ّ
للتطوع في «اليرموك»
دعوات فلسطينية
عُلم �أن دعوات �أطلقت م�ؤخراً من قبل ف�صائل يف املقاومة
الفل�سطينية ،لل�شباب الفل�سطيني يف خميمات لبنان ،للتطوّع
ملواجهة اجلماعات الإرهابية والتكفريية يف خميم الريموك
جنوب دم�شق ،ال�سيما تنظيم «داع�ش» الذي وفّرت له «جبهة
الن�صرة» كل �أ�سباب الت�سلل �إىل املخيم ،ال��ذي يعاين �أهله
و�سكانه �أ�سا�ساً من �إرهاب و�إذالل اجلماعات التكفريية ..لكن
مل يُعلم بعد حجم التجاوب مع هذه الدعوات.

ألمـــــــة واحـــــــدة
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أحــداث

االفتتاحية

إيران النووية ..نصر لألمة
مير وق���ت لي����س بالق�صري حتى ي���درك حجم
ق���د ّ
االنت�ص���ار اال�سرتاتيجي والتاريخي الذي حققته �إيران
يف ملفها النووي ال�سلمي ،ذاك االنت�صار الذي متثل يف
طبيع���ة وم�ضمون اتفاق الإطار للحل ال�سلمي الذي مت
التو�ص���ل �إليه يف جنيف بعد � 12سنة من املفاو�ضات
ال�شاق���ة بني �إي���ران من جهة ،وال���دول املنت�رصة يف
احلرب الثانية م�ضافة �إليها �أملانيا من جهة �أخرى.
نقول هذا لأن النظام الدويل الذي �أخ�ضع له العامل
وفر�ض���ه ه�ؤالء املنت�رصون قام على ا�سرتاتيجية منع
القوة عن الآخر ،ومنعه م���ن امتالك م�صادرها� ،إال �إذا
كان تابع ًا �أو م�ستخدم ًا لدى جمموعة «الكبار» .ولأن
الطاقة النووية بوجهي ا�ستعمالها املدين والع�سكري
ُتعت�ب�ر يف الع�رص احلديث �أحد �أهم م�صادر القوة ،فقد
كانت وما زال���ت حمظورة على غري ن���ادي الأقوياء،
وهنا �أهمي���ة ما حققته �إي���ران يف جنيف ،حيث �إنها
مت ّكنت ،ومع املحافظة على �سيادتها وقرارها امل�ستقل
بالكامل ،من ك�رس االحتكار والدخول �إىل النادي النووي
الدويل دون التنازل عن حق �أو تفريط مب�صلحة� ،سواء
ذاتية �أو �إقليمية �أو دينية.
ومن يراجع االتفاق  -الإط���ار ذاك ،ويدر�س حقوق
وموجبات الأطراف في���ه ،ي�صل بكل و�ضوح �إىل وجود
تبادل بني �أمرين:
� -1إق���رار غربي لإيران ب�رشعي���ة امتالكها للتقنية
كافي نْي الحتياجاتها ال�سلمية،
النووية بحجم و�سقف َ
م���ع �إلغاء كاف���ة العقوبات التي فُر�ض���ت عليها منذ
� 10سنوات ب�شكل ظ���امل ع ّقد الكثري من امل�سائل التي
تت�صل بحياة ال�شعب واقت�صاد الدولة.
 -2الت���زام �إي���ران باالمتن���اع عن �إنت���اج القنبلة
النووي���ة والقبول بتحقق دويل من جدية هذا االلتزام،
علم��� ًا �أن �إيران ال تريد �أ�ص ًال ه���ذه القنبلة العتبارات
�رشعي���ة دينية ت�ؤك���د حرمة امتالكه���ا وا�ستعمالها،
كما والعتبارات ع�سكري���ة ت�ؤكد عدم جدوى امتالكها
يف مواجهة م���ن ميلك الآالف م���ن الر�ؤو�س النووية..
ما يعني �أن �إيران �أخ���ذت ما تريد ،وهو حق م�رشوع،
و�أعطت ما ال تريد ،وما ه���و �أ�ص ًال وهم �أو تلفيق راكز
يف الذهن الغربي.
كر�س���ت �إي���ران نوويتها
وم���ع ه���ذه املعادل���ة ّ
قوتها التي تتعاظم مبا يجعل
وا�ستقالليتها ،و�أك���دت ّ
منها دولة كربى يف الإقليم والعامل ،كما �أنها احتفظت
بكل مبادئه���ا و�سيا�ساتها املعلنة �ض���د «�إ�رسائيل»
واال�ستعم���ار ب���كل وجوهه ،مع الت�أكي���د على حقوق
ال�شع���وب املظلوم���ة ،ودع���م املقاومة بق���وة ،حيث
�ستتح���رك �إي���ران الآن وبعد تخففها م���ن العقوبات
بفعالي���ة وت�أث�ي�ر �أكرب ،وه���ذا ما
�سي�ص���ب حتم ًا يف
ّ
م�صلحة امل��ش�روع اال�ستقاليل التح���رري الذي ترفع
�إيران �شعاره ،ويعمل حمور املقاومة على حتقيقه.
العميد د� .أمني حممد حطيط
www.athabat.net
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االنتخابات الرئاسية ..بين األحالم والكوابيس

البطاركة يربطون الوجود امل�سيحي امل�شرقي بالفراغ الرئا�سي مع �أن كل ر�ؤ�ساء اجلمهورية عجزوا عن جمع امل�سيحيني اللبنانيني

منذ اجلل�سة الأوىل التي دعا فيها الرئي�س
نبي���ه ب���ري �إىل انتخاب رئي����س للجمهورية
واللبنانيون يدركون �أن كل جل�سة يدعو �إليها
ت�أتي من باب رفع العتب والعمل بالد�ستور ال
�أك�ث�ر وال �أقل ،لكن الالفت �أن فريق ًا من النواب
يمُ ع���ن يف احلديث ع���ن �رضورة الن���زول �إىل
املجل�س النتخاب الرئي�س ،ويتنا�سون �أن وطن ًا
اعتاد ا�ست�ي�راد «الرئي�س املعلَّب» من املبكر
علي���ه جداً �أن يغدو را�شداً بني ليلة و�ضحاها،
وقد ي�صل اللبنانيون  -مع الأ�سف � -إىل اليوم
الذي يتمنون في���ه رئي�س ًا معلَّباً ،لأن امل�س�ألة
يف ال�ساب���ق كانت دولي���ة � -إقليمية ،ودخل
عليها الي���وم عامل جتاذب الق���وى الداخلي
املح�س���وب على حموري الإقلي���م؛ ال�سعودية
و�إي���ران ،وبات على الإقليم بع���د قيامته من
رماد «الربيع العربي» �أن يعمل على الداخل
اللبناين للتوافق على رئي�س.
ومع تزامن االنت�ص���ار الإيراين يف امللف
النووي ،وانطالق «عا�صفة احلزم» ال�سعودية؛
يف �رصاع �إثبات وجود بني القوتني الكبريتني،
ح�رش اللبناني���ون �أنف�سهم كالعادة بني مهلِّل
للن�رص الإيراين ،وم�ؤي���د للعا�صفة ال�سعودية؛
كر ٍّد على �إيران ،لك���ن الثابت �أن �إيران ومعها
املح���ور املح�س���وب عليه���ا ق���د انت�رصت،
وال�سعودي���ة دخلت يف ح���رب معاناة طويلة
الأم���د مع اليم���ن ،لأن هذه احل���رب لن تكون
ل�صال���ح عودة اليمن واح���دة موحدة ،ولو مت
غزوها بري ًا م���ن ال�شمال �إىل اجلنوب ،وتدمري
بناها التحتي���ة املتوا�ضعة �أ�ص�ل�اً  ،و�سي�صل
ال�سعودي���ون �إىل الكلم���ة املن�سوبة مل�ؤ�س�س
اململك���ة عب���د العزيز ب���ن �سع���ود لأبنائه:
«خريكم و�رشّكم من اليمن» ،ويبدو �أن الف�شل
ال�سيا�س���ي ومن ثم الع�سك���ري لل�سعودية يف
اليمن لن يحمل اخلري للمملكة.
م���ن ينت��ص�ر يف الإقليم وم���ن ينك�رس،
ف����إن نتيجة كل حم���ل �إقليمي ه���ي الوالدة
يف لبنان� ،سيم���ا �أن جمل�س النواب املق�سوم

�سلف��� ًا مل يتوقف �أع�ضا�ؤه ع���ن الت�رصيحات لبنان م�سيحي ،ب���ل لأن امل�سلمني يف لبنان
«الإقليمي���ة» والت�رصيحات امل�ضادة ،وكذلك ثقافتهم خمتلف���ة ،وتفاعلهم مع امل�سيحيني
غدا الوزراء والق���ادة ال�سيا�سيون ،حتى و�صل �صادق ج���داً ،ك���ون امل�سيحي�ي�ن �أثبتوا عرب
الأمر �إىل الدبلوما�سيني ،وكانت حملة ال�سفري التاريخ �أنهم حاج���ة �إ�سالمية لبنانية ،ال بل
ال�سع���ودي على حزب اهلل التي �شنّجت احلوار �إنهم املادة الغ�رضوفية العازلة بني املذاهب
مع «امل�ستقبل» ،وبات اجل��� ّو م�شحون ًا بنار الإ�سالمية التي ترتاح لوجود امل�سيحيني يف
الإقليم.
القرى املختلطة ،وهذا ما �أثبته التاريخ القدمي
وت�أت���ي الطامة الكربى من عظات الف�صح واملعا�رص.
التي انهمرت من البطارك���ة والأ�ساقفة الذين
دعوات الرئي�س بري الد�ستورية جلل�سات
يتبعون التقومي الغرب���ي ،والتي �ستنهمر من االنتخ���اب تتالق���ى م���ع عظ���ات البطاركة
والأ�ساقف���ة ،وه���ي ال ت�رصف خ���ارج بوابة
املجل�س وال باب الكني�سة ،والو�ضع الإقليمي
طاغٍ يف ه���ذه الظروف على الق���درة الدولية
لل�ضغط باجتاه انتخاب رئي�س يف لبنان ،وال
�رضورة النتظار التوقيع النووي يف حزيران/
إيران والسعودية حاضرتان
يونيو املقب���ل ،وال انتظار نتائ���ج «عا�صفة
في الحياة السياسية اللبنانية احل���زم» ،لأن املعان���اة ال�سعودي���ة �ستكون
بقوى تمثيلية متوازنة لغاية طويل���ة يف اليمن ،ولبنان لي����س �أولوية عند
املت�صارع�ي�ن الإقليميني ،لأن و�ضع كل منهما
العام  ..2017و«السالم»
مرتاح يف لبنان �أكرث من �أي وقت م�ضى ،وهنا
مكمن اخلطر الذي ج���اء به التمديد للمجل�س
على االنتخابات الرئاسية
النيابي اللبناين!
«البلد ما�ش���ي» بال رئي����س ،و�سيم�شي
طوي ًال بدونه ،والق���وى ال�سيا�سية متوازنة من
حيث التمثي���ل النيابي بفعل التمديد لن�سخة
 ،2009وبالت���ايل التمثي���ل ال���وزاري متوازن،
البطاركة والأ�ساقفة يوم عيد الف�صح ال�رشقي ،و�إي���ران وال�سعودية حا�رضت���ان تلقائي ًا يف
لي����س فقط بوجوب انتخ���اب رئي�س للحفاظ احلي���اة ال�سيا�سية اللبناني���ة بقوى متثيلية
على املوق���ع امل�سيحي الوحي���د يف ال�رشق ،متوازنة لغاي���ة الع���ام  ،2017وال�سالم على
بل بربط م�س�أل���ة الوجود امل�سيحي امل�رشقي االنتخاب���ات الرئا�سية اللبناني���ة بانتظار �أن
بالف���راغ الرئا�س���ي يف لبنان ،وه���م يدركون يفرج عنها �ضمن �صفق���ة �سعودية � -إيرانية
�أن كل ر�ؤ�س���اء جمهوري���ة لبن���ان عجزوا عن لي����س وقته���ا حالي���اً ،بانتظار ج�ل�اء غبار
جم���ع امل�سيحي�ي�ن اللبناني�ي�ن ،لأن اخلالف املع���ارك يف اليمن والع���راق و�سوريا وليبيا،
بينه���م لي�س على وح���دة الكني�س���ة ،بل هو عل���ى �أمل �أال ت�شتع���ل يف دول وحماور �أخرى
�سيا�سي بامتياز ،وهذا ما يطمئن على الو�ضع علنا يوم ًا يكون لنا رئي�س .
امل�سيحي يف لبنان ،لأن���ه يختلف عن و�ضع
�أمني �أبو را�شد
�إخوانه���م يف الإقليم ،لي����س لأن الرئي�س يف

www.athabat.net

( العدد  )352اجلمعة  10 -ني�سان 2015 -

ّ
لهذه األسباب «داعش» و«النصرة» تدمران مخيم اليرموك
بالتزامن مع «عا�صف���ة احلزم» اخلليجية
�ضد ال�شع���ب اليمني؛ �أ�ص���ل العروبة وجذرها،
انطلقت «عا�صفة الطع���ن» بقيادة «الن�رصة»
و«داع����ش» وال�ساكتني ع���ن �إجرامهما ،لتنفيذ
املخطط ال�صهي���وين لتدمري خميمات الالجئني
الفل�سطينيني يف عني احلل���وة والريموك ،وذلك
حتت �شعار �إ�سقاط النظام يف �سورية.
الريموك �أحد ث���اين �أكرب خميمات الالجئني
يف �سوري���ة ولبن���ان ،حيث ي�ضم ح���وايل 300
�ألف فل�سطين���ي ،وفيه مقر قي���ادات املنظمات
الفل�سطينية املركزية ،ومنها قيادات «حما�س»
و«اجله���اد» و«اجلبهة ال�شعبي���ة» ،والف�صائل
الت���ي مازال���ت تقات���ل يف فل�سط�ي�ن ،ولأن
«الربي���ع العرب���ي» املوهوم ،وامل�ص���ادَر من
تركي���ا وال�سعودية وقطر وم���ن ورائهما العدو
«الإ�رسائيل���ي» يهدف �إىل �رضب حلف املقاومة
واملمانعة ،ويف مقدمته حركات املقاومة ودولها
(�سورية و�إي���ران والعراق )..ومن���ع حق العودة
الذي يعرقل اتفاقيات ال�سالم (�أو�سلو و�أخواتها)،
عرب ت�شتيت الالجئني وتوزيعهم يف دول العامل،
�أو تذويبهم يف الدول التي ت�ست�ضيفهم بالتوطني
املبا��ش�ر �أو املم���وَّه ،حت���ت عن���وان «احلقوق
املدني���ة» وغريه���ا ،فقد مت ت�سخ�ي�ر جماعات
التكفري م���ن «داع�ش» و«الن��ص�رة» و«�أن�صار
بيت املقد�س» ،وقبلهما «فتح الإ�سالم» يف نهر
البارد ،لتذويب وتفكيك التجمعات الفل�سطينية
الكربى (املخيم���ات) التي يعن���ي بقا�ؤها بقا َء
الق�ضي���ة الفل�سطينية وحركته���ا امل�سلحة ،مبا
متثل م���ن منج���م للمقاومني وحف���ظ للذاكرة
الفل�سطيني���ة ،لإلغ���اء فكرة ال�شع���ب الالجىء
واملهجّ ر ،واالنتق���ال �إىل معادلة الفرد الالجىء
واملهجَّ ر الذي �ست�ضيع هويته وحقوقه ،و�أبرزها
حق العودة الذي ترف�ض���ه «�إ�رسائيل» ،ل�ضمان
التفوق الع���ددي لليهود ،وت�سهيل والدة م�رشوع
يهودية الدولة العن�رصية.
«داع����ش» و«الن��ص�رة» و«املعار�ض���ة
ال�سورية» يردّون اجلميل للعدو «الإ�رسائيلي»

ال���ذي يعال���ج جرحاه���م يف امل�ست�شفي���ات
«الإ�رسائيلي���ة» وميده���م بالدع���م الع�سكري
واملخابرات���ي ،كم���ا أ�كّ���د م�ص���در ع�سك���ر ّي
«�إ�رسائيل���ي» ملوقع «وااله» ،حي���ث قال� :إن
«الهدف الأ�سا�سي الذي ت�سعى �إليه تل �أبيب من
وراء منح امل�ساعدات الإن�سانية وتطبيب اجلرحى

«المعارضة السورية» اختارت
مخيم اليرموك لردّ الجميل
لـ«اإلسرائيلي» الذي يعالج
جرحاها في مستشفيات العدو

من املعار�ضة ال�سورية ،هو حتويلهم �إىل �سفراء
لإ�رسائيل يف �سورية بعد عودتهم �إليها» ،وذلك
مببادلة العالج باخليان���ة الوطنية ،فقد عالج
م�ست�شفى «زيف» يف مدين���ة �صفد� ،إ�ضافة �إىل
مركز اجلليل الطبي ،نحو  1000جريح �سوري.
�إذاً ،بد�أ ت�سديد الدَّين «الإ�رسائيلي» بتدمري
الريموك وتفريغه من الجئيه ،بحجة دعم الثورة
ال�سورية املفرت�ض���ة ،بالتزامن مع �رضب الثورة
الفل�سطينية القائمة ،لك���ن امل�صيبة الكربى �أن
بع����ض حركات املقاوم���ة الفل�سطينية (حما�س
اخل���ارج) وقفت �إىل جانب من يغت�صب الريموك،
ولوّح���ت بعلم االنتداب الفرن�س���ي الذي حتمله
«الثورة ال�سورية» ،وذل���ك من قلب غزة ،خالل
�أول زيارة خلالد م�شعل �إليها ،وك�أنها تبايع من
يدمر الريموك �ضد م���ن احت�ضنها عندما طردها
كل العرب الذين تت�ضامن معهم الآن!

لقد �سارع���ت اجلامع���ة العربية لطلب
احلماي���ة الدولي���ة ملخيم الريم���وك كنقطة
انطالق لتدوي���ل الأزمة ال�سوري���ة والتدخُّ ل
اخلارج���ي بن�سخ���ة جدي���دة ،بع���د ف�ش���ل
املح���اوالت ال�سابق���ة لتدم�ي�ر وا�ستباح���ة
�سورية؛ كما ح���دث يف ليبيا والعراق ،وبدل
ا�ستنكار ما قامت به «داع�ش» و«الن�رصة»،
ب���ادرت �إىل اتهام الدول���ة ال�سورية ،وبفجور
�سيا�س���ي ق ّل نظريه ،وب���د�أت بع�ض امل�صادر
بالرتويج لإر�سال مقاتل�ي�ن فل�سطينيني من
لبنان �إىل �سورية للدفاع عن الريموك ،وك�أن
�أهل املخيم قا�رصون �أو متواطئون� ،أو الهدف
مل����آرب �أخرى ،ل�س���د النق����ص يف جماعات
املعار�ضة التابع���ة للخليج وتركيا ،والذين
مت �سحب بع�ضهم و�إر�سالهم �إىل اليمن كبديل
عن اجلي����ش ال�سع���ودي يف املعركة الربية
اخلا�رسة.
وهن���ا ن�س����أل املعرت�ضني عل���ى تدخل
ح���زب اهلل يف �سورية حلماية حلف املقاومة
ولبن���ان :مل���اذا ا�ستنك���رمت التدخ���ل و�أنتم
تعتزم���ون املب���ادرة لذلك ،م���ع الفارق يف
الهدف ،حيث �ستكون���ون يف اخلندق الواحد
مع «�إ�رسائيل» و«داع�ش» وتركيا واخلليج
�ضد حلف املقاومة احلقيقي وال�صادق وقلبه
يف �سورية؟
من يقف على احلياد يف املعركة القائمة
يف الع���امل العربي �سيكون متورط ًا بال�شبهة
وال�صمت على اجلرمي���ة واخل�ضوع ملعادلة
املال واللقب على ح�ساب املبادئ والق�ضية،
و�صحيح �أنه �شخ����ص مل ين�رص الباطل ،لكن
امل�ؤكد �أنه خذل احلق.
مع��� ًا لإنقاذ الريموك وع�ي�ن احللوة من
املت�آمري���ن واملحايدي���ن واملتواطئني ،ومن
امل�ؤك���د �أن طابخ ال�س���م �آكله ،ولو بعد حني،
ولو �أُنقذ يف املرة الأوىل.

د .ن�سيب حطيط
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همسات

¡ مرجع �سابق م�صدوم

مل يبقَ �أمام مرج����ع رئا�سي �سابق �سوى البلديات
يف الق�ض����اء الذي ينتمي �إلي����ه ،حل�شدها لت�أييده،
و�إطالق حركته ال�سيا�سية «الو�سطية» ،لكنه ُ�صدم
يلب دعوته �سوى ر�ؤ�ساء خم�س بلديات،
حينما مل ِّ
�أك����دوا رف�ضه����م لـ«و�سطي����ة» املرج����ع املذكور،
وحلركته ال�سيا�سية.

¡ حتذير

لفت م�س�ؤول �أمني لبناين مل�س�ؤول فل�سطيني مرموق
�إىل �أن هناك من ي�ستدرج خميم ًا فل�سطيني ًا كبرياً يف
اجلنوب ،ليكون معادي ًا ملحيطه ،ولأهله �أي�ضاً ،على
طريقة خميم الريموك بالقرب من دم�ش��ق .جاء ذلك
عل��ى خلفي��ة ا�ستدراج �شخ�ص لبن��اين جنوبي مقيم
يف �صي��دا ،ومقرب من التنظي��م ال�شعبي النا�رصي،
وعل��م �أن امل�س���ؤول الأمني
�إىل املخي��م وت�صفيت��هُ .
ح�� ّذر امل�س���ؤول الفل�سطين��ي م��ن مغبة ع��دم ت�سليم
مت ت�سليم اثن�ين ا�ستدرجا
القات��ل ،بع��د �أن كان ق��د ّ
اللبناين القتيل.

¡ جتّار املوت يخ�رسون

ُعلم �أن بع�ض جتار ال�سالح اللبنانيني الذين ك ّد�سوا
�أ�سلحة خفيف����ة ومتو�سطة مع كمي����ات كربى من
الذخائ����ر ،معر�ضون خل�سائر فادحة ،ب�سبب تراجع
الأ�سعار ،لأن لدى اللبنانيني اقتناع �أنه لن حت�صل
مواجهات داخلية ،يف وق����ت باتت �أبواب التهريب
والت�صدير �إىل �سورية �شبه مغلقة بالكامل.

¡ تاريخ ي�شهد

مل ي�ستغ��رب رج��ل �أم��ن «عتيق» م��ا ورد يف مقالة
لكات��ب م�شه��ور يف �صحيف��ة خليجية يعم��ل لديها
بالقطع��ة� ،إىل جان��ب زاويت��ه يف �صحيف��ة حملية،
يدافع فيها عن العدوان ال�سعودي على اليمن ،فقال
لزائريه� :إن امل�شار �إليه دافع عام  1982عن العدوان
«الإ�رسائيل��ي» عل��ى لبن��ان ،وق��د �شككن��ا حينه��ا
يف �أن��ه نف�س��ه� ،إىل �أن اندح��ر االحت�لال عن منطقة
بعبدا ،حي��ث ُعرث على وثائق خم�ص�صات مالية من
«املو�س��اد» ،وكان ا�سمه وارداً على الالئحة من بني
عدة �صحافيني.

¡ �إذالل الرعية

يعاين موظف����و مرجع حكومي �ساب����ق من الإذالل
كلما �س�ألوا عن م�ستحقاتهم املالية املت�أخرة� ،إىل
مت اتهامهم بـ«نكران اجلميل وعدم الوفاء لويل
�أن ّ
النعم����ة ،الذي ما عليك����م �إال ال�رضب ب�سيفه ،مهما
ح�صل ،لأنكم من الرعية».

¡ على خطى «داع�ش»

اعت�بر دبلوما�سي غرب��ي �أن «العرب اجلدد» ي�سعون
مل��لء الغي��اب العرب��ي ال�ساب��ق ،بهدف الع��ودة �إىل
احل�ض��ور عرب العدوان والقت��ل ،باعتبار �أن احل�ضور
«املتوه��ج» ي�ستل��زم �سف��ك الدماء ،وتاب��ع متهكما
ّ
ب�أ�سى�« :أمل تقم داع�ش بامل�س�ألة ذاتها»؟

¡ امللف «منتفخ»

جتزم جهات خمت�صة ب�أن ملف االرتكابات ملوظف
كبري أُ�حيل م�ؤخراً �إىل التقاعد جاهز بكل التفا�صيل
منذ � 5سنوات ،وازداد انتفاخ ًا يف ال�سنوات الالحقة،
و�سوف ي�صار �إىل حتريكه لأن الهيئات الرقابية مل
تعد مك ّبلة ،خ�صو�ص ًا �أن الأموال املنهوبة من املال
العام تفوق الت�ص ُّور.

¡ تغطية امل�س�ؤول

تظاهرة و�سط العا�صمة دم�شق تطالب املعار�ضة ال�سورية برفع يدها عن خميم الريموك

(�أ.ف.ب).

ي�سع��ى م�س���ؤول كبري لتغطية موظ��ف تالعب على
مدى خم���س حكوم��ات مبحا�رض ر�سمي��ة ،وكذلك
بحرفي��ة بالغ��ة ،لكن��ه مل ينتب��ه لبع�ض
بفوات�يرَ ،
الثغ��ر ،رغ��م باع��ه يف القوان�ين كخب�ير ،وقد علم
امل�س���ؤول �أن تغطيت��ه املرحلي��ة ل��ن تك��ون ط��وق
جناة للموظف القوي لدى دولتني� ،إحداهما عربية
والثانية غربية.
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َّ
اإلرهاب المنظم ..من فلسطين إلى سورية والعراق وليس انتهاء باليمن وليبيا
ثم����ة �أ�سئلة عدي����دة تُطرح حول
امل����دى ال����ذي تذه����ب ب����ه دول الكاز
العربي يف اخلليج يف اندفاعتها بدعم
الإرهاب يف �سوري����ة والعراق واليمن
وليبي����ا ،وحت����ى يف م���ص�ر التي قرر
رئي�سها امل�شاركة يف «القوة العربية
امل�شرتك����ة» �ض����د اليم����ن (الحظ����وا،
�ضد اليم����ن الفقري والبائ�����س ،ولي�س
�ض����د العدو ال�صهي����وين الذي �صار يف
املرحلة الأخرية م����ن ا�ستهداف وهدم
امل�سجد الأق�صى املبارك).
يف مواجه����ة اجلي�����ش العراق����ي
مدعوم ًا باحل�شد ال�شعبي ،حترّك �إعالم
�أنظمة الغاز العرب����ي يندد مبا و�صفه
«انته����اكات» احل�ش����د ال�شعبي ،لكنه
مل يحرك �ساكن���� ًا حينما كانت تكريت
تُنتهك بيت ًا بيت����اً ،ال بل حجراً حجراً،
ورج ًال رجالً ،وم�سجداً م�سجداً ،وت�سبى
الن�ساء على �أي����دي هوالكو الع�رص �أبو
بكر البغدادي و«دواع�شه».
يف �سورية ،ها ه���ي و�سائل �إعالم
الغ���از العربي تتغا�ض���ى عن «م�آثر»
�أبو حممد اجل���والين ،و«ن�رصته» يف
�إدل���ب ،ويف �أرياف درع���ا والقنيطرة،
وتن�سيقها مع الع���دو «الإ�رسائيلي»،
وا�ست�شفائه���ا يف م�شافيه يف فل�سطني
املحتل���ة ،ال ب���ل �إن غرف���ة العمليات
امل�شرتكة يف «م���وك» ،وفيها �ضباط
م���ن املو�ساد وال���ـ« »C.I.Aو�أردنيون
و�سعوديون و�صهاينة ،تخطط ليل نهار
من �أج���ل املنطقة العازلة على احلدود
ال�سوري���ة اجلنوبي���ة ،و�إقام���ة دويلة
عميلة عل���ى منوذج دويلة �سعد حداد،
وثم انطوان حلد ..وق���د �شاهدنا بع�ض
م�آثر هذا النموذج يف خطف ال�شاحنات
اللبناني���ة و�سائقيه���ا عن���د احلدود
ال�سورية  -الأردني���ة م�ؤخراً ،وت�رصُّف
ال�سلطة الأدردنية امل�شبوه يف ذلك.
ما الفرق بني «الدواع�ش» وعنا�رص
«الن�رصة»؟ وما الف���رق بني البغدادي
واجلوالين ،وكل الت�سميات الإرهابية يف
�سورية؟
ات�ض���ح ذل���ك متام��� ًا يف غ���ارة
«الدواع�ش» على خميم الريموك ،والتي
ح�صلت بتن�سيق مع «جبهة الن�رصة»،
لك���ن باعة الكاز العرب���ي تغا�ضوا عن

احلقائق ،ومل يجدوا �إال الدولة الوطنية
ال�سورية ليحمّلوها امل�س�ؤولية..
الب���دو ال�صحراوي���ون يحاولون �أن
يُعموا النا�س عن احلقائق ،وك�أن ال �أحد
يعرف �أو يدرك �أو يعلم كيف كانت الدولة
الوطنية ال�سورية ،وما زالت ،تتعامل مع
الفل�سطينيني ،وم�ساواته���م التامة مع
ال�سوريني يف احلقوق والواجبات ،وحق
العمل والتعليم والوظائف..
مل ي����أت �أح���د على ذك���ر احلركة
الفل�سطينية «املقاومة» التي كانت قد
�شقت الطريق يف البداية لكل التنظيمات

الإرهابية ،ولـ«جبه���ة الن�رصة» التي
�سهّل���ت لوجهه���ا الآخ���ر «داع����ش»
بالدخول �إىل املخي���م البائ�س ،ون�صب
ما الفرق بين تدمير أميركا خطوط متا�س داخله.
م���ن �إدلب �إىل خمي���م الريموك �إىل
للبنى التحتية العراقية ب�رصى ال�شام ثمة �س�ؤال مُ ل ّح يُطرح يف
والتدمير السعودي لليمن وجه «العامل املتم���دن» ،وعلى ر�أ�سه
الغرب والوالي���ات املتحدة ،ويف وجه
وتخريب «داعش»؟
الرتكي والقطري وال�سعودي ،ومن ينتفع
م���ن موائد بائع الغ���از و«خرياته» �أو
فتاته :م���ا الفرق بني ذاك «الطاوو�س»
الأ�سود �أب���و بكر البغ���دادي ،وبني ذاك

الغراب الرم���ادي الآتي من ح�ضن �أمين
الظواه���ري؛ املدعو �أبو حممد اجلوالين،
والذي يطلق علي���ه اتباعه «الفاحت»؟
ه���ل من جم���ال بع���د ق�ص���ة الريموك
للتفريق ب�ي�ن الإثن�ي�ن؟ ك�أنهما امتداد
ليو�شع التلمودي ال���ذي يخطط لإقامة
الهيكل املزعوم عل���ى �أنقا�ض امل�سجد
الأق�صى املبارك.
ب�أي حال ،فاجلي�ش العربي ال�سوري،
مع ق���وات الدفاع الوطن���ي واملقاومة
ال�شعبي���ة ،وحلفائه يف املي���دان ،من
القلمون ،حي���ث يتم ح�رص املجموعات
الإرهابي���ة وت�ضييق اخلناق عليها �أكرث
ف�أك�ث�ر ،خ�صو�ص ًا بعد ال�سيطرة الكاملة
على ال�سل�سلة الغربية جلبال الزبداين،
يف نف����س الوقت يوجّ ���ه �رضباته �ضد
�أوكار الإرهاب يف �أرياف درعا والقنيطرة
وحم����ص وحلب وغريها ،م���ع ا�ستمرار
التح�ضري ال�ستع���ادة �إدلب ،حيث توجّ ه
�إىل الإرهابي�ي�ن يف كل ي���وم �رضب���ات
موجعة ،ثمة حقائق تتغري ،وثمة وقائع
ميدانية جديدة �ضد الإرهاب وحماته.
�أخرياً ،ثمة حقيقة وا�ضحة ،وهي �أن
الإرهاب ق���د متار�سه ع�صابات م�سلحة،
�أو دول ك�ب�رى �أو تابع���ة ..فم���ا الفرق
بني غ���زو الواليات املتح���دة للعراق،
ونتيجت���ه كانت �أكرث من مليون ون�صف
مليون �شهيد ،وتدم�ي�ر البنى التحتية،
وب�ي�ن التدمري املمنهج ال���ذي ميار�سه
حتال���ف ال�سعودية �ض���د اليمن الفقري،
وقتل �أطفاله و�شيوخه ون�سائه ،وبني ما
يقوم به «الدواع�ش» و«القاعدة» وكل
الت�سميات الإرهابية يف �سورية ..امتداداً
حتى ليبي���ا وال�صوم���ال..؟ �إنهم وجوه
متنوعة لعملة ا�سمها الإرهاب..
وبعد ،هل يكف���ي �أن تتحفنا القمة
العربي���ة يف �رشم ال�شي���خ ،وما �أطلقته
من �شع���ار «الأمن القوم���ي العربي»،
الذي ا�ستهل قبل �ساعات من تلك القمة
بالعدوان عل���ى اليمن ،وبعدها ب�إغالق
الأردن ملع�ب�ر ن�صي���ب عل���ى احلدود
ال�سوري���ة ،وغ���زوة «داع����ش» ملخيم
الريم���وك ،وتدف���ق �آالف الإرهابيني من
تركيا وبدعمها لغزو �إدلب.

�أحمد زين الدين

ّ
هل بات مسلحو «السلسلة الشرقية» بين فكي كماشة؟
بعدم���ا جن���ح اجلي����ش اللبناين يف
ت�شديد احل�صار على املجموعات التكفريية
امل�سلح���ة يف �سل�سل���ة اجلب���ال ال�رشقية،
ال�سيما بعد عمليات «الوخز املو�ضعي»،
عل���ى حد تعب�ي�ر مرجع ع�سك���ري ،والتي
ا�سته���دف فيها اجلي�ش مواق���ع امل�سلحني
يف جرود «ال�سل�سل���ة» يف الأيام القليلة
الفائت���ة ،قد يعمد امل�سلح���ون �إىل التمدد
باجت���اه مناطق البقاع ال�شم���ايل ،حتديداً
يف اجت���اه ر�أ�س بعلبك وعر�سال ،ح�سب ما
ترجح امل�صادر امليداني���ة املتابعة ،التي
ت�ستبع���د �أن يقدم التكفرييون على الت�سلل
باجت���اه الق���رى ال�شيعي���ة ،كالنبي �شيت

وبريتال ،حي���ث احل�ضور الفاعل للمقاومة
الإ�سالمية اجلاهزة ل�صد �أي هجوم تكفريي.
وت�ؤك���د امل�صادر �أن �أح���د �أبرز �أهداف
التكفريي�ي�ن القائمة هو قطع طريق بعلبك
 الهرم���ل� ،إذا ُقدِّر لهم النجاح يف التمركزداخل ر�أ����س بعلب���ك ،ومنها العب���ور �إىل
�سهل البقاع ،ث���م الو�صول �إىل دير الأحمر،
لتحقيق هدفهم املن�شود ،وبالتايل حماولة
قط���ع �رشيان �إمداد �أ�سا�سي؛ من الهرمل �إىل
مواقع حزب اهلل يف ال�سل�سلة ال�رشقية.
لكن ي�ستبعد املراقبون هذا ال�سيناريو،
خ�صو�ص ًا بعدما ع���زز اجلي�ش مواقعه يف
ج���رود ر�أ�س بعلب���ك وعر�س���ال ،ومتركزه

على تالل ا�سرتاتيجية م�رشفة على مواقع
التكفرييني ،فبات هام�ش حركتهم حمدود،
بح�سب امل�صادر التي لفتت �إىل �أن ا�ستعادة
اجلي�ش ال�س���وري لل�سل�سلة الغربية جلبال
الزب���داين �أ�سه���م �أي�ض��� ًا يف ت�شديد الطوق
عل���ى املجموعات امل�سلح���ة يف «اجلبال
ال�رشقية» ،وكذلك يف حماية طريق جديدة
يابو�س  -امل�صنع الدولية ،ويف قطع طريق
�إمداد هذه املجموعات بني عنجر والزبداين.
وتعت�ب�ر امل�صادر �أن���ه يف حال جنح
اجلي�ش ال�س���وري يف ا�ستع���ادة الزبداين،
وبالت���ايل ا�ستكمال عملي���ة تعزيز الطوق
عل���ى مواق���ع امل�سلح�ي�ن يف «ال�سل�سلة

ال�رشقي���ة» ،تكون ه���ذه املواقع قد وقعت
بني «فك���ي كما�شة» اجلي�ش�ي�ن اللبناين
وال�سوري ،وعنده���ا لن يبقى �أمامهم �سوى
خياري���ن� :إما اال�ست�س�ل�ام� ،أو القتال حتى
املوت.
الري���ب �أن التكفريي�ي�ن ا�ست�شع���روا
باخلطر املحدق على وجودهم يف «اجلبال
ال�رشقي���ة» ،الأمر الذي دفعه���م �إىل �إثارة
بلبل���ة �إعالمية ب�ش�أن ق�ضي���ة الع�سكريني
املختطفني جمدداً ،م���ن خالل �إ�شاعة خرب
قيام تنظيم «داع����ش» بنقلهم �إىل منطقة
الرقة ال�سورية ،وذلك يف حماولة ال�ستثارة
غ�ضب �أهاليه���م ،ودفعهم �إىل الت�صعيد يف

ال�شارع ،ومطالبتهم احلكومة باال�ستجابة
�إىل مطالب امل�سلحني ،ويف مقدمها تخفيف
احل�صار عنهم.
ويف ه���ذا ال�سي���اق ،ت�ؤك���د م�ص���ادر
ع�سكرية �أنها تابعت بدقة املعلومات التي
حتدثت عن نقل الع�سكريني املختطفني لدى
تنظيم «الدول���ة» �إىل الرقة ،ومل ت�صل �إىل
�أي نتائج ملمو�سة يف هذا ال�ش�أن ،مرجّ ح ًة
�أن الهدف من �إ�شاع���ة هذه املعلومات هو
املزيد من ال�ضغط على �أهايل الع�سكريني،
كما ورد �آنفاً ،ال �أكرث.

ح�سان احل�سن

www.athabat.net
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من هنا وهناك

العدوان السعودي على اليمن ..مغامرة غير محسوبة
�أقدم���ت ال�سعودي���ة يف حربه���ا �ضد
احلوثي�ي�ن يف اليمن عل���ى مغامرة غري
حم�سوب���ة ،فقد فاج����أت جمموعة الدول
الت���ي �شارك���ت معها يف احل���رب عليها
الحق���اً ،ومنها م�رص الت���ي تت�رضر ب�شكل
مبا�رش من خالل �سيط���رة «�أن�صار اهلل»
على ب���اب املندب على البح���ر الأحمر،
والتي مل تكن مرتاح���ة لتفرُّد ال�سعودية
بق���رار احلرب على اليم���ن ،وقد �أملح �إىل
ذل���ك حممد ح�سنني هيكل بقوله �إنه كان
من املفيد �أن تت�شاور ال�سعودية مع م�رص
قبل قرارها باحلرب ،وم���ع ذلك فقد دعا
ال�سي�س���ي الر�ؤ�ساء الع���رب يف اجتماع
القمة العربية يف �رشم ال�شيخ �إىل ت�شكيل
ق���وة عربية م�شرتك���ة للدفاع ع���ن �أمن
املنطقة.
وافقت �أم�ي�ركا على هذه احلرب التي
مل تك���ن من �ضم���ن برناجمه���ا ،نتيجة
�إ��ص�رار ال�سعودي���ة عليه���ا ،ول�شعورها
باخلطر الداهم من جراء �سيطرة احلوثيني
على اليمن؛ ذات اال�ش�ت�راك احلدودي مع
ال�سعودية ،ول�سيطرتهم على باب املندب؛
ال�رشيان احليوي للتجارة العاملية ،والتي
ت�ص���ل ن�سبتها في���ه �إىل  ،٪15ولناقالت
النفط التي تق���دَّر ب  ٪6من �إنتاج النفط
العامل���ي ،ولأن ال�سعودية تعترب �أن هذه
ال�سيط���رة ما هي �إال متدد للنفوذ الإيراين
يف اليمن على ح�ساب نفوذها فيه ،وهي
مل ت�ستوع���ب بعد خ�سارته���ا يف �سورية
والعراق.
�أرادت ال�سعودي���ة م���ن ه���ذه احلرب
حتقيق جمموعة من الأهداف:
 العمل على ا�ستع���ادة نفوذها يفاليمن ،والذي دام عقوداً من الزمن ،بعد �أن
خرج عن ال�سيطرة.
 ا�ستعادة زم���ام املبادرة يف قيادةاملنطقة بالتفرد بقرار احلرب �ضد اليمن،
وبت�شكيل ق���وة عربي���ة م�شرتكة ل�رضب
كل م���ن يفكّ���ر يف اخلروج عل���ى �سلطة
ال�سعودي���ة وطاعته���ا ،لتكري�س «احللف
ال�سُّ ن���ي» الإقليم���ي الذي يري���ده امللك
�سلم���ان يف مواجهة النف���وذ الإيراين يف
املنطقة.
 التخ���وُّف من التفاه���م الإيراين -الأمريك���ي ح���ول امللف الن���ووي ،والذي
�سيرُ خ���ي بظالله الإيجابي���ة على �أزمات
املنطقة كافة ،وال���ذي �سيعزز من النفوذ
الإيراين فيها ،وي�ضعف من دور ال�سعودية.
ال�س����ؤال ال���ذي يط���رح نف�س���ه :هل
ت�ستطيع ال�سعودية �أن حتقق هذه الأهداف
م���ن خ�ل�ال حربها عل���ى اليم���ن؟ وهل
ت�ستطيع �أن تنت�رص على احلوثيني الذين
�أ�صبحوا قوة ال ميكن اال�ستهانة بها ،بعد
�أن خ�رست ال�سعودية يف حروبها ال�سابقة
معهم ،وه���ي الآن يف و�ضع �أ�ضعف؟ وهل
ال�رضبات اجلوي���ة وحدها تكفي لتحقيق
االنت�ص���ار� ،أم �أنه���ا خط���وة ال ب���د من
ا�ستكماله���ا بالدخول ال�ب�ري ،وبدعم من
القوة العربي���ة امل�شرتكة� ،إىل عدن لطرد
احلوثيني منها ،وتركيز حكم هادي فيها،
وم���ن ثم االنط�ل�اق �إىل املناطق الأخرى؟
وما ه���ي خطة احلوثي�ي�ن ملواجهة هذه
احلرب القا�سية؟
م�ص���ادر مطلع���ة تق���ول �إن خط���ة
احلوثيني يف مواجهة هذه احلرب تعتمد

¡ فتح �ساحات قتال جديدة

تزامن ًا مع الإع�ل�ان عن اتفاق بني الغ���رب و�إيران
حول الربنام���ج النووي للأخ�ي�رة ،التقت الأجهزة
اال�ستخباري���ة لكل من فرن�س���ا وال�سعودية وتركيا
مت االتفاق عل���ى ت�صعيد الع���دوان على
وقط���ر ،و ّ
خميم الريموك؛ جنوب دم�شق ،وحما�رصة الالجئني
الفل�سطينيني فيه ،يف ر�سالة وا�ضحة ت�شري �إىل عدم
الر�ضا ع���ن �إبرام االتفاق بني �إي���ران و«ال�سدا�سية
الدولي���ة» من جه���ة ،ولدفع الدول���ة ال�سورية �إىل
تو�سع �سيط���رة «داع�ش»
ق�صف املخي���م ومن���ع ّ
و«الن�رصة» خ���ارج املخيم ،ومن ثم اتهام القيادة
ال�سورية بق�صف الفل�سطينيني داخل «الريموك» من
جه���ة �أخرى .م�صادر متابع���ة توقّعت فتح جبهات
قت���ال يف �ساحات �أخ���رى يف الأيام املقبلة ،عالوة
على ال�ساح���ة اليمنية ،ومن ال�ساح���ات املر�شّ حة
لبنان والأردن.

¡ متويل �إ�ضايف لـ«القاعدة»

ذك��ر م�ص��در ع�سك��ري خليجي رف���ض امل�شاركة يف
«التحال��ف العربي الع�سكري اجلدي��د»� ،أن ال�سعودية
قام��ت الأ�سب��وع املا�ض��ي بتحوي��ل مبال��غ مالي��ة
�ضخم��ة لتنظي��م «القاع��دة» يف اليمن .م��ن جهتها،
الوالي��ات املتح��دة الأمريكية باركت ه��ذه اخلطوة،
لكنه��ا �أب��دت قلقه��ا م��ن و�ضع الي��د ال�سعودي��ة بيد
تو�س��ع انت�شار
«القاع��دة» جم��دداً ،ال�سيم��ا �أن خطر ّ
التنظي��م يف اليم��ن بازدي��اد ،خ�صو�ص�� ًا يف ه��ذه
املرحل��ة التي ت�شه��د خالف��ات ومع��ارك مت�شابكة.
ور�أى امل�ص��در الع�سك��ري اخلليج��ي �أن ق��رار الدع��م
الأخري ج��اء يف �ضوء �إخفاق القي��ادة ال�سعودية يف
حتقي��ق انت�صارات عرب الغ��ارات اجلوية على ال�شعب
اليمن��ي ،وع��دم قدرتها عل��ى ت�شكيل حتال��ف ينجز
زحف�� ًا بري ًا على اليم��ن ،فما متكّن من��ه «التحالف»
لغاي��ة الآن هو تدمري البنية التحتية لل�شعب اليمني،
ومطارات وم�صان��ع وم�ؤ�س�سات عام��ة ،وقد �أدركت
الريا�ض م�ؤخراً �أن الغارات اجلوية وحدها ال ميكنها
�إحلاق الهزمية باحلوثيني.

¡ تون�س ت�ستاء من الت�سهيالت الرتكية

�أحد العالقني يف مطار �صنعاء الدويل ينظر طائرة تقلّه �إىل بالده

استمرار السعودية في
عدوانها سيُ دخلها في حرب
تحملها..
استنزاف ال يمكنها ّ
وسيعرّ ض اقتصادها لالهتزاز
وأمنها للخطر

على املراحل الآتية:
املرحل���ة الأوىل :ال�سيط���رة عل���ى
املناط���ق اال�سرتاتيجي���ة الت���ي ما تزال
خارج �سلطته���م ،على الرغم من الغارات
اجلوية التي �أدّت �إىل قتل املدنيني و�رضب
البنى التحتية واملراكز الع�سكرية.

(�أ.ف.ب).

املرحلة الثاني���ة :الدفاع عن النف�س
بالق���در الذي ال يُخرج الأم���ور عن دائرة
ال�ضبط والتحكم مب�سار هذه املرحلة.
املرحل���ة الثالثة :العم���ل على وقف
هذه احلرب ،والرتكيز على احلل ال�سيا�سي
من خالل العودة �إىل طاولة احلوار.
�إذا �أ��ص�رّ ت ال�سعودية على اال�ستمرار
يف احل���رب يف اليم���ن ،و�سعت �إىل حرف
ال�رصاع عن وجهت���ه احلقيقية ،مبحاولة
�إدخ���ال ال�شعب اليمن���ي يف �آتون الفتنة
املذهبي���ة لت�شتي���ت وحدته���م لك�س���ب
املعرك���ة ،ف�إنها بذلك تك���ون قد �أدخلت
نف�سه���ا يف حرب ا�ستنزاف قد ال ت�ستطيع
حتمّله���ا ،وعرّ�ضت اقت�صاده���ا لالهتزاز
و�أمنها للخط���ر ،لأن ال�شعب اليمني لديه
اجلهوزية الكاملة ملواجهة هذا االحتالل،
و�إن تطلّبت املعركة منه وقت ًا طويالً ،ومن
يق���ر�أ تاريخه يدرك �أنه �شعب م�ست�ضعَ ف،
لكنه مق���اوم ال يقبل الذل والهوان؛ يدافع
عن �أر�ضه و�شعبه ،وه���و م�ستع ّد لتقدمي
الت�ضحيات اجل�سام.

هاين قا�سم

ن�شطت جمدداً �أجهزة اال�ستخبارات الرتكية لتجنيد
امل�سلحني ل�ضخه���م �إىل الداخل ال�س���وري ،فقامت
�أنقرة ب�إر�س���ال �أكرث من �سبع�ي�ن مقات ًال قدموا من
تون����س �إىل �سورية عرب احلدود الرتكي���ة ال�سورية،
ما �أثار ا�ستي���اء احلكومة التون�سي���ة ،التي اتهمت
عالنية النظ���ام الرتكي بت�سهيل م���رور الإرهابيني
عرب �أرا�ضيه���ا �إىل �سورية ،والتي اعتربت �أن ت�سهيل
الأت���راك لدخول الآالف من ال�شب���اب التون�سيني �إىل
�سورية �سابق��� ًا ،والع�رشات حالي ًا يه���دد اال�ستقرار
يف ال�ساح���ة التون�سية .وكان املدعي العام الرتكي
ال�سابق ك�شف م�ؤخراً �أن حزب �أردوغان �أ�رشف على
�إدخال �شاحنات مليئة بالأ�سلحة �إىل املقاتلني يف
�سورية حتت غطاء «امل�ساعدات الإن�سانية».

¡ هدنة طويلة الأمد

ق��ال م�ص��در فل�سطين��ي �إن حركة «حما���س» تدر�س
اخل��روج مبوق��ف جديد جت��اه العدي��د م��ن امل�سائل
الت��ي ت��رى فيه��ا الدوائ��ر الأوروبي��ة تغي�يراً يف
�سيا�س��ة «حما���س» ،خ�صو�ص�� ًا على �صعي��د العالقة
م��ع «�إ�رسائي��ل» ،مبعنى �أال يت�ضم��ن املوقف اجلديد
�إ�ش��ارات دال��ة على مواق��ف �سابق��ة لـ«احلركة» من
االع�تراف بالع��دو و�أبجدي��ات كان��ت تطرحه��ا يف
ال�سابق .وك�شف امل�صدر �أن هناك عدداً من «القنوات»
املفتوحة بني «�إ�رسائي��ل» و«احلركة» ،تقودها دول
�أوروبية وعربية� ،إ�ضافة �إىل تركيا ،وقد ن�شطت هذه
«القنوات» يف الف�ترة الأخرية بعد دخول قوي لقطر
عل��ى خط طرح م��شروع حل توافق علي��ه «حما�س»
و«�إ�رسائي��ل» ،عل��ى �أر�ضي��ة الهدن��ة طويل��ة الأم��د،
و�ضم��ان �أمن خطوط التما�س بني غزة و«�إ�رسائيل»،
و�ضبط عنا�رص «احلركة» يف ال�ضفة الغربية.
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موضوع الغالف

نحو رؤية فلسطينية
لمواجهة سياسة األونروا
وج��ع �أهلن��ا يف خمي��م نه��ر الب��ارد،
وج��ع اجلمي��ع ،فلق��د جت��اوز كل املعاي�ير
واالعتب��ارات ،وكل ح��دود املنط��ق .عندم��ا
كان �أح��د يتح��رك ويرف��ع ال�ص��وت �أكرث من
الالزم� ،إغالق ًا مل�ؤ�س�سات الأونروا ،كنا نقول
�إن��ه يق��ف �ض��د م�صالح بقي��ة �أه��ل املخيم،
ويُلح��ق ال��ضرر به��م؛ يف الطباب��ة والتعليم
والإغاث��ة وب��دالت ال�سك��ن ..ورغ��م ع��دم
موافقتنا عل��ى ذلك ،من خلفية �أننا كنا نرى
بع���ض الت�رصف��ات نابعة م��ن خلفية ق�ضية
فردي��ة� ،أو فيه��ا لب�س م��ن الأحقية� ،أما و�أن
مت���س اجلميع،
الق�ضي��ة اليوم كم��ا بالأم�س ّ
فه��ذا الأمر يجب �أال مي ّر مرور الكرام ،وعلينا
�أن نتعل��م من جتارب املا�ضي القريب عندما
�أ�رضب واعت�ص��م �أهلن��ا �أم��ام مكت��ب لبنان
الإقليمي يف بريوت قبل عام.
النتيجة الت��ي خل�صنا �إليه��ا ،و�إن كانت
فيه��ا م��ن الإيجابيات ،لك��ن علينا االعرتاف
�أن �إدارة الأون��روا و�إن ه��ي ق��د �أب��دت مرونة
و�إيجابي��ة ،لكنه��ا يف ذات الوق��ت مار�س��ت
�سيا�س��ة «تلبي���س الطرابي�ش» ،وبقي��ت �أ�سرية
�سيا�ستها القائمة على التخلي التدريجي عن
م�س�ؤولياته��ا جت��اه الفل�سطيني�ين من خلفية
�سيا�سي��ة ،وه��ي �إنها�ؤه��ا بو�صفه��ا ال�شاهد
احلي على نكبة ال�شعب الفل�سطيني عام ،1948
وحي��ث ف�شلت وف��ق املهمة الت��ي �أوجدت من
�أجلها ،وهي دمج الفل�سطينيني يف التجمعات
واملجتمع��ات املتواجدي��ن فيه��ا� ،أي مبعنى
توطينهم.
ومن دون الدخ��ول يف ال�رسديات ،اليوم
نح��ن �أم��ام حت�� ٍّد كب�ير ،يتلخ���ص يف كيفية
مواجه��ة �سيا�س��ة الأون��روا وتقلي�صاته��ا،
و��ضرورة �صوغ ر�ؤية موحّ ��دة ملواجهة هذه
ال�سيا�س��ة من خلفي��ة م�صال��ح النا�س ،ال من
م�صالح فئوية �أو �آنية..
مرة جديدة جند �أنف�سنا يف مواجهة جدار
تقلي�ص��ات الأونروا ،وال��ذي يرتفع يومي ًا يف
وجهن��ا ،وه��ذه م�س�ؤولية اجلمي��ع؛ الف�صائل
واللج��ان ال�شعبي��ة واحل��راكات ال�شعبي��ة،
عل��ى اخت�لاف م�سمياته��ا ،لذل��ك يج��ب �أن
ت�ص��اغ خطة مواجه��ة يتحمّل فيه��ا اجلميع
م�س�ؤولياته ،م��ع م�ؤازرة وحتركات يف عموم
املخيمات ،وفق �آليات عمل وا�ضحة.

رامز م�صطفى
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هل يؤخر االتفاق النووي الحل السوري؟
بالرغ���م م���ن الن�ب�رة العالي���ة
والت�رصيحات الت���ي �أطلقها الرئي�س
الرتكي رج���ب طيب �أردوغ���ان �ضد
�إيران ،متهم ًا �إياها بالتدخل يف اليمن
و�سوري���ة� ،إال �أن تلك الت�رصيحات مل
متنع الزي���ارة املق���رَّرة �إىل طهران،
وعقد اتفاقي���ات جتاري���ة وثقافية
وعلمية مل ت�ص���ل �إىل حدود االتفاق
على تخفي����ض �سع���ر الطاقة التي
ت�شرتيها تركيا من �إيران ،وهو ما كان
�أردوغان ي�أمله.
لق���د ح���اول �أردوغ���ان �أن يبي���ع
للإيراني�ي�ن مواقف تر�ضيهم ،كقوله �إنه
«ال يعترب عنا�رص داع�ش م�سلمني ،و�إنه
اتخذ موقف ًا منه���م» ،ورغبته بـ«احلل
ال�سيا�سي يف �سورية» ،لكنه مل يجد يف
�إيران مَ ن ي�شرتي هذه املواقف ويبادلها
باتفاقيات حول تخفي�ض �سعر الطاقة،
�أو رفع م�ستوى التبادل التجاري �إىل 30
مليار دوالر ،كم���ا كان االثنان قد اتفقا
يف وقت �سابق.
ال �ش��� ّك �أن زي���ارة الرئي�س الرتكي
�إىل �إي���ران ،والتي ميكن اعتبارها زيارة
«خطب الود» الإيراين ،كانت �رضورية
بالن�سبة �إىل بلد كرتكيا ،التي تدرك �أن
التفاهم النووي بني �إيران والدول ال�ست
�سيجعل من �إيران قبل���ة للم�ستثمرين
الأجان���ب؛ من ال��ش�رق والغ���رب ،و�أن
امل�ستقبل �سي�شه���د تناف�س ًا بني ال�صني
و�أوروبا على الغ���از الطبيعي الإيراين.
وم���ع الأخ���ذ بع�ي�ن االعتب���ار حاجة
�أوروبا للغاز الطبيعي الإيراين ،وحاجة
�إي���ران �إىل �أن مت���دّه عرب ال�ب�رّ لي�صبح
�سع���ره تناف�سياً ،تطم���ح تركيا يف �أن
ي�شكّل االتف���اق الإي���راين  -الأوروبي،
يف ح���ال �إمتامه بعد رف���ع العقوبات،
رافع���ة لالقت�صاد الرتك���ي ،ومن خالله
جعلها مم���راً للطاقة العاملي���ة ،علم ًا
�أن اخليارات الإيراني���ة مل ّد الطاقة �إىل
�أوروبا ق���د تتنوع بني خياري���ن� ،أقلّة
لغاية الآن ،كما يلي:
خط نابوكو :وه���و اخلط الذي كان
مقرراً �أن ميتد م���ن باكو (�أذربيجان) -

ال�سيد علي اخلامنئي م�ستقب ًال الرئي�س الرتكي رجب طيب �أردوغان

تبلي�سي (جورجي���ا)  -جيهان (تركيا)،
كم��ش�روع يف البداي���ة كان يهدف �إىل
نقل الطاقة من تركمن�ستان و�أذربيجان
�إىل �أوروبا ،عرب تركي���ا ،والتخلُّ�ص من
الهيمن���ة الرو�سية عل���ى الطاقة ،لكن
عوامل عديدة جعلت هذا اخلط غري ذي
جدوى ،بعد �أن �أ�صبح خط ًا ال يوجد من
ميدّه بالغ���از ،وبالرغم من ذلك فقد ّمت
التوقيع على �إن�شائه عام .2009
وبعد در�س كل املعايري الإقليمية
والنفطية والطاقوي���ة ،تبينّ �أن �إيران
 بعد رفع العقوبات عنها � -ستمثّلالبل���د املث���ايل مل��ش�روع نابوك���و
مت االتف���اق بينه���ا وبني
يف ح���ال ّ
الأوروبيني على نقل الطاقة منها �إىل
�أوروبا ،وو�صل الأنابيب التي ت�صلها
برتكيا بخ���ط نابوكو ،وهكذا ت�ستفيد
تركيا من ه���ذا الأنبوب بجعلها بلداً
ا�سرتاتيجي���اً ،وحت�صل على حاجتها
من الطاقة ب�أ�سعار خمفَّ�ضة.

خط �إي���ران  -الع���راق � -سورية:
مت
ميك���ن لإي���ران اعتم���اده يف حال ّ
التو�ص���ل �إىل اتفاق م���ع الأوروبيني،
مت التوقيع على
وهو الأنبوب ال���ذي ّ
�إن�شائ���ه ع���ام  2013ب�ي�ن الع���راق
و�سورية و�إيران ،لنقل الطاقة الإيرانية
�إىل �شواط���ئ املتو�س���ط ومنه���ا �إىل
�أوروبا ،علم ًا �أن الأنبوب ميرّ مبحافظة
دياىل العراقية ،وهي من املحافظات
الت���ي احتلتها «داع����ش» يف وقت
مت حتريرها من قبَل «احل�شد
�سابق ،و ّ
ال�شعبي» يف كانون الثاين .2015
ولطامل���ا تناف����س القطري���ون مع
الإيرانيني على هذا الأنبوب ،فقد عر�ضت
قطر عل���ى الرئي�س ال�سوري ب�شار الأ�سد
ع���ام � 2010أن تقوم مب��� ّد �أنبوب للغاز
عرب الأرا�ض���ي ال�سورية لبيعه لأوروبا،
على �أن مي���رّ بال�سعودية والعراق ،لكن
ضال
الرئي����س ال�سوري رف�ض �آن���ذاك مف� ً
الإيراني�ي�ن عل���ى القطري�ي�ن ،وهو ما

قد يك���ون �سبّب احلقد القط���ري عليه،
ومتويل املجموعات الإرهابية لتخريب
اال�ستقرار ،واحتالل الأرا�ضي التي �سيمرّ
فيها �أنبوب الغاز امل�ستقبلي.
يف املح�صلة ،يريد �أردوغان �أن يُبقي
خ���ط التوا�صل بينه وب�ي�ن الإيرانيني،
لأن ال�سب���اق املحم���وم يف املنطق���ة
�سيح�س���م �أي ًا من اخلط���وط �ستكون له
الأولوي���ة ،وه���ل يكون االثن���ان معاً؟
وعلي���ه ،بعد رفع العقوبات على �إيران،
تقرتب �ساعات اخلي���ارات االقت�صادية
والطاقوية الك�ب�رى يف املنطقة ،والكل
يري���د �أن يحجز له ح�ص���ة يف ممرات
الطاق���ة �أو يف بيعها ،وه���ذا قد يف�سرّ
التناف�س على مناط���ق مرور الأنابيب،
ويف�سرّ رغبة الأطراف الإقليمية ،ومنها
تركيا وقطر وال�سعودي���ة ،يف ا�ستمرار
املعارك يف �سورية.

د .ليلى نقوال الرحباين

نتنياهو ..والوالية الرابعة :األولوية إلعالن «يهودية الدولة»
�سع���ى الزعم���اء ال�صهاين���ة خالل 67
عام��� ًا ال�ستخدام جمي���ع الو�سائل املمكنة
لتهيئ���ة الظروف لإعالن «يهودية الدولة»،
لكن ذلك كان ي�صط���دم دائم ًا بعدة عوامل،
يف مقدمتها العام���ل الدميغرايف ،والتفوّق
الفل�سطين���ي �سكانياً ،بالإ�ضافة �إىل الهجرة
املعاك�س���ة لليهود ،نتيجة ع���دم اال�ستقرار
االجتماعي واالقت�صادي.
نتنياه���و �سي�ستمرّ يف حكومته املقبلة
مبحاولة تنفيذ خمططه العن�رصي ،و�سعيه
لإع�ل�ان يهودية دولت���ه اال�ستيطانية ،فقد
ركّزت حكومت���ه يف الع���ام املا�ضي على
ممار�سة مزيد م���ن التمييز العن�رصي جتاه
الفل�سطيني�ي�ن يف الداخل ،ع�ب�ر ت�ضييقات
متنعه���م من بن���اء مزي���د م���ن الوحدات
ال�سكاني���ة ال�ستيعاب الزي���ادة ال�سكانية

الطبيعية ،حي���ث ن�رشت م�ؤخ���راً م�ؤ�س�سة
«عدال���ة» تقري���راً تناول���ت في���ه الأرقام
الر�سمي���ة ملا ي�سم���ى بـ«�سلط���ة �أرا�ضي
�إ�رسائيل» للعام  ،2014و�أ�شارت �إىل التمييز
العن�رصي املمنه���ج للكيان ال�صهيوين �ضد
الفل�سطينيني عام  ،1948من خالل بناء 38
�أل���ف وحدة �سكنية يف البل���دات اليهودية،
ناهي���ك ع���ن امل�ستوطن���ات ،ومل يخ�صَّ �ص
للفل�سطينيني يف الداخل �سوى �ألف وثمامنئة
وحدة �سكنية� ،أي ما يعادل  4يف املئة فقط
من الوحدات ال�سكنية املخ�ص�صة يف العام
املا�ضي ،يف حني تبلغ ن�سبة الفل�سطينيني
داخ���ل الكي���ان ال�صهيوين نح���و الع�رشين
باملئة من جمموع ال�سكان ،وتطبيق اخلطة
�سيتوا�صل حتى الع���ام  ،2019حيث �سيت ّم
بناء � 66ألف وحدة �سكنية ،ويف غياب تام

الحتياجات ال�سكان الفل�سطينيني ،الذين مل
تُدر�س احتياجاتهم قبل �إطالق اخلطة ،وهذا
ما ملّح �إليه نتنياهو يف خطابه االنتخابي.
مل تقت�رص �إج���راءات التمييز العن�رصي
على ال�سكن ،بل �أي�ض ًا يف املجال االقت�صادي
والإنتاجي ،حيث ينعدم تخ�صي�ص املناطق
ال�صناعية يف البل���دات الفل�سطينية ،بهدف
تغييب فر�ص العم���ل والإنتاج؛ يف انتهاك
متوا�ص���ل للقانون ال���دويل ،بهدف حتقيق
«يهودية الدول���ة» ،وتطبيقا لإيديولوجية
التفوق والتمييز والعن�رصية ال�صهيونية.
م���ن جه���ة �أخرى ،وم���ع مطل���ع �شهر
حزي���ران املقب���ل� ،سيبد أ� جي����ش االحتالل
ال�صهي���وين بتطبيق ما ي�سم���ى بـ«مبادئ
القانون اجلنائ���ي الإ�رسائيلي» يف ال�ضفة
الفل�سطينية ،وممار�سة مزيد من العن�رصية

عل���ى الفل�سطينيني ،وظه���ر ذلك من خالل
اعتق���ال النائ���ب خال���دة ج���رار ،تطبيق ًا
ل�سيا�سات االحت�ل�ال التع�سفية بحق نواب
املجل�س الت�رشيع���ي الفل�سطيني املنتخَ ب،
حيث يوا�صل اعتقال  16نائب ًا يف �سجونه،
ق�سم منهم معتقل مبوجب �سيا�سة االعتقال
الإداري الت���ي يتبعها االحت�ل�ال ،وتتنافى
وكاف���ة املواثي���ق واملعاه���دات الدولية،
خ�صو�ص ًا تردي الأو�ض���اع ال�صحية ملعظم
الأ��س�رى ،نتيج���ة غياب العناي���ة الطبية،
�إ�ضاف���ة �إىل العملي���ات التفتي�شية اليومية
املفتعَ ل���ة بهدف ال�ضغط النف�س���ي ،و�أي�ض ًا
تو�سيع نطاق ال�سجن الإف���رادي واالعتقال
الإداري ،واعتقال الأطفال ،ومنع زيارة الأهل
لعدة �أ�شهر ،دون �أي رادع قانوين �أو �أخالقي.
لذلك ،هناك �رضورة فل�سطينية ال�ستعادة

الوح���دة الوطنية ،من خ�ل�ال تفعيل العمل
املقاوم ،وتعزيز �صمود ال�شعب الفل�سطيني
يف ال�ضف���ة والقط���اع وال�شت���ات ،ب�إعادة
�إعم���ار قطاع غزة ،وو�ض���ع خطة للنهو�ض
بحركة الالجئني ،وتفعيل �إجراءات ان�ضمام
فل�سط�ي�ن �إىل املحكمة اجلنائي���ة الدولية،
ملالحقة �سلطات االحت�ل�ال بتهمة ارتكاب
جرائ���م �ضد الإن�سانية ،ويف مقدمها اعتقال
الآالف من الفل�سطينيني ،و�أي�ض ًا العمل على
تطبي���ق قرارات املجل����س املركزي ملنظمة
التحري���ر الفل�سطيني���ة ،خ�صو�ص��� ًا الوقف
الفوري ملا ي�سم���ى «التن�سي���ق الأمني»،
ودعم ن�شاطات املقاطع���ة الكاملة للكيان
ال�صهيوين وداعميه على امل�ستوى الدويل.

�سامر ال�سيالوي

www.athabat.net
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إيران بعد «النووي» ..أكثر قوة وغنى
مل يك���ن التفا�ؤل الإيراين الذي ا�ستبق
�إقرار التفاهم مع جمموعة « »5+1الدولية
يف غري حملّه ،وكذلك كان �إدراك املفاو�ض
الإي���راين ل�صعوبة وق�س���اوة املفاو�ضات
التي تواجهه ،فكان وقت «التفاهم» تلبية
حلاجة م�شرتكة �أمريكية � -إيرانية.
و�ص���ل الإيرانيون �إىل مرحلة االكتفاء
م���ن التخ�صي���ب الن���ووي لال�ستعم���ال
ال�سلمي ،وهم الذين ك���رّروا مراراً وتكراراً
�أنه���م ال يري���دون احل�صول عل���ى قنبلة
نووي���ة ،و�أعلن مر�ش���د اجلمهورية ال�سيد
علي خامنئ���ي منذ �سنوات ،حترميه �صنع
القنبل���ة النووية وا�ستعمالها .من هنا ،مل
يعد تقيطع الوقت يفيدهم ،وحان بالن�سبة
�إليهم وقت الو�صول �إىل اتفاق يف ّك احل�صار
الغرب���ي والأمريكي عنه���م ،وامل�رشَّع يف
الأمم املتحدة.
يف هذا الوقت ،كان «حائك ال�سجاد»
الإيراين الدقيق واملب���دع وال�صبور ،يدرك
جي���داً حاج���ة الرئي�س الأمريك���ي باراك
�أوبام���ا �إىل �إجن���از �آخر� ،أك�ث�ر �أهمية من
�إجناز حت�س�ي�ن العالقات مع كوبا ،ولي�س
�أمامه �أهم من مل���ف العالقات مع �إيران،
التي مل ينج���ح الأمريك���ي يف تطويعها
منذ �أن خرجت ع���ن طوعه؛ عندما نقلتها
الث���ورة الإ�سالمية بقي���ادة الإمام الراحل
روح اهلل املو�س���وي اخلمين���ي م���ن حال
التبعية لل�سيا�س���ات الأمريكية ،وبالتايل
«الإ�رسائيلي���ة»� ،إىل حد اعتب���ار �أمريكا
«ال�شيطان الأك�ب�ر» ،واعتبار «�إ�رسائيل»
غدة �رسطاني���ة يجب اقتالعه���ا ،و�إعادة
حقوق ال�شعب الفل�سطيني.
�أدرك الإيراني���ون �أن الرئي����س �أوباما
يحتاج �إىل تفاه���م واتفاق معهم ،لتجنُّب
ال�ضغوطات التي يتعرّ�ض لها ل�شن حرب
يعرف كي���ف ي�شعلها ،لكن���ه ال ي�ستطيع
التكهُّ���ن بنهايته���ا ،كما �أن���ه يحتاج �إىل
«انت�ص���ار» �سيا�سي ي�ؤكد فيه �أول رئي�س
�أمريكي من �أ�صول �أفريقية �أنه ي�ستطيع �أن
يحقق �إجنازات للواليات املتحدة ،ولي�س
�أمام���ه �أف�ضل من حل عق���دة الأمريكيني
م���ن خ�سارتهم لإيران ،ووق���وف عالقتهم

اخللي���ج النفطي���ة ،واحل���زب الأمريكي
معها على حافة احلرب ،ما يبقي املجال
املعار�ض (اجلمهوريون) ،الذين يمُ �سكون
مفتوح ًا �أم���ام الأمريكيني ال�سود للو�صول
بالأكرثي���ة يف الكونغر����س الأمريك���ي،
�إىل �س���دة الرئا�س���ة الأمريكية يف مراحل
وعينه���م عل���ى رئا�س���ة اجلمهورية يف
مقبلة.
االنتخابات املقبلة.
كذل���ك ،كان �أوباما بحاجة �إىل �إجناز
خا����ض هذا اللوب���ي �سل�سلة معارك
يقدمه حلزب���ه «الدميوقراطي» ،لي�ستعيد
�ضد التغيري الذي يح���اول �أوباما ر�سمه
�أكرثيته يف جمل�س النواب الأمريكي ..هي
لل�سيا�س���ة الأمريكية� ،أولها كانت معركة
�أ�سباب ع���رف الإيراين كيف ي�ستفيد منها،
جر الوالي���ات املتحدة ل��ض�رب �سورية،
ويجيرّ ها ل�صاحل���ه يف التم�سك مبطالبه،
والت���ي �أف�شله���ا الرو����س ب�إ�سقاطهم يف
ويف حتديد توقيت توقيت التفاهم.
كم���ا �أن املفاو�ض الإي���راين ،وخلفه
البحر املتو�سط �أول �صاروخني �أطلقتهما
قيادت���ه ال�سيا�سي���ة  -الديني���ة ،مل يكن
الب���وارج الأمريكي���ة باجت���اه �سوري���ة،
غاف�ل�اً عن معرفة م���ا يواجهه ،كان ا�سم
فانكف�أ �أوبام���ا ،وكان رد اللوبي املذكور
جمموع���ة املفاو�ض�ي�ن « ،»5+1التي مل
حتدّيه وا�ستفزازه و�شتمه ،وقفز بنيامني
ترتقِ لتحمل الرق���م  ،6كافي ًا ليعرف من
نتنياهو فوقه و�ألقى كلمة يف الكونغر�س
يفاو�ض ،فمجموعة ال���دول اخلم�س التي
الأمريكي.
كذلك ،ت�صدى هذا اللوبي للمفاو�ضات
متلك ح���ق «الفيت���و» يف جمل�س الأمن
الإيراني���ة  -الأمريكية  -الأممية ،وحاول
يف �أكرث من منعطف �إف�شالها ،ومل ينجح،
وهناك �أكرث من دلي���ل على وقوفه خلف
التح�ضري للحرب عل���ى اليمن ،من �ضمن
ر�ؤيته للمنطقة ،يف ظل التغيريات القائمة
فيها ،وم���ع ذلك ا�ستطاعت �إيران �أن ت�صل
�إىل تفاهم حفظت في���ه كل ما �أرادته من
كيف سيكون حال طهران
�إجنازاتها النووية ال�سلمية التي �ست�ضاف
عندما ُتفتح أمامها األسواق
�إىل اقت�صادها الق���وي واحلديث ،واملبني
العالميةُ ..
وتعاد إليها
حت���ت احل�ص���ار ،و�إىل قوته���ا الع�سكرية
املتنامية ،و�إىل ثرواتها الطبيعية الهائلة،
المصادرة التي تزيد
أموالها
َ
لت�صبح معها قوة �أكرث من �إقليمية.
على  120مليار دوالر؟
حق���ق الغ���رب بتفاهمه م���ع �إيران
«انت�صاراً» بو�ضعه �ضوابط على حتويل
ال�صناعة النووي���ة الإيرانية �إىل �صناعة
ع�سكرية ،وحققت �إيران مرادها باال�ستفادة
حائك ال�سجاد الإيراين الدقيق وال�صبور يدرك جيداً حاجة �أوباما �إىل �إجناز اتفاق مع طهران (�أ.ف.ب ).من هذه التكنولوجيا ،وه���ي اليوم ،قبل
التفاه���م ،تزوّد كل ال���دول املجاورة لها
الدويل ،مل تقبل بجعل نف�سها مع �أملانيا
بالطاقة الكهربائية ،فكيف �سيكون احلال
القوة
وبال���غ
�رش�س
«لوب���ي»
هن���اك
ال�سلمية،
النووية
التكنولوجيا
ّ���ك
ل
مت
يف
�س���ت دول ،بل هي خم�سة ،و�أملانيا واحد،
عندما تُفتح �أمامها كل الأ�سواق العاملية
حت���ى ال يكون ذل���ك اع�ت�راف بان�ضمام ي�ستل���زم معرك���ة هائل���ة ح��ّض�ررّ له���ا يح���اول منع الإدارة الأمريكية من �سلوك بعد نهاية حزيران املقب���ل ،وتُعاد �إليها
�أملاني���ا �إىل «ن���ادي ال���دول العظمى» الإيرانيون ،وخا�ضوها بثبات وقوة طوال درب التفاه���م م���ع �إي���ران ،يت�ألف من �أمواله���ا امل�صادَرة الت���ي تزيد على 120
اخلم����س الت���ي ربحت احل���رب العاملية اثنتي ع�رشة �سنة م�ضت.
ثالث���ة �أ�ضلع :الكي���ان ال�صهيوين ومعه مليار دوالر؟
مل يك���ن هذا التح���دي الوحيد الذي «اللوبي» اليهودي يف �أمريكا ،واململكة
الثاني���ة ،يف مواجهة �أملاني���ا .وبالتايل،
ف�إن ح�صول �إي���ران على االعرتاف بحقها واجهه الإيراني���ون يف �سعيهم هذا؛ كان العربي���ة ال�سعودي���ة ومعه���ا دويالت
عدنان ال�ساحلي

«نادي الدعوة الرياضي» يشارك في بطولة
االتحاد اللبناني لـ«المواي تاي – تاي بوكسنج»
�ش���ارك ط�ل�اب الن���ادي
الريا�ضي يف كلي���ة الدعوة
الإ�سالمية يف بطولة االحتاد
اللبناين لـ«امل���واي تاي -
تاي بوك�سن���ج» التي �أقامها
الن���ادي الريا�ض���ي اللبناين
يف جامع���ة « »L.A.Uيف
ب�ي�روت ب�ي�ن اجلامعات يف
لبنان ،وقد مثّ���ل «الكلية»
الطالبي بالل جربي
نْ
كل من
و�إ�سماعيل جمع���ة ال�سعيد،
الذي ف���از باملرك���ز الثالث
يف البطول���ة ،ونال امليدالية
الربونزية.

احلكم معلناً بدء املباراة

■ الأمان���ة العامة الحت���اد املحامني العرب
ح��� ّذرت من االن�سي���اق وراء النيل من �سيادة
ال�شعب اليمني على �أر�ضه ،منبهة �إىل خطورة
الت���ورط يف ا�ستن���زاف القدرات العربية على
�سن���د م���ن تخوفات م���ن خط���ورة الأو�ضاع
اليمنية على م�ضيق ب���اب املندب ،وت�أثريها
على الأمن القومي الإقليمي �أو العربي.
■ ال�شي��خ ماهر حمود اعت�بر �أن �سيا�سة اململكة
العربية ال�سعودية هي جزء من �سيا�سة الواليات
املتح��دة الأمريكي��ة يف املنطق��ة ،واملرتك��زة
وتفوقها
بدوره��ا على حتقي��ق �أمن «�إ�رسائي��ل» ّ
الع�سك��ري ،الفت ًا �إىل �أن هذا �أمر لي�س مقبو ًال يف
�أي مقيا�س من مقايي�س ال�رشيعة الإ�سالمية.
■ جتم���ع العلم���اء امل�سلم�ي�ن دع���ا الدول
املجاورة للجمهوري���ة الإ�سالمية الإيرانية �أن
تنظر ب�إيجابي���ة �إىل �إجناز االتفاق مع الغرب
حول النووي الإيراين ،باعتباره �إجنازاً للأمة،

و�أن ت�ستفيد من التجرب���ة التي تك ّونت لديها
للقيام بنف�س امل��ش�روع يف بالدهم ،لأن ذلك
ي�ساع���د �شعوبهم على التقدم والرقي ويخفف
من حاجتهم �إىل الدولة اال�ستكبارية.
حق �إيران �أن تطور
■ حرك��ة الأمة �أكدت �أن م��ن ّ
قدراته��ا وم�شاريعه��ا النووي��ة خلدم��ة �شعبه��ا
وال�شع��وب امل�ست�ضعف��ة واملظلوم��ة ،معت�بر ًة
انت�صاره��ا هو انت�صار ل��كل ال�شع��وب الراف�ضة
لال�ست�س�لام والتبعي��ة ،وكذل��ك ل��كل ال�شع��وب
الإ�سالمية.
■ ال�شي���خ �رشي���ف توتيو ،اعت�ب�ر �أن االتفاق
الإط���ار املتعلق باملل���ف الن���ووي الإيراين
هو �إجناز كب�ي�ر و�ضخم حقّقت���ه اجلمهورية
الإيراني���ة الإ�سالمي���ة ،م�شي���داً بفريق العمل
الإيراين جمتمع��� ًا برئا�سة وزي���ر اخلارجية
أ��ص�ر على
د .حمم���د ج���واد ظري���ف ،الذي � ّ
احلقوق امل�رشوعة لنيل املطلب املحق.
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ّ
تدمير حضارة المشرق خطر للغاية ..و«الله ينجي السعودية»

فيصل الداوود لجنبالط :هل تصاريحك بخصوص «النصرة» حمت الموحدين في إدلب؟
العامل يتغ�ّي رّّي� ،وقواعد اللعبة
تتبدل ،ومعهم �سب���ل اال�شتباك..
حت ّوالت كبرية ط���ر�أت وما تزال
يف ال��ش�رق الأو�سط لتع ّم العامل
الأجم���ع� ..إي���ران بـ«كرامتها»
دخل���ت معادلة تقا�س���م النفوذ،
و�أمريكا مل تع���د الالعب الوحيد
يف املنطق���ة ،وال ربيبته���ا
«�إ�رسائيل»..
ع���ن التح���والت يف املنطقة
وانعكا�ساتها ،جريدة «الثبات»
التق���ت م�ؤ�س�س حرك���ة الن�ضال
اللبناين العربي النائب ال�سابق
في�صل ال���داوود ،و�إليكم ما جاء
يف احلوار:
يعت�ب�ر زعي���م املوحدي���ن يف
«وادي التي���م»؛ في�صل الداوود� ،أن
االتفاق الأمريكي  -الإيراين خطوة
�أ�سا�سية يف تغي�ي�ر جذري حا�صل
يف ال�سيا�س���ة الأمريكية يف ال�رشق
الأو�سط ،ويقول� :أثبتت اجلمهورية
الإ�سالمية الإيراني���ة وجودها يف
املمنطق���ة على �صعي���د ال�سيا�سة
والنف���وذ والتط���ور التكنولوج���ي
واحل�ض���اري ،فباتت �إي���ران �ضمن
املعادلة الدولية رقم ًا �أ�سا�سي ًا يف
معادلة ال��ش�رق الأو�سط ..وانطالق ًا
م���ن ه���ذه املتغ�ي�رات الوا�ضحة،
�ستح�ص���ل تداعي���ات كبرية خالل
ال�شهري���ن املقبل�ي�ن ،لتثيبت هذه
املعادلة اجلدي���دة حتى لو بالدم،
لأن امل�شكل على الدوام ال يكون يف
االتفاق بالعموم ،ب���ل بتفا�صيله،
ولكي يتبل���ور املوق���ف الأمريكي
ترجم���ة على الأر����ض تع ّودنا من
الأمريكيني �إراقة الدماء.
يرى في�ص���ل الداوود �أن الغليان
يف ال�رشق الأو�س���ط قد تنتج عنه
ك���وارث معين���ة ..ال تهدئ���ة على
�صعيد الأوراق املفتوحة يف منطقة
ال�رشق الأو�سط ،لك���ن من الوا�ضح
ل���كل متاب���ع ع���ادي مو�ضوعي،
م�شاه���دة جن���اح خي���ار حم���ور
املقاومة واملمانع���ة يف املنطقة،
ول���وال ه���ذا النجاح مل���ا تعاطى
الأمريكي والأوروب���ي معه ..ليبقى
ال�س�ؤال املطروح ،وبقوة ،عن ر�ؤية
ودور «�إ�رسائي���ل» اجلديد مع هذه
املتغريات ال�ضخمة على امل�ستوى
اال�سرتاتيج���ي يف املنطقة ..وحده
الوقت �سيبلور الأم���ور ،و�إىل حني
اكتم���ال امل�شهد ،مبا في���ه تقا�سم
النف���وذ� ،سيا�س���ة ع����ض الأ�صابع
م�ستمرة يف �أكرث من ملف وق�ضية.
ال�سعودية
ب����ر�أي في�صل ال����داوود ،احلوار
الأمريكي  -الإيراين يطمئن �شعوب
املنطق����ة ،رغم وجود اال�شتباك يف

عدة ق�ضاي����ا �إقليمي����ة ،فهو ينذر
برتاجع النف����وذ الأمريكي ل�صالح
�أبناء املنطقة ،يقول :ن�أمل حت�صيل
مكا�سب وانت�صارات يف هذا احلوار،
وبر�أين����ا هذا احل����وار �سينتج عنه
راب����ح وخا�رس ،وامل�ؤ���ش�رات التي
تلت �أو �سبقت تفيد ب�أن ال�سعودية
تلم�ست خ�سارات حمددة ،وبر�أيي،
تورط �سعودي مبوقف دقيق،
هناك ُّ
«واهلل ينجيهم من الأعظم».
يعود الداوود �إىل تورط الرئي�س
العراقي �صدام ح�سني يف الكويت،
مببارك����ة �أم��ي�ركا ،لي�ش��ي�ر �إىل �أن
ال�سعودية لي�س����ت �أهم من العراق
يف حينه ،يقول :بخ�صو�ص اليمن،
لن�ستعر�ض تاريخه����ا؛ كانت على
ال����دوام مقربة لأي غ����زاة منذ �أيام
الرومان ،م����روراً بامللك في�صل بن
�سعود ،ال����ذي �سعى لتثبيت الإمام
ب����در وف�ش����ل ،وانته����اء بالريئ�س
امل���ص�ري جم����ال عب����د النا�رص،
رغ����م قوت����ه ورمزيت����ه ،فالرمال
اليمني����ة تغرق كل م����ن يتعاطى
معها بفوقي����ة ،وبالتايل لي�س من
ال�سهل اخلروج م����ن �أوحالها� ،أما
بخ�صو�����ص ال�سعودي����ة ،فاململكة
�أي�ض���� ًا تن����ام على وج����ود خاليا
نائمة لـ«داع�ش» �أو لـ«القاعدة»
بالعموم.
 2500مليار دوالر
ي�ضيف الداوود :الأمريكي من كل
املو�ضوع عين����ه على  2500مليار
دوالر ل����دى اململكة ،الأمريكي د ّمر
العامل العرب����ي ب�أكمله ،ومل يعد
�أمامه �سوى منطق����ة اخلليج ..يف
النهاي����ة ،ميكن مالحظ����ة �أن هذه
امل�ؤام����رة تن�سحب عل����ى اجلميع
ولي�س على فئة حمددة ،وبالتايل
ن�أم����ل وع����ي و�إدراك الأط����راف
ال�سيا�سي����ة يف اململك����ة ،حتى ال
يدفع �شعبها �إراق����ة دماء كما هو
حا�ص����ل يف �أكرث م����ن منطقة يف
عاملنا العربي وامل�رشقي.
تدمري التاريخ
ي�شري الداوود �إىل �أن املنطقة؛ من
تون�س �إىل العراق واخلليج ،مروراً
بليبيا واليمن والع����راق و�سورية
وم���ص�ر يت����م تدمريه����ا« :دم����اء
الإن�سان التي ُتراق هي �أغلى �شيء
بالن�سبة �إلين����ا ،لكن يف ظل هذه
الهمروجة يتم فيها تهدمي تاريخنا،
وتقاليدنا وقيمنا ،وهذا الأمر خطر
للغاية ،مع العلم �أن كافة الأديان
ال�سماوي����ة انطلقت من هذا ال�رشق
الأو�سط ،وتدمري التاريخ احل�ضاري
لهذه املجتمع����ات تدمري للإن�سان
�أي�ض ًا ،وبر�أين����ا ،ما ُيع ّد من �رصاع
بني امل�سلم��ي�ن بالغ اخلطورة ،وال

يق����ول في�صل ال����داوود :املوحدون
امل�سلمون هم خلف الدولة ال�سورية،
وخلف الدول����ة اللبنانية ،وهاتان
الدولت����ان هم����ا �ضمان����ة الوطن
وكل الأقلي����ات ،واالنتهاكات التي
تعر�ض له����ا املوحدون الدروز يف
ّ
�إدلب ح�صلت �أي�ض ًا لباقي مكونات
املجتمع ال�سوري ،وح�صلت لل�سنة
والعلويني وال�شيعة وامل�سيحيني..
�إنها احل����رب وب�شاعتها ،فكيف �إذا
�أ�ضفنا �إليه����ا فكر تكفريي ال ي�ؤمن
متت
بدي����ن ،لأن �أعمال ه�����ؤالء ال ّ
ب�صل����ة �إىل الإ�سالم ال�سمح وال �إىل
ال�سنة ،وه����ذا املخطط ال�صهيوين
«الإ�رسائيلي» هدفه ت�شويه �صورة
امل�سلم��ي�ن ..ونحن علينا �صد هذه
امل�ؤامرة بوعينا.
«الن�صرة» جتتاح  14قرية درزية
�سبيل للخروج منه �إال باحلوار ،لأن
التوا�صل هو احل����ل الوحيد لإنقاذ
م�رشقنا وتاريخنا من الدمار».
يح����ذر ال����داوود ال�سعودي����ة
م����ن املخطط����ات الأمريكي����ة لها،
رغ����م �أنها تنفّذ �سيا�س����ات �أمريكا
ب�ش����كل تدم��ي�ري يف املنطقة ،من
خ��ل�ال �أموالها والفك����ر التكفريي،
«فالن���ص�رة وداع�����ش م����ن نتاج
الوهابي����ة ،وه����ذه الوهابي����ة قد

�سنعي�ش �سوي ًا

ل�سوري����ة الف�ض����ل الكبري فيما
يح�صل من تغي��ي�رات يف املنطقة
بح�س����ب في�ص����ل ال����داوود ،يقول:
�صمود �سورية بقيادة الرئي�س ب�شار
غي املعطيات
الأ�سد يف حمنته����ا رّ
الدولي����ة ب�أكمله����ا يف املنطق����ة،
ولوال �صم����ود �سورية مل����ا تو�سّ ع
دور دول «الربيك�����س» ،ورو�سي����ا
حتدي����داً ،وملا قويت �إي����ران لهذه
الدرجة ..واليوم ي�شتد ال�ضغط على
�سورية لأهميتها اال�سرتاتيجية يف
ر�سم معادل����ة املنطقة ،وكتنفي�سة
للمو�ض����وع اليمن����ي ،وبر�أينا هذا
ال�ضغ����ط الذي ا�ستم����ر ل�سنوات ال
الداوود :لوال صمود
سورية لما توسع دور دول ميكنه �إخالل الت����وازن اليوم ،رغم
ّ
املد واجلزر يف املعارك الع�سكرية،
«البريكس» ..ولما قويت ولوال الدور الرتكي «الو�سخ» ملا
�سقط����ت �إدلب ،لكن نطمئن اجلميع
إيران إلى هذه الدرجة
�أن �سورية �صام����دة ،رغم ال�ضغط
عليه����ا؛ م����ن ال�شم����ال واجلنوب،
وت�صاريح الدولة الأمريكية تتبدل
جذري ًا جت����اه �سورية ،رغم �سيا�سة
ع�ض الأ�صابع.
ي�ضيف ال����داوود :وج����ود خطنا
تنقلب عل����ى ال�سعودي����ة ،لوجود املقاوم بدءاً من �إي����ران و�صو ًال �إىل
بيئة حا�ضن����ة لل�شباب ال�سعودي ،لبن����ان م����روراً ب�سوري����ة والعراق
لكنن����ا م����ن منطلق قوم����ي ن�أبى واليمن وغريها من املناطق ال يكفي
تدم��ي�ر �أي بلد عرب����ي ،لأنه تدمري لبناء التهدئة ووقف �سيالن الدماء،
لنا جميع ًا ،ونحن ال نتمنى ال�سوء لأننا بحاجة �إىل الآخر ،وهذا الوفاق
لأي دولة خليجية� ،أو ًال لأن �شبابنا يتطلب احلوار بني �إيران وال�سعودية
يعمل����ون يف اململكة ،وثاني ًا لأننا لبن����اء اال�ستق����رار ،وبالرغ����م �أن
ال نتمن����ى من منط����ق �إن�ساين �أي التوازن����ات متيل ل�صاحلن����ا ،وهذا
تبجح ًا وال �شعراً،
�رضر لأي �إن�سان ،وكنا نف�ضّ ل عدم الكالم لي�����س فيه ّ
توريط ال�سعودي��ي�ن مع الأمريكي نعرف جي����داً �أن النا�س يف النهاية
يف اليمن ،حت����ى ليمكننا �أن نقول �ستعي�ش مع بع�ضها ،ون�أمل �أن يبد�أ
وك�أن التاريخ يعيد نف�سه ،و�صدام احلوار يف الع����امل العربي كما هو
ح�سني د ّمر م����ن الداخل واخلارج ،حا�صل يف لبنان.
وع����ن موق����ع املوحدي����ن يف
وال�سعودية الي����وم مو�ضوع قابل
�سورية وم����ا تعر�ضوا له يف �إدلب،
للخرق من الداخل واخلارج».

ورداً على �س�ؤال عما ح�صل يف
�إدل����ب ،ي�شري ال����داوود �إىل اجتياح
«جبه����ة الن���ص�رة» ح����وايل 14
قري����ة درزية يف �إدل����ب ،وي�ضيف:
املوحدون الدروز يواجهون نوعني
م����ن االحت��ل�ال ،الأول يف �سورية،
ويتمث����ل بـ«�إ�رسائي����ل» مبا�رشة
و�صم����ود �شعبن����ا يف «جم����دل
�شم�����س» ،والثاني����ة يف مواجهة
الق����وى التكفريي����ة ،وا�ستط����اع
املوحدون �صد الهجمات التكفريية
يف �إقلي����م الع����رب ،بالتعاون مع
اجلي�ش ال�سوري ،للدفاع عن وحدة
�سورية.
جنبالط
يتمنى املوح����د في�صل الداوود
عل����ى النائب ولي����د جنبالط وقف
اخلط�����أ اال�سرتاتيجي الذي يرتكبه،
الفت ًا �إىل �أن «الن�رصة» و«داع�ش»
هما وجه����ان لعملة واحدة ت�سمى
«القاع����دة» ،وله����ذا ال�سبب نقول
جلنب��ل�اط� :إذا انت���ص�رت ه����ذه
اجلماعات لن ت ّوفرك ،لأنها ال توفر
�أح����د بانتهاكاتها ،وله����ذا ال�سبب
نطالبك ب�إع����ادة النظر بهذا اخلط أ�
اال�سرتاتيج����ي ،و�أن يك����ون واقعي ًا
�أكرث ،فال «الن�رصة» وال «داع�ش»
يعرف����ون اهلل تع����اىل ،وال الإ�سالم،
وال �أية قيم����ة �إن�سانية ،والفتاوى
موجه����ة اليوم
الت����ي يطلقونه����ا َّ
�ضد املوحدين كم����ا �ضد الطوائف
ب�أكملها ،لذلك هم يرتكبون جمازر
بحق امل�سليمن ال�سن����ة وال�شيعة
وال����دروز وامل�سيحيني والعلويني،
ونح����ن ن�س�أل����ك يا جنب��ل�اط :هل
ت�صاريح����ك بخ�صو�ص «الن�رصة»
حمت املوحدين يف �إدلب� ..أم �أنها
�أهانتهم وهتكت �أعرا�ضهم»؟

�أجرى احلوار :بول با�سيل
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إميل لحود يتذكر..

ّ
كيف استرد الخلوي؟ وماذا عن «غسيل القلوب»؟
ي�ؤكد الرئي�س �إميل حلود �أن �أحد
�أب���رز الأخطاء هو ع���دم االهتمام
مب�س�ألة الإعالم ،لقناعاته �أنه يقوم
مبا ميليه علي���ه �ضمريه وواجبه
الوطني والإن�ساين ،خ�صو�ص ًا �أنه
ابن اجلي�ش ال���ذي يبقى ال�صامت
الأكرب ،فحتى تلفزيون لبنان الذي
ه���و للدولة ،مل يك���ن يعرف �أحداً
يتعاط معه.
منه ،ومل
َ
ويلف���ت هن���ا �إىل �أن الرئي�س
رفيق احلريري كان بارع ًا يف هذا
املجال ،وبهذا كان ي�ش ّغل الإعالم،
لدرج���ة �أنه كان ي���رى �أحيان ًا �أن
الأم���ور ُ�ض ِّخمت كث�ي�راً ،وب�شكل
غري مقبول ،ف�ل�ا ين�سى �أنه «بعد
ت�سلُّم احلري���ري رئا�سة احلكومة،
زارين مع الرئي����س نبيه بري يف
بعبدات ،لي�ؤكد يل �أن املوقف الذي
�ص���در يف الإعالم ال عالقة له به،
و�أن من قام بذل���ك هو م�ست�شاره
هاين حم���ود ،وال عالقة له بالأمر
بتات ًا».
وي�شري الرئي�س حلود �إىل �أنه مل
يكن لديه م�ست�شار �إعالمي ،و�إن كان
�أحدهم يتابع م���ا تكتبه ال�صحف،
ويتابع الأم���ور اليومية ،الفت ًا �إىل
�أنه بعد �سنتني من بدء واليته عينّ
م�ست�شاراً �إعالمي ًا هو رفيق �شالال،
الذي كان يقوم مبفرده مكان فريق
�إعالمي كامل ،م�شرياً �إىل �أنه �سمع
مرة من د .ح�سن خليل ،وهو خبري
مايل واقت�صادي مرموق ،مقيم يف
لندن� ،سمعته يط���رح عدة ق�ضايا
ومنه���ا اخللوي ف�أُعج���ب بطرحه،
فا�ستدعاه �إليه ،و�س�أله عن الأمور
الت���ي كان يطرحه���ا يف لقائ���ه
التلفزيوين« ،فق ّدم يل �أفكاراً مفيدة
ج���داً» ،م�شرياً �إىل �أن له �شقيق ًا يف
الوالي���ات املتحدة ،و«هو م�س�ؤول
يف وول���د بن���ك wold bank
�سيك���ون يف لبن���ان يف اليومني
املقبلني ،وميكن �أن يعطيكم املزيد
من التفا�صيل واملعلومات عن �سري
عمل الهاتف اخللوي.
وفع�ل�اً  ،جاء �شقي���ق د .ح�سن
خليل �إيل ،ف�أكد يل �أن طريقة عمل
اخلل���وي يف لبنان حرام �أن يكون
بهذا ال�ش���كل ،ف�أنتم لديكم منجم
ي�أخذ م���ردوده اثنان فق���ط ،و�إذا
�أُح�سنت �إدارته ميكن �أن يلغي كل
الديون املرتتبة عليكم».
ي�ضيف الرئي�س حلود« :يف تلك
الفرتة ،كان الرئي�س احل�ص ما زال
رئي�س ًا للحكومة ،فطلبنا تفا�صيل
ع���ن كيفية العم���ل يف �إدارة هذا
احلق���ل ،و�أعددن���ا م���ا يتوج���ب
لذل���ك ،وقام وزي���ر االت�صاالت د.
ع�ص���ام نعم���ان بعم���ل هام يف
ه���ذا املجال ،وخ�ل�ال هذه الفرتة
ح�صل���ت االنتخاب���ات النيابي���ة
ع���ام  ،2000وع���اد الرئي�س رفيق
احلري���ري �إىل رئا�س���ة احلكومة،

احلريري للحود� :إذا متكنا من التفاهم �سوياً �س�أطلب التجديد لك ولي�س التمديد

وحني طرح ق�ضية اخللوي ،رف�ض
رئي�س احلكومة ذل���ك ،معترباً �أن
ذلك يفلّ�س لبنان ،فاخللوي يعطي
اخلزينة  300مليون دوالر �سنوي ًا،
قد تخ�رسها».
الرئي�س
يجيب الرئ�س حل���ود
َ
احلريري ب�أن املعلومات املتوافرة
لدي���ه تفيد �أن اخللوي ب�إمكانه �أن
ُيدخل �إىل اخلزين���ة �سنوي ًا مليار
و 500مليون دوالر« ،لكن احلريري
رف����ض ذلك ب�شكل قاط���ع ،م�شرياً
�إىل �أنه يجب بيع �رشكتي اخللوي
اللتني ال يبل���غ �سعرهما �أكرث من
مليار دوالر ،لكنني رف�ضت ذلك».
ويلف���ت الرئي�س حلود �إىل �أنه
يف كل جل�س���ة ملجل����س الوزراء
كان يث�ي�ر ق�ضية الهاتف اخللوي،
فكان �أن ا�شتكى الرئي�س احلريري
عند عبد احلليم خدام ،ولي�س عند
الرئي�س ب�شار الأ�سد ،الذي كان قد
ا�ستلم �سلطات���ه الد�ستورية ،فلم
يجد خدام ال�شجاعة ليحدثني يف
الأمر ،لأنه يعرف �أنني ال �أعمل �إال
علي عقلي و�ضمريي.
ما ميليه ّ
يتابع :بعد وقت ذهب الرئي�س
نبيه بري �إىل �سورية ،وكانت �شقة
اخل�ل�اف قد ات�سعت م���ع الرئي�س
احلري���ري به���ذا ال�ش����أن ،فالتقى
بالرئي�س الأ�س���د ،و�س�أله �إن كان
رئي�س اجلمهورية قد ح ّدثه بالأمر؛
يف ظل اخلالف امل ّت�سع مع رئي�س
احلكومة ،كما �س�أله :كيف تديرون
يف �سورية �ش�ؤون اخللوي؟ ف�أجاب

الرئي����س الأ�س���د ب����أن هناك من
ي�ش ّغل���ه حل�ساب الدول���ة ،وي�أخذ
�أج���راً على ذلك ،م�ؤكداً �أن الرئي�س
حل���ود مل يحدثه بالأم���ر ،ال من
قريب وال من بعيد.
وفور ع����ودة الرئي�����س بري من
�سورية ق����ال يل :احلق معك ،ويجب
�أن ن�صدر قانون ًا بهذا اخل�صو�ص.
يتاب����ع حل����ود :يومه����ا �أر�س����ل
احلريري من �آل مياقتي ليفاو�ض يف
الأمر ،كما �أر�سل غازي كنعان بع�ض
املح�سوبني علين����ا ،لي�ساوموا يف
بقيت ُم�رصّاً على
هذا ال�ش�أن ..لكني ُ
موقفي با�سرتداد اخلل����وي للدولة،
وهك����ذا ظلوا مياطل����ون يف جمل�س
النواب يف ت�أخري �إ�ص����دار القانون،
وميكن القول �إنه مت ا�سرتداد اخللوي
بالق����وة ،بع����د �أن اتهمته����م �أنهم
يط��ّي رّّي�ون على خزينة البلد �أكرث من
ملي����ار دوالر ،علم���� ًا �أن مهلة عمل
اخللوي كانت تقرتب من نهايتها.
وي�شري الرئي�س حل���ود هنا �إىل �أن
الرئي�س احلريري اقرتح عليه ت�شكيل
جلن���ة لدرا�سة الأمر وو�ض���ع درا�سة،
فكان �أن �شُ كلت اللجنة برئا�سة نائب
رئي�س احلكومة ع�صام فار�س وع�ضويه
كل من ف�ؤاد ال�سنيورة ومروان حمادة
وغ���ازي العري�ضي ،وغريه���م� ،أي �أن
�أكرثية اللجنة من جانب احلريري.
وكان الرئي�����س حل����ود ي�س�����أل
فار�س  -وه����و رجل خلوق ومهذب
وعملي  -عن عم����ل اللجنة دائم ًا،
ويف �إحدى اجلل�سات جمل�س الوزراء

يطرح الرئي�����س احلريري �أنه من
ال�رضوري �أن نعرف ماذا يجري يف
جلنة اخللوي ،وهنا ي�ؤكد رئي�س
اللجنة نائب رئي�س احلكومة �أننا
«مل ن�ستطع الو�صول �إىل اتفاق،
لأنه����م ،ح�س����ب الرئي�����س حلود،
جميعهم يقولون ال نريد ا�سرتداد
الدولة لهذا القطاع ،علم ًا �أنه مل
يبقَ �أمام اللجنة �إال �شهر واحد».
ويط����رح الرئي�����س احلريري
التجدي����د لل�رشكت��ي�ن ب���ش�روط
�أح�س����ن� ،أو بيعهم����ا ،حيث كان
يط����رح �سع����ر لهم����ا ال يتجاوز
امللي����ار ون�صف امللي����ار دوالر،
علي هنا �أن �أ�س�أل وزير
و»ي�شري ّ
االت�ص����االت ،وكان يومها الوزير
جان ل����وي قرداح����ي ،الذي كان
مربوط اليدين ،وفع ً
توجهت
��ل�ا ّ
بال�س�����ؤال �إىل الوزي����ر قرداحي،
و�س�ألته :ما العائق؟
فقال� :إذا كن����ا نريد �أن ننجز
اتفاقية ،يجب �إر�سالها �إىل ديوان
املحا�سب����ة ،ال����ذي يلزم����ه عدة
�أ�شهر لدرا�سته����ا ،لكن بعد �شهر
على �أبعد تقدير تنتهي االتفاقية
املعمول بها ،فتتجدد تلقائي ًا.
وهنا وقفت لأه���� ّم باخلروج،
ف�س�ألن����ي الرئي�س احلريري :ماذا
تري����د �أن تفعل؟ فقلت له مل يبقَ
التوج����ه �إىل ال�شعب
�أمام����ي �إال
ُّ
اللبن����اين لأق����ول ل����ه� :إننا غري
قادرين على �رشكتي اخللوي ،لأن
هناك وزراء يحققون �أرباح ًا على
ح�ساب ال�شعب من خالل اخللوي.
وهن����ا يخاطبن����ي الرئي�����س
احلريري :مه ً
��ل�ا مه ًال ،لنتكلم يف
الأمر بهدوء ،ويتابع :من الوا�ضح
�أن دي����وان املحا�سب����ة يلزم����ه
م����دة لدرا�س����ة الأم����ر ،ف�ألهمني
فتوجه����ت �إىل �أم��ي�ن ع����ام
اهلل،
ّ
جمل�س ال����وزراء �سائ ً
��ل�ا� :أ�ستاذ
بوجي� ،أال ميكنن����ا �أن نطلب من
دي����وان املحا�سب����ة درا�سة الأمر
بعد ال�صفقة ،بد ًال م����ن الدرا�سة
امل�سبقة ،ف�أجاب :ميكن ذلك ،لكن
ذلك يتطل����ب قراراً م����ن جمل�س
ال����وزراء ..وهنا قل����ت :الآن ي�أخذ
جمل�س ال����وزراء قراراً ،فهل هناك
م����ن مان����ع؟ ف�أج����اب احلريري
بالنفي ،وتابع :من الآن �أقول لك
�إنن����ا لن نقدر �أن منررها من دون
ديوان املحا�سبة».
ويخاطب الرئي�س حلود وزير
االت�ص����االت ويق����ول ل����ه :معك
مهل����ة �شه����ر ،وتعمل كم����ا كنا
نعمل يف اجلي�ش ،ت�أتي ب�أح�سن
ع�رش ���ش�ركات عاملية باخللوي
وت�ضعه����م يف مقاب����ل بع�ضهم،
بدون مغلفات «رايحة وجاية»،
ومن يعط����ي �أقل �سعر للت�شغيل،
ي�أخذ الإدارة ،والأرباح كلها لنا،
واملراقبة تكون من عندك.
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�أب����دى الوزي����ر قرداح����ي كل
اال�ستع����داد ،ويف �أق����ل من �شهر
جرت الأمور ،و�صارت ال�رشكتان
تعطيان مردوداً نحو مليار و700
ملي����ون دوالر مع �رضيبة ،TVA
ف�أنقذ ذلك لبنان..
ويت�س����اءل الرئي�س حلود :هل
مت ذل����ك ب�رضبة ح����ظ ،ويجيب:
ّ
ال ..لقد بذلنا جهوداً م�ضنية من
�أج����ل ذلك ،فهم عنده����م الإعالم
ال����ذي يعمل م����ن «احلبة قبة»
ويقل����ب احلقائق والأم����ور ،و�أنا
مع الأ�سف ال�شديد مل �أكن م�ؤمن ًا
بذلك ،وكانت النتيجة �أن الرئي�س
احلري����ري «زع����ل» ..والرئي�����س
احلري����ري رحم����ه اهلل كان عنده
ه����ذا النمط من العم����ل ،فمن ال
يعجب����ه يهاجم����ه يف الإعالم،
كم����ا كان احل����ال م����ع «و�سيط
اجلمهوري����ة» ،الذي كان م�س�ؤو ًال
عنه الوزير كرمي بقرادوين ،الذي
ظلوا يهاجمونه يف الإعالم مدة
�سن����ة ،لأنهم كان����وا غري قادرين
على الو�ص����ول �إىل نتيجة معي،
فبا�رشوا بالهجوم عليه.
ب�أي حال ،بعد �أن انتهينا من
ق�ص����ة اخللوي ،و�ص����ار التلزمي،
طل����ب الرئي�����س احلري����ري بعد
علي يف
عدة �أ�شهر م����ن الهجوم ّ
خمتلف و�سائل الإع��ل�ام ،اللقاء
معي ،ما ي�ؤكد �أن ال �ضغينة عنده
وال عن����دي ..وفع ًال ،ح�صل اللقاء،
حيث خاطبني الرئي�س احلريري
بالقول� :إذا كنت تري����د ف�أنا �أو ّد
�أن �أتفاه����م و�إياك ،منذ عدة �أ�شهر
ونحن «نتخانق» ،فيجب �إيجاد
طريق����ة للتفاهم ،و�إذا ح�صل ذلك
ف�أنا «�س�أطلب التجديد لك ولي�س
التمديد».
ي����ر ّد الرئي�����س حل����ود :دولة
الرئي�����س ،يج����ب �أن تفهم كيف
�أفك����ر ،ففي �سن����ة  1993قلت يل:
�ستك����ون رئي�����س اجلمهورية �إذا
�رضب����ت املقاومة ،ف�أكدت لك �أين
لن �أفعل ذلك ،والآن بعد كل هذه
ال�سنوات انتُخبت خاللها رئي�س ًا
للجمهورية حتاول �أن تقاي�ضني
«ه����ذه مقاب����ل تل����ك» لأنك ال
ت�ستطي����ع �أن ت�شرتين����ي باملال،
فكيف ن�ستطيع �أن نتفاهم ،ف�أنت
مقاول ناجح جداً؛ تبيع وت�شرتي،
وه����ذه ت�ستطي����ع �أن تنفّذه����ا
ب�أعمال����ك ولي�س يف الدولة ،و�أنا
حينم����ا �أرى �أي ق�ضي����ة �صح ،لن
�أعمله����ا غل����ط ،حتى ل����و قُتلت،
ف�أنا مع �أي �شيء يكون مل�صلحة
ال�شعب..
ف����كان يومه����ا �أن خ����رج من
اللق����اء و�أطلق علي����ه ما ي�سمى
«غ�سيل القلوب».

�أحمد زين الدين
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مخطوبة أو متزوجة ..هل أنت مع الشخص المناسب؟
هل �ألتقيتِ بال�شخ�ص الذي تظنينه منا�سب ًا
لكِ ؟ هل ق�ضيت معه وقت���� ًا مرح ًا و�سعيداً؟ هل
لعالقتك هذه م�ستقبل؟ هل تريد حق ًا �أن تكملي
حياتك م����ع هذا ال�شخ�����ص؟ �إلي����كِ بع�ض ًا من
العالم����ات التي تد ّل على �أن عالقتك تذهب �إىل
املكان ال�صحيح ،و�سيكون لكِ م�ستقبل جيد مع
هذا الرجل.
بد�أمتا يف و�ضع اخلطط مع����اً :تبد�أ العالقة
رومان�سية للغاية ،ومن ثم تتحول الأ�سابيع �إىل
�شهور تتمتع باحلب والرومان�سية غالباً ،وعادة
ما يب����د أ� الطرفان يف �إع����داد وحت�ضري اخلطط
�سوياً ،والتفكري يف الإجازات التي �سيق�ضيانها
�سوي ًا يف امل�ستقبل ،والأماكن التي �سيزورانها،
وهك����ذا فاحلديث ع����ن امل�ستقب����ل دليل على
اجلدي����ة� ،أما �إذا كان����ت عالقتكما م�ستمرة عدة
�شه����ور ومل تُعدّا �أي خطط م�ستقبلية وتعي�شان
اللحظة فق����ط دون تفكري فيم����ا �سي�أتي ،فهذه
عالمة على ع����دم وجود اجلدي����ة يف العالقة،
ويرجع ه����ذا �إىل �أن �أحد الطرفني غري م�ستمتع
بهذه العالقة ،فعدم التخطيط للم�ستقبل م�ؤ�رش
غري جيد على عالقتكما.
املجامالت تكون عن �شخ�صك ولي�س منظرك
فح�سب :من اللطي����ف �أن يقول لكِ الطرف الآخر
كم �أنتِ جميلة ،ولديك ابت�سامة مميزة ،وعيون
رائعة وناعمة ،و�شع����رك جميل ..و�أ�شياء �أخرى
من هذا القبيل ،فهذا ي�سمى جمامالت الرتحيب،
وعادة يقوله����ا الرجل عند لقائه ب�����أي �سيدة
يف البداي����ة ،لك����ن مع تطور العالق����ة �سيمدح
�رشي����ك حياتك جانب ًا �آخر منك ،وهو �شخ�صيتك
وذكاءك وروح����ك املت�ساحمة وطيبتك وحنانك
ورحمة قلب����ك ..وتعجبه مبادئك و�آرا�ؤك وي�شيد
بهم����ا ،فاالحتاد الروحي ب��ي�ن ال�شخ�صني يبد�أ
بالتب����ادل العمي����ق والتفاه����م والتعمق داخل
�شخ�صية الآخر ،فعندما يبد�أ الرجل يف االهتمام
ب�شخ�صيت����ك ويعجبك بها يكون هذا دليل على
جدية العالقة بينكما.
ت�ضحكان معاً :ال�ضحك واللهو جزء رئي�سي
من �أي عالقة ،ف�إذا كن����تِ جتل�سني �أنتِ و�رشيك
حياتك �سوي ًا ت�شعران بالراحة مع ًا وتخ�ص�صان

وقت ًا للدعاب����ة واملرح �سوي ًا و�إلق����اء النكات،
وتتب����ادالن املواقف املفرحة مع���� ًا فهذا بداية
لعمي����ق العالقة بينكما .يقول البع�ض �إن �أق�رص
طريقة بني �شخ�صني هو ال�ضحك ،فوجود �شيء
م�شرتك بينكما يجعل عالقتكما �أكرث جدي ًا ووداً

وتعمّقاً ،ويجعل �أمام العالقة م�ستقب ًال جيداً.
ال ت�شعرين بخوف عند مناق�شة بع�ض الأمور
معه :ال نتحدث هنا ع����ن مناق�شة �أمور الزواج
والأطفال ،ففي بداية العالقة يكون من ال�صعب
مناق�ش����ة هذه الأمور ،لكن م����ا نق�صده هنا هو

مناق�ش����ة الأمور العادية ،ف�����إذا كنتِ عل عالقة
ب�رشي����ك حياتك مدة خم�����س �شهور على �سبيل
املث����ال ومازالتِ تخافني التح����دث معه ب�ش�أن
مو�ض����وع ما �أو �أمر فهذا نذير باخلطر ،واجلانب
الآخ����ر �إذا حاول �أن يخفي ويتجنب احلديث يف
بع�ض الأمور فهذا يعني عدم وجود راحة بينكما
�أو الثقة الكافية التي ت�ضمن لكما امل�ستقبل.
النظ����ر يف عي����ون بع�ضكم����ا البع�ض دون
حرج :يقول����ون �إن النظرة ت�س����اوي �ألف كلمة،
و�إن العي����ون هي نوافذ الروح ،ف�����إذا كنتِ �أنتِ
و�رشي����كك ميكنكما �أن تنظ����را بعمق يف عيون
بع�ضكم����ا دون ت����ردد وتوتر فه����ذا يعني عدم
وجود �أ�رسار بينكم����ا �أو �أ�شياء خمب�أة ،وتُعترب
هذه �إ�شارة جيدة مل�ستقبل عالقتكما �سوياً.
اللج����وء �إىل الط����رف لأخ����ذ الن�صيح����ة
وامل�ش����اورة :يعتمد جزء كبري من العالقة على
وجود الدعم املتبادل بينكما ،ف�إذا كنتِ بعالقة
جديدة وجاء �إليك لي�س�ألك عن ر�أيك وي�ست�شريك
يف حل م�شكلة ما يواجهها �أو ي�س�ألك الن�صيحة
يف �أم����ر ما ،فهذا ي�ش��ي�ر �إىل �أنك �أ�صبحتِ مهمة
بالن�سب����ة �إلي����ه ،و�أن����ه يقدّر ر�أي����ك ويهتم مبا
تقوليه ،ويثق �أي�ض ًا بك.
يُع���� ّد لكِ املفاج�أت� :إذا ج����اء �رشيك حياتك
يف ي����وم على موعد بينكما وح�ضرّ لكِ مفاج�أة
كب��ي�رة �أو �صغرية فه����ذا يدل �أن����ك يف تفكريه
وت�شغلني باله ،فاحلب يعن����ي �أن يحبك طوال
الوقت ،ويتذكر دوم ًا لي�س فقط �أنه يحبك وقتما
تكونني معه.
االجتماع م����ع �أ�صدقائكم����ا :ال�شخ�ص الذي
ي�شعر ب�سعادة يف عالقته يريد �أن يعرّف العامل
كله هذا الأمر ،ويريد �أن ت�شاركه �رشيكة حياته
يف عامله اخلا�ص ،فخطوة تقدميك لأفراد �أ�رسته
و�أ�صدقائه املقربني عالمة هامه يف عالقتكما،
�أما اذا كنتِ معه ملدة طويلة ومل يفكر يف هذا،
ويتعمّد �أن يبعدك ع����ن �أ�رسته و�أ�صدقائه ،فهذا
دليل على عدم جدي����ة العالقة� ،أو وجود �شيء
ما يخفيه عنك.

رمي اخلياط

بريد القراء

كيف تعلو الهمم؟

ال�س�ؤال هام يجب �أن يُطرح :كيف تعلو الهمم؟
الأمر الأول :ال بد �أن نحدد حلياتنا هدفاً ،و�أن جنعل حلياتنا
قيم���ة ،فكثري من النا�س حياتهم كالعدم؛ مل يقدموا لأنف�سهم،
ومل يقدموا لدينهم ،ومل يقدّموا لأمتهم.
�أما �أ�صحاب الهمم العالية فلهم هدف ،ولهم مق�صد يتمثّل
يف �أن تك���ون كلمة اهلل هي العليا ،وكلم���ة الذين كفروا هي
ال�سفل���ى ،يحيون ويعي�شون وميوتون من �أجل هذا ،ف�إذا حتدد
الهدف ،و�ضح الطريق.
يق���ول ابن القيم (رحمه اهلل) :العب���د امل�ؤمن �إذا وقف �أمام
اجلبل وقال �أزيحه ،يزيحه ب�إذن اهلل ،و�إذا وقف �صاحب الهمة
العالي���ة والإميان الرا�سخ يف القلب �أم���ام جبل وقال� :أزيله،
�أزاله ب�إذن اهلل� ،إذا عرف معنى�} :إِيَّاكَ نَعْ ُب ُد َو ِ�إيَّاكَ نَ�سْ تَعِ نيُ{.
الأمر الثاين :الإقبال على اهلل تعاىل �سبب لعلو الهمة
الق���ر�آن الكرمي هو الذي �صنع اجليل الأول ،ونحن اليوم يف
بُعد عن الق���ر�آن ال يعلمه �إال اهلل� ،ألهونا بالأغاين وال�شا�شات
والقن���وات ،وهدفهم �إبعادنا عن م�صدر عزنا وقوتنا الذي قال
عنه النبي �صلى اهلل عليه و�سلم« :تركت فيكم ما �إن مت�سكتم
به لن ت�ضلوا بعدي �أبداً :كتاب اهلل و�سنتي».
دخل اال�ستعمار اجلزائ َر وخيّم على �أهلها ع�رشات ال�سنني،

حت���ى �إذا ظنوا �أنه���م متكّنوا من البالد و�أهله���ا� ،إذا بالرجال
والن�س���اء والأطفال يخرجون وميلأون ال�شوارع رافعني القر�آن
الكرمي مرددي���ن :نحن الذين بايعوا حمم���داً على اجلهاد ما
بقين���ا �أبداً ..من �أين ا�ستمدوا الق���وة؟ ومن �أين رجعت الروح؟
من القر�آن الكرمي ترجع الق���وة ،وترجع الروح �إذا رجعنا �إىل
كتاب اهلل تبارك وتعاىل ،والأعداء �أكرب همهم الآن �إبعادنا عن
هذا الكت���اب العزيز الذي }ال َي أْ�تِي ِه ا ْلبَاطِ ُل مِ نْ بَينْ ِ َي َد ْي ِه وَال
مِ نْ َخ ْل ِفهِ{.
الأمر الثالث والأخري� :أخبار الرجال �سبب لرفع الهمة ..كان
ابن �أم مكتوم ر�ضي اهلل عنه رج ًال �أعمى من �أهل الأعذار ،ولكنه
ر�أى النور يف قلبه ف�سار يف الطريق يلتم�س له نوراً ،جاء �إىل
النبي �صلى اهلل علي���ه و�سلم يقول :بيتي بعيد والطريق كله
هوام ،ولي�س يل قائد يقودين �إىل امل�سجد.
لديه جميع الأعذار ال�رشعية لي�صلي يف البيت ،فقال �صلى
اهلل عليه و�سلم�« :أت�سمع النداء؟ فقال :نعم ،فقال له �صلى اهلل
عليه و�سلم :ال �أجد ل���ك عذراً» ،فما تخلف الأعمى عن �صالة
اجلماعة ،وما نام عن �صالة الفجر.
فعجباً ،مل���اذا ينام املب�رصون؟ ومل���اذا يتخلف الأقوياء؟
وملاذا يتكا�سل الأ�صحاء؟

مل تقف هم���ة ذلك الأعمى يف ق�ضية ال�ص�ل�اة ،فلما جهّز
عم���ر (ر�ضي اهلل عنه) اجليو�ش للخروج �إىل بالد ال�شام ،جتهّز
الأعم���ى للخروج ،وخرج الب�س ًا عدة احلرب ،ف�إذا بعمر (ر�ضي
اهلل عن���ه) يقول له� :إىل �أين تذهب يا ابن �أم مكتوم و�أنت ممن
ع���ذرك اهلل؟ فقال بهمة العالية :حتول بيني وبني ال�شهادة يا
اب���ن اخلطاب؟ فقال (ر�ضي اهلل عنه) :ماذا ت�صنع معهم؟ فقال
له� :أكثرّ �سواد امل�سلمني.
فخ���رج مع من خرج ،وملا �صفت ال�صفوف ،وقف يف و�سط
املعركة بهمته العالية وبنيت���ه ال�صادقة ،ثم قال� :أنا �أحمل
لك���م الراية اليوم! فوقف اب���ن �أم مكتوب فحمل راية ال �إله �إال
اهلل يف �أر����ض املعركة ،وهو يعلم �أن الثم���ن غال ،يعلم �أنه
م�ستهدف يف �أر�ض املعركة لإ�سقاط الراية ،وما �سقطت الراية
من ي���د الأعمى ،لأنه �صاحب همة عالية ..انتهت املعركة مع
غروب ذلك الي���وم ،فبحثوا عن ابن �أم مكتوم ف�إذا هو متب�سم
ق���د فارق احلياة يحت�ضن تلك الراية ،وقد ن�رص اهلل امل�سلمني
ذلك اليوم ن�رصاً م�ؤزراً.

م�صطفى الأبر�ش
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ماء الورد ..لاللتهابات الجلدية والعناية بالشعر
ماء ال���ورد يف الأ�سا����س منتج من
زيت الورد؛ من خالل تقطري بتالت الورد
النقي الطازج ،ولعمل القليل منه ف�إننا
ن�ستخدم عدداً كب�ي�راً من بتالت الورد،
وه���ذا ما يجع���ل عملي���ة اال�ستخراج
مكلفة للغاية.
�أم���ا �أنواع م���اء ال���ورد امل�صنَّعة
يف حم�ل�ات ال�سوب���ر مارك���ت فعادة
م���ا حتتوي عل���ى امل���واد الكيميائية
امل�صنعة واملواد احلافظة اال�صطناعية
التي هي �أقل فعالي���ة ،و�أقل فائدة من
ماء الورد النقي.
ميكنك التمت���ع بفوائد م���اء الورد
بب�ساط���ة يف املنزل ،عن طريق تخزين
بتالت ال���ورد الطازجة يف وعاء مملوء
بامل���اء املقطر ،وو�ضعه���ا حتت �أ�شعة
ال�شم�س عدة �أيام.
ماء الورد له فوائد عديدة ،منها:
العناية بالب�رشة :ا�شتهرت كيلوبرتا
قدمي ًا بجم���ال ب�رشتها ،وال�رس يف ذلك
يرجع �إىل ماء الورد� ،أما حديث ًا فقد كرث
ا�ستخدام���ه يف العالجات التح�ضريية
املختلف���ة ،خ�صو�ص��� ًا للوجه �أو اجللد
عموم���اً .يعمل ماء ال���ورد على تقليل
التجاعيد و�شد م�سام���ات الوجه ،مما
ي�ساعد يف ت�أخُّ ���ر �أعرا�ض ال�شيخوخة،
كما ميك���ن ا�ستخدام���ه لرتطيب اجللد
اجل���اف ،و�إزال���ة الأو�س���اخ والزيوت
وامللوث���ات الأخ���رى من عم���ق م�سام
اجللد ،واجليد �أنه ميكن ا�ستخدامه على
كافة �أن���واع اجلل���د دون �أن ي�سبب �أي
تهيّج �أو ح�سا�سية.
ماء ال���ورد ..واملطبخ :يُ�ستخدم ماء
ال���ورد على نطاق وا�س���ع يف املطابخ
العاملية ،وم���ن املعروف �أن ماء الورد
ذو الرائح���ة اجلميل���ة يُ�ستخ���دم يف
املطب���خ الفار�س���ي لرائح���ة �أو نكهة
الطع���ام ،خ�صو�ص��� ًا الأرز ،كم���ا �أن���ه
يُ�ستخدم عادة بكميات �صغرية لإ�ضافة

النكهة �إىل بع�ض الأطعمة مثل البقالوة
والب�سكويت واحللويات ،ويف الهند ،يتم
ا�ستخدام ماء الورد باعتباره واحدة من
املكونات الهام���ة يف معظم الأطباق،
مثل الكاري واحللوى و�أطباق الربياين
ال�شهرية.
م���ع امل�رشوبات :واح���دة من فوائد
ماء ال���ورد هو �أنه ميك���ن �أن يُ�ستخدم
جلع���ل امل�رشوبات مغذية ج���داً ،لأنه
غني مبركبات «الفالفونويد» امل�ضادة

طــريـقـة اللعـب

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

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

للت�أك�سد ،ويحت���وي على الفيتامينات
مث���ل « »Aو« »Eو« »Cو«»D
و« ،»B3وميك���ن عمل ��ش�راب ب�سيط
من خلط �رشاب ماء الورد يف كوب من
احللي���ب البارد .ماء ال���ورد هو مهدئ
خفيف وم�ض���ادة لالكتئاب ،لأنه يعزز
املزاج ،وي�ساعد عل���ى تخفيف التوتر
الع�صب���ي ،ويح�سّ ن ن�سي���ج اجللد .يف
ماليزيا يُ�ستخ���دم لإعطاء نكهه حلوة
متميزة يف �صنع م�رشوب حليبي حلو.
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�أفــقــي
 - 1نهايات �أبيات ال�شعر  /مل�س
 - 2منت�س���ب لل�صحراء  /ع�صا تدق يف الأر�ض
لتثبيت �شيء
 - 3م�سابقات  /ن�صف عامل

اجلل���د والأكزمي���ا .م���اء ال���ورد ميكن
ا�ستخدام���ه �أي�ض ًا يف ع�ل�اج اجلروح،
�أو حل���روق ال�شم����س .ميك���ن �أن يُفرك
بلطف على املنطق���ة امل�صابة� ،أو بعد
�أخذ حمام ميك���ن �إ�ضافة ب�ضع قطرات
واال�سرتخاء يف حمام دافئ.
لدغات احل��ش�رات :عند الذهاب يف
رحلة �أو التخييم يف منطقة اال�ستوائية،
من امل�ؤك���د �أن تك���ون املنطقة مليئة
بالبعو����ض ،عنده���ا ميك���ن ا�ستخدام
ماء الورد للدغ احل��ش�رات ،لأنه يعمل
على توقف ال�شعور باحلكة ،واحلد من
االلتهاب وتربيد املنطقة.
العني والتعب :عند ال�شعور ب�أي �أمل
�أو تعب يف الع�ي�ن� ،ضع بلطف قطعة
قما����ش يف ماء ال���ورد ،وو�ضعه على
جفونك ،فهو يعمل على ترطيب العني.
حب ال�شباب :ماء الورد قاب�ض ،مما
يقلل احم���رار �أو التهاب اجللد ،وميكن
تخفي����ض البثور امللتهب���ة املنتفخة،
وذل���ك بالرب���ت بلطف عل���ى املنطقة
امل�صاب���ة ،وميكن تخفيف ندبات حب
ال�شباب وذلك بعم���ل مزيج من ع�صري
الليمون وخ�ش���ب ال�صندل وماء الورد،
وو�ضعه على املنطقه امل�صابة.
العناي���ة بال�شع���ر :ت�ستخ���دم
منتجات العناي���ة بال�شعر وال�شامبو
ماء الورد باعتب���اره عن�رصاً رئي�سياً،
فهو يغذي فروة الر�أ�س ،ويقوي جذور
ال�شع���ر ،ويعزز من���و ال�شعر ،وين�شط
فروة الر�أ�س ،وبالت���ايل ي�سهّل تدفق
ال���دم �إىل فروة الر�أ����س ،ويعمل على
احلف���اظ على فروة الر�أ����س باردة ،و
مينع التهابات ف���روة الر�أ�س .وميكن
ا�ستخدامه كرذاذ ال�شعر الطبيعي ،لأنه
ال يحتوي على عنا��ص�ر ا�صطناعية.
ميكن ا�ستخ���دام ماء ال���ورد مبنزلة
مكيّف لل�شعر ،وحف���ظ ال�شعر خالي ًا
التق�صف واجلفاف.
ُّ
من

فوائد ا�ستخدامات املياه
«روز» الطبية
م���اء ال���ورد مع���روف بخ�صائ�صه
العالجي���ة الطبيعي���ة ،فهومنتج جيد
م�ضاد للبكترييا وم�ضادة لاللتهابات.
فوائ���ده لاللتهاب���ات اجللدي���ة:
يُ�ستخدم م���اء الورد لعالج االلتهابات
اجللدي���ة ،مب���ا يف ذلك اجلل���د اجلاف
املتق�رش ،والب��ش�رة الدهنية ،والتهاب

 - 4فرق���ة مو�سيقي���ة غربية
�سويدي���ة كان���ت ن�شط���ة يف
ال�سبعينات � /ضجيج
�« - 5إىل »...مع �ضمري الغائب
 /ا�سم علم ي�شبه ا�سم بلد
 - 6حار  /عا�صمة ح�رضموت
يف اليمن
 - 7مرتفع  /عك�س ا�شرتى
 - 8ن�ص���ف موع���د  /ذنوب /
ن�صف داخل
 - 9ثالثة ح���روف من �أديب /
ثلثا ثوب  /كالم
 - 10متقدم يف العمر  /وا�سع
عــمـــودي
 - 1ال ي�سمع � /أغرى وقرب
 - 2م���ن �أف�ل�ام عب���د احلليم
و�شادية
 - 3ا�ضحيات  /بحر وا�سع
 - 4وف���ى مبا وع���ده  /ن�صف
باهر
 - 5م���ن قبائ���ل الع���رب يف

الحل السابق
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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املدينة املنورة � /سباق طويل
 - 6يفي�ض خريه وكرمه � /أظهر عيوبا
 - 7تراءت له �أ�شياء مل توجد
 - 8معاناة يف احلياة � /صاف و�أ�صلي
 - 9متوازن � /صوت مرتفع ي�صم الآذان
� - 10إما كذا �أو كذا � /أعلى قمم �أوروبا
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كاريكاتير

دقيقة واحدة لشحن بطارية هاتفك
ق���ال علماء �أمريكيون �إنهم ابتكروا بطارية م�صنوعة من
الأملنيوم ،زهيدة الثمن ،ت���دوم طوي ًال ومرنة ،وميكن �إعادة
�ش���حنها خالل دقيقة واحدة فقط ال�ستخدامها يف الهواتف
الذكية .و�أ�ضاف العلماء �أن بطارية �أملنيوم � -أيون اجلديدة
ميك���ن �أن حتل حمل بطاريات ليثي���وم � -أيون امل�ستخدمة
يف املالي�ي�ن من �أجه���زة الكمبيوتر ال�شخ�ص���ي والهواتف
املحمولة .وعالوة عل���ى �رسعة �إعادة �شحنها ،ف�إن بطارية
�أملني���وم � -أيون اجلديدة �أك�ث�ر �أمن ًا من بطاريات ليثيوم -
�أيون امل�ستخدمة حالي���اً ،والتي تنفجر يف بع�ض االحيان،
وقال امل�رشفون على التجربة �إن «بطاريات ليثيوم � -أيون
ميكن �أن تنطوي على خطر احلريق ،لكن بطاريتنا اجلديدة ال

ميكن �أن ت�شب فيها النريان ،حتى و�إن �أعملت فيها املثقاب».
وكان العلماء حاولوا منذ زمن طويل لكن مل يوفَّقوا يف
�صنع بطاريات من الأملنيوم ،وه���و معدن رخي�ص ن�سبياً،
وخفيف الوزن ،ويتميز بقدرة عالية على ال�شحن.
وفيم���ا ميكن �أن تدوم بطاري���ات الليثيوم � -أيون
نح���و �ألف دورة ،ف����إن بطاريات الأملني���وم اجلديدة
مبقدورها العم���ل با�ستمرار بعد �أكرث من  7500دورة،
دون فق���دان الطاقة ،كما ميكن ثن���ي هذه البطاريات
اجلديدة وطيّه���ا ،كما �أن بطاري���ات الأملنيوم الأكرب
حجم ًا ميك���ن ا�ستخدامها �أي�ض��� ًا يف تخزين الطاقة
املتجددة على ال�شبكات الكهربائية.

الشيب والتجاعيد ..موضة أم استراتيجية تسويق؟
بات���ت ن�ساء كب�ي�رات يف ال�سن يت�ص���دّرن غالف
جم�ل�ات رائجة ،فهل هي ث���ورة يف عامل املو�ضة� ،أم
ا�سرتاتيجية جديدة لأغرا�ض الت�سويق؟
فقد اخت�ي�رت الروائية وكاتب���ة ال�سيناريو؛ جون
ديديون ،وه���ي يف عقدها الثام���ن ،الوجه الإعالين
اجلديد ملاركة «�سيل�ي�ن» ،وخ�ص�صت «دولت�شه �إيه
غابانا» حملتها الأخرية للجدات الإيطاليات.
وعر�ض���ت مادونا �آخر ت�صاميم «فري�سات�شي» يف
ال�ساد�سة واخلم�سني ،يف ح�ي�ن �أ�صبحت اخلم�سينية
مونيكا بيلوت�شي فتاة جيم����س بوند الأكرب �سن ًا يف
تاريخ امل�سل�سل.
وم���ا من جم���ال لل�ش���ك �إذن ،فال�شع���ر ال�شائب
تـــ�صـــــدر عـــــــن
�شــركــة الـقـــلــم
للإعالم �ش.م.م.

والتجاعيد بات���ت رائجة يف عامل املو�ضة وال�سينما
على حد �سواء ،ويُع���زى ذلك �إىل عدة �أ�سباب� ،أبرزها
تقدم ال�سكان يف ال�سن يف البلدان الغربية ،ف�ض ًال عن
القدرة ال�رشائية الأعلى للكبار يف ال�سن ،ال �سيما يف
بريطاني���ا ،حيث مل تت�أثر ه���ذه الفئة العمرية كثرياً
بالأزمة االقت�صادية ،علم ًا �أنه يف العام  ،2012كانت
نفقات ه�ؤالء الذين تخطوا اخلم�سني من العمر ت�شكل
�أكرث من ن�صف ا�ستهالك الأ�رس.
ومتثّ���ل �س���وق الكب���ار يف ال�س���ن «�إح���دى �أهم
املجموع���ات اال�ستهالكي���ة على امل���دى املتو�سط
والبعي���د» ،بح�سب «ماغدالين���ا كونديغ»؛ املحللة
لدى «يورومونيرت �إنرتنا�شونال».
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:

