كل عام والجميع بخير
ملنا�سبة عيد �سيدة الب�شارة ،ال��ذي ي�صادف الأربعاء
املقبل يف � 25آذار ،و ألن��ه حتول �إىل ما ي�شبه عيد وطني
جامع ،حتتجب «الثبات» عن قرائها الأ�سبوع املقبل ،على
�أن تعود �إليهم يف الأ�سبوع الذي يليه ،وكل عام وجميع
اللبنانيني بخري.

ألمـــــــة واحـــــــدة
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قوى  14آذار :من «الضريح» الى الضريح

الثبات؟...
كان اختيار ا�سم «الثبات» ملطبوعة ا�سبوعية
�سيا�سي���ة ،ثم لتلفزيون ف�ضائي يف املرحلة التي
مت فيها اختيار هذا اال�سم اختيارا موفقا ،رغم انه
ال يوحي ب�أنه ا�سم جتاري او ي�ساهم يف ترويج اية
و�سيل���ة اعالمية ،ولكن من حيث االنتماء والهدف
هذا اال�سم ل���ه مدلوله املميز ،وهو ال �شك م�ستمد
من الآية الكرمية م���ن �سورة ابراهيم }يثبت اهلل
الذي���ن �آمنوا بالقول الثاب���ت  ، 27 {...ونحن من
دون �ش���ك نحتاج كثريا يف ه���ذه املرحلة اىل ...
الثبات ،ذلك ان املتغريات التي تع�صف باملنطقة
وحت���ول العقالء اىل «جمان�ي�ن» ،وامل�ؤمنني اىل
«جمرم�ي�ن» ،والوطني�ي�ن اىل «عم�ل�اء» �أو اىل
متقاع�سني وحمبطني ...الخ.
نعم انها مرحلة الفنت املميزة ،والتي حذر منها
ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم كثريا ،وك�أننا نرى
يف كل منعط���ف ويف كل مع�ضلة �شيئا مما يذكر
ب�صدق ر�س���ول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم والوحي
الذي نقله الينا وعلمنا اياه.
�سنبقى ثابتني على املبد�أ او على املبادئ مهما
ع�صفت املتغريات باملنطق���ة ومهما كرثت اعداد
املفتن�ي�ن وامل�ضللني ،ا�صال هل تظهر قوة االميان
واليقني اال مبثل هكذا مرحلة؟ وهل يظن ا�صحاب
املب���ادئ ان يكتفى منهم ان يقولوا انهم اهل مبد�أ
دون ان يظهر �صدقهم يف االزمات الكربى؟...
(اح�س���ب الذي���ن �آمن���وا ان يقول���وا �آمنا وهم
ال يفتن���ون) الروم  ،2ولقد ب���د�أت �صفحات الفنت
املظلمة ان تطوى ،ف�شلت امل�ؤامرة االمريكية التي
كانت تهدف اىل ��ض�رب املقاومة وا�سقاط النظام
ال�سوري وا�شعال الفنت املذهبية ،وفتنة التكفرييني
اىل زوال ،فل�سط�ي�ن �ستبقى الهدف وتبقى الطريق
اليها وا�ضحة وتبقى هي ميزان الوطنية واال�سالم
و�ستبقى املقاومة ه���ي التي تقود املجتمع نحو
الطريق امل�ستقيم ،و�ستبقى االهداف الكربى لالمة
هي التي تن�ي�ر الطريق لكل وطني �صادق وم�سلم
م�ستقيم.
} ...ف�أما الذهب فيذهب جف���اء و�أما ما ينفع
النا����س فيمكث يف االر����ض {...الرعد  ،17ونحن
على كل ذلك ثابتون م���ع «الثبات» ،وال يهم ان
كرث النا�س على هذا الطريق ام قلوا� ،سواء �سمعنا
الثناء من النا�س ام ال�شتائم.
الطريق هو الطريق والهدف هو الهدف.
}قل كل يعم���ل على �شاكلته فربكم اعلم مبن
هو اهدى �سبيال{ اال�رساء .84
وموعدن���ا يف فل�سطني منت�رصي���ن باذن اهلل،
�أو عن���د رب العاملني يف اعل���ى عليني باذن رب
العاملني.
ال�شيخ ماهر حمود
www.athabat.net
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المقاالت الواردة في الجريدة تعبر عن آراء كتابها

«�14آذار» حتيي ذكراها يف قاعة البيال

منذ ب���د�أت املهرجان���ات «املليونية»
لق���وى � 14آذار حول �رضي���ح الرئي�س ال�شهيد
رفيق احلريري ترتاجع وتنكفىء عن ال�ساحات
لتحت�ضنها قاع���ة البيال ،حاولت هذه القوى
مع �ضمور احل�شد ال�شعبي التغيري يف عناوين
التحرُّك ،ومبجرَّد توقُّف ال�سيدة نازك احلريري
عن �إر�س���ال كلمتها امل�سجَّ لة للح�شود يف 14
�شباط وب���دء تغيُّب الرئي����س �سعد احلريري
ع���ن ذكرى � 14آذار ،كان عل���ى هذه القوى �أن
تتوقَّ���ف عن اعتبار ذل���ك «ال�رضيح» حائط
مبكى ،وعن اعتبار «احلقيقة» مادة لإ�ستدرار
العط���ف ،و�أن ترت���دع ع���ن �إط�ل�اق الأحكام
امل�سبقة وعن املراهن���ة على حمكمة دولية
«جتاري���ة» وجعلِها قمي����ص عثمان بوجه
ال�رشيك يف الوطن ومبواجهة النظام ال�سوري،
وبالت���ايل كان عليها منذ نحو ع�رش �سنوات،
الإقدام عل���ى ت�أ�سي����س «املجل�س الوطني»
واحت�ض���ان جماهريها قب���ل �أن تخ�رس هذه
اجلماهري وجتد نف�سه���ا اليوم م�ضطرة لفتح
«بازار» لتطويع م�ستقلِّني وتعوي�ض جماهري
مفقودة.
غي���اب الكبار وجماعة ال�ص���فِّ الأول عن
م�ؤمترات � 14آذار ،ال ُيربِّر �سقوط الأ�صغر منهم
يف املراهق���ة ال�سيا�سي���ة ،و�إذا كان الرئي����س
احلريري يغرِّد من بعيد ويُهاجم الأمرباطورية
الفار�سية ،ف�إن الرئي�س ال�سنيورة امل�ؤمتن على
الإرث احلريري قد ارتكب يف كلمته التمهيدية
لت�أ�سي�س «املجل�س الوطن���ي لقوى � 14آذار»
جملة �أخطاء يف ال�شكل وامل�ضمون:
�أو ًال يف ال�شكل :لي����س الرئي�س ال�سنيورة
 م���ع كل الإح�ت�رام  -ذل���ك ال�شخ�ص الذييتمتَّ���ع بجماهريي���ة �شعبي���ة تخوَّله يف كل
�إطاللة خماطبة «اللبناني�ي�ن واللبنانيات»،
وال جتربت���ه يف احلكم تطمئ���ن اىل �أن العبور
مع���ه اىل الدولة م�س�أل���ة م�ضمونة ،لأنه جزء
م���ن تركيبة حكمت لبن���ان خم�سة ع�رش عام ًا
و�أغرقت الدولة بدي���ون تخطَّ ت ال�ستني ملياراً
وتتَّج���ه نحو ال�سبعني ،مع �إنهي���ا ٍر اقت�صادي
وفق��� ٍر وبطالة م���ع ما �سوف ين�ش��� أ� م�ستقب ًال

م���ن انتفا�ضات �شعبي���ة ب���د�أت يف البلدات
«امل�ستقبلي���ة» احلا�ضنة للن���زوح ال�سوري
الفو�ضوي �سواء يف ال�ضنِّية �أو عر�سال.
و�أي�ض ًا يف ال�شكل ،ف�إن الرئي�س ال�سنيورة
الذي هو املر�شَّ ���ح الأوح���د لرئا�سة املجل�س
الوطن���ي العتي���د املُفرت�ض���ة والدت���ه خالل
�شهري���ن ،ال ميتلك الكاريزما القادرة �أن تفرِ�ض
نف�سها على الكتائب والقوَّات والأحرار وباقي
امل�ستقلِّ�ي�ن احلاليني والالحق�ي�ن ،لأن قدرته
ي�ستمدُّها م���ن �سيِّد بيت الو�س���ط ،واملجل�س

لماذا يحاول «المستقبل»
في خطابه السياسي أن
ينسف إيجابيات الحوار؟

الوطن���ي لن يك���ون �أكرث من حماول���ة �أخرية
لتطوي���ع احللفاء الذين ه���م بحاجة للرئي�س
احلريري من الناحيتني املادي���ة وال�سيا�سية
للإ�ستم���رار ولو بحجم «�رساي���ا» �ضمن تيَّار
امل�ستقب���ل ،والرئي����س ال�سني���ورة لي�س �أكرث
م���ن وكيل م�ؤمتن عل���ى �إرث عائلي يف غياب
الأ�صيل.
ثاني ًا يف امل�ضم���ون :بدا ال�سنيورة وك�أنه
يق���ر�أ م���ن املا�ض���ي «م�ستقبل لبن���ان ملك
اللبناني�ي�ن ولن نتخلّى عن د�ستورنا ودولتنا
التي يجب ان حتتكر ا�ستخدام القوة وال�سالح»،
و«موج���ة االرهاب التي ته���دد العامل ب�أ�رسه
وع���ن �أن �أ�صل هذا االرهاب هو النظام ال�سوري
الذي ارتكب جرائم �ض���د االن�سانية طيلة�أربع

�سنوات» ،والتحذير م���ن «امل�رشوع الفار�سي
ال���ذي ي�سع���ى اىل ادخال املنطق���ة يف حرب
لإفتعال ال�صدام بني ال�سن���ة وال�شيعة ،و دور
ايران و�أذرعته���ا ويف مقدمتها حزب اهلل الذي
ي���ورِّط لبنان ويعمل على اطال���ة �أمد ال�شغور
الرئا�سي».
و�إذا كانت هن���اك من �إيجابية حتقَّقت يف
املا�ضي القريب ،فهي دخ���ول تيار امل�ستقبل
يف حوار مع حزب اهلل بهدف تنفي�س الإحتقان
ال�سنِّي  -ال�شيع���ي يف الداخل اللبناين ،على
وقع ما يُحقِّقه اجلي�ش اللبناين واملقاومة يف
مواجهة املحاوالت املتكرِّرة للإرهابيني على
احل���دود وخالياهم النائمة يف �أكرث من منطقة
لبنانية حم�سوبة على «امل�ستقبل» ،ف�إن بيان
ال�سنيورة ج���اء ليزعزع احل���وار ،ور ُّد النائب
حممد رعد جاء من ب���اب التحذير ال َّلبِق ب�أن
على من يرغب با�ستمرار احلوار �أن يرتدع عن
التحري�ض و�أن يختار �إم���ا التحاور والتقارب
و�إما املماحكة والتباعد.
يف اخلال�صة ،كان على ال�سنيورة �أن يقر أ�
املتغ�ِّي�رِّ ات الإقليمي���ة التي مل ت����أتِ ل�صالح
فريق���ه ،و�أن يقر أ� موازين الق���وى التي جعلت
ج���ون كريي يُطالب باحلوار م���ع الأ�سد بهدف
التو�صل حل��� ٍّل �سيا�سي ،وعل���ى ال�سنيورة �أن
ُّ
يُتاب���ع م�ستجدات املل���ف الن���ووي الإيراين
وهزمية �أمريكا والغرب يف هذا ال�ش�أن ،رمبا كان
ذلك َدفَع به للتخفيف من �إندفاعة غري واقعية
خا�ص���ة يف تكرار الهجوم عل���ى �سالح حزب
اهلل الذي ب���ات �إقليمياً ،وغدا اىل جانب �سالح
اجلي�ش �ضمانة وجود لبنان ،وما على الرئي�س
ال�سنيورة وفريق���ه �سوى التخفيف من الرهان
الإقليم���ي ،وال�سع���ي اىل ا�ستع���ادة ال�شوارع
ال�شعبية م���ن �أيدي املتمرِّدي���ن والتكفرييني،
لأن م���ا تُ�سمَّى بقوى � 14آذار� ،إنطلقت من على
«�رضي���ح» وقطفت مبا فيه الكفاية مكت�سبات
ومنا�صب ع���ن ،و�آن �أوان رحيلها لأن وحدتها
باتت يف الكفن واحت�ضنها �رضيح...

�أمني �أبورا�شد

موضوع الغالف
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همسات

معادلة السنيورة :السلسلة مقابل براءة الذمة المالية
على كل موظفي القطاع العام ،بدءاً من
الأ�سالك الع�سكرية ،مروراً بالتعليم الر�سمي
وانتهاء بكل املوظفني ،واحلجاب� ،أن ي�أخذوا
علماً� ،أن ال �سل�سلة رتب ورواتب �إال بعد براءة
ذمة وزير املالي���ة الأ�سبق ،ورئي�س احلكومة
الأ�سب���ق ،ورئي�س كتلة امل�ستقب���ل النيابية،
واملر�شح لتويل قيادة املجل�س الوطني لقوى
� 14آذار ،ف�ؤاد ال�سنيورة.
ثمة حقيق���ة باتت وا�ضح���ة متاماً� ،أن
االعرتا�ض على �إقرار �سل�سلة الرتب والرواتب،
وبعد ط���ول �أخ���ذ ورد على م���دى �أكرث من
�سنت�ي�ن ،وحتالف كل الق���وى من �أجل تطيري
النقاب���ي ال�صلب حن���ا غري���ب� ،أن «التيار
الأزرق» ومعه احللفاء ويف مقدمهم «القوات
اللبنانية» يريدون معادلة ال لب�س فيها وال
�إبهام ،ال�سل�سلة ملوظفي القطاع العام مقابل
ت�سوية امللفات املالية من���ذ عام � ،2005أي
�أنه مل يعد مطلوباً ،فقط ت�سوية م�صري ال 11
مليار دوالر.
وم���ن �أغ���رب الذرائ���ع واحلج���ج التي
ا�ستعمل���ت لتطيري جل�سة اللج���ان النيابية
امل�شرتك���ة ،كان احتج���اج التي���ار الأزرق
واحللفاء على تر�ؤ�س جل�سة اللجان النيابية
امل�شرتك���ة ،م���ن قب���ل رئي�س جلن���ة املال
واملوازنة النيابية النائ���ب ابراهيم كنعان،
ولي�س رئي�س املجل�س النيابي �أو نائبه الذي
كان على �سفر.
هذه احلجة التي «ال تقلي عجة» ،لي�س
لها �شيء من املمار�س���ة والأ�صول النيابية،
وك�أنه���م ال يعلمون وال يدرك���ون �أن رئي�س
املجل�س النيابي يحق له �أن يطلب من رئي�س
�أي جلن���ة نيابي���ة �أو �أكرب �أع�ض���اء املجل�س
النياب���ي �سن��� ًا �أن ير�أ�س اجتم���اع اللجان
امل�شرتكة ،وق���د �أعلمهم بعد هذه «ال�ضجة»
الرخي�صة واحد منهم ،هو رئي�س جلنة الإدارة
والعدل النيابية النائب روبري غامن ،كم �أنهم
على غل���ط لأنه هو نف�سه� ،سبق له �أن تر�أ�س
جل�سات للجان النيابية امل�شرتكة.

غريب فعالً ،هذا احلر�ص املفاجئ لف�ؤاد
ال�سني���ورة عل���ى املوازنة العام���ة للدولة،
وعلى �إقرار املوازن���ة ،مع �أنه تر�أ�س حكومة
لبن���ان منذ ال  2005حتى  ،2009ومل يتم يف
عهد حكومتيه �إقرار �أي موازنة ،طبع ًا ي�ضاف
�إىل حكومتيه ،حكومة رئي�سه �سعد احلريري،

ذرائع غريبة استعملها
«الزرق» لتطيير نصاب جلسة
اللجان المشتركة

وحكومة جنيب ميقاتي ،واليوم حكومة متام
�صائب �سالم.
ف�ؤاد ال�سنيورة الذي يطيب لرئي�س التنظيم
ال�شعب���ي النا�رصي النائ���ب ال�سابق ا�سامة
�سع���د �أن يطلق عليه لق���ب «ابو ال�رضائب»
�أراد ت�سوي���ة لكل خربات���ه وبدائعه املالية،
من باب ال�ضغط عل���ى القوى ال�سيا�سية من
خالل ما يهم ويعن���ي املواطنني يف الدرجة
الأوىل ويف مقدمهم الإ�سالك الع�سكرية التي
تقدم اليوم الت�ضحي���ات الكربى يف مواجهة
الإرهاب التكفريي ،وموظفي القطاع العام.
مع العلم �أن مو�ضوع ربط �سل�سلة الرتب
والرواتب ب�إق���رار املوازنة العامة للدولة مل
يطرح �سابقاً ،بالرغ���م من �أن ملف ال�سل�سلة
كان قد طرح �أي�ض ًا على جل�سة عامة ملجل�س
النواب يف ال�سنة املا�ضية وطري ن�صابها من
قبل قوى � 14آذار �أنف�سهم.

ب�أي ح���ال ،ف�إن ط���رح ال�سنيورة بربط
ال�سل�سل���ة ب�إق���رار املوازن���ة العامة ،يعني
�أن املطل���وب قطع ح�ساب���ات كل املوازنات
القدمي���ة من���ذ � ،2005أي �أن هناك  11موازنة
عامة مل يت���م اقرارها ،وم���ع العلم �أن وزير
املالية احل���ايل علي ح�سن خلي���ل ،كان قد
اجنز املوازنة العامة ،منذ �شهر متوز املا�ضي،
لكن رئي�س حكومة «امل�صلحة الوطنية» ،مل
يدرجها وال مرة عل���ى جدول �أعمال جمل�س
الوزراء ،ولو فعل ذل���ك ،وهو من اب�سط امور
ت�سيري �ش�ؤون الدول���ة ،لكانت املوازنة �أقرت
يف موعدها ،لكن كل الأكواب الزرقاء تن�ضج
مبا فيها ،فاملطلوب هو املعادلة ال�سنيورية:
�سل�سلة الرت���ب والرواتب مقابل براءة الذمة
املالية.
رمب���ا كان �رضوري ًا �أن ي�أخ���ذ علم ًا كل
موظف �صي���داوي ،وكل جن���دي وكل �رشطي
�سري ،وكل مدر�س ر�سمي ،وكل موظف لبناين
من �أ�صغر موظ���ف �إىل �أكرب موظف حم�سوب
على التيار الأزرق ،ه���ذه الوقائع ،وعليه �أن
يتوج���ه �إىل قائد النواب ال���زرق ،و�إىل قائد
نواب القوات ،و�إىل ح���زب الكتائب الذي �أراد
�أن يلع���ب لعبة «رج���ل يف الفالحة و�أخرى
يف البور» ف�أر�سل نائبني �إىل جل�سة اللجان
النيابية امل�شرتك���ة� ،أن ي�س�ألهم كلهم ،ملاذا
تريدون ت�سوي���ة �أو�ضاعكم وح�ساباتكم على
ح�سابنا.
ب����أي ح���ال ،فلي�أخذ اجلمي���ع علماً� ،أن
جل�س���ة اللج���ان النيابي���ة امل�شرتكة التي
عق���دت اكتمل ن�صابها الأ�سب���وع املا�ضي بـ
«�شق الأنف����س» ،يف البداية ثم ما لبثت �أن
رفعت ب�سبب فقدانها الن�صاب ،بعد �أن اقرتبت
من در�س ال�سل�سل���ة ،كان يريد «رجل املال
العليم» ف�ؤاد ال�سنيورة� ،أن تكون «ال�سل�سلة
مقابل ب���راءة ذمة مالي���ة» للموازنات منذ
 2005ومعها بالطبع ال  11مليار ال�شهرية.

�سعيد عيتاين

¡ احلفر حتت احلوار

ت�س���اءل مرجع بارز ،عن ��س�ر الهجوم املفاجئ من
قبل بع����ض النواب الزرق على ح���زب اهلل و�إيران ،يف
الوق���ت الذي ي�ستم���ر فيه احلوار بني تي���ار امل�ستقبل
واحلزب ،و�شبهه بـ «احلفر حتت احلوار».
وب���ر�أي هذا املرجع ف����إن هذا احل���وار جنب البلد،
الكث�ي�ر من االحتم���االت اخلطرية الت���ي كانت تهدده،
و�أطلق امكانية ح���وارات �أخرى يجري الإعداد لها ،كما
ه���و حا�صل بني التيار الوطني احل���ر وحزب «القوات
اللبنانية».

¡ التحالف امل�شرتك

زلّ ل�سان �أح��د منظري امل�ستقبل من الدرجة الثانية
عندم��ا �سئل ملاذا مل ي��درج كع�ضو يف املجل�س الوطني
لق��وى  14اذار ،فقال كيف ميكن �أن �أكون ع�ضواً متلي
مت��ل املوجودين وكل واحد ميثل جهاز� ،شي عربي �شي
غرب��ي ...كان الزم ي�سم��و «التحالف امل�ش�ترك» النقاذ
�صورة  14اذار.

¡ من كرثة املحبة

اعت�ب�ر مقربون من الرئي�س ال�سابق مي�شال �سليمان
ان الت�شكي���ل احلزبي ال���ذي �سيق���وده �سي�ضم �رشائح
وا�سع���ة ،جمرد ان تفتح اب���واب االنت�ساب ،فرد �صديق
بالقول :ب�س م�ش رح يكون يف وال ع�ضو من عم�شيت -
بلدة �سليمان -من كرت املحبة.

¡ ا�ستياء

ا�ست��اءت قي��ادات م�سقبلي��ة بعدما تناه��ى اليها ان
ال�سعودي��ة ب��د�أت خطة انفت��اح على قي��ادات �سنية من
غ�ير ال احلري��ري ،وعلى وج��ه التحدي��د الرئي�س جنيب
ميقات��ي ،واملفت��ي ال�ساب��ق حمم��د ر�شي��د قب��اين الذي
ن��شرت �صحيفة ال��شرق االو�سط �صورة ل��ه مع قيادات
�سعودية وو�صفته مبفتي لبنان.

¡ حتييد لبنان

قال م�س�ؤول و�سطي تعليقا على مطلب جنبالط بتحييد
لبن���ان «لي����ش ما ببلّ����ش بتحييد ل�سان���و اوال عن و�ضع
املنطقة وعدم ح�رش انفو» بعد ف�شل كل رهاناته وخ�صو�صا
على ا�صدقائه االمريكيني من بولتون اىل ال�صديق جيف.

¡ ي�أ�س

اب��دى م�شاركون يف لقاء البي��ال الذي اعلن فيه عن
ت�شكي��ل «جمل�س وطني» على غ��رار «جمل�س ا�سطنبول»
ال��ذي اندثر ،اال�ستياء البالغ م��ن توزيع املقاعد ،وقال
احدهم «مل نتمكن يف ذروة الدفع االمريكي  -اخلليجي
 االوروب��ي من حتقي��ق املطلوب فكي��ف نحقق اليومبرناجما مل نعرف �شيئا عنه .

¡ وقع ال�صاعقة

وق���ع ت�رصيح ج���ون كريي عن ��ض�رورة التفاو�ض
م���ع الرئي�س اال�سد كال�صاعقة عل���ى ر�ؤ�ؤ�س التابعني
للم�رشوع االمريكي ،حتى ان احد ابرز ال�صقور قال مبا
ي�شبه الهذيان «م�ش ممك���ن يكون قال هيك جماعة 8
اذار حرّفوا الت�رصيح».

¡ احلزب مع اجلرنال

اكد مرجع �سيا�سي ان حزب اهلل �سيدعم خيار رئي�س
تكت��ل التغيري والإ�صالح العماد مي�شال عون مبا يقرره
مبو�ضوع تعي�ين قائد اجلي�ش والذي ينح�رص الآن على
التمدي��د للعماد جان قهوج��ي ،وباملر�شحني قائد فوج
املغاوير �شامل روكز والعميد مارون حتّي.

¡ ملني ال�شعارات

ا�ستغ���رب �سيا�سي و�سطي ال�شع���ارات التي رفعت
يف احتف���ال  14اذار «حرية� ،سي���ادة ،ا�ستقالل» وهي
�شع���ارات رفعها منا�رصو التيار الوطني احلر يف 2005
قائال ملني «هيدي ال�شعارات ومني اخذها من مني».

¡ عون  -جنبالط و�سيا�سة االنفتاح

من اجتماع اللجان النيابية امل�شرتكة يف جمل�س النواب

�شدد م�صدر وزاري ان لقاء عون–جنبالط ترجمة فعلية
ل�سيا�س��ة االنفتاح التي يتبعها التيار الوطني احلر وترجمة
فعلية ل�سيا�سة االنفتاح على جميع الأفرقاء ال�سيا�سيني.
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بعد  4سنوات من الحرب االستعمارية ..سورية تقترب من النصر
�سنوات �أربع مرت على احلرب الكونية
على الدولة الوطنية ال�سورية ،ا�ستح�رضت
فيها ،كل �أ�ساليب الرع���اع والإجرام ،عرب
التاريخ ،وكل و�سائل النفاق وحروب الردة،
و�سخرت لها ملي���ارات الدوالرات ،و�أو�سع
احلمالت الإعالمية وحروب الت�ضليل ،وكل
مفاهيم التلمود.
حرب كوني���ة� ،شاركت فيه���ا كل ما
ترب���ى وعينا علي���ه ،الرجعي���ة العربية،
الق���وى الظالمي���ة ،والإمربيالي���ة بقيادة
الوالي���ات املتحدة الأمريكية واتباعها يف
الغرب الب�شع.
ح���رب كانت وم���ا زال���ت ت�ستهدف
�سورية ،الدولة الوطنية ،وروح بالد ال�شام،
والعروبة ،وهي مل تب���د�أ ،يف حلظة ما �أو
تاري���خ مع�ي�ن �أي يف � 15آذار ،قب���ل �أربع
�سنني.
يروى الرئي�س �إميل حلود يف مذكراته
الت���ي تن�رشها «الثبات» �أن���ه بعد ت�سلم
�سلطات���ه الد�ستورية ع���ام  ،1998فاج�أه
القطري والفرن�سي ولبنانيون و�أعراب عن
قرب موت الرئي�س حافظ الأ�سد ،وبع�ضهم
ذه���ب �إىل حتديده ب�شه���ر �أو �شهرين ،و�أن
ب�ش���ار الأ�س���د ل���ن ينتخ���ب ،و�أن �سورية
�ستتغري و�أن و�أن ..لكن حافظ الأ�سد توفاه �ش�ي�راك ه���دد دم�شق وو�ض���ع اتباعه من
اهلل �أي يف حزي���ران  ،2000وانتخب ب�شار لبنانيني ب�صورة �أن �أ�سد ال�شام على و�شك
ال�سقوط ...لك���ن �سوري���ة وا�صلت نهجها
الأ�سد.
بع���د الغزو الأمريك���ي للعراق عام القومي والتقدمي ،وحتققت اجنازات كربى،
 ،2003الت���ي ذه���ب �ضحيته���ا �أكرث من يكفي �أن ن�ش�ي�ر �إىل ن�رص لبنان يف حرب
مليون ون�صف مليون عراقي �شهيداً ،جاء متوز ون�رص غزة.
كانوا قد ح����ددوا �أن الن�رص على
كولن باول �إىل دم�ش���ق متوعداً الرئي�س
ال�سوري ال�شاب� ،أنه �إذا مل يقطع عالقاته
م���ع املقاومة وحزبها يف لبنان ويوقف
دعم املقاومات �ض���د العدو ال�صهيوين،
و�إذا مل يغلق مكات���ب حما�س واجلهاد،
والقي���ادة العام���ة ،وكل التنظيم���ات
الفل�سطيني���ة الأخ���رى� ،سيكون ح�سابه الجميع بات يدرك أن األسد
ع�س�ي�راً ،فجيو�شه يف العراق �ست�صل �إىل
ينتصر وال بديل عنه
�سورية.
لك���ن كانت املقاوم���ة العراقية التي
مرّغت �أنف اليانكي يف الوحل.
يومها خائ���ن الديغولية الكبري جاك

من �آثار احلرب على �سورية

ب�شار الأ�سد والدولة الوطنية ال�سورية
لن يتجاوز عيد الفطر يف .2011
ع�ض����و الكني�س����ت ال�صهي����وين
ال�ساب����ق ،الذي وفرت ل����ه كل و�سائل
و�أ�ساليب �إخراج����ه كـ«مفكر ،وي�ساري
ومنا�ض����ل» ،م����ن �أ�ست�ضافت����ه عل����ى
ال�شا�ش����ات� ،إىل الأ�سالي����ب املو�سادية
بطرده من الكن�س����ت والدولة العربية،
ذهب ب����ه احلما�����س� ،أنه حت����ول �إىل
منظر للمعار�ض����ات ال�سورية ،ومنظم
ل�صفوفه����ا ،ومم����ول لبع�����ض الكتاب
و«املثقفني» من البدو العرب ،للتهجم
على �سورية ،وحدد يف �أحد امل�ؤمترات
يف الدوحة ان نهاية الأ�سد لن تتجاوز
عيد الأ�ضحى �أي �شهر �أيلول عام .2011
ال�سلجوقي رج����ب طيب �أردوغان
�أفلت العنان خلياالته املري�ضة ،و�أعلن
يف الع����ام � 2012أن����ه �سي�صلي �صالة

الفطر يف امل�سجد الأموي يف دم�شق.
هي�ل�اري كلينتون ،ناظ���رة خارجية
باراك اوباما ،حتول���ت �إىل مر�شدة روحية
للمعار�ضات ال�سورية ،وهي بالطبع الآمرة
الناهي���ة على اعرابها� ،أ�ص���درت �أحكامها
املربمة يف قرب نهاية �أ�سد �سورية.
خليفته���ا ج���ون ك�ي�ري ،زار ال�سند
والهن���د و�صال وج���ال ،من �أج���ل نهاية
الدول���ة الوطنية ال�سوري���ة ،وقبلهم كان
نيكوال �ساركوزي وخليفته الباهت فرن�سوا
هوالن���د ،قد ذهب بهما مر����ض الوهم حد
حتديد �ساعة ال�صفر للنهاية ،وا�ست�ضافوا
كل املعار�ض���ات من �أف�ضلهم هيثم املناع
�إىل ا�سوئه���م وما بينهما ،م���ن �أمثال عبد
احللي���م خ���دام ،ومناف طال����س ،وبرهان
غلي���ون والق�ضم���اين و�سه�ي�ر الأتا�س���ي
وغريه���م ..من �أجل �أحالمه���م ال�صهيونية
املري�ضة.

الأع���راب م���ن بائع���ي ال���كاز
اخلليج���ي� ،إىل االخوان يف كل مكان
ومابينه���م ،كان���وا كله���م يح�شدون
وميول���ون وي�سخ���رون كل �شيء من
�أجل هزمية �سورية.
�أرب���ع �سنوات عل���ى هذه احلرب
القذرة ،ارتكبت فيها �أفظع االنتهاكات
بحق االن�ساني���ة ،ومور�س���ت �أب�شع
ان���واع احل���روب والقت���ل والإبادة،
والذبح والنحر و�أكل الأكباد ،وخلفت
ح�سب �آخر اح�صائيات الأمم املتحدة
 3مالي�ي�ن الجئ �س���وري �إىل اخلارج
و 6,5ماليني نازح داخل �سورية.
رغم كل ذل���ك� ،صم���دت الدولة
الوطنية ال�سورية بقيادة ب�شار الأ�سد
وواجهت وقاومت ..وها هي تنت�رص.
م���اذا �سيقول ه����ؤالء «الكتاب»
وال�صحافي���ون الذين كان���وا يدقون
عل���ى الطبول �أو على الغرائز ،ولي�س
بالأقالم� ،أن نهاي���ة الدولة الوطنية
ال�سورية باتت قاب قو�سني.
بع���د �أربع �سنوات م���ن امل�ؤامرة
العربي���ة  -الرجيعة  -التكفريية -
ال�صهيوني���ة  -الغربية على �سورية
واملقاوم���ة ،ماذا ع���ن اال�ستخبارات
الأمريكي���ة واملو�س���اد اللذين عمال
بتمويل عربي ال مثيل له يف التاريخ
من �أجل ان�شقاقات يف اجلي�ش ال�سوري
العظيم ..فكانت ال�صفعة العظمى ب�أن
جي�ش �سورية رقم ي�صعب ق�سمته.
بعد اربع �سن���وات ،بات اجلميع
يدرك �أن الأ�سد ،ال بديل عنه� ،إال الأ�سد..
م���ات كث�ي�رون من داعم���ي وممويل
احلرب على �سوري���ة ..مر�ض كثريون
ويقرتبون من املوت بح�رسة ال�صمود
ال�سوري ،وكث�ي�رون �أ�صبحوا يف طي
الن�سي���ان ،وبقيت �سوري���ة وقيادتها
يف دائ���رة ال�ض���وء ..واالنت�صار على
امل�ؤامرة الك�ب�رى �سيتم االحتفال به
بالت�أكيد.

�أحمد زين الدين

بعد سقوط «المشروع» ..عميد حمود يتوسط
ال�ش���ارع الطرابل�سي م�ص���دوم ،وهذا
�أمر بديه���ي يف الوقت الراهن ،ال�سيما بعد
�سق���وط مراهنات الرئي����س �سعد احلريري
الأقليمي���ة ،و�إمكان تاثريه���ا على الو�ضع
اللبن���اين الداخلي ،حتدي���داً املراهنة على
�سق���وط الدولة ال�سوري���ة ،التي تورط تيار
«امل�ستقب���ل» يف الع���دوان عليها ،واليوم
بعد دخوله عامه اخلام�س ،وا�ستمرار ف�شله
يف ا�سق���اط احلكم يف دم�ش���ق ،التي �أ�سهم
يف �صم���وده يف �شكلٍ فاع���لٍ � ،أن�ضوائه يف
حمور املقاومة ،الذي �أ�ضحى اليوم �رشيك ًا
غ�ي�ر معل���ن للتحالف ال���دويل يف احلرب
على الإرهاب ،وبدا ذلك جلي ًا بعد الإ�شادة
الأمريكية بدور حزب اهلل و�أدائه يف حماربة
التنظيمات االرهابية يف �سورية ،الذي �أدى
�أي�ض��� ًا اىل تغيري كب�ي�رٍ يف الواقع امليداين
مل�صلحة اجلي�ش ال�سوري.

يب���دو �أن «رئي����س امل�ستقبل» تلم�س
ف�شل �سيا�سته ال�سابقة ،خ�صو�ص ًا ح�ساباته
اخلارجية ،الأمر ال���ذي الذي دفعه اىل بدء
احلوار مع ح���زب اهلل ،النهاء نفي احلريري
االختياري ،ث���م �إعادة توا�صله مع الرئي�س
نبي���ه بري والعماد مي�ش���ال عون ،للبحث
يف ال�سب���ل الآيلة اىل عودت���ه اىل ال�رسايا
الكب�ي�رة ،الن���ه ال ميكن���ه �أن ي�ستمر على
هذا النحو� ،أي احلك���م بالوكالة ،تار ًة عرب
الرئي�س ف�ؤاد ال�سنيورة ،وطوراً عرب الرئي�س
مت���ام �سالم .كذل���ك لي����س بامكانه ولوج
باب «ال�رسايا» �إال عرب مم ٍر �إجباري واحدٍ،
رئي�س جدي ٍد للجمهورية ،لذا
وهو �إنتخاب ٍ
ينبغي على «زعي���م امل�ستقبل» الت�سليم
ب�سقوط رهاناته االقليمي���ة وانعكا�ساتها
على الداخل ،والتفاهم م���ع املعني الأول
يف ال�ش����أن الرئا�س���ي واملر�ش���ح الأقوى

رئي����س «التغيري واال�صالح» ،مادام فريقه
ال�سيا�سي متم�سك ًا برت�شيحه .وهذا ما حذا
باحلري���ري اىل تغيري �سيا�ست���ه ال�سابقة،
ومت�سك���ه باحلوار مع املقاوم���ة ،والإبقاء
على التوا�صل مع رئي�سي املجل�س النيابي
و«التيار الوطني احلر».
الري���ب �أن له���ذا «النه���ج الأزرق
االنفتاح���ي» امل�ستج���د ،وق���ع �سلبي يف
«ال�شارع الطرابل�سي» ،بع���د �أربعة �أعوامٍ
من �إر�ساء اخلط���ب التحري�ضية املذهبية،
ودف���ع �أبن���اء «الفيح���اء» اىل التقات���ل،
وحتويله���ا اىل قاعدة �إم���داد للمجموعات
امل�سلحة يف اجلارة الأقرب ،بدليل توقيف
الباخرة «لط���ف اهلل  »2املتجهة اىل مرف�أ
«طرابل�س» واملحملة بال�سالح لتقوي�ض
اال�ستق���رار ال�سوري ،عل���ى �سبيل املثال ال
احل�رص ،برعاية رموز �أمنية حريرية.

فلم يه�ضم ال�شارع املذكور «التكويعة
احلريري���ة» ،خ�صو�ص ًا يف �ض���وء ا�ستمرار
اال�شتب���اك االقليمي ذات البع���د املذهبي،
كذلك بعد عق���د الت�سوية بني «حزب اهلل»
و«امل�ستقب���ل» الت���ي اف�ض���ت اىل والدة
احلكوم���ة ال�سالمية و �إنهاء التوتري الأمني
يف «عا�صم���ة ال�شم���ال» ،وتوقيف «قادة
املح���اور» يف ال�سج���ون ،وتخلي «التيار
االزرق» عنه���م ،فا�سهم ذل���ك يف التحاق
بع�ض ال�ش���اب الطرابل�سي يف املجموعات
التكفريي���ة امل�سلح���ة يف دول املنطق���ة،
خ�صو�ص ًا يف �سورية والعراق ،ب�سبب غياب
�أي جه ٍة حتت�ضنهم ،وتعمل على توجيههم
اىل اخلي���ارات ال�سليمة ،بح�س���ب م�صادر
�إ�سالمية طرابل�سية.
ويف �سي���اقٍ مت�ص���لٍ «بال�سيا�س���ة
احلريري���ة» امل�ستجدة ،ك�شفت امل�صادر �أن

امل�سو�ؤل الع�سكري يف «امل�ستقبل» العقيد
املتقاع���د عمي���د حمود يق���وم بو�ساطات
لدى «حرك���ة التوحيد الإ�سالمي» ال�سقاط
الدع���وى الق�ضائية املقدم���ة يف حقه يف
ق�ضية اغتيال ال�شي���خ الدكتور عبد الرزاق
اال�سمر يف حملة «ابي �سمراء» يف ت�رشين
االول م���ن العام  2012عل���ى يد جمموعة
م�سلحة تابع���ة حلمود .وت�ؤك���د امل�صادر
ان احلرك���ة ت�ؤي���د �أي امل�صاحلة بني ابناء
املدينة الواحدة�� ،ش�رط انهاء التقاتل من
جذوره ،وترف�ض احلل���ول املوقته ،على �أن
ي�ص���ار اىل ت�سليم املتهم�ي�ن بجرمية قتل
ال�شيخ اال�سم���ر اىل الق�ضاء الحقاق احلق ،
والوقوف عن���د ر�أي ذوي ال�شهيد يف نهاية
املطاف ،تختم امل�صادر.

ح�سان احل�سن

www.athabat.net
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من هنا وهناك

هل بدأت «نهاية المطاف» السوري؟

¡ التحالف ..بال جدوى

ذكرت �صحيف����ة «وا�شنطن بو�س����ت» �أن احلرب
الت����ي يقوده����ا التحال����ف الدويل ال����ذي تقوده
الواليات املتحدة �ضد «داع�ش» مل ت�ؤت ثمارها،
و�أن الغ����ارات التي نفذتها طائرات التحالف �ضد
�أه����داف «التنظيم» مل ت�ش ّل قدرته على موا�صلة
عمليات����ه الإرهابية ،كما مل تهدد مراكز عمليات
ومتركز عنا�رصه� ،سواء يف �سورية �أو يف العراق.
وت�ساءلت ال�صحيفة عن �سبب موا�صلة التحالف
ال����ذي تق����وده الوالي����ات املتح����دة يف تكتيك
ع�سكري �أثب����ت ف�شله وعدم قدرت����ه يف الق�ضاء
على «داع�ش» ،مل ِّمحة �إىل �أهمية الدور الإيراين
يف حماربة «داع�����ش» ،ومعتربة �أن امل�ساعدات
الع�سكري����ة خمتلفة الأوج����ه والأ�ش����كال التي
تقدمه����ا �إيران للدولة العراقي����ة �ساهمت ب�شكل
كبري يف حما�رصة متدد املتطرفني ،و�أ�شارت �إىل
�أن هذه حقيقة ال ميكن لأحد جتاهلها �أو �إنكارها،
م�شددة على �أهمية التعاون مع �إيران التي باتت
متتلك كما هائ ًال من املعلومات اال�ستخبارية عن
املجموعات الإرهابية� ،س����واء يف العراق �أو يف
�سورية.

¡ م�ست�شفيات العدو مكتظة بامل�سلحني
ال�سوريني

وزير اخلارجية الأمريكية جون كريي

بالرغم م���ن التو�ضيح ال���ذي قدمته
وزارة اخلارجي���ة الأمريكي���ة لت�رصي���ح
الوزير االمريكي جون كريي يف م�رص حول
اقتناع الوالي���ات املتحدة الأمريكية ب�أن
عليها �أن تتفاو�ض م���ع الأ�سد يف نهاية
املطاف حلل امل�س�أل���ة ال�سورية ،ف�إن ما
قال���ه كريي يبدو فعليًا تعبري عن اقتناع
�أمريك���ي� ،أو على الأق���ل توا�ضع �أمريكي
يف ت�ص���وّر النهايات املرتقبة للحرب يف
�سوريا.
هي لي�ست امل���رة الأوىل التي ت�ستاء
فيها الدول االقليمي���ة املعادية ل�سورية
ومعه���ا فرن�س���ا من ت�رصيح���ات الوزير
جون كريي ،والتي بررته���ا الإدارة ب�أنها
أي�ضا ،وكان ذلك خالل الأزمة
زلة ل�س���ان � ً
الكيمائية ال�سوري���ة ،ويف خ�ضم احتفال
املعار�ضات ال�سورية باحلديث عن حرب
�ست�شنّه���ا الواليات املتح���دة الأمريكية
عل���ى �سوري���ا ،حينما خ���رج كريي اىل
العل���ن ليتحدث عن �إمكانية التو�صل اىل
�إتفاق يجنّب �سوريا احلرب ،وهذا ما كان
بالفعل.
نورد هذا املثال ،لي�س لن�ؤكد االقتناع
الأمريك���ي و�أن ما قاله كريي مل يكن زلة
ل�سان ،ب���ل لن�ؤك���د �أن امل�ستائني اليوم
واملتحاملني على عبارة الوزير الأمريكي،
كان من املفرت�ض �أن يدركوا بعد كل هذه
التطورات التي ح�صل���ت يف املنطقة ان
الأ�سد بالفعل فر�ض نف�سه كجزء من احل ّل
ال�سوري ،ب�صم���وده وقوته وقوة حلفائه،
ولي�س مبنّة من الوزير الأمريكي �أو بتواط�ؤ
م���ع الواليات املتحدة كما اعترب البع�ض
من املعار�ضة ال�سورية اخلارجية.
�أما بالن�سبة لبع����ض م�ؤيدي النظام
�ساذجا امل�سارعة اىل
ً
ال�سوري ،فق���د كان

التهليل بعبارة ك�ي�ري ،واعتبار بع�ضهم
�أن العب���ارة الأمريكية هي مبثابة «ن�رص
ا�سرتاتيجي» كب�ي�ر ،وك�أن احلرب انتهت،
على العامل التفكري مبا بعد احلرب.
واقعيً���ا� ،إن املراقب لتط���ور الأمور،
يدرك �أن احل ّل ال�سوري مل يحن �أوانه بعد،
و�أن االقتناع بحتمية الذهاب اىل طاولة
املفاو�ضات للو�صول اىل احلل ال يعني �أن
احلل غدًا ،و�أن مائدة املفاو�ضات جاهزة
لالنط�ل�اق .بالعك����س� ،إن ه���ذا االقتناع
ل���ن يوقف احلرب يف املي���دان اليوم ،بل
�سي�سعّر احلرب و�ست�شتعل اجلبهات �أكرث

ما قاله جون كيري حقيقي
وواقعي ويعكس بوضوح نظرة
االدارة األميركية «في نهاية
المطاف»

كلما الح احلل ال�سيا�سي يف االفق ،وذلك
لأن كل ط���رف من الأط���راف �سيحاول �أن
يق���وّي �أوراقه الت���ي �سيحملها معه اىل
طاولة املفاو�ضات.
بالن�سب���ة للأمريكي�ي�ن ،يب���دو �أن

املعار�ض���ة ال�سوري���ة «املعتدلة» التي
قالوا �أنهم �سيدربونها� ،ستكون �آداة �ضغط
بيدهم للتهويل بها عند التفاو�ض اجلدّي
على احلل ،ه���ذا �إن جنحوا يف اخرتاعها.
�أما تركي���ا ،فهي لن تقبل اليوم بالذهاب
اىل احل��� ّل وهي ما زال���ت حتلم باقتطاع
جزء من ال�شم���ال ال�سوري �أما ل�ضمّه اىل
�أرا�ضيه���ا� ،أو لتدمري احللم الكردي ب�إدارة
ذاتي���ة� ،أو للمفاو�ض���ة علي���ه فيما بعد،
فيك�سبها موط���ئ قدم يف ال�رشق الأو�سط
باال�ضاف���ة اىل موطئ القدم الأخرى التي
حتاول احل�صول عليها من خالل امل�شاركة
يف معركة املو�صل يف العراق.
ويبدو الفرن�سي���ون اليوم �أكرث من اي
وق���ت م�ضى ،كدولة م�شاغبة تعمل على
عرقلة �أي فر�صة للحلول ال�سيا�سية ،علمًا
�أن م�شاغبتها املدفوع���ة الثمن� ،ست�ؤدي
يف النهاي���ة اىل حتجيم النفوذ الفرن�سي
يف منطقة ال��ش�رق الأو�سط ،وتقلّ�صه اىل
�أدنى م�ستوى له منذ االنتداب.
وتبق���ى ال�سعودية الت���ي حتاول �أن
تك�س���ب �شيئًا م���ا يف الوق���ت ال�ضائع
ال�س���وري ،علمًا �أنه���ا يف النهاية ومتى
قرر الأمريكي���ون ال�سري باحلل ،فلن يكون
لل�صوت ال�سعودي املعرت�ض �أي وزن ،كما
مل يكن له خالل م�سرية احلل النووي مع
ايران.
يف النتيج���ة ،م���ا قاله ج���ون كريي
حقيقي وواقع���ي ويعك�س بو�ضوح نظرة
االدارة الأمريكي���ة «يف نهاية املطاف»،
لك���ن ،بالت�أكيد ،نهاي���ة املطاف ال�سوري
املليء بالدماء والدمار والدموع مل حتن
بعد.

د .ليلى نقوال الرحباين

�أكدت م�صادر طبية �صهيونية �أن م�ست�شفيات العدو
تع��ج مبئ��ات
وم�ست�شفي��ات دول جم��اورة ل�سوري��ة ّ
امل�سلح�ين اجلرح��ى الذي��ن �أ�صيب��وا يف العملي��ات
الع�سكري��ة الوا�سعة التي يقوم به��ا اجلي�ش ال�سوري
يف املنطق��ة اجلنوبي��ة م��ن �سوري��ة ،ويف منطق��ة
القنيطرة حتديداً .و�أو�ضحت امل�صادر «الإ�رسائيلية»
�أن هن��اك �أك�ثر من مائ��ة وخم�سة وثالث�ين جريح ًا
يف امل�ست�شفي��ات الأردني��ة ،يف ح�ين و�ص��ل �إىل
م�ست�شفي��ات العدو «الإ�رسائيلي» خ�لال الأ�سبوعني
الأخريين �أكرث من �سبعني م�سلح ًا جريحاً.
وك�شف��ت امل�ص��ادر �أن �أربع��ة ع��شر م��ن قيادي��ي
املجموع��ات امل�سلح��ة هرب��وا �إىل فل�سطني املحتلة
حت��ت حماي��ة �أجه��زة الأم��ن «الإ�رسائيلي��ة» ،وهم
يقيمون م��ع �آخرين يف مع�سكر لهذه الأجهزة �شمال
مدينة نهاريا.

¡ تخ ّوف «�إ�رسائيلي»

الح���ظ متابعون �أمني���ون �أن رئي����س الأركان
«الإ�رسائيل���ي» اجلدي���د ي���ويل �أهمية كبرية
ال�ستعدادات املواجه���ة املقبلة مع حزب اهلل،
وه���ذا االهتمام باجلبه���ة ال�شمالية مع لبنان
و�سورية ،معتربين �أن���ه ا�ستكمال ملا يقوم به
اجلي����ش «الإ�رسائيلي» من من���اورات متكررة
ومتوا�صلة م���ن �أجل مواجه���ة اخلطر املقبل
من ح���زب اهلل .وكانت امل�صادر ذكرت نق ًال عن
م�س�ؤول «�إ�رسائيلي» قوله �إن �أعظم التهديدات
التي يحاول اجلي����ش مواجهتها بالتعاون مع
العدي���د من الهيئات احلكومي���ة املعنية ،هي
حماولة منع انهي���ار �رسيع للجبهة الداخلية،
خ�صو�ص ًا �أن القدرة ال�صاروخية التي ميتلكها
حزب اهلل تعترب التهديد االول والرئي�س للعمق
«الإ�رسائيلي» ،واجلي����ش متي ّقن من �أن البالد
�ستتعر�ض لهجمات خمتلفة الأنواع والأ�شكال
من �إط�ل�اق للقذائف وال�صواري���خ و�صو ًال �إىل
�إط�ل�اق الطائرات املفخخة ب���دون طيار ،وهذا
يعن���ي �أن العم���ق «الإ�رسائيل���ي» �سي�شتعل
ب�شكل غري م�سب���وق يف �أي مواجهة قادمة مع
احل���زب ،يف ظل عدم ق���درة الأنظمة الدفاعية
املوج���ودة ل���دى «�إ�رسائيل» عل���ى اعرتا�ض
ال�صواريخ والأخطار الطائرة بكل �أنواعها .لكن
ال�سالح الآخر الذي ال يقل خطورة هو حماولة
نقل القتال �إىل داخل املناطق اال�رسائيلية من
خالل عمليات الت�سلل ع�ب�ر االنفاق اىل داخل
العمق اال�رسائيلي.

 6عـربي  -دولي
حركة الجهاد
اإلسالمي  ..شكرًا
حج���م التحدي���ات الت���ي
تواجهه���ا ق�ضيتن���ا يف ه���ذه
املرحلة ،والت���ي ازدادت نتيجة
ما ت�شهده املنطق���ة من �أحداث
ك�ب�رى .م���ا يجع���ل االهتم���ام
به���ا ي�شهد حال���ة تراجع كبري.
يف ه���ذه اللحظ���ة البالغ���ة
اخلط���ورة ا�ست�شع���رت قي���ادة
اجلهاد الإ�سالم���ي خماطر هذه
التحدي���ات ،خ�صو�ص��� ًا عندما
و�صلت يف جتاوزها كل اخلطوط
احلمراء من خالل ت�صنيف حركة
حما�س من قبل حمكمة م�رصية
على �أنها تنظي���م �إرهابي .ويف
ذلك م�س مبا�رش بقوى املقاومة
الفل�سطينية ،وو�ضعها يف دائرة
اال�ستهداف.
جاءت زي���ارة الأمني العام
الدكت���ور رم�ضان �شل���ح والوفد
القي���ادي حلركة جلهاد �إىل م�رص
يف التوقي���ت ال�صحي���ح ،لأن
الق�ضاي���ا احل�سا�س���ة ال تناق�ش
باملرا�س�ل�ات� ،أو يف و�سائ���ل
الإع�ل�ام .واجله���ود التي بذلتها
احلرك���ة ومروح���ة لقاءاتها مع
القيادة امل�رصي���ة ،وات�صاالتها
مع قي���ادة حما����س� .أثمرت يف
اجتاهني الأول ومتثل يف موقف
احلكوم���ة امل�رصي���ة الطعن يف
قرار املحكمة الذي اعترب حما�س
حركة �إرهابية� .أما الثاين فتمثل
يف فتح معرب رف���ح ولو جزئي ًا
يف املرحلة الأوىل .وهذا يُ�سجل
للدولة امل�رصي���ة ،وهو مو�ضع
تقدي���ر من قب���ل �شعبن���ا الذي
يعاين الأمرين من احل�صار وعدم
تنفيذ خطة �إعادة الإعمار .وهذا
ميثل فر�صة حقيقية لدى كل من
الدولة امل�رصية وحركة حما�س
يف ��ض�رورة البح���ث اجلدي يف
ملف العالق���ات بينهما .مع ما
يعك�سه ذلك من �صوغ العالقات
الأخوية امل�رصي���ة الفل�سطينية
القائم���ة عل���ى احلر����ص على
امل�صال���ح الوطني���ة والقومية
امل�شرتكة.
حر�ص قيادة اجلهاد ينطلق
م���ن نظ���رة �شمولي���ة لل�ساحة
الفل�سطيني���ة ،ولي����س من نظرة
�ضيق���ة قائمة عل���ى املكا�سب
وامل�صالح .وهن���ا يح�ضرُ ين �أن
الدكت���ور ال�شقاقي ومعه ال�شهيد
�أب���و مو�س���ى ،والدكت���ور طالل
ناجي ،قد ذهبوا جميع ًا �إىل ليبيا
لالجتماع مع العقي���د القذايف،
من �أجل حل �أزمة �أهلنا العالقني
هناك .ويف طريق عودة الدكتور
ال�شقاقي م���ن ليبيا دفع حياته
ف�سقط �شهي���داً على يد املو�ساد
 .و�أنهي بالتحية الكبرية حلركة
اجلهاد و�أمينها الع���ام الدكتور
رم�ضان �شلح.

رامز م�صطفى
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محور المقاومة ....يهزم أميركا في العراق!
ينه���زم امل�رشوع الأمريك���ي جمدداً
يف الع���راق بوجهه التكف�ي�ري امل�سمى
«داع�ش» ويف�شل الغ���زو الثاين للعراق
بعد الغ���زو الأمريكي ع���ام  2003والذي
�شكل التهديد املبا�رش ل�سورية عرب �رشوط
وزي���ر اخلارجي���ة كولن ب���اول للرئي�س
الأ�سد (الإذعان وط���رد حما�س والتخلي
ع���ن املقاومة يف لبن���ان) وكان العراق
 الأمريكي بوابة الدخ���ول �إىل �سوريا...لك���ن �سورية مل ترفع الراي���ات البي�ضاء
و�أحت�ضنت حما�س املقاومة التي انقلبت
على �سورية وحتالفت مع قطر وتركيا!
�إنهزم امل�رشوع الأمريكي يف �سورية
التي �صمدت وقاومت مع حمور املقاومة،
فعاد الأمريكي �إىل العراق ثانية يف غزوة
املو�صل التكفريية وت�آمر بع�ض العراقيني
ومنه���م البع���ث العراقي ال���ذي كاف�أته
داع�ش بتفجري ق�ب�ر �صدام ح�سني وحاول
الأمريكيون يف العراق تعوي�ض خ�سارتهم
يف �سورية وقطع طريق الإمداد الإيراين عن
�سوري���ة ولبنان وتفجري العراق وتق�سيمه
�إىل ثالث���ة دويالت «كردي���ة � -سنية -
�شيعي���ة» وق���ال الأمريكي���ون �أن هزمية
«داع�ش» حتت���اج �إىل ع�رش �سنوات ،لكن
اجلواب ملحور املقاومة واجلي�ش العراقي
وق���وات احل�شد ال�شعب���ي والع�شائر كان
�رسيع ًا وحا�سماً ،و بد�أت هزمية «داع�ش»
ومعها الأمريكيون وحلفائهم خالل �أ�شهر
و «داع�ش» لن تعم���ر طوي ًال يف العراق
وبد�أ ت «داع����ش» تت�صحر وتنح�رس يف
اجلغرافيا والدميغرافيا العراقية.
لقد جاءت نتائ���ج الغزو الأمريكي-
التكفريي عك�سية ،فبدل �أن يت�شتت العراق
مذهبي���اً ،توح���د العراقي���ون يف احل�شد
ال�شعبي والع�شائر من «ال�سنة وال�شيعة»
لقتال «داع�ش» وحتري���ر املدن والقرى
العراقية «ال�سنية» دون اعتبار للمذهبية
الت���ي ح���اول الأمريكي���ون وحلفائه���م
ت�أجيجها عرب الف�ب�ركات الإعالمية التي
تتهم احل�شد ال�شعبي مبمار�سات مذهبية
�أو عرب ال�ضغط عل���ى الع�شائر «وبع�ض
ممثلي ال�سنة» لريف�ض���وا حترير مدنهم
بوا�سطة احل�شد ال�شعبي واجلي�ش العراقي
حتى جاهر �شي���وخ الع�شائر الذين ذاقوا
مرارة القتل والذب���ح ،مبوقفهم الوطني،
فتوحد العراقيون �ض���د الفتنة امل�ستمرة
الغزو الأمريكي.

مقاتلون من احل�شد ال�شعبي يف العراق

كان���ت «داع����ش» كل���ب ال�صي���د
الأمريك���ي يف الع���راق لل�ضغ���ط على
احلكومة وال�شعب للإ�ستغاثة بالأمريكي
حلماية العراق م���ن داع�ش  -الأمريكية
و�أقام���ت �أمريكا التحال���ف الدويل الذي
ق�صف «داع�ش» بامل�ساعدات والتموين
وق���ال اجل�ن�رال «دميب�س���ي» يف ذروة
املعارك «�أن على التحالف وقف غاراته
�ض���د داع����ش»! وا�ستط���اع العراقيون
مب�ساعدة �إي���ران وحلف املقاومة �إثبات
قدرته���م عل���ى هزمية «داع����ش» دون
م�ساعدة الأمريكيني .
�إن اله���دف الأمريك���ي م���ن �إ�سقاط
العراق ه���و تهديد �إيران بالتكفرييني يف
تكرار للحرب العراقية الإيرانية والإطباق
على �سوريا من جهة الع���راق �إ�ستكما ًال
للح�صار من اجلبهات الأردنية والرتكية
والإ�رسائيلي���ة واللبنانية ،لكن ح�سابات
احلقل الأمريكي مل توافق البيدر املقاوم
يف العراق و�سيكون العراق فك الكما�شة

■ لقاء اجلمعي���ات وال�شخ�صيات الإ�سالمية يف
لبنان �إعت�ب�ر �أن قرار هدم مئذنة م�سجد اخل�رض
علي���ه ال�سالم يف مدينة جبيل يف هذه الظروف
ال�صعب���ة التي مير بها لبن���ان واملنطقة ق�ضية
طائفية بحتة ال تخ���دم املدينة و�أهلها ووحدة
تعد
عي�شه���ا امل�شرتك فيها ،وه���ذه الت�رصفات ّ
تطوراً خطرياً يتعار�ض مع قيم الوحدة الوطنية
والعي�ش امل�ش�ت�رك الواحد ال���ذي ُطبعت عليه
م���ر تاريخها م�ؤكدا على �أنه
مدينة جبيل على ّ
ال ميكن ال�سماح لأي �أحد بهدم املئذنة ،حتى لو
�أ�ضطر للإعت�صام يف امل�سج���د وحمايته ،فهذه
تعودت
الت�رصفات لها رائحة طائفية بغي�ضة ما ّ
احلرف والعلم ،وامل�سلمون
عليها جبيل؛ مدينة َ

الثاين املتكامل مع �سورية للإطباق على
«داع�ش» وامل�رشوع الأمريكي.
كم���ا �أخط�أت �إ�رسائي���ل يف ق�صفها
ملجموع���ة املقاوم���ة يف القنيط���رة
وا�ستدرجت �إي���ران لتكون على حدودها
م���ع �سوري���ة ومتركز حم���ور املقاومة
عل���ى جبه���ة اجل���والن ،ف����إن �أمريكا
�أخط�أت ا�سرتاتيجي ًا يف العراق فخلعت
�أب���واب العراق عرب «داع����ش» لت�سهيل
عودتها �إىل الع���راق ،ف�سبقها الإيرانيون
ودخلوا مل�ساع���دة �أ�شقائهم و�أ�سقط بيد
الأمريك���ي و�أهل اخللي���ج وهم يبتلعون
مرارتهم لإ�ضطرارهم بال�صمت عن وجود
(�سليماين) كرمز على الوجود الإيراين يف
العراق والثاني���ة تربير التدخل الإيراين
والقبول به حتى الإ�شادة بنتائجه.
الع���راق �سي�ستعي���د عافيته وقوته
ودوره يف املنطق���ة و�ستعي���د وحدت���ه
الوطني���ة ل���و�أد الفتنة الت���ي مل يعرفها
العراقيون على م���دى تاريخهم ،فع�شائر

�سيظلون دع���اة الوحدة الوطني���ة ومتم�سكون
بعي�شهم الواحد م���ع كل املكونات الدينية يف
املدينة.
■ جتم��ع العلماء امل�سلم�ين ر�أى ان النائب ف�ؤاد
ال�سني��ورة م��صر عل��ى �أن ي�س��د جمي��ع مواط��ن
الإلفة واملحبة واحل��وار ،والظاهر �أن ارتباطاته
الإقليمي��ة جعلت��ه يف كل مرحل��ة يك��ون فيه��ا
الوط��ن بحاج��ة �إىل الت�ضام��ن ي�سع��ى �إىل �ش��ق
ال�ص��ف و�رضب احل��وار ،ودائما يك��ون امل�ستفيد
الع��دو ال�صهي��وين فاختي��اره عب��ارة املجل���س
الوطني هو �إب��داء ا�ستعداد لالنقالب على �صيغة
الوفاق الوطني وا�ستعادة للحرب الأهلية».

(�أ.ف.ب).

الع���راق ت�ضم �سنة و�شيع���ة واملكونات
العراقي���ة حترتم عقائ���د بع�ضها وتزور
مقامات �أئمته���ا و�أوليائها دون تفرقة �أو
تع�ص���ب ...ورب �ض���ارة «داع�ش» تكون
نافعة لإظهار اخل���داع «الداع�شي» الذي
يكذب ب�شعاراته الهادفة لإ�ستعادة حقوق
�أهل ال�سنة وحمايتهم ،ف�إذا به يعيث يف
ربوعه ف�ساداً ويدمر م�ساجدهم ويغت�صب
ن�سائهم ويدمر قراهم...
وال�س����ؤال� ...أمل يت����أذى �سنة العراق
من «داع�ش» �أكرث مم���ا ت�أذوا من �شيعة
العراق �إذا افرت�ضنا �أنهم تعر�ضوا للأذى؟
ندا�ؤنا لأهلنا يف العراق ...انتم �إخوة
يف الدين والوطنية والقومية والإن�سانية،
فال تلج�أوا لأم�ي�ركا التي �ست�ضحي بكم
وتبيعك���م لأجل م�صاحله���ا ،كما فعلت
مع �صدام ح�س�ي�ن والقذايف ومبارك فهل
ت�ستيقظون وحتذروا؟

د.ن�سيب حطيط

■ حركة الأم���ة ر�أت �أن �إعالن رئي�س احلكومة ال�سابق
ف�ؤاد ال�سني���ورة ما ي�سمى باملجل����س الوطني عبث
�سيا�سي ال يقدم وال ي�ؤخر ,والدليل ما قدمه فريقه على
مدى � 10سنوت ,فه���و مل يذكر التهديدات ال�صهيونية
�صب كل غ�ضبه
ودعمها للمجموع���ات الإجرامية ,بل ّ
وحقده على املقاومة وال���دول الداعمة لها ,فالن�رص
الذي حققته املقاومة الوطنية والإ�سالمية عام 2006
و 2008يف غزّة ,مل يكن ليتحقق �إال بالدعم املتوا�صل
م���ن اجلمهورية الإ�سالمية الإيراني���ة و�سوريا ,وبهذا
�صنعت املقاومة مرحل���ة جديدة يف مواجهة العدو،
وحتقق���ت معادلة توازن الرعب ،وتدخل املقاومة يف
�سوري���ا كان حلماية الدولة التي حتافظ على �شعبها
و�إبعاد �إجرام داع�ش و�أمثالها عن لبنان.

www.athabat.net
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الخيارات المتاحة أمام اوباما لمعالجة الملف النووي اإليراني
تقرتب املحادثات النووية بني ايران
وجمموعة ال���دول ( )1+5من الو�صول اىل
نتائج ايجابية ،خ�صو�ص ًا بعد الت�رصيحات
االيجابية والكالم عن امتام اطار عمل يف
نهاية �شهر اذار  2015واتفاق كامل بحلول
 30حزيران  ،2015وت�شهد هذه املحادثات
جمل���ة من املواق���ف واالح���داث التي قد
تعطل هذا امل�سار التفاو�ضي:
 اقدم رئي����س احلكومة اال�رسائيلية علىجمموعة من اخلطوات م���ن اجل ال�ضغط
على الرئي�س اوبام���ا ،حتى ال يوقع على
االتفاق النووي مع اي���ران ،ف�ألقى خطابه
التحري�ضي يف الكونغر�س االمريكي تلبية
لدع���وة اجلمهوريني ،لي�ش���كل ر�أي ًا عام ًا
ي�سوق فيه للمخاطر االمنية لالتفاق على
ا�رسائيل وامريكا والدول احلليفة لهما.
 توه�ي�ن االتفاق والق���ول بانه لن مينعايران م���ن �سعيها المتالك ال�سالح النووي
على الرغم من قبول ايران مبراقبة وكالة
الطاقة ملن�ش�آتها النووية كافة.
 عم���ل اجلمهوري���ون عل���ى ت�صوي���رالرئي�س بانه غري قادر على االلتزام مبا
�سيتف���ق عليه مع ايران ،وذلك من خالل
الر�سائ���ل التحذيرية التي �أر�سلوها عرب
و�سائل االعالم �إىل �إي���ران ،والتي تقول
ب�أن الرئي����س اجلديد لأمريكا قد يتخلى
عن مثل هذا االتفاق التنفيذي ب�سهولة ،
وكالم االمام اخلامنئي على �أن الر�سالة
تدل على «انعدام الأخالق ال�سيا�سية يف
النظ���ام الأمريكي وانه من املعروف عن
الط���رف املقابل �أنه خم���ادع ومتحايل
و�شيمت���ه الغدر» وذل���ك اليجاد حالة
من انعدام الثقة بينهما وتعقيد امل�سار

التفاو�ضي بني الإدارة الأمريكية وايران.
 رف�ض ال�سعودية لالتفاق النووي ،علىالرغم من امل�سع���ى االمريكي لطمانتها
وتاكي���د وزير خارجيته���ا على العالقة
اال�سرتاتيجية معها.

إنجاز االتفاق مع إيران
سيرخي بظالله على
المنطقة ويفسح في
المجال أمام تسوية جميع
الملفات العالقة
وزيرا اخلارجية الإيراين والأمريكي

يف املقابل تدرك الدول كافة ،خطر
داع�ش واملجموع���ات التكفريية ،وهناك
قناعة عند ال���دول الغربية بان الق�ضاء
عليهم يحتاج اىل جهد اجلميع وحتديدا
ايران ،لأنها �أثبتت قدرتها على حماربة
االره���اب التكفريي ،با�ضعاف نفوذه يف
�سوريا والعراق ولبنان.
�إن التخ���وف من ان ت�صب���ح �إيران
دول���ة ذات نفوذ يف املنطقة بعد توقيع
االتفاق� ،أم���ر يجايف احلقيقة ،لأن ايران
ا�صبحت قوة اقليمي���ة ،وفر�ضت نف�سها

على ام�ي�ركا وغريها ،والنها اثبتت بعد
التجربة ب���ان فر�ض العقوب���ات عليها
لن يثن���ي من عزميتها ،ب���ل �سيزيد من
قوتها وتطويرها يف امليادين الع�سكرية
واالقت�صادية والعلمية وال�سيا�سية.
ماذا يفعل اوباما امام هذه االجواء؟
وهل ي�ستمر يف التفاو�ض مع ايران ،حيث
اب���دى حما�سة �شديدة الجن���ازه ،فيوقع
معها اتفاق ًا �شام�ل�اً يف نهاية حزيران،
وينتهي من ملف �شائك ا�ستمر  12عاماً،
خ�رست فيه �أم�ي�ركا الكثري وربحت فيه

اي���ران كما عرب وزي���ر خارجيها ظريف؟
ام يذهب اوبام���ا اىل خيار احلرب وهي
الك�أ�س املرة التي �ستاخذه اىل املجهول
النه ال ي�ستطي���ع ان ي�ضمن الفوز فيها،
هذا ان مل يك���ن يخ�شى ان يتورط فيها
كم���ا تورط���ت �أم�ي�ركا يف غريه���ا من
احلروب االخرى يف العراق وافغان�ستان؟
ام ان���ه �سيطيل من امد التفاو�ض اىل ان
ياتي الوقت املنا�س���ب لتوقيع االتفاق،
وهذا االم���ر �سيزيد من ت�أزمي الو�ضع يف
منطقة ال�رشق االو�سط؟

يدرك اوباما �أن �إجناز االتفاق مع
ايران �سريخي بظالل����ه على املنطقة
ويف�س����ح املجال ام����ام ت�سوية جميع
امللفات العالقة فيه����ا ،ويبعد �شبح
احل����رب عنها ،فه����ل �سيخ�ضع رئي�س
اكرب دولة يف الع����امل ،فتتاثر قرارته
اال�سرتاتيجية مبجموعة من ال�ضغوط
والعوام����ل الت����ي ال وزن له����ا يف
�صناعتها؟

هاين قا�سم

انتخابات الكنيست :تمديد للعنصرية وفلسطينيو  48في المواجهة
عك�س���ت التعبئ���ة العن�رصية داخل
املجتم���ع ال�صهي���وين نف�سه���ا عل���ى
االنتخاب���ات يف الكي���ان املغت�ص���ب من
خالل جتديد الوالء لليمني املتمثل بحزب
«الليك���ود» وزعيمه بنيام�ي�ن نتنياهو،
حي���ث ح�ص���ل حزب���ه عل���ى  29مقعداً
مقاب���ل  24للمع�سكر ال�صهي���وين بقيادة
«هرت�س���وغ» و«ليفن���ي» ،يف املقاب���ل
تق���دم االئت�ل�اف العربي ليحت���ل املركز
الثالث بـ 14مقع���داً ،وهو مر�شح ًا لقيادة
املعار�ض���ة يف الكني�س���ت ،وميكن اعتبار
ذلك التغيري الأبرز يف اخلارطة ال�سيا�سية
داخل الكيان ال�صهيوين.
وكالع���ادة يف العقدين االخريين مل
يكن هناك مفاج����آت كبرية يف انتخابات
الكني�ست ،حيث ا�شارت التوقعات ال�سابقة
اىل فوز «نتنياهو» وحزبه ،خ�صو�ص ًا ان
امل�ؤ��ش�رات ال�سيا�سية ت�ؤك���د ان املجتمع
ال�صهي���وين يتج���ه اكرث نح���و االنغالق
والعن�رصي���ة الت���ي يطرحه���ا نتنياه���و
دائم ًا جت���اه الفل�سطينيني و�سيا�سة القتل
واحل�ص���ار واالعتق���ال والتهوي���د وحملة
ا�ستقط���اب اليهود الأخ�ي�رة من خمتلف
انحاء الع���امل متهيدا الع�ل�ان «يهودية
الدول���ة» ،مم���ا رفع ا�سهم���ه يف �صفوف
قطعان امل�ستوطنني.

لكن حتى لو ا�ستمر نتنياهو بقيادة
الكيان ال�صهيوين او جاء غريه ،ف�إن هناك
ثواب���ت يف ال�سيا�س���ة ال�صهيونية جتاه
ق�ضاي���ا ا�سا�سية ،خ�صو�ص ًا جلهة موا�صلة
اال�ستيطان واحل�صار والتهويد ،وقد ورد ذلك
يف معظم احلمالت االنتخابية للمر�شحني
با�ستثن���اء حمالت مر�شح���ي فل�سطينيي
 48الذي���ن جنح���وا اىل التق���دم لقي���ادة
املعار�ض���ة ،ومواجهة تل���ك املخططات
والقوان�ي�ن والت�رشيعات العن�رصية ،لذلك
ف����إن الفل�سطينيني عموم��� ًا �أمام عدد من
التحديات لتحقيق �أهدافهم امل�رشوعة يف
احلرية والإ�ستقالل والتخل�ص من الإحتالل

�أع�ضاء الكني�ست العرب

والإ�ستيطان ،واحلف���اظ على حق العودة
لالجئ�ي�ن ،ويف مقدم���ة ه���ذه التحديات
تعزي���ز روح املقاوم���ة وال��ش�روع ببناء
جبهة مقاوم���ة وطنية موحدة ،ومرجعية
�سيا�سي���ة موحدة ،والب���دء بحوار وطني
الحديث عن اي تغيير
يكر����س الوح���دة الوطنية ،عل���ى ا�سا�س
�إ�سرتاتيجية وطنية م���ع �آليات تطبيقية،
ايجابي في السياسة
الصهيونية بعد انتخابات وتفعي���ل وقف العم���ل بالتن�سيق الأمني،
وتن�شيط املقاطعة ،والتح���رر من القيود
الكنيست لن يكون واقعيًا االقت�صادي���ة ،خ�صو�ص ًا بروتوكول باري�س
االقت�صادي.
ان اعادة ت�شكيل حكومة وفاق وطني
جديدة ،من كافة ممثلي القوى ال�سيا�سية،

وكفاءات ،ميكّن من �إزال���ة العقبات �أمام
�إنهاء االنق�سام ،و�إعادة احلياة الطبيعية
لل�شع���ب الفل�سطين���ي يف قط���اع غزة.
وبالن�سبة ملدين���ة القد�س ،يجب توحيد
املرجعي���ات ال�سيا�سي���ة يف املدين���ة،
و�إحي���اء «�صندوق القد����س» وتفعيله،
وتوف�ي�ر مقومات ال�صم���ود ل�سكانها يف
ن�ضاله���م دفاع ًا ع���ن عروبتها يف وجه
م�شاريع التهوي���د ،واللجوء �إىل املحافل
العربية والدولية وامل�ؤ�س�سات القانونية
لك�شف حقيقة ال�سيا�س���ات الإ�ستيطانية
فيها ،ومطالب���ة املجتمع الدويل بتحمل
م�س�ؤولياته عرب ال�ضغط لتطبيق قرارات

ال�رشعي���ة الدولي���ة ذات ال�صلة ،مبا يف
ذل���ك تفعي���ل الق���رارات الدولي���ة التي
تعترب �سيا�س���ة التهوي���د وال�ضم باطلة
وغري قانوني���ة وت�شكّل �إنتهاك ًا لل�رشعية
الدولية.
من اب���رز التحدي���ات اي�ض���اً ،اعادة
االعتبار اىل حق العودة وق�ضية الالجئني،
بع���د ان كان���ت �شبه غائبة ع���ن قرارات
املجل�س املركزي االخرية التي اكدت على
مقاومة فك���رة الدول���ة اليهودية ،ورف�ض
م�رشوع الدول���ة الفل�سطينية ذات احلدود
امل�ؤقت���ة ،وكذل���ك �أي �صيغ م���ن �ش�أنها
�إبق���اء �أي وج���ود ع�سك���ري �أو ا�ستيطاين
«�إ�رسائيلي» على �أي���ة بقعة من �أرا�ضي
الدول���ة الفل�سطيني���ة امل�ستقل���ة كاملة
ال�سيادة.
ان احلدي���ث عن اي تغي�ي�ر ايجابي
يف ال�سيا�س���ة ال�صهيونية بعد انتخابات
الكني�س���ت ويف اي حال م���ن االحوال ،لن
يكون واقعي���اً ،كون تلك االنتخابات متثل
انعكا�س���ا للحالة العن�رصية يف املجتمع
ال�صهي���وين ،ويبقى الره���ان على حتقيق
وحدة الفل�سطينيني وتعزيز روح املقاومة
وال�صمود يجب ان يكون اال�سا�س دائماً.
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هل يعقل أن يناقش مجلس الوزراء عيد «السلحفاة» وأال يبحث شؤون مستشفى!

ّ
ّ
غاريوس :ليتخذ الحريري قراره بغض النظر عن رأي الدول اإلقليمية
على احلريري �أن يت�صرف

هل قدر لبن���ان انتظار احللول
املعل ّب���ة اجلاه���زة لتعنّت ما �أو
اعتي���اد فئ���ة على تلقّ���ي هم�س
ال�سفارات ..ه���ل ي�شكو لبنان من
وج���ود الأحرار في���ه؛ �أيهما �أقوى
العام���ل اخلارج���ي امل�ؤثر على
الداخل �أم العامل الداخلي اله�شّ
ايل يقحم اخلارج ب�ش�ؤون الداخل..
وا�ض��� ٌح للعي���ان تع��� ّود بع�ض
ال�سيا�سيني عل���ى ا�ستدارة الأذن
للت�سويات اجلاه���زة التي غالب ًا
ما تكون حتقيق ًا مل�صالح الدول ال
م�صلحتنا الداخلية� ،أو لإ�ستقواء
فريق على �آخر..
وحتى اكتمال «ع�ضل» �أكتاف
بع�ض القادة ،علين���ا كلبنانيني
�إنتظار «الفرج».
عن احلوارات ب�ي�ن اللبنانيني
وانتخ���اب رئي����س للجمهورية،
ناق�ش���ت «الثب���ات» ع�ضو تكتّل
التغيري والإ�صالح ،النائب ناجي
غاريو�س ،وكان هذا احلوار:
يعت�ب�ر النائ���ب ناج���ي غاريو�س
�أ ّن انتظ���ار البع����ض لق���رارات الدول
الإقليمية ،وانتظ���ار تلك الدول لكلمة
ال��س�ر الأمريكية بال�س�ي�ر يف توقيت
ّ
م�صاحلة وا�شنطن مع طهران �أو غريها
م���ن امللف���ات لينعك�س ذل���ك ايجاب ًا
عل���ى لبنان �أمرٌ ميك���ن و�ضع ح ٍّد له،
يعزو ذل���ك اىل �سوء دراي���ة جزء من
ال�سيا�سيني الذين اعت���ادوا الإ�ستماع
لهم����س ال�سفارات الأجنبي���ة ..ويقول:
التوافق اللبناين النابع من امل�صلحة
العلي���ا يكف���ي لتج���اوز ّاي ت�سويات
�أو ت�شنج���ات اقليمي���ة ،للأ�سف اليوم
البع�ض يتلط���ى وراء الد�ستور لعرقلة
ه���ذا التواف���ق ،ونحن كتكت���ل تغيري
حر ن�ؤمن ونع ّول
و�إ�صالح وتيار وطني ّ
�أن يكون رئي����س اجلمهورية اللبنانية
�صناع���ة حملية فق���ط ،امل�شكل لي�س
بفريقن���ا ال�سيا�س���ي ،امل�شكلة بالذين
تعودوا عل���ى الإتكال عل���ى اخلارج،
وهذا ما ينعك�س �سلب��� ًا على م�صالح
النا�س وال�شعب اللبناين ب�أ�رسه.
يفرق نائب بعبدا ناجي غاريو�س،
ّ
بني القرار اللبناين احلر ال�صادق الذي
ي�أخذ مبعطيات اخلارج لتفاعل وت�أثري
اخل���ارج على الداخ���ل ،وبني الذين ال
يتخذون قراراتهم االّ مب�شورة اخلارج،
ويقول« :على اخلارج �أن ُيك ّمل اتفاقات
الداخ���ل ،وعلى الفرق���اء املحليني �أن
يحدوا م���ن تدخالت اخلارج �إن جاءت
بعك�س م�صاحلنا القومية».
حوار التيار  -القوات
عن ح���وار التي���ار الوطن���ي احلرّ
و»القوات اللبنانية» ،ي�شري غاريو�س

اىل �أن مطل���ق �أي احل���وار �سيعرت�ضه
م�شاكل و«طلعات ون���زالت» ،ولكنّه
باملجم���ل اجتاه���ه �سيك���ون ج ّي���داً
وايجابي��� ًا ل���كال الفريق�ي�ن� ..أحيان ًا
يلعب الإع�ل�ام دوراً �سلبي ًا يف تناقل
اخب���ار ق���د ال تكون �صحيح���ة ،لي�س
املطل���وب �إخف���اء عملي���ة التفاو�ض،
الأمور الت���ي تناق�ش وا�ضح���ة �سواء
جلهة قانون الإنتخاب���ات وامل�شاركة
احلقيقي���ة لكافة مكون���ات املجتمع،
او جلهة رف����ض التمديد والتجديد يف
املواقع احل�سا�س���ة و حماربة الف�ساد
وا�ص�ل�اح النظ���ام ،وه���ذه الأمور ج ّد
ب�سيطة وعلينا كقوى �سيا�سية الإتفاق
عليها ،وعيب االّ نت ّفق عليها لأنها ته ّم
الفريقني وال�شعب اللبناين ب�أ�رسه.
ي�س�أل غاريو�س ،من يظ ّن �أن التيار
الوطني احلرّ مبفرده قادر على ا�صالح
الدولة وحماربة الإرهاب خمطئ جداً،
نح���ن جميع ًا مب ّد الأي���ادي والتكاتف
ن�ستطيع بناء دولة ،لأن الدولة القوية
والقادرة ال تُبنى بجزء من �شعبها بل
بك ّل �شعبه���ا ..ووجهات النظر ال يجب
�أن تكون عرثة يف بناء دولة او تطبيق
الد�ستور.
يرى غاريو����س ان تعطيل جمل�س
النواب وجمل�سي الد�ستوري وال�شورى
والعرقلة داخ���ل احلكوم���ة ،وادارات
الدولة يج���ب ان تكون حافزاً للتوافق
ب�ي�ن ال�سيا�سيني« ،لو طبقّت القوانني
ب�ش���كل �سليم ،ما حاجتن���ا للحوارات
داخل البلد ..احلوارات ت�سعى ملواجهة
�سوء تطبي���ق القوانني ،يومي ًا ع�رشات
طلب���ات مل�شاكل النا����س العالقة مع
الوزارات وطلب���ات عمل وامور �صحية
ت�صل الينا ملتابعتها ..ت�ص ّور �أ ّن مدير

م�ست�شفى بعب���دا احلكومي ي�شكو من
�سوء تدبري القان���ون ،ما جعلني �آخذ
موعداً طارئ ًا من رئي�س احلكومة متام
�سالم ،ملطالبته بتي�س�ي�ر هذا املرفق
الع���ام ،الأ�سبوع املن�رصم عرقل مترير
 5ملي���ار لرية و�ضعها وزي���ر املالية،
ه���ذا الأ�سبوع �س�أدع���و الرئي�س �سالم

الدولة القوية والقادرة
ال ُتبنى بجزء من شعبها
بل ّ
بكل شعبها

لتم���ر على طاولة جمل�س
مل�ساعدتي
ّ
الوزراء...
ً
ي�ضيف غاريو�س :ت�ص ّور اي�ضا �أنه ال
يوجد مال ت�شغيلي مل�ست�شفى ،ونحن
بحاجة ل���ـ� 50رسيراً جدي���داً ،ناق�شوا
يف جمل�س ال���وزراء م�س�ألة مترير عيد
«ال�سلحف���اة» ومل يبحث���وا م�سائ���ل
اجتماعية كت�سي�ي�ر �ش�ؤون م�ست�شفى!!
هن���اك مر����ض يتحكّ���م عن���د بع�ض
امل�س�ؤولني لدينا ،معقول نتحدث عن
عي���د ال�سلحفاة ونرتك ام���ور النا�س!!
�شخ�صي��� ًا اع ّول على �سالم على مترير
هذا البند قبل اي بند �آخر ،واعتقد �أنّه
�ستمر يف جمل�س الوزراء...
ّ

ال يثق غاريو�س كث�ي�راً بالأمريكيني،
ويقول« :م���ع الأمريكيني ميكن توقع
كل �ش���يء ،قد يح�صل اتف���اق وقد ال
يح�صل ..وقد يوق���ع الإتفاق الرئي�س
اوبام���ا ث���م ينق�ض���ه الكونغر����س..
امل�سائل مفتوحة عند الأمريكيني لأن
م�صلحته���م هي م�صلح���ة ا�رسائيل..
وال�س�ؤال املطروح على العرب ،طاملا
الأمريكي�ي�ن يتحدثون م���ع ايران عن
م�صلح���ة ،ملاذا الع���رب ال يتحدثون
معها ع���ن م�صلحة �أي�ض��� ًا؟ ما الذي
يخ�شونه!! ام�ي�ركا �أزالت احلدود بني
الدول بجلبها داع����ش والربيع احلار
الأكذوب���ة ..اىل مت���ى الإت���كال على
الأمريكيني؟ للأ�س���ف مثلما هو حال
بع����ض ال�سيا�سيني عندن���ا هذه هي
حال جزء من احل���كام العرب ..علينا
�أن نختار بني قرارنا احلر وبني القرار
التبعي ،ومن ارت�ضى لنف�سه التبعية
لن يح�صد �سوى العبودية.

ن�س�أل غاريو�����س عن رف�ض تيار
امل�ستقب����ل طم�أن����ة امل�سيحي��ي�ن
بانتخاب رئي�س قوي ميثلّهم يف ظ ّل
خطر وج����ودي يطالهم من املحيط
اىل اخللي����ج وما بع����ده لي�صل اىل
نيجرييا وباك�ست����ان ..ير ّد :ينق�صهم
احلر ،هل ن�سي ابن
ال�ضم��ي�ر والقرار ّ
احلري����ري انه لبن����اين ومن جنوب
بغ�ض
�صيدا ..علي����ه ان ي�أخذ قراره ّ
النظر عن موق����ف ال�سعودية ،ومتى
�أخذ قراره ل����ن ت�ستطيع فعل �شيء
وال �أي دول����ة يف الع����امل ..للأ�سف
بع�ضن����ا يتلط����ى وراء اخلارج لأنه
حر،
لي�س معتاداً عل����ى اتخاذ قرار ّ
ولنعت��ب�ر ان ال�سعودي����ة ترف�����ض
انتخاب العماد مني�شال عون رئي�س ًا
للجمهورية ،م����اذا يريدون انتخاب
رئي�س على �شاكلة الرئي�س الأ�سبق
مي�شال �سليمان« ..حلها بقا انتخاب
رئي�س للجمهورية ق����وي ،والإتيان
�أهايل ال�شهداء
برئي�س حكومة ق����وي» ..ملاذا هذه
عربوا عن م�شاعر النا�س
املناكف����ات الت����ي ال تفي����د ،والبلد
�أمام ا�ستحقاقات خطرية �إقت�صادي ًا
يع���ود غاريو����س اىل تظاهرة
واجتماعي ًا و�أمني ًا..
اه���ايل الع�سكري�ي�ن يف �ساح���ة
ال�شه���داء لي�ش�ي�ر اىل �أن غ�ض���ب
حلّها بقا انتخاب رئي�س قوي
النا����س ب���د�أ يتفلّت لإيق���اف اهل
ال�سوء ع���ن متاديهم« ..هل اجلي�ش
يتمنى غاريو�س تواجد ر�ؤية وقرار اللبن���اين فق���ط ليم���وت ومن ثم
ملواجه���ة املخاطر التي حت ّدق بكافة نتاجر بدمه ..قالوها عالنية �أهايل
مكونات ال�شعب اللبناين« ،لنفرت�ض ال�شه���داء ،واجلمي���ع كان يقولها
ان ق���رار �سع���د احلري���ري مل ُيعجب باخلف���اء والكل يعرفه���ا ،نعم يف
الدول الإقليمية ..عليه ان يختار بني امكنة هدرت دماء جي�شنا وبيعت
ان يبق���ى يف العم���ل ال�سيا�سي من ت�ضحياته بامل�ساومات ال�سيا�سية،
الباب العري�ض وب�ي�ن ان يبقى يدير وه���ذا ال���كالم �صحي���ح ونح���ن
م�صاحل���ه ال�صغ�ي�رة املعطلّة ،ولهذا نرف�ض���ه ..لي�أخذوها بب�ساطتها ،ال
ال�سب���ب ال�شعب اللبن���اين غري قادر يوجد قائد م���ن دون ع�سكر ،على
على متري���ر هذا الإ�ستحقاق الرئا�سي رجال ال�سيا�سة التوقف من اللعب
باخلفّة التي �سيقت �سابق ًا �ضدنّا ك�أن باجلي����ش اللبن���اين ،دم �شه���داء
ينتخب رئي�س «ال طعم وال لون له» الوطن خ���ط �أحمر ،وك ّل من اعتدى
�سوى مناكفة تكتّ���ل التغيري والتيار على اجلي����ش بالتحري�ض والقتل
الوطن���ي احلرّ ،وال ب���كالم مع�سول ال يجب معاقبته وو�ضعه يف ال�سجن
يفيد ب���ل ي�رضّ اللبناني�ي�ن بالعموم با�صدار اق�س���ى الأحكام الق�ضائية
وامل�سيحي�ي�ن باخل�صو�ص ،ك�أن يقال باعدامهم ليكون���وا عربة للذين ال
للجرنال «�صانع امللوك».
يفهمون بغري هذه اللغة...
تع���اون الأقوياء بح�سب غاريو�س
وي�أم����ل غاريو�����س الإنته����اء
م�صلح���ة عام���ة للجمي���ع ،احلروب م����ن ق�ضي����ة �أه����ايل الع�سكري��ي�ن
املتالحق���ة يف لبن���ان �أثبتت ا ّن هذا املخطوف��ي�ن يف عر�س����ال ب�أ�رسع
البلد ال ينه����ض االّ بتكاتف اجلميع ،وقت ،ويقول�« :شكلّت جلان عديدة
«ما بيق���در حزب واح���د وال طائفة و�سيقت اتهام����ات علينا ومل ن�صل
واحدة بناء دولة ،كل مكونات لبنان اىل �شيء رغ����م الأموال والإبتزازات
الطائفية وال�سيا�سية عليها ان تتفق والإعدام����ات الت����ي طال����ت بع�ض ًا
لبناء هذه الدولة ،وهذا الإتفاق لي�س من افراد جي�شن����ا ..املطلوب اليوم
مب�ستحي���ل ان جتاوزن���ا م�صاحلن���ا انه����اء هذا املل����ف باف�ضل طريقة،
ال�ضيق���ة ،اللبنانيون «ع���م تكفر» ،ولعل دفع فدي����ة اف�ضل من اخراج
يريدون ت�سيري �ش�ؤونهم..
جمرم��ي�ن وارهابي��ي�ن م����ن �سجن
من
املنطق���ة
رغ���م م���ا ت�شه���ده
رومية ،بالنهاية حل هذه امل�شكلة
حتوالت جذرية ،ومفاو�ضات �أمريكية عند احلكومة جمتمعة ولي�س عند
مع اي���ران بخ�صو����ص ملفها النووي �أي فريق �سيا�سي».
وحمارب���ة الإره���اب ،وحدي���ث عن
حماورة الرئي�س ال�سوري ب�شار الأ�سد،
�أجرى احلوار بول با�سيل
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إميل لحود يتذكر..
رئيس لبنان يستقبل قائد المقاومة بعد التحرير عند مدخل القصر الجمهوري
يتن���اول الرئي����س �إمي���ل حل���ود
اخلط���اب الذي �ألق���اه �أمني عام حزب
اهلل ال�سي���د ح�سن ن��ص�راهلل يف مدينة
بنت جبي���ل يف � 25أي���ار  2000وقال
في���ه« :واهلل �إن �إ�رسائي���ل �أوه���ن من
بي���ت العنكبوت» ،في�شري �إىل �أن كلمة
ال�سيد ن�رصاهلل كانت عبارة عن حياة
جديدة ،وتعب�ي�راً عن الكرامة الوطنية
الت���ي �أح����س اللبنانيون به���ا ،ومن
بعده���ا �ص���ار لبنان خمتلف��� ًا ..ويف
ال�ساب���ع والع�رشين من �أيار من العام
 2000ا�ستقب���ل الرئي�س حل���ود ال�سيد
ن�رصاهلل يف الق��ص�ر اجلمهوي ،خارق ًا
الربوتوكول حينما خرج �إليه م�ستقب ًال
�إياه يف بهو مدخل الق�رص اجلمهوري،
وق ّدم له درع رئا�سة اجلمهورية.
ويق���ول هنا :كانت امل���رة الثانية
التي �أراها فيها وجه ًا لوجه ،فقد كانت
املرة الأوىل عام  1997حينما ا�ست�شهد
جنله ه���ادي ،ويومه���ا مل �أكن �أعرفه،
وجل�ست معه نحو
فذهبت �إليه معزي ًا
ُ
ُ
ف�شعرت مبعنى ما يق ّدمه
ع�رش دقائق،
ُ
ويقوم به وينفذه ،وذلك حني قال يل:
ليتني كنت م���كان هادي ،فيكون ذلك
�أعظم يوم يف حياتي.
�أ�ض���اف :ق���ال ذل���ك يف كل �صرب
ً
وفع�ل�ا دار يف ر�أ�سي
ورباط���ة ج�أ�ش،
قيا�س� :أين هو هذا الرجل الكبري ،و�أين
بقية القادة العرب؟
م���رت الأي���ام �إىل �أن ج���اءت �أيام
ّ
التحري���ر ،فكانت امل���رة الثانية التي
�ألق���اه بها ،حيث طلب ه���و �أن يراين،
فا�ستقبلته على مدخ���ل الق�رص ،ويف
الع���ادة ال �أ�ستقبل خ���ارج مكتبي �إال
ً
ر�ؤ�ساء الع���امل،
مت�سائ�ل�ا� :أي رئي�س
جمهوري���ة �أجن���ز كم���ا �أجن���ز ال�سيد
ن�رصاهلل؟ لقد ا�ستقبلته ،فكانت التهاين
املتبادل���ة ،ومل نتحدث يف ال�سيا�سة،
لأن الإجناز العظي���م الذي حتقق �أكرب
من �أي �سيا�سة.
يتابع� :أنا وال�سيد ن�رصاهلل مل نكن
كنت �آخذ القرار
نت�صل ببع�ضنا ،فق���د ُ
ال���ذي ميليه عليه �ضم�ي�ري وواجبي
الوطني ،فكن���ا نلتقي دون �أن نتحدث
مع بع����ض ،لأن ال�ضمري الوطني الذي
يحكمنا هو نف�سه.
م���ن بعدها ،خرج بع����ض الإعالم
يوجه االنتق���ادات؛ كيف
ال���ذي �أخ���ذ ّ
ي�ستقبل الرئي�س حلود ال�سيد ن�رصاهلل
بهذا ال�شكل؟ وملاذا ال ي�ستقبل ر�ؤ�ساء
احلكومات خارج مكتبه؟ وطبيعي �أن
يك���ون موقفي �أنه حينم���ا يكون لدى
ه����ؤالء بع�ض م���ن عط���اءات وجهاد
ال�سيد ن�رصاهلل �أن �أ�ستقبلهم مثله.
وي�ش�ي�ر الرئي�س حلود هنا بالقول:
�أنا مقتنع متام ًا �أن ال�صور التي نُ�رشت
عن ا�ستقب���ال قائ���د املقاومة كانت
تعبرياً مني عن التالقي ما بني الدولة
واملقاومة ،ولهذا ح�صل التحرير ،ولو
كان هناك ن����أي بالنف�س (يبت�سم هنا)
ويتابع :بالطبع ملا كان ح�صل الإجناز
الكب�ي�ر والنوع���ي الأول الذي يح�صل

الرئي�س حلود يُ�سلم �سماحة ال�سيد ح�سن ن�صراهلل درع رئا�سة اجلمهورية

للم���رة الأوىل يف تاري���خ ال��ص�راع
العربي « -الإ�رسائيلي».
يف ظ���ل هذه الأج���واء النادرة من
الف���رح بالإجناز الكب�ي�ر ،كانت وفاة
الرئي�س ال�سوري حاف���ظ الأ�سد ،على
نحو م���ا ذك���رت يف حلق���ة �سابقة،
وباعتق���ادي �أن���ه ل���وال وج���ود تلك
ال�شخ�صية الفذة كقائد املقاومة ال�سيد
ح�س���ن ن��ص�راهلل ،لرمبا م���ا كان هذا
الإجناز العظيم به���ذا احلجم ،وبوفاة
الرئي�س حافظ الأ�سد خ�رسنا �شخ�صية
فذة لها مكانتها الكربى وامل�ؤثرة على
ال�صعيدي���ن العربي وال���دويل ،والتي
كانت داعمة ب�ش���كل مطلق للمقاومة،
والتاريخ غداً �سيتحدث عنه وين�صفه
كواحد م���ن القادة العظام ،ولي�س كما
نرى الي���وم باحلديث عن تلك املزاعم
الت���ي يتناوله���ا الغرب ع���ن «ربيع
عرب���ي» و«�سي���ادة» ،وغريه���ا من
املزاعم التي ال ه ّم لها �سوى ا�ستهداف
مكمن القوة العربية ،فالرئي�س حافظ
الأ�سد لوح���ده �أعاد �إىل حد ما احرتام
الع���امل للع���رب ،فهو م���رّ يف ظروف
�صعبة ،لك���ن مل ي�ستهن ومل يرتاجع،
وكان يربح دائم ًا ب�صالبته.
�أ�ض���اف :برحيل الرئي����س حافظ
الأ�س���د خ�رس العامل العربي ،خ�صو�ص ًا
لبن���ان ،رج ًال فذاً ون���ادراً ،والعزاء هو
بوجود الرئي����س ب�ش���ار الأ�سد ،الذي
يحمل نف�س �سلوك والده الذي كنت قد
التقيته للم���رة الأوىل عام  1995على
مائدة النائب �سليم���ان فرجنية الذي
عرفني عليه.
يف تلك الفرتة ،كان اجلميع� ،سواء
يف «� 14آذار» �أو «� 8آذار» ،طالع�ي�ن
ونازلني عل���ى �سوري���ة ،ويريدون �أن

يتقربوا �إىل دم�شق مبختلف الو�سائل.
�س�ألني يومها ب�شار الأ�سد عن ر�أيي
يف هذا الواقع ،فقلت له� :إذا كنت تريد
احلقيقة ،ف���كل ذلك ال يبني دولة ،لأن
كل ال�سيا�سي�ي�ن يفت�شون عن م�صالح
�شخ�صية ،وكم �أمتن���ى �أن يطلبوا ولو
م���رة واح���دة ق�ضي���ة �أو م�س�ألة تهم
الوطن �أو النا�س.
يتابع :لقد حتدثن���ا يومها مط ّو ًال
بهذه الأم���ور ،دون �أن ُيبدي ر�أي ًا ،لأنه
كان م�ستمع ًا جيداً ،دون �أن يتحدث.
ومن بعده���ا �أ�صبحنا �أ�صدقاء� ،إىل
�أن تويف الرئي�س حافظ الأ�سد.
ي�ضي���ف :ومبا �أنن���ي كنت �آخر من
تكلّ���م مع الرئي����س الراحل ،فقد عرف
ب�شار ذلك من ال�سن�ت�رال ،وات�صل بي
ليعلمني بوفات���ه ،وي�س�ألني عن �آخر
الكلمات التي حت ّدث بها ،فح ّدثته بها
كما جاء يف حلقة �سابقة.
وي�ش�ي�ر الرئي�س حل���ود هنا� ،أن
البنانيني وع���رب وفرن�سيني كانوا
يراهنون على وف���اة الرئي�س حافظ
الأ�س���د ع���ام � ،1998أو خ�ل�ال �أ�شهر
قليل���ة على �أبعد تقدي���ر ،و�أن ب�شار
الأ�سد لن ي�صبح رئي�س ًا للجمهورية،
كما �أ�رشت يف حلق���ة �سابقة ،لأنهم
بب�ساط���ة ال يري���دون ا�سرتاتيجي���ة
النظ���ام ال���ذي ال يتخل���ى عن حقه
واملطالبة به ب�ش���كل دائم وم�ستمر
دون �أن يقدم �أي تنازل ،وبالتايل هم
كان���وا ال يري���دون �أن ي�صل الرئي�س
ب�شار الأ�سد �إىل قيادة �سورية ،حتى
ال ي�ستمر هذا النهج القومي الثابت،
وكما عملوا معي ،لأنهم ال يت�صورون
�أحداً يقف يف وجههم ،ما يعني �أنهم
ال يري���دون �أن ي�ستم���ر نهج حافظ

الأ�سد ويتوا�ص���ل ،ومن هنا ،منذ
اليوم الأول لت�سلُّم الرئي�س ب�شار
الأ�سد �سلطاته الد�ستورية با�رشوا
بالت�آم���ر علي���ه ،لك���ن الرئي�س
ال�ش���اب كان �أه ًال للمهمة ،فواجه
امل�ؤام���رات املختلف���ة التي نرى
الكثري من ف�صولها اليوم.
وي�ؤك���د الرئي����س حل���ود �أن
جتربت���ه تثبت �أن بع�ض اخلطوط
ال�سورية ،م���ن �أمثال عبد احلليم
خ���دام وغازي كنع���ان وغريهما،
كانوا فاحت�ي�ن عل���ى ح�سابهم،
وعل���ى حد تعب�ي�ر البع�ض� ،إنهم
يف «جي���ب» الرئي����س الراح���ل
رفيق احلريري ،ولهذا كان الرئي�س
ب�شار الأ�سد على قدر امل�س�ؤولية،
وا�ستم���رت الأمور نحو عام حتى
ا�ستط���اع ان يقلّ���م �أظاف���ر هذه
ال�شخ�صيات ومراكزها.
لكن التط���ورات التي ح�صلت
وبلغت ذروتها يف اغتيال الرئي�س
رفيق احلري���ري ،كان من �أهدافها
تغيري املعادالت وقلب الأو�ضاع.
وعند نداء جمل����س املطارنة
املوارن���ة الذي �صدر يف � 20أيلول
ع���ام  2000بع���د االنتخاب���ات
النيابية ،وال���ذي �أطلق ما ي�سمى
حراك من �أج���ل خروج ال�سوريني
من لبنان ،ي�ؤكد الرئي�س حلود �أن
كل ذل���ك كان بدف���ع من اخلارج،
وحتديداً م���ن الأمريكيني ،ولي�س
املطارنة الذين حركوا ذلك ،بل �إن
البع�ض م���ن الذين يعتربون �أنهم
ميون���ون على بع����ض املطارنة،
وب�إيع���از م���ن اخل���ارج ،با�رشوا
مبهاجمت���ي من �ساح���ة بكركي،
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لأنه���م اعت�ب�روا �أن االن�سح���اب
«الإ�رسائيل���ي» ح�ص���ل ،و�إميل
حلود يرف����ض ال�سالم ،فاملطلوب
هو اخلال�ص منه� ،إذ كيف لرئي�س
لبناين �أن يقف يف وجه �أولربايت؟
هذا الرجل ال يرد على �أحد ،فكانت
اخلطة للخال�ص من���ي لأنه رمبا
برحيلي ح�س���ب اعتقادهم ي�سهل
رحيل حافظ ثم ب�شار الأ�سد.
ويتن���اول الرئي����س حلود �أول
قم���ة عربية ح�رضه���ا يف م�رص،
حيث فوجئ بدعوته لإلقاء كلمة
فـ«دعوت القادة العرب لأن
فيها،
ُ
ينتبهوا ملطال���ب �شعوبهم ،لأنها
�ست�سبقهم ،كما دعوتهم ملتابعة
ما يجري يف فل�سطني».
يف هذه القمة تق���رر �أن تُعقد
القمم العربي���ة دوري ًا يف كل بلد
عربي ح�سب الأح���رف الأبجدية،
فكانت الأردن هي �أول دولة عربية
ت�ست�ضيف القمة بعد هذا القرار.
يف الأردن ،وقبي���ل �أن يلق���ي
وزي���ر خارجية الإم���ارات كلمته،
جاءين ع�ضو يف الوفد الإماراتي،
و�أعلمني �أن الوزي���ر �سيقرتح �أن
ي�ست�ضيف لبن���ان القمة املقبلة
بد ًال من الإمارات ،تقديراً لإجنازه
التحري���ر ،فهل تر�ض���ى؟ ف�أعلنت
قبويل ذلك فوراً.
يف اليوم الت���ايل ،والذي كان
�سي�صدر فيه القرار� ،أعلمني رفيق
�ش�ل�اال �أن ق ّذاف ال���دم يدور على
الوف���ود العربية ويطل���ب منهم
عدم قبول ا�ست�ضافة لبنان للقمة
املقبل���ة ،لأن لليبيا م�شكل معه،
فتحركت على الفور ،حيث وجدت
ُ
بع����ض القادة الع���رب يف �إحدى
الغرف ،والرئي����س معمر القذايف
يتحدث مع يا�رس عرفات ،فحاول
يرين،
القذايف �أن يتظاهر ب�أنه مل َ
وطرقت على كتفه
فتقدمت من���ه
ُ
ُ
وخاطبته� :ألي�س من العيب عليك
�أن تدع���وا القادة الع���رب لعدم
املج���يء �إىل لبن���ان ،الذي يبقى
الدول���ة الوحيدة الت���ي انت�رصت
على العدو «الإ�رسائيلي»؟
فوقف القذايف م�ؤك���داً رف�ضه
لذل���ك ،فدعوتُ���ه لأن يطل���ب من
ق��� ّذاف الدم التوق���ف عن حركته،
وهذا م���ا ح�صل ،ودعاين لأن �أجد
ً
ح�ل�ا لق�ضية الإمام ال�سيد مو�سى
ال�صدر ،فت ّم ت�شكيل جلنة لبنانية
 �سوري���ة � -إيراني���ة  -ليبية،لكنها مع الأ�سف ال�شديد مل ت�صل
�إىل نتيجة.
وهك���ذا ا�ست�ضاف لبنان القمة
العربية عام  ،2002ولوال املوقف
الإماراتي لكان لبنان يلزمه �أكرث
من ع�رش �سنوات حتى يتم ّكن من
ا�ست�ضافة القمة العربية.

�أحمد زين الدين
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استيالء الزوج على راتب زوجته ..مسموح أم ممنوع؟
يعط���ي الإ�س�ل�ام للم���ر�أة حق
الت��ص�رف الكام���ل يف مالها ،ومع
نزولها �إىل العمل �أ�صبح «مفرو�ض»
عليه���ا «عُ رف���اً» امل�شارك���ة يف
م�صاري���ف البيت� ،س���واء كان ذلك
بر�ضاها �أو رغم ًا عنها.
ي�شري خ�ب�راء علم االجتماع �إىل
�أن بع�ض الرجال يربرون الطمع يف
رات���ب الزوجة ب�أن���ه ناجت عن قلة
وعي املر�أة ،لأنه من وجهة نظرهم،
وكما يدّعون ،ف�إن املر�أة ال ت�ستطيع
�أن تتحمل م�س�ؤولي���ة الإنفاق ،وال
تُدبّ���ر الكثري من الأم���ور ،ومبا �أن
الرجال ه���م الأعلم ،لذا فهم الأح ّق
والأف�ضل يف �إنف���اق راتبها ،وكثرياً
ما يت�سبب ذلك ب����أن ت�شعر بع�ض
الزوج���ات بالإهانة واملذلة عندما
ي�ستويل الزوج على راتبها بطريقة
مبا�رشة �أو غري مبا�رشة.
وي�ش�ي�ر اخت�صا�صي���و احلي���اة
الأ�رسي���ة �إىل �أن الزوج���ة تخ���رج
للعمل وتع���ود �إىل البيت جمهدة،
وتعمل �أي�ض���اً ،ويف النهاية يكون
الزوج هو املتحكم يف الأموال ،و�إذا
م���ا رغبت املر�أة يف �رشاء �شيء ما
ف�إنها ت�أخ���ذه من راتبها امل�ستوىل
عليه من قبل ال���زوج ،والأنكى �أن
بع�ض الرج���ال يعتربون �سماحهم
للزوجة باخل���روج للعمل يعطيهم
احل���ق يف اال�ستف���ادة م���ن راتبها
للم�ساع���دة يف �أعب���اء البيت ،و�إال
ف����إن الرجل لن يجن���ي من عملها
�سوى الك�آبة والتعا�سة.
كما ربطت درا�س���ة حديثة بني
زيادة رات���ب الزوج���ة وتق�صريها
فى مهامها املنزلي���ة ،فكلما ازداد
ت روات���ب الن�س���اء املتزوج���ات
ق��� ّل عملهن املن���زيل ..وذكر كاتب
الدرا�س���ة �أن���ه ال عالق���ة لت�ضا�ؤل

ِ
أنـت

عمل امل���ر�أة مبا يك�سبه زوجها ،بل
مبا تك�سبه ه���ي ،الأمر يتعلق فقط
مبقدار ما تك�سب���ه املر�أة ،ف�إذا كان
راتبها كبرياً �ستُم�ضي وقت ًا �أقل يف
العمل املنزيل.
وعلى هذا الأ�سا�س ي�ؤكد البع�ض
�أن املر�أة عليه���ا تعوي�ض ما يفقده
املنزل �أثناء عدم تواجدها بامل�شاركة
فى امل�صاريف ،بالرغم من �أن الزوج
له القوام���ة ،وهو امل�س����ؤول الأول
عن الإنفاق ،لكن م���ن ناحية �أخرى
لو نظرن���ا �إىل العامالت لوجدنا �أن

احلياة االقت�صادي���ة فر�ضت عليهن
امل�شاركة بدون كلل �أو ملل لتحقيق
اال�ستقرار املادي والأ�رسي.
الإ�سالم ال يبي����ح ا�ستيالء الزوج
عل����ى راتبه����ا بغري ر�ضاه����ا وطيب
نف�سها ،و�أخذ �ش����ي منه كُرهاً� ،سواء
�أكان هذا الإك����راه مقنّع ًا �أو مك�شوفاً،
ف�إنه يُعترب غ�صب����اً ،والغ�صب حرام
عل����ى املغت�صب ،ويج����ب عليه رد
املغ�صوب مل����ن اغت�صب منه ،وعقد
الزوجي����ة ال ي��ب�رر �أي �ضغ����ط على
الزوجة.

رمي اخلياط

فَ ن

وطــفـــــلك

اإلتيكيت

أخطر األخطاء التربوية ..فاحذريها ()2/1
الرتبية فن وعلم ومهارة ،لكننا يف
كثري من الأحي����ان نربي �أبناءنا على
موروث تربوي خاطئ� ،أو نت�رصف مع
�أبنائن����ا كردة فعل �رسيع����ة �أ�سا�سها
الغ�ضب والع�صبي����ة ،وتكون النتيجة
دماراً تربويا للأبن����اء ال ن�شعر به �إال
بعد فوات الأوان ،وكم من حالة �سيئة
تربوي ًا ر�أيتها ب�سبب االجتهاد اخلاطئ
للوالدين ،فالرتبية علم نتعلمه ومهارة
نتدرب عليها وفق منهج �سليم وقواعد
تربوية ثابتة ،وله����ذا �أنزل اهلل تعايل
القر�آن الكرمي كمنه����ج تربوي لتزكية
النفو�س و�إ�ص��ل�اح املجتمع ،وجاءت
ال�سنة النبوية وال�سرية العطرة معينة
للمربني يف املنهج العملي التف�صيلي
لعالج امل�شاكل الرتبوية ،ثم ت�أتي من
بعد ذاك اخلربات والتجارب احلياتية
يف عامل الرتبي����ة ،ومن يت�أمل واقعنا

من جهة �أخ���رى ،قد يكون راتب
الزوج���ة �أحد الأ�سب���اب التي تقي
البنات من �شب���ح العنو�سة ،حيث
يف�ضّ ل بع�ض الرجال  -مع الأ�سف
 الزواج من عاملة مبرتب م�ستقروثابت ،لت�ساهم ب�شكل �أ�سا�سي يف
م�رصوف البيت ،وم���ن هنا ظهرت
هناك ح���االت عديدة ال يكون فيها
�أمام املوظف ال���ذي يتقا�ضى راتب ًا
حم���دوداً ح���ل �آخر �س���وى البحث
عن رفيق���ة درب تكمل ن�صف دينه،
وتدعمه مادي ًا لبناء �أ�رسة.

وهن���ا يلف���ت متخ�ص�ص���و علم
االجتم���اع �إىل �أن ��س�رّ هذا البحث
يرج���ع �إىل الو�ض���ع االقت�ص���ادي
ال�سيئ ،وامل�صاري���ف التي مل تعد
تقت�رص على احلاجيات الأ�سا�سية،
ب���ل �أ�صبحت ت�شمل �أم���وراً ثانوية
مل يعد بالإم���كان اال�ستغناء عنها،
م�شريي���ن �إىل ع���دم تقبُّ���ل الرجل
ال�رشق���ي ،رغم حت��ض�ره وتطوره،
فكرة التعاون يف الأعمال املنزلية
وم�ساعدة زوجته.
ويقول االخت�صا�صيون« :املر�أة
التي تتطلع �إىل النجاح يف حياتها
العملي���ة والعائلية ،جت���د نف�سها
م�ضط���رة الختيار العم���ل الذي ال
يتعار�ض م���ع دورها الطبيعي يف
احلي���اة� ،أم���ا �إذا كان طموحها ال
يتوافق مع هذه املتطلبات ،وقررت
ممار�سة وظيفة قد ت�ؤثر �سلب ًا على
واجباتها الأ�رسي���ة ،فهي بالت�أكيد
�ستعاين ،وقد تف�شل».
وي�ؤكد خ�ب�راء علم االجتماع �أن
راتب الزوجة �أهم �أ�سباب اخلالفات
الزوجية ،ب�سب���ب �إ�رصارها �أحيان ًا
على عدم �إدماج مرتبها مع مرتب
الزوج للمعاون���ة يف امل�رصوفات
املنزلي���ة� ،أو ب�سبب �إ�رصار الزوجة
من وقت �إىل �آخر على �إلقاء ال�ضوء
عل���ى �أن له���ا دخله���ا اخلا�ص، �أو
الرتكي���ز عل���ى �أن دخله���ا يفوق
دخل���ه؛ مبا يجرح كرامته، وال يجد
متنف�س ًا حلالت���ه النف�سية ال�سيئة
غري اختالق اخلالفات وامل�شاكل، ما
ي�ؤدي �إىل كث�ي�ر من حاالت الطالق
والعن���ف الأ�رسي ،كم���ا قد يت�سبب
هذا الو�ض���ع ب�ضغوط نف�سية تنتج
عنها الإ�صابة بالأزمات القلبية.

الرتب����وي داخ����ل البيوت يج����د  -مع
الأ�س����ف � -أنه بعيد كل البعد عن هذه
امل�ص����ادر الذهبي����ة الثالث����ة للرتبية
املتميزة.
وم����ن �أخط����ر امل�ش����اكل التي يف
الغالب يقع فيها الوالدان:
مراقبة �أوالدنا الدائم����ة؛ كمراقبة
الكام��ي�رات املعلق����ة يف البن����وك
وال���ش�ركات ،والتي تعم����ل � 24ساعة
يف الليل والنه����ار .هذا ال�سلوك ي�ؤدي
�إىل �سلبيات تربوية كثرية ،منها عدم
الثق����ة وقلة االح��ت�رام ،والتالعب يف
تنفيذ التوجيهات ..وال�صواب �أن نراقب
�أبناءنا يف ف��ت�رة و�أخرى� ،أو �أن تكون
املراقبة عن بُعد من غري �أن ن�شعرهم
ب�أننا نراقب حتركاتهم.
نتدخ����ل يف كل تفا�صي����ل حي����اة
�أبنائن����ا؛ يف مالب�سه����م وطعامه����م

ولعبهم ،وحتى يف ذوقهم ،وهذا تنتج
عن����ه �شخ�صية مه����زوزة ،و�ضعف يف
اتخاذ القرار ،ويف هذه احلالة �سيتعود
على االعتماد على والديه بكل �شيء،
وال�صواب �أن نرتك لهم حرية االختيار،
مع التوجيه اللطيف ،ولعل من غرائب
ما ميرّ معنا يف احلياة رجل كبري يف
ال�سن يت�صل ب�أمه لي�س�ألها عن نوعية
املالب�س الت����ي يلب�سها� ،أو ماذا ي�ضع
يف حقيبة ال�سفر قبل مغادرته البالد!
�إعطاء االهتمام املبالَغ فيه للطفل
الوحيد �أو املري�ض مر�ض ًا مزمناً ،وهذا
ي�����ؤدي �إىل مترّد الطفل عل����ى والديه،
وعدم ا�ستجابته للتوجيهات والأوامر
الوالدية ،بالإ�ضافة �إىل تكبرُّ ه وغروره
عليهما ،ونرى يف جمتمعاتنا حاالت
كثرية من هذا ال�صن����ف� ،إىل درجة �أن
الوالدين فقدا ال�سيطرة على �أبنهم.

• لباقة التعامل مع الأطفال
للتعام���ل م���ع الأطف���ال �أ�سلوب
خا�ص ك���ي حت�سني هذه املهمّة ،وكي
ال ت�ؤث���ري ولو قيد �أمنل���ة �سلبي ًا على
نف�سية الطف���ل �أو تزعجي والدته عن
غري ق�صد:
بغ�� ّ���ض النظر عن حمبّتك للأطفال
ب�شكل ع����ام �أو ال ،م����ن ال�رضوري �أن
تلقي حتية ول����و ب�سيطة على الطفل
�أمامك ،وا�ضعة على جنب �آرائك فيه،
وبرتبيته وبالأمومة ككلّ.
ال ت�سمح���ي لعاطفتك ب�أن تدفعك
حلمل الطفل من كر�سيه من دون �س�ؤال
الوال���دة ،وامتنعي كلي��� ًا عن تقبيله،
لأ ّن ه���ذا ت�رصّف من���ايف لأ�سا�سيات
معاملة الأطفال ،لأ ّن القبل قد ت�سبب
له احل�سا�سي���ة وظهور البثور ..ميكنك
اال�ستعا�ضة بتقبيل يده ب�شكل خاطف.
امتنع����ي كلي���� ًا ع����ن توجي����ه
املالحظ����ات للوال����دة ،خ�صو�ص ًا عن

�شكل الطف����ل �أو مالب�س����ه ،ل�ست يف
مباراة ملكة جمال كي تقيّمي جمال
الولد بعني �أمّه �أو تقرين ن�سبة ذكائه
وتفاعله و�شكله بغري �أطفال .ال مكان
هن����ا �إالّ لالط����راءات الإيجابية ،لأنّك
بذلك �ستم�سّ ��ي�ن الأم �أكرث بكثري ممّا
تتوقعني �أو تظنني.
يف ح����ال �س ّب����ب لك الطف����ل �أية
خا�صة
فو�ضى� ،أو قام بك�رس �أغرا�ض ّ
ب����ك �أو باملن����زل ،امتنع����ي كلي ًا عن
توبيخ����ه �أو �رضب����ه ،فه����ذا خط أ� ال
يُغتفر .عو�ض ًا عن ذلك ميكنك توجيه
املالحظ����ة للأم بقولك بلطف� :أرجوك
حاويل جلم طفلك ،ولي�س العك�س.
قد حتبّني �أن تقدمي للطفل طعام ًا
�أو �سكاكر ي�أكلها ،ت�أكّدي قب ًال �أي قبل
�أن تري����ه الطعام من والدته �إن كانت
ال متانع من �أن يتناول هذا النوع� ،أو
�إن كانت تخ����اف عليه من االختناق،
وعندها �إياك �أن تقومي ب�إقناعها ،بل
راعي قرارها.
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الفول األخضر ..لمرضى السكري وارتفاع ضغط الدم
يُعت�ب�ر الف���ول الأخ��ض�ر �أحد
�أ�صناف البقولي���ات املحبَّبة لدى
فئ���ة كبرية من النا����س ،وال تخلو
عادة غالبي���ة املوائد العربية يف
ه���ذا الوقت من العام من الوجبات
الت���ي يدخل فيها الف���ول الأخ�رض
كعن��ص�ر �أ�سا�سي ،ويقدَّم يف �أطباق
متنوعة.
يحت���وي الف���ول الأخ�رض على
الكثري م���ن الفيتامينات والأمالح،
كالبوتا�سيوم والف�سفور� ،إىل جانب
احتوائه عل���ى احلديد ومواد �أخرى
تقوي املناعة لدى الإن�سان.
يحت���وي الف���ول الأخ�رض على
الكثري من الفيتامين���ات والأمالح
كالبوتا�سيوم والف�سفور� ،إىل جانب
احلدي���د وعنا��ص�ر �أخ���رى تقوي
املناعة ل���دى الإن�سان ،فوجبة من
الفول تعترب كاملة و�صحية وتقاوم
�إجهاد وتعب اجل�سم.
كما �أن الفول مه���م للأ�شخا�ص
الذين يعان���ون من مر�ض ال�سكري،
وذل���ك الحتوائه على الألياف التي
ال يه�ضمه���ا اجل�س���م ،فيقوم الفول
بامت�صا�ص ال�سك���ر من اجل�سم ،ما
ي����ؤدي �إىل تخفي����ض ن�سبة ال�سكر
املخزَّنة فيه.
ويعمل الفول كذلك على خف�ض
م�ستوى �ضغط ال���دم العايل ،لأنه
ي�ساع���د عل���ى ال�شع���ور بال�شبع،
وي�ستغرق م���دة طويلة يف املعدة
من �أجل �إمتام عملية ه�ضمه.
ويحل الف���ول م���كان وجبة من
اللحوم ،كونه يحت���وي على ن�سبة
عالية من الربوتني ،لكنه يفتقر �إىل
بع�ض الأحما�ض الأمينية ،ولذلك ف�إن
تناوله مع احلب���وب كالقمح والأرز،
ميثّل وجبة كاملة من الربوتني.
وميتاز الف���ول برتكيبته الغنية

باملركبات الت���ي جتعل من الفول
خ�ضاراً ممتازة فيما يخ�ص تنظيم
الهرمونات ،لكن يُن�صح الأ�شخا�ص
الذين يعانون من ع�رس يف اله�ضم
وا�ضطراب���ات يف املعدة من جتنُّب
تناول الفول� ،إ�ضافة �إىل الأ�شخا�ص
الذين ي�سبب له���م تناول الفول ما
يعرف بـ«تفوّل الدم».
«مر����ض التفوُّل» ه���و فقر دم

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

انح�ل�ايل ب�سب���ب نق����ص «انزمي
الكلوك���وز  6ديهايدروغيناز» يف
كريات الدم احلم���راء .لدى تعر�ض
املر�ض���ى للم���واد امل�ؤك�سدة مثل
الفول �أو لقاح���ه �أو بع�ض الأدوية،
ي�ؤدي ذلك �إىل انحالل حاد لكريات
الدم احلمراء ،وحدوث فقر دم حاد.
وب�ش���كل مب�سّ ط ميك���ن تعريف
مر����ض «التف���وّل» ب�أن���ه �أح���د

الطعام ف�إنه يح���ول دون �إ�صابتها
ب�أمرا�ض �رسطانية ،كما ي�ساعد زيت
الفول الأخ�رض على �رسيان الدماء
�إىل الرح���م ،واحلف���اظ �أي�ض ًا على
ا�ستقرار ال���دورة الدموية ،م�شريين
�إىل �أن درا�ساته���م وبحوثه���م هذه
للتو�صل
ُّ
ا�ستغرقت حواىل � 28شهراً
�إىل هذه النتيجة ،كما �أنهم تو�صلوا
�إىل اجل���زم ب����أن الف���ول الأخ�رض
وحمتويات���ه الع�ضوي���ة ،وبالتايل
�أوراق �شجرت���ه ال�صغرية ت�ستطيع
م�ساعدة الن�ساء الالتي دخلن �سن
الي�أ�س على احليلولة دون الإ�صابة
ب�أمرا�ض �رسط���ان الثدي ،وذلك من
خ�ل�ال فت���ح ه���ذه الأوراق جمرى
�رشايني الدم التي ت�صل �إىل الثدي،
وقد قام���وا بتجربته���م هذه على
حواىل  300امر�أة.
تن���اول الف���ول م���ع البندورة
والب�ص���ل والطحين���ة� ،أو البي����ض
وزيت الزيتون ،يزي���د من الأهمية
الغذائية له.
ن�صائ���ح هامّ���ة للم�صاب�ي�ن
بـ«�أنيميا الفول»:
 يُن�صح بتجنُّب جميع الأطعمةاملتع���ارف �أنها ت�سب���ب تك�سرُّاً يف
الدم ،وعدم التهاون يف هذا الأمر.
 جتنُّب تناول الفول ،والعد�س،والبزيالء ،واحلمّ�ص ،والفا�صولياء،
والهليون.
 عدم تناول كميّ���ات مرتفعةم���ن الفيتام�ي�ن «ك» والفيتامني
«�س» (خ�صو�ص ًا �أقرا�ص الفيتامني
�س الفوّارة).
 على كل امل�صابني بـ«�أنيمياالف���ول» تنبيه الطبي���ب املعالج
على �أنهم م�صابون بهذا املر�ض كي
يتمكن من �إعطائهم �أدوية م�أمونة
ومنا�سبة لو�ضعهم.

الأمرا����ض الوراثية التي تنتقل من
الآباء �إىل الأبناء ،وتنت�رش الإ�صابة
عن���د الأطفال الذك���ور ب�شكل �أعلى
من الإن���اث ،لكن هذا ال يعني عدم
�إ�صابة الإناث� ،إمن���ا ت�سجَّ ل ن�سبة
�إ�صابة �أقل من الذكور.
وي�شري العلماء الأمل���ان �إىل �أن
املر�أة لو قامت بو�ضع حواىل 100
غرام يومي ًا م���ن نباتات الفول يف

 - 4 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1مي�س���ح على ج�سمه الده���ن وغريه  /ن�صف
1
�سكون
 - 5ن�ص���ف نورة  /مكان وخمزن البيع  /حيوان
2
يعي�ش يف الغابات ويف القارة القطبية ال�شمالية
3
 - 6جمموع���ة م���ن النا�س منتدب���ة لعمل ما /
4
يرتددن على مكان حمدد
 - 7ما يخرجه الطائر م���ن طعام بعد ه�ضمه /
5
مت�شابهان � /أ�شار بعمل �شيء ما
6
 - 8ل�سق���ي النب���ات  /جزء من وح���دة العملة
الأمريكية
7
 - 9اال�س���م االول ملنا�ضل وبط���ل اال�ستقالل يف
8
جنوب افريقيا –  /خمرتع التلفزيون
 - 10ن�صف مفرز  /خمرتع الكامريا (معكو�سة)
9
عــمـــودي
10
 - 1خمرتع الدراجة النارية املوتور�سايكل
 - 2خمرتع الآلة الكاتبة
 - 3خم�ت�رع خط انتاج ال�سي���ارات  /يو�صف به
�أفــقــي
العِ رق الب�رشي مبعنى �أن له امتداد
 - 1يتوقف  /خمرتع املخرطة
 - 2ع�صف���ور جاء يف اغنية لف�ي�روز  /الأر�ض املمتدة  - 4هدم  /اال�سم الأول ملمثل �أفالم جيم�س بوند
�سابق
حتت القدمني
 - 3طريق مبني بني مكانني مرتفعني � /سجن �أمريكي  - 5خم�ت�رع ق�ضيب منع خطر ال�صواعق  /ن�صف
ناقد
�شهري ا�صبح مزارا لل�سياح ومعناه الق�رص

الحل السابق
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

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

عاشت  15عامًا دون استخدام النقود
ا�ستطاعت �سي���دة �أملانية �أن تعي�ش
مدة  15عام ًا دون ا�ستخدام النقود متاما.
وكانت ال�سيدة هايدمياري ( 69عاماً)
تق���وم ب����إدارة متجر لل�صاب���ون مبنطق
املقاي�ضة املعروف بـ«خذ و�أعط» ،دون
�أن تنفق مليم ًا واحداً طوال  15عاماً.
ومبنط���ق «احلاج���ة �أم االخرتاع»،
كانت ت�سعى ال�سيدة هايدمياري مل�ساعدة
امل�رشدين يف منطقة دورمتوند ب�أملانيا،
وقالت �إنها ق���ررت �أن متكنهم من ق�ضاء
حوائجهم ،ف�أن�ش�أت لهم متجراً ال يتطلب

�أي �شكلٍ من �أ�ش���كال التبادل النقدي ،بل
تبادل ال�سلع بنظام جتارة املقاي�ضة.
يف بداي���ة الأم���ر مل يعتق���د ه�ؤالء
امل��ش�رّ دون جن���اح ه���ذه الفك���رة ،لكن
�رسعان ما حتوّلت فكرتها �إىل ظاهرة يف
منطقة دورمتوند.
الطري���ف �أن هايدمياري مل متتلك يف
حياته���ا �سوى  200ي���ورو ،وتعي�ش الآن
يف املتجر وال متلك �سوى متعلقاتها يف
حقيبة �صغرية ،لكنها كما تقول� :سعيدة
مل�ساعدة امل�رشّدين.

ً
أحرقت  35ألف دوالر ..خطأ!

يف حادث���ة غريبة وحمزنة ،قامت امر�أة �صينية تدعى «ان هاو» ب�إحراق �أكرث من
� 200ألف ين� ،أي ما يعادل � 34ألف دوالر ،دون ق�صدها.
وبح�س���ب املعلومات فقد �أرادت هذه املر�أة ( 35عاماً) حت�ضري كوب من ال�شاي ،وقد
ن�سيت متام ًا �أن زوجها كان قد �أخفى نقوداً يف موقد احلطب قبل ذلك بيومٍ واحد ،حيث
رم���ت «هاو» عوداً من الثقاب على بع����ض الأوراق يف املوقد ،وعندما عادت لت�ضيف
بع�ض اخل�شب ر�أت الكي�س البال�ستيكي املليء بالنقود وقد احرتق متاماً.
وق���د كان ه���ذا املبلغ عبارة عن �أج���ور لعمال يعملون يف ال�رشك���ة التي ميلكها
الزوج ،وكان قد خ ّب�أها الزوج «وانغ بن» ( 30عاماً) هذه النقود يف املوقد لأنه اليثق
بالبنوك مطلقاً.
وقد �شعر الزوج بحزن �شدي���د خل�سارته املبلغ �إال �أنه �سامح زوجته لأنها مل تكن
تق�صد الأمر ،ولأن حزنها كان �شديداً �أي�ضاً.
و �سي�ضطر «وانغ» لالقرتا�ض من الأهل وبع�ض الأ�صدقاء لدفع �أجور العمال ،حتى
تتح�سن �أحواله ،م�ؤكداً �أنه �سيخرج من هذه ال�ضائقة املالية ،و�سيتغلب عليها.
تـــ�صـــــدر عـــــــن
�شــركــة الـقـــلــم
للإعالم �ش.م.م.

أحدث حادثة طالق
في األردن
اختلف���ت وتعددت ح���وادث الطالق يف
دول العامل العربي� ،إال �أن هذه احلالة كانت
الأغ���رب يف الأردن .فقد اختل���ف الزوجان
حني كانا ي�ستقالن مركبة �أجرة للذهاب �إىل
�أحد «املوالت»� ،إال �أن الزوجة اختلفت مع
زوجها راف�ض���ة هذا «املول» ومطالبة �إياه
بالذهاب �إىل مول �آخر بالقرب منه ،م�شرية
�إىل �أنها ملّت منه.
وبعد جدل طوي���ل �أ�صابت الزوج حالة
ه�ستريية من زوجته ،ونزل من «التاك�سي»،
لك���ن زوجته رف�ض���ت الن���زول ،م�رصة يف
مطالبتها يف الذه���اب �إىل «املول» الآخر،
ف�أخ���ذ الزوج بال�رصاخ وانهال عليها ب�سيل
م���ن ال�شتائ���م ،متهم ًا �إياه���ا ب�أنها حتاول
فر����ض ر�أيها عليه دائم ًا  ،ليكون رد الزوجة
يف نهاية ذلك ال�شج���ار بطريقة ا�ستفزازية
قائل���ة« :لو ب���دي �أ�سمع كالم���ك بتخرب
الدنيا ..اركب التك�سي وبال ف�ضايح ..يال»..
ردة فعل ال���زوج كانت ب�أن يرمي ميني
الطالق �أك�ث�ر من مرة ،وب�ص���وت عال �أمام
امل�ل��أ« :واهلل ما بتنزيل ..طالق طالق طالق
طالق» ..وغادر املكان.
الطري���ف يف ردة فع���ل �سائ���ق �سيارة
الأج���رة �أنه ت�ضامن مع ال���زوج وخرج من
مركبت���ه وقال« :واهلل ما بو�صلك وال مكان..
خرّبتو البلد ..اطلعي بره بطلت ا�شتغل»!
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:

