ً
حماية للمسيحيين أوال
ألمـــــــة واحـــــــدة

يـومـيــة �سيــا�سـيــة م�ستـقـلـة  -تـ�صـدر م�ؤقتـاً �أ�سـبـوعـيـاً  -تـ�أ�سـ�سـت عام  1908ال�سعر 1000 :ل.ل 15 - .ل�.س.
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فوجئت م�س�ؤولة �أوروبية كبرية معتمَدة يف لبنان لدى حديثها
مع �أحد قادة «� 14آذار» البارزين ،وطرحهم �ضرورة ان�سحاب حزب اهلل
من �سورية ..ب�أنه رد عليها حا�سماً :نرف�ض هذا االن�سحاب ،لأن وجود
مقاتلي احل��زب يف امل��ي��دان ال�سوري مينع مت��دد الإره���اب �إىل لبنان،
وحماية لنا نحن امل�سيحيني بالدرجة الأوىل.
وحينما �س�ألته عن موقفهم املعلَن ر ّد بالقول� :إن��ه لال�ستهالك،
و�إر�ضاء لدولة خليجية كربى.
السنة الثامنة  -الجمعة  15 -جمادى األولى 1436هـ  6 /آذار  2015م.
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االفتتاحية

ّ
سليمان – الجميل و«الثمانية» ..حكاية كرسي

«الدهاء» البدوي
من قال �إن البدوي الذي يتعامل مع الطبيعة الفظة
ال يتقن الدهاء؟
هال الحظتم كيف يت���وددون �إىل ال�سيد الأمريكي،
وين�سق���ون حت���ت الطاول���ة وفوقه���ا م���ع الع���دو
«الإ�رسائيلي»؟
لكن ه���ل الحظتم كي���ف يت���ودد الأمريكيون �إىل
الإيرانيني ،ويحاولون �إغراءهم مبا يف ذلك حق طهران
يف برناجمها النووي ،مقابل �أن يتخلوا عن املقاومة
يف لبنان ،وحتت عن���وان �أنها لي�ست رغبة «ال�سيد»
اليانكي ،بل ه���ي رغبة و�إرادة الب���دوي بائع الكاز،
ورغبة الأتراك ،التي تفوق رغبة العدو ال�صهيوين؟
«دهاء» البدوي �أنه يعتقد �أن التقاء امل�صالح قد
يجعله على قدم امل�ساواة مع بنيامني نتنياهو عند
«ال�سيد» الأمريك���ي ،لهذا �أ�شهروا العداء جتاه كل ما
ميت ب�صلة �إىل مواجهة العدو ال�صهيوين وحترير �أوىل
ّ
القبلت�ي�ن وثالث احلرمني ،التي بات���ت مه َّددة جراء
احلف���ر ال�صهيوين حتت �أ�سا�ساته���ا بحث ًا عن الهيكل
قبل
املزعوم ،دون �أن ن�شري �إىل تدني�سها امل�ستمر من َ
يحرك �شعرة
قطعان امل�ستوطنني امل�ستمر ،والذي مل ّ
يف بدن الأعراب.
ك���م ه���و ٍ
داه ذاك البدوي ال�صح���راوي حينما مي ّد
ميت ب�صلة �إىل مقاومة
م���ا
كل
�ضد
خمالبه و�أمواله
ّ
الع���دو ،في�ستهدف �سورية (قل���ب العروبة الناب�ض)،
وينال م���ن العراق ث�أراً من نبوخ���ذ ن�صرّ الذي �سبى
يطوق �أر�ض الكنانة
اليه���ود يف زمن عتيق ،ويريد �أن ّ
ب�سد نه�ض���ة «�أثيوب���ي» ،ويذهب خي���ال فتاويهم
التلمودية �إىل حد ا�سته���داف الأهرامات و�أبو الهول..
في�أتون بكل جحافل التكفري عرب التاريخ ،فيفعلون ما
مل يقم به الترت واملغول وكل �أوبا�ش الدنيا ،يح ّطمون
املا�ض���ي والتاري���خ وكل �إرث الإن�سانية واحل�ضارات
الأعرق التي ُولدت من هذه الأر�ض.
البدوي «الداهية» ال���ذي يتكامل مع ال�سلجوقي
اجلديد رجب طيب �أردوغان وتابعه �أحمد داود �أوغلو،
يتوهم
الذي يعي����ش �أوهام «الني���و � -إمرباطورية»
ّ
مب ّدها �إىل �سورية والعراق ..وما بعد بعد؛ �إىل اخلليج
و�إىل م�رص ،وحتى �إىل باب املندب.
كله���م ،كلهم ،قد يعلمون ،وهن���ا امل�صيبة ،وقد ال
يعلم���ون ،فامل�صيبة �أعظم� ،أنهم يف خدمة الأ�سطورة
التوراتية  -التلمودية التي تتحدث عن خراب �سورية
ودمار م�رص ،وتال�شي العراق..
فهل الحظتم �أن اال�سته���داف يطال البلدان الأعرق
ح�ضارة و�إرث ًا �إن�ساني ًا يف تاريخ الب�رشية..؟
حبذا لو �أن بع�ض املثقف�ي�ن العرب واملت�أ�سلمني
يعيدون قراءة «تاجر البندقية» ل�شك�سبري� ،أنه النفط
والغاز واملال يا �أ�صحاب «�شايلوك».

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

اللقاء الوزاري الت�شاوري منعقداً يف منزل الرئي�س �أمني اجلميل

الالفت يف اجتماع ال���وزراء الثمانية يف
من���زل الرئي����س �سليمان� ،أنهم بات���وا �سبعة
يف االجتماع الثاين مبن���زل الرئي�س اجلميل،
بع���د �أن ��ص�رّ ح الوزير مي�شال فرع���ون ب�أنه
ح��ض�ر االجتم���اع الأول كـ«م�ستق���ل» ،و�أنه
م���ع توجّ هات زمالئه ال�سبع���ة يف ما يتعلق
ب�آلي���ة عمل احلكومة و�رضورة انتخاب رئي�س
للجمهوري���ة ب�أ��س�رع وقت ،لك���ن غيابه عن
االجتماع الث���اين ،كما قال ،لأنه متحالف مع
«تي���ار امل�ستقب���ل» ،متام ًا كما ��ص�رّ ح وزير
الإعالم رم���زي جريج ب����أن «الكتائب» هي
جزء من مكوّنات «� 14آذار» ،و�أن االجتماعات
الت�شاورية لـ«جمموعة الثمانية» ال تعني �أن
«الكتائب» قد خرجت عن حتالفاتها.
الوزي���ر بطر�س ح���رب ه���و الوحيد بني
الوزراء الثماني���ة املعني با�ستمرار �آلية عمل
احلكومة كم���ا هو حا�صل حالياً ،لأن امل�س�ألة
لدي���ه �شخ�صي���ة �إىل ح���د �أنه �أعل���ن موقفه
املعار�ض من �أي طرح يتقدّم به وزراء «التيار
الوطن���ي احلر» ،ب�رصف النظ���ر عن مو�ضوع
هذا الط���رح ،و�إذا كان الو�ضع احلايل للوزراء
الأربع���ة والع�رشين �أن ك ًال منه���م قادر على
التعطيل وبات ميلك �سلطة رئي�س اجلمهورية،
فهذا ينا�س���ب الوزير حرب يف ممار�سة كيدية
مناطقية برتونية ،لكن الوزراء ال�ستة الآخرين
«التابع�ي�ن» للرئي����س �سليم���ان والرئي�س
اجلميّ���ل حكايتهم مرتبط���ة ع�ضوي ًا بحكاية
كل من الرئي�س�ي�ن ال�سابقني مع تلك الكر�سي
القابع���ة يف �صقيع الفراغ ببعب���دا ،علم ًا �أن
«جمموعة ال���وزراء الثماني���ة» التي ت�شكّل
ثلث جمل����س ال���وزراء ،وزن متثيلها النيابي
ال يتعدى  ٪3.5م���ن املجل�س املمدَّد له ،ولن
ت�ستطيع فر�ض نف�سها ككتلة وزارية لها وزنها
التمثيلي وال�سيا�سي.
جيد �أن يطالب رئي�س �سابق مت «تقطري»
عملية انتخابه يف قط���ر ،بانتخاب رئي�س من
�صناع���ة لبنانية ،لكن بع���د �أن �سقط التمديد
ل���ه لبناني ًا م���ا كان عليه �أن يغرب���ل النا�س

وي�صنّفهم بني «خ�شب» و«ذهب» ،لأن الوطن بحاجة للع���ودة �إىل تفا�صيل �صفقة الب�ضاعة
لي�س بحاجة �إىل مزيد من ال�رشذمة ،والإرهاب الروماني���ة «املفرن�س���ة» ،ب���ل تلفتن���ا هذه
يط���رق �أبوابه من ال�رشق ،والعدوان مرتب�ص به «ال�شهي���ة» امل�ستدامة ل���دى الرئي�س اجلميل
يف اجلنوب.
للعودة �إىل الكر�سي ،والعر�ض الدائم لنف�سه مع
نْ
و�إذا كان���ت ظ���روف التمدي���د
للرئي�سي تنزيالت وتنازالت ،وتاريخ من رمادية املواقف
الهراوي وحلود مل تعد متوفرة ،ولن تتوفر بعد و«رجل يف البور ورج���ل يف الفالحة» ،وهذه
اليوم ،ف�إن الرحيل ب�شموخ هو �أف�ضل لكل رئي�س لي�ست املوا�صفات املطلوبة لأي مر�شح لكر�سي
م���ن الرحيل بحقد غري م�ب�رَّ ر ،وكل املحاوالت بعبدا بعد الآن.
لإيج���اد حيثية �سيا�سية غري م�ستندة �إىل احلد
الأمور الد�ستوري���ة تعالَج عرب د�ستوريني
الأدن���ى م���ن ال�شعبية  -حتى �ضم���ن م�سقط و�أه���ل ت�رشي���ع ،وم���ا ورد يف امل���ادة  65من
الر�أ����س واجلوار  -لي�ست �س���وى «بروباغندا» الد�ستور وملحقاتها م���ن الت�رشيعات عن �آلية
عمل جمل�س ال���وزراء وا�ضح وال جمال للجدل
في���ه ،ولي�س الف���راغ الرئا�سي ه���و الذي �أربك
الآلية بقدر ما �أربكها الطاحمون الطامعون �إىل
ا�ستعمال الفراغ الرئا�س���ي «قمي�ص عثمان»،
و�إب���داء احلر�ص على �إج���راء انتخابات فورية،
وهم يدركون �أن امل�س�ألة لي�ست جل�سة ت�صويت
تحالف سليمان  -الجميّ ل
سيستمر من منطلق «لم يعد روتيني���ة حتت وط�أة تر�شيح���ات غري مقبولة
وطنياً.
لدينا ما نخسره» ..ومعركة ثأر
التو�ص���ل �إىل �آلي���ة �أو منهجي���ة
ُّ
�سيت��� ّم
للعم���ل احلكوم���ي ،ب�رصف النظ���ر عن موعد
غير متكافئة
االنتخاب���ات الرئا�سية ،لكن حتالف �سليمان -
اجلميّ���ل �سي�ستمر من منطلق «مل يعد لدي ما
�أخ�رسه» ،و�إذا كان الرئي�س �سليمان من منطلق
ردّة الفع���ل ال�شخ�صي���ة على ع���دم التجديد
ل�شخ�ص���ه �سيلعبها معركة ث����أر غري متكافئة
باهت���ة مل يع���د ال�شعب اللبن���اين معني ًا بها ،م���ع من يعتربه���م خ�صوم ًا و�ضع���وا «فيتو»
و�س���ط امل�آ�سي واملخاطر التي يعي�شها ،ولي�س عل���ى التمديد له ،ف�إن الرئي�س اجلميل كمر�شح
بقدرة املت�شاورين يف عم�شيت مواجهتها.
دائ���م �سي�أتيه الرئي�س الذي ل���ن ير�ضيه ،ومن
وعل���ى �س�ي�رة املواجه���ة ،ومبنا�سب���ة م�صلحته اال�ستمرار يف �أي حتالف مناه�ض �ضد
العملي���ات النوعية البطولي���ة التي يقوم بها كل من عار�ض و�صوله ،و�إذا كان وزراء �سليمان
اجلي�ش يف جرود ر�أ�س بعلبك وعر�سال ،وحاجة ال عودة لهم �إىل �أية حكومة مقبلة بعد انتخاب
هذا اجلي����ش �إىل مروحيات م���زوَّدة ب�صواريخ الرئي����س ،ف�إن ح�صة «الكتائ���ب» �ستعود �إىل
ج���و � -أر�ض ،تخطفنا الذاك���رة �إىل مروحيات حجمها الطبيعي بوزي���ر واحد ،وال حاجة �إىل
«البوم���ا» الرومانية الت���ي �أُدخلت �إىل لبنان ا�ستعرا�ض ع�ض�ل�ات «�سليمانية  -جميلية»،
يف عه���د الرئي�س اجلميّل عل���ى �أنها فرن�سية ،لأن الأر�ض لن تهتز لرق�صات الراحلني.
وبانتظار �أن تنتهي �صفقة «البح�ص» احلالية
يف فرن�س���ا مع �صايف العم���والت ،ف�إننا ل�سنا
�أمني �أبو را�شد
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همسات

بعد عشر سنوات من إقالعها..
« 14آذار» تعيش شيخوخة مبكرة
ع��ش�ر �سنوات بالتم���ام والكمال
مرّت عل���ى انطالقة حتالف «قوى 14
�آذار» ،فماذا بقي م���ن هذا التحالف؟
و�أين �صار؟
يف ال�ش���كل ،ما زال ه���ذا احللف
قائماً ،وم���ا زال من�سّ قه العام فار�س
انط���وان �سعيد يقي���م �سعيداً يف مقر
الأمانة العامة ،ولديه ب�ضعة موظفني
يعبّئ���ون فراغ غياب القادة ،الذين مل
يع���ودوا يلتق���ون �إال يف املنا�سبات
املتباعدة ،ليخرج���وا ببيانات« :ما
زلنا موجودين».
قب���ل �سنوات ،وحتدي���داً يف مثل
هذه الأيام من �شهر �آذار من عام ،2011
وع���د «ق���ادة � 14آذار» جماهريه���م
بـ«االنتفا�ض���ة داخ���ل االنتفا�ضة»،
كما وعدوا بالإ�ص�ل�اح ،وباملكا�شفة،
وبكثري من الأمور.
وعلى م���دى ال�سنوات الع�رش من
عمر حركة «ال�سي���ادة واال�ستقالل»،
فقدت الكثري ،فقدت على الأقل بع�ض
رعاتها� ..أين ه���و جون بولتون ،الذي
منحت���ه ه���ذه الق���وى «درع ث���ورة
�أرزه���ا» ،تكرمي ًا له على منحهم ا�سم
«ثورة الأرز»؟ �أين هي كونداليزا رايز
و�سندوي�شاتها يف �سفارتها يف عوكر
يف حرب متوز 2006؟ و�أين هي مي�شال
�سي�سون؛ منزلة الأوام���ر على القادة
الآذاري�ي�ن «امليامني» �إب���ان توليها
م�س�ؤولية �سف���ارة الدولة الأعظم يف
بريوت؟
�أين هم كل ه�ؤالء وغريهم؟

¡ احلل لي�س يف طهران

املحكم���ة الدولي���ة اخلا�صة
عوار�ض ال�شيخوخة ظهرت مبكراً
باغتيال الرئي����س رفيق احلريري
على حتالف «ثورة �أغ�صان الأرز»..
الكتائ���ب تب���دو وا�ضح���ة يف يتب���دل �أو يت�ساق���ط ر�ؤ�ساءه���ا
و�أع�ض���اء وموظف���ون فيها قبل �أن
متايزها عن «اجلماعة»..
ال تن�س���وا كارلو����س �إده ،فق���د ي�ص���ل كل ع���ام ف�ص���ل اخلريف،
�أعلن منذ زم���ن بعيد ان�سحابه ..و�أين واتهاماته���ا تتب���دل وتتغري وفق
ه���و اليا�س عط���اهلل ،ال���ذي مل يعد احلاجة وغب الطلب ،فهل تتذكروا
يعرف �أي���ن مكتب حركته «الي�سارية اتهاماتها؟
ب���د�أت يف �سورية ،ثم ال�ضباط
الدميقراطية» ،وبديل���ه يف املجل�س
الأربع���ة ،وبعد حرب مت���وز التي
حققت فيه���ا املقاوم���ة البا�سلة
انت�ص���اراً نوعي ًا مل ي�سبق له مثيل
يف تاري���خ ال��ص�راع العرب���ي -
«الإ�رسائيلي» تب���دّل االتهام �إىل
�أربعة عنا�رص من حزب اهلل ،وثمة
« 14آذار» تذكّ ر «كوادرها» حدي���ث عن �إم���كان �إ�ضافة �أ�سماء
�أخرى.
بالنشوء واالرتقاء
ع��ش�ر �سن���وات ومل حتق���ق
والتطور ..فوجدوا أن
هذه املحكمة �إجن���ازاً هام ًا �سوى
ت�ضيي���ع اجلرمي���ة و�إدخالها يف
الحصيلة ال شيء
املتاه���ات ،علم��� ًا �أن���ه مل ي�سبق
للمحاكم الدولية على مرّ التجارب
�أن ك�شف���ت جرمية وهي عبارة عن
حماكمة املنت�رصين للمهزومني..
هكذا كانت حمكمة نورمبورغ
النيابي ،النائ���ب �أمني وهبي� ،أعلنها يف �أملانيا �ضد النازية التي هزمت
�أنه «�أزرق» �سماوي��� ًا حتى النخاع ،على يد اجلي�ش الأحمر ال�سوفياتي
لأنها الأبقى له يف احتمال املحافظة الذي احتل برلني ،فحاكم احللفاء
هتل���ر املنتح���ر وامله���زوم� ،أما
على «النمرة» الزرقاء.
بعد ع�رش �سنوات من حركة « 14حمكم���ة يوغو�سالفي���ا ،ف�أين هو
�آذار» يج���در ال�س�ؤال :م���اذا بقي من الرئي����س ميلو�سوفيت�ش الذي مات
يف �سجنة يف ظروف غام�ضة؟
مادة لأمانتها العامة؟

ماذا بقي من دعاة ال�سيادة وحركتهم ..وقرار �سلمهم وحربهم وحتى دولتهم؟

(�أ.ف.ب)

ماذا بقي من دعاة «ال�سيادة»
وحركتهم ،وقرار «�سلمهم وحربهم،
ودولتهم» ،ف�سيد «� 14آذار» موجود
يف واحة «احلرية والدميقراطية»
ال�سعودي���ة ،وهو مهت���م مبتابعة
احلوار بني «تياره» وحزب اهلل يف
عني التين���ة ،ورمبا ن�سي �أن هناك
«�أمانة عامة» ومن�سّ قاً.
�سم�ي�ر جعج���ع م�شغ���ول
بال�سباق مع �أمني اجلميل ومي�شال
عون يف امل�س�أل���ة الرئا�سية التي
حت��ض�ر ات�صاالته���ا وملفاتها يف
الرابية وال�ضاحي���ة وعني التينة،
على امل�ست���وى الداخلي ،دون �أي
اعتب���ار لواقع و�آم���ال وتطلعات
فار�س �سعيد و�أمانته العامة.
على �أبواب الذك���رى العا�رشة
لـ«� 14آذار» اجتمع «كوادرها» يف
البيال ،تذكّ���روا الن�شوء واالرتقاء..
والتطور ،فوج���دوا �أن احل�صيلة ال
�شيء ،لذا اتخذوا القرار «الكبري»
و�أعلنوا جلماهريهم :ترقبوا والدة
«املجل�س الوطني لقوى � 14آذار»..
رمبا كان هنا �رضوري ًا �أن نذكّر �أن
ه���ذه القوى �سبق له���ا �أن انت�شت
ذات ي���وم من �شه���ر ت�رشين الأول
م���ن عام  2011ب���والدة ما ي�سمى
«املجل����س الوطن���ي ال�سوري»،
الذي وجدت���ه بداية كبرية مل�سرية
«الثورة ال�سوري���ة» التي �صارت
«داع�ش» و«الن�رصة» خال�صتها..
«� 14آذار» يف ذكراها العا�رشة
ق���ررت االنتفا�ض���ة عل���ى نف�سها
و�أعلن���ت عن «ني���و بري�ستول»..
الحظ���وا �شع���ار «العب���ور �إىل
الدول���ة» ..وتابعوا م�سرية الف�ساد
ورموزه���ا ..فلتب���قَ «الأمان���ة
العامة» �إىل الأبد ..رمزاً وقيادة لـ
«ثورة �أغ�صان الأرز».
بب�ساطة ،فك���وادر «� 14آذار»
يف «البيال» ال يريدون اال�ستمرار
حت���ت �شعارات احل���وار الإ�سالمي
 الإ�سالم���ي واحل���وار امل�سيحي– امل�سيحي ،فه���ذا بر�أيهم يكرّ�س
االنق�سام واملذهبية.
بب�ساطة ،ق���رروا «االنتفا�ضة
على االنتفا�ض���ة» دون �أن يعلنوا
عن ذلك ،ق���رروا والدة «املجل�س
الوطني لق���وى � 14آذار» من �أجل
�إبداع وخلق وابتكار �أف�ضل و�أح�سن
اخلي���ارات ال�سيا�سي���ة يف م�سرية
�سيادته���م وا�ستقالله���م ،لكن من
�أين ي�أت���ون بامللهم جون بولتون،
وكون���دي و�سي�س���ون ..ويف وق���ت
قررت في���ه �إدارة البي���ت الأبي�ض
امل�ضي يف م�سرية االتفاق النووي
مع �إيران!
فلتبقى «الأمانة العامة لقوى
� 14آذار» رم���زاً لقي���ادة «ث���ورة
�أغ�صان الأرز».

�سعيد عيتاين

ثمة قناعة تكوّنت لدى املجموعة
الأوروبية ب�أن احل����ل لي�س يف �إيران،
ب����ل عند ح����زب اهلل يف لبن����ان .وقد
تر�سخت ه����ذه القناعة بعد ات�صاالت
متع����ددة �أجرتها �أكرث م����ن عا�صمة
�أوروبية مع طه����ران ،التي �أكدت �أنها
مع كل ما يق����رره «حزب املقاومة»
يف بريوت.

¡ اقرتاحات حريرية

عُ ل��م �أن الرئي���س �سع��د احلري��ري
يف رحلت��ه الأخ�يرة �إىل ب�يروت قدّم
عرو�ض�� ًا «�سخي��ة» للحل ،تق��وم على
وق��ف متوي��ل املحكمة الدولي��ة ،و�أنه
مع ما كان يطرحه والده ب�ش�أن �سالح
املقاوم��ة ،الذي يبق��ى مرتبط ًا ب�أزمة
ال��شرق الأو�س��ط حتى توف�ير احللول
لها ..لكنه ا�شرتط �أن ت�أخذ قوى الثامن
م��ن �آذار قي��ادة اجلي���ش واملخابرات
مقابل �أن تُعط��ى لـ«الآذاريني» قيادة
قوى الأمن الداخلي و�أمن الدولة.

¡ تعزيز االعتدال

يف اللقاءات الت����ي عقدها رئي�س
«امل�ستقب����ل» خ��ل�ال وج����وده يف
بريوت ،مع قيادات ،ع��ّب�رّ عن �شغفه
للع����ودة �إىل رئا�سة احلكومة من �أجل
تعزيز «االعتدال ال�سُّ ني» يف مواجهة
قوى التطرف.

¡ ملاذا غيرّ ر�أيه

بعد �أن كان الرئي�س �سعد احلريري
ميرّر يف قن��وات خا�صة موافقته على
�أن ينتخ��ب العماد مي�شال عون رئي�س ًا
للجمهوري��ة ،مقاب��ل �أن يع��ود هو �إىل
رئا�س��ة احلكوم��ة ،تب�ّيننّ �أن هن��اك
م��ن �ضغ��ط علي��ه ،ويرجَّ ��ح �أن تك��ون
ال�سعودية ،فرتاجع عن ذلك ،وبد�أ ميرّر
مر�شح�ْيي يحمالن نف�س اال�سم
نْ
�أ�سماء
الأول يف ا�سميْهما.

¡ الف�ساد� ..إىل �أين؟

ت�ساءل����ت �أو�س����اط اقت�صادي����ة
وم�ص����ادر طبية عن �رس الهجمة على
مكافح����ة الف�ساد الغذائ����ي والطبي،
وكيف تتم ت�سوية الأمور داخل بع�ض
امل�صان����ع وامل�ستودع����ات ،رغم �أنها
مقفل����ة بال�شمع الأحمر� ،أما طبي ًا فقد
ك�شفت امل�صادر �أن هناك �رشكة �أدوية
جديدة تعود ملكيتها لنافذين.

¡ �صدمة درزية

�أحدث��ت املعلوم��ات الت��ي نُ��شرت
ع��ن دعوة وليد جنبالط دروز �سورية،
خ�صو�ص�� ًا يف منطق��ة �إدل��ب ،لإ�شهار
�إ�سالمهم ،وال�سماح لـ«جبهة الن�رصة»
بتدم�ير الأ�رضحة واملعاب��د الدرزية،
�صدمة كب�يرة داخل الطائفة الدرزية،
الت��ي تت�س��اءل� :إىل �أي��ن يري��د ولي��د
جنبالط �أن ي�أخذ «املوحّ دين»؟

¡ خُ تمت على «زغل»

ر�أت م�ص����ادر �سيا�سي����ة �أن الأزمة
احلكومي����ة الأخرية ،وبق����اء جمل�س
ال����وزراء مدة �أ�سبوع��ي�ن بال اجتماع،
خُ تمت على «زغ����ل» ،و�أن املطلوب
ب����كل ب�ساط����ة ه����و االلت����زام بن�ص
الد�ستور.
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الكنيسة والجامع ..واالبن الضال
��س�رت �أخبار ع���ن ان�ضم���ام �شباب
م�سيحي�ي�ن لبنانيني �إىل تنظيم «داع�ش»
الإرهاب���ي ،وكانت تلك الأخب���ار �صادمة
للعديد م���ن اللبنانيني ،ولأه���ايل ه�ؤالء
«االنتحاريني املفرتَ�ضني» ،الذين تتحدث
الأخبار عن مقتل �أحدهم يف العراق.
وبالرغ���م م���ن �أن ان�ضم���ام �شباب
لبناني�ي�ن �إىل «داع����ش» لي�ست ظاهرة
متف�شي���ة ،وم���ا يقوم ب���ه التنظيم يبقى
مثار ا�ستهجان وغ�ضب من جميع الفئات
اللبنانية؛ امل�سلمة وامل�سيحية ،با�ستثناء
بع�ض البيئات املحدودة التي غلب عليها
طابع الغرائز الع�شائرية ،والتغرير الديني
املحرِّف للإ�سالم ،واحلديث عن مظلومية
اجتماعي���ة وديني���ة ،يبق���ى �أن ان�ضمام
�شبان م�سيحي�ي�ن �إىل تنظيم �إرهابي مثل
«داع�ش» م�صدر ت�سا�ؤل وا�ستهجان وبحث
ع���ن الأ�سب���اب التي تدفعه���م لاللتحاق
بتنظيم �إرهابي ،ين�أى امل�سلمون ب�أنف�سهم
عنه ،ويحاولون ب�شتى الو�سائل منعه من
التغرير ب�أوالدهم.
بداية ،حديث بع����ض الأكلريو�س عن
ح�رصية م�س�ؤولي���ة الدولة اللبنانية عن
الأم���ر ،هو �أم���ر مثري لال�ستغ���راب .نعم،
بالطبع ،الدول���ة اللبنانية مق�صرِّ ة جتاه
مواطنيها ،خ�صو�ص��� ًا ال�شباب منهم ،من
خالل الغرق بالف�ساد واملح�سوبية ،وعدم
ت�أم�ي�ن فر�ص عمل ،ومنع ق���درة ال�شباب
عل���ى ت�أم�ي�ن العي�ش الالئ���ق وم�ستقبل
�أف�ضل ،لك���ن لو كان الأم���ر مرتبطً ا فقط
بفر����ص العمل والعي����ش بحُ رية وكرامة
والتمت���ع بحق���وق الإن�سان ،مل���ا وجدنا
�أي مواط���ن �أوروبي �أو كن���دي �أو ا�سرتايل
ينتمي �إىل «داع�ش» ،وملا وجدنا ال�شبان
واملراهقني واملراهق���ات يقطعون البحار
وامل�سافات للو�ص���ول �إىل �سورية للقتال
�إىل جان���ب «داع�ش» ..لذلك ف�إن ح�رصية
هذا االته���ام للدولة م�س���يء لأ�صحابه،
وي�ش�ي�ر �إىل �أن قائليه يري���دون التملُّ�ص
م���ن امل�س�ؤولية االجتماعي���ة والأخالقية
للكني�سة كم�ؤ�س�سة.
ثاني���اً� ،إن حدي���ث بع����ض الق���وى
ال�سيا�سي���ة عن �أن «احلن���ق ال�سيا�سي»
الداخلي وك���ره حزب اهلل ه���و الذي �أدّى

ال�شعور بالإحباط والي�أ�س �سبب رئي�سي الن�ضمام ال�شباب امل�سلم وامل�سيحي �إىل «داع�ش»

�إىل ه���ذا الأمر ،مثري للتفكري لو مل تك�شف
التقارير الأمنية �أن �أحد الإرهابيني الذين
اعتقلته���م الق���وى الأمني���ة كان ب�صدد

المسؤولية تفرض على
المؤسسات الدينية
اإلسالمية والمسيحية
االستماع إلى هواجس
الشباب ..ومنحهم
الشعور باالنتماء

تفجري كازينو لبنان ليلة ر�أ�س ال�سنة ،ما
يعن���ي �أن املو�ض���وع ال يرتبط ب�أي �شكل
من الأ�ش���كال بحنق مذهبي م���ن هنا �أو
هناك ،بل بالرغبة باالنتقام من املجتمع،
و�إح���داث �صدم���ة يف الداخ���ل اللبناين،
ال عالق���ة لها بح���زب اهلل وال ببيئته وال
بتدخله يف �سوري���ة ،اللهم �إال �إذا اعتربنا
�أن الرغب���ة باالنتقام بتفجري الكازينو قد
يكون دافعها طبقي ًا ولي�س مذهبياً ،علم ًا
�أن هذا التربير الذي تدرجه بع�ض الفئات
امل�سيحي���ة الن�ضمام �شب���ان م�سيحيني
لـ«داع����ش» يدي���ن قائليه���ا عل���ى كل
امل�ستويات؛ الدينية والأخالقية والوطنية
وال�سيا�سية..
ثالثاً� ،إن احلديث عن �أ�سباب اقت�صادية
واجتماعية ،و�أن الفق���ر والتهمي�ش وعدم
الإمن���اء يف املناطق الطرابل�سية قد يكون
م���ن الأ�سب���اب املقبولة له���ذه الظواهر،

لك���ن يجب االنتباه م���ن تب�سيط الظاهرة
وت�سطيحها بردّها �إىل هذه الأ�سباب فقط،
بل يجب القيام بدرا�س���ات علمية بحثية
ومو�ضوعية تفت�ش عن الأ�سباب احلقيقية
لظاهرة انتماء ال�شباب امل�سلم وامل�سيحي
�إىل تنظيم���ات تكفريي���ة كـ«داع����ش»
و«الن�رصة» وغريهما .على �سبيل املثال،
ما الذي يدفع طالب جامعي لبناين يدر�س
الهند�س���ة يف �إحدى اجلامع���ات اخلا�صة
(ما يعني �أنه لي�س فقرياً مُعدماً) ،بتفجري
نف�سه يف �أبري���اء ال ذنب لهم؟ هذا املثال
ي�شري �إىل �أن الفقر لي�س بال�رضورة احلافز
الأكيد للإرهاب.
يف املح�صل���ة ،قد تتع���دد الأ�سباب
التي تدف���ع ال�شباب امل�سل���م وامل�سيحي
لالن�ضم���ام �إىل «داع�ش» ،لك���ن الأكيد �أن
هن���اك �شع���وراً بالإحب���اط والي�أ�س ،وقد
يكون العار االجتماعي ه���و ال�سبب وراء

رغبة ال�شباب باالنتحار ،فال�شباب املغرَّر
به���م يبحث���ون عن لع���ب دور بطولة ما،
ين�شدونه من خالل االنتحار بقتل الأبرياء،
وهنا تربز امل�س�ؤولية الدينية والأخالقية
واالجتماعي���ة للم�ؤ�س�س���ات الديني���ة
الإ�سالمية وامل�سيحي���ة ،التي بات عليها
التخلي ع���ن عليائها ،والنزول �إىل النا�س
و�إىل ال�شباب واال�ستم���اع �إىل هواج�سهم،
و�إعطائه���م الفر�صة للتعب�ي�ر عن �أنف�سهم
وتطلعاته���م و�آماله���م ،والأه���م ،منحهم
ال�شعور باالنتم���اء ..قد يكون هذا ال�شعور
بانتم���اء �إىل جمموع���ة تفهمهم ،وتقبلهم
كما هم ،وتتفاع���ل معهم ،وت�صغي �إليهم،
وتقول لهم �إنهم مرغوبون ،و�إن �إن�سانيتهم
وكرامتهم ال تتوقف على ما ميلكون ،وهو
املدخل احلقيقي لعودة االبن ال�ضال.

د .ليلى نقوال الرحباين

لهذه االسباب فرصة نجاح «خطة ديمستوار» ضئيلة
ال حتم���ل خط���ة املوف���د الأممي �إىل
�سوري���ة �ستيف���ان دمي�ست���ورا يف �ش�أن
جتمي���د القتال يف مدين���ة «حلب» بُعداً
�سيا�سي���اً ،فهي حم����ض تقني���ة ،و�أ�شبه
ب�أن تكون «هدن���ة موقتة» ،ال�سيما �أنها
حمددة ب�ستة �أ�سابي���ع ،وتهدف �إىل وقف
�إط�ل�اق النار ،ث���م �إدخ���ال املعونات �إىل
«املناط���ق ال�ساخنة» ،من دون �أن يكون
لها وق���ع �سيا�سي ،وكذلك ل���ن تغيرّ يف
الواق���ع امليداين �شيئاً ،ما يقلل من فر�ص
جناحها ،رغم �أنها تعك����س جواً �إيجابي ًا
م���ن داخل �أروقة الأمم املتحدة ،لكنها يف
الوق���ت عينه تفتق���د �إىل ال�ضغط الدويل
الالزم لتطبيقها ،بح�سب م�صادر �سيا�سية
�سورية متابعة.
الري���ب �أن لدمي�ستورا باع��� ًا طوي ًال

يف جم���ال الإغاثة الدولي���ة ،خ�صو�ص ًا
�أنه عم���ل �سابق ًا يف املنظم���ة الدولية
يف ال�صومال والبلقان وال�رشق الأو�سط،
ولدي���ه ت�صميم على جن���اح خطته ،ولو
جزئياً� ،أي �إي�صال امل�ساعدات الإن�سانية
�إىل «الأحي���اء احللبي���ة» املحا��ص�رة،
لك���ن ت�س����أل امل�صادر :هل مي���ون على
خمتلف الف�صائل امل�سلحة املنت�رشة يف
«ال�شهب���اء» ،مبن فيها متفرعات تنظيم
«القاعدة»« ،كجبهة الن�رصة» و�سواها؟
ال�سيما �أن املعابر �إىل الأحياء املذكورة
�آنف ًا متداخلة ،وكذلك اجلماعات امل�سلحة
مت�شعب���ة الوالءات ،وبالت���ايل لي�س لها
ر�أ����س ،وبالتايل هن���اك �صعوبة يف �أن
ي�صدر عنها ق���رار موحَّ د ميكن للمبعوث
الدويل �أن يبن���ي عليه لي�أخذ خطته �إىل

حيّز التنفيذ ،حتى ل���و وافق «االئتالف
املعار�ض» عليها ،لأنه لن ي�ؤثر يف قرار
كل هذه «اجلماعات».
�أم���ا يف ال�ش���ق املتعلقة ب���الإدارة
ال�سوري���ة لإجن���اح «اخلط���ة» ،فت�ؤك���د
امل�صادر �أن لدى الدولة حر�ص ًا كبرياً على
وقف النزف على كام���ل الرتاب ال�سوري،
لكنها حتم ًا لن تقبل ب�أن يكون للم�سلحني
«�إدار ًة ذاتية» يف مناطق انت�شارها ،وفق ًا
مل���ا ورد يف «اخلط���ة» ،لأن القيادة يف
دم�شق لن ت�سم���ح بن�شوء �أي «كونتون»
على �أرا�ضيها؛ من ال�شمال �إىل اجلنوب.
وتلف���ت امل�ص���ادر �إىل �أن الأولوي���ة
لدى ال�سلطة ه���و جتميد القتال يف حيي
«�صالح الدين» و«�سيف الدولة»؛ الأكرث
اكتظاظاً ،حفاظ ًا عل���ى �أرواح املدنينني،

ال�سيم���ا �أن احل���ي الأول ه���و امل�ص���در
الأ�سا����س ال�ستهداف املناط���ق الآمنة يف
«حل���ب» �أي�ضاً ،معت�ب�ر ًة �أن لقاء املوفد
بوزي���ر اخلارجية ال�سوري���ة وليد املعلم
هو «الختبار نيات احلكومة ال�سورية يف
�ش�أن �إجناح اخلطة».
وعن �إمكان تك���رار «جتربة حم�ص»
يف «ال�شهب���اء» ،وبالت���ايل خ���روج
امل�سلح�ي�ن منه���ا ،ت�شري امل�ص���ادر �إىل
�أن الو�ض���ع خمتلف ب�ي�ن املدينتني ،لأن
م�سلحي الأحياء القدمية يف الأوىل كانوا
من�ضوي���ن حتت لواء «كتيب���ة الفاروق»
التابعة لـ«اجلي�ش احل���ر» ،ومت التوافق
على ان�سحابه���م �إىل منطقتي «احلولة»
و«حي الوعر» ،ثم التحقوا بـ«الن�رصة»،
وه���ذا الو�ضع لن ين�سح���ب على عا�صمة

�سوري���ة االقت�صادي���ة ،ب�سب���ب تع���دد
الت�شكيالت امل�سلحة املوجودة فيها.
وعن فر����ص جناح عقد م�صالح على
غرار ما جرى يف منطق���ة «املع�ضمية»
يف «ري���ف دم�ش���ق»� ،أي ت�سليم ال�سالح
للدول���ة ،و�إ�سناد مهم���ة حماية املنطقة
�إىل امل�سلحني املوجدي���ن فيها ،ت�ستبعد
امل�ص���ادر ذلك ،لأن امل�صاحل���ة تعيد �إىل
«الأحي���اء» احللبية بع����ض م�ؤ�س�سات
الدولة ،كالدفاع املدين وال�رشطة وما �إىل
ذلك ،ما ي�سهم يف خروج تركيا من حلب،
وقد يُخرجها من �أي عملية تفاو�ض ،الأمر
الذي لن تقبل به �أنق���رة ،و�ستبذل كل ما
يف و�سعها لإف�شاله.

ح�سان احل�سن
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السعودية ترمم الحلف الهجين لمواجهة إيران
ثم���ة �أ�سئلة كث�ي�رة تُطرح :هل
حق��� ًا يري���د «التحال���ف الدويل»
الق�ضاء عل���ى الإرهاب يف املنطقة،
واملع�شع����ش يف �سوري���ة والعراق،
امتداداً حتى م�رص وليبيا وال�صومال
واليم���ن ،وال���ذي يح���اول �أن يعزز
خمالبه يف �شمايل �أفريقيا ،وحتديداً
يف املغرب العربي؟
وا�ض���ح �أن الهدف الأمريكي من
«احل���رب» على الإره���اب له عدة
�سيناريوهات.
الأول :ا�ستم���رار ه���ذا الإرهاب
ليعيث ف�ساداً وقت ًال وتفجرياً وتدمرياً
ل���كل مقوم���ات ال���دول العميق���ة،
خ�صو�ص ًا يف �سورية والعراق وم�رص،
ومن هنا قد نفهم �رسّ التدمري املنظّم
والدائم ل���كل املقام���ات واملزارات
والأ�رضحة والآث���ارات العريقة التي
يع���ود كثري منها �إىل �أكرث من �سبعة
�آالف �سنة ،بالإ�ضافة طبع ًا �إىل ن�سف
كل مقوم���ات �أ�س�س الدولة احلديثة،
بتفكي���ك جيو�شها ،وتدم�ي�ر بناها
التحتية والفوقية وم�ؤ�س�ساتها.
ثانياً :توظيف �أي جناح حمتمَل
يف احل���رب عل���ى الإرهاب يف وجه
مو�سكو وطه���ران ،مبا يعني امتالك
وا�شنط���ن �أوراق قوة جديدة توظِّ فها
يف ملفات التفاو����ض مع �إيران يف
املل���ف الن���ووي ،وم���ع مو�سكو يف
م�س�ألة �أوكرانيا ،وما قد يُخلق بعدها
من م�ش���اكل لرو�سيا يف دول �أخرى
من االحتاد ال�سوفياتي ال�سابق..
ثالث���اً :ت�ض���ع وا�شنط���ن يف
ح�ساباتها تلقّ���ي الإرهاب �رضبات
موجع���ة وكب�ي�رة ،خ�صو�ص��� ًا يف
�سورية والعراق ،على نحو ما يرتجم
اليوم يف اجلنوب وال�شمال ال�سوري،
ويف معارك �صالح الدي���ن والأنبار
يف العراق ،وبالت���ايل ف�إن وا�شنطن
�ستوظف ه���ذه الهزائم والرتاجعات
يف ح�س���اب حلفائها من خليجيني
و�أتراك ،كخ�سائر ،ما يعني �أن عليهم
املزيد من اخل�ضوع للأمريكي.
ه���ذه االه���داف ب���د�أت تتبلور
عند حلف���اء الواليات املتحدة على
م�ستويني:
�أوروبي���اً :هن���اك انق�سام حاد
يف القارة العجوز ج���راء اال�ستمرار
يف دع���م الإرهاب ومتويل���ه ومده
بالعنا��ص�ر والعت���اد ،بحيث ت�شري
املعلومات املتواف���رة �إىل �أن هناك
�أكرث م���ن � 110آالف مقات���ل �أجنبي
بني بالد الأمويني وبالد العبا�سيني
يخو�ضون حرب ًا كونية �ضد البلدين،
يف وق���ت ب���د أ� �آالف الإرهابي�ي�ن
يت�سللون �إىل �أر�ض الكنانة ،و�أخذوا
يقوم���ون مع امتداداته���م امل�رصية
ب�أعمال �إرهابية وا�سعة.
معظ���م دول �أوروب���ا بات���ت
تناه�ض ه���ذه امل��ش�روع الإرهابي
املدع���وم �أمريكي��� ًا و«�إ�رسائيلياً»،
واملم���وَّل خليجي���اً ،و�أخذت تنفتح
ب�ش���كل وا�سع عل���ى دم�شق وطهران
وح���زب اهلل ،وبالت���ايل �ص���ار ق�سم
وا�سع من �أوروبا مع �إيران والو�صول
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من هنا وهناك

ع ّمان مرتبكة

ذك���ر تقرير ع�سك���ري �أردين �أن انهي���ار امل�سلحني
ال�رسيع على طول احلدود ال�سورية واخلط الفا�صل
مع اجلوالن املحتل ،جراء عمليات اجلي�ش ال�سوري،
جع���ل غرف العملي���ات ،خ�صو�ص��� ًا املوجودة يف
ع ّم���ان ،يف حالة �إرب���اك �سيدفعه���ا قريب ًا للبحث
عن غطاء دويل ي�ؤ ّم���ن خمرج ًا لدعم من تبقّى من
امل�سلح�ي�ن على خط النار ،ال�سيما �أنه من ال�صعب
�إدخالهم �إىل الأرا�ض���ي الفل�سطينية املحتلة ،كون
هذا الأمر ي�ش ّكل عبئ��� ًا ال طاقة لـ«�إ�رسائيل» على
حت ُّمله ،والأردن العالق بالكثري من امللفات الأمنية
ال�شائكة غري قادر على حت ّمل���ه �أي�ض ًا ،وع ّمان غري
م�ستع��� ّدة للمغام���رة بفتح مع�سك���رات قد يتوقف
التمويل عنها عاج ًال �أم �آج ًال.

¡ ت�سا�ؤالت

عدي��دة ه��ي اجله��ات العربي��ة الت��ي حت��اول
تغي يف
�أن تتع��رف �أك�ثر �إىل م��ا يج��ري م��ن رُّ
ال�سيا�س��ة اخلارجي��ة ال�سعودي��ة ،ال�سيم��ا بعد
الزي��ارات الت��ي يق��وم به��ا بع���ض الر�ؤ�س��اء
والأم��راء للريا�ض ،ومنه��م القطري وامل�رصي
ويتندر املتابع��ون :هل هناك اتفاق
والرتكي،
ّ
ترعاه �أمريكا بني الق��وى الإقليمية املتحالفة
معه��ا (قطر وتركيا وال�سعودي��ة) من �أجل فتح
الب��اب من جديد �أم��ام «الإخ��وان» للعودة �إىل
مراك��ز ال�سيا�سة واحلك��م يف املنطقة العربية؟
وهل ميكن مل�رص �أن توافق على فتح الباب من
جديد لعالقة متجددة مع «اجلماعة» ،وبرعاية
�سعودية هذه املرة؟ وهل باتت ال�سعودية ت�شعر
بالأم��ان يف ظ��ل «الإمرباطوري��ة» العثمانية
املتجددة ،ومل تعد بحاجة �إىل حماية م�رصية؟

¡ بريطانيات زوجات لـ«داع�ش»

الأردن يف�ضّ ل الرتيث �إىل �أن تكتمل ف�صول امل�شهد اجلديد

�إىل تفاهم���ات نووي���ة معها ،ومع
دم�شق والتحالف معها �ضد الإرهاب،
لكن اخلوف الكبري يبقى عند باري�س
ولندن �أال يح�صال حتى على الفتات،
ولهذا تذهبان يف املزايدة يف العداء
لدم�ش���ق ولطهران ،لع���ل ح�صتهما
تكرب ،مع العلم �أن ر�أي ًا عام ًا وا�سع ًا
بد أ� يتكوّن يف فرن�سا وبريطانيا �ضد
�سلوك حكومتيهما.

تهديدات سعودية
 قطرية  -تركية -أميركية ضد مصر..
وحياة السيسي
في خطر

عل���ى امل�ست���وى الإقليم���ي:
ت�صدّرت ال�سعودية امل�شهد ،واجتهت
حماولة خل���ق حمور جديد �ضاغط،
قوامه الريا�ض � -أنقرة و«الإخوان»،
ع�ب�ر عودة قط���ر �إىل بي���ت الطاعة
ال�سع���ودي ،ولو ن�سبياً ،وبهذا جتلّت

زي���ارة رجب طي���ب �أردوغ���ان �إىل
العا�صمة ال�سعودي���ة ،وقد حاولت
مملك���ة الرمال �أن ت�ستميل م�رص �إىل
هذا املح���ور ،وهي التي تذوقت منه
مرارة الإره���اب املت�صاعد ،فا�ستبق
ال�سي�سي زيارته ال�سعودية ب�أحكام
قا�سي���ة على قي���ادات «الإخوان»،
والإعالن عن �إجراءات ق�ضائية تتهم
�أنقرة والدوحة بالإرهاب.
والالفت �أنه منذ �أ�سابيع يتبلور
حم���ور �إقليمي؛ م���ن ال�سعودية �إىل
تركيا مروراً بت���ل �أبيب ،يرتكز على
�إعادة تعومي «الإخوان» يف منطقة
وال �إىل تون�س،
ال�رشق الأو�سط و�ص��� ً
ودع���م �صعودهم يف وج���ه �سورية
و�إيران والعراق� ،أي حمور املقاومة،
�إ�ضاف���ة �إىل ال�سي�س���ي ،الذي قُدمت
�إليه �إغ���راءات خيالية لكي ينخرط
يف لعبة قتل قابي���ل لهابيل ،وكان
رده وا�ضحاً« :كلنا يف مركب واحد..
و�سنغرق جميع���اً» ..وله���ذا بد�أت
التهدي���دات ال�سعودية  -الرتكية -
«الإخوانية»  -الأمريكية �ضد م�رص
بت�صعيد الإرهاب ،وثمة من يقول� :إن
حياة ال�سي�سي يف خطر.
ويف وقت كانت الريا�ض و�أنقرة
ت�صعّدان �ضد �سورية والعراق ،ارتفعت
حملة �سعودية وا�سع���ة �ضد �إيران،
تناغم ًا مع املوق���ف «الإ�رسائيلي»
ال���ذي اندفع به بنيام�ي�ن نتنياهو
يف وا�شنط���ن ليحرّ����ض الكونغر�س
واللوبي ال�صهيوين �ض���د االتفاقية

(�أ.ف.ب).

النووية املحتمل���ة ،ولو�ضع باراك
�أوباما يف الزاوية ال�ضيقة ،بالتالزم
م���ع موقف جدي���د للريا�ض خمفّف
من الع���داء ال�سعودي لـ«الإخوان»،
ويه���دف ع�ب�ر �أردوغ���ان لتحالف
جديد يعيد «الإخ���وان» �إىل �ساحة
امليدان ،كبدائل حمتملة لـ«داع�ش»
و«الن��ص�رة» و«القاع���دة» ،ويف
اخلال�صة تقدمي �أوراق قوة لوا�شنطن؛
�أنه���م ي�ستطيعون مع تل �أبيب ك�رس
�شوكة املقاومة واملمانعة ،وما على
وا�شنطن �إال عدم اال�ست�سالم.
وهنا تلفت م�صادر دبلوما�سية
غربية �إىل �أن بنيامني نتنياهو يقود
احلملة العربية �ضد االتفاق النووي،
ومن �أجل ا�ستم���رار احلرب املدمرة
يف �سورية والعراق ..وتت�ساءل هذه
امل�ص���ادر :ه���ل ت�ستطي���ع �أي دولة
خليجية ،وعل���ى ر�أ�سها ال�سعودية،
حتمُّل التبع���ات الكارثية لأي حرب
وا�سعة؟
وت�ؤكد امل�ص���ادر �أن االمريكيني
يدركون متام��� ًا �أن هذه الدول جمرد
فقاع���ات ،و�أنهم يريدونها �أن حتارب
عنه���م ومن �أجلهم ،يف وقت يبدو �أن
الوالي���ات املتحدة ق���د ترجلت عن
ح�صان احلرب.
فهل ي�ستمع الأعراب واخلليجيون
�إىل ن�صائ���ح دولية عدي���دة تلقوها
حتذرهم من ثقافة الغرائز؟!

�أحمد زين الدين

ن�رشت �صحيفة «االندبندنت» مقا ًال ذكرت فيه
�أن «م�س�ؤولني رفيع���ي امل�ستوى يف ال�رشطة
الربيطانية �أكدوا �أن  60فتاة و�سيدة بريطانية
�سافرن �إىل �سورية» ،م�ؤكدين �أن تنظيم الدولة
الإ�سالمي���ة ي�سته���دف املراهق���ات لي�صبحن
زوج���ات جلهاديني يف التنظي���م .يتزامن هذا
الت�أكيد مع و�صول ثالث فتيات بريطانيات �إىل
�سوري���ة عن طريق تركيا ،حيث ك�شفت لقطات
كامريا لإح���دى احلافالت على احلدود الرتكية
 ال�سورية �صورة لهن وهن يحملن حقائب يد�صغرية والثلوج حتيط بهن.
وو�صف كاتب املقال الفتي���ات الثالث ب�أنهن
«تلميذات ذكي���ات ا�ستطع���ن احل�صول على
�أعلى الدرجات الأكادميي���ة خالل درا�ستهن».
ويف مقابلة مع �إح���دى العامالت يف جميعة
تتعاط���ى مع الن�س���اء امل�سلمات يف حماولة
للح���د من التطرف ،قال���ت �إن «تنظيم الدولة
الإ�سالمية ي�ستهدف �صغريات ال�سن ،واللواتي
يجهل���ن الدين الإ�سالمي» ،م�ضيفة« :لدى هذا
التنظيم مهمة جتنيدهن فكرياً ،ثم جن�سياً».

¡ التغيرُّ املناخي ..والنزاع يف �سورية

اعت�بر باحث��ون �أمريكي��ون �أن اجلف��اف القيا�س��ي
املرتبط رمب��ا بالتغري املناخي الذي �رضب القطاع
الزراعي يف �سورية بني  2007و ،2010قد يكون �أ�سهم
يف ان��دالع النزاع يف ه��ذا البلد ع��ام  .2011وكانت
موج��ة اجلف��اف الأ�ش��د يف تاري��خ الب�لاد �رضب��ت
املنطق��ة الزراعي��ة الرئي�سية يف �شم��ال �سورية ،ما
«�أرغ��م املزارعني ومرب��ي املوا�ش��ي املفل�سني على
الن��زوح �إىل املدن ،حيث غ ّذى الفقر وت�ضافر عوامل
�أخ��رى ،احل��راك االحتجاج��ي الذي اندل��ع يف ربيع
.»2011
و�أو�ض��ح ريت�ش��ارد �سيغ��ر؛ عامل املن��اخ يف جامعة
كولومبيا بوالية نيوي��ورك ،وامل�شارك يف الدرا�سة:
«ال نقول �إن اجلفاف هو �سبب احلرب ،بل �إنه ي�ضاف
�إىل كل العوامل الأخرى التي �أ�سهمت يف النزاع».

 6عـربي  -دولي
جورج عبد الله..
عنوان العدالة
لفلسطين
مرة جدي���دة يك�شف الق�ضاء
الفرن�س���ي ع���ن حقيق���ة ع���دم
حياديته ونزاهته ،و�أنه �أداة يف
يد الوالي���ات املتحدة الأمريكية
والكيان ال�صهيوين يف ردّه طلب
�إخ�ل�اء �سبيل املنا�ض���ل الكبري
جورج عبد اهلل؛ الأ�سري ال�سيا�سي
ل���دى ال�سلط���ات الفرن�سية منذ
ثالثني عاماً ،دومن���ا �أية دوامغ
و�أدل���ة قاطعة حول م���ا ادعته
الأجه���زة الأمني���ة يف فرن�س���ا،
وم���ن ث���م الق�ض���اء الفرن�سي،
لذلك هم جل����أوا �إىل ك�شفهم عن
الدواف���ع ال�سيا�سية التي وقفت
حائ ًال دون الإف���راج عن جورج
عب���د اهلل ،والتي عمل���ت عليها
الدوائ���ر الفرن�سي���ة والأمريكية
و«الإ�رسائيلية».
بع����د رد الق�ض����اء الفرن�سي
الطع����ن املقدَّم من حماميه جان
لوي ،والطعن يف قرارين يف هذا
اخل�صو�����ص ،الق�ضي����ة �أ�صبحت
وا�ضحة؛ ج����ورج عبد اهلل ممنوع
الإفراج عنه لأنه حمل والكثريين
م����ن منا�ضلي �أمتنا لواء الق�ضية
الفل�سطيني����ة ،وانت���ص�روا له����ا
منا�ضل��ي�ن ومقاتلني يف �صفوف
ثورتها املعا�رصة ،وعليه البد من
العمل الد�ؤوب ،ويف كل املحافل
الدولي����ة ،م����ن �أج����ل ممار�س����ة
ال�ضغوط على احلكومة الفرن�سية
لدفعها �إىل الرتاجع عن قراراتها
التع�سفية بحق املنا�ضل جورج
عبد اهلل ،والتي جاءت ا�ستجابة
لرغبات �أمريكية «�إ�رسائيلية».
بريوت الت���ي احت�ضنت منذ
�أيام منت���دى العدالة لفل�سطني
ال���دويل ،حي���ث مثّ���ل وميثّ���ل
ج���ورج عب���د اهلل �إح���دى �أوجه
العدالة لفل�سطني ،فهو وبجدارة
امل�ؤمن�ي�ن بعدال���ة الق�ضي���ة
الفل�سطينية نفخر �أن يكون �أحد
عناوي���ن عدالتها الت���ي نا�ضل
وقاتل يف �سبيله���ا ،ويدفع من
�أجله���ا ثالثني عام��� ًا من عمره
ق�ضاها يف ال�سج���ون الفرن�سية
غري نادم �أو م�ساوم.
ب�ي�روت عا�صم���ة املقاومة
ال ب�أ����س �أن حتت�ض���ن من �أجل
املنا�ضل جورج عبد اهلل ملتقى
�أو منتدى ميثّ���ل �إحدى م�سارات
العمل من �أجل �إطالق �رساحه.
�أ�ض��� ّم �صوت���ي �إىل �ص���وت
الإعالم���ي ب�س���ام القنط���ار يف
مطالبت���ه ف�صائ���ل املقاوم���ة
الفل�سطينية واملقاومة اللبنانية
يف �إدراج ا�سم���ه عل���ى لوائ���ح
تبادل الأ�رسى م���ن �أجل الإفراج
عن املنا�ضل الأ�سري جورج عبد
اهلل يف �أية �صفقة مقبلة.

رامز م�صطفى
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التحالف الدولي يقصف «داعش» بالمساعدات
ي�ش��� ّن التحالف ال���دويل بقيادة
�أم�ي�ركا غ���ارات جوية عل���ى داع�ش
لتزويدها بالأ�س���لحة ،فيعلن عن 10
غارات �أو  20غارة يف �سورية والعراق،
يف م�ساحة ال تقل عن  200000كلم،2
ما يجع���ل ه���ذه ال�رضب���ات مبنزلة
«دغدغ���ة» تث�ي�ر �ضح���ك «داع�ش»
و�أمرائه���ا ،وخ���داع ال���ر�أي الع���ام
واال�ستخف���اف بعقله ،والأكرث من ذلك
�أن تركي���ا (ع�ض���و النات���و والقاعدة
الأمريكي���ة يف املنطق���ة بالت�ضام���ن
والتكاف���ل م���ع الع���دو الإ�رسائيلي)
ما زال���ت ت�ش���كّل ال�رشي���ان احليوي
واال�سرتاتيج���ي لـ«داع����ش» وبقية
اجلماعات الإرهابية والتكفريية� ،سواء
على امل�ست���وى االقت�صادي من خالل
بع�ض �صناديق الأ�سلحة التي رمتها لـ«داع�ش» طائرات التحالف يف حمافظة �صالح الدين العراقية
��ش�راء النفط ال���ذي ت�رسقه «داع�ش»
والتموي���ن واحلاج���ات املعي�شي���ة
والطباب���ة للجرحى� ،أو ع�ب�ر الإمداد
الب�رشي بقواف���ل «الداع�شيني» الذين ال يقتلها ،بل ميدّه����ا بالأك�سيجني �أم��ي�ركا والتحالف ال����دويل� ،ضمن يف �أفغان�ست����ان �ضد «طالبان» �أو
ي�أتون من �أ�صق���اع العامل �إىل حمطة ال�رضوري للبقاء حت����ت ال�سيطرة ،خط����ة من�سّ قة ت�ص����بّ خرياتها يف «القاعدة» يف اليم����ن ،و�أن القوى
الرتانزي���ت الرتكي���ة قب���ل عبوره���م لتنفيذ املخط����ط الأمريكي لتق�سيم خزائ����ن الإدارة الأمريكي����ة ،فت�أخذ الوطنية م����ن جي�ش وقوات �شعبية
لاللتح���اق بـ»دواع����ش» �سوري���ة املنطق����ة ،والتحال����ف ال����دويل هو �أجرة عملياتها الع�سكرية من دول ال ت�ستطي����ع حمارب����ة �أو هزمي����ة
خل����داع ومن����ع الذي����ن قهرته����م اخلليج لتحميهم من «داع�ش» التي «داع�ش» �إال بامل�ساعدة الأمرييكية
والعراق.
ت�ض���اف �إىل ذل���ك امل�ساع���دة «داع�����ش» من املبادرة للدفاع عن ميوّلها اخلليج والفكر «الوهابي»؛ والغربي����ة ،ع��ب�ر ت�رشي����ع الأبواب
الأمريكية ع�ب�ر عدم حجب االت�صاالت �أنف�سهم و�أوطانهم ،وبقاء م�صريهم يف عملية خ����داع �أمريكية بعنوان لالحت��ل�ال الأمريك����ي ،وبا�ستجداء
الإلكرتوني���ة وو�سائ���ل التوا�ص���ل معلق���� ًا ب��ي�ن مطرق����ة «داع�����ش» «قتال امل���ش�روع الإيراين الفار�سي ر�سمي و�شعب����ي ،فتعي�ش ال�شعوب
االجتماع���ي ع���ن «داع����ش» ،فل���م و�سندان التحالف الدويل ،وبالتايل والتب�شري ال�شيعي والنظام العلوي واحلكوم����ات يف منظوم����ة ال����رق
وقتل الأقليات امل�سيحية وغريها» ،اال�ستعماري الأمريك����ي ،والو�صاية
تب���ادر �أم�ي�ركا و�إدارة «الفاي�سبوك»
وه����ذا اخلداع  -امل�ؤام����رة ما يزال الدائم����ة من خ����ارج جمل�س الأمن
و«تويرت» وغريها �إىل �إغالق �صفحات
م�ستم����راً منذ �أرب����ع �سنوات يف ما والأمم املتحدة ،نظراً �إىل «الفيتو»
الرتهي���ب والوح�شي���ة الت���ي تبثّها
ي�سمى «الربي����ع الأحمر العربي» ،الرو�سي وال�صيني.
«داع�ش» لنقل ما تقوم به من جرائم
ال����ذي ال يبدو �أن����ه �سينتهي قريباً،
هذا ما خطط����ت �أمريكا له عرب
�ض���د الإن�ساني���ة وكنوزه���ا الرتاثية
بل �سيتن ّق����ل كالإع�صار املدمّر من كلب ال�صي����د «الداع�شي» و�أخواته
والثقافية ،بل ت�سهّ���ل لها االت�صاالت
بل����د عرب����ي �إىل �آخر ،بع����د تدمري من اجلماع����ات التكفريية الأوفياء
وعملي���ات جتنيد الفتي���ات وال�شباب
إدارات «الفيسبوك»
مقوم����ات الدول����ة ونه����ب الرثوات ل�سادته����م الأمريكي��ب�ن ،واخلائنني
يف �أوروب���ا ،لت�أمني االحتياط الب�رشي
جمموعات و«تويتر» واالتصاالت
والإرث احل�ضاري ،وتخريب الوحدة لأهله����م و�أوطانه����م ،لك����ن ق����وى
له���ا ،بالتالزم مع �إع���داد
اإللكترونية لم تحجب
الوطنية والدينية والإن�سانية.
التحرير واملقاومة �صمدت و�أف�شلت
�إرهابي���ة يف �أوروب���ا ال�ستخدامها يف
التحال����ف ال����دويل واملظل����ة امل�رشوع الأمريك����ي ،وها هي قوى
الوقت املنا�س���ب لل�ضغط على الدول عن «داعش» خدماتها..
الأمريكية هما ح����زام الأمان لإنقاذ املقاومة ت�ستعيد املب����ادرة وتبد�أ
الأوروبي���ة �أو العربية التي ال تخ�ضع
ل�ل��إدارة الأمريكي���ة ،كم���ا ح�صل يف تسهيالً لعمليات التجنيد «داع�ش» ،وقد ���ص�رّح الأمريكيون بهزمي����ة «داع�����ش» و«الن�رصة»
�أن حملته����م ال ته����دف �إىل الق�ضاء واحل����زام الأمني «الإ�رسائيلي» يف
فرن�س���ا (�شاريل �إيب���دو) ،وكما ح�صل
عل����ى «داع�����ش» ،ب����ل لتحجي����م اجل����والن ،وحترير �أرا�ض����ي العراق
يف ال�شي�شان قبالً ،ويب���دو �أنه �سيبد�أ
اندفاعه����ا املي����داين ،و«ب��ّش�رّ وا» وحتمي لبنان ..الر�ضاعة الأمريكية
من جديد يف رو�سي���ا و�آ�سيا الو�سطى
املنطق����ة (خ��ل�اف احلقيق����ة) ب�أن لـ»داع�ش» لن جتدي نفعاً.
بعد اغتيال املعار����ض الرو�سي قرب
فعل����ى ال�شعوب والأنظم����ة �أن تفرّ هزمية «داع�����ش» حتتاج �إىل ع�رش
الكرملني.
الق�صف الأمريك����ي لـ«داع�ش» م����ن ن����ار «داع�����ش» �إىل جهن����م �سن����وات �أو �أك��ث�ر ،كم����ا هي احلال
د .ن�سيب حطيط

الصراع القانوني مع الكيان الصهيوني ..وإشكالية مساواة الضحية بالجالد

معارك ال�سالح وال�سيا�سة والقانون والدبلوما�سية يجب �أن ت�صوّب على �إنهاء االحتالل دون �أي �شيء �آخر

تث�ي�ر م�س�ألة ذهاب ال�سلطة الفل�سطينية �إىل املحكمة
اجلنائية الدولية بعد االن�ضمام �إليها �إ�شكالية بني اخلرباء
والباحثني يف القان���ون الدويل؛ بني من ي ؤ�يّد حتت �شعار
«ا�ستخدام جميع الط���رق والو�سائل لل�ضغط على الكيان
ال�صهي���وين ،مبا يف ذلك فتح جبهة ال��ص�راع القانوين»،
ومن يعار�ض ،باعتبار �أن ذل���ك �سيطال قيادات املقاومة
�أي�ضاً ..ويف هذا ال�سياق ميكن مالحظة الآتي:
�أوالً :هناك م�سان���دة للفل�سطينيني من �أعلى الهيئات
الدولية ،حيث �أعربت ال�سيدة نايف بيالي؛ املفو�ضة العليا
ملجل�س حقوق الإن�س���ان ،يف اجتماع طارئ للمجل�س يف
 ،2014/7/22عن االعتقاد بوقوع ممار�سات انتهاك حلقوق
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المناورات العسكرية اإليرانية بين التسوية وحافة الهاوية
ترافق����ت املن����اورات الع�سكري����ة
الإيرانية الأخ��ي�رة (حممد ر�سول اهلل)
يف م�ضي����ق هرمز واخللي����ج ،والتي
�ش����ارك فيها ق�سم من وح����دات القوة
البحري����ة والربي����ة واجلوي����ة ،حيث
مت اختبار �س��ل�اح ا�سرتاتيجي جديد
�أ�ضي����ف �إىل تر�سانة وم�ؤ�س�سة الدفاع
البحري للحر�س الثوري ،مع جملة من
التطورات يف املنطقة ال�رشق الأو�سط
على امل�ستويني ال�سيا�سي والع�سكري:
«�إ�رسائيل» ت�سع����ى �إىل تعطيل
املفاو�ض����ات الإيراني����ة  -الأمريكية
التي �أحرزت تقدُّماً ،وهو ما يظهر من
ت�رصيح����ات كال الطرف��ي�ن ،وذلك من
خالل دخول بنيام��ي�ن نتنياهو على
خ����ط الكونغر�س الأمريك����ي لتبيني
خماط����ر ه����ذا االتفاق عل����ى �أمريكا
و«�إ�رسائيل» ،و�أنه �سي�ساعد �إيران يف
ت�صنيع القنبلة النووية.
«�إ�رسائي����ل» حت����رِّك اجلبه����ة
اجلنوبية يف اجلوالن ال�سوري (عملية
القنيطرة) لتق����ول لأمريكا �إنها قادرة
على توريطها يف حرب جديدة ،وذلك
من �أجل منعها م����ن �إجراء �أي تفاهم
مع �إيران.
تطوُّر الأحداث يف اليمن ،والتهديد
امل�رصي بالتدخُّ ل الع�سكري املبا�رش
يف م�ضيق باب املندب.
التن�سي����ق الأمن����ي والع�سك����ري
«الإ�رسائيل����ي»  -ال�سعودي ،بح�سب
م����ا نق����ل م�س�����ؤول �أوروب����ي للقناة
الثاني����ة «الإ�رسائيلي����ة» ،وال�سماح
ل�سالح اجل����و «الإ�رسائيلي» بعبور
املجال اجل����وي ال�سعودي يف طريقه
ملهاجمة �إيران.
�إب����راز تنظي����م «خر�س����ان»
(القاعدي) بزعام����ة حم�سن الكويفي
(كويتي اجلن�سية ،قُتل بغارة �أمريكية
يف �سوري����ة) ،حي����ث ت�ش��ي�ر وكالة
اال�ستخب����ارات الأمريكية والبنتاغون
الأمريكي �إىل �أنه الأخطر ،و�أنه البديل
ع����ن تنظي����م «داع�����ش» ،وح�ضوره
الكثيف �سيكون على احلدود الإيرانية
 الأفغاني����ة ،وكذلك عل����ى احلدودالكويتية ،من �أج����ل ال�سيطرة عليها،
نظراً �إىل �أهميتها النفطية؛ كما حدث
يف �سورية والعراق.

املناورات الإيرانية تُ�سقط طائرة جت�س�س للعدو االفرتا�ضي

�أما يف الدالالت:
ت�أت����ي هذه املن����اورة يف �سياق
الت�أكيد على اجلهوزية الع�سكرية لأي
حرب مفرتَ�ضة.
تُعترب هذه املح���اكاة �ضد حاملة
الطائرات ،ر�سال���ة وا�ضحة لأمريكا اذا
ما بد�أت باحلرب؛ ب�أن �إيران على كامل
اال�ستعداد خلو�ض غمار احلرب �ضدها،
و�إن هدفه���ا الع�سكري الأول هو القواعد
الع�سكرية الأمريكية يف املنطقة كافة؛
بحراً وبراً وجواً.
ت�ؤك���د ه���ذه املناورة عل���ى قدرة
البحرية الإيراني���ة على ال�سيطرة على
م�ضيق هرم���ز ،واجلميع يعرف �أهميته
االقت�صادية.
ت�أكي���د ق���وة �إي���ران وقدرتها على
حمو «�إ�رسائيل» من الوجود ،من خالل

الإن�س���ان يف قطاع غزة .ويف حماولة منها لعدم دفع
«�إ�رسائي���ل» ملقاطعة املجل�س ،كم���ا ح�صل �سابقاً،
�أ�ش���ارت �إىل القذائف الفل�سطيني���ة التي �سقطت على
«الأرا�ضي الإ�رسائيلية» �أي�ضاً ،وقد �أثمر ذلك بعد �أيام
�إعالن املجل����س ت�شكيل جلنة حتقي���ق يف ما يجري
يف غزة ،واخت���ار ثالثة حمامني دولي�ي�ن كوفد �ضم
املحامية اللبنانية الأ�صل �أم���ل علم الدين .لكن ،يف
الوق���ت نف�سه ،ف�إن طبيعة عم���ل هذه اللجان املفرزة
لو�ض���ع تقارير ورفعه���ا و�إج���راء التحقيقات تتعلق
بالف�ت�رة املحددة زمني���اً ،وبالأح���داث والنتائج� ،أي
بالع���دوان املحدَّد كـ«الر�صا����ص امل�سكوب» املحدد
بنحو �شهر �أو «اجل���رف ال�صامد» املحدد بـ 55يوماً،
لك���ن ال تتعامل مع امل�شكلة ب�أ�صوله���ا العامة ،كما
ح�صل يف القرار اال�ست�ش���اري ملحكمة العدل الدولية

ال�صواري���خ البال�ستية بعيدة املدى� ،إذا
ما فكّرت «�إ�رسائيل» يف �إعالن احلرب
على اجلمهورية الإ�سالمية.
يف املح�صل���ة ،امل�شهد يف املنطقة
ي���زداد ت أ�زّماً ،وال�رصاع م���ا يزال على
�أ�شدّه يف �سورية ،على الرغم من حتقيق
النظام العديد م���ن االنت�صارات الهامة
على اجلبه���ة اجلنوبية يف مثلث درعا
 القنيطرة  -الريف الدم�شقي ،وعلىاجلبهة ال�شمالي���ة يف الريف ال�شمايل
حلل���ب ،ويف اليمن حيث تعقّدت الأمور
بعد ع���ودة الرئي�س اليمن���ي عبد ربه
من�صور هادي ع���ن اال�ستقالة وهروبه
من الق��ص�ر الرئا�سي وعودته �إىل عدن،
ويف البحري���ن حيث ال�ضغ���ط ال�شديد
على املعار�ضة ال�سلمي���ة ،التي �إذا ما
ا�شتد اخلناق عليها �أكرث قد تفقد قيادة

املتعل���ق بجدار الف�ص���ل العن�رصي ،ال���ذي ركّز على
االحتالل وممار�ساته املرفو�ضة واملدانة..
لذلك ،ف�إن جل���ان التحقيق هامة و�رضورية ،لكن
حمدودية الزمان ال���ذي تعاجله قد ال تو�صل احلقيقة
بال�ش���كل املنا�سب م���ن حيث اخل�سائ���ر وال�ضحايا،
وتك���رار االعت���داءات ،وا�سته���داف الأطف���ال والن�ساء
وامل�ست�شفيات واملدار�س والطواقم الطبية وال�صحافية
والأحي���اء ال�سكنية ،وارت���كاب املج���ازر وا�ستخدام
الأ�سلح���ة املحرّمة دولياً ،كم���ا �أن التقارير يجب �أن
تُرفع مهما كانت �صحيحة وعادلة �إىل جمل�س الأمن،
ليقرّ تو�صياتها للتنفيذ ،وبذلك نعود �إىل دوامة حماية
الغرب مل�صاحله وا�ستخدام «الفيتو»..
ثانياً :على م�ستوى القانوين الدويل ،يتم الرتكيز
غالب��� ًا على �أهمي���ة و�أولوية وقف �إط�ل�اق النار بني

(�أ.ف.ب).

المناورات العسكرية
اإليرانية حملت في
طياتها رسائل للتنسيق
«اإلسرائيلي» – السعودي

املعار�ض���ة زمام املب���ادرة ،وال تعود
قادرة على �ضبط ال�ش���ارع البحريني،
وقد تذهب الأمور �إىل ال�صدام امل�سلَّح مع
ال�سلط���ة ،و�أخرياً ولي�س �آخراً يف امللف
النووي الإي���راين ،الذي تزداد فيه �أ�سهم

الأطراف املت�صارعة ،والتعامل مع الطرف الفل�سطيني
وك�أنه متع���ادل يف �إمكانياته وو�ضع���ه القتايل مع
العدو ال�صهيوين ،الذي ي�ستخدم �أحدث �أنواع الأ�سلحة
والطائرات ،وهذا من �أكرب االخطاء املتكررة ،فال�سلطة
لي�ست دولة م�ستقل���ة لها جي�ش و�أجهزة دفاع ،لكنها
�سلط���ة حت���ت االحت�ل�ال؛ وب�أ�سلحة فردي���ة خفيفة
خم�ص�صة لعنا�رص ال�رشطة ،مع �صعوبة حرية حركة
وانتق���ال �أفرادها وغريهم منها و�إليها ،وتُفر�ض عليها
كميات حمددة من املواد الغذائية كذلك الأدوية ومواد
البناء ،فكيف ب�أ�سلحة الدفاع �ضد الطريان ال�صهيوين
املتطور والدموي.
لذلك ،ف�إن حماولة م���وازاة رد الفعل ملجموعات
املقاومة م���ن �أهايل الأر����ض الفل�سطيني���ة ال ميكن
م�ساواته مبعاي�ي�ر اخلروقات ال�صهيوني���ة الفادحة،

النج���اح ،مع توقُّع ف�ش���ل املفاو�ضات
نتيجة ال�ضغط «الإ�رسائيلي» واحلزب
اجلمهوري يف الكونغر����س ..فما علينا
�إال االنتظ���ار ملعرفة ما �ست����ؤول �إليه
املفاو�ض���ات حول الربنام���ج النووي
الإيراين ،والتي �ستلق���ي بظاللها على
امللف���ات الأخ���رى يف منطق���ة ال�رشق
الأو�س���ط ،ف�إم���ا �أن ت�أخذها �إىل ت�سوية
ترت�ضيها الأط���راف املتنازعة ،و�إما �أن
ت�أخذه���ا �إىل حاف���ة الهاوية واجلنون،
من خالل الأح���داث التي قد تغيرّ وجه
املنطقة م���ن خالل «فدرل���ة» العديد
من بل���دان املنطقة ب�ي�ن جمموعاتها
الداخلية؛ مب���ا ي�شبه التق�سيم الداخلي
لبع�ض الدول.

هاين قا�سم

واقت�ص���ار �أي حتقيق دويل على املعارك الع�سكرية ال
ي�ؤدي �إىل �شمولية معرفة حقائق االحتالل ال�صهيوين،
بل يكتفي مب�سائل جزئي���ة ،كالإفراط يف قتل وجرح
املدني�ي�ن� ،أو ا�ستخدام �أ�سلحة حمظ���ورة� ،أو حتويل
جزء من الفل�سطينيني �إىل درع حلماية املحتلني �أثناء
ال�رصاع امل�سلح.
�إذاً ،االحتالل ه���و امل�شكلة الأ�سا�سية ،واخلال�ص
من���ه  -وب�شت���ى الو�سائل املمكنة  -ه���و احلل ،وكل
املعارك �سواء بال�س�ل�اح �أو القانون� ،أو بال�سيا�سة �أو
الدبلوما�سي���ة وغريها يجب �أن تكون لإنهاء االحتالل
وحتقيق �أماين وتطلعات ال�شعب الفل�سطيني بالعودة
واحلرية والكرامة.

�سامر ال�سيالوي
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أكد أن نار ليبيا ستكوي أوروبا بالتفجيرات

ّ
ّ
الغويل :اسألوا قطر عن سر اإلمام المغيب
لت�ضيي���ع امل�س�ؤولي���ات كان���ت
و�صفة «الفو�ضى ه���ي احلل» ،فمن
خالله���ا ال ميك���ن فهم �ش���يء ،وبها
ومعها مت��� َّرر امل�شاري���ع امل�شبوهة
واملق�صودة ..م���ا يح�صل يف �سورية
والع���راق و�أفريقيا وامل��ش�رق و�آ�سيا
يرجح انتقاله �إىل
الو�سطى و�أوكرانيا َّ
�أوروب���ا والأمريك ّيتني و�أ�سرتاليا ،فما
يح�ص���ل هنا �سيح�ص���ل هناك با�سم
الدين الإ�سالمي ،و�أكرث من يراق دمهم
هم امل�سلمون ..وما من �إ�سالم.
يرجح
عن �أح���داث ليبيا الت���ي ّ
البع����ض �أنها �ستك���ون «القاعدة»
النتقال الإرهاب �إىل �إيطاليا و�أوروبا،
للإمعان يف �رضب «احلياة» �إكرام ًا
لعقل «�إبلي�سي» �صهيوين يطلب منه
�إراقة كل دماء ذكية ،حاورت جريدة
«الثب���ات» النا�شط احلقوقي الليبي
املحامي خال���د الغويل ،و�إليكم �أبرز
ما ورد:
يعترب النا�ش����ط ال�سيا�سي املحامي
خالد الغويل �أن الو�ضع الليبي ال�سيئ
�سبب����ه وج����ود م�ؤامرة وقح����ة ،فت ّمت
اال�ستعان����ة بو�سائل �إعالمي����ة عربية
م�أجورة  -بر�أيه  -لفر�ض واقع �ضاغط
عربي���� ًا ودولي ًا ،فا ُّتخ����ذت �إجراءات من
اجلامع����ة العربية ،وتاله����ا قرار جائر
من جمل�����س الأمن بح����ق ليبيا كدولة
و�شع����ب ونظ����ام ،ي�ش��ي�ر �إىل �أن �رضب
ليبي����ا من قب����ل حل����ف الأطل�سي جاء
خدمة مل�شاريع ملغوم����ة ..ي�س�أل :ماذا
ح�صد ال�شع����ب الليبي غ��ي�ر الفو�ضى
العارمة نتيجة �رصاع الدائر على فتات
�سلطة؟ باتت ليبيا مقراً ومالذاً للإرهاب
الدويل والعاملي ،ودخلتها التنظيمات
التكفريية �أمثال «داع�ش» و«الن�رصة»
و«�أن�ص����ار التوحي����د» و«ال�رشيعة»
النا�شط����ة لتنفيذ �أجن����دة ا�ستخبارات
دولية� ،أهمها «املو�ساد» والـ«.»CIA
بح�س����ب النا�شط احلقوقي املحامي
خال����د الغويل ف�إن مرور � 4سنوات على
امل�ؤامرة يف ليبيا كانت كفيلة بتفتيح
عني ال�شعب الليب����ي على جملة �أمور،
جعل الوطن مرتع ًا ومك ّب ًا
يق����ول« :بعد ْ
للجماع����ات التخريبي����ة الآتية من كل
�أ�صق����اع الع����امل ،اكت�شف����ت النا�س �أن
ال�رصاع يف ليبي����ا تغذّيه �رصاع الدول

التي تتنات�ش البرتول والغاز ..وال�رصاع
بني امل�ؤمت����ر الوطن����ي وجمل�س نواب
تراجع ل�صالح مواجهة اخلطر الإرهابي،
فجاء قرار النواب ممت����ازاً على �صعيد
تعيني خليفة حفرت قائداً عام ًا للجي�ش،
وعلى �صعيد ط����رد ال�سفرية الأمريكية،

الغويل :ال بد لليبيا
من التنسيق مع مصر
للخروج من محنتها

و�إقرار قانون العزل ال�سيا�سي ،لت�صبح
معركة ال�شعب الليبي وطنية بامتياز..
ي�ضيف الغويل :الفريق الذي كان يدعم
مهج����راً نتيجة
احلل����ف الأطل�سي بات َّ
ال�رصاع الدائ����ر يف الوطن ،وهذا �إن دل
عل����ى �شيء فهو يدل عل����ى �أن اجلميع
خ�رسان يف ليبي����ا ،با�ستثناء امل�رشوع
امل�ؤامراتي.

«الإخوان» والغرب �سبب الإرهاب
ي�ؤك����د املحامي الغوي����ل �أن وجهة
وبو�صلة ال�شع����ب الليبي كلّها من�صبة
جتاه ر�ؤية واحدة مفادها التخ ُّل�ص من
هذه اجلماعات التكفريية «الإخوانية»،
وي�شري �إىل �أن �سيط����رة هذه اجلماعات
عل����ى مناط����ق يف ليبي����ا ن����اجت عن
ا�ستخدامه����م الق����وة والرتهي����ب بحق
الآمنني ،فامليلي�شيات التكفريية نا�شطة
لوجود �أ�شخا�ص داخل ال�سجن ل�سنوات
ومعظمهم مدمن����ون على «املخدرات»
وغريها من الأمور ،فامل�س�ألة حتتاج �إىل
بع�ض الوقت لتحرير ليبيا ،لأن التكفري
«الإخ����واين» ي�أخذ ق�سم���� ًا من ال�شعب
كرهائ����ن ،وهو م�ستع���� ّد لفعل كل �سوء
للحفاظ عل����ى مكت�سبات����ه ال�سيا�سية
والأمنية.
بداي����ة مواجه����ة ه����ذه التنظيمات
بر�أي النا�ش����ط احلقوقي تبد�أ بتح�صني
ال�ساح����ة ال�سيا�سي����ة يف ليبيا ،وي�شري
توجه ال�شعب
املحام����ي الغويل �إىل �أن ُّ
ملواجهة الإرهاب �أر�سى وفر�ض تن�سيق ًا
بني اجلي�ش الوطن����ي واجلي�ش القبلي،
فخليف����ة حتفر اليوم يق����ود ما ي�سمى
بعملية «الكرامة» م����ن خالل اجلي�ش
الليبي بان�ضمام �أفراد ال�شعب امل�سلَّح
�إلي����ه ،واجلي�����ش القبلي كق����وة داعمة

منبثقة عن املجتمع �أثبت فعاليته يف
مواجه����ة ه�ؤالء التكفرييني ،ما ي�ؤكد �أن
حلمة ال�شعب �ستع����ود نتيجة ن�ضاالت
ودماء ال�شعب التي تُ�سفك.
ي�ؤكد الغوي���ل �أن اجلي�ش ب�شقّيه
الوطن���ي والقبل���ي ي�سيط���ر عل���ى
معظ���م �أرا�ضي ليبيا ،يق���ول :اقرتبنا
�شيئ��� ًا ف�شيئ ًا حل�ص���ار طرابل�س ..ما
يعرقل التق���دم هو اختباء اجلماعات
التكفريية بني النا�س و�أخذهم دروع ًا
ب�رشية ،والتدخل اخلارجي الأمريكي
والربيط���اين ه���و م���ن يوفّ���ر لهذه
الع�صاب���ات امل�سلّح���ة «�أك�سجني»
ا�ستمرارها؛ بتوفري الدعم اللوج�ستي
واملايل والب�رشي واملخابراتي..
يك�شف لنا الغوي���ل �أن الد�سائ�س
واخلديع���ة انطل���ت عل���ى ق�سم من
ال�شعب ،لكن اليوم الليبيني ب�أغلبهم
موحدي���ن ،و�أولوي���ة ال�شعب
بات���وا َّ
املوحدة ،والتن�سيق
ال�سري نحو ليبيا
َّ
العربي ثاني ًا ،ملواجهة هذه الفو�ضى،
لأن املخطط ال يطال �رضب ليبيا فقط،
ب���ل يتعداه لتفتيت م��ص�ر و�إ�ضعاف
اجلزائر و�سائر الأقطار العربية.
تغلغُ ل اجلماع���ات التكفريية يف
ليبيا وا�ضح ب���ر�أي الغويل« :تغلغُ ل
الإخوان وراءه دول و�أجهزة خمابرات،
ورغم ذلك ال�شعب الليبي مل ينتخب
الإخ���وان ،لكن الغرب يري���د تعميم
الفو�ض���ى ،واليوم نح���ن كليبيني مل
يعد �أحد يتّكل على احللف الأطل�سي،
لأن الأ�سا����س والأهم هو التن�سيق مع
دول اجل���وار� ،سيما م��ص�ر ،ل�صالح
�شعبينا.

نالحظ �أن م�شهد حرق الطيار الأردين
�إ�ضافة �إىل م�شهد ذبح الأقباط والأكراد
واحد ،ما ي�شري �إىل وجود غرفة تفر�ض
�إيق����اع «بروباغاندا» مع��ي�ن .يتابع
الغويل حديثه :الطي����ار الأردين معاذ
الك�سا�سب����ة مل تقتل����ه «داع�ش» لأن
طائرته �سقطت ب�ص����اروخ منطلق من
من�ص����ة ،وهذه الق����درات ال تتوفر لدى
«داع�ش» ،ب����ل لدى �أمريكا وحلفائها،
وبر�أيي ،هذه الف��ب�ركات املخابراتية
هدفه����ا �إقح����ام م���ص�ر يف امل�ستنقع
الليب����ي لإنه����اك جي�شها م����ن جهة،
ول�رضب عالقة امل�سيحيني بامل�سلمني
من جهة �أخرى.
وم����ع تو ُّق����ع الإنته����اء من �رضب
اجلماع����ات التكفريي����ة يف بنغازي،
الق����وى الوطنية بد�أت بتقييد حركتهم
يف مناطق «درنة» و«�رست» وبع�ض
مناطق الريف ،يقول :يقبع يف �سجون
امليل�شي����ات والع�صاب����ات حوال 30
�ألف مواط����ن وطني م����ن علماء دين
وحقوقي��ي�ن ونا�شط��ي�ن اجتماعيني..
الإع��ل�ام الت�ضليل����ي التاب����ع لإعالم
«فرباير» �أ�س����اء �إىل ال�شع����ب كثرياً،
ويكمل ه����ذا التخريب الدعم الأمريكي
لهذه اجلماع����ات ،لكن �إن �شاء اهلل لن
تطول م�س�أل����ة حترير ليبيا من ه�ؤالء
التكفرييني ،وعلى �سبيل املثال ،حتط
الطائ����رات ال�سوداني����ة والقطرية يف
مطار «معيتيقية» يف طرابل�س الذي
ت�سيط����ر عليه اجلماع����ات التكفريية،
ليح�صل����وا عل����ى كافة �أن����واع الدعم
اللوج�ست����ي؛ م����ن �أ�سلح����ة وغريها،
لال�ستمرار يف ممار�سة �إرهابهم ،ومنذ
�أيام ح�صل����ت عملية تفجري انتحارية
ن ّفذها �سعودي.

عن مقتل الأقباط من قبل التنظيم
الإرهاب����ي «داع�����ش» ون�سب ذلك �إىل
ليبي����ا ،ي�شكك الغويل يف هذه ال�صور،
يقول« :داع�ش» ال ت�سيطر على ليبيا،
وال ميكنه����ا ال�سيطرة عليه����ا ،ال�صور
تبدو مركّبة ..لنا عالقات وتوا�صل مع
مدينة «�رست» ،ال معلومات ت�شري �إىل
ا�ست�شهادهم هن����اك ..يوجد «داع�ش»
لكن لي�س بهذه الفعالية وهذا الرتتيب
الهندام����ي والإخراج����ي ..باملنا�سبة،

مو�سى ال�صدر

الأقباط

جبري يزور كوليانا و«القومي»
زار الأمني العام حلركة الأمة ال�شيخ د .عبد النا�رص جربي على
ر�أ�س وفد من احلركة نائب رئي�����س الكني�سة الآ�شورية يف لبنان؛
الأب يرتون كوليانا ،يف مبنى املطرانية بريوت � -س ّد البو�رشية.
وبعد اللقاء دع����ا الطرفان الدول الداعمة للمجموعات الإجرامية
للتوقف عن دعمها ،لأن م�رشوعه����ا الدمار والقتل والإبادة ،وهم
لي�س مبن�أى عن هذا الإجرام.
كما زار ال�شيخ جربي والوف����د املرافق رئي�س احلزب ال�سوري
القوم����ي االجتماع����ي النائب �أ�سع����د حردان ،بح�ض����ور عدد من
امل�س�ؤولني يف احلزب ،وجرى خالل اللقاء عر�ض الأو�ضاع العامة
على ال�ساحتني املحلية والدولية.

ال�شيخ د .عبد النا�صر جربي زائراً الكني�سة الآ�شورية يف �سد البو�شرية

وماذا ع����ن ق�ضية الإم����ام املغيب
مو�سى ال�ص����در وال�شيخ حممد يعقوب
وال�سيد عبا�س بدر الدين؟ ي�س�أل الغويل:
م����ا الذي مينع اليوم م����ن التحقيق يف
الق�ضي����ة؟ �إذا �أرادوا معرف����ة احلقيق����ة
ميكنهم م�ساءلة �أه����م رجل خمابراتي
يف عه����د الرئي�����س الق����ذايف؛ مو�س����ى
كو�س����ى ،فهو يف قط����ر ..ال�رس بحوزته،
ال�شعب الليبي لي�س بيده حيلة يف هذه
االتهام����ات ،ونحن ك�شع����ب نريد �أي�ض ًا
معرفة م�صري الإمام ال�صدر.
املحام����ي الغوي����ل يتوق����ع انتقال
الإره����اب نحو �أوروب����ا ب�أكملها ،ولي�س
نحو عل����ى �إيطاليا وفرن�سا على �سبيل
احل���ص�ر ،ي�ش��ي�ر �إىل ت�آم����ر احلكومات
الأوروبي����ة �ض����د ليبي����ا ،يق����ول :نار
التفجريات �ستكوي �أوروبا ،فاملعطيات
عل����ى الأر�ض ال ميك����ن تكذيبها ..ليبيا
تو ّرد كل �أن����واع و�أدوات الإرهاب �صوب
�أوروبا ،و�شاطئه����ا الطويل ي�ساعد على
ذلك.

�أجرى احلوار :بول با�سيل

رئاسيات
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إميل لحود يتذكر..
رئيس لبنان يقفل هاتفه بوجه ناظرة الخارجية األميركية
�أثناء اندحار العدو «الإ�رسائيلي»
ع���ن اجلن���وب يف �أي���ار ع���ام ،2000
جاء ت�ي�ري رود الر�س���ن للمرة الأوىل
�إىل لبن���ان حت���ت عن���وان «م�ساعدة
الأمم املتح���دة» ،لإكم���ال االن�سحاب
«الإ�رسائيل���ي» دون دماء ،و«قال يل
يومه���ا �إنه �إذا مل حت�ص���ل �إراقة دماء
على نحو ما ح�ص���ل يف ال�شوف �إبان
االن�سحاب الإ�رسائيلي يف الثمانينات
من الق���رن املا�ضي ،فمجل����س الأمن
�سيطلب من ال���دول املانحة م�ساعدة
لبن���ان ،حيث تق��� ّدم للبن���ان خم�سة
مليارات دوالر على �أقل تقدير».
فري ّد الرئي�س حل���ود على الر�سون
بالق���ول :لي�س من �أجل اخلم�سة مليار
دوالر ال نري���د �أن ته���رق الدماء� ،إمنا
من واجبنا الإلزام���ي �أال حت�صل �إراقة
نقطة دم واحدة ،و�أ�ؤك���د �أن املقاومة
�رشيفة ،وهي حركة حترر وطني ،ولن
حت�ص���ل �رضبة كف ج���راء االن�سحاب
«الإ�رسائيلي».
وفع ًال ،هذا م���ا ح�صل ،فحينما بد�أ
االن�سحاب «الإ�رسائيلي» ،كان العميد
حطيط ق���د ا�شرتى جه���از «»G.P.S
حديث ًا جداً على نفقت���ه ،وكان هناك
�ضب���اط يراقب���ون االن�سح���اب حتى
«اخلط الأزرق» ،الذي هو يف النتيجة
لي�س خ���ط احلدود الدولي���ة� ،إمنا يف
املح�صل���ة نريد ان�سحابه���م ،وبعدها
نالحقهم ونبحث يف الأمر.
يتابع الرئي����س حلود :هذا «اخلط
الأزرق» كان امل�س����ؤول عن متابعته
العميد �أمني حطي���ط ،وكان يحدثني
يومي ًا ويعلمني �أي���ن �أ�صبحوا ،وعند
ال�ساع���ة الثاني���ة ع�رشة م���ن �إحدى
اللي���ايل ي���ر ّن الهاتف ،فيك���ون على
الطرف الآخر ال�سيدة مادلني �أولربايت؛
وزي���رة اخلارجي���ة الأمريكية ،م�شرية
يل �أنه���ا تتحدث م���ن الأمم املتحدة،
وتطلب منى �أن �أحتدث مع �سفرينا يف
املنظمة الدولية ،و�أُعلمه �أن االن�سحاب
«الإ�رسائيل���ي» ح�ص���ل حتى «اخلط
فطلبت منها بكل نية طيبة
الأزرق»..
ُ
مهلة خم�س دقائ���ق حتى �أحت ّدث مع
امل�س�ؤول عندنا يف اجلنوب.
ً
حتدثت م���ع العميد �أمني
وفع�ل�ا،
ُ
حطيط الذي كان يتابع هذا الأمر ،ف أ�كّد
يل �أن هن���اك  18ملي���ون مرت مربع مل
ين�سحب منها »الإ�رسائيليون«.
وير ّد الرئي�س حلود على �أولربايت
م�ؤك���داً لها عل���ى ذل���ك ،فتجيب �أن
امل�س�ؤول ع���ن الأمر يف الأمم املتحدة
هو تريي رود الر�سن ،وهو من يتح ّدث
مع الأمم املتح���دة يف جنوب لبنان،
ويقول �إن االن�سحاب ح�صل.
ي���ر ّد الرئي����س حل���ود :الر�س���ن ال
ي�ستطي���ع �أن يتحقق من ذلك وهو يف
نيويورك ،نحن عندنا كل ما ي�ؤكد �أنه
ما زال لن���ا  18مليون مرت مربع ،ولن
نتخلى عن �سنتمرت واحد.
جتيب �أولرباي���ت� :إذاً ،ننظّم م�ؤمتراً
«كونفران�س» ي�ض���م املوجودين يف

الرئي�س حلود وتريي رود الر�سن

اجلن���وب ،وال�ضاب���ط اللبن���اين الذي
يتاب���ع الأم���ر من ق َبل���ك يف اجلنوب
و�أنت ،بالإ�ضافة �إىل الواليات املتحدة،
ومرتج���م م���ن العرب���ي �إىل �أع�ضاء
جمل�س الأمن ،مقرتحة ال�سفري امل�رصي
يف املنظمة الدولية.
وفع ًال ،ب���د أ� «الكونفران�س» ،ف�أكد
العميد حطيط �أن االن�سحاب مل يح�صل
ب�شكل نهائ���ي ،وبعد م�ضي نحو �أربع
كنت �أنا
�ساعات تق���ول �أولربايت« :لو ُ
لكنت �أقنعتك ،لكن عليك �أن
يف لبنان ُ
تعمل �شيئ ًا ما».
ير ّد الرئي�س حل���ود� :أنا لن �أتخلى
عن �سنتمرت واحد.
�أولرباي���ت :كل الأمور ت�س َّوى ،و�أنت
قل للإع�ل�ام �إن االن�سحاب مل يح�صل،
لك���ن ال تدع �سفريك يتخ���ذ موقف ًا يف
جمل�س الأمن.
حل���ود� :أبداً ،نح���ن مت�أك���دون �أن
االن�سح���اب مل يح�صل ب�ش���كل كامل،
وموقف �سفرينا �سيك���ون وا�ضح ًا ب�أن
االن�سحاب مل يح�صل.
كان قد م�ضى  -كما ي�شري الرئي�س
حلود  -على املحادثة الهاتفية نحو
خم�س �ساعات ،وهنا تخاطب �أولربايت
الرئي�س حلود :هل تعلم مع من تتكلم؟
وت�ضي���ف� :إن���ك تتحدث م���ع وزيرة
خارجية الواليات املتحدة الأمريكية..
فه���ل تعلم ما معنى ذل���ك« ،م�سرت»
حلود؟
يرد الرئي�س حلود حا�سم ًا بالقول:
معنى ذل���ك �أن ال�ساعة عندنا �صارت
اخلام�س���ة فج���راً ،و�أنا �أري���د �أن �أنام،
أقفلت خط الهاتف يف وجهها.
و� ُ
ً
وفع�ل�ا ،ي�ؤكد الرئي�س حل���ود �أنه
طالبت
نام مرت���اح ال�ضمري« ،ف�أن���ا
ُ

بحق لبنان ،فهذا لي�س ملكي� ،إنه حق
وطن���ي ،وال ميكن التن���ازل عنه مهما
كان���ت التحديات» ..يتاب���ع الرئي�س
حل���ود �أنه كان قد �أعط���ى اوامره ب�أن
ال ميالء اجلي����ش الفراغ على ال�رشيط
احلدودي حت���ى ن�ستعيد الـ 18مليون
ً
وفع�ل�ا �ص���ارت كل البقعة على
مرت،
عمق 200م من احلدود الدولية باجتاه
لبنان مقاومة ،علم ًا �أن االتفاق ين�ص
على بق���اء هذه امل�ساف���ة من عندنا،
ومثلها يف فل�سط�ي�ن املحتلة خالية
من الوج���ود امل�سل���ح ،وق���د ا�ستمر
الو�ضع على ه���ذا النحو حتى انتهاء
واليتي يف رئا�س���ة اجلمهورية ،حيث
تقدم الع���دو «الإ�رسائيلي» من جهته
دون �أن ي�شري �أحد �إىل ذلك.
ب�أي ح���ال ،فالرئي����س حلود الذي
كان الرئي����س اال�ستق�ل�ايل الأول الذي
يزور جنوب لبن���ان مع اندحار العدو
«الإ�رسائيل���ي» ،كان يف يوم � 25أيار
 2000يف املق���ر ال�صيف���ي لرئا�س���ة
اجلمهوري���ة يف بيت الدي���ن ،مد�شن ًا
بذل���ك انتقال���ه يف ف�ص���ل ال�صي���ف
ب�ي�ن ق�رص بعب���دا وق�رص ب�ي�ن الدين
وبعبدات ،وكان ق���د ا�ستقبل وفداً من
قيادة اجلي�ش فور عودته من اجلنوب
يف ق�رص بعبدا ،حيث أ�كّد �أمامه �أن اهلل
يوف���ق دوم ًا �أ�صحاب احلق ،وقد وفقنا
يف حترير �أر�ضنا.
و�أك���د �أن املقاومة لالحتالل كانت
حق ًا م�رشوع��� ًا للبنانيني ،وهي التي
�أعطت الق���وة للبناني�ي�ن �إ�ضافة �إىل
اجلي�ش ،ف���كان ظهرن���ا حممي ًا داخل
لبنان من املقاومة واجلي�ش وال�شعب،
وخارج لبن���ان من �سوري���ة ،ففعلنا
العجائب.

(�أ.ف.ب)

و�أ�شار حل���ود �إىل ما حتقق من
م�سريات حترير ،معترباً �أن �أهميتها
تكمن يف عدم ح�صول �أي حادث �أو
«�رضبة كف» ،وقال :لذلك طم�أنت
�أهايل عني �إبل �أن لي�س الدركي هو
الذي يحمي ويجمع املواطنني ،بل
هي حمبة االهايل لبع�ضهم ،وفع ًال
ه���ذا ما ح�ص���ل ،و�إن كانت بع�ض
ال�شواذات قد ح�صلت ف�إن مديرية
املخابرات كانت تالحق املرتكبني
يومي ًا ،لكن تلك ال�شواذات اقت�رصت
على بع�ض ال�رسقات التي مل يقم
بها عنا�رص املقاومة ،بل �أ�شخا�ص
من خ���ارج منطقة اجلنوب ،ومتّت
معاجلة هذا الأمر.
و�أ�ضاف :املهم �أننا ارحتنا فع ًال،
وهناك تتمة يجب �أن نعرف �أن كل
ه���دف ن�ضعه �أمامن���ا ن�صل �إليه،
لأنن���ا �سوي ًا �شخ����ص واحد ،وكل
اللبناني�ي�ن  -موالني ومعار�ضني
 يف هذا اخلط ،فمزارع �شبعا هيلنا ،وكل الع���امل والوثائق ت�شهد
بذلك ،فكيف باحلري �إذا �أعلن وزير
خارجية �سوري���ة �أن هذه املزارع
هي للبنان ،ويتعهد بذلك خطي ًا.
ور�أى حل���ود �أن «�إ�رسائيل» ال
ت�ستطي���ع �أن تنتزع حقوقنا ،لأنها
�أق���وى فق���د ر�أت �أن الأمر ال يكون
بالقوة بل الكلمة للحق.
ويف � 29أيار � 2000أبلغ الرئي�س
حلود موف���د الأمني الع���ام للأمم
املتحدة ت�ي�ري رود الر�سن «عدم
القبول مبنطق ما ي�سمى «احلدود
العملية» ،حي���ث �إن لبنان يعترب
احل���دود الدولي���ة ه���ي املقيا�س
الن�سحاب «�إ�رسائيل» وفق ًا للقرار
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 ،425ويف خ�ل�اف ذل���ك يكون هذا
القرار غري منفذ.
كم���ا �أكد الرئي����س حلود على
«��ض�رورة ت�رسي���ع الإج���راءات
املتعلق���ة ب�ض���م م���زارع �شبعا
�إىل االن�سح���اب الإ�رسائيل���ي
باعتباره���ا �أر�ض��� ًا لبناني���ة»،
كم���ا �ش��� ّدد على ��ض�رورة �إطالق
املعتقلني اللبنانيني يف ال�سجون
«الإ�رسائيلي���ة» ،بالإ�ضاف���ة �إىل
ت�سلي���م «�إ�رسائيل» جلثث ت�سعة
�شهداء كانت ما تزال حتتفظ بها.
الر�س���ن الذي ع���اد �إىل لبنان
م���ع الوف���د الر�سم���ي املرافق له
كان ق���د اجتمع مع الرئي�س حلود
ورئي�س احلكوم���ة الدكتور �سليم
احل����ص و�أعلن �أنه ب���د�أ بالتحرك
يف املنطق���ة منذ �أن مت االن�سحاب
للتحقق من املواق���ع التي كانت
حمتلة ،ولفت الر�سن �إىل �أن «فرق
االمم املتح���دة ير�سم���ون احلدود
وفق تقري���ر الأم�ي�ن العام لالمم
املتحدة ك���ويف �أنان ،والذي رفعه
وما �أن يكتم���ل عمل اخلرباء على
احلدود ت�صب���ح الأمم املتحدة يف
موقع حتكُّم ب�ش���كل نهائي ما �إذا
كان���ت �إ�رسائي���ل ان�سحبت ب�شكل
كام���ل وفق ًا للق���رار  ،425وبعدها
ت�صبح مهم���ة الط���وارئ الدولية
م�ساع���دة احلكوم���ة اللبناني���ة
يف ع���ودة ال�سلط���ة ال�رشعية �إىل
املنطقة املحررة« .وي�شري الرئي�س
حل���ود هن���ا �إىل �أن الر�سن مل ي�أتِ
م���ن قري���ب �أو بعيد عل���ى �سرية
اخلم�س���ة ملي���ار دوالر التي كان
قد حتدث عنه���ا يف ال�سابق و�أنها
�ستق َّدم للبنان من الدول املانحة،
وبالتايل مل َنر «�سنت ًا» منها.
ويف م�س���اء نف����س اليوم ،عقد
الرئي�س���ان �إمي���ل حل���ود و�سليم
احل����ص اجتماع��� ًا ق ّوم���ا في���ه
الأو�ض���اع واملراح���ل امل�ستقبلية
بعد االن�سح���اب ال�صهيوين ،و�أكدا
خالله على حق لبنان الكامل يف
حتري���ر كل ذرة ت���راب من الأر�ض
اللبناني���ة ،وال �سيما مزارع �شبعا
وتالل كفر �شوبا.
وي�شدد الرئي�س حلود هنا على
�أنه �أمام املوق���ف ال�صلب للبنان
اعرتف ال�سيد ووكر؛ م�ساعد وزيرة
اخلارجي���ة الأمريكية ،بعد �شهرين
من �صدور قرار جمل�س الأمن ،ب�أن
احل���ق مع لبنان ب����أن االن�سحاب
مل يح�ص���ل ب�شكل كام���ل ،و�أنهم
�س�ي�ر ّدون لن���ا ال���ـ 18مليون مرت
مرب���ع ،وه���ذا م���ا مل يح�صل يف
ال�ساب���ق يف تاريخ الأمم املتحدة،
ً
وفع�ل�ا ان�سحب الع���دو من بقعة
الـ200م على احلدود الدولية ،كما
�أعادوا لنا الـ 18مليون مرت مربع.

�أحمد زين الدين
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إليك ما يجعلك أكثر حظًا وسعادة
غير مرتبطة بشريك؟ ِ
يعتقد بع����ض ال�شباب والبنات
�أن ال�شخ�ص «ال�سنغل» �أو الوحيد
وغري املرتبط �إمنا هو �شخ�ص غري
�سعي���د ويحت���اج �إىل �شخ�ص �آخر،
لكن ه���ذا الفهم غالب ًا غري �صحيح،
لأن «ال�سناغل» �أ�شخا�ص �سعيدون
و�أكرث حظاً.
اخت�صا�صي���و التطوي���ر الذاتي
والعالق���ات الإن�ساني���ة يطرحون
خطط��� ًا متكامل���ة ل���كل �شخ����ص
«�سنغ���ل» لتغي�ي�ر حيات���ه نحو
الأف�ضل ،قائلني �إن���ه ال بد �أن يبد�أ
ال�شخ����ص الـ«�سنغ���ل» بالتفكري
ب�شكل خمتل���ف ،وي�س�أل نف�سه عن
احلكم���ة ف���ى �إبقائه وحي���داً دون
�رشيك حياته.
بعد الإجاب���ة على ذل���ك ال�س�ؤال،
يجد «ال�سنغل» �أننا ب�أفكارنا ور�ؤيتنا
وواقعنا ن�شكّل جزءاً كبرياً من الن�صيب،
فمثالً ،ميكن �أن جند �شخ�ص ًا يكرر نف�س
التجارب الفا�شل���ة وال يفهم الر�سالة،
ويعي�ش ف���ى ابتالء متك���رر ،ف�أ�صبح
واقعه ووعيه ب�أن احلب جرح وعذاب،
وكل م�صطلح���ات ال�شاكني من احلب،
وال ي���دري �أن من يحب حق ًا �سي�ستمتع
حتى بامل�شاكل ،و�سيخلق منها بدايات
جديدة ع���ن وعي بعالقت���ه ب�رشيكه،
بنف�س���ه ،ويعي����ش يف ح���ب ي�سانده
ويدعم���ه ليحقق هدف وج���وده على
الأر�ض ،و�إن مل تك���ن العالقة م�ستقرة
ي�سعى البع�ض للو�صول �إىل اال�ستقرار
وا�ست���دراك الأمر قبل و�ص���ول احلياة
الزوجية �إىل مرحلة تُنذر بف�شل حمقق.

�أنواع «ال�سنغل»
�شخ�ص مل يح���ب �أبداً ويريد �أن
يعي�ش احلب ويتمناه.

�شخ����ص �أحب وابتعد عن طريق
احلب ب�سب���ب �أي جتربة فا�شلة مل
يفكر فيها ب�شكل �صحيح.
وي���رى االخت�صا�صي���ون �أن
ال�شخ����ص «ال�سنغل» عواطفه �أكرث
ا�ستقراراً وحظاً ،كونه يجدد عالقته
بنف�سه ،ويفكر كي���ف يجد �شخ�ص
منا�سب ،ويلج�أ �إىل خطة بينه وبني
نف�سه لذلك ،ويبد�أ فى �إ�سعاد نف�سه.

فن �إ�سعاد النف�س
فن �إ�سعاد النف�س يكون ح�سب ميل كل
�شخ�ص ،وعليه �أن ي�صالح نف�سه ويتعرف
�إليها ،ومي أل نف�س����ه بالطاقة الإيجابية،
وي�ستطيع كل �شخ�ص «�سنغل» �أن ي�سعد
نف�سه بعدة خطوات ،منها:
يه����ادي نف�سه ب���ش�راء �أ�شياء جديدة
لتغيري حالته النف�سية.

ي�سع����د �شخ�ص ًا �آخر� ،أي���� ًا كان� ،سواء
من عائلته �أو من �أ�صحاب����ه� ،أو �شخ�ص ًا
يختاره يف دار �أيتام �أو م�سنّني.
زيارة �أي مكان جديد مل يره من قبل،
مع �صحبة طاقتها �إيجابيه.
ميار�س �شعور احلب يف كل عالقاته،
ويجدده ،لأن من يعط����ي �شيئ ًا يحتاجه
يعود �إليه �أ�ضعاف ًا م�ضاعَ فة.
التفكري يف �أي نوع من التغيري� ،سواء

داخلي �أو خارجي ،ويب����د�أ فيه ..التغيري
والبداية فيه تُ�شعر بال�سعادة ،لأنه ي�أخذ
وتغي له ر�ؤيته ونظرته
طاقة متج����ددة ،رُّ
لكل �شيء حوله ،وجتعله �أكرث �إيجابية.
ويعرب االخت�صا�صيون �أن «ال�سنغل»
حمظوظ دائماً ،لأن لديه الفر�صه ليجدد
نف�سه وتفكريه ور�ؤيت����ه للحب والزواج،
وال يك����رر جترب����ة فا�شل����ة �أو يدخل يف
جترب����ة فا�شلة ،بالعك�س؛ ففُر�صه جتعله
يعرف نف�سه �أك��ث�ر ،ويعرف احتياجاتها،
ويعددون له عدة امتيازات ،منها:
ل����ن تكوين م�ضط����رة ملحب����ة �أ�شياء
ال حتبينه����ا و�أن تذهب����ي �إىل �أماك����ن ال
تف�ضليها ملجرد �أن �رشيكك ال يحبها.
ل�ستِ م�ضطرة حلفظ تواريخ لعالقتكم
�أن����تِ و�رشي����ك حياتك �أم����ام �صديقاتك،
وتتباه����ي ب�أ�شياء مل تكن بينكما �أ�سا�س ًا
وحتكي حكايات �سعيدة.
ميكنك �أن تطهي ما يحلو لك ،وتتبعي
�أي�ض ًا غ����ذاء �صحي ًا ك����ي حتافظي على
ر�شاقت����ك ،ول����ن جتدي م����ن يتدخل يف
اختي����ار �أن����واع الطعام ويخ����رب عليكِ
احلمية التي تتبعيها.
ل����ن تكون لديك م�شكل����ة وال قلق يف
اختيار هدية منا�سبة ل�رشيك حياتك يف
املنا�سبات ،فدائم ًا تواجه املر�أة م�شكلة
يف ه����ذه احلالة ،فتك����ون يف حرية؛ هل
ت�شرتي له ربطة عنق �أم �ساعة؟
لن تهتمي للمظاهر وما �ستقوله
�صديقاتك ع���ن �رشيك حياتك ،ولن
تُدخلي نف�سك يف هذا «الدوّامة».
لن يكون عليكِ حمل مقابلة �أهله
واجللو����س معه���م يف املنا�سبات
العائلي���ة ،ولن تك���ون لديك حماة
حت�سب خطوات���ك وردة فعلك على
كل فعل تقومي به.

رمي اخلياط

بريد القراء

عمي

كان عم��ي �ش��جاع ًا ون�ش��يطاً ،طويل
القام��ة� ،أ�س��مر الوج��ه ..ه��و يف ربي��ع
�ش��بابه مل يتجاوز الع�رشي��ن من عمره..
جريئ ًا يف احلق ..ويف مواجهة �أ�صدقائه
باحلقيقة..
مكانت��ه عن��دي ممي��زة ،فه��و يتقدم
ع��ن بقي��ة الأه��ل والأ�صح��اب ..ي�أخ��ذ
بيدي يف درب احلياة ،وين�صحني دائم ًا
وي�شاركني �أعماله ،ويجال�سني و�أعاونه
يف مزرعته وحقوله ،ريثما ي�أتي �أبنا�ؤه
من املدر�سة.
يل م��ن الأ�صحاب
كان عم��ي �أح��ب إ� ّ
والأه��ل ..ك�أن��ه �أب��ي ،وكان �سن��دي يف
حيات��ي ..كلم��ا ت�ضايق��ت �أجل�� أ� �إلي��ه
ك��ي يخفف م��ن ح��زين وهموم��ي ،وهو
يو�صيني دائماً :هوِّن عليك يا ابن �أخي..
ي��ا �صاح��ب القل��ب احلن��ون ،تع��ال �إيل
وا�رشح يل ماينتابك ..ماذا بك؟
عن��د و�صول خ�بر نعيه �شع��رت ب�أن
احلي��اة انته��ت ،و��سرت وحي��داً بع��د

�أن هج��رين ه��ذا الع��م يف ه��ذا احلي��اة،
وانتابتن��ي �أوجاع و�أ�سق��ام يف �أفكاري
وج�سدي ك�أن هذا احلياة رّ
تغيت ..وبقيت
فرتة من زمن �أفك��ر بخرب وفاته :هل �أنا
يف احللم �أم يف الواقع؟ كيف يختفي عن
�أنظاري ومل �أره منذ زمن بعيد ،ومل �أ�شبع
يف حيات��ي من��ه ،ف�ضاق��ت ب��ي احلي��اة
و�أ�سو ّد كل �شيء يف عينيّ .
حاول��ت اخل��روج م��ن ه��ذا املوق��ف
الع�صي��ب ال��ذي وقع��تُ في��ه و�أ�صبح��ت
�أتكلم مع نف�سي بعد �أن �أ�صبح عمي حتت
تراب.
فقل��ت :امل��وت ح��ق م��ن اهلل تع��اىل،
وتذك��رت قوله تعاىلُ } :ق ْل لَ��نْ ي ُِ�صي َبنَا
إ� اَِّل مَ��ا َكتَبَ اللهَّ ُ َلنَا هُ �� َو َمو اَْلنَا وَعَ لَى اللهَّ ِ
َف ْل َيتَ�� َوكَّلِ المْ ُ �ؤْمِ نُ��ونَ { (�س��ورة التوب��ة:
الآية  ..)51ف�إنا هلل و�إنا �إليه راجعون.
يرح��ل عمي وي�ترك خلف��ه ذكريات
جميلة ،ال�سيما ذكرياتي معه يف م�سجد
القري��ة بغدي��ك (القمح��ة) ،حي��ث كن��ا

ن�صلي �سوي ًا فيه ،وذكرياتي يف حقوله،
وذكرياتي معه ،ونظراتي وابت�ساماتي..
هك��ذا كانت حياتي م��ع �أبي احلنون
وعم��ي ،ع�ش��ت معه��م �أف�ض��ل احلياة يف
قريتنا ..وم�ضت من حياتي �أيام و�شهور،
واحلياة كئيبة بال عم وال �أب.
لق��د تغريجم��رى حيات��ي كث�يراً،
وتعلم��تُ م��ن ه��ذه الأزم��ة النف�سي��ة
وامل�صيبة احلزينة �أموراً كثري فالإن�سان
ال يخل��د ،ب��ل علين��ا �أن ن�ص�بر عل��ى
امل�صائب والأزمات ،فاملوت ي�أتي غفلة
دائماً ،وال يفرّق بني الكبري و�صغري.
لقد كان عمي ذا �أخالق طيبة ورفيعة
بني النا�س ،وكان ذا همة عالية ،وكانت
�صاح��ب �سمع��ة طيب��ة ،وي�صل��ح ب�ين
�إخوان��ه يف املنطق��ة �أثن��اء اخلالف��ات
والنزعات الع�شائرية والث�أرية.
ت�أقلم��ت مع احلي��اة بعد غياب عمي
وفراقه ،ومت�ض��ي الأيام وال�سنني و�أبناء
عمي هم �أحب النا�س �إيل و�أعز �أ�صدقائي.

أمات والدك حقًا؟

قلت البن عمي :ه����ل مات والدك؟
هل جربت هذا الإح�سا�س من قبل؟ �إذا
مل جترّبه فتعال �أ�صفه لك..
بني ع�شي����ة و�ضحاها يختفي من
حياتك م����ن كان �سبب���� ًا يف حياتك..
يرح����ل والدك ويرتك خلف����ه ذكريات
مت أل عقلك وقلب����ك ،يرحل فج�أة دون
�سابق �إنذار ..وهكذا املوت ،دائم ًا ي�أتي
على حني غفلة ،وال يفرّق بني �صغري
وكبري..
ت�صح����و عل����ى اخل��ب�ر املزعج �أن
�أب����اك قد م����ات و�أنت الت�ص����دق ..لقد
كان معي من����ذ �أيام وكنا نتحاور يف
الزواج والبيت والأ�رسة حيث الفرحة
والبهج����ة يف البيت ال����ذي ال تعرفه..
�أيه����ا احلبيب� ..أو رمب����ا تعرفه ولكن
تتجاهل����ه ،حيث �إن الب�رش ،كل الب�رش،
ال يدركون قيمة م����ا ميلكون �إال حني
يفقدون����ه ..و�أنت لن تدرك �أهمية �أبيك
�إال حني تفقده.

عندها ت�سرتج����ع ذكرياتك وت�س�أل
نف�س����ك �س�����ؤا ًال واح����داً يحم����ل �آالف
املع����اين يف عقلك وكيانك :هل توفى
را�ض؟
وهو عني ٍ
�أت�ساءل :هل حم����ل معه �أخطائي
وهفوات����ي� ،أم غفر يل بقلبه احلنون؛
قلب الأب الذي ال يحمل �ضغينة على
�أبنائه مهما �أخط�أوا يف حقه؟ وهل من
املمكن �أن �أكفّر عن هذا الذنب؟
�أجه�ش ابن عمي بالبكاء ،فتوقفتُ
عن الكالم ونظ����رت �إليه نظرة �شفقة،
فقد حلّت به م�صيبة �شديدة ،وتذكرتُ
يف ه����ذه اللحظ����ة �سيدن����ا �إيا�س بن
معاوية عندما ماتت �أمه فبكى فقيل
له :م����ا يبكيك؟ ق����ال :كان يل بابان
مفتوح����ان من اجلن����ة ،ف أ�ُغلق واحد،
و�إين لأرجو �أال يُغلَق الآخر حتى �أدخل
�أنا و�أبي �سوية �إىل اجلنة .
حممد علي فوزي الأحمد
كلية الدعوة الإ�سالمية /ال�سنة الرابعة
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آالم أسفل الظهر المفاجئة ..وعالجها
قد ي�صاب البع�ض ب�ش����كل مفاجئ ب�آالم ب�أ�سفل
الظهر ،فتعيقه عن احلرك����ة ب�سبب �إ�صابة الع�صب
بكدمة ب�سيطة ،ليقوم اجل�س����م بحماية نف�سه ب�شد
الع�ض��ل�ات ،ما يدف����ع الأطب����اء �إىل االعتماد على
العالج باحلرارة لفك الت�شنجات� ،إ�ضافة �إىل بع�ض
م�سكّنات الآالم.
ه����ذا م����ا يح�صل ع����ادة عندما يح����اول �أحدنا
بطريقة غري �سليمة رفع �أي �أمر موجود على الأر�ض،
م����ا جعله يعاين م����ن �آالم يف ظهره م����ن ال�صعب
حتمُّلها ،فنتوجّ ه �إىل طبيب العظام مل�ساعدتنا على
تخفيف �آالمنا.
�أمل الظهر لي�����س مر�ض ًا بقدر ما هو عر�ض يُنتج
�أمن����اط عديدة يتبعها ال�شخ�����ص يف حياته ،وقد ال
ينج����ح الط����ب يف ت�شخي�ص الأ�سب����اب لدى بع�ض
الأ�شخا�ص الذين يعانون من �أعرا�ض هذه الآالم.
حتتل �آالم الظهر املرتبة الثانية بعد نزالت الربد
ال�شائعة ،وي�صنف الأطباء عادة �آالم الظهر �إىل� :آالم
ظه����ر حادة؛ �إذا ا�ستمرت لأقل م����ن �شهر ،و�آالم ظهر
مزمن����ة؛ �إذا ا�ستمرت فرتة �أط����ول من �شهر ..ومبا �أن
�أغلب �آالم الظهر عرَ�ض ،ف�����إن الأمل قد يظهر ب�سبب
وجود اعتالل فى �أع�ضاء �أخرى ميت ّد ت�أثري الأمل فيها
�إىل الظه����ر (� ،)referred painأي �آالم مت�صلة
بعرَ�ض �آخر.

�أعرا�ض �آالم الظهر
حدوث الأمل فى اجل����زء ال�سفلي من الظهر ،وهو
�أول الأعرا�ض لآالم الظهر.
امتداد الآالم �إىل الأرجل من الأمام واخللف ،ومن
اجلانبني.
قد تزداد الآالم �سوءاً عند بذل ن�شاط بدين.
كم����ا تزداد الآالم �سوءاً �أثناء الليل� ،أو باجللو�س
لفرتة طويلة فى ال�سيارة «رحلة طويلة بال�سيارة».
قد يك����ون هناك تنميل �أو �ضع����ف فى جزء من
الأرجل ،ال����ذي ي�ستقب����ل الإ�ش����ارات الع�صبية من
الأع�ص����اب املتعر�ضة لل�ضغط ،وم����ن الأمثلة على
ذلك:
املث����ال الأول :عدم القدرة عل����ى الوقوف على
�أ�صاب����ع القدم� ،أو حمل الق����دم لأ�سفل ،وهذا يحدث
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

عندما يك����ون الع�ص����ب الأول (first sacral
 )nerveمتعر�ض ل�ضغط �إ�صابة.

املثال الثاين :عدم القدرة على رفع �إ�صبع القدم
الك��ب�ر �إىل الأعلى ،وهذا ناجت ع����ن تعر�ض الع�صب
اخلام�س لل�ضغط (.)fifth lumbar nerve

العالج
يق����ول اخت�صا�صيو اجلراحة العظمي����ة� ،إن �آالم
�أ�سف����ل الظهر� ،أو املعروفة بالآالم القطنية ،هي �آالم
روتيني����ة وكل �شخ�ص معرّ�����ض للإ�صابة بها ،و�إن
الرجال هم �أكرث عر�ضة م����ن الن�ساء للإ�صابة بهذه
الآالم ،ويعزون �سبب ذلك بقولهم« :تن�ش أ� �آالم �أ�سفل
الظهر عند القيام بحركة مفاجئة ،وعندها يتعر�ض
الع�ص����ب لكدم����ة ب�سيطة ،ومن خ��ل�ال ذلك يحاول
اجل�سم حماي����ة نف�سه على الف����ور ب�شد الع�ضالت
ومن����ع وقوع �أي حرك����ة �أخرى ،وه����ذا ما يالحظه
املري�����ض عندما يفاج أ� ب�أنه ال ي�ستطيع القيام ب�أي
حركة».
ولع��ل�اج �آالم �أ�سف����ل الظه����ر ي�ؤك����د الأطب����اء
االخت�صا�صيون عل����ى �رضورة �إجراء فح�ص ع�صبي
�شام����ل يف البداية ،للت أ�كّد من ع����دم وجود انزالق
غ���ض�رويف �أو غريه من �أمرا�ض العمود الفقري ،ومن
ثم يت ّم فح�ص قوة الع�ضالت وردود فعلها.
وين�ص����ح الأطباء ب�����أن يعال����ج املري�ض نف�سه
با�ستخدام احل����رارة ،كاال�ستلقاء يف ماء �ساخن يف
حو�ض اال�ستحمام مث��ل�اً ،فالربودة وتيارات الهواء
تزيد من �آالم �أ�سفل الظهر.
�أم����ا طبياً ،فيت����م معاجل����ة �آالم �أ�سف����ل الظهر
با�ستخدام �أدوية م�ض����ادة لاللتهابات ،حيث يقوم
الطبيب بحقن املري�ض ب�أدوية م�ضادة لاللتهابات
وم�سكّنة للآالم ،كم����ا يحفّزون املر�ضى يف النهاية
على احلرك����ة باعتدال ،فهي� ،إن جاز التعبري ،تدعم
ال�شفاء الذاتي.
وت�ساعد ممار�سة التمارين الريا�ضية على جتنب
الإ�صابة ب�����آالم �أ�سفل الظهر ،فعندما تكون ع�ضالت
كاف يق ّل خطر
اجلذع والبطن والظه����ر مرنة ب�شكل ٍ
تعر�����ض الع�صب لكدمة ،فتُجن����ب متارين الأ�رشطة
املطاطية واللياقة البدنية من خطر الإ�صابة �أي�ضاً.

 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1متالزمة االلتهاب التنف�سي احلاد.
1
 - 4قرب  /حيث يلتقي امللتقون.
 - 5جمموعة طقو�س وتقاليد حلدث ما
2
 /احد الوالدين
� - 6أخط��� أ�  /قدح وذم �شع���را � /س�أم
3
و�ضيق من بطء مرور الوقت.
4
 - 7للنداء  /عك�س منغلق
 - 8ال�سنة النار ال�شديدة  /مت�شابهات
5
 - 9ن�صف خروج  /توقف لعمل �شيء
جانبي �أثناء القيام برحلة �أ�سا�سية.
6
 - 10بطل���ة ك�أ�س الع���امل لكرة القدم
7
 / 1998ا�ستجد و�أظهر لونا جديدا.
عــمـــودي
8
 - 1بطل���ة ك�أ����س العامل لك���رة القدم
9
.1994
 - 2يقط���ع بالأ�سنان وخا�صة اللحم /
10
مدينة باك�ستانية.
� - 3أ�شياء غري مفهومة �أو �صعبة الفهم
�أفــقــي
 /ي�صيبه اجلنون.
 - 1بطلة ك�أ�س العامل لكرة القدم  / 2006ن�صف طعام
 - 4فعل �أمر يقال عند ال�صالة  /خوف
 - 2ط�ي�ر طويل الأرجل واملنق���ار � /سئم  /لتف�سري املعنى
مر�ضي
واال�ستطراد.
 - 5ارتفع وعال.
 - 3جمموعات م���ن الأوامر للكمبيوت���ر لعمل �شيء ما /

الحل السابق
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

 - 6بح���ر  /فجوات بالغة ال�صغر يف اجل�سم �أو
ورق النبات.
 - 7عك�س احلرب  /من ينعق.
 - 8ن�ص���ف نب���ات  /م���ا يو�ضع عل���ى الأثاث
حلمايته �أو لزينته فتفر�ش عليه.
 - 9العب ليبي يف نادي ال�شباب ال�سعودي.
 - 10العب وفاق �سطيف اجلزائري
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أغرب ما ال تعرفه عن جسدك
يتك���وّن ج�س���د الإن�س���ان من
تركيبة عجيبة ،فهو �أعقد الأحياء
على وج���ه الأر�ض ،و�أغلب النا�س
ال يعرفون الكثري من الأ�شياء عن
�أج�سامهم.
 - 1الأمع���اء الدقيقة للإن�سان
�أكرب م���ن ملعب للتن����س :ت�شغل
الأمع���اء الدقيق���ة م�ساح���ة من
البط���ن ،وتُعترب ج���زءاً هام ًا من
اجله���از اله�ضمي ،كم���ا �أن طولها
يبلغ م���ن � 6إىل � 7أمت���ار ،ولكي
جتتمع يف جوف البطن ،تتعر�ض
الأمع���اء لعملي���ات الثني والطي
من �أجل االمت�صا����ص واالحتفاظ
ببع����ض املياه واملغذي���ات ،و�إذا
قمنا بعر�ض طول الأمعاء ،ح�صلنا
على ملعب للتن�س!
 - 2الل�سان هو �أقوى ع�ضو يف
ج�سد الإن�سان :الل�سان ع�ضو �صغري
لكنه قوي ،بل �أقوى ع�ضو يف ج�سد
الإن�سان على الإطالق� ..إنه جهاز ال
غنى عنه ي����ؤدي مهمتي التوا�صل
واله�ض���م ،وتختل���ف جيناته من
�شخ�ص �إىل �آخر.
 - 3التخل����ص م���ن 600.000
جزيئ���ة من الب��ش�رة يف ال�ساعة

الواحدة ،حيث تلت�صق يف ال�رسير
�أو عل���ى الأريك���ة �أو يف املالب�س.
�إذا قمتم بح�سابها� ،ستجدون �أنكم
تفقدون خالل العام  750غرام ًا من
جلد الب�رشة.
 - 4الرئ���ة الي��س�رى �أ�صغ���ر
م���ن الرئة اليمنى :مب���ا �أن القلب
يوجد عل���ى اجله���ة الي�رسى من
ال�صدر ،ف����إن الرئة الي�رسى �أ�صغر
من الرئ���ة اليمنى .وبالإ�ضافة �إىل
هذا ،ف����إن الإن�س���ان ي�ستهلك ما
يقارب  6لي�ت�رات من الهواء �أثناء
عملية ال�شهيق والزفري يف الدقيقة
الواحدة.
 - 5فق���دان  10.000خلي���ة
ع�صبية يف الي���وم بعد بلوغ �سن
ال���ـ ،20وكلما تقدم يف العمر ،فقد
خاليا �أكرث ،علم ًا �أن الدماغ يحتوي
على  14مليار خلية ع�صبية.
 - 6الإن�سان مي�ش���ي  16عام ًا
من حياته ،وبالن�سبة �إىل �شخ�ص
ال يق���وم ب����أي ن�ش���اط بدين غري
امل�شي ،يُفرت�ض �أنه يتجاوز 5000
خطوة يومياً.
 - 7الن�س���اء يتنف�سن ب�رسعة
�أكرث من الرج���ال ،ويحتوي ج�سد
الرج���ل على � 60إىل  70يف املائة

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

من امل���اء ،بينما يحت���وي ج�سد
املر�أة عل���ى � 55إىل  65يف املائة
فق���ط .حت���ى ن�سب���ة الدهون يف
اجل�س���م تتفاوت ب�ي�ن اجلن�سني،
فج�سد الرجل يحتوي يف املتو�سط
عل���ى  17.5م���ن الده���ون ،بينما
يحت���وي ج�سد امل���ر�أة على 27.5
منها.
 - 8ين���ام الإن�سان ثلث عمره:
يق�ض���ي الإن�سان ح���وايل � 25سنة
من حيات���ه يف الن���وم ،والنق�ص
يف مدة النوم ي����ؤدي �إىل م�شاكل
وا�ضطرابات عديدة.
 - 9م���ع تق���دم الإن�س���ان يف
العمر يقل عدد العظ���ام� ،إذ يولد
وج�سده يحتوي على  350عظمة،
ثم تلتحم �أثناء مرحلة النمو ،ويف
�سن الر�شد ي�صبح يف اجل�سد 206
عظام فقط ،يك���ون احلو�ض ،الذي
يُعترب �أكرب عظم يف ج�سم الإن�سان،
�أثناء الوالدة مت�ضمن ًا  6عظام.
 - 10ي����أكل الإن�س���ان 500
كيلوغ���رام م���ن الطع���ام �سنوياً،
كما يُنتج يومي��� ًا لرتاً ون�صف من
اللعاب ،وتتحم���ل معدة الإن�سان
الرا�شد لرتاً ون�صف من الأغذية.
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 :
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ع ــند وجـ ــود مـ�شـك ـلــة فـي التوزيع الرجاء االت�صال:

