدي على املقامات والأبرياء،
خ�صو�ص ًا ما ح�صل م�ؤخراً من اعتداء على با�ص
الزوار يف دم�ش����ق ،ه����و عمل ال يق����ره دين وال
مذهب ،بل ال تقره املبادئ الإن�س����انية كافة .من
جهة �أخرى ،ر�أى التجمع �أن لبنان بحاجة ما�سة
�إىل ت�ض����امن �أبنائه يف هذه املرحلة التاريخية،
م�ش����دداً على �أهمية احلوار اجل����اري بني بع�ض
الفرق����اء ،وداعي ًا �إىل �أن ي�ش����مل اجلميع ،مقدمة
لو�ض����ع حلول لأزمات هذا البلد ،وعلى ر�أ�س����ها
الإرهاب التكف��ي�ري الذي يحتل اليوم عر�س����ال
وجرودها.
■ لق��اء اجلمعي��ات وال�شخ�صي��ات الإ�سالمي��ة

ورغم ذلك من امل�ؤ�سف وامل�ؤمل خروج
بع�ض الأ�ص���وات لتق���ول �إن املقاومة
تنفرد باحلرب وال�سالم»!
ي�ؤكد رئي�س امل�ؤمتر ال�شعبي اللبناين
كمال �شاتيال �أن املقاومة ال تريد االنفراد

اهلل م�س���تع ّد لها حتى االنت�صار ،ويقول:
«يريدون ا�س���تئذان املقاومة للر ّد على
العدوان ،الرد جاء من �أر�ض���نا املحتلة،
ين�ص عل���ى تواجد الأمم
والق���رار ّ 1701
املتحدة يف املزارع ،فلماذا مل تن�سحب
�إ�رسائيل؟ نح���ن كلبنانيني لدينا وثائق
عن الرت�سيم بني لبنان و�سورية».

احلل لأزمة لبنان

شاتيال :ما يجري في
سورية لتمرير مشروع
«األوسط الكبير» سقط..
والعد العكسي اإليجابي
سيثمر قوة
لصمودها ُ
وإشراقًا

باحلرب وال�سالم ،وخطاب ال�سيد ح�سن
ن�رص اهلل وا�ض���ح ،فه���و ال يريد احلرب
ولك���ن �إذا �أرادته���ا «�إ�رسائيل» فحزب

تعر�ض ل��ه الزوار
يف لبن��ان دان االعت��داء ال��ذي ّ
اللبناني�ين يف دم�شق« ،ال�سيم��ا �أن هذه اجلرمية
لي�س��ت جديدة عل��ى هذه املجموع��ات الإجرامية
التي متتهن القتل والتدمري ،وال حرمة يف نهجها
الباط��ل للإن�س��ان واملقد�س��ات ،ف��كل �أفعاله��ا
تق��دم خدم��ة جماني��ة للأع��داء �أمتن��ا العربي��ة
ّ
والإ�سالمية» .وا�ستنك��ر اللقاء ت�رصيحات بع�ض
امل�س�ؤولني جتاه العملية النوعية التي قامت بها
املقاومة �ضد العدو ال�صهيوين يف مزارع �شبعا.
■ ال�شيخ �رشيف توتيو؛ ع�ضو املكتب ال�سيا�سي
يف حرك����ة التوحي����د الإ�س��ل�امي ،اعت��ب�ر أ� ّن
«ال�س����يمفونية» التي عزفتها الأ�صوات النا�زشة
بعد عملية املقاومة اجلريئة يف مزارع �ش����بعا

يعوّل �ش���اتيال على احلوار ،بر�أيه،
م�ؤمت���ر حوار وطن���ي جديد �س���يُنهي
تبع���ات م�ؤمت���ر الدوح���ة امل�ش����ؤوم،
و»نرحّ ب باحلوار على �أ�سا�س �سيا�سي،
ونتمنى �أن ي�ص���ل �إىل خط���ة تطبيقية
للطائف ،و�إىل �سيا�س���ة دفاعية حت�صّ ن
لبنان �ضد التطرف امل�سلح».
بداية احلل املحلي بح�سب �شاتيال
تكون بانتخ���اب رئي����س للجمهورية
مبا�رشة من ال�شعب ،واعتماد الن�سبية
يف االنتخابات النيابية لت�أكيد �أوا�رص
الرتابط بني الطوائف ومكوّنات الوطن،
ال لت�أكيد �أجواء االختالف بني ال�شعب
واالجتاه به���ا نحو اخلالف���ات ،ولهذا
ال�س���بب يبقى احلوار الوطني ال�شامل

املحتلة �إمنا هي �ص����دى وت����رداد ملوقف العدو
«الإ�رسائيل����ي» ب�ش����كل �أو ب�آخ����ر ،وكان الأوىل
به�ؤالء �أن يقفوا قو ًال وفع ًال �إىل جانب جي�ش����هم
و�ش����عبهم ومقاومتهم ،باعتبار أ� ّن هذه الثالثية
املا�سية الدفاعية هي التي حمت لبنان ومنعت
عنه �أعا�صري الفتنة وغدر ال�صهاينة الغا�صبني،
وهجمات التكفرييني.
■ ال�شي��خ �صهيب حبل��ي ر�أى �أن ا�ستهداف حافلة
ال��زوار اللبنانيني يف دم�شق ما هو �إال ت�أكيد على
م�ست��وى الإج��رام ال��ذي تتقنه ه��ذه املجموعات
التكفريي��ة ،معترباً �أن من يقف وراء هذه العملية
و«ال�سنة» بريئة من
الآثم��ة هم يهود هذه الأم��ة،
ُّ
«ال�سنة» لي�ست ادعاء �إمنا اتباع..
ه�ؤالء ،لأن ُّ

خطة تر ّد �أي م�س���ار تق�س���يمي ،ويقول
عن احل���وار اجل���اري بني ح���زب اهلل
و»تيار امل�س���تقبل»« :ال حوار مذاهب،
�أم���ل واحلزب ال يق���والن �إنهما ميثالن
كل ال�ش���يعة ،وال ي�ص���ح �أن يق���ال �إن
امل�س���تقبل ميثل كل ال�سُّ ���نة ،وال حتى
جمموعة متطرفني ميثلون ال�سُّ نة هذه
الطائفة التي طامل���ا عُ رفت بعروبتها
املتنوعة» ،و�أ�ضاف �ش���اتيال« :من ال
يعادي ال�ص���هيونية واال�س���تعمار وال
يلتزم الوطني���ة والعروبة ال يعرب عن
 1%من الفكر ال�سُّ ���ني القومي» ،يتابع
�ش���اتيال حديثه�« :أدع���و الرئي�س نبيه
ب���ري للعمل مل�ؤمتر حوار وطني تتمثل
فيه �أي�ض��� ًا التعددية داخ���ل املذاهب
والطوائ���ف ،و�أن ي�ض���م �أي�ض��� ًا هيئات
�أهلية ،للو�ص���ول �إىل خط���ة تطبيقية
للطائف ،و�سيا�س���ة دفاعية وحت�صني
لبنان �ضد التطرف امل�سلّح ،وا�ستعادة
حقوق النا�س».
وقال �شاتيال عن ا�ستهداف املدنيني
اللبنانيني من قبَل اجلماعات املتطرفة
يف قلب العا�صمة ال�سورية« :ا�ستهداف
اجلماع���ات املتطرفة حلافلة تق ّل زواراً
لبنانيني متجهني �إىل مقام ديني ي�ؤكد
عمله���م اجلبان ،وينف�ض عنهم �أب�س���ط
القواعد الإ�سالمية التي حترّم ا�ستهداف
الأبرياء واملدنيني».
و�أ�شار �شاتيال �إىل �أن لبنان بحاجة
�إىل خطاب توحيدي يجمع امل�س���لمني
عل���ى خمتل���ف مذاهبهم وم�ش���اربهم:
«لطاملا منطقتنا عرفت التنوع �ض���من
املذهب الواح���د والطائف���ة الواحدة،
منطقتن���ا امل�رشقي���ة العربي���ة غنية
بتنوعه���ا ،وهذا ما يجب احلفاظ عليه،
وهذا ما يعمل على �رضبه اال�س���تعمار،
من خالل جلب منظم���ات تكفريية �إىل
منطقتنا».

�سورية
وع���ن احللول �أو املخارج لق�ض���ية
النزاع الدويل يف �سورية وعلى �سورية،
ق���ال �ش���اتيال« :لقد ف�ش���ل امل�رشوع
اال�ستعماري بقيادة �إ�رسائيل يف النيل
من �إرادة ال�ش���عب ال�س���وري وجي�ش���ه
وقيادته ،ونتمنى للت�س���وية ال�سيا�سية
�أن ت�ش��� ّق دربها بنج���اح ،رغم عراقيل
الغرب و�أم�ي�ركا لها ..مبادرة رو�س���يا
للح���ل جي���دة ،لكن هل �سيُ�س���مح لها
بالنج���اح؟ بر�أيي ،رغ���م العرثات يف
�أكرث من �إقليم عرب���ي ،لكننا متجهون
�إىل وح���دة وعروبة وا�س���تقالل كل بلد
عربي ،و�سيحظى �شعوبنا بحق التعبري
والتطوي���ر �س���لمي ًا ودميقراطي���اً ،وما
يجري يف �س���ورية من ��ض�رب للكيان
ال�سوري لتمرير م�رشوع الأو�سط الكبري
�سقط ،رغم اخل�س���ائر ال�ضخمة ،والعد
العك�سي الإيجابي ل�ص���مودها �سيُثمر
بلدان ًا �أكرث قوة و�إ�رشاقاً».

�أجرى احلوار :بول با�سيل
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لحود يتذكر..
إميل
ّ
كيف فكر رفيق الحريري ببيع كهرباء لبنان بليرة واحدة؟
يق���ول الرئي�س �إمي���ل حلود :مع
بدء حكومة العهد الأوىل برئا�س���ة
الدكتور �س���ليم احل����ص ،كان ثمة
مهام كبرية بانتظارها ،خ�صو�ص��� ًا
�أن �أرقام ال َّدي���ن العام والعجز يف
املوازنة ب���د�أت تبلغ �أرقام ًا خميفة
تكب���ح �أي خطة للنم���و ،وبالتايل
كانت �أمام احلكومة م�ش���اريع عدة
ملواجهة العجز والت�ض���خم وزيادة
مداخيل الدولة.
كان���ت املهم���ة الأوىل �أن تقلع
الإدارات الع���ام يف �إط���ار زي���ادة
الإنتاجية ،وانتظ���ام عمل الدولة،
وما هي املداخيل املتوافرة للدولة،
وكي���ف نط ّوره���ا دون �أن تُره���ق
املواطنني والفقراء ،ودون �أن تلقي
الأعباء عليهم.
وم���ن هن���ا ،و�ض���عت حكومة
الرئي����س احل����ص خطة الإ�ص�ل�اح
املايل التي كانت �أول خطة حقيقية
منذ �س���نوات بعيدة ..وحتى ما قبل
البدء باتفاق الطائف..
يف تلك الفرتة ،كان ال َّدين العام
يرتاكم ب�ش���كل مذه���ل ،وكان ثمة
حديث جدي عن و�ض���ع لبنان على
الئحة ال���دول العاج���زة عن دفع
ديونها ،ما يعني �أننا �أمام تفلي�سة.
ي�ض���يف :لقد لع���ب وزير املال
الدكت���ور ج���ورج ق���رم دوراً هام ًا
ونوعي��� ًا يف هذا املجال ،حيث كان
هناك عدة م�شاريع ،ومنها �رضيبة
القيم���ة امل�ض���افة « »T.V.Aالتي
و�ضع �أ�س�سها الوزير قرم ،ولي�س �أبداً
ف�ؤاد ال�سنيورة ،كما يتخ ّيل النا�س.
يتابع :الوزير قرم هو َمن و�ضع
�أ�س�س���ها وطريق���ة تنفيذها ،وعلى
ليتم
�أم���ل �أن يعود الرئي�س احل�صّ ،
تنفيذها.
كذل���ك احلال كان م���ع اخللوي؛
حيث كانت املعركة م���ع الرئي�س
رفيق احلريري ب�ش����أنه ،ومتك ّنا من
ا�سرتداد اخللوي ،الذي بد�أ ي�ضخ �إىل
اخلزينة �أكرث من مليار ون�صف مليار
دوالر �س���نوي ًا ،بعد �أن كان بحدود
 300مليون دوالر فقط يف املا�ض���ي
على مدى نحو ع�رش �س���نوات ،كما
�أ�سلفنا يف حلقة �سابقة.
كان لهذين الأمري���ن� ،أي �رضيبة
ال���ـ« »T.V.Aوا�س�ت�رداد اخلل���وي
دورهم���ا الهام يف �إعطاء دفعة وقوة
للمالية العامة ولالقت�صاد الوطني،
وجلم التده���ور املايل االقت�ص���ادي
يف الب�ل�اد ،بالإ�ض���افة طبع��� ًا �إىل
حكمة حاك���م م�رصف لبنان الدكتور
ريا�ض �سالمة ،مما مكننا من جتميد
�س���عر �رصف اللرية من جهة ،والبدء
مبواجهة العجز العام ،الذي هو �سبب
البالء يف عدم النمو من جهة ثانية.
ويقول الرئي�س حل���ود� :إىل ذلك
كان م���ن ه ّمنا وقف اله���در ،فمنذ
الي���وم الأول قررن���ا على �س���بيل
املثال ال احل�رص� ،أن يتم وقف دفع

الرئي�سان حلود وبري يتو�سطان وزراء حكومة الرئي�س احلريري

م�رشوعنا على مدى ع�رش �سنوات،
وكانت حتت عنوان «خطة املياه
الع�رشي���ة» ،من �أج���ل �أن نحافظ
على مياهنا ومت�ساقطات الأمطار،
وعدم ه���در ال�ث�روة املائية ،وقد
�ش���اهدت مثل ه���ذا امل�رشوع يف
قرب�ص �أثناء زيارتي لها.
ومن قام بو�ض����ع ه����ذا امل�رشوع هم
مهند�سون كنديون رفيعو امل�ستوى ،جاء
بهم املهند�س فادي قمري ،و ُبدىء بتنفيذ

رواتب ومعا�ش���ات ،ال يوجد �إفادة
منها ،وال تق ّدم �أي عمل مل�ص���لحة
لبن���ان ودولت���ه ،فتب�ّي�نّ لنا من
�ض���من ما تبينّ �أن هناك م�ؤ�س�سات
دولية بذريعة �أنها تقدم درا�س���ات
يف ميادي���ن متعددة ،تكلف ماليني
الدوالرات دون �أي �إفادة منها.
كما اكت�شفنا �أن هذه الدرا�سات ال
يتم ا�س���تعمالها وال حتى التعاطي
فيتم و�ضعها يف الأدراج.
معهاّ ،
وعليه ،هناك مئات الدرا�س���ات
تبلّ���غ تكالي���ف �أقل واح���دة منها
مليون دوالر ،دون �أن يتم اال�ستفادة
منها..
كما اكت�ش���فنا �أن هن���اك رواتب
خيالي���ة تدف���ع ملوظف�ي�ن م���ن لحود :كانوا يريدون إدارة
« ،»UNDPيبل���غ بع�ض���ها ب�ي�ن البالد على طريقة «أوجيرو»..
ثماني���ة �آالف و� 10آالف دوالر،
وقد واألمور مع الهراوي كانت
تب�ي�ن �أن هناك اتفاقي���ات معقودة
تتم تسويتها على طريق
ّ
مع هذه امل�ؤ�س�س���ات الدولية قبل
انتخابي رئي�س ًا للجمهورية ،فكان
المحاصصة
�أن بد�أن���ا بالتخفيف منها مبقدر ما
ن�س���تطيع ،ما جعل املت�رضرين من
هذه املنافع ي�ش ّنون علينا بوا�سطة
الإعالم هجوم��� ًا عنيف ًا ،ويتهموننا
بع���دم التع���اون مع امل�ؤ�س�س���ات
واملنظمات الدولية ،وهو ما يطرح امل���ش�روع ،وكان من املفرو�ض ح�س����ب
ع�رشات عالمات اال�س���تفهام حول نقاط امل���ش�روع �أن يتم بناء � 25س����داً،
وكانت البداية يف م�رشوع �سد �شربوح.
املنافع املتبادلة يف هذا ال�ش�أن.
وي�ش��ي�ر الرئي�س حلود �إىل �أن هدف
وم���ن خط���ط املحافظ���ة على
امل�ص���الح احليوية للبل���د ،ووقف هذا امل�رشوع كان �أال يحتاج لبنان �إىل
الهدر ،كان م���ن همنا احلفاظ على نقط����ة مياه ،كما �أنه ميكننا من خالله
ثروتنا املائية ،وع���دم هدرها �إىل بيع املياه التي �ست�ص����ل يوم ًا �إىل �أن
تك����ون �أغلى م����ن النفط� ،إ�ض����افة �إىل
البحر.
يتاب���ع :م���ن املفرو����ض �أن ا�س����تعماالتها الأخرى ،كتوليد الطاقة
نحاف���ظ على كل نقط���ة ماء ،و�أن والكهرباء.
ويف جم���ال الكهرباء ،تبني لنا �أن
يتم ا�س���تعمالها ،وعل���ى هذا كان

فيها خ�س���ائر ك�ب�رى ،فطلبنا �أن
ي�ستعملوا الغاز بدل الفيول الذي
يكلف � 3أ�ضعاف..
بب�ساطة ،اكت�ش���فنا �أن الطبقة
ال�سيا�س���ية ال تريد ذلك ،لكن مع
الأ�س���ف ال�ش���ديد مل يدم الرئي�س
ً
طوي�ل�ا ،خ�صو�ص��� ًا بعد
احل����ص
نتائج االنتخابات عام  2000على
نحو ما ذكرنا.
يتاب���ع الرئي�س �إمي���ل حلود:
حينما عاد الرئي�س رفيق احلريري
�إىل رئا�سة احلكومة ،قال يل :ق�صة
الكهرباء نخ�رس فيها مليار دوالر
يف ال�س���نة ،و�إذا بعناه���ا بلرية،
ن�ص���بح نربح مليار دوالر �سنوي ًا،
وميكن بيعها �إىل «باري با».
ف�س�ألته :حينما نبيع الكهرباء
بلرية ،معناها �أنه �س���يكون لدى
امل�شرتي م�رشوع مربح بالت�أكيد،
فلم���اذا ال نح�رض نحن �أ�ص���حاب
االخت�صا�ص ،وندفع لهم �أجورهم،
وتبق���ى الكهرباء لنا ،كما الأرباح
متام ًا.
وي�ش�ي�ر الرئي�س حلود �إىل �أن
احلري���ري رف�ض ذلك ،وبقي ُم�رصّاً
على البيع لـ«باري».
كذل���ك �أراد الرئي����س احلريري
�أن يبيع املياه �إىل «�سو�س���يتيه
جرنال» ،راف�ض��� ًا �إقامة ال�س���دود،
لأن م�رشوعه���م ه���و �أن تقي���م
ال�رشكات ال�سدود ،وت�أخذ الأرباح،
كما ح�ص���ل يف عدة دول ،ومنها
الأرجنت�ي�ن على �س���بيل املثال،
التي �أخذت تكرب معاناتها ،وبد�أت
�أزماتها املالية منذ �أكرث من ع�رش
�س���نوات ،بعد �أن باعوا كل �شيء
ب�أبخ�س الأثمان.
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كان هذا النهج الذي يريدونه
للبالد ،فالرئي�س رفيق احلريري
كان يريد �أن يبيع �رشكتي اخللوي
مبليار ون�صف مليار دوالر ،بينما
هي تعطينا الآن نف�س هذا املبلغ
�سنوي ًا ،والذي كنا �سنقب�ضه وفق
م��ش�روع احلريري مل���رة واحدة
فقط.
وي�ش��ي�ر �إىل �أن هذا هو اخلالف
الذي كان مع الرئي�����س احلريري..
وكل امل�ش����اريع الإنقاذي����ة مت
و�ض����عها يف عهد حكومة الرئي�س
�سليم احل�ص.
يتابع :كان احلريري �سي�ستفيد
من امل�ش����اريع التي طرحها لبيع
املي����اه والكهرب����اء واخللوي ،لأنه
يع����رف جي����داً ال�رشكات ب�ص����فته
«مق����او ًال» ،وكان ل����ه �أ�س����هم يف
�رشكة «باري با» ،ويريد �أن يقيم
�صفقة مع «�سو�سيتيه جرنال».
كان����وا يري����دون �أن يكون حال
البالد عل����ى طريق����ة «�أوجريو»،
فالأمور بالن�س����بة لهم كانت ت�سري
على ما يرام م����ع الرئي�س اليا�س
اله����راوي ،وكان����ت الأم����ور تت���� ّم
ت�س����ويتها فيما بينهم على طريق
املحا�ص�صة.
ي�ض����يف :انتخب����وين بالغلط
لرئا�سة اجلمهورية؛ هم مل يدركوا
�أنن����ي �أفك����ر بطريق����ة خمتلف����ة
ومتناق�ض����ة معه����م ،و�أن حق����وق
النا�س والدولة وم�ص����لحة ال�شعب
هي ج���� ّل اهتمامنا وكل م�رشوعنا،
مهما كانت الت�ضحيات.
ويق����ول :كان ينق�ص����نا الإعالم
الذي يك�ش����ف احلقائ����ق والوقائع،
ويبينّ الأمور على حقيقتها ،م�شدداً
على �أن كل تلك التفا�صيل والكثري
غريه����ا مثبتة يف حما�رض جمل�س
الوزراء بال�ص����وت وال�صورة ،الفت ًا
�إىل �أن الت�سجيل بال�صوت كان بناء
على طلب الرئي�س رفيق احلريري.
وي�ؤكد الرئي�����س حلود �أنه كان
يريد بالإ�ض����افة �إىل وق����ف الهدر
واملح�س����وبيات ومواجهة الف�ساد
واملحافظ����ة على حق����وق الدولة،
�إعط����اء املواطن��ي�ن اللبناني��ي�ن
حقهم يف احلي����اة احلرة والكرمية
والعدال����ة واالجتماعي����ة ،لأن
الدول����ة الت����ي حت��ت�رم مواطنيها
تعطيهم حقهم يف �أب�سط متطلبات
حياته����م وم�س����تقبلهم ،وهنا كان
م�رشوعنا وحلمن����ا بتطبيق نظام
«�ضمان ال�شيخوخة» و«البطاقة
ال�ص����حية» ،وتوف��ي�ر املرجعي����ة
الت����ي يق����در �أن ي�ش����تكي املواطن
عندها ،دون �أي و�س����اطة مع �أمراء
الطوائف فكان م�رشوعنا «و�سيط
اجلمهورية».
ف�إىل تفا�صيل �أخرى

�أحمد زين الدين
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المنشطات أهم مسببات تأخر اإلنجاب عند الرجال ..فحذريه
يف ظ���ل ما نعي�ش���ه م���ن ثورة
ُّي� ر بيئ���ي
�ص���ناعية �أدّت �إىل تغ� رُّ
ملحوظ ،وزي���ادة معدالت التلوث،
تتفاقم ن�سب ت�أخُّ ر الإجناب ،نتيجة
ما ي�س���ببه التلوث من انحدار يف
جودة ال�س���ائل املن���وي للرجال،
الأمر ال���ذي قد ي�ؤرّق املقبلني على
ال���زواج ،وقد متتد هذه امل�ش���كلة
خالل ال�س���نة الأوىل من الزواج �إذا
ما ت�أخّ ر الإجناب ،ما يدفع الكثريين
للت�سا�ؤل عن �أ�سباب ت�أخُّ ر الإجناب،
وكيفية التعرُّف �إىل وجود م�ش���اكل
تعي���ق الإجناب ،ومن ث���م الوقاية
منها قبل ا�ستفحالها.
ي�ؤكد ا�ست�شاريو جراحة امل�سالك
البولية و�أمرا����ض الذكورة والعقم
�أنه بينما توجد �أ�س���باب وم�ؤ�رشات
وا�ض���حة لدى الرجال تُنذر بت�آخُّ ر
الإجناب بع���د الزواج ،هناك حاالت
كثرية لت�أخُّ ���ر الإجناب لدى العديد
من الرج���ال الأ�ص���حّ اء ،والذين ال
يظه���ر عليه���م �أي �أعرا����ض توحي
بت�أخ���ر الإجناب ،م�ش�ي�رين �إىل �أنه
على �أح�س���ن الفرو�ض ف�إن ن�س���بة
ح���دوث الإجن���اب ل���دى الأزواج
الأ�ص���حاء ت�ص���ل �إىل  ٪58خ�ل�ال
ال�س���نه الأوىل من الزواج ،ما يعني
�أنه توجد ن�س���بة  ٪15م���ن ه�ؤﻻء
الأزواج الأ�ص���حاء �س���يعانون من
ت�أخُّ ���ر الإجناب ،بالرغ���م من عدم
وجود �سبب ملحوظ مينعهم.
عوامل كثرية قد ت�ؤدي �إىل وجود
خلل يف الإجناب ،مثل وجود بع�ض
�أمرا����ض ال���دم كـ«�أنيمي���ا البحر
املتو�سط» ،و«اﻻنيميا املنجليه»،
�أو الته���اب اخل�ص���يتني احل���اد� ،أو
ڤريو����س الته���اب الغ���دة النكفية،
بالإ�ض���افة �إىل اكت�ش���اف وج���ود
كلية م���ن الكليتني يف غري مكانها

ِ
أنـت

الطبيعي� ،أو اكت�ش���اف عدم وجود
�إحدى الكليتني من الأ�س���ا�س �أثناء
�إجراء �أ�ش���عة مثالً ،الأم���ر الذي قد
ي�شري �إىل ت�ش���وُّه خَ لقي متمثل يف
انعدام وجود القن���اه املنوية على
�أحد اجلانبني �أو كالهما.
كم����ا �أن �ش����عور الرج����ل ب�آالم
باخل�ص����يتني يف حال����ة الوق����وف
لفرتات طويلة يعن����ي وجود دوايل
باخل�صيتني ،والتى يعاين منها �أكرث
م����ن  ٪50من الرجال ممن ي�ش����كون
من ت�أخر الإجناب ،لأن هذه الدوايل
تعي����ق عمل اخل�ص����يتني عن طريق

زيادة حرارتهما نتيجة ركود الدورة
الدموية فيهم����ا ،وكذلك تراكم موا ّد
�ضارة حولهما ،كما ت�ساهم ال�سمنة
املفرطة يف زيادة حرارة اخل�صيتني
�أي�ض����اً ،مما ي�ؤدي اىل �إعاقة عملهما
ب�شكل ف�سيولوجي �سليم.
وعن دور عام����ل الوراثة وما قد
ي�س����ببه من حاالت ت�آخر الإجناب،
ي�ؤكد ا�ست�ش����اريو �أمرا�����ض الذكورة
والعقم �أن ت�أخ����ر الإجناب قد يكون
نت����اج مر�����ض وراثي تك����رر لأفراد
العائلة الواحدة ،ومن ناحية �أخرى
فقد يوجد تاريخ مر�ض����ي للعائلة

فَ ن

وطــفـــــلك

رمي اخلياط

اإلتيكيت

ّ
هل يتم «الواتس أب» أطفالنا؟
كث�ي�ر من الآباء والأمهات ان�ش���غلوا بو�س���ائل التوا�ص���ل
االجتماعية ،مثل الـ«وات�س �أب» ،و�صار ه ّم الواحد منا اليوم
نقل الأخبار والأحداث التي من حوله� ،أكرث من �أن يتفاعل مع
احلدث الذي �أمامه ،فلو ر�أى حادث ا�ص���طدام بني �س���يارتني،
فيك���ون �أول ما يفك���ر به ن�رش اخل�ب�ر قبل �أن يفك���ر ويبادر
مب�س���اعدة امل�صابني ،بل وقد جتد �شخ�ص��� ًا جال�س ًا يف غرفة
العناية املركزة قرب �أبيه �أو �أمه يف حلظات حياتهما الأخرية،
ويكون م�ش���غو ًال بنقل �أخباره من خالل «وات�س �أب»� ،أكرث من
ان�شغاله بالدعاء لهما �أو االهتمام بهما.
بتنا جن���د �أطفا ًال ي�رسحون وميرح���ون يف البيت من غري
توجيه وتربية ،بينما تكون �أمهم يف غرفتها تر�س���ل ال�ص���ور
�أو مقاطع الفيديو ،و�أبوهم م�ش���غول ب�إر�سال الطرائف والنكت
لأحبابه!
بع�ض الآباء والأمهات ي�شتكون من ان�شغال �أبنائهم بو�سائل
التكنولوجي���ا ،ولو راقبوا �أنف�س���هم لوجدوا �أنهم م�ش���غولون
بـ«الوات����س �أب» �أكرث من ان�ش���غال �أبنائه���م بالتكنولوجيا،
و�ص���ار التعلق بالهواتف «الذكية» �س���مة الع�رص ،ومن �شدة
تعل���ق الوالدي���ن بالتكنولوجيا ال�رسيع���ة والهواتف الذكية،

ب�أمرا�ض معيّنة ت�ؤثّر على ال�ص����حة
الإجنابي����ة ،مثل مر�ض ال�س����كر� ،أو
الف�ش����ل الكل����وي� ،أو �أورام �أدت �إىل
جراح����ه يف منطق����ة احلو�����ض� ،أو
ا�ستخدام عالج �إ�شعاعي �أو كيميائي،
�أو الع��ل�اج ب�أدوي����ه معين����ة مثل
الكورتيزون لفرتات طويلة� ،أو �أدوية
مثبطات املناعة ،والتي تُ�س����تخدم
يف الأمرا�����ض املناعيه مثل :الذئبه
احلمراء ،والروماتويد ،وحمى البحر
املتو�سط ،ومايعرف باللغه العاميه
مبر�ض بهجت (مر�ض بيه�ست).
ويلف���ت االخت�صا�ص���يون �إىل

الأث���ر ال�س���لبي ال�س���تخدام بع�ض
املن�ش���طات لبناء الع�ضالت ،مثل
هرم���ون الت�ستو�س���تريون ،والذي
يت���م تناوله يف بع�ض ال�ص���االت
الريا�ضية ،كا�ش���فني �أنه ي�ؤدي �إىل
�إيقاف عمل اخل�ص���يتني ،وقد ي�ؤدي
�إىل �ضمور بهما.
ووفق ًا ملب���د�أ «الوقاية خري من
العالج» ،ي�ؤكد الأطباء على �أهمية
�إجراء بع�ض الفحو�ص���ات للرجال
قبل الزواج �إذا ما كان هناك �شك يف
وجود خلل �إجنابي ما ،وتتمثل هذه
الفحو�صات يف حتليل �سائل منوي
و�ص���ورة دم كاملة ،ف����إذا ما تبني
وجود م�شكلة ما ف�سيطلب الطبيب
املخت�ص فحو�ص���ات �أخ���رى بناء
على التحاليل والك�شف الإكلينكي
على املري�ض.
وين�صح الأطباء ب�رضورة االنتباه
�إىل هذه الأعرا�ض يف �أوىل مراحلها،
وع���دم االنتظار �إىل ح�ي�ن الزواج،
حتى يت�س���نى عالجها ب�س���هولة،
الفتني �إىل �أن هذه امل�ش���كالت و�إن
بدت مزمنة �إال �أن التقنيات احلديثة
يف جم���ال الطب ،مثل ا�س���تخدام
امليكرو�سكوب اجلراحي يف بع�ض
العمليات ،خ�صو�ص��� ًا ا�س���تخراج
احليوانات املنوية ،ومع ا�ستخدام
الأدوي���ه بط���رق وبروتوك���وﻻت
حديثة ،وا�س���تخدام و�سائل احلمل
امل�ساعدة ف�إن كل هذه العوامل �أدت
يف النهايه �إىل زيادة وا�ض���حة يف
عالج �أ�صعب م�شاكل ت�أخر ا�إجناب
بن�سبه ﻻتقل عن  ٪30من احلاﻻت
امل�ستع�صية ،وهي تُع ّد ن�سبة كبرية
اذا ما قورنت بازدياد ن�سب النجاح
يف عالج الأمرا�ض الأخرى.

• �أبرز �أخطاء لباقة
مائدة الطعام
�ص���اروا يريدون معاجلة م�ش���اكلهم الرتبوي���ة بنف�س �إيقاع
التكنولوجيا ال�رسيع ،ويح�س���بون �أن امل�ش���اكل الرتبوية مثل
ت�س���خني الطع���ام بـ«املايكروويف»؛ تعالج ب�ش���كل �رسيع
وبجل�س���ة واحدة �أو توجيه واحد� ..إن «الرتبية امليكروفية»
هذه ي�س���تحيل حتقيقها ،لأن الإن�سان لي�س �آلة �أو ماكينة� ،إمنا
يحتاج �إىل �ص�ب�ر وتكرار توجيه ودق���ة متابعة ،ومرونة يف
التعامل معه ،من �أجل تقومي �سلوكه وح�سن تربيته.
لق���د فقد الوالدان اليوم ال�س���يطرة على تربية �أبنائهم يف
الطعام واللبا�س والأخالق واملهارات ب�س���بب كرثة ان�شغالهم
ب�أنف�سهم والتكنولوجيا التي بني �أيديهم ،و�صار الأبناء يعانون
من ال�س���منة و�سوء التغذية وفقدان ال�ش���هية وكرثة الأمرا�ض
النف�س���ية والعنف ،ب�سبب ان�رصاف الوالدين عن االهتمام بهم
حل�ساب «الوات�س �أب».
ل�س���نا �ضد ا�س���تخدام و�س���ائل التوا�ص���ل �أو تكنولوجيا
االت�ص���ال ،لكننا مع حتديد الأولويات يف احلياة االجتماعية،
و�أكرب �أولوية هي بناء �أ�رسة م�ستقرة و�سعيدة ومرتابطة ،وهذا
الهدف ال ي�أتي �إال باالهتمام الرتبوي واحلوار و�إ�ش���اعة احلب،
وهذه الثالثية حتتاج �إىل وقت حتى تت�أ�س�س بالأ�رسة.

م���ن خالل ال�ص���ور على «فاي�س���بوك»،
واحلياة اليومية ،وامل�شاهد االجتماعية من
حولنا ،يهمّنا �أن نلفت نظرك �إىل �أبرز الأخطاء
التي تقع فيها الن�س���اء خ�ل�ال اجللو�س �إىل
موائد الطعام؛ يف الت��ص�رّ ف� ،أو احلديث �أو
التعامل مع الأدوات على املائدة»
 من الأخطاء التي نقع فيها خالل جلو�سنا�إىل املائ���دة ه���ي و�ض���عنا للحقيبة على
املائدة �إىل جانب الأطب���اق ،وهذا خط�أ يف
�صلب «الربوتوكول»� ،إذ مكان حقيبتك لي�س
الأر�ض حتّى ،بل خلفك على الكر�سي� ،أو على
كر�سي �إىل جانبك.
 هل تتذكّرين جيداً ما كنّا نتعلّمه يف �أوىل�س���نوات املدر�س���ة وحتى يف املنزل؟ �إيّاكِ
�أن ت�ض���عي كوعك على املائ���دة ،بل اغلقي
يدك على �شكل قب�ض���ة ودعيها عندها على
املائدة بعد �أن جتل�سي ب�شكل م�ستقيم.
� -إ�ضافة �إىل وقوعنا يف خط أ� التكلّم والطعام

يف �أفواهن���ا ،وهذا بح�س���ب «الإتيكيت» ال
يُغتفر ،لكن �أي�ض��� ًا هنال���ك �أحاديث ممنوع
التطرق لها على املائدة ،على غرار الأخبار
املقرفة� ،أو املوت� ،أو اخلالفات.
 تذكّ���ري دائم ًا �أن ال�س���كب م���ن الأطباقالأ�سا�س���ية ال يت ّم ب�أدواتك ،هذا خط�أ فادح،
بل بالأداة اخلا�صّ ���ة بك ّل طب���ق ،ويف حال
مل توجد ميكن���ك �أن تطلبي م���ن النادل �أو
امل�ضيف �أن يح�رضها.
 من الآن ف�ص���اعداً �إيّاك �أن ترف�ضي تبديلطبقك ،رغم نواياك احل�سنة ورغبة منك بعدم
�إزع���اج امل�ض���يفني �أو الإكثار م���ن الأطباق
املتّ�سخة ،لكن تناول الوجبات خلف بع�ضها
يعترب طعن ًا للإتيكيت يف �صلبه.
 النهو�ض من مكانك خط�أ ،ال لكي ت�س���لّميعلى �أحد ،وال كي جتلبي طبق ًا بعيداً منك �أو
رمبا لأنك انتهيت من تناول الطعام ..الزمي
مكانك ،ت�س���لّمني بعد انته���اء الوجبة ،ويف
يخ�ص
حال انتهيت انتظ���ري الآخرين ،ومبا ّ
الطبق اطلبي من اجلال�س�ي�ن بقربه متريره
نحوك.
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المطاعم الفاخرة ضارة أيضًا بالصحة
ب���ات النا�س �أك�ث�ر ف�أكرث يهجرون
الأكل يف املن���ازل وي�س���تبدلونها
باملطاع���م ،وبعدما كان���وا يتباهون
بطبخاتهم املنزلية� ،أ�صبحوا يتباهون
بارتياد املطاعم� ،س���واء ال�صينية �أم
اليابانية �أم الإيطالية �أم الفرن�سية �أم
الأمريكية �أم اليوناني���ة �أم اللبنانية،
وغريها.
وتنت�رش مطاعم الوجبات ال�رسيعة
يف املراك���ز التجارية والت�س���ويقية،
وعل���ى رغ���م التحذيرات م���ن خطر
الوجب���ات ال�رسيع���ة على ال�ص���حة،
خ�صو�ص��� ًا �ص���حة الأطفال وال�شباب،
فال حي���اة ملن تنادي ،فالإقبال عليها
يزداد ب�شكل كبري.
ومتتاز وجب���ات املطاعم ال�رسيعة
باحتوائه���ا على كمي���ات هائلة من
ال�س���كر والدهون امل�ش���بعة والزيوت
املهدرج���ة ،وبغناه���ا بال�س���عرات
احلراري���ة ،وفقره���ا �إىل العنا��ص�ر
الغذائي���ة ال�رضوري���ة للج�س���م ،مثل
الفيتامينات واملع���ادن والألياف ،ما
يجعل منها وقوداً �صاحلة لزرع �أمرا�ض
كث�ي�رة� ،أ�ش���هرها ت�ص���لب ال�رشايني،
والأزمات القلبية الوعائية ،وال�سمنة،
وفقر الدم ،و�أخطره���ا ال�رسطان ،مثل
�رسطان الثدي عند الن�س���اء ،و�رسطان
الربو�ستات لدى الرجال.
لكن ال�س����ؤال الذي يطرح نف�س���ه
ه���و :ماذا عن الوجب���ات يف املطاعم
الفاخرة؟
يتباهى �أ�صحاب املطاعم الفاخرة
وزبائنها ب�أن وجباتهم �صحية مقارنة
بغريها من وجبات املطاعم ال�شعبية،
�إال �أن درا�س���ة غربية حديثة ك�ش���فت
امل�ستور وبيّنت �أن الطعام املقدَّم يف
هذه املطاعم قد يكون م�رضاً بال�صحة؛
متام ًا كما احل���ال مع طعام الوجبات
ال�رسيعة� ،إذ وج���د العلماء �أن النا�س

ي�ستهلكون �س���عرات حرارية �أكرث يف
الأيام التي يتناولون فيها الطعام يف
اخل���ارج مقارنة مبا ي�س���تهلكونه يف
املنزل.
وتو�صل الباحثون �إىل هذه النتيجة
بع���د �أن طلب���وا من ح���واىل � 13ألف
�شخ�ص ت�سجيل ا�ستهالكهم لل�سعرات
احلراري���ة يف الأي���ام الت���ي تناولوا
فيه���ا الطعام يف اخل���ارج ،لتبينّ �أن
الأ�ش���خا�ص الذين �ش���ملتهم التجربة
ا�س���تهلكوا يف املتو�س���ط � 194سعرة

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

حرارية �أكرث يف الأي���ام التي تناولوا
فيها الوجبات ال�رسيعة ،و� 205سعرات
حراري���ة �أك�ث�ر يف الأيام الت���ي �أكلوا
يف املطاع���م الفاخ���رة ،وذلك مقارنة
مع مق���دار ال�س���عرات احلرارية التي
ا�ستهلكت يف املنزل ،وهذا بالتايل ما
�سيقود عاج ًال �أم �آج ًال �إىل زيادة الوزن
وال�سمنة.
ه���ل ال تزال مُ �رصّاً بعد على تناول
الطعام خارج املنزل؟
يف كل الأحوال� ،سواء كان اجلواب

«نع���م» �أم «ال» ،فهو قرار يخ�ص���ك
وحدك ،يف املقابل� ،إذا كان اخليار هو
اال�ستمرار يف تناول وجبات املطاعم
ال�رسيع���ة �أو الفاخ���رة ،ف�إن���ه يجب
اعتماد اخليارات الآتية:
 -1الوجب���ات ال�ص���حية اخلالي���ة �أو
القليلة الد�سم.
 -2ال�سمك �أو الدجاج وقطع اللحم غري
املدهنة.
 -3ال�صل�صات املعتمدة على النباتات
بد ًال من تلك املعتمدة على الكرميا.

 - 5 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1جتنح لل�سلم  /مر�شد
1
 - 6لعبة من لعبات الطاولة
 - 7ع�ص���ا يف الأر�ض ت�شد بها اخليمة
2
 /من ال�ساحل ال�رشقي للمتو�سط قدميا
 - 8ادخرت  /من احليوانات ذات اجللد
3
املرتفع الثمن
4
 - 9ا�س���م م�ؤنث (معكو�س���ة)  /حرف
عطف
5
 - 10مكت�ش���ف املوج���ات
الكهرومغناطي�س���ية  /خم�ت�رع قل���م
6
الر�صا�ص

7
8
9
10

�أفــقــي
 - 1خمرتع الطباعة
 - 2خمرتع الربا�شوت  /ج�سم
 - 3ن�صف رتبت  /خمرتع املفاعل النووي.
 - 4دكاكني �صناعة خفيفة  /جوال

 -4البدائل ال�ص���حية ،مثل ال�س���لطة
ب���د ًال من البطاط���ا ،واملاء ب���د ًال من
امل�رشوبات الغازية مثالً.
 -5التحك���م يف كمي���ة الطع���ام
امل�ستهلكة.
 -6ع���دم التم���ادي يف �أكل املقبالت
واملقرم�شات يف بداية الأكل.
 -7الأطعمة املطه���وة على البخار �أو
امل�شوية.
 -8الطعام القليل ال�سعرات احلرارية.
 -9االبتعاد عن �أطب���اق احللوى بعد
تناول الوجبة.
تن����س �أن تتوقف عن
� -10أخ�ي�راً ،ال َ
الأكل متى الحت بوادر ال�شبع.
�إ�ض���افة �إىل كل ما �سبق ،فقد حذّر
املركز الأمل���اين حلماية امل�س���تهلك
م���ن �أن الأطعمة اجلاه���زة والوجبات
ال�رسيع���ة تُع ّد مبنزل���ة قنابل �أمالح
موقوت���ة ،حي���ث �إنها حتت���وي على
كمي���ات كبرية من املل���ح الذي ي�ؤدي
الإفراط يف تناوله �إىل ارتفاع �ض���غط
الدم وال�سمنه والتعر�ض خلطر الأزمات
القلبية وال�سكتات الدماغية.
و�أ�ش���ار املركز�إىل �صعوبة اكت�شاف
حمتوى امللح بهذه الأطعمة من خالل
فح�ص العبوة ،لأن امل�صنعني ملزمون
فقط بذكر حمتوى ال�ص���وديوم عليها،
ولي�س حمتوى ملح الطعام .
و�أو�ضح املركز �أنه ميكن احت�ساب
كمية مل���ح الطعام املوج���ودة بهذه
الأطعم���ة م���ن خ�ل�ال ��ض�رب كمية
ال�صوديوم املدوّنة على العبوة يف،2.5
فمث ًال �إذا كان �أح���د الأطعمة املجمدة
يحتوي على  1جم من ال�صوديوم فهذا
معناه �أنه يحت���وى على  2.5جم من
ملح الطعام م���ع العلم ب�أنه ال يجوز
تن���اول �أكرث من  5جرام���ات من ملح
الطع���ام يومياً ،وذلك وفق��� ًا لبيانات
منظمة ال�صحة العاملية.

عــمـــودي
 - 1ق���وة طاغية  /حم���ب �إىل درجة
الوله
� - 2أول من اخرتع ماكنة اخلياطة
 - 3ن�ص���ف تام���ر  /خم�ت�رع احلرير
اال�صطناعي
 - 4مت�ش���ـابهان  /مت�شابهان  /ك�سب
م�سابقة
 - 5اظه���ر وجها مرحبا ومبت�س���ما /
بيت الدجاج  /ف�صل و�صنف

الحل السابق
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

 - 6يلب����س ثيابا جميلة ومريح���ة وطويلة /
خمرتع �ساعة اليد (معكو�سة)
 - 7من عنا�رص ماء البحر
 - 8خمرتع ماكنة الت�صوير امللون
 - 9مادة احلياة احلمراء  /خ�ش���وع وهدوء يف
ال�صالة
 - 10خمرتع �سماعة الطبيب
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كاريكاتير

العناق و«السيلفي» طريقة جديدة لتسديد الحساب
بد�أت �سل�س���لة مطاعم «ماكدونال���دز» يف الواليات املتحدة
الأمريكي���ة منذ االثنني املا�ضي بتطبيق ط���رق جديدة للدفع ،من
خالل العناق والتقاط �صور «ال�سيلفي» ،بد ًال من الأموال..
عامل���و املطعم بد�أوا باختيار الزبائن ع�ش���وائي ًا خالل �أوقات
حم���ددة ،ليخربوهم ب�أنهم �س���يدفعون بطريق���ة «pay with
.»lovin

وقالت املتحدثة با�سم �سل�سلة مطاعم «ماكدونالدز» �إن هناك
جمموعة من الطرق التي �س���يقبلون الدف���ع بها ،من بينها العناق
و«ال�س���يلفي» ،والتعبري عن احلب ،ومت���ت �إذاعة الفيديو الإعالين
للخدمة عرب �شا�شات بطولة كرة القدم الأمريكية «�سوبر بوول».
يُذكر �أن هذا العر�ض م�س���تمر لغاية م�ساء يوم ال�سبت الواقع
يف � 14شباط .2015

أشجار ّ
«ترد» على رسائل محبيها
تبنّى جمل�س مدين���ة ملبورن
الأ�س�ت�رالية مبادرة ت�ض���ع � 77ألف
�ش���جرة يف ملبورن �ضمن خريطة
تفاعلية ،وتدع���و الزائرين لتوجيه
ر�سائل بريد �إلكرتوين يبلغون فيها
عن م�شكالت مثل ميل �أفرع ال�شجر،
�أو نق�ص الري.
وت�س���اهم ر�س���ائل الربي���د
الإلك�ت�روين ،التي يت���وىل موظفون
ال���رد عليه���ا نيابة عن الأ�ش���جار،
يف بناء الوع���ي بالتغري املناخي
يف ملبورن التي تعت�ب�ر �أكرث مدن
�أ�س�ت�راليا قرب ًا من الطراز الأوروبي،
بف�ض���ل هند�س���تها املعماري���ة
واجلادات املزينة بالأ�ش���جار ذات
اجلذوع الكبرية.

ويتوقع املراقبون �أن نحو ربع
هذه الأ�ش���جار تقريب���اً ،ومن بينها
�أ�شجار ال�س���نديان والدردار� ،ستهلك
يف نهاية هذا العقد ،و�أن ترتفع هذه
الن�س���بة �إىل نحو  40باملئة تقريب ًا
بحلول  ،2030وت�سبب يف التعجيل
بهالكها موجات جفاف ا�ستمرت 13
عام ًا وانتهت يف .2012
ع�ض���و جمل�س املدين���ة؛ ارون
وود ق���ال لروي�ت�رز« :م���ع اجتاه
مناخن���ا لأن ي�ص���بح �أك�ث�ر تطرف ًا
علينا �أن نهتم بالأ�شجار التي تلبي
احتياجاتنا» ،و�أ�ضاف« :نهدف الآن
�إىل �أال يكون لدينا �أكرث من خم�س���ة
باملئة م���ن �أي نوع من الأ�ش���جار
باملدينة».

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

حديقة حيوان ّ
تقدم
لزوارها تدليكًا بالثعابين
تقدّم حديقة حيوان مدينة «�س���يبو»
يف الفلبني ،تدليك ًا خمتلف ًا لزوارها ،حيث
يقوم في���ه ثعبان �ض���خم وقاتل بتدليك
الع�ضالت للأ�ش���خا�ص الراغبني يف ذلك،
ي�صل طوله �إىل � 5أمتار ،ويبلغ وزنها 250
كيلوغراماً ،وكان هذا التدليك موجوداً من
قبل� ،إال �أنه عاد مرة �أخرى مبطلب �شعبي
وا�سع.
وق���ال مدي���ر احلديق���ة «جيوفاين
رومارات»� :إن الزوار ي�ش���عرون باخلوف
يف البداية ،لكن معظم من يجربون تدليك
الثعابني يعربون عن �إعجابهم به ،كا�شف ًا
�أن هذا العر�ض يُق���دَّم فقط للراغبني يف
دفع تربعات تذهب ل�صالح �إدارة احلديقة.
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:

