هل يتجاوز مجلس الوزراء العراقيل؟
ألمـــــــة واحـــــــدة
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يبدو �أن جمل�س ال���وزراء لن يعقد اجتماعه ال���دوري قريباً،
ب�سبب اخل�لاف يف داخله ح��ول �آلية عمل احلكومة ،حيث ي�ص ّر
«حزب الكتائب» على الإجماع يف اتخاذ القرارات ،ويقرتح «تكتل
التغيري والإ���ص�لاح» الثلث والثلثني ب�شكل ع���ام ..والنتيجة �أن
جمل�س الوزراء يبقى «مكربجاً» بال �إنتاج ..علماً �أن الد�ستور حدد
عمل جمل�س الوزراء ب�شكل وا�ضح ال لب�س فيه.

السنة السابعة  -الجمعة  1 -جمادى األولى 1436هـ  20 /شباط  2015م.
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االفتتاحية

هل يرجع الحريري إلى السعودية؟

أهل الكهف
بع����ض لبن���ان« ،املعتدل» �أو املعت ّل ج���داً ،ثابت يف
مواقفه ور�ؤاه؛ ال يتغري وال يتبدل ،وال ميل من تكرار طروحاته
التي جتاوزتها الأحداث وخنى عليها الزمان.
بع�ض لبنان ما زال يعتقد �أن العامل بحرية �أمريكية يتحكم
به���ا «املارينز» ،و�أن القرن احلايل  -كما يقول �أوباما  -هو
قرن �أمريكي بامتياز ،ومن واجب «عقالء» العامل القبول بهذا
القدر واخل�ضوع له.
بع�ض لبنان ما زال يعتق���د �أن اخلطر الداهم عليه يتم ّثل
املوجه نحو العدو ال�صهيوين ومن يقف
باملقاومة و�سالحها
َّ
خلف���ه ،وما زال هذا العدو يحت ّل بع�ض �أرا�ضي لبنان ويطمع
مبياه���ه ..هذا العدو الذي ا�ستباح لبن���ان وهدم قراه وبع�ض
خميمات اللجوء الفل�سطيني فيه ،وحا�رص بريوت لأ�شهر عدة،
ومنع عنها الغ���ذاء واملاء والكهرباء ،و�أبت الركوع ،ف�أمطرها
بقنابل �أمريكية من الرب والبحر واجلو خالل يومني ،مبا يوازي
القوة التدمريية لقنبلتني من نوع قنبلة هريو�شيما النووية،
وا�ستمرت يف �صمودها.
بع����ض لبنان ما زال يعتق���د �أن قوة لبن���ان يف �ضعفه،
ويرف�ض بناء جي�ش حديث التنظيم والت�سليح ال تقرر �أمريكا
و«�إ�رسائي���ل» نوعي���ة �سالحه ،ويعت�ب�ر �أن ال�سالح الرو�سي
يل ّوث «القيم» اللبناني���ة ،و�أن �سالح �إيران «حمرّم» �رشع ًا،
�أما ال�سالح امل�سموح به ،فهو �س�ل�اح «املكرمة» ال�سعودية
واملُجاز «�إ�رسائيلي ًا» ،وغري املنتظَ ر و�صوله حتى �إىل ما �شاء
اهلل.
بع�ض لبنان ما زال يعتقد �أنه قادر على «حتييد» لبنان
والن����أي به عن حميطه ،رغ���م درو�س التاري���خ املديد الذي
يد ّل عل���ى عك�س ذلك ..بع�ض لبنان يحل���م ب�إبعاد املقاومة
عن مقاومتها ،ويحل���م بتعطيل �سالحه���ا ،وب�إجبارها على
االن�سح���اب من �سورية ،ومن جبهة اجلوالن ،ويحلم بالتحكُّم
بقراراته���ا يف لبنان ،وي�ضع ذلك �رشط��� ًا ملحاورتها ..بع�ض
لبنان ال يفهم ت�سارع الأحداث يف العامل واملحيط والداخل.
�أهل الكهف م�شغولون باجرتار �شعاراتهم وتكرار مناوراتهم،
وت���رداد «�صلواتهم» لأ�سيادهم الإقليمي�ي�ن والدوليني ..هم
ال يعلم���ون �أن عهد �سيادة �أوروبا و�أم�ي�ركا على هذا العامل
ق���د ولىّ  ،و�أن املوازين الع�سكري���ة واالقت�صادية وال�سيا�سية
ال�سابق���ة �آخذة يف التب��� ُّدل ،و�أن «�إ�رسائي���ل» مل تعد ع�صا
�أمريكا الغليظة؛ تن�رش الرع���ب واخلوف يف حميطها ،وته�شّ
به���ا �أمريكا لإدخ���ال �شعوب العامل العرب���ي والإ�سالمي �إىل
ح�ضريتها ..هم ال ي�ص ّدقون �أن «�إ�رسائيل» �أ�ضحت «�أوهن من
بيت العنكب���وت» ،رغم �سالحها النووي ،و�أن �أيامها �أ�صبحت
معدودة.
ال يدرك �أه���ل الكهف �أن «الفو�ض���ى اخلالقة» التي دعت
�إليه���ا �أمريكا و�أوق���دت نريانها يف الوط���ن العربي وحميطه
الإ�سالم���ي مل «تخلق» ما ا�شتهته� ..صحيح �أنها �أغرقت هذه
الأر�ض بالدماء ،لكنها �أيقظ���ت و�ستوقظ املزيد من املقاومة
والت�صدي لكل �أنواع امل�ؤامرات ،و�ستبني م�ستقب ًال �آخر ،حترر
الأر�ض والإن�سان ،وتطلق طاقات بناءة جديدة ل�صالح �شعوب
املنطقة والعامل �أجمع.

غالب �أبو م�صلح
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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

مل ت����أتِ �إطاللة الرئي����س �سعد احلريري
بجديد يف الذكرى العا��ش�رة الغتيال والده،
�سوى �أنه ب���د�أ «الب�سملة واحلمدلة» لكلمته
بالرتحُّ ���م عل���ى املل���ك ال�سع���ودي الراحل،
وحميي ًا امللك الآت���ي ،وويل عهده ،وويل ويل
عه���ده ،وبدا وك�أنه ق���ادم يف زيارة �إىل بلده
الثاين ،ولوال اخل�شية م���ن �أن كل «� 14آذار»
لن تعوِّ�ض غيابه عن اخل�شبة ،ملا ح�رض ،ومل
تنج���ح «ال�سوبرانو» وال �أغاين «الراب» من
�إعادة احلياة هنيهات من جمد م�ضى ،لأن كل
ما ح�صل يف احتفالية البيال جمرد جماملة
اجتماعية مل تعد تالم�س الواقع الذي يعي�شه
ال�شعب اللبناين طيلة غياب احلريري.
ب�ضع كلمات قاله���ا النائب �أحمد فتفت
قبل �ساعات من �إطالل���ة احلريري ،اخت�رصت
فحوى الكلمة ،دون احلاجة �إىل كل االحتفالية:
«لدينا ثالثة خيارات مع ح���زب اهلل� :إما �أن
نواجهه بال�سالح� ،أو نتنحى جانب ًا ونرتكه� ،أو
ندخل معه يف حوار لتنفي�س االحتقان ..فكان
اخليار الثالث».
«�صحوة» الرئي�س �سعد احلريري للحوار
مع حزب اهلل �شبيه���ة يف «ال�شارع ال�سُّ ني»
اللبن���اين بحرك���ة «ال�صح���وات» العراقية
املنتف�ض���ة عل���ى التكفري ال���ذي زرع املوت
والدم���ار يف البيئة ال�سُّ ني���ة �أكرث من �سواها؛
هذا التكفري الذي دفع ال�سُّ نة ثمنه من جهات
ثالث:
الأوىل :عندما احتُ�سبت الرايات ال�سوداء
(دينياً) عليهم ،وحمّلتهم م�س�ؤولية الإرهاب.
والثاني���ة» عندم���ا انح��س�ر «�إ�س�ل�ام
االعت���دال» �أم���ام التط���رف الأعم���ى ،و�ساد
التكفريي���ون عل���ى «ال�ش���ارع ال�سُّ ني» يف
املناط���ق الت���ي احتلوها ،وحكم���وا بالذبح
والرجم واحل���رق كافة املناطق التي �سيطروا
عليها.
والثالث���ة :عندما ب���دت «دول االعتدال
ال�سُّ ني���ة» وك�أنه���ا تنه���زم �أم���ام «�إي���ران
ال�شيعي���ة» ،الت���ي حتق���ق االنت�ص���ارات
امل�رشوع���ة� ،سواء يف ملفه���ا النووي� ،أو يف
احلفاظ على بع�ض املناطق �آمنة يف العراق،
�إ�ضافة �إىل االنت�صارات ال�ساحقة التي حققها
احلوثيون يف اليمن ،واالنتفا�ضة التي مل ولن
تنطف���ىء جذوتها يف البحري���ن قبل ح�صول
املواط���ن البحريني على حقوق���ه البديهية،
ي�ضاف �إليها ت�رصيح امل�س�ؤول الإيراين الرفيع
قا�س���م امل�سلماين ب�أن نهاية «داع�ش» باتت
قريبة ،والت�رصي���ح العلني لقائد يف اجلي�ش
ال�سوري ب����أن قوات �إيراني���ة ومن حزب اهلل
ت�شارك يف معارك الق�ض���اء على «الن�رصة»
وبقايا «اجلي�ش احل���ر» يف مثلث دم�شق -
القنيطرة  -درعا.
«ال�صحوة» اللبنانية للرئي�س احلريري
و«تيار امل�ستقبل» لي�س���ت بعيدة �أي�ض ًا عن
«�صح���وة» م�رص وتون�س ع�ب�ر انتفا�ضتهما
على «الإخ���وان امل�سلمني» ،وعن «�صحوة»
الأزه���ر ال�رشيف وثورته عل���ى رايات املوت،
وعن املوقف الر�سم���ي امل�رصي «املحرّ�ض»
عل���ى اجلماعات املتطرفة الت���ي باتت تهدد
الكيانات ال�سيا�سي���ة ال�سُّ نية ،وال هي بعيدة
ع���ن الهلع ال�سعودي من ارتدادات ما ارتكبته
اململكة يف ما ي�سمى «الربيع العربي» ،مما
دفع القيادة ال�سعودية اجلدي���دة �إىل �إق�صاء
�أمثال بن���در بن �سلطان عن احلكم ،وكف اليد
عن ملفات الإقليم.
لك���ن الرئي����س احلريري لي����س حراً يف

الرئي�س �سعد احلريري م�شاركاً يف الذكرى العا�شرة الغتيال والده

ممار�س���ة اعتداله ال�سُّ ن���ي يف لبنان ،وعندما
طُ رحت م�س�ألة النائب املتطرف خالد ال�ضاهر
عل���ى خلفي���ة ت�رصيحاته الأخ�ي�رة ،ح�صل
انق�سام يف الر�أي �ضمن «امل�ستقبل» ،حيث �إن
بع�ض �صق���ور الكتلة نبهوا من تداعيات قرار

«صحوة» الحريري للحوار
شبيهة بحركة «الصحوات»
العراقية المنتفضة على
التكفير

ف�صل ال�ضاهر على ال�شارع ال�سني ،فيما جاء
رد �أع�ض���اء �آخرين ب�أنه «ال ميكن ال�سري وراء
ال�شارع يف كل الأمور ،و�إال ملا كنا قد اتخذنا
قراراً مبحاورة حزب اهلل».
امل�ؤي���دون لل�ضاهر يف ع���كار انعك�ست
م�س�ألة �إق�صائ���ه �سلب ًا عليهم ،و�أعلن بع�ضهم
ان�شقاقهم عن «تيار امل�ستقبل» ،لأن الأجواء
«العكارية» لي�ست مت�أثرة فقط بوجود �آالف
من ال�سوريني املعار�ضني لنظ���ام الأ�سد ،بل

(�أ.ف.ب).

هم �أي�ض ًا ناقمون على الوعود «امل�ستقبلية»
ب�إمناء ع���كار ،وتخ�صي�ص مبل���غ  50مليون
دوالر له���ذه الغاية ،والت���ي مل يتحقق منها
�شيء يُذكر.
للرئي�س احلري���ري ح�ساباته الدقيقة يف
خارطة طريق الع���ودة �إىل �شارعه ،وبالتايل
اجلي�ش
ُ
�إىل لبن���ان ،ومن م�صلحت���ه �أن يطهّر
هذا ال�شارعَ من التط���رف� ،سواء يف طرابل�س
�أو عكار �أو �صي���دا ،و�أن ت�صمد املقاومة على
احل���دود ل�ص ّد هجمات الإرهابيني ،لأن البديل
ع���ن القادة املتطرفني لدى بع�ض �سُ نة لبنان
هم الحق ًا �آل احلريري ،نتيجة غياب زعامات
�سُ نية �أخرى ع���ن توحيد جزئي لهذا ال�شارع،
وبانتظ���ار ذل���ك ،وبانتظار ج�ل�اء ال�رصاع
الإقليمي ال بد للحريري مهما �أقام يف لبنان
من العودة �إىل ال�سعودية ل�سببني:
�أوالً :لأن وج���وده مين���ح اململكة �رشف
احت�ض���ان رمزي���ة �سُ ني���ة ،ومينحه���ا حرية
ممار�سة ال���دور يف مماحكة �إيران ،وثاني ًا لأن
ه���ذا الوجود مينح احلري���ري القوة املذهبية
ال�ستعادة �شارعه من براثن ال�ضاهر واملرعبي
وم���ن ينت�سب �إليهما يف ع���كار ،ومن حلفاء
الأم����س يف طرابل�س ،ومن قب�ضة �أ�سامة �سعد
يف �صيدا ،ويبقى البق���اع �سه ًال ممتنع ًا على
احلريري ،مادام النظام ال�سوري مل ينك�رس ومل
ينت��ص�ر ،ومادام احلوار مع حزب اهلل باقٍ يف
م�ستوى تنفي�س االحتقان ورفع العتب.

�أمني �أبو را�شد
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لماذا العنصرية المفاجئة في التعامل مع السوريين؟
ثم���ة عن�رصية �أطلّت فج�أة يف لبنان� ،ضد
ال�سوريني ،وحتدي���داً «النازحني» ،و�صلت �إىل
ح ّد اتباع النم���ط اخلليجي بالن�سبة للعمالة
الأجنبية؛ من حيث توفري «الكفيل».
ومنذ بدايات الأزمة ال�سورية ،علت �أ�صوات
كان �أبرزها لـ«التيار الوطني احلر» ،ب�رضورة
تنظيم «النزوح ال�سوري» ،حتى ال يتحول �إىل
«ك���رة ثلج» يعجز لبن���ان الر�سمي عن وقف
تدحرجها ،لك���ن متع�صبي «� 14آذار» وبع�ض
«الإ�سالمي�ي�ن وبع�ض لبن���ان الر�سمي رف�ض
ذلك ،واتهم مَ ن يطالب بهذا الأمر بالعن�رصية.
ي�ضاف �إىل كل ذلك ،ن�شوء جمعيات لإيواء
وم�ساع���دة «النازحني» كالفط���ر؛ مل يُعرف
كيف وملاذا ن�ش�أت ،وما هي كمية الأموال التي
و�صلت �إليها ،وكيف وزعت� ،أو كيف نُهبت؟
و�إىل كل ذلك ،كان ثمة جمعيات خليجية
حتمل امل�ساع���دات لتوزيعها يف كل املناطق،
ومعظمه���ا كان ال يت ّم بتن�سي���ق مع اجلهات
اللبناني���ة املعنية ،وكانت حتظ���ى بتغطية
�إعالمية كبرية من الإع�ل�ام اخلليجي وبع�ض
اللبن���اين ،والوقائ���ع ت�شري هن���ا �إىل �أن هذه
املعونات يف معظمها كانت لأغرا�ض �سيا�سية
ومذهبية لي�س �إال.
غ�ض
و�أك�ث�ر م���ن ذلك ،فق���د كان هن���اك ّ
طرف عن ن�شاط���ات «املعار�ضات» يف و�سط
جتمع���ات «النازحني» ،حي���ث حمل الإعالم
على �سبي���ل املثال ال احل��ص�ر �أن «تن�سيقية
الالجئ�ي�ن ال�سوريني يف لبن���ان �أقامت دورة
تدريبية الئتالف اجلمعي���ات اخلريية لإغاثة
الالجئني»( ..الحظوا ه���ذا التعبري :تن�سيقية،
الالجئون ،ولي�س النازحني).
ب�أي ح���ال ،ف�إن «النازح�ي�ن» ال�سوريني
امل�سجلني من قبَل املفو�ضية العليا لالجئني،
والبال���غ عدده���م � 600ألف الج���ئ على نحو
 1.200نقط���ة يف جمي���ع املحافظ���ات ،م���ع
�أرجحية وا�ضحة يف البق���اع وال�شمال ،رفعوا
عدد ال�سكان يف العديد من البلدات والقرى �إىل
�أكرث من ال�ضعف.

احلكومة اللبنانية تق���دّر عددهم مبليون
ون�ص���ف املليون «ن���ازح»� ،أي ما يوازي ثلث
ال�شعب اللبن���اين ،وهذا يعني �أنه���ا م�أ�ساة..
�أوالً ،لأهلنا ال�ضيوف ال�سوريني ،الذين خ�رسوا
منازلهم وبع�ض �أف���راد عائالتهم ،وجل�أوا �إىل
لبن���ان الذي خ�ب�ر �أهله لعق���ود طويلة هذه
املعاناة ،وثاني��� ًا لأنهم يعي�شون حالي ًا معنا
يف بل���د يعاين م���ن انق�سام �سيا�س���ي و�أزمة
اقت�صادي���ة اجتماعية و�أمني���ة تنعك�س على
«النازح�ي�ن» ال�سوريني يف خمتلف �أبعادها،

هل تستحق العائالت
السورية التي أحسنت
استقبال اللبنانيين عام
المنظمة
ِّ
 2006التدابيرَ
لدخولهم إلى لبنان؟

وم���ا ينطوي عل���ى ذلك من ارتف���اع م�ستوى
املخاطر عل���ى املعي�شة و�سوق العمل والبنى
التحتية واخلدمات العامة..
فبالإ�ضافة �إىل الت�ضامن مع «النازحني»
يف م�أ�ساته���م ،ال ب���د م���ن توجي���ه التحية
�إىل ال�شع���ب اللبناين و�أهلن���ا يف املخيمات
الفل�سطيني���ة حلُ�سن ا�ستقب���ال «النازحني»
ال�سوريني ،والتي كان قد �سلّفها �سابق ًا ال�شعب
ال�س���وري للنازحني اللبناني�ي�ن �إبان العدوان
«الإ�رسائيلي» على لبن���ان عام  ،2006حيث
ا�ست�ضاف���ت العائ�ل�ات ال�سوري���ة حوايل 260

�ألف نازح لبناين ،بادلتهم العائالت ال�سورية
والفل�سطيني���ة اجلميل يف حمنته���م الراهنة،
كذل���ك وجود حوايل � 300ألف عامل �سوري يف
لبنان قبل املحنة� ،ساهم يف امت�صا�ص عملية
النزوح ن�سبياً.
لق���د �شكل���ت التدابري الر�سمي���ة الأخرية
لتنظيم «النزوح» نوع ًا من العن�رصية ،ف�أُخذ
«ال�صالح بعزا الطالح» ،فهل هناك من يقنعنا
كيف وملاذا مل يتمكّ���ن الفنان املعروف �أمين
ر�ضا من دخ���ول الأرا�ض���ي اللبنانية؟ وكيف
مل يتمكّ���ن الفن���ان ال�سوري املع���روف ق�صي
خويل من املج���يء �إىل لبنان ،بعد �أن اكت�شف
�أنه بحاجة �إىل كفي���ل �أو �إىل دعوة؟ وغريهما
العديد من الأمثلة.
ثمة حقيق���ة ال بد من االعرتاف بها ،وهي
�أن النزوح ال�سوري ال بد له من التنظيم ،و�أوىل
�رشوطه �أن يت���م التن�سيق مبوجب املعاهدات
املربمة مع الدولة الوطنية ال�سورية ،واالمتناع
عن الأ�سل���وب العدائ���ي نحوه���ا ،وحماولة
اال�ستقواء باملعار�ضات عليها.
وثانيه���ا :االط�ل�اع على �أعم���ال ووثائق
ون�شاط مئات اجلمعي���ات الإغاثية؛ اللبنانية
منه���ا واخلليجية ،والتي يف معظمها ال ت�صبّ
يف خدم���ة «النازحني» بقدر م���ا ت�صبّ يف
�أهداف مذهبية �أو م�ساعدة الإرهابيني.
�إنن���ا يف لبنان �أمام كارث���ة حقيقية بعد
�أن ارتف���ع ع���دد املقيمني م���ن  4ماليني �إىل
 5.5ماليني ن�سمة دفع���ة واحدة ،وكارثة �أمام
تخل���ي احلكومة ع���ن م�س�ؤولياته���ا �إزاء هذا
الواق���ع ،وعدم التن�سيق مع منظمات املجتمع
املدين اللبن���اين ،وترك امل�س�ؤولية على عاتق
املفو�ضية ال�سامية لالجئني وبع�ض املنظمات
الدولي���ة ،واجلمعيات اللبنانية والفل�سطينية،
وجمعي���ات خليجي���ة م�شبوه���ة يف تطرفها
ودعمها للإرهابيني ،وع���دم توفّر امل�ساعدات
اخلارجية بال�شكل املطلوب.

�سعيد عيتاين

¡ هل �سيغادر �رسيعاً؟

ت�ساءل���ت م�صادر من «� 14آذار» م���ا �إذا كان رئي�س
«تيار امل�ستقبل» �سعد احلريري �سيغادر لبنان �رسيع ًا
�إىل مقره يف اململكة العربية ال�سعودية� ،أم �أنه �سينتظر
حتى � 14آذار املقبل للم�شارك���ة يف الإعالن الذي تُعدّه
ق���وى � 14آذار وتعقد من �أجله خل���وات مطوّلة يف هذه
الأيام.

¡ املرحلة ال حتتمل

عُ ل��م �أن ن�ص��يحة دولي��ة و�إقليمي��ة تلقّاه��ا رئي���س
احلزب التقدمي اال�ش�تراكي النائ��ب وليد جنبالط ،بعدم
اعتزاله العمل ال�سيا�س��ي ،لأن املرحلة ال حتتمل التدريب
والتمرين والـ«.»stage

¡ حتيا اململكة

كان الفت��� ًا يف احتف���ال الذكرى العا��ش�رة الغتيال
الرئي����س رفيق احلري���ري� ،أن وريث���ه ال�سيا�سي ا�ستهل
خطابه املح�ضرَّ �سلف ًا بتوجيه التحية والتقدير والوالء
للمل���ك ال�سعودي وويل عه���ده وويل ويل عهده ،قبل �أن
ي�أتي على الذكرى واملنا�سبة.

¡ رهن امليدان

ق��ال نائ��ب �شم��ايل �إن عودة زميل��ه خال��د ال�ضاهر
�إىل كتل��ة امل�ستقبل «يف العلن» مرهون��ة بتطوُّر الو�ضع
املي��داين يف ال�سل�سل��ة ال�رشقي��ة ،مذكّ��راً ب���أن مرجعي��ة
ال�ضاه��ر مل تكن يوم ًا �سعد احلريري ،والكل  -يف الكتلة
وخارجها  -يعرف ذلك.

¡ تبخري

رب���ط �أح���د منظّري «الق���وات اللبناني���ة» اغتيال
الرئي�س رفيق احلريري بوح���دة تيار وحمور املقاومة،
ملمّح��� ًا �إىل �أن احلريري كان عائق��� ًا �أمام قتال املحتل
«الإ�رسائيل���ي» ..بينما كتب �أحد املبخّ رين �أن احلريري
كان وراء �إن�ش���اء ومتويل �أوائ���ل املجموعات املقاومة
يف الع���ام  ،1982والتي كانت �أول من نفّذ عمليات �ضد
املحتل انطالق ًا من �صيدا.

¡ يف الأحالم

ا�ستغ��رب قي��ادي «و�سط��ي» م��ا نُ�رش عل��ى ال�صفحة
الأوىل لإحدى ال�صحف من �أن تراجُ ع قطاع الكهرباء يف
لبن��ان والتغذية مع برنامج التقن�ين ح�صل بعد اغتيال
الرئي���س احلري��ري ،و�أن التي��ار الكهربائ��ي كان 24/24
عندم��ا كان يف ال�سلطة ..وقال القيادي مب�سحة �ساخرة:
من��ذ �أن وعي��تُ و�أنا �صغري مل تكن الكهرباء � 24ساعة يف
لبن��ان �إال يف الأحالم ،وميكن كان عم يحكي عن احللم،
وبتمرق ع النا�س وع اجليل اجلديد».

�إنا هلل و�إنا �إليه راجعون
�أحرّ التعازي لل�شيخ جربي

تتق���دم �أ�رسة جريدة «الثب���ات» من �أمني عام
حركة الأمة �سماح���ة ال�شيخ د .عبد النا�رص جربي
ب�أح���رّ التعازي بوفاة «حمات���ه» ال�سيدة انت�صار
�صاحلاين  -الفاكهاين ،راجية من اهلل العلي القدير
�أن ي�سكنه���ا ف�سيح جنان���ه ،و�أن يُلهم �أهلها ال�صرب
وال�سلوان.

�أحر التربيكات لل�شيخ ح�سان عبداهلل

تتقدم �أ�رسة جريدة «الثبات» من رئي�س الهيئة
الإدارية لتجمع العلماء امل�سلمني يف لبنان؛ ال�شيخ
ح�سّ ���ان عبداهلل ،ب�أرفع التربي���كات با�ست�شهاد ابن
عمه امل�صوّر التلفزيوين الزميل ح�سن عبداهلل� ،أثناء
تغطيته وت�صويره املعارك الدائرة يف حلب وريفها
ال�شمايل� ،آملة من اهلل العلي القدير �أن يح�رشه مع
الأولياء وال�صاحل�ي�ن ،و�أن يتغمده بوا�سع رحمته،
و�أن يُلهم �أهله ال�صرب وال�سلوان.
�سوريون عند نقطة امل�صنع احلدودية ينتظرون احل�صول على ت�أ�شرية دخول الأرا�ضي اللبنانية
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دالالت تقدم الجيش السوري في الشمال والجنوب
«م�ص�ي�ر العامل الي���وم يُ�صنع يف
املنطقة» ..قاله���ا ال�سيد ح�سن ن�رصاهلل
يف خطابه الأخري.
�إذا كان العامل فع�ل�اً يريد مواجهة
الإره���اب الذي بد�أ يط���رق �أبواب الغرب
والوالي���ات املتح���دة ،فعل���ى الغ���رب
و«اليانك���ي» �أن يع���ي متام��� ًا �أن
اللع���ب با�س���م «الإ�س�ل�ام التكفريي»
ال�ستهداف ال���دول والأنظم���ة املعادية
للكي���ان ال�صهي���وين ،وحتدي���داً �سورية
والعراق ،قد انته���ى ،وعليه الإقالع عن
ا�ستغالل الإرهاب ال���ذي �صنعته �أجهزة
ا�ستخباراتي���ة با�س���م «الإ�سالم» تارة،
وبا�س���م «املعار�ض���ة» املعتدلة طوراً،
ف�سوري���ة لي�س���ت نيكاراغ���وا ،ومرتزقة
الإره���اب (متطرفون �أو معتدلون) لي�سوا
«كون�ت�را» ،فـ«الكون�ت�را» ب����أي حال
�صاروا يف مزابل تاريخ �أمريكا الالتينية.
�أما الآخرون من العرب ،فال يُعقل �أن
يكون ردّهم على طريقة ملك الأردن الذي
�أرغ���ى و�أزبد بع���د �أن �أحرقت «داع�ش»
الطي���ار الك�سا�سب���ة ،وال عل���ى طريقة
الرئي�س امل��ص�ري عبد الفتاح ال�سي�سي،
بع���د �أن نحر الإره���اب «الداع�شي» 21
م�رصي ًا يف ليبيا ،حيث هدّد وتوعّد.
الأول يه���دد «داع����ش» يف وق���ت
ين�سّ ق في���ه مع الع���دو «الإ�رسائيلي»
لدعم «الن��ص�رة» يف اجلنوب ال�سوري،
ويقيم عل���ى �أرا�ضيه مع�سكرات التدريب
للإرهابي�ي�ن ،من �أج���ل تخريب �سورية،
بالتن�سيق م���ع املخاب���رات الأمريكية
واملو�ساد ،والث���اين مل يح�سم �أمره بعد
ب�ش�أن عالقات���ه اخلليجي���ة ،خ�صو�ص ًا
ال�سعودي���ة؛ امل�ص���در االيديولوج���ي
والتمويل���ي الأ�سا�س���ي للإرهاب ،ويف
مواقف���ه العنيفة �ضد اليم���ن ،وحتديداً
الق���وى الثورية فيه���ا ،وذهابه �إىل حد
اخلوف والتخوي���ف على قناة ال�سوي�س،
جراء التط���ورات اليمني���ة ال معنى له
�سوى �إر�ضاء مملكة الرمال..
مواجه���ة الإره���اب «الداع�ش���ي»
و«القاعدي» ال تت ّم على طريقة �شيوخ

تقدم اجلي�ش ال�سوري ال�سريع واحلا�سم يف حلب وريفها جاء يف توقيت بالغ الداللة

القبائ���ل ،لأن ظاهرة الإرهاب حتت ا�سم و�سلط���ة وخالف���ة ،وحتريف��� ًا مروّع��� ًا
«الإ�سالم» تتداخل فيها عقائد و�إغراءات للعقي���دة والدي���ن ،كان���ت �أر�ضيته قد
مذهلة؛ ما ًال وجن�ساً ،وخمابرات ومو�ساد ن�ش����أت يف التاريخ احلدي���ث مع والدة
«الوهابية» و«الإخوان» ،امل�ستولَديْن
من الرحم والتمويل الإنكليزي.
ب�أي ح���ال ،ثم���ة تط���ورات د�سمة
ت�سجَّ ���ل يف املي���دان ال�س���وري يف كل
االجتاه���ات ،و�آخرها اقتح���ام امل�شهد
عمليات الجيش السوري املي���داين يف اجلبه���ة ال�شمالية ،بفعل
الميدانية األخيرة نسفت تق���دُّم اجلي����ش ال�سوري ب�ش���كل �رسيع
وحا�س���م يف حلب وريفه���ا ،يف توقيت
خطط محور الشر المعادي بالغ الداللة ،وتزامن ًا مع مثول املبعوث
الأممي �إىل �سورية �ستيفان دي مي�ستورا
لدمشق
�أمام جمل����س الأمن ال���دويل ،بعد نيله
موافقة الدولة الوطني���ة ال�سورية على
خطته الرامية لتجميد القتال يف حلب،

والذي ردّت عليه املجموعات الإرهابية
بق�ص���ف الأبرياء يف املدين���ة ،بتوجيه
وا�ضح م���ن احلكم اال�ستب���دادي لرجب
طي���ب �أردوغ���ان يف تركيا ،ف���كان الرد
احلا�سم لدم�شق �أن خطة دي مي�ستورا لن
تكبّل يد اجلي�ش يف ريف حلب ال�شمايل،
الذي ال تخفي �أنق���رة �أنها تريده منطقة
عازلة بقرار غرب���ي ،وبالتايل ف�إن هذه
التطورات جاءت قبل �ساعات من تقدمي
دي مي�ستورا تقريره ،ما يعني �أن اجلي�ش
ال�سوري يفر�ض معادالت جديدة و�صلت
�إىل ح���د فك الطوق ع���ن املدينة ،مروراً
بفك احل�صار عن بلدت���ي ُنبّل والزهراء،
والأهم قطع طريق الإمداد من تركيا.
�إذاً ،ب�ساعات متكَّن اجلي�ش ال�سوري
م���ن تعزيز مواقعه �شم���االً ،فيما وا�صل

ّ
كيف يجند التكفيريون الشباب اللبناني؟
بع���د ورود معلوم���ات ون��ش�ر وبثّ
تقاري���ر �صحافي���ة حول التح���اق بع�ض
ال�شباب اللبن���اين بالتنظيمات التكفريية
امل�سلحة املنت�رشة يف دول املنطقة ،ولأن
غالبية ه�ؤالء ال�شباب قادمون من طرابل�س
وال�شمال ،يُطرح ال�س�ؤال :كيف ينتقلون من
مناطقهم �إىل مقا ّر املجموعات التكفريية؟
ومن ي�سهّل لهم ذلك؟
ي�ؤك���د م�ص���در �إ�سالم���ي طرابل�س���ي
وا�سع االط�ل�اع ،عدم وجود غرفة عمليات
خا�صة لتجنيد ال�شب���اب يف «املنظمات
اجلهادي���ة» يف عا�صمة ال�شم���ال ،الفت ًا
�إىل �أن معظ���م حاالت االلتحاق بالتيارات
املت�ش���ددة متّ���ت ع�ب�ر مواق���ع التوا�صل
االجتماعي ،خ�صو�ص ًا «فاي�سبوك» ،حيث
يتوا�صل من خالل���ه «�سما�رسة التكفري»
مع الراغبني بـ«اجله���اد» ،م�شرياً �إىل �أن

عر�س���ال وجروده���ا هي املحط���ة الأوىل
لل�شباب ،حيث تتم ت�شكيالتهم �إىل �سورية
�أو الع���راق� ،أو البقاء يف «اجلرود»؛ وفق ًا
ملا تدعو احلاجة.
وع���ن توزي���ع «اجلهادي�ي�ن» ب�ي�ن
تنظيم���ي «داع�ش» و«جبه���ة الن�رصة»
و�سواهما ،يعترب امل�صدر �أن «املاي�سرتو»
واح���د ،كا�شف ًا عن دور كبري لال�ستخبارات
الأردني���ة والرتكية يف هذا ال�ش�أن ،ال�سيما
يف املرحلة الفائتة.
كذل���ك ي�شري امل�ص���در �إىل �أن عمليات
انتق���اء «ال�شباب اجله���ادي» حت�صل يف
امل�ساج���د ،وحتدي���داً من خ�ل�ال الدرو�س
الدينية ،حي���ث يراقب «�سما�رسة التكفري»
حما�س ال�شباب واندفاعهم ،وبالتايل �إمكان
جتنيده���م مل�صلحة اجلماع���ات الأ�صولية
املت�ش���ددة ،يتبع ذلك التوا�صل مع ال�شباب

الراغب�ي�ن بالقتال عرب و�سائ���ل التوا�صل
االجتماع���ي يف معظم الأوق���ات ،وتقدمي
الت�سهيالت لهم.
ويرجّ ح امل�صدر وجود خاليا تكفريية
نائمة «غ���ب الطل���ب» يف «طرابل�س»
وبع�ض مناط���ق ال�شم���ال ،م�ستفيدة من
وج���ود بيئ���ة حا�ضنة له���ا ،ال�سيما يف
ا�ستمرار �رصاع املحاور ،و�شعور ال�شباب
ال�سُّ ن���ي بحالة من ال�ضي���اع بعد �إخفاق
اململكة ال�سعودي���ة يف �سيا�ستها حيال
التطورات الت���ي حتدث يف املنطقة ،الأمر
الذي يحفّزه���م لالن�ض���واء يف التيارات
«الوهابي���ة» التي تدّع���ي «ن�رصة �أهل
ال�سنة».
ويف �سي���اق مت�صل ،ي�ؤك���د امل�صدر
ا�ستقرار الو�ض���ع الأمني يف «الفيحاء»،
ال�سيم���ا بعد الإج���راءات االمني���ة التي

يتخذه���ا اجلي����ش اللبن���اين ،ومالحقة
امل�شبوه�ي�ن واملطلوب�ي�ن� ،إ�ضاف���ة �إىل
ا�ستم���رار احلوار بني «تي���ار مل�ستقبل»
وحزب اهلل ،وانطالق حراك �سيا�سي جديد
يف املدينة ،بعد متلمل ال�شارع الطرابل�سي
م���ن �أداء «التي���ار الأزرق» وتناق�ضاته
يف التعاط���ي مع امل�ستج���دات الأخرية،
كاحلوار مع حزب اهلل ،ومكافحة الإرهاب،
برز ذلك جلي��� ًا بعد خطاب الرئي�س �سعد
احلريري الأخري يف «البيال» ،فقد حاول
ا�ستنها�ض جمهوره و�شد ع�صبه بح�ضوره
ال�شخ�صي يف ذكرى وال���ده ،وانتقاد دور
احل���زب يف حربه على الإرهاب ،ومد اليد
للحوار مع املقاومة يف �آن!
الري���ب �أن هذا التناق����ض� ،إ�ضافة �إىل
�إهم���ال «احلريري�ي�ن» لث���اين �أكرب املدن
اللبنانية �إمنائي���اً� ،أ�سهما يف بداية بلورة

تقدُّم���ه جنوب��� ًا عن���د مثل���ث درعا -
القنيط���رة  -ري���ف دم�ش���ق ،وفر����ض
معادالت ميدانية جديدة ،يف زمن تو�سع
املخاطر الإرهابية يف كل اجتاه ،ب�شكل
بات ه��� ّم وخوف الأوروبي�ي�ن كبرياً من
تواجد «الدواع�ش» يف ليبيا ،وتهديدهم
روما التي �أعلنت عن ا�ستعدادها لقيادة
حتالف دويل ملواجهة الإرهابيني يف بلد
عمر املخت���ار ،بعد �أن �شعرت �أن مو�سى
ما �صنعه املو�ساد واالمريكيني والغرب
و�صلت فع ًال �إىل ذقنها.
باخت�ص���ار� ،إن قرار ف���ك الطوق عن
حلب وف���ك احل�صار عن نب���ل والزهراء
وقطع طريق االمداد م���ن تركيا ،وقبلها
ا�ستعادة اجلبه���ة اجلنوبية ،قرار حا�سم
اتخذته دم�شق ،وال عودة عنه ،العتبارات
منها م���ا يت�صل بالتط���ورات ال�سورية،
خ�صو�ص ًا جلهة حماي���ة دم�شق ،بعد �أن
كان الأردن والدول���ة العربي���ة وبائعو
ال���كاز العربي ،بالإ�ضاف���ة �إىل وا�شنطن
بالطبع ،يُع���دّون لهجوم من �أجل و�ضع
دم�شق حتت التهديد املبا�رش ،ومنها ما
يت�صل ببعد خارجي� ،إن جاز التعبري ،هو
البع���د الإقليمي املرتبط مبوازين القوى
بني حم���ور طهران  -دم�شق  -املقاومة
من جهة ،وحمور املجموعات الإرهابية
و«املعار�ض���ات» املتع���ددة الأ�ش���كال
والأولوان مع حلفائهم الأعراب والغرب
والكيان ال�صهيوين من جهة ثانية.
واحلقيقة الوا�ضح���ة هي �أن حمور
ال�رش املع���ادي لدم�شق مل يعد ي�ستطيع
فر����ض معادلت���ه كما يح���ب وي�شتهي،
ولهذا رمبا تك���ون الن�صحية هنا واجبة
ل�سعد احلري���ري وحلفائ���ه الداخليني،
واخلارجي�ي�ن ،ومعه���م بالطب���ع وليد
جنبالط ،الذي �أعلن بالأم�س �أنه مع �آخر
«مقاتل» يحارب �ض���د الأ�سد� ،أن يكفّوا
ع���ن وت�ي�رة عدائه���م وعدوانيتهم �ضد
الدول���ة الوطنية ال�سورية� ..إنها ن�صيحة
نقدّمها لوجه اهلل تعاىل.

�أحمد زين الدين

حال���ة �سيا�سي���ة جديدة فيه���ا ،كانطالق
«حركة املحرومني» بقيادة توفيق �سلطان،
و«انتفا�ض���ة» وزير ال�ش����ؤون االجتماعية
ر�شيد دربا�س ،و�إعالنه االمتناع عن توقيع
�أي ق���رار �إال بعد تعي�ي�ن احلكومة ملجل�س
�إدارة للمنطق���ة االقت�صادي���ة اخلا�صة يف
مراف أ� طرابل�س،ما يعزز متلمل الطرابل�سيني.
ومما ي�ؤ�رش �إىل �إمكان �إقبال «الفيحاء»
على مرحلة �سيا�س���ة جديدة خمتلفة عن
الراهنة ،املرتكزة عل���ى التحري�ض واملال
ال�سيا�س���ي ،هو خف����ض ميزاني���ة «تيار
الع���زم» بقيادة الرئي�س جني���ب ميقاتي،
املخ�ص�ص���ة لل�ش����ؤون االجتماعي���ة يف
املدينة �إىل الن�صف ،بانتظار تبلور املرحلة
املذكورة ،على ما ت�ؤكد م�صادر عليمة.

ح�سان احل�سن

موضوع الغالف

www.athabat.net

ُ
رسائل الجنوب إلى الشمال در..
المفاجأة التي جهزها األسد
تزامن ًا م���ع العمليات الع�سكري���ة امل�ستمرة
الت���ي �أطلقها اجلي����ش ال�س���وري يف ال�سابع من
اجلاري يف املنطقة اجلنوبي���ة ،مدعوم ًا مبقاتلني
من ح���زب اهلل ،وم�شاركة �إيراني���ة ميدانية الفتة،
�رضب اجلي����ش ال�سوري �شماالً ،ع�ب�ر �إعالء وترية
عملياته ب�شكل مباغت يف حلب وريفها ال�شمايل،
م�ستعي���داً بلدات هام���ة هزّت �شب���اك اجلماعات
امل�سلحة التي انهارت دفاعاتها ب�شكل دراماتيكي،
وبات اجلي�ش وحلفا�ؤه على مقربة من فك احل�صار
عن بلدت���ي ُنبّل والزهراء ،و�سط تقدّم �رسيع داخل
املدينة ،يف وقت تراق���ب «�إ�رسائيل» بقلق تفكُّك
وت�ضع�ضع اجلماعات امل�سلحة يف ريفي القنيطرة
ودرعا ،وعمادها «جبهة الن�رصة»� ،أو ما ا�صطُ لح
على ت�سميته���ا بـ«حلد �سوري���ة اجلديد» ،و�سط
ت�سا�ؤالت عم���ا �إذا كانت تل �أبيب �ستبقى متفرجة
على ا�ستكمال �رضب جماعاتها امل�سلحة «�أكيا�س
الرم���ل احلامية حلدودها» ،وفق تو�صيف �صحيفة
«�إ�رسائيل هيوم» ،وبالتايل ال�سماح بـ«انفال�ش»
مقاتلي ح���زب اهلل على تلك احل���دود� ،أو �ستكون
مجُ ربة عل���ى التدخل العلني واملبا�رش هذه املرة،
خ�صو�ص��� ًا �إذا ما توقفنا �أمام ما ك�شفته معلومات
�أمنية وُ�صفت بـ«املوثوق���ة» ،ومفادها �أن رئي�س
وزراء العدو بنيامني نتنياهو حطّ يوم العا�رش من
اجلاري ب�شكل �رسّي ومفاجئ يف العا�صمة الأردنية
عمّان ،مبواكبة عبور فرق ا�ستطالع «�إ�رسائيلية»،
على ر�أ�سها �ضب���اط «نخبويون» ،باجتاه احلدود
ال�سوري���ة ،عن طري���ق بلدة «�أم قي����س» الأردنية
القريب���ة من ح���دود فل�سطني املحتل���ة ،ب�صحبة
�ضباط م���ن اال�ستخبارات الأردني���ة ،حيث عقدوا
اجتماع ًا �أمني ًا لر�سم خطط الرد.
ويف حني توقف خ�ب�راء ع�سكريون �أمام �سري
العمليات الع�سكرية التي �أطلقها اجلي�ش ال�سوري
وحلف���ا�ؤه ب�ش���كل متزام���ن يف اجلبه���ات الأكرث
�سخونة ،خ�صو�ص ًا لناحية توقيت انطالق عمليات
اجلبهة اجلنوبية ،الت���ي تعني «�إ�رسائيل» ب�شكل
مبا�رش� ،أ�ش���ارت م�صادر �صحافي���ة �إىل معلومات
ا�ستخبارية كانت ح�صلت عليها القيادة ال�سورية
يف الث���اين من �شباط اجلاري ،ومفادها �أن هجوم ًا
كبرياً حُ ددت �إ�شارة انطالقته يف التا�سع منه ،تُع ّد
له تل �أبيب والأردن  -مبباركة �أمريكية �سعودية -
يف غرفة عمليات عمّان ،ينطلق من حمورين :الأول
تتواله «�إ�رسائيل» يف القنيطرة من خالل مقاتلي
«جبه���ة الن�رصة» ،والثاين يُ���وكَل �إىل الأردن يف
درعا ،حيث يوعز �إىل م�سلحي «اجلبهة» بالتنازل
ميداني ًا لـ«اجلي�ش احلر» واملجموعات الع�شائرية
امل�سلحة ،بهدف خلق منطقة عازلة متت ّد من درعا
م���روراً بالقنيطرة وت�صل �إىل م�ش���ارف ال�سويداء،
ت�ؤدي �إىل عزل وتهديد دم�شق.
وح�سب املعلومات التي لفتت يف ال�سياق �إىل
�أن قي���ادة املجموعات امل�سلح���ة �أُنيطت بالعقيد
الفار «منذر احلريري» ،ف�إن اال�ستخبارات ال�سورية
ا�ستطاعت خرق غرفة العمليات امل�شرتكة عرب زرع
خمربين لها يف �صف���وف قياديني بارزين يف تلك
املجموعات ،ور�صدت و�ص���ول كميات �ضخمة من
الأ�سلح���ة �إىل مع�سكرات التدري���ب يف الأردن ،من
دولة الإم���ارات العربية ،مُرفقة مبجموعة طائرات
ع�سكري���ة متركزت يف قواعد جوي���ة �أردنية ،ومن
ال�سعودية التي �أر�سل���ت بدورها �إمدادات ع�سكرية
�ضخم���ة وُجّ هت فوراً �إىل �شمال الأردن ،وفق �إ�شارة
املعلومات .وبح�سب �أحد الدبلوما�سيني الغربيني
يف برلني ،ف�إن ر�سائل «�أمني���ة» تلقفتها الدوائر
اال�ستخبارية «الإ�رسائيلي���ة» والرتكية تباع ًا يف
الأيام الأخ�ي�رة ،مل تقت�رص ح��ص�راً على احتمال
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من هنا وهناك

املعركة مفتوحة

�أكد م�ص���در يف وزارة الدف���اع امل�رصية ،ل�صحيفة
«الثبات»� ،أن القيادة الع�سكرية امل�رصية م�ص ِّممة
على حماربة الإرهاب ،واملعركة والطلعات اجلوية
والهجمات الربي���ة �ضد معاق���ل الإرهاب مفتوحة
وم�ستمرة حتى اقتالع الإرهاب من جذوره .و�أو�ضح
امل�صدر �أن لدى م�رص وثائق ت�ؤكد تلقّي املجموعات
الإرهابية يف �سين���اء الدعم عرب احلدود مع ليبيا،
ل�ضخهم �إىل
وهن���اك مع�سكرات لتدريب املرتزق���ة ّ
�سين���اء ،وما �أقدم���ت عليه «داع����ش» �ضد عمال
م�رصي�ي�ن على �أرا�ضي ليبي���ا �إال خطوة يف �سياق
ت�شتيت جهد اجلي�ش امل�رصي و�إ�شغاله ،وا�ستنزافه
وجره �إىل و�ض���ع ُيفر�ض عليه ،بتخطيط من �أركان
ّ
امل�ؤامرات الإرهابية عل���ى الأمة العربية يف م�رص
و�سورية والعراق ب�شكل خا�ص.

¡ ا�ستهداف احلجر دون الب�رش

�أف��اد تقرير �صادر ع��ن «البنتاغون» �أن الطائرات
الغربي��ة والرتكية والقطري��ة تتناوب يف عمليات
�إن��زال لال�سلح��ة عل��ى مناطق قريبة م��ن مناطق
�سيطرة «داع�ش» ،يف وقت كانت طائرات التج�س�س
بدون طي��ار الأمريكية جتوب �سماء تلك املناطق.
وك�ش��ف التقري��ر �أن �أك�ثر من  80%م��ن عمليات
الق�ص��ف الت��ي ُن ّف��ذت ح�س��ب الآلي��ة الأمريكي��ة
ملحاربة «داع�ش» كانت ت�ستهدف احلجارة ولي�س
عنا��صر «داع���ش» ،مبعن��ى �أن عملي��ات الق�صف
كان��ت ت�سته��دف املق��ار التي كان��ت «داع�ش» قد
�أخلتها منذ بد�أ التحالف عملياته.

¡ «�إ�رسائيل» تراقب

دبابات اجلي�ش العربي ال�سوري عند م�شارف ريف درعا

�سيط���رة مقاتل���ي ح���زب اهلل عل���ى القنيطرة يف
الق���ادم من الأيام  -وفق م���ا �أعلنت القناة الأوىل
العربية  -بل ت�ضمّنت �إ�شارات عن �سل�سلة عمليات
الحقة أ�ُجنز الإعداد له���ا باجتاه ال�شمال ال�سوري،
تزامن���ت مع و�صول جمموعات م���ن قوات ال�صدم

عشرات الضباط األتراك
حاصرين في حلب
الم َ
ُ
يستغيثون قيادتهم بسرعة
التحرُّ ك إلنقاذهم

والنخب���ة يف احلر����س الثوري الإي���راينّ ،مت ن�رش
بع�ضها على اجلبهة اجلنوبية ،فيما توجّ هت �أخرى
باجتاه ال�شمال مبواكبة خ�ب�راء ع�سكريني �أُحلقوا
بغرف���ة عمليات م�شرتكة يف حل���ب ،و�أ�شارت �إىل
عزم القي���ادة ال�سورية �إنهاء تطهري حلب بالكامل
يف الفرتة القريبة املقبل���ة ،والو�صول �إىل احلدود
الرتكية .ولعل �أخطر التقاري���ر التي توقفت عنده
الدوائر الأمنية «الإ�رسائيلي���ة» والرتكية  -وفق

�إ�ش���ارة الدبلوما�س���ي الغربي  -متثّ���ل مبفاج�أة
ميداني���ة باتت يف حوزة الرئي����س ال�سوري ب�شار
الأ�سد ،تتجاوز �إنهاء احل�س���م الع�سكري يف حلب،
ربط��� ًا بقرار �سوري � -إي���راين  -رو�سي م�شرتك مت
االتفاق عليه ،يق�ضي بت�رسيع عمليات احل�سم يف
�سورية ،مهما كلّف الأمر.
و�إذ لف���ت �إىل امل�شارك���ة امليدانية املبا�رشة
لقائد فيلق القد�س الإيراين؛ اللواء قا�سم �سليماين،
يف جن���وب �سورية ،والذي �شبك بامل���وازاة �أذرع ًا
�أمنية هامة يف جبهات ال�شمال كما مبحيط دم�شق،
جنب ًا �إىل جنب مع ق���ادة ع�سكريني ميدانيني يف
اجلي�ش ال�سوري وح���زب اهلل ،مت انتقا�ؤهم بعناية
لقيادة عمليات املرحلة املقبلة� ،أ�شار التقرير �إىل
�أن �سقف �إنهاء العملي���ات الع�سكرية الالحقة يف
�سورية قد ال يتجاوز الأ�شهر ال�ستة املقبلة.
يف املح�صلة� ،أه���داف باجلملة �سدّدها حلف
دم�ش���ق  -طهران  -ح���زب اهلل حتى الآن يف وجه
خ�صومه؛ جنوب ًا يف �شباك «�إ�رسائيل» وحلفائها،
و�شما ًال يف �شب���اك تركيا ،و�أجه���زة ا�ستخباراتها
حتديداً ،وهنا ح���ر ّي التذكري ب�إ�شارة تقرير مرا�سل
ميداين يف �صحيفة «دايلي بي�ست» الأمريكية� ،إىل
ع��ش�رات ال�ضباط الأتراك الذي���ن باتوا محُ ا صرَ� ين
يف حلب مع جمموعاتهم امل�سلحة ،وحيث خل�ص
فيه �إىل �أن معارك ال�شهباء هي احلا�سمة يف �إنهاء
الره���ان الأمريكي على معار�ض���ة �سورية م�سلحة
تقف يف وجه الدولة ال�سورية وجي�شها.

ماجدة احلاج

قال م�ص����در ع�سك����ري «�إ�رسائيل����ي» رفيع �إن
نتائج املعركة املتوا�صلة بني اجلي�ش ال�سوري
واملجموعات امل�سلح����ة يف اجلنوب ال�سوري؛
من درعا حتى القنيط����رة� ،ستكون لها ت�أثريات
عل����ى م�رشوع «�إ�رسائيل» يف اجلنوب ال�سوري،
و�أي ن�ش����اط ع�سكري ُتقدم عليه دم�شق يف تلك
املنطقة احلدودية ميكن اعتب����اره �إجنازاً كبرياً
من الناحي����ة امليدانية ،و�رضب ًا مل�شاريع �أمنية
و�سيا�سية للمنطقة احلدودية .ولفت امل�صدر �إىل
�أن «�إ�رسائيل» تتاب����ع باهتمام كبري ما يجري
يف املنطقة اجلنوبية ل�سورية ،وا�شتداد املعارك،
وتدرك جيداً �أنها تهدف �إىل �إنهاء حالة ال�سيطرة
املطلقة لـ»املعار�ضة ال�سورية» امل�سلحة يف
بع�ض املناطق اجلنوبي����ة؛ يف درعا والقنيطرة
و�أريافهما ،م�شرياً �إىل �أن االهتمام «الإ�رسائيلي»
ال تقت�رص �أ�سبابه على و�شك انهيار حلم املنطقة
الآمن����ة ،فهذا االنهيار �ستكون له تبعات عديدة،
م����ن بينها ح�ضور قوي حل����زب اهلل و�إيران على
طول احلدود من �سورية �إىل جنوب لبنان.

¡ خوف �سعودي

اعت�بر م�ص��در دبلوما�س��ي مين��ي �أن التحري���ض على
ال�شعب اليمني ،وحماولة �شل م�ؤ�س�ساته ،و�إغالق بع�ض
ال��دول ل�سفاراته��ا يف �صنعاء ،اله��دف منه خلق فراغ
�سيا�س��ي ،و�إحداث فو�ضى عارم��ة يف �ساحته ،لعرقلة
جهوده يف تعزيز وحدته ونهو�ضه وبناء اقت�صاده.
وق��ال امل�صدر �إن نظ��ام �آل �سعود يلعب دوراً كبرياً يف
الت�آم��ر عل��ى ال�شع��ب اليمني ،وق��د ك ّثف م��ن عمليات
�إر�سال الأ�سلحة اىل بع�ض القبائل يف اليمن ،خ�صو�ص ًا
يف منطق��ة م�أرب ،وهو يدف��ع م�س�ؤويل امل�ؤ�س�سات �إىل
ت��رك �أعماله��م واال�ستقال��ة ،للت�شوي���ش عل��ى احل��راك
ال�شعب��ي املتق��دم والناج��ح ،م�ش�يراً �إىل �أن النظ��ام
ال�سع��ودي �أقام حتالف ًا مع «القاع��دة» لتنفيذ عمليات
�ضخ للتنظيم
تفج�ير �إرهابية يف ال�ساحة اليمنية ،وقد ّ
الأم��وال والأ�سلح��ة ،ك��ون الريا�ض تخ�ش��ى كثرياً من
تطورات الو�ضع يف اليمن ،لذلك توا�صل التحري�ض �إىل
درجة الطلبت من جمل�س الأمن �إ�صدار قرار حتت البند
ال�سابع ل�رضب اليمن و�إجها�ض ثورته.

 6عـربـي  -دولي
حنين زعبي
أقوى من الشطب
«ما يزعجكم �أنني فل�سطينية..
�س�أبق���ى فل�سطيني���ة ،و�أت��ص�رف
كفل�سطيني���ة ،و�أ�شعر كفل�سطينية،
و�أنا�ضل مع �شعبي �ضد االحتالل»..
كلمات حنني زعبي يف ردّها على
قرار �شطب تر�شّ حه���ا النتخابات
«الكني�ست» القادم.
املع���روف عن حن�ي�ن زعبي
مواقفها ال�صلب���ة �إزاء ال�سيا�سات
العن�رصي���ة الت���ي متار�سه���ا
«�إ�رسائي���ل» �ضد �شعبن���ا ،فهي
و�أثناء مرا�سم �أداء اليمني لأع�ضاء
«الكني�س���ت» ال���ـ 18يف �شب���اط
 ،2009غ���ادرت قاعة «الكني�ست»
قب���ل �إلقاء م���ا ي�سم���ى بالن�شيد
مو�ضحة
ّ
«الإ�رسائيلي هتكف���ا»،
�أن خط���وة ان�سحابها جاءت على
خلفية �أن ه���ذا الن�شيد ال ميثّلها..
وه���ي التي كان���ت ق���د �شاركت
يف «�سفينة مرم���رة» املتوجهة
�إىل غ���زة ،وتعرّ�ض���ت يومه���ا
حلملة حتري�ض وا�سع���ة ،و�صلت
�إىل ح���د املطالب���ة مبحاكمته���ا
ومنعه���ا للرت�شح يف الدورة الـ19
لـ«الكني�ست».
ق���رار �شطب الزعب���ي يف هذا
التوقيت ي�أت���ي يف �سياق احلملة
ال�رش�س���ة الت���ي تُق���دم عليه���ا
«�إ�رسائي���ل» �ضد �شعبن���ا وقواه
و�أحزاب���ه الت���ي تواج���ه بكفاءة
وطنية عالية العن�رصية املتمادية
وامل�ستفحلة التي ميار�سها الكيان
عرب قوانني و�إج���راءات ت�ستهدف
الإيغال يف تهمي�ش الفل�سطينيني
وحما�رصته���م ،بع���د الف�ش���ل يف
احتوائه���م وتذويبهم يف املجتمع
ال�صهي���وين ،وحتويله���م �إىل �أداة
طيعة يف مترير م�رشوع تهويد كل
�شيء يف مناط���ق ومدن فل�سطني
عام .1948
وبغ����ض النظر عن التبايُن يف
املواقف بني م���ن ي�ؤيد ويعرت�ض
عل���ى الرت�شُّ ���ح وامل�شارك���ة يف
انتخاب���ات «الكني�س���ت» ،لك���ن
علينا �أالّ نختل���ف حول �أن القوى
والأح���زاب العربي���ة وال�شع���ب
الفل�سطين���ي م���ن خلفه���ا ،تقف
باملر�صاد يف مواجهة «�إ�رسائيل»
و�سيا�ساته���ا ،وه���ي الت���ي تعبرّ
با�ستم���رار عن مت�سُّ كه���ا بهويتها
الوطني���ة ،و�شكّل تراك���م ن�ضالها
جزءاً من �أزمة الكيان الوجودية.
�شعبنا ورموزه الوطنية داخل
فل�سطني الـ� 48سيبقى ع�صي ًا على
الذوب���ان واالن�صهار الق�رسي الذي
مار�ست���ه حكوم���ات «�إ�رسائيل»،
و�ستبق���ى حنني زعب���ي والطيبي
وبركة والزحالق���ة وغريهم �أقوى
من ال�شطب.

رامز م�صطفى
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التدخل المصري في ليبيا ..فخ أو مهمة دولية؟
ت�ض��� ّج �أروق���ة الأمم املتح���دة
وال�صحافة العربية والدولية باحلديث
عن �إمكانية التدخُّ ل الع�سكري امل�رصي
يف ليبيا ،ودع���وة امل�شري عبد الفتاح
ال�سي�سي �إىل ا�ست�صدار قرار من جمل�س
الأم���ن لت�شكيل حتالف دويل ملحاربة
الإرهاب يف ليبيا.
يتداخ���ل اخلط���ر الإرهاب���ي
«القاع���دي» يف ليبي���ا م���ع اخلطر
الذي ت�ست�شع���ره القاهرة من �سيطرة
«الإخوان امل�سلمني» يف ليبيا على
جزء كبري من الب�ل�اد واقت�سامها مع
ق���وات حفرت ،الذي يحظ���ى باعرتاف
دويل .وبالرغم من ق���ول البع�ض �إن
الروايات التي حتدثت عن ت�شكيل ما
ي�سمى «اجلي����ش امل�رصي احلر» يف
ليبي���ا  -تيمُّن��� ًا بـ»اجلي�ش ال�سوري
احل���ر» ال���ذي قوّ����ض اال�ستقرار يف
�سوري���ة  -ه���ي جم���رد رواي���ات ال
�صح���ة لها ،لك���ن قي���ام املقاتالت
امل�رصية بق�صف درن���ة الليبية ،كر ّد
انتقامي على قتل امل�رصيني على يد
«داع�ش» ي�ش�ي�ر �إىل �أن م�رص تعترب
درن���ة بالتحديد م�صدراً لتهديد �أمنها
القومي� ،سواء مَ ���ن يتواجد فيها من
الإرهابيني هم «داع�ش» �أو «اجلي�ش
امل�رصي احلر».
بكل الأحوال ،يبدو الطلب امل�رصي
با�ست�ص���دار ق���رار من جمل����س الأمن
للتدخل يف ليبيا ق���راراً حكيم ًا ي�شري
�إىل �أن م�رص ت���درك الأخطار الناجمة
عن تدخل ع�سك���ري منفرد يف الأتون
الليب���ي امللتهب ،كما ت���درك �أنها لن
تكون يف نزهة يف تدخلها الع�سكري،
لأ�سباب عدّة �أهمها:
�أوالً :قد يك���ون التوريط امل�رصي
يف ليبي���ا حاجة �أمريكي���ة ملعاقبة
الرئي�س امل�رصي عل���ى انفتاحه على
رو�سيا ،وميك���ن �أن يكون ذبح الأقباط
ر ّد �رسي���ع عل���ى زي���ارة بوت�ي�ن �إىل
القاهرة� ،أو يهدف �إىل تقوي�ض ا�ستقرار
القاهرة لإف�شال امل�ؤمت���ر االقت�صادي
ال���ذي �سينعقد يف �رشم ال�شيخ من 13
حتى � 15آذار املقبل.
ثاني���اً :ع���دم تخلّ���ي الغ���رب
و�أمريكا ب�شكل نهائ���ي عن «الإخوان

ذبح الأقباط رد �أمريكي �سريع على زيارة بوتني للقاهرة

امل�سلم�ي�ن» ،فع���دم ا�ست�ص���دار قرار
وا�ض���ح م���ن جمل�س الأم���ن بت�رشيع
التدخل يف ليبيا يعن���ي �أن الواليات
املتحدة تعترب التعامل مع «داع�ش»
يف ليبي���ا خمتلف عن���ه يف العراق،
وهذا يج���ب �أن يكبح الرغبة امل�رصية
بالتدخ���ل الع�سكري ،لئال يكون الذبح
فخ ًا مل�رص للغرق يف ليبيا.
ثالثاً :لأول مرة منذ الثورة تواجه
م�رص �أخط���اراً متزاي���دة ،وحتيط بها
التهديدات من حماور عدّة؛ منها ما هو
ظاهر للعيان ،والبع�ض الآخر قد يظهر
يف امل�ستقبل القريب �أو املتو�سط:
عل���ى جبه���ة �سين���اء ،يواجه
اجلي����ش امل�رصي تهدي���دات �إرهابية
متوا�صل���ة ،ومتثّل جماع���ة «�أن�صار
بي���ت املقد�س» الت���ي �أعلنت الوالء

(�أ.ف.ب).

لتنظيم «الدولة الإ�سالمية» (داع�ش)
تهديداً كبرياً للدولة امل�رصية.
على اجلبهة الداخلي���ة� ،إن تبنّي
«الإخوان» للعن���ف كو�سيلة للعودة
�إىل ال�سلط���ة ،والت�ص���دي مل���ا �سمّوه
«االنقالب» ،يدف���ع م�رص �إىل م�ستوى
غ�ي�ر م�سبوق م���ن الأخط���ار ،وتف�شّ ي
الإره���اب ،وال�ضغ���ط عل���ى ال�رشطة
واجلي�ش يف معركة داخلية الجتثاث
الإرهاب.
من ناحي���ة ال�س���ودان ،فبالرغم
م���ن قيام الب�ش�ي�ر بزي���ارة للقاهرة،
واالجتم���اع بامل�ش�ي�ر عب���د الفتاح
ال�سي�سي ،واالتفاق على تهدئة الأجواء
املت�شنجة ب�ي�ن البلدين منذ الإطاحة
مبحمد مر�سي «الإخواين» ،وهي ذات
مرجعية احلكم الإ�سالمي يف ال�سودان،

لكن تبقى احلدود ال�سودانية عامل قلق
للم�رصيني ،ب�سبب الن���زاع التاريخي
على منطقة حالي���ب الغنية بالنفط،
والتدخل ال���ذي يقوم به البلدان بدعم
املعار�ضة يف البل���د الآخر ،ف�ض ًال عن
ملفي ليبيا و�سد النه�ض���ة الأثيوبي،
الذي ا�ستدرك ال�سي�سي تداعياته بعدما
كان مر�س���ي قد ه���دد بق�صفه فيما لو
ا�ستمرت �أثيوبيا ببنائه.
من ناحي���ة البحر الأحم���ر ،لقد
ع�ّب�رّ امل�رصيون �رصاح���ة �أن �سيطرة
احلوثيني عل���ى باب املن���دب يعني
تهديد الأمن القومي امل�رصي ،وتهديد
املالحة يف البحر ،وه���ذا قد يدفعهم
�إىل التدخل الع�سكري املبا�رش.
عل���ى اجلبهة الليبي���ة ،وبالرغم
من �أن اخلط���ر الأمني قد ظهر وا�ضح ًا
للعي���ان بعد اجلرمي���ة الب�شعة التي
ارتكبه���ا «داع�ش» بقت���ل  21قبطي ًا
م�رصياً ،ف����إن الأخط���ار املت�أتية من
اجلان���ب الليبي لي�س���ت جديدة ،وما
انف���ك ال�س�ل�اح يدخ���ل �إىل م�رص من
احل���دود الليبية منذ ثورة يناير 2011
ولغاية اليوم ،كم���ا �أنها لي�ست املرة
الأوىل الت���ي يت ّم فيها تهديد �أو خطف
�أو قتل �أقباط يف ليبيا.
انطالق ًا مم���ا تقدّم ،هذه املحاذير
يجب �أن تدفع �صاحب القرار امل�رصي
لل�ت�روّي يف اتخ���اذ ق���رار التدخ���ل
الع�سكري �أو عدمه ،فالتدخل امل�رصي
يج���ب �أال يت��� ّم �إال كج���زء من حتالف
دويل �أو�س���ع ملكافح���ة الإره���اب يف
ليبيا فق���ط� .إن التدخل امل�رصي بهذه
ال�رشوط يعطي م�رص دوراً �إقليمي ًا يف
�شم���ال �أفريقيا ،ويعطيها نفوذاً �أو�سع،
خ�صو�ص ًا �أن م�رص تق�ت�رب من ت�صدّر
دور �إقليم���ي يف امل�رشق العربي ،ويف
الق�ضية ال�سورية عل���ى الأخ�ص ،وقد
يكون املعبرّ عن���ه الر�سالة الإيجابية
الت���ي �أر�سلها ال�سي���د ح�سن ن�رصاهلل
�إىل م�رص و�شعبها ،م���ا يعني �أن دوراً
م�رصي��� ًا يف احل���ل ال�سيا�سي ال�سوري
�سيك���ون م�ص���در ترحي���ب من حمور
املقاومة.

د .ليلى نقوال الرحباين

وفد من «حركة األمة»
زار ضريح مغنية
ملنا�سبة الذكرى ال�سنوية ال�ست�شهاد القائد اجلهادي
عماد مغنية ،زار وفد من «حركة الأمة» �رضيح ال�شهيد،
وقر أ� الفاحتة عن روحه الطاهرة وعن روح جنله ال�شهيد،
ومت الت�أكي���د عقب الزيارة �أن طريق اجلهاد واملقاومة هو
الوحيد الذي ي�صون للأمة كرامتها ،وير ّد لها ما اغت�صبه
املحتل ،وهو الطريق الوحي���د �أي�ض ًا للخروج مما تعاين
منه الأمة م���ن ذبح وت�رشيد وتدمري ،فل���و �أعاد اجلميع
فل�سطني �إىل الواجهة وتعاونوا لتحريرها ،النتهت املحن،
ولأرحنا العامل كله من الغدة ال�رسطانية «�إ�رسائيل».

ال من الورد على �ضريح القائد عماد مغنية
وفد من حركة الأمة ي�ضع �إكلي ً

www.athabat.net

( العدد  )346اجلمعة � 20 -شباط 2015 -

7

اليمن يقاوم التكفير والوصاية الخارجية
مازال���ت ث���ورة � 21سبتم�ب�ر
اليمنية بقيادة حركة «�أن�صار اهلل»
وحلفائه���ا م���ن الق���وى ال�سيا�سية
اليمني���ة توا�صل م�سريتها التحررية
ال�سرتداد اال�ستقالل اليمني احلقيقي،
وا�ستعادة القرار امل�ستقل لبناء وطن
وكيان يليقان بال�شعب اليمني الذي
عانى منذ ث���ورة ال�ستني من القرن
املا�ضي من عدم اال�ستقرار واحلروب
الداخلي���ة واالنق�س���ام بني اجلنوب
وال�شم���ال ،ما جعل���ه فري�سة الفقر
والتهجري الق�رسي نحو دول اخلليج
طلب��� ًا للعمل والرزق ،وقد دفع ثمنه
غالي��� ًا بالتنازل ع���ن �أرا�ضيه التي
�صادرتها اململكة ال�سعودية بعنوان
اتفاقية امل�صاحلة بني البلدين.
لق���د مت �إر�س���ال «القاعدة» �إىل
اليمن للق�ضاء على احلركة احلوثية
وال�سيطرة اخلليجية والأمريكية على
اليمن وموقعه اال�سرتاتيجي ،كما مت
�إر�سال «القاع���دة» �إىل �أفغان�ستان
ملواجهة االحتاد ال�سوفياتي ،فكانت
املغناطي����س ال���ذي ج���ذب القوات
الأمريكة �إىل �أفغان�ست���ان لت�أ�سي�س
«قاع���دة» يف قلب املثلث ال�صيني
 الرو�سي  -الإي���راين للتحكُّم يفه���ذه املنطق���ة اال�سرتاتيجية ،وكل
ذلك برعاي���ة ومتويل �سعودي وفكر
«وهابي».
اليم���ن الآن يتحرر من الو�صاية
ال�سعودية الكاملة دون الإعالن عن
معاداة جمل����س التعاون اخلليجي
�أو ال���رد عليها باملث���ل ،وهي التي
بادرت ال�ستباحة اليمن عرب الطلب
من جمل����س الأمن ال���دويل و�ضعه
حتت البند ال�سابع الذي �سي�ؤدي �إىل
حتالف «القاعدة» واخلليج والقوى
الغربية مبواجهة ال�شعب اليمني!
حتاول �أم�ي�ركا بالتع���اون مع
ال�سعودي���ة لإ�سق���اط اليمن لت�أمني
الأم���ن «الإ�رسائيل���ي» وال�سيطرة
على ب���اب املندب ،والتحكُّم بحركة

النق���ل البح���ري ،مما يجع���ل قناة
ال�سوي�س امل�رصية حتت رحمة القرار
«الإ�رسائيلي» والأمريكي ،وهي �آخر
ما تبقّى اقت�صادي ًا مل�رص ،وبالتايل
ف�أي نظام �سيحكمها �سيكون ملزَم ًا

بطاعة هذا التحال���ف اال�ستعماري
والعدواين ،بالإ�ضافة �إىل فتح الباب
الإفريقي عل���ى م�رصاعيه ،والتو�سع
يف اريرتيا وغريها.
الث���ورة اليمنية تعيد اليمن �إىل

دوره العربي والإ�سالمي غري التابع
�أو املباي���ع للم��ش�روع الأمريك���ي،
وحتاول �إنقاذ ال�شع���ب اليمني من
معاناته وانق�ساماته ،وتعزير قدراته
الذاتية عل���ى امل�ستوى االقت�صادي،

السعودية تسعى
إلسقاط اليمن للسيطرة
على باب المندب ..وجعل
قناة السويس تحت رحمة
القرار «اإلسرائيلي»
واألميركي

الثورة اليمنية تعيد اليمن �إىل دوره العربي والإ�سالمي غري التابع �أو املبايع للم�شروع الأمريكي (�أ.ف.ب).

وانت�شال���ه م���ن الفق���ر ،وا�ستعباد
اخلليجي�ي�ن ل���ه بوا�سط���ة العمل
وامل�ساعدات اخلارجية.
�إن مبادرة اللجان الثورية حلل
جمل�س النواب وعدم تعليق الد�ستور
و�إن�شاء املجل����س الوطني والهيئة
الرئا�سية تُق���دّم �أمنوذج ًا مثالي ًا يف
عدم احتكار ال�سلطة ،وهذا ما ينفي
�صفة االنق�ل�اب عن الث���ورة ،لأنها
فتحت ب���اب امل�شاركة للجميع دون
ا�ستثن���اء ،و�سحب���ت امل�ب�ررات من
�أيدي الأخ���وة اليمنيني يف اجلنوب
عندما طالب «�أن�صار اهلل» بالعدالة
للجنوب ،و�إن�صافه ورفع املظلومية
عن���ه ،و�إن �أبناء ال�شم���ال واجلنوب
مت�س���اوون باملواطنة لك���ي يبقى
اليمن موحَّ داً دون تق�سيم بني �شمال
وجن���وب �أو �أقالي���م �ست���ة بعنوان
فيدرايل ت�ؤدي �إىل التق�سيم الواقعي،
وت�ؤ�س����س حل���روب ب�ي�ن بع�ضه���ا
البع�ض.

حرك���ة «�أن�ص���ار اهلل» تت�رصف
بحكم���ة وواقعي���ة دون غ���رور �أو
�شعور بالعجب وبفائ�ض القوة التي
متتلكها مع حلفائها ومازالت ت�ؤمن
وتدعو وت�شارك باحل���وار الداخلي،
وحتت رعاي���ة الأمم املتحدة ،حتى
بع���د قيامها بالإع�ل�ان الد�ستوري،
وم���ازال خطابه���ا هادئ��� ًا باجتاه
اخللي���ج ،بالرغم من معاداتهم لها..
والث���ورة اليمني���ة مل تتنكر لثورة
ال�شب���اب يف  11فرباي���ر  ،2011بل
�أعلنت موا�صلة الثورة وت�صحيحها
وتطهريها من �شوائبها ومن م�صادرة
ال�سعودي���ة للثورة ع�ب�ر �آل الأحمر
وخديعته���ا للرئي����س علي عبد اهلل
ت���ف بوعودها له
�صالح ،والتي مل ِ
فانقلب عليها يف اللحظة املنا�سبة
والقاتلة.
لقد �أنق���ذت ث���ورة � 21سبتمرب
اليمن من الهاوية التي �سقطت فيها
ليبيا وم�رص و�سورية ودول «الربيع
العرب���ي» الأ�س���ود ال���ذي �أ�شعلته
�أمريكا وحلفائه���ا بالتكفرييني؛ يف
تكرار لتجرب���ة الأفغان العرب التي
جنحت �أمريكي��� ًا با�ستخدامها ك�أداة
للغزو الآمن والراب���ح دون خ�سائر
�أمريكي���ة ،وحاولت �إ�سق���اط اليمن
بنف�س الطريق���ة ،لكنها ف�شلت حنى
الآن ع�ب�ر مقاومة ال�شع���ب اليمني
وثورت���ه ال�شعبية احلكيمة ونتيجة
�صمود حم���ور املقاومة يف املنطقة
وت�شتت حم���ور التكف�ي�ر والإرهاب
الغرب���ي واخلليج���ي املتحالف مع
الع���دو «الإ�رسائيل���ي» ،وانت�ش���ار
الإره���اب ومت���دّده لأوروب���ا التي
�ستتح���ول �إىل �ساح���ة رعب وخوف
مل ت�شهده���ا منذ احل���رب العاملية
الثانية وكل رعاة التكفري �سيذوقون
ما ذاقه الأبرياء يف �سورية والعراق
وغريها ..فلينتظروا!

د .ن�سيب حطيط

ُّ
تطور األحداث في الجوالن ..وقرع طبول الحرب بين أميركا وإيران
تعرّ�ضت �إيران بع���د انت�صار الثورة الإ�سالمية
يف � 11شباط  1979و�إعالنها «الدولة الإ�سالمية»،
وطرحها �شعار «املوت لأمريكا ..املوت لإ�رسائيل»،
للكثري من ال�ضغوط م���ن قبل الغرب و«�إ�رسائيل»
والدول العربية والإ�سالمية ،وذلك ب�سبب ابتعادها
عن الغرب ،فكانت البداي���ة باحلرب العراقية �ضد
�إيران من �أجل الق�ضاء على ثورتها الإ�سالمية ،التي
�أحدث���ت زلزا ًال كب�ي�راً يف املنطقة؛ كم���ا عبرّ قادة
العدو ال�صهيوين.
م�شكل���ة �إيران م���ع �أم�ي�ركا و�أتباعها لي�ست يف
تخ�صي���ب اليوراني���وم ،وال يف القمرال�صناع���ي ،وال
يف تطوير الأ�سلحة اال�سرتاتيجي���ة والتقدُّم العلمي،
وال يف تو�سي���ع نفوذها ال�سيا�س���ي واالقت�صادي يف
العامل�ْي� العرب���ي والإ�سالم���ي ..امل�شكلة معهم يف
نْ
تبنيها مل��ش�روع املقاومة �ض���د «�إ�رسائيل» ،والذي
�أ�س�سه الإمام اخلميني (ق���ده) حتت �شعار «�إ�رسائيل
غدة �رسطانية يجب �أن تزول من الوجود».

امل�شكل���ة معها يف �إر�ساله���ا احلر�س الثوري �إىل
لبنان بعد االجتي���اح «الإ�رسائيلي» ،فكان له الدور
الأ�سا�س يف ت�أ�سي�س املقاومة الإ�سالمية التي هزمت
«�إ�رسائي���ل» ،الت���ي و�صفها ال�سيد ن��ص�ر اهلل ب�أنها
«�أوهن من بيت العنكبوت».
امل�شكل���ة معها يف دعمها للنظ���ام يف �سورية،
والذي �آمن بخط املقاوم���ة ،وكان له دور �أ�سا�س يف
حمايته���ا وت�شكيل الغط���اء ال�سيا�سي لها يف لبنان
خ�ل�ال فرتة وج���وده فيه ،ويف دعم���ه لها يف حرب
«�إ�رسائيل» على لبنان يف �شهر متوز عام .2006
امل�شكلة معها يف دعمه���ا حركات اال�ست�ضعاف
يف الع���امل ،كالبو�سن���ة والهر�س���ك ،ويف احت�ضانها
وت�أم�ي�ن الغطاء ال�سيا�سي للحركات الثورية ،كحركة
«�أن�ص���ار اهلل» يف اليمن ،الت���ي ا�ستطاعت الإم�ساك
بزمام الأمور ،وبطريقة هادئ���ة ،وذلك بالتعاون مع
�أكرثية القبائل والأحزاب.
امل�شكل���ة معه���ا يف دعمها ف�صائ���ل املقاومة

الفل�سطينية ،التي حرمت «�إ�رسائيل» من نعمة الأمن
واال�سقرار ،وجعلتها ت�شعر باخلوف على م�صريها.
�شع���رت �أمريكا بخطر التمدُّد الإيراين يف دول
املنطقة ،فو�ضع���ت خطتها ملواجهت���ه والق�ضاء
علي���ه ،فقد حاول���ت الق�ضاء عل���ى املقاومة يف
لبنان فلم ت�ستطع ،وعملت عل���ى �إ�سقاط النظام
يف �سورية ،فا�ستعان���ت باملجموعات التكفريية
الإرهابية ،ولكنها �أخفقت.
�سارعت �إىل تبديل اخلطة ،فتقدّم الرئي�س �أوباما
من الكونغر����س الأمريكي بطلب �إ�ص���دار قرار ي�سمح
له بالتدخ���ل الع�سكري املبا�رش ال�ب�ري حيث تدعو
احلاجة ،بحجة حماربة «داع�ش»� ،إ�ضافة �إىل تدريب
جمموعت يف الأردن لتدخل �إىل درعا وحميطها.
تهدف ه���ذه اخلطة �إىل ال�سيط���رة الكاملة على
املنطقة اجلنوبي���ة (درعا) ،والتق���دُّم باجتاه الريف
الدم�شقي ربط��� ًا باجلوالن ال�سوري ،وهي خطة تهدف
�إىل تغيري املعادل���ة يف �سورية مل�صلحة املعار�ضة،

و�إ�سقاط النظ���ام ،و�رضب املقاوم���ة� ..أدركت �سورية
خطورة بقاء ه���ذه املنطقة حتت �سيطرة التكفرييني،
وبحماي���ة �أردني���ة �« -إ�رسائيلية» ،كم���ا عبرّ وزير
خارجيتها وليد املعلم ،فبادرت �إىل معركة القنيطرة
ودرعا قبل �أن تبد�أه���ا «الن�رصة» و«اجلي�ش احلر»
برعاي���ة �أمريكي���ة �« -إ�رسائيلي���ة» ،وحققت فيها
انت�ص���ارات هام���ة ،وا�ستعادت العديد م���ن املواقع
والت�ل�ال اال�سرتاتيجية ،و�ست�ستم���ر هذه املعركة �إىل
احل ّد الذي ي�شعر في���ه النظام �أن خط الإمداد باجتاه
الريف الدم�شقي �أ�صبح مقطوعاً.
�إن تط���وّر الأحداث يف اليم���ن واجلوالن ال�سوري
�سريتّب �آثاراً �سلبية عل���ى �أمرييكا و�أتباعها ،لكنه ال
يعن���ي بال�رضورة �أن طبول احلرب بني �أمريكا و�إيران
التو�صل
�ستقرع حالياً ،ال�سيما يف ظل الكالم عن قرب ُّ
�إىل اتفاق �شامل بينهما حول امللف النووي الإيراين.

هاين قا�سم
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السيد جعفر العلوي :ثورة البحرين ستنتصر ..واإلنجازات كثيرة
يت���م اال�ستف���راد بال�شعوب
ّ
ويت���م
�صغ�ي�رة،
إله���اءات
ب�
ّ
ا�صطيادهم ب�شع���ارات كبرية..
بالقان���ون الف�ضفا����ض يت���م
تخدير النا����س ،وبثناياه �ألف
تهريبة حلماية م�صالح القوي،
و�أعظم قانون و�رشيعة ال تعلو
ب�أهميته���ا كعب طف���ل يجوع
وعائلة ُتظلم..
ق�ضي���ة البحري���ن املن�سية
ل�صالح م�صالح القوى الدولية
احلري�صة تطبيق �رشعة حقوق
الإن�سان ،دائمة االهتمام ب�إعطاء
درو�س جرعات تخدير ال�شعوب
لإنعا����ش �أمواله���ا و�سلطته���ا
وج�شعها يف البن���وك والغرف
حت���رك امل�شهد
ال�س���وداء التي
ّ
ال�سيا�سي يف ال��ش�رق الأو�سط
والعامل.
ع���ن ق�ضي���ة «البحري���ن»
و�ش�ؤونه���ا و�شجونه���ا التقت
جريدة «الثبات» ال�سيد جعفر
العل���وي؛ املنف���ي بارادته يف
لبنان ،بعد م�ضيه  18عام ًا يف
ال�سجن ،ولكم هذا اللقاء الهام..
م���رور �أرب���ع �سن���وات عل���ى
انتفا�ضة ال�شع���ب البحريني �ضد
الظل���م �أك�سب���ت ال�شع���ب جملة
انت�ص���ارات هام���ة بح�سب ال�سيد
جعف���ر العلوي ،ال���ذي ي�شري �إىل
�أن انطالقة الث���ورة يف � 14شباط
 2011م ّكن���ت النا����س من حتقيق
� 3إجن���ازات ،الأول متثّل باحلفاظ
على وترية احل���راك امليداين يف
ال�ش���وارع ،رغم كل قم���ع النظام
يف البحرين ،وحم���اوالت �أمريكا
وبريطانيا وفرن�س���ا وال�سعودية
والإم���ارات وقطر لو�أده���ا ،في�أتي
�صم���ود ال�شعب والتح���رك ب�شكل
ت�صاعدي �إجنازاً نوعي ًا ال ي�ستهان
به.
الإجناز الث���اين ب���ر�أي ال�سيد
العل���وي يتمثّ���ل يف تربية جيل
ق���ادر عل���ى التفاع���ل تنظيمي ًا
ويتحرك ميداني ًا �ضمن �أطر جديدة
ابتكرها ،وه���ذا التفاعل والرتابط
التنظيم���ي ه���و بح ّد ذات���ه قوة،
�س���واء انت�رصن���ا الي���وم �أم غداً..
وي�ضيف ال�سيد الع�ل�اوي :تنظيم
�أعداد هائلة م���ن �أو�ساط ال�شعب
وال�شباب �إجن���از ثوري وح�ضاري
�سينت���ج ثماره الحق��� ًا ..والإجناز
الثالث يتمظهر يف �إف�شال حماولة
ال�سعودية و�أد الثورة يف البحرين
لأ�سب���اب تتعلق بو�ضعها الأمني،
لأنها تخ�شى م���ن انتقال العدوى
�إىل املنطق���ة ال�رشقي���ة ،للرتابط
املذهبي والدين���ي بني ال�ضفتني
الغربية وال�رشقي���ة فيما ن�سميه
نحن يف تيار «العمل الإ�سالمي»

بالبحرين الك�ب�رى تاريخي ًا ،لكن
جاءت نتيج���ة تدخلهم الع�سكري
وخيم���ة ،لأن الث���ورة انتقلت �إىل
املنطقة ال�رشقية �أو ًال ،ومل يتم ّكنوا
من �إيقافها يف البحرين ثاني ًا.
يعترب ال�سيد العلوي �أن طبيعة
العمل التح���رري الثوري تراكمي:
«بح�س���ب ب�صريتن���ا وقناعاتنا،
وباالت���كال عل���ى اهلل تع���اىل
�ستنت��ص�ر ث���ورة البحري���ن ،و�إن
ت�أخ���رت ،لأن ه�ؤالء امل�ست�ضعفني
الذي���ن يعي�ش���ون الأمل واملحنة
�سي�أتيه���م الن��ص�ر الأكيد بتالقي
تراكم اجلهود مع فر�صة تاريخية
يف حلظة ما».
ُيخربن���ا ال�سيد جعفر العالوي
�أن الث���ورة البحريني���ة انطلق���ت
ب�سواع���د ال�شباب البحريني فقط:
«ال عالقة لإي���ران وال حلزب اهلل
به���ا ،ال من قري���ب وال من بعيد،
حتى ال�سيا�سي���ون وزعماء قادة
املعار�ضة مل يكونوا ب�صدد معرفة
�أي من تفا�صيل هذه الثورة وهذه
االنتفا�ضة ،وحت���ى بع�ض قادتنا
الذي غ���ادروا البحرين متوجهني
�إىل �إيران �أو لبنان كانوا يت�ساءلون
عمن وراء هذه الثورة ،لعدم وجود
تنظيم حقيقي وا�ضح ي�ستطيع �أن
يق���ول �أنه وراء ه���ذا احلراك ..و�إن
تواجد فيها بع�ض الكوادر لبع�ض
اجلمعيات»..

العلوي :رغم مجيء
األسرة البحرينة الحاكمة
منذ  230سنة لم تستطع
التآخي مع الشعب..
لشعورها بعقدة تجاهه

عقدة امللك التاريخية
يربط ال�سي���د العلوي انطالقة
الثورة بوجود معاناة و�أمل ومتييز
يرافق���ه فقر وحرم���ان اقت�صادي ال�شع���ب ب�أ�رسه ولي����س ال�شيعة
ومعي�شي ،يقول :التمييز ال�سيا�سي فح�سب ،واالنتفا�ض���ات منذ عام
والطائف���ي ال�شديد ،و�إن �شعر فيه  1956م���روراً بعام  1965وما تاله
ال�شيعة �أكرث من غريهم ،فهو يطال من حراك �سيا�سي يف ال�سبعينات
ال�شع���ب ب�أ��س�ره ،لأن حما�رصة والت�سعين���ات واليوم كانت على
الأغلبية ال�شيعية املكون الرئي�سي ال���دوام ح���راك ًا وطني ًا ت���ام ،فال
للبحري���ن �إعالمي��� ًا وفكري ًا بعدم مطالبات طائفية على الإطالق»،
ال�سماح لهم حتى الدرا�سة بح�سب ي�ضي���ف :الأولية الي���وم للحفاظ
مذهبهم ،وامل�ضايقات التي تطال على كرامة الإن�سان ،وعدم �إهانة
علمائهم ظهرت حقيقة املعاناة ..املواط���ن ،ليح�ص���ل كل �شخ�ص
وك�شف���ت تالق���ي تع ّن���ت قيادة على امل�س���اواة فيما بينهم ،وهذا
البحري���ن املتمثلة ب����آل خليفة ،التميي���ز ال يطال ال�شيعة فح�سب،
مع التعن���ت الإقليمي (ال�سعودية
وقط���ر والإم���ارات) ،و�سبب ذلك
يعود تاريخي��� ًا �إىل �شعور الإ�رسة
احلاكم���ة �أنها لي�س���ت من �أ�صول
ال�شعب البحرين���ي ،فرغم جميء
الأ�رسة منذ � 230سنة ،مل ت�ستطع
العلوي :التجنيس لن
الت�آخ���ي مع ال�شع���ب ،ل�شعورها
بعق���دة جتاه���ه ،وهي ت���رى �أن يكون لصالح النظام ..وأي
�سي
�إعطاء �أي مك�سب لل�شعب ُ
نهي تصعيد خطير سيكونون
وجودها ،لأن���ه �سينتهي بطلبات
أول الهاربين
�أكرث ،وف���ق ما ينقل���وه �إلينا يف
ال�سجون �أو احلوارات ال�شخ�صية..
ويف�صل ال�سي���د العلوي عقدة
الأ�رسة احلاكم���ة �أكرث« :يخافون

ب���ل كاف���ة م�ستوي���ات ال�شعب،
و�إن كن���ا �أك�ث�ر النا�س حمرومني،
فالوظائ���ف الك�ب�رى يف الدول���ة
واملقام���ات والرئي�سي���ة تعطى
بداية لأبن���اء العائل���ة احلاكمة
م���ن �آل خليفة ،ليه���م املقربون
م���ن احلا�شية ،ليليه���م فيما بعد
القبائ���ل العربي���ة الت���ي جاءت
م���ع الأ��س�رة احلاكم���ة منذ 230
عام ًا ،ث���م بالدرجة الثالثة لبقية
ال�سن���ة ،وباملرتبة الأخرية
�أه���ل ُّ
لل�شيعة ،فال�شع���ب ب�أ�رسه ي�شعر
بالغنب من ت�رصف���ات �آل خليفة،
ويريدون �إنهاء هذا التمييز الذي ال
ُيطاق ،وهذا هو �شعور كل بحريني
�صادق.
وعن رف�ض دعم الأمم املتحدة
و�صناع القرار يف العامل للق�ضية
البحرينية حتى يف ال�شكل ،يقول
ال�سي���د جعفر ع�ل�اوي« :امريكا
وبريطانيا ال يريدان اخلري ل�شعبنا
يف البحرين ،لأنه���م يعلمون �أنه
بالدميقراطي���ات احلقيقي���ة يف
ال�رشق الأو�سط �ستت�شكل حكومات
حرة ولي�ست تابعة وعميلة لهم،
فيما هم يري���دون برتو ًال رخي�ص ًا
و�أ�سواق��� ًا جماني���ة لب�ضاعتهم،
ودو ًال ُتع���رف بعلم االقت�صاد دو ًال
تابعة للمركز».
خمطط التجني�س يف البحرين
يك�شف ال�سيد جعف���ر العلوي
حقيقة التجني����س الظامل لتغيري
دميغرافية دول���ة البحرين ،يقول:
عدد �س���كان البحري���ن مواطنني
و�أجانب يقدر ر�سمي��� ًا 1.600000
�شخ�ص ،ويقال �إن عدد املواطنني ال
يتجاوز � 700ألف �شخ�ص ،وبر�أينا
هذا الرقم �سيا�س���ي بامتياز ،لأن
عدد املواطن�ي�ن البحرينيني وفق

تقديراتن���ا هي ح���وايل � 850ألف
�شخ����ص .يف ال�سابق كان ال�شيعة
ميثل���ون ن�سب���ة  ،٪100لكنه مع
التجني����س امل�ستم���ر وجم���يء
القبائل العربية تراجعت ن�سبتهم
�إىل  ،٪70وه���ذا التجني����س بالغ
اخلط���ورة لأنه خمط���ط له ،ومن
ف�ضحه هو �أحد ال�شخ�صيات التي
عملت عل���ى و�ضعه ،وهو الدكتور
الربيطاين «�ص�ل�اح البندر»؛ ذو
الأ�ص���ول ال�سودانية ،وجميئه �إىل
البحري���ن ج���اء لتطبيق خمطط
ا�سرتاتيجي ينف���ذه ديوان احلكم
لتغيري هوية دميوغرافية ال�شعب
البح���راين ،وحتوي���ل ال�شيعة �إىل
�أقلية..
وعن تفا�صيل عملية التجني�س
يق���ول ال�سيد العل���وي :ي�ست�شعر
ال�شعب عل���ى الأر�ض هذا التغيري
الدميغ���رايف م���ن خ�ل�ال ال�ضخ
املتزايد من غرباء على اخلدمات
واملدار����س،
وامل�ست�شفي���ات
ف�ن�رى ب����أم الع�ي�ن بحرينيني
ال يعرف���ون اللغ���ة العربي���ة،
وبع�ضهم «ع���رب» من دير الزور
يف �سوري���ة ،وباملنا�سب���ة هم ال
يج ّن�س���ون �سوري�ي�ن ذوي كفاءة،
بل يبحثون عن جتني�س �أ�شخا�ص
مبوا�صف���ات معينة ،ه���م لي�سوا
م���ن �سورية «املتح��ض�رة» ،بل
من فئة الع�صب���ة والقبلية ،ليتم
ال�سيطرة عليهم ،وكذلك من قبائل
معينة يف ال�سعودية (الدوا�رسة)
واليمن وال�س���ودان ،وعلى �سبيل
املث���ال ال يتم جتني�س امل�رصيني
العتباره���م يوم ًا م���ا �أنهم كانوا
�شيعة� ،أو العتب���ار �أن طبيعتهم
طيب���ة .ي�ضي���ف ال�سي���د عالوي:
الأرق���ام اليوم مهول���ة وخطرية،
فيمك���ن احلدي���ث ع���ن جتني�س
ح���وايل � 350ألف �شخ����ص ،وهذا
الرقم كبري ج���داً بالن�سبة لدولة
البحري���ن ال�صغرية ،وباملنا�سبة،
مت جتني����س فدائيي �صدام لهدف
�أمني �سيا�س���ي؛ ال�ستيعابهم �أو ًال،
وخلربتهم الع�سكرية والأمنية يف
مقاومة اال�ضطهادات ثاني ًا».
ويعلق ال�سيد العلوي على �إقرار
دولة الباك�ستان بتجني�س � 30ألف
�شخ�ص ر�سمي ًا يف البحرين قائالً:
�إذا �أ�ضفن���ا �إليه���م جتني����س دول
عربية و�أفريقية ميكن فهم خطورة
التح��� ُّول الدميغ���رايف اخلبي���ث،
ويعقب العل���وي :يف النهاية ،لن
يكون التجني����س ل�صالح النظام،
لأن ه����ؤالء مل ي�أت���وا ع���ن رغبة
بالدفاع ع���ن النظ���ام ،بل رغبة
بال���رزق واال�ستفادة م���ن ميزات
كونه���م مواطن�ي�ن ،و�أي ت�صعيد
خطري �سيكونون �أول الهاربني».

�أجرى احلوار :بول با�سيل
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إميل لحود يتذكر..
الـ « »C.I.Aأرادت جلب «الفيول» من روسيا ..وأن تطلع على غازنا
يع����ود الرئي�����س �إمي����ل حل����ود
للحديث عن «و�سيط اجلمهورية»
ال����ذي تو ّق����ف العم����ل يف تنفيذه
بع����د عودة الرئي�����س الراحل رفيق
احلري����ري �إىل رئا�س����ة احلكوم����ة،
م�ش��ي�راً �إىل �أنه �سع����ى منذ اليوم
الأول لت�سلُّم����ه �سلطاته الد�ستورية
�إىل ت�أمني حال����ة توا�صل حقيقية
ب��ي�ن الدول����ة واملواط����ن ،ت�ستند
�إىل مب����د أ� ال�شفافي����ة يف التعاطي
مع ال�ش�����ؤون العام����ة ،فا�ستحدث
مكتب ًا لل�ش����كاوى حقق خالل �سنة
م����ن �إن�شائه �إجن����ازات كبرية على
�صعي����د �ضب����ط عم����ل الإدارة من
جهة ،و�إي�صال كل �صاحب حق �إىل
حقه (كم����ا يف احللق����ة ال�سابقة)،
ثم دع����م فك����رة �إن�ش����اء م�ؤ�س�سة
«و�سيط اجلمهورية» ،نظراً �إىل ما
تحُ قق ه����ذه امل�ؤ�س�سة من �إجنازات
يف دول الع����امل ،و�أبرزه����ا حتديث
وت�أمني حاجات املواطنني ،وتوفري
اخلدمات له����م� ،إ�ضافة �إىل تب�سيط
املعام��ل�ات ،ومتك��ي�ن املواطن من
احل�ص����ول عل����ى حق����ه م����ن دون
و�ساطات �أو رفع �شكاوى.
وعلى �صعيد الإ�صالح الق�ضائي،
كان للرئي�����س �إميل حلود �رصخات
حث فيها املحامون
مد ّوي����ة ،حيث ّ
والق�ض����اة ورجال القان����ون على
لعب دوره����م يف حتديث القوانني،
من خالل اقرتاحات بناءة وعملية
اكت�سبوه����ا م����ن خ��ل�ال عمله����م
وخربته����م وجتربته����م ودوره����م..
وب����ر�أي الرئي�س حل����ود ف�إن �سمعة
�أي دول����ة ُتقا�س بنزاه����ة ق�ضائها،
فالق�ض����اة واملحام����ون هم حرا�س
العدالة ،ومهمتهم تطبيق القوانني،
وحدد الرئي�س للمحامني والق�ضاة
م�س�ؤولية ج�سيمة تتمثل بانت�صار
القانون واحلق دائم ًا ،و�أنه كرئي�س
للدول����ة �سي�ضمن له����م ا�ستقاللية
الت�رشي����ع والق�ض����اء ،م�ؤك����داً �أن
ا�ستق��ل�ال ال�سلط����ة الق�ضائية يف
لبنان بالن�سبة �إليه مل يكن عنوان ًا
كر�سها
�أو �شعاراً� ،إمنا �إرادة حقيقته ّ
الد�ستور ووثيق����ة الوفاق الوطني
اللبن����اين ،وهي ترت�سخ باملمار�سة
الت����ي حتم����ي دول����ة القان����ون
وحت�صنها.
وامل�ؤ�س�سات
ّ
حلود
الرئي�س
���غ
وقد �أبل�
رئي�س
َ
جمل�س الق�ضاء الأعل����ى؛ القا�ضي
منري حن��ي�ن� ،أن ال�سلطة الق�ضائية
مدع���� ّوة با�ستم����رار ملمار�س����ة
�صالحياتها ومهامه����ا كاملة وفق ًا
للأ�ص����ول الد�ستوري����ة ،لأن الدولة
ال تق����وى �إال بوح����دة م�ؤ�س�ساتها
وتكامل �سلطاتها ،ف�ض ًال عن احرتام
الأنظمة وتطبيق القوانني.
وكان الرئي�����س حلود ي����رى �أن
القان����ون يجب �أن يك����ون املرتكز
والأ�سا�����س ،وال �أولوي����ة لغ��ي�ره،
فالأحكام التي ت�صدر عن املحاكم

با�س����م ال�شعب اللبن����اين يجب �أن
تكون عادلة ومن�صفة ،وتعطي كل
ذي حق حقه ،فال تها ُون وال م�سايرة
لأحد ،وال ت�ساه����ل وال تراجع �أمام
الباطل ،فحق املتقا�ضني �أمانة يف
عن����ق القا�ضي ،وعلي����ه �أن يتح ّمل
هذه الأمانة مب�س�ؤولية ومناقبية.
و�أعرب دائم ًا عن ثقته باجل�سم
الق�ضائي يف لبنان ،م�شرياً �إىل �أنه
�أوىل حاجات الق�ضاة ومطالبهم كل
عناية ،و�أنه عمل مع احلكومة على
حتقيقها.
و�إذ ي�ش��ي�ر الرئي�س حلود �إىل �أن
ف��ت�رة ال�سنت��ي�ن الأوىل من حكمه
كانت منتجة جداً� ،إال �أنه مع الأ�سف
ال�شدي����د كانت بعده����ا املعاناة،
وحماوالت عرقلة الإ�صالح ،وتطوير
الدولة ،لأن الطاقم ال�سيا�سي انزعج
من هذا النهج.
وبعودة الرئي�س رفيق احلريري
�إىل رئا�س����ة احلكومة �إثر انتخابات
العام  ،2000كما �أ�رشنا �سابق ًا« ،كنا
�أمام مرحلة جديدة ،وهي الت�صدي
مل�شاريع حما�ص�صة الدولة» ،الفت ًا
�إىل �أنه بعد متكُّن الرئي�س احلريري
م����ن �أخذ � 24ألف مرت مربع ل�صالح
«�سوليدير» ،كما �أ�رشنا �سابق ًا ،مل
يعد ب�إمكانه �أن ي�أخذ �شيئ ًا ،ومنها
على �سبيل املثال ال احل�رص ،ق�ضية
«الفي����ول» ،وانقط����اع الكهرب����اء،
لأنهم كانوا يلعبون بهذه امل�س�ألة
من �أجل �أرباح �إ�ضافية لهم.
ويق����ول الرئي�س حل����ود يومها:
يعلمن����ي الرئي�س رفيق احلريري �أن
�رشكة رو�سي����ة �ستعطينا على مدى
ع�رش �سنوات «فيول» ،دون �أن ندفع
لها �أي فوائد ،وندفع لها م�ستحقاتها
يف نهاية الأمر ،فما ر�أيك؟
ير ّد الرئي�س حلود على الرئي�س
احلريري :ه���ذا �أح�سن خرب ،فدعني
�أدر�سها:
يجي���ب الرئي�س احلري���ري :ال،
لي�س هن���اك م ّت�سع من الوقت ،لأن
ه���ذه ال�رشكة �أعطتن���ا مدة زمنية
حم���ددة ،وقد حتدث���ت بالأمر مع
رئي�س جمل�س النواب ،واملعنيني،
وكلهم موافق���ون ،لأنه لي�س هناك
من وقت ليطلع���وا عليها ومن ثم
�إقرارها ،و�أريد يف اجتماع جمل�س
الوزراء غ���داً �أن تكون موجوداً من
�أجل �أخذ القرار.
ف�ي�ر ّد الرئي�س حل���ود :من الآن
�أبلغك �أين غري موافق قبل درا�ستها.
هنا يقول احلري���ري� :إذاً ،ن� ّؤجل
الأمر �أ�سبوع ًا.
فطلب الرئي�س حلود امل�رشوع،
ال���ذي �أر�سل �إليه ،حي���ث تبينّ �أن
ر�أ�سمال ال�رشك���ة هو خم�سني �ألف
دوالر فق���ط ،وهي با�س���م �شخ�ص
�أرمن���ي «كان وال���ده ي�صل���ح يل
�سي���ارة اجلاك���وار حينم���ا كان
عم���ري ع�رشين عام��� ًا ،وكنت �أرى

الرئي�س �إميل حلود والرئي�س الراحل رفيق احلريري

ابنه (�صاح���ب ال�رشكة) ،وت�ساءلت
كيف ميكن ل�رشكة �أن ت�أتي بفيول
باملليارات يف ح�ي�ن �أن ر�أ�سمالها
هو خم�سني �ألف دوالر»؟
و�أثن���اء اجتماع جمل�س الوزراء
«�صارحت الرئي�س رفيق احلريري
ُ
أكدت له �أن ه���ذه الأمور
بذل���ك ،و� ُ
ال ميكن �أن حت�ص���ل ،لأن ر�أ�س مال
�رشكة بقيمة خم�س�ي�ن �ألف دوالر
ال ميكنه���ا �أن ت�أت���ي بـ«في���ول»
مبليارات الدوالرات ،فاملطلوب هو
�رشك���ة حمرتم���ة ،لأن هناك لعبة
فتدخ���ل وزراء
مت���ر،
ال ميك���ن �أن
ّ
ّ
حم�سوبون على الرئي�س احلريري،
وحاول���وا ت�صوير الأم���ور وك�أنها
جيدة ،ثم طلبوا الت�صويت ،لكنني
رف�ض���ت ،و�أكدت له���م �أال ت�صويت
على ح���ق الدولة ،وكانت النتيجة
�أن هذه ال�صفقة وئدت يف مهدها».
يتابع الرئي�س حلود :بعد نحو
�سنتني من ه���ذه احلادثة ي�صلني
خرب من خمابرات اجلي�ش �أن هناك
مركب��� ًا ع�سكري ًا بحري��� ًا فرن�سي ًا
يقطع املي���اه الإقليمية اللبنانية
جيئة وذهاب��� ًا ،دون �أي �إذن ..على
ا�ستدعي���ت ال�سفري الفرن�سي،
الفور
ُ
علم��� ًا �أنه مل نك���ن يف تلك الفرتة
عل���ى عالق���ة طيبة م���ع الرئي�س
يل مع طاقم
جاك �ش�ي�راك ،في�أتي �إ ّ
املركب.
ونقاطع���ه هن���ا :كي���ف عرف
�أنك �ست�س�أله ع���ن ق�ضية املركب؟
حتدث���ت �أمام
كن���ت قد
فيجي���ب:
ُ
ُ
بع�ضه���م ،ويب���دو �أنه���م �أو�صلوا
لل�سفري ما �أنوي عليه.
يتابع الرئي�س حلود :فور و�صول
ال�سف�ي�ر الفرن�س���ي وطاقم املركب

طرحوا عل���ى الطاولة خرائط،
ويقول ال�سفري هنا :قائد املركب
�سي�رشح لك الأمور.
يقاطعه الرئي�س حلود :قبل
�أن ي�رشح �أري���د �أن �أ�س�أله ب�أي
ح���ق ي�أتي ليتحرك يف مياهنا
الإقليمية� ،أال يعرف �أنني رئي�س
اجلمهورية؟
فري ّد ال�سفري بالقول� :أمل يقل
لك الرئي����س احلريري �إنه اتفق
مع الرئي�س �ش�ي�راك كي ي�أتي
املركب ويكت�شف قاع البحر يف
املياه الإقليمية؟
موجه ًا
حلود
الرئي�س
يقول
ّ
كالمه لل�سف�ي�ر الفرن�سي :كيف
ميك���ن �أن يح�صل ذلك من دون
علم جمل�س الوزراء؟ �أنا رئي�س
اجلمهوري���ة ،وال يحق يل ذلك
دون موافقة جمل�س الوزراء.
يجيب ال�سف�ي�ر :اعتقدنا �أنه
حدثك بالأمر ،ثم طلب الرئي�س
حلود عر����ض اخلرائط ،فوج ْد ُت
فقلت
عليه���ا عالم���ات غ���ازُ ،
للفرن�سي�ي�ن� :أو ّد �أن �أعلمك���م
�أين �ضاب���ط ومهند����س بحري،
وبالتايل �أع���رف كل التفا�صيل
البحري���ة ،فما معن���ى عالمة
الغ���از ،فهل يوج���د يف بحرنا
غاز؟ ف���كان اجلواب بالإيجاب،
وتب�ّي�نّ يل �أن املخ���زون يف
مياهن���ا الإقليمي���ة �أك�ث�ر من
�سورية ،خ�صو�ص ًا �أنه بالإ�ضافة
�إىل حقنا يف مياهنا الإقليمية،
لنا حق يف املياه االقت�صادية،
وه���ذه �أم���ور در�سناه���ا عند
الأمريكيني عن ما هي حقوقنا.
هنا قل���ت لل�سفري الفرن�سي:
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وطلبت منهم التوقف عن
يكفي،
ُ
ً
فا�ستدعيت
،
ا
ف���ور
املهمة
هذه
ُ
الرئي����س رفيق احلري���ري �إىل
مكتبي ،و�س�ألته :دولة الرئي�س
من �أين لك حق الت�رصف بهكذا
ق�ضية؟
ف���ر ّد احلري���ري :فخام���ة
الرئي�س �أطلب منك فرتة �شهرين
فقط ،لأن لـ«�إ�رسائيل» �أطماع ًا
يف حقوقن���ا ،و�أن���ا �أ�ستعم���ل
الفرن�سي�ي�ن حت���ى �أع���رف ما
عندنا.
ويجيب الرئي�س حلود :دون
�أن �أعرف و�أنا رئي�س اجلمهورية،
ودون علم جمل�س الوزراء ،فريد
احلري���ري� :إن مكتب املحاماة
يعمل القوان�ي�ن حتى نحافظ
على حقنا ،ويج���ب �أال يعرف
«الإ�رسائيلي���ون» ،لأن ه���ذا
املكتب �أمريك���ي ،والأمريكيون
هم الذين ي�سيطرون على الغاز
والنف���ط يف الع���امل ،ولذلك ال
نري���د �أن يعرف �أح���د بالأمر،
وغداً �صباح��� ًا �سي�أتي لعندك،
ولك���ن يجب �أال يعل���م ال�شعب
بالأم���ر ،ف�س�ألته :ملاذا ال يعلم
ال�شعب اللبن���اين ،فهو �إذا علم
بذل���ك تت�ضاعف قيم���ة اللرية
اللبناني���ة ،وبالتايل تت�ضاعف
قدرته ال�رشائية.
فريد احلريري :ال يجوز ذلك،
ف�أنا �أعلم بهذه الق�ضايا ،و�أهم
�ش���يء �أال يعل���م �أح���د بالأمر،
و�س�أر�س���ل ل���ك اخت�صا�صي��� ًا
لي�رشح الأمر.
يل يف ذات
وفع�ل�اً  ،ي�أت���ي �إ ّ
امل�ساء غ���ازي يو�س���ف ،الذي
�أ�صب���ح نائب��� ًا ،وكان يومه���ا
م�س�ؤو ًال ع���ن اخل�صخ�صة عند
احلريري ،وج���اءت معه �سيدة
�أ�صبح���ت فيم���ا بع���د وزيرة
مالي���ة ،ف�أخذ الإثنان ي�رشحان
يل ،ور ّكزا على ال�رسّية.
يف الي���وم الت���ايل ،ي�أت���ي
جنل وزير خارجي���ة الواليات
املتحدة ال�سابق جيم�س بيكر،
وه���و ميل���ك مكت���ب حماماة،
ومعه كان من �سي�أتي بالفيول
من رو�سيا ،كما �أ�سلفت ،و�أعرفه
كم���ا ذك���رت من���ذ كان ول���داً
ف�س�ألته :ماذا تفع���ل هنا ،فرد
قائالً� :أنا «.»C.I.A
وهنا يت�ساءل الرئي�س حلود:
ع�ض���و يف ال���ـ« »C.I.Aكان
�سي�أت���ي لن���ا بـ«الفيول» من
رو�سيا ،والآن يريد �أن ي�ستخرج
الغاز من بحرن���ا ،فهل لنا من
تف�س�ي�ر من الغاي���ة وراء ذلك؟
بب�ساطة ،كان���وا �سي�ستغلوننا
وفق م�صاحلهم!

�أحمد زين الدين
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عالمات تدل على حب زوجك
للرج���ال �أ�رسار كث�ي�رة جتهلها
العديد م���ن الن�ساء ،فمن املمكن �أن
ي�ستغ���رق الرجل وقت��� ًا طوي ًال كي
يقول ل���ك كلمة «�أحب���ك» ،ورمبا
يقوله���ا ويكررها فق���ط يف بداية
العالقة ،لكن امتناعه عن البوح بها
ب�شكل مبا�رش ال يعني �أنه ال يحبّك
�أو يُغرم بك.
ي�شري خرباء عل���م النف�س �إىل �أن
هناك بع�ض العالمات املميزة التى
حتم���ل مدلو ًال للحب عن���د الرجل،
و�إليك بع�ضها:
جتدينه دوم ًا يح���دق بكِ  :يحب
الرجل دوم ًا اختال�س النظر ،فالرجل
عادة م���ا يحدق بكل م���ا ي�شتهيه
ويري���ده دون �أن يلف���ت االنتب���اه،
فه���و ينظر �إىل كل جمي���ل وكل ما
يحلو له ،ف����إذا وجدتيه يحدق بك
دون �أن يلفت انتب���اه ،فاعلمي �أنه
مغرم بكِ �إىل حد اجلنون ،فالتحديق
والنظرات ال�رسية عالمات للع�شق.
ي�شرتي لك الطعام الذي حتبينه
دون �أن تطلبي منه فهذا دليل علي
حبه لكِ ؛ عندما تدخلني �إىل مطبخك
وجتدين الطعمة التي حتبينها وقد
ن�سي���ت �أن ت�شرتيه���م وجلبهم لكِ
زوج���ك فاعلمي �أنه يحب���ك كثرياً،
حت���ى و�إن مرّ وق���ت طويل دون �أن
يقول لكِ �أحبك ،فللرجل طرق عديدة
يقول به���ا �أحب���ك دون �أن ينطقها.
عندما يح�ضرّ ل���كِ ع�شاء يف مكان
رومان�س���ي �أو مكان كن���تِ تريدين
الذه���اب �إليه فاعلم���ي �أنه يحبك،
و�إذا ذهب من �أجلك يف رحلة ت�سوق
وحده فاعلمي �أنه يع�شقك ،وهكذا..
يحتفط بج���زء منك معه :عندما
يخ�ص����ص لكِ الرج���ل م�ساحة يف
حمفظته ال�شخ�صية يف هيئة �صورة
�أو يحتف���ظ ب�صورتك عل���ى �شا�شة

ِ
أنـت

حا�سبه �أو هاتف���ه فهذا دليل على
احلب ،فهو يريد �أن يراك دوم ًا معه،
فوجودك داخ���ل حمفظته �أو هاتفه
يدل على احتالل���ك جزءاً كبرياً من
حياته.
يتحدث ع���ن امل�ستقبل :للرجل
لعب���ة م���ن املمك���ن �أال تفهميه���ا
�سيدتي ،وهي احلديث عن امل�ستقبل
بطريقته اخلا�ص���ة ،فمن املمكن �أن
يتحدث معك عن امل�ستقبل ورحلة

يرتبه���ا هو وتظنني وقتها �أنه يريد
�أن ي�سافر وحده ،ويف نهاية كالمه
ي�س�ألك عن ر�أي���ك ،وماذا �ستفعلني
معه هناك ،فهذه هي طريقة بع�ضهم
كي يعرف هل �ستجدين نف�سك معه
دون �أن يق���ول لكِ � ،أم حتتاجني �إىل
تو�ضي���ح و��ش�رح منه ك���ي تبد�أي
يف احلل���م معه ،فعندم���ا يتحدث
عن اخلط���ط امل�ستقبلية التي يفكر
فيه���ا ويُدخلك فيه���ا فاعلمي �أنه

يحب���ك ،خ�صو�ص��� ًا �إذا حت���دث عن
اخلطط طويلة املدى ولي�س مغامرة
وح�سب.
يرت���دي ما �أهديت���ه �إياه :الرجل
ال يث���ق ب�سهول���ة ،وم���ن ال�صعب
�إر�ضا�ؤه ع���ن مظهره الذي اخرتتيه
ل���ه ،فالرجل لدي���ه �إح�سا�س بالأنا
املت�ضخم ،وال يحب �أن يفر�ض �أحد
علي���ه ر�أيه ،ويعترب تنفيذ ما تريده
الأنث���ى من���ه يف بع����ض الأحيان

رمي اخلياط

فَ ن

وطــفـــــلك

اإلتيكيت

• ماذا �ستقدّمني ل�صديقتك يف عيدها؟

نصائح تربوية ()2/1
�أخت����ي الفا�ضلة ،ق����ويل لأبنائك :ناموا
حتى ن�صحوا ل�صالة الفجر ..و�سيكون همّهم
دائم���� ًا للآخرة ،وال تق����ويل :ناموا ،غداً يوم
مدر�سة ،حتى ال ي�صبحوا وهمّهم الدنيا.
متتّع����ي ب�أبنائك وهم �صغ����ار ،ف�ستمرّ
الأي����ام ب�رسعة ولن يبق����ى لك من براءتهم
وطفولته����م �إال جمرد ذكري����ات ..العبيهم،
وا�ضحكي معه����م ،ومازحيه����م ،واخرجي
معهم ،وك����وين كالطفلة بينه����م ،واجعلي
التعليم والأدب مع اللهو واللعب.
اتركي اجلوال قلي ًال لو �سمحت ،و�أغلقي
التلف����از �أي�ض ًا ل����و تكرم����ت ،واعتذري من
الأ�صدقاء لو تف�ضلت� :إين م�شغولة ب�أطفايل
�أيها الأحبة ..كل هذا ال يعني �سقوط الهيبة
و�ضياع ال�شخ�صية وترك الت�أديب ،فالعاقل
يعرف كيف يوازن الأمور.
طفل����ك يكذب؟ احل����ل� :أعطي����ه الأمان،
فالطفل ال يك����ذب �إال �إذا كان خائف ًا وحتت

�ضعفاً ،فهو ال ي�سمح لأحد �أن يبعث
بهويته اخلا�صة ،ف�إذا حدث وارتدى
القمي�ص �أو البدلة التي �أهديتها له
يف عيد مولده �أك�ث�ر من مرة ،فهذا
دلي���ل على ثقته بر�أي���ك وحبه لكِ ،
وه���ذا ت�رصيح منه ل���ك بال�سيطرة
والتجديد يف حيات���ه ،وهذا �أ�سمى
بكثري من �أن يقول لكِ كلمة �أحبك.
�إىل جانب���ك يف �أي مكان :تعترب
الأ�شي���اء الب�سيطة التي من املمكن
�أال تعنيك �أو ت�ضعينها يف االعتبار
من �أه���م عالمات احلب عند الرجل،
فم���كان وجوده مع���ك يف احلفالت
و�أمام النا����س واملجتمع يدل على
مقدار حب���ه لكِ  ،فعندم���ا يحافظ
على وجودك بجانبه ومم�سك بيدك
يف �أي م���كان فهذا دليل على احلب
وتو�صيل الأمان والراحة لكِ .
ير ّد على هاتف���ه و�أنتِ بجواره:
يق���دّر الرجل حج���م الكارثة برتك
ر�سائ���ل و�ص���ور قدمي���ة لعالقاته
ال�سابق���ة على هاتف���ه و�أنتِ معه،
لذا هن���اك العديد من الرجال الذين
ي�صاب���ون بالقل���ق ال�شديد والتوتر
عندما حتاول زوجت���ه �أو خطيبته
�أن تقلّ���ب يف هاتف���ه ،وقتها يكون
هناك �شيء م���ا يخيفه ،ويعلم �أنك
�ستنزعجني عندم���ا جتديه� ،أما �إذا
كان يجل����س بجوارك وي���ر ّد على
هاتف���ه دون �أي قلق �أو توتر ،ويرتك
الهاتف �أمامك دون �أي احتياطيات،
فهذا دليل على احل���ب ،ولي�س هذا
فق���ط ،بل ه���ذا يعني �أن���ه يخطط
لإقامة عالقة طويل���ة املدى معك،
فهو قد حمى املا�ضي ولن يفكر يف
العودة �إليه ،ويفك���ر يف م�ستقبله
معك فقط.

�ضغ����ط التهديد� ..أ�شعريه بالأمان ثم عززي
لديه قيمة ال�صدق.
طفلك عني����د؟ احلل :ال تعاندي����ه �أثناء
عناده ،فهو يطبّق م����ا يرى ..امنحيه مزيداً
من احلب واحل�ضن.
طفل����ك كثري احلرك����ة؟ احل����ل� :أ�شغليه
ب�أن�شط����ة حركي����ة ،وليخفف م����ن تناول
ال�شوكوالت����ه ،لأنه����ا تزيد م����ن حيويته،
و�أعطيه م�س�ؤوليات.
طفلك ال ي�����أكل جيداً؟ احلل :ال تغ�صبيه
�أبداً ،ح����وّيل تناوله للطع����ام �إىل لعبة �أو
مناف�سة ،زيّني له الطعام بالفواكه امللوّنة.
طفل����ك ي�رضب �إخوانه ال�صغار؟ احلل :ال
تقارنيه ب�إخوانه الأ�صغر ،وليكن حبك لهم
بالعدل ،وال تظهري ميالن قلبك لأحد منهم
على الآخر.
طفلك مدمن الألعاب الإلكرتونية؟ احلل:
تدرجي معه حتى يقلل من �ساعات اللعب،

وال حترميه فج�أة فيُقبل عليها ب�شغف �أكرث
من قبل.
طفل����ك يتلفظ ب�ألف����اظ بذيئة؟ احلل :ال
ت�رصخي علي����ه ،بل نبّهيه باللني و�أخربيه
�أن نظافة الل�سان من نظافة القلب ،وحاويل
معرفة امل�صدر.
طفلك ال ي�صل����ي؟ احلل :نحبّبه يف اهلل،
ون�شع����ره ب�أن كل النعم ،مب����ا فيها النقود
التي ي�شرتي بها الألعاب واحللوى ،هي من
اهلل �سبحانه وتعاىل.
طفلك مي�ص �أ�صبع����ه �أو يق�ضم �أظافره؟
احلل :طفلك يحتاج �إىل الأمان ،فهو خائف
من �شيء ما يهدده� ،أو ي�شعر بدونية نتيجة
مقارنته.
طفلك �رسي����ع الغ�ضب؟ احلل :ال تعرييه
اهتمام����اً ،وال تردي علي����ه بغ�ضب مماثل،
وعلمي����ه �أن يتو�ض�أ �إن غ�ض����ب ،وقويل له:
�إهد�أ ،ثم نتفاهم.

�أناقة وتكنولوجيا :اجمعي التكنولوجيا ،التميز والأناقة يف هدية واحدة،
واخت����اري ل�صديقتك جهاز خلوي�« ،أيب����اد»� ،أو حتّى حقائب من بني �أحدث
ابتكارات دور الأزياء العاملية التي انخرطت �أخرياً يف ال�صناعة التكنولوجية
على غرار «غوت�شي»« ،لوي�س فيتون» ،وغريها من املاركات العريقة.
هدي����ة لذي����ذة :درا�سات كث��ي�رة ومتعاقبة �أثبت����ت أ� ّن كل ام����ر�أة تع�شق
ال�شوكوالته ،لذا لتقدم����ي ل�صديقتك هدية مل تخطر على بال �صديقة �أخرى،
ابتاعي لها علبة من ال�شوكوالته الفاخرة ال�سوي�رسية� ،أو البلجيكية املح�شوة
بالكراميل والبندق ،أ�مّا �إذا كنت تتبع حمية ،فاختاري لها ال�شوكوالته املرّ.
�أف����كار كال�سيكية :كثريات ه ّن الن�ساء اللواتي يف�ضّ لن الهدايا الكال�سيكية،
فرغ����م تداولها تبقى مقتني����ات قيّمة مرتبّعة على عر�����ش الأناقة� .إذا كانت
�صديقت����ك كال�سيكية املزاج ،قدّمي لها حقيب����ة جلدية من �أحدث الت�صاميم
العاملية� ،أو م�ستح�رضات جتميل تنا�سب لون ب�رشتها ونوعها.
اك�س�سوارات وحليّ :م����ن منا ال حتلم باقتناء علبة مليئة بالأك�س�سوارات
م�صنوعي
نْ
زاهي����ة الألوان؟ �أ�ضيف����ي �إىل اك�س�سوارات �صديقتك عق����داً وحلي ًا
يدوياً .ابتعدي عن الذهب كونها هدية غالب ًا ما تتلقّاها الن�ساء من �أزواجه ّن
يف املنا�سبات.
ملحبّات الفنون هداياهنّ� :إذا كانت �صديقتك من حمبّات الفنون ،اختاري
لها لوحة زيتية تنا�سب �ألوان غرفتها� ،أو جمموعة من الـ« »CD’sاملف�ضّ لة
لديها ،واملنوّعة بني �أروع املقاطع املو�سيقية والأفالم العاملية.

منوعات

www.athabat.net
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ّ
البصل يتقدم على الشوكوال
مل تع���د ال�شيكوالت���ة �أك�ث�ر
امل�أك���والت جلب ًا لل�سع���ادة ،فقد
حتوّلت تل���ك املقولة ال�شائعة �إىل
�أ�سطورة ،بعد �أن ك�شفت درا�سة عن
قائمة غذائية ت�ضم �أكرث امل�أكوالت
التي جتل���ب ال�سع���ادة للإن�سان،
وت�صدّرها الب�صل.
و�أكدت الدرا�سة ال�سوي�رسية �أن
الب�ص���ل هو �أك�ث�ر امل�أكوالت التي
جتل���ب ال�سعادة وال��س�رور ،يليه
اجلزر والفول واملوز والبطاطا.
هذه الدرا�سة �أُجريت على 100
من ال�سل���ع الغذائي���ة الأ�سا�سية
ملعرفة مدى ال�سعادة التي جتلبها
امل�أكوالت ،وب�أ�سعار منخف�ضة.
ومن الغري���ب �أن الب�صل ت�صدّر
رغب���ات املبحوث�ي�ن يف قائم���ة
امل�أك���والت اللذي���ذة التي جتلب
ال�سع���ادة ،مث���ل ال�شيكوالت���ة
والبطاط����س والكع���ك ،حي���ث
تبددت هنا الأ�سط���ورة القائلة �إن
ال�شيكوالتة هي �رسّ ال�سعادة.
وك�ش����ف البح����ث الطب����ي عن
فعّال
مر ّك����ب طبيعي يف الب�ص����ل َ
يف تقوي����ة العظ����ام وتقليل خطر
�إ�صابتها بالرتقق واله�شا�شة ،حيث
ق����ال الباحثون�« :إن ه����ذا املركّب
�أثبت فعاليت����ه يف تقليل اخل�سارة
العظمية عند ا�ستخدامه على خاليا
العظ����م امل�ستخل�صة م����ن الفئران
املخربية ،ما ي����دل على �أن تناول
الب�ص����ل با�ستمرار مين����ع ه�شا�شة
العظ����ام ،خ�صو�ص ًا عن����د ال�سيدات
امل�سنّات الأكرث عر�ضة للإ�صابة».
ووج���د الباحث���ون بعد حتليل
املركّب���ات الكيميائي���ة الن�شطة
املوج���ودة يف الب�ص���ل الأبي�ض،
�أن �أكرث مركّ���ب م�س�ؤول عن تقليل
اخل�سارة العظمية هو الـ»جي .بي.

�سي� .إ�س» ،والحظ الباحثون بعد
عزل جمموعة م���ن خاليا العظم
وتعري�ضها لهرمون «باراثايرويد»
املن�شّ ���ط خل�س���ارة العظ���ام ،ثم
تعري����ض بع�ضه���ا للمركّ���ب� ،أن
املركّب قام مبن���ع فقدان املعادن
العظمية ب�صورة كبرية ،خ�صو�ص ًا
الكال�سيوم ،وذل���ك مبقارنتها مع
اخلاليا التي مل تتعر�ض له.
كما �أف���ادت الدرا�سة �أن تناول
الب�ص���ل الأخ�رض يُع ّد �أف�ضل وقاية

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

من خطر الإ�صابة ب�أمرا�ض القلب،
خ�صو�ص ًا ال�سكت���ة القلبية ،حيث
يحتوي الب�صل الأخ�رض على مادة
«البلوت�ي�ن» ،التي توج���د �أي�ض ًا
يف ال�شاي مبختل���ف �أنواعه ،ويف
التف���اح ،ولكن بن�سب �أقل عن تلك
املوجودة يف الب�صل الأخ�رض.
و�أو�ضحت الدرا�سة �أن تناول كمية
ترتاوح ب�ي�ن  100و 200ج���رام من
الب�صل الأخ��ض�ر مبعدل ثالث مرات
يف الأ�سبوع لها فائدة �صحية كبرية.

من جه���ة �أخرى ،ف����إن علماء
الطب القدمي �أ�شادوا بفوائد الب�صل،
فقال���وا �إن �أكله نيئ��� ًا �أو مطبوخ ًا
ينفع م���ن �رضر املي���اه امللوثة،
ويحم���ر الوج���ه ويدف���ع ��ض�رر
ال�سم���وم ،ويقوي املع���دة ويهيج
الب���اه ،ويلط���ف البلغ���م ،ويفتح
ال�سدد ويلني املع���دة وي�شفي من
داء الثعلبة (دلكاً) ،وامل�شوي منه
�صالح لل�سع���ال وخ�شونة ال�صدر،
وينفع لأوج���اع الظه���ر والورك،

 - 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�سي���ة  /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

وم���ا�ؤه �إذا اكتحل ب���ه مع الع�سل
نفع من �ضعف الب�رص واملاء النازل
يف العني ،و�إذا قُطر يف الأذن نفع
من ثقل ال�سم���ع والطنني و�سيالن
القيح ،وهو يفت���ح ال�سدد ،ويقوي
ال�شهوة ،خ�صو�ص��� ًا املطبوخ منه
مع اللح���م ،ويُذهب الريقان ،ويد ّر
البول واحلي�ض ويفتت احل�صى.
وقال عن���ه ال���رازي�« :إذا خُ لِّل
الب�صل قلّت حرافته ،وقوّى املعدة،
والب�ص���ل املخلل فات���ق ال�شهوة
جداً».
وكذل���ك �أثبت���ت الدرا�س���ات
العلمي���ة �أن الب�صل يخفف ال�سكر
ل���دى مر�ضى ال�سك���ري ،فقد وجد
�أن الب�ص���ل يحت���وي عل���ى مادة
«اجللوكوزي���ن» ،وه���ي م���ادة
�شبيهة بهرم���ون االن�سولني ،ولها
مفعول مماثل �أو قريب من مفعول
االن�سول�ي�ن ،حي���ث ت�ساعد على
تخفيف ن�سبة ال�سكر يف الدم.
كما �أثبتت الدرا�سات �أن الب�صل
يُ�ستعمل يف ع�ل�اج نوبات الربو،
حي���ث ي�ستعم���ل ع�ص�ي�ر الب�صل
مبق���دار ملعقة �صغ�ي�رة ممزوجة
م���ع ملعقة من الع�س���ل كل ثالث
�ساعات ،لأن للب�ص���ل قدرة فائقة
عل���ى ط���رد البلغم م���ن ال�شعب
الهوائية ،والتي ت�سبب �ضيق هذه
ال�شعب ،مم���ا ينتج عنه ال�صعوبة
يف التنف�س وحدوث �أزمات الربو.
�أما يف ما يتعل���ق بال�رسطان،
فقد حقن الطبيب الفرن�سي جورج
الكوف�سكي مب�صل الب�صل كثرياً من
املر�ضى ،ال�سيما مر�ض ال�رسطان،
فح�ص���ل على نتائج طيبة ،وميكن
عم���ل حقن���ة �رشجي���ة تعمل من
ع�صري الب�صل امل�ستخرَج بال�ضغط
لتحقيق ذلك.

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�شـابه���ان  /مت�شابهان  /ك�سب
م�سابقة
 - 5اظه���ر وجها مرحب���ا ومبت�سما /
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 احلم���راء  /خ�شوع وهدوء يف
ال�صالة
 - 10خمرتع �سماعة الطبيب
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كاريكاتير

ّ
قريبًا ..أول نظام للتحذير المبكر من الزالزل
قال علماء �إن اختب���اراً بد�أ الثالثاء املا�ضي لأول
نظ���ام للتحذير املبكّ���ر للتنب�ؤ بال���زالزل ،مع قيام
��ش�ركات وم�ست�شفيات بتجربة النظ���ام قبل اتاحته
لال�ستخدام العام.
واجتمعت جمموع���ة ت�ضم مدي���ري م�ست�شفيات
ومراف���ق وهيئ���ات للط���وارىء يف �شم���ال غ���رب
املحيط اله���ادي ،بالإ�ضافة �إىل �رشكت���ي «بوينغ»
و«مايكرو�سوفت» يف ور�شة عمل حول تنفيذ واختبار
النظام اجلديد.
وقال فريق بحثي من جامعة «وا�شنطن» �إن نظام
ال�شبكة الزالزلية ل�شمال غرب املحيط الهادي �سري�سل
�صفارات �إنذار وحتذيرات �صوتية تقول «زلزال .زلزال.
�ستبد أ� الزلزلة يف غ�ضون  15ثانية».
وقال البيان �إن التقنية �ست�صدر �إنذاراً لأي زالزل تتجاوز
�شدّتها  3درجات ،وهو ما يحدث بال�ضبط يف بع�ض الأماكن
يف وا�شنطن و�أوريغون كل �أ�سبوعني �أو ثالثة.

وابتك���ر باحث���ون م���ن جامعت���ي «وا�شنطن»
و«اوريغون» التقنية املبنية على �أداة مماثلة يجري
ا�ستخدامه���ا يف كاليفورني���ا ،وت��ش�رف عليها هيئة
امل�سح اجليولوجي الأمريكي.
و�سرت�س���ل املئ���ات من �أجه���زة قيا����س الزالزل
املنت��ش�رة يف �شم���ال غرب املحيط اله���ادي قراءات
للأجهزة الآلية يف جامعة «وا�شنطن» ،التي �ستقوم
بدورها بتحليل البيانات بدقة و�رسعة فائقة ،و�إر�سال
�إنذار �آلي ًا بعد �أربع ثوان فقط من ر�صد ن�شاط زلزايل.
ورجحت باحثة بريطانية يف وقت �سابق امتالك
ال�ضف���ادع القدرة على ال�شعور بق���رب وقوع الزالزل،
دون �أن حت���دد ب�ش���كل قطعي الآلي���ة التي متكن تلك
الكائنات من القيام بذلك.
وبح�س���ب باحثة من «اجلامع���ة املفتوحة» يف
بريطاني���ا ،يرجح �أن تكون ذكور ال�ضفادع قادرة على
ال�شعور بقرب وقوع الهزات الأر�ضية.

ُ
هل تقطع الكهرباء عن قصر أردوغان؟
ك�شفت فاتورة الكهرباء اخلا�صة بالق�رص الرئا�سي
اجلدي���د يف تركيا ل�شه���ر كانون الث���اين الفائت عن
مت�أخرات تُنذر بقط���ع الكهرباء عن مقرّ رئي�س البالد
رجب طيب �أردوغان.
وبلغت فاتورة الكهرباء حوايل مليون و� 149ألف و 208
لرية تركية (نحو ن�صف مليون دوالر �أمريكي) ،يف حني بلغت
تـــ�صـــــدر عـــــــن
�شــركــة الـقـــلــم
للإعالم �ش.م.م.

املت�أخرات مليون و� 100ألف لرية تركية عن ال�شهر ال�سابق.
ووفق ًا لأنظمة ��ش�ركات الكهرباء ،يُقط���ع التيار يف حال
جت���اوزت مدة الت�أخري �أكرث من �شهر ،ويبدو �أن املعار�ضة التي
انتقدت ما �سمّت���ه �إ�رساف ال�سلطة يف عملي���ة ت�شييد الق�رص،
تبح���ث عن موظّف ب�رشكة الكهرباء يج���ر ؤ� على «قطع التيار
عن �أردوغان».
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:

