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السعودية أوقفت «حزمها» قبل أيار
�إع�ل�ان ال�سعودية ع��ن انتهاء عمليات «عا�صفة احل��زم»
ك��ان متوقَّعاً بعد ن��ف��اد بنك �أه���داف ه��ذا ال��ع��دوان الوا�سع،
ال��ذي ت�شبه وقائعه امليدانية وقائع ح��رب مت��وز � 2006ضد
لبنان وم��ق��اوم��ت��ه ،م��ع ف���ارق �أن ت��ل �أب��ي��ب م��ع نهاية ا ألي���ام
الع�شرة الأوىل لعدوانها كانت تريد وقفاً للنار ،بينما كانت
الواليات املتحدة وبع�ض الداخل اللبناين والعرب ي�صرّون
على ا�ستمرار العدوان ..علماً �أن «الثبات» �أ�شارت يف الأ�سبوع
املا�ضي �إىل �أن الريا�ض �ستطلب وقف النار قبل �شهر �أيار.
السنة الثامنة  -الجمعة  28 -جمادى اآلخرة 1436هـ  24 /نيسان  2015م.
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أحــداث

االفتتاحية

أول غيث «المكرمة
السعودية»  48صاروخًا
من فرنسا!
مده����ش ومذه���ل ذاك االحتف���ال يف القاعدة
اجلوية يف مطار بريوت الدويل ،بو�ص���ول الدفعة
الأوىل من امل�س���اعدات الع�س���كرية الفرن�سية من
�ضمن هبة الـ 3مليارات دوالر ال�سعودية.
�أنا�ش���يد وطنية ،لبنانية ،وفرن�سية ،و�سعودية،
و«مار�شات» ،وحتيات و�سالمات..
كم هي �س���خية الدفع���ة الأوىل من ال�س�ل�اح
الفرن�س���ي ،ومن �ض���منها � 48ص���اروخ ًا من نوع
«ميالن» امل�ضادة للدروع.
فرن�سا فرن�سوا هوالند ،وقبله اليهودي املجري
نيكوال �س���اركوزي ،ق ّدموا وما زالوا يقدمون �آالف
ورمبا ع�رشات �آالف �صواريخ «ميالن» للمجموعات
الإرهابية يف �س���ورية ،لكن دون احتفاالت ودون
�ضجيج و�رصاخ ،و�أي�ض ًا دون مقابل.
هل حق��� ًا �أن ه���ذه «املكرمة» التي �س���يمتد
مفعوله���ا على مدى � 48ش���هراً تكف���ي ملواجهة
املجموع���ات الإرهابي���ة ،وحلفظ الأم���ن الوطني
اللبناين؟
� 48صاروخ «ميالن» ..يا فرحة كبرية.
ت�ستحق فع ًال االحتفال وخطبة «ع�صماء» من
وزير دفاع لبنان ونائب رئي�س حكومته ،وت�ستحق
الثناء من خبري الأمن الدبلوما�سي ال�سفري ال�سعودي
يف بريوت علي عوا�ض الع�سريي ،الذي تخطّى كل
همومه ومهماته مبتابعة من يتحدث ب�س���وء عن
�إجنازات «مار�شاالت» بالده يف «عا�صفة حزم»
مملكته �ض���د فقراء اليمن ،من �أجل مهمة ت�س���ليم
ال�س�ل�اح ،وقد يكون جي�شنا البا�سل يف �أي معركة
مع الع�صابات الإرهابية يف جرود عر�سال� ،أو يف
�أي مواجهة ،م�ض���طراً ل ُيطل���ق كل «ميالن» الهبة
دفعة واحدة ،ويف �أقل من ربع �ساعة.
رمبا يبقى على هام�ش هذا االحتفال الذي كلّف
فيه وزير دفاع فرن�سوا هوالند؛ جان ايف كودريان
نف�س���ه املج���يء �إىل بريوت ،لالحتفال بو�ص���ول
� 48ص���اروخ «ميالن» ،هو عدم ح�ض���ور ال�صادق
ال�ص���دوق ،الرئي����س الفذ ،ونادر الوجود مي�ش���ال
�س���ليمان ،مع �أنه يف يوم �إعالن «املكرمة» التي
أقرها ..وحتى على علم
مل يكن جمل�س الوزراء قد � ّ
بها� ،أن خرق بروتوكول البالد بـ«تعيي�ش اململكة
العربية ال�سعودية»..
تب��� ًا لوق���ت ال يتذكر في���ه «الرب���ع» القائ َد
ال�سيا�سي مي�شال �س���ليمان ،الذي ما زال يف طور
ت�ألي���ف حزبه ال�سيا�س���ي «الطليعي» ،الذي رمبا
يعيد �أجماد قدمو�س و�أخته �أوروبا.
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ّ
أمة الرعيان ..واإلبل الراقدة على المسالخ
منذ نحو �أ�سبوعني ،تناقلت و�سائل التوا�صل
خم�ص�صة من
االجتماعي �ص���ور عيّنات غذائية َّ
�إحدى ال���دول اخلليجية للنازحني ال�س���وريني،
ويت ّم توزيعها م���ن طرف �أحد النواب يف �إحدى
مناطق البقاع على اللبنانني ،رمبا لأنها فا�ضت
ع���ن احلاج���ة� ،أو لأن النازحني رف�ض���وها� ،أو
رمبا  -وعلى الأرجح � -أرادها النائب �ص���احب
العالقة عربون «مكرمة» م�س���تدامة من ممالك
اخلري و�إمارات ال�شهامة العربية.
بادرة هذا النائب جاءت باهتة وثقيلة ،وما
هي �إال دليل و�ض���اعة يف التعاطي مع �ش���عب
لبناين يعي�ش يف البقاع ،حيث �س���هل اخلري ما
زال فيه اخلري الذي يجعل النا�س لي�سوا بحاجة
�إىل مكارم اخلري ،لأنه���م بعرق التعب وال�رشف
كان���وا وما يزالون بغنى ع���ن ربطة املعكرونة
وعلب���ة الفول وزجاج���ة الزيت وكي����س الأرز
امل�سوّ�س.
من لبن���ان ،حيث مين���ع احليا ُء ال�ش���عبَ
اللبناين م���ن رمي علبة الفول بوجه �أمثال هذا
«النائب النائبة» و�س���كب قنين���ة الزيت على
ر�أ�سه املري�ض ،ويكتفون برمي مكرمات الإذالل
يف القمامة� ،إىل كل قطر عربي حتوّل �إىل �أقطار؛
يف م�ش���اهد بانورامية ملئ���ات �آالف العائالت
امل�رشّدة يف �ص���حارى القحط ينتظرون قما�شة
خيمة حتميهم� ،أو مكرمة �أرز م�س���وّ�س ت�أتيهم،
وباتوا م���ن حيث ال ي�س���تطيعون حيلة ،حتت
رحمة املوت املت�ساقط عليهم من اجلو والبحر
والرب ،متام ًا كالإبل الراقدة على امل�سالخ تنتظر
ر�أف���ة الأم���ان ومكرمة الك أل من رعي���ان �أمّة ال
ي�ؤمتنون حتى على الإبل.
التاريخ كانت ت�ص���نعه ال�شعوب ،وال�شعب
العربي  -وبع�ض اللبنانيني من �ض���منه  -مل
يكت���فِ بعدم �ص���نع التاريخ �أو امل�ش���اركة يف
كتابته ،بل ب���ات يعاين من ق�ص���ور يف قراءة
التاري���خ حتى التاريخ احلديث ج���داً ،و أ�ُعميت
عيناه عن احلقائق التاريخية ل�س���بب واحد هو
�أن مكرمة بع�ض «ممالك اخلري» دفقت �شخ�صي ًا
على ه���ذا البع�ض خريات تعادل موازنات دول،

وب���ات لزام ًا عليه باحل���ق والباطل �أن يحارب
ب�سيف ال�سلطان� ،سواء كان هذا ال�سلطان ظامل ًا
�أو متواطئ ًا �أو م�شارك ًا يف �صناعة املوت والدمار
لل�شعوب امل�سحوقة.
كل خيارات احلروب على الأر�ض العربية
لي�س����ت �ش����عبية ،بل هي فوقية بامتياز؛ من
الراعي الأمريكي ،م����روراً برعاة و�أولياء الأمر
العرب ،وما على ال�ش����عوب املذبوحة �س����وى
ترداد عبارة «ح�سبي اهلل ونعم الوكيل» �أمام
جثث �أبنائه����م وبقايا منازلهم املدمَّرة ،لذلك
ف�إن ردود الفعل على م�س����توى امل�س�����ؤولني

التهديد بمصير لقمة عيش
اللبنانيين لم يعد يصدر من
حكومات الدول الخليجية ..بل
من أزالمها في لبنان

يج����ب �أن حتاكي الواقع كما هو ،وعندما يقر�أ
�ش����خ�ص مثل ال�سيد ح�س����ن ن�رصاهلل يف كتب
التاريخ وقائع وحقائق موثّقة وال لب�س فيها،
فهو بداية �أبدى كل م�ش����اعر املودّة واالحرتام
ل�ش����عب اململكة ال�سعودية ،لكنه قر�أ التاريخ
كم����ا هو ،و�أن ه����ذه النار التي تل����فّ العامل
العرب����ي والتي هي جماورة للبن����ان ،زيتها
«وهّابي» بامتياز ،و�أدواتها ال�ص����غار هم من
خريجي مدار�����س التكفري ،ب����دءاً من مدار�س
«طالب����ان» ،وانتهاء بكاف����ة املدار�س التي
كانت ال�سعودية جتاهر بتمويلها حتت �ستار
املدار�س الدينية ،والرد على ال�س����يد ن�رص اهلل

من �أية �شخ�صية �سيا�س����ية لبنانية يجب �أن
يكون بالوقائع التاريخية التي ال تطم�س����ها
م�س����اعدة وال مكرمة ،لأن ال�شعب «الب�سيط»
لن تعوّ�ض عليه علبة فول ما فعلته �صناديق
الذخ��ي�رة و�أطنان �أ�س����لحة امل����وت بحياته
وم�ستقبل �أوالده الأ�سود.
مل���ن يطال���ب اللبناني�ي�ن الي���وم بالن�أي
بالنف����س عم���ا يح�ص���ل يف �س���ورية والعراق
واليمن ،وعما ترتكبه «ممالك و�إمارات اخلري»،
وينعك�س خماطر و�أزمات على لبنان ،كان حري ًا
به الن����أي بالنف�س عن حماوالت �إقامة دويالت
اخلالفة يف لبنان ،بدءاً م���ن �أحداث نهر البارد
وعكار وطرابل�س ،ولي�س انتهاء بعربا وعر�سال،
لأن���ه هو بطريقة مبا��ش�رة �أو غري مبا�رشة مَ ن
�س���اهم يف ا�ستح�ض���ار اللغ���ة املذهبي���ة �إىل
املجتم���ع اللبن���اين ،وا�س���تح�رض الإرهابيني
الذين ينتظرون ثغ���رة للدخول من خاللها �إىل
لبنان ،وكادوا ينجحون لوال اجلي�ش واملقاومة
وال�شعب الواعي حتى تاريخه.
امل�ش���كلة التي يواجهها ال�ش���عب اللبناين
الي���وم تكمن يف حماولة ك��� ّم �أفواهه حتى عن
ال�رصاخ ،وباتت م�س����ألة التهديد مب�ص�ي�ر لقمة
عي�ش اللبنانيني العامل�ي�ن يف بلدان اخلليج،
ال ت�أتي من حكوم���ات الدول اخلليجية ،بل من
�أزالمها يف لبنان ،ويتنا�سون �أن اللبنانيني يف
اخلليج ال يت�س���كّعون على �أبواب البالط ،لأنهم
كانوا وم���ا يزالون من بناة ال���دول اخلليجية
بعرقه���م وتعبهم ،وما كانوا يوم��� ًا عالة على
�أي���ة دولة يعملون فيها ب��ش�رف ،وكفى تهديداً
للبنانيني يف الداخل واخل���ارج بلقمة العي�ش
الكرمي ،لأن ال علبة الفول املدم�س ت�شرتي الكرامة
اللبنانية يف الداخل ،وال التهديد بقطع �أرزاقهم
يف اخلارج �س���يغيرّ ان من امل�سار ال�سيا�سي يف
لبنان ،وكفى ت�صويرنا كمت�سوّلني ،وكفى الأزالم
ينقلون �إلين���ا «فرمانات» و�إمالءات غري قابلة
لل�رصف يف قامو�س الكرامات.

�أحمد �شحادة
www.athabat.net

الـنـاشر :شركة القلم لإلعالم واإلعالن ش.م.م
رئــيس الـتـحـــريــــر :عـبــداهلل جــبــــري
المـديـر المســؤول :عـدنـان السـاحلـي
يشارك في التحرير :أحمد زين الدين  -سعيد عيتاني
المقاالت الواردة في الجريدة تعبر عن آراء كتابها
معلبات غذائية منتهية ال�صالحية وُزعت من طرف �أحد نواب البقاع على النازحني ال�سوريني

�أمني �أبو را�شد

www.athabat.net
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همسات

َ
هل َّ
يطبق الدستور ُويحل مجلس النواب؟

¡ فرن�سا ..و�سالحها

ُ�صدم عدد من القيادات واملراجع ال�سيا�سية اللبنانية
بحج���م الدفع���ة الأوىل من ال�س�ل�اح الفرن�س���ي �إىل
اجلي����ش اللبناين ،لأنها ال تل ّب���ي البع�ض القليل من
احتياجاته ..وت�س���اءلت املراجع عن معنى ومغزى
االحتفالية يف املطار ،يف الوقت الذي ي� َّرسب ال�سالح
الفرن�سي ب�ش���كل كبري �إىل املجموعات الإرهابية يف
�سورية وليبيا ،وغريها من البالد العربية.

الدولة بال موازنات ..والحكومة «مكربجة»

¡ ال جل�سة نيابية قريبة

ر�أت م�ص��ادر نيابية �أن هناك �ص��عوبة يف عقد جل�سة
ت�رشيعي��ة يف م��دى قري��ب ،و�إن كان حت��ت عن��وان
«ت�رشي��ع ال��ضرورة» ،لأن كت�ل ًا نيابي��ة دخل��ت يف
مناف�سات املزايدات املذهبية ،واحلر�ص على الرئا�سة
مبا ي�شبه «احلق الذي ُيراد به باطل».

¡ متى احلوار؟

تراجع يف الأ�س���بوع الأخري احلديث عن احتمال بدء
احلوار امل�س���يحي  -امل�س���يحي ،وحتديداً بني التيار
الوطني احلر وحزب «القوات اللبنانية» ،بعد �أن كان
ُيطرح يف ال�سابق �أن اللقاء بات قاب قو�سني �أو �أدنى.

¡ ت�سا�ؤالت

طُ رح��ت ت�س��ا�ؤالت ع��ن «ع�صي��ان» املوقوف�ين
الإ�سالمي�ين يف �سج��ن رومي��ة يف ه��ذه الظ��روف
بال��ذات ،والت��ي ترافق��ت يف ذات احل�ين بتح��ركات
لزوجات املعتقلني طالب��ت با�ستقالة وزير الداخلية،
يحرك
وما �إذا كان هناك �أحد يف موقع القرار الر�سمي ّ
خيوطها.

¡ حماولة يائ�سة

جمل�س النواب ..لكل كتلة تف�سريها اخلا�ص للد�ستور

ال جل�سة ت�رشيعية يف املدى املنظور،
وال موازن���ة للدولة يف الأفق ،بالرغم من
�إجناز وزير املالية و�ضع م�رشوع ميزانية
للع���ام  ،2015وهو املو�ض���وع الذي غاب
ع���ن كل حكومات لبنان منذ العام ،2005
ما يعني �أن البلد «ما�ش���ي على ما يقدّر
اهلل» من���ذ �أكرث م���ن  11عاماً ،والتي طار
فيها  11ملي���ار دوالر من الأموال العامة،
ال يعرف �أحد كيف ومل���اذا �صرُ فت ،ويف
�أي طريق ذهبت ،والهم الأول والأخري عند
رئي�س حكومة لبنان الأ�سبق ،ورئي�س كتلة
«امل�ستقبل» النيابية؛ ف�ؤاد ال�سنيورة� ،أن
يتم «ت�صفري احل�س���ابات» ،و«عفى اهلل
عما م�ض���ى» ،و«نحن �أوالد اليوم ولي�س
البارحة»! وليذهب م�ص�ي�ر الـ 11ملياراً
�إىل �أ�سفل ال�س���افلني ،ورمبا �أ�شياء مالية
�أخرى معها.
امله���م �أن احلكوم���ة «ال�س�ل�امية»
�أخفقت يف �إقرار م�رشوع املوازنة العامة
لعام  ،2015م���ع ا�س���تمرار الإنفاق بعد
م�ض���ي الف�ص���ل الأول من هذا العام على
القاعدة االثن���ي ع�رشية ،وفق��� ًا لنفقات
ال�سنة املا�ض���ية ،وال�سنة املا�ضية كانت
نفقاتها على �أ�سا�س ما قبلها ،وهكذا على
مدى  12عام ًا �إىل ال���وراء ،مع �أن الأرقام
ال ت���دل على نف����س �إنفاق الع���ام ،2004
والتي ت�ض���اعفت عدة مرات ..وهذا يطرح
ت�سا�ؤالت �إ�ضافية.
ع���دم االتفاق عل���ى �إق���رار م�رشوع
املوزان���ة �س���ببه يع���ود �إىل ا�س���تمرار
االنق�س���امات ال�سيا�سية يف احلكومة بني
من يطالب بت�ض���مني م��ش�روع املوازنة
نفقات وم�ص���ادر متويل �سل�س���لة الرتب

والرواتب ،وبني من يرف�ض هذا الت�ضمني،
على اعتبار �أن �إقرار املوازنة يجب �أن يتم
من دون احت�ساب كلفة ال�سل�سلة ،ويجب
�أن يتم ا�س���تناداً �إىل م�صادر متويل �أخرى
م�ستقلة عن متويل عجز املوازنة.
يف اخلال�ص���ة ،ف�إن م�رشوع املوازنة

عدم اجتماع المجلس النيابي
خالل العقد العادي يجعله
مشكوكًا في صالحيته
واستمراره ..فهل يريد
النواب حَ ّل مجلسهم؟

مل يُح�س���م يف جمل�س ال���وزراء ،وت�أجّ ل
البحث به �إىل جل�س���ة �أخ���رى ،حيث قد
تتك���رر عمليات الت�أجي���ل ،ليلحق العام
 2015ورمب���ا الع���ام  2016بالأع���وام
ال�س���ابقة� ،أي ا�س���تمرار البلد الذي توجد
فيه حكوم���ة حتكم الب�ل�اد والعباد ،بال
موازنة عامّة للدولة ،وجمل�س نواب مدّد
لدورة نيابية كاملة ،على �أمل �أن ي�ض���ع
قان���ون انتخاب جديد ،وي�رشّع لل�رضورة،
مادام �أنه مل يُنتخب رئي�س��� ًا للجمهورية،

فطاب للأخوة النواب التمديد ،فال م�رشوع
قانون انتخاب وُ�ضع ،وال ت�رشيع �رضورة
ح�صل ،وال رئي�س جمهورية انتُخب ،وحبل
اجلمود والأزمات يبدو �أنه �س���يمت ّد وميت ّد
حتى �أجل غري معروف نهايته.
�إذاً ،اجلل�س���ة الت�رشيعية التي كانت
هيئ���ة مكت���ب املجل�س النياب���ي اتفقت
عل���ى عقدها ،ترتنح ،وق���د ال تُعقد حتت
ذرائع عديدة� ،أبرزها قرار الكتل النيابية
امل�سيحية مقاطعتها ،لعدم توافر �رشوط
ت�رشيع ال�رضورة..
رمبا النواب املحرتمون الذين على ما
يبدو لكل كتلة منهم تف�س�ي�رها للد�ستور،
مل ينتبه���وا �إىل �أن عدم اجتماع املجل�س
النياب���ي خ�ل�ال العقد الع���ادي ،يجعله
م�ش���كوك ًا يف �صالحيته وا�س���تمراره ،ما
ي�س���توجب حلّ���ه كما يفر�ض الد�س���تور،
وللعلم فقط ،ف�إن العقد احلايل �س���ينتهي
يف � 31أيار املقب���ل ..فهل النواب يريدون
�أن يحل���وا جمل����س الن���واب ،رمبا تفعل
مالحظة رئي�س جمل�س النواب نبيه بري
للمقاطعني فعلها ب�أن عدم االجتماع يف
العقد العادي �س���يجعله يدع���و �إىل حل
املجل�س.
ب�ش���كل عام ،لبنان بال رئي�س لليوم
 ،336وجمل����س الن���واب ال يجتم���ع وال
ي��ش�رّ ع ،وحكوم���ة «تكرث الع�ص���ي يف
دواليبه���ا» ،وجتعله���ا ك�أنها جامدة يف
مكانها ،وقي���ادات على و�ش���ك التقاعد،
وهل ّم ج���را� ..إنه النظام اللبناين العجيب
املولّد للأزمات يف كل �آن وحني.

�سعيد عيتاين

التحرك الثاين للنائب
اعتربت جهات طرابل�س���ية �أن
ّ
ال�سابق م�صباح الأحدب ،ال�سرت�ضاء رموز املنظمات
التكفريي���ة يف املدين���ة ،م���ن خ�ل�ال الدف���اع عن
املوقوفني� ،س���ببه قطع الأمل ب�إع���ادة احتوائه يف
«تيار امل�س���تقبل» بعدما «فقد �ص�ل�احيته» ،ورغم
يقينه �أن تلك الرموز ال تنفع معها مثل تلك احلركات.

¡ ال�صفر حظ

تب��ددت حظ��وظ مر�شح رئا�س��ي ب�شكل قاط��ع بعد �أن
كان يعت�بر نف�س��ه ب�ين الأق��وى ،وو�صل��ت �إىل نقطة
«ال�صفر حظ» ،ب�سبب تورطه يف موقف ب�ش�أن �إقليمي،
�سيما �أنه �أراد �أن «يكحلها ..فعماها».

¡ �سالح ال�سالح

ا�س���تغربت بع�ض قي���ادات «� 14آذار» ع���دم مبادرة
قيادات �ش���مالية لدى الرئي�س �سعد احلريري للدفاع
عن نف�س���ها بعملية الت�س���ليح ،بعد االتهام الوا�ضح
م���ن ق َبل املوقوف�ي�ن من «قادة املحاور» ،ال�س���يما
زي���اد علوكي الذي اع�ت�رف ب�أن ال�س�ل�اح الذي كان
يو َّزع واال�ش���تباكات الت���ي كانت تُفتعل م�ص���درها
«امل�س���تقبل» ممث ًال بالف���ار �إىل تركيا عميد حمود،
وق���ال رمز من القوى املذكورة خالل جولة �ش���عبية:
�أين �سالح العلم والقلم ..الآن؟

¡ خارج احل�سابات� ..إال

علّق �سفري �أوروب��ي يتقن العربية خالل حفل تكرميي
عل��ى دع��وة الرئي���س ب��اراك �أوبام��ا حل��كام اخلليج
لالجتم��اع ب��ه منت�ص��ف ال�شه��ر املقبل� ،إنه��ا مذكّ رة
�إح�ضار �إىل «م�ض��ارب البيت الأبي�ض» ،لإبالغهم �أمر
عمليات غري قابل للنقا�ش ،و�أن املخاطر عليهم تقطن
داخل ممالكه��م وم�شيخاتهم ،ولي�سوا يف ح�سبان �أحد
يف اخلارج� ،إال �إذا لعبوا بـ«ذيولهم».

¡ عتب �سعودي على جعجع

�أر�س���ل ال�سفري ال�سعودي عتب ًا على �سمري جعجع عرب
�أحد ال�صحافيني ،مفاده �أنه مق�صرّ جداً يف الدفاع عن
اململكة بعد عملياتها الع�سكرية �ضد اليمن ،وعليه �أن
ي�ستنفر من «ميون» عليه وفق القائمة املع ّدة للدفاع
عن ال�سعودية ،وك�أنها هي التي تتعر�ض لالعتداء.
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«ميدوزا» يمشي إلى حتفه في سورية
ثمة �شيء وا�ضح يف تطورات املنطقة،
كما ي�ؤكد ملحق ع�سكري يف �سفارة دولة
ك�ب�رى يف لبنان ،وه���و �أن «ميدوزا» قد
فل���ت يف هذه املنطقة الت���ي �أخذت تنفذ
نظري���ة الثعلب ال�ص���هيوين املاكر هرني
ك�س���ينجر ،وتلميذه البليد جورج �شولتز
ب�إطالق «حريق الغابات» الذي يق�ض���ي
على كل �شيء.
وللعلم ،ف����إن «مي���دوزا» هو كائن
خرايف تت�ص���اعد من ر�أ�سه الأفاعي ،وهو
كان بنت ًا جميلة جداً لكن خطاياها ح�سب
امليثولوجيا الإغريقية حوّلتها �إىل امر�أة
ب�ش���عة جداً ،و�شعرها ثعابني تتحرك يف
كل االجتاهات.
ات�ض���ح كما يق���ول هذا الع�س���كري
والدبلوما�س���ي �أن تن�س���يق ًا وتكام ًال بني
الإره���اب بختل���ف �ص���نوفه و�أجنا�س���ه
وتنوعات���ه؛ م���ن «القاع���دة» ،م���روراً
بـ«الن�رصة» و«داع�ش» ،وكل الت�سميات
التي حتمل �أ�س���ماء �ألوية وفرق ،ومناطق،
كله���ا تنب���ع من ر�أ����س واحد ،ه���و ر�أ�س
«ميدوزا» ،ال���ذي يتحرك بعق���ل و�إرادة
«بو�سينو�س» الذي �أغرى ميدوزا ،فمار�ست
اخلطيئة ..و«بو�س���ينو�س» هذا يقبع يف
دوائر القرار ال�صهيوين والأمريكي.
تكام���ل ت���ام  -كم���ا ي���رى امللحق
الع�س���كري  -يف ال�س���لوك الإرهابي يف
املنطقة ،بني دول يف املنطقة ،وعلى ر�أ�سها
الدولة الرثية بالذهب الأ�سود ،ويعني بها
ال�سعودية ،وملحقاتها اخلليجية ،وتركيا،
وتابعني متعددين وخمتلفني ومتنوعني
من قوى و�شخ�صيات ،باعت كل �شيء من
�أجل حفنة من الف�ض���ة ،حت���ى �أن بع�ض
«املثقفني» م���ن بقايا الي�س���ار والعمل
القوم���ي باعوا كل �ش���يء ب�س���مة دخول
وتذكرة �س���فر وم�رصوف �إقامة يف �إحدى
الدول الغربية.
�إنها «ميدوزا» �إذن� ،أما «بو�سينو�س»
فهو «يو�ش���ع» الذي يتحكّ���م بالواليات
املتحدة ،و�أكرث من عا�صمة غربية.
كان���ت �أفاعي «مي���دوزا» قبل �أربع
�س���نوات ونيّف تتحرك لتحطيم كل �شيء،

�رضبت �رضبتها التي نظّر لها برنار هرني
ليفي يف ليبيا ،ونزل الأطل�سي �إىل امليدان
و�أطاح بالق���ذايف ،لكن ماذا يحل الآن يف
ليبيا الغنية والرثية؟
�أطي���ح بزي���ن العابدي���ن ب���ن علي
وح�س���ني مبارك ،وج���اء «الإخوان» �إىل
ال�س���لطة ،وات�ض���ح متام ًا دورهم ،فكانت
ر�سالة حممد مر�س���ي �إىل �صديقه العزيز
�شيمون برييز..
قبل كل ذلك ،كان امل�رشوع الأ�سا�سي
ا�ستهداف �أهم و�أعظم ظاهرة يف التاريخ
العرب���ي احلديث ،ويف تاري���خ ال�رصاع
العرب���ي « -الإ�رسائيل���ي» ،وهو �رضب
املقاوم���ة يف لبنان وله���ذا كانت حرب
متوز � -آب  ،2006والتي ك�شفت وقائعها
�أنه���ا كان���ت حرب��� ًا �أمريكية ب����أدوات

م���ا ت���زال خط���ة املوفد الأمم���ي �إىل
�س���ورية �ستيفان دمي�ستورا يف �ش�أن جتميد
القت���ال يف مدينة حل���ب قائمة ،وقد يعاد
طرحها جمدداً ال�شهر املقبل ،عندما يتوفر
احلد الأدن���ى من فر�ص جناحها ،وذلك بعد
لقاء ق���د يعقده يف جنيف بني ممثلني عن
خمتلف �أطراف «املعار�ض���ة» ،بح�سب ما
ك�ش���فت م�صادر �سيا�سية �س���ورية اعتربت
�أن «اخلطة» ال حتمل بُعداً �سيا�س���ياً ،وهي
حم����ض تقنية �أ�ش���به ب�أن تك���ون «هدنة
موقتة» ،ال�سيما �أنها حمددة ب�ستة �أ�سابيع
فق���ط ،وته���دف �إىل وقف �إط�ل�اق النار ،ثم
�إدخال املعونات �إىل «املناطق ال�ساخنة»،
من دون �أن يكون لها وقع �سيا�سي ،وكذلك
لن تغيرّ يف الواقع امليداين �شيئاً ،ما يقلل
من فر�ص جناحها ،رغ���م �أنها تعك�س جواً

�إيجابي ًا م���ن داخل �أروق���ة الأمم املتحدة،
لكنها يف الوقت عينه تفتقد �إىل ال�ض���غط
الدويل الالزم لتطبيقها.
الريب �أن لدمي�س���تورا باع ًا طوي ًال يف
جمال الإغاثة الدولية ،خ�صو�ص��� ًا �أنه عمل
�س���ابق ًا يف املنظمة الدولية يف ال�صومال
والبلقان وال�رشق الأو�س���ط ،ولديه ت�صميم
على جناح خطته ولو جزئياً� ،أي �إي�ص���ال
امل�س���اعدات الإن�س���انية �إىل «الأحي���اء
احللبية» املحا�رصة ،لكن ت�س�أل امل�صادر:
ه���ل «مي���ون» عل���ى خمتلف الف�ص���ائل
امل�س���لحة املنت��ش�رة يف «ال�ش���هباء»،
مبن فيه���ا متفرعات تنظي���م «القاعدة»؛
«كجبهة الن�رصة» و�س���واها على �س���بيل
مث���ال؟ ال�س���يما �أن املعاب���ر �إىل الأحياء
املذكورة �آنف��� ًا متداخلة ،وكذلك اجلماعات

عنا�صر من اجلي�ش ال�سوري يدكون مواقع امل�سلحني يف بلدة الهبيط جنوب غرب �إدلب

َّ
هل تفعل «خطة ديمستورا»؟

«�إ�رسائيلي���ة» ،ولهذا �أعل���ن «ميدوزا»،
وم���ن خ�ل�ال بي���ان ملجل�س ال���وزراء
ال�س���عودي واحلرب يف ذروتها� ،أنه ال بد
من حما�سبة املغامرين يف لبنان ،والقاه
يومها جمموعة «� 14آذار» ببيانهم الذي
�س���يبقى نقط���ة العار ال�س���وداء التي ال
مُتحى من تاريخهم.
كان م�رشوعه���م وهدفهم  -ح�س���ب
امللحق الع�س���كري يف ال�سفارة املرموقة
 ا�س���تكماله �إىل �سورية و�صو ًال �إىل �إيران،وقد ك�ش���ف ع���ن جانب من ذل���ك جيفري
فيلتم���ان يف قمة احل���رب الهمجية �أمام
قائد «التغيري والإ�صالح» مي�شال عون.
انت�رصت املقاومة ،وكرّ�س���ت معادلة
ال���ردع العظيمة ،لكن امل�رشوع مل يتوقف،
ويف حم�أة �أكذوبة «الربيع العربي» بد�أت

امل�ؤام���رة الكربى على «دينمو» امل�رشوع
املق���اوم ،فت ّم ا�س���تهداف الدولة الوطنية
ال�سورية.
يف �س���ورية ،ا�س���تُح�رضت كل �أفاعي
الإرهاب ،ومبختلف الأ�س���ماء والأ�ش���كال
والألوان ،من كذبة «املعار�ض���ة امل�سلحة
املعتدلة» ،مروراً بـ«القاعدة» و�إفرازاتها،
ولي�س انتهاء بـ «داع�ش» ..مئات مليارات
ال���دوالرات من �أجل حتطيم �س���ورية ،وكل
ذلك م���ن �أج���ل «النب���وءة» التلمودية؛
حتطي���م دم�ش���ق وته�ش���يم بالد ال�ش���ام،
التي يتبعها ح�س���ب التلمود ،دمار م�رص،
وتال�شي العراق.
تعددت �أ�شكال الت�آمر العلني وال�رسي
على الدولة الوطنية ال�س���ورية ،ومنها ما
ك�ش���فه املتحدث با�س���م وزارة اخلارجية

امل�سلحة مت�شعبة الوالءات ،وبالتايل لي�س
لها ر�أ�س ،وهناك �ص���عوبة ب�أن ي�صدر عنها
قرار موحّ د ميكن للمبعوث الدويل �أن يبني
علي���ه لي�أخذ خطته �إىل حيّز التنفيذ ،حتى
لو وافق «االئتالف املعار�ض» عليها ،لأنه
لن ي�ؤثر يف قرار كل هذه «اجلماعات».
�أما يف ال�شق املتعلق بالإدارة ال�سورية
لإجناح «اخلطة» ،فت�ؤكد امل�صادر �أن لدى
الدولة حر�ص ًا كبرياً على وقف النزف على
كامل الرتاب ال�سوري ،لكنها حتم ًا لن تقبل
ب�أن يكون للم�س���لحني «�إدار ًة ذاتية» يف
مناطق انت�شارها ،لأن القيادة يف دم�شق لن
ت�سمح بن�شوء �أي «كونتون» على �أرا�ضيها
من ال�ش���مال �إىل اجلنوب ،ول���ن ت�ألو جهداً
ال�س���تعادة املناطق كافة �إىل كنف الدولة،
ال�سيما �أدلب والرقة.

وع���ن �إمكان تك���رار «جتربة حم�ص»
يف «ال�ش���هباء» ،وخروج امل�سلحني ،ت�شري
امل�ص���ادر �إىل �أن الو�ض���ع خمتل���ف ب�ي�ن
املدنيتني ،لأن م�سلحي الأحياء القدمية يف
الأوىل كانوا من�ض���وين حتت لواء «كتيبة
الفاروق» التابع���ة لـ«اجلي�ش احلر» ،و ّمت
التوافق على ان�سحابهم �إىل منطقتي احلولة
وحي الوعر ،ثم التحقوا بـ«الن�رصة» ،وهذا
الو�ضع لن ين�س���حب على عا�صمة �سورية
االقت�ص���ادية ،ب�س���بب تعدّد الت�ش���كيالت
امل�سلّحة املوجودة فيها.
وع���ن فر�ص جناح عقد م�ص���احلات
على غرار ما جرى يف منطقة املع�ضمية
يف ريف دم�ش���ق� ،أي ت�س���ليم ال�س�ل�اح
الثقي���ل للدول���ة ،و�إ�س���ناد مهمة حماية
املنطق���ة للم�س���لحني املوجدي���ن فيها،

الرتكية قبل فرتة ق�صرية؛ تاجنو بيلغيت�ش،
حيث قال �إن بالده ا�ستكملت مع الواليات
املتحدة م�سوّدة مذكرة التفاهم املتعلقة
بربنام���ج تدري���ب وت�س���ليح �إرهابيي ما
ي�سمى «املعار�ضة املعتدلة» يف �سورية،
على �أن يتم التوقيع خالل �أيام.
وا�س���تكما ًال للمخط���ط الت�آمري على
�س���ورية� ،أر�سلت وا�ش���نطن �أكرث من �ألفي
جندي ،متركزوا يف مع�س���كرات خا�صة يف
ال�س���عودية وقطر وتركيا ،من �أجل تدريب
وم�س���اعدة ودعم ما �س���موه «املعار�ضة
املعتدل���ة» ،وال���ذي جت�سّ ���د منذ �ش���هر
�آذار املا�ض���ي بتو�س���يع رقعة احلرب يف
اجلن���وب وال�ش���مال ال�س���وري يف معارك
ريف القنيط���رة ودرعا عل���ى احلدود مع
الأردن ،ومع املناطق املحتلة يف اجلوالن
ال�س���وري ،ويف �إدلب وحلب والرقة ،والتي
قُتل خاللها العديد من القادة الإرهابيني،
وبينه���م �أع���داد كب�ي�رة م���ن اجلن�س���ية
ال�سعودية.
�أمام امل����أزق الذي �أوج���د فيه حلف
�أعداء دم�ش���ق �أنف�سهم ،كانت خطة تو�سيع
املي���دان ،فتحركت كل الأفاع���ي من ر�أ�س
«ميدوزا» وكان من وجهتها اليمن؛ بحكم
موقعها اجليو�سيا�سي يف جنوب اجلزيرة
العربي���ة ،يف نف�س الوقت الذي �ص���عّدت
غرفة «موك» ومركزه���ا عمّان ،ويديرها
�ض���باط �أمريكيون و«�إ�رسائيليون» و�أتراك
يف اجلنوب وال�شمال ال�سوري مع ا�ستهداف
للفل�س���طينيني من خالل ت�س���ليم خميم
الريموك جنوب دم�شق لـ«داع�ش».
بب�س���اطة� ،إنه���ا احل���رب املجنونة
والظاملة التي بد أ� «ميدوزا» يحرّكها على
م�ساحة العامل العربي؛ من جنوب اجلزيرة
العربية يف اليمن� ،إىل �شمالها يف �سورية
والعراق.
لك���ن مهالً ،يختم امللحق الع�س���كري
اخلب�ي�ر ،فق���د متكّن ح�س���ب الأ�س���طورة
الإغريقية البطل بر�سيو�س يف نهاية الأمر
من قطع ر�أ�س «ميدوزا».

�أحمد زين الدين

ت�س���تبعد امل�ص���ادر ذلك ،لأن امل�صاحلة
تعيد بع�ض م�ؤ�س�س���ات الدولة ،كالدفاع
املدين وال�رشطة وما �إىل ذلك �إىل الأحياء
اخلارجة على �سلطة الدولة يف ال�شهباء،
ما ي�سهم يف خروج تركيا من حلب ،وقد
ي�ؤدي ذلك �إىل �إخراج �أنقرة من �أي عملية
تفاو����ض ،الأمر الذي ال تقب���ل به �أنقرة،
و�ستبذل كل ما يف و�سعها لإف�شاله.
بالع���ودة �إىل لق���اء «دمي�س���تورا -
املعار�ضة»� ،أ�شارت م�صادر يف الأخرية �إىل
�أنه حتى ال�س���اعة مل يحدد توقيت اللقاء،
ومل توجّ ه الدع���وات �إىل الأطراف املعنية
للم�ش���اركة فيه ،لكن هناك م�س���عى �أممي
النعقاده يف �أيار املقبل.

ح�سان احل�سن

موضوع الغالف
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( العدد  )354اجلمعة  24 -ني�سان 2015 -

5

من هنا وهناك

الفشل السعودي ..وضرورات إعادة التقييم

¡ كيد املحاور

أ� ّكد م�ص����در دبلوما�س����ي قط����ري �أن «املحور
اخلا�رس» يف عملي����ة انتقال احلكم التي جرت
بعد وفاة امللك عبد اهلل بن عبد العزيز ،والذي
ُيعترب متعب بن عبد اهلل �أبرز �شخ�ص����ياته ،كان
وما زال يرتقب نتائج املغامرة الطائ�ش����ة التي
قادها «املحور الفائز» ،ودعا ملزيد من الغرق
يف امل�س����تنقع اليمني .ولفت امل�ص����در �إىل �أن
ال���ص�راع بني �أقطاب املحوري����ن مل ينته حتى
اليوم بالإعالن عن انتهاء «عا�ص����فة احلزم»،
و�أن حالة الغليان ون�ص����ب املكائد واال�شتباه
ما تزال قائمة ،رغم انتقال ال�س����لطة �إىل امللك
�س����لمان ،الذي يعاين من �ضعف يف الرتكيز ،ما
مينع����ه من البقاء على اطالع دائم على عملية
�إدارة �ش�ؤون البالد ،و�إبقاء القرار يف �أيدي اجليل
ال�ش����اب الباحث عن انت�صارات �رسيعة لتمكني
موقعه داخل ن�سيج العائلة احلاكمة.

تعر�ض ل�ضغوطات
¡ «بن عمر» ّ

م�سرية �شعبية و�سط العا�صمة �صنعاء رف�ضاً لالعتداء على اليمن

تنفّ�س العامل ال�ص���عداء بالإعالن عن انتهاء
عا�صفة احلزم ال�س���عودية ،والتي كادت �أن ت�ؤدي
�إىل حرب �إقليمية يُعرف كيف تبد�أ وال يُعرف كيف
تنتهي ،وكبّ���دت الآالف من ال�ض���حايا املدنيني،
ودمّ���رت البني���ة التحتية اليمني���ة ،وبوقف تلك
العملية تكون املنطقة دخلت مرحلة خمتلفة عما
�سبقها ،وميكن �إيجازها مبا يلي:
�أوالً :خ�س���ارة م���اء الوج���ه ال�س���عودية،
فال�سعودية �أعلنت انتهاء حملتها الع�سكرية قبل
�أن تحُ قق الأهداف التي �أعلنتها يف بداية احلملة،
�أي «عودة ال�رشعية �إىل اليمن» ،متمثلة بالرئي�س
عبد ربه من�ص���ور هادي ،وان�سحاب احلوثيني من
املواقع التي تقدّموا �إليها.
يف املقاب���ل ،وبالرغم من الن�ب�رة التهديدية
العالية التي ا�س���تخدمها قائد الث���ورة الإيرانية
علي اخلامنئي ،نادى الإيرانيون باحلل ال�سيا�سي،
مطالبني بوقف العملية الع�س���كرية على اليمن،
وقدموا خطة من نق���اط �أربعة :وقف �إطالق النار،
وبدء امل�ساعدات الإن�سانية ،وا�ستئناف احلوار بني
اليمنيني ،وت�ش���كيل حكومة مينية مو�سّ عة ت�ضم
جميع الأطراف.
ويب���دو م���ن التقارير الواردة م���ن اليمن� ،أن
هناك اتفاق ًا حول ما يجري الإعداد للإعالن عنه،
علم ًا �أن النقطت�ي�ن الأوىل والثانية قد ّمت الإعالن
عنهما من قبَل قيادة «عا�صفة احلزم»� ،أي انتهاء
العملية وبدء امل�ساعدات الإن�سانية عرب ما �سموه
عملية «�إعادة الأمل».
ثاني���اً :ي�ؤ�شرّ �إع�ل�ان انته���اء العملية بهذه
الطريقة �إىل دفن فكرة «القوة العربية امل�شرتكة»
التي طبّ���ل وهلل لها العديد م���ن ال ُكتّاب العرب
الدائرين يف الفلك ال�س���عودي ،باعتبارها �ست�أتي
لتق�ضي على ب�شار الأ�سد واملقاومة بعد احلوثيني.
ثالثاً� :أي نتائج ع�سكرية و�سيا�سية ميكن �أن
تكون ال�سعودية قد حققتها يف الداخل اليمني من
خالل عا�صفة احلزم� ،ستربز يف نتائج املفاو�ضات
اجلارية لعودة احلوار ال�سيا�سي وت�شكيل احلكومة
اجلديدة ،لكن ،بالرغم من ذلك ،ح�صدت ال�سعودية
خيبات عدّة تربز يف ما يلي:
دع���وة املل���ك ال�س���عودي احلر����س الوطني

للم�ش���اركة يف العملية قبل �ساعات من الإعالن
ع���ن انتهائه���ا ي�ش�ي�ر �إىل �إرباك م���ا يف القيادة
ال�س���عودية� ،أو �إىل �أن مفاتي���ح الإع�ل�ان عن بدء
العملية وانتهائها لي�س يف اليد ال�سعودية ح�رصاً.
انف�ض���ا�ض احللفاء املفرتَ�ض�ي�ن لل�سعودية،
والت���ي عوّلت عليهم الحتالل اليمن ،وتهرّبهم من
االنخ���راط املبا�رش يف العملي���ة� ،أدّى �إىل �إحراج
ال�س���عودية ،خ�صو�ص��� ًا �أنه كان من الطبيعي �أن
يعل���م ال�س���عوديون �أن ه�ؤالء ل���ن ينخرطوا يف
حربهم املفتوحة �ضد اليمن ،وهكذا بدت ال�سيا�سة
ال�س���عودية منف�صلة عن الواقع ،من خالل توقّعها
�أن م�س���اعدة م�س����ؤول ما و�إمداده باملال جتعله
تابع ًا لها �ض���د م�صالح بالده ،كما هي احلال مع
بع�ض �أدواتها يف ال�رشق الأو�سط.
بالرغم من املكا�س���ب ال�سيا�سية التي ميكن
�أن تك���ون قد حققتها ال�س���عودية يف اليمن �أو يف
املنطقة من خالل �إعالنه���ا �أنه ال ميكن جتاوزها

إنهاء «عاصفة الحزم» بهذه
الطريقة يؤشر إلى دفن فكرة
«القوة العربية المشتركة»
التي قيل إنها ستقضي على
األسد بعد الحوثيين

يف �أي ت�سوية يف املنطقة ،و�أنها م�ستعدّة للقتال،
لك���ن التقاري���ر الدولي���ة التي �أجمع���ت على �أن
الغالبية العظمى من ال�ضحايا هم مدنيون ،كتقرير
الأمم املتح���دة وتقارير «اوك�س���فام» و«هيومن
رايت�س وات�ش» وغريها ،جعلت ال�س���عودية ت�شبه

(�أ.ف.ب).

«�إ�رسائيل» يف ال�س���احة العاملية؛ يف ق�ص���فها
الأبري���اء والبن���ى التحتية املدني���ة ،ويف عدم
التمييز بني املدنيني والع�سكريني ،ب�شكل منهجي
ووا�سع النطاق.
لذلك ف�إن ال�س���عودية ،وبالرغم من �أي نتائج
متحقق���ة ،تب���دو خا��س�رة �إعالمي��� ًا يف الغرب،
بالرتكيز عليها بارتكابه���ا جرائم حرب وجرائم
�ضد الإن�سانية يف اليمن ،ح�سب ما ّمت الإعالن عنه
م���ن قبَل العديد من املنظم���ات الدولية ،وبعدما
�رصّح العميد الع�س�ي�ري �أن املدنيني هم «�أ�رضار
جانبية» �ستحاول احلملة جتنّبها.
لطاملا اتُهمت ال�س���عودية يف الإعالم الغربي
وبع�ض الإعالم العربي ب�أنها م�صدر الفكر التكفريي
الذي �أ�سّ ����س «القاعدة» و«داع�ش» وما مياثلهما
من ق���وى الإرهاب ،و�أن اخلليجيني  -خ�صو�ص��� ًا
املتمول�ي�ن ال�س���عوديني  -هم م���ن ميوّلون هذه
اجلماعات ،كما �ص���درت اتهامات يف الكونغر�س
الأمريك���ي ب�أن هناك «قوى ر�س���مية �س���عودية»
وراء �أح���داث � 11أيلول الإرهابية ..فما الذي جنته
ال�س���عودية � -إعالمي ًا على الأقل  -بعدما �رصّح
العميد الع�سريي ب�أن �رضب «القاعدة» لي�س من
�أهداف «عا�ص���فة احلزم» ،بع���د االنتقادات التي
طاولت احلملة ،باعتبار �أن الفو�ضى التي خلقتها
�أفادت متدّد الإرهابيني يف اليمن؟
هذا بع�ض من نتائج �إعالن انتهاء عا�ص���فة
احلزم قبل حتقي���ق �أهدافها املعلَنة ،وقد ت�ش���ي
الأي���ام املقبلة بنتائج جديدة قد تكون ل�ص���الح
ال�س���عودية �أو �ض���دها ،لكن بكل االحوال �سيذكر
التاريخ �أن ال�س���عودية خرجت �إىل حرب مبا�رشة
لأول م���رة ،مل تع���رف كيف تنت��ص�ر فيها ،وهذا
يجب �أن يدفع القيادة ال�سعودية �إىل �إعادة تقييم
�سيا�س���تها اخلارجية ،والو�سائل التي ت�ستخدمها
فيه���ا ،وال�س����ؤال ال���ذي يج���ب �أن ينطل���ق منه
ال�سعوديون :هل كان اخليار الع�سكري بالفعل هو
الأمثل لتحقيق م�صاحلنا اال�سرتاتيجية يف اليمن؟
ويُتبعوه ب�س�ؤال ثانٍ  :هل دعم الإرهاب يف �سورية
هو احل ّل الأمثل يف �سيا�ساتنا ال�رشق �أو�سطية؟

د .ليلى نقوال الرحباين

قال �أحد املقربني م��ن املبعوث الأممي ال�سابق
ق��دم ا�ستقالته
�إىل اليم��ن؛ جمال بن عمر ،الذي ّ
التدخ��ل ال�سع��ودي يف
الأ�سب��وع املا�ض��ي� ،إن
ّ
الأزم��ة اليمنية �ساهم �أكرث م��ن مرة يف �إحباط
التو�ص��ل �إىل اتفاق نهائي حول الأزمة
م�ساعي
ُّ
ال�سيا�سي��ة الت��ي تع��اين منها اليم��ن ،كا�شف ًا �أن
تعر���ض ل�ضغوط��ات كب�يرة خالل
«ب��ن عم��ر» ّ
امل�ساع��ي التي قام بها م��ن �أجل �إحداث تقارب
ب�ين الأفرق��اء ال�سيا�سي�ين ،فالريا���ض كان��ت
وم��ا زالت تعت�بر �أي اتفاق مين��ح «�أن�صار اهلل»
(احلوثي��ون) دوراً يف املعادل��ة ال�سيا�سي��ة
اليمني��ة ،اتفاق�� ًا م�شبوه ًا وغ�ير مقبول ،وتعمل
عل��ى �إ�سقاط��ه و�إف�شال��ه عرب �شخ�صي��ات مينية
موالية للحكم ال�سعودي.

¡ عر�ض دموي تناف�سي

قال م�صدر ع�سكري �سوري ل�صحيفة «الثبات»
�إن ال�رصاعات الدموية حمتدمة منذ �أ�سبوع بني
املجموعات امل�س����لحة يف �سورية ،ال�سيما تلك
التي تزداد عنف ًا ب��ي�ن تنظيم «داع�ش» وباقي
املجموعات يف ريف دم�ش����ق ،وخميم الريموك
واحلج����ر الأ�س����ود .ور�أى �أن ه����ذه ال�رصاع����ات
الدموية التي تقف وراءها اال�ستخبارات الرتكية
وال�سعودية والقطرية غايتها العر�ض التناف�سي،
الخرتاق جدار احلماية حول العا�صمة ال�سورية
دم�شق ،فكل جمموعة حتاول �أن ت�سبق الأخرى
يف امل�س بجدار احلماية للح�ص����ول على الدعم
املايل من رعاة الإرهاب.

مر�شحة للفو�ضى
¡ �ساحات جديدة ّ

ك�شف تقرير �أمني �أوروبي عن ات�صاالت جتريها
بع���ض العوا�ص��م لإ�شع��ال الف�تن يف �ساح��ات
عربي��ة جدي��دة ،حت��ت م�سمي��ات خمتلف��ة ،و�أن
دوائر خمت�صة يف ه��ذه العوا�صم تدر�س خطط ًا
لتنفي��ذ ه��ذا املخط��ط اعتماداً عل��ى جمموعات
وقي��ادات خل��ف ال�ست��ار يف عدد م��ن الدول يف
املنطق��ة العربية .وذكرت م�ص��ادر مطلعة نق ًال
ع��ن ه��ذه التقاري��ر �أن م��ن ب�ين ال��دول :تون�س
ولبن��ان واجلزائر وال�ضفة الغربية والأردن ،ومل
ت�ستبع��د هذه امل�صادر �أن ت�شه��د هذه ال�ساحات
مقدم��ة لأجواء
�أعم��ال عن��ف وفو�ض��ى تك��ون ّ
ارهابية ،حي��ث تقوم ال�سعودي��ة وقطر وتركيا،
ب�ضخ
بالتع��اون مع دوائ��ر �أمريكي��ة و�أوروبية ّ
جمموع��ات م�سلّح��ة �إىل ال��دول امل�ستهدف��ة،
ح�س��ب جدول زمني متفق علي��ه من املخططني
واملمول�ين ،خ�صو�ص�� ًا �أن املرحلة
والداعم�ين
ّ
احلالي��ة والتط��ورات يف املنطقة ت�ش�� ّكل �أجواء
منا�سب��ة للتحرك الإرهابي يف الدول املق�صودة
بالفو�ضى الدموية.
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خمسون عامًا على طريق
تحرير األرض واإلنسان
يف احل��ادي ع��شر م��ن ني�س��ان �أكمل��ت
«اجلبه��ة ال�شعبي��ة لتحرير فل�سط�ين – القيادة
العام��ة» عامها اخلم�س�ين يف م�سرية ن�ضالها،
ب�سج ّل حافل من ت�ضحيات م�ؤ�س�سيها وقادتها
ومنا�ضليها ومقاوميها..
م�س�يرة عبّ��دت طريقه��ا بدم��اء �شهدائه��ا
الأب��رار واجلرح��ى والأ��سرى البوا�س��ل ،وتقدم
�صفوفه��ا ال�شهي��د القائ��د خالد الأم�ين ،معلن ًا
بدمائ��ه الزكي��ة انبث��اق فجر جدي��د يف تاريخ
الن�ض��ال الوطن��ي ل�شعبنا وكفاح��ه التحرري،
م��ن �أج��ل ا�س�ترداد وطن��ه م��ن رج���س الكيان
ال�صهيوين.
خ�لال خم�س�ين عام�� ًا �آمن��ت اجلبه��ة وما
زال��ت ب�أن الطري��ق �إىل حترير فل�سطني ال يكون
�إ ّال بالكف��اح ال�شعب��ي املق��اوم ،م��ن منطلق �أن
فل�سط�ين وط��ن ال�شعب الفل�سطين��ي دون �سواه،
ه��ذا �أوالً� ،أما ثاني ًا ف���إن ال�رصاع مع امل�رشوع
ال�صهي��وين ��صراع وج��ودي ،وه��ذا م��ا �أكدته
الوقائع من��ذ العام  ،1917حيث مثّل وعد بلفور
امل�ش���ؤوم بدايات هذا ال��صراع ،و�سعت يف هذا
ال�سياق �إىل تكثيف جهودها وعملها يف حت�شيد
ق��وى ال�شع��ب الفل�سطين��ي م��ن �أج��ل معركت��ه
الطويلة م��ع هذا امل��شروع وكيان��ه الغا�صب،
فكان��ت مدر�سته��ا اال�ست�شهادي��ة يف اخلال�صة
و�أم العق��ارب والطائرات ال�رشاعي��ة ،والنور�س
واجللي��ل لتحري��ر الأ�رسى ،و�أدرك��ت «اجلبهة»
مبكّ��راً �أن الوحدة الوطني��ة �رشط الزم من �أجل
حماية و�صون الق�ضي��ة واملقاومة ،فانخرطت
يف جتارب وحدوية وائتالفات �سيا�سية.
و«اجلبهة» نبّهت على �أن ق�ضيتنا يجب �أن
تبق��ى ق�ضية الأمة جمع��اء ،لأن عدم احت�ضان
الأمة لها �سيجعلها م�ستفرَدة على الدوام ،فهي
نب��ذت القطري��ة وم��ا �سم��ي بالق��رار امل�ستقل،
و�أكدت �أن اجلغرافية ال�سيا�سية البد من التم�سّ ك
به��ا كعمق ا�سرتاتيج��ي لق�ضيتن��ا ومقاومتنا،
ف�أقامت عالقاتها مع العديد من الدول العربية
والإ�سالمي��ة وح��ركات التحرر م��ن خلفية هذا
الفهم ،كما �أعلنت رف�ضها لكل م�شاريع الت�سوية
اال�ست�سالمية ،التي بد�أت يف كامب ديفيد ،ومن
ثم يف �أو�سلو ووادي عربة.
�ستبق��ى الذك��رى اخلم�س��ون النطالق��ة
«اجلبه��ة» حمطة هام��ة من حمط��ات الن�ضال
عبت عن��ه �سائر
والكف��اح الفل�سطين��ي ال��ذي رّ
قوى �شعبنا الوطنية والإ�سالمية.

رامز م�صطفى

العدوان على اليمن ..وإثارة الفتنة المذهبية
�أدخلت ال�س���عودية نف�سها يف نفق
مظلم من خالل حربها الغا�ش���مة �ضد
ال�ش���عب اليمن���ي املقه���ور ،وحجّ تها
الواهي���ة يف ذلك �أنه���ا تريد مواجهة
�إي���ران «ال�ش���يعية» لأنه���ا «حتارب
ال�سُّ نة يف العامل العربي والإ�سالمي»،
وحتاول ال�سيطرة على اليمن ،لإحكام
الط���وق عل���ى ال�س���عودية التي متثّل
العامل العربي والإ�سالمي.
�ص���حيح �أن النع���رة املذهبية قد
ت�أخ���ذ دوره���ا يف ه���ذه ال�رصاعات،
لكنها لن تدوم ،لأن احلقائق �ستدح�ض
الأكاذي���ب ،ول���و بعد حني ،و�س�ل�اح
املذهبية هو �س�ل�اح اجلبناء الذين ال
ميلك���ون م�رشوع ًا قومي ًا �أو �إ�س�ل�امياً،
ت�س�ي�ر حت���ت رايت���ه الأم���ة العربية
والإ�سالمية.
وهن���ا ن�س����أل :م���ا الذي ي�ض�ي�ر
ال�سعودية لو �أنها حملت م�رشوع حترير
فل�سطني بد ًال من الدخول يف ت�سويات
مذلة ل�شعب فل�سطني ،وبذلك تكون قد
جمعت العرب وامل�س���لمني ووحّ دتهم،
و�أبعدت �شبح الفتنة املذهبية بينهم؟
وم���ن هم ه����ؤالء الفل�س���طينيون؟ �أال
ميثل���ون العزة والكرامة لها؟ �ألي�س���وا
من الطائفة ال�سُّ ���نية؟ وم���ا الذي دفع
ب�إي���ران لكي تق���وم به���ذا امل�رشوع
الكبري ،وتدعم ق�ضية فل�سطني ،وتدعم
املقاومة الإ�سالمية يف لبنان وف�صائل
املقاومة يف فل�س���طني ،والتي �صارت
وبف�ضل دعم �إيران لها ،ر�أ�س حربة يف
مواجهة الكيان ال�ص���هيوين ،و�أ�ضحت
ت�ش���كل تهديداً لأمنه اال�س�ت�راتيجي؟
و�أين �أ�صبحت مقولة «جي�ش �إ�رسائيل
ال يُه���زم»؟ �ألي�س الواجب الديني لدى
�إيران هو الدافع؟
ما الذي ي�ض�ي�ر ال�سعودية لو �أنها
يف فرتة نفوذها عل���ى اليمن ،دعمت
اقت�صاده و�ساعدته يف �إ�صالح �إدارته،
لي�صبح دولة متح�رضة؟
ا�س���تفاق ال�ش���عب اليمني ،ومنهم
الزيديون ،على الف�س���اد ،فكانت ثورة
يناي���ر  2011التي �أنتج���ت «املبادرة
اخلليجية» ،التي مل يُكتب لها النجاح

ولي�س يف قرار جمل�س الأمن ما يدعو
�إىل الت�سوية ،وهذا يعني �أن ال�سعودية
و�أمريكا ال يري���دان ح ًال يف اليمن يف
هذه املرحل���ة ،حيث �ست�س���تمر هذه
احلرب املدمرة ب�أ�ساليب متعددة ،ولن
تت�ضح معامل مدتها ونتائجها.
تقول م�صادر مطلعة �إن ال�سعودية
تعم���ل يف الوقت نف�س���ه على حتريك
الفتن���ة املذهبي���ة ،وتدعو الع�ش���ائر
�إىل قت���ال الزيدي�ي�ن ،حت���ت ذريع���ة
�أنه���م يريدون الق�ض���اء على ال�سُّ ���نة،
علّها ت�س���تطيع بهذا الأ�سلوب متزيق
ال�ش���عب اليمني وتفكيك وحدته ،التي

المذهبية هو سالح
الجبناء الذين ال يملكون
مشروعًا قوميًا  -إسالميًا
يجمع تحت رايته األمة
العربية واإلسالمية
مواطن ميني يحمل ما تبقى من �أمتعته بعدما تدمر منزله يف �صنعاء

ب�س���بب الأداء ال�سيئ للرئي�س من�صور،
الذي ا�ستقال ،ف�أكمل احلوثيون م�سرية
الإ�ص�ل�اح ،وات�سع ن�ش���اطهم يف �أكرث
املحافظات.
�أفقدت التطورات الأخرية يف اليمن
�س���يطرة ال�س���عودية علي���ه ،ف�أعلنت
احل���رب ،وقتلت الآالف م���ن املدنيني
الأبرياء ،لنكون مع امل�شهد نف�سه �أثناء
العدوان «الإ�رسائيلي» على لبنان يف
العام .2006
كانت احل���رب منذ البداية خيارها
الأ�س���ا�س ،وذلك من �أجل الق�ضاء على
احلوثي�ي�ن ،وال�س���يطرة جم���دداً على
اليم���ن ،ولكنها  -ورغ���م الإعالن عن

(�أ.ف.ب).

�إنهاء الغرات اجلوي���ة  -قد ت�ؤدي �إىل
حرب ا�س���تنزاف طويل���ة ،لأن الغارات
ال تف���ي بالغر�ض عادة ،والريا�ض غري
قادرة على خو�ض حرب برية من دون
م�ساعدة الدول الأ�س���ا�س ،كباك�ستان
وتركي���ا وم��ص�ر ،والتي لن ت�ش���ارك
فيها خوف ًا من عواقبها ،ولأن ال�ش���عب
اليمني لن يقب���ل الظلم ،ولديه القدرة
على مواجهة الأعداء.
جل�أت ال�سعودية �إىل جمل�س الأمن،
وقدّمت الورقة اخلليجية ذات ال�رشوط
ال�صعبة لت�سوية الو�ضع يف اليمن ،وقد
تبنّى الورقة اخلليجية بالكامل ،وبهذا
يكون قد غط���ى العدوان ال�س���عودي،

من خاللها ا�س���تطاع حماربة الف�ساد
يف الداخل ،وال�ص���مود �ض���د العدوان
ال�سعودي  -الأمريكي من اخلارج.
ي���درك ال�ش���عب اليمن���ي خطورة
الفتنة املذهبية الت���ي �أدّت �إىل متزق
العدي���د م���ن دول اجل���وار ،وجعلت
�ش���عوبها تنحرف ع���ن �أهدافها التي
دع���ت �إليها ،وعليه �أن يكون يقظاً ،فال
يتاثر مبا يروّج ل���ه ويح�ضرّ من فنت
لإ�ض���عافه و�أخذه على حني غرة ،فال
يتي���ه يف غياهب الفتنة العمياء التي
لعن اهلل من �أيقظها.

هاين قا�سم

اليرموك ..الخيارات تضيق وأهل المخيم ينتظرون
«ال نري���د مم���رات �آمنة للخ���روج من
الريموك ،بل للع���ودة �إليه» ،بهذه الكلمات
اخت�رص �أهايل خمي���م الريموك موقفهم من
حال���ة التخبّط الفل�س���طيني جتاه املخيم
و�أهله ،انطالق ًا من اخلوف على امل�صري؛ كما
ح�ص���ل يف خميم نهر البارد الذي �سيطرت
عليه املنظمات الإرهابية �أي�ض���اً ،و�أدى ذلك
�إىل تدمريه منذ �س���بع �سنوات ،ومازال �أهله
لغاي���ة اليوم ينتظ���رون ويطالبون ب�إعادة
�إعماره.
اليوم ،يواجه الفل�س���طينيون حت ٍّد جديد
يتعلق مب�ص�ي�ر خميم الريموك املعلَّق منذ
�ش���هر ،و�س���ط اختالف حا ّد تعي�شه احلالة
الفل�س���طينية ،حيث هناك حالة من العجز
تعيق الو�ص���ول �إىل اتف���اق �أو �آلية لإخراج

املخيم من �أزمته ،وتخلي�صه من الع�صابات
امل�س���لحة التي �أدخلته يف دائرة ال�رصاع،
بهدف االبتزاز وجرّ الو�ضع الفل�سطيني �إىل
اجتاهات ال تخدم �إال العدو ال�صهيوين.
يب���دو �أن اجلدال احلاد احلا�ص���ل داخل
منظمة التحرير الفل�س���طينية يف ما يخ�ص
الريموك مل يتوق���ف ،ويظهر ذلك من خالل
مواقف ف�صائل املنظمة يف �سورية من جهة،
وموقف اللجن���ة التنفيذية من جهة �أخرى،
حيث وجّ هت ف�ص���ائل املنظمة يف �س���ورية
مذكّرة �إىل الرئي�س حممود عبا�س� ،أكدت فيها
على �أهمية وحدة املوقف الفل�س���طيني يف
مواجهة الأحداث والتطورات على ال�س���احة
ال�سورية بالن�سبة للمخيمات الفل�سطينية،
و�أ�ش���ارت �إىل �أنه منذ بداي���ة الأحداث و�إىل

الآن التزم���ت ف�ص���ائل املنظم���ة باملوقف
الر�سمي للقيادة الفل�سطينية ،والذي يق�ضي
باحلياد وعدم االجن���رار �إىل ال�رصاع الدائر
يف �س���ورية ،ونبّه���ت �إىل خطورة الو�ض���ع
على �ض���وء التط���ورات الأخرية و�س���يطرة
«داع�ش» و»الن��ص�رة» على املخيم ،و�أنه
بات من ال�رضوري البحث عن الو�سائل التي
متكّن ال�ش���عب الفل�س���طيني من الدفاع عن
نف�س���ه عند التعرّ�ض للخطر املبا�رش داخل
خميمات���ه ،وطالبت بتقدمي دعم مايل جدي
وحقيقي للأهايل يف �س���ورية ،على �ض���وء
النكبة التي يعي�شها ال�شعب الفل�سطيني.
اخلي���ارات ت�ض���يق واملخي���م و�أهل���ه
ينتظ���رون ،لكن ه���ل احلالة الفل�س���طيية
ت�س���مح بو�ض���ع حلول جدية للخروج من

�أزمة الريموك؟ ذلك يتطلب موقف ًا فل�سطيني ًا
موحداً جتاه املخيم ،ال يت�أثر ب�أي �ضغوطات
خارجية وف�ص���ل امل�ص���الح واحل�س���ابات
الداخلية ع���ن الأزمات الت���ي يتعر�ض لها
ال�شعب الفل�س���طيني يف ال�ش���تات ،والذي
يتعر�ض لأكرب هجمة يف تاريخه.
لذلك ،ف�إن اللجن���ة التنفيذية للمنظمة
مطالَب���ة بت�ش���كيل هيئة خا�ص���ة مبخيم
الريموك ،من �أع�ض���اء اللجن���ة التنفيذية،
وو�ض���ع خط���ة ا�س�ت�راتيجية للدفاع عن
املخيم ،بهدف �إخراج م�س���لحي «داع�ش»
و«الن�رصة» ،و�إنهاء احل�ص���ار عنه ،تعزيزاً
لبقاء ال�ص���امدين في���ه ،ومتهي���داً لعودة
النازح�ي�ن �إلي���ه ،ووق���ف حال���ة التخبط
احلا�ص���ل واملواقف الع�شوائية واالرجتالية

الت���ي تعرق���ل احلل���ول ،كذلك تخ�ص���ي�ص
ميزاني���ة لدع���م �أبن���اء خمي���م الريم���وك
واملخيمات الأخرى ،وع���ودة النازحني �إىل
خميماتهم ،خ�صو�ص��� ًا مع تراجع تقدميات
الأونروا ،والت�ضييقات على احلدود ،و�ضعف
نظام حماية الالجئني الفل�سطينيني الذين
تبتلعهم البحار وه���م يف طريقهم للبحث
عن حياة �آمنة يف �أوروبا و�أمريكا.
الدفاع ع���ن خميم الريم���وك هو دفاع
عن الق�ض���ية الفل�سطينية التي تكاد تخ�رس
زخمه���ا املتمثل بالالجئني الفل�س���طينيني
وخميماته���م ،باعتباره���ا هوي���ة اللجوء
املمتد على مدار  67عاماً ،وهوية العودة..

�سامر ال�سيالوي
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عذرًا خادم الحرمين
الشريفين

المغرب العربي ..والظالم التكفيري
بد�أت الق���وى الظالمية التكفريية
جمازره���ا الدموي���ة يف اجلزائ���ر
يف ت�س���عينات القرن املا�ض���ي مبا
عُ رف بـ«الع�رشية ال�س���وداء» ،بعد
�إ�ش���كاليات �إلغاء االنتخابات وفوز
«جبهة الإنق���اذ الإ�س�ل�امية» .و�إذا
كان���ت عملي���ة الإلغاء خط����أ ،ف�إن
ردة الفعل امل�ض���ادة خطيئة دينية
و�أخالقية و�إن�س���انية ،لكن امل�شكلة
الآن �أن الظالمي���ة التكفريي���ة تعود
�إىل املغرب العربي و�ش���مال �أفريقيا
انطالق ًا من الفو�ض���ى الليبية ،والتي
ب���د�أت ت�ض���خ التكفريي�ي�ن باجتاه
اجلزائ���ر وم�رص وتون����س واملغرب،
وغريها من الدول الأفريقية.
التكفريي���ون مب�س���اعدة �أمريكية
وخليجية بد�أوا ببناء قاعدة املغرب
العرب���ي با�س���م جدي���د «داع�ش»،
ووظيفة ه���ذه اجلحاف���ل التكفريية
�إ�ش���عال الن���ار ،وتخري���ب املغرب
العرب���ي ،حي���ث مت تق�س���يم العامل
العرب���ي �إىل ث�ل�اث مناطق (املغرب
العربي وامل��ش�رق العربي واجلنوب
العرب���ي) ،وبعد ا�س���تباحة امل�رشق
العربي ،خ�صو�ص��� ًا �سورية والعراق
ولبن���ان ،انتقل امل��ش�روع الأمريكي
�إىل اجلن���وب (اليم���ن) واملغ���رب
العربي بالتزام���ن ،فبد أ� عملية ن�رش
التكفري يف ليبي���ا وتون�س واملغرب
واجلزائر عرب ال�س���احة الليبية التي
حتكمها الفو�ض���ى ،ثم بد�أت عمليات
االغتيال يف تون�س ،واال�شتباكات يف
جبل ال�ش���عانبي ،وهجرة امل�سلحني
�إىل �س���ورية ،وبينهم فتيات «جهاد
الن���كاح» ،واعرتف���ت تون����س مبنع
 12000تون�س���ي م���ن ال�س���فر �إىل
�سورية ،وتوّجت العمليات الإرهابية
التكفريية باقتحام متحف «باردو»،
والتي �رضبت ال�س���ياحة يف تون�س،
ثم �أعقبتها عملي���ة ذبح الأثيوبيني
يف ليبي���ا ،وقبلهم���ا ذب���ح العمال
الأقب���اط ،وكان���ت عملي���ة احتجاز
العم���ال يف من�ش����أة «�أمينا����س»
اجلزائرية ،والتي نفّذتها «القاعدة»،
وكان من بني الرهائن خرباء غربيون
ومئ���ات اجلزائريني ،وما يزال اخلطر
التكفريي جمراً حتت رماد الت�س���وية
ال�سيا�سية ،خ�صو�ص ًا �أن رياح التكفري

طفالن ليبيان يف مدينة بنغازي خالل م�سرية رف�ضاً للإرهاب

الليبية تلفحها ب�شكل عا�صف.
املغرب العربي بوابة املهاجرين
غري ال�رشعيني لل�س���واحل الأوروبية،
وبوابة التوا�صل مع القارة الأفريقية،
التي ت�س���عى �أمريكا ال�ستعادتها من
التغلغل ال�ص���يني وفرن�سا ،لتدعيم
االقت�صاد الأمريكي ،نظراً �إىل ثرواتها
الطبيعية ،و�س���هولة قيادتها نتيجة
الفق���ر والتخلف ،وال�س���تعادة نظام
الرق والعبودي���ة بـ«اجلملة» على
�صعيد الدول وال�ش���عوب بد ًال نظام
«املفرّق» ال���ذي احرتفت���ه �أمريكا
وحلفا�ؤها الأوروبيون.
دور «داع����ش» و«القاعدة» يف
املغ���رب العربي ت�أم�ي�ن امل�رشوع
االقت�صادي الأمريكي يف �أفريقيا �ضد
ال�صني ب�ش���كل خا�ص ،بالإ�ضافة �إىل
تدمري الهوية الإ�س�ل�امية والعربية
يف املنطق���ة ،بعدم���ا جنح���ت يف
ت�ش���ويه الهوية العربية والإ�سالمية
�إث���ر «�إعدام» اللغ���ة العربية �أثناء
اال�س���تعمار الفرن�س���ي ،وال ب���د من
اقتالع الهوية الإ�سالمية «الأثرية»،
ع�ب�ر ته���دمي الأ�رضح���ة والتكاي���ا
ال�ص���وفية ،وتدمري امل���دن املغربية

واجلزائرية والتون�س���ية ذات الطابع
الإ�س�ل�امي ،وم�س���اجدها الأثري���ة،
كم�س���جد القريوان وم�سجد الزيتونة
وم�سجد القرويني يف فا�س ،وغريها
م���ن املعامل التاريخي���ة ،كما تفعل
«داع�ش» و�أخواتها من تدمري الآثار
التاريخي���ة لكل احل�ض���ارات ،ملحو
الهوية التاريخي���ة والدينية للأمم،
والإبقاء على �أ�س���اطري اليهود ك�أمة
فوق الزوال ،لأنهم ميثلون «�ش���عب
اهلل املختار».
املغ���رب العرب���ي عل���ى الئحة
االنتظار الأمريكية لإ�شعال �ساحاته
بالنار التكفريية ،ا�ستكما ًال مل�رشوع
ال�رشق الأو�س���ط اجلديد القائم على
التق�س���يم ،وعرب ومطال���ب الأمازيغ
والرببر ..فه���ل يكون ال��ص�راع بني
الع���رب والأمازي���غ يف املغرب �أحد
مواق���د النريان والفتنة ي�ض���اف �إىل
موق���د اجلماع���ات التكفريي���ة التي
ترفع �ش���عار منع الف�ساد الأخالقي
�أو العلمانية �أو الفرن�سية والتعريب،
فيق���ع املغ���رب العربي ب�ي�ن فكي
الكما�شة الإ�س�ل�امية  -الأمازيغية،
مع اختالف الدوافع والأهداف؟

(�أ.ف.ب).

اخلوف بد أ� يت�س���لل �إىل املغرب،
حي���ث �أك ّد وزير الع���دل واحلريات؛
م�ص���طفى الرمي���د� ،أن «املغرب لن
يتوانى عن معاقبة من يمُ ار�س���ون
اجلن����س خ���ارج �إط���ار ال���زواج،
وم���ن يُفط���رون يف �ش���كل علن���ي
يف رم�ض���ان» ،و�أن «ال���وزارة ل���ن
ت�س���تجيب للمقرتح���ات التي مت�سّ
�ص���ميم النظ���ام الع���ام املغربي
امل�ؤ�سَّ ����س على الأخ�ل�اق العامة،
�أو ت��ض�رب �إ�س�ل�امية الدولة التي
ير�أ�س���ها امللك حممد ال�ساد�س �أمري
امل�ؤمنني».
لكن �أم�ي�ركا وحلفاءها قادرون
عل���ى مزاوجة ه���ذه العوامل حتت
عن���وان تقاط���ع امل�ص���الح لتدمري
املغ���رب العرب���ي وانتقال���ه م���ن
الكيان���ات املوحَّ ���دة �إىل الإم���ارات
امل�ش���تتة؛ تكراراً لتجرب���ة الإمارات
اخلليجية امل�صطَ نعة من اال�ستعمار
الربيطاين ..حمى اهلل املغرب العربي
حت���ى ال يت���ذوق م���رارة «الربيع
العربي» الأ�سود والأحمر.

هالالأمنيالعامحلزباهللال�سيدح�سنن�رصاهلل،
وم��ن معه م��ن ال�رشف��اء� ،أن ي�سمعوا بي��ان �إطالق
«عا�صفة احل��زم» العربية ،لكن باالجت��اه اخلطاً.
ا�ستغ��رب اجلميع كي��ف �أن العرب ق��رروا ا�ستعادة
�رشعية مينيّ��ة م�ستقيلة ،ومن خلفها كرامة العرب
الت��ي دا�سته��ا �أحذيه اجلن��ود ال�صهاينة يف عامي
 48و 67و 82باحتالله��ا عوا�ص��م عربي��ة ،و�أهمه��ا
�أوىل القبلت�ين القد���س ال�رشي��ف ،ومل ي�سم��ع �أح��د
منادي�� ًا بالأمن القومي العربي حني قُ�صفت بغداد
ع��ام  ،2003وقبله��ا مفاعل مت��وز ،وال باتفاقيات
الدف��اع العربي امل�ش�ترك بعد العديد م��ن الغارات
ال�صهيوني��ة عل��ى �سورية ،ففجّ ر ن��صر اهلل وحزبه
و�إعالم��ه نوب��ات م��ن «احلق��د والكراهي��ة» كم��ا
تدّعون..
ن��ع��م ف��جّ ��ر غ�ضبه وان��ف��ع��ال��ه ال�����ص��ادق يف
وجه من ال وجه لهم من ال��دول امل�سماة عربية.
هال ن�رصاهلل و�أحرجه �أن تدعم اململكة ال�سعودية
«الدولة الإ�سالمية يف العراق وال�شام» كما ت�سمونها
يف �إعالمكم الأ�صفر ،وهو �صاحب مقاومة تدعمها
�إيران بال�سالح و�أ�سباب القوة يف لبنان وفل�سطني.
هال الأم�ين العام حلزب اهلل كيف تدعم اململكة
اجلي�ش اللبناين والقوى الأمنية بـ 3مليارات من
ال��دوالرات �إعالمياً ،وهو الذي تدعم �إي��ران حزبه
ب�سالح خارج ما ي�سمى الأ�صول الدولية والقرارات
الأممية التي مل تنفع ومل تغنِ منذ �صدور القرارين
 191و 184يف �أربعينات القرن املا�ضي ،وهذا
ال�سالح هو الذي فر�ض االن�سحاب «الإ�رسائيلي»
من اجلنوب اللبناين عام  ،2000واالن�سحاب من غزة
�أي�ض ًا عام .2005
ه��ال ن�رص اهلل كيف تدّعي ال�سعودية دعم
ال����شرع��ي��ة ،وه���ي الت��ع��رف معنى االن��ت��خ��اب��ات
االخ��ت��ي��اري��ة �أو ال��ب��ل��دي��ة �أو ال��ن��ي��اب��ي��ة ،وال
وج���ود مل���ادة م��ن م���واد ���ش��يء ا���س��م��ه د���س��ت��ور.
هال ن�رص اهلل كيف �أن ال�سعودية كانت تعمل على
نكئ جراح اللبنانيني والفل�سطينيني بعد كل اعتداء
«�إ�رسائيلي»،وتتهمهمبـ«املغامرين»و«املقامرين».
هال ن�رص اهلل «عا�صفة احلزم» العربية وقابلها
بعا�صفة غ�ضب �صادقة.
يف امل��ح�����ص��ل��ة ،وح����ده ح���زب اهلل و�أم��ي��ن��ه
العام من غ �رّد خ��ارج ال�رسب الظالمي والبارع
ب����إدارة التوحّ �ش يف �سورية وال��ع��راق واليمن..
الئحة تطول من االنعكا�سات الإيجابية لهجوم
ن�رص اهلل وتداعياته على العامل العربي ،يف وقت
و�صف الرئي�س �سعد احلريري ما فعلته ال�سعودية
وما تفعله اليوم ب�أنه فعل �إميان بدورها حلماية
م�صاحله التجارية ،وال��وق��وف خلف ح�صانته
ملواجهة ق�ضايا املحاكم يف باري�س.

د .ن�سيب حطيط

جعفر �سليم

المجلس الطالبي في «كلية الدعوة الجامعية» يفتتح معرض الكتاب الثالث عشر
بدعوة من املجل�س الطالبي يف كلية الدعوة
مت افتتاح معر�ض
اجلامعية للدر�سات الإ�سالميةّ ،
الكتاب الثالث ع��ش�ر ،برعاية مدير عام التعليم
العايل يف لبنان؛ د� .أحمد اجلمال ،ممث ًال بالأ�ستاذ
جم���ال عرف���ات ،وح�ض���ور د� .أح�ل�ام علي؛ من
امللحقية الثقافية يف �س���فارة جمهورية العراق،
وعمي���د كلي���ة الدعوة اجلامعية ال�ش���يخ د .عبد
النا�رص جربي ،ورئي����س جمل�س الأمناء يف وقف
مركز التنمية الإ�سالمية؛ احلاج ع�صام غندور.
بع���د تالوة �آي���ات بيّنات من الق���ر�آن الكرمي،
نوّه ال�ش���يخ د .عبد النا�رص جربي بالعمل اجلديد
الذي يقوم ب���ه املجل�س الطالبي يفكلية الدعوة

اجلامعية للدرا�س���ات الإ�سالمية ،الفت ًا �إىل �أنه من
ف�ضل اهلل تعاىل تنظيم هذا املعر�ض لل�سنة الثالثة
ع�رش على التوايل ،فكل خلف ي�أخذعن �سلف بج ّد
واجته���اد ومثابرة ،وهذا يدل �أن الثمر قد �أينع يف
لبنان والعامل العربي والإ�س�ل�امي ،واملطلوب �أن
يكون لهذاال�رصح �أيا ٍد بي�ض���اء ،من خالل الثقافة
والعلم ون�رش الإ�سالم واملحبةوالأمن يف كل بقاع
الدنيا ،كما علّمنا الإ�سالم العظيم.
ث���م �ألقى عرفات كلم���ة مدير ع���ام التعليم
العايل ،فقال :ت�رسين امل�شاركةمعكم اليوم ممث ًال
�س���عادة املدير العام للتعليم العايل ،حل�ض���ور
افتت���اح معر�ض الكتاب هذا،ال�س���يما �أن عنوانه
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معبرّ جداً عن وجدان من يحب الكتاب ويرى فيه
الغايات التي وُ�ضعت من �أجله بالأ�سا�س كمرجع
علمي و�أدبي وثقايف وتربوي،و�إن�س���اين �أي�ض���اً،
وما نب�ض الف�ؤاد يف معر�ض الكتاب هذا �إالّ �إميان ًا
ب�أهمية الكتاب كطريق حلياة �أف�ض���ل يف خمتلف
نواحيها.
من جهتها� ،أ�ش���ارت د� .أحالم �إىل �أن ما مييّز
�أي �أمّ���ة متح��ّض رّ ة هو مدى �إقب���ال �أبنائها على
املطالعة ،فالقراءة والكتابة هما الدعامة الأ�سا�س
التي تقوم عليها احل�ض���ارة الإن�سانية والدعامة
التي يُبنى عليها الرتاث الفكري والثقايف ،وي�سهم
يف ح�ضارة العامل.

ال�شيخ د .عبد النا�صر جربي متحدثاً خالل افتتاح املعر�ض
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أثار تساؤالت حول التحقيق باغتيال جبران التويني

ّ
حسن جوني :تنبهوا من المحكمة الدولية
دولة عاجزة عن �إجراء انتخابات نيابية وو�ضع
قان���ون انتخاب ع�رصي ،واحلف���اظ على ال�رشاكة
امل�س���يحية احلقيقية ،وي�أمتر بع�ض �سيا�س���ييها
بـ« »off-onمن دولة �إقليمية ،وميار�س���ون
ب�إمعان «الداع�ش���ية ال�سيا�س���ية» ،من ال�ص���عب
ت�ص���ديق حر�ص «نا����س» كه�ؤالء على �س�ل�امة
املواطن بقانون �س�ي�ر و�س�ل�امة غذاء ،لأنه ال �أحد
يرقع ثوب ًا عتيق ًا بقطعة من ن�سيج خام جديد ،كي
ال يزداد اخلرق �سوءاً.
ميار�س���ون على
عمليات �إلهاء كثرية و�ض���غط َ
ال�ش���عب لـ«كح�شه» با�س���م قانون حملّى ،متام ًا
كال�ش���عارات التي ترفعها «املحكم���ة الدولية»
الهادفة �إىل �رضب الن�سيج اللبناين..
«الثبات» التقت �أ�س���تاذ العالقات الدولية؛ د.
ح�سن جوين ،وناق�شته ب�آخر ا�ستهدافات املحكمة:
يعترب د .ح�سن جوين �أن �إن�شاء
املحكمة الدولية هدفه ت�س���ليط
ه���ذا ال�س���يف لتمرير �سيا�س���ات
م�شبوهة يف لبنان .يذ ّكرنا جوين
�أن �إن�ش���اء املحكمة لي�س �رشعي ًا
وال قانوني��� ًا ،يقول« :ت�أ�س�س���ت
املحكمة مبوجب الف�صل ال�سابع،
وفُر�ضت على ال�ش���عب اللبناين،
واليوم جُنرب عل���ى دفع متويلها
وكاف���ة م�ص���اريفها الت���ي تزيد
بكث�ي�ر ميزاني���ة وزارة العدل يف
لبن���ان ،والأخطر م���ن كل هذا� ،أن
هذه املحكمة �أن�ش���ئت مبو�ضوع
اغتي���ال الرئي�س رفي���ق احلريري
ووزراء و�شخ�ص���يات �سيا�س���ية
اغتيلت �أو ا�س ُتهدفت ..ومع �أهمية
هذه الأحداث امل�س���تن َكرة طبع ًا،
يبقى �إقرارها �س���ابقة خطرية مل
حت�ص���ل يف �إطار القانون الدويل،
لأن اغتيال احلريري ال يهدد ال�سلم
الدويل لإن�شاء املحكمة ،والأخطر
من كل ذلك هو نظامها الذي ميكنه
�أن يلع���ب على الوتر الطائفي يف
لبنان ،وبالت���ايل ميكن اتهام من
هو �ضد املحكمة ونظامها وك�أنه
هو من اغتال رفيق احلريري.
خطري جد ًا
�س�����ألنا جوين عن �أيه تهديدات
�سرتفعها حمكمة دولية ،وق�ضاتها
مرت�ش����ون بال�ص���� َور ،و�ش����هود زور
ك�ش����فت زيف ادعاءاته����م ..النا�س
مل تن�س����ى بعد طائرة «»awax
الت����ي حلّقت قبيل عملية االغتيال،
وال حتى �ش����هادة م�ست�ش����ار عائلة
احلريري م�صطفى نا�رص ،يرد جوين:
مبع����زل عن ن�ش�����أتها امل�ش����بوهة
وعمله����ا امل�ش����بوه ،ونظامه����ا

امل�شبوه� ،إال �أنها املحكمة الدولية
الوحيدة التي تلح����ظ يف نظامها
�إمكانية املحاكمات الغيابية ،وهذا
الأمر بالغ اخلطورة ،لأنهم يريدون
�إج����راء م�رسحي����ة ينق�س����م عليها
ويحاكم
ال�شعب اللبناين ويتحارب،
َ
عنا�رص من حزب اهلل غيابي ًا وي�صدر
ق����رار غياب����ي ..ويف النهاي����ة يت ّم
ت�س����ويق �أن الطائفة ال�شيعية هي
ال�سني ،و�شخ�صي ًا
التي قتلت القائد ُّ
قلت لق�ضاة هذه املحكمة الدولية
�إنك����م تريدون من قراراتها �أن تكون
«بو�س����طة عني الرمانة» .ي�ضيف
ج����وين :دليل����ي الأول عل����ى ذلك،
�إج����راء حماكمات غيابية لأول مرة
يف التاري����خ ،وتعيني حمامني عن
الغائب��ي�ن ،مبع����زل عم����ا يقوم به
حمامي الدفاع ،ونقلها على الهواء
وعلى �شا�شات التلفزة لـ«بهدلة»
ال�ش����عب اللبن����اين ،والدليل الثاين
الهام �أي�ض���� ًا ه����و �أن هذه املحكمة
له����ا مهمة حماكم����ة اغتيال رفيق
احلريري ورفاقه واجلرائم املرتبطة
واملماثلة ،وجرمية ا�ستهداف جربان
التوين����ي يدخ����ل من اخت�ص����ا�ص
املحكمة ،وهنا يجب �أن ن�س�أل هذه
املحكمة :ملاذا ال نعرف �ش����يئ ًا عن
اغتيال����ه؛ وال �أي معلومة؟ ملاذا ال
نعرف �ش����يئ ًا عن اغتي����ال الوزير
بيار اجلميل ،والنائب انطوان غامن،
والعميد فرن�سوا احلاج ،و�أمني عام
احلزب ال�ش����يوعي الأ�س����بق جورج
حاوي ،والإعالمي �سمري ق�صري؟
يع ّقب جوين على املو�ض���وع:
املحكمة �أعربت عن اخت�صا�ص���ها
على الأقل بجربان التويني ،فلماذا
ال يتم احلديث عنه �إال يوم ًا واحداً
يف ال�سنة؟ ملاذا نقحم التفا�صيل
اللبناني���ة يف املحكم���ة وعلى

جوني :عدم اإلضاءة على
اغتيال قادة مسيحيين
هدفه حصر الفتنة
السنة
المذهبية بين ُّ
والشيعة

ال�شا�شات وال نعرف �أي معلومة؟
ال�سبب بر�أيي ،لإثارة الطائفية بني
ال�سنة وال�ش���يعة ،وهذا ما يعيق
ُّ
تنفيذه بالإ�ضاءة �إىل اغتيال قادة
م�سيحيني ،لأنه املو�ضوع �سي�أخذ
ُبعداً وطني ًا ،وه���م بذلك يريدون
تخري���ب لبنان طائفي��� ًا ،باتهام
طائفة حمددة ال�ستهداف املقاومة
التي هزمت «�إ�رسائيل».

ويتاب���ع ج���وين :يف القانون
اجلنائ���ي ال ميك���ن التمييز بني
�ش���هيد و�آخر ،وبالت���ايل ال ميكن
ال�سري بق�ضية رفيق احلريري فقط
ونن�سى امل�سيحيني الذين �سقطوا
بهذه االغتياالت.
خرائط جديدة
يك�شف جوين وجود خرائط ُيع ّد
قبل ال�صهيونية العاملية
لها من َ
ً
لتفتيت هذا ال��ش�رق ،الفتا �إىل �أن
تنفيذ هذه امل�ؤ�أمرة ي�ستحيل من
دون ترحي���ل امل�س���يحيني منه،
لأنهم �أو ًال منبع امل�سيحية ،وثاني ًا
لأنهم �ش���هود حق على ما ترتكبه
«�إ�رسائيل» يف فل�س���طني ،يقول:
م�س���يحيو ال�رشق ُيت�آم���ر عليهم
منذ القدم ،وق���ول «دين براون»
وا�ض���ح و�رصي���ح م���ع الرئي�س
�س���ليمان فرجنية بوجود بواخر
ُتق ّل امل�س���يحيني من لبنان ..ويف
حينها« ،احلركة الوطنية» كانت
تقول �إن «طري���ق القد�س هو من
خ�ل�ال جونية» ،وبالت���ايل ،هذا
املخط���ط ل�رضب امل�س���يحيني ال
يتف ّعل اال ب�رضب م�سيحيي لبنان
الذين ي�ش���كلون بالفعل عا�صمة
امل�س���يحيني يف ال��ش�رق ،ونقطة
توا�ص���ل وترابط بني مكونات هذا
ال�رشق ولبنان.

جوني :الخريطة الجديدة
لبحر المتوسط تعطي
ضفته الشمالية
ذاكرة ال�شرق
للمسيحيين وجنوبه
للمسلمين ..على أن تكون
ي�ش�ي�ر جوين �إىل �أن امل�سيحي
«إسرائيل» نجمته
يف ال�رشق �ش���اهد عل���ى جرمية
«�إ�رسائيل» بحق امل�سيح ،يقول:
احلركة ال�ص���هيونية ال ت�ستطيع
خرق الوجود امل�سيحي يف ال�رشق

كما تخرقه يف الغرب ،لأنه �شاهد
ويعرف تاري���خ املنطقة ،من هنا
نفه���م �إ�رصارهم على ا�س���تهداف
امل�سيحي ،لأن املنطقة ال ميكنها
�أن تعي�ش من دونه���م ،ومن دون
دوره���م احل�ض���اري
املميز ،لأنهم
ّ
�صمام �أمان للتعاي�ش امل�رشقي.
�أما بخ�صو�ص تق�سيم املنطقة،
فينطل���ق جوين من �إن�ش���اء دولة
لليه���ود يف فل�س���طني املحتلة،
ميي���ز بينه���ا وبني �إن�ش���اء دولة
يهودي���ة ،يقول :هن���اك فرق بني
�إن�ش���اء دول���ة يهودي���ة ودول���ة
ليه���ود العامل ،لأن���ه يوجد دولة
�إ�س�ل�امية كال�س���عودية و�إي���ران،
ودول���ة م�س���يحية كالفاتيكان..
اخلط���ورة هنا تكمن يف �إن�ش���اء
«�إ�رسائيل» كدولة جلميع اليهود
يف العامل؛ متام ًا كدولة «داع�ش»
جلميع امل�س���لمني ،ال�س���تقطاب
الأفغاين والباك�ستاين والتون�سي
والفرن�س���ي امل�سلم ،وهنا نتحدث
عن �إقام���ة خريطة جديدة للبحر
املتو�سط ،تكون �ضفته ال�شمالية
للم�س���يحيني وجنوبه للم�سلمني،
على �أن تكون «�إ�رسائيل» جنمته،
ي�ض���يف :يف �رشق بحر املتو�سط
�ستن�ش����أ �إمربطورية ُ�سنية كبرية
تب���د�أ من م�رص وت�ص���ل �إىل تركيا
و�ش���مال �أفريقي���ا ،وفيه���ا هالل
�صغري لل�شيعة ،وهالل للموحدين،
على �أن تتزعمهم جنمة داوود ،من
دون �أن نالحظ وجود للم�سيحيني
�س�ي�رحلون �إىل
يف امل�رشق ،لأنهم
َّ
�أوروبا.
ً
مت�سك وزراء
عن
ؤال
س�
�
على
ا
ورد
ُّ
معينة،
معينني بتطبي���ق قوانني ّ
ّ
واجلميع م���ع تطبي���ق القوانني
العادل���ة ،فيما الدولة عاجزة عن
احرتام الد�ستور والقوانني ،فيمدد
النواب لأنف�س���هم ومي َّدد لأمنيني،
يرد الدكتور ح�س���ن ج���وين ب�أن
الدولة ال�ضعيفة تتعلق بالق�شور
يق���ول« :م���ع �أهمية مو�ض���وع
قانون ال�س�ي�ر على �سبيل املثال،
بلد كلبنان يف ظرف ا�س���تثنائي
وخا����ص يت���م �إله���ا�ؤه بتطبيق
قوانني للإث���ارة الإعالمية ،وهذا
الأمر مق�ص���ود لقل���ب الأولويات
الهام���ة ،كالأم���ن والأو�ض���اع
االقت�ص���ادي واالجتماعي ،وحقه
بال�س���كن» ،وي�ض���يف ج���وين:
الو�ض���ع ال�سيا�س���ي امل�أزوم يف
املنطقة واملنعك����س على لبنان
يفر�ض ح���داً �أدنى بانتخاب نواب
ورئي�س للجمهورية و�إقرار موازنة
عامة ،والنا����س عادة ت�ؤخذ بهذه
ال�ش���عارات ،لك���ن معظمهم بات
على يقني مبا يحاك �ضد ال�شعب
اللبناين.

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

ّ
كيف استرد رئيس الجمهورية قصر بيت الدين للدولة؟
ج����اءت �أول انتخابات عام 2000
يف عه����د الرئي�س �إمي����ل حلود بعد
�سل�س����لة من التطورات والإجنازات
الب����ارزة ،جئنا على ق�س����م وا�س����ع
منه����ا لعل �أهمه����ا :التحرير ،ووفاة
الرئي�����س حاف����ظ الأ�س����د وانتخاب
الرئي�س ب�شار الأ�سد ،وقيام معار�ضة
م�سيحية حتت ا�س����م جتمع «قرنة
�شهوان» ،ي�ؤكد الرئي�س حلود �أن تلك
االنتخاب����ات ،كما ج����اء يف حلقات
�س����ابقة« ،كان����ت مبنزل����ة انقالب
على النهج الإ�صالحي الذي �أردناه،
و�أعتقد �أن القيمني ال�سوريني الذين
كانوا م�س�ؤولني عن ملف لبنان ،مع
بع�ض مندوبيهم ،وال�سيا�سيني الذين
كانوا «طالع��ي�ن نازلني» لعندهم،
ومن الذين كانوا ال يقطعون �شعرة �إالّ
ب�أمرهم ،ركبوا االنتخابات وقانونها
ونتائجه����ا بال�ش����كل ال����ذي جاءت
علي����ه ،و�أعتقد �أي�ض���� ًا �أن الأمر �أبعد
من �أن يكون م�س�ألة داخلية ،ومت�أكد
�أن ي����داً خارجية كان لها دورها يف
عرقلة م�س��ي�رة تط ّور وتقدم الدولة
والوطن ،ب�س����بب الإجنازات الكربى
الت����ي حتقق����ت ،والت����ي يبقى على
ر�أ�س����ها كلها التحرير يف �أيار ،2000
وبالتايل كان كل �شيء جاهزاً لإقالع
الدولة .ووفق ًا خلربتي التي ك ّونتها
طوال فرتة متر�سي بامل�س�ؤولية ،ف�إن
«�إ�رسائيل» لي�س لها م�ص����لحة �أن
ي�صبح دولة يف لبنان ،وهي تتدخل
مبا�رشة مع الواليات املتحدة ،التي
بدورها متون على اخلليج ،والأموال
التي تتدف����ق يف االنتخابات ت�أتي
من هناك ،فريكب����ون القانون الذين
يريدون ،وي�ستعملون املال ال�سيا�سي
واالنتخاب����ي عل����ى �أو�س����ع نطاق،
وهو �أمر مل ن�س����تطع �أن ن�ض����ع حداً

ق�صر بيت الدين

ل�ض����بطه بحكم الرتكيبة ال�سيا�سية،
وكان من �أهم امل�س����ته َدفني الرئي�س
�سليم احل�ص ،خ�شية من عودته مرة
�أخرى �إىل رئا�سة احلكومة ،كما �شنّوا
هجوم ًا على �إميل حلود ،بعد اغتيال
الرئي�س رفي����ق احلري����ري ،اعتقاداً
منه����م �أن رئي�س اجلمهورية ال يعود
قادراً على احلكم ،وبهذا رمبا يغادر
رئا�سة اجلمهورية».
وح��ي�ن نقول للرئي�����س حلود �إن
هن����اك من ي�ؤك����د �أن معركة بريوت
االنتخابية وحدها عام  ،2000كلفت
الرئي�س الراحل رفيق احلريري 200
ملي����ون دوالر ،وه����و رق����م لي�س له
مثي����ل يف العامل قيا�س���� ًا مع حجم
لبنان .ي�شدد الرئي�س حلود على �أن
الطقم ال�سيا�سي املوجود ال يريد �أن
يجري تغي��ي�راً ،فهو يقوم بتغيريات
�ش����كلية من هنا �أو هناك ،لكنه يريد

�أن يحاف����ظ عل����ى جوه����ر القانون
االنتخاب����ي ال�س����ائد ،الذي ي�س����مح
بامل����ال ال�سيا�س����ي واالنتخاب����ي،
واملذهبية ،فيطلع لكل مذهبي ح�صة
من الدولة ،ومن املقالع والك�سارات،
وغريها من امل�صالح.
ولف����ت الرئي�����س حل����ود �إىل �أن
�أ�س����باب قيام الدولة كانت �ص����ارت
متوف����رة يف ظل وج����ود �أمن وطني
عماده اجلي�ش اللبن����اين ،ومقاومة
با�سلة حققت «املعجزات» ،وق�ضاء
نزيه وم�س����تقل ،وجمل�س د�ستوري،
وهل����م جرا م����ن الأم����ور ال�رضورية
لقيام����ة الدولة ،ولهذا فربكوا قانون
انتخاب����ات ذات لي����ل ،و�أ�س����قطوا
الرئي�س احل�ص ،و�أ�ص����بح العهد كل
هم����ه �أن مينعهم من م���� ّد يدهم �إىل
�أم����وال الدولة �أو ًال ،ث����م الدفاع عن
الدولة ،ثاني���� ًا ،وبالتايل حيل دون

�أن نتق����دم يف مواجهة الف�س����اد
واملح�سوبيات.
وحني ن�س�أله عن وليد جنبالط
وكيف كانت العالقة معه؛ انطالق ًا
من العالقة التي كانت قائمة بني
كمال جنبالط واجل��ن�رال الأحمر
جميل حلود (والد الرئي�س حلود)،
ي�ضحك الرئي�س حلود ،وي�ؤكد �أن
«لوليد جنبالط و�ض����ع ًا خا�ص ًا،
ومن ال�ص����عوبة �أن يعرفه املرء
ب�ش����كل دقيق ،لك����ن بعد خربتي
�ص����ار عندي فكرة وا�ضحة عنه،
فولي����د يختلف كلي ًا ع����ن والده
كمال جنبالط ،ال����ذي كان مفكراً
ومبدئي ًا ،و�أ�س�س احلزب التقدمي
اال�ش��ت�راكي ،وم�ؤمن بحق الفقراء
بالعي�����ش الك����رمي ،وبالعدال����ة
االجتماعية ،لك����ن وليد جنبالط
يح����دد اجتاهه وموقفه ح�س����ب
الظ����روف ،دون �أي قواعد مبئدية
ثابتة».
���ت
وي�ض����يف« :حينم����ا ُع ّين� ُ
قائداً للجي�ش ،كان �أول من زارين
مهنئ ًا ،و�أهداين �س����يارة م�صفحة
رددتها ل����ه� .أول جتربة واحتكاك
معه كانت حينما قررت ا�سرتاداد
فج���� ّن جنونه،
�أم��ل�اك الدول����ةُ ،
وحت����دث معي يف حين����ه رئي�س
اجلمهورية اليا�س الهراوي ،الذي
ق����ال يل :دع����ه و�ش�����أنه ،وليبقَ
�ص����احبك ،لكنن����ي �أ�رصيت على
ذلك ،كما �أنه �أراد �أن مينع �ش����يخ
عقل طائف����ة املوحدي����ن الدروز
ال�ش����يخ بهجت غيث من الذهاب
�إىل بلدته بعقلني يف ال�ص����يف..
فات�ص����ل الأخري بي ،قائ ًال :تقول
�إن ال�ش����وف �آمن ،و�أنا يريدون �أن
مينعوين من الو�صول �إىل بلدتي..

خميدي زائرًا الشيخ جبري:

السفارة األندونيسية في لبنان جاهزة لتعزيز العالقة مع كلية الدعوة الجامعية
ا�س����تقبل عمي����د كلي����ة الدع����وة
اجلامعية للدر�سات الإ�سالمية؛ ال�شيخ
د .عبد النا�رص جربي� ،سفري �أندوني�سيا
يف لبن����ان؛ �أحمد خ����ازن خميدي ،يف
زيارة بروتوكولية ملنا�س����بة ت�س����لّمه
مهامه الدبلوما�سية يف لبنان.
خمي����دي �ش����كر كلي����ة الدع����وة
اجلامعية ب�شخ�ص عميدها الذي �أتاح
الفر�صة لعدد من الطالب الأندوني�سني
للدرا�سة يف الكلية ،م�شدداً على تعزيز
�أو�صال العالقةوالتعاون امل�شرتك بني
ال�س����فارة الأندوني�س����ة وكلية الدعوة،
وكذلك متتني العالقة مع ال�شيخ جربي؛
ك�أحد العلماء الكبار يف لبنان،وع�ضو
جتمع العلماء امل�س����لمني الذي تعاون
مع جمعية نه�ضة العلماءالأندوني�سية

منذ فرتة ،قائ ًال :ك�سفري جديد يف لبنان
�أريد �أن �أحمل ر�س����الة �أخوة �إ�س��ل�امية
من ال�ش����عب الأندوني�س����ي �إىل ال�شعب
اللبن����اين ،و�أ�ؤكد �أن �س����فارتنا جاهزة
لتعزي����ز العالقة م����ع كلي����ة الدعوة
اجلامعية.
من جهته ،رحب ال�ش����يخ د .جربي
بزي����ارة ال�س����فري خميدي ،ال�س����يما �أن
بالده متثل العدد الأكرب للم�سلمني يف
العامل ،وا�ض����ع ًا كل الإمكانات العلمية
من �أج����ل التعاون العلم����يوالثقايف
وتبادل التوا�صل مع �أندوني�سيا.
ثم جال ال�سفري الأندوني�سي والوفد
املراف����ق يف �أرج����اء الكلي����ة ،متفقداً
املبنى اجلديد الذي �سي�ض����م عدداً من
الكليات يف امل�ستقبل القريب.

ال ال�سفري الأندوني�سي �أحمد خميدي
ال�شيخ د .عبد النا�صر جربي م�ستقب ً
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وفرت له الأ�س����باب التي
فكان �أن ُ
جعلته ي�ص����عد �إىل بعقلني �آمن ًا
مطمئن ًا».
وي�شري الرئي�س حلود هنا �إىل �أنه
مل يكن يعرف يف حينه ال�شيخ غيث
بتات��� ًا ،لكن يف ه���ذا املجال عمل
قناعته وواجبه.
يتابع :بع���د انتخابي رئي�س��� ًا
أردت �أن �أ�ص���عد �إىل
للجمهوري���ةُ � ،
مقر الرئا�سة ال�صيفي يف ق�رص بيت
كنت
الدي���ن ،وال���ذي مل �أزره عندما ُ
قائ���داً للجي�ش ،فبعد �أن ا�س�ت�رديت
�أمالك الدولة� ،س���لمته له���ا ،فعاد
الرئي����س اله���راوي و� ّأجره مع ق�رص
الأم�ي�ر �أمني واملكتب���ة دون معرفة
مني.
ي�ضيف :كنت �أعتقد �أن الق�رص ما
زال يف عه���دة الدولة ،لكن فوجئت
ق���ررت االنتق���ال �إىل بيت
حينم���ا
ُ
الدين� ،أن وزير الثقافة ي�ؤكد يل عدم
�إمكانية االنتقال �إلي���ه ،لأن الق�رص
فح�س���مت الأمر ب����أن امللك
م� َّؤجر،
ُ
العام ال ميكن �أن ي� َّؤجر ،م�ؤكداً �أنني
يف بداية ال�شهر �س�أكون هناك.
وي�ش�ي�ر الرئي�س حل���ود �أنه عند
و�ص���وله �إىل الق�رص �س�أل� :أين ميكن
يف بي���ت الدين الغداء؟ فقيل له يف
ً
وفع�ل�ا ،دخلت
ق�رص الأم�ي�ر �أمني،
�إليه ،ومل �أكن �أعرف �أن وليد جنبالط
�أي�ض��� ًا قد و�ضع اليد عليه ،فلم �أجد
فا�س���تدعيت
�أح���داً به من الزبائن،
ُ
امل�س����ؤول ع���ن املطعم ،و�س����ألته:
هل يوجد طعام؟ ف�أك���د بالإيجاب،
وبينما نحن نتناول الغداء ،يت�ص���ل
غازي كنعان ليقول يل« :هناك ثورة
يف ال�شوف� ..أنت يا فخامة الرئي�س
قمت بثورة».
رددت علي���ه�« :أنا الآن يف بيت
الدين� ،أتناول الغداء يف ق�رص الأمري
�أم�ي�ن ،ومن قال لك هناك ثورة ،فهو
يك���ذب علي���ك ،ث���م �إن الق�رص ملك
الدولة ،وال يحق لأحد �أن ي�ضع يده
عليه».
وهن���ا يعت���ذر غ���ازي كنعان،
ليت�ص���ل وليد جنب�ل�اط بعد قليل
مب�ص���طفى حمدان ويقول له :اتركوا
يل مكان��� ًا يف الباح���ة واترك���وا
الناطور ،لأن هناك مهرجانات بيت
الدين ال�ص���يفية ،فل���م �أمانع ،ومن
بعدها �صارت الأمور طيبة مع وليد
جنبالط ،الذي طل���ب الحق ًا موعداً،
والتقينا ،و�صار بيننا زيارات و ّدية،
وح�رض عر�س جنلنا �إميل.
وي�ؤكد الرئي�س حلود �أنه ال يوجد
�شيء ليخلفنا مع وليد جنبالط من
الناحية ال�شخ�صية ،ويف خطاب له
يف بلدة عني تريي���ز �أكد وقوفه �إىل
جانب التمديد..
ويف النهاية غيرّ ر�أيه ..وكان ما
كان.

�أحمد زين الدين
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زوجك وسامته ..وأناقته
«إكسسوارات» تفقد
ِ
ي�س���عى الرجل دائم ًا �إىل �إبراز
و�س���امته ومظه���ره الأنيق الذي
يعب عن رجولة حقيقية يف نظر
رّ
بنات حواء ،لكن مع الأ�سف ،ومع
�أن النوايا قد تكون ح�س���نة ،لكن
ت�أتي الرياح مبا ال ت�شتهي ال�سفن،
فنالح���ظ �أن الزوج من �أجل بلوغ
الو�سامة واجلاذبية يقوم ببع�ض
الأ�ش���ياء التي تفق���ده �أناقته ،بل
ويف كثري م���ن الأحي���ان تعطي
انطباعات خاطئة عن �شخ�صيته.
و�إلي���ك عزيزتي بع����ض �أنواع
«الإك�س�سوارات» التي تفقد زوجك
الو�س���امة والأناق���ة ،فاحذري �أن
تعري�ضها عليه ،وهي:
 اخلوامت ال�ض���خمة :قد يرىالرجل �أن ارتداء خامت ًا من الف�ضة
�أو نوعي���ات �أخرى م���ن املعادن
ت�ض���في عليه طلة ع�رصية ،لكننا
نن�صح بعدم املبالغة يف �أحجام
فليكتف بخامت
ِ
�أو عدد اخل���وامت،
واح���د فق���ط �إذا �أراد ،فحواء جتد
�أن و�ض���ع اخلوامت ب�ص���فة عامة
حماولة بائ�سة للفت نظرها.
 �أ�س���اور اليد :نن�صح الرجلباالبتعاد عن �أ�س���اور اليد� ،سواء
كانت من القما�ش �أو البال�ستيك �أو
املعدن ..فحواء جتد �أن الرجل الذي
يهتم بارتداء �أ�ساور يف يده رجل
�س���طحي تافة عا�ش���ق للمظاهر،

ولدي���ه العدي���د م���ن املفاهيم
اخلاطئة يف احلياة ب�صفة عامة،
وع���ن الرجوله احلقيقية ب�ص���فة
خا�صة ،لذا نن�صح الرجل بارتداء
�ساعة يد �أنيقة فقط يف يده.
 �سال�س���ل العن���ق� :سال�س���لالعن���ق مهم���ا كان �ش���كلها �أو
معدنها ،يُن�ص���ح الرجل ب�رضورة
االبتع���اد عنه���ا ،فه���ي ت�ش���وّه
رجولته ،وتعطي انطباع ًا خاطئ ًا
عنه.
 دبو����س الكراف���ات� :إذا كانالرجل م���ن هواة ارت���داء دبو�س
يف الكرافات فليبتعد عن الأنواع
الالمع���ة والكري�س���تالية ،وكذلك
التي تتخذ �أ�شكال الزهور.
 حقيب���ة اليد :عل���ى الرجلاالبتعاد عن مودي�ل�ات احلقائب
التي تت�شابه مع موديالت حقائب
البن���ات ،حتى ال يتهمه �أحد ب�أنه
يحم���ل حقيبة �أخته� ..أنت عزيزي
الرجل حتتاج �إىل حقيبة كتف.
 العد�س���ات امللوّن���ة :مهماكانت مربرات الرج���ل يف ارتداء
العد�س���ات امللوّنة ،ف���كل الأعذار
واملربرات مرفو�ض���ة رف�ض ًا باتاً،
ويف حالة وجود م�شكلة يف النظر
ف�أمامه خيار العد�سات ال�شفافة.

رمي اخلياط

بريد القراء

«مسلخ» المستشفيات الحكومية في لبنان
بعيداً عن م�سلخ بريوت ،لنتعرف على
»م�س���لخ» جديد ي�س���مى امل�ست�ش���فيات
احلكومية ..هكذا ي�س���ميها كثري من النا�س،
حي���ث �إن املري�ض يدخل وهو يف �ص���حة
�سيئة ،فيخرج منها بورقة نعوة..
ال اعرتا�ض على حك���م اهلل طبعاً ،لكن
هل اال�س���تهتار قدَر؟ وهل «الن َّْ�ص���ب قدَر؟
وهل التفرقة االجتماعية قدَر؟
امل�ست�شفيات احلكومية يف لبنان باتت
كامل�س���الخ بالن�س���بة �إىل بع����ض الب�رش؛
ت�س���لب منهم �أرواحهم ،وت�ت�رك عائالتهم
تذرف دم���وع القه���ر� ..ألي�س���ت احلكومة
لل�شعب ،ومن ال�ش���عب؟ �سلبوا الكثري منا،

وعندما انتهوا من �س���لبنا مادي ًا ومعنوي ًا
با�رشوا ب�س���لب �أغلى ما ميلكه الإن�س���ان،
وهو روحه.
ماذا يُ�س���مى ترْك املري����ض يف خانة
االنتظ���ار م���دة  10اي���ام لت�أت���ي موافقة
املعاين���ة؟ ماذا يُ�س���مى اخ�ت�راع �أمرا�ض
ملري����ض �أ�ص���ابته حمى عادية لت�ص���بح
�سحايا الحقاً؟ ماذا تُ�سمى معاينة مري�ض
ب�أدوية منتهية ال�ص�ل�احية؟ ماذا تُ�س���مى
�إهمال النظافة وتكدّ�س الأو�س���اخ؟ قدَر �أم
ا�ستهتار؟
«�أب���و عل���ي» فق���د ابن���ه يف �إحدى
م�ست�شفيات احلكومة ،مل يت ّم تناقل ق�صته

لأنه بب�س���اطة لي�س ابن عز وال ابن وزير..
دخل �إثر حادث لينتقل من �إ�صابة ومن ثم
مر�ض وبعدها �أمرا�ض ،لتتناق�ض الق�ص�ص
ببع�ض���ها البع�ض ،ويخ���رج كل من دخل
«اللعبة» رابح��� ًا �إال «�أب���ا علي» وابنه
املتوف���ى ..مل يتح���دث «�أب���و علي» عن
ق�ص���ته كثرياً ،لكن بعد الإ�رصار فتح قلبه
را�ض
لدقائق معدودة ،لرمبا خوف� ،أو لأنه ٍ
مب���ا كتبه اهلل له ..لكن �إذا كان الل�س���ان ال
يريد الكالم ،فالقلم لن يتوقف عن الكتابة..
اال�س���تهتار ب�أرواح الب�رش لي�س مقبوالً ،قد
ت�أخذون �أموالنا غ�ص���ب ًا عنا ،لكن �أرواحنا
لنا ،مع العلم �أن الأمر ال يقت�رص فقط على
فقد الأرواح ،فهن���اك خبايا كثرية ال يعلم
بها �أحد �سوى �أ�صحاب «اللعبة».
«�أبو عل���ي» منوذج ح���ي من مناذج
خمفية ،فلوال ال�ص���دفة التي جمعتني به
وهو ي�ص���طاد ال�س���مك يف عني املري�س���ة
اللتقاط �صورة عفوية له ،لت�صبح ال�صورة
ق�ضية ،فابنه ذو الـ 38عاماً ،والذي مل يتع َّد
 40يوم ًا عل���ى وفاته ،ترك �أباه ي�ص���طاد
لوحده ب�سبب عدم توفر الإمكانيات الالزمة
وامل�صداقية الكاملة يف «امل�سلخ»..

يا�سمني الناطور

منوعات
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ماء جوز الهند ..سعرات حرارية أقل وإبعاد للشيخوخة
ك�شف العلماء �أن ملاء جوز الهند
العديد من الفوائد ال�ص���حية ،حتى
�أن البع�ض و�ص���فه مبنجم الذهب
الطبيعي ،نظراً �إىل �أهميته ال�شديدة.
م���اء جوز الهند يختلف عن لنب
جوز الهند ،الذي يحتوي على ن�سبة
�أعلى م���ن الدهون ،حي���ث �إن ماء
ج���وز الهند �أكرث فائ���دة يف قيمته
ال�صحية ،وقد قالت منظمة الأعذية
والزراعة التابعة للأمم املتحدة �إن
ماء جوز الهند غني مبواد طبيعية
مفيدة ،كما ي�ستخدمه اجلامايكيون
كمن�شط للقلب.

�أن ماء ج���وز الهند له فائدة كبرية
يف حت�سني الدورة الدموية ،وتقليل
�ض���غط الدم ،واحلد من ال�س���كتات
الدماغي���ة ،والأزم���ات القلبي���ة،
بالإ�ض���افة �إىل تقليل الكول�سرتول
و�سكر الدم.
�إذاً ،يتميز م���اء جوز الهند ب�أنه
طبيعي بن�س���بة  ،٪100من دون �أي
�إ�ض���افات �أو مواد حافظة ،وترتكز
�أهم فوائده يف قدرته الهائلة على
ترطيب اجل�س���م يف �أوقات ال�صيف
احل���ار ،وذلك الحتوائ���ه على عدد
م���ن العنا�رص الغذائي���ة ،وكونه ال
يحتوي على م�س���تويات عالية من
ال�سكريات وال�صوديوم ،لذا فهو يُع َد
امل�رشوب املرطَ ب الذي ال تناف�س���ه
�أي من امل�رشوبات ال�صيفية الأخرى.
ي�شجّ ع ماء جوز الهند الطبيعي
 ٪100الأ�ش���خا�ص الذين يتّخذون
قرارات يريدون تنفيذها خالل ال�سنة
اجلديدة على �إ�ض���افة قرار احلفاظ
على �صحّ تهم وترطيب ج�سمهم يف
�أعلى قائمة قرارات ال�سنة اجلديدة،
فهو م�ص���نو ٌع من مكوّن واحد :جوز
الهند الط���ازج واملنع�ش ،ويحتوي
على كمية �س���كر �أق ّل بن�س���بة ٪50
من الع�صائر وامل�رشوبات املثلَجة
بنكهة الفواكه ،ويقدَّم بدي ًال طبيعي ًا
 ٪100و�ص���حي ًا �أكرث لال�ستمتاع به
على مدار ال�سنة.
كما �أنه يحتوي على عدد �سعرات
حراري���ة �أقل (� 18س���عر حراري يف
ال���ـ 100ميلليرت) وبالت���ايل ميثَل
خي���اراً مثالي ًا للذي���ن يقلقون من
عدد ال�سعرات احلرارية يف طعامهم
و�رشابهم� .أما الذين ال يحبون �رشب
امل���اء دوماً ،ميثَل م���اء جوز الهند
بدي ًال لذيذاً للماء؛ ميكن اال�ستمتاع
به وترطيب اجل�سم يف �آن معاً.

فوائده ال�صحية
يعد م���اء ج���وز الهن���د �رشاب ًا
�ص���حي ًا قليل الدهون ،ويُعد بدي ًال
�ص���حي ًا للم�رشوبات والع�ص���ائر
ال�سكرية ال�ض���ارة ب�صحة اجل�سم،
وهو ��ش�راب طبيعي بال �إ�ض���افات
�أو محُ ليات ،بالإ�ض���افة �إىل خلوّه
م���ن الكول�س�ت�رول ،وتقل ن�س���بة
الده���ون داخله بن�س���بة  ،٪99كما
يحتوي على مقدار �ض���ئيل للغاية
م���ن الكربوهي���درات وال�س���كريات
الطبيعية.
ويحتوي ماء ج���وز الهند على
م���واد الزنك وال�س���يلينيوم واليود
واملنجنيز والبورون واملوليبدينوم،
وحم����ض الأ�س���كوربيك وجمموعة
فيتامينات «ب».
كما �أن م���اء جوز الهند يتجاوز
يف قيمت���ه امل�رشوب���ات املركب���ة
الت���ي تق���دَّم للريا�ض���يني ،حيث
مي��� ّد الريا�ض���يني بالكال�س���يوم
واملاغن�س���يوم
والفو�س���فور
وال�ص���وديوم والبوتا�سيوم ب�شكل
طبيع���ي ،ويت�ض���من ب�ش���كل �أقل

�أعرا�ض الغثيان وا�ضطراب املعدة
املرتبطة بامل�رشوبات الريا�ضية.
�إبط���اء ال�ش���يخوخة :يفيد ماء
جوز الهند يف �أن تبدو الب�رشة �أكرث
ن�ضارة و�ش���باباً ،ب�سبب �أنه م�صدر
طبيعي مل���ا يطلَق علي ه cytok i
 ،ninsوهي جمموعة من الهرمونات
النباتية ت�س���اعد على تنظيم منو
اخلالي���ا ،وتقلل م���ن االجتاه نحو

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

ال�ش���يخوخة ،بالإ�ضافة �إىل �أن ماء
ج���وز الهند غن���ي بالبوتا�س���يوم
وم�ض���ادات الأك�س���دة ،وغريها من
املكون���ات التي تقوي الأن�س���جة،
وتقل���ل م���ن الأمرا����ض املرتبطة
بالتقدم العم���ري ،وتقلل من فر�ص
ظهور التجاعي���د والبقع التي تُع ّد
من �أكرب �سمات ال�شيخوخة.
نقل الدم :وفق��� ًا للأمم املتحدة،

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

�أفــقــي
 - 1الذهب الأبي�ض  /املا�ش���ية مما يقتنيها البدوي �أو الفالح
� /شقيق
 - 2وديع (مبعرثة) � /أماكن اجتماع القوم
� - 3إذا تعدى اثنني �شاع  /يوم يبتدئ االن�سان حياته

ف�إن ماء جوز الهن���د يحتوي على
مواد �ش���بيهة ببالزما ال���دم التي
ا�س���تُخدمت يف احل���رب العاملية
الثانية ويف الدول النامية يف نقل
الدم ع�ب�ر الوريد ،وتفيد يف حاالت
الطوارئ الق�ص���وى التي حتتاج �إىل
نقل عاجل للدم.
تنظيم �ض���غط الدم وم�س���توى
ال�سكر والكول�سرتول :ك�شف العلماء
 - 4ا�شتهر يف التاريخ بتحويل الرتاب
�إىل ذهب � /أبي�ض (باالجنليزية)
 - 5ي�ض���غط لإطالق النار � /ش���جر
�صحراوي مثمر
 - 6قرْ�ض  /بناء للمراقبة
� - 7س���قيا  /دول���ة جن���وب �رشق
�أفريقية
 - 8يتحرك كاملوج  /يحقق �إجنازا
 - 9فيها طالبو العلم وال�شهادات /
مت�شابهان
 - 10الذه���ب البني  /بلد ا�س���مها
يعني بلد الأحرار
عــمـــودي
� - 1ألوانه تظهر بعد املطر  /يلغي
 - 2حتليق يف ال�سماء  /فاكهة لذيذة
ق�رشها �أحمر وحباتها كاجلوهر
 - 3مناف�س وم�ساو يف االمكانات /
�أغلى املعادن على الإطالق
 - 4ب�شكل ر�أ�سي � /أنت طلبت الأكل
ل�شعورك بحاجته
 - 5واح���د (باالجنليزية)  /اغتاب /
مت�شابهان

الحل السابق
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

 - 6خملوق �صغري يحمل ع�رشة �أمثال وزنه /
�شاي (باالجنليزية).
 - 7مت�شابك ب�شكل منتظم ومكرر  /ثني
 - 8دولة اوروبية معنى ا�سمها بلد الأرانب
� - 9أخف الغازات يف الطبيعة
 - 10من اخل�رضوات  /تف�ضيل �شيء على �آخر

( العدد  )354اجلمعة  24 -ني�سان 2015 -

كاريكاتير

ّ
جمدت طفلتها ..لتعيدها إلى الحياة
توفي���ت طفل���ة من عائل���ة تايلندية ،تبل���غ من العمر
�س���نتني ،ب�س���بب ورم �رسطاين يف الدماغ ،فقررت العائلة
جتميد جثة ابنتها ،على �أمل �أن يتطوّر الطب يف امل�ستقبل
ويتمكن الأطباء من �إعادتها �إىل احلياة.
و�أو�ض���ح م�ص���در طب���ي �أن «مات�ي�رن نوفاراتبونغ»
دخلت يف غيبوبة يف ني�س���ان املا�ض���ي ،وبعد �أن �أُدخلت
�إىل م�ست�ش���فى يف العا�ص���مة التايالندية؛ بانكوك ،ك�شفت
الفحو�ص���ات �أنها كانت تعاين من ورم بحجم � 11سنتيمرتاً
عل���ى اجلانب الأي�رس من دماغها ،الفت ًا �إىل �أنه بعد �أ�ش���هر
م���ن العالج املكثف ،مب���ا يف ذلك  12عملي���ة يف الدماغ،
و 20جل�س���ة عالج كيماوي ،بالإ�ضافة �إىل  20جل�سة �أخرى

من العالج الإ�شعاعي� ،أ�ص���بح من الوا�ضح �أن ال�صغرية ال
ت�ستجيب للعالج ،وتوفيت يف  8كانون الثاين املا�ضي.
وقال م�صدر مقرّب �إن عائلة الطفلة بحثت على الإنرتنت
ع���ن �رشكات جتميد املوتى ،وع�ث�رت على �رشكة «الكور»
الأمريكي���ة ،ومقرها مدينة �سكوت�س���ديل بوالي���ة �أريزونا،
فقامت بتجميد دماغ الطفلة وج�سدها ب�شكل منف�صل على
درجة حرارة بلغت  196درجة مئوية حتت ال�ص���فر ،م�ضيف ًا
�أن ع�ض���وية �رشكة «الكور» تكل���ف  770دوالراً يف العام،
بينما تبلغ تكاليف �إج���راء عملية التجميد حوايل � 80ألف
دوالر ،م�شرياً �إىل �أن عدد الأ�شخا�ص املجمّدين يف خمتربات
ال�رشكة بلغ � 130شخ�صاً.

أول سيارة «سيلفي» في العالم
�أ�صبح التقاط ال�صور على طريقة «�سيلفي» بني ال�شباب والفتيات
من �أكرث العادات انت�ش����اراً بينهم ،ماجعل ال�رشكات املُتخ�ص�صة يف
�صناعة الهاتف املحمول ت�ص����مّم هواتف ذات كامريات عالية الدقة،
من �أجل متكني ه�ؤالء ال�ش����باب من التقاط �ص����ور «ال�سيلفي» بدقة
عالية.
ونتيجة هو�س بع�ض الفتيات وال�ش����باب بطريقة الت�صوير ،قامت
�رشكة هوندا املُتخ�ص�ص����ة يف �صناعة ال�س����يارات بالك�شف عن �أول
�سيارة لها حتت ا�سم «.»honda hr-v selfie edition
وتدعم هذه ال�سيارة خا�صية الت�صوير «�سيلفي» من �أجل متكني
حُمبي ت�صوير «ال�س����يلفي» من التقاط ما ي�شا�ؤون من ال�صور وهم
داخل ال�سيارة ،دون احلاجة �إىل ا�ستخدام الهاتف يف الت�صوير.
تـــ�صـــــدر عـــــــن
�شــركــة الـقـــلــم
للإعالم �ش.م.م.

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:

